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بلدي يابلدي

نقش القلم

فّر من احملتال في احلال

حديث اجلمعة

كنت بني املعزين بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤ بوفاة شــيخنا وشيخ 
منبر الدفاع عن األقصى، فضيلة الشــيخ أحمد القطان، ولفت 
نظري تلك األعداد الكبيرة التي غطت أرض مقابر الصليبخات، 
وعجت الســيارات، فلم تستطيع أن جتد مكانا توقف سيارتك 
به، كما لفت نظري اجلنسيات املختلفة سواء من الدول العربية 
أو اإلسالمية، كلهم جاءوا وفاء ووداعا لفارس املنابر، وانهالت 
عليَّ الرسائل من جميع العالم تعزيني، وتعزي أهل الكويت بفقيد 

األمة ومزلزل الطغاة في عالم الظلم والظاملني.
وكنت في حلظتها أتساءل هل ستبكي عليك يا شيخنا املنابر 
واملســاجد والسماء التي كان صوتك يرتفع اليها مبتهال لربها، 

وشاكيا له ظلم الظاملني؟
وإذا باآلية من سورة الدخان تتماثل أمامي، بقوله تعالى عن 
آل فرعون بعد أن أغرقهم اهللا (فما بكت عليهم السماء واألرض 

وما كانوا منظرين) (الدخان: ٢٩).
ويستخلص منها املفسرون بأن األرض والسماء تبكيان عند 
موت الصاحلني، ففي كل بقعة أرض كان يعبد اهللا فيها، ويدافع 
عن دينه، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر تبكي، وفي كل بقعة 
كان يخطب فيها تبكي، وفي كل بقعة كان يلقي فيها درسا تبكي، 
وفي كل بقعة كان يدافع فيها عن مظلوم تبكي، وفي كل بقعة كان 
يذّكر الناس فيها أوامر اهللا تبكي، نعم لم تبِكك الكويت فحسب، 
بل بكاك العالم اإلسالمي كله، ألنك كنت تدافع عن قضاياه، وبكتك 

األرض والسماء، ألنك لم تركت بصمة بل بصمات.
وإذا كان القبول في األرض غيبا، فإنا رأينا آثاره في األرض، 
ورأينــا احملبة لك من اجلميع، ورثــاؤك من اجلميع في جميع 

وسائل االتصال، وهذا أقل من القليل في حقك.
فكم تركت من البصمات، ســتذكرنا بك بعد رحيلك، ومن 
بصماتك التي ســيتذكرها الناس خطبتك في بداية الثمانينيات 
في مذبحة حماة، (تباً جدار الصامتني) تلك القصيدة التي أبكت 

املاليني حيث تقول في بعض أبياتها:
وأختنا بال شراب

وال غطاء وال طعام وال هواء
من عينها سلبوا الضياء

يا أختنا ملن النداء
نحن جدار الصامتني

ومن بصماتك عندما غــزى الطغاة أرض الكويت، فخطبت 
في اجلزائر مبا يقارب تسعني ألفا، كانوا مؤيدين لصدام، وإذا 
بك حتولهم ملؤيدين حلق الكويــت املظلومة، وجعلتهم يبكون 

ويكبرون..
ومن بصماتك، الدفاع املستمر عن أهل فلسطني والظلم الواقع 
عليهم، خطبك الكثيرة في نصرتهم، فأنت الذي استحدثت صيحة 

املجاهدين (بالنباطة واملقالع حطم بني قينقاع).
(خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود).

فوجدت صداها في ربوع فلسطني، وأزمة القدس، وشوارع 
غزة، وتركت بصمة عندما رغبت النساء في احلجاب، فاستجابت 
آالف النساء في الكويت وحتجبت، وتركت بصمة في نشر احملبة.
فكنت تبــدأ كل درس ومحاضرة، وتقول للحاضرين: (إني 
أحبكم في اهللا) فعرفت كيــف تدخل القلوب عن طريق احلب، 
وتركت بصمة بنشر مدرســة جديدة في اخلطابة استلهمتها 
من شــيوخ وفرسان اخلطابة، وكان على رأسهم آنذاك شيخك 

(حسن أيوب) رحمه اهللا.
فمما تخاف وحتزن وقد تركت كل هذه البصمات، وال نقول 
إال (إنا هللا وإنا إليه راجعون)، إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع 
وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا أبا عبداهللا حملزونون، 

أخوك وتلميذك ورفيق دربك.

تعتبر جمهورية مصر العربية قلب العالم العربي النابض، وهذه 
حقيقة فال يوجد صغير أو كبير ال يتقن لهجتها، وشعبها، حماهم 
اهللا، قريبون من كافة الشعوب، هذا فضال عن املهارات التي ميتلكها 
املصريون والتي مكنتهم في العصور الســالفة واحلاضرة من أن 

يتبوأوا مكانة مرموقة في الصعيدين العلمي واألدبي.
فقد نبغ منهم أفضل األطباء واملهندسني واحملامني واملدرسني 
واألدباء، وتعتبر جمهورية مصــر العربية الدولة الوحيدة القائمة 
على القوى البشرية، فشعبها هو من عّمرها بأياديه وتعتبر الدولة 
الوحيدة التي نستطيع أن نقول فعال إنها بنيت على أكتاف شعبها 

دون مساعدة من أي كان.
ولذلك دائما ما تلقى قضايا مصر رواجا وشعبية لدى األوساط 
العربية مجتمعة، فعلى ســبيل املثال حني قامت الثورة في مصر 
ضد الرئيس الراحل حسني مبارك، نسي العالم كله بقية الثورات 
وبــات يجلس فقط ليتابع الثورة املصرية حتى أن هناك من تعمد 
السفر إلى مصر خالل تلك األزمة ليحضر الثورة ويستمتع باللمة 

املصرية ويشارك املصريني مواقفهم.
لذلك ومن هذا املنطلق دائما ما تعنينا قضايا املواطن املصري 
التي قد يكون أبرزها الغالء وارتفاع معدالت الفقر لديهم وهذا ما 
يجعلنا نناشــد احلكومة املصرية بضرورة إيجاد حلول لقضايا 
املواطن املصري حتى ال تتأثر الدولة ســلبيا من ســلبية ارتفاع 

معدالت الفقر وشح املوارد لديهم.
فاليوم املواطن املصري بأحوج وقت أن يتم دعم كل املنتجات 
املصرية لديهم ومنع تصديرهــا للخارج حتى تكون متوافرة في 
األســواق بأسعار تناسب اجلميع وباألخص في ظل انهيار اجلنيه 
املصري الناجت عن اتباع سياســة صندوق النقد التي أثرت كثيرا 

على سعر صرف العملة وما تبعه ذلك من غالء فاحش.
فقد ال يعتبر السائحون الذي يزورون مصر للسياحة بأنها غالية، 
ولكنها فعال كذلك بالنســبة ألبناء بلدها، فهناك الكثير من الهموم 
لدى مواطنيها ويتوجب على اإلعالم العربي أن يسلط الضوء عليها.

والبد في مثل هذه القضايا في الدول العربية التي يعاني مواطنوها 
من قلة املوارد وارتفاع األسعار وشغف العيش أن تلقى اهتماما من 

قبل أمني عام جامعة الدول العربية.
حيث إنه حبذا لو مت احلذو باالحتاد األوروبي الذي كان الهدف 
من إنشائه هو تأمني حياة األوروبيني ضد املخاطر سواء األمنية أو 
االقتصادية وضمان احلياة الكرمية الرغدة للمواطن األوروبي وهو 
الذي لقي رواجا وإقباال شعبيا بني أوساط األوروبيني مجتمعني ألنه 
ضمن لهم حياة كرمية ولم ينشــق عنهم سوى بريطانيا ألسباب 
سياسية ولكن أغلب الدول األوروبية تدعم االحتاد وتقدم له الكثير.

فنحن في املقابل نتمنى من جامعة الدول العربية أن تعنى بقضايا 
أبناء الدول العربية، فهناك اليوم من يشتكي من ارتفاع الفقر والبطالة، 
وفي ذلك تعد مصر ولبنان األبرز، وعليه من الضروري أن تتحرك 

جامعة الدول العربية لدعم شعوب الدول األعضاء.
فإذا كانت جامعــة الدول العربية عجزت عن أن تأتي بالنصرة 
لفلســطني احملتلة ألســباب خارجة على إرادتها، أعتقد أن احلياة 
الكرمية ملواطني الشــعوب العربية هذه في متناول األيدي، وهم 
قادرون عليها بدعم مــن بقية الدول األعضاء وتأمني حياة كرمية 

ملواطني الدول العربية.
وعليه قد تكون أول قضية البد أن تثار في جامعة الدول العربية 
هي احلد من الغــالء والبطالة ودعم العملة املصرية املتضررة من 
توصيات صندوق النقد الدولي وهذه قضايا تؤرق اجلميع فليس 
من املجــدي أن يعاني أبناء جلدتنا من صعوبات معيشــية وقلة 
فرص العمل وغالء فاحــش وبالتالي جامعة الدول العربية تتغافل 

عن هذه القضايا.

تعتز الكويت وأهلها بقيادة أولوية بلدية 
للخارطة اخلليجية مع نهاية أربعينيات القرن 
املاضي تفعلت لدخول خمسينياتها وتسلم 
ريادة مؤسساتها الدستورية األمير الراحل 
عبداهللا الســالم، طيب اهللا ثراه وجعل جنة 
اخللد مأواه، زمام أمورها تخطيطا وتنفيذا، 
ومتابعة لألمور البلدية وما يعني واجباتها 
اليومية والتنظيمية ألشكال حياة املدن احلديثة 
إمارة محدودة  املطلوبة وســط  ومناذجها 
الســكان ومناطق صغيرة داخل سورها، 
ومثلها خارجه، وثرواتها محدودة مع دراسات 
اكتشــاف كنوزها األرضية داخل أعماقها 

للذهب األسود كما أطلق عليه.
وهكذا حترك قطار احلياة خطوات لقدوم 
تلك اخليرات كانت البلدية عنوانا لتلك احلياة، 
ومرجعا لتحركاتها برجال صدقوا ما عاهدوا 
اهللا عليه الرتفــاع صيتها حتى اليوم، عبر 
القرون برها وبحرهــا هو عنوانها البلدي 

بشهادة زوارها كافة.
ليتها استمرت بتوســع أدائها لبلديات 
تشــمل محافظاتها بعد االستقالل لترتيب 
أوراق توسعها بنسيج سكانها وسياسة توزيع 
خدماتها كما هي مدن العالم الراقي وجناح 
جيرانها خليجا عربيا وجزيرة عربها لتفعيل 
أكثر ملؤسساتها البلدية بدال من تهميشها اآلن 
مبجلس بلدي محدود الصالحية! وإدارة عامة 
بلدية تعاني همومها اليومية وتسمية فسادها 
«تعز الشاحنات العمالقة عن حتمل فسادها»، 
رغم جهود فرسانها األوفياء إدارة ومجلسا 
للقيام بواجبها املطلوب، كما هي شــعارات 
شبابها األوفياء في انتخاباتها واملطالبة بعدم 
تشتيت دورها عبر محافظات الدولة، بتفوق 

شعاراتها على مشاعر أجيالها.
واملطلوب ردع ڤيروسات حتبيطها لنصل 
إلى أفضــل البلديات في تقــدمي اخلدمات 
مبختلف احملافظات عبر مجالسها االستشارية 
كما مت في ثمانينات القرن املاضي مبجالس 
مناطقها وعضوية أركان خدماتها تخفيفا عن 
بيروقراطية مكاتباتها ما بني أطرافها، علي 

يد قيادات أبناء وطنها األوفياء.
ولها نداء كما عهد من حراس أســواقها 
في القرون املاضية (صاحي) إلعادة جتديد 
مفاصل مجلسها البلدي وإداراتها التنفيذية 
لألعمال البلدية كما هي عواصم العالم املتقدم 
وبلدياته لدالالتها عن اإلدارة اليتيمة حاليا 
وترهل جهودها بعد التوسع العمراني السكاني 
ورسومها املتواضعة، طالت أعماركم لألفضل 

بلديا يا بلدي!

النصب واالحتيال «فن» يحتاج إلى ذكاء 
ودهاء وحسن تصرف وسرعة بديهة في 
المواقف الصعبة، ياما سمعنا عن قصص 
وحكايات عن متسولين ومتسوالت احترفوا 
«فن» االحتيال في جمع المال من الناس عن 
طريق التسول وجمع التبرعات، مستغلين 
طيبة قلوب الناس وحرصهم على عمل الخير 

لكسب األجر والثواب من رب العالمين.
ولألسف تبين الحقا أن هؤالء المتسولين 
والمتسوالت لديهم أمالك وعقارات وأرصدة 

في البنوك.
وكم آلمني الڤيديو المنتشر في وسائل 
التواصل االجتماعي لمقيم من جنســية 
عربية احتال على ٨٫٤٠٠ شــخص بمبلغ 
٤٦٠ مليون دينار كويتي عن طريق النصب 

العقاري وفر هاربا إلى بلده.
فإلى هؤالء «الحيّالة» أقول: أكل أموال 
وحقوق الناس بالباطل ال يعتبر ذكاء وفهلوة 
وإنما هو حرام شرعا، والدليل قوله تعالى:

(وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى الحكام لتأكلــوا فريقا من أموال 

الناس باإلثم وأنتم تعلمون) البقرة ١٨٨.
وقول الرســول محمد ژ: «من سأل 
الناس أموالهم تكثرا فإنما يســأل جمرا 

فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.
وســؤال الناس من غير حاجة يعتبر 
من كبائر الذنوب، لو تعلمون ما تفعلون، 
وال تنســوا إن ربكم لبالمرصاد، ويمهل 

وال يهمل.
لذا، نصيحتي لك عزيزي المتصدق أو 
المتبرع أن تأخذ الحيطة والحذر وتحرص 

على أموالك من هؤالء المحتالين.
ومنا إلى الجهات الحكومية المختصة 
بالحزم وتغليظ العقوبة وتطبيق القانون 
على كل من تسول له نفسه خداع الناس 
وأكل أموالهــم بغير وجه حق عن طريق 

النصب واالحتيال.
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

٭ اقرأ واتعظ:
«شكرا إبليس ألنك علمتني أن هناك 
من سيستخدم الدين ويستخدم اسم اهللا 
في االحتيال على الناس، فحين أقسمت 
باهللا كذبا لتغوي آدم وحواء (وقاسمهما إني 
لكما لمن الناصحين) تعلمُت أنه «ليس كل 
من يقســم صادقا، وليس كل من ينصح 

أمينا».. أحمد الشقيري.

وزارة التجــارة تؤكد مرارا 
للمســتهلكني أن األسعار حتت 
الســيطرة، وهناك متابعة من 
قبل فرق الرقابة على األســعار 
في مختلف األسواق خصوصا 

املتداولة لبيع املواد الغذائية.
مجلس الــوزراء في حكومة 
تصريف العاجل من األمور وخالل 
اجتماعه املاضي قرر تشكيل جلنة 
وزارية لتعزيــز منظومة األمن 
الغذائي، بنظــري أن الوضع ال 
يحتاج إلى تشكيل جلان، ومتطيط 
للموضوع، هناك جلان طوارئ 
وزارية سابقة مهمتها يكمن في 
وضع اخلطط واجلاهزية ملواجهة 
األزمات ســواء كانت غذائية أو 
وبائية أو غيرها، وخير شــاهد 
على ذلك عمل تلك اللجان خالل 
جائحة كورونا، حيث إن مخزوننا 
الغذائي هللا احلمد ظل صامدا دون 
أي نقص في أزمة كورونا، كما 
أن املواد كانت متوافرة واألسعار 
حتت السيطرة رغم صعوبة النقل 

واالستيراد في ذلك الوقت.
وزير التجارة قال في تصريح 
سابق ان غالء األسعار من السهل 
الســيطرة عليــه داخليا ولكن 
املشكلة عاملية، وال يخفى عليكم 
أيضا جائحــة كورونا عاملية ما 

الذي تغير؟ 
 الغــالء املصطنع ليس من 

من آن آلخر تطلق تسميات 
على بعض األمــراض واألوبئة 
مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا 
اخلنازير واإلنفلونزا املوسمية 
ومتالزمــة الشــرق األوســط 
التنفســية واإلنفلونزا الدورية 
ثــم اآلن جدري القرود، وتكون 
التســميات ملصقــة بكائن أو 
مبكان، فإن ما يترتب على ذلك 
من وصمة ومتييز يصعب محوها 
التخلص منها بسهولة، وقد  أو 
يختفي املــرض أو الوباء ولكن 
تبقى الوصمة والتمييز والتي قد 

تنتقل إلى أجيال الحقة.
ومثال عندما يتوفى مريض 
بســبب أحد هذه األمراض فقد 
يصعــب على ذويــه محو ذلك 
من سجالت الوفيات، وفي حالة 
مسحها فإن ذلك يؤثر على دقة 
اإلحصائيات واملعلومات وخطط 
التعامل مــع أي جائحة أو وباء، 
إن إطالق األســماء على  حيث 
بعض األمــراض قد يفتح الباب 
على مصراعيه للوصمة والتمييز.
العديد من  وأثناء حضوري 
املناقشــات العلمية عندما كنت 

في املشــهد العاملــي احلالي 
للوسائط االجتماعية سريع احلركة 
ميكن أن تنتشر قضايا السمعة 
وأن تتضخم بسرعة كبيرة، كما 
الذي  أن يكــون للضرر  ميكن 
يلحق بسمعة املؤسسة العديد من 
األسباب - مراجعة عبر اإلنترنت 
ملنتج مخيب أو ڤيديو ڤيروسي 
لنشاط غير مناسب - باإلضافة 
تبتعد  التأثيرات.  العديد من  إلى 
أدبيات الســمعة عن التعريفات 
السيئة في صياغتها  أو  اجليدة 
ألنها ذاتية للغاية، ووفقاً لدراسة 
حديثة أجراها املنتدى االقتصادي 
العاملــي، فإن أكثر من ربع قيمة 
الشــركة ترتبط ارتباطا مباشرا 
بسمعتها، السيما عندما يتعلق 
األمر باملسائل املتعلقة باألخالق 

والنزاهة.
العوامل املساهمة  وتشــمل 
الرئيسية زيادة مستوى نشاط 
العمــالء الذي حتركه وســائل 
التواصــل االجتماعــي وزيادة 
التدقيق من قبل األسواق احمللية 
والعاملية، إذ تختلف السمعة عن 
السلوك الفعلي للشركة، وقد تكون 

أفضل أو أســوأ لسد الفجوات 
بني السمعة والواقع، يجب على 
الشركة إما حتسني قدرتها على 
تلبية التوقعات، أو تقليل التوقعات 
من خالل تقدمي وعود أقل. كما 
تكمن املشكلة في أن املديرين قد 
يلجأون إلى التالعب قصير املدى 
الضرر،  كطريقة للسيطرة على 
مثل إخفاء أفعال معينة خاطئة، أو 
إظهار زيادة في النشاط من أجل 
تســليط الضوء بعيدا عن أوجه 
القصور لديهم، بينما ال يتغير أي 
شيء بشكل حقيقي، ما يتسبب 
في املزيد من املشاكل املستقبلية.
بشــكل عام، تقــوم معظم 

أقوم مبهام استشارية في منظمة 
الصحة العاملية، ملست حساسية 
واهتمــام املنظمــات الدوليــة 
بالتصدي للوصمــة والتمييز 
عند وضع خطط واستراتيجيات 
التصــدي لألمــراض، ألن ذلك 
يعرقل تنفيذ اخلطط مهما كانت 
اإلمكانيــات والفــرص املتاحة. 
وأتساءل: كيف سيكون تصرفنا 
القرود على وصف  لو احتجت 
جدري القرود الذي يتكرر بجميع 
اللغات يوميا مرتبطا بسيناريو 
اإلجــراءات العنيفة التي عرفها 
العالــم وتطبيق خطط التصدي 
ألي ڤيروس كما كانت اإلجراءات 

السيطرة عليه، والدليل  السهل 
علــى ذلك حتى قبــل األحداث 
العاملية نالحظ بني فترة وأخرى 
اختفاء ألصناف أساســية من 
ارتفاع كبير في  السوق يقابله 
األسعار بحجة زيادة الطلب وقلة 
املعروض، ومثال على ذلك أزمة 
الدجاج احلالية وارتفاع أسعارها 

وقبلها اخلضراوات.
أن  التجارة  نوضح لوزيــر 
املشكلة محلية، وتكمن في غالء 
األسعار واستغالل بعض التجار 
بافتعال األزمات مثل نقص الدجاج 
وبعض الســلع املنتجة محليا، 
وليس لهــا عالقة من قريب أو 
من بعيد باألحداث اخلارجية، حيث 
ال حتتاج إلى وسائل نقل وشحن 
وخالف ذلك، فلماذا هذا االرتفاع 
املصطنع؟ هل من أجل ممارسة 
الضغط على احلكومة من اجل 

الشــركات بعمل غير مالئم في 
إدارة سمعتها بشكل استباقي، 
لكنها متيل إلــى تركيز طاقاتها 
على التعامل مع التهديدات التي 
تتعرض لها سمعتها بعد ظهورها 
بالفعل، وهذه ليست إدارة مخاطر 
بل إنهــا إدارة أزمات، وهو نهج 
تفاعلي يهدف إلى احلد من آثار 
الضرر. لكن ال ميكن حساب ثمن 
الضرر بالسمعة فقط في األرباح 
واخلسائر، إذ تشير األبحاث التي 
أجرتها مجلة «هارفارد بيزنس 
ريفيو» إلى أن اإلضرار بالسمعة 
ميكن أن يكلف الشركة أيضا عبئا 
هائال من معدل دوران املوظفني 

اخلاصــة بالتصــدي لڤيروس 
كورونــا والتي مازال االقتصاد 
العاملــي يعاني مــن تداعياتها؟ 
لذلك فإن إطالق األســماء على 
اجلوائح واألمراض يجب أن يكون 
بحكمة ودون تعجل ومن جانب 
متخصصني في الطب والصحة 
والعلوم االجتماعية والسلوكية 
الطريق  وبتوافق علمي إلغالق 
أمام احتجاجات القرود املرتقبة.
وعندما حتتج القرود فقد ال 
جتدي لفض االحتجاج خراطيم 
املياه أو رذاذ الفلفل األسود أو 
املطاعات أو التحويل إلى اجلرائم 
اإللكترونية ألن احتجاج القرود قد 

إلغاء تثبيت األسعار أم ماذا؟
نحن ال نحتاج إلى تشــكيل 
جلان، ولكن نحتــاج إلى قرار 
يحاسب أي تاجر يستغل األزمات 
لتضخيــم حســاباته بحجب 
البضائع عن السوق، وتكديسها 
في مخازنه اخلاصة حتى يكون 
بذلك املتحكم الوحيد بسعر هذه 
السلع بحجة الغالء العاملي التي 
أصبحت شــماعة لهذه النوعية 

من التجار.
التجارة  املطلوب من وزارة 
النزول إلى أرض امليدان، والتأكد 
أفرع  من اخللل احلاصــل في 
التموين والنقص في بعض السلع، 
وكذلك احلال لألسعار املولعة في 
اجلمعيات حتديدا، وعلى الوزارة 
الشركات  توجيه فرقها ملخازن 
للتأكد من املخازن وكمية املواد 
املخزنة وأنواعها ومعرفة مدى 

ونفقــات التغييــر، ناهيك عن 
الكفاءات املفقودة بسبب توظيف 
أشخاص ذوي مؤهالت أقل حيث 
يغادر األشخاص األكفاء إلى أماكن 

ذات سمعة أفضل.
العقــد  أيضــا، إن كســر 
االجتماعي هذا هو الثمن األعلى 
لسمعة ســيئة واألكثر صعوبة 
ارتباط  التغلب عليــه، ومع  في 
املســؤولية االجتماعية بأهداف 
التنمية املستدامة فإن الشركات 
يجــب أن تفعل أكثر من حتقيق 
الربح، كما يجب عليهم االلتزام 
باملعاييــر األخالقية ملجتمعهم. 
ويتم احلكم على املنظمات ببطء 
بناء على مساهمتها  بثبات  لكن 
الصافية، لكن النوايا احلسنة عادة 
ما تكون قاصرة وهي عملة هشة 
ميكن إنفاقها بسهولة، خاصة من 
قبل الشركات التي تفتخر بتقدير 
األخالق والنزاهة، السيما تلك التي 
تؤثر على األجيال القادمة. وكما 
قال الراحل بنجامني فرانكلني، فإن 
بناء سمعة طيبة يتطلب الكثير من 
األعمال الصاحلة، وخسارتها في 

عمل سيئ واحد!

ال يجد له املؤيدين من الناشطني 
في حقوق احليوان واإلنســان، 
ولكن من يفهم مشاعر ولغة القرود 
عند احتجاجهم ومن سيستخدم 
شعار ال أرى ال أسمع وال أتكلم 
للهروب من املسؤولية ومن سيمد 
القرود احملتجني باحتياجاتهم من 
السوداني ويدعم  املوز والفول 

وقفتهم دون فهم لغتهم.
وهناك قرد كبير الســن مع 
القرود احملتجة يكاد يتساءل عن 
املنطق واحلكمة في تسمية جدري 
القرود دون مشاركة القرود في 
اللجان وفرق العمل التي قررت 
إطالق التسمية دون استئذان من 
أصحاب الشأن أو استطالع آرائهم 

في جو دميوقراطي.
وهناك قرد آخر يرتب ملؤمتر 
صحافي يعلن فيــه االحتجاج 
السلمي على التسمية وما ترتب 
عليها مــن أضرار أدبية ومادية 
للقــرود. لذلك، يجــب مراعاة 
اختيــار التســميات بعيدا عن 
الوصمــة والتمييز لنتمكن من 
تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات 

للتصدي ملسبباتها.

حاجة الســوق لها ومحاســبة 
املتسبب مهما كان اسمه أو صفته، 
أما ترك األمور تسير على البركة 
فهذا لن يحمى جيوب املواطنني 
وأمنا سيعجل بسرعة استنزافها.
إلى املسؤولني  أخيرا رسالة 
وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس 
الوزراء: أين دور األمن الغذائي 
احمللي في ظــل توافر املزارع 
املخصصــة للزراعه، أو لتربية 
الدواجن إضافة إلى مئات األراضي 
املخصصة للخواخير لتحقيق 
االكتفاء الذاتي وفي املقابل نعاني 
من نقص في اللحوم والدواجن 

واخلضراوات؟
 ملاذا لم نحقق االكتفاء الغذائي 
رغم توافر كافة اإلمكانيات من 
أراض زراعية وجواخير، ودعوم 
الدولة؟ هل بســبب غياب  من 
اجلانب الرقابي الذي حولها إلى 
منتزهات واستراحات استغاللها 
مخالف للغرض املخصصة له أم 
أن هناك أسبابا أخرى متنعكم 

عن تطبيق القانون؟
نحتاج إلى توضيح من هيئة 
الدولة من  الزراعة، ما استفادة 
املزارع واجلواخير التي أصبحت 
للترفيه دون  معظمها لالنتفاع 
الهدف املخصصة له وهو تأمني 
اإلنتاج الغذائــي للكويت وقت 
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