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خطورة التركيبة السكانية

وعاد السودان العزيز

يجب حل م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية غري املعقولة،
والتي ت�سبب الكثري من امل�شاكل ،يف كثري من الدول
التي فيها تكون الرتكيبة ال�سكانية غري متوازنة بني
املواطنني والوافدين تكون هناك اج��راءات وحلول
ج��ذري��ة للحفاظ على الرتكيبة ال�سكانية.عندنا
بالوطن م�شكلة كبرية وتعترب �أك�بر دليل على �إن
احلكومة واملجل�س بعدان عن حل امل�شاكل التي تواجه
املواطنني والوافدين ،من �أهم امل�شاكل التي تواجه
الوطن الرتكيبة ال�سكانية والعمالة ال�سائبة الهام�شية
غري املدربة ،هناك الكثري من امل�شاكل االجتماعية
باختالف الثقافات بني املواطنني والوافدين وبني
الوافدين انف�سهم،الغريب ان احلكومة والربملان
يتحدثون عن هذه امل�شكلة،و�صلت الن�سبة اربعة
�أ�ضعاف بالن�سبة الى املواطنني وهذا يعترب �أمر ًا يف
غاية الأهمية ،فمتى تتدخل احلكومة واملجل�س حلل
م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية عندنا ،لقد �أ�صبح الأمر
خطري ًا جدا وهناك خلل كبري بالرتكيبة ال�سكانية
والن�سبة كبرية والفرق �شا�سع بني اعداد املواطنني
واملقيمني� ،أين احللول وتقارير اللجان واال�ستبيانات
ال�سنوية التي تعملها احلكومة منذ �سنوات طويلة
واحلكومات واملجال�س املتعاقبة تتحدث عن حلول
للرتكيبة ال�سكانية ،يف دول العامل املتطور واملتقدم
تكون هناك خطط طموحة ومتجددة لتطوير دولها وعمل
تنمية طموحة وم�ستدامة لرقي املجتمعات وراحة املواطن
ورفاهيته تقوم بعمل ا�ستبيان �أو اح�صاء لل�سكان لو�ضعه
يف خططها ال�سنوية لعمل البنية التحتية للمدن اجلديدة
وحت�سني اخلدمات التي تقدمها للمواطنني ويكون كل
اربع �أو خم�س �سنوات ليواكب الزيادة باملدن اجلديدة
امل�ستحدثة وعدد ال�سكان ،وعندنا تقوم احلكومة بتعداد
واح�صاء وا�ستبيان لل�سكان ويتم ر�صد مبالغ كبرية لعمل
اللجان التي تقوم بالعمل وهو بداية ملا ي�سمى باخلطة
اخلم�سيةاو الع�رشية او الثالثينة حتث املواطنني على
وجوب امل�ساهمة الفعالة وذلك الهمية االح�صائيات
الداعمة خلطط التنمية وبناء القدرات الوطنية وهي
مقولة ن�سمعها على طول من اغلب امل�س�ؤولني ولو
كانت هذه اال�ستبيانات واالح�صاءات دقيقة ملا �صار
احل��ال على ما عليه الآن من ت��رد يف جميع مناحي
احلياة من اال�سكان �إلى �صحة االن�سان والى التعليم
والبيئة والى املرور واالزمة االزلية يف ال�شوارع التي
يعاين منها جميع املواطنني واملقيمني ومعاناة
النا�س على الطرقات �صباحا وم�ساء ،عندما يتحدث
امل�س�ؤولون عن اال�ستبيان وعن التنمية يتحدثون
وك�أن بيدهم ع�صا �سحرية �أو احالم وردية ولكن الواقع
غري ذلك متام ًا ،واكرب دليل كم عدد االح�صاءات التي
اقيمت على م�ستوى الدولة منذ �سنوات طويلة،وكم
ن�سمع عند كل اح�صاء عن التطوير والتنمية وخطط
لتح�سني اخلدمات للمواطنني وينتهي االح�صاء وال
يرى املواطن �أي �شيء ملمو�س ولكن على الورق فقط
مع اال�سف ،لو كان لدينا خطط �سليمة ملا و�صل احلال
الى ما نحن فيه الآن ،املواطن �أ�صبح الرقم االقل يف
الن�سبة لعدد املقيمني على ار�ض الكويت وملا �صارت
الن�سبة وا�صبحنا اقلية يف جمتمعنا مع الأ�سف ،ومن
يرى امليزانيات ال�ضخمة التي تقر منذ �سنوات ومن
احلكومات املتعاقبة ،لكن مع الأ�سف االجناز قليل
وكثري من امل�شاريع معطلة ومل تر النور واذا �أقرت
تكون فرتة االنتظار طويلة وغري منطقية ،حتى ان
احلكومة مرتددة يف تقدمي الأولويات التنموية واذا
قدمتها تكون ان�شائية فقط ال غري ،دائما نتحدث كثري ًا
ونعمل قلي ًال ،لهذا ت�أخرنا عن الركب ومن يرى تطور
دول املنطقة وبع�ض دول العامل الفقرية يتح�رس على
حال املواطن والتنمية التي توقفت منذ �سنوات طويلة
مع الأ�سف.

اليوم ال�سابع ع�رش من اغ�سط�س  ،2019عر�س
عربي يقام يف ال�سودان العزيز ،هذا اجلزء
الغايل علينا جميعا كعرب احرار ن�سعى الى
توحيد الكلمة ور���ص ال�صفوف حتت راية
عربية خمل�صة �إ�سالمية م�ؤمنة تعطي حقوق
كل املكون الوطني لأي قطر عربي من املحيط
الى اخلليج ال فرق بني طائفة و�أخرى ،الكل
حتت �سقف القانون والد�ستور والعدالة
االجتماعية مت�ساوون لهم كامل احلقوق
وعليهم كامل الواجب الوطني نعم اليوم هو
عر�س وف��رح عربي عندما ي�صحو ال�سودان
منتف�ض ًا لعروبته يقف يف مقدمة ال�شعوب
العربية ي�ؤدي واجباتها القومية بكل عزة
وافتخار ف�أه ًال و�سه ًال بال�شقيق الأ�سمر الذي
كم كنت ادعو الله ان يجمع �شملنا وال يفرقنا
لكي ال نكون حتت مق�صلة املرتب�صني بالأمة
العربية وتاريخنا امل����شرف ،نعم عاد
ال�سودان الى احل�صن العربي ب�سالم واتفق
الفرقاء على منهج وطني واحد فيه اخلري
لالمة العربية وال�شعب ال�سوداين العزيز
وال اريد ان انظر �أبد ًا الى الأيام اخلوايل التي
�أخذت �أ�شقاءنا يف ال�سودان الى مفرتق ا�سود
مظلم �سرتنا الله من �آخرته وحفظ ال�سودان من
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اإلرهاب والذباب اإللكتروني
الوقوع يف قاع امل�ستنقع املخطط له من قبل
�أعداء االمة فتلك الأيام احلالكة الظالم عرفها
الأ�شقاء يف ال�سودان احلبيب ومل تنطل عليهم
لعبة االعداء و�أمانيهم اخلطرية التي و�أدها
ابناء ال�شعب ال�سوداين احلر فكانت ال�صحوة
العربية التي غمرت ال�سودان كله وانت�رص
ال�شعب على الباطل و�ضحك اجلميع على
ه�ؤالء املرتزقة الذين �أرادوا بنا �رش ًا فاحلمد
لله العلي على ما قدر لنا من خري وا�س�أله
بكل ا�سم عظيم من �أ�سمائه �سبحانه وتعالى
ان يحفظ امتنا العربية والف�أل ب��إذن الله
قريبا للعراق العظيم واليمن ال�سعيد وليبيا
ولبنان و�سورية اللهم يا من بيدك مقاليد
احلكم احفظ اوطاننا من �رش الدخالء االعداء
الذين يريدون بناء وبعقيدتنا ال�سمحاء
ال�رش وان�رصنا عليهم واجعل كيد اعدائنا يف
نحورهم و�أخزهم وال تدع منهم على الب�سيطة
من ال يخافك وال يرحمنا اللهم احفظ قياداتنا
العربية وايدهم بن�رصك واهدهم الى احلكمة
والعدل وال�صالح اللهم امني يا رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على ر�سول الأمة حممد بن
عبدالله وعلى �صحبه واله ومن تبعهم الى
يوم الدين ،اللهم �آمني.

تجارب
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حماية المنافسة يفزع لسلة الميد

بعد جتاذبات �سوق ال�سمك والإ�رضاب من قبل
ال�صيادين لعدم ر�ضاهم عن �سعر «با�سكت»
امليد جاءت «التجارة» ب�أجهزتها املتهالكة
لتت�صدر امل�شهد الإعالمي يف حادثة الأ�سماك
مع العلم ب�أن التاجر ايقن �أن هذه الأجهزة
جم��رد �شكل وال متلك ق��رارا حازما ين�صف
امل�ستهلك بل هي �أجهزة �صورية تظهر لل�شو
وبعدها تعود �إلى جحورها ليعبث التاجر
كما ي�شاء دون ح�سيب �أو رقيب .
بينما كنت �أتناول هذا املو�ضوع يف «تويرت»
وردين ات�صال من �صديق عزيز وهو الأ�ستاذ
نايف الع�سكر احد الرجاالت الذين ربطني
معهم العمل الوطني يف م�سرية اجلمعيات
والق�ضايا العمالية حيث ك��ان يف نقابة
اجلمارك �آن��ذاك  ..و�أخ�برين ب�أنه يف ربوع
باري�س يق�ضي �إجازته ال�صيفية وبعد تبادل
الرتحيب فاحتني مبو�ضوع تغريداتي التي
كانت حول مو�ضوع �سوق ال�سمك  ..و�أخربين
بانه تبو�أ من�صب م�ست�شار قانوين يف جهاز
حماية املناف�سة وقال يل ان هذا املو�ضوع من
�صلب عمل جهاز حماية املناف�سة وان اجلهاز
الآن ب�صدد مبا�رشة عمله جتاه هذه الق�ضية
التي �أثقلت كاهل املواطن وهناك عدة قرارات

قلم كويتي

شكراً يا السعودية

مقاالت

�سيتخذها هذا اجلهاز ومن ابرزها مقا�ضاة
كل من تالعب يف الأ�سعار ومل ميتثل لقوانني
«التجارة» وان للجهاز �أحقية قانونية و�صفة
�ضبطية ق�ضائية حتيل من يتالعب يف الأ�سعار
ال�سوقية لكل منتج ،فاملناف�سة يف الأ�سواق
متاحة للجميع لذلك ف��إن هناك حزمة من
التعديالت على رخ�ص ال�صيد لتكون هناك
مناف�سة ت�صب يف �صالح امل�ستهلك .
يف حقيقة الأمر كانت �إجابتي له ب�أنني اثق بك
يا بوع�سكر ولكن ثقتي بتحرك وزير التجارة
كثقتي يف بعد الدوري عن العربي فالكثري من
الأحداث امل�شابهة تناولناها مع وزيركم دون
جدوى فوزيركم عبقريته الإعالمية ال مثيل
لها وهو ميتاز ب�إبر البنج ولكن ال �شيء على
ار�ض الواقع .
ووعدين بوع�سكر بانه بعد عودته للبالد راح
يعزمني على فنجان قهوة يف مكتبه الفاخر
بجهاز حماية املناف�سة الكائن يف برج احلمرا
يف احد الأدوار ال�شاهقة لنطلع على �أهم ما
�سيقوم به هذا اجلهاز الأ�شبه باال�سد الذي ال
�أنياب له وبعدها �سيكون لنا مقال �آخر لأثبت
لكم ثقتي يف �صديقي الغايل بوع�سكر وما
�سيقوم به اجلهاز بالتف�صيل .

وضرورة المكافحة

ندرك جيدا ب�أن هناك مراكز و�إدارات و�أق�سام ًا منظمة ذات
تقنيات عالية تدار على م�ستوى دويل لت�صفية وتنظيم
ح��رب �إلكرتونية قريبة من الواقع الأليم واملليء
بالنفاق والكذب مل�صلحة �أنظمة ت�سعى للفتنة واحلرب
�ضد اال�ستقرار والأمن وال�سالم.
وعلينا �أوال تعريف م�صطلح «الإره���اب الإلكرتوين»
وهو يعني القيام بهجمات �ضد احلا�سبات �أو ال�شبكات
�أو املعلومات املخزنة �إلكرتونيا وت�ستهدف االنتقام
�أو ابتزاز احلكومات �أو ال�شعوب �أو املجتمع الدويل
ب�أ�رسه والت�أثري فيها لتحقيق �أهداف �سيا�سية �أو دينية
�أو اجتماعية معينة  ،ويعتمد الإرهاب االلكرتوين على
ا�ستخدام الإمكانات العلمية والتقنية وا�ستغالل و�سائل
االت�صال وال�شبكات املعلوماتية من �أج��ل االبتزاز
والتخويف والرتويع و�إحلاق ال�رضر �أو التهديد.
وقد �شعر العامل ب�رضورة مكافحة الإرهاب الإلكرتوين
بجدية بعد حادثة هزت العامل ب�أ�رسه ،الأمر الذي دفع
العديد من الدول �إلى توقيع على االتفاقية الدولية الأولى
ملكافحة الإرهاب واجلرائم املعلوماتية يف «بوداب�ست»
عام  2001بعد الهجمات التي �رضبت الواليات املتحدة
يف � 11سبتمرب حيث وقعت  30دول��ة على االتفاقية
الدولية الأولى ملكافحة الإجرام عرب الإنرتنت وت�شكل
تلك املعاهدة التي ا�ستغرق العمل على �صياغتها �أربعة
�أعوام الأداة القانونية الأولى امللزمة يف �إطار الإنرتنت
يف وق��ت الق��ت االتفاقية �أعنف االنتقادات من بع�ض
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التي تزود االت�صال بالإنرتنت
فو�صفت ب�أنه «قاتل احلريات وي�شجع مذهب التدخل
وي�سهم يف احلقبة اجلديدة من املراقبة العامة»!
وبعد تداول مفهوم «الإره��اب الإلكرتوين» و�رضورة
املكافحة الدولية ظهرت �أدوات ومفاهيم �أخرى
لها عالقة كبرية بالإرهاب العاملي ومنها «الذباب
الإل��ك�تروين» املنظم يف �شبكات ومواقع التوا�صل
االجتماعي وهي و�سائل و�أدوات تعرب عن ا�ستخدام
احل�سابات الوهمية مبن�صات وو���س��ائ��ل وقنوات
التوا�صل االجتماعي بكثافة ت�صل �إلى جتيي�ش وا�شعال
حرب الجتاه يراعي م�صالح اجلهة املمولة للإرهاب،
فـ«الذباب» و«الإره��اب» االلكرتوين مفهومان لق�صد
وه��دف واح��د ويتطلب تن�سيقا دوليا للو�صول �إلى
طريقة �رشعية ووا�ضحة متنع عمل و�أن�شطة احل�سابات
الوهمية عن اال�ستمرار  ،فعمليا «الذباب الإلكرتوين»
ال يعد م�صدرا للم�ضايقة واالزعاج يف ن�رش ال�شائعات
والف�ضائح وال�رضب و�إمنا تعدى �إلى م�ستوى حيث
�أ�صبح ظاهرة ا�ستقطبت ال�شعوب و�أقلقت احلكومات
يف خمتلف دول العامل فهو ي�شكل تهديدا مبا�رشا
وخطريا لل�سالم والأمن ومعاداة االن�سان.
فال يعد متويل الإرهاب وجتنيد الإرهابيني يف خمتلف
بقاع العامل وحده العالمة الوحيدة والفارقة لنقل
احلذر يف التعامل الإلكرتوين و�إمنا بعد انت�شار من�صات
التوا�صل االجتماعي والطفرة الكبرية والهائلة يف
ا�ستخدام التطبيقات واملواقع االجتماعية كان التوتر
والقلق حيث انت�شار الأفكار وال�شائعات والأخبار
واملعلومات غري ال�صحيحة التي ي�ستخدمها الذباب
االلكرتوين يف الهجوم والدفاع و�صوال �إلى الإرهاب
االلكرتوين يف ن�رش ر�سائل وم�شاركات حتر�ض على
الكراهية والعنف والقتل والت�صفية.
لذلك كانت املطالبة ب����ضرورة وق��ف عمل الذباب
الإلكرتوين بعد مكافحة الإره��اب العاملي والتن�سيق
للو�صول �إلى نقاط وفوا�صل وترتيبات متنع امل�ستخدم
املجهول البيانات يف التوا�صل وممار�سة الأن�شطة
االلكرتونية وهذا ما نحتاجه يف الوقت احلايل.

بكل صراحة

جاسم الرميضي

الجازي طارق السنافي

jassem112@hotmail.com

atsenafi@gmail.com

يعترب عام 1440هـ من �أجنح الأعوام بالن�سبة
للحج  ،وللأمانة من �شخ�ص حج هذا العام
ر�أيت اجلهود اجلبارة ب�أم عيني من ال�سلطات
ال�سعودية متمثلة برجال الداخلية ورجال
الدفاع املدين و املتطوعني بكل مكان بقمة
التنظيم واالن�ضباط وح�سن اخللق وجميل
االبت�سامة وال يتوانون يف م�ساعدة املحتاج
واالر�شاد لكل احلجاج .
ف�تراه��م ك�أنهم خلية نحل ن�شطة  ،فهذا
ير�ش املاء البارد على احلجاج ليخفف من
احل��رارة ,و�آخ��ر يهف بورقة على احلجاج
مف�ض ً
ال �أن يعني احلاج على نف�سه !
و�آخ��ر ي�شجعك ويدعو لك ب ��أن يتقبل الله
عملك  ..فما ر�أيته هو قمة االخالق من �شباب
اململكة اال�شقاء .
وكذلك يح�سنون دخول احلجاج لأداء املنا�سك
مثل اجلمرات وعرفة والطواف فيغلقون الطرق
التي �ستزدحم لكي ال يحدث مكروه للحاج
 ،وكذلك ين�سقون �إدارة الدفاع املدين مع
ر�ؤ�ساء احلمالت متى ي�أتون ومتى ين�رصفون
حتى ال يحدث التزاحم والذي ي�ؤدي الى ما ال
حتمد عقباه.
وللأمانة قطار امل�شاعر فكرة جبارة ومنظمة
�سهلت على احلجاج التنقل وعدم االزدحام
و�أداء املنا�سك بنظام «وان كانت لدينا
مالحظة ب�سيطة وه��ي يرجى و�ضع مراوح

كبرية فوق �أماكن انتظار القطار لتحل م�شكلة
احل��رارة العالية والرطوبة كما حدث ملا
نفرنا من عرفة الى مزدلفة» .
ومن �أجمل الأفكار ما ر�أيته بهذا العام �أن
الطرق القريبة من امل�سجد احلرام مغلقة فقط
توجد با�صات تابعة ل�رشكة �سعودية ت�أتي
وتنقل احلجاج من �أماكن تبعد عن امل�سجد
احلرام ب�ضعة كيلومرتات وهي ال تتوقف 24
�ساعة ما ي�سهل للجميع الو�صول للحرم دون
اختناقات مرورية وت�سهل و�صولك للحرم
واخلروج منه للرجوع لل�سكن .
واختم كالمي ,مثلما ا�ستقبلونا باالبت�سامة
وال��ورود يف البداية كذلك ودعونا الع�سكر
املنظمني ملنا�سك احلج بال�شيالت والدعاوى
الطيبة وحتمد الله على �سالمتنا لأدائنا
منا�سك احلج .
ف�شكر ًا ملقام خادم احلرمني ال�رشيفني ولإمارة
مكة املكرمة ولوزارة الداخلية ووزارة احلج
والعمرة وادارة الدفاع املدين وجميع من
�ساهم بنجاح حج ,1440ونقول لهم :جزاكم
الله خري ًا و�أثابكم على عملكم اجلبار .
نك�شة :
بعد جناح ال�سعودية يف خدمة حجاج بيت
الله  ،ال ع��زاء ملن يفكر يف تدويل احلج
و�إثارة املو�ضوع !

الفرق بيننا وبينهم ...

�أ�صبحت امل�ساجد واجلوامع اليوم
تبنى اكرث من املدار�س واملراكز
الثقافية واملكتبات و�ست�صبح اكرث
ع��ددا من امل��ن��ازل يف امل�ستقبل
رمبا ...فاليوم هناك ما اليقل عن
 6م�ساجد يف كل منطقة �سكنية،
حتى ان بع�ض املناطق تعدت
اع��داد امل�ساجد فيها عدد القطع
ال�سكنية ،فعلى �سبيل املثال و�صل
ع��دد امل�ساجد يف منطقة مبارك
العبدالله  ،8يف حني عدد القطع
ال�سكنية  3فقط!
فنحن نتفوق ببناء ال�رصوح
ال��دي��ن��ي��ة ون�ت�راج���ع يف بناء
املدار�س واجلامعات العلمية ،لو
كانت هذه اعداد خمتربات ومراكز
تربوية وتعليمية لكان حالنا
اف�ضل بكثري.
ف��ف��ي اخل�����ارج جن���د �أن اع���داد
امل��دار���س تفوق اع��داد الكنائ�س
او املعابد لأنهم على يقني ب�أن
العلم يرتقي بالإن�سان ،فما فائدة
عباد من دون علم؟ حتى ان بع�ض
امل�ساجد ا�صبحت م�أوى للهاربني
واخلارجني عن القانون وا�صحاب
االق��ام��ات املنتهية ،وينت�رش

املت�سولون ام��ام هذه اجلوامع
بحجة ا�ستغالل النا�س وبحجة
ا�ستغاللهم لفقرهم.
ف��ن��ح��ن ن���رك���ز ع��ل��ى امل��ا���ض��ي
والآخ��ري��ن ،والآخ���رون يركزون
على امل�ستقبل ،نحن نركز على
املظاهر اخلارجية وهم يركزون
على الإن�سان من الداخل ،نحن
ن��ب��ن��ي ال�����ص�روح وه���م يبنون
الإن�سان ،نحن نخرج املتع�صبني
وال��ع��ن����صري�ين وه���م يخرجون
العلماء ،نحن ن�ستخدم وهم
ي�����ص��ن��ع��ون ،ن��ح��ن ن��ن��ام وه��م
يعملون ،الفرق بيننا وبينهم
كبري جدا ولن ن�صل لهم اال عندما
نبني االن�سان ونركز على احلا�رض
ب��د ً
ال من الرتكيز على الآخ��رة،
نبني ال�رصوح العلمية واملراكز
الثقافية ومدار�س اخالقية بدال من
م�ساجد تخلو من امل�صلني.
عندما يكون ال��ف��ارق ب�ين بلدك
وبني �أفقر دول يف �أوروبا مئة عام
أنت بحاجة لبناء
من التطور ،ف� َ
مدر�سه يف بلدك ولي�س م�سجد ًا يف
�أوروبا».
 -وديع من�صور.

