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 الغرب واحتالل الكويت

 

ــه عــدو للغــرب وأن غــريه أمنــا هــم عمــالء أو    صــد  يتنــاهر  ام برن

ن أو خونة أو يهم ما شـ ت مـن التسـميات الـع يطلقهـا هـو       وضالع

ــتمعن األحــداث       ــا ب ــى نهجــه, لكنن وأتباعــه وأنصــاره ومــن ســار عل

ــه قــد قــدم     ــا نالحــد أن أكــ  خدمــة للغــرب كمــا م   والننــر فيه

يقدمها أي شخص آخر خالل هذا القرن, وأحب أن أذكر هنا أننا 

مهمــا قلنــا وتكلمنــا فــإن الغــرب يف األصــل عــدو لنــا وبيننــا وبيــنهم   
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صراع حضاري كبري ال نكن أن يزول بني يوم وليلة, ولكـن مـع   

مـع األخـذ    ةذلك قد نلتقي معـه يف بعـا املصـاجل اجلزئيـة أو املؤقتـ     

 لكافة احلسابات. ر االعتبابعني

ام باحتاللـه للكويـت   وحنن نعلم أن هذا العمل الذي قام بـه صـد   

قــد قــدم خدمــة كــبرية للغــرب فهــو بهــذا قــد أضــاع أمــوال العــراق     

عـن   عوأموال الكويت وأمـوال دول اخللـيج الـع لـن تبخـل يف الـدفا      

بالدها وأعراضها, وبالتـالي سـاهم يف تبـذير ثـروة املنطقـة بشـكل       

ــرب الــذي        م ــه مثيــل, وهــذا دون شــك خيــدم مصــاجل الغ  يســبش ل

ــا أن تكــون لــه الســيطرة االقتصــادية, وقــد ســاهم يف     حيــاول دائًم

سقيش ما يطمعـون بـه بإضـاعته ألمـوال الكويـت والعـراق واخللـيج        

 بهذا العمل.

ويا ال شك فيه أن الصةوة اإلسالمية يف العام تشكل خطًرا 

م الغربي بدقة يالحـد خـوفهم الشـديد    على الغرب ومن يتابع اإلعال

مــن هــذه الصــةوة, وقــد كــان الكويــت واخللــيج مــن أهــم مــواطن 

الصــةوة الــع تســتقر بهــا وتلجــر إليهــا عنــد األزمــات ومتــدها باملــال 

والرجــال, واحــتالل الكويــت قــد اشــغل أهــل املنطقــة ومــنهم أهــل     

الصــةوة فيهــا عــن مشــاريعهم اخلرييــة, الــع أوقــف الكــثري منهــا     

بب االحتالل وهذا وال شك يقدم خدمـة جليلـة للغـرب, كمـا أن     بس

ــيج والصــةوة يف       ــني الصــةوة يف اخلل ــد حــدث ب ــك انفصــاًما ق هنال
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لتباين املواقف بـل إن االنقسـام قـد حـدث      ةاألماكن األخرى, نتيج

أحياًنا يف ما بني الصةوة يف املكان الواحد نتيجـة الخـتالم اآلراء   

مــن أحــداث وعلــى رأســها وجــود   حــول املوضــوع, وحــول مــا اســتجد 

ام, وهـذا وال شـك قـد    قوات أجنبيـة مسـاعدة للوقـوم يف وجـه صـد      

أضعف الصةوة وفّت يف عضدها ولو مؤقًتا وهـو مـا خيـدم مصـاجل     

الغرب بطريقة مباشرة وغري مباشرة وما يضـر بالصـةوة اإلسـالمية    

 إن سكتت أو نطقت خالل هذه األحداث.

ــوفرت يف الكويــ   ــد ت ــيج خــ ات    ويف غري تولق ــن دول اخلل هــا م

علمية واقتصادية خالل السنوات املاضية, إضافة إىل تطور ملمو  

يف ,تلــف ا ــاالت لدرجــة أن كــثري مــن شــعوب اخللــيج إذا زارت  

الغرب ال تنبهر مبا تـراه وال سـس بفـرق كـبري يف جمـال اخلـدمات       

وغريها كما حيس غريهم, وال شك أن الغـرب يننـر ننـرة خاصـة     

العرب وال حيب أن تصل إىل مستوى جيـد مـن العـي  والرفـاه     لبالد 

ام سيسـاهم يف سطـيم اجلهـود السـابقة     وبالتالي فإن ما أحدثه صد 

للبنـــاء يف منطقـــة اخللـــيج, ويف حالـــة حـــدوث حـــرب ســـوم يـــنع   

إذ أن شركات البنـاء العاملـة يف املنطقـة هـي      (30)االقتصاد الغربي,

مل جديـدة هلـا بتةطـيم    شركات غربية وهي تسعى لوجود فرص ع

                                                           

 ( ُنشر هذا املقال قبل حرب سرير الكويت.1)
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البنية احلضارية السابقة وهذا مـا قدمـه احـتالل الكويـت مـن قبـل       

 ام للشركات الغربية وللعام الغربي الذي يزعم معاداته له.صد 

ــة إىل    ــدان العربيـــ وال شـــــك أن الكويـــــت كانـــــت أقـــــرب البلـــ

الدنقراطيــة, وقــد جربتهــا عــدة مــرات, بــرزت يف أثنائهــا أصــوات  

ــ عإســالمية, ومشــاري رة مــن خــالل ذلــك الننــام, والغــرب مهمــا   خّي

بـالد   تناهر برنه يدعو للدنقراطية ولتطبيقها, فإنـه ال يريـدها يف  

اإلســالم ألن شــعوب املســلمني تعــود ألصــلها حينمــا متتلــك حريتهــا,  

وضرب الكويت ودنقراطيتها احملددة  توهذا ما حدث يف الكوي

ــى  العربــي والــع   ضــرب لألصــوات احلــرة يف العــام   تنــاق  مــن عل

منابرها نوعيـة العالقـة مـع الغـرب بطريقـة أكثـر موضـوعية, وقـد         

ام خدمة للغرب بعمله ذلك رغـم تنـاهر الغـرب برنـه يـدافع      قدم صد 

ام عـن  عن الدنقراطية وسيادة الدول, وحنن من خالل حديث صد 

نه سرك بدافع مادي الحـتالل الكويـت   إالكويت ونفطها نالحد 

ن تنــاهر إدر ثروتهــا ولــيس بــري دافــع آخــر, ووالســيطرة علــى مصــا

ــه احتــل الكويــت ليةــرك الغــرب أو العــام حلــل قضــية     صــد  ام برن

فلسطني وسيتةرك العام أكثر لو اتفش مع األردن وواجه إسرائيل 

 ردن وحلرك بنفسه قضية فلسطني بداًلبقواته مباشرة من حدود األ

جح يف هـذا  أن حيركها بدماء الشـعب الكـويع املسـكني ولـن يـن     
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التةرك ولو فعلها لتةركت معه شعوب اخلليج يف حربه املسـتبعدة  

 مع إسرائيل.

ــا تارخييــة للعــراق يف     كمــا أنــه إذا كــان يــزعم أن هنــاك حقوًق

الكويت منذ أيام اإلجنليز فإن العراق له حقوق يف األردن منذ تلـك  

األيام كما هو معروم, فاألسرة اهلامشية قد وزعت يف العراق ويف 

األردن من قبل بريطانيا يف سـنة واحـدة وكـان الشـقيقني عبـد اهلل      

بن احلسني وفيصـل بـن احلسـني علـى تفـاهم كامـل وكرنهمـا يف        ا

دولة واحدة ومن ال يصدق ذلك فلريجع إىل الصةف املعاصـرة لتلـك   

 األحداث.

كمــا أن احــتالل األرض بــزعم وجــود حقــوق تارخييــة هــو نفــس   

لفلسـطني, وكلنـا نعـرم     اد احتالهلالزعم الذي ادعته إسرائيل عن

ام بعلمـه هـذا   كذب هـذا الـزعم ووجـوب الوقـوم يف وجهـه, وصـد       

م ًرا ملن حيتل أرض اآلخرين بزعم احلقوق التارخيية ومـنهم   ىأعط

 اليهود يف فلسطني.

وأخرًيا أحب أن أقول على الشعوب العربيـة أن تكـون واعيـة وأن    

وعي لترييـد أحـد مـن الزعمـاء     متيز يف االدعاءات وأن ال تندفع دون 

أن الغـرب ذكـي مبـا فيـه      امهما كـان إذا أحـدث منلمـة, وأن يعـو    

الكفاية فقد يرتكون بعا الزعماء يصـيةون ويزعمـون عـداوتهم    
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