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يوجد اعتقاد ش����عبي سائد يقول ان 
من يش����عل طرف سيجارته بشكل غير 
كامل هو شخص عاش����ق، وكثيرة هي 
االعتقادات الشعبية السائدة التي يصطلح 
على تسميتها ب� »االساطير احلضرية«، 
رغم ان املنطق يقول ان من يفش����ل في 
إشعال سيجارته بشكل كامل هو شخص 
لم يشعلها بشكل جيد وكفى، ال عاشق 

وال »هيمان«.
ومن »األساطير احلضرية« في مشهدنا 
السياسي والتي نتناقلها بيننا بل ونؤمن 
بها رغم عدم صحتها هي ان كل تصريح 
حكومي ضد الش����عب بالضرورة، وان 
احلكومة ال حتب الشعب »وما تشتهيه« 
وكل قرار يصدر منها هدفه اوال واخيرا 

القضاء على الشعب.
باختص����ار »اس����طورتنا احلضرية 
الكويتي����ة« تقول ان احلكومة هي عدو 
الشعب رقم واحد، فكل ما تفعله ضدنا 
وكل ما تنطق به كذب وكل ما تضع يدها 
فيه يتحول الى كارثة، وفي احلقيقة ان 
جزءا من هذا االعتقاد الشعبي السائد فيه 
شيء من الصحة، على االقل اصبحت معه 
»اسطورتنا احلضرية« في نظرتنا الى 
احلكومة تلك تتحول الى شبه حقيقة.

فحكومتنا ما وضعت يدها في شيء 
اال »َخِرَب« وال تذكرني ش����خصيا اال ب� 
»الشياب املتقاعدين«، فمع اول يوم تقاعد 
الي من »الشياب« يتحول الى »فني كل 
شيء«، وجتده يكتشف فجأة انه يفهم 
في اصالح الكهرباء والتمديدات الصحية 
وتركيب البورسالن وامور النجارة، ويبدأ 
عمله في اصالح كل شيء يجد او يعتقد 
انه يعمل بش����كل غير سليم ويريد ان 
يصلح كل ش����يء في منزله حتى ولو 
كان »على سنجة عشرة«، ولكنه ما ان 
يضع يده في الراديو اال واخرس����ه وما 
اصلح »ملب����ة« اال انطفأت، وما »عبث« 
في ثالجة الى حوله����ا الى مدفأة، وفي 
نهاية كل محاولة من محاوالته الفاشلة 
يلجأ الى فني مختص الصالح ما افسدته 
محاوالته، على عكس حكومتنا التي تصر 
على ممارسة عمل »الشياب املتقاعدين« 
وترفض متاما تدخل اي مختص الصالح 
ما افسدته محاوالتها، ولنا في املشاريع 
في السنوات االخيرة دليل، فكل مشروع 
وضعت يدها فيه ام����ا »انعفس« او لم 
يتم وبقي »عل����ى طمام املرحوم« حبرا 

على ورق.
على حكومتنا ان تتوقف عن التعاطي 
مع مشاريعها بعقلية »الشياب املتقاعدين«، 
وان ترفع يدها وتس����لم املش����اريع الى 
القطاع اخلاص »الفن����ي احلقيقي« في 
هذا البلد، وان حترر يد القطاع اخلاص 
م����ن القيود املميتة التي تفرضها عليه، 
كما في قانون البي او تي اجلديد، الذي 
ومنذ اقراره اليزال معطال لالشتراطات 

املستحيلة التي في بنوده.
Waha2waha@hotmail.com

»سيجارة العاشق« 
و»حكومة متقاعدين«

ذعار الرشيدي

الحرف 29

تواجه دول اخلليج العربي بشكل 
عام والكويت بشكل خاص خلال وشيكا، 
أو رمبا هو واق���ع فعال، على صعيد 

التركيبة السكانية.
وينجم هذا اخللل بحكم الطبيعة 
االقتصادي���ة اجلاذب���ة لدول مجلس 
التعاون، والتي هي الوجهة املعيشية 
املثالية ملختلف اجلنسيات حول العالم. 

ورمب���ا ان الكويت معنية أكثر بذلك لقوة عملتها أمام العمالت 
األخرى.

للوهلة األولى يبدو من الطبيعي أن يتشكل أي مجتمع من 
خليط فسيفسائي، يضم السكان األصليني الى جانب الوافدين، 
ولكن من غير الطبيعي ان يتم هذا اخلليط دون دراسة علمية 
محددة تعمل على توازن التركيبة الس���كانية بحيث ال يصبح 
املواطنون أقلية في بالدهم. وقد تنبهت بعض الدراس���ات الى 
امكانية تقلص نس���بة املواطنني قياسا الى الوافدين في بعض 

دول اخلليج الى %5.
وقد ال ننتبه الى ان اخللل في التركيبة السكانية يترتب عليه 
تبعات على األصعدة كافة، وهو ما يشير اليه الدميوغرافيون، 
حيث يرون أن »املتغيرات الدميوغرافية املرغوب فيها اجتماعيا 
وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ستنشأ تغيرات نتيجة لذلك على 
الصعد املرتبطة بها في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واألمنية وغيرها. فمثال ترتبط بتغير احلجم السكاني ومبعدل 
النمو الس���كاني تغيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة أكثرها 
وضوحا التغير في حجم القوى البشرية املتوافرة في الدولة أي 
السكان في سن العمل 15 - 64 سنة وفي حجم قوة العمل التي 

ينجم عنها بطبيعة احلال تغير في 
الدخل القومي، وفي نصيب الفرد من 
الناجت اإلجمالي والتي ترتبط بدورها 

مبستويات االدخار وباالستثمار«.
املش���كلة األخرى التي تنجم عن 
اخللل في التركيبة السكانية، وانحسار 
نس���بة املواطنني أمام الوافدين، هو 
»الذوبان« الثقافي الذي من املمكن ان 
يتعرض له السكان األصليون امام جملة الثقافات الوافدة بكل 
خصوصيتها والتي قد ال تنس���جم مع خصوصيات مجتمعنا، 
وبهذا يح���دث نوعان من الصدمة، نوع يتمثل في صدمة الفرد 
مع نفس���ه، بحيث تتنازعه قيمه التي تربى عليها، وما حتمله 
الثقافة الوافدة التي يصادفها في املجتمع العملي خارج منزله، اما 
النوع الثاني من الصدمة فيتمثل في مواجهة بني األبناء وآبائهم، 
بحيث يكتشف اآلباء أنهم أمام أبناء من ثقافة مختلفة عن تلك 
التي أرادوها ألبنائهم. ومصطلح »الثقافة« هنا شمولي وواسع، 
يشمل اجتاهات عقائدية ودينية وفكرية وموروثات هائلة لها 

جذور تاريخية ودينية عند أصحابها.
العالم اليوم أصبح أكثر عرضة خللل التركيبة الس���كانية، 
خصوصا بعد أن حتول الى ما يسمى ب� »قرية صغيرة«. واملشكلة 
لم تعد حتل في ضبط احلدود من الهجرة غير املدروسة، بل تكمن 
اكثر في املوازنة بني حاجتها الى هؤالء املهاجرين او الوافدين، وبني 
محافظتها على شخصيتها من التالشي أو الذوبان.. واالحتفاظ 
مبقدراتها لصالح مواطنيها في ظل وجود منافسة على الدخل 

من قبل اآلخرين. وللحديث بقية..
nasser@behbehani.info

د.ناصر بهبهاني

خلل التركيبة 
السكانية 

نوافذ

بدأت قصتي مع ذلك املخلوق عام 2004م عندما تلقيت 
رس���الة من الرياض ومن ش���خص ال أعرفه حتى اآلن 
وكانت محتويات الرسالة تضم شريطا وورقة مكتوبا 
فيها ما معناه: يا دكتور محمد استمع الى هذا الشريط 
لتعرف حقيقة الق���وم الذين أضعت وقتك وانت تعمل 

على التقريب بينهم وبني السنة.
وفعال استمعت الى ذلك الشريط الذي كان عبارة عن 
محاضرة ألقاها ذلك الكائن في إحدى حسينيات الكويت 
واستمعت الى كالم تشيب من هوله الولدان! وما كنت 
أعتقد ان إنسانا مهما بلغ به احلقد أو الغباء أو أي شيء 
آخر ان يتلفظ مبثل تلك األقوال أو حتى قريبا منها، فقد 
وصف أم املؤمنني عائشة – رضي اهلل عنها – بأوصاف 
يندى لها اجلبني، وعندما حتدث عن النار أكد ان عمر بن 
اخلطاب ÿ يقبع في أسفلها، يعلوه أبوبكر الصديق 
ÿ ويعلوهما الشيطان! أي ان الشيطان في مفهومه 
أفضل منهما! وكالم آخر في هذا االجتاه اخلطير، وقال 
في نهاية كلمته – فّض اهلل فاه – إن جميع ما ذكره إمنا 
ميثل رأي الشيعة وطالبهم باإلفصاح عن ذلك عالنية! 
هذا الكائن يرى ان من حق الش���يعة سبي السنة لكنه 
يرى – أعماه اهلل – ان هذا احلق ميكن تأجيله بس���بب 

الظروف العاملية احلالية!
زرت الكويت بعد ذلك حلضور مؤمتر أقامه التحالف 
اإلسالمي الوطني هدفه بحث وسائل التقارب بني السنة 
والش���يعة، وفي بداية كلمتي قل���ت للحاضرين: كيف 
تريدون منا نحن الس���نة أن نتقارب مع الشيعة وفي 
بلدكم مثل ياس���ر احلبيب وقد ق���ال ما قال ولم نعرف 

ماذا فعلتم به؟! ثم أكملت كلمتي املقررة.
وبعد نهاية الكلم���ة أخبرني بعض الفضالء ومنهم 
الشيخ حسني املعتوق وبعض أعضاء مجلس األمة بأن 
الشيعة كانوا أكثر املس���تنكرين ملا قاله ذلك املخلوق، 
وانهم رفعوا دعوى ضده، وتبرأوا منه في وسائل اإلعالم 
وطالبوا مبحاكمته ألنه أساء لهم بصورة ال مثيل لها.

سررت مبا سمعته، وتعاهدنا آنذاك على الوقوف في 
وجه كل األصوات احلاقدة التي تبعد طوائف املسلمني 

بعضهم عن البعض اآلخر.
عرفت بعد ذلك ان ذلك املخلوق غادر الكويت بطريقة 
مش���بوهة وأقام في بريطانيا واستمر في بث سمومه 

بطرق متنوعة.
ولكن ذلك الكائن املعتوه عاد قبل بضعة أيام وبحسب 
ما نش���رته »األنباء« في 28 من رمضان يتحدث عن أم 
املؤمنني عائشة وعن صحابة رسولنا الكرمي بحديث ال 
يقل سوءا عما قاله قبل س���نوات، وكان ذلك مبناسبة 
احتفال���ه – أخزاه اهلل – مب���وت أم املؤمنني رضي اهلل 

عنها.
الصحافة الكويتية عبرت عن حالة الغضب التي سادت 
الشارع الكويتي، فوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أكد ان اجلهات املختصة س���تتخذ االجراءات القانونية 
ضده، ومجموعة من أعضاء مجلس األمة – سنة وشيعة 
– استنكروا وطالبوا بجلبه وعقوبته، وستون أكادمييا 
شيعيا وقعوا بيان استنكار وطالبوا بالتصدي للفتنة 
الطائفية، أما الشيخ حسني املعتوق أمني عام التحالف 
اإلس���المي فقد أكد في بيان أصدره ان احلبيب ال ميثل 
الشيعة بأي وجه من الوجوه وان عامة املسلمني متفقون 

على حرمة املساس بعرض الرسول الكرمي.
جمعية اإلصالح االجتماعي اس���تنكرت ذلك الفعل 
ومثلها منظمة النصرة العاملي���ة التي طالبت بتوعية 
الطالب بس���يرة أمهات املؤمن���ني، وكذلك مبعاقبة ذلك 
الكائن على ما فعل، مطالبات بسحب جنسيته، وجلبه 
عن طريق البوليس الدولي، وغير ذلك من األفعال التي 

شهدتها الساحة الكويتية إثر تلك األقوال البشعة.
أمثال ذلك الكائن موجودون في كل مكان، وهم عبء 
على مجتمعاتهم، ولعلي أشبه ذلك الكائن باملعتوه »تيري 
جونز« قس فلوريدا الذي أعلن انه س���يحرق املصحف 
الشريف، أظنه كان يبحث عن الشهرة ألنه مغمور ال يشعر 
به أحد مثله مثل ياسر البغيض.. لكن كال املعتوهني لم 
يعرفا نتيجة أقوالهما على اآلخرين، بل على من ينتمي 
إليهما.. لألسف مثل تلك األقوال الشاذة هي التي تنشر 

ويكون لها فعل السحر في نفوس عامة الناس.
أقوال املعتوه – ياسر – انتشرت في سائر أنحاء العالم 
خاصة بني املس���لمني – سنتهم وش���يعتهم – وسيقول 
الكثيرون: انظروا ماذا يقول الش���يعة عن السنة وعن 

رموزهم.
املشكلة هنا ليس���ت كويتية، بل وليست خليجية، 

ومن هنا تأتي خطورة تلك األقوال الشاذة.
من أجل ذلك البد من مواجهة هذه الفتنة بحزم وسرعة 
قبل اس���تفحال خطرها، وحسن جدا ما قام به إخواننا 
في الكويت على املس���توى الشعبي، وبقي ما يجب أن 

تقوم به الدولة.
ولعلي هنا أنوه بالبيان الذي صدر عن الشيخ حسن 
الصفار والذي نشرته بعض الصحف السعودية حيث 
استنكر ما قام به ذلك املعتوه وأكد انه ال ميثل الشيعة 

بأي حال.
من املهم محاصرة ذلك الكائن ومش���روعه اآلثم، من 
املهم معرفة مصادر متويله والتضييق عليها أسوة مبا 

يحصل مع اإلرهابيني ألنه أكثر خطورة منهم.
ومن املهم ان تشرح جهات االختصاص في الكويت 
للبوليس الدولي ال���ذي يرفض التعاون معها خطورة 
ما يقوم به ذل���ك املخلوق ضد أمن الدولة ودول أخرى 

يعيش فيها املجتمع بكل طوائفه بأمن وسالم.
إن من مصلحتنا جميعا أن نقف في وجه كل األصوات 
الشاذة مهما كان مصدرها، وعلى عقالئنا أن يعملوا على 
وحدة الصف ال متزيقه، ويتفقوا على القضاء على الفتنة 

كي يعيش املجتمع بسالم.

د.محمد علي الهرفي

وجهة نظر

قصتي مع ياسر الحبيب

عبدالهادي الصالح
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الخطر داهم.. 
وتوضيح الواضح!

طاملا نّبه الكثيرون الى الفتنة الطائفية عندنا وحذروا من االمتدادات 
اإلقليمية لهذا الشر الذي يحرق اجلميع وال يوجد فيه منتصر أبدا إال 
احلقد األعمى، والنماذج الكريهة ماثلة أمام اجلميع، وكان على رأس 
هؤالء احملذرين الناصحني – بحق - قيادتنا السياسية ممثلة بصاحب 

السمو األمير حفظه اهلل تعالى.
وها نحن اليوم نعيش الفتنة ومحاذيرها والتي أش���علها معتوه، 
في ظروف نحن أحوج ما نكون إلى الوحدة واالنسجام نحو قضايانا 
األممي���ة والوطنية ذات األهمية البالغة على جيلنا واألجيال املقبلة. 
فماذا تنتظر األجهزة الرسمية؟! هل تنتظر وقائع فظيعة حتى تستيقظ 

من غفلتها املميتة؟! 
ان ضوء التحذير األحمر قد ُأضيء، وناقوس اخلطر قد صدع الصم! 
لق���د مت طرح مناذج الحتواء أزمة الطائفية الدينية على املس���تويني 
القريب والبعيد، ولتعميق الوحدة الوطنية، والقضاء على مسببات 
تلك الطائفية، ونش���ر الوعي مبا يحاك ف���ي اخلفاء والعلن لتفتيتها 
والقضاء على التطاحن البغيض، إلى متى تكتفي هذه األجهزة الرسمية 
بطرح الشعارات الرنانة التي ال تغني وال تسمن! وال تتحرك مبنهجية 

مسؤولة تترجم دعوة صاحب السمو األمير الى واقع ملموس؟!
> > >

توضي�ح الواضح: م���ن الواضح في مثل هذه األجواء امللبدة بالش���كوك 
والريبة والفنت تراجع مستوى املنظور العلمي الراقي وسيادة احلماس 
واالس���تفزاز الطائفي ويصبح البعض ال يرى اال من خالل منظوره 
اخلاص به، لقد فوجئنا مبا فس���ره البعض باتهامنا املبطن لش���رف 
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم )والعياذ باهلل تعالى( من 
خالل الفقرة التي اس���تعرناها من كتاب املرحوم السيد القزويني في 
مقالنا باألمس )االثنني 2010/9/13( لنؤكد مرة أخرى ان املقصود بكل 
وضوح هو ان اتهام زوجات النبي ژ يعد طعنا في ش���رف الرسول 
ژ ذاته، وهو ما حرمه القرآن الكرمي، وقد نص على هذا اإلفك املبني، 
ومن يقل بخالف هذا الوارد من النص القرآني فهو ضال مضل خارج 
دائرة االميان واالسالم، ومنهن )من زوجات الرسول ژ( أم املؤمنني 
السيدة عائشة )رضي اهلل عنها( التي كانت محل احترام وتكرمي في 
جميع أدوار اخللفاء األربعة )رضي اهلل عنهم( ومنهم اإلمام علي گ 
رغم كل اخلالفات التاريخية التي حصلت في عهده، ونحن ندين بشدة 
جميع األقوال واألعمال الهوجاء السافلة من سب وشتم وغيره من اي 
كان من هؤالء الذي يصنعون من أنفس���هم أبطاال للفنت بني املسلمني، 
ونتمنى ان نقف جميعا صفا واحدا متراصا أقوياء، حتى ال تؤثر فينا 

بضع كلمات أو تصرفات رعناء من هؤالء الصغار!
a.alsalleh@yahoo.com

ال يختلف ياس���ر حبيب الكويتي الذي 
تولى ِكب���ره في تعّديه باإلث���م والعدوان 
على أم املؤمنني عائشة زوج النبي ژ عن 
الرسام الدمناركي كورت وسترجارد املسيء 
برسوماته الكاريكاتيرية الى الرسول ژ، 
فاالثنان جتمعهما قضية واحدة هي اإلساءة 
الى رس���ولنا ژ وجرح مش���اعر مسلمي 
العالم قاطبة، وهذا التعدي املش���ني يدخل 
في دائرة األعمال االستفزازية التي قد تؤدي 
الى عواقب غير محمودة املسلمون في غنى 
عنها، منذ أيام كوفئ الرس���ام الدمناركي 
وسترجارد مبنحه جائزة اإلعالم في أملانيا 
حيث اعتبره عمدة بوتسدام رمزا حلرية 
الصحافة والرأي! وهو إطراء لن يقدم العمدة 
على إضفائه على الرسام لو انه أقدم على 
اإلساءة الى رمز ديني يهودي بل سيكون 
مصيره الطرد من الصحيفة قبل أن يدينه 
القانون األملاني بجرمية معادة الس���امية، 
رمبا يعجز املس���لمون عن وقف مثل هذه 
التعديات على رموزهم الدينية في البالد 
الغربية لكنهم قادرون على مواجهتها في 
بلدانهم إذ ال يوجد ما مينع من سن قانون 
ملكافحة اإلثارة الطائفية الذي ال يقل أهمية 
عن قانون مكافحة اإلرهاب املعمول به في 
جميع دول العالم مبا فيها بالدنا اإلسالمية، 
وبلدنا الكوي���ت حيث اننا اليوم في أمس 
احلاجة الى مثل هذا القانون لوقف تداعيات 
الطائفية التي يراد لها أن تكون الش���غل 
الش���اغل لألجيال املقبلة بعد الش���يوعية 

والقومية اللتني أنهكتا أجيالنا السالفة.

ما أحوجنا إلى قانون 
لمكافحة اإلثارة الطائفية

سلطان إبراهيم الخلف
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