
محلياتالسبت  2  اكتوبر  2010   6

رندى مرعي ـ محمد راتب
ه���ل وصل بنا احلال ألن نقيم حملة مقاطعة ملواجهة الغالء 
املس���توحش الذي ضرب معظم امل���واد الغذائية، حتى وصل 
األمر الى ان يتراجع معظم املستهلكني سواء كانوا مواطنني أو 
وافدين عن شراء »الطماط« التي تعتبر شيئا أساسيا بالنسبة 
للمطبخ، حيث تدخل في معظم األكالت، وهل مقاطعة الطماط 
واخلضراوات الغذائية ستكون حال ملواجهة هذا الغالء، أم اننا 
أصبحنا أمام مشكلة أمن غذائي تهدد كيان البلد بعد ان حتول 

معظم دخل األسرة الى مجرد انفاق على املواد الغذائية.
وفي هذه األثناء ارتفعت أمس أصوات الكثير من النواب تضامنا 
مع املستهلكني بتدشني حملة مقاطعة للخضراوات كتعبير من 
اجلميع عن استيائهم من ضعف الرقابة وجشع بعض التجار، 

وعدم االهتمام الكافي من احلكومة ملواجهة هذه األزمة.
فالطماط هذه الثمرة عينها أصبحت اليوم حديث الساعة في 
الكويت وتشكل ظاهرة بعينها سميت بظاهرة »جنون الطماطم« 
الرتفاع سعرها املفاجئ، األمر الذي أصاب الناس بحالة صدمة 
كلما اقتربوا من صناديق الطماطم ووجدوا سعرها مدونا عليها 
ليتراجعوا بعدها عن الشراء ويستغنوا عن وجودها في قائمة 

اخلضراوات التي البد من شرائها.
مرتادو سوق اخلضار: غالء مستوحش على الطماطم واملزاعم 

بأن األسعار مرتفعة في بلد املنشأ باطلة
لعل املدهش في األمر هو وجود ش���هود عيان على أس���عار 
الطماطم في سورية والتي تعتبر أكثر املصادر أهمية بالنسبة 
لهذه السلعة األساس���ية، ففي الوقت الذي وصلت فيه أسعار 
الطماطم إلى حدود غير منطقية، فإن أس���عارها في بلد املنشأ 
تعتبر رخيصة جدا، وبني سعرها الفاحش في الكويت و»احملروق« 
في بلد املنشأ، استغل التاجر عدم وجود املنتج الكويتي ليرفع 
هامش ربحه إلى حد مبالغ فيه، ويجعل املستهلك هو الضحية 

أوال وأخيرا.
»األنب���اء« جالت في الش���برة رقم 4 وفي أس���واق اخلضار 

الزبون، وقال: أنا منذ 17 س���نة لم أشهد مثل هذا االرتفاع حيث 
إنه يشكل سابقة خطيرة لم حتدث من قبل.

ولفت عباس إلى أن الطماطم تعتبر عنصرا رئيس���يا على 
املائدة، وال ميكن االس���تغناء عنها أبدا، وم���ن هنا فإن الدعوة 
إلى مقاطعتها قد تكون غريبة بعض الشيء، وقال: إن التقليل 
من اس���تخدامها أفضل، أما مقاطعتها فلن تؤتي ثمارها، حتى 
أن اس���تخدام معجون الطماطم في الطب���خ يحتاج إلى تعود، 
ولكننا استطعنا ترشيد استخدام الطماطم، وحتضير طبخات 

ال حتتوي على الطماطم.
من جانبه، اس���تغرب أحمد الصالح، هذا الغالء املستوحش 
في أس���عار الطماطم، وقال: إن ارتفاع درجات احلرارة يجب أن 
يوازيه انخفاض في أسعار الطماطم، وليس العكس، الفتا إلى 
أن هذا الصنف ضروري جدا في البيت، وبالتالي، فإن مقاطعة 

الطماطم أمر غير منطقي.
أما جدعان عواد الس���عيد، فدعا إلى فرض رقابة صارمة من 
قبل احلكومة عل���ى هذه املهزلة، الفتا إلى أن جميع األس���عار 
ارتفعت خالل فترة قصيرة جدا، وقال: لألس���ف، فإننا ال نرى 
رقابة في أسواق اخلضار وال يتواجد املراقبون بصورة مستمرة 

مما يجعل الباعة يتمادون في األسعار.
بدوره، قال علي حسني إننا اضطررنا إلى شراء الطماطم بسعر 
4 دنانير وم���ا دعانا إلى ذلك هو احلاجة، الفتا إلى أن مقاطعة 
الطماطم قد ال يستطيعها الكثيرون نظرا ألن هذا الصنف أساسي 
في املائدة، وبالتالي، فإن احلل الوحيد يكمن في تشديد الرقابة 
على التجار، ومعرفة أسعار الطماطم احلقيقية في بلد املنشأ.

داخل الجمعيات التعاونية

الالفت ان مس���ألة الغالء املس���يطرة على السوق الغذائي ال 
تقتصر على الطماطم بل تطول معظم أنواع اخلضراوات واللحوم 
واالس���ماك على وجه اخلصوص، وبالتالي فإن املشكلة اليوم 

بالش���ويخ واستش���فت آراء الناس وانطباعهم عن الدعوة إلى 
مقاطعة الطماطم في ظل ارتفاع أس���عارها، وذلك من خالل هذا 

التحقيق. فإلى تفاصيله:
البداية كانت م���ع محمد ذياب الرفاعي والذي اس���تنكر ما 
يحدث في أس���واق اخلض���ار بالكويت من ارتف���اع فاحش في 
أس���عار الطماطم وغيرها، معتبرا ان ما يدعيه موردو اخلضار 
والفواكه من ارتفاع األسعار في بلد املنشأ إمنا هو كذب وافتراء 
وال صلة له باحلقيقة، وقال الرفاعي: لقد كنا قبل نحو أسبوع 
في س���ورية، وصدمنا بأن سعر كرتون الطماطم الذي يزن 20 
كغ هو 75 ليرة سورية أي ما يعادل 400 فلس، وبجودة تفوق 
أضعاف ما يأتي إلى هنا، أما هنا في الكويت فإن سعر كرتونة 
تزن 8 كغ هو 3.5 دنانير وهي نخب عاشر، فكيف يزعم التجار 
أنهم بريئون من تهمة رفع األسعار واالحتكار واستغالل فرصة 

عدم وجود منتج كويتي في السوق؟
وأضاف الرفاعي أن األسعار غير طبيعية أبدا، وهذا مفتعل 
من قبل التجار، مشيرا إلى أن دعوة النواب إلى مقاطعة الطماطم 
أمر غير مقنع، ألن جميع أس���عار اخلض���ار والفواكه مرتفعة 
بشكل جنوني، وقال: ان املفترض وجود رقابة جادة، من خالل 
رصد أسعار البضاعة في بلد املصدر، ووضع هامش ربحي مع 
تكاليف الشحن، وبالتالي، فإن هذا سيحد من هذا الغالء وسيسد 

الطريق على احملتكرين.

وسائل ترشيدية

من جانب���ه، أكد م.وليد العازمي، انه رغم ارتفاع األس���عار 
على الطماطم، إال أن هذه السلعة تعتبر مبثابة القوت اليومي 
الذي تس���تخدمه األسرة، ومع ذلك فإن هناك وسائل ترشيدية 
سنتخذها منها استبدال معجون الطماطم بالطماطم نفسها في 
ظل غالء أسعارها، واالستغناء عن بعض األكالت التي حتتوي 
عل���ى الطماطم، وكذلك حتضير أنواع أخرى من الس���لطات ال 
حتتوي على الطماطم، وهذا ما سيكون له دور في ردع التجار، 

ولفت أنظار املسؤولني في الزراعة والتجارة إلى ما يعاني منه 
املواطنون واملقيمون في هذا الشأن، أما املقاطعة بشكل كامل فهي 
أمر مس���تحيل، ولن تنجح في ظل احلاجة املاسة إلى الطماطم 

من قبل األسرة.
واعتبر العازمي، ان وزارة التجارة وهيئة الزراعة هما املسؤوالن 
عن هذا الغالء غي���ر املنطقي، فمن خاللهما ميكن الضغط على 
التاجر وإرغامه على بيع ما يورده من خضار بأسعار معقولة 
بعيدا عن التالعب والتحايل س���واء بالفواتي���ر أو باالدعاءات 

الباطلة بأن األسعار مرتفعة في بلد املصدر.

مطلوب ضوابط صارمة

أما طالل العتيبي، فاعتبر ان ارتفاع األس���عار غير منطقي، 
فقد وصل س���عر صندوق الطماطم إلى ح���د خيالي، وقال: ان 
املفترض بهيئة الزراعة أن تضع ضوابط لهذه األش���ياء، الفتا 
إل���ى أن دعوة بعض النواب إلى املقاطعة أمر غير منطقي، ألنه 
ال توجد أسرة تستطيع االس���تغناء عن الطماطم، إال أن احلل 
يكون من خالل دعم هيئة الزراعة لهذا الصنف الضروري، ألن 

هذا الغالء سيضر املواطن.
من جهة أخرى، انتقد العتيبي شكل الطماطم وهيئته املريبة، 
وقال: رغم أن سعر الصندوق 3 دنانير ونصف الدينار، إال أنه ال 
يفي باحلاجة، وكأنه غذي على الهرمونات السامة لينضج بسرعة 
الس���يما في ظل هذه املوجة احلادة من الغالء، وذلك الستغالل 
حاجة الناس والتربح على ذلك واإلضرار بصحة اآلخرين، لذا، 

فإن على هيئة الزراعة التدخل بصورة جادة.

سابقة خطيرة

بدوره، أكد رجب عباس أن احلرارة الشديدة التي تعرضت 
لها البالد املصدرة للطماطم مثل األردن وسورية قد تكون أحد 
األسباب التي دعت إلى رفع أسعار اخلضار والفواكه، وبالتالي، 
فإن تكاليف استيراد الطماطم من بالد أخرى مثل تركيا سيتحملها 

مسـتهلكون: مـا يقوله بعض التجـار بأن الغالء المسـتوحش على سـعر الطماط سـببه بلد المنشـأ ادعاء باطل
فقـط فلـس   400 يعـادل  بمـا  ليـرة   75 هـو  سـورية  فـي  غـرام  كيلـو   20 بـوزن  الطمـاط  صنـدوق  فسـعر 

)قاسم باشا(استغراب شديد من أحد رواد السوق من السعر اخليالي الذي وصل إليه صندوق الطماط

غالء الخضراوات مشكلة جديدة تهدد األمن الغذائي

مستهلك: عمره.. ما حد أكل طماطم

فرج: دعم المنتج الوطني هو الحل الناجع

في اط���رف ردات الفعل التي مرت 
عل���ى صناديق الطماط���م كانت من 
رجل متوسط العمر، حيث كان مهتما 
بش���راء حاجيات منزله ومتذمرا من 
الغالء احلاص���ل، ولكن عندما وصل 

الى صن���دوق الطماطم كانت الطامة 
الكبرى حيث كان���ت ردة فعله غير 
التي اصابته  الذهول  متوقعة فحالة 
كانت نتيجته���ا عبارة »عمره ما حد 

أكل طماطم«.

وأشار الى استيائه الشديد ولدى 
سؤال عم���ا س���يف�عل ازاء هذا االمر 
ق���ال ال ش���يء ولي���س بالض���رورة 
اك��ل الطماط��م، ولم نر أحدا مات من 

قلته���ا.

أكد مسؤول شبرة اخلضار رقم 4، 
عطا اهلل فرج، أن وجود املنتج الكويتي 
املدعوم من قبل هيئة الزراعة يكسر 
احت����كار التجار لبعض االصناف كما 
يحدث حاليا من ارتفاع غير مبرر في 
اسعار الطماطم، واعتبر أن دعم الهيئة 
للمزارع سيشجعه على االجتهاد وزراعة 

الطماطم حتى في ظل االجواء احلارة، 
الفتا الى ان الغالء ليس من الس����وق 
وإمنا من املصدر نفسه، مثل السعودية 
واالردن وسورية، وقال: ان الغالء ناجت 
عن مبدأ جتاري بحت يهدف إلى التحكم 
في السوق، مشيرا الى ان املقاطعة امر 
غير مقدور عليه الن الطماطم تعتبر 

أمرا اساسيا في املائدة.
وقال فرج: ان الشبرة رقم 4 خففت 
عن التاج����ر عبئا كبيرا، فهي أرخص 
من غيرها بالنس����بة لالرضيات، لذا، 
فإن سعر صندوق الطماطم قد يصل 
خارج الشبرة رقم 4 إلى 5 دنانير في 

حني انه لم يزد على 3.5 دنانير.

قاطعوها..
حملة ضد الطماط »المجنونة«

بعد أن وصلت إلى أسعار فلكية تهدد دخل األسرة
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ليست مشكلة طماطم بل هي مشكلة أمن غذائي وهو األمر الذي 
أشار إليه احد االساتذة اجلامعيني اثناء زيارته إحدى اجلمعيات 
لشراء أغراض منزله قائال ان مسألة غالء الطماطم ليست مشكلة 
آنية وال مؤقتة بل هي مش���كلة أبعد من ذلك بكثير وتستوجب 
حتركا أعمق من املقاطع���ة والتحركات امليدانية التي يقوم بها 
الشارع وذلك الن املسألة تتعلق بإيجاد حلول دائمة يتفادى من 
خاللها الناس الوقوع في هذا املأزق وذلك النه ال ميكن الحد أن 
يتحكم في التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية التي قد تصيب 

الدول املنتجة للمواد الغذائية من خضراوات وغيرها.
وعليه قال انه يجب ان يكون لدى كل دولة سياسة تتصدى 
ملا يسمى مفاجآت االمن الغذائي وذلك من خالل تعزيز الزراعة 
لديها وعدم االعتماد على املنتجات املستوردة ومن جانب آخر 
يج���ب أن يكون لديها على االقل منتج���ات غذائية تتبادلها في 
سياس���ة التصدير واالستيراد مع الدول االخرى وذلك الننا قد 
نصل الى يوم ما ال ميكن استبدال املال بالغذاء وذلك النه وبحسب 
الدراسات فإن التزايد السكاني يتضاعف ويتزايد بشكل متسارع 
مقابل انخفاض في املنتجات الزراعية وتراجع االهتمام بقطاع 
الزراعة بش���كل عام وانصراف الناس الى االهتمام بالقطاعات 

النفطية واالقتصادية.
وتوجه إلى الناس قائال اننا في الكويت ننعم بوجود ثروة 
نفطي���ة ولكنه���ا وحدها ال تكفي الن البت���رول وحده ال يطعم 

خبزا.

تذمر شديد

ولكن كالم االستاذ اجلامعي ال يتطابق كثيرا مع آراء الناس 
الذين ترتفع صرخاتهم مع ارتفاع اس���عار اخلضار واملأكوالت 
حيث يبدي القسم األكثر من الناس تذمرا شديدا وملحوظا من 
الغالء املسيطر على السوق الغذائي حيث تقول مرمي عبدالقادر 
ان اس���عار الطماطم ارتفعت بشكل مفاجئ وغير متوقع وفعال 

اصبح الناس يترددون كثيرا قبل ش���رائها وإذا كان والبد من 
الشراء فإن الناس تكتفي بشراء حاجتها من الطماطم مع األخذ 

بعني االعتبار كيفية استخدامها واستبدالها مبعجون.
الطماطم في بعض الطبخات واستخدام الطماطم اخلضراء 
في الس���لطات وبعض الوجبات التي ال ميكن تناولها من دون 

طماطم.

مطلب ضروري

كذلك األمر بالنسبة ألم صابر مهدي التي ترى ان في ارتفاع 
سعر الطماطم مش���كلة كبيرة معتبرة ان هذا االرتفاع تخطى 
املعدل الطبيعي وتخطى األمر املعقول لذلك فانها حرصت على 
استخدام ما لديها من طماطم في املنزل واالكتفاء بها حلني معرفة 
ما سيحل بسوق الطماطم ولكن اذا بقي على حاله فال حول لها 
وال قوة وستقوم بش���رائها مهما كان ثمنها وذلك النه ال ميكن 

االستغناء عنها فترة طويلة.
وعن مس���ألة مقاطعة الطماطم قالت أم صابر ان املشكلة لن 
حتل باملقاطعة وذلك الن األمر ال يقتصر على الطماطم بل يشمل 
البطاطس واللحوم واالسماك ومعظم انواع اخلضراوات التي 
تش���هد ارتفاعا تدريجيا باالسعار، ولكن الطماطم كانت جنمة 

هذا املوسم النها ارتفعت بشكل مفاجئ وسريع.
ومس���ألة الطماطم هذه ال تعني ربات البيوت وحس���ب بل 
ايضا تطال ازواجهن الذين يشترون بانفسهم اخلضار ملنزلهم 
حيث قرر احد االزواج الذي كان يتبضع خضراواته ان يتقاسم 
صندوق الطماطم مع اي احد يريد شراء طماطم وذلك من باب 
التوفير حتى وان كانت نوعية هذه الطماطم ليس���ت باجليدة 
ولكنها حتما ستفي بالغرض وذلك النه يرى ان شراء صندوق 
كبير كالذي اراد ش���راءه لن يخدمه الن نوعيتها ليست جيدة 
ولكنها كانت ارخص املوجود، فالنوعية اجليدة كانت بصناديق 
صغيرة وسعرها اكثر من تلك التي قرر شراءها ولكن حتى هذا 

األمر لم ينجح معه.

المشـكلة تحتـاج إلـى تحـرك جـّدي وسـريع من 
الغذائـي األمـن  وحفـظ  المواطنيـن  إلنقـاذ  الحكومـة 

مبارك اخلرينجد.فيصل املسلمد.حسن جوهرمسلم البراكم.خالد الطاحوسد.محمد احلويلة

لوازم املنزل من شبرة اخلضار لكثير من األسر خلت من الطماط

غالء الخضراوات مشكلة جديدة تهدد األمن الغذائي

نواب يؤيدون حملة مقاطعة الخضراوات:
الغالء يعكس فشل الحكومة في مواجهة المتنفذين

الطاحوس: غياب الرقابة الحكومية وراء االرتفاع الجنوني لألسعارالحويلـة: سـنقترح إنشـاء هيئـة عامـة لحماية المسـتهلك
الخرينج نناشـد رئيـس الـوزراء إيقاف نزيف دخل الشـعبالبراك: ندعو جميـع التعاونيات إلى المشـاركة في المقاطعة 

ابدى عدد من النواب تضامنهم
مع حملة مقاطعة اخلضراوات 
بسبب الغالء الفاحش الذي سيطر 
على الطم���اط وبعض املنتجات 
األخ���رى، مؤكدي���ن ان االرتفاع 
اجلنوني لالس���عار يعكس فشل 
احلكومة ف���ي مواجهة املتنفذين 
والعمل على حماية دخل الشعب، 
وحمل بعض النواب وزارة التجارة 
مس���ؤولية الغالء فيم���ا اقترح 
آخرون انشاء هيئة عامة حلماية 

املستهلك.

الطاحوس: التضامن مع الحملة

النائب  في هذا االطار، صرح 
م.خال���د الطاحوس بأن االرتفاع 
اجلنوني في االسعار التهم دخل 
الش���عب في ظل غي���اب الرقابة 

احلكومية، معلن���ا تضامنه مع 
احلملة.

الخرينج: هل من مجيب؟

النائب مب���ارك اخلرينج  اما 
فخاطب وزير التجارة قائال: اقرأ 
تصريحاتك تعجبنا، نشوف افعال 
جشع بعض التجار ال نستغرب، 
ألنهم يطبقون املثل »قال من نهانا 
قال من امرنا«، وناشد اخلرينج 
رئيس مجلس الوزراء ايقاف هذا 
النزيف لدخل الشعب بسبب ارتفاع 
االسعار غير املبرر، والذي يتحمله 
املواطنون خاصة محدودي الدخل 

منهم، فهل من مجيب؟

البراك لتضامن التعاونيات

البراك دعا  النائب مس���لم 

جميع اجلمعيات التعاونية في 
مختلف املناطق الى االنضمام 
حلملة مقاطعة اخلضار، مشيرا 
ال���ى ان االرتف���اع اجلنون���ي 
لالسعار يثبت ما سبق ان قاله 
من ان هذه احلكومة لم تنجح 
في حل اي مل���ف مبا في ذلك 

ملف اخلضار!

جوهر: طغيان الجشع

وفيما اعلن النائب د.حسن 
جوهر تأييده حلملة مقاطعة 
اخلضار، اعرب عن تضامنه مع 
عامة الشعب الذي بات مستباحا 
لنهش طغيان اجلش���ع )على 
حسب تعبيره(، مضيفا انه ال 
عزاء للتخاذل احلكومي السقيم 
في كبح جماح املتنفذين على 

حساب القوت اليومي للناس.

المسلم:كل الخيارات

م����ن جهته، ص����رح النائب 
د.فيصل املسلم بأن ارتفاع اسعار 
بع����ض اخلض����راوات وخاصة 
الطماط بنس����بة 1000% تقريبا 
امر غير معقول ويجب مواجهته 
ألنه ميس اجلميع، معلنا تأييده 
اليوم  التي س����تنطلق  للحملة 
الطبيعي،  الى مستواها  لتعود 
مؤك����دا ان ع����دم حتقي����ق ذلك 
الهدف يس����توجب تدارس كل 

اخليارات.

الحويلة: غالء مفتعل

من جهته، أكد مراقب مجلس 
األمة النائب د.محمد احلويلة ان 

غالء أسعار اخلضراوات وبعض 
السلع األساسية التي يستهلكها 
املواطن يوميا هو غالء مفتعل 
ومتعمد من قبل بعض التجار 
الذين سّول لهم جشعهم اللعب 
باحتياج���ات املواط���ن وزيادة 
أعبائه املادية بالرغم من معاناته 
في ظل غالء طال أسعار كل السلع 

واخلدمات.
وقال ان النظرة الالانسانية 
والبعيدة عن روح املواطنة احلقة 
التي يتعامل بها بعض التجار 
مع املواطنني واحتياجاتهم من 
السلع واخلدمات لم تأت من فراغ 
بل جاءت نتيجة حتمية إلهمال 
الرقابة على األسعار اضافة الى 
اهمال س���بق ان حذرنا منه من 
جانب حماية املستهلك وقطاع 

التعاون بوزارة الشؤون املسؤولة 
عن الرقابة والتوجيه والتفتيش 

على اجلمعيات التعاونية.
وأضاف د.احلويلة اننا نحّمل 
وزير التج���ارة هذا الفلتان في 
ارتفاع األسعار، ولكننا نعذره، 
األيام ومن  كونه مشغوال هذه 
قبلها بأوض���اع غرفة التجارة 
ب���دال من  وحماي���ة مصاحلها 
االلتف���ات الى حماي���ة مصالح 
الشعب الذي أتى أصال للمنصب 

خلدمته.
وقال ان احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية وجميع 
اجلمعي���ات التعاونية مطالبة 
الوطني في  مبمارس���ة دورها 
الهدف  حماية املس���تهلك وهو 
الذي من أجل���ه قامت احلركة 

التعاونية وتوفير جميع السلع 
عن طريق االستيراد املباشر من 
املصدر ومحاربة جميع الشركات 
والتجار الذين يتالعبون بقوت 
املواطن ويثقلون كاهله بأسعار 
مصطنعة دون رادع من ضمير 

او وازع من مخافة اهلل.
وطال���ب احلويل���ة مجلس 
الوزراء بالتدخل السريع لوقف 
التي  املفتعلة  زيادة األس���عار 
يشهدها السوق احمللي منذ فترة 
وأصبحت تهدد األمن املعيشي 
للمواطن الذي هو ركن أساسي 
األم���ن االجتماعي  أركان  م���ن 

واالستقرار باملجتمعات.

هيئة لحماية المستهلك

وأعلن د.احلويلة في ختام 

التي  تصريحه تأييده للحملة 
أطلقها بع���ض الزمالء النواب 
مبقاطع���ة بعض الس���لع التي 
زادت اس���عارها بنسب خيالية 
ومصطنع���ة، مناش���دا جميع 
املواطنني توسيع دائرة املقاطعة 
لتشمل جميع الشركات والتجار 
الذين أعماهم اجلشع وضعف 
الرقابة عن مراعاة اهلل عز وجل 
في الوطن واملواطنني، مؤكدا أنه 
س���يقوم بالتنسيق مع زمالئه 
النواب باقتراح مشروع قانون 
بإنش���اء الهيئة العامة حلماية 
املستهلك واعطائها صالحيات 
ش���املة ملراقبة من تس���ول له 
نفسه العبث باألسعار لتحقيق 
مكاسب شخصية على مصالح 

البالد والعباد.
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