
الخميس
19  اغسطس 2010

41
آراء

أخطر تصري���ح صحافي مّر على اجلمي���ع باألمس هو اعالن 
احت���اد اجلمعيات التعاونية عن قي���ام 19 جمعية تعاونية برفع 
أس���عارها بصورة مصطنعة خالل الفترة املاضية، وهو تصريح 
ي���وازي في درجة خطورته خطورة التصريح بس���قوط س���وق 

األوراق املالية.
 19 جمعية تعاونية قامت برفع أسعار عدد من البضائع بشكل 
فردي ودون مبررات للزيادة، بل دون تدخل من التجار، ولألسف 
ان احت���اد اجلمعيات الذي رصد تل���ك املخالفات اكتفى مبخاطبة 
وزارة الشؤون بهذا الش���أن وتوجيه حتذير للجمعيات املخالفة 
ال� 19، في ح���ن أن االجراء املفترض ه���و احالة أعضاء مجالس 
ادارة تل���ك اجلمعيات الى النيابة العامة وقبلها حل تلك املجالس 
ووضع أعضائها على قوائم املمنوعن من الس���فر واصدار أوامر 
ضبط واحضار ضد كل من تورط في هذه الزيادة سواء عن قصد 

أو عن حسن نية.
رمبا كان ما أدعو الي���ه فيه نوع من املبالغة ولكن أي مبالغة 
أكبر من قيام جمعية تعاونية بالتالعب في األس���عار، اجلمعيات 
التعاونية التي يفترض أن تكون هي مالذ البسطاء والفقراء حتولت 

الى تاجر جشع آخر يرفع أسعارا بزيادات مصطنعة.
وملن ال يعي خطورة التصريح، اليكم تفصيال ماليا بس���يطا 
حلساب ما متت س���رقته على يد تلك اجلمعيات التعاونية ال� 19 
فيم���ا لو صدق تقرير احتاد اجلمعي���ات، فاذا قلنا ان كل جمعية 
زادت بن 10 و15% من أسعار 750 سلعة، فنحن أمام كارثة ولنطرح 
فرضا أن متوس���ط سعر تلك الس���لع هو دينار واحد، فمعناه أن 
هناك 150 فلس���ا ذهبت بغير وجه حق من كل سلعة، مبعنى أنه 
مقاب���ل كل 1000 دينار بيعا، هناك 150 دين���ارا زيادة مصطنعة، 
وأنا هنا أحسب مقدار زيادة علبة واحدة من كل األصناف ال� 750 
وليس جميعها، واذا ضربنا الع���دد في 19 جمعية فالزيادة على 
تلك السلع ملنتج واحد هي 2850 دينارا من جميع تلك اجلمعيات 
أيضا لصنف واحد فقط، واذا ما عرفنا أن تقرير احتاد اجلمعيات 
يحدد الفترة بن يونيو وأغسطس أي شهرين، فالزيادة املصطنعة 
ملنت���ج واحد خ���الل 60 يوما هي 171 ألف دين���ار، الحظوا أن هذا 
الرقم يخص سلعة واحدة فقط، وال يخص السلع ال� 750 في تلك 
اجلمعيات، ول���و قمنا بضرب هذا الرقم في عدد املبيعات جلميع 
تلك الس���لع لوصل الرقم الى مالين الدنانير التي »لهفتها« تلك 

اجلمعيات بغير وجه حق.
وفيما لو صدق تقرير احتاد اجلمعيات التعاونية فنحن أمام 
س���رقة مليونية علنية، بل واحدة من كبرى السرقات، والبد من 

محاسبة جميع املسؤولن عنها واقالتهم وتقدميهم الى العدالة.
اجلمعيات التعاونية التي يفترض أن تكون عونا لنا أصبحت 
فرع���ون يلتهم آخر م���ا تبقى من جيوبنا، ونح���ن هنا أمام حتد 
مفصلي تواجهه وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل بضرورة 
تغيير نظام اجلمعيات التعاونية بالكامل، فهو ان كان في السابق 
يصلح ملرحلة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات فلم يعد 
يصلح لهذه املرحلة وعلى احلكومة أن تتقدم فورا بتعديل شامل 
يكفل حقوق املس���اهمن بدال من أن تصب���ح اجلمعيات بابا آخر 

لسرقة ما في جيوبنا.
وملن ال يجيد احلساب من مسؤولي الشؤون أو احتاد اجلمعيات، 
أنا مستعد شخصيا ألن أقدم لهم دروسا في الرياضيات احلديثة 
التي س���تثبت أننا، وبتقرير االحتاد ان صدق، نواجه واحدة من 

كبرى السرقات التي متت في البلد خالل الفترة املاضية.
Waha2waha@hotmail.com
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د.بدر نادر الخضري

لمسات

تعتبر كليات العلوم السياس����ية في أي مكان بالعالم من 
أهم الكليات، ألن مناهجها تهتم بالقضايا السياسية والشؤون 
العاملية، لذا فكثير من خريجيها يتقلدون أهم املناصب السياسية 
داخل وخارج الدولة في السفارات والهيئات وما شابه ذلك، أما 
الوضع في الكويت فيختلف متاما حيث يتم إحلاق خريجيها 
عندنا بوزارات وهيئات مختلفة متاما عن تخصصهم كالصحة 
واإلسكان وفي وظائف هامشية، وال يجدون فرصة في السلك 
الديبلوماسي والعمل السياسي فيرضون بأي وظيفة، وكان 
املف����روض أن يلتحق هؤالء بوزارة اخلارجية بالس����فارات 
والهيئ����ات املختلفة أو على األقل ف����ي مكاتب نواب مجلس 
األمة ليكون����وا مبثابة املرجع في جميع األمور السياس����ية 
املختلف����ة ملا لهم من خبرة ودراية بهذه األمور، فالبديهي أن 
يوضع اإلنس����ان املناس����ب في املكان املناسب ولكن لألسف 
ه����ذا ما ال يحدث بالفعل فهذه األماكن مليئة بأش����خاص من 
أصح����اب التخصصات األخرى التي ال عالقة لها بهذا املجال 
)كخريجي التاريخ واجليولوجيا واجلغرافيا( وغيرهم من 
التخصصات التي ال تخدم املجال السياسي وال عالقة لها به 

على اإلطالق. 
لذا فإننا نناشد ونرجو من بيده األمر أن يعمل على تعين 
هؤالء اخلريجن م����ن كلية العلوم السياس����ية في األماكن 
املخصصة لهم لالستفادة منهم ومن خبراتهم حتى يتسنى 
لهم النه����وض بالبالد وتقدمي الدع����م واخلبرة ملن يعملون 
لديهم بصدق وأمانة بدال من هذه الوظائف الهامشية التي ال 
تفيده����م وال تفيد مجتمعهم بحال من األحوال، وللعلم رمبا 
جتد هذا األمر منتشرا في كثير من البلدان العربية واإلسالمية 
حي����ث تخصص أماكن هذه الوظائف ألصحاب الوس����اطات 

واحملسوبيات وكأنها حكر عليهم دون غيرهم.
A.alsenan@windowslive.com 

المبدعة  الفنانة  عندما تنقلك 
حياة الفهد بفنه����ا الراقي للعالم 
الحقيقي وتجعلك تحس بمعاناة 
الش����خصية التي تعال����ج الحالة 
االجتماعية لديها وتش����دك عبر 
أدائها المتميز فتشعر بكل معاناة 
األم حين تضيع االبنة تحت تأثير 
الوه����م أو تحت وط����أة العاطفة 

الجاهلة في »ليلة عيد«.
المأساة التي وقعت فيها االبنة والتي نقلها إلينا النص 
الدرامي هي فقدان العفة، ولس����ت هن����ا بناقدة حتى أدخل 
في متاهات العمل األدبي ولست متعمقة في علم النفس أو 
االجتماع حتى أتحدث عن الحالة النفسية للفتاة المغدور 
بها من ناحيتين )الشاب والنفس األمارة بالسوء( كما أنني 
أناقش حالة اجتماعية سواء من منظور ديني أو من منظور 
اجتماعي، لكن السبب الذي جعلني أتطرق لهذه الحالة هو 
الملحوظة التي أبدتها إحدى الفتيات حين ناقشت معي هذه 
الحالة قائلة إن المأساة التي عاشتها األسرة متمثلة في األم 
واألب واالبنة واألخوة حين فقدت االبنة عفتها في ذلك العهد 

قد ال يمثل مشكلة لألطراف كلها في العصر الحالي.
تساءلت بما يشبه الجهل عن مضمون ما وصل إلي من 
رأي وكيف ال يمثل ضياع الش����رف في هذه الفترة الزمنية 
وفي هذا المجتمع الشرقي والمسلم مشكلة؟ وكان الرد الذي 
فاجأ أكثر هو وج����ود العديد من الحلول عن طريق الطب 

لمعالجة هذه األزمة.
طبعا إن كان الترقيع هو الحل إلنهاء األزمة العائلية فهو 
حل قد يفتح نيرانا أكثر حدة وأقسى من فقدان عفة االبنة 
منها الخداع والغش الذي س����يلحق بالزوج الغافل ومنها 
فتح باب الضياع لالبنة والوقوع في الرذيلة والتساهل في 

الشرف ومنها الرضا بمخالفة 
الدين والمجتمع.

إن المتابع للحالة المأساوية 
التي عاشتها األسرة في »ليلة 
عيد« في حالة االنهيار الفظيع 
ألم عاش����ت المأس����اة وعانت 
المرارة من جانبين الغضب على 
االبن����ة والخوف عليها والذي 
جعل المشاهد يبكي تفاعال معها وموت األب قهرا وغضب 
األخ كل هذه األمور الطبيعية تجعلك تتفاعل وتشعر حقيقة 
بمشكلة هذه األسرة لكن أن تختلف األمور في هذا الزمان 
وهذا المجتمع وال تعد هذه األمور تش����كل أي مشكلة لدى 
بعض األسر التي ترى في الترقيع والغش إنهاء لحالة تراها 
من منظورها المنفتح أنها تحدث وأن الحل موجود وأنها 
ال تمثل أي مش����كلة لها لهي المأس����اة في حد ذاتها وبداية 
الضياع لمجتمع عربي وإس����المي وأنها أمور دخيلة عليه 

داخل مجتمع ذي قيم ومبادئ.
قد تلجأ الفتاة أحيانا أو األسرة لحل مشكلة عفة الفتاة 
بهذه الطريقة إذا كان األمر خارجا عن االستسالم لعاطفة أو 
الوقوع في خطأ كما حدث أثناء االحتالل الصدامي الغاشم 
من اعتداءات على الش����رف دون أن يكون للفتاة حول وال 
قوة مع اإلصرار على إبالغ الزوج بما حدث إن كان ذا عقل 
ودين لكن ضياع العفة بنزوة واللجوء لهذا الحل فهو أمر 

مرفوض جملة وتفصيال.
النقد الذي تطرقت إليه الفتاة بحس����ن نية وإبداء رأي 
يجعلنا نثير العديد من التساؤالت هل حقا هذا ما آلت إليه 
الحال عند بعض األس����ر العربية وفي بعض المجتمعات 

اإلسالمية؟
Kalematent@gmail.com

يتميز ش����هر رمضان بالبركة 
والصفاء واخلير واالنسجام مع 
ذكر اهلل سبحانه وتعالى في كل 
حلظة من حلظات احلياة املليئة 
باحلق والباطل، واالنسان بطبيعته 
يبحث عن احلق وبحسب وجهة 
نظره التي تتماش����ى مع طبيعة 
احلياة البشرية الباحثة عن الهدوء 
والطمأنينة واالس����تقرار واحلب 
والعطاء وف����ق ثوابت وضوابط 
شرعية وقانونية مرتبطة باحلق 

االلهي.
ونحن في رحاب هذا الش����هر 
املبارك يحتاج االنسان في بعض 
االوقات ال����ى التعبير عن بعض 
القضاي����ا واالمور التي حتمل في 
طياتها القصص والعبر والفكاهة 
والطرفة واحلكمة واملثل بجانب 
التي  العقائدية والعبادية  االمور 

يتميز بها هذا الشهر الفضيل.
من هنا احببت ان تكون لنا في 
شهر رمضان وقفات واستراحات 
وفالش����ات متنوع����ة نطرحه����ا 
لتكون مج����اال خصبا في بعض 
الوقت لالطالع واالس����تفادة من 
هذه الوقف����ات الرمضانية والتي 
ق����د تتضمن مجموع����ة متنوعة 
املتعددة  من االخبار واملعلومات 
ال����ى لطائف  والظريف����ة اضافة 
النكت الضاحكة في اطار البهجة 
واالبتسامة والسعادة التي نحتاجها 

في كثير من االحيان.
ينقل د.محمد علي الشريفي في 
كتابه »كشكول الطرائف والنوادر« 

هذه احلكاية اللطيفة.
قالت عجوز من االنصار للرسول 
ژ : يا رسول اهلل ادع لي باملغفرة، 
فقال ژ لها: اما علمت ان اجلنة ال 
تدخلها العجائز. فصرخت العجوز 
لقوله، فتبسم رسول اهلل ژ: وقال 
لها: اما قرأت قول اهلل تعالى: )إنا 
انشأناهّن انشاء فجعلناهن ابكارا 

ُعربا اترابا(.
وف����ي موق����ف آخ����ر يضيف 
د.الشريفي في كتابه الصادر عام 
2004، عن حدث حصل في شهر 
رمضان ينقل بأن يهوديا رأى احد 
املسلمن يأكل حلما في شهر رمضان 
فأخذ يأكل معه فقال له املسلم: »ان 
ذبيحتنا ال حتل لليهود فقال: انا 
في اليهود مثلك في املسلمن في 

عدم االلتزام بالدين«.
فاكهة الكالم:
قال الشاعر:

دع املقادير جتري في أعنتها
وال تبينت اال خالي البال

ما بن طرفة عن وانتباهتها
يغير اهلل من حال الى حال

Aliku1000@yahoo.com

نالحظ أن هناك تنافس���ا بن 
التصاريح  النواب عل���ى  بعض 
الصحافية وحب الظهور اإلعالمي 
مع أي قضية تطرأ على الساحة، 
ومع أي أزمة جند أن التصاريح 
التي تبث عبر الوكاالت اإلخبارية 
الص���ادرة للموبايل حتمل نفس 
املعنى العام، ولكن فقط يختلف 

اسم النائب املتحدث، ويعود ذلك إلى أن هناك مكاتب إعالمية 
ترعى هؤالء النواب الذين يفاجأ البعض منهم حينما يرى 
على شاشة هاتفه النقال تصريحا صادرا منه وهو أساسا 
لم يدل به، لذلك يتوج���ب على بعض نوابنا األفاضل أن 
يطوروا من أنفسهم من خالل فهمهم للقضايا قبل التطرق 
لها في وسائل اإلعالم من خالل من ينوب عنهم، كذلك البد 
أن يثقفوا أنفس���هم قليال من خالل القراءة املتكررة ملواد 
القان���ون الذي ال يعلم خباياه بع���ض نواب األمة كما أن 
هن���اك نوابا يكونون في واد والالئحة الداخلية للمجلس 
في واد آخر لذلك اقترح على سعادة رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي أن مينح هؤالء دورات توعوية لالطالع على 
مواد الدستور قبل التحدث عن أي قضية وحفظ جميع ما 
حتتويه الالئحة الداخلية للمجلس التي ال يفقهها البعض، 
كما أن التصاريح املتشابهة التي تظهر لنا بن فتره وأخرى 
بدأت تفقد لونها وش���كلها وطعمها السياسي، وال شك أن 
املسؤول عن ذلك بعض النواب الذين يجهلون متاما احلنكة 
السياسية بالتعامل مع القضايا املطروحة ويطبقوا املثل 
»من ط���ق طبله قال أنا قبله« وأمتن���ى من بعض نوابنا 
األفاضل أن يعتمدوا على أنفسهم في التصاريح الصحافية 
من خالل اخلروج أمام شاش���ة التلفاز بدال من التصاريح 
املطبوعة أو املرسلة لوكاالت األنباء الهاتفية حتى نقتنع 
بأنهم متابعن حقا للحدث بدال من س���الفة املخامط التي 
تعيشها الساحة اإلعالمية بسبب تصاريح الغيرة والتي 
تلزم النائب بأن يصرح عندما يشاهد زميال له حتدث عن 

قضية ولكن لألسف يدلي بدلو غيره. 
قبل فترة ش���دني تصريح احد النواب، حتدث فيه عن 
قضية معينة وكان متمعنا وطالب اجلهات املختصة باتخاذ 
إجراءات معين���ة وبعدها توالت على موبايلي العديد من 
الرسائل التي حتدثت عن نفس القضية ونفس املعنى من 
قب���ل بعض النواب الذين ما ان ي���دروا عن الطبخة حتى 

يس���جلوا موقفا من القضية 
املطروحة بالساحة.
> > >

 وفي ش���أن آخر، وزارات 
الدولة تقوم كل عام بصرف 
مكاف���آت األعم���ال املمت���ازة 
للقيادين واملوظفن املتميزين 
وبال شك بعض من القيادين 
بالدولة يعتبرون أنفس���هم م���ن املتميزين وهو في واقع 
احلال لم يحرك ساكنا في املنصب الذي يشغله ولكن دائما 
يكون على رأس القائمة املشمولة بالبونص السنوي، أما 
املوظف الذي يكدح صباحا ومساء يكون خارج احلسبة، 
احد املوظفن أوضح أن مجلس اخلدمة املدنية لو يحجب 
تلك املكافآت عن املوظفن أفضل ألن الغالبية التي تقبضها 
ليس بسبب العمل، وإمنا بسبب احملسوبية، أما املوظف 
املنجز، فيحتاج إلى العديد من الواس���طات حتى تشمله 
تلك املكاف���أة أو تكون مكافأته فقط من قبل املس���ؤولن 
بعبارة »يعطيك العافية« هذا العمل بال ش���ك خلق نوعا 
من اإلحباط لدى املوظفن املخلصن لذلك البد من إنصاف 
جميع املوظفن الذين تدفعهم الوطنية بالعمل، أما جماعة 
»خشمك أذنك« لو عادت إلى واقع احلال لوجدت أن مكاتبهم 
في مؤسسات الدولة ال يعلمون موقعها فالبد من تطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب، لذلك اقترح على املسؤولن في ديوان 
اخلدمة املدنية ان يلغوا تلك املكافآت التي أصبحت مصدرا 
ملقايضة املوظفن من قبل املسؤولن او ان يتم وضع آلية 
للتأكد من أن األسماء املرشحة فعال مستحقة للمكافأة من 
خالل تزويدهم مبعرفة التزام املوظف بالدوام فضال عن 
إنتاجيته بالعمل بدال من االعتماد على التقارير السنوية 
التي يتم وضعها للبعض وهم في اخلارج يكملون دراستهم 
ويحصلون على جميع االمتيازات ومنا إلى املسؤولن في 
الدولة بان يركزوا ويتمحصوا دائما في األسماء املرشحة 
لتلك املكافآت وتطبيق مسطرة القانون على اجلميع بدال 
من حالة احملسوبية التي تعيشها الوزارات واملؤسسات 
حيث بدأت في الفترة األخي���رة ظاهره عجيبة تكمن في 
حجب نشر أسماء املتميزين عن وسائل اإلعالم باعتبارها 
من األسرار اخلاصة والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا حجب 
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