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زيرة في الج يةبدائال ، النكبة الكبيرة لغرق العبارةتلقى المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان  وأسى شديدين بألم  

شهيد  (100)راح ضحيتها اكثر من ،  عابية بأضعافيملت اكثر من طاقتها اإلستالتي ح  و ة في الموصلالسياحي

 لإلحتفال ر دجلةوعشرات المصابين من األطفال والنساء والشباب األبرياء ، كانوا متوجهين الى الضفة األخرى من نه

 األم . بمناسبة أعياد نوروز و

ناته ياته ومكوكل قومالفاجعة األليمة لم تصب أهالي محافظة نينوى الكرام فقط ، بل عموم أبناء الشعب العراقي ب إن   

لمحافظة ة في االجهات المسؤول قبل وأديانه ومذاهبه ، ألن الكارثة ناجمة عن تقصير وإهمال وسوء إدارة واضحه من

ع شع وطمجمن جهة أخرى لسالمة واألمان من جهة ، ومن جراء عدم توفر شروط ا ، والسلطات اإلتحادية المركزية

شيات والملي عبر المكاتب اإلقتصادية لألحزاب المستثمرين في الجزيرةوداريين وفساد وصفقات مشبوهه من قبل اإل

 .في المكان الجهات التي تتولى عمليات اإلنقاذ  عدم توفيرالمتنفذة في المحافظة و

جعة ارثة المفبعد الك ، المسؤولين من السلطات الثالث في بغدادنقول العبرة ليست باإلسراع في زيارات لكبار    

المرافق مواطنين ولتفقد أحوال ال ، وقوع الحدثهذه الزيارات تكون قبل  إنالخطب والكالم ، بل المفروض واإلكتفاء ب

سكرية عمليات الالتي أصيبت بأعمال تخريبية من قبل اإلرهابيين الدواعش والع نينوى المنكوبة ،في محافظة العامة 

 . تحرير المدينةأثناء 

،  ه الكارثةعن هذ طالبة باإلسراع في إتخاذ اإلجراءات الصارمة والحازمة بحق المسؤولينإن السلطات اإلتحادية م     

قية بألمر مثل همل اأن ال يوإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، ألن التقصير والفساد والمحسوبية واضحة ، و

 األخرى في جسر األئمة وسبايكر والصقالوية والكرادة وغيرها . األليمة الحوادث

فظات مع المحا لينا في جميعبالروح التضامنية ألهابأسم المنتدى العراقي لمنظات حقوق اإلنسان  شيدوأخيراً ن     

 ان العراقكوردست حادية وإقليمبتعازينا الحارة لذوي الشهداء ، ونناشد السلطات في الحكومة اإلتالضحايا ، ونتقدم 

 لتقديم اإلسعافات للجرحى والمصابين وتعويض عوائلهم المنكوبة .
 

 ..ولذويهم الصبر والسلوان وللضحايا الرحمة والسالم 
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