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مازال موضوع »ازدواجية اجلنس����ية« يدور في الساحة 
احمللية، وحتى أكون واضحا في البداية القضية ليست محال 
للنقاش فقانون اجلنسية واضح واالزدواجية ممنوعة، وقد 
يختلف البعض في كيفي����ة تطبيق القانون وهذا االختالف 
وارد وصح����ي وحاله حال االختالف في آلية تطبيق قوانني 
أخ����رى موجودة مثل قانون جترمي الفرعيات أو قانون منع 
االختالط، فمهما اختلفنا في كيفية تطبيق القانون يجب أن 
نتفق على أن القانون يجب أن يطبق إلى أن يتم تعديله من 
قبل اجلهات املس����ؤولة، فأنا أس����تغرب ممن يهاجم القانون 
وكأنه وليد الساعة وكأننا لم نعلم بهذا األمر منذ إقراره، لذا 
نت����رك جانبا هذا اجلدل العقيم ح����ول هل نطبق القانون أم 
ال، ولنتح����دث عن آلية تطبيقه، فالذي يريد تعديل القانون 

فليقدم اقتراحه ضمن القنوات الرسمية املتاحة.
ولعل احلديث عن آلية تطبيق قانون ازدواجية اجلنسية 
سيكون مطوال ويحتاج عدة مقاالت، وعلى احلكومة أن تعي 
أن التركيز على حاملي اجلنسيات العربية دون اجلنسيات 
األجنبية وخصوصا األميركية والبريطانية يجعل القانون 
وكأنه موجه ضد فئة معينة من الش����عب، وقد استبش����رت 
خي����را عندما قرأت خبرا في إحدى الصحف أن هناك توجها 
للتحقيق مع مواليد الدول األجنبية ممن اس����تكملوا ثمانية 
عشر عاما، إال أنني أدرك أن مثل هذه التصاريح غير املنسوبة 
لش����خص محدد غير موثوق فيها، كما أن التهديد بس����حب 
اجلنس����ية الكويتية من كل مواطن يحمل جنسية أخرى من 
دون إبالغ����ه كما ذكرت بعض املصادر فيه مبالغة ش����ديدة. 
فاألمر لي����س خيانة عظمى كما يدعي البعض بل هو قانون 
يحت����اج أن يطبق ضمن آلية محددة بدون تفرقة، لذا أمتنى 
من احلكومة أن تقدم آلية واضحة لتطبيق القانون وأن تتيح 
املجال ملزدوجي اجلنس����ية للتنازل عن جنسياتهم األخرى 

ضمن فترة زمنية محددة.
وفي نفس الوقت الذي أستغرب استنكار البعض لتطبيق 
هذا القانون، كما أستغرب وبش����دة ممن ينقلون معلومات 
خاطئة جتاه حاملي اجلنسيات األميركية أو البريطانية أو 
باقي اجلنسيات األجنبية، فالبعض يدعي أن هذه اجلنسيات 
ال تسقط، وهذا االدعاء ليس خاطئا فقط بل ويثير الضحك، 
فحاملو اجلنسية األميركية أو البريطانية لهم حق التنازل عن 
جنسياتهم بكل سهولة، وما على مزدوج اجلنسية الكويتية 
- األميركية إال التوجه إلى السفارة األميركية وتقدمي طلب 
 )Citizenship Renounciation( التنازل عن اجلنسية األميركية
وال توجد ش����روط لهذا الطلب إال أن يكون الش����خص عاقال 
ويبلغ ثمانية عش����ر عاما، وملزدوجي اجلنسية الكويتية - 
البريطانية، ما عليه إال التوجه للسفارة البريطانية وتعبئة 
استمارة )RN( وستسقط جنسيته البريطانية، وللعلم فإن 
جميع الدول األجنبية تسمح ملواطنيها بالتنازل عن اجلنسية، 
كما أن التنازل عن اجلنسية األميركية أو البريطانية ال مينع 
الشخص من التقدم للحصول على ڤيزا في حال رغبته في السفر 

إلى هذه الدول وستتم معاملته كمواطن كويتي مثلنا.
أمتنى من جميع مزدوجي اجلنسية وخصوصا ممن يحملون 
اجلنسيات األجنبية أن يثبتوا والءهم للكويت بأن يتنازلوا 
عن جنس����ياتهم األخرى. أليست الوحدة الوطنية أغلى من 
اجلنس����ية األميركية أو البريطاني����ة؟ أم أنها أغلى فقط من 

اجلنسيات العربية؟
salanzi@gmail.com

تصري����ح القس تيري جونز االب الروحي لكنيس����ة »دوف 
التبشيرية« الواقعة في والية فلوريدا االميركية بأنه سيتولى 
تنظيم حملة يدعو فيها املس����يحيني ال����ى حرق القرآن في 9/11 
املقبل الذي يصادف ذكرى الهجمات على نيويورك وواشنطن 
واعتباره دين االسالم من نتاج الشيطان! وان املسلمني سيذهبون 
للجحي����م! يؤكد لن����ا حقيقة ان هذا الق����س ال يتمتع بأي حس 
انساني او تسامح ديني يؤهله للقيام مبسؤولياته التبشيرية 
التي تتطلب روحا انسانية عالية واحتراما ملعتقدات اآلخرين، 
كنت اتوقع من هذا القس ان يوجه طاقة كنيسته ملواجهة جرائم 
آالف القساوسة الكاثوليك املتهمني بجرائم االعتداء اجلنسي على 
االطفال االميركيني في بلده او ان يقوم مبسيرات احتجاج تدعو 
الى عزل بابا الڤاتيكان بندكتوس الذي كان يتستر على جرائم 
هؤالء الشواذ من القساوسة عدميي االحساس واملروءة، او ان 
يقوم بدعوة املس����يحيني حلرق التوراة احتجاجا على معاداة 
اليهود للمسيح گ وصلبه والتسبب في معاناته حسب التاريخ 
املس����يحي الذي يعتقد به هذا القس، ام ان معاناة املسيح على 
ايدي اليهود اهون من اعتداءات سبتمبر! القس تيري جونز ميكن 
تصنيفه على انه ش����ديد التطرف وعلى شاكلة القس املتطرف 
 CBN الشهير بات روبرتسون صاحب ش����بكة البث املسيحية
حيث ال يفتأ يحرض املسيحيني ضد املسلمني من خالل شبكته 
ويتهمنا نحن املسلمني بأننا أسوأ من النازيني ويدعو املسيحيني 
الى االعتقاد بنبوءة نهاية العالم بعد معركة »هرمجدون« الفاصلة 
بني اسرائيل واالميركيني من جهة والسوڤييت والعرب الكفار � 
حسب زعمه � من جهة أخرى، اال ان نبوءته باءت بالبطالن حيث 

انهار االحتاد السوڤييتي � لألسف � قبل قيام املعركة!
ان مثيري الفنت واالحقاد بني بني البشر متواجدون حتى في 
ارقى دول العالم دميوقراطية وليس في بالد املسلمني فقط كما 

يحاول االعالم العاملي ايهامنا بذلك.

اسحبوا جنسيتي 
األميركية

سلطان شفاقة العنزي

إشراقة متجددة

سلطان إبراهيم الخلف

تيري جونز
بعد بات روبرتسون

فكرة

يا حلوك من بلد

أحمد طاهر الخطيب

القصد

الفن الكويتي

هيا الفهد

كلمات

رغم ما نش���هده من خالفات سياسية 
متكررة في اآلراء، ورغم ما نسمعه ونقرأه 
عن خالف���ات في وجهة النظر بني جميع 
أطياف املجتمع هنا في الكويت، إال أن كل 
هذه األطياف جتده���ا جتتمع بني احلني 
واآلخر في الدواوين وامللتقيات والندوات 
املختلفة تتناقش وتتحاور فيما بينها بكل 
أريحي���ة واحترام للرأي اآلخر، وهي بال 
شك حالة إيجابية تظهر مدى تطور هذا 
املجتمع سياسيا واجتماعيا، بغض النظر 

عن الشواذ وأصوات النشاز املشؤومة.
الوضع االجتماعي في الكويت قلما جتد 
له مثيال، فهو مجتمع مترابط ومتجانس 
بشكل فريد من نوعه وهذا الترابط يعكس 
بالطبع احلالة النفس���ية للفرد الكويتي 
بحبه لالنتماء للجماعة. وبديهي فإن الفرد 
يبحث عن اجلماعات املستقرة املتجانسة 
وليس العكس وهذه هي بالضبط طبيعة 

الكويتي. 
الحظ���ت كما يالحظ املغ���ادرون إلى 
خارج الكويت للس���ياحة أن هذه احلالة 
من الترابط قد انتقلت مع املسافرين كما 
تنتقل حاجياتنا داخل حقائب الس���فر، 
فما شاهدته على سبيل املثال في لبنان 
ش���يء غريب وجميل فالدواوين جتدها 
في كل مكان، في بحمدون وعاليه وحمانا 
وبرمانة وغيره���ا من املناطق في لبنان 
وجت���د أن روادها من جمي���ع األطياف 
الكويتية يتحاورون بالشأن  والطبقات 
الكويتي أحيانا واللبناني أحيانا أخرى 
وبشيء من احلرفنة والرقي في احلوار. 
ويس���ألني أحد اللبنانيني هناك بانبهار 
عن سر هذا الترابط والتماسك فأجيبه إذا 
قرأت التاريخ الكويتي منذ النشأة حتى 

االحتالل الصدامي فستعرف السر.
خالل فترة االحتالل الصدامي للكويت 
رأيت من التماس���ك والتآلف بني جميع 
الكويتي���ني وأقول جمي���ع دون حتديد 
األطياف ألن تلك األطياف كانت قد اختفت 
وانصهرت فاندمجت وأصبح مكانها شيء 
واحد شامخ ومقدس اسمه الكويت، رأيت 
أن هذا التماسك ظاهرة طيبة وكنت أمتنى 
أن يهتم إعالمنا أكثر بهذا اجلانب ليعرف 
الش���عب  أبناؤنا الصورة اجلميلة لهذا 
األصي���ل وليس ما ظهر لن���ا مؤخرا من 

شواذ.

> > >

القصد: ستسمعون الكثير من أصوات 
النش���از التي قد حتاول بجميع الطرق 
ضرب الوحدة الوطنية وتفكيك املجتمع 
الكويتي، وقد ال تعرفون السبب أو الهدف 
اآلن ولك���ن وألن الكويت دائما بلد خير 
ومحفوظة بإذن اهلل فستس���قط األقنعة 
وستعرفون الس���بب واهلل يحفظنا من 

شر الدسائس والفنت.
حتي���ة خاصة وتهنئة ل���ألخ العزيز 
القدير محمد املسباح مبناسبة  والفنان 
صدور ألبوم���ه اجلديد واجلميل وأقول 
له صوتك العذب يا محمد دائما يذكرني 
بزمن الف���ن األصيل واجلميل الذي بدأنا 

نفقده. فأرجو أال تطيل في الغياب. 

مخلد الشمري

إخوان لكم في اإلنسانية يعانون

رؤية

املتابع للصفحات الفنية في صحفنا اليومية يقف 
متعجب���ا من اإلهمال الظاهر للفن الكويتي، فكل ما 
نراه أو نقرأه هو عن أخبار الفن والفنانني العرب.

أنا ال أرفض أن يأخذ الفن العربي مكانه في مجالتنا 
أو في صحفنا اليومية لكن أن تكون كل الصفحات 
عنهم وعن إنتاجهم ومسلسالتهم، فهنا البد أن تثار 
عالمة استفهام، فمن غير املعقول أن نهمل هذا الكم 
الهائل من العطاء وكل ه���ذه اإلبداعات الفنية بكل 
أشكالها والصادرة من فنانني كويتيني مبدعني، وأن 
نركز عل���ى غيرهم أكثر من تركيزنا عليهم فنكون 
كمن زرع في غير أرضه، فمن حق هؤالء املبدعني أن 
نبرز إنتاجهم ومن حق هؤالء الكويتيني أن نسلط 
الضوء على أعمالهم خاصة أن غالبية الدول العربية 
تهم���ل الفنان الكويتي وتركز عل���ى غيره، لذا البد 
أن يأخذ حقه في صحفن���ا الكويتية وأن تكون له 
األولوية في النشر والتعليق والتركيز على اإلنتاج 
الفني س���واء كان أغنية أو مسلسال أو مسرحية أو 
شعرا أو كتابا، من حق املبدع الكويتي أن نقف على 
دوره ونقف عند تاريخه ونعرف اجلمهور بعطائه، 
من حق الفنان الكويتي أن يعرف اآلخرون إنتاجه 
وإسهاماته وجديده وأخباره الفنية، ومن الظلم أن 
جند أن األعداد اليومية للصحف تكاد تخلو من هذه 

األخبار وان نشرت فعلى عجالة وخجل.
الصحف كويتية فمن ب���اب أولى أن نركز على 
القضايا الفنية الكويتية وأن نعطيها حقها وأن نثني 
على أصحاب اخلبرة ونشجع الشباب امللهم قبل أن 
نفرد أعمدة عدة عن غيرهم وكفانا ظلما ألبناء هذا 

البلد الطيب وحتى ال نكون نحن والزمن عليهم.
Kalematent@gmail.com

)قل ان كنتم حتبون اهلل 
فاتبعون���ي يحببك���م اهلل(، 
)قل أطيعوا اهلل والرسول( 
»س���ورة آل عمران 31 و32« 
مبارك عليك الشهر الفضيل، 
ونذكر مبا رسمه رسول اهلل 
ژ من خارطة طريق ش���هر 
املبارك لعلنا نسير  رمضان 

على منهجه ژ:
من خطبة لرسول اهلل ژ في بيان شهر رمضان

ايه���ا الناس: انه قد اقبل إليكم ش���هر اهلل بالبركة 
والرحمة واملغفرة، ش���هر هو عند اهلل افضل الشهور، 
وايامه افضل االيام، ولياليه افضل الليالي، وساعاته 
افضل الس���اعات، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة اهلل 
وجعلتم فيه من اهل كرامة اهلل، انفاسكم فيه تسبيح 
ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه 
مستجاب، فسلوا اهلل ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة 
ان يوفقكم لصيامه وتالوة كتابه، فإن الشقي من حرم 
غفران اهلل في هذا الش���هر العظيم، واذكروا بجوعكم 
وعطش���كم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا 
على فقرائكم ومس���اكينكم، ووقروا كباركم وارحموا 
صغاركم، وصلوا ارحامكم، واحفظوا ألسنتكم وغضوا 
عما ال يحل النظر اليه ابصاركم، وعما ال يحل االستماع 
اليه اسماعكم، وحتننوا على ايتام الناس يتحنن على 
ايتامكم، وتوبوا اليه من ذنوبكم، وارفعوا اليه ايديكم 
بالدعاء في اوقات صلواتكم، فإنها افضل الساعات ينظر 
اهلل عز وجل فيها الرحمة الى عباده يجيبهم اذا ناجوه، 

ويلبيهم اذا دعوه.
ايها الناس: ان انفس���كم 
مرهونة بأعمالكم ففكوها 
باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة 
من اوزارك���م فخففوا عنها 
بطول سجودكم، واعلموا ان 
اهلل تعالى ذكره اقسم بعزته 
اال يعذب املصلني والساجدين 

واال يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العاملني.
ايها الناس: من حس���ن منكم في هذا الش���هر خلقه 
كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه االقدام، ومن 
خفف في هذا الشهر عما ملكت ميينه خفف اهلل عليه 
حس���ابه، ومن كف فيه شره كف اهلل عنه غضبه يوم 
يلقاه، ومن اكرم فيه يتيما اكرمه اهلل يوم يلقاه، ومن 
وصل فيه رحمه وصله اهلل برحمته يوم يلقاه، ومن 
قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه، ومن 
تطوع فيه بصالة كتب اهلل ل���ه براءة من النار، ومن 
ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى س���بعني فريضة 
فيما سواه من الشهور، ومن اكثر فيه من الصالة علي 
ثق���ل اهلل ميزانه يوم تخف املوازين، ومن تال فيه آية 
من القرآن كان له مث���ل أجر من ختم القرآن في غيره 

من الشهور.
أيها الناس: ان ابواب اجلنان في هذا الشهر مفتحة، 
فاس���ألوا اهلل ربكم اال يغلقها عليكم، وابواب النيران 
مغلقة، فاسألوا اهلل ربكم اال يفتحها عليكم، والشياطني 

مغلولة، فاسألوا ربكم اال يسلطها عليكم.
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عبدالهادي الصالح

خارطة شهر رمضان
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أُصاب باالكتئاب الشديد وأشعر باحلزن واأللم 
العميق في كل مرة أشاهد فيها مناظر ومشاهد 
املآسي اإلنسانية التي تسببها احلروب أو األعمال 
اإلرهابية أو الكوارث الطبيعية وآخرها املآسي 
التي س���ببتها الفيضانات العارمة واالنهيارات 
األرضية في باكستان فقتلت حتى هذه اللحظة 
اآلالف من البشر، وشردت املاليني الذين في أغلبهم 

الساحق من الفقراء واملعوزين.
الكل يتذكر نتائج كارثة تسونامي التي ضربت 
عددا من دول جنوب شرق آسيا في ديسمبر 2004، 
ونتائج كارثة زلزال هاييتي قبل أش���هر، والتي 
تسارع كثيرون في هذا العالم � كل حسب مقدرته 
وكرمه – إلغاثة ومس���اعدة املتضررين من تلك 
الكارثتني، فما بالك ان كانت كل التقارير القادمة 
من باكس���تان تذكر وتقول إن كارثة فيضاناتها 
أسوأ من كارثتي تسونامي وهاييتي »مجتمعتني« 
وأضف إلى ذلك ضعف إمكانيات باكستان، وقبل 
ذلك أنها تعاني اصال ومنذ س���نوات من نتائج 
تفجي���رات وأعمال ارهابية ش���به يومية، تقوم 
بها جماعات ارهابية مجرمة ال تريد االس���تقرار 
لكل العالم وليس فقط لباكستان. وكالعادة قد 
تستغل تلك الكارثة للمتاجرة مبأساة املتضررين 
من فيضانات باكستان كثير من اجلمعيات التي 
طاملا جمعت األموال الكثيرة واملساعدات الهائلة 
باسم ضحايا الكوارث واحلروب، ولم تصل تلك 
األموال واملساعدات في أغلب األحوال للمتضررين 
وللمستحقني، لذلك فإني »أنصح« وبصوت عال 
كل من يريد املساعدة والتبرع للمتضررين من 
كارثة فيضانات باكستان ب� »توجيه« تبرعاتهم 
إلى اجلهة الرسمية الس���تقبال التبرعات وهي 
جمعية الهالل األحمر الكويتي التي تلمسنا افعالها 
اثناء الكوارث وشاهدنا متطوعي اجلمعية وهم 
يساعدون ويغيثون املتضررين من الكوارث دون 
ملل ودون النظر لعرق أو لدين او ملعتقد او ملذهب 

من يستحقون اإلغاثة واملساعدة.
Mike14806@hotmail.com


