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هناك توافق بني الفكر واملعرفة 
حيث يتفق االثنان على معادلة صعبة 
يجمعهما نوع من املساواة، فالفكر 
ثوابــت واعتقاد، واملعرفــة ثقافة 
ومعلومــات إال أنهما يختلفان في 
عدة أمور، منها قوة االلتزام كما في 
الفكر ونوع املعلومة كما في املعرفة.

أما تغيير الفكر فينبثق من املعرفة 
فكل معلومة مقنعة مع استحسان 
البشر لها تنقلب إلى ثقافة ثم تصبح 
معلومة، وكل ثقافة ممكن تكون فكرا 
يحتج به صاحبه ويدافع عنه بقوة.
هناك بعض الناس يتصارع بني 
الفكر والثقافة، توجهه آراؤه وحب 
ذاته فتجده في الغالب محصورا بني 
فكره وثقافته حائرا بني هذا وذاك وفق 
قناعات تراوده بني الفينة واألخرى.

املعرفة وما تتضمنه من معلومات 
أوســع مدارك وأعظم مرجعية من 
الفكر، فالفكر يعبر عن وجهة نظر 
محدودة بقناعة محدودة، واملعرفة 
تعبر عن ثقافة وعلم فهي بحر عميق 
يحوي كل علــم وفن، وأثرها على 
الفكر واضح وتأثيرها دقيق بقدر ما 
تعطي من العلوم والدراسات الشيء 
الكثير، وهنا يتضح أن األصل هو 

املعرفة والفكر هو التابع.
من هذا احملتوى ال بد أن نعلم أن 
بناء الفكر يقوم على حوائط الثقافة 
والعلم وال يكون االجتهاد قائما إال 
بعد أن يبنى الفكــر بناء صحيحا 
حتى يســتقيم أمر الفكر وفقا إلى 
رؤية سليمة ومحاور محصنة فيكون 
مرجعية إلى حتقيق األهداف وتفعيلها.

تتجه العديد من دول العالم اليوم، وخاصة بعد انعقاد 
مؤمتر املناخ الذي عقد مؤخرا فــي بريطانيا إلى اتخاذ 
مجموعة من اإلجراءات التنفيذية لوضع التوصيات موضع 
التنفيذ، ومن هذه الدول بريطانيا حيث قررت احلكومة 
البريطانية اعتبارا من السنة القادمة التشدد في اللوائح 
اخلاصة بالبناء، وذلك بإلزام املطورين العقاريني بوضع 
نقاط شحن الكهرباء في املنازل واملباني اجلديدة وكذلك 
في املجمعات التجارية واألسواق املركزية متهيدا للتخلص 
التدريجي من سيارات البنزين والديزل بنهاية العقد احلالي.

وفي مصر تقرر إنشاء شركة عامة للشحن الكهربائي 
لتوزيع نقاط الشحن الكهربائي للسيارات. وال شك أن هذا 
التوجه دليل على التخطيط السليم ملا يجب أن يكون عليه 
التوجه احلكومي.  وفي هذا السياق، جند أن التخطيط لدينا 
في الكويت لألسف لم يراع استخدامات الطاقة النظيفة 
رغم مشــاركة الكويت في كل املؤمترات املتعلقة باملناخ 
بوفود كبيرة متثل جهات حكومية متعددة دون االستفادة 
من مخرجات تلك املؤمترات وتنفيذها على أرض الواقع. 
وفي هذا اإلطار أيضا نتساءل: أين مجلس التخطيط 
وتوجهاته وكأنه مغيب عما يحصل من توجه عاملي الستخدام 
الطاقة النظيفة والطلب من اجلهات احلكومية وضع خططها 
في هذا املجال وكذلك الطلب من اجلهات املشاركة في تلك 

املؤمترات تنفيذ ما أسفرت عنه من توصيات.
وعلى ســبيل املثال فيما اتخذته بريطانيا نأمل من 
بلدية الكويت أن تكون ســباقة في نشر الطاقة النظيفة 
التخطيط السليم واستشراف املستقبل  واتباع أسلوب 
وسيحسب لها ذلك ولن يكلفها أي شيء سوي قرار إداري 
بأن تشتمل املباني اجلديدة على اختالف مسمياتها على 
نقاط شحن كهربائية استعدادا للتوجه العاملي باستخدام 
السيارات الكهربائية على نطاق واسع في السنوات القادمة، 
وخاصة أن غالبية شركات تصنيع السيارات العاملية بدأت 
بوضع خط إنتاج للسيارات الكهربائية للتخلص التدريجي 

من سيارات البنزين والديزل.
فهل يصدر القرار في الوقت املناسب اآلن؟ وهذا ما 
نتمناه، أم يترك للسنوات القادمة وعندها سنكون أمام 

مشكلة الشحن الكهربائي؟ وهذا ما ال نتمناه.

بالرعاية  ارتبط برنامــج عافية 
الصحيــة للمتقاعديــن الكويتيني 
مبوجب القانون وكهدية من الدولة 
ملواطنيها لصون حقوقهم بالصحة 
إدارة  الدولة  والرفاهية، وقد تركت 
املشروع ماليا وإداريا وفنيا إلى وزارة 
الصحة املثقلة بالهموم والتراكمات، 
والتي تفتقر إلى اخلبرات التأمينية 
وتقوم بدور الوسيط بني شركة التأمني 
والعيادات واملستشفيات املتعاقدة معها 

في القطاع الطبي األهلي. 
وبينما كلمــة «عافية» ال تعني 
بالضــرورة خدمــات عالجية، ألن 
الصحة أشمل بكثير من مجرد العالج 
عند املرض فقد كنت أعتقد أن برنامج 
عافية يتضمــن خدمات وبرامج ما 
قبل املرض وهي الفحوصات الدورية 
لالكتشــاف املبكــر لألمراض قبل 
حدوثها ومن ثم تقدمي الرعاية ملنع 
حدوث تلك األمراض مثل الفحوصات 
املبكرة لســرطان الثدي والقولون 
واملســتقيم وفحص عنــق الرحم 
الوقائية  الفحوصــات  وغيرها من 
قبل حدوث األمراض والتي تطبقها 
دول كثيرة من خالل البرامج الوطنية 
الشاملة التي يخطط لها جيدا وتنفذ 
بأسلوب علمي وهي برامج لتعزيز 
الصحة وللوقاية من األمراض، حيث 
إن الوقاية قد تكلف القليل عما إذا 
حدثت هذه األمراض فتكون تكلفة 

العالج أعلى بكثير. 
اآلن، وبعد عدة سنوات من تطبيق 
مشروع عافية للتأمني الصحي، أعتقد 
أن هناك ضرورة إلعادة تقييم البرنامج 
وخدماته ومدى حتقيق أهداف الصحة 
مبفهومها الشامل ومدى تقدم إجنازات 
ومؤشــرات الصحة بني كبار السن 
إن كان لدى املشروع رؤية ورسالة 
واضحة. أما أن يترك املشروع كما 
هو ومن دون مراجعة وتدقيق خاصة 
أنه مشروع تأمني صحي فالبد من 
وجــود قاعدة بيانــات محدثة عن 
مؤشــرات صحة كبار السن، فهي 
تعتبر األســاس لبناء رعاية صحية 
جلميع كبار السن وانطالق مبادرات 
وأفكار جديدة تدعم صحة كبار السن 
وتعيد لهم عافيتهم وصحتهم، وأن 
تنطلق دراسات حديثة عن صحتهم 

والعالج والوقاية. 
إن تطوير برنامج «عافية» يجب 
أن تشترك فيه التأمينات االجتماعية 
والصحة واملاليــة وجمعيات النفع 
العام ذات الصلة بالصحة، وأن تتم 
االســتعانة بآراء املســتفيدين من 
البرنامج من كبار الســن الذين قد 
ال تتوافر أي بيانات عن املؤشرات 
الصحية اخلاصة بهم ألسباب عديدة.

القيادي الناجح يحكم عليه عملــه وأفعاله، وهذا ما 
ينطبق على وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل 
النواف الذي وجدناه متجاوبا مع كل ما يطرح في وسائل 
اإلعالم بكل رحابة صدر منذ أن كان مديرا ومن ثم وكيال 

مساعدا حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة الدخلية.
الفريق النواف منذ تسلمه منصب وكيل وزارة الداخلية 
رسم خارطة الطريق لعمله من خالل لقائه مع العديد من 
قياديي القطاعات فــي وزارة الداخلية فكان جادا صلبا 
في تطبيق القانون للمحافظة على امن البلد واستقراره. 
خطة النواف بدأت وطبقت على أرض الواقع باحلمالت 
على مخالفي اإلقامة التي شنت في األيام املاضية ضبط 
خاللها العديد من مخالفي اإلقامة، إضافة إلى تكثيف التواجد 
األمني في املناطق السكنية وعلى اخلطوط السريعة لضبط 
األمن وردع املســتهترين الذين يجدون من هذه الطرق 

حلبات لهوياتهم، ورعونتهم. 
تطرقنا سابقا، وقبل تولي النواف وكالة الداخلية إلى 
قضية االزدحام وملف رخص سوق الوافدين، وطرحنا وقتها 
عددا من احللول على املسؤولني في وزارة الداخلية ممثلة 
في اإلدارة العامة للمرور املعنية بإصدار رخص القيادة.

وطالبنــا منهم آنذاك بإعادة النظر في إصدار رخص 
القيادة التي أصبح العديد من الوافدين ميلكونها رغم عدم 

توافر بعض الشروط اخلاصة باستخراجها.
منذ يومني بشرتنا الصحف باإلعالن عن توجه أثلج به 
الفريق النواف صدورنا، سيطبق في الفترة املقبلة للحد 
من االزدحام املروري الذي تشهده الطرق من خالل وضع 
آلية جديدة لفلترة رخص القيادة للوافدين، بالتنســيق 
بني هيئة القوى العاملة واإلدارة العامة للمرور عن طريق 
اإلدارة العامة لنظم املعلومات للتأكد من توافر شــرطي 

الراتب واملهنة ومنع التالعب والتزوير.
فلترة رخص القيادة سبق أن طالبنا املسؤولني بتطبيقها 
وبعد تولي النواف منصب وكيل الوزارة طرحنا املوضوع 
مرة أخرى ووجدنا جتاوبا سريعا يستحق منا اإلشادة على 
هذا القرار اإلصالحي الصادر من قيادي يشعر باملسؤولية.
إن فتح ملفات الرخص سيعطي كل صاحب حق حقه 
وسيقضي على الواســطة والتزوير والتالعب في منح 
رخص السوق التي ساهمت في حصول بعض املهن غير 
املستحقة على هذه الرخص، علما أن هناك شروطا أساسية 
منها الراتب واملهنة واملؤهل التعليمي للمتقدم للحصول 
على الرخصة، ولكن ما تشهده شوارعنا يؤكد عكس ذلك، 
حيث أصبح اجلميع ميلك رخصة القيادة بغض النظر عن 

املهنة في حتد واضح للقانون. 
توجه الفريق النواف هذا جاء بنظرة القيادي الناجح 
الذي يسعى إلى إيجاد احللول املناسبة للقضايا وفق األطر 
القانونيــة بعيدا عن املزاجية في اتخاذ القرار، وذلك من 
خالل فتح امللفات وفلترتها واعتماد الرخص الذكية التي 
ستشمل جميع الوافدين القادم من األيام وإيقاف احلالية 
منها بشكل تدريجي، حيث سيكشف ذلك اإلجراء الكثير 
والكثير، ومن هو مســتحق وغير مستحق، كما أن ذلك 
سيقضي على االزدحام العجيب الذي تعاني منه طرقنا 
فلكم منا كل الشكر والتقدير أيها الوكيل النشط على هذا 

التوجه الذي أفرح اجلميع وأعاد هيبة القانون.
أخيرا.. تعج طرقنا بالسيارات القدمية واملتهالكة التي 
من الصعب تأمينها نظرا لسوء وضعها، وأعطالها الكثيرة 
املتكررة على اخلطوط السريعة، لذلك بات من الضروري 
التدقيق على مثل تلك السيارات ومعرفة كيف مت إجازتها 
من قبل الفحص الفني، والسماح لها بالسير وهي بهذه 

احلال، ومنا إلى املختصني.

بينهم، وهذه الفئة موزعة بشكل الفت 
ومنظم خاصة «الونشات» على مداخل 
ومخارج املناطق واخلطوط السريعة، 
وعند املســاومة معــه «ال يعبرك»، 
البحر من فئة معينة  وكذلك قراصنة 
الذين دمروا البيئــة البحرية، وهناك 
فئة متحكمة بأســعار األسماك وفئة 
باالستيراد والتصدير، أليس ذلك غزوا 

وخنقا اقتصاديا.
العمالة الوافدة لها إيجابياتها، لكن 
البد من إيجاد التــوازن بني مختلف 
العمالة وعدم هيمنة فئة على فئة أخرى، 
وحتقيق التوازن السكاني بني املواطنني 
واملقيمني يوفر لنــا مزيدا من األمن 
واألمان واالســتقرار، وارتفاع نسبة 
الوافدين هو التهديد الصريح للهوية 
الوطنية ســواء اجتماعيا أوثقافيا أو 
صحيــا أوأمنيا..إلخ، وعلينا أن ندرك 
أن األمن مطلب كل أمة وغاية كل دولة، 
وحياة بال أمن ال تساوي شيئا، وقد قيل 
حلكيم: أين جتد السرور؟ فقال: «في 
األمن، ألني وجدت اخلائف ال عيش له».

ونختم «زاويتنا» بقول رجل األعمال 
األميركي وارن بافيت: «يجب أن يكون 
الهدف هو أن حتســن إدراك اخلطأ 
بسرعة وتزيله وتنتهي منه».. ودمتم 

ودام الوطن.

«الطابور السادس».
٭ املمثل: من الصعب أن حتاكي وحتكي 
في وقت واحد ولكن! مبدعينا وممثلني 
«الطابور السادس» اجتهدوا وجاهدوا 
في هذا وذاك إلى أن أبدعوا وأصبحوا 
شخصية واحدة جتمع ما بني الراوي 

واملمثل، أرفع لكم القبعة.
٭ اإلخراج: في كلمات بسيطة، أصبت 
وجنحــت في جتميع وإبــراز أدواتك 
املسرحية، وجنحت في إخفاء العيوب 
وإظهار اإليجابيات، ولعبت على عناصر 
وأدوات مسرحيتك لتوصل لنا قضية 
«الطابور السادس» بشكل عقلي مسرحي.
مسك اخلتام: يا بخت عني الكويت فيكم 
وبكــم بطابــور ٢٠٠٩، ويا بخت عني 
عروس اخلليج بثقافة عيال املعهد العالي 
للفنون املسرحية، كل الشكر لدعوتكم 
لي حلضور عرضكم والذي أقيم ضمن 
فعاليات مهرجان الكويت املسرحي ٢١، 
شكرا بأنكم جعلتموني أحصد ثمار ما 
قمنا بزراعته وغرسه بكم يا دفعة ٢٠٠٩.
٭ اليوم أبعث لكم برســالة: «بالفعل 
اليوم أصبحتم متتلكون اليدين العلم 

واإلبداع».

النفط فعمدت الشركات الصغيرة على 
مقاومته، فغير ميدان اللعب وبدأ سرا 
بشراء شركات سكك احلديد التي كانت 
تنقل النفط، فكان خيار إيقاف الشحنات 
ورفع أجور شحن النفط وتدمير جتارتهم 
ورقة ضغط وخيارا ميلكه ضد الشركات.

القائد اإلسالمي طارق بن زياد يقلص 
اخليارات أمام جيشــه فيضعهم أمام 
خيارين ويصنع لهم حتديا بقوله «العدو 
أمامكم والبحر من ورائكم» يدفعهم دفعا 
خليار النصر، واحملامي أيضا يستدرج 
الشــاهد للبت في تفسيرين محتملني 
لواقعة ما، بحيث يؤدي التفسيران إلى 

فتح ثغرة في روايته.
مهم جــدا أن نحيط بهذه املؤثرات 
التي تدفعنا التخاذ قرارات وفق خيارات 
مرسومة من قبل اآلخرين، فلك السيادة 
الكاملة على قرارتك وخياراتك، فال تسمح 
ألحد بأن يثنيك عن أهدافك ويرســم 
لك طريقا مغايرا لقناعاتك وطموحاتك.

عملت إلصالح عيبك، وماذا قدمت ليوم 
عرضك، وأنت وحدك، ال ينفعك جاهك، 
وال مالك وولدك، وال منصبك، هل عملت 
لكي يؤتى كتابك بيمينك، فهذه حياتك، 
فاستدرك ما فاتك، واعمل الصاحلات 
قبل مماتك، وامأل صحيفتك مبا يقربك 
من املالك، «وتذكروا حني تقوم األشهاد: 
إن في القيامة حلسرات، وإن في احلشر 
لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن 
عند امليزان لعبرات، وإن الظلم يومئذ 
ظلمات، والكتب حتوي حتى النظرات، 
وإن احلســرة العظمى عند السيئات، 
فريق في اجلنة يرتقون في الدرجات، 
وفريق في السعير يهبطون الدركات، 
ومــا بينك وبني هذا إال أن يقال: فالن 
مات، وتقــول: رب ارجعوني، فيقال: 

فات». (مواعظ ابن اجلوزي).
أسأل اهللا أن يصلح البالد والعباد، 
ويحمينا من زمرة الفســاد، ويسخر 
حلكامنا البطانة الصاحلة، وأن ميكنوا 
علينا خيرنا، ويهدينا وإياهم إلى طريق 

احلق والصواب، آمني يا رب العاملني.

بعددهم املهول قد يسبب خلخلة في 
أمن البالد.

و - تدخل بعض الدول في الشأن احمللي 
بحجة حماية حقوق رعاياها والدعوة 
للمســاواة االجتماعيــة في احلقوق 

والواجبات بني املواطن والوافد.
ز - الغزو االقتصادي من عدة جنسيات 
من خالل حتكمهم في األسعار، وهم 
الصناعية  كثر في األسواق واملناطق 
وغيرها على سبيل املثال: محالت بو 
«١٠٠ فلس» ملا أحكمت عليها هذه الفئة 
صار نصف دينار وفوق، والســيارة 
التي كانت صيانتهــا «٥ دنانير» من 
نفس هذه الفئة املتحكمة صارت القيمة 
(٢٠) بأضعاف وباتفاق األســعار فيما 

أنها انتهت ولكن لألسف مازالت باقية، 
تلك هي احلقيقة التي حيكت بها مسرحية 
الطابور الســادس من منطلق «العدالة 
اإلنسانية» ذلك املبدأ الذي نقرأ عنه في 
تاريخنا ونسمعه عنه في حاضرنا ومن 
هذا وذاك يبقى لنا السؤال: هل بالفعل 
يوجد عدالة إنسانية؟ واإلجابة شاهدناها 

وسمعناها في «الطابور السادس».
٭ اإلخراج واإلضاءة: ذلك هو اإلبداع 
عندما يتالحم كل من علي البلوشــي 
وفاضل النصار ليحاكوا حركة وحوارات 
املمثل ويوصلوا لنا فكر املؤلف ذلك هو 

مقاومة عميقة ليعتقد مرضاه بأنه فشل 
في عالجهم، فيواجه هذا اللوم بأن يأمر 
مرضاه بأن ينتكسوا ويعودوا إلى املربع 
األول أثناء فترة العالج فيختار مرضاه 
العكس لتجنب االنتكاس، وهو ما يريده 
إريكسون مســتخدما طريقة اإلرغام 

ضد املقاومة.
كذلك حاول جون روكفلر احتكار 

مطلوب، ولك ذنوب وما تتوب، وشمس 
احلياة قد أخذت في الغروب فما أقسى 

قلبك من بني القلوب». 
تأمل هذه الدنيا جيدا، فال تدري إذا 
جن ليلها هل ستعيش إلى فجرها، فكم 
من صحيح مات من غير علة، وكم من 
مريض عاش دهرا. فإلى متى أنت اله عن 
ربك، وتضيع يومك، كما أضعت أمسك، 
وتؤجل توبتك، وأنت ال تضمن نفسك، 
أين ندمك، على ذنبك وتقصيرك، ماذا 

إنه أفضل عائد اســتثماري له بسبب 
الدروس اخلصوصية.

د - ظهور بعض اجلرائم الدخيلة على 
املجتمع بسبب كثرة العمالة الهامشية 
كجرائم اخلطف واالغتصاب وصناعة 
املخــدرات وتزوير  اخلمور وترويج 
املعامالت باختالفها والسحر والشعوذة 
وانتحال صفة رجل أمن أو طبيب، وعدم 
للقوانني والتقليل من شأن  االحترام 
رجل األمن بالتطاول عليه، ومساعدة 
خدم املنازل على الهروب من كفالئهم 
أماكن مشــبوهة وبأموال  للعمل في 

باهظة..إلخ.
هـ - أي حترك أو إضراب قد تلجأ إليه 
أحيانا بعض مجموعات العمالة الوافدة 

في املكنون اإلنساني وتخرج منها كم 
من اإلرهاصات وتتحاور أمام املشاهد 
لتقوم بعملية التطهير من خالل منطق 
«اخلالص والغفران» لنصل إلى احلقيقة 

أرفع لكم القبعة.
٭ املصير: عندما أحب املخرج العاملي 
يوسف شاهني أن يحاكي حاضره قام 
باستحضار املاضي من خالل شخصية 
ابن رشــد ليحاكي واقعه آنذاك وألف 
وأخرج لنا فيلــم «املصير» وها نحن 
اليوم في الطابور السادس نستمد من 
العصور املظلمة قضايا قد يظن البعض 

فيدفع الطرف اآلخر بهدوء نحو ما يريد، 
وكما قيل «إذا استطعت أن جتعل الطير 
يدخل القفص من تلقاء نفسه فسيكون 

غناؤه أفضل من املعتاد».
إريكســون كان  الدكتور ميلتون 
يعالج مرضاه نفسيا ثم ينتكسون بعد 
أن يقطعوا شــوطا في التحسن، ألن 
للعالج تخفي  الظاهرية  اســتجابتهم 

على حســاب الوطن واملواطنني واهللا 
املســتعان. فلو يعلم ويعي هؤالء ما 
يفعلون، وأن وراءهم حسابا لرجعوا 
وتابوا، فاملسؤولية املوكلة لهم واهللا إنها 
أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، 

إال من أتى بحقها.
أقول للفاسد قبل أن يأتي األجل، 
فيومها ال ينفع الندم، ارجع إلى ربك. 
قال ابن اجلــوزي رحمه اهللا «كالمك 
مكتوب، وقولك محسوب، وأنت يا ذا 

اليــزال مسلســل اخلارجني عن 
القانون مستمرا، وأبطاله وافدون بجرائم 
متعددة، من سرقات متنوعة، وتزوير 
شهادات مختلفة وجلب مخدرات مدمرة 
لتدمير النشء الطيب عماد املستقبل.

إن العــدد فاق بنســبة «مواطن ١ 
مقابــل ٣ وافدين»، وهذا خطر عظيم 
على دميوغرافية الدولة البد من احتوائه، 
ومؤثر جدا على أبعادنا الوطنية، خاصة 
إذا ما استغلت هذه العمالة الهامشية، 
التي عليها الكثير من املالحظات األمنية، 
للقيام مبظاهــرات واحتجاجات تؤثر 

سلبا على أمننا الوطني.
الوافدين يسبب  ارتفاع نسبة  إن 

للمجتمع في آثار سلبية:
أ - ظهور بعض املمارســات الغريبة 
على مجتمعنا احملافظ وتأثيرها السلبي 
على الشباب الذين ينظر إليهم املجتمع 
نظرة املســتقبل ليكونوا خير خلف 

خلير سلف.
ب - دخول الكثيــر من املصطلحات 
الغريبة في ثقافتنا، فهذا يعد أول مقدمات 

الغزو الثقافي الذي يدمر وال يعمر.
ج - زيــادة معدالت البطالة بني أبنائنا 
وصعوبة توظيفهم في مؤسسات الدولة 
خاصة التعليم «التربية»، حدث وال حرج 
أصبح هذا املكان محجوزا للوافد، حيث 

«هذا حبل نهايتي سأصنع مشنقتي 
لنفسي.. يقال إن اليد الواحدة ال تصفق.. 

ها هي ذي الواحدة تصنع كفني».
املاضي  عندما نســتحضر ظلمة 
لنحاكي قهر احلاضر؟! تلك هي مسرحية 
«الطابور السادس»... دفعة ٢٠٠٩م من 
خريجي املعهد العالي للفنون املسرحية 
قام منهم ثالثي واحتدوا فكريا وعمليا 
ليبدعوا لنا مسرحية فكرية حتاكي العديد 
من القضايا السياسية واإلنسانية ومن 
هذا وذاك وقبل تناولنا النقاط اإليجابية 
في «الطابور السادس» في سطور مقالنا 
وجب علينا تسليط الضوء على املثلث 
املسرحي الذي تالعب من خالله الكثير 
من العناصر املســرحية لتضيء ذلك 
العامر،  املؤلفــة فاطمة  الثالوث وهم: 
املخرج على البلوشي، دراماتوج فلول 

الفيلكاوي.
٭ وجهــان لعملة واحــدة «املؤلف.. 
الدراماتوج»، عندما تتالعب في ظالم 
املاضي لتستحضر منه العديد لتحاكي 
الواقع أرفع لكم القبعة، عندما تتالعب 
الكلمات وتتكرر اجلمل «أربعون عاما» 
أرفع لكم القبعة، عندما تبحر حروفكم 

نخضــع في حياتنــا اليومية لكّم 
هائل من املؤثرات التي تقلص خياراتنا 
وتسوقنا لنتخذ قراراتنا اخلاصة وفق 
ما يحدده من ميســك بخيوط اللعبة 
كوسائل التواصل االجتماعي واملؤثرين 
وثعالب السياسة وجنوم الفن والرياضة 
واألهل واألصدقاء، وغدت كلمات مثل 
«حرية» و«خيارات» و«انتقاء» توحي بقوة 
االحتماالت وامتالك زمام القوة، غير أن 
اخليارات الالمحدودة تثير القلق كالغيوم 
امللبدة التي تشوش الرؤية وتربك عملية 
اتخاذ القرار، وكما يقول املثل الكويتي 

«تبي حتيره خيره».
أصبحت لعبة السيطرة على األوراق 
والتحكــم في خيــارات اآلخرين لها 
إستراتيجياتها في علم القوة والنفوذ، 
فاألسلوب األمثل لدى عراب السياسة 
األميركية هنري كيسنغر يتمثل في طرح 
ثالثة خيارات لكل موقف، ويقوم بتزيني 
اخليار املفضــل لديه مقارنة بالبدائل، 

ڤيروس كورونا وانتشاره في العالم 
أعطانا دروسا وعبرا ونتج عنه خسائر 
متنوعة على مختلف املستويات، ولكن 
ماذا عن ڤيروس الفساد، الذي نخر في 
البالد، وهو من صنع البشر، فڤيروس 
كورونا يقتل األفراد، وڤيروس الفساد 

يدمر البالد.
ڤيروس الفساد موجود وبدأ يتمدد 
وينتشر، بل في كل سنة يتحور ويظهر 
بصور مختلفــة. فعجز احلكومة في 
ضبط الفاسدين يجب أال يتحمله املواطن 
الــذي هو ملتزم بالقوانني. لألســف 
هناك من يقتات على الفساد، ويحارب 
اإلصالح، فهؤالء كالڤيروس على النظام، 
ينشرون الفوضى، ويعطلون مصالح 
الناس، وال يراعون حرمة املال العام. 
املستفيد األول من أي مؤسسة متخمة 
بفوضى املراجعني على سبيل املثال هو 
بعض املسؤولني واملوظفني الذي يقتاتون 
على هذه الفوضى بزيادة شبكة معارفهم 
من الواسطات واحملسوبيات واالستفادة 
من مناصبهم لتحقيق مصالح ضيقة، 

محلك سر

طابور.. ٢٠٠٩
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