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األمير اإلنسان
يكلل تكرمي الأمم املتحدة املرتقب ل�صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورعاه يف مقرها بنيويورك يف �سبتمرب
 2014العتبار �سموه قائدا �إن�سانيا و�إعالنها الكويت
مركزا �إن�سانيا عامليا ،حقيقة جلية يعرفها القا�صي
ّ
�سطرتها الأيادي الكويتية البي�ضاء على
والداين
مدى ع�شرات ال�سنوات و�أ�ضحت معها بالدنا �أيقونة
عاملية حتمل ر�سالة الإن�سانية واخلري للعامل ،لإغاثة امللهوف وم�ساعدة املحتاج �إبان
الكوارث �سواء الطبيعية �أو التي من �صنع الإن�سان.
وال ي�سعني يف هذا املقام ال�سامي ويف موازاة ذلك �إال �أن ا�ستذكر اختيار �صاحب
ال�سمو �أمري البالد �شخ�صية العامل العربي الإن�سانية لعام  2014من قبل منظمة
الأ�سرة العربية نظري ا�سهامات �سموه الكبرية يف املجال الإغاثي والإن�ساين ،حيث
ال يكاد يخلو �سجل العمل اخلريي والإن�ساين على امل�ستويني العربي �أو العاملي من
مبادرات �صاحب ال�سمو يف العون وامل�ساعدة حتت ر�سالة الإن�سانية.
وميكن القول �إن �صاحب ال�سمو �أطلق مفهوماً دبلوما�سياً جديداً يقوم جوهره على
«الدبلوما�سية الإن�سانية» التي اخت�صت بها الكويت عن غريها ،ي�ضاف اىل ما �أطلقه
�سموه �أي�ضا من ر�ؤى ا�ست�شرافية يقوم جوهرها �أي�ضاً على «الدبلوما�سية االقت�صادية»
ليكون بذلك بحق خا�صية كويتية انطلقت من ر�ؤى و�أفكار �سموه اخلالقة.
�إننا يف الكويت نعي�ش يف جمتمع حباه اهلل باخلري والعطاء وحتفل م�سرية البالد
ب�سجل وافر من العمل الإن�ساين �سواء على امل�ستوى الر�سمي �أم ال�شعبي ،ومببادرات
من رجاالتها الكبار و�شخ�صياتها املعتربة عرب تاريخهم النا�صع ومن ذلك – على
�سبيل املثال ال احل�صر – مبادرة �سمو �أمري البالد حفظه اهلل ورعاه با�ست�ضافة دولة
الكويت امل�ؤمتر الدويل للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا تلبية لنداء الأمني
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العام للأمم املتحدة بان كي مون قبل عامني ،ليتبعه يف العام الذي تاله الن�سخة
الثانية للم�ؤمتر ،ومت �أثناء ذلك ت�أمني تعهدات للدول امل�شاركة بنحو  2.4مليار دوالر
تربعت منها الكويت بن�صف مليار دوالر مت ت�سديدها كاملة.
وجممل ذلك غي�ض من في�ض عطاءات الكويت الإن�سانية الكبرية ،و�أياديها اخلرية
يف البناء والتنمية ودعم البحث العلمي واال�ستثمار الب�شري والتي و�صلت اىل العديد
من املجتمعات الب�شرية ،بف�ضل جهود ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
وال�صندوق العربي للإمناء وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي� ،إ�ضافة اىل م�ؤ�س�سات
الإغاثة والعمل التطوعي ال�شبابي والأعمال اخلريية ولي�س �آخرها �أن الكويت ت�صدرت
الدول التي �ساندت ال�شعبني العراقي يف حمنته الطويلة ،وال�شعب الفل�سطيني يف
غزة �ضد العدوان الإ�سرائيلي الأخري.
�إن تكرمي الأمم املتحدة ل�سمو الأمري لي�س تكرميا فقط ل�شخ�صه بل هو تكرمي
جلميع ال�شعب الكويتي لعطاءاته وقيمه الإن�سانية ون�صرته للمظلوم وحبه للم�ساعدة
ودعمه للتنمية ومكافحة الفقر واجلهل والأمرا�ض والكوارث و�سعيه اىل �أن يكون
ر�سول �سالم بني الأمم وهذا ما دفع العامل ب�أجمعه �أن يقف اىل جنبنا ،اىل جنب
الكويت �أيام الغزو و�أن يجند جيو�شه و�إعالمه وم�ؤ�س�ساته حلمايتنا� ،إن كرم عطاءات
الكويت هو جماين لأننا �شعب ي�ؤمن بالعطاء والكرم ولكن ال ي�ضيع معروف �أمام اهلل.

مقدمة

�إن دولة الكويت يف ظل قيادتها احلكيمة ما�ضية يف مواقفها الإن�سانية جتاه
�شعوب العامل �إميانا منها مبيثاق االمم املتحدة باعتباره حجر �أ�سا�س يف مفهوم
العمل اجلماعي يف حفظ الأمن وال�سلم الدوليني ،ي�ضاف اىل ما متتلكه من �سجل
حافل باملبادرات الإن�سانية يف رفع معاناة ال�شعوب املنكوبة ون�صرة الق�ضايا الإن�سانية
ومواجهة الكوارث التي تتعر�ض لها الدول وال�شعوب من خالل م�ؤ�س�ساتها الر�سمية
والأهلية وفاء لتاريخنا وقيمنا ودورنا كمركز �إن�ساين عاملي.
�سلمان �صباح ال�سامل احلمود ال�صباح
وزير الإعالم ووزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
- 14 -

- 15 -

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ...قائد إنساني

أمير المحبة وكويت الخير
مل يكن مل�سرية اخلري التي �سطرتها دولة الكويت
عرب تاريخها احلافل بالعطاء وم�ساعدة املحتاجني
واملنكوبني حول العامل ،بغ�ض النظر عن �أية اعتبارات
كانت ،من حدود حت�صيها �أو �أرقام ت�ؤطرها ،بل كانت
منهجا نقيا و�صفحة بي�ضاء امتدت حوافها لتطال
العامل كله ويف جنباتها �سطور من املثل العليا التي
ر�سمها رجاالت الكويت املخل�صني عرب م�سرية قياداتها احلكيمة و�أ�سمائها الكثرية
التي دونت بحروف من نور معاين الإن�سانية واملحبة ،م ّثل �أبلغ داللة عليها التكرمي
الذي �أعلنته الأمم املتحدة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه يف �سبتمرب  2014و�إعالن �سموه قائداً �إن�سانياً ودولة
الكويت مركزاً �إن�سانياً عاملياً.
وغني عن القول ما قدمته الكويت من املبادرات واخلطوات الإن�سانية احلافلة يف
م�شرق الأر�ض ومغربها طالت الأ�شقاء والأ�صدقاء حتت عنوان جوهري يعلي قيمة
الإن�سان ويج�سد املقولة اخلالدة )�إن النا�س �صنفان �أخ لك يف الدين �أو نظري لك يف
اخللق( ،ما مثل �أعمق ترجمة وجت�سيد للقيم املثلى التي �صدرتها الكويت اىل العامل
بعد �أن حباها اهلل تعاىل بنعمه وزاد عليها نعمة قياداتها ورجاالتها وعمق مبادئهم
وقيمهم يف �إغاثة امللهوف وم�ساعدة املحتاج بعيدا عن �أي اعتبار فئوي �أو �سيا�سي
�أو ما �شابه بل �أخ�ضعته فقط لقيمة الإن�سان الذي كرمه اهلل تعاىل ،فكانت بحق
بلد الإن�سانية وا�ستحق �أمريها حفظه اهلل ورعاه �أن يكون قائدا للإن�سانية و�صانعا
لل�سالم نفخر ب�سموه �أميا فخر ونعتز بعطاءاته التي �سجلها التاريخ و�سيبقى كذلك.
�إن الطرق امل�ؤ�س�سي الذي اتبعته الكويت يف العطاء واخلري مل يكن ليجد ترجمته
احلقيقية على �أر�ض الواقع لوال تلك الر�ؤى اال�ست�شرافية والعزمية ال�صادقة التي
�أطرت العمل الإن�ساين �ضمن �سياقات �صحيحة ليجد اخلري طريقه اىل �أهله والتغلب
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على ال�صعاب وتخفيف معاناة الإن�سان �أينما وجد �سواء يف الكوارث الطبيعية �أو
التي من �صنع الإن�سان ،وال يخفى على �أحد ما يقوم به ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية يف هذا ال�صدد من امل�ؤمترات التي ا�ست�ضافتها الكويت وعلى
�سبيل املثال امل�ؤمتر الدويل للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا مرتني
متتاليتني اىل م�ؤمتر املنظمات الإن�سانية غري احلكومية الذي �سبق هذين امل�ؤمترين
اىل م�شاركة الكويت يف ج�سور اخلري والإغاثة للأ�شقاء والأ�صدقاء يف العراق وقطاع
غزة ولي�س انتهاء بال�شعوب ال�صديقة حول العامل ال �سيما يف �أفريقيا وبع�ض الدول
الآ�سيوية.
�إن تكرمي املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد حفظه اهلل ورعاه
يف الأمم املتحدة يف �سبتمرب  2014واختيار �سموه �شخ�صية العامل العربي الإن�سانية
لعام  2014من قبل منظمة الأ�سرة العربية لهو م�صدر فخر واعتزاز لكل كويتي ولكل
حمب لهذه الأر�ض الطيبة التي ما برحت تده�ش العامل بعطاءاتها ور�ساالتها الطيبة
عاما بعد عام م�سطرة �سجال نا�صعا باملحبة واخلري ال متحوه ال�سنون.

تمهيد

مبارك دعيج الإبراهيم ال�صباح
رئي�س جمل�س الإدارة – املدير العام
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لماذا دولة الكويت «مركز
إنساني عالمي» وسمو األمير
«قائد إنساني» ؟
عرفت الكويت العمل اخلريي منذ ن�ش�أتها يف العام
 1613حيث ا�ستقرت حينئذ جمموعة من الأ�سر يف
هذه الأر�ض الطيبة على �ضفاف اخلليج العربي ،وقد
�شكل البحر حموراً مهماً يف حياة الكويتيني فكان
م�صدراً للرزق والعطاء واخلري ،ومعه تنامت قيم الرتاحم والتكافل و «الفزعة» لنجدة
الذين انقطعت بهم ال�سبل �أثناء �إبحارهم ،فكان �أهل الكويت مبا عرفوا عنه من حب
للدين الإ�سالمي ومت�سك بالقيم الإ�سالمية الإن�سانية يبادرون �إىل مد يد العون �إليهم
وم�ساعدتهم على جتاوز ال�صعاب التي تواجههم �سواء ب�سبب غرق �سفنهم �أو تعطلها،
وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم» المْ ُ ْ�س ِل ُم �أَ ُخو المْ ُ ْ�سل ِِم اَل يَ ْظ ِل ُم ُه َو اَل يُ ْ�س ِل ُمهُ،
اجتِهِ َ ،و َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْ�سل ٍِم ُك ْربَ ًة َف َّر َج اهلل َعنْ ُه
اجةِ �أَ ِخيهِ َكا َن اهلل فيِ َح َ
َم ْن َكا َن فيِ َح َ
ِب َها ُك ْربَ ًة مِ ْن ُك َر ِب يَ ْو ِم الْقِ َيا َمةِ َ ،و َم ْن �سَترََ ُم ْ�س ِل ًما �سَترََهُ اهلل يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ ».
ومبرور الوقت تطور العمل اخلريي وجتذر يف نفو�س �أهل الكويت ،وتوارث الآباء
عن الأجداد تراثاً هائ ً
ال من الأعمال الإن�سانية التي جت�سدت يف بناء املدار�س
والأعمال الوقفية وم�ساعدة اجلريان لدى �سفر عوائلهم والت�ضامن يف املحن وامللمات
وتفقد الفقراء واملحتاجني.
طفرة في العمل الخيري

ومل يكن هذا التطور يف حقل العمل الإن�ساين ليحدث لوال توفيق اهلل تعاىل ثم
الفطرة الطيبة لأهل الكويت وت�شجيع حكام البالد لهذه الأعمال الطيبة.
وقد �شهد العمل اخلريي طفرة كبرية بعد �أن حبانا اهلل �سبحانه وتعاىل بنعمة
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النفط ،فتو�سع �أهل الكويت يف �أعمالهم اخلريية والتطوعية و�سارعوا �إىل �إن�شاء
املدار�س وامل�ست�شفيات وحفر الآبار وكفالة الأيتام تعبريا عن �شكرهم هلل �سبحانه
وتعاىل ،و�أقبلوا على تد�شني امل�ؤ�س�سات واللجان واجلمعيات اخلريية الواحدة تلو
الأخرى ال�ستثمار ال�سجية الإن�سانية لأهل الكويت وتوجيههم �إىل م�ساعدة �شعوب
املناطق الأكرث احتياجاً ،وبيان نوعية امل�شاريع التي يحتاج �إليها الفقراء واملت�ضررون
من جراء الكوارث والنكبات يف العامل.
وهكذا حتول العمل اخلريي من �أعمال اجتماعية فردية �إىل �أعمال م�ؤ�س�سية كبرية
جتلّت يف �إن�شاء العديد من اجلمعيات والهيئات ومنها الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وجمعية الإ�صالح االجتماعي وجمعية �إحياء
الرتاث وجمعية عبد اهلل النوري وجمعية العون املبا�شر وجمعية الهالل الأحمر وجمعية
�صندوق �إعانة املر�ضى وغريها ،وانتقل العمل اخلريي بجناحيه الر�سمي والأهلي �إىل
اخلارج وانت�شر يف جميع ربوع العامل مب�شاريعه الإغاثية والتنموية والإنتاجية.
هذه املقدمة �أراها �ضرورية ونحن نتحدث عن ت�سمية الأمم املتحدة دولة الكويت
مركزا �إن�سانيا عامليا وح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح –
حفظه اهلل ورعاه -قائداً �إن�سانياً ،ودائما �أف�ضل املقدمات ت�ؤدي �إىل �أف�ضل النتائج،
فقد وا�صلت الكويت – �أمرياً وحكومة و�شعباً  -نهجها الإن�ساين واخلريي الذي
بناه الأجداد والآباء ،وقدموا للعامل منوذجاً يحتذى يف العمل الإن�ساين الذي يهتم
بالإن�سان من دون متييز �أو تفرقة على �أ�سا�س دين �أو عرق �أو لغة �أو جغرافياً ،ولعل
هذه ال�صورة امل�ضيئة التي �سطرتها الكويت عرب تاريخها قد ر�شحتها لتكون يف هذه
املكانة الإن�سانية الرائدة.
تاريخ إنساني حافل

�إن اختيار �أمري دولة الكويت لتكرميه قائداً �إن�سانياً عاملياً مل ي�أت من فراغ،
و�إمنا قد جاء بفعل تاريخ حافل بامل�س�ؤولية االجتماعية والعمل اخلريي والتطوعي،
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وحا�ضر يفي�ض باملبادرات واملواقف الإن�سانية ل�سموه ولل�شعب الكويتي جتاه املنكوبني
واملت�ضررين والفقراء يف خمتلف �أنحاء العامل ،وم�ستقبل يتطلع خالله �أهل الكويت
�إىل �سيادة الأمن وال�سالم الدوليني.
واملتابع لل�ش�أن الإن�ساين يف دولة الكويت يلم�س بو�ضوح �أن العمل اخلريي �شهد
يف عهد �سمو �أمري البالد قفزة هائلة نحو التطور واالنت�شار والعاملية واحتالل مواقع
ال�صدارة ،وما ذلك �إال لإميان �سموه بنبل الر�سالة الإن�سانية ودورها يف �إنقاذ الأرواح،
و�إدخال البهجة وال�سرور على من انقطعت بهم ال�سبل من الن�ساء والأطفال ،وانت�شال
الفقراء من م�ستنقع اجلهل واملر�ض والعوز.
صندوقان خيريان للبدون

حينما عينت وزيراً للأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية يف يونيو  2003ثم وزيرا للعدل
ووزيرا للأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية يف فرباير  2006كان �سمو الأمري رئي�سا ملجل�س
الوزراء ،ويف عهده  -حفظه اهلل � -أن�ش�أت الكويت �صندوقني خرييني للرعاية ال�صحية
والرعاية التعليمية للأخوة من غري حمددي اجلن�سية واملحتاجني ،وكان �سموه دائماً
يحث على رعاية هذه الفئة وم�ساعدتهم �أ�سوة مبن ن�ساعدهم من الفقراء وامل�ساكني
خارج الكويت ،بل �أ�ستطيع �أن �أجزم �أن �سموه ال يرتدد عن تقدمي العون وامل�ساعدة
ملن يق�صده يف �أمر �إن�ساين داخلياً �أو خارجياً.
العفو والصفح والتسامح

وللإن�سانية يف �شخ�صية �سمو الأمري وجوه عدة ،فكما �أنه ال يتوانى عن جندة
املنكوبني وال�ضعفاء ،فقد عرب يف كثري من املواقف وخا�صة مبنا�سبة الع�شر الأواخر
من �شهر رم�ضان الف�ضيل عن قدرته على العفو وال�صفح والت�سامح عمن �أ�سا�ؤوا
�إىل �سموه ،رغم �أن ذات الأمري م�صونة بن�ص الد�ستور وال ينبغي �أن مت�س ،ومع ذلك
ج�سد �سمو الأمري بعفوه الأبوي وروحه املت�ساحمة وقلبه الكبري احلاين قيم �أهل
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الكويت الأ�صيلة ،يف ترجمة رائعة حلديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «لَيْ�سَ ال� ّشَ دِ ي ُد
بال�ص َر َعةِ � ،إنَمَّ ا ال�شَ دِ ي ُد ا ّلَذِ ي يمَ ُ
لك نَ ْف َ�س ُه ِعنْ َد ال َغ�ضَ ِب»ُ ) ،م ّتَ َف ٌق َعلَيه( .وقد وجد
ُّ
ذلك لدى �أهل الكويت على اختالف مكوناتهم االجتماعية وال�سيا�سية ارتياحاً كبرياً،
واعتربوا هذا العفو نابعاً من حب �سمو الأمري ل�شعبه و�سعة �صدره ومكارم �أخالقه
وحلمه وت�ساميه على جتاوزات �أبنائه.
دعم سياسي وإنساني للشعب السوري

مؤتمرات المانحين

ولأن الكويت �أثبتت �أنها واحة اخلري وال�سالم ،فقد ا�ست�ضافت العديد من
امل�ؤمترات والقمم الدولية االن�سانية والتنموية التي ح�شدت اجلهود والتربعات
الر�سمية وال�شعبية لل�شعوب املنكوبة ،واحت�ضنت م�ؤمترين للمانحني لإغاثة ال�شعب
ال�سوري ،بلغت ح�صيلتهما  4مليارات دوالر ،وكانت ح�صة الكويت من هذا املبلغ 800
مليون دوالر� ،أوفت ب�سدادها للجهات واملنظمات الإن�سانية الدولية املعنية بتنفيذ
امل�شاريع الإغاثية.

وقد �شاء اهلل تعاىل �أن �أتوىل رئا�سة الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف 2010
م �إىل جانب عملي م�ست�شارا يف الديوان الأمريي ،وهي امل�ؤ�س�سة العاملية التي �أ�س�ست
مبر�سوم �أمريي �أ�صدره الأمري الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح  -رحمه
اهلل  -يف مطلع الثمانينات من القرن املا�ضي ،وقد �أتاحت يل هذه امل�س�ؤولية �أن
�أقرتب �أكرث من احلقل الإن�ساين الر�سمي والأهلي ،ومن �شخ�صية �سمو الأمري ،وقد
عرب �سموه يف كثري من كلماته وتوجيهاته �أن اهلل �سبحانه وتعاىل حفظ الكويت وردها
�إىل �أهلها يف فرتة وجيزة من يد املحتل العراقي الغا�شم ب�سبب ت�أ�صل العمل اخلريي
يف قلوب �أهل الكويت وم�ساعداتهم التي انت�شرت يف �أنحاء العامل بوا�سطة اجلمعيات
اخلريية وال�صندوق الكويتي للتنمية ،ويف هذا دليل �إ�ضايف على اميان �سموه الرا�سخ
بالعمل اخلريي ور�سالته النبيلة.

وبعد جناح الكويت يف ا�ست�ضافة هذين امل�ؤمترين الدوليني للمانحني و�آخرين
للمنظمات الإن�سانية غري احلكومية للغر�ض نف�سه ،وا�صلت الكويت دورها الإن�ساين
العاملي با�ست�ضافة اجتماعات جمموعة كبار املانحني ل�سوريا التي تعقد كل ثالثة
�شهور برئا�ستي بهدف ت�شكيل من�صة لكبار املانحني ملناق�شة الق�ضايا املتعلقة
با�سرتاتيجيات التمويل ،و�صرف الأموال من �أجل زيادة الفاعلية وجتنب االزدواجية
يف العمل ،ومتابعة التعهدات التي مت االلتزام بها يف م�ؤمتر املانحني الثاين ،وتت�ألف
هذه املجموعة من ع�ضوية الدول التي زادت تربعاتها على  50مليون دوالر يف امل�ؤمتر
الدويل الثاين لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا ،ونحن ب�صدد التو�سع يف ع�ضوية
هذه املجموعة ت�شجيعاً للدول الأخرى لالن�ضمام �إليها و�إ�ضافة �أدوار �إن�سانية جديدة.

وب�صفتي م�ست�شاراً يف الديوان الأمريي ومبعوثاً للأمني العام للأمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية �أ�ستطيع �أن �أقول �أن �سمو الأمري مل يدخر جهداً �سيا�سياً �أو
�إن�سانياً �إال بذله مل�صلحة ال�شعوب املنكوبة وخا�صة ال�شعب ال�سوري ،الذي كانت
ق�ضيته حا�ضرة بقوة يف لقاءات �سمو الأمري بالأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون
وغريه من امل�س�ؤولني الدوليني ،حيث كان دائما يقول لهم «�أما �آن لنزيف الدم ال�سوري
�أن يتوقف� ،أما �آن للمجتمع الدويل مبنظماته ودوله الكربى �أن يقوم مب�س�ؤولياته يف
�إنهاء هذا امللف الدموي» ،كما ال تخلو كلماته وخطاباته من مطالبات بوقف هذه
املجازر الب�شعة وغري الإن�سانية.

ثالث قرى نموذجية لألشقاء السوريين
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�إن دولة الكويت بلجانها وهيئاتها الر�سمية والأهلية كانت و�ستظل يف �صدارة
الدول املانحة واملنتجة للمبادرات الإن�سانية يف �سعي وا�ضح لتخفيف معاناة ال�ضحايا
واملنكوبني من جراء النزاعات والكوارث يف خمتلف �أنحاء العامل ،والعمل على تر�سيخ
قواعد التنمية امل�ستدامة ،ودعماً للم�شاريع التعليمية وال�صحية واالجتماعية يف
املجتمعات الفقرية ،ويف هذا ال�سياق �أن�ش�أت الكويت عرب الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية ثالث قرى منوذجية للأ�شقاء ال�سوريني النازحني� ،إحداها يف منطقة كيلي�س
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الرتكية ،تتكون من  1000بيت جاهز ،و 4مدار�س وم�سجدين ومركزين طبيني ،وقدمنا
هذه القرية هدية لأ�شقائنا ال�سوريني النازحني �إىل تركيا بتوجيه من �سمو الأمري،
وتربع كرمي من احلكومة الكويتية ،كما �أن�ش�أنا قريتني �أخريني يف خميم الزعرتي
بالأردن ،قوامهما  2000بيت جاهز ،وعدد من املدار�س وامل�ساجد وامل�ستو�صفات
الطبية ،ويجري الآن التن�سيق والرتتيب لإن�شاء قرية رابعة لأخواننا ال�سوريني �أي�ضا
يف لبنان.
سمو األمير يضرب المثل والقدوة

و�ضرب �سمو الأمري منوذجا للأ�سوة والقدوة احل�سنة بتربعه �شخ�صيا من ماله
اخلا�ص بـ  5ماليني و� 67ألف دوالر ،لإن�شاء وجتهيز قرية للنازحني ال�سوريني يف
خميم الزعرتي بالأردن ،هذا التربع ال�سخي الذي �أن�ش�أنا به قرية قوامها  1000بيت
جاهز مبرافقها اخلدمية يعرب عن �إح�سا�س �إن�ساين عال من �سموه مبعاناة الالجئني
ال�سوريني الذين يعي�شون ظروفا بالغة الق�سوة ،ويت�صدر بعطائه املتدفق موقع �أمري
الإن�سانية بالفعل الذي �أطلقته الأمم املتحدة و�أمينها العام ال�سيد بان كي مون.
توحيد جهود العمل اإلغاثي للشعب السوري

وجه �أمري دولة الكويت الهيئة
و�سعياً لتوحيد جهود العمل الإغاثي لل�شعب ال�سوري ّ
اخلريية الإ�سالمية العاملية منذ اندالع الأزمة ال�سورية يف مار�س  ،2011لتكون املظلة
الإن�سانية املعنية ب�إطالق حمالت التربعات ال�شعبية لإغاثة الالجئني ال�سوريني،
بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية الكويتية ،وا�ستجابة لهذه التوجيهات ال�سامية �أطلقت
الهيئة اخلريية العديد من احلمالت االعالمية حل�شد اجلهود الر�سمية وال�شعبية
باجتاه العمل على تخفيف معاناة الالجئني ال�سوريني يف الأردن وتركيا ولبنان و�أرمينيا
عرب حزمة من الربامج الإغاثية وال�صحية والتعليمية والنف�سية ،وكان لهذه الربامج
الأثر الكبري يف تخفيف معاناة الأ�شقاء ال�سوريني.
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مجموعة كبار المانحين

ويف مرحلة جديدة من العمل لإغاثة ال�شعب ال�سوري وجهنا �سمو االمري لإن�شاء
اللجنة العليا لإغاثة ال�شعب ال�سوري وت�ضم يف ع�ضويتها جميع ر�ؤ�ساء اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخلريية الر�سمية والأهلية لتفعيل العمل الإغاثي وتنظيمه ،وقد �أطلقت
اللجنة حملة �شعبية لت�سويق مناذج من الوحدات ال�سكنية على املتربعني الكرام
لإيواء الالجئني ال�سوريني �إىل كل من الأردن ولبنان وتركيا ،ومع اندالع العدوان
الإ�سرائيلي على قطاع غزة ر�أينا ان تتحول اللجنة العليا �إىل اللجنة الكويتية العليا
للإغاثة لتعنى بجميع االعمال الإغاثية يف املناطق املنكوبة.
التوجيهات السامية وآفاق العمل اإلنساني

�إن التوجيهات ال�سامية فتحت �آفاقاً جديدة ووا�سعة للعمل الإن�ساين الكويتي،
وو�صلت به �إىل جميع �أ�صقاع العامل مل�ساعدة ال�شعوب الفقرية وتخفيف معاناة
املت�ضررين من جراء الكوارث والأزمات الإن�سانية ،فقد وجهنا �سمو الأمري �إىل
تد�شني حمالت �إعالمية و�شعبية لإغاثة �ضحايا الزالزل يف باك�ستان وتركيا والفلبني،
و�ضحايا ال�صراع يف مايل واجلفاف يف النيجر وبنني ،ومنكوبي املجاعة والت�صحر
يف ال�صومال وموريتانيا ،والعمل من �أجل �إعمار وتنمية �شرق ال�سودان ،وم�ساعدة
�ضحايا التع�صب العرقي املقيت يف بورما و�إفريقيا الو�سطى وغريها.
ول�سموه مبادرات �إن�سانية عديدة من بينها �أي�ضا �إن�شاء �صندوق دعم ال�صناعات
ال�صغرية واملتو�سطة بر�أ�سمال قيمته مليار دوالر خالل قمة الكويت االقت�صادية التي
عقدت يف  2009بهدف دعم امل�شاريع احليوية اخلا�صة بال�شباب العربي ،ومعاجلة
همومه وم�شكالته.
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تكريم رواد العمل الخيري

ويجب �أال نغفل تكرمي �سمو الأمري لرواد اخلري ومنحهم �أعلى الأو�سمة يف الدولة،
حيث كرم �سموه رئي�س الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية ال�سابق ال�شيخ يو�سف
جا�سم احلجي  -ن�س�أل اهلل له ال�شفاء العاجل  -ورئي�س مركز درا�سات العمل اخلريي
الدكتور عبد الرحمن حمود ال�سميط -رحمه اهلل  -مبنحهما و�سام الكويت ذا
الو�شاح من الدرجة الأوىل ،تقديرا ملا قدماه من جهود مميزة مبجال العمل اخلريي
التطوعي حملياً وعربياً ودولياً ،وقد جاء تكرمي هذين العلمني الكبريين مبثابة �شهادة
ثقة ومباركة للعمل اخلريي الكويتي الذي رفع راية الكويت خفاقة عالية يف جميع
�أنحاء العامل بعد �أن تفانيا يف العمل اخلريي و�أم�ضيا جل حياتهما يف ف�ضائه،
وح�صال على جائزة امللك في�صل العاملية تقديرا لدورهما الإن�ساين الرائد ،وهى من
�أرفع اجلوائز يف العامل الإ�سالمي.
موقع الكويت الريادي على الخريطة اإلنسانية

�إن ال�سجل الإن�ساين ل�سمو الأمري ير�شحه �أن يكون بالفعل رمزاً للعطاء والإح�سا�س
مبعاناة الفقري واملنكوب وطالب العلم والأرملة واملطلقة يف العامل ،يف زمن �سيطرت
فيه النزعات املادية وكرثت فيه احلروب والنزاعات الأهلية ،وت�ضاعفت فيه �أعداد
ال�ضحايا وامل�شردين والنازحني ،وهذا التكرمي دليل على �أن �سمو الأمري يحظى
بتقدير املنظمات الإن�سانية الدولية وقادتها ،الذين ما برحوا ي�شيدون بدور �سموه
الإن�ساين يف املحافل العامة وخالل اللقاءات املغلقة ،وقد ح�ضرت العديد من هذه
اللقاءات التي تعظم من �ش�أن الكويت و�أمريها ،فقد د�أب الأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون على و�صف �سمو الأمري يف �أكرث من منا�سبة ب�أنه زعيم الإن�سانية ،و�أن
الكويت باتت يف ظل �سموه مركزاً عاملياً للعطاء الإن�ساين.

دورها الإن�ساين امل�شرق ،و�إ�شادة بالعمل اخلريي الكويتي الر�سمي والأهلي ،ور�سالة
مهمة لكل العاملني يف احلقل اخلريي �أن جهودكم حمل تقدير واحرتام العامل ،و�أن
املجتمعات الفقرية واملنكوبة تنتظر منكم املزيد من العطاء وامل�ساعدة.
و�إنه لي�سعدين با�سم �إخواين يف الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية واللجنة
الكويتية العليا للإغاثة �أن �أتقدم بخال�ص التهنئة ل�سمو الأمري مبنا�سبة هذا التكرمي
الأممي الرفيع ،و�أن �أ�شكر �سموه لدعمه الد�ؤوب للن�شاط الإن�ساين ،وحر�صه على
رفع �ش�أن العمل اخلريي ،الذي جعل الكويت حتتل مكانة حمورية يف العامل من بوابته
الإن�سانية ،فهنيئاً لأمرينا وهنيئاً لل�شعب الكويتي هذا التكرمي.
الل �إ ّ َن هّ َ
هّ
و�صدق اهلل العظيم «وَمَ ا ُت َق ِّدمُ و ْا لأَ ُ
الل مِبَا
ت ُدو ُه ِعن َد ِ ِ
نف�سِ ُكم ِّم ْن َخ رْ ٍي جَِ
َتعْ مَ ُل َ
ون َب�صِريٌ ».
واهلل املوفق وامل�ستعان.
د .عبد اهلل معتوق املعتوق
رئي�س الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
امل�ست�شار بالديوان الأمريي
مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية

و�ستظل دولة الكويت ب�سخاء �شعبها وعطائها الإن�ساين املتجدد وا�ستجابتها
امل�ستمرة حلاالت الطوارئ حتتل موقعاً ريادياً على خريطة العمل الإن�ساين الإقليمي
والدويل ،وي�أتي تكرمي �سمو الأمري تتويجا لهذا الدور الإن�ساين ،و�إقراراً دولياً ب�أهمية
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عندما يحكي التاريخ يف �سرية القادة الكبار ،فهو ي�سردها على نحو من املبالغة ،لكن يف
�سرية هذا الرجل ،يبدو احلديث عنه يف غاية التوا�ضع ،ذلك �أنه حتى �أن بلغ قيادة الوطن
مل يكن ليحرق املراحل لي�صل بل توقف عند كل حمطة ،و�أفنى وقته وجهده يف العمل عند
كل منعطف �إىل �أن و�صلت �إليه حمبة الوطن قبل �أن ت�صل �إليه قيادة الوطن.
فاحلديث عن �سمو �أمري البالد و�إجنازاته ي�ستحق �أن نتوقف فيه عندها ،فلكل مرحلة
و�أزمة وموقف .ولأنه رجل املواقف ال�صعبة ،فقد كان متواجداً بحزم حيث يكون الرجال
عند املواقف ،وحيث يتطلب املوقف ،وحيث حتني مواجهة الأزمات.
وبطبيعة احلال ف�إن �أي كويتي �أو عربي �أو غريهما من �أولئك الذين يخو�ضون غمار
ال�سيا�سة ،ف�إنه يعرف �سموه جيداً ،ف�سموه كان متواجداً دائماً عند كل م�شهد وحدث،
ال�سيما �أحداث الوطن ال�صغري )الكويت( �أو الوطن الأكرب يف عاملنا العربي.
ولعل ح�ضور �سموه يف امل�شهد املحلي والإقليمي والدويل ،كان خريا وب�شرى على الدوام،
فمعروف �أن هذا الرجل �صاحب ابت�سامة ال تفارقه ،وهي يف �أدبيات علم ال�سيا�سة تعني
الكثري ،ورمبا الأمل ،ب�أن �أزمة حالكة �ستتبدد �أو م�شكلة قامتة على و�شك االنتهاء .فهذه
االبت�سامة تعني باخت�صار ويف عامل ال�سيا�سة حتديداً� ،أن احلياة ت�ستحق املحاولة من �أجل
�إ�سكات خالف الر�صا�ص واملدافع والذهاب بدالً من ذلك �إىل طاولة احلوار و املفاو�ضات،
�إنها الدبلوما�سية التي يعرفها �سمو �أمري الكويت جيداً� ،أو كما عرفنا بها �سموه.
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و�إذا ما كانت االبت�سامة متثل �شرطاً من �شروط الدبلوما�سية ،ف�إن ال�صرب و الروية
والتعاطي مع الأمور بحكمة كانت وال زالت من �أهم ال�شروط التي تتوفر يف �سمو �أمري
البالد منذ �أن �شارك يف �إدارة البالد حتى بعد �أن �أ�صبح على ر�أ�س هرم ال�سلطة ،ولعلنا
ندرك متاماً �أن االدارة واحلكم تتطلب �شخ�صية مبوا�صفات قد ال تتوفر يف �شخ�ص �آخر،
�إال من تربى وترعرع عليها يف بيت احلكم ،فمهمة الرجل يف موقع مثل هذا خمتلفة فهي
لي�ست مبهمة عادية ،فهي حتتاج �إىل نظرة خمتلفة للأ�شياء لأنه يتعامل مع �أحوال خمتلفة
و�أ�شخا�ص خمتلفني يف اجتاهاتهم وتطلعاتهم ،وعليه يف نهاية املطاف �أن ي�صدر حكماً
متزناً يراعي فيه دقائق الأمور و�أعقد التف�صيالت ،فغري ذلك �ستكون الأمور خمتلفة،
وهكذا كان بيت احلكم بالن�سبة ل�سمو الأمري ي�شكل العتبة الأوىل التي عملت على �صقل
�سموه ملهمة غري عادية.
ولد �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل عام
 1928يف مدينة اجلهراء �شمال مدينة الكويت وهو االبن الرابع لل�شيخ �أحمد اجلابر
احلاكم العا�شر للكويت ).(1950-1921
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ولعل تلك الفرتة التي كانت بني ن�ش�أة �سمو �أمري البالد وا�ستقالل الكويت عام 1961
كفيلة ب�أن تغذي �سموه بتجارب زاخرة و متده ب�أ�ساليب احلكم و �شروط الإدارة الناجحة،
ذلك لأنه كان ابناً حلاكم ا�ستمر لفرتة طويلة على ر�أ�س احلكم وواكب �إداراته وتعاطيه مع
الأحداث واملتغريات الداخلية ،كما �أن العامل يف تلك الفرتة كان حاف ً
ال بالأحداث اجل�سام
من مثل احلرب العاملية الثانية و ما جرت وراءها من تبعات انعك�ست على الدول و �سكان
الأر�ض .وكانت الكويت بال�ضرورة يف خ�ضم تلك الأحداث .وهكذا فقد كان �سمو الأمري
حفظه اهلل قد خرب الكثري يف �إدارة احلكم يف تلك الفرتة املفعمة بالأحداث.
ورمبا تكون ال�صدفة قد �ساهمت يف مد يد العون ل�صاحب ال�سمو ،يف الوقت الذي
بد�أت ال�سيا�سة تت�شكل يف وعي �سموه ،حني كانت الكويت يف لبناتها الأوىل يف طريقها �إىل
الدولة الع�صرية وذلك بعد ظهور النفط وتدفق الرثوات.
و�إىل جانب ما تلقاه �سمو �أمري البالد من �أ�ساتذة تعهدوه بالتعليم يف بيت احلكم ،كانت
مدر�سة املباركية هي اخلطوة الأوىل يف حياة �سموه �إىل التعليم احلديث املبني على �أ�سا�س
منهجي حديث ومتطور يف معايري ذلك الوقت .كما علينا �أن ال نن�سى �أن من زامله يف تلك
املدر�سة هما �سمو الأمري ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح و�سمو الأمري الوالد ال�شيخ
�سعد العبداهلل ال�سامل ال�صباح رحمهما اهلل وكذلك ال�شيخ جابر العلي ال�سامل ال�صباح.
وغني عن الذكر �أن زمالءه من الأمراء وال�شيوخ كانوا يف مقدمة ركب القيادة �أثناء نه�ضة
الكويت احلديثة.
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وقد حر�ص ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح على تن�شئة وتثقيف �سموه حفظه اهلل ثقافة
عالية ،ولهذا الهدف �أوفده �إىل العديد من الدول الكت�ساب املزيد من اخلربات واملهارات
املختلفة ال�سيما ال�سيا�سية املرتبطة ب�إدارة احلكم.
ويف يوليو  1954بد�أ �سموه،عملياً ،الدخول يف احلياة ال�سيا�سية ،فقد �صدر يف ذلك
ال�شهر �أمر �أمريي من حاكم الكويت ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل ال�صباح ) (1965-1950بتعينه
ع�ضواً يف اللجنة التنفيذية العليا املكلفة مبهمة تنظيم دوائر احلكومة وو�ضع خطط عملها
ومتابعة تنفيذها .وينبغي النظر �إىل �أن هذه اللجنة التي كان �سموه �ضمن ع�ضويتها ت�شكل
القاعدة الأ�سا�سية للكويت احلديثة ،فقد مهدت هذه اللجنة يف وقت مبكر للنظم االدارية
واالقت�صادية لكويت ما بعد اال�ستقالل ،وبناء على ذلك ف�إن �سمو �أمري البالد كان قائداً
خم�ضرماً جمع ما بني التاريخ احلديث واملعا�صر لبالده ،وعا�صر و�شاهد التحوالت التي
طر�أت على البالد يف جميع نواحيها والتغريات التي طالت املجتمع الكويتي.

العمال و�أ�صحاب العمل ،وتنظيم الهجرات الأجنبية بعد �أن تزايدت عقب ا�ستخراج النفط.
وكان �سموه حينذاك يتلم�س على الدوام هموم املواطن و�شجونه �آخذاً يف االعتبار
الكم الهائل من املتغريات التي اجتاحت املجتمع ،ففي وقت مبكر عمل �سموه على
ا�ستحداث مراكز تعنى بالتدريب املهني للفتيات ،وذلك �إمياناً منه بالدور ال�ضخم الذي
�ست�ضطلع به املر�أة الكويتية الحقاً ،وقد عملت هذه املراكز على تزويد الفتيات بق�سط
من الثقافة واملعلومات العامة ،وقامت بعد ذلك بتخريج عدد من املهنيات للعمل يف
وزارات الدولة.
�أكرث من ذلك ،فقد عمد �سموه على ت�شجيع قيام اجلمعيات الن�سائية لأخذ املر�أة �إىل
دورها الطبيعي بو�صفها الن�صف الآخر يف املجتمع واجلزء املهم يف املكون الأ�سري.

وبعد انتهاء اللجنة التنفيذية العليا من عملها تر�أ�س �سموه دائرة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل ،ثم �أحلقت �إليه م�س�ؤولية رئا�سة دائرة املطبوعات والن�شر يف عام .1957

وكان لل�شباب ن�صيب وافر يف فكر وعمل �سموه يف ذلك الوقت ،فقد حترك للعمل على
�إيجاد م�ؤ�س�سات ومراكز تعمل على �إعداد تعمل على �إعداد ال�شباب نف�سياً واجتماعياً
وبدنياً بالتعاون مع دائرة املعارف.
وقد �صب �سمو الأمري جل اهتمامه لتمكني املواطن الكويتي يف كويت ما بعد اال�ستقالل،
فمنذ ذلك الوقت وحتى ما قبل ذلك ب�أعوام ومن خالل ما �أنيط �إليه من منا�صب عمل �سموه
على �إيجاد القواعد والنظم لإف�ساح فر�ص العمل املالئم للمواطنني ،وا�ستقرار العالقة بني
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ويف هذا االطار ،ك ّر�س �سموه جهوداً مميزة لإن�شاء الأندية الريا�ضية هادفاً بذلك زيادة
ازدهار احلركة الريا�ضية و�إ�شراك ال�شباب يف املهام النافعة والتي من �ش�أنها رفع ا�سم
البالد و�سمعتها يف العامل.
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ومل ين�س �سموه �أن الفن ورعاية الرتاث مكون �إن�ساين را�سخ يف احلياة ملا يلعبه من
دور يف تغذية راقية يف املجتمع ويف تهذيب النف�س الب�شرية .ولأجل هذا الغر�ض فقد �أوىل
رعاية خا�صة ب�إيجاد قاعدة م�سرحية و�إتاحة املجال لل�شباب الكويتي للدخول يف هذا
احلقل .ففي هذا االجتاه عمل �سموه على �إن�شاء مركز لرعاية الفنون ال�شعبية عام 1956
التي من مهامه االعتناء بحفظ الرتاث ال�شعبي.
على �صعيد �آخر ،فقد كان الإعالم و�صناعته �ضمن �أولويات اهتمامات �سمو الأمري منذ
�أن تعهد دائرة املعارف وما بعدها ،فقد كانت اجلريدة الر�سمية )الكويت اليوم( املكلفة
بت�سجيل كافة الوقائع الر�سمية واحدة من �إجنازاته الكثرية.

ولعل �إ�صدار جملة «العربي» عالمة بارزة من �إجنازات �سموه �أثناء توليه الإعالم حيث
تعد املجلة واحدة من �أهم �سفراء الكويت �إىل العامل العربي مبا تزخر به من مقاالت فكرية
وا�ستطالعات تغطي العامل العربي ومواد م�شوقة متد املواطن العربي باملعرفة واملعلومات
وحتيطه باجلديد من املعلومات.

و�أثناء توليه وزارة االعالم مت �إن�شاء مطبعة حكومة الكويت لتلبية احتياجات البالد من
املطبوعات ف�ض ً
ال عن احتياجات دائرة املعارف من الكتب والك ّرا�سات.

�إىل جانب ذلك ،فقد حظي االعالم الكويتي حينما تعهده �سمو الأمري حينذاك باهتمام
وا�سع على �صعيد �إحياء الرتاث العربي و�إعادة ن�شر الكتب واملخطوطات العربية القدمية.

- 38 -

- 39 -

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ...قائد إنساني

كما مت �أثناء رعاية �سموه للإعالم ت�شكيل جلنة خا�صة عهد �إليها م�شروع كتاب «تاريخ
الكويت» ،ويهدف هذا امل�شروع �إىل تقدمي تاريخ البالد ب�أ�سلوب علمي ومنهجي يعك�س
احلقائق التاريخية بكل �شفافية وم�صداقية ،بعيداً عن التدلي�س والت�شوي�ش.
وبعد �أن حتولت دائرة املطبوعات �إىل وزارة االر�شاد واالنباء وا�صل �سموه العمل على
تطوير االعالم ال�ستحداث اجلديد الذي طر�أ يف هذا املجال ،ووفقاً لذلك فقد �ضمت
الوزارة �أثناء تويل �سموه دار الإذاعة والتلفزيون وال�سينما وامل�سرح وال�سياحة وجعل هذه
القطاعات تعمل بتن�سيق وتناغم للو�صول �إىل �أهداف تخدم ال�صالح العام،وبالفعل فقد
قامت هذه القطاعات بدور وطني بارز يف دح�ض االفرتاءات التي �أطلقها حكام العراق
ال�سابقون بحق الكويت و�سيادتها.

عميقة يف احلياة ودهاليزها ،وينبغي عليه �أن يرتاد جميع مناحيها ليفهم �ألغازها ويتوا�صل
معها دون انقطاع.
ويح�ضرنا ،نحن الكويتيني ،على الدوام م�شهد �سموه حينما كان على ر�أ�س العمل
الدبلوما�سي ،فحني ت�شتد الأزمات يف املنطقة وما �أكرثها ،وتغيب لغة ال�سالم لي�سود
نقي�ضها ،وي�ستعر منطق الكراهية ،جند �سموه يتحرك بابت�سامته املعهودة ليبعث ب�شيء من
الأمل ويثابر بعزم ال ميل يف القيام بجوالت مكوكية بني املتخا�صمني و�أطراف النزاع �إىل
�أن ت�ضع الأزمة �أوزارها وتهد�أ النفو�س الثائرة .لقد كان �سمو الأمري حفظه اهلل بحق جتربة
ت�ستحق القراءة والت�أمل يف جمال العمل الدبلوما�سي.
ويف الثامن ع�شر من يناير  1963توىل �سموه حقيبة وزارة اخلارجية يف ثاين وزارة
�شكلت بعد اال�ستقالل ،ويف عهده اختطت ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الكويت منهجاً مل حتد
عنه حتى هذا الوقت ،مفاده �أن ال�سيا�سة اخلارجية للبالد يجب �أن تعمل وفقا ملا اختطه
د�ستور دولة الكويت ،ووفقا ملواد الد�ستور ف�إن «الكويت دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة
تامة» و»�شعب الكويت جزء من الأمة العربية وذلك ح�سبما ذكرت املادة الأوىل منه.

ومما ال�شك فيه �أن العمل يف احلقل الدبلوما�سي يحتاج �إىل مقدمات لي�س �أقلها من
�أن يتمتع الذي يعمل بهذا املجال مبوهبة خا�صة ت�سمح له بخو�ض هذا احلقل املحفوف
باملخاطر ،لأن الوجه الآخر له �ستكون عواقبه �أق�سى بكثري كما حدثتنا التجارب يف هذا
العامل.
ولعل �سمو �أمري البالد قد جمع بني موهبة «الإدارة الدبلوما�سية» من جهة والتجربة
الطويلة التي ق�ضاها يف امل�ؤ�س�سات التي عملت على بناء الكويت احلديثة ،فالدبلوما�سي
املاهر هو باخت�صار �إن�سان ميتلك غريزة �إدارة احلدث �إىل جانب ما ميتلك من جتربة

ووفقاً للمادة الثانية من الد�ستور ف�إن «دين الدولة اال�سالم» .وهكذا ف�إن �سموه حفظه
اهلل عندما كان على ر�أ�س العمل كر�س جهوده لإر�ساء ما اتفق عليه الكويتيون وهو يف واقع
الأمر مل يخرج عن قيمهم الدينية وم�ألوفهم القومي .ولذا فقد عززت ال�سيا�سة اخلارجية
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الكويتية �أثناء رعايته لها العمل بجهود خمل�صة لتوحيد ال�صف العربي والإ�سالمي .فعلى
�أر�ض الواقع عملت الكويت على دعم الق�ضية الفل�سطينية ،التي هي ق�ضية كل العرب،
بتوحيد ال�صفوف للتو�صل �إىل حل عادل ل�سالم دائم يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ينطلق من
دعم الكويت الكامل لن�ضال ال�شعب الفل�سطيني لنيل كافة حقوقه ال�سيا�سية امل�شروعة التي
فيها �إقامة دولته امل�ستقلة على �أر�ضه وعا�صمتها القد�س.
ومن هذا املنطلق �أي�ضا لعبت الدبلوما�سية الكويتية �أثناء فرتة وزارة �سموه دوراً فاع ً
ال
وم�ؤثراً يف احلرب الأهلية اللبنانية التي ا�ستمرت قرابة الـ  14عاماً )،(1989 -1975
فطيلة �سنوات هذه احلرب امل�ش�ؤومة كان دور هذه الدبلوما�سية يقوم على العمل من �أجل
وحدة الرتاب اللبناين ومتكني الدولة من ا�ستعادة كامل �سيادتها وا�ستقاللها وترك الفر�صة
لل�شعب اللبناين الختيار النظم ال�سيا�سية مبلء �إرادته دون �أي تدخل خارجي.

ي�ستحق التوقف عنده؛ نظراً للجهود التي قام بها �سموه لإنهاء هذه الأزمة العربية -
العربية بف�ضل �إمكانياته الدبلوما�سية الوا�سعة ،فقد ا�ستطاع جماوزة اخلالف االيديولوجي
بني الطرفني وقام بزيارة الدولتني وانتهت الأزمة بتوقيع اتفاقية �سالم و اتفاقية خا�صة
بالتبادل التجاري بني الدولتني.
كما لعب �سموه دوراً بارزاً يف حل اخلالف بني �سلطنة عمان وجمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية حتى انتهت هذه الأزمة �أي�ضاً �إىل اتفاق م�صاحلة بني الدولتني عام
 1984ومت التفاهم على وقف احلرب االعالمية وعدم تدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية واحرتام
كل منهما ملبادئ ح�سن اجلوار و�سيادة �أرا�ضي الدولتني و�إقامة عالقات دبلوما�سية بينهما.
وقد كانت دبلوما�سية الأمري �أثناء توليه حقيبة اخلارجية يف الكويت ر�أ�س الرمح يف
العالقات اخلليجية – الأوربية ،فقد كان �سموه يحر�ص على متتني هذه العالقات من الباب
الذي يقول ب�أن التعاون االقت�صادي بني اجلانبني �سي�ؤدي �إىل تعاون �سيا�سي بينهما وبالتايل
�سي�ساعد على حتييد منطقة اخلليج من ال�صراعات.
لقد كان �إميان �سمو الأمري بدور الأمة العربية ينبع من قناعته الرا�سخة بقوة هذه الأمة
�إذا ما توحدت وت�آزرت ور�صت ال�صفوف ،فلذلك كان حري�صاً على تفعيل دور اجلامعة
والعمل مبيثاقها انطالقاً من �أنه لو �أتيحت للجامعة تنفيذ دورها على �أمت وجه لتمكنت هذه
االمة من جتاوز ال�صعاب التي واجهتها ولتجنب العديد من امل�شاكل واملحن.

وعلى هذا الأ�سا�س فقد عمد �سموه طيلة هذه احلرب على الت�صدي للم�شاريع التي تقول
بتق�سيم لبنان على �أ�سا�س طائفي ،ف�سموه كان يعي �أن ما تقوم به �إ�سرائيل يرمي �إىل هذا الهدف،
و�أن هذا جزء من خمططها الوا�سع لتق�سم الوطن العربي ليزداد �ضعفاً فيما تزداد هي قوة.

و�إذا ما كانت الو�ساطات الكويتية يف الأزمات العربية هي مناذج ت�شري �إىل القدرات
الدبلوما�سية التي يتمتع بهم �سموه ،ف�إن هذه االمكانيات الدبلوما�سية تنتقل �أي�ضاً �إىل
ال�صعيد الدويل ،فيجب �أن ال نن�سى �أن �سموه كان وزيراً للخارجية لفرتة امتدت نحو �أربعة
عقود وهي فرتة �شهدت يف معظمها ما ا�صطلح عليه بـ «احلرب الباردة» ،حني كان ال�صراع
على �أ�شده بني العامل الأمريكي والأوروبي الغربي من جهة والكتلة ال�سوفيتية و دول �شرق
�أوروبا من جهة �أخرى ،لذا فقد كان �أمام الكويت الدولة ال�صغرية اختباراً �صعباً وهي يف
خ�ضم هذه ال�صراعات والتجاذبات.

لقد كان ح�ضور �سمو الأمري الفتاً يف م�ساعيه اخلرية لتقوي�ض حالة االنق�سام يف
ال�صف العربي .ولعل �أزمة تدهور العالقات بني اجلمهورية العربية اليمنية )�صنعاء(
وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية )عدن( وماتبعه من �صدامات عام  1972مثاالً

غري �أن الدبلوما�سية الكويتية بقيادة �سموه �أرادت �أن جتعل الكويت يف من�أى عن هذه
التجاذبات ،من دون �أن متيل ملحور �ضد حمور� ،أو �أيديولوجية �ضد �أيديولوجية ،فالغاية هي
خلق حالة من التوازن يف ال�سيا�سة اخلارجية ،والهدف �إقامة عالقات وثيقة مع جميع الدول
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امل�ساملة على اختالف التوجهات ال�سيا�سي ،فال عجب �أن تكون الكويت من �أوائل الدول يف
املنطقة التي �أقامت عالقات دبلوما�سية مبكرة مع االحتاد ال�سوفييتي ودول �أوروبا ال�شرقية،
مثلما احتفظت بعالقة وثيقة ومزدهرة مع الواليات املتحدة ودول �أوروبا الغربية.
وبف�ضل هذه ال�سيا�سة اكت�سبت الكويت الكثري من امل�صداقية باعتبارها طرفاً حمايداً
ال يرغب يف االن�ضمام �إىل �سيا�سة التكتالت التي ال تعود نفعاً على العامل وجمتمعاته.
وبح�سب العديد من املراقبني حينذاك ،ف�إن �سمو الأمري بف�ضل ال�سيا�سة التي اتبعتها الكويت
جعلت هذه البالد حتظى بقبول دويل لأن تكون و�سيطاً حمايداً يف الأزمات الإقليمية والدولية.
ويقول تقرير �أعده مركز «اجتاهات» للدرا�سات والبحوث هذا العام �أن «الدور
الدبلوما�سي الكويتي ات�سم بعدة �سمات ال تعرب �سوى عن حكمة �صانع القرار ،وفق �أ�سلوب
منظم وعقالين ،ي�سعى ال�ستقرار الأو�ضاع الإقليمية واخلارجية ،وحل اخلالفات الإ�سالمية
و العربية ،وامل�ساهمة يف متا�سك �أمن منطقة اخلليج العربي ومعاجلة �أي تهديدات ت�ضر
بالو�ضع الداخلي ،وا�ستطاع امل�س�ؤولون من وزراء خارجية و�سفراء من جعل دور الكويت
حيادياً ومتزناً ور�شيداً ومو�ضوعياً �إىل �أبعد احلدود ،يف التعامل مع الق�ضايا املختلفة».
ويقيناً ،ف�إن �سيا�سة احلياد التي اعتمدها �سمو �أمري البالد منذ ذلك الوقت رفعت من
قدر الكويت و�سمعتها على كافة الأ�صعدة .ونظراً ملا اكت�سبته الكويت من ثقة وم�صداقية
على ال�صعيد ال�سيا�سي فقد الكويت من توظيف ا�ستثماراتها و�إمكانياتها املالية يف جميع دول
العامل دون حماذير �أو قيود ،وبف�ضل هذه ال�سيا�سة �أتيحت للكويت فر�ص ا�ستثمارية مواتية.
وت�شكل ال�سيا�سة اخلارجية التي �أر�ساها �سمو �أمري البالد منذ ا�ستقالل الكويت قاعدة
قادرة على التعامل مع املتغريات التي طر�أت على العامل .ف�إذا ما كان مو�ضوع الإرهاب
العاملي هو احلا�ضر يف هذا الوقت فقد �سبق و�أن حذرت الدبلوما�سية الكويتية منه قبل
وقت بعيد ،منطلقة من �أن ال�سيا�سات غري العادلة يف املنطقة من �ش�أنها �أن توفر مناخاً
ومالذاً مالئماً للإرهاب.
وعلى الرغم من ت�أكيد الأمري يف منا�سبات خمتلفة موقف الكويت من الإرهاب ووقوفها
مع العامل يف �سبيل مكافحته �إال �أن �سموه مل يكن لي�سمح مبا تروج له �أبواق دعائية تفيد
مب�س�ؤولية ديننا احلنيف عن هذا االرهاب .فقد �أكد �سموه على الدوام من �أن اال�سالم هو
دين ال�سماحة والت�سامح.
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وبف�ضل هذه ال�سيا�سة احلكيمة التي اتبعها �سموه للكويت فقد ظلت البالد مبن�أى عن
خطر االرهاب الذي طال دوالً عديدة .ف�سيا�سة احلكم منذ �أن ن�ش�أت الكويت كانت تعتمد
على الت�سامح واالنفتاح والت�شاور وتقوي�ض اخلالفات �أياً كانت درجة �صعوبتها ،وبف�ضل
هذا النف�س امل�سامل والت�صاحلي حقق احلكم يف الكويت �سمعة رفيعة على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل ،ف�ض ً
ال عن �أن هذه ال�سيا�سة كانت قد اعتمدت داخلياً على العالقة
بني احلاكم واملحكوم ،وقد جنحت هذه ال�سيا�سة يف �إنتاج دولة مزدهرة تتميز مبوا�صفات
فريدة من نوعها.
وحول هذا املو�ضوع ،ي�ؤكد الباحث ويليام كورب من معهد كارينغي لل�سالم �أن «يف الكويت
تراث �سيا�سي وثقايف الفت للنظر ،والنا�س هناك ال يحبون التطرف والعنف بطبيعتهم،
ومن هذه الزاوية ف�إنني ال �أعتقد �أن م�ؤ�س�سة احلكم يف الكويت ت�ستند من فراغ� ،إن لديها
قاعدة متما�سكة».
ولرمبا يكون �سمو الأمري قد اخت�صر النهج ال�سيا�سي للدولة يف اخلطاب الذي �ألقاه
يف الرابع من مايو عام  1963يف مبنى الأمم املتحدة مبنا�سبة ان�ضمام الكويت �إىل هذه
املنظومة الدولية ،حيث قال «�إن انتماء الكويت �إىل الن�شاط الدبلوما�سي لي�س غاية بحد
ذاتها بل و�سيلة للم�شاركة يف امل�س�ؤولية لتحقيق حياة �أف�ضل ل�شعبها و�شعوب الدول الأخرى».
لقد �ضرب �سموه مثاالً وا�ضحاً ب�أن قوة الدولة لي�ست ب�صغر م�ساحتها اجلغرافية وقلة
�سكانها ،بل تكمن قوتها يف قدرتها على ما ت�ؤديه من �أدوار حيوية على �صعيد العالقات
الدولية .ولعل �إدراك �سموه وهو ابن الكويت� ،أن الدولة التي تركن يف موقع جيوا�سرتاتيجي
معقد يحتم على قادتها ر�سم �سيا�سة خارجية تراعي الظروف اجلغرافية وطبيعة مكونها
ال�سكاين وتعقيدات حميطها.
وبناء على ذلك ،فقد متكن �سموه بنجاح من توثيق العالقات مع الأمم املتحدة ومنظماتها
املتخ�ص�صة والدول الأع�ضاء من منطلق املبادئ التي ر�سمتها �سيا�سة الكويت التي تدعو �إىل
ال�سالم وت�ؤمن بحقوق االن�سان وجعلها هدفاً من �أهدافها ،وعلى هذا النحو تقوم الكويت
بتقدمي امل�ساعدات لدول العامل املحتاجة ،خا�صة الأكرث فقراً .كما �أن هذه ال�سيا�سة تعتمد
احلياد الإيجابي يف التعاطي مع الق�ضايا ،ومن هذا املنطلق تتخذ قراراتها على �أ�سا�س
عادل ينطلق من حر�صها على ال�سالم.
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ويف  13يوليو  2003توىل �سموه من�صب رئي�س جمل�س الوزراء ،ويف تلك الفرتة كر�س
�سموه نهجاً جديداً لتطلعات الكويت مفاده تفعيل دبلوما�سيتي ال�سيا�سة واالقت�صاد ،وذلك
بهدف الرقي بالبالد وتعزيز االزدهار ،ف�سموه يعرف جيداً �سمعة الكويت الطيبة بني دول
العامل و�إمكانياتها االقت�صادية التي من �ش�أنها �أن تفعل ما هو مفيد لها ولل�شعب.
ومنذ فرتة ت�سلمه رئا�سة الوزراء حتى  26يناير  2006وجه �سموه اجلهود لدفع عجلة
التنمية والإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي وتطوير النظم والقوانني وتوظيف حيز مهم من
جهوده مل�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية مبختلف جوانبها.
ومنذ �أن متت مبايعته �أمرياً للبالد وتوليه للحكم يف  29يناير  2006قام �سموه بخطوات
وا�سعة على �صعيد نه�ضة الكويت داخلياً �أهمها العمل على تكري�س الإن�سان وحت�صني
البالد من الفرقة والفنت .ويف �أحد كلماته �أكد �سموه �أن «الوحدة الوطنية اجلامعة املانعة
احلا�ضنة لأبناء هذه الأر�ض هي الركن الأ�سا�سي يف متا�سكهم وحر�صهم على ثوابتهم
وتراثهم الأ�صيل ،وعلى تكري�س انتمائهم لوطن ال يعرف التفرقة بني �أبنائه� ،أو �أي ت�صنيف
وتق�سيم مي�س ن�سيجه االجتماعي ،ليبقى وطناً للجميع ي�سود بني �أبنائه �صفاء النفو�س
وح�سن النوايا وحب العمل».

كما كان �إميان �سمو الأمري بال�شباب و�أهمية دوره ال ينقطع وقد �أكدت �إحدى كلماته
�أن «ثروة الكويت احلقيقية هي �أبنائها ،و هي ثروة ال تعادلها �أي ثروة ،فهم عماد امل�ستقبل
و�أمل الوطن ،وعلى �سواعدهم تبنى االجنازات».
وقد �أو�صى �سموه ال�شباب ب�أن يت�سلحوا بالعلم احلديث يف ع�صر ثورة املعلوماتية ،الذي
تت�سابق فيه الأمم لت�أخذ لها مكاناً يف م�سرية التقدم .و لذلك فال بد �أن يكون لنا ن�صيب
من هذا التطور من خالل نقلة نوعية يف نظامنا التعليمي.
ويف عهد �سموه �أي�ضاً كانت الكويت حمطة للقرار العربي واملواقف الدولية ،حيث رعت
العديد من امل�ؤمترات العربية و االقليمية منها ال�سيا�سية و �أخرى اقت�صادية.

فعلى ال�صعيد اخلليجي �أكدت الكويت على �ضرورة حتقيق امل�صالح امل�شرتكة لدول
اخلليج ،وقام �سموه بدور مميز من �أجل تقوي�ض اخلالفات يف البيت اخلليجي الواحدة
بف�ضل دبلوما�سية كويتية د�ؤوبة حتركت لهذا الهدف.
ويف عهده تر�سخت احلياة الدميقراطية ،وزادت احلريات الإعالمية ،وزاد عدد
الإ�صدارات من ال�صحف وتو�سعت م�ساحات النقد البناء .وقد زاد دور املر�أة الكويتية يف
امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية.
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وقد اتبعت الكويت يف عهد �سموه �سيا�سة تنم عن الروح القومية اخلال�صة ،كما كان
للعرب مكانة �سيا�سية يف وجدان �سموه ،و�أكرث من ذلك ف�إن القيم االن�سانية التي يتمتع بها
�سموه و�ضعت الكويت يف مكانة خا�صة على ال�ساحة الدولية ويف حمافلها املختلفة.
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الفصل الثاني

وطن لإلنسانية
«حني �أن�شئ ال�صندوق الكويتي للتنمية يف عام  1961كان الوحيد
من نوعه ك�أول م�ؤ�س�سة للم�ساعدات الإمنائية ت�ؤ�س�س يف العامل
النامي ،لرنى الكويت تلك الدولة ال�صغرية وهي حت�صل على
ا�ستقاللها ال�سيا�سي ،ت�ستقبل عهدها اجلديد ب�إعالنها عن
م�شاركتها جريانها من الدول العربية ثروتها امل�ستقبلية»
روبرت مكنمارا
الرئي�س الأ�سبق للبنك الدويل
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الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ت�صدى املجتمع الكويتي منذ ن�ش�أته لتحديات عديدة على ال�صعيدين الداخلي
واخلارجي ،فبالرغم من �صعوبات احلياة والعبء الكبري الذي حمله حكام الكويت وهم
يخطون اخلطوات الأوىل احلقيقية على �سلم التنمية ال�شاملة لبالدهم بعد �أن حتقق لهم
حلم اال�ستقالل� ،إال �أن الهم العربي وما يعاين منه العامل النامي ظل ي�شغل حيزا كبريا من
اهتمامهم وتفكريهم.
فحني حتقق للكويت فوائ�ض مالية من عائدات النفط� ،سارعت نحو ت�سخري جزء
من تلك الأموال للم�شاركة يف عملية التنمية �سواء على امل�ستوى العربي �أو الدويل ،وذلك
ا�ستناداً �إىل وعيها النابع من عقيدتها الإ�سالمية وم�شاعرها القومية التي ترتكز على
مبادئ التعاون والتكافل.
وكانت �أوىل اجلهود الكويتية قد بد�أت يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي حني مت �إن�شاء
�أول م�ؤ�س�سة تنموية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ممثلة يف «هيئة اجلنوب واخلليج العربي»
التي قامت بجهود ملمو�سة يف تلبية احتياجات التنمية – التعليمية وال�صحية – يف منطقة
اخلليج )اليمن وعمان والبحرين والإمارات( و�صوال اىل ال�سودان ،حيث �شيدت الكويت
مدار�س ومعاهد وجامعات وم�ست�شفيات ومراكز �صحية يف هذه الدول ال�شقيقة.
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وقد ارتبطت امل�ساعدات التي تقدمها دولة الكويت بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية
واالرتقاء مب�ستويات املعي�شة يف الدول امل�ستفيدة وزيادة فر�ص العمل بها ،ولعل من �أهم ما
متتاز به هذه امل�ساعدات �أنها مي�سرة وغري م�شروطة ،والهدف منها مد يد العون وحتقيق
الرخاء ملتلقيها ،وقناة لتقوية �أوا�صر ال�صداقة وامل�صالح امل�شرتكة بني الكويت وتلك الدول.
فدولة الكويت مل تكن يوما غائبة بح�سها و�ضمريها عما يعانيه الكثري من �شعوب الدول
النامية ،فكانت ال�سباقة اىل العمل اجلاد والد�ؤوب للم�ساهمة يف حل ق�ضايا التنمية ،وعلى
الرغم من �أن دولة الكويت تعد ذاتها من الدول النامية �إال �أنها مل ترتدد يف ا�ستقطاع جزء
ال ي�ستهان به بلغ  1/3دخلها القومي مل�ساعدة الدول الأخرى على تثبيت �أقدامها يف م�سرية
التنمية ،ومن هنا كان �إن�شاء ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية ليكون �أول قناة ر�سمية
لدولة الكويت �إىل دول العامل النامي.

ففي ذلك اليوم �صدر القانون رقم  35ل�سنة  1961الذي خ ّول رئي�س جمل�س الوزراء
الكويتي ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي لل�صندوق.
قانون رقم  35لسنة  1961بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

نحن عبد اهلل ال�سامل ال�صباح �أمري دولة الكويت
بناء على عر�ض رئي�س املالية واالقت�صاد
قررنا القانون الآتي..

(املادة الأوىل)

الصندوق من الفكرة الى التطبيق

تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وت�سمى «ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية» وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية وتلحق بدائرة املالية واالقت�صاد.

�أن�شئ ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية يف � 1961 / 12 / 31أي بعد �أ�شهر
قليلة من ا�ستقالل الكويت ،ليكون �أول م�ؤ�س�سة للم�ساعدات الإمنائية يف العامل العربي
والنامي �أي�ضا �آنذاك.

(املادة الثانية)
غر�ض ال�صندوق هو م�ساعدة الدول العربية يف تطوير اقت�صادياتها ومدها بالقرو�ض
الالزمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ،وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئي�س املالية واالقت�صاد.

(املادة الثالثة)
يكون ر�أ�س مال ال�صندوق خم�سني مليونا من الدنانري الكويتية يغطى من مدخرات احلكومة.

(املادة الرابعة)
يجوز لل�صندوق �أن يقرت�ض و�أن ي�صدر �سندات بال�شروط والأو�ضاع التي يقررها رئي�س
املالية واالقت�صاد بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة.
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(املادة اخلام�سة)
يدير ال�صندوق جمل�س �إدارة على الوجه املبني يف النظام الأ�سا�سي.

(املادة ال�ساد�سة)
ي�صدر رئي�س املالية واالقت�صاد النظام الأ�سا�سي لل�صندوق يبني فيه على الأخ�ص طريقة
ت�أليف جمل�س الإدارة واخت�صا�صاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية وو�ضع امليزانية وغري
ذلك من الإجراءات الالزمة حل�سن �سري العمل.

(املادة ال�سابعة)
على رئي�س املالية واالقت�صاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.
�أمري دولة الكويت
عبد اهلل ال�سامل ال�صباح
�صدر يف ق�صر ال�سيف يف  23من رجب �سنة  1381هـ
املوافق  31من دي�سمرب �سنة  1961م
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وقد تركزت �أعمال ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية �أوالً على الدول
العربية ،ثم ظهرت احلاجة اىل تو�سيع دائرة امل�ساعدات لت�شمل الدول النامية من خارج
املحيط العربي ،ويف يوليو  1974متت �إعادة تنظيم عمل ال�صندوق من خالل �إ�صدار
القانون رقم  25ل�سنة  1974الذي مل يقت�صر فقط على ال�سماح بتو�سيع نطاق امل�ساعدات
والقرو�ض بل ن�ص كذلك على زيادة ر�أ�س مال ال�صندوق من  200مليون دينار كويتي اىل
 1000مليون دينار كويتي )ما يقارب  3400مليون دوالر �أمريكي( حتى يتمكن من تغطية
�أكرب عدد ممكن من الدول النامية يف العامل.
ويف مار�س � 1981صدر القانون رقم  18ل�سنة  1981م الذي �ضاعف ر�أ�س مال ال�صندوق
املقرر ليبلغ  2000مليون دينار كويتي – مدفوع بالكامل – على �أن ت�شمل �صالحيات
ال�صندوق امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال م�ؤ�س�سات التمويل الإمنائي الدولية والإقليمية وكذلك
امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال املن�ش�آت ذات الطابع الإمنائي.
ومنذ ذلك احلني وال�صندوق الكويتي للتنمية ميتد ن�شاطه يف العديد من �أجزاء العامل،
فهو ي�ساهم يف م�شروعات التنمية يف دول عربية ودول �إفريقية ،و�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي ،كما امتد ن�شاطه يف متويل م�شروعات �إمنائية يف قطاعات
خمتلفة من اقت�صاديات هذه الدول كقطاع النقل واالت�صاالت ،وقطاع الزراعة ،وقطاع
الطاقة وال�صناعة ،وقطاع املياه وال�صرف ال�صحي.
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نشاط الصندوق

الصندوق بلغة األرقام

يرتكز ن�شاط ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية يف م�ساعدة الدول العربية والدول
النامية يف تطوير اقت�صادياتها ومدها بالقرو�ض الالزمة لتنفيذ برامج التنمية فيها وفق
احلدود التي ير�سمها قانون ال�صندوق ونظامه الأ�سا�سي ،والتي ت�شمل:
 تقدمي القرو�ض والكفاالت تقدمي املنح على �سبيل املعونة العينية امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال املن�ش�آت ذات الطابع الإمنائي الإ�سهام يف ر�ؤو�س �أموال م�ؤ�س�سات التمويل الإمنائي الدولية والإقليمية وغريها منامل�ؤ�س�سات الإمنائية ومتثيل دولة الكويت فيها.

يتجه الن�صيب الأكرب من ن�شاط ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية اىل قطاع
القرو�ض ،فقد بلغ عدد القرو�ض املقدمة من ال�صندوق منذ بداية �إن�شائه حتى / 3 / 31
 2014ما جمموعه ) (860قر�ضاً بلغت قيمتها الإجمالية ) (5177مليون دينار كويتي ،مبا
يعادل ) (17602مليون دوالر �أمريكي ،ا�ستفادت منها ) (103دول موزعة على جميع قارات
العامل تقريباً.

كما يقدم ال�صندوق م�ساعداته اىل جهات متنوعة ت�شمل:
 احلكومات املركزية والإقليمية واملرافق العامة وغريها من امل�ؤ�س�سات العامة. م�ؤ�س�سات التنمية �سواء الدولية �أو الإقليمية �أو املحلية وعلى الأخ�ص م�ؤ�س�ساتالتمويل الإمنائي.
مواز �أو
وتقدم م�ساعدات ال�صندوق على �شكل قرو�ض مبا�شرة �أو كفاالت �أو متويل ٍ
م�شرتك مع م�ؤ�س�سات التمويل الإمنائي الدولية �أو الإقليمية كما يقدم ال�صندوق املنح
لتمويل الدرا�سات الفنية واملالية واالقت�صادية �سواء املتعلقة مب�شروعات ي�سهم ال�صندوق
يف متويلها �أو غري ذلك.
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وقد احتلت الدول العربية الن�صيب الأكرب من تلك القرو�ض مبجموع ) (327قر�ضاً،
فيما جاءت دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي يف املركز الثاين مبجموع )(162
قر�ضاً ،وح�صدت دول غرب �أفريقيا املرتبة الثالثة مبجموع ) (153قر�ضاً ،فيما توزعت
باقي قرو�ض ال�صندوق على دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا مبجموع ) (58قر�ضاً ،ودول و�سط
وجنوب و�شرق �أفريقيا بـ ) (120قر�ضاً ،ودول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التي
ح�صلت على ) (40قر�ضاً.
التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق الكويتي للتنمية
حتى  31مارس 2014
الدول

عدد الدول عدد القرو�ض

قيمة القرو�ض (مليون)
دينار

دوالر

الدول العربية

16

327

2,918

9,920

دول و�سط �آ�سيا و�أوربا

17

58

300

1,019

دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا

21

120

375

1,274

دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي

19

162

950

3,229

دول �أمريكا االتينية والبحر الكاريبي

11

40

128

437

دول غرب �أفريقيا

19

153

506

1,723

املجموع

103

860

5,177

17,602
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�أما فيما يتعلق بنوعية القطاعات التي اجتهت �إليها قرو�ض ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية ،فقد ا�ستحوذ قطاع النقل على الن�صيب الأكرب من تلك القرو�ض ،يليه قطاع الطاقة،
فيما جاء قطاع الزراعة يف املركز الثالث ،يليه قطاع املياه وال�صرف ال�صحي ،ثم قطاع ال�صناعة.
ومن لغة االرقام اىل لغة الأموال ،فقد ح�صلت الدول العربية على ن�صيب الأ�سد من
قيمة قرو�ض ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية على مدى �أكرث من خم�سني عاما بقيمة
بلغت حتى مار�س 918) 2014و (2مليون دينار كويتي 920 /و 9مليون دوالر �أمريكي ،/
فيما ا�ستحوذت دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي على ) (950مليون دينار كويتي /
229و 3مليون دوالر �أمريكي  ،/وجاءت دول غرب �أفريقيا يف املركز الثالث بح�صولها على
قرو�ض بلغت قيمتها االجمالية ) (506ماليني دينار كويتي 723 /و 1مليون دوالر �أمريكي./
وتعد املغرب من �أكرث الدول العربية ا�ستفادة من قرو�ض ال�صندوق الكويتي للتنمية
حيث ح�صلت منذ �إن�شاء ال�صندوق وحتى مار�س  2013على ) (37قر�ضاً بقيمة اجمالية
بلغت )815و (387مليون دينار كويتي ،تلتها جمهورية م�صر العربية مبجموع ) (36قر�ضاً
بلغت قيمتها )586و (600مليون دينار كويتي ،وجاءت اليمن يف املركز الثالث مبجموع )(33
قر�ضاً قيمتها االجمالية )953و (118مليون دينار كويتي.

االقت�صادية حيث بلغ جمموعها ) (35قر�ضاً بقيمة بلغت )999و (260مليون دينار كويتي،
تلتها بنغالدي�ش مبجموع ) (22قر�ضاً بلغت قيمتها املالية )826و (152مليون دينار كويتي،
�أما يف املركز الثالث فجاءت باك�ستان مبجموع ) (16قر�ضاً بلغت قيمتها )627و(120
مليون دينار كويتي.
ومل تغفل دولة الكويت ممثلة بال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية عن دول �أفريقيا
فتوزعت قرو�ضها وم�ساعداتها لت�شمل تقريبا جميع دول القارة الأفريقية من �شمالها اىل
جنوبها ومن �شرقها �إىل غربها.
فعلى �صعيد دول غرب �أفريقيا احتلت ال�سنغال املرتبة الأوىل يف عدد القرو�ض املقدمة
لها من ال�صندوق حيث و�صل عددها �إىل ) (27قر�ضاً بقيمة بلغت )352و (95مليون دينار
كويتي ،تلتها بوركينا فا�سو بـ ) (15قر�ضاً قيمتها )137و (50مليون دينار كويتي ،ثم غينيا
مبجموع ) (12قر�ضاً بلغت قيمتها املالية )578و (48مليون دينار كويتي.
�أما دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا فقد ا�ستحوذت تنزانيا على الن�صيب الأكرب من
قرو�ض ال�صندوق بـ ) (11قر�ضاً بلغت قيمتها الإجمالية )857و (50مليون دينار كويتي،
تلتها موزمبيق بعدد ) (10قرو�ض و�صلت قيمتها املالية �إىل )572و (25مليون دينار كويتي.

المنح والمساعدات الفنية
مل يقت�صر ن�شاط ال�صندوق الكويتي للتنمية على قطاع القرو�ض املبا�شرة فقط ،و�إمنا
�شمل �أي�ضا تقدمي املعونات الفنية التي تهدف �إىل امل�ساهمة يف زيادة القدرة اال�ستيعابية
للدول امل�ستفيدة ،وتدريب الكوادر الفنية الوطنية ،و�إعداد درا�سات اجلدوى الفنية
واالقت�صادية للم�شروعات مما يكون له الأثر الكبري يف احلد من تكاليف امل�شروعات
املمولة و�ضمان تنفيذها على �أف�ضل وجه.
ويف نطاق دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي ،فقد احتلت جمهورية ال�صني
ال�شعبية ر�أ�س ال�صدارة يف عدد القرو�ض امل�ستفادة من ال�صندوق الكويتي للتنمية
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وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن ال�صندوق قدم منذ �إن�شائه حتى مار�س  2014ما جمموعه
) (153منحة فنية بلغت قيمتها الإجمالية )23و (91مليون دينار كويتي �أي ما يعادل
)18و (310مليون دوالر �أمريكي.
- 59 -

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ...قائد إنساني

التوزيع الجغرافي للمنح والمساعدات الفنية التي قدمها
الصندوق الكويتي للتنمية حتى  31مارس 2014
املنح (مليون)

الــــــــــدول

العدد

دول و�سط �آ�سيا و�أوربا

16

5,31

3

0,21

15

38,32 11,27

77

18 230,25 67,72

5,95

25

3,32

11,29

9

1,92

6,53

17

3,40

11,56

5

0,75

2,55

48 310,18 91,23 153

12,15

41,32

دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي
الدول العربية
دول غرب �أفريقيا
دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
املجموع

العدد

املعونات الفنية (مليون)
دينار

دوالر

دينار

دوالر

0,77

2,62

18,05

3

4,15

0,71

5

1,22

8

1,54

5,24
20,23

وقد ا�ستحوذت الدول العربية على الن�صيب الأكرب من هذه املنح مبجموع ) (77منحة
فنية ،يليها دول غرب �أفريقيا بـ ) (25منحة ،ثم دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا مبعدل
) (17منحة.
�أما يف قطاع الـمعونات الفنيـــة ،فقـــــد قدم ال�صندوق الكويتي للتنميـــة االقت�صاديـــــة
) (48معونة بقيمة اجماليـــة بلغت )15و (12مليون دينــار كويتي �أي ما يعادل )32و(41
مليون دوالر �أمريكي ،كان �أي�ضاً للدول العربية اجلزء الأكبــر منها بـ ) (18معونة ،ثم دول
غرب �أفريقيا بـ ) (9معونات فنية ،ثم دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي بـ )(8
معونات.

ومن �أبرز الأمثلة على تلك امل�ؤ�س�سات:
-

ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي واالجتماعي
امل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا
امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
ال�صندوق االفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
م�ؤ�س�سة التنمية الدولية
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
الربنامج اخلا�ص مل�ساعدة الدول الأفريقية املت�أثرة باجلفاف والت�صحر
منح حكومة دولة الكويت

امتد ن�شاط ال�صندوق الكويتي للتنمية لي�شمل كذلك جوانب �أخرى تتعلق بالإ�شراف
على املنح املقدمة من دولة الكويت ،حيث يقوم ال�صندوق مبهام تقييم امل�شروعات التي
ت�سهم املنح يف متويلها� ،إ�ضافة �إىل �إدارتها ومتابعتها والت�أكد من ح�سن �سري تنفيذها.
التوزيع الجغرافي لمنح حكومة دولة الكويت المدارة من قبل
الصندوق حتى  31مارس 2014
الـــــــــدول

عدد الدول

دول و�سط �آ�سيا و اوربا

2

5,28

1

2,60

8,86

3

6,98

23,75

41

917,66

3120,05

21

30,87

104,97

5

5,89

20,02

73

969,28

3295,60

دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي

دعم المؤسسات اإلنمائية

الدول العربية

�إ�ضافة �إىل القرو�ض املبا�شرة وامل�ساعدات واملنح الفنية ،امتد ن�شاط ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية لي�شمل كذلك امل�ساهمة نيابة عن دولة الكويت يف موارد عدد من
امل�ؤ�س�سات الإمنائية متعددة الأطراف لتمكينها من موا�صلة جهودها الإمنائية.

دول غرب �أفريقيا
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دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
املجموع
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وقد بلغ عدد منح حكومة دولة الكويت املدارة من قبل ال�صندوق حتى مار�س 2014
) (73منحة موزعة على خمتلف دول العامل بقيمة اجمالية بلغت )28و (969مليون دينار
كويتي ،اي ما يعادل )60و (3295مليون دوالر �أمريكي.
وكعادتها احتلت الدول العربية املراكز الأوىل يف عدد املنح احلكومية وح�صلت على
) (41منحة ،فيما جاءت دول غرب �أفريقيا يف املركز الثاين بـ ) (21منحة حكومية.

دور إنساني في مكافحة األوبئة
ي�ساهم ال�صندوق الكويتي للتنمية بفعالية يف برامج مكافحة الأوبئة والأمرا�ض املتوطنة،
وي�ساهم �أي�ضا يف م�شروعات دعم القطاع ال�صحي يف الدول النامية ويعطيها الأولوية.
ومن �أبرز جهود ال�صندوق يف هذا املجال دعمه لربنامج مكافحة «وباء عمى النهر» يف
دول غرب �أفريقيا .ويعترب وباء «عمى النهر» من الأمرا�ض الطفيلية اخلطرية الذي ي�ؤدي
بكثري من امل�صابني به �إىل فقدان الب�صر فقداً تاماً ،وقد �سمي بذلك اال�سم لأن الذبابة
ال�سوداء ال�صغرية ناقلة املر�ض تنت�شر بالقرب من االنهار �سريعة اجلريان ،حيث ت�ضع
بي�ضها وتتكاثر بني �صخورها ،وتبد�أ دورة املر�ض حينما تتغذى الذبابة حديثة املولد على
دم �شخ�ص م�صاب فت�صبح الذبابة بدورها م�صابة به ثم تنقل املر�ض �إىل �أ�شخا�ص �آخرين
ويتفاقم املر�ض تدريجيا على مر ال�سنوات.
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وقد بد�أت عمليات ال�صندوق الفعلية يف مكافحة وباء «عمى النهر» عام  1974وقدر
عدد امل�صابني باملر�ض يف دول غرب �أفريقيا �آنذاك ب�أكرث من  2مليون �شخ�ص ،واكتمل
اجناز الربنامج بنجاح كبري يف نهاية عام  ،2002حيث مت �إنقاذ �أكرث من  50مليون طفل
من فقدان الب�صر عند الوالدة� ،إ�ضافة �إىل حماية �أكرث من  100مليون �شخ�ص من الإ�صابة
بالوباء.
ونتيجة لنجاح الربنامج يف دول غرب �أفريقيا ،ف�إن هناك برناجماً قائماً حالياً يهدف
�إىل التحكم يف املر�ض يف جميع دول القارة الأفريقية عند نهاية عام  ،2015وبد�أ الربنامج
يف نهاية عام  1996حلماية �أكرث من  100مليون �شخ�ص معر�ضني للإ�صابة باملر�ض يف
 20دولة.
كما �ساهم ال�صندوق الكويتي للتنمية م�ساهمة فعالة يف برنامج مكافحة مر�ض دودة
غينيا حيث �ساهمت جهود ال�صندوق مع جهود املنظمات الدولية الأخرى يف الق�ضاء عليه
وتقلي�ص �أعداد امل�صابني من  3.5مليون �شخ�ص �إىل � 10آالف �شخ�ص.
و�ساهم ال�صندوق الكويتي للتنمية يف اجلهود الدولية التي ا�ستهدفت تنظيف بحرية
كوريل يف غانا من املواد امللوثة و�إن�شاء حمطات ملعاجلة املياه امللوثة ،كما �ساهم �أي�ضا يف
احتواء �آثار كارثة ت�شرينوبيل التي نتجت عن انفجار املفاعل الرو�سي عام � 1986إذ �ساهم
ال�صندوق يف متويل منظومة احلماية من �آثار الكارثة.

- 63 -

الفصل الثالث

الكويت واألزمة السورية
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مقدمة
ت�شهد الأزمة ال�سورية يف عامها الرابع تفاقماً م�أ�ساوياً على خمتلف الأ�صعدة وارتفاعاً
حاداَ يف عدد القتلى وخ�صو�صا بني الأطفال والن�ساء ،وتزايدا يف �أعداد الالجئني يف ظل
عدم وجود �أية مبادرات تنهي م�آ�سي ال�شعب ال�سوري.
ونتيجة غياب حل يلوح يف الأفق ف�إن امل�أ�ساة الإن�سانية يف �سوريا تزداد قتامة �إىل درجة
الكارثة والإبادة يف �أب�شع �صور انتهاك املواثيق والأعراف الإن�سانية يف الع�صر احلديث،
فقد خلفت الأزمة ح�سب تقديرات الأمم املتحدة حتى نهاية العام � 2013أكرث من � 130ألف
قتيل وما يزيد على � 100ألف جريح و�أكرث من  3ماليني الجئ اىل جانب الآالف الذين
فروا ومل يُ�سجلوا.
ومع كل حتول يف �أحداث الأزمة كان املوقف الكويتي متطوراً معها ؛ ففي �أغ�سط�س
 2011اجتهت الكويت وال�سعودية والبحرين ،ومن قبلها قطر� ،إىل �سحب �سفرائها،
احتجاجاً على ما يجري يف �سوريا .ويف � 28سبتمرب تقدمت الكويت وال�سعودية وقطر
وليبيا والأردن واملغرب مب�شروع قرار �إىل جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف
جنيف طالب بتمديد والية جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة التابعة له ،والتي توثق انتهاكات
النظام ال�سوري.
وخالل م�شاركة الكويت يف م�ؤمتر جنيف الأول )جمموعة العمل حول �سورية( الذي
عقد يف  30يونيو � ،2012أكد بيان جنيف على �ضرورة �أن يتعاون كل من احلكومة ال�سورية
واملعار�ضة مع بعثة املراقبة الدولية على الأر�ض ب�شكل كامل ،و�أن يح�صل املراقبون على حق
الو�صول �إىل املعتقلني� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة حق التنقل احلر لل�صحافيني واحرتام حق التظاهر
ال�سلمي ،والت�أكيد على �أهمية �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إىل جميع املحتاجني .واتفق
امل�شاركون يف امل�ؤمتر على جمموعة من املبادئ التوجيهية حلل الأزمة ال�سورية بطريقة
�سيا�سية ،ت�ضم �إجراء انتخابات حرة من �أجل ت�شكيل نظام �سيا�سي يت�صف بالتعددية
والدميوقراطية ،مع االحرتام الكامل حلقوق الإن�سان و�سيادة القانون ومنح فر�ص متكافئة
للجميع و�ضمان حقوق الأقليات.
واحت�ضنت الكويت يف عامي  2013و � 2014أعمال امل�ؤمترين الأول والثاين للدول
املانحة لإغاثة ال�شعب ال�سوري.
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و�أكدت دولة الكويت على �أن املجتمع الدويل ال�سيما الدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س
االمن مطالب بنبذ خالفاته وتوحيد ر�ؤاه للو�صول اىل حل للكارثة يف �سوريا التي طال
�أمدها وال تلوح يف االفق بوادر لنهايتها.
تطورات األزمة السورية
�شهد العام  2011حراكاً �شعبياً يف عدد من الدول العربية كم�صر وتون�س وليبيا ،قبل
�أن يحط رحاله يف �سوريا ،ليبد�أ هذا البلد العربي العريق �صفحة جديدة يف تاريخه حيث
انطلقت �شرارة احلراك ال�شعبي على �شكل مظاهرات �سلمية تطالب بالإ�صالح من مدينة
درعا لتنت�شر وتتمدد اىل باقي املدن واملحافظات ال�سورية.

�إال �أن النظام ال�سوري ا�ستخدم القوة يف مواجهة تلك امل�سريات مت�سبباً يف �سقوط
قتلى ب�شكل يومي ،وجل�أ يف بداية الأحداث �إىل �إنكار وجود مظاهرات �شعبية �ضده ،متهماً
و�سائل الإعالم بالكذب والت�ضليل ،لكن بعد �أن بد�أت االنتقادات من املنظمات املعنية
بحقوق الإن�سان تزداد حدة ومع تزايد ت�سليط الإعالم العاملي ال�ضوء على م�شاهد القمع
والدمار والقتل واالعتقال� ،أعلن الرئي�س ب�شار الأ�سد عن �إجراءات �إ�صالحية.

و�أعلن يف تركيا يف  29يوليو والدة ما �سمي )اجلي�ش ال�سوري احلر( ،وهو تنظيم
ع�سكري معار�ض �أ�س�سه عدد من ال�ضباط املن�شقني بقيادة العقيد ريا�ض الأ�سعد.
وقررت عدة دول �سحب �سفرائها من دم�شق ،وقيدت احلكومة ال�سورية حركة �سفراء
�آخرين داخل �سوريا ،وازدادت وترية اجلهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة ،كما ازدادت
وترية العقوبات املفرو�ضة على النظام.
ويف �أغ�سط�س دعت جامعة الدول العربية ال�سلطات ال�سورية �إىل الوقف الفوري جلميع
�أعمال العنف واحلمالت الأمنية .قبل �أن ي�صوت جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف على قرار
يدين العنف الذي متار�سه ال�سلطات ال�سورية �ضد املحتجني ،وعلى �إر�سال جلنة تق�صي
حقائق حول ما قيل عن ارتكاب ال�سلطات فظائع ت�صل �إىل م�ستوى جرائم �ضد الإن�سانية.
ويف � 4أكتوبر بد�أ �أكرب حترك يف جمل�س الأمن الدويل منذ بدء االحتجاجات ،فقد
طالبت بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا والربتغال بطرح م�شروع قرار يدين النظام ال�سوري لقمعه
االحتجاجات ال�سلمية ويطالبه بوقف القمع واحرتام حقوق الإن�سان وبدء �إ�صالحات
�سيا�سية فورية ،لكن رو�سيا وال�صني ا�ستخدمتا حق النق�ض )الفيتو( يف وجهه مما �أدى �إىل
�إلغاء القرار.

ويف املقابل ر�أت املعار�ضة ال�سيا�سية يف الداخل واخلارج ،والنا�شطون يف مناطق احلراك
ال�شعبي� ،أن �إ�صالحات النظام ناق�صة و�شكلية ،و�أنها مل تطبق على �أر�ض الواقع.

واتخذت جامعة الدول العربية قراراً ب�أغلبية �ساحقة يق�ضي بتعليق ع�ضوية �سوريا
و�إعطائها مهلة ثالثة �أيام للتوقيع على بروتوكول لإر�سال مراقبني عرب �إىل البالد ،لكن مع
�إ�صرار �سوريا على عدم التوقيع فر�ضت عليها عقوبات اقت�صادية عربية يف  27نوفمرب.

المواقف اإلقليمية والدولية

ويف  19دي�سمرب وافقت احلكومة ال�سورية على توقيع املبادرة بعد �شهر ون�صف ال�شهر
من املهل واجلداالت ،وو�صلت طالئع بعثة املراقبني �إىل البالد يف  22دي�سمرب وتر�أ�س
البعثة حممد م�صطفى الدابي.

دعا الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون يف مايو  2011احلكومة ال�سورية للتعاون
يف حتقيق م�ستقل ب�ش�أن قتل املتظاهرين ،واتفقت الدول الأوروبية على فر�ض عقوبات
وجتميد �أموال عدد من كبار امل�س�ؤولني الكبار يف النظام ال�سوري ،وفر�ضت وا�شنطن
عقوبات على الأ�سد ب�ش�أن حقوق الإن�سان ،و�ستة م�س�ؤولني �آخرين ،قبل �أن يتفق وزراء
خارجية االحتاد الأوروبي على ت�شديد العقوبات لت�شمل �أي�ضاً الأ�سد.
وعقدت املعار�ضة ال�سيا�سية اخلارجية يف الأول من يونيو �أول م�ؤمتر لها يف مدينة
انطاليا الرتكية ،و�أ�سفر عن والدة ائتالف لقوى معار�ضة طالب الأ�سد باال�ستقالة الفورية
وت�سليم ال�سلطة �إىل نائبه.
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تصاعد وتيرة المجازر
مل تكن الأ�شهر الأربعة الأوىل من عام  2012خمتلفة عن �سابقتها يف عدد القتلى
وامل�صابني واملعتقلني والنازحني والالجئني ،بل كانت �أكرث دموية وعنفا ،وازدادت يف تلك
الفرتة وترية االن�شقاقات عن اجلي�ش ال�سوري وامل�ؤ�س�سات الر�سمية .و�شهدت �أي�ضا ت�سارعاً
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يف املبادرات العربية والدولية بهدف التو�صل �إىل حل ينهي الأزمة امل�ستفحلة ،لكن تلك
اجلهود باءت بالف�شل ب�سبب تعنت النظام وتغليبه احلل الأمني على ما �سواه ،وا�ستخدام
رو�سيا وال�صني حق النق�ض )الفيتو( يف جمل�س الأمن الدويل.
ويف  7فرباير ،طلبت دول جمل�س التعاون اخلليجي من �سفراء �سوريا مغادرة �أرا�ضيها
ب�شكل فوري ،و�أعلنت �سحب �سفرائها من دم�شق .ويف  15مار�س �أقفلت كل من ال�سعودية
و�إيطاليا �سفارتها يف دم�شق ،وتبعتهما عدد من الدول العربية والأجنبية.
وارتفع معدل عدد القتلى �إىل �أكرث من مئة �شخ�ص يوميا ،وحدثت عدد من املجازر بيد
القوات ال�سورية ،ومن �أ�شنع تلك املجازر جمزرة )احلولة( التي حدثت يف  26مايو يف ريف حم�ص
وقتل فيها ذبحاً بال�سكاكني نحو � 108أ�شخا�ص معظمهم من الأطفال ،وجمزرة )الرتمي�سة( يف
ريف حماة التي وقعت يف  12يوليو وا�سفرت عن قتل نحو � 200شخ�ص بق�صف مدفعي وجوي.
وحدثت �أي�ضا بع�ض التفجريات التي �أدت �إىل خ�سائر ب�شرية كبرية� ،أكربها ما حدث يف  10مايو
عندما قتل نحو � 55شخ�صا وجرح نحو � 350شخ�صا يف حي القزاز بدم�شق.
المبادرات العربية والدولية
يف  29مار�س  2012دعا القادة العرب يف ختام قمتهم يف بغداد �إىل �إجراء حوار بني
احلكومة ال�سورية واملعار�ضة التي طالبوها بتوحيد �صفوفه ،وطالبوا ال�سلطات ال�سورية
بو�ضع حد للقمع وانتهاكات حقوق الإن�سان.

ويف اجلانب الدويل ،ا�ستخدمت رو�سيا وال�صني يف  5فرباير حق النق�ض )الفيتو( يف
جمل�س الأمن لإحباط م�شروع قرار يدين القمع يف �سوريا .ويف  16فرباير تبنت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة بغالبية � 137صوتا مقابل اعرتا�ض  12ع�ضوا وامتناع  17ع�ضوا قرارا
يدعو �إىل الوقف الفوري حلملة القمع التي ي�شنها النظام ال�سوري على املناه�ضني له.
و�أعلنت الأمم املتحدة يف  23فرباير تعيني كويف عنان مبعوثا خا�صا للمنظمة الدولية
وجامعة الدول العربية �إىل �سوريا .وبد�أ عنان بعد ذلك جولة من الزيارات املكوكية بني �سوريا
وعدد من دول اجلوار والدول امل�ؤثرة يف الأزمة ال�سورية ،عقد خاللها حمادثات مع امل�س�ؤولني
فيها� ،إ�ضافة �إىل عدد من املمثلني للمعار�ضة ال�سورية داخل البالد وخارجها .ويف  21مار�س
تبنى جمل�س الأمن بالإجماع بياناً رئا�سياً يدعم امل�ساعي واجلهود التي يبذلها عنان.
ويف  27مار�س مت الإعالن عن قبول �سوريا خطة عنان لل�سالم الرامية �إىل �إنهاء �سفك
الدماء يف �سوريا .ويف � 14إبريل �أقر جمل�س الأمن بالإجماع م�شروع قرار يدعو �إىل ن�شر
بعثة مراقبني دوليني لر�صد وقف �إطالق النار يف �سوريا .ويف � 21إبريل تبنى جمل�س الأمن
قرارا يق�ضي ب�إر�سال  300مراقب �إىل �سوريا ملراقبة وقف �إطالق النار.
وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي الداخلي ،جرت انتخابات برملانية يف  7مايو قاطعتها املعار�ضة
ال�سيا�سية الداخلية .و�أعلنت احلكومة نتائج االنتخابات يف  15مايو قائلة �إن ن�سبة م�شاركة
الناخبني بلغت  50يف املئة.

ويف الأول من �سبتمرب بد�أت ر�سميا مهمة الأخ�ضر الإبراهيمي مبعوثاً م�شرتكاً للأمم
املتحدة واجلامعة العربية بعد �أن انتهت مهمة �سلفه كويف عنان .وقد دعا يف � 21أكتوبر
بعد لقائه الرئي�س الأ�سد يف دم�شق كل �أطراف النزاع يف �سوريا اىل وقف القتال خالل
عيد الأ�ضحى ،و�إعالنه يف اليوم التايل قبول احلكومة ال�سورية االلتزام بوقف �إطالق النار
خالل عيد الأ�ضحى ،ووافقت املعار�ضة ال�سيا�سية وامل�سلحة على ذلك ،لكن تلك الهدنة
�سقطت مع �أول �أيام عيد الأ�ضحى عندما �سقط ع�شرات القتلى.
انتشار الجيش الحر وتشكيل االئتالف الوطني
يف � 22سبتمرب � 2012أعلن )اجلي�ش ال�سوري احلر( املعار�ض نقل قيادته املركزية من
تركيا التي ا�ستقر فيها منذ �أكرث من عام �إىل ما عرف با�سم )املناطق املحررة( داخل
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�سوريا .و�شهدت حركة االن�شقاقات الع�سكرية والدبلوما�سية ات�ساعا يف تلك الفرتة ،وان�شق
ع�شرات ال�ضباط من خمتلف الرتب �إىل تركيا والأردن.

املنطقة ب�سبب ا�ستن�شاقهم لغازات �سامة ناجتة عن هجوم بغاز الأع�صاب.

�أما ت�شكيل االئتالف الوطني ال�سوري املعار�ض ،فقد جرى يف  9نوفمرب ،وتو�صلت ف�صائل
املعار�ضة ال�سورية املجتمعة يف العا�صمة القطرية الدوحة �إىل اتفاق مبدئي لت�شكيل ائتالف
موحد يتوىل قيادة املعار�ضة ،وانتخب �أحمد معاذ اخلطيب رئي�سا له وريا�ض �سيف نائبا.

وحدث الهجوم بعد ثالثة �أيام من و�صول بعثة املفت�شني الدوليني �إىل دم�شق .حيث
قامت قوات من اللواء  155التابعة للجي�ش ال�سوري واملتمركزة يف منطقة القلمون ابتداء
من ال�ساعة  2:31فجراً ب�إطالق ع�شرات ال�صواريخ على مناطق خمتلفة من مناطق الغوطة
ال�شرقية ،واجلهة ال�شرقية من مدينة زملكا بدم�شق ،وعني ترما واملع�ضمية.

ويف  12نوفمرب �أعلنت دول جمل�س التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية اعرتافها
باالئتالف الوطني باعتباره املمثل ال�شرعي لل�شعب ال�سوري .ويف  19نوفمرب ح�صل
اخلطيب على ت�صريح لإقامة مقر رئي�سي م�ؤقت لالئتالف يف العا�صمة امل�صرية القاهرة.
ويف  20نوفمرب �أعلن وزراء خارجية االحتاد االوروبي �أنهم يعتربون االئتالف ممثال �شرعيا
لل�شعب ال�سوري ،ويف  11دي�سمرب اعتربت الواليات املتحدة �أن االئتالف هو املمثل ال�شرعي
لل�شعب ال�سوري.

ويف �أعقاب الهجوم طالبت العديد من الدول واملنظمات بفتح حتقيق ومعاقبة امل�س�ؤولني
عن املجزرة .ويف يوم � 16أيلول � ،2013صدر تقرير جلنة التفتي�ش التابعة للأمم املتحدة
الذي �أ�شار �إىل �أن غاز ال�سارين �أطلق بوا�سطة �صواريخ �أر�ض�-أر�ض .وذكر التقرير �أن
الهجوم حدث يف �ساعة �ضمنت �إ�صابة �أو مقتل �أكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ص لأن درجة
احلرارة تنخف�ض بني الثانية واخلام�سة �صباحا وهو ما يعني �أن الهواء كان يتحرك لأ�سفل
باجتاه الأر�ض.

مؤتمر جنيف

وقال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون« :هذه جرمية خطرية ويجب تقدمي
امل�س�ؤولني عنها للعدالة يف �أقرب وقت ممكن» ،كما و�سبق �أن قال ب�أن الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد «ارتكب كثريا من اجلرائم �ضد الإن�سانية ،ويجب �أن يحا�سب على جرائمه».

ا�ست�ضافت مدينة جنيف ال�سوي�سرية يف  30يونيو  2012اجتماعا لدول جمموعة العمل
الدويل حول �سوريا ،ومت الت�أكيد على �أي ت�سوية �سيا�سية للأزمة ال�سورية يجب �أن تت�ضمن
مرحلة انتقالية من خ�صائ�صها :توفري م�ستقبل ميكن �أن ي�شارك فيه ال�سوريون كافة،
وحتديد خطوات وا�ضحة وفق جدول زمني حا�سم باجتاه حتقيق ذلك امل�ستقبل ،و�أن تكون
هذه الت�سوية قابلة للتحقق يف مناخ من الأمن والهدوء واال�ستقرار للجميع ،و�أن يتم التو�صل
لهذه املرحلة االنتقالية ب�سرعة دون مزيد من �إراقة الدماء والعنف.

ونتيجة ال�ضغوطات الدولية �أ�صبحت �سوريا ع�ضواً كام ً
ال يف معاهدة حظر الأ�سلحة
الكيماوية ،وبد�أت احلكومة ال�سورية �إر�سال تفا�صيل عن تر�سانتها من الأ�سلحة الكيماوية
�إىل منظمة حظر الأ�سلحة الكيماوية يف الهاي وذلك يف �إطار اتفاق رو�سي �أمريكي للتخل�ص
من تر�سانة دم�شق من تلك الأ�سلحة .ويف � 28سبتمرب وافق جمل�س الأمن الدويل بالإجماع
على م�شروع قرار يلزم احلكومة ال�سورية بتفكيك تر�سانتها من الأ�سلحة الكيماوية.

ومل ت� ِأت �أعمال م�ؤمتر جنيف  2يف يناير  2014بجديد �إال تواجد وفدين ميثالن
املعار�ضة والنظام ،ومل يتم التو�صل �إىل �أية نتائج.

االنتخابات الرئاسية

الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق

ويف  21اكتوبر � 2013أعلن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد خالل مقابلة تلفزيونية عدم
وجود ما مينع من تر�شحه يف االنتخابات الرئا�سية.

�أفاق العامل يف �صبيحة الأربعاء  21اغ�سط�س  2013على جمزرة كبرية نفذتها قوات
النظام ال�سوري بحق املدنيني يف الغوطة �شرق دم�شق ،راح �ضحيتها املئات من �سكان

و�أعلن النظام �أن موعد االنتخابات الرئا�سية يف  3يونيو  2014رغم ا�ستمرار عمليات
القتل والق�صف اليومي ونزوح املاليني من ال�سوريني �إىل الدول املجاورة.
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وحذرت املعار�ضة ال�سورية من �إمكانية �إقامة انتخابات رئا�سية يف ظل الظروف الراهنة
يف البالد ،وت�ساءل االئتالف الوطني ال�سوري املعار�ض عن كيفية �إجراء انتخابات ون�صف
ال�شعب مهجر و� 60إىل  70يف املائة من البالد خارج �سيطرته.

السياسة الكويتية تجاه األزمة السورية

و�أعلن رئي�س جمل�س ال�شعب )الربملان( ال�سوري حممد اللحام �أن ب�شار الأ�سد حقق فوزا
�ساحقا يف انتخابات الرئا�سة وح�صل على  88.7يف املئة من الأ�صوات يف االنتخابات.

تمهيد :دبلوماسية الكويت الناجحة

ويف املقابل قال االحتاد الأوروبي �إن تلك االنتخابات غري م�شروعة وتقو�ض اجلهود
ال�سيا�سية لإيجاد ت�سوية لهذا ال�صراع� .أما الواليات املتحدة التي قالت مرارا �إن الأ�سد
فقد �شرعيته عندما رد بالقوة على االحتجاجات التي خرجت �إىل ال�شوارع فر�أت �أن
االنتخابات مل تغري �شيئاً.

ا�ستطاع �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
ورعاه بنظرته احلكيمة التعامل مع ق�ضايا الكويت مبا ي�صب يف م�صلحة الدولة وال�شعب،
فقد ا�ستثمر خربته الطويلة يف العمل الدبلوما�سي وعالقاته الوطيدة مع خمتلف دول
العامل لإر�ساء دعائم قوية يف عالقات الكويت ما �أك�سبها مكانة مرموقة �إقليمياً ودولياً.
وبالإ�ضافة �إىل جناحاته على امل�ستوى الداخلي ورغبته يف جعل الكويت مت�ضي ُقدماً يف
م�سرية التنمية ،فقد حر�ص �سمو الأمري على �أن تكون ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الكويت
ذات طابع �إن�ساين ،و�أن وتت�سم باالعتدال واحلياد ،حتى بات لها ر�صيد من املكانة وال�سمعة
اخلارجية اجليدة ،وبنت عالقات دبلوما�سية قوية مع خمتلف دول العامل.
وو�ضع �سموه �أ�س�ساً متينة ملدر�سة الدبلوما�سية الكويتية منذ نحو خم�سني عاما� ،أي
منذ ت�سلمه حلقيبة اخلارجية يف العام 1963م ف�أر�سى قواعد دبلوما�سية ميزت ال�سيا�سة
اخلارجية الكويتية باملواقف املعتدلة على جميع الأ�صعدة ،والإ�سهامات الإيجابية حلل
الكثري من الأزمات وامل�شكالت املحلية والإقليمية والعربية والدولية .وجنحت الكويت يف
�سيا�ستها ب�سبب امل�صداقية التي حتلّت بها.
وتعمل ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية وفق ا�سرتاتيجية منتظمة تقوم على انتهاج �سيا�سات
خارجية متوازنة ،وتوثيق العالقات الكويتية الإقليمية والدولية �سواء مع الدول �أو املنظمات،
وتعزيز التعاون الدويل والإقليمي يف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،وعقد االتفاقيات
وامل�شاركة يف املحافل الدولية والإقليمية التي ت�ساهم يف تعزيز الأمن وال�سالم واال�ستقرار
العاملي والتنمية امل�ستدامة.
وما مي ّيز الدبلوما�سية الكويتية م�ساعيها ال�ستقرار االو�ضاع االقليمية واخلارجية،
وحل اخلالفات اال�سالمية والعربية ،وامل�ساهمة يف متا�سك و�أمن منطقة اخلليج
العربي ،ومعاجلة �أي تهديدات ت�ضر بالو�ضع الداخلي ،واالتزان يف التعامل مع الق�ضايا
املختلفة.
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وتبدي الكويت دعمها الكبري جلهود املجتمع الدويل نحو �إقرار ال�سلم والأمن الدوليني،
وااللتزام بال�شرعية الدولية ،والتعاون الإقليمي والدويل من خالل هيئة الأمم املتحدة
ومنظماتها التابعة وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ومنظمة عدم االنحياز وغريها .هذا بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة والتعاون
مع م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل واملنظمات الدولية يف الإمناء االقت�صادي والتنمية الب�شرية.
وخالل القمم العربية واالقت�صادية واخلليجية وغريها من اللقاءات الدولية؛ برزت
الدبلوما�سية الكويتية التي �أر�سى �أ�س�سها �سمو الأمري من خالل �سعيها التخاذ قرارات تعود
بالفائدة على الإن�سان وخ�صو�صاً الإن�سان العربي ،وتطلعاتها نحو امل�ستقبل االقت�صادي
للبلدان العربية ،ومل حتمل ملفات وق�ضايا الكويت فح�سب بل �أي�ضا اهتمت بهموم الدول
الفقرية ور�سائل ال�سالم والدعوة للتنمية االقت�صادية ،وحتقيق امل�صالح امل�شرتكة بني الدول
اخلليجية والعربية.
الكويت مع الشعب السوري
منذ بداية الأزمة ال�سورية �أعلنت دولة الكويت مراراً وتكراراً �أنها مع ال�شعب ال�سوري
قلباً وقالباً ،ورف�ضت املجازر والقمع والتهجري والتعدي على الأبرياء ،ومل ت�سكت حينما
ر�أت ما �شهدته الغوطة من ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي يف �أغ�سط�س  ،2013و�سارعت �إىل
ت�أييد �أي عمل دويل قانوين يحا�سب هذا اخلروج على القانون ،ويعاقب من يقف وراءه،
كما �أكدت على �ضرورة حل الأزمة مبا يحقق �سالمة ال�شعب ال�سوري ويحقق تطلعاته
امل�شروعة.
ولأن العمل اخلريي الكويتي ي�شكل �إحدى الركائز الفعالة لل�سيا�سة اخلارجية للبالد،
كانت ال�سيا�سة الكويتية �سباقة �إىل ا�ست�ضافة �أكرث من م�ؤمتر �إن�ساين مل�ساعدة ال�شعب
ال�سوريني ،وكانت تلك املبادرات واجلهود حمط �إ�شادة دولية ،وحمل ثناء من الأمم املتحدة.
وي�ضاف �إىل ذلك الن�شاط اخلريي الذي يقوم به الهالل الأحمر الكويتي واجلمعيات
اخلريية الكويتية التي عملت على �إغاثة الالجئني ال�سوريني يف لبنان والأردن وتركيا
وغريها.

- 76 -

مؤتمر أصدقاء سوريا
�أعربت دولة الكويت منذ انعقاد �أول م�ؤمتر ملجموعة �أ�صدقاء �سوريا يف فرباير 2012
بتون�س عن �أملها ب�أن ي�ساهم يف حتقيق تطلعات ال�شعب ال�سوري.
و�ضم م�ؤمترات �أ�صدقاء �سوريا جمموعة من الدول والهيئات يف حماولة لإيجاد حل
للأزمة ال�سورية ،بعيداً عن جمل�س الأمن الذي ا�ستخدمت فيه رو�سيا وال�صني حق النق�ض
)الفيتو( مراراً �ضد �أي م�شروع قرار خا�ص ب�سوريا.
ومن خالل تلك امل�ؤمترات الدورية بحث وزراء خارجية الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي ودول عربية و�إ�سالمية دعم املعار�ضة ال�سورية وتقدمي معونات �إن�سانية للمناطق
املت�ضررة يف �سوريا ،لكن مع غياب خطط للتدخل الع�سكري ،ركز امل�ؤمتر على املعونات
الإن�سانية.
ويف يناير  2014رحب البيان اخلتامي ملجموعة �أ�صدقاء �سوريا التي اجتمعت يف باري�س
مببادرة دولة الكويت ال�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف
�سوريا .ودعا جميع البلدان اىل تعبئة مواردها املالية من �أجل تلبية االحتياجات الإن�سانية
داخل �سوريا ومن �ضمنها يف املناطق املحررة واملتنازع عليها واملحا�صرة ويف بلدان املنطقة
التي ت�ست�ضيف الأعداد املتزايدة من الالجئني ال�سوريني.
مؤتمر المانحين في ضيافة الكويت
جاءت ا�ست�ضافة الكويت للم�ؤمترين الأول والثاين للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف
�سوريا ت�أكيداً على الدور الإن�ساين الذي مييز ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية ،فقد �أعلن �سمو
الأمري خالل القمة اخلليجية الـ  33التي عقدت يف املنامة يف دي�سمرب  2012عن ا�ست�ضافة
دولة الكويت للم�ؤمتر الأول.
ويف  30يناير  2013افتتح �سموه �أعمال امل�ؤمتر مب�شاركة  59دولة على م�ستوى
قادة ور�ؤ�ساء الدول وممثليهم ور�ؤ�ساء احلكومات ووزراء وعدد من كبار امل�س�ؤولني و13
منظمة ووكالة وهيئة متخ�ص�صة تابعة للأمم املتحدة ومعنية بال�ش�ؤون الإن�سانية واالغاثية
والالجئني.
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و�أعلن �صاحب ال�سمو تربع دولة الكويت مببلغ  300مليون دوالر �أمريكي لدعم الو�ضع
الإن�ساين لل�شعب ال�سوري .ووجه يف كلمته االفتتاحية نداء خمل�صاً �إىل �أع�ضاء جمل�س
االمن ب�أن ي�ضعوا املعاناة اليومية لل�شعب ال�سوري و�آالم الجئيه وم�شرديه ن�صب �أعينهم ويف
�ضمائرهم حني يناق�شون تطورات هذه امل�أ�ساة االن�سانية �أن يرتكوا �أية اعتبارات التخاذ
قراراتهم جانباً.
وجتاوزت قيمة التعهدات التي �أعلنها ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف امل�ؤمتر  1.5مليار
دوالر منها  300مليون دوالر قدمتها دولة الكويت وقد التزمت بتعهدها كام ً
ال �إىل املنظمات
الدولية املعنية.

وقد �أعلنت املنظمات الدولية غري احلكومية املانحة لل�شعب ال�سوري تعهدها بتقدمي
�أكرث من  400مليون دوالر لدعم الالجئني ال�سوريني الذين يعانون �أو�ضاعاً �إن�سانية م�أ�ساوية
جراء الأزمة يف �سوريا .وبلغت م�ساهمات اجلمعيات اخلريية الكويتية يف امل�ؤمتر 142
مليون دوالر.
ويف  15يناير  2014انطلقت يف الكويت �أعمال امل�ؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم
الو�ضع االن�ساين يف �سوريا مببادرة كرمية من �سمو الأمري وا�ستجابة لنداء �أطلقه ال�سكرتري
العام للأمم املتحدة بان كي مون.
و�أعلن �سمو الأمري تربع دولة الكويت مببلغ  500مليون دوالر �أمريكي من القطاعني
احلكومي والأهلي وذلك لدعم الو�ضع االن�ساين لل�شعب ال�سوري ال�شقيق.

وا�ست�ضافت الكويت �أي�ضاً امل�ؤمتر الدويل الثاين للمانحني ،وقبل انطالق �أعماله
وجه �سمو الأمري نداء ا�ستغاثة اىل املواطنني و�ضيوف الكويت املقيمني على �أر�ضها
ّ
وجمعيات النفع العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص وال�شخ�صيات
االعتبارية اىل امل�سارعة يف امل�شاركة يف احلملة الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء لإغاثة
�أبناء ال�شعب ال�سوري داخل �سوريا وخارجها من الالجئني وامل�شردين للتخفيف من
معاناتهم امل�أ�ساوية.

و�أ�شاد �سمو �أمري البالد يف كلمة االفتتاح مبوقف �أبناء الكويت االوفياء الذين جبلوا على
حب اخلري والعطاء لإغاثة املنكوب وجندة املحتاج ما�ضياً وحا�ضراً وتفاعلهم مع النداءات
االن�سانية لإعانة املت�ضررين واملعوزين يف كافة �أنحاء العامل.
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الكويت مركز إنساني عالمي
بعد اجلهود الكبرية التي بذلتها الكويت و�أمريها يف اجلانب الإن�ساين على م�ستوى
العامل ،ومنها ا�ست�ضافتها للم�ؤمترين الأول والثاين للمانحني لدعم ال�شعب ال�سوري ،جاء
و�صف ال�سكرتري العام للأمم املتحدة بان كي مون للكويت ب�أنها «مركز �إن�ساين عاملي ،و�أن
�سمو الأمري قائداً للإن�سانية» ت�أكيداً على الدور الإيجابي الرائد لدولة الكويت الإن�ساين.
وتوجه بان كي مون خالل كلمته يف اختتام م�ؤمتر املانحني الثاين يف يناير  2014بال�شكر
ل�سمو الأمري وتقديره مل�ساهمة دولة الكويت التي �شجعت الأ�سرة الدولية على امل�ساهمة
ب�سخاء يف امل�ؤمتر.

كما �أ�شاد باملقيمني على �أر�ض الكويت الطيبة وبكافة جمعيات النفع العام وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وبالقطاع اخلا�ص وال�شخ�صيات االعتبارية وبتجاوبهم مع نداء اال�ستغاثة
الذي �أطلقه �سموه من �أجل �إغاثة الأ�شقاء يف �سوريا ،داعياً �إياهم �إىل موا�صلة مد يد العون
لهم.
ومن جانبه �أعلن ال�سكرتري العام للأمم املتحدة بان كي مون �أن �إجمايل قيمة التعهدات
املقدمة من الدول امل�شاركة بامل�ؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف
�سوريا بلغ  2.4مليار دوالر معرباً عن تقديره مل�ساهمة دولة الكويت.
وقال �إن م�ؤمتر الكويت ج�سد �أهمية التعاون الب�شري واالهتمام البناء مب�ستقبل املنطقة
والعامل .و�أو�ضح بان �أن املبلغ الذي جمع خم�ص�ص لتمويل الأولويات الطارئة وتخفيف وط�أة
املعاناة الإن�سانية جراء الأزمة ال�سورية ويف مقدمتها الغذاء والدواء ومعاجلة ال�صدمات
النف�سية التي تعر�ض لها ال�سوريون �إ�ضافة اىل تنظيم حمالت التعليم والتلقيح للأطفال
وتوفري املالجئ الطارئة لالجئني واملياه ال�صاحلة لل�شرب.
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أعرب جمدداً عن فائق االمتنان كما
و�أ�ضاف «انا �أ�صفق حلكومة و�شعب الكويت و� ُ
�أتقدم بال�شكر �إىل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي ودول جمل�س التعاون
اخلليجي واالحتاد االوروبي والواليات املتحدة والكثري من اجلهات املانحة الأخرى
والوكاالت الإن�سانية واملنظمات غري احلكومية ويف مقدمتها الهالل الأحمر وال�صليب
الأحمر الذين �ساعدوا املت�ضررين من الأزمة ال�سورية».
صور من المساعدات الكويتية

وما مييز عمل تلك اجلمعيات هو التن�سيق امل�ستمر مع املنظمات الدولية ووكاالت الأمم
املتحدة لتوجيه تلك امل�ساعدات �إىل م�ستحقيها .فقد �أكدت جمعية الهالل الأحمر الكويتي
يف فرباير � 2012أنها على ات�صال م�ستمر مع اجلمعيات الوطنية والدولية للعمل على �إغاثة
املنكوبني ال�سوريني جراء الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة التي ت�شهدها بالدهم.
و�أ�شارت اجلمعية �إىل �أهمية متابعة تطورات الو�ضع الإن�ساين يف �سورية وتو�صيل
امل�ساعدات لكل الأطراف �سواء داخل �سورية او يف الدول املجاورة لها وخميمات النازحني
والذين ت�ضرروا من جراء الأحداث امل�ؤ�سفة التي تتعر�ض لها بالدهم حاليا وذلك من خالل
و�ضع خطة عمل تف�صيلية لإي�صال امل�ساعدات.

ك�شفت الأزمة ال�سورية عن مدى تعا�ضد م�ؤ�س�سات وجمعيات الكويت اخلريية للم�ساهمة
يف �إغاثة ال�شعب ال�سوري� ،إذ تقوم اجلمعيات اخلريية ب�إر�سال حمالت �إغاثة عدة �إىل دول
جوار �سوريا وهي لبنان والأردن وتركيا ،وت�شمل برامج غذائية وتعليمية و�صحية ونف�سية
عديدة وم�شروع الرغيف وم�شروع البطاقة التموينية� .إىل جانب م�شاريع مو�سمية مثل
حمالت �إفطار ال�صائم يف �شهر رم�ضان وحمالت ك�سوة العيد لإدخال الفرحة وال�سرور
على قلوب الأطفال و�أهاليهم.

و�أو�ضحت �أن لديها التزام رئي�سي باملعايري الدولية من خالل النداءات الدولية التي
يطلقها االحتاد الدويل لل�صليب والهالل الأحمر �أو املنظمات الإن�سانية مل�ساعدة الدول
التي تتعر�ض للكوارث ،و�أن الهالل الأحمر الكويتي حري�ص على تقدمي كل �أ�شكال الدعم
االن�ساين واخلريي لكافة �شعوب العامل التي تتعر�ض للأزمات والكوارث يف خمتلف دول
العامل.
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وحني دعت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية �إىل �إطالق حملة �شعبية لإغاثة ال�شعب
ال�سوري� ،أعلن �سمو الأمري يف مار�س  2012عن التربع با�سمه وبا�سم �أ�سرة �آل ال�صباح
مببلغ خم�سة ماليني دوالر �أمريكي لإغاثة املت�ضررين ودعماً للحملة ،وذلك يف ت�أكيد وا�ضح
على النظرة الإن�سانية وامل�شاركة الوجدانية لل�شعب الكويتي وقيادته يف الأعمال اخلريية.
وقد بلغت ح�صيلة التربع نحو 75ر 11مليون دوالر.
ويف دي�سمرب � 2012أعلنت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية �أن �سمو الأمري �أ�صدر
توجيهاته ال�سامية �إىل جمل�س الوزراء بتخ�صي�ص خم�سة ماليني دوالر لإغاثة ال�شعب
ال�سوري املنكوب عرب الهيئة اخلريية لت�ضاف �إىل احلملة التي د�شنتها الهيئة منذ اندالع
الأزمة ال�سورية )النخوة يا �أهل الكويت� ...سوريا تناديكم( بتوجيهات �سموه ونفذت العديد
من الربامج االغاثية وال�صحية والتعليمية والنف�سية يف مناطق النازحني ال�سوريني يف
الأردن وتركيا ولبنان.

ومل تقت�صر امل�ساعدات الكويتية على دول جوار �سوريا ،بل امتدت �إىل دول �أخرى،
وقدمت الهيئة اخلريية � 100ألف دوالر مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني الذين نزحوا �إىل
�أرمينيا ب�سبب االحداث يف �سوريا.
ويف يناير � 2013أطلقت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية م�شروع جتهيز حوايل �ألف
«كرفان» ومدها بخدمات البنية التحتية وتخ�صي�صها لأ�سر �سورية جل�أت �إىل الأردن
بتكلفة تبلغ حوايل 2ر 4مليون دوالر ،والذي يت�ضمن مدر�ستني ومركز �صحي وم�سجد ينفذ
بتن�سيق مع جهات �أردنية ومع ال�سفارة الكويتية لدى الأردن.
و�سلمت دولة الكويت يف نف�س ال�شهر للأمم املتحدة م�ساهمات مالية قدرها �سبعة
ماليني دوالر دعماً للجهود التي تبذلها املنظمة ووكاالتها املتخ�ص�صة للتخفيف من
معاناة الالجئني ال�سوريني خارج �سوريا وامل�شردين داخلها .وتوزعت امل�ساهمات �إىل
مليوين دوالر �إىل مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ومليون دوالر �إىل برنامج الأمم
املتحدة االمنائي ومليوين دوالر �إىل برنامج الأغذية العاملي ومليوين دوالر �إىل مفو�ضية
�ش�ؤون الالجئني.
وجاءت تلك امل�ساهمات تنفيذا للقرار الذي اتخذه جمل�س الوزراء الكويتي �أواخر
نوفمرب  2012حني اعلنت الكويت التربع بـ  20مليون دوالر خ�ص�صت منها خم�سة ماليني
جلمعية الهالل الأحمر الكويتي وخم�سة ماليني للهيئة اخلريية الإن�سانية و 10ماليني
دوالر للمنظمات والوكاالت الدولية .وثالثة ماليني دوالر �إىل اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ومنظمات دولية �أخرى.
وقبيل انعقاد م�ؤمتر املانحني الدويل الأويل ،ا�ست�ضافت الكويت يف  29يناير 2013
م�ؤمتر املنظمات اخلريية غري احلكومية لدعم ال�شعب ال�سوري ،و�أعلن �أن حجم
التعهدات التي التزمت بها اجلمعيات امل�شاركة بلغ  183مليون دوالر �أمريكي من بينها
 100مليون دوالر التزمت بها جمعيات خريية كويتية من�ضوية حتت اجلمعية الكويتية
للإغاثة.

وقد بلغت تربعات الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية لالجئني ال�سوريني  30مليون
دوالر خالل عامي  2011و  2012وت�ضمنت م�ساعدات عينية ونقدية تربعت بها دولة
الكويت.

ويف  20فرباير  2013تربعت دولة الكويت ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سيف(
مببلغ مليوين دوالر دعما اطفال �سوريا النازحني داخل البالد والالجئني خارجها.
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ويف يونيو  2013مت افتتاح قرية الكويت النموذجية مبدينة كل�س الرتكية لإغاثة
الالجئني ال�سوريني وقد �أن�شئت بتربع من حكومة الكويت وبتعليمات مبا�شرة من �سمو
الأمري وب�إ�شراف ال�سفارة الكويتية لدى تركيا بالتعاون مع الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية
ومنظمة الإغاثة الرتكية.
وتتميز القرية بتكاملها من حيث التجهيزات لالجئني ال�سوريني يف تركيا الذين يعانون
م�أ�ساة الغربة وم�شكالت الربد واحلر والفقر والت�شرد.

وافتتح �سفري دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج يف مار�س  2013عيادتي
)�أ�سنان ون�سائية( خم�ص�صتني لأ�سر �سورية الجئة يف الأردن و�سلم هذه الأ�سر م�ساعدات
نقدية وعينية ممولة من رابطة طلبة كلية الطب )جامعة الكويت( بالتعاون مع حملة البنيان
الكويتية لإغاثة اجلرحى والأ�سر ال�سورية يف الأردن يف �إطار م�شروع تنفذه جمعية الرحمة
العاملية )الكويت(.
و�أعلن رئي�س الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية ومبعوث الأمني العام للأمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية الدكتور عبداهلل املعتوق عن م�شروع جتهيز  2000بيت جاهز و�ستة
مدار�س و �أربعة م�ساجد وثالثة م�ستو�صفات لالجئني ال�سوريني يف تركيا والأردن.
وتربعت الكويت يف ابريل  2013مببلغ  53مليون دوالر ملنظمة اليوني�سيف مل�ساعدة
الأطفال ال�سوريني داخل �سوريا والالجئني يف دول اجلوار وبـ  15مليون دوالر للأونروا
مل�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني على حتمل ما يواجهونه من معاناة يف �سوريا .وذلك تنفيذا
للتعهد الذي �أعلن عنه �سمو الأمري يف امل�ؤمتر الدويل االول للمانحني الذي عقد يف الكويت.
ويف مايو  2013افتتحت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية وحدة عالج فيزيائي لعالج
النازحني ال�سوريني يف مدينة طرابل�س �شمال لبنان ،حيث �أن�شئت الوحدة بتربعات كويتية
بلغت البالغة � 320ألف دوالر امريكي.
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ويف اكتوبر  2013افتتحت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية يف خميم الزعرتي �شمايل
الأردن قرية منوذجية خا�صة بالالجئني ال�سوريني ،مقدمة مبكرمة من �سمو الأمري.
ويف  13يناير  2014وجه �سمو الأمري نداء ا�ستغاثة �إىل �إخوانه و�أبنائه املواطنني الكرام
ن�ساء ورجاالً �شيباً و�شباباً و�إىل �ضيوف الكويت املقيمني على �أر�ضها الطيبة عرباً و�أجانب و�إىل
جمعيات النفع العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�إىل القطاع اخلا�ص وال�شخ�صيات االعتبارية.
ودعا فيه �إىل امل�سارعة يف امل�شاركة يف احلملة الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء لإغاثة
االخوة �أبناء ال�شعب ال�سوري ال�شقيق داخل �سوريا وخارجها من الالجئني وامل�شردين
للتخفيف من معاناتهم امل�أ�ساوية ،مبتهال �سموه للموىل عز وجل �أن يعني ال�شعب ال�سوري
ال�شقيق على جتاوز حمنته القا�سية و�أن يرفع معاناته التي طال مداها و�أن يعيد الأمن
واال�ستقرار �إىل ربوع �سوريا ال�شقيقة.
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وما �إن �أطلق �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد نداءه لإغاثة ال�شعب ال�سوري حتى انربى
اجلميع للعمل على تلبية هذا النداء ،فقد تلقفت االو�ساط ال�سيا�سية واخلريية دعوته
الكرمية بكل احلما�س جلمع �أكرب قدر ممكن من التربعات املادية والعينية دعما لل�شعب
ال�سوري يف حمنته ورفعا ملعاناته.

وا�ستجابة لنداء الأمري تربع احتاد م�صارف الكويت مبليوين دوالر للم�شاركة يف احلملة
الوطنية لإغاثة الالجئني وامل�شردين ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها .فيما �أعلنت م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية عن تنظيم مهرجان خريي كبري مل�ؤازرة ال�شعب ال�سوري يف حمنته تلبية
لنداء �سمو الأمري.

وجاء هذا النداء ت�أكيداً على دور دولة الكويت الرائد وال�سباق يف العمل اخلريي والذي
جبل عليه �أهل الكويت ،والقى نداء �سمو �أمري البالد ترحيباً وا�سعاً حملياً و�إقليمياً ودولياً
خ�صو�صا �أنها �سبقت انعقاد امل�ؤمتر الدويل الثاين للمانحني.

ويف  21يناير � 2014أعلنت اجلمعية الكويتية امل�شرتكة للإغاثة �أن �إجمايل التربعات
لدعم ال�شعب ال�سوري يف حملة )النداء الإن�ساين( التي �أقيمت بالتعاون مع وزارة االعالم
وتلفزيون الكويت بلغت  9.49مليون دوالر و�سط تفاعل مميز من عدد كبري من اجلمعيات
اخلريية الكويتية وجمعيات النفع العام.

ويف هذا ال�صدد دعت الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية  165منظمة �إن�سانية و�شخ�صية
خريية و 70جمعية خريية من الكويت وخارجها حل�ضور م�ؤمتر املنظمات غري احلكومية
املانحة لل�شعب ال�سوري على هام�ش امل�ؤمتر الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�ضع االن�ساين
يف �سوريا� .إذ تعهدت املنظمات امل�شاركة بتقدمي نحو  400مليون دوالر ،وبلغت م�ساهمات
اجلمعيات اخلريية الكويتية يف امل�ؤمتر  142مليون.
وقد �أطلقت جمعيات خريية كويتية حكومية وغري حكومية نداء للم�ساهمة يف بناء
ع�شر مدن ا�سكانية لالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار ل�سوريا بتكلفة  40مليون دينار كويتي
)ما يعادل  142مليون دوالر(� .إىل جانب م�شروع الهيئة اخلريية لإن�شاء مدينة �سكنية
لالجئني ال�سوريني ت�ضم  2000منزل مزودة بخدمات تعليمية وطبية وذلك بتوجيهات
كرمية من �سمو �أمري البالد.
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و�أطلقت جمعية الهالل الأحمر الكويتي يف فرباير  2014امل�شروع الثاين لغ�سيل الكلى
للمر�ضى من النازحني ال�سوريني يف لبنان ،وي�شمل �إعانة عدد من املر�ضى من النازحني
ال�سوريني امل�صابني بالق�صور الكلوي املزمن ملدة �ستة �شهور من خالل توفري فالتر غ�سيل
دم والأم�صال والأدوية واللوازم الطبية للمر�ضى بالتن�سيق مع �إدارة امل�ست�شفى وال�صليب
الأحمر اللبناين.
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ومب�ساهمة كويتية افتتحت اململكة الأردنية يف ابريل  2014خميم )الأزرق( لالجئني
ال�سوريني املقام بتكلفة �إجمالية بلغت  45مليون دوالر.

امل�ؤمتر الدويل للمانحني وامل�ساهمة ال�سخية للهيئات التابعة للأمم املتحدة والتي هي
ب�أم�س احلاجة �إىل اموال من �أجل تعزيز عملياتها الإن�سانية يف �سوريا والدول املجاورة.

ويف مايو � 2014أعلن املركز الكويتي لإغاثة النازحني ال�سوريني التابع لوقف م�ساجد
الكويت بالتعاون مع بيت الزكاة �إطالق اكرب م�شروع لكفالة تعليم  8000من الأطفال
ال�سوريني النازحني �إىل لبنان يف  16مدر�سة .كما افتتحت الهيئة اخلريية الإن�سانية يف
خميم الزعرتي �شمال الأردن قرية منوذجية ثانية خا�صة بالالجئني ال�سوريني ،ب�سعة �ألف
كردفان «منزل متنقل» ،مقدمة مبكرمة من �سمو الأمري.

وقالت امو�س «�أود �أن �أخ�ص بال�شكر �سمو �أمري البالد و�أع�ضاء احلكومة وال�شعب
الكويتي على دعمهم الكبري».

و�أعلنت جمعية الرحمة العاملية يف عن افتتاح خميم للنازحني ال�سوريني يف منطقة
الريحانية �شمايل لبنان بتكلفة بلغت نحو � 60ألف دينار كويتي.
وك�شف رئي�س الهيئة اخلريية الإن�سانية العاملية ومبعوث الأمني العام للأمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية امل�ست�شار بالديوان االمريي الدكتور عبداهلل املعتوق عن عزم الكويت
تقدمي �ألف وحدة �سكنية مع كامل خدماتها لالجئني ال�سوريني يف لبنان.
وتطول قائمة اجلهود الإن�سانية الكويتية املبذولة �سواء ال�شعبية �أو الر�سمية وال ي�سع
املجال لذكر جميعها ،فمنذ بدء الأزمة ال�سورية يف مار�س  2011هبت امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
اخلريية العديدة و�أهل اخلري يف دولة الكويت لال�ستجابة للنداء الإن�ساين لإغاثة ال�شعب
ال�سوري ،وما زالت تلك اجلهود م�ستمرة بتوجيهات �سامية من �سمو �أمري البالد.
إشادة عالمية بمواقف الكويت اإلنسانية
حظيت امل�ساهمات واملبادرات الكويتية الإن�سانية لإغاثة ال�شعب ال�سوري ب�إ�شادة كبرية
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،فقد كانت دولة الكويت �س ّباقة يف هذا املجال وبذلت
جهودا كبرية فيه ممثلة ب�سمو الأمري وم�ؤ�س�سات الدول واجلمعيات الأهلية اخلريية
وغريها .كما �أثنت �شخ�صيات كويتية وعربية معنية بالعمل الإن�ساين واخلريي مبواقف
�سمو الأمري الإن�سانية من �أجل اغاثة ال�شعب ال�سوري.
ويف هذا ال�صدد �أعربت م�س�ؤولة الإغاثة الإن�سانية يف الأمم املتحدة فالريي �آمو�س
عن بالغ �شكرها ل�سمو الأمري واحلكومة الكويتية وال�شعب الكويتي للوفاء بتعهداتهم يف
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بدورها �أكدت م�ساعدة الأمني العام للأمم املتحدة ومديرة املكتب الإقليمي للدول
العربية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �سيما باحو�س �أن الكويت الأكرث �سخاء بني الدول
املانحة ولعبت دوراً قيادياً يف التن�سيق وامل�ساهمة يف اال�ستجابة الدولية للأزمة الإن�سانية
ال�سورية يف ال�سنوات الأخرية حيث ا�ست�ضافت م�ؤمترين دوليني رئي�سيني جلمع التربعات
و�أوفت بتعهداتها ،و�ساهمت بـ 300مليون دوالر يف اال�ستجابة ال�شاملة للأمم املتحدة يف
العام  2013و 500مليون دوالر يف العام .2014
واعتربت �أن دور دولة الكويت القيادي يف اال�ستجابة الإقليمية والدولية للأزمة ال�سورية
مثايل ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ي�شكر الكويت على م�ساهماتها ال�سخية لتحقيق
هدفنا امل�شرتك مب�ستقبل �أف�ضل لل�شعب والأقليات ال�سورية يف الدول املجاورة.
من جانبه �أ�شاد مدير مكتب وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق االدنى )اونروا( يف نيويورك ريت�شارد رايت با�ست�ضافة دولة الكويت مل�ؤمتر
املانحني ،و�أعرب عن امتنان )االونروا( ملبادرة �سمو �أمري البالد الإن�سانية مهمة جدا ل�سمو
�أمري البالد ودولة الكويت.
و�أ�شار �إىل �أن االونروا ا�ستفادت من تربعات مهمة جداً قدمتها دولة الكويت مبا يف
ذلك تربعاتها لقطاع غزة املحا�صر
و�أعلنت املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن دولة الكويت تعترب من �أهم
و�أكرب املانحني �إىل جانب االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية يف اجلهود املبذولة
لإغاثة النازحني ال�سوريني ،الفتة �إىل الدعم االن�ساين الكبري الذي تقدمه دولة الكويت �إىل
جانب املجتمع الدويل.
وقالت املن�سقة الإعالمية يف املفو�ضية العليا لالجئني يف بريوت جوال عيد �إن دولة
الكويت �ساهمت م�ساهمة كبرية يف دعم الربامج الإن�سانية التي و�ضعتها املفو�ضية العليا
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لالجئني بالتعاون مع �شركائها الدوليني لدعم النازحني من �أبناء ال�شعب ال�سوري معربة
عن �أملها يف ا�ستمرار هذا الدعم.

�سوينج بال�شكر والتقدير ل�سمو �أمري البالد على قيادة �سموه العاملية للق�ضايا الإن�سانية يف
املجتمع الدويل وحتديدا للدعم الكبري الذي يقدمه حلل الأزمة يف �سوريا.

كما �أبدى املمثل االقليمي ملفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ال�سفري
حممد الدايري �إ�شادته باملوقف الريادي والرائع لدولة الكويت و�أمريها ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح ال�ست�ضافته م�ؤمتري الأمم املتحدة االول والثاين للدول املانحة
لدعم ال�شعب ال�سوري.

و�أ�شار �إىل ان املنظمة الدولية للهجرة هي �أول من كرم �سمو �أمري البالد يف عام 2012
عندما �سلمته ميدالية املنظمة والتي متنح للقادة وزعماء الدول تقديراً لعطاءات �سموه
الإن�سانية.

وو�صفت امل�س�ؤولة االقليمية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ملنظمة الأمم
املتحدة للطفولة )اليوني�سف( ماريا كاليفي�س جهود الكويت حلل االزمة ال�سورية
بالنموذج الذي ال بد �أن يحتذى به على م�ستوى العامل ال�ستجابتها الإن�سانية طوال
مراحل االزمة.
وقالت «�أ�شكر دولة الكويت قيادة وحكومة و�شعبا لوقوفها وت�صديها وم�ساعدتها حلل
هذه االزمة وبالنيابة عن اليوني�سف والعاملني فيها واالطفال و�أ�سرهم ن�شكر الكويت على
كرمها».
بدورها اعتربت املنظمة الدولية للهجرة �أن م�ساعي دولة الكويت حلث املانحني على
دعم م�شاريع التعامل مع الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا «الأكرث جناحاً» يف تاريخ الأمم
املتحدة ،و�أن م�ساهمات دولة الكويت جعلت منها �أكرب خم�سة م�ساهمني يف اال�ستجابة
للأزمة ال�سورية.
وث ّمنت منظمة ال�صحة العاملية دور دولة الكويت كم�ساهم كبري يدعم جهود املنظمة
لتوفري الأدوية واللقاحات ال�ضرورية يف �إطار �سعيها للو�صول �إىل النا�س املعر�ضني للمخاطر
التي ت�سببت فيها االزمة ال�سورية.
وقال املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�شرق املتو�سط الدكتور عالء الدين العلوان
�إن «دولة الكويت �أدت دوراً كبرياً كم�ساهم بدعم جهود املنظمة يف ر�صد الأمرا�ض وتلقيح
الأطفال وتوفري الأدوية واللقاحات واملعدات اجلراحية والطبية يف امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية التي ي�صعب الو�صول �إليها».

و�أو�ضح «ان الكويت تعي�ش يف منطقة ح�سا�سة وعانت يف ال�سابق من ظروف �صعبة»
لذلك فهي ت�ست�شعر اهمية تقدمي امل�ساعدة للدول التي تعاين من الأزمات والكوارث «ونحن
ن�شكرها ونقدر دور �سمو الأمري يف هذا ال�ش�أن».
وبعث الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون برقية �شكر �إىل رئي�س الهيئة اخلريية
الإن�سانية العاملية ومبعوث الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية امل�ست�شار
بالديوان الأمريي الدكتور عبداهلل املعتوق على دوره الكبري يف �إجناح �أعمال م�ؤمتر
املنظمات غري احلكومية املانحة لل�شعب ال�سوري الذي �سبق عقد امل�ؤمتر الدويل لدعم
الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا الذي ا�ست�ضافته دولة الكويت يف يناير  2014ا�ستجابة لدعوة
من الأمم املتحدة.
وقال «�أقدر اجلهود املخل�صة التي بذلتها دولة الكويت وحر�صها على دعم هذه املبادرة
االن�ساين».
من ناحيته �أ�شاد االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر بجهود جمعية
الهالل الأحمر الكويتي باعتبارها من �أهم االذرع الإن�سانية لدولة الكويت .وو�صف وكيل
الأمني العام خلدمات الربامج يف االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر والرت
كوت اجلمعية بالعالمة البارزة يف �ساحات العطاء االن�ساين بف�ضل حتركاتها امليدانية
ال�سريعة يف جميع ال�ساحات واملناطق ،حيث قامت ب�أدوار �إقليمية وعاملية كبرية وفاعلة
يف جمال الإغاثة وتو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية ال�سيما لالجئني ال�سوريني يف دول
اجلوار ل�سوريا.

وتوجه املدير العام ملنظمة الهجرة الدولية التابعة لهيئة الأمم املتحدة وليام ال�سي
ّ
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كلمة سمو األمير في افتتاح المؤتمر الدولي األول
للمانحين بتاريخ  30يناير 2013
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
�أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة
معايل الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
معايل �أمني عام منظمة التعاون اال�سالمي
معايل �أمني عام جامعة الدول العربية
معايل �أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سرين بداية �أن �أرحب بكم يف دولة الكويت �شاكراً ملعايل الأمني العام للأمم املتحدة
ال�سيد بان كي مون مبادرته بالدعوة لعقد هذا امل�ؤمتر الدويل الهام رفيع امل�ستوى
للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا والذي ي�أتي يف �إطار اجلهود الدولية احلثيثة
للم�ساهمة يف التخفيف من املعاناة الإن�سانية لل�شعب ال�سوري ال�شقيق يف ظل �أزمة
م�ستمرة لأكرث من اثنني وع�شرين �شهراً مقدراً تلبيتكم الدعوة ومتمنياً لأعمال امل�ؤمتر
كل التوفيق والنجاح.
�أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو
ت�أتي ا�ست�ضافة بالدي الكويت لهذا االجتماع الهام بالتعاون والتن�سيق مع الأمم املتحدة
وا�ستجابة ملبادرة مقدرة من معايل االمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون �إمياناً
منها ب�ضرورة دعم كافة اجلهود وامل�ساعي الدولية ملواجهة التحديات واملخاطر التي تهدد
اال�ستقرار العاملي وتزعزع الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية لكثري من دول العامل.
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و�إننا �إذ ن�سجل ملعايل الأمني العام للأمم املتحدة وعلى �إثر ازدياد التطورات يف �سوريا
خطورة وتعقيداً تعيينه لكل من معايل كويف عنان الأمني العام ال�سابق ومعايل الأخ�ضر
الإبراهيمي كممثلني رفيعني امل�ستوى له ليعمال على االت�صال بكل االطراف ب�سوريا والدول
الإقليمية امل�ؤثرة وهذا التعيني الذي ولأهميته تبنته �أي�ضا جامعة الدول العربية لي�صبحا
مبعوثني للأمم املتحدة واجلامعة العربية و�إننا لن�أ�سف يف الوقت ذاته �شديد الأ�سف �أنه
ورغم كل ما بذاله من جهد خمل�ص وما قدماه من �أفكار وخطط لو متت املوافقة عليها ملا
ا�ستمرت معاناة ال�شعب ال�سوري و�آالمه ولهذا احلد املفزع الذي ت�شهده حاليا.
كما يعقد م�ؤمترنا اليوم والكارثة الإن�سانية يف �سوريا ت�شهد ت�صعيداً متوا�ص ً
ال ف�أعداد
القتلى تت�ضاعف والدمار �أ�صبح عنواناً لكافة الأحياء يف �سوريا دون متييز.
�إن التقارير املفزعة والأرقام املخيفة واحلقائق املوثقة التي تنقلها الوكاالت الدولية
املتخ�ص�صة والتي نتابعها بكل احل�سرة والأمل تدعونا �إىل اخلوف على م�ستقبل و�أمن �سوريا
ووحدة ترابها و�شعبها ال�شقيق وعلى �أمن وا�ستقرار املنطقة.
فلقد �أرعبنا التقرير الأخري للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان والذي �أكد وقوع
�أكرث من �ستني �ألف قتيل من ال�ضحايا والأبرياء من رجال ون�ساء و�أطفال وت�ضاعف عدد
املفقودين واملعتقلني واجلرحى حيث و�صل �إىل عدة مئات من الآالف �إ�ضافة �إىل �أكرث
من �ستمائة �ألف الجئ يف دول اجلوار يعانون �أو�ضاعا معي�شية م�أ�ساوية يف ظل ظروف
مناخية قا�سية.
وال يفوتني هنا الإ�شادة باجلهود املبذولة من قبل الدول امل�ضيفة لالجئني وهي اململكة
الأردنية الها�شمية واجلمهورية اللبنانية واجلمهورية الرتكية وجمهورية العراق ملا يقدمونه
من خدمات �إن�سانية و�إغاثية �ضخمة ملجتمع الالجئني كما ن�شيد باجلهود الكبرية التي
تبذلها املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني ومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية واملنظمات
والوكاالت الدولية الأخرى العاملة يف امليدان والتي ت�أتي يف �إطار العمل الإن�ساين النبيل
ملنظمة الأمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخ�ص�صة يف هذا املجال غري �أن هول الكارثة
وعظم امل�صيبة يتطلب ت�ضافر اجلهود مب�سعى دويل متكامل و�إىل تن�سيق تقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لأ�شقائنا ال�سوريني يف الداخل واخلارج وتوفري االحتياجات اال�سا�سية لهم من
م�أوى وم�أكل وملب�س.
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�أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو
�إن ما ت�ضمنه تقرير منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )الفاو( الأخري عن و�ضع
القطاع الزراعي يف �سوريا ي�ؤكد حجم تلك الكارثة فقد �أكد التقرير ب�أن دماراً كبرياً قد
حلق يف البنية التحتية لقطاع الزراعة يف �سوريا و�أن اعادة �إعماره �سيحتاج �إىل وقت وجهد
كبريين حيث انخف�ض �إنتاج �سوريا من القمح �إىل ما دون اخلم�سني باملائة وان املزارعني
هناك غري قادرين على جمع ما تبقى من حما�صيلهم الزراعية ب�سبب انعدام لأمن ونفاد
الوقود مما ي�ضاعف من امل�أ�ساة الإن�سانية ويحرم ه�ؤالء املزارعني من م�صدر رزقهم.
�إن هذه احلقائق والأرقام ت�ضع على عاتقنا م�س�ؤوليات ج�سام وتدفعنا �إىل العمل
وب�أق�صى طاقة ممكنة ملواجهة تلك الكارثة والإ�سراع حلقن دماء �أ�شقائنا واحلفاظ على ما
تبقى من بنية حتتية لبلدهم.
�إن تلك الكارثة الإن�سانية واحلقائق املفزعة والواقع الأليم �سببه جتاهل النظام ملطالب
�شعبه العادلة وعدم قبوله باملبادرات الإقليمية والدولية ال�ساعية �إىل �إنهاء هذه الكارثة.
ومما ي�ضاعف من معاناة �أبناء ال�شعب ال�سوري �أن �أفق هذه االزمة ال يلوح به بوادر حل
لي�ضع حداً لنزيف الدم وينهي �آالم �شعب عانى من الت�شرد.
�أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو
�إن الأمم املتحدة وال �سيما جمل�س الأمن وهو اجلهة املناط بها حفظ الأمن وال�سلم
يف العامل مطالب بعد م�ضي ما يقارب ال�سنتني على ا�شتعال الأزمة ب�أن ي�سارع بتوحيد
�صفوفه وجتاوز بع�ض املواقف املحبطة لإيجاد حل �سريع لهذه امل�أ�ساة ومن هذا املنرب نوجه
نداء خمل�صاً لأع�ضاء جمل�س الأمن ب�أن ي�ضعوا املعاناة اليومية لل�شعب ال�سوري ال�شقيق
و�آالم الجئيه وم�شرديه ن�صب �أعينهم ويف �ضمائرهم حني يناق�شون تطورات هذه امل�أ�ساة
الإن�سانية و�أن يرتكوا �أية اعتبارات التخاذ قراراتهم جانباً و�أن التاريخ �سيقف حكماً على
دور جمل�س الأمن يف هذه امل�أ�ساة.
فعالوة على الدور املميز واحليوي الذي تقوم به الأمم املتحدة ووكاالتها وبراجمها
و�صناديقها املختلفة ومع ا�ستمرار النداءات الإن�سانية العاجلة التي تطلقها الأمم
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املتحدة وامل�ؤ�س�سات الدولية االخرى لتقدمي امل�ساعدات الإغاثية الطارئة لل�شعب
ال�سوري ف�إنه بات لزاماً علينا م�ضاعفة اجلهود لتقدمي املزيد وحل�شد �أكرب قدر من
امل�ساعدات الإن�سانية واملوارد املالية لتوفري االحتياجات املطلوبة و�أن دعمكم اليوم لهذا
امل�ؤمتر و�إ�سهاماتكم �سيكون بالت�أكيد عام ً
ال حا�سماً يف تخفيف معاناة اال�شقاء ال�سوريني
وت�ضميد جراحهم.
�إن دولة الكويت حكومة و�شعباً ومنذ اندالع الأزمة يف �سوريا مل تدخر جهداً وا�ستمرت
يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب ال�سوري ال�شقيق عرب م�ؤ�س�ساتها الر�سمية وال�شعبية
كما �أنها اتخذت كافة ال�سبل لدعمه يف الداخل واخلارج ومن خالل الهيئات الكويتية
املتخ�ص�صة يف العمل االغاثي والطبي حيث و�صل �إجمايل امل�ساهمات املقدمة ما يناهز
ال�ستني مليون دوالر �أمريكي.
ويف ظل الأو�ضاع امل�أ�ساوية التي يعاين منها �أخوتنا يف �سوريا و�إمياناً منا ب�أهمية
و�ضرورة �إجناح �أعمال هذا التجمع الدويل فانه ي�سرين �أن �أعلن عن م�ساهمة دولة الكويت
مببلغ  300مليون دوالر �أمريكي لدعم الو�ضع الإن�ساين لل�شعب ال�سوري ال�شقيق �آمال من
اجلميع اي�صال ر�سالة �إىل هذا ال�شعب ب�أن املجتمع الدويل يقف �إىل جانبه وي�شعر مبعاناته
ولن يتخلى عنه يف حمنته.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر معايل االمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
وم�ساعديه على ما قاموا به من جهد لإجناح هذا االجتماع الهام مبته ً
ال �إىل املوىل تعاىل
�أن يعجل �إنهاء تلك الكارثة الإن�سانية ليعود الأمن واال�ستقرار �إىل ربوع �سوريا ال�شقيقة و�أن
يوفقنا يف حتقيق مقا�صدنا النبيلة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة سمو األمير في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني
للمانحين بتاريخ  15يناير 2014
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه اجمعني.
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
معايل االمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
معايل االمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي
معايل االمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياين
�ضيوفنا الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سرين �أن �أرحب بكم يف دولة الكويت �ضيوفاً �أعزاء للم�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الثاين
للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا �شاكراً ملعايل الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد
بان كي مون مبادرته لعقد هذا امل�ؤمتر الذي يجمعنا معه �شعور م�شرتك بحجم امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقنا بالن�سبة للنزاع الدموي امل�ستمر يف �سوريا و�سعينا املتوا�صل واحلثيث
للتخفيف من معاناة �أ�شقائنا هناك والتحدي الكبري واملتزايد ب�ش�أن مو�ضوع الالجئني منهم
�إىل دول اجلوار.
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�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة

�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
ا�ستجابت دولة الكويت لطلب معايل الأمني العام للأمم املتحدة ال�ست�ضافة امل�ؤمتر
الثاين للمانحني بعد عام من ا�ست�ضافتنا امل�ؤمتر الأول والذي حقق الأهداف املرجوة منه
الأمر الذي عك�س الداللة الوا�ضحة على امل�س�ؤولية التاريخية التي ت�شعر بها دولة الكويت
جتاه �أ�شقائها يف �سوريا و�إدراكها حلجم الكارثة التي يعاين منها الأ�شقاء و�ضرورة ح�شد
اجلهود الدولية ملواجهتها والتخفيف من �آثارها.
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ينعقد االجتماع الثاين للمانحني ولهيب الكارثة
الإن�سانية يف �سوريا الزال م�ستعراً حا�صداً ع�شرات الآالف من الأبرياء ومدمراً كافة
مظاهر احلياة ومهجراً للماليني نتيجة لنزاع جائر وم�ستمر ا�ستخدمت فيه كافة �أنواع
الأ�سلحة مبا فيها املحرمة دولياً �ضد �شعب �أعزل.
�إن متابعتنا للأرقام املخيفة لأعداد القتلى واملفزعة لأعداد الالجئني يف الداخل
واخلارج التي تعلنها الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة ومنها املفو�ضية ال�سامية حلقوق االن�سان
والتي ت�ؤكد مقتل ما يقارب عن املائة والأربعني �ألف قتيل وهو �ضعف عدد القتلى منذ
انعقاد م�ؤمترنا االول وت�شريد ماليني الالجئني والنازحني يف الداخل واخلارج يف ظروف
معي�شية �ضاعف من ق�سوتها دخول مو�سم ال�شتاء.
كما �أن تقرير منظمة الأغذية والزراعة الأخري ي�ؤكد تدهور القطاع الزراعي واحليواين
ب�شكل دمر مقومات وقدرات البالد على توفري �أمنها الغذائي .ولقد طال التدهور قطاعاً
مهماً يتعلق مب�ستقبل الأجيال يف �سوريا �إذ تخلف قطاع التعليم وتعطلت املناهج الدرا�سية
ودمرت املدار�س الأمر الذي بات يهدد م�ستقبل الن�شء وبالدهم ويتطلب و�ضع برامج
تعليمية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية املخت�صة.
كما ان انحدار م�ستوى اخلدمات ال�صحية �ساهم يف تف�شي الكثري من الأمرا�ض
وانت�شارها ولعل تقرير منظمة ال�صحة العاملية الذي ي�ؤكد تف�شي مر�ض �شلل الأطفال
يف الداخل واخلارج لدليل وا�ضح على حجم امل�أ�ساة واملعاناة التي يعي�شها �أبناء ال�شعب
ال�سوري.
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�إن ديننا وقيمنا و�إن�سانيتنا حتتم علينا �أمام هذا الواقع املرير والكارثة املدمرة �أن
ن�ستمر بالعمل الد�ؤوب وبال ككل وبكل جهد ملواجهتها والتخفيف من �آثارها وتداعياتها
التي تعد الأكرب يف تاريخنا املعا�صر.
و�إنني �أنا�شدكم �ضيوفنا الكرام امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر ومنا�شدة دول العامل الأخرى
التي مل ت�شارك فيه وكافة املنظمات والوكاالت الدولية للم�ساعدة بالتربع وتقدمي امل�ساعدة
للأخوة ال�سوريني حيث �أننا مدعوون �أن جن�سد للعامل �شعورنا بامل�س�ؤولية الإن�سانية امللقاة
على عاتقنا يف جندة براءة الأطفال و�ضعف كبار ال�سن والن�ساء وم�ستقبل ال�شباب حتقيقا
للهدف الذي من �أجله انعقد هذا امل�ؤمتر.
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
لقد قامت بالدي الكويت ومنذ �أن اندلعت الكارثة يف �سوريا بامل�شاركة بكافة
اجلهود الهادفة للو�صول �إىل حل �سيا�سي للحرب الدائرة هناك و�أعلنت مراراً
ا�ستعدادها لبذل مزيد من اجلهد لتحقيق ذلك الهدف كما �أنها �أدركت �أن امل�سار
الإن�ساين الذي ميكن التعامل من خالله مع هذه الكارثة الإن�سانية يتيح لها القدرة
على تقدمي الكثري من الإ�سهام والعطاء الإن�ساين حيث توا�صل جهدها على امل�ستويني
الر�سمي وال�شعبي يف ح�شد الدعم وامل�ساعدة للأ�شقاء يف �سوريا �سواء يف خميماتهم
يف اخلارج �أو امل�شردين منهم يف الداخل وقد �أوفت دولة الكويت بكامل تعهداتها يف
امل�ؤمتر االول للمانحني وذلك بت�سليم كامل قيمة تربعها البالغ  300مليون دوالر اىل
الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة لتقوم بدورها بالتوزيع وفق تقديرها الحتياجات
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق ليكون بذلك جمموع ما قدمته دولة الكويت لدعم ال�شعب
ال�سوري ال�شقيق يف ظل هذه الظروف  430مليون دوالر كما �سجلت اجلمعيات
اخلريية الكويتية اجنازات ملمو�سة يف م�ساعيها للتخفيف من �آالم الألوف من
الالجئني وامل�شردين.
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ويف ظل ا�ستمرار الأو�ضاع الكارثية والظروف القا�سية التي يعاين منها �أ�شقا�ؤنا يف
�سوريا يف الداخل واخلارج ف�إنه ي�سرين �أن �أعلن من خالل هذا امل�ؤمتر عن تربع دولة
الكويت مببلغ  500مليون دوالر �أمريكي من القطاعني احلكومي والأهلي وذلك لدعم
الو�ضع االن�ساين لل�شعب ال�سوري ال�شقيق.
كما وي�سرين من هذا املنرب الإ�شادة وبكل التقدير مبوقف �إخواين و�أبناء وطني �أهل
الكويت الأوفياء الذين جبلوا على حب اخلري والعطاء لإغاثة املنكوب وجندة املحتاج
ما�ضياً وحا�ضراً وتفاعلهم مع النداءات الإن�سانية لإعانة املت�ضررين واملعوزين يف كافة
�أنحاء العامل والإ�شادة �أي�ضا باملقيمني على �أر�ض الكويت الطيبة وبكافة جمعيات النفع
العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وبالقطاع اخلا�ص وال�شخ�صيات االعتبارية على جتاوبهم
مع نداء اال�ستغاثة الذي �أطلقناه لإغاثة �أ�شقائنا ال�سوريني كما �أدعوهم ملوا�صلة يد العون
لهم وامل�ساعدة.

كما �أدعو الأطراف الأخرى والفرقاء يف �سوريا �إىل �أن ي�ضعوا ن�صب �أعينهم م�صري
وطنهم و�سالمة �شعبهم فوق �أية اعتبارات �أخرى متمنياً لهذا امل�ؤمتر كل التوفيق وال�سداد
ليعود الأمن واال�ستقرار لربوع �سوريا ال�شقيقة.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أكرر ال�شكر ملعايل الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون
متمنياً مل�ؤمتركم التوفيق يف حتقيق الهدف الذي من �أجله عقد.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كما �أتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف توفري الدعم لأ�شقائنا من م�ؤ�س�سات
�إقليمية ودولية.
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
�إن املجتمع الدويل اليوم �أمام م�س�ؤولية تاريخية و�أخالقية و�إن�سانية وقانونية تتطلب
منا جميعا ت�ضافر اجلهود والعمل الد�ؤوب للو�صول �إىل حل ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء
�شعب ب�أكمله ويحفظ كيان بلد ون�صون فيه االمن وال�سالم الدوليني.
وحيث �أننا نقف على �أبواب انعقاد م�ؤمتر جنيف الثاين ومن هذا املنرب �أدعو جمل�س
الأمن الدويل وهو اجلهة املناط فيها حفظ االمن وال�سلم الدوليني وال�سيما الدول دائمة
الع�ضوية فيه �إىل ترك خالفاتها واختالفاتها جانباً والرتكيز على و�ضع حل لهذه الكارثة
التي طال ا�ستعارها وتو�سعت �آثارها لي�س على املنطقة فح�سب و�إمنا العامل ب�أ�سره ليعيدوا
لهذا املحفل الدويل م�صداقيته وقدرته على اال�ضطالع مب�س�ؤولياته التاريخية.
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ترتبط دولة الكويت بعالقات وعرى وثيقة مع جاراتها العربية قوامها التكافل
والتعاون ،لتحقيق ما فيه خري للأمة العربية والإ�سالمية ،وعليه فقد ّ
جتلى حر�ص
حكامها و�شعبها على تر�سيخ مبادئ ح�سن اجلوار ومقابلة الإ�ساءة بالإح�سان يف �أ�سمى
معانيها يف عالقتها مع �شقيقتها العراق.
لذا حتاملت الكويت على جراحها و�شرعت بتحمل م�س�ؤولياتها القومية �إمياناً منها
ب�أهمية وحدة ال�صف العربي وتالحم �شعوب املنطقة وت�ضامنهم .وتفاعلت الكويت حتت
القيادة الر�شيدة حلكامها مع معاناة ال�شعب العراقي بعد حترير بالدهم من جور الطاغية
�صدام ح�سني وزبانيته وعملت على دعم عمليات �إعادة �إعمار العراق والتخفيف من معاناة
ال�شعب العراقي.
وقد القى موقف الكويت اال�ستثنائي ا�ستح�ساناً و�إعجاباً عامليني حتى �أن نائب م�ساعد
وزيرة اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط الأ�سبق جيم�س جيفري الذي كان يزور
الكويت يف �إطار جولة للمنطقة يف نوفمرب  2006كان قد و�صف الكويت باجلار الطيب
للعراقيني ،م�ضيفاً �أن «الواليات املتحدة ت�أمل من اجلميع �أن يقوموا بنف�س الدور الذي
د�أب الكويتيون على القيام به يف م�ساعدة العراق» .وامتدح جيم�س كذلك انخراط اجلانب
الكويتي يف عدد من امل�شاريع التي تعنى ب�إعادة �إعمار العراق وامتدح تقدميها للم�ساعدات
الإن�سانية والإمدادات ال�ضرورية لل�شعب العراقي.
وعليه فقد خ�ص�ص هذا اجلزء من الكتاب ال�ستعرا�ض بع�ض �صور الدعم الذي قدمته
دولة الكويت منذ تويل �أمري الإن�سانية ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح مقاليد احلكم
وحتى وقتنا هذا ،فقد تنوعت امل�ساعدات الكويتية يف م�صدرها وكنهها عالوة على اتخاذها
�أ�شكاال متعددة منها العينية واملالية واخلدمية ...الخ.
تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية
حذا �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حذو �سلفه
املغفور له ال�شيخ جابر الأحمد متمماً ومكم ً
ال بذلك م�سرية البذل والعطاء الذي عرفت به
دولة الكويت منذ ن�ش�أتها.
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وجاءت املبادرة الأمريية ال�سامية بت�سوية ديون اخلطوط اجلوية العراقية يف �أكتوبر من
عام  2012لترتجم ذلك النهج .ففي  23اكتوبر ن�شرت اجلريدة الر�سمية )الكويت اليوم( مواد
املر�سوم الأمريي لقانون رقم  23ل�سنة  2012باملوافقة على اتفاق ت�سوية بني حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية العراق مت التوقيع عليه يف الكويت يف  18يوليو من العام ذاته.
ون�صت املادة الثانية على �أن يقوم الوزراء بتنفيذ هذا املر�سوم بقانون كما ن�صت على
عر�ضه على جمل�س الأمة .وجاء يف املذكرة الإي�ضاحية تكليف وزارة املوا�صالت الكويتية
«ببذل جهودها لقيام اخلطوط اجلوية الكويتية بت�سوية مطالباتها على �شركة اخلطوط
اجلوية العراقية وغريها من امل�ؤ�س�سات العراقية ت�سوية ودية نهائية».

ويف  27فرباير � 2006أمر �أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد ال�صباح بتخ�صي�ص مبلغ
ع�شرة ماليني دوالر �أمريكي لإ�صالح الأماكن املقد�سة على �أن يتم تخ�صي�ص خم�سة ماليني
دوالر لإ�صالح القبة واخلم�سة ماليني الأخرى لإ�صالح امل�ساجد املت�ضررة .و�أكد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الأمة �آنذاك حممد �ضيف اهلل �شرار على �أن التربع �أتى «تعبرياً عن ت�ضامن ال�شعب
الكويتي مع الأً�شقاء العراقيني ودعماً جلهود املخل�صني يف تر�سيخ وحدتهم الوطنية».

ون�ص البند الثاين على �إيعاز الطرفني �إىل حماميهم الدوليني بت�أجيل ال�سري يف الدعاوى
والإجراءات الق�ضائية املتعلقة باملطالبات املذكورة يف البند الأول حلني ا�ستكمال اجراءات
الت�سوية النهائية� .أما البند الثالث فقد حدد مبلغ الت�سوية والبالغ قدره  500مليون دوالر
�أمريكي يدفع على مرحلتني .وق�ضى البند الرابع بتويل كل من وزارة املوا�صالت الكويتية
ووزارة النقل العراقية كافة االجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ االتفاق خالل مدة �أق�صاها
ثالثة �أ�شهر من تاريخ التوقيع عليه بينما اعترب البند اخلام�س اتفاق الت�سوية املوقع بني
الطرفني بتاريخ  14مار�س  2012الغياً ودون �أي �أثر قانوين.
وجاء ت�صويت جمل�س الأمة يف  22يناير  2013مبوافقة  46ع�ضوا من �أ�صل احل�ضور
وعددهم  48ع�ضوا فيما امتنع ع�ضوان عن الت�صويت على املر�سوم ،وبذلك طوت
الدولتان هذا امللف العالق لتفتحا بذلك �صفحة جديدة م�شرقة يف تاريخ العالقات
الثنائية يف املجال اجلوي.
تعزيز وحدة الصف العراقي

وقد القى التربع الكويتي �أ�صداء طيبة من اجلانب العراقي على امل�ستوى ال�شعبي
والر�سمي والذي قدر بدوره حر�ص اجلانب الكويتي على وحدة وا�ستقرار العراق ،حيث
�أ�شاد رئي�س الوقف ال�سني بالعراق احمد عبدالغفور ال�سامرائي باملكرمة االمريية متعهدا
ببذل اجلهود الرامية اىل الق�ضاء على الطائفية والفرقة.
عالج المصابين العراقيين في الكويت

تنوعت املبادرات الأمريية ال�سامية ،ون�ستذكر منها ما �أريد به تعزيز الوحدة واللحمة
بني �أطياف ال�شعب العراقي بعد �أن نخر النف�س الطائفي بني �صفوفه وا�ستهدف �ضعاف
النفو�س من متطرفني و�إرهابيني الأماكن املقد�سة ،واختاروها لتكون م�سرحاً جلرائمهم
الهوجاء ،ودمرت على �إثرها قبة مرقد الإمامني علي الهادي وح�سن الع�سكري �إ�ضافة اىل
م�ساجد �أخرى يف مدينة �سامراء.

مل تدخر الكويت جهداً يف م�ساعيها الإن�سانية الرامية �إىل خدمة ال�شعوب ال�شقيقة
منها وال�صديقة؛ لذا �أخذت م�ساعدتها الإن�سانية عدة �أ�شكال ت�ستجيب من خاللها لنداءات
املت�ضررين وتعمل على التخفيف من معاناتهم .ومن ذلك املنطلق جاءت التوجيهات الأمريية
ال�سامية يف �أكرث من منا�سبة لترتجم ذلك النهج من خالل معاجلة عدد من املر�ضى
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وامل�صابني العراقيني يف امل�ست�شفيات الكويتية وتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة لعالجهم
وال�سهر على راحتهم حتى يتماثلوا لل�شفاء.
ومثال ذلك ا�ستئ�صال ورم كبري من مخ حدث عراقي يبلغ  15عاماً يف م�ست�شفى ابن
�سينا يف الكويت بعدما عجز الأطباء يف م�ست�شفى بغداد عن ا�ستئ�صاله؛ نظراً ل�ضعف
الإمكانات وعدم توفر املعدات الالزمة لذلك.
وكان العراقي �ستار مو�سى عبود يعاين من �صداع �شديد عالوة على تعر�ضه �إىل
�أعرا�ض جانبية منها� ،ضمور يف النمو و�ضعف يف الب�صر والذي حمل �أطباءه يف العراق اىل
�إخباره ب�ضرورة اجراء عملية ا�ستئ�صال الورم خارج العراق .لذا جل�أ والد �ستار �إىل الأمم
املتحدة والتي تقدمت بدورها بطلب �إىل الكويت لإجراء العملية يف م�ست�شفياتها ورحبت
الأخرية بالطلب وتكللت العملية بالنجاح.
ويف �سبتمرب  2009وجه �صاحب ال�سمو �أمري البالد بعالج  17جريحاً عراقياً �أ�صيبوا
يف تفجريات �إرهابية يف بغداد .وقامت طائرة ع�سكرية كويتية بنقل امل�صابني وعملت
مركبات الطوارئ على نقلهم اىل امل�ست�شفيات التخ�ص�صية الكويتية حيث تفاوتت �إ�صابتهم
من خفيفة اىل متو�سطة و�شديدة .وثمن القائم ب�أعمال �سفارة العراق امل�ؤقت حممد عي�سى
عزاوي مبادرة �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح جتاه ال�شعب العراقي،
م�شيداً بالقيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ودعمه لل�شعب العراقي.

وتكرر امل�شهد مرة �أخرى يف دي�سمرب من العام ذاته ،حيث ا�ستقبلت الكويت  20م�صاباً
عراقياً للعالج يف م�ست�شفياتها بنا ًء على توجيهات �أمريية بنقلهم وتقدمي كافة الت�سهيالت
الطبية والرعاية الطبية لهم اىل حني ا�ستكمال �شفائهم واالطمئنان على �أو�ضاعهم ال�صحية
ّ
و�شخ�صت معظم الإ�صابات على �أنها �إ�صابات بليغة.
و�شهد �شهر �أغ�سط�س من العام  2010ا�ستقبال الكويت ع�شرة م�صابني عراقيني نتيجة
للتفجريات الإرهابية التي تعر�ضت لها مدينة الب�صرة العراقية بعد توجيه �صاحب ال�سمو
�أمري البالد بعالجهم وجاءت املبادرة لت�ساهم يف التخفيف من معاناة ال�شعب العراقي
ال�شقيق .و�أ�شادت ال�سفارة العراقية مببادرة �سمو الأمري والتي حتمل كل معاين املحبة
والأخوة واملوا�ساة ل�شعب العراق ،كما �أ�شادت بدور الأجهزة املختلفة كوزارات اخلارجية
والداخلية وال�صحة على تقدميها كافة الت�سهيالت ال�ستقبال اجلرحى العراقيني
ومرافقيهم.
دعم الالجئين العراقيين
جبل ال�شعب الكويتي حكاماً وحمكومني على م�ساعدة املحتاجني ومن جارت عليهم
ظروف احلياة و�أحداث الدهر ،ويغذي هذا احل�س الإن�ساين عوامل عدة منها القيم العربية
والإ�سالمية كال�شهامة والنخوة ون�صرة املظلوم؛ لذا جتد الكويت �سباقة يف هذا املجال.
وعن م�ساهمات الكويت الإن�سانية ،قال املمثل الإقليمي للمفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �أحمد عبد الوهاب جبارة اهلل
خالل زيارته للكويت يف يناير  2007ان الكويت «ظلت يف املقدمة» يف ما يتعلق باال�ستجابة
للنداءات التي توجهها املفو�ضية للتعامل مع الأو�ضاع الطارئة والأو�ضاع االن�سانية التي
حتدث يف مواقع خمتلفة يف العامل كما و�صف الكويت ب�أنها �شريك «مهم» للمفو�ضية
الإن�سانية.
وي�أتي دعم الكويت املايل واملعنوي لالجئني العراقيني املهجرين من م�ساكنهم ليعك�س
بذلك �صورة �أخرى من �صور التكاتف واللحمة بني ال�شعبني ال�شقيقني .لذا حر�صت الكويت
على التربع للمنظمات الدولية املعنية ب�ش�ؤون الالجئني مثل )الأونروا( و )او�شا( ل�ضمان
احلياة الكرمية لالجئني العراقيني و تخفيف معاناتهم.

- 112 -

- 113 -

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ...قائد إنساني

ون�ستعر�ض هنا �صور ًا من التربع الكويتي الكرمي لالجئني العراقيني:
يف ابريل  2008تربعت الكويت مببلغ مليون دوالر ملفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني لدعم عمليتها يف م�ساعدة الالجئني يف العراق،بهدف تخفيف معاناة امل�شردين
داخل العراق والذين يفتقرون �إىل �أب�سط االحتياجات من غذاء وم�أوى و�صحة وتعليم.
ويف نوفمرب عام � 2010أعلنت الكويت تقدميها مليون دوالر ملفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني لكي تنفقه داخل العراق على «امل�شردين �أو من ا�ضطرتهم الظروف
والأو�ضاع الأمنية �إىل النزوح �إىل �أماكن �أخرى داخل العراق .كما �شددت الكويت �أثناء
اجتماع اللجنة االجتماعية والإن�سانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم املتحدة الـ
 65على ل�سان ال�سكرتري الثالث ح�سن �شاكر �أبو احل�سن على �أهمية اجلانب الإن�ساين يف
م�شكلة النازحني العراقيني وتوفري احلماية لهم وتلبية احتياجاتهم و�ضمان �أمنهم و�أكدت
على �أنها م�س�ؤولية م�شرتكة بني الدول واملجتمع الدويل.
ويف ظل تزايد �أعداد النازحني داخل املدن العراقية وتدهور �أو�ضاعهم نتيجة لل�صراع
الدائر يف العراق تقدمت الكويت يف  11يوليو  2014بتربع �سخي للمفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني يف االمم املتحدة بلغ ثالثة ماليني دوالر لعملياتها الإن�سانية يف العراق.
ولقيت اخلطوة ا�ستح�ساناً وثناء عامليني ،و�أكدت م�س�ؤولة الإغاثة االن�سانية يف الأمم
املتحدة فالريي �آمو�س �أن التربع �سي�ساعد جمتمع العمل الإن�ساين يف العراق على تو�سيع
نطاق جهود الإغاثة لدعم الأ�سر النازحة واملجتمعات امل�ضيفة.
وامتدح املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أنطونيو غوتريي�س اخلطوة
و�أعلن عن تقدير املفو�ضية للدعم الكويتي ،م�ضيفاً ب�أن «التربع لعمليات املفو�ضية الإن�سانية
يف العراق والذي ي�أتي يف �شهر رم�ضان الكرمي �سي�ساهم بال �شك يف توفري املواد الإغاثية
الإن�سانية العاجلة التي يحتاجها النازحون داخلياً» ،خا�صة و�أن موجة العنف الأخرية يف
العراق �أثرت يف حياة ما يقارب  5.1ماليني �شخ�ص جراء النزوح الداخلي والفرار �إىل
الدول املجاورة ح�سب ما �أ�شارت �إليه املفو�ضية.
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بناء مستشفى الكويت في البصرة
�أعلنت الكويت يف يناير  2010على ل�سان نائب رئي�س جمل�س الوزراء و وزير اخلارجية
ال�شيخ الدكتور حممد �صباح ال�سامل ال�صباح عن تربعها ب�إن�شاء م�ست�شفى الكويت يف
الب�صرة ملعاجلة املواطنني العراقيني واملقيمني على �أر�ضها ،كما �أعلن النائب الأول ملحافظ
الب�صرة نزار ربيع اجلابري عن تخ�صي�ص �أر�ض ف�ضاء يف �أف�ضل مواقع حمافظة الب�صرة
لبناء امل�ست�شفى ،و�شكر القيادة ال�سيا�سية لدولة الكويت مواقفها الدائمة يف م�ساعدة ابناء
ال�شعب العراقي ودورها يف رفع املعاناة عن جميع العراقيني.
وقد �أ�شار التقرير ال�صادر عن منظمة ال�صحة العاملية يف � 12أغ�سط�س � 2014إىل
ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع ال�صحية يف العراق مع زيادة �أعداد الأقليات النازحة ،ي�صاحبها
نق�صان حاد يف كمية الأدوية والعالجات لدى احلكومة العراقية.
مركز العمليات اإلنسانية
�صدر قرار جمل�س الوزراء الكويتي يف يناير من العام  2003بتكليف مركز العمليات
الإن�سانية بقيادة الفريق املتقاعد علي امل�ؤمن للتعامل مع التبعات الإن�سانية التي تخلفها
حرب حترير العراق من خالل التن�سيق بني املنظمات الإن�سانية التابعة للأمم املتحدة
وغريها من املنظمات احلكومية والأهلية من داخل الكويت .وقد مت �إغالق املركز عدة
مرات ويعاود ن�شاطه كلما ا�ستدعى الو�ضع الإن�ساين يف العراق ذلك.
وعن بدايات املركز �أو�ضح امل�ؤمن �أن املركز كان ي�ست�ضيف حوايل  65منظمة وجمعية
نظرا للموقع اجلغرايف الذي يربط الكويت بالعراق وكانت الكويت توفر كل االمكانات
املطلوبة ليت�سنى لهم القيام بدورهم وتقدمي الدعم وامل�ساعدات للعراق.
وعكف املركز على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب العراقي مب�ساندة الوحدات
املدنية يف قوات التحالف و�سط ظروف �أمنية ا�ستثنائية يف العراق ،وا�ستطاع املركز الو�صول
اىل �أغلب املناطق العراقية يف غ�ضون �أربع �سنوات من افتتاحه وحظي املركز مب�ساندة
جمعية الهالل الأحمر العراقية وم�س�ؤويل بع�ض املحافظات العراقية وقوات التحالف.
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وكان دور املركز يقوم على م�ساعدة املنظمات العاملية التي تعنى بال�صحة والعالج على
�إي�صال املري�ض �إىل الكويت وامل�ساعدة يف �إجراءات ال�سفر �إىل حني نقله �إىل الدولة التي
�سيعالج فيها كالواليات املتحدة والنم�سا و بريطانيا و اليابان و غريها بعد موافقة املنظمة
املعنية بدفع نفقات العالج .فقد قام املركز على تن�سيق �إجراء عدد من العمليات اجلراحية
لثالثة �أطفال عراقيني مر�ضى يف اخلارج يف عام 2007؛ الأوىل هي عملية ملعاجلة عيب
خلقي يف املثانة لطفل يبلغ ثماين �سنوات و�أخرى ال�ستئ�صال ورم كبري خارج الوجه لر�ضيعة
تبلغ � 11شهرا والأخرية عملية ملعاجلة عيب خلقي يف القلب لر�ضيع يبلغ �أ�شهراً.

وقد جتاوز دور املركز امل�ساعدات العينية اىل امل�شاريع اخلدمية والتنموية ك�إن�شاء
وحدات توليد الطاقة الكهربائية وحمطات تنقية املياه وخمابز يف مناطق متفرقة من
العراق .وذكر امل�ؤمن يف لقاء مع �صحيفة «اجلريدة» بتاريخ � 22أكتوبر  2007ب�أن امل�شاريع
وامل�ساعدات التي قدمت من خالل املركز تقدر مبليار دوالر ،حيث �إن ثلثها كان م�صدره
من الكويت والبقية من م�صادر عاملية حكومية و�أهلية حيث قدم جزء منها للهالل الأحمر
العراقي واحلكومة العراقية ومنها ما خ�ص�ص للم�شاريع ال�سكنية وال�صحية ،عالوة على
توزيع ق�سم منها على عدد من اجلهات العراقية الر�سمية والأهلية وحتى االفراد.

وتكفلت دولة الكويت كذلك بالتن�سيق مع املركز بعالج بع�ض احلاالت احلرجة والطارئة،
حيث نظم املركز برناجماً لعالج عدد من املر�ضى العراقيني داخل امل�ست�شفيات الكويتية من
بينهم طفل يبلغ �ست �سنوات يعاين من عيب خلقي والعديد من احلاالت الأخرى.

وقد حظي املركز باهتمام و�إعجاب عاملي نظري م�ساهمته اجلليلة يف جمال العمل
الإن�ساين و مت تكرمي املركز يف نوفمرب  2006من قبل جمعية ال�صحافيني يف الأمم املتحدة
خالل حفل عر�ض فيه فيلم )ال�سري بدون خوف( الذي ت�ضمن م�شاهد من جمهود منظمة
)ال�صندوق العاملي للإغاثة الطبية( الذي �شمل بدوره جهود مركز العمليات االن�سانية
الكويتي.

من جانب �آخر ،قام املركز بتدريب عراقيني خارج موطنهم يف املجال ال�صحي كما نظم
عدداً من امل�ؤمترات للحروق والإ�صابات الطبية والأطباء البيطريني وغريها.
وعمل املركز كذلك على �إر�سال امل�ساعدات الطبية والعينية �إ�ضافة �إىل نقل امل�ساعدات
املقدمة من املنظمات العاملية وتو�صيلها اىل العراق؛ وذلك نظراً لعدم ا�ستتباب الأمن
بالعراق الأمر الذي دفع بالعديد من املنظمات الإن�سانية �إىل االبتعاد عن العراق لتحولها
�إىل منطقة خطر.

و�أ�شادت رئي�سة ال�صندوق الي�سا مونتانتي بدور دولة الكويت الزاخر يف جمال العمل
الإن�ساين عامة والعراق ب�صفة خا�صة وباجلهد املقدم للمنظمات غري احلكومية من خمتلف
بلدان العامل وبالأخ�ص يف جمال الطفولة وذوي االحتياجات اخلا�صة.

ويف �أكتوبر � 2006أر�سل املركز �إىل العراق «مئات املجموعات» من املواد الطبية التي
ت�ستخدم كمجموعة ا�سا�سية للتدريب يف اال�سعافات االولية ،كما �أر�سل يف دي�سمرب �شحنة
م�ساعدات طبية بقيمة � 400ألف دوالر اىل الفلوجة.
وعمل املركز على توزيع  2000كر�سي للمقعدين يف خمتلف انحاء العراق يف �أوائل العام
 ،2007كما �أعلن املركز يف �أكتوبر من العام نف�سه ا�ستالمه كرا�سي للمقعدين قدمتها منظمة
)فري ويل �شري مي�شن( ولوازم مدر�سية و�ألعاباً قدمتها منظمة )اوبريي�شنايراكي�شيلدرن(
وحاويـــة مـــالب�س ولوازم ريا�ضيــــة ومنزلية وبطانيـــات ومـــواد �صحية تربعت بها منظمة
)اوبريي�شن جيف( ليتم توزيعها على اجلهات املعنية يف العراق،
�أما منظمة )غلوبال اوبريي�شينز( ف�سلمت مركز العمليات االن�سانية ثالث حاويات يف
�سبتمرب ،ليقوم املركز بتوزيعها على كلية الطب يف الب�صرة وال�سليمانية.
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