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نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية بني 
عامي )1996 ـ 2003( حتما ليس هو وزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد اليوم، فعمق التجربة السياسية 
والنضج في التعاطي مع كل امللفات وحتى طريقة 

الظهور اإلعالمية وانتقاء املفردات في التصريحات، 
بل وحتى العمل في إعادة الهيكلة في الوزارة، 

كلها مختلفة بني هاتني احلقبتني اللتني تولى 
فيهما حقيبة الوزارة مع فارق الظروف السياسية 

والداخلية. 

>>>

ففي احلقبة األولى لتولي اخلالد مهام وزارة 
الداخلية كانت البالد متر بأهم وأخطر الفترات 

سواء خارجيا أو داخليا فمن احلربني األميركيتني 
في املنطقة مرورا بحوادث اإلرهاب املتعددة 

وانتهاء بقضايا املخدرات التي كانت في أوجها 
آنذاك، باإلضافة الى الوضع السياسي الداخلي غير 

املستقر في البلد، هذه األحداث مجتمعة جعلته 
وزير الداخلية الوحيد في تاريخ البالد الذي واجه 
كل هذه األمور مجتمعة واستطاع عبورها بنجاح 

معقول.

>>>

اليوم تغير الوضع، فال توتر ميس أمن البلد بشكل 
مباشر، ال من الداخل وال من اخلارج، باعتبار 

ان البلد بعيد حتى اآلن عن التوترات االقليمية 
في املنطقة، وكذلك في ظل هدوء سياسي داخلي 

، ولكن املالحظ ان اخلالد ومنذ توليه احلقيبة 
الوزارية لـ »احلقبة الثانية« ابتعد متاما عن األضواء 

اإلعالمية وبشكل واضح، وكأنه قرر ان يستبدلها 
بالعمل اجلاد، وهو أمر ملموس سواء في داخل 

وزارة الداخلية على جميع املستويات او حتى في 
النطاق األمني اخلارجي في الشارع.

>>>

ال ميكن احلكم على أداء السياسي دون قراءة 
الظروف السياسية احمليطة بعمله، ومحمد اخلالد 

في احلقبة األولى لتوليه وزارة الداخلية كانت 
البالد متر بواحدة من أكثر فتراتها حساسية 

وخطورة ومع هذا متكن من العبور بشكل آمن، 
أما في احلقبة الثانية وهي احلالية والتي لم يكمل 

اخلالد عامها األول، فيبدو من خالل أدائه حتى 
اآلن انه جاء لينجز وأمامه كل الفرص السانحة ألن 
يعيد بناء وزارة الداخلية ويعيد ارتباطها بالشارع 

الشعبي، خاصة انه ميتلك مساحة معقولة من 
القبول سواء بني املواالة او املعارضة.

>>>

يذكر لوزير الداخلية السابق الشيخ احمد احلمود 
انه وخالل توليه الوزارة متكن من حتويل صورة 
وزير الداخلية من رجل أمن الى رجل مدني قريب 

من الناس، وهذا ما فعله الشيخ محمد اخلالد 
ويفعله اآلن.

استجواب وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود اعتقد انه غير 

مستحق منطقيا ألسباب كثيرة تتعلق بالوزير 
احلمود نفسه، فهو أوال ومنذ تسلم مهام وزارة 
اإلعالم وهو يقوم بتطويرها يوما بعد يوم الى 

األفضل، بل انه يقوم بتعديل كثير من هيكليتها 
بشكل يتناسب مع الوضع احملاسبي الصحيح 

وفق إجراءات قوانني وإجراءات ديوان احملاسبة، 
كما انه ومنذ تسلمه وهو يقوم وبهدوء شديد جدا 

بالتدوير بني املراكز القيادية في وزارة اإلعالم 
وبشكل يتواءم مع تطلعات جادة نحو تغير خطاب 

اإلعالم احلكومي، وحتويل لغة اخلطاب اإلعالمي 
الرسمي من خطاب حكومي الى خطاب إعالم الدولة، 

وهو أمر يسير وفق خارطة طريق محددة رسمها 
احلمود نفسه منذ توليه الوزارة، بل ان تلفزيون 

الكويت بقنواته التي ال يشاهدها أحد لسنوات 
حتولت الى قنوات حتظى بنسب مشاهدة معقولة 
تبعا لقاعدة برامجية يشرف عليها احلمود بشكل 

شخصي بعد ان فتح الباب للشباب اإلعالمي لتقدمي 
جتاربهم عبر برامج متعددة، وهذا ليس مديحا 

بشخص الشيخ سلمان احلمود بل ثناء على أدائه.
استجوابه املزمع تقدميه أو الذي مت التلويح 

بتقدميه يخص وزارة الدولة لشؤون الشباب 
وفي قضية حلها ال يستدعي أبدا التلويح 

باالستجواب، ولكن وزارة الدولة لشؤون الشباب 
مؤسسها هو احلمود نفسه وطريقة اختياره 

لقيادييها خضعت ملعايير ما يريده الشباب وما 
ينفعهم ال ما يريده الساسة، لذا كانت وزارة 

الشباب منذ ان تسلم مهامها احلمود وهي تعمل 
وفق رؤية مستقبلية وخطط واضحة ومدروسة 

لدعم الشباب ومشاريعهم وهذا اخلط البنائي 
الذي اختطه احلمود سيكون هو اخلط الرئيسي 

لهذه الوزارة لسنوات طويلة قادمة.
أداء احلمود يستحق الثناء ونقده في أمر محدد 

واجب، ولكن ما نراه ان الرجل قدم كثيرا في 
وزارتني مهمتني يستحق منا وفي هذا الوقت 

كلمة ثناء وشكر مستحقة.

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

محمد يوسف

اخلالد.. رجل أمن
أم مدني؟!

استجواب »اإلعالم« 
و»الشباب«

احلرف 29

رأي

سلطان الخلف
في أربعينيات القرن املاضي قضم 

االحتاد السوفييتي جمهورية 
أوكرانيا وأحلقها حتت نفوذه بالقوة، 

وكحال شعوب آسيا الوسطى مبا 
فيها املسلمة عانى األوكرانيون 

معاناة كبيرة من سياسة القبضة 
احلديدية التي انتهجتها السلطات 
الشيوعية آنذاك ضد تلك الشعوب 
ذات القوميات والثقافات والديانات 

املختلفة، وبعد انهيار االحتاد 
السوفييتي تنفست تلك الشعوب 

الصعداء وبدأت تتفلت من تلك 
القبضة، لكنها لم تستطع حتى اآلن 
الفكاك بشكل تام منها بحجة تشابك 

مصالح الدولة الروسية وريثة االحتاد 
السوفييتي معها. 

وما متر به أوكرانيا هذه األيام ميثل 

شكال من أشكال املعاناة التي عانتها 
تلك الشعوب بعد انهيار االحتاد 

السوفييتي حيث تعتبر الدولة 
الروسية أوكرانيا جزءا ال يتجزأ من 

مصاحلها العليا حتى وصل األمر 
إلى الضغط على حليفهم الرئيس 

األوكراني فكتور يانوكوڤيتش 
ودفعه إلى حتدي إرادة شعبه بعدم 

توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية 
مع االحتاد األوروبي مقابل 15 

مليار دوالر كمساعدات مالية عدا 
تسهيالت إمدادها بالغاز الطبيعي، 

لكن الشعب األوكراني الذي سأم من 
تبعات ارتباطه بالروس وما عاناه 
من اضطهاد ومحاوالت النيل من 
سيادته لعقود طويلة آثر احلرية 

على اإلغراءات الروسية واالنضمام 

إلى االحتاد األوروبي على السير 
في الفلك الروسي، وقد جنح بعد 

صموده في مظاهراته االحتجاجية 
في حتدي اإلرادة الروسية وفي 

حتقيق مطالبه بعزل رئيسه والدعوة 
إلى انتخابات رئاسية مبكرة. 

وجتدر اإلشارة إلى أن تدخل االحتاد 
األوروبي في التوصل إلى حل 

سلمي لألزمة وامتناع رئاسة أركان 
اجليش األوكراني عن التدخل في 

قمع املعارضة األوكرانية من منطلق 
وطني حفاظا على دماء مواطنيهم 

األوكرانيني ـ عكس ما يحدث متاما 
في جمهورياتنا العربية ـ كان له 

الفضل الكبير في إنهاء األزمة 
بشكل سريع. والغريب في األمر أن 
روسيا لم جترؤ على تعقيد األزمة 

األوكرانية كما تفعل حاليا في سورية 
بل قبلت بالوساطة األوروبية، األمر 

الذي يدفعنا إلى االعتقاد بأن الروس 
يتخبطون في سياستهم جتاه األزمة 

السورية وال يتمتعون بأي مبرر 
في دعمهم للنظام البعثي الطائفي 

في سورية الذي ال يقارن من حيث 
املصلحة مبا متثله أوكرانيا لهم. 

األوكرانيون هذه املرة وبدعم من 
االحتاد األوروبي مصممون على 

االحتفاظ بربيعهم بعد مآسي 
اخلريف الطويل الذي عايشوه مع 

الروس وهم على استعداد أكبر من 
أي وقت مضى للتصدي ملؤامرات 
القيصر بوتني التي سيحيكها من 

أجل إعادتهم إلى إمبراطوريته 
الروسية. 

انتصر الربيع 
األوكراني

فكرة

rami.ayasreh@yahoo.com
د.رامي ناصر العياصرة

الكثير من الناس يظن أن البراميل 
املتفجرة التي يلقي بها بشار األسد 
ونظامه الفاشي على رؤوس الناس 

في سورية هي براميل عادية مملوءة 
باملواد النفطية املعروفةتنفجر بسبب 

اشتعال هذه املواد البترولية.
وهذه الفكرة خطأ كبير في معرفة 

حقيقة هذا السالح الذي يحلو للنظام 
الدموي استخدامه في كل أرجاء 

سورية.
واحلقيقة لتلك البراميل املتفجرة 
تقول إنها قنبلة شديدة االنفجار 

على شكل قالب معدني طوله 2 متر 
مزود مبروحة دفع خلفية، وصاعق 
ميكانيكي على مقدمته، يصل وزن 
هذه القنبلة إلى 600 كلغم. حتمل 

في جوفها مواد شديدة االنفجار من 
مادة الـ »تي.أن.تي« بواقع 200 ـ 

300 كلغم أي مبا يوازي نصف وزن 
القنبلة باإلضافة إلى مواد كيماوية 

وغازات سامة محرمة دوليا.

يولد التفجير عن طريق اصطدام 
رأس القنبلة مع أي جسم يواجهها، 
ليندفع الصاعق األمامي إلى الداخل 
ويعطي الشرارة التي تفجر مادة الـ 
»تي.ان.تي« يضاف إليها مواد نفطية 

مهمتها العمل على اندالع حرائق 
على نطاق واسع، وتوضع معها 

أحيانا قصاصات معدنية لتكون على 
شكل شظايا حتدث أضرارا مادية 
وبشرية كبيرة، فتتنوع إصاباتها 

عند البشر بحسب ما تصيب 
منهم، فتولد احلروق وفقدان 

األعضاء والتشوه اجلسدي وحاالت 
االختناق، عالوة على ما حتدثه من 

صوت رهيب يرافق االنفجار.
لنتخيل كيف سيكون عليه احلال 

إذا كانت املنطقة املستهدفة بالقصف 
هي األحياء السكنية التي يقطنها 

اآلمنون من الصغار والكبار، 
والرجال والنساء وكبار السن.

هذه القنبلة في األساس هي فكرة 

حربية روسية املنشأ تنفذ سياسة 
األرض احملروقة باحلروب، فال 
غرابة في استخدام نظام األسد 

لها، فهو يتلقى كل أشكال املساندة 
والدعم منها السياسي والعسكري.
يهدف النظام السوري الدموي من 

استخدام هذا السالح بهذه الطريقة 
وبهذا احلجم والكمية إلى أمرين: 
إما ضرب الثوار أنفسهم الذين ال 
يراهم على األرض، وإما لضرب 

احلواضن الشعبية للثورة السورية 
لتكون أشبه بحالة العقاب اجلماعي 

لكل املدن السورية الثائرة.
إن وصف هذه القنابل احململة 
باملوت والدمار على أنها مجرد 

براميل متفجرة فيه إجحاف بحق 
الشعب السوري من جهة، وسكوت 

على جرائم هذا النظام الفاشي 
املجرم من جهة أخرى، وهذا 

الوصف املتواضع غير املطابق 
للواقع فيه مؤامرة من املجتمع 

الدولي واملنظمة الدولية على 
الشعب السوري وثورته، فاملجتمع 
الدولي يدير ظهره لعذابات الشعب 

السوري، ويرفض حتمل مسؤوليته 
القانونية واألخالقية بوقف 

استخدام هكذا سالح محرم دوليا، 
وهم ليسوا غافلني عنه.

هذه التسمية السطحية لهذا السالح 
احملرم أعطت النظام الدموي اجلرأة 

أكثر على استخدامه وكأنه يلقي 
على الشعب السوري هدايا العيد 

من طائراته املشؤومة.
وهذا في اعتقادي جزء من التضليل 

اإلعالمي الذي انطلى على كل 
القنوات اإلعالمية املرئية واملسموعة 

واملشاهدة منها.
فمن حق الشعب السوري علينا 

أن نقف إلى جانبه بفضح كل تلك 
األباطيل، والكشف عن واقع املعاناة 

للشعب السوري، وبيان قدرة هذا 
الشعب وإصراره على إجناز ثورته.

البراميل 
املتفجرة.. 
صناديق املوت

نوافذ

ducky872000@yahoo.com
نجاة ناصر الحجي

احلوار الهادف نقاش متداول بني 
شخصني أو ثالثة ورمبا أكثر حيث 
تدور اآلراء بجمل وعبارات رصينة 
تقلب ميينا وشماال بشكل ايجابي 

وفاعل ومفيد، ينتهي بعدها احلوار 
وقد رسا اجلمع على رأي واحد فيه 
من اخلير والطيب الشيء الكثير مما 

يعود بالفائدة امللموسة والرصينة 
على موضوع معني هو مبثابة نتيجة 

نافذة تدعم اركانه وتسند ابوابه، 
فاذا خص املوضوع وزارة او هيئة 

او مؤسسة او وكالة زادها نفعا فوق 
نفع والى حد بعيد.

ولعل احلوار يكون بلسما حياويا 
ينعش احد الهياكل الفاعلة في املجتمع 

الى ابعد احلدود او حتى تتكرر 
احلوارات بالنسبة له فينهض بها 

وينهض بجميع اعماله مبا يعود عليه 
بالتطوير والتنمية الى مدى بعيد والى 

مجال ال ميكن جتاوزه.
وينهض احلوار باالصول اذا كان 

هادئا وايجابيا واذا رمى الى اهداف 
ناضجة وايجابية فال ينكر القادة على 

املتحاورين نتيجة حوارهم، حيث 

يتم االنتعاش واحلماس للعمل بني 
املوظفني اضافة الى نفوذ التنافس 

البريء فنرى النفع االيجابي واضحا 
ومشعا دون تلكؤ وال انكفاء.

واذا ما حتقق ذلك زادت جلسات 
احلوار في الدائرة وعمت  الفائدة 

الكبيرة وكذلك النفع واليسر 
والتطوير الكبير.

ولعل خالفات احلوار وعدم اتساقها 
يرعش الدائرة وال يعود عليها اال 

بالسلب والعسر والسوء ناهيك 
عن سوء التدبير واخلالف احملض 
حول اسلوب العمل وتدبير اموره 

واجراءاته.
وال شك ان حوارا سلبيا متناكفا 

متنافيا ال اتفاق فيه على النهوض 
بالهيئة قد ميحي التقدم فيها على 
اعقابه ويعود بالسوء الواضح على 

االداء فيها فينكفئ بها اسلوب 
التطوير والتقدم ويكون العناء دون 

نفع وبدون فائدة.
ومن هذا املنطلق يجب في احلوارات 

التي تطلقها الهيئات ان يقوم بها افراد 
بارزون عاملون فيها، كما يجب انتقاء 

ذوي الذكاء والكفاءة والقدرة على 
حل اي اشكال يبرز فيها، مع بذل كل 
اجلهود البناءة والناجعة وذات املردود 

النفعي امللموس فيها على ان يكون 
هذا املردود مفيدا ناهضا بالهيئة 

بطريقة ملحوظة.
واحلوارات في الواقع كثيرة 

ومتعددة واكثرها نفعا افيدها انتقاء 
وتلقائية وتكاتفا ال ان تنكفئ االراء 

على ذاتها ويختلف املتحاورون فيما 
بينهم فتجهض النقاشات الهادفة 
وتصبح هشيما تذروه الرياح من 

الناحية الفكرية ومن الناحية العملية.
وهناك حوارات تشمل عددا كبيرا 

من االشخاص تكون في الواقع في 
هيئة ندوة Debate او مؤمتر مصغر 

كاجتماع ناهض يطلق عليه اسم 
Convention ويتم خاللهما تبادل 

االراء واملقترحات وتصب جميعها 
في غاية هدف واحد وهو احلل 

االمثل للناجت االجنع عسى ان يكون 
ختامه مسك.

 Debates and Conventionsوالـ
تتخللها فترات راحة على اساس 

انها قد تستدعي السفر الى دول او 
عواصم اخرى كما انها قد تستغرق 

اياما ايا كانت قصيرة او طويلة ولكن 
املهم في النهاية هو اخلروج بتوصيات 

هادفة متفق عليها وتطبق على ارض 
الواقع اال فيما ندر.

واحلوارات والنقاشات التي تنطوي 
 Debates andعليها عوضا عن الـ

Conventions يجب ان تكون لتطبق 
هالالت مضيئة تنور القاعدة االساسية 
التي تنطلق منها الهيئة على ان تنتهي 
في اخلتام الى نتائج مشجعة ومجذية 

ال تختتم على انكسار او اندحار اي 
اال يكون لها حل او ربط بل تظل 

عالقة في الهواء بال نتيجة، ولذا وجب 
ان يتطلب االمر ان تعقد على اساس 

جزيل وان تبذل بها جميع اجلهود 
املشجعة لكي متنى بالتوفيق والنجاح.

يقول الشاعر:
ومــا نيــل املطالــب بالتمني

الدنيــا غالبا ولكــن تؤخــذ 
وقال تعالى: )وقل اعملوا فسيرى اهلل 

عملكم ورسوله واملؤمنون(.
وقيل: »من عمل وتأنى نال ما متنى«.

فن احلوار

خاطرة


