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28 االستثنائية لالحتاد البرملاني العربي في كلمته بالدورة الـ 

الغامن : سمو األمير أكد أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل سيكون له عواقب وخيمة

ــة مــرزوق علي الغامن  اكــد رئيس مجلس االم
ان بقاء القضية الفلسطينية بــا حــل وتأجيل 
استحقاقاتها سيكون لها عواقب » وخيمة » وهو 
ما اكده سمو امير الباد امام القمة االسامية في 
ــال الــغــامن فــي كلمة  اسطنبول قبل شهرين . وق
له أمس امــام الــدورة الـ 28 االستثنائية لاحتاد 
البرملاني العربي املنعقدة بالعاصمة املصرية 
ــاوة على  )الــقــاهــرة( ان القضية الفلسطينية ع
كونها مبدئية وشرعية وقومية وأخاقية فان تلك 
القضية لها أبعاد جيوسياسية وأمنية ال يجوز 

معها ممارسة اإلهمال وغض الطرف والتجاهل .
واستشهد الغامن في هــذه النقطة بكام سمو 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح امــام قمة 
منظمة التعاون االسامي التي عقدت في اسطنبول 
قبل شهرين من ان عواقب بقاء القضية الفلسطينية 
دون حل ستكون » وخيمة ، وستقود لبؤر للتوتر، 

وبيئة حاضنة للعنف والتهديد وعدم االستقرار » .
واستطرد الغامن بهذا الصدد قائا » ان القضية 
الفلسطينية عــاوة على كونها مبدئية وشرعية 
وقومية وأخاقية، وعــاوة على حقيقة ان جزءا 
كبيرا من خطابنا السياسي والثقافي العربي، 
تشكل وحتــول وتغير ، وفقا ملتغيرات وحتوالت 
القضية الفلسطينية ، فان تلك القضية لها أبعاد 
جيوسياسية وأمنية ال يجوز معها ممارسة اإلهمال 

وغض الطرف والتجاهل » .
واضــاف » وعليه يصبح احلديث عن التراجع 
واالنكفاء والكفر بالقضية والدعوة الى اغاق هذا 
امللف الى األبد ، وبأي صيغة كانت ، حديثا عبثيا 

ينطوي على خطر استراتيجي سيمسنا جميعا » .
وقــال الغامن » ان بقاء هــذه القضية با حل ، 
وتأجيل استحقاقاتها ، أو ادخالها في النسيان ، 
ستكون لها عواقب كارثية لكافة دولنا ومحيطنا 
ــاف« ان الهزمية على  اإلقليمي والدولي » . واض
املستوى الوجداني ، واليأس واالحباط واالستسام 
والشعور بالنقص، والرضوخ والقبول بالنتائج 
غير املواتية ، كلها مشاعر جمعية متفجرة ولكم 
ان تتخيلوا أيها االخــوة ، الى ماذا ميكن أن يؤدي 

هذا املزيج املر في املستقبل ». واكد الغامن في كلمته 
»ان املوضوع الفلسطيني بالنسبة الينا طاريء 
على الــدوام ومستعجل وحاضر باستمرار ومهما 
تفجرت قضايا هنا وهناك ، وتبرعمت ملفات هنا 
وهناك ، وتشظت صراعات هنا وهناك فا شيء 

يؤثرعلى مركزية القضية الفلسطينية«.
وقــال » ان الــطــارئ واملستعجل فــي القضية 
الفلسطينية ، يكمن في كل يوم مير، دون أن يتبني 
أفق للحل ، والطارئ يكمن في االنشغال عن املأساة 
هناك ، والطارئ يكمن في هذا الهدوء العجيب ، 
والبرود املريب ، والامباالة الغريبة التي متارس 

إزاء كل قطرة دم تسفك هناك » .
واكد الغامن »ان كل اجتماع بشأن فلسطني مهم 
وكل حدث وفعالية ومؤمتر ومنتدى وورشة عمل 
مهمةوكل نشاط يبقي اسم فلسطني حاضرا ومرددا 
ومتداوال مهم مضيفا انه مهما كانت بساطة تلك 

الفعاليات فهي مهمة جدا وتؤذي سمع العدو«.
ــر »ان الكيان الغاصب يحلم بــأن ننسى  وذك
وحاول مرارا وفشل برغم كل ما حدث ، وبرغم كل 
التكالب ، وبرغم انقاب املوازين ، إال أن شعوبنا 
التي منثلها ال تنسى ، وال تريد أن تنسى وعلى 
العدو أن يتيقن من اننا عنيدون الى حد ال يطاق 

وصبورون الى أبعد مدى«.
واضـــاف »نــحــن فــي الكويت نثق بكل دولنا 
العربية ، وبكل شعوبنا ونعرف كل شعب عربي 
ــاذا أعطى لقضية فلسطني وهــو عطاء جــزل ،  وم
وجميل ، يجب االحتفاء به والبناء عليه ، ال هدمه 

وتقويضه والتنصل منه ، والتقليل من شانه«.
واختتم الغامن كلمته قائا »مبا ان الله أمرنا 
بالعمل والسعي لتحقق غاياتنا ، فان ما نفعله 
اليوم، من أضعف االميان ، هو سعي في هذا االجتاه 

، نرجو له ان يستمر ويكبر ويتزايد«.
 وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس الغامن :

 عندما طلبنا كــبــرملــان كويتي مــن احتــادكــم 
املوقر عقد جلسة طارئة لاحتاد لبحث تطورات 
األوضاع في األراضي احملتلة واستمرار الغطرسة 
اإلسرائيلية إزاء شعبنا الفلسطيني ، كنا نتوقع ان 

يتساءل البعض : ما الذي حدث اآلن حتديدا لكي 
ندعو الى ردة فعل سريعة وفورية ونعقد اجتماعا 

طارئا ؟ وجوابنا هنا سيكون مباشرا وحاسما ؟
املوضوع الفلسطيني بالنسبة الينا طاريء على 

الدوام ؟ ومستعجل ؟ وحاضر باستمرار ؟
مهما تفجرت قضايا هنا وهناك ، وتبرعمت 

ملفات هنا وهناك ،  وتشظت صراعات هنا وهناك ؟
ألشيء يؤثر على مركزية القضية الفلسطينية 
ألنها أم القضايا ومفصليتها ألنها أقــدم القضايا 
وجوهريتها ألنها أطول القضايا ان ) املزمن ( في 
قضية االحتال اإلسرائيلي سبب طارئيتها وان ) 
املستمر ( في قضية الغطرسة الصهيونية سبب 
راهنيتها و ) التوسعي ( فــي حلم الــعــدو سبب 

جذوتها وتوهجها الدائم  نسكت فيتمادى العدو
ونرفع شعار الواقعية فيتغطرس أكثرونسوق 
عنوان ) التعقل والتروي ( فيبني مستوطنةوننادي 

ب ) لعب السياسة ( فتنقل سفارة الى القدس
وندخل في التنظير البارد حول أوراق اللعب 
وفن املمكن ، فيموت شاب فلسطيني بصاروخ غادر 
، ويقنص طفل ببندقية يحملها جبان متخفي ، وتذل 

امرأة عربية على حاجز أمني
ان الطارئ واملستعجل في القضية الفلسطينية 
، يكمن في كل يوم ميــر،  دون أن يتبني أفق للحل  

الطارئ يكمن في االنشغال عن املأساة هناك
 الطارئ يكمن في هذا الهدوء العجيب ، والبرود 
املريب ، والامباالة الغريبة التي متارس إزاء كل 
قطرة دم تسفك هناك وحتى أكون صادقا ومنسجما 
مع النفس ، علي تأصيل حقيقة يعرفها اجلميع ، 

لكن ال يجاهرون بها
 وهي ان القضية الفلسطينية عاوة على كونها 
ــاوة  مبدئية وشرعية وقومية وأخــاقــيــة، وع
على حقيقة ان جزءا كبيرا من خطابنا السياسي 
والثقافي العربي،  تشكل وحتــول وتغير ، وفقا 
ملتغيرات وحتوالت القضية الفلسطينية ، فان تلك 
القضية لها أبعاد جيوسياسية وأمنية ال يجوز 

معها ممارسة اإلهمال وغض الطرف والتجاهل
 وعليه يصبح احلديث عن التراجع واالنكفاء 

والكفر بالقضية والدعوة الى اغاق هذا امللف الى 
األبــد ، وبــأي صيغة كانت ، حديثا عبثيا ينطوي 

على خطر استراتيجي سيمسنا جميعا
 وإن بــقــاء هـــذه القضية بــا حــل ، وتأجيل 
استحقاقاتها ، أو  ادخالها في النسيان ، ستكون 
لها عواقب كارثية لكافة دولنا ومحيطنا اإلقليمي 

والدوليوأنا هنا ال أبالغ
 فالهزمية على املستوى الوجداني ، واليأس 
واالحـــبـــاط واالســتــســام والــشــعــور بالنقص، 
والرضوخ والقبول بالنتائج غير املواتية ، كلها 

مشاعر جمعية متفجرة
 ولكم ان تتخيلوا أيها االخوة ، الى ماذا ميكن أن 

يؤدي هذا املزيج املر في املستقبل ؟
 وفي هذه النقطة حتديدا  أريد أن أذكر مبا قاله 
سمو امير الــبــاد الشيخ صباح األحــمــد اجلابر 
الصباح ،  قبل شهرين في قمة التعاون اإلسامي 
في اسطنبول ، وبعد أن سرد تساؤالت مفتوحة 
بشأن القضية الفلسطينية وتعامل العالم معها 
وبقاء القضية معلقة ودون حل ، حيث قال ، وهنا 
اقتبس ) ونقول للعالم أيضا ، اننا عندما نثير هذه 
التساؤالت فذلك ألننا ندرك ان عواقب ذلك وخيمة 
، وستقود لبؤر للتوتر،  وبيئة حاضنة للعنف 

والتهديد وعدم االستقرار ( انتهى االقتباس
 عن هذه األخطار اجليوسياسية التي ستصيبنا 
نحن ، وليس الفلسطينيني فقط ، كان سموه يتحدث    
سأكرر ما قلناه مرارا وتكرار ، وسأؤكد عليه  كل 
اجتماع بشأن فلسطني مهم  كل حــدث وفعالية 
ــة عمل مهمة  كل نشاط  ومؤمتر ومنتدى وورش

يبقي اسم فلسطني حاضرا ومرددا ومتداوال مهم
 ومهما كانت بساطة تلك الفعاليات ، هي مهمة 
ــؤذي سمع العدو فهذا الكيان الغاصب  جــدا ، وت
يحلم بأن ننسى  حاول مرارا وفشل نعم فشل برغم 
كل ما حدث ، وبرغم كل التكالب ، وبرغم انقاب 

املوازين ، وبرغم هذا وذاك
 إال أن شعوبنا التي منثلها ال تنسى ، وال تريد 
أن تنسى  وعلى العدو أن يتيقن من اننا عنيدون 
الى حد ال يطاق وصبورون الى أبعد مدى وانه في 

النهاية ال يصح اال الصحيح
هذه هي الرسائل التي يجب ان تصل اليه من 
اجتماعاتنا ، وكلماتنا  ومهما حاولوا ان يدرسونا 
الواقعية ، نظل مؤمنني  ومهما حاولوا ان يعلموننا 
املتغيرات االستراتيجية ، نظل متطلعني الى أصل 
القضية  زوال االحتال ودولة فلسطينية عاصمتها 

القدس، وال شيء أقل من ذلك   
 نحن في الكويت نثق بكل دولنا العربية ، وبكل 

شعوبنا كلها دون استثناء وال نزايد على أحد
ونعرف كل شعب عربي ومــاذا أعطى لقضية 
فلسطني وهو عطاء جزل ، وجميل ، ويجب االحتفاء 
به وعلينا البناء عليه ، ال هدمه وتقويضه والتنصل 
منه ، والتقليل من شانه  من هذه احلقيقة ننطلق 
، ونحن دائما نعول على العرب ، بغض النظر 
عما يقال فما قدمته شعوبنا على مدار 70 عاما ، 
وجدانيا وسياسيا وثقافيا إزاء فلسطني ، هو ارث 
كبير ، كبير جدا ، ال نسمح ألحد ان يقلل من شأنه او 
يستهني به أقول كبير،  ألنني ال أستطيع ان أحصي 
كم مظاهرة واعتصاما واحتجاجا مت على مدى 
سبعة عقود  وكم قصيدة  وكم أغنية  وكم صرخة 

وكم رصاصة وكم دمعة وكم صاة وكم دعاء
 ال أستطيع أن أحصي كم دينارا ودرهما وجنيها 
وريــاال أنفقناه من مالنا العام واخلــاص كرمى 
لفلسطني والقدس  وكم قطرة دم سكبناها، وكم 

خندقا حفرناه، وكم شهيدا قدمناه
مــن املــغــرب ومــوريــتــانــيــا غــربــا الــى الكويت 
والبحرين شرقا ومن سوريا والعراق شماال الى 

السودان والصومال جنوبا من هذا اإلرث العربي 
املجيد ، ومــن ثقتنا املطلقة بكل مواطن عربي ، 
يتجسد امياننا بــجــدوى كــل جتمع يعقد باسم 

فلسطني ، ومنه اجتماعنا هذا وكما قلت سابقا
 ما هو مؤقت سيزول  وما هو مصطنع سيكشف 
معدنه الرديء  وما هو غريب سيرحل ولو بعد حني 

وسيبقى ما هو مؤصل ومتجذر وطبيعي
ومهما فعل العدو لتغيير خامة األرض ، ومعدن 
التاريخ ، وسحنة  الدي موغرافيا ، كما حدث قبل 
ثاثة أيام عندما صوت الكنيست مع يهودية كيانهم 
كعنوان عنصري وحصري ، ستظل فلسطني عصية 
عليهم ، الن هناك الــذي ما يــزال يتكلم ويصرخ 

ويجتمع ويجابه ويعري ويفعل ويتفاعل
 أقول هذا الكام ، اقول هذا الكام لست مستندا 
فيه على منطق التاريخ وحقائق الواقع فقط ، بل 
ألن القول اإللهي ما انفك يتردد في اذني كل يوم ، 
اذ يقول جل شأنه  » والله غالب على أمــره ولكن 
أكثر الناس ال يعلمون »  وأنا وبعيدا عن حيثيات 
السياسة مؤمن ان هــذا الوعد اإللهي » وعــد غير 
مكذوب » ومبا ان الله أمرنا بالعمل والسعي لتحقق 
غاياتنا ، فان ما نفعله اليوم، من أضعف االميان 
، هو سعي في هــذا االجتــاه ، نرجو له ان يستمر 
ويكبر ويتزايد  شكرا الدكتور علي عبدالعال رئيس 
االحتاد البرملاني العربي ورئيس مجلس النواب 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة دعوته
شــكــرا مصر القلب الــنــابــض لــأمــة العربية 

استضافتها.

الوفد الكويتي برئاسة الغامنالغامن متحدثا في مؤمتر االحتاد البرملاني العربي

جانب من املؤمتر

رئيس االحتاد البرملاني العربي ورئيس البرملان املصري مرحبا بالغامن

يـــن ز ا ملـــو ا ب  نـــقـــال ا و لـــب  لـــتـــكـــا ا كـــل  غـــم  ر فـــشـــل  و ا  ر ا مــــر ل  و حــــا و نــنــســى  ن  بـــأ يــحــلــم  صـــب  لـــغـــا ا ن  لـــكـــيـــا ا
لــهــا هــمــا إ يــجــب  ال  مــنــيــة  أ و ســيــة  ســيــا جــيــو ًا  د بــعــا أ لــهــا  ن  فــا عــيــة  شــر و ئــيــة  مــبــد نــهــا  كــو عــلــى  ة  و عال لــفــلــســطــيــنــيــة  ا لــقــضــيــة  ا

ة أ مــر ا ل  تــذ و طــفــل  يــقــنــص  و فـــلـــســـطـــيـــنـــي  ت  فــيــمــو لـــتـــنـــظـــيـــر  ا فــي  خــل  نــد و س  لــلــقــد ة  ر ســفــا فـــتـــنـــقـــل  ســة  لــســيــا ا بـــــــلـــعـــب  ي  د نــنــا و و  لــعــد ا ى  د فــيــتــمــا نـــســـكـــت 
ئــــــم ا لــــــد ا هـــــجـــــهـــــا  تـــــو و تـــــهـــــا  و جـــــذ ســـــبـــــب  و  لــــــعــــــد ا حـــــلـــــم  فــــــي   » ســــــعــــــي لــــــتــــــو ا « و  ئـــــيـــــتـــــهـــــا  ر طـــــا ســـــبـــــب  ئــــــيــــــلــــــي  ا ســــــر إل ا ل  حـــــــتـــــــال ال ا قـــــضـــــيـــــة  فــــــي   » مـــــــن ملـــــــز ا «

خالد العتيبي: » التنسيقي الكويتي-السعودي« يعزز العالقات الثنائية
ثمن النائب خالد العتيبي مبادرة 
تشكيل مجلس تنسيقي كويتي سعودي 
ـــذه اخلــطــوة تــصــب في  ، مــؤكــدا ان ه
االجتـــاه الصحيح  مــن شأنها تعزيز 
عاقة ومكانة الدولتني الشقيقتني في 
ظل الظروف اإلقليمية احلالية، فضا عن 
انها خطوة نوعية تضاف إلــى الرصيد 
الثري للعاقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني. وأضاف العتيبي في تصريح 
صحافي : نحن في عصر ال يعترف سوى 
بالتكتات االقتصادية و السياسية و 
احتــادنــا املستمر مــع الشقيقة الكبرى 
اململكة العربية السعودية عن طريق 
املجلس التنسيقي بلجانه  املشتركة و 
اجتماعاته الدورية املنتظرة سينعكس 
إيجابا على الدولتني ويحقق املزيد من 

تطلعات الشعبني الكويتي السعودي 
ويــدفــع لفرض وجهة النظر املشتركة 
ووجهة النظر العربية بشكل عــام في 

االزمات و احملافل الدولية. 
وزاد العتيبي ان هذا املجلس الذي وّقع 
محضر إنشائه منذ أيام قليلة ، واالعمال 
األخرى املشتركة بني الدولتني هي نتاج 
جهود عمل مشترك منذ أمد طويل وتنفيذا  

لتوجيهات سمو أمير الباد وأخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود ملك اململكة العربية 

السعودية الشقيقة. 
فهما دائــمــا حريصان على مواصلة 
تعزيز العاقة التاريخية التي تربط 
الشعبني باجتماعات تنسيقية تخدم 

خالد العتيبيالبلدين .


