أخبار وأنشطة :المرصد السومري لحقوق اإلنسان\ إعالم ألواح سومرية معاصرة

كل التضامن مع أهالي القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ولتتوقف اآللة الجهنمية للعدوان وانتهاك
القوانين الدولية
ألواح سومرية معاصرة
يجب صدور قرار ملزم عن مجلس األمن يمكنه أن يحمي الفلسطينيين وأن يطبق القوانين الدولية ولوائح
حقوق اإلنسان بما يلجم العدوان المتكرر ويوقف جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية تلك التي انفلتت من
كل المعايير فبعد أكثر من نصف قرن مازالت القضية تغرق في وحل المماطلة والتسويف على حساب
أرواح ماليين من أبناء شعب لحساب قوى باتت تدير نهجها بإرهاب دولة وبالتمييز والفصل العنصري
وبجرائم استيطانية وفظاعات بال نهاية!! فلنوقف الجريمة ونمسح عارها عن جبين اإلنسانية ...تيسير
عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط
على العنوان في أعاله

إدانة محاوالت فرض المواقف السياسية وخياراتها بالعنف في ليبيا والنداء لتمكين سلطة حقوق اإلنسان
ودمقرطة الحياة وتمكين السلم األهلي
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء اقتحام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس بليبيا وبناء على تعارض ممارسة العنف وقيم دمقرطة
الحياة وتمهيد األرض وتطبيعها لبناء أجواء الثقة في االنتخابات المنشودة أصدر المرصد السومري بيانا
مخصوصا تعزيزا لتوجهات فرض إرادة القانون وسياقات تفعيله وتمكين لوائح حقوق اإلنسان بما يجنب
الجميع أية منزلقات خطيرة ال تعرقل المسيرة حسب بل تنشر بتداعياتها مخاطر وتهديدات لن تقف بحدود
بلد أو آخر ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى
التفضل بالضغط على العنوان في أعاله

شغيلة العراق بال حلول جدية أو موضوعية وإجراءات الحكومة باتت مستغلقة وفوضوية
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء ما صدر عن االتحادات النقابية العمالية وفي ضوء ما يقع من تعسف وفوضوية ظالمة واستغالل وجور بحق
فقراء العراق بمختلف فئاتهم ومرجعياتهم الطبقية ،فإن الحركة الحقوقية العراقية وفيها المرصد السومري لحقوق اإلنسان
يطالب بشرعنة القوانين الناظمة واشتراط أن تكون بمساقات استراتيجية شاملة وجوهرية بعمق معالجاتها لتمنع اإلجحاف
وأشكال الحيف والظلم ،سواء على شغيلة العراق أم على غيرهم وبما يستجيب لقوانين العمل الدولية ..إننا نطالب باستجابة
فورية ونوعية تجترح البدائل الجدية والنهائية سواء من القطاع الحكومي الذي يتعرض للتشويه والفساد واإلفساد والتخريب
التدميري بغاية أو نية فرض بيعه أم من القطاع الخاص والمختلط وما يشهدان من طابع مافيوي وصل حد نهب المشروعات
التي ال يصل تنفيذ أفضلها ألكثر من ثلث النسبة ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص

ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله

المرصد السومري لحقوق اإلنسان يشارك المنظمات المتخصصة في إدانة االنتهاكات السافرة ضد العمل
الصحفي في العراق
ألواح سومرية معاصرة
في متابعات المرصد السومري لحقوق اإلنسان لألوضاع الصحفية في العراق وما رصده وسجله باالستعانة
بنقابة الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية ومنتدى اإلعالميات والتقارير األممية بشأن األجواء الميدانية
في العراق بخاصة ترتيب البالد بيين دول العالم بشأن حرية التعبير والعمل الصحفي وجد ضرورة غاية
في الخطورة واألهمية إعالن المجرييات التي يجريي الطمطمة والتعيم على أغلبها أو ممارسة ما يسهل
تمرير بعض االنتهاكات بال عقاب بخاصة مع مساهمة غير قليلة الشأن من عناصر رسمية ..تجدون هنا
بيان المرصد السومري بالخصوص بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل
باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله

****شهر****4
أنشطة سابقة للتفضل باالطالع عبر الضغط على رابط العنوان
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المرصد السومري يشارك المنظمات الحقوقية إدانة ما استمر من جرائم وفظاعات خلف قضبان سلطة
كليبتوفاشية
ألواح سومرية معاصرة
أصدرت منظمات ومراصد حقوقية منها (أفاد) تقارير عبر مصادر موثوقة في وزارات الصحة والعدل
والداخلية تقارير حقوقية عن أوضاع سجون ومراكز احتجاز كما أوردت األنباء صفحة من الفظاعات
المرتكبة التي تفضح عار ما يُرتكب بال حسيب وال رقيب ونحن في المرصد السومري لحقوق اإلنسان
نجدد المطالبة بعدد من المطالب والمعالجات حتى يتحقق التغيير األشمل الذي يمكنه فرض سلطة القانون
بمختلف مناحي الحياة وميادينها من دون تلك الخروق البنيوية للجريمة ومن يقف وراءها من سلطوة
سلطة كليبتوفاشية ليس من مخرجات لوجودها سوى مزيد ضحايا أبرياء من أبناء الشعب فيما المجرمون
يسرحون ويمرحون بخلفية سلطة مافيوية ميليشياوية وانفالت لسلطة القانون وتنحي الدولة ومؤسساتها...
تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل
بالضغط على العنوان في أعاله

عراق  2003وقضية الصحة العامة والكوارث الراهنة وكيف تفضحه المؤشرات العالمية؟
ألواح سومرية معاصرة

عرض أحد المؤشرات العالمية األوضاع للرعاية الصحية ومنظومتها في العراق مقابل حوالي  89بلدا في أنحاء العالم وقد
كشف االستطالع حجم االنهيار الكارثي بوقت لم ينف عن العراق عدم امتالكه فرص إنقاذ شعبه إذا ما استثمر في العقل
العلمي المتخصص بميدان الصحة وراجع نظم الرعاية بصورة موضوعية سليمة وقطع الطريق على تجار البشر من قوى
الفساد المستفحلة جرائمها ..المرصد السومري يتابع الخبر بالتحليل والفضح للمجريات لفرض إرادة الناس في التصدي لمن
ينتهك أوضاعهم وإيجاد المخرجات الناجعة لمعالجة الظرف الصحي مع استكمال البحث في التغيير األشمل لكل الملفات
التي تؤشر انتهاك حقوق المواطنة والمواطن  ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص

ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
إنقاذ العالقين العراقيين هي األخرى مسؤولية وطنية رسمية ثابتة حقوقيا
ألواح سومرية معاصرة
لطالما تعرض العراقي في المنافي القصية لمآس وكوارث بال حدود وما زال في ظروف اضطراب أوضاع البلد وعدم
استقرارها ..لكن ما ينبغي عدم التخلي عنه يتجسد بوضوح ودقة وموضوعية في واجب ملزم للدولة بأال يجري التخلي عن
مسؤولية حماية المواطن ورعايته التامة بما تمليه القوانين واللوائح الحقوقية الدولية والمحلية ..إن ذلك سيزيح هموما مرضية
طاولت العراقي في تعقيدات أوضاعه ولعل أخطرها أن يجد دولته األم تتخلى عنه في أحلك أزماته وأشكال معاناته وتحديات
أوضاعه ..إننا نؤكد هنا على واجب الحكومة واألطراف المعنية بإنقاذ العالقين وإعادة مكان هوية العراق وجواز سفره
للمواطنات والمواطنين بجميع ظروفهم ومنع ظاهرة التراجع الكارثية التي طالما أهملت بل أوقعت العراق بذيل قائمة من يهتم
بأبنائه! فلنكن على قدر المسؤولية فورا وعاجال ألن بعض األوضاع الطارئة ال تحتمل اي سجال ...تيسير عبدالجبار

اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان
في أعاله
إدانتنا واقعة مستشفى ابن الخطيب ال تقف عند مبنى المشفى المحترق بل تدين مجمل ظاهرة الفساد وما
يجري بفضاء المنظومة الصحية في العراق
ألواح سومرية معاصرة
لتتحالف قوى التنوير والتغيير فورا ً وتعلن توقيع وثيقة االنعتاق والتحرر من نظام الكليبتوفاشية نهائيا
وقطعيا وبال مجال للتعامل مع طرف أو آخر ممن اشترك بنهب البالد وإذالل العباد ولننعتق حتى من
حسن النية باآلخر ونتحرر من الخديعة وأضاليلها وأباطيلها من أجل غد يكفل للعراقيات والعراقيين
الكرامة والحرية ويعيد كل حقوقهن وحقوقهم ..ابن الخطيب ليس حريق في مستشفى أخذ أرواح المائة
ضحية بل صافرة إنذار أخيرة قبل انهيار البالد ووقوعها بآخر جريمة تعلن عصر العبودية من جديد!!!
كال الستمرار نظام الفساد وعنف ميليشياته التابعة ألجندات إقليمية ودولية ...تيسير عبدالجبار اآللوسي
للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
إدانة العدوانية اإلرهابية ألردوغان وقواته ضد شعوب ودول المنطقة
ألواح سومرية معاصرة
أصدر التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية بيانا يؤكد فيه أشد االدانة واالستنكار لجرائم الحرب وجرائم
ضد اإلنسانية التي تُرتكب من القوات التركية األردوغانية ضد الكوردستانيين حيث جرى ويجري باستمرار
وتواصل تهدير أبناء المنطقة وإكراههم على النزوح دع عنكم التقتيل والخسائر الفادحة بذريعة مطاردة
قوة هي باألصل تقع تحت عنف األردوغانية وإرهابها واستالبها لحقوق الكوردستانيين وحرياتهم ..كما
طالب البيان بتدخل فوري مباشر من مجلس األمن لكبح جماح العدوان المستمر ...تيسير عبدالجبار اآللوسي
للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
منظمات وناشطات ونشطاء حقوقيون يُصدرون بيانا تضامنيا مساندة لل ُمضربين عن الطعام في تونس
ألواح سومرية معاصرة

أصدرت شخصيات ومنظمات حقوقية تونسية وعربية عرضة تضامنية مع اثنين من المضربين عن الطعام
اللذين شارفا على الخطر ودعما لتحقيق مطالبهما في العودة للعمل ضد الفصل التعسفي بخلفية حجب حق
التنظيم النقابي وحرية التعبير إال أن اإلهمال وغض الطرف مازال يسيطر حيث ران الصمت عند المعنيين!
والحملة برابط شبكة آفاز أيضا بهذا العنوان لتعزيز وضع التوقيع أيضا هناك في الحملة الموسّعة ..ونحن
كذلك نوقع ونصدر بياننا في ضوء ذات الموقف والهدف كما في أدناه ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل
باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
حملة للتوقيع :التضامن مع ضحايا انتفاضة أكتوبر العراقية ودعم الشكوى المخصوصة في المحاكم
الفرنسية
ألواح سومرية معاصرة
حملة للتوقيع :التضامن مع ضحايا انتفاضة أكتوبر العراقية ودعم الشكوى المخصوصة في المحاكم
الفرنسية
تنطلق اليوم حملة تضامنية مع الدعوى المرفوعة باسم ضحايا ثورة أكتوبر العراقية بجهد حقوقي قضائي لمنع إفالت
المجرمين ممن تثبت إدانتهم في تلك المقاضاة التي تنصب اليوم على السيد عادل عبدالمهدي بصفته الرسمية برئاسة
الحكومة وقيادة القوات المسلحة وتشكيالتها وما اُرت ُكب بعهده من تقتيل وإيقاع أفدح اإلصابات وسط عشرات آالف
المحتجين السلميين..توقيعنا هذه الحملة هو موقف حقوقي وقانوني مطلوب دعما وإحقاقا للحق وتبني العوائل لتضحيات
األبناء بمحاسبة من أوقع فيهم أقسى االنتهاكات حد تصفية مئات وآالف منهم وهو التبني الذي يؤكد وفاء العوائل لألبناء
الضحايا من األحبة فلذات األكباد… فمرحى بكل األصوات التي توقع وفاء وتضامنا ودعما ،من منظمات وشخصيات..
ولنكن بمستوى المسؤولية والحدث وال نتركن الجريمة تمر بال مساءلة وعقاب؛ فدماء الشبيبة المسالمة بأعناق المدافعات
والمدافعين عن حقوقهم في الحياة وإنصاف وجودهم المختطف بوحشية وهمجية أودت بحيواتهم ... ...تيسير عبدالجبار

اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان
في أعاله
المرصد السومري لحقوق اإلنسان :ندين ونستنكر جريمة استهداف سوق شعبي ببغداد
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء األنباء السوداوية القاتمة وأحزان خسائرنا بمقتل عراقيين أبرياء وسط سوق شعبي شرقي بغداد
بمنطقة الحبيبية أصدر المرصد السومري لحقوق اإلنسان هذا البيان ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل
باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
لنُطلق اإلنذار من تفشي وباء مخدر الكريستال ميث بين شبيبة البالد
ألواح سومرية معاصرة
على وفق التفاعالت مع مقترح هذا الموضوع ،فقد تحول هنا إلى بيان باسم المرصد السومري لحقوق
اإلنسان كي نستطيع العمل بمشروع (استراتيجي) يطارد مصادر الوباء ليقطع الطريق عليها وليُنهي الوباء
نفسه قبل استفحاله ،يتقدم كاتب النص بالشكر والتقدير لمصادر هذه المعالجة من صحافة وأطباء وغيرهم
عرضوا (معلومات وأرقاما) فيما تمت إضافة خطوات إجرائية مقترحة مع معالجة موصى ببعض مفرداتها
بعدة أمور للمعالجة واتخاذ المواقف المخصوصة تجاه الظاهرة اإلجرامية بكل ما تعنيه؛ عسى تجد كذلك،
لمسات الجميع مما يتمكن من استكمال التناول والمعالجة وتحويلها لحملة وطنية ...تيسير عبدالجبار اآللوسي
للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
كل التضامن مع ضحايا الحركة االحتجاجية السلمية ودعمنا الثابت للدعوى ضد القتلة المجرمين
وتأكيدنا سالمتها القانونية
ألواح سومرية معاصرة

في بيان مفصل أصدره المرصد السومري لحقوق اإلنسان ،تضامن المرصد واألعضاء فيه ومعهم
الحركة الحقوقية العراقية مع الدعوى التي تقدمت بها عوائل ضحايا من العراق؛ ممن وقع صريعا ً في
ثورة أكتوبر العراقية العظمى وحراكها االحتجاجي السلمي ..وقد أكد المرصد السومري على سالمة
الدعوى شكال وموضوعا ،في إطار مالحقتها السيد عبد المهدي ومسؤوليته الشخصية والمدنية ،عما
اُرتُكب في عهده وبات بالئحة االتهام والمقاضاة ،في إطار بحث الضحايا عن الجناة ومنع إفالتهم من
العقاب؛ دوليا إن كانوا حتى اليوم قد نفذوا منه في الميدان العراقي ،لدواع منها فلسفة التفوق األيديولوجي
للحكومة الذي مورست بستاره أشنع الفظاعات المعروفة للجميع ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل
باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
سد خرقا حقوقيا فادحا
تغييرات بـ قانون الناجيات اإليزيديات أفضى لتمييز وج َّ
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء ما صدر عن المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق بشأن قانون الناجيات اإليزيديات وفي ضوء ما ظهر من
نص وقع في خلل بالصياغة أودت بمصالح الناجيات من أتباع الديانات األخرى وفرضت تمييزا ً انتهك الحقوق والتطلعات
لالنعتاق وللدعم والمعاضدة فقد أكد المرصد السومري ببيان له تلك الحقيقة التي تفرض تدخل الرئيس بحكم منصبه ومسؤولياته
في حماية الدستور من جهة وفي الصالحيات المكفولة لتقديم التعديالت القانونية الواجبة لمنع ذاك التمييز الكارثي ..نأمل
تضامن الجميع وتضفر الجهود كي ال يتم تضييع الحقوق بين دفتي صياغات إن بقيت على ما هي عليه ستكون طامة تضليلية
معادية وتمرر الجريمة وبشاعات فظاعاتها ،فلنكن معا وسويا ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على

النص ومضمون المقال وتفاصيله يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله

****شهر****3
أنشطة سابقة للتفضل باالطالع عبر الضغط على رابط العنوان
________________________________________________________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان تضامن مع الطلبة ومطالبة بمراجعة القوانين واللوائح وتدقيق قرارات اإلدارات التعليمية
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء متابعات المرصد السومري لحقوق اإلنسان لقضايا طلبة الجامعات العراقية وبناء على ما عرضته
بعض الصحف المحلية من تحقيقات ميدانية وجدنا أنه من الواجب التوكيد بدءا ً على أهمية تعديل القوانين
واللوائح الطالبية وحاجتها لصياغة تتالءم ومنطق الدستور والحقوق والحريايت اليوم ،ومنها حرية التعبير
وتجنب أي مصادرة بسبب تأويالت أو تشويه لخطاب طالب أو آخر ما يوقعه بنتائج غير محمودة بخاصة
في ظل لجان تحقيق يشوب أجواءها التوتر واالحتقان وربما أحيانا االبتزاز والتهديد والوعيد ..إننا نثق
بالتوجه الذي ينبغي أن تتخذه العملية التعليمية وإداراتها في عصرنا ومنح فرص تخريج جيل جديد مشرق
قادر على هضم العلوم وتوظيفها للبناء والتطور والتنمية ..وألجله أصدرنا هذا البيان مع كبير االحترام
لجميع األطراف  ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله
يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
ندين وقوف قوى اإلسالم السياسي في مجلس النواب بوجه إقرار قانون مكافحة العنف األسري

ألواح سومرية معاصرة
تتصاعد الحملة الوطنية ضد العنف األسري ومما يُرتكب في إطاره بحجج وذرائع تعبر عن نهج فلسفة
ذكورية من جهة وإخضاع للمرأة بما يمحو شخصيتها ويضعها تابعة خانعة لقوى التخلف ومنطق الخرافة
والتجهيل التي تريد إخضاع المجتمع برمته لظالمياتها التي تحاول اإليهام بكونها النسخة الوحيدة للدين وهي
ليست أكثر من دين سياسي مرضي النهج والفلسفة ..وفي ضوء الصراعات القائمة تتنامى قضية الحاجة
لقانون يكبح منطق العنف السري ويساهم بتوفير االستقرار والسلم األهلي من جهة أخرى ومن هنا أصدر
المرصد السومري بيانا ً واضحا وصريحا يطالب بتقديم القانون الموجود في مجلس النواب إلقراره بوجود
ممثالت الصوت النسوي الحر القائم على العدالة وحماية الحقوق ومنظومة القيم السديدة ال تلك التي تدعيها
قوى اإلسالم السياسي الحاكمة ..تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل
بالضغط على العنوان في أعاله
كفى تالعبا بمصائر المواطنات والمواطنين وابتزازا لهم في أرزاقهم
ألواح سومرية معاصرة
يعاني مئات آالف المواطنات والمواطنين من طابع السُّخرة في تشغيلهم بعد أن تحول عملهم إلى عمل مجاني
باإلكراه وبخديعة الوعود وجعجعتها بال طحن! والقضية باتت اليوم بعد إعالن الموازنة وتخلي اإلدارات
المسؤولة عن المعالجة بوضع ال يُحسد المجتمع والدولة عليه… من هنا نعاضد اإلضرابات واالعتصامات
والحركة االحتجاجية ونؤكد تصاعدها وثباتها حتى تُحسم القضية فعليا ونهائيا ..لقد اصدر المرصد
السومري لحقوق اإلنسان بيانا شامال يحمل مطالب رفعتها المنظمات النقابية وقيادة الحركة المطلبية
االحتجاجية وهو يناشد جميع المنظمات للتفاعل مع البيان الذي سيكون عاجال بين يدي أعلى المسؤولين
مشددين على اإللزام اإلنساني والقانوني الدستوري في تلبية مضمونه مؤكدين على تكاتف كل قوى التقدم
في البالد األهلية والرسمية لوضع الحل والمخرج من الخانق بما ينقذ أهلنا من معضالت االستغالل واالبتزاز
في أرزاقهم … تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على
العنوان في أعاله
منظمات الحركة الحقوقية تتضامن مع جهود البحرين ومبادراتها في رعاية الحقوق والحريات
ألواح سومرية معاصرة
أصدرت منظمات حقوقية تضامنها مع البحرين التي تتعرض لهجوم بملف الحقوق والحريات وذلك توضيحا
للتمسك بمنظومة القيم الحقوقية األسمى ومنعا لخلط األوراق التي تبتغي انتهاك األوضاع بنافذة تشوه الحقوق
من جهة وتسمح للتدخالت التخريبية النفوذ من جهة أخرى ..وإليكم البيان والمنظمات ..كما تجدون تصريحا
لرئاسة المرصد السومري لحقوق اإلنسان وإدانة صريحة لقوى التدخل والتسييس التشويهي لتجيير بعض
القضايا لمآربها … تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على
العنوان في أعاله
المرصد السومري يؤكد تبني مطالب الحركة االحتجاجية السلمية ويشدد على أولوية تلبيتها —
ألواح سومرية معاصرة
ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان المرصد السومري الذي ييتبنى فيه مطالب الحركة االحتجاجية السلمية
ومنها مطالب أبناء ذي قار العادلة التي من دونها ال تتأسس فرص التغيير ومطالب إجراءاته وفروضه..
فلنكن معا وسيا في طريق فرض إرادة الشعب تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان
يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله

المرصد السومري يؤكد إدانة نهج العنف الموجه ضد الصحفيين ويطالب بالتحقيق والمحاسبة
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء ما ورد عن مصادر صحفية بنقابة الصحفيين والمرصد العراقي للدفاع عن الحريات الصحفية من
اعتداء تعرض له مراسل أحد القنوات الفضائية وباالرتباط مع نهج االنتهاكات واالعتداءات على اإلعالميين
والضحفيين إلى حد ارتكاب جرائم اختطاف وتغييب واغتيال نطالب بمتابعة الوقائع واألحداث وتحديد
المسؤولين بخاصة تلك التي جرت تحت أنظار وشهادة أعلى مسؤولي الهيأة التشريعية وغيرها ما ال
يمكن تقييده ضد مجهول أو تجنب تفسيره على حقيقته ..إن اعتداءات أطراف حكومية معنية ومسؤولة على
الصحفيين بات هو اآلخر نهجا ً مدانا مثلما امتداد يد االنفالت المافيوي الميليشياوي إلى ممثلي السلطة الرابعة
ما يلزم العودة للعهود والمواثيق والقوانين المرعية لوقف الجريمة وكل انتهاك في إطار هذا النهج القمعي
المرفوض جملة وتفصيال ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط
على العنوان في أعاله
المرصد السومري لحقوق اإلنسان يدين جريمة اختطاف الناشط في احتجاجات السماوة حيدر خشان —
ألواح سومرية معاصرة
أصدر المرصد السومري لحقوق اإلنسان إدانة شديدة اللهجة الستمرار ظاهرة االختطافات وللعبة التهديد
واالبتزاز التي تُرتكب بصورة منظمة ومنهجية في سابقة القصد منها استكمال جرائم اإلخفاء القسري
والتغييب واالختطاف بأشكاله واالغتيال ،استكمالها بجريمة تهديد وابتزاز سافرة كما نشهدها اليوم ،لتصفية
الحراك السلمي وقمع االحتجاجات ومحاولة إنهاء ثورة أكتوبر وتصفية منجزها بتصفية من يحمل مبادئها
ومطالبها ..إننا في المرصد السومري لنهيب بكل القوى الحية أن تدرك اللعبة وأن تضع االستراتيجية التي
تنهي عبث المجرمين وتقف بوجه الريح الصفرا القادمة بجرائمها من وراء الحدود ..النصر للشعب في بناء
دولة وطنية ديموقراطية تحترم القانون وتفرض سلطته لتنقذ اإلنسان المواطن الضحية ولتتضافر كل الجهود
الحكومية والشعبية بذات المسار المؤمل ..تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى
التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
دانت منظمات حقوقية والتجمع جريمة اغتيال المواطنة الكوردستانية جيجك عمر
ألواح سومرية معاصرة
في ضوء جريمة مكرورة الشكل والمضمون حيث ارتكب مرتزقة االحتالل التركي اغتيال فتاة أخرى من
عفرين وفي ضوء تكرر جرائم القتل والتصفية الغادرة بحق المرأة الكوردستانية أصدر التجمع العربي
لنصرة القضية الكوردية بيانا ً تضامنيا آخر بمشاركة المرصد السومري وهو يطلقه بمشروع إنقاذي يتصدى
للجريمة ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على العنوان
في أعاله
اإلجراءات التحضيرية النتخابات لم يتم توفير أي من شروط الشعب لها
ألواح سومرية معاصرة
حيث أننا في المرصد نشارك بالتوقيع على البيانات التي نراها تستجيب للمطلب الشعبي الجوهري بتوفير
انتخابات محمية بنزاهتها وشفافيتها وسالمة قوانينها فإننا نريد بذاك التوقيع أن ندين قرارا نراه يخالف
القانون والشرعية ونطالب بإلغائه وبالمجمل ّ
فإن أي موقف برأينا يجب أن يكون بإطار استراتيجية ثابتة
تحمي الجميع من االنزالق إلعالن مشاركة لمجرد استجابة لهذا المطلب أو ذاك ..من قبيل دفع الشعب
العراقي للمشاركة بانتخابات مصممة النتائج مسبقا بزيف قوانينها وشروط من يتحكم فيها مذكرين هنا أنه
لم يتم منح الحكومة االنتقالية صالحياتها في كتابة القانون االنتخابي وحل مجلس النواب إلى غيره من

الحقائق ونجد أننا إذ نرفض حرمان اي قطاع من الشعب من التصويت تحت أية ذريعة أو تبرير فإننا في
الوقت نفسه ال ندعو لمشاركة بانتخابات ما لم تتوافر (كل) الشروط التي تضمن النزاهة والشفافية والسالمة
ومن هنا نضع هذا التصريح بين أيدي الجميع إلبداء موقف أقرب للشمول ...تيسير عبدالجبار اآللوسي
للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
نوروز إيقونة شعوب كوردستان لصنع انتصارها لوجودها وحق تقرير المصير
ألواح سومرية معاصرة
نوروز مجيد للجميع وتضامن وطيد من أجل االنتصار لحريات الشعوب وتطمين تطلعاتها كافة  ..في بيان
وانتصار للحلف األممي بين
للتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية توكيدا ً للتضامن العربي الكوردي
ً
شعوب األمتين ،جرى التوكيد على أن االستمرار بإثارة الفتن ومحاوالت تشويه السياسات العامة بخاصة
الحاكمة في بلدان المنطقة إنما يؤكد استمرار وجود حراك شوفيني فاشي يلزم كبحه فورا ً وإنهاء سطوته بما
يمرر من جرائم وفظاعات ينبغي أن يكون زمنها قد انتهى كما نؤكد الحاجة إلدخال شعوب كوردستان بين
أعضاء األمم المتحدة من األمم التي لم تحظ بدولة حتى يومنا دع عنك أهمية حماية التعبير الحر وإنهاء
أالعيب إسالم سياسي يتحكم بالمشهد بقرارات الحظر والتنكيل وتكفير اآلخر واستغالل الظرف للقمع
والمصادرة واالستالب! إليكم بيان العيد احتفاال وتضامنا ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع
على البيان يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
المطالبة بوقف فوري للتصويت على قانون المحكمة االتحادية لتعارضه والدستور
ألواح سومرية معاصرة
دان المرصد السومري لحقوق اإلنسان حالة االنتهاك والخرق الفاضح للدستور واستغالل التحكم بالمناصب
والمسؤوليات ،لتمرير جرائم تشويه بنية مؤسسات الدولة ومنظوماتها القانونية ومحاوالت فرض نظام والية
الفقيه المتعارض مع خيارات الشعب  ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى
التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
مستويات كارثية النتهاكات حقوق الطفل والطفولة بالعراق ،فلماذا التلكؤ بإصدار قانون للحماية؟
ألواح سومرية معاصرة
إطالق نداء إلقرار قانون حماية الطفل والطفولة في العراق وتأمين رعاية ترتقي لمستوى ما جرى ويجري
من انتهاكات خطيرة أودت بحيوات آالف مؤلفة من األطفال وتطيح بمزيد منهم في سوق نخاسة واتجار
وإكراه على أعمال شاقة مضنية وبيع أعضاء بشرية فضال عن االستباحة واالنتهاك الجنسي وغيره ..فهل
ّ
لتضامنكن وتضامنكم مع النداء وتبني نشره وتأييده وتفعيل ضغطه من أجل تلبية حقوق
من مجيب!؟ نتطلع
الطفل العراقي ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على
العنوان في أعاله
في اليوم العالمي للمرأة ،نداء للتضامن مع المرأة العراقية—
ألواح سومرية معاصرة
برهنت األرقام والنسب التي رصدتها الحركة الدولية في قراءة األوضاع الخطيرة ومنطقها القهري تجاه
المرأة العراقية ،أنها حلّت بالترتيب الـ( )180من بين ال( )190دولة التي تم استطالع أوضاع النسوة فيها..
إن تلك الوضعية المتدنية ستكون أسوأ وستتذيّل ظروف المرأة العراقية قائمة الدول بين أسوأ (أوضاع)
المرأة عالميا ً بخاصة عندما نتجاوز بعض الشؤون النظرية اإليجابية التي تُحسب لنضاالت المرأة في مرحلة
سابقة وليس للنظام الراهن وقواه االستغاللية بخاصة الميليشيات والمافيات..

نحن بإطار الحركة الحقوقية العراقية نُطلق النداء من أجل أعمق تضامن مع النساء العراقيات لوقف
االنتهاكات األخطر عالمياً ،تلك التي تضعهن بمنطقة العبودية في أسوأ سلوك سيء الصيت مما يجابهنه،
ّ
وجودهن إإلنساني وتحويله ألدنى المراتب!! فلنؤكد معا ً وسويا ً مواقفنا السامية ضد هذا االنحطاط
في طعن
من فورنا وإال فإن الصمت سيكون فعليا بمخرجاته /مشاركة بالجريمة .نثق بمواقف الجميع وتسجيلها هنا...
تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
مستويات كارثية النتهاكات حقوق الطفل والطفولة بالعراق ،فلماذا التلكؤ بإصدار قانون للحماية؟
ألواح سومرية معاصرة
إطالق نداء إلقرار قانون حماية الطفل والطفولة في العراق وتأمين رعاية ترتقي لمستوى ما جرى ويجري
من انتهاكات خطيرة أودت بحيوات آالف مؤلفة من األطفال وتطيح بمزيد منهم في سوق نخاسة واتجار
وإكراه على أعمال شاقة مضنية وبيع أعضاء بشرية فضال عن االستباحة واالنتهاك الجنسي وغيره ..فهل
ّ
لتضامنكن وتضامنكم مع النداء وتبني نشره وتأييده وتفعيل ضغطه من أجل تلبية حقوق
من مجيب!؟ نتطلع
الطفل العراقي ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على البيان يرجى التفضل بالضغط على
العنوان في أعاله
سجينات لكنهن لسن أسيرات مقعدات بل يملكن طاقات الشموخ وقدرات التحدي لالنعتاق
ألواح سومرية معاصرة
ّ
لكنهن لسن أسيرات مقعدات بل يملكن طاقات الشموخ وقدرات التحدي لالنعتاق هذا الموضوع
سجينات
الذي يختفي خلف القمع السياسي من جهة ووراء القمع والحجب المجتمعي لمجتمع بفلسفته الذكورية الظالمية
القائمة على تقديس الخرافة بذرائع وأشكال تضليل بال منتهى ألباطيلها المصطنعة ..يعلو الصوت مجددا ً
لمراجعة الواقع الفعلي للسجون وألوضاع السجينات وتحريرهن من االنتهاك واالغتصاب وأشكال العبودية
التي وضعتهن هنا في السجن ،لمجرد تهم كيدية ووشاية المخبر السري وأطماعه وتسويق نخاسة القرن
الحادي والعشرين بال موقف يرتقي لمستوى الجريمة من األطراف المعنية وقد مر عليها عقدان من زمن
سلطة كليبتوفاشية  ...تيسير عبدالجبار اآللوسي للتفضل باالطالع على النص ومضمون المقال وتفاصيله
يرجى التفضل بالضغط على العنوان في أعاله
الزميالت الفاضالت والزمالء األفاضل في الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان \ بغداد
عائلة الفقيد الراحل األستاذ حاتم كريم السعدي
نتقدم منكم باسمي وباسم جميع األعضاء في المرصد السومري لحقوق اإلنسان بخالص التعازي القلبية
لرحيل الشخصية الوطنية والحقوقية األستاذ حاتم كريم السعدي ..لقد جاء وقع رحيله علينا فاجعا ً مؤثراً،
وكان ذاك الرحيل في هذا الزمن تحديدا ً قد ضاعف من حجم خسارة تلك القامة المهمة في النضال الحقوقي
والوطني الديموقراطي ،مذكرين هنا بالحجم الكارثي لالنتهاكات الحقوقية السائدة وسط أوضاع العراقيات
والعراقيين والدور الذي كان يلعبه سواء بوصفه المحامي الشجاع أم الناشط الحقوقي الذي رفض العمل
بضغط الخشية والترويع الذي تمارسه قوى العنف واإلرهاب..
إننا نذكر للراحل اشتغاالته الدافعة من أجل استعادة الحقوق والحريات بكل عرفان لرائع ما قدمته من تضحية
وإيثار على الرغم من أوضاعه الصحية ومن تفشي انعدام االستقرار وضغوط الحرمان وانكفاء األوضاع
العامة وتراجعها .ونحن سنجل له في تلك المسيرة وسام الحركة الحقوقية العراقية وثيقة تخلد جهوده لتتسلم
األجيال التالية مهام متابعة الحراك الحقوقي بأنجع سبله..
للفقيد الراحل خلود الذكر الطيب في مآثره التي تركها بجهوده الملموسة حقوقيا ووطنيا ً ولكم وعائلته الفاضلة
الكريمة وصحبة ورفاق نضاله الصبر والسلوان
د .تيسير عبدالجبار اآللوسي
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