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غلمان في حضرة 
سلطان

احلمقى 
واملهرطقون

كنت وسأظل اتّبع احلق أينما كان ومهما صعبت درجة 
التزام جادته.

ال أمشي مشي الغواية وال أقتفي أثر الغاوين.
أصنف نفسي ـ إنسانيا ـ أنني أميركي حتى العظم، وذلك 
ألنني أرى »املشروع االميركي ـ االوروبي« هو املشروع 

االنساني العدل وهو املشروع الدنيوي الذي يخدم احلياة 
وأهلها ويرسي مبادئ العدالة وكفالة احلقوق للبشر كافة 
بغض النظر عن االنتماء العرقي والديني واملذهبي، وذلك 
ما حتقق فعال ليس بدءا مبناصرة االفغان ضد محتليهم 

الروس في ثمانينيات القرن املنصرم بل سبقتها نصرتهم 
للرئيس املصري جمال عبدالناصر عام 1956 ضد بريطانيا 

وفرنسا واسرائيل وحترير مصر من ذلك االحتالل الثالثي، 
وتكر السبحة وتتعدد حباتها واالستشهادات كثيرة وأصعب 
من أن يحتويها مقال، ولعل أقومها بالنسبة لي حترير بالدي 

من »شقيقي« احملتل.
هذا االندفاع الذي يطوي بني تضاعيفه اميانا بالواقعية 

السياسية االميركية واالتفاق معها باملبدأ وااللتزام بها، ال 
يجعلني أخرس وأنا أرى عوجا في هذه السياسة التي حادت 

عن العدل الى جادة الالعدل واالنحياز املخجل بل واملتهتك 
والذي جتلى في ذلك املشهد »الكونغرسي« املذل واملعيب 

حني وقف أعضاء الكونغرس االميركي وقفات متعددة 
والتصفيق يلهب أياديهم وفرح كبير يغمر قلوبهم حتى بدوا 
وكأنهم غلمان في حضرة سلطان، وما كان هذا السلطان اال 
السيد »بنيامني نتنياهو« رئيس وزراء اسرائيل الذي كّرس 

في خطابه أمام الكونغرس ظلما واضحا وبينا وجورا ال 
تطيقه النفس البشرية وتأباه فطرتها.

جاءهم طاووسا نافشا ريشه، مزهوا بينهم متعاليا عليهم، 
بينما هم سادته ومطعموه وكاسوه واملغدقون عليه من 

مالهم وزادهم.
ال أقول ذلك نصرة للفلسطينيني ـ ألنهم شركائي في الدم 
والدين واجلغرافيا والتاريخ ـ ولكنني أقوله نصرة للحق 

الذي ألزمت نفسي اتّباعه واتّباع من سار على جادته والتزم 
مساره.

وما حدث في الكونغرس االميركي كان مذبحة للحق 
وترخصا وتزلفا، يتعني على رعاة احلق االميركيني التحلل 

منه واالعتذار عنه.
انها ليست زلة تُغتفر، بل هي خطيئة جتر الويالت على 

اسرائيل نفسها التي لن يكون من مصلحتها تهييج النفوس 
الثائرة على حدودها من كل صوب.

خذوا احلكمة من أفواه الشحاذين فاالستماع إلى متسول 
حكيم أفضل مليون مرة من سماع سياسي أحمق أو مثقف 

أخرق، وما أكثر هؤالء احلمقى الذين يتبعون املثل القائل 
»إذا أردت أن تُذكر فافعل خيرا أو منكرا« وألن طريق اخلير 

شاق وطويل فقد سلكوا طريق املنكر فهو أسهل الطرق 
وصوال للذكر والشهرة فكم في الكويت من املضحكات 

ولكنه ضحك كالبكاء، فهذا سياسي يدعو حلل مجلس األمة 
وآخر يشتم غيره بينما هو يشكو منتقديه للقضاء، وهناك 
على الطرف اآلخر مثقف بدأ من احلضيض وأخذ بالنزول 
إلى ما دون احلضيض يهرطق ويتمنطق دون أن تفهم منه 

شيئا فال توجد لديه حقائق بل وجهات نظر حتتاج إلى إعادة 
نظر لغياب الرؤية وانعدامها في عقل غابت عنه احلكمة 

وسيطر عليه الهوى اجلامح الذي استبد به وأحاله إلى فقاعة 
بال مضمون وال قناعة وما أكثر الفقاعات البشرية في هذا 
البلد التي تطفو على السطح وتتصدر الواجهات اإلعالمية 

واالجتماعية، فإذا كانت موريتانيا تسمى بلد املليون شاعر 
فنحن بلد املليون فقاعة حتى وإن أصاب بعضهم في رأي 

فال يعني ذلك أن ما يقوله املهرطق صحيح، فالساعة املعطلة 
تكون صحيحة مرتني في اليوم، فصوابهم غالبا رمية من 

غير رام وعلى أقل تقدير كلمة عاقل من رأس أحمق.
امللوثون بالسياسة يراهنون على غباء اجلمهور بينما 
اجلمهور أذكى مما يتصور احلمقى، وال أقصد بذلك 

اجلمهور املغيب واملخدر بإبر مترجية السياسة امللوثة بل 
اجلمهور النقي الذي يتبع فطرته السليمة ويستفتي قلبه 

وإن أفتوه دومنا حاجة لوصاية فالن وعالن فهو قادر 
على معرفة املصمصة من )......(، يقود وال يقاد وال تؤثر 
فيه تلك الفذلكات التي يجيدها بياعو الكالم العاجزون عن 

حتقيق مشروع وطني أو حتى شخصي يستحق االحترام، 
فحني يشبع احلمار يبدأ بالنهيق لذلك جند أن ورش النقاش 
واجلدل أكثر من ورش العمل فال جتد زاوية إال وفيها ندوة 

يحاضر فيها حكواتي شعارها »تعال معانا مش حتقدر 
تغمض عينيك« الجتذاب أكبر عدد ممكن من احلضور 

تطرح فيها قضية واحدة كثر حولها اجلدل وهي: من األول 
البيضة أم الدجاجة؟ وهكذا يستمر احلكواتي في سرد 

تنظيراته حول بداية خلق البيضة وال جديد سوى مكان 
الندوة وبوفيه العشاء.

كنت استمع ذات مرة إلى أحد املثقفني احلكواتية في ندوة 
دعا إليها مثقف آخر من نفس فصيلته وكانت على ما أذكر 

في عام 2002 وكان احلديث عن صدام حسني وخطورة 
وجوده في السلطة على العراق وعلى دول اجلوار، فعندما 

حتدث ذلك املهرطق شرق وغرب مبصطلحات مهجنة 
نصفها عربي واآلخر أجنبي إلى أن قال »البد للمجتمع 

الدولي بدال من استخدام القوة ضد العراق أن يحاول أنسنة 
صدام حسني »لم أفهم معنى األنسنة وماذا يقصد به؟ فلما 
فرغ من محاضرته سألته فقال »ان األنسنة تعني معاملته 

حضاريا حتى يعود إلى طبيعته االنسانية« فقلت هل يعني 
ذلك أن احلل هو أن يتعامل الكويتيون مع صدام وفق 

هذا املبدأ؟ فقال »أعتقد أن هذا هو العالج احلضاري حلل 
املشكلة« فقلت: يا خسارة الدولة التي صرفت عليك طوال 
دراستك للدكتوراه ويا خسارة الطلبة الذين تدرسهم في 

اجلامعة.
لذلك ووفقا لهذا املبدأ يجب على الدولة أنسنة السياسيني 

واملثقفني احلمقى والتعامل معهم بأسلوب إنساني لعل 
وعسى أن يعودوا إلى طبيعتهم البشرية.

السايرزم

طوفة عروق

صالح الساير

منى العياف

www.salahsayer.com

alayyaf63@yahoo.com

ينبغي التفريق بني الفساد وسياسة اإلفساد، فاألول 
ـ الفساد ـ كما السوس في األسنان يستدعي العالج 

لتعود السن سليمة الى حالتها االولى، اما الثانية ـ 
سياسة اإلفساد ـ فضرس منخور متآكل ال حل فيه 
وال طب سوى اخللع، ومن يرصد جغرافيا الثورات 

العربية يدرك ما أرمي اليه.
مكافحة الفساد ممكنة بتحصني القضاء املستقل ودعم 
حرية االعالم والتزام الشفافية ومتكني اجهزة مكافحة 

الفساد، بعكس سياسة اإلفساد التي تعتمد عليها، 
عادة، األنظمة األمنية املستبدة »احملرومة من الشرعية 

القانونية او الشرعية التاريخية«، فاألنظمة التي 

استولت على احلكم في بالدها تستمد استمراريتها 
من استمرارية سياسة اإلفساد وتخريب الذمم، األمر 
الذي يصعب معه غل يد الفساد دون سقوط األنظمة.

سياسة اإلفساد من أشرس ما ميكن ان تواجهه 
املجتمعات حني تهوي الدولة بأكملها في دوامة فساد 

جهنمية يتمازج فيها الفساد باالستبداد، فيسند 
الواحد اآلخر لترابط مصيرهما املشترك، وهكذا 

تتحول الدولة الى ما يشبه املزرعة اخلاصة للمستبد 
الفاسد، فال تبقى وسيلة أمام الشعب سوى ثورات 
الغضب للوصول الى جذر الضرس املعطوب بهدف 

خلعه.

هل يعقل ما يحدث اليوم في وطننا الصغير اجلميل؟ 
هل يعقل ما يحدث فيه من جتاذبات سياسية 

واستقطابات طائفية كريهة؟ هل يعقل ان الوطن الذي 
فقدناه في يوم أسود واستعدناه بالدماء والدموع 

والشهداء والتضحيات، نفعل به ما نفعله اليوم من 
متزيق وتشتيت، وبعد ان أعاده اهلل لنا مرة اخرى بعد 

ضياع، نواجه كل هذا بكل هذا اجلحود والنكران؟
هل يعقل ان بيننا من ال يدرك مغبة ما يفعله في ظل 

كل هذه األخطار احمليطة بنا؟
هل يعقل هذا؟!

رمبا! فقد يكون هناك من لم يسمع بجبران شاعر 
احلب واألوطان، الذي يقول في أحوال كهذه:

ما أكرمك أيتها األرض وما أطول أناتك! نحن نزرع 
راحتك العظام واجلماجم، وأنت تستنبتينها حورا 

وصفصافا، نحن نتناول عناصرك لنصنع منها املدافع 
والقذائف، وأنت تتناولني عناصرنا وتكونني منها 
الورود والزنابق، نحن نصبغ وجهك بالدم، وانت 

تغسلني وجوهنا بالكوثر!
قارئي العزيز.. أستحلفك باهلل، ألم تشعر بانه يتحدث 
عنا؟! أال يبدو حديثه وكأنه يعرفنا، ويروي بعضا مما 

يحدث لنا، ومعنا، وما يجري في وطننا؟!
وليس جبران وحده الذي يشعر بهموم األرض 
والوطن، بل ان شاعرنا الرائع مسفر الدوسري 

أضاف الى هذه الصورة الشعرية أبعادا أخرى في 
قصيدة نظمها بعد احتالل الكويت والتزال كلماتها 

تتردد بداخلي كناقوس خطر، وفيها توصي األم 
ابنها باحملافظة على األرض ألنها هي العرض، وهي 

املاضي وهي احلاضر، دعونا ونحن في محنة جتاذبنا 
السياسي والطائفي اللعني هذا نتذكرها، فالذكرى تنفع 

املؤمنني..
يقول الدوسري في رائعته »ميه أرضك«:

أمي.. قالت
ميه أرضك.. ميه أرضك.. ميه أرضك..

ال تبيع لو عود يابس.. عود أصفر..
من يبيع ذرة رمل.. ميه باكر باع أكثر..

ميه هذي األرض أرضك..
هذي نبضك..

هذي أقدارك وحظك..
خل جفنك دوم يسهر

الوطن مهو قصيدة
تنكتب في قلب دفتر

الوطن يا وليدي.. أكبر
الوطن يا وليدي كلمة

تختصر ماضي وحاضر
تختصر أحالم باكر

الوطن.. موال أخضر
الوطن.. أيام حلوة

الوطن.. أيام عسرة
بيت وذكرى

شمس وقمرا
شوق دافي

حب دامي.. في عيون الكل يكبر
الوطن يا وليدي.. ناسك

ميه ناسك
عزوتك.. وحبال راسك

ميه ال يذبل حماسك
خل مواعيد الفرح

تنكتب بعيون باسك
خل جبني الشمس.. يا وليدي

مداسك
ميه ال تبكي قهر

لو يكون الضيم داسك
ميه يا شمعة بلدنا

انت يا وليدي سندنا
ميه وايد زين ساسك

أمي قالت.. والصدى ردد وراها
ميه أرضك.. ميه أرضك

يعني عرضك
وهو »الراس« و»الساس« و»املداس«! انها تعلم مغزى 
ومعنى بكاء الرجال وهم في أغسطس 1990 احلزين، 

قهرا وأملا وحزنا، تعلم ماذا يعني ضياع الوطن، 
ومعنى ان الوطن يستحق وان األرواح والنفوس تبذل 

ألجله رخيصة، وتدفع فداء له، بأبخس األثمان.
لهذا قرائي األعزاء.. أبدا ال تنسوا الوطن، في ظل 
تناحر البعض، ال تنسوا أبدا أحزان عام 90، ففيها 
ذهبت كل الصراعات واخلالفات، ذاب الشيعي مع 
السني، والبدوي مع احلضري، توحدت كل دموع 
الوطن، لتتحول الى صرخة واحدة، ورجل واحد، 

لتقهر العدوان، وتسترجع حفنة من تراب الكويت، 
تلمسها باأليدي، وتلثمها الشفاه، فال جتعلوا شيئا 

يلهيكم عن كويتنا وعن وطننا ويبعده عنا مرة اخرى!
..والعبرة ملن يتعظ!

املستبد
 الفاسد

حتى ال يضيع 
الوطن مرة أخرى!

العثور على جمجمة »املوناليزا«

طفلة للبيع بألف دوالر!

د.السماك 
األربعاء وياكم

فهد جريح يتجول في أبوظبي

عثر علماء ايطاليون على عظام جمجمة رأس اثناء بحثهم 
في اول قبر للدير السابق لسانت اورسوال في مدينة فلورنسا 
شمال البالد، ويعتقد العلماء ان جسد ليزا غيراديني، صاحبة 
اللوحة الشهيرة »املوناليزا« التي تعد احد االسرار الكبيرة 
في عالم الفن، مدفون حتت الدير، ويأملون في العثور على 
عظام جمجمتها من اجل اعادة بناء صورة عن شكل وجهها، 
وس���يتم اجراء الفحوص العلمية على اجلمجمة للتأكد مما 

اذا كانت تخص ليزا غيرارديني أم ال.

ميتشغان � وكاالت: قامت سيدة بوالية ميتشغان األميركية، 
تعمل مربية أطفال، بعرض الطفلة التي تتولى رعايتها للبيع 
مبزاد علني على موقع »آي باي« على شبكة اإلنترنت، نظير 
أل���ف دوالر أميركي، وقامت بفتح امل���زاد حتت عنوان »طفل 

للبيع«، ووضعت صورة للطفلة.
وقالت وكالة أنباء الش���رق األوسط: مبجرد بث هذا املزاد 
على شبكة اإلنترنت، قامت إحدى زائرات املوقع بإيهام سيدة 
ميتش���غان برغبتها في شراء الطفلة، وأبلغت شرطة الوالية 
عن هذا املزاد، فأجرت الشرطة حتقيقا موسعا حول قيام هذه 
السيدة بعرض طفلة للبيع، وتوصل رجال الشرطة على الفور 
لتلك املرأة التي قامت بتسجيل املزاد على املوقع، واتضح بعد 
ذلك أنها كانت مسؤولة عن رعاية الطفلة ومربية لها، وكانت 
الطفلة ابنة أحد أقاربها. وأشارت السيدة في التحقيقات إلى أن 
املزاد كان مجرد دعابة، ولم يكن جديا بل كان مجرد مزحة، وأنها 
كانت جترب فقط إحدى خصائص موقع »آي باي«. ورجح رجال 
الشرطة صدق أقوال املرأة وفقا للعديد من الشواهد والدالئل، 
حيث إن الطفلة لم تكن س���تباع نهائيا. وإثر ذلك، تعاملت أم 
الطفلة التي تقطن في والية »مونتانا« األميركية بصرامة مع 
املوقف، وقررت استعادة ابنتها مرة أخرى بعد أن تيقنت من 

إهمال املربية البنتها، وعدم حتملها املسؤولية.

تستضيف »األنباء« غداً 
األربعاء االستشارية 

النفسية في العالج النفسي 
االكلينيكي أمينة السماك، 
بني الساعتني 6 و8 مساء، 

وذلك للحديث عن الضغوط 
واالضطرابات النفسية، 

وسيكولوجية املرأة 
واخلالفات الزوجية والرد 

على اسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: 22272888 ـ 

.22272889

أبوظبي � وكاالت: قال ناش���ط في مجال الرفق باحليوان 
االح���د املاضي ان األجهزة املختصة ف���ي أبوظبي باإلمارات 
العربية، متكنت من اإلمساك بفهد كان يتجول في أحد شوارع 

العاصمة.
وقالت رغد عطاباشي: ان احليوان البري شوهد خلف أحد 
املنازل في منطقة الكرامة بالعاصمة اإلماراتية االحد املاضي، 
الفتة إلى أنه مت استدعاء الشرطة وخبراء احلياة البرية إلى 

املوقع، ومتت السيطرة عليه، وكان يعاني إصابة.
وحسب موقع »سبق«، أضافت عطاباشي � التي تعمل في 
منظمة الرحمة للرفق باحليوان � ان أحدا لم يصب بأذى خالل 

وجود الفهد في الشارع، قائلة »اجلميع بخير وسالمة«.

»املوناليزا«

الفهد اجلريح

برل���ن � وام: وافق االئتالف 
احلاكم في أملانيا أمس على خطة 
إغالق محطات الطاقة النووية ال� 

17 في البالد بحلول عام 2022.
الق���رار خ���الل اجتماع  جاء 
زعماء األح���زاب املش���اركة في 
االئتالف احلاكم مع املستش���ارة 
أجنيال ميركل في برلن للتوصل 
إلى اتفاق إلغالق جميع محطات 
الطاقة النووية خالل عقد من الزمن 
استجابة ملخاوف البالد من تكرار 
كارثة فوكوشيما اليابانية فيما مت 

التوصل إلى االتفاق بعد 12 ساعة 
من املفاوضات.

وش���ارك في احملادثات أيضا 
رئيسا حزبي املعارضة الرئيسين 
الدميوقراط���ي«  »االش���تراكي 

و»اخلضر«.
ونقلت وكالة األنباء األملانية عن 
مصادر االئتالف قولها إنه سيتم 
إغالق معظم احملطات عام 2021 
فيما تبقى ثالث منها على سبيل 
االحتياط حال حدوث نقص في 
الطاقة حيث يتم إغالقها بعد بعام. 

وكان رجال أعمال مؤيدون حلكومة 
ميركل التي تنتمي إلى تيار مين 
الوسط قد دعوا إلى توخي احلذر 
من ه���ذه اخلطوة منبهن إلى أن 
النقص في الطاقة الكهربائية ميكن 

أن يشل الصناعة.
وكان���ت جلنة مؤلف���ة من 17 
عضوا من األساقفة واألكادميين 
وقادة املجتمع قد أوصت ميركل 
السبت املاضي بأن تتخلى أملانيا 
عن الطاق���ة النووية في غضون 
عشر سنوات وإغالق ثمان محطات 

التسع األخرى  اآلن ثم احملطات 
تدريجيا.

يذكر أن ميركل أعلنت بعد فترة 
وجيزة من كارثة محطة فوكوشيما 
اليابانية عن وقف العمل بقانون 
متديد عمل املفاعالت النووية مدة 
ثالثة أشهر مع تعليق العمل في 
أقدم سبعة مفاعالت نووية إضافة 
إلى مفاعل »كرومل« الذي اشتهر 
بتكرار أعطال���ه وهذه املفاعالت 
الثمانية باتت مه���ددة باإلغالق 

الفوري.

أملانيا تغلق جميع محطاتها النووية بحلول عام 2022

عرض صور ملارلني مونرو بيعت بدوالرين قبل 30 سنة
ل���وس أجنيلي���س � يو.بي.
آي: حصلت شبكة »سي.ان.ان« 
على اإلذن لعرض صور للنجمة 
الراحلة مارلن مونرو اشتراها 
مصور قبل نحو 30 عاما مقابل 
دوالرين فقط من أحد االشخاص 
والذي كان يبيع أغراضا قدمية 

في منزله.
ونقلت شبكة »سي.ان.ان« عن 
املصور أنطوني فوري قوله انه 
عثر على صور »س���لبية« غير 
مظهرة أصلية ملونرو وصديقتها 
املمثل���ة جاين مانس���فيلد قبل 
30 س���نة في معرض لألغراض 

املستعملة كان يقيمه شخص في 
باحة منزله في نيو جرسي.

وقالت الشبكة إنها ستعرض 
الصور التي يرجح أن تكون قد 
التقطت في اخلمسينيات قبل عيد 
ميالد مونرو ال� 84 في األول من 

يونيو املقبل.

إن���ه بعدما  ف���وري  وق���ال 
اكتش���ف أن الصور السلبية ال� 
70 هي ملونرو وضبها في علبة 

وخبأها.
وتظهر الصور مونرو وهي 
تعرض مالبس سباحة وسراويل 

قصيرة في هوليوود.

تستضيف »األنباء« اليوم عضو احتاد كرة السلة سعد 
العجمي ومدرب منتخب امليني باكست )حتت 12 سنة( 
احمد اجلالوي وعددا من الالعبني بني الساعتني 5 و6 
وذلك للحديث عن فوز الفريق بكأس بطولة احلسن 
الدولية الثانية التي اقيمت في املغرب مطلع الشهر 

اجلاري.
وايضا للحديث عن دور احتاد اللعبة في دعم جميع 

منتخبات املراحل السنية، بجانب الرد على اسئلة القراء 
وذلك على الهواتف التالية: 22272889 و 22272888.

العجمي و»امليني باسكت« اليوم وياكم
دخلنا الصيف فعلياً بتجاوز درجة احلرارة الـ 45 مئوية

العجيري: كسوف جزئي للشمس اخلميس املقبل 
في روسيا والقطب الشمالي وال يشاهد في الكويت

يبدأ على جانب الشمس الغربي 
الن القمر يدور على األرض من 
الغ���رب الى الش���رق لذلك فإن 
الغربية يرون  البلدان  س���كان 
اول الكسوف والبلدان الشرقية 
ي���رون آخره. وح���ول اوضاع 
الطق���س  حت���دث العجيري ل� 
»األنباء« قائال: بدأنا فعليا بدخول 
الصيف بتجاوز درجات احلرارة 
ال� 45 درجة مئوية وهي مرشحة 
للزيادة خالل األسبوع األول من 
شهر يونيو ومن املنتظر أن تبلغ 
ال� 50 خالل يوليو أما في شهر 
رمضان فستتجاوز ال� 50 مئوية 
أي أن رمضان هذا العام سيكون 

حاراً جداً.

الظل وف���ي موعد االقتران وهو 
وقوع الشمس واألرض والقمر في 
مستوى واحد قد مير ظل القمر 
بن األرض والش���مس فيحجب 

ظله قرص الشمس.
وأضاف ان الكس���وف الكلي 
يحدث حينما مير القمر على وجه 
الشمس بشكل كلي في حن يحدث 
الكسوف اجلزئي عندما مير القمر 

على جزء من قرص الشمس.
وتطرق الى الكسوف احللقي 
الذي يحدث حينما يكون القمر 
بعي���دا ع���ن األرض، مبينا ان 
صغر الظل يبقي حافة الشمس 

مضيئة. 
وأضاف ان كسوف الشمس 

ذكر العال���م الفلكي د.صالح 
العجي���ري ان كس���وفا جزئيا 
للشمس سيحدث صباح اخلميس 
املقب���ل ولكنه لن يش���اهد في 

الكويت.
وقال د.العجيري ان الكسوف 
س���يقع في منتصف ليل مساء 
الكويت اي  األربعاء بتوقي���ت 
صباح اخلميس 2 يونيو املقبل، 
مبينا ان اجلزء املنكسف من قرص 
الش���مس يبلغ 0.601 ويشاهد 
شمال روس���يا ومنطقة القطب 

الشمالي.
وعزا الس���بب في كس���وف 
الشمس الى ان القمر في دورانه 
حول األرض يتبعه مخروط من 

د.صالح العجيري


