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محمد خالد الياسين

اإلنسانية جمعاء سعدت كثيرا بحلول الذكرى 
األولى مبنح صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لقب »قائد للعمل اإلنساني« ذلك التقليد 

الراقي الذي هالنا به نحن الكويتيون كبارا وصغارا 
لنحتفل بفخر وإباء وسؤدد أن نرى من خالله نحن 

أنفسنا أن حلول الذكرى السنوية لهذا التقليد هو 
أيضا تقليد لنا لنكون روادا أجمعني للعمل اإلنساني 

الفاعل في أي بقعة من أراضي ودول العالم علنا 
نساهم بريادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، في تخفيف معاناة املنكوبني واحملتاجني في 
أي مكان بالعالم، ونشد الهمم إلزالة أي كرب تعانيه 

اإلنسانية.
ان الكويت احلبيبة رائدة لإلنسانية بقيادة قائدها 

وحامل علمها الزاهي لاللتحام مع معاناة اإلنسانية 
التي ال توازيها قدرة وال عطاء نافية ذاتها في سبيل 

دول أخرى.
نعم هذه هي ديرتنا احلبيبة ونحن الكويتيني نعز 
قائدنا الذي قلد املقام الشامخ من قبل دول األمم 

املتحدة جميعا، وكأمنا يشار لنا نحن كذلك بالبنان 

لتصبح الكويت أم اإلنسانية بريادة وقيادة صاحب 
السمو الذي هو محل فخر واعتزاز لكل مواطن 

كويتي وخليجي وعربي.
وعند هذا املكمن تنطلق أعيننا ناظرة إلى القاصي 

والداني في سبيل الدفع قدما للمحتاجني والنازحني 
واملشردين والالجئني باملناطق التي شهدت الكوارث 

الطبيعية، فالكويت هي البلد احلبيب املعطاء الذي 
ال ينتظر ثناء أو حتية ولكنه ينشد احملبة واملعزة 

والعطاء السباق دون مقابل أو انتظار حلمد أو شكر، 
فاحلمد هلل رب العاملني الذي نزهنا عن الكبر والتكبر 

فنحن نعطي وال ننتظر وندفع دون تعويض ومند 
يد العون دون مقابل.

يوم التاسع من سبتمبر ومنذ ساعات الفجر األولى 
هتفنا جميعا هتاف املعزة لقائدنا ورائد عمل اخلير 

لإلنسانية جمعاء رافعني األيادي واجلباه حتية له 
وتبجيال ألعماله اخليرة واملباركة بدافع من محبة 
اهلل سبحانه وتعالى للبلد واألرض والقائد واألهل.

فلتسعد قلوبكم أيها الكويتيون برفعة قائدكم 
املعطاء، املانح، ال لشيء إال ابتغاء إسعاد اآلخرين، 

فهنيئا لك يا كويتنا إذ يلوح العالم أجمع حتية لقائد 
نهضتنا وكأمنا الكل جمعا جمعا يصفق عاليا له ولنا 

أيضا يحيينا ويشكرنا سكان العالم قاطبة، ونحن 
ال ننشد إال رضا اهلل عنا وحمايته لسؤددنا ورحمته 

في إبقائنا في شاطئ األمن واألمان إجالال وإكبارا، 
فالعمل اإلنساني الذي نذره سمو األمير من ذاته 

نابع من حبه لنا نحن الشعب الكويتي الوثاب للبذل 
والعطاء واملساندة.

إن العالم أجمع يكتب اليوم اسم بلدنا كمركز للعمل 
اإلنساني بأحرف من ذهب نير ملاع براق، ونحن 
نفخر ونعتز ونبذل األكثر واألكثر واملزيد املزيد 

الفائض حتى قاعدة األرض مسحا للدموع ورسما 
للبسمة وشعورا باحملبة والقرابة لعل اهلل سبحانه 
وتعالى يساندنا ويطمئننا ضد كل مكروه، فعاشت 

الكويت حرة أبية دوما ودوما رائدة لإلنسانية، 
وحفظ اهلل صاحب السمو قائدا اإلنسانية، والعالم 

أجمع يهتف ويصفق لسموه دون تردد أو حتى ذرة 
من انكفاء، فما بالنا نحن الكويتيني احملبني للديرة 

واألمن واألمان واالطمئنان وكفى.

في 9 سبتمبر، من حق كل مواطن أن يفتخر وان 
يحتفل بهذا اليوم الذي سيظل ذكرى في التاريخ، 

وفي هذا اليوم املشهود أقام األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون احتفالية تكرمي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، باعتباره »قائدا للعمل 

اإلنساني«، والكويت »مركزا للعمل اإلنساني« 
تقديرا جلهود سموه وإسهاماته الكرمية ودعمه 

املتواصل للعمليات اإلنسانية في كل أنحاء العالم، 
والكويت دائما سباقة في عمل اخلير ومساعدة 
احملتاجني، وأهل الكويت جبلوا منذ القدم على 
التكافل االجتماعي والتراحم فيما بينهم، وحب 

العمل اإلنساني وفعل اخلير واحلرص عليه دائما 
جلميع الفئات من دون النظر إلى لغتهم أو ديانتهم 

أو عرقهم، هذا ولم يقتصر عمل اخلير في نطاقهم 
احمللي بل سعى أهل الكويت لنشر اخلير في كل 

أرجاء العالم.
إن نيل صاحب السمو االمير لقب »قائد اإلنسانية« 

وسام على صدر كل مواطن كويتي وخليجي وعربي، 
واختيار أبونا صاحب السمو االمير لهذا اللقب 

انطلق من اجلهود املستمرة على مدى أعوام طويلة 
ومبسيرة إنسانية ال تعرف التباطؤ وال التأجيل، 

فكانت الكويت تقدم املساعدات والوقفات اإلنسانية 
بناء على توجيهات وأفعال تسبق األقوال في كل 
محفل، فسموه -حفظه اهلل ورعاه- حريص على 
العمل اخليري واإلنساني وهو الداعم الرئيسي.

صاحب السمو االمير احتوى الكثير والكثير من 

املشكالت التي كادت ان تعصف بعالقات دول شقيقة 
والتاريخ خير شاهدا على ذلك، وهو صاحب املواقف 

اإلنسانية النبيلة واللفتات الكرمية التي ال تعد وال 
حتصى، وذو القلب الطيب الكبير والفكر املستنير 

والبصيرة النافذة، سموه كان وسيظل أدام اهلل 
في عمره رجل املهمات الصعبة، وصاحب القرارات 

الشجاعة واجلريئة واحلكيمة، صاحب السمو االمير 
وفي اشد الظروف التي عصفت بدول عدة في 

منطقتنا عبر بديرتنا إلى بر األمان بحكمته وحنكته 
ورؤيته الثاقبة، لهذا كان اللقب الغالي على كل مواطن 

كويتي لم يكن غريبا، وسيظل محفورا في قلوب 
جميع من يعيش على أرض الكويت الطيبة.

حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

قائد استثنائي

لإلنسانية قائد

خاطرة

زبدة احلچي

نقول »األغلبية الصامتة«، ونقصد معظم الناس الذين ال 
ينتظمون في إطار واحد ويصعب رصد اجتاهاتهم وقياس 
قوتهم، والذين ينتج صمتهم عددا من االنتهازيني املتحدثني 

باسمهم، ألنهم كاألموات ال ينطقون، بل هم األموات بعينهم، 
كما يشير الباحث د.فهد املطيري إلى أن املعنى األصلي 

للعبارة يخص »األموات« حسب تعبير »هوميروس« أول 
من استعمل عبارة »األغلبية الصامتة« في »اإللياذة«، وهو 

يصف قتلى حرب طروادة!
>>>

في مصر حملت األغلبية الصامتة عضوية »حزب الكنبة« 
لإلشارة إلى الناس الذين ال يشاركون مع املتظاهرين 

في الشوارع فيلزمون الصمت وكأنهم يعبرون به عن 
امتعاضهم مما يجري في بالدهم، ويعتقد بعض الباحثني 
ان العديد من أعضاء »حزب الكنبة« خرجوا عن صمتهم 

يوم 30 يونيو وقاموا عن »الكنبة« وشاركوا في التظاهرات 
الغاضبة التي استجاب لها اجليش املصري في حركة 

التصحيح العظيمة.
>>>

مع تفاقم الشبكة العنكبوتية وتزايد هيمنتها على حياة 
البشر ذابت واختفت األغلبية الصامتة وطفحت مكانها في 
مواقع التواصل االجتماعي أغلبية »زاعقة« ال ناطقة. وبعد 
أن كانت األغلبية الصامتة متثل وجدان املجتمع وضميره 

احلّي في الواقع املعيش، ظهرت في الواقع االفتراضي أغلبية 
افتراضية تعبر عن السخط والفوضى والفراغ ومتتلك 

صوتا عاليا مدويا كصوت الطبل .. والطبل فارغ! 

تعيش اجلمهورية األملانية هذه األيام حالة من االنقسام 
السياسي واجلدل احلاد جتاه أزمة الالجئني السوريني 

بعدما تفاقم عددهم وتضاربت األقوال بشأنهم، عدا تأكيد 
األخبار بأن أملانيا هي وجهة الالجئني األولى، لذلك أصبحت 

مسؤولية حل هذه املعضلة ليس بيد وزير أو مؤسسة بل 
من صميم القيادات السياسية العليا في البالد، التي ما زالت 
منقسمة على نفسها في هذا املوضوع، فاحلزب االشتراكي 

الدميوقراطي احلليف الرئيس في احلكومة حاليا أعلن أنه 
يفضل تشريع قانون جديد للهجرة وهو استقبال الالجئني 

على نظام احلصص، أي حتديد عدد الالجئني مسبقا، 
وبالتالي رفض أي الجئني جدد، إال أن هذا االقتراح قوبل 

بانتقاد ألنه يحتاج إلى نظام توقعات مسبقة قد يتغير كثيرا 
حسب السنة الواحدة، وأما احلزب الدميوقراطي املسيحي 

احلاكم برئاسة املستشارة إجنيال ميركل فلم يطرح إلى اآلن 
حال لألزمة، عدا مطالب من داخل احلزب نفسه بضرورة 

القيام بإصالح دستوري وتغيير بعض مواد الدستور حول 
املوافقة على قبول طلبات الهجرة، مما يوفر املجال القانوني 

ألملانيا لرفض الكثير من هذه الطلبات، لكن يبقى السؤال 
امللح: ملاذا تبقى أملانيا بلدا محببا أو مقصدا رئيسيا ملن 

يريد اللجوء؟ فحسب لقاءات أجرتها قناة التلفزة األملانية 
ARD مع بعض الالجئني السوريني والعراقيني أو غيرهم 

في املجر والنمسا عن سبب ذلك، فذكر بعضهم كما تذكر 
الصحف األملانية أن لهم أحالما وردية حول ذلك، فبعضهم 
قال ان أملانيا ستقبلنا بال شك، وتقدم لنا السكن واملال بل 

والعمل، وقال آخر من الصعوبة مبكان أن جتد عمال في 
دولة غير أملانيا وإن وجدت فليس مبجٍد، أو ممن يبحث عن 
العالج الطبي اجليد، وألجل ذلك يعيش األملان قلقا من هذه 

األزمة املتصاعدة، فاألملان ليسوا كما رأينا من يرحب بقدوم 
الالجئني في محطة قطار ميونيخ على سبيل املثال أو ممن 

يعارضون قبول الالجئني، سواء مبظاهرات أو باالعتداء، 
 Hessen كما حدث من حرق ألحد مساكن الالجئني في والية
أو غيرها قبل أيام، وذلك ألن كال الشريحتني عددهم قليل 

وال ميثل في الواقع األملان أو جلهم، وهنا يظهر أيضا 
سؤال آخر: ما رأي األملان؟ في احلقيقة أوال أن الكثير جدا 

من األملان سعيدون بهذا السمعة احلسنة والطيبة ألملانيا 
في العالم والتي تعكس جناح أملانيا كدولة وشعب وثقافة 
واقتصاد، مقارنة بدول أخرى ال يفضلها الالجئون أو لم 

يسمعوا عنها ـ كما صرح بعضهم ـ إال أن احلقيقة توضح 
أن نصف األملان لديهم مخاوف كبيرة من العواقب الناجتة 

عن تدفق أعداد كبيرة من الالجئني إلى أملانيا، مما سيؤدي ال 
محالة إلى ارتفاع الضرائب عليهم بسبب هذه األزمة، كذلك 
من التطرف السياسي، أو من ارتفاع نسبة اجلرائم، وهذا 
ما ال تضمنه احلكومة في قبول الالجئني، فلقد وصل عدد 
طلبات اللجوء إلى 106 آالف الجئ فقط في شهر أغسطس 
املاضي واملتوقع أضعاف ذلك في نهاية هذا العام، مما قد 

يدفع بقوة في زيادة تنامي اليمني املتطرف األملاني في 
القيام بأعمال إرهابية، وهذا ما حذر منه رئيس االستخبارات 

األملانية عالنية، ومن هنا يأتي هذا االنقسام في التعامل 
مع الالجئني فهل هم الجئون سياسيون أم اقتصاديون؟ 

وذلك ألن ـ وفق القانون األملاني ـ الالجئ السياسي الهارب 
من احلرب في بلده من الصعوبة مبكان أن ترفض طلبه 
وتقوم بإعادته أو طرده إال عند توقف احلرب الدائرة في 
بلده، وأما الالجئ االقتصادي أي الباحث عن عمل في بلد 

آخر فهذا من املمكن أن ترفض طلبه، وهذا ما حاول رئيس 
وزراء املجر قبل أيام التلميح به، أي إن الدافع االقتصادي 
هو هدف هؤالء الالجئني. ومما ضاعف هذه املخاوف عند 

األملان أن بعض دول االحتاد األوروبي ترفض استقبال هؤالء 
الالجئني، وكأنها ترمي كل شيء على كاهل أملانيا، فبعد أزمة 
الديون تأتي أزمة الالجئني وفي كل مرة تقف أملانيا في وجه 

املدفع في حتمل مشاكل أوروبا، مما حدا بوزير خارجية 
أملانيا شتاينماير ألن يصل للمرة األولى إلى التهديد الواضح 

بانقسام أوروبا بسبب هذه األزمة، أي رمبا يقصد نهاية 
االحتاد األوروبي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، فاملسألة 

ليست في قبول أعداد منهم بل في التدفق املستمر واملتزايد، 
وسط تخاذل دول أوروبية كثيرة عن املساعدة، وهذا ما 
يتطلب حال واضحا في إيقاف فوضى الالجئني، لكن هل 

تكون هذه األزمة املستعرة بني دول االحتاد األوروبي سببا 
في ضغط أوروبي على الواليات املتحدة لوضح حل لألزمة 
السورية، والذي قد ال يربو على أمرين، فإما املوافقة حاال 

على إنشاء مناطق حظر جوي آمنة للسكان داخل االراضي 
السورية ضد براميل بشار، مع ضمان وصول مساعدات 
لهذه املناطق باستمرار، أو إنهاء نظام األسد عسكريا أو 
سياسيا مع ضمانات جلميع األطراف السورية املتنازعة 

بتسوية عادلة، باستثناء الدولة اإلسالمية. 
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ازعق .. حتى 
يصدقك الناس

أملانيا والالجئون 
أزمة سياسية 

أم اقتصادية؟
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د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

شرف عظيم لكل من ينتسب إلى األمة العربية 
املمتدة من احمليط األطلسي إلى اخلليج العربي، 

تلك األمة التي تتواجد في آسيا وأفريقيا على 
مساحات شاسعة وبها مهبط األديان جميعا اليهودية 
واملسيحية واإلسالم والتي تدعو جميعا إلى التعاضد 
والتسامح والتكافل إذا اشتكى منه عضو تتداعى له 

سائر األعضاء بالسهر والدعم. 
نعم هذا هو تاريخ األمة العربية، ولكن لألسف 

نراها في االحداث واملصائب بعيدة كل البعد عن 
تلك املبادئ والقيم فنجد القتل والدمار والفساد 
بأيد عربية نتائجها التشريد واالضطهاد والغربة 

ومحاوالت الفرار للنجاة بالنفس بعد فقدان األمل 
بنهاية ملا يدور فيها من انشقاقات وحروب أهلية 

ساهمت فيها العديد من الدول العربية بأموالها 
وتبرعات شعوبها.

ماذا عسانا ان نقدم لهؤالء الفارين من جحيم القتل 
الهمجي فيها وخاصة ما يعانيه الشعب السوري 

الشقيق ومحاوالت أبنائه اللجوء إلى خارج أوطانهم 
وما يعانونه من مشقة ومخاطر جمة لكي يصلوا 

إلى أرض ترعاهم وتؤويهم،  وككويتي اكتويت 
بغزو غاشم من أخ وجار عربي أدى إلى تشريد أبناء 
وطني، فكان الوطن العربي بدءا من اخلليج ومرورا 

مبصر وسورية سباقا في إيواء أبناء وطني وكان 
خير استقبال اتسم باحلفاوة والنصرة، وقد يتساءل 

قائل بأموالنا؟ أقول ليس املال كل شيء لقد فتحت 
سورية الشقيقة آنذاك أبوابها جلميع الكويتيني 
وحتى خدمهم للجوء اليها وسنت القوانني التي 

تسمح لهم باإلقامة حتى حترير الكويت، نعم لقد 
أحسنت وفادتهم وحمايتهم ورحب الشعب السوري 
بهم، وقد كانت القيادة الكويتية أحوج ما تكون لدعم 

سياسي عربي جامع أدى إلى تعزيز موقفها العاملي، 
وسورية احدى تلك الدول عندما أشير إلى ذلك من 

باب الوفاء واالمتنان. 
من هنا فإن ما يعانيه الشعب السوري من حرب 

أهلية طاحنة تتقاطع فيها التدخالت اإلقليمية 
والدولية والطائفية أدت إلى طوفان بشري من 
الالجئني السوريني فكانت وجهتهم األولى إلى 
األردن الشقيق وتركيا اإلسالمية حتى وصلت 
االعداد مبئات اآلالف من املشردين السوريني 

وتداعت الكويت إميانا مبوقفها اإلنساني من تقدمي 
الدعم املال والدعوة واستضافتها ملؤمترات عاملية 

ملنح مزيد الدعم املالي ملساعده الالجئني ودعم 
حكومات الدول املستضيفة. 

ولكن هل هذا يكفي أمام محنة هذا الشعب األبي؟ 
واهلل ال تكفي ان كانت لدينا غيرة وخاصة بعد 

اغالق احلدود األردنية والتركية ولم يبق إال البحر 
ومخاطره للهروب إلى الدول املجاورة، ، فكيف 

كانت الصورة هناك؟ استقبال تدمع العني عندما 
تشاهد املقاطع، احتجاجات شعبية ومظاهرات تدعو 

حكوماتهم الستضافتهم بل وعبارات الترحيب 
العفوية بهم وهي البالد األجنبية الكافرة امللحدة! 

تداعى البرملان االوروبي للمساعدة وتوزيع الالجئني 
على دوله بنظرة إنسانية مجردة، بل وتقدمي الدعم 

املتمثل باإلسكان والراتب واملعونة الغذائية على 
الرغم من أصوات قليلة رافضة فيها لم تلق صدى، 

إلى هنا والوطن العربي الواسع صامت، يرفض 
استقبالهم وحتى اجلامعة العربية لم يكن لها دور 

لبحث هذه القضية اإلنسانية وكأنها للرؤساء فقط، 
أما الشعوب فال. 

وكم كنت حزينا وفرحا في الوقت ذاته عند 

استماعي لتصريحات عدة للمستشارة األملانية 
اجنيال ميركل وغيرها من الزعماء األوروبيني الذين 
أصبحوا )جناشي( هذا العصر في نصرة املظلومني 
واملستضعفني ورفع راية استقبال املهجرين العرب 

وغيرهم وأغلبهم مسلمون هربوا من واقع مرير 
باسم االسالم واإلسالم براء منهم، وكنت حزينا 
للصمت العربي جتاه قوارب املوت التي جتوب 

البحر املتوسط حتمل االطفال والنساء والشيوخ 
والشباب لعلهم يجدون ضالتهم في احدى الدول أيا 

كانت.
ودون اتخاذ أي موقف رسمي أو شعبي إيجابي 

باستضافة هؤالء املستضعفني، بل والتمادي 
بتحليالت استفزازية من البعض ممن يرون أنفسهم 

محللني بأنه ال ميكن استضافة الالجئني الرتفاع 
املعيشة ولديهم مشاكل نفسية! أي منطق هذا؟! ان 

الضيافة تقع على كاهل البلد املضيف شعبا وحكومة 
وتقدمي كل ما يلزم التزاما بحقوق اإلنسان. 

وهنا في الكويت كجزء من األمة العربية ونحتفل 
بالذكرى األولى للتكرمي األممي لسمو األمير كقائد 

لإلنسانية بدوره الفعال في تخفيف املعاناة عن 
الالجئني السوريني في األردن وتركيا، ، ننتظر لفتة 

كرمية من سموه لفتح باب االستضافة للسوريني 
الراغبني في القدوم إلى بلدهم الثاني على االقل 

ألهالي املتواجدين في الكويت كرد جميل ووفاء ملا 
عانيناه من ظلم جراء الغزو العراقي الغاشم منذ 
خمسة وعشرين عاما مضت واستضافة الشعب 
السوري لرعايا كويتيني، وهذا هو التاريخ يعيد 

نفسه ولكن بانقالب الصورة، حيث أصبح الشعب 
املضيف بحاجة ملن يستضيفه ويحنو ويعطف عليه 

مقابل صد من الشعب املستضاف. 

رسالة 
إلى أمة العرب

قضية ورأي


