الدكتور عبدهللا النفيسي

منذ فرتة كانت منطقة اخلليج (شريط النفط من الكويت إىل السلطنة) بكل أسف تستقبل "ليز تشيين" ابنة
"ديك تشيين" وكأنها فاتح للمستقبل؟ وباب إليه؟ وتظهر يف املؤمترات الصحفية لتقول" :أنا غري متزوجة،
ولن أتزوج ،فأنا سحاقية ..وسأظل إىل املوت سحاقية"!
يستقبلها أناس عندهم حلى ..وزراء ومسئولون يف دول اخلليج ،لتقول هلم" :جيب أن تعيدوا النظر يف
مناهجكم التعليمية ،جيب أن ال تعلموا أوالدكم هذا ،وجيب أن تعلموا أوالدكم هذا" ،وطافت "ليز" على
وزارات الرتبية والتعليم يف دول جملس التعاون اخلليجي ،والتقت بلجان املناهج ،وقالت :هذا الكتاب
يلغى وهذا يقرر! وأين أنتم من ثقافة املستقبل واحلب والود بني الشعوب؟! وهذه اآليات يف القرآن الكريم
اليت تتحدث عن اليهود آيات تبث الكراهية بني الشعوب ،وبالتالي ال بد من إلغائها متاماً من الذاكرة
العربية واإلسالمية؟!
إن تعامل الواليات املتحدة معنا بهذه الغطرسة دليل كبري على أنه كما تكونوا يول عليكم ،حنن نستحق
هذا ،ألننا ختلينا عن حقوقنا وختلينا عن أمور كثرية متس بشكل عضوي هويتنا وصريورتنا وعقيدتنا
ومستقبلنا! فأصبحت هذه السحاقية تعلمنا ما ينبغي علينا أن حنفظ وماال حنفظ ،فإىل أي درجة من
اهلوان التارخيي بلغنا حنن؟! هذا دليل على أننا بلغنا درجة من اهلوان الذي ينبغي التنبه إليه!
واآلن يف قطر هناك مؤسسة (راند كوربريشن) مظلة كبرية للسي آي إيه ،ومظلة كبرية للعبث التعليمي
والثقايف يف شريط النفط ،وال أدل على ذلك من الدراسة اليت نشرتها (راند كوربريشن) عن اإلسالم
الدميقراطي!
وتشرح لنا الباحثة واليت هي زوجة "زملاي خليل زاد" -السفري األمريكي يف بغداد حالياً ،وهي منساوية
تقيم يف الدوحة -كيف جيب أن نتعامل مع اإلسالم ،وأن هناك حركات إسالمية جيب أن تستبعد،
وحركات إسالمية جيب أن تقرب ،وحركات إسالمية جيب أن تستأصل .وأصبحت ورقة (راند) لدى
أجهزة األمن يف اخلليج مرجعاً لكيفية العمل! وباشرت كثري من أجهزة األمن يف اخلليج يف أخذ توصيات
الباحثة "شاريل بنار" بعني االعتبار وللتنفيذ .هذا هو واقع النظام الدولي الذي نعيش فيه :سيطرة على
التقنية العسكرية ،سيطرة على اخلامات ،سيطرة على الشرعية الدولية ،عوملة ثقافية.
وقد أصدرت الواليات املتحدة يف الكوجنرس عدة قوانني لتأصيل هذه السيطرة ،أصدرت قانون محاية
األقليات الدينية يف العامل ،فعلى الواليات املتحدة أن تتحرك حلماية األقليات الدينية يف العامل ..كل
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العامل ،فرعت واشنطن مؤمتراً لألقباط املسيحيني ودعت إليه غالة األقباط ..مثل مايكل منري وغريه ،وليس
الذين لديهم اعتدال فكري ،وأعطتهم املظلة ليفعلوا ما شاءوا ،لريهبوا ويرعبوا ويهددوا مصر يف هذا املؤمتر!
بينما الكل يعلم أن األقباط يتمتعون يف مصر مبا ال يتمتع به األقباط يف دول الغرب.
يوجد لدي ورقة كتبها ماروني مسيحي يف لبنان امسه "فيكتور سحاب" ،لديه كراسة صغرية لطيفة جداً
حتمل عنوان (من حيمي املسيحيني العرب) ،وهو الذي أهداني هذا الكتاب .يقول فيكتور سحاب بأن
الذي محى املسيحيني العرب عرب التاريخ هو اإلسالم والدولة اإلسالمية ،وليس الغرب وال حتى الصليبيني
الذين جاءوا إلينا من الغرب .بل على العكس ،كان الصليبيون الذين جاءوا من الغرب هم من أثخن يف
املسيحيني العرب! .فهذه حقيقة تارخيية جيب أال يرهبونا بها.
يف الكويت ال يوجد كوييت مسيحي ،لكن هناك مسيحيون حصلوا على اجلنسية الكويتية ،عددهم
 192شخصا فقط ،ووفق أرشيف رمسي ،فإن معظمهم من فلسطني والعراق والشام ،جاءوا إىل الكويت منذ
الثالثينيات واألربعينيات ،للعمل كأطباء وممرضني ومرتمجني ،واستوطنوا الكويت وطابت هلم اإلقامة
فيها ،والكويتيون سلسون يف العالقات الثقافية ،فأُعطوا اجلنسية الكويتية .وقد شيدت  35كنيسة،
مبعدل كنيسة لكل مخسة!
أال يدعو هذا األمر إىل التساؤل :ملاذا هذه الكنائس املنتشرة مثل الزعرت الربي يف الكويت؟! كل هذه
وسائل للتدخل ،فهذه ليست أماكن للعبادة كما يراها األمريكان ،وحنن لسنا ضد املسيحيني أبداً ،لكن أن
تنشأ  35كنيسة ،فهذا يعين وجود غرض سياسي وليس دينيا .لقد انتقل األمريكان يف اخلليج من مرحلة
االحتالل إىل مرحلة االستيطان ،من عملية الـ( )occupationإىل عملية الـ(.)settlement
كنا يف السابق نستقبل األمريكان يف مطاراتنا ،رجل ضخم ..حيمل حقيبة ،أمحر اللون ،أزرق العينني،
يأتي إلينا ليعمل وِفق عقد وظيفي! اآلن ينزلون يف مطاراتنا أمريكان معهم زوجاتهم وأوالدهم ،يف صورة
استيطان!
وقد فعلوا األفاعيل لتطويع الرتسانة القانونية يف شريط النفط من الكويت إىل سلطنة عمان ليكون هلم حق
التملك وحق اإلقامة الدائمة و..و ..إخل ..وهذا يثري تساؤالً لدينا :إىل ما تهدف هذه املوجات البشرية
القادمة إلينا من أمريكا وأوروبا الغربية لالستيطان يف اخلليج؟ وهنا دعوني أذكِّركم حبالتني :سنغافورة
وتيمور الشرقية.
سنغافورة اآلن دولةُ ،ولدت سنة 1965م ،فكيف تشكلت هذه الدولة؟

كانت هذه الدولة جزءاً من الفيدرالية اإلسالمية املاليزية ،ويف ماليزيا -كما تعلمون -يوجد عنصران
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قوميان (املايليه) والصينيون ،فعندما أدرك اإلجنليز بأنهم حتماً سيغادرون سنغافورة شجعوا العنصر
الصيين للهجرة إىل سنغافورة ،فهاجروا بكثافة ،وكانت سنغافورة حتت احلكم الربيطاني الذي فتح كل
األبواب للهجرة الصينية ،وعندما تكثفت اهلجرة الصينية بدأت آلية أخرى" ،أنتم اآلن أغلبية ومن حقكم
وفق ميثاق األمم املتحدة حق تقرير املصري" ،فاتصل اإلجنليز باألمم املتحدة ،وأوعزوا هلا ،وأتوا بها إىل
ساحة ماليزيا ..الستفتاء األغلبية الصينية! وبالفعل قرر الصينيون االنفصال عن الفيدرالية اإلسالمية،
وأصبحت هناك دولة جديدة سنة 1965م امسها سنغافورة ورئيس الوزراء (ليكوان يو) صيين األصل،
وأنا التقيت به شخصياً؛ ألنه من خرجيي كلية تشرشل يف كامربيدج ،وأنا خريج نفس الكلية ،وتداولت
معه احلديث ،وكانت العملية واضحة من كالمه! أن اإلجنليز هم الذين صنعوا هذه الدولة.
أما تيمور الشرقية ،فهي تقع وسط األرخبيل اإلسالمي اإلندونيسي ،وإندونيسيا أكرب دولة يف العامل
اإلسالمي عموما من حيث عدد السكان ،فعمل الغرب على هندسة األمور ،وحركوا الكنائس وجملس
الكنائس العاملي وجملس األمن ،وافتعلوا أحاديث وأحداث داخل تيمور الشرقية ،إىل أن صارت دولة
مستقلة عن أندونيسيا ويف قلب األرخبيل اإلسالمي .وهي اآلن كيان له محاية دولية.
هناك اآلن حالة يف اخلليج ويف اجلزيرة العربية حنذر منها ،أن األمريكان واألوروبيني انتقلوا من حالة
االحتالل -اخلليج حالياً كله حمتل ،إذ إن القرار اإلسرتاتيجي بيد األمريكان وليس بيد اخلليجيني -إىل
حالة االستيطان .اآلن توجد موجات استيطانية ،فما الذي مينع أن حيدث يف دبي كما حدث يف
سنغافورة؟ خاصة وأنك إذا مشيت يف شوارع دبي-وقد درِّست يف اإلمارات ملدة ثالث سنوات منذ عام
1981م إىل العام 1984م -ستشعر بأنك متشي يف لندن ،أو بلد غري عربي ،نظرا لكثرة األجانب فيها!
نعم ما الذي مينع أن حيدث يف دبي كالذي حدث يف سنغافورا؟ ،لقد ذهبت مرة لشراء سيارة ومنذ
اخلطوة األوىل إىل استالم السيارة ،مل ألتق بعربي واحد يف عملية الشراء يف مؤسسة كبرية ،فكل شيء يف
دبي أصبح بيد غري أهل املنطقة!
ويقال بأن نسبة املواطنني يف إمارة دبي ال تتعدى نسبة اخلمسة أو السبعة باملائة ،وهذه مشكلة أمنية،
فلو خرج األجانب وأمسكوا أهل اإلمارة باليد وليس بالسالح الستطاعوا القضاء عليهم ،فنحن اآلن إزاء
سيناريو خطري!
واليمن واململكة العربية السعودية ال زالتا قالعاً ،ألن ةمة موانع ومعيقات ثقافية ،تارخيية ،ليس ضد
التغلغل ،ألن التغلغل قد حصل ،ولكن ضد الصياغة الثقافية للمجتمع وصياغة العالقات ،فهذان
اجملتمعان ال زال فيهما متنِّع كبري .وقد أدرك األمريكان أنه ال بد من ابتكار وسيلة ما لالخرتاق الثقايف
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والنفسي لشعوب اجلزيرة العربية ،فشعوب اجلزيرة العربية متدينة بالسليقة ،فحتى الفاسق يف اجلزيرة
العربية يصلي ،فالدين حمور حياة الفرد ومركز التحكم بأفعاله وأقواله.
وأدركت الواليات املتحدة عرب (راند كوربريشن) بأن خلخلة وتفكيك التدين يف اجلزيرة العربية يأتي من
خالل ملف املرأة ،وحتريض املرأة على الدور الكبري يف اجملتمع أال وهو الدور السياسي ،ولذلك فجأة
وبدون مقدمات جند بعض املسئولني يف اخلليج -الذين يعيش بعضهم يف العصر العباسي ،وحوهلم
اجلواري -يتكلم عن حقوق املرأة ،ويقول يف مؤمتر صحفي" :حقوق املرأة" ،وهو ال يعرتف بشرعية الشعب
كله ،فضال عن الرجال ،ومع ذلك يتكلم عن حقوق املرأة.
عندنا يف الكويت مبجلس األمة —وكنت عضواً ومستشاراً سياسياً يف اجمللس -بدأت عملية مشبوهة،
ناقشنا األمر بتفصيل ..فدخلت احلكومة فيه مباهلا ودينارها لكي مترر مشروعاً مشبوهاً ،وحنن غري
موافقني عليه ،ونقلت الصحافة الكويتية كثرياً من تفاصيل الرشاوى ،وحنن يف تاريخ البداوة والقبائل يف
اجلزيرة ،احلكم سيف ومال ،فالذي من الصعب أن تطوعه بالسيف تطوعه باملال ،وهذا مطبق عندنا يف
دول اخلليج .لقد أصبح الناس ميالني إىل احلل السلمي يف هذه املرحلة ،ويفضلون املال على السيف ،واملال
فيه مكاسب فردية ،لكن على مدى بعيد فيه خسائر إسرتاتيجية.
وحنن حنذر من هذا النمو املتسارع لألمريكان والغربيني يف اجلزيرة العربية /ونتمنى أن تربز قوى دولية
أخرى ،تزاحم األمريكان وتصارعهم ،فقد خسرنا بسقوط االحتاد السوفييت خسارة إسرتاتيجية يف العامل
العربي ،واآلن يطرح يف روسيا كما نقرأ ونتابع فكرة صاحبها —فيما أعلم -وزير اخلارجية السابق
لالحتاد السوفييت برمياكوف ،هذا الرجل لديه خربة سياسية كبرية ،ومسئول سابق عن الـ(كي بي جي)،
واتصاالت واسعة بالعامل العربي ،وصداقات جتمعه بزعماء كان هلم شأن يف العامل العربي ،وعلى إطالع
واسع بشئون املنطقة ،ولعل فكرته تنقذنا من هذا الكابوس األمريكي الذي نعيشه يف اجلزيرة العربية ،فهو
يطرح :أنه ال بد من نشوء مثلث إسرتاتيجي يف آسيا ،جيمع الصني واهلند وروسيا ،وإذا متكن هذا املثلث
مبا يرمز إليه من طاقة اقتصادية وعسكرية وبشرية -فسوف يكون مثلثاً صادا للهجمة األمريكية علىآسيا على أقل تقدير.
ومبا أن روسيا والصني واهلند حتاذي أفغانستان ،فاحتالل الواليات املتحدة ألفغانستان يف بعض أوجهه
ليس من باب مكافحة ما تسميه "اإلرهاب" ،لكنه من باب مواجهة هذه الفكرة ،ألن أفغانستان يف قلب
هذا املثلث.
إننا يف مفرتق طرق وأمام حمك تارخيي يف اجلزيرة العربية .ومنظمة التجارة العاملية تنص -فيما تنص-
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على فتح كل األراضي يف اجلزيرة العربية والعامل لتداول السلع والبيع والشراء ،فمشروع األمريكان مشروع
سوق ،توحيد السوق يف العامل وفق مفاعيل املصلحة الذاتية األمريكية ،وكلنا يف العامل البد أن خنضع هلذا
املشروع ،وفق إرادة واشنطن!
يف بوليفيا حترك الفقراء ،فلماذا ال نتحرك حنن؟ بوليفيا بلد الفقر والعوز واإلقصاء اجلغرايف والتارخيي،
يصعد للحكم فيها "موراليس" ،رجل رفض حتى لبس البذلة الغربية ،يف خضم الرتدي والضعف العاملي
أمام األمريكان ،ويف فنزويال هناك "شافيز" ،و"كاسرتو" صامد منذ 1958م حتى اآلن أمام الواليات
املتحدة األمريكية قبالة سواحل فلوريدا.
ولدينا يف اجلزيرة العربية مقومات الصمود يف وجهه أكثر بكثري ،مما لدى "موراليس" أو "شافيز" أو
"كاسرتو" وهم من أعالم أمريكا الالتينية .وحنن نعيش على آبار النفط ذات القيمة اإلسرتاتيجية للعامل
كله ،وموقعنا من أهم املواقع العاملية إسرتاتيجية ،فما بالنا ندع أمثال "زملاي خليل زاده" خيططون
ملستقبلنا ويتحكمون يف مصائرنا؟
أرجو أن نمرر هذا الكالم على عقولنا ..ونرى ما آل إليه الواقع بسبب ضعفنا.
بقلم الدكتور عبدهللا النفيسي
Saturday, 01 May 2010
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