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لدى مناقشة األوضاع في مجلس األمة كــلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
ةللشعب الفلسطیني الشقیق في قطاع غزالمأساویة

2009ینایر14

الموقراألمةالكریم رئیس مجلس األخمعالي 
المحترمین أعضاء المجلس  اإلخوة

العدوان اإلسرائیلي الھمجي تعتبر جریمة في نتیجةن من لفلسطینیوالتي یعیشھا أشقاؤنا اإن المأساة اإلنسانیة
حق البشریة جمعاء ، وال یمكن للضمیر العالمي القبول بھا أو السكوت علیھا تحت أي ظرف أو أي ذریعة ، 

دا مطالبتھا للمجتمع فإنھا تؤكد مجدالفلسطیني الشقیق والتزاما من دولة الكویت بمسؤولیاتھا تجاه الشعب 
الدولي بتحمل مسؤولیاتھ والتحرك العاجل والسریع من اجل وقف الھجمات اإلسرائیلیة الوحشیة ضد 

.المواطنین الفلسطینیین األبریاء 

بإدانة وشجب غزةلقد قامت دولة الكویت ومنذ بدایة العدوان اإلسرائیلي على األشقاء الفلسطینیین في قطاع 
المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضویة في مجلس األمن بالتحرك الفوري ومطالبةبشعة تلك الجرائم ال

.والفعال لردع إسرائیل ووقف اعتداءاتھا الوحشیة على الشعب الفلسطیني 

حفظھ ،الجابر الصباحاألحمدوبناء على توجیھات سامیة من حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ صباح 
لتلقي العالج الالزم نالفلسطینییاإلخوةعن استعدادھا التام الستقبال الجرحى من أعلنت الكویت، ه اهللا ورعا

.ھاوتوفیر الرعایة الصحیة لھم في مستشفیات

تخفیف المعاناة التي لومواد غذائیة إسعافجوي یحمل مساعدات طبیة وسیارات أسطولبتخصیص كما قامت 
تسھیل عملیات جمع وإرسال المساعدات اإلنسانیة التي تقدمھا ، إضافة إلى زةفي قطاع غناؤأشقایواجھھا 

في مواجھة العدوان ، وأود ھنا نجمعیة الھالل األحمر الكویتي واللجان الشعبیة لمساندة األشقاء الفلسطینیی
ن أجل إیصال أن أشید بدور جمھوریة مصر العربیة الشقیقة على كافة التسھیالت والمساعدات التي قدمتھا م

.قوافل اإلغاثة الكویتیة إلى قطاع غزة 
متابعة تطورات األوضاع الخطیرة بوانطالقا من حرص واھتمام حضرة صاحب السمو أمیر البالد رعاه اهللا 

والمأساویة التي یواجھھا أبناء الشعب الفلسطیني فقد احتلت تلك األحداث حیزا كبیرا من مشاغل واھتمامات 
قادة الدول الشقیقة والصدیقة في معخالل اللقاءات واالتصاالت التي یجریھا منالیومیة حفظھ اهللا سموه 

.في قطاع غزة لوقف نزیف الدم محاولة جادة 

ویتطلع صاحب السمو أمیر البالد حفظھ اهللا إلى لقاء أشقائھ أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول 
خالل القمة العربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة التي تستضیفھا الكویت األسبوع المقبل العربیة الشقیقة 

وبحثھم من اجل اھتمامھم في مقدمة، حیث ستكون االعتداءات اإلسرائیلیة على الشعب الفلسطیني الشقیق
.إنھاء ھذه المأساة اإلنسانیة 

اإلخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة المحترمین

د ضد ساھمت دولة الكویت وبشكل فاعل في الجھود المبذولة لوضع حد لالعتداءات الوحشیة اإلسرائیلیة لق
الشعب الفلسطیني من خالل مشاركتھا في اللقاءات العربیة واإلقلیمیة والدولیة ومن بینھا االجتماع الوزاري 

وزاریة عربیة إلجراء االتصاالت لجامعة الدول العربیة الذي عقد بالقاھرة مؤخرا وأسفر عن تشكیل لجنة
.الالزمة مع الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي 
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.ھذه الجھود عن إصدار مجلس األمن لقرار یدعو من بین أمور أخرى لوقف فوري إلطالق النارأسفرتوقد 
الدول المعنیة كما استمرت الجھود الدبلوماسیة الكویتیة وعلى كافة المستویات في إجراء االتصاالت مع

لتأكید على الدولیة المعنیة بعملیة السالم لوخاصة الدول األعضاء في مجلس األمن وأعضاء اللجنة الرباعیة 
ضرورة اتخاذ اإلجراءات السریعة لردع العدوان اإلسرائیلي ووضع حد لحرب اإلبادة التي تقوم بھا إسرائیل 

.ضد األشقاء في قطاع غزة 

مجلس األمة المحترمیناإلخوة رئیس وأعضاء

إن دولة الكویت إذ تؤكد أن ما یجري على أراضي قطاع غزه من جرائم وحشیة ھو بمثابة إرھاب تقوم بھ 
إسرائیل ضد مواطنین أبریاء فإنھا تجدد دعوتھا للمجتمع الدولي أن یتحمل مسؤولیاتھ ویضع حدا لھذه المأساة 

.نیون في قطاع غزة اإلنسانیة التي یتعرض لھا األشقاء الفلسطی

ومساندة قضیتھم العادلة والعمل من أجل تحقیق سالم نكما نؤكد على أننا سنواصل دعمنا ألشقائنا الفلسطینیی
.عادل وشامل ودائم في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطینیة على أراضیھا وعاصمتھا القدس 

،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 


