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 بيان صادر عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية

 الكرادة في بغداد حيحول التفجير االرهابي في 
 

 
 طالتي تال ةبشعالتفجيرات الن القمق موجة بكثير مالمنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية تتابع شبكة 

التفجير األخير الذي استيدف ف. و بين النساء والرجالأاألبرياء دون تمييز بين األطفال والشيوخ العراقيين المدنيين 
عدد القتمى فيو تجاوز  ،3/7الساعات األولى من صباح حي الكرادة في وسط بغداد في ق ضخمة في محالت تسو  

والمصابين أضعافيم. ىناك من قتل بسبب التفجير، وأخرين ماتوا حرقًا أو اختناقًا، فقد امتد الحريق  شخص 200
، وعشرات الشباب قتموا الفطر عيدالستقبال بينما كانت تتسوق وتعد  أبيدتبينيم عائالت بكامميا  لساعات طويمة، 

وفقدت  أطفال بعمر الزىور تفحمت جثثيمو من الذين كانوا متجمعين في المقيى يتابعون مباريات كرة القدم األوربية، 
 ما ان حالة العديد من الجرحى في حالة حرجة.وال يزال ىناك عدد من المفقودين، ك إمكانية التعرف عمى ىويتيم،

وتدمير كل القيم اإلنسانية الموغمة بالقتل والكراىية بيو كتبصمات مر إيديولوجية و يحمل وحشي إنو عنف 
المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية إن شبكة .  الرعب في صفوف المواطنيناالنتقام األعمى وبث واألخالقية ب

 :تؤكد من جديدلممارسات االرىابية التي تدين ىذه ا

  تنديدىا المطمق بالعمميات األخيرة في بغداد، ووقوفيا الكامل إلى جانب العراقيين في معركتيم
 المشروعة ضد اإلرىاب والتنظيمات اإلرىابية.

 جية من الجماعات اإلرىابية من أي  داعش أو غيرهتمقاه تنظيم ي ذأشكال الدعم ال كلإدانتيا ل
 ة أو دولية. فما يحصل ىو إجرام وال يقبل أي شكل من أشكال التبرير.يميمقكانت إ

 ا جميع الدول والجيات، نظرا لكونوشترك فييرىاب يجب أن تكون شاممة، يأن المعركة ضد اإل 
بحجة توظيفو ضد ىذا الخصم أو ذاك.  تيازيةنبا لمجميع، وال يجوز بأي شكل من األشكال التعامل معو اموجي
 ه.ضحاياانو و يعبث بو، سيكون عرضة لنير ومن 

 منفذي ىذا العمل الوحشي ومن يقف   مطالبة الحكومة العراقية بالتحقيق والكشف عن ىوية
وراءىم وتقديميم الى العدالة، وضرورة تكثيف جيودىا األمنية لمنع تكرار مثل ىذه الحوادث المأساوية وضمان 

 أمن مواطنييا. 
 عوائل الضحايا والشفاء العاجل لممصابين منيم. أحر المواساة والتضامن مع    
  لذي يبذل جيودا جبارة من أجل إطفاء اإعالن الشبكة عن دعميا الكامل لممجتمع المدني العراقي

. وما تبعو من انقسامات مذىبية وعرقيةاالحتالل األمريكي ليذا البمد التي اندلعت منذ المتتالية  الطائفية الحرائق
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ي نزعة انتقامية وثأرية من شأنيا أن تزيد من حجم األحقاد وأن توسع من دائرة التنازع والكراىية. تحذر من أ كما
 فالعراقيون كل العراقيين مسؤولون عن حماية وحدتيم الوطنية وبناء دولتيم المدنية والديمقراطية.

إرىابية شتى تنفذ  في مختمف بمدانيا مجاميعتنتشر و المنطقة في مأزق حروب طائفية قذرة، لقد دخمت 
الئيا لمقيم مطالبة في كل مكان بأن تحافظ عمى و والمدنية أن القوى الديمقراطية ، لذلك فممارسات إبادة لممدنيين

تحقيق السمم واألمن وبناء دولة ، ومواصمة النضال من أجل التغيير واالصالح الشامل لوالمبادئ االنسانية الجامعة
    المواطنة المتساوية والعدالة.

 معركتنا واحدة، ومصيرنا مشترك.
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