
ندوة الثقافة اجلديدة ح�ل انتفا�شة ت�شرين االول 2019

مع املتظاهرين يف �شاحة التحرير:

كيف عرفت؟ مل تظاهرت؟ ماذا حدث؟ 

وماذا حتقق؟
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)الغيرة( كلمة ترددت كثيرا في ندوة مع 
في  خيمة  في  عقدت  عراقيا  متظاهرا   25
لم   .2019/  11/  28 يوم  التحرير(  )ساحة 
الذين حضرنا  نحن  لنا  واضحة  الكلمة  تكن 
الجديدة(  )الثقاقة  مجلة  نظمتها  التي  الندوة 
ساحة  في  الحرية  نصب  تحت  خيمة  في 
الشرائح  مختلف  من  متظاهرون  التحرير. 
السوداء،  االقنعة  يرتدى  بعضهم  والمواقع، 
بعد  االختطاف  من  خوفا  شخصيته  ليخفي 
آخرون  وطلب  االعتصام،  ساحة  مغادرة 
أن يغادروا مبكرا ألن هناك مناوشات على 
على  مناوباتهم  وقت  وحان  السنك  جسر 

الحاجز األمامي. 
كلمة )الغيرة( لم تكن واضحة لنا في بداية 
الحديث.  سياق  في  توضحت  لكنها  الندوة. 
العمل  عن  عاطلين  كانوا  المشاركين  أغلب 
أو كسبوا رزقهم بأعمال ال تناسب دراساتهم 
الدراسة  ترك  من  بينهم  طموحاتهم.  أو 
علوة  في  حماال  أو صار  شاي،  بائع  ليعمل 
نجارا..  عمل  هندسة  خريج  خضراوات. 
العمل،  أجل  من  للتظاهر  خرجوا  األغلبية 
لكن خالل التظاهر وبعد 25 تشرين الثاني، 
حدث انعطاف حاد في معنى الغيرة ودوافعها 
)عندما سقط صديقي وعمره 17عاما وسط 
الجسر. بعد ان أطلقت عليه النار وهو يلوح 
في  شيء  تغير  سلمية!(  ويهتف:  بالعلم  لهم 
داخل هذا المتظاهر الشاب. شعر إن الوطن 

في  عمل،  على  أحصل  أن  فائدة  ”ما  يهان. 
داخلي  في  الغيرة  صعدت  مهان!؟“  وطن 
عندما رأيت كيف تعاملوا مع ذوي الشهادات، 
أساتذة ودكاترة ومهندسين، رّشوا عليهم ماء 
حار. ما من وطن محترم يُعامل أبناؤه بهذا 
حلت  وطن(  )أريد  عبارة  المهين.  الشكل 
محل )أريد عمل( وعندما أقول )أريد وطن 
منتهك  وطن  وليس  حق،  وطن  أريد  أعني 
للتظاهر  خرجنا  شؤونه(،  في  الكل  يتدخل 
بسبب الخوف من المستقبل في بلد كل معامله 
متوقفة ويعتمد كليا على عائدات النفط. ماذا 

سيحصل إذا توقف النفط؟!
دخل  وقد  الساحة  في  االعتصام  خالل 
يكشف  كما  تحول  حدث  الثاني  شهره 
المتحدثون. تضامن وتعاون خلقي عابر لكل 
“اصبح  ساره  وصفته  والتفاوتات  الطوائف 
التحرير(  )ساحة  المكان  هذا  وبين  بيني 
ما رأيته ولمسته من  ارتباط قوي، مصدره 
تعاون والفة وتكاتف بين اشخاص ال يعرف 
صلة  اي  بينهم  تربط  وال  بعضا،  بعضهم 
التي  األولى  المرة  هذه  كانت  اجتماعية… 
الوعي  من  العالي  المستوى  هذا  فيها  ينبثق 
عند الشعب العراقي، ويتجاوزون اختالفاتهم 
التي  الوطنية  الغيرة  والطائفية…  االثنية 
تجعل  والتي  المكان  هذا  زيارة  عند  تتشكل 
هذا  الى  شخص  يحضر  ان  المستحيل  من 

المكان دون ان يبقى ويلتصق به“.

اأدار الندوة وحررها: اأ�شماء جميل وزهري اجلزائري



9 العدد 409  كانون الثاني  2020

الندوة ركزت على نقاط عدة:
والدراسة  العمر  المتظاهر،  أصل 
والوضع الحياتي، كيفية المعرفة بالتظاهرة، 
كيفية التحاقه بالتظاهر، الدافع وتغير الدافع، 
في  واعتصامه  التحاقه  بعد  فيه  تغير  ماذا 
مستقبال.  األمور  تغير  يرى  كيف  الساحة، 
العمل،  عن  )عاطل  بين  تراوحت  العينات 
طبيب(  مهندس،  تكتك،  سائق  حمال، 
وأعمار تتراوح بين ١٥-٣٥ عاما، غالبيهم 
من سكنة بغداد. ووجدنا أن وسائل التواصل 
الجديدة كانت وسيلة اإلعالم بموعد ومكان 
في  اتخذ  المشاركة  قرار  وإن  التظاهر، 
أو  المحلة  في  الجماعة،  ضمن  الغالب 
االستمرار  على  أجمعت  التوقعات  العمل. 
األهداف،  اختلفت  األهداف.  تحقيق  حتى 
لكنها اجتمعت تحت الشعار البسيط الصعب 

)أريد وطن(!   

من هم المتظاهرون/ أحوالهم 
وخصائصهم؟

 
في  الكمالية  سكنة  من  عاما   22 زيون: 
كما  )ضعيفة(  االقتصادية  الحالة  بغداد، 
يصفها، فقد اضطر لترك الدراسة وهو في 
والده.  عجز  بعد  للعمل  المتوسط،  الثالث 
تنقل من سائق عربة )توك توك( الى عامل 

في مطعم:
من  مجموعة  مع  بالتظاهرات  التحقت   -
ونصبنا   10/25 يوم  في  المنطقة  شباب 
أول موكب  التحرير كان  سرادقا في ساحة 
بعد أن دخلت  25 تشرين..  ينصب في يوم 
للساحة لم أتمكن من مغادرتها. من يأتي الى 

فقدت  مغاردتها.  يستطيع  ال  التحرير  ساحة 
عشرة  منذ  عنه  خبرا  أعرف  ولم  صديقي 
الشعبي  الحشد  مقار  في  عنه  بحثت  ايام. 
واالحزاب وقوات مكافحة الشغب، لكني لم 
في  يكون  قد  اخبرني  احدهم  اثراً.  له  أجد 

مقابر سامراء!
 سجاد من الراشدية، خريج ثالث ابتدائي. 
عمل حماال ثم عامل بناء، ثم بائع شاي في 
الشورجة، واخيراً اشترى عربة توك توك، 
ويعمل عليها حتى بداية المظاهرات في يوم 

:10/25
منطقتي  في  مظاهرات  بوجود  سمعت   -
وجود  عن  يتحدثون  الناس  كان  الحسينية. 
يوم  في  تبدأ  التحرير  ساحة  في  مظاهرات 
 50 بصحبة  منطقتنا  من  فخرجت   10/25
نأتي  كنا  التك تك،  آخرين من سواق عربة 
الى ساحة التحرير، ثم نعود الى بيوتنا، ومنذ 
نذهب  ولم  هنا،  موقعنا  الزمنا  أيام  عشرة 

الى منطقتنا. ومهمتي هي نقل الجرحى.
بكر الزبيدي، في الثالثين من العمر، مقيم 
العراق  الى  وعاد  سنوات،  منذ  المانيا  في 

قبل شهر ليلتحق بتظاهرات 10/25: 
كان  الذي  والدي  مع  اعمل  كنت   -
خبيراً وملماً بالروحانيات وقراءة الطالع، 
طويلة،  فترة  منذ  المجال  هذا  في  ويعمل 
ربحاً  علينا  يدر  والدي  عمل  كان  وقد 
بعد  كثيراً  تغير  الوضع  ان  غير  معقواًل، 
بالتحديد؛  سنوات  ثالث  وقبل  والدي  وفاة 
لم  الطالع(.  فقدنا مصدر رزقنا )قراءة  اذ 
بالذل  فشعرت  عمل،  فرصة  هناك  تكن 
وبقيت  المانيا،  الى  سافرت  الفاقة.  بسبب 
لكن  والنصف.  السنة  يقرب  ما  هناك 
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عن  التواصل  مواقع  من  سمعت  ان  بعد 
العراق  الى  العودة  قررت  التظاهرات، 

والمشاركة في التظاهرات.
فلسطين،  شارع  ـ  بغداد  باقر:  فاضل 
بكالوريوس ادارة واقتصاد، وموظف في 

شركة )زين( سابقاً، الحالة المادية جيدة:
في  اشارك  وانا   2017 عام  منذ   -

التظاهرات. 
في  طالب   ،2001 مواليد  من  امير: 
)جيدة(  المادية  وحالته  العلمي،  السادس 
تجهيزات  محال  والده  لدى  يصفها.  كما 

رياضية في منطقة حافظ القاضي: 
المظاهرات  في  للمشاركة  خرجت   -
التي بدأت في 10/1 ويستدل على الحدث 
قام  )عندما  المتظاهرين  قنص  بواقعة 
مشاهدة  بعد  خرجت  بضربنا(.  القناص 
منشور على فيسبوك، يصور عمليات قمع 
في  النفط  معهد  امام  المتظاهرين  الطالب 
بغداد، للمطالبة بحقوقهم ومحاولة تفريقهم 
للدموع.  المسيلة  والقنابل  الساخن  بالماء 
احترقت  التي  الطالبة  مشهد  واثارني 
بالماء الساخن. ُعدت الى التظاهر في يوم 
25، بعد ان توقفت تظاهرات 10/1، وما 
شجعني هو الدعوات والتحشيد على موقع 

التواصل االجتماعي.
الثالثين  في  بغداد  سكنة  من  محمد، 
متعددة،  مجاالت  في  يعمل  العمر،  من 
نفسه،  يصف  كما  المواهب(  )متعدد  فهو 
ويستطيع انجاز اعمال كثيرة، وهذا ما جعل 
وضعه المادي جيدا، بسبب اتقانه العديد من 
االعمال، ومع ذلك يقول محمد بانه ال يملك 

شبراً في بلده.

من  )طبيب  الغراوي  احمد  الدكتور 
بغداد، في الثالثين من العمر(:

- مثل اي شاب كانت لدي حياتي العملية 
هوايات.  عدة  ازاول  وكنت  والدراسية، 
وقبل ان اتخرج من كلية الطب واعمل في 
كانت  فوتوغرافيا.  مصورا  عملت  مجاله، 
تظاهرات 10/1 تشرين، هي اول مشاركة 

لي في االحتجاج. 
مصطفى: من سكنة الدورة في بغداد حي 
الرشيد،  علوة  في  حّماال  ويعمل  الصحة، 
المرحلة  ينهي  ان  قبل  الدراسة  ترك  وقد 
عائلته،  اعالة  في  للمساعدة  المتوسطة 
الذي  التقاعدي  الراتب  توقف  ان  بعد 
قبل   .2017 العام  في  والده  يتقاضاه  كان 
بيت  في  عاش  التظاهرات،  في  مشاركته 
اعمامه  وبين  بينه  مشاكل  حدثت  ثم  عمه 
علوة  في  والمبيت  منزلهم  لمغادرة  دفعته 
كان  مصطفى  فيها.  يعمل  التي  الخضار 
االحزاب،  مقرات  احد  في  حارسا  يعمل 
شهر،  كل  عراقي  دينار  الف   400 مقابل 
بفصله  قامت  الحزبي  المقر  ادارة  ان  إال 
دون ان يعرف السبب، حيث خسر وظيفته 
في ذلك الوقت. وبعد ان بدأت التظاهرات 
الحزبي  المقر  امام  من  يمر  كان  وبينما 
الشخص  يذكر اسمه(، طلب منه  لم  )الذي 
بالعودة  عمله  من  فصله  امر  اصدر  الذي 
الى العمل، فاجابه بسرعة )ال عمي(، علماً 
 400 كان  راتبه  ان  لمصطفى  والحديث 

الف  دينار:
- شاركت في تظاهرات 10/1 ثم عدت 
في  انطالقها  عند  ثانية  مرة  بها  والتحقت 
ساحة  في  وأنا  الحين  ذلك  ومنذ   ،10/25
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التحرير. ال اريد العودة الى حياتي السابقة. 
“شاركت بالمظاهرات الن شفت ظلم شفت 
عالم جاي تروح” )أي تموت(. كنت انظر 
يحملون  ال  الذين  العزل  المتظاهرين  الى 
سوى االعالم، يركضون صوب الخضراء. 
وانتم  مسلحة  االمن  قوات  لهم  اقول  كنت 
ستموتون  سيضربونكم..  مسلحين  غير 

ويجيبون علّى )يا معود هللا موجود(. 
)مدينة  المدينة  سكنة  من  حسين،  علي 
كلية  من   2006 العام  في  تخرج  الثورة(، 
نجارا،  يعمل  المعمار،  قسم  الهندسة، 

واحياناً عامل بناء:
- خرجنا نحن مجموعة من 25 شابا بعد 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  سمعنا  ان 
اصدقائي  أحد   .10/1 يوم  مظاهرات  عن 
المشاركين في التظاهرات قام ببيع سيارته، 
للمتظاهرين.  تقديم خدمات  لكي يتمكن من 
ومن ثمن هذه السيارة يدير اآلن خيمة في 
غيرة  اي  محمد  ويتساءل  التحرير،  ساحة 
سيارته  يبيع  الذي  العراقي  هذا  يحملها 
ان  يستطيع  لكي  الوحيد،  رزقه  ومصدر 
يحتاجونه.  مما  بعضا  للمتظاهرين  يقدم 
خرجنا مرات عدة نطالب بحقوقنا وفرص 
يوم  خرجنا  لمطالبنا.  احد  يهتم  ولم  عمل، 
10/1 الى ساحة التحرير للمطالبة بحقوقنا، 
خالل  من  التظاهرات  عن  سمعت  ان  بعد 
لهذا  نريد  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
الشباب الواعي فرص عمل )تعيين(، نريد 
استقبلتنا  كريمة.  حياة  له  نريد  له مستقبال، 
الصوتية  والقنابل  بالقناص  الحكومة 
على  مصّرين  جعلنا  هذا  والدخانيات.. 

البقاء واالعتصام هنا.

 محمد سلمان السعيدي من محافظة ديالى. 
اوكرانيا.  جامعات  من  الطب  كلية  خريج 
يعمل طبيبا براتب يصل الى 2000 دوالر 
التي  اللحظة  محمد  دكتور  يصف  شهرياً. 

قرر فيها الخروج للتظاهر: 
- كنت ادرس في دولة فقيرة جداً مقارنة 
على  تتفوق  لكنها  اوكرانيا  وهي  بالعراق، 
يقرب  بما  وتنميتها  تطورها  في  العراق 
الحكم  استلموا  الذين  الناس  عام..  المائة 
والذين  امريكية  دبابة  ظهر  على  وجاءوا 
االيرانية، هؤالء  الحدود  من  العراق  دخلوا 
دمروا بلدنا. وأهم المفاصل التي عملوا على 
تدميرها هي التعليم، فاذا اردت ان تدمر بلدا 

ابدأ من نظامه التعليمي.
منتظر، متظاهر من مواليد 2004، سكنة 
الثالث  مرحلة  في  طالب  وهو  االعظمية، 
ايضا،  طبيبة  واخته  طبيب  والده  المتوسط. 
رافق اخاه وهو خريج كلية العلوم، وعاطل 
أي   10/  28 يوم  في  للمشاركة  العمل  عن 
التحق  ثم  التظاهرات،  بدء  من  ايام   3 بعد 
الوقت  ذلك  ومنذ  العائلة،  افراد  باقي  بهم 
رغم  االحتجاج.  ساحة  في  مستمرون  وهم 
صغر سنه اال انه بدا معترضا على تصنيف 
الى  تعيين  من  وتعددها  المطالب  وتجزئة 
توحيد  الى  داعيا  الخدمي،  الواقع  تحسين 
هو  اكبر  عنوان  او  الفتة  ضمن  المطالب 
“نريد وطن”، فهي في نظره تلخص جميع 
المطالب التي ينادي بها اغلبية المتظاهرين، 
العمل  فرص  لتوفير  الضامن  الشعار  وهو 
وتحسين الوضع المعيشي لجميع العراقيين.
فيان الشيخ علي، ناشطة مدنية معروفة، 
شاركت  القانون،  كلية  خريجة  وحقوقية، 
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ما    ،2014 منذ  التظاهرات  من  العديد  في 
بين تظاهرات وتجمعات ووقفات احتجاجية 

بالحقوق: للمطالبة 
- كان دائما لدينا قضايا مطلبية، نتظاهر 
 ،2010 من  ابتداء  اجلها،  من  ونتجمع 
حدثت  التي  التظاهرات  عند  فيان  وتتوقف 
باندفاع  فيها  شاركت  التي   2015 العام  في 
منها  لالنسحاب  اضطرت  انها  اال  قوي، 
مشاركة  سياسية  اطراف  تصدرت  ان  بعد 
المحاصصة  بنظام  ومتورطة  الحكومة  في 
باسقاطه  للمطالبة  المتظاهرين  خرج  الذي 
وتجيير هذه التظاهرات لصالحها. لم اشارك 
اكن  لم  /2011 ألني   1/  10 تظاهرات  في 
متواجدة في بغداد. لكن ما دفعني للمشاركة 
هو   10/25 يوم  في  التظاهر  الى  والعودة 
له  الذي تعرض  والعنف  القمع واالضطهاد 

المتظاهرون يوم 10/1 وااليام التي تلتها.
سنة   24 عمره  عمار،  ياسر  المسعف   
تحليالت  خريج  الصحة،  وزارة  في  يعمل 
في  طبية  مفرزة  في  مسعفا  يعمل  مرضية. 
الذين  زمالئه  من   5 مع  التحرير  ساحة 

يتناوبون العمل داخل هذه المفرزة:
وكان   10/25 يوم  للتظاهر  خرجت   -
وكنت  احد،  من  بدعوة  ليس  فرديا  قراري 
في  التظاهرات  بدات  منذ  الخروج  أنوي 
10/1، غير ان أبي منعني من المشاركة. في 
التظاهرة  الى  الخروج  قررت   10/25 يوم 
مما اثار غضب ابي، لكنني تركته وخرجت 

قلت له “ما بيها مجال بعد الزم اطلع”. 
سارة، من سكنة بغداد، المهنة صيدالنية، 
مواليد 1995 تعمل اآلن مسعفة للمتظاهرين 
في ساحة التحرير، تتحدث بصوت مبحوح، 

بعد أن فقدت صوتها بسبب استنشاق دخان 
القنابل المسيلة للدموع:

 10/  30 يوم  في  بالمظاهرات  التحقت  ـ 
وااليام التي تلتها، مثلي مثل اي مواطن يرى 
التي  االخطاء”  “كمية  والمشكالت  الخلل 
الضروري  من  حيث  الوطن،  منها  يعاني 
بتصحيحها.  وننادي  االخطاء  على  ننبه  ان 
الناس  رأيت  ان  بعد  سارة(  )تتحدث  ولكن 
هنا من جهة، ووجدت في نفسي القدرة على 
تقديم شيء لهم بوصفي صيدالنية من جهة 

اخرى، تطوعت هنا للعمل كمسعفة.
بكالوريوس  سنة،   32 خلف،  رؤى 
محاسبة، تعمل محاسبة من سكنة المنصور 

في بغداد:
في  التظاهرات  بتنظيم  عرفت  ـ   
التواصل  وسائل  خالل  من   10/1 يوم 
من  يومين  أول  في  اشارك  لم  االجماعي. 
من  مخاوف  لدي  كانت   .10/1 تظاهرات 
ولم  ومطالبها،  التظاهرات  هذه  طبيعة 
فيها،  سيشترك  ومن  شعاراتها  اعرف  اكن 
لكنني في اليوم الثالث قررت االنضمام الى 
التي  الوحيدة  المرأة  وكنت  المتظاهرين. 
تصل الى ساحة التحرير في تلك االنتفاضة، 
التظاهرات.  تلك  رافق  الذي  العنف  بسبب 
وردة  حي.  رصاص  ضرب  هناك  كان 
االمنية  والقوات  الشغب  مكافحة  قوات  فعل 

االخرى “غير االنسانية”.
 ايناس جبار، مهندسة كيماوية، تخرجت 
الثالثين  في  التكنولوجيا  الجامعة  من 
العلوم  وزارة  في  موظفة  العمر،  من 
في  وتعمل  مدنية،  وناشطة  والتكنولوجيا، 

احدى منظمات المجتمع المدني. 
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لم اشارك في مظاهرات 10/1 بسبب   -
العزلة والتعتيم االعالمي وانقطاع االنترنت 
بمعرفة مايجري في هذه  لنا  لم يسمح  الذي 
ونشر  االنترنت  عودة  وبعد  التظاهرات. 
له  ماتعرض  حول  الماسأوية  الفيديوهات 
المتظاهرون من قمع وتقتيل برغم بساطتهم 
وآلمني  المشاهد  هذه  فجعتني  وسلميتهم، 
ذنب  بال  وموتهم  المتظاهرين  تساقط  كثيرا 
ان  المشاهد  هذه  لي  اكدت  لقد  ارتكبوه. 
عند  لها  قيمة  ال  الناس  وارواح  الشهداء 
التحقت  بارد.  بدم  تقتلهم  التي  الحكومة، 
بالحركة  االثنين  وطفلي  زوجهي  بصحبة 
االحتجاجية التي بدأت في 10/25. في االيام 
بعضهم،  من  عبارات  اسمع  ُكنت  االولى، 
تطلب مني الرجوع على اعتبار ان التظاهر 
واجبنا  هذا  شجابك  ))أنِت  الرجال  واجب 
هذا  كان  عنج((  ندافع  احنة  الرجال  احنا 
من باب الخوف والغيرة علّي.. وطيلة فترة 
واحدة  تحرش  بحالة  اسمع  لم  هنا  تواجدي 
او اساءة صدرت من احد المتظاهرين تجاه 
سلوكا  او  نابية  عبارة  اسمع  ولم  امرأة.  اي 
أصبحنا  لقد  متظاهر.  اي  من  صدر  سيئا 
بين  لحمة  التظاهرات  وشكلت  واحدة  اسرة 
طوال  خلقها،  عن  السياسون  عجز  الناس، 
اجنداتهم  عملت  العكس  بل  حكمهم،  فترة 
صورة  هي  هذه  بيننا..  الفرقة  زرع  على 

الحقيقية. العراقيين 
الصدر  مدينة  سكنة  من  جمال،  محمد 
منطقة  في  حّماال  يعمل   ،1999 تولد   ،

الشورجة:
 10/25 من  العمل  عن  انقطعت   -
منعي  والدي  حاول  بالتظاهرات،  لاللتحاق 

عنه،  رغماً  خرجت  لكنني  المشاركة،  من 
اخوتي  هنا  رأيت  مريضا.  كونه  ورغم 
واتراجع  اتركهم  ان  اريد  المتظاهرين، وال 

عن التظاهر.
التي  التحديات  عن  محمد  يتحدث 
ساحة  من  االمامية  الخطوط  في  يواجهونها 
في  قمع  من  يشهدونه  وما  االحتجاجات، 
محاولة لتفريقهم، من غازات مسيلة للدموع، 
الثاني  رفيقه  عن  وتحدث  حية،  واطالقات 
الذي اصابته اطالقة في رأسه في الطوابق 
أدت  احد(  )جبل  التركي  المطعم  من  العليا 
مهمته  يتراجع.  لم  ذلك  الى سقوطه، ورغم 
الدعم  تقديم  اآلن  االحتجاج  ساحة  في 
ما  ونقل  االمامية،  الخطوط  في  للمحتجين 
يحتاجونه من لوازم، خوذ، أغطية، وجبات 

غذاء.
من  اسمه،  ذكر  رفض  آخر  متحدث   
يعمل  الغزالية،  منطقة  من   ،1996 مواليد 
مع والده الذي يملك محال في حي الصناعة، 

ووضعه االقتصادي جيد، بحسب وصفه.
- في 10/1 قررت الخروج الى التظاهر، 
تظاهرات من خالل  بوجود  ان سمعت  بعد 
ان  قررت  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
اجل  من  أني  اطلع  الزم  )َكلت  أخرج 
التغيير(. في البداية اعترضت والدتي على 
بضرورة  اقنعها  والدي  ولكن  مشاركتي، 
إذا احنه ما نطلع وابني  لها  مشاركتي )قال 
الزم  الشعب.  مع  سنتكاتف  كيف  يطلع  ما 
ان  وبعد  الستة،  اخوتي  مع  خرجت  يطلع. 
ان  قررنا   10/5 في  التظاهرات  توقفت 

نخرج ثانية بعد استئنافها في يوم 10/25.
بدون ذكر اسم، مواليد 1995، من مدينة 
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االسواق،  داخل  حّماال  ويعمل  الصدر، 
)ماشي  المادي  الوضع  عن  اقول  ذلك  مع 

حالنا(:
- سمعنا بان هناك تظاهرات ستنطلق في 
10/25، كنا ستة شباب اصدقاء من منطقة 
أال  مظاهرات،  غداً  احدنا:  فقال  واحدة، 
نذهب؟ فوافقنا على اقتراحه وقررنا التوجه 
إال  كمجموعة،  بقينا  التحرير.  ساحة  الى 
ومنذ  البقاء  فقررنا  شهيداً،  سقط  احدنا  ان 
ساحة  في  مرابطون  معاً  ونحن  الوقت  ذلك 
االحتجاج. نحن هنا من اجل عراق جديد.. 

عراق ال يحكمه الفساد واالحزاب.

 لماذا خرجنا؟

- زيون: الغيرة هي التي دفعتي للمشاركة 
في المظاهرات. يصف زيون مفهوم الغيرة 
النار  اشتعال  ”مثل  صدره  الى  يشير  وهو 
المستباح  الوطن  على  الغيرة  الصدر“.  في 
الذي أخذ منا وال نملك القدرة للسيطرة على 
مقدراته. ويشبه هذا الموضوع بالبيت )بيتك 
الذي أخذ عنوة وكل من هب ودب يستبيحه 
لدينا في  )ليس  بداخله(، ويضيف  ما  ويأخذ 
لدولة  تابع  الحكومة  في  من  وكل  قائد  البلد 
باع  وكأنه  العراق  بمصير  مهتم  وغير  ما 
الوطن وليس لهذا البلد أية اهمية بالنسبة له. 
خرجنا الننا نريد رئيساً يخدم العراق يمتلك 
الغيرة ويكون عراقيا في اصله ال يتبع دولة 

أخرى(.
علي حسين: نحن ال نخاف من القنابل التي 
يطلقونها وال نخاف من الموت، فنحن موتى 
شخصيتك،  مسلوبة  حقوقك  مسلوبة  اصاًل. 

ال  جوازك  شيء  أبسط  احترامك..  مسلوب 
الذي  الوضع  إلى  إضافة  احد.  به  يعترف 
من  جميعاً،  ترونه  والذي  العراق  به  يمر 
بالكامل.  منهارة  تحتية  وبنية  وبطالة  فقر 
هناك عوائل من أصدقائنا واقاربنا ال يوجد 
لديهم اي مصدر للمعيشة.. هذا الواقع هو ما 
دفعني للمشاركة في التظاهرات وانتم ترون 
خرجت  التي  الناس  من  الماليين  بأعينكم 
الحيف  بسبب  خرجوا  وجميعهم  لالحتجاج 
ضيمها(.  من  طلعت  )كلها  والواقع  والظلم 
وصلت االمور ببعض الشباب الى االنتحار 
سببه  الشباب  انتحار  وحاالت  المدينة  في 
وعدم  احتياجاتهم  توفير  على  قدرتهم  عدم 
توفر الفرص لتحقيق حاجاتهم. الشاب يعمل 
مقابل 20 او 25 الفا ينفقها على عائلته التي 
ال تملك اي مورد للرزق، فال يبقى له مايسد 
وترفيه.  ملبس  من  الشخصية  احتياجاته  به 
وتصريحاتهم.  البرلمانيين  ترى  بالمقابل 
وجود  حول  الحكومة  به  تصرح  ما  ايضا 
يجعلنا  وسبب  آخر  دليل  هو  ثالث  طرف 
ان  يعقل  فهل  والثورة،  التغيير  على  نصر 
بقتل  يقوم  من  تعرف  ال  دولة  هناك  تكون 
كثيرة  وغيرها  االمور  هذه  المتظاهرين. 
شيء،  اي  الحكومات  تحقق  لم   2003 منذ 
منطقة  اعمار  او  شارع  برصف  يقوموا  لم 
للعاطلين  او  للفقراء  او منح رواتب  سكنية، 
عن العمل او للنازحين.. ماذا فعلت الحكومة 

للشعب؟ ما الذي قدمته؟
في  بدأت  التي  التظاهرات  قمع  بكر: 
دفعني  ما  هو  المتظاهرين  وقتل   10/1
 .10/25 انتفاضة  في  والمشاركة  للعودة 
ومنذ  يقتلون  الناس  ارى  وانا  كثيراً  تألمت 
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يوم 25/ اكتوبر وانا هنا في ساحة التحرير 
رغم تعرضي لالصابة. 

فاضل: هناك عدة اسباب تدفع للتظاهر، 
التي  الدول  وبين  العراق  بين  المقارنة  منها 
تسلسل  ضمن  العراق  موقع  اليها.  سافرت 
مثل  الفقيرة  الدول  ضمن  دائماً  يقع  الدول 
غني  بلد  العراق  ان  حين  في  الصومال، 
السنين،  آالف  الى  تصل  حضارات  ولديه 
الدول  ضمن  تصنيفه  يكون  ان  ينبغي  وال 
واالسوأ عيشاً. نريد ان نستعيد  االكثر فقراً 
البلدان  الى  بمستواه  ونرتقي  العراق  مكانة 
سألني  روسيا  في  كنت  عندما  المتقدمة. 
فاخبرته  منه  اتيت  الذي  البلد  عن  رجل 
اصحاب  انتم  فاجابني  العراق،  من  انني 
اجبته  روسيا؟  مع  الفاسدة  االسلحة  صفقة 
بان روسيا ايضاً متورطة في هذه الصفقة، 
بمحاكمة  بدانا  روسيا  في  لكننا  فأجابني 
لم  انتم  بينما  الصفقة،  هذه  في  المتورطين 

فاسديكم. تحاسبوا 
التي  القول ان الغيرة هي   أمير: يمكنكم 
الطلبة  أجل  من   10/1 يوم  للخروج  دفعتنا 
)ويقصد الخريجين( الذين تعرضوا للضرب 
على  اقتصرت  البداية  في  مطالبنا  والقمع. 
الطلبة  لهؤالء  وتعيين  عمل  فرص  ايجاد 
بقمع  قاموا  ان  بعد  لكن  والخريجين. 
تظاهراتنا واستخدموا القناص لقتلنا، وسقط 
منكم  نريد  ال  قلنا  الشهداء،  من  العديد  منا 
هو  االهم   مطلبنا  شيئا.  الحكومة(  )ويقصد 
الحكومة(.  )ويقصد  الدولة  هذه  تسقط  ان 
عراقي  شخص  يحكمها  جديدة  دولة  نريد 
دون تدخل دول الجوار. القرار في العراق 
وتسلسلنا  سيادة،  نملك  وال  لنا  ليس  حالياً 

والجواز  القائمة،  نهاية  في  العالم  دول  بين 
العراقي هو اسوأ جواز في العالم، في وقت 
يعد العراق من البلدان الغنية، وهذا يعني ان 

لغيرنا(.  )خيرنا 
دفعني  ما  الغراوي:  احمد  الدكتور 
الواقع  هو  التظاهرات  هذه  في  للمشاركة 
الصحية  المهن  واقع  ورأيته..  لمسته  الذي 
والواقع  المستشفيات،  واقع  العراق،  في 
وقعت  حادثة  مثاًل  اضرب  العام.  الصحي 
والمتمثلة   10/1 تظاهرات  اندالع  قبل 
مستشفيات  في  الناظور  جهاز  توفر  بعدم 
تظاهرات  خروج  الى  دفع  الديوانية، 
الصحاب المهن الصحية للمطالبة بتحسين 
المتابعين  احد  كنت  وقد  الصحي.  الواقع 
خرجت  مباشرة  بعدها  التظاهرات.  لهذه 
مسعف  اول  وكنت  تشرين،   1 تظاهرات 
في هذه التظاهرات.. بدأت هذه التظاهرات 
الغروب  حل  أن  الى  طبيعية  الصباح  في 
عندما فتحت قوات مكافحة الشغب والقوات 
االخرى األعيرة النارية والغازات المسيلة 
مسبوق،  غير  وبشكل  وغيرها  للدموع 
كبيرة  والجرحى  الشهداء  اعداد  كانت 
تشرين،  من  والثالث  الثاني  اليوم  في  جدا. 
حاصرتنا قوات امنية في البتاوين وحاولت 
للتظاهر  انتقلت  االخرين  مثل  اعتقالنا. 
التظاهرات  تحولت  عندما  منطقتي،  داخل 
خمدت  حتى  وبقيت  المناطق،  داخل  الى 
انطلقت  عندما  تشرين.   1 تظاهرات 
كمسعف  للعمل  عدت   10/25 تظاهرات 
وطبيب ميداني، ثم التحقت بالمفارز الطبية 
اهدافي  اهم  كانت  التحرير.  ساحة  في 
هي  التظاهرات  في  للمشاركة  ودوافعي 
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الطبي والصحي، ولكن بعد  الواقع  تحسين 
ان شاهدت المتظاهرين وعشت معهم تولد 
لدي شعور آخر وتحولت دوافعي. ادركت 
أني يجب ان اقف الى جانب مطالب اخوتي 
عمل  فرصة  يملك  ال  من  المتظاهرين، 
اطالب معه بتوفير فرصة عمل او وظيفة. 
المطالب  هذه  ان  ذلك  بعد  ادركت  لكني 
تغييرات  اجراء  بدون  تتحقق  ان  يمكن  ال 
في مفاصل أخرى من الدولة. لست خبيراً 
في  تواجدي  لكن  االقتصادية  القضايا  في 
فرص  توفير  أن  ادرك  جعلني  التظاهرات 
يقضي  الحكومة  من  بقرار  يأتي  ال  عمل 
بتعيين الخريجين او العاطلين. ولكن يجب 
تقليص  اولها  صحية  اسس  على  تبنى  ان 
)السلطة  في  المسؤولين  رواتب  وتخفيض 
ان  شأنه  من  فهذا  والتنفيذية(  التشريعية 
يمكن صرفها كميزانية  كبيرة،  مبالغ  يوفر 
اخرى  جهة  من  الجدد.  للموظفين  تشغيلية 
استقرار البلد من الناحية االمنية بعد القضاء 
التفكير في تحسين  على داعش، يدعو الى 
فالمشاريع  للبلد،  االقتصادي  الواقع  وتنمية 
توفر  ان  بإمكانها  والتنموية  االقتصادية 
وكل  العمل،  عن  للعاطلين  عمل  فرص 
مشروع سيوفر وظائف عديدة لجميع فئات 
التعليمية.  مستوياتهم  وبمختلف  الشعب 
كانت هذه اهم مطالبنا. وما شهدناه من ظلم 
الحكومات  يد  وعلى  سنة   16 مدى  على 
تغيير  الى  تحولت  مطالبنا  فأن  المتعاقبة 
النظام من برلماني الى نظام رئاسي. نريد 
الشعب،  امام  يكون مسؤول  شخصا واحدا 
او  قصر  إذا  محاسبته  الشعب  ويستطيع 

تنصل من اداء مسؤولياته.

ان  باعتقادي  السعيدي:  سلمان  محمد 
العراق  العالم.  في  دولة  اغنى  هو  العراق 
يعوم على مستنقع او بركة من النفط، وفيه 
الثروة الحيوانية والنباتية، والسياحية الدينية 
واآلثار، كل هذه الخيرات لم ينل منها الشعب 
الذين  والمجرمين  السراق  بسبب  شيئا، 
ساحة  الى  الدبابات  توجيه  عن  يتوانون  ال 
صفقاتهم،  بعيني  شاهدت  لقد  االحتجاج. 
الصفقات  هذه  في  نصيبه  الواحد  السمسير 
النفط  بيعه  مقابل  دوالر،  مليون   10-12
يباع  االيراني  والنفط  بطريقة غير رسمية، 
عن طريق العراق. لقد عطلوا الصناعة في 
السماح  اجل  من  مصانعنا  اوقفوا  العراق، 
الساحة  الى  بالدخول  االيرانية  للبضاعة 
العراقية. كل هذا بسبب ان من يحكمنا تابع 
اليران )ابن ايران(، ولكن منذ يوم 10/25 
الشعب،  وعي  استفاق   10/1 في  وقبلها 
وقد  الموت.  من  يخاف  ال  الشعب  واصبح 
امام  يقف  سنة   14 بعمر  شابا  بعيني  رأيت 
جسر  على  العلم  حامال  االمنية  القوات 
الشاب  لقد بكيت وانا ارى هذا  الجمهورية. 
الصغير يحمل العلم ويتحدى المقذوفات من 
تمر  صوتية  وقنابل  للدموع،  مسيلة  قنابل 

فوق رأسه دون ان ينحني او يتنحى.
سنا  اصغرهم  حتى  هنا  المتظاهرين  كل 
عندما تسألهم لماذا تشارك في التظاهرات، 
يقول لك اريد وطنا، نريد عندما نسأل عن 
بلدنا نقول )بفخر( اننا عراقيون، لقد اصبح 
الفرق  هو  ما  جواز.  اسوأ  العراقي  الجواز 
غير  تمتلك  ال  التي  واالمارات  العراق  بين 
الثروات  هذه  كل  فلدينا  نحن  اما  النفط، 
الرائع  الشباب  من  الكثير  جائع.  وشعبنا 
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المتواجد في ساحة التحرير، بكل ما يحملونه 
الثقافية محدودة،  من قيم، اال ان مستوياتهم 
السياسيون،  بها  زجنا  التي  الحروب  بسبب 
ثالث  سلم  الذي  المالكي  نوري  من  ابتداء 
محافظات الى داعش، وتسبب بموت اعداد 
هائلة من الشباب. لقد حملت الشهداء بيدي. 
شباب يحملون األعالم ويصرخون ”بالروح 
بالدم نفديك ياعراق“، ويرمى بالرصاص.. 
وهذه  ينسحب،  ولن  يتراجع  لن  الشعب 
ولو  سدى،  تذهب  لن  سالت  التي  الدماء 
وحدي  سأبقى  المتظاهرين  جميع  انسحب 
لست  انسحب.  وال  العراقي  العلم  حامال 
وطن..  الى  بحاجة  انا  االموال.  الى  بحاجة 
بحاجة الن يكون لدي بلد متطور مثل باقي 

المتطورة. البلدان 
من  وهو  محمد،  دكتور  ويضيف 
لم  الذين  االمامية  الخطوط  في  المرابطين 
الجمهورية  )جسر  التحرير  ساحة  يغادروا 

تحديدا منذ يوم 10/25(:
ليست  والتخريب  الحرق  عمليات   -
العلم  يحمل  فشعبنا  المتظاهرين.  صنع  من 
فحسب. ال يحرق وال يخرب. المراة العراقية 
لعبت دورا كبيرا في هذه التظاهرات، ونحن 

بدونهن ال نساوي شيئا.
بفقدان  شعوره  عن  يتحدث  منتظر: 
عندما  عراقي  كمواطن  فهو  الكرامة، 
او  يالقي  ال  فانه  اخرى،  دولة  الى  يسافر 
يحظى باحترام. ”الحكومة تكفخ بينا كفخ“. 
دولة  كان  زمن صدام  في  العراق  ان  رغم 
اهالينا  من  نسمع  كما  بها(  و)معترف  قوية 
هناك  كانت  لكن  االنترنيت.  عبر  ونرى 
حروب كثيرة، قتلت معظم شباب البلد، بعد 

التي  المالكي  حكومة  زمن  وفي   ،2003
والقتل،  التفجيرات  كانت  سنوات،   8 دامت 
محافظات   3 وسقوط  سبايكر  مجزرة  منها 
العبادي  حكومة  الى  انتقلنا  ثم  داعش.  بيد 
ولكنه  جيد”،  وزراء  رئيس  اراه  “العبادي 
ميزانية  صعبة،  مرحلة  في  العراق  حكم 
الى  انتقلنا  ثم  جدا.  ضعيفة  كانت  العراق 
لم نر  التي  المهدي،  مرحلة حكم عادل عبد 

منها سوى الوعود الكاذبة.
فيان: لقد اصبنا كناشطين وناشطات منذ 
10/1 بخيبة كبيرة... كانت جل مطالبنا هي 
االصالح وانهاء المحاصصة والفساد، وكنا 
نعتقد ان هذه المشاكل االساسية التي تواجه 
السياسي  النظام  ان  نعتقد  وكنا  العراق، 
الحالي رغم وجود هذه المشكالت يبقى هو 
البعث، وبعض  بنظام  االفضل عند مقارنته 
االنظمة الدكتاتورية في المنطقة. وان هناك 
نزلت   10/25 يوم  الخلل.  الصالح  مجاال 
مهما  يوما  لي  بالنسبة  وكان  التظاهر  الى 
والعنف،  القمع  عن  المسؤولين  لمحاسبة 
محاسبته  يجب  ودوره،  موقعه  كان  ومهما 
ما  ولكن  صدام”.  “زمن  يتكرر  ال  لكي 
العودة  ان  هو   10/1 تظاهرات  في  رأيته 
الى الحكم الشمولي والقمعي سهل جدا )حكم 
وقطع  واالعتقاالت  والعنف  فالقتل  صدام(. 
والصمت  العالم  عن  والعزلة  االنترنيت 
المجامل  المنظمات  وموقف  الدولي 
القمع  بان  ونشعر  نفكر  جعلتنا  للحكومة، 
يتكرر  الديكتاتورية  االنظمة  مارسته  الذي 
اآلن وان الدمقراطية في العراق هي مجرد 
كذبة. واننا كنا متوهمين لمدة 16 عاما بان 
نظامنا رغم كل سيئاته هو نظام دمقراطي. 



العدد 409  كانون الثاني  2020 18

تكن  لم   10/25 يوم  في  المتظاهرين  أعداد 
اخرى،  بخيبة  اصابني  مما  المتوقع  بالحجم 
والقادر  نحتاجه  الذي  بالحجم  يكن  لم  اذ 
السياسية.  والطبقة  الحكومة  تخويف  على 
ليلة 10/25  في  االعتصام  بدا  ولكن عندما 
هللا  اشكر  ممتنة.  واصبحت  موقفي  تغير 
الهمة  انني عشت الرى هذه االجواء وهذه 
الموجودة عند المحتجين، وهذه النخوة وهذا 
يومي  بشكل  اتواجد  انا  واالن  االصرار. 
مثل  دائم  بشكل  ليس  التحرير  ساحة  في 
الزميالت  مع  واحاول  المعتصمين،  بقية 
دعم  من  نستطيع  ما  نقدم  أن  والصديقات 
المستلزمات  توفير  خالل  من  للمتظاهرين 
الضرورية وبجهود ومساعدة الناس الخيرة 

الذين يتبرعون من قوتهم اليومي.
المطالب  عن  اتحدث  لن  عمار:  ياسر 
الحديث  في  الشباب  سبقني  فقد  السياسية، 
التي  الصحة  وزارة  عن  ساتحدث  عنها. 
اعمل فيها، وتحديدا في المجال الذي اعمل 
يعاني  الذي  المرضية  التحليالت  وهو  فيه 
من نقص كبير في االجهزة الطبية الحديثة. 
غادرتها  جدا،  قديمة  اجهزة  على  نعتمد 
القرن  تسعينات  منذ  العالم  في  المستشفيات 
الماضي، معظمنا يعمل في مختبرات اهلية 
في  كبيرا  فرقا  الحظت  وقد  ثاني.  كعمل 
في  عنها  االهلية  المختبرات  في  االجهزة 
مشكالت  هناك  ذلك  جانب  الى  الحكومية. 
نقص  منها  المستشفيات،  واقع  في  اخرى 
الخدمة  في  وضعف  الكوادر  في  كبير 
المستشفى  يراجع  الذي  فالمريض  الطبية؛ 
يضطر  ما  مرضية  نتيجة  على  يحصل  ال 
المستشفيات  الى  التوجه  الى  الكثيرين 

الذي  االسباب  احد  الواقع  هذا  كان  االهلية. 
الواقع  للتظاهر “تردي  الخروج  الى  دفعني 
العاملون  جيدا  يعيها  كبيرة  مشكلة  الصحي 
المستشري  فالفساد  الصحي،  المجال  في 
تجعلنا  الخدمات  وسوء  المؤسسات  هذه  في 
غير قادرين على تقديم ما يحتاجه المريض 

بصورة صحيحة”.
المكان  هذا  وبين  بيني  اصبح  سارة: 
ما  مصدره  قوي،  ارتباط  التحرير(  )ساحة 
رأيته ولمسته من تعاون والفة وتكاتف بين 
وال  بعضا،  بعضهم  يعرف  ال  اشخاص، 
تربط بينهم اي صلة اجتماعية. مستحيل اكو 
شخص يجي اول مرة ويشوف كمية التعاون 
اي  بينهم  تربط  ال  غربة  وهم  الناس،  بين 
صلة اجتماعية، ومع ذلك متكاتفين، واحدهم 
عليه.  ويحافظ  ويحميه  الخير  للثاني  يدور 
عندما ترى كل هذه الصور فانك وبشكل ال 
ارادي، تدمن التواجد في هذا المكان، وبشكل 
ال ارادي نحاول ان نقدم اي شيء، ولو كلمة 
هذه  كانت  االخرين.  معنويات  فيها  ترفع 
المستوى  هذا  فيها  ينبثق  التي  االولى  المرة 
العراقي،  الشعب  عند  الوعي  من  العالي 
والطائفية،  االثنية  اختالفاتهم  ويتجاوزون 
بجانبه  يقف  الذي  دين  اي  من  يهمهم  وال 
ويسعى للمحافظة عليه. الغيرة الوطنية التي 
تتشكل عند زيارة هذا المكان، والتي تجعل 
هذا  الى  شخص  يحضر  ان  المستحيل  من 

المكان، دون ان يبقى ويلتصق به.
في  طالب  مدني  ناشط  التميمي،  محمد 
المدرسة  ترك  االدبي.  السادس  الصف 
وهو   2017 عام  منذ  بالمتظاهرين  ليلتحق 

يشارك في التظاهرات:
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تعليم،  أو  صحة  ليست  قضيتنا  اليوم  ـ 
جميعا.  المسائل  هذه  من  اكبر  قضيتنا 
ضمن  من  وطني  ارى  ان  اريد  اليوم 
اريد  اليوم  والمتقدمة،  المحترمة  البلدان 
الدول  استورد،  ان  ال  انتاجي،  اصدر  ان 
االخرى والخليجية منها على وجه التحديد، 
التي  فالمقدرات  العراق،  من  افضل  ليست 
لكن  عديدة،  بلدان  مقدرات  تساوي  نملكها 
بلدي منهوب من قبل ثلة عميلة، ال تحترم 
المواطن وال تحترم المرأة، وحرية التعبير 
فيه مهددة، وحرية المرأة مسلوبة. انتفضنا 
فالحقوق  حقوقنا؛  انتزاع  اجل  من  جميعا 
الذي  الجيل  هذا  الظالمين.  من  تنتزع 
وبخسوا  المسميات  من  الكثير  عليه  اطلقوا 
النهم  البوبجي(  )جيل  منه  وسخروا  قدره 
عروشهم.  هز  البوبجي  جيل  منه.  خائفون 
االنتفاضة  بهذه  فخور  انا  عراقي  كشاب 
الذي  البوبجي”  “جيل  جيلنا  قادها  التي 
التحرير،  ساحة  في  اليوم  انا  منه.  سخروا 
وسابقى فيها حتى لو انسحب الجميع، حتى 
الساعة التي آخذ فيها حقي. لن اتراجع ولن 
نخاف  نعد  ولم  الخوف،  انتهى  لقد  اتنازل 
الذي  اما  والترهيب.  والموت  الخطف  من 
لو  فيما  فوضى  على  مقبل  البلد  بان  يدعي 
هناك  ان  اعتقد  ال  فانا  الحكومة،  استقالت 
فيها  التي نعيش  الفوضى  اكبر من  فوضى 
منذ 16 عاما. ال توجد مؤسسات حكومية، 
وفاقدة  المواطن  تحترم  ال  عميلة،  حكومة 
توقف  ان  الدول  من  أتمنى  لشرعيتها. 
فقدت  كونها  الحكومة،  هذه  مع  التعامل 
شرعيتها، فالشعب هو مصدر السلطة، وقد 
الحكومة.  هذه  عن  الشرعية  الشعب  اسقط 

يرفعها  من  ونحن  لهم،  منحناها  من  نحن 
عنهم.

ليست  حياتي  ان  شعرت  خلف:  رؤى 
التظاهرات،  في  المشاركين  حياة  من  اغلى 
بها  اطمح  التي  الحياة  هي  هذه  تكن  لم  كما 
او التي تمنيتها، ال لنفسي وال ألوالدي، وال 
تليق  حياة  تكن  ولم  القادمة،  لالجيال  حتى 
في  المشاركة  استأنفت  العراقي.  بالشعب 
نفسي  ووجدت   ،10/25 اليوم  تظاهرات 
لكونها  ليس  الثورة،  بهذه  كثيراً  متعلقة  
مجرد ثورة، بل النها منحتني شعوراً بانني 
االحتجاجي  الفضاء  هذا  منحتني  محمية، 
ممثاًل بساحة التحرير، وداخل هذه الصبات 
وانا  اشعر  الحماية،  منحتني  الكونكريتية، 
وبمجرد  جداً.  آمنة  بانني  الناس  هؤالء  بين 
تفصل  التي  الكونكريتية  الصبات  اغادر  ان 
منطقة االحتجاج وساحة التحرير امتداداً الى 
والخوف،  بالقلق  اشعر  النصر،  ساحة  الى 
ومحاولة  بي،  اآلخرين  تربص  من  الخوف 
واشعر  ارى  هنا  انا  اعتقالي.  أو  اختطافي 
باالمان وارى العراق الذي احلم به، عراقا 
مليء بالتضامن والتكافل والتآخي والحرص 
على الممتلكات العامة. اشعر ان هذا الفضاء 
القادمة  حياتنا  عليه  تتوقف  الذي  االمل  هو 
وال  أملي...  هي  االنتفاضة  هذه  ومستقبلنا.. 

اعرف ماذا سيحدث بعدها.
دفعتني  عديدة  عوامل  جبار:  إيناس 
للمشاركة في االحتجاج والمطالبة بالتغيير. 
الوضع  الدراسة،  بعمر  لطفلين  اماً  كوني 
فمناهج  مأساوي؛  العراق  في  التعليمي 
والكوادر  التدريس  واسلوب  التدريس 
وعياً  االطفال  لدى  تخلق  كلها  التدريسية 
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كثيراً،  منها  اعاني  مشكلة  وهي  مشوهاً. 
لكنت  مجتمع  ضمن  اعيش  انني  ولوال 
بالمدارس.  االلتحاق  من  ولدي  حرمت 
اتحدث بشكل خاص عن المدارس االبتدائية 
التي تمثل اهم مرحلة في حياة الطفل، من 
ومفاهيمه  وعيه  تشكيل  في  دورها  خالل 
العوامل  من  واالنتماء.  الوطن  حول 
التي تؤلمني واعاني منها  االخرى المهمة 
بشكل شخصي الواقع الصحي في العراق.. 
في  ارافقها  بالسرطان.  مصابة  والدتي 
مستشفى الطب الذري، يؤلمني ما اراه من 
واقع مزر هناك؛ حيث المرضى يفترشون 
في  العالجية.  جرعتهم  لتعاطي  االرض 
عن  كشف  جهاز  هناك  يكن  لم  البداية 
السرطان، إال قبل فترة قليلة، وال يستطيع 
الفحص  ثمن  يملك  ال  الذي  المعدم  الفقير 
ان يعرف نسبة انتشار المرض في جسده. 
هذه العوامل وتراكمها ادت الى االنفجار. 
في  وظيفتي  ترك  إلى  اضطررت  لقد 
خالل  ومن  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة 
اجازة لمدة خمس سنوات اطلقتها الحكومة 
ولمعالجة  التقشف،  اجراءات  من  كجزء 
منها  تعاني  التي  المقنعة  البطالة  مشكلة 
في  للعمل  وتوجهت  الحكومية..  الدوائر 
المحلية،  المدني  المجتمع  منظمات  احدى 
الذي  االنساني،  بالمجال  العمل  وباشرت 
وجدت  حيث   2003 منذ  به  العمل  بدأت 
في  وليس  المجال  هذا  في  هنا  مكاني  ان 
مؤسسات الدولة التي ال تحترم الكفاءة وال 
الطاقات، وال تستطيع ان توفر ما  تراعي 
تركت  ولذلك  االبداع،  الموظف من  يمكن 
المجتمع  في  للعمل  واتجهت  وظيفتي 

اخرى  قضية  ذلك  الى  يضاف  المدني. 
االحتجاج  ساحات  ان  وهي  مهمة  اجدها 
يجب ان ال تقتصر على الذكور، يجب ان 
تكون المرأة شريكة اساسية ولها دور في 
السلوك االحتجاجي في العراق، وان تكون 
اداة للتغيير. كان هذا دافعاً آخر لمشاركتي 
النساء  عدد  كان  وقد   ،10/25 يوم  في 
االولى،  االيام  محدودا، ربما عشرات في 
بادئ  بالخوف  شعرت  انني  اخفيكم  وال 
االمر، ولكني عندما ارى حجم التضحيات 
غير  نفسي  اجد  المحتجون  يقدمها  التي 
ما  امام  يذكر  شيء  تقديم  على  قادرة 
في  مشاركة  كامرأة  المتظاهرون.  يقدمه 
الى  اشير  ان  كثيراً  يهمني  التظاهرات 
الشباب  هؤالء  مثل  حياتي  في  ار  لم  انني 
واحترامهم  واخالصهم  وتفانيهم  باخالقهم 
التظاهرات  هذه  عكسته  ما  اهم  للنساء. 
هو  العراقي  الشعب  ان  اظهرت  انها  هو 
برغم  ومتحاب  ومتالحم  متكاتف  شعب 
والمذهبية.  والعرقية  الثقافية  اختالفاتهم 
وانصهرت،  ذابت  االختالفات  هذه  كل 
من  واحد  مستوى  على  جميعاً  واصبحنا 
الوعي وهو مستوى مرتفع تدمع له العين. 
من  الوعي  من  المستوى  بهذا  وشعب 
مأساوياً..  واقعه  يكون  ان  جداً  المؤسف 
وسنبقى مرابطين في ساحة التحرير، حتى 
كاملة. وكل من سيراهن على  نيل حقوقنا 
الوقت فهو على خطأ، فمنذ اكثر من شهر 
واالندفاع  ذاته  بالحماس  مستمرون  ونحن 

ذاته. لم تقل اعدادنا ولم ينسحب أحد منّا.
التجربة  هذه  لي  اضافت  جمال:  محمد 
البيت )نائم(، لكن بعد ان  الكثير.. ُكنت في 
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من  ابدوه  وما  المتظاهرين  اخوتي  رأيت 
قوة )بطولة(، وتعاطف وتكاتف تغيرت في 

داخلي اشياء كثيرة.
السقاط  الشباب  نحن  تظاهرنا  أمير: 
النظام  عن  كثيراً  يختلف  ال  الذي  النظام 
المباد )نظام صدام(.. الذين استلموا الحكم لم 
يعملوا على تنفيذ اي مشروع، ولم نلمس اي 
تغيير في حكمهم. ورغم مواجهتنا لتحديات 
اعلم  وال  القتلى،  من  الكثير  وسقوط  كبيرة 
الي سبب او ذنب نقتل، هل الننا عراقيون؟ 
وهويتنا  فقط،  العراقية  الجنسية  نحمل  نحن 

العراقية اسم فقط، الن البلد تابع اليران.

مالذي تحقق في هذه التظاهرات؟

قانون  بتغيير  التظاهرات  ستنتهي   -
وتعديل  الدستور،  وتعديل  االنتخابات، 
الميليشيات،  قانون االحزاب والغاء فوضى 
وستكون هناك تعددية حزبية حقيقية، تحمي 

حقوق المواطن وتعيد للعراق هيبته.
- لدينا اليوم وعي سياسي ولدينا جيل ال 
الموت، واثق من  الموت ويحب  يخاف من 
انه لو مات، فهناك من سيكمل المسيرة من 
خلفه، لن يكون هناك تراجع، وسنستمر، لن 
اي  من  اهم  الوطن  الن  اعمالنا،  الى  نعود 
شيء...  اي  من  واقدس  أهم  العراق  عمل، 
لدينا العزيمة واالصرار )ان شاء هللا يا اما 

نحن يا اما من في الخضراء(.
متماسكا  شعبا  الثورة  هذه  افرزت   -
صبرنا  على  فيه  يراهنون  الذي  الوقت  في 
يتجاوز  وتكاتف  تالحم  هناك  ومللنا، 
فبيننا  والدينية،  الطائفية  االختالفات 

المسيحي والسني والكردي والشيعي، وأهم 
على  القضاء  هو  تظاهراتنا  في  حققناه  ما 
الحكومة  سيغضب  ما  اكثر  وهذا  الطائفية، 
والطبقة السياسية التي استطاعت ان تقبض 
على  اعتمادها  خالل  من  الحكم  زمام  على 
انتهت اآلن  المجتمع وانقسامه، وقد  تطييف 
بان  بعد  تفهم  لم  السياسية  الطبقة  الطائفية. 
منحا،  أو  أو رواتب  ليست وظائف  مطالبنا 
المحافظات.  ومجالس  البرلمان  حل  انما 
وشخص واحد هو الرئيس يحكم البلد، هناك 
وهذه  بالبلد.  يتحكمون  اليوم،  شخص  الف 
على  وسنقضي  عليها،  سنقضي  المافيات 
الميليشيات، ولن يخيفنا سالحهم “احنا الزلم 

عيب علينا بعد نرجع للبيت”.
ولم  التظاهرات  انتهت  وان  حتى   -
من  تمكنا  فاننا  الحكومة،  تغيير  من  نتمكن 
العراقي  الشعب  ان  اجمع  للعالم  نثبت  ان 
يقلق  ليس جبانا أو خانعا، وانه استطاع ان 
ان  اتوقع  شهر.  مدى  على  السياسية  الطبقة 
اضرابا  وان  وتيرتها  ستتصاعد  احتجاجاتنا 
اليه،  نسعى  ما  وهذا  يحدث  ان  بد  ال  عاما 
اضراب  على  يتوقف  الثورة  نجاح  الن 
مما  الدولة،  مؤسسات  فيه  تتوقف  عام، 
لمطالبنا.  االستجابة  على  الحكومة  يجبر 
عن  فضال  االضراب  هذا  في  ويشارك 
أملنا  االمن.  قوات  والمؤسسات،  النقابات 
ووسيلتنا الفعالة النجاح الثورة هو االنقالب 
جديدا  فسنضمن  ذلك  تحقق  اذا  العسكري، 
البالد  حكم  وسيتولى  لحقوقنا،  ضامنا 
الشعب  من  شرعيته  يكتسب  واحد  شخص 
ينتزع  ان  الشعب  وبامكان  اختاره،  الذي 
هذه الشرعية متى ما عجز الحاكم عن اداء 
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حينذاك  سنكون  المطلوب.  بالشكل  وظيفته 
ال  واحد  شخص  مع  التعامل  على  قادرين 
ومن  اجنداتهم،  معروفة  غير  الف شخص، 

يقف وراءهم، ومن يدعمهم.
وهو  االنتفاضة  هذه  قمعت  وان  حتى   -
خلق  في  نجحنا  فاننا  االسوأ.  السيناريو 
في  غير  الذي  الوطني  الوعي  من  مستوى 
شخصية الفرد العراقي، وهذا الوعي لم يكن 
المواطنين  بين  نجد  ان  النادر  من  موجودا. 
الدستور،  في  حقوقه  يعرف  من  البسطاء 
بالتظاهرات،  المشاركين  فجميع  اآلن  اما 
التعليمية،  مستوياتهم  عن  النظر  بصرف 
الكبير  ادراكهم  عن  تعبر  الفتات  يحملون 
وهذا  دستورهم،  عليه  نص  وما  بحقوقهم، 
باعتقادي تحول كبير في مستوى الوعي عند 
الفرد العراقي، وهو تحول مهم جدا سيهيئ 

لكن حلمي  المستقبل.  في  النتفاضات جديدة 
وآمالي معلقة على نجاح هذه االنتفاضة في 
السياسي،  النظام  وتغيير  الحكومة،  اسقاط 
مجموعة  ليس  الحكومة  وبين  بيننا  ما  الن 
سقطوا  الذين  دم  دم،  بيننا  المطالب،  من 

بحقوقهم. للمطالبة 
- لديَّ قناعة ان التظاهرات وكما اثبتتها 
الى  عام،  بعد  عاما  تتزايد  العالم،  تجارب 
ان تؤدي الى التغيير المطلوب. ومثال على 
القرن  مطلع  في  االوربية  الثورات  ذلك 
التاسع  القرن  في  بداياتها  كانت  العشرين.. 
احدثت  ان  الى  بالتزايد  واستمرت  عشر، 
تشرين  تظاهرات  ان  واتصور  التغيير. 
الذي  االخير(  )االنفجار  تمثل  العراق  في 
سيتمكن من تغيير كل شيء، وسيخلق دولة 

المواطن.


