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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

فاصل القيادية في العراق  زمناً طويالً في توافه ضاعت ا
االمور السياسية والشخصية والبيع الشراء بالوالءات وما
جتــره من مــنــاصب وحــقــائـب وحــصص في اطــار تــهــالك
ـمـسـوك بالـثـنائي العـمـلـية الـسـياسـيـة في رمـقهـا االخـير ا
االقـلـيــمي والـدولي الــراقص عـلى آالم الــعـراقـيــ ونـزفـهم

الذي ال ينتهي .
دنَ فـاصل احملتـميـة بالـعنـاوين الدسـتوريـة ا وتركت تـلك ا
التي بـالكاد خـرجت من حقـبة االرهـاب  لتـواجه مصـيرها
في العـيش من دون دولـة حقـيـقيـة حتت مـسـميـات أرادوها
شـرعـيــة ومـقـدسـة  مـن دون أن تـكـون أكـثــر من واجـهـات
التي ال وصل  فساد  امتصت مابقي من دم الفقراء في ا
يـزال أكــثــر من ثالثـة آالف مـن ابـنــائـهــا الســيـمــا الـنــسـاء

ة . دينة القد واالطفال حتت االنقاض في عمق ا
جمـيـعهم في مـخـتلف الـقـيادات الـعـليـا يـعرفـون مـستـويات
ـوصـل الـتي وصــلت حــدوداً ال يــتـصــوّرهـا الـفــســاد في ا
الــعــقل الــبــشــري  فــســاد حتـت عــيــون رعــاته وبــأيــديــهم
صـالح اخلاصـة الـتي تعـلو ـفاتـيحه مـن اجل ا القـابضـة 
قـدسـات الـسـمـاويـة والقـيم االنـسـانـيـة بـاسم ما علـى كل ا
صنعـوه من مقـدسات مـختلـقة من بـراثن فسـادهم وخزيهم

ورعونتهم .
تظاهرون احملتجون من اهالي ليصغوا جيداً الى ما قاله ا
سؤول  تـعمق جراحهم وصل في إنهم ال يريـدون زيارة  ا
ــديــنــة من من دون قــرارات دولــة مــســؤولــة في تــطــهــيــر ا
الـفــسـاد واحــالـة الــفـاســدين الى مــحـاكم عــادلـة واالتــيـان
سيس . بقيادات ادارية من أبناء نينوى وليس الدخالء ا
ـنكوبـة ال تريـد أحزابـاً وملـيشـيات وصـراعات نواب دن ا ا
ووكالء محلـي ألقـطاب فسـاد أكبر تـتسـتر هنـا وهناك في
بغـداد وإنّمـا تريـد ادارة قـوية من عـمق معـانـاتهـا ومخـولة
الصالحيات األمنية للمحافظة على حياة الناس واموالهم 
وتطـبـيق الـقوانـ  وتـسـهيل عـمـلـيات اعـادة االعـمار ذلك
ـلف الــذي لم تــوله الــدولـة الــعـراقــيـة بــرمــتـهــا االهـتــمـام ا
ـطلـوب في اعادة بـناء ثـاني مديـنة في الـعراق  احلقـيقي ا

وليست قرية نائية ال تخطر ببال أحد .
كلّ االصــوات كـانت تــصــرخ قــبل فــجـيــعــة غـرق الــعــبّـارة
ـوصل تخطفهـا يد آمثة ال تقل وخاللها وبعدهـا معلنةً أنّ ا
لكن بشاعة عن يد االرهاب  وهي يد الفساد االخطبوطية 
ـوصل يـعـون أنّ ـطـلب واحـد. أهــالي ا أحـداً لم يـسـتــجب 
زدوجـة التي مطـالبـتهم بـإلغـاء النـقاط الـكمـركيـة الوهـميـة ا
عانوا من جرائـها في غالء االسعـار وخنقـهم معيـشياً  ما
كــانت ســتــحــدث تــلــبــيــة لــنــداء الــنــاس  لــوال االتــفــاقــات
السياسية ب احلكومة االحتـادية وحكومة االقليم وبضغط
من تـركيـا الـتي تـضـررت عمـلـيـة تـصـريف بضـائـعـهـا أمام

ناشيء األخرى . بضائع ا
ليست هـناك منـطقـة وسطى ب أن نـكون الدولـة لها أسس
ـواطنـ ومـصـاحلـهم  وأن نـتـرك الـوضع مـراعـاة حـقـوق ا

العام تتقاذفه موجات طارئة ومسيسة ومارقة وفاسدة .
وصل لم تنته بـعد وعالمات التدهور واضحة في فاجعة ا
دينة الـكبيرة  ـسؤولية في هـذه ا مفاصل عدم الـشعور با
ــرقـعــة مــؤقـتــاً  غــيـر قــادرة عــلى مـرور حـتـى اجلـســور ا
الشاحنـات الضخمـة واحلموالت الزائـدة  وانّها في مرمى

التهديد .
ال مــعــنى لــلــقـضــاء عــلى اخلـاليــا الـنــائــمــة لالرهــاب  ثمّ
الـســكـوت عــلى اخلاليــا الـكــامـنــة لـلــفـســاد الـتي يــغـذيــهـا

السياسيون.
ليست هـناك فرصـة ثانـية  في بغـداد التخاذ قـرارات انقاذ
لـلـنـاس الـتي ســحـقـتـهـا اآلالت الـســيـاسـيـة الـفـاسـدة  وال
ـدن الـتي كـبت ـوصل أو سـواهـا من ا يـتـوهّم أحـدهم أنّ ا
حتت هـجــمـة االرهـاب  لن تــقـول كـلــمـتـهــا ضـد أيـة إدارة
فاسدة  ألنها تعي أنّ الفسـاد السابق جاء باالرهاب اليها
في غـفــلـة مـن الـزمن  وانّ الــفـســاد احلـالي مــفـتــوح عـلى

جميع االحتماالت . ولكم في بغداد اخليار .
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ـديـنـة ـصـابـهم ومــصـارحـة أهل ا مـواسـاة أهل الـضــحـايـا 
ـوصل برمـتها بـفسـاد إدارة حكومـتهم احملـليـة شأن عـظيم ا
عـبّـارة أغرقـهـا قـبـطـانـها الـسـيـاسي في وهَم احلـلـول احملـلـية
ليـشيـات والعصـابات االجـرامية الـترقيـعيـة مدينـة حتكـمهـا ا
من رجـال السـلطة الـفاسـدين حتى مـطبـلي الدين لـيس هناك
اي دور للسالمة في أوطاننا فال رقابة وال متابعة ففي الدول
األخـرى جتـدهم يضـعون سـتـرة جناة حتت كل مـقـعد في كل
ـوقـعـها مـركب نـهـري وفي بـدايـة الـرحلـة يـذكـرون الـركـاب 
عـبّارة كـبيـرة بهـذا احلجـم غيـر مجـهزة بـأي وسائل الـسالمة

بكل تأكيد عواقب حوادثها وخيمة
فـلكل فـعل ردة فـعل ولكل حـدث سبب فـلـلجـشع والطـمع آثار
فال دخـــان من دون نـــار وبــــســـبب فـــســـاد وضـــعف اإلدارة
ـسيـطرة احملـليـة حملافـظة نـينـوى وتعـدد اجلهـات العـسكـرية ا
وصل عـلى مقـدراتـها االقـتـصاديـة واالسـتثـمـارية أصـبـحت ا
في سـلسلة متواصلة من الفواجع والنكبات فاخلراب قد نخر
الـبنى التحـتية حتـى طالت يد الفـساد دوائر الصـحة والدوائر
سـتشفيات خـربه واألمن مخترق فما ان اخلـدمية االخرى فا
حـصلت هـذه الفـاجـعة وراح ضـحيـتهـا الـعشـرات ب مـتوفي

وجريح وغريق مفقود.
ـساء اال ـا غفـت أعيـنـهم قلـيالً لـيغـيب الـعـقل عن واقعـة ا ر
تـلك الثـكـلى ام الشـهـيد فـقـد بقـيت سـاهـرة عيـونـها امـام باب
ـشرحة مستندة عـلى اجلدران متلحفة بـسواد الليل في ليلة ا
ـفـقـود لـعلـهم يـجـدونـهـا فـتـدفنه عـيدهـا تـنـتـظـر جـثة ولـدهـا ا

ويطمئن قلبها ولو بالشيء القليل.
فـالغرق سبق ان طال جميع مفاصل الدولة وما العبارة سوى
ــديـــنــة حــدث من بـــ آالف الـــفــواجع الـــتي اصـــابت هـــذه ا
ــصـابــاً اعــظم ان لم تـتــحـرك ــنـكــوبــة فـلــنـجــهـز انــفـســنـا  ا
عاجلـة الوضع الـراهن فاحلـلول التـرقيـعية الـسلطـات فعـليـاً 
بـانت نــتـائـجــهـا بــاخلـراب اجلـســور قـد خـربـت وهي عـرضـة
لالنــهــيــار في اي حلــظــة والـطــرقــات في نــيــنــوى عــلى وشك
الـتعطل الكامل حينها سيكون احلدث اعظم من هذا وستكون

نتائجها وخيمة.


