
على م�شارف تالل حمرين ويف اجواء م�شحونة باالنتظار 
والرتقب  جل�س مقاتل ترت�شم على وجهه اال�شمر عالمات  
االيام  عنه  �شت�شفر  ما  ب�شمت  يتاأمل  اجلنوب  اأهل  طيبة 
القادمة  من مفاجاأت بعد تنفيذ القوات العراقية هجومها  
مدينة  لتحرير  االرهابية  داع�س  عنا�رص  على   املرتقب 
اجلنوبي  املقاتل  ب��ال  ي�شغل   ما  اك��ر  ك��ان   .. املو�شل 
انهمرت من عيون والدته  وهي  التي   الدمعة  احمد  تلك 
 .. الع�شكرية   وحدته  عمليات  بقاطع  لاللتحاق   تودعه 
القلق  على   تدلل  وا�شحة   ر�شالة  احمد  ام  دمعة  كانت 
من امل�شري املجهول الذي ينتظر  ولدها وهو متجه  اىل  
ذات الدرب  الذي �شلكه والده  ال�شهيد  والذي ي�شميه اهل 
اجلنوب " درب ال�شد ما رد "  مل يكن �شكان قريته يطلقون 
هذا املثل اعتباطا بل جاء نتيجة  املاآ�شي التي حلقت بهم 
خالل  املدينة   ا�شتقبلتهم  الذين  القتلى  عدد   ازدياد  بعد 
الهجمات التي نفذها اجلي�س العراقي يف قواطع عمليات 
�شالح الدين والفلوجة  ..  وتذكر احمد ابن جنوب العراق 
ابن مدينة النا�رصية التاريخية التي  ن�شاأت فيها ح�شارة 
العراقية  احل��رب  �شحية  راح  ال��ذي  وال��ده  تذكر   �شومر 
يتجاوز  مل  طفل  وهو  يحت�شنه   كان  كيف  و  االيرانية  
ان  تنهمر من عينية  قبل  والدموع  �شنوات  االربع   عمره 
يلتحق اىل جبهات القتال ملحاربة ايران  .. ادرك احمد منذ 
نعومة ا�شفاره ان احلرب مل تكن يف يوم من االيام نزهة 
اخلالبة  بالطبيعة  امل�شافر  فيها  يتمتع  �شياحية  رحلة  او 
كان   .. نقيا  هواءا  ليتنف�س من خاللها  احلياة    ومباهج 
يدرك ان  احلرب هي طريق م�شدود اليوجد فيه منفذ   وان 

وجد  فمنفذه  الرحيل مع ال�شديقني اىل عليني ..  
كان يدرك ان احلرب لي�شت حديقة غناء بالزهور ..

الغربان  اع�شا�س  فيها  تخيم  جرداء  �شاحة  احلرب   ان  و 
منعوادم  ينبعث  عفونة   مملوء  ا�شود   دخ��ان  وهواءها 
لتلقي  القتال  �شاحات  جتول  التي  والعجالت  الدبابات 
املقايي�س   كل  يف  وهي  املفرت�س  العدو  على  بغ�شبها 
ي�شعى  من  يقودها اىل اثبات وجوده  يف حتقيق طموحات 
احلاكم لتحقيق ن�رص وهمي على االعداء .. احلرب  اليوجد 
فيها غالب وال مغلوب .. الكل خا�رص .. كان احمد ي�شاءل 
ايران وغزونا للكويت   .. ماذا جنينا من حربنا مع  نف�شه 
واالرامل  املعوقني  القتلى ومزيدا من  .. جنينا مزيدا من 
تذكر   .. االب  حنان  من   املحرومني  االطفال  من  وافواج 
احمد ماأ�شاة فقدان والده  والدموع تنهمر من عينية  لكنه 
كان على يقني ان احلروب التي خا�شها  النظام ال�شابق 
مع اجلارة ايران واجلارة الكويت تختلف عن احلروب التي 
يخو�شها اجلي�س العراقي اليوم .. فهذه احلرب تاأخذ طابعا 
جديدا  .. انها حرب م�شري  ملواجهة قوى تكفريية  جاءت 
من خارج احلدود .. انها حرب لها طعم خا�س فهي  �شئنا 
بالن�شامى  املتمثلة   اخلري  ارادة   ارادات  �رصاع  اأبينا  ام 
بعنا�رص  املتمثلة  ال�رص  وارادة  امل�شلحة  قواتنا  ابناء  من 

االن�شان  ارادة  ال�شتالب  جاهدة  ت�شعى  التي  االره��اب 
من  متخذة  وتراثه  وح�شارته  تاريخه  وتدمري  العراقي 
تاأمل  الغا�شمة..  ارادتها   لتنفيذ  �شعارا  اال�شالمي  الدين  
احمد  املوقف  الذي يواجهه بعد ان ترك عائلته  الفقرية  
النف�س   مع  املرير  وال�����رصاع  واحل��رم��ان  الفاقة  تعاين  
لتحقيق الن�رص على عدوا  يحاول ووفق خمطط مدرو�س 
خلط االوراق  من خالل حتريف تعاليم ديننا احلنيف  .. 
حياة  حتمل كل معاين البوؤ�س واملعاناة  .. مل يكن احمد 
تاجرا وال �شم�شارا ي�شعى جلني االرباح من وراء التحاقه 
قريته  اىل  اليرجع  ان   يتمناه  ما  جل  القتال  بجبهات 
بقدر  ولو  الن�رص  حتقيق   يف  دور  له  يكون  وان  خائبا  
من  االمكانيات التي �شيبذلها .. كان  اكر ما ي�شغل فكر 

دخول  مع  ظهرت  التي  اخلرافية  ال�شخ�شيات  تلك  احمد  
والتقتيل  التدمري  وعمليات  العراق   االرهابية  العنا�رص 

التي متار�شها  با�شم الدين .. 
العوائل  من  للعديد  ح�شلت  التي  املا�شاة  اأي�شا  وتذكر 
 " التي متار�شها  القتل غري املربر  العراقية جراء عمليات 
داع�س " ا�شافة اىل عمليات اغت�شاب حرائر العراق .. كان  
و�رصح  االع��داء..  ملواجهة   تهيئته  بعد  �شالحه   يحت�شن 
بعد  جانبا  �شالحه  فيه  �شيرتك  الذي  اليوم  اىل   خياله  
حتقيق  الن�رص  لالم�شاك بوردة يانعة بي�شاء يهديها  لكل 
من �شاهم يف  حتقيق ذاته وامل�شاركة يف دحر ع�شابات 
االجرام  واليهمه ان كان املقاتل �شيعيا او �شنيا عربيا او 
كرديا م�شلما او م�شيحيا او �شائبيا او او ..  وتاأمل احمد 

املا�شي   الزمن  من  �شنني   ليعرب  خياله   و�رصح  �شالحه 
و�رصح  عيونه   من  عابرة  دمعه  وان�شكبت  والده   ليتذكر 
.. ترى   خياله  وبداأ يحاكي نف�شه  ب�شمت ك�شمت القبور 
هل �شتنتهي حرب داع�س  لتبداأ حرب  اكر منها فواح�س  
" انها  " ابناء داع�س  القادمة مع  .. رمبا تكون املواجهة 
حرب م�شتمرة   حتما �شيكون وقودها جيل  تعقبه اجيال 
... فنه�س  من �شكونه  حامال �شالحه  بعد ان �شمع �شوت 
غادرة  طلقة  اح�شائه  يف  لت�شتقر  اذنيه  ا�شمت  فرقعة  
اوقعت منه مقتال ف�شقط على االر�س وهو خم�شبا بدمه  
لريوي   ال�شديقني  من  �شبقه  من  بركب  ليلتحق   الطاهر 
ال�شامخ ب�شموخ  اهلها  بدمه ار�شا طاملا  ع�شق نخيلها  

الطيبني 

مئات  بها   تت�شف  التي  تلك  مقززة  ظاهرة 
التوا�شل  موقع  على  والكروبات  املجموعات 
اإنها  خال�شتها    - بوك  في�س   - االإجتماعي 
،  وتتنقل  اأ�شبوع  من عناوينها  تغري يف كل 
 ، واملفتوحة  املغلقة   ، والعامة  اخلا�شة  بني 
غرة كل �شهر و مع حلول كل ف�شل من الف�شول 
االأربعة ،  اإال اأنك  لو دخلت اىل اأي منها ف�شتجد 
كرة  برغم   فيها  من�شور  مو�شوع  اآخر  اأن 

اأع�شائها ، قبل ثالثة اأ�شهر على اأقل تقدير !!
وبرغم  ال�شفحات  تلك  ان  ذلك   من  االأغرب  
فاإنها  الفي�س   على  رقم   - جمرد   - كونها 

اآخرين  وترف�س  جدد  اأع�شاء  �شم  توا�شل 
واحلقيقة اأن  - الفي�س العراقي -  مثري لل�شفقة 
واأحيانا  للغثيان  فيما ينتابك اإح�شا�س  باأن  
موؤ�ش�شه ، مارك زوكربريغ ، ي�شحك  ويتج�ش�س 
ويقب�س  اأكر  ال  خالله  من  امل�شرتكني  على 
وفق  على  بلغت  الكثري"،  الكثري  االموال  "من 

اآخر اإح�شائية  ٥٥ مليار دوالر !!
مفارقاته  من  وواحدة  الفي�س  اأالعيب  ومن 
وعندما  اأحدهم  من  ياأتيك  لل�شداقة  طلبا  اأن 
تدخل على �شفحته ال�شخ�شية جتده مل يحدث 
لك  ...فاأذا مل يكن   2014 من�شوراته منذ عام 
تر�شل   فلماذا  الفي�س   يف  وم�شاركة  اطالع 
طلبا لل�شداقة . ومن مفارقات الفي�س اأي�شا اأن 

يهدد اأحدهم ب�شطب كل اخلاملني من ح�شابه 
- وكاأنه رئي�س وزراء اإحدى الدول  ال�شناعية 
االف  " لدي  اإ�شتفزازية  وبطريقة   - العظمى  
طلبات ال�شداقة باالنتظار �شوف اقوم بحذف 

كل �شخ�س غري متفاعل !"
من مهازل الفي�س " بو�شتات التعميم القا�شية " 
التي يح�شب كل واحد من االأ�شدقاء انها تعنيه 
وتبداأ التعليقات على نحو  " هل تق�شدين انا 
" ، من املوؤكد انه انا انا اعتذر كثريا " ،   فيما 
املعنيون  باأنهم  الإعتقادهم  اآخرون  يكتفي 
ال�شخ�شية  �شفحاتهم  على  الكا�شح  بالهجوم 
خارج  �شخ�س  عن  يتحدث  كان  االأخ  اأن  مع 
الثقة  قلة   !! وتف�شيال  جملة  اخلدمة   نطاق 
وال    ، �شببها  باالآخرين  الظن  و�شوء  بالنف�س 
مفارقاته   .ومن  للظاهرة  ثالثا  تف�شريا  اأجد 
اخلا�س  على  بالعيد  مباركة  تر�شل  اأنك  
حدثني  كما   - بع�شهم  او  االأ�شدقاء  جلميع 
معي  حتدث  مل  وان  االأ�شدقاء  من  العديد 
�شخ�شيا حتى االن - فري�شل احدهم " ممكن 

ت�شلفني 500 دوالر !!!" .
املبا�رص   البث  ظاهرة  الفي�س  كوارث  من 
" اأي �شلونكم بعد  والتي �شاأ�شفها بالعامية 
اأحوالكم  ..اخباركم  ماكو   ..�شكو  �شلونكم  
..�شطابخني اليوم ... وين ما وين ....منو عنده 
..املهم  م�شكلة  مو   ، مو�شوع  اأي   ، مو�شوع 
ان�شولف  لل�شبح تره �شاير عندي اأرق ... كل 
النهار نامي!!". من مهازل الفي�س انك  تن�رص 
وم�شتقبلهم  العراقيني  يهم جميع  مو�شوعا  
- املظلم - فال يعلق او ي�شارك او يعجب اإال 
نفر قليل جدا ، لتتفاجاأ وبعد دقائق  معدودة  
بفتاة  ت�شع �شورة غالف وهمية  وهي حتي 
 1000  = "هااااااي  ب�   �شفحتها  ا�شدقاء 
اعجاب   3000  + م�شاركة   200  + تعليق 
بعد  املطاف  نهاية  يف  النقا�س  ليتحول 
تعليق طائفي من احدهم اىل ) ا�شكت هذا تاج 
را�شك ... منو انتو ... لك لو بيكم خري جان ... ( 
الظاهرة االأخرى تكمن يف –ن�رص –من�شورات 
ومقاالت و�شور وتقارير من �شفحات اأخرى 
اإليها   االإ�شارة  اأو  م�شدرها  ذكر  دون  من 
على االأقل ، ا�شافة اىل ظواهر االإبتزاز التي 
– تدفع  املا�شنجر  موؤخرا عن طريق  �شاعت 
لو ان�رص - ، واحيانا التهديد ال�رصيح ، ف�شال 
املخالفة  ال�شفحات  مهاجمة  ظاهرة   عن 
اأو ن�رص بو�شتات  اإخرتاقها  اأو  واالإبالغ عنها 

غري مرغوب فيها ،. 
حمله   غري  يف  والتفل�شف  بالتكلف  واأختم   
الكرمية  القراآنية  االآيات  عنق  يل  وحماولة 
تف�شري  و  ال�رصيفة   النبوية  واالأحاديث 
االأمنية   واالأحداث  الو�شعية   القوانني  
والوقائع ال�شيا�شية يف حماولة الإظهار فهم 
بزعمهم   لالآخرين   يت�شنى  ال  واإدراك  ووعي 
وهذه واحدة من م�شكالتنا  على الفي�س بوك  
الذي  ا�شبح �شاحة للمتفل�شفني االإلكرتونيني 
ال  من  مهنة  ا�شبحت  ان   بعد  منازع    بال 

مهنة  له  .

مدر�شة  منها  مدار�س  عدة  امللحانية  منطقة  يف  توجد 
وجتاورها  اأخرى  ومدار�س  عباد  بن  وال�شاحب  الزهراء 
روائح  منها  وتفوح  والنفايات  بالقاذورات  مليئة  اأر�س 
هذه  طالب  �شحة  على  كبري  ب�شكل  توؤثر  وهذه  كريهة 
وتنظيف  احلالة  هذه  معاجلة  �رصعة  نرجو   ... املدار�س 

املنطقة.

�شارع مطل على 4 مدار�س يف منطقة االعظميه ..مدر�شه 
االبتدائية.  امل�شطفى  .ومدر�شه  العبيدي  عثمان  ال�شهيد 
االندل�س واملوقع خلف  ...ومتو�شطه  ام عمارة  ومدر�شه 
مركز �رصطه االعظمية. .بعد معاناة 3 �شنوات و�شكاوى 
ال�شبب  كانت  البلديه  تخ�شف  لت�شليح  مبالغ  ودفع 
ال�شارع  ...واالن  الب�شيطه  ال�شكاوى  اهمال  نتيجه  فيه 
والف  املياه  لت�رصيف  ومنفذ  ماء  بدون جمرى  مرتوك 
طلب لتبليط اجلزرة فقط وال جدوى مو�شم االمطار على 
االبواب وال نريد تكرار معاناة املواطنني  وغرق ال�شوار 

االعانه  براتب  امل�شمولني  ا�شماء  من  االوىل  الوجبه  ظهور  بعد 
الر�شميه  الوزارة  مواقع  متابعة  وبعد   .  3954 عددهم  والبالغ 
العبئ  خففت  الوزارة  ان  تبني   . لها  التابعه  التوا�شل  ومواقع   .
. عن  الذكيه  البطاقه  ا�شتالم  عن املواطن من خالل ت�شهيل امور 
طريق ار�شال ر�شالة smsاىل هواتفهم حتثهم على مراجعة منافذ 
 . . الفراد اال�رصة  الر�شميه  البطاقه مع جلب امل�شتم�شكات  ا�شدار 
فبداأت حماف�شة بغداد واملحافظات البقيه تباعا. وللكن تفاجئنا 
اليوم يف حمافظة ذي قار بالروتني املتعارف عليه وهوة جلب 
كتاب  مع  مدين  كفيل  وجلب  وا�شتن�شاخها  االربعة  امل�شتم�شكات 
ا�شتمراريته باخلدمه م�شدق من وزارته . مع ح�شوره وعمل اكر 
املختار م�شدق من  قبل  تعهد من  . وعمل  تعهدات خطيه   4 من 
وهناك   . الكفيل  م�شتم�شكات  كافة  وا�شتن�شاخ   . البلدي  املجل�س 

ا�شياء كثرية بالتفا�شيل ال�شغريه املعقدة . مع 
وت�شليم  النا�س  ح�شود  تدافع  و�شط  كبرية  بطوابري  الوقوف 

املعاملالت للمجل�س البلدي . 
بدون اي و�شل او �شامن لهم ... !!!!

اليوم لن ت�شل لهم اي ر�شالة ن�شيه  الذين قدمو معاملتهم  وكل 
اىل هواتفهم من قبل الوزارة . . . ماهذا التناق�س . نرى انه هناك 
الرعاية  الوزارة وروتني دائرة  خالف كبري ووا�شع بني تعليمات 
الوزارة  برقم  ات�شلت   . ن�شتكي  وملن  امل�شووؤل  من   . قار  ذي  يف 
ملن  اال�شماء(  حول  تعليمات  اي  )ماعدنه   . تفاجئت   .1018
و�شعتم رقم ل�شكاوي . . انا م�شوؤول عن كالمي هذا وب�شهادة االف 

امل�شمولني

و�شتينيات  خم�شينيات  يف  العراقية  الق�شة  كتاب  ا�شهر  من  واحد   
القرن املا�شي  لكنه مل يتمتع بالعناية النقدية الواجبة ملن ا�شدر 
اكر من ع�رصين جمموعة  ق�ش�شية وم�رصحية وذلك لعدم اهتمامه 
تفا�شيل  يف  ا�شتغراق  دون   الق�شة  الدب  االجتماعية  بالر�شالة  اال 
ال�شنعة الفنية.يف عام 1948 ن�رص ق�شته االوىل )ماكو جارة(  يف 

جريدة )�شوت االحرار(
  حتت ا�شم )ادمون �شربي رزوق( ويف عام 1952 ا�شدر جمموعته 
الق�ش�شية االوىل )ح�شاد الدموع( ومنذ ذلك احلني �شار تقليداً لديه 
ان ين�رص جمموعة او جمموعتني يف العام الواحد ثم انقطع عن الن�رص 

عام 1963 مدة اربع �شنوات وا�شتاأنف الن�رص �شنة 1967.
وكان ادمون �شربي يغطي نفقات الطبع )او بع�شها( من االعالنات 
لكن  الكتاب  يتبعه معظم  تقليد مل  وهو  كتبه-  داخل  ين�رصها  التي 
)ادمون( كان عمليًا وكان هدفه اال�شا�س اي�شال ق�ش�شه اىل النا�س.
ولد ادمون ببغداد عام 1927 وتويف يف حادث �شيارة يف الطريق 
ا�شاتذته  اح��د  ك��ان   ،1975 اذار   28 يف  ب��غ��داد  املو�شل-  ب��ني 
اللبناين  واملرتجم  الكاتب  بعلبكي  منري  املركزية  االع��دادي��ة  يف 
ومن  منه  اال  االدب  هموم  عن  بعيدة  ا�رصة  من  وادم��ون  املعروف، 
ابن عمه الدكتور رزوق فرج رزوق وهو ا�شتاذ جامعي و�شاعر وناقد 
وكان �شقيقه االكرب اول من دفعه لقراءة اعمال جربان وكان قليل 
الهاتف  وا���رصة  جعفر  باخلليلي  التقى  لكنه  باالخرين  االختالط 
ر�شيد  القادر  عبد  ال�شاعرين  على  ك��رمي-  ف��وزي  –ح�شب  وتعرف 
املحامي  والناقد  الرحال  خالد  والفنان  احليدري  وبلند  النا�رصي 

حممود العبطة، وكان ذلك عام 1943. 
منذ  امل�شت�رصقني  مع  طيبة  عالقة  يقيم  ان  �شربي  ادمون  ا�شتطاع 
اىل  ح�شيبة(  )ال�شت  م�رصحيته  )عثمانون(  له  فرتجم   1960 عام 
باعمال  بالتعريف  الهنغاري  الكرمي جرمانو�س  عبد  وقام  الرو�شية 
الثقافيني  بامللحقني  يت�شل  القا�س  هذا  واخذ  ب��الده،  يف  ادم��ون 
بالدهم  جامعات  اىل  لرت�شل  كتبه  من  مناذج  ويعطيهم  العراق  يف 
وطا�شقند  وباكو  وا�شبانيا  بلجيكا  من  كثرية  ر�شائل  يتلقى  وكان 
مالك  معه  اجراها  مقابلة  يف  نف�شه  عن  ادمون  ويقول  وبخار�شت، 
املطلبي وفوزي كرمي ن�رصت يف جملة الف باء يف متوز �شنة 1973: 

* لقد و�شلت كتبي اىل كل مكان يف العامل.
* نتاجاتي واقعية لكنها تختلف عن بع�شها، هناك ق�شم فيه مرونة 
وطرافة وق�شم اكر �شدة اىل ان ا�شل اىل مرحلة الثورية واملعار�شة 
الر�شالة  ان هم  الورود-  ان كان دقيق  الكالم-  )والوا�شح من هذا 
ال�شيا�شي اكر من هم ر�شالة االدب او اأدبية االدب وان هناك نوعا 
من ال�شعف يف التعبري عن التطور اخلا�س بادب الق�شة( * تخ�شع 
و)انا(  وال�شداقة  ال�شخ�شية  للموؤثرات  العراق  يف  النقدية  الكتابة 
اجتماعيًا  ول�شت  االدب��اء  مع  االختالط  قليل  الين  نقدية  عزلة  يف 
ول�شت املك و�شائل �شخ�شية.. انا عملة قدمية ال يتعامل بها، النقاد 

واملوؤلفون االن من جيل واحد وهم يتفاهمون اأما انا فقد اندثرت. 
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بعد النصر شبه المحقق في الموصل.. ربما تكون الحرب القادمة مع  "ابناء داعش"
خاص 

يف الوق����ت الذي يواج����ه جي�سنا البطل وبقي����ة قواتنا امل�سلحة 
االره����اب الداع�سي ويح����رر مدننا الواحدة تل����و االخرى. وان 

�ساء
�ستك����ون املو�س����ل مدين����ة الرم����اح ه����ي االخ����رة الت����ي ت�سجل 
االندح����ار النهائ����ي للتنظي����م االرهابي داع�ش. يف ه����ذا الوقت 
ب����داأت املنظم����ات اجلماهري����ة ومنظمات املجتم����ع املدين تعد 
العدة للمواجهة الفكرية لالرهاب ما بعد التحرير. منها الندوة 
التي عقدها منتدى بدر الثقايف. ادار الندوة الزميل احمد نعيم 
الطائي وحا�سر فيها جمموعة من اهل االخت�سا�ش. واقيمت 

الن����دوة برعاية االمني العام ملنظمة بدر اال�ستاذ هادي العامري 
ال�سخ�سي����ات  م����ن  ع����دد  ,"مب�سارك����ة  املا�س����ي  ال�سب����ت   ي����وم 
االكادميي����ة والثقافية والدينية وممثل����ني عن منظمات املجتمع 

املدين
وق����دم الباحث����ان الدكت����ور ح�سني ال�سلط����اين رئي�����ش موؤ�س�سة 
ال�سجن����اء والدكت����ور حمي����د فا�س����ل ا�ست����اذ العل����وم ال�سيا�سية 
بحث����ني غنيني ح����ول انواع التط����رف والظ����روف امل�ساهمة يف 

انت�ساره و�سبل معاجلته.
الدكت����ور ال�سلط����اين من جانبه ا�سار اىل اهمي����ة البناء الفكري 
واملعريف يف ت�سكيل الوعي وتنمية العقول باجتاهات حتقيق 
العدال����ة واح����رام حق����وق االخري����ن �سمن خط����اب معتدل كما 
ج����اء بالر�سالة اال�سالمي����ة , الفتا اىل اهمي����ة ان نبعث بر�سائل 
م�ستوح����اة من القي����م واملبادئ ال�سمحاء التي اك����د عليها النبي 
)�����ش(واآل البيت عليهم ال�سالم يف تقب����ل االخرين وموؤازرتهم 
يف املح����ن كن����ا ح�س����ل يف حترير مدنن����ا من زم����ر االرهاب من 
�س����ور ومالح����م ان�ساني����ة ج�سدتنا الق����وات االمني����ة وح�سدنا 

املقد�ش
ام����ا الباحث الدكتور حميد فا�سل فقد اعترب ان غياب او �سعف 
الو�سطي����ة واالعت����دال يف اخلط����اب الديني ال�سيم����ا اال�سالمي 
جع����ل من املجتمعات ت�ساب بنزع����ات من التطرف الذي او�سل 

العديد من االفراد لالنخراط باملجاميع االرهابية
وا�س����اف ان االم����ن الفكري للف����رد هو م�سوؤولي����ة م�سركة بني 
الدول����ة واملجتم����ع حمم����ال بالوق����ت نف�س����ه موؤ�س�س����ات الدولة 
امل�سوؤولي����ة الكربى يف حت�سني املجتم����ع من التطرف بتحقيق 
العدالة االجتماعية وتوفر وتكافاأ فر�ش العمل بني املواطنني

وب����ني فا�س����ل ان التطرف يف الع����راق له ا�سب����اب عديدة لي�ست 
ولي����دة الظروف احلالية بل ب�سبب احل����روب املتوالية ودوامة 
العن����ف امل�ستمرة وع����دم اال�ستقرار ال����ذي ي�سه����ده العراق منذ 
عقود واختتم����ت الن����دوة باال�ستماع اىل مداخ����الت وتعليقات 
امل�سارك����ني الذي����ن ا�سهم����وا يف اغناء هذا املحور ب����االراء التي 
ا�ستكمل����ت جوان����ب النقا�����ش واخل����روج بروؤيا علمي����ة ومهنية 
ت�سه����م يف و�س����ع منهجي����ة ملعاجل����ة التط����رف م����ا بع����د حترير 
كاف����ة مدنن����ا من دن�ش االره����اب. كما قدمت العدي����د من احللول 
االن�ساني����ة واالجتماعي����ة واالقت�سادي����ة الت����ي م����ن �ساأنها دحر 

ظاهرة االرهاب والق�ساء عليه نهائيا.

مبدعون من

الى امينة بغداد..
مع التحية

الى من يهمه االمر 

الخدمات االلكترونية ...في وزارة 
العمل تسهيل ام تقصير ؟

المواطن والمسؤولالفيس بوك... تبادل شتائم وإتهامات!؟ 

متابعة ادمون صبري

المواجهة الفكرية 
للتنظيمات االرهابية

قحطان جاسم جواد

أقالم حرة


