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 في فيلم «رمضان فوق البركان» لعب النجم عادل إمام 
دور أمني خزينة شركة واختلس ٤٠٠ ألف جنيه، وسلم 
نفسه للشرطة مطالبا بتطبيق عقوبة االختالس عليه 
والتي تصل وفق قانون اجلزاء املصري إلى الســـجن ٧ 
ســـنوات، رغم حبكة الفيلم السيئة وفكرته اجلميلة إال 
أنني لم أكن أتصور أن سياسيا في الكويت سيعيد ذات 
سيناريو الفيلم ولكن مع تغيير في احلبكة واإلخراج، 
فالعقوبة التي اســـتحقها بطلنا كانت الســـجن ٩ أيام 
و١٠ ليال، ومكافأته أو باألصح «تطييب خاطره» كانت 
مناقصة بـ ٦ ماليني دينار كويتي أي (أكثر من ١٢٠ مليون 

جنيه مصري).
  هل تعرفون معنى أن تسجن لـ ٩ أيام وبعدها تستحق 
مناقصة بــــ ٦ ماليني دينار؟ يعنـــي أن كل يوم قضاه 
صاحبنا في السجن قبض نظيره ٦٥٠ ألف دينار كويتي، 
أي بالســـاعة الواحدة قبض ٢٧ ألف دينار، مبعنى أدق 
أعاننا اهللا على العمليات احلسابية أنه وفي كل دقيقة 
كانت تدخل جيبـــه ٤٥٠ دينارًا، مبعنى أدق ٧٫٥ دنانير 
كانت تســـقط في جيبه كل ثانية قضاهـــا في غياهب 

السجن املظلم.
  فمعناه أن كل ثانية وطنية تكلف خزينة الدولة ٧٫٥ 
دنانير، حقيقة أنا شـــخصيا ال أعـــرف عمن دافعت في 
مقاالتي التي تناولت فيها من كنت أعتقد أنه كان ميكن أن 
يصبح رمزا وطنيا قبل أن تطمره تالل النقود املشبوهة، 
ولســـت نادما كوني كنت أدافع عن مبدأ ال عن شخص، 
كنت أدافع عن قضية وطن ال عن شخص ارتدى عباءة 
الوطن و«خمنا» فيها و«قص» علينا، لينتهي مسلسله 
التركي السيئ اإلخراج مبكافأة بطلنا مبناقصة مليونية، 
بصفقة أقل ما ميكن أن توصف به أنها صفعة على وجه 

احلركة الوطنية.
  يا سادة ليست لدينا مشـــكلة مع الفاسدين لكونهم 
واضحني وضوح الشمس، وروائح سرقاتهم تزكم األنوف، 
بل مشكلتنا اليوم فيمن يرتدي الوطن ويختار املواجهة 
ال إلميانه بها بل ألنه يرى أنها أقصر الطرق املؤدية إلى 

«الكيكة».
  ما أســـوأ أن تشاهد الوطنيني يتساقطون بالضربات 
القاضية، فهذا سقط بـ ٦ ماليني «وعليه بالعافية» وقبله 
ســـقط وطني آخر بـ ٥٠ ألف متر مربع «وإن شـــاء اهللا 
يزرعها طماط» وقبلهما ســـقط آخر مبزرعة وهناك من 

سقط بـ «حتميرة عني»!
Waha٢waha@hotmail.com  

 

 تعتبر خطة التنمية في الكويت من أهم وأضخم اخلطط 
على مســـتوى اخلليج ملا تتمتع به اخلطة من كلفة مالية 
عالية ومشاريع ضخمة وطموحة ورؤية مستقبلية واعدة 
حتتاج منا جميعا الى التعـــاون والتكاتف وأيضا الرقابة 
حتى يتم اجنازها بالشـــكل الصحيـــح بعيدا عن التصيد 

«وتكسير املجاديف». 
  أعتقـــد أن خطة بهذا احلجم الكبير هي عبء كبير على 
من تقع على عاتقه، ورغم ثقتنا بقدرة الشيخ أحمد الفهد 
على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجهها اخلطة، إال 
أننا ومن باب الشفافية وبسبب تساؤالت واجهتنا شخصيا 
من الكثير من املواطنني واملقيمني وفي الدواوين عن ماهية 
هذه اخلطة ومتى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ وما املشـــاريع التي 
ستنجزها؟ والكثير الكثير من التساؤالت واالستفسارات، 
يعني بالكويتي (يقولون شسالفة؟)، رأينا أنه من األفضل 
التنبيه والتركيز على اجلانب اإلعالمي ملا له من أهمية كبيرة 
في تنفيذ خطة التنمية، وقد شاهدت في التلفزيون بعض 
اللقطات عـــن اخلطة وقد حتدث فيها نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد بإسهاب عن 
اخلطة وبعض اجلوانـــب املتعلقة بها وقد كفى ووفى في 
الشرح، وهي نقطة حتسب للحكومة وللشيخ احمد الفهد 
ملا أبدوه من شفافية في عرض تفاصيل اخلطة، كما حتدث 
بعض ممثلي اجلهات األخرى كديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
األشغال ووزارة الصحة وقد لوحظ االرتباك من بعضهم في 
عرض ما يخصهم رغم وجود األوراق املكدسة أمامهم، وال 

أعلم هل هو بسبب عدم جاهزيتهم أم ألسباب أخرى؟ 
  نتمنى مستقبال من املســـؤولني عن تنفيذ هذه اخلطة 
وضع برنامج زمني للتحرك إعالميا وبشكل يوضح مسار 
خطة التنمية واملراحل املنجزة منها واملدة املتبقية، مدعما 
بالصور واألرقام وتسمية كل مشروع وكلفته املالية واجلهات 
املعنية بكل مشروع اخلاص منها واحلكومي، واملدة املتوقعة 
الجناز كل مشروع في اخلطة، وان تكون على شكل رسالة 
إعالمية مبسطة يتلقاها املواطن واملقيم من الصحف ومحطات 
التلفزيون واإلذاعة، وحتى تكون األجهزة اإلعالمية عونا 
في نشر أهمية خطة التنمية ملســـتقبل الكويت وبالتالي 

مستقبل األسرة واملجتمع كافة. 
  والهدف واملغزى من ذلك هو أوال الرقابة الشعبية على 
سير اخلطة حتى يتمكن اجلميع من معرفة املجد واملقصر 
في أدائه لهذا الواجب الوطني، وثانيا إشـــراك كل مواطن 
ومقيم واطالعه على حجم هذه اخلطة ومردودها االيجابي 
عليه وعلى أسرته وبلده وحتى يشعر كل فرد باملسؤولية 
جتاه هذا احللم الضخم وليتعاون الكل الجناز هذا الطموح 
والذي يأتي برغبة سامية من صاحب السمو األمير، حفظه 

اهللا.
< < <  

  القصد: «إيد وحدة ما تصفق، وربع تعاونوا ما ذلوا، بس 
على ســـنع» وكل في مجاله ودون شعارات وخطب فارغة 
نريد فعال «نبي نشوف بعيونا ونلمس بأيدينا، نبي ترجع 
الكويت درة اخلليج، نبي نفتخر ونغني يا كويت يا أحلى 

بلد»، وتوكلوا على اهللا.
 a7mad08@yahoo.com  

 أحمد طاهر الخطيب

 خطة التنمية واإلعالم

 القصد

 في الوقت الذي تطالب فيه بعض اجلمعيات 
واملؤسسات بزيادة حجم الدعم احلكومي لها، 
ومؤازرتها ماديا وإعفائها من أعباء مالية تترتب 
عليها. وفي الوقت الذي يطالب فيه األفراد أيضا 
بإسقاط القروض وتقدمي تسهيالت اقتراضية 
أكبر ودعم مالي أكثر في اإلســــكان والنواحي 
االجتماعية. نقول في هذا الوقت جند أن هناك 
خطوات حكومية تسير باجتاه فرض النظام 
الضريبي، وهذا يعني أن صراعا محتمال سينشأ 
بني الســــلطتني التشريعية من جهة والسلطة 
التنفيذيــــة من جهة أخرى، فاملوضوع لن مير 
بســــهولة، وأن ثمة عقبات ستعترض تطبيق 

القانون وتنفيذه.
  على مدى سنوات طويلة اعتاد املواطن عندنا 
علــــى نوع من الرفاهيــــة والدالل وعدم حتمل 
املسؤولية، واعتاد أيضا أن يجد كل شيء جاهزا 
أمامه من غيــــر أن يدفع أي ضريبة، وبالتالي 
فإن فرض قانون يقلب كل تلك املوازين سيكون 

تأثيره كبيرا على الناس.
  لذلك فقد بدأ االنقسام في الشارع االقتصادي، 
إذ يرى بعض احملللني واألكادمييني املتخصصني 
في علم االقتصاد أن الدولة ليست بحاجة ماسة 
للدخل واإليراد اإلضافي ويتساءل هؤالء: «هل 
من املناسب فرض ضريبة على كاهل املواطنني 
في حني أن الدولة متلك فوائض مالية ونفطية 
كبيرة تقدر بستة مليارات سنويا»؟ بينما يرى 
آخرون أن النظام الضريبي البد من تطبيقه بيد 
أن اخلالف يكمن في آلية تطبيقه ويتساءل هؤالء 
أيضا: هل سيتم تطبيق القانون على طبقات 
املجتمع كافة؟ وكيف ســــيتم فرض الضريبة، 
على دخل األشخاص أم ماذا؟ ويعتبر أصحاب 
هذا الرأي أن: «فرض الضريبة أمر جيد كونه 
يحسن سلوك الفرد والشــــركات وفي الوقت 
نفسه يعتبر أداة بيد احلكومة لتوجيه األنشطة 

االقتصادية».
  إذن البد مــــن منطقة وســــطى تلتقي فيها 
األطراف، وهذه املنطقة تتمثل في وجهة النظر 
التي ميكن أن تكون معتدلة، وهي أن احلكومة إذا 
كان البد من فرض الضريبة فعليها أن حتسن من 
خدماتها التي تقدمها لألفراد الذين سيساهمون 
بضرائبهــــم في أعباء هذه اخلدمات، كما يجب 
أال تكون البداية باألفراد قبل الشــــركات. األمر 
اآلخر واألهم هو أن يتم تهيئة الشارع والتمهيد 
له عبر التثقيف الضريبي قبل أي إرساء ثقافة 
النتائج الضريبية االيجابية على املجتمع قبل 
أي فلس يفرض علــــى املواطن، وذلك كي تتم 
عملية تقبل فكرة الضريبة على اســــاس أنها 
جزء من نظام اقتصادي موجود في أكثر الدول 
تقدما، وهو مساهمة من الفرد في بناء دولته، 
ال أن يقدم القانون على انه عقوبة أو اقتصاص 

من دخل الفرد.
  أما األهم من هذا ومن ذاك كله، فهو أال يصادر 
بعض أعضاء مجلس األمة هذه القضية لصالح 
برامجهم وحمالتهم االنتحابية فيتكسبون منها 
على حساب الدولة وحساب الفرد في آن معا. 
ألنه في هذه احلالة ســــيجد املواطن نفسه انه 
امــــام ضريبة من نوع آخــــر هي ضريبة ثقته 

بالنائب.. وهذه هي الضريبة األقسى.
 nasser@behbehani.info  

 األمن في اململكة العربية السعودية 
اثبت قدرته الكبيرة على تتبع اعمال 
القاعدة، كما اثبت قدرته على احتوا  كل 
حتركاتها سواء كانت هذه التحركات 

داخل اململكة او خارجها.
  ولعــــل قيــــام اجهــــزة االمن في 
السعودية بالقبض على ١٤٩ شخصا 
متهمني باالنتماء للقاعدة او فكرها 
التكفيري دليل جيد على يقظة رجال 

االمن، كما ان لهذه االجهزة جهودا سابقة موفقة، وال ننسى جهدها 
في اكتشاف الطرود املفخخة، التي كانت في طريقها الى اميركا 

وبعض دول اوروبا.
  بيان وزارة الداخلية الســــعودية ذكــــر ان الذين مت القبض 
عليهم كانوا يخططون الستهداف رجال االمن وبعض االعالميني! 
هذا التحديد لنوعية املستهدفني يطرح سؤاال في غاية االهمية، 
وهــــو: ملاذا هذان الصنفان فقط؟ وما عالقة بعض الكتاب ضمن 

اهداف القاعدة؟!
  اتفهم موضوع اســــتهداف رجال االمــــن وذلك الن هؤالء هم 
الذين يالحقون رجال القاعدة، وقــــد يظن «القاعديون» ان هذا 
االستهداف قد يفت في عضد رجال االمن ويحد من حتركاتهم ضد 
القاعدة، وهذا كما هو معروف اعتقاد في غير محله، وقد اثبتت 
السنوات املاضية صحة ما اقول، ولكن ماذا عن رجال االعالم، وما 
الفائدة من استهدافهم؟! لقد كتبت اكثر من مرة ان بعض كتاب 
الصحف في السعودية يثيرون مشاعر سائر الناس بنوعية ما 
يكتبون؟ فهؤالء جعلوا ديدنهم الهجوم على املناهج الدينية في 
الســــعودية، وكذلك الهجوم على كل املناشط االسالمية، فهؤالء 
كما رأوا حدثا سيئا في السعودية ربطوا سبب حدوثه باملناهج 
االسالمية، او باملناشط الدعوية، وطالبوا باعادة النظر في هذه 
ـ كما يقولونـ  هذا الذي  املناشط، ومنعها بالكلية، الن هذا املنعـ 

سيمنع كل اعمال العنف واالرهاب في السعودية!
  ورمبا ال ابالغ اذا قلت انهم لو سمعوا ان هناك زلزاال في اليابان 

ـ مثالـ  لقالوا: ان املناهج الدينية في 
السعودية هي السبب في ذلك الزلزال! 
هذا النوع من الكتاب يدعون الوطنية، 
وحب الوطن، وكأنهم يعتقدون ان 
كل وزراء التعليم في السعودية ال 
يحبون وطنهم، وال يعرفون طبيعة 
املناهج التي تدرس للطالب والطالبات 

في املدارس.
  ان اعترافــــات املقبوض عليهم ـ 
بحسب بيان الناطق الرسمي باسم الداخلية ـ تؤكد ان مثل تلك 
املقوالت التي تتبناها طائفة من الكتاب الســــعوديني هي التي 
تثير عامة الناس فضال عن غيرهم، وهي ـ بالتالي ـ التي تسهل 
الصحاب الفكر املتطرف ان يقنعوا بعض الشباب بتبني هذا الفكر 
املتطرف من خالل اقناعهم بسوء ما يكتبه هؤالء، وتصادمه ما 
ثوابت الدين والوطن.. وليت هؤالء يدركون فظاعة ما يكتبون 
فال يســــاهمون مع املتطرفني في انشاء جيل من الشباب يتبنى 

هذا الفكر املنحرف.
  أعود الى «القاعدة» وافكارها التي ارى انها على وشك الزوال، 
فالقاعدة ـ كما اعرف ـ بنت مكانتها على مقاومة االحتالل، وهذا 
شيء يتفق معهم فيه الكثيرون، لكن هؤالء عندما انحرفوا عن 
ذلك الهدف وبدأوا يقتلون االبرياء سواء في العراق او مصر او 
املغرب، فضال عن السعودية وبعض الدول العربية، عندها بدأ 
الناس يستشعرون ان هذا العمل ال عالقة له باالسالم من قريب 
او بعيــــد، وبعدها ادركواـ  ايضاـ  ان هذه االفكار بعيدة جدا عن 
االسالم.. ومن االعمال التي تدل على تخبط القاعدة، وقرب زوالها 
قتلهم للنصارى في العراق، وتهديدهم القباط مصر    ! ويحار املرء 

ما عالقة هذا الفعل القبيح باالسالم؟!
  ان هذا التخبط وفي كل مكان يوحي ان حلظة االحتضار باتت 
قريبة، وان ما نــــراه من تخبط هنا او هناك امنا هو من رقصة 

املوت التي نراها عند الديكة في حلظات عمرها االخيرة!
 malharò@hotmail.com  

 د.محمد علي الهرفي

 القاعدة.. ورقصة 
الموت

 وجهة نظر

 يعلم املتابع للشأن السياسي احمللي التغيرات التي طرأت 
على املشهد بعد تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مهام رئاســـة احلكومة، من توسع في إصدار 
الصحف والقنوات الفضائية وتشـــكيل كذا حكومة وحل 
البرملان وأيضا إسقاطات التوتر اإلقليمي احمليط مما أفرز 
سقفا عاليا حلرية الكلمة والتعبير خصوصا في االهتمامات 
والتوجهـــات غير املألوفة على مجتمعنا الصغير في عدده 

املتشعب في توجهاته واهتماماته.
  وال شك أن لهذه املرحلة استحقاقات، وسموه يعلم ذلك 
جيدا ألنه على درجة عالية من الوعي واإلدراك السياســـي 
والثقافي والتاريخي، وال ضير في استخدام حقه كمواطن في 
اللجوء إلى القضاء، فهذا يدل على إميانه بدولة املؤسسات، 
ولكـــن إذا كانت هناك روح للقانون يســـتخدمها القاضي 
فإن للسياسة كذلك روحا يستخدمها الساسة الذين كثرت 
خصومهم بسبب مناصبهم ولنا في صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد خير مثل، وكذلك الرئيس الســـابق 
ملجلس األمة النائب أحمد السعدون، الذي لو رفع دعوى على 
كتاب صحيفة محلية لكسب من ورائها املاليني ولكن إلميانه 
بالعمل الدميوقراطى وأنه شخصية عامة لم يتكلف حتى 

عناء الرد على ما أثير حوله من الصحافة وكتاب الرأي.
  إذا استوعبنا ما سبق وتفاخرنا مبا أجنزنا من سقف عال 
للحريات وشفافية في املمارسات يجب علينا أن نحترم تلك 
االستحقاقات التي هي من لب الدستور وليس من قشوره 
فال داعي لرفع حصانة نائب على خلفية ما أثاره في قاعة 
عبداهللا السالم، وال داعي أن ينفذ حكم ابتدائي بلمح البصر 
ألن أحـــد اخلصوم غير عادي، وبعض األحكام حتمض في 
إدارة التنفيذ وال تنفذ، وال داعي حملامي الرئيس بأن يشككنا 
في مؤسسات نزيهة وقفت معنا في محن كثيرة تعرضت 
لها الكويت وكانت ومازالت تتعامل بتلك الشـــفافية ولكن 
الذي تغير هو ما فـــي ضمائرنا، فأرجو أال تتغير مبادئنا 
التـــي احترمنا اآلخرون من أجلها من أجل مصالح قصيرة 

النظر وعدمية املنفعة واهللا أعلم.
 fahadalazemi@hotmail.com  

 عندمـــا حصـــل ابـــن جحا على شـــهادة 
البكالوريوس اجلامعية قال لوالده اذا كنت 
تعرف شخصية مهمة في هذا الوطن فاذهب 
عنده لتتوســـط لي من اجـــل احلصول على 
الوظيفة بشكل سريع، فقال له جحا «يا ولدي 
العزيز» لقد عشت مستورا بعيدا عن النفاق 
والدجل االجتماعي، فكيـــف لي أن أصل إلى 

واسطة مهمة في هذا الوطن؟!
< < <  

  ســـألوا جحا: ملاذا في اللغـــات األجنبية 
يعتبرون الشمس مذكرا، والقمر مؤنثا، ونحن 
في اللغة نقول هي الشمس وهو القمر؟ فأجابهم 
جحا ان العقلية الفردية هي التي تتحكم في 
اللغة فنحن نعتبر الشمس امرأة ألنها ال تظهر 
إال بالنهار، ونعتبر القمر رجال ألنه يســـهر 

بالليل!
< < <  

  سمع جحا الكويتي ان وزيرا وموظفا في 
الوزارة ماتا في يوم واحد فصاح: احلمد والشكر 
هللا، فقالوا له: ولكـــن يا جحا ما هكذا يقول 
الناس اذا سمعوا باملوت! انهم يقولون: إنا هللا 
وإنا إليه راجعون، فقال لهم جحا كل الناس 
يذكرون هذه اآلية الكرمية ساعة املوت، ولكن 
عندما يصلي اإلمام على امليت فإنه يقول صالة 
جنازة رجل فال وزير وال موظف وال فقير وال 

غني وهذه احلقيقة ال يذكرها االقوياء.
  لذا.. هل باســـتطاعة كل إنســـان االتعاظ 
مبنهجية مواقف واقوال جحا الكويتي، الذي 
اتخذ في االبتعاد عن األيديولوجيات املهيمنة 
على بعض العقول االحادية في منطية التفكير 

السلبي؟
 Aliku1000@yahoo.com  
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