
 

 

   المظاهر المسلحة وإنهاءرفع فوري للحصار وقف قصف المدينة و
 نداء عاجل من جماعة العنف العراقية

  مدينة الصدر في اإلنسانيحول الوضع 
  2008-نيسان -8

  
  
  

ر  بقصف مدينة الصدر وفي ظل حصار مشترك استمر         األمريكيمع استمرار قوات االحتالل       ألآث
ى من يتحرك         وإطالقهملقناصة فوق البنايات العالية      عشر يوما ،ومع استمرار انتشار ا      12من   ار عل  الن

ضحايا من          تمييزوبدو   د أعداد ال اء  ،تتزاي ة        أبن اتهم اليومي ذين تحولت حي صدر ال ة ال ى  مدين   جحيم ال إل
  يطاق، 
  

وات االحتالل      تمارسه  وقف فوري للقصف الذي      إلىتدعو جماعة العنف     ه خطر     األمريكي  ق  آون
  .ويهدد السلم في بغداد نة  المديأبناءيهدد 

ا يجري                  هو   أالنوتذآر الحكومة العراقية بمسؤوليتها عن ضمان امن المدنيين في المدينة وان م
ر  فيها   األطفال من مليونين عراقي ويمثل      أآثرعقوبة جماعية لمدينة يقطنها      سكان    % 70 من    أآث من ال

  .ق رؤوس ساآنيها  بسيطة تهدد باالنهيار فوأبنية من أساسوتتكون المنازل بشكل 
ة           الشهداء و وفي حصيلة العداد     الجرحى في مستشفى واحد هو مستشفى الشهيد الصدر في منطق

ش  دد ال غ ع داخل بل ى 84داء هال دد الجرح نهم 546 وع ال 153 بي ساء واالطف ن الن ي   م ت ف ا آان ،بينم
   ،511 والجرحى تجاوز 115االمام علي  حصيلة الشهداء  مستشفى

ن  د م ا ان العدي دت  آم ة نف واد الغذائي سكان   الم ن ال ة    م الت االغذي ن مح ر م ة والكثي ي المدين ف
  احترقت بنيران القصف والقناصة

ة    ة العراقي ي والحكوم ان العراق ة والبرلم ة العراقي ة الجمهوري دعو رئاس دة ن م المتح ة االم وبعث
  :إلىلمساعدة العراق 

ات القص         .1 وري لعملي وات اال       ضرورة الوقف الف ع   حتالل  ف التي تمارسها ق و سحب جمي
 . جنود االحتالل  من محيط المدينة 

 . البناياتأسطح من القناصةوسحب  فتح الحصار عن المدينة  .2
 . نشر قوات الشرطة في المدينةوإعادة .3
 .وإخالئها من جميع المظاهر المسلحةمنع حمل السالح داخل هذه المدينة المنكوبة  .4
ة العر     .5 ر الحكومي ات غي ي المنظم سماح للمثل االت   ال ة ووآ ة والدولي ماقي دة األم  المتح

 .  السكانإلىبالدخول بالمساعدات العاجلة 
ممن مازالو يقتنعون بان العنف وحمل         فعاليات المجتمع المدني العراقي نذآر الجميع        إحدىنحن وآوننا   

تي يمكن    للكارثة ال  اإلنسانيبالبعد  السالح ممكن ان يكون حال ،بانه هوة اساس المشكلة ، آما ونذآرهم             
ا        إن – تنتج عن استمرار هذا الحصار وعن استمرار القصف            أن ضعنا جميع اريخ سي ام  الت  مسؤولية   إم

  .واحدة حول حياة المدنيين
 يد بيد لسيادة القانون ورفض العقوبات الجماعية

 
  
  
  
  
  



 

 

 
Stop the bombing over Al Sadr City in Baghdad. Stop the siege to the city. 
No more weapons 
 
An urgent call from LAONF non violence group in Iraq about the humanitarian situation in 
Al Sadr City (Baghdad) – 08.04.2008 
 
 
The continuous bombing of American occupation forces over Al Sadr City in Baghdad, the 
joint siege imposed by American and Iraqi army over the last 12 days, the spreading of 
snipers on the roof of buildings, the indiscriminate fire on civilians increased the numbers of 
victims in Al Sadr City, which is now living hell for its inhabitants.  
LAONF non violence group calls for immediate stopping of the bombing from American 
occupation forces: it is putting in serious danger people’s lives and it is a major threat to 
peace in Baghdad.  
The LAONF group would like to remind Iraqi government its responsibility to ensure safety 
of civilians: what is going on now is a collective punishment for a city where more than 2 
million of Iraqi people live. 70% of them are women and children, living in precarious houses 
what could fall down any moment because of the intense bombing. 
The total number of victims in the last few days are is worrying: Al Shaheed As’sadr hospital 
(Al Daghel area), counted 85 people killed, 446 injured, 153 out of them are women and 
children; Al Imam Ali hospital counted 115 people killed and 511 injured. 
Many food items are no more available to civilians: most of the local shops and food stores 
have been burned down by snipers or because of the bombing.  
 
We call the President of Iraq, the head of Iraqi Parliament, the whole Iraqi government, the 
United Nations Special Mission in Iraq (UNAMI) for:  
 
1 – immediate cease fire, stop American bombing and withdrawal of all American troops 
surrounding the city; 
2 – ending the siege and withdraw all snipers form the top of the buildings; 
3 – sending again Iraqi police to the city for granting public order; 
4 - forbidding any kind of weapons inside the city; 
5 – allowing representatives and activists of Iraqi and international NGOs and international 
agencies to enter the city and give immediate help to people in need. 
 
As an actor in Iraqi civil society, we would like to remind to all parties, specially those 
convinced that weapons can solve the problem, that violence and weapons are the real 
problem.  
We would like to call the attention of all parties on the humanitarian crises going on in 
Baghdad and on the worrying and fast increase of insecurity, that will become worse if siege 
and bombing will go on.  
History will consider all of us accountable for the safety of civilians in Iraq.  
Hand in hand for re-establishing rule of law and rejecting this collective punishment. 
 
LAONF Group 
 
 
 

www.laonf.net 


