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ذعار الرشيدي

فهد محمد الشمري

»اإلجنليزية« 
و»البونص« و»الكاتراز«

صنائع املعروف

»الكاتراز« اشهر سجن على وجه االرض فحتى بعد 
اغالقه اليزال يعد واحدا من اكثر السجون قسوة 

في التاريخ، طبعا ذلك في حال استثنينا غوانتانامو 
وأبوغريب اشهر سجنني سياسيني في التاريخ احلديث. 
متيز »الكاتراز« بتطبيق مسؤوليه اكثر االساليب صرامة 
جتاه السجناء احملكومني باالشغال الشاقة باالضافة الى 

كونه يطبق اعلى معايير احلراسة حتى انه يقال للسجني: 
»لن تستطيع الهرب من الكاتراز اال باالنتحار« ولم 

تسجل سوى حالة هروب واحدة ناجحة خلمسة سجناء 
منه طوال 28 عاما منذ ضمه ملصلحة السجون االميركية 

قبل ان يتم اغالقه في عام 1963.
ال تستحق ادارة في الكويت ان حتمل لقب الكاتراز في 
طريقة تعامل مسؤوليها مع املوظفني سوى توجيه اللغة 

االجنليزية في وزارة التربية، تلك االدارة التي تتعامل مع 
مدرسي ومدرسات اللغة االجنليزية كما لو كانوا سجناء 
مستحقني لالشغال الشاقة، فهذه االدارة لالسف تفرض 

على املدرسني في هذا التخصص النادر اعماال تفوق 
طاقاتهم بكثير وتطالبهم مبا ال يطاق، فمثال يفرض على 
رئيس قسم اللغة االجنليزية 24 اختبارا طوال الكورس 

الواحد أيا كانت املرحلة التي يدرسها وأن يحضر 
عشرات املشاريع، ناهيك عن عشرات التقارير التي يجب 

عليه تقدميها طبعا باالضافة الى واجباته من احلصص 
اليومية التي تتراوح بني 3 و5 حصص يوميا، ما يعني 
ان رئيس القسم او مدرس االجنليزي سيضطر للعمل 

في املنزل لينهي بقية الطلبات التعجيزية التي تطالبه بها 
ادارة توجيه اللغة االجنليزية، فـ 7 ساعات في املدرسة 

بينها 4 ساعات حصص و3 ساعات بني رقابة وتصحيح 
ثم االمتحانات التي يضطر لعملها في منزله ورصد 

الدرجات، كل هذا سيستهلك منه او منها 4 او 5 ساعات 
اخرى وكل هذا بفضل طلبات توجيه اللغة االجنليزية 

التي أحالت مهنة تدريس اللغة االجنليزية الى مهنة 
طاردة، وال مجال للهرب منها إال باالستقالة.

وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي هل 
تعلم ماذا يفعل توجيه اللغة االجنليزية مبدرسي 

ومدرسات اللغة االجنليزية؟ بل هل تعلم ماذا تفعل تلك 
مبهنة التدريس باللغة االجنليزية؟ ال اعتقد انك تعرف، 
وأنصحك بأن تترك عنك »البونص« قليال وتلتفت ولو 

قليال ملهنة حتولت من مهنة نادرة الى مهنة طاردة.
هل تعلم ان مدرسي ومدرسات اللغة االجنليزية حتولوا 
من معلمني الى موظفني اداريني ولم يعد لديهم اي وقت 

لتدريس ابنائنا، وكل هذا بفضل تعنت توجيه اللغة 
االجنليزية الذي يبدو انه ال يفرق بني املدرس وسجني 

الكاتراز.

املقصود باملعروف هو فعل اخلير وإهداء هذا اخلير 
للعباد، سواء كان هذا الفعل بقضاء مصالح الناس 
أو التصدق على محتاج أو سداد دين أو مصاحلة 

متخاصمني أو زيارة مريض وغيرها من أعمال املعروف.
واألدلة على صناعة املعروف كثيرة حيث قال اهلل تعالى: 

)يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
اخلير لعلكم تفلحون ـ احلج:77(.

وقال تعالى: )ال خير في كثير من جنواهم إال من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك 
ابتغاء مرضات اهلل فسوف نؤتيه أجرا عظيما ـ سورة 

النساء: 114(.
ويقول الرسول ژ »كل معروف صدقة«.

وقال ژ »ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه 
له صدقة وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه 

فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة وال يرزؤه 
أحد إال كان له صدقة«.

كما أن اهلل عز وجل حذر من ترك صناعة املعروف 
حيث قال تعالى: )فويل للمصلني الذين هم عن صالتهم 
ساهون  الذين هم يراءون  ومينعون املاعون ـ سورة 

املاعون(.
وعن أبي هريرة ÿ، عن النبي ژ قال: »ثالثة ال 

يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم، فذكر منهم: رجل 
منع فضل ماء، فيقول اهلل اليوم أمنعك فضلي كما منعت 

فضل ما لم تعمل يداك«.
ويقول الرسول ژ »دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 

فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش األرض«.
وهذه بعض صور األنبياء وصناعتهم للمعروف فهم 

قضوا معظم حياتهم في دعوة الناس وهدايتهم للخير، 
فإبراهيم اخلليل بلغ املنزلة بصناعته للمعروف فقد روى 
البيهقي في الشعب بسنده إلى عبداهلل بن عمر رضي اهلل 
عنهما أن النبي ژ قال: »يا جبريل لم اتخذ اهلل إبراهيم 

خليال؟« قال: »إلطعامه الطعام يا محمد«.
وموسى گ، ملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون ووجد من دونهم امرأتني تذودان قال ما خطبكما 

قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، 
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني ملا أنزلت إلي 

من خير فقير.
لكل عمل ثمرة وثمرة صناعة املعروف كثيره وأجرها 

كبير ومنها أنها تصرف البالء وسوء القضاء في الدنيا 
ودخول اجلنة ومغفرة الذنوب والنجاة من عذاب وأهوال 
اآلخرة فلنسارع إلى عمل املعروف مع أهلنا وأصدقائنا 
واملسلمني، فتكون لهم فرح ولنا األجر من رب العاملني.
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ماذا يعني 
للخليجيني 
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أحضروا املدافع 
الكبيرة

مأزق السلطات 
الثالث.. واحلل!

هذا التاريخ بالنسبة لي، له ذكريات عامة وخاصة ففي 
هذا اليوم فقدت حريتي، وأصبحت أسيرا، ووضعت 

نفسي خلف قضبان القفص الذهبي، وانقسمت لقمتي، 
كما انقسم قلبي وجوارحي بني اثنني، انه الزواج وبناء 

أسرة، توجب علي أن أخطط وأرسم سياسة تنمية، 
ملواجهة عبء املسؤولية في مواكبة العصر، وحتصني 

أسرتي من شياطني اإلنس واجلن بسالح الدين والتربية 
احلسنة، وهلل احلمد سارت خطتي كما توقعت بالبركة 

دون خبراء ومستشارين، كبرت األسرة، ودخلوا 
األبناء املدارس ثم اجلامعات ثم الوظائف ليساهموا 

في عجلة تنمية الدولة، ثم تفرعوا واستقلوا وكونوا 
أسرا، وأصبحت أنا اخلليجي البسيط، أنفذ خطتي 

غير املكتوبة، بفاعلية متقنة، وببرنامج زمني محدد، 
وبالفطرة، أحيانا أقدم مشروعا، وأؤخر آخر، حسب 

احلاجة وما يستجد، فالقرار والتنفيذ والتسليم بيد رب 
األسرة، ال مجال للتأخير واملماطلة وفوات األوان، فإن 

تأخرت شهرا، ضاعفت اجلهد في الشهر التالي.
أما هذا التاريخ بالنسبة للخليجيني فهو قيام مجلس 

التعاون اخلليجي، فقد اجتمع قادة 6 دول خليجية من 
أغنى دول العالم، وأقلها عددا بالسكان، يجمعهم الدين 

والعروبة واللغة وتشابه األنظمة، والنوايا احلسنة، 
واألهداف املشتركة، احتدوا فتضاعفت قدراتهم، 

فاستبشرنا خيرا، وإذا بهذا اجلبل اخلليجي يلد »افتح 
يا سمسم أبوابك نحن األطفال فيصرخ اخلليجي: 

بس... يأتيه اجلواب: »سالمتك«.
للعلم دورات كأس اخلليج ابتكرها الشباب الرياضي 

قبل قيام مجلس التعاون بـ 10 أعوام وأثمرت بالنهضة 
الرياضية )مستوى رياضيا ومنشآت( ألن الرياضة 
في العالم تدار شعبيا بعيدا عن السياسيني وروتني 

احلكومة.
بدأت املقال بقصة مواطن خليجي خطط حلياته 

بالبركة وأنتج وأضاف للمجتمع على أكمل وجه، كذلك 
مجموعة مواطنني شعبيني ابتكروا دورة كأس اخلليج 
فحفزوا حكوماتهم على املنافسة فيما بينهم باملنشآت 
والفوز وكانت الثمرة الوصول لكأس العالم والعاملية، 

والسبب همة املواطن اخلليجي فردا أو جماعة، وليست 

السياسة.
من هذه الصفحة في جريدة »األنباء« الكويتية أناشد 
األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربي األخ 

عبداللطيف الزياني وأقترح عليه أن يكلف مجموعة من 
الشباب اخلليجي بإنشاء ما يلي:

1- قناة فضائية GCC تنطق بلسان مجلس التعاون 
اخلليجي وتعبر عن رأيه وتكون مرآة لدول اخلليج.

2- محطة إذاعة باسم »صوت مجلس التعاون 
اخلليجي«.

3- صحيفة يومية.
كيان عمره 30 عاما ال لسان له، وال عني، وال قلم، ولم 
نسمع له صوتا إال عند مؤمترات القمة )استقبل ـ بدأ 

املؤمتر ـ انتهى املؤمتر ـ غادروا(.
إن املواطن اخلليجي يرى أفرادا خليجيني ميلكون 

عدة قنوات فضائية وصحفا وهذا املجلس العتيد ال 
يستطيع اقتناء قناة واحدة، تذر الرماد في عيون 

املواطنني وتبشرهم بعنب الشام وبلح اليمن وبفوائد 
هذا املجلس وإجنازاته.

في حوار مع أستاذ التربية في جامعة الكويت د.إبراهيم 
اخلليفي وهو ضيف أسبوعي لبرنامج عن األسرة في 
قناة الشارقة، يلقى رواجا كبيرا على مستوى الوطن 

العربي، سألته: دكتور ملاذا ال تشارك في برنامج 
بتلفزيون الكويت رد: هل يرضيك أن أذهب إليهم دون 

دعوة؟ كالم يثير األسى في النفس، وغير د.اخلليفي 
هناك هامات إعالمية كويتية شاهقة، مت استقطابها 

من قبل فضائيات ووسائل إعالمية عربية وخليجية، 
وكسبت املاليني من املشاهدين واملتابعني بفضلهم، كل 

هؤالء أين وزارة اإلعالم منهم؟
كنت أمتنى أن يكون أول توجيه يصدره وزير اإلعالم 

ألركان وزارته هو )أحضروا لي املدافع الكبيرة( وعندما 
يسأله هؤالء عن قصده، يبدأ بتسمية تلك األسماء 

اإلعالمية واألدبية الشامخة التي يجب أن يتصدروا 
شاشة تلفزيون الكويت، وكمثال يعطي تعليماته بالبدء 

فورا بتصوير برنامج يومي يعرض على تلفزيون 
الكويت في ساعة الذروة وهي التاسعة مساء، ويقول 

لهم باالسم أريد د.إبراهيم اخلليفي، الشيخ أحمد 
القطان، د.محمد العوضي، د.طارق السويدان، د.خديجة 

احملميد، وليكن موضوع هذا البرنامج عن احلياة 
والتفاؤل وااليجابية وكيفية التغلب على هموم احلياة 

اليومية التي تواجه األسرة الكويتية التي طحنتها 
تفاصيل احلياة اليومية والهموم املعيشية، وحتتاج 

لكلمات من هؤالء الضيوف الكبار لتعيد إليها قليال من 
التوازن في نهاية اليوم.

وكذلك يطلب منهم استدعاء الفنان طارق العلي واملؤلف 
عبد األمير التركي واملخرج الكبير فؤاد الشطي، 

وتكليفهم بإنتاج مسلسل يضاهي درب الزلق، يعود 
بسببه تلفزيون الكويت ليصبح احملطة األولى في إنتاج 

وتصدير املسلسالت التي تقتحم كل بيت خليجي.
باإلضافة إلى ذلك يطلب منهم تكليف املذيع الرائع 
واملتألق جعفر محمد الذي كسب جماهيرية كبيرة 
أثناء تقدميه برنامج اللوبي في قناة العدالة، بتقدمي 

برنامج مماثل ولكن مع األخذ باالعتبار انه هذه املرة 
سيكون في تلفزيون حكومي، فسيكون طابعه وإطاره 
ومواضيعه مختلفة..والسماح ألبو أنور بفتح مواضيع 
الصحة والتربية والتعليم والنظافة واإلسكان وغيرها 
من املواضيع الكثيرة التي تهم املواطن الكويتي، هذا 

البرنامج سيسحب البساط من باقي الفضائيات ملا 
يتمتع به هذا اإلنسان املتألق من جاذبية وقبول لدى 

الكثير من املشاهدين.
وكذلك هل يعقل أن جنوم الشعر الشعبي اخلليجي 

ورموزه أكثرهم من الكويت ومع ذلك مازال تلفزيون 
الكويت يكتفي ببرنامج هزيل يتم سلقه أسبوعيا بدون 
أي طعم، أسماء المعة مثل بدر صفوق الكويت أولي بهم 

وبإبداعاتهم، ملاذا ال يتم تكليفه بإنتاج وتقدمي برنامج 
للشعر الشعبي يستضيف شعراء مثل: الشاعر حامد 
زيد الذي ميأل أي قاعة أو صالة في اخلليج بأمسياته 
الشعرية، وله محبون ومتابعون على مستوى الوطن 

العربي، حمود البغيلي، سعود السبيعي، وأسماء كثيرة 
لها شعبية كثيرة في اخلليج والوطن العربي، يجب أن 

يظهروا في شاشة تلفزيون الكويت.
أفكار كثيرة وجنوم أكثر في الكويت في كل املجاالت 
وسيثرون شاشات تلفزيون الكويت وموجات اإلذاعة 
الكويتية، فقط ينتظرون الدعوة التي تليق بتاريخهم 

ومكانتهم، لذلك نكرر التمني على وزارة اإلعالم 
الكويتية، أحضروا املدافع الكبيرة.

النظام السياسي الكويتي يقوم على مبدأ »فصل السلطات 
مع تعاونها« كما نصت على ذلك املادة 50 من الدستور، 

ولكن املتأمل للوضع السياسي يجد أن السلطات لم 
تتعاون مطلقا بل حتولت العالقة بينها مؤخرا إلى صراع 

مكشوف عطل مصالح الوطن واملواطنني.
فالسلطة التشريعية )مجلس األمة( تتهم احلكومة 

بالعجز عن حتقيق مشاريع التنمية او تنفيذ خطتها 
اخلمسية أو حتى برنامج عملها وكذلك احلكومة 

متهمة بتعطيل األدوات الرقابية الدستورية ملجلس 
األمة )االستجوابات( عن طريق حتويله )االستجواب( 

الى احملكمة الدستورية أو إلى جلسة سرية. بل وصل 
األمر الى اتهام احلكومة بالفساد وأنها تقوم برشوة 

أعضاء مبجلس األمة مبا بات يعرف بقضية الشيكات 
والتحويالت املليونية، وتدعي املعارضة أنها متلك 

الشارع السياسي وان احلشود الشعبية التي حتضر 
ندواتها ما هي إال انعكاس لتأييد الرأي العام لها.
أما السلطة التنفيذية )احلكومة( فترى أنها متلك 

األغلبية البرملانية املنسجمة معها ولكنها تشكو حتما 
من ديكتاتورية األقلية البرملانية والتي تتهمها احلكومة 

بأنها أحد األسباب الرئيسية وراء تعثر أدائها، والن تلك 
األقلية وبتحرشها املستمر باحلكومة تؤدي الى إشغالها 

عن التنمية وإجناز اخلطط.
وكذلك ترى احلكومة أن من حقها حتويل االستجوابات 

إلى احملكمة الدستورية وحتويل اجللسات الى سرية 
وفقا للقانون واللوائح!

اما بشأن احلديث عن الشارع السياسي واحلشود 
الشعبية املعارضة، فان احلكومة مؤمنة بأن تلك 

احلشود ما هي إال أقلية غاضبة وال متثل الرأي العام 
وأن األغلبية لم تتحرك ومازالت محايدة ان لم تكن 

موالية.
أما السلطة القضائية فقد دخلت أو أدخلت قسرا 

إلى ساحة الصراعات السياسية عن طريق احملكمة 
الدستورية وقرارها األخير بشأن استجواب السعدون 

والصرعاوي لرئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
والذي فسر من قبل املوالني للحكومة بأنه مينع تعسف 

األقلية في استخدام حق االستجواب للرئيس على 
أعمال وزرائه وليس فقط على السياسة العامة.

 بينما ترى املعارضة أنه مجرد قرار وليس حكما وهو 

غير ملزم ملجلس األمة، بل ذهب البعض الى القول بان 
احملكمة غير مختصة بالنظر في موضوع االستجواب 

أصال، وهي مختصة فقط بالطعون االنتخابية 
وبدستورية القوانني فقط، وبالنظر الى قرارات سابقة 
للمحكمة في نفس الشأن كانت قد أبدت فيها صراحة 

احملكمة الدستورية انها غير مختصة بالنظر في 
االستجوابات ومدى دستوريتها!

وبذلك أصبح الصراع وعدم التعاون بني السلطات 
الثالث ماثال للعيان، حتى وصل األمر للقطيعة 

الشخصية بني أفراد من املعارضة واحلكومة ورئيسها، 
وكذلك مقاطعة النتخابات اللجان البرملانية ما يهدد 

بتعطيل أعمال مجلس األمة بالكامل، بل حذرت املعارضة 
صراحة بأنها ستصعد األمر شعبيا لتجبر احلكومة 

على االستقالة ومتهد حلل البرملان.
وفي النهاية، الرجاء معقود على صاحب السمو باعتباره 

أبا السلطات الثالث إلنهاء ذلك الصراع اخلطير 
واملخيف، فالعودة الى الشعب مصدر السلطات )املادة 

6( ليحسم اجلدل ويضع النقط على احلروف باتت أمرا 
ضروريا!

sbe777@hotmail.com

ghunaimalzuby@yahoo.com

  almutairiadel@hotmail.com

ملن يهمه األمر

في الصميم

صدى األحداث


