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كتب رئيس حترير صحيفة »اإلمارات اليوم« سامي 
الريامي االثن���ن املاضي مقاال حمل عنوان »خرافة 
التوطن« وكش���ف عن وجود 137 نشاطا اقتصاديا 
في القطاع اخلاص اإلماراتي ال يعمل فيها س���وى 
إماراتي واحد، وهي بحق مش���كلة وكارثة كشفها 
من خالل إحصائيات هيئة تنمية وتوظيف املوارد 
البشرية التابعة لوزارة العمل اإلماراتية )وهي هيئة 
ال وجود لها في الكويت وإن وجدت فلم يس���بق أن 
أطلقت إحصائية عن سوق العمل اخلاص الكويتي 

حول هذا املوضوع(.
املوضوع وال شك على الساحة اإلماراتية يعتبر 
مقلقا بل خطيرا وله تداعياته املستقبلية على البلد 
اخلليجي القريب إلى قلوبنا ككويتين عاطفيا وكأحد 
أهم األبعاد االقتصادية اللوجستية في املنطقة لنا 
وجلميع دول مجلس التعاون اخلليجي، وفي رأيي 
املتواضع أن حل املش���كلة في اإلمارات هو أن يقوم 
االخوة اإلماراتيون باالطالع على جتربتنا الكويتية 
فيما يتعلق بقانون حتديد نسب العمالة الوطنية 
في جميع شركات القطاع اخلاص والذي حدد النسب 
لتتواءم مع كل نشاط على حدة، باإلضافة إلى قانون 
دعم العمالة الوطنية الذي شجع بالفعل الكويتين 
على االلتحاق مبؤسسات القطاع اخلاص، صحيح 
أن القانونن تش���وبهما ش���وائب كثيرة من حيث 
التطبي���ق أو الرقابة حالي���ا إال أن املهم هو وجود 
هذين القانونن وهو ما أدعو االخوة اإلماراتين إلى 
االس���تفادة من جتربتينا املتصلتن بهما واالطالع 
عليهما ونقلهما هناك لعلهما تكونان جزءا من حل 
ما يأملون ملش���كلة غياب املواطنن اإلماراتين عن 

قطاعات حيوية في بلدهم.
ومبا أنني اآلن قدمت نصيحة لألشقاء اإلماراتين 
من واقع هوايتنا الكويتية املفضلة لتقدمي النصائح 
لآلخرين مع »شوية« فلسفة رغم ان مصيبتنا أننا ال 
نعمل بثالثة أرباع النصائح الني نسديها لآلخرين، 
فسأقوم بإسداء النصيحة لربعنا هنا في الكويت وهي 
جلب خبير إماراتي ممن شاركوا في رفع دخل اإلمارات 
من السياحة إلى مليارات الدوالرات خاصة بعد ان 
أشارت توقعات املجلس العاملي للسياحة والسفر إلى 
أن إيرادات قطاع السياحة في اإلمارات ستبلغ نحو 
46 ملي���ارا و500 مليون دوالر في عام 2016، يعني 

»كثر اللي نطلعه من النفط إحنا احلن«.
وفي حن يسعى األشقاء في اإلمارات إلى أن يصلوا 
إلى هذا الدخل اخليالي عام 2016 جند ان حكومتنا 
»اسم اهلل عليها« أو باألصح مجلس وزرائنا لديه 
دراسة... دراسة س���تكلفهم 500 ألف دينار لبحث 
إمكانية إقامة منتجعات سياحية في اجلزر، ودراسة 
أخرى بقيمة 200 ألف دينار لبحث إمكانية إنش���اء 
واحات صناعية، وفي عام 2014 »إن كنا من احلين« 
ستبدأ حكومتنا مبهرجان ترويجي للكويت كواجهة 
سياحية، الناس تصرف املليارات لتجني املليارات 
ونحن نصرف بضعة آالف على »شوية« دراسات 
لنضعها في أدراج مجلس الوزراء، عرفتم اآلن ملاذا 
نحن بحاجة إلى خبير إماراتي؟ على األقل سيكون 
أفضل من خبيركم احلالي توني بلير الذي حتصل 

شركته على مليون دوالر سنويا منكم؟
إليكم معلومة مجانية: أحد أعضاء شركة توني 
بلير التي تعمل كمستش���ارة لدى حكومتنا يواجه 
اليوم قضايا رشوة وفساد أمام احملاكم األميركية.
Waha2waha@hotmail.com

أخذ محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر األحمد 
على عاتقه في مثل هذه األيام من كل عام استضافة 
ابناء االسرة في مزرعته »عزايز« مبنطقة العبدلي 
وكذلك يكون هناك يوم آخر للس���لك الديبلوماسي 
العامل في الكويت، وهذه عادة حميدة جتسد معاني 

الكرم، واالصالة التي امتاز بها املجتمع الكويتي.
وعلى رأسه االسرة احلاكمة وتستطيع ان ترى 
من خالل هذا التجمع االجتماعي والسياسي ان هناك 
جانبا خاصا من العالقات االنس���انية واالجتماعية 
الرائعة والبعيدة كل البعد عن العمل وتوتراته التي 
رمبا تكون في بعض االحيان سببا في بناء فجوة 
بالعالقات الشخصية، ومما ال شك فيه ان فكرة لقاء 
عزايز هي فكرة الشيخ علي اجلابر، وتوجت مبباركة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، من خالل 
حضوره ش���خصيا مع عائلة الصباح الكرام الذين 
يرون انفسهم جزءا ال يتجزأ من النسيج االجتماعي 
الكويتي والذي يؤكد لنا ذلك هو الزميل الشيخ علي 
اجلابر الذي كان وم���ازال يذيل مقاالته الهادفة في 
وسائل االعالم بلقب »املواطن« فكل الشكر والتقدير 
للشيخ علي اجلابر على هذه احلفاوة والكرم الذي 
يشهد له جميع املدعوين ونسأل اهلل ان يجعل عزايز 
دائما عزيزة ومباركة براعيها املواطن العزيز الشيخ 

علي اجلابر األحمد.

ذعار الرشيدي

مطلوب خبير  
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مفرح النومس

ملتقى عزايز الرائع

جوهر الحديث

النسيان نعمة هذه األيام

مخلد الشمري

رؤية

- اتذك���ر جيدا اول ي���وم التحقت فيه 
باملدرسة االبتدائية عام 1973.

- واتذكر بكل حزن قلم احلبر ماركة باركر 
الذي اهدته لي املدرسة في عيد العلم لعام 
1975 كهدية لتفوقي بالدراسة، والذي دهسته 
سيارة فساوته مع االرض بعد ان وقع مني 
في الشارع وانا في طريقي للعودة للبيت 

في نفس اليوم الذي تسلمته به.
- واتذكر متابعتي تلفزيونيا وبكل شغف 
وحماس ألوملبياد 1976 في مونتريال، وانبهار 
الناس ببطلة اجلمباز الصغيرة السن يومها 

الرومانية ناديا كومانسي.
- واتذكر توقيع اتفاقية كامب ديڤيد عام 
1979 بن مصر واسرائيل، وخروج املظاهرات 

كردة فعل على تلك االتفاقية.
- وأتذكر تصدر خبر وصول رئيس���ة 
ال���وزراء البريطاني���ة الس���يدة احلديدية 
مارغريت تاتشر لعناوين الصحف الكويتية 
في عام 1979 كأول سيدة بريطانية تتبوأ 

هذا املنصب الرفيع.
- وأتذكر فوز املمثل رونالد ريغان برئاسة 

الواليات املتحدة االميركية عام 1980.
- وأتذكر فوز الكويت الوحيد ببطولة 

آسيا لكرة القدم عام 1980.
- وأتذكر بداية احلرب العراقية االيرانية 
التي بدأها وسببها املقبور املشنوق صدام 

بنهاية عام 1980.
- وأتذكر مفتخرا ومتحسرا بنفس الوقت 
وصول منتخبنا الوطني لكرة القدم وبكل 
جدارة لنهائيات كأس العالم في اس���بانيا 

عام 1982.
- وأتذكر وبفزع شديد احملاولة االجرامية 
الفاش���لة الغتيال اميرنا احملبوب السابق 

الشيخ جابر األحمد عام 1985.
- واتذكر نهاية احلرب العراقية االيرانية 

في اغسطس 1988.
- واتذك���ر س���قوط طائ���رة الرئيس 
الباكستاني ضياء احلق ومقتله ايضا في 

اغسطس 1988.
- واتذكر س���قوط جدار برلن لألبد في 
عام 1989، والفرحة العارمة للشعب األملاني 

بذلك السقوط.
- واتذكر بكل ألم ما بعده ألم غزو قوات 
نظام احلقير ص���دام لوطننا في 1990/8/2 
واتذكر جيدا كل االحداث التي ترتبت على 
هذا الغزو اآلثم وصوال لدحر قوات الطاغية 
وهزميتها ش���ر هزمية وحترير وطننا في 

26 فبراير 1991.
- ولكن ومنذ 1991 وحتى هذه اللحظة اي 
منذ 20 عاما تقريبا ال اتذكر حدثا جيدا واحدا 
نافعا استفاد منه الشعب من تلك االحداث التي 
جترى على الساحة احمللية فكل ما نتذكره 
ومنذ عقدين هو تلك اجلداالت العقيمة، وهذا 
التأزمي املستمر البيزنطي الذي ال ينتهي، 
وهذا اخلداع والكذب والتضليل الكبير الذي 
مارس���ه ومازال ميارسه البعض علينا وال 
يريدون التوقف نهائيا عن ممارسته، وبهذه 
احلالة يكون النسيان اكثر من نعمة، فماذا 
عسانا سنتذكر من احداث هذه ال� 20 عاما 
العجاف لنقصه ولنقوله للذين سيولدون 

ويكبرون في املقبل من السنوات.
Mike14806@hotmail.com

مقالي عن علم اجلرمية. فمنذ 
بضعة أيام وأنا أش����اهد التلفاز 
وبالتحدي����د نش����رة األخبار في 
»قناة الوطن« وقد تابعت تقريرا 
يسلط الضوء على البيوت املهدمة 
واخلاوية من البش����ر وما ميكن 
أن تس����ببه م����ن توفير س����احة 

للجرائم.
في البدء أش����كر قناة الوطن على تسليطها الضوء على 
إحدى مشاكل املجتمع الكويتي وهي »اجلرمية« وتكاثرها 
بجميع أنواعها في هذه اآلونة، وكنت سابقا قد قرأت كتبا 
متخصصة تتكلم عن علم اجلرمية فوجدت أن مفهوم علم 
اجلرمية هو »أحد فروع علم السلوك اإلنساني بل هو علم 
يدرس باعتباره ظاهرة في حياة الفرد وفي حياة اجلماعة وهو 

دراسة تستهدف وضعها وحتليلها وتقصي أسبابها«. 
هذا هو تعريف علم اجلرمية وقبل اس����تكمالي للقراءة 
استوقفتني كلمة ظاهرة وجعلتني في دقائق وجيزة أفكر 
فيما يحدث من حولنا فوجدت أن اجلرمية لم تعد ظاهرة 
بل أصبحت بالفعل س����لوكا يتبعه كثير من أفراد املجتمع 
ليس فقط في نطاق املجتمع الكويتي بل أيضا في النطاق 

اخلارجي للدول األخرى!
نعم أصبحت انواع اجلرمي���ة ال تقتصر فقط على ما 
يحدث في تلك البيوت املهدمة التي أشرنا إليها، وللتأكيد 
نض���رب بعض األمثلة للتدليل على أن اجلرمية أصبحت 
س���لوكا وليس���ت ظاهرة دعونا نتطرق لتعريف مفهوم 
الضحية الذي يؤكد أن اجلرمية ال تقتصر فقط على قتل 
النفس واالعت���داء على اآلخرين، بل اجلرمية في تعريف 
مفهوم الضحية يؤكد ما سأكتبه من أمثلة، مفهوم الضحية 
في علم اجلرمية »يصنف كضحايا كل من أصابهم شر أو 
أذى نتيجة خلطأ أو اعت���داء أو حادث، والضحايا أنواع 
وتختلف ه���ذه األنواع باختالف اجلرائ���م التي يرتكبها 

املجرمون« ومن هذه األنواع:
1 � ضحايا القتل العمد والقتل اخلطأ: ذلك النوع أصبحنا 
نسمع عنه الكثير ونقرأ عنه على مدار اليوم في اجلرائد 
اليومية سواء أكان خبرا محليا أو دوليا، يوما نسمع من 
لقي مصرعه دون معرفة اجلاني، ويوما آخر نس���مع عن 
مشاجرة شبابية أدت إلى مقتل أحدهم، واجلديد من هذا 
النوع هو من يقوم بتأجير اآلخرين لقتل املراد قتله ألي 
سبب كان، وهذا السلوك أصبح متواجدا بكثرة في اآلونة 

األخيرة 
2 � ضحايا اإليذاء سواء بالسرقة 
أو النص����ب أو االغتص����اب لكال 
اجلنس����ن وفي جمي����ع املراحل 
العمرية، وهذا نوع ال نس����تطيع 
ذكر األمثلة ألنها كثيرة ونشاهدها 
باستمرار على مدار اليوم، وأبسط 
وأبش����ع األمثلة له����ذا النوع هو 
التحرش اجلنس����ي وباألخص الذي يط����ال األطفال والذي 
يحدث في محراب العل����م والتربية وليس فقط في أروقة 

التعليم بل خرج األمر إلى خارج أسواره 
3 � ضحاي����ا اإلدمان: حيث أصبحت املخدرات في تناول 
اجلميع سواء في مجتمعنا أو املجتمعات األخرى، والسؤال 
هنا: من يحمي هؤالء الضحايا من هذا اجلرم ومجرميه؟ 

 وآخ���ر املعنين بتعريف الضحية ف���ي علم اجلرمية 
هم ضحايا حوادث املواصالت وبتنا نسمع الكثير عنهم 
وضحايا احلروب وه���ذا ما حدث لنا إبان الغزو العراقي 
الغاشم وكثير من البلدان حدث لها ما حدث لنا وضحايا 
االنتحار الذي أصبحنا نقرأ عنها الكثير في مختلف الصحف 
احمللية والدولية، تلك ه���ي قضيتنا اليوم علم اجلرمية 

.Criminology الذي يسمى
ان اجلرمي����ة فعل أو ظاهرة تتع����ارض مع ما هو نافع 
للمجتمع مع العلم بأن ه����ذا التصرف ما هو إال العدل في 
نظر مرتكبه، اليوم قضيتنا ليست الفعل بل الفاعل وماذا 
يجب علينا القيم به للحد من تلك اجلرائم لتعود على األقل 
ظاهرة كما كانت في السابق وليس كما أصبحت اآلن سلوكا 
بش����ريا، البد علينا أن نسلط الضوء على تلك اجلرائم من 
خالل الوسائل اإلعالمية، كما البد من التركيز وتفعيل دور 
االخصائي االجتماعي في مدارسنا وجامعاتنا كما كان في 
السابق، إعادة التأهيل والبناء ليس فقط لعام واحد ولكن 
من بداية املرحلة الثانوية ألن ذلك سيطعم شبابنا ويقيهم 
من أي جرم أو التفكير فيه، وأخيرا التركيز والتشديد في 
العقاب املطبق على املجرمن منفذي تلك اجلرائم ليكونوا 

رادعا ملن يفكر أن يقوم بهذا السلوك.
> > >

كلمة وما تنرد: األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق 
وحب الوطن، يحفظ القان���ون كيانها ويقوي أواصرها، 

ويحمي في ظلها األمومة والطفولة.
atach_hoty@hotmail.com

أعجبني رد الشيخ أبو إسحاق احلويني، 
حفظه اهلل، وهو عالم من علماء احلديث حن 
سئل عن رأيه في احلرب على النقاب واحلجاب 
بصورة عامة فكان رده منطقيا مقنعا حن 
قال: إن هذه احل����رب يجب أن حتدث وهي 
من سياس����ة الدفع الواجب بقاؤها لصالح 
األرض كما يقول اهلل عز وجل )ولوال دفع 

الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهلل ذو فضل 
على العاملن( وش����به اإلس����الم بالكرة املطاطية التي كلما 
ضربتها في األرض بقوة تصعد إلى أعلى، وأشبه ما يحدث 
في الساحة اليوم مرورا ببعض االزمات والقضايا وحملة 
االستجوابات األخيرة بأنه مناخ صحي يستنشق هواء بلد 
جعل الدميوقراطية والشورى شعارا له، ودميوقراطيتنا 
التي أقرها الدس����تور كالكرة املطاطية كلما ضربت من كل 

حزب صعدت إلى أعلى أكثر قوة وعلوا وشموخا.
فالكويت ارتضت هذا التنوع في نس����يجها من مختلف 
األحزاب واملشارب وهذا سر جمالها ومتيزها رغم ما يراه 
البع����ض من خطورة هذا التنوع ال����ذي قد يهدد وطنيتها 
واس����تقرارها، سياسة النقد التي متارس����ها االحزاب بكل 
أريحية هي من سياسة الدفع املطلوبة لصيانة واستقرار 
بلدنا، والتاريخ يروي لن����ا ان اكثر االضطرابات والقالقل 
من انقالبات وخاليا سرية متت في اخلفاء حن كان النظام 
الدكتاتوري ميارس صالحياته بدميوقراطية واس����عة في 

غياب ارادة وحرية الشعب.
وكما أن دميوقراطيتنا املطاطية ال يضرها نقد ليبرالي 

مييني أو يس����اري، شيعي أو سني، إال أنها 
تضرها املبالغة في التنازالت التي متارسها 
السلطة التنفيذية طلبا للسالم حن حتاول 
ارضاء احلزب الفالني على حساب احلزب 
اآلخ����ر حتى لو كان الثم����ن ضياع هيبتها 
كس����لطة، فاملطلوب هو استيعاب حكومي 
عقالن����ي له����ذه املتناقضات م����ن التيارات 
واالحزاب وليست احلكمة في محاولة جعلها احزابا وسطية 
معتدلة ألن أي محاولة من هذا النوع تعني عبثا متخبطا ال 
طائل يرجى منه،و أنه في اذكاء قيمة املواطنة التي ترجع 
تلك التي����ارات الى جادة الصواب حن تنجح بها الطائفية 
والقبلية واملصالح اخلاصة. والسالم احلقيقي الذي تبحث 
عن����ه احلكومة جاهدة لن يأتي دون أن تكون لها مرجعية 
منطقية موزونة مبيزان العقل واحلكمة تؤول اليها في كل 
ما تصدره من قرارات وال تكون كالكرة املطاطية التي تقذف 
في ملعب كل حزب وتركل من كل طائفة دون أن يحس����ب 

لها وزن وقيمة.
ففي هذه الفترة بالتحديد والتي تخطو فيها الديرة خطوات 
جادة نحو التغيير والتنمية بات التخلص من شلل اإلرادة 
في بنيان هذه السلطة ضرورة ملحة لوضع استراتيجية 
واضح����ة في إصدار الق����رارات وإال أصبحت كرة مطاطية 
منتهية الصالحية ولكن في هذه املرة لن تعلو إلى األعلى 
بل ستسقط على األرض دون حراك، فرفقا بدميوقراطيتنا 

املطاطية يا حكومتنا املوقرة.
H-Subei@hotmail.com
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