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 بٌان الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان / بغداد حول االحداث االخٌرة فً العراق    

 2003عام  الحكومات المتعاقبة منذوعدم االستجابة من قبل والتمٌٌع نتٌجة المماطلة والتسوٌف 
حقوقهم المطالبة بتحقٌق ابسط للمواطنٌن  السلمٌة ظاهراتمولحد االن ، رغم تواصل ال

بإٌجاد فرص العمل للحد من تفشً البطالة بٌن الشباب وخصوصا ، مسلوبة منهم المشروعة وال

ألزمة السكن واٌجاد البدٌل بدل هدم وحل جذري ، الخرٌجٌن واصحاب الشهادات العلٌا 

الخدمات الضرورٌة نتٌجة انقطاع التٌار الكهربائً المتواصل  وتردي وسوء العشوائٌات ، 

 المتدنً  ، والوضع الصحًفح مٌاه الصرف الصحً وطوشحة المٌاه الصالحة للشرب 

والطبابة بدال عن تشرٌع وتطبٌق قانون  بسط انواع العالج الحكومٌة تفتقر أل فالمستشفٌات

وعدم االهتمام المطلوب الضمان الصحً لبلد ٌعد الثانً عالمٌا بما ٌملكه من احتٌاطً النفط ، 

ئمة الحتواء الطلبة المفترشٌن االر  لعدم وجود بالوضع التربوي والتعلٌمً لقلة المدارس المال

فً الحاالت  30تلمٌذا فً غرفة ال تتسع ألكثر من  60وحشر اكثر من الرحالت لجلوسهم 

االعتٌادٌة من ناحٌة وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة التً تزٌد من معاناة االسرة مادٌا من 

مالٌٌن شخص  7الفقر الى اكثر من اضافة لوصول عدد المواطنٌن تحت خط ناحٌة اخرى ، 

بٌنما الممسكٌن بالسلطة ٌنعمون وعوائلهم ، وتأثٌراتها النفسٌة على األسر والعوائل العراقٌة 

عوضا عن تشرٌع قانون الضمان االجتماعً الذي ٌحمً العوائل من بالعٌش الرغٌد والرفاهٌة 

فً حتى جمٌع مفاصل الدولة وتمدده وانتشار الفساد المالً واالداري فً حالة العوز والحاجة ، 

د السٌاسً بٌن الطبقة السٌاسٌة المؤسسات االهلٌة والقطاع الخاص ، ناهٌك عن الفسا

 . ال العام وقوت الشعب محاسبة الفاسدٌن سراق الم واللصوصٌة والمحسوبٌة بدال من

ٌة ، لقد اصبح الشعب عن قناعة تامة وٌقٌن مطلق ان استمرار تدهور االوضاع المعٌش

ع الى اسوء والخدمٌة ، والصحٌة ، والتعلٌمٌة ، والبلدٌة ، والبٌئٌة ستبقى كما هً ان لم تتراج

وعدم جدٌة السلطة والقوى السٌاسٌة المشاركة فٌها فً البرلمان او الحكومة او من ذلك ، 

فانطلقت المظاهرات  طنٌن المسلوبة ،مجالس المحافظات بدون استثناء من رد حقوق الموا

بصورة اوسع وتصمٌم اشد ) وهً حق انسانً وقانونً ودستوري ( لسلمٌة االحتجاجٌة ا

، قوبلت من قبل السلطة  اكبر فً بغداد العاصمة ومحافظات ومدن الوسط والجنوبوتحدي 

محاولة تفرٌقها مستخدمة خراطٌم الماء الحار والغاز المسٌل للدموع باستخدام القوة المفرطة ل

 . والرصاص الحً فسقط عشرات الشهداء واالف المصابٌن 

فرصة ألعداء العراق فً الخارج الان التعامل الفظ والعنٌف مع المتظاهرٌن السلمٌٌن اتاح 

التً احدثها بسبب الفوضى الوطن الواحد ابناء لخلق فتنة بٌن التدخل  فً الداخل واتباعهم 

وحرف ومحاولة تفرٌقهم بالقوة السلمٌن لمتظاهرٌن ا العنٌف وغٌر المبرر ضدالتصدي 
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كتخرٌب  ول ٌع  الحوادث المؤلمة والمؤسفة، مما أدى لحصالتظاهرة عن مسارها السلمً 

افة ، الى جانب االعتداء على مكاتب الصحوحرق لمؤسسات الدولة والمحالت العامة والخاصة 

 واالعالم والعاملٌن فً مجالها . 

ان مجرد صدور بٌانات االدانة والشجب واالستنكار ، رغم اهمٌتها لتبٌان موقف الجهات التً 

راءات ، فالمطلوب لٌس حل ترقٌعً ٌختفً خلف ٌافطة االجاضحت ال تكفً تصدرها ، 

د حل جذري ٌلبً  ، فالشعب ٌرٌ منها  تحقق على ار  الواقع أي شًءالتً لم االصالحٌة 

مطالب المتظاهرٌن وحقوق المواطنٌن كافة وٌقضً على اسباب كل األزمات التً ٌعانً منها 

 . لمواطنٌه  الكرٌمةوالحٌاة الحرة  الئقوالعٌش الد لوٌعٌد االمن واالستقرار للب

عراق كوطن وشعب ال على من منطلق الحرصوان الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان / بغداد 

سٌخا لقٌم ومبادئ حقوق االنسان ترى ان ما حصل للعراق من ازمات وسوء ادارة وتردي وتر

هو سٌاسة المحاصصة العرقٌة والطائفٌة المقٌتة سببها الرئٌسً والفساد المستشري للخدمات 

التً افرزت نظاما إلدارة الدولة اثبتت السنٌن المنصرمة فشله التام مما ٌقضً بأجراء تعدٌالت 

تركز على مبدأ المواطنة والهوٌة العراقٌة الجامعة ال مبدأ المكونات ، مع وفق الٌاته دستورٌة 

 االعتراف واالحترام لخصوصٌة المكونات وحقوقها المشروعة . 

 

 الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان / بغداد
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