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السيد محمد املهريد.ميمونة الصباح د.هيلة املكيميد.إبراهيم احلمود

د.محمد الوهيب فيصل القناعييوسف العميري ماضي اخلميسفايز العنزي

الدباغ: آن األوان لضحايا النظام السابق أن يستريحوا..

.. وُشنق الكيماوي
عواص���م � وكاالت: كان حب���ل املش���نقة على موعد 
أمس مع عضو آخر من أعضاء عصابة االش���رار اعوان 
 املقبور صدام حسني حيث أعدم علي حسن املجيد امللقب
ب� »الكيماوي« ش���نقا حتى امل���وت، نتيجة للجرم الذي 
ثبت على املدان في »جرائم القتل واإلبادة اجلماعية في 
13 حكما بينها 4 أحكام باإلعدام«. بحسب الناطق باسم 

احلكومة العراقية علي الدباغ.
وبعد اربعة احكام باإلعدام نفذ احلكم بحق وزير دفاع 
النظام البائد بحضور »ع���دد محدود من الهيئة املكلفة 
بهذا األمر حي���ث قاموا بعملية تنفي���ذ احلكم بحضور 
قاض وم���دع عام وطبيب« على ما اعلن الدباغ الذي اكد 
أنه متت مراعاة كل الش���روط واللوائح القانونية خالل 
عملي���ة تنفيذ احلكم، ومت إبالغ جميع احلضور االلتزام 
بقواعد السلوك واالنضباط الذي يفرضه القانون واحترام 

تنفيذ هذا النوع من األحكام.
وأكد الدباغ التزام اجلمي���ع بتعليمات احلكومة ولم 
يسجل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى 
تنفيذ هذا األمر أو تعرض املدان إلى أي نوع من االهانة 
أو التشفي، وسيتم إبالغ ذوي املذكور رسميا عبر اجلهات 
احلكومية الرسمية وس���يتم الطلب منهم تسلم جثمان 

املدان حسب وصيته.
وقد حكمت احملكمة اجلنائية العليا على املجيد قبل 
اس���بوع باإلعدام اثر ادانته في قضي���ة قصف حلبجة 

باالسلحة الكيميائية في 16 مارس 1988.
وحول تنفيذ احكام االعدام الصادرة بحق اش���خاص 
آخرين من اركان النظام العراقي السابق قال الدباغ »مازالت 
االجراءات القانونية والدس���تورية لم تستكمل الى اآلن 
وعند اكتمالها س���يتم التنفيذ« من دون ان يحدد توقيتا 

لذلك. واضاف الدباغ »ان االوان لضحايا النظام السابق ان 
يستريحوا.. ان هذا املجرم الذي نفذنا بحقه حكم االعدام 
اليوم هو آكل حلوم البشر، اعتدى على حرمة االنسان وقد 

انزل اهلل احلكم القصاص به، هذا هو حكم اهلل«.
وكانت ثالثة احكام باالعدام صدرت في قضايا »حمالت 
االنفال« بني العامني 1987 و1988، واالنتفاضة الشيعية العام 
1991، و»احداث صالة اجلمعة« التي اعقبت اغتيال املرجع 

الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.
وقد ذاع صيت املجيد امللقب كذلك ب� »جزار كردستان« 
بسبب قوة بطشه واسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد 

والعصيان، بحيث بات متخصصا في ذلك.
وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس 1988 غارات 
على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خالل احدى 

حمالت االنفال الثماني بني العامني 1987 و1988.

المقبور صدام لجزاره الكيماوي: »دّمروا الكويت وخّربوها إذا عجزنا عن االحتفاظ بها«

عندم��ا اختار املقبور صدام حس��ن الس��فاح علي الكيماوي ليكون حاكما عس��كريا 
للكوي��ت اثن��اء االحتالل العراق��ي اآلثم لم يجد أفض��ل من علي حس��ن املجيد بصفاته 
االجرامية التي تشبه سيده وبدناءته النفسية وشخصيته احلقيرة ليعيث فسادا وتدميرا 
ونهبا وس��رقة للممتلكات وانتهاكا لألعراض وقتال واسرا وترويعا للمواطنن الكويتين 

واملقيمن الشرفاء في واحدة من ابشع جرائم العصر.
ولم يكتف هذا الدنيء مبمارسة هواياته االجرامية بل دنس ارض كويتنا الغالية عندما 
وطئتها قدماه النجس��تان في 8 اغسطس 1990، ليبدأ باصدار قراراته »القراقوشية« التي 
كش��فت عن لصوصيته فأصدر عدة قرارات تبن موافقته على س��رقة محتويات املراكز 
الصحية الكويتية ونقلها لبغداد، باالضافة الى قراره بس��رقة امل��واد الطباعية واالذاعية 

والتلفزيونية الكويتية ونقلها للعراق.
ووصلت حقارته الى ان يصدر امرا رس��ميا بس��رقة مكاتب املس��ؤولن في وزارتي 

الصحة والتعليم العالي.
كم��ا اصدر املج��رم اوامر عديدة كان اخطرها س��حب الدينار الكويتي من االس��واق 
وتبديل��ه بالعراقي باالضافة الى تبديل لوحات الس��يارات من الكويتي��ة للعراقية، ونقل 

االطباء الكويتين واملقيمن الى العراق.

فالس��ارق االكبر كان املقبور صدام حس��ن والس��ارق املنفذ كان السفاح علي حسن 
املجيد الذي شهدت الكويت اثناء االحتالل اآلثم اوامره باقامة جداريات للمقبور صدام، اال 

ان ابطال املقاومة الكويتية كانوا لها باملرصاد من تكسير وحتطيم.
وبع��د حترير العراق من عصابة البعث مت الكش��ف عن آالف املس��روقات التي نهبها 
الكيماوي من الكويت ووجدت في مزرعته التي س��رقت ه��ي األخرى من قبل العراقين 

انفسهم.
مارس الس��فاح الكيماوي اقس��ى صن��وف التعذيب بحق رج��االت املقاومة الكويتية 
وجيوبها، فكان ال مييز بن االطفال والش��باب والنساء وكان له همه ارضاء سيده املقبور 

في بغداد، خاصة انه كان يعمل بجهده الكامل ليصل ملرتبة سيده في االجرام والتنكيل.
وعمل الس��فاح احلقير خالل فترة االحتالل العراقي على اصدار بيانات وهمية باسم 
»حكوم��ة الكويت احل��رة املؤقتة« وهي البيانات التي كانت تت��م صياغتها في مكتب علي 

حسن املجيد الذي عجز طوال فترة حاكميته ان يجد متعاونا واحدا معه.
فالش��ارع الكويتي عرف حجم اجلرائم الرهيبة التي ارتكبها الكيماوي والتي س��ينال 
عنها جزاءه العادل. ونفذ احلقير أوامر س��يده عندما قال له: »دمروا الكويت وخربوها إذا 

عجزنا عن االحتفاظ بها« فقام السفاح بتدمير كل ما تطوله يداه.

أكدوا أنه نال جزاء ما اقترفت يداه بحق آالف البشر من الشعبين الكويتي والعراقي

سياسيون وأكاديميون لـ »األنباء«: بإعدام الكيماوي تحقق القصاص العادل 

 ووصف الديباجي اليوم بانه 
عيد يضاف الى اعياد اإلنسانية 
بأن تخلصت من املجرم الثاني 
ارتكب كل  العراق وال���ذي  في 
االنتهاكات بحق البشرية وسيظل 
التاريخ يذكر هؤالء املجرمني في 
صفحاته الس���وداء وفي مزبلة 
التاريخ ليكونوا عبرة لكل مجرم 
ينتهك كرامة البش���رية في اي 

مكان كان.
وهنأ الديباجي اسر الشهداء 
الذين قضوا على يد هذا املرجم 
بيوم القصاص العادل واخلالص 

من هذا املجرم.
واكد عض���و املجمع العاملي 
للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
الشيخ د. احمد حسني )وال يحيق 
املكر السيئ إال بأهله( وورد في 
األثر »اعمل ما شئت فكما تدين 
تدان« وهذا شان كل ظالم يظلم 
الناس ويقت���ل األبرياء ويهني 
الكرام، فلقد أبى اهلل س���بحانه 
وتعال���ى اال أن ان يذيق الظالم 
من نفس الكأس التي أذاق منها 
ضحاي���اه، وال ش���ك ان اجلزاء 
العادل الذي نزل بعلي حسن هو 
شأن رباني يكشف للناس جميعا 
كيف انه ال ميكن ألي ظالم ان يفر 
من العدالة اآللهية وانني أود ان 
اهنئ كل أسرة ظلمت من قبل هذا 
الرجل وجالديه وان اذكرهم بان 
العدل يجد طريقه للواقع ولو 
بعد حني كما أجدد العزاء لألسر 
التي فقدت ضحاياها واحباءها 

على يد هذا املجرم الطاغية.

الشيعة السيد محمد باقر املهري 
»احلم���د هلل ال���ذي اراح البالد 
والعباد من شر الطاغية الثاني 
للع���راق علي الكيم���اوي الذي 
تلوثت يداه بالدماء بقتل آالف 

األبرياء من األكراد وغيرهم«.
املهري قائ���ال: »ان  وتاب���ع 
إعدام هذا الطاغية ادخل الفرح 
والسرور في قلوب أمهات الشهداء 
وزوجاتهم، ونحن نبارك للشعب 

العراقي هذا اإلعدام احلق«.
وأردف قائال »هذا املجرم نال 
جزاءه في الدنيا قبل اآلخرة وكل 
من يدافع عن صدام وهذا املجرم 
سيكون مصيره مصيرهما وبئس 

املصير«.
من جهته ق���ال وكيل االمام 
السيستاني واألمني العام للهيئة 
السيد  العاملية للفقه اإلسالمي 
ان املجرم  الديباجي  أبوالقاسم 
على حس���ن املجيد م���ن أعتى 
مجرمي احل���رب وأقذرهم في 
تاريخ البشرية فيداه ملوثتان 
بدماء اآلالف من البشر في العراق 

وايران والكويت.

في تقدمي عدالته والقصاص من 
الطغاة.

من جانبه وصف أمني س���ر 
جمعي���ة الصحافيني الكويتية 
فيصل القناعي احلكم باالعدام 
عل���ى علي حس���ن املجيد بأنه 
هدية للكويت وشعبها امال ان 
يبرد ه���ذا احلكم نار قلوب من 
فقدوا ابناءهم وذويهم جراء ما 
اقترفه »الكيماوي« من جرائم 
اثناء االحتالل العراقي الغاشم 

للكويت.
واض���اف القناع���ي »نبارك 
للكويت وشعبها حكم القصاص 
الذي ناله املجرم علي الكيماوي 
وال منلك إال أن نقول الى جهنم 

وبئس املصير«.
هنأ علماء شيعة كل ضحايا 
املجرم علي حسن املجيد امللقب 
الذي اعدم  الكيماوي«  ب� »علي 
ام���س واقتص من���ه جلرائمه 
العديدة وانتهاكاته املزرية ضد 

البشرية.
وقال وكيل املرجع السيستاني 
العلماء  البالد وأمني جتمع  في 

اجلوية التي كانت بداية حترير 
الكويت من جور االحتالل، معربا 
عن أمله ف���ي أن ينعم العراق 
باالس���تقرار الذي يعود بالنفع 

عليه وعلى جيرانه.
 هذا وقال االمني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان احلك���م عل���ى الطاغية علي 
الكيماوي هو جزاء مستحق ملجرم 
ارتكب افظع اجلرائم واملآس���ي 
في حق الشعب الكويتي اثناء 

االحتالل العراقي الغاشم.
واضاف اخلميس ان هذا الظالم 
تلقD انتقاما ربانيا ليكون عبرة 
لآلخرين، مشيرا الى ان املجرم 
علي الكيماوي نال عقابه والتحق 
بزمرة الطاغي���ة املقبور صدام 
حسني الذي استخف بBرواح 

املاليني من شعبه وجيرانه.
وذكر اخلميس ان مدن العراق 
تش���هد على جرائمه من شمال 
العراق إلى جنوبه لتمتد خارج 
العراق، مؤكدا ان اعدامه اليوم هو 
هدية ملن فقدوا اهلهم وذويهم، 
مذك���را بأن اهلل ميهل وال يهمل 

املجيد هو انتصار للحق وقصاص 
عادل يريح أرواح الشهداء، معربا 
عن أمله في أن تستمر محاكمات 
كل أذناب النظام البائد ليكونوا 
عبرة لكل من تس���ول له نفسه 

إرتكاب جرائم بحق البشرية.

انتصار الحق

أكد رئيس بيت  ومن جهته 
الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري ان علي حسن املجيد 
ما هو إال أحد أزالم نظام املقبور 
صدام حس���ني فهو قاتل مجرد 
من اإلنس���انية وم���ا هو معلن 
من جرائم���ه ال ميثل نقطة في 
بحر ما فعله بح���ق العراقيني 

والكويتيني.
واضاف العميري أن العقوبة 
التي نالها الكيماوي اقل بكثير من 
جرائمه التي يندى لها اجلبني إال 
أنها تظل انتصارا للحق وألراوح 
الشهداء الذين أزهق أرواحهم دون 
ذنب اقترفوه، موضحا أن خبر 
إعدامه هو من االخبار املفرحة 
التي تتزامن مع موعد الضربة 

بقتل األطفال، وأضاف د.الوهيب 
أن تبع���ات جرائم هذا الطاغية 
التزال مستمرة حتى اليوم، فهناك 
التي التزال تعاني  آالف األسر 
من فقد معيلها وأبنائها بسبب 
 جرائمه ضد اإلنسانية، وبإعدامه
العدال���ة والقصاص  حتقق���ت 

العادل.
وأكد رئي���س جمعية أهالي 
الشهداء األس���ري واملفقودين 
فاي���ز العنزي أن علي حس���ن 
املجيد امللق���ب بعلي الكيماوي 
هو أحد أبش���ع مجرمي احلرب 
ومن أكثر قادة النظام العراقي 
البائد وحشية وأكثرهم ارتكابا 
اإلبادة اجلماعية، فلقد  جلرائم 
كان مس���ؤوال عن اس���تخدام 
االسلحة الكيماوية ضد االكراد 
القرن املاضي  في ثمانيني���ات 
باإلضافة إلى دوره في قمع كل 

حركات املقاومة في العراق.
وأضاف العنزي ان على حسن 
املجيد كانت له اليد الطولى في 
قتل وتعذيب االسرى الكويتيني 
وبالتالي فإن إعدام علي حسن 

وأضاف د.احلمود بأن إعدام هذا 
املجرم درس تاريخي لكل الطغاة 
والظاملني، درس يجب أن يتعلم 
منه كل من اعتدى على األبرياء 
ولكل من يفكر بظلم اآلخرين، 
فاهلل عز وجل ميهل وال يهمل.

ذكريات مؤلمة

الناش���طة السياس���ية  أما 
واألس���تاذة في جامعة الكويت 
د. هيلة املكيمي فقالت ان العدالة 
حتققت في هذا اليوم حيث مت 
إعدام أحد الطغاة املجرمني الذين 
عاثوا في األرض فسادا وقتال، 
خاصة ف���ي منطقتنا العربية، 
وأضافت بأن في كل بيت كويتي 
ذكرى مؤملة بسبب جرائم هذا 
الطاغية الظالم، فقد كان له دور 
أساسي ومباشر في قتل وتشريد 
أهل الكويت خالل فترة االحتالل 
العراقي، وهو املس���ؤول األول 
عن قتل آالف العراقيني األبرياء 
مبا فيهم من أطفال وشيوخ في 
عمليات »األنفال« سيئة الذكر.

وم���ن جهته اعتبر أس���تاذ 
الكوي���ت  الفلس���فة بجامع���ة 
د.محمد الوهيب أن املجرم علي 
حسن املجيد قد خضع حملاكمة 
عادلة أعطته الكثير من الوقت 
واإلمكانيات للدفاع عن نفسه منذ 
عام 2003، في حني أنه كان يطبق 
حكم اإلعدام بآالف األبرياء ملجرد 
الشك أو االشتباه وبلحظة واحدة 
ومن دون محاكمة، وأضاف أننا 
في حياتنا العادية نتعامل عادة 
مع فعل الشر بالتسامح، وهذا ما 
تدعو إليه كل األديان السماوية، 
ولكن عندما يصبح الشر بهذه 
البشاعة وضد آالف البشر من 
األبرياء فإننا نكون أمام حالة غير 
إنسانية من الشر، ومفاهيمنا عن 
اخلير والشر ال تنطبق على هذا 
املجرم الذي كان يتلذذ ويتفاخر 

فم���ن جهتها قال���ت عميدة 
كلية اآلداب واملؤرخة الكويتية 
د.ميمون���ة الصباح اننا إذا كنا 
كمس���لمني نردد دائما قول اهلل 
عز وج���ل )ولكم في القصاص 
حياة ي���ا أولي األلباب( فاليوم 
نحن نعيش هذه اآلية الكرمية 
ونفهم أن إعدام هذا الظالم امللقب 
ب� »علي الكيماوي« هو استحقاق 
وقصاص ع���ادل بحكم اهلل عز 

وجل. 
وأضافت أن هذا الطاغية قد 
قتل آالف األنف���س البريئة بال 
ذنب، فأباد قرية كاملة من أبناء 
شعبه، وشارك في قتل وتشريد 
آالف الكويتي���ني أثن���اء الغزو 
العراقي على بلدن���ا احلبيب، 
ولو كان لهذا املجرم ألف روح 
الستحق ألف عقوبة إعدام على 
ما اقترفت يداه من جرائم ضد 
الذين قتلوا  كل هؤالء األبرياء 
ظلم���ا وعدوانا، فمن قتل يقتل 
ول���و بعد حني، فهذا جزاؤه في 
الدنيا وجزاؤه في اآلخرة عند 
رب العب���اد الذي ال يظلم عنده 

أحد سبحانه وتعالى.

درس تاريخي

وم���ن جانبه ق���ال املتحدث 
الرس���مي باسم جمعية أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.ابراهيم احلمود بأننا نشعر 
بالرضا إلعدام أحد رموز الظلم 
والطغيان، ولس���نا هنا بصدد 
التشفي ولكنه حكم اهلل العادل 
الذي شرع لنا القصاص، وهذا 
املجرم امللقب باسم علي الكيماوي 
استحق عقوبة اإلعدام نتيجة 
الكبي���رة والكثيرة  للجرائ���م 
التي ارتكبها ضد أبناء الشعب 
العراقي وضد الشعب الكويتي، 
فهذا عقابه العادل في الدنيا وفي 
اآلخرة أم���ره عند رب العاملني، 

جـزار كردسـتان أصـدر قـراراً بسـحب الدينـار الكويتـي وتبديلـه بالعراقـي
اسـتباح أمـوال الكويتييـن وأمـر بتبديـل لوحـات سـياراتهم بأخـرى  عراقية

اسامة أبو السعود - بشرى الزين -  محمد الخالدي - أسامة دياب
عبّر عدد من الش��خصيات واألكادميي��ن الكويتين عن الرضا 
بتحقيق العدال��ة والقصاص العادل بأحد مجرم��ي احلرب الطغاة 
م��ن زبانية املقبور صدام حس��ن وهو علي حس��ن املجيد امللقب 
ب�»علي الكيماوي« بس��بب جرائمه الدنيئة ضد الكويت وش��عبها 
وكذلك جرائمه ضد اإلنسانية وإبادته لألكراد األبرياء في »حلبجة« 
باستخدام األس��لحة الكيماوية احملرمة دوليا، واعتبروا أن إعدامه 

نتيجة عادلة لكل طاغية ودرس لكل الظاملن.

السيد ابو القاسم الديباجيالشيخ د. أحمد حسن


