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 بيان الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان / بغداد

 لحلال وسب سبابهاأ. .  في العراق للحراك الشعبي الواسع   اهنةعن األوضاع الر

 

د ب البالالتي تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومدن اخرى في وسط وجنو واإلعتصامات أن المظاهرات   

 االمني دمي والخة الى التدهور نتيجة طبيعية لتراكم المشاكل واألزمات خالل السنوات الماضية ، باإلضاف

ه دون توجيودون قيادة ظاهرة من فئات شبابية  جماهيري خاصة   غضبوهي عبارة عن  ، واالقتصادي

 نهمبيالداخل  فيقسم منهم ركوب موجة التظاهر  ولكن بعض الجهات حاولت وتحاول، سياسي أو حزبي 

مي رها السلمن أجل حرفها عن مسا،  من جهات إقليمية ودولية وتحريض أخرين بدفعوانصار النظام السابق 

  حقوقها التي هي حقوق كافة اطياف الشعب العراقي .  نيلالمشروعة لومطالبها 

اع البطالة ، وارتفالخدمات  إنعدام،   2019/ تشرين األول /  1التظاهرات منذ إندالع اسباب ومن ابرز    

واطنين ، جات المنتيجة تسلط االحزاب الحاكمة وعدم االهتمام بحا وأمنيةفاألسباب مركبة اقتصادية وسياسية 

الهائلة  الثروة رغموباإلسى تجاه نوعية الحياة التي يعيشونها  ،الطبقة الحاكمة بيفقدون الثقة  مما جعلهم

ع ية المصانق غالبتية وفرص العمل واألمن واالستقرار نتيجة لغل، فالبالد تعاني من غياب البنى التحللعراق 

لتي فاقت دورة ااالموال المهالفساد ووتلكؤ انجاز المشاريع العمرانية والخطط الزراعية ، نتيجة العراقية 

 االسباباهم من مليار دوالر ، و 124مدينة بما يقارب  بالدوان ال، مليار دوالر وفق االرقام الرسمية  450

لتي امحاصصة سياسة اللللحكومة والبرلمان نتيجة  خاطئداء السياسي الاألالواسع الجماهيري راك وراء الح

لسالح اغير المسبوق في البالد ، وانتشار  محسوبية، والرار قوضعت غير المؤهلين في مواضع صنع ال

السلطة  حزابحمية من اافراد العشائر العراقية والجماعات المسلحة المنفلتة والم نخارج نطاق الدولة بي

  .المتنفذة 

كانت يدة عدالى مدن المظاهرات وتمدد  زدياد عددهمإتصعيد غضب المتظاهرين واسباب نتائج واما عن    

 طيم الماءة من خراتفريق المتظاهرين واستعمالها القوة المفرطمنية القوات االمحاولة ل، يرجع  هادئة نسبيا  

ي الذ وليا  " لم يعرف من قبل " من النوع المحرم د من نوعوالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي الحار 

كرت ذما  ، من طراز عسكري اقوى عشرة امثال من القنابل العادية حسب بدال  عن التفريق يفضي  للقتل

ينهم عدد ببين ، ما أدى الى إستشهاد مئات من المتظاهرين السلميين وآالف من المصامنظمة العفو الدولية ، 

ديد وته ينلعدد من المتظاهر وحاالت خطف عن االعتقاالت واالخفاء القسري فضال  من القوات األمنية ، 

نيت االنتر وقطع االعالمية قنواتالالجهات وبعض واالعتداء على  لعدد من الناشطين المدنيين بالمالحقة

حرق ل اتفي المظاهر مما دفع بعض المندسين، عن الرأي العام وانتهاكات حقوق االنسان  لحجب الحقائق

  . العامة والخاصة متلكاتالحكومية والم بانيالمعدد من 

اعلنت الحكومة ومعها البرلمان  الداخلي وضغط الرأي العام الخارجي ، مئة الغضب العاوفي محاولة لتهد   

 ثمارها ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء االعلى عن حزم من االصالحات لتهدئة الوضع العام ، لم تأتي 
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التأكيدات المماثلة خالل الوعود وبالنظر الى أن المشاكل االساسية في العراق تستمر من دون حل رغم 

عن ضعف االداء الحكومي ومقومات جاجات والحراك الشعبي تاإلحكما كشفت  ،فترات االحتجاجات السابقة 

ير الشعب خلقت فجوة عميقة بين جماه في مثل هكذا أزمات ومعالجتها بمستوى الحدث القيادة واالدارة

  .والسلطات الحكومية 

 ما في ذلكوالكثير من القضايا باما عن سبيل الحل يكون بوضع خارطة طريق تغطي مطالب المتظاهرين    

النزيه وشيد لرالنمو االقتصادي والتوظيف وتوفير الخدمات العامة والحكم ا أجراء أصالحات جذرية وتعزيز

نون قاصدار إ ياسي بما في ذلكإصالح النظام السمن خالل ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة 

م ويت،  ببل الشعقتعديل الدستور وطرحه لالستفتاء عليه من وتشكيل مفوضية مستقلة وإلنتخابات لعادل 

  :تتضمن واشهر كحد أقصى  6 ال تتجاوز مدةفي تنفيذها 

اح اطالق سر ،وحرية الرأي ، الحق في التظاهر والتجمع السلمي  الحق في الحياة قبل كل شيء   

عمليات ب ببينوالمتسللمحاكمة  المتظاهرين السلميين المتظاهرين المعتقلين وتقديم المسؤولين عن استهداف

فون من يق للقانون ، والتحقيق عن حاالت االختطاف والكشف عن هوية إعمال العنف االخرى وفقا  والقنص 

ن ي الشؤوف لعدم التدخل والدولية ةاإلقليمي الحكوماتلجميع  الدعوة بصورة واضحة ، حاسبتهمخلفها وم

 .الداخلية للعراق واحترام سيادته 

 الكيانات د الدولة واعتبارمني من خالل حصر السالح بياالصالح األو نتخابياالصالح اإلاإلسراع ب   

 مالية للنخبكشف المصالح ال ،الدولة كاهن تقع على ضاء عليها مسؤولية القوخارجة عن القانون المسلحة 

ل ادية للكتالقتصأسمائهم او تحت أسماء أخرى ، الغاء اللجان االسياسية داخل البالد وخارجها سواء أكانت ب

ألة تحقيق لمسية للضائفي كافة المستويات في الدولة الى السلطة القإحالة قضايا الفساد و ،والتيارات السياسية 

انون ك " ؟ ، قلمن أين  قانون" قوانين أساسية منها وإصدار  ،ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم 

انون قكن ، مة االتحادية ، قانون حل أزمة السالضمان االجتماعي ، قانون الضمان الصحي ، قانون المحك

  س ون مجلبين القطاعين العام والخاص ، قانالنفط والغاز ، تعديل قانون تشجيع االستثمار والشراكة 

 االعمار ، قانون مجلس الوزراء والوزارات . 

اإلنسان  ، في الوقت الذي نشارك منظمات حقوقبغداد  /نحن في الجمعية العراقية لحقوق االنسان     

وندين  ،لعادلة في تحقيق مطاليبهم المشروعة وافي مساندة الحراك الشعبي  وجماهير شعبنا المدنيوالمجتمع 

 جادلجميع إلياتية لنرى ان الفرصة موونستنكر أعمال القمع والقتل بحق المتظاهرين السلميين وإيقافه فورا  ، 

 هذهن لخروج مفي البالد من خالل االرادة الجادة والجدية والتصميم لتعصية المسحلول للمشاكل واالزمات 

ها يذ وتفعيلالتنفوباالزمة ليس بتشريع القوانين والقرارات االصالحية ، فالعبرة في التطبيق وليس بالتشريع 

 على ارض الواقع .
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