
«األنباء» تنشر مكاملة امللك فهد والرئيس بوش الثانية بعد االحتالل العراقي للكويت
ترجمة وإعداد محمد هالل اخلالدي

تواصــل «األنباء» نشــر 
الوثائــق املتعلقــة بفتــرة 
العراقــي للكويت،  االحتالل 
والتــي رفع البيــت األبيض 
السرية عنها، وفي هذه الوثيقة 
نص للمكاملة الثانية التي جرت 
بني امللك فهد بن عبدالعزيز، 
رحمه اهللا، والرئيس األميركي 
األسبق جورج بوش، والتي 
جرت ظهر يوم ٤ أغســطس 
١٩٩٠، وذلك بعد املكاملة األولى 
التــي جــرت في مســاء يوم 
الغزو، وكان امللك فهد قد أخبر 
الرئيس بوش بأنه تلقى طلبا 
من صدام الستقبال مبعوثه 
للتباحــث حــول مــا جرى، 
وأبلغه بأنه ســيلتقي مبمثل 
صدام وسيكون حاسما معه 
ويطلب منه انسحاب العراق 
فورا من الكويت أو عليه أن 
يعود للعراق، واتفق امللك فهد 
والرئيس بوش على ضرورة 
االســتمرار في االتصال فيما 
بينهما لبحث ما ينبغي فعله 
بعد أن تتبني الرؤية من زيارة 

مبعوث صدام إلى اململكة.
وفيما يلي ترجمة حرفية 
لنص املكاملة الثانية التي جرت 
بني امللــك فهد بن عبدالعزيز 
والرئيــس جورج بوش بعد 
يومــني على املكاملــة األولى، 
والتــي يظهر فيهــا بوضوح 
اصرار امللك فهد بن عبدالعزيز 
على حترير الكويت وانسحاب 
وعــودة  بالكامــل  العــراق 
الشرعية الكويتية، وتأكيده 
على وضع كل امكانات اململكة 
من أجــل حتقيق هذا الهدف، 
وكذلك حرصه على تشــكيل 
جلنة تنسيق مشــتركة بني 
اململكــة والواليــات املتحدة 
مــن أجل وضع حــد جلنون 
الديكتاتــور األرعــن صــدام 

حسني:
البيت األبيض ـ واشنطن

مذكرة اتصال هاتفي
املوضوع: مكاملة مع امللك 

فهد ملك السعودية
املشاركون: الرئيسـ  امللك 

فهد
 ٤ والوقــت:  التاريــخ 
أغســطس ١٩٩٠، من ١:٥٠ - 

٢:٤٢ مساء
املكان: منتجع كامب ديڤيد

الرئيس: مرحبا جاللتك، 
كيف حالك؟ أسمعك بوضوح.

امللك فهد: كيف حالك سيد 
بوش؟

الرئيس: جيد، وأنت؟
امللك فهد: جيد، وأريد أن 
أشــكرك كثيــرا، كثيــرا على 

اهتمامك واتصالك.
الرئيــس: أعلــم أن كلينا 
كان مشــغوال جدا خــالل الـ 
٤٨ ساعة املاضية. كنت على 
اتصال بعدد من قادة العالم، 
وهــم قلقون بشــكل رهيب، 
كمــا أخبرنا ســفيركم، نريد 

كاذب. وال ميكن التنبؤ بأفعاله 
وهو عدمي الرحمة. لقد أخبرك، 
وأخبر سفيرنا، ومبارك بأنه 
لن يهجم علــى الكويت. لقد 

أخبر اجلميع ولكنه كذب.
امللك فهد: أتفق مع ما تقول. 
من احملتمل أن يهجم العراق، 
ولكن بعد ذلك الغزو رمبا لن 
يحدث. لهذا من املهم أن نعمل 
مع فريقكم على خطة شاملة 

تضمن النجاح.
الرئيس: حسنا، علينا أن 
نضــع اخلطط. ولكــن علينا 
أن ننظــر لهــذا بشــكل أكثر 
إحلاحــا. علينا أن نضع تلك 
القوات هناك بأسرع وقت وإال 
فإن صــدام املمتلــئ بالنصر 
سيستولي على حقول النفط 
واملنطقــة الشــرقية. وبدون 
تعزيزات، ال شــيء سيمنعه 

عسكريا.
امللــك فهــد: أتفــق معــك، 
ولكن وجهة نظري مســتندة 
للمعلومات التي لدينا. نعتقد 
أن لدينا بضعة أيام للتنسيق، 
ولوضع خطة محكمة وناجحة. 
هذا كل ما أريده. خطة محكمة 
ستكون ناجحة وحتل املشكلة 

مرة واحدة وإلى األبد.
الرئيس: أتفق. سنرســل 
الفريق حاال. نقطة أخرى أود 
أن أطرحها هنا تتعلق بكلمة 
شــرف. أمن اململكــة العربية 
ـ  الســعودية حيــوي جــدا 
أساســي ـ بالنسبة للواليات 
املتحــدة وبالنســبة ملصالح 
العالــم الغربــي. وأنــا عازم 
علــى أن صدام لــن يفلت من 
هذا العار. عندما نضع خطة، 
عندما نكون هناك، ســنبقى 
هناك حتى يطلب منا املغادرة. 
هذه كلمتي الرسمية حول هذا. 
لقد تعبت وسئمت من صدام 
وأكاذيبه على الدول األخرى.

ومن وجهة نظر اقتصادية، 
علينا أن نبقى معا ونحتاج أن 
نفرض ذلك بقوة. لقد حتدثت 
مع الرئيــس أوزال (الرئيس 
التركي آنذاك توركت أوزال) 
والناتو يأخذ موقفا جماعيا. 
تركيا عضو في الناتو. والناتو 
يــرى أن هذا الوضــع عاجل 

بشكل كبير.
امللك فهد: أتفق مع جميع ما 
قلته، بصورة عامة وخاصة. 
كل ما أريده هو أن نضع خطة 
محكمة، خطة منسقة لتكون 

ناجحة مائة باملائة.
الرئيــس: أتفق، والفريق 
في طريقه. نحن أيضا حركنا 
والفرنســيون  اســطولنا 
والبريطانيون حركوا سفنهم 
نحو اخلليــج. نحتاج لعمل 
العقوبــات  متضافــر حــول 
االقتصاديــة. نحــن ندفــع 
بالفصــل الســابع فــي األمم 
املتحــدة الحــكام العقوبات. 
اجلميــع عليــه أن يتعــاون 
الخضــاع هــذا الرجــل على 
ركبتيه اقتصاديا. لقد حتدثت 
مع رئيــس الوزراء الياباني، 

امللك فهد: شكرا لك، سأهتم 
بهم وسأقابلهم بنفسي.

الرئيس: جيد. لكني أريد أن 
أعرف رأيك حول الوضع على 
األرض. ماذا عن تصريحات 
العراق حول االنسحاب؟ هل 
سيعود األمير؟ هل أنت قلق 
مــن حترك القــوات العراقية 
جتاه حدودكم؟ نحن قلقون 

من ذلك كثيرا.
امللــك فهــد: أوال، احلــل 
الوحيد يجب أن يشمل عودة 

األمير إلى الكويت.
الرئيــس: أنا ســعيد أنك 
قلت ذلك. نحن معكم وسنقف 
بجانبكــم بأن هــذا هو احلل 

الوحيد. هذا تفكير جيد.
امللــك فهد: ثانيا، ال توجد 
قــوات عراقيــة بالقــرب من 
احلــدود الســعودية، لكن ال 
ميكــن الوثوق بصــدام. لهذا 
الســبب مــن املهــم أن يأتي 
الفريــق بأقــرب وقت ممكن 
لتنسيق األمور من أجل منع 
ذلــك من احلدوث. بالنســبة 
لألمير، عائلته وحكومته هنا 
في اململكة العربية السعودية، 
ونحن على اتصال وتنسيق 

دائمني.
الرئيس: جيد، لكن أيضا 
أريد رأيك حول التقرير الذي 
يتحدث أن صدام سينسحب 
غدا. هل هنــاك أي مصداقية 

على أي حال؟
امللك فهد: سأخبرك برأيي 
حول هــذا التقرير. مع األخذ 
بعــني االعتبــار للموقف في 
الكويــت، أرســلنا جماعتنا 
إلــى الكويت ووصلوا هناك. 
انهــا فوضى عارمــة. الناس 
فــي الكويت ال يســتجيبون 
لطلب صدام بتشكيل حكومة. 
األخبار املؤكدة تقول ان صدام 
قد يســحب القــوات الثقيلة 
ولكن سيقوم بتنظيم ميليشيا 
ليسيطر على الوضع هناك.

الرئيس: فهمت.

القمة، ســنحصل على قرار 
باالجماع.

الرئيس: دعني أخلص لك 
شــعوري هذه اللحظة حول 

ذلك.
امللــك فهد: أنا ســعيد أن 

أسمع.
الرئيس: أوال، انزعجت من 
الــرد الذي تلقيتــه من نائب 
الرئيــس العراقي. كما فهمت 
لــم يكــن كافيا. ليــس فقط 
االنســحاب يجــب أن يكون 
فوريا، شامال وغير مشروط، 
وإمنا يجب أن يشــمل عودة 
احلكومة الكويتية الشرعية، 
وأنا ســعيد أنك متفق حول 
ذلك، وإمنا من املهم بالنسبة 
للغرب االبقاء على العقوبات 
االقتصادية وخاصة في حال 
وجــود حكومة عميلة هناك. 
ال ميكن أن ندع صدام يتحكم 
باملوارد االقتصادية للكويت.

ثانيــا، أنهيــت للتــو في 
كامب ديڤيــد احلصول على 
تقاريــر ملخصــة عســكرية 
واســتخباراتية شاملة، وفي 
رأيــي، ال ميكننــا االنتظــار 
أكثر ملنع العراق من التحرك 
جنوبا وللضغط على صدام 
الكويــت  مــن  لالنســحاب 
والســماح بعــودة احلكومة 
أن  اآلن  علينــا  الكويتيــة. 
نبدأ باتخــاذ اخلطوات التي 
وصفناهــا بالتفصيل لبندر 
(األميــر بنــدر بــن ســلطان 
ســفير اململكة في واشــنطن 
حينها)، وال ميكننا االنتظار 
لهــذا،  حتــى فــوات األوان. 
الفريق الذي طلبته سيكون 
في طريقــه إليكم حاال. وهذا 
الفريق سيكون مسؤوال عن 
الكامل،  التخطيط العسكري 
اللوجستية وما  واملتطلبات 
نعتقد أنه ينفع على اجلبهة 

القتالية، صحيح؟
امللــك فهــد: هذا ســيكون 
األفضل. أتفــق أيضا أنه من 

امللك فهد: الرجــال الذين 
أرســلناهم واألخبــار التــي 
وصلتنــا منهم حول املنطقة 
احملايدة تظهر أن صدام لديه 
بعض األرقــام التقديرية من 
القــوات واآلليــات هناك: ٢٠ 
دبابــة، ٣٠ عربة مدرعة و٤٥ 
شاحنة وسيارة جيب. استنادا 
التــي تلقيناها  للمعلومــات 
ولتقارير شهود العيان، هذه 
القوات متواجدة بالقرب من 
اآلبــار الكويتيــة في املنطقة 
احملايدة. األسلحة موجهة نحو 
البحر. من الواضح أن العراق 
يخشى هجوما من جهة البحر. 
فــي مدينــة الكويــت، هناك 
فوضى نتيجة حملاولة القوات 
العراقية تنظيم نفسها هناك. 
كذلك هم قاموا بنهب احملالت، 
البنوك، محالت املجوهرات، 
وجميــع األماكن التي حتوي 
أشــياء ثمينة، انهم ينهبون 

بطريقة غريبة.
الرئيس: يا للفظاعة.

امللــك فهــد: لهذا الســبب 
عندما يصل الفريق بســرعة 
قريبا، سنتمكن من مشاركة 
التفاصيل حول املوقف والتي 
ال نســتطيع شــرحها عبــر 
الهاتف، لنتمكن من التنسيق 
من أجل تطوير خطة إيجابية 

للتعامل مع املوقف.
الرئيــس: هــل ميكــن أن 
تخبرنــي ملــاذا تأجلت القمة 

العربية؟
امللك فهــد: القمة تأجلت 
التصريحــات مــن  بســبب 
دول اخلليج، مبارك، وزراء 
اخلارجية، بــن جديد، امللك 
حسني أظهرت أن هذه القمة 
إذا عقــدت فــإن النتائج لن 
تكــون إيجابيــة. القمــة لن 
تخــرج بإجمــاع، مــن أجل 
اجلدية، احلل يجب أن يكون 
باالجماع. لذلك نحن نسعى 
جاهديــن لتنســيق األمور 
وتنظيمها حتــى إذا مت عقد 

اجليد جدا أن تستمر املقاطعة 
وجتميد األصول والعقوبات 
االقتصادية، سأكمل ردي بعد 

الترجمة.
الرئيــس: حــول الفريق، 
سيكون في طريقه وسيكون 
مستعدا ملناقشة ما نعتقد أنه 
األفضل، جميع اخليارات. أنا 
آسف لسوء الفهم حول هذا.

الســيد  امللــك فهــد: كال، 
الرئيس، ال يوجد سوء فهم. 
أتفق معك متاما حول الفريق. 
أود أن أضيف أن العدد األكبر 
مــن القــوات العراقية غرب 
الكويت، غير متواجدة بالقرب 
من احلدود الســعودية. انها 
هناك كما نعتقد كإجراء وقائي 
في حال التورط باحلرب. لذلك 
التخطيــط مهــم وضروري 
للتعامــل مــع هــذا االحتمال 

بنجاح.
الرئيــس: أنــا علــى علم 
بهذه القــوات واختالفها عن 
القوات املتواجدة في الشرق. 
نحن ال نزال ننظر إليها بقلق 
شــديد. اآلن، بعــد إذنك، أود 
أن اســتوضح منك نقطة أو 

نقطتني.
امللك فهد: جيد.

الرئيس: األولى هي نقطة 
حساسة. أمير الكويت طلب 
منا التدخل العســكري، لكن 
القوات العراقية احتلت مدينة 
الكويت بالفعل وال يوجد ما 
تســتطيع الواليــات املتحدة 
فعله. املســألة حتتاج لوقت 
طويل لنشــر القوات. ولهذا 
أنا قلق على الســعودية. لم 
يكــن ممكنــا مســاعدته بعد 
جتاوز احلدود (أي بعد دخول 
العراقيــة للكويت).  القوات 
رمبــا نســتطيع مســاعدته 
على طــول اخلط، ولكن اآلن 
نستطيع مساعدة السعودية، 
ولكن لدينــا خطوط طويلة 
من االمدادات وعلينا حتريك 
القوات ملسافات طويلة. صدام 

الفرنسي ورئيس  والرئيس 
الوزراء البريطاني ومستشار 
أملانيا الغربية وجميعهم إلى 
جانبكم. وقد أعربوا جميعهم 
عن الغضب ملا جرى للكويت 
وللتهديدات ضد السعودية، 

أصدقائنا املقربني جدا.
امللك فهد: أتفق مع كل ذلك 
بكل اخالص. أشكرك على كل 
ما قلته. وأنا على يقني أن هذا 

الرجل سينتهي بجهودنا.
الرئيس: أريدك أن تعرف 
أنني قد خاب ظني من بعض 
األصدقاء العرب. لن أذكر أي 
أسماء في هذه املكاملة. أفهم 
أن هناك بعض الضغوطات 
التي ميارسها صدام على هذه 
الــدول. ولكن هــذه اخليبة 
يشعر بها اجلميع في أميركا، 
في الكونغرس وغيره. وهذا 
يجعل العمل مع هذه الدول 

التي تبرر لصدام صعبا.
امللك فهد: أقــدر ما قلت. 
عندما تكون األمور صعبة، 
يرتفع البعض إلى مستوى 
التحدي بينما يفشل البعض.

الرئيــس: أحتــرم كثيرا 
قيادتك، لهذا نحن مستعدون 
لتقدمي تضحيــة كبيرة من 
املتحــدة  الواليــات  جانــب 
لدعمكم فــي أي حال. هناك 
احســاس كبيــر باألولوية. 
سنجعل فريق اخلبراء يأخذ 
طريقه إليكم حاال، وإذا كان 
ذلــك ضروريا، خــذ القيادة 
لتظهــر لصدام بكل قوة أنه 
لن يستطيع أن يتنمر علينا. 
لدي عظيم التقدير لكم وأعلم 
أنك في موضع صعب جدا. 
لهذا لديكم الدعم الكامل من 
الواليــات املتحــدة. عندمــا 
تنتشر قواتنا، لن يخرجوا 
قبل حتقيق العدالة. أحييك 
وأحترمــك. ولكــن علينــا 
أن نعمــل علــى اجلبهتــني 

االقتصادية والعسكرية.
امللــك فهــد: أود أن أنقــل 
حتيــات حكومتي وشــعبي. 
عندمــا ســمعنا تصريحكم، 
أدركنا أن الواليات املتحدة هي 
خير صديق للمملكة العربية 

السعودية.
الرئيس: حســنا، نود أن 
نفعل املزيد وبأســرع وقت. 
اعتقــد أن هــذا ملصلحتكــم 
وملصلحــة العالم. إلى اللقاء 
واحترامــي. وأرجوك اتصل 
بي في أي وقت ليال أو نهارا.

امللــك فهد: كلمة شــكرا ال 
تكفي. أثمــن غاليا صداقتك. 
أثمــن الصداقــة التــي لــدى 
السعودية مع قائد العالم الذي 
يقف مع احلق بكل مصداقية.

الرئيس: بوركت وبوركت 
بالدكم.

امللــك فهد: أنــت صديقي 
املقرب جدا.

الرئيس: أشعر أنني جنبا 
إلى جنب معك ونحن نواجه 
هذه املشــكلة الرهيبة. شكرا 

لك وإلى اللقاء.

ضمن الوثائق املتعلقة بفترة االحتالل والتي رفع البيت األبيض السرية عنها وجرت يوم ٤ أغسطس ١٩٩٠

األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيزالراحل امللك فهد بن عبدالعزيز الرئيس التركي األسبق توركت ٔاوزالالرئيس جورج بوش األب

أن نساعد باحلل العسكري. 
اطلعت على التقرير، ولكنني 
أردت أن أسمع منك عما يجري 

في الساحة هناك.
امللــك فهد: أوال، أشــكرك 
الرئيــس، الهتمامك  الســيد 
باململكة العربية السعودية، 
الدولــة الصديقــة. وأشــكر 
أصدقاءنا في أوروبا وكل مكان 
على قلقهم حول هذا احلدث 
الفظيــع. فــي نفــس الوقت، 
نحــن ننتظر وصول الفريق 
األميركي لنتمكن من تنظيم 
األمــور بالطريقــة املرغوبة 

والفعالة.
الرئيــس: ما الذي ينبغي 
على هذا الفريــق أن يفعله؟ 
لــم أكن على علم به. أنا على 
اســتعداد لتوجيــه اجلنرال 
(كولــن) پاول للبدء بنشــر 
القــوات في اململكــة. هل هذا 

ما تتحدث عنه؟
امللك فهــد: كال، ما فهمته 
من ســفيرنا أن هنــاك فريقا 
سيتم إرساله لتنظيم األمور 
العمل حســب ما  وتنســيق 

اتفقنا عليه.
الرئيس: لم يتم اخباري، 
لكن من الســهل القيام بذلك. 
سنضعهم على الطريق فورا. 
لكن نحتاج رأيك حول وجود 
القــوات األميركيــة. أنا قلق 
للغاية حــول امكانية حترك 
القوات العراقية جنوبا باجتاه 
حدودكم. وأريدك أن تعلم أننا 
ســندعمكم وأن نبقــى بقدر 
ما يتطلبه األمــر حلمايتكم، 
الخــراج العراقيــني وإعــادة 
احلكومــة الكويتية. وصفت 
هذا الرجل أنه هتلر وكاذب، 

وأنت على حق متاما.
امللك فهــد: أشــكرك على 
اهتمامك بالشؤون السعودية. 
أنا أحتدث عن فريق سيصل 
إلــى الســعودية للتنســيق 
بطريقة مريحة لنا ولكم من 

أجل التوصل إلى حل.
الرئيس: أفهــم ذلك، لكن 
أنا قلق مــن هذا الرجل الذي 
يتحــدث عن االنســحاب في 
حــني أنــه ينصــب حكومــة 
عميلة (دمية). هذا غير مقبول 
بالنســبة لنا ولدول أخرى. 
حتدثت مع عدة قادة وهناك 
اتفاق في الرأي التخاذ موقف 
مع أصدقائنا العرب ضد هذا 
العدوان الفاضح. كما أريد أن 
أفهم كيف تشعر حول سبب 
تأجيل هذا االجتماع وما الذي 
ســمعته من اجلانب العراقي 

اآلن.
امللك فهد: أتفق معك. فهمت 
أن الفريــق ســيصل اليــوم. 
هذا ما فهمتــه أمس. الفريق 
سيتمكن من احلديث وتنسيق 

األمور بشكل ُمرٍض.
الرئيس: إذا لم يكن الفريق 
في طريقه اآلن، سأرسله فورا. 
هذه مسألة لها أولوية قصوى. 
أنا ســعيد أنك ستستقبلهم، 
سأتأكد من مغادرتهم قريبا.

امللك: أوًال أشكرك السيد الرئيس الهتمامك باململكة العربية السعودية الدولة الصديقة 
وأشكر أصدقاءنا في أوروبا وكل مكان على قلقهم حول هذا احلدث الفظيع

الرئيس: أنا قلق حول إمكانية حترك القوات العراقية جنوبًا باجتاه حدودكم وأريدك أن تعلم أننا 
سندعمكم وأن نبقى بقدر ما يتطلبه األمر حلمايتكم إلخراج العراقيني وإعادة احلكومة الكويتية

07االربعاء ٥ اغسطس ٢٠٢٠ 30 عامًا  
على الغزو الغاشم

قياديو القوى العاملة لـ «األنباء»: لن ننسى شهداء الكويت
بشرى شعبان

عبر قياديو الهيئة العامة للقوى 
العاملة لـ«األنباء» عن تأكيدهم على 
أهميــة التفكر فــي املعانــي الكبيرة 
والــدروس املهمــة لفتــرة االحتــالل 
العراقي للكويــت، وذلك في الذكرى 
الثالثني للغــزو التي متر علينا هذه 
األيام، وأهمية غرس معاني التضحية 
من أجــل الوطــن والعطــاء والوالء 
للكويت وقيادتها وشعبها في نفوس 
األبناء واألجيال، وفي البداية، استذكر 
مدير عام الهيئة احمد املوسى الذكرى 
االليمة للغزو الغاشم، قائال لن ننسى 
تاريــخ ٢ أغســطس ١٩٩٠ ذلك اليوم 
العصيب الذي أصابنا وأصاب وطننا 

الغالي الكويت.
ومــع حلول الذكرى الثالثني على 
الغزو الغاشم الذي عانينا منه جميعا، 
وراح ضحيته الكثير من أبناء الكويت 
كبيــرا وصغيرا، رجــال وامرأة، وقد 
ضحوا بأرواحهم وبالغالي والنفيس 
للدفاع عن أرض الوطن وجعل رايته 

خفاقة في السماء.
واضاف املوســى: علــى مر ثالثة 
عقــود وفــي كل املياديــن ســطرت 
بطوالتهم وتضحياتهــم ومقاومتهم 
ذكــرى فخــر واعتزاز فــي أذهاننا ال 
تغيب. وشهداء طيب اهللا ثراهم رووا 
وطنهــم بدمائهم الزكيــة. نعم، إنها 
دروس نتعلمها ونتعظ منها، فال ننسى 
تلــك األيام بتعاوننــا وتعاضدنا في 
مواجهة العدو والتفافنا حول قيادتنا 
احلكيمة، وال ننســى كذلك من وقف 
بجانبنا من الدول الشقيقة والصديقة 
وآزرونا في مصابنا. ونســأل املولى 
عزل وجل أن يدمي نعمة األمن واألمان 
على وطننا احلبيب الكويت ويحفظ 

املنطقة في جميع املجاالت.
وعلــى الرغــم مــن مــرارة هــذه 
الذكــرى إال أنها جتعلنا نســتخلص 
العبر والدروس والتي كان من أبرزها 
التكاتف والوحدة الوطنية وااللتفاف 
حول القيادة احلكيمــة التي كان لها 
األثر الكبير في إعادة الشرعية لدولة 
الكويــت. وأضاف املطوطــح: كما أن 
الشــعب الكويتي كانت لهــا وقفاته 
املشهودة في هذه األزمة، فإننا نقدم 
حتية إجالل ووفاء لألشقاء من الدول 
العربية واخلليجية واألصدقاء حول 
العالــم في الوقوف بجانب الشــعب 
الكويتي ونصــرة احلق حتى عادت 
له شرعيته. والهيئة إذ تستذكر هذه 
املواقف والعبر فإنها تبتهل في هذه 
األيام املباركة من عيد األضحى املبارك 
وتتوجــه بالدعاء حلضــرة صاحب 
الســمو أمير البالد املفدى بالشــفاء 
العاجــل والســالمة التامة لســموه، 
وأن يرحم شــهداءنا األبرار الذين لن 
ينساهم التاريخ ولن تنسى مواقفهم 
وتضحياتهم املشرفة في سبيل الدفاع 
عن الوطن، ســائلني اهللا عز وجل أن 
يحفظ أميرنا وولي عهده األمني وبالدنا 

الكويت وشــعبها الكرمي من كل شر 
وســوء. أما نائب املدير العام لقطاع 
العمالة الوطنية ســلطان الشعالني 
فقال: لن ننسى الشهداء الذين قدموا 
أرواحهم ودماءهم في سبيل كويتنا 
الغاليــة، وفي ذكرى فاجعــة الغزو 
الصدامــي الغاشــم لدولتنا احلبيبة 
الكويت نؤكد أن الفاجعة التي خلدها 
التاريخ وهذا اجلرح الغائر الذي آملنا 
وشق صف الوحدة العربية ال ميكن 
أن ينسى، وال ميكننا في هذه الذكرى 
أن ننسى دماء شهدائنا األبرار الذين 
عطروا بدمائهم تراب هذا الوطن الغالي، 
وكذلك التضحيــات التي قدمها أبناء 

الشعب الكويتي.
اما نائب مدير عام الهيئة للموارد 
البشرية باإلنابة مرزوق العتيبي فقال: 
متر علينا ذكرى الغزو كل عام لترسخ 
في نفوســنا مفاهيــم عميقة تتعلق 
بالوطنيــة، فالغــزو داهمنــا في ظل 
ظــروف دقيقة كانت متر بها الكويت 
ومع هذا ســجل التاريــخ للكويتيني 
التالحم على العقيدة الوطنية بعيدا عن 
أي انتماءات أخرى، وهو ما يجب علينا 
نقله ألبنائنا كشهود من تلك املرحلة.

مرزوق العتيبيسلطان الشعالنياحمد املوسى عبد اهللا املطوطح

أميرنا وقائدنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأن يلبسه ثوب 
الصحــة والعافية عاجــال غير آجل، 
ويحفظ سمو نائب األمير وولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا. بــدوره، نائب املدير 
العام لقطاع شؤون العمالة عبداهللا 
املطوطح: حتل الذكرى الثالثون للغزو 
العراقي الغاشــم على دولة الكويت 
متزامنة مع أيام عيد األضحى املبارك 
لتذكرنا بنهاية الطاغية الذي لقي حتفه 
في مثل هذه األيام وليسدل الستار على 
حقبة زمنية من احلكم اجلائر والذي 
عانى منه الشــعب العراقي الشقيق 

طوال عقود من الزمن.
وإننا إذ نستذكر في هذه املناسبة 
املواقف املشرفة للشعب الكويتي إبان 
فترة االحتالل الغاشــم والتضحيات 
التــي قدمها رجــال ونســاء الكويت 
في ســبيل الدفاع عــن الوطن، فإننا 
نستذكر معها العزمية واإلصرار على 
بناء الوطن بســواعد وطنية كان لها 
الــدور الكبير في تعميــر البالد بعد 
الغــزو، حيث عمل اجلميع جنبا إلى 
جنب إلعادة الكويت إلى صدارة دول 


