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وحدة األجناس
في رحم التراب
حيدر حسين سويري

ّ
األش���ياء(..كل األشياء)،
لكي تولد
فال ب َّ
ُ���د من وج���ود الج���زء األول
يحتاج الى
(الجني���ن) ،وهذا الجنين
ُ
ظروف
وزم���ان مُعيّنين تحت
مكان
ٍ
ٍ
ٍ
مناسبة ،ليتكون في مرحلته األولى
ُ
ويعرف
حت���ى خروجه الى الن���ور،
ذل���ك المكان ال���ذي يُهيّ���أ المولود
للخروج ال���ى عالم النور بـ(الرحم)
.هكذا هي كل األشياء في تكوينها،
رحم
قبل أن تصبح جنيناً،
ُ
تحتاج الى ٍ
وسائل منوي ،قادر على
فيه بيضة،
ٍ
اإلخصاب ،لتبدأ نش���أتها األولى في
هذا العالم الفسيح ،فاألفكار ً
مثال في
ُ
ٌ
بيوض ،تعيش
بداياته���ا ،ما هي إال
نش���أتها األولى في العقل ،حتى إذا
تالقحت مع من يستطيع إخصابها،
أكتملت ف���ي صورته���ا األولى ،ث ّم
تخرج ال���ى النور ،ولع���ل والدتها
ُ
يسيرة أحياناً ،عسيرة أحياناً أُخرى،
فالعقول تختلف كم���ا األرحام ،فإذا
كانت األش���ياء مفيدة ،جلبت الثناء
له���ا ولرحمها ،وإن كانت س���يئة،
وتبرأ منها رحمُها،
جلبت العار لهاّ ،
عرف فس���ادها على أرض
بعد أن ِ
الواق���ع ،وهو قاد ٌر عل���ى القضاء
عليها ،ووالدة غيرها كما جاء بها..
ٌ
صورة
من ذلك ظه���ر الموت ،وهو
ُقر
من صور الع���ودة الى الرحم ،وي ّ
الدين وعلم���اء الطبيعةّ ،
بأن الرحم
األول ل���كل الكائنات الموجودة على
األرض ،هو األرض نفسها ،فبيضتها
التراب ،والذي أختلط بالسائل الذي
ُ
خل���ق الزيجة األولى،
ت ّم من خالله
صرح بذلك القرآن
وهو الماء ،كما ّ
يس���ى ِعن َد ِهّ
الكري���م(إ َّن م َ
َث َ
الل
���ل ِع َ
ِ
َ
���ل آ َد َم َخلَ َ
ِم َق َ
ُ
ُ
ال
���ر
ت
ِن
م
ه
ق
َ
اب ث َّ
َكمَث ِ
ٍ
لَ ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون [آل عمران ،)]59 :
وكذلك(و َجع ْ
َل َنا م َ
���ي ٍء
َ
ِن ْالمَاء ُك َّل َش ْ
ُ
َح ٍّي أَ َفلاَ ي ْ
ُؤمِن َ
ون [األنبياء ،)]30 :
وطابقت ُه نظرية(النشوء واإلرتقاء)
لداروين في ذلك ،إذاً
ُ
فنحن في أصل
وجدنا من
العالم،
وجودنا في ه���ذا
ِ
رحم واحد ،وال فضل ألح ٍد منا على
آخ���ر ،وإنما الفضل يك���ون بالعمل
ومقدار فائدته ،فاألش���ياء إذاً ُتق ّدُر
قيمتها بما تق ّدمُه من فائدة ..فلماذا

يظهر بيننا من ي ّدعي ّ
إنُه شعب اهلل
المختار؟!ولم���اذا يظه���ر بيننا من
ي ّدعي ّ
إنُه الحق وال حق سواه؟!
ولماذا نسير نحو الطبقية المفرطة
دائماً؟ بالرغ���م من إطالق كثير من
الشعارات ،التي تنادي بإلغائها؟!
لماذا يقتل اإلنس���ان أخيه اإلنس���ان
ويمنع ُه الحياة؟!
ه���ل هناك ش���ئ يس���تحق أن نقتل
اآلخرين من أجله؟
لماذا التعنص���ر والتخندق؟! أليس
ه���ذا هو م���رض األغت���راب الذي
أش���ار إليه علم النفس؟!متى سيعي
مجتمعنا اإلنس���اني أنه مريض؟نعم
إنن���ا مرضى ش���عارات فارغة ,لن
تدخ���ل معنا حي���ن عودتنا الى رحم
أُمن���ا مرة أخ���رى ,عندما نموت !!
بقي ش���ئ..عندما نعي من أين جئنا
وإل���ى أين نذهب ،حينها س���ينتهي
الظلم الب ّتة.

يتهال���ك ويتس���ابق اإلعالمي���ون
والك ّت���اب الع���رب الغارقي���ن
بثقاف���ة اإلس�ل�امويين ـ التنويمية
المغناطيسية واالسقاطية المرتدة
عل���ى ال���ذات ،والمعتمدين على
الدعم المادي والمالي الس���عودي
والقط���ري ف���ي إدان���ة التدخ���ل
الروس���ي في س���وريا والعراق,
ُ
يس���تهدف ض���رب معاقل
والذي
اإلرهاب الدولي بش���تى صنوفه،
وداعش في مق ّدمته ,والتي سبت
النس���اء وقطعت الرقاب وأحتلت
االرض وأباح���ت المحرم���ات،
وه���ؤالء الصحفيي���ن المنتفعين
من فت���ات موائد الم���ال الخليجي
الح���رام والذي���ن يعي���دون إنتاج
«فوبي���ا روس���يا « سيحاس���بهم
التاريح عل���ى قدر إمتالء جيوبهم
من المال الوسخ والسحت الحرام
ّ
!!إن من ي���رى في قطر والمملكة
العربية السعودية ،وغيرها  ،بأن
تك���ون إطار ُه المرجع���ي وخلفيته
يقوي بها قلم���ه في الكتابة
الت���ي ّ
إش���باع
حالة
ّاء
ر
ج���
والتحلي���ل،
ٍ
ُ
س���تبصق الحي���اة بوجهه
مؤقتة,
يجب أن تكون
وتريه أيّة
دروسُ ،
ٍ
مص���دراً للخبرة والتعل���م المفيد,
وإن المال الحرام ٌ
زائل تأثيره وإن
طال أمد االستفادة منه !!! النظام
السوري أحد االس���باب الرئيسية
في تآكل سوريا ،وتفكك مجتمعها
وبنيته���ا التحتي���ة االقتصادي���ة
واالجتماعية ,وهو نظا ٌم سيزول،
وال يمكن أن يكون جزءاً من الحل

عل���ى المدى البعي���د الذي يرضي
طموحات الش���عب السوري الذي
ق ّدم تضحيات جسيمة على طريق
الحرية والديمقراطية والس�ل�ام,
وأن اس���تدراك الحلول التي تنقذ
الش���عب الس���وري م���ن قبض���ة
الدكتاتورية والبدائل اإلس�ل�اموية
يكمن ً
والتكفيري���ة ـ اإلرهابية ُ
أوال
ف���ي محاربة اإلره���اب وتجمعاته
على األراضي السورية المحتلة،
وتفوي���ت الفرص���ة علي���ه أن
يكون ه���و البدي���ل الوحيد وبديل
األم���ر الواقع ,وإس���قاط التحالف
القط���ري الس���عودي التركي في
أرض المعرك���ة !!! أمري���كا التي
ُ
يس���كت عنها الك ّت���اب المنتفعين
ُ
ً
بدي�ل�ا صالحاً غير
تمتل���ك
اآلن ال
النم���وذج العراق���ي ال���ذي دقت
أساس���ه الكونكريتي في األراضي
ويدفع العراقي ومايزال
العراقية،
ُ
ً
ثمنه ,نزيفاً
متواصال من اإلرهاب
والدم���اء واس���تنزاف الم���وارد
واألموال ،وخلق نظام فاس���د لن
نرى أفق���اً قريباً لنهايته !! أمريكا
م���ا ت���زال أمبريالي���ة بمضمونها
الكوني وطموحاتها ,وهي تس���عى
للسيطرة على الثروات واألسواق
العالمية ،وفرض البدائل الهش���ة
ف���ي مناطق الص���راع ،كي تكون
هي القوة األعظ���م والمتحكم في
اتجاهات مستقبل تلك البلدان ,عبر
أس���واق
إخضاعها وتحويلها الى
ٍ
تستجيب لمطالب األقتصاد
عالمية،
ُ
االمريكي ومصالحه العليا !!! إمّا

ُس���ئل تشرش���ل مرّة عن رأيه
بالش���عوب ،فق���ال« :إذا م���ات
األنكلي���ز تموت السياس���ة ،وإذا
مات الروس يموت السالم ،وإذا
مات األميركان يموت الغنى ،وإذا
مات الطليان يموت اإليمان،وإذا
مات الفرنس���يون يموت الذوق،
وإذا مات االلم���ان تموت القوة،
وإذا مات العرب تموت الخيانة».
بع���د أن أعل���ن حي���در العبادي
ترحيب��� ُه بالتدخل الروس���ي ض ّد
تنظي���م داعش اإلرهاب���ي داخل
العراق، ،أبدت ع��� ّدة ُكتل نيابية
ً
ترحيب���اً
مماثال ،بينم���ا تحفظت
أخ���رى دون معارضة واضحة،
و م���ن جانبه���ا أعلن���ت وزارة
الخارجية األميركية ،إن الدعوات
التي يطلقها مسؤولون عراقيون
بشأن توسيع روس���يا عملياتها
ض��� ّد تنظي���م الدولة اإلس�ل�امية
داع���ش ،لتش���مل الع���راق ،ال
ُ
تمث���ل الحكومة العراقي���ة ،وأ ّكد
المتح���دث مواصل���ة واش���نطن
دع���م العراق لمحارب���ة داعش،
مُشيداً بالجهود التي بذلتها بغداد
لدعم التحالف الدولي ،وتش���كيل
حكومة ش���املة ،وقال المتحدث

على الرغم من أنني أحمد اهلل بكرة
وعش���ية على تخليص���ي وعتقي
م���ن مهن���ة التدري���س ،إال أنني
أق���ر بأنها كانت المهن���ة الوحيدة
التي منحتن���ي الرضا عن النفس،
فالتعامل مع بش���ر ممتع ،وخاصة
إذا كان أولئك البشر يصغون إليك
في أدب واحترام ،ويهرعون إليك
كلما استعصى عليهم أمر دراسي
أو خاص ،والعم���ل اإلعالمي في
العالم العربي عكس كل ذلك؛ فأنت
تخاطب بشراً يعرفون أنك مستهبل
ومناف���ق وجب���ان ،وكاذب الكاتب
الصحف���ي الذي يزع���م أنه يكتب
على الدوام ما يرضي ضميره (ما
لم يكن ضميره مس���تتراً وجوباً أو
للتعذر!!).كانت أول تجربة لي في
التدريس بعد أن قررت هجر كلية
القان���ون إلى اآلداب ،وكانت هناك
فترة انتقالية ،فق���ررت أن أمألها
بالعم���ل ،وخاصة أن والدي ،الذي

يعتب���ر ُه الروس ج���زءاً من الحل
ف���ي إطار الحوار الش���امل الحقاً،
إلحالل الس�ل�ام في سوريا ,ولكن
أمريكا تعنيها أن تخس���ر روس���يا
الحرب ض ّد اإلره���اب ،لكي تؤكد
ُ
الممكنة فقط !!!
إن بدائلها ه���ي
وال نخفي على القارئ إن روس���يا
لها مصالحها ف���ي المنطقة ,وإن
االحتالل االمريك���ي للعراق أض ّر
كثي���راً بمصالحه���ا ,وإن الروس
الي���وم يتحدون من منطلق عرض
إمكانياتهم التقني���ة وااللكترونية
المتطورة ,وأستراتيجيتهم لمحاربة
اإلرهاب ،وف���رض أجندة التحول
الس���لمي ،ص���وب الديموقراطية
والتغي���ر  ،بعيداً ع���ن « الفوضى
الخالقة « التي لم تخلق شيئاً خالقاً
!!! ال���روس اليوم أعلنوا تحديهم
ل���ـ االمري���كان في القض���اء على
اإلرهاب بأش���هر ولي���س بثالثين
عامًّا ،مقترنة باس���تنزاف الموارد
والثروات الطبيعية ,ولنرى نتائج
ذلك عل���ى أرض المعارك ,وعلى
الك ّت���اب واإلعالميين العرب الذين
يتكتمون لم���ا فعلت��� ُه أمريكا من
رب
خراب ،اس���تجابة لم���زاج « ّ
ٍ
نعمتهم « من الع���رب الخليجيين
..القطريين والسعوديين وغيرهم،
أن ال يقف���وا موقفاً معادياً للموقف
الروس���ي ،وهو ينج��� ُز جزءاً من
طموحات شعوبنا في القضاء على
اإلره���اب ,وعلين���ا أن نختار من
البدائ���ل ما هو ّ
أقل تكلفة في المال
وإختصاراً للزمن !!!

محمد الرديني

ماجد فاضل

الساحة الس���ورية ،لجهة الدعم
وبصمت،
والتشويش المكشوف،
ٍ
قب���ل الدخول بمرحل���ة االنكفاء،
لتج���اوز مرحل���ة االنتخاب���ات
الرئاس���ية الت���ي تحج���م العمل
السياس���ي الخارجي في أولويات
فق���ط،تصريحات الناطق بأس���م
الق���وات الدولي���ة الت���ي تقودها
أمريكا لمواجه���ة تنظيم داعش،
ُتدخ���ل قارئها ف���ي غيبوبة من
الضح���ك  ،ليبدو كمه���رج على
مس���رح يدلي بكلم���ات يعلم هو
ٍ

ƾƇƺƈųŽËŹŶƯƼƫœŠūŚŰŝŽËŹŶƯ
كان يعتبر التعليم الجامعي مضيعة
للوقت ومفس���دة لألخالق ،ما كان
ليس���كت عل���ى تضييع���ي بضعة
أش���هر صائعاً ،وتم تعييني مدرساً
في مدرسة متوس���طة (إعدادية)
جدي���دة ،وكانت أس���رة التدريس
تتك���ون مني ومن الس���يد الناظر
–أي المدير– وأثناء قيامنا بتوزيع
جدول الحصص بيننا ،أدركت أنه
يريد من���ي تدري���س الرياضيات،
فقلت له بال تردد :هذه استقالتي،
ألنني ل���م أكن أع���رف وقتها من
جدول الضرب إال جدول عش���رة،
ففاجأن���ي الرجل بقول���ه إنه أيضاً
س���يقدم اس���تقالته ألنه ال يعرف
حتى ج���دول عش���رة.وهكذا تعيّن
عل���ي أن أنقذ وظيفت���ي ووظيفة
الناظر ومستقبل عشرات الصبية،
ً
حامال كتاب
وخرجت من مكتب���ه
مق���رر الرياضي���ات للصف األول
ومعه مرش���د المدرس ،واعتكفت

روس���يا فلم تكن اليوم شيوعية،
لكي ترعب العرب بـ بعبع االلحاد
والكف���ر ,ولكي يج���د الرجعيون
الع���رب مب���رراً لل���زج بطاقاتهم
اإلرهابية لمحاربة الشيوعية ,كما
كان النم���وذج االفغاني ومن خالل
تحالف أمريكا مع القاعدة الدولية,
ذل���ك التحال���ف الذي لم ينس���اه
أي م���ن ذوي ال���ذكاء المتواضع,
ٌّ
فروس���يا اليوم ليبرالية إنسانية,
وق���د أطلقت العن���ان لجمهوريات
االتحاد السوفيتي السابق ،صوب
االس���تقالل ،وأخالء سبيلها كيفما

اتفق ,وإن ما تبقى لروسيا اليوم،
هو الدفاع عن نفسها من اإلرهاب
العالمي ،والذي أكتوت به لسنوات
بع���د زوال االتح���اد الس���وفيتي
الس���ابق !!! أمريكا يدفع لها عن
كل صاروخ وطلعة جوية لمحاربة
داعش في العراق وس���وريا مئات
الماليي���ن من ال���دوالرات ,وهي
تق���ر ُر س���تراتيجيتها العس���كرية
بنفس���ها بعيداً عن سماع من هو
متضرر من اإلره���اب ً
فعال ,وهي
تقر ُر ش���روط الحلول في أراضي
المعرك���ة ،اس���تناداً لمصالحله���ا

ومصال���ح حلفائه���ا الخليجيي���ن
وغيرهم ،وه���ي التي فرضت في
الع���راق نظام���اً طائفياً سياس���ياً
ومحاصصاتياً ،ال جدوى من بقائه
اليوم ,وهي غداً
ُ
س���تفرض نفس
النظام في سوريا ,لكي تسرق ثورة
الشعب السوري وتضحياته ..تلك
هي الرأسمالية الليبرالية الوحشية
!!! إمّا روسيا فألى اليوم لم تدخل
في حسابات الفواتير على النسق
يدف���ع لها ثمن
االمريك���ي وم���ن
ُ
هجوماتها على اإلرهاب ؟؟ ولديها
قناع���ات سياس���ية ,إن إضع���اف
اإلره���اب وتدميره ف���ي األراضي
الس���ورية ً
أوال والعراقية ،سيمه ُد
لظ���روف أفض���ل ،إليج���اد حلول
ٍ
سياسية إنتقالية ,قوامها هو عدم
السماح لإلس�ل�امويين السياسيين
بس���رقة الس���لطة السياسية ..من
خالل االس���تفادة من صدمة شعب
ثم���ن من
يري���د الخ�ل�اص ب���أي
ٍ
الدكتاتوري���ة ،بالتأكي���د إن ه���ذه
الخيارات ُ
تبغضها السعودية وقطر
وتركيا وغيرها من اإلسالمويين,
ً
أص�ل�ا على
والمبني���ة مواقفه���ا
االستفادة الس���ريعة من انفعاالت
الش���عوب لفرض خي���ارات األمر
الواقع ,كما ج���رى لنكبات الربيع
ُ
تعرقل أي جه ٍد
العربي !!! أمريكا
روس���ي لمحاربة اإلره���اب عبر
ع���دم تزويد روس���يا بالمعلومات
اللوجستية الضرورية عن تموضع
مختل���ف الفصائل المس���لّحة ,بما
فيها الجيش السوري الحر ،والذي

عامر صالح

رسالة سرية
جدًا الى  -الشبوط -
ّ

śźƘƫřƹƪƃźƄţƹƲǀţƺŝ
بأس���م مكتب رئيس ال���وزراء،
إن التعاون بين بغداد وموس���كو
ملفي تس���ليح
يقتص ُر حالياً على ّ
الجيش ،واإلس���راع في تش���كيل
مكتب للتعاون االستخباري ،يض ُم
ً
كال من العراق وروس���يا وإيران
وس���ورية ،وأ ّكد الناطق بأس���م
الكرملين  -دميتري بيسكوف ،إن
طلب رسمي
موسكو لم تتلق أي ٍ
ّ
جوية
من بغداد،
لش���ن غ���ارات ّ
روس���ية ض ّد تنظي���م داعش في
العراق.إن الغي���ظ األميركي من
التعاون الروس���ي للقضاء على
الممولة
أح���د أذرعها ،الوكيل���ة
ّ
تخلع رداء
والمؤدلجة ،جعله���ا
ُ
التهور والعش���وائية والالمباالة
والتخب���ط والضي���اع ،لتلبس��� ُه
ُ
تنس���ق
للغارات الروس���ية التي
ضرباتها مع الجيش الس���وري ،
لتكمل الهزلية األميركية المشهد
بكل إحاطات���ه ،بينم���ا هي تعي
تماماً عين الحقيقة ،بأن خياراتها
ف���ي س���ورية والع���راق ،باتت
تتلخص في  :إمّا
محدودة ،وهي
ُ
القبول والتسليم بالدور الروسي
والتعاون معه لحفظ ماء وجهها،
وإمّ���ا االنس���حاب التدريجي من
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في البيت نحو أس���بوع مع الدرس
األول ولك���ن «مفي���ش فايدة» لم
أفه���م منه ش���يئاً؛ فاضطررت إلى
االس���تعانة بم���درس خصوصي،
ً
زمي�ل�ا لي ف���ي الجامعةَ ،ق ِب َل
كان
تدريس���ي المنهج مقاب���ل أن أدفع
ل���ه كلف���ة المواصالت وأش���تري
ل���ه يومياً سندويتش���اً من الفول،
وبدأت أدرس التالميذ الرياضيات
عل���ى اس���تحياء ،ولك���ن بع���ض
التالميذ النجباء كانوا يحرجونني
بالحديث عن طرق أسهل وأفضل
لحل المس���ائل الرياضية ،فأصيح
ف���ي الواحد فيهم :اس���كت يا قليل
األدب ،ي���ا ش���يوعي ..ه���ل تفهم
المقرر أفضل م���ن الحكومة التي
وضعته؟وإيثاراً للس�ل�امة ،وخوفاً
على مستقبل الصغار من الضياع،
اس���تأجرت مدرس رياضيات من
الباط���ن ،وكنت أدف���ع له قيمة كل
حصة من جيبي الخاص ،فقد كان

والجمهور أنه���ا تمثيلية ال أكثر
ٌ
ٌ
كاذبة ،هدفها
اس���تطاالت
 ،وأنها
التش���ويش ،.فهو يخ���رج علينا
بأرق���ام مضحكة بع���د عام على
ٍ
التحال���ف األميرك���ي ،ومن دون
خجل ،يتباه���ى ويتبخت���ر ،بأن
ضربات ب�ل�اده وحلفائ���ه أردت
كإنجاز
 70قيادي���اً من داع���ش،
ٍ
نوع���ي !! مانج���ز ُم ب���ه ّإنُه لم
يصب التنظي���م اإلرهابي داعش
بالرهاب ..م���ن ضربات تحالف
واش���نطن ،بل تم���دد تحت أعين

طائرات ال���ـ إف  22األميركية،
والحقيق���ة ه���ي إن اإلرهابيين
قد ف ّر ع���د ٌد كبير منهم خوفاً من
عاصفة الس���وخوي في س���وريا
التي ال تدغدغه���م  ،فيما اكتفت
مواق���ف بعض ال���دول العربية،
خصوصاً الخليجي���ة منها باتخاذ
مواقف سياس���ية منددة بالتدخل
ٍ
العسكري الروس���ي في سوريا،
وعلى ذلك نتذكر قول تشرش���ل
بحق العرب !! ُ
ّ
حيث افادت نتائج
ُ
التحقي���ق ال���ذي أجرته ش���ركة
تويوت���ا اليابانية ح���ول مصادر
تزوي ِد جماع���ة داعش اإلرهابية
ب���اآلالف من س���ياراتها ،وأ ّكدت
دول عربية اش���ترتها،
إن أربع ٍ
وس���لّمتها للجماع���ة اإلرهابية،
إن الدع���م الس���عودي والقطري
واالماراتي لجماعة داعش بدأت
ُ
تتكش���ف خيوطه ،س���يّما مع بدأ
الغارات الروس���ية عل���ى مواقع
الجماعة في س���وريا ،وذلك بعد
أن س���لّم الجيش الروسي شركة
السيارات اليابانية تويوتا ،صوراً
لعشرات السيارات التي صادرها
الجيش الس���وري ف���ي معاركه
على األرض ..جميعها كانت مع

جعفر عباس

لئيماً ومن الن���وع الذي ال يتحرج
ف���ي الصياح في فناء المدرس���ة:
هات الفل���وس يا أس���تاذ وال!!..
وسمع زمالئي في الجامعة بحالي
فتط���وع نفر كبي���ر منهم لتدريس
الرياضيات ومختلف المواد ،مقابل
سندويتش���ات الفول أو الس���جائر
المحلي���ة التي اتض���ح أن دخانها
يسبب الرمد والعقم ،وانصلح حال
المدرسة وارتبطنا بها أنا وأولئك
الزم�ل�اء س���نوات طويلة ،ندرس
فيها تطوعاً أو مقابل تلك الحوافز
البائسة!وعندما حان موعد جلوس
تالمي���ذ أول دفعة منه���ا المتحان
الدخ���ول إلى الم���دارس الثانوية،
رابطنا في المدرسة نهاراً وعصراً
نراجع الدروس مع التالميذ وننظم
حصص التقوية ،حتى جاء ترتيب
المدرس���ة األولى عل���ى مدارس
المنطق���ة ،وكان ذل���ك م���ن دون
حوافز ،ولم أجن ش���يئاً من تعبي

معهم طوال تلك السنوات إال عندما
عدت من أبوظبي إل���ى الخرطوم
ذات عام ،وكان���ت حكومة نميري
وقته���ا ق���د قضت عل���ى األخضر
واليابس ،وتف���رض جمارك حتى
عل���ى النظ���ارات الطبي���ة ،وكنت
أحمل مع���ي أجه���زة إلكترونية،
وقد أع���ددت له���ا ما اس���تطعت
م���ن دوالرات ،ولك���ن موظفاً في
الجمارك رفض فتح حقائبي ،فلما
نظرت إليه مندهش���اً ق���ال لي :أنا
تلميذك فالن ،ثم س���ألني :في أي
مدرس���ة أنت اآلن؟ فقلت له :تاب
علي بقرار من رئيسك الملهم
اهلل ّ
المهيب جعفر نميري ،وهو القرار
الصائ���ب الوحيد الذي صدر عنه،
فصاح :روح ،اهلل يخليك يا أستاذ
ما تودينا في داهية!

داع���ش ،مصد ٌر مطل���ع ،أ ّكد إن
الحكومتين السورية والروسية،
قد تسلمتا من شركة تويوتا تقريراً
أوليًا بشأن صور السيارات التي
ّ
تس���لمتها الشركة من المخابرات
العس���كرية الروسية ،وكان أبرز
ما جاء فيه ،إن اثنين وعش���رين
ألفاً وخمسمائة سيارة ،اشترتها
شركة استيراد سعودية الجنسية،
فيما اش���ترت قطر اثنين وثالثين
ألف س���يارة ،واشترت االمارات
احد عشر ألفاً وستمائة وخمسين
سيارة ،واستورد الجيش االردني
اربعة اآلف وخمس���مائة سيارة،
باعتماد ائتمان���ي من ع ّدة بنوك
سعودية الجنسية ،وجميعها اآلن
ُ
ويبلغ عدد
مع جماعة داع���ش،
السيارات التي تملكها داعش من
نوع تويوتا ،أكثر من ستين ألفاً،
والسيارات جميعها دفع رباعي،
وماتزال الخيانة مستمرة.

بع����د الديباج����ة أيّاها..أكون حس����ن
الح����ظ لو عثر األخ محمد عبد الجبار
الش����بوط  -رئي����س ش����بكة اإلعالم
العراقي «سابقاً» على هذه الكلمات
ليقرأه����ا بعناي����ة ،دون حس تآمري
من����ه أو م����ن المذيعين،حفظهم اهلل،
وعشمي في ذلك حس����ن النيّة وإليه
المآب.معظم المذيعين،استاذ شبوط،
يريدون تأس����يس مدرستين جديدتين
ف����ي االلقاء اإلذاعي ،وه����م في ذلك
يتس����ابقون في الغيرة م����ن بعضهم
دون أن يضع����وا مخه����م امامه����م،
���تمع إلينا المشاهد
ليسألوا  :هل يس� ُ
ونحن في هذه الحالة أم ال؟ المدرسة
األولى،واس����محوا لي بإطالق أس����م
المدرس����ة الخيش����مية عليها ،تض ُم
مذيعين يتكلمون بخياشيمهم ،وكأنهم
أصيبوا بنزلة برد مستمرة ،ماداموا
داخل االس����تديو ،فتراهم وقد رفعوا
خياش����يمهم ال����ى االم����ام ،وأغلقوا
ٌ
كلمات تغطي
أفواههم لتنهال منه����ا
ماتسمى «العراقية نيوز» ،والندري
لماذا كتبت كلمة نيوز باللغة االنكليزية
!؟ ماعلينا ..وحين يتمعن المش����اهد
في خيش����م ه����ذا المذيع ،ي����را ُه وقد
تنفس من فمه،كي����ف ال واألنف هو
الذي يتكلم ً
بدال منه،وتتعاقب الكلمات
وهي مش����حونة «بالخنين»،وال أحد
يدري من أش����ار عليهم بهذه البدعة
ولكنهم على أيّة ح����ال يريدون ،كما
قلنا ،تأسيس مدرسة خيشمية جديدة
في االلقاء التلفزيوني ،إمّا المدرسة
الثانية فق����د تطوع مريدوها بنش����ر
عدوى «ح����رق» األعص����اب ،فهم
مث� ً
�ل�ا يطيل����ون بأصواته����م الكلمات
ً
فمثال
األخي����رة من فق����رة الخب����ر،
بالنص التالي (:تق ّدمت
لوكان الخبر
ّ
قواتنا البطلة للس����يطرة بالكامل على
ّ
حصيبة الش����رقية ،وت ّم رف����ع العلم
العراق����ي ،فوق أعلى مبن����ى فيها)،
فه����و يقرأ بالش����كل التال����ي من قبل
���ي ه����ذا الزم����ن األغبر،طبعاً
مُذيع� ّ
ّ
الخن����ات
بمصاحب����ة اوركس����ترا
الرائعة(،تقدم����ت قواتن����ا البطللللللة

للس����يطرة بالكاملللللللللللل����ل عل����ى
حصيبة الش����رقيييييييييييييييييييييية
وتم رف����ع العلممممممممممممممممم
العراق����ي فوقققققققق����ق اعل����ى
بنايةةةةةةةةةةةةةةة فيهااااااااااا).
ع����ذراً ايتها الس����يدات والس����ادة..
فهذه الكلمات التضم تقنية تس����جيل
األص����واتّ ،
وإنما ُخصص����ت للكتابة
ُ
فق����ط ،وعليكم ش����حذ خيالكم ،ال أحد
من أوالد الملح����ة أو أوالد الخايبة،
يعر ُ
ف بوجود دائرة للتنمية البشرية
ِ
أو التطوير البش����ري ،وهي موجودة
تقريباً في كل مؤسس����ات الدولة في
عالم الكفار،وبما أننا مس����لمون ،فال
يجب أن نقلّد ه����ؤالء «البطرانين»
بل نس����عى بجهودن����ا الج ّب����ارة الى
خل����ق االبداع في ق����راءة الخبر على
طريقتنا الخاصة ،و»طز»بالمشاهد،
والندري هل أوعز الش����بوط أو من
ّ
حل محل����ه الى من يهم���� ُه األمر في
دائ����رة التنمي����ة البش����رية ،باجراء
���ح ميدان����ي لمعرفة م����دى إقبال
مس� ٍ
المواطني����ن عل����ى مش����اهدة القناة
العراقية الغرّاء ،ال أعتق ُد إن شجاعاً
ُ
يمكن له
في ش����بكة اإلعالم العراقي
أن يبادر للقيام بذلك ،ألن ُه س����يعرف
إن نسبة المشاهدين التتعدى أصابع
اليد المقطوع فيها االبهام والخنصر،
ومهما حاولت دائ����رة المتابعة هناك
من حش����ر األغاني الوطنية من أجل
«تعبئة» ال����رأي الع����ام  ،تظل هذه
القناة ،تذ ّكرنا بـ»العهود الغابرة أيّام
حرب المجانين مع بعضهم ،رحم اهلل
ال����ذي ابتكر «الريم����وت كونترول»
لطرد هذه القن����اة من صالون البيت،
وتعطير الج����و بأغنيات هيفاء وهبي
وبنت عج����رم ..ادامهم����ا اهلل ذخراً
لألمة العربية.فاصل طيحان حظ:اللي
مايعرف يهلهل ..اليقرأ خبر وصول
ق����وة س����ودانية مدعوم����ة بآلي����ات
ومدرعات عسكرية إلى عدن ،للعمل
���وات التحال����ف العربي في
ضمن ق� ّ
اليمن  ..عيني «بش����وري» ..أشكد
قبضت؟

