
 

 

  الشباب    ات مطالب 
 يستوجب مقابلتها بالحوار ال بالسالح   عادل   لمستقبل ديمقراط    العراق 

 

 ،  2019نوفمبر

 

  بغداد و عىل مدار األسابيع الماضية، اندلعت مظاهر 
  الوسط والجنوب. رفعات عارمة غبر مسبوقه ق 

 عديد المدن العراقيه ق 

تحسير  و صالح االقتصادي والتشغيل، ب بما فيها اال العديد من المطال غالبية الشباب والنساء المهمشاتالمتظاهرون من  فيها 

دية،  اهةواقع الخدمات العامه المب     والب  
انتخابات نزي  هة واجراء كافحة والحد من الفساد، مو شأن العام، إدارة ال والشفافية ق 

  منظومة الحكم السياس   صالحاتاو 
.  جذرية ق   

 بما فيها التعديل عىل الدستور العراق 

من  االنسانانتهاكات صارخة لحقوق الرتكاب بدورها أدت  ،المظاهرات ت فيها قمعمنية أ بإجراءاتقوبلت موجة االحتجاجات 

.  قبل    
تشبر تقارير ميدانية موثقه للعديد من منظمات حقوق االنسان، حيث  قوات األمن العراقية وجماعات مسلحة بلباس مدن 

حقوق ل الجسيمة نتهاكاتاال " إىل ووتشهيومان رايتس "و منظمة، منظمة العفو الدوليةو األمم المتحدة،  منظماتبما فيها 

  أسفرت بحسب التقارير 
شخص من قبل قوات  15,000 شخص وإلصابة أكبر من 330لمقتل اكبر من الموثقة االنسان الت 

طلقات نارية حية، أسلحة أتوماتيكية، قنابل صوتية،   شملت  ،مميتهالقوة  لقوات األمن العراقية ل   ، استخدمت فيهااألمن العراقية

عديد من حاالت االعتقاالت لل  حقوقية منظمات  أشارت  كما    مكافحة الشغب، وقنابل غازية لتفرقة المتظاهرين. عسكرية لمركبات  

 ، نت، ومنع الصحافيير  و و التعسفية للمدافعير  عن حقوق االنسان والنشطاء المدنيير  منظمات الإغالق ومنع الوصول لالنب 

  توثيق انتهاكات حقوق االنسان، و  الحقوقية
حق   للحيلولة منفرض عقبات مختلفة العاملة عىل األرض بهدف عرقلة عملهم ق 

  هر المتظا
. ين ق   التظاهر والتجمع السلم 

تطالب فيه الحكومة العراقية بإطالق رساح المعتلقير   بيانا كما أصدرت عدد من منظمات حقوق االنسان اإلقليمية والدولية 

، وحماية نت والمعلومات، وضمان ممارسة المدافعير  عن حقوق اال  السلميير    الوصول لالنب 
نسان لعملهم بحرية ودون  الحق ق 

  
  العراق 

الحالية  من أرب  ع بنود تطالب فيها الحكومة مبادرةقيود. كما أصدرت المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدن 

 عن المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية، 
ً
باالستقالة الفورية، و تشكيل حكومة مؤقته ذات صالحيات استثنائية بعيدا

  التظاهر والتجمع، 
ومحاسبة المسؤولير  عن انتهاكات حقوق االنسان، باالضافة الصالحات اقتصادية، وحماية الحق السلم  ق 

  المقاب
. ق    التعببر

  أربيل والحق ق 
  عرقيه ق 

أخرى دعت فيها لخارطة طريق لإلصالح  مبادرةل أطلقت منظمات مجتمع مدن 

 .  
  منظومة الحكم العراق 

 السياس  واالقتصادي ق 

(  عىل صعيد األمم المتحده، أصدرت بعثة األمم المتحدة  لمساعدة العراق  ية مع ر ات تشاو لقاءبعد  مبادئ توجيهية)يونام 

  و شملت أطراف عراقية 
يحة واسعة من قوى المجتمع العراق  م ممثلير  عن رسر الحكومة، أسفرت عن وضع مبادئ وتداببر تلب  

ام و بموجبها الحكومة العراقية بضمان    الحياة، التجمع والتظاهر الساحب 
لم  وحرية حماية حقوق االنسان، بما فيها الحق ق 

  التعامل مع المظاهرات وحظر استخدام األسلحة الفمقوات األمن للم تالتعببر عن الرأي، ودع
تاكة، ارسة ضبط النفس ق 

 وتحقيق المساءلة الكاملة للجناة وضمان انصاف الضحايا. 

  سياق 
  ممتصل  ق 

  األمم المتحده    قر مجلس، عقد ق 
لواقع حقوق   جلسة علنية ضمن المراجعة الدورية األمميةحقوق االنسان ق 

  العراق،  
قية لضمان حماية حقوق من خاللها العديد من منظمات حقوق االنسان وممثىل  الدول السلطات العرا  ودعتاالنسان ق 

ام بالمعايبر الدولية لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.   المتظاهرين وااللب  

 

 

 حوكمة  رشيدة ودمقرطة السياسات العامة وسياسات  واالنخراط االجتماع   السياسية  المطالبة بالمشاركة  
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  المشاركة وضمان سماع أصواتهم، 
  الحق ق 

  الشان العام الفاعلة ضمان مشاركتهم السياسية و ينادي الشباب ق 
واالنخراط ق 

  تحسير  
،والسيا  واالقتصادي  االجتماع  هم  واقع  والرغبة العارمة ق  وضمان دمقرطة السياسات العامة والحكم الرشيد. وبالرغم   س 

  لجأت إ
عراقية باالستخدام المفرط للقوة، أرص المتظاهرون عىل اعتماد ليها قوات األمن المن السياسات القمعية الت 

 ،  
، بما فيها العصيان المدن   

  العمل الالعنف 
اتيجيات وتكتيكات ابداعية ق    التنظيم والتأطبر  عيةأدوات إبدا واستخداماسب 

ق 

. استطاع الشباب     من خاللها   المجتمع 
، لمجتمعية العراقية بما فيها نقابات المعلمير  كسب تأييد العديد من القوى ا  ق  ، المحامير 

، المرجعيات الدينية،   ، الطلبة الجامعيير  ، األكاديميير    الخارج.    ير  العراقي  وكسب دعمالفنانير 
ن الشباب أيمكن اإلشارة اليوم بو ق 

  مركز 
  ق 
  التنظيم المطالب بتغيبر اجتماع  قيادة العراق 

. وبالرغم من دور تحول المظاهرات غبر المسبوق ق   
االعالم  حقيف 

  التظاهرات، لم يتم  الدوىل  
الشباب  حركةدراسة معمقة لظاهرة جراء االذي يركز عىل تسليط الضوء عىل المشاهد العنفية ق 

  العدالاالجتماعية 
واتومطالبها ق    تتعد ة االجتماعية واالصالح الجذري للسياسات االقتصادية والتقسيم العادل للبر

ى الت 

  العراق. 
  والقوم  القائمة ق 

، مراقبة عراقية وباحثة، بان مطالب الشباب حيث سياسة التقسيم الطائف   
تشبر رنر عىل  الحسيت 

  الداعية 
  سياسات الحكم ومؤسسات الدوليلتغيبر بنالعراق 

، فهو: النخبة   ةوي ق  ء واحد يوحد العراقيير   
"إذا كان هناك سر

  التقدم والتغيبر 
، وليس لديها مصلحة حقيقية ق  السياسية الفاسدة، بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية، فه  ال تمثل العراقيير 

 . "االجتماع  السياس  و 

  العراق دفع
  ت الشباب والنشطاء لتطور نوع  إن اللحظة الفاصلة ق 

حيث   . بأسباب التهميش وسوء األوضاع المعيشيةالوع    ق 

  واالنتماء لهوية مواطنية جامعة الحركة االحتجاجية ساهمت 
  تمكينهم من الشعور الوطت 

  وبدورها ق 
قدرتهم عىل تعزيز ق 

  مواطنة 
المواجهة وإدارة الحوار المطلتر  ما بير  قوى الحكم التقليدي الذي تتحكم فيه القوى الطائفية، ومطالبهم المتجددة ق 

  مبنية عىل الحقوق والعدالة االجتماعية. 
  والحقوالمقابل يشبر ق 

  الناشط المدن 
 جايالن حمزة من بغداد، لمخاوف حقيقية ق 

  و لوصول المظاهرات والنشطاء للحظة مفصلية 
   " ، المطالبة بحقوقهمإىل مستقبل غامض ق 

لقد وصلنا اليوم للحظة حاسمة ق 

  العراق، وقد نخرس حري
  التعببر ق 

اع الحق ق    التظاهر انب  
  التعببر والحق ق 

  استخدمت حيث نشهد ا  . تنا ق 
ليوم نفس التكتيات الت 

ة حكم نظام صدام،    فب 
هيب  اتسياسنرى  و ق    الب 

  الت 
طرق األبواب والسؤال عن النشطاء بهدف بث روح  يتم العمل عليها ق 

".  الخوف  
  المجتمع العراق 

هيب ق   والب 

 

  قيادة التظاهرات والحراك واالجتماع  
 دور النساء ق 

  التظاهرات العراقيةلعبت  
  مختلف  الحركة النسوية العراقية دورا أساسيا ق 

. حيث قادت النساء العديد من التظاهرات السلمية ق 

  قيادة وتنظيم العديد من الفعاليات الطوعية، عىل سبيل المثا
 قدمت الناشطات النسويات ،لمناطق العراق، كما بادرت ق 

، باالضافة لوضع ،   نالمساعدات الطبية للمتظارهير  المصابير   
مطالب النساء عىل سلم المطالب السياسية. فبحسب أمل كاباسر

بأن "  أشارت، حيث  خرجت النساء العراقيات والناشطات للشوارع مطالبات بالعدالة االجتماعيةمنسقة شبكة النساء العراقيات،  

م     ديمقراط  يحب 
النساء يهتفن للمساواة، الديمقراطية، والعدالة. هدفنا هو تغيبر كل بنية منظومة الحكم وبناء مجتمع مدن 

 حقوق االنسان". 

عراقيير  العديد من التكتيكات االبداعية للتعببر عن مطالبهم، بما فيها استخدام وسائل ال عنفية استخدم الناشطات والنشطاء ال

  وثقت 
  استخدام الحبر  العام. هناك العديد من القصص الت 

  ق 
  التغيبر الحقيف 

بدورها للهوية  ت، روجمطالب الشباب ق 

  تتجاوز الخطابات الطائفية السائدة المواطنية الفاعلة
م عىل التأقلم، . يستمر المتظاهرون الشباب اليوم بإظهار مدى قدرتهالت 

، اإلرصار، وااللب   و    استخدام الوسائل االبداعية السلمية من خالل استخدام منصات التفاعل االجتماع 
فن الشارع و ام ق 

 ،  
ها العديد من الوسائل االبداعية إلرسال رسالة للعالم او والجرافيت  لرياضة من أجل السالم، واألعمال الثقافية والفنون، وغبر

  بأنهم يستحقون مجتمع أفضل وأكبر عدالة. 
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