
 محطات كالم مباشر

 أيام في الرمثية الفرق كبير بين من يزرع الكراهية ومن يزرع المحبة
  مكافحة الكراهية موضوع تهتـــم به الدول املتقدمة 
وتبذل فيه جهودا كبيرة، حتى ذابتـ  في الواليات املتحدة 
ـ أجيـــال جاءت من جميع أنحاء األرض في هوية وطنية 
متجانسة في الطموحات واألولويات، ونحن في منطقتنا 
أكثر تقاربا مما عليه احلال في أميركا أو أوروبا، ما يتطلب 

حركة نشطة للتعامل مع هذا املوضوع بجدية كاملة.
  على سبيل املثال، قد يكون معك زميل في العمل تعجبك 

أخالقه وهو أيضا معجب بطباعك، بينكما احترام متبادل، ثم يجيئك من يقول 
لك «انتبه.. هذا جعفري» ويتفنن في تنفيرك منه، ثم يتابع ويهمس وهو مائل 
نحوك «يعني رافضي»، باملثل قد يأتي إلى زميلك ذلك الشاب الطيب واحلبوب 
من يقول له عنك «انتبه.. هذا سني»، وأيضا يتفنن في التنفير، فيتابع قائال 
«يعني أموي» نســـبة لألموينيـ  تخيل!ـ  بالنسبة للكثيرين من الشباب هذه 
األلقاب مبهمة إال أن مســـتعملها يطلقها بطريقـــة بوهيمية غريبة، على أنها 

احلقيقة الكبرى واخلافية على الناس، وأنك أنت مؤمتن عليها!
  وهكـــذا توغر صدور كانت متآلفة ويحل الشـــك واحلذر في صدور كانت 

هادئة، وتسودها ثقة متبادلة، هل هذا احلال مقبول؟ 
  إنك، لو تفحصت اجلمهور العربي العريض الذي يتحدث عن أسماء وصفات 
الطوائف، لوجدت معظمه ال يكون معنيا بالتوصيف املذهبي لذاته بقدر اهتمامه 
بالتصنيف «االجتماعي» الذي يترتب على ذلك التوصيف، ولوال تلك النمطية 
والتكرار في التوصيف التي يسمعها منذ الطفولة ملا اكترث به، وللمزيد من 
التوضيـــح حاول أن تتصور أن ابن النبي محمـــد ژ الذي توفي وهو طفل 
«إبراهيم» عاش وقدر له ان يعمر سنني يعرف خاللها بعلم كرمي وسيرة عطرة 
كما حدث مع اجليل الذي خلف عهد النبوة، هل كنا ســـنجد فئة اليوم تسمى 
«اإلبراهيميني» على وزن «العلويني»؟ اجلواب قد يكون «نعم»، كوننا اليوم 
نعرف أن العلويني واجلعفريني من الناحية الدينية والتاريخية يخرجان من 
بيت واحد، إال أن الواقع املتعدد الذي يحركه دفع اجتماعي ثم سياسي يقول 

شيئا آخر، بالنظر إلى البيئة التي ترعرع فيها أتباع هذا وذاك.
  صحيح أن العلمانية التي تدعو باملطلق الى جتميد الفكر الديني مرفوضة، 
ولكن في ظني هناك محرك آخر لبعض من يتكلم عن العلمانية وفي اعتقاده 
أن من يبث احلزازات باستخدام الدين هو السبب في دفع «بعض» من ينادي 
بالعلمانية ويوجهها نحو معاداة الدين نفسه، بدال من التعمق في األمر وكشف 
تلك الغاللة التي يختبئ وراءها من حتركه نوازع أخرى، فيبث الكراهية ألجل 
تلك النوازع، اكشفوا تلك الغاللة، عاجلوا جوهر املوضوع، اتركوا اخللط بني 
الدين احلنيف وتلك التوظيفات اخلاطئة التي تكرس الكراهية بشكل يتصادم 

مع جوهر الدين وكافة نصوصه.
  كلمة أخيرة:  دخل تاجر إلى مدينة دمشـــق زمن الدولة األموية، فســـمع من 
يناديه من غرفة في أعلى الدير (الكنيســـة)، كان الشاعر األخطل يناشده أن 
يطلق سراحه فقد حبسه الراهب لقوله شعر الغزل في النساء، دخل التاجر 
إلـــى الدير فرحب به الراهب ملكانته فـــي املدينة، ولكن عندما علم بطلبه ثار 

قائال «أعيذك باهللا من أن تسعى في هذا الفاسق».
  قال التاجر «هو طلبتي اليك، فال تردني خائبا».

  اســـتدعى الراهب الشاعر األخطل، وعنفه طويال أمام التاجر، واألخطل ال 
يزيد على القول «حاضر، نعم، حاضر، نعم».

  عندما خرجـــا من الدير قال له التاجر: «ما هذا يا أخطل؟ الكبراء واألمراء 
يهابونك، ويطلبون رضاك، اخلليفة يقربك، وأنت تتوســـل وتتذلل للراهب 

هكذا؟!».
  فأشار اليه األخطل أن اسكت: «انه الدين.. انه الدين». 

 توجهت مع الزميل العزيز د.عصام الفليج لزيارة الصديق 
الفاضل عبدالعزيز البابطني في مزرعته العامرة بالشيط 
باململكة العربية السعودية مساهمة منا في تخفيف الزحام 
املروري بالبلد، وللبعد عن أجواء املدن التقليدية الى أجواء 

الصحراء اجلميلة.
<<<  

  ورفيــــق الدرب بوعبداهللا هو خيــــر ندمي للطريق بعد 
أن جربناه في أكثر من ســــفرة، حيث جتد لديه العلم النافع واالســــتماع اجليد 
حملدثه دون مقاطعة، إضافة الى قدرته املميزة في االستدالل على الطرق الصعبة 
واملســــالك البرية دون معرفة ســــابقة حتى أسميتهـ  ما شاء اهللا عليهـ  باملري 
أو الـ «جي.بي.اس» البشــــري، فما عليك إال أن تتبع إشارات يده كي تصل الى 

مرادك ومبتغاك بأيسر وأقصر الطرق!
<<<  

  وصلنا بعد مســــيرة ثالث ســــاعات ونصف الســــاعة الى مزرعة أو محمية 
«الرمثية» واالسم يرجع لنبت الرمث البري الشهير الذي اختفى من صحرائنا 
الكويتيــــة والذي نأمل عودته بعد أوامر صاحب الســــمو األمير باحلفاظ على 
البيئة الكويتيــــة، وقد بدأنا فور الوصول بالتجوال فــــي تلك احملمية الرائعة 
التي تضم عشرات األلوف من مختلف صنوف النباتات واحليوانات املختلفة، 
فهنــــاك الغزالن واملها البري الذي كاد أن ينقرض من اجلزيرة العربية والنعام 

والطاووس وغيرها من مخلوقات اهللا اجلميلة.
<<<  

  والشيط هي جزء من صحراء الصمان التاريخية التي كان يضرب بها املثل في 
الكويت للداللة على البعد الشديد فيقال «ابعد من الدهنا والصمان»، كما تقسم 
صحراء الشيط الى جزأين: العطشان للداللة على قلة املياه، والريان كداللة على 
وفرتها، وقد بنى أبوســــعود مزرعته بعد أن قام املجرم سبعاوي احلسن أخو 
املقبور صدام باالستيالء على مزرعته الواقعة جنوب العراق وتدميرها بالكامل 
بعد سرقة ٦٧ ألف نخلة مثمرة منها وتدمير شبكة الري وحرق السيارات واآلليات، 

أسرتا صدام والقذافي يخجل من أفعالهما حتى هوالكو وجنكيزخان.
<<<  

  وقد تعود االخ العزيز عبدالعزيز البابطني ان يخجل زائريه بحسن خلقه وكرم 
ضيافته، وقد طلب بعض الضيوف أن يجربوا حلوم الغزالن والنعام وغيرهما 
من صنوف حيوانات وطيور تتواجد في احملمية وقد حتقق الطلب وكانت كل 
وجبة مفاجأة في شكلها ومحتواها، كان التجوال متعة أخرى، حيث يغطي كل 
مرتفع باحملمية كساء أخضر يختلف عن اآلخر، قضينا اجازة ممتعة ومريحة 
ضمن صحبــــة طيبة مكونة من االخوة فواز حمد الفــــواز وعبدالرحمن محمد 
احلمدان وخميس عبداهللا الرشيدي ويعقوب يوسف الفضيلي، وكان املنغص 

الوحيد فيها األخبار املؤسفة القادمة من ليبيا، أعان اهللا شعبها على بلواهم.
<<<  

  آخـر محطة: (١) تهنئة من القلب للقائمني على عرض الوفاء العسكري الرائع، 
وتهنئة مماثلة للقائمني على أوبريت «الوطن إال الوطن» الذي عرض أمام ضيوف 
الكويت واحلاجة ماسة لتكرار االستعراضات واألوبريتات كل عام كونها تعزز 

مشاعر الوحدة الوطنية.
  (٢) مشــــهدان يســــتحقان التوقف عندهما هذه األيام على ضوء احتفاالت 
الكويت وجرائم ليبيا، بلد يتم احتالله ويصر شــــعبه أال يكتمل حترير أرضه 
إال بعودة نظامه، وبلد آخر ميوت األلوف من شــــعبه في ســــبيل إزاحة نظامه 
الثوري القاهر! مبروك للكويت أعيادها الثالثة، وعقبال فرحة الشــــعب الليبي 

بتحرره من ربقة العبودية. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 منتجات الشرق

 أضحى التخويف من مغبة 
التغيير واإلصالح مالزما لكل 
حديث عن «الشرق األوسط 
اجلديد» فكلما متلمل مجتمع 
من قهر أو بطالة أو فقر أو فساد 
أو احتكار للسلطة، انطلقت 
أبواق الصائحــــني الصائتني 
حتذرنا من شــــرور التقسيم 
أو من اخلطر األصولي أو من 
احلروب األهليــــة والتناحر 
الطائفي، وكأن هذه املشكالت 
ليست قائمة وال موجودة ولم 

نخبر مصائبها بعد!
  ان األصولية السياســــية 
واحدة من أهم منتجات النظام 
القدمي سواء  الشرق أوسطي 
على صعيد اخلصومة أو على 
صعيد االحتضــــان. فالدولة 
الدينية في ايران. ومظلومية 
االخوان في مصر، والصحوة 
الدينية في اخلليج، وحركة 
النهضة فــــي تونس، وحزب 
اهللا في لبنان، والطالبان في 
أفغانستان جميعها ولدت من 
النظام الشرق أوسطي  رحم 
القدمي، بعضها كفعل وبعضها 

اآلخر ردة فعل.
  اما فيما يخــــص مخاطر 
التقســــيم والنزاعات الدينية 
والتناحر الطائفي فقد شهدنا 
انفصال اجلنوب السوداني، 
ومعارك احلوثيني مع النظام 
الكنائس  اليمني، وتفجيــــر 
في مصر والعراق واستمرار 
النزوح الى أوروبا، وملا تزل 
احلرب األهلية اللبنانية ترن 
العربية، وجميع  الذاكرة  في 
هذه األمثلة من منتجات النظام 
الشرق أوسطي القدمي. فعن أي 

مخاوف جديدة يتحدثون؟

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 القذافي في كتابه األخضر: «للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكرا أم أنثى».

  ـ أدبيا يثبت القذافي انه ملك فن األدب االستعباطي في العالم بل 
ومؤسسه.

 اسرائيلي يقول انه لحن أغنية «زنقا زنقا» للعقيد معمر القذافي.
  ـ القذافي ما تصلح له اال اغنية أم عليوي «شيلي قشك شيلي قشك 

 أبواللطف  واحدطلعي عن بيتي لسانچ طويل آه منه».

 اقترضت لزوجها من أجل مشروع تجاري.. فتزوج عليها

 جدة تنجب حفيدها

 الرياضـ  د.ب.أ: أصيبت زوجة سعودية 
بحالة انهيار وسقطت مغشيا عليها بعدما 
علمت أن زوجها اســـتغلها للحصول على 
قرض جتاري من أحد البنوك للمشاركة في 
مشروع جتاري، إال أنه استغل ذلك القرض 
وتزوج بامرأة أخرى. وذكرت صحيفة «عكاظ» 
امس أن الزوج، وهو في العقد اخلامس من 

العمر، طلب من زوجتـــه اقتراض ١٢٠ ألف 
ريال سعودي (نحو ٣٢ ألف دوالر) وحتويله 
حلســـابه املصرفي ملشـــاركة صديق له في 
مشروع جتاري. ونقلت الصحيفة عن الزوجة 
قولها: «أخذ زوجي مني املبلغ وسألته أكثر 
من مرة عن املشـــروع واملستندات اخلاصة 
به فـــكان يقدم األعذار مرة تلو األخرى وأن 

خطوات املشـــروع ال تزال حتت اإلجراء». 
واضافت انها فوجئت بخبر زواج زوجها من 
أخرى من خالل صديقاتها الالتي أبلغنها أن 

زوجها قد تزوج بأخرى.
  وتابعت «عرفت اخلبر من خالل صديقاتي 
ووكلت والدي لطلب الطالق ورفع قضية ضد 

زوجي لسداد املبلغ الذي اقترضه مني». 

 لندن ـ يو.بي.آي: أصبحت امرأة في الـ ٥٧ 
من العمر أكبر أم بديلة فــــي بريطانيا بعدما 
أجنبت حفيدها إثــــر عملية تلقيح اصطناعي 
لبويضة ابنتها مــــن زوجها. وأفادت صحيفة 
«ديلي تلغراف» البريطانية بأن باميال باتليف 
من بالكوود جنوب مقاطعة ويلز البريطانية 
أجنبت الطفــــل «جوزيف» بعــــد ٤ محاوالت 
تلقيح اصطناعي. وأضافت ان األطباء لقحوا 
بويضات ابنتهــــا نيكوال باجيت مبني زوجها 

ماثيو وزرعوها داخل رحم اجلدة.
  وقالت اجلدة «كانت هذه أهم هدية ميكنني 
أن أقدمها إليها ومن الرائع أن أراها أما اآلن وكان 
األطباء مذهولني وطمأنونا كثيرا وحلسن احلظ 
كان احلمل ســــهال وكانت اللحظة التي حملت 

فيها نيكوال ابنها للمرة األولى رائعة».
  وأنفق الزوجانـ  وكالهما في الـ ٣٥من العمر 

ــ ٢١ ألف دوالر على عالج التخصيب.
  وقالت متحدثة باسم جمعية األمهات البديالت 
في بريطانيا «ال نعلم بأي امرأة في عمر مماثل 

 ١٠ قتلىسبق أن كانت أما بديلة». 
   في انفجار أثناء 

مصارعة كالب

 أميركيان يبيعان جسديهما لتعليم أطفالهما

ـ أ.ف.پ:   أفغانســـتان 
قتل عشرة أشخاص على 
األقل فـــي انفجار عبوتني 
ناسفتني أمس وسط حشد 
من القرويني كانوا يتفرجون 
على مصارعة كالب في والية 
قندهار جنوب أفغانستان 

حسبما أفاد مسؤولون.
  وقال زمراي بشـــاري 
باســـم وزارة  املتحـــدث 
الداخلية األفغانية في كابول 
الذي وقع في  التفجير  ان 
إقليم ارغنداب اســـتهدف 
مدنيني وعربة للشـــرطة، 
ما أدى الـــى مقتل ثمانية 
مدنيني واثنـــني من رجال 

الشرطة.
  وأضاف ان عشرة مدنيني 
وخمسة من رجال الشرطة 
أصيبوا في التفجير، إال انه 
لم يكشـــف عن تفاصيل. 
وقال شـــاه محمد رئيس 
اقليم ارغنداب ان التفجيرات 
اســـتهدفت قرويني كانوا 
يتفرجـــون على مصارعة 

كالب.
  واوضح فـــي تصريح 
سابق لـ «فرانس برس» ان 
«الناس جتمعوا ملشاهدة 
الـــكالب، ووقع  مصارعة 
تفجيـــران من قنابل كانت 
مزروعـــة، وقتـــل ثمانية 
أشـــخاص جميعهـــم من 
املدنيني»، وقال شهود عيان 
ان اشالء القتلى تناثرت في 

مكان التفجير. 

 بوسطنـ  سي.ان.ان: قام زوجان في مدينة بوسطن االميركية 
بنشـــر اعالن على موقع الكتروني، عرضا فيه بيع أي أجزاء 
من جسديهما الى احملتاجني لقاء مبالغ مالية معينة، قاال انهما 
يرغبان في اســـتخدامها لدفع الديون املترتبة عليهما ملدارس 

أطفالهما.
  وحمل االعالن عنوان «هي تريد جثة حية؟ خذ جســـدي»، 
وجرى نشـــره قبل أيام على موقع «كريغلست» في بوسطن، 

ضمن قسم الباحثني عن عمل.
  ومبوجـــب االعالن، يتعهد الرجل وزوجته بتقدمي أي جزء 
من جســـميهما «الهداف بحثية أو مشـــروعة قانونا» مقابل 

مبالغ مالية.
  وجاء في االعالن: «اذا متكنت من تسديد الديون املستحقة 

علينا ملدارس أطفالنا، فنحن سنقدم لك حياتنا».
  وشدد االعالن على أن الزوجني بصحة ممتازة، وكل وظائفهما 
احليوية تعمل بشـــكل طبيعي، مـــع معلومات اضافية حول 

طولهما ووزنهما.
  وختـــم الزوجان االعالن بالقول: «خذ كميات من دمائنا أو 
احفر في دماغينا أو أرجلنا وأيدينا، وقم باختبارات على قلبينا 

أو كبدينا.. اننا جديان للغاية».
  ولفت االعالن الذي لم يتضح هوية من نشره ومدى جديته 
الى أن الديـــون املترتبة على العائلة للمدارس تبلغ ٢٠٠ ألف 

دوالر. 

 أردوغان يذّكر فرنسا بفضل العثمانيين عليها
  وساركوزي يثير حفيظة األتراك بـ «مضغ العلكة»

 أنقرة ـ أ.ش.أ: كشفت وسائل اإلعالم التركية 
السبت «عن أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان 
قّدم للرئيس الفرنســــي نيكوال ساركوزي خالل 
اســــتقباله له أمس في أنقرة هدية تذكارية كان 
الغرض منها إحراجه وتذكيره بفضل تركيا على 

بالده».
  وقالت وســــائل اإلعــــالم ان أردوغان أراد من 
وراء هذه الهدية أن يلقن ســــاركوزي درسا في 
كيفية التعامل مــــع األمم الكبيرة بعد أن رفض 
أن يقوم بزيارة رسمية لتركيا كرئيس لفرنسا، 
واختار أن يزورها كرئيس ملجموعة العشــــرين 
وان تكون مدة الزيارة قصيرة جدا ال تتجاوز ٦ 
ساعات مما أثار استياء تركيا فضال عن استيائها 
أصال من موقفه الرافض النضمامها الى عضوية 

االحتاد األوروبي.
  وأشــــارت الى أن هدية أردوغان كانت عبارة 
عن رســــالة كتبها الســــلطان العثماني سليمان 
القانوني عام ١٥٢٦، ردا على رسالة استغاثة بعث 
بها فرنسيس األول ملك فرنسا عندما وقع أسيرا 
في يد االسبان يطلب العون من الدولة العثمانية، 
يطمئنه فيها بأنه سيخلصه من األسر، وبالفعل 

أرسل إليه قوة عسكرية حررته من األسر.
  في السياق نفســــه، ذكرت وسائل اإلعالم أن 
رئيس بلدية أنقرة مليح جوكتشيك، الذي كان 
في اســــتقبال ساركوزي لدى وصوله إلى أنقرة 
أبدى استياءه عندما شاهد ساركوزي يهبط من 
الطائرة وهو ميضغ اللبان، ألن هذا املنظر يعبر 

لدى األتراك عن «سوء أدب وعدم احترام». 

 رجب طيب أردوغان  نيكوال ساركوزي 

 جوزيف ووالدته وجدته التي اجنبته 

 مواقيت الصالة 

 4.56  الفجر 
 6.15  الشروق 

 12.01  الظهر 
 3.19  العصر 

 5.46  المغرب 
 7.03  العشاء 

 جهاز آي بود 
  في صورة ساعة معصم

 برلني ـ د.ب.أ: منذ ظهور 
اجلهاز «آي بود نانو ٦ جي» 
في صورة ســـاعة بعقارب، 
تعمل شـــركة هيمـــا على 
امللفات  طرح جهاز تشغيل 
الصوتية من صيغة ام بي ٣ 

في صورة ساعة معصم.
  ويتم تثبيت اجلهاز حول 
املعصم بواسطة شريط مدمج، 
ويصل سعر هذا الشريط الى 
١٢ يـــورو (١٦ دوالرا) ومن 
املمكن احلصول على شريط 
مصنوع من اجللد األســـود 

مقابل ١٥ يورو. 

 البقاء هللا 

 حسني ثامر درمييح الديحانيـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: 
العمريةـ  ق٥ـ  ش٦ـ  م٧١ـ  ت: ٩٩٨٩٩٤٦٤ 
ـ النســــاء: خيطان ـ ق١٠ ـ ش٥ ـ م٢٨ ـ 

ت: ٩٧٩٥٨٠٠٦.
  عياد صليبان سـعد احلربي ـ ٥٧ عاما ـ اجلهراء 
ت:  ـ  م٣٩٩  ـ  ش٧  ـ  ق٤  ـ  العيــــون 

.٩٩٠٣١٢٢١
  فاطمة كميخ شامان العازمي، أرملة عواد مريخان 
شعوان العازميـ  ٧٦ عاماـ  صباح السالمـ  

ق١٣ ـ ش٢ ـ ج١ ـ م١١ ـ ت: ٩٩٧٢٠٦٠٧.
  فواز فازع ملفي منير املطيريـ  ١٨ عاماـ  شــــمال 

ــــــ ت:  ـ م٦٣  ـ ج١٥  ـ ق١٧  األحمــــدي 
٩٩٠٤٠٠٨٢ ـ ٩٩٤٧٢٧١٥.

  احمد جاسم محمد ماجكي ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: 
مسجد النقي ـ الدسمة ـ ت: ٩٧٥٣٣٧٧٧ 
ـ النســــاء: املنصوريــــة ـ ق٢ ـ ش٢٩ ـ 

م٢٣.
  صالح حسن عبداهللا القالف ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: 
الدعيةـ  حسينية بوعليانـ  مقابل الدسمة 
ـ ق٢ ـ ت: ٩٩٢٦٦٤٦٦ ـ النساء: الدعية 
ـ ق١ ـ ش١١ ـ م٤ ـ مقابــــل الدوار ـ الدفن 

التاسعة صباحا. 

 الصفحة األمنيةص ١٤ 


