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باسل طلوزي

عـــنـــدمـــا بـــــدأ الـــزعـــيـــم يــــضــــّج مــــن تــوقــف 
مستشاروه  نصحه  الدولية،  املساعدات 
بــدعــوة وفــد مــن املــانــحــن، لــلــوقــوف على 
أســـبـــاب هــــذه الــقــطــيــعــة، خــصــوًصــا وأن 
أرصدة الزعيم في الخارج لم تعد تتفاقم 
بــاملــعــدالت »الــبــرقــيــة« الــتــي كــانــت عليها 
قــبــل تــوقــف املـــســـاعـــدات، وهـــو مـــا أخـــاف 
الزعيم وأصــابــه بــأرق مضٍن، فقد خشي 
أن يــتــراجــع رصـــيـــده الــفــلــكــّي خــصــوًصــا 

وأنه أصبح على أعتاب »الشيخوخة«.
اســتــحــســن الـــزعـــيـــم فـــكـــرة دعـــــوة الــوفــد 
األممّي، وما هي إال أيام معدودات، حتى 
ــا« على 

ً
ــا »ثــمــيــن

ً
 ضــيــف

ّ
كـــان الــوفــد يــحــل

أوان   
ّ

حــل ا، حتى  الزعيم شخصًيّ قصر 
»الــــجــــّد«، وتـــم عــقــد االجــتــمــاع املــنــتــظــر. 
ــــح  ــد مــــبــــاشــــًرا عـــنـــدمـــا أوضـ ــ ــوفـ ــ كــــــان الـ
رئــيــســه ســبــب قــطــع املــســاعــدات عــن بلد 
بأحد  تلتزموا  لم  أنتم  الزعيم: »سيدي 
مـــراًرا  فــقــد طلبنا منكم  أهـــم شــروطــنــا، 
لتحديد  مــلــمــوســة  ــا 

ً
تــضــعــوا خــطــط أن 

بالزيادة«.  اآلخــذ  مجتمعكم  في  النسل 
، ثم سأل: 

ً
تململ الزعيم في مقعده، قليل

»املعذرة لقد نسيت املوضوع، لكن كيف 
نحدد النسل؟«.

ــك شـــأنـــكـــم، فــعــدد  ــ ــيـــس: »ذلــ ــرئـ ــاب الـ ــ أجــ
مــليــن،  عــشــرة  حــالــيــا  يبلغ  مواطنيكم 
واملطلوب تقليصه إلى النصف قبل أن 

نقدم لكم أية مساعدة أخرى«.
للوفد:  الزعيم، وقــال  الــفــور نهض  على 
غــًدا  تــســافــروا  أن  قبل  أعــدكــم  »بسيطة، 
ــــلدي خمسة  ــأن يـــكـــون عــــدد ســـكـــان بـ بــ

ملين نسمة«.
غــادر بصدق وعد  الوفد عندما  فوجئ 
الزعيم، فقد كان عدد السكان قد أصبح 
ا خمسة ملين، لكنه لم ينتبه إلى  فعلًيّ
مقبرة حفرت على عجل وضمت خمسة 

ملين أخرى.

أو حــزب بوتن  الحاكم في روسيا  الحزب  تصّدر 
البرملانية  االنــتــخــابــات  نتائج  املــوحــدة«  »روســيــا 
يليه  األصــــوات،  مــن مجموع   %44 على  بحصوله 
الحزب الشيوعي، انتخابات منعت فيها املعارضة الروسية 
التزوير والتضييق لصالح  الترشح وشابتها شبهات  من 
الحزب الحاكم. رسامو الكاريكاتير حول العالم يتصّيدون 
كطاغية  بوتن  فلديمير  روســيــا  قيصر  لتصوير  الــفــرص 

يحكم قبضته على روسيا، وإليكم الرسومات.
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