
آراء
االحد 29 مايو 2011

23
aljaser_b08@hotmail.com

ghunaimalzu3by :تويتر

باسل الجاسر

م.غنيم الزعبي

األغذية الفاسدة 
إصالح حكومي!

مجالس للمناطق

تعتمد الكويت وأهلها في غذائهم على املستورد مبا يزيد على 
90% مما يستورد من اخلارج، كما أننا نعتمد في معيشتنا 
ومعاشاتنا وإقامة رفاه حياتنا على ما نصدره من نفط خام 
ال��ذي ميثل أكثر من 90% من إيراد امليزانية العامة للدولة، 
وليس هذا موضوعي، املهم أن الكويت تس��تورد 90% من 
غذائها من اخلارج وهذا ما يجعل حديث رسولنا الكرمي عليه 
أفضل الصالة والتسليم الذي قال ما معناه ال خير في أمة 
تأكل أكثر مما تزرع، وليس هذا موضوعي أيضا رغم أن ما 
جاء باملقدمة أهم 100 مرة بل و1000 مما تصيح به املعارضة 
في األيام األخيرة، عندما حتركت وهاجت إثر قيام أجهزة 
وزارة البلدية مبالحقة األغذية الفاس��دة بتحرك إصالحي 
لم يكن يتوافر في عهود الفساد املاضية عندما كانت هذه 
املعارضة ترضع من ضرع الفس��اد املنتشر واملستشري 

الذي ساهمت هذه املعارضة بانتشاره واستشرائه. 
فهل يعقل أن الكويت التي تس��تورد 90% من غذاء شعبها 
ومقيميها لم يكن بها أغذية فاسدة السنوات الفائتة؟ ألننا 

لم نقبض على غذاء فاسد من قبل بهذه الكميات! 
بالطبع ال، بل إن الغذاء الفاسد كان منتشرا وبكثرة، والكويت 
كانت منذ بضع س��نني من البالد التي تزدهر فيها جتارة 
األغذية الفاس��دة، فقد كان لدينا في منطقة الشويخ سوق 
عام��رة لبيع األغذية منتهية الصالحية ومع ذلك فقد كانت 
املعارضة س��اكتة لم تنطق ببنت شفة، ولكن اليوم عندما 
انطلقت ف��رق اإلصالح ملالحقة جتار الغذاء الفاس��د جاء 
معارضو اإلصالح يصرخون ويتباكون على صحة املواطن 

وغذائه بالرغم من أنهم كانوا يغطون في صمت مطبق.
فإما أنهم ال يدرون ش��يئا وإما أنهم مستفيدون من هذه 
األغذية ومواردها وأرباحه��ا، فإن كانوا ال يدرون فوجب 
عليهم تقدمي الشكر لشباب البلدية و»التجارة« على حتركهم 
حلماية أهل الكويت من مواطنني ومقيمني، أما إن كانوا يدرون 
ويعرفون وسكتوا وصمتوا وعندما تأثر املنتفعون من هذه 
التجارة القذرة ثارت ثائرتهم وراحوا باجتاه سمو الرئيس 
يتهمونه بأنه سبب دخول األغذية الفاسدة ويتهمونه بعدم 
تغليظ العقوبات على الذين يقومون بهذه التجارة القذرة، 
فهذا ال يزيد إال الش��كوك ويوس��ع مساحة الريبة حولهم 
ألنهم س��كتوا عندما تقاعست أجهزة احلكومة لدرجة أننا 
اعتقدنا أن ليس لدينا مثل هذه التجارة املشبوهة وعندما 
حتركت أجهزة البلدية و»التجارة« ردوا عليها ليس بالشكر 
وإمنا بالتهديد والوعيد باالستجواب ليس لوزير البلدية أو 
التجارة وإمنا لس��مو رئيس مجلس الوزراء، وال حول وال 

قوة إال باهلل العلي العظيم.
ولم يبق لي إال أن أشد على أيدي أبنائنا وإخواننا بالبلدية 
و»التجارة« ش��اكرين جهودهم ومبارك��ني عطاءهم الذي 
نحسبه في ميزان أعمالهم لدى الباري عّز وجل وهو مسجل 
لدى أهلهم ووطنه��م بالعرفان والتقدير وطالبني منهم أن 
ال يلتفتوا ملثل هذه الترهات، وسيروا على بركة احلسيب 

الرقيب في مالحقة جتار القذارة ومن يحميهم.

منظر لم أشاهده منذ مدة طويلة في الكويت، وهو منظر أوالد 
صغار ال تتجاوز أعمارهم ال� 14 سنة البسني دشاديش... 
ويلعبون بس��احة ترابية كبيرة )براحه( خالية بالقرب من 
املستوصف..منظر وقفت عنده طويال وأعاد ذكريات قدمية 
عندما كانت البراحات الواسعة موجودة في مختلف مناطق 
الكوي��ت، وكان األطفال ميضون اغل��ب وقتهم فيها على 
عكس الوقت احلالي، األطفال فيه محبوسون بني 4 حيطان 
ال يس��تطيعون اخلروج الختفاء تلك املس��احات الواسعة 
)البراحات(، املهم بعد عدة أسابيع فوجئت بأسوار من الشينكو 
أحاطت تلك البراحة وبدأ البناء داخلها يعني استولوا على 
البراحة، وعندما اقتربت ألعرف ما هو املشروع اكتشفت 

أنه فرع ألحد البنوك.
كما تقوم وزارة التربية ببناء كليات للتربية ومعاهد جتارية 
كلفتها عشرات املاليني، مع أن منطقة صباح الناصر تفتقر 
لوجود متوسطة للبنني، تصوروا أنهم يبنون كليات ومعاهد 
وجتاهلوا حاجة املنطقة البس��يطة واألساسية إلى مدرسة 

متوسطة ألبنائها. 
لهذا السبب أعتقد بوجوب إنشاء مجالس للمناطق »تكون 
منتخبة« ويكون لألهالي رأي فيما يتم بناؤه من منش��آت 
حكومية في منطقتهم ويصوتون عليها بالرفض أو القبول، 

فهم أدرى بحاجات منطقتهم.
وتكون من مسؤوليات هذا املجلس مخاطبة جميع اجلهات 
احلكومي��ة اخلدماتية للفت نظرها إلى أي تقصير في تلك 
اخلدمات، لكن كيف يتم تش��كيل مجلس املنطقة؟ كبداية 
ميكن تكوين مجلس املنطقة بوجود ممثل جلميع اجلمعيات 
املهنية في الكويت، فالدكتور عضو اجلمعية الطبية ويسكن 
في املنطقة يتم اختياره، واملهندس عضو جمعية املهندسني 
وهو م��ن أهل املنطقة كذلك يتم ضم��ه للمجلس، وأيضا 
احملامي واحملاسب والصيدلي واملعلم وكذلك الرجل األمني 
املتقاع��د، وهكذا يكون للمنطقة ذراع صحية وهندس��ية 
وقانوني��ة، تعمل على التأكد من أن أهل املنطقة يحصلون 
عل��ى حقوقهم كاملة من خدم��ات الدولة، وأي تقصير في 
أي ناحية يتم تكليف العض��و املختص مبتابعة املوضوع 
وحل��ه مع اجلهات املعنية في الدولة، مبا ميلك هذا العضو 

من خبرات وعالقات في هذه الناحية.
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»قط وجهك«
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طعن 
الدميوقراطية 
على منصة نيابية

قرار مجلس اخلدمة املدنية إلقرار 5 هيئات جديدة هي: 
»االتصاالت« و»االستثمار« و»القوى العاملة« و»النقل« 
و»الهيئ��ة العامة للغذاء والتغذي��ة« والهيئات األربع 
األولى فهمتها أما اخلامسة وهي »الغذاء والتغذية« فلم 
أفهمها جيدا، وعموما الشيء الوحيد الذي استشفيته 
من اقرار انش��اء 5 هيئات دفعة واحدة ان احلكومة 
تس��عى لزيادة رقعة خانات احملاصصة التي تقدمها 
كترضيات للنواب املوالني لها والكتل التي تعقد معها 
الصفقات السياسية خالل االستجوابات ومن املعروف 
ان احلكومة تقوم بتعيني القياديني في الوزارات من 
وكالء ووكالء مس��اعدين في الغالب بنظام الترضية 
كما تفعل نفس الشيء في تعيينات الهيئات واملجالس 
احلكومي��ة وايضا متارس الترضيات بش��كل غير 
محسوس من تعيينات رؤساء واعضاء مجالس ادارات 
الشركات احلكومية او تلك الشركات التي متلك فيها 
احلكومة نسبة تفوق ال� 10%، وكذلك متارس الترضية 
مع نوابها على شكل تعيني املختارين الى درجة انها 
تقوم باس��تحداث مختاريات جدي��دة لعيون نوابها 
واقرباء نوابها واقرباء مفاتيح نوابها، وهذا األمر لم 

يعد يخفى على احد.
واعتقد ان لم يخب ظن��ي ان الهيئات ال� 5 اجلديدة 

س��تخضع تعيينات رؤسائها ملس��اومة احلكومة مع 
النواب بعد ان قامت بتعيني اقرباء اقرباء نوابها ولم 
تعد هن��اك هيئات وال مجال��س ادارات وال مناصب 

قيادية تساوم عليها.
امتنى ان اكون مخطئا ولكن »حكومتنا واعرفها زين« 
أمامها استجواب مستحق قادم وأمامها ايضا استجواب 
مؤجل لرئيسها، وال شك ان كلفة الوقوف النيابي الى 
جانب احلكومة هذه املرة س��تكون عالية جدا مقارنة 
باالستجوابات السابقة، وسيتمكن نواب احلكومة من 
احلصول على »كارت بالنش« تعيينات في هيئات قادمة 

ومناصب شاغرة اخرى من بعض الوزارات.
الطريف في أمر اعالن اخلدمة املدنية النشاء الهيئات 
اخلمس ان الديوان اعتمد في االجتماع نفسه نظاما 
خاصا لتقييم ش��اغلي الوظائف القيادية، وهو الذي 
لو طبق مب��ا يرضي اهلل جللس نصف القياديني في 
بيوتهم بعد ان تسحب منهم مناصبهم بحكم القانون 

لثبوت عدم صالحيتهم.
ومبا ان كل شيء وكما نرى ونعيش خاضع لسياسة 
احلكومة القائلة »قف معي واحصل على منصب مجانا« 
فالواضح واجللي انه وفي ظل استمرار هذه السياسة 
التي تنتهجها احلكومة س��يبقى الوضع االداري في 

البلد هش��ا ومهلهال وعرضة للسقوط بعد ان ابتعد 
عن كفة ميزان العدالة والكفاءة الوظيفية، وسنتأخر 
ونتراجع وس��تتراجع كل اإلدارات واال ما معنى ان 
قط��اع خدمات��ي يعمل فيه 500 ش��خص غير قادر 
على تنفيذ 50 معاملة يوميا وجتده الى اليوم يتعامل 
وفق توزيع االرقام صباحا، الن مدير القطاع ال يفقه 
شيئا في االدارة وكل مؤهالته انه »يعرف له عضوا 
حكومي��ا حطه في املنصب غص��ب عن اللي يرضى 

واللي ما يرضى«.
توضيح الواضح: عزيزي املوظف الكفؤ، بل عزيزي 
املوظف العبقري املتفاني في عملك في ظل هذه احلكومة 
لن حتصل على منصب يليق بقدرتك وعليك ان تلجأ 
فورا الى عضو دائرت��ك احلكومي الذي يصوت مع 
تأجيل االستجوابات واحالة اجللسات الى السرية فهو 
وحده – بعد اهلل سبحانه وتعالى –يستطيع ان مينحك 
منصبا يليق بك، ال بأس، »قط وجهك« على االعضاء 
احلكوميني وستحصل على منصب، فاحلكومة تقول 
لن��ا هذا، بل تأمرنا بهذا وتش��جعنا عليه، على االقل 
س��تكون افضل من مدرس رياضيات يحصل على 
منصب يبعد عن تخصص��ه كبعد الثرى عن الثريا، 

والبركة في نائب حكومي »مستميت«.

التط��ورات األخيرة التي أثم��رت اجتماعات مجلس 
التعاون اخلليجي في األش��هر القليلة الفائتة تبشر 
باخلير، وتؤكد لن��ا أن املجلس في طريقه الصحيح 
نحو األمل املنشود في الوحدة اخلليجية، والتي كان 
من آخرها رفع عل��م مجلس التعاون اخلليجي على 

جميع منافذ دول اخلليج العربي. 
الالف��ت للنظر أن صاحب هذه الفك��رة املباركة هو 
صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح األحمد، والتي 
قدمها سموه خالل ورقة تتضمن أفكارا عديدة تعزز 
وحدة الشعوب واألنظمة اخلليجية، وليس هذا بغريب 

على بوناصر حفظه اهلل.
واملعروف أن الكويت سباقة دائما في مثل هذه املبادرات 
الطيبة، فاألمير الراحل الشيخ جابر األحمد كان صاحب 
الفكرة األولى إلنشاء منظومة دول مجلس التعاون 
اخلليجي عام 1981، فش��كر اهلل سعيهما احلثيث في 
حتقيق الوحدة، فرحم اهلل سمو الشيخ جابر األحمد، 

وشافى بإذنه تعالى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وأعاده ألهله وشعبه ساملا معافى، آمني.

ما سبق ذكره يؤكد لنا أننا نعيش في الكويت حتت 
قيادة حكيمة في سياس��اتها، رفيقة بشعبها، فعلينا 
أن نراعي هذه النعمة وال نكفرها، وال نعرض بالدنا 
لإلضرابات، والقيل والقال، وكثرة املش��احنات، بل 
نحرص على رص الصفوف، وتصفية النفوس، وأما 
األخطاء فتعالج، ولها وسائل في التعامل معها ارتضاها 
احلاكم واحملكوم، من القوانني والتشريعات التي نظلت 
العالقة بينهما، ويكفينا االعتبار بالتاريخ، فإن نعمة 
األمن ال تقارن بغيرها من النعم الزائفة، فبنعمة األمن 

تستجلب باقي النعم، كنعمة الدين العظيمة.
وأتساءل هنا: هل ما حدث وسيحدث في الكويت من 
مظاهرات هي مجرد مظاهرة أم »مجاكر« واستعراض 
قوة وفرد عضالت يذهب ضحيتها األمن واالستقرار 
وهيب��ة القانون ورجال األم��ن؟ وإلى أين يذهب بنا 

دعاة املظاهرات؟ فنحن في الكويت ش��عوب مساملة 
بطبعها ترفض ه��ذه املظاهرات، وال ترتضي طريق 
الغوغاء، شعوب مثقفة متعلمة متدينة تعرف حدود 
الش��ريعة، وحقوق ولي األمر، كما تعرف الواجبات 

التي عليها. 
 أخيرا: شكر خاص من القلب إلى القلب، للنائب العاقل 
محمد هايف املطيري والغيور على دينه وبلده، شكرا 
على جرأته ورفضه املش��اركة في مظاهرات محرمة 
ش��رعا وقانونا، هي امتداد لسلس��لة مشبوهة من 
املظاهرات احتوت مندسني ينادون بإسقاط النظام، 
أين هذا ال��كالم قيل؟ في الكويت، ممن؟ من جموع 
غوغائية تدعو إلى اإلخالل باألمن ووضع البلد على 
كف عفريت، فش��كرا مرة أخرى ألبو عبداهلل لعدم 
انزالقه خلف من يس��مون بالرموز الثورية، »وهذه 
الهقوة فيك داميا«، االحتكام إلى الدين والعقل ال إلى 

العاطفة واملصالح الشخصية.

في البداية أس��أل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفي صاحب الس��مو أميرنا الغالي الشيخ صباح 

األحمد وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
اس��تيقظت الكويت على حادثة لم يعهدها املجتمع 
الكويتي ول��م يدون مثلها ف��ي التاريخ وهو طعن 
الدميوقراطية الكويتية، حتت قبة عبداهلل السالم، وفي 
حلظات قصيرة عندما انقلبت القاعة إلى حلبة مصارعة 
على مرأى ومسمع اجلميع... طعنت الدميوقراطية، 
وكادت أن تُقتل وتُكفن بكفن التعصب وعدم احترام 
واحتواء اآلخر، وسطر التاريخ باستحياء وقلب مفطور 
هذه احلادثة بح��روف مجروحة وعبارات مذبوحة، 
وتدخل صاحب القلب الكبير س��مو األمير الش��يخ 
صباح األحمد حفظ��ه اهلل ورعاه لرأب الصدع ولم 
الش��مل البرملاني، وجنحت املبادرة األبوية السامية 

في تصفية النفوس وتقريب القلوب. 
وحتضرني ف��ي هذه اللحظة قص��ة جميلة، حيث 
كان هناك رجل حكيم أعطى ابنه املدلل كيس��ا مليئا 
باملس��امير وأمره أن يدق مس��مارا واحدا في سور 
احلديقة في كل مرة يفقد فيها أعصابه أو يختلف مع 
أي شخص، تعلم الولد كيف يتحكم في نفسه فصار 

عدد املس��امير الذي يدق يوميا ينخفض، وفي يوم 
ذهب ليخبر والده أنه لم يعد بحاجة إلى أن يدق أي 
مسمار. قال والده: اآلن قم بخلع مسمار واحد عن 
كل ي��وم مير بك دون أن تفقد أعصابك ومرت عدة 
أيام ومتكن الولد من خلع كل املسامير من السور.

فقال له والده احلكيم: »بني قد أحس��نت التصرف 
ولكني انظر إلى هذه الثقوب التي تركتها في السور 

لن تعود أبدا كما كانت«.
»فعندما يحدث بينك وبني اآلخرين مشادة أو اختالف 
وتخرج منك بعض الكلمات الس��يئة فأنت تتركهم 
بجرح في أعماقهم كتلك الثقوب التي تراها ال يهم كم 
من املرات قد تأسفت لهم ألن اجلرح مازال موجودا، 
فجرح اللس��ان أقوى من ج��رح األبدان«. من كتاب 

»حكايات ذهبية – د.ماجد رمضان«.
واملتتبع للحراك املجتمعي يرى أن من أسباب تدني 
اخلط��اب حتت قبة قاعة عبداهلل الس��الم هو اجلهل 
وانتشار الثقافة املتدنية والفكر األوحد الذي ال يقبل 
الرأي اآلخ��ر واملخالف، إلى جانب أن بعض النواب 
أساء فهم واستغالل احلصانة البرملانية، في انتهاك 
القوانني، واخلطير في املوض��وع أن هذه الظاهرة 

انعكست على املجتمع وصارت هي اللغة الدارجة بني 
أطياف املجتمع وتغلغلت حتى في املعاقل األكادميية 

التي لم تسلم من هذه اآلفة.
ويصرح االستش��اري النفس��ي د.مراون املطوع: 
أن مجلس األمة يعتبر مصدرا لألمراض النفس��ية 
الت��ي يعاني منها بعض املواطن��ني واملقيمني، فهم 
يعانون االكتئاب والقلق والعصبية الزائدة والتي نتج 
عنها االعتداء بالضرب على املدرسني واألطباء، وال 
ننس نقطة مهمة تتمثل في حرب الشوارع وقيادة 
السيارات بسرعة رهيبة وهو نوع من املرض يطلق 
عليه مصطلح السلوك االنتحاري ويظهر من خالل 
القيادة اجلنونية والتي تنجم عنها حوادث السيارات 

انتهى كالمه.
فلذل��ك البد من وجود جلنة قيم برملانية لضبط لغة 
احلوار في اجللس��ات البرملانية والتحقيق الفوري 
م��ع أي نائب ينتهك القانون في أي مكان، والبد من 
تسييد القانون وتطبيقه على املتنفذين قبل املواطنني، 
واالرتقاء باإلعالم ألن به ترتقي الش��عوب أو تهوي 

إلى االنحطاط والفتنة.
فجرح اللسان أقوى من جرح األبدان.

Waha2waha@hotmail.com

M50514514@hotmail.com

Althekher@windowslive.com
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