
اجلديد  بالأمر  لي�س  النازحني  اح��وال  عن  احلديث  ان 
اىل  تن�سب  التي  املالمح  من  ا�سبحوا  وانهم  خا�سة 
تنتج  التي  الدميوغرافية  فالتغريات   ، الوطن  هذا  ار�س 
بالإمكان  يعد  مل  الكبرية   ال�سكاين  النزوح  حالت  من 

انكارها .
يف  يجل�سون   ( كالتي  حالهم  ا�سبح  املاليني  ان  كما 
ل  للنزهة  ايام  عدة  �سوى  املبيت  اىل  ت�سلح  ل  خيام 
تقيهم حر ال�سيف ول برد ال�ستاء ،الطفال مل يتم حتى 
م�ستمر  ب�سكل  يتكاثرون  كونهم  عددهم  حتديد  الن 
لهم  املقدمة  والتثقيفية  التعليمية  احلمالت  يف  ،نق�س 
فرتات  يف  لإمتامها  كبرية  جهود  ح�سد  من  الرغم  على 
بتوفري  تقوم  واملحلية  الدولية  املنظمات   ، متقاربة 
ت�سل  لكنها  لأخ��رى  فرتة  من  حاجياتهم  من   ال��الزم 
ملرحلة عدم القدرة على موا�سلة هذا الن�ساط الن�ساين 
جهود  اىل  وبحاجة  كبرية  مادية  مبالغ  يتطلب  كونه 

حثيثة جلمعه (.
�سيتم  التي  الكيفية  حول  للت�ساوؤل  دفعنا   ، الو�سع  هذا 
بها ا�ستقبال النازحني اجلدد املتوقع نزوحهم يف اليام 
القادمة ،وماهي املنظمات التي ابدت ا�ستعدادها للعمل 

من اجلهم 
جا�سم  واملهجرين  الهجرة  وزي��ر  مع  البداية  وكانت 
ال�رضورية  اخلدمات  تقدمي  اهمية  على  اأكد  اذ  حممد" 
كافة لالأ�رض النازحة ول�سيما ت�سهيل اجراءات الت�سجيل 
ميدانية  بجولة  قام  وانه  لهم.  الالزمة  الغاثة  وتقدمي 
اخلدمات  تقدمي  الية  على  لالطالع  ال���وزارة  ف��رع  يف 
لالأ�رض النازحة وكيفية التعامل الكادر الوظيفي مع تلك 
ال�رض ف�سال عن ال�ستماع اىل امل�ساكل واملعوقات التي 
مت�سل  �سياق  ويف  اربيل.  يف  الوزارة  ممثلية  تواجهها 
لتقدمي  ا�ستعدادها  امل�ستقلة  الن�سانية  املنظمات  ابدت 
امل�ساعدة اي�سا على راأ�سهم منظمة غوث ، بناة العراق 
ال�سليب  ملنظمة   فكان  الدولية  املنظمات  اما  ..ال��خ  
 ( لإغاثة  ا�ستعدادها  اب��دت  حيث  الك��ر  ال��دور  الحمر 

٨٠٠،٠٠٠ ( نازح من املو�سل .
من جانب اخر كان لل�سارع العراقي اراء مت�ساربة حول 
حالة النزوح امل�ستمرة وكيفية ايجاد  حلول بالإمكان 
تنفيذها للخروج من الو�سع احلرج الذي ت�سهده البالد 
احمد  فاملواطن   ، واملعنوية  املادية  اخل�سائر  باأقل 
يف  لأخ��رى  ف��رتة  من  متطوعا  يعمل  وال��ذي  البياتي  
منظمات عدة  قال " يجب ان نتكاتف ونتقبل ما يح�سل 
ب�سدر رحب وعقل واع ومتفتح، ول �رضر ان نقت�سم كل 
ال�سهري   مدخويل  كان  ف��اإذا  اخر  �سخ�س  مع  منلك  ما 
لعائلة  واعطاءه  منه  اقتطاع جزء  وا�ستطيع  به  لباأ�س 
والتفكري  بالرتدد  ان�سح  اتردد يف ذلك ول  فلن  نازحة 
لفعل هذه اخلطوة ، فبذلك تكون قد انقذت عائلة كاملة 

من ان تكون حتت خط الفقر .

اح��دى  يف  ا���س��ت��اذة  وه��ي  حممد  زه���راء  ال�سيدة  ام��ا 
 ، حا�سل  طبيعي  امر  انه   " قالت  العراقية  اجلامعات 
يف  احلال  طبيعة  لكن   ، البلدان  من  كثري  يف  ويح�سل 
اىل  النازحني  من  الكثري  ع��ودة  ع��دم  فر�ست  العراق 
بعد  بها  ا�ستقروا  التي  املناطق  يف  وبقائهم  ديارهم 
من  الكثري  فيها  املدينة  حياة  ان  مدركني  غري  النزوح 
ناحية  من  لديهم  عليه  متعارف  هو  عما  الختالف 
ال�سعار  املعي�سة  جانب  من  اي�سا   ، والتقاليد  العادات 

هنا يف ارتفاع م�ستمر فباهلل عليكم ل توجد طريقة حلل 
هذه الزمة واحتواءها �سوى توفري امل�ساعدات الالزمة 
لهم يف الوقت احلايل مع التوجيه امل�ستمر لهم ب�رضورة 
اي�سا  م�ساعدتهم  يتم  �سوف  وانه  مناطقهم  اىل  العودة 
اىل الوقت الذي لن يعودوا فيه بحاجة مل�ساعدة احد ". 

عنه  التغا�سي  ميكن  امرا  تعد  مل  النازحني  ازمة  اخريا 
وعن تبعاته يف امل�ستقبل فقد ا�سبحوا ميثلون �رضيحة 
اىل  العراق  اخذ  باإمكانهم  العراقي،  ال�سعب  من  وا�سعة 

ال�سائبات  من  الكثري  ي�سوبه  مبهم  او  واع��د  م�ستقبل 
ان  وام��ا  �سكناهم  مناطق  اىل  اعادتهم  يتم  ان  فاأما 
م�ستلزماتهم   كافة  توفري  مع  حتريرها   اع��ادة  يتم 
نوع  من  بحلول  التفكري  اع��ادة  او  واملعنوية  املادية 
اخلريجني  كم�ساعدة  الن  فيه  هم  مما  لنقاذهم  اخر 
منهم باإعطائهم  ما يتوفر  من فر�س عمل  يف الدوائر 
احلكومية والهلية كنوع من اعادة دجمهم يف املجتمع 

وحمايتهم من الفقر والعازة  .  

العراقية  كتب علي احل�سيني: كغريها من املدن 
املوغلة يف القدم، ت�سم مدينة كركوك املعروفة 
اأي�سا با�سم "�سلة الفواكه" لحتوائها على خم�س 
والرتكمانية  والكردية  العربية  هي  قوميات 
ديانات  اأربع  عن  ف�سال  والآ�سورية  والأرمنية 
وامل�سيحية  الإ�سالمية  اأبرزها  مذاهب  و�ستة 
تتعاي�س  ظلت  وغريها،  والكاكائية  وال�سابئية 
ب�سالم وبدت اأقرب لو�سف اأفالطون "اجلمهورية 

الفا�سلة".
العراق،  احتالل  بعد  يعد كذلك  اأن احلال مل  غري 
الفنت  اإطفاء  رجل  اعتباره  ميكن  ما  ثمة  اأن  اإل 
تذكر  التي  التاريخية  قلعتها  وهي  املدينة،  يف 
اأحد  قول  حّد  على  اأخوة  اأنهم  ال�سكان  جميع 

اأعيان مدينة كركوك، احلاج اأحمد حممود.
ال�سخمة  الأثرية  التلة  فوق  تقع  كركوك  وقلعة 
اآلف  ثناياها بقايا مدن عمرها  التي ت�سم يف 
للحرا�سة  برجًا  �ستني  من  اأكرث  وحتوي  ال�سنني، 
قبل  الرابع  القرن  يف  الكبري  الإ�سكندر  اأقامها 

امليالد.

باأربع  تل  على  الأ�سل  يف  كركوك  قلعة  بنيت 
بنحو  به  املحيطة  ال�سهول  عن  يرتفع  زوايا 
ة"  "اخلا�سّ نهر  على  وي�رضف  قدما،   120
الف�سول  القليلة والتي تفي�س عادة يف  مبياهه 
يف  م�سورة  كانت  القلعة  اإن  ويظهر  املمطرة،. 
الع�سور القدمية، وكان لها اأربعة اأبواب �سماها 
ذي  الرئي�س  بالباب  بعد  فيما  العثمانيون 
ال�سبع،  البنات  وباب  الطوب،  وباب  املدرجات، 

وباب احللوجية.
اأ�سهر املجمعات ال�سكنية يف قلعة كركوك كانت 
تقع يف ق�سمه الغربي الذي ا�ستهر مبحلة احلمام، 
التي �ساطر فيها امل�سلمون اإخوانهم امل�سيحيني 
مطرانية  مركز  من  كل  وكان  عدة،  لقرون 
باجرامي وجامع النبي دانيال يقعان يف املحلة 
يزيد  التي  احلجرية  البوابات  تلك  وتعد  نف�سها. 
الزمن فريدة من نوعها  عمرها على قرنني من 
ملا تتميز به من طراز معماري جميل. واأعطتها 
كتابات  تعلوها  وكانت  اأبهى  رونقا  الأقوا�س 

لكن عوامل التعرية اأزالت بع�س ن�سو�سها.
اقت�سم  الإ�سكندر،  اأنه بعد وفاة  وي�سيف حممود 
ن�سيب  من  كركوك  فكانت  اململكة،  قادته 
ال�سلوقية  الدولة  اأ�س�س  الذي  �سلوق�س  القائد 

1319 ق.م. وتوؤكد امل�سادر التاريخية   �  311
املباين  اأنقا�س  على  اأقام  املذكور  القائد  اأن 
املهدمة قلعة ح�سينة م�سورة ب�سور منيع عليه 
72 برجًا، و�ُسيِّد لها بابان اأطلق على الأول ا�سم 
طوطي"  "باب  ا�سم  الثاين  وعلى  امللك"،  "باب 

وهو ا�سم حاكم القلعة اآنذاك.
كما تق�سيم القلعة على 72 زقاقًا. واأ�سكن بع�س 
تعرف  ف�سارت  املدينة  �سور  حول  الع�سائر 
املدينة منذ ذلك احلني با�سم "كرخ �سلوق�س" اأي 
"مدينة �سلوق�س" حتى انتزعها منهم البار�سبول 
الفنت  كرثت  البارثني  ع�رض  ويف  ق.م(.   256(
الأو�ساع  ف�ساءت  الداخلية  وال�سطرابات 
ما  الرومان،  وبني  بينهم  احلروب  واندلعت 
�سعف  ال�سا�سانيون  فا�ستغل  دولتهم،  اأ�سعف 
يف  حكمهم.  واأ�سقطوا  عليهم،  فهجموا  البارثني 
كرخيني  اأهايل  ينل  مل  ق.م،   227 عام  حدود 
التي  الإ�سالمية  اجليو�س  يد  على  اإل  اخلال�س 
املدينة  وعا�ست  ال�سا�سانية،  الدولة  على  ق�ست 
فرتة من الرخاء وال�ستقرار حتى فرتة اكت�ساح 
حتت  كركوك  فدخلت  امل�سلمني،  بالد  املغول 

حكم التتار.
موؤخراً،  ترميم  لعملية  كركوك  قلعة  خ�سعت 
اأن  املفرت�س  من  اأقوا�س  تعلوها  �سوق  فهناك 
�سيدت  لكن  الو�سطى  الع�سور  حقبة  اإىل  تعود 
الأ�سلية  احلجارة  وتعود  �سنوات،  ع�رض  قبل 
انهارت  الأقوا�س  لكن  ع�رض  احلادي  للقرن 
معامل  حتوي  كما  الأنقا�س.  بني  ودفنت 
باأ�سكال  تتميز  التي  ال�سلجوقية،  احلقبة  من 

الأقوا�س، فلكل فرتة اأ�سلوبها اخلا�س بها.
ويف القلعة اأي�سا قر النبي دانيال اأحد اأحبار 
اإىل  يعود  املجاور  الكبري  امل�سجد  اأما  اليهود، 
�سبعة قرون، وخ�سع كل منهما لعملية ترميم 
باللون  املطلية  جدرانهما  مع  حديثا  مماثلة 
بالقر  حلقت  التي  الأ�رضار  لكن  الأبي�س. 
الأثرية  القطع  بنهب  تقارن  ل  فهي  وامل�سجد، 
يف ال�سنوات التي اأعقبت الدخول الأمريكي عام 
2003 اإىل العراق، ول تزال م�ستمرة يف بع�س 

املواقع.
"قلعة  طارق  اإياد  كركوك  اآثار  مدير  ويقول 
للمدينة"،  مهما  تاريخيا  معلما  تعد  كركوك 
م�سدداً على �رضورة تطوير القلعة وفق املعايري 
و�رضوط  قوانني  مع  تتطابق  التي  الدولية 
�سمن  اإدراجها  لغر�س  "يوني�سكو"  منظمة 

قائمة الرتاث العاملي.
لإدراج  كركوك  حمافظة  "ت�سعى  واأ�ساف 
كونها  العاملي،  الرتاث  قائمة  �سمن  قلعتها 
البالد،  تاريخ  يف  القالع  اأقدم  من  واحدة 
وناق�س جمل�س كركوك وفودا تابعة ليوني�سكو 

لهذا الغر�س.
خم�س�سات  اإىل  بحاجة  "القلعة  اأن  واأكد 
اأجزاء  ت�ساقط  بعد  اإعمارها  لغر�س  مالية 
اأن  اإىل  م�سرياً  فيها"،  تراثية  ومنازل  منها، 
ا�ستمرار  ب�سبب  اأهلها  اأفرغت متامًا من  القلعة 
اأعمدتها، وتاأثرها بالتفجريات  النهيارات يف 

القريبة التي تتكرر بني احلني والآخر.

 2006 �سنة  من  كلية  خريج  البزاز  عمر  املواطن  انا 
/2007 مل اوفق يف احل�سول على تعيني او راتب رعاية 
اجتماعية ومل يكن با�ستطاعتي احل�سول على قر�س اي�سا. 
علما انني متزوج ولدي طفالن ل اأملك �سيء ل عقارات و 

ل �سيارة اعمل كعامل ب�سيط وبالكاد اجد كفاية يومي.
 قمت بتقدمي ا�سمي من حمافظة دياىل امال يف احل�سول 
على م�ساعدة او معونة من قبل الوزارة ولكنني مل اجد اي 
اعرفهم  ا�سخا�س  ع�رضة  من  اكرث  يوجد  انه  علما  فائدة، 
وحالتهم  و�سيارات  ومنازل  زراعية  ارا�س  ميتلكون 
املادية مي�سورة وياأخذون معونة مادية جمزية من قبل 

الوزارة اين العدل يف ذلك !؟.

من  جمموعة  نحن  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
النزاهة  الثانية قرب مدر�سة  املنازل يف منطقة الأمني 
وجماور ال�سوق الأمني نعاين من النفايات التي قد اأثرت 
النفايات  تراكمت  حاليا   ، �سحتنا  وعلى  املنطقة  على 
والمانة ل توؤدي واجبها كما يجب  حيث اننا ل نرى 
�ساحنة المانة تاأتي اىل منطقتنا منذ �سهور عدة نرجو 
اأقرب  يف  امل�سكلة   هذه  حل  اىل  ال�سعي  ح�رضتكم  من 
وقت ممكن ، املحلة 739 الزقاق 58 الدار 15 �ساكرين 

تعاونكم معنا .

اىل ال�سيد رئي�س الوزراء الدكتور حيدر العبادي و اجلهات املعنية 
يف وزارة الدفاع و رئي�س اركان اجلي�س عثمان الغامني وم�ست�سار 
ال�ساعدي،  الدفاع حممد الع�سكري، اين الطالب عبد الرحمن كرمي 
قبويل  يتم  ومل  19يوم  فرق   1994/12/11 معديل79مواليد 
ا�ستثناء  باأمر  تزويدي  الدفاع  وزارة  اطالب  الع�سكرية  بالكلية 
اجلي�س  اللتحاق يف  فعلينا  يواجه ظروف �سعبة  العراق  ان  مبا 
لنا فر�سة  تتاح  لكي  امل�ساعدة  العراق نرجو  ابناء  العراقي نحن 

الدفاع عن بلدنا.

العقدين  يف  العراقية  باأغانيها  ا�ستهرت  التي  جورج  زكية  املطربة 
ولدت  �سوري.  ا�سل  من  هي  املا�سي  القرن  من  واخلام�س  الرابع 
 1920 عام  بغداد  اىل  وقدمت  الفائت  القرن  م�ستهل  يف  حلب  يف 
اىل  حممد  فاطمة  من  ا�سمها  وغ��ريت   ، كراق�سة  للعمل  اختها  مع 
زكية جورج للت�سرت على هويتها ال�سلية. ويف عام 1926 انتقلت 
للعمل يف ملهى �سالح بطاط، وهناك التقت يف وقت لحق الأخوين 
�سوتها  بحالوة  اعجبا  اللذين  الكويتي  وداود  �سالح  املو�سيقيني 
اأكرث  ا�ستمر  الغناء  يف  جديداً  عهداً  فبداأت  الرق�س  برتك  واقنعاها 
اإىل حلب  1955 غادرت بغداد عائدة  . ويف عام  من ع�رضين عامًا 
م�ستعينة ببقية من مال جمعته خالل عملها يف العراق ، ولكنها بعد 
نفاد مدخراتها ا�سطرت للعمل يف م�سنع حلياكة املالب�س الن�سائية 
اأن ترتك يف �سوريا �سيئًا  1960 دون  اأن توفيت عام  اإىل  يف حلب 
يذكر بعد اأن تركت يف العراق اأغانيها الرائعة التي كانت كلها تقريبًا 

من تلحني �سالح وداود الكويتي . 
كانت زكية جورج تتمتع بجمال ال�سوت احللبي املمتاز مع حالوة 
نطق متتزج بحالوة النطق البغدادي . قوي مركزها يف العراق حني 
تبني اأنها على عالقة وثيقة بالفريق بكر �سدقي الذي قاد النقالب 
1936. هام بها الكثريون حبا  الع�سكري الأول يف العراق يف عام 
لها  كتبا  اللذان  ن�رضت  وكمال  اأحمد  اأكرم  ال�ساعران  راأ�سهم  وعلى 
حفلة  ويف   . املطربات  بني  مكانتها  عززت  عديدة  غنائية  ق�سائد 
الذي  طاغور  رابندرانات  ال�سهري  الهندي  لل�ساعر  تكرميا  اأقيمت 
غني  بلبل  يا   " اأغنية  جورج  زكية  قدمت   1934 عام  العراق  زار 
جلريانك " وهي ق�سيدة لل�ساعر طاغور ترجمها اإىل العربية ال�ساعر 
املو�سيقار  الأغنية  . وقد حلن هذه  الزهاوي  العراقي جميل �سدقي 
�سالح الكويتي ، وكانت حمل اإعجاب ال�ساعر طاغور . وقد انت�رضت 
هذه الأغنية ب�رضعة مذهلة، وغناها بعد حني املطرب الكويتي عبد 
على  م��راراً  وعر�سها  الكويت  تلفزيون  و�سجلها  الكويتي  اللطيف 
�سا�سته .  كانت ل�سالح الكويتي مع زكية جورج ق�سة حب وهيام. 
اأن  ويف  اإبراهيم  الغنائي  ال�ساعر  من  الكويتي  �سالح  طلب  وعندها 
" هذا  اأغنية  ، وهكذا ولدت  واأناته  اآهاته  له ق�سيدة تعر عن  ينظم 
مو اإن�ساف منك غيبتك هلكد تطول " التي حلنها �سالح واأر�سلها اإىل 
زكية ملتم�سًا منها اأن تتوىل اأداءها ، ولكنها رف�ست طلبه، فاقرتح 
عليه ال�ساعر اإبراهيم ويف اأن يعطي الأغنية ل�سليمة مراد لكي تغنيها 
العر�س  �سليمة  قبلت  وقد  الهاربة.  املع�سوقة  اإىل  عتاب  كر�سالة 
و�سجلت الأغنية التي انت�رضت ب�رضعة فائقة واأخذت الإذاعة العراقية 

تبثها يوميًا تقريبًا ا�ستجابة لطلبات امل�ستمعني . 
جريدة  ن�رضته  مقال  يف  اإدري�س  يحيى  املو�سيقي  الباحث  ويقول 
توفيق  مليعة  املطربة  اأن   7/3/2005 بتاريخ  العراقية  ال�سباح 
"اإن زكية ندمت  التي ا�ست�سافت زكية جورج يف الب�رضة قالت له  
على موقفها املت�سلب جتاه �سالح الكويتي واإنها مل تقلل من �ساأنه 

باعتباره اأكر امللحنني العراقيني " . 
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 هل تعرف ما هي وظيفة م�س���اعد ال�س���احر؟ وما اهمية ما يقوم به؟ 
و كيف يعتمد ال�س���احر يف اداء عمله على خربة و براعة م�س���اعده؟ 
كم مرة قلت ان ما يقوم به ال�س���احر �س���هال ؟ لكن بعد ان انطلت عليك 
خدعت���ه مرة او اكرث , فال�س���احر حتى يقوم بخ���داع جمهوره , عليه 
ان يلف���ت انظاره���م اىل خدع���ة اخ���رى ثانوي���ة , ت�س���غلهم للحظات 
حت���ى تكتم���ل اخلدع���ة املراد عر�س���ها  , و ه���ذه هي وظيفة م�س���اعد 
ال�س���احر , ال���ذي ينبغ���ي ان يكون عل���ى درجة عالية م���ن الدقة التي 
جتعل اجلمهور غري قادر على متابعة ال�س���احر و ك�س���ف خدعته , و 
يف الوقت نف�س���ه ت���رك اخلدعة املزيفة التي يراد بها اف�س���اح املجال 

للخدعة احلقيقية الكرب التي جاء لأجلها.
الف���رق بني ما يقوم به ال�س���احر و م�س���اعده و ما يح���دث يف الواقع 
, ثالث���ة ام���ور , الول ه���و حجم اخلدع���ة املراد تنفيذه���ا , و الثاين 
هو امل�س���رح ال���ذي تنفذ عليه اخلدعة و اخ���ريا الهدف املراد حتقيقه 
, م�س���رح ب�س���يط و جمهور قليل و �س���هرة و مال هو م���ا يطمح اليه 
ال�س���احر يف النهاي���ة , لك���ن يف الواق���ع الذي نعي�س���ه الأمر خمتلف 
, فامل�س���رح كب���ري جدا ل جمال لقيا�س���ه , و اجلمه���ور يقدر باملاليني 
, و الغاي���ة خمطط���ات و تغي���ريات جديدة , تر�س���م مالم���ح دول , و 
تقرر م�س���ري �سعوبها , و من الطبيعي بحال ان تفكر بحجم م�ساعد 
ال�ساحر , لكن هذه املرة القادر على تنفيذ اخلدعة على ار�ض الواقع.

بع���د حروب طويلة , و خ�س���ائر فادحة , ادركت ال���دول الكربى , ان 
احلرب لي�ست ال�سبيل الوحيد لتظهر قوتها و تنفيذ ما تريد من اجل 
حماية م�ساحلها ,  بل هناك ما هو اب�سط و اقل تكلفة ,  متاما كالذي 
تقدم ذكره ) اخلدعة التي يقدمها م�س���اعد ال�س���احر ( , دون ان تبدو 
معتدي���ة ب���ل حمررة و حمبة لل�س���الم , اذ يكفي ان ت�س���نع جمموعة 
تقت���ل و تهجر البرياء ثم تزعم انك الوحيد القادر على مواجهتها و 
دحرها , و طبعا الق�س���اء على هكذا ع�س���ابة جمرمة لن يتم ب�س���رعة 
, بل ي�س���تغرق وقتا رمبا ي�سل اىل �سنوات عدة , فالأمر يعتمد على 
امل���دة الكافية لتنفيذ اخلدع���ة الكرب التي تخفيه���ا اخلدعة الوهمية 
و ه���ي دون ادن���ى �س���ك تاأ�س���ي�ض جماع���ة ارهابية ت�س���غل العالم و 

ال�سعوب و تبعدهم عن التفكري فيما هو ابعد من ذلك.
طالب���ان ث���م القاع���دة و الن داع����ض , جميعه���ا جماع���ات مت�س���ددة 
وارهابي���ة , �س���غلت الع���امل كثريا و ل ت���زال , و البحث عن ا�س���باب 
ن�س���ووؤها , �سي�س���ل بنا اىل ما هو ابعد من تاأ�س���ي�ض خالفة متطرفة 
او دولة جديدة , فالدول العربية جميعها م�سلمة , و لها من املراجع 
الدينية الكثري و لي�س���ت بحاجة فعلية اىل دولة ترفع �سعار ال�سالم 
ب�س���ورة خمتلف���ة , اإل اذا ترك���ز البحث عن الهدف م���ن وجود هكذا 
نوع من اجلماعات , فالأمر �س���يتخلف كث���ريا , فحركة طالبان كانت 
�س���ببا يف احت���الل افغان�س���تان , لتك���ون مرك���زا لعملي���ات الوليات 
املتح���دة المريكي���ة يف املنطقة , و ما ان بداأت هذه اخلدعة تك�س���ف 
حت���ى ظهر تنظيم القاعدة , الذي كان فر�س���ة لحت���الل العراق على 
اعتبار ان النظام ال�س���ابق كان على عالقة به و ميول هكذا منظمات 
ارهابي���ة , طبعا دون ان نن�س���ى ايقونة العم���ال الرهابية و اهمها 
عل���ى الطالق , تفجري 11 �س���بتمرب الذي كان �س���ببا يف ما ي�س���مى 

احلرب على الرهاب.

مبدعون من

إلى وزير العمل والشؤون 
االجتماعية.. رجاء

النفايات تمحو 
جمالية منطقة االمين 

الى من يهمه األمر 

المواطن والمسؤولقلعة كركوك.. مثال لوحدة الديانات السماوية في العراق

بغداد ـ خالد العاني زكية جورج

نهاية داعش ومالمح 
الخدعة الجديدة

محمد فريق

أقالم حرة


