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غياب مرجعية الفتوى والضوابط احملددة ملن 
يتعرض لها من أهم أس���باب حالة االحتقان التي 
نعاني منها على صعيد التيارات واملذاهب قاطبة، 
فالتجرؤ على الفتوى أصبح ظاهرة تستحق الدراسة 
وحتتاج إلى تدخل سريع، حيث ان لسان حال األمة 
يقول: »أال يوجد فيكم رجل رشيد؟« خصوصا في 
ظل املنافسة احملمومة بني رجال الدين للظهور عبر 

جميع وسائل اإلعالم بكل غريب وطريف.
ال نقصد اإلس���اءة لرجال الدين الذين لهم كل 
االحت���رام والتقدير، ولكننا نص���ف واقعا مؤملا، 
ونوضح مش���اهده دون زيادة أو نقصان، فعلى 
مدار التاريخ اإلس���المي لم يكن مقعد املفتي يوما 
كأل مباحا ووسيلة للتجرؤ على الدين تفرق جموع 
األمة وتثير اجلدل والبلبلة حينا والضحك أحيانا، 
خصوصا مع كثرة وتنوع وسائل اإلعالم وتطاحنها 

على نقل مثل هذه األخبار.
إليك عزيزي القارئ غيض من فيض مثل هذه 
الفتاوى وبالطبع سيكون احلكم األخير لك: احد 
املشايخ أفتى ضمن برنامج إذاعي بقتل أصحاب 
القنوات الفضائية »قضاء«، ووصفهم باملفسدين 
في األرض، كما أفتى آخر بوجوب جلد وس���جن 
الصحافيني والكتاب الذين ينتقدون رجال الدين 
وفصلهم من أعمالهم وهذا ما أفتى به أيضا شيخ 
األزهر السابق املرحوم د.محمد سيد طنطاوي حيث 
رأى بضرورة جلد الصحافيني املتجاوزين في حق 
رجال الدين ملج���رد انتقاد وّجه إليه، ومن ضمن 
أكثر الفتاوى املثيرة للجدل كانت تلك التي أصدرها 
عميد كلية الشريعة األسبق بجامعة األزهر رشاد 
حس���ن خليل التي تقضي ببطالن زواج أي رجل 
وامرأة يخلعان مالبسهما متاما أثناء ممارستهما 
للعالقة الزوجية، باإلضافة إلى فتوى مفتي مصر 
د.علي جمعة اخلاصة بالتبرك ببول النبي وفتوى 
منع ألعاب البوكيمون التي أصدرتها اللجنة العليا 
للبحوث العلمية والشريعة اإلسالمية، والتي رفضت 
»سيطرة« حلقات الكرتون اليابانية الشهيرة باسم 
»بوكيمون« على عقول األطفال، حتى »ميكي ماوس« 
الشخصية الكرتونية اخليالية الشهيرة لم تسلم 
من س���ياط الفتوى حيث أفتى الشيخ املنجد ان 
»ميكي« يجب أن يقتل في احلل واحلرم. تنوعت 
وتعددت الفتاوى حتى وصلنا إلى فتوى رضاع 
الكبير التي أثارت موج���ة كبيرة من اجلدل مثل 

فتوى إباحة الغناء للشيخ عادل الكلباني.
ال نتهكم على الفتاوى وال نش���كك في صحة 
األحاديث، ولس���نا مؤهلني لذلك، ولكن من حقنا 
أن نطالب بوقفة تأمل جتمع ش���تات األمة وحتد 
م���ن نزيف الفتوى من خ���الل مرجعية واضحة 
حت���دد املخول بها من العناص���ر املؤهلة القادرة 
على التصدي لها في كل مذهب من املذاهب حتى 
ال تخ���رج األمور عن الس���يطرة لدرجة جتعلنا 
في حاجة إلى مفتي لكل مواطن. أقول قولي هذا 

وأستغفر اهلل لي ولكم.
ali_alqallaf_75@hotmail.com

خ���الل 5 س���نوات فقط 
تغي���ر املش���هد السياس���ي 
بأكمل���ه في البل���د، وتغير 
بطريقة دراماتيكية على غرار 
التغيرات التي تشهدها أفالم 
التشويق التي تسيدها ألفريد 
الذي ال تعرف  هيتش���كوك 
القصة الكاملة لفيلمه إال في 

الدقيقتني األخيرتني منه.
في الس���ابق كانت لدينا معارضة شبه حقيقية بل 
تقترب كثيرا من مفهوم املعارضة احلقيقي، فقد كانت 
تنطلق من أسس وطنية واضحة وأجندات محددة املالمح، 
وتعمل إلى حد كبير باستقاللية بعيدا عن أي تأثير أو 

أي نوع من التحالفات مع أي من مراكز القوى.
أما اليوم فاملعارضة مواالة واملواالة معارضة، البطل 
ش���رير والش���رير بطل، هذا ونحن لم نصل بعد إلى 

منتصف الفيلم.
تقريبا ال أحد يفهم ما الذي يحصل، حتى املعارضة 
اجلديدة أو كما يحلو للبعض تسميتهم بالدستوريني 
اجلدد ينطلقون من أجندة ظاهرة، وأخرى خفية، الظاهرة 
واضحة وضوح الشمس، وهم أنهم ضد احلكومة على 
طول اخلط، أما األمر اخلفي في األجندة فهو أن بعضهم 
ينطلق من أسس تعتمد على حتالفات مع مراكز قوى 
في احلكومة واالجنحة املتصارع���ة، أما مطلقو تهمة 
»الدس���توريني اجلدد« فهم أنفسهم يحاولون الظهور 
أيضا مبظهر املعارضة ويتأبطون »بشتها« ولكنها منهم 
براء، فهم بدورهم ليس���وا بأكث���ر من وكالء حصريني 

لنافذين في هذه املرحلة.
أي ان الصراع السياسي أصبح في معظمه صراعا 
سياس���يا بالوكالة، وال ميكن لعاقل أن ينفي أن هذا ما 
يحصل اليوم، فانقالب���ات التصويت من أقصى ميني 

م���واالة احلكومة إلى أقصى 
يس���ار معارضتها بني ليلة 
وضحاها ال ميكن تفس���يره 
اال بأن مراكز القوى املتصارعة 
هي التي أصبحت تدير اللعبة 
السياسية، فال ميكن أن تتحول 
من معارض وطني إلى موال 
حكومي في أقل من 6 أشهر 
إال إذا كان »وراء األكمة ما وراءها« وما أكثر األكمات في 
هذا البلد، الذي أصبح مش���هده السياسي اليوم مجرد 

واجهة عرض لصراعات سياسية بالوكالة.
نع���م البد أن نعترف بأن بع���ض أطراف املعارضة 
يعارضون احلكومة من منطلق أن رئيس مجلس وزرائها 
هو سمو الشيخ ناصر احملمد، هذا األمر ال يبرئ احلكومة 
طبعا م���ن أنها ترتكب األخط���اء الكارثية الواحد تلو 
اآلخر، ولكنه في الوقت ذاته ال مينح املعارضني شرف 

املعارضة احلقيقية.
مشكلتنا أن اجلميع وسط أمواج صراعات الوكالة 
تصيبه احليرة إلى أي صف يقف وإلى جانب من يقف 
ومن هو الشرير في هذا الفيلم السياسي الطويل ومن هو 
البطل؟ ولو قدر لهيتشكوك أن يشرع في تصوير فيلم 
تشويقي عن واقعنا السياسي لرمى أوراق السيناريو 
في وجوهنا قائ���ال: »قصتكم ال تصلح حتى أن تكون 

فيلما هنديا من الدرجة الثالثة«.
يبقى أمر واحد البد أن نؤمن به إميانا تاما، هو أنه 
يجب أن نكون مع الكويت ال مع األشخاص، فمن اجتهت 
بوصلته نحو اإلصالح في البلد فنحن معه ونشد على 
يده، أما من اجتهت بوصلته إلى قبلة الفساد فسنضرب 
عليها ونكشفها ونعلن اسمه صريحا، وأصبح حقا علينا 

الدعاء عليه وعلى من وااله في صلواتنا.
Waha2waha@hotmail.com

إنه أم���ر مثير لالهتمام 
ودخيل عل���ى املجتمع في 
الوقت نفسه، وبدت كأنها 
ظاهرة تنتشر شيئا فشيئا، 
وأعتقد أن علماء االجتماع 
والنفس هم املعنيون دون 
غيرهم بدراسة هذه الظاهرة، 
وهي ظاهرة تفسير األحالم 

عبر الفضائيات والرسائل القصيرة، ومع األسف فإن 
البعض من الذين يتوقع منهم هداية الناس وإرشادهم 
إلى الطريق القومي، قد اجنرفوا في الوادي السحيق، 
عن قصد أو دون قصد، وجتد أن أغلب الذين يتصلون 
مبفسري األحالم هم من النساء، وهذه نتيجة طبيعية 
بسبب املعاملة القاسية في املجتمعات الشرقية للمرأة، 
فشيء بديهي أن تكون أحالمهم منقولة عن واقعهم 

ومآسيهم التي هي بحاجة إلى عالج.
ونشر موقع »العربية« أرقام بعض املختصني عن 
تلقي إحدى القنوات التي تقدم خدمة تفسير األحالم 
12000 رسالة هاتفية في اليوم الواحد وقيمة الرسالة 
)6.6 دوالرات(. ويقول أحد املفسرين إنه يتلقى أكثر 
من 800 اتصال يومي من أشخاص يطلبون تفسير 

أحالمهم.
وأضاف املوقع أن د.سعد املشوح أستاذ الصحة 
النفسية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
في الرياض يرى أن الضغوط االجتماعية املتزايدة 
واملشاكل االقتصادية هما السبب وراء اجنراف النساء 
خلف األحالم متهما الكثير من الذين يتصدون لتفسير 
األح���الم بالكذب والدجل واس���تغالل حاجة الناس 
لهم، ويقول د.سعد: »ازدياد اهتمام الناس باألحالم 
وتفسيرها، وبالذات النساء، هو محاولة منهم للهروب 
من الواقع إلى األحالم. فالناس يعانون من مشاكل 
اجتماعية واقتصادية كبيرة ولهذا يأملون أن تكون 
أحالمه���م أفضل. كما أن ضغوط احلياة وصعوبتها 

تتسبب في اجنراف النساء 
إلى عالم األحالم واالهتمام 
بها على أمل أن يكون فيها 
ما يعوضهن عن واقعهن، 
إضافة إلى أن في تفس���ير 
األحالم وازع���ا دينيا على 
الرؤية جزء من  اعتبار أن 
أجزاء النبوة، ولهذا يتمسك 
الناس بها«، ويضيف أن »هناك استغالال بشعا وكثيرا 
الجنراف النس���اء خلف تفس���ير األحالم، ولألسف 
كثير منهم )املفسرون( دجالون ومشعوذون، فبعد 
إغالق قنوات الدجل والش���عوذة والتضييق عليهم 
من قبل احلكومات جلأ هؤالء املش���عوذون إلى باب 
تفسير األحالم، وجزء كبير مما يقولون فيه كهانة 
ودجل والدليل أنهم يس���ألون عن اسم األم وهو من 

فعل السحرة«.
وبينت إحصائية جديدة تتحدث عن تفسير األحالم 
اخلاصة بالنساء بأن النساء دون سن 26 عاما تكون 
األحالم حول احلب والعش���ق والغرام، وأقل من 35 
عاما عن املش���اكل العائلية والزوجية وفي سن 40 
عاما تكون أحالم السيدات حول وجود الشريكة لها 

وأن يتزوج زوجها عليها.
أعتقد أن هناك أسبابا جعلت مهنة أو بيزنس تفسير 
األحالم تنتشر بهذه الطريقة، ومنها السباق احملموم 
بني القنوات الفضائية الكتساب أكبر قدر وعدد من 
املش����اهدين بأي وسيلة كانت، وأنها وسيلة مربحة 
بشكل كبير ومثيرة لالهتمام وال حتتاج الى عناء من 
قبل املفس����ر مجرد بشت بقيمة 120 دينارا ومن غير 
اي جدوى اقتصادي����ة، والناس حتب أن تعرف عن 
املستقبل واملجهول من غير أن يبذلوا أي جهد يذكر، 
والفراغ الكبير املوجود لدى كثيرين فيهربون لتفسير 

األحالم لعلهم يجدون إجابات تشفي غليلهم.
akandary@gmail.com 

فيلم »هيتشكوك« 
الكويتي

ذعار الرشيدي

الحرف 29

بيزنس... تفسير األحالم 

عبدالعزيز الكندري 

وجهة نظر

أجزم بأنه ليست هناك ضوابط ومعايير وقواعد ولوائح وأسس 
ومبادئ محددة في أسلوب اختيار الكفاءات والكوادر الفاعلة، والتي 
تتميز بالقدرات الشخصية والصفات األخالقية والعلمية والعملية 
لتولي املناصب القيادية، وخاصة عندما يكون هناك ربط بني االختيار 
ملناصب ومراكز وقيادات جهات ذات مسؤولية ومرتبطة باالحتياجات 

املباشرة للمواطن.
وميكنن���ا أن نالحظ أن أهم العناصر واألس���س التي تفتخر بها 
حكومتنا الرشيدة في اختيار الشخص ألي منصب وموقع فعال، ان 
يبرز انتماء هذا الشخص لتيار أو حزب سياسي ذي صبغة مؤثرة 
وثق���ل نيابي مدعوم من أعضاء مجلس األمة، كما ان االنتماء ملذهب 
يلعب دورا في بعض األحيان حينما يكون هناك رابط بينهم، واضافة 
الى ما س���بق هناك فئة يتم اختيارها ألنها حتمل في صفاتها نفوذا 
اقتصاديا وجتاريا فعاال في املجتم���ع أي  »ابن تاجر« أو من عائلة 
اقتصادية كبيرة، لها وزن في مس���ار حتديد السياس���ة االقتصادية 

في البلد.
ذك���رت بعض هذه العناصر التي تت���م في منهجية االختيار ألي 

منصب تريد احلكومة لها دورا فيه.
من هنا.. ندعو حكومتنا الرش���يدة للعمل بأسلوب االختيار من 
خالل دعم واظهار الشخصيات واألفراد املخلصني واألوفياء، والذين 
يحملون في قلوبهم النظافة النفس���ية والعاطفية والفكرية للقضاء 

على تلك اإلفرازات من حياة الشباب.
إن الكثي���ر ممن يت���م اختيارهم يتمركز ج���ل تفكيرهم في دعم 
املصلحة اخلاص���ة األحادية، والوقوف ضد املصلحة العامة للوطن 

واملواطنني..!
نع���م.. نطالب احلكوم���ة بالعمل اجلاد واملتواص���ل حلمل لواء 
التغيير واإلص���الح والتعديل ملواجهة املتمصلحني ذوي االجتاهات 
واأليديولوجيات املتطرفة والتي لها الهيمنة والسيطرة على بعض 

املؤسسات املجتمعية..!
> > >

فاكهة الكالم: يقول املثل الشعبي: »عفسة وكل يبرز نفسه«.
Aliku1000@yahoo.com

ال شك ان جولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
احلالية إلى 9 دول في أميركا الالتينية والتي تأتي استكماال للجوالت 
السابقة لسموه للعديد من الدول اآلسيوية واألوروبية واألفريقية، 
ستس���هم في تعزيز العالقات الكويتية مع هذه الدول، كما انها تعد 
من األدوات الفاعلة للسياس���ة الكويتي���ة في مواصلة دعم عالقاتها 

مبختلف دول العالم.
وقد كان لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد السبق في 
دعم هذا التوجه مبا قام به س���موه من جوالت سواء من قبل او من 
بعد توليه س���دة احلكم، وما متيز به من إضفاء روح الود والتفاهم 

في كل جوالته خلدمة صالح الكويت وشعبها.
فالتواجد الكويتي على الس���احة الدولية مهم جدا ومطلوب، وال 
يجب ان يقتصر على األمور التقليدية اخلاصة بالعالقات املتعارف 
عليها مع الدول األخ���رى واملنظمات والهيئات الدولية، بل يجب ان 
يتصف بالعمق والرقي مبا يتناسب مع السياسة املتوازنة للكويت 
التي أكسبتها االحترام والثقة. فكما للكويت فزعة مبناصرة الشقيق 
والصديق ومد يد العون واملساعدة املادية واملعنوية، فلم يضع ذلك 
هباء فعندما تعرضت الكويت للعدوان حتالف األش���قاء واألصدقاء 

ملناصرة احلق الكويتي.
واالستراتيجية الكويتية في السياسة اخلارجية تقوم على التوازن 
السياسي في عالقاتها مع مختلف دول العالم، والعمل على مد جسور 
التعاون والتش���اور م���ع هذه الدول، وان تك���ون الزيارات املتبادلة 
واللقاءات التباحثية والتشاورية احد األنشطة املهمة في هذا املجال، 
فمن املتعارف عليه ان مثل هذه الزيارات واللقاءات تكون لها نتائج 
إيجابية سريعة وملموسة، وفيما بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
أمثل���ة كثيرة اختزلت فيها الكثير من العقبات واملش���اكل من خالل 
مقابلة أو تدخل مباشر بني القيادات السياسية لهذه الدول، وينطبق 
ذل���ك على عالقات الكويت بالعديد من الدول فكثيرا ما تكون نتيجة 
الزيارة واللقاء ذوبان جبل من املش���اكل والعقبات وعودة س���ريان 

عالقات الود والتعاون بقوة ونشاط.
وأعتقد ان اللقاءات الش���خصية أوق���ع وأفضل بكثير من جميع 
الوسائل األخرى س���واء في العالقات الشخصية او حتى بني الدول 
بعضها البعض، فغياب التواجد العربي بشكل فعال في الدول األوروبية 
واألميركية أفقد العرب الكثير من أصوات املناصرين للقضايا العربية، 
ه���ذا عكس احلال اآلن بعد أصبح هذا التواجد يأخذ منحى آخر، فقد 
اكتسبت القضايا العربية الكثير من املؤيدين واملناصرين، فالتغيب 
عن الس���احة الدولية كان في املاضي من األخطاء القاتلة التي يجب 

أال تتكرر.
فمث���ل هذه اجلوالت والزيارات يتم من خاللها حتقيق الكثير من 
اإلجنازات في وقت قياسي، وبغض النظر عن انها تلبي دعوات سابقة 
لزيارة بعض هذه الدول ردا على زيارات زعماء أو مسؤولي هذه الدول 
للكويت، فإنها فرص مواتية للتوقيع على اتفاقيات وبروتوكوالت 
للتعاون في جميع املجاالت، ويتاح من خاللها معاجلة بعض املشاكل 
العالقة والتشاور حول بعض القضايا اآلنية بخالف ما قد يتعلق من 
مستجدات األوضاع االقتصادية والسياسية العاملية ويتم اخلروج من 
كل ذلك بأجندة عمل مفيدة ورائعة تدعم مسيرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وفي التوجه نحو الهدف االستراتيجي جلعل الكويت 

مركزا جتاريا وخدميا مهما.
كما أعتقد ايضا ان توقيت الزيارة مناسب، ألن هذا التوقيت فترة 
عطلة املجلس فترة هدوء، مما يفيد في استغاللها لصالح الكويت، كما 
ان مجمل النتائج املترتبة على زيارة هذا العدد من الدول ستضاف 

ألجندة العمل االقتصادي والسياسي.
وبحق تأتي جولة سمو رئيس الوزراء تدعيما للتواجد الكويتي 

على الساحة الدولية، وهو تواجد مهم ومطلوب في كل وقت.
Naf3-q8@hotmail.com

هكذا.. تم اختيار
المدير النيابي!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

جولة مهمة

نافع كساب الظفيري

وقفة

مفٍت لكل مواطن
أال يوجد فيكم رجل رشيد!

علي القالف

من ثقب الباب


