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تونس ومنطق »عاليها بسافلها«! الوطنية ليست مقتصرة على المعارضة
رسالة إلى
عزيزتي!!

سقوط حاكم مستبد وظالم مثل بن علي 
كشف عن حالة من حاالت الظلم الكثيرة التي 
يعيشها العالم العربي، ولكل منها قصة بعضها 
متشابه وبعضها مختلف، ومن الشطط اسقاط 
ه����ذا الوضع على دول جتتهد لصالح حاضر 
ومس����تقبل ش����عوبها، فالقياس مع مالحظة 
الفارق م����ن أركان العدل، وهذا يذكرني بعام 

1987 حينما حدثت االنتفاضة الفلسطينية األولى وسارت في 
الكويت مظاه����رات مؤيدة لها ثم حتول����ت الى حترش برجال 
الشرطة وقذفهم باحلجارة تقليدا ملا يحدث في الضفة وغزة، رغم 
أن الكويت يومئذ كانت في أوج دعمها السياس����ي واالقتصادي 
للقضية الفلسطينية، وفيها تعيش أكبر جالية منهم بعد األردن، 

فكيف حدث هذا االسقاط اخلاطئ؟!
اذا كانت العبرة بالنتائج فيجب أن تقّيم ثورات القرن العشرين 
في العال����م العربي من جهة واقع ش����عوبها على صعيد احلريات 
والعيش الكرمي، حيث س����تجد أنها جميعا – مع األس����ف – فتحت 
الس����جون للمعارضني بصورة تفوق ما فعلته األنظمة املستبدة 
التي س����بقتها، وال تسل عن »العيش الكرمي«، ما يعني أن التغيير 
الذي حدث هو لألس����وأ، وأن الذين يهللون له يشبهون تلك الفتاة 
العراقية التي كانت تعيش في لندن عام 2003 حينما دعيت للمشاركة 
في مظاهرة داعمة لصدام حس����ني، فقالت: »اشلون أشارك في دعم 
واحد قتل 17 ش����خص من عائلتي؟!«، هذا املنطق البديهي ينساه 
من اندفع مؤيدا كل تغيير حدث، واذا سألته عن نتائجه املدمرة... 

غّير املوضوع!
دول اخلليج اليوم هي عمق كبير للعالم العربي واالس����المي، 
هذا العمق استفاد من ثروة النفط لصالح األمة ولشعوب املنطقة 
معا، بينما وظفت دول نفطية أخرى تلك الثروة لبسط سيطرتها 
على شعوبها والتنكيل بهم ومتزيق تضامن األمة، هل النموذجان 
متساويان في األثر؟ تذكرت ذلك عندما استمعت الى متحدث كويتي 
في قناة اجلزيرة ف����ي اليوم الثالث ألحداث تونس يتكلم بانفعال 
واندفاع ليعمم احلدث على نحو اضطر معه املذيع لتذكيره وانزاله 
م����ن األجواء التي كان يحلق بها، لم يكن املتحدث ينظر الى املذيع 
وال الى الشاشة، كان يتكلم ويتكلم ويتكلم، كنا نشاهد فعال »حالة 

نفسية« وليس حتليال سياسيا.
ان درس تون����س موجه لألنظمة الس����ادرة في غيها، وهي 
معروفة، فاملس����ألة ليس����ت فوضى في التحليل، على نحو ما 
كنت أسمعه من شخص يتحدث بفوضى عن األوضاع احمللية، 
ومن كالمه »عساها تنقلب فوق حتت بهالديرة، وعسى عاليها 

بسافلها«.
سألته: »واذا ضاعت منا مرة ثانية شنسوي يا فاهم؟!«.

قال: »كل واحد يرجع للبلد اللي جاء منها أهله، وخالص«.
كلمته مبنطق قد يستوعبه: »يا الطيب، الظروف تغيرت، واللي 

استقبلوك عام 1990 ما هم حولك اليوم، اصحى يا رجل«.
كلمة أخي�رة: في عام 1827 توصل البريطاني »براون« الى أن املاء 
اذا نزل في التربة التصق بها بسبب تفاعله مع املعادن التي تتكون 
منها حيث يحدث اهتزاز خفيف تتكون معه ايونات ذات شحنات 
كهربية تبقي املاء حول حبيبات التربة وال تتركه يتسرب في شقوق 
األرض، يقول براون »لالهتزاز الذي تسببه تلك الشحنة فوائد كبيرة 
على املنظومة النباتية، وعلى احلياة كلها، فاألمطار ومياه الري ال 

تبقى متعلقة في التربة قرب البذور لوال تلك اخلاصية«.
قال تعالى )وم����ن آياته أنك ترى األرض خاش����عة فاذا أنزلنا 
عليه����ا املاء اهتزت وربت ان ال����ذي أحياها حمليي املوتى، انه على 

كل شيء قدير(.

كان املج���رم ص���دام يعتق���د أن نظامه ميث���ل أجّل صور 
الدميوقراطي���ة حيث كان يحتوي على أح���زاب وانتخابات 
واستفتاءات ومجلس ش���عب، وأن ما ميثله هو وحزبه هو 
احلق كله كونه يدعو للحرية واالشتراكية والوحدة العربية، 
وهي شعارات براقة جميلة، إال أن نظامه في حقيقته لم يكن 
إال نظاما ديكتاتوريا قمعيا رغم شعاراته املدغدغة كونه ميثل 
»ال���رأي الواحد« وال يقبل بتعدد اآلراء أو ما يس���مى بالرأي 

والرأي اآلخر، الذي هو الفيصل ب���ني الدميوقراطية والديكتاتورية، ايا كانت 
املسميات واملؤسسات التي تتدثر بها األخيرة.

>>>

في الكويت اختلق األحباء من »القمعيني اجلدد« الذين يدعون ويصدحون بعش����ق 
الدميوقراطية واحلرص على الدستور ش����عارا مماثال يعكس فهمهم العقيم والسقيم 
للدميوقراطية ملخصه إما أن تروا ما ن����رى وتغمضوا عيونكم وتغلقوا عقولكم عما 
عداه فنحن من يفكر ويقرر عنكم، او نتهمكم عبر إعالمنا الفاس����د وتعليقاته الزائفة 
بكل املوبقات من تخوين شخصي ووطني ونسقط عليكم بالعلن ما منارسه بالسر من 
عقد صفقات مشبوهة وقبض رشاوى ضخمة وبيع مواقف وضمائر واقالم في اسواق 

النخاسة احمللية واالقليمية و... »ليس يوم حليمة بسر« كما يقول املثل العربي.

>>>

فتحت رايات دميوقراطية الرأي الواحد اجلديدة، وبأحبار اقالم ومواقع تتسم بالزور 
والفجور في اخلصومة، يتم اطالق ابشع الصفات على من يعلمون هم قبل غيرهم بأنهم 
اكثر منهم وطنية وأصفى ضميرا وأنقى س����ريرة، بعد ان احال اصحاب الرأي القمعي 
الواحد دميوقراطية القدوة احلسنة العاقلة التي رفعت شأن الكويت في السابق الى ما 
يقارب مصاف دول العالم األول، إلى دميوقراطية القدوة السيئة املتأزمة القائمة التي 

جعلتنا نتخلف حتى عن معدالت التنمية في دول العالم الثالث القريبة والبعيدة.

>>>

وضمن مفاهيم »القمعيني اجلدد« وأصحاب الرأي الواحد ان صكوك الوطنية املخبأة 
في جيوبهم وبني ثنايا مالبسهم ال توزع إال على من يعارض بالصاعد والنازل، باحلق 
أو بالباطل، اما من يخالفهم الرأي ويرى ان مصلحة الوطن ومستقبله توجب التهدئة، 
فوطنيته حسب رأيهم األوحد، في شك كبير، وضميره تتنازعه الشياطني الكفيلون هم 
ككهنة املعبد بتطهي����ر ذلك الضمير املعذب وجعل صاحبه حواريا آخر من احلواريني 

املصطفني � دون عقل � خلفهم.

>>>

إن قصر الوطنية على املعارضة يعني اخراج اكبر الشخصيات الوطنية الكويتية 
واكثره����ا اخالصا للبلد من مفهوم الوطنية اجلديد! فهل يس����تطيع احد ان يزايد على 
وطنية شخصيات مثل عبدالعزيز الصقر وحمود الزيد اخلالد ومحمد العدساني ومحمد 
النصف وغيرهم كثير ممن اس����تبدلوا مفهوم املعارضة السابق باملعارضة اإليجابية 
البناءة ودخلوا الوزارات واملؤسس����ات احلكومية وهم نظفاء املظهر واملخبر وخرجوا 

مبثل ما دخلوا به من سمعة طيبة وسيرة حسنة؟!

>>>

آخر محطة: )1( تزور الكويت هذه األيام ش����خصية عدلية وقانونية رائعة ممثلة في 
القاضي ورجل القانون منير احلداد الذي عرف عنه حكمه الشهير على صدام باإلعدام، 
نقول للقاضي اجلليل حللت اهال بني اهلك، وبودنا ان تتحول زيارتكم العابرة الى إقامة 
دائمة في بلدكم الثاني الكويت كي ميكن االستفادة من خبراتكم القضائية والقانونية 

والعدلية.
)2( مرحبا بالزميلة العزيزة منى العياف التي تشتهر بوطنيتها اخلالصة 
وحس���ها االعالمي املرهف ككاتبة على صفحات »األنباء« واجلميع في انتظار 
مقاالتها املميزة التي تعكس مواقفها الصادقة والعاقلة في زمن قل فيه العقل 

واحلكمة التي متثلها ام مناف.

عزيزتي..
حتياتي ومحبتي.. وبعد..

اكتب اليك – يا عزيزتي – بعد انقطاع دام 
20 عاما تقريبا، فقد كنت في موقع آخر اصافح 
وجوها ُأخر، وأمّني نفسي من نافذتي اجلديدة 
هذه »طوفة عروق« بأن تستمر – هذه الوجوه 
– في مصافحت���ي والتواصل معي واالطاللة 
على سطوري كل احد وأربعاء، وامنياتي أن 
نصافح معا وجوها اخرى لعلها تكون معنا 
طوال ايام الس���نة، تعينن���ا على حتمل ايام 
القيظ ب���كل نكباتها وايام الهواء العليل بكل 

اجنازاتها!
هذه الرس����الة اكتبها الى »األنباء« العزيزة 
الت����ي اعود الى جدرانه����ا، وهي من احتضنت 
ميالد قلمي وعاش����ت في فؤادي منذ اغسطس 
1990 احلزين، كل مرارة االنكسارات واالحتالل 

وحالوة االنتصارات والتحرير.
اكتب اليك رسالتي هذه القول ان مقولة احملبني 
التي صارت تراثا على مر السنني »ما احلب اال 

للحبيب االول«.. مقولة صائبة متاما.
اكتب اليك.. وكلي امل ان اكون معك وبك قلمًا 
يدعو الى االمل والسالم واحلب، وسيفا معك 
الجل احلق ولتكوني مالذا لكل مظلوم، نأخذ معك 
احلق له، ومعك نتصدى للفساد، وندك عرش 

املفسدين، بالكلمة الصادقة والرأي احلر.
فأنا اعاهد كل قرائي واعرف انك توافقيني 
الرأي بأن يكون الوطن هو بوصلتي التي تتحكم 
في مسار عقلي ووجداني، وان اسخر مداد قلمي 
حتى يتحقق حلمنا في وطن آمن وادع صغير 

مبساحته، كبير بعطائه ومكانته.
رسالة قصيرة..

الى كل جيراني على الصفحة االخيرة.. 
الى كل كتابها املتميزين، اس���تميحكم عذرا 
واتشرف بأن اكون جارة لكم وانتم جميعا 
رج���ال افاضل.. ومن باب املس���اواة – التي 
يناضل من اجلها املس���تنيرون – امتنى ان 
تكون زاويتي ه���ذه »طوفة عروق« اضافة 
حقيقية للقارئ، تفتح امامه نافذة امل يتيح 
له آفاقا جديدة ليبدي رأيا، او على االقل تقدم 
له معلومة تساعده على ان يقف في املوضع 
الصحيح.. على امل يتج���دد دوما ان اكون 

ضيفتكم هنا.. كل احد واربعاء.

>>>

»طوفة عروق« معناها: )الطوفة هي »احلائط« 
املكون من الطني وألياف الش����جر وهي تعتبر 
الطوفة القدمية العريضة والتي بنيت بها بيوت 

الكويت القدمية وسورها وبواباتها(.
.. والعبرة ملن يتعظ!!

مكتبة سعودية تقتني مخطوطة 
لجالل الدين السيوطي

النسخة الوحيدة في العالم  

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 
في الرياض عن اقتناء النسخة الوحيدة من مخطوطة »بدائع 
أهل الش���رف في آداب أهل الصنائع واحلرف« جلالل الدين 

السيوطي املتوفى عام 1505م.
وقال���ت املكتبة ف���ي بيان لها امس ان اخلب���راء في علوم 
املخطوطات والتحقيق يتفقون على أن مخطوطة هذا الكتاب 
هي الوحيدة في العالم وال يوجد مثيل لها في أي من املكتبات 
التي تقتني مؤلفات السيوطي، بل إن بعض املؤرخني واحملققني 
لم يثبتوها ضمن مؤلفاته املشهورة لعدم وجود نسخ منها 

في أي مكان آخر.
ويرجع تاريخ نسخها إلى عام 1588 على يد الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن سالم بن علي األجهوري، أي بعد 86 سنة فقط 

من وفاة املؤلف صاحب العطاء الكبير في مختلف العلوم.
وقد كتبت نسخة »بدائع أهل الشرف في آداب أهل الصنائع 
واحلرف« مبداد أس���ود في 7 أوراق يبلغ طول كل منها 19.5 
سم، وعرضها 14.5 سم، وتضمنت بعض العبارات والكلمات 
املدونة باللون األحمر، ومما يفيد تتابع الصفحات وعدم وجود 

سقط أو نقص وجود التعقيبة.
ويحاكى السيوطي في هذا الكتاب اللهجات العامية التي كان 
يستخدمها أرباب احلرف في زمانه واعتمد في كتابتها أسلوب 
املقامات األدبية، من خالل استنطاق كل صاحب حرفة أو مهنة 
باملفردات املستخدمة في حرفته، والتي تعكس درجة املؤلف 

وثقافته وبالغته في توظيف املفردات اخلاصة بكل مهنة.
وق���د تعرضت املخطوطة القيمة لبع���ض الضرر نتيجة 
إصابتها بالرطوبة والتي طال���ت عددا من أوراقها إال إنها لم 

تؤثر على سالمتها.

صورة من مخطوطة جلالل الدين السيوطي

علماء يعملون الستنساخ
»ماموث« ما قبل التاريخ

أتالنتا � س����ي.ان.ان: يعمل فريق من العلماء 
على استنس����اخ ماموث، وهو حيوان ثديي كان 
رمزا للعصر اجلليدي على األرض، الذي انحسر 

قبل 12 ألف عام.
ونقلت صحيفة »يومويري شيمبان« اليابانية، 
أن علماء من روسيا والواليات املتحدة واليابان 
يشاركون في املشروع، ويأملون منه إنتاج ماموث، 

وهو فيل ما قبل التاريخ، خالل 6 أعوام.
وسيقوم العلماء باس����تخراج حمض الريب 
النووي DNA من بقايا ماموث محفوظة في مختبر 
روس����ي، ومن ثم حقنه في خاليا بويضات فيل 
أفريقي، على أمل إنتاج جنني لهذا احليوان الثدي 
الضخم الذي عاش إبان حقبة العصر اجلليدي.

ويعمل أكيرا إيرتاني، وهو بروفيس����ور من 
جامعة كيوت����و باليابان، ويق����ود فريق العمل 
الدولي، لتطوير تقنية الستخراج نواة البويضة 
دون تعريضها للتلف، اس����تنادا ألبحاث قام بها 
بروفيس����ور تيروهيكو واكاياما، من مركز علم 
األحياء التطويري«، واستنسخ من خاللها فارا 

من بويضة مجمدة منذ 16 عاما.
وذكرت الصحيفة ف����ي تقريرها أن مجموعة 
علماء مكونة من خبراء أميركيني في اإلخصاب 
باألنابيب، إلى جانب بروفيسور مينورو مياشيتا 
من جامعة كينكي، س����تكون مسؤولة عن زرع 

اجلنني في الفيل األفريقي.
وعقب إيرتاني على املشروع قائال: »إن أمكن 
إنتاج جنني مستنسخ، سنكون بحاجة ملناقشة 
كيفية تنشئته وإذا ما كان علينا عرضه للجمهور، 

وذلك قبل زرعه في الرحم«.
وتابع: »بعد والدة املاموث س����نقوم بدراسة 
علوم بيئته وجيناته للوقوف على أسباب انقراض 

فصيلته وغيرها من الوقائع«.
ويذكر أن العلماء عثروا عام 2007، في إحدى 
الغابات املتجمدة مبقاطعة س����يبيريا الروسية 
النائية، على جيفة تعود حليوان ماموث حديث 
الوالدة، محفوظة بصورة جيدة، وقد أثار االكتشاف 
اهتم����ام عدد من الباحثني الذي����ن طرحوا إجراء 
دراسات حتليلية خاصة على البقايا ملعرفة املزيد 

حول تأثير التغييرات املناخية.
ويأتي الكشف عن املشروع بعد أشهر قليلة 
من إع����الن فريق من العلماء ف����ي جامعة »بني« 
احلكومي����ة أنهم باتوا على بع����د خطوة واحدة 
من إعادة احليوان����ات املنقرضة إلى احلياة من 

جديد.
فباستخدام معدات وأدوات متطورة للغاية، 
 DNA ووسائل قراءة مخططات احلمض النووي
األكثر تطورا، كش����ف العلماء عن جزء كبير من 

املخططات اجلينية حليوان املاموث.
وميك����ن لإلجناز اجلديد أن يس����اعد العلماء 
على دراسة األسباب الكامنة وراء انقراض بعض 
احليوانات، وعدم انقراض أخرى، كما ميكن أن 
يكون مفيدا في حماية أنواع أخرى من احليوانات 

املهددة باالنقراض.
باإلضافة إلى ذلك، يثير اإلجناز إمكانية استخدام 
التسلس����ل اجليني في إعادة حيوانات منقرضة 

إلى احلياة.

بريطانيا: وزير خزانة الظل
استقال بسبب خيانة زوجته 

حبس معاقة ذهنيًا مقيدة بالسالسل
في غرفة لمدة 20 عامًا بإندونيسيا

جاكرتا � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »جاكرتا بوست« 
اإلندونيس���ية أن امرأة إندونيسية مريضة عقليا 
حبستها أسرتها مقيدة بالسالسل ملدة 20 عاما في 

غرفة ضيقة بإقليم اتشيه بغرب البالد.
وكانت املرأة وعمرها اآلن 41 عاما قد بدأت تعاني 

من هذا املرض عندما كانت في املدرسة الثانوية، 
وبعد تخرجها لم تس���تطع احلصول على عمل.. 
وقد حدث أن تعرضت لعملية اغتصاب من جانب 
لصوص كانوا يحاولون سرقة منزلها الذي كانت 

تقيم فيه وحدها في غياب األسرة.

الفضيحة هي زوجته الثانية، 
لورا، وقد عاش معها 20 سنة 
وله منها ابن في العاشرة من 
عمره. وقالت تقارير صحافية إن 
السياسي املستقيل بدأ إجراءات 

طالقه منها.
من جهته عبر الزعيم العمالي 
إد ميليباند عن »عميق احلزن 
لهذه اخلس���ارة الهائلة« وقال 
إنه قبل اس���تقالة جونسون 
»»بقدر عظيم األسى«. وأعلن 
بعد هذا تعديال وزاريا عني فيه 
منافسه في معركة زعامة العمال 
إد بولز،  في سبتمبر املاضي، 
الذي كان يشغل منصب وزير 
الداخلية الظل���ي، في منصب 
ال���ذي أخاله  وزي���ر اخلزانة 

جونسون.

الضابط لم يعف رس���ميا من 
مهامه حتى اآلن.

وكان جونس���ون قد صرح 
عقب استقالته الفجائية بالقول 
إنه يجد أن »من الصعوبة مبكان« 
اس���تمراره في مهامه كوزير 
خلزانة الظل بسبب أشياء في 
حياته اخلاصة تستدعي تفرغه 
الكامل لها. وقال: »بناء على هذا 
قررت تقدمي استقالتي.. ألسباب 
شخصية تتعلق بعائلتي«، لكنه 
قال إنه سيس���تمر في متثيله 
دائرته االنتخابية، هال ويست، 

في البرملان.
العمالي  القط���ب  والت���زم 
الصمت بعد ذلك رافضا اخلوض 
في أي تفاصيل تتعلق باألمر. 
يذكر أن امل���رأة التي في قلب 

لن���دن � إي���الف: ه���ز أالن 
جونس���ون، وزير اخلزانة في 
حكومة الظل العمالية املعارضة 
وس���ابقا آخر وزراء الداخلية 
في حكومة غ���وردون براون 
اخلمي���س املاضي األوس���اط 
 السياسية واإلعالمية بإعالنه

استقالته من منصبه »ألسباب 
شخصية«.

الصدم���ة  مص���در  وكان 
هو فجائيتها م���ن جهة وأنها 
ضربة موجعة حلزب العمال، 
ألن جونسون من أكبر أعمدة 
الباقني واألكبر س���نا  احلزب 
)60 عاما( وخبرة في حكومة 
العمال الظلية بقيادة إد ميليباند 
)41 عاما(. وله���ذا فقد أوكلت 
الي���ه وزارة اخلزانة باعتباره 
أفضل من يتصدى لوزير خزانة 
احلكوم���ة االئتالفية، جورج 
اوس���بورن، في املسألة األكثر 
أهمية في بريطانيا اآلن وهي 

حالة االقتصاد.
على أن األمر اكتس���ب بعدا 
دراميا هائ���ال اجلمعة املاضي 
عندما طفت الى السطح تقارير 
صحافي���ة قالت إن اس���تقالة 
جونسون تأتت بسبب عالقة 
جنسية بني زوجته وضابط أمن 
كان حارسه الشخصي عندما 
كان وزيرا للداخلية. وتبعت 
أنباء أكدت هذه  التقارير  هذه 
املزاعم تقريبا ألنها أفادت بأن 
احل���ارس املعن���ي أحيل على 
»إدارة املعايي���ر املهني���ة« في 
س���كوتالنديارد للتحقيق في 
األمر، وهذا على الرغم من ان 

»سكوتالنديارد« تحقق مع حارسه الشخصي بشأن الفضيحة المحرجة 

وزير اخلزانة البريطاني وزوجته

مؤسس سنغافورة يرغب 
في هدم بيت العائلة

س���نغافورة � د.ب.أ: أعرب مؤسس 
س���نغافورة لي كوان يو عن رغبته في 
هدم بيت عائلته بعد وفاته وعدم حتويله 

إلى ضريح وطني.
وقال لي )87 عاما( في مقابلة نشرتها 
امس صحيفة »سترايتس تاميز«، »أخبرت 

احلكومة، عندما أموت اهدموه«.
وأضاف لي الذي يش���تهر بافتقاره 
للمشاعر العاطفية، »شاهدت منازل أخرى، 
بينها منازل نهرو وشكسبير تصبح في 
حالة مزرية بعد فترة. الناس يطأونها 

باألقدام«.
يذك���ر أن منزل لي بني منذ ما يربو 
على قرن م���ن الزمن والذي أصبح اآلن 

عقارا متميزا.
وق���ال إنه »نظ���را ألن بيتي يجاور 
منازل ال ميكن بناؤها عالية.. اآلن اهدموا 
بيتي وغيروا قواعد البناء، قيمة األرض 

سترتفع«.

لي كوان يو

مصر: 40% من الزوجات 
يضربن أزواجهن!

القاه����رة � وكاالت: مع تزايد النداءات 
املطالبة بحقوق املرأة والدفاع عن كرامتها 
أم����ام عنف الرجل، أص����ب الرجل ضحية 
للعنف االجتماعي من جانب املرأة من خالل 
تعرضه ألنواع متعددة ومس����تحدثة من 

العنف داخل األسرة وخارجها.
دراسة حديثة أعدها إبراهيم البيومي 
غامن باملركز القومي للبحوث االجتماعية 
حول مستجدات العنف االجتماعي في مصر 
ونش����رتها صحيفة األهرام كشفت عن ان 
40% من الزوجات يضربن أزواجهن، وأن 
العنف يزداد بني األميات بنسبة 87% مقارنة 
باملتعلمات. وكشفت الدراسة ان الزوجات 
يعتبرن العنف وس����يلة فعالة في حسم 
النزاع ووقفه عند حده، كما ان ثلث النساء 
ال يشعرن بالندم لتصرفاتهن بل يشعرن 
باالرتياح لضربهن أزواجهن، وتزيد النسبة 
في القاهرة واالسكندرية عن الوجه القبلي 

تليها املدن الساحلية.


