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احلُذ هلل سب ايعاملني ٚايصالٚ ٠ايظالّ عً ٢طِّٝذْا ذلُذ ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖش.ٜٔ

التدهور األمين يف العراق (سقوط املوصل)
ميش ايعشام اي ّٛٝمبشحً ١خطري ٠جذاً ٚرلاض عظري ٚضعف ػذٜذ مل تهٔ تذاعٝاتٗا ٚيٝذ ٠أصَات آْٝة١
بٌ ٖ ٞتشانِ أخطاٚ ٤فظاد ْٚةضا ٚرةشا بةني ااحةضاب ٚايكة ٣ٛايٓافةز ٠داخةٌ ايذٚيةٚ ١تهةايبِٗ عًة٢
املٓارب ٚاملهاطب ٚتفِٓٓٗ يف اطتعُاٍ طٝاط ١ايتظكٝط ٚايتؼٗري َٚصةادس ٠حكةٛم خصةَ َِٗٛةٔ أبٓةا٤
جًذتِٗ ٚاملٓافظني هلةِ ٚاْؼةهلاهلِ بةزيو عةٔ تشنةات ايعةذ ٚاملؼةمى  َٚاَشاتة٘ اإل دسجة ١ا فةشا يف
طُعِٗ إٔ راسٚا ُٜحاًَُٜٚ ٕٛهلاصي ٕٛا سٖاب ٚحٛاضٓ٘ يعًِٗ ٜهظبٚ ٕٛدِٖ ٚتايفِٗ ضةذ َٓافظةِٗٝ
حتةةٚ ٢جةةذ ا سٖةةاب َةةٔ ريةةو فشرةة ٚ ١هلةةش ٠يًتهلًهلةةٌ داخةةٌ ايذٚيةةٚ ١ايكٝةةاّ بايعبةةا ااَةةل ٚايفٛضةة٢
ايظٝاطٚ ١ٝايفظاد ايعاّ بُهل ١َٝتهشاس جتشب ١احلشب ايطا٥ف ١ٝعاّ  ّ6002أ ٚاطتٓظاخ جتشبَ ١ا حذث يف طٛسٜا
داخٌ ايعشام ٚفل أٖذاف طا٥فَ ١ٝذفٛع ١ايثُٔ َٔ جٗات طٝاطٚ ١ٝد ١ٜٝٓداخًٚ ١ٝاقً. ١ُٝٝ
ٚحُٓٝا ْتهًِ عٔ ايٛاقع امنا ْبهلةَ ٞةٔ ٚساٚ ٙ٤رةف احلةذث ٚإ نةإ َ ملةا ٚنةزا تٝ ٛكة٘ ٚتؼة ٝ
َٛاقع اخلًٌ َٔ أجٌ ايعٌُ اجلاد عًةَ ٢عاجلتة٘ ٚتصة ٝس َظةاس ٚحشنة ١ااَة ١يًٓٗةٛض بٛاقةع ًٖ ٜةٗا
يذحش ايفاطذٚ ٜٔا سٖابٝني ايز ٜٔطاملا خنشٚا يف جظذ ااَ َٔ ١خةالٍ عًُةِٗ داخةٌ احلهَٛةٚ ١ا ًةع
ايٓٝابٚ ٞا ايع احملًٚ ١ٝاملٓارب ايظٝاد ١ٜ؛ ٚيهٔ يألطف ال أحذ ٜظتُع يٓذا٤اتٓا املتهةشس ٠بةََّّٕ ايت ةايف
َع ااضذاد احملاسبني ٚمتهَ َٔ ِٗٓٝفارةٌ ايذٚية ١تةر رسا٥ةع ُٖٝٚةَٚ ١ةضاعِ ٚاٖٝة ١ااٖشٖةا املصةاحل١
ال ناس ٝة ًا ٚفظةادا فٛضةٜٛا تةتُهٔ َةٔ خالية٘ قة ٣ٛا سٖةاب
ايٛطٓ ١ٝبني أبٓا ٤ايؼعب ٚباطٓٗةا ُُٜثةٌ عُة ً
ايتهفريٚ ٟخالٜا ا يبعا ايصذّاَ َٔ ٞقًب ايٛاقع ايظٝاطٚ ٞااَل اإل جٗ ١تصةب مبصةً  ١ا سٖةاب ؛
ٕ متشٜش َا ُٜظةَُّ ٢بايذميكشاطٝة ١ايتٛافكٝة ١ايضا٥فةٚ ١جعًةٗا عشفةا طٝاطةً ٝا اُةٌ عٓةٛإ املؼةاسن١
اضاف ١اإل أ َّ
ايٛطٓٝةة ١يف احلهةةِ امنةةا ٖةةَ ٛةةٓٗخ بةةذعٚ ٞعبةةا طٝاطةةٚ ٞتالعةةب مبكةةذسات ايؼةةعب ب ػةةشاى ايعُةةال٤
ٚايفاطذٚ ٜٔااعذا ٤يف حانُ ١ٝااَ ١بت ِٖٛاطتُايتِٗ ٚنظبِٗ اإل حضري ٠ايعٌُ ايظٝاطٚ ٞايت ايفةات
ايٓفاقٝةة ١عًةة ٢طشٜكةة ١ةامل يفةة ١قًةةٛبِٗذ َتةةُٖٛني بةةزيو ر ة  ١اطةةتذالهلِ ٚتطبٝكةةاتِٗ ؛ يف حةةني إَّٔ ٖةةزا
ايتصةةشف ُُٜثةةٌ خط ةًَّ تَّسع ٝةاً ٚعُةةال ال َظ ة ٚالً قةةذ أطةةا ٤اإل ايعًُٝةة ١ايظٝاطةةٚٚ ١ٝضةةع ااػةةٝا ٤يف ةةري
َٛضعٗا ٚصيضٍ َشانض ايك ٠ٛإ مل ٜهٔ قذ ٖذَٗا َع قٝاّ ايطابٛس اخلاَع بمٜٚخ ْٚؼش اػاعات َفادٖا
إَّٔ ايؼٝع ١ري َ ًٖني يً هِ ٚال ميًه ٕٛاخلرب ٠يف اداس ٠ػ  ٕٚايذٚيٚ ١ايعٌُ ايظٝاطٚ ٞيةزا البةذ هلةِ
َٔ االطتعاْ ١بايهٛادس ايبعث ١ٝاداسٜاً ٚأَٓٝاً ٚعظهشٜاً يتُذاس ايذٚي ١بايؼةهٌ املٓاطةب ؛ فٛقعةر يةزيو نًة٘
أحضاب ايظًط ١يف فخ ايتآَش ٚقةاَٛا ب سجةا قٝةادات ٚسَةٛص بعثٝةٚ ١ػ صةٝات اسٖابٝةٚ ١تظةًَٗ ُِٗٝةاّ
خطش ٠يف ايذٚي ١نكٝادات أَٓٚ ١ٝعظةهشٚ ١ٜاطةت باساتَٓٚ ١ٝارةب طةٝاد ١ٜحتة ٢اْهؼةفر ايذٚية ١بشَتٗةا

يًعذ ٚ؛ ٚراس ايعٌُ ا سٖابْٛ ٞعٝا ٚممٓٗحاً ميش عرب َٓافز ايكاد ٠يف اجلٝؽ ٚاملٓارةب ايعًٝةا يف ايذٚية ١؛
ٚمل ٜكتصةةش اخلًةةٌ ااَةةل ٚطةةك ٛأقضةة ١ٝأ ٚذلاف ةةات عًةةَ ٢ةةا رنشْةةا بةةٌ ٜتعةةذ ٣اإل ٚجةةٛد حٛاضةةٔ
يإلسٖاب ٚداعُ ١ي٘ يذٚاع ٞطٝاطٚ ١ٝطا٥ف.١ٝ
ٚال شاب ١فُٝا ْك ٍٛيف إَّٔ مماسط ١ايتظكٝط ايظٝاط ٞبني ااحضاب احلانُةٚ ١رةشاعِٗ اهلُحة ٞعًة٢
املٓارب ٚااَٛاٍ ٚايٓفٛر ٚختً ِٗٝعٔ ٖٜٛتِٗ اطباب دْٚ ١ٜٛٝمتضٜكِٗ ايٓظةٝخ ا جتُةاع ٞابٓةا ٤ايبًةذ
ٚػةة ٛٝاةةاٖش ٠ايفظةةاد ا داسٚ ٟاملةةايٚ ٞاخلةةذَٚ ٞااَةةل ٚايعظةةهشٚٚ ٟجةةٛد اخلشٚقةةات ايفاض ة  ١يف
َفارٌ ايذٚيٚ ١تٓه ًِٗٝباملشجع ١ٝايذٚ ١ٜٝٓعذّ اطتحابتِٗ يٓذا٤اتٗا ٚتٛرٝاتٗا ملشّات عذٜذ ٠خًةل فحة٠ٛ
نبري ٠بُٗٓٝا ٚنزا ايتذخٌ ا قً ُٞٝايطا٥ف ٞطاعذ ريو نً٘ عًة ٢تفهٝةو بٓٝة ١ايذٚيةٚ ١خصٛرةا ةٔ يف
فم ٠اْتٗاٚ ٤ال ١ٜسٝ٥ع ايٛصساٚ ٤قةشب اْتٗةا ٤فةم ٠ا ًةع ايٓٝةاب ٞاضةاف ١اإل ا عةالّ املضةاد املهثةف َةٔ
ا يهلشٜب ٚايكشٜب ايز ٟصعض ريةو نًة٘ كة ١ايؼةعب بعُة ّٛأجٗةض ٠ايذٚية ١مبةا فهةو َةٔ متاطةو ايكة٣ٛ
اآَٝةةٚ ١ض ةعَّف َةةٔ عكٝةةذتٗا بتصةةٜٛش أَّْٗةةِ اَُّْةةا ُٜةةذافع ٕٛعةةٔ ػ ة

س٥ةةٝع احلهَٛةةٚ ١حضبةة٘ ايفاطةةذ

ٚايفاػٌ ٚيٝع دفاع ًا عٔ ايٛطٔ ٚايؼعب َةع ايت ةام ف٦ة ١نةبري ٠اإل اجلةٝؽ بةذافع َةادٚ ٟيةٝع عكةذٟ
فت ً ٌ يزيو ايٛضع نثريا ٚأحذث اسبان ًا ع ُٝة ًا ٚاْكظةاَا ٚاضة ًا نؼةف عٓة٘ ٚجةٛد خٝاْةَٚ ١ة اَش٠
ٖٚةشٚب ذلةافا املٛرةٌ ٚاملظة ٚيني ٚايكةةاد ٠ايعظةهشٜني ٚقةذ اْفةش بعةةذٖا عكةذ اجلةٝؽ يتظةكط ذلاف ةة١
املٛرٌ بٝذ ا سٖابٝني َٔ ايبعثٝني ٚايهلضا ٠داعؽ بذٚاع ٞطا٥فٝةٚ ١اضة  ١املعةامل ٚاجلةزٚس َةٔ د ٕٚأٟ
َٛاجٗ ١أ ٚقتاٍ .
ٚراس ا عالّ املضاد املَّجٛس ٜٛح ٞاإل إَّٔ َا اذث يف ااْباس ٚاملٛرٌ ٚبعض املذٕ ايعشاق ١ٝامنا ٖٛ
ٕ ٖة ال ٤ال
ٕ ريةو رسٜعةَ ١صةطٓعَ ١ةع قٓاعتٓةا بفظةاد ٚفؼةٌ احلهَٛة ١اال أ َّ
ٛس ٠عً ٢احلهَٛة ١يف حةني أ َّ
 ُٜاسب ٕٛاحلانِ بٌ  ُٜاسب ٕٛايطا٥ف ١ايؼٝع ١ٝبزسٜع ١فظاد احلانِ ٚفل أبعاد طا٥فَ ١ٝكٝتٚ ١خلًل ايفٛض٢
ٚاالطتٝال ٤عً ٢احلهِ يف ايعشام ٚربس امل ايفني هلِ ٚتذَري عتباتِٗ املكذطٚ ١أَةانٔ عبةادتِٗ و ٚناْةر
ذلاٚيتِٗ ااخري ٠قبٌ أٜاّ القت اّ َشقذ ايعظهشٜني يف طاَشاٚ ٤ايعٌُ عً ٢تفحري ٙايث ١خةري ديٝةٌ ار َةا
عالق ١تفحري ٖز ٙايعتبات ٚاملظاجذ ٚجتُعات ايٓاغ يف ااطٛام ٚايضٜاسات  ...بعُةٌ احلهَٛةٚ ١احلةانِ
؟ !!! .
ٕ قضة ١ٝايفظةاد ٚا سٖةاب ٚطةك ٛبعةض املٓةاطل ال تٓتٗة ٞبظةكٖ ٛةز ٙاحلهَٛة١
ٚأْا عًٜ ٢كةني بةَّ َّ
ٚتهلٝري سٝ٥ع ٚصساٗ٥ا بٌ ايكض ١ٝأبعذ مما ٜتصٛس ٙبعض ايظاطٚ ١ااحضاب ٚتفظرياتِٗ يً ذث يف حذٚد
املصً  ١احلضب ٚ ١ٝا اًَ ١إَّ ايكض ١ٝاحلكٝك ٖٞ ١ٝايبُعذ ايطا٥فٚ ٞبزٍ اجلٗذ يالطتٝال ٤عً ٢ايظًطٚ ١ربس
ايؼٝعٚ ١تٗذَ ِٜكذطاتِٗ  .....ٚمبعٓ ٢أَّْٗا َعشنٚ ١جٛد ١ٜمبا ال دلاٍ يًؼو فٗٝا .
ٚيةةزا ْةةذع ٛااحةةضاب ٚايهتةةٌ ايظٝاطةة ١ٝاإل تةةشى املضاٜةةذات املصةةً ْٚ ١ٝبةةز ايصةةشاعات ايذْٜٛٝةة ١إَّ
اجلُٝةع يف خطةش ٚجةٛد ٟفالبةةذ َةٔ تٛحٝةذ ايصةفٛف ٚايتعةةاٚ ٕٚتكٜٛة ١استبةاطِٗ بةايٛطٔ اجلةةاَع إ مل
ٜشبطِٗ ايذ ٜٔأ ٚاملزٖب و نُا ٚجيب عً ٢احله ١َٛإٔ تبزٍ قصاس ٣جٗةذٖا يف بةزٍ َةا اتاجة٘ اجلةٝؽ
َٔ أطً َٓ ١اطبٚ ١دعِ يٛجظيت َٚتابع ١حثٝثٚ ١اعتُاد قادَ ٠ظًهٝني رلًصني يًؼعب ٚايٛطٔ .

ْٝٗٚب بعؼا٥شْا ايهشمي ١أْصاس ايذٚ ٜٔايٛطٔ ٚبااخ ٠ٛا اٖةذ ٜٔايةز ٜٔقةاَٛٚا االحةتالٍ ااَشٜهةٞ
إٔ ٜتصذٚا ملٛاجٗ ١ايهلضا ٠ايتهفريٜني ممٔ اًُ ٕٛجٓظٝات َتعذد ًٜ َٔٚ ٠ةل بٗةِ َةٔ ايعُةالٚ ٤املشتضقة١
ٚإٔ ُٜطٗشٚا ايع شام َةٔ سجظةِٗ فة َِّْٗ إ مل ْكاتًةِٗ داخةٌ حٛاضةِٓٗ فظةٛف ُٜكاتًْٛةا داخةٌ َٓاطكٓةا
َٚكذَّطاتٓا.
نُا  ْٚنذ يًؼعب ايعشاقٚ ٞجٛب َٛاجٖٗ ١زا اخلطش ايذاِٖ ٚاهلحُ ١ايذَ ١ٜٛايؼشطٚ ١طةعَ ٞةٔ
ٜظةةتطٝع

ةةٌ ايظةةالل اإل ايتطةة ٛيف رةةفٛف اجلةةٝؽ ايعشاقةة ٞايباطةةٌ أ ٚاملكاتًةةَ ١ةةع رةةفٛف املكةاَٚني

اابطاٍ يًذفا عٔ بٝض ١ا طالّ ٚعٔ نٌ اٍٍ ْٚفٝع ٚذلمّ و فعًةٝهِ أحةبيت عٝعةا بايصةرب ٚايثبةات
ٚاملكاٚ ١َٚتٓظٝل عٝع ايك ٣ٛاملكاَ ١َٚع قٝاد ٠اجلٝؽ يٝه ٕٛعُةال َٓ ُةاً َٚة شا بعٝةذا عةٔ ايفٛضة١ٜٛ
ف َّٕ ايٓصش قشٜب ةإ تٓصشٚا اهللَ ٜٓص ُشنُِ َ ُٜ ٚثبِّر أقذاَهِ ذ ٚةإ َٜٓصُشِنِ اهللُ فال ايةب يهةِذ و فةشحِ
اهلل ػٗذا ٤ايةٛطٔ ْٚصةش ا اٖةذٚ ٜٔحفةا ايعةشام ٚػةعب٘ ٚطٗةش ايةبالد َةٔ أسجةاغ ايهلةضا ٠ايةتهفريٜني
ٚايعُال ٤ايصذّاَٝني اَّْ٘ مسٝع دلٝب .

