
االحد
28  مارس 2010

37
آراء

من يؤيد مزدوجي اجلنسية اما ان يكون واحدا منهم 
أو ان يكون له أقرباء أو ملجاملة معارف وأصدقاء، علما 

بأن مجاملة اآلخرين ال تتفق مع احلديث عن الوالء.
وحيث ان القانون مينع ازدواج اجلنس���ية فلماذا 
اعت���راض املؤيدين على من يطل���ب تطبيق القانون 
برفض تعدد اجلنسيات واذا كانت اجلنسية األخرى 
حقا حلاملها فلماذا ال يكش���ف عن رأسه ويعلن عنها 
بدل اخلوف الذي ال يأتي اال نتيجة ارتكاب خطأ، كردة 

الفعل الدفاعية التي تؤكد االعتراف بهذا اخلطأ.
وال ميكن ألي مواطن مخلص ان يقبل باس���تغفال 
الكويتي وطنه ويحمل جنس���ية بلد آخر ليحقق منها 
هدفني أولهما الكسب املالي واالجتماعي وثانيهما تأمني 
نفس���ه وأس���رته للهروب من أي مكروه ال سمح اهلل 
تتعرض له الكويت وفي احلالتني ال يستحق من يبيع 

وطنه ويتحايل عليه ان يحمل اجلنسية الكويتية.
كما ان من يحمل اجلنسيتني ويقدم املصلحة على 

الوالء ال يستحق ان نطلق عليه كويتيا.
وال اعتقد ان هناك مشكلة عند التنازل عن اجلنسية 
املكتسبة واالحتفاظ باجلنسية األصلية من باب الوالء 

واالنتماء.
فإذا كان صاحب البالني كذابا فما هو وصف حامل 
اجلنس���يتني هل هو مخ���ادع أم م���راوغ أم انه يتبع 

املنافع؟!
وعندما خلق اهلل الناس جعلهم مختلفني باألشكال 
والطباع وغير متفقني في الرأي، وبالتالي فهم ليسوا 
متساوين بالوالء، ومزدوجو اجلنسية هم أقل درجات 
الوالء لألس���باب التي ذكرناها وال يقلقنا من يعيش 
على هذه األرض اال من يدعي انه كويتي وهو كويتي 

الهوى وليس الهوية.
نحن ال نش���ك في محبة الكويتي���ني لبلدهم ولكن 
محبة بعضهم ينقصها االخالص واجلرأة إلبداء الرأي 
الواضح بال مجاملة وحجب رأيه على حساب مصلحة 

الوطن.
اما ما قيل عن مزدوجي اجلنس���ية بأنهم اخوة لنا 
وهم ممن دافع عن الكويت أيام الغزو الغاشم فنقول 

»بارك اهلل في اجلميع وأهال وسهال بكل االخوة«.
ول���و اعتمدنا هذا املنطق يحق ل���كل من دافع عن 
الكويت مخالفة قوانني الدولة لتصبح بال قوانني، اما 
من أعلن ان سبب إثارة موضوع اجلنسية هو إلشغال 
الناس عن األشخاص الذين جتنسوا بغير حق وعددهم 
35 ش���خصا فأقول ان هذا العدد ال يستحق ان تقوم 

احلكومة بإشغال الناس عنه.
وموضوع مزدوجي اجلنسية سبق إثارته من قبل 
تش���كيل جلنة ثامر وهو جدير بكشف كل من يلعب 

على احلبلني.
راجيا من كل مخلص سواء كان كاتبا أم مسؤوال أم 
مواطنا أال يجامل وال يتردد في إبداء رأيه دون خوف 

فمصلحة الكويت هي األولى واألخيرة.
واجلنسية كاألب الشرعي للمواطن فهل يجوز قانونا 
للشخص ان يحمل اسم ابوين شرعيني؟ واعتراضنا 
هنا ليس على األش���خاص ب���ل على من يريد ان يقف 
ضد تطبيق القانون ومتى ما مت اعتماد اتفاقية مجلس 
التعاون باالزدواجية أو سمح القانون الكويتي بذلك 

فلهم احلق بحمل جنسية جميع الدول ان أرادوا.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

كثر احلديث عن مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وما تعانيه من مشاكل وعقبات في آليات عملها واخلدمات 
التي تقدمها، بعد أن كانت قمة في النجاح في سبعينيات 
وثمانينيات القرن املاضي، فقد ازدادت شكاوى ركاب 
»الكويتية« مما يواجهونه من سلبيات تصل أحيانا إلى 
حد »املآسي« ولعل هذا هو السبب الذي يجعل البعض 
يفكر ويطالب بخصخصة هذه املؤسسة العريقة ملعاجلة 

هذه األمور التي التزال دون حل.
ومن جتاربي الشخصية من خالل رحالتي املتعددة 
على منت »الكويتية« الى باريس ولندن للحصول على 
درجة االستاذية، تكونت لدي قناعة بأنه البد من طرح 
هذا املوضوع لنقاش موسع حتى يشارك اكبر عدد من 
املعنيني واملتخصصني في هذا الش���أن للوصول الى 
حل لهذه املش���كلة، ذلك ألنه ليس من رأى كمن سمع 
فمن س���افر كثيرا على خطوط الكويتية تكون لديه 
فكرة أفضل عن مواطن القصور فيما يتعلق باخلدمات 

واألسلوب املتبع في العمل.
ولذل���ك فإن املتخصصني في ميدان الطيران املدني 
لديهم اخلبرة عن كيفية اإلدارة املثلى لشركات الطيران 
ومن ثم ميكن أن يكون لهم دور كبير في وضع آليات 

أفضل إلدارة وسير العمل باملؤسسة.
ومن خالل الطرح املوضوعي والنقاش الذي يهدف 
إلى إيجاد احلل الس���ليم للمشكلة وأخذ جميع اآلراء 
في االعتبار فإنه ميكن الوصول إلى حل يرضي جميع 
االطراف ويحقق املصلح���ة الوطنية، وإلى أن يحدث 

ذلك، نحن في االنتظار.
ducky872000@yahoo.com
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لتعود »الكويتية« 
إلى ريادتها
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ما كشفه النائب مسلم البراك على قناة »الراي« 
ليلة عبور احلكومة لطرح الثقة في وزير إعالمها 
بفارق صوت واحد، ليس سوى قمة جبل اجلليد 
من تداعيات االستجواب التي ستنهال بعده عطايا 
احلكومة على من ال يس���تحق إرضاء ملن دعمها 

في االستجواب.
ومن أخطر ما يتردد اليوم هو وجود نية لتعيني 
أستاذ جامعي مبنصب تربوي هام إرضاء لنائب 
وقف مع احلكومة، رغم أن األس���تاذ الذي سيتم 
تعيينه في هذا املنصب احلس���اس متهم بسرقة 
بحث علمي، األغرب من هذا كله أن هذا األس���تاذ 
املنتظر تعيينه متهم بسرقة البحث العلمي من 
ش���قيق نائب صوت مع احلكومة أيضا، وسبق 
أن مت تقدمي بالغ في تلك السرقة العلمية وكانت 
النية أن يتم التحقيق فيها لتحويلها إلى النيابة 
العامة إال أن مسؤولني في وزارة التعليم العالي 

»غمتوا« املوضوع.
األدهى واألمر أن األستاذ املتهم بالسرقة سبق 
وأن عرض عليه منصب حساس في قطاع الصناعة 
قبل نحو عام، تزامنا مع اس���تجواب آخر يومها، 
ولكن األس���تاذ رفض وطالب باملنصب التربوي 

الهام .
شخص متهم بالسرقة تعرض احلكومة عليه 
املناصب لينتقي منها ما يش���اء، أي صفاقة أبلى 
من هذا؟! وأي استهتار بالقوانني واألعراف أكثر 
من ذلك؟! ال أتهم األستاذ ولكنني ال أبرئ ساحته، 
خاصة أن قضية س���رقته للبحث العلمي أغلقت 

قبل أن تفتح فيها صفحة واحدة!
لتفت���ح احلكومة صاحبة العرض حتقيقا في 
موضوع سرقة البحث العلمي، وبعدها إن خرج 
بريئا أس���تاذكم فله منا العذر و»حبة خش���م« 
و»نذبح له حاش���ي«، وعندها فمن حق احلكومة 
أن تس���لمه ثالث حقائب وزارية لو ش���اءت، أما 
أن تتركه على ش���بهته وتسعى بيديها وقدميها 
س���باحة نحو تنصيبه فهذا ما ال يس���توعبه ال 

عاقل وال مجنون!
أجزم بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ما كان ليرضى بهذا ولن يرضى بهذا، 
فمازلت أراهن وأصر على أنه رجل إصالحي من 
الدرجة األولى، ولكن يبدو أن سماسرة صفقات 
االس���تجواب غيبوا تلك النقطة »سرقة البحث« 
وقلب���وا احلقائق من أجل أن يظهروها على غير 
حقيقتها، ولكن احلق أبلج وها نحن نقدمه لكم 

يا سمو الرئيس.
Waha2waha@hotmail.com

يحاول البعض هذه األيام في الكويت 
من خالل كتاباتهم في الصحف احمللية 
الدعوة ولألس���ف إلحياء تلك البدعة 
التي يسمونها بالقومية العربية أو ما 
يسمونه باحللم العربي، رغم معرفتهم 
األكيدة أن كتاباتهم تلك لن يكون لها 
أي تأثير عل���ى مواطني الكويت التي 

تعتبر أكثر دولة في املنطقة تضررت من املتاجرة مبا 
يس���مى بالقومية العربية، إال إذا كان هؤالء نس���وا ان 
وطنهم الكويت قد استبيح واحتل ودمر واحترق حرقا 
 بذريعة الوحدة والقومي���ة العربية، فقط منذ 19 عاما 

ال أقل وال أكثر!
ال قيمة ألي قومية في العالم اليوم، وبنظرة سريعة 
للعالم جند أن قومي���ات كثيرة انصهرت في جتمعات 
واحتادات متمدنة ومتحضرة ال يوجد فيها حّيز أو مكان 
ولو بسيطا لدعاة التعصب القومي حيث كان من سبقهم 
في هذا التعصب هم سبب كل احلروب والكوارث التي 
حلت مبناطقهم، فما بالك بالدعوة إلحياء أفكار قومية 
عربية متعصبة متخلفة وشوفينية كانت هي السبب في 
تخلف وتقهقر دول املنطقة العربية حتى هذه اللحظة 
وعلى جميع األصعدة بسبب تأثير فترة األيام والسنوات 
الظالمية التي سادت فيها األفكار القومية املتعصبة على 
املنطقة لدرجة نعت بها يومها ووصم باخليانة وبالعار 

كل شخص عاقل حاول »تنبيه« الناس 
من خطورة االندفاع العشوائي األعمى 
وراء تلك األفكار وتصديق والتصفيق 
بصورة عمياء ومضحكة لهؤالء الذين 
خدعوهم بها وتاجروا بها فقط ملصاحلهم 
الشخصية أو خلدمة مصالح أحزابهم 

وعصاباتهم.
املضحك ان أحد دع���اة القومية اجلدد كتب في أحد 
مقاالته أنه »خاس���ر« أي ش���خص يعيش في املنطقة 
العربية »يجهر« بأنه ال يهتم بالقومية العربية وليس 
مع العلم العربي، وفي هذه احلالة أتش���رف بأن أكون 
أول اجلاهرين وأول اخلاس���رين ألن خس���ارة األفكار 
العنصري���ة املتعصبة هي فوز وراح���ة لكل من يبعد 
نفسه وتفكيره عنها، واخلاسر احلقيقي هو من يلهي 
نفس���ه بتلك األفكار اليوم ويحاول دون معنى تذكير 
اآلخرين بها، وأنصحهم ب���أن يالحظوا أين أصبح من 
تاجر باألفكار القومية الش���وفينية ابتداء من هذا الذي 
أدمن تصفيق الناس له وانتهاء بالذي فرح كل الناس 
بشنقه صباح العيد، فلعل ذلك يصحيكم من أحالمكم 
البائسة التي تريدون لها أن تكون كوابيس جديدة على 
سكان املنطقة تضاف إلى تلك الكوابيس والهموم التي 

تعاني منها كل شعوب منطقة العرب اليوم!
Mike14806@hotmail.com

القريب مت تكرمي  باألمس 
عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة صاحب السمو الشيخ 
د.سلطان بن محمد القاسمي، 
حيث مت اختياره ش���خصية 
العام الثقافية جلائزة الشيخ 
زاي���د للكتاب لع���ام 2009، 
وحتظى هذه اجلائزة املميزة 

في اإلمارات العربية املتحدة مبكانة كبيرة في نفوس 
وقلوب الش���عب اإلماراتي ملا كان يحمله الشيخ زايد، 
رحمه اهلل، من دعم وتش���جيع للمبدع���ني في إحياء 
الثقافة العربية من خ���الل التأليف والترجمة واثراء 

الفكر العربي واإلسالمي.
وال ش���ك ان اختيار د.سلطان القاسمي حاكم إمارة 
الش���ارقة جاء موفقا حيث انه داعم قوي للسياس���ة 
التعليمية والعلمية واملعرفية في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 
تخصص الهندس���ة الزراعية من جامعة القاهرة عام 
1972 ودرج���ة الدكتوراه في مجال التاريخ من جامعة 
اكسيتر في اململكة املتحدة عام 1985، ودرجة دكتوراه 
اخرى في مجال اجلغرافيا السياسية للخليج من جامعة 
درم باململكة املتح���دة عام 1999، وهو الرئيس األعلى 
جلامعة الشارقة منذ عام 1997، والرئيس األعلى للجامعة 

األميركية في الشارقة منذ عام 1997.
وفي كتابه بعنوان »سرد الذات« للشيخ د.سلطان 
بن محمد القاس���مي والذي اهداني هذا الكتاب د.عبيد 
الهاجري رئيس املجلس االستشاري في إمارة الشارقة، 
كتب الش���يخ د.سلطان القاس���مي في مقدمة الكتاب: 
اري���د ان اوثق تاريخ اهلي وبلدي، على مدى تس���عة 
وعش���رين عاما في اس���اليب القول، بعد ان ازلت منه 
الغث او ما اختلط به، وأس���ميته سرد الذات، فالسرد 
هو إجادة سياقة احلديث، اما الذات فهو ما يصلح ألن 

ُيْعلم وُيْخبر عنه.

ال���ذات«  كتاب »س���رد 
احتوى على 14 فصال، ذكر 
في���ه ذكرياته ايام الطفولة 
وعالقته بوالده رحمه اهلل 
وتسلمه منصب نائب حاكم 
الى  الش���ارقة، ويتط���رق 
تطور التعليم في الشارقة 
او زياراته الدينية املتمثلة 
في حبه لزيارة بيت اهلل احلرام واحلديث عن العدوان 
الثالث���ي على مصر والدور الذي لعبه في ذلك الوقت، 
وينقلنا الى ذكر بعض احلوادث التي جرت في الشارقة، 
وينقلنا الى رحلة الى ايران عن طريق البحر وتنقالته 
بني املدن االيرانية ثم يعرج على ايامه الدراس���ية في 
ثانوية الكويت بالكويت، وينتقل الى مصر للدراس���ة 
اجلامعي���ة وملا تضمنت من مواقف وحوادث اثرت في 
حياته العلمية واخيرا يسلط الضوء على الوطن وخاصة 

مع إمارة الشارقة التي يحكمها اآلن.
وكما هو معروف فإن الش���يخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي يتميز بأن له إصدارات عديدة مبختلف اللغات 
العربية واالجنليزية والفارسية مبا ال يقل عن 16 مؤلفا 
وله مؤلف ممتاز عن »سيرة الشيخ مبارك الصباح«، 
وينقل لي د.عبيد الهاجري أن الشيخ د.سلطان القاسمي 
كان مدافعا شرسا على املنابر عن العلم والعلماء ويحمل 
في نفسه التواضع واالحترام واالبتسامة وتقبل الرأي 

اآلخر بكل سعة صدر.
إذن التكرمي الذي حظي به الش���يخ د.القاسمي هو 
تكرمي لإلمارات العربية ومن ثم إلمارة الش���ارقة ومن 

بعد تكرمي للمبدعني واملفكرين والعلماء والعلم.
فاكهة الكالم: يقول الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي 
»انهال افراد العائلة علي بالتقبيل والتبريك لتسلم امارة 
الشارقة عندها قلت: أعينوني لكي اكون ابنا بارا لكبيركم، 

وأخا وفيا ألوسطكم، وأبا حنونا ألصغركم«.
Aliku1000@yahoo.com

مخلد الشمري

ما أتعسه من حلم!

رؤية

د.بدر نادر الخضري

الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي

لمسات


