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لوحات متثل صور الشهداء في املتحف شعار يوم الشهيد

مكتب الشهـيد 
وسـام فخـــر 
على صدر الكويت

حلقات تنشرها »األنباء« 
إلبراز جهود مكتب الشهيد

دانيا شومان

يقاس تطور األمم مبدى اهتمام الشعوب بشهدائها 

الذين قدموا أرواحهم فداء ألوطانهم، والكويـت قدمت 

منوذجا مشرفا في مدى اهتمامها كدولة بشهدائها، بل 

امتد اهتمامها غير املسـبوق الى االهتمام بأسر أفراد 

شهدائها األبرار عبر إنشاء مكتب الشهيد والذي صدر 

أمر تأسيسه مبرسوم أميري بعد حترير الكويت من براثن 

االحتالل العراقي الغاشم وعلى مدى حلقات سنستعرض 

طريقة عمل مكتب الشهيد واآللية املتبعة فيه لنحاول 

أن نقدم تعريفا بسيطا ملكتب الشهيد الذي يعتبر أحد 

املكاتب املختصة برعاية أسر الشهداء في املنطقة.
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مشاعل الشهادة وقود األوطان

استثمار امكاناته واستعداداته وطاقاته وجعله 
ليس متكيفا فقط ب���ل ومنتجا في مجتمعه في 
مختلف مراحل احلياة، مع استثمار هذه الرعاية 
في خلق صورة ذهنية ايجابية عن املكتب باعتباره 
منارة لتخليد الش���هيد وتدعيم االنتماء والوالء 

الوطني.
واليوم.. ونحن نسترجع ذكرى االحتالل الغاشم 
بكل ما حمله من خسائر وتضحيات، أجدني ازداد 
يقينا بأن تلك األزمة قد ساهمت بال شك في الكشف 
عن أصالة معدن املجتمع الكويتي النبيل، وصدق 
انتمائه لوطنه، وقوة متسكه بأرضه، وصالبته 
في مواجهة احملن والتحديات، وما جتربة مكتب 
الش���هيد الرائدة التي نعتز ونفاخر بها إال نتاج 
هذا املجتمع، وثمرة تالحمه مع قيادته الرشيدة، 
وأجدني كذلك كعادتي في مثل هذا اليوم من كل 

عام أردد قول الشاعر.
ال��ع��م��ر إال س��اع��ة ي��ه��ون  ق���د 

موطنا إال  األرض  ت��ه��ون  أو 
فاطمة األمير
مدير عام مكتب الشهيد

ونتيجة للنجاحات التي حققتها أعمال املرحلة 
األولى، وللنتائج واملؤشرات االيجابية التي أسفرت 
عنها الدراس���ات العلمية والتي أفادت باستقرار 
النسبة الكبرى من أسر الشهداء )84.9% من األسر 
تعتبر من األسر املستقرة، واستطاعت غالبيتها 
ان تتكيف مع واقعها كونها أسرة أحادية الوالد( 
ونتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية برز الدور 
الوقائي كمحور مهم ورئيس���ي في أعمال مكتب 
الش���هيد، وانطلقت خطط وبرامج العمل معبرة 
عن تطلعات األسر وملبية الحتياجاتها في تلك 

املرحلة.
ومع تقدم وتيرة العمل توجهت استراتيجية 
العمل باملكتب نحو الدور النمائي ألسر الشهداء 
س���عيا الى اس���تثمار الطاقات والقدرات والعمل 

على تنميتها.
وشهد أس���لوب تقدمي الرعاية املوجهة ألسر 
الشهداء حتوال يقضي بتحقيق احلد األقصى من 
النمو االجتماعي من خالل املساهمة الفاعلة في 
توفير الرعاية االجتماعية الش���املة واملتكاملة 
املادي���ة والصحية والقانوني���ة التي تعني على 

وتعويضا ألسرهم عن فقدان عائلهم، واحاطتهم 
بجميع ص���ور الرعاية االجتماعية والنفس���ية 
والتربوية املمكنة، من خالل روية واضحة تعمل 
على حتديد احتياجاتهم، والسعي لتلبيتها والوفاء 
بها، وتهيئة السبل والوسائل الكفيلة بحل ما يواجه 
هذه األسر من مشكالت بالتنسيق والتعاون مع 

اجلهات املختصة.
واحتل الدور العالجي املرتبة األولى على اسم 
أولويات العمل باملكتب في البدايات األولى لعمله، 
فأسر الشهداء ذات العائل الواحد والتي تعرضت 
للكثير من اآلثار النفسية واملعنوية واالجتماعية 
السلبية بحاجة ماس���ة الى املساندة والتوجيه 

واالرشاد للمساعدة على اجتياز األزمة.
وتركز العمل مع أسر الشهداء في تلك األثناء 
على تقدمي البرامج التأهيلية، بالتعاون مع املراكز 
العلمية املتخصصة وحققت تلك البرامج الغايات 
املرجوة منها، وساهمت بدور فاعل في التخفيف من 
آثار الصدمة وحتقيق التكيف االجتماعي املنشود 
ملختلف فئات وشرائح أسر الشهداء وذويهم األبناء، 

األرامل، األمهات األخوة، واآلباء.

في حياة كل منا أيام ال تنسى، وذكريات ومواقف 
يعجز الصخب اليومي أن ميحوها من الذاكرة أو 
ينقلها الى دائرة النسيان.. وميضي بنا العام تلو 
العام، وحتل ذكرى االحتالل الصدامي الغادر، في 
يوم ليس كسائر األيام، اجتاحت فيه جحافل البغي 
والظالم ربوع وطننا الغالي، منتهكة كل القواعد 
واألعراف واألخالق واملبادئ اإلنسانية السامية، 
وأصيبت احلياة بالش���لل التام، وتعطلت آليات 
الفهم واإلدراك عن استيعاب احلدث، وتوقف معها 

كل شيء تقريبا.
لك���ن أعراس الش���هداء التي تهيأت الس���ماء 
الس���تقبالها كانت فتحا، وب���دءا جديدا، وعودة 
لل���روح، فكتبت القصائ���د األولى في كتاب 
التحرير بعد ان من اهلل علينا به، حيث 
آثر رجال ونساء، فتيان وفتيات املوت 
على الهوان وافتدوا بالنفس والروح 

ثرى الوطن.
وخلفت األزمة عشرات األسر 
التي فقدت عائلها، ومئات األطفال 
الذين حرموا من الرعاية الوالدية 
الس���ليمة بفع���ل فق���دان أحد 
والديهم، وما صاحب ذلك من 
اثار نفسية واجتماعية حادة 

بفعل الصدمة.
وإزاء تل���ك األوض���اع، 
وسعيا الى تخفيف اآلثار 
الناجمة عن الصدمة لدى 
الكثير من الفئات املتضررة 
من أبناء املجتمع، شرعت 
الكوي���ت ف���ي البحث عن 
البدائ���ل واحللول املمكنة 
ملعاجلة تلك االنعكاسات، 
والتخفيف من حدتها، فكان 
األمر األميري السامي بإنشاء 
الش���هيد كمؤسسة  مكتب 
اجتماعية ملحقة بالديوان 
األمي���ري، تختص بتكرمي 
الش���هداء ورعاية  وتخليد 
ذويهم، وذلك مبوجب املرسوم 
األميري رق���م 91/38 الصادر 

بتاريخ 1991/6/19.
ومارس املكتب في س���بيل 
حتقيق أهدافه الكثير من األدوار 
التي وجهت نحو ذوي الش���هداء 
وأسرهم عرفانا من الدولة واملجتمع 
بفضل الشهداء وتقديرا لتضحياتهم، 

فاطمة األمير تشرح لوزير الديوان الشيخ ناصر صباح األحمد بحضور رئيس أمناء مكتب الشهيد د.جاسم الكندري جانبا مما يضمه من لوحات وشواهد

دشتي: متحف الشهيد يبرز أهداف المقاومة المجتمع الكويتي يعرف قيمة الشهداء
حدثن���ا مراقب التخليد في 
مكتب الشهيد اسماعيل دشتي 
املراقبة ودوره���ا وقال   ع���ن 
عل���ى م���دى 18 عام���ا قامت 
التخلي���د بالعديد من   مراقبة 
االجنازات سواء على املستوى 
او املس���توى  الداخلي احمللي 
اخلارج���ي الدولي على النحو 

التالي.

أوال: على المستوى المحلي

في البداية مش���روع سبيل 
الش���هداء م���ن خ���الل توزيع 

املياه على دور العبادة واملصليات وفي بعض 
الشوارع واألحياء السكنية، وتوزيع مجسمات 

براد املياه.
تقام مسابقة ثقافية سنوية حتمل اسم مسابقة 
الش���هيد لغرس قيم ال���والء واالنتماء للوطن، 

وهي كالتالي: 
املسابقة الثقافية األولى: القصة القصيرة.

التصوي���ر  الثاني���ة:  الثقافي���ة  املس���ابقة 
الفوتوغرافي.

املسابقة الثقافية الثالثة: فن اخلط العربي.
املسابقة الثقافية الرابعة: الشعر بأنواعه.

الثقافي���ة اخلامس���ة: املس���رح  املس���ابقة 
املدرسي.

املس���ابقة الثقافي���ة السادس���ة: فن رس���م 
الشخصيات.

الس���ابعة: املجس���مات  الثقافية  املس���ابقة 
التذكارية.

املسابقة الثقافية الثامنة: قصص األطفال.
املسابقة الثقافية التاسعة: شعارات في حب 

الوطن.

المشاريع المستقبلية

 وق���ال دش���تي تتبن���ى املراقبة ع���ددا من 
املشاريع املهمة في اطار مهمتها الوطنية لتخليد 

الشهداء ومنها:
الش���هيد  مش���روع صرح 
التذكاري بالتعاون مع بلدية 

الكويت.
 اع���ادة تأهي���ل وترمي���م 
صرح الش���هيد في احملافظات 

الست.
برامج وثائقية اعالمية عن 
بطوالت الشهداء )تلفزيونية 

� إذاعية(.
املطبوع���ات اإلعالمية في 

املناسبات الوطنية.
قاعة جابر االحمد الصباح 

اسم بديل لديوانية مكتب الشهيد.
مشروع انتاج فيلم تربوي لطالب املرحلتني 

)دور رياض االطفال واالبتدائي(.

متحف الشهيد

وقال دشتي ان املتحف يهدف الى ابراز دور 
ش���هداء الكويت في مقاومة االحتالل الصدامي 
والعم���ل لتحري���ر ارض الكوي���ت م���ن دنس 

االحتالل.
مؤكدا ان املتحف يحتوي على:

ص���ور حتم���ل مغزى كبي���را ف���ي معانيها 
وايحاءاتها.

عرض لشرائح الصور، وصور عن الدمار الذي 
أحلقه الغزاة بأرض الوطن وممتلكاته وببنيته 
التحتية وعن حرائق آبار النفط، ومتثل غرفة 

في بيت القرين.
صور شهداء الكويت من كويتيني وغيرهم.

ركن لنماذج من عدة املقاومة الكويتية ضد 
االحتالل الصدامي الغاشم.

 رك���ن ليمارس في���ه االطفال اعم���اال تربط 
كويت املاضي باحلاضر، وتغرس في نفوسهم 
 مفه���وم ح���ب الوط���ن وال���والء ل���ه، وتعمق 
لديهم مفه���وم املواطنة والوطنية والتش���بث 

باألرض.

رجال ونساء وشيوخ واطفال، 
تصعد الى بارئها مستبش���رة 
فرحة بفوزها بالشهادة في سبيل 

اهلل والوطن.
وسعيا للمحافظة على القيمة 
العظيمة للشهادة، وتقديرا للعمل 
البطولي للشهداء، فقد تفضل 
حض���رة صاحب الس���مو امير 
البالد، آنذاك الشيخ جابر االحمد 
اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه 
بإصدار مرسوم اميري بتاريخ 
1991/6/19 رقم 91/38 بإنش���اء 
مكتب الش���هيد الذي يس���عى 
لتحقيق اهداف محددة نوردها 

فيما يلي:
1� تك���رمي ش���هداء الكويت 
وتخليد بطوالتهم وتضحياتهم 
في الدفاع عن الوطن وكرامته.

2� رعاية اسر الشهداء وذويهم 
في مجاالت احلياة كافة تأكيدا 
على احت���رام وتقدير املجتمع 

الكويتي لقيمة الشهادة.
3� استثمار القيمة العظيمة 
للشهادة، ولبطوالت الشهداء في 
تنمية اإلنسان الكويتي وتدعيم 

انتمائه ووالئه للوطن.
الشهيد  لقد اس����تطاع مكتب 
خالل مس����يرته تأس����يس نسق 
عمل منظم ساعد على حتقيق هذه 
االهداف السامية، وقد يكون احد 
اهم إجنازات املكتب وضع اآللية 
وحتديد املعايير واألسس اخلاصة 
بتحديد وتعريف الشهيد وحاالت 
الش����هادة  االستش����هاد واعتماد 

وتوثيق حيثيات االستشهاد.
رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد 
د.جاسم يوسف محمد الكندري

اجل���ذور، احملافظة على البنية 
االجتماعية والثقافية والسياسية 
الكويت���ي وتعزيز  للمجتم���ع 
استقراره وترابطه، ومن خالل 
ذلك اثبت الكويتيون قدرتهم على 
مواجهة العديد من مصادر التهديد 

اخلارجي والتغلب عليها.
ان تاريخ الكويت مفعم بأمثلة 
تبني عمق القيم في ش���خصية 
وتفكي���ر املواطن الكويتي وإن 
بناء الكويتيني ألسوار الكويت 
الثالثة عل���ى مدى تاريخهم ما 
هو إال دليل على اس���تعدادهم 
الدائم للدفاع عن سالمة وطنهم 
ووحدته في كل مرحلة من مراحل 

تاريخ الكويت.
لقد خرج الش���عب الكويتي 
من محن���ة الغزو مكلال بالعزة 
والنصر بعد ان اثبت استعداده 
وقدرته على تقدمي التضحيات 
بدءا بالدم���اء وانتهاء بالنفس 
والروح، وعلى هذا الطريق شهدت 
مسيرة املقاومة والتحرير ارواح 

تاريخ الش���عوب على مدى 
افراح واتراح، هزائم  العصور 
الش���عوب  وانتصارات، ولكن 
تظل قادرة على البقاء مادامت 
متتلك إرادتها. إن جتربة العدوان 
الكويت  الغاشم على  الصدامي 
ف���ي 1990/8/2 كان���ت احمل���ك 
ألبنائها الذين أكدوا تش���بثهم 
بأرضهم واس���تعدادهم للدفاع 

عن وطنهم.
الكويتيون منذ  لقد اظه���ر 
الي���وم األول أليام غزو النظام 
الصدامي البائد مقاومة شرسة 
كانت دليال موثقا على اعمالهم 
البطولية وسرعان ما انتظمت 
ه���ذه املقاومة ف���ي مجموعات 
ضم���ت مدنيني وعس���كريني، 
شيبا وش���بانا، نساء ورجاال، 
تولت مهمات مقاومة احملتل في 
مختلف مناطق الكويت واوقعت 

به خسائر كبيرة.
لم يك���ن الهدف من املقاومة 
االنتص���ار على قوات االحتالل 
ودحرها بعدتها وعديدها، فهذه 
كانت مهمة الشرعية الكويتية 
التي عملت دوليا لتحقيق ذلك، 
وإمنا كان هدف املقاومة الكويتية 
ان تؤكد للعالم كله ثبات موقف 
الش���عب الكويت���ي املتمس���ك 
بشرعيته ووطنيته واملتلهف 
لعودة القيادة الكويتية الى ارض 
الوطن احمل���رر ممثلة بصاحب 
البالد وسمو ولي  أمير  السمو 

العهد واحلكومة الكويتية.
الكويتيون،  وقد اس���تطاع 
بقيمه���م  بفض���ل متس���كهم 
ومعتقداتهم االسالمية العميقة 

مراقب التخليد في مكتب الشهيد 
اسماعيل دشتي

رئيس مجلس األمناء د.جاسم الكندري




