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بعد الس����اعة العاشرة مس����اء تتحول الكويت »البلد 
الغني����ة بالنفط« إلى أفقر بلد ف����ي العالم، وميتد فقرها 
حتى الساعة الثامنة صباحا، كل يوم والبركة في وزارة 
الصحة وقرارات مسؤوليها الذين يبدو أنهم ال يحملون 

من املسؤولية إال ما يحمون بها كراسيهم.
كل يوم وملدة 10 ساعات تصبح بلدنا فقيرة بل األفقر، 
وإذا أردمت أن تش����اهدوا فقر بلدكم، فاسألوا عن حكاية 

عيادة حوادث مستشفى البحر.
احلكاية مع دقة الس����اعة العاشرة من مساء كل يوم 
تغلق جميع عيادات حوادث العيون في جميع املستشفيات 
واملراكز الصحية، وبدءا من الساعة العاشرة وحتى الثامنة 
صباحا تقوم عيادة واحدة بطبيب واحد مبعاجلة 3 ماليني 

نسمة ما بني مواطنني ومقيمني.
أقسم باهلل لم أقرأ ال في األخبار وال حتى في برنامج 
صدق أو ال تصدق وال في حتى كتاب ألف ليلة وليلة عن 
طبي����ب واحد يخصص في أي بلد ملعاجلة 3 ماليني بني 

آدم، حتى في هاييتي املنكوبة لم يحدث هذا األمر.
دخلت مس����اء االثنني املاضي عيادة البحر كان هناك 
اكثر من 100 مراجع في حضور موظف واحد فقط وطبيب 
واحد فقط في عيادة واحدة يتيمة وحارس بنغالي ينظم 
الدخ����ول، كل مراجع يس����تغرق دخوله ما بني 10 إلى 15 
دقيقة أي أن الدور لن يأتي على املراجع رقم 100 إال بعد 
25 ساعة، طبعا كان املراجعون ينسحبون تباعا خاصة 
ممن كان ميلك املال الكافي ليذهب الى اي من املستشفيات 
القريبة، أما الفقراء فمضطرون ألن يعيشوا فقر الساعات 

العشر الذي اخترعته وزارة الصحة ملراجعيها.
عندما دخلت عيادة حوادث مستشفى البحر كانت هناك 
ورقة كبيرة معلق����ة على الباب كتب عليها »غرامة 500 
دينار والسجن 6 أشهر لكل من يهني موظفا عاما«، وهنا 
أتوجه بالسؤال لوزير الصحة د.هالل الساير كم برأيك 
تستحق إهانة شعب بأكمله وحتويله ملدة 10 ساعات من 

أغنى بلد إلى أفقر بلد في العالم.
ملاذا التفتح عيادة احلوادث ويراعى اهلل في آالم الناس 
ويوضع 5 أطباء بل 10 أطباء وتفتح مراكز حوادث العيون 
24 ساعة في جميع احملافظات، فكم سيكلفكم سنويا هذا 
مليوني دينار أم 3 ماليني؟ ال أعتقد أنها س����تكون نقطة 
في بحر املاليني التي تذهب ملناقصات األدوية التي حتمل 

ختم »مصدر وحيد« أو خامت »مورد وحيد«.
Waha2waha@hotmail.com

مناسبتان وطنيتان مهمتان مرتا على الكويت في األيام 
املاضية، فعيد الكويت الوطني وذكرى التحرير من الغزو 
الصدامي يعتبران من أهم األيام في تاريخ الكويت، لذا كان 
البد أن يكون شكل االحتفال متناسبا مع مكانة وأهمية 
هذه األعياد على الكوي����ت وأهلها، فما الذي جعل ثقافة 
االحتفال بهذه املناس����بات منحصرة باملسيرات وبعلب 
»الفوم« ورشها على املارة والسيارات، من املتسبب في أن 
تصبح مظاهر االحتفال بهذه األعياد الوطنية منحصرة 
باملسيرات وإغالق الطرق وإشغالها بشكل أدى إلى وقوع 
العديد من احلوادث، مما نتج عنه وفاة وإصابة العشرات 
وإتالف للممتلكات، وال ننسى تكليف ميزانية الدولة أعباء 
أخرى بتنظيف الشوارع وبقايا علب الفوم، وإشغال رجال 
الداخلية واملرور بصيد ورصد حاملي علب الفوم وحجز 
املركبات، فمن الذي يقع عليه عبء انتشار هذه الثقافة؟ 
وعلى من تقع مسؤولية تلك الوفيات واإلصابات؟ وهل 
هناك من يسعى إلى معاجلة وتغيير هذه الثقافة الهجينة 

والدخيلة على مجتمعنا؟ 
إن امل����الم في املقام األول، هو وزارة اإلعالم واملجلس 
الوطن����ي للثقافة واآلداب وغيرها من اجلهات احلكومية 
املسؤولة عن االحتفال مبثل هذه املناسبات، فعدم وجود 
برامج ثقافية وأنشطة ومهرجانات احتفالية، تستطيع 
جذب أنظار الشباب وجتعل من مظاهر االحتفال مالئما 
ملكانة هذه املناس����بات، هو ما أدى إلى أن يختلق شباب 
الكويت ظاهرة املسيرات ورش الفوم، وعدم وجود برنامج 
ش����بابي ورياضي مدروس وموجه لهذه الفئات العمرية 
من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، حتول أنظارهم 
عن املسيرات وثقافة الفوم، هو ما أدى إلى تكريس تلك 
املمارس����ات لدى الش����باب مما جعلهم يحصرون كيفية 
االحتفال بهذه الطريقة فقط، كما أن عدم وجود مسارح 
وبرامج ثقافية تبني كيفية االحتفال بهذه املناس����بتني، 
هو ما أدى إلى انتشار واستحكام هذه الثقافة لدى هذه 
األجيال، وال ننسى أيضا عدم وجود دور لوزارة التربية 
والتعليم وانعدام ثقافة اإلبداع لدى املس����ؤولني عن هذا 
القطاع، بحيث يتم إيجاد أفكار ووسائل حديثة تناسب 
مع التفكير الس����ريع واحلديث لهذه األجيال، هو ما دفع 
بهؤالء املراهقني واألطفال للجوء إلى الشوارع وتعريض 

حياتهم وحياة اآلخرين إلى األخطار.
جهات عديدة أخرى أيضا ميكن حتميلها املس����ؤولية 
بالس����ماح ملثل هذه املس����يرات، فلم تقم وزارة الداخلية 
واملرور بالس����ماح ملثل هذه املس����يرات؟ ولم ال يتم منع 
وتفتيش السيارات التي تأتي إلى أماكن املسيرات ومنع 
علب الفوم بأن تدخل هن����اك؟ وأين دور وزارة التجارة 
والصناعة؟ ولم سمحت باستيراد علب الفوم وبتصنيعها 
محليا كما يقال؟ تساؤالت عديدة حتتاج من يجيب عنها، 
والكل ينتظر من احلكومة أن تقوم بدور مختلف في املرات 

القادمة حتى يتم تالفي تلك احلوادث األليمة.
abz973@hotmail.com

دولة غنية الصبح.. 
وفقيرة بالليل!

ذعار الرشيدي
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من الذي تسبب 
في ثقافة »الفوم«؟

عدنان فالح الشمري

إشراقة

ش����هد العالم ثورة هائلة في مجال تقنية املعلومات، خاصة 
بعد ان انتش����ر استخدام الش����بكة املعلوماتية »اإلنترنت« على 
نطاق واسع حول العالم حيث تشير آخر االحصاءات الى ان عدد 
مس����تخدمي االنترنت بلغ عام 2009 اكثر من مليار وخمسمائة 
مليون مستخدم، ومع تزايد االعتماد على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والسرعة املتزايدة الستعمال تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات زاد النظر الى اهمية امن الشبكات وحماية معلومات 
املؤسسات احليوية بعد ان اصبحت تكنولوجيا املعلومات وبخاصة 
االنترن����ت جزءا اصيال من املعلومات الفردية واحلكومية، فلقد 
اصبح الكمبيوتر واالنترنت جزءا اساس����يا من احلياة اليومية 
الغلب الهيئات واالفراد حيث يتم من خالله جميع انواع املراسالت 

والتواصل واملعلومات.
وبناء على ذلك انتش����رت اجلرائم االلكترونية بشكل سريع 
حيث تعتبر اجلرائم االلكترونية اآلن اسرع اجلرائم تطورا في 
العالم مما جعل امن املعلومات في االنترنت ومكافحة اجلرمية 
االلكترونية يتطور بش����كل س����ريع وكبير مع تطور اجلرمية 

االلكترونية.
ومن خالل ذلك ميكن تعريف اجلرمية االلكترونية على انها اي 
فعل ضار يقوم به املواطن عبر استعماله للوسائط االلكترونية 
مثل احلاسب اآللي واجهزة املوبايل وشبكات االتصال الهاتفية 
وشبكة االنترنت او االستخدامات غير القانونية للشبكة االلكترونية 

واالنترنت.
وهناك انواع كثيرة للجرائم االلكترونية نذكر منها على سبيل 
املثال: اختراق الش����بكات واجهزة احلاس����ب اآللي التي ترتبط 
بشبكة االنترنت، التخريب او االتالف عن طريق اختراق الشبكة 
وقيام الشخص مبسح البيانات وتعطيل البرامج املخزنة على 
اجلهاز، استخدام احلواسيب وشبكة االنترنت للتخطيط جلرمية 
س����رقة او تزوير او اختالس اموال، التشهير وتشويه السمعة 
في بعض املواقع، اختراق البريد االلكتروني واساءة استخدامه 

وسرقة امييالت اآلخرين.
لهذا قامت الكويت وس����ارعت بانشاء ادارة ملكافحة اجلرائم 
االلكترونية حيث انبثقت هذه االدارة من االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية، ولقد قمت بزيارة الى هذه االدارة لكي يتعرف الناس 
على املجهود املبذول لرجال هذه االدارة واعجبت جدا مبا وجدته 
من ترحاب وتقدير منذ دخولي من البوابة، فلقد وجدت تعامال 
راقيا جدا من العاملني داخل ادارة مكافحة اجلرائم االلكترونية 
حيث قابلني مس����اعد مدير االدارة ب����كل ترحاب وقام بتعريفي 
على ادارة مكافحة اجلرائم االلكترونية وكيف تقوم هذه االدارة 

بخدمة وحماية املواطنني ومستخدمي االنترنت.
ومم����ا ال يعلمه اغلب الناس ان هذه االدارة مت انش����اؤها عام 
2008 ف����ي اطار خط����ة وزارة الداخلي����ة وبتوجيهات من وزير 
الداخلية ملالحق����ة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تش����هده 
البش����رية في عصرنا احلاضر ومتابعة التغيرات اجلديدة على 

الظاهرة االجرامية.
فهذه االدارة تقدم خدمات جليلة ملستخدمي االنترنت من اجل 
حماية خصوصياتهم والعمل على امنهم وعدم اساءة اي شخص 
الخر، وقد قسمت هذه االدارة الى اقسام متعددة مثل قسم الرقابة 
االلكترونية وقسم مكافحة جرائم احلاسب اآللي وقسم املساعدات 
الفنية وقسم اخلدمات املساندة، كل هذه االقسام تعمل ليل نهار 

من اجل خدمة املواطن وحماية خصوصياته وامنه وسالمته.
لهذا يجب علينا ان نحذر جميع مستخدمي تكنولوجيا املعلومات 
واالنترنت من االستخدام السيئ وغير القانوني أو استخدامه في 
اعمال مشينة يعاقب عليها القانون، حيث اصبحت لدينا اعني ساهرة 
تضرب بشدة وتعاقب كل من يخالف قوانني استخدام التكنولوجيا 

واالنترنت بشكل سيئ وغير نافع.
وفي النهاية اتوجه بخالص الشكر والتقدير الى وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد وكذلك اتوجه بالشكر واالحترام والتحية الى مدير 
عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية ومدير االدارة العامة ملكافحة 

اجلرائم االلكترونية ورجاله االوفياء املخلصني النشيطني.
alialrandi@hotmail.com

وزي��ر اخل��ارجي��ة 
التركي وأستاذ العلوم 
السياسية التركية أحمد 
داود أوغلو عني وزيرا 
للخارجية في تركيا عام 
2009، وكان املستشار 
لرئي���س  الرئيس���ي 
التركي رجب  الوزراء 

طيب أردوغان قبل تولي حقيبة اخلارجية، أكمل 
دراسته الثانوية في اسطنبول، ومن ثم تخرج 
من قسم »االقتصاد والعالقات الدولية والعلوم 
السياسية«، وحصل على درجة املاجستير في 
اإلدارة العام���ة، ودرجة الدكت���وراه في العلوم 
السياس���ية والعالقات الدولية، عمل أستاذا في 
جامعة مرمرة، رأس إدارة العالقات الدولية في 
جامعة بايكنت في إس���طنبول بتركيا، مت منحه 
لقب سفير بقرار مشترك من الرئيس أحمد جندت 
سيزر ورئيس الوزراء عبداهلل غول في عام 2003، 
كما أن له مجموعة من املؤلفات منها كتاب العمق 
اإلس���تراتيجي واألزمة العاملية، وكان ملؤلفاته 
تأثير على السياسة التركية، مما أتاحت له املجال 
ليطبق النظريات التي كان يراها خاصة في كتاب 

»العمق اإلستراتيجي«، على الواقع.
وإذا أردنا أن نفهم ونستوعب الدور التركي 
اآلن فيجب علينا أن نسبر أغوار هذا الشخص 
وهو أحمد داود أوغلو لنفهم املعادلة، ونتصور 
الوض���ع التركي ف���ي ظل املتغي���رات الداخلية 
والتحوالت الدولية واخلارجية على حد سواء، 
علما أن »أوغلو« له أسماء كثيرة داخل األوساط 
التركية، فيسمى ب� »رجل الظل« و»صاحب اليد 
العليا«، وقبل تعينه وزيرا للخارجية، كان يعتبر 
من أهم منظري حزب العدالة والتنمية، وله مقالة 
مشهورة تلخص وتصف الدور التركي احلالي 
حيث يقول: »جغرافية تركيا تعطيها حالة دولة 
مركزية فريدة تختلف عن الدول املركزية األخرى، 
فعلى سبيل املثال تعتبر أملانيا دولة مركزية في 
أوروبا ولكنها بعيدة جغرافيا عن أفريقيا وآسيا، 
وروسيا أيضا دولة مركزية في أوروبا وآسيا لكنها 
بعيدة جغرافيا عن أفريقيا، وإيران دولة مركزية 
في آسيا لكنها بعيدة جغرافيا عن أوروبا وأفريقيا، 
وبنظرة أوسع فإن تركيا حتتفظ باملوقع األفضل 

فيما يتعلق بكونها دولة 
أوروبية وآسيوية في 
أنها  الوقت، كما  نفس 
أفريقيا  قريب���ة م���ن 
أيضا عبر شرق البحر 
املتوسط، ومن ثم فإن 
دولة مركزية حتتفظ 
مبوق���ع متميز كهذا ال 
ميكن لها أن تعرف نفسها من خالل سلوك دفاعي، 
ويجب عدم النظر إليها كدولة جسر تربط نقطتني 
فقط، وال دولة طرفية، أو كدولة عادية تقع على 

حافة العالم اإلسالمي أو الغرب«. 
ويظهر العمق اإلستراتيجي وفلسفة »أوغلو« 
واضحة من خالل األحداث األخيرة، خاصة على 
املستوى اخلارجي »صفر املشاكل مع اجليران«، 
وتقدمي املساهمة في حل مشاكل املنطقة والتقارب، 
في س���ورية وإيران وفلسطني والعراق ولبنان 
وغيره���ا من الدول، ويقول »أوغلو« »الس���الم 
مهم لتركيا ألنه يس���مح لها بتظهير جناحاتها 
االقتصادية وتوسيعها«، ويعتقد أوغلو أن ظهور 
تركيا مبوق���ع ومكانة محورية متميزة في هذه 
املرحلة، يرتبط بإقرار رؤية ديناميكية مؤثرة 
في السياس���ة اخلارجية بأن تكون قوة مركزية 

وهذا ما حدث بالفعل.
»لم تعد تركيا هي تركيا القدمية التي نعرفها، 
إنها اآلن تركيا التي انفكت عن دورها حليفا وفيا 
للواليات املتحدة، وشرعت تلعب بأوراق السياسة 
اخلارجي���ة على نحو أكث���ر عقالنية.. إنها اآلن 
إحدى القوى املؤسسة مليزان القوى في الشرق 
األوسط«، هذه املقولة ل� »جراهام إي. فوللر« وقد 
ذكرها في كتابه واملسمى ب� »اجلمهورية التركية 

اجلديدة.. تركيا: العب إقليمي متنام«.
أعتق���د أن ما يحصل في تركيا اليوم إمنا هو 
من نت���اج عمل تراكمي ومثابرة كبيرة وواعية، 
ويعتبر حزب »العدالة والتنمية« قد انحرف عن 
األحزاب اإلسالمية احلالية، ولكن انحراف احلزب 
كان واعيا وإيجابيا بكل املقاييس، وبتكتيك من 
قبل مهندس اإلس���تراتيجية التركية »أوغلو«، 
واملمارس���ات على أرض الواق���ع تبني ذلك بكل 

وضوح، ومن غير أي أجندة أخرى.
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من الديرة
أش���ار تقرير بثته 
البريطانية في  االذاعة 
الرابع من الشهر اجلاري 
ال���ى ان هن���اك حاالت 
كثيرة من التش���وهات 
اخللقي���ة للمواليد في 
مدينة الفلوجة العراقية 
والتي ش���هدت قبل 6 

س���نوات اش���تباكات دامية بني القوات االميركية 
وابناء املدينة كما ان ركام املباني املدمرة مت إلقاؤها 
في نهر الفرات املجاور للمدينة وعن حاالت التشوه 
ان هناك اطفاال ولدوا بعني واحدة وآخرين ولدوا 
بست اصابع في اليدين والرجلني وآخرين ولدوا 
برأس صغير وغيرهم برأس كبير وهذا يعني ان 
املدينة ملوثة مبخلفات اس���لحة مجهولة الهوية 
اال ان آثار هذه االسلحة ظهرت بشكل واضح على 
اطفال املدينة ناهيك عن حاالت كثيرة جدا ألمراض 

السرطان.
وهذه احلالة او ه���ذا املثال يقودنا الى حقيقة 
مخيف���ة يصعب علينا جتاهلها اال وهي احتمالية 
قيام حرب في املنطق���ة وما لهذه احلرب من آثار 
مدمرة على البيئة والتجمعات السكانية، فالتهديدات 
املتبادلة بني اط���راف النزاع قد تتحول الى حرب 
في اي حلظة بناء على االستراتيجية املالئمة لكل 
طرف على حدة واملشكلة ليست احلرب بحد ذاتها، 

بل ان اخلطر يكمن في 
االباحية التسليحية التي 
سيتم تغطية احلرب بها 
وهذا يعني ان التكهنات 
الى اس���تخدام  تقودنا 
محدود او شامل جلميع 
اس���لحة الدمار الشامل 
وهذه كارثة على املنطقة 
بأسرها فاألسلحة النووية لها القدرة على خلخلة 
شريط احلمض النووي لدى اإلنسان، األمر الذي 
يؤدي بدوره الى والدة اطفال مشوهني، األمر اآلخر 
هو ان التجارب النووية اثبتت بالدليل الدامغ ان 
االش���عة النووية لها القدرة على اصابة االنسان 
بسرطان الدم والعظام وغير ذلك من انواع السرطان، 
كما ان اطالق جرثومة او ڤيروس بني اطراف النزاع 
قد يؤدي الى انتش���ار وباء يكون له عقار مضاد 
ولكن الكارثة تكمن في اطالق ڤيروس او جرثومة 
مطورة ليس لها مضاد او عقار وبالتالي ستقوم 
هذه اجلرثومة او الڤيروس مبقام وباء الطاعون 
في العصور الوس���طى، والذي ادى الى وفاة ثلث 
سكان املدن االوروبية، ولتجنب هذه االحتماالت 
املرعبة علينا ان نض���م صوتنا الى صوت وزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح الذي ينادي 
بحل األزمة احلالية بالطرق الس���لمية، وكفى اهلل 

املؤمنني شر القتال.
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