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)أسامة البطراوي(ازدحام غير مبرر لشراء السلع وفي اإلطار عربانات تركها اصحابها للدخول الى مكان آخر لشراء بعض احلاجيات

األسواق والشوارع بعد ساعتين 
من إعالن رمضان.. ازدحام وتهافت على شراء 

السلع وتزيين الموائد باألصناف المتنوعة
محمد راتب

بعد نحو ساعتني من إعالن األربعاء األول من رمضان املبارك، اتخذت احلياة في األسواق التجارية واجلمعيات 
التعاونية والشوارع منحى مختلفا، فهلع الناس من غير مبرر لشراء السلع الغذائية الرمضانية املعروفة على قدم 
وس��اق، ولعل العربة التي رصدناها تطفح بكميات قد ال حتتاجها األس��رة إلى هذا احلد تثير الدهش��ة فعال.  لعل 
الثقافة املجتمعية املختلفة عن ش��هر رمضان حركت الناس جلمع أكبر قدر ممكن من األطعمة واملأكوالت، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه: هل قائمة متوين رمضان ال تنتهي عند ورقة »قائمة التسوق« التي يحملها الكثير من 
األزواج عند رحلة التس��وق؟ وما هو سر الهلع واكتظاظ األسواق باملستهلكني ليلة اليوم األول من رمضان؟ وهل 
حتول بعض الناس إلى وحوش ليس في بالهم إال التهام ضعف ما يأكلونه في غير هذا الش��هر املبارك؟ »األنباء« 
جالت في بعض األس��واق الشعبية في الكويت ومتاجر الس��لع الغذائية وبعض اجلمعيات التعاونية، ورصدت في 
بعضها ازدحامات خانقة، وفي بعضها اآلخر هدوءا، ولعل السبب في ذلك هو ما قامت به اجلمعيات التعاونية من 
مهرجانات تسويقية، سدت األسرة من خاللها احتياجها من املواد واألصناف الرمضانية بأقل األسعار، لكن الذين 
فاتهم قطار تلك املهرجانات، تزاحموا في ساعات الليل األولى.. وقد أكدوا على ضرورة جعل رمضان شهرا للقرب 

الى اهلل وجتنب اإلسراف وكان لنا وقفة معهم ألخذ آرائهم.. فإلى التفاصيل:

البداية كانت مع سامر العبداهلل 
الذي التقيناه في بعض األس����واق 
الشعبية، والذي طفحت »عربانته« 
الغذائية واالستهالكية  باألصناف 
واللحوم التي قد تكفي ألس����رتني، 
ولدى وقوفه على »الكاشير«، قام 
بدفع نحو 90 دينارا ثمن ما جمعه، 
سألناه عن الذي دعاه لذلك، فقال: 
إننا كمس����تهلكني نعاني من جهل 
وثقاف����ة ضحلة، فرغ����م أن بالدنا 
وهلل احلم����د ال تعاني من حروب 
وال مجاع����ات وال نقص في األمن 
الغذائي، إال أننا صرنا عبيدا للعادات 
اخلاطئة، الفتا إلى أنه حرص على 
أن يستكمل جميع األصناف التي 
طلبتها منه زوجته للتجهز لشهر 
رمضان، وقال: إن شهر رمضان هو 
ش����هر اخلير، وال يخفى على أحد 
منا ما تشهده العائالت من دعوات 
إفطار وغبقات، وهذا ما يستدعي 
منا تأمني أكبر قدر ممكن من املواد 
الغذائية الالزمة ل� »تبييض الوجه« 

أمام املدعوين.

أم محمد: أطباق دخيلة وتنافس 
بين ربات البيوت

أما أم محمد، والتي كانت تتسوق 
في بعض اجلمعي����ات التعاونية، 
فقالت ل�»األنباء«: إن أطباقا كثيرة 
أصبحت دخيلة على موائد افطارنا، 
وإمنا جاءت ملج����رد تزيني املوائد 

فقط، وللتنافس بني ربات البيوت 
في إعداد املزيد من األصناف، وهذا 
ما يدعونا إلى التسابق على شراء 
اخلض����ار والفواكه واللحوم بهذه 
الكميات. وقالت: إنها وحتى تتجنب 
اإلس����راف، فإنها تقوم مع زوجها 
وأبنائها بإرسال الكميات املتبقية من 
طعام اإلفطار إلى اجلمعيات اخليرية 

بعد إعداده في أطباق خاصة.
وعن األسعار، ذكرت أم محمد أن 
ارتفاع األسعار على املواد الغذائية 
السنة،  قبيل ش����هر رمضان هذه 
ل����م يكن بالصورة البش����عة التي 
الحظناها خالل العام املاضي، والتي 
تسبب فيها جش����ع بعض التجار 
وإعالناتهم لشد الزبائن، وقالت: إن 
املهرجانات التسويقية التي قامت 
بها اجلمعيات التعاونية أدت إلى 
منافسة بينها وبني االسواق الشعبية 
واملوازية، وهو ما أدى إلى استقرار 
األسعار وجعل السلعة في متناول 
يد املستهلك إلى حد ما، وأضافت: 
إال أني أتخوف من عودة األسعار 
إلى االرتفاع عقب ش����هر رمضان 
املبارك بس����بب ضعف الرقابة من 

قبل اجلهات املعنية.

مشاري: مظاهر عجيبة وإهدار أموال

بدوره، استغرب مشاري يوسف 
ه����ذا الزحف غير املنطقي من قبل 
الناس إل����ى األس����واق التجارية، 

معتبرا أنه »بطر« وقال: لقد نسينا 
أن رمضان هو ش����هر تربية على 
التقشف واإلحساس بالفقراء من 
خالل الصيام وليس ش����هر تخمة 
البطون، الفتا إلى أن هذه املظاهر 
العجيبة قبيل الساعات األولى من 
رمضان قد تكون هي سبب ارتفاع 
أسعار بعض السلع االستهالكية 
الرمضانية، فالسوق »عرض وطلب« 
وعندم����ا يرى التاج����ر أن الناس 
مقبلون بشكل كبير على سلعه فإنه 
لن يتوانى في رفع أسعارها إلى حد 
كبير، موضحا أنه بات من الضروري 
نشر الوعي االستهالكي في املجتمع 
فالنبي ژ يقول: »االقتصاد نصف 
املعيشة« وقال في حديث آخر »ما 
عال م����ن اقتصد«. أما ما نراه فهو 
إهدار أموال وتسوق شره، وعلينا 
أن نستبدل هذه الثقافة بأن نفكر 
في األسر احملتاجة وأن نبذل لهم 

العون قدر املستطاع.

أبو سليمان: التسوق قبيل رمضان له 
طعم خاص

أبو س����ليمان، والذي التقيناه 
في سوق شعبي، أكد أن اخلروج 
للتسوق بشكل عام له متعة وطعم 
خ����اص فما بالك إذا كان ذلك قبيل 
بدء الش����هر الفضيل، الفتا إلى أن 
رصد ميزانية خاصة لشهر رمضان 
الكرمي هو أمر مبالغ به وال داعي له، 

فرمضان هو شهر الصيام والعبادة 
والس����عادة الروحية، وليس شهر 
طعام، ومن اجلميل أن يستش����عر 
اإلنسان األجواء الرمضانية من خالل 
التنويع في بعض األطعمة، ولكن من 
جهة أخرى، فإن اإلفراط واملبالغة 
في املش����تريات وصنع األطعمة، 
ينعكس س����لبا على اإلنسان من 
الناحية االقتصادية وكذلك الصحية، 
حيث نرى أن الكثي����ر من الناس 
يصابون في شهر رمضان بالتخمة 
وزيادة الوزن، في حني أن املفترض 
هو التقليل من الطعام والس����عي 
لتحس����ني احلال����ة الصحية خالل 
الشهر. وقال: أعتقد أن هذه ظواهر 
إلى عادة، وغيرت  انقلبت  سلبية 
الهدف السامي من الصيام، أما نحن 
واحلمد هلل، فإني وأسرتي أحرص 
على التوازن سواء في رمضان أو 
غيره.  ويشير أبو سليمان إلى أن 
التركيز األكبر في ش����هر رمضان 
يجب أن يكون على صيام الروح 
والتخلص م����ن األوزار واألمراض 
االجتماعية واآلثام، فرمضان شهر 
الصيام عن اخلطيئة وتطهير الروح، 
وفي نفس الوقت شهر تطهير البدن 
التواصل االجتماعي  وكذلك شهر 
واحملبة، متمنيا أن يعيد اهلل هذا 
الشهر املبارك على األمة اإلسالمية 

بكل خير وبركة.

جمانة: شره التسوق يشوه صورة 
الصيام

جمانة عب����ود، وه����ي لبنانية 
اجلنس����ية، تؤكد أن شهر رمضان 
لم يتغير بالنس����بة لها عن الشهور 
األخرى، ولكنها قد تسعى إلى تغيير 
نوعية األطعمة في رمضان حرصا 

بعض السلع مثل بعض العصائر 
املركزة، خالل شهر رمضان، لدرجة 
أننا سمعنا عن حدوث مشاكل في 
بع����ض اجلمعيات ج����راء التدافع 

والزحام اخلانق.

فجر: كثرة العيال تتطلب المزيد 
من المال

أم����ا فجر احلويل����ة فذكرت أن 
لديها نحو 9 أبناء، وهي مضطرة 
في رمضان وغير رمضان إلى التزود 
بكميات كبيرة من السلع، وقالت: إن 
كثرة العيال تتطلب املزيد من املال 
واإلنفاق، الفتة إلى أن من الضروري 
في مثل ه����ذه األيام احلرص على 
تعويد األبناء والبنات على الصيام 
وأداء العب����ادات الس����يما ص����الة 
التراويح، معتبرة ش����هر رمضان 
فرصة ثمينة جدا، يجب أن تستغلها 
املرأة املسلمة في طاعة ربها وليس 
في ملء بطنها وإتخام أسرتها بأنواع 
الطعام، ومن ثم تعريضهم لإلصابة 
ببع����ض األمراض. وتضيف فجر، 
أنها حترص خالل الشهر الفضيل 
على شراء أكبر قدر من اخلضراوات 
والفواكه الطازجة والتمر واألسماك، 
في ح����ني أنها تتجن����ب في صنع 
أطعمتها خالل رمضان اإلكثار من 
الدهون والسمن والزيوت واللحوم 

احلمراء واحللويات والنشويات.
وقال���ت: أحرص عل���ى أال تزيد 
ميزانية األطعمة خالل شهر رمضان، 
ورغم أن سيارتي ستمتلئ هذه الليلة 
بالسلع الغذائية، إال أنها حتتوي في 
املفيدة  العناصر  معظمها على أهم 
للجسم، والتي تساعدني مع أسرتي 
على اخلروج م���ن رمضان بصحة 

وعافية.

على أن تخرج هي وعائلتها من هذا 
الش����هر بصحة أفضل، فهي تتجنب 
شراء املواد النش����وية واإلكثار من 
اللحوم، وحت����رص على اإلكثار من 
الفواكه واخلضراوات، الفتة إلى أن من 
الواجب على املسلم الشعور باآلخرين 
الذين ق����د ال يجدون ما يأكلونه في 
رمضان، ولي����س أن يجعل رمضان 
شهر اإلكثار من املأكوالت واملشروبات 
واإلفراط في شراء السلع، فهذا يشوه 
صورة الصائم أمام غير املس����لمني، 
حي����ث إن اآلخرين س����ينظرون لنا 
في رمضان وكأننا ال نفعل شيئا إال 
التغيير في مواعيد تناول الطعام، 
والنوم في النهار واألكل في الليل، كما 
أن سيدة املنزل التي جتعل يومها كله 
في صنع الطعام واملكث في املطبخ 
إمنا تضيع وقتها ونهارها، واألفضل 

أن تفكر في دينها وقراءة القرآن.

وحيد: ما شهدته بعض الجمعيات 
من زحام خانق على بعض األصناف 

أمر يثير الغرابة

أما ض����اري وحي����د فيذكر أن 
تدافع الناس على األسواق واملتاجر 
الغذائية قبل رمضان وأثناءه يفسر 
بازدياد الوالئم خالل الشهر، وهو 
نوع من أنواع صلة الرحم، وهذا ما 
يجعل العائلة حتسب حسابا لذلك. 
ولكنه يؤكد أن من غير الضروري 
رصد ميزانية خاصة لشراء السلع 
في رمضان. الفتا إلى أن األسعار 
في ش����هر رمضان ال تختلف عن 
بقية الشهور، بل على العكس قد 
جند عروض����ا أكثر في اجلمعيات 
املهرجانات  التعاونية من خ����الل 
التس����ويقية الت����ي أطلقتها، لكنه 
يستغرب من التدافع غير املبرر على 

المستهلكون أكدوا على ضرورة االستفادة من شهر الصيام
في التقرب من اهلل وتجنب اإلسراف

نوع املشروع

محل تصليح وبيع أحذية
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 400 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

ب��أن��ه  آخ���ر  مستفيد  وأف�����اد 

للتآجر  األحذية  من  ع��ددا   اشترى 

قرض  على  حصل  أن  بعد  فيها 

400 دينار أردني وحرصا منه على 

وأصبح  جتارته  تنامت  النجاح 

بضاعة  على  يشتمل  محال  ميتلك 

ال��ت��وس��ع  ومت  وج��ي��دة  م��ت��ن��وع��ة 

على  ساعد  مم��ا  وت��ط��وره  باحملل 

ألس���رته  املعيشي  الوضع  حتسن 

وأصبح يحقق يومياً مهامشاً جيداً 

من الربح يغنيه عن السؤال.

قال رسول الله ] :
تعالى  الله  إل��ى  الناس  أح��ب   (
األعمال  وأح��ب  للناس  أنفعهم 
إلى الله سرور تدخله على مسلم 
عنه  تقضي  أو  كربة  عنه  تكشف 
وألن  ج��وع��اً  ع��ن  تطرد  أو  دي��ن��اً 
إلي  أحب  أخي  حاجة  في  أمشي 
هذا  مسجدي  في  أعتكف  أن  من 

شهرا(.
املؤسسات  جهود  تتضافر 
الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 
هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.
يأتي  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
مشروع التنمية املجتمعية الذي 
تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية من أجل تنمية املداخيل 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ن 
بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 
أنفسهم  إع��ال��ة  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 
التي  العمل  لقيم  ودع��م��اً   أح��د 
وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 
ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة ن��س��وق بعض 
هذا  حققها  التي  النجاح  قصص 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم
الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


