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في مـقبرة الشـونيزية قـريباً من ضريح
الــنــبي يـوشع وقــبــالـة مــرقــد اجلـنــيـد
الـبغدادي ومالصقاً للحجرة التي فيها
قـبر بهلـول الكوفي. ومقـام نانگ عبارة
عـن حجـرة مـسـاحـتـهـا حوالي (30م(2
وال يـفـصل بـيـنـهـا وبـ احلـجـرة التي
يـرقـد فـيـهـا بهـلـول سـوى جـدار. وزائر
ـكنه ـقام  ـقـام عنـد دخـوله حجـرة ا ا
مـشاهدة بعض محتوياتها ومقتنياتها
زركشة باقمشة مخملية نصة ا مـنها ا
وذات الــوان بـراقــة مـخــتـلــفـة ارتــفـاع

تـر واحـد وضع فوقـها ـنـصة يـقـدر  ا
كـتـاب مـفـتـوح كـبـيـر احلـجم وهـو احـد
قـدسـة حتـيط به تلك كـتب الـسـيخـيـة ا
ــزركــشـة من كـل جـانب مع األقــمــشـة ا
صـور معلقة إضافـة إلى لوحة نحاسية
ـسـامـيـر عـلى جـدار احلـجـرة مـثـبـتـة 
قام ولكن مـحفور عـليها اسم صـاحب ا

ازيل جزء من العبارة بشكل متعمد. 
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وقـبل أيام وحتـديداً منـتصف ظـهر يوم
الـــثـالثــاء  019/10/22 قـــمـت بـــزيــارة

واحــد مـنـهـم سـكـيــنـاً كـبــيـراً ويـعــتـمـر
عـمامة وال يـحلق شعـر رأسه وقد أطلق
حلـــيــتـه وفي جــيـــبه مـــشط لــتـــســريح
شـعـره ويرتـدي سـرواالً طويالً يـنـتهى
عــنـد الـركـبـتــ وسـواراً فـوالذيـاً حـول
مـعـصمه وكل هـذا من تعـالـيم ديانـتهم
الـسـيـخـيـة. والـبـغـداديـون لم يـسـمـعوا
بــنـانــاگ بـعــد  إلى ان قــام رجل يـدعى
الـسيد عبد اللطـيف  ببناء دكة مجاورة
لـقبر بهلول طولها ( 50سم) وارتفاعها
نـفس الـشيء وغطـاهـا بقـماش أخـضر
وســمى هـذه الــدكـة (مـدفن بــابـا نـانگ)
فـبـدأوا الـهـنـود من مـقـلـديه  بـالـتـقـاطر
إلـــيه وزيـــارته وتـــقــد الـــنــذور واداء
طـقــوسـهم  عـنـده. وقـد تـغـيـرت أحـوال
الـسـيـد عـبد الـلـطـيف بـعد بـنـائه الـدكة
حـيث أصبح يعد من األغنياء في بغداد
وبـقي يعمل خادمـاً للدكة  لفـترة طويلة

جداً . 
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عـــنــد زيــارتي األولى وكـــانت قــبل عــام
م الـى مـقـام الـغـورو نـانـاك زعـيم2003
ــعـروف عــنـد الــطـائــفـة الــســيـخــيـة وا
وجود الـبغدادي باسم (بابا نانگ) وا
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ـــقــبـــرة ألرى بــام عــيـــني مـــا لم يــكن ا
بـاحلسبـان حيث وجدت جتـديد عمارة
ضــريح الـنـبـي يـوشع وعـمــارة بـهـلـول
الـــكــوفي ولــكـن لم اجــد حـــجــرة مــقــام
الــغـورو نـانـاك ومــاتـبـقى مــنـهـا سـوى
جـدار علـيه آثار تـشيـر الى ان بـاباً كان
مــوجــوداً . فــقــادتــني دهــشــتي الى ان
ابـــحـث عن شـــخص لـــيــــجـــيـــبـــني عن
مـاحـصل لـلـمـقـام فالح لي فـتى سـألـته
عـن اسمه قـال اسمي (مـعروف) واسكن
مـع والدي فـي دور الـسكـك الـقريـبـة من

الــغــورو نــانك (1539-1469م) يــعــرف
فـي بـغــداد بـاسم (بــابـا نــانگ) من أهل
الـهند ارتـد عن الهندوسـية ورفع شعار
(ال إسـالمــيــة ال هـــنــدوســيـــة) فــأسس
الـــديـــانـــة الـــســـيــخـــيـــة والـــتي كـــانت
مـــعـــتــــقـــداتـــهـــا تـــقـــارب بـــ اإلسالم
والـهـنـدوسـيـة..قـام بـرحـلـة زار خاللـهـا
ـديـنـة ـكـرمـة وحج فـيـهـا وزار ا مـكــة ا
ــــنــــورة ثم زار بــــغــــداد ســــــــــــــــنـــة ا
(527هـ -1521/م) فــاقــام فــيـهــا فــتـرة
مـتجوالً بـ زوايا الصـوفية وأربـطتها
ومـراقد األولـياء في مـقبـرة الشـونيـزية
ـة) واتخذ الـكبـرى (مقبـرة الكـرخ القد
ـقـابل لـقـبر من مـرقـد بـهـلـول الـكـوفي ا
اجلــنــيـد الــبـغــدادي مــقـامــاً ومـأوى له
ومـقراً للقاء أنصـاره والذي اتخذ فيما
بـعـد مـقـامـاً مقـدسـاً عـنـد بـعض الـناس
واتــبــاعه وأصـبــحت مــحــجـاً تــشـرف
gO?ł .عـلـيه الـسفـارة الـهـنديـة بـبـغداد
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اجلــيش الــبـريــطــاني قـد إحــتل بــغـداد
سـنـة (1917م)   وكـان من ضـمن قـواته
جـــنــود هـــنــود  من الـــســيخ يـــســمــون
(الـگورگا) معروف بقسوتهم يحمل كل
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افـاد مراسل (الزمـان) بطبـعتهـا الدوليـة في البصـرة في اتصال هـاتفي ان عـدد الشهداء
دني بلغ  14 اول امس اجلمعة في داخل البصرة وحدها سقطوا جميعاً  بالرصاص ا

احلي في وقت نفت الداخلية العراقية استخدام اي سالح في احملافظة.

ـتـظاهـرين في الـعراق واحـتـشد آالف ا
لـيـوم اجلمـعة الـثالـث على الـتوالي من
احلــراك االحـــتــجــاجي ضـــد الــطــبــقــة
الــســـيــاســـيــة مـــؤكــديـن ثــبـــاتــهم في
حتـركهم الذي بدأ يطال البنية التحتية
احلــيــويــة لـــلــبالد في ظل عــدم وجــود
ــــــرجع بــــــوادر حل فـي االفق.ودعــــــا ا
الديني  األعلى  علي السيستاني   إلى
ماطلة والتسويف) واالستجابة عدم (ا
ــواطـنــ وفق خــارطـة الى (مــطــالب ا
طـريق يتفق عليها تنفّذ في مدة زمنية
مــحــددة).وقـــال أحــد شــيــوخ عــشــائــر
الـنـاصــريـة الـذي وصل إلى الـعـاصـمـة
لـلـتظـاهـر اجلمـعـة في ساحـة الـتحـرير
حـيث أطلقت القوات األمـنية الرصاص
احلي(لـقد  قدمـنا دماء أبـناء عشـائرنا
ولن نـتـوقف حتى اسـتـقالـة احلكـومة).
واسـتشهـد اخلميس  13مـتظاهراً على
األقل ســـتـــة في بـــغــداد وســـبـــعــة في

البصرة بحسب مصادر طبية.
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وشـهـدت االحـتـجـاجـات الـتي انـطـلـقت
ـــاضي فـي األول من تـــشـــرين األول  ا
أعــــمــــال عـــنـف دامــــيـــة أســــفــــرت عن
اســــتــــشـــهــــاد  نــــحـــو  300شــــخص
ـطـالـبـ ـتـظـاهـرين ا غـالـبـيـتــهم من ا
بـ(إسـقاط الـنظام (وكـان رئيس الوزراء
ـســتــقل الـذي ال ــهــدي ا عــادل عــبـد ا
يـحظى بقاعدة شعبية فكر أن يستقيل
حتت ضـــغط الــشــارع وفـق مــا يــؤكــد
مـسؤولـون قبل أن ينـقلب مـوقفه رأساً
هدي من على عقب. ومذاك كثف عبد ا
بـيـانـاته واجـتـمـاعـاته الـتي تـنـقل عـبر

ــتــحــدة صــفـــحــة جــديــدة بـــ األ ا
.خالف ذلك يـعني ان وإرادة الـعـراقـيـ
ـتـحـدة تـصطف فـي صف الذين اال ا
أراقـوا دماءنـا في الشوارع والـساحات

ظاهرات السلمية). واستباحوا ا
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وفي مـحــافـظـة الـبـصـرة  كـانت أعـمـال
واجـهات في الـعـنف داميـة.وجتـددت ا
ـدينـة ما أجبـر السـلطـات على إعادة ا
إغالق مــــيــــنــــاء أم قــــصــــر احلــــيـــوي
واد الغذائية واألدوية بعد السـتيراد ا
سـاعــات قـلـيــلـة من افـتـتــاحه.من جـهـة
ــوظــفـ إلى أخــرى ال يــزال وصـول ا
ـنـشآت الـنـفـطـية الـدوائـر الـرسمـيـة وا
مـتعذراً بسبب اإلضرابات العامة فيما
ال يــزال نـحـو  100ألـف بـرمـيـل نـفـطي
مـخـصصـة لـلتـصـدير عـالقـة في شـمال
الــبـالد لــعــدم تــمـــكن الــشـــاحــنــات من
.ورغم أعـمـال الـعنف الـوصـول جـنـوبـاً
يــــؤكــــد مـــــتــــظـــــاهــــرون مـــــواصــــلــــة
احــــتــــجــــاجــــاتــــهـم في الــــســــاحــــات
وخــصـوصــاً الـتــحـريــر حـتى تــغـيــيـر
الــنـظـام الـســيـاسي الـذي تــأسس بـعـد
ســقـوط نـظـام صــدام حـسـ وجتـديـد
الـطبـقة الـسياسـية الـتي حتتـكر احلكم
.وقال مـتظـاهر في بـغداد مـنذ  16عـامـاً
ـــــنــــطــــقــــة اخلــــضــــراء (الزم نــــدخل ا
ـنــطـقـة ونــسـقـطــهـا) في إشــارة إلى ا
الـتي تـضم عـددا كـبـيـرا من مـؤسـسات
الـدولة.وأضـاف (ثم نعلن ثـورة شعـبية
مـــنــهـــا ضــد كل الـــذين ســـرقــوا مـــنــا
.وتــواصل الـقــوات األمـنـيــة في بـغـداد
سـيل للـدموع اسـتـخدام قـنابل الـغـاز ا
وأحــيـــانــا الـــرصــاص احلي بـــأعــيــرة
ثـقـيـلـة إضـافة إلى الـقـنـابل الـصـوتـية
الـتي تـهز الـعاصـمة حـتى وقت متـأخر
من الـلـيل مـذكـرة بـأصـوات انـفـجارات
ــفــخــخـة الــتي حــفــظــهـا الــســيـارات ا

الــتـــلــفــزيـــون لــلــقـــول إن الــوقت حــان
لـ(الــعــودة إلـى احلــيــاة الــطـــبــيــعــيــة)
و(تــنـشــيط االقـتــصـاد) خـصــوصـاً في
جـــنـــوب الـــبـالد الـــذي شـــلـــته حـــركـــة
ـــدنـي. وطــالـب احلــراك الـــعـــصـــيــان ا
الـعـراقي في بـيـان من سـاحـة الـتـحـرير
ـتـحـدة ـبـاشـر مع اال ا بـالـتـفـاوض ا
وتــدويل مـلف الــعـراق لــكن بــعـد ابـدال
ـــتــحــدة الــتي بــحــسب ــثــلــة اال ا
الـبيـان فقـد الشعب الـعراقي ثـقته فـيها
النحيازها وجاء في البيان  (تابعنا في
احلــــراك الــــعـــــراقي عـــــبــــر ســــاحــــات
االنــتـــفــاضــة الـــعــراقـــيــة ضــد الـــقــمع
والــفـســاد  الـزيـارات الــتي قـامـت بـهـا
ــوقــرة الــســيــدة جــيــنــ ــثــلــتــكم ا
بالســخـارت الى سـاحــة الـتـحــريـر قـبل
ايـام وما أعقبـها من بيان صـادر عنها 
ـطـالب االسـاسـيـة الـتي جتـاهـلت فـيه ا
يـنادي بها العراقيـون في تغيير النظام
الـسـيـاسي لـلـعـراق كـونه مـرتـهـنـاً بـيـد
ـا يـتـعارض دولـة اجـنـبـية هي ايـران 
مع نص الـدسـتور الـذي ندعـو لـتعـديله
طالب ثلـتكم بـا جـذرياً . واسـتهانـت 
الـكبيرة وركزت في نص بيانها في لغة
تـبـريريـة  عـلى انّ عمـر احلـكومـة سـنة
واحـدة التكـفي الجناز االصالحات  في
حـ انّ مــطـالب االنـتـفــاضـة الـعـراقـيـة
ذات مــدى أبـعــد من تـغــيـيــر احلـكــومـة
الـتي هي اداة بيـد نظـام سيـاسي موال
لــدولــة اجــنــبــيــة .(  واضـاف (نــطــالب
ـية بـحكـم مسـؤوليـتكم الـتـاريخـية األ
ـثــلــتــكم وكـامـل طـاقــمــهـا بــتـغــيــيــر 
األســاسي فـي بــغــداد  لــتــكــون هــنــاك

قـام (بـابا ـكـان فسـألـته عمـا جـرى  ا
نــانگ) فـاخـبــرني:(( بـانه كــان صـغـيـراً
ولـكـنه سـمع عن والـده انه بـعـد احداث
قام2003 ـكان ومنه هـذا ا م تـعرض  ا
الـى الـعـبث والـتـخـريب واضـاف وبـعـد
ذلـك قـد جــاء  اشــخـاص من  الــســفـارة
قام وحملوا معهم جميع الـهندية الى ا
مــا بـقي من  مــواد ومـقــتـنــيـات تـخص

قام لغرض احلفاظ عليها)). ا
(يـظـهـر بالـصـورة عـبـارة مكـتـوبـة على
اجلــــدار وبـــالـــلــــون األحـــمـــر  (حـــدود

السفارة الهندية) 
السؤال

كــانت هـذه صـدمــة بـالـنـســبـة لي ولـكل
عـراقي او من يـرى ان في بـغـداد مـعالم
حــضـاريـة كـبـيـرة ومــتـنـوعـة  وبـغـداد
كـانت وسـتبـقى عاصـمـة الدنـيا بـالرغم
مـن اإلرهــاصــات واحلــوادث الــعــاتــيــة
الـتي مـرت بـهـا عـبـر التـاريخ  ومع كل
تـــلك احلـــوادث مــر بـــهــا الـــكــثـــيــر من
شـــخـــصـــيـــات الـــتـــاريـخ الـــتي تـــركت
بــصـمــات فــيـهــا ومـنــهم صــاحب هـذا
ـــعـــلم ـــقــــام  ولـــكن ان يـــزال هــــذا ا ا
الـتـراثي الـبـغـدادي بـلـمـحـة بـصـر دون
إكـتــراث. فـمن حـقـنـا الـسـؤال هـنـا: هل
قتـنيات نـقلت الـسفارة الـهنـدية  تلـك ا
األثــريـة إلـى مـعــبـد الــغـورو نــانـاك في
ـتحدة (جـبل علي) بـاإلمارات العـربية ا
بـاعتـباره مـكانـاً أكثـر أمنـاً ?! أم إنها ال
زالت مــحــفـوظــة في مـخــازن الـســفـارة
بـبـغـداد وستـعـاد قـريـباً إلى مـوضـعـها
وتــعـود كـمـا كــانت عـلـيه ســابـقـاً  حـال

زوال مرحلة اخلطر. b∫ جانب من مرقد بابا نانك d

ــؤســســتـ وكــشف عن (االتــفــاق مع ا
ــذكــورتـ من اجل وضـع خـطــة عـمل ا
مــشـــتــركــة والـــتــحــرك بـــحــسب االطــر
الـقانـونيـة واالدارية وبـشكل عـاجل قبل
ـساس ـوازنـة للـحـيـلولـة دون ا اقـرار ا
بـــحــقــوق هـــذه الــشـــرائح الـــتي كــانت
مــعـانـاتــهـا اسـاس شــمـولـهــا بـقـوانـ
الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة). واشــار الى ان
(الــدائـرة اكـدت ضــرورة وجـود قـوانـ
تــنــصـف هــذه الــشــرائح ضــمن حــزمــة
االصالحـات وليس حجب احـد الراتب
كــونه حـقــا مــحـســوبـا الســر الـشــهـداء
مـقـابل الـضـرر الـذي وقع عـلـيـهـم سواء
بـاد او ضـحـايا فـئـة ضـحايـا الـنـظـام ا
االرهــاب والــعـمــلــيــات الـعــســكــريـة او
الــقـوات االمـنـيــة اذ ان اكـثـرهم هم من
الـفئات الفقيرة واحملتاجة). وشدد على
ان (هـذه احلـقـوق كـفـلـهـا الـدسـتـور وال
ـكن االنتـقاص مـنها او حـجبـها كون
ـوظف من هذه الـشرائح يـتسـلم راتبه ا
ـوجب الــوظـيـفي الى جـانـب تـقـاعـده 
قـوان الـتعـويضات وهي رقم  2لـسـنة
عـــادا (2015لــــســـنـــة  57ورقم  2016
(حـــجـب الـــراتب جتـــاوزا لــــلـــقـــوانـــ

النافذة).    

حتــــــافـظ عــــــلـى مــــــســـــــيــــــرة الـــــــبالد
قراطـية وتـسهم في عمـلية الـبناء الـد
والـتـنمـية). وشـكـلت مؤسـسـة الشـهداء
جلـنـة مـشـتـركة مـع مؤسـسـة الـسـجـناء
الـسـيــاسـيـ وهـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي
ـتـابـعـة التـخـاذ اخلــطـوات الـقـانـونـيـة 
قـرار مـجلـس الوزراء اخلـاص بـتجـمـيد
اجلـمع بـ راتبـ لشـريحـتي الشـهداء
. واوضح مصدر والـسجناء السياسي
في مـؤسسة الشهـداء بتصريح صحفي
امس ان (مـجلس الوزراء وضـمن حزمة
االصالحـــات الــتي اتـــخــذهــا تـــنــفــيــذا
ـطالب اجلـماهيـر قرر عـدم اجلمع ب
ـشـمـولـ بـقـانون راتـبـ لـلـمـوظـف ا
ـؤسـسـة وكذلك الـسـجـناء الـسـيـاس ا
والـقـوات االمـنـيـة من الـذين يـتـسـلـمون
راتــبــا تــقــاعـــديــا الى جــانب رواتــبــهم
الـــوظــيـــفــيـــة). واشــار الـى ان (دائــرته
قـــررت تــشـــكــيل جلـــنــة مـــشــتـــركــة مع
مـؤسسـة السـجنـاء السـياسـي وهـيئة
احلـــشــد الــشـــعــبـي من اجل مـــعــاجلــة
ــشــتــركــة بــغــيــة وتــوحــيــد اجلــهــود ا
مـعاجلة ما ورد ضمن القرار واستثناء
ـذكور على هـذه الشـرائح من التـعديل ا
قــانـون الـتــقـاعـد رقم  9لــسـنـة .(2014

ـان مـصـالـح الـشـعب. وذكـر بـيـان لـلـبـر
امس ان (اجلـانـبـ بـحـثـا خالل الـلـقاء
ابـرز الـتـطـورات السـيـاسـيـة في البالد
وحـزم االصالحات التي اطلـقها مجلس
ـتــظـاهـرين الــنـواب لـتــلـبــيـة مـطــالب ا
ــــشـــروعـــة). واكــــد احلـــلــــبـــوسي ان ا
(اجملــلس مـاض في حتــقـيق اصالحـات
جـذريـة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة شـامـلة
ومـنها التعديالت الدستورية والقوان
الـتي تــخـدم مـصـالح الـشـعب وتـطـمـئن

العراقي على مستقبلهم). 
‚uI(« W½UO

وشـــدد عـــلى ان (الـــدولـــة ونـــظـــامـــهـــا
الــســيـاسي هــو الــذي يـحــمي اجلــمـيع
ويـــصـــون احلــقـــوق) مـــشـــيــرا الى ان
(تــقــويــة الــعالقــات االقــتــصــاديــة بــ
ـا ينـعكس الـبلـدين سـتدفع بـالتـنمـية 
ايـــجــابـــا عــلى احـــتــيـــاجــات الـــشــعب
العراقي) مشيدا (بدور مصر وحرصها
عــلى وحــدة الــعــراق واســتـقــراره). من
جـــانــبـه عــبـــر مــوسـى عن (دعم بالده
لــلـعــراق ونــظـامه الــســيـاسي بــجــمـيع
مـؤسـسـاته الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذية)
مــشــيــدا (بــاالصالحــات الــتي حتــقــقت
ــتــظــاهـريـن والـتي لــتــلـبــيــة مــطـالب ا

الـدوليـة في اطار دعم الـعراق وحتـقيق
اسـتـقراره). في غـضون ذلك اكـد رئيس
مجلس النواب محمد احللبوسي خالل
صـري لدى العراق اسـتقبـاله السفـير ا
عالء مــرسي ان مـجـلـس الـنـواب مـاض
في حتـقـيـق اصالحـات جـذريـة ومـنـها
الــتــعـديالت الــدســتــوريـة الــتي تــخـدم

ي لـلعـراق واجراءات احلـكومة في اال
ـتـظاهـرين. وقـال بـيان تـلـبـية مـطـالب ا
امس ان (احلـكـيـم اكد اهـمـيـة اضـطالع
ـتـحـدة بـدور في دعـم ومـسـاعدة اال ا
تعددة االنسانية العراق في اجلوانب ا
واالمـنية والسياسية واخلدمية). مثمنا
ــنــظــمــة ــقـــدمــة من قــبل ا (اجلــهــود ا
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اســتـــقــبل رئـــيس اجلــمــهـــوريــة بــرهم
صـــالح في بـــغـــداد عــضـــوة مـــجــلس
الـــلـــوردات الـــبـــريــــطـــاني والـــرئـــيس
الــتـنــفـيـذي جملــلس الــتـجـارة الــعـراقي

البريطاني البارونة ئيما نيكلسن.
وقــال بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
(جرى خالل اللقاء بحث الدعم الدولي
لــتـعــزيـز االمن واالســتـقــرار في الـبالد
فـــضـال عن اســـتـــعــــراض الـــتـــطـــورات
الـسـيـاسـية عـلى الـسـاحـت االقـلـيـمـية

والدولية.
X½d²½_« lD

تحدة ثلة االم العام لال ا وقالت 
في الـعراق جـين بالسـخارت ان (قطع
االنــتـرنت بــشـكـل كـامل وحــجب مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي ال يـعـطل طـريـقة
ـواطنـ حلياتـهم حسب بل ـارسة ا
هــو يـنــتـهك حلــريـة الــتـعــبـيــر ايـضـا).
وقــطــعـت احلــكــومــة خــدمــة االنــتــرنت
بــشـكل كــامل مـنــذ يـومــ مع تــصـاعـد
االحـتـجـاجات وتـوسـيع نـطاقـهـا. وكان
وزيـر اخلارجـية مـحمـد علي احلـكيم قد
اســـتـــعـــرض مع بالســـخـــارت مـــجـــمل
االحـداث االمــنـيـة والـسـيـاسـيـة والـدعم
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ـرء يدور في حـلقة من الوطن  ايقـونة الـضمـير االنسـاني وبدونه يـبقى ا
تيه وما جـرى ويجـري في ساحات وطـننا االشـم العراق  من تـظاهرات
سلميـة اعتبرهُ صـحوة وينبـوعاً تدفق ليـروي عطشا طـال امده.. فمرحى
لكل متظاهر سـلمي وضع الوطن في ضميره وتـوكل على الله نيابة عن

جموعه. الشعب 
رئية  وان رئية وغـير ا فالوطن هو صدى االنـسان الغيور هـو صورته ا
الصـادق في مـشـاعـره الـوطـنـية  مع نـفـسه يـجـد صـدى هـذا الـصدق في
مسـيـرته وسلـوكه وطـمـوحاته ونـبـله فـتراه يـضع الـوطن فوق أي اعـتـبار
متحدياً  الذين يعيشون في " ظلمة التملق وتمشية األمور واللصوصية  "
رتـزقة ال يـدركون خطـورة ما يـنتـهجونه على حسـاب اآلخرين.. وهـؤالء ا
على الـوطن وال يفـقهـون فعـلتـهم إال في قـادم الزمن عـندمـا يفـوتهم قـطار

شمس احلرية..
ان الوطن ال يحـمل عبء الوصف واالدراك فقط  بل يـحمل عبء احلقـيقة
والقيمة .. هو االبن البار الذي تتصل جـذوره باحلقيقة وتتجه فروعه نحو

اخلير وحتمل ثماره  وتزدهي ازهاره باجلمال.
وبنظرة موضوعية  جند  ان ضمائر العراقي االصالء ظلت يقظة حية
ازاء الـظـلم  الـذي حـيك ويـحـاك في ظـلـمـة الـلـيل او هـزيـعه االخـيـر او في
وهج النهار ضد تـطلعات البـناء الوطني فبـات ملحوظا ان جتـد الضحكة
تعلـو الشـفاه هـازئة عـند أي هجـمة عـليـهم مهمـا كان جـبروتـها  او ح
يـســمـعـون احــاديث من كـارهي الــعـراق وطــنـا وتـاريــخـا  الــذين وضـعـوا

ضمائرهم (ان كانت لهم ضمائر) على رفوف اخلسة والعمالة!
لقد تـميز الـعراقي بـضميـره النـبيل الذي تـصاعـد به في هذه التـظاهرات
آسي الـتي عاش في ظلها فـالوطنية نحو الذرى رغم كل ا

عنده هي اخملاطب وهو جوهر االشياء والظواهر.
يا لبؤس مرتـدي عباءة الذل.. وهي عبـاءة متهرئة ال

تستر عورة .. على اية حال.
عاش العراق  وعاشت سواعد ابنائه.

فم مفتوح .. فم مغلق
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تعددة لو كان السياسيون الذين عمـلوا في السلطة التشريعـية بنسخها ا
ا أفرزته االنتـخابات األخيـرة مؤهل بدءا من اجلمعـية الوطنـية وانتهـاء 
رعب نحدر ا ا وصلت أوضـاع العراق لهـذا ا سياسيا وثـقافيا ووطـنيا 
فهذه الطـبقة هي الـتي شرعت ما أشاع احملـاصصة واالقـصاء واألحقاد
صالح وهي التي فضـلّت مصاحلـها الشـخصيـة واحلزبيـة على حسـاب ا
الـوطـنـيـة وهي الـتي تـمـيـعت مع احملـتل وخـيم عـلـيـهـا الـصـمت يـوم كـان
ر يصول ويـجول في البالد خرابا لـيدمر كل البني الـتحتية ويؤسس بر
مجلـسا لـلحكم عـلى أسس مذهـبية وقـوميـة وعشائـرية وهي الـتي ضللت
الشعب وأوهمته بالتـصويت على دستور فيه من االلغـام ما يهدد مستقبل
العـراقيـ وهي التي أطـربتـها احملـاصصـة فرسخـتهـا ووصلت بـها الى
أبسط مؤسسة تنفيذية أليس هي الطبقة التي شرعت لنفسها االمتيازات
? أليست هي التي هولة من دون أن تستحي من العراقي واخملصصات ا
ناسـبة لنمو وانتـشار التطرف ألم تدفع شبـابنا ليكونوا ناخات ا وفرت ا
ضحـية تـضلـيل التـنظـيمـات االرهابـية ومـا تبـعهـا من ردود فعل لـتشـكيل
ـذاهب? مَنْ غـيـرهـا أسـتـحـدث تـنـظـيـمـات اخـرى لـلـدفـاع عن الـطـوائف وا
اجملـالس والـبيـوتـات الـطـائـفـيـة سـنـية وشـيـعـيـة ال أسـتـثـني أحـدا فـالكل
ـسـتـنـقع كــرد وعـرب وتـركـمـان سـنـة وشـيـعـة وغـيـرهـمـا مـشـتـرك في ا
علـمـانيـون واسالمـيـون وحدهم من تـقـاسم الـسلـطـة واستـحـوذ كل على
وزاراته ووظفهـا خلدمة حـزبه وعند نـشوب األزمات يـتبادلـون االتهامات
ويغازلـون اجلماهـير بشـعارات وطنـية وكأنهـم خارج السـلطة كمـا حالهم
ـان? ألم ـنـاصب داخل قــبـة الـبـر اآلن ألم يـصل األمـر الى بــيع وشـراء ا
يـتصـارعـوا عـنـد اخـتـيـار أعـضـاء مفـوضـيـة االنـتـخـابـات وصـموا اآلذان
لهمسات احلكمة التي نصحتهم بضرورة أن يكون أعضاؤها من القضاة
حفاظـا على نزاهـة االنتخـابات? انـهم من أحزاب وقوى وتـيارات سيـاسية
ال ترى من االمور غير مصاحلها فتوزعت انتماءاتهم لدول مجاورة وغير
مجاورة وصارت لكل منهم عصاباته ومـليشياته التي اتخذت من رموزنا
الـتـاريـخـيـة الـعــظـيـمـة اسـمـاءهـا الـبـراقــة حـتى صـودر قـرارنـا وانـتـهـكت
سـيـادتـنـا واهـيـنت كـرامـتـنـا وخـسـرنـا شـبـابـنـا واهـدرت ثـرواتـنـا وخـربت
مـؤسـســاتـنـا حــتى مـا عـاد لــبالدنـا وزن يــذكـر وعـلـيـه فـان هـذه الــطـبـقـة
ـكنـها اصالح اعـوجاج العـملـية السـياسـية وليس ختـلف أشكـالها ال 
ن يـشـاء ولذلك فـان تـشكـيل جلـنة قـدورهـا استـعـادة وطن صار نـهـبا 
انـية لتـعديل الـدستور لن تـأتي بجديـد بل تُعـاد الكرة ثـانية اذ يـتعذر بر
ي الـضـمــيـر والـوطـنـيـة أن يـعـدلّـوا ـتـخـلـفــ وضـيـقي األفق وعـد عـلى ا
ـشهـد الراهن هي ذاتـها التي الدستـور فالـقوى الـسيـاسية الـفاعـلة في ا
كتبت الدستور احلالي وبالتالي فهي غيـر مؤهلة وغير أمينة على مصائر
الناس كمـا انها ليست مـتحررة من التـأثيرات اخلارجـية وأيديولـوجياتها
تخلفة نريد للدستور أن يكتبه أو يعدله خبراء متخصصون في القانون ا
هـنية ـشاركة مـختـلف الفعـاليات الـنقابـية وا الدستـوري وعلم السـياسة 
شكـلة أن تـكون جزءا ـانيـة ا كن للـجنـة البر دنـي و ومنظـمات اجملـتمع ا
من هـذا الفـريق ومـثـال ذلك: جلـنـة اخلـمـس الـتي تـشـكـلت بـعـد سـقوط
نـظــام حـســني مـبــارك في مـصــر نـتــطـلع لــدسـتــور دائم يـؤسـس لـعـراق
قـراطي يـسـوده تـداول سـلمي لـلـسـلـطة خـال من األحـقـاد والـضـغائن د
واطـنة حـقيقـية ال تـميـيز فيه بـ األفراد وال يـنطوي واألقصاء يـؤسس 
على عـبارات فـضـفاضـة قابـلـة للـتأويل والـتـفسـير حـسب الـهوى دسـتور
ـسـتقـبل مـشـرق لـدولـة مـعـاصـرة ولـيس دولـة الـقـرون الوسـطى يـؤسس 
يكفل احلريات السـياسية واالجتمـاعية فال قيمة حلـرية سياسية من دون
حريـة اجتـماعـيـة ويضـمن حيـاة االنـسان ويـعدهـا قيـمـة علـيا فـالدسـتور
لإلنسان اصال فـما زال ثمن االنـسان لديـنا بخسـا وهو أرخص من أية
سـلـعـة في الـسـوق بـداللـة مـوته اجملـاني نـريـد دسـتـورا يـقـدس االنـسان
حتى قـبل تـقديس األديـان فـما جـاءت األديان اال لـتـنظـيم حـياة االنـسان
ولـزاما أن يـجـرم هـذا الـدسـتـور أي سالح خـارج نـطـاق الـدولـة فـلـنتـأمل
اضيـة ونستخلص منهـا العبر لكتابة جتاربنا الفاشلة عـلى مدى العقود ا
دستـور يوقف بـحـر الدم الـهادر ويـؤسس للـثـقة بـ النـاس والدولـة وب
ـجـد ألوانـهـا اجلمـيـلة فـما الـكـوارث التي كـونـات اخملتـلـفة لـلـشعب و ا
نحن بها اال حصيـلة انعدام الثقـة وأولها الصراع على
الـسـلطـة وثـانـيـهـا احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة واحلـزبـية
ــكن أن يـكـتـبـه الـذين ال يـفـكـون ودسـتـور كـهـذا ال 
ان يكـفي استهانة باإلنسان اخلط من أعضاء البر

يا جماعة.

كالم أبيض

الــبـغــداديـون عـلـى مـدى األعـوام الـ15
ـاضيـة.وقالت مـنظّـمة الـعفـو الدولـيّة ا
ــســيــلــة لــلــدّمــوع الــتي إن الــقــنــابل ا
تـســتـخـدمـهــا الـقـوات الـعـراقــيـة يـبـلغ
وزنـهـا  10أضـعـاف وزن عـبـوات الـغاز
ـسيل للدموع التي تُـستخدم بالعادة ا
وهي مـصـنـوعـة في بـلـغـاريـا وصـربـيا
ـنظـمـة نفـسـها.وأعـلنت وإيـران وفق ا
ـتـحدة أن تـلك الـقـنابل أدت إلى األ ا
مـقتل  16مـتظاهراً على األقل من خالل
اخـتــراق اجلـمـاجم أو الـصـدور.ويـنـدد
احلـقـوقيـون أيـضاً بـعـملـيـات االعتـقال
واالخـتـطاف وتـهـديد نـاشـط وأطـباء
من قــبل جـهـات تــؤكـد احلـكــومـة حـتى

اآلن أنــهــا جتــهل هــويـتــهــا.واألربــعـاء
اغـتيل ناشـطان برصاص مـجهول في
الـعمارة   بـحسب مصادر أمـنية.وعلى
الــصــعـــيــد الــســيـــاسي تــبــدو األمــور
مـجــمـدة حـتى الـســاعـة خـصـوصـاً مع
ـهدي الـثالثـاء أن احلـلول إعالن عـبـد ا
ـطـروحـة حـتى اآلن ال تـفي بـالـغرض ا
خــصـوصـاً إجــراء انـتـخــابـات نـيــابـيـة
مــبــكــرة.ومــســألــة االنــتــخـابــات كــانت
مـقـتــرحـاً من رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـالح الذي يـجري مشـاورات سيـاسية
مع كـبــار الـزعـمـاء في إقـلـيم كـردسـتـان
ـتظاهرين الذين الـعراق.وتركز غضب ا
يــطــالــبــون بـ(إســقــاط الـنــظــام ( خالل

ـاضــيـة عــلى إيــران صـاحــبـة األيــام ا
الــنــفــوذ الــواسع والــدور الــكــبـيــر في
ـتـحـدة الـعــراق إلى جـانب الـواليـات ا
الــتي لم يـشـر إلــيـهـا احملــتـجـون خالل
الــتـــظــاهـــرات وهي بــدورهـــا لم تــبــد
تـــفــــاعالً جتــــاه األزمـــة احلـــالــــيـــة في
الـبـالد.ومـا أجج غـضب احملـتـجـ هـو
تـكـررة لقـائـد فيـلق الـقدس الـزيـارات ا
في احلــرس الــثــوري اإليــرانـي الــلـواء
قـاسم سـليـماني لـلـعراق وتـصريـحات
ـرشـد األعـلى للـجـمـهوريـة اإلسالمـية ا
عـلي خامنئي عن وجود )مخططات من
األعداء إلثارة الفوضى وتقويض األمن

نطقة.) في بعض دول ا

الغورو نانك


