
كـن ان ينام شـخص يسـمونه مسـؤوال ليـلته بعـد حادثـة مقتل اعـجب كيف 
شـؤومة.اعجب كـل العجب ـوصل ا اكـثر من 90 شـخصـا في غرق عـبارة ا
سؤولية في الـلحظة الـتي وقع فيها احلادث واتـخيل لو اني كنت في مـوقع ا
مـاذا كنت سافعل.بصراحة كبيـرة ال اعرف كيف ساتصرف.?ويبدو ان عالم
سـؤولـ نـوعـا من الدبـلـومـاسـية ـريح يـفـرض عـلى ا ـسؤولـيـة والـسـلطـة ا ا
ـوذج جلـيل سـيـقـود الـبـلـد بـعـد مـدة من ويـقـنـعـهم بـانـهم يـقـومـون بـصــنع 
سـؤول ليلته رغدا. بـعد احلادث مباشرة الـزمن.وهذا ما يجعلـني افكر بان ا
وبعـده رئـيس اجلـمهـوريـة واعلـن احلداد الـعـام.لكن هل ذهب رئـيس الـوزراء
يـكـفي هـذا احلـداد وذلك الـشـريط االسـود الـذي يـوضع كـتـقـلـيـد جاف عـلى
الـصـور وشـاشـات الــفـضـائـيــات تـعـبـيـرا عـن احلـزن.الحـظـوا الـتــمـثـيل بـان
احلـكومـة حزيـنـة.وبانـها مـنـزعجـة.ما اسـتـغربـته هو قـول رئـيس الوزراء بـعد
اعالنه احلـداد بــان االعالم سـتـنــكس.اقـول ســيـكـون هـنــاك جـدل عن جـواز
تـنكـيس الـعلـم ام عدم جـوازه الن فـيه لفظ اجلاللـة.بال شك لن اسـتـبعـد هذا
االمـر.لكن لـيـست هذه الـقـضيـة.ما اريـد قـوله هو انـنـا تعـودنـا على الـكوارث
ـئات.وقصص كوارثـنا غامضة اجلـماعية التي يـذهب ضحيتـها العشرات وا
وتـدل عــلى ان االهـمــال هـو سـيــد هـذه الــكـوارث.لـذا لـن يـنـفـع احـدا كل مـا
ـسـؤولـ الذيـن ظـهر احـدهـم يضـحـك وكأنـه مـدعو سـتـقـوله احلـكـومـة وال ا
حلـفـلـة راقـصـة.ان عـالم احلـداد هـو مـوضـة غـربـيـة يـشـعـر بـهـا االوربي الن
حـكومـته تـعطـيه انسـانـيته كـامـلة وال تـسـلب منه شـيـئا.امـا عنـدنـا فكل شيء
مـبعـثـر وبال قـيمـة.فـهل سـيـكون احلـداد مـهـعمـا لـنـا كضـحـايـا ننـتـظـر الدور
ــثل احلــكــومــة وهــو حـزن شــكــلي الــقــادم. عــنــدن حــزنــان.حــزن رســمي 
بــروتــوكــولـي لــغــوي ذو امــتــيــازات.وحــزن شــعــبـي صــارخ مــليء بــالــقــهــر

والـدمـوع..حزن يـحـرق الـقلـب ويبـحث عن مـنـصف.حزن
من فقد حبيبا او صديقا. حزنان ال يلتقيان ابدا.االول
ـسؤول ـزق الـروح.حـزن ا ال يـتـعـدى اجلـلد والـثـاني 

بارد وحزن الفرد حار كانه نابع من اعماق بركان.
وال اعالن احلــداد اذن هــو حـــزن رســمي ال مــعــنى له

يحس به اهالي الضحايا.
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مــا زلـــو يـــعــانـــون مــخـــلـــفــات داعش
فسدين) وا

مــطــالــبــا (وزارة الـتــعــلــيم واجلــهـات
ــعـنـيـة الى اتـخـاذ مـوقف حـازم جـاد ا
يـنـاسب رصـانة اجلـامـعـات وحرمـتـها
). مؤكدأ وصيانتـها من ايدي العـابث
(ان مـا تـشـهـده جـامعـاتـنـا من مـظـاهر
تبرج يستفز كل غيور من لبس فاضح
وتـــــزيّن واخـــــتالط مـــــحــــرم والـــــذين
يـصـورون للـنـاس البـاطل حـقاً واحلق

باطال).
وأعلن قائد شرطـة النجف اللواء عالء
غـريب الـزبيـدي عن مـنع السـبـاحة في
نــهــر الـــفــرات هــذا الــصــيف واكــد ان
(االبـواب مفـتوحـة لـلتـعاون مع جـميع
اجلـهــات لـفــرض رقـابــة صـارمــة عـلى
ـــــــرافق إجـــــــراءات الــــــسـالمـــــــة في ا
الـسـيـاحـيـة في احملـافـظـة) وقـال انـنا
(ســنـحـاسب أصـحــاب الـعـجالت الـتي
ـقررة حـفـاظا تـنـقل حـمولـة اكـثـر من ا

على أرواح أهلنا في احملافظة) .
وبــ غــريب لـ (الــزمــان) امس ان (اي
مـواطن يــتــعـرض الذى فـي احملـافــظـة
ــوقـف مـــحـــرج  أمــام يـــضــــــــعـــنـــا 
ـــســـؤلــيـــة االخالقـــيـــة والــوطـــنـــيــة ا

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

اوقد صحفـيو النجف الشـموع ترحمآ
عـلى أرواح الشـهـداء الذين غـرقوا في
جـزيـرة الـشـهـداء كـمـا اسـمـاهـا اهالي
ـوصل مـن ضـحــايـا الــعـبــارة .وقـال ا
رئـــيـس فــرع نـــقـــابـــة الـــصـــحـــفـــيــ
العراقي في النجف اياد اجلبوري لـ
(الزمان) انه (بـعد الفاجـعة التي حلت
ليـلة اجلمـعة وراح ضحـيتهـا اكثر من
مــائــة مــواطن مــوصــلي في اول ايــام
اعياد الربيع  في حادث غرق العبارة
حـيث  ايـقـاد هـذه الـشـمـوع في مـقر

فرع النقابة).
مشيرا الى ان (عدداً كبيراً من الزمالء
والــزمــيالت اعــضـاء الــنــقـابــة اليــقـاد
شـــمـــوع االسـى واحلـــزن عـــلى ارواح
شهـداء العـبارة). وبـ اجلبوري  (أن
ـسؤولـ عن غرق الـعبـارة يجب كل ا
أن يــقــدمــوا لــلـقــضــاء الــعــادل لــنــيل

جزائهم العادل).
وكـان خـطــيب وامـام مـسـجــد الـكـوفـة
ضياء الشوكي قد دعا مجلس القضاء
االعــلـى الى فـــتح حتـــقـــيق بـــحـــادثــة
ـقـصـرين. وقال الـعـبـارة ومـحـاسـبـة ا
وصل (كـفـانـا ضـحـايـا ومـوت فاهـل ا

الـــفــســاد يــتــزايـــد هــنــا).  ويــأتي
ـرتـبـة  12ب الدول الـعــراق في ا
األكــثــر فـــســاداً في الــعــالم وفــقــا
ـنـظـمـة الـشـفـافـيـة الـدولـيـة.  كـما
يأتي العراق في مقدمة الدول التي
مـزقـتـهـا احلـروب وأحـداث الـعـنف
عـلى مدى عـقـود من الـزمن ما زاد
من نـســبـة احلــوادث الـنــاجتـة عن
اإلهـمـال وبـيـنــهـا مـأسـاة الـعـبـارة
الــــتي كــــان بــــاإلمـــكــــان تــــفـــــادي

وقوعها.
وخسر الـعراق جراء الـفساد خالل
مليار اضية 194  األعوام ال 15 ا
ــيـــزانــيــة يـــورو تــمـــثل ضــعـف ا
الــســنـويــة لـلــبالد تــقـريــبـاً وفــقـا

جمللس النواب  .
ويــــرى خــــبــــراء أن هــــذا الــــوضع
ــزري أدى الى نـــقص كــبـــيــر في ا
ـــشـــاريع الـــبـــنـى الـــتـــحـــتـــيـــة وا
الـصـناعـية والـزراعـية. لـكن حـادثا
مـثل غـرق الـعـبارة يـدفع لـلـتـساؤل
عن أسباب وقوع حوادث مأساوية
في منشـآت تستقـبل مدني وتدار
من قــبل الــقــطــاع اخلــاص. وتـرى
وصل شـيماء محمود الشابة من ا
ـــنـع وقـــوع هــذه ( 25عـــامـــا) أنه 
سؤول احلوادث »يجب تغيـير ا
في احملـافـظــة ومـحـاسـبــتـهم عـلى
الــفـور .«في غــضــون ذلك تــعـالت

واإلنـســانـيـة  وان اي اجـراء نـقـوم به
هـــــو من اجـل احلـــــفـــــاظ عـــــلى أرواح

 .( واطن تلكات ا و

ـسـؤولـ إلى ــأسـاويـة داعـيـاً ا ا
ـقصـرين).  وأضاف أن مـحاسـبة ا
ــة تـشــيـر الى ــؤ (هـذه احلــادثـة ا
خـــلل كـــبــيـــر في الــنـــظــام اإلداري
لــلـدولــة وهـو عــدم قــيـام االجــهـزة
الـرقــابـيــة بــدورهـا وهــذا جـزء من

ستشري(. الفساد ا
بـعــد سـاعــات من وقـوع احلــادثـة
وبــــــالــــــتــــــزامن مـع زيــــــادة عـــــدد
الــضــحــايــا أصــدرت الــســلــطــات
الـقـضـائـيــة أمـرا بـاعـتـقـال تـسـعـة

أشخاص.
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ـوقوف مـالكي الـعبارة ومن ب ا
واجملـمع الـسـيـاحي فـيـمـا شـهدت
ـدان الـبالد فـرار عـدد كبـيـر من ا
بجرائم اختالس وفساد الى خارج

العراق خالل األعوام األخيرة.
ــهـدي بــفـتح حتــقـيقٍ وأمـر عــبـد ا
فوري وتـسلـيمه الـنتائج خالل 24
سـاعــة إلظـهــار احلـقــيـقــة وكـشف
. وزار رئـــيس ـــســـبـــبـــ هـــويــة ا
الـوزراء الـنـاجـ والـتـقى عـنـاصـر
ــدني وأكــد الــشـــرطــة والــدفـــاع ا
خالل زيارته للموصل أنه ال بد من
أن (تـــأخــذ الـــعـــدالـــة مـــجـــراهــا).
وصل واسـتـقـبـلت مـسـتـشـفـيـات ا
الــتي تــعــرض أغــلــبــهــا الـى دمـار
ـــعـــارك ضــد داعـش عــدداً خالل ا
. فــيـمــا جتـمع كــبـيــر من الــنـاجــ
ـــديــنــة األهـــالي أمـــام مــشـــرحــة ا
لـتــســلم جـثث أبــنــائـهم وأقــاربـهم
الـتي لـفت بـأكــيـاس بـيـضـاء حـمل
بعضهـا أسماء الضحـايا وأغلبها
أسـمــاء نــسـاء. وقــال مــسـؤول في
الـطب اجلـنـائي إن الـعمل مـسـتـمر

للتعرف على هويات الضحايا.
وعـاد أبو سـالم اجلمـعة الى ضـفة
نـــهــر دجـــلــة الـــذي اخــتـــطف مــنه
زوجته وطفـليه الذيـن قضوا جراء
غــرق الـعــبــارة اخلــمـيس عــنــدمـا
كــانــوا وآخــرين في طــريــقــهم الى
مـجـمـع سـيـاحي لـإلحـتـفــال بـعـيـد
نـــوروز وعـــيـــد األم. ويـــقـــول هــذا
سـؤول الـرجل اخلمـسيـني إن (ا

في اجملــمع الـسـيـاحي مـجـرمـون)
مـضـيـفـا بـصـوت عـال (سـنـتـظـاهر
ونــعــتــصـم حــتى نــأخـــذ حــقــنــا).
ويـــرى هـــذا الـــرجل أنه (فـي حــال
تواصل جتـاهل إجـراءات احلد من
ـرافق الـعـامـة خــرق الـقـانـون في ا
ولم يــــتم وضـع قـــواعــــد أمــــيــــنـــة
وصارمـة سـتقع حـوادث أخرى إلن

 ÊU e « –  q u*« –  n−M «

بـيـنـمـا خـيـم احلـزن اجلـمـعـة عـلى
وصل الـتي فقـدت مئة من مديـنة ا
أبـنــائـهـا رجــاالً ونـســاء وأطـفـاالً
غــرقــوا في حــادث الــعــبــارة الــتي
انــقــلــبـت في نــهــر دجــلــة وهم في
طـريــقـهم لالحـتــفـال بـعــيـد نـوروز
وعـيـد األم  عـلت أصـوات غـاضـبة
. ــســؤولــ ــحــاســبــة ا تــطــالب 
وقـــالت مـــصــادر انـه جــرى اقـــالــة

سؤول االداري . جميع ا
ـوصل ــئــات من أهـالـي ا وخــرج ا
اجلــمــعــة في تــظــاهــرات مــنــددين
بــالـفـســاد ومـطـالــبـ بـاســتـقـالـة
ـسؤولـ عن غـرق العـبـارة الذي ا
أدى الى مقتل مئـة شخص أغلبهم
من الـنسـاء واألطفـال. وبعـد تأكـيد
وزارة الـداخـلـيـة حصـيـلـة الـقـتـلى
ــئـــة ومــعـــظــمـــهم من الـــنــســاء ا
واألطفال وفـيما تتواصـل عمليات
انتشال جثث جرفها التيار القوي
جتــمع عــشــرات من األهــالي عــنــد
ضــفــاف نــهــر دجــلــة تــعــبـيــراً عن
غـضــبــهم رغم تـوقــيف أشــخـاص
وإعالن رئــيس الـوزراء عــادل عـبـد

هدي حالة الطوارىء.  ا
واعـلن احلـداد الـرسـمي في عـمـوم

العراق ثالثة ايام .
l{u « bIHð

وهـتف األهـالي (الـفـسـاد يـقـتـلـنا)
و(لـن نــــــســـــكـت).  وحــــــمـل أحـــــد
ـــتــظـــاهـــرين الفـــتـــة تــقـــول (من ا
ــســـؤول?) فــيــمــا هـــاجم بــعض ا
األهــالي مــوكب مــسـؤولــ جـاءوا
لــتـــفــقـــد الـــوضع بــيـــنــهـم رئــيس
اجلــمــهــوريـــة بــرهم صــالح الــذي
حـاول تـفـقـد مـكـان احلـادث.  وأكـد
مـحـمـد عادل ( 27عـامـا) الـذي فـقد
شــقــيــقه جــراء احلــادث لـفــرانس
بـرس أنه لن يــغـادر ضــفـة الــنـهـر
دون أن يـحصل عـلى جـواب قائال
سؤولـ إلى العدالة نريد تـقد ا
ألنـهم ال يــهـتـمــون وال يـتــابـعـون«
ــنــشـــآت. وتــشــهــد مــدن سـالمــة ا
الــــعـــراق تـــظــــاهـــرات مــــتـــكـــررة
لــلــمـطــالــبـة بــتــحـســ اخلــدمـات
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وحتـــســـ
ـــوصل الــــسالمــــة لـــكـن أهـــالـي ا
ــــــكـــــلـــــومــــــ جـــــراء الـــــدمـــــار ا
والتضحيات الكثيرة التي قدموها
ــعـارك مـع تـنــظــيم الــدولـة خالل ا
اإلسالمية خرجوا اليوم للمطالبة
ـسـؤولـ عن غـرق بـالــكـشف عن ا

الــعـبــارة ومـقــتل الــضـحــايـا. وقع
احلــادث اخلــمــيس عــنــدمــا كــانت
الــعــائالت مــتــوجــهــة الى مــجــمع
ســيــاحي عــلى نــهــر دجــلــة وسط
وصل لالحتفال بعيد األم وعيد ا
نــوروز أو رأس الــســنــة الــكــرديــة
الـذي هــو يـوم إجــازة رسـمــيـة في

العراق.
ـــوصل وقـــال مــصـــدر أمـــني من ا
اخلميس لفـرانس برس إن الكارثة
سـبـبـهـا زيـادة احلـمـولـة بـالـتزامن
مع أرتــفــاع مــنــاســيب مــيــاه نــهـر
دجلـة بسبب األمـطار الـتي سقطت
ـاضية. وقـال ناجون خالل األيام ا
إن العـبارة كـانت مكتـظة بـالركاب.
ونــــــقـــــــلت مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجـــتــــمـــاعي صــــورا ومـــشـــاهـــد
كاميـرات مراقبة اجملـمع السياحي
بـدت فيـها الـعـبارة تـتمـايل قبل ان
تــنـــقــلـب.  وأعــلن رئـــيس الــوزراء
احلـداد الـوطني لـثالثـة ايـام وقام
مـــثل رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
وقع احلادث صالح بزيارة عاجلة 
حـيث اســتـمـرت عــمـلـيــات الـبـحث
عـلى امتـداد عشـرات الكـيلـومترات
عن جـثث ضـحــايـا الـتي جــرفـتـهـا
ياه.  وانـقالب العبـارة هو أسوأ ا
حــادث من نـوعـه مـنـذ ســنـوات في
الـــعــراق حـــيث خـــلـــفت احلــروب
ـتالحـقـة وهـجـمـات الـتـنـظـيـمات ا
ـــــتـــــطـــــرفـــــة مـــــئـــــات اآلالف من ا
الـضحـايـا. لكن حـوادث الـغرق في
الـنهـر نادرة الـوقـوع وآخرهـا عام
2013 عندما غرقت عبارة مطعم
ــقـتل لـبــنــاني في بــغـداد مــا أدى 
خـــمـــســـة أشــخـــاص. وســـبق ذلك
حــــادث مـــــأســــاوي في أب  2005
أوقع 965 قـتـيال جـراء تدافـع على
جـسـر خالل مـسـيـرة لـتـأديـة زيارة
الـى مــرقـــد االمـــام الــكـــاظم عـــلــيه
الـــسـالم أثـــر شـــائــــعـــة بـــوجـــود
انـــتــحـــاري بــ الـــزوار.  وحتــمل
حـادثـة الـغـرق رغم أنـهـا ال تـقـارن
بأعـمـال العـنف التي مـزقت البالد
ــصـــادفــتـــهــا مع ـــاً  طـــابــعـــاً مــؤ
ثل االحـتـفال بـعـيد نـوروز الـذي 
بــدايــة فــصل الــربــيع فـي الــعـراق
ـــنــطـــقـــة. بـــدوره قـــال أحـــمــد وا
رجع الـديني علي ثل ا الصافـي 
الـسيـستانـي خالل خطـبة اجلـمعة
فـي كـربالء (نـطــالب بـالــكـشف عن
مالبـــســات مــا حــدث ومــحــاســبــة
ـــســــؤولـــ عـن هـــذه احلــــادثـــة ا

هتافـات وصيحات لـذوي الضحايا
من حــولـــهــا بــيــنــهــا »أخـرج «و
»استقالة «في إشارة الى موكب
مــحـــافظ نـــيـــنــوى الـــذي تـــعــرض
ـتظاهرين. لهجـوم من قبل بعض ا
وفــــقــــدت شـــيــــمــــاء إبـن عــــمــــهـــا
وصـديـقـتـهـا بـ الـضـحـايـا الـذين
وصل عــــددهم الـى مـــئــــة شـــخص
جراء غرق العبـارة وإنقالبها رأساً
عـــلى عـــقب وهـي حتــمـل عـــشــرات

االشخاص.
…—U³Ž Â«b ²Ý«

وأضــافت هــذه الــشـابــة (يــجب ان
ــــســـؤولــــون ثـــمن يـــدفـع هـــؤالء ا
اإلهمـال والتقـصير جتـاه احملافظة
الـتي اسـتـعـادتـهـا الـقـوات األمـنـية
قــبـل أقل من عـــامــ من ســـيــطــرة
تـنـظيـم الدولـة اإلسالمـيـة ومازالت
اغلب مـناطـقهـا مدمـرة). وترى بإن
ـوصـل تـعـاني من (الـفـسـاد الـذي ا
وصل الـى حـد إسـتــخـدام عـبـارة ال
تـتــوفـر فــيـهــا شـروط الــسالمـة أو

أطواق جناة).
ويــقـول قــصي عــبــاس الـنــائب في
ــان عـن مــحــافــظــة نــيــنـوى الــبــر
ـــســــؤولـــ في بــــصـــفــــته أحــــد ا
احملـافـظـة مـتحـدثـا لـفـرانس برس
»لقد سبق وأشرنا الى الفساد

ستشري). االداري ا
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وأضــاف (نـــوجه أصـــابع االتـــهــام
بـــالــتــقــصـــيــر الى ادارة اجلــزيــرة
الـسـيـاحـية). وكـان الـقـضـاء أصدر
أوامـــر اعــتـــقـــال بـــحـق أصـــحــاب
ــسـؤولـ عن الــعـبــارة وعـدد من ا

اجملمع السياحي.
ــنع هـروب وتــأتي هـذه اخلــطـوة 
مــسـؤولــ عن احلـادث كــمـا حـدث
ـاضـيــة عـنـدمـا خالل الـسـنــوات ا
وجـهت ضــدهم تـهم فــسـاد لــكـنـهم
فــروا من الـبـالد قـبل أن يــضـطـروا
لـلـرد عـلى تـلك الـتـهم. بـدوره يرى
رئـيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
(الـفـسـاد وسـوء االدارة) مـسؤوالن
عـن وقــوع احلــادث. وفي الــســيـاق
ــرجع الـــديــني عــلي نــفـــسه قــال ا
الـسيـستـاني خالل خـطبـة اجلمـعة
ثله أحمد في كربالء على لسـان 
ة ـؤ الـصـافي إن )هـذه احلـادثـة ا
تـشـيـر الـى خـلل كـبـيــر في الـنـظـام
اإلداري لـــلــدولـــة وهــو عـــدم قــيــام
األجـهــزة الـرقـابــيـة بــدورهـا وهـذا
ـسـتـشـري(. لكن جـزء من الـفـساد ا
شيـماء التي تـعيش حداداً كـما هو
ـوصـل ترى حـال غـالـبـيـة أهـالي ا
سوؤل هي ألغراض بأن زيارة (ا
اعالمـــيـــة فــقط ووعـــودهم مـــجــرد
تــطــمـيــنــات وال تــرفع من مــعــانـاة

الناس).
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اعتدناه فرحا وبهجة ومالبس براقة واحذية جديدة مذ كنا اطغاال كما اعتاد
ثل اهـلنا ان يحضروا اطعمـة خاصة ويهيئون فرشـا وبسطا ألن االحتفال 
ـتـنـزهـات مع كل عـوائل هـذا الـيـوم يـكـون خـارج الـبـيوت ..فـي الـبـساتـ وا
ـيزا حـيث الـربـيع بـكل جـمـاله وجمـال الـنـاس والـوجوه ـديـنة كـونه يـومـا  ا

احللوة يبزغ من خالل يومنا هذا 
يزة هذا اليوم عن الـفرحة هي الفرحة نفسـها لم تتغير... اجلميع يـحسون 
ـدن محـتـفـلـة وهي تـخرج من الـصـبـاح الـبـاكر وكل سـابـقه من االيـام وكل ا
ـمــارسـة االلــعـاب مــبـكــرة الى اجلــري الى الـتــزحـلق ــني نـفــسـهـه  طـفل 

فضلة قبل غيره  والتارجح..ويسابق الزمن للوصول الى اللعبة ا
وصـل فقد اصـر طالع نـحسهم اال يـروا فرحـهم وهم احوج اليه اال اطـفال ا
حـ راوا النـور تـوا بعـد التـحـرير من قـبـضة اكـثـر النـاس اجـراما ..تـرصد
الـقدر لهم بصورة وحش جشـع حمل عبارتهم باكـثر من طاقة حتمـلها طمعا
ـال على حساب حياتهم ..غرقت العبارة وغرقت العوائل وغرقت اماني في ا

االطغال وفرحتهم فال هم وصلوا اللعابهم وال سلموا على حياتهم 
النهر وحش كاسر ابتلع رياح العوائل وزهورا غضة

ن .الـلهم نسـتودعك ارواحهم البـريئة وهي حتـلق في عليـ وندعو بـالشغاء 
جنـا بجروح وكسور ..ونتمنى الصبـر والسلوان لذويهم ان بقي منهم ذويهم

فبعض الضحايا عوائل كاملة 
الحول وال قوة اال بالله العلي العظيم

وصل ŸuLý∫ صحفيو النجف يوقدونالشموع ترحما على ارواح شهداء العبارة في ا
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العراق احلـبيب بلـد متـميز بـجماله ووفـير خـيراته  وبحـضارته العـريقة
ــبـدعـ في ن أجنب من االفـذاذ والــعـبـاقــرة من الـعـلــمـاء واألدبـاء وا و

شتى احلقول واجملاالت .
-2-

والعـراقي يحـمل من الصـفات الـبـاهرة مـا يجـعله في طـليـعة ذوي احلس
ـروءة وااليــثـار وذلـك بـأنْ يــفـتـدي االنـســاني فـهــو من اهل الــشـهــامـة وا

اخوانه بنفسه .
?

وهـذا مـا حـصل بـالـذات من قـبل الـشـاب الـكـاظـمي الـبـطل " مـاجـد عـلي
العـبـيـدي" الـذي أنقـذ (عـشـرةً ) من الـغرقـى في كارثـة غـرق الـعـبّارة في
ـــوصل  تــــزامـــنـــاً مع اطـاللـــة الـــيــــوم األول من الـــربـــيـع وفي غـــمـــرة ا
االسـتـعدادات فـي مـضمـار االسـتـمـتـاع بـاجلـمـال الـسـاحـر واسـتـشـعار

البهجة والسرور بهذه االيام السعيدة .
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ـوصل لـيـحـوّل تـلك الـنـشـوة الى أَلَمٍ مُـمِضٍ لـقـد جـاء غرق الـعـبـارة في ا
وعـزاء مـوجع  بـعـد ان ذاق جــمع كـبـيـر من االطـفــال والـنـسـاء وغـيـرهم

وت الزؤام غرقاً . كؤوس ا
وصل احلـدباء وحدهـا بل عمّ العراق ولم يقتـصر احلزن واالسى عـلى ا

كله في فاجعة أدمت القلوب وغمرت النفوس بالشجى والشجن .
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لقد قـام البطل (مـاجد علي الـعبيدي) –وهو من عيـون شبـاب الكاظـمية-
وت بدور رائد في انـقاذ الغرقى وبـالفعل فـقد استـطاع أنْ يبـعد شبح ا

شؤوم . ن كاد أنْ يودي بهم حادث العبارة ا عن عشرة 
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ولقد كان هذا الشاب الـكاظمي النبيل صائـماً  -ومعلوم ان الصيام من
ارس ـسـتـحـبات  – وقد أعـيـاهُ اجلـهـد والـتـعب وهـو  شهـر رجب من ا
ن أودى به ـقاومة  فـكان هـو ايضا  عمله في االنـقاذ  فـلم يستـطيع ا
الـغـرق  –لالسف الـشــديـد  – وبـهـذا يــضـيف رقــمـا جــديـداً الى أرقـام

البطوالت االنسانية العراقية التي ال تنسى .
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ن انـخـرط في ـانــا وعَـزْمـاً واحــداً  ـتـوقــد ا ولـقـد كــان هـذا الـشــاب ا
(احلشـد الـشعـبي) لـيؤدي دوره الـفـاعل في تـطهـيـر التـراب الـعراقي من

دنس الداعشي األوغاد الدفاع عن الوطن احلبيب وأهله .
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لقد أصبح الدم العراقي رخيصا للغاية ففي (االعراس) تُطلق العبارات
النارية في الهواء فتصيب األبرياء ...

وتُحمل الـعبّارة من الـركاب فوق طـاقتهـا فتنقـلب بهم في كـارثة مروعة 
ال أثمن من االرواح ..!! كل ذلك بسبب اجلشع والطمع فكانّ ا

-9-
ـوصل احلدبـاء عـامة وعـوائل وأُسر من هنـا فـاننـا اذ نعـزي أهـلنـا في ا
ــتـهــاونـ الـغــرقى خــاصـة  نــدعـو الى انــزال الـعــقــاب الـصــارم بـكل ا

روعـة ونبـتهل ن ســـــــبّب هذه الـكارثـة ا باالرواح 
ـصــائب الــيه ســبــحـانـه أنْ يُــجَـنِـبَ الــعـراقَ وأهــلـه ا
والكـوارث ويتـغمـد الغـرقى جمـيعـاً بواسع رحـمتِه

ورضوانه.
انا لله ووانا اليه راجعون 

وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم .
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مــــؤكــــدا (انـــــــــنــــا لم ولـن جنـــامل او
ـصــلــحـة نــتــهــــــــاون عــلى حــســاب ا
ـواطــنـ  وان الـعــامـة وســـــــالمــة ا

ـــواطن الـــنــجـــفي خط أحـــمــر ال أمن ا
ــــســـــاس به بـــــاي شـــــكل من ــــكـن ا

األشكال).
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