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آراء

ال يوج���د مناص من أن تض���رب احلكومة درب املنصة وال 
يوجد أي حل مقنع يلوح في أفق االستجوابات املتالحقة سواء 
بالتأجي���ل أو حتى اإلحالة إلى احملكمة الدس���تورية وإن أفتى 
بذلك املفتون ومنظرو احلكومة وضاربو ودعها ومحاموها من 
النواب الذين انتخبناه���م بأصواتنا فباعونا وقدموا أصواتنا 
قرابني تقرب إل���ى احلكومة بعد أن ذبحوا أصواتنا من الوريد 

إلى الوريد في محراب مسلسالت دفاعهم عن احلكومة.
ولكن املنطق السياسي يقول إنه ليس لدى احلكومة ما تخشاه 
من أي من االستجوابات املقدمة سواء املقدم لسمو رئيس مجلس 
الوزراء أو للوزير د.فاضل صفر أو لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد واألخير سبق له أن خاض استجوابا خرج منه بالثقة، 
وتستطيع احلكومة وبكل بساطة أن تعبر االستجوابات الثالثة 
كما عبرت اس���تجواب اخلالد »أبو 5 ماليني«، والسبب هو أنها 
متلك األغلبية، ذلك فقط في حالة حتالفت احلكومة مع بعضها 
البعض وأعن���ي حتديدا إن حتالف أعض���اء أجنحتها األربعة 
في مواجهة االس���تجواب خاصة أن الكل يعلم أن اس���تجوابني 
مصدرهم���ا أو باألصح محركهما أحد األجنحة واالس���تجواب 
الثالث محركه جناح ثان، أو على األقل هكذا وصلتنا الصورة 

عن االستجوابات الثالثة.
قلت في مقال سابق إن احلكومة ال تريد الذهاب إلى املنصة 
لسببني األول هو أنها ميكن أن تكشف ما ال تريد كشفه خاصة 
في قضية الشيكات والثاني هي خشية احلكومة من أن يستغل 
مس���رح االس���تجواب للخروج عن النص وتصفية احلسابات 
عبر نواب محس���وبني على األجنح���ة املتصارعة، ولكن هذين 
الس���ببني البد أن تتجاوزهما احلكومة لس���بب بسيط هو أن 
الض���رب من حتت احلزام بني األجنح���ة املتصارعة وصل إلى 
مرحلة لم يعد معها املتصارعون بحاجة إلى استجواب أو غيره 
ملمارسة الضرب من حتت احلزام خاصة أننا أصبحنا نشهده 
يوميا في اجللس���ات العادية، أما خشيتها من كشف ما ال تريد 
كشفه فقد انكشف املستور وتناقل اجلميع أسماء املستفيدين 
من الش���يكات، لذا أرى أن احلكومة لم يعد لديها ما تخشاه من 

الصعود إلى املنصة.
أما القائلون بالذهاب إلى احملكمة الدستورية أو التأجيل فأرى 
أنه أش���به مبحاولة كاتب مسلسالت كويتي ملّط ما ال يستحق 
املّط، فالبد للحلقة األخيرة أن تأتي وان نش���اهدها جميعا إما 

بطرح الثقة أو غيرها.
وقبل إرسال املقالة للطبع بساعات أدرج النائب د.ضيف اهلل 
بورمية االستجواب الرابع املوجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك، ومع دخول االستجوابات 
الى رقم قياسي غير مسبوق يبدو أن دعاة فكرة »اعادة تقييم 
الدميوقراطية« سيشعلون نار الكفر بالدميوقراطية ويرقصون 
على ضوئها طالبني ومذكرين بسيناريو ما قبل حل مجلس 1985، 
وأخش���ى ما أخشاه أن يكتب لهم النجاح، وأن ما نشهده اليوم 

ما هو اال الفصل األخير من معركة احلكومة األخيرة.
Waha2waha@hotmail.com 

منذ أيام مت اإلعالن عن تشكيل احلكومة في لبنان بعد انتظار 
وعناء طويلني داما أكثر من 4 أشهر، وعّبر رئيس احلكومة اللبنانية 

اجلديدة سعد احلريري عن ارتياحه لهذا االجناز.
وقد ضمت ه���ذه احلكومة 30 وزيرا، 15 وزي���را من األكثرية 
التابعة للحري���ري و10 وزراء للمعارضة و5 وزراء كانت حصة 
الرئي���س اللبناني، والذي متيز باختياراته املميزة، خاصة وزير 
الداخلية الش���اب زياد بارود الذي ليست في رأسه شعرة شيب، 
والذي أدار االنتخابات اللبنانية بكل كفاءة، كما انه حظي باحترام 

أكثر الكتل البرملانية.
وبهذه املناسبة ألقى احلريري كلمة مختصرة من القصر الرئاسي 
في بعبدا قال فيها »نتطلع حلكومة تعمل في س���بيل لبنان، وال 
نغ���رق في إدارة األزم���ات«، وقال أيضا ال أري���د ان أطلق وعودا 
بالهواء، وعدي ان أعمل مع اجلميع في س���بيل مصلحة لبنان«. 
وأضاف »لم يس���قط لبنان وانتصرنا على الفتنة وصممنا على 
إعادة االستقرار الى البلد، واليوم نحن أمام اختبار وطني بامتياز 

حول قدرة احلكومة على النهوض بالبلد«.
وهناك أمور أدت الى إجناز تش���كيل احلكومة اللبنانية، حيث 
انها ساعدت وساهمت في توفير جو كبير من اإليجابية، ومن ابرز 
هذه األمور التقارب السوري � السعودي وزيارة الرئيس السوري 
الى العاصمة السعودية )الرياض( واملشاركة في افتتاح جامعة 
امللك عبداهلل، باإلضافة الى إذابة جزء كبير من اجلليد واالحتقان 
بني القيادة الس���ورية واللبنانية، مما ساهم ومهد ملرحلة جديدة 
من التعاون املثمر، والذي سينعكس بدوره على الواقع اللبناني 

لألفضل.
وفي خضم هذه الفرحة العارمة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، 
يجب علينا أال ننسى جهود رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، 
خاصة اثناء احلرب االسرائيلية على لبنان عام 2006، عندما دمعت 
عيناه وطلب املساعدة من الدول العربية، فقامت الكويت بالتبرع 
مببلغ سخي يقدر بنصف مليار دينار، أودعت في مصرف لبنان 
املركزي، وكذلك فعلت بعض ال���دول اخلليجية، فدوره وحتمله 

وصبره كان كبيرا جدا ويستحق التقدير واالحترام والتكرمي.
نتمنى ان يحل االستقرار ويدوم في لبنان، حيث ان لبنان ميتلك 
من االمكانات الشيء الكثير، لديه العقول الفنية والطبيعة اجلاذبة، 
ويجب ان يعي السياسيون ان لديهم حتديات كبيرة تواجههم، وان 
يعوا جيدا ان العالم اآلن ال يرحم الضعفاء، وعلى اجلميع التعاون، 
حتى تسير مسيرة السالم واالس���تقرار للبنان، ترك االنفعاالت 

اآلنية جانبا، حيث انها ال تسمن وال تغني من جوع.
akandary@gmail.com

ذعار الرشيدي

الطريق إلى المنصة
ومعركة الحكومة األخيرة

الحرف29

عبدالعزيز الكندري

مبروك.. لبنان

وجهة نظر

الوالء للحزب.. طريق للقيادة!
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لمسات

الكفاءات  مازالت سياسة اختيار 
العاملة لتعيينها بوزارات ومؤسسات 
الدولة مبختلف قطاعاتها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والرياضية 
والتربوية والصحي���ة والتعليمية 
والعس���كرية والديبلوماسية تفتقد 
اسسا ومعايير وضوابط ثابتة تنطوي 
حتتها املهارات والقدرات الشخصية 

واالخالقية والعملية والعلمية!
الناظر الى الواقع احلالي في الدولة 
يجد ان اهم عنصر في اختيار الكفاءة 
الشخصية ألي منصب حساس يرتكز 
على مفهوم ومب���دأ ڤيتامني »واو«.. 
وشخصيا في بعض االحيان اضطر 
للجوء ل���ه عندما اتعرض ملظلومية 
وظلم وهذا شيء جائز في حالة رفع 

الظلم.
كما يرتكز االختيار على من يحمل 
فكرا او اجتاها او اطروحة تتوافق مع 
نفس افكار واجتاهات املسؤول الذي 

سيقوم بتعيينه.
فقبل سنوات مضت حدثت حادثة 
بكلية التربية االساس���ية مت تعيني 
ش���خص يحمل ش���هادة املاجستير 
والذي لم مي���ر على تعيينه بالكلية 
سنة دراسية، يصبح بقدرة املسؤول 

رئيسا لقسم علمي بالكلية..!
واالغرب من ذلك ان يأتي شخص 
ل���م مير على حصوله على ش���هادة 
الدكت���وراه اكثر من س���نة دون ان 
ميارس او تس���تفيد منه اجلهة التي 
بعثته ال���ى اخلارج بعد االنتهاء من 
دراس���ته وخاصة في مجال العمل، 
ثم بق���درة قادر ايضا يعني وزيرا او 
مديرا او مستشارا او ملحقا ثقافيا او 
صحيا، وعند سؤال املسؤولني بتلك 
القطاعات واملؤسسات ملاذا اخترت ذلك 
الشخص؟ يأتي اجلواب كالصاعقة، 
بأن ذلك الشخص يتميز بأنه احد رواد 
ديوانية الشيخ الفالني او ديوانية احد 
التجار املرموقني او انه ينتمي حلزب 
تيارن���ا ووالؤه كبير جدا ويجب رد 

االعتبار له ألنه ينتمي لنا.
ومن هنا نتس���اءل متى نتخلص 
من تلك الش���خصيات التي ال تنظر 
الوطن، وجل اهتمامها  الى مصلحة 
في املصلحة الش���خصية واخلاصة 

وللفئة التي ينتمي اليها!
مع كل ما اش���رنا اليه فإن هناك 
من الشخصيات املسؤولة حتمل في 
قلوبها النظافة النفس���ية واحلسية 
والروحية في محاربة الفس���اد بكل 
انواعه والقضاء على تلك االفرازات 
من حياة الشباب الكويتي الطامح إلى 

رفع شأن الوطن الغالي..!
> > >

فاكهة الكالم: قال رجل االنسانية 
احلقة االمام علي بن ابي طالب گ 
في كتاب شرح نهج البالغة للشيخ 
محمد عبده: »الصبر صبران: صبر 

على ماتكره، وصبر عما حتب«.
Aliku1000@yahoo.com

كن���ت أعتقد إل���ى وقت قريب 
افتقارن���ا إلى علم���اء ومفتني في 
الكويت، يريحون مش���ايخنا من 
كثرة االتصاالت والرسائل التي ال 
تنقطع ليال ونهارا، تسأل وتستفتي 
وتستعلم عن حكم اهلل، فنحن في 
آخر الزم���ان حيث يقبض العلم، 
وقبضه مبوت العلماء وندرتهم، 

إال أنني اكتشفت مؤخرا أننا في الكويت نزخر بكثرة املفتني 
اجلدد وباخلنفشاريني الذين ميألون الصحف والفضائيات، 
خاصة بعد الضجة التي أحدثتها فتوى األوقاف في احلجاب، 
والدفاع املستميت عن املوسيقى من البعض، نعم رأيت في 
السابق من يشكك في حرمة االختالط بذرائع واهية، ورأيت 
من بعض الناشطات السياسية من تناطح احملدث األلباني 
في تصحيح وتضعيف األحاديث نصرة لقانون حقوق املرأة 
السياسية، ورأينا من املتبرجات من تدعو علماء املسلمني 
إلى إعادة فهم الش���ريعة اإلس���المية، نعم رأينا العجائب، 
لكن هذه املرة غير، لقد بات مؤكدا أن كثيرا من النش���طاء 
السياسيني والكتاب الصحافيني يستحقون فعال أن يطلق 

عليهم »مشروع مفتي«.
قال اهلل تعالى )ومن الناس من يش���تري لهو احلديث 
ليضل عن س���بيل اهلل بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم 
ع���ذاب مهني(، وقال حبر األمة ابن عباس رضي اهلل عنهما 
»هو الغن���اء«، وقال ابن مس���عود ÿ »واهلل الذي ال إله 
غيره هو الغناء، يرددها ثالث مرات، هذا تفسير الصحابة 
وهم العرب الفصحاء ومن حضر التنزيل، وقال رسول اهلل 
ژ »ليكونن في هذه األمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا 
شربوا اخلمور واتخذوا القينات وضربوا باملعازف« � انظر 

السلسلة الصحيحة لأللباني. 
وروي ع���ن اإلمام أبي حنيفة أنه ق���ال »الغناء من أكبر 
الذنوب التي يجب تركها فورا«، وقال اإلمام مالك عندما سئل 
عن الغناء والضرب عل���ى املعازف »هل من عاقل يقول ان 
الغناء حق؟ إمنا يفعله عندنا الفساق«، وقال الشافعي عن 
الغناء »أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس 
عن الصالة وعن الذكر«، وأما اإلمام أحمد فقال »الغناء ينبت 
النفاق بالقلب، ال يعجبني«، لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
»مذه���ب األئمة األربعة أن آالت اللهو كلها حرام، ولم يذكر 

أحد من أتباع األئمة في آالت 
اللهو نزاعا«، وقال أيضا »فاعلم 
أنه لم يكن في عنفوان القرون 
الثالثة املفضلة ال باحلجاز وال 
بالشام وال باليمن وال مصر وال 
املغرب وال العراق وال خراسان 
من أهل الدين والصالح والزهد 
والعبادة من يجتمع على مثل 
سماع املكاء والتصدية، ال بدف وال بكف وال بقضيب، وإمنا 
أح���دث هذا بعد ذلك في أواخر املائة الثانية فلما رآه األئمة 

أنكروه«.
ملخص ما أريد قوله هو أنه ال خالف في مسألة حترمي 
املوس���يقى والغناء، وال ينبغي علينا أصال أن نضع عبارة 
»في���ه خالف« أمام حكم اهلل ورس���وله البني الواضح، فما 
بالنا لو كان هذا اخلالف أيضا خالفا غير معتبر، بل يناقض 
صراحة إجماع األئمة األربعة، بل تناقل عدد كبير من العلماء 
اإلجماع في ذلك، ونحن نزيد ونقول ان أقصى ما نريد ليس 
إلزام الناس باإلجماع، ومنعهم من املوسيقى بل نقول نريد 
الس���المة، نتمنى أال تلزموا أوالدنا باآلراء الشاذة، ونرجو 
من املسؤولني أال يلوثوا الطفولة البريئة من هذه الترهات 

التي تضر القلب وال تنفعه.
> > >

شكر ل� »اللوبي«.. ولكن: اثنى االخ جعفر بو أنور مشكورا 
في برنامج���ه »اللوبي« الذي يبث على شاش���ة »العدالة« 
على مقالي السابق »هل سنصل الى املريخ عبر املوسيقى 

والطرب؟«.
وتتمة للفائدة وتعقيبا على تعليق االخ حسن االنصاري 
الذي نحترمه هو وزمالءه ف���ي برنامج »اللوبي« اقول له: 
هل افهم من تعليقك ان الطالب النصراني يخرج من حصة 
التربية االسالمية انسجاما مع معتقده بينما الطالب املسلم 
يخرج من حصة املوسيقى لعانة وشطانة؟ ان كان النصراني 
ميلي عليه دينه اال يحضر حصة التربية االسالمية فإن ديني 
ميلي علي اال يحضر اوالدي حصة املوسيقى، بل ازيدك من 
الشعر بيتا ان ديني ميلي علي ايضا ان آمر باملعروف وانهى 
عن املنكر، فهل سأجد ملعتقدي هذا احتراما اسوة باحترام 

معتقدات النصارى؟
dhari0395@hotmail.com

فكرت كثيرا وترددت في كتابة هذه املقالة ردا 
على االقتراح الذي نشر للمطالبة بإلغاء مادة 
التربية املوسيقية كونها تشكل عبئا وتثقل كاهل 
الطالب، وأن هذه املادة تشتت أذهان الطلبة 
عن املواد العلمية وليس لها أي آثار إيجابية، 
ولكن ما دفعن���ي اليوم للكتابة هو تصريح 
النائب محمد هايف مطالبا رئيس احلكومة 

ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ومسؤولي »التربية« 
بأن يخجلوا من أنفسهم ألنهم لم يقوموا بإلغاء مادة التربية 
املوسيقية إلى اآلن، وأن مخرجات املعهد العالي للموسيقى 

وكلية التربية املوسيقية هم الراقصون والراقصات.
إن طلب إلغاء مادة التربية املوسيقية، والقول بأن مادة 
التربية املوسيقية ليس لها آثار إيجابية يعدان طامة كبرى، 
وللرد على هذه اآلراء سأستش���هد ببعض آراء الشخصيات 
العلمي���ة والدينية والتاريخية حيث ال يس���عنا املقام هنا 
الس���تعراض فن وعلم املوسيقى ولكنني سأتطرق لبعض 
النقاط: في البداية أحب أن أشير إلى أن علماء علم اإلنسان 
لم يستطيعوا العثور حتى اآلن على أي مجتمع لم يكن فيه 
موسيقى فأقدم آلة موس���يقية وهي آلة الناي يبلغ عمرها 
36 ألف سنة، كما أن املوسيقى استخدمت على مر العصور 
للتعبير عن مشاعر اإلنسان وعن املجتمع الذي يعيش فيه، 
فلغة املوس���يقى هي اللغة الوحيدة بالعالم التي ال حتتاج 
إلى ترجمة فاللحن احلزين يثير احلزن لدى اجلميع وحلن 
السعادة يبعث السرور في نفوس اجلميع أيضا، وقد وضع 
أفالطون املوسيقى في مكانة رفيعة في النظام التربوي في 
كتابه املشهور اجلمهورية، وذلك لقوة تأثيرها على اخللق، 
كما اعتبر أرسطو املوسيقى وسيلة للراحة ومصدرا لإللهام، 
وقد صنف ابن خلدون املوس���يقى بعد علم الطبيعيات في 
املرتبة الثانية للعلوم العقلية وهي العلوم التي يهتدي إليها 
اإلنسان بفكره، وهناك الكثير من علماء املسلمني كانت لهم 
اهتمامات باملوس���يقى، فقد كان الرازي عازفا للعود وكان 
يستخدم املوسيقى في عالج املرضى، وعندما سئل الشيخ 

القرضاوي عن املوسيقى كانت إجابته كالتالي:
إن هذا املوضوع له حساس���يته خاص���ة لدى املتدينني، 
وقد ش���اع فيه التشدد من قدمي، مع العلم بأنه ال يوجد في 
كتاب اهلل أي نص من س���وره املكية أو املدنية يش���ير إلى 
التحرمي من قريب أو بعيد، وهذه املس���ألة ثار فيها اجلدل 
والكالم بني علماء اإلسالم منذ العصور األولى، فاتفقوا في 
مواضع، واختلفوا في أخ���رى، ولكنهم اتفقوا على حترمي 

كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو 
حتريض على معصية، إذ الغناء ليس إال 
كالما، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل 

قول يشتمل على حرام فهو حرام.
كما يقول في كتابه )احلالل واحلرام  
في اإلسالم( ص - 273- ما نصه: »ومن 
اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب 
له القلوب، وتنعم به اآلذان الغناء، وقد أباحه اإلسالم ما لم 
يشتمل على فحش أو حتريض على إثم، وال بأس بأن تصحبه 
املوسيقى غير املثيرة« انتهى كالم الشيخ القرضاوي.. وهو 
كالم معتدل نظيف خال من تشنج الغيورين اجلدد القابعني 
في أحضان الظالم املعادين للنور واحلقيقة والعقل والتحديث، 
فال شك أن األناشيد اإلسالمية هي موسيقى واألغاني الوطنية 
موسيقى والنشيد الوطني للكويت موسيقى، فهل ستمنع 
املوس���يقى من هذا الكون؟ ونذك���ر بحادثة حدثت في عهد 
الرس���ول ژ وجاءت في صحيحي البخاري ومس���لم، عن 
عائش���ة - رضي اهلل عنها - أن أبابكر دخل عليها وعندها 
جاريتان )في أيام منى من عيد األضحى( تغنيان وتضربان، 
والنبي ژ متغش بثوبه، فانتهرهما أبوبكر، وقال: أمزامير، 
فكش���ف النبي ژ عن وجهه وقال: دعهم���ا يا أبا بكر، فإن 
الي���وم عيدنا وفي رواية: »دعهما، لتعلم يهود )أي اليهود( 

أن في ديننا فسحة«.
لق���د كان إعالن الزواج في العصور القدمية يبدأ بضرب 
الدفوف وكذلك إعالن احلروب كان يبدأ بقرع الطبول وإني 
أجهل س���بب هذه احلروب التي يشنها النائب على رئيس 
احلكومة والوزيرة واإلساءة إلى طلبة وطالبات املوسيقى 
ونعتهم بالراقصني والراقصات. إنني معلمة تربية موسيقية 
في مرحلة رياض األطفال حاصلة على بكالوريوس التربية 
املوسيقية وحاصلة على درجة املاجستير في تربية املوهوبني، 
أقوم بتعليم األطفال حب الوطن من خالل األناشيد الوطنية 
وأعلمهم التراث الشعبي من خالل أغاني الفلكلور الكويتي كما 
أعلمهم أخالق ديننا احلنيف من خالل هذه األغاني أيضا. لم 
تكن مادة املوسيقى أيها السادة األفاضل في يوم ما ثقال على 
كاهل الطالب بل هي مادة تعليمية تبعث الفرح والسرور في 
نفس الطالب بعيدا عن الروتني الدراسي، فاملوسيقى منظومة 
معرفية )أي عمليات عقلية( وحركية )تستخدم فيها احلواس( 
ووجدانية )لديها القدرة على إثارة املشاعر( فاملوسيقى لغة 

الكون ولن يستطيع أحد إنكار ذلك ألنها حولنا.
musikana@hotmail.com
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