
 
للجدل  اخرى  �ساحة  اىل  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  حتولت 
اإجراء اال�ستفتاء ت�ساعدت  العراق، وبعد  ا�ستفتاء كرد�ستان  حول 
العراقية يف  ال�سلطات  الراف�سة لال�ستفتاء من قبل  املواقف  حدة 
يف  كرد�ستان  اإقليم  يف  له  املوؤيدة  االأ�سوات  مقابل  يف  بغداد، 
ظل انق�سامات كردية ب�ساأنه ، فيما حتول ها�ستاغ )كوردوعرب( 
وكرداً  عربا  العراقيني  ذكرت  و�سور  اأوراق  لتقليب  عنوان  اىل 
على  ال�رصاع  يرتجم  بينهم   وال�رصاكة  املجتمعية  بعالقتهما 
بل  فعال  ال�سارع  يف  يحدث  ما  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
"نعم"  فجبهة  ال�سيا�سية  الطبقة  خلطاب  وا�سحا  انعكا�سا  يبدو 
متلك  فيما  اخلطوة،  تلك  على  الإقدامها  مربراتها  لها  لال�ستقالل 
كلتا  وت�ستظل  اال�ستقالل،  لرف�ض  مربرات  بدورها  "كال"  جبهة 
العديد من االأمور  التي تختلف حول  ال�سيا�سية  اجلبهتني بالقوى 
وباتت مواقع التوا�سل االجتماعي من�سات لنقل خطابات زعماء 
�سيا�سيني موؤيدين لال�ستفتاء واآخرين راف�سني له. ولتخفيف حّدة 
االحتقان اأطلق االإعالمي والنا�سط العراقي هيوا عثمان ها�ستاغ 
واالكراد  العرب  بني  ال�رصاكة  اأوا�رص  على  تاأكيدا   ) )كوردوعرب 
ولتعزيز االوا�رص امل�سرتكة ليلقى اقباال كبريا خالل يومني فقط ، 
فيما رف�ست اأ�سوات مت�سبثة باال�ستقالل هذه احلملة وراأت اأخرى 
مناه�سة لال�ستقالل انها تعومي وتخدير تعيق مواجهة اال�ستفتاء 

ومنعه.
كورد وعرب يفتح البوم �سور العراقيني

والكرد  العرب   " وعرب(  كورد   ( حملة  عن  عثمان  هيوا  وقال 
ا�ستيقظوا على عالقة جمتمعية اأكرب من اال�ستفتاء واعمق من اأي 
جدال واي حراك �سيا�سي ، وما راأيناه من تداعيات اال�ستفتاء مت 
ا�ستغالله من قبل االأقلية املتطرفة من اجلانبني عربيا وكرديا".  
واأ�ساف مو�سحا فكرة الها�ستاغ و�سياغته "تعمدنا يف �سياغة 
تر�سم  كما  )الكورد(  كتابة  اعتماد  على  )كوردوعرب(  ها�ستاغ 
وحرف  العربية  اللغة  تر�سم  كما  )عرب(  وكلمة  الكردية  باللغة 
وتابع  اللغتني".  بني  م�سرتك  وهو  الكلمتني  بني  يجمع  الواو 
اآن واحد  العربي والكردي يف  "كوردوعرب حتول اىل و�سم يقراأه 
بال�سهولة نف�سها". وقال هيوا عثمان وهو جنل ال�سيا�سي العراقي 
نراجع  ان  "هو  الها�ستاغ  من  الفكرة  ان  عثمان  حممود  الكردي 
بيننا  ان  بع�سنا  بع�سنا  ونذكر   ، البع�ض  بع�سنا  مع  عالقتنا 
عالقة جمتمعية موؤرخة �سواء بال�سورة او بالروايات ". وذكر انه 
"يف ال�سبعينات عندما مت تهجري الكرد من كرد�ستان اىل اجلنوب 
والو�سط قوبلوا باأف�سل معاملة من قبل اأهل تلك املناطق وال تزال 
واملاليني  هجر  حني  وباملقابل  االن  حتى  قائمة  العالقات  تلك 
من العرب من مناطقهم عمليات االإرهاب واالقتتال الطائفي وما 
مبينا  ذاتها"  باحلفاوة  قوبلوا  فانهم  ع�سكرية  عمليات  من  تاله 
العالقة  كانت  مهما  انه  هي  ال�سا�سة  اىل  الها�ستاغ  "ر�سالة  ان 
كرد�ستان  بني  واالإدارية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستقبلية 

واعرب عن  كما هي".  والعرب  الكرد  �ستبقى عالقة  العراق  وبني 
امله يف ان هذا الها�ستاغ "�سيكون دلو املاء الذي �سيخمد نريانا 
هنا  عثمان  هيوا  وي�سري  �سعريها"،  من  يزيد  ان  البع�ض  يحاول 
التوا�سل  مواقع  اجتاحت  التي  املاء  دلو  م�سابقة  ها�ستاغ  اىل 
"ها�ستاغ  االجتماعي عامليا ب�رصعة قيا�سية ، ويعود ليذكر بان 
من  امل�سرتك  بالعي�ض  تذكري  العراق".  ماء  دلو  هو  كوردوعرب 
جهته قال املخرج جبار امل�سهداين ان "كوردوعرب فتح البومات 
اأر�سفتها لتعك�ض  القلب لي�ستخرج منها اجمل اللحظات التي متت 
تعنى  خارطة   ، ال�سا�سة  ير�سمها  التي  تلك  غري  اأخرى  خارطة 
بالقب�ض على اللحظات االإن�سانية احلميمية املرتفعة عن املذاهب 
والقوميات واالأديان ". واأ�ساف " اكاد اموت حزنا الأين ال اأمتلك 
�سورة فوتوغرافية لتلك العجوز الكردية النبيلة التي كانت تاأتينا 
يف  اجلندي  انا  ق�ستها  عن  �ساألت  وحني  يوم  كل  ظهرية  باللنب 
انهم قتلوا ولدها  جبال �سيدكان اخربين �سديقي االيزيدي با�سا 
.. هذه ال�سورة كتبتها عو�سا من �سورة فوتوغرافية يف  الوحيد 
ها�ستاغ كوردوعرب .. علي اأن اوؤر�سف حلظة من حياتي مل نكن 
ننظر فيها لالخر يف حياتنا انه من قومية ثانية ونحن من قومية 
اأخرى". من جهتها، قالت ال�ساعرة واالأكادميية امل اجلبوري ان 
تعقد  التي  املوؤمترات  اهم بكثري من  " املبادرات املجتمعية هي 
ال�سيا�سية مل�سالح  حتت يافطات امل�ساحلة التي تعقدها الطبقة 

امل�سار  باتت   ، اليوم  ميديا  ال�سو�سل   " واأ�سافت  �سيقة".  حزبية 
اجلماهريي الي خطوة باجتاه �سالم دائم وروؤية م�ستقبلية للعي�ض 
جاء  كوردوعرب(   ( " ها�ستاغ  بان  اجلبوري  وذكرت  امل�سرتك". 
للتذكري بالعي�ض امل�سرتك وتاريخه بني اأطياف ال�سعب العراقي ". 
واأ�سارت اىل ان تنظيم داع�ض كاد يهزم الدولة العراقية بها�ستاغ 
اأربيل، كما ذكرت  يا  يا بغداد وقادمون  عنف من قبيل قادمون 
باأن ها�ستاغ )ا�سمي بابل( اجرب العتبة احل�سينية وحمافظة بابل 

على اإلغاء فكرة تغيري ا�سم حمافظة بابل اىل حمافظة احل�سن".
كاريكاتري

احلملة  يف  ي�سارك  ان  اإبراهيم  نا�رص  الكاريكاتري  ر�سام  واختار 
بر�سم جمع فيه بني العربي والكردي بي�سماغ واحد مذكرة ان ثمة 
بينها  وكردا ومن  عربا  العراقيني  ما جتمع  الثقافات  العديد من 
مع  العربي  يلب�سه  فيما  راأ�سه  على  الكردي  يلفه  الذي  البي�سماغ 
في�سبوك  يف  �سفحته  على  املختار  ها�سم  النا�سط  وقال  العقال. 
"العراقيون �سعب عجيب . ال يفرقهم �سيء وال يثنيهم عن عزميتهم 
خائبًا  عاد  املجتمع  هذا  ووحدة  �سف  �سق  حاول  من  كل  جلُل، 
الذين  العراقيني  ال�سيا�سيني  من  اآخرها  وكان  الراأ�ض،  مطاأطاأ 
يحاولون تعكري �سفو املحبة بني العراقيني وما اأثري يف االإعالم 
موؤخراً عن انف�سال اإقليم كرد�ستان عن العراق وغريها من االأمور، 
ها هم اأبناء هذا البلد يردون باأبهى �سورة على هذه املحاوالت، 

بال عنف بال خوف بال عنجهيات وكالم فا�ٍض".
اآراء غري حمايدة

"االغلبية  ان  مبينا  الظاهرة  هذه  �سوزة  �سليم  الباحث  ويحلل 
املطلقة من االراء حول اال�ستفتاء يف مواقع التوا�سل االجتماعي 
يف  كردية  او  عربية  زاوية  من  وتنطلق  حمايدة  غري  اآراء  هي 
"اغلب  ان  �سوزة  ويجد  الكردية".  امل�سكلة  طبيعة  حتليلها 
التحليالت مغلفة برغبة انتقامية حتت �سعارات من قبيل الوحدة 
او عدم ال�سماح ال�رصائيل ثانية وغريها من االمور التي غالبا ما 
م�ساعر  بها  حترك  هوام�ض  عن  وتبحث  اال�سا�سية  الق�سية  ترتك 
تلك  "قليلة  واأ�ساف  الدماء".  من  ومزيد  احلرب  نحو  النا�ض 
التحليالت الهادئة التي تريد و�سع حد وحل للم�سكلة ال تاأزميها". 
الكردية لي�ست هوياتية اي لي�ض هناك �رصاع  "امل�سكلة  واكد ان 
ثقايف هوياتي بني العرب والكرد حتى تتم �سيطنة كل االطراف 
والطعن بوالءاتها وامنا هي م�سكلة جيو اقت�سادية �سببها كركوك 
واأ�ساف  بالنفط".  واملناطق املتنازع عليها، وهي مناطق غنية 
انه "يتم القفز على هذه احلقيقة لي�سور للب�سطاء ان املعركة بني 
مالئكة و�سياطني ، واحد ميثل خريا مطلقا ويريد اأن يحافظ على 
البلد برمته،  النيل من  العراق واالخر �سيطان حم�ض يريد  وحدة 
ي�سبح  واحلكمة  للتهدئة  ويبلغ  عقله  ويحكم  حمايدا  يقف  ومن 

انبطاحيا متخاذال يتعاطف مع التق�سيميني".

 
حني تخت�رص املدن ) يف حقبة زمنية معينة( ب�سارع 
واحد يزدحم باالأحداث والوجوه واحلا�سنات ،  فاأن 
ذلك ال�سارع �سيغدو بعد هرم املدن اأو جتدد �سبابها  ، 
ذاكرة قوية  من ال�سعب على الزمن ان يفر�ض عليها 
هام�سي   مكان  كل  على  فر�سه  طاملا  الذي  �سحوبه 
االوىل  ن�ساأتها  ازمنة  يف   ، ال�سغرية  املدن  واأغلب   .
واطوار منوها البكر ، تختار لها ب�سعة �سوارع  تدون 
على ج�سدها  تفا�سيل وقائع ايامها مبختلف األوانها 
وطعومها ، وتنق�ض يف ف�ساءاتها  �سور �سخ�سياتها 
رائحة  ثناياها  يف  وتد�ض   ، النمطية  او  اال�ستثنائية 

اأمكنتها التي ت�سكل مبجموعها مالحمه اخلا�سة.
 العريف ح�سني رخي�ض

كمكان  �سنة    148 قبل  ولدت   التي  النا�رصية  يف 
وا�ستمر  الزمن  قاوم  �سارع   ثمة   ، كتاريخ  ولي�ض 
حيا اىل االآن ، هو �سارع  اجلمهورية الذي كان ا�سمه 
باال�سل )ال�سوق الكبري( . هذا املكان حتديدا  ، وحني 
وال�سيا�سة  الثقافة  عامل  عن  الذكريات  اأحاديث  تبداأ 
واحوالهما  ، يح�رص هو اأواًل  باعتباره  ذاكرة معباأة 
بخزين االعوام ال�سالفة ، تلك االعوام التي كلما ناأت 
وتقهقرت يف جوف االأم�ض  حتول قبحها اىل جمال 
�سوء  وبفعل  املزمنة  العراقية  النا�ستولوجيا  بفعل 
الظروف الراهنة دائما  . فعلى  ر�سيفيه امل�ستباحني 
وحمالت  واملطاعم  املقاهي  ا�سحاب  قبل  من  اأبداً 
وفوق   ، واملكتبات   واالحذية  واملالب�ض  احللويات 
االدباء  كتب   ، االربعة  االمتار  ذي  ال�سيق  نهره 
انتماء  الذين بال  والثوريون  وال�سيا�سيون  والفنانون 
والفطريون الذين يتاأرجحون يف دنيا ال�سيا�سة ح�سب 
ان  القدر  لها  �ساء  مدينة  تاريخ     ، االحوال  تقلبات 
تكون بانوراما ثقافة وابداع و�سيا�سة وقتال م�ستمر 
على امتداد التاريخ . وقد التكون بداية الكتابة هذه 
وطنيته  دفعته   الذي  رخي�ض  ح�سني  العريف  من 
)جيفر�سن(  االنكليزي  القائد  اغتيال  اىل  الفطرية  
يف اأحد ايام �سهر اأيار من عام 1941 بعدما الحقه 
اأحداث مهمة  .  فثمة  اليومي  متتبعا خارطة م�سرية 

يف  كبار  رجال  �سنعها   ، �سبقته  قد  �سك  بال  اخرى 
  ، البلد  الوجود االجنبي على ار�ض  ، قاوموا  االفعال 
يقف يف مقدمتهم ال�ساعر ورجل الدين ال�سهري  حممد 
�سعيد احلبوبي  ، ولكن عظم ذلك احلدث  وا�ستثنائية 
اىل  تقودنا  الريفي  ال�ساب  ذلك  اإمتلكها  التي  اجلراأة 
من  ومادون  ق�س�ض  من  ماكتب  �سدارة  يف  و�سعه 
الب�سيط  الريفي  ال�ساب  ذلك  ترك  لقد   . فيه  اأحداث 
)اجلمهورية( ب�سورة دم م�سفوح  اأر�ض  توقيعه على 
ال�سا�سعة  وامل�سافات  البحار  قطع  بريطاين  مل�ستعمر 
وجاء  لكي يحتل مدينة النا�رصية من بني مااإحتله 

من مدن العراق .
 تاأييد ثورة 14 متوز

اإال اأن الدم واإن اأ�س�ض له وجودا هناك فان طائر احلب 
مل يهرب من �سدى الطلقات املرمية  اذ ظل يرفرف 
ال�سابئة  ملحالت  املجاورة  امل�سلمني  حمالت  على  
حيث   ، اجزائه  اأحد  يف  القاطنني  اليهود  و�سنا�سيل 
ال�سفلى  واق�سامها  لهم  �سكنا  العليا  اق�سامها  اتخذوا 
حانت  عندما  الحقا  ابوابها  اغلقت  جتارية  حمالت 
�ساعة التهجري بعد اندالع ال�رصاع العربي اال�رصائيلي 
الذي زج به يهود العراق ق�رصا . لقد  هاجر اليهود ومل 
يرتكوا على مالمح ال�سارع �سوى تلك الطرز املعمارية 
اجلميلة التي زال اخرها قبل �سنوات قليلة جدا ، حيث 
مل ي�سجل يف كتاب املدينة ان معتنقي  هذه الديانة  
كانوا اهل ادب او فن او ثقافة وامنا كانوا جتارا فقط 
، رغم ان املقاهي  القريبة منهم كانت حتبل  ع�رص 
خمتلف  من  واملثقفني  ال�سيا�سيني  بع�رصات  يوم  كل 
التو�سيفات الدينية والقومية  وااليديولوجية. اولئك 
انتماءاتهم   اختالف  على   ، وال�سيا�سيون  املثقفون 
وبغ�ض النظر عن  طبيعة ميولهم ، هم  اأهم من �سنع 
وب�سببهم حتديدا ظل ح�سوره    ، ال�سارع   ذلك  تاريخ 

م�ستمرا يف حياة املدينة اىل االآن .
املوؤيدة  تظاهراتهم  فيه   نظموا  عام1941  ففي   
على  بالو�سي  اأطاح  الذي  الكيالين  عايل  لر�سيد 
خرجوا   1948 عام  ويف   ، االله  عبد  العراق  عر�ض 
منه منتف�سني �سد معاهدة بورت�سموث التي اأابرمت 
بني اململكة الربيطانية واململكة العراقية ، وقد كان 

لي�ساريي املدينة دور بارز يف قيادة تلك التظاهرات 
ون�سيب كبري من االعتقاالت . وحني جاءت ثورة 14 
متوز طار �سوت اجلموع املوؤيدة اىل بغداد من قلب 
احلاملني  املثقفني  هتافات  حامال   ، ال�سارع   ذلك 
�سوت  طار  قد  كان  بعدما   ، جديد  م�رصق  بزمن 
م�رص  جمهورية  اىل   ، اي�سا  منه  والتاآخي  املوؤازرة 
�سنة  يف  الثالثي  للعدوان  تعر�سها   خالل  العربية  

.1956
 مقاهي الي�سار والتقدمية

لقد كانت مقاهي �سارع اجلمهورية التي ي�سل عددها 
اىل مايقارب خم�سة ع�رص مقهى هي ينابيع حكايات 
ذلك ال�سارع ، فبني جدرانها كان يجتمع ال�سيا�سيون 
متهام�سني بحذر خ�سية �سماعهم من قبل اذان رجال 
االمن املتواجدين بهيئة �سحاذين او عمال اوجمانني 
لالبداع   ال�رصعيون  الورثة  ويلتقي     ، جنون  بال 
اليومية  ال�سحف  وقراءة  النقا�ض  اجل  من  ال�سومري 
التي كانت ت�سل عند حدود وقت الظهر .   وقد كانت 
اللواء،    ، )التجار  مقاهي  هي  تلك  بني  من  اال�سهر 
العروبة، ابو اأحمد(  واالأخرية جل�ض على تخوتها كل 
التي حققت ح�سورا  الكبرية  االبداعية  اال�سماء  ذوي 

الفتا للنظر يف �سماء العا�سمة بغداد فيما بعد .
مراد  لفتة   قي�ض  ال�ساعر  من  كل  هناك  جل�ض  فقد 
ال�سيد  عزيز  واملفكر  الربيعي  الرحمن  عبد  والروائي 
نعمة   ح�سني  واملطرب  جميد  ر�سيد  وال�ساعر  جا�سم 
الباقري  احمد  واملرتجم  اخلفاجي   والقا�ض حم�سن 
املانيا  �سكن  الذي  والر�سام  عا�سي  جا�سم  والناقد 
و�سقيقه  احمداجلا�سم  �سيللر   معهد  يف  وعمل  الحقا 
والر�سام   امل�رصحي  والفنان  اجلا�سم  حيدر  املغرتب 
ال�سكرجي  ح�سن  القانون   وعازف  اإبراهيم  كاظم 
الغزي  جبار  االغنية  و�ساعر  ال�سيد   كمال  وامللحن 
ال�ساحب   عبد  عزيز  امل�رصحي  واملوؤلف  واملمثل 
وا�سماء اخرى كثرية .  وقد كانت اغلب تلك اال�سماء 
ي�سارية الهوى اواالنتماء ولهذا ا�سبحت تلك املقهى 
،  هدفا لعيون  الثقايف  ا�سبه باملنتدى  ، رغم كونها 
عارف  االخوين  حكم  خالل  االأمن  ووكالء  ال�رصطة 

وبدايات حكم البعث القمعي للعراق يف عام 1968.

القاهرة  اأغ�سط�س 1923-  اآب -  نازك �سادق املالئكة مواليد بغداد 23 
يف  بغداد  يف  ولدت  العراق،  من  �ساعرة   2007 يونيو   - حزيران   20
دخلت   .1944 عام  العالية  املعلمني  دار  من  وتخرجت  ثقافية  بيئة 
ويف   ،1949 عام  املو�سيقى  ق�سم  من  وتخرجت  اجلميلة  الفنون  معهد 
املقارن من جامعة  الأدب  عام 1959 ح�سلت على �سهادة ماج�ستري يف 
بغداد  جامعة  يف  اأ�ستاذة  وعينت  اأمريكا  يف  وي�سكون�سن-مادي�سون 
وجامعة الب�سرة ثم جامعة الكويت. عا�ست يف القاهرة منذ 1990 يف 
عزلة اختيارية وتوفيت بها يف 20 يونيو 2007 عن عمر يناهز 83 عاما 
ب�سبب اإ�سابتها بهبوط حاد يف الدورة الدموية ودفنت يف مقربة خا�سة 

للعائلة غرب القاهرة.
يعتقد الكثريون اأن نازك املالئكة هي اأول من كتبت ال�سعر احلر يف عام 
1947 ويعترب البع�س ق�سيدتها امل�سماة الكولريا من اأوائل ال�سعر احلر 
فرتة  يف  احلر  ال�سعر  كتابة  يف  املالئكة  بدات  وقد  العربي.  الأدب  يف 
زمنية مقاربة جدا لل�ساعر بدر �ساكر ال�سياب وزميلني لهما هما ال�ساعران 
�ساذل طاقه وعبد الوهاب البياتي، وهوؤلء �سجلوا يف اللوائح بو�سفهم 
لأ�سرة  بغداد  يف  املالئكة  نازك  ولدت  العراق  يف  احلديث  ال�سعر  رواد 
مثقفة، وحيث كانت والدتها �سلمى عبد الرزاق تن�سر ال�سعر يف املجالت 
وال�سحف العراقية با�سم اأدبي هو "اأم نزار املالئكة" وكانت حتبب اليها 
ال�سعر ولها اأثر كبري يف تنمية موهبتها وكانت حتفظها الأوزان ال�سعرية 
امل�سهورة )التي حددها علم العرو�س(، اأما اأبوها �سادق املالئكة فرتك 
موؤلفات اأهمها مو�سوعة "دائرة معارف النا�س" يف ع�سرين جملدًا. وقد 
اختار والدها ا�سم نازك تيمنا بالثائرة ال�سورية نازك العابد، التي قادت 
الذي  العام  الفرن�سي يف  ال�سورين يف مواجهة جي�س الحتالل  الثوار 
كبة  هداية  احلاجة  هي  �ساعرة  امها(  )اأم  وجدتها  ال�ساعرة.  فيه  ولدت 
ابنة العالمة وال�ساعر احلاج حممد ح�سن كبة، وخاليها "جميل املالئكة" 
ال�سيخ حممد  اأمها  املالئكة" �ساعرين معروفني وخال  ال�ساحب  و"عبد 

مهدي كبة �ساعر وله ترجمة رباعيات اخليام نظمًا .
در�ست نازك املالئكة اللغة العربية وتخرجت عام 1944م، ثم انتقلت اإىل 
درا�سة املو�سيقى ثم در�ست اللغات الالتينية والإجنليزية والفرن�سية يف 
ثم  بغداد  جامعة  يف  للتدري�س  انتقلت  ثم  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
جامعة الب�سرة ثم جامعة الكويت. وانتقلت للعي�س يف بريوت ملدة عام 
واحد ثم �سافرت عام 1990 على خلفية حرب اخلليج الأوىل اإىلالقاهرة 
كما   ،1996 عام  البابطني  جائزة  على  نازك  وح�سلت  توفيت،  حيث 
اأقامت دار الأوبرا امل�سرية يوم 26 مايو/اأيار 1999 احتفال لتكرميها 
مبنا�سبة مرور ن�سف قرن على انطالقة ال�سعر احلر يف الوطن العربي 
الدكتور  زوجها  عنها  عو�سًا  وح�سر  املر�س  ب�سبب  حت�سره  مل  والذي 
الهادي حمبوبة،  الرباق عبد  ابن واحد هو  ولها  الهادي حمبوبة،  عبد 

وتوفيت يف �سيف عام 2007م.

هاشتاغ )كورد وعرب( يقلب صور العراقيين وذكرياتهم

استفتاء كردستان يشعل مواقع التواصل بين مؤيد ورافض
بغداد ـ متابعة

ذي قار ـ متابعة

لنه لن يتكرر ولنه وحده من �سدقت افعاله اقواله 
الب�سرية  تاريخ  يف  "ل"  اكرب  �ساحب  كان  ولنه 
اجل  من  يجامل  ومل  مبادئه  على  ي�ساوم  مل  ولنه 
او م�ساحلة  �سيا�سية  ت�سويات  هذا وذاك مل يدخل 
يف  عليه  عر�سوها  عندما  خ�سومه  مع  تاريخية 
�سيء  انت  لل�سئ  يقول  ان  مبادئه  كان  حرج  وقت 
وللمح�سن انا حم�سن ولنه كل ذلك ظل هو احل�سني 

الذي نعرفه ،
قوي متيقن الطريق موؤمن مبا يقول ويفعل ولنه 
كل ذلك نحن نوؤمن به ونتاثر به ون�ستذكره كل عام .
بامل�سلحني وامل�سحني  ملئ  التاريخ  ان  ندرك  نحن 
يكن  مل  دولية  ب�سهادات  منهم  اي  ولكن  وال�سهداء 
ق�سية  مع  التفاعل  يف  احلرارة  هذه  احل�سني  مثل 
المام احل�سني ع تفتقدها ق�سايا امل�سحني امل�سلمني 

وغري امل�سلمني.
ثم  ق�سية  اىل  حدث  من  الرجل  هذا  حتول  ملاذا   

ا�سبح هوية امه وجرح يف �سمري الن�سانية
يف  القتلة  بيد  يده  ي�سع  ان  ي�ستطيع  كان  اما 
عائلته  ويحمي  ال�سراع  ويح�سم  تاريخية  ت�سوية 
تكون  ان  ودمه  لت�سحيته  ترك  لقد  وا�سدقائه 
الفي�سل للتعامل مع املجرمني ورف�س ت�سوية يزيد 
�سعار"  ال�سرارحتت  المة  يحكم  لكي  معه  ومن 
البع�س  يروج  "كما  بو�سه  عليه  ماتكدر  ايل  اليد 
عندنا اليوم، لنه كان ذلك ظل احل�سني الذي نعرفه 
وعلى الذين ي�سريون على نهجه او يدعون ذلك ان 
قبل  احل�سني  المام  من  هم  اين  انف�سهم  يراجعو 
ان  قناعة  على  لنني  احل�سني  مع  اننا  يقولون  ان 
املوجودين الن لو التقوا فانهم بالتاكيد �سيكونون 

مع ال�سمر ورمبا يفتخرون بذلك
 �سرطي يف فلم الر�سالة

مطعم  من  متاخرة  زاوية  يف  هناك  يجل�س  كان 
الع�سرينات  منت�سف  يف  �سرطي  الفيرتية  يرتاده 
فلم  عن  يتحدث  كان  له  زميالن  يحيطه  يبدو  هكذا 
الر�ساله بدت عليه اجلديه وعلى م�ستمعيه الت�سديق 
�سائكة  فقهية  م�سائل  يو�سح  ان  يحاول  وهو  قال 
كان  احلمزه  ان  ال�سرطه  نظر  وجهة  من  ولكن 
للغابة"  يذهب  كان  وانه  اخلمر�سادة  يحت�سي 

فيكب�س" ،هكذا قالها ا�سدين ويرجع.
وبرغم ان ال�سرطة بعيدة عن تاريخ ال�سالم ال انني 
ال�سافات  بهذه  هذاال�سرطي  جاء  اين  من  لاعلم 
تاريخ  يكتب  لكي  توؤهله  رمبا  التي  التاريخية 
قناعتي  من  الرغم  على  ال�سرطة   يراه  كما  ال�سالم 
ان اخلمر ال�سادة مل يكن موجودا وان الغابات التي 

حتدث عنها لوجود لها يف �سحراء العرب .
هذا ال�سرطي مثل كثريين هذه اليام يتحدثون عما 
ل يعلمون  وبيان رئي�س اجلمهورية حول انف�سال 

اقليم كرد�ستان مثل حديث ال�سرطي

مبدعون
من العراق شارع الجمهورية في الناصرية... ذاكرة السياسة والثقافة والتظاهرات

نازك المالئكة 

الحسين يرفض 

التسوية التأريخية 

د رعد جاسم

أقالم حرة

وذلك  العراق  اأخطر طرق  من  واحدا  بغدادـكركوك   طريق 
االنفجارات  خلفتها  التي  واحلفر  ال�ساحنات  كرثة  ب�سبب 
"طريق املوت".  ى  ي�سمَّ بات  ، حتى  الع�سكرية  والعمليات 
ويقول نوزاد �رصيف خ�رص وهو �سائق �ساحنة على طريق 
بغداد -كركوك "هذا الطريق خطري جداً، ونحن ن�سلك هذا 
اآخر كونه املنفذ االقت�سادي  الطريق الأنه ال يوجد خيار 
الوحيد اليوم يف العراق بني املوانئ وحدود اإيران وتركيا 
احلفر  ع�رصات  وهناك   ، بكركوك  مرورا  كرد�ستان  يف 
اآمنة خا�سة خالل  لي�ست  واالأ�رصار  وحياتنا  واملطبات 
اإن  خ�رص  واأ�ساف  وال�سباب".  والعوا�سف  ال�ستاء  ف�سل 
"احلفر التي خلفتها االنفجارات مل يتم اإ�سالحها واأحيانا 
يكون مبمر واحد واأحيانا مبمرين والي�سلح لل�سري عليه، 
على  املرورية  احلوادث  ونرى  جدا  مزدحم  طريق  فهو 
 ." وكركوك  الطوز  ق�ساء  بني  خا�سة  يوميًا  الطريق  هذا 
255 كم ويربط  الطريق بني كركوك وبغداد  ويبلغ طول 
املحافطات ال�سمالية ببغداد، ويف منت�سف عام 2014، 
�سيطر تنظيم “داع�ض” على اأجزاء من الطريق وفجر عددا 
وهو  اآخر  �سائق  وقال   . فيه  النا�سفة  العبوات  من  كبريا 
عبد العزيز جنم �رصحان  اإن "ال�ساحنات الكبرية �ساهمت 
وفوق  للغاية  كبرية  فحموالتهم  احلوادث،  بزيادة  اأي�سا 
ب�رصعة  يقودون  وال�سواق  املرور  مديرية  خ�س�سته  ما 
عالية ويعر�سون حياة االآخرين للخطر". ويعترب الطريق 
الرابط بني ق�ساء الطوز  وناحية اأمريل اأخطر اجزاء طريق 
كركوك – بغداد. ففي يومي-19 20 من �سهر اآب اجلاري 
فقط تويف 10  اأ�سخا�ض و اأ�سيب 12 اآخرين يف حوادث 
مرورية يف هذا اجلزء من الطريق. وكان 6 من ال�سحايا 
الذين توفوا يف اإحدى احلوادث، من نف�ض العائلة. ويقول 
م�سدر يف مرور ق�ساء الطوز لقد  "اعتقلنا �سائق ال�ساحنة 
الذي ت�سبب باحلادث الذي لقي فيها �ستة اأفراد من عائلة 
اإن  �سحفي  حديث  يف  امل�سدر  وذكر  م�رصعهم".  واحدة 
"كرثة املطبات والتخ�سفات من جهة وال�ساحنات الكبرية 
الرئي�سان  ال�سببان  هما  الطريق  على  اأخرى  جهة  من 

الأغلب احلوادث املميتة على طريق كركوك – بغداد".

الموت يخطف سائقي المركبات 
والشاحنات  في طريق بغداد ـ كركوك 

المواطن و المسؤول
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