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وت مع العراقي وطيدة عالقة ا
ولـــقــد تــعـــودوا عــلــيـه من كــثــرة
ــــآسي الــــتـي مـــرّت احلــــروب وا
عـلــيـهم طــوال عـقــود طـويــلـة من
وت الزمن ,ولـكن حادثـة عبّـارة ا
فـي نــيــنـــوى كــان لــهـــا طــعم مــرّ
يخـتلف عن كل الـكوارث السـابقة
فـالـضـحـايـا مـعـظـهم من األطـفـال
والــنـــســـاء ذهــبـــوا في أول أيــام
الــربـيع لالحــتـفــال في جـزيـرة أم
ـتـنفس الـوحـيد ألهل الربـيـع ا
نـــيــنـــوى بـــعــد أن دمّـــر االرهــاب
محـافظتهـم بالكامل,استعدوا من
أيـام لهـذه النـزهة ولـبسـوا أجمل
الــثـــيـــاب وكـــانـــوا فــرحـــ وهم
يركـبون العـبّارة وعيـونهم صوب
اجلـزيرة واأللـعاب واليـعرفون أن
وت ينتـظرهم وأنهم لن يصلوا ا
الى الـــطـــرف اآلخــــر وســـتـــبـــقى
الـــســـفــرة والـــنـــزهـــة غُــصّـــة في
نـفوسـهم الـبريـئة,دقائق مـعدودة

ـؤكـد ن شـاهـدهــا ولـكـنـهـا من ا
كـانت طويلـة جداً عـلى الضـحايا
ــــــــوت وهـم يــــــــصـــــــــارعــــــــون ا
ويـصــارعـون أمـواج دجــلـة الـذي
أحـــبــوه دائــمـــاً وعــشـــقــوا مــائه
ـا تـغـنّـوا بـجـمـاله وضـفـافه وطـا
ــرة كــان وعــطــائه ,ولــكن هــذه ا
حـــبــيـــبـــهم غـــاضـــبــاً وقـــاســـيــاً
فـابـتلـعهم في مـنـظر مـؤلم وقاسٍ
لن ينسـاه كل العراقي ,وجتاوز
عــدد الــضـحــايــا أكــثــر من مــائـة
غـــريق مـــعـــظــمـــهم من األطـــفــال
والــنـســاء اضـافــة الى عــدد غـيـر
ــفــقـودين ,ولـذلك من قــلــيل من ا
احملتمل أن يـرتفع عدد الـضحايا

في األيام القليلة الى عدد أكبر.
الــفـاجـعــة حـدثت وأصــبـحت من
ــاضي ولــكن يــجب أن نــتـوقف ا
عـنـدهــا وال جنـعــلـهـا تــمـرّ مـرور
الــــكـــــرام ويــــجب أن نـــــشــــخص
أســبــابــهــا احلــقــيــقــيــة ونــحـدد

ــتــهــمـ فـي هـذه ــتـورطــ وا ا
ــة الـــبــشــعــة الــتي التــقلّ اجلــر
بـشـاعـة عن كل مـا ارتـكـبه داعش
وفي اعـــتــقـــادي ان أهم أســـبــاب
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 -1ضـعف هيـبة الـدولة وهـذا هو
أهم األسـباب ألن هيـبة الـدولة لو
ا جترأ أحد على كانت موجـودة 
مخالفة أوامر الـدولة وتعليماتها
ــا  االســتــهــانـــة بــالــقــانــون و
ــا وبــأرواح الــنــاس الــبــريــئــة و
حـدث الـتـقـصيـر فـي األمور الـتي

سنذكرها في النقاط التالية.
 -2سوء االدارة من قبل احلـكومة
احملــلـــيـــة في نـــيــنـــوى ويـــشــمل
احملافظ ومجلس احملافظة بشكل
ــا ظـــهــر من تـــخــبّط في أســاس 
الــــتــــصــــريــــحــــات وتــــراشق في
ـــســــؤولـــ االتــــهــــامـــات بــــ ا
ــــطــــلــــوب في وضــــعـف دورهم ا

الــرقـابـة عــلى تـطـبــيق الـقـوانـ
والــتــعـــلــيــمــات واحلـــفــاظ عــلى

. واطن سالمة وأرواح ا
3- تـــــقـــــصـــــيــــر وزارة الـــــنـــــقل
ومـؤسـسـاتـهـا الـتـابـعـة وخـاصة
رتـبـطة بـقـضيـة الـنقـل النـهري ا
وعـدم متـابعـتهـا شروط الـسالمة
الـــواجب تــــوفـــرهـــا في وســـائط
الــنـقل الــنـهـري مـن شـروط أمـان
عامة ومن عدم توفر ستر النجاة
ـــراقـــبـــة وغــــيـــرهـــا وانـــعــــدام ا
ـتــابــعــة والـزيــارات الــدوريـة وا
وخـــاصــة أن الــقـــضــيـــة تــرتــبط

واطن وسالمتهم. بحياة ا
ستثمرة 4- عدم امتالك اجلهـة ا
لـلجـزيـرة اجـازة رسـمـية مـن قبل
احلــكـومـة احملــلـيــة وهـذا حـسب
ـسـؤول مـاجـاء بـتـصـريـحـات ا
فـي احملـــــافـــــظـــــة بـــــحـــــجـــــة أن
ـسـتـثـمـرين مـرتـبـطـ بـجـهـات ا
حــزبــيــة مـــتــنــفــذة ويــعــتــبــرون
أنفسهم فوق القانون وهذا حدث

بسبب غياب هيبة الدولة.
5- تـــــقــــصـــــيــــر مـن قــــبل وزارة
الـسيـاحة ودوائـرها الـتابـعة لـها
ألنـهـا لم تــتـابع شـروط الـسالمـة
نشـئات الـسيـاحية واألمـان في ا
والظاهر أن هناك غياب للمراقبة
ـــتــابـــعـــة مــاجـــعل أصـــحــاب وا
اجلــزيــرة وأصــحــاب الــعــبّـارات
يـنـقـلـون عـلى ظـهـورهـا أضـعـاف
طاقتـها االسـتيـعابـية مـستـخف
ـواطن بـسبب اجلشع بأرواح ا
والطمع مستغل عدم وجود أية

رقابة فعلية.
6- التـقـصيـر الـكبـيـر والرئـيسي
مـن قــــبل أصـــــحــــاب اجلـــــزيــــرة
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ــســتــثـــمــرين الــذيـن اعــتــبــروا ا
أنـفـسهم فـوق الـقـانـون والـرقـابة
بـسبب انتـمائـهم ألحزاب متـنفذة
مـــاجـــعل طـــمـــعـــهم وجـــشـــعـــهم
ال يـدفعـهم الهمال وتـفكـيرهم بـا
كل الــتـعــلــيـمــات والـتــوجـيــهـات
وشـروط الـسالمـة واألمـان والتي

أدّت الى حدوث الكارثة.
WOzU  œ—«u

وارد 7- تقـصيـر من قبل وزارة ا
ــائــيــة بــخـصــوص الــتــنــسـيق ا
ــبـاشـر مع احملــافـظــة ومـجـلس ا
احملــافــظــة والــدوائــر اخملــتــصـة
حول قضـية اخملاطـر الناجتة عن
ــائــيــة من سـد زيــاد االطالقــات ا
ــعــروف أن ــوصل والـــتي من ا ا
حــجم االطالقـات عــنـدمــا يـصـبح
ألـف مـتـر مـكـعب بــالـثـانـيـة فـهـذا
يعدّ معدل خطر ويجب توخي كل
درجـات احلـيـطـة واحلـذر ومـنـهـا
ــنــشـــئــات الــســـيــاحــيــة اغالق ا
ـوجـودة عـلى نـهـر دجـلـة ومـنع ا
ــــراكب والـــزوارق اســــتـــخـــدام ا
الـكـبـيـرة ,ومـابـالك اذا كـان حـجم
ائية في يوم احلادث االطالقات ا
ألف واربـــعــمـــائـــة مــتـــر مـــكــعب
بــالــثــانــيــة وهــذا يـعــنـي أن هـذا
ــعــدل أكــبــر من مــعــدل اخلــطـر ا
بـكـثيـر واليـكفي أن تـقـوم الوزارة
أو ادارة الـــســـد بـــتــوجـــيه كـــتب
اداريـــة بــــالــــتـــنــــبــــيه عــــلى ذلك
فروض أن تكون هناك متابعة وا

مباشرة مع اجلهات اخملتصة.
8- تـــــقـــــصــــيـــــر من قـــــبل وزارة
الــداخــلــيــة فـي اهــمــال جتــهــيــز
عدات الـشرطة الـنهـرية بأبـسط ا
الالزمة للتعامل مع هذه الكوارث

الـذي جتـذر في الـنـفـوس لـثالث
كن أزالته  بشخطة سنوات ال 
قــلم.  وال ســيــمــا ان احلــكــومــة
السابقة أعطت ظهرها ولَم تقدم
أي بــــــــــرنــــــــــامـج أصـالحـي في
ــــــوصل. وكــــــذلـك لـم تــــــقـــــدم ا
احلكـومة على سيـاسة الترهيب
والتـرغـيب. نـاهيك ان احلـكـومة
الــســابــقـة لم تــقم بــأي بــرنـامج
فـكـري وتـأهـيـلي يـسـتـطـيع فـرز
ومحاولة تأدجل  اخلطرين وا
ـــــتــــطـــــرفــــ الـــــعـــــمل عـــــلى ا
واحلــــاقـــدين والـــعــــنـــصـــريـــ

وصلي. لدمجهم  في اجملتمع ا
3-  واألهم لم تـنــجح احلـكـومـة
الـــســـابــقـــة في أعـــادة الـــعالقــة
والـثــقـة  احلـقـيـقــيـة بـ بـغـداد
ـوصـل وبـالـعــكس بل عـادت وا
االمـور تــسـوء يــومـا بــعـد آخـر.
ا سـتكـون  أخـطر من قـبيل ور

عام 2014 .
4-ألن احلـكـومة الـسـابـقـة كانت
تــبـــحث عّن أعالن نـــصــر كــاذب
ألهـــداف انــــتــــخـــابــــيــــة وحـــلم
التـجديـد لـوالية ثـانيـة. وكرست
عــمــلـهــا لــهــذا الــهـدف. وتــركت
ــوصل وكــركــوك ومــدن اخـرى ا

الـقضـيـة ...عـليه احلـزم واولـها
أقاله احملـافظ ومنعه من الـسفر
وإقــالـة مــديـر الــشـرطــة ومـديـر
الشرطـة النـهريـة فورا ومـنعهم
من الـسـفـر .وجب احـتـجـازهـما
واحتجاز اخـرين حل االنتهاء

من التحقيق !!.
b¹bł k U×

ثـالــثـا :- وضع مــحـافـظ جـديـد
لــلـمــوصل من أخــتــيـار بــغـداد.
وتـرشيـح احملافظ بـدعم عشـائر
ـوصـل ولـيـس سـيــاســيـا. وال ا
يـكون مـن اجلبـهـة الـتي تـعادي
احملـــــافـظ احلـــــالـي. وكـــــذلك ال
يـجـوز الــعـودة الى احملــافـظـ
ومدراء الشرطة السابق !.

تثبيت نقاط مهمة للغاية  :- 
ــوصـل حتـررت من يــظـن بـأن ا
من تنظيم داعش ومن الفصائل
اخملــربـة االخــرى بــنـســبـة 100

ئة  فهو واهم.  با
1-ألن اخلاليـا الـنـائـمة لـداعش
والقـاعدة والـتنـظيـمات االخرى
ال زالت مــــوجــــودة ونــــشــــطــــة
ــال ومـــتــغـــلـــغــلـــة وتــمـــتـــلك ا

واللوجست والنفوذ !!...
نغلق تطرف وا 2-وألن الفكر ا

بال شك ان طَـي مـــلف كـــارثـــة "
ــوصل عــلى طـريــقـة عــبـارة " ا
طَي كــارثـة " تــفـجــيـر الــكـرادة"
وعـــلى طـــريــــقـــة طَي كـــارثـــة "
ـسمار الذي سبـايكر" سـتكون ا
سيُدق في نعش حـكومة السيد
ـهــدي. وسـتـكـون نـسـفـاً عـبـد ا
صـداقيـة وعزمه ووعوده. ألنه
أمــام طــريـــقــ ال ثــالث لــهــمــا
وهـــمـــا :- أوال:-أمـــا ســيـــقـــلــد
سـابـقـيه في الـتـسـويف وخداع
الـشــعب والـلـجـوء الى تـشـكـيل
الـلــجـان الــتي هــدفـهــا تـمــيـيع
احلـدث واحلـقيـقـة والـنتـيـجة..
وسـوف يـضــيف بـيــروقـراطـيـة
جــــديـــدة وتــــســــويف جــــديـــد.
وحـيـنـهـا لن يــثق به أحـد بـعـد
هــذه الــكــارثــة وعـلــيـه حــصـاد
نـفـور الـشـعب ومـعـارضتـهم له

من اآلن !!.
ثــــــانــــــيـــــا :-أو شــــــد احلـــــزام
والـتـصرف كـقـائـد حـقـيقي ولن
يــقـــبل اال بــاحلــقــيـــقــة كــامــلــة
ـتــابـعــة شـخـصــيـة مـنه وال و
يــتــرك الــقــضــيــة الى الــلــجــان
ـتـابـعة.. الـتـحـقـيـقـيـة وجلـان ا
ـــطــاف ســتـــتــمــيع وفِي آخــر ا

وعيـونـها مـتـغلـغـلـة في الكـثـير
ـــهــــمـــة في ـــؤســــســـات ا من ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوصـــل ( أي ال زال ا
األنـــغـــمــاســـيـــون فـــاعــلـــ في
ــتــلــكــون األمــوال ــوصل) و ا
والـذهب والـتـدريب وبـإمـكـانهم
تـطويع الـكـثـيرين وال سـيـما ان
ـوصل لم تـنـتـعش اقـتـصـاديا ا
ـواطن او جتـاريـا لــكي يـكـون ا
وصـلي محـصن من األختراق ا
(صـــنف ضـــعـــفـــاء الـــنـــفـــوس
تـذبـذب وفـاقـدي الثـقة في وا

بغداد)  قوياً أمام األغراءات.
ومن هنا البـد من وضع فرضية
أن العمل أرهابي خللط األوراق
وإلرســـال رســـالـــة ان تـــنـــظـــيم
داعش وحلـفـاءه لن ينـتـهوا وال
زالــــوا قــــادريـن عــــلى فــــعل اَي
شيء ونـــحــــتـــمل ان اُســـلـــوب
داعش اجلـــديـــد هــــو تـــعـــمـــيم
طــريـقــة الــصـدمــة لـلــنــظـام في
ــــوصل بــــغـــداد وحلــــكــــومـــة ا
ـوصـلي وبـأسـلوب واجملـتـمع ا
جـــديـــد وكـــارثــة الـــعـــبــارة هي

البداية  !!.
ثانيا:- 

1- هــــــنــــــاك خـالفــــــات حــــــادة
ومناكفـات حادة جدا ب جبهة
احملـافظ الـقد اثـيل الـنـجـيفي
الــذي يـــريـــد الــعـــودة حــاكـــمــا
ومــحــافــظــا لـلــمــوصـل....وبـ
جــبــهـة احملــافظ احلــالي نــوفل
ـمــسـك بـالــكــرسي الــعــاكــوب ا
والنفوذ وتثـبيت سلطته ليكون

أقوى من آل النجيفي !!.
2-هنـاك خـالفات حـادة وصـلت
لفات اخلطيرة للشتائم وفتح ا
وصل  من قـبل عدد من نـواب ا
ـقـدمـتـهـم أسـامـة الـنـجـيـفي و
واحمد اجلبـوري وغيرهما ضد
ــــــوصل احلــــــالي مـــــحــــــافـظ ا
الـــعــاكـــوب .وهــذه اجلـــبــهــة ال
تـبــتـعـد كـثـيــرا عن اجلـبـهـة في

النقطة (اوال).
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ـا ان احملافظ بقي وبالـتالي ..
وقوي ولَم تـتحقق اسـتقالته أو
طرده أو اعتقـاله ومحاكمته من
قبل بغـداد .ال بل ال زال متحديا
لهم .فـلن نسـتبـعد جلـوء بعض
الـــــقـــــوى ألســــــقـــــاط احملـــــافظ
والـــــتــــــخـــــلـص مـــــنـه بـــــهـــــذه
ـة.وخـلط األوراق بـحيث اجلـر
ثـابـة ( عمـلـية تـكـون الكـارثـة 
ـوصل وسـيـقـود انـقالب ) في ا
لــتـــغــيــيـــر مــشــهـــد احلــكــومــة
ها وفـروعها. وايهام عبد ومعا
ــــهــــدي بــــهــــذا !او  مــــريـــدي ا
احملـــافظ الـــعـــاكـــوب خـــلـــطــوا

األوراق على اخلصوم!.
ثالثا :-

هــنــاك مــنـافــســون حــقـيــقــيـون
واولــهم أيـتــام جتــديـد الــواليـة
ــهـدي الــثــانـيــة لــسـلـف عـبــد ا
يــحــاولـــون خــلط األوراق عــلى
ـــهــدي. الـــســيـــد عـــادل عــبـــد ا
ـتــلـكـون قـدرات لــوجـسـتـيـة و
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رتـكبة في حادثـة غرق العبارة هـو فعل قتل عمد ة ا ان اجلر
ادة ادة 405 من قانـون العـقوبات وبـداللة ا ينـطبق واحـكام ا

34 فقرة ب من نفس القانون...
ــنـتـجـع ومـشــغل الـعــبـارة يــعـرفــون طـاقـة حـيث ان صــاحب ا
ياه وبـقبولـهم باخملاطرة العـبارة وعلى عـلم بارتفـاع منسـوب ا
ة قـتل عـمد مـكـتمـلة وتـشغـيل الـعبـاره فـإن فعـلهـم يعـتبـر جـر

االركان..
والـقــضـاء الـعـراقي لـديه الـكـثـيــر من الـسـوابق الـقـضـائـيه في

ذلك..
ــادة 411 ق ع هــو ضـــيــاع حلـــقــوق وتــكـــيف الــفـــعل وفق ا

الشهداء ...
ـة عمدية إذا توفـر القصد اجلرمي لدى مادة 34 تكون اجلر

ة عمدية كذلك.  فاعلها وتعد اجلر
أ  –إذا فرض الـقانـون او االتفـاق واجبـا على شـخص وامتنع
ـة الـتي نــشـأت مـبـاشـرة عن عن أدائه قـاصــداً احـداث اجلـر

هذا االمتناع. ً 
ب  –إذا تـوقع الـفاعل نـتائج إجـراميـة لـفعـله فأقـدم علـيه قابال

اخملاطرة بحدوثها
مادة  411:

1- من قتل شخصا خطا او تـسبب في قتله من غير عمد بان
كـان ذلك نـاشـئـا عـن اهـمـال او رعـونـة او عـدم انـتـبـاه او عـدم
احـتـيـاط او عـدم مــراعـاة الـقـوانـ واالنـظـمـة واالوامـر يـعـاقب

 . باحلبس والغرامة او باحدى هات العقوبت
2- وتكون العقوبة احلـبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل
عن ثـلثـمـائة ديـنار وال تـزيـد علـى خمـسـمائـة او بـاحدى هـات
ة نـتـيـجـة اخالل اجلـاني اخالال . اذا وقعـت اجلـر الـعـقـوبـتـ
ــا تـفـرضه عـلــيه اصـول وظـيـفــته او مـهـنـته او جـسـيـــــــمـا 
حرفته او كان حتت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب اخلطا
الذي جنـم عنه احلـادث او نكل وقت احلـادث عن مسـاعدة من
ـسـاعـدة له مع تـمـكـنه من ـة او عـن طـلب ا وقـعت عـلـيه اجلـر

ذلك. 
3- وتـكـون العـقـوبـة احلبس مـدة ال تـقل عن ثالث سـنوات اذا
ة موت ثالثة اشخاص او اكثر. فاذا توافر مع نشا عن اجلر
ذلك ظرف اخر من الـظروف الواردة في الفـقرة السابـقة تكون

العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.
حـصـيـلـة الـضـحـايا تـصل إلى 93 شـخـصـاً غـالـبـيـتـهم نـساء

وأطفال بحسب مصادر طبية واعالمية.
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خرجو ليحتفلوا بعيد االم
عادوا بدون ام 
وعادت بدون ابناء

هـكــذا االفــراح في بـلــدي هــكـذا االعــيــاد في مـوطــني تــسـرق
تضيع  تموت  تستشهد 
لم تتجاوز فرحتهم دقائق 
مازالوا بقرب ذلك اجلرف 
وت بلمح البصر  خطفهم ا

ما في اليد حيلة 
ام تصرخ تبحث عن اطفالها 

وقف رضيع يصرخ من شدة وهل ا
شاب يرفع يده الى السماء

ويردد الشهادة 
هكذا الرحيل بدون وداع 

بدون حساب من كان السبب 
ارواح الـبــشـر لـيــست جتـارة بــيـد اجلــشـعــ ومن يـفــضـلـون

الربح 
على حساب اروح البشر البد من معاقبتهم فورا

ما حدث لك يادجلة
انتِ منبع اخلير والعطاء
كيف لك التهام ابناؤك?

كيف لك ياحامي يامسؤول اخملاطرة بتلك االرواح
جنو من احلروب ومن ماساة االنفجارات 

من القتل بصعوبة من االرهاب 
من الدمار 

واذا بكم ارتميتهم بحضن دجلة 
لتحيتها 

يا دجلة اخلير الحتيي 
اساة  ابناء شعبي هكذا تتكرر ا

سبايكر مازالت دماؤهم تناشد غريقه 
واذا بك 

تروين عطشهم دماء اخرى 
على اطراف دجله ارتوت البسات

دماء 
جثث اطفال 

ارقدوا بسالم دموعك وانينكم وصوركم 
محفور في بال كل من شاهدكم

دجلة عطشت ولم ترتو اال بدمائكم الطاهرة 
عذرنا يا امهاتنا عذرنا يا اطفالنا

سافات بعيدة ا
لو ذلك لفديناكم بارواحنا

البد من البحث والتفكير ومحاسبة
من كان السبب 

اساة. كي ال تتكرر هذه ا

وأهــمــهــا عــدم جتــهــيـزهـم بــأيـة
زوارق نـــهــريـــة مــا جـــعل دورهم

مفقود تماماً في يوم الفاجعة.
ان الـتعامل على احلـكومة والـبر
مع هـذه الفـاجـعـة بـجديـة كـبـيرة
وعـدم جـعـلـهـا تـمـر مـرور الـكـرام
واالكــتــفـاء بــالــتــنــديــد وتـراشق
ـطــلـوب اجـراءات االتــهـامـات فــا
حازمة وشديدة مع كل من تسبب
فـي ازهـاق أرواح األبــريـاء وعـدم
جعل القـضية تسّوف كـسابقاتها
عن طـريق الـتـدخالت والـضـغوط
احلــزبــيــة ألن اجلــمــيع يــنــتــظــر
قرارات احلكومة ,واألهم من هذا
كله عـلى احلكـومة االسـتفادة من
هـذه الـكـارثــة في اعـادة أوراقـهـا
ووضع اســتــراتــيـــجــيــة كــامــلــة
ـنشـئات ومحـكمـة لعـمل جـميع ا
الـــســــيـــاحــــيـــة وكــــذلك جــــمـــيع
ـنـشــئـات الـتي يــرتـبط عــمـلـهـا ا
ـــواطــنــ بـــتــمــاس مـع حــيــاة ا
والـتــركــيـز عــلى تــوفـيــر وسـائل
ية وشروط األمن والـسالمة العـا
ــواطــنـ حــفــاظـاً عــلـى أرواح ا
والــتـركــيـز عــلى أن أن تــأخـذ كل
وزارة ومؤسـسة حـكومـية دورها
احلـــقــــيــــقي في تــــفــــعـــيـل هـــذه
التعليمات والرقابة على تنفيذها
ووضع الــــضــــوابط حملــــاســــبـــة
اخملـالــفــ لـهــا بــشـدة وقــسـوة,
وت جرس ولتكن حادثـة عبّارة ا
أنـذار حـقـيـقي يـدق في أروقـة كل
وزارات ومؤسسات الدولة معلناً
ـواطن العراقي بقـوة بأن حـياة ا
أغـلـى وأثـمن من كـل مـصــاحلـهم
وفــــــســــــادهم ومــــــنـــــاصــــــبـــــهم

وأحزابهم.     
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ومالـيـة ولهـم نفـوذ في مـفاصل
ولــــهـم نــــفـــــوذ في األجــــهـــــزة 
ـوصل عبـر حـلـفائـهم  هـناك . ا
هـــؤالء راهـــنـــوا كـــثـــيـــرا عـــلى
ـهـدي السـيـمـا أسـتـقـالــة عـبـد ا
وأنــــهـم عــــرفـــــواأنه زاهـــــد في
ــــــنـــــــصـب وقــــــال مــــــرارا ان ا
استـقـالتي في جـيـبي .فراهـنوا
ـا عــلى حـدث كـبـيـر وكـارثي ر
ـهـدي على سـيـجـبـر عال عـبـد ا
تـقـد استـقـالـتـه لكـي يـقـفزون
هم نــحـو الـصـدارة... والسـيـمـا
ان اجلـــيــــوش اإللـــكـــتـــرونـــيـــة
نــشـطـت أخـيــرا لـصــالح أيــتـام
بـعوث الواليـة الثـانيـة أليتـام ا
االمـــــيــــركـي الـــــســـــابق وسيء
الصـيت ماكـورك.علـما ان هـناك
وجـوه مـوصـلـيـة حلـيـفـة أليـتام
مــاكــورك كــانت حتــلم بـوزارات
ان سيـادية وحـتى رئاسـة البـر

نفسه !!.
WOJ¹d « WKLŠ

رابعا:-
نشورة اخيرا حسب التقارير ا
قصودة لالحتفال ان اجلزيرة ا
وضــــفـــتي الـــنـــهـــر حتت أمـــرة
احلـشــد الـشــعـبي.... وجـمــيـعـا
نـــعــرف احلـــمـــلــة االمـــيــركـــيــة
االخـيرة ضـد احلشـد الشـعبي 
واحلــــمـــلــــة ضـــد احلــــشـــد في
ــــوصــــلــــيـــة وســــائل األعـالم ا
ــنــطـقــة الــغــربــيـة ووســائل وا
واقف إعالم خلـيجـيـة اضافـة 
وتــصــريــحـات الــكــثــيــرين  من
ـســؤولـ والـنـافـذين وبـعض ا
النواب لسـحب احلشد الشعبي
ــــوصل ..وهــــنــــاك نــــشـــر من ا
تـقـاريـر بـالـضـد من احلـشـد في
ـواقع اإللــكـتــرونـيــة ووسـائل ا
الـتـواصل االجـتمـاعي  ( وعـلى
نـفس طـريـقـة مـاقـبل عـام 2014
ضـد اجليش والـقـوى األمـنـية).
فلن نستـبعد ان ما حصل هدفه
تــخــوين واســتــهــداف احلــشــد
ـسـؤولـية الـشـعـبي وحتـمـيـله ا
واإلهــمـال لــكي يـتم ابــعـاده من
ــوصل .. ــنــطــقــة ومن ا تــلـك ا
وســـنـــضـع في بـــالــــنـــا رغـــبـــة
واشـنــطن و الــهــدف االمــيـركي
ايـضـا بإبـعـاد احلشـد الـشـعبي
ــنــاطق االخـرى ــوصل وا من ا
لـــذا ســـنـــضع فـي بـــالـــنــا دورا

ا !!. اميركيا قذرا ر
خامسا :-

ـا هـي لـعــبــة اســتــخــبـارات ر
أقليمـية مشتركة مع دول اخرى
وصل وذلك خللط األوراق في ا
وإدخـالــهــا في فــوضى جــديـدة
ليـتم التوغل اكـثر وأكثـر بحجة
ـوصـل. والسـيــمـا ان حــمـايــة ا
ة هنـاك  اتفاقـيات سابـقة وقد
ــــا ســـيـــتـم الـــلـــجــــوء لـــهـــا ر
واســــتــــغاللــــهــــا. وهــــو هـــدف
لـــوجــــســــتي يـــحــــقق لــــهـــؤالء
الــــــــوصــــــــول الـى الــــــــهــــــــدف
االسـتـراتــيـجي وهــو الـوصـول

الى دير الزور
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ـشــاكل.ولــهـذا كـان غـارقــة في ا
اعالن الــنــصــر مــخــادع والــذي
حــصـل هــو ( حــسم عــســكــري)
فــقط .ولــيس نــصــرا عــامـاً .ألن
داعـش ال زال مــــــوجـــــودا. وألن
الـنــازحـ ال زالــوا في الــعـراء.
وألن الدمار الزال موجودا. وألن
ــنـــاكـــفـــات الــســـيـــاســيـــة في ا
ـوصل واخلـصـومـات والـرشـا ا
الزالت مــــــوجـــــودة !.واحلـــــسم
الـعسـكـري جاء بـدمـاء الشـهداء

واجلرحى !.
5- ألن احملــافظ الــذي وضــعــته
احلــكـــومـــة الـــســابـــقـــة فـــاســد
ـــوصل واجلـــهـــاز اإلداري في ا
وصل فـاسد والنـه تبـرع لهم بـا
انــتـخــابـيـا أعــطـيت لـه احلـريـة
بـــالــتــصــرف دون مـــحــاســبــة .
بــحــيث سُــرقت جــمـيـع األمـوال
ــركـز بـغـداد الــتي حتـولت من ا
ومـن دول الـــــعـــــالم ولـم تـــــصل
لـلنـازح ولَـم تعـالج مـشاكـلهم
ولَم يــقم احملـافظ الى بــحـركـات
وافالم استـعـراضيـة وبـتنـسيق
مع احلكومة الـسابقة لكي تدعم
رئــيس احلـكـومـة الـسـابـقـة  اَي

وصل في االنتخابات !!!. ا
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طبـعا لن ولن نـستـبعـد فكرة أن
احلــادث مــفــتـعل عــلى األطالق.
ـــوصـل لـــيــــست مــــديـــنـــة ألن ا
مسـقط الـعُـمـانـيـة بـحـيث  آمـنة
ووديـعـة وفــيـهــا األمن واحملـبـة
ــــوصل واألســــتــــقـــــرار بل ان ا
جتلس على بـراميل صغيرة من
الـبـارود . نـعم  الـتـخـلص من
البرميل الكـبير للبارود وبفضل
دمــــاء الــــشـــهــــداء من اجلــــيش
والــشـــرطــة والـــقــوى األمـــنــيــة
واحلـــشــد الــشـــعــبـي واحلــشــد
العشـائري والـبيـشمـرگة.  ولكن
لم تـعــالج الـبـرامـيـل الـصـغـيـرة
الـــــــــــــــتــي حتـت األرض ووسـط
اجملتمع والتي تركت دون عالج
وبــاتـت تــتــفـــجــر أخــيـــرا هــنــا

وهناك....
فالـطبـيب اجلـراح الذي  يـجري
عـمـلــيـة جـراحـيـة يـعـالج الـعـلـة
ـريض تـمـامـاً. ويـنـظـر جلـوف ا
بـــأمـــعـــان لـــكي يـــفـــتش عن أي
رض أدران او مـلـحـقـات لـهـذا ا
لـكي يـزيـلـهـا في طـريـقـة لـكي ال
ــرضـه ثــانــيـة. ــريض  يــعــود ا
ولكي ال يضطر ان يقوم بإجراء

عملية اخرى واُخرى واُخرى.
ولـالسف الـــطــبـــيب في بـــغــداد
وصــاحب الــقــرار أعــلن نــصـره
ــوصل دون عــلى عــجل وتــرك ا
تـنـظــيف من األدران واألمـراض

اخلبيثة االخرى !!.
نعود لالحتماالت :

اوال :- 
احتمـال الكارثة بـفعل وتخطيط
من (تنـظـيم داعش مـبـاشرة) أو
بتخطيط من بقايا خاليا داعش
ــــــديــــــنـــــة الــــــتي ال زالـت فـي ا


