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 تداعيات االعتداء على إحدى احملطات الفضائية احمللية 
لم تكن أمرا اســـتثنائيا في ظل ما يدور من طرح وتعاط 
غير مسبوقني على املستوى احمللي، فقد وصلت مؤشرات 
النقـــد للون األحمر وبات الوضع بركانـــا مهيئا لالنفجار 
في أي حلظـــة، وما جرى ليس ســـوى البداية فقط، فكل 
السيناريوهات متوقعة لألسوأ، وال أحد يعلم ماذا يخفيه 
الغد بعد أن أصبحنا نتهيأ مع كل صباح مع قضية وكأنها 
مقررة علينا فبات الوضع شـــبه طبيعي إال أنه في الواقع 
ليس كذلك لتسود حالة من االستهجان مما يجري حتى على 
مســـتوى الفرد العادي، وأستقطع جزئية ذكرتها قبل مدة 
في احد مقاالتي أن ما يجري ال يعدو سوى فوضى منظمة 
يحركها من له مصلحة بذلك لتظل العقول دائما في حالة 
تشتيت عما يجري في الواقع ومن هذه األدوات التي أتقنوا 
تداولها بشكل متطرف لغة الطائفية والقبلية، ليستدرجوا 
نسبة ليست بالبسيطة لهذا النفس البغيض، إال أن كيدهم 
هذه املرة جانبه الصواب وجنح ملا ليس ملبتغاه، فما جرى 
في األيام املاضية يوضح أن األمور انكشفت وبدأت تخرج 
عن منهجها وكادت أن تكون كارثية لوال لطف اهللا بعد أن 
غاب العقل واملنطق وأصبحت لغة القوة هي املسيطرة على 
املشهد العام، مما يعطينا انطباعا بعدم الثقة في أداء احلكومة 
التي فشلت فشـــال ذريعا في االحتواء وبسط نفوذها، بل 
بدأت شبه عاجزة وغير قادرة في بعض األحيان عن اتخاذ 
املبادرة فهـــي دائما ما تأتي بعد الفعل وليس قبله ليكون 
تدخال دراماتيكيا وليس فنيا حسب السلطة املمنوحة لها، 
لتمضي في حالها وتدع كل من اعتد بنفسه وظن أنه فوق 
القانون بالتمادي مـــن دون أي إجراء حازم لتؤول األمور 

إلى ما هي عليه اليوم.
  وإميانا منا باملســـؤولية اإلعالمية ندعو السلطتني إلى 
الســـرعة في مواجهة هذه التداعيـــات بتجرد، وبعيدا عن 
املصلحة الفردية وتغليب املصلحة العامة فوق كل شيء.
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 مازال تنظيم القاعدة يشكل تهديدا إرهابيا للعاملني اإلسالمي 
والعاملي بالرغم من اندحاره املذل وانهزامه واختفاء قادته 
الذي يكاد يكون عودتهم لبطون أمهاتهم، تلك الهزمية وذاك 
التواري لم يكونا ليتناســــبا البتة مع اســــتعراضات القوة 
واملنعة التي سبقت رد الفعل األميركي على عملية ١١ سبتمبر 
الشــــهيرة، التي اعتقد منفذوها أنهم شهداء في سبيل اهللا 

عز وجل! 
  كما اعتقد قادة القاعدة من أسامة وأمين أنهم حققوا اإلجناز 
األهم لإلسالم واملســــلمني خالل قرنني أو ثالثة بالرغم من 
أنهم أنهوا دولة طالبان (دولة اخلالفة اإلسالمية في نظرهم) 
وقتلوا وشردوا معظم أتباعهم وهم أنفسهم دخلوا في جحور 
ال يعلمها إال الباري عز وجل منذ ذلك االنتصار الذي يدعونه 
وشوهوا به صورة اإلسالم واملسلمني وتاريخهم وجروا عليهم 
معاتيه الغرب، ومع ذلك اليزال عندنا من املشايخ الذين إذا 
حتدثوا عن أسامة فإنهم يعرفونه بالشيخ أسامة بالرغم من 
أنهم يعلمون علم اليقني أن اإلســــالم بريء ممن يقتل نفسا 
بغير حق ويحمله بأنه قتل الناس جميعا، وأن املسلم احلق 
ال يغدر باآلخرين، بل ان املدعني على اإلسالم اتهموا املسلمني 
األوائل بنشر هذا الدين احلق بالسيف، ودافع املنصفون بأنه 

انتشر عبر السماحة والعدل واحلق واملساواة..
  فيأتي إلينا في هذا الزمن الرديء من يريد أن يسيء لهذا 
الدين السمح العادل املساوي بني اخللق احلافظ حلقوق النفس 
البشرية بل وحقوق احليوان والنبات قبل ما يزيد على ألف 
وأربعمائة ســــنة وبعد ذلك يقول هذا املختبئ (املخشوش) 
للكافة إنه املدافع عن اإلسالم، ويظهر لنا من بعض املشايخ 
من يقول عنه الشيخ أسامة فخسئ أسامة ونقول ملن يريد أن 
يشيخه بديننا البريء منه ومن أمثاله من القتلة واملجرمني 
والســــفاحني املصابني مبركبات الروافض الذين ظهروا في 
عهد الرســــول األكرم عليه وعلــــى آله أفضل الصالة وأزكى 
التسليم واستمروا يضعفون اإلسالم واملسلمني إلى يومنا، 
نقول لهم اتقوا اهللا في اإلســــالم وصورته، واتقوا اهللا في 
املسلمني الذين تضرروا وتضررت مصاحلهم وصورتهم التي 
تضررت أشــــد الضرر من أفعال ذلك اآلبق، فخذ على سبيل 
املثــــل ال احلصر من مطلع عقــــد األلفني كم طالب هجرة من 
العالم اإلســــالمي رفض بسبب أسامة، أعداد تقدر مبا يزيد 
على املليونني، أي حرم ما يزيد على مليوني بيت أو أسرة 
مســــلمة يعانون ضعف الدخل املادي وحرموا من حتسني 
دخولهم واستبدلوا بفئات أخرى من البشر.. وانظر لضعف 
تدفق أو وقف الدخول بالدين اإلسالمي جراء التشويه الذي 
طال صورة اإلسالم واملسلمني.. وبالرغم من كل هذا لم يكتف 
ذاك املجرم أسامة وأتباعه، فقد طلع علينا باألمس مبؤامرات 
جديدة وهي إرســــال العبوات الناســــفة عبر طرود بريدية 
ليؤذي كل من يراســــل أميركا والغرب برسائل شخصية أو 
جتارية ليضع في طريق رسائلهم وأشيائهم عقبات وعقبات 
من الفحص والتدقيــــق والتمحيص وأحيانا املنع وكل هذا 
ليشبع هذا املجرم وأعوانه شهوتهم الشاذة املجنونة بسفك 

الدماء، وال حول وال قوة إال باهللا العلي القدير.
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 طالل الهيفي

 فرق تسد

 السموحة

 باسل الجاسر

 قاتل اهللا «القاعدة» وقادتها

 رؤى كويتية

 مبـــا ان غرفـــة التجارة 
أصبحت شـــماعة لكل من 
يريـــد ضـــرب أي فرد من 
أفـــراد العوائـــل الكويتية 
التـــي حاز أحـــد أبنائها أو 
بعضهم عضوية الغرفة منذ 
تأسيسها الى اليوم (وكأن 
العضوية تأتـــي بالتعيني 

وليس باالنتخاب!) فإن هذا األسلوب املريض نفسه 
ينسحب على موضوع االزدواجية، حيث أصبح هذا 
املوضوع في السنتني املاضيتني جواز مرور لكل من 
يريد مهاجمة أبناء القبائل، في محاولة إما النتقام 
شخصي أو انتقام بالوكالة من مواقف بعض نوابها 
وليـــس العموم، ألن البعض اآلخر أســـاء الى هذه 
الشريحة الكبيرة أكثر مما أساء لها مهاجموها من 
خـــالل أداء مخجل ومواقف مخزية وصمت مدفوع 

األجر!
  والشواهد على ما ســـبق كثيرة لعل أبرزها هو 
التركيـــز عند إثارتها على دول خليجية وباألخص 
اململكة العربية السعودية إما تصريحا أو تلميحا، وكل 
من أثار هذا املوضوع ابتداء من األجير بدعم وأوامر 
ممن استأجروه والذين ال يتجاوزون عدد أصابع اليد 
الواحدة، وانتهاء بأحد نواب ما قبل الصف األمامي من 
خالل أسئلة عن أعداد املزدوجني واإلجراءات املتخذة 
بحقهم (صح النوم) حيث اختتم أســـئلته مبربط 
الفرس! حيـــث طلب إفادته عن اخلبر الذي أفردته 
احدى الصحف اخلليجية ومفاده هو وجود ١٢٠ ألف 
كويتي يعملون في الســـعودية! وباملناسبة ولعلم 
النائب لقد متت إقالة رئيس حترير الصحيفة التي 
أوردت ذلك اخلبر لصعوبة توافقه مع العقل واملنطق 
السليمني واستحالة إجراء مثل هذه اإلحصائية إال إذا 
كان الـ ١٢٠ ألفا يعملون هناك ككويتيني؟! وهذا ما لم 

يذكره اخلبر، وكان سبب 
التحرير هو  إقالة رئيس 
عجزه عن اثبات صحة هذا 
اخلبر لألجهزة املختصة 
في السعودية حيث أبدى 
امتعاضه من خالل اتصال 
هاتفي مع احدى القنوات 
اخلليجية من حتميله خطأ 
ذلك الصحافي الذي نشـــر اخلبـــر، مؤكدا ان هناك 
دوافع وراء هذا اخلبر ال يعرفها! (رّيحتك يا وزير 

الداخلية).
  كم كنت أمتنى من نائبنا أن يضّمن سؤاله بعض 
األسئلة التي هي من صلب هذا املوضوع واملتصلة به 
اتصاال مباشرا ومنها ذلك اخلبر الذي نشر وباملانشيت 
العريض ليس على صدر صحيفة خليجية بل على 
صدر صحيفة كويتية قبل حوالي ٣ سنوات ومفاده 
ان هناك اكثر من ٣٥ ألف كويتي يحملون اجلنسية 
اإليرانية؟ وكذلك الكويتيون الذين يحملون الوثائق 
العراقية والوثائق األميركية واألوروبية ومنهم من 
جاهر وعلى الهواء مباشرة في احدى القنوات بذلك 
لثقته بأن هذا املوضوع قد أثير ليس من باب مصلحة 
وطنية وامنا ملصالح شخصية بحتة ممزوجة مبرض 
نفسي أخل بتوازن مثيري هذا املوضوع وأعماهم 

عن مصلحة البلد ووحدة أهله.
  لذلك أنصح سعادة النائب بأن يبتعد عن إثارة 
مثـــل هذه املواضيع وليتأكد ان أبناء القبائل أو أي 
فئة من فئات هذا املجتمع املترابط رغما عمن يريدون 
خالف ذلك ليســـوا من تلك األوراق التي يخرجها 
البعـــض بهدف لعبة خاســـرة، وليتأكد ايضا اننا 
مع كل إجراء قانوني يتم اتخاذه مبســـطرة واحدة 
وعلى الكبيـــر والصغير وليس اتخاذه من منظور 

أعور مكشوف. 

 المحامي دويع العجمي

 شماعة االزدواجية

 الصواري

 يبـــدو أن هناك تناقضا 
واضحـــا فـــي تصريحات 
بعض املسؤولني احلكوميني 
حول فرض الضرائب على 
النفي  بـــني  املواطنـــني ما 
والتأكيد، فقـــد أدلى وزير 
الشـــمالي  املالية مصطفى 
بتصريح إلحدى الصحف 

احمللية في شـــهر أغســـطس املاضي أكد فيه انه ال 
يوجد أي توجه لدى احلكومة لفرض ضرائب على 
املواطنني مهما كان نوعها، مشيرا الى ان «احلكومة 
تســـعى دائما الى التخفيف عن كاهل املواطن، ولن 
تفرض عليه أي ضرائب أو رسوم، وانها تقف دائما 
مع املواطنني وخصوصا ذوي الدخل احملدود الذين 
يشكلون النسبة األكبر من املجتمع، وتسعى بشكل 
مستمر الى تذليل جميع العقبات التي تعترضهم، 
الفتا الـــى ان توصيات وتوجيهات ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد واضحة في 
هذا اخلصوص، وان سياســـة احلكومة تتمثل في 
دعم املواطن والعمل على رفع مســـتواه املعيشي، 
وحل قضاياه وتوفير اخلدمات العامة التي يحتاج 

اليها «خوش كالم حتى اآلن»!
  لكن ما «وهق» املواطنني، خصوصا ذوي الدخل 
احملدود منهم، هو التصريح األخير للوزير الشمالي 
في اكتوبر املنصرم حول قرب جاهزية قانون الضريبة 
الشاملة «الذي يعد أحد املصادر األساسية لتنفيذ 
خطة التنمية، وسيشـــمل الشخصيات االعتبارية 
احمللية واألجنبية واألفراد»، وانه سيتم تقدمي هذا 
القانـــون خالل دور االنعقاد احلالي، وان إقرار هذا 
القانون يعد ضمن أولويات خطة التنمية وبات جاهزا 
تقريبا في انتظار إقرار مجلس الوزراء له، خاصة 
ان اجلهات احلكومية املعنية كالفتوى والتشـــريع 
ووزارات املالية والعدل والتجارة عملت طوال سنوات 

عدة على إعداد هذا القانون 
الذي لن يكـــون تطبيقه 
مقصورا على الشـــركات 
األجنبية، بل سيشمل كل 
الشـــخصيات االعتبارية 
النظر  واألشخاص بغض 

عن جنسياتهم.
  أعتقد ان إقرار ضريبة 
على املواطن البسيط، سيحمله فوق طاقته «ويكفي 
انه منتف من كل صوب» إذا أخذنا في االعتبار االرتفاع 
الفاحش ألسعار املواد الغذائية، واخلضار، وكثير 
من املواد االســـتهالكية اليومية، وارتفاع مستوى 
املعيشـــة بشـــكل عام، باإلضافة الى ضعف بعض 
اخلدمات التي تقدمها احلكومة للمواطنني، وتدني 

رواتب املوظفني.
  ما نأمله من حكومتنا، إذا كانت جادة في فرض 
الضرائب، أن تعيد النظر فيها، فاملواطن العادي، من 
ذوي الدخل احملدود ال ذنب له فيما ميارسه بعض 
التجـــار والهوامير في البلد، حتـــى انهم أصبحوا 
يتحكمون في مصير املواطن اليومي، وميارســـون 
الكثير من األساليب ليزداد ثراؤهم، ودون ان يحسبوا 
حســـابا «البن الديرة» املغلوب على أمره، الذي لم 

يعتد على مثل هذه األمور في بلدنا.
  كما نأمل من نوابنا خالل دور االنعقاد احلالي ان 
يقفـــوا بحزم أمام إقرار هذا القانون، الذي لن يزيد 
«الهوامير» إال ثراء، ولن يزيد املواطن املغلوب على 
أمره إال فقرا ونكدا وتعبا وكثرة الهموم، وأعتقد ان 
هذه مسؤولية يتحملها جميع النواب ويضعهم على 
احملك أمام من انتخبوهم من عامة الشعب إلنقاذهم 
من ضرائب ومصايب ليس وقتها اآلن، وليبحثوا عن 
قوانني أخرى ترفع من مستوى املواطنني املعيشية 

وتطرد عنهم شبح الغالء، وتريح البالد والعباد.
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 سامي الخرافي

 المواطن الكويتي
   بين الضرائب والمصايب

 جرس 

 أين أنت يا نورا؟

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر

 نورا هي بطلة مســــرحية «بيت الدمية» 
للكاتب النرويجي هنريك ابسن الذي كتبها 
في عام ١٨٧٩، ومنذ ذلك الوقت أصبحت نورا 
مثاال للمــــرأة الرافضة لكبت احلريات، أو أن 

تكون املرأة مجرد دمية. 
  تبدأ املسرحية أحداثها بامرأة تدعى نورا 
متزوجة من تورفالد هيلمر والذي يضع كل 
مسؤولية البيت على عاتقها، ويرسم الكاتب 
هنريك ابسن شــــخصية نورا باملرأة القوية 
التي تســــعى من أجل نيل احلرية واملساواة 
بني الرجل واملرأة، كما لو أنه يصف من خاللها 
واقع مجتمعه في ذلك الوقت، حتى أصبحت 
نــــورا صفعة بوجه زوجها، وذاع صيتها في 
جميع أرجاء الدول األوروبية في ذلك الوقت، 
بأنهــــا املرأة القوية الشــــخصية التي تكافح 
من أجل االســــتقالل واحلرية واملساواة بني 
املرأة والرجل، ورغم أخطائها التي ارتكبتها 
من أجل نيل حريتها، لكنها في نهاية أحداث 
املسرحية قالت «ال» لكل من يفكر في أن املرأة 

مجرد دمية. 
  تلك هي نــــورا التي نفتقد وجودها اليوم 
ضمــــن القرارات التي نقرأها على مدار اليوم 
ضد املرأة، ولألســــف أصبحت املرأة في هذا 
العصر عدو املرأة األول وليس الرجل، نورا 
بدأت كفاحها من أجل احلرية واملســــاواة بني 
املرأة والرجل رغم أن من كتب قصتها ورسم 
شــــخصيتها هو رجل «هنريك ابسن»، وهو 
طريق بــــدأ منذ زمن بعيد لم تكن بدايته مع 
ابسن بل مع الكثيرين ممن ينادون باملساواة 
بني الرجل واملرأة، واليوم في زمن احلريات كما 
يدعي الكثيرون، أعتقد أننا قتلنا نورا وقتلنا 

كل من كافح للمساواة بني الرجل واملرأة.
  وهناك الكثير من األدلة والبراهني على ذلك، 
منها على سبيل املثال ال للحصر: أوال أن حرية 
املرأة ليســــت مجرد اجللوس على الكراسي 
الوزارية ودخول البرملان، أو إعطاء حق السكن 
للمطلقة واألرملة بينما غير املتزوجة ليس 
لها مأوى. ثانيا ليســــت املساواة في وصول 
املرأة ألعلى املناصب العلمية والعملية وفي 
الوجه اآلخر ال يسمح لها بأن تغادر للتعليم 
مع زوجها على نفقــــة الدولة، فالدولة تكفل 
معيشتها هي فقط دون زوجها حتى لو كان 
على حساب انهيار األسرة، مع العلم بأن الرجل 
إذا رغب في السفر للتعليم يحق له اصطحاب 
زوجته على نفقــــة الدولة، فمن املضحك أن 
جند أسماء من النساء تضيء سماء الكويت 
بنجاحها وتفوقها وفي املقابل جند أن البعض 
إلى اآلن يفكرون هل يسمح للمرأة بأن متارس 
الرياضة أو غير ذلك من األمور الهامشــــية؟ 
وال أعلــــم إلى اآلن من هو قاتل نورا؟ وإن لم 
تكن قد قتلت فأين هي من هذا الكبت وسلب 

احلريات؟ 
< < <  
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واهللا من وراء القصد.
 atach_hoti@hotmail.com  


