
آراء
االحد 9 أغسطس 2015

13

من الرسائل التي وصلتني يقول مرسلها ال احد 
يعرف متى انتبه االنسان الهمية االحالم في نومه 
وكونها رسائل تكشف اما عما يختلج بداخله من 

رغبات واحتياجات جسدية وعقلية واما رسائل غيبية 
ذات محتوى او مضمون حتذيري في شيء سيفعله 
او سيقع له او تبشره بخير سيحصل له او تكشف 

له عن عالم ال يعرفه، لكن مما ال شك فيه ان االنسان 
قد اكتشف مبكرا عالم االحالم مباشرة بعد استغراقه 

في النوم وكيف ان روحه بعد النوم تتحرر من 
اسرار وآثار اجلسد وتذهب بعيدا في اآلفاق فيرى 

أشياء وأماكن وأشخاصا لم يكن قد رآهم في اليقظة 
أو حل بها كما حدث ان رأى احالما ورؤى في نومه 
فتجسدت له في اليقظة بعد ذلك بشكل من األشكال 
ما استرعى انتباهه ومن ثم بدأ يهتم مبا يحدث في 
نومه ويبحث له عن تفسير أو تعبير يجعله يفهم 

مضمون هذه الرسائل املشفرة أو الواضحة املوجهة 
له في عالم الغيب. من هنا ارتبطت األحالم بشكل 

وثيق باالميان بعالم اآلخرة وقد جاء في بعض األثر 
ان نبيا من أنبياء اهلل حّدث قومه عن اجلنة والنار 

فلم يتمكنوا من تصور حقائق ما يقوله لهم فجاءتهم 
الرؤى واألحالم في نومهم فتمكنوا من معرفة حقيقة 

ما يقوله نبيهم كما ساعدهم ذلك على االميان باهلل 
سبحانه وتعالى، وفي تاريخ األنبياء جند ان عددا من 

األنبياء كان وحيهم عن طريق الرؤيا الصادقة، وقد 
اشار القرآن الى ذلك في قصة نبي اهلل ابراهيم گ 

مع ابنه اسماعيل، قال تعالى: )قال يا بني إني أرى في 
املنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء اهلل من الصابرين فلما أسلما 
وتله للجبني وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 

إنا كذلك جنزي احملسنني.. الصافات(، وقصة رؤيا 
يوسف گ من املشهورات وقد حتدث القرآن عن 
رؤيته وأن أباه حذره ونهاه عن قصها على اخوته 
حتى ال يكيدوا له النه علم بصدقها وقد حتققت 

فعال بعد ذلك بسنني، وكذلك قدرته على تعبير الرؤيا 
وكيف استطاع ان يفسر للملك وللمسجونني معه 

رؤاهم وقد استفاد علماء التعبير املسلمني من هذه 
القصة مجموعة من احلقائق منها: صحة رؤيا الصبي 

الن يوسف گ كان صغيرا وكذلك صحة رؤيا 
الكافر ألن ملك مصر آنذاك لم يكن مؤمنا واستفادوا 

من نهي يعقوب ليوسف بعدم قص رؤياه على اخوته 
النهم كانوا سيحسدونه، ان من آداب الرؤيا أال 

يقصها االنسان لعدو أو حاسد، كما اشارت القصة 
الى صفة املعبر الذي يجب ان يقص االنسان عليه 
رؤيته فقد وصف السجينان يوسف گ بأنه من 

احملسنني »نبئنا بتأويله إنا نراك من احملسنني« وفي 
االسالم جند كما جاء في سيرة الرسول ژ ان اول 

ما بدئ به الوحي الرؤيا الصادقة فكان رسول اهلل 
ژ اليرى رؤيا اال جاءت كفلق الصبح ثم بعدها 
نزل عليه الوحي مباشرة عن طريق امللك جبريل 

گ ومع الوحي املباشر كان الرسول ژ يرى في 
احيان كثيرة رؤى ما يلبث حتى تتحقق، منها رؤيته 
دخول مكة هو وأصحابه قال تعالى: )لقد صدق اهلل 

رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء 
اهلل آمنني.. الفتح( ورؤيته كذلك للقردة ينزون على 

منبره فاستيقظ محزونا فنزل عليه القرآن مصدقا ملا 
رآه قال تعالى: )وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة 
للناس.. اإلسراء( وقد كان رسول اهلل ژ يهتم كثيرا 

بالرؤيا ويسأل أصحابه كل صباح هل رأى أحدهم 
رؤيا؟ فاذا قصت عليه عبرها لهم كما اشتهر عدد من 
الصحابة بتعبير الرؤى أما اإلمام علي ÿ فقد كان 

من أعلم الناس بتعبير الرؤيا بعد الرسول ژ.

ال يوجد مخلوق إال ويعلم أنه سيموت في يوم من األيام 
ولكننا ال نعلم متى سيكون هذا اليوم ولكن السؤال األهم 

كيف سنموت؟ فال يوجد إنسان مسلم يشهد بأنه ال إله إال 
اهلل وأن محمدا رسول اهلل إال ويتمنى حسن خامتته مبا 

يرضي اهلل تعالى.
من أجمل الصور في العالم والتي تبكيني وأمتنى أن أكون 
صاحبها صورة شخص انتقل الى جوار ربه وهو ساجد له 
فال يوجد مسلم إال ويتمناها لنفسه أو لوالديه وملن يحب، 

واليوم وجب علّي أن أشكر »داعش« واملؤمنني بفكرهم 
على ما قدموه فيمن فّجروا بهم.

فهنيئا ملن قتلوا في مساجد املنطقة الشرقية ومسجد 
الصادق في الكويت ومسجد الطوارئ في عسير وهنيئا 

لكل إنسان امتدت يدكم لقتله ونحسبهم جميعا شهداء 
بإذن اهلل، ولكن عليكم أن تفكروا في مصير من قتلهم 

وكيف سيقابل ربه وأنتم تعلمون ما جزاء قتل نفس 
واحدة؟

ال أعلم كيف اقنعكم قادة هذا الفكر بأنهم يريدون خدمة 
الدين ولكنني أعرف انهم أعداء الدين ولن أؤمن بفكرهم 
النجس ولن أتعاطف معهم، وأمتنى من كل شخص يؤمن 

بفكرهم أن يتساءل بينه وبني نفسه ملاذا لم يقم من أقنعكم 
بتلك االعمال بإقناع أبنائه بالتفجير؟ أو ملاذا لم يقم هو 

بالعمل مادام يؤمن بأن تلك االعمال االجرامية أسرع طريق 
للجنة؟ فلماذا يحرم نفسه منها؟!

رحم اهلل من قتلوا على أيدي تلك اجلماعات االرهابية 
وال رحم من قام بتلك األعمال أو تعاطف معهم. 
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ابتسام محمد العون

في العراق ومنذ عقود، القاتل واملقتول عراقيان، 
وفي سورية القاتل واملقتول سوريان، وفي 

ليبيا القاتل واملقتول ليبيان، وفي مصر القاتل 
واملقتول مصريان، وفي الصومال القاتل 

واملقتول صوماليان، وفي اليمن القاتل واملقتول 
مينيان، وجميع هؤالء عرب، فهل حلت على االمة 

العربية في تاريخها الطويل كارثة مثل هذه؟!

>>>

واذا كان ما سبق هو حساب البشر القابل 
للتمدد لدول عربية اخرى مثل اجلزائر، فإن 

حساب دمار احلجر ال يقل رعبا، فاالرقام 
االقتصادية الدولية تظهر ان سورية على سبيل 
املثال حتتاج الى 400 مليار دوالر إلعادتها الى 

ما كانت عليه، اي ان ذلك املبلغ لن يضيف شيئا 
جديدا يستفيد منه الشعب السوري، وميكن 

باملثل حساب ما حتتاجه الدول العربية االخرى 
التي ابتليت بربيع الدم واخلراب العربي العادتها 

للحالة »البائسة« التي كانت عليها!

>>>

وما دمنا نحن كخليجيني وكعرب املتضرر 

االول مما يحدث على ساحتنا االقليمية 
فواجبنا ان نكون اول من يتقبل اي مبادرة 

اقليمية كاملبادرة االيرانية إلنهاء الصراع 
في دول املنطقة بعد ان ثبت ان املبادرات 

الدولية ال تنهي شيئا عدا انها جتمع القيادات 
املتحاربة على طاولة املباحثات خللق العراقيل 

ومن ثم اطالة امد النزاعات )لم توقف 
املبادرات الدولية ومبعوثوها احلرب االهلية 
اللبنانية التي امتدت لـ 15 عاما حتى اطفأت 
نارها املبادرة االقليمية السعودية( وال شك 
ان في عناصر املبادرة االيرانية ما يشجع، 
حيث تدعو لوقف فوري الطالق النار في 
سورية وتشكيل حكومة ائتالفية وتعديل 

الدستور واجراء انتخابات برملانية!

>>>

آخر محطة: 1 ـ منطقة الشرق االوسط اقرب 
لسطح زجاج هش، فالطرق والشروخ 

والشقوق التي حتدث على سطحه ستمتد 
سريعا لباقي اطرافه ولن تكون الدول 

االقليمية غير العربية كحال ايران وتركيا 
بعيدة عن وصول تلك االنشقاقات، خاصة 

انها حتتوي على نفس الفسيفساء الدينية 
واملذهبية والعرقية.

2 ـ من الضرورة مبكان ان يتبنى مجلس 
التعاون اخلليجي واجلامعة العربية قيام 

مبادرة خليجية ـ عربيــة ـ ايرانية ـ تركية 
تغطـــي بشكـــل متـــواز الصراعــات في 

العراق وسورية وليبيا واليمن وحتى لبنان 
وفلسطـــني النهــاء االشكـــاالت املــدمرة 

والطفــاء احلرائـــق قبـــل ان متتـــد 
للجميـــع.

3 ـ رسالة من وزير اخلارجية االيراني 
محمد جواد ظريف التي اسماها »اجلار 

ثم الدار« والتي تضمنت اقتراحا بتشكيل 
مجمع للحوار االقليمي تستحق ان ترد عليها 

االمانة العامة ملجلس التعاون بعد التشاور 
مع االعضاء برسالة عنوانها »ان حتب الخيك 

ما حتب لنفسك«، وان تقترح خاللها انشاء 
مجلس حكماء يضم الدول املطلة على حوض 

اخلليج كدول مجلس التعاون الست وايران 
والعراق للنظر في املشاكل التي تعاني منها 
دوله ومحاولة ايجاد حلول لها، وبذا يتم رد 

التحية بأحسن منها.

يعتقد الكثيرون أن هبوط أسعار النفط جاء نتيجة 
عملية تآمرية أميركية، وهذا اعتقاد خاطئ %100 
ذلك أن أميركا من املمكن ان تتآمر، وخصوصا 

في ظل سطوة احملفل املاسوني على مكامن 
القرار في واشنطن فيما يتعلق بحماية إسرائيل، 

ومؤخرا في تنفيذ مخططاتها لتدمير أعدائها 
في الشرق االوسط، ولو كانوا من حلفاء اميركا 

االستراتيجيني وعلى حساب مصالح أميركا 
وشعبها، كما حدث في مؤامرة ما سمي بالربيع 

العربي، وفي دعمها الرهابيي داعش وحتطيم كل 
من يتصدى لها، كما حدث مع االكراد في االيام 

القليلة املاضية.. أما بالنفط فهذا محال فأميركا من 
كبار منتجي النفط فهي تنتج 9.5 ماليني برميل 

يوميا فهل يعقل ان تتآمر اميركا لضرب شركات 
النفط االميركية.؟

والواقع ان هبوط أسعار النفط هو أمر طبيعي 
نتيجة زيادة العرض على الطلب.. فأميركا زاد 

إنتاجها خالل السنوات الثالث املاضية 3 ماليني 
برميل جاءت من انتاج النفط الصخري، وهو انتاج 
خارج نطاق أوپيك وكانت تتمنى ان تسعدها أوپيك 

بخفض االنتاج لتستوعب السوق العاملية زيادة 
انتاجها مبا ال يؤثر على اسعار النفط، اال ان أوپيك 

بقيادة اململكة العربية السعودية، وروسيا من 
خارج أوپيك استوعبت الضرر الذي سيقع على 
دولها في حال دفعوا ثمن احملافظة على أسعار 

النفط فوق الـ 100 دوالر للبرميل، ألنه سيؤدي 
لتوسع الشركات االميركية في إنتاج النفط 

الصخري الذي ضخت فيه اكثر من 500 مليار 
دوالر وبدأت تستعد النتاجه في كندا واملكسيك.. 

واحلمد هلل الذي ألهم السعودية وروسيا بأن 
تتصديا للضغوط التي مورست خلفض االنتاج، 
فلو خفضوه خلسروا زبائنهم وفي الوقت ذاته 

لتحققت مصلحة هذه الشركات األميركية من 
خالل احملافظة على اسعار النفط ملدة سنة او 
سنتني، ولكن بعدها سيتضاعف انتاج النفط 
الصخري من جديد، وعندها هل تتوقف هذه 

الدول عن انتاج النفط وهي تعتمد عليه كمصدر 
رئيسي للدخل الوطني..؟ فاتخذوا القرار الصائب 
بترك االسعار تتحرك وفق نظرية العرض فحدث 

املتوقع وهو نزول االسعار ملا نشاهده اليوم حتت 
اخلمسني دوالرا، وأتوقع ان تصل األسعار ملا دون 

الـ 30 دوالرا قريبا.
ولكن من املتضرر اليوم؟ فإن كانت دول تتألم، 
فإن أميركا وشركاتها تتألم أضعاف ذلك.. فدول 

أوپيك التزال تنتج النفط وستستمر، بيد أن 
شركات النفط الصخري بدأت تترنح فقد مت إغالق 
اكثر من 60% من منصات االنتاج، وصرفت النظر 
عن اإلنتاج في كندا واملكسيك وعند بلوغ االسعار 

حلدود الـ 40 دوالرا سيتم وقف انتاج النفط 
الصخري لعدم جدوى االنتاج الذي يكلف البرميل 

منه، كما قيل في البداية 50 دوالرا ومت تخفيضها 
لـ 40 وبعدها ألقل من ذلك، وان كنت على ثقة بأن 

هذه التخفيضات تأتي في اطار احلرب النفسية 
للضغط على أوپيك خلفض االنتاج.. وفي الطريق 

أخذت شركات انتاج السيارات تتراجع عن خططها 
الطالق السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، ناهيك 

عن وقف كل الدراسات واالبحاث املتعلقة بإيجاد 
مصدر بديل للنفط فأسعاره اليوم معقولة وال 

تستحق البحث عن بديل له..
لذلك أقول كان قرار أوپيك باستمرارها في إنتاج 

حصصها بقيادة السعودية كان قرارا صائبا 
وحكيما ولم يأت في اطار مؤامرة أميركية او ما 
شابه، كما اعتقد وروج البعض وامنا كان قرارا 

وطنيا جريئا للحفاظ على املصالح الوطنية وكان 
اهم واكبر ضحاياه هي شركات اميركا املنتجة 

للنفط الصخري.
ويبقى األهم وهو ضرورة ان تدرك الدول املنتجة 

للنفط أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيغري 
الشركات والدول للبحث عن مصادر بديلة للنفط، 

األمر الذي يوجب عليها ان تضخ استثمارات 
كبرى في انتاج مشتقات النفط، فهو من جهة يقلل 
من املعروض في السوق العاملية، ومن جهة اخرى 

يعظم من مداخيل هذه الدول مما لو صدروا النفط 
خاما.. وهذا ما طالبت به حكوماتنا املتعاقبة هنا 

ومنذ سنني طوال.. فهل من مدكر..؟

في خضم شبكة العالقات االجتماعية، ووفرة 
وسائل التواصل االجتماعي تتضح مشاهدات 
من اخللط ما بني مفهومي الصداقة والزمالة، 
حيث يختلط على كثير من الناس التفريق ما 
بني الصديق والزميل فالكل يدعى بالصديق 

وكل عالقة عابرة نسميها صداقة مع العلم أن 
هناك بونا شاسعا ما بني الصداقة والزمالة، 

فالصداقة عالقة اجتماعية نفسية تتنامى في 
بيئة خصبة من املودة والعطاء واإليثار وتقوم 

على حفظ اخلصوصية واالحترام املتبادل 
حيث تصقلها املواقف احلياتية واألزمات، ومن 

املعتاد أن نختار أصدقاءنا مبحض إرادتنا 
وذلك بعد سلسلة طويلة من املواقف والتجارب 

والتعايش، وعلى ضوء هذه السلسلة نغربل 

هؤالء األشخاص لنحظى بثلة من األصدقاء 
املخلصني املنسجمني مع طبائعنا وشخصياتنا، 

ورمبا نكتفي بصديق صدوق واحد يغنينا، 
من بعد اهلل، عن الناس طاملا نشعر معه بالراحة 

والتوافق.
 أما الزمالة فهي عالقة عابرة ألشخاص تربطنا 

معهم عالقة عمل أو دراسة أو حتى جلسة 
في مقهى، وفي كثير من األحيان ما تكون 

تلك العالقة قصيرة ومفروضة علينا دون أن 
نختارها فذلك يستوجب منا التعايش والتوافق 

مع كل ما فيها من محاسن ومساوئ، عالوة 
على ذلك أن معظم عالقات الزمالة يشوبها 

التنافس الذي يوقعنا في مشاكل ال حصر لها، 
لذلك ال بد من احلذر فال نثق ثقة عمياء وال 

نبوح بأسرارنا ولتكن لنا خصوصية في مثل 
هذه العالقات الغامضة والعابرة.

الصداقة احلقة حتمل بني طياتها معاني نبيلة 
وسامية وتضفي على احلياة رونقا وجماال وهي 
نعمة جليلة ال يعرف روعتها إال من استمتع بها 

وسعى إلى استمرارها ومنائها.
ولدميومة الصداقة احلقة واالستمتاع بها وجني 

ثمارها ال بد من التواصل الطيب والتنوع في 
وسائله خاصة أن العالم بفضل اهلل ثم بفضل 

وسائل التواصل االجتماعي بات كالقرية 
الصغيرة إلى جانب بث روح األمل والتفاؤل 
بني األصدقاء وأن تكون العالقة عالقة أخذ 

وعطاء وغير ذلك من السبل التي تقوي العالقة 
وتضمن سالمتها ودميومتها.

املبادرة اإليرانية 
والبراغماتية 
اخلليجية!

هبوط أسعار 
النفط طبيعي 
ومفيد

الصداقة والزمالة

محطات

رؤى كويتية

نظرة ثاقبة


