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Waha2waha@hotmail.com 
ذعار الرشيدي

شكراً أحمد احلمود
اآلن ومبا أن الشيخ أحمد 

احلمود خرج من احلكومة، 
فيمكن لي ببساطة أن 

أشكره بالقدر الذي يوفيه 
حق عمله، واألهم انه سبق 
لي انتقاده وانتقاد وزارته 

في اكثر من 20 مقالة 
كانت اغلبها موجهة ضد 

أدائه خالل مواجهة أحداث 
احلراك الشبابي.

واآلن، ومبا انه عاد مواطنا، 
أجد انه من املناسب ان أذكر 

األثر الذي تركه احلمود 
كوزير للداخلية خالل 
عامني حالكني سياسيا، 

وفي أصعب وأدق مرحلة 
سياسية مرت بها البالد 
خالل فترة العامني التي 
تسلم خاللها مهام عمله 

في وزارة الداخلية، الوزارة 
التي حاولت احلكومة 

وضعها في وجه املدفع 
للتصدي للحراك السياسي.

لن اطرح مقارنات بني 
احلمود كوزير للداخلية 

وغيره ممن سبقه من 
الوزراء، لكن من اجلدير 

ذكره ان »شخصية« 
احلمود وطريقة تعاطيه مع 
احلراك كانتا سببا رئيسيا 

في مرور كثير من تلك 
األحداث على خير، وبأقل 

قدر من األضرار على 
البلد، خاصة انه رفض، 

وأقول رفض وأكرر رفض، 
استخدام قوة غير مبررة 

وغير الزمة في مواجهة 
كثير من تلك املسيرات، 
نعم حصلت جتاوزات 

خالل تلك املواجهات، وال 
ميكن إنكارها وال يزال 
اليوتيوب شاهدا عليها، 

وأدين من قبل اغلب 
مؤسسات املجتمع املدني 

والناشطني، وسجلت كذلك 
عدد من التجاوزات ضد 
رجال االمن في عدد من 
تلك املسيرات، التي كانت

وال تزال محل إدانة 
من اجلميع، لكن تلك 

املواجهات، وكما ذكرت، 
مرت بأقل قدر من اخلسائر 
على البلد، ولو حصلت تلك 
االحداث في عهد شخصية 
أخرى غير احلمود لكانت 
النتيجة كارثية، والنقسم 

البلد وتعمقت األزمة 
وحتولت الى جرح غائر 

ال يندمل.وهذا لم يحدث، 
والسبب ان احلمود، 

وخالل اغلب تلك االحداث، 
كان »سيد قراراته« في 

رفض الدخول في مواجهة 
متوسعة مع املتظاهرين.
وخالل تلك االحداث لم 

يسلم احلمود من انتقادات 
املعارضة، وال من انتقادات 
احلكوميني واجلناح املضاد 

للمعارضة، ومع هذا بقي 
ثابتا على قراره بأال يدخل 

في مواجهة شاملة غير 
مبررة مع اي طرف ضد 
طرف آخر، فكان قراره 

مبنزلة نزع لفتيل أزمات 
متتالية، مفضال التعامل مع 
األحداث وفق قواعد»روح« 

القانون، نائيا بذلك عن 
دخول »الداخلية« كطرف 

في الصراع السياسي، وهو 
ما حصل ومت حتى آخر 

مسيرة.
توضيح الواضح: شكرا.. 

أحمد احلمود.
* توضيح األوضح: لن 
نقول خسرت املنصب، 

بل خسرت احلكومة 
وباعتذارك وزيرا يصدر 
قراره من »رأسه« سواء 

اتفقنا أو اختلفنا.

kalematent@gmail.com
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هيا علي الفهد

ريانة المشاري- الرياض

لم يكن هذا العام موفقا فيما 
عرض من مسلسالت سواء 
كانت خليجية أو عربية في 

هذا الشهر الكرمي، رمبا ملعرفة 
الغالبية بأن كل ما يعرض فيه 
يتابع، لم جند عمال فنيا يشد 

أو يلفت االنتباه أو يتحدث عنه 
املشاهد بشيء من االنبهار، هل 

هي الثقة العمياء بالنفس، العجلة 
في بعض األعمال، التفكير 

مبنطق التجارة ال الفن، لغرض 
االنتشار أو البقاء في الساحة 

الرمضانية؟ قد تكون هناك 
مجموعة من األسباب املتعددة 
واملختلفة، بالرغم من األسماء 
الكبيرة ذات الثقل الفني فيما 

عرض من مسلسالت.
أحيانا قد تتفوق القصة ولكنها 
تخبو ألسباب أخرى، قد يقوى 
أداء الفنان لكنه يضيع بضعف 
احلوار وتكراره بشكل مناقض 
ملا سبق أن قيل، قد يكون هناك 

بطل أوحد حمل على كتفه وحده 
عبء العمل، قد يتم إبراز ممثلة 

جميلة على حساب املوهبة 
والعمل واآلخرين، حتى الكبار 
لم يوفقوا ولم تظهر موهبتهم 
وال إمكانياتهم أو تأثير اخلبرة 
على العمل الفني، حتى الذين 

أشادوا بأبو املاليني أشادوا 
بالعمالق بو عدنان ال فيما 

يخص القصة أو احلوار الذي 
يناقض نفسه في مواقع عدة، 

لن أغوص في النقد الفني 
أكثر فما أنا إال متابع لي وجهة 

نظري اخلاصة لكن ما أردت 
الوقوف عليه هو اإلحباط الذي 

عاشه منتظر األعمال الفنية 
الرمضانية.

اجلانب احملوري في املقال هو 
تشابه أحداث بعض األعمال 

مع حياة الفرد، تقول إحداهن 
إن أحد املسلسالت كأنه يحكي 
قصتي، في شخوصه وحوادثه 

وحواره مع ما مررت به 
وعايشته فعليا، 

ما القصص إال جتارب حياتية 
يعيشها أحدهم بصورة أو 

بأخرى فيجد نفسه ينشد إليها 
ليلقي معاناته ويتلمس حلول 

مشكلته، هذا دور الفن الهادف 
وتلك رسالته السامية، الوقوف 

عند الظاهرة بصورة عالجية 
منطقية سليمة يوجد لها حل 
صحيح يخرج صاحب الشأن 

من انهياره أو تخبطه دون 
شعور مبجرد متابعة بعد أن 

تدرس املشكلة في العمل وفق 
املنطق العلمي السليم.

مع هذا، مجرد سعي اجلميع 
للتفاني يشكرون، ومع عودة 

كبار الفنانني للشاشة الرمضانية 
يسعدون القلوب، وبطلة 

احملبوبني من الفنانني نتمنى 
للكل التوفيق واالستفادة من 

سقطات هذا العام. 

من حكمة اهلل وقدرته أن خلق 
الغيب وتفرد بأسراره وحسن 

تدبيره، نعيش اليوم وجنهل الغد 
ونعيش اللحظة، وجنهل ما بعد 

اللحظة.
لو تأملنا خالل مراحل حياتنا 

املختلفة وتفكرنا في كل االماني 
التي كنا نسعى جاهدين مقاتلني 

للحصول عليها ومينعها اهلل 
عنا، جند ان اهلل انعم وأكرم 
وأجود علينا بفضله منع عنا 

الشر واجزل بالعطاء وعوضنا 
الصبر وضاعف لنا األجر.

للغيب حكمة وحكمة عجيبة 
ولو تفكرنا فيه حق التفكر 

لبقينا العمر بأكمله نشكر اهلل 
على نعمه قال تعالى: )وعسى 

أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر 
لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون(، 

سورة البقرة )216(.
في كل يوم وكل حلظة ونحن 
نعيش احداث االمة ارى حكمة 

اهلل وأسرار غيبه، طال بالء 
سورية حلكمة عظيمة وفرج 
كبير ونصر عظيم ال محالة، 

اختلف اخواننا في مصر 
ليتحدوا ويجتمعوا ويجسدوا 

لنا اعظم االمثلة على عظمة هذا 
البلد.

ونحن في اخلليج العربي ليتنا 
نفهم كم نحن بنعمة عظيمة 
تشكر وحتمد، األمن واألمان 
نعمتان ال تقدران بثمن، وال 

تعوضان مبال الدنيا ومظاهرها 
الزائلة.

نطالب باإلصالح والتغيير 
والتحسني لكن ليس على حساب 

نعمة االمن واألمان، نتحاور 
ونختلف ونتفق لكن نتوحد عند 

حب الوطن واخلوف على امنه.
رسالتي لكل من يزرع الفتنة 

ويجاهر بها نحن أحفاد املوحد 
عبد العزيز رحمه اهلل، ال نخون 
عهده وال نضيع جهده وأرواح 

األبطال املوحدين ال تضيع هباء.
همسة شعرية: يا وطنا يا طموح 
اللي متنى انت منا ومن تنكر لك 

ما هو منا )مقتبس(.
ودمتم ودامت اوطاننا بأمن 

وأمان وخير وفير.

حياتنا والفن

على العهد نبقى

كلمات

مجرد رؤية

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا يقضي بإلغاء سكن 
الطالبات في القاهرة وقد أبلغت بالفعل جميع الطالبات 
بضرورة إخالء السكن في بداية شهر سبتمبر 2013!
سألت الصديق أبو عبداهلل وهو والد إحدى الطالبات 

املقيمات في السكن عن سبب هذا القرار، فقال 
»فوجئنا حقيقة بهذا القرار وفوجئنا أكثر بتوقيته فال 
ميكن بأي حال من األحوال جتهيز سكن في هذه املدة 

القصيرة خاصة في ظل األوضاع غير املستقرة في 
القاهرة والتي ال تخفى على أحد«، ويكمل بو عبداهلل: 
»كيف لي أن أسافر اآلن إلى القاهرة؟ وكم من الوقت 

سأحتاج للبحث عن سكن مناسب وقريب من اجلامعة؟ 
ومتى ميكنني أن أقوم بتأثيث السكن اجلديد؟ وكيف 

ميكنني أن أجوب شوارع القاهرة وأغلبها شبه 
مغلق؟!«.

ال أعلم حقيقة من صاحب هذا القرار، وال يهمني أن 
أعرف، وال أدري إذا كان الوزير أو وكيل وزارة التعليم 

العالي على علم بهذا القرار املتسرع أو ال! الوضع 
األمني احلالي في القاهرة غير مستقر والشوارع 

شبه مغلقة بسبب احلراك الدائر هناك واملرور شبه 
مشلول، وكل هذه الصور لم تثن املسؤول عن إصدار 

هذا القرار الغريب وغير املدروس.
أين تذهب أكثر من 50 طالبة في ظل هذه الظروف 
األمنية وهذه األجواء؟ وكيف يتسنى لهن في هذه 

الفترة الوجيزة إيجاد سكن بديل؟ كيف سمحت 
الوزارة أصال بإصدار هذا القرار املتسرع؟ وما 

األسباب التي دعت إلى إلغاء السكن؟! أسئلة كثيرة 
نوجهها ملعالي الوزير علنا جند الرد املناسب وفي 

أسرع وقت!
٭ القصد: »اللي إيده في املاي مو مثل اللي إيده في 

النار«، نتمنى من معالي وزير التربية ووزير التعليم 
العالي إعادة النظر في هذا القرار ومراعاة ظروف 

الطلبة وأولياء أمورهم، وإن كان البد فلتعط الطالبات 
فرصة كافية لترتيب أوضاعهن في ظل ظروف نعلم 

جميعا صعوبة تنفيذ القرار فيها حاليا.

http://www.ahmadalkhateeb.blog.com
أحمد طاهر الخطيب

سكن الطالبات 
في القاهرة

القصد

mw514@hotmail.com
د. محمد القزويني

أشهر عدة مضت دون أن نسمع شيئا عن وزارة 
الشباب التي أنشئت برغبة سامية وليس لشعور 

احلكومة بضرورة وجودها وفجأة تخرج لنا وكيلة 
الوزارة بحديث مسهب عن آمال مبهمة ومشاريع 

هالمية تعتزم الوزارة تنفيذها دون أن جند تسمية 
محددة حتى ملشروع يجري اإلعداد لتنفيذه.

ومن حتليل حديث السيدة الوكيلة مع الشباب الذين 
التقت بهم ودعوتهم للتقدم بافكارهم ومقترحاتهم 

يتبني لنا ان الوزارة ال متلك رؤية محددة ملا ينبغى 
ان تقوم به او ما هي املجاالت التي يجب ان تتحرك 

فيها وامتنى ان اكون مخطئا فيما قلت. وجود الشيخة 
الزين الصباح على رأس اجلهاز التنفيذي يجب أن 
يكون مكسبا لهذه الوزارة كون الزين وحسب ما 

هو منشور من سيرتها الذاتية قد ساهمت في أعمال 
وأنشطة شبابية وبالتالي فهي تعرف ماذا يجب أن 
يعمل للشباب الكويتي مبجموعه وما يحتاجونه. 

رمبا يكون مرد سكون الوزارة وصمتها الى انه قد مت 
حتديد مساحة معينة لوزارة الشباب كي تتحرك فيها 
وإطار ال ينبغي ان تتجاوزه وهذا وان كان عذرا لعدم 
تقدمي الوزارة أي شيء في مجال اختصاصها إال انه 
ليس غريبا عن التفكير الرسمي مباهية تخصصات 

مؤسسات الدولة واكتفاء تلك املؤسسات بتقدمي 
احلد األدنى من العمل واملبادرات وتنفيذ املهام درءا 

للمؤاخذة واالنتقاد.
لقد اطلق الشباب في مؤمترهم األول عنوانا واسعا 

عريضا عن تطلعاتهم وقدموه مكتوبا ومسموعا 
ومقروءا للوزارة ووعدت الوزارة بتشكيل مجموعات 

التنفيذ ولم نسمع شيئا غير ذلك ويجري احلديث 
اآلن عن مؤمتر اخر، فهل عمل الوزارة ينحصر في 

إقامة مؤمترات الكالم مع ترك التنفيذ ألشباح قد 
يخلقون من الهواء؟

لتعلن الوزارة صراحة عن إفالسها ملعرفة ماهية 
وظيفتها وحينها نتقدم وبكل رحابة صدر لها ببعض 
األفكار التي جتعلها مشغولة على األقل ملدة عام كامل 

كي تتضح لها الرؤية. فهناك الكثير من العمل الذي 
يتعني على الوزارة أن تقوم به ولعل أول تلك األمور 
هو معرفة مصير كثير من املراكز التي حتمل اسم 
الشباب ومدى ضرورة ان تبسط الوزارة إشرافها 

عليها وكذلك ما هو دور الوزارة في مجال الرياضة؟ 
وأمور أخرى كثيرة لست اآلن في مجال تقدمي 

املشورة للوزارة بشأنها لكن كل ما أريد أن أقوله أن 
على الوزارة أن تسير بتسارع اكثر لتحتوي الشباب 

وتقدم لهم شيئا نافعا مفيدا.

إفالس 
وزارة الشباب!

باليراع

tareq.86@windowslive.com - @tareq_al_freah
طارق الفريح 

املشهد املصري في الوقت 
الراهن يتسم بالفوضى وتصلب 
املواقف، فالكل يرغب في فرض 

السيطرة وسحق اآلخر، متاما 
كما فعل حزب احلرية والعدالة 

فور وصوله إلى احلكم عن 
طريق انتخابات دميوقراطية 
وشرعية، ورغم اختالفي مع 

سياساته وطريقة إدارته لشؤون 
الدولة إال أنه يجب أال نغفل 
شرعيته وأيضا مطالب تلك 

احلشود الكبيرة التي خرجت 
ضده، فمصر للجميع وليست 

محتكرة لفئة معينة.
في خضم هذه الفوضى والفتنة، 
فتحت أبواب من اخللف سهلت 

الدخول للمتربصني مبصر 
والساعني إلى العبث بشرعيتها 

وإجهاض ثورتها، فكلنا يعلم 
أن هناك الكثير من الدول في 
العالم العربي لديها فوبيا من 

الربيع العربي واحلرية، وأيضا 

هناك من لديه مسبقا فوبيا من 
األحزاب الدينية )رغم اختالفي 

معها(، لذلك كانت الفتنة املصرية 
فرصة عظيمة لهم ومكنتهم من 

الوصول إلى غايتهم في دعم 
تيارات معينة وإسقاط تيارات 
أخرى والضحية هو الشعب 
املصري وثورته، لذلك كان 

من األولى على حزب احلرية 
والعدالة أن يقطع الطريق أمامهم 

ويحسن من مساره ويتعامل 
مع الواقع ويسحب فتيل األزمة 

بعمل استفتاء شعبي يرتضي 
له اجلميع ويحدد إما الدعوة 

النتخابات مبكرة أو استمرار 
فترة حكمه، أو أن يوافق على 

التنحي والدعوة النتخابات 
مبكرة وينزل بثقله كما البقية، 

فباعتقادي أن هذين احللني 
وخصوصا األول كانا األمثل 

في تلك املرحلة، ولكن لألسف 
تصلب حزب احلرية والعدالة 

مبوقفه ضد حشود كبيرة 
من املعارضة متصلبة أيضا 

هي األخرى في مواقفها وهذه 
النتيجة، أجهضت الثورة في 

مصر وعادت للحكم العسكري 
من جديد وبدعم من قتلة احلرية 

والدميوقراطية.
كلمة أخيرة: األزمة املصرية 

رغم سيئاتها إال أنها كشفت لنا 
الكثير من األسرار وأسقطت 

أقنعة التيارات الليبرالية 
والعلمانية في اخلليج، فهي 

تيارات تؤمن باحلرية في 
مواضع وتكفر بها في مواضع 

أخرى، متاما كما التيارات 
الدينية، فمشكلتنا احلقيقية 

التي يجب أن نعاجلها كي 
ننعم بالسالم والوئام والتقدم 

والنجاح هي االنتقائية 
في الطرح، غير ذلك فعلى 
مجتمعاتنا العربية وربيعها 

السالم.

مصر.. ضحية 
االنتقائية

رؤى


