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استصدار قرار يقضي بحذف اسم القبيلة 
من املستندات الرسمية وفرض االسم الرباعي 
ميثل خطوة جريئة تساهم في احلفاظ على 
وحدة الوطن ووحدة أفراده ويحمي املواطن 
من تشابه األسماء، وس���يعمل على اجتثاث 

الفتنة والتنابذ باأللقاب املؤثمة شرعا.
فاملواطنون جميعا ميثلون خليطا من قبائل 
وعوائل مختلفة حتكمنا هوية واحدة، بتوجه 

ورابطة اجتماعية واحدة.
وإذا ما مت اعتماد هذا النظام فسيقضي على 
افتعال البطوالت الوهمية التي وصلت الى درجة 
من املغاالة، وال يخفى على أحد ان التعصب 
والعنصرية لهما آثارهما السلبية على مفهوم 
املواطنة بني أفراد الشعب الواحد ويؤديان الى 
التنافر وبث روح الفرقة والكراهية، قال ژ: »من 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه« وانتشار هذه 
الظاهرة دليل على االنحدار الثقافي، وأعتقد ان 
البعض ال يتفق وهذا املقترح خوفا من كشف 
شخصيته بعد ذكر اسمه كامال، إال ان الهدف 
من ذلك، وكما أشرنا، هو احلفاظ على وحدة 

أبناء الوطن الواحد حتت اسم »كويتي«.
فعلينا التصدي لهذه الظاهرة والعمل على 
تدارك مخاطره���ا واحتوائها ومحاربتها بكل 
أمناطها وصورها، والتأكيد على القيم واملبادئ 
اإلسالمية للوطن الذي نحيا بكنفه، فليس عيبا 
ذكر االسم كامال بل العيب ان ميتنع الشخص 
عن ذكر اسم والده وجده األول والثاني الذي 
هو من ساللتهم ومجتمعنا اليزال بحاجة الى 
املزيد من الوعي لترسيخ مبدأ املواطنة وبذل 
الكثي���ر لتأصيل هذا املنهج لدى أبناء الوطن 

الواحد.

هروب العمالة

هروب العمالة أصبح ظاهرة سواء من املزارع 
او القط���اع اخلاص او العاملني باملنازل، وقد 

شملت هذه الظاهرة كل اجلنسيات.
واملالحظة في هذه الظاهرة حتمل الكفيل 
بعض النتائج املترتبة على ما تقترفه العمالة 

الهاربة من أخطاء وأضرار.
فمن سيكون املسؤول عن أفعال العامل خالل 
فترة غيابه التي تس���تغرق استخراج إخطار 
التغيب؟ أهو الكفيل ام العامل ام الش���خص 
الذي آوى هذا املخال���ف لقانون اإلقامة؟ فقد 
أصبح العامل على دراي���ة كاملة باخلطوات 
التي يجب على الكفيل اتباعها ليصدر بحقه 

إخطار تغيب.
وسؤال آخر هنا: ملاذا ال يتم التحقيق مع هذا 
العامل ملعرفة الشخص الذي آواه عنده وعمل 
لديه وهو على دراي���ة كاملة وعلى يقني بأن 
هذا العامل هارب من كفيله ومخالف لقانون 
اإلقامة؟ فالبد من مساءلته ومعاقبته لتستره 
عليه، واملفاجأة هنا عندما يقبض على العامل 

يتم إبعاده على نفقة الكفيل.
فلو ان السلطات واجلهات املختصة عملت 
على مساءلة أي شخص سواء كان مواطنا او 
مقيما يستخدم عامال إقامته على غيره بحزم 
فإن ذلك سيخلق ردعا يحول دون اإلقدام على 
خطوة كهذه من قبل األفراد وسيغلق األبواب 
أمام العامل لله���روب، وبذلك تكون اجلهات 
املختصة قد عملت على احلد من هذه الظاهرة، 

كما هو معمول به بدولنا اخلليجية.
لذلك يجب على اجلهات املعنية املختصة 
بتسهيل وتيسير وسرعة إجناز بالغات التغيب 
عدم التستر على العمالة الهاربة، والواجب على 
املواطن ان يكون العني الساهرة على مصلحة 
الوطن ويبلغ عن أي عامل يعلم انه هارب من 
كفيله ويعمل لدى الغير، ولو مت ذلك التعاون 

بني الناس فلن يجرؤ أحد على الهروب.

الجزيرة الخضراء

اجلزيرة اخلضراء ذات املوقع اإلستراتيجي 
املتميز عل���ى اخلليج العربي يؤهلها موقعها 
ألن تكون مش���روعا سياحيا وفندقيا مميزا، 
نظرا ملساحتها الشاسعة، وهو ما يشكل معها 
منطقة تنموية استثمارية متعددة األنشطة التي 
تعزز من وتيرة االقتصاد الوطني ودمجه في 
منظومة استقطاب وجذب لالستثمارات احمللية 
واإلقليمية للكويت، كما ان طرح مشروع كهذا 
على نظام البناء والتشغيل والنقل B.O.T ملدة 
زمنية محددة سيوفر الكثير على احلكومة مع 
االستفادة من استثمار هذه املنطقة وحتقيق 

العوائد املادية منها.
نأمل ان تولي احلكوم���ة منطقة اجلزيرة 
اخلضراء أهمية قصوى كجزء من جهودها في 
تطوير وتفعيل املناطق السياحية وتأهيلها 
بدل ان تبقى كما هي دون عائد وال حتى إقبال 

جماهيري عليها.

قانون هيفاء وهبي

ذعار الرشيدي

الحرف29 

الفراعنة اإلماراتيون

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

احلبس من س���نة إلى س���نتني 
والغرامة بني 100 ألف و200 ألف ومد 
رقعة املساءلة من رئيس التحرير إلى 
أفراد طاقم التحرير من موظف البدالة 
إلى املراسل وصوال إلى احملرر ومدير 
التحرير على أن تشمل املساءلة كل 
من أنشأ موقعا الكترونيا إخباريا 
واألهم من هذا إلقاء هالة من القدسية 
على أعضاء مجلسي األمة والوزراء، 
تلك هي أبرز عناوين فيلم الرعب 
الذي تن���وي احلكومة عرضه على 
شاشات مش���هدنا السياسي قريبا 
كتعديالت على قانوني املطبوعات 

واملرئي واملسموع.
طبعا ذل���ك باإلضافة إلى املواد 
األخرى املفعلة أصال كاملادة 21 من 
قانون املطبوعات، وخاصة الفقرتني 
الرابعة والسادس���ة منها، فاألولى 
يحظر مبوجبها نش���ر أي اتفاقية 
تعقدها الدولة إال بعد نش���رها في 
اجلريدة الرسمية وبعد أخذ إذن من 
الوزارة املعنية بتوقيع تلك االتفاقية، 
أما الفقرة السادسة فتحظر نشر اي 
محضر اجتماعات س���رية رسمية 
قبل أخذ املوافقة الرسمية من اجلهة 
املختص���ة بذلك االجتماع، وبهاتني 
الفقرتني تق���ول احلكومة للجميع 
»صكوا حلوجكم... وبالقانون« ومع 
التعديالت اجلديدة فاحلكومة تقول 
لكم »صكوا حلوجكم وإال دفعناكم 

األولي والتالي وسجناكم«.
هذه امل���ادة وأخرى غيرها التي 
تقيد حرية النش���ر مع التعديالت 
املقترحة ليست س���وى وجه آخر 
الت���ي فرضت على  الرقابة  لعملة 
الصحف منذ العام 1986 وحتى بعد 
التحري���ر، بل إن حالة التعليق في 
العجاف ومقارنة  السبع  السنوات 
بالتعديالت املقترحة أرحم ب� 200 

ألف مرة.
ه���ذه التعدي���الت تع���د إعالن 
انقالب رس���مي من احلكومة على 
الدستور، ولكن هذه املرة فوق صهوة 
القانون، مبواد يستحيي حتى أكثر 
»القراقوشيني« تطرفا من أن يفكروا 
بها ناهيكم ع���ن أن يعلنوها هكذا 

وبكل صفاقة.
ولكن لنقل إن هذه التعديالت »أم 
200 ألف دينار« سيتم إقرارها، فعن 
ماذا ميكن أن نكتب؟ أنا ش���خصيا 
سأكتفي بالكتابة عن هيفاء وهبي، 
فهذه املخلوق���ة اجلميلة ومنذ ان 
ظهرت ألول مرة في ڤيديو كليب ال 
أذكر أنني كتبت حرفا واحدا عنها، 
رغم أنها تس���تحق أن يكتب عنها 
مجلدات، فالكتابة عن هيفاء ستكون 
أكثر احتراما للحرية ب� 200 ألف مرة 
من الكتابة عن وزير أو عضو مجلس 

أمة، إذا ما أقرت تلك التعديالت.
Waha2waha@hotmail.com

قبل اربعة آالف سنة استطاع الفراعنة )قدماء املصريني( 
ان يخترقوا حاجز املستحيل ويشيدوا االهرامات واملعابد 
وغيرها من الصروح العمالقة واستطاعوا من خالل قياداتهم 
ان يبرعوا في مختلف العلوم وقد بقيت حضارة املصريني 
)الفراعنة( شاهدا ابديا على نهضتهم وحتى هذا اليوم لم 
يستطع علماء اآلثار ان يحيطوا بكل منجزاتهم وهذا يعني 

انهم امة خالدة باجنازاتها وعبقرية قادتها.
وفي هذا العصر استطاع اشقاؤنا االماراتيون ان يقولوا 
للعالم اجمع »نحن هنا« فما ان انتهى العمل بجزيرة النخلة 
وبيعها بالكامل بعد ان حتدى حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم علماء البيئة والهندسة بأن هذا املشروع 
س���يكون مشروعا ناجحا وصديقا للبيئة ظهر في عقليته 
املتجددة وقيادته اجلريئة مش���روع عمالق آخر وهو برج 
خليفة، الذي يعتبر اطول ناطحة س���حاب في العالم وقد 
ظهر ه���ذا البرج العمالق في وقت صع���ب، مير به العالم 
اجمع بسبب االزمة االقتصادية وهذا نوع جديد من انواع 
التحدي لألزمات التي اطاحت بالكثيرين من رجال االعمال 
في العالم بل ان هذا البرج ظهر ايضا اثناء ازمة ديون دبي 
العاملية وذلك ال يعني س���وى ش���يء واحد وهو ان دبي ال 
تزال قوية اقتصاديا وقياديا ولم تتأثر مبا يدور حولها من 
انتكاسات اقتصادية، فالعبقرية ال تكمن في كثرة اجليش او 
قلته بل ان العبقرية هي عبقرية قائد اجليش الذي يقوده 
ال���ى النصر دائما حتى وان كان ه���ذا اجليش قليل العدد 
واالمكانيات والرقعة اجلغرافية، فهنيئا لدبي بقائدها الذي 
وضع لها اسما مشهورا وموقعا على اخلريطة العاملية بعد 
ان كان الكل يراهن على فشل مشاريع دبي وينتقد مغامرات 
حاكمها الذي اثبت للعالم اجمع جناح مش���اريعه بعد ان 

صنع قرارها بنفسه.

بدعوة كرمية من رئي���س وأعضاء جمعية اخلالدية 
التعاونية، تشرفت بحضور حفل تكرمي كوكبة من الطلبة 
الفائقني في املنطقة، وقد حضر ذلك احلفل عدد من أعضاء 
مجلسي األمة والبلدي، كما حضرته أم اجلميع ماما أنيسة 
التي أضفى حضورها طعما مميزا للحفل، وبعد ان ألقت 
كلمتها بصوتها املميز والصادق واحلنون، الذي يخاطب 
القلوب احلاضرة، ويعمق فيها حب الديرة والتعلق بها، 
استحقت ان تنال تصفيقا حادا من كل احلضور، للتعبير 
ع���ن ذلك احلب الكبير لها، ذل���ك احلب الذي زرعته في 

قلوب عيال ديرتنا، وعايشه اجلميع.
لقد عملت ماما أنيسة في اإلعالم في بداية الستينيات، 
وتخصصت في برامج األطفال، واس���تطاعت بأسلوبها 
اخلاص واملميز ان تكس���ب قلوب وعقول عيال الديرة، 
الذين يبادلونها حبا بحب، فهي تاريخ ميثل مرحلة مهمة 

من حياة اإلنسان الكويتي ال ميكن نسيانه بسهولة.
أجيال كثيرة عايشت هذه اإلنسانة الرائعة والعظيمة، 
وقد عشقنا برامجها وصوتها وتفاعلها مع األطفال، وكان 
لها ذلك احلضور الطاغي في التلفزيون واإلذاعة خلدمة 
الطفل الكويتي وإسعاده بشتى الطرق، حيث اخذت على 
عاتقها ان تكون سراج الطفل املنير الذي ال ينطفئ، بعزمية 

امرأة صادقة ورقيقة وإرادة ال تعرف املستحيل.
ان برامج ماما أنيسة املختلفة منذ انطالقتها، احتلت 
مكانة متميزة في دول مجلس التعاون اخلليجي، فكانت 
عزميته���ا وإرادتها القوية من أس���باب تألقها وجناحها 
ومتيزها في برامج األطفال، واستطاعت ان حتفر اسمها 
بحروف من ذهب في ذاكرة أبناء الكويت. ماما أنيسة في 
حفل التكرمي المست وجدان وذكريات جميع من حضر 
احلفل، فأطال اهلل في عمره���ا، وأبقاها ذخرا لكل أبناء 

ديرتنا الغالية.
ماما أنيسة امرأة من ذلك الزمن اجلميل، ومن الواجب 
ان نقابل عطاءها بعطاء، وأعتقد انه قد آن األوان لتكرميها، 
وأقترح في هذا الصدد ان يطلق اسمها على إحدى مدارس 
رياض األطفال، التي عشقت براعمها وأفنت حياتها من 

أجلهم.

بالرغم من أن رابط���ة الدم في عاملنا 
العربي أقوى من رابط���ة الدولة، بل ان 
قدرتها في كثير من األحيان تتجاوز كل 
احلدود املصطنعة بني الدول، إال أن الدم 
في حد ذاته أحد أسباب حتول العالقات 
اإلنسانية من األخوة إلى العداء ومن االتفاق 
إلى الشقاق ومن وحدة املوقف إلى الفرقة 

والتنابذ ومن التسامح إلى الثأر.
لم تفارق قصيدة »ال تصالح« للش���اعر العظيم أمل دنقل ذهني 
وأنا أتابع أخبار األحداث الدامية على احلدود املصرية مع قطاع غزة، 

وخصوصا املقطع الذي يقول فيه دنقل:
أكل الرؤوس سواء؟

أقلب الغريب كقلب أخيك؟
أعيناه عينا أخيك؟

وهل تتساوى يد.. سيفها كان لك
بيد سيفها أثكلك؟

املشهد على احلدود يندى له اجلبني، متظاهرون يرشقون قوات 
حرس احلدود املصرية باحلجارة، وآخرون يتسلقون األسالك احلدودية 
الشائكة، قناصة مس���لحون على البنايات في اجلانب الفلسطيني 
والقاسم املشترك األعظم بني اجلماعات الثالث هو سب مصر حكومة 

وشعبا، وهتافات تقول: املوت للخونة والعمالء. 
ضغطة جبانة على الزناد، حول���ت هدف املقاومة من العدو إلى 
الش���قيق، ومن القاتل إلى الداع���م، وبالتالي حتولت رابطة الدم من 
النقيض إل���ى النقيض، رصاصة القناص أخط���أت جنود االحتالل 
اإلس���رائيلي لتستقر في رأس جندي بريء من قوات حرس احلدود 
املصرية اسمه أحمد شعبان كل جرميته انه صعد ألعلى برج املراقبة 
على احلدود املصرية � الفلس���طينية ليقوم بخدمة روتينية، اعتاد 

عليها منذ جتنيده.
دعونا نبحث عن اجلرمية التي اقترفتها 
مصر ليكون ذلك جزاءها، جزاء سنمار، 
قياديو حماس يص���رون على أن اجلدار 
الذي تبنيه مصر على حدودها هو ما أجج 
مشاعر العداء في الشارع الفلسطيني جتاه 
مصر، أليس ذلك من القرارات السيادية 
لكل دولة على حسب ما تقتضيه رؤيتها 
األمنية واإلس���تراتيجية؟ وإذا كان إلحدى دول اجلوار رأي أو رجاء 
في قرار س���يادي فاحلوار والتفاوض وال شيء غيرهما هما السبيل 
الوحي���د لتقريب وجهات النظر، أما الغوغائية واألفعال الصبيانية 

فال مجال لها وعادة ما تكون وخيمة العواقب.
تضارب التصريحات في أعقاب تلك األحداث املخزية يثير عالمات 
استفهام كبيرة فالرئيس الفلسطيني يؤكد أن اجلدار قرار سيادي وأن 
مصر تسمح بعبور كل املساعدات لغزة، تلك هي تصريحات الرئيس، 
أم���ا حماس التي دعت للمؤمتر الش���عبي على احلدود في مبادرة ال 
تخلو من الشبهة وتكون احملصلة اعتداءات وهتافات ودماء في غياب 

سيطرة قوات األمن في القطاع بقصد أو دون قصد.
عبرت قافلة »ش���ريان احلياة 3« وسط استقبال رسمي وشعبي 
حافل على اجلانب الفلسطيني وجرح عميق سيكون من الصعب أن 
يندمل على اجلانب املصري. مخطئ كل من يتصور أن مصر خضعت 
للدماء وتردي األوضاع على احلدود كما يشيع بعض قياديي حماس، 
احلقيقة يا سادة أن احلكومة املصرية ترفعت عن الصغائر واستجابت 
لنداء اجلرحى واملرضى واجلياع كعادتها، لكن احلقيقة الواحدة التي 
ستبقى ولن ننساها جميعا هي الدماء التي تعزز من ضرورة وجود 

اجلدار بقرار شعبي بعد ما كان بقرار حكومي.
osamadeyab@hotmail.com

سامي الخرافي

امرأة من الزمن الجميل

جرس

أسامة دياب

دماء على الجدار

مالمح

اقتراح
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