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روسيا.. الذهاب إليها 
متأخراً خير أيضاً

منذ اتضحت مواقف أميركا أوباما 
والغرب جتاه حلفائهم التقليديني 

في الشرق األوسط، وانكشف 
دورهم التآمري على حلفائهم من 
العرب، بح صوتي هنا بضرورة 
الذهاب لروسيا وحتقيق توازن 
في العالقات بينها وبني الغرب، 

فروسيا أثبتت وفاء والتزاما 
مبصالح حلفائها رغم الصعوبات 
االقتصادية التي تواجهها، كما ان 

روسيا الرئيس فالدميير بوتني 
أثبتت أنها رقم صعب ال بد منه وال 

ميكن جتاهله في املعادلة الدولية، 
وهذا ما أثبتته املعارك الديبلوماسية 
خالل السنوات األخيرة في مجلس 

األمن واملنتديات الدولية، ناهيك 
عن توجيهها لصفعات قاسية 
خلصومها الغربيني في حلف 

الناتو عندما اقتربوا من مناطق 
نفوذها في أوكرانيا بدءا من ضمها 
للقرم بصورة قانونية تتوافق مع 
الشرعية الدولية، باإلضافة لكونها 
حتكم قبضتها على مفاتيح احلل 

باألجزاء املهمة من أوكرانيا وحتديدا 
في شرق أوكرانيا الصناعي في 

إقليمي لوغانسك ودونتيسك، 
ومتكنت من قلب املوقف من ضغط 

الغرب على روسيا، إلى ضغط 
روسيا على الغرب من خالل التهديد 
بترك أوكرانيا منزوعة املوارد املالية 

واالقتصادية للغرب لتكون عالة 
عليهم لتعمق جراح الغرب نتيجة 

األزمة االقتصادية.
فلو ذهب العرب لروسيا في ذلك 

الوقت حلققوا إجنازات كبيرة 
في كل امللفات ولكن ذهابهم في 

األسابيع الفائتة هو أمر جيد، فأن 
تأتي متأخرا خير من أال تأتي 

أبدا، فروسيا عائدة ملوقعها كقطب 
ينافس في هذا العالم الذي حتكم 
فيه قطب واحد فعاث به فسادا، 

وخصوصا في الشرق، حيث سالت 
الدماء انهارا بسبب إطالقهم للربيع 
الصهيوني الذي سماه خونة األمة 

العربية الربيع العربي!
أقول، لو ذهب العرب قبل سنة 
أو سنة ونصف وقدموا الدعم 

االقتصادي لها بعد أن فرض الغرب 
عقوباته االقتصادية عليها لسجلوا 
مواقف لن تنساها روسيا لهم، أما 

اليوم فإن إيران تبادلت املواقف 
الطيبة لدعم روسيا كما دعمتها 

روسيا.
فاليوم وبعد توقيع االتفاق النووي 

ورفع العقوبات عن إيران رأينا 
قادة الغرب وشركاته يهرولون 

إليران لتقاسم كعكة تنمية إيران 
وملياراتها التي سيفرج عنها 

قريبا، وهذا الوقت ميثل لروسيا 
وشركاتها وقت جني ثمار مواقفها 

الداعمة إليران، ما يصعب على 
روسيا تقدمي تنازالت أو مرونة 

في التخلي عن دعمها إليران، ومع 
ذلك أقول إن بناء عالقات حتالفية 
مع روسيا أمر ضروري ويتطلب 

الصبر واألناة، فالعرب بحاجة ماسة 
لروسيا والصني كذلك في مجلس 

األمن حتسبا لقرارات قد يصدرها 
الغرب إلمتام مؤامرات الغرب على 

العرب تنفيذا ملخططات احملفل 
املاسوني الشيطانية، كقرار مجلس 
األمن بحظر السالح على احلكومة 

الليبية الشرعية دعما مليليشيات 
فجر ليبيا بقيادة إخوان ليبيا وقتها 

واستمراره لغاية اآلن هو لدعم 
داعش!

واخلوف كل اخلوف من أن تكون 
هناك قرارات تطبخ على نار هادئة 

في مجلس األمن لبعض الدول 
العربية التي تتصدى للمخطط 

املاسوني والتي لن يعصمها من هذه 
القرارات بعد اهلل إال ڤيتو روسي 

ويفضل أن يعزز بالڤيتو الصيني.
لذلك نتطلع كشعوب عربية لتعزيز 
العالقات وبناء حتالفات اقتصادية 

وسياسية وديبلوماسية قوية فعالة 
مع روسيا بوتني ويحبذ تواصلها 

مع الصني فالقادم من األيام في ظل 
قراءات احلاضر واملاضي القريب 

وما يجري في سورية وليبيا ينبئ 
بأن مؤامرات الغرب على األمة 

العربية مستمرة ومتواصلة ولن 
تتوقف قريبا.. فهل من مدكر؟
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رؤى كويتية

عبد المحسن المشاري 
في احد الدواوين التي ازورها، 

صادفت شخصا ودار بيننا نقاش 
عن مقاالتي وبعض قصائدي، 

خصوصا قصائد املعاقني حتديدا، 
اذ ان شقيق هذا الشخص معاق 

وهم يبحثون له عن زوجة، فرحت 
لهذا اخلبر ولكني اوصيته بأن 

يختاروا له زوجة صاحلة تخاف 
اهلل سبحانه، فسألني كيف؟ وما 

صفات هذه الزوجة الصاحلة؟ 
فأخبرته بأني قرأت منذ فترة في 
احد الكتب هذه املواصفات وهي: 

ان تكون لك على درب احلياة 
صاحبة أمينة على مالك ولبيتك 

حافظة، اذا نظرت اليها فابتسامتها 
ساحرة، لكل هم وغم لك شافية، 

اذا سألتني عن اخالقها فهي طاهرة 
ذاكرة لنعم اهلل تعالى، شاكرة 

بحجابها جميلة وبحياتها نبيلة، اذا 
سألتني عنها قلت صادقة عفيفة، 

اذا اصابتك محنة كانت لك مواسية، 
فهذا قضاء اهلل به راضية، اذا 

امرتها فهي لك طائعة، واذا ذكرتك 

في مجلس كانت لك مادحة، واذا 
مرضت اصبحت وأمست باكية في 
دجى الليالي تدعو لك بالعافية، اذا 

استشرتها كانت لك ناصحة، وكيف 
ال وهي الزوجة الصاحلة، فالزوجة 
ال بد ان حتث زوجها على االبتعاد 
عن الكسب احلرام وان تسير على 
نهج وطريق الزوجة الصاحلة من 
السلف الصالح، عندما كانت حتث 
زوجها على الكسب احلالل فكانت 

توصيه اذا خرج الى عمله قائلة 
له: »اتق اهلل فينا وال تطعمنا اال 

من حالل فإنا نصبر على اجلوع 
وال نصبر على النار«، كما حتثه 

وتعينه على طاعة اهلل سبحانه 
وتعالى، فالرسول محمد ژ يقول: 

»رحم اهلل رجال قام الليل فصلى 
وأيقظ امرأته فإن أبت نضج في 

وجهها املاء، ورحم اهلل امرأة قامت 
في الليل فصلت وأيقظت زوجها 
فإن أبى نضحت في وجهه املاء«، 

رواه احمد وابو داود.
كما يجب ان تعينه في امر دنياه 

وذلك بحسن تدبيرها وحرصها 
على مال زوجها وال تكلف زوجها 

ما ال يطيق مصداقا لقوله عز وجل: 
)ومتعوهن على املوسر قدره وعلى 

املقتر قدره متاعا باملعروف حقا 
على احملسنني(.

ويجب ان حتافظ على سره وسر 
بيته وان حتل مشاكلها معه ألن كل 

مشكلة لها حل بإذن اهلل، وان تسمع 
من زوجها ومثلما تدين تدان، وان 

تقصد دون افراط وال تفريط، 
حيث نهى اهلل سبحانه وتعالى عن 
االسراف والتبذير، فقال سبحانه 

وتعالى: )وال جتعل يدك مغلولة إلى 
عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا(، والزوجة املسرفة 

عدوة نفسها ونكبة على زوجها، 
تهلك بيدها امواله، وكم من امرأة 
هدمت بيتها بسوء تصرفها! وكم 

من سيدة اسست بيتها على احسن 
ما يكون بحسن تصرفها وتدبيرها! 
فالزوج حني يرى هذا يزداد حبا لها 

وثقة فيها.

الزوجة املسرفة 
عدوة نفسها 
تهلك بيدها

يا سادة يا كرام

عندما يتلوث اجلو ال متلك إال أن تلوذ ببيتك وتسكر اجلام! 
عندما ال يفرقون بني احلبة والقبة! ويسألون عن حكم قتل 

البعوضة بعد قتلهم البشر! وعندما تتحول اجلرائم إلى 
مباراة بني فريقني، كما تدور عليهم تدور عليك! إذا كان 

تفكير حكماء قوم توجهه رواسب جاهلية، فما بال جهالهم 
وسفهاء القوم؟!

في اجلو امللوث تفهم كلماتك بحسب مشتهاتهم وأحقادهم. 
موازين لعلعة صوت التهديد والوعيد، يقابله الصمت املطبق 

واللسان اخلنس تبعا للحب والبغض! التهم املعلبة جاهزة 
للشبهة واملظنة!

ال تأمن األوطان لفتنهم، وال يأمن املواطنون ملكرهم! حتى 
تأمن شرهم يريدونك اما تكون ظهرا او ضرعا!

وقد قيل: »كن في الفنت كابن اللبون، ال ظهرا فيركب وال 
ضرعا فيحلب«.

العلماء احللماء فيه إما ساكتون عن احلق والعدل، والشجعان 
منهم ال يسمع لهم!

وقد قيل: »اذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم ان 
يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس 

أجمعني«.. في هذا اجلو امللوث أال نخشى أن تصيبنا اللعنة؟!

في رحلة دامت 3 أسابيع قضيتها في ربوع سنغافورة برفقة 
ولدي خالد وفي زيارة البنتي نوف املقيمة مع والدها هناك 
حيث تعمل في مكتب هيئة األمم املتحدة- فرع سنغافورة، 

وعند عودتنا للكويت في املطار وحتديدا في قاعة رجال 
األعمال أسندت ظهري إلى األريكة في انتظار موعد اإلقالع، 

وصرت أحلق بأفكاري هنا وهناك ليس املهم لم سافرت 
ومع من سافرت؟ لكن املهم كيف نستفيد من التجربة 

السنغافورية، هذه املدينة الفاضلة كما يسميها الكثيرون 
والتي اعتقدت في البرهة األولى أنهم يبالغون، ولكن بعد 

زيارتي األولى أجزمت بأنها مدينة فاضلة.
فكيف استطاع رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو في 
أقل من 60 عاما ان ينقل سنغافورة من العالم الثالث إلى 

العالم األول خالل جيل واحد؟ ومن جزيرة بال موارد 
طبيعية وتعاني من مشكالت البطالة والفساد اإلداري وأزمة 
السكن إلى خامس أغنى دولة في العالم من حيث احتياطي 
العملة الصعبة والذي وصل إلى أكثر من 170 مليار دوالر؟ 
ومن دولة متناحرة عرقيا ودينيا إلى أكثر الدول استقرارا 

سياسيا؟
من الواضح أن ما ساعد سنغافورة على التقدم بعد 

استقاللها هو أنها تنعمت بالدميوقراطية احلقيقية، حيث 
حققت من خاللها الرقابة واملساءلة الشعبية وأسقطتها على 

الواقع ولم يكن مجرد شعارات إمنا قول وفعل، وتشربت 
قياداتها قناعة مهمة وهي »أن اجلميع شركاء في هذا الوطن 

وأن لكل مواطن حصة في هذا الوطن«.
وحرص احلزب احلاكم على الواقعية واملرونة والنزاهة 

في سياسته وفي التعامل مع املواطن، وكانت رؤية احلزب 
هي التنمية للمواطن ومن خالل املواطن، فكان ومازال جل 
اهتمامه هو صناعة إنسان فهي ال متلك موارد طبيعية إمنا 

لديها موارد بشرية فكان اإلنسان هو حجر الزاوية في 
التقدم.

فلذلك نال التعليم اجلزء األكبر من االهتمام وكان نظاما 
تعليميا صارما قائما على شعار »األهلية واالستحقاق« كفيل 

مبساعدة أبناء الوطن على اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم 
أثناء املسيرة التعيلمية ومن ثم الوظيفية ومن ثمرات هذه 
السياسة حتقيق مقولة »وضع الرجل املناسب في املكان 

املناسب«، وقد حرص رئيس الوزراء لي كوان يو على تعيني 
الوزراء والقياديني من الكفاءات الوطنية وأصحاب املواهب 

املبدعني وهذا بالتأكيد انعكس برأيه على سياسة الدولة 
وفعاليتها.

واألهم من هذا وذاك هو النزاهة والشفافية في مكافحة 
الفساد وفصل القضاء وجعله مستقال وإطالق يد القضاء 
في ممارسة صالحياته وتطبيق سياسة »من أين لك هذا؟« 

تطبق على اجلميع، وكانت احلكومة صارمة في تطبيق 
القوانني وتضرب بيد من حديد كل من تسّول له نفسه 

الرشوة واالستيالء على مقدرات الشعب، لكن اهلل املستعان 
على حالنا، أصبحت الرشوة حقا مستحقا للموظف وبعثرة 
املال العام أمرا معتادا، وهناك القانون يطبق على الكبير قبل 

الصغير وعلى الهامور قبل الزوري، وبذلك حتقق األمن 
واألمان وهذا ما شعرت به هناك، شعور لم اشعر به حتى 

في الدول األوروبية. 
شوارع سنغافورة نظيفة وشعبها شعب راق ومتحضر 

يحترم القانون والتعايش مع اآلخر ميكن أال تشاهد شرطيا، 
لكن هناك كاميرات ترصد في كل مكان، واألهم من هذا وذاك 

الرقابة الذاتية العالية لدى األفراد.
ومما ساهم في ازدهار سنغافورة هو االعتناء باألسرة وأنها 

املرتكز الرئيسي للمجتمع وترسيخ املنظومة القيمية في 
املجتمع والعدالة في تطبيق القوانني واالعتناء باإلعالم احمللي 

أكثر من اإلعالم األجنبي والشفافية في نقل املعلومة.
وسعت احلكومة بجهود حثيثة للقضاء على الطائفية وتعدد 

الديانات واألعراق وكفلت حق التعايش للجميع والوالء 
لسنغافورة، فإن العدالة وضمان احلقوق ومتلك املنزل 

واالستقرار السياسي واالجتماعي وكذلك املساواة كفيلة 
بوالئهم لسنغافورة ونسيانهم ألصولهم وموطنهم األم الذي 

انحدروا منه.
والسؤال اآلن هل ميكن تطبيق ذلك بالكويت؟ نعم فـ »ال« 
لغة العاجزين، وكل منا مطالب بأن ينهض بنفسه وبدائرته 
سواء كانت أسرة أو مدرسة أو وظيفة أو جمعية، واألهم 
من هذا وذاك االهتمام بالنشء واجليل الصاعد، فحالنا ال 

يسر عدوا وال صديقا، فها هم شبابنا يتجولون دون هدف 
أو خطة وال حتى رقابة في املوالت، والصغار يتجولون مع 

اخلدم والسائقني دون حسيب وال رقيب، وهذا احلال لن 
يجعلنا في مصاف الدول بل في مؤخرتها، فاهلل اهلل يا مربني 
في حفظ األمانة وتأهيل األجيال فأنتم رواد النهضة وصمام 

األمان.
ولكن في النهاية استيقظت على صوت ولدي خالد وهو 
يقول: »يال ميه نبي نروح عند البوابة« واستوعبت في 

حلظتها ان ما فات هو هذيان قلم سنغافوري وأماٍن كويتية.

a.alsalleh@yahoo.com

@ebtisam_aloun

عبد الهادي الصالح 

ابتسام محمد العون

اجلو ملوث

هذيان قلم سنغافوري 
وأمانٍ كويتية!

م36

نظرة ثاقبة

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف
رغم ان الطالق هو أبغض احلالل 

في اإلسالم إال انه أفضل للشركاء، 
كما يقول العقالء والعلماء 

املختصون، من بقاء مكونات البيت 
املتناحرة حتت سقف واحد مليء 

باملشاكل واألحقاد التي قد تتسبب 
في إسالة الدماء وانتقال الكراهية ال 

احلب من اآلباء إلى األبناء، لذا أتى 
األمر الرباني بخيار إما اإلمساك 
مبعروف أو التسريح بإحسان.

> > >
قامت األنظمة الثورية القمعية 

التي زرعت كالسرطان القاتل في 
جسد الوطن العربي وعواصم 

احلضارة في عقود اخلمسينيات 
والستينيات وما بعدها باإلساءة 

الشديدة ملكونات وشركاء األوطان 
اآلخرين بدءا من نوع التأطير 

والتنظير السياسي ألنظمتها، كحكم 
مواطنيها غير العرب بنظام ميجد 
العرب فقط، كما حدث في العراق 
وسورية وليبيا، أو حكم مواطنني 

غير مسلمني بنظام يعتبرهم 
كافرين كما حدث في السودان 

في عهود النميري والبشير، 
مما يجعل اآلخرين يشعرون 

بأنهم مضطهدون ومهمشون وال 
يختلفون عن األفارقة في جنوب 

افريقيا إبان الفصل العنصري.
> > >

إن بعض دولنا العربية ذاهبة دون 
شك لالنفصال واالنقسام بسبب 

ذلك التاريخ املرعب، إضافة الى ان 

ثورات الربيع العربي لم حتّسن 
األوضاع اخلاصة لألقليات الدينية 

واملذهبية والعرقية في األوطان 
العربية، ولم حتّسن األوضاع العامة، 

أو تخلق الدولة القدوة ومعها سبل 
العيش الكرمي، بل على العكس متاما 

حيث تسببت حروب امليليشيات 
الطائفية في تهجير األقليات ممن 

لم يعد كثير منهم يرغب في 
البقاء ضمن الدولة الواحدة بعد 
جتربة ثوريي األمس من دعاة 

اليسار والقومية وثوريي اليوم 
من امليليشيات والطائفية املتخلفة 
القاطعة للرقاب والداعية للخراب.

> > >
ان أفضل ما ميكن لنا كعرب عمله 

هذه األيام هو القبول بأقل الضرر، 
أي تقبّل انفصال من لم يعد 

يريد البقاء ضمن الدولة الواحدة 
والتسريح بإحسان دون سفك دماء 

البشر أو تدمير للحجر كي يعمل 
الزمن لصاحلنا بدال من العمل 

ضدنا كما يحدث هذه األيام، حيث 
يزداد حساب الدم مع كل يوم مير، 
وتصبح هناك بعد االنفصال الوّدي 

فرصة الحتادات كونفيدرالية أو 
فيدرالية جديدة مستقبلية تضم 

الدويالت املنفصلة والدولة األم متى 
ما رأت تلك الدويالت ومنها جنوب 
السودان ان هناك تغيرات موجبة 
في عواصم تلك الدول بعد توقف 

احلروب فيها.
> > >

آخر محطة: 1 ـ كي نعرف مأساة 
األقليات في بلدان الثوريات، 

التقيت بالرئيس مسعود البرزاني 
في أربيل، حيث ذكر ما حدث 

له بعد سقوط نظام صدام عام 
2003، يقول سافرت للمرة األولى 

في حياتي بجواز سفر عراقي، 
وانا وقومي أبناء العراق منذ 

آالف السنني، وفوجئت بسفير 
بلدي يستقبلني ويضمني حلظة 
الوصول، وكانت عالقتي بسفراء 

بلدي العراق قبل ذلك انهم 
يبحثون عني كي يغتالوني.

2 ـ والتقيت بالكويت إبان حروب 
اجليش العراقي على األكراد 

باجلنود العراقيني الهاربني من تلك 
احلروب، وكانوا يقولون اننا من 
اجلنوب ولم نر في حياتنا جباال 

أو ثلوجا، فبأي حق نُزّج بحروب 
ال تنتهي ضد أبناء وطننا األكراد 

)ال ضد أعداء الوطن( ونغزو قراهم 
وندمرها ونقتلهم ونهجرهم، 

وهم للعلم مقاتلون أشداء كونهم 
يدافعون عن أرضهم وعرضهم؟

3 ـ بوّدنا ان تصحو أمانة اجلامعة 
العربية من غيبوبتها األزلية وتفكر 

في إصدار اعتذار عربي علني 
جماعي لشركائنا في أقطارنا 

العربية عن األخطاء اجلسيمة التي 
حدثت بحقهم في املاضي لعل 

وعسى ينفع هذا االعتذار املستحق 
في بقائهم ضمن البيت الواحد بدال 

من االنفصال.

أو تسريح 
بإحسان!

محطات

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

أجهزة القياس متعددة، ومنها 
مواقع التواصل االجتماعي التي 

يدعي البعض أنه من خاللها ميكن 
قياس مدى الغضب أو االرتياح 
عن أي قضية، ومبا أنني لست 
ممن يعتقدون ذلك لسبب واحد 
فقط هو أن أغلب القضايا التي 

تثار ال نعرف من خلفها وما هدفه 
احلقيقي غير املعلن.

ولكنني سأسلم بأنه قياس 
للبعض فقد الحظت حرص 

الكويتيني على مصالح الكويت في 
كثير من األمور وآخرها قضية 

حقل الدرة املشترك بني الكويت 
وإيران حيث تسابق الكويتيون 

من اجلنسني إلى مطالبة احلكومة 
بوجود موقف حازم وصارم 

بوجه اإليرانيني.
تلك املطالبات الشعبية الكثيرة 

دليل واضح على أن الشعب لن 
ميانع في عودة قانون التجنيد 
اإللزامي لتأهيل الشعب حلماية 
بلده من أي طامع، ولذلك فإنني 

أطالب مجلس األمة بأال ميانع 
في حال شعرت احلكومة بشعور 
الشعب وقدمت مشروع التجنيد.

وعلى طريقة الفنان سعد الفرج 
في مسرحية »حامي الديار« 

فإن احلكومة ستفكر في قانون 
للفتيات الكويتيات مشابه لقانون 
التجنيد للشباب الذي يتعايش مع 
حالة الطقس الكويتية، فاحلروب 

والكوارث ال ميكن مجابهتها حتت 
التكييف، ويجب أن يتعود اجلميع 

على ذلك.
أدام اهلل من يريد حماية الكويت 
من كل طامع من خالل املواجهة 

وال دام مهايط الوطنية من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي.

جّندونا 
يا حكومة

رماح


