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  اإلعتداء الصارخ على خریجي الدراسات العلیا في بغدادبیان بشأن  

  
  

كان ، االعتصامات وحجمھا وطابعھا المطلبي النوعي المظاھرات وتنامي عدد  في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان رصدنا   

                 بتاریخ) ماجستیر ودكتوراه (  العلیا الجامعات من حملة الشھادات ات وخریجيخریجل السلمي عتصاماالالتجمع و آخرھا

ویدافع عن ثروة وطنیة مھمة ، من جھة كرامة اإلنسان المعیشة ویحفظ  بتوفیر العمل لھم ینادي يبمطلب رئیس ، 2019/ أیلول /  25

  .. مواطنیھ وحقوقھم ألي بلد یحترم للتنمیة ھو أساس ) بشري(سمال أور

فجوة  أدت الى،  وزیادة نسبة البطالة وتراكم نتائجھا بشكل عام وإذا كانت تداعیات األزمة التي فاقمت ظاھرة عدم توافر فرص العمل  

عن لول البدیلة ألي بلد ینوي التخلص من تلك األزمة ھي باالستثمار في العقل العلمي وتوظیفھ بدل فإن الح ، استفحلت بشدة واسعة بطالة

ولكننا شھدنا طوال السنوات األخیرة مزیداً من التردي ونزف جراحات التبطل والعطالة بخاصة مع التضخم غیر الطبیعي !  تعطیلھ

المحاصصة والمحسوبیة عشرات آالف الفرص الوظیفیة المحجوبة بسبب انصاف أمیین حد الترھل وباختراق خطیر من لتوظیف 

  ! والمنسوبیة

 فیرون اإلجابة لمطالباتھم بعدم توواألنكى أن تك، !  إلى قارعة التبطلیتسربون حملة الشھادات العلیا خریجو الجامعات ومنھم بالمقابل    

ً  فرص لتضخم والترھل الوظیفي المتخم باألمیین بمكلف بوقت ال الفضائیین وال ا! الدولة  لمیزانیةتوظیفھم وبأن ذلك سیكون مكلفا

  ! لموازنات الحكومة

ومعنا الحركة الحقوقیة ھو أن التفاعل مع العقل العلمي العراقي یتم بالطریقة التي حدثت بموقع ونستنكره غیر الطبیعي وما ندینھ    

 بدل التفاعل إیجابا االنسان حقوقبادئ مكل  االعتصام وھي الطریقة المھینة التي تحط من قدر العقل ودوره ومكانھ ومكانتھ والتي تنتھك

  . مع المتظاھرین والمعتصمین

بمسائلة الجھات التي  السلطات الحكومیة نطالب ،ومعنا منظمات المجتمع المدني في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان  إننا   

االعتداء واإلھانة ما یعني أنھ في و ف شعبي من ذاك العبثقھنا بمو ونناشد الرأي العام العراقي نفذت ھذا اإلعتداء الصارخ ومقاضاتھم ،

ونحن لدینا الثقة بحركتنا الحقوقیة التي ستكون بعمیق الوعي كي ال یجیرونھا للعبة خارج  ، التالي من الخطوات سیعمد لما ھو أنكى واسوأ

ً  مسؤولنتخذ تجاھھ الموقف العن جوھر المجریات وما ینبغي لنا جمیعا أن نراه و بیة الحقوق والتفاعل مع المطالب وبعیداً تل ً  معا  وسویا

  . الدولیة الحقوقیة والمواثیق  العراقي ألن مطالیبھم مشروعة وكفلھا الدستور وبصورة موحدة
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