
إرفعوا التاشيرة عن املتضامنني الدوليني مع العراق  

الى السادة اعضاء الرئاسات الثالث في العراق 

فـي الـعراق النسـتطيع اسـتقبال املـتضامـنني الـدولـيني مـعنا فـي جـل مـحافـظات الـعراق بسـبب االجـراءات الـتي 

تــفرضــها دولــة الــعراق عــلى املــتضامــنني الــدولــيني الــراغــبني بــزيــارة بــلدنــا، وعــلى االخــص الــقادمــني مــن  اوربــا وامــريــكا. حــيث 

تـــطلب الـــسفارات الـــعراقـــية فـــي مـــعظم بـــلدان الـــعالـــم تـــاشـــيرة دخـــول مســـبقة لـــلدولـــيني الـــراغـــبني بـــزيـــارة الـــعراق، واليـــسمح فـــي 

مـــعظم الـــحاالت لـــلدولـــيني بـــتقيدم طـــلب الـــتاشـــيرة فـــي الـــسفارة الـــعراقـــية فـــي بـــلدانـــهم قـــبل الـــحصول عـــلى مـــوافـــقة مـــن بـــغداد 

والــدوئــر املــختصة بــها. وفــي اكــثر مــن حــالــة قــدمــنا طــلب لــدعــوة مــتضامــنني دولــيني مــن اوربــا وانــتظرنــا الكــثر مــن ثــالثــة اشهــر 

ولالن لم نحصل على جواب. وفشل الدوليني في النهاية في الحصول على تاشيرة لدخول العراق. 

لذلك ندع جميع املواطنني ومختلف فعاليات املجتمع املدني لتوقيع هذه العريضة،  الن صوتك مهم لنا  

للتوقيع اضغط هنا  

وفي أدناه تستطيع االطالع على التالي: 

١- نص العريضة  الكامل 

٢- املبادرين بهذه العريضة  

٣- كيف سيتم ايصال العريضة للرئاسات الثالث 

 لــتكون جــزء مــن هــذه الحــملة ولــلتتعاون مــعنا عــلى ايــصال و تــعميم هــذه الــعريــضة املــهمة تــابــع مــوقــعنا 
االلكتروني وصفحتنا على موقع التواصل االجتماعي الفيسبووك. 

https://secure.avaaz.org/ar/petition/D_lryst_lthlth_fy_jmhwry_lrq_rfw_ltshyr_n_lmtDmnyn_ldwlyyn_m_lrq/edit/


نص عريضة : إرفعوا التاشيرة عن املتضامنني الدوليني مع العراق  

الى اعضاء الرئاسات الثالث:  

السيد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق  

السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزاراء العراقي  

السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي  

السادة اعضاء الرئاسات الثالث املحترمون،  

نـــخاطـــبكم بـــأســـى والـــم عـــميق النـــنا فـــي الـــعراق النســـتطيع اســـتقبال املـــتضامـــنني الـــدولـــيني مـــعنا فـــي جـــل مـــحافـــظات الـــعراق 

بســبب االجــراءات الــتي تــفرضــها دولــة الــعراق عــلى املــتضامــنني الــدولــيني الــراغــبني بــزيــارة بــلدنــا الــقادمــني مــن بــلدان الــعالــم 

االخرى، وعلى االخص القادمني من  اوربا وامريكا.  

حـيث تـطلب الـسفارات الـعراقـية فـي مـعظم بـلدان الـعالـم تـاشـيرة دخـول مسـبقة لـلدولـيني الـراغـبني بـزيـارة الـعراق، واليـسمح فـي 

مـــعظم الـــحاالت لـــلدولـــيني بـــتقيدم طـــلب الـــتاشـــيرة فـــي الـــسفارة الـــعراقـــية فـــي بـــلدانـــهم قـــبل الـــحصول عـــلى مـــوافـــقة مـــن بـــغداد 

والــدوئــر املــختصة بــها. وفــي اكــثر مــن حــالــة قــدمــنا طــلب لــدعــوة مــتضامــنني دولــيني مــن اوربــا وانــتظرنــا الكــثر مــن ثــالثــة اشهــر 

ولالن لم نحصل على جواب. وفشل الدوليني في النهاية في الحصول على تاشيرة لدخول العراق. 

عــدد كــبير مــن مــنظماتــنا وحــمالتــنا مــثل حــملة انــقاذ نهــر دجــلة واالهــوار الــعراقــية ، واملــنتدى االجــتماعــي الــعراقــي، ونــقابــات 

الـعمال الـعراقـية، وحـملة مـارثـون بـغداد للسـالم، تـحاول ان تـشجع مـتضامـنني دولـيني عـلى زيـارة الـعراق والـدفـاع عـن قـضايـاه 

املـــلحة والـــتي بـــحاجـــة لـــتضامـــن دولـــي وعـــمل دولـــي واســـع. مـــنظمات عـــملت مـــن اجـــل الـــتضامـــن مـــع االزيـــديـــني واالقـــليات مـــن 

ضـحايـا الـعنف واالرهـاب، كـل هـذه املـنظمات والحـمالت تـشعر بـاالحـباط لـوجـود الـتاشـيرة الـتي تـمثل عـامـل مـانـع الي تـضامـن 

دولـــي. ويـــنتهي بـــها املـــطاف الـــى عـــقد اجـــتماعـــاتـــها وانشـــطتها خـــارج الـــعراق او فـــي اقـــليم كـــوردســـتان.  حـــتى املـــتضامـــنني 

الــدولــني الــذيــن هــم اصــال عــلى تــراب الــعراق فــي مــدن اقــليم كــردســتان وحــصلوا عــلى اقــامــة قــانــونــية يــمنعون مــن الــعبور الــى 

باقي محافظات العراق. نتسائل هل ممكن ان يضل العراق معزوالً هكذا وملاذا وملصلحة من.  

السادة املحترمون 

تـــعلمون ان الـــتضامـــن الـــدولـــي حـــق لـــشعبنا الـــعراقـــي وملـــجتمعنا املـــدنـــي فـــلماذا نحـــرم مـــنه، هـــل الســـباب تـــتعلق بـــاالمـــن، اذا 

فـكيف تفسـرون اجـراءات اقـليم كـوردسـتان الـعراق الـتي تـسمح لـلدولـيني مـن اوربـا وامـريـكا (مـتضامـنني او غـيرهـم مـن تـجار 

او ســياح) بــاملــرور فــي املــطار بــدون تــاشــيرة ومــنذ ســنوات ولــم يــترتــب عــلى هــذا االجــراء اي خــروق امــنية. نــحن نــطلب مــنح 

املتضامنني الدوليني تاشيرة الدخول في املطارات بعد التاكد من جوازات السفر.  

ولـكل مـا تـقدم نـطالـب الـرئـاسـات الـثالث بـرفـع الـتاشـيرة عـن املـتضامـنني الـدولـيني فـورا، وتـطبيق االجـراءات املـتبعة فـي مـطار 

اربيل والسليمانية في بغداد والبصرة والنجف وكل مطارات العراق.  

ارفعوا التاشيرة وارفعوا العزلة عن مدننا املتشوقة لعناق كل من احب العراق وكل من تضامن معه ومع قضاياه العادلة. 

بغداد - العراق - ١٣ أب ٢٠١٦  



املرفق رقم -١- قائمة باسماء املبادرين بالعريضة

المدینة  الدولة  االسم  تسلسل

بغداد  العراق  المنتدى االجتماعي العراقي  1

روما دولي  مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي  2

بغداد العراق  الشبكة العراقیة لالعالم المجتمعي - أنسم 3

بغداد العراق  جمعیة أشور بانیبال 4

بغداد العراق جمعیة المواطنة للدفاع عن حقوق االنسان  5

بغداد العراق جمعیة الدفاع عن حریة الصحافة 6

بغداد العراق  شبكة المستقبل الدیمقراطي 7

بغداد العراق مركز المعلومة للبحث والتطویر 8

بغداد العراق  منتدى االعالمیات العراقیات  9

بغداد العراق منظمة تموز للتنمیة االجتماعیة 10

بغداد العراق نقابة ذوي المھن الھندسیة  11

االنبار العراق مؤسسة شاقوفیان 12

الناصریة العراق مبادرة مشحوفنا 13

اربیل العراق منظمة المسلة لتنمیة الموارد البشریة 14

اربیل العراق منظمة السالم والحریة 15

بغداد العراق حملة شھرزاد  16

بغداد العراق  فریق ریاضة ضد العنف ومارثون بغداد  17

بغداد العراق فریق حماة دجلة  18

البصرة العراق جماعة العنف العراق 19

البصرة العراق اتحاد النقابات العمالیة والمھنیة المستقلة في العراق 20

البصرة العراق نقابة ذوي المھن الھندسیة الفنیة قطاع كھرباء الجنوب 21

البصرة العراق النقابة العامة لعمال ومنتسبي الموانىء في العراق 22

البصرة العراق المركز الستراتیجي للثقافة واالعالم 23

البصرة العراق رابطة التربویین العراقیین 24

البصرة العراق جمعیة الفیحاء للتنمیة والتطویر 25



   

املرفق -٢-  ايصال التواقيع  

نعتزم ايصال عريضتنا هذه والتوقيعات التي سنجمعها للرئاسات الثالث من خالل التالي:  

ارســــال الــــعريــــضة عــــبر عــــناويــــن وواســــائــــل الــــتواصــــل املــــعتمدة لــــدى الــــرئــــاســــات الــــثالث، و فــــي وســــائــــل الــــتواصــــل االجــــتماعــــي والــــبريــــد 

االلكرتوني. وهي كما في ادناه:  

  

البرید االلكلتروني الحساب على تویتر صفحة التواصل االجتماعي على الفسیبوكالرئاسات الثالث 

الــــــــــــسيد فــــــــــــؤاد مــــــــــــعصوم 

رئيس جمهورية العراق  

@PresidentMasum    https://
www.facebook.com/President-
Masum

@PresidentFuad  
https://twitter.com/
PresidentFuad 

 غیر متوفر

الـــــــــسيد حـــــــــيدر الـــــــــعبادي 

رئـــــــيس مجـــــــلس الـــــــوزاراء 

العراقي  

@IraqPMMediaOffice : https://
www.facebook.com/IraqPMMe-
diaOffice  

@IraqiPMO media@pmo.-
gov.iq 

الـــــــسيد ســـــــليم الـــــــجبوري 

رئــــــــــيس مجــــــــــلس الــــــــــنواب 

العراقي  

https://www.facebook.com/parlia-
ment.iq 

-press.icorspeakغیر متوفر
er@parliamen-
t.iq 

https://www.facebook.com/PresidentMasum
https://twitter.com/PresidentFuad
https://twitter.com/PresidentFuad
https://www.facebook.com/IraqPMMediaOffice
https://twitter.com/IraqiPMO
mailto:media@pmo.gov.iq
https://www.facebook.com/parliament.iq
mailto:press.icorspeaker@parliament.iq



