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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
الكويـت في أعلـى قائمة الـدول في اإلنفـاق على 

املرتبات.
محام إسرائيلي ميثل آل القذافي

في احملكمة اجلنائية الدولية.
بالكـوادر  المطالبـات  قائمـة  أعلـى  وفـي 

والزيادات.
الطيور على أشكالها تقع.

واحد أبواللطف
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بعد صدور مرسوم الدعوة النتخابات مجلس األمة انقطع اجلدل الدائر 
حول دستورية وعدم دستورية حل مجلس األمة وانشغل الناس بأخبار 
املرشحني وانشغل املرشحون بأخبار الناس وازدهرت الدواوين بالرواد 

والغائب ظهر فجأة تعلو وجهه ابتسامة تعبر عن اعتذاره عن طول الغياب 
وعاد البريق للمفاتيح وللميداليات االنتخابية وأصبح املواطن غاليا وعزيزا، 

باستثناء العسكريني فهم خارج احلسبة و»النفس عليهم شينه« ألنهم 
ال يصوتون باالنتخابات، وأصبحت احلفاوة الزائدة وكثرة السالم هي 

العالمة الفارقة للمرشح أو من له صلة قربى به فحينما يحضنك احدهم 
بحرارة وينهال عليك بالقبل فاعلم أنك أمام مرشح خطر أو مفتاح انتخابي 
»سروق« فيا سالم على الرقة واحلنية واملشاعر العاطفية فهي ال تظهر إال 

في مواسم االنتخابات فحبة اخلشم في مناطقنا القبلية هي طريقك للنجاح 
وهي سالح فعال لشل املقاومة وملثل هذه األيام مت اختراعها، فبها يشعر 
الناخب بقيمته وأهميته فكم هو جميل أن يشعر اإلنسان بأهميته حتى 
ولو بضعة أيام كل أربع سنوات، فكلمات مثل »طلبناك« و»نخيناك« هي 

الكلمات األكثر تداوال ورواجا في مثل هذه األيام املباركة.
أما ربات البيوت فلهن من املولد نصيب، ففي هذه األوقات سوف تشعر 

كل منهن باهتمام زوجها بها الستمالتها للتصويت ملن يرغب هو في 
التصويت لصاحله بعد أن مت تخديره بحبة خشم عميقة ومبللة بلعاب 

املرشح أو من ينوب عنه تدفعه إللقاء محاضره طويلة أمام أسرته يعدد 
خاللها مزايا وسجايا املرشح صاحب القبلة النارية وحتما سترضخ األسرة 

عن بكرة أبيها لطلب عائلها بالتصويت ملن يشاء فللقبلة سحرها ولألنف 
ثمنه. طبعا املرشحون كلهم يدعون لإلصالح والبر والتقوى، وكلهم 

يعبرون عن حب الوطن واملواطن وتأكيدا لذلك سوف جتدونهم يتزاحمون 
على صالة الفجر في املساجد وكل يوم سترونهم في مسجد من مساجد 
املنطقة يبالغون في السجود وذلك من لوازم الورع والتقوى وكلما وقعت 

عيناك عليهم أكثروا من البسملة والتشهد وهم يرمقونك بنصف عني 
وفي املساء يهبطون عليك كاجلن األزرق دون أن تعلم كيف استدلوا على 

عنوانك.
أفالم املرشحني يعرفها الكبار ولكن الشباب يجهلونها فالعني عليهم ألنهم 
يشكلون النسبة الكبرى من الناخبني ولكل منهم اسطوانة خاصة به يجيد 

استخدامها املرشحون خصوصا أصحاب اخلبرة منهم.
كل ما سبق ذكره أمر طبيعي ومقبول ولكن األمّر واألدهى حرب الشائعات 

التي تصاحب كل موسم انتخابي فلكل مرشح جنود مجندة في وسائل 
التواصل االجتماعي مهمتهم الترويج له والتشنيع في منافسيه وكل جندي 

منبطح على الالب توب واآلي فون يؤلف القصص والروايات من جنبه 
ومن آباطه مرة ميدح ومرة يشتم والغالب هو الشتم واالفتراء بعد أن غاب 

ضميره وفقد عقله فال شيمة وال حشيمة عند من ال يخاف اهلل ويرعاه.

حبة اخلشم 
طريقك للنجاح

»الدولة العازلة« 
لم حتقق هدف 
أوروبا االستعمارية

فيصل عبدالعزيز الزاملسعود السبيعي

بني حني وآخر البد من وقفة مع الوثائق التاريخية إلنعاش الذاكرة، ففي 
عام 1905 دعا سير هنري كامبل بونرمان رئيس وزراء بريطانيا الى مؤمتر 

استمرت أعماله لسنتني حتى 1907 شاركت فيه الدول االستعمارية بتلك 
الفترة، وهي بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا، بغرض مواجهة 

الطموح األملاني ألخذ نصيب من املستعمرات، كما شارك في املؤمتر كبار 
علماء التاريخ واالجتماع واالقتصاد والزراعة واجلغرافيا والبترول، استعرض 
املؤمتر األخطار التي ميكن أن تنطلق من تلك املستعمرات، فاستبعد قيام مثل 
تلك األخطار في كل من الهند والشرق األقصى وأفريقيا واحمليطني األطلسي 
والهادئ، نظرا النشغالها باملشاكل الدينية والعنصرية والطائفية، وبعدها عن 

العالم املتمدن، وأن مصدر اخلطر احلقيقي على الدول االستعمارية إمنا يكمن 
في املناطق العربية من الدولة العثمانية، السيما بعد ان أظهرت شعوبها يقظة 

سياسية، ووعيا قوميا ضد التدخل األجنبي واحلكم التركي أيضا.
في نهاية املؤمتر صدرت وثيقة سرية أسموها »وثيقة كامبل« نسبة إلى رئيس 
الوزراء البريطاني صاحب املبادرة، وصرحت الوثيقة بأن خطورة العالم العربي 
تأتي من العوامل التالية »وحدة التاريخ واللغة والثقافة والهدف واآلمال وتزايد 

السكان، وتزداد تلك اخلطورة بسبب موقع العالم العربي فالبحر األبيض 
املتوسط هو الشريان احليوي لالستعمار، ألنه اجلسر الذي يصل الشرق 

بالغرب واملمر الطبيعي إلى القارتني اآلسيوية واألفريقية وملتقى طرق العالم، 
وأيضا هو مهد األديان واحلضارات، واإلشكالية في هذا الشريان هو أنه كما 
ذكر في الوثيقة يعيش على شواطئه اجلنوبية والشرقية شعب واحد تتوافر 
له وحدة الدين واللسان«.. فاملسافر من الكويت الى نواكشوط ال يحتاج الى 

مترجم.
لذا، أوصت اللجنة العليا للمؤمتر بإبقاء الوطن العربي مفككا ومنقسما الى دول 

خاضعة لسيطرة أوروبا، وضرورة فصل اجلزء االفريقي من املنطقة العربية 
عن اجلزء اآلسيوي، من خالل إقامة دولة عازلة Buffer State، عدوة لشعوب 

املنطقة وصديقة للدول األوروبية، ثم بعد سنوات قليلة نشبت احلرب العاملية 
األولى عام 1914 واستنزفت تلك احلرب اخلزينة البريطانية في عام 1917، 

ونتيجة الطالع هرتزل على وثيقة كامبل حمل مشروعه بإقامة دولة يهودية 
الى وزير اخلارجية »بلفور« عارضا عليه أن يحقق ما أوصت به تلك الوثيقة، 

مع استعداد اليهود في أوروبا لفتح ثالثة بنوك ميلكونها لتمويل اخلزينة 
البريطانية مقابل احلصول على وعد مكتوب بالسماح لهم بإنشاء وطن قومي 

لهم في فلسطني، وبالتالي:
1 - لم يكن املوقف األوروبي السلبي من العالم العربي بعد احلرب العاملية 

األولى عبارة عن رد فعل النحياز تركيا الى أملانيا ـ كما كنت أعتقد ـ فقد سبق 
مؤمتر كامبل وتوصياته أحداث تلك احلرب.

2 - لم يكن النفط قد اكتشف في املنطقة وال يصلح كمبرر لهذا التصرف 
العدائي ضد العالم العربي.

3 - الهدف األساس لالجتماع هو مواجهة التهديدات األملانية، وبدال من حتقيق 
ذلك الهدف مت توجيه طعنة نحو العالم العربي »الدولة العازلة«، فابتليت تلك 
الدول بحربني عامليتني مع أملانيا تسببتا في أفول جنم االستعمار األوروبي.

ويبرز هنا سؤال حول مفهوم الدولة العازلة للعالم العربي وتكراره للعالم 
اإلسالمي في 1979 وأهمية زيادة وعي املنطقة التي يتعامل معها الغرب 

باستغباء مطلق، فيعلن عداءه الشكلي إليران، ومع ذلك يسلمها العراق ـ 
باحتفال رسمي! ـ لتكرار ذلك السيناريو الذي شرد ثلث الشعب العراقي حتى 
اآلن، والسؤال، هل يقبل اإلخوة في إيران بأن يتم استعمالهم إلضعاف العالم 

اإلسالمي عبر ممارسات أضعفت إيران، وأزعجت غيرها؟! 

جاسنت بيبر لم يؤمن قط.. ببابا نويل

»مبتز« يشهر مسدساً »لعبة« في وجه أعضاء الهيئة

الغيرة تدفع بنغالياً لقطع أصابع زوجته اجلامعية!

..وباكستاني يقطع أنف زوجته وشفتيها!

منحوتة 7 ترتفع في سماء الدوحة

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: على الرغم من أن بابا 
نويل جلب البهجة والفرح إلى قلوب األطفال إال أن 
جنم املراهقني األشهر جاسنت بيبر يقر بإنه لم يؤمن 
قط بوجود الرجل بالرداء األحمر الذي يجلب الهدايا 
لألطفال ليلة عيد امليالد. وقال بيبر في مقابلة مع 
موقع »إي أو أل«: »لطاملا قالت لي أمي إنه ال يوجد 

بابا نويل كان هذا منطقها فقد ظنت أنني إذا كبرت 
وأنا أؤمن ببابا نويل ثم اكتشفت أنه غير حقيقي 
سأشعر أنها تكذب علي ثم حني تخبرني عن اهلل 
قد ال أصدقها لذا أرادت أن تكون صادقة معي طوال 
الوقت«. وأضاف »لكنني لم أخبر أصدقائي ألنني 

لم أرغب في أن أخرب العيد عليهم«.

الطائف ـ وكاالت: هدد شاب متورط في قضية 
ابتزاز طالبة جامعية بسالح »مسدس« كان بحوزته 
أعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الذين 
متكنوا من السيطرة عليه وضبطه، ليكتشفوا أن 
مسدسه »لعبة«، ويعرض الشاب غدا على فرع هيئة 
التحقيق واالدعاء العام بعد توقيفه لدى الشرطة. 
وكانت طالبة جامعية )21 عاما( تقدمت بشكواها 
إلى مكتب الهيئة مبركز الشرقية داخل مول »قلب 
الطائف«، مفيدة فيها بأن سائق ليموزين سعوديا 
يعمل في أحد القطاعات خارج احملافظة كان يقوم 
بتوصيلها من املول إلى كليتها التي تدرس بها بعد 

االتصـــال عليه وطلبه، دون أن تكون لها معه أي 
عالقة محرمةـ  بحسب قولها في شكواهاـ  مشيرة 
إلى أنها في يوم ما استأذنها باملرور على استراحة 
لتسليم مفتاح ألقاربه، فوافقت، ليفاجئها باإلغراء 
مببلغ 5 آالف ريال، للدخـــول معه، لتدخل معه، 
وتكشف عن وجهها ويصورها، ثم يبتزها الحقا 
بنشر الصور. وحسب »سبق«، اتفقت الفتاة مع 
الهيئة على مسايرته، حتى وصل إلى املول، ومتت 
محاصرة ســـيارته والقبض عليه، ليهدد أعضاء 
الهيئة بســـالح مسدس أشهره في وجوههم حتى 

اكتشفوا أنه مسدس »لعبة«.

دبيـ  ام بي سي: دفعت الغيرة عامال بنغاليا إلى 
قطع أصابع زوجته بسبب استكمالها للدراسة بعد 
اجلامعية دون موافقته، بينما هو لم يتخط الصف 
الثامن، وقام بإلقـــاء أصابعها في القمامة حتى ال 

يتمكن األطباء من إعادتها مرة أخرى.
ويواجه رفيق اهلل إسالم )30 عاما(، الذي يعمل 
في دولة اإلمارات العربية عامال، عقوبة الســـجن 
مدى احلياة، بعد أن حـــذر زوجته حوا اختر )21 

عامـــا( من عقاب قاس إذا لم تتخل عن دراســـتها، 
لكنها أصرت على اســـتكمال مشوارها التعليمي، 
بحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. وتروي 
حوا اختر تفاصيل الواقعـــة بقولها: »بعد أن عاد 
إلى بنغالديش أراد أن يتناقش معي. وفجأة عصب 
عيني وربط يدي وأيضا قام بإغالق فمي بالصق، 
قائال إنه ســـيعطيني بعض الهدايا، ولكن بدال من 

ذلك قام بقطع أصابعي«.

مولتانـ  أ.ف.پ: قطع رجل أنف زوجته البالغة من 
العمر 17 عاما وكذلك شفتاها في جنوب باكستان، بعدما 
المها على تخصيص وقت ألهلها أكثر مما تخصص 
له. وعملية التشويه هذه التي ال تأتي كحالة معزولة، 
تصور من جديد مستوى العنف األسري الذي تعاني 
منه النساء في باكســـتان، وذلك بعد عامني على رد 
مشروع يهدف إلى السيطرة عليه بشكل جدي بسبب 
معارضة األحزاب الدينية. والسبت، في قرية كركانا 
النائيـــة، قام رجل في الـ 22 مـــن عمره »بقطع أنف 

وشفتي زوجته ســـلمى بيبي قبل أن يلوذ بالفرار«، 
بحســـب ما أفاد نادر خان مسؤول إداري في منطقة 
موزاخل في مقاطعة بلوشستان في حديث هاتفي مع 
وكالة فرانس بـــرس. وروت الزوجة لوكالة فرانس 
برس من على ســـريرها في أحد مستشفيات مولتان 
في وســـط البالد، أنه »راح يصفعني من دون توقف 
ثم غادر ليعود ومعه شـــفرة حالقة«. أضافت همسا 
ووجهها ملفوف بالضمادات »صرت أصرخ من اخلوف 

لكنه أوثق يدي ورجلي وقطع أنفي وشفتي«.

من أكثر األعمــــال الفنية ارتفاعا 
في املنطقة ورمبا في العالم »24 
مترا«، في حني تســــتقر قواعدها 
في حديقة متحف الفن اإلسالمي 
في الدوحة، لترتكز كمنارة فنية 
تخطف األنفاس بوزنها وحجمها. 
وتستلهم املنحوتة الشهيرةـ  وهي 
أول عمل فني يعرض للفنان سيرا 
في املنطقة العربية ـ روحها من 
مئذنة مسجد في أفغانستان بني 
في القرن العاشر امليالدي، مفارقة 
ومنفردة عما عرف عن مآذن الشرق 
وحتى الغرب في األندلس وتركيا 
وباقي حواضر العالم اإلسالمي. وال 
تفارق املنحوتة، التي كشف عنها 
في حديقة متحف الفن اإلسالمي 
بالدوحة، اجلو التراثي اإلسالمي 
العام الذي أريد للمتحف جتسيده 
باعتبــــاره حاضنــــا للمقتنيات 
اإلسالمية في أنحاء العالم كافة.

تشــــق  وكاالت:  ـ  الدوحــــة 
منحوتــــة 7 للفنــــان األميركــــي 
العاملي ريتشــــارد سيرا طريقها 
إلى عنان السماء بوصفها واحدة 

الطيور تزيد من عدد بيضها 
عندما ترى بيض غيرها!

أزواج يتهمون نساءهم 
بالتسلط والعناد واملكر 

بسبب »التكنولوجيا«

السائقون من اجلنسني يجامل 
بعضهم بعضاً أثناء القيادة

أملانياـ  د.ب.أ: قال باحثون من جامعة كوينزالند 
األسترالية إن قائدي السيارات من الرجال يعطون 
األولوية للنســـاء للمرور بســـياراتهن أكثر مما 

ينتظرون أقرانهم من الرجال.
وذكرت مجلة »سيكولوجي هويته »علم النفس 
اليـــوم« األملانية في عددها الشـــهري الذي صدر 
مؤخرا أن الباحثني األستراليني اكتشفوا أن جنس 
سائق السيارة يلعب دورا في مجاملة السائقني من 
اجلنسني بعضهم لبعض أثناء قيادة السيارة وأن 
النساء الالتي يقدن الســـيارات يجاملون الرجال 
القادمني من الشـــوارع اجلانبية أكثر مما يجاملن 

أقرانهن من النساء.
وراقـــب الباحثـــان ريدزو موجيســـيك وبول 
فريجترس نحو 1000 موقف يستوجب أن يعطي 
فيه قائد السيارة أولوية املرور لسائق آخر قادم 
من شارع رئيسي فتبني أن 40% تقريبا من سائقي 
الســـيارات القادمني من الشارع الرئيسي تنازلوا 
عن أولويته في املرور لصالح الســـائقني القادمني 
من شـــارع جانبي وأن 42% مـــن الرجال توقفوا 
بسياراتهم للســـيارات القادمة من شارع جانبي 

مقارنة بـ 37% من النساء.
ورغـــم أن الباحثني أكـــدوا أن هذا التفاوت في 
النسبة غير كبير إال أن احتمال سماح رجل لسيارة 
أخرى باملرور رغم أن أولوية املرور له يكون األكبر 

عندما يكون قائد هذه السيارة امرأة.

لنـــدن ـ د.ب.أ: قال باحث مـــن فنلندا إن الطائر 
املعروف باســـم بييه يزيد من بيضـــه عندما يرى 
بيض غيره من الطيور.  وحســـب جوكا فورسمان 
في مجلة »بايولوجي ليترز« البريطانية أمس االثنني 
فإن معرفة عدد البيض في أعشاش الطيور األخرى 
يؤثر على قرار طائر بييه بشأن عدد البيض الواجب 

وضعه وحجم هذا البيض.
راقب فورسمان من جامعة أولو شمال فنلندا هذه 
الطيور وقام بتركيب عدة أعشاش لنوع آخر من الطيور 
بالقرب من األماكن الناتئة التي أعدها لتصنع فيها 
الطيور أعشاشها وذلك قبل أن تبدأ الطيور في بناء 
أعشاشها في املناطق التي تقضي فيها فترة الشتاء 
بالقرب من مدينة أولو شـــمال فنلندا ثم وضع في 

هذه األعشاش تقليدا بالستيكيا للبيض.
واحتوى بعض هذه األعشاش على 13 بيضة وهو 
عدد كبير مـــن البيض ولكنه ليس عددا غير عادي 
فـــي حني كانت هناك أعشـــاش أخرى حتتوي على 
أربع بيضات فقط. وبعد حصر البيض الذي وضعه 
الطائر املذكور في أعشاشه فيما بعد تبني أن الطيور 
التي وجدت في األعشاش القريب منها عدد كبير من 
البيض وضعت بيضا أكثر من أقرانها البعيدة عن 
البيض الكثير املقلد وأن حجم هذا البيض كان أيضا 

أثقل بعض الشيء.

غزة ـ العربية: هل مازال القول السائد ان املرأة 
ضعيفـــة وأن الرجل هو صاحـــب الكلمة األولى 

واألخيرة؟
في ظل كثرة القنوات الفضائية وعالم اإلنترنت، 
هل حتولت املرأة إلى متساح يأخذ وال يعطي، أم 
أنها مازالت تلك اإلنسانة الضعيفة املطيعة لزوجها 

امللبية لرغباته؟
ملاذا يهرب الزوج من بيته؟ وملاذا حتاول املرأة 
الظهور بأحسن حالها في املناسبات والزيارات في 
حني ال يخطر في بالهـــا أن تتزين كما طلب منها 

اهلل لزوجها؟
أســـئلة كثيرة مت طرحها على شباب وفتيات 
مقبلني على الزواج، وعلى أزواج طلقوا نساءهم 

وآخرين يفكرون في اتخاذ تلك اخلطوة.
وال ميكن حتديد أسباب اخلالفات الزوجية بدقة، 
فعدد من الرجال اتهموا املرأة بالتسلط واالنفراد في 
حكم املنزل، وقال إبراهيم، وهو شاب في الـ 30 من 
عمره: »حتاول املرأة إظهار قوة شخصيتها على الزوج 
من خالل فرض شخصيتها على مقتنيات البيت، 
فهي تركز على تواجد أي شيء في مكانه لتعطي 

انطباعا للزوج بأنها صارمة في طبيعتها«.
ويرى »خالد أ« مـــن األردن ان مفهوم الزوجة 
الضعيفة قـــد تغير متاما في نظر املرأة بســـبب 
مشاهدتها املسلســـالت واألفالم وعالم اإلنترنت، 
حيث أصبحت تهتم بذاتها أكثر بكثير من اهتمامها 
بزوجها، وأضاف: »خلق عندها اإلعالم روح التمرد 
على أنوثتها وأنها زوجة تتبع ظل زوجها، وبالتالي 
أثر على سلوكها مع زوجها، الذي يعتبر احلصن 
املتـــني لها، وباتت تتخيل أنـــه مبقدورها العيش 

من دونه«.


