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أرتب���ط مع كل من وزي���ر التجارة 
أحمد الهارون والنائب د.حسن جوهر 
بذات الدرجة كوني مواطنا كويتيا أدفع 
الرسوم املستحقة وأس���دد مخالفتي 
وأقوم بالتصويت في كل االنتخابات، 
األول وزير جتارة بلدي والثاني ممثلي 
ف���ي البرملان، وأقف منهم���ا على ذات 
املسافة في العالقة، ولم تكن تربطني 
بأي منهما عالقة مباشرة سوى اتصال 
هاتف���ي أجريته م���ع كل منهما أمس 
ألستوضح ما اشتبه علّي بعد أن ضاعت 
طاس���ة التصريحات، أو باألصح نقل 
التصريحات على لس���ان االثنني فيما 
يتعلق بقانون الغرفة واملطالبة بقانون 

الغرفة والتهديد باالستجواب.
د.جوهر يسعى للتصعيد سياسيا 
ويهدد باملساءلة من أجل إصالح وليس 
من أجل أي شيء آخر، فال أجندة مخفية 
لديه وال حسابات جتار وال حسابات 
املعس���كرات األربعة، فاجلميع يعرف 
أن يد حس���ن جوهر نظيفة سياسيا 
ول���م تصافح باخلفاء م���ا لم تصافح 

بالعلن.
أق���ل وزراء احلكومة  الهارون من 
ظهورا، هادئ، ال يصرح إال فيما يستحق 
التصريح، يعرف ماذا يفعل جيدا، يتهمه 
من ال يحبونه بأنه مييل كثيرا للتجار، 
وميلك كامل الدفوع املناسبة ملواجهة أي 
استجواب، خاصة انه كان املدير العام 
للغرفة ويعي متاما ماذا تعني اللعبة 

السياسية اليوم وكيف تدور.
ولس���ت بصدد اتخ���اذ موقف من 
االثنني، وأعرف جيدا أن من حق جوهر 
استجواب الهارون خاصة فيما يتعلق 
بغالء األسعار وقانون البورصة، وأعلم 
يقينا أن الهارون يعي جيدا أنه معرض 
كغيره من الوزراء للمساءلة فيما يخص 
وزارته، املشكلة ليست في الهارون وال 
في جوهر، املشكلة تكمن فيمن صعد 
من لهجة األول واس���تفاد انتقاما من 
الثاني والعكس، فكل مس���تفيد قرب 
نار تصريحات كل منهما إلى »قرصه«، 
فاشتبه األمر على كثيرين كما اشتبه علّي 
فقمت باالتصال باالثنني ألعرف ما الذي 
حصل، فما تعلمته أن الكلمة املطبوعة 

تختلف اختالفا كليا عن املسموعة.
احملصلة هي ان هناك اس����تجوابا 
سيقدم ومبحاور واضحة وأعتقد برأيي 
أنه سيكون واحدا من أكثر االستجوابات 
رقيا ولن تكون املش����كلة في النائب 
املستجوب أو الوزير محط املساءلة بل 
مشكلتنا ستكون في أطراف ستحاول 
االستفادة من االستجواب لقلب الطاولة 

السياسية.
ل���م تكن يوم���ا مش���كلتنا مع أي 
السياسية  الساحة  استجواب شهدته 
بل مش���كلتنا كل مشكلتنا مع »كدابني 
الزفة« الذي���ن يظهرون في كل عرس 
استجوابي فإما يرمون بالنقوط على 
رأس النائب أو يحطمون كراسي العرس 
فوق رؤوس أهله ورؤوس احلضور منا 
نحن املواطنني وكله لعيون مصاحلهم 

ومصالح معازيبهم.
Waha2waha@hotmail.com

ف���ي ثالثينيات الق���رن املاضي قام 
حرس احل���دود األميركي بغض النظر 
عن املهاجرين غير الشرعيني القادمني 
من املكس���يك وأميركا اجلنوبية وكان 
ذلك بهدف االس���تفادة منهم في اعمال 
البناء لكونهم يشكلون العمالة الرخيصة 
آنذاك، وبعد ان وضعت احلرب العاملية 
أوزارها قام الفرنسيون باعتماد العمالة 

القادمة من املغرب العربي وسمحوا ألفواج املهاجرين غير الشرعيني 
باملس���اهمة في بناء فرنس���ا، والبريطانيون اعتمدوا على الهنود 
والباكستانيني في بناء لندن بعد ان دمرتها صواريخ VZ األملانية، 
أما األملان فقد اعتمدوا على العمالة التركية والكردية في اعادة اعمار 

أملانيا بعد خسارتها احلرب.
ولو ذهبت اليوم الى هذه الدول فس���تجد ابناء املهاجرين غير 
الش���رعيني األوائل وأحفادهم متواجدين في الدول املذكورة أعاله 
وق���د أصبحوا جزءا ال يتجزأ من النس���يج االجتماعي لهذه الدول 
ومنهم من انقطعت صلته بوطنه األم بسبب تقادم السنني وأصبح 
يهتف بروح الدولة التي ولد فيها، ومن املشاهد التاريخية املؤملة ما 
حدث للجزائريني الذين عقدوا حلفا مع فرنسا ينص على مشاركة 
اجلزائريني في القتال مع فرنسا ضد أملانيا وقبل االجتياح األملاني 
لفرنسا متركز أكثر من عشرة آالف مقاتل جزائري على خط الدفاع 
األول وهو خط ماجينو الفرنسي وحلظة الهجوم األملاني على فرنسا 
قام األملان بضخ غاز الكلور الثقيل مبساعدة قوات ال� SS األملانية فقتل 

من احملاربني اجلزائريني أكثر من خمسة 
آالف مقاتل قضوا مختنقني بالغاز.

أما املهاجرون اجلدد للواليات املتحدة 
فانهم يستطيعون احلصول على اجلنسية 
األميركية من خالل بند األعمال اجلليلة 
وقد كان لهم نصيب األسد في الغزو على 
العراق ويستطيع العراقيون متييزهم 
بحكم تعدد ألوانهم وأشكالهم واختالفهم 
عن األميركان، فإذا مات هذا املتطوع حرم من اجلنسية األميركية وإذا 
جنا فانه يستحقها، اما في جنوب تركيا وحتديدا لواء اسكندرون 
فإن هؤالء انضموا الى تركيا رسميا بعد ان كانوا تابعني لسورية 
وق���د حصلوا على جميع حقوقهم م���ن حيث التجنيس، ولكن في 
البداية كان يقال عنه���م البدون األتراك، اال انه بحكم اعتدال مناخ 
منطقة لواء اس���كندرون استطاعوا غزو تركيا وأوروبا باملنتجات 

الزراعية وهذه الصدفة جعلت منهم جتارا فاحشني في الثراء.
و»بدون« الكوي���ت هم جزء من النس���يج االجتماعي الكويتي 
وميثلون حالة منفردة م���ن املهاجرين الذين الى اآلن لم يحصلوا 
على حقوقهم املدنية، علما بأن هناك غالبية كبيرة من املتجنسني 
الكويتيني جاؤوا الى الكويت بدافع العمل والبحث عن لقمة العيش 
واس���تطاعوا احلصول فيما بعد على اجلنس���ية الكويتية، ولكي 
نوجد حال لهذه الفئة علينا على األقل ان جنعلهم يحملون اثباتات 
يستطيعون من خاللها العيش بكرامة مصداقا لقول اهلل سبحانه 

وتعالى: )ولقد كرمنا بني آدم(.
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مازال بعض السادة الكتاب واملواطنني يقومون 
ب���ني فينة وأخرى بإثارة موض���وع دور احملافظ 
ومنهجية عمله ومهامه وبأنه منصب بال سلطات وال 
يعدو ان يكون ضمن اإلطار البروتوكولي واإلداري، 
وجتاوزا للهمز واللمز الذي يحرص عليه الكاتب 
لضرورة املقال، فإنني أكرر بأن السادة احملافظني 
طالبوا مرارا وتكرارا اجلهات العليا بضرورة منحهم 
املزيد من الصالحيات ليتس���نى لهم القيام بدور 
أكبر، فلديهم اإلمكانية والطموح لتطوير عملهم في 
خدمة بلدهم، إال ان الوعود مازالت قائمة إلضفاء 

هذه الصالحيات ونتمنى ان تتحقق.
ومن باب اإلنصاف والعدل ومهنية الكتابة أيضا 
تفرض ان يكون هناك موضوعية في الطرح، فمن 
يقارن صالحيات احملافظ لدينا بنظيره في الدول 
األخرى ويالحظ الفرق الشاس���ع بينهما ويوجه 
أصاب���ع اللوم للمحافظ ال يكون س���همه صائبا، 
فاملطالبة يجب ان توجه للجهات العليا، وان يضم 
الكاتب صوته لصوت احملافظ الذي يتمسك بهذا 
املطلب، ومن املفارقة وازدواجية املعايير لدينا انه 
عندما طالب نواب مجلس األمة بتحويل املجلس 
البلدي الى مجالس محافظات، مبا مفاده توسيع 
دائرة صالحيات احملافظ، ثارت حفيظة املجلس 
البلدي واعترضوا على هذا املطلب، ولم يقتصر 
ذلك االعتراض والرفض على أعضاء املجلس البلدي 
وإمنا تعداه الى آخرين كثر دون مبرر، فهل يعقل 
ان يطالب املواطنون احملافظ بالتحرك لتوس���يع 
صالحيات���ه، وفي ذات الوق���ت يجد التصدي من 

آخرين.
في احلقيقة جند ان املسؤول الكويتي يعيش في 
حيرة من أمره وال نلومه إذا ما أصابه اإلحباط، فمن 
غير  املنطق واملعقول ان يطلب منه القيام بعمل 
وفي نفس الوقت يحجبه آخرون عنه، يطالبون 
بتطبيق القانون وإذا ما مت ذلك يتحركون بطلب 
االستثناء منه، فكيف باهلل عليكم ان تكون أمورنا 
صائبة والغالبية تعيش في هذا اخللط والتناقض 

وعدم الرضا والتوافق؟!
نأمل من السادة الكتاب املوضوعية فيما يذهبون 
إليه وبأن تكون مطالباتهم مباش���رة الى اجلهات 
العليا املسؤولة عن قصور مهام عمل احملافظني، 
ونشدد على ضرورة التفهم بأن احملافظ ال يستطيع 
ان يرفض اي تكليف يس���ند اليه وإمنا يس���عى 
جاهدا الى ذلك لتفعيل دوره مبا ميكنه من القيام 
بواجباته الوطنية حتقيقا للمصلحة العليا للوطن 

واملواطن.
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مراقبة المدونات

إرضاء األذواق كافة غاية ال تدرك واالختالف سنة 
من سنن احلياة، فكل شخص يفسر ما يقرأ وفقا 
خللفيته الثقافية والفكرية ومدى إملامه واستيعابه 
ملا يطرحه أي كاتب من موضوعات تتناول الشأن 
العام، ومن حقه إبداء الرأي املعاكس ومقارعة احلجة 
باحلجة، فالغاية في النهاية التي يبتغيها الكاتب 
أو القارئ هي املصلحة العامة لوطنه ومواطنيه، 
سواء حتققت من خالل رأي الكاتب ومالحظاته وما 
يطرحه من حلول وبدائل ام من خالل نقد القارئ 
البناء وتصويبه بأسلوب يتسق مع احلقيقة وينم 
عن فهم ووضوح املوضوع مدار الطرح وبنهج يعي 
قواعد النقد الهادف وأصول التعامل مع اآلخرين، 
وبالتجرد من النوازع الشخصية وما يخالج النفس 
اإلنس���انية من جهل ورغبة في اإلساءة لآلخرين 
حتت شعار النقد، ويكثر هذا النهج السلبي على 
مواقع اإلنترنت، حيث ان مساحة الفوضى وانعدام 
الرقابة تشكل مرتعا خصبا لتلك الفئة املتخفية 
حتت أسماء مستعارة، مما يقطع بانعدام مصداقيتهم 

وبهتان طرحهم.
ونهيب باجلهات املعنية إعالميا حكومة وأفرادا 
إحكام رقابتها على تلك النوافذ اإللكترونية وجلم 
جماح الفوضى التي تعج بها وقطع دابر اإلساءة 
التي نراها يوميا حتت مظل���ة حرية إبداء الرأي 
والنقد الهدام، فاملطلوب فحص املصطلحات اخلاصة 
باإلنترن���ت، علما انه من الناحي���ة التقنية هناك 
صعوبة في فرض الرقاب���ة، وحتاول العديد من 
احلكومات استحداث قوانني حتول دون االستخدام 
السيئ خلدمة اإلنترنت واحلد من اجلرائم، السيما 
األخالقي منها، ونذكر أيضا بدور األهل جتاه أبنائهم 
ومساهمتهم في تقدمي اإلرشاد األخالقي والنصح 
وتعزيز اجلانب الديني نحو االلتزام بالقيم واألخالق 
احلميدة واالبتعاد عن التصرفات التي تعود عليهم 

وعلى أسرهم بالضرر.
ونسأل اهلل تعالى لتلك الفئة الرجوع الى جادة 
الصواب والتحرر من عقدهم واالعتدال في مواقفهم، 
وتنوير بصيرتهم ليفقهوا معنى احلياة ويشّدوا 
م���ن أزر من يهمه وطن���ه، ونوصي باملوضوعية 
في الطرح واألس���لوب اللبق بعيدا عن التجريح 

ليضحى نقدهم بّناء مقبوال.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

في غمرة فرحتنا بأعيادن����ا الوطنية، جند العالم 
الغربي يحتفل اليوم مبا يسمى ب� »عيد احلب«، وإذا 
كانت ثقافتنا اإلس����المية حتدد األعياد الرسمية في 
يومي الفطر واألضحى، إال اننا جند من يش����جع على 
التعامل مع هذه املناس����بة من قبي����ل زيادة التقارب 
بني األحب����ة، خاصة داخل األس����رة الواحدة في ظل 
االنش����غاالت التي فرضها العصر احلديث، حتى اننا 
نس����مع عن وجود أسر ال يلتقي أفرادها إال في أوقات 

قليلة خالل الشهر.
عيد »الڤالنتاين« او كما يحلو للبعض تسميته عيد 
العش����اق ميكننا ان نعتبره مناسبة طيبة يتذكر كل 
منا أحبابه ولو بزهرة مع كلمة رقيقة تذهب كثيرا من 
اجلفاء الذي ضرب العالقات األسرية، وأنا هنا ال أدعو 
ملخالفة رأي الفقهاء وإجماعهم على ضرورة التمسك 
بالقيم والثوابت اإلسالمية، إال انني أختلف معهم في 
الذهاب الى ان تقدير هذه املناسبة واحلرص على جتمع 
األسرة خاللها وتبادل الهدايا او حتى كلمات احلب تعد 
تشبها بالغرب، فاإلسالم حث على الترابط والتراحم 

بني جميع املسلمني، فما بالنا باألسرة الواحدة؟
أما ما يقال عن ان االحتفال بعيد احلب يشجع على 
االنسالخ من الفضيلة وإخراج الشباب والفتيات عن 
العفة والطهارة واحلياء، فهذا مردود عليه بأن من لديه 
االستعداد للوقوع في مثل هذه األمور لن ينتظر مثل 
هذه املناسبة ليخطو نحو السوء، كما ان التربية اجليدة 
من األس����رة واحلرص على القيم والعادات األصيلة 
املنبثقة أساس����ا من ديننا احلنيف كفيلة بأن تضمن 
حصر االحتفال بهذه املناس����بة في نطاقه الصحيح 

بعيدا عن اإلسفاف واالنحدار نحو اخلطأ.
واأله����م من ذلك ان جند بع����ض نوابنا يحرصون 
على فرض القيود وإط����الق التصريحات التهديدية 
جلهات الدولة املختلفة اذا ما سمح بهذا االحتفال، وال 
ش����ك ان اهتمامهم هذا يجب ان يذهب لألمور األهم، 
فلقد أعطيناهم ثقتنا رغبة في إجناز املش����اريع التي 
تكفل توفير مستقبل أفضل لنا وألبنائنا، والعمل على 
حتقيق العدل واملساواة بني اجلميع، واألهم من ذلك 
هو االرتقاء بالكويت وتطويرها من خالل تشريعات 

وقوانني تعيدها كما كانت درة اخلليج.
أقول لهؤالء النواب: اتركوا من يحتفل بعيد احلب 
كم����ا يحلو له مادام انه التزم باآلداب العامة وقوانني 
الدولة، وتفرغوا للمهمة الثقيلة التي حملناكم إياها.

وحفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

في الرابع عش���ر من شهر فبراير يحتفل البعض مبا يسمى 
عيد احلب أو »عيد الڤالنتاين«، وكثير منا ال يعرف سبب هذه 
التسمية، فهو في احلقيقة عادة يرجع تاريخها في بعض الروايات 
الى القرن الثالث امليالدي إحياء لذكرى رجل روماني كان يبرم 
عقود الزواج سرا جلنود احلرب الذين منعوا من الزواج كي ال 
ينشغلوا عن احلرب، حتى افتضح أمر ذلك الرجل وحكم عليه 
باالعدام، فجعلوا يوم اعدامه عيدا يتهادون فيه بالورود ورسائل 

الغرام، وهذا اليوم في الوقت احلاضر أصبح عيدا للعشاق.
وأنا ال أتطرق في مقالتي الى عيد احلب نفسه أو كيفية االحتفال 
به، وامنا أتعرض للفكرة نفس���ها من حيث القيمة واملعنى وما 
الذي يجب علينا فعله والقيام به ليس في يوم بعينه بل في كل 
أيام حياتنا، فاحلب هبة من اهلل ميّن بها على من يش���اء حيث 
يتصف احملب بالعطاء والتسامح والرحمة ومينح احلب الشعور 

بالهدوء والنشوة واألمان والسعادة وحتقيق الذات.
والسؤال هنا هو كيف نتعامل مع تلك الهبة التي وهبنا اهلل 
اياها؟ باحلب نك���ون قادرين على حتقيق أهدافنا وطموحاتنا، 
أليس احلب هو الذي يفجر ما بداخلنا من فضائل؟ وعلى اجلانب 
السلبي هناك من يس���تغل أو يعمل حتت ستار احلب وأصبح 
يستعمل احلب وس���يلة لتحقيق غاية ومطمع وهو بذلك كمن 
يتالعب بنعم اهلل التي أنعم اهلل بها علينا ولم يكن أمينا على 
ما وهبه اهلل من هذه القيمة الس���امية فهو كمن طبع اهلل على 

قلبه فأصبح ال يعي وال يرى.
فاحلب هو اللغة التي يجب علينا تعلمها والتحدث بها بدال من 
تلك اللغة التي سادت عصرنا اليوم لغة املاديات وغلبة املصالح 
الشخصية وفوضى احلياة التي نحياها اآلن، ماذا يحدث اذا ما 
حاولنا اس���تعادة تلك الهبة وجعلناها شعارا نحتفي به ليس 
ليوم واحد فقط، بل مدى احلياة؟ فاحلب ليس له يوم بعينه بل 

يجب ان تكون أيام السنة بل أوقات عمرنا كلها حب!
ولهذا يجب ان نتصالح مع أنفسنا ونسمو بها فوق كل غريزة 
أو ش���هوة، نتصارح معها ونعطيها حقها وقدرها، نتعلم كيف 
نكون قادرين على العطاء دون انتظار املقابل من أي إنسان قريب 
منا أو بعيد عنا، فيكون العطاء من أجل العطاء ذاته وليس من 

أجل حتقيق مصلحة أو غاية.
علين���ا أن نبدأ باالعتذار لكل من اخطأنا في حقهم وأس���أنا 
فهمهم وأدرنا لهم ظهورنا من أحباء وأصدقاء ومعارف وأقارب، 
علينا ان مند أيدينا بالسالم واملودة لكل من خالفناه واختلفنا 
معه، لكل من تنازعنا معه من اجل مصلحة شخصية أو مادية، 
فبمعرفة احلب احلقيقي للحب وبفهم صفاته ومفرداته وقيمه 
تستقيم احلياة وتستقر فاحلب هو إكسير احلياة ومن دونه ال 

يكون للحياة وجود.
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