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الكويت من أكثر الدول المانحة للمساعدات للشعب الفلسطيني على مدى الـ 60 عامًا

التفاصي����ل اخلاصة باالهداف وأوجه الص����رف وطريقة الصرف 
واالمور التي ال تدخل ضمن عمل الصندوق.

هذا باالضافة الى الدعم امللتزمة به الكويت للمنظمات اإلغاثية 
الفلسطينية ولتبرعات الهالل األحمر النقدية والعينية ومختلف 
املس����اعدات من جمعيات خيرية وغيرها من التبرعات التي تضع 

الكويت على رأس قائمة الدول املساعدة للفلسطينيني.

تاريخ العالقات

فتاريخ العالقات الكويتية – الفلسطينية يعود لسنوات طويلة 
وبحسب دراس����ة للدكتور فالح املديرس عن املوضوع: للقضية 
الفلسطينية دور مؤثر في تطور العالقات الكويتية – الفلسطينية 
وفي تطور الوعي القومي بني أبناء الشعب الكويتي، ومنذ منتصف 
العق����د الثاني من الثالثينيات أيد الش����عب الكويتي االنتفاضات 
املسلحة التي شهدتها األراضي الفلسطينية ضد سلطات االنتداب 
البريطان����ي واحلركة الصهيونية، وقد عب����ر الكويتيون عن هذا 
التأييد بتشكيل جلان تضامنية مع احلركة الوطنية الفلسطينية، 
كذلك عبروا عن احتجاجهم بكل الوسائل على السياسة البريطانية 
عن طريق اقامة املهرجانات اخلطابية وارس����ال برقيات للحكومة 
البريطانية. وبعد نكبة فلسطني 1948 استقبلت الكويت عشرات 
األلوف من الفلسطينيني النازحني من أراضيهم الذين ساهموا في 

بناء الكويت احلديثة مع الكويتيني.
وبعد استقالل الكويت عن بريطانيا عام 1961 تعززت العالقة بني 
الشعبني واحتضنت احلكومة الكويتية منظمة التحرير الفلسطينية 
وفصائل املقاومة وقدمت لهما املس����اعدات املادية واملعنوية، كما 
تضامنت احلكومة الكويتية ومؤسسات املجتمع املدني مع الشعب 
الفلسطيني في رفضه للحلول االستسالمية ووقفت معه في جميع 
معاركه التي خاضها مع األنظمة العربية من أجل جتريد املقاومة 

الفلسطينية من السالح، السيما في األردن أو في لبنان.
وعندما تعرضت الكويت للعدوان العراقي وما أعقبه من احتالل 
دام 7 أشهر بدأت العالقات الكويتية – الفلسطينية في التوتر على 

املستوى الرسمي والشعبي الى درجة القطيعة.
ومع ذلك استمرت الكويت في تأييدها لنضال الشعب الفلسطيني 
في استعادة أرضه، وقاومت مساعي التطبيع مع العدو، هذا التطبيع 

الذي قامت به دول محسوبة على ما يسمى بالدول التقدمية.
وعلى خالف ذلك مت عقد أول مؤمتر تأسيسي ملقاومة التطبيع 
في منطقة اجلزيرة واخلليج في األراضي الكويتية، واس����تمرت 

املبادرات التضامنية مع فلسطني كما سبق وذكرنا.
وعلى الصعيد الرسمي حضرت الكويت مؤمترات القمة املخصصة 
لبحث أوضاع األراضي احملتلة وأرسلت احلكومة املساعدات املادية 
للشعب الفلسطيني، ان مساندة الكويت رسميا وشعبيا النتفاضة 
القدس التي لها أبعاد ومنطلقات قومية ودينية تتعلق بالقضية 

الفلسطينية. 
لقد كانت هناك عالقات تاريخية تربط الكويتيني بالفلسطينيني 
املقيمني في الكويت منذ اخلمسينيات التي امتدت طوال أكثر من 
50 عام����ا، حيث ان معظم هؤالء ول����دوا فيها وتعلموا في مدارس 
مشتركة مع الكويتيني ويعمل قسم كبير منهم في مؤسسات البالد، 
الرسمية وكان لكثير منهم عالقات اقتصادية، وثمة مشاركة للكثير 
من الكويتيني والفلسطينيني في الش����ركات التجارية، وميلكون 
العقار بأسماء كويتية ويرتبطون مع الكويتيني بعالقات اجتماعية 
عن طريق التزاوج، وبعضهم يحمل اجلنسية الكويتية واتخذوا 

مواقف معارضة للنظام العراقي املقبور.

وقد فّصل نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حجم املس����اعدات في اجابته عن س����ؤال النائب د.وليد 
الطبطبائي عندما أوضح ان املس����اعدات بلغت 554 مليون دوالر 
خالل 7 سنوات، فقال: قامت الكويت بتسديد دفعات من هذا املبلغ 
وعلى فترات امتدت منذ عام 2002 وحتى تاريخه بلغ مجموع هذه 
الدفعات 196 ملي����ون دوالر، وعليه فإن املتبقي من هذا املبلغ هو 
358 مليونا و400 ألف دوالر لم تس����دد، مع العلم ان دول مجلس 
التع����اون وبعض الدول العربية االخرى القادرة على الس����داد قد 

قامت بتسديد اجزاء كبيرة من حصصها املقررة.
مضيفا: خالل مؤمتر املانحني لدعم السلطة الفلسطينية الذي 
عقد في باريس بتاريخ 2007/12/17 تعهدت الكويت بتقدمي منحة 
مببلغ 300 مليون دوالر لدعم مشاريع التنمية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
 وقال: قام الصندوق الكويتي للتنمية بوضع تصوره لكيفية 
س����داد هذا املبلغ، وذلك على النح����و التالي: 80 مليون دوالر يتم 
سدادها وفق آلية البنك الدولي لالعمار والتنمية وهي هيئة دولية 
ذات خبرة عريقة في مجال التنمي����ة واالعمار في الدول النامية. 
80 مليون دوالر وف����ق آلية الصندوق العربي لالمناء االقتصادي 
واالجتماع����ي، حيث ان خبرته طويلة ف����ي التعامل مع منظمات 

.NGO'S املجتمع املدني
90 مليون دوالر وفق آلية البنك االسالمي للتنمية وهي جهة 
ذات خبرة واس���عة في متويل املش���اريع اخلاصة باحلفاظ على 
الهوية االس���المية والعربية في االراضي الفلس���طينية، خاصة 
ف���ي مدينة القدس، كما انها اجلهة الت���ي تدير صندوق االقصى 
واالنتفاضة، مش���يرا الى ان جميع هذه املبالغ لتمويل مشاريع 
تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية ممثال عن حكومة الكويت في مقابل 

هذه اجلهات. 
وقال: بالنسبة للبنك الدولي لإلعمار والتنمية فإن لديه صندوقا 
منش����أ هو صندوق خطة االصالح والتنمية الفلس����طينية، وهو 
صندوق خاص لتمويل خطة االص����الح والتنمية التي وضعتها 
السلطة الفلسطينية في 2007/12/17 والتي تغطي 3 سنوات متتد 
من 2008 الى 2010 ولتحويل مبلغ 80 مليون دوالر، فقد مت توقيع 
اتفاقي����ة ادارية مع البنك الدول����ي بحيث ميثل الكويت الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، وتشمل هذه االتفاقية جميع 

إعداد: محمد ناصر
تعتبر الكويت من أكثر الدول املانحة للمس����اعدات للش����عب 
الفلس����طيني على مدى ال� 60 عاما املاضية على مستوى القيادة 

السياسية واحلكومية والشعب الكويتي على السواء.
وال تقتصر مساعدات الكويت للفلس����طينيني على الشعارات 
والكالم فقط كح����ال البعض بل جتد الش����عارات طريقها للواقع 
عندما يرتبط األمر بالكويت التي لم تنقطع يوما عن الدعم املادي 
واملعنوي للفلسطينيني رغم اخلالفات السياسية احلادة في بعض 

املراحل.
فالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون هناك ظلت 
في قلب كل مواطن كويتي اذ تنوعت املس����اعدات التي قدمت بني 
مساعدات وهبات ومنح اضافة ملساعدات طبية واغاثية وغذائية 

اميانا من الكويت بوحدة القضية.
فخالل 7 سنوات من قمة بيروت عام 2002 وحتى قمة دمشق 2008 
مت تقدمي 554 مليون دوالر لدعم الشعب الفلسطيني وسنستعرض 
في هذا التقرير أبرز املساعدات التي قدمتها الكويت للفلسطينيني 

بدءا من عام 1993 حتى يومنا هذا.
� 25 مليون دوالر للمساهمة في تنمية وإعمار األراضي الفلسطينية 
اثناء االجتماع االول للمجموعة االستش����ارية اخلاصة باألراضي 

احملتلة في املقر األوروبي للبنك الدولي في نوفمبر 1993.
� مليون دوالر للمساهمة بتمويل مشروع كندي يهدف الى لم 
شمل العائالت الفلس����طينية في مخيم تل السلطان في غزة عام 

.1995
� 25 مليون دوالر كمساعدة ملشاريع التنمية.

� 80 مليون دوالر كمس����اعدة في مؤمتر املانحني في واشنطن 
عام 1998.

� 150 مليون دوالر لصندوقي األقصى واالنتفاضة الفلسطينيني 
اثناء قمة القاهرة الطارئة في عام 2000.

� 21 مليون دوالر مبالغ حملة التبرعات لنصرة الشعب الفلسطيني 
عام 2002.

� مليونا دوالر مساعدات ومعونات انسانية عام 2004.
� 3 ماليني دوالر مساهمة لبناء مساكن إليواء األسر الفلسطينية 

التي تضررت بفعل االنتهاكات االسرائيلية عام 2004.
� 124 مليون دوالر أثناء القمة العربية في اجلزائر عام 2005.

� 46 مليون دوالر للمساهمة في صرف سلفات ملوظفي احلكومة 
الذين لم يتقاضوا رواتبهم عام 2006.

� 30 مليون دوالر ملساعدة الشعب الفلسطيني عام 2006.
� منحة 300 مليون دوالر مس����اعدات للفلسطينيني في مؤمتر 

الدول املانحة في باريس عام 2007.
� 80 مليون دوالر مبوج����ب اتفاقية وقعتها الكويت مع البنك 
الدولي لتقدمي مس����اهمة لصالح صندوق دعم الفلسطينيني الذي 

يديره املجلس الدولي.
� 34 مليون دوالر لتغطي����ة احتياجات منظمة االونروا ضمن 

القمة العربية االقتصادية في الكويت عام 2009.
� 200 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية في مؤمتر اعادة اعمار 

غزة في شرم الشيخ في مارس 2009.
� مليون دوالر لتمويل عمل مؤسس����ة اغاثة اميركية لالطفال 

في غزة.
� 50 مليون دوالر لصالح صندوق للبنك الدولي لدعم االصالح 
وبرامج التنمية الفلس����طينية في الشهر املنصرم تكون الكويت 

الثالثة عامليا واالولى عربيا بني ممولي هذا الصندوق.

554 مليون دوالر قدمتها خالل سبع سنوات فقط

التظاهرة الكويتية احلاشدة دعما لنصرة غزة العام املاضي

جانب من املساعدات الكويتية إلى الشعب الفلسطيني

»إحياء التراث«: نصرة الشعب الفلسطيني نصرة ألرض المسلمين وحماية لمقدساتهم
تفاعال مع املجزرة االس���رائيلية البش���عة التي ارتكبتها القوات 
اإلسرائيلية في حق املدنيني العزل في قافلة احلرية، أصدرت جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي بيانا قالت فيه: قامت عصابات اإلرهاب والقرصنة 
الصهيونية باالعتداء وقتل األبرياء العزل في أسطول احلرية، وهم 
أناس تنادوا واجتمعوا من أنحاء العالم إلعانة إخوانهم احملاصرين 
في غزة، حاملني معهم الغذاء والدواء لكسر احلصار الظالم املخالف 
للقوانني واألعراف الدولية، وأبى الكيان الغاصب إال أن يستمر في 

غيه وعدوانه ومسوغاته وتبريراته ملمارساته اإلجرامية.
نس���أل اهلل تعالى أن يأجر كل من ساهم في نصرة إخوانه، وأن 
يتقبل من قتل منهم من املس���لمني في الش���هداء، وما قام به هؤالء 
ه���و نوع من النصرة الواجبة، وهو أقل القليل الواجب لرفع الظلم 
واحلصار. وجاء في البيان نداء لألمة اإلسالمية: ان على أمة اإلسالم 
خاص���ة والعالم أجمع أال تقف موقف املتفرج أو أن تكتفي ببيانات 
الش���جب واالستنكار، بل الواجب على املجتمع الدولي اخلروج عن 
صمته، والقيام بواجباته األخالقية والقانونية جتاه أهل فلس���طني 
عام���ة وأبناء غزة على وجه اخلصوص، وذلك بتوفير احتياجاتهم 
األساس���ية، والعمل على حتريرهم من أكبر سجن في التاريخ، بفك 

احلصار عنهم. 
 كما تضمن البيان نداء للحكومات العربية واإلسالمية، حيث جاء 
في البيان: ان هذا نداء عاج���ل نوجهه إلى حكومات الدول العربية 
واإلسالمية التخاذ موقف حازم لفك هذا احلصار الظالم على أهلنا في 
غزة، أداء للواجب اإلنساني واإلسالمي في نصرة الشعب الفلسطيني، 
وفك ذلك احلصار الشديد املفروض عليه، بتقدمي كل وسائل الدعم املادي 
واالقتصادي والسياسي وعدم اخلضوع لتلك اإلمالءات والتهديدات 
اليهودية الظاملة اجلائرة. وعلى الش���عوب اإلسالمية في العالم أن 
تقدم مزيدا من الدعم واملآزرة إلخوانهم، وليحذر املسلمون جميعا 
من أن يكونوا س���ببا في التخذي���ل أو التواني أو النكوص عن دعم 
فلسطني واملصلحني فيها فنصرة الشعب الفلسطيني نصرة ألرض 

املسلمني وحماية ملقدساتهم.
ولنبادر جميعا إلى رفع املعاناة عن األطفال والشيوخ والعجائز، 
ولنس���هم جميعا في تقدمي كل عون ممكن ملساعدتهم باملال والكلمة 

واجلهد لكسر هذا احلصار الظالم والطوق اخلانق.
ولنعي جميعا املؤامرات التي تدور حول فلسطني وشعبها، وأن 
نع���رف ما وراء تلك األحداث، وكيف س���خر اإلعالم الغربي وغيره 

لتبرير احلصار وسياس���ة القتل البطيء للمسلمني في األرض التي 
باركها اهلل للعاملني وفضلها لتكون مقام الطائفة املنصورة إلى آخر 

الزمان.
ومطلوب منا أن نتوحد حول قراراتنا العربية واإلسالمية التي 
حتق احلق وترد باطل االعتداءات الصهيونية الظاملة، حتى ال نترك 

إخواننا في فلسطني يواجهون احلصار واملوت البطيء وحدهم؟
وفي بيان للجهود املتميزة حلكومة وشعب تركيا تضمن البيان 
إشادة بذلك، حيث جاء فيه: نقدر اجلهود الهائلة التي بذلها الشعب 
التركي ومؤسساته املدنية واإلغاثية واحلكومة التركية، ونقدر أن 
أكبر التضحيات كانت من هذا الشعب التركي، وندعو األمة اإلسالمية 
وأحرار العالم الى أن يثمنوا ويقتدوا بهذا الدور التركي اإلنس���اني 

الشجاع.
ندعو وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية إلى إعطاء األهمية القصوى 
لفضح الكي���ان الصهيوني املغتصب وأعمال���ه الهمجية من تزوير 
رسمي لوثائق سفر الدول، وتعقب أشخاص بأعينهم وتصفيتهم في 
دول أخرى، واألوضاع املأساوية في قطاع غزة وكل األرض احملتلة 

وآخرها مجزرة »قافلة احلرية«.

العجمي: جريمة نكراء في حق 
مبادئ السالم وقيم الحرية والعدالة

فين 
كرامتنا؟

للشاعر عبدالرشيد راشد

هنأ رئيس االحتاد العام 
لعمال الكويت م.سالم شبيب 
العجمي أبناء الشعب الكويتي 
بعودة املش��اركني على منت 
س��فن احلرية ساملني منددا 
النك��راء قائال:  باجلرمي��ة 
مرة اخرى تقدم الس��لطات 
اقتراف  االس��رائيلية على 
جرمي��ة جديدة نك��راء في 
ح��ق مبادئ الس��الم وقيم 
احلري��ة والعدالة في العالم، 
باعتدائها السافر في عرض 

املي��اه الدولية على قافلة احلرية املتجهة الى قطاع غزة في اطار 
احلملة العاملية لفك احلصار الظالم عن الشعب الفلسطيني احملاصر 
في هذا القطاع منذ عدة س��نوات. ان هذا العدوان البش��ع، الذي 
س��قط من جرائه عشرات القتلى واجلرحى االبرياء من مختلف 
اجلنسيات الذين أرادوا ابراز تضامنهم مع اخوان لهم في االنسانية 
في محنة حصار غزة، امنا يؤكد الطابع الوحشي لسلطات االحتالل 
االسرائيلية، ويضاف الى سجلها احلافل بجرائم احلرب الهمجية 
التي ترتكبها، ليس فقط ضد الش��عب الفلس��طيني، وامنا ايضا 
ضد كل من يحاول ان يتضامن مع هذا الشعب ويسانده من اجل 

احلصول على حريته وفك احلصار املضروب عليه.
ان االحتاد العام لعمال الكويت، اذ يهنئ اخواننا واخواتنا من 
ابناء الش��عب الكويتي الذين كانوا على منت س��فن قافلة احلرية 
بالعودة س��املني الى ارض الوطن، يطالب املجتمع الدولي، وعلى 
رأس��ه مجلس االمن الدولي، بادانة هذا العدوان الغادر بش��دة، 
واقرار عقوبات فورية ورادعة ضد السلطات االسرائيلية وحتميلها 
مس��ؤولية هذه اجلرمي��ة النكراء التي وقعت ف��ي املياه الدولية 
التي تشرف عليها االمم املتحدة. كما يطالب االحتاد العام لعمال 
الكويت مبحاس��بة املسؤولني االسرائيليني، س��واء منهم الذين 
قاموا بارتكاب هذا العمل االجرامي البشع وهذه املجزرة الدموية 
الغادرة، او الذين أمروا باالستخدام املفرط في العنف في التعامل 
مع تظاهرة انس��انية مدنية س��لمية ال حتمل اي طابع عسكري 
وال تهدف لالعتداء على اي جهة اس��رائيلية، عس��كرية كانت او 
مدنية. ويدعو محكمة العدل الدولية الن تقوم باس��تخدام حقها 
في مالحقة هؤالء املجرمني الذين ارتكبوا مجزرتهم البشعة بدم 
بارد خارج حدود مياههم االقليمية، وفي املياه الدولية اخلاضعة 

لسلطة االمم املتحدة.

خواطر ش��اعر تأثر باألحداث اجلارية على أهل غزة جراء 
احلصار املضني، وكل منا يعبر عما اختلج في نفسه من عبارات 

سواء كانت بلهجة فصيحة أو عامية.
ف��ني عروبتن��ا وف��ني نخوتنا

فني إحساس��نا بأل��م اخواتنا؟
ف��ني ش��هامتنا وف��ني وقفتنا

بعد ما كس��ر الصمت هيبتنا؟
وال خ��الص مبئ��اش جوان��ا

غي��ر الضع��ف وكلم��ة يان��ا
أم��ة كفاي��ا مهان��ة ي��ال ي��ا 

عمر اخل��وف ما بيرف��ع راية
صوت الش��رفا ف��ي كل مكان

عاإلنس��ان يص��رخ  عم��ال 
أم��ة كرام��ة  ينع��ي  عم��ال 

س��ايبة والدها لش��عب جبان
بإيده��ا أجندة رايح��ة وجاية 

مليان��ة ح��ب وخير وس��الم
ش��معة العال��م  إن  فاك��رة 

ممك��ن متح��ي ظ��الم وآالم
الدني��ا دي غاب��ة ان  نس��يوا 

كل م��ا فيه��ا وح��وش وديابة
أم��ة ب��كل صالب��ة ي��ال ي��ا 

دا اإلحس��اس باأله��ل عب��ادة
الفجرية وأن��ا هدعيل��ك ف��ي 

ترجع��ي تان��ي صبي��ة قوي��ة
متس��حي دمع��ة بآلها س��نني

للحري��ة غن��وة  ترس��مي 
ب��س ي��ا رب اللي��ل ميط��ول

اتهان��ت م األول أم��ة  عل��ى 
وأرجع أشوف في الكون بسمتها

األول م��ن  تان��ي  بترف��رف 

م.سالم العجمي

د.الخضري: مشاركة العوضي
 في سفن الحرية مفخرة للتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أش��اد رئي��س قس��م 
تكنولوجيا التعليم في الهيئة 
التطبيقي  للتعلي��م  العام��ة 
والتدريب وعضو اجلمعية 
العمومية برابطة اعضاء هيئة 
التدريس د.ب��در اخلضري 
باملش��اركة الش��جاعة م��ن 
قبل د.وليد العوضي ضمن 
الوفد الكويتي املش��ارك في 
س��فن احلرية، وقال ان هذا 
املوقف البطولي يشرف الهيئة 

ومنتسبيها كون احد اعضاء هيئة التدريس ضمن الوفد الكويتي، 
وأض��اف د.اخلضري ان هذا املوقف املش��رف م��ن قبل د.وليد 
العوضي يدعونا جميعا ان نحذو حذوه، وهو موقف ليس بجديد 
على د.العوضي، فهو من املؤسس��ني للجن��ة مقاومة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، وله مشاركات عديدة لدعم القضية الفلسطينية 
والدفاع عن الشعب الفلسطيني املظلوم ومواقفه املستمرة في دعم 
املسجد االقصى، وأكد جناح مهمة سفن احلرية التي شاركت فيها 
الكوي��ت، حيث حققت كل أهدافه��ا، وأثبتت للعالم كله ان الكويت 
بلد احلرية والسالم، كما أشاد باملوقف الشعبي والرسمي للكويت 
قائال ان جهود صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح األحمد كانت 
واضحة للجميع، وهي جهود مباركة تعبر عن حرص سموه على 

سالمة أبنائه املواطنني.

د.بدر اخلضري


