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الــلـحــوم وغـيــرهـا من الــبـضـائع
ــنـــتـــجــات الـــغـــذائــيـــة غـــيــر وا
سـتوفية لـلشروط بـغض النظر ا
عن صالحــــيـــتـــهـــا لـالســـتـــهالك
ـــقــــابل عــــلى الــــبــــشـــري وفـي ا
اجلــهــات احلــكــومــيـة ان تــواجه
مــثل هــذه اخملــطــطــات وتــضـمن
ـــواطـــنــيـــهــا) . االمـن الــغـــذائي 
واضــاف ان(فـضــيـحــة اكـتــشـاف
حلــوم اخلــيل عـــلى انــهــا حلــوم
ابــقـار في بــولــنـدا يــتـطــلب مــنـا
مـــزيــــدا من احلــــيـــطــــة واحلـــذر
بــــــاالضــــــافــــــة الى الـى الــــــوعي

واالنتباه). 
وبــدأت دول أوروبــيــة عــدة مــنــذ
اول امـس اجلــمــعــة الـــبــحث عن
كـــــمــــيـــــات من حلـــــوم األبـــــقــــار
ــــذبــــوحــــة بــــشــــكل مــــخــــالف ا
للـمعـايير من أجل إتالفـها ومنع
تناولـها بعد استـيراد نحو ثالثة
أطــنــان مـنــهــا إلى االحتـاد األور
بـي.وتــؤكــد وارســو أن الــلــحــوم
الــتي جــاءت من ذبـح حــيــوانـات
مـريضـة على مـا يبـدو كمـا كشف
تـقـريـر لـلـتلـفـزيـون الـبـولـندي ال
تــشـــكل أي خـــطـــر عـــلى صـــحــة
. لــكن في فــرنــسـا ــســتــهـلــكــ ا
خــصـوصـا أعــلن وزيــر الـزراعـة
ديـــديــيه غـــيـــوم أن الــســـلـــطــات
الصحـية اكتـشفت نحو  800كلغ
غـشوشة عادا من هذه اللـحوم ا
أن الـشركـات الفـرنسـية تـعرضت
لـــلـــغش.وأكـــدت الـــوزارة ضـــبط
 500كـــــلغ من هـــــذه الــــلـــــحــــوم
وإتالفــهـــا وقــالت ان  150 كــلغ
مــنــهـا بــيـعت لــلــمـســتـهــكـ عن
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عروف) لم اكن منذ زمان كنت اسـمع من اهلي ( ان فالنا يقـطع سبيل ا
وقتها أعي جـيدا ما مـعنى هذه الـكلمات ,اليوم بـعد ان كبرت فـهمت هذه
الكـلـمـات ويـا لهـا من كـلـمـات معـبـرة وقـاسـية. كم صـعب ان يـكـون قـلبك
زاهيـا بـاخليـر واحلب لـلـناس فـيـأتي شخص واحـد ويـسـيئ اليك بـقـسوة
بعد احسانك اليه ,كم صعب ان تنظر بعدها لكل الناس بخوف وقلق  ,كم
صـعب ان تـفـكـر الف مـرة قـبل ان تـصـنع مـعـروفا الحـدهـم خوفـا من ان
عروف . نعم يرده اليك بخنجر في ظهرك. هؤالء هـم من يقطعون سبيل ا
كم صـديق ومـقـرب كـان يـدعي الـنـزاهـة والـصـدق واالنـسـانـيـة فيـفـاجـئك
تلكون فن نافق والكذاب واحملتال الذين  بكذب مايدعي فكثير من ا
ر بـتـكـرة بتـصـرفـاتـهم يراوغك ويـقـنـعك بـانه  راوغ واحلـيـلـة ا الكـالم ا
بضيق مـادي وتبادر بـطيب قلـبك وتقرضه مـبلغـا لكنك تـتفاجـا انه اليعيد
ـتلـكهـا وبـالتـالي تقف بـلغ بل يـراوغك بكل االكـاذيب واحليل الـتي  لك ا
مـذهــوال امـام هــذا الــصـديق  نــعم وكــثـيــر من هـؤالء يــدعي االنــسـانــيـة
عـرفـة واجلـاه لكـنك تـكـتشـف بعـد مـدة من الـزمن انه مراوغ والثـقـافـة وا
يحـاول ان يـحتـال عـلى اقرب الـنـاس الـيه واالمثـال واالسـماء مع االسف
ثل كثيرة بل تضاعفت في زماننا هذا بـعد ان كان العراقي ينطبق عليه ا
الشعبي ( شيمه واخذ عباته ) . صرنا نخاف من بعضنا بعضا والنؤمن
بالـصديـق الذي تـطمـئن له وتـدخله بـيـتك كأخ ويـخرج لـك بحـيل واكاذيب
ـعـروف ) نعم مـثل هـؤالء يجـعلك جتعـلك تردد ( يـامـكثـر قـاطعي سـبيل ا
تقف عـند ايـة حـالة انـسانـية تـقـدم علـيهـا ولكن يـقـينـا ان حبل مـثل هؤالء
ثل الشائع الذي يـقول ( اللي يعـيش باحليلة قصير وقصـير جدا وكمـا ا
ـوت بــالـفــكــر ) واذكـر هــنـا قــصـة من تــراثــنـا اجلــمـيل (احــد الـتــجـار
ـعروف واخلـيـر لـلـناس كـان في سـفـر راكـبـا جواده عـروفـ بـاسـداء ا ا
واذا بـشــخص يــســتـغــيث به عــلى الــطـريـق فـوقف الــرجل تــلــبـيــة لــطـلب
ستغيث يـهجم عليه وياخذ مـنه نقوده وجواده فقد االستغاثة واذا بهـذا ا
كان لصـا محـترفا ,وقبل ان يـنطـلق اللص ويـترك الـرجل في العـراء طلب
الرجل من اللص طـلبا ,وقف اللص يسـتمع للـطلب فاذا بالـرجل يطلب ان

ــاذا ايـهـا ال يـذيع هـذه احلـادثـة  ,تـعـجب الــلص وقـال 
الـــرجل? اجـــاب الـــرجل ال اريـــد ان اقـــطع ســـبـــيل
عروف فـعندئذ لـن يقف اي انسـان ليغيـث انسانا ا
ما اخـر في الـطــريق ) انـظـروا الى حــكـمـة الـرجل ,
احـوجـنـا الــيـوم الى مـثل هــذه احلـكـمـة ,الى جـوهـر

االسالم والقيم واالخالق .
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اعلن وزير الصحة عالء العلوان
 عن الـشــروع في حتـقــيق بـشـأن
شبهات فساد في الوزارة كاشفا
عن إطالق درجات وظـيفـية خالل
ــقــبــلــة. وقــال الــعــلـوان األيــام ا
خالل مـؤتـمـر صحـافـي عقـده في
كــربالء  امـس  أن (هــنــاك أمــوراً
كـثـيــرة تـتـعــلق بـشـبــهـات فـسـاد
وهــنـــاك حتــقــيـق جــار) مــؤكــدا
(اتــخـاذ إجـراءات فــعـالـة لــلـعـمل
بـشـفـافيـة واالبـتـعـاد عن الـفـساد
في كل احملافظات) وتابع ان(أية
مـعـلـومــة تـصل من خالل اإلعالم
أو من أيــة جــهـة اخــرى  تـشــيـر
إلى شـــبــــهـــات فـــســـاد فـــســـوف
وضوع نستقبلـها ونتحقق من ا
.(واشــــــار الـى (بــــــدء الــــــعـــــــمل
ـستشـفى التركي في الستـكمال ا
ـــشــروع كـــربالء بـــعـــد ان كـــان ا

يــــعــــاني مـن عــــوائق) مــــؤكــــدا
ــسـتــشـفـى سـيــكـون ان(إكـمــال ا
خالل ستة اشهر) . وفيما حتدث
عن (وجـــود شـــحـــة دوائـــيـــة في
الــــعـــراق وان جـــزءا من األدويـــة
األســـاســيــة غــيــر مــتــوفــر) اكــد
(الـــســعـي  لــتـــوفـــيـــر مــثـل هــذه
االدويــة) مـســتـدركــا أن(الـوزارة
حتـــــتــــاج إلى تـــــمــــويـل وعــــلى
احلـكومـة أن تعـطيـها حـقهـا لكي
ـواطن نـوفـر كل مـا يـطـلـبه مـنا ا
من خــدمــات).وبــشــأن امــكــانــيـة
التـعيـ في الوزارة قال الـعلوان
ـقـبـلـة (سـوف تـطـلـق في األيـام ا
درجات وظـيفية ضـمن خطط عام
2019 وقـد حصـلـنا عـلى موافـقة
ـــالــيــة) مــشــيــراً إلى أن وزارة ا
(مــوازنــة  الـعــام اجلــاري أفـضل
من مـوازنـة  الـعام الـسـابق ولكن
تــخـصـيــصـات وزارة الــصـحـة ال

طــريق مــحـال بــيع الــلـحــوم. ومـا
زالت الـســلـطـات تــبـحث عن 150
كــلغ أخـرى.وتـثــيـر هـذه الــقـضـيـة
استياء خصوصا في فرنسا التي
تـشهد فـضيـحة تـتعلق بـ 500طن
من حلوم اخلـيل التـي  شراؤها
مـن رومـانــيــا عن طــريق هــولــنـدا
وباعـتها شركـة فرنسيـة على أنها

حلوم أبقار. 
وتـتعـلق الـقـضـيـة اجلـديدة بـ2,7
طن من اللحـوم البولنـدية القادمة
من مــسـلخ في قــريــة كـالــيـنــوفـو
ـانــيـا اســتـوردهـا  13بـلــدا هي أ
وفـــنـــلـــنـــدا واجملــر واســـتـــونـــيــا
ورومـــانــيــا والــســويــد وفــرنــســا
واســبــانـيــا والتـفــيــا ولـيــتـوانــيـا
والـبرتغـال وسلـوفاكيـا وتشيـكيا
ــــــــفــــــــوضــــــــيــــــــة بــــــــحــــــــسـب ا
األوروبـــيــــة.وســـيـــزور فــــريق من
اخلــبـراء األوروبــيــ بـولــنـدا من
الــرابع إلـى الــثــامن مـن  الــشــهــر
اجلـــــــاري لــــــتــــــقـــــــو الــــــوضع
مــيــدانــيـا.وأغــلــقت بــولــنــدا عـلى
عنيـة بينما أعلن الفور الشـركة ا
رئـيس إدارة الطب الـبيـطري بافل
نــيـــمــجــوك أن حتـــلــيل الـــلــحــوم
ـصـادرة أثـبت أنـهـا ال تـشكل أي ا
خـــــــــــطــــــــــر عــــــــــلـى صــــــــــحــــــــــة
.وكانت شبكة تلفزيون ستهلك ا
بــولـنـديــة خـاصـة  قــد كـشـفت عن
الـــقـــضـــيــة بـــعـــدمـــا انــضـم أحــد
صـحـفـيــيـهـا حتت غـطـاء مـوظف
سلخ الصـغير الواقع للعـمل في ا
فـي مــــــنــــــطـــــــقــــــة أوســــــتــــــروف
مــازوفــيـتــســكــا في شــمــال شـرق
بولندا.وكـشف التحقيق أن جتارا

كـــانــوا يـــعـــرضــون فـي إعالنــات
صــغـــيــرة بـــيع أبـــقــار مـــريــضــة
بــأسـعــار أقل بـكــثـيــر من أسـعـار
احلــيـوانـات الـسـلـيـمـة مـا يـثـيـر
تـــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــاؤالت عــن
اســتــخـدامــهــا.وكـشــفت لــقــطـات
لـلـشـبــكـة أن عـمـاال مــوثـوقـا بـهم
يـقـومـون ليـال بذبـح األبـقار الـتي
بـدت ضـعـيـفـة جـدا  وان عـمـلـيـة
ـــســلخ الـــذبح الـــتي جتــري في ا
ـعـني  تـتم بـعـيـدا عن عـمـلـيـات ا
ـراقبة الـبيـطرية الـرسمـية التي ا
جتـــري في الـــنـــهــــار.ولم تـــعـــلق
فوضية األوربية بعدما أبلغتها ا
الـسـلطـات الـبـولنـديـة بـالقـضـية
عـلى نوعيـة اللحـوم لكنـها أكدت
أن (جر احليوانات الضعيفة غير
ـشي كـمـا ورد في الـقـادرة عـلى ا
وجب قانون التحـقيق محظـور 
االحتــاد األوربي  بــشــأنــحــمــايـة
احليوانات في أماكن الذبح(وقال
وزيـــر الــزراعــة الــبـــولــنــدي يــان
كــــريــــســـتــــوف أردانــــوفــــســــكي
لـصــحـفــيـ إن الــشـرطـة فــتـحت
سلخ وكل حتقيـقا بشأن مـالكي ا
الـذين شـاركوا فـي هذه الـعـملـية.
وأكــد أنه )لن يــتم الــتــســامح في
هـذه الــقـضــيـة( مـعــتـرفـا بــأنـهـا
ـنـتـجـات سـتـؤثـر   tdصــادرات ا
الــغـذائـيـة الـبـولـنـديـة.وقـد تـكـون
لهـذه القضـية انعـكاسات خـطيرة
عــلى بـــولــنــدا الــتي تــصــدر بــ
ـــئــة من ثـــمــانـــ وتــســـعـــ بــا
إنــــتـــاجـــهــــا من حلــــوم األبـــقـــار
خــصـوصــا إلى االحتـاد األوربي

وكذلك إلى دول أخرى.
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ــراسل نــشـــر رون بن اشـي  ا
الــصـحــفـي األكــثـر شــهــرة في
إسـرائـيل نـشـر مـؤخـرا كـتـابه
ثـيـر لـلـجـدل " مراسـل حربي ا
الـذي يــكـشف الـنــقـاب عن أهم
ماجـرى طوال اربعـ عاما من
احلــروب عــلى مــخـتــلف بــقـاع
األرض ; إذ يـكـشف مــغـامـراته
بـانـضـمـامه إلى مـجـمـوعـة من
اجلــاهـديــ في افــغـانــسـتـان
وتـسلـله إلى العـراق عن طريق
شـاحـنـة لـنـقل احلـنـطـة وكـذلك
مـرافـقـة بـعض جتـار اخملدرات
اإلســـرائــــيـــلــــيــــ في جتـــارة
الــهــيـــرويــ في كــولـــومــبــيــا
غـامرات والـكـثيـر الكـثيـر من ا
الــتـي خـاضــهــا وكــان شــاهـدا
عــلى احــداثــهـا طــوال اربــعـ
عــامــا. الـكــتــاب اجلـديــد الـذي
صــدر اواخــر عـام  ? 2018يــبـدأ
ويـــنــتــهـي بــلــقـــائــ مع ابــرز
الـزعــمـاء الـعــرب وهـمـا صـدام
حسـ ومعـمر الـقذافي  حيث
يــــوضح بن اشـي انه الــــتــــقى
بـصـدام حسـ بـحـوار خاطف
عــام  1968أثـــنــاء تـــواجــده في
طــهـران  قــبــيل اعــتالئه سـدة
احلــكم في الــعــراق . وفي عـام
 2011جنـح بن اشي فـي لــــقــــاء
الزعـيم الـليـبي مـعمـر الـقذافي
قـبيل االطاحـة به واغتـياله من
قـبل جمـوع الثـائرين في بالده
 وجــاء هــذا الــلــقــاء من خالل
قنـاة تلفـزيونيـة فرنسـية حيث
وجه مـن خالله الـــــعــــديــــد من
االســـئــلـــة حـــيــال الـــوضع في
الــــشـــرق األوسط. إن الـــفـــارق
الزمني ب اللقاءين يؤكد على
اخلــبـرة الـتي اكــتـسـبــهـا يـعـد
الــصـحــفـي األكــثـر شــهــرة في
إسرائـيل. فضال عن ذلك تـشير
خــــلـــفـــيــــة الـــكـــتــــاب وغـــنـــاه
عـلومات الهـامة التي يرغب با
بن شي بعـرضها  إذ يـعد هذا
الـكـتاب هـو الـثاني الـذي يروم
بن اشـي نــشــرهــمــا  إذ يــدور
ــعـارك الــكــتــاب األول حـيــال ا

وارد وتـقلل من وقـت ونطاق ا
الـــتــغـــطـــيـــة الـــتي تـــرغب في
تـكريـسها لـلصـراعات الـدموية
ــكن في األمـــاكن الـــنــائـــيـــة. 
لـلــمـرء أن يـخـمـن أنه سـيـكـون
هـــنــاك قــرّاء شــبـــاب ســيــعــزز
وصـــفـــهم اجلـــمـــيل لـــ اشي
ـا يــدفـعـهم إلى بـخــيـالـهم ور
ـدى. اخــتـيــار مــهـنـي بـعــيــد ا
وبالـفعل هناك عـدد ضئيل من
الصحفي اإلسرائيلي الذين
حـــــــذوا حــــــــذوه. عـــــــلـى وجه
اخلـصوص ايـتي اجنل  الذي
يـصغـره بـعشـرين عامـا  الذي
يــــحـــتــــرمه ويـــقــــدره بن اشي
نفسه. ومن جهة أخرى  هناك
شيء آخر أصبح أكثر أهمية 
كــنــتــيـــجــة لــلــتــغــيــرات الــتي
أحدثها عصر اإلنترنت. اذ يتم
الــكــشف عـن هــويـة الــشــخص
احلقـيقـيـة بعـد مـرور ثانـية أو
اثنـت على غوغـل  ليكون من
الـصـعب االعـتمـاد عـلى اجلهل
ضـيفة. الـبنـاء من السـلطـات ا
فــفي مـــهــمـــته األخــيـــرة عــبــر
اخلطـوط  في ليبـيا  شعر بن
اشي بــهــذه الـرؤيــة.اذ أخــبـره
صحـفيان فـلسطـينيـان يعمالن
لـدى هيـئة اإلذاعـة البـريطـانية
بالـعـربـيـة عنـدمـا غـادرا البالد
بـأنـهـمــا وصال إلـيه في الـيـوم
األول الـذي رأوه فـيه في فـندق
فــي طـــــــــــــــــرابــــــــــــــــلــس. ومـن
الـشـخصـيـات التي طـلـبت عدم
الــكــشـف عن هــويــة بن اشي 
ـــراســـلــــة احلـــربـــيـــة كـــانـت ا
األمـــريــكــيــة ( مــاري كــاالوين)
الــتي قـتــلت في سـوريــا الـعـام
ــاضي  أثــنــاء تـــغــطــيــتــهــا ا
هجوم قـوات االسد على إحدى
الــقـرى في ريف حـمـاة  وعـلى
الـرغم مـن هـذا  فـان الــشـعـور
الـذي غمـره في لـيـبـيـا بـأنه قد
رة قفز بـعيدا عن خـطاه هذه ا
ـــنــطـــقـــة اخلـــطــر   لـــيـــقع 
فــالــدفـــاع عــنـه هــنـــا هــو امــر
مـــســتــحـــيل وهــنـــا قــرر عــدم
السـفـر مطـلـقا بـهـوية وهـمـية
وحتى لو كـان مراسال لتـغطية
نشاطات اجليش اإلسرائيلي.

التي خاضها اجليش اإلسرائيلي
ســواء مــنــفـــردا أم مع اجلــيــوش
األخـــرى كـــمـــشـــاركـــته فـي حــرب
الــــبــــوســــنــــة وحــــرب اخلــــلــــيج
وغـــيــــرهــــمــــا. فـــضـال عن وصف
شـــعـــوره جتـــاه هـــذه احلـــروب 
بـوصـفه مـراسال حـربـيـا رأى بـأم
الع القـتلى واجلرحى واخلوف
ال اجلــنــوب في خــطــوط الــذي 
الـنـار. وبال شك  جـاءت األحـداث
الــتي عـــرضــهــا بن اشي لــتــثــيــر
الذهـول واالستـغراب  فـفتح الفم
والـصـدمـة هي شـعـور كل من قـرأ
كتابه إذ قام بعرض ملفات سرية
حــــرص اجلــــيش اإلســــرائــــيــــلي
ـوساد عـلى عدم الـكشف عـنها وا
طـــوال قــــرون  واســــتــــطــــاع من
رة خاللـهـا إن يعـرض احلـقيـقـة ا
الــتي رافــقت اخــتــيــار الــقــرارات
احلـاسمـة  حـيث كثـيرا مـا يدخل
مـبـاشـرة دون اإلشـارة إلى نـفـسه
لـيتـرك الـقار أمـام ماجـرى خلف
الـكـواليـس وبدون رتـوش. يـجول
كتاب " مراسـل حربي " حول أكثر
من ثـلث العـالم   وبدون تـسلسل
تـاريـخي  فــمن كـردسـتـان شـمـال
الـــعـــراق عــام  ? 2003إلى احلـــرب
األهـــلــيــة في قــبــرص عــام ? 1974
مـروراً بـواشنـطن في سـبعـينـيات
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـن  في خـــضم
ليعود الى مجازر احلرب الباردة 
إبـان صــبـــرا وشــاتــيال عــام  1982
حــرب لـــبـــنــان األولى  وســـقــوط
جـدار برل نـهايـة الثمـانيـنيات 
احلــرب الـروســيـة فـي الـشــيـشـان
عام  2000ليعـود إلى بداية أحداث
الـــربــيع الــعـــربي الــتـي عــصــفت
بــالـبالد الـعـربـيــة قـبـيل سـنـوات.
وجاءت مغـامراته بصـورة جلية 
فـقد انضم بـن اشي إلى مجـموعة
من اجلهادي الـتي تقارع النظام
الـــــــــذي وضـــــــــعـه الــــــــــروس في
افـغـانـسـتـان  ودخل إلى الـعـراق
بواسطة شاحنـة محملة بالقمح 
( عرفة عمالء أمريكي وشارك (
ـهــمــة مع جــواسـيس روس في
واشــــــنـــــطن  لـــــيــــــوثق خـــــطـــــة
اإلسـرائـيـلـي وهـم يـنجـرون إلى

بارونات اخملدرات في كولومبيا 
ويــســـاعـــد عـــلى حتـــريــر ســـائح
إسـرائــيــلي اخــتــطـفــته مــنــظــمـة
إسالمــيـة في كــشـمــيــر  الـهــنـد 
وابـدى اســفه وذهـوله من نــتـائج
الـتطـهيـر العـرقي من قبل شـعوب
البلقان بعـد تفكك يوغسالفيا. كل
هــذه االمـــور يـــوصـــفـــهــا مـــؤلف
الـكــتـاب بــخـطى مــثـيــرة  والـتي
ـغامرات التي تذكر بـالفعل كتب ا
يصـفـها بـأنه أصـبح مـدمنـاً عـليه
مـنـذ نـعــومـة اظـفـاره. عـلى الـرغم
من أن بن يــشــاي راض مع جــول
فـــــــيـــــــرن وكـــــــارل مــــــاي  إال أن
الـشخصـيات الـتي يكتـبها حـولنا
ـــنــاطق األدبـــيــة من تــذكــرنـــا بــا
فترات الحقـة  مثل رواية غراهام
غرين وجـون الكارا. كانت رحالته
ـنــاطق الـعـنــيـفـة بـطــبـيـعـة إلى ا
احلــال في خـطــر كـبــيـر ولــيـست
مـتـصـلــة فـقط بـخط الـنـار ; ولـكن
أيـضا بالـتعرض احملـتمل للـهوية
اإلسـرائـيـلـيـة في بـعض الـبـلـدان.
لــذلك  تــصـرف بن اشـي كـمــا لـو
انه عــمــيال فـي االســتــخــبــارات 
وراءه عـلى األغلب جـهة خـفيـة قد
حتــاول أن تــنــقـــذه رصــاصــة في
الــرأس في ركن مـظـلم من الـعـالم.
لـكن عـلى مـا يـبـدو إن الـغـايـة من
غامرات ليس أمن اسرائيل هذه ا
ا الفضول الصحفي والرغبة ; ا

نافسة. في الفوز با
«bł Íu  qł—

يظـهـر لـنا من صـفـحات الـكـتاب 
تلـك القوة واجلرأة إن بن اشي 
 حـيث تعـرض ألكثـر من منـاسبة
ـوت احملـدق  مثل قـيامه خلـطر ا
بـاالخــتـبــاء في شـاحـنــة مـحــمـلـة
بــــالـــقــــمـح لـــتــــوثــــيق االحــــتالل
األمــريـكـي لــلـعــراق  لــكن بــعض
اخلــيــارات الــتي قــام بــهــا كــانت
تـــبــدو جـــنــونـــيــة بـال شك  مــثل
دخـــول ســرايــيـــفــو حتـت نــيــران
الـقــنــاصـة الــصـربــيـ أو قــيـادة
الــســيــارة إلى كــوســوفــو  حـيث
أصيب هناك. من أجل البقاء على
قيد احلـياة  بذل بن اشي الـكثير
حـيث امـتـاز بقـدرته من اجلـهـود 

عــــــلـى االرجتــــــال واألعــــــصــــــاب
احلديدية. كان البعض من التوتر
يـنــطـوي عـلى الـدفــاع عن هـويـته
اإلسـرائـيـلــيـة  الـتي أخـفـاهـا من
خـالل اســتــخــدام جــوازات ســفــر
أمــريـكــا اجلـنــوبـيـة  ولــكـنه وقع
بفخ جهله لإلسبانية. كما يتطلب
احلــــد األدنى مـن الــــتــــواصل مع
بـنـاته في إسـرائـيل ألن الـفـضول
يسيـر جنباً إلى جـنب مع خلفيته
العسـكرية  ومع بـعض التضامن
اإلسـرائــيــلي والــيـهــودي الــقـد
الذي يدور بـداخله وجد بن اشي
نــفـسه في كــثـيـر مـن األحـيـان في
ـنقـذ  سواء كـان مع جريح دور ا
يونـاني حتت النـار في قبرص أو
اإلفراج عن اخملطـوف اإلسرائيلي
في كــشـمــيــر. في بـعض األحــيـان
يـنـطوي األمـر عـلى االنـحراف عن
حـــدود الــوظـــيــفـــة الــصـــحــفـــيــة
األســاسـيـة الــتي  تـعـريــفـهـا له
ـــشـــاركــــة الـــنـــشــــطـــة في وفـي ا
األحــداث  لــكن بن اشـي يـتــغــلب
عـضلـة األخالقيـة بسـهولة عـلى ا
نسـبية. عنـدما تكون حـياة البشر
ــســاعـدة  ــكــنه ا عــلى احملـك و
فـــإنه ال يـــنــتـــظـــر قـــرار مــجـــلس

الصحافة. 
عــنـد قــراءة الــكــتـاب  يــســاورنـا
شعـور االسف ; لـكون بن اشي لم
يــتـوسع في ذكـر األحـداث  ولـكن
األمــر الـذي ذكــره أكـثــر من مـرة ;
هـو تلك احلـالـة التي صـادفته في
العراق  حـيث كتب أنه : قد عدت
وايـقـنت بـالبـرهـان - الـذي عززته
الحــقـا أحــداث الـربــيع الــعـربي –
هـنـاك طـابـعـا يـسـود اغـلب بـلدان
الشرق األوسط وهـو االنتماء إلى
مــجــمـوعــة عــرقــيـة أو ديــنــيـة أو
عـائلـية هـو امر يـسود دائـما على
أي اعــتــبــار آخــر. بــعــد تــغــطــيـة
احلــرب في قـــبــرص  خــلص إلى
كن أنه "في الشـرق األوسط  ال 
أن يكون هناك عنف بدون طائفية
بـ اجملـتـمـعـات واالقـلـيـات الـتي
تخـتـلف عن بـعضـهـا الـبعض في

هويتها ... 
عـندمـا عـدت من قبـرص الدامـية 
كــــنـت أعــــرف بــــالــــفـــــعل أن ضم
إسرائـيل لألراضي الـعـربـيـة يـعد

وصـــفــة أكــيــدة لــتــدمــيــر الــوطن
الـقومي الـيهـودي ".  بن اشي هو
في احلــقـيـقــة مـواطن اســرائـيـلي
قـلق  حيث كـتب : " "دولـة واحدة
ب األردن والبـحر ستـكون كارثة
من مـنـظـور يـهـودي - إسـرائـيـلي
... هذا التهديـد الوجودي حقيقي
 " ويـزداد سـوءًا عـلى مـر الـسـن
ويـضـيف. "فـقط من خـالل الفـصل
يــقــصــد ــادي بـ الــشـعــبـ  – ا
الفلسطيني  –اإلسرائيلي -  كما
ـمـكن في قـبـرص  ســيـكـون من ا
حتــقـيق الــهـدوء واالسـتــقـرار في
ـنـطـقـة الـتـي سـتـسـتـمـر وكـلـما ا
أســــــرعـــــنـــــا فـي ذلـك  كـــــان ذلك

أفضل."
 وجـاءت زيــارته الى ديــر الـزور 
بـعـد مـرور زمن  مـقـدمـة لـلتـدخل
الــــروسي فـي احلـــرب األهــــلــــيـــة
الــسـوريــة الـدائــرة هـنــاك  حـيث
أوضح بـن اشي الـــــتـــــوجـــــهــــات
الــروسـيـة بــاشـتـراكــهـا في حـرب
بعيدة الهدف منها احلصول على
ارض جديـدة ومكـان دافئ لها في
الــــــــشـــــــــرق األوسـط. ومـن خالل
جتـــواله وتـــفــقـــده لـــلــمـــجـــامــيع
سلحة عـلى اختالفها يظهر بن ا
اشي خـــوفه من إن الـــكـــثــيـــر من
ــتـطـرفـ في الـعــالم يـحـبـونـنـا ا
. وفي بــسـبب كـرهـنـا لــلـمـسـلـمـ
احلقيقة إن كتاب " مراسل حربي"
يـكـشف الــوجه الـقـبـيح لـلـحـرب :
ـقطعـة في البـلقان حـيث اجلثث ا
 احلــرب األهـــلــيــة فـي بــيــروت 
قـنص الـشــرطـة الـلـيـبــيـة لـلـنـاس
الـعابرين بـرفقة اطـفالهم الـصغار
 فـــــضال عـن الــــقـــــصف اجلــــوي
ــنـاطق لـلــنــظـام الــسـوري عــلى ا
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يـتـضح إن العـمل الـصحـفي الذي
قـام به بن اشي طـوال ( 43عـامـا)
انه هـو نفـسه جـواز سفـر وهمي
أي إن رحـالت بـن اشـي  الــــــــــتي
تـمــتـد ألكـثـر من الــبـلـدان وبـعض
الـقــارات  تُـدعى تــقـريــبـاً كــدلـيل
مهني إلى عالم يختفي بنفسه أي
انه انـــتــحل هــويـــة وهــمــيــة; الن
وســـائـل اإلعالم  وبــــالـــتــــأكـــيـــد
ـطــبـوعــة  تـخـفض الـصـحــافـة ا

تكـفي  ونحـتاج إلى مبـالغ أكثر)
من جــهــة اخـرى دعــا مـواطــنـون
الى اخــذ احلـذر بـشـأن امــكـانـيـة
دخــول حلــوم غــيــر صــاحلــة الى
الـسـوق في الـعـراق. وقـال جـابـر
غـازي من بـغـداد لـ(الـزمان) امس
(ورد فــي االخــــــــــــبــــــــــــار ان دوال
أوروبـيــة تـسـتــقـصي هـذه االيـام
مـعـلــومـات تــفـيـد بــدخـول حلـوم
األبـقـار مـذبـوحـة بـشـكل مـخـالف
لـلـمعـاييـر الى بـلدانـها  من أجل
إتالفــهـا ومـنع تـنـاولـهـا لـكـونـهـا
جاءت من ذبح حيـوانات مريضة
وهذا االمر يسـتدعي من اجلهات
اخملـتــصـة ان تـزيـد مـن عـمـلـيـات
الـرقـابـة خـشـيـة تـسـلل مـثل هـذه
الـلــحـوم الى الــعـراق) مــضـيــفـا
ان(وضـع الـــعــــراق قــــد يـــشــــجع
ــــورديـن غــــيــــر الــــشــــركـــــات وا
الـنـزيـهــ عـلى ادخـال مـثل هـذه
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ـفـاهـيم فـهـناك ـة حـديثـة تـرتـبط بـهـا الـكـثيـر من ا الـتعـصب ظـاهـرة قـد
التعصب الديـني والطائفي والـقومي والطبقـي واما مفهوم الـتعصب فهو
عـدم قـبـول احلق عـنـد ظـهور الـدلـيل واالنـحـيـاز الى جـانـب دون االخر..
تـتبع الحـوال العـالم يجـد ان جـميع الـصراعـات السـياسـية والـفكـرية وا
هي نـتيـجـة لـلـتـعـصب.. فـهي ظـاهرة مـنـتـشـرة بـشـكل واسع خـاصة في
مجـتمـعات الـشرق االوسط ..قـال ابن منـظور ان الـتعـصب في اللـغة من
العـصـبيـة ويـعني ان يـدعـو الرجـل الى نصـرة ابـناء قـومـيته سـواء كـانوا
ـ ومـن ذلك نـسـتـطـيع االسـتــنـتـاج انه ضـد الـتـسـامح مـظـلـومـ ام ظـا
واالنـفـتـاح والـتـحــجـر ضـد الـفـكـر ورفض االخــر وعـدم الـتـعـايش مـعه..
قوتـة مذمومـة..وهو مرض اجـتماعي يـولد الكـراهية فمعـاني التعـصب 
والـعداوة. وهـنـاك اسـبـاب مـتـعددة لـلـتـعـصب قـد تـناولـهـا عـلـمـاء الـنفس
عـرفة واالجتـماع مـنهـا : الشـعور بـالـنقص والـدونيـة  واجلهل ونـقص ا
ـا يـؤمن به واالنـغالق وضـيق االفق جند كـثـيرا دارك  وعدم تـوسـيع ا
والفهم من الطـوائف والقومـيات مـنغـلقـة على ذاتهـا والتسـمع اال نفـسهـا
اخلاطئ للـنصـوص الديـنيـة والشك ان االنحراف في فـهم الدين من اهم
ـصـالح الـشـخصـيـة من مـال او جاه وكذلك لـتـلـبـية ا اسبـاب الـتـعـصب 
وذلك من خالل من نـتــعـصب الجـلـهـم ونـسـوق لـهم ونــدافع عـنـهم سـواء
كانـوا اشـخـاصا ام دولـة .لـقـد ذم االسالم الـتعـصب ونـهى الـشـرع عنه
ونسـب االسالم العـصـبـية الى اجلـاهـلـية ووصـفـهـا بالـنـتـنة تـقـبـيحـا لـها
وتنفيرا من شأنها فقد جاء في احلديث الذي اخرجه مسلم عن الرسول
عليه الصالة والسالم قال ( دعوها فإنها منتنة) .وقال (الفرق ب عربي
واعجمي اال بالتقوى) التقوى هي التي تميز االنسان عن غيره ال قوميته
ـنع حب والطـائـفـتـه الـتي يـنــتـمي لـهــا.ان الـدين االسالمي احلـنــيف لم 
القومـية فـقد سـئل الرسـول (ص) أ من العـصبـية ان يحـب الرجل قومه?
فقال (عليه الصالة والسالم) (الولكن من العصبية ان يع الرجل قومه
رء على الظلم ) اي ان حب الشخص لقومه التعد عصبية بل اذا نصر ا
قومه دون وجه حق وفضلهم على االخرين فهي العصبية ذاتها! وبعبارة
رء قوميته على اخرى ( ان التعصب القومي العنصري) هو ان يفضل ا
القومـيات االخرى بـالشكل الـذي يرى فيه ان عـلى القومـيات االخرى ان
تـكـون تــابـعـة لــهـا ومـسـيــطـرة عـلــيـهـا وان حتـتل اراضــيـهـا وتــسـخـرهـا

وتستغلها حسب مصاحلها وان يعد امته هي شعب الله اخملتار !
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طبيبة وصيدالنية في مركز صحي ببغداد

لقد توفيتُ منذ قليل وال اعرف كيف انتقلت لهذا العالم بتلك السرعة فلم
احسُ بشيء سوى اني اطير في الهواء بعدها سمعت دوي انفجارٍ هائل
ودخـان كــثــيف ونــار تـتــصــاعــد وصـراخ اصــدقــائي وهم يــسـتــنــجـدون
احسـست بثقل فـي جسدي وبـرودة كاني اسبح باالسعـاف لكي تـسرع 
في بركة مـاء قرمـزي اللون والـكل من حولي يـحاول انقـاذي ..انقاذي ??
الئــكــة و آخــرين ال أعــرف من هم  فــإنــا مـرتــاح مع مــجــمــوعــة من ا
يلـبسـون جالبيب بـيض مـخضـبة بـاحلنـاء تـوسلتُ بـهم أن يعـيدوني إلى
احلـيـاة من أجل زوجـتي الـتي ال تـزال صـغـيـرة و ولـدي الـذي لم يـر نور
احلياة بعد ولكن اتتني االجابة بأني قد استشهدت دفاعاً عن وطني وال
رجعة لي لقد كانت زوجتي حامالً في اشهرها األولى مرت عدة دقائق
الئـكـة يحـمل شـيـئاً يـشـبه شـاشـة تلـفـاز أخـبرني أن أخرى جـاء أحـد ا
التوقـيت هنـا يختـلف كثـيراً الـدقائق هنـا تعـادل الكثـير من األيـام هناك
قال: تسـتطيع أن تـطمـئن عليـهم من هنا قـام بتـشغيل الـشاشة فـظهرت
زوجتي مباشرةً حتمل طفالً صغيراً الصورة كانت مسرّعة جداً الزمن
رأيت كــبـار الـضــبـاط وقـيــادات الـدولـة يــنـعـمـون كـان يـتــغـيـر كل دقــيـقـة
ـثــلـهــا ولم ارهـا اال في اجلــنـة  ورأيت ويـعــيـشـون بــرفـاهــيـة لم احــلم 
زوجـتي وكم كـانت تـتـعـذب كــلـمـا ذهـبت ألكـمـال اجـراءات عـدي شـهـيـدا
وجتاهد لـكي حتصل عـلى قطعـة ارض مكافـأة الشـهادة رأيت كم كانت
احلياة صعـبة وقاسيـة وحزينـة ال يكسرهـا اال فرحي بابني الـذي يكبر و
يكبـر كل شيء يتـغيـر استطـاعت زوجتي اخـيراً أن حتـصل على راتبي
ــدرســة تــزوج اخـــوتي الــواحــد تــلــو اآلخــر الــتــقــاعــدي دخـل ابــني ا
واستغربت انني رأيـتهم جميعـاً اال امي أصبح للجمـيع حياته اخلاصة
ــشـوّشـة مـرت الــكـثـيــر من احلـوادث و فـي زحـمـة احلــركـة والــصـور ا
الحظت شيـئاً ثابـتاً في اخللف يـبدو كالـظل األسود مرت دقـائق كثيرة
وال يزال الظل ذاته في جميع الصور  كان هذا الظل يبكي فأبكي معه 
ومرت سـنوات والـظل يـصغـر و يخـفت خمـسـة عشـر عامـاً والزال الظل
الئـكة توسّلـته أن يقرّبه لي حتى أراه يبكي فيـبكيني نـاديت على أحد ا
ـشـهـد بـذات الـتوقـيت األرضي جـيداً لـقـد كـان مالكـاً عـطـوفـاً فعـرض ا
الـذي اسـتـشـهـدت فــيه كـنت ال أزال هـنـاك قـابـعــاً في تـابـوتي اخلـشـبي
لـفوف بـالـعلم الـوطـني والنـاس من حـولي في وضع هـستـيري ورأيت ا

اخيراً هذا الظل ولم يـكن سوى أمي وهي جاثية فوق
الـتـابـوت صـامـته التـبـكـي لم حتـتـمل الـدنـيـا بـعـدي
فلحقت بي ماتت منذ ان سمعت خبر استشهادي
وإجلـت ميـتـتـهـا حـتى حتتـضن الـتـابـوت وتـتـخضب

بدمي.


