بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأمرٌجللٌ...اعتمادٌاتفاقيةٌعبورٌقواتٌ"الناتو"ٌمنٌالكويت! ٌ
منكرٌعظيمٌ ٌٌ
ٌٌ
صدر قبل أيام قانون بادلوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف مشال األطلسي (الناتو)
بشأن عبور قوات وأفراد حلف مشال األطلسي "الناتو" ،وذلك بعد موافقة رللس األمة .وقد أوردت جريدة األنباء
الكويتية الصادرة بتاريخ  7أيار/مايو  ٕٓٔ7مواد االتفاقية التسع عشرة ومذ ّكرهتا اإليضاحية.
وىكذا ،ويوماً بعد يوم ،يزداد تسخري ىذا اجلزء العزيز من بالد ادلسلمني لتنفيذ مصاحل أمريكا وحلفائها من دول
الكفر ،وتركيز ىيمنتهم على بالد ادلسلمني .فلم تعد تكفي تلك االتفاقيات األمنية ادلشئومة ادلوقّعة مع أمريكا
وبريطانيا ،بل زادت عليها اتفاقية عبور وحصانة دلنظمة حتالف الشر؛ الناتو! ومما يزيدنا حسرة وعجباً ىو أن دتر ىذه
ادلصائب مرور الكرام ،فال نقاش وال زلاسبة وال إنكار! فإن كان أمر أمريكا وحلفائها والناتو وعداؤىم لإلسالم
وادلسلمني خافياً علينا فتلك مصيبة ،وإن كان أمرىم معلوماً فادلصيبة أعظم!
ولطادلا حذرنا أىلنا من مغبة ىذا التحالف ادلشئوم مع الناتو ،ومن ذلك ما ورد يف إصدار للحزب بتاريخ ٕٔ
أيلول/سبتمرب ٖٕٓٓ بعد تصريح وزير اخلارجية األمريكي "كولن باول" بأن الواليات ادلتحدة األمريكية بصدد اعتبار
الكويت حليفاً رئيسياً خارج الناتو ،حيث قلنا يف حينو "فإذا أصبحت الكويت حليفاً رئيسياً ألمريكا  -ال مسح اهلل
دتول ىذه اذليمنة العسكرية بأموال ادلسلمني ،فمنهم
 صارت ىذه اذليمنة غري معلومة األمد .ومن السخرية أن ّاجلنود والعتاد ومنّا ادلال واإلسناد ،بدعوى أن ىذا الوجود العسكري حيقق مصاحل مشًتكة للبلدين .ىذا ىو واقع رفع
رتبة الكويت إىل حليف ،وىو أن يكون الوجػود العسػكري األمريكي يف البلد وجػوداً اسػًتاتيجػيػاً ،فحجم ىذا الوجود
ونوعوُ ومدتوُ ،حتدده اخلطط األمريكية اإلسًتاتيجية للمنطقة فقط".
إن االتفاقية اجلديدة منكرة من حيث ادلبدأ .وقد جاء يف تفصيالهتا ما يزيدىا بشاعة!
فقد جاء يف ادلادة الرابعة "ينبغي على سلطات دولة الكويت ،بدون أن يتحمل حلف الناتو أي تكاليف أو
أعباء أو رسوم ،اختاذ اإلجراءات الضرورية ألمن ومحاية حلف الناتو وقواتو وأفراده ومقاوليو مبا يف ذلك أي طائرات أو
سفن قد تكون متواجدة يف إقليم دولة الكويت ،وكذلك كافة اخلدمات ادلادية الالزمة للعملية أثناء العبور".
وجاء يف ادلادة السادسة "دتنح قوات وأفراد ومقاويل حلف الناتو االمتيازات واحلصانات والتسهيالت اليت دتنحها
دولة الكويت لألفراد اإلداريني والفنيني وفقاً للمادة ٌٖ7البند ٕ من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية".
وقد ذكر أمني عام الناتو "ينس شتولتنربغ" أن ىذه االتفاقية هتدؼ إىل "حتويل مجيع نشاطات الناتو يف ادلنطقة
إىل نشاطات أكثر فعالية".
وبطبيعة احلال ،فإن الغطاء ادلهًتئ ذلذه االتفاقية وغريىا ىو احلرب على اإلرىاب .غطاء وشعار مل يعد خافياً
كذبو وتضليلو للتغطية على حقيقة حرب أمريكا وحلفائها وأتباعها على اإلسالم وادلسلمني .كما أنو مل يعد خافياً

كذلك دتلمل شعوب ادلنطقة وتطلعها حنو التحرر من ربقة النفوذ الغريب االستعماري .فالصراع يزداد وضوحاً يوماً بعد
يوم؛ صراع كفر وإسالم .صراع تستخدم فيو أمريكا وحلفاؤىا وأتباعها شىت الوسائل واألساليب إلجهاض حركة
ادلسلمني ،وىا ىي اليوم تعرب بالناتو من مشال األطلسي إىل الشرؽ األوسط ليكون على أىبة االستعداد للضرب والقتل
والتدمري!
مسخراً لتنفيذ مشاريع دول الكفر وعلى رأسها أمريكا؟!
فلماذا نقبل أن يكون البلد ّ
أيهاٌالمسلمونٌ :
ينٌ َعلَىٌ
إن ىيمنة أمريكا ،وغريىا من دول الكفر ،على بلدنا دلنكر عظيم ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَنٌيَ ْج َع ٌَلٌاللّوٌٌلِ ْل َكافِ ِر ٌَ
لً﴾ ،واستخدام البلد قاعدة عسكرية ومعرباً لالنطالؽ لضرب بالد ادلسلمني منكر عظيم ،قال تعاىل:
ين ٌ َسبِي ٌ
الْم ْؤِمنِ ٌَ
ان﴾ ،وتقدمي اإلسناد للناتو منكر عظيم ،قال تعاىل:
﴿ َوتَ َع َاونوٌاْ ٌ َعلَى ٌالْبرٌ ٌ َوالتَّ ْق َوى ٌ َو ٌلٌَتَ َع َاونوٌاْ ٌ َعلَى ٌا ِإلثْ ٌِم ٌ َوالْع ْد َو ٌِ
ين ٌآمنوا ٌ ٌلٌَتَت ِ
ِ
َّخذٌوا ٌ َعدوي ٌ َو َعد َّوك ٌْم ٌأ َْولِيَاء﴾ ،ومشاركة الكافر يف قتل ادلسلمني وتشريدىم وترويعهم
﴿يَا ٌأَيُّ َها ٌالَّذ ٌَ َ
ِ
ِ ِ
يها ٌوغَ ِ
َع ٌَّد ٌلَوٌٌ
ض ٌَ
ب ٌاللّوٌ ٌ َعلَْي ٌِو ٌ َول ََعنَوٌ ٌ َوأ َ
منكر عظيم ،قال تعاىلَ ﴿ :وَمن ٌيَ ْقت ٌْل ٌم ْؤمنٌاًٌ ُّمتَ َعمدٌاًٌفَ َج َزآؤهٌ ٌ َج َهنَّمٌ ٌ َخالدٌاًٌف َ َ
َع َذابٌاًٌ َع ِظيمٌاً﴾.
منكر
وىذه االتفاقية اجلديدة مع الناتو ،وغريىا من االتفاقيات األمنية والتحالفات العسكرية مع الدولة الكربىٌ ،
عظيم ،جيب أن تواجو بالرفض واإلنكار وادلطالبة العاجلة باإللغاء .قال « :وال ِ
ّذي ٌنَ ْف ِسي ٌبِيَ ِد ٌهِ ٌلَتَأْمر ٌّنٌ
َ
بالمعر ِ
وفٌ ،ولَتَ ْن هو ٌّن ٌ َع ٌِن ٌالم ْن َك ِرٌ ،أو ٌلَي ِ
ث ٌ َعلَْيك ٌْم ٌ ِع َقابٌاًٌ ِم ْنوٌ ٌث ٌَم ٌتَ ْدعونَوٌ ٌفَل ٌيَ ْستَ ِجيبٌ ٌلَك ٌْم»ٌ
وش َك ٌّن ٌاهلل ٌأَ ٌْن ٌيَ ْب َع ٌَ
َْ
َ َ
(رواه أمحد) ،وقال « :إنٌمنٌأمتيٌقومٌاًٌيعطَونٌمثلٌأجورٌأولهمٌينكرونٌالمنكر» (رواه أمحد).
أيهاٌالمسلمونٌ :
ٍ
شجاعة فيو ،بل من ضعف فينا ،سببو غياب
قلنا مراراً إن الكافر يصول وجيول يف بالد ادلسلمني ليس من
اخلالفة الراشدة اليت توحد ادلسلمني حتت راية ال إلو إال اهلل ،وحتقن دماءىم ،وتصون مقدساهتم ،وحتمي ديارىم،
ال«ٌ :إِنَّ َما ٌ ِْ
اإل َمامٌ ٌجٌنَّةٌٌ ،ي َقاتَلٌ ٌ ِم ٌْن ٌ َوَرائِِوَ ٌ ،وي تَّ َقى ٌبٌِِو».
َّب  ،قَ َ
وتذب عن كرامتهمَ ...ع ْن أَِيب ُىَريْػَرَةَ ،ع ِن النِ ي
(صحيح مسلم)
ين ٌأوتوا ٌال ِ
ين ٌآمنوا ٌ ٌلٌَتَت ِ
ِ
اب ٌ ِم ٌْنٌ
ْكتَ ٌَ
ين ٌاتَّ َخذوا ٌ ِدينَك ٌْم ٌىزًوا ٌ َول َِعبًا ٌ ِم ٌَن ٌالَّ ِذ ٌَ
َّخذوا ٌالَّ ِذ ٌَ
قال تعاىلٌ﴿ :يَا ٌأَيُّ َها ٌالَّذ ٌَ َ
ين﴾ (ادلائدة.)٘7 :
اءٌ َواتَّقواٌاللَّ ٌوٌَإِ ٌْنٌك ْنت ٌْمٌم ْؤِمنِ ٌَ
ارٌأ َْولِيَ ٌَ
قَ ْبلِك ٌْمٌ َوالْك َّف ٌَ
ٗٔ من شعبان ٖٔٗ1ىػٌ ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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