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 فلسطني واحتالل الكويت

 

نطلـــع علـــى جمريـــات األحـــداث يف أزمـــة اخللـــيج بعـــد        حينمـــا

ــة      ــابكة ومتقاربـ ــف متشـ ــد مواقـ ــت جنـ ــي للكويـ ــتالل العراقـ االحـ

فالبعا حياول أن يربط بني االحتالل العراقي وبني قضية فلسطني 

ــية فلســـطني دون       ــار لقضـ ــك العمـــل باالنتصـ ــربط ذلـ ــاول أن يـ وحيـ

عمــل علــى قضــية  اإلمعــان والــتفكري اجلــاد والعملــي بنتيجــة هــذا ال  

ــا     أن نســتنتج أن اإلســالم يف فلســطني, وإلســابات بســيطة نكنن

ــطينيني  ــارة   فلســـطني والفلسـ ــت خسـ ــاحتالل الكويـ ــروا بـ ــد خسـ  قـ

كـــبرية يصـــعب علـــى املفكـــر حســـابها وتقـــديرها, وجيـــد نفســـه   

 ومـــوقفهم مـــع احـــتالل دهًشـــا إزاء مـــا يصـــور عـــن الفلســـطينيني من

رى ذلك من خـال ل مـا يـ   شع  والريي والكويت, على املستوى ال

ــدو        ــي ال أعـ ــف, ولعلـ ــذلك املوقـ ــوير لـ ــن تصـ ــالم مـ ــائل اإلعـ يف وسـ

نــه حماولــة مــن اإلعــالم العــاملي  إنــه مبــال  فيــه وإن قلــت إواحلقيقــة 

ــا    ل ســاءة للفلســطينيني وقضــيتهم الــع هــي قضــية املســلمني  يًع

ص خســــارة القضــــية خــــلومــــنهم شــــعوب اخللــــيج, ونكننــــا أن ن

 ل الكويت بالتالي: ــالفلسطينية باحتال
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أن اليهـــود قبيـــل االحـــتالل العراقـــي قـــد نشـــطوا يف تهجـــري  (1

اليهود السوفيت برعداد رهيبة إىل فلسطني احملتلة, ولـذلك فـإن   

احــتالل الكويــت قــد أهلــى الشــعوب العربيــة وأهلــى العــام كلــه 

 أنفســهم عنهــا علــى  أشــغل الفلســطينينيعــن تلــك اجلرنــة بــل و 

 ريية.املستويات الشعبية وال

من املعلوم أن معنم الـدعم لالنتفاضـة الشـعبية كـان يـرتي       (2

اخلليج, سـواء مـن   ألهلنا يف األرض احملتلة يف الغالب من منطقة 

ن يف لني يف اخلليج وعلـى رأسـهم العـاملو    العامأبناء الفلسطينيني

الكويــت, أو مــن شــعب اخللــيج مبننماتــه اخلرييــة وكــان مــن    

ــش م    ــرتي عــن طري ــة,  أنشــطها مــا كــان ي ــة كويتي ننمــات خريي

توقف نشاطها متاًما بعد االحتالل العراقي للكويت, وم نر أن 

هلــا, كمــا أن الــدعم الشــع  القــادم عــن    اًلالعــراق قــدمت بــدي 

طريــش اإلغاثــة يف الكويــت خصوًصــا ويف اخللــيج عموًمــا كــان  

أكثر توجهًا وجدية يف حماولـة إيصـال هـذه املسـاعدات إىل مـن      

ي يف فلســطني, واىل املننمــات الصــادقة يف حيتاجهــا مــن األهــال

 توجهاتها داخل األرض احملتلة.

إجيــاد العزلــة بــني الشــعب الفلســطيا املنلــوم وبــني شــعوب   (3

اخلليج, فقـد كـان أهـل الكويـت وأهـل اخللـيج يتوقعـون وقفـة         

صادقة ين ذاق مرارة الغربة واحلرمان واالضطهاد من إخوانهم 
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  بنتـائج احلرمـان مـن الـوطن,     الفلسطينيني الذي هم أدرى النا

فإذا بهـم يفـاج ون بـبعا مـن ينتسـبون إىل الفلسـطينيني قـائلني        

ــا قــبلكم يف امليــدان إىل غــري      اآلن تتةــدثون بعــد أن ذقــتم وكن

ذلــك مــن عبــارات الشــماتة والتشــفي الــع ال يســتفيد منهــا إال         

أعداء الفلسطينيني خصوًصا واملسلمني عموًما, الـذين حيـاولون   

لعزلة بني الفلسطينيني وبقية الشعوب وقـد سـاعد موقـف    إجياد ا

املســؤولني يف املننمــات الرييــة الفلســطينية علــى زيــادة هــذه       

العزلة وعلى زيادة االنفصـام بـني شـعوب اخللـيج ومـن معهـا وبـني        

 الفلسطينيني.

تشـــويه صـــورة الفلســـطينيني يف العـــام عموًمـــا ويف الغـــرب  (4

وقد سـاعد علـى ذلـك     خصوًصا, بربطهم بصدام وبصورة صدام

ــد أن كنــا يف       ــن صــدام, فبع ــرييني الفلســطينيني م ــف ال موق

األشهر املاضية نالحد تعاطًفـا ملموًسـا مـع االنتفاضـة والقضـية      

ــا     ا ــة, إذا بن لفلســطينية قــد بــدأ ينهــر يف وســائل اإلعــالم الغربي

نفـــاجل بعـــد األحـــداث بـــربط الفلســـطينيني باحملتـــل صـــدام,       

ــابقة إلع  ــا  وضــــاعت اجلهــــود الســ ــاء الفلســــطينيني بعــــا مــ طــ

يســــــتةقون يف اإلعــــــالم وبعــــــد أن كــــــان ينهــــــر للنــــــا  أن  

ــوالفلســـطينيني منل ــع   ومـ ــوفهم مـ ــنفون بوقـ ــراهم يصـ ــا نـ ن إذا بنـ
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النام, فال بد من أن يرضوا بعد ذلك بـرن ُينلمـوا وإال فليسـوا    

 صادقني يف دعواهم حني يقفون مع  ام بري زعم كان.

أبنـاء الشـعب الفلسـطيا    إعادة التشريد جلموع كبرية مـن   (5

كــان يوجــد يف  املســلم املقــيم يف الكويــت, فكلنــا نعلــم أنــه      

ــا   (300الكويــت مــا ال يقــل عــن )  ألــف فلســطيا كلــهم تقريًب

شردوا وفقدوا أعماهلم بعد االحـتالل العراقـي وقـد أحـس بـذلك      

 أهلهم يف فلسطني أكثر من غريهم.

فيـه   إشغال الفلسطينيني بقضية غري قضيتهم, فمـا ال شـك   (6

ــعبية      ــية والشــ ــادات السياســ ــغل القيــ ــت أشــ ــتالل الكويــ أن احــ

الفلســطينية, كغريهــا مــن قيــادات العــام العربــي, وال شــك أن 

ــان    ــية اخللـــيج كـ انشـــغال الفلســـطينيني يف كـــل مكـــان بقضـ

 .غريهم أكثر من

ن إالفلسـطينيني حيـث    حماولة إيقاع الير  واإلحبـاط علـى   (7

أن بعضــهم يــرون فيــه الكــثري مــنهم قــد تعلقــوا بصــدام بــل  ــد 

 , وبالتــالي فهــم يعلقــون عليــه آمــاالً    املخلــص الوحيــد لقضــيتهم  

طويلــة فــإذا مــا ضــرب صــدام وحطــم ج وتــه فسيشــعرون خبيبــة 

ني أل ـن أن  إاألمل, وسيساعد ذلك يف بث روح الير  لديهم, و

جرنــة كــ ى ترتكــب إلــش  دفــع الفلســطينيني للتعلــش بصــدام

ذلك سينسةب عليهم ويضربهم  ن سطيمه بعدإالفلسطينيني إذ 
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ــا, و  ــا ومادًيــ ــن    إمعنوًيــ ــديث عــ ــذا احلــ ــب هــ ــا إذ أكتــ نــــا هنــ

الفلســطينيني وخســارتهم بــاحتالل الكويــت, م يكــن يــدفعا 

لذلك سوى الشفقة عليهم وعلى قضـيتهم الـع اسـتغلت مـن قبـل      

األننمة املختلفة وحتى النام منهـا لتكتسـب شـعبية يف العـام     

أخـواني الفلسـطينيني إىل أعمـال     أدعـو ا العربي و كما أنـا هنـ  

عقوهلم, وعمل حساباتهم دون انفعال أو عاطفة, وأن ال تشـغلهم  

قضــية أخــرى عــن قضــيتهم الــع هــي قضــية أهــل ال إلــه إال اهلل    

حممــد رســول اهلل وليســت قضــية ألهــل اإلحلــاد والعلمانيــة حتــى 

ولــو كــانوا فلســطينيني وأذكــرهم بــرن هــذه القضــية لــن تنتهــي 

أن يقول الشجر واحلجر يا مسلم يـا عبـد اهلل هـذا يهـودي     )) قبل

((ورائي فرقتله
مسـلمني عبـاد    فمتى كانوا: أو كما قال  (121) 

 اهلل فسوم يتةقش ذلك أما إن كـانوا قـوميني أو فلسـطينيني أو   

 خليجيني فقط فلن يتةقش ذلك.

وأسرل اهلل سبةانه وتعاىل أن حيرر فلسـطني واملسـجد األقصـى    

دي وملةد وكافر وال ديا وأن جيعلها يف أيدي عبـاده  من كل يهو

 املسلمني الصادقني.

 

                                                           

 البن هشام, )حجة الوداع(. , السرية النبوية( اننر: 1)


