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آراء

اليوم  أخيرا ج���اء 
لالنتفاضة م���ن أجل 
الطماطم وإعالن حملة 
للخضراوات  مقاطعة 
أنواعها بقيادة  بجميع 
الذين  النواب  عدد من 
لم يج���دوا غي���ر هذا 
التي  احلل، االنتفاضة 

ستشهدها البالد لألسف جاءت متأخرة حول ارتفاع 
األسعار وكأن املوضوع حديث الساعة علما بأن 
هناك آالف الشكاوى حول تلك االرتفاعات املصطنعة 

يشكو منها املواطن مع إطاللة كل صباح. 
الحظ���ت خالل الي��ومن املاضي���ن ته�����افت 
الرسائل عبر املوبايل حتمل تصاريح وت����هديدات 
ووعيد لوزارة التجارة ممثلة بوزيرها واستخدام 
األدوات الدس���تورية ولكن ليس من أجل قانون 
غرفة التجارة وإمنا بس���بب الطماطم التي رمبا 
اكتشف أحد النواب ارتفاع سعرها مصادفة عندما 
كان يش���تري حاجات بيته من إحدى اجلمعيات 
التعاونية، ما جعله يشتاط غضبا عندما اكتشف 
تلك األسعار املخيفة وعليه جاءت تلك احلملة. ما 
شاهده النائب يشاهده املواطن كل يوم ولكن مع 
األس���ف ال توجد جهة رقابية تكبح جماح هؤالء 
التجار الذين يستغلون نفوذهم في التالعب املستمر 

في األسعار.
املضحك في األمر حينما شاهدت حجة املساكن 
أي نواب األمة بإعالن املقاطعة وكان هذا اإلعالن 
ملقاطعة بضاعة قادمة من إسرائيل، كان من األجدر 
على النواب أن تتم مناقشة ذلك األمر عبر القنوات 
الرسمية بدال من تأجيج الشارع الذي كلما استراح 

ظهرت مشكلة أو أزمة جديدة.
ارتفاع األسعار لم يكن يا جماعة اخلير وليد 
الساعة وإمنا األس���واق العامة وشبرة اخلضار 
واجلمعيات التعاونية تش���هده منذ وقت طويل 

ولكن وزارة التجارة »عمك أصمخ«.

ش���هدت قبل شهر 
رمضان جولة لوزير 
التجارة على ش���برة 
اخلض���ار للتأكد من 
عدم التالعب باألسعار 
وش���عرت بالسعادة 
الوزير  حينما رأيت 
التلفاز يفاوض  عبر 
البائع على أسعار اخلضراوات الورقية مثال الشبنت 
في رمضان وكان رد البائع: الثالث ربطات شبنت 
بربع دينار والطماطم بدينار، وبيني وبن نفسي 
قلت إن األوضاع مستقرة وال توجد زيادة أسعار 
مبا أن الوزير أكد أن 3 ربطات من الشبنت بربع 
دينار، ولكن مع األس���ف سرعان ما غادر الوزير 
املكان ثم عادت الصيحات من جديد لهؤالء الباعة 
»الشدة ب� 350 فلسا« ما يدل على ضعف الرقابة 
من قب���ل وزارة التجارة وع���دم تفعيل القوانن 

النائمة في األدراج.
كان األولى بالنواب منذ ذلك الوقت محاس���بة 
املتالعبن عن الزيادة املفتعلة واستخدام أدواتهم 
الدستورية في حال عدم السيطرة على االرتفاعات 
التي لطاملا يش���كو منها الناس بدال من التراشق 
عبر التصريحات التي التس���من املواطن واملقيم 
وال تغنيهما من جوع ورمبا في نهاية األمر وبعد 
تلك املقاطعة سيصفي املواطن على الكاتشب حتى 

تنتهي مقاطعة الطماطم. 
احد النواب أكد في تصريح صحافي ان وزير 
التجارة على احملك، وستكون الطماطم هي احملور 
الرئيسي في مسودة االستجواب لذلك كان يجب 
على الوزير محاربة ارتفاع األس���عار ومن يقف 
وراءه حتى ال يقع حتت املساءلة الشعبية بحجة 
ارتفاع سعر الطماطم من خالل متابعة األمر مع 
القيادات للسيطرة على هذا الغالء الفاحش الذي 
سيطول جميع املنتجات الغذائية في حال انفالت 

الرقابة التجارية.

يقال إن اإلنس���ان العاقل هو الذي يس���تفيد من األزمات والتجارب التي 
حتدث له، ولكن يبدو أننا ال نريد االستفادة من هذه التجارب أو قد ال جنيدها 
أصال، فبعد س���نتن من األزمة املالية العاملية مازلنا نراوح في مكاننا، في 
حن أن اآلخرين الذين كان وضعهم أسوأ منا بكثير سبقونا، بل كانت لديهم 
م���ن احلصافة أن اعترفوا باألزمة بداية، ثم واجهوها بكل حزم وجد، ومتت 

محاسبة املقصرين، وإكرام املجتهدين.
ومن يلقى نظرة على وضع الشركات يعي ما أقوله جيدا، فهناك رؤساء 
تنفيذيون أضاعوا األمانة ومازالوا يضيعونها دون حس���يب أو رقيب وهم 
يجلسون خلف األبواب املغلقة، بانتظار الفرج القريب مع ارتفاع األسواق، 
ولكن دون أدنى شك فإن رجاءه سيخيب في النهاية، ولو علم هذا الرئيس 
أن هناك محاسبة جادة له ملا فعل ما فعل، فهل يعقل أن يتم تأسيس شركات، 
وتتم املساهمة فيها من قبل املساهمن وأموال أيتام وأرامل ومواطنن »على 
قد حالهم«، ثم يتولى زمام هذه الشركة إنسان يتوقع منه أن يكون صادقا 
وأمينا، فيقوم ويعبث بهذه األموال طوال وعرضا، بل ويحول هذه الشركة 
املساهمة إلى شركة عائلية وطائفية وحزبية من خالل التعيينات والترقيات، 
وبعد كل هذه املصائب يترك مبمارسة أعماله حرا طليقا دون محاسبة تذكر، 
أو يترك الش���ركة بال رجعة وال جتد من يسأله عن األمانة التي ضيعها، أو 
يحاسبه على تقصيره، وكل هذا النوع الفساد ناجت عن نقص القيم، وعدم 
وجود توجه للرأي العام وعدم تطبيق القانون على هؤالء املتجاوزين، أو 
جتد البعض منهم يقدم النصائح واملشورة في االستثمار ليل نهار، مع أنه 
غارق حتى النخاع في ديون ال يس���تطيع الفكاك منه���ا أو حتى الوفاء بها 
على األقل، وبعد كل هذه املمارس���ات يطلب م���ن أصحاب القرار إدخاله في 

مشاريع التنمية.
وكما يقول املثل »أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أصال«، فخروج قانون 
هيئة سوق املال شىء جيد، واملسؤولية امللقاة على عاتق هيئة سوق املال جدا 
كبيرة، وهي مسؤولة في البداية عن وضع خارطة الطريق لها في أسرع وقت 
ممكن، واحلفاظ على أموال املساهمن صغارا وكبارا من الرؤساء التنفيذين 
الذين ضيعوا األمانة، وبددوا أحالم املس���تثمرين، وأعتقد أن السيد صالح 
الفالح قادر على إدارة هيئة س���وق امل���ال بكل مهنية وكفاءة، وقد آن األوان 

لتطبيق القوانن على املتجاوزين، وأمتنى أن يتم ذلك.
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وصلنا إمييل من العم علي املوس���ى، والذي أصب���ح اليوم عملة نادرة 
في أدائه وقبل ذلك في مدى الش���فافية التي يتمتع بها، وهو يعتبر منوذجا 
يس���تحق االقتداء به، على مقال س���ابق يقول فيه: األخ الفاضل عبالعزيز 
الكندري، السالم عليكم: بداية لكم جزيل الشكر على مقالتكم والتي تضمنت 
الكثير من اإلشادة على أمر هو واجب علي وليس لي فيه فضل وال منة وكنت 
ومازلت أمتنى أن أقدم أكثر إلى مس���اهمي الش���ركة وأن أدفع إلى املزيد من 
الشفافية في ثقافة االستثمار في الكويت، وآمل أن تطلع على تقارير شركة 
مبادلة في أبوظبي والتي حصلت على 10/10 في التقييم الدولي للشفافية، 

ومع أطيب التمنيات.
akandary@gmail.com

خلق اهلل اإلنسان وفضله على باقي املخلوقات ودعاه إلى أن يعمر األرض 
ويعبده وينفذ أوامره ويتجنب نواهيه ولم يخلق اإلنسان عبثا، قال تعالى: 

)أفحسبتم امنا خلقناكم عبثا وانكم إلينا ال ترجعون � املؤمنون: 115(.
وقال تعالى: )ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم 
فس���جدوا إال إبليس لم يكن من الس���اجدين � األعراف: 11(. وقال تعالى: )يا 
أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخّلقة وغير مخلقة لنبن لكم ونقر في األرحام 
ما نش���اء إلى أجل مس���مى ثم نخرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
يتوفى ومنكم من ُيرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم ش���يئا وترى 
األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 

� احلج: 5(.
ورزق اهلل اإلنس���ان بالبن���ن والبن���ات وحرم البع���ض منهم حلكمته 
س���بحانه وتعالى ونظم القوانن اإللهية التي يج���ب احترامها من اجلميع 

دون استثناء.
فالوال���دان يجب عليهما رعاية األبن���اء وتربيتهم حتى يصبحوا أمهات 
وآباء يقومون بواجباتهم مثل والديهم ومن حق الوالدين أن يطيعهما األبناء 
ويحترموهما س���واء بالقول أو بالفعل ورعايتهما عند الكبر، وقد ذكر اهلل 
سبحانه وتعالى األم بصورة واضحة فهي التي حتمل ملدة 9 أشهر وتتألم أثناء 
احلمل والوالدة وترضع األبناء ملدة عامن وتسهر على راحتهم وتسعى بكل 
جهد ليبلغوا ويصبحوا قادرين على القيام بواجباتهم، ولذلك عندما وصى 
اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان بوالديه ذكر األم وخصها بالذكر وملا تقوم به 
من أجل األبناء، قال تعالى: )ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 

وهن وفصاله في عامن أن اشكر لي ولوالديك إلي املصير � لقمان: 14(.
وكذلك عندما جاء أحد الصحابة الى النبي ژ وسأله من أحق الناس بحسن 
صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك وعندما تساءل ثم 
من وكان معتقدا ان يقول له زوجتك ولكن الرسول ژ قال أبوك فهذا يبن 
فضل الوالدين على األبناء خاصة األم ألنها هي التي تتعب وتضحي بحياتها 
م���ن أجل رعاية أبنائها ولذلك فكما قي���ل ان اجلنة حتت أقدام األمهات، قال 
تعالى: )وبّرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا � مرمي 32(. إن اهلل سبحانه 
وتعالى أمر اإلنسان أن يحسن الى والديه ويصاحبهما في الدنيا ويطيعهما 
فيما يرونه مناسبا له إذ أن لديهما اخلبرة الطويلة في احلياة وال يكون عاقا 
لهما فالعقوق حذرنا منه اإلسالم ألن عواقبه وخيمة والعقوق يكون بالنظرة 
إن كانت نظرة س���وء أو عدم احترام أو بالقول س���واء كان القول السيئ أو 

الصراخ وعدم اللن بالقول معهما أو مبقاطعتهما وعدم السؤال عنهما.
قال تعالى: )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عن���دك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال 

كرميا � اإلسراء: 23(.
إن العقوق يعتبر من الكبائر التي حرمها اهلل ورس���وله ألنه يؤدي الى 
القطيعة وقطع األرحام وكما تدين تدان فالعاق لوالديه يرزقه اهلل سبحانه 
وتعال���ى أبناء عاقن وقد حرم اهلل عقوق الوالدين ألن فضل الوالدين كبير 
خاصة األم التي ذكرها اهلل سبحانه وتعالى وخصها بالذكر بالقرآن الكرمي، 
لذلك أرجو من اجلميع ان يراجعوا حساباتهم ويراقبوا أعمالهم وعالقاتهم مع 
الوالدين خاصة أمهاتهم ويصلحوا ما أفسدوه من عالقات مهمة في حياتهم مع 
والديهم حتى ال يعاقبهم اهلل أشد العقاب فإن اهلل ليس غافال عما يفعلون، 
قال تعالى: )ولقد خلقنا فوقكم س���بع طرائق وم���ا كنا عن اخللق غافلن � 
املؤمنون: 17(، وقال تعالى: )وال حتسنب اهلل غافال عما يعمل الظاملون إمنا 

يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار � إبراهيم: 42(.

د.هند الشومر

عقوق الوالدين

ألم وأمل

عبدالعزيز الكندري

رؤساء تنفيذيون
خلف األبواب

وجهة نظر

ذكرى الس����ادس من أكتوبر »يوم العبور« 
عندما عبرت اجليوش املصرية مدعومة بالوحدة 
العربية والوطنية لتحقيق احلرية واسترجاع 
األراضي العربية من أيادي الصهاينة، ال تقتصر 
على الشقيقة مصر فقط، بل هي ذكرى فخر وعزة 
لألمة العربية كلها وهي ذكرى الكرامة والوحدة 

ولكن ماذا حدث بعد ذلك التاريخ؟
ف����ي البداية البد علين����ا ان نتذكر بعض ما 
حدث في ذلك اليوم »حرب أكتوبر« التي يطلق 
عليها البعض ايضا حرب تشرين، والتي دارت 
رحاها بن مصر وسورية من جانب واسرائيل 
من اجلانب اآلخر وقد دقت طبول احلرب يوم 
السبت 6 أكتوبر 1973 املوافق العاشر من رمضان 
عام بهجوم مفاجئ من قبل اجليش����ن املصري 
والسوري على القوات االسرائيلية التي كانت 
مرابطة في س����يناء وهضبة اجلوالن، وكانت 
ه����ذه احلرب احدى جوالت الص����راع العربي � 
االسرائيلي التي ظهرت فيها اإلرادة والعزمية 
العربية حيث خطط����ت القيادتان املصرية مع 
السورية بهدف اس����ترداد شبه جزيرة سيناء 
واجلوالن اللتن احتلتهما اس����رائيل في 1967، 
وقد كانت احملصلة النهائية للحرب تدمير خط 
بارليف في سيناء وخط آلون في اجلوالن، فكيف 

اتت تلك احملصلة؟
في يوم 29 من اغس����طس عام 1967 اجتمع 
ق����ادة العرب في مؤمتر اخلرط����وم بالعاصمة 
السودانية ونش����روا بيانا تضمن ما يسمى ب� 
»الالءات الثالث« وكان يتضمن عدم االعتراف او 
التفاوض مع اسرائيل وفي نوفمبر 1967 اصدر 
مجلس االمن التابع لألمم املتحدة القرار رقم 242 
الذي يطالب بانس����حاب اسرائيل من االراضي 
احملتلة في عام 1967 مع مطالبة الدول العربية 
املجاورة إلسرائيل باالعتراف بها وبحدودها، 
وتوال����ت بعد ذلك الق����رارات واالجتماعات في 
تصاعد، وتوحدت االمة العربية في قوة يخشى 
منها الع����دو الى ان اتى علينا ي����وم 6 اكتوبر 
1973، حيث انقلبت املوازي����ن وتغير التاريخ 
برجوع قناة الس����ويس كاملة وتالها بعد ذلك 
على مراحل استرداد جميع االراضي في شبهة 
جزيرة س����يناء واس����ترداد جزء من مرتفعات 
اجلوالن السورية مبا فيها القنيطرة وعودتها 

للسيادة السورية.
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الوحدة العربية 
قوة يهابها العدو عند احتادها، وكلمة موحدة 
تق����ف امامها دول عظم����ى، واصبح ذلك اليوم 
وصمة عار في التاريخ الصهيوني االسود مما 
القوه من ضربة من االمة العربية، في تلك الفترة 
كان الع����رب يحملون راي����ة واحدة وهي االمة 
العربية اما بعد ذلك فتوقف التاريخ بالنسبة 
لألمة العربية وكانت تلك البداية ملخطط وضع 
من قبل الصهاينة لتفكيك الوحدة الوطنية لكي 

ال تصبح الكلمة العربية واحدة.
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كلمة وما تنرد: )واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال 
تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء 
فأل����ف بن قلوبكم فأصبحت����م بنعمته إخوانا 
وكنتم على ش����فا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذل����ك يبن اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون - آل 

عمران: 103(.
atach_hoti@hotmail.com

ما بعد أكتوبر؟

د.نرمين يوسف الحوطي

الع���ادة ترتفع محلك سر في 
املنتوج���ات  أس���عار 
الزراعية حينما تكون 
هناك كوارث مناخية، 
كالصقيع، أو العواصف 
املتلف���ة  واألمط���ار 
اما وأن  للمحاصي���ل. 
تفاجئن���ا هذه الظاهرة 

ونحن في مناخ طبيعي، فتلك هي املشكلة.
في مقالة سابقة تناولت في هذه الزاوية ظاهرة 
األمن الغذائي، وحتديدا بعد احلرائق الكبيرة التي 
أصابت احملاصيل الزراعية فيما عرف ب� »حرائق 
روسيا«، وهو احلريق الذي كبد العالم خسائر فادحة 
في محاصيل احلبوب، وتنبأ وقتها املتخصصون 
باألمن الغذائي بحدوث ارتفاع في اسعار املنتوجات 

الزراعية.
وعلى الرغم من أن ارتفاع األسعار الذي حصل 
ال يرتبط به���ذه احلرائق مباش���رة، إال أن الواقع 
االقتصادي اليوم أصبح مثل أحجار الدومينو، اذا 
وقع حجر منه في القطب الشمالي، تداعت لها بقية 
احلجارة في القطب اجلنوبي. خصوصا أن األزمة 
هذه لم تخص الكويت وحدها فقد برزت في دول 

أخرى ومنها مصر حاليا.
والواضح أن الن���واب الذين حتدثوا عن غالء 
أسعار اخلضراوات، لم تتوسع رؤيتهم ألبعد من 
الفضاء اإلقليمي الضي���ق، فبعضهم اختار أقرب 
مشجب ليعلق عليه اخلطأ، فرأى أن وزير البلدية 
هو السبب: »تعطل نصف الشبرة عن العمل، وكان 
ذلك سببا لهجرة عدد من التجار فيها«، بينما راى 
نائب آخر أن السبب وهمي: »غالء مفتعل ومتعمد 
من قبل بعض التجار الذين س���ول لهم جشعهم 
اللعب باحتياجات املواطن وزيادة أعبائه املادية 
على الرغم من معاناته في ظل غالء طال أسعار كل 
السلع واخلدمات«. ولكن النائب صاحب هذه النظرية 

استبدل مشجب زميله 
بآخ���ر، فاختار وزير 
التجارة، وحمله تبعية 
ما يحصل، متهما اياه 
بأنه مشغول عن هذا 
املوضوع بأحداث غرفة 
التجارة. واحيانا يكون 
نظ���رة العام���ة أكثر 
صواب���ا من نظرة احملللن احملترف���ن، لذلك فان 
معظم التعليقات التي وردت في مواقع االنترنت 
تش���ير إلى أن أحد أبرز األسباب هو جشع بعض 
التجار واحتكارهم للس���لع وتخزينها وتالعبهم 

باألسعار.. وفي هذا جزء كبير من احلقيقة.
قد ال نستغرب ان حصلت أزمة »طماطم وخيار« 
في بلد آخر، أما في الكويت فيجب أال يحصل ذلك، 
لسبب أن الزراعة عندنا- قياسا إلى بلد آخر، ورغم 
كل الش���كاوى التي تصدر ع���ن املزارعن � زراعة 
مدللة ومدعومة، ومتوافر لها جميع الس���بل، منذ 
أن تكون حبة اخلضار بذرة وحتى تس���توي على 
عودها، وتتربع في الشبرات. وبعض هذه املشاكل 
تنجم عن خالفات بن املزارعن أنفس���هم، بشهادة 
رئي���س مجلس األمة جاس���م اخلرافي الذي انتقد 
خالل حديثه مع رئيس وأعضاء االحتاد الكويتي 
للمزارعن بعض املزارعن حلدوث املشاكل بينهم 
ووجود احلسد واملشاحنات وقيل وقال واتهامات 

متبادلة«.
وهكذا جند أن هناك تخبطا واضحا في حتليل 
الظاهرة ببعديها االقتصادي والسياس���ي، ونقول 
السياسي، ألن بعض نواب األمة يصر على ادخال 
السياس���ة حتى في أكياس اخلبز. بينما نتجاهل 
احللول املتاحة أمامنا بسهولة ويسر.. اي وباختصار 
نح���ن نبحث عن أزمة سياس���ية حت���ى ولو في 

»الشبرة«!
nasser@behbehani.info

د.ناصر بهبهاني

السياسة و»الشبرة«!

نوافذ

خالد العرافة

الطماطم ستكون محور 
استجواب وزير التجارة

إطاللة


