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احمل�م��د ي��رس��م م�ع��ال��م ال�ط��ري��ق ن�ح��و اإلخ ��اء والتعايش
ب� � � ي� � ��ن أص � � � � � �ح� � � � � ��اب األدي � � � � � � � � � � � � ��ان وال � � � �ث � � � � �ق � � � � ��اف � � � � ��ات

كثيرا من القضايا املهمة
كلمة سموه الترحيبية بغبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي أثارت ً
يف كلمت��ه التي �ألقاه��ا ،ترحيب��ا واحتفاء بغبط��ة البطريرك يوحن��ا العا�رش اليازج��ي ،بطريرك
�أنطاكية و�سائر امل��شرق للروم الأرثوذك�س والوف��د املرافق له مبنا�سبة زيارت��ه الكويت ،لتن�صيب
املرتوبولي��ت غطا�س هزمي مطرانا على بغداد والكويت وتوابعهما لل��روم الأرثوذك�س ،تناول �سمو
ال�شي��خ نا�رص املحمد عددا من الق�ضايا املهمة والدقيقة املطروح��ة حاليا ،على ال�صعيدين الإقليمي
وال��دويل ،باعتبارها ق�ضاي��ا كونية و�إن�سانية ،ال تتعل��ق مبجتمع بعينه ،بل تتعل��ق بالإن�سان من
حيث هو �إن�سان ،ويف كل ركن من �أركان هذه املعمورة.
لق��د تناول �سم��وه ق�ضايا تت�ص��ل مببادئ التعاي���ش والتوا�ص��ل واحلوار بني �أ�صح��اب الأديان
واحل�ض��ارات والثقافات املختلفة ،منطلق��ا فيما طرحه من ر�ؤي��ة كويتية وعربي��ة و�إ�سالمية ،عرب
عنها ب�ص��ورة رائعة ،م�ستدال عليه��ا ب�شواهد من القر�آن الك��رمي و�أحاديث النب��ي � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -و�سريته العطرة ،وكذل��ك �شواهد من الإجنيل وحياة ال�سيد امل�سيح  -عليه ال�سالم  -ليبني
�أن الر�س��االت ال�سماوية كله��ا ت�صدر من «م�شكاة واح��دة» ،بح�سب التعبري النب��وي ،و�أنها جميعا
جاءت لت�صل �إن�سان الأر�ض بنورانية ال�سماء ،ولإ�شاعة ال�سالم واملحبة بني بني الب�رش �أجمعني.
من هنا فق��د حر�ص �سمو ال�شي��خ نا�رص املحمد على �أن يب�ين كيف �أن الإ�سالم ينظ��ر نظرة راقية
وودودة �إىل �أهل الكتاب ،من �أتباع الديانتني ال�سماويتني اليهود والن�صارى ،م�ست�شهدا يف ذلك بقول
اهلل تع��اىل يف كتابه الكرمي «لي�س��وا �سواء من �أهل الكتاب �أم��ة قائمة يتلون �آي��ات اهلل �آناء الليل وهم
ي�سجدون ي�ؤمنون باهلل واليوم الآخر وي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر وي�سارعون يف اخلريات
و�أولئك م��ن ال�صاحلني وما يفعلوا من خري فلن يكفروه واهلل علي��م باملتقني» ،وكذلك بالآية الكرمية

«ولتجدن �أقربهم مودة للذين �آمنوا الذين قال��وا �إنا ن�صارى ذلك ب�أن منهم ق�سي�سني ورهبانا و�أنهم
ال ي�ستك�برون» ..وهم��ا �شاهدان يفتحان الطريق وا�سع��ا �أمام �إمكان �إقامة ح��وار جاد وراق ونافع
�أي�ض��ا ب�ين امل�سلمني وغريهم م��ن �أ�صحاب الديان��ات الأخرى ،ويزي�لان الكثري م��ن احلواجز التي
يقيمها من ال يعون حقا جوهر الأديان ور�سالتها العظيمة وقيمها ال�سامية.
وقد كان �سموه موفقا غاية التوفيق �أي�ضا ،وهو يلم���س بعدا �شديد الأهمية يف حياتنا املعا�رصة،
ونعن��ي به ذلك اال�ضطراب الذي �أ�ص��اب الإن�سان يف زمننا الذي  -كما و�صف��ه �سموه « -ترتقي فيه
الإن�ساني��ة ذرا املعرفة ،لكنها يف الوقت نف�سه تتحدر فيه �إىل وح�شية العدوان وهمجية االقتتال� .إنه
زمن يحت��اج �إىل عقالء ينحازون �إىل الإن�سان �ضد العن�رصية ،وحكم��اء يحابون احلياة �ضد الهالك،
ويفتحون �أفق احلوار �إىل �آفاقه الوا�سعة ،ويحطمون جدران االنزواء واالنغالق والتع�صب القاتل».
ومن ثم ف�إنن��ا يف عاملنا هذا ،ووفق��ا لر�ؤية �سموه �أي�ض��ا ،نحتاج �إىل �أهل االعتدال م��ن رجال وعلماء
الدي��ن ،فالعن��ف والفتك والق�سوة كله��ا حتوطنا من كل جان��ب ،مغلفة بتف�س�يرات خاطئة للدين،
ويظه��ر لنا �أنا�س بلبا�س الدين و�أخالق املجرمني ،وحالهم مثلم��ا تقول احلكمة الالتينية «يف وجهه
حمل ويف قلبه ذئب».
وال يج��ادل �أح��د يف �أهمي��ة ه��ذه الر�ؤية الت��ي طرحها �سم��و ال�شيخ نا��صر املحم��د ،واملتمثلة يف
��ضرورة �إقامة التوازن بني املادة والروح ،يف حياة الإن�س��ان ،ويف حياة املجتمعات �أي�ضا ،بل وكذلك
يف العالق��ات ب�ين الأمم وال�شعوب ،فامل��ادة وحدها �إذا طغ��ت �أهلكت ،وقطعت الأوا��صر وال�صالت،
ون��شرت الع��داوة والبغ�ضاء ،و�أث��ارت الإحن والأحق��اد ،و�أ�شعلت احل��روب وال�رصاعات ،وعممت

سموه ح َّ��ذر من خطورة سيطرة امل��ادة على اإلنسان وإضاعة القيم الدينية والروحية
روح التسامح امل��ن��ش��ودة ليست م��ن أج��ل اآلخ���رة فقط ب��ل م��ن أج��ل احل��ي��اة الدنيا ً
أيضا
أه���م���ي���ة م���ض���ام�ي�ن ك���ل���م���ة س����م����وه ت����ت����زاي����د ف�����ي ظ�����ل ال������ظ������روف ال����دول����ي����ة احل���ال���ي���ة
ال��ك��وي��ت ت��ؤك��د أن��ه��ا رائ���دة ف��ي ال��دع��وة إل��ى احل���وار وال��ت��واص��ل ب�ين األدي����ان والثقافات

اخلراب والدم��ار يف كل مكان ...ومن ث��م ف�إنه ال غنى للإن�س��ان عن اجلانب الروح��ي الذي يعيد له
توازنه ،ويحفظ عليه ا�ستقامته ونقاءه ،ويقربه من اخلري ويبعده عن ال�رش.
ولك��ي يو�ضح �سموه بجالء �أن الأديان ال�سماوية مل ت�أت فقط م��ن �أجل الآخرة ،بل �أي�ضا من �أجل
�إعم��ار احلياة الدنيا ،لف��ت �إىل �أن «روح الت�سامح الت��ي نطالب بها لي�ست من �أج��ل الآخرة فقط ،بل
كذلك من �أجل احلياة الدنيا فهي �رضورة حتمية لل�سلم االجتماعي يف الأوطان» ،ي�ستوي يف حاجته
�إليها امل�سل��م الفرن�سي الذي يعي�ش بني �أغلبية كاثوليكية ،وامل�سل��م الأملاين الذي يعي�ش بني �أغلبية
بروت�ستانتي��ة� ،أو امل�سلم الإجنليزي ال��ذي يعي�ش بني �أغلبية �أجنليكانية ،وكذل��ك امل�سلم الرو�سي
ال��ذي يعي�ش بني �أغلبي��ة �أرثوذك�سية ،غ�ير �أنها �رضورية �أك�ثر للم�سيحي العرب��ي وهو يعي�ش يف
وطنه بني �أغلبية م�سلمة ،ووطنه هو نف�سه وطن مو�سى ووطن عي�سى ووطن حممد ،عليهم جميعا
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
ومل تكن جمرد جماملة ،تلك الإ�شارة الذكية التي �أمل��ح �إليها �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد ،بل كانت
�أي�ضا يف �صل��ب املو�ضوع وجوهره ،عندما ذك��ر �أن هذه الروح التي يتطلبها الع��امل الآن ،هي ذاتها
التي تطرق �إليها البطريرك يوحنا العا�رش اليازجي ،يف موعظته يف حفل تن�صيبه ،عندما قال« :نحن
الأنطاكيني كني�سة م�رشقية جذورها �ضاربة بعمق يف منطقتنا وم�رشقنا العربي ،ونحن مع �إخوتنا
امل�سلمني �أبناء ه��ذه الأر�ض� ...أيها الأع��زاء امل�سلمون نحن و�إياكم ل�سنا فقط ��شركاء يف الأر�ض ويف
امل�ص�ير ،نحن بنينا معا ح�ضارة هذه البالد ،وم�شرتكون يف الثقاف��ة والتاريخ .لذلك يجب علينا �أن
نحف��ظ معا هذه الرتكة الغالية ،كما �أننا �رشكاء �أي�ضا يف عب��ادة اهلل الواحد الأحد الإله احلقيقي نور
ال�سماوات والأر�ض».
لقد حم��ل هذا اللقاء املبارك الذي احت�ضنه ديوان �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد ،الكثري من الإ�شارات
الرائع��ة الدالة على حجم الت�آخي بني �أتباع الديانتني الإ�سالمية وامل�سيحية ،وترجمت كلمة �سموه
هذه املعاين النبيلة ال�سامية ،م�ؤكدة املبد�أ العظيم ال��ذي �أر�ساه القر�آن الكرمي وعلمه لأتباعه ليكون
نربا�س��ا هاديا لهم �إىل يوم الدي��ن ،حني قرر لهم ب�ش��كل ال يقبل اجلدل �أو اخل�لاف �أن النا�س جميعا
مت�ساوون ،ال فرق بينهم على �أ�سا�س اللون �أو العرق �أو الل�سان ،و�أن امليزان الوحيد الذي يتمايزون
م��ن خالله هو التق��وى والعمل ال�صالح ،وذل��ك يف قوله تعاىل «ي��ا �أيها النا�س �إن��ا خلقناكم من ذكر
و�أنث��ى وجعلناكم �شعوبا وقبائل ولتعارفوا �إن �أكرمكم عن��د اهلل �أتقاكم» .هذه هي الر�سالة الأ�سمى
من خلق الإن�سان ،وتلك هي املعاين والقيم التي جنحت يف �إي�صالها كلمة �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد،
والتي زاد من �أهميتها �أنها جاءت يف وقت ي�ضطرب فيها العامل فكريا و�سيا�سيا واجتماعيا ،يف �أعقاب
الأحداث الإرهابية الت��ي �شهدتها فرن�سا �أخريا ،وهو ما يتطلب من كل
رج��ال الدول��ة وال�سيا�سة والفكر يف الع��امل� ،أن يت�شارك��وا يف �إي�صاله
و�إي�ضاحه� ،إ�سهاما يف ن�رش الإخاء والأمن وال�سالم بني كل بني الب�رش.

أكادمييون ح َّ
���ذروا من صعوبة حلها بسبب ع��زوف املواطنني عن كثير من الوظائف
قضيـــة

خلل التركيبة السكانية  ..خطر يتفاقم

عبدالواحد اخللفان :نتاج تراكمي لغياب اخلطط اإلستراتيجية للدولة
ش��م�لان ال��ع��ي��س��ى :أع�����داد ك��ب��ي��رة م���ن ال��ت��خ��ص��ص��ات ن��س��ت��ورده��ا م���ن اخل����ارج
أن������������وار ال����ق����ح����ط����ان����ي :ال����ع����م����ال����ة ال����ه����ام����ش����ي����ة وراء ت�����دن�����ي اخل�����دم�����ات
كتب :سامر السندوبي
ك�شف التقرير الأويل لفرق تعديل الرتكيبة ال�سكانية عن �أهم اخلطوات الواجب
اتباعه��ا لتعدي��ل الرتكيب��ة ال�سكاني��ة ،م�ش�يرا �إىل �أن الكوي��ت �أخفق��ت يف م�ؤ��شر
الرتكيبة ال�سكاني��ة للمواطنني يف خطة التنمية ،حيث هبط��ت �إىل ما ن�سبته  31يف
املائة ،بينم��ا كان يفرت�ض �أن ت�صل يف نهاي��ة � 2013إىل  35يف املائة ،وبلغت ن�سبة
املواطنني العاملني يف اخلا�ص  7يف املائة ،بينما مازال الـ  93يف املائة للوافدين!
و�أو�ضح �أكادمييون لـ اخلليج �أن م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية هي م�شكلة �أزلية
ولي�ست وليدة اللحظة ،و�ست�ستمر فرتات طويلة ،ولن حُتل العتبارات عدة ،منها
عزوف املواطنني عن الوظائف الفنية ،واللجوء �إىل القطاع احلكومي غري املنتج.
وقال��ت النا�شط��ة ال�سيا�سية �أن��وار القحط��اين� :إن الإح�صائي��ات الأخرية التي
تو�ضح تراج��ع ن�سبة الكويتيني بع��د �أن هبطت �إىل ما ن�سبت��ه  31يف املائة ،بينما
كان يفرت���ض �أن ت�صل يف نهاي��ة � 2013إىل  35يف املائة ،تعد م�ؤ�رشا خطريا للدولة،
ول��ذا يجب �أن تتعامل مع هذه الأرق��ام كما ينبغي ،خا�صة �أن م��ن �ش�أنها �أن تخل
بالرتكيب��ة ال�سكانية ،وملا حتويه م��ن خماطر �أمنية ،فنحن �أم��ام �أعداد كبرية من
العمالة ،ولهذا ال بد من التنبه �إىل خماطر هذه العمالة و�أعدادها ال�ضخمة ،خا�صة
�أن هناك �أعدادا كبرية من تلك العمالة عبارة عن عمالة هام�شية جاءت عن طريق
جتار الإقام��ات ،وهذا م��ا يدع��و �إىل االنتباه و�رضورة ح��ل هذا الأم��ر ومعاجلته،
فهناك كثري من امل�شكالت الأمنية التي قد تن�ش�أ عن هذا الواقع ،وعملية الت�ساهل ال
�شك �أنها ت�ؤدي �إىل تف�شي هذه الظاهرة.
و�أ�ضافت القحطاين� :إن وج��ود هذه الأعداد من العمال��ة الهام�شية ال �شك يف �أنه
�سب��ب رئي�سي يف ت��دين م�ستوى اخلدم��ات التي تق��دم للمواطنني ،فتج��د �أن هناك

�ضغط��ا كبريا عل��ى امل�ست�شفي��ات واملدار���س وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة املختلفة،
وكذلك االزدحامات املرورية ،الأمر الآخر �أن زيادة ن�سبة العمالة الهام�شية جتعل
من ال�صعب عل��ى اجلهات الأمنية ال�سيطرة عليها ،خا�ص��ة �أن تلك العمالة عندما
ال جتد عم�لا تلج�أ �إىل ارتكاب اجلرائ��م ،فقبل �أ�سبوع �سمعنا ع��ن �أن هناك بنغاليا
مت �ضبط��ه مب�صنع خم��ور ،و�آخر يدخ��ل الكويت بحب��وب خم��درة ،وثالث يقوم
بال�رسقة ،فلذا على الدولة �أن ت�ضع معاجلته��ا التي تكمن يف �إبقاء من يقدم خدمة
حقيقية للدولة وم��ن ذوي امل�ؤهالت العليا وال�شهادات� ،أما م�س�ألة ا�ستقدام الآالف
من الأ�شخا���ص بهدف الرتبح واحل�صول عل��ى الأموال فهذا م��ا ي�سمى يف القانون
الدويل االجتار بالب�رش ،ويعد خمالفة وا�ضحة يعاقب عليها القانون.
و�أو�ضح��ت القحط��اين �أن جت��ار الإقامات يعت�برون بالفع��ل �سبب��ا رئي�سيا يف
انت�شار تل��ك العمالة ال�سائبة ،فيذهبون �إىل بلدانهم ع��ن طريق مناديب ويقومون
بجلب تلك العمال��ة على �رشكات وهمي��ة ،والدليل على ذل��ك �أن �أكرث من يقومون
بارتكاب اجلرائم بعد الك�شف عن �إقامتهم يتبني �أنهم جاءوا على �رشكات وهمية.
ومن ناحيته ق��ال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامع��ة الكويت الدكتور �شمالن
العي�س��ى� :إن م�شكلة الرتكيب��ة ال�سكانية م�شكل��ة �أزلية ولي�ست ولي��دة اللحظة،
و�ست�ستمر ف�ترات طويلة ،ولن حُتل العتب��ارات عدة ،منها ع��زوف املواطنني عن
بع���ض الوظائف الفنية وامليكانيكي��ة ،واللجوء �إىل القط��اع احلكومي غري املنتج،
�إ�ضاف��ة �إىل �أن الدول��ة �سمحت ملواطنيها بجل��ب عدد كبري من اخل��دم من دون �أي
تكلفة ،حتى و�ص��ل عددهم �إىل ما يق��ارب ن�صف مليون خادم وخادم��ة ،علما ب�أن
تكلفة اخلادمة الواحدة على الدولة �سنويا تبلغ نحو  500دينار.
و�أ�ض��اف العي�س��ى :الأم��ر الث��اين م��ن تل��ك االعتب��ارات ،والأه��م ،ه��و النظام
التعليم��ي وخمرجاته ،ف�لا �شك �أن النظ��ام التعليم��ي لدينا متخل��ف ،حيث �إنه

ال�سنوات الأخرية �شهدت زيادة كبرية يف عدد الوافدين

ال ي��زج بالتخ�ص�ص��ات العلمية مبا يتنا�سب م��ع احتياج��ات االقت�صاد ،ومعظم
التخ�ص�ص��ات �أدبية وعل��وم اجتماعية وغريه��ا ،وبالتايل جند �أع��دادا كبرية من
التخ�ص�ص��ات ن�ستورده��ا من اخل��ارج ،ومن ه��ذا املنطلق جن��د �أن ه��ذه الأمور
جمتمعة �سبب رئي�سي لوجود خلل يف الرتكيبة ال�سكانية.
و�أو�ض��ح العي�سى انه على الرغم م��ن �أن ن�سبة الكويتي�ين �أقلية ،حيث و�صل
عدده��م �إىل ما يق��ارب  31يف املائة من ن�سبة ال�س��كان ،وعدد العمال��ة الوطنية يف
�س��وق العمل  15يف املائة ،جند �أن  94يف املائة منه��م يعملون يف القطاع احلكومي
ال��ذي �أعتربه من القطاعات غ�ير املنتجة ،وبالتايل ف�إن الدول��ة ت�ستعني بالعرب
والأجانب لنق�ص احتياجاتها ولوالهم لتوقف العمل.
واختت��م العي�س��ى :هذه االعتب��ارات الت��ي ذكرناه��ا جمتمعة تو�ض��ح لنا �أن
احلكوم��ة لي�س��ت ج��ادة يف حل ه��ذه الظاه��رة ،مادامت تتب��ع �سيا�س��ة تر�ضية
املواطن�ين ب�أي ثم��ن ،والدليل عل��ى �صحة الق��ول �إن هذه امل�شكل��ة موجودة منذ
ال�ستينيات ومل يحدث �شيء �سوى االعتماد على الغري.
وم��ن جانبه ق��ال املحل��ل ال�سيا�س��ي والأ�ستاذ يف كلي��ة العل��وم التكنولوجية
عبدالواح��د اخللف��ان� :إن خلل الرتكيب��ة ال�سكاني��ة بالكويت موج��ود منذ فرتة
لي�س��ت بالقليلة ،ونتيج��ة لإهمالها ب��ات الأمر وا�ضح��ا وملمو�س��ا للجميع ،وقد

حذرت من��ه امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغ�ير الر�سمية ،فحذر منه ن��واب جمل�س الأمة
مرارا وتكرارا ،وحذر منه املجل�س الأعلى للتخطيط والإدارة العامة للإح�صاء.
و�أ�ض��اف اخللف��ان� :إن م��ا ت�شري الي��ه االح�صائي��ات احلالي��ة من قل��ة �أعداد
الكويتي�ين مقابل املقيم�ين الأجان��ب والعرب هو نت��اج تراكمي لغي��اب اخلطط
اال�سرتاتيجي��ة للدولة ،ولذا عليه��ا و�ضع �ضوابط وقوانني خا�ص��ة يف ما يتعلق
بالعمالة الهام�شية ،من خ�لال حتديد نوعية العمالة التي تتمتع باخت�صا�صات
حتت��اج �إليه��ا الدول��ة ،بالإ�ضافة �إىل نوعي��ة تلك العمال��ة والتي ال ت�ش��كل �أعباء
عليه��ا .ويف الوقت نف�سه ومع وج��ود خطة التنمي��ة ال بد �أن تك��ون للدولة نظرة
متكاملة مبا يتنا�سب مع هذه اخلطة ومدى احتياجها لهذه العمالة.
وقال اخللف��ان� :إن هن��اك العديد م��ن الأ�سباب الت��ي �أدت �إىل مثل ه��ذا اخللل،
وت�أت��ي عل��ى ر�أ�سه��ا العمال��ة الهام�شية الت��ي ت�سبب فيه��ا جتار الإقام��ات ،فلو
كانت احلكومة حري�صة على حماربة جتار الإقام��ات ملا و�صلنا �إىل ما نحن عليه
الآن ،فه��ذه العمال��ة ت�ؤث��ر على الأمن ب�ش��كل �أو ب�آخ��ر ،فتجد منهم م��ن يتاجر يف
اخلمور ومن يبيع احلب��وب ومنهم من يعمل يف الأعمال املنافية للآداب ،م�ؤكدا �أن
�إح�صائيات وزارة الداخلية ت�ؤكد وجود عمالة هام�شية كبرية ارتكبت العديد من
اجلرائم ،وكل هذه الأمور ت�ؤدي �إىل اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية.

