مطالبات الشباب العراق لمستقبل ديمقراط عادل يستوجب مقابلتها بالحوار ال بالسالح

نوفمب2019 ،
ر
غب مسبوقه ق بغداد وعديد المدن العراقيه ق الوسط والجنوب .رفع
عىل مدار األسابيع الماضية ،اندلعت مظاهرات عارمة ر
تحسي
فيها المتظاهرون من غالبية الشباب والنساء المهمشات العديد من المطالب بما فيها االصالح االقتصادي والتشغيل ،و
ر
واقع الخدمات العامه المبدية ،والباهة والشفافية ق إدارة الشأن العام ،ومكافحة والحد من الفساد ،واجراء انتخابات نزي هة
واصالحات جذرية ق منظومة الحكم السياس بما فيها التعديل عىل الدستور العراق.
قوبلت موجة االحتجاجات بإجراءات أمنية قمعت فيها المظاهرات ،أدت بدورها الرتكاب انتهاكات صارخة لحقوق االنسان من
تشب تقارير ميدانية موثقه للعديد من منظمات حقوق االنسان،
قبل قوات األمن العراقية وجماعات مسلحة بلباس مدن .حيث ر
بما فيها منظمات األمم المتحدة ،ومنظمة العفو الدولية ،و منظمة"هيومان رايتس ووتش" إىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اكب من  330شخص وإلصابة ر
االنسان الت أسفرت بحسب التقارير الموثقة لمقتل ر
أكب من  15,000شخص من قبل قوات
األمن العراقية ،استخدمت فيها قوات األمن العراقية للقوة المميته ،شملت طلقات نارية حية ،أسلحة أتوماتيكية ،قنابل صوتية،
مركبات عسكرية لمكافحة الشغب ،وقنابل غازية لتفرقة المتظاهرين .كما أشارت منظمات حقوقية للعديد من حاالت االعتقاالت
الصحافيي والمنظمات
المدنيي ،وإغالق ومنع الوصول لالنبنت ،ومنع
للمدافعي عن حقوق االنسان والنشطاء
التعسفية
ر
ر
ر
الحقوقية العاملة عىل األرض بهدف عرقلة عملهم ق توثيق انتهاكات حقوق االنسان ،وفرض عقبات مختلفة للحيلولة من حق
المتظاهرين ق التظاهر والتجمع السلم.
المعتلقي
كما أصدرت عدد من منظمات حقوق االنسان اإلقليمية والدولية بيانا تطالب فيه الحكومة العراقية بإطالق رساح
ر
المدافعي عن حقوق االنسان لعملهم بحرية ودون
السلميي ،وحماية الحق ق الوصول لالنبنت والمعلومات ،وضمان ممارسة
ر
ر
قيود .كما أصدرت المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدن العراق مبادرة من أرب ع بنود تطالب فيها الحكومة الحالية
ً
باالستقالة الفورية ،و تشكيل حكومة مؤقته ذات صالحيات استثنائية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية،
المسؤولي عن انتهاكات حقوق االنسان ،باالضافة الصالحات اقتصادية ،وحماية الحق السلم ق التظاهر والتجمع،
ومحاسبة
ر
التعبب .ق المقابل أطلقت منظمات مجتمع مدن عرقيه ق أربيل مبادرة أخرى دعت فيها لخارطة طريق لإلصالح
والحق ق
ر
السياس واالقتصادي ق منظومة الحكم العراق.
عىل صعيد األمم المتحده ،أصدرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونام) مبادئ توجيهية بعد لقاءات تشاورية مع
وتدابب تلبم
ممثلي عن الحكومة ،أسفرت عن وضع مبادئ
ر
أطراف عراقية شملت ررسيحة واسعة من قوى المجتمع العراق و ر
بموجبها الحكومة العراقية بضمان احبام وحماية حقوق االنسان ،بما فيها الحق ق الحياة ،التجمع والتظاهر السلم وحرية
التعبب عن الرأي ،ودعت قوات األمن للممارسة ضبط النفس ق التعامل مع المظاهرات وحظر استخدام األسلحة الفتاكة،
ر
وتحقيق المساءلة الكاملة للجناة وضمان انصاف الضحايا.
ق سياق متصل ،عقد ق مقر مجلس حقوق االنسان ق األمم المتحده جلسة علنية ضمن المراجعة الدورية األممية لواقع حقوق
االنسان ق العراق ،ودعت من خاللها العديد من منظمات حقوق االنسان وممثىل الدول السلطات العراقية لضمان حماية حقوق
بالمعايب الدولية لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المتظاهرين وااللبام
ر

المطالبة بالمشاركة السياسية واالنخراط االجتماع وسياسات حوكمة رشيدة ودمقرطة السياسات العامة

ينادي الشباب ق الحق ق المشاركة وضمان سماع أصواتهم ،وضمان مشاركتهم السياسية الفاعلة واالنخراط ق الشان العام
تحسي واقعهم االجتماع واالقتصادي والسياس ،وضمان دمقرطة السياسات العامة والحكم الرشيد .وبالرغم
والرغبة العارمة ق
ر
من السياسات القمعية الت لجأت إليها قوات األمن العراقية باالستخدام المفرط للقوة ،أرص المتظاهرون عىل اعتماد
والتأطب
اسباتيجيات وتكتيكات ابداعية ق العمل الالعنف ،بما فيها العصيان المدن ،واستخدام أدوات إبداعية ق التنظيم
ر
المحامي،
المعلمي،
المجتمع .استطاع الشباب من خاللها ق كسب تأييد العديد من القوى المجتمعية العراقية بما فيها نقابات
ر
ر
الجامعيي ،المرجعيات الدينية ،وكسب دعم العراقي ري ق الخارج .ويمكن اإلشارة اليوم بأن الشباب
األكاديميي ،الطلبة
الفناني،
ر
ر
ر
بتغيب اجتماع حقيف .وبالرغم من دور االعالم
غب المسبوق ق التنظيم المطالب
ر
العراق ق مركز قيادة تحول المظاهرات ر
الدوىل الذي يركز عىل تسليط الضوء عىل المشاهد العنفية ق التظاهرات ،لم يتم اجراء دراسة معمقة لظاهرة حركة الشباب
االجتماعية ومطالبها ق العدالة االجتماعية واالصالح الجذري للسياسات االقتصادية والتقسيم العادل ر
للبوات الت تتعدى
رن عىل الحسيت ،مراقبة عراقية وباحثة ،بان مطالب الشباب
سياسة التقسيم الطائف والقوم القائمة ق العراق .حيث ر
تشب ر
ر
اقيي ،فهو :النخبة
العراق الداعية
لتغيب بنيوي ق سياسات الحكم ومؤسسات الدولة "إذا كان هناك سء واحد يوحد العر ر
ر
والتغيب
اقيي ،وليس لديها مصلحة حقيقية ق التقدم
ر
السياسية الفاسدة ،بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية ،فه ال تمثل العر ر
السياس واالجتماع".
إن اللحظة الفاصلة ق العراق دفعت الشباب والنشطاء لتطور نوع ق الوع بأسباب التهميش وسوء األوضاع المعيشية .حيث
ساهمت الحركة االحتجاجية بدورها ق تمكينهم من الشعور الوطت واالنتماء لهوية مواطنية جامعة وق تعزيز قدرتهم عىل
المطلت ما ربي قوى الحكم التقليدي الذي تتحكم فيه القوى الطائفية ،ومطالبهم المتجددة ق مواطنة
المواجهة وإدارة الحوار
ر
.
يشب الناشط المدن والحقوق جايالن حمزة من بغداد ،لمخاوف حقيقية
مبنية عىل الحقوق والعدالة االجتماعية ق المقابل ر
لوصول المظاهرات والنشطاء للحظة مفصلية وإىل مستقبل غامض ق المطالبة بحقوقهم" ،لقد وصلنا اليوم للحظة حاسمة ق
التعبب والحق ق التظاهر .حيث نشهد اليوم نفس التكتيات الت استخدمت
التعبب ق العراق ،وقد نخرس حريتنا ق
انباع الحق ق
ر
ر
ق فبة حكم نظام صدام ،و نرى سياسات البهيب الت يتم العمل عليها ق طرق األبواب والسؤال عن النشطاء بهدف بث روح
الخوف والبهيب ق المجتمع العراق".

دور النساء ق قيادة التظاهرات والحراك واالجتماع
لعبت الحركة النسوية العراقية دورا أساسيا ق التظاهرات العراقية .حيث قادت النساء العديد من التظاهرات السلمية ق مختلف
مناطق العراق ،كما بادرت ق قيادة وتنظيم العديد من الفعاليات الطوعية ،عىل سبيل المثال ،قدمت الناشطات النسويات
المصابي ،باالضافة لوضعن مطالب النساء عىل سلم المطالب السياسية .فبحسب أمل ر
كاباس،
للمتظارهي
المساعدات الطبية
ر
ر
منسقة شبكة النساء العراقيات ،خرجت النساء العراقيات والناشطات للشوارع مطالبات بالعدالة االجتماعية ،حيث أشارت "بأن
تغيب كل بنية منظومة الحكم وبناء مجتمع مدن ديمقراط يحبم
النساء يهتفن للمساواة ،الديمقراطية ،والعدالة .هدفنا هو ر
حقوق االنسان".
للتعبب عن مطالبهم ،بما فيها استخدام وسائل ال عنفية
اقيي العديد من التكتيكات االبداعية
ر
استخدم الناشطات والنشطاء العر ر
التغيب الحقيف ،روجت بدورها للهوية
الحب العام .هناك العديد من القصص الت وثقت مطالب الشباب ق
ق استخدام
ر
ر
المواطنية الفاعلة الت تتجاوز الخطابات الطائفية السائدة .يستمر المتظاهرون الشباب اليوم بإظهار مدى قدرتهم عىل التأقلم،
واإلرصار ،وااللبام ق استخدام الوسائل االبداعية السلمية من خالل استخدام منصات التفاعل االجتماع ،وفن الشارع
وغبها العديد من الوسائل االبداعية إلرسال رسالة للعالم
والجرافيت ،والرياضة من أجل السالم ،واألعمال الثقافية والفنون ،ر
بأنهم يستحقون مجتمع أفضل ر
وأكب عدالة.

