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العدد 2434 :

وصلت النمسا
حيدر محمد الوائلي
ّ
رن منبه هاتفه النقال،
يبث ضجيج األستيقاظ:
ياهذا المنسي الراقد قد
حانت لحظه الهروب،
دون تن����اول لقيم����ات
الفط����ور وال ترتيبات
الوداع ،أخ����ذ حقيبته
الصغي����رة الممل����ؤة
بمستمس����كات تبثت ّ
إن����ُه ُ
أبن هذه
األرض المه����روب منها.ثالث����ه
اصدقاء ينتظرونه بركن الش����ارع،
التحق بهم لم����رآب المدينه الكبير،
قاص����داً ماكان����ت ذات يوم عاصمة
العل����م واألدب والعم����ران (بغداد)،
ومنه����ا بطائ����رة لتركي����ا ..في جو
اهلل تأ ّم����ل جب����ال الغي����وم وغبار
أرض الوط����ن ال����ذي كان يس����مى
أرض الس����واد لكث����رة أش����جاره
الخضراء وثم����اره اليانعة ،عصر ُه
الحني����ن ودمعت عين����اه لذكريات
الطفولة ،ألصدقاء الش����ارع وأبناء
الجي����ران ،لوالديه اللذين لم يُص ّدقا
نب����أ اله����روب ،وألن العق����ل ميّال
لالس����ترداد العش����وائي للذكريات،
فتذ ّكر سنوات الحصار وألم الجوع
وجحيم الحكم البعثي ،وتذكر كيف
تح����ول حل����م س����قوط الدكتاتورية
جراء س����وء صنيع أرباب
لكابوس ّ
ٍ
الدين والسياسة ،وألن العقل أيضاً
يقود صاحبه للمنطق أحياناً ،فتذكر
ّ
إن ال كرام����ة كان����ت له ف����ي بقايا
الوط����ن ،وتذكر خيان����ه المؤتمن
لألمان����ة ،وتذكر أنه����ا حياة واحدة
فم����ا ج����دوى اإلصرار ف����ي البقاء
مهاناً،تذك����ر طاب����ور التقديم على
التعيينات وكيف إن لجنة التعيينات
ملئوا قوائم الموافق على طلباتهم
من ابناء األقارب والمتنفذينّ ،
وإنُه
وجموع الخلق من أقرانه عوملوا
معاملة الحمير ،تذكر أن جواز سفره
استخرجه برش����وةّ ،
يهذب البعض
الرشوة فيسميها (إكراميات) ،تذكر
كيف إن المناص����ب وزعوها ملكاً
عضوض����اً على م����ن كانوا الجئين
من قبل بسبب الدكتاتورية ،فعادوا
ليخربوا
من بلدان التقدم واألزدهار
ّ
بلدانه����م ،طافت به ذك����رى وطن
وج����ذور وتاري����خ ،ذكريات أرض
الحضارة والنفط والثروات ،أرض
أخرجت مف ّكرين ومبدعين وعلماء،
ذكريات عاشوراء وسرادق العزاء
الحسيني وزيارة الحسين والعباس
وأباهم����ا ،ذكري����ات كأس آس����يا
واألحتفاالت بالف����وز ،أحالم يقظة
توح����ي ل����ه بأنهم باق����ون وارباب

زائلون.تفجر صوت الطيار
الفساد
ّ
منبهاً ال����ركاب بأنه����م عما قريب
هابطون،فكان صوته كصفعة على
وجهه أن اس����تيقظ وأكمل المسير
ِح األحالم ما أتلف ُه الواقع،
فال تصل ُ
ومن تركيا بسيارة األجرة للساحل
يبحر بهم
���ب متهالك
ُ
ومن ثم لمرك� ٍ
وس����ط تالطم األمواج ،قالوا لهم :
ابحروا بهذا األتجاه وس����يلوح أفق
اليونان عما قريب ،التحق باألربعة
وعذب الهواء
أربعة آخرين ،ساروا
ُ
يبعث لهم بأمل الخالص عما قريب،
وسط البحر أصدر المحرك صريراً
ينبأ بس����وء ،ينفجر على حين غرة
محدث����اً فتحة ف����ي المركب تغرقه،
���تر نجاتهم وس����ط الماء،
طفوا ُ
بس� ِ
ولكنه����م اآلن خمس����ة فقط ،غرق
ثالثة ،اثنان من اصحابه وواحد من
هؤالء الملتحقين بهم ..من وس����ط
���رب لهم من ذي
البحر كان اهلل أق� ُ
قبل ..أحس����وا كم اهلل عظيم وسط
عظيم تموج الماء ،دعو ُه بخشوع
كما لم يدعو ُه من قبل ،بقوا على تلك
الحالة ثمانية ساعات ،ث ّم من وسط
يلوح مرك����ب صيد،صرخوا
البحر
ُ
بم��ل�أ الفم مس����تنجدين ،س���� ِمعهم
الصياد اليوناني  ..انتش����لهم من
وسط الماء ،أخذهم لحدود اليونان،
ومن هناك اتفقوا مع سمس����ار من
المهربين.
سماسرة
ّ
مش����وا فلقد اعتادوا المشي لتدبر
المعيش����ة ،هرولوا فلق����د اعتادوا
أونزاع
تفجير إرهابي
الهروب من
ٍ
ٍ
مسلّح بين ميليشيات ،ومن اليونان
لصربي����ا لهنكاري����ا ،ورث����وا من
أب����ن بطوطة الترحال،ومن وس����ط
الغابات والس����هول مشياً وهرولة،
يُلقى عليه القب����ض وحده من قبل
الش����رطة الهنكارية ،وفر من كان
معه ناجياً ،يودع السجن ثالثة أيام
وس����ط انتهاكات ،وم����ن المعروف
على بلدان أوروبا الش����رقية غلظة
المعاملة وش����يوع الفس����اد ،يُطلق
س����راحه فجأة مثلما القوا القبض
عليه فجأة ،أصبح أمل النجاة قريباً
فهي مس����يرة ليلة ويصل النمس����ا
حي� ُ
���ث الخالص،وما إن بزغ الفجر
حتى علم ّ
إنُه في النمس����ا ،غمرتهُ
فرحة المستكش����ف ،كأن ُه اكتشف
أرض����اً لم تطأها ق����دم ،ومن هاتفه
بعث برس����الة ألبيه من على إحدى
ّ
ليبث
تطبيق����ات الهاتف الج����وال،
الطمأنينة في نفس أبيه وفي نفسه،
نص الرس����الة كلمتان ال ثالث
كان ّ
لهما( :وصلت النمسا).

شهية عتاوي
الفساد..وليةمخانيث
جمعة عبد الله

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

تحول الفرح بسقوط النظام الدكتاتوري
البعثي الى تراجيديا مأس���اوية بشكلها
الس���ريالي الغريب  ,إذ إن هذا السقوط
 ,فتح أب���واب الخراب والفس���اد المالي
واإلداري  ,حي���ن تس���لطت العت���اوي
الجائعة من االحزاب اإلسالمية الفاسدة
( الشيعية والسنية ) على مقاليد الحكم،
وهبّت بأفواه وبطون جائعة الى الغنيمة
وحولت الدولة العراقية الى
والفرهود ّ ,
دولة العصاب���ات المافيويّة بين الذباب
الوحش���ي الجائ���ع  ,وعل���ى نغمة (فاز
باللذات من كان جسوراً وطويل اليد ) ,
لذلك ُفتِح عليهم خاتم سليمان ..من الفقر
المقذع الى شراهة الغنى والجاه والمقام
 ,حتى اصبحوا بين ليلة وضحاها اغنى
اغنياء العالم بالسحت الحرام  ,والشعب
يغوص الى األعماق في مس���تنقع الفقر
والحرم���ان .لقد اثبتوا جدارة مدهش���ة
في تقم���ص ثوب الدين والنزاهة والعفة
الضمي���ر ،وه���ذه القيم بريئ���ة منهم ,
كب���راءة الذئب م���ن دم يوس���ف  ,لقد
انطلت الخدعة على الشعب  ,بالمتاجرة
بالدين  ,وهم يدفعون العراق الى أبواب
جهنم والجحيم  ,وتجرع الش���عب منهم
الوي�ل�ات والعذاب والمح���ن والكوارث
الدموي���ة  ،إن هذه االحزاب اإلس�ل�امية
الفاسدة بجراثيمها وطفيلياتها الموبوءة
بسرطان الفساد  ,نجحوا بتخدير الشعب
بمورفين الطائفية  ,وعودة غسيل خرق
الماضي البالية التي بال عليها الزمان ,
بخرافاتها وشعوذتها التي هي بعيدة عن
مبادئ الدين وأخالق���ه وقيمه بالتعايش
والسالم والتسامح  ,لقد حرموا الشعب
من العيش الكري���م  ,وتحملت الطائفة (
الجعفرية -المذهب الجعفري اإلسالمي)
القس���ط األكبر من الكوارث والخراب ,
بش���كل روتيني بظاهرة
وصارت تعيش
ٍ
التفجيرات اليومية التي تطال المواطنين
االبري���اء  ,إضاف���ة ال���ى المش���اكل
والمعض�ل�ات التي تره���ق وتزهق حياة
المواطن ،مثل كهرباء  -ماء  -خدمات -
البطالة بعدم توفير فرص العمل للشباب
 ,وال���ذي وج���د ب���أن
الحياة س��� ّدت أبوابها
في وجهه���م ،وتركتهم
الى الجحي���م واإلهمال
 ,لذل���ك أخت���ار طريق
الهج���رة واالغت���راب
خارج الع���راق  ,رغم
مخاطر الموت والهالك

من الغرق ف���ي البح���ر  ,ليكونوا طعماً
لحيتان البح���ر ،إن الجحيم الذي أصاب
ُ
يتحم���ل مس���ؤوليته الكاملة
الع���راق ,
عت���اوي االحزاب اإلس�ل�امية الفاس���دة
التي تعي���ش في جنة النعي���م والترف ,
وتركت الش���باب أن يختار طريقة لموته
المفضل���ة ..إمّا الموت ف���ي التفجيرات
اليومي���ة العش���وائية ،أو يختار الموت
غرق���اً في البح���ر  ,كأن الحياة س��� ّدت
أبوابها األخرىّ ،
وإن الفقراء والش���باب
العاطل يواجه جحيم الحياة  ,دون معونة
وس���ند واس���تغاثة من الدول���ة  ,ألنها
مخطوفة من العصابات المافيويّة الذين
فقدوا األخالق والقيم ،واصبحوا جراثيماً
س���رطانية لنخر وتحطيم الع���راق  ,إن
التس���تر والطمطمة على األعداد الكبيرة
من الش���باب والعوائ���ل واالطفال الذين
يبحرون في قوارب الموت  ,ليكونوا طعماً
لحيت���ان البحر  ,اصبحت ظاهرة يومية،
لكن الحكومة والبرلمان يحاوالن تجاهل
أخبار موت العوائ���ل العراقية وأطفالهم
،وفقدان اعداد كبيرة من الش���باب ..من
ُس��� ّدت األبواب بوجهه���م ودفعتهم الى
الموت المحت���م ،لقد لجأت الحكومة الى
التس���تر والطمطمة ،خوفاً من الفضيحة
بدفع الش���باب الى هذا الطريق المهلك،
وأكب���ر مث���ال على ذلك  ,م���وت طفلين
م���ن عائل���ة عراقية ،كانت���ا على نفس
القارب الذي أنقلب عليهم وس���ط البحر،
وكان ع���دد الضحاي���ا  ،12منهم الطفل
الس���وري ( إيالن ) والطفلين العراقيين
من العائلة العراقي���ة .هذه الحادثة التي
ه ّزت وصدمت الضمير العالم الحي  ,إلاّ
الضمي���ر الميت والمتحج���ر من عتاوي
الفس���اد الذين تجاهلوا بخس���ة ودناءة
الفاجع���ة العراقي���ة  ,ف�ل�ا الحكومة وال
البرلمان وال رئاسة الجمهورية  ,تحركوا
وعمل���وا بالواجب والمس���ؤولية التي
ُتح ّتم عليهم  ,تقديم المس���اعدة والعون
والنج���دة ،والحد األدنى ،تقديم التعزية ,
ّ
كأن حياة العراقي اصبحت رخيصة بدون
قيمة  ,هذه كوارث القدر األس���ود الذي
أصاب العراق ونحره كالش���اة المذبوحة
على يد االحزاب اإلسالمية الفاسدة التي
أصابها العمى وفق���دان العقل والبصيرة
من بريق الم���ال الحرام  ,لكن جبروتهم
المنخور بالفساد وانعدام القيم والمبادئ
 ,لن يطول  ،فالبد أن يبزغ فجر الشعب
الق���ادم  ,وال���ذي بات يل���وح في األفق
اآلن.

المسلم ..صاحب السلطة  :لماذا يسرق !؟
كي���ف يرضى الحاكم المس���لم
لنفس���ه أن يتقاض���ى راتباً..
مائة مليون دينار أو خمسون
ملي���ون دين���ار أو ثالث���ون
ملي���ون دينار ،ولهم س���لطه
لتعيين اقربائهم وعش���ائرهم،
ومهجر،
وشعبه جائع ونازح
ّ
ونس���ائهم س���بايا ..أي مسلم
هذا!؟ أنا أش���هر ّ
بأنُه حرامي
– نشال  -رئيس عصابه بأسم
الدين ،والدين اإلس�ل�امي منه
براء ،وبالتال���ي هذه الرواتب
الفاحش���ة ،تكش���ف مص���ادر
عقارية أخرى ت ّم االس���تيالء
عليه���ا ،وهي مئ���ات االمتار
م���ن األراض���ي الس���كنية في

قل���ب العاصم���ة بس���عر 10
اآلف دينار للمتر ،بينما س���عر
مثيالته���ا  6ماليي���ن دين���ار،
وثل���ث الش���عب ال يملك 50
متراً للسكن؟ وبعض العراقيين
بالعشوائيات ،وعندما نقول :
لماذا عشر سنوات ..لم يُعطى
فيها للمواطن الساكن في بغداد
قطعة أرض للمستحقين ؟ يأتينا
الجواب من أشخاص منافقين
عائدي���ن الى احزابه���م بكالم
س���اذج  :ميكدرون وميخلّوهم
) !! كالم ليس مقنعاً للشخص
الع���ارف مس���ؤولية رئي���س
الدائرة ،وهو رئيس الوزراء،
لكن هذا الجشع والطمع أعمى

عيون الكثيرين من السياسين
اإلس�ل�امين ،وبفضله اصبحنا
من الدول المتخلفة الفقيرة التي
تعاني من ع ّدة أزمات،وسؤالي
يوجه للسياس���ين اإلس�ل�امين
بالع���راق  ..ل���كل من يس���ير
على خط���ى اإلمام العادل علي
أبن أبي طالب الذي لم يرضى
ألخيه أن يأخذ فلساً واحداً من
أم���وال الدول���ة  ,ووضع بيده
جم���رة ً
بدال من الم���ال ،وكان
بأمس الحاجة الى
أخوه عقيل
ّ
النقود!! والسؤال الثاني أيضاً
للسياس���ين الحرامي���ة  ..إن
المرحوم عبد الكريم قاسم سار
على خط���ى اإلمام العادل علي

أبن أبي طال���ب (ع) ..أعطى
بيوت سكن للفقراء ،وشهرياً
ُ
ي���وزع راتب��� ُه الخ���اص على
الفقراء والمحتاجين بالشارع،
ومات في القمي���ص الخاكي،
ول���م يمل���ك بيت س���كن ،وال
ً
أمواال في البنوك!! لماذا أيها
اإلسالميون بالسلطة رواتبكم
فاحش���ة اذاً  ،بالقياس ألبسط
راتب بالدولة العراقية ..مئتان
وخمسون دينار ..لكن نقول ال
يشبع أبن آدم إلاّ التراب.)،
ُ
يرى االتجاه اآلخر المتمثل في
مطال���ب المتظاهرينّ ،
إن على
رئيس الوزراء القيام بالتالي:
-١تخفيض روات���ب الحكومة

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

والبرلمان والقضاة والرئاسات
الى ّ
أقل م���ن النصف ،وكذلك
التقاع���د ،وترف���ع نهائي���اً
المخصص���ات والحواف���ز من
الراتب والتقاعد.
 -٢توزي���ع قط���ع أراض���ي
ل���كل عراقي مت���زوج وعنده
اطف���ال م���ن واحد فم���ا فوق
في محافظته،لكي يش���عر ّإنُه
عراقي صاحب كرامة ،ويدافع
ع���ن كرامته ووطنه وش���رفة
من ش���رذمة داعش ومن لف
لفهم من البرابرة ،ولن يضطر
الى الس���فر بق���وارب الموت
المجهول.
 -٣توفي���ر ف���رص عمل لكل

العراقيين بمن فيهم الخريجين،
واصحاب الشهادات العليا.
 -٤محاس���بة المفسدين الذين
يسرقون أموال الشعب في كل
مفصل من مفاصل الدولة.
ّ
إن ه���ذه التظاهرات ،وس���يلة
لكس���ر حاج���ز الصم���ت بين
المواطن والمسؤول من خالل
اعط���اء المواط���ن دوره في
المس���اءلة والمطالبة بحقوقه
ُ
فمن���ذ تغير نظام
المس���روقة،
ص���دام والى اآلن ،ل���م يتغير
ش���يء بالعراق رغم الميزانية
االنفجاري���ة ،ب���ل االس���وء،
توزعت الميزانية على احزاب
المحاصصة ،لغرض أن يجلس

كنت أنا العراقي األجرب !!
في أحد املطارات العربية ..
ُ
ربّما اجزم ّ
بأني ُ
لست الوحيد الذي
نزل على أرض مطار إحدى الدول
العربي���ة ،ووقف بطابور التفتيش
والتأكد من الجواز ،للس���ماح لي
ً
عامال في
معززاً مكرم���اً زائراً أو
تلك الدولة العربية  ،لكني الوحيد
ال���ذي وقف في الطابور ،وس���لّم
جوازه وب���دأ الضابط يقرأ ويقلّب
بأوراق الج���واز وينظر لصورتي
ت���ارة ،ويرف���ع رأس��� ُه وينظ���ر
لوجهي ،وتتكرر هذه العملية ع ّدة
مرات!!
فاذا كان الضابط يريد أن يس���مح
لك بالمرور ،وه���و يؤدي واجبه
بمهنية ،يطلب منك االنتظار حتى
يُكمل باقي الترتيبات للمس���افرين
اآلخري���ن معك ،ومن جنس���يات
مختلف���ة ،وعلى نف���س الطائرة،
وه���و ال ينظ���ر لصوره���م ،وال
ينظ���ر لوجوهه���م ،ويخت���م على
جوازاته���م ،بمج���رد أن يع���رف
أنهم ليس���وا عراقيين ،وأنا انظر
الى ذل���ك الضابط الذي بدا لي ّإنُه
غير مهتم ،وبعد اكثر من س���اعة
ب���ي وأن���ا انتظر ،وبع���د لحظات
ش���خص آخر ،ويجلس
ينض ُم لي
ٌ
بجانبي،عر ُ
فت بعد أن تفوه بعبارة
ِ
ّإنُه عراقي ،التفت إليه ..س���لّمُت
علي���ه وه���و منزعج ج��� ّدًا ،ولم
يعرفني ّأني كحاله انتظر ُ
،قلت له
:ال تقل���ق لحظات وينادون علينا،

التفت لي ه���ذه المرة بج ّدية ..هل
أخذوا ج���وازك أيض���اً وقالوا لك
انتظر !؟ قل���ت له  :نعم ،وبلهجة
منزعجة وحانق���ة :ايرضيك هذا
التص���رف ما ان تط���أ قدمك على
مط���ار عرب���ي حت���ى
أي
أرض ّ
ٍ
يبدؤون بإذالل���ك!! وتبين لي إن
الزميل العراقي قد م ّر بهذه الحالة
أكثر من مرّة وفي أكثر من مطار،
وش���رح لي كيف ّإنُه ومجموعة
من العراقيين صودرت جوازاتهم،
وبق���وا على أرض المطار في تلك
الدولة ،ال لش���يء ..فق���ط ألنهم
عراقي���ون ،ونح���ن نت���داول هذا
ٌ
طائ���رة أخرى،
الحدي���ث ،هبطت
وبدأ ذالك الضاب���ط كعادته ،يخت ُم
بجوازات القادمي���ن ،ولم يكترث
لنا حتى بعد انتهاء المس���افرين،
طلبت م���ن الرجل ال���ذي بجانبي
أن يُح ّدثه ويذ ّك���ره ..ربّما ّإنُه قد
نس���ينا!؟ قهقه الرجل وقال :أياك
أن تذهب ..ألن ُه س���يذهب بنا الى
غرف���ة التحقي���ق ،ويبدأ الس���ين
والجيمُ ،
قلت له :وماذا يعني هذا؟
تذهب هدراً،
يعني أنها س���اعات
ُ
ألنك قد أث���رت أعصابه ،أجبت ُه :
وهل أن���ا حيوان مق���زز يخيفه..
ألثي���ر أعصابه ،قال ل���ي جرّب،
ً
وفعال وبأدب واستحياء مصطنع،
اقتربت منه ،وسلّمت عليه مطاطأ
الرأس  :اس���تاذ هل تأمرنا بشيء

آخر ..جوازاتنا مازالت معك ،نظر
ألي ش���زراً وقال  :اها ..اها ،أنت
العراق���ي ،وعندها خرجت وفلتت
من عقاله���ا أعصاب���ي ألجيبه :
أج���ل ..أنا األجرب أب���ن األجرب
العراقي .
لم يفه���م مني ويفق���ه قولي ،ر ّد
عل���ي ماذا قلت ،أجبت ُه  :أنا الكلب
أبن الكل���ب العراقي ،لماذا تحتجز
جوازتنا ّ
كل هذه الفترة ..هل نحن
مصابي���ن بمرض عض���ال ..هل
نحن بنظرك لسنا بشراً ..لماذا أنا
وصاحبي فقط ..هل هناك خطأ في
جوازاتنا ؟؟ حت���ى اكملت كالمي
كلّ���ه وهو لم يرد عل���ي ؟ التفت
الى بع���ض الجنود الذي���ن بقربه
ليأمرون���ا بأن نذه���ب الى غرفة
أخرى أنا وزميلي وسرنا برفقتهم
الى غرفة ،وبالطريق زميلي هذا
ب���دأ يقول لي :لق���د ورّطتنا ..لقد
ّ
أخرتن���ا ،أل���م أقل ل���ك ال تكلّمه،
بصوت عال  :اس���كت ولم
أجبت ُه
ٍ
ال أكلّم���ُه ..هل نح���ن مجرمين ؟
دخلن���ا الى غرفة كبي���رة ،ورأينا
ً
رجال جالس���اً ،يبدو ّإنُه مديرهم،
وق ّدمُت ل���ه الجوازات ،وبدأ ينظر
لها وينظر لوجوهنا ،وسألنا :أنتم
عراقي���ون ؟ أجبناه :نع���م  ..هل
هناك عيب في جوازاتنا ؟ -ال ..ال
،لكن للتأكيد
قلت له :لم���اذا العراقيين فقط ؟

بس���ؤالي هذاُ ..
كنت كمن صفع ُه
على وجهه ،لكن واضح إن الرجل
ُ
يحمل أخالقاً من تقاس���يم وجهه،
تبس���م لنا وقال :التعليمات هكذا،
سألت ُه  :ومن أين التعليمات ..من
الحكومة العراقية أم من حكومتكم
عل���ي :االثنان معاً !! غريب
؟ رد
ّ
ُ
أحمل جواز ،وجوازي
ولماذا أن���ا
معترف به من قبل حكومتي ،وأنا
اآلن عل���ى أرضك���م ..كيف أصل
الى هن���ا اذا كان هنالك أم ٌر غير
طبيعي ؟
ر ّد علي :ال ليس كما تتصور ؟
قلت له :فقط ل�ل�أذالل والمهانة..
اه���ذه تعليم���ات بلدين���ا ؟ اجاب
سنسوي
وبابتسامة :ال ..ال تنفعل،
ّ
األم���ر ً
حاال ،أنت م���اذا تعمل :أنا
مهندس ،وس���أل زميلي الذي لم
يتفوه ببنت شفة واالستاذ أجابه :
أنا جئت للعالج وأنا كاس���ب احمل
جواز سفر قديم ،وهذه هي المرة
الرابع���ة ادخل الى بلدكم وكل مرة
نفس المعاناة..
مض���ى وق���ت قصير حت���ى امر
الضابط الش���رطة بانه���اء األمر
وإعادة الجوازات لنا ،وأنا أغادر
مكتبه التفت ألي ..ابتسم بوجهي،
شجعتني ابتسامته أن اسأله :هل
زرت العراق هذه الفترة؟
أجابني :مرات ع ّدة ،س���ألت ُه :هل
تعرضت لمثل ما اتعرض له اآلن

؟ أجابني  :ال أبداً ،قلت له  :لماذا
عل���ي :ليس
اذاً العراقيي���ن ؟ ر ّد
ّ
لدي أي جواب ..اسأل حكومتكم..
التسأل حكومتنا ..فنحن موظفين
لي���س إلاّ ونطبّ���ق القانون،رددت
عليه :وهل قانونكم يقول لكم ذلّوا
العراقيين واكسروا من هيبتهم ؟
أج���اب :ال ..ال ،لي���س هكذا ،قلت
له :هل لديك تفس���ير آخر لما أنا
في���ه ..أجبني ؟ق���ال لي :ارجوك
أن تذه���ب من مكتب���ي ،غادرت
المكت���ب أللحق بزميل���ي وزميلي
يقول لي :هذا الضابط ش���ريف..
نعم ..نعم ،ش���ريف ،غيره يومان
يجعل���ك تفت���رش األرض ،وال
يطل���ق جوازك  ،اس���ألني أنا أيّام
من المعاناة والتفتيش واالس���ئلة
المهينة والمشينة  ..من أين أنت
 ..أين تسكن ..هل أنت شيعي ..أم
ُس ّني..ماذا تريد من وراء زيارتك
..كم عدد أفراد عائلتك؟؟ وعشرات
االسئلة تنهال عليك ولمرات ع ّدة
ويخرج���وك ،ويع���ودون بك بعد
س���اعات حتى يأت���ي ضابط آخر
واذا ل���م يقتن���ع بأجوبتك هذه من
س���وء حظك ،وال احد ينظر إليك
،الحقيقة إن هذه الحادثة ليس���ت
غريبة على العراقيين ،ونس���مع
عنها كثي���راً ،ووقعنا في فخاخها
في أكثر من مطار ،وعلى أكثر من
نقطة حدودية على مداخل الدول،

من يجب أن يقود التظاهرات

هجرية ،معنى التش���يع لغوياً من
خالل تفس���يره لهذه المفردة التي
وردت ف���ي القرآن أثنتي عش���ر
مرة في كتابه (جامع المس���انيد)،
ب���أن مصطل���ح الش���يعة يعني “
الفرق���ة أو األه���واء المختلفة أو
األهل والعش���يرة أو أهل الملة”،
وبع���د مقت���ل اإلمام الحس���ين بن
علي ب���ن أبي طال���ب (ع)  -ذلك
ً
أشكاال
الثائر العظيم ،أخذ التشيع
وصيغ���اً ع ّدة ،اعتم���دت ٌ
كل منها
على التوجهات الفكرية والظروف
السياس���ية واالجتماعية التي نشأ
فيها أصحابه���ا ،فمنهم من انتهج
المعارضة الس���لمية فكراً وأسلوباً
وعقيدة ،واكتفى بالتنظير والدعوة
ال���ى اإلصالح االجتماعي ونش���ر
المفاهيم ّ
الحقة للدين ،كمدرس���ة
اإلم���ام علي ب���ن الحس���ين (ع)
الملقب بالس���جاد  -اإلم���ام الرابع
عند (الجعفرية) األمامية ،وأوكل
كفعل مس���لّح إلى ظهور
التغيي���ر ٍ
اإلمام الثاني عش���ر الذي سيظهر
في آخ���ر الزمان  -اإلم���ام محمد
بن الحسن الملقب بالمهدي (ع)،
وهذه المدرس���ة بقي���ت قائمة الى
وقتنا الحاض���ر ،والمتمثلة بحوزة
ُ
المدرس���ة
النجف األش���رف ،إمّا
الثانية ،فهي مدرسة زيد بن علي
بن الحسين بن علي أبن أبي طالب
الذي اتخ���ذ من الكفاح المس���لّح
منهج���اً وطريق���اً نح���و التغيي���ر
واإلص�ل�اح بثورت���ه على حكومة
هش���ام بن عبد الملك ،ومقتله في
الكوفة عام  122هجرية ،وماتال
هذه الحركة من ثورات مس���لّحة
كان شعارها المعلن إقامة العدالة
االجتماعي���ة ال���ذي ه���و الهدف
الرئيسي لنش���وء الفكر اليساري

الحديث ،مثل ثورة محمد بن عبد
اهلل بن الحس���ن المثن���ى  -الملقب
بمحم���د النف���س الزكي���ة ،والذي
ث���ار على أب���ي جعف���ر المنصور
وقتِل بالحج���از عام 145هجرية،
وغيرهم بالعش���رات مم���ن ثاروا
به���دف تحقيق العدل والمس���اواة
ورفع الظلم عن أبن���اء المجتمع،
والذين آلت جميع ثوراتهم بالفشل
السياسي والعسكري ،وكان أغلب
قادتها من س�ل�االت علي بن أبي
طالب (ع) كم���ا أوردهم أبي فرج
األصفهان���ي ف���ي كتاب���ه (مقاتل
الطالبيي���ن)  ،ونتيجة لهذا الحراك
السياسي والفكري لـ ( الجعفريين)
عبر األزمنة المتالحقة ،فقد أطلق
عليه���م خصومه���م م���ن اليمين
المحافظ والمنتفعين من الس���لطة
 ،لفظة“ :الرافضة” ،والذي عرّفُه
أبن منضور في ( لس���ان الميزان
)ّ “ :
بأن���ُه ترك الش���يء ..فيقول
رفضني فرفضت ُه” .
يذكر أبن تيمية في ( شرح منهاج
الس ّنة)ّ ،
بأن بعض “الجعفريين”،
ُ
لقبوا ب���ـ” الرافض���ة” ،لرفضهم
بيع���ة زيد بن علي بن الحس���ين،
كونه ق ّدم الخلفاء الراشدين الثالثة
عل���ى علي بن أب���ي طالب ،وهذا
رأي غي���ر ناه���ض وقاصر ،كون
هذا المصطلح ،كان يس���تخدم في
أزمان س���بقت زيد ب���ن علي ،كما
جاء في (تاريخ األم���م والملوك)
للطبري من مراس���لة معاوية بن
أبي س���فيان لعمرو ب���ن العاص،
ووصف���ه ( جماع���ة) عثم���ان
بالرافض���ة ،لرفضه���م بيعة علي
بن أبي طالب وه���م أهل البصرة،
فكت���ب يقول ( :ف���إن مما كان من
أم���ر علي وطلح���ة والزبير ما قد

كرس���ي رئاسة
المالكي على
ّ
الحكومة ،وتدار من عصابات
تس���رق بأس���م الدي���ن بدون
خدم���ات !! ّ
إن م���ن الصعوبة
أن يتم إص�ل�اح العراق اآلن،
وس���وف يبقى العراق خرائباً،
وباألخص بغ���داد الى أن يبدأ
ّ
تغيير هذه االحزاب الس���ارقة
الى احزاب أكثر عقالنيه تخدم
الشعب وتعمّر البلد .

حمزة الجناحي

عراقي ،ال يتعرض الى أي مسائلة
وال أي تأخي���ر ،ألن العاملين في
المطارات يخشون الدولة صاحبة
الجواز ،ويبدو من هذه التصرفات
إن العاملي���ن ال يخش���ون دول���ة
العراق وج���واز العراق ،وإلاّ ماذا
يسمى هذا التصرف ؟ أو إن هنالك
اتفاق���اً بي���ن الحكوم���ات العربية
وحكوم���ة العراق ،ب���أن تتصرف
ّ
ويغ���ض العراق الطرف أو
هكذا،
إن العراقي غير مرغوب فيه عند
الدول العربية التي ُ
تعبث بمشاعر
وارواح ومق��� ّدرات العراقيي���ن،
بارسالهم ّ
كل اإلرهاب الى العراق،
والجميع يعلم ذل���ك ،وأنا اتحدى
تحب العراق،
دولة واحدة عربية ُ
وتتمن���ى أن تتعايش معه بس�ل�ام
!! م���ع العلم إن الكثي���ر من هذه
الدول التي تس���مى عربية ،تموت
اذا تخلى أو تخل���ت عن العراق،
ألنها مرتبط���ة بالعراق كلياً،وهي
ال تستطيع االس���تمرار اذا لم يكن
العراق بجانبها!!

علي فاهم

مع تصاع���د وتي���رة التظاهرات
أو أنخفاض منس���وبها كما يراها
المراقب���ون ،وصع���ود وهب���وط
راكب���ي الموج���ات ،و خروج و
ّ
سارقي المنجزات،
دخول رؤوس
ّ
و ش��� ّد وارخاء خيوط الممسكين
ببعض األبواق ،و تفرق أو دمج
كتل المتظاهرين هنا وهناك ،يبرز
الس���ؤال المهم لكل من يتابع هذا
الموض���وع ..ابتداءاً من الس���يد
اوباما ،و الس���يدة مي���ركل خانم
الى الس���يد معصوم عن الظهور
و حت���ى حمدي���ة أم اللبن مروراً
بحجي ش���مخي أب���و الجاي ،و
متابع���ي ومتابع���ات دوري
كل
ّ
الفيس ب���وك من على س���طوح
وأخص بالذكر الس���ادة
المنازل،
ّ
باألخص من ذهب
المسؤولين ،و
ّ
الى حج البي���ت ( الحرام ) للمرة
بنجاح
العاش���رة على التوالي و
ٍ
باه���ر ..يتس���ائل ّ
كل هؤالء :عن
من يقود ه���ذه التظاهرات أو من
يجب أن يقودها ؟ و طبعاً السؤال
عن حسن نيّة أو سوء نيّة حسب
نيّة الس���ائل و درج���ة فزع ِه أو
تأمل���ه لنتائج ه���ذه التظاهرات ،
فقيادة التظاهرات هي التي يمكن
أن تمسك بخيط النتائج المتوخاة
منها ،فإن كان���ت قيادة واعية و

هل نجح الساس���ة ( الجعفريون –
المذهب الجعفري اإلسالمي) في
إدارة عراق ما بعد سقوط الصنم؟
وهل نالت األغلبي���ة ( الجعفرية)
المضطه���دة في الع���راق حقوقها
لقرون طويلة؟
المسلوبة منها
ٍ
لإلجاب���ة على هاذين الس���ؤالين،
البد لنا من اس���تعراض ولو جزء
يس���ير لتاريخ التشيع  ،واألسباب
الحقيقية التي كانت وراء نش���وئه
كحرك���ة دينية وسياس���ية ،جعلت
من اإلم���ام علي أب���ن أبي طالب
(ع) وأبنائه ،الركي���زة والمصدر
األس���اس لحراكه���ا العقائ���دي
والسياس���ي داخل العالم اإلسالمي
ذي األغلبية ( األربعيّة -المذاهب
األرب���ع اإلس�ل�امية) ،إذ ظه���رت
مالمح التش���يع في شبه الجزيرة
العربية  ،وبالتحدي���د في المدينة
المنورة ف���ي حي���اة النبي (ص)
 ،ف���كان بعض الصحاب���ة قد تأثر
بشخصية اإلمام علي (ع) وسلوكه
اإلنس���اني  ..كأب���ي ذر الغفاري
وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي
وعبد اهلل أبن العب���اس وعبد اهلل
بن مس���عود وغيرهم الكثير ،وقد
شاركوه المواقف نفسها مما حدث
في س���قيفة بني ساعدة ،بعد وفاة
النبي محمد (ص) ،ومن هنا انطلق
التشيع كأقرب ما يكون الى حركة
يسارية داخل المجتمع اإلسالمي،
وتوس���عت قاعدته في خالفة علي
أبن أبي طالب سنة 135هجرية ،
وانتقاله إلى الكوفة لتكون عاصمة
الخالفة اإلسالمية الجديدة  ،نتيجة
للظ���روف السياس���ية التي طرأت
على الس���احة اإلس�ل�امية ،فانتقل
التش���يع إلى الع���راق ،وقد عرّف
أبن الجوزي المتوفى س���نة 597

ونحن ن���رى في الجان���ب اآلخر
انس���يابية بدخ���ول القادمين الى
العراق ،ب���دون أي معرقل ،ال بل
ُ
تحمل
إن حتى بعض العجالت التي
البضائع ال ُتف ّت���ش مثل ما يجري
على المس���افرين العراقيين ،مع
علم الجميع إن العراقيين ليس���وا
من ه���واة العصابات وال داعش،
وهم لم ينضم���وا الى أي عصابة
أو تنظيم اجرام���ي ،بل حتى أنهم
لم يف ّكروا يوماً بتفخيخ أنفس���هم
وتفجيره���ا بين حش���ود الناس،
الحقيق���ة إن هذه االفع���ال الثقيلة
ُ
تتحمل
على المس���افر العراق���ي،
مس���ئوليتها الحكوم���ة العراقية
ً
وتفصيال ،وهي ليست وليدة
جملة
الس���اعة ،بل إن العراقيين وطيلة
هذه الس���نوات بعد العام ،2003
يتعرض���ون لم���ا يتعرض���ون له
يومياً ،وعلى مس���مع ومرأى من
الس���فارات العراقية ،دون التدخل
إليق���اف مثل هذه الح���وادث التي
ً
قوافال كاملة
وصلت حاالتها الى إن
من المسافرين ُ
تعلق في المطارات
دون أهتم���ام ودون التفات���ة من
الحكومة ،ل���ذا إن الحكومة اليوم
ٌ
مطالبة بج ّدية بإيقاف هذه األفعال
المشينة ّ
بحق المس���افر العراقي
ال���ذي يحم���ل الج���واز العراقي
حصراً ،وأقص��� ُد بذلك إن العراقي
ُ
يحم���ل أي جواز دولي غير
الذي

فس���تضع نصب أعينها
موحدة،
ُ
األه���داف و الغاي���ات و المراحل
التي ستحرقها ،وربّما االشخاص
الذين ستحرقهم أيضاً وفق رؤية
مسبقة واضحة و تخطيط واقعي،
للوص���ول ال���ى إص�ل�اح حقيقي
للفس���اد الموجود في كل مفاصل
الحياة ،إمّا إن لم تكن هناك قيادة
واعي���ة أو مدرك���ة لخطورة كل
كلمة تقال و كل شعار يرفع ،وكل
خطوة تتخذ بال دراس���ة حقيقية،
فستكون النتائج ربّما وخيمة على
البلد وعلى الشعب وعلى الوطن
كلّه أو ربّما ُتميّع هذه التظاهرات
بحل���ول ترقيعية أو أب���ر تخدير
ٍ
منومة ،لتح���رف التظاهرات عن
مس���ارها الحقيق���ي ،و تجعلهم
يخوط���ون بصف االس���تكان ،أو
حت���ى خ���ارج المطبخ و تش���غل
بصراع���ات جانبية
المتظاهرين
ٍ
تحرفهم عن األهداف الحقيقية
أو ِ
التي أرعبت الفاس���دين كما عبّر
عنها المرجع اليعقوبي في خطابه
األخير حول التظاهرات المعنون:
(المرج���ع اليعقوب���ي يدعو الى
وج���ود قي���ادة وطني���ة واعي���ة
موح���دة للمظاه���رات) ،و هن���ا
يطرح التس���اؤل المهم :من يجب
أن يدي���ر التظاهرات حتى نتجنب
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س���قوطها في حفرة ؟ ال ّ
نشك إن
هنالك من المتس���لطين من حفر
فِخاخاً كثيرة ،و يخطط ألن يوقع
به���ا المظاه���رات ،الجواب الذي
ّ
ش���خصُه المرج���ع اليعقوبي في
نفس بيانه هو الحل المتفق عليه
م���ن كل عقالء البل���د ،إن النخب
المثقفة من االكاديميين وأساتذة
الجامعات و الطليعة الواعية في
المجتمع ،هم من يجب أن يقودوا
هذا الحراك و يترأسوه و يسيروا
به الى ب ّر األمان و بلورة مشروع
وطني إصالحي واضح المعالم ،
راكبي
حتى يكونوا س���وراً بوجه
ّ
األم���واج و المندس���ين و أذناب
خاطف���ي المنجزات
الفاس���دين و
ّ
 ،فم���ن أفض���ل منه���م لمثل هذه
القيادة ..إمّ���ا إن تلكأ هؤالء عن
أخذ دورهم لكسل أو ترفع أو لعدم
وص���ول الخطر أليهم ،فأقول لهم
ماقال��� ُه اهلل عز و ج���ل في كتابه
العزي���زَ { :و َّٱت ُق ْ
صيب َّ
َن
وا ِف ْت َن ًة الَّ ُت ِ
ِين َظلَم ْ
ٱعلَم ۤ
ٱلَّذ َ
آص ًة َو ْ
ُو ْا
ُوا مِن ُك ْم َخ َّ
ْ َ
َ للهََّ َ
اب } ..و أخيراً
أ َّن ٱ ش ِ���دي ُد ٱلعِق ِ
العراق بذمّتكم ..و دمتم سالمين.

احمد عواد الخزاعي
بلغ���ك وقد نزل ألينا م���روان أبن
الحكم في رافض���ة أهل البصرة)،
ويعل���ل أبن رس���تم الطبري وهو
محمد بن جري���ر الطبري الملقب
ب���ـ “ الجعفري” وال���ذي عاصر
محم���د بن جرير الطبري ..أي في
سنة  460هجرية ،أنهم ّإنما قيل
لهم رافض���ة ،ألنهم رفضوا الظلم
والباط���ل وتمس���كوا بالحق ،وقد
عانى ( جعفرية) العراق من الظلم
لق���رون طويلة على
والتهمي���ش
ٍ
الح ّكام الجائرين ُ ،
منذ عصر
أيدي ُ
الخالفة األموية إلى سقوط الصنم
عام  2003ميالدي ُ ،
حيث كانوا
يقتلون على الظن���ة وال تقبل لهم
شهادة  ،فقد ذكر العالمة المجلسي
في كتابه ( بحار االنوار ) ّ “ :
إن
عامر الدهني قد شهد شهادة عند
أبي ليلى القاضي ،فر ّدها وقال له
 :ياعمار فق���د عرفناك ال تقبل لك
ش���هادة ألنك رافض���ي” ،وعمار
الدهني يصف ُه الذهبي في( س���ير
أعالم النبالء) ،هو اإلمام المح ّدث
عمار بن معاوية بن أسلم البجلي
المتوفى سنة هجرية ،وهو من ثقاة
اإلمام احمد بن حنبل في مس���نده،
وفي زم���ن الدولة العثمانية ،أخذ
اإلقصاء والتهميش ّ
بحق األغلبية
ً
أشكاال أكثر
(الجعفرية) في العراق
تنظيماً وبص���ورة منهجية،اتبعت
طرقاً أكث���ر حداث���ة ،وذات أبعاد
س���يتراتيجية في تعاملها معهم ،
حتى منعتهم من دخول أي وظيفة
حكومي���ة أو مدرس���ة حربية كما
يذك���ر كامل الجادرج���ي في كتابه
(م���ن أوراق كام���ل الجادرج���ي)
ّ :
(إن الطائف���ة الش���يعية تعد في
زمن الدول���ة العثمانية أقلّية ينظر
اليها بعين الع���داء ،فلم تكن يقبل

لهم تلميذ في مدارس���ها الحربية
وال أي وظيف���ة حكومي���ة ،وحتى
المدارس االعدادي���ة ،كانت يمنع
ابناء هذه الطائف���ة من دخولها)،
وبعد قي���ام ثورة العش���رين التي
انتفض فيها ش���يعة الع���راق في
الوس���ط والجنوب عل���ى االحتالل
البريطاني  ،تش���كلت أول حكومة
وطنية في الع���راق عام ،1921
والت���ي ارتـأى االنكليز فيها ،إبعاد
كنوع من
األغلبية الش���يعية عنها
ٍ
العقوبة لهم  ،ومنها تأسس النظام
السياسي الحديث في العراق ،وفق
معادلة ش���اذة جرّت على العراق
وي�ل�ات االنقالب���ات والح���روب
والمقاب���ر الجماعية الى أن حدث
االنق�ل�اب الكبير في التاس���ع من
نيسان عام  2003وسقوط النظام
الدكتاتوري االقصائي فيه على يد
الجيش األمريك���ي  ،ومعه تغيرت
المعادلة السياس���ية واالجتماعية
 ،وظه���ر ( الجعفري���ون) العرب
كواجهة سياسية للعراق الجديد ،
وأصبحوا رأس هرم الس���لطة فيه
ظروف سياس���ية وأمنية
ف���ي ظل
ٍ
مضطربة ومعقدة ،س���اهم المحتل
األمريك���ي في صناعته���ا ،إضافة
إل���ى العوامل اإلقليمي���ة  ،فأغلب
النظم السياسية العربية قد رفضت
ولو س���رًّا هذا التغيير في المعادلة
ألس���باب
السياس���ية ف���ي العراق
ٍ
طائفية  ،كون النظام السابق كان
امت���داداً لمتوالي���ة تاريخية ذات
طاب���ع طائف���ي ،حكم���ت المنطقة
لقرون طويلة  ،لذلك وجد
العربية
ٍ
معترك
القادة الش���يعة أنفسهم في
ٍ
سياسي وطائفي داخلي صعب ج ّدًا
مدعوم خارجياً  ،أ ّدى الى إحداث
الفوضى التي يعيشها العراق اليوم

 ،ساهمت هذه الفوضى في غياب
المش���روع الوطني وأربكت أداء
جميع الحكومات التي توالت على
حكم العراق بعد س���قوط الصنم ،
مم���ا أ ّدى إل���ى تفش���ي اإلرهاب
وظهوره بأبشع صوره  ،وضياع
ثروة العراق نتيجة الفساد اإلداري
والمالي الذي نخر جس���د الدولة،
لكن ّ
كل هذه األسباب ال تبرر للقادة
( الجعفريي���ن) فش���لهم الكبير في
قيادة العراق  ،وعدم قدرتهم على
التحول من فكر المعارضة إلى فكر
السلطة ،وأضاعوا فرصة تاريخية
كان بإمكانهم ان يثبتوا من خاللها
للعالم بأس���رهّ ،
بأن شيعة العراق
عندما أتيحت لهم الفرصة في قيادة
العراق  ،طرحوا إنموذجاً إنسانياً
وحضاري���اً  ،أ ّك���د مظلوميته���م
عل���ى م���دى الق���رون الماضية،
لكنهم ّ
فضل���وا مصالحهم الحزبية
والفئوية عل���ى مصالح الجماهير
التي أوصلتهم إلى س��� ّدة الحكم أو
اغتنى الكثيرين منهم على حساب
المال العام  ،وبقيت مدن الوس���ط
والجنوب الت���ي تحتضن األغلبية
الشيعية تعاني من الفقر واإلهمال
ونقص الخدم���ات وانعدام العدالة
االجتماعية على الرغم من إن هذه
المدن لم تشهد تصعيداً أمنياً كبيراً
في السنوات الماضية ولم تحتضن
اإلرهاب  ،فأهدرت المليارات من
الدوالرات على مش���اريع وهمية
واستنزفت ثروة العراق ،دون أن
يلمس المواطن العراقي أي شيء
عل���ى أرض الواق���ع  ،كم���ا أنهم
فش���لوا في االنسجام مع شركائهم
في الوطن ( الكرد والعرب السنة
) ،وإيج���اد مش���تركات حقيقي���ة
وخطوط عريضة تم ّكنهم من قيادة

العراق بنجاح  ،ف���ـ ( األربعيون)
الع���رب في العراق ما زالوا وعلى
امتداد األثنتي عشر سنة الماضية
يعيشون وفق هاجس الخوف من
المستقبل  ،لذلك لم يستطيعوا تقبل
ما آلت إليه األمور  ،ويحتاجون الى
قدر كبير من التطمين والصراحة
ٍ
ف���ي مواجهة الحقائ���ق من القادة
(الجعفريين)  ،إمّا الكرد فما زالوا
مكبّلي���ن بعقدة الماض���ي القريب
وما القوه م���ن ظلم وتهميش من
األنظمة السياس���ية الت���ي توالت
عل���ى حكم الع���راق قبل ، 2003
لذلك هم يسعون الى أخذ أكبر قدر
من المكاس���ب واالمتي���ازات على
حس���اب األغلبية (الجعفرية) التي
ظل قادتها يق ّدمون هذه التنازالت
للحف���اظ على العملية السياس���ية
العرج���اء ،واإلبق���اء على تحالف
شيعي كردي عفا عليه الزمن .
اعتقد إن الفرصة ما زالت سانحة
أمام الق���ادة ( الجعفريين) إلعادة
األم���ور إل���ى نصابه���ا والعبور
ّ
ب���كل اطيافه
به���ذا البل���د الجريح
إل���ى ب ّر األم���ان ،وإن التظاهرات
التي تش���هدها معظم مدن العراق
المطالبة باإلصالح والقضاء على
الفساد  ،ما هي إلاّ بارقة أمل كبير
إلصالح ما فس���د  ،وعلى التحالف
الوطن���ي ( الجعفري) الحاكم  ،أن
السرّاق
ينفض عن عباءته جميع ُ
والفاس���دين  ،ويعيد بناء جسور
الثق���ة م���ع قواع���ده الجماهيرية
المظلومة على م ّر التاريخ .

