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 ذهب الدواعش ؟أين 

 والنوافشد املشاه

 إمساعيلجومرد حقي  

، هي التقاء فريقني بالسالح كيفما يكون نوعه ، وهي اصطراع على حقوق ملعركة ا

اطلني جمرمني يظنها كل فريق له وإن كانت يف منظور الشرع باطاًل كالذي حصل بني ب

 .ضالني ، داعش وميليشيات حكومة االحتالل العميلة يف العراق 

عن املعركة قتلى وأسرى وجرحى وغنائم من آليات ومعدات  البديهي أن ينتجمن 

تهاء عملياتها وأسلحة وغريها ، بيد أن ما أعلنته حكومة العمالة يف بغداد من ان

العسكرية يف نينوى ودحرها لزمر داعش و) حتريرها ( لنينوى مل يصاحب ذلك إن 

ه نصر حتقق هلم وهو جمري سلفًا ون الناس به من أنكان فعاًل وكما يرونه ويوهم
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أن ظهر يف إعالمهم قتياًل داعشيًا أو أسريًا أو  رسية اجملوسيةسا  الصفوية الفاحل

، فإذا مل يكن أثر داعش يف هروبها أو هالكها  جرحى أو غنائم عسكرية غنموها على

هناك قتيل وال أسري وال جريح ، فأين ذهب الدواعش إذًا ؟ ، وهل هربوا أم مت 

 تهريبهم ؟ .

ها بفرضية اهلرو  أو االختفاء ، وهي على أدالتساؤل يقودنا إىل عدة فرضيات نبهذا 

 مستويات :

: ليس من املستبعد أن تكون جماميع داعش قد تركت أرض املعركة اهلرو   .1

ا أسئلة مفروضة ومنسجمة واملواجهة وفّرت إىل خارج نينوى ، وهنا ُتبادرن

 حال اهلرو  هذا ، وهي : مع

أي اجتاه هربوا ؟ ، والرفاق واألخوة القادة العسكريني من  ( أ

وانبساطاتها واجليولوجيني يعرفون طبيعة املناطق احمليطة بنينوى 

وسهولة تعقب الفاّرين منها ، خاصة ، وبعض اجلهات مسيطر عليها 

، فكيف  وقوات تركية ومليشيات احلكومة العميلة ةگمن قبل البيشمر

تسللوا وخرجوا من غري أن تكتشفهم قوات التحالف بأجهزتها 
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تلك القوات اليت أمطرت نينوى جوًا بشتى أنواع القذائف املتطورة ؟ ، 

بادة اجلماعية ، أو والصواريخ احملرمة دوليًا والداخلة يف أسلحة اإل

بإسناد من صنعهم لينقلهم إىل ساحات جديدة لتنفيذ رِّبوا يكونوا قد ُه

و مناطق جديدة يف مة يف استهداف األّمة العربية ، أخطط جديدة مرسو

فإذا كانوا قد هربوا من  ،لتوطني الصهاينة فيها  تهاأالعراق يتم تهي

املواجهة العسكرية ومن ساحات القتال ، فلماذا تدمري املدينة إذًا ؟ ، 

 حملرمة دوليًا ؟ .وملاذا قتل شعبها بشتى أنواع األسلحة ا

ا يعين أننا أمام معركة جديدة قد ذإىل أنفاق حتت األرض ، وهالنزول  (  

األنفاق ال يعلمها وهل هذه  ،ضي على ما بقي من حياة يف نينوى تق

 ، ممكن .املوصلييون ؟ 

يف اجملتمع املوصّلي ، وهذا يعين بقاء األلغام وسط اجملتمع الذوبان  ( ت

املوصّلي سواء من بقي منهم داخل املدينة أو الذين نزحوا إىل املخيمات 

 أين أسلحتهم ومعداتهم ؟ . بقى السؤال هنا مطروحًا ،، وي
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يكونوا قد ُقتلوا مجيعًا ، وهو احتمال مستبعد ، وإن فرضنا صحته ، فأين أن  .2

عليها ذهبت جثث قتالهم ؟ ، ولو بقاياها إذا افرتضنا قد تداعت الوحوش 

س ولو جثة قتيل داعشي واحد ، وأكلتها ، بل األنكى أنهم مل ُيظهروا للنا

وا من غري وكل ما أظهروه صورًا ومتحركات لشبا  من أهل املدينة اتهم

 وا بهم أحياًء وموتى .ومّثلواعش ومت قتلهم غدرًا ضائي بالدحتقيق ق

أسرهم ! ، أين هم اآلن ؟ ، وأين هي وقائع األسر ؟ ، وما الذي يثبت لنا مت  .3

وهذا أيضًا إسقاط على حقيقة مل تكن إال خمطط هدفه ذلك ؟ ، ال شيء ، 

 تدمري نينوى وقتل شعبها العربي .

جرحاهم ؟ ، وأمر وارد أن يكونوا قد قتلوهم باجلملة ، لكن ، يف منطق أين  .4

هم على أن عدواحلر  أن حيتفظوا بعدد من اجلرحى لتبيان احلقائق للناس 

 كان داعشيًا بدليل القتيل واألسري واجلريح .

ر املهزومة واملتقهقرة ؟ ، هل يفرُّ اجلميع بكامل أسلحتهم هي غنائم الزمأين  .5

فأي انسحا  هذا الذي ال ومعداتهم ؟ ، إال أن يكون ذلك انسحابًا مربجمًا ، 

 يقع حتت مرمى النريان الربية واجلوية ؟ ، وبأي اجتاه مت انسحابهم ؟ ،
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مغة أخرى تثبت زيف ما ، حقيقة داومن الذي ساندهم يف انسحابهم ؟ 

 يعلنونه للناس وأكاذيبهم وثبوت من أنهم وداعش من مصنع واحد .

 

ما تقدمنا به هو لنجعله يف معلوم شعبنا العراقي العظيم وأبناء أّمتنا إن 

ويستخلصوا منها فهمًا مبصرًا من أن هذه اجمليدة ، ليتدبروا هذه احلقائق 

تقوم بتنفيذ أجندات الفارسية اجملوسية والصهيونية احلكومة العميلة 

 ي من خالل :عنصر العرباألمريكية يف القضاء على ال

ونة املوت اليت ينصبونها يف غرر بهم طائفيًا يف طاح: زج الشبا  املأواًل 

كما زرعهم اجملرم املالكي يف نينوى فيأتي األماكن اليت يوجدون داعش بها 

خلفه العميل اجملرم العبادي لينشأ حربًا مزعومة بدفع من أسياده للقضاء 

 صل والفصل .على كل عراقي عربي األ

بدعوى : جعل الشبا  يف املدن اليت ميكنون داعش منها مشاريع للقتل ثانيًا 

 ، فيكتمل اجلزء العربي املراد القضاء عليه .اعش تعاونهم وانتمائهم لد
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تضليل الشبا  من هم يف كنف سيطرة داعش والتغرير بهم وجتنيدهم : ثالثًا 

ون يف القتال املفتعل يف صفوف داعش ، فيقتل املغرر بهم ويهر  القادة وينتقل

من موقع آلخر حبسب اخلطة املوضوعة هلم أمريكيًا وصهيونيًا وفارسيًا ، 

د اآلن هذا على فرضية حتقق املواجهات العسكرية ، واليت مل تثبتها حل

 الصور واملشاهد .

على ما تقدم ، فإننا نهيب بشعبنا العراقي العظيم أن يتحلى وتأسيسًا 

بدرجات عالية من الوعي واإلدراك والتصدي لكل احملاوالت اليت تستهدف 

شريده ، إن تأكيد األخوة العراقية ورفض الوصايا الفارسية قتله وت

اجملوسية كفيل يف محاية العراقيني وحفظ العراق من مشاله إىل جنوبه من 

هو  التغيري الدميوغرايف املستندة إىل تصفية العنصر العربي وكل ما مشاريع

البد أن يعي الشعب حقيقة الفتنة و، عربي على أرض العراق العظيم 

 الطائفية وتلفيقاتها الكاذبة وما املراد منها .

 اهلل أّمتنا العربية وشعبنا العراقي العظيم حفظ 

 وت ألعداء العروبةللمؤمنني الغيارى واملالنصر 
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 أكرب ، وليخسأ اخلاسؤونواهلل 

 

 
 

 


