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 آراء 

 من يتتبع مسار االحداث هذه االيام يستطيع ان يستخلص 
منها ثالث احتماالت منها سنتناولها في هذه املقالة كما تناولنا 
جزءا منها في مقاالت ســـابقة الن الصراع االميركي واالوروبي 
مع ايران طغى على جميع االحداث واصبح متواجدا في منطقة 
مـــن اهم املناطق على الكرة االرضية اال وهي منطقة البحيرات 
النفطية والتي حتول من يســـيطر عليها الى ان يكون سلطان 
العالم في القرن الواحد والعشـــرين خصوصا انها توجد فيها 
دول لم تســـتفد من ماضيها وحاضرها ولم تستشف املستقبل 
واخلالفـــات فيما بينهمـــا املرة تلو االخرى ال جتـــد لها مبررا 
خصوصـــا ان املخاطر الدولية واالقليميـــة بدأت تزحف عليها 
وتدق أجراسها وقادتها وشعوبها نائمون او مغيبون وسنورد 

إليكم هذه االحتماالت آنفة الذكر كاآلتي:
  ١ - االحتمال االول ان تقوم اميركا والدول االوروبية بعرض 
الســـماح اليران ببناء الطاقة النووية ســـلميا وان تعفيها من 
احلصار والهجمة االعالمية وتعطيها بعض االمتيازات لتمكنها 
من ان تكون دولة صناعية بشرط اال تتدخل في شؤون املنطقة 
وتضغـــط على حـــزب اهللا في لبنان بان يتحـــول من مقاومة 
الى حزب سياســـي حتى يتسنى الســـرائيل ان تسرح ومترح 
وتعبث فيمن حولها وتتمدد حيث تشاء، وفي هذه احلالة ربحت 
هذه الدول وحجمت ايران وابعدت صواريخ حزب اهللا الواحد 
واالربعني الفا التي كانت هي العائق االكبر الســـرائيل لضربها 

اليران والعبث في املنطقة.
  ٢ - ان تتعهد ايران بإعطاء وكالة الطاقة الذرية حق التفتيش 
جلميع منشآتها النووية وان تخصب الوقود النووي في خارج 
ايران وتتعهد بعدم تدخلها في املنطقة مع ابقاء حزب اهللا شأنا 

لبنانيا وهذا على مدى ١٠ الى ١٥ سنة لصالح ايران مستقبال.
  ٣ - االحتمال الثالث خارج نطاق التغطية وال نريد التحدث 
حوله او احتماالته، كفانا اهللا شرها، (واحلر تكفيه االشارة).

  وفي كل االحتماالت املشـــار اليها والتي سيحدث واحد منها 
ال محالة، والعلم عند اهللا، يتطلب اخذ احليطة واالســـتعدادات 
الن االشـــهر القليلة املقبلة ســـتتضح فيها املسارات االقليمية 
وهذه املنطقة منطقة مشـــتعلة النه يوجد فيها مواد االشتعال 
ومهيأة لكوارث بيئية ال سمح اهللا، اما القائلون واملروجون ان 
السياسة االميركية ستتحول في عهد الرئيس اوباما وتتغير عن 
سياســـاتها الشرق االوسطية لصالح االمة العربية واالسالمية 
فهم واهمون او متآمرون بحق انفسهم وشعوبهم الن السياسة 
االميركية تضعها عقول مخلصـــة لبالدها وعبادها وال تتغير 
اال ضمن هذه املفهومية وليست كما تفعل بعض الدول النامية 
(النائمة) ونبشـــر جميع املتخاذلني بانه سيكتب تاريخهم من 
(...) وستلومنا االجيال املقبلة على ما فعلنا من تبديد الثروة 
وعدم االخذ باالســـباب التي متكنهم من ان يعيشوا كما عشنا، 
وهنا نريد ان نقول ان دول املثلث العربي مستهدفة من الهداف 

وكذلك دول املربع االسالمي على «الوي تنق لست» ايضا.
   One of those which have been mentioned above will happen
within few months and take place.

  ونحب ان نقول للمستغربني من الذين طلبوا التأجيل للتقرير 
الذي يتحدث عما حدث لغزة ال تســـتغربوا ان هذه املواقف قد 
سبقتها اخرى من بعض العرب الخراج اسرائيل من املأزق مرة 
تلو االخرى وسيكشـــف لكم التاريخ خالل العقد املقبل اخلط 

االسود من االبيض.
  احلر حر وآخر البوم بومه

  وأصبحت يا ميرزا مثل طير خفاش 

 لم تعد أخبار الصحف تتحدث عن جرمية أو جرميتني كل يوم 
في الكويت، بل عن أكبر عملية سرقة وبأرقام خيالية، فباألمس 
القريب تقدم أحد املقاولني بشكوى من سرقة ٩٩ منزال في مدينة 
سعد العبداهللا في يوم واحد، وهذا أمر طبيعي في بلد يسرح فيه 
اللصوص ويسرقون البيوت في عز النهار بال رادع في ظل غياب 
األمن ورجال األمن. ما يحدث في الكويت من انتهاك للقانون أمر 
غير مسبوق، فمعظم الناس أصبحوا يخافون مغادرة بيوتهم 
خوفا من لصوص الشـــوارع الذين أصبحوا يسرقون كل شيء 
مبجرد مغادرة الشخص ملنزله، فهم يعلمون أن العقبة الوحيدة 

التي أمامهم هي صاحب املنزل وليست الشرطة.
  األمن يا رجال األمن أصبح مطلبا ضروريا للناس، فما الذي 
تبقـــى لنا في ظل هذا التراجع واجلمـــود؟ أم تتوقعون منا أن 
يحمل كل واحد فينا سالحا ويدافع فيه عن بيته وماله وعرضه 
في ظل هذا التراخي والفوضى. أن تسرق سيارتك وهي متوقفة 
أمـــام منزلك بات أمرا عاديا يحدث كل يوم، وأن تســـرق حتى 
أغطية فتحات املجـــاري، أجلكم اهللا، وأســـالك الكهرباء بهذه 
الصـــورة املقززة أصبح خبرا يوميا، وال ندري أين رجال األمن 
من هؤالء اللصوص، أو التجار الذين يقفون خلفهم، ففي النهاية 
أيـــن يبيع هؤالء اللصوص تلك املســـروقات، هل يجهل رجال 

الداخلية أماكنهم؟
  أغيثونا يا رجال األمـــن، أين أنتم وأين دورياتكم؟ أغثنا يا 
معالي وزير الداخلية فالوضع خطير وال يحتمل، لم نعد نأمن 
على أنفســـنا وال بيوتنا من كثرة السرقات، أغثنا يا مدير أمن 
اجلهراء فمدينة سعد العبداهللا أصبحت خارج اخلريطة واللصوص 
يعبثون في بيوت أهلها كل يوم بال حسيب وال رقيب، أغثنا يا 
سمو رئيس الوزراء، فاحلالة أصبحت «كسيفة» جدا. أغيثونا 
أغيثونا. ٩٩ منزال يسرق في منطقة واحدة خالل يوم واحد يا 

رجال األمن؟ أين نعيش في تنزانيا أم دارفور؟
  bodalal@hotmail.com 

 مطلق الوهيدة

 أميركا والدول األوروبية 
وإيران مرة أخرى

 رأي رأي

 محمد هالل الخالدي

 األمن يا رجال األمن
 

 نظرات نظرات

 الموسيقى تنمي
   اإليمان باإلسالم!

 

 موسى أبوطفرة المطيري

 حادث وحديث حادث وحديث

 
  

  لم يجد واضعو املناهج في وزارة التربية 
غير منهج التربية املوســـيقية ليحققوا  فيه 
تنامي الدين اإلسالمي حينما تصدرت عباراتهم 
تلك أحد كتب املوسيقى، حيث جاءت مقدمة 
الكتاب اخلاصة بشرح أهداف هذه املادة حتت 
بند األهداف املعرفية انه «من خالل مادة التربية 
املوسيقية ننمي اإلميان مببادئ الدين اإلسالمي» 
ولم تقف األهداف عند هذا احلد، بل جتاوزته 
الى األهداف الوجدانية حيث ُعرفت في نفس 
مقدمة الكتاب بأنها «تعـــزز االنتماء للوطن 

ولألمة العربية والعالم اإلسالمي».
  وبعيدا عن قرع طبول االنتقاد وتســـليط 
سهام البعد أو القرب من الدين فإن أي عاقل 
ما ان حتاول ان تشرح له ان املوسيقى تنمي 
اإلميان اإلسالمي بال شك سيرفض هذا املنطق 
إذا لم يحسبك خارج امللة قبل رفضه، فباهللا 
عليكم يا موجهي مادة التربية املوسيقية كيف 
سقتم تبريركم الذي تصدر هذا الكتاب وكيف 

جئتم به؟
  «املوسيقى تنمي الدين اإلسالمي» عجيب 
أمر هذا الهدف والـــذي يوحي ببعد ال يعلمه 
إال اهللا وإال فكيف يجرؤ واضعو املنهج على 

االتيان به «املوسيقى عاد»!
  فهل من املعقول يا سادة ان يتم وضع مثل 
هذه األهداف لطلبة في مدارس الكويت ويتم 
زرع ذلك في تربيتهم التعليمية عبر تعريفهم 
بأن املوسيقى تعزز وتنمي الدين اإلسالمي، 
والـــى جهابذة وزارة التربيـــة أقوال العلماء 
في املوســـيقى، حيث قال أمير املؤمنني عمر 
بن عبدالعزيز «الغناء مبدؤه من الشـــيطان 

وعاقبته سخط الرحمن».
  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية «مذهب األئمة 
األربعة ان آالت اللهـــو كلها حرام» وقال في 
موضع آخر «املعازف خمـــر النفوس، تفعل 
بالنفوس أعظـــم مما تفعله حميا الكؤوس». 
وكذلك قال األلبانـــي، رحمه اهللا، ان املذاهب 
األربعة اتفقت على حترمي آالت الطرب كلها.

  فكيف باهللا عليكم يدرس أبناؤنا في مراحلهم 
التعليمية ان من أهداف املادة املوسيقية تنمية 
الدين اإلســـالمي، أليس ذلك من الســـماجة 

والهرج؟
  وعبر هذا املقال أطالب وأدعو وزيرة التربية 
الى اعادة النظر بهذا الكتاب وسحبه وتغيير 
ما به من أهداف رغم رفضنا لهذه املادة أساسا، 

فاللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
  botafra@hotmail.com 

 خطوة طيبة وشجاعة 
الوطن  حتســـب لقنـــاة 
الفضائيـــة فـــي فقرتها 
احلوارية في قضايا فقهية 
بني املدرستني اإلسالميتني 
الشيعية والسنية والتي 
أدارها علماء دين كويتيون، 
وذلك ضمن برنامج «تو 

الليل» مساء الثالثاء املاضي، وكل ثالثاء. وهي طيبة 
ألنها تفسح املجال للتعددية الثقافية الدينية بعيدا 
عن التطرف والتشـــنج الذي يفرق وال يوحد، وهو 
أمر يدعم الوحدة الوطنية بعقالنية وبواقعية بحيث 
يلتقي االثنان في املساحات املشتركة (وما أكثرها) 
ويعـــذر كل منهما اآلخر فيما قد يختلفان فيه، وهي 
غاية نبيلة دعا إليها صاحب الســـمو األميرـ  حفظه 
اهللا تعالىـ  في خطاباته إلى إخوانه وأبنائه (الشعب 
الكويتي) وآخرها في العشرة األواخر من شهر رمضان 
املنصرم، فهذه الفقرة التلفزيونية وكأنها رسالة ودية 
وحبية إلى كل من يتحاربون باسم الطائفية فتراق 
الدمـــاء وتزهق األرواح، أن تعالوا إلى كلمة ســـواء 
عنوانها الشهادتان وما حتتها يبقى خالف النصوص 

واالجتهاد في إطار حضاري.
  حوار من املؤكد ال يستهدف االحتواء من أجل اسقاط 
أو تسفيه هذه املدرسة اإلسالمية أو تلك بقدر ـ كما 
أرى ـ انه ترويج لفكر االستماع إلى اآلخر مباشرة، 
ونبذ سياســـة اإللغاء. وهذه الفقـــرة كنا نتوقع أن 
يسبق اليها تلفزيون الكويت الرسمي ألنه هو اجلهاز 
املنفذ خلطاب حكومة الكويت املنادية دائما للوحدة 
الوطنية، ولكن بواقعية، وضمن برامج مدروسة وليس 

مجرد شعار، لألسف يكتفي 
تلفزيون الكويت ببرنامج 
يتيم خالل شهر رمضان 
للســـيد مصطفي الزلزلة 
وضمـــن توقيـــت يغيب 
عنه كثير من املشاهدين 
املشغولني بصالة العشاء 

وأداء صالة التراويح.
  أما اإلذاعة السيما البرامج الدينية وإذاعة القرآن 
الكرمي فيبدو أن االستحواذ واالحتكار قد ابعد القائمني 
عليها عن إفساح املجال للمدرسة اإلسالمية األخرى 
رغم أن هذا اجلهاز ميول من ميزانية شعب الكويت 

الواحد.
  وأقول إنها خطوة شـــجاعة، ألننا نعلم جميعا ـ 
ولألسف ـ أن هناك قوى ضاغطة دائما متارس دور 
االستحواذ واالحتكار وإلغاء اآلخر وإبعاده عن كل 
فرصة متنح لغيرهم بأن ميارسوا حقهم في اإلعالم 
الرسمي أو الشعبي إلبداء الثقافة اإلسالمية األخرى، 
وهناك من يحاول أن ينعت هذه الثقافة مبســـميات 
عجيبة ويغفل عن انها تبقى مدرسة أهل بيت النبوة 
من آل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال يقرأون 
التاريخ بوعي وكيف انســـجمت اإلمامة مع اخلالفة 
من أجل حماية الرســـالة اإلســـالمية واحلفاظ على 
قوتها وعزتها. نسأل اهللا سبحانه أن يهدي اجلميع 
ويبصرهم مبا ينفع بالدنا وبالد املســـلمني ويدفع 
عنا وعنهم كيد األعداء. وأخيرا نتمنى أن تســـتمر 
هذه الفقرة احلوارية وتتطور صامدة داعمة للوحدة 

الوطنية.
  Alsalleh@yahoo.com 

 قال ألمه، أنا خارج، وســـأعود بعد 
ساعة، أريد أن يكون العشاء جاهزا

  وأريـــد من ليلى أختـــي أن حتضر 
احللوى التي طلبتها منها

  واتصلـــي بأخـــي حتـــى ال يتأخر 
ليشاركني الطعام، ومشاهدة الفيلم

  وأخيرا.. ال تخبري خطيبتي مها بأنني 
خرجت من دون أن أخبرها

  وأهم أمر.. عندما أرجع للبيت، أريد أن تكون غرفتي 
معطرة ونظيفة وباردة.

  فخرج... ولم يعد!
< < <  

  قال لها: ألم أوف بوعدي وأخطبك من والدك؟
  قالت: بلى، وأنا في قمة ســـعادتي ألنك أثبت صدق 

نواياك.
  قـــال: إذن، ال يحق لك اآلن أن ترفضي اخلروج معي 

ألي مكان.
  قالت: لك ذلك.

  فخرجت معه.. وأثبت لها خبث نواياه!
< < <  

  عندما تخرجت ابنته فـــي كلية الطب دمعت عيناه 
من شدة سعادته، 

  عندها تذكر عندما منع أخته من دخول كلية الطب، 
فدمعت عيناه لشدة قساوته.

< < <  
  دخل إلى مكتبها والشرر يتطاير من عينيه، ومزق 
أوراقها وشهاداتها، وبعثر كتبها وملفاتها، وحطم دروع 
الشـــكر والتفوق التي تزين رفوفها، ثم كســـر جهاز 
الكمبيوتر اخلـــاص بها، وهي تصرخ في وجهه ليكف 
عن ذلك، ثم التفت إليها وهو يبتسم بخبث، فقال لها: 

اآلن ارتاح قلبي فقد كسرتك، فلن أراك 
أفضل مني بعد اليوم!

< < <  
  عندما عرف ان والــــدته األرمــــلة، 
تزوجـــــــت مــــن زميل لها في العمل، 
ثــــار وتهــــجم علـــيها وأخــــذ يتلفظ 
ضدها بألفاظ مشينة، ثم قال لها ستكون 

نهاية زواجك على يدي.
  فأخذ يدنس سمعتها، ويعكر صفو حياتها، ويترصد 
بزوجها، حتى طلقت ثانية بعد أن صارت تلوك سمعتها 
األلســـن، فانتشى فرحا وسعادة بتحقيق هدفه، ولكن 
عندما تصادم في يوم مع زميل له في العمل، رفع صوته 

عليه مستهزئا، من تكون أنت؟ يا ابن الـ...!
< < < <  

  قبل الســـاعات األخيرة من موته، وهو على فراش 
املـــرض، أخذ يلح على من حولـــه ويقول لهم: اطلبوا 
منها أن تأتي لتســـامحني أرجوكم.. أرجوكم، إني أرى 
ذنبها معلقا في رقبتي، لم يجب عليه أحد منهم، وأخذوا 
يرددون أمامه االستغفار والشهادة، فمن الصعب عليهم 

أن يذكروه بأنها ماتت قبله من عدة سنوات!
< < <  

  قال لهـــا: أرجوك وافقي، إن لم أتزوجك ســـتصبح 
حياتي في بعدك جحيما.

  فوافقـــت وتزوجتـــه، فأصبحت حياتهـــا في قربه 
جحيما!

< < <  
  عندما قرأ رســـالتها التي بعثتهـــا إليه عبر هاتفها 
اجلوال «كل عام وأنت حبيبي» لم تكن الفرحة تسعه، 

و.... وتسع غيره ممن تسلموا منها نفس الرسالة!
  Falcom٦yeb@yahoo.com 
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