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يوم  الجديدة(  )الثقافة  مجلة  أقامت 
الثاني/  تشرين   /27 المصادف  االربعاء 
2019 جلسة حوارية في الخيمة )العراقية(، 
التحرير،  ساحة  في  االعتصام   خيم  احدى 
حملة  من  الشباب  من  عددا  فيها  استضافت 
بين  دوما  المتواجدين  االكاديمية،  الشهادات 
وقد  االنتفاضة.  عن  للحديث  المنتفضين، 
وجهت للمساهمين في الجلسة اسئلة محددة، 

طلب منهم االجابة عنها:
 في البداية ما هو توصيفك لما حصل في 
٢٥ تشرين الثاني؟ ما هي طبيعته؟ وما هي 
قواه الدافعة وآلياته المحركة؟ ومن ثم وضح 
المطلوب  الشعارات  ابرز  برأيك  ماهي  لنا 
رفعها في هذه المرحلة؟ وما برأيك االهداف 
وكيفية  تحقيقها  الجماهير  من  المطلوب 

تحقيقها؟
)الثقافة  مجلة  تحرير  هيئة  تشكر  وإذ 
هذه  في  المساهم  الشباب  جميع  الجديدة( 
المشاركة  عناء  تجشمهم  وتقدر  الجلسة، 
المخلص  وتفاعلهم  قيمة،  افكارا  وتقديمهم 
فيها،  طرحت  التي  والمواقف  اآلراء  مع 
انه وبسبب من طبيعة الموضوع ولكبر  اال 
حجم المادة وسعتها فإن هيئة التحرير تعتذر 
العامة  أو  المكررة  المداخالت  نشر  عن 
والتي لم تتطرق لصلب الموضوع، او تلك 
موضوع  صلب  تتناول  لم  التي  المداخالت 

الطاولة.

ديار  الشاب  المتحدثين  اول  كان 
23 سنة، طالب ماجستير علوم  الزهيري، 

حاسبات. وقد بدا حديثه قائال:  
من وجهة نظري، ارى ان أنسب وصف 
ان  هو  الثاني  تشرين   25 في  حصل  لما 
هذِه  نعم،  جديد.  لعراق  أمل  ثورة  نسميها 

للشعب  فيها  كان  التي  االولى  المرة  هي 
هذِه  يخرج  لم  فهو  للوضع،  حقيقية  رؤية 
او  والوظائف،  بالخدمات  للمطالبة  المرة 
اصبحت  المطالب  هذه  ألن  الكريم،  العيش 
بنظرهم تحصيل حاصل للدولة الحقيقية. لقد 
خاٍل  جديد  بوطن  للمطالبة  جميعاً،  خرجوا 
قلع”  اقول “شلع  ان  اود  الفاسدين. وال  من 
يرغب  الذين  أولئك  عن  قائلها  ابعد  ال  لكي 
الشعب في إقصائهم. نعم، هذِه المرة الشعب 
في  السياسي  الحكم  من  الجميع  ازاحة  يريد 
العراق، من اصغر )ذيل( الى اكبره. وهذا 
التحرير وغيرها.  الناس في ساحة  ما جمع 
اتفق الجميع على ان الشعب هو الكتلة االكبر 

وهو من يجب ان يكون صاحب القرار. 
ومن جهتي اعتقد ان الشعار االول الذي 
يمثل ما اسميته ثورة أمل هو: “نرد” الوطن 
للوطن. الكثير من المتظاهرين يؤمن ويردد 
على  دل  ان  وهو  الشعار،  بهذا  ويهتف 
السنين  طول  العراق  بأن  يدل  فأنه  شيء 
الماضة لم يكن للعراقيين بقدر ما كان لعبة 
وغيرها.  ايران،  امريكا،  اخرى،  دول  بيد 
ويدرك  يعرف  صار  الصغير  الطفل  حتى 
عراق  هو  ما  بقدر  عراقه  ليس  العراق  ان 
ترامب وخامنئي وقاسم سليماني. أما الشعار 
الثاني فهو برأيي صوت المرأة ثورة. نعم، 
ان  هو  ناجحة  المظاهرات  هذِه  يجعل  ما 
كما  معين.  جنس  على  يقتصر  ال  الحضور 
كان العراق سابقاً دولة فيها الرجل والمرأة 
اخرى،  مرة  يعود  الحريات،  في  متساويان 
التحرير.  ساحة  داخل  مصغر  بشكل  لكن 
انجاح  في  فعال  بدور  النساء  تشارك  حيث 
هذِه الثورة  واخيرا اعتقد ان اخر الشعارات 

هو الهتاف: باسم الدين باكونا الحرامية.
لم  العراقيين  ان  االمر،  في  الجميل 
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“اخوان  مثل  الهتافات  تلك  يرددون  يعودوا 
سنه وشيعه هذا الوطن منبيعة” بالقدر الذي 
ان  على  يدل  وهذا  سابقاً.  يرددونه  كانوا 
لم  التحرير،  ساحة  في  خاصة  العراقيين، 
يعودوا يشعروا بأن هناك ما يهدد عالقاتهم 
اتفقوا  تجاهه.  هتافاً  ليرددوا  كالطائفة 
يجب  من  هم  الدين  باسم  السراق  ان  جميعاً 
القضاء  الواجب  من  وصار  يحاسبوا،  ان 

عليهم.
تقى  االنسة  الى  الحديث  انتقل  ذلك  وبعد 
محمد، 24 سنة، خريجة قانون وتعمل حاليا 

لدى منظمة انسانية غير حكومية:
هي  تشرين  في  حصل  ما  ان  اعتقد 
المتمثلة  االجتماعية  التابوهات  لكسر  ثورة 
بالعنصرية والطبقية االجتماعية. لقد شاهدنا 
وهو  المنصور  ابن  ينقذ  الصدر  مدنية  ابن 
ال يعرف عنه شيئا إال انه عراقي. في نفس 
األدوار  بكسر  الثورة  هذه  قامت  الوقت 
لقد  بالمرأة.  المنوطة  النمطية  االجتماعية 
وتزين  الغداء  وتقدم  تسعف  المرأة  شاهدنا 
الشارع  وتنظف  الحيطان،  على  وترسم 
وتردد االبيات الشعرية واألهازيج، وتخرج 
بمسيرات للتحرير وتندد بالحكومة، وتطالب 
النساء  الناصرية شكلت  في  النظام.  بإسقاط 
التظاهر  سلمية  على  للحفاظ  بشريا  درعا 

وحماية اوالدهن وابنائهن. 
التي  العوامل  ابرز  ان  اعتقد  جهتي  من 
باإلهمال  يتمثل  الثورة  الى  الشباب  دفعت 
المتعمد لهذه الفئة، اقصد الشباب، من حيث 
العمل  فرص  واتاحة  والتعليم  القدرات  بناء 
العوامل  هذه  جميع  االجتماعية.  والعدالة 
والظروف شكلت مطلبا اكبر من كل شيء، 
وطن  هو  الرئيسي  المطلب  اصبح  وبالتالي 
الحياة  لهم  ويوفر  ابناءه  ويحترم  يحمي 

وهم  الشباب  من  االف  خرج  لقد  الكريمة. 
بوطن  وانما  شخصية،  بأهداف  يطالبون  ال 
للخروج  دفعني  ما  شخصيا  للجميع،  كريم 
لدي دورا  بان  التظاهر هو شعور  لساحات 
وهو  اليه  انتمي  ما  هناك  وان  هنا،  اقدمه 
عن  اما  التحرير.  ساحة  المصغر  وطننا 
وعي  انه  فأرى  للثورة  المحركة  اآلليات 
شباب بحقوقهم والشعور باالنتماء والوطنية 
األجيال  لهذه  اعاد  من  هي  الثورة  فهذه 

المشاعر التي فقدتها منذ زمن طويل.
البقاء  ضرورة  هو  الشعارات  ابرز  إن 
كافة  تنفيذ  لحين  الثورة،  في  واالستمرار 
السلمية  على  والحفاظ  الشرعية  المطالب 
الحكومة  استقالة  بعد  شعبنا.  ابناء  وارواح 
سلسلة  مع  عادل  انتخابات  بقانون  سنطالب 
الثالثة  للرئاسات  االمتيازات  تلغي  قوانين 
واجراء  البرلمان  حل  ثم  والمسؤولين، 

انتخابات مبكرة.
الثورة  اهداف  اهدافنا،  ستتحقق  واخيرا 

بالعفوية التي نشأت منها الثورة.

وبعد ان انتهت االنسة تقى من حديثها، 
وهو  عباس،  ناهض  هللا  عبد  االستاذ  بدأ 
 ،28 عمره  سياسية،  علوم  دكتوراه  طالب 

بتقديم مداخلته حول الموضوع قائال:
تشرين  في  حدث  ما  وصف  يمكن 
هو  بسيط،  لسبب  ثورة،  أنه  على  االول 
المتظاهرون،  رفعها  التي  الشعارات  أن 
تفسر  عنها،  أعلنوا  التي  األهداف  وايضا 
ثوريتها. ألن الثورة هدفها التغيير الجذري، 
بشعار  التغيير  هذا  ويتلخص  الجزئي،  ال 
لكل  التام  الرحيل  وبالتالي  وطن”،  “نريد 
يُكتب  لم  لو  حتى  الفاسدة.  السياسية  الطبقة 
هذا  ضمن  تقع  ستظل  النجاح،  الحدث  لهذا 
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كل  تنجح  ان  بالضرورة  فليس  الوصف، 
الثورات. ألن األسباب التي خرج من أجلها 
المتظاهرون ستبقى موجودة وهذا هو األهم. 
في  أخرى  مرة  الخروج  عملية  فإن  بالتالي 
مستبعدة،  غير  الثورة  واستكمال  المستقبل، 

وربما بشكل أكثر جماهيريًة، وتنظيما.
الحدث  لهذا  المحركة  الدوافع  طبيعة  إن 
السياسية،  الجنبة  بين:  تتوزع  متعددة، 
االجتماعية،  والجنبة  االقتصادية،  والجنبة 
يُشعر  السياسية،  الناحية  فمن  والثقافية. 
يمثل  يعد  لم  يحكمه  من  بأن  الشعب  غالبية 
الحاكمة  الطبقة  وأن  السياسية،  تطلعاته 
مفصولة عن واقعها، وبعيدة عن الجماهير، 
يُريده  ما  تعي  العاجي، ال  تعيش في برجها 
يعاني  االقتصادية:  الناحية  من  أما  الشعب. 
البلد من بطالة كبيرة تكاد تتخطى الـ 20%، 
سوق  فإن  اإلحصائيات،  بعض  وحسب 
 450 بحدود  سنويا،  يدخله  العراقي  العمل 
ألف شاب، لم تعد لدى الحكومات المتعاقبة 
القطاع  ضمن  هؤالء  استيعاب  على  القدرة 
وبالمقابل  متخم،  باألساس  ألنه  العام، 
حل  يستطيع  الذي  الخاص  القطاع  نفتقد 
من  العديد  تحرك  بالتالي  المشكلة،  هذه 
الجانب.  هذا  في  األمل  فقدان  بدافع  الشباب 
الفئة  وهم  الشباب  جيل  يرى  اجتماعيا، 
العراقي،  المجتمع  منها  يتألف  التي  األكبر 
والسياسي،  والديني،  الثقافي،  الموروث  أن 
وأهدافه،  تطلعاته،  يمثل  ال  واالجتماعي، 
واالنفتاح،  الحرية،  إلى  ترنو  التي  وآماله، 
ومن  أشكاله،  بشتى  التزمت  عن  واالبتعاد 
بين  االلتقاء  أواصر  تعزيز  على  العمل  ثم 
مع  تضاد  على  هي  هذه  وأفكاره  الجنسين. 
حجم  جعل  ما  للمجتمع،  المحافظة  األفكار 
وجيل  الشباب،  جيل  بين  واسعًة،  الهوة 

طبيعة  على  انعكس  بدوره  وهذا  الشيوخ، 
يعد  أيضا  الذي  العراقي،  السياسي  النظام 
فيها  يرى  ال  التي  التقليدية  لألفكار  خاضعا 

الشباب تمثيال لتطلعاته.
فهي  المرحلة،  شعارات  بخصوص  أما 
التغيير  ضرورة  حول  تتوحد  أن  يفترض 
الشامل لنظام المحاصصة “إسقاط النظام”، 
التدخالت  إنهاء  بضرورة  المناداة  وكذلك 
الخارجية “ال شرقية وال غربية.. حرة تظل 
الواجب  األهداف  فإن  وبالتالي  بالدي”. 
كاآلتي:  تكون  نظري  وجهة  من  تحقيقها 
مؤقتة،  حكومة  تشكيل  الحكومة،  استقالة 
لمدة ستة أشهر، مهمتها إعداد قانون انتخابي 
وكذلك  الفردي،  األساس  على  يقوم  جديد 
مستقلة  لالنتخابات،  جديدة  مفوضية  تشكيل 
النتخابات  تدعو  ثم  ومن  شكلياً،  ال  فعليا 
الذي  نفسه،  البرلمان  يحل  أن  بعد  جديدة، 

تكون مهمته تشريع القوانين آنفة الذكر. 
تعديل  المنتخبة،  الجديدة  الحكومة  مهمة 
العراقي،  االقتصاد  وإصالح  الدستور، 

الفاسدين. ومحاكمة 

الرسيتماوي،  حسن  صالح  الشيخ  أما 
منطقة  ببغداد/  الصادقين  جامع  إمام  وهو 
حديث  بدا  فقد  سنة،   36 وعمره  البنوك، 

قائال: 
َتِهنُوا َواَل  بسم هللا الرحمن الرحيم، )َواَل 
ْؤِمِنيَن(،  مُّ ُكنتُم  إِن  اأْلَْعلَْوَن  َوأَنتُُم  َتْحَزنُوا 

صدق هللا العظيم. السالم عليكم:
ارى ان ما حصل في 25 تشرين االول 
انتفاضة  هو  االيام،  هذه  الى  مستمر  وهو 
من  هذا  وكل  ومظلم.  فاسد  لواقع  تغييرية 
سواء  الحاكمة  والتيارات  األحزاب  نتاج 
غير  أو  باإلسالم  المدعية  االسالمية  كانت 
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االسالمية. سواء الشيعية المدعية بالتشيع أو 
السنية حيث افسدوا في البالد وقتلوا العباد. 
وان شاء هللا تعالى سنرى أن المعادلة ستنقلب 
على الفاسدين بعد التخلص من الخوف الذي 
أبناء الشعب العراقي  سكن في قلوب اغلب 
الحبيب وخرجوا بهذه االنتفاضة الشعبية في 
عموم العراق. وقد كان المرجع الديني آية هللا 
تشكيل  بعد  اشار  قد  اليعقوبي،  الشيخ محمد 
ما  الى  المهدي  عبد  الحالية حكومة  حكومة 
الحكومة  من  يأمل  كان  الشعب  ان  معناه 
له  توفر  وطنية  حكومة  تكون  أن  الجديدة 
المزدهر،  واالقتصاد  والخدمات  األمن 
وفيهم  أعضائها  هويات  اعلنت  ان  بعد  لكن 
متهمون بالفساد او التزوير وحتى باإلرهاب 
للشعب  يمكن  فكيف  األمل.  هذا  الشعب  فقَد 
غيظ  بدأ  لقد  اهدافه.  تحقيق  منها  يتوقع  ان 
بل غضب شعبي منذ تلك االيام ألنهم يرون 
بدماء  تحققت  التي  العظيمة  االنجازات  ان 
الريح،  مهب  في  قد صارت  البررة،  ابنائه 
هكذا  مثل  في  هدراً  ستذهب  تضحياته  وان 

لئيمة.  صفقات 
العراقية  الوطنية  الهوية  استعادة  ان 
والفاسدون  الطائفيون  سلبها  التي  الجامعة 
ثمرات  اغلى  باعتقادي  تمثل  والعمالء 
االنجازات  واكبر  العراق،  حرية  انتفاضة 
في  الغيور  الواعي  الشباب  حققها  التي 
انتفاضة ساحة التحرير وباقي سوح العراق. 
البركان  في  لقد فجر الشباب الشجعان هذا 
نفوس ابناء الشعب كافة، وأيقظوا هذه الطاقة 
الشعب تحت  فئات  العارمة، ووحدوا جميع 
المستقل،  الحر،  الوطن  وهو  واحد،  شعار 
والسيد الذي يحفظ كرامة أبنائه، ويحقق لهم 
السعادة واالزدهار في حاضرهم ومستقبلهم. 
والكتل  األحزاب  تستحي  ان  االوان  آن  لقد 

الذي  الشعب  هذا  الى  وتعتذر  المتسلطة 
وأجناسه،  ونقاباته  شرائحه  بجميع  خرج 
في  الذريع  وفشلهم  الفاسد  منهجهم  رافضاً 
إدارة البالد، وليفسحوا المجال لجيل وطني 
كفوء مخلص ان يأخذ دوره في قيادة البالد. 
ففي النهاية هذه االنتفاضة أولى من صناديق 
إرادة  عن  التعبير  في  المزّورة  االقتراع 
صّدقنا  ولو  يمثله،  لمن  واختياره  الشعب 
االقتراع،  صناديق  عبر  جاءت  السلطة  ان 
منها،  المشروعية  تسلب  االنتفاضة  فهذه 
إرادته  وان  السلطات،  مصدر  الشعب  ألن 
مشروطة في البداية وعلى طول المدة وإذا 
عن  الشرعية  سقطت  وقت،  أي  في  سلبها 

الحاكم.
بها  يتوحد  أن  بد  ال  التي  الشعارات  ان   
ساحات  في  للعراق،  االبطال  العراقيون 
يجب  رأيي،  بحسب  واالعتصام،  التظاهر 
كال،  كال،  للعراق،  نعم،  نعم،  تكون:  ان 
هذه  على  ان  كما  والتيارات.  لألحزاب 
ان  الى  سلميتها  على  تحافظ  ان  االنتفاضة 
يحافظ  وأن  والقتلة.  الجبابرة  حكم  يزول 
والخاصة،  العامة  الممتلكات  على  ابناؤها 
او  األمنية  القوات  على  يعتدوا  ال  وأن 

غيرهم.

من طرح  الشيخ صالح  انتهى  ان  وبعد 
المرهج،  علي  هيام  االنسة  بدأت  افكاره، 
سنة،   22 عمرها  سياسية،  علوم  خريجة 

قائلة:  حديثها 
بعدة  توصيفها  تم  تشرين،   25 احداث 
توصيفات؛ فالبعض يعتبرها ثورة والبعض 
الحقيقة  وفي  انتفاضة.  انها  يعتقد  االخر 
من  هما  واالنتفاضة  الثورة  المفهومين  فإن 
أن  خصوصا  ما،  نوعاً  المتداخلة  المفاهيم 
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سياسي،  لنظام  الرفض  عن  يعبران  كليهما 
يرتبطان  وكليهما  مجتمعي،  لوضع  أو 
لما  الدقيق  التوصيف  ان  محددة.  بقضية 
حدث  في العراق يتطلب منا اوال وقبل كل 

شيء تحديد االختالفات في المفاهيم. 
مصحوبة  تكون  ما  غالبا  االنتفاضة   
تقلبه  وال  النظام،  بنية  في  تغير  ال  بمطالب 
جذريا، بل تحاول تصحيح مساره، وتستخدم 
رأيها.  عن  للتعبير  السلمية  الوسائل  كافة 
من  الشعب  بيقظة  غالبا  االنتفاضة  وترتبط 
سباته، دون أن ترتبط بقيادة او بشخصيات 
كارزمية تتصدر المشهد على عكس الثورة. 
فتاريخ الثورات يشير الى ان الثورة عادة ما 
تكون مصحوبة بالعنف وقيادة تنظم وتوجه 
الثورة. وهدف الثورة اسقاط النظام وتبديله. 
او  لثورة  بداية  االنتفاضة  تكون  ما  وغالبا 
هي دليل على اقترابها. لذلك أجد ان المفهوم 
ان  العراق،  في  االحداث  واقع  الى  األقرب 

ما حدث في تشرين  االول هو االنتفاضة.
لالنتفاضة،  الدافعة  بالقوى  يتعلق  ما  في 
القوة  كانت  العراقي،  الفرد  طبيعة  أن  أرى 
الدافعة الرئيسية في هذا الحراك وخصوصا 
االحتجاجات  اندالع  اسباب  تذكرنا  اذا 
متعلقا  كان  الموضوع  تشرين.  بداية  في 
العليا من  الدراسات  باالعتداء على طالبات 
للمطالبة  خرجن  عندما  الشغب،  قوات  قبل 
كّن  انهن  برأيي  هذا  العمل.  في  بحقوقهن 
باعتباره  العراقي  حركت  التي  الشرارة 
االساسية  الصفة  وهي  غيرة”.  “صاحب 
يرضى  ال  الذي  العراقي  بها  يوصف  التي 
فما  االعتداء  وهذا  االهانة  هذه  بلده  لبنت 
ثم  أن تكون حاصلة على شهادة عليا.  بالك 
الموقف  احتواء  في  الحكومي  الفشل  يأتي 
االمر  القناص،  بإطالقات  الشهداء  وسقوط 

العراقي  الموقف وحرك مشاعر  أجج  الذي 
عاداته،  من  كجزء  الثأر  بفكرة  يؤمن  الذي 
فال يمكن أن يسكت على دماء الشهداء الذين 
الشباب  ليكون  الحقوق  أجل  من  سقطوا 
االنتفاضة،  لهذه  االساس  المحرك  العراقي 
تحقيق  حتى  باالستمرار  ومعاندا  مصراً 

المطالب.
الرئيسي  الشعار  ان  اخرى  جهة  من 
المرفوع اليوم والكفيل بأن يحمل في طياته 
جميع الشعارات االخرى هو )أريد وطن(. 
االنتفاضة،  بداية  منذ  مرفوع  شعار  فهو 
والعدالة  والمساواة  الحرية  يعني  والوطن 
من  وغيرها.  الفرص  وتكافؤ  االجتماعية 
ومشتتة  عشوائية  بدأت  المطالب  ناحية 
وهذا امر طبيعي باعتبارها انتفاضة عفوية 
سرعان  ولكنها  والتنظيم  التوجيه  من  خالية 
ما أخذت تحدد األولويات من خالل الوعي 
لألصوات  واستماعهم  الموجود  الشبابي 
:إقالة  المطالب هي  المستقلة والموثوق بها. 
تعديل  مؤقتة،  حكومة  تشكيل  الحكومة، 
فردي،  أساس  على  االنتخابات  قانون 
االنتخابية،  للدائرة  السكانية  الكثافة  ويعتمد 
حل البرلمان، الذهاب نحو انتخابات مبكرة، 
ممكنة  المطالب  هذه  كل  أممي.  بإشراف 
الذي  الجماهيري  الضغط  باستمرار  التحقق 
سيجبر القوى السياسية على اتخاذ خطوات 

المطالب. لتحقيق  حقيقية 

الخياط،  ابراهيم  حباري  الشاب  أما 
الفنون  وهو طالب مرحلة اخيرة في معهد 
الجميلة/ قسم القانون، عمره 19 سنة، فقد 

بدأ مداخلته قائال:  
تشرين   /25 تاريخ  في  حصل  ما  ان 
لتأثير  تراكمي  باعتقادي حاصل  فهو  االول 
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الفراشة. فاألحداث التي تسارعت كان سببها 
في  عراقية  امرأة  على  االعتداء  البدء  في 
ادى  مما  العليا.  الشهادات  حملة  مظاهرات 
الى ظهور شرارة في قلب الشريحة الشابة 
احتجاجات  ظهور  سببت  المجتمع،  من 
فيها  حصل  وما  االول.  تشرين  من  االول 
السابقة  االحتجاجات  من  واسوأ  اقبح  كان 
حيث ازهقت فيها ارواح ما ال يقل عن 160 
وعزة  العراقي  المواطن  فكرامة  عراقيا، 
نفسه، وان ال تتم معاملتهم على انهم مجرد 
بشر،  انهم  على  معاملتهم  من  بداًل  ارقام، 
حركت  التي  الدافعة  القوى  اهم  احد  يعد 

لالنتفاض.  العراقيين 
تشرين   25 احتجاجات  فإن  وبالتالي 
في  االحداث  كل  تراكم  بسبب  كانت  الثاني 
واضحة  الشعب  مطالب  فكانت  الفترة.  تلك 
ومعلنة ومكتوبة في كل مكان، ولخصت في 
اخذ  و”نازل  وطن”  “اريد  اثنين:  شعارين 

حقي”.
فهي  االنتفاضة،  هذه  ألهداف  بالنسبة 
االغلبية  لكن  المنتفضين.  عند  متنوعة 
السياسي،  النظام  تبديل  مع  هي  الواضحة 
ومع تعديل قانون االنتخابات، خصوصا آلية 
المقاعد بطريقة سانت ليغو المعدلة،  توزيع 
التي تناسب القوى المتنفذة، فحسب. وايضاً 
منصب  في  عمل  سياسي  باي  القبول  عدم 
سنة  من  للمدة  تشريعي  او  تنفيذي  مسؤول 
2006 الى غاية 2019، واخيرا سن قوانين 

في مصلحة الشعب العراقي.

احمد  الدكتور  المتداخلين  اخر  وكان 
 36 عمره  باطنية،  بورد  زغير،  صاحب 

سنة: وقد بدا حديثه قائال: 
الحالي  الحراك  ان  احد  على  يخفى  ال 

وطقوسه  اشكاله  وتعدد  الكبير،  بزخمه 
الجديدة وغير المعهودة قد خرج من تسمية 
على  اطالقها  عهدنا  التي  التظاهرات 
االحتجاجات السابقة والتي بدأت تتوالى منذ 
بدأت  حيث  هذا؛  يومنا  وحتى   2009 عام 
واستأنفت  الثاني  تشرين  من  االول  احداث 
في 25 من نفس الشهر، حيث بدأ االعتصام 
كان  والذي  التظاهر،  ساحات  في  المفتوح 
واكثرها  اشكالها  ابرز  هو  االعتصام  اي 
ألكثر  امتدت  التي  الفترة  طول  على  تأثيرا 
الجدل  اما عن  اآلن.  يوما حتى  اربعين  من 
او  انتفاضة  كونها  توصيفها  حول  الدائر 
للحراك،  مواكب  كمتظاهر  أرى  فانا  ثورة 
منذ يومه االول، بانها انتفاضة هنا، وثورة 
هناك... فهي وعلى لسان مطلقيها ثورة على 
جسر االحرار، وعلى خطوط التماس االولى 
في عموم ساحات البالد، وهي ثورة بخلقها 
الواحدة،  الهوية  بمفهوم  ومدويا  قويا  وعيا 
المنتفض  الجمهور  بقوة  الوعي  له  يضاف 
وقدرته على المبادرة بشكل فعال ومؤثر في 
سير االحداث، وصناعة تاريخه بنفسه، بما 

يشّرف مسيرته كجيل فاعل وواعي ...
الدوافع  فان  بنظري  اخرى  جهة  من 
المحركة، متعددة وتراكمية. ال يمكن القول 
ان هذا السبب مهم دون ذاك؛ فقد تصاعدت 
الحالي،  الجيل  لدى  القاهرة  الظروف  حمى 
اذاً   ،2003 بعد  ما  رحم  من  ولد  والذي 
ومتطلباتها  الحياة  تحديات  يواجه  اآلن  هو 
عمل  لفرصة  فيه  امل  ال  مجهول،  بمستقبل 
كريمة، تمكنه وفقا لمرحلته العمرية من بدء 
مستقرة،  عائلة  كبناء  الخاص،  مشروعه 
صحية،  ظروف  ظل  في  تعليمه  اكمال  او 
انه  بكل مسمياتها ومفاصلها.  الدولة  تؤمنها 
الحاكمة  للطبقة  المبرر  غير  االثراء  يرى 
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الفاسدة، والتي لم تدخر جهدا في السطو على 
مؤسسات الدولة ومنافعها العامة والخاصة، 
ولم تترك سبيال للعيش إال وجيّرته وسلطت 
اللصوص  من  الكبيرة  مجموعتها  عليه 
اخر  جانب  من  وهو  الشهادات.  ومزوري 
يرى ذلك الضباب في هوية حكامه الذين هم 
ادنى الى التجار، منهم الى محترفي السياسة؛ 
السماسرة  من  كبيرة  مجموعة  إال  هم  ما 
وهذا  الطوائف.  وامراء  العصابات  وقادة 
بين  الوطنية  الهوية  ضياع  الى  ادى  بدوره 
قوميتي،  صار  فوطني  الفرعية  االنتماءات 
وعشيرتي،  ومذهبك  ومذهبي،  وقوميتك 
هذا  من  كان  فما  ...الخ.  واخي  عمي  وابن 
الجيل اال تلك الصرخة المدوية التي حيرت 
الجميع بفحواها، وادت بالنهاية الى أن تكبر 
الثلج جارفة، كل ما في طريقها: نريد  كرة 

وطن ...
شعارات  حول  للتساؤالت  بالنسبة  أما 
وهي  االنتفاضة،  او  الثورة  واهداف 
التساؤالت التي طرحها ذو شأن، فيمكن ان 
الالفتات  في  الشعارات  حول  االجابة  نجد 
قلعة  التركي،  المطعم  جدران  على  المعلقة 
هذه  في  برأيي  االسمى  الشعار  االحرار. 
ادامة  بد من  المرحلة هو “نريد وطن”، ال 
االخر  الجانب  يفهم  حتى  وتكراره  زخمه 
.اما  عليهم  يصعب  زال  ما  الذي  معناه 

اعادة  فأولها  التسلسل،  وبحسب  االهداف 
كل  بنورها  ساحقة  الوطنية،  الهوية  فرز 
الهوية  تشكيل  اعادة  االخرى:  االنتماءات 
والقاتل  الفاسد  يستبعد  ان  على  السياسية 
على  واالعتماد  والتيارات،  االحزاب  من 
قضية  بجانب  ووقوفه  اخالصه  اثبت  من 
للتظاهرات  ودعمه  الحقة،  العراقي  الشعب 
واالحتجاجات ومنذ يومها االول واالعتماد 
من  الغفيرة  المجاميع  مع  بالمشاركة  عليهم 
بناء  بإعادة  الساحات  في  الواعي  الشباب 
العملية الديمقراطية بما يتماشى مع متطلبات 
بناء  واعادة  تفاصيله.  ادق  حتى  الشعب، 
خرقها  عدم  يضمن  بما  االمنية،  القوات 
ابناء  حماية  وهو  اال  االساسي  لواجبها 
الشعب في كل االوقات والظروف والوقوف 
القرارات  هذه  كانت  مهما  قراراتهم،  مع 
اقليمي...  او  حكومي  طرف  ألي  مزعجة 
وحصر السالح بيد الدولة، وقد اصبح مطلبا 
احداث  من  شهدناه  ما  بعد  منه،  مهرب  ال 
وبناء  ..التنمية  والنجف  قار  في ذي  مؤسفة 
المواطن  من  يجعل  فعال  وطني  اقتصاد 
جزءا من عملية االنتاج، ويخرجه من شبح 
الصناعة  بدعم  اال  هذا  يحصل  وال  الريع، 
الحيوانية ودعم  والثروة  والزراعة  الوطنية 
نظام  بناء  خالل  من  الصغيرة،  المشاريع 

مصرفي نزيه وشفاف وفعال ...


