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 ليلة هروب عنترة الممثل جمال والصحافي دياب العمل السياسي النظيف ممكن جدًا
 قال: اشتغلت في العمل السياسي منذ ان 
كنت طالبا، وتقلبت في أعلى املناصب، كان 
العمل السياسي هو كل شيء في حياتي، هو 
مهنتي وهو وسيلتي في احلياة اليومية، 
كنا فئــــة ال تتورع عن تزوير االنتخابات 
الطالبية وال عن تشويه صورة املنافسني 
بكالم نعلم انه كذب ولكننا نقول لبعضنا 
البعض «هذي هي السياسة، يا تقبلها يا 

تتركها».
  قلت: واآلن؟

  قال: تركــــت ذلك كلــــه، وركزت على 
تخصصي الذي أعمــــل فيه، لن أعود الى 

السياسة مطلقا.
  قلت: هذا اللي انتو شاطرين فيه، فقط 

التدمير، وال تفكرون في التعمير!
  قال: ماذا تقصــــد؟ ال عودة الى العمل 

السياسي القذر.
  قلت: ال ترجع ال للقذر وال حتى لغير 
القذر، أعني ال يهمني أن ترجع الى العمل 
السياسي، أكلمك عن إصالح ما أفسدته من 
خالل نشر مفهوم نظيف للعمل السياسي، 
من قال ان العمل السياسي في جوهره هو 
عمل فاســــد؟ هناك من قال «الغاية تبرر 
الوسيلة» وصدقه كثيرون، أنت واحد منهم، 
وهناك غيره استطاعوا أن يجمعوا الناس 
حول كلمة سواء وخطة بناء استجاب لها 
الناس باستخدام الصدق والشفافية وحسن 
العرض واملثابرة التي ال تعرف الكلل، وليس 

باستخدام «الغاية تبرر الوسيلة».
  قال: هذا في املدينة الفاضلة.

  قلت: «رجب طيب اردوغان» ليس جتربة 
حدثت قبل ١٤٠٠ سنة، وهناك غيره.

  قال: مثل من؟
  قلت: كثيرون، وهم بشــــر يصيبون 
ويخطئون ولكن هدفهم سليم ووسيلتهم 
واضحة، خذ امللك عبدالعزيز بن ســــعود 
الذي ال ميكن إنكار جناحه في بناء دولة 
من ال شيء، وذلك بالتزامن مع اختفاء دول 
قامت على نظرية «الغاية تبرر الوسيلة». 
انظر في جتربة «عبدالرحمن سوار الذهب» 
وخذ حتى من تشرشل إصراره على مقاومة 
هتلر، خذ أفضل ما لدى اجلميع وال تنتظر 
منوذجا كامال بني البشر، اترك نواقصهم 
وخذ جتاربهم الناجحة في العمل السياسي 
وانشر ثقافة جديدة، أشرك معك من يتفق 
معك في إمكانية ممارسة العمل السياسي 

بطريقة نظيفة.
  قال: مــــاذا تريد ان تقــــول؟ قلت: هل 

سمعت مقولة عمر 
ے بعد إســــالمه 
تركــــت  ال  «واهللا 
مجلسا جلست فيه 
بباطــــل إال صدعت 
فيــــه باحلق»؟ كن 

كذلك.
  قال: هذا عمل تثقيفي، أليس كذلك؟

  قلت: إن تأثير من يتحدث عن جتربة 
وخبرة ميدانيــــة وعملية أكبر بكثير من 
تأثير التثقيف النظري، انظر إلى االقتصاد 
اإلسالمي، هل كان سيقدم مناذجه املتنوعة 
احلديثة - بنوك وأوقاف بطريقة معاصرة 
ومؤسسات زكاة متطورة - لوال اجتماع 
املمارسني من أصحاب اخلبرة مع أصحاب 
التخصص العلمي في قاعة واحدة؟! قال: 

كيف أبدأ؟
  قلت: جدد شبابك القدمي وعنفوانك الذي 
كنت به تصول وجتول، ولكن للسير في 
االجتاه الصحيح هذه املرة، اجليل احلالي 
بحاجة لكم، قدمــــوا له خالصة جتاربكم 
حتى نتوقف - في هذا البلد بالذات - عن 

تكرار التجارب اخلاطئة.
  كلمة أخيرة: س: ما حكاية هذه الوقفات 
التي تعرضها حول موافقات العلم للقرآن 

الكرمي؟
  ج: هي من قبيل (بلى ولكن ليطمئن 
قلبي) أخلصها للقارئ الذي ال يجد وقتا 
للبحث والتنقيـــب، وهو منهج قرآني 
(وكال نقـــص عليك من أنباء الرســـل

 ما نثبت به فؤادك).
  س: حسنا، مشكور.

  ج: فــــي احلقيقــــة هي ليســــت مفيدة 
للبعض.

  س: ماذا تعني؟
  ج: وصف القرآن الكرمي صنفا من الناس 
يقف عند شفير جهنم ويتأكد يقينا، ولكن... 
(ولو ترى إذ وقفوا على النار) شــــاهدوا 
اللهــــب يتطاير (فقالوا يــــا ليتنا نرد وال 
نكذب بآيات ربنا ونكــــون من املؤمنني) 
يتابع القرآن (بل بدا لهم ما كانوا يخفون 
من قبل ولو ردوا لعادوا ملا نهوا عنه وإنهم 

لكاذبون).
  س: ماذا تعني؟

  ج: اإلميان بالغيب هو ركن أساســــي 
في الدين اإلسالمي، قد نعرف احلكمة من 
هذا النص وذلك التوجيه، وقد ال نعلمها

(و ما أوتيتم من العلم إال قليال). 

 اعجب من مصر الكبيرة التي استبدلت 
في غفلة من الزمن رجاال وساســـة عظاما 
شديدي الكفاءة والنزاهة والوطنية والثقافة 
أمثال األبطال مصطفى كامل ومحمد فريد 
وسعد زغلول وعبدالعزيز فهمي واسماعيل 
النحاس  الباسل ومصطفى  صدقي وحمد 
ومكرم عبيد واحمد ماهر ومحمود النقراشي 
ومحمد محمود وفؤاد سراج الدين ود.محمد 
حسني هيكل، باملضلل محمد حسنني هيكل 
الفكر  واملمثل جمال عبدالناصـــر وغائب 
عبداحلكيم عامر وزائر الفجر صالح نصر 

ومن سار على نهجهم وتغطى بلحافهم.
 < < <  

  وتبقى مصر الوالدة بالرجال والقيادات 
السياسية والفكرية البارزة كالرئيس حسني 
مبارك وصاحب مقال اليوم رجل األعمال 
واالعالم صديقنا وصديق الكويت صالح 
دياب الذي أوصلنـــي ذات مرة ملدير قناة 
«احملور» ألبدي اعتراضي على تعامل احد 
مذيعيه السيئ مع ضيف البرنامج ليخبرني 
ابن الزميل صالح ان ذلك الضيف هو من أساء 
لوالده ذات مرة أشد اإلساءة عندما ذهبوا 

إليه ملناقشة متويل أحد مشاريعهم.
< < <  

  وسألني االستاذ صالح ونحن جالسان 
على الغداء في بيته العامر عن السياسي 
االبرز في نظري في مرحلة ما قبل ٥٢، فقلت: 
رئيس الوزراء الســـابق اسماعيل صدقي 
باشا لعبقريته السياسية وكفاءته الشديدة 
وأفـــكاره العظيمة حيث انشـــأ كورنيش 
االسكندرية وأقام السدود والبنوك الزراعية 
وغيرها من مشاريع كبرى، وقد عقب السائل 
بالثناء على ما قلـــت وأضاف ان التاريخ 
لم ينصف ذلك السياسي احملنك، وانتهى 

حديثنا عند هذا احلد دون زيادة.
< < <  

  فيما بعد وأثناء بحثي في تاريخ مصر 
احلديث وجدت حقيقـــة صدمتني وأعلت 
باملقابل من مكانة االستاذ املنصف صالح 
حيث اكتشفت كم التنكيل والتعذيب الذي 
قام به اســـماعيل صدقي باشا عندما كان 
رئيسا للوزراء عام ١٩٣٣ بوالده الصحافي 
الالمع واخلطيب املفوه محمد توفيق دياب 
صاحب جريدة «اجلهاد» واسعة االنتشار 
والتي كان من كتابها د.طه حسني وعباس 
العقاد والتي اهدى أمير الشعراء أحمد شوقي 
صاحبها بيت الشعر الشهير «قف دون رأيك 
في احلياة مجاهدا، إن احلياة عقيدة وجهاد»، 
فوضعها كترويسة حتت مسمى اجلريدة 
ـ وفيما بعد استعارها املرحوم كامل مروة 
جلريدته «احلياة» ومازالت تشتهر بهاـ  فقد 

ســـجنه ألشهر عدة 
وعذبه أشد التعذيب 
في السجن وهو أمر 
لم يكـــن مقبوال في 
مصـــر ما قبل ثورة 
٥٢ وإن أصبح اجراء 
معتادا بعد قيامها فقد 
التعذيب  اســـتخدم 

املهني ضد امللكيني والشيوعيني واالسالميني 
واالعالميني و.. كل املصريني والســـوريني 
واليمنيني الذيـــن قال احد ثوارهم بعد ان 
سجن وعذب في القاهرة ومنع من الذهاب 
للحمام في تلك الفترة «كنا نطالب بحرية 
القول واصبحنا نطالب بحرية البول.. يا 

غمال».
< < <  

  آخـر محطـة: (١) جريـــدة «اجلهاد» هي 
أول صحيفة أتى بهـــا ذكر الرئيس جمال 
عبدالناصر مرتني: األولى عندما كان طالبا 
في مدرســـة النهضـــة الثانوية وجلأ لدار 
الصحيفة إبان اشتراكه في مظاهرات ضد 
صدقي باشا في الثالثينيات خوفا من مالحقة 
رجال االمن، والثانية عندما نشرت اعالنا 
في يوم الســـبت ١٩ يناير ١٩٣٥ عن رعاية 
احمد جنيب الهاللي باشـــا وزير املعارف 
لعرض مسرحية يوليوس قيصر في تياترو 
(مســـرح) برنتانيا والتي تقيمها مدرسة 
النهضـــة ويقوم ببطولتهـــا ـ كما اتى في 
االعالن ـ جمال عبدالناصر بدور يوليوس 
قيصر وصبحي صالـــح بدور اكتافيوس 
ومحمد املراغي بدور انتوني وابراهيم العقاد 
بدور اخلائن بروتوس، وكان املفترض ان 
ميثله الصحافي محمد حسنني هيكل الذي 
انقلـــب فيما بعد على صاحبه ورئيســـه 
يوليوس عبدالناصر عندما كتب عنه مقال 
«عبدالناصر ليس أسطورة» فاحتا الباب 

ملهاجمته والنيل منه.
  (٢) في موضوع آخر، الواليات املتحدة 
اكثر الدول تشددا في سرية اوراقها كما ان 
قوانينها هي األعنف فيما يخص عقوبات 
التسريب حيث اعدم في ١٩٥٣/٦/١٦م الزوجان 
اليهوديان يوليوس واثيل روزنبرغ بتهمة 
تســـريب «قلة» من الوثائـــق االميركية 
للروس، ال مئات آالف الوثائق للعالم اجمع 
كما قام بذلك هذه االيام احمللل العسكري 
برادلي مانينغ عبر موقع «ويكيليكس»، 
برادلي مقبوض عليه ومسجون في الكويت 
ويخشـــى البعض ان يهرب خارجها كما 
هرب وكيل الوزارة وعضو مجلس األمة 
فأبوابنا كحال قلوبنا مفتوحة للجميع.. 

واهللا من وراء القصد. 

 حتكي الرواية الطريفة 
أن ثورا هائجا تفلت من 
مربطـــه في مضارب بني 
عبـــس وصـــار يهاجـــم 
النـــاس الذين فـــروا من 
طريقـــه، ومثلهـــم فعل 
البطل األسطوري عنترة 
بن شداد، حتى قيل له ان 
الناس يهربون من الثور 
ألنهم ال ميلكون شجاعتك 
فكيف تهرب مثلهم؟ فرد 
البطل قائال: «أنت تعرف 
الثور انني عنتـــرة لكن 

ال يعرف».
  مغزى احلكاية ينطوي 
التأقلم  علـــى ضـــرورة 
والتصرف احلكيم حسب 
املعطيـــات اجلديدة. فال 
يطالب املرء نفسه باتخاذ 
ذات املواقف السابقة التي 
وقفها من قبل وقد اختلفت 
تفاصيل الوضع اجلديد، 
فما هو صواب في مرحلة 
قد ال يكون كذلك في مرحلة 
أخرى اختلفـــت ظروفها 

ومستجداتها.
  ما يتم بالقوة قد ال يتم 
بها فـــي حالة أخرى، وما 
نحصده باللني قد نضطر 
حلصاده بشدة البأس في 
مرحلة مختلفة. وفي بعض 
األحايني يكـــون الصمت 
حـــول قضيـــة مـــا أكثر 
جدوى من اخلوض فيها، 
فالتفاصيـــل واملعطيات 
واملستجدات هي التي حتدد 
أو السكوت،  الكالم  قيمة 

ذهب أم فضة؟ 

 ابنة الممرضة األوكرانية
   تنفي وجود «عالقة رومانسية» 

  بين والدتها ومعمر القذافي

 كييڤـ  د.ب.أ: أكدت ابنة املمرضة األوكرانية 
التي أشارت تسريبات موقع «ويكيليكس» إلى 
وجود «عالقة رومانسية» بينها وبني الزعيم 
الليبي معمر القذافي أن والدتها ترافق الزعيم 
الليبي لالهتمام فقط بـ «احتياجاته الطبية».

  وكانت التسريبات التي نشرها املوقع مؤخرا 
قد تضمنت برقية ديبلوماسية أميركية سرية 
مرســــلة من الســــفارة األميركية في طرابلس 
تقول ان القذافي ال يســــافر أبدا دون ممرضة 
حسناء وصفتها التقارير بأنها «شقراء مثيرة»، 
وذكرت البرقية أن املمرضة التي تدعى جالينا 
كولوتنيتسكا هي الوحيدة في الفريق املؤلف من 
أربع ممرضات أوكرانيات التي تعرف «روتني» 

الزعيم الليبي.
  ونقلت صحيفة «ســــيجودنيا»، األشــــهر 
في أوكرانيا، عن تاتيانا كولوتنيتســــكا ابنة 
املمرضة كولوتنيتســــكا (٣٨ عاما) القول ان 
والدتها ممرضة محترفة وأن التقارير املذكورة 

«خاطئة متاما».
  وقالت االبنة للصحيفة ان والدتها سافرت 
للعمل في ليبيا عام ٢٠٠١ بسبب تدني األجور في 
بالدها. ووفقا للصحيفة فإن القذافي عموما يتمتع 
بصحة جيدة، إال أن وجود الفريق الطبي دوما 

بجواره ال يعدو كونه من إجراءات السالمة.
  وأضافت تاتيانــــا للصحيفة أنه «يبدو أن 

القذافي يثق في النساء أكثر لهذه املهام».
  وأوضحت أن والدتها، عندما تكون في إجازة، 
تعيش في شقة من أربع غرف في طرابلس، إال 
أنها ذكرت أنها قلما تتواجد في املنزل نتيجة 
سفريات القذافي املكثفة. ووصفت التسريبات 

بأنها «صادمة وتعتبر كابوسا».
  وأرسل السفير األميركي في ليبيا هذه البرقية 
الى بالده بعدما بحث مســــؤولون أميركيون 
ترتيبات زيارة القذافي لنيويورك عام ٢٠٠٩. 
ووردت البرقية ضمن ٢٥٠ ألف وثيقة نشرها 

ويكيليكس يوم األحد املاضي. 

 معمر القذافي  تاتيانا ابنة املمرضة األوكرانية 
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 ٦٫٢٤ الشروق 
 ١١٫٣٧ الظهر 
 ٢٫٣٠ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 البقاء هللا 
 سـعيدان سـلمان سـعيدان 
اجلميليـ  ٢٨ عاماـ  اجلهراء 
ـ الواحةـ  ق٣ـ  ش١ـ  م٤٧ 

ـ ت: ٩٩٣٩٥٣٩٠.
  فاطمة حمد الـداود املرزوق، 
أرملة علي عبدالرحمن 
البحرـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: 
ضاحية عبداهللا السالمـ  
ق١ـ  ش الرياضـ  ديوان 
البحـــر ـ ت: ٢٢٥٢٤٥٧١ 
ـ  الشـــامية  النســـاء:  ـ 
ـ ت:  م٢  ـ  ـ ش٢٤  ق٢ 

.٢٤٨١٨٥٤٩
  عبداللطيف عثمان مصطفى أحمد 
املرزوقـ  ١٩ عاماـ  الرجال: 
الروضة ـ ق٥ ـ ش٥٧ ـ 
م٢٤ ـ ت: ٦٦٠٣٧٤٧٨ ـ 
النســـاء: القرين ـ ق١ ـ 

ش٢٢ ـ م٦.
  مشـعل حامد مطلـق هضيب 
العالطـي ـ ٣ ســـنوات ـ 
العبداهللا  الرجال: سعد 
ـ ق٣ ـ ش٣١٢ ـ م٥٩ ـ ت: 
٩٩٦٦٠٧٥٤ـ  النساء: سعد 
ـ ش٧٠٣ـ   العبداهللاـ  ق٧ـ 

م٢٦ ـ ت: ٩٩٧٠٢٢٢٣.
  ناشي راشد سالم البريوجـ  ٨٥ 
عاماـ  الرجال: جابر العلي 
ـ ق٦ـ  ش٢٢ـ  م٤٠ـ  مقابل 
السنترالـ  ت: ٩٩٦٣٠٦٣٣ 
ـ النســـاء: جابر العليـ  

ق٢ ـ ش٢٦ ـ م٣.
  نايف مهـدي محمـد العجمي 
ـ ١٥ عامـــا ـ العزاء عن 
الهاتـــف ـ ت:  طريـــق 

.٦٦٣٥٣٥٣٧
  نادية عبدالرحمن حسن شاهني، 
زوجـــة حســـني محمد 
جمشير علي ـ ٥٣ عاما ـ 
الرجال: مسجد مقامسـ  
الرميثيةـ  ت: ٩٩٣٠٠٢١٦ـ  
النساء: الرميثيةـ  ق٨ـ  ش 
أسامة بن زيدـ  حسينية 

الرسول األعظم.
  فضيلـة عبدالعزيز باقر، أرملة 
محمد حمدان احلمد ـ ٨١ 
عاماـ  الروضةـ  ق١ـ  ش١٦ 
ـ م٢٣ ـ ت: ٩٩٨٢٩٨٧٦ ـ 
٢٢٥٧١١٥٣ـ  الدفن صباح 

اليوم.

 د.الجاراهللا
   اليوم وياكم

 تستضيف «األنباء» اليوم 
الباطني  استشاري الطب 
وأمراض الروماتيزم، د.خالد 
اجلاراهللا، بني الساعتني ٧ 
و٩ مســـاء، وذلك للحديث 
عـــن أمـــراض الروماتيزم 
واألنسجة الضامة، عالج 
التهابات املفاصل واألربطة، 
اليد والقدم،  عالج أمراض 
والرد على أســـئلة القراء، 
وذلك على الهواتف التالية: 

٢٢٢٧٢٨٨٩ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٨. 


