
 

عن رحيل األستاذ حاتم كريم السعدي كراس خاص   

 رئيس الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد 

منسق لجنة تنسيق الداخل للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسانو  

 

 

 



 

 قيد األستاذ حاتم ) أبو كريم (نبذة حياة الف

 

 .ولد في مدينة الكاظمية ببغداد  1940الفقيد من مواليد  •

 .في مصر محامي خريج كلية الحقوق من القاهرة  •

قمعيرررة للنظرررات الررردكتاتور  تعررررل الرررا المورررايقة والمألحقرررة مرررن ا   ررر ة ا منيرررة ال •

 . 1980عات ، واوطر لل  ر الا دمشق في سوريا السابق 

شررررارا كناشررررط حقررررواي فرررري ترسرررريح ال معيررررة العراايررررة لحقرررروق ا نسرررران مرررر  بعررررل  •

 . 1995عات خرين ا ال مألء 

ع لل معيرررة العراايرررة لحقررروق اانسررران   بغرررداد عرررات  • بعرررد طختطرررا   2011انتخرررئ رايسرررا

 .في مقر ال معية في بغداد  2006 3 6وغيائ الدكتور طحمد الموسو  منذ 

للمنتررردل العرااررري لمنظمرررال اختيرررر عررردة مررررال كمسرررتوس لل نرررة التنسررريقية فررري الرررداخس  •

 طثر مرل عواس . 2021 3 28حقوق ا نسان حتا رحيله المتس  في 

والقرررومي العرااررري ، وانخررررط للعمرررس فررري  الررروطنيكررررح حياتررره منرررذ شررربابه فررري العمرررس  •

 م اس حقوق ا نسان منذ تسعينيال القرن الماوي .

ع ب • للتصرررد   نبرررس وشررر امةتميررر ل حياتررره بالم يرررد مرررن الموااررر  الشررر اعة مررردافعاع صرررلبا

وطديررران ومرررذاهئ  مرررن كرررس ططيرررا لررردفان عرررن المظلرررومين والمورررط دين وا لإلنت اكرررال

، وكررررران يتمتررررر  برصررررريد ارررررانوني  حتررررررات حرررررق المواطنرررررة الشرررررعئ العرااررررري  طبنررررراء

 وطخألاي وعألاال طيبة م   مألاه ، وكان محس تقدير ال مي  .

 

 

 

 

 



 



 



 المحامي والناشط الحقوقي حاتم السعدي حيلر

 

 وداعا ً ابا كريم

بمزيد من الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة المحامي والناشط الحقوقي حاتم السعدي رئيس الجمعية 

 العراقية لحقوق االنسان / بغداد اثر مرض عضال.

كان الفقيد من الشخخخخخخالخخخخخخياح الورنية واحد ابرة رواد الحركة الحقوقية في العراق حي  عم  

 رويلة في هذا المجال. لسنواح

وبهذه المناسخخبة االليمة ندقدب باحر الدعاةي والمساسخخاة لجمير افراد عائلدك الةريمة لهذا الملخخا  

الجل  سخخخائلين ع تعالى ان يدغمده  بواسخخخر رحمدك ويلهم المير االقار  وا خخخدقائك وةم ئك في 

 ي  اللبر والسلوان.الجمعية العراقية والمنددى العراقي لمنظماح حقوق االنسان الم

 وإنا هلل وإنا إليك راالعون

 الجمعية العراقية لحقوق االنسان / امريةا.

 2021آذار//28

---------------------------------------------------------  

  منظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق/ المانيا/ اومرك....

اعضخخخخخخخخاء الهييخخة االداريخخة للجمعيخخة العراقيخخة لحقوق   الزم ء االعزاء
 االنسان المحدرمين/ بغداد.

 
 حاتم السعدي...  رحي  ةميلنا الغالي االسداذ المحامي  من الحزن واالسى تلقينا خبرببالغ 

مناضخخخ  في سخخخبي  حرية واسخخخدق ل ووحدة وسخخخعادة شخخخعبك واالمة   لقد عرفناه انسخخخانا ورنيا وقوميا
 العربية..

 كان الراح   ادقا في الدفاع عن حقوق االنسان والقومياح .ومحبا لاير االنسانية.

 للعراق وللجمير...  فقدانك لاسارة حقيقية ان

 والبقاء هلل.... الرحمة والذكر الطيبب الدائم للفقيد، واللبر والسلوان لعائلدك وا دقائك ومعارفك...

 29/3/2021  .. اومرك

 

 



 نفتقدك ايها الصديق والوطني القدير الراحل حاتم كريم السعدي
 

بالحزن البالغ واالسخخى المرير تلقم منظمة حمورابي لحقوق االنسخخان 
  المحامي وفاة االنسخخان والمناضخخ  والورني القدير واللخخديض الفاضخخ

حاتم كريم السخخخعدي الذي تميزح حياتك بالمزيد من المواقل الشخخخجاعة 

مدافعاً  خخخخلباً عن حقوق االنسخخخخان والقيم اال خخخخيلة و خخخخاحب الاطوة 

 .المعروفة في الدأكيد على النب  والشهامة والدسامح

ان منظمة حمورابي لحقوق االنسخخخخان وهي تنعى الراح  فأنها تشخخخخعر انها فقدح شخخخخالخخخخية 

اقية  خخخخخخخادقة نذرح والودها من اال  المظلومين والمضخخخخخخخطهدين فقد كانم لك ار التك عر

الحقوقية المشخرفة من خ ل الجمعية العراقية لحقوق االنسخان الدي كان للسخيدة باسخةال وردا 

 .والسيد وليم وردا شرف المساهمة في تأسيسها

رئيسخخخخخها السخخخخخابض الدكدور لقد اسخخخخخدطاع الراح  ان يقودها بة  امانة واخ   بعد ان  يب 

لما يدمدر بك من ر خخيد قانوني واخ قي  احمد الموسخخوي بعم  ارهابي، فقد اسخخدطاع قيادتها

وع قاح ريبة وقراءاح ذكية للواقر العراقي لذلك كانم اراؤه واالدهاداتك موضخخخخخخخر تقدير 

 .وثناء ك  العراقيين الشرفاء

 .الرحمة والغفران لك ايها اللديض الراح 

طمين نفسخخك اننا سخخنبقى بذاح الجهد من اال  االنسخخان العراقي سخخنحم  ارثك القيمي الذي ولد

 .ةرعدك اخ  اً ومواظبة الى اخر ساعة في حياتك

                                      منظمة حمورابي لحقوق االنسان

                                                                                     31  /3  /2021 

------------------------------------------------------  
 

 ( نعي) 

بوفرررراة  ال معيررررة العراايررررة للمتقاعرررردين خبررررر صررررادت لل ميرررر  ببررررالح الحرررر ن وااسررررا تلقررررل

راررررريح  المرحررررروت المحرررررامي حررررراتت كرررررريت السرررررعد  ال ميرررررس الع يررررر  المناورررررس الحقرررررواي

معانرراة طويلرررة  بغررداد حيرررا وافرراا اا ررس المحتررروت بعررد -ال معيررة العراايررة لحقررروق ا نسرران 

بررررن رحيلرررة  مررر  المررررل ففررري الوارررل الرررذ  ننعررراا بقلررروئ مو وعرررة ل لرررس المصرررائ نتكرررد

شررعبنا المكتررو  بنررار  يعررد خسررارة كبيرررة لنشررطاء حقرروق اانسرران والم تمرر  المرردني وابنرراء

فرررري  ول ميرررر  ااخرررروال وااخرررروة لروحرررره السررررألت والسرررركينة ولعاالترررره.. الطاافيررررة والفسرررراد

المنتررررردل العرااررررري  فررررري ولكافرررررة الررررر مألء بغرررررداد -قررررروق اانسررررران ال معيرررررة العراايرررررة لح

 . والسلوان  ميس الصبر لمنظمال حقوق ا نسان

 م د  العيسا                                                                       

 للمتقاعدين رايح ال معية العرااية

                                                                     29   3   2021 

 



 

-----------------------------------------------  
 

 
 ال ميألل الفاوألل وال مألء ا فاوس 

 دبغدا \ي ال معية العرااية لحقوق ا نسان ف
  عاالة الفقيد الراحس ا ستاذ حاتت كريت السعد

 
 وباست  مي  ا عواء في المرصد السومر  لحقوق ا نسان بخالص التعا   القلبية نتقدت منكت باسمي

ع رحيله علي لرحيس الشخصية الوطنية والحقواية ا ستاذ حاتت كريت السعد .. لقد  اء وا  نا فا عا
هذا ال من تحديداع اد واع  من ح ت خسارة تلا القامة الم مة في  متثراع، وكان ذاا الرحيس في

الحقواية الساادة  الحقواي والوطني الديمواراطي، مذكرين هنا بالح ت الكارثي لألنت اكال النواس
مي الش ان طت الناشط سواء بوصفه المحا وسط طووان العراايال والعراايين والدور الذ  كان يلعبه

 ..العمس بوغط الخشية والتروي  الذ  تمارسه اول العن  وا رهائ الحقواي الذ  رفل
ادمته من  اشتغااته الدافعة من ط س استعادة الحقوق والحريال بكس عرفان لراا  ما إننا نذكر للراحس

ووغوط الحرمان  ااستقرار توحية وإيثار علا الرغت من طوواعه الصحية ومن تفشي انعدات
ونحن سن س له في تلا المسيرة وسات الحركة الحقواية العرااية  .وانكفاء ا ووان العامة وترا ع ا

 ..  ودا لتتسلت ا  ياس التالية م ات متابعة الحراا الحقواي برن   سبله وثيقة تخلد
ع ولكت للفقيد الراحس خلود وعاالته  الذكر الطيئ في مآثرا التي ترك ا ب  ودا الملموسة حقوايا ووطنيا

 . نالفاولة الكريمة وصحبة ورفاق نواله الصبر والسلوا
 يد. تيسير عبدال بار اآللوس
 ارايح المرصد السومر  لحقوق ا نسان هولند
29.03.2021 

 



 ) نعي (
 

تعاةينا ومواسخخخاتنا لعائلة وةم ء ومحبي فقيد حركدنا الحقوقية الزمي  العزيز المحامي خالص  

بغداد . البي كريم فسخخخخيح الجنان -حاتم كريم السخخخخعدي رئيس الجمعية العراقية لحقوق االنسخخخخان 
 وواسر الرحمة ودائم الذكر العطر ولنا والهلك ومحبيك خالص اللبر والسلوان.

 

 احمد الربيعي .د
 اسدراليا –االنسان  لجنة الدفاع عن حقوق

29/3/2021 
 

 

 

 لحقوق االنسان / بغداد ةبرقية تعزية بوفاة رئيس الجمعية العراقي

 المغفور له األستاذ حاتم كريم السعدي
 

نررا خبررر وفرراة المغفررور لرره ا سررتاذ حرراتت كررريت السررعد  ، الشخصررية ببررالح الحرر ن وا سررا تلقي    

لقررررد خسرررررل الحركررررة الوطنيررررة الوطنيررررة المكفاحررررة مررررن ط ررررس الرررردفان عررررن حقرررروق اانسرررران ، 

والحقوايرررة فررري العرررراق عنصرررر مناورررس مرررن نشرررطاا ا ، ول رررذا المصرررائ ا لررريت تتقررردت  معيرررة 

   لذويرررره و مألاررره ومحبيرررره ، ونررردعو لرررره وق اانسررران فرررري العرررراق برررررحر التعررراالرفررردين لحقرررر

 بالرحمة في دار الفناء وان يل م ت الصبر والسلوان .

 علي حسين عبود ظوي ر                                                          

 معية الرافدين لحقوق اانسان في العراقرايح  

                                                            30   3   2021 

-----------------------------------------  

 " نعي "

 

انه لخبر متلت ان يتنااس ااصررردااء خبر وفاة المحامي والشرررخصرررية الوطنية التي لت يكس نوررراله امات 

الدكتاتورية الصردامية و ألووته المتوحشرين فقد ها ر الا سروريا ليواصرس فقد حمس فكرا السرياسري 

كان من  إذ، وحد عمل ا اسقاط النظات الفاشي ت  ب ال سياسيةهناا ليلتقي بالقول اليسارية ليشكلوا 

فلت الناشرررطين في عمس حقوق اانسررران حيا ترطح ال معية العرااية لحقوق اانسررران سرررنوان عديدة 

 .عن المظلومين  للدفان ييقعدا المرل عن متابعة اانت اكال وا متابعة عمله كمحام

 ن ااستاذ حاتت السعد اليه الرحمة والغفران وتعا ينا لفقدا
  معية المواطنة  لحقوق اانسان

30 3 2021 

 



 

-------------------------------------------------------------------- 

 السادة طعواء ال معية العرااية لحقوق ا نسان المحترمين 

 

 تعزية

له المناوس الحقواي المحامي حاتت كريت السعد  رايح  تلقينا ببالح ا سا و الح ن نبر وفاة المغفور

ال معية العرااية لحقوق ا نسرران و ا يسرر  المكتئ السررياسرري للح ئ الوطني اآلشررور  إا طن يتقدت 

إليكت بخالص الع اء والمواسرراة ب ذا المصررائ ال لس را ين من   ان يتغمدا بوافر رحمته و يسرركنه 

الصرررررديقيين و يل مكت و ذويه و محبيه الصررررربر و السرررررلوان و يمنحكت   ناته الواسرررررعة م  ا برار و

 الصحة و السألمة ، تقبلوا فااق تقديرنا و إحترامنا  . 

 طلمكتئ طلسياسي                                                                            
 للح ئ طلوطني طآلشور  

 2021آذار       30                                                                            

 

 
مالحظة : وصللللللتنا عملللللرات من برقيات التعازي عبر الرسلللللائل ومواق  التواصلللللل 

 واصدقاء الفقيد .عي من قبل نمطاء ومخصيات ومثقفين اإلجتما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الجمعية والمنتدى العراقيفقيد أبو كريم في فعاليات وإجتماعات لصور عن مماركة ا


