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كثيرين منّا ال يزالون يتذكرون هذا اليوم
اخملـيب لـآلمـال الـذي اكــتـشـفـنـا فـيه هـذا
األمر. لـذا سـألنـا خمـسـة خبـراء يـعمـلون
في مجاالتٍ بـحثيةٍ مـتنوعـةٍ عما إذا كان
ـرء عـلى أطـفاله من الـصواب أن يـكـذب ا
في هــذا الـصــدد أم ال. وقــد رفض أربــعـة

. منهم ذلك تماماً
فلنبدأ باخلبير الوحيد الذي تبنى موقفاً

مؤيداً لهذه الكذبة على األطفال:
ُـحــاضـرة في عـلم الـنـفس " ا "كـيـلي ألـ

التربوي والتنموي في جامعة ملبورن:
من ينخرطـون في طقوسٍ مـتعلقـة بأعياد
يالد و"بابـا نويل" يـشاركون حـرفياً مع ا
صغـارهم في عمـليـة خللق الـذكريات في
ضـوء أنـهم يـسـتــحـدثـون سـمـاتٍ مُـمَـيِـزَةٍ
نـاسبـاتٍ ذات طـبيـعةٍ خـاصـةٍ يحـتفـلون
بها في وقتـهم احلاضر لكي يـتم تذكرها
ستـقبل بـشكلٍ يعـزز تقالـيد األسرة في ا
ـشـتـركـة التي وخـبراتـهـا االجـتـمـاعيـة ا

تنتقل جميعها من جيلٍ آلخر.
وتشـير ألـ إلى أن الطـقوس اخلـاصة بـ
"الــكـريــسـمــاس" تـوفــر فــرصـةً لــلـشــعـور
باالنتماء االجتماعي الذي يُكون شبكات
الـدعم االجـتـمـاعي اخلـاصـة بـنا بـل وقد

يقلل شعورنا بالوحدة.
ــا تـــكــون األســطــورة فــضالً عـن ذلك ر
ـتـعـلـقـة بـ"بـابـا نـويل" مـهـمـةً بـالـنـسـبة ا
لألطفـال عـلى صعـيـد تعـزيـز ما يُـعرف بـ
"الــوظـــائف الــتـــنــفــيـــذيــة" أو "الـــتــحــكم
عرفي" وهو مـا يشمل مهـارات االنتباه ا
لديهم مـا يقدم أدلـةً ال يُستـهان بهـا تفيد
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إنه شهر ديسمبر/كانون األول من جديد
ذاك الشهر الـذي تظهر فـيه أشجار أعياد
ـيالد وزيــنـات هـذه األعــيـاد عــلى نـحـوٍ ا
مــفــاجئٍ فـي واجــهــات احملــال وحتــتــدم
أجـواء الـتــحـضـيـر لالحــتـفـاالت وتـلـوح
ـدارس في األفق. ومن شـأن تـلك عـطـلـة ا
الـــفــتـــرة أن تــصــبـح مــفـــعــمـــةً بــاإلثــارة
واحلمـاسـة من جـهة أو مُـحـزنةً ومـثـيرةً
لـلـكآبـة من جـهـة أخـرى بـحـسب طـبـيـعة

عالقاتك مع أسرتك.
بطبيعـة احلال ال يحتفل اجلـميع بأعياد
يالد أو الـكـريسـماس. لـكن من يـفعـلون ا
ـا يجـدون أنـفـسـهم يـكـذبـون على ذلك ر
أطفـالهم خالل فـترة الـعطالت بـشأن هذه
ـتـمـثـلـة في ذلك الـشـخـصـيـة اخلـيـالـيـة ا
الـقـديس الـعـجـوز الـظـريف نـيـقـوالس أو
سانتـا كلوز الـذي يعـرفه الكثـيرون باسم
"بابـا نـويل" الـذي يـقدم الـهـدايـا لألطـفال
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لكن هل هنـاك من ضررٍ حقيـقيٍ ينجم عن
كـذبك عـلى أطـفـالك بـهـدف تـعـزيـز وجـود
تصلة أسطورةٍ حتظى بالـشعبية كـتلك ا
ـــقــابل أال بـــهــذه الـــشـــخــصـــيـــة? وفي ا
تــــســــتــــحق أنـت أن يــــدين لـك األطــــفـــال
بالـفـضل والـشكـر والـعـرفان لـكل الـهـدايا
الـتي ابـتـعـتـهـا بأمـوالـك وزعمـت أن بـابا

نويل هو الذي جلبها لهم?
نعـلم اآلن كـراشديـن أن "بابـا نـويل" ليس
شـخـصـيـةً حـقــيـقـيـةً عـلى اإلطالق ولـكن

عليـهم بشأن شخـصيةٍ خـياليـةٍ مثل "بابا
نويل". بـطبيـعة احلـال لسـنا بـحاجةٍ ألن
جنــلس مع كل طـــفلٍ عــلى حــدة وفي أي
ـناقـشـة هذا األمـر ولكن مرحـلةٍ عـمـريةٍ 
إذا أُثير الـنقـاش أو إذا طرح الـطفل هذا
الــســؤال سـيــكــون الــتــزام الــصــدق هـو

اخليار األمثل.
ُـحـاضـرة في مـجـال ريـبـيـكـا إنـغــلـيش ا

التربية بجامعة كوينزالند للتقنية:
ال ينبـغي عليك الـكذب بشـأن "بابا نويل"
ألن ذلك يـــعـــنـي أنك تـــشـــجع أطـــفـــالك -
باسـتخـدام برهـانٍ مُخـتلقٍ عـلى الدوام -
على تصديق كذبـةٍ يكتنفـها الغموض من
الـنـاحـيـة األخالقــيـة.عـلى أي حـال لـست
وحــدي مـن شــعــر بـــأنه حتــطم عـــنــدمــا
ُـفـصـلـة التي ُـتـقنـة ا اكـتشـفت اخلـدعـة ا
مـارســهــا والـداي عــليّ بــخـصــوص هـذه
الـشـخـصــيـة اخلـيـالـيــة وهـو مـا تـركـني
وقــتـهــا نــهـبــاً لــتـســاؤالتٍ حــول مـاهــيـة
األكــاذيب األخـــرى الــتي أخــبـــراني بــهــا
ـــفـــتـــرض أن تـــشـــجع .ورغم أنه يُ أيـــضـــاً
شخصـية "سانتـا كلوز" عـلى توسيع أفق
اخلـيـال فـإن مـا يـحـدث في واقع األمـر -
ـقـال وسواه - أنك كمـا الحـظت في هذا ا
تطـلب من األطـفال تـعطـيل مَلَـكـة التـفكـير
النـقـدي لديـهم واالعـتـقاد في صـحـة أمرٍ

. خياليٍ تماماً
ــقــال فــإن اخلــيـال وكــمــا يــشـيــر هــذا ا
والوهم يجدان لنفسيهما مجاالً لالزدهار
والـسـيـطــرة عـلى الـذهن عـنــدمـا نـخـتـار

تصديق ما نعلم أنه غير حقيقي.
وهكذا فإن قـصة "بابا نـويل" هي أبعد ما
يكـون عن دفع األطفـال إلى طـرح األسئـلة
وإبداء الـعـجب والدهـشـة في ضوء أنـها
تـشـجـعهـم في الـواقع عـلى أن يـصـبـحوا

مستهلك ألفكار اآلخرين.
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وأخيـراً ورغم وجود نـقاطٍ أخـرى كثـيرةٍ
للـغـايـة كـنت أتمـنى لـو أن هـناك مـتـسـعاً
نـاقشـتها فـإن أسطـورة "بابا من اجملال 
نويل" تُـسـتـخدم كـعـصا لـتـرسيخ مـفـهوم
ضرورة االنصياع والطاعة في النفوس.

فـلـمـاذا تـتـنـازل عـن سـلـطـتك وهـيـمـنـتك?
ومــادُمْتَ أنت من اشــتــرى هـذه الــهــدايـا
بــنـــقــوده فــيـــجب أن حتــظـى أنت كــذلك

باجملد والصيت!
بــيـــتــر إلــيـــرتــون احملــاضـــر في مــجــال
ــنــاهج في الــتــفــكـيــر الــنــقــدي ومــديـر ا
مـشـروع "يـو كـيـو لــلـتـفـكـيـر الـنـقـدي" في
ـقـبـول أن جـامـعــة كـويـنــزالنـد:من غـيــر ا
رء بشـأن طبـيعـة شخـصيـة "بابا يكـذب ا
نويل" حـتى وإن كنا نـكذب عـلى أطفـالنا
بخصوص أمورٍ كـثيرة إذ أن ذلك يحدث
غـالــبـاً لـلــتـغـطــيـة عـلى أشــيـاء قـد تــثـيـر
االنـزعــاج كـأن نــوهــمـهم مــثالً بـأن األب
واألم لم يكونا يتـشاجران حقاً أو أن من

بـــأنـه ال يـــجــــدر بـــاآلبــــاء واألمـــهـــات أن
يترددوا في حتفيز خيال أطفالهم.

ويـتــعـ عــلى الـوالــدين أن يـضــعـوا في
ـرحـلـة العـمـرية حسـابـهم طـوال الوقت ا
ر بـها صغـارهم حيـنما يـتخذون التي 
ـعـلـومـات قـراراتـهم اخلـاصـة بــتـحـديـد ا
كنهم إطالع هؤالء األطفال عليها. التي 
فالكذب على طفلك بشأن طبيعة شخصية
"سانـتا كلـوز" وهو في الـثالـثة من الـعمر
يختلف تماماً عن اإلقدام على األمر نفسه

. حينما يكون في الثالث
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وهـكــذا فــإن ثـمــة عـبــئـاً يــقع عــلى كـاهل
الوالدين على صعيد مـساعدتهم أطفالهم
عــلـى أن يــبــلــوروا بـــأنــفــســهـم وبــشــكلٍ
طــبــيــعيٍ ودون تــدخلٍ اســتــخالصــاتــهم
تعلقة بشـخصية "بابا نويل" في الوقت ا

ناسب بالنسبة لهم. ا
أما من رفـضوا فـكرة مـواصلة الـكذب في

هذا الصدد فكانت آرائهم كما يلي:
أميـنة شـاهـايان الـباحـثـة في مجـال علم
النـفس التـربوي والـتنـموي في اجلـامعة

الكاثوليكية االسترالية:
ال يـنبـغي لـلـبـالـغ الـكـذب عـلى األطـفال
بـشـأن طـبيـعـة شـخـصـيـة "سـانـتـا كـلوز".
فـعـنـدمـا يـســأل طـفل عـمـا إذا كـانت هـذه
الشـخصيـة حقـيقـيةً أم ال فـإن ذلك يعني
ـوٍ تـتيح أنه وصل بـالفـعل إلى مـرحـلـة 
له الـتمـيـيز بـ الـشـخصـيـات احلـقيـقـية
واخلـيالـيـة.وعـنـد بـلوغ الـصـغـار مـرحـلة
ــفــيـد أن نــكـذب الـنــمــو هـذه لــيس من ا

أخــذ دمـيــة أحــدهم فــعل ذلك دون قــصـد
وغير ذلك.

وفي أحــــيـــانٍ أخـــرى نـــقـــتـــرف الـــكـــذب
لترسيخ وإدامة خرافـات ثقافية من قبيل:
الصبـية ال يبـكون والـرياضيـون هم خير
ــكن ألي شـــخصٍ حتـــقــيق قــدوة وأنـه 
النجاح إذا عَـمِلَ بجدٍ واجتـهاد. ويتعامل
غـالـبـيـة الـنــاس مع "بـابـا نـويل" عـلى أنه
أحد هذه اخلرافات التي جتلب السرور.
ولكن يـتـعـ عـليك أن تـضع في اعـتـبارك
ما سيـترتب حتـماً عـلى قصة "بـابا نويل"
هذه من تَبِـعات.فـإذا كانت تـلك األسطورة
تقول إن هـذه الشـخصـية اخليـاليـة تمنح
الـهـدايـا لألطـفـال الـطـيـبـ وحـدهم فـمـا
الـذي يــعـنــيه ذلك فــيـمــا يـتــعـلق بــاألسـر
الفقـيرة التي قـد ال تمـتلك ماالً تـشتري به
هدايا? ومـا األحكام الـقيمـية التي تـتبلور
في األذهــــان جــــراء ذلك? ومــــاذا إذا كـــان
األطفال أنفـسهم فقراء? كـيف ستؤثر هذه

السردية على إحساسهم بقيمة ذواتهم?
وال بــد أن نــضـع في احلــســـبــان هــنــا أن
األطفال هم أكثر تيقظاً وتنبهاً من غيرهم
ا يكـون ال ضير بكثـير لـتلك التَـبِعـات. ر
في الــكــذب بــشــأن بــعض األشــيــاء لــكن
دعـونـا نـحـذف أســطـورة "بـابـا نـويل" من
بينها.دافيد زينـجيار كبير محاضرين في

كلية التربية بجامعة موناش
تــشـــيــر الــدراســـات إلى أن الــكـــذب عــلى
ـارســة خـاطــئـة. وهــنـا يــقـول األطـفــال 
الــدكـتــور جــاســتـ كــولــسُن وهــو أحـد
خبراء شؤون تـربية األطـفال البارزين في
استراليا: "ال بـأس في احلديث عن سانتا
كلوز إذا رغبت فـي ذلك ولكن دع األطفال
يعـلمون أن هـذه الشـخصـية اْسـتُمِدَتْ من
شـخــصـيــةٍ وُجِـدَتْ بـالــفـعل فـي الـتـاريخ
ــا كــانت تــفــعل األشــيــاء الـتي وأنــهـا ر
نحسب أنها كانت تقوم بها أو العكس".
من ناحـيـةٍ أخرى تـشـير األبـحاث إلى أن
بــوسع الــصـغــار - اعــتـبــاراً من مــرحــلـة
بـكرة - الـتمـييـز ب احلـقيـقة الطـفولـة ا
واخلـيــال. كـمـا أنــهـا تــفـيـد بــأن األطـفـال
الذين حتفل حـياتهم بـأشياء تـشجع على
سـعـة اخليـال ويـتـمـتـعـون بـخـيالٍ واسع
ا يـكونـون أكثـر قدرة في حـقيـقة األمر ر
على تـمـييـز احلدود الـفـاصلـة ب مـا هو

واقعي وما هو خيالي.
لكـن إذا كان الـوالـديْن يـريـدان هـذا األمر
مـهــمـا كـانت تــكـلـفــته ومـا يـتــرتب عـلـيه
فيـحق لـهمـا الـقيـام به. غـير أن أي فـوائد
تــــنـــجـم عن تــــصـــديق أن "بــــابــــا نـــويل"
ـجـرد أن شـخـصـيــة حـقـيـقـيــة تـتالشى 

يكف الطفل عن تصديق ذلك.
ويخلص الدكتور كولسُن للقول إن خرافة
"بـابا نـويل" هي كـذبـة رائـعـة "ولـكن كـلـما
اقـتـرفـنـا الـكـذب زادت فرص أن يـكـتـشف

أطفالنا أننا مخادعون".

فـرنـسـا الـديــني والـثـقـافي .. اسـواق
مــتــنـــاثــرة في كل شـــبــر من الــتــراب
الـبــاريـسي تــوحي بـأن الــفـرنــسـيـ

تـــركـــوا جـــانـــبـــا
هــــمـــوم
االزمـــة

ـــالــيـــة بــتـــداعــيـــاتــهـــا اخملــتـــلــفــة ا
وانصرفـوا الى االحتفـاالت على مدى

fO  v* ≠ œ«bGÐ

لـــبــست بـــاريس مـــنــذ أيـــام مـــعــطف
الــشـتــاء واالحــتــفـاالت بــأعــيــاد آخـر
ـيالد حــيث تـزيــنت أجـمل الـســنـة وا

جـــــــادة في
الـــــــعــــــــالم
الشانزيليز
يه بــسـوق
عــــــــــيــــــــــد
ــــــــــيـالد ا
زادتـــــهـــــا
جــــــمـــــاال
حــــلــــبــــة
الـــتـــزلج
عــــــــــــلـى
اجلــلــيـد
الــــــــــتي
صمـمت
لــلــمــنـا
ســـبـــة.
وعــــلى
الــــرغم

ـأسـاويـة من االحـداث ا
التي عاشتها فرنسا مؤخرًا فقد اعلن
وزيــر الــداخـــلــيــة الــفـــرنــسي بــرنــار
كازنوف عن تـخصـيص اكثر من 100
الف شرطي فرنسي حلماية احتفاالت
رأس السـنـة لكـنه اكد انـه ليس هـناك
تهديد محدد غير ان هناك خطرا عاما
في مجـمل الـعواصم االوروبـيـة ولكي
نـكـون جـاهــزين في حـال حـصـول اي
طـاريء خـالل االحـتــفــاالت. وشــهـدت
شــوارع مــديــنــة ايـسـي لي مــولــيــنـو
بالـضاحـية الـبـاريسـية االحـد احتالل
آالف االشـخـاص في زي بــابـا نـوئـيل
ــديــنـــة الــتي تــقع في شــوارع هــذه ا
الـــضـــاحـــيــة اجلـــنـــوبـــيـــة لــبـــاريس
للمـشاركـة في سباق كـوريدا دو نويل
ـدينة عـلى تنظـيمه منذ الذي تعكف ا
ســنـوات. الــســبــاق الــذي شــارك فـيه

رجـال ونــســاء وحـتـى اطـفــال بــلـغت
مسافته  10كلم واضفى نكهة خاصة
زادت مـن جــــمـــــال ورومـــــانـــــســـــيــــة
ــيالد وراس االحــتـــفــاالت بــاعـــيــاد ا
السنة بالـعاصمة الـفرنسية

بـــــــــــــــــاريـس
وضواحيها.
وانـــــــــــــــــــــت
تتـجـول ب
ارجـــــــــــــــــاء
مــــــديــــــنـــــة
بـــــــــــاريـس
ورحــابــهــا
اخملـتــلــفـة
يـــنــــتـــابك
شــــــعـــــور
بــــــــــــــــــــان

دينـة حتولت الى ا
فضاء واحـد يخـتزل احـتفـاالت اعياد
ـــيـالد ومـــا تــــرمـــز الــــيه من دالالت ا
روحــيـــة مـــتــجـــذرة في عــمـق تــاريخ

 UD×  dAŽ w  ≤∞±π   ÂUF «
بـــاريـس (أ ف ب) في مـــا يــــلي أبـــرز
رتقبة عام 2019:  احملطات العشر ا

·dD²*« 5LO « s  wK¹“«dÐ fOz—

األول من كـانون الـثـاني/يـنـايـر: بـعد
انـتــخـابه في تــشـرين األول/أكــتـوبـر
رئـــيــســـا لــلــبـــرازيل يـــبــدأ جـــايــيــر
بـولـسـونـارو واليـة رئـاسـيـة من أربع
ســـــنـــــوات عـــــلى رأس أكـــــبـــــر قــــوة

اقتصادية في أميركا الالتينية.

«

ÊuŽd²I¹ Êu¹dO−OM

16 شباط/فبراير: انـتخابات رئاسية
ونـيــابـيـة في نــيـجــيـريـا أكــبـر دولـة
إفريقـية من حيث عـدد السكـان وأكبر

قوة اقتصادية في القارة السمراء.
UÐu  w  —u²Ýb « vKŽ ¡U²H²Ý«

24 شباط/فبـراير: بعد 60 عاما على
الـــثـــورة يـــصـــوّت الـــكـــوبـــيـــون في
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أربيل
Ê«œdÐ tK « bLŠ q Uý

 U ö   U ö  ÆÆÍœË—Uý ÍU √
شتاء 2007 وفي مكتبه بطهران رئيسا للسلطة القضائية كان ثمة لقاء
ـسـتـوى لـبـسـا ورسـمـيـة واسـتقـبـاال- وضـيع االداء لـوفـد عـراقي رفـيع ا
ـدرسه من اجـل اربع درجـات عـلى مـعـدل- ـتــمـلق  يـؤدي دور الـطـالب ا
هـكـذا شـاهـدت الــرسـمـيـ الـعــراقـيـ يـريـدون رضـا مــحـمـود هـاشـمي
شارودي بـيـنـمـا هو يـبـتـسم بـحـيث ال تنـفـرج شـفـاهُ كثـيـرا ويـركـز على
جمـاعة مـجاهـدي خـلق" منـافقـان خـلق" كمـا يطـلق عـليـهم االيرانـيون في
السلـطة كان يـريدهم وكان الـوفد العـراقي يتعـاطف لكنه يـخاف من بذل

الوعد.
خالل ذلك كانت اصوات من مـتجمـهرين في الـشارع تنـساب عبـر نوافذ
مكـتب الشـارودي تـهتف: اقـاى وتلـفظ اغـاي شارودي مالقـات مالقات

اي نريد لقاءك يا سيد شارودي.
لم يـبـدى ايـة الـله اهـتـمـامـا بـالـهـتـافات وكـأنـهـا لـيـست مـوجـهـة الـيه ولم

يجروء احلاضرون ولو همسا او ضحكا ان يسألوه ما هذه الهتافات?.
خـرجــنـا من مــكـتــبه الى مــقـر االقـامــة وفي الــطـريق رأيت عــشـرات من
تظاهرين يعـيدون نفس الهتـاف انهم ببساطه مواطـنون مهددون بأزالة ا

دورهم ويريدون من الشارودي ان يتدخل.
مساك ال يدرون ان اية اللـه منشغل بجماعـة خلق وال وقت لديه ليسمع
او يـظـــــــهــر عـلـيه اســاسـا انه انـتــبـه الى هـتــــــافــات شـقـــــــت زجـاج
مـكـتـبه لــتـطـلب عـشـــــــر دقـائق تـكــــــفي حلـل مـشـــــــكل داخــــــلي من

صميم عمله.
من يومها وانا اتذكر الهتاف كلما وجدت مسؤوال
ال يبـالي بالـناس. وجـربـوها االن وتـخيـلوا اسم
اي مـســؤول اليــبــالي بــحـقــوقــكم ونــادوا عــلـيه:

مالقات مالقات.

 „—uG U  ÆÆ Èd³J « W UD «
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استـفـتاء عـلى دسـتور جـديـد يعـترف
بـــاقــتـــصــاد الـــســـوق ويــحـــدد عــدد
الــواليــات الــرئــاســيـة ويــتــيح زواج

. ثلي ا
cOHM² « eÒOŠ X J¹dÐ ‰ušœ

ـــمـــلـــكـــة 29 آذار/مـــارس: تـــخـــرج ا
ـــتـــحـــدة من االحتـــاد األوروبي مـــا ا
يـشــكل بـدايــة مـرحــلـة انــتـقـالــيـة من
ـفـتـرض أن تــنـتـهي في  31 كـانون ا

األول/ديسمبر 2020.
ødz«e−K  U Oz— «œb−  WIOKHðuÐ

نيسـان:أبريل: انتـخابات رئـاسية في
اجلـــزائـــر الــتـي يــرأســـهـــا مـــنــذ 15
نـيــســان/أبـريل 1999 عـبــد الــعــزيـز

بوتفليقة البالغ 81 عاما.
—uÞ«d³ ≈ wÒ×Mð

30 نــــيـــســــان/أبـــريل: ســــيـــتــــنـــحّى
إمبراطور اليابان أكيهيتو ( 84عاما)
ــا عن الــعــرش البــنه الــبــكـر مــتــخــلــيّ

ناروهيتو.
qOz«dÝ≈ w  s−O Ë—u¹ WIÐU

 18أيار/مايـو: إقامـة نهـائي مسـابقة
شاركة 42 يوروفيجن في تل أبـيب 

ـغـنيـة اإلسـرائـيـلـية بـلدا بـعـد فـوز ا
نيتا بارزيالي في نسخة 2018.

UO½UD¹dÐ ÊËœ s  WOÐË—Ë√  UÐU ²½«

23 حـــــتــــــــــى  26 أيـــــار/مــــــايـــــو:
بــــــــــعد سـتة أسـابيع من بـريكست
يـنـتـخب األوروبـيــــــــون نـوابـــــــــهم
ـــان األوروبي اجلـــــــــــــدد في الـــبـــر

ومقره ستراســـــــــبورغ.
ÊUÐUO « w  w³ d UÐ r UF « ”Q

20 أيــلــول/ســبـتــمــبــر: تــســتـضــيف
الـيــابـان نــهــائـيــات كــــــــأس الــعـالم
بالـركبـــــــــــي الـتـــــــي ســـــــتـقام
ألول مـــــــــــــــرة في آســــــــــــــيـــــا
(حـتى الــثــاني من تــشـــــــــرين

الثــــــــاني/نوفمبر).
w  ÈuI « »UF QÐ r UF « W uDÐ
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28 أيــــلــــول/ســـبــــتــــــــــــمــــبـــر:
تـــــســـــــــــــتـــــضـــــيـف قــــــــــــــطــــر
بـــطـــــــــــــولـــة الــعـــالـم في ألـــعــاب
القـــــــــوى الـتي ستقـام للمرة األولى
في الـشـرق األوسط (حـتى 6 تـشـرين

األول/أكتوبر).

ـــيالد اربـــعـــة اســـابـــيـع بـــاعـــيـــاد ا
ــتـخــيالت ــرتــبـطــة بــجــمــلــة من ا ا

عـتقـدات التي وا
يصـعب على غـير
سيحي تفكيك ا
رمـــوزهــا. وتـــعج
االســــــــــــــــــــــــــــواق
الـبـاريـسـيـة الـيوم
بــــــــــــكـل انــــــــــــواع
الــــــــــبــــــــــضــــــــــائع
ـنـتـوجـات وكـان وا
الفرنـسيون يـاكلون
قــبـل اكــتـــشـــــــــاف
الــديــــــــك الــهــنـدي
حلـم اخلـــــــنـــــــزيـــــــر
والــــــبــــــجـــــــــع فــي
وجبة الـكريــــسماس

األساسية. 
وقـد  تـنـاوله لـلـمرة
األولى في احــتــفـاالت
زواج شــارل الـــتـــاسع عــام  1570إذ

ـبعـوث األميـركي حملـاربة داعش  الـسـيد "مـاكـغورك" فـهو ن ال يعـرف ا
رجل فاشل  وسجله حافل بالـفساد حسب  ارشيف الـصحف األميركية
.ولـديه صـورة فـاضـحـة مع عـشـيـقـته وهـو يُـنـكت  "يـصـنّف" عـلى الـقـادة
ال حـسب التـقرير العراقـي ويـقول لهـا مهـمته االحـتيال عـليـهم وجني ا
ارس الصـحفي في الـصحف األمـيركـية قبـل سنوات ..نـاهيك انـه كان 

.! اسلوبا متعالياً على القادة العراقي
والـكـارثة عـنـدمـا يُـصـرّح الـرئـيس األمـيـركي دونـالـد تـرامب  بـخـصوص
استقالة ماكغورك بانه ال يعرفه وانه من مخلفات الرئيس أوباما صاحب
ثال له في السـيـاسـة السـيـئة فـي العـراق بـحيث اخـتـار فـاسدا لـيـكـون 

العراق !.
فالسؤال الصاعق. :-

فمنذ جـلوس الرئيس تـرامب في البيت األبيض رئـيسا  وماكـغورك يعمل
في العراق حتى استقالته قبل يوم ..اذن السؤال ;-

ـاضـيـة اذا كـان ن كـان يـقــدم تـقـاريـره اَي مـاكــغـورك سـوال سـنــوات ا
الرئيس ال يعرفه ?

طيب عند من كان يعمل ماكغورك  اذا الرئيس ترامب  ال يعرفه ?
وبأسم من وبصفة ماذا كان يدير العراق ومعركته ضد األرهاب ?

فيجب على احلكومة العراقية استنكار  ماصدر عّن الرئيس ترامب.
 واستـدعـاء الـسفـيـر االميـركي في بـغـداد وتقـد احـتـجاج بـعـنوان (هل

كُنتُم تمارسون علينا الكذب بتعي رجل ال يعرفه الرئيس?)
عـرفـة اجلهـة التي ـوجبـها واشـنـطن   وشكـوى اخرى يـطـالب العـراق 

كان يرفع لها  ماكغورك تقاريره ? 
ورفع دعـوى عاجـلـة ضـد الـسـفارة االمـيـركـيـة وضـد إدارة تـرامب وضد
ماكغورك نفسه بـتهمة الكذب واألحـتيال وطلب تفـسير كامل عّن تصريح

الرئيس ترامب !!.
صحيح لن ترد واشـنطن على احلكـومة العراقـية ولكنـها ستكـون محاولة

تعيد القيمة للعراق وشعبه ...
ـارس ادوارا ايـعــقل يــوجـد رجل يــجـتــمع مع ســاسـة وقــادة الـعــراق و
خـطـيـرة في إدارة مـلف االٍرهــاب في الـعـراق ومـلف احلـرب ضـد داعش
ارس سطـوة اميركـية وشخـصيـة على ساسـة العراق.وكـاد ان يشكل و
حكومة عـراقية حسب مـزاجه هو !!! وبالـتالي تب ان الـرئيس االميركي

ال يعرفه !.
فهل هي مسرحية ام كارثة ?

ـصــلــحـة اَي بــلــد وجـهــة يــعـمل مــاكــغـورك في اذن 
العراق !!

قرة عينكم يا ساسة العراق !!!
وقـرة عـ الــقـيــادات الـروحــيـة في الــعـراق الـتي

اجتمعت كذا مرة مع ماكغورك !.

قيل أن حبل الكذب قصير .
ذلك أن الكاذب مهـما خفيت حقـيقته وطال أمـد كذبه فال بد أن يقع حتت
ا كان يفتريه لسانه طوال سن .والكذب داء طائلة الذنب الذي ارتكبه 
تعتـاد علـيه النـفس الضـعيـفة ليـستـفحل آخـر األمر فـيودي بـصاحبه الى
ـؤمن ن يـكـذب  ,وقـد سـئل رسـول الـله (أيـكـون ا ـان  الـهـاويـة .انه ال ا
بخـيال قـال نعـم قالـوا أيـكون جـبـانا قـال نـعم قالـوا أيـكون كـذابـا قال ال)
ـرء أجل قـد يـبـخل االنـسـان وقـد يـج  ,وهـمـا خـصـلـتــان قـد تـعـتـري ا
أحيانا رغم ارادته ,اال أن الكذب لـيس له عذر وال مبـرر .أية وقـفة نقـفها
ب أقراننـا وهم ينظرون اليـنا بنظـرة الريبة والـشك ? أية وقفة نـقفها ب
ـكـنك أن تـثق عـامـة الـناس ونـحـن ال نصـدق فـي أحاديـثـنـا مـعـهم? هل 
برجل كاذب لتأتمنه على أمانة لك ? هل بوسعك أن تشد معه الرحال في
ا فيه من هذه اخلصلة القبيحة ?ذلك أن سفر قريب أو بعيد وأنت تعلم 
الكاذب قد يخـونك وقد يغدر بك وقد يـفعل معك األفعال الـتي لم تتوقعها
.جـاء في احلـديث الـنـبــوي (مـا زال الـرجل يـكـذب حـتـى يـكـتب عـنـد الـله
كذابا) انه في صفحـة أعماله كذاب فـبأي وجه يالقي ربه ? وعلى الضد

منه (ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا)
أية مقارنة ب هذا وذاك !

لقـد لقب مـسـيلـمة بـالكـذاب عـلى لسـان كل مسـلم وهي وصـمة عـار تظل
ـا افتـراه عـلى قـومه حـينـمـا ادعى الـنـبوة  ,ثم تالزمه الى يـوم القـيـامـة 
ـا قـدمت يـداه .ونـحن نـرى الـيـوم أن داء لـيـقـتل شـر قـتـلـة جـزاءا وفــاقـا 
ا هو بـضاعة استـوردت كغيرها من الكذب قد استـشرى ب النـاس كأ
الـبــضـائـع . فـهم فـي تـعــامـلــهم يـكــذبــون وفي أحـاديــثـهـم يـفــتـرون وفي
اخوانهم يغـتابون .انـها ظاهرة لـها من اخملاطـر ما تهدد مـجتمـعا بأسره
ودة .ونـحن نـرى أيضـا أن الـبعض يـكذب لتـضيع مـعه أواصـر احلب وا
ويـكذب لـيـصـدق كـذبه وهـو يـحـسب أن النـاس يـصـدقـونه أيـضـا .وأكـبر
الـكـذب حيـنـمـا تـظن الـظن الـسـوء بـاآلخـرين وتـفـتـري عـليـهم وتـطـعن في
أعراضهم وتقـذفهم بأبشع الـقذف دون أن يكون لك بـرهان أو حجة على
مـا تقـول .انك بـذلك تـريـد ايـذاء الـغـيـر وجرحـهم اجلـرح الـعـمـيق حـيـنـما

تطـعن بـأخالقهم وسـيـرتهم بـينـمـا هم في واقع األمر
لـيـست لـهم صـفـحــة سـوء .هل تـريـد أن يـكـون لك
ـارســون الـكـذب واألفـتــراء أم تـريـد أبـنـاء أبـنـاء 

يصدقون على الدوام ?
ان األختيار لك وحدك فهل تتردد ?

شجرة
يالد عيد ا
الفاييت
باريس

اعتبره الـفرنسيـون طائرا نبيال. و
الـــــتــــصـــــويت عـــــلى
ستراسـبورغ كأفضل
وجـهــة لــسـوق عــيـد
يالد األوروبية في ا
ــوقع االلــكــتــروني ا
شـــنـــومــــكس وانه
بالـتـأكـيـد ال يزال
واحـــــــــــــــدا مـن
األفــــــضـل في

أوروبا. 
على الرغم
مــــن انــــه

إغــــالقـــه
بـــســــبب
اإلرهـاب
ــأسـاو ا
ي الـــذي
حـــــــــدث
فـــي ســــــــــــــــــــــــــــــــوق
ستراسبورغ  في 11كانون
االول اجلـاري حـيـث أعـيـد
فتح السـوق يوم اجلـمعة
14 كانـون االول اجلاري

 .
وتـــــســـــمـى مـــــديـــــنـــــة
ستراسـبورغ عـاصمة
ا ـيالد وذلـك  عـيد ا
كان من يتمتع به ا
ســــحــــر وجــــمـــال
واألجواء الـرائـعة
الــتـي تــشـــهـــدهــا
ـديــنــة من اجل ا
اســـــتـــــقـــــطــــاب
الزوار السياح
والــــــــــــــــدافـع
لـــــــــزيـــــــــارة
ـــــديـــــنــــة ا
ـــــا وذلك 

تـتـمــتع به من أجـواء دافــئـة ونـادرة
خالل أيـام فــصل الــشـتــاء. وتـعــتـبـر
أســـواق ســـتـــراســــبـــورغ من أحـــلى
ا حتـتويه األسواق وأجـملـهـا وذلك 
ـيالد من زيــنــة واألشـجــار الــعــيــد ا
الفـخمـة والتي تـقف شامـخة كل عام
في قـلب سـتـراسـبـورغ وتـسـتـضـيف
أفــضل الــطـعــام واحلــرف والــفــنـون
ديـنة التـقـليـدية الـتي تـشتـهر بـهـا ا
ا يـجـعـلهـا ذات طـابع سـياحي
مـهم يـنـجـذب إلــيـهـا الـكـثـيـر من
الــزوار األجـــانب إلـــيــهـــا ألنــهــا
مدينة جميلة وعريقة وتستحق
أن يـزورهـا اجلـمــيع رغم عـنـاء

السفر . 
WOIOÝu   öHŠ

وتـقـدم ســتـراسـبــورغ جـمـيع
أنـواع الـتـرفـيه من احلـفالت
ــسـاء من ـوســيــقـيــة في ا ا
عـروض لـتـســلـيـة الـشـبـاب
وتــرافــقـــهــا أفــضل أنــواع
وسـيقى . بـاإلضافة إلى ا
ذلك هـــنـــاك الـــعـــديـــد من
ـــــدن الــــفـــــرنــــســـــيــــة ا
ـشـهـورة بـاحـتـفاالت ا
الكريسماس وأسواق
نــوئــيل مــثل مــديــنـة
ليـون ونـيس وسوق
ســانـتــوا الــشــهــيـر

وغيرها الكثير. 
في الــنــهــايــة فــان
فـــــــرنـــــــســـــــا هي
الــــــــــوجـــــــــهـــــــــة
الــــســــيــــاحــــيـــة
ـــــنــــــاســـــبـــــة ا
لـقـضـاء عـطـلـة
يالد وأعياد ا
رأس السنة.


