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 :على هامش ازمة اخلليج

  الفلسطيني بين املطرقة والسندان

  *أنيس فوزي قاسم

  

وهي  م؛اسبتمبر، حيث امضيت فيها تسعة أي / عدت من زيارة للكويت يف أواسط أيلول  
وما شاهدته . أغسطس املاضي/ آب  أول زيارة يل منذ اجتاح اجليش العراقي الكويت يف مطلع

ذ ليس يف وسع ا ات التي نشأ جيلنا عليها، بل يقوّضها من أساسها؛وعلمته وسمعت به يهز املعتقد
ارتكب مثل هذا اخلطأ، فما كان من  وإنْ. يجتاح بلدا عربيا آخر عربياا العقل ان يتصور ان جيش

  .من خطأ اىل خطيئة لاملأمول ان يتحوّ

الع س فيها من اقتوما أصاب النا. ان ما أصاب الكويت كبلد عربي من اجتياح وضمّ  
تغطيته بأصوات الطبول التي تقرع صباح مساء عن التصادم مع قوى  وتشتيت، ال يمكن

االمبريالية، واعادة توزيع الثروة، وتخلّف حكام دول اخلليج، ونهب النفط العربي، وغير ذلك من 
فلم تكن هذه الشعارات أساس االجتياح العسكري للكويت، واملذكرة العراقية الرسمية . الشعارات

  .لتي قدمت اىل جامعة الدول العربية مل تأت اىل ذكر اي من هذه األسبابا

، كانت ان املآسي التي حلّت بالناس القاطنين ارض الكويت، من كويتيين وغير كويتيين  
وبادئ ذي بدء، فقد تمّ تقويض حق تقرير املصير للشعب الكويتي . شاملة ومتنوعة ومتدرجة

جيل واقعة للتاريخ ستظلّ امثولة للشعوب األخرى، وهي ان القوات وال بدّ من تس. وتدمير مؤسساته
صريح بشأن  ن معها، وهذا استفتاء شامل واعالنالعراقية مل جتد كويتيا واحدا راغبا يف التعاو

  .تمسك شعب الكويت بحق تقرير مصيره

بر منهم لقد تمّ اقتالع مئات اآلالف من العاملين وتشتيت عائالتهم، مما اضطر القسم األك  
ومن دون االنتقاص من آالم هؤالء ومآسيهم، أود التعرض هنا ملا أصاب . اىل العودة اىل أوطانه

وما . موجودة هناك من غير الكويتيين الفلسطينيين القاطنين يف الكويت، وهم أكبر واقدم جالية
أولهما ان : نينلسببين اث ا يف الوضع القائم يف الكوتي إالّكان لهؤالء الفلسطينيين ان يتميزو

األغلبية العظمى منهم ال تملك حق العودة اىل الوطن األصلي، وان لقسم منهم مشكالته املضاعفة 
بحكم انه يملك وثائق سفر عربية ـ وسوف نرى سلبيات ذلك؛ وثانيهما ان هؤالء يتعرضون لهجوم 

  .عنيف من بعض الرموز الكويتية والعربية

                                                            

  :االنكليزية، ب"الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي"رئيس تحرير  *
 (The Palestine Yearbook of International Law).  
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ن غزو الكويت يني، ال بدّ من تأكيد ان ما جنم عالفلسطوقبل الدخول يف تفصيالت الوضع   
من وجود القوات األميركية والقوات املتحالفة معها على األراضي العربية يف شبه اجلزيرة العربية 

من العمل على إنهاء هذا الوجود،  دّوال ب. هو ردّة يف غاية اخلطورة على مستقبل الشعوب العربية
 جليش العراقي يظل يف النهاية جيشا عربيا، والواجب الوطني يقتضيتأكيد ان ا كما ال بدّ من

وفوق هذه وتلك، فإن استعادة حق تقرير . احلفاظ عليه ومساعدته يف التخلص من مأزق الكويت
. املصير للشعب الكويتي هي واجب عربي، بل هي فرض عين على كل عربي وال سيما الفلسطينيين

 ىل بين العرب ألن يقف يف وجه تشتيتطويلة واملريرة هو األوْ فالفلسطيني بعد جتربة شتاته ال
  .شعب آخر، وإال صادر حقه القانوين واخللقي يف املطالبة بحق تقرير مصيره على ترابه الفلسطيني

ان وضع الفلسطيني يف الكويت احملتلة هو الوضع ذاته الذي عاشه الفلسطيني يف العامل   
تقع أزمة داخلية يف قطر عربي او تقع ازمة عربية بين قطرين  فما ان. العربي عبر أعوام شتاته

زّج ويُ . عربيين حتى يجد الفلسطيني نفسه بين مطرقة الطرف األول وسندان الطرف الثاين
ال تنتهي وال  لتي، مثلها كمثل الصحراء العربية،بالفلسطيني او يُستدرج يف هذه النزاعات العربية ا

، ويحارب يف الفلسطيني ماديا وخلقياوهكذا يتم استنزاف . ابطتعرف حدودا او معايير او ضو
  .ه، ويضطر اىل الرحيل مرة تلو األخرىمعاش

نفسه يف عين وما ان اجتاحت القوات العراقية األراضي الكويتية حتى وجد الفلسطيني   
وقبل ان يهدأ غبار املعركة كان بعض الكويتيين يكيلون ابشع التهم اىل . العاصفة فجأة

وما ان بدأت سلطات الغزو تمارس . لفلسطيني كما لو انه كان رأس احلربة يف العدوان على وطنهما
وهكذا وقع . صالحياتها حتى جردت الفلسطيني ـ عمليا ـ من كل مستحقاته ومدخراته واستثماراته

وما ان تمحور العرب . الفلسطيني بين مطرقة الكويتيين وسندان العراقيين من حيث ال يحتسب
حول قطبي األزمة، حتى وجد الفلسطيني نفسه بين مطرقة املعارضين لغزو الكويت وسندان العرب 

  .الذين، وإنْ مل يؤيدوا الغزو، انغمسوا يف نتاجه من دون أسبابه

لقد أعلنت املقاومة الوطنية الكويتية مبدأ مقاطعة أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة،   
وردا على . اخلاص يع موظفي الدولة والعاملين يف القطاعووجهت نداءات يف هذا الشأن اىل جم

ذلك، أعلنت السلطة العراقية يف الكويت ان على جميع العاملين يف اجهزة الدولة ان يلتحقوا 
ى وجر. ر مستحقاتهممفصولين، وتصادَ اسبتمبر، وإال اعتبرو/ بأعمالهم اعتبارا من أول أيلول 

دت دورة االمتحانات التكميلية لطالب الثانوية يف الكويت عق اول اختبار قوة بين الطرفين حين
وعلى الرغم من تهديدات املقاومة الكويتية فقد ذهب بعض املدرسين ـ . سبتمبر/ يف أوائل أيلول 

  .ومعظمهم من الفلسطينيين ـ اىل مدارسهم، وسقط منهم اربعة قتلى، بينهم مدرِّسة، على يد املقاومة

ال يستطيع ان يتحمل الذي امضى ثالثين عاما تقريبا يف اخلدمة ان املوظف الفلسطيني    
ومل يصدر عن حكومة املنفى الكويتية تعهد . شارف على سن التقاعدمصادرة مستحقاته بعد ان 
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وما يضاعف مأزق . يف اجهزتها بضمان مستحقاتهم ان هم مل يلتحقوا بوظائفهم للعاملين
سفر صادرة عن السلطات املصرية او السورية او  الفلسطيني حدّة انه إذا كان يحمل وثيقة

فانه ال يستطيع ذلك قبل احلصول على إذن من ) او غزة عبر مصر(اللبنانية، وأراد العودة اىل مصر 
ومع . األجهزة املصرية التي ال تستجيب لطلبه قبل مرور ثالثة أشهر، حتى يف األحوال العادية

أراد العودة  وه وإنْ. بح تقديم الطلب ضربا من االستحالةاغالق السفارات األجنبية يف الكويت يص
الكويتية يف وهكذا تستمر املطرقة . اىل سوريا او لبنان، فسوف يواجه بتهمة الوالء لياسر عرفات

  .تطاول عليه بعض العناصر الكويتية بالسب والشتم والتجريحدق جسم الفلسطيني، وي

وخشونة؛ فما ان استتب األمر لسلطة الغزو حتى صرامة فهو ال يقل اما السندان العراقي   
فقد أعلنت هذه السلطة مساواة . اهل الفلسطينيمن االجراءات وقع عبؤها على كاتخذت سلسلة 

النقد الكويتي بالنقد العراقي، ثم أعلنت جتميد احلسابات يف املصارف، ثم سمحت بسحب ما 
تبدال النقد العراقي بالكويتي يف فترة ال دينارا كويتيا يف األسبوع، ثم امرت باس ٢٢٥مقداره 

أغسطس من / آب  ٢٣أكتوبر، ثمّ منعت من يخرج بعد / تتجاوز األسبوع األول من تشرين األول 
العودة، ثم منعت إخراج املمتلكات الشخصية والعائلية من الكويت، وإذا سمح باخراجها، يواجه 

  .باالضافة اىل اجراءات املصادرة العشوائية املغادرون عمليات االبتزاز على احلدود العراقية،

فهي وإنْ طالت الكافة فإن عبأها األكبر يقع . ان هذه االجراءات شديدة العنت واالجحاف  
فحتى لو افترضنا ان الدينار العراقي مساو يف قيمته السوقية للدينار . على كاهل الفلسطيني

فان الفلسطيني لن يتمكن من حتويل ) ان األول يساوي ُعشر الثاين وهناك فارق كبير، اذ(الكويتي 
ويستطيع الفلسطيني ان . مدخراته ومستحقاته خارج العراق والكويت بسبب قوانين النقد العراقية

يبيع أثاث منزله يف الكويت والعراق لكنه ال يستطيع اخراج ثمنه، وإذا حاول فقد يصادر على 
 صاحبه تهمة التخريب واالخالل باألمن االقتصادي للثورة، وقد وتوجه اىل احلدود العراقية

  .احلاالت يف أثناء وجودي يف نقطة احلدود العراقية شاهدت بعض هذه

غسطس، بتشتيت أ/ آب  ٢٣جراء العراقي، بعدم السماح ملن يخرج بعد وقد تسبب اال  
هم الصيفية يف عمان جازتكانت الزوجة واألوالد يمضون ااذ يف حين . عائالت فلسطينية عديدة

يلحق بعائلته، وال  ومستحقاته كيمثال، كان الزوج يف الكويت، فال هو قادر على ترك بيته 
، على غرار "ل العائالتملّ شم"وهكذا نشأت مشكلة . األوضاع تسمح بالتحاق العائلة بمعيلها

 ملّ "يجابه مشكلتي واصبح الفلسطيني . عائالت األراضي الفلسطينية احملتلة" شمل مل"مشكلة 
وقد خففت السلطات العراقية من وطأة هذا القرار . ى يف فلسطينإحداهما يف الكويت، واألخر": شمل

  .وسمحت بلم شمل العائالت يف غضون شهر واحد، إال ان املشكلة تظل قائمة بكل مضاعفاتها

سمى ازمة اخلليج ع دائرة األمل الفلسطيني على امتداد العامل العربي بسبب ما اصبح يسوتت  
فقد بدأ العرب اخلليجيون بممارسة أعمال الطرد املعلن والتضييق غير املعلن على . تضليال
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يف الصحف  يلهفاصتالفلسطينيين املوجودين على اراضيهم، وهو امر بات معروفا، وتنشر 
  .عربية" ترانسفير"وهكذا تنفّذ بحق الفلسطيني عملية . اليومية

لة، ويطالب بعض اجهزة االعالم املصرية بطرد الفلسطيني من وتلحق مصر بركب احلم  
ويعلن وزير الداخلية املصري ـ . مصر ومصادرة ممتلكاته، هكذا بصريح النص، وبالفم اململوء

ولن . لقي القبض على فلسطينيين أرسلهم العراق اىل مصر الرتكاب أعمال ارهابيةانه أ فجأة ـ
  . ـ بعد حلول فصل الشتاء ـ عبء ارتفاع أسعار النفطيكون مستغربا ان يحمّل الفلسطيني 

وحين يصل حد السكين اىل رقبة الفلسطيني على هذا النحو األغشى، يغدو التزام   
  .املوضوعية واحلياد ضربا من الترف الذي ال يُستساغ وسط هذا الركام من املظامل

خطىء يف خدمة يُ لتي تعبىء جماهيرها ضد الفلسطينيان بعض الرموز الكويتية ا  
الرموز ادرى بمصاحلها الوطنية، لكن من املهم تذكيرها  هذه ويف اية حال، فان. قضيته الوطنية

" الدول املضيفة"الكويت من  بأن الفلسطيني ـ بداية ـ مل يكن يف الكويت بصفة الجىء، ومل تكن
ى ـ طلبا للعمل ككل فقد ذهب الفلسطيني اىل الكويت ـ ودول اخلليج األخر. ين الفلسطينيينلالجئ

ويضاف اىل ذلك، ان الكويت ـ شأنها شأن لبنان ـ مل . الناس بمختلف أجناسهم ودولهم ومعتقداتهم
تعامل الفلسطيني معاملة استثنائية، ال من حيث قوانين العمل او االقامة وال من حيث قوانين 

ارية قد ُفصِّل على مقياس بل يمكن القول ان الكثير من تلك القوانين والقرارات الوز. التعليم
وقد تركت تلك السياسات آثارها النفسية والعائلية واملادية السيئة يف اجلالية . فلسطينيال

 والقرارت وآثارها السلبية، لكن يجب عدم وليس اجملال هنا لعرض تلك القوانين. الفلسطينية
  .اغفال هذه اجلوانب حين التطرق اىل فلسطينيي الكويت

سات، وال سيما مؤسسة مدعاة اىل االستهجان ألن مصر دولة مؤسصرية اشد واحلملة امل  
وعلى سبيل املثال، ما زال يف مصر مكاتب حماماة اجنبية . قرار باحلقوق املكتسبةالقضاء، واإلِ 

وحين صدر القانون املدين اجلديد وتمّ توحيد  .اخملتلط كانت تمارس احملاماة خالل فترة القضاء
لتلك املكاتب، وهي مكاتب حماماة فرنسية ملشرع املصري باحلقوق املكتسبة اعترف االقضاء، 

من هنا، فان التدهور الذي أصاب . مارس أعمالها وإنْ على نطاق ضيقوبلجيكية، وما زالت ت
وقد بدأ التدهور يف عهد الرئيس انور . حقوق الفلسطينيين املكتسبة يف مصر اصبح مثيرا للرعب

ل معاملة املصري يعامفقد كان الفلسطيني . يف عهد الرئيس حسني مبارك السادات، واخذ يتسارع
، ويف األنظمة اخلاصة ١٩٦٤لسنة  ٤٦املدنيين يف الدولة طبقا للقانون رقم  يف نظام العاملين

، ١٩٧١واعتبارا من سنة . والصيدليةاألسنان بمزاولة مهنة الطب والطب البيطري والتمريض وطب 
سُحب  ١٩٨٥ويف سنة . فألغي كل نص يساوي بين الفلسطيني واملصري بدأت مسيرة التراجع،

احلق املمنوح للفلسطيني يف تملك األراضي الزراعية، وكان على أولئك الذين تملكوا مثل هذه 
ثم صدر قرارا . تصفية أمالكهم خالل فترة خمسة أعوام ١٩٦٣األراضي طبقا لقانون صدر سنة 
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بحسب امتياز معاملة الطلبة  ١٩٨٤لسنة  ٧٥ورقم  ١٩٨٣لسنة  ٨٧وزير التربية والتعليم رقم 
. الفلسطينيين مثل معاملة الطالب املصريين، فعوملوا منذ تلك احلين باعتبارهم طلبة أجانب

  .وهكذا وصلت الدعوة اآلن صراحة ـ أو فجأة ـ اىل طرد الفلسطيني ومصادرة ممتلكاته

الكويت للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين يف ان واجب األمانة يقتضي االقرار بما قدمته   
والتزام الكويت هذا األمر ظل ثابتا سواء على املستوى الرسمي او على املستوى . األراضي احملتلة

ن إال ان ما يقوله بعض الكويتيين من ان الكويت هي التي اطعمت الفلسطيني وآمنته م. الشعبي
يبيع عرقه وجهده وخبرته، وقد  نني يف الكويت كافالفلسطي. خوف هو قول فيه الكثير من املنة

اجلميع،  وال  وهو امر معترف به اعترافا صريحا ومعلنا من قِبل. ساهم يف بناء الكويت وتطويرها
  .د الله، ويل العهد ورئيس جملس الوزراءبعسيما الشيخ سعد ال

لسطينيين قرار بفضل مصر ومساهمتها يف خدمة الفويقتضي واجب األمانة كذلك اإلِ  
لكن ما يقوله بعض الكتاب املصريين من ان مصر ضحت من أجل . وافساح اجملال أمامهم للتعليم

فلسطين وخسرت اآلالف من أبنائها من أجل فلسطين وحتملت الديون املرهقة يف سبيل ذلك، انما 
شا ـ على هو قول يتناقض مع االستراتيجية املصرية الثابتة، والتي تقوم، منذ عهد حممد علي با

ماية فلسطين األقل ـ على مبدأ ان األمن الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األمن القومي املصري، وأن ح
أقول قويل هذا من دون املساس او االنتقاص من املشاعر الوطنية  .هي حماية لبوابة مصر

  .الصادقة للمصريين وشهداء مصر ومثقفي مصر

أزمة اخلليج ـ او قضية غزو الكويت ـ ما كان يجب ويخلص املرء يف نهاية املطاف اىل ان   
ان تطحن الفلسطيني بهذا الشكل العنيف لو مل يكن هناك نيات غير النيات املعلنة، وأبعاد يف 

  .الصحراء العربية املترامية مل تصل رحلة العذاب الفلسطينية اليها بعد



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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