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عمر قضية »املزدوجني« تزيـــد على الـ 30 عاما، 
واحلكومـــة ومنذ 3 عقود وهـــي تعرف متاما وجود 
هذه املشكلة، ولكن السؤال، بل األسئلة التي البد من 
طرحها اليوم هي ملاذا أثيرت قضية املزدوجني اليوم؟ 
وسأطرح مجموعة من األسئلة التي تبحث عن أجوبة 

لنعرف حقيقة إثارة هذا املوضوع اليوم:
1ـ  هل هناك تغطية ملصالح يريد البعض ان ميررها 
ويريد إشغال الشارع بهذه القضية حتى تكون غطاء 

لسرقاته؟
2ـ  هل هناك ضغوطات على بعض كبار التجار من 
قبل احلكومة لكي يوقفوا العبث باملصالح وحتى يخف 
الضغط عنهم بتوجه األنظار الى قضية املزدوجني حتى 

لو سببت فتنة ألن التاجر ال تهمه إال مصلحته؟ 
3 ـ كشـــف بعض أعضاء مجلس األمة مخططات 
لنافذين لالســـتحواذ على مناقصـــات خطة التنمية 
فـــأراد النافذون ان يعاقبوا نـــواب األمة بإثارة هذه 
القضية لينشـــغلوا بها في مواجهة الشعب ليحترق 
رصيدهم الشعبي، علما ان االزدواجية موجودة بني 

احلضر والبدو.
4ـ  هل هناك جهة خارجية مستفيدة من إثارة هذه 
القضية في هذا الوقت او معارضون أقوياء يريدون 
التقرب من احلكومة لتصحيح أوضاعهم املادية بإثارة 

هذه القضية وإشغال الرأي العام بها؟
5 ـ هـــل تريد احلكومة أن تعاقب الشـــعب الذي 
تخطى أعضاؤه اخلطوط احلمراء في االستجوابات 

األخيرة؟
6ـ  هل الســـبب حسابات بني كبار التجار وبعض 
النواب وان تكـــون الكويت حلبة مصارعة لهم على 
حساب الشعب الكويتي املخلص الذي أثبت والءه في 

1990/8/2 بكل طوائفه.
7ـ  هل هي خطة جتارية بني بعض القنوات الكويتية 
بأســـلوب رخيص جلني األربـــاح وراء إثارة الفتنة 

والتشكيك في والء أبناء الشعب الكويتي؟
9 ـ هل هو منـــاخ دميوقراطي جديد لبعض هذه 
القنـــوات التي تفخر بأن عليهـــا الكثير من القضايا 
وأعتقد ذلك ألننا في السابق لم تكن لدينا هذه اللهجة 
واحلدة واملشاكل والشتائم واملهاترات التي شوهت 
الكويـــت أمام دول اخلليج والعالم العربي الذين كنا 
مثال لهم في الســـابق واليوم أصبحنا أضحوكة لهم 

ولغيرهم؟
»االزدواجية« قضية قدمية وحلها معروف، ولكن 
الواضح ان إثارتها محاولة لتشتيت انتباه النواب عن 
خطة التنمية اجلديدة التي يعلم الكل انها ســـتذهب 
لكبار التجار واملستفيدين وال أمل ألي من الشعب في 
نصيب منها ألن الشعب ال ميلك املال وال الشركات وال 
اإلمكانيات وليس له دور إال ان يعمل في املســـتقبل 
كموظف عند هؤالء الكبار واملستفيدين ورمبا بعد ذلك 
يتم طرده واســـتبداله بعمالة وافدة أرخص وأفضل 

في نظرهم االقتصادي. 
لذلك نتمنى ان تنتبه احلكومة لذلك وال تعطي مصير 
ورقاب الشعب لهؤالء املستفيدين ألنهم مهما حدد لهم 

من قوانني حماية وشروط ال ولن يطبقوها.
نعم نحن نعرف انه من األفضل عمليا ان تخصص 
احلكومة شركاتها ومنشآتها مثل االتصاالت واملواصالت 
واملوانئ واجلمعيات وغيرها.. إلخ، فذلك سيؤمن فرص 
عمل وسيرفع كفاءات املواطنني، وسيطور هذه املنشآت 
ولكن ليس للقطاعني وليس حتت إدارتهما فقد كانت 
للحكومة أمثلة سابقة وتاريخ مثل شركة الصناعات 
الوطنية وغيرها من الشركات، لذلك أقترح ان تكون 
اخلصخصة لشركات أجنبية محترمة ومعروفة وكبيرة 
في تعاملها، فهي التي ســـتطبق ما تقوله وتشترطه 
احلكومة حلماية املواطن املسكني، فاألجانب يختلفون 
في اإلدارة وفي العمل سيحافظون على نسبة الكويتيني 
العاملني معهم وســـيحافظون على مستوى الرواتب 
مقارنة باملعيشة وغالئها وسيعلمون املواطنني معنى 
العمل وســـيقومون بتدريب وتعليم العاملني معهم 
ومنهم الكويتيون، لذلك نثق بالشركات األجنبية وال 
نثق بأي شركات كويتية مهما كانت كبيرة، فلننظر 
الى شركة أرامكو بالسعودية والداو وميتسوبيشي 
وهيونداي بكتل وإعمار وغيرها الكثير التي ليست 
على استعداد ألن تفقد اسمها وسمعتها التجارية على 
حســـاب املصلحة، ال نثق باخلصخصة للكويتيني، 
والدليل على ذلـــك الوضع الراهن في الكويت وعدم 

الثقة والفشل بني الكويتيني فال تزيدوا الطني بلة.
وفي النهايـــة ال أقصد إال اإلصالح واهلل من وراء 

القصد.
>>>

جماعـــة كلبونـــا  وشـــعبي  أنـــا 
 الدين واحد والهدف خدمة الشـــعب

الكل يتساءل: ملاذا خرج الشيخ أحمد صباح السالم بعد غياب طويل 
عن الساحة السياسية؟ وما األس�باب؟ هنا وجب علي أن أوضح ان الشيخ 
أحمد صباح السالم لم يكن غائبا، والشيخ أحمد مثل »الترياق« الذي يشفي 
اجلروح املستعصية وخروجه اآلن بالتحديد يأتي من حبه لوطنه وأبناء وطنه 
ليوقف هذه الفتنة قبل ان تشعل النار بني أبناء الشعب الكويتي، هلل درك 

يا أباسطام، عزك اهلل، انك كفيت ووفيت.
Al-aloush2007@hotmail.com

لماذا قضية المزدوجين اآلن؟!

مشاري محمد العلوش

رأي

في كل لقاء يجمع بني العرب، سواء كانوا 
قادة أو وزراء أو أهل علم وثقافة وغيرها، 
إلبداء روح التعاون واألخوة والفائدة، البد 
أن يستعرض البعض منهم قضية السلم، 
ونبذ اخلالفات، وفتح باب احلوار الودي بني 
العرب، لتتحقق عملية السالم في الشرق 
األوسط، وتتقارب القلوب وتصفو النوايا، 

وحتل املشاكل بطريقة هادئة بعيدة عن التوتر والتصريحات 
غير املرغوب فيها أمام اإلعالم العربي والعاملي.

برأيـــي أن ما يطالـــب به، من قبل كل عربي ســـواء كان 
مواطنا عاديا، أو سياســـيا مخضرما، هو حل املشكالت بني 
الدول، والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على التقارب بني الشعوب 
العربية، مطلب ضروري جدا وملح للغاية، ولكن لألســـف 
ال تســـعى له الغالبية بجدية، ممن ينادون به في كل محفل 

ومجمع عربي أخوي.
ولم يعـــد احلديث عن هـــذا املوضوع يســـتوقف أحدا 
من املســـتمعني أو املشـــاهدين أو حتى ممن يقرأ الصحف 
ويتابعها، من خالل املانشـــيتات العريضة على الصفحات 
األولى، ألنها أصبحت مكررة ومملة وال تتغير حروفها وال 

طريقة سردها.
فال يخفى على أحد أن الشعوب العربية التي تتأثر كثيرا 
باألحداث السياسية الداخلية واخلارجية، واملشاكل التي لم 

تنته في الوطن العربي، وتبادل االتهامات 
وتزييف احلقائق، وما يترتب عليها، من 
زرع الشـــقاق والفتنة بني االخوة واألمة 
الواحدة، تريـــد أن تخرج من تلك الدائرة 
املليئة باإلحباطات والتناقضات الكثيرة، 
وأن تتغير حياتها لألفضل، وتضع احلمل 
عن أكتافها، لتســـير بأمـــان نحو االرتقاء 
بأوطانها، وتزيل العقبات املختلفة من عدم تقبل الغير، وكره 
اآلخرين، والتقليل من شأن البعض، ورمي األخطاء الفردية 

واإلخفاقات احلياتية على احلكومات والشعوب األخرى.
ما نريده اليوم.. وكل يوم، هو أن حتترم رغبة اإلنسان 
العربي في العيش بســـالم ومحبة مع أشقائه في األوطان 
العربية واإلسالمية، وأن تكون هناك جهات حكومية داخلية 
في كل بلد عربي، تتولى مهمة إعادة الصفوف وتنقية القلوب، 
من خالل اإلعالم مبختلف أنواعه، وأن يكون اإلنسان العربي 
محط اهتمام من قبل كل املسؤولني لبث روح الثقة بالنفس 
والتي تكاد تصبح مفقودة، وتسري كاملرض املعدي في هذا 
الوطن الكبير، وأن تصبح هذه التصريحات الرنانة، ليست 
فقط كلمات محفوظة، أو أشـــعارا تكتب في حينها من دون 
مشـــاعر، فاملعنى أكبر من ذلك، والهدف أســـمى وأعمق لو 

نظرنا إليه بعني العقل. 
Falcom6yeb@yahoo.com

قانون 13 نفر

ذعار الرشيدي

الحرف29

ال أشكك في نية أي شخص يدفع بإقرار ومترير 
قانـــون اخلصخصة أو يدافع عنه بل و»يفرش« 
له إعالميا، فال ميكنني أن أقلل من قيمة أي كاتب 
يرى أن قانون اخلصخصة هذا هو مبثابة »عرس 
الزين« الذي انتظرناه طويال وان حالنا بعد سقوطه 
بني أيدينا قانونا نافذا سيكون كحال من بشروه 
بولد بعد انتظار 60 عاما، وال ميكنني أن أسخر 
من سياسي يرى ويدفع أنه وبهطول أمطار بركات 
قانون اخلصخصة ستتحول بالدنا إلى غابة غّناء 
وجتري من حتتنا أنهار اخلير ونأكل »البطيخ« 
شتاء واخلوخ صيفا، ونزرع أزهار التوليب فوق 
سطوح منازلنا، وورود اجلوري على إشارات املرور، 
وال ميكـــن أن أقلل من قيمة رأي اقتصادي كبير 
يرى أنه وفي حال عبور هذا القانون »السحري« 
من بوابة مجلس األمة وإقراره ســـيصبح في يد 
كل مواطن مصباح عالء الدين، ومتتلئ جيوبنا 
بالدنانير والدراهم والرياالت والدوالرات و»نلعب 
بالفلوس لعب« حتى ان الكويتي ليصرخ ضاحكا 
»بسنا فلوس يا حسني« مرددا جملة الفنان الكبير 
سعد الفرج: »خمسة ألف ستة ألف سبعة ألف«، 
وبعدها سيكون في منزل كل كويتي بنك مركزي 

صغير في غرفة نومه.
هكذا بل أكثر يصور لنا الساسة واالقتصاديون 
والكّتـــاب ممن يلقون بعني الرضـــا على قانون 
اخلصخصة، بل إن أحدهم يصوره بـ »اخلالص« 

لهذه األمة.
ولن أسمح لنفسي بأن أشكك في نية آدمي منهم، 
ولكن، دعونا نحسبها بالعقل، قانون اخلصخصة 
الذي »تســـتذبحون« لتمريره، وتصويره بأنه 
قانون اخلالص، ما هو ســـوى قانـــون 13 نفرًا، 
وال أعني أن 13 شـــخصا فقط سيستفيدون منه، 
بل أعنـــي أن قلة قليلة ونخبـــة النخبة هم من 

سيستفيدون منه.
وحسبة العقل تقول من هو القادر على شراء 
شركة؟ من هو القادر على مد يده في جيبه وإخراج 
رزمة مباليني الدنانير ليقذفها على طاولة مزاد بيع 
شركة عامة ستلقيها احلكومة في مزاد عام من أجل 
»خصخصتها«؟ هل تتوقعون انه الكويتي العادي 
غير القادر أصال على شراء سيارة جديدة، بل انه 
هذه األيام غير قادر على جتديد إطارات سيارته 
القدمية، وال يستطيع الوصول حتى نهاية الشهر 
براتبه الذي تقصقصه األقساط وتنهش أوراقه 

دودة غالء األسعار »املسكوت عنها حكوميا«.
كم شـــخصا في الكويت يســـتطيع أن يجمع 
محفظة مالية مليونية في ظرف 24 ساعة لشراء 
أسهم شركة عامة قطعت أوصالها احلكومة؟ هل 
تعتقدون انه الكويتي الفقير الذين تصل نسبتهم 

إلى 98%؟
من ميلك اليوم الشركات التي سبق تخصيصها 

في غياب القانون أصال؟
يا ســـادة ان قانونكم باطل، وما تدعون إليه 
باطـــل، وفي ظل فائض في ميزانية الدولة أصال 
ال وجود ملبرر واحد مينحكم احلق في استعجال 

القانون ناهيكم عن ان تدفعوا لتمريره.
أما قصة أن قانون اخلصخصة سيحمي املوظف 
الكويتي، فهذه أضحوكة، بل مهزلة املهازل، خاصة 
أنكم تتحدثون عن ورق ومواد ال عالقة لها بأرض 
الواقع، فهناك كويتيون يعملون في شركات خاصة 
ترعاها احلكومة يتم »تفنيشهم« بسبب تأخرهم 
5 دقائق، وآخرون تنتهي عقودهم بانتهاء عقود 

الشركة العاملة ويظلون ألشهر بال رواتب.
خصخصتكم ال نريدها، وبدال من أن تبحثوا 
عن قانون ال تعرفون خيره من شـــره وإن كنت 
أراه شرا مســـتطيرا، عليكم أن تدفعوا لتطبيق 
العدالة وتطبيق القوانني املعطلة، وتنسفوا قالع 
الواسطة، وتنتزعوا أذرع الفساد املنتشرة في البلد، 
وتسعوا لتطبيق القانون بعيدا عن احملسوبيات، 

وتستحدثوا قانون الذمة املالية.
قانونكم هذا هو قانون يخدم 13 نفرًا فقط، وال 
يذكرني سعي بعض النواب احلثيث لهذا القانون 
سوى سعي نواب 1992 إلقرار قانون املديونيات 

الصعبة سيئ الذكر.
Waha2waha@hotmail.com

ماذا تريد الشعوب العربية؟

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

تفتخـــر اســـرائيل بأنهـــا 
دولـــة دميوقراطية، لكنها مع 
ذلك تشعر بأن حدوث حتول 
دميوقراطي فـــي املنطقة يعد 
تهديدا كبيرا ألمنها ومصاحلها، 
فهي تنظر اآلن أكثر من اي وقت 
مضى بتخوف شديد إلى النقلة 
الدميوقراطية التي متر بها تركيا 

اليوم واملتمثلة في انتقال السلطة من اجليش الى الشعب 
التركي الذي اصبح يقرر مصالح بلده بنفســـه دون اي 
وصاية خارجية عليه وهو ما جعل تركيا تعلن بكل حرية 
وشفافية عن مواقفها جتاه القضايا العاملية واحمللية، ومن 
ذلك موقفها املشرف الذي أدان فيه رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان جرائم اإلبادة التي ترتكبها إسرائيل 
ضد اإلنسانية في األراضي احملتلة مع علمه بأن ذلك سوف 
يثير حفيظة اســـرائيل حيث اتهمت تركيا بأنها تقترب 
إلى العرب اكثر من اسرائيل، بل ذهب اللوبي االسرائيلي 
الى الضغط علـــى اللجنة اخلارجية في الكونغرس من 
اجل التصويت على إدانة تركيـــا بارتكاب جرائم ابادة 
ضد االرمن خالل احلرب العاملية الثانية، والزلنا نتذكر 

التي القاها  الســـيئة  املعاملة 
السفير التركي اوغوز تشليك 
على يد املتطرف ايالون نائب 
وزير اخلارجية االســـرائيلي. 
البرادعي  حتى اعالن د.محمد 
املدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية عن ترشـــحه 
لرئاسة اجلمهورية في مصر 
تعتبره اســـرائيل مسألة تهدد مصاحلها ألنها ترى فيه 
العبا جديدا على الساحة السياسية في مصر وقد يتسبب 
جناحه في فرض واقع جديد يضر بالعالقات القائمة مع 
مصر وهذا ما دفع اسرائيل الى املبادرة بإبداء تخوفها لدى 
االدارة االميركية من انتخابات الرئاسة املصرية القادمة 
والطلب منها تفهم املوقف االســـرائيلي مع عدم التدخل 
في تأمني سير انتخابات نزيهة. فإسرائيل مبواقفها تلك 
تثبت أنهـــا ال ترتاح ألي حتول دميوقراطي في املنطقة 
وال تتردد في التدخل من أجل إجهاضه بكافة الوســـائل 
علـــى اعتبار أنه يتعارض مـــع مصاحلها حتى تتباهى 
أمام الرأي العام العاملي بأنها البلد الدميوقراطي الوحيد 

في املنطقة.

إسرائيل تخشى 
الديموقراطية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

أمام هذا التسارع الالهث في األحداث، 
لم يعد بإمكان املواطن الكويتي أن يبقي 
قلمه مغلقا، وال أن يقف على نافذة احلياد 
متفرجا، يرمق األوضاع بعيون ســــلبية 

النظرات.
ومن حيث شــــئنا أو متنعنا، أصبحنا 
نستيقظ كل صباح لنجد »كرة ثلج« كبيرة 

تدحرجت من شتى مؤسســــاتنا االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية، لتستقر أخيرا في ملعب املواطن الذي بات 

ال يعرف كيف يتصرف في كل هذا العدد من الكرات.
وألن الكتابة ليســــت »أضعف اإلميــــان« فقد كانت هي 
اخليار األكثر صعوبة للمشــــاركة في عملية التنمية التي 
يحتاجها البلد، هذه التنمية التي استفاق ألجلها البرملان 
قبل أشهر وارتفعت وتيرة حماسه للنهوض بها، ثم ما لبث 
أن انصرف عنها الى صراعات محبطة، فلم نلمس حتى اآلن 
ما يجعلنا نرسم ولو خطا الى األعلى فوق شفاهنا، تفاؤال 
بخطوات عمليــــة نحو هذا املصطلح اجلميل في مظهره.. 

الزئبقي في ملمسه.
رمبا الذي دفع القلم الى الوجود في هذه الفسحة اإلعالمية، 
هو حلم اإلصالح الذي يراود كال منا، ورمبا الغيرة املشوبة 
بحزن على الوطن الذي يخرج مكلوما بعد كل أزمة تعترضه.. 
ورمبا هو الشــــعور باالستغراب واالستهجان، من حاالت 
باتت تتحدى القوانني، وميد أصحابها ألســــنتهم للوائح 

واألنظمة في وضح النهار.

تلك مسؤولية كبيرة، وأمانة جسيمة 
وعبء تنوء به اجلبال، ولكن في كل نفق 
تشاؤمي يحفره الظالميون، البد أن يعلق 
املتفائلون في نهايته ضوءا، ويدفعنا الى 
هذا التفاؤل أن الكويت جنحت في اجتياز 
ســــنوات عجاف اصعب من التي متر بها 
حاليا، وكانت وحدتنا الوطنية هي اجلسر 

الذي عبرنا فوقه الى الضفة األخرى من األمان.
ثمة أمور مسلم بها ال ميكن االختالف حولها، ومنها ان 
الكويت مثل الكف، قد جتد فيها خمســــة اصابع مختلفة، 
ولكنها فــــي النهاية موجودة في كــــف واحدة.. لذلك فإن 
جمالية الكويت تكمن في اختالفها، وقد كان هذا االختالف 
هو احملرك األساســــي لوجود الدميوقراطية، التي جمعت 
املاء مع الصحراء في لقاء اجتماعي وسياسي واقتصادي 

نادر.
سيصل مداد هذا القلم إليكم عبر جريدة »األنباء« وهي 
التي آمنت بأهمية الكلمة منذ انطالقتها عام 1976، ومازالت 
رغم مرور كل تلك الســــنوات حتمل على كاهلها فانوسا 

يضيء بحجم الوعي احلقيقي.
إن ما تصبــــو إليه احلروف املقبلة فــــي هذه الزاوية، 
هو أن يسود مفهوم: »إنتاجية القيم«.. لعل شمس األيام 
املقبلــــة تكون كفيلة بإذابة ما تراكــــم من كرات الثلج في 

طريق عجلة التنمية.
nasser@behbehani.info

كرات ثلج كويتية

د.ناصر بهبهاني

نوافذ


