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عبر عن أمله في أن يسجل الرئيس الغانم بصمة تاريخية بـ «تشريع لتسمية الشوارع والميادين بأسماء الشهداء»

فايز العنزي لـ «الراي» :مطلوب «كوتا» ألبناء الشهداء
في الوظائف الحكومية والكليات العسكرية
• األمير فتح قلبه
للقضية واملحمد
ٌأب روحي للجمعية
واملبارك ما ّ
قصر
والخالد ِنعم السند
• ُّ
يحز في أنفسنا عدم

| حاوره أحمد زكريا |
دع ��ا رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة أه��ال��ي ال �ش �ه��داء األس ��رى
واملفقودين الكويتية فايز العنزي إلى تخصيص «كوتا» تحدد
نسبة ألبناء الشهداء في الوظائف الحكومية والكليات العسكرية
والبعثات «مل��ا قدمه اب��اؤه��م م��ن تضحيات ف��داء للكويت ،وذل��ك
ضمن لقانون ملستوفي الشروط وال نريد تجاوز القانون» مقرا
ب�«وجود قصور حكومي فى التعاطي مع هموم ومشكالت اهالي
الشهداء وخاصة ما يتعلق بالتوظيف واالسكان ،علما بان هناك
جهة منوط بها هذا املوضوع ،وهي مكتب الشهيد ولكنه ال يقوم
بالدور املنشود وتردنا شكاوى كثيرة بهذا الخصوص».
وق��ال ال�ع�ن��زي ف��ي ل�ق��اء م��ع «ال� ��راي» إن «الجمعية ك��ان��ت على
أعتاب اصدار تشريع لتسمية شوارع وميادين بأسماء الشهداء
االسرى ،غير ان عدم استقرار الحياة السياسية حال دون ذلك»،
ً
آمال من «رئيس مجلس األمة النائب مرزوق الغانم تسجيل هذه
البصمة التاريخية باسمه ،وال سيما انه رئيس شاب ولديه من
الحماسة ما يمكنه من ذلك».
وأضاف أن هناك  14أسرة شهيد من فئة البدون لم يحصلوا
على الجنسية الكويتية لدواعي القيود االمنية متسائال «ما هذا
القيد األمني لشخص ضحى بحياته من اجل تراب وطنه يمنع
أس��رت��ه م��ن نيل الجنسية؟» ،وأردف «وم��ا يحز بخاطرنا أيضًا
ع��دم وج��ود خصوصية أو تمييز ألب�ن��اء الشهداء م��ع ان الكثير
من الدول تخصص لهم نسبة أو كوتة في الوظائف وفي القبول
بالكليات العسكرية وغير ذلك».
وأش��ار ال��ى ان «قضية ال�ش�ه��داء األس��رى م��ازال��ت حية وهناك
مبعوث دولي خاص بها يرفع تقريرًا نصف سنوي» ،الفتًا إلى ان
«الجمعية استطاعت االنضمام إلى االتحاد العربي للمحاربني
القدامى وضحايا الحرب التابع لجامعة الدول العربية ،وتصنف
م��ن األع�ض��اء النشطني وه��و م��ا مكنها م��ن الحصول على أرف��ع
املناصب به ،كما استطاعت الجمعية االنضمام إلى الفيديرالية
ال��دول �ي��ة ل�ل�م�ح��ارب��ني ب �ه��دف م��د ج �س��ور ال �ت��واص��ل م��ع املجتمع
ال��دول��ي ول�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى وه ��ج وزخ ��م ال�ق�ض�ي��ة وف ��ى س�ب�ي��ل ذل��ك
ستكرم الجمعية الشهداء املصريني الذين روت دماؤهم الطاهرة
تراب الكويت كما ستكرم حفظة القرآن من أبناء الشهداء» .وفي
ما يلي نص الحوار:

• ه��ل حققت الجمعية األه ��داف
التي أنشئت من أجلها؟
ً
أوال اشكر جريدة «الراي» الغراءال� �ت ��ي ع ��ودت� �ن ��ا دائ � �م� ��ا ع �ل ��ى ت�ب�ن��ي
ال �ق �ض��اي��ا ال��وط �ن �ي��ة واالن �س��ان �ي��ة ال
س �ي �م��ا ق �ض �ي��ة االس � ��رى وال �ش �ه��داء،
وه � � ��و ل � �ي ��س ب � �غ ��ري ��ب ع � �ل ��ى اس � ��رة
«ال � � � � ��راي» وادارت� � � �ه � � ��ا .وع � � � ��ودة ال ��ى
س��ؤال��ك فحينما ان�ش�ئ��ت الجمعية
ف��ى  ،1998كانت قضية االس��رى فى
اوج �ه ��ا ،ف�ب�ع��د م ��رور س�ب��ع س�ن��وات
على التحرير أن��اط��ت ال��دول��ة بجهة
ح �ك��وم �ي��ة م �ت��اب �ع��ت ال �ق �ض �ي��ة ،ك�م��ا
أناطت بجهة حكومية أخرى متابعة
ق�ض�ي��ة ال �ش �ه ��داء .وم �ك �ت��ب ال�ش�ه�ي��د
ال��ذي أل�ح��ق ب��ال��دي��وان االم �ي��ري كان
ه��و امل�ت��اب��ع لقضية ال �ش �ه��داء ،فيما
ال�ل�ج�ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ش��ؤون االس ��رى
واملفقودين تمثل الجانب الحكومي
ف��ى متابعة قضية االس ��رى ،وكانت
تتبع مجلس ال��وزراء مباشرة ،وهو
م��ا ي�ب��ني ح�ج��م االه �ت�م��ام الحكومي
ب � �ه ��ات ��ني ال� �ق� �ض� �ي� �ت ��ني ،اذ أل �ح �ق��ت
احداهما بمجلس ال��وزراء واالخرى
بالديوان االميري.
ون� �ح ��ن ،أه ��ال ��ي األس� � � ��رى ،ك��ان��ت
م �ش��اع��رن��ا م�خ�ت�ل�ج��ة وك � ��ان ي�ه�م�ن��ا
أي خ� �ب ��ر ع � ��ن أس� � ��ران� � ��ا ،وم� � ��ن ه �ن��ا
ب� ��رزت ال �ح��اج��ة إل ��ى ك �ي��ان ي�م�ث�ل�ن��ا،
وت� �م� �خ� �ض ��ت ال � �ج � �ه ��ود ع � ��ن ان� �ش ��اء
الجمعية ع��ام  ،1998وك��ان م��ن أهم
أه� ��داف � �ن� ��ا ن� �ش ��ر ال �ق �ض �ي ��ة وف �ت �ح��ت
م � � � �س � � � ��ارات م � � ��ع ج � � �ه� � ��ات داخ � �ل � �ي� ��ة
وخ��ارج �ي��ة مل �ع��رف��ة م�ص�ي��ر أب�ن��ائ�ن��ا
وإخراجهم من السجون ،وهو ما لم
يتحقق بشكل ع��ام .ولكننا حققنا
الكثير م��ن االه��داف م��ن أهمها فتح
قنوات اتصال مع الكثير من ال��دول
التي ل��م يكن للكويت ات�ص��ال معها
بسبب موقفها من الغزو وهي التي
ك��ان يطلق عليها دول الضد .وكان
الب��د م��ن ف�ت��ح ق �ن��وات ات �ص��ال معها
مل�ع��رف��ة م�ص�ي��ر اس��ران��ا وك��ذل��ك ك��ان
يهمنا التواصل مع أهالي األس��رى
فى الكويت والتواصل مع الحكومة
ممثلة بمختلف مؤسساتها ملعرفة
م �ص �ي ��ر اس � ��ران � ��ا وم � � ��ع االس� � � ��ف ل��م
ي�ت�ح�ق��ق ه ��ذا ال �ش ��يء ب �ع��د ان ت��أك��د
اعدامهم بعد سقوط النظام العراقي.
• وم ��اذا ع��ن ت��واص��ل الجمعية مع
اسر الشهداء ؟
م��ن ش��روط العضوية بالجمعيةان ي�ك��ون العضو م��ن أق��رب��اء األس��رى
الشهداء من الدرجة األولى أو الثانية،
ألنها قامت على أكتاف أهالي االسرى
وال �ش �ه��داء وب��ال �ت��ال��ي الب ��د ان ت�ك��ون
ال�ع��الق��ة معهم ق��وي��ة و الب��د ان نأخذ
ف��ى اإلعتبار تغير ال��وض��ع القانوني
ل��أس��رى واغ �ف��ال ب�ع��ض امل�ل�ف��ات فلم
تعد العملية كالسابق ول��ذا اتجهنا
ال��ى تغيير استراتيجيتنا بالتركيز
على عملية التخليد وذك��ر بطوالت
وسير الشهداء.
• وهل تتواصلون مع أجهزة الدولة
املختلفة م��ن أج��ل تذليل العقبات التي
يواجهونها؟
هذا من أهم أهداف الجمعية ،اذنعمل جاهدين على تذليل العقبات
التي تواجه أسر األس��رى والشهداء
م��ن خ ��الل االت� �ص ��ال ال�ش�خ�ص��ي من
أج��ل تسهيل املهمة ومعظم أجهزة
ال� � ��دول� � ��ة ت � �ت � �ع� ��اون م� �ع� �ن ��ا ف � ��ي ه ��ذا
الجانب.

تخليد الشهداء
• ما جهودكم في سبيل تخليد

وجود خصوصية
ألبناء الشهداء كما
هي الحال في كثير
من الدول

• ما القيد األمني
الذي يمنع الجنسية
عن أبناء  14شهيدًا
من «البدون»
ّ
ضحوا بأنفسهم
ألجل الكويت؟!
(تصوير زكريا عطية)

فايز العنزي يشرح مستجدات أنشطة الجمعية

ذكرى هؤالء الشهداء؟

ه��ذا السؤال مهم ج�دًا ،ومثلماذك � � � � � ��رت ب � � � � ��أن ق � �ض � �ي� ��ة األس � � � � ��رى
والشهداء م��رت بمرحلتني األول��ى
م� �ن ��ذ ال � �ت � �ح ��ري ��ر وح � �ت� ��ى س �ق ��وط
النظام العراقي فى  ،2003وتميزت
ه ��ذه امل��رح�ل��ة ب��ال�ن�ش��اط م��ن خ��الل
فتح قنوات دولية من أجل معرفة
مصير األس ��رى وال��وص��ول اليهم
اح �ي��اء ،ول �ك��ن ب�ع��د س �ق��وط ص��دام
وال� � �ت � ��أك � ��د م � ��ن اع� � ��دام� � ��ه االس � � ��رى
ع� �ق ��ب ت� �ح ��ري ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ت �غ �ي��رت
اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ال �ج �م �ع �ي��ة وب� ��ات
التركيز منصبا على جلب رف��ات
الشهداء إل��ى ت��راب ال��وط��ن ،وحتى
بعد انطفاء وهج القضية لم نضع
أيدينا على خدنا بل بات ديدننا
وشغلنا الشاغل تخليد الشهداء
وإبراز سيرهم وبطوالتهم.
• وماذا فعلتم فى سبيل ذلك؟
نقوم بطباعة ونشر العديد مناإلص��دارات ،منها املقروء واملرئي،
تتضمن سير وب�ط��والت الشهداء
ك �م��ا ان� �ن ��ا ن� �ص ��در ن� �ش ��رة دوري� � ��ة،
وه�ن��اك موسوعة دول�ي��ة للشهداء
ال �ع��رب أص��دره��ا االت �ح��اد العربي
للمحاربني القدماء وضمت شهداء
ً
الكويت ،فضال عن ان هذه املنظمة
توزع أوسمة لعشرة شهداء من كل
دولة سنويًا.
واآلن وص �ل �ن��ا إل � ��ى ال� �ع ��دد 50
م��ن ش �ه��داء ال �ك��وي��ت ،ك�م��ا ص��درت
م��وس��وع��ة ال �ش �ه �ي��دات ال �ع��رب �ي��ات
وت� �ض� �م� �ن ��ت ش � �ه � �ي� ��دات ال� �ك ��وي ��ت،
ك�م��ا ت�ق��دم�ن��ا ب�ب�ع��ض االق �ت��راح��ات
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ،وع� �م� �ل� �ن ��ا ع� �ل ��ى ذل ��ك
م� ��رارًا وت �ك ��رارًا ف��ى س�ب�ي��ل تسمية
الشوارع بأسماء الشهداء في ظل
حالة النزيف فى تسمية الشوارع،
ونتمنى ان تكون نقطة دم واحدة
أو ص� �غ� �ي ��رة م � ��ن ح� ��ال� ��ة ال �ن ��زي ��ف
ه� ��ذه ألس� �م ��اء ش �ه��دائ �ن��ا ،خ��اص��ة
وأن� �ن ��ا خ �ف �ض �ن��ا س �ق��ف م�ط��ال�ب�ن��ا
ح � �ت� ��ى ب� �ت� �ن ��ا ن � �ط� ��ال� ��ب ب �ت �س �م �ي��ة
ال� � �ج � ��ادات ال �ص �غ �ي ��رة وال� �ف ��رج ��ان
واألح� �ي ��اء ب��اس �م��اء ال �ش �ه��داء ول��م
نطالب بتسمية ال�ش��وارع الكبيرة
والرئيسة وتقدمنا بهذا االقتراح
ع� ��ام  2006وت��اب �ع �ن��ا ت �ن �ف �ي��ذه في
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي وب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
ولكنه مع األسف لم ير النور.
ومازلنا نطالب من بيده القرار
بالنظر الى شهدائنا بعني الوفاء
واع �ط��ائ �ه��م نصيبهم م��ن تسمية
ال � �ش ��وارع ك �م��ا ط��ال �ب �ن��ا ال�ح�ك��وم��ة
بتشييد ن�ص��ب ت��ذك��اري للشهيد
أو ال �ج �ن��دي امل �ج �ه��ول م�ث�ل�م��ا هو
موجود في الدول االخ��رى ،ليكون
معلما من معالم الكويت الثقافية
وال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة .وف � ��ي س �ب �ي��ل ذل ��ك
قدمنا اق�ت��راح��ا للمجلس البلدي
ومجلس ال ��وزراء وم��ع االس��ف لم
ير النور حتى تاريخه.
• أين نواب األمة من هذه القضية

التاريخية؟

ك �ن ��ا ف ��ى ح ��ال ��ة م ��ن ال �ت �ع��اونوال� �ت ��واص ��ل م ��ع م �ج��ال��س األم ��ة
امل �ت �ع��اق �ب��ة ،ول �ك��ن ع ��دم اس �ت �ق��رار
ال�ح��ال��ة السياسية خ��الل الفترة
امل ��اض� �ي ��ة ح� � ��ال دون اإلن � �ج� ��از.
فكلما قطعنا شوطًا من االنجاز
ي�ح��ل امل�ج�ل��س ون �ب��دأ م��ن جديد
وت� �ش� �ك ��ل ل �ج �ن��ة ج� ��دي� ��دة ح�ت��ى
ان� �ن ��ا ف ��ى م �ج �ل��س  2012االول
ج�م�ع�ن��ا ت��وق �ي �ع��ات  30ع �ض��وا،
وكنا على اعتاب اصدار تشريع

• ربما ماتت قضية األسرى من حيث الوصول
لهم أحياء ...لكنها بعثت بالتعرف على رفاتهم
• انضممنا إلى االتحاد العربي للمحاربني القدامى
وضحايا الحرب لالستفادة من تجاربهم الكبيرة
• نعمل على مد جسور التواصل مع الدول
وانضممنا إلى الفيديرالية الدولية للمحاربني
• حققنا أهدافًا من أهمها فتح قنوات اتصال
مع دول لم يكن للكويت اتصال معها
• الظروف ال تسمح بالعمل داخل األراضي
العراقية بأريحية بسبب األوضاع األمنية
• نسعى جاهدين لتذليل العقبات التي تواجه
أسر األسرى والشهداء
لتسمية ش��وارع وميادين الكويت
ب ��اس �م ��اء ال� �ش� �ه ��داء ال� ��ى ان اب �ط��ل
امل�ج�ل��س وت��واص�ل�ن��ا م��ع املجالس
امل �ت �ع ��اق �ب ��ة .ون� ��أم� ��ل م� ��ن امل �ج �ل��س
ال�ح��ال��ي ان ي�ض��ع قضية ال�ش�ه��داء
نصب عينية ،خ��اص��ة ان الرئيس
م ��رزوق ال�غ��ان��م وط�ن��ي ومتحمس
ونأمل منه تسجيل ه��ذه البصمة
التاريخية باسمه.
• ه��ل ماتت قضية األس��رى بعد

سقوط النظام العراقي البائد؟

ق � � ��د ت � �ك� ��ون م� ��ات � ��ت م � ��ن ح �ي��ثال � ��وص � ��ول ال� � ��ى األس � � � ��رى اح � �ي� ��اء،
ولكنها بعثت من جديد بالتعرف
على رفاتهم ،وهذه سمة الشعوب
ال �ح �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�س��م ب��ال �ح��رك��ة وال
تستسلم للجمود.
• هل مازالت هناك جهود دولية

الستعادة رفاة الشهداء من االسرى؟

ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ث ��الث� �ي ��ة ب ��رئ ��اس ��ةالصليب األح�م��ر تضم ق��وات دول
ال �ت �ح��ال��ف ال �ك ��وي ��ت وال �س �ع��ودي��ة
وب ��ري �ط ��ان �ي ��ا وأم� �ي ��رك ��ا وال� �ط ��رف
ال � �ث ��ال ��ث ال � � �ع� � ��راق .وه� � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
امل�ش��رف��ة ع�ل��ى قضيتنا وم��ا يدلل
على االه�ت�م��ام بالقضية ان هناك

م �ب �ع��وث��ا دول� �ي ��ا خ ��اص ��ا ب�ق�ض�ي��ة
االس� ��رى وال �ش �ه��داء ،ي �ج��دد ل��ه كل
فترة ويرفع تقريرا نصف سنوي.
ولكن بعض ال�ظ��روف تحول دون
االن �ج��از واه �م �ه��ا ال��وض��ع االم�ن��ي
ف��ي ال�ع��راق وع��دم استقرار الحالة
ال �س �ي��اس �ي��ة م� �م ��ا ي �ش �ك��ل ع�ن�ص��ر
مخاطرة.

«كوتا»
• هل تقدم الكويت بعض املميزات
ف��ي ال��وظ��ائ��ف واالل �ت �ح��اق ب��ال�ك�ل�ي��ات
العسكرية ألسر وابناء الشهداء مثلما
هو الحال في بعض الدول؟
ه� � � ��ذا ش� � ��يء ي� �ح ��ز ب ��ال� �خ ��اط ��ر،ف � ��ال ت� ��وج� ��د أي خ� �ص ��وص� �ي ��ة أو
تميز ف��ي معاملة أب�ن��اء ال�ش�ه��داء،
ف��ال ي�ت�م�ت�ع��ون ب��أول��وي��ة ال�ت�ع�ي��ني،
وت��ردن��ا ش �ك��اوى ك�ث�ي��رة م��ن أب�ن��اء
الشهداء ويطلبون مساعدتنا لهم
للقبول في الكليات العسكرية على
اعتبار انهم ابناء شهداء.
ون��دع��و إل��ى تخصيص «كوتا»
ت �ح��دد ن�س�ب��ة ألب �ن��اء ال �ش �ه��داء في
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ك �ل �ي��ات
ال �ع �س �ك��ري��ة وال� �ب� �ع� �ث ��ات مل ��ا ق��دم��ه

العنزي متحدث ًا للزميل أحمد زكريا

اب � � ��اؤه � � ��م م� � ��ن ت � �ض � �ح � �ي� ��ات ف� � ��داء
ل� �ل� �ك ��وي ��ت ،وذل � � ��ك ض� �م ��ن ل �ق��ان��ون
ملستوفي الشروط وال نريد تجاوز
ال �ق��ان��ون ،وه �ن��اك ق�ص��ور حكومي
في التعاطي مع هموم ومشكالت
اهالي الشهداء وخاصة ما يتعلق
ب ��ال� �ت ��وظ� �ي ��ف واالس � � � �ك� � � ��ان ،ع �ل �م��ا
ب ��ان ه �ن��اك ج �ه��ة م �ن��وط ب �ه��ا ه��ذا
امل� ��وض� ��وع ،وه� ��ي م �ك �ت��ب ال�ش�ه�ي��د
ول �ك �ن��ه ال ي �ق��وم ب ��ال ��دور امل�ن�ش��ود
وت� � ��ردن� � ��ا ش� � �ك � ��اوى ك� �ث� �ي ��رة ب �ه��ذا
الخصوص.
• كيف تقيم دعم الحكومة لكم؟
ال �ح �ك��وم��ة ال ت �ت��وان��ى ع ��ن أيدع� � ��م ي � �خ� ��دم ق �ض �ي �ت �ن ��ا ،ول �ك �ن �ن��ا
ن �ع �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي م �س��أل��ة رع��اي��ة
اس��ر الشهداء وف��ي متابعة مكتب
ال �ش �ه �ي��د ال � ��ذي ي �ن �ب �غ��ي االل �ت �ف��ات
ال�ي��ه وك��ذل��ك ينبغي االل�ت�ف��ات ال��ى
الشهداء البدون وايضا الى مسألة
تخليد ال�ش�ه��داء ،الن ه��ذه النقاط
ال تصب في صالح الحكومة لكن
وبشكل ع��ام الحكومات املتعاقبة
منذ ان كان سمو االمير رئيسا لها
وهو فاتح قلبه ومكتبه للقضية،
مرورا بسمو الشيخ ناصر املحمد
ال� ��ذي ك ��ان أب ��ا روح �ي��ا للجمعية،
وك� ��ان داع �م ��ا أس��اس �ي��ا للجمعية
وان�ش�ط�ت�ه��ا وك��ذل��ك س �م��و رئ�ي��س
الحكومة الشيخ جابر امل�ب��ارك لم
يقصر معنا واب��واب��ه مفتوحة من
امامنا.
• ه � ��ل ل �ل �ج �م �ع �ي��ة م � �ش ��ارك ��ات

خارجية؟
من اعمال الجمعية وفى سبيلن� �ش ��ر س� �ي ��ر وب� � �ط � ��والت ال� �ش� �ه ��داء
ولتوسيع قاعدة الخبرة وتبادلها
ان� �ض� �م ��ت ال� � ��ى االت� � �ح � ��اد ال �ع��رب��ي
ل �ل �م �ح��ارب��ني ال� �ق ��دم ��اء وض �ح��اي��ا
ال � � �ح � ��رب ،وه� � ��و اح� � � ��دى ال �ج �ه ��ات
ال��رس�م�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة لجامعة ال��دول
العربية وهو من الجهات املشابهة
لطبيعتنا وانضمامنا له فى 2007
ك��ان بمثابة نقلة كبيرالحتكاكنا
ب �م �ث��ل ه � ��ذه امل �ن �ظ �م��ات ال� �ت ��ي ل�ه��ا
ب � ��اع ط ��وي ��ل ف ��ي دول م �ث��ل م�ص��ر
وامل � �غ� ��رب وال � �ج� ��زائ� ��ر ،وه � ��ي دول
ل� �ه ��ا ش� � �ه � ��داء ح� � � ��روب وت� �ب ��ادل� �ن ��ا
الزيارات والخبرات مع هذه الدول.
واكتشفنا الكثير من دول االتحاد
وال� �ح� �م ��د ل �ل��ه ن �ص �ن��ف ع �ل��ى ان �ن��ا
م ��ن االع� �ض ��اء ال �ن �ش �ط��ني ج� ��دا في
االتحاد.
وف � ��ي االج � �ت � �م� ��اع ق� �ب ��ل االخ� �ي ��ر
ب��ال �ق��اه��رة ت ��م ان �ت �خ��اب��ي ك��رئ�ي��س
للجمعية الرفع منصب هو النائب
االول ل��رئ �ي��س االت � �ح� ��اد ال �ع��رب��ي
للمحاربني ،الن القاهرة وهي دولة
امل�ق��ر وال�ن�ظ��ام االس��اس��ي لالتحاد
ينص على ان الرئاسة لدولة املقر
وح �ص �ل��ت ان ��ا ع �ل��ى ارف� ��ع منصب
وه ��و ال �ن��ائ��ب ب��االن �ت �خ��اب ،ون�ح��ن
م �ت �م �س �ك��ون ج � ��دا ب� �ه ��ذا االت� �ح ��اد
الن� ��ه ن� �ش ��ط .وح �ي �ن �م��ا اق �م �ن��ا اول
ح �ف��ل ش ��رف ك ��ان ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
الحكومة وحضور رئيس االتحاد
العربي للمحاربني ،وق��ام بتوزيع
االوس � � �م� � ��ة ،ك� �م ��ا ان �ض �م �م �ن��ا ق�ب��ل
س�ن�ت��ني ال��ى ال�ف�ي��دي��رال�ي��ة ال��دول�ي��ة
ل �ل �م �ح��ارب��ني وض� �ح ��اي ��ا ال� �ح ��رب،
وه��ي منظمة عاملية تحت اش��راف
ه �ي �ئ��ة االم � ��م امل �ت �ح��دة وت �ض ��م ف��ى
ع�ض��وي�ت�ه��ا  96دول � ��ة وت� �ش ��ارك 5
دول ع��رب�ي��ة ف �ق��ط ،ب��االض��اف��ة ال��ى
الكويت في عضويتها وهي مصر
وال � �ج� ��زائ� ��ر وامل� � �غ � ��رب وف �ل �س �ط��ني

واالردن وف� ��ي االج �ت �م ��اع االخ �ي��ر
ف��ي ب��ول �ن��دا اص�ب�ح�ن��ا اع �ض��اء في
ل �ج �ن��ة اس� �ي ��ا واق �ي ��ان ��وس �ي ��ا وه��و
ات� �ح ��اد ن �ش��ط وس �ن �ف �ع��ل ال �ت �ع��اون
م�ع��ه بشكل أك�ب��ر وس�ت�ك��ون هناك
زيارة لرئيس االتحاد خالل الفترة
ال� �ق ��ادم ��ة واالل� �ت� �ق ��اء ب��امل �س��ؤول��ني
ب �ه��دف م ��د ج �س��ور ال �ع ��الق ��ات مع
الدول واكتساب الخبرة.

الشهداء البدون
• وماذا عن الشهداء من فئة غير
محددي الجنسية؟ هل يحظون بذات
االهتمام املطلوب؟
ه �ن��اك ع��دد كبير م��ن ال�ش�ه��داءالبدون الذين راحوا ضحية الغزو
ال�غ��اش��م اذ ي�ت�ج��اوز ع��دده��م املئة
ام � ��ا االس� � � ��رى ف �ي �ت �ج ��اوز ع ��دده ��م
الثالثني .ونؤكد ان اي شهيد روت
دم � � ��اؤه ارض ال �ك ��وي ��ت اك � ��رم م�ن��ا
جميعا وله كل التقدير واالحترام
ونضعه فوق رؤوسنا ،س��واء كان
من جنسية غير كويتية أو من فئة
غير محددي الجنسية ،والله يعني
اس��ره��م .والحمد لله الكثير منهم
ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة ،وه �ن��اك
ت �ق��ري �ب��ا  14ح ��ال ��ة ل� ��م ي �ح �ص �ل��وا
ع �ل��ى ال �ج �ن �س �ي��ة ب� ��دواع� ��ي وج ��ود
قيود امنية ،وال اع��رف م��ا تفسير
القيد االم�ن��ي بحق ان�س��ان ضحى
بحياته من اجل تراب الكويت؟
فال مجال للحديث عن ذلك امام
التضحية بالنفس ك�م��ا ان هناك
ش� �ه ��داء واج � ��ب م ��ن غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية تعاني اسرهم من بعض
املشكالت ،نرجو ان يحصلوا على
ح �ق��وق �ه��م وان ي �ن �ظ��ر ل �ه ��م ب�ع��ني
الوفاء من اجل الوطن الكريم الذين
ضحوا من اجله النني غير سعيد
مما يحدث السر هؤالء الشهداء.
• وم � ��اذا ع ��ن ف��ري��ق ال �ب �ح��ث عن
األسرى واملفقودين والى اين وصلت
جهوده؟
ف � ��ري � ��ق ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن األس � � ��رىوامل� �ف� �ق ��ودي ��ن ت �ش �ك��ل ب� �ت ��اري ��خ 29
ابريل  2003ومن املعروف ان صدام
سقط بتاريخ  9ابريل  2003وبعد
س�ق��وط ص��دام كنا ن��أم��ل ال��وص��ول
ال ��ى االس � ��رى اح� �ي ��اء .وك� ��ان االم ��ل
معقود على جهود لجنة االس��رى
وامل� �ف� �ق ��ودي ��ن ول� �غ� �ي ��اب امل �ع �ل��وم��ة
والتنسيق اضطررنا نحن اهالي
االسرى الى االعتصام فى مجلس
االمة ثالث مرات واستمع املجلس
لشكوانا وعقد اجتماع بتاريخ 29
اب��ري��ل  2003ب�ح�ض��ور  30ع�ض��وا
وبحضور الحكومة باالضافة الى
اه��ال��ي االس ��رى وب�ع��ض النشطاء
مشكورين وتمخض هذا االجتماع
ع � ��ن ان� � �ش � ��اء ف� ��ري� ��ق م � ��ن االه� ��ال� ��ي
لدخول العراق للبحث عن االسرى
ب ��رئ ��اس ��ة ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ان��ذاك الشيخ محمد الخالد وكان
ن�ع��م ال�س�ن��د م �ت �ع��اون م��ع االه��ال��ي
الب �ع��د ال �ح��دود وك��ان��ت ل��ه بصمة
واض� � � �ح � � ��ة ف � � ��ي ال� � �ح� � �ص � ��ول ع �ل��ى
املعلومات ،وسهل لنا الدخول الى
االراض� ��ي ال�ع��راق�ي��ة وال�ت�ع��ام��ل مع
االربع مقابر سالفة الذكر كان فى
وق��ت محمد الخالد وح��رص على
ت�ش�ي�ي��ع ال �ش �ه��داء ب�ن�ف�س��ه وش�ك��ل
الفريق من هيئات ال��دول��ة املعنية
وج �م �ع �ي �ت �ن��ا وب � �ع� ��ض ال �ن �ش �ط��اء
وم ��ازال م��وج��ودا ورئ��اس�ت��ه دائما
لوزير الداخلية.

جميع األسرى ...شهداء
بسؤاله عما إذا ت��م التأكد م��ن وف��اة جميع األس��رى ،قال
العنزي إن��ه ت��م التأكد م��ن إع��دام املقبور ص��دام حسني لكل
األس � ��رى ،وأض � ��اف :م��ن امل �ع��روف ان م�ج�م��ل ع ��دد األس ��رى
 605أس ��رى ،ألن ال�ك��وي��ت اع�ت�ب��رت جميع م��ن أس��ر بسبب
م�ق��اوم�ت��ه ال �غ��زو ال�ع��راق��ي ب�ج��ان��ب اخ��وان��ه ال�ك��وي�ت�ي��ني أس�ي�رًا
كويتيًا وتأكدنا من استشهاد ال� 236رفات التي وصلت الى
الكويت ،بعد ان تعاملنا مع أربع مقابر في العراق في الرمادي
وكربالء والسماوة والعمارة بعد ان أعدمهم املقبور صدام.
أما بقية العدد فال يعرف مصيره حتى اآلن ولكننا نعتقد انه
في األراض��ي العراقية ونتمنى ان يستمر البحث كي نحدد
مصيرهم ألنهم اعدموا جميعا هناك.
واس�ت�ط��رد :ل��م نتوصل إل��ى مكانهم ول�ك��ن لجهود فريق
البحث واللجنة الدولية للصليب االح�م��ر ووزارة الخارجية
الكويتية نعتقد ببعض األم��اك��ن التي م��ن امل��رج��ح ان يوجد
بها اسرانا ،ولكن الظروف ال تسمح بالعمل داخل االراضي
ال�ع��راق�ي��ة بأريحية بسبب األوض ��اع األم�ن�ي��ة مما ح��ال دون
دخول الفريق وبالتالي بالبحث داخل العراق لم يكن كما هو
متوقع.

نتواصل مع ذوي الشهداء
غير الكويتيني
ذكر العنزي انه كان من بني األس��رى والشهداء عناصر
غير كويتية ،وأن الجمعية تتواصل مع أسرهم فى بلدانهم
وجميعهم لهم حقوق الشهيد الكويتي ،مضيفا :الكثير ممن
استلمنا رفاتهم م��ن جنسيات غيركويتية فقد اعلنا عن
مصريني وسوري وغير ذلك ،واذكر لك حادثة انتهينا منها
أخيرًا تخص شهيدا مصريا اذ ق��در لكل شهيد  200ألف
دوالر من لجنة التعويضات عن األسرى بخالف مستحقات
االستشهاد ،وكانت عائلة هذا الشهيد ال تعلم عن ذلك الن
ابناءه كانوا اطفاال الى ان سمع ابنه بالجمعية وتواصل معنا
واستطعنا ال�ح�ص��ول على مستحقاته ،وأي�ض��ا ك��ان هناك
شهيد لبناني الجنسية كما أن�ن��ا نقيم حفل وف��اء سنويا،
حينما ن�ح�ص��ل ع�ل��ى أوس �م��ة ش ��رف م��ن ات �ح��اد امل�ح��ارب��ني
القدماء نكرم  10شهداء سنويا بحسب اسبقية االستشهاد،
وك��ان من بني من كرمناهم بالحفل االخير شهيد مصري
واي �ض��ا ال �ش �ه �ي��دة دع ��د ال �ح��ري��ري اق �م �ن��ا ل �ه��ا ح �ف��ل ت�ك��ري��م
وحضرت اسرتها الى الكويت.

كتاب وثائقي
وتكريم  14شهيدًا مصريًا
بسؤال العنزي عن مشاريعهم املقبلة ،قال :لدينا الكثير
من املشاريع املستقبلية ففى شهر فبراير القادم سنحاول
اص ��دار ك�ت��اب س�ي�ك��ون مفاجئة جميلة ج��دا ج��دا ل��الس��رى
الكويتيني داخ��ل السجون العراقية ول��ن افصح ع��ن فحوى
امل �ف��اج�ئ��ة ول�ك �ن��ه س�ي�ح�ت��وي ع �ل��ى وث��ائ��ق م�ه�م��ة ج ��دا ك��ذل��ك
وانسجاما مع حالة الوفاء نحو الشهداء غير الكويتيني قرر
مجلس ادارة الجمعية تكريم الشهداء من الجنسيات العربية
وسنبدأ بمصر اذ هناك  14شهيدا مصريا استشهدوا على
تراب الكويت ،وروت دماؤهم الطاهرة الزكية أرض الكويت لذا
علينا كأهالي الشهداء ان ننتقل الى القاهرة لتكريمهم وجار
العمل على ذلك بالتعاون مع جمعية ضحايا الحرب واالتحاد
العربي والبدء بتجمع بيانات ابناء الشهداء الن مصر بلد
كبير وسننظم حفال يليق بجلل ال�ح��دث وابلغنا الحكومة
الكويتية ورحبت باملوضوع برعاية وزارة الخارجية وهي
لفتة كريمة من الشعب الكويتي للشهداء العرب وسننطلق
بعد ذلك الى تكريم الشهداء من الجنسيات العربية االخرى
الننا بدأنا بمصر الشقيقة لرمزية مشاركتها في الحرب
ولبعدها عن الكويت وهو مشروع جبار سنسعى الى انجازه
في القريب العاجل.
ومن مشاريع الجمعية القادمة تكريم حفظة القرآن من
ذوي الشهداء واالسرى كما جرت العادة السنوية للمشاركني
فى مسابقة الكويت الكبرى لحفظة القرآن الكريم التي نشارك
فيها سنويا وسيكون الحفل برعاية معالي وزي��ر الشؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح كما ستقيم الجمعية حفل
الوفاء الثالث لتسليم شهادات الوفاء التي تسلمناها بأسماء
شهدائنا االبرار من االتحاد العربي للمحاربني القدماء قبل
االحتفاالت باالعياد الوطنية.

