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قبل أيام التحقت بدورة »اجلرافولوجي«، وأخذت املستوى 
األول لهذا العلم الذي يحلل شخصية اإلنسان من خالل الكتابة 
اليدوية، وقبل نهاية الدورة طلبت منا األستاذة أن جنلب معنا 
عددا من خطوط اليد لنقوم بتحليلها خالل اليوم األخير، ولم 
يك���ن أمامي إال أن انتهز يوم اإلجازة وزيارة األهل، آلخذ أكبر 
عدد ممكن من األوراق، واألمر الذي أضحكني أن البعض منهم 
أخذ يتهرب، ويهرب من مواجهت���ي، أما زوجة أخي فأرغمت 
زوجها على أن يكتب، لتكتش���ف إن كان هناك ما يخفيه عنها 
من أس���رار، وجارتي أتت مس���رعة بخط بعلها، لتتمكن من 

معرفة خباياه.
هذا العلم اجلميل واخلطير في الوقت نفسه يكشف الكثير 
من سلوكيات اآلخرين، عبر قواعد ونظريات وأصول غير قابلة 
للتخمني، أي ان لكل حرف نكتبه داللة، ويعتمد التحليل على 
شكل احلرف وليس الكلمة أو معناها، لذا كانت حساسية هذا 
العلم وخطورته في كشف أسرار الناس وخصوصياتهم، ويجب 
على احمللل قبل كل ذلك أن يكون بقدر الثقة، ليستر العيوب 
التي يكشفها له هذا اخلط، ويستخدم هذه املهارة في مساعدة 
اآلخرين وتنويرهم، وهذا ما جنده في املستويات املتقدمة من 
هذا العلم الذي أصبح اآلن يعالج كثيرا من احلاالت املرضية، 

والصفات السلبية في اإلنسان عن طريق خطه.
وبعد أن انتهيت من الدورة قدمت نصيحة ملن حولي بأن 
يكونوا فطنني لكل ش���خص غريب، أو ال يرتاحون له، يطلب 
منهم قراءة ش���خصياتهم عن طريق خطوطهم أو تواقيعهم، 
ألن هن���اك من يصطاد في املاء العكر، بينما يكون الش���خص 
الذي أمامهم يأتي مقدما أوراقه بحس���ن نية، وكأن األمر ليس 
إال متعة وترفيها، وفي احلقيقة هو أكبر من ذلك وأعمق، واآلن 
بعد تعدد علوم كش���ف الشخصيات، واستخدامها للتوظيف 
وفي التحقيق واحملاكم، وحتى في الزواج، هل أصبح اإلنسان 

ورقة مكشوفة؟!
Falcom6yeb@yahoo.com

عندما أدخل مطار أبوظبي فال اشعر قط أنني غادرت بلدي، 
بل اش���عر كما لو أنني خرجت م���ن محافظة في الكويت إلى 
أخرى، عندما أقضي أياما في املنامة أشعر بأنني قضيتها بني 
أحضان القصر وكيفان والصباحية والشامية وحولي، ال اشعر 
بالغربة بل ال أكاد أحس أني خرجت من منزلي، أتس���وق في 
دوحة اخلير كما لو أنني أتسوق في أي من مجمعات الساملية، 
الفارق الوحيد ش���كل العملة، عدا ذلك البش���ر واالبتسامات 
والقل���وب واللهجة واحدة وإن اختلفت ف���ي بعض مفرداتها 
س���واء بني »ذي« القطرية أو »هذي« الكويتية أو بني »أبغي 

»السعودية و»أوبي« البحرينية.
أصافح الناس وأجتاذب أط���راف احلديث مع اآلخرين في 
مس���قط متاما كما أفعل في الكويت، فالقلوب ذاتها والعيون 
والنظرات، امتداد شارع سالم املبارك هو امتداد شارع الشيخ 
زايد في أبوظبي، وشارع كورنيش جدة هو ذاته الواجهة البحرية 
في الكويت وهو »اخلالق الناطق« ش���ارع كورنيش أبوظبي، 
وكل هذه الشواطئ والكورنيشات هي ذاتها »ببحرها ورمالها 
وأمواجها وش���حم وحلم مرتاديها« شواطئ احملرق ونصف 

القمر في الدمام وصاللة في عمان وسيلني في قطر.
لم اشعر بغربة قط في أي عاصمة أو مدينة خليجية، فقد 
عاملوني في مستش���فى دبي كما أعامل متاما في املستش���فى 
األميري أو مستشفى الشميسي في الرياض، أغضب وأناكف 
وأتأفف من االنتظار كأنني متاما في املس���توصف القريب من 
منزلي، ومتت مخالفتي مروريا في الش���رقية وكان الشرطي 
السعودي يومها ال يختلف إال في شكل مالبسه عن الشرطي 
الذي تعود أن يخالفني في مخرج شارع الكندادراي في الشويخ، 
وكذلك حصل معي في دبي والبحرين هم الش���رطة بأخالقهم 

ونظراتهم و»عصبيتهم«.
أعلم يقينا أنني مواطن خليجي ولس���ت بحاجة إلى قرار 
سياس���ي ألعرف هذا وأحس به، فأنا خليج���ي حتى النخاع 
وأفخر بإجناز منتخب اإلمارات في أي بطولة آسيوية أو حتى 
عربية كفخري بإجناز منتخب الكويت، وأصرخ لهدف حترزه 
السعودية في بطولة عاملية بذات الصرخة التي ينتزعها مني 

هدف بحريني أو قطري أو عماني في أي بطولة قارية.
لست وحدي ولكن كثيرا من اخلليجيني يرون اخلليج كما 
أراه ويحبونه كما أحبه، شعراء اإلمارات هم شعرائي ونواب 
البحرين ميثلونني كما ميثلون البحرينيني، ومذيعو قطر هم 
صوتي واألوركس���ترا امللكية العمانية أفاخر بها كما لو كان 
مقرها يقع خلف منزلي ب���ل كما لو كنت فردا منها، القصبي 
والس���دحان و»طاش ما طاش« جزء من ذاكرتي الكويتية كما 
أن »درب الزلق« و»األقدار« و»باي باي لندن« جزء من ذاكرة 

السعوديني وجميع اخلليجيني.
لم أحترك ألكتب ما أكتبه عن خليجي اجلميل، إال ملأس���اة 
مواطن إماراتي عمل في الكويت ألكثر من 15 عاما واس���تحق 
تقاعدا طبيا من البنك املركزي الكويتي وكان مؤّمنا عليه في 
الكويت »بحسب النظام املوحد ملدة احلماية التأمينية ملواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي الصادر عن مجلس التعاون« إال 
أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في الشقيقة اإلمارات 
رفضت منحه معاش���ا تقاعديا لعدم اعترافها بالتقاعد الطبي 

الذي صدر له من الكويت وأثبت عجزه بنسبة %50.
فرس���الة حب إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن 
يشمل ش���قيقي اإلماراتي بعني العطف ويعيد له حقه، وأكرر 
لسنا كإخوة خليجيني بحاجة أبدا إلى قرار سياسي قدر ما نحن 
بحاجة إلى قناعاتنا اإلنسانية لنتقارب وأعلم أن سمو الشيخ 

محمد بن زايد يقدم األخيرة على أي قرار سياسي.
Waha2waha@hotmail.com
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الواليات املتحدة تضغط في اجتاه 
اس����تئناف مفاوض����ات الس����الم ب����ني 
الفلس����طينيني واسرائيل، واحلكومات 
العربية توافق لكن بطريق غير مباشر، 
وال جديد في االمر حيث ان مفاوضات 
السالم هذه ليس����ت االولى ولن تكون 
االخيرة منذ بدايته����ا في عهد الرئيس 
االميركي األسبق كارتر، فهي دائما تبدأ 
ثم تتوقف ثم تس����تأنف حسب طبيعة 
االدارة االميركية وطبيعة تشكيلة ائتالف 
احلكومة االس����رائيلية دون ان حتقق 

الشروط املطلوبة للسالم.
بعد دخول���ه البي���ت االبيض، زار 
الرئيس اوبام���ا القاهرة وألقى خطابا 
مطوال اعرب فيه عن احترامه لالسالم 
واملس���لمني وعن اميانه بحل الدولتني 
من اجل انه���اء الصراع في املنطقة. ال 
ننسى ان سبب الزيارة كان في االساس 
محاولة إلزالة االنطباع الس���يء الذي 
خلفته سياسات االدارة االميركية السابقة 
في املنطقة العربية اثناء حملتها على 
االرهاب، وعل���ى ارض الواقع ال يوجد 
حتى اآلن اي مؤشر على ان ادارة اوباما 
مهتمة باتخاذ اجراء عملي من اجل الوفاء 
بتعهدها بحل الدولتني، بل ان الوضع 
ازداد سوءا عما كان عليه في السابق، 
حيث جاء االسرائيليون بحكومة اشد 
تطرفا وتعنتا وعدوانية يرأسها املتطرف 
نتنياه���و الذي اعلن ان���ه غير معني 
مبفاوضات الس���الم وافصح عن خطة 
حكومته بناء 1600 وحدة س���كنية في 
القدس الشرقية احملتلة في حتد سافر 
اثناء استقباله نائب الرئيس االميركي 
بايدن، كما قامت حكومته بضم احلرم 
االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح وحائط 
القدس الى ما تدعي انه يتعلق بإرثها 
التاريخي، مع استمرارها في محاوالتها 
هدم املس���جد االقصى الرمز االسالمي 
الصامد من خالل عمليات احلفر املتعمد 
حتت اساساته بحجة البحث عن هيكل 
سليمان گ الذي لم يعثر على اي اثر 
له حتى اليوم، وحصارها غزة، كل ذلك 
يحدث امام مرأى ومس���مع من االدارة 
االميركية احلالية راعية عملية السالم 
دون ان متارس اي ضغوط لوقف هذه 
التي تنسف  االعتداءات االس���رائيلية 
عملية الس���الم من اساسها، انه اعالن 
عن عدم مصداقية ادارة اوباما في حتقيق 
س���الم حقيقي يضاف الى قائمة عدم 
جدية االدارات االميركية السابقة كما لو 
اننا امام مسرحية ال ندري متى تنتهي 
فصولها، ما من خيار امام العرب اآلن 
� وهم معذورون � س���وى البحث عن 
اس���تراتيجية جديدة ملواجهة التعنت 

االسرائيلي.

امل���ادة 34 من الدس���تور 
ان: »املته���م  تن���ص عل���ى 
بريء حتى تثبت إدانته في 
محاكمة قانونية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية ملمارسة 
حق الدفاع، ويحظر إيذاء املتهم 
جس���مانيا أو معنويا«. ذلك 
هو الدستور الذي نستمد منه 

القوانني، لكن أثارني ما قرأته من تصريحات صادرة عن قيادات 
في وزارة الداخلي���ة بخصوص حتصيل املخالفات املرورية 
من خالل الربط بني جهاز الداخلية وأجهزة الوزارات األخرى 
خلصم املخالف���ات املرورية، وهنا نريد التوضيح القانوني، 
فهل س���تخصم مبالغ املخالفات دون إعطاء املخالف الفرصة 
في أن يلجأ للقضاء إذا وق���ع عليه ظلم؟ وهل يحق لوزارة 
الداخلية أن تقطع من راتب املوظف سواء كان كويتيا أو وافدا 
دون االس���تئذان من صاحب العالقة؟ كما نريد أن نعلم من 
أعط���ى تلك الصالحيات لوزارة الداخلية؟ أم أننا اآلن يطبق 
علينا قانون الطوارئ مع العلم بأنه حتى قانون الطوارئ ال 

يتدخل في قانون املخالفات املرورية؟!
الفساد.. وما أثارته تلك الكلمة عندما قام البعض بوصف 
إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية بالفساد ككل وما حدث 
م���ن جدال برملاني فيما بينهم بع���د ذلك على من يقول بأنها 
ذك���رت واآلخر يكذب من ذكر، ذلك ما ش���اهدناه وقرأنا عنه 
في األيام املاضية، وقضيتنا هنا ملاذا ذكرت تلك الكلمة على 
جهاز إداري وقانوني بأكمله يحمل الكثير من املواطنني الذين 
أقسموا على احترام القانون وخدمة املجتمع ونأتي لنصفهم 
بذلك الوصف؟ وإذا كان هناك بعض العناصر ارتكبوا أخطاء 
وجتاوزات فهل يعني ذلك أن جميع من يعمل في تلك اإلدارة 
فاس���د؟ إذن ميكننا أن نطلق على جميع اإلدارات احلكومية 
في جميع الوزارات كلمة »فاسدة« والسبب أخطاء أشخاص 

معنيني بذلك، فهل هذا هو العدل؟ 
إن كلمة الفساد لغويا مشتقة من كلمة فسد أي بطل وهي 

تطلق على األمور التي أدركها اخللل 
أو اإلهمال، وفي القرآن الكرمي: )لو كان 
فيهما آلهة إال اهلل لفسدتا(، أما إذا رأينا 
ان هناك أمرا مفس���دا لشيء ما فذلك 
يعني أنه يؤدي إلى الفس���اد من لهو 
ولعب ونحوهما، وهنا تفسير واضح 
أي إلقاء الضوء على من هو مفسد فقط 
دون تعميم احلكم في ذلك، بأن يشمل 
العقاب من أخطأ أو أفسد، يقول اهلل عز وجل في كتابه: )وال 
تزر وازرة وزر أخرى(، وهنا نرجو التوضيح لتلك األمناط 
التي تعمل من أجل فس���اد األجهزة اإلدارية والقانونية ال أن 

نقوم باجلمع بل العقاب من جزاء العمل الفاسد.
وأخيرا وليس آخرا نسلط بعض الفالشات على ما يخفى 
عل���ى اآلخرين في بعض األم���ور الداخلية وفق ما قرأته من 
مس���تندات من احملتمل أن حتظى باألهمية في نقاش اللجان 
املختصة، ومن يعنيهم األمر: فالش على املوظفني العسكريني 
واملدني���ني ممن يتقاضون الرواتب ومينحون الترقيات وهم 

في بيوتهم. 
فالش على املكتب الفني الذي ال يجتمع إال 4 أيام في السنة 

والباقي إجازات طال عمركم.
فالش على أجه���زة الهواتف املتنقلة التي متنح للمرضى 
منهم أما اآلخرون الذين يجب أن يأخذوها ملصلحة العمل فال 

مينحون هذه الهواتف بحجة أنها غير متوافرة. 
ف���الش على األدلة اجلنائية.. فالش على قس���م حتصيل 
املخالفات، فالش على عدم وضع مدير إلدارة التحقيقات إلى 
اآلن. فالش على السيارات املمنوحة من الدولة ولم تصرف 
ملستحقيها ألصحاب حرف »الواو«، فالشات كثيرة.. نرجو 

ان يلقى الضوء عليها في يوم ما، وسالمتكم.
> > >

كلم�ة وما تنرد: »اجلميع يفكر في تغيير العالم ولكن ال أحد 
يفكر في تغيير نفسه � ليو تولستوي«.

atach_hoty@hotmail.com

م���ن  كثي���ر  تص���در 
الغربي���ة  املؤسس���ات 
تقارير سنوية عن صور 
انته���اكات عديدة حلقوق 
اإلنسان في العالم العربي، 
دون أن تتطرق إلى نفس 
االنتهاكات، بل وأخطر منها 
العم سام  أحيانا في بالد 

وأوروبا املس���يحية، وكأنها دول مثالية وسكانها من 
املالئك���ة، وال أدري ملاذا ال تصدر مؤسس���اتنا العربية 
تقارير مشابهة عن ممارسات تلك الدول العنصرية ضد 
حرية الرأي مثال، خاصة عندما يتعلق األمر ب� »انتقاد« 
الصهيونية، فأين حرية الرأي التي يزعمونها من روجيه 
غارودي ونعوم تشومسكي وإسرائيل شاحاك وغيرهم 
من مئات املنصفني، أليست مصادرة كتبهم ومنع دور 
النشر واملكتبات من نش���رها وتداولها انتهاكا صارخ 
حلرية الرأي التي يهاجمون بقية دول العالم بسببها؟ 
نشر رسوم كاركاتورية تس���يء للرسول محمد عليه 
الصالة والس���الم حرية فكر وحري���ة رأي، بينما منع 
»كتب« علمية لغارودي وتشومسكي مسألة فيها وجهة 
نظر، هكذا يفهم الغرب العنصري حرية الرأي وحرية 

التفكير، باجتاه واحد
> > >

من منكم سمع أو ش���اهد شخصا واحدا من »مدعي 
الليبرالية« عندنا وقف وانتقد منع نشر كتب غارودي 
وشاحاك وتشومسكي في الغرب؟ وفي املقابل كم مرة 
خرج هؤالء املدعون في مظاهرات وانتقادات بسبب منع 
»مهرج« ممن يقتاتون على تصنع القضايا اإلعالمية من 
خالل التطاول على معتقدات املاليني من املسلمني كتب 
غارودي وتشومسكي وشاحاك كتب علمية رزينة تقوم 
على احلجة واملنطق والتحليل الفلسفي العقالني، ومع 
هذا متنع ويحارب أصحابها وكل من يؤيد فكرهم، ومع 

هذا أيضا ال يحرك مدعو الليبرالية 
ساكنا وال ينتقدون قمع احلريات 
في بالد الغرب، بينما ينتفضون 
بسرعة البرق وبكل همة ونشاط 
مع كل معرض للكتاب ليوجهوا 
سهام نقدهم ضد الدولة وضد الدين 
بل وضد الطبيعة، فأين مبادئكم 

»اإلنسانية«؟ 
 Breaking قبل شهرين تقريبا، صدر في إسرائيل كتاب
The silence ملجموعة من املجندين واملجندات السابقني 
في اجليش اإلس���رائيلي، يفضحون من خالله جرائم 
الصهاينة وممارس���ات كبار الضب���اط الذين يجبرون 
اجلنود على تعذيب الفلسطينيني، ويبينون في الكتاب 
تشجيع الضباط الصهاينة للجنود على ممارسة أشد 
أنواع التعذيب ضد النساء واألطفال، لدرجة أن االمتيازات 
والترقيات تتحدد بناء على درجة التعذيب، فكلما مارس 
اجلندي تعذيبا أبشع وأكثر حصل على امتيازات أكثر، 
وال غرابة في ذلك من هذه العصابة، ولكن أين تقارير 
الغرب م���ن منع تداول هذا الكتاب في إس���رائيل التي 
يصفونها بالدولة الدميوقراطية الوحيدة في املنطقة؟ 
الغرب عنصري جدا وعنصريته بغيضة إلى أبعد احلدود، 
فبشاعتها تكمن في تغليفها بغالف »اإلنسانية« املفترى 
عليها، فهذا الغرب العنصري يصبح أعمى و»أطرم« عندما 
تتعلق انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املسلمني والعرب، 
ولكنه يصبح »مفتحا« ودقيقا جدا ويحصي كل صغيرة 
وكبيرة ألي انتهاك يحدث في عاملنا اإلسالمي والعربي. 
ال أقول إننا أفضل منهم وال أدعي عدم وجود انتهاكات 
صارخة في بلداننا، فحالنا أبشع من أن يدافع عنه أحد، 
ولكن على الغرب أن يعي أنهم ال يختلفون عنا في شيء، 
بل هم أشد عنصرية وانتهاكا ألنهم يدعون اإلنسانية 

ويتدخلون في شؤون بقية البلدان باسم احلرية.
bodalal@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي

فالشات »الداخلية«!

محلك سر

أنوار عبدالرحمن

 بخط يدك.. ُيكشف سرك!

فالكم طيب

ذعار الرشيدي

شقيقي اإلماراتي
وإخوتي الخليجيون
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محمد هالل الخالدي

الغرب العنصري

نظرات


