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تالعب بنـتائج االمتـحانـات في العام
ـا سيؤدي الى ـذكورين  رحـلة ا وا
حـرمــان الـعـديــد من فـرصـة الــتـقـد
علـى مدة الـفـصل الـسيـاسي وضـياع
الـفــرصـة عــلـيـهـم بـسـبـب ضـيق مـدة
) ,واردفوا انه (ال احـد يشـعر التـقد

ـرارة ان تـكـون مــتـضـررا من نـظـام
قدور استبـدادي دكتاتـوري  وليس 
احــد ان يـــصل الى جــزء مـــتــقــدم من
مــعـــرفــة مــا حــدث لـك جــراء الــضــرر
ونــتـائــجه عــلى حــيـاتـك الـطــبــيـعــيـة
واالجتماعية والتدريـسية والوظيفية

ــكـيــفـات اضــيف لـهــا حــرارة هـواء ا
لتـعذيـبنـا وبال مقـاعد ام مـبردة هواء
ـاء فـهـو االخـر غائب بـسيـطـة حـتى ا
ـــشــهــد  وجــمــيـــعــهــا ال تــكــلف عن ا
ميـزانيـة الدائـرة ما يـتقـاضونه بـيوم
ـــراجــــعــــ حــــيث يــــتم واحــــد مـن ا
اســتـحــصــال رســوم عن تـصــديق كل

وثيقة قدرها  25الف دينار).
WLN  l «u

ــــراجـــعــــ من واكــــدوا ان (اغــــلب ا
موظفي الـدولة وبعـضهم يعـملون في
دوائر ومـواقع مهـمة وحـساسـة ولهم
شأن  ,لـكــنـهم يـقــدمـون  مــعـامالتـهم
بـشـكـل اصـولي كـسـائــر الـنـاس وهـو
امر ايجابي يواجـه بالسلب في اغلب
مــــؤســــســــات الــــدولــــة اخلــــدمــــيـــة)
واوضــــحــــوا ان (طـــلــــبـــات عــــدد من
ـــشـــمـــولـــ بـــقـــانـــون ـــوظـــفـــ ا ا
تـضـررين السـياسـيـ الذي فـتحت ا
دة 60 رئاسـة الوزراء الـتقـد علـيه 
يـــومــــاً فـــقـط بـــدءا من  12حـــزيـــران
اضي يهدد بحرمـانهم من استكمال ا
مـتـطــلـبـات الـتـقـد الــتي من بـيـنـهـا
وثـيــقـة الــتـخـرج من مــرحـلــة الـثـالث
ــتـــوسط لــلـــعــام الــدراسي / 2005 ا
خـــــــــارجي) 2006 الفــــتـــــ الى ان ,
ــــعــــني يــــرفض تــــزويـــد ــــوظف ا (ا
تـخرجـ في ذلك الـعام بـاي وثيـقة ا
او تــايـيــد يــثـبـت تـخــرجــهم او حـتى
دخولـهم لالمـتـحـان فـقط من دون ذكر
نـتـيــجـته بـذريـعــة وجـود حتـقـيق من
قـــبل وزارة الــتـــربــيــة بـــشــان وجــود
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وعالقـاتك الـعـامـة وغـيـرها مـن اركان
ـراجعون العيش االنـساني) وطالب ا
عنية وزير التربيـة وكالة واجلهـات ا
عاجلة موضوع منح الوثائق كون )
ـديـر الـعام ال مـانع لـديه  ,لكـن على ا
ــــوضـــوع مــــايــــبـــدو انـه ال يـــعــــلم 

 ÊU e « ‡ œ«bGÐ

حتت اشعة الـشمس الالهبـة والهواء
نبعث من القطع اخلارجية الساخن ا
الجهـزة الـتكـييف الـتي تـعمل لـتبـريد
غرف موظـفي مديريـة تربيـة الرصافة
الـــثــــانــــيــــة والســـيــــمــــا مـــا يــــخص
االمتـحـانـات والوثـائق والـشـهادات ,
ــراجـعـ يــومـيـاً يـتــجـمع عــشـرات ا
لطلب احلصول عـلى وثائق تخرجهم
ـديـريـة وعـلى مـا يـبـدو تعـمل  لـكن ا
ا يجري ببنايت احداهما ال تدري 
دير العام في االخرى  ففيما يوجه ا
بـــاجــراء الـالزم يــتم تـــســـويف االمــر
ـوظف اخملـتص وتـرفض او يـرفض ا
الـــتــنـــفــيـــذ او عـــلى االقل الـــرد عــلى
دير العام.بهذا الوصف عبر هامش ا
راجعون عن اسـتيائهم في احاديث ا

لـ (الزمان) امس. 
Ãd ð ozUŁË

ـبنى اخملـصص لـدائرة وقالـوا ان  (ا
ــعــنــيـة االمــتــحـانــات والــشــهـادات ا
بـاصدار وثـائق الـتـخـرج وتصـديـقـها
ــديــريـة يــفــتـقــر البــسط وسـائل في ا
راجـع وما يـزال  التعامل احترام ا
الـفـوقي يـهـيـمن عـلى سـلـوك عـدد من
وظف فيها على عكس سلوك مدير ا
االمــــتـــــحــــانــــات) ,واشــــاروا الى ان
ـــراجـــعـــات مــا تـــزال هـي االخــرى (ا
مـتـخلـفـة ومـهـيـنة جـدا عـبـر شـبـابيك
ضــيــقــة يــتــجـمــهــر حــولــهــا الــذكـور
واالنـــاث عــلـى حــد ســـواء بال ســـقف
يـــأويـــهم من حـــرارة الـــشــمـس الــتي
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نـصور ببـغداد حالـة من الهلع والرعب اثار حريـق كلية الـتراث اجلامـعة في منـطقة ا
في نفـوس الطلبـة الذي كانـوا مستـعدين الداء االمتحـان وتفاجـأوا بنقـلهم الى مراكز
اخـرى بـسـبب احلــادث الـذي وصـفه مـديــر عـام تـربـيـة الـكــرخ االولى فالح الـقـيـسي

تعمد. با
فيمـا تؤكد مـصادر بأن احلــــــــــادث
وقـع عــــــــلى اثــــــــر خـالفــــــــات بـــــــ
ـســتـثـمــرين حـيث وجــدت الـقـوات ا
االمــنــيــة حــراس الـكــلــيــة مــكــتـوفي
االيــــــدي فـــــجــــــر وقــــــوع احلـــــادث.
واسـتـهجـنت وزارة الـتـعـلـيم الـعالي
والبحث العـلمي االعتداء عـلى عميد
الـكــلـيـة من قــبل عـصـابــات وصـفـهـا
بـــاالجــرامـــيــة. وقـــال بــيـــان لــوزارة
التـربـيـة امس ان (مالكاتـهـا سارعت
دني في وبالتعاون مع فرق الدفاع ا
حـصـر الـنـيـران واطـفـائـهـا وتـهـيـئـة
ستلزمات ا فيهـا ا راكز البديـلة  ا
الـتي يـحـتــجـاهـا الـطـلـبـة في مـراكـز
اخرى الداء االمتحان الذي استهدف
ـراكــز االمـتـحـانـيـة داخل عـددا من ا

الكلية).
»öD « qI½

ـــديــــريـــة الفــــتــــا الى ان (عـــجـالت ا
سـارعت صـبـاحــاً بـنـقل الـطالب الى
ـراكـز البـديـلـة ألداء اإلمـتـحـان قبل ا
بدئهـا ضامـن الوقت كـامالً للطـلبة
ـمـتـحـنـ وبـذلك اجنـزت الـعـمـلـية ا
االمــتـحــانـيــة بـجـهــود اسـتــثـنــائـيـة
وبـوقت قـيـاسي). وافـاد مـصـدر بـان
حريق الكـليـة نشب في اربع وحدات
ـالـيـة واالداريــة والـتـسـجـيل وكـان ا
هــــائـال وتــــزامـن مع احـــــالـــــة احــــد
ـسـتـثـمــرين الى الـتـحـقـيق بـسـبب ا
شــبـــهــات فـــســاد. وانـــتــقـــد طــلـــبــة
الــســادس االعـــدادي احلــادثــة الــتي
عـادين وقــعت فــجـر اداء االمــتــحـان 
ذلك استـهدافـا للـطلـبة قـبل ان يكون
ستثـمرين. وقالوا في احاديث ب ا

لـ(الـــــزمـــــان) امس ان (مـــــســـــلـــــسل
احلرائـق في بلـد الـعجب الـعـجاب ال
تــنـتــهي وتـتــواصل بـشــكل مـســتـمـر
الستـهـداف مفـاصل حـيـوية واخـرها
حـريـق كـلـيــة الـتـراث الــذي اثـر عـلى
نـفــوسـنـا ونـقـلـنــا بـواسـطـة عـجالت
مـــخــــتـــلـــفــــة الى مــــكـــان اخـــر الداء
االمــتـــحــان) ,واشــاروا (كــان االولى
ــراكـز ــعــنـيــة تــأمــ ا بــاجلــهــات ا
االمتـحـانيـة لـلطـلبـة واال مـاذا يفـسر
حـدوث هـذا االمـر بــالـقـرب من مـركـز
امـني ومـحاط بـسـيـطـرات لـلـجيش).
واكـد مـدير عـام تـربـيـة الـكرخ االولى
فالح الــقــيـسـي ان احلـريـق مـتــعــمـد
وفـور وصـولـنـا الى مـنـطـقـة احلادث
ـوجودة بأن الفاعل اشارت القوات ا
قيد حراس الكلية . وقال القيسي في
تصريح متلفز (تلقينا اتصاال هاتفيا
فـجــر وقـوع احلـادث بــانـدالع حـريق
في الــــكـــلـــيــــة الـــتـي تـــضـم مـــراكـــز
امتحـانية لـطلبـة السادس االعدادي,
وفــور وصــولــنــا الى مــكــان احلـادث
دني والقـوات االمنية حيث الدفـاع ا
ـنـطقـة لـلـمـبـاشـرة بـأخـماد طـوقـوا ا
الـنـيـران ومــنـعـنـا من الـدخـول حـتى
ـا دفــعـنـا الى اســتـنـفـار الـصــبـاح 
اجلـهود وتـوفـيـر عجالت لـنـقل نـحو
الف و 100طـالـب الى مـراكــز اخـرى
من اصـل الــــفـــ و 400 واضـــــــاف
(نــــتــــخــــوف من تــــكــــرار احلــــادثــــة
واســــتــــهـــــداف مــــراكـــــز اخــــرى في
الـكـليـات).  من جـانـبه قـالت الـنـائـبة
السابقة شروق العبايجي ان مظاهر
الالدولــة واضــحــة بــســبب الــتــفــكك

الــتـحــقــيق ومــنع اصــدار الــوثـائق),
مـعـرب عن امـلـهم  (بـتـمـديـد االمـانة
الـعـامـة جملـلس الـوزراء مـدة الـتـقد
على الفـصل السـياسي لـضيق الوقت
وعدم التـمكن من اسـتكمـال متطـلبات
التقد السباب خارجة عن ارادتهم).

راجعون يصطفون على نوافذ غرف التربية c∫ ا «u½
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 -1-
قال الشاعر :

من عادة الناس لالصنام تعبدُها
من خِسةِ الناسِ ال مِنْ رفعةِ الصنمِ 

ـتـمـلقـ االنـتـهازيـ ولـكن فـيـهم الـكثـيـر من عـشّاق لـيس الـناس كـلـهم من ا
باد ..!! التقدم ولو على حساب الكرامة وا

-2-
انّ االنـسـان ال يُـولـد مُـسـتـكـبـراً طـاغـيـاً  بل يـولـد سـويّـاً ولـكـنه حـ يـعـتـلي
ُـذهل والصفات دح ا كـرسي احلكم أو منـصباً كبـيراً وتبـدأ (سمفونـيات) ا
الـعظيـمة التي تـنسب اليه صـباح مسـاء ينتـفخ ويرى نفـسه بغيـر الع التي

كان ينظر بها قبل ذلك ومن هنا تبدأ عملية االستبداد والطغيان...
-3-

قيل :
انّ جـلسـة رسمـية جملـلس الوزراء انـعقـدت وطرح فـيهـا موضـوع معيّـن فقال

الزعيم عبد الكر قاسم :
وضوع .. أعدّوا مشروع قانون يعالج ا

وهـنا انبرى له احد وزرائه - وكان يعّد نفسه من كبار الوطني التقدمي –
وخاطبه قائال :
سيادة الزعيم :
كالمك قانون 

وال حاجة بنا الى قانون آخر ..!!
وهكذا برزت فِكْرةُ (الزعيم األوحد) وتكرّست يوما بعد يوم..

-4- 
عروفة .. وجميع مَنْ أحاط (بقاسم) كان يعزف نفس ا

بل ويـعـتـمــد اظـهـار إخالصه واعـجـابه وذوبـانـه بـحب الـزعـيم أمـام الـنـاس 
لتصل أخبار ذلك الى الزعيم ويحصد هو الثمار ..!!

يقول أحد رجال التربية والتعليم في العهد القاسمي :
سـمـعتُ أحـد طالّب االبـتـدائـية  –وكـان من الـرمـادي- يـكـتب شـعـراً مـوزونا

مقفّى  فسرني ذلك ورغبت في تشجيعه  فقلت له :
اكتب لي في دفتر خاص ما نظمتَ من أشعار .

ـعارف يـومذاك ( اسـماعـيل العـارف ) واطلـعته ثم اخـذت الدفـتر الى وزيـر ا
ـوهوب فـاذا بي آراه يـعبس وتـبـدو علـيه آثار عـلى شعـرِ الـطالب الـصـغيـر ا

االنزعاج  
ا رأيت ..! واستغربت كثيراً 

فقال :
ــوهــوب أنْ يــكـون شــعــره مُـنْــصــبّـاً عــلى الــتــغـني كـان عــلى هــذا الــطـالب ا

(بالزعيم) وقد أفسدتُمْ طِباعَهُ ..!!
قلتُ :

انّ الطالب من الرمادي  وأنا من محافظة أخرى  
ولـكـني حـ اطـلـعتُ عـلى موهـبـته أردتُ أنْ يُـشـجّع لـكي يـنـمـو هـذا الـغصن

الواعد فجئتك بدفتر أشعاره ...
فـبـقي عـلى مـوقـفه غـاضـبـاً علـى الشـاعـر الـصـغـيـر وعـلى الـتـربـوي الـكـبـير

لتقصيرهما في حق الزعيم ..!!
ـقـبـور ابتـدأ أَمْـرَهُ بـأنْ كان أحـد أفـراد حـمـاية الـبـكـر ومثّل دور والـطـاغيـة ا

ناصب والدرجات الرفيعة  الفدائي اخمللص له وهكذا تسلّق واعتلى ا
ثم تَــحَــوَّلَ رفـــاقه واحملــيــطـــون به الى ( جــوقــة) ال حتـــسن اال عــزف أنــغــام
عـبقـريته حـتى لُقّب (بـالقـائد الـضرورة) واخـتصـر العـراق بذاته  واجـترح
ظالم ما دخل به التـاريخ جبّارا أخذ من الفـراعنة واجلبابرة من اجلـرائم وا
ـا ابـتــكـره من وسـائل طـرائــقـهم في إذالل االحـرار وزاد عــلـيـهم جــمـيـعــا 

االرهاب واالجرام ...
نــســـال الــله ســـبــحــانـه ان يــلـــحق به كلَّ مـن يــحن الى أيـــامه من احلـــمــقى
ـغفـل الذين هـانت علـيهم كـرامتُهم واسـتطـابوا الـذل في ظل ذلك العتل وا

الزنيم ..
ـتخـاذل كن ان يـصـدر من اجلـبنـاء وا انّ مـصانـعـة الطـغـاة هو أسـوأ مـا 
واالنـانـيـ الـذين ال يــهـمم االّ الـنـجـاة بـأنـفـســهم من جـبـروته واحلـفـاظ عـلى

مصاحلهم  وعلى الدين والشعب والوطن ألف حتية وسالم ...
تخاذلون ولكنَّ بطوالت لـقد سقط الصنم .. وسقط معه اجملرمون  وانهار ا
األحـرار من رجال العراق كُتبت بأحرف من نور  لتبقى مشاعل تنير الدرب

للناهض .
ـسالك احملـمـومـة لتـحـويل األقزام واحلـذر احلـذر من ا

الى أصنام 
ولــتـكن الــكـلــمــة الـصــادقـة احلــرّة هي الــزاد الى يـوم

عاد . ا

ركزي في العراق ثلة البنك ا الية فؤاد حس يوقع مع  lO∫  وزير ا uð

نظومة الكهربائية يارا سالم اتفاقية مشروع تطوير ا
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مليار سهم خالل النصف األول 2019
فــيــمــا بــلــغت اقــيــامــهــا تــلك األســهم
مـلــيــار ديــنـار). وأكــد أن (مــؤشـر152
تـداولة اقـفل في اخر أسعار األسـهم ا
جلسة في شـهر حزيران على 496.31
مرتـفعا نقـطه في جلـسة  30/6/2019
ـئـة عن اغالقه بنـسـبـة طـفـيـفة  0.8با
فـيـما في شـهـر كـانون الـثـاني  2019 
نفـذه خالل النصف بلغ عدد الـعقـود ا
األول من العام احلالي  82,942عقد).
ولفت إلى أن (السوق قدم مقترحا الى
ـالـيـة لـتـنـظـيم تـداول هـيـئـة األوراق ا
اسهم الشركـات التي تتـأخر في تقد
اإلفصـاح الـسنـوي من خالل تـبويـبـها
وتصـنيـفهـا كسـوق ثالث ووفق الـيات
مقـتـرحة تـقـتصـر الـتداول عـلى سـاعة
واحــدة فــقط وســيــتـم تــنــفــيــذه عــنــد
احلـصـول عـلى مــوافـقـة الـهــيـئـة عـلى
قـتـرح. وعـدم إيقـاف الـتـداول علـيـها ا

مستقبال).

الـــنــــصف األول مـن الـــعــــام اجلـــاري
مـؤشرا ارتـفـاعـا قـيـاسـا بـاخـر جـلـسة
لـشـهـر كـانـون الــثـاني من الـعـام ذاته.
ــديـر الـتــنـفــيـذي لــلـسـوق طه وقـال ا
احـمـد عـبـد الــسالم في بـيـان امس إن
(السـوق نـظم خالل الـنـصف األول من
الــعـــام اجلــاري  121جــلـــســة تــداول
الية ضمن التوقيتات التي باالوراق ا
نـظـمـتـهـا تـعـلـيـمـات وقـواعـد الـتـداول
االلكـتروني فـي سوق الـعراق لألوراق

الية).  ا
وب أن (الـتـداول اقـتـصـر علـى اسهم
شركة 20شركـة مسـاهمـة لوجود  75
مـتـوقـفـة عن الـتـداول بـقرار مـن هـيـئة
ــالــيـــة بــســبـب عــدم تــقــد األوراق ا

اإلفــصـــاح الـــســنـــوي او الـــفـــصــلي).
ــــدرجــــة وأوضح أن (عــــدد األســــهم ا
بــلــغت  12175مــلـــيــار ســـهم الســهم
درجة الـبالغة  103شركة الشركـات ا
ـتـداولة 237 فـيـما بـلـغ عـدد األسهـم ا

ــثـــنى  ذي قــار ومـــيــســـان. صــادق ا
ـركزي الـعـراقي عـلى ضـوابط الـبنـك ا
صارف. وقـال البنك اندماج واحتـاد ا
اناً بضرورة تطوير في بيان امس (ا
وحتـــســــ اخلـــدمــــات في الــــقـــطـــاع
صـرفي صـادق مـجـلس إدارة الـبنك ا
ركزي الـعراقي على ضـوابط اندماج ا
رقم 90 ـصـارف في قـراره ا واحتاد ا
لـســنـة  2019واضـاف ان (الــضـوابط
شمـلت متـطـلبـات االندمـاج أو االحتاد
صـارف الراغبـة بذلك فضالً عن ب ا
صارف زايا التي سـتحصل علـيها ا ا
ـتــحــدة وصـالحــيـات ــنــدمــجــة أو ا ا
ــركــزي في تــلك الــعـمــلــيـات الـبــنك ا
وباإلمكان االطالع عـلى هذه الضوابط
ـــوقع االلـــكــتـــروني من خالل زيـــارة ا

للبنك).
وسـجل مـؤشـر سوق الـعـراق لألوراق
الـيـة تـداول اسهـم وصلت اقـيـامـها ا
الى  152مـــلـــيـــار ديـــنـــار وذلك خالل

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تطبيقـاً للبرنامج احلـكومي في تعزيز
العالقـة ب العـراق واجملتـمع الدولي
ــنــظــمـات واالســتـفــادة من خــبــرات ا
الــدولــيــة وقع نـــائب رئــيس الــوزراء
الية فؤاد للشؤون االقتصادية وزير ا
ـثـلــة الـبــنك الـدولي في حـسـ مـع 
الـعـراق يـارا سـالم اتــفـاقـيـة مـشـروع
نـظـومة يهـدف الى تـطـوير وتـعـزيـز ا
الكهـربائيـة في احملافـظات اجلنـوبية.
وقـال بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
شـروع سـيسـهم في زيـادة امدادات (ا
الـكـهــربـاء وانـتــظـامـهــا  أضـافـة الى
إعادة بناء وتـأهيل شبكـة خطوط نقل
الـطـاقـة وتــوزيـعـهـا وتــركـيب خـطـوط
جـديــدة ومــحــطـات فــرعــيـة وأنــظــمـة
مـعـلـومـات تـعـزز زيـادة قـدرة الـشـبـكة

.( واطن في إيصال الكهرباء الى ا
ــشـروع ســيـخـدم 2,5 يـذكــر ان هـذا ا
مليون مواطن في محـافظات البصرة

الـــســـيــــاسي واحملـــاصــــصـــة الـــتي
تعـيشـها الـبالد منـذ سنـوات. وقالت
الـعـبـايـجي في تـصـريح ان (الـعـراق
وصـل الى اجملـــهــــول وان مـــظـــاهـــر
الالدولة واضحة نتيجة التحاصص
والــتـفـكك الــسـيــاسي الـذي تــشـهـده
الـــبالد مـــنـــذ ســــنـــوات). عـــلى حـــد
تعـبيـرها  ,ودعت الى (اعادة الـنـظر
ــفــاهــيم بــكــثــيــر من الــقـــضــايــا وا

والسيما بعد وصول البالد الى  قاع
الـــهــاويـــة). في غــضـــون ذلك اعــرب
وزيـــر الــتـــعــلــيـم الــعــالـي والــبــحث
العلمي قصي السـهيل عن إستنكاره
وإســتــهــجـانـه لإلعــتـداء اآلثـم الـذي
طال عـميـد كـليـة التـراث كاظم احـمد
جـــواد والـــذي نــــفـــذته عــــصـــابـــات
وصفها بـاالجرامية. و حـذر السهيل
(هــذه الــعـصــابــات االجــرامــيـة ومن

سـاس بأي مفصل يقف وراءها من ا
ــؤسـســة الـتـعــلـيــمـيـة من مــفـاصل ا

ية وأعضائها). واالكاد
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مـــشــــدداً عـــلى أنه (لـن يـــتـــوانى عن
إتــخــاذ أقـصـى االجـراءات لــلــحــفـاظ
ؤسسة التعليمية ومنتسبيها على ا
وحتــقـيق الـســلم االهـلي لــلـمــجـتـمع
ي بــرمــته) ووجه الــســهــيل االكــاد

(بفـتح حتـقيق عـاجل وتـفصـيلي في
هــذا االعــتــداء االجــرامي وحــتــمــيـة
الـكـشف بـأســرع وقت عن مالبـسـاته
ومـا رافـقه من إحلـاق اضـرار بـكـلـية
الـتـراث اجلــامـعـة) وتـابع انه (عـلى
تـواصل مسـتـمـر مع وزير الـداخـلـية
بــهـــذا الــشـــأن بـــغــيـــة الــكـــشف عن
ـة النكـراء ومن يقف خلـفيـات اجلر

وراءها).

دني تكافح حريق كلية التراث ×W∫ فرق الدفاع ا UJ
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نعم انها الكلمة السحرية والطريق االسهل للنجاح
ــسـدد وزعـيــمـكم األوحـد ــؤيـد وشـيــخـكم ا اذهـبــوا إلى سـيـدكـم الـقـرشي ا
ظلمة لتقولوا نحن فاشلون اوصوا جميع معارفكم أن يهمسوا في الغرف ا
وقع وحـاول أن ترسم على نـعم هو (خوش ولـد) لكنه فـاشل في ادارة هذا ا
وجـهك مالمح الطاووس وانت تـتملق اسـيادك فهم يـحبون ويـرغبون في رؤية
ـتملق الفاشلـ في أبهى حلة فكلمـا كنت ذا مستوى ارفع زادت مقاييس ا
ـقامـات السـنيـة عرب اقـيال وأبـناء إشـباع الـنرجـسيـة في النـفوس الـعلـية وا
أفـعال على أقوال واوصـيكم ح تنـجح اخللطـة وتمكنـتم من تلقف مقـاليدها
فـعليكم واحلـماقة فهي مـفتاح رضى اهل السـراقة وهي مفتـاح البقاء وبدون
اسـتقواء وان حـاولتم إظهار احلـصافة فـليكن بـصنعـة لطافـة فالقـائمون على
األمـر ال يـحـبــون الـسـحـر اال من أوالدهم وأنـتم لـســتم مـنـهم فـكل من حـاول
ا عجلوا رعى ور اخلـدمة بايصال اللقمة إلى أفـواه اجلوعى تاه في اتون ا
في أزالـة ملكه قـبل أن يحـ وقته ومنـعوا تسـنمه اي سنـامة في تلك األرض
الـعجـامة واشـاعوا بـ الـعامـة انه ناكس الـطرف خـاسـر الصـفقـة ليـهمـسوا
بـيـنهم أن هـذا لـيس من ابـنائـنـا اخملـلصـ الـذين تـعـفروا بـالـطـ وتمـسـكوا
ناصب الـوهمية كـيف بدت جلية ـسلم انـظروا إلى ا بـالدين في غير بالد ا
انـها لـعبة الـصبـيان وشـاهدوا كيـف يفوز بـها من شـاع عنه من الـفلـتان وما
قـلت ليس من البهتـان وتابعوا أخـبارهم ففي اول جناح لهم سـيقصونهم عن
الـسـدة السـيـاسـيـة ويـعـاقبـوهم كـيف يـطـرفـون نـحـو فقـيـر بـاغـنـائه او تـشيح
اعـينـهم عن عـريان لـسـتره وكـيف يـتعـاملـون بال مـحاصـصـاتيـة وال يـعمـقون
الـطائـفـيـة وال يقـضـمون احلق بـانـيـاب البـاطل بل كـيف تـمتـد أيـديكم بـاخلـير
نـصيحـتي ارفقوا بـالضعـفاء وسحـقا ألصحـاب النيـافة وتبـا لصنـعة اللـطافة
لـقد أتفـقنـا على التـعامل باحلـصافـة فال حلم وال حلـيم بعـد اليوم وان كـتبتم
اسـماءنا على معلقاتكم السبع السود وحمتم حولنا بزعاف الرقطاء نعم حقا
نـحن فاشـلـون ليـتـمرجح احلـمـقى عـلى اكتـافـنا طـول هـذا السـنـ منـذ ثورة
الـعشـرين وقبـلها نـهضت األ بـخمس وقـتنـا ومالـنا ونـحن ال زلنا نـقبع في
ظالم دامس نـيام على صـوت هامس أن اسكت يـا عبدنـا اجلالس ان احبس
احـرفك احلـرة وابــلع كـلـمـاتك اجملـتـرة انـا فــاشل انـا فـاشل كـرروهـا طـويال
ولـكن ال تـدعـوهـا تـسـبر إلـى النـفـوس او تـشـوب اجلـوهـر وال تـفـجـروا بدائع
األدب وتـكشـروا عن انـيـاب االلبـاب وتسـفـروا عن مكـامن الـدر العـجـاب لكل

من حل بكم ولو الفتموه اال من حذر فقد بشر ومن بصر فما قصر 


