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ُبعُبع.. من ورق

البع����ض ف����ي  يبال����غ 
التيارات  التخوف من قوة 
الديني����ة وقدرته����ا عل����ى 
اكتساح الساحات االنتخابية، 
فيروجون لالستبداد القائم 
بحج����ة أنه الس����د العالي 
بوجه سيطرة هذا الُبعُبع.. 
ويتجاهلون أن الدميوقراطية 
في الدول املدنية هي احلصن 
املنيع الواقي من خطر اخللط 
ما بني الدين والسياسة، ذلك 
ان الدولة املدنية »علمانية« 
بالضرورة، وفي داخل هذا 
االطار وحده ينبغي أن يبذل 

اجلهد السياسي.
أن  للراص����د  ميك����ن 
يتأمل املش����هد في تركيا، 
حي����ث أس����همت احلي����اة 
الدميوقراطي����ة، هناك، في 
تط����ور الفكر الس����ياديني 
)السياسي الديني( حتى بلغ 
الواقعية السياسية  درجة 
العدالة  مع مرحلة ح����زب 
والتنمية ال����ذي لم ينقلب 
على علماني����ة الدولة ولم 
أو يبدد  الوق����ت  يضي����ع 
اجلهد ف����ي التغني بأمجاد 
الدولة العثمانية ولم يستقو 
البالد  باحلكم ليغير وجه 

وسلوك العباد.
إن املبالغة في التحذير 
والتخوف من سيطرة التيار 
السياديني أضفت عليه قوة 
ال صحة لها، حيث مت تكذيب 
هذه االسطورة في عدد من 
االنتخابات النيابية، فالوعي 
اجلمعي ف����ي وقتنا الراهن 
يختلف عنه في س����نوات 
مضت بعد أن شهد الناس 
أجمعهم تعثر الدميوقراطية 
الدينية وجناح  الدولة  في 
التي����ار احملافظ في الدولة 
الدميوقراطية أو »العلمانية« 

على وجه الدقة.

كالم مباشر محطات»طوفة عروق«

تغير األزمان مصر والعرب إلى أين؟!حبي األكبر.. اليزال ينبض! 
عندما ركب جيم����س بيكر، وزير خارجية 
الواليات املتحدة الطائرة بالدرجة السياحية وهو 
يومئذ وزير خارجية صفق له ركاب الطائرة 
ترحيبا بتصرفه الذي يتسق مع الثقافة السائدة 
هناك بش����أن املنصب احلكومي الذي ال يعتبر 
ملكية خاصة، وال يرت����ب امتيازات ألبناء عم 
وأبناء خال الوزير أو الرئيس، وقد كان مشهد 

الرئي����س بوش األب وهو يدفع عربت����ه في محل بقالة بعد أن ترك 
املنص����ب تأكيدا على هذا الفهم، يقابله فه����م آخر في بالد كثيرة ال 
يتصور معه الرئيس أو الوزير نفس����ه بغير هالة املنصب، ولهذا 
يقاتل حتى الرمق األخير لالحتفاظ به، ولو أن املجتمع تعارف على 

ما هو معروف في الدول املتقدمة لتغير األمر عندنا.
املطلوب هو اجلمع بني االس����تقرار في نظام احلكم وأيضا عدم 
احتكار السلطة التنفيذية التي حتتاج إلى جتديد في الفكر والطاقة، 
وإذا كانت البداية هي في النظام الدس����توري الذي تتجه مصر من 
خالله اآلن إلى االكتفاء مبدتني رئاس����يتني، فإن الثقافة العامة هي 
أيضا بحاجة إل����ى تغيير، وقد دار حديث بين����ي وبني موظف في 
السفارة األميركية في الكويت حول املضايقات التي يتعرض لها زائر 
الواليات املتحدة وذلك في الس����نوات التي تلت سبتمبر وما رافقها 
من إجراءات، فقال املوظف: »انها إجراءات عشوائية، سفير أميركا 
في الكويت مت اس����تيقافه مرتني في املطارات األميركية للتفتيش« 
قلت »وهو سفير؟« قال »نعم، وهو سفير، هذه مجرد وظيفة مدنية 

ال متنع من انطباق اإلجراءات عليه«.
ذكرتن����ي هذه احملادثة بنائب كويتي وص����ل متأخرا � قبل عدة 
س����نوات � إلى املطار بع����د أن أغلقت أبواب الطائ����رة فهاج وماج، 
وحاول االتصال برئيس مجل����س إدارة اخلطوط الكويتية، وهدد 
املوظف����ني بعبارات غير الئقة، مثل ه����ذه التصرفات ال تصدر عمن 
يخشى تغير األيام، وزوال النعمة، اللهم احفظنا جميعا من صولة 

األيام وزوال النعمة. 
كلمة أخيرة: قالت اجلارية لزوجة املهدي، اخلليفة العباسي »بالباب 
امرأة تستأذن للدخول، وتقول انها زوجة مروان بن محمد«، قالت 
زوجة املهدي »مروان آخر خلفاء بني أمية؟ أدخليها« فلما وقفت بني 
يديها مبالبس بالية وهيئة رثة، ووقفت في وس����ط مجلس نسائي 
يحفل بالثياب الفارهة، واألطياب والبخور، قالت إحدى اجلالسات: 
»أتذكرين يا فاطمة يوم أن كنت في مجلسك يوم ان كان زوجك خليفة، 
فكنت تنهرين هذه وتطردين تلك، أرأيت ما صنع اهلل بدولتكم؟!«، 
فقالت فاطمة: »إن الذي ذكرت من فعالي هو ما أوصلني إلى احلال 
الذي ترين، وهذه املالبس الرثة هي عارية - مستعارة - وما نحن 
اال كم����ا قال اهلل عّز وجل )وإذا أردن����ا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففس����قوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا( فال تشمتي بي 
ي����ا أختاه«، ثم ولت إلى اخلارج وه����ي تنحب باكية، فأمرت زوجة 
املهدي بردها، وأكرمت مجلسها، ثم طلبت منها أن تقيم معها حتى 
تكلم اخلليفة، فلما كان املس����اء وعلم املهدي مبا دار بكى كثيرا، ثم 
ق����ال »اللهم إني أعوذ بك من حتول األيام وزوال النعمة وش����ماتة 
العدو، واهلل لو لم ترديها ما كلمتك أبدا« ثم التقاها بعد ثالثة أيام 
اس����تراحت فيهن، فوجد عندها عقال ورأيا، وسمع منها ما لم يعلم 
من أخبار الدول الس����الفة، فقال لها »واهلل يا ابنة عمي ان لك لعقال 
ولوال انا - بني العباس - ال نش����رك أحدا منكم في أمرنا التخذتك 

زوجة، ولكن تقيمني معنا مكرمة معززة«.
إنه����ا األيام التي قال اهلل عنها )وتلك األيام نداولها بني الناس(، 

فليحذر من غرته أموال أو سلطان من دورانها والتفافها عليه.

كنا قبل ان تق����ع األحداث األخيرة 
في تونس ومصر، نولي كل اهتمامنا 
لقضايانا الداخلية امللتهبة، وصراعاتنا 
السياسية، وتناحرنا فيما بيننا، على 
الرغم من ان ما حدث في هذين البلدين 
الشقيقني كان سببه احتجاجات مطلبية 
كاحلرية والعدالة االجتماعية، وهو ما 
ال نعاني منه عندنا، فلدينا كل ش����يء 
وه����م يحتاجون الكثير، لكننا مع هذا 
نتناحر ونتصارع بكل حدة وسخونة، 
وهو أمر يستحق ان نتوقف عنده يوما 
ما، أما ما أريد ان أحتدث عنه اآلن فهو 
تلك املف����ردة اجلميلة التي حتيط بنا 
ونرفل في ثيابها هذه اللحظات وهي 
الذي  مفردة »احلب« وعيده السنوي 
حتيط بنا مظاهره اجلميلة هذه األيام، 
وأتوقف عند هذه املناس����بة، رغم ان 
كثيرين ينظرون لكل شيء نظرة رمادية 
أو س����وداوية ويرون ان في االحتفال 
مبثل هذه املناس����بة بدعة، وال أدري 
ملاذا لم ينظروا الى احملبة هبة اخلالق 
وان اهلل – كما يقول الشاعر – محبة.. 

واخلير محبة!
أكتب اليوم عن احلب، تلك الطاقة 
الهائلة التي يحتاجها كل منا، لكن ما 
أقصده ليس احلب مبفهومه الذي يتبادر 
الى أذهان الناس فورا، وامنا احلب الذي 
أقصده هو حب ل����ه عالقة مبجريات 

األحداث والظروف احمليطة بنا.
انه حب األوطان، ويقول الشاعر: 
حب الوطن فرض عليا.. أفديه بروحي 
وعنيا، انه حب يفوق احلب الذي نراه 
بني احملبني، وحت����ى بني األم وطفلها، 
فالوطن هو األمان، وهو الذي يجعلك 
محبا لكل البشر، ومقبال على احلياة 
ومتجددا وشاعرا بإنسانيتك وطامحا 
الى مس����تقبل واعد، هو الذي يجعلك 

تشعر بالطعم احلقيقي للحياة.
ولكي تدرك قيمة الوطن يكفي ان تطل 
عليه من خالل شعور بعضنا بالغربة 
في أوطانهم لبع���ض الوقت، والغربة 
عن الوطن شعور قاس جدا، شعر بها 
العرب قدميا وهم مستعمرون، وقبل 
ان ينالوا استقاللهم وبعضهم يعيش 
اإلحساس باالغتراب حتى داخل الوطن، 
ببساطة ألنهم مضطهدون أو مقموعون 
ذاتيا وإنسانيا، ومع هذا فإن هؤالء في 
أعماقهم يحبون وطنهم حبا جما، وال 
يكرهون سوى من اضطهدهم وأشعرهم 
بالغربة داخل وطنهم، ومن أدخل بلدهم 
في دوامة احلروب الهوجاء التي جعلتهم 

يدفعون ثمن هذه املغامرات فادحا.
وألن الشعر هو »ديوان العرب« فإن 

الشعراء  قرائح 
جادت بالكثير في 
معنى احلب، قال 
الكثير  الشعراء 
في احلب العذري 
وقالوا أكثر في 
الوطن..  ح����ب 

وفي الكويت، وألن مرارة ذكرى الغزو 
العراقي الغاشم التزال في القلوب، فإن 
التعبير عنه ال ي����زال طاغيا ولعلكم 
تذكرون مقطع����ا من أغنية عبدالكرمي 
الزمن  عبدالقادر يقول: »وياك عبرت 
اهلل ش����كثر يا كويت .. قلبي خفق يا 

كويت شلتك بيوفي وطن«.
أما مصر، فإن شاعر النيل أبدع في 
التعبير عن حبه له����ا.. فقال: »مصر 
التي في خاطري وفي فمي.. أحبها من 
كل روحي ودمي«، وهذا املعنى اليزال 

خالدا على لسان أم كلثوم.
وقبل شهرين من قيام ثورة الشباب 
في 25 يناير، اس����تلهم شاعر معاصر 
معاني مماثلة غناها محمد منير بعنوان 
»إزاي« قال فيها: »إزاي أخلصت ف� حبك 
لكن..  سايباني ف� حزني الداكن..  مطرح 
ما تكوني أنا ساكن..  فيك وحبك رايح 

جاي - ازاي«.
وعن لبنان ش����دت في����روز قائلة: 
»أحبك يا لبنان يا بلدي الغالي..  بشمالك 
بجنوبك.. بسهولك وبقاعك.. بترابك 

وبحرك.. بجبالك وهضابك«.
وسأختم هنا بأغنية رائعة للوطن 
األكب����ر وكانت تذاع دائم����ا في مصر 
العزيزة عندما غ����در بنا صدام وغزا 
الكويت احلبيبة، وهذه األغنية جتسيد 
للحلم العربي الذي كان والذي اعتقد 
انه - رغم غدر بعض الرؤساء العرب 
بنا – مازال ينبض داخلنا، وهو شعورنا 
الذي مازلنا نحس به اليوم جتاه اخواننا 

العرب.
تقول القصيدة الرائعة التي غناها 
مجموعة من أعالم الغناء وهي »وطني 

حبيبي«: 
حلو يا مجد يا مالي قلوبنا..  حلوة 

يا وحدة يا جامعة شعوبنا
يا نغم س����اري بني احمليطني.. في 

اليمن ودمشق وجدة
حلو يا نصر يا كاسي رايتنا.. حلو 

يا أحلى نغم في حياتنا
بني مراكش والبحرين.. نفس الغنوة 

ألجمل وحدة
وحدة كل الشعب العربي.. وطني 

حبيبي 
والعبرة ملن يتعظ!

قبيل االنتخابات االميركية االخيرة، 
استضافنا الزميل د.عبداهلل الشايجي 
ضمن برنامجه الشائق »الطريق الى 
البي���ت االبيض« للحديث حول تلك 
االنتخاب���ات املرتقبة، ومما قلناه ان 
كتاب الباحث وبستر غرفن تاربلي 
املعنون ب� »الس���يرة غير الرسمية 
الوباما« يوضح ان مستش���ار االمن 
القومي االسبق د.زبنغيو بريجنسكي 
سيكون عراب املرحلة، ومن ثم فإن 
معرفة املستقبل تقتضي منا العودة 
إلى املاضي وقراءة ما كتبه وما فعله 

الداهية بريجنسكي.
> > >

وقد تنبأنا في ذلك الوقت املبكر 
بتس���اقط االنظمة املوالية للواليات 
املتحدة كما حدث ف���ي فترة هيمنة 
بريجنسكي السابقة ابان حكم الرئيس 
كارتر )1977 � 1981( ومعها على االرجح 
حدوث فوض���ى عارمة في منطقتي 
الشرق االوس���ط واوراسيا كما ذكر 
املستشار ضمن مجموعة كتبه واهمها 
كتاب »الفوض���ى على اعتاب القرن 
الواحد والعشرين«، لذا ميكنني القول 
ان املنطقة ستشهد تساقط املزيد من 
االنظمة واملزيد من الفوضى السياسية 

واالمنية العارمة.
> > >

واذا بدأنا مبصر، فإن السيناتور 
التفاؤلي الذي يظهر ان ارض الكنانة 
س���تصبح الدولة القدوة في املنطقة 
الدميوقراطية واحلرية  باملمارس���ة 
واحلراك االقتصادي )تعيد إلى االذهان 
مقولة العراق الدولة القدوة عام 2003( 
هو احتمال التزيد نسبته بنظري عن 
10 الى 15%، اما باقي النسبة فستذهب 
الى سيناريوهات مرعبة او غير طيبة 
في حدها االدنى لها اسبابها ومبرراتها، 
فاحلالة املالي���ة في مصر هذه االيام 
� وألجل غير معلوم � تش���هد رحيل 
السائحني واملستثمرين ومحاكمة رجال 
األعمال املصري���ني وتوقف املصانع 
ووس���ائل االنتاج وتدهور اس���عار 
البورصة مع مطالب جميع القطاعات 
بزيادات تص���ل في حدها األدنى الى 

100%.. و»منني يا حسرة«؟!
> > >

مص���ر ام االم���ة العربية بحاجة 
ماس���ة الى مش���روع مارشال عربي 
ينشئ مئات معاهد التدريب والتأهيل 
لشبابها ورجالها ونس���ائها وقيام 

مصانع ومراكز 
سياحة وخدمات 
كما ح���دث في 
الص���ني، ودون 
ذلك ستفقد االمة 
العربية رجالها 
في مص���ر كما 

فقدت اراضيها في السودان وستصبح 
رغم فرحة هذه االيام امة تعيسة ال 

بواكي لها.
> > >

فمعروف تاريخيا ان الثورات تبدأ 
بشكل جيد ومفرح وموحد ضد اخلصم 
الواحد الذي ما ان ي���زاح حتى تبدأ 
اخلالفات والصراعات تتزايد بني الكتل 
السياسية واالجتماعية  والتوجهات 
والدينية واملناطقية، وحتى بني الشعب 
واجلي���ش، فيما يس���مى مرحلة اكل 
الثورة البنائها، ويزيد الطني بلة خيبة 
امل 90% من الناس ممن سيصدمون 
بحقيقة ان رحيل الرئيس السابق لم 
يحل شيئا من مشاكلهم املعيشية، بل 
قد تتفاقم بإحجام السائحني وهروب 
املس���تثمرين املصريني واخلليجيني 
والعرب واالجانب بس���بب عمليات 
احلجز والس���جن واملص���ادرة التي 
يتعرض لها هذه االيام من جل ذنبهم 
انهم استثمروا أموالهم في بلدهم في 

تكرار ملا حدث بعد ثورة 1952.
> > >

ال���دول اخلليجي���ة والعربي���ة 
ستواجهه مشكلة اخرى هي احتمال 
االنخفاض املس���تمر السعار النفط 
في املرحلة املقبلة، وهو ما سيصيب 
بالضرر املباشر املجتمعات النفطية 
وغير املباشر املجتمعات العربية التي 
تعتمد بشكل كبير على »البترودوالر«، 
تلك املصاعب االقتصادية س���تفتح 
الباب واسعا ملرحلة عدم االستقرار 
السياسي واالمني الذي سيدخل منه 
تنظيم القاعدة والتنظيمات املتطرفة 
االخرى كما حدث ف���ي العراق ولن 
تنجون كثير م���ن دول املنطقة من 
احلروب واالضطرابات والتش���طير 
والتفتيت وقانا اهلل جميعا شر تلك 
املخاطر التي م���ن اولى دالالتها بدء 

االنخفاض املستمر السعار النفط.
> > >

آخر محطة: خير ألف مرة ان حتتاط 
ألسوأ السيناريوهات ويحدث أحسنها 
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»إل جي« تطرح أول هاتف ذكي
»3D ثالثي األبعاد »أوبتيموس 

القط »الري« يستعد لدخول
 مقر رئاسة الوزراء البريطانية 

القاهرة � العربية: أعلنت شركة »إل جي« الكورية 
لإللكترونيات عن طرحها أول هاتف ذكي ثالثي 
األبعاد يدعى »أوبتيموس 3D« فضال عن حاسوب 
لوحي جديد، وذلك عل���ى هامش املؤمتر الدولي 

للهاتف النقال في برشلونة.
وس���وف يتيح »أوبتيموس 3D« ملستخدميه 
من مش���اهدة الڤيديو ثالثي األبعاد دون احلاجة 
إلى النظارات اخلاصة بذلك، باإلضافة إلى قدرته 
على تس���جيل لقطات ڤيديو ثالثية األبعاد أيضا 
عن طريق كاميرا خاصة مزدوجة موجودة على 

اجلزء اخللفي من الهاتف النقال.

وس���يعمل »أوبتيموس 3D« بنظام تش���غيل 
»أندرويد« من شركة جوجل، وله شاشة حجمها 
4.3 بوصات، وذلك حسب ما ذكر في مواقع مختصة 

بأخبار التكنولوجيا.
وفي سياق متصل، كشفت »إل جي« ايضا عن 
اجلهاز الذي يزن 654 غراما وله شاش���ة حجمها 

8.9 بوصات ليكون من السهل حمله.
يذكر أن ش���ركة »إل جي« ثالث أكبر ش���ركة 
إلكترونيات وتكنولوجيا املعلومات في العالم، ويقع 

مقرها الرئيس في سيئول بكوريا اجلنوبية.

لندن � أ.ش.أ: تس���تعد عائلة رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون الستقبال ضيف جديد، 
حيث يضاف إلى سكان 10 داوننغ ستريت القط 

»الري« البالغ من العمر أربعة أعوام.
ووصل القط امس »بعد أسابيع من التكهنات 
ح���ول ماهية احليوان الذي س���تتم إضافته إلى 
ساكني مقر رئاسة الوزراء خاصة بعد ظهور فأر 

خارج املنزل.

يذكر أن الق���ط األخير في املقر هو »همفري« 
والذي استمر في موقعه داخل مقر رئاسة الوزراء 
ف���ي الفترة بني 1989 و1997، حيث توفى في عام 
2006 في من���زل موظف حكومي متقاعد. وكانت 
حكومة العم���ال التي وصلت للحكم في 1997 قد 
أخرجت القط »همفري«، بينما قالت تشيري زوجة 
رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير إنه 

ال عالقة بني كرهها للقط وتركه املكان.

باإلضافة إلى حاسوبها اللوحي الجديد »أوبتيموس باد«

نجمة ألليك بالدوين
 على رصيف المشاهير

بدء محاكمة ألماني اغتصب ابنة زوجته 
وأنجب منها ثمانية أطفال 

السعودية تنشئ 16 مستشفى للصحة 
النفسية ومعالجة اإلدمان

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: كّرم النجم 
االميركي اليك بالدوين االثنني بنجمة على 

رصيف املشاهير في هوليوود.
وذكرت قناة »إي« ان جنمة بالدوين 
حملت الرقم 2433 وحضر احلفل حشد 
من االعالميني واملش���اهير بينهم املمثل 

ستيفن بالدوين شقيق اليك.
وقال بالدوين الذي متيز في السينما 
واملسرح والتلفزيون والذي يشارك منذ 
عام 2006 في مسلس���ل »ثيرتي روك« 
ابنتي حتصل على امتياز ان يكون والديها 
ميلكان ذلك »النجمة« فهو امر رائع لها. 
يشار الى ان جنمة املمثلة االميركية كيم 
باسينجر زوجة بالدوين السابقة ووالدة 
ابنته موجودة على بعد 7 مبان تقريبا 

من جنمته.
ويذكر ان بالدوين ش���ارك في اكثر 
م���ن 40 فيلما وفاز بعدة جوائز »إميي« 

و»غولدن غلوب«.

برلني � أ.ف.پ: بدأت أمس الثالثاء محاكمة رجل في الثامنة واألربعني 
متهم باغتصاب ابنته وابن زوجته وابنتها التي أجنب منها ثمانية أطفال، 

أمام محكمة في كوبلنز )غرب أملانيا(.
والبنة زوجته البالغة راهنا السابعة والعشرين سبعة أطفال تتراوح 
أعمارهم بني 15 شهرا و11 عاما من زوج والدتها بعدما توفي احد االطفال 
عل���ى ما اعلنت محاميتها كاتارينا هلفيغ. وطوال هذه الس���نوات كانت 
تعيش في املنزل نفس���ه مع والدتها ووالدها بالتبني الذي كان ميارس 
سطوة نفسية كبيرة عليها على ما قالت هيلفيع قبل ايام لوكالة فرانس 
برس. ويشتبه بأن الرجل ارتكب 350 جرمية جنسية، وقد وجهت اليه 
تهمة االعتداء جنسيا على اطفال وقاصرات. وكانت ابنته البالغة الثامنة 
عشرة كتبت من يأسها، رسالة وداع الى أمها اكتشفتها أختها غير الشقيقة 
االكبر منها سنا، فوجهتها بدورها الى اخلدمات االجتماعية في املنطقة 
على ما أفادت هلفيغ. وذكرت وسائل إعالم أملانية ان الرجل أرغم ابنتيه 

على ممارسة الدعارة كذلك. 

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت وزارة الصحة الس���عودية امس أنها 
اعتمدت إنش���اء مستشفى الصحة النفس���ية ومعاجلة اإلدمان في 
الرياض بسعة 500 سرير بتكلفة إجمالية 350 مليون ريال ليرتفع 
عدد األسرة املخصصة للصحة النفسية في مدينة الرياض إلى 1000 
سرير، مشيرا إلى أن اململكة ستنشئ 16 مستشفى للصحة النفسية 
ومعاجلة اإلدمان. وقال املتحدث الرسمي في وزارة الصحة د.خالد 
مرغالني ان الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية ملضاعفة عدد أس���رة 
عالج األمراض النفس���ية واإلدمان حيث تبلغ عدد األس���رة القائمة 

2811 سريرا.

القط »الري«

أليك بالدوين

عرض أزياء
 في المقابر

مدمنون ألزياء املاركات 
التجارية املشهورة يصلون 
لالحتفال في إحدى مقابر 
كينشاسا مبرور 16 عاما على 
وفاة ستيرفوس نياركوس 
مؤسس مذهب »كيتندي« في 
الكونغو           )أ.ف.پ(


