
 

 

 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان -بيان 

 متظاهري مدينة الناصرية البطلة  الى إيجاد حلول جذرية لمطاليبيدعو  
 

تمج/عتس    ،  2021/شاسع//22تصاعدت  لتتاعرال  الحتتاعاع  جاتتل   ي  جتنة  لتةعصاان  لتسعةام  جةو نا       

لتتالك التتشااع د  لتم     اإ/تق ةااالا لتجطت/ ن  التجقتقمن   تتقاق لحةةااع    ساضااح تت تتةتكعتع  لت ضاا  

اإنقعت     اجتعةااس  لت عةااتن اجقعتا  جمع لتطتجع  لحةااعةاان  اتاينا ياع لتقج  ،  اتقتنجك  تمقتلت   لتشااقس 

لتج ا/ ةاتطتل  لتقةع  إس  لألجةن ستح   ج  لحةاتاعس  تج/عتن  لتجتاعران  لتجشاااد  لعج  لتةام/ع   ، اجتعيا  لت

تى أججع  ،    اسأةاما  اتشا  ج  طت  لحشاتسعك جح لتجتتان  ال/تق لتقةعس  لتجةانم  تمتجال التاصاعع لتت

 . لتقةتانن دتتل  ج  لتجئع  ج  لتجتةنن  ااااا  جتاعران ( 5)لتثا ج  لتى لةتشكعت 

ر  جتاعاتا  ج  سقا لتقاى لتجتة اوا التجاتداج     لتجةتاسا ي  راو  لتجاتنةا   دجاع  دةع تجانا   أج    جاع ناا   إ    

  اتطانع    نج  ط/ع الت  اتغنلحارعسن     ةااعتن  لألطعاانع   لتى ياا ةاا/اتكع اة اورع دمى لتجتعيا  ست   

ت  رو  ادالم  لإلةتطعسع  لتقعتج  اإسقعء لتاضااح لتتعت  تجع را ، اكعا لحةت عضاا  لتجةااتجاا  إلتغاا جةكع  

تى لتى تصاعدت لتتاعرال  التج/عتس  ستما  ا/ةن  تقنقن  سقنتل   د   أججع  الةاح    ايا شاقس لحةاعتن  لاسم  س

 .التججع/م   التتةانعلتارجن  لتادات 

تول ، لحطاى ح تت  سعةاااتطتل  لتقاا لتج ا/   لتقاللن     جشاااعت  اجقعةعا لسةعء جتعيا  و  لعا اسقن  لتجت  إ    

تتدالع لتتةاتاان  الحت علنع  التجالثن  لتتاتن  لتت  تتد  ت     جةعينلت  عتن  لحةا   لتتع د  رو دمى لتتتاج   

لتجتعيا  لتى شاوا   ي  لتلاا  /م  ج  لتجتعيا لتجتمعججع نت،    لتجال/ةن  ستان  لتتقسنا التتاعرا تةن  تقالك 

 ي  جتعيا  و  لعا .لتجةتجاا لحزج  الحض/اسع   إلةكعءلتطعو لحاالءل  لت عدم  التجماجة  

اةوتت دمى ضااااااا ، قعتت  تمجتاعران   لت  ةتد  لتج/عتن  لتجةتتى لتقالل  تجةاجع  تقاق لحةةاااع     ةةع ي إ    

سقا لتاكاع  ج  لسا  دمى جقاتال  لتجتاعياا     و تمجط//اع  لتت  تتاعا  لتةااااان/اا الحةاااااتتالدات  لحةاالا 

   التكنئع  لتتاتن   حاةاااع/ لتشاااقسن  التجتةن  التتقالن  لتقاللن لتاليح تزسن  ادشاااعئان  ضااانق  ، اة/عت   اس

لتقضااااعء ال/تق   اتقتن  ج  ل/م  لتةعا اج  لد/ى لحالجا لتى تالع لتقةعلإلتتعتن   تمضااااغ/ دمى لتتتاج   

ةااالا لتجطت/ ن  التجقتقمن  سعتتك  لتتنتن  التتشااع د  جم ع  لت ةااعت الرتلا لتجع  لتقع  ، الحةااالل سعةاعز  

 .تمقع/من  لتجشعانح لتجتمتئ  اتاينا ياع لتقج  

صهرية  الرحمة والخلود لشهدداننا االبرار .. والشهءاا العاجل للجرحى والمصهابين والحرية والشهمود لمدينة النا

 الباسلة .
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