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الس���ام عليكم يا أمير املؤمنني، وإمام الهدى، وعلم الُتقى. 
عبدت اهلل مخلصا له الدين، صابرا محتسبا حتى أتاك اليقني، 
الس���ام عليك يوم ولدت في جوف الكعبة املش���رفة، والسام 
عليك يوم استش���هدت في مثل هذه األيام املباركة وفي محراب 

بيت اهلل.
كتب الكاتب املصري الراحل عبدالرحمن الشرقاوي )رحمه 
اهلل تعالى( يقول: وكم من الكلمات املشرقة، واملواقف املضيئة 

خلفها اإلمام ميراثا لإلنسانية كلها، ودليا، ونبراسا!
وصدق رس���ول اهلل حني قال لعلي: »أنت س���يد في الدنيا، 
س���يد في اآلخرة.. من أحبك فقد أحبني، وحبيبك حبيب اهلل، 
ومن أبغضك فقد أبغضن���ي، وبغيضك بغيض اهلل، وويل ملن 

أبغضك من بعدي!«.
وقب���ل أن ميوت كان قد أوصى بربع أرضه التي في احلجاز 

ألصحاب احلاجات.
فقضى، ولم يخلف تراثا غير احلكمة، والقدوة احلسنة، وما 

مات أحد من رعيته إال خلف من املال أكثر مما ترك اإلمام.
عاش يناضل دفاعا عن الشريعة، والعدل، واحلق، واملودة، 

واإلخاء والسام، واملساواة بني الناس، فسام عليه.
س���ام عليه يوم قال فيه رسول اهلل عليه الصاة والسام: 

»رحم اهلل عليًا، اللهم أدر احلق معه حيث دار«.
ودار احل���ق معه حيث دار، وما عاداه في حياته وبعد موته 
إال البغاة، وفرس���ان الضال، وعبيد الش���هوات، وأهل البدع 

والشح واألهواء!
س���ام عليه يوم قال عنه الرسول ژ: »من اتخذ عليًا إماما 

لدينه، فقد استمسك بالعروة الوثقى«.
وعبر أجيال متطاولة تعاورت فيها األحداث واملآسي العظام، 
والهزائم التي تقصم الظهر وتكسر القلب، واالنتصارات التي تثير 
الكبرياء في النفس.. عبر تلك األزمان اتخذه املتقون إماما.. فقد 

كان دعاؤه مع عباد اهلل الصاحلني: واجعلنا للمتقني إماما.
واتخذه املس���اكني إماما.. واتخذه الفتيان والنساك والزهاد 
والعلماء واملجاهدون والشجعان إماما.. سام عليه.. گ« .من 

كتاب إمام املتقني.
ورحم اهلل عبدالرحمن الشرقاوي الناصح األمني في كتابه 

الرائع »علي إمام املتقني«.
Alsalleh@yahoo.com

ردا على مقالنا السابق بعنوان »الداخلية واإلعام األمني« 
جاءني اتصال في نفس اليوم وفي الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل من الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد الصبر 
حيث أزال الكثير من الغموض وأكد بكل صراحة حرصه واهتمامه 
الكبيرين على متابعة كل ما يكتب عن وزارة الداخلية، فله جزيل 
الشكر والتقدير ونس���أل اهلل القدير في هذه األيام املباركة أن 
يعينه على هذه املس���ؤولية الكبيرة، خاصة أنه من القياديني 
القائل الذين يهتمون بتهيئة وتدريب جيل جديد من الضباط 
الشباب لتولي مسؤولية هذا القطاع املهم، وأعني إدارة اإلعام 

األمني.
غير أن مش���كلة تنقات وترقيات ضب���اط الداخلية التزال 
ت���ؤرق الكثيرين وبا توضيح، ففي العام املاضي أصدر وزير 
الداخلية قرارا بتدوير بعض القيادات العسكرية على مستوى 
مدراء اإلدارات، فاستبشر الضباط وخاصة من أصحاب الرتب 
املتوسطة والصغيرة خيرا من هذا القرار على أمل أن يصدر قرار 
آخ���ر يتعلق بهم، ولكن لم يصدر مثل هذا القرار حتى اآلن، ما 
جعل أغلب املناصب شاغرة في معظم إدارات وأقسام الداخلية 
املختلفة، وال نفهم ما السبب وراء ترك هذا الفراغ اإلداري كل هذا 
الوقت مع أنه ال يخدم أحدا على اإلطاق، فاملواطن متضرر من 
هذا الفراغ اإلداري كون مصاحله متعطلة بسبب عدم وجود من 
يقوم بها، والضباط متضررون ومحبطون ألن عملهم وإخاصهم 
وتفانيهم يقابل بهذا اجلفاء واإلهمال من قيادييهم، فلماذا إذن 

االستمرار بهذا التجاهل وتأخير إنصاف الضباط؟!
نعل���م أن وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد حريص جدا 
على توفير مناخ عمل مناسب لرجاله الذين لم يخذلوه يوما، 
نعلم أيضا أنه بصدد إجراء العديد من التغييرات على مستوى 
قي���ادات الداخلية خاصة وهناك ع���دد كبير من القياديني ممن 
تقدم���وا للتقاعد، ومن الطبيعي أن يك���ون لدى معالي الوزير 
رؤية إلعادة ترتيب األمور ف���ي وزارته، ولكن يا بونواف هذا 
األمر يتعلق بكبار الضباط، فما عاقة أصحاب الرتب الصغيرة 
واملتوس���طة بهذا األمر؟ علما بأنهم من أكث���ر املتضررين من 
قضية تأخير حركة التنقات والترقيات على كل حال. ما أعلمه 
جيدا أن كشوف الضباط املشمولني بحركة التنقات والترقيات 
اجلديدة تقبع في مكتب الس���يد وكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمد الرجيب منذ فترة طويل���ة، ومن باب األمانة أوجه هذه 
الرس���الة إلى السيد وكيل الوزارة بوطارق وهي من عدد كبير 
من ضباط الداخلية املتضررين من مس���ألة تعطيل ترقياتهم 
وتنقاته���م، وكلنا أمل بأن تنتهي ه���ذه املعاناة ويتم إنصاف 
هؤالء الضباط مبجرد أن يرفع هذه الكشوف إلى معالي الوزير 

ليعتمدها وتنتهي القصة.
> > >

ش���كرا مرة أخرى لألخ العقيد محمد الصب���ر على تفاعله 
واهتمامه وحرصه على االتصال وتأكيد توجه وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد إلنصاف كل رجاله األوفياء وحرصه على 
إعطاء كل الضباط حقهم املش���روع ف���ي الترقية واالنتهاء من 
الهيكل التنظيمي اجلديد وال���ذي يعول عليه الكثيرون للدفع 
بتل���ك اجلهود املخلصة نحو مزيد م���ن العمل املخلص حلفظ 

األمن في بلد األمن.
bodalal@hotmail.com

الماراثون الدرامي الكويتي

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

عبدالهادي الصالح

علي إمام المتقين
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محمد هالل الخالدي

شكرًا للعقيد محمد الصبر

نظرات

أغلبن���ا قرأ أو س���مع ع���ن بعض 
الحكاي���ات أو المواق���ف الت���ي مرت 
بالعباق���رة والمبدعين وإن أول اتهام 
كان لهم بالجن���ون، وثانيا رفض من 
المجتمع بسبب أفكارهم غير المقبولة 
وغير المعقولة أبدا، والغريب أن أول 
المنكرين ألفكار هؤالء المبدعين كانوا 

األقربين لهم، وفي النهاية عرفنا جميعا كيف ينتصر 
اإلب���داع والفكر الجديد، ويخرج ذلك العمل الفريد من 
نوعه ليرى النور، رغم مجمل الضغوط واالحباطات 
والسخرية، ويرد على كل االتهامات المؤلمة، بعد مقاومة 
ش���ديدة مع الرافضين لكل فكر وانجاز غير مسبوق 

يخدم البشرية جمعاء.
والحقيقة التي ال يعلمها البعض أن سبب رفض كثير 
من أفراد المجتمع لكل فكر جديد وابتكار فريد يخرج 
إلى الدنيا هو أن بعض العقول ال يتساوى حجمها مع 
حجم هذا العقل الكبير، لذلك فهي ال تستوعب المعنى 
المراد من وراء كل فكرة جديدة، وال تملك النظرة البعيدة 
مع بداية انطاق أول شعلة مضيئة منها، فالشخص 
المبدع كما عرف عنه، ال يمكن أن يسير على أسلوب 
واحد أو روتين ال يتغي���ر في الحياة، أو يرى األمور 
جامدة ال جديد فيها، وهذا ما يشعره بالقيد وباألسر، 
لذل���ك يندفع دائما للبحث عن أف���كار جديدة ليحدث 
التغيير اإليجابي في حياته وفي حياة اإلنسان، فاهلل 
س���بحانه وهبه قدرة تفوق قدرات كثير من البش���ر، 
إذن كي���ف للناس العاديين أن يفهموها، إنها المعادلة 

الصعبة التي يجب أن نعترف بها.
فاإلنسان المبدع حالة خاصة.. كما يقول المتخصصون 
في العلم اإلنس���اني، وال يمكن كما يعتقد البعض أن 
هيئة اإلنسان أو شكله أو تصرفاته هي ما تنبئنا عن 
نوعية أفكاره، بل الصحيح أن أغلب المبدعين عندما 

تراهم بعينيك تفاجأ كيف خرجت هذه 
األفكار الجبارة من عقولهم، بسبب حجم 
تواضعهم، وذلك ألن األفكار المتجددة 
التي تش���غلهم أكبر م���ن أن يفكروا 
بغيرها، أو ف���ي الحاجات التي يراها 
أغلب الناس أنها أساسية في الحياة، 
ويرونها هم مجرد أمور ثانوية، وكما 
قيل إن المبدعين هم س���بب إحداث التغيير في العالم 
منذ نشأته، وهم سبب ما توصلنا إليه من تكنولوجيا 
وغيرها من العلوم التي خدمت البش���رية، ولكن بعد 
رفض وسخرية من المجتمع، وجهد متواصل وتجارب 

عدة، وهذا ما يغفل عنه غالبية الناس.
أقول ه���ذا، ألننا نعيش في مجتم���ع »عيني عليه 
باردة« متخصص في النقد واإلحباط، وفي الغالب ال 
نرى الكفاءة في أبنائنا، أو نتوقع منهم أن يكونوا في 
يوم ما من هؤالء المبدعين، الذين أحدثوا ثورة فكرية 
وعلمية في هذا العالم، بل نقوم بكل أمانة بممارسة عملية 
الهدم في ذواتهم، ونبخس من قدر أفكارهم، وندفعهم 
لإلحباط من تقديم رؤية جديدة أو عمل إبداعي، وهذا 
ما يشكو منه أغلب ش���بابنا وبناتنا الذين يعيشون 
على حلم التغيي���ر اإليجابي في المجتمع، ويبحثون 
عن اليد التي تدفعهم كي ترى مشاريعهم النور، وعمن 
يحتض���ن أفكارهم وياقيها بالقب���ول، فقط علينا أن 
نثق بقدراتهم، وأن العقول الجبارة التي قدمت للعالم 
خدمات حقيقية لم يتوقع حدوثها في األمم الس���ابقة 
كانت قد مرت برحلة األلم نفسه والنكران بذاته، وإن 
اهلل سبحانه وتعالى قادر على أن يضع القوة والمهارة 
واإلبداع في أي من خلقه، فلماذا ال نتوقع أن يخرج من 
بيننا مبدع يغير من خريطة عالمنا المحبط، ويبدل 

من اعتقادنا السلبي؟!
Falcom6yeb@yahoo.com

ال أعرف د.فاضل صفر ولم 
أتش���رف يوما بلقاء د.هال 
الس���اير، ولكنني أعرف كما 
يعرف غيري التناول النيابي 
املتناقض تناقض الليل والنهار 
ألداء الوزيري���ن، هذا متدحه 
جماعة وذلك تنتقده جماعة 

أخرى ومن ينتقد األول ميتدح الثاني والعكس بالعكس، 
حتى أننا احترنا من نصدق ومن نكذب في مولد التصريحات 

املتناقضة.
فمديح األول يصبح بالضرورة انتقادا للثاني، ومديح 
الثان���ي موجب النتقاد األول متام���ا كأنك بني جمهوري 

العربي والقادسية في نهائي كأس.
الساير وزير تكنوقراط حقيقي، طبيب قبل أي شيء 
آخر، جاء من رحم الوزارة ولم يهبط عليها ب� »براشوت« 
تعيني، يعرف كل صغيرة وكبيرة فيها ويعرف خباياها 
وأسرارها، ولكنه ولألسف ما ان بدأ أولى خطواته نحو 
اإلصاح الذي يأمل حتى اكتس���حت انفلونزا اخلنازير 
العالم، وهو األم���ر الذي ال دخل له ال من قريب وال من 
بعيد به، غير أن رؤيتنا الكويتية االنتقادية االنتقائية 
جعلت من الوباء »الرباني« قاعدة انطاق للهجوم على 
الوزير الساير حتى أنك تكاد تعتقد أن الساير »ما غيره« 
هو س���بب انتش���ار الڤيروس في العالم، ورغم ضغط 
الهجوم قام الرجل بخط���وات علمية فنية ال يفهم فيها 
املنتقدون الفرق بني علبة التاميفلو وعلبة »معجون طماط 
التموين اخلالي من امللح«، واس���تحقت وزارة الصحة 
ش���هادة من منظمة الصحة العاملية بإيجابية اخلطوات 
التي قامت بها الكويت استعدادا ملواجهة الوباء العاملي، 
ومع هذا لم يتحدث أي من املنتقدين بإجناز الساير بل 
صمتوا عن اإلجناز وبدأوا يسألون أسئلة الراحل علي 
املفيدي في مس���رحية حامي الديار والتي ال تخرج عن 
»جم ابرة س���كري أنطقت بالكويت من س���نة 1962 إلى 

اليوم؟ »و« جم روب طبيب 
طقيتوه أوتي من سنة 1962 
حتى اليوم »كل ذلك ألن الرجل 
أغلق حنفية السياحة الصحية، 
وما إنفلونزا اخلنازير سوى 
باب انتقاد لدريشة العاج في 
اخلارج أو أب���واب املعامات 

املغلقة أمام وجود مد »البشوت«.
صفر على اجلانب اآلخر رجل عملي »محلل معاشه« 
إذ أنه يداوم في وزارة األشغال هذه األيام أكثر مما يداوم 
أي وزير آخر ف���ي وزارته، يحاول قدر اإلمكان أن يكون 
عمليا، وهو اآلخر لم يعطل مضخات محطة مش���رف بل 
إنه أو حتى وكيل وزارة األش���غال عبدالعزيز الكليب لم 
يوقعا بتسلم احملطة التي التزال قانونا في عهدة املقاول 

وحصل ما حصل.
جوقة املنتقدين بسبب ومن غير سبب ال يهمهم العنب 
بل إنهم ال يعرفون حتى ش���كل العنب ولكنهم يريدون 
رأس الناطور وفي قول آخر يريدون رأس من قام بتعيني 
الناطور، أما العنب فهو آخر اهتماماتهم، هذا هو ما يفهم 

ما بني سطور انتقادات الوزيرين.
من حقنا أن ننتقد وزارتيهما وأن نبني األخطاء ولكن من 
خال عمليهما ال من خال انتماءاتهما السياسية، فالبعض 

ال يحلو له رمي سهام النقد إال في خانة االنتماءات.
نعم هناك أخطاء في وزارتيهما وقد ال تكفي 10 مقاالت 
لس���رد ربعها، ولكن ليكن طرح تلك االنتقادات في خانة 
العمل واألداء ال في خانة »من يتبع من؟« كما هو احلاصل 

اليوم.
وبعض »ربعنا« ل���و رأوا العنب ملقى حتت أقدامهم 
و »ب���ا بذر« ملا التفت إليه ألنه ال يريد س���وى الناطور 
ومن عني الناطور وأحيانا.. أحيانا يريدون رأس صاحب 

البستان نفسه.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

صفر والساير 
وما بين السطور
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الدرامي  الماراثون  أيام قليلة يوشك 
الكويتي على االنتهاء مع ما بقي من أيام 
قليلة لشهر رمضان الكريم، وإذا سألني 
البعض من سيكون الرابح ستكون اإلجابة 
انه لألس���ف أغلب األعمال كانت تصور 
ش���خصيات باهتة دون مامح أو عمق، 
أما بالنسبة للخط الدرامي فلم نعرف ما 
القصة لبعض هذه األعمال والى أين نحن 
نتجه، مثلما قال أهل الفن: من كل بستان 
وردة بس طال عمركم ما كانت وردة كان 
شوك يعور الراس، وسلملي على لجنة 

الدراما التلفزيونية أجدع سام«. 
اليوم أحببت أن أس���تخدم دراستي 
ومهنتي وهي النق���د الدرامي من خال 
تناول بعض األعمال الدرامية الكويتية 
لتشجيع الدراما الوطنية، ولكن عذرا ما 
أش���اهده ال أستطيع أن أتحدث عنه بأي 
مصطلح أو مسمى درامي أو أكاديمي مما 
درسته، إال أنني يمكنني أن أقول عنه إنه 
سباق جعلنا على مدار شهر رمضان نلهث 
وراء متس���ابقيه، ومازلنا نلهث وراءهم 
كي نستطيع أن نربط األحداث ببعضها 
ونعرف ماذا س���يحدث بعد ذلك؟ وإلى 
أين يود المؤلف أن يوصل متس���ابقيه 

ومشاهديه؟ 
وبالرغم من أن هذا الماراثون الدرامي 
أصبح على نطاق العال���م ولم يقتصر 
على الكويت فقط، إال أنني ال أستطيع أن 
أجزم بأننا لم نشاهد جميع المشاركين 
ف���ي ذلك الماراثون، ألن���ه بالفعل كانت 
هناك عناصر وشخصيات تشدنا لمتابعة 
الماراثون ولكن لألسف أغلبية األعمال لم 
نكن نرى مامحها، لسيرها في خطوط 
درامية متعرجة انعكس���ت على هؤالء 
الذين بالفعل أتعبوا أنفس���هم ليقدموا 
ش���يئا مميزا، لكن ما فعلوه ضاع هباء 
منث���ورا بين المتعرجي���ن الذين أعتقد 
أنهم لم يفكروا في ق���راءة النص ألنهم 
كانوا مشغولين بأعمال أخرى سواء في 
رمضان أو التفكير في مسرحيات العيد 

»اهلل يعينهم«.
إن الماراثون عندما يقام البد من وجود 
مسؤول يوجه له اللوم على ما يقدم من 
إسفاف، ولكن أعتقد أن بعض ما قدم لم 
يمر على مراقبة إدارية أو إعامية طبعا 

شلون يمر بوزارتين؟
> > >

كلمة وما تنرد: تحية إلى وزيرة التربية 
على طلبها تقريرا رس���ميا ومفصا من 
وزارة الصحة عن »حالة إنفلونزا الخنازير 
في الكويت« وتوقيعه من مجلس الوزراء، 
هذا الشغل المضبوط مو قرارات من غير 

تقارير رسمية.
atach_hoty@hotmail.com

أنوار عبدالرحمن

المبدع الذي ال نفهمه!

فالكم طيب


