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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته 
الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة 
واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام، ويسعى املركز إىل إجراء 

حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد 
واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي يف العراق تفتقر 
إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت حّددت النظرة إىل العراق خالل 
العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية، 
واحليادية، واملصداقية، واإلبداع، ويوّجُه املركُز أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه 
العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها 

على املديني القصري والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع 
عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل 
مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة 
متنوعة  مؤسسات  مع  وإقامة صالت  ميدانية،  وأعمال  حتليالت،  عرب  الصراع  لقضااي  واإلبداع 
واجملتمع،  واالقتصاد،  السياسة،  ختصُّ  اليت  العراق  قضااي  مقاربة  أجل  من  األوسط؛  الشرق  يف 

والسياسات النفطية والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
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مستخلص الدراسة
املوجة االحتجاجية اليت انطلقت يف األول من تشرين األول/ أكتوبر 2019 مث جتددت 
بزخم أكرب يف اخلامس والعشرين منه يف بغداد وحمافظات اجلنوب والفرات األوسط يف العراق، إمنا 
شّكلت حلظة احتجاجية فارقة يف كثافتها وزمخها وتضحياهتا إلحداث التغيري السياسي، ابملقايسة 
مع موجات أخرى سبقتها منذ 2010. وقد سعت الدراسة امليدانية احلالية الختبار أربع فرضيات 
أساسية عرب البحث يف فينومينولوجيا )ظاهراتية( االحتجاج التشريين، أي إظهار أنساق اإلدراك 
السياسي لدى احملتجني ابفرتاض أن جزءاً أساسياً من ديناميات االحتجاج الثوري ال ميكن أن يُفهم 
أو ُيشّخص إال يف ضوء إدراكات الناس الذاتية أنفسهم. فقد أتلفت عينة الدراسة من )1020( 
حمتجاً وحمتجة من متظاهري ومعتصمي ساحة التحرير يف بغداد، متت مقابلتهم ميدانياً خالل املدة 
من 25 تشرين األول/ اكتوبر إىل 17 تشرين الثاين/ نوفمرب 2019، ابستخدام استبانة مؤلفة من 
مقدمة معلوماتية عن اخللفيات االجتماعية- االقتصادية للمحتجني )10 بنود(، يعقبها )24( 
سؤااًل مغلقاً خبيارات حمدودة، و)4( أسئلة مفتوحة. وبذلك مت مزج األسلوبني النوعي والكمي، 
واالستفادة من التقنيات اإلحصائية الستنطاق املضامني املسترتة الناشئة عن العالقات اجلدلية بني 
اخللفيات الفئوية للمحتجني وبني إدراكاهتم ومواقفهم وتوقعاهتم. وقد خلصت الدراسة يف جمملها 
التحليلي النهائي إىل جمموعة متشعبة من االستنتاجات، كان أبرزها االرتفاع امللحوظ يف املستوى 
التعليمي هلؤالء احملتجني، ومن كوهنم ميثلون فئة الشباب بنسبة عالية، إال أهنم يعانون من حرمان 
املستويني  اقتصادي شديد على  الفقر والبطالة، ومن تدهور  يتمثل ابرتفاع حاد يف نسبة  مطلق 
العراق، تنحدر أوضاعهم  لعموم  فباملقايسة مع معدالت األوضاع االقتصادية  الفردي واألسري. 
بنسب ترتاوح بني الضعف والثالثة أضعاف. وإىل جانب هذا احلرمان املطلق يرتفع مستوى احلرمان 
النسيب لديهم بدرجة مشاهبة، وهذا يعين أن حرماهنم كان مركباً ميتزج فيه احلرمان املطلق ابحلرمان 
النسيب. أما عن أهداف االحتجاج، فقد اتضح أن أهدافهم ذات الطابع اجلذري الشامل )أريد 
وطن/ حماربة الفساد/ تغيري النظام السياسي( تتفوق على بقية أهدافهم ذات الطابع اإلصالحي 
احلصول  احلكومة/  النفط/ إصالح  من  احلصول على حصيت  اخلدمات/  اجلزئي )حتسني  املطليب 
القائلة  األربعة  فرضياهتا  إثبات  إىل  الدراسة  اخلضراء(. كما خلصت  املنطقة  على عمل/ دخول 
الوطنية  النزعة  فيها  تفاعلت  عميقة  وجودية  شبابية  نزعة  بتأثري  انبثقت  تشرين  احتجاجات  أبن 
ابلنزعة الطبقية املساواتية، وأهنا تعّد حلقة متصلة بنائياً ووظيفياً ابالحتجاجات اليت سبقتها، كما 
مثلت هذه االحتجاجات توكيداً للطابَع االيديولوجي غري املنهجي لالحتجاج، فيما مّثل »اخليار 
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السلمي« سرتاتيجية إدراكية- سلوكية بعيدة املدى اختذها احملتجون التشرينيون مجعياً لوضع حد 
فاصل بني هوية الضحية )هويتهم( وهوية القاتل )السلطة( دومنا تداخالت. كما أضيفت فرضية 
خامسة جديدة مستقاة من نتائج الدراسة تؤكد وجود متايز واضح يف إدراكات احملتجني بني الدين 
االجتماعي بوصفه خياراً معتقدايً وقيمياً وسلوكياً خاصاً ابلفرد وبني الدين السياسي بوصفه بنية 

سلطوية أنتجت أوضاعاً تستحق الرفض واالحتجاج والتغيري حد االستماتة من وجهة نظرهم.

*    *    *

فارس كمال نظمي: دكتوراه علم النفس االجتماعي السياسي. بروفيسور حياضر يف عدد من 
اجلامعات العراقية. ابحث وكاتب متخصص مبوضوعات االحتجاج واحلرمان والعدالة االجتماعية 

واهلوية الوطنية وسيكولوجيا الدين السياسي. رئيس اجلمعية العراقية لعلم النفس السياسي.

مازن حامت: دكتوراه علم النفس االجتماعي. ابحث اجتماعي يف وزارة العدل العراقية. عضو 
له إسهامات حبثية متنوعة يف سيكولوجيا  السياسي.  النفس  لعلم  العراقية  اهليئة اإلدارية للجمعية 

اجملتمع والسياسة، واهتمامات فكرية يف الفلسفة واملنطق واالجتماع والدين
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I .مـدخـل نظـري- مـنهـجـي
منظور الدراسة وفرضياهتا

املوجة االحتجاجية اليت انطلقت يف األول من تشرين األول/ أكتوبر 2019)1( مث جتددت 
بزخم أكرب يف اخلامس والعشرين منه يف بغداد وحمافظات اجلنوب والفرات األوسط يف العراق، إمنا 
شّكلت حلظة احتجاجية فارقة يف كثافتها وزمخها وتضحياهتا إلحداث التغيري السياسي، ابملقايسة 

مع موجات أخرى سبقتها منذ 2010. 
االجتماعي  احلرمان  وتضاعف  اإلثنوسياسي  والتغامن  املتجذر  الفساد  عوامل  فإذا كانت 
السابقة واملوجة  املوجات  اندالع  والفاقدين، كلها قد أسهمت يف  املالكني  الفجوة بني  وتعاظم 
قدمت  نزعة شبابية وجودية عميقة  بتأثري  انبثقت  أهنا  األخرية  مييز هذه  ما  فإن  أيضاً،  التشرينية 
الكينونة  جوهر  من  السياسي  النظام  انتزعهما  أساسيني  ملفهومني  مستميتة  ثورية  إدراكية  مقاربة 
االجتماعية: الوطن، واملساواة. فالشعاران امللهمان األساسيان يف احتجاجات تشرين )أي “نريد 
للنزعة الوطنية مع النزعة املساواتية على  وطن”، و”انزل أخذ حقي”(، يؤشران تفاعاًل واضحاً 
حنو ديناميكي جعل من املظلومية الطبقية/ فقدان املساواة رديفاً جدلياً لتغييب مفهوم الوطن املانح 
للهوية والكربايء والكرامة. وهذه هي الفرضية األساسية اليت تستند إليها الدراسة احلالية يف مقاربتها 

النظرية واالمربيقية الحتجاجات تشرين.
أما الفرضية الثانية فتتحدد بوجود صلة نشوئية تواصلية بني املوجات االحتجاجية املستمرة 
يف العراق منذ 2010م، بوصفها دوال سيكوسياسية تعرّب عن ظاهرة احتجاجية شاملة، ما برحت 
تشهد حتوالت ذهنية وصريورة سلوكية عرب مراحلها املتعاقبة واملتصلة ببعضها توليدايً. وكل ذلك 
السياسيني  الوعي والسلوك  للبشرية - بضمنه  التطور االجتماعي  يستند إىل االعتقاد أبن اتريخ 
الوعاء اجلنيين لنمو احللقة  لألفراد واجلماعات- سلسلة مركبة من حلقات متثل كل واحدة منها 
الالحقة، بكل ما يكتنف هذا النمو من نقض وحذف وإضافة واحتواء واستقاللية. وهذه احللقات/ 
املوجات ميكن أن تنشط على حنو متسلسل أو متزامن أو متقطع دون أن يلغي ذلك الصلة التالزمية 

1. ال يوجد اتفاق بني الباحثني حول تسمية موحدة هلذه املوجة االحتجاجية غري املسبوقة يف التاريخ السياسي العراقي املعاصر، إذ 
تباينت التسميات لديهم بني كوهنا »حراك احتجاجي« أو »انتفاضة« أو »حراك ثوري« أو »ثورة« أو غريها. والدراسة احلالية لن 
ختوض يف حتليل مفاهيمي لتبين مصطلح بعينه، وستكتفي ابستخدام مفردة »االحتجاج« برتكيباهتا اللغوية املتنوعة لتوصيف احلدث. 
إال أن هذا املوقف الوسطي ال مينع من اإلشارة هنا إىل أن للباحثنِي يف هذه الدراسة رؤية تفضيلية ملصطلح »الثورة«، إذ يعتقدان أن 
»الثورة« يف أحد معانيها النفسية -دون اخلوض يف جناحها أو فشلها يف إحداث التغيري- هي أقصى حلظة سيكوسياسية صراعية 
بني القدمي واجلديد، وبني املاضي واملستقبل، متشوقة إلجناز التغيري، وهذا ينطبق إىل حد كبري على املوجة االحتجاجية التشرينية. 
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املوضوعية بينها)2(. 
فمنذ 2010 بدأ احلراك االحتجاجي يف العراق ينشط يف نوع من إمجاع وطين، يف سائر 
حمافظات الوسط واجلنوب، انطالقاً من املطالبة ابخلدمات إىل مساءلة النظام السياسي برمته، يف 
املتمرتسة ابلدين، مولداً  الطائفية  السياسي، واحملاصصة  ربط حمكم بني سوء اخلدمات، والفساد 
زمخاً ينبُئ عن حلظة وعي جديد رافض للدين السياسي، وجمسد مليول اجتماعية اعرتاضية عميقة 
انبعة من فشل بناء مؤسسات الدولة اجلديدة بعد 2003 بناًء متوازانً، بسبب صعود مث انقسام  
اهلوايت اجلزيئية، وتفتتها، وانفالت هنب موارد الدولة والفساد املايل واإلداري على نطاق مهول. 
ولعل املغزى األكرب لتلك االحتجاجات أهنا مثلت بداية انشطار اهلوايت القومية واملذهبية انشطاراً 
املذهبية   Identity Politics اهلوية  سياسات  من  انتقااًل   مثلت  أي  واجتماعياً،  سياسياً 

.)3(Issue Politics والقومية اىل سياسات القضااي
تشرين  احتجاجات  موجة  سبقت  اليت   – األوىل  األربعة  االحتجاجية  املوجات  وتتمثل 
وبعدها  واجلنوب،  الوسط  مدن  يف   2010 يونيو  حزيران/  »الكهرابء« يف  ابنتفاضة   -2019
انتفاضة »مجعة الغضب« يف بغداد يف 25 شباط/ فرباير 2011، مث احلراك االحتجاجي الذي 
بدأ يف بغداد يف 31 متوز/ يوليو 2015 واستمر ألكثر من سنتني ونصف، مث احتجاجات البصرة 

يف متوز/ يوليو 2018)4(. 
فاحلراك الذي انطلق يف متوز 2015 متّيز يف البداية بكونه حركة ال ايديولوجية، انتقلت مبرور 
الوقت من التعبري عن الغضب، اىل التالحم، وبلورة قيادات ميدانية، وصواًل اىل مأسسة احلركة يف 
جملس تنسيقيات دائم، وهو املسار النظامي لتطور احلركات االجتماعية احلديثة، كدالة على نضج 
اجملتمع وحيويته)5(؛ مث تبلورت هذه احلركة إىل حتالف انتخايب حقق املرتبة األوىل يف االنتخاابت 
الشيوعيني والصدريني  2018، ذي برانمج سياسي مكتوب بني  مايو  أاير/  النيابية األخرية يف 
عملياً يف  سياسياً  بُعداً  الثقافية لالحتجاجات  اهليمنة  منح  ومدنيني )حتالف سائرون(، مستهدفاً 
2. للمزيد عن هذه الصلة التواصلية بني املوجات االحتجاجية يُنظر: نظمي، فارس كمال )2018(. الشيعة السكانية وعرقنة 
http://www. :الصراع السياسي: مقاربة لديناميات املوجة االحتجاجية الرابعة. موقع احلوار املتمدن، العدد 5950، متاح يف

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=607161&r=0
3. عبد اجلبار، فاحل )2017(. حركة االحتجاج واملسائلة: هناية االمتثال بداية املساءلة. بريوت: مركز دراسات عراقية.

4. هذا التصنيف الذي نتبناه للموجات االحتجاجية اخلمسة املتصلة ببعضها، إمنا يستند إىل معيار مكاين ودميوغرايف متشابه، إذ 
حدثت مجيعاً يف احملافظات الوسطى واجلنوبية ذات األغلبية الشيعية السكانية. أما احلراك االحتجاجي الذي حدث يف احملافظات 
يتم إدراجه تصنيفياً ضمن  السكانية -2012 2013، فهو يتطلب حتلياًل منفصاًل حبد ذاته، ولذلك مل  السنية  ذات األغلبية 

املوجات األربعة هذه.
5. عبد اجلبار، فاحل )2017(. حركة االحتجاج واملسائلة، مصدر سابق.
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إطار التنافس االنتخايب، لكن هذه اهليمنة سرعان ما احنسرت حينما حتول حتالفها االنتخايب إىل 
كتلة برملانية عاجزة.

هذا العجز االحتجاجي عن مأسسة نفسه ضمن كتلة انتخابية قادرة على استيعاب عوامل 
إىل  أدى  معينة،  بدرجة  فاعل  إصالحي  سياسي  إطار  املتزايدة، يف  والغضب  واإلحباط  احلرمان 
العراق  وسط  يف  أخرى  حمافظات  وتبعتها   2018 يوليو  متوز/  يف  البصرة  احتجاجات  إنطالق 
وجنوبه، فاستمرت يف زمخها العايل حلوايل شهرين مث تالشت تدرجيياً قبل هناية العام بتأثري القمع 
املمنهج الذي مورس ضدها، إذ بدأت سلمية، مث ختللتها أعمال عنفية فيما بعد، للمطالبة بتحسني 
غري  ايديولوجية  بصيغة  جاءت  املطالبة  وهذه  العمل.  وفرص  اخلدمات  وتوفري  املعيشية  األحوال 
منهجية)Unarticulated Ideology )6، أي صيغة اجتماعية ال حزبية، عرب مجهور شبايب 
حمتج، ينتمي للشيعة السكانية احملرومة واحملَبطة، ال يرفع إال أعالماً عراقية، جماهراً بنزعة عدمية ترفض 

أي أتطري تنظيمي سياسي هلا حد ازدراء وختوين كل أنواع اهليكليات السياسية)7(. 
وبذلك تتحدد الفرضية الثالثة يف أن احتجاجات البصرة 2018 قد قدمت األمنوذج )املوديل( 
األويل الذي جرى استكماله فيما بعد يف احتجاجات تشرين 2019، إذ يتشاطر اإلثنان الطابع 
التشريين ذهب بعيداً يف مطالبه اجلذرية. فقد مثلت  االيديولوجي غري املنهجي، لكن األمنوذج 
اللحظة التشرينية ذروة االنتقال من سياسات اهلوية إىل سياسات القضااي الشغوفة بفكرة الوطن 
فرداين  وجودي  مضمون  ذي  سيكولوجي  إبطار  االحتجاجي  حراكها  ومتّيز  استعادته.  الواجب 
الفرد  تعبريايً مجعياً؛ أي إنه حراك مجاعي عرّب عن تنامي »الفردانية« إذ برز  سلمي اختذ طابعاً 
وسط اجلموع للتعبري حبدة واستماتة عن رغبته الذاتية ابستعادة حقوقه يف أن يكون مشاركاً يف الثروة 
فالدين  أن جرى هتميشه واستبعاده طوياًل.  بعد  الوطنية،  واهليبة  االجتماعية  االقتصادية واملكانة 
السياسي ابت مقرتانً لدى الشباب احملتجني ابلفساد واحلرمان والفقر واجلوع والبطالة والذل وتفتت 
6. يقصد ابأليديولوجيا املنهجية تلك املرتبطة اصطالحياً بسياسات األحزاب االحرتافية. أما االيديولوجيا غري املنهجية  فهي تلك 

املتحققة ضمناً يف احلياة االجتماعية ولكن دون أتسيس سياسي أو لغوي حمدد.
7. للمزيد عن احتجاجات البصرة 2018، يُنظر: نظمي، فارس كمال؛ وحامت، مازن )2020(. العوامل املنبئة بسلمية السلوك 
االحتجاجي أو عنفيته: دراسة ميدانية يف احتجاجات البصرة 2018. يف:  فارس كمال نظمي )احملرر(. السلوك االحتجاجي يف 
العراق: الديناميات الفردية واجلماعية. بريوت: سلسلة دراسات فكرية- جامعة الكوفة، توزيع دار الرافدين، ص -251 351؛ 
احلمود، علي طاهر )2020(. ما وراء احتجاجات البصرة: املشكالت واحللول املمكنة. يف:  فارس كمال نظمي )احملرر(. السلوك 
االحتجاجي يف العراق: الديناميات الفردية واجلماعية. بريوت: سلسلة دراسات فكرية- جامعة الكوفة، توزيع دار الرافدين، ص 
-203 236؛ روبن- دكروز، بندكت )2020(. ديناميات االحتجاج يف البصرة: التعبئة والتنظيم واإلمخاد. يف:  فارس كمال 
نظمي )احملرر(. السلوك االحتجاجي يف العراق: الديناميات الفردية واجلماعية. بريوت: سلسلة دراسات فكرية- جامعة الكوفة، 

توزيع دار الرافدين، -237 250.
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الوطن دون أي متثالت ايديولوجية تقليدية تتوسط هذه العالقة، يف مقابل انفتاحهم املعلومايت عرب 
وسائل التواصل االجتماعي على جتارب الرفاه والتقدم يف بلدان أخرى. وكل ذلك جعلهم يبلغون  
مرحلة االغرتاب والقطيعة النفسيني مع النظام السياسي، منادين إبسقاطه كلياً دون شعارات مطلبية 
فرعية إال يف احلد األدىن، إذ بدأت االحتجاجات السلمية هبتاف مركزي يف ساحة التحرير ببغداد 
»الشعب يريد إسقاط النظام«، وهو هتاف جديد مل يسبق أن نودي به يف أي حراك احتجاجي 
سابق حينما كانت تقتصر اهلتافات على »إصالح النظام« أو »إسقاط األحزاب« مث تطور األمر 
ابندالع تظاهرات مشاهبة يف البصرة وذي قار وميسان واببل، رافقها حرق ملقرات أحزاب إسالمية 

ولبعض مباين احملافظات)8(. 
لقد ابت ابإلمكان قراءة هذه االحتجاجات وما سبقها يف احتجاجات البصرة 2018، 
االقتصادية  أهنا متثل موجة جديدة ال تتوقف مطالبها عند توفري اخلدمات وحتسني الظروف  يف 
والتخلص من فساد الطبقة السياسية، بل تتميز أيضًا يف كوهنا انبعة من شعور عميق ابالنتماء 
إىل وطنية عراقية صاعدة تؤمن أبن االستقالل السياسي عن أي حمور إقليمي ودويل، هو مدخل 
لتغيريات ال بد منها لتحقيق تلك املطالب، ومتهد إلصالح سياسي يبدو مستحياًل يف ظل طبقة 
سياسية يتم التحكم هبا من اخلارج، ويف ظل اقتسام املغامن بني الفصائل املسلحة واجلماعات الدينية 

يف الداخل)9(.
ففي مثل ظروف العراق، أدى انغالق األفق السياسي، وتراجع قدرة املؤسسات السياسية 
اىل  السياسي  الفعل  انتقال  اىل  االجتماعية،  والشكاوى  املطالب  واستيعاب  متثل  على  القائمة 
الشارع، حيث أصبح احتالل الفضاء العام بذاته حماولة خللق ممكنات بديلة وإلنتاج ضغط يفرض 
على مؤسسات السلطة والقوى املهيمنة عليها التصرف بطريقة مغايرة. فتشرين 2019 قدمت منطاً 
من االحتجاجات الذي ال يقاوم الدولة بل يطالب بتحول يف البارادامي املنظم لعالقتها ابجملتمع، 
إذ تكف عن أن تكون دولة »أحزاب« لتصبح دولة »مواطنني«. من هنا اتسم خطاب احملتجني 
ابملوقف الرافض لألحزاب، واجتهت مطالبهم - على تشعبها وغياب الوحدة فيها- اىل االتفاق 

على إضعاف أو التخلص من سلطة األحزاب)10(.

فارس  تشرين. يف:  ثورة  سيكولوجيا  مقاربة يف  العراقية:  الوطنية  بناء  وإعادة  الشيعة  فقراء   .)2021( فارس كمال  نظمي،   .8
كمال نظمي وحارث حسن )احملرران(. االحتجاجات التشرينية يف العراق: احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور، 

ص-37 49. 
9. وحدة الدراسات السياسية )2019(. احتجاجات العراق: بني مطالب الشارع وعنف السلطة. الدوحة: املركز العريب لألحباث 

ودراسات السياسات.
10. حسن، حارث )2021(. االحتجاجات التشرينية وبنية السلطة يف العراق: مقاربة سياسية. يف: فارس كمال نظمي وحارث 

حسن )احملرران(. االحتجاجات التشرينية يف العراق: احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور، ص -23 35. 
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خالل  االجتماعي  التواصل  شبكات  لقدرة  إضافياً  أمنوذجاً  تشرين  احتجاجات  وتعّد 
السنوات العشرة املاضية )مثاًل: بلدان الربيع العريب، وآيسلندا، وإسبانيا، وتركيا، والوالايت املتحدة 
تنظيم احتجاجات عارمة تسعى إلجناز حتوالت  األمريكية، والربازيل، واملكسيك، وشيلي( على 
الرقمي  البىن السلطوية، إذ ابتت احلركات االجتماعية الشبكية يف العصر  دميقراطية وعدالوية يف 
متثل نوعاً جديداً من احلركات االجتماعية. تعمل هذه الشبكات بوصفها فضاءات مستقلة ذاتياً 
وبعيدة إىل حد كبري عن سيطرة احلكومات اليت احتكرت على مر التاريخ قنوات االتصال كمرتكز 
لسلطتها. فالفضاء السرباين بقدرته على النشر السريع للصور واألفكار أصبح حمفزاً لتحريك الناس 
من خمتلف األعمار واألوضاع، والسماح هلم بتشارك أحزاهنم وآماهلم يف تلك املساحة العمومية من 
شبكة االنرتنت. وهذا يؤدي إىل تسريع عملية االتصال وجعلها أكثر تفاعلية مبا يسهم يف تشكيل 

فعل مجاعي موجهاً ابحلماسة ومدفوعاً ابألمل)11(. 
الدعوة  يف  االجتماعي،  االتصال  وسائل  يف  عراقيون  انشطون  مارسه  الذي  األفقي  فالتحشيد 
للتظاهر يف 1 تشرين األول مث بعدها يف 25 تشرين األول 2019، لالحتجاج بسبب املطالب 
الشعبية املرتاكمة غري امللباة، كان له أتثري حاسم يف إطالق حركة احتجاجية واسعة النطاق، حتظى 
بدعم لوجسيت شعيب كبري، وامتلكت زمخاً متجدداً ابلرغم من قطع شبكة االنرتنت والعنف املفرط 
للقوات األمنية ووعود احلكومة بتوفري مئة ألف فرصة عمل. فما بدأ بكونه مطالب حمدودة النطاق 
تنادي ابحلقوق االجتماعية واالقتصادية، سرعان ما تطور إىل حركة سياسية ذات حضور شبايب 
وتشكيل  احلكومة  ابستقالة  تطالب  املشاركات،  النساء  نسب  يف  مسبوقة  غري  ومشاركة  طاغي 

حكومة انتقالية وانتخاابت مبكرة)12(.
التشرينية حبركات  الذي جيمع احلركة االحتجاجية  التحفيزي  السرباين  الفضاء  وإىل جانب 
 ،)2019 والسودان  لبنان واجلزائر  احتجاجات  العقد األخري )بضمنها  العامل يف  أخرى شهدها 
العمودية،  املركزية  القيادة  بغياب  يتسم  عام  احتجاجي  بنمط  وتنظيمياً  بنيوايً  معها  تشرتك  فإهنا 
وابلطابع االفقي-الالمركزي للنشاط االحتجاجي، وابحلضور الطاغي للشباب، وابلتنوع الداخلي، 
الفئات احملتجة،  الناظمة خلطاب  السياسية  الظاهرة احلزبية، وبغياب األيديولوجية  وابلتوجس من 
وبكوهنا )أي هذه احلركات( تقوم بتحديد هويتها على أساس التعبري عن اإلرادة اخلرية لألغلبية اليت 

مت حرماهنا عرب الفعل االستئثاري االقصائي لالوليغاركية احلاكمة)13(. 
11. كاستلز، مانويل )2015(. شبكات الغضب واألمل: احلركات االجتماعية يف عصر االنرتنت. ترمجة: هايدي عبد اللطيف. 

الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.
12. الركايب، هاشم )2019(. تصاعد موجة التغيري يف العراق: تقييم احلراك الشعيب الذي يشهده العراق  منذ عام 2018. مبادرة 

https://www.arab-reform.net/ar/publication :اإلصالح العريب. متاح يف
13. حسن، حارث )2021(. االحتجاجات التشرينية وبنية السلطة يف العراق، مصدر سابق. 
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فينومينولوجيا االحتجاج 
العشرة  السنوات  خالل  مألوفاً  أمراً  أمست  العراق  يف  االحتجاجات  أن  من  الرغم  على 
املاضية، إال أن تطور األحداث يف تشرين 2019 جاء خمتلفاً هذه املرة. فقد فتحت القوى املدافعة 
عن النظام السياسي )أي القوات األمنية الرمسية واجلماعات املسلحة الداعمة للنظام( النار على 
املتظاهرين لتقتل املئات وجترح اآلالف، ما شّكل حلظة خطرية غري مسبوقة يف انزالق األوضاع حنو 

دولة أكثر قمعية وتسلطية)14(.
تعاملت النخبة السياسية الشيعية احلاكمة مع هذه االحتجاجات ابعتبارها هتديداً وجودايً 
أغلبية سكانية شيعية، وجّل املشاركني فيها هم من  ذات  لكوهنا حدثت يف حمافظات  حلكمها 
الشيعة. فكان الفتاً حجم القمع املستخدم، إذ سقط عدد كبري من الضحااي، فيما جرى قنص 
الناشطني، ومتت محلة اعتقاالت واسعة، فضاًل عن قطع اإلنرتنت، وتقييد احلركة. وكل ذلك مّثل 
حتواًل نوعياً يف العنف الذي متارسه السلطة ما بعد 2003)15(. كما إن حدوث هذه االحتجاجات 
يف مناطق سكانية شيعية مل يكن تعبرياً طائفياً بل تعبرياً عن السخط العام العابر للطوائف والقوميات 
بوجه النظام السياسي. وهبذا املنطق فقد حققت االحتجاجات خروجاً عن السائد واملألوف يف 
من  واخلوف  القداسة  خطوط  فتجاوُز  التقليدية.  والنخب  الدين  ورجال  للساسة  اجلمهور  تبعية 
املكانة الرمزية للقادة، واستعادة الشعور ابلتضامن واهلوية الوطنية اجلامعة، كانت من أبرز النتائج 

اليت حققتها تلك التظاهرات يف وقتها)16(.
ومع استمرار آلة القمع املمنهج يف إصرارها على حتويل املواجهة مع احملتجني إىل واقعة ابلغة 
العنف يف الذاكرة السياسية العراقية، فإن ذلك مل يردع احملتجني السلميني عن مواصلة تقدمي القتلى 
واجلرحى واملعوقني واملعتقلني واملغيبني كل يوم وألسابيع طويلة يف مواجهة دامية مع سلطة متعددة 
املتبقي يف  الوحيد  اخليار  الشرعي« هو  العنف »غري  لوسائل  احتكارها  أن  تعي  األقطاب ابتت 

14. Mansour, Renad & Ben Robin-D’Cruz , Benedict (2019). The Basra Blueprint and the Future 
of Protest in Iraq. Chatham house. Available online: https://www.chathamhouse.org/2019/10/
basra-blueprint-and-future-protest-iraq

15. وحدة الدراسات السياسية )2019(. احتجاجات العراق، مصدر سابق.
16. احلمود، علي طاهر )2021(. االحتجاجات العراقية 2019م: نظرة سوسيولوجية يف ما حدث ومآالته املمكنة. يف: فارس كمال نظمي 

وحارث حسن )احملرران(. االحتجاجات التشرينية يف العراق: احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور، ص 103 - 118. 

https://www.chathamhouse.org/2019/10/basra-blueprint-and-future-protest-iraq
https://www.chathamhouse.org/2019/10/basra-blueprint-and-future-protest-iraq
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ذخرية شرعيتها السياسية)17(. وهذا ما يستدعي البحث يف فينومينولوجيا )ظاهراتية()18( االحتجاج 
التشريين، أي إظهار أنساق اإلدراك السياسي لدى احملتجني، واليت حددت إصرارهم على استدامة 
موقفهم املتصدي سلمياً لعنف السلطة املمنهج على الرغم من وعيهم ابلسقوط احلتمي للضحااي 
يف صفوفهم دون ضمان بوجود هناية منصفة لكل ذلك. وهنا تربز الفرضية الرابعة للدراسة يف أن 
هذا اخليار السلمي مل يكن اعتباطياً أو عرضياً بل كان ميثل سرتاتيجية إدراكية- سلوكية بعيدة املدى 
التفكري اجلمعي، لوضع حد فاصل وواضح بني هويتهم وهوية  اختذها احملتجون حبكم ديناميات 
الزمن.  قاتليهم، ما مينحهم »شرعية« سياسية ووجودية تعمل على إهناء »شرعية« اخلصم مبرور 
وهذا ما سيتم التحقق منه -ومن بقية الفرضيات الثالث السابقة- يف اجلزء االمربيقي من الدراسة.

القنابل  ابستخدام  قمعياً  اليوم األول خياراً  منذ  الرمسية-  املسلحة غري  الرمسية، وبعناصرها  األمنية  السلطة -بقواها  17. اختذت 
املسيلة للدموع املوجهة إىل رؤوس املتظاهرين، والرصاص احلي، وانتشار القناصني امللثمني على أسطح البناايت املطلة على ساحات 
التظاهر. ففي إحصائية رمسية صادرة عن احلكومة العراقية يف 30 متوز/ يوليو 2020، بلغ العدد الكلي للقتلى الذين سقطوا يف 
االحتجاجات منذ بدايتها 560 فرداً. وهو رقم يبدو أقل بكثري من الوقائع اليت جرى توثيقها ميدانياً قبل ذلك. فقد بلغ عدد 
القتلى منذ بداية االحتجاجات أكثر من 500 حمتجاً وعدد اجلرحى أكثر من 21 ألف مصاب حىت منتصف كانون األول/ 
ديسمرب 2019، طبقاً لتقديرات متقاربة صادرة عن املفوضية العليا حلقوق اإلنسان يف العراق وعن مصادر طبية داخلية ومنظمات 
دولية. وكانت الذروة يف جمزرة  مدينة الناصرية يف يومي 28 – 29 تشرين الثاين/ نوفمرب 2019 حني سقط أكثر من 50 قتياًل 
برصاص القوات األمنية. أما يف األسابيع الثالثة األوىل فقط من االحتجاجات، فطبقاً للتقرير الصادر عن اللجنة التحقيقية الوزارية 
املكلفة من جملس الوزراء يف 22 تشرين األول/ اكتوبر 2019، فقد بلغ عدد القتلى من املتظاهرين 149، بينهم %70 كانت 
إصاابهتم يف الرأس والصدر حتديداً، إىل جانب 4207 جرحى من املتظاهرين، و1287 جرحياً من القوات األمنية. )املصدر: وسائل 
إعالم عديدة(. كما وثقت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يوانمي( هذه االنتهاكات يف عدة تقارير هلا، كان آخرها التقرير 
الصادر يف أاير/ مايو 2021، إذ أشارت إىل أن تعامل احلكومة مع تظاهرات تشرين إتسم أبمثلة متعددة من االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، خاصة يف املدة من تشرين األول 2019 إىل نيسان/ إبريل2020 مبا فيها االستخدام املفرط للقوة 
واالعتقاالت العشوائية والتعذيب والتدخل يف حرية التعبري والقيود املفروضة على خدمة االنرتنت وعلى تغطية القنوات اإلعالمية 
للتظاهرات. وقد وثقت البعثة 487 حالة وفاة و7715 إصابة يف مواقع التظاهرات، ُنِسبت على نطاق واسع إىل القوات األمنية 
الرمسية للدولة، وإىل عناصر مسلحة من الشائع اإلشارة إليها بكلمة »امليليشيات« تعمل بدون اإلعالن عن هويتها قامت هبجمات 

عنيفة الستهداف احملتجني واملنتقدين ونشطاء ابرزين يف مواقع التظاهر وأماكن أخرى. للمزيد يُنظر:
بعثة األمم املتحدة ملشاعدة العراق )يوانمي( )2021(. تقرير: تطورات التظاهرات يف العراق: املساءلة بشأن انتهاكات وجتاوزات 
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar :حقوق اإلنسان اليت ترتكبها »عناصر جمهولة اهلوية«. متاح يف

18. فينومينولوجيا )الظاهراتية( Phenomenology: هو وصف لتجربة الفرد اآلنية. ُولد املنهج الفينومينولوجي فلسفياً على 
يد »إدموند هوسرل« القائل أبن نقطة البداية للمعرفة هي اخلربة الذاتية ابلظواهر، مثل اإلدراكات الواعية واألحاسيس اليت تنشأ 
لدى الفرد من جراء جتارب احلياة. وقد انبثق منهج البحث الفينومينولوجي احلديث من هذه الفلسفة هبدف فهم كيفية قيام األفراد 
بتشييد تصوراهتم العقلية للواقع. ويستخدم الباحثون املنهج الفينومينولوجي عندما يهتمون ابستكشاف معىن وتكوين وجوهر التجربة 
الذاتية اليت حيياها الناس حيال ظواهر معينة. فالباحث يسعى الستكشاف التجارب الواعية للفرد يف حماولة الستخالص فحواها 

أو الوصول إىل جوهرها.
Edmonds, W. Alex & Kennedy, Thomas, D. (2017). An Applied Guide to Research Designs: 
Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods:  Phenomenological Perspective. Available online: 
http://methods.sagepub.com/Book/an-applied-guide-to-research-designs-2e

file:///C:/Users/FWZ/Downloads/javascript:void(0);
file:///C:/Users/FWZ/Downloads/javascript:void(0);
http://methods.sagepub.com/Book/an-applied-guide-to-research-designs-2e
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إن احتجاجات تشرين 2019 واملوجات االحتجاجية األربعة السابقة هلا، مل حتَظ ابهتمام 
حبثي ميداين واٍف لتوثيق البىن اإلدراكية احملركة للمحتجني يف ساحات االحتجاج، يوازي األمهية 
العميقة هلذه األحداث اليت تركت أتثرياً ممتداً يف الثقافة السياسية اجملتمعية يف العراق وما سيتصل هبا 
من تطورات الحقة يف البنية السياسية للدولة ولنمط احلكم. ومع ذلك ميكن اإلشارة إىل حماوالت 
حبثية جدية قليلة سعت لإلحاطة جزئياً هبذه الظاهرة االحتجاجية، دون أن تشكل تياراً حبثياً متصاًل 
أو شاماًل. فعلى سبيل املثال ال احلصر، حاولت دراسة فاحل عبد اجلبار وفريقه 2017 تقصي 
اليت  االحتجاجات  موجة  يف  شاركوا  حملتجني  والفكرية  واالقتصادية  االجتماعية  اخللفيات  بعض 
اندلعت يف بغداد وجنويب العراق بعد متوز 2015)19(.  كما سعت دراسة فارس نظمي ومازن 
حامت 2018 لتوثيق احلرمان النسيب وتنامي اهلوية الوطنية وبزوغ الوعي الناقد واشتداد االغرتاب 
دركة، يف أذهان عينة من احملتجني املشاركني يف احتجاجات 

ُ
السياسي، وتدهور الشرعية السياسية امل

البصرة يف متوز 2018، لتقدمي صورة كمية تنبؤية للمسارات احملتملة للسلوك االحتجاجي)20(. أما 
الدراسة الصادرة عن مركز رواق بغداد للسياسات العامة إبشراف عالء محيد إدريس وأمحد قاسم 
مفنت، فقد عمدت إىل مقابلة عينة حمدودة من حمتجي ساحة التحرير يف بغداد يف بداية تشرين 
الثاين/ نوفمرب 2019، لتوثيق بضعة خصائص دميوغرافية لديهم، إىل جانب أسباب االحتجاج 
وأهدافه وأساليبه ونتائجه املتوقعة من وجهة نظر احملتجني أنفسهم)21(. وأجرى املعهد الدميقراطي 
الوطين National Democratic Institute حبثاً نوعياً للرأي العام يف العراق يف مخس 
حمافظات )بغداد والبصرة ودايىل وأربيل وذي قار( خالل املدة من كانون األول/ ديسمرب 2019 
إىل شباط/ فرباير 2020، لتحديد وجهات النظر حيال االحتجاجات التشرينية املستمرة وردود 
فعل اجلهات املعنية مبا فيها احلكومة والقوى األمنية واجملتمع الدويل، وكيفية أتثري تلك االحتجاجات 
على القوى احملركة السياسية واالجتماعية يف العراق، عرب مقابالت مع قادة وانشطني يف التظاهرات 
عرب   2019 مجيل  أمساء  دراسة  وأسهمت  أمنيني)22(.  ومسؤولني  وسياسيني  حكوميني  وقادة 
مقابالهتا لعينة حمدودة من النساء احملتجات يف ساحة التحرير يف تشرين 2019، بتقدمي معطيات 
نوعية فينومينولوجية عن بعض خصائصهن الدميوغرافية وااليديولوجية ومنظورهن ألسباب ودوافع 

19. عبد اجلبار، فاحل )2017(. حركة االحتجاج واملسائلة، مصدر سابق.
20. نظمي، فارس كمال؛ وحامت، مازن )2020(. العوامل املنبئة بسلمية االحتجاج أو عنفيته، مصدر سابق.

)األسباب،  األول  تشرين  احتجاجات  املشاركني يف  املتظاهرين  توجهات   .)2019( العامة  للسياسات  بغداد  رواق  مركز   .21
https://rewaqbaghdad.org :األساليب، النتائج املتوقعة(. متاح يف

النتائج الرئيسية لبحوث الرأي العام النوعية يف مخس  22. املعهد الدميقراطي الوطين NDI )2020(. العراق: نريد وطناً – 
https://www.ndi.org/sites/default/files/Iraqi%20Protests%20 يف:  متاح  العراق.  يف  حمافظات 

Research%20Report_AR.pdf

https://rewaqbaghdad.org
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احتجاجهن وألمهية دورهن ودور األسرة يف تشكيل خيار االحتجاج)23(. كما أسهمت دراسة إهلام 
مكي 2019 عرب النمط النوعي نفسه من املقابالت، بتوضيح ما إذا كانت املشاركة النسائية يف 
االحتجاجات جاءت بتأثري احلراك الثوري األمشل بتغيري املنظومة السياسية أم بتأثري الوعي ابخلطاب 
الدوري  العريّب  املؤّشر  استطالع  من  السابعة  الدورة  احملددة)24(. وقدمت  األهداف  النسوي ذي 
الذي نـُّفذ ميدانياً خالل الفرتة من تشرين الثاين/ نوفمرب 2019 إىل متوز/ يوليو 2020 يف 13 بلداً 
عربياً من بينها العراق، مؤشرات عن نسب املشاركة يف االحتجاجات وموقف الرأي العام العراقي 

منها، دون التعمق يف الظاهرة االحتجاجية نفسها)25(.
الندرة يف تناول الظاهرة االحتجاجية من منظور املشاركني فيها، ال  إن هذه احملدودية أو 
إذ توجد شحة يف يف  ما  إىل حد  أيضاً  العاملي  العراقية فحسب، بل تطال اإلطار  البيئة  تشمل 
الدراسات اليت تبحث يف اخلربات الذاتية لدى الناس عند اخنراطهم يف االحتجاجات اجلمعية مع 
اآلخرين. ولذا فإن دراسة ديناميات هذه اخلربات الذاتية تعّد حتدايً منهجياً يستحق اخلوض فيه 
وتطويره، مبا حتققه من تفسريات حية ترتكز على سلوك احملتجني يف إدراكهم ملعىن وجودهم مع 
اآلخرين، وما يستنشقونه من خربات حية وسط االحتجاجات)26(. فلعقوٍد ظلت األحباث تدرس 
فقط األسباب اليت جتعل الناس حيتجون، لكنها ظلت قاصرة عن دراسة املشاركة االحتجاجية يف 
ظروف القمع السياسي حينما يعرّب الناس عن شعور قوي ابملسؤولية للمشاركة، وعن توقعات عالية 
النوع  فهذا  السلطات.  احملتملة من  والعنفية  القمعية  االستجاابت  الرغم من  التغيري، على  إلجناز 
املستجد من األحباث حيقق تبصراً يف كيفية إدراك الناس ظاهراتياً لعاملهم الشخصي واالجتماعي، 
ولدوافعهم احملفزة للمشاركة يف االحتجاجات يف سياقات سياسية- اجتماعية حمددة تنطوي على 

خماطر جدية من العنف واالعتقال ضدهم)27(.
23. رشيد، أمساء مجيل )2020(. االحتجاجات التشرينية من منظور النساء. يف: فارس كمال نظمي وحارث حسن )احملرران(. 

االحتجاجات التشرينية يف العراق: احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور، ص -51 69. 
24.مكي، إهلام )2021(. مشاركة النساء يف احتجاجات تشرين: فعل حتدي ومقاومة جندرية. يف: فارس كمال نظمي وحارث 

حسن )احملرران(. االحتجاجات التشرينية يف العراق: احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور، ص 119-136. 
25. املؤشر العريب 2019/2020 يف نقاط )2020(. برانمج قياس الرأي العام العريب. الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة 

السياسات. متاح يف:
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Index-
2019-2020-Inbreef-Arabic-Version.pdf
26. Rawlins, Shelley (2020). Collective Protesting as Existential Communication: A 
Phenomenology of Risk, Responsibility, and Ethical Attendance. Doctoral dissertation of 
philosophy degree, Southern Illinois University Carbondale.
27. Stapnes, T., Carlquist, E., & Horst, C. (2020). Responsibility to protest: An interpretative 
phenomenological analysis of motives for protest participation in Myanmar. Peace and Conflict: Journal 
of Peace Psychology. Advance online publication.Available Online: https://doi.org/10.1037/pac0000473

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pac0000473
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يفرتض املنظور الفينومينولوجي أن االحتجاج، يف الوقت الذي يكون فيه سلوكاً غري مأمون 
العواقب أو ميثل مغامرة مبدئية شخصية لدى الفرد بكل ما تتضمنه من إنفاق للوقت والطاقة واملوارد 
دون يقني ابلنجاح أو خروجه ساملاً، فإن االخنراط فيه حيقق ترابطاً بني األفراد بسبب إحساسهم 
بوجود من مياثلهم يف التفكري، إلجناز موقف أخالقي حيال واقع سيء يرونه أمامهم. ومبعىن آخر، 
فإن االحتجاج اجلمعي خيلق تشكيالت بشرية جمسدة بشكل متميز تضم أعداداً كبرية من أفراد 

»جمهولني« ميألون الفضاء العام إلظهار قوة العمل اجلماعي واحلضور املشرتك)28(.
كما يدرس هذا املنظور إدراكاِت املتظاهرين للمناخ االحتجاجي احمليط هبم، مبا فيه حاالهتم 
املناخ  إذا كان هذا  املرتبطة ابالحتجاج، وما  القضااي  أساسية من  االنفعالية وآراءهم يف جمموعة 
سيؤثر يف رغبتهم للمشاركة يف تظاهرات أخرى يف املستقبل. فهو يبحث مبا يسمى بـ«التماهي 
ابجلماعة« Group identification أي مدى تصنيف الفرد لنفسه بوصفه عضواً متماهياً 
جبماعة معينة متنحه التضامن ويشرتك معها ابالهتمامات واألهداف، وهو أمر أشارت دراسات 
كثرية إىل أنه أحد شروط اندالع االحتجاجات أو أشكال السلوك اجلمعي األخرى. كما يبحث 
أي   Empowerment التمكني أو   Efficacy بـ”الفاعلية”  يسمى  ملا  األفراد  إدراك  يف 
إليه  خلصت  ما  وهذا  االحتجاج،  بتأثري  األوضاع  يف  تغيريات  حدوث  إمكانية  مبدى  توقعاهتم 
أمر مطلوب  ابلفاعلية A Sense of efficacy هو  أن إحساساً  دراسات عديدة أظهرت 
لتحفيز الناس للنزول إىل الشوارع. وميارس “الغضب” Anger دوراً مكثفاً يف تفسري الظاهرة 
االحتجاجية فينومينولوجياً، إذ أن مشاعر العداء حنو موضوعات أو أشخاص يف ارتباطها برغبة 
عندما يشعر األفراد إهنم حيتجون  للمشاركة االحتجاجية خصوصاً  مهماً  للتغيري، تعّد حمفزاً  قوية 
ابإلانبة عن اجلماعات االجتماعية اليت يتماهون هبا. ويف الوقت نفسه تشري املعطيات املرتاكمة 
من التجارب االحتجاجية يف بلدان عديدة أن قمع التظاهرات وممارسة العنف ضدها من القوات 
األمنية يوّلد مشاعر الغضب أو اخلوف أو الظلم، األمر الذي ميكن أن يعزز من مشاعر الفاعلية/ 

التمكني والتوحد ابجلماعة لدى احملتجني)29( .
بطرائق  حبثية  بياانت  توظيف  تتضمن  لالحتجاجات  الفينومينولوجي  املنظور  منهجية  إن 
متنوعة جتمع بني األسلوبني النوعي Qualitative والكمي Quantitative كاالستبياانت 
والتقارير  األساسيني،  الفاعلني  مع  واملقابالت  امليدانية،  واملالحظات  املغلقة،  األسئلة  ذات 

28. Rawlins, Shelley, op. cit.
29. Van Leeuwen, Anouk, Van Stekelenburg, Jacquelien &  Klandermans, Bert (2015). The 
phenomenology of protest atmosphere: A demonstrator perspective. European Journal of Social 
Psychology, 46(1), 44- 62. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Leeuwen%2C+Anouk
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Stekelenburg%2C+Jacquelien
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اإلعالمية)30(. وكل ذلك من أجل تغطية املظامل املدرَكة، وأهداف املشاركة ابالحتجاجات، وأمناط 
ببقية  والتماهي  االجتماعية  والعالقات  التغيري،  إلجناز  دركة 

ُ
امل واإلمكانية  احملسوسة،  االنفعاالت 

احملتجني، وأفكارهم حول كيف ستتصرف السلطات حيال االحتجاجات)31(.
وهذا ما تسعى الدراسة احلالية إليه، إذ تتجه إىل توظيف إطار مفاهيمي ومنهجي أوسع 
مما فعلته دراسات حملية سابقة ُأشري إليها، عرب مزج األسلوبني النوعي والكمي، واالستفادة من 
التقنيات اإلحصائية الستنطاق املضامني املسترتة الناشئة عن العالقات اجلدلية بني اخللفيات الفئوية 

للمحتجني وبني إدراكاهتم ومواقفهم وتوقعاهتم.
أهداف الدراسة   

استناداً إىل ما جرى تناوله يف الصفحات السابقة، فإن الدراسة احلالية ترى أن جزءاً أساسياً 
من ديناميات االحتجاج الثوري ال ميكن أن يُفهم أو ُيشّخص إال يف ضوء إدراكات الناس الذاتية 
أنفسهم، وهو ما قد يقدم إضاءة مهمة لفينومينولوجيا الثورة. كما يقدم مادة علمية قابلة دوماً 

للمراجعة واملقارنة مع تطورات االحتجاج يف مراحل قادمة.
وحتقيقاً هلذه الرؤية، تسعى الدراسة إىل فحص الفرضيات النظرية األربعة اليت سبق ذكرها يف 
البنود السابقة، واليت تتطلب إجناز جمموعة من األهداف، تتوخى –على حنو إمجايل وليس فردي- 

استكشاف ما أييت أدانه، لدى املشاركني يف احتجاجات تشرين يف امليدان ساعة احلدث:
صورة رقمية منظمة عن خلفيات احملتجني )االجتماعية- االقتصادية- اجلغرافية( يف وقت ذروة 1. 

احلراك بزمخه العددي وجبسامة تضحياته)32(.
العقلية 2.  البنية  عن  يكشف  مبا  نظرهم،  وجهة  من  وأهدافها  ودوافعها  االحتجاجات  أسباب 

30. Ibid.
31. Stapnes, T, op. cit.

32. ختتص الدراسة احلالية يف حدودها الزمنية ابألسابيع األوىل اليت شهدت انطالق االحتجاج أبشد درجاته عنفوااًن واستماتة. 
وهو أمر أخذ ابلتناقص تدرجيياً مع بداية 2020 لعوامل داخلية وخارجية متعددة. وحبلول ربيع 2020 تراجع الزخم االحتجاجي 
بدرجة فارقة، حبكم افتقاره لوحدة الرؤية وميزة التنظيم، فيما تطورت وازدهرت أساليب الثورة املضادة بشقيها الرتهييب والرتغييب، فضاًل 
عن انطواء جمتمعي على الذات بتأثري الوابء الكوروين ونزعة العدمية السياسية اليت تؤمّث الضحية وال تبايل ابجلالد. كما شهد الزمن 
السياسي الذي أعقب هذا الرتاجع –وحىت اليوم- استماتة النخب احلاكمة لالحتفاظ املغلق واملطلق بكل غنائمها وبناها ووظائفها 
دومنا تقدمي أي تنازل ابحلد األدىن للجمهور الشبايب املنتفض. وترافَق ذلك مع حماوالهتا الخرتاق احلراك الشبايب واحتوائه وتفتيته، 
عرب االغتيال واخلطف والرتويع اترة، وعرب اإلغراءات والتمويه الجتذابه إىل تنظيمات سياسية »مستجدة« مستنسلة من رحم تلك 
النخب اترة أخرى. وكل ذلك كان جيري أيضاً حتت عنوان االنتخاابت املبكرة اليت أصبحت الوسيلة األكثر »ضماانً« لالحتفاظ 

الكامل ابحلكم والسلطة دون أي تنازالت- الباحثان.
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نظام  “شرعية”  من  وموقفه  يستهدفها،  اليت  التغيري  ومدايت  لالحتجاج،  احملركة  األساسية 
احلكم.

مبا 3.  جدواه،  ومدى  الزمنية  ومدايته  ومساراته  االحتجاج  لنتائج  وتوقعاهتم  احملتجني  تصورات 
يكشف عن إدراكاهتم ملدى فاعليتهم السياسية.  

موقفهم القيمي من أتييد سلمية/ عنفية االحتجاجات، وأتثري هذا املوقف يف جممل إدراكاهتم 4. 
حنو البيئة االحتجاجية. 

العنف، 5.  هذا  بسبب  حلياهتم  فقداهنم  واحتماالت  ضدهم،  السلطة  عنف  ملدايت  إدراكاهتم 
وأتثريات ذلك العنف يف سلوكهم االحتجاجي.

التماهي 6.  الفردي أو اجلماعي لديهم، وعالقة هذا  التماهي  تعريفهم لذواهتم مبا يوضح أمناط 
بفاعليتهم السياسية.

مشاعرهم وانفعاالهتم وخماوفهم واستشرافاهتم املستقبلية، مبا فيها املظلومية والغضب حيال الواقع 7. 
عاش والسلطة.

ُ
امل
دافعية احملتجني يف االستمرارية، والتحشيد، واالستماتة، واالستعداد للتضحية، وما يفعلونه يف 8. 

حال عدم جناح االحتجاجات احلالية، ومدى مشاركتهم يف احتجاجات سابقة.
اخللفية االيديولوجية لالحتجاج، ودور التوجهات الدينية/ املدنية يف حتديد أهداف احملتجني 9. 

وتوجهاهتم حيال بعض القضااي السياسية واالجتماعية املرتبطة ابالحتجاج.
التباينات يف التوجهات اإلدراكية للمحتجني حنو أنفسهم والبيئة االحتجاجية والسياسية، . 10

عرب جتزئة عينة الدراسة إىل جمموعات فرعية متعددة الستكشاف دينامياهتا الداخلية املولدة 
حمركات  يف  وتوغاًل  عمقاً  أكثر  بتصورات  للخروج  التصنيفات،  من  لعدٍد  وفقاً  لالحتجاج 

االحتجاج وخصائصه. 
منهجية الدراسة  

1-االستبانة: أتلفت من مقدمة معلوماتية عن خلفيات احملتجني )10 بنود(، يعقبها )24( 
سؤااًل مغلقاً خبيارات حمدودة، و)4( أسئلة مفتوحة لتقدمي إجاابت حرة عرب احلوار والنقاش بني 
احملتج والباحث. وللتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة، جرى عرضها على عدد من املختصني 
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يف علم االجتماع السياسي وعلم النفس السياسي، إذ مت تعديل بعض بنودها واسئلتها وخياراهتا، 
النهائية املبينة يف امللحق رقم )1(. وقد طُبقْت هذه االستبانة على عينة الدراسة  لتتخذ صورهتا 

خالل املدة من 25 تشرين األول/ اكتوبر إىل 17 تشرين الثاين/ نوفمرب 2019. 
2- عينة الدراسة: أتلفت من )1020( حمتجاً وحمتجة من متظاهري ومعتصمي ساحة 
التحرير)33( يف بغداد، متت مقابلتهم لتطبيق االستبانة املشار إليها قبل قليل. وقام إبجراء املقابالت 
فريق مؤلف من سبعة أفراد: الباحثان الرئيسان املشرفان، ومخسة ابحثني متطوعني حيملون شهادات 
املقابالت وسط  متطلبات  للتعامل مع  ميدانياً  تدريبهم  االجتماعية، جرى  العلوم  أولية وعليا يف 
أوضاع االحتجاج واملخاطر احمليطة ابملوقف مبا يضمن احلصول على استجاابت وافية ومنظمة من 
املبحوثني. وقد تراوحت أعمار أفراد العينة بني )11- 74( سنة مبعدل 29,26 سنة، من خمتلف 
تاحة”)34(. 

ُ
اخللفيات اجلندرية واملناطقية والتعليمية واالجتماعية واملهنية واملعيشية، بطريقة “العينة امل

مث  احملرومني،  احملتجني  الشباب  آالف  وحميطها  الساحة  إىل  يتدفق  املدة كان  تلك  ففي 
الطبقة  التحقت هبم فئات عديدة من خلفيات دينية ومذهبية وقومية متنوعة، قوامها أجزاء من 
مدارس  وطلبة  وموظفون  وأطباء  وانشطون  وأدابء  وفنانون  مدنية  ومنظمات  ونقاابت  الوسطى 
وجامعات وكسبة وحرفيون ورجال دين من الصف الثاين، فضاًل عن اصطفاف توجهات علمانية 
ودينية متنوعة إىل جوار بعضها، وحبضور نسائي فاعل وغري مسبوق. وقد راعى فريق البحث أن 
مركز  يف  تقع  القصوى.  املكانية  ورمزيتها   2019 تشرين  احتجاجات  مهُد   Liberation Square التحرير  33.ساحة 
ملوك  آخر  الثاين  امللك فيصل  والدة  عالية  امللكة  ساحة  ابسم   1948 سنة  أفتتحت  الشرقي.  منطقة الباب  يف  مدينة بغداد، 
العراق )قُتل مع معظم العائلة املالكة يف 1958(. مث مسيت بساحة التحرير بعد 14 متوز 1958 نسبة إىل التحرر من االحتالل 
النحات  واالستعمار. وحيّدها من اجلانب الشرقي نصٌب اترخيي كبري يُعرف ابسم »نصب احلرية« 1961 الذي صممه ونفذه 
الذي كان  دجلة  هنر  على  اجلمهورية  يقع جسر  الساحة  من  الغريب  اجلانب  وعند  1961(م.   1921-( سليم  العراقي جواد 
يسمى جسر امللكة عالية، وعند اجلانب الشرقي من الساحة تقع أيضاً حديقة األمة، وعند اجلانب الشمايل يتفرع من الساحة شارع 
اجلمهورية الذي كان يسمى شارع امللك غازي، وعند اجلانب اجلنويب منها يتفرع شارع السعدون )نسبة إىل عبد احملسن السعدون 
الذي كان رئيساً لوزراء العراق ألربع مرات -1922 1929، انتهت بوفاته منتحراً أو مقتواًل حبسب رواايت متباينة(. للمزيد يُنظر: 

التميمي، مهدي فهمي )2019(. صفحة »املتحف العراقي« يف الفيسبوك. متاح يف:
 https://www.facebook.com/museummm/posts/940997509404264/

34. العينة املتاحة )املناسبة(Convenient sample : نوع من العينات غري االحتمالية، خيتار فيها الباحث عدداً من األفراد 
من اجملتمع املدروس ممن ميكن الوصول إليهم ويلبون املتطلبات العامة للدراسة، ما دام )أي الباحث( ال يستطيع تطبيق األسلوب 
الطبقي العشوائي يف االختيار بسبب عدم توافر بياانت تفصيلية عن جمتمع البحث أو ألي أسباب فنية أو لوجستية أخرى. ويقوم 
اختيار الباحث هلذا النوع من العينات على افرتاض مفاده أن يف حالة كون الظاهرة املدروسة قوية يف األصل، فال بد أهنا ستتحقق 

لدى معظم املبحوثني الذين يقعون يف جمتمع معني بصرف النظر عن طريقة اختيارهم. للمزيد يُنظر:
Goodwin, C. J. )1995(. Research in Psychology: Method and design. New York: 
John Wiley & Sons, Inc.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A_(%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/museummm/posts/940997509404264/
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ينتقي عينته من جتمعات مكانية متنوعة داخل الساحة وأطرافها، إذ أن التوزيع املكاين للمحتجني 
ابت يعكس تنوعاهتم العمرية والثقافية والطبقية ومدى استعدادهم ملواجهة القمع املتـزايد للقوات 

األمنية، ما عزز من احتمالية احلصول على عينة ممثلة نسبياً ألغلب فئات احملتجني.
التوزيعات  رسم  احملتجني، جرى  متثيل جمتمع  على  العينة  قدرة  مدى  من  مبدئياً  وللتحقق 
التكرارية ألعمار املشاركني يف الدراسة، وعدد أفراد أسرهم، ودخلهم املعيشي األسري الشهري، 
بعد تطبيق االستبانة عليهم، بوصفها مؤشرات أساسية )ُعمرية/ اجتماعية/ اقتصادية( لتوزيع األفراد 
معقولة  األشكال دالالت  هذه  وتقدم  و)3(.  و)2(   )1( األشكال  مبني يف  العينة كما  داخل 
ومطمئنة عن وجود توزيع اعتدايل Normal distribution ابلتواءات موجبة حمدودة، مبا 
يوفر إسناداً مناسباً جلودة العينة وقدرهتا املقبولة على متثيل احملتجني ساعة احلدث عرب تغطيتها ملدى 
واسع من الفئات اليت تتألف منها تلك املؤشرات األساسية الثالثة، على الرغم من كوهنا عينة ُمتاحة 

وليست عشوائية.
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 19 

(2الشكل )   

(1الشكل )   

(3الشكل )   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

*    *    *

II النتائج واالستنتاجات
أواًل: مقدمة معلوماتية عن اخللفية االجتماعية- االقتصادية للمحتجني، ومناطق سكنهم.

اجلغرايف  التوزيع   )2( اجلدول  ويقدم  املعلوماتية،  املقدمة  هذه  و)3(   )1( اجلدوالن  يقدم 
ملناطق سكن احملتجني يف عينة الدراسة:

اجلدول )1( : خلفية اجتماعية- اقتصادية لعينة الدراسة )ن= 1020(

النسبة املئوية %عدد األفرادالفئاتاملتغريات

النوع االجتماعي
94993.00ذكر
717.00أنثى

احلالة الزوجية

44243.30متزوج
55754.60عازب
141.40مطلق
70.70أرمل
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النسبة املئوية %عدد األفرادالفئاتاملتغريات

التحصيل الدراسي

80.80أّمي
10.10 يقرأ ويكتب
13913.60االبتدائية
20920.50املتوسطة
21120.70اإلعدادية

13813.50طالب جامعي
636.20دبلوم

22422.00بكالوريوس
272.60شهادة عليا

العمر
)املعدل= 29.26  سنة(

اصغر عمر=11
أكرب عمر= 74

20920.50 20 أو أقل
50149.10من 21 إىل 30 
14814.50من 31 إىل 40
878.50من 41 إىل 50
595.80من 51 إىل 60
161.60أكثر من 60

57156.00ُملكنوع السكن
30429.80إجيار

14514.20عشوائي
60859.60عاطلالعمل

22221.80عمل مؤقت
19018.60عمل دائم

عدد أفراد األسرة
)املعدل= 6.82 فرد(

أكرب أسرة= 25
أصغر أسرة = 1

3838.10 فأقل
459758.50 إىل 7

34033.30أكثر من 7

71870.40نعمهل أنت معيل لألسرة
30229.60ال



29

احتجاجات تشرين 2019 يف العراق من منظور املشاركني فيها

النسبة املئوية %عدد األفرادالفئاتاملتغريات
الدخل الشهري لألسرة

)املعدل: 657 ألف دينار
= 548 دوالر(  

أكرب دخل= 6 ماليني دينار
أقل دخل= 50 ألف دينار

25015715.40 ألف دينار  أو أقل
45844.90من 251 إىل 500 ألف دينار

14814.50من  501  ألف إىل 750 ألف دينار
16716.40من 751 ألف إىل مليون دينار

121.20من مليون إىل مليون وربع املليون دينار
787.60أكثر من مليون وربع املليون دينار 

اجلدول )2(: التوزيع اجلغرايف ملناطق سكن احملتجني يف عينة الدراسة )ن= 1020(

ت
مناطق بغداد/ الرصافة

)%69.36 من بغداد(

نسبتها  
املئوية لكل 

العينة

مناطق بغداد/ الكرخ

)%30.64 من بغداد(

نسبتها 
املئوية لكل 

العينة
احملافظات 

العراقية
نسبتها 

املئوية لكل 
العينة

4.41واسط4.04الدورة15.37مدينة الصدر1
2.94اببل2.43مدينة الشعلة4.85حي البلدايت2
1.47البصرة1.78مدينة الغزالية4.05مدينة الزعفرانية3
1.18ميسان1.62مدينة احلرية3.73مدينة العبيدي4
1.18كربالء1.46مدينة البياع3.25بغداد اجلديدة5
0.98النجف1.46حي اجلهاد2.92حي املعامل6
0.78دايىل1.46قضاء احملمودية2.92مدينة الشعب7
0.78ذي قار1.29مدينة الكاظمية2.44مدينة احلسينية8
0.69ديوانية1.13حي العامل2.27حي األمني9

0.29املثىن1.13حي املنصور2.27حي أور10
0.10كركوك0.97حي الريموك1.79مدينة الفضيلية11
0.10األنبار0.65السيدية1.62الكرادة12
0.65قضاء املدائن1.29حي احلبيبية13
0.49احلارثية1.29حي البنوك14
0.49حي الطوجبي0.97جسر دايىل15
0.32حي السالم0.49مدينة النهروان16
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ت
مناطق بغداد/ الرصافة

)%69.36 من بغداد(

نسبتها  
املئوية لكل 

العينة

مناطق بغداد/ الكرخ

)%30.64 من بغداد(

نسبتها 
املئوية لكل 

العينة
احملافظات 

العراقية
نسبتها 

املئوية لكل 
العينة

0.32حي األعالم0.49حي الطالبية17
0.32حي الرسالة0.49حي املشتل18
0.32حي اجلامعة0.49حي القاهرة19
0.32حي الدولعي0.49الرشاد20
0.32منطقة الشاجلية0.49حي الكفاح21
0.32أبو غريب0.32سبع قصور22
0.32الكرخ الثانية0.32الوزيرية23
0.32مدينة العامرية0.32الكمالية24
0.32أبو دشري0.32حي البتول25
0.16مدينة اليوسفية0.32حي الغدير26
0.16حي الوحدة0.32حي زيونة27
0.16مدينة العطيفية0.32مدينة األعظمية28
0.16األسكان0.32حي النصر29
0.16جكوك0.32شارع فلسطني30
0.16املنطقة احلضراء0.32حي الصليخ31
0.16حي اجلوادين0.16حي الرضا32
0.16حي الزوراء0.16السعدون33
0.16الشواكة0.16جممع بسماية34
0.16جممع الرجاء0.16حي 9 نيسان35
0.16حي الصاحلية0.16كمب سارة36
0.16حي الشماعية37
0.16االستكشافات38
0.16احلميدية39
0.16الكيالين40
0.16حي الكوفة41
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ت
مناطق بغداد/ الرصافة

)%69.36 من بغداد(

نسبتها  
املئوية لكل 

العينة

مناطق بغداد/ الكرخ

)%30.64 من بغداد(

نسبتها 
املئوية لكل 

العينة
احملافظات 

العراقية
نسبتها 

املئوية لكل 
العينة

0.16حي طارق42
0.16حي فدك43

59.0926.0114.90جمموع النسب املئوية

اجلدول )3(: خلفية اجتماعية- اقتصادية لفئة الشباب 30 سنة فأقل )ن= 710(

عدد الفئاتاملتغريات
األفراد

النسبة املئوية 
%

النوع االجتماعي
66293.20ذكر
486.80أنثى

احلالة الزوجية

18025.40متزوج
52373.70عازب
60.80مطلق
10.10أرمل

التحصيل الدراسي

60.80أّمي
10.10 يقرأ ويكتب
9413.20االبتدائية
14320.10املتوسطة
15521.80اإلعدادية

13719.30طالب جامعي
375.20دبلوم

.  1290118.20بكالوريوس
81.10شهادة عليا

نوع السكن
42159.30ُملك
20228.50إجيار

8712.20عشوائي

العمل
48868.70عاطل

14921.00عمل مؤقت
7310.30عمل دائم
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عدد أفراد األسرة
)املعدل= 7.00 فرد(

أكرب أسرة= 25
أصغر أسرة = 1

3608.50 فأقل
439655.80 إىل 7

25435.70أكثر من 7

هل أنت معيل لألسرة
42960.40نعم
28139.60ال

الدخل الشهري لألسرة
)املعدل: 644 ألف دينار

= 537 دوالر(
أكرب دخل= 5 ماليني دينار
أقل دخل= 50 ألف دينار

25011816.60 ألف دينار  أو أقل
30943.50من 251 إىل 500 ألف دينار

9813.80من  501  ألف إىل 750 ألف دينار
13218.60من 751 ألف إىل مليون دينار

71.00من مليون إىل مليون وربع املليون دينار

466.50أكثر من مليون وربع املليون دينار 

أما األشكال من )4( إىل )12(، فتمثل املخططات البيانية التكرارية للمتغريات االجتماعية- 
االقتصادية للمحتجني الواردة يف اجلدول )1(:

 24 

( من  األشكال  )4أما  إل   البيانية12(  المخططات  فتمثل  الجتماعية   التكرارية  (،    -للمتغيرات 
 : (1محتجين الواردة في الجدول )القتصادية لل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

(4الشكل )   

(5الشكل )   
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 24 

( من  األشكال  )4أما  إل   البيانية12(  المخططات  فتمثل  الجتماعية   التكرارية  (،    -للمتغيرات 
 : (1محتجين الواردة في الجدول )القتصادية لل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

(4الشكل )   

(5الشكل )   

 25 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6الشكل )   

(7الشكل )   

(8الشكل )   
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 25 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6الشكل )   

(7الشكل )   

(8الشكل )   

 25 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6الشكل )   

(7الشكل )   

(8الشكل )   
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 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9الشكل )   

( 10الشكل )   

( 11الشكل )   

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9الشكل )   

( 10الشكل )   

( 11الشكل )   
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 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9الشكل )   

( 10الشكل )   

( 11الشكل )   

 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السابقة ما يأتي:  ( واألشكال3( و)2( و)1يتض  من مجمل النتائ  الواردة في الجداول )  

% قادمين  15في مناطق سكنهم إل  محافظة بغداد، في مقابل  % من عينة المحتجين ينتمون  85إن   -
% من محتجي بغداد يسكنون في الجانب  69,36بشكل أساسي من المحافظات الوسط  والجنو ية. و ن  

فيما   )الرصافة(،  دجلة  نهر  من  دجلة  30,64الشرقي  نهر  من  الغر ي  الجانب  في  يسكنون  منهم   %
التوزيع  ) هذا  و ن  و   –الكرج(.  الفرعية بكليته  خلفيات    -تفاصيله  إل   ينتمون  المحتجين  أغلبية  أن  يعني 

 ، دون إنكار وجود انتماءات مناطقية أخرن أقل عددًا.(35) مناطقية شيعية

%، فيما  49,10( سنة إط تبلغ نسبتهم  30  -21في العينة هي فئة الشباط بعمر )  إن الفئة الغالبة عددياً  -
تبلغ  حو   30نسبة ممن أعمارهم   سنة. وترتفع    29,26%، بمعدل عمري مقداره  69,60الي  سنة فأقل 

( الشباط  فئة  لدن  بشكل خال  الع و ية  إل     30نسبة  لتصل  فأقل(  في  73,70سنة  نسبتها  فيما   %
%، بالمقايسة مع مثيلتها في  68,70%. كما ترتفع لديهم نسبة البطالة لتصل إل   54,60العينة الكلية  

المجال التعليمي، ترتفع نسبة طلبة الجامعة بين هنلء الشباط لتبلغ    %. وفي59,60العينة الكلية البالغة  
  % في العينة الكلية، فيما نسبة الحاصلين عل  شهادة اإلعدادية فأعل  13,50% بالمقايسة مع  19,30
% وهي  60,40العينة الكلية. وتبلغ نسبة اإلعالة لديهم  % أي مقار ة لنسبتها في  65,60فتبلغ    تراكمياً 

 
السكاني   ( 35) الشيعة  دور  عن  ُينظر:   للم يد  تشرين،  احتجاجات  في  )ة  كمال  فارس  الوطنية  (.  2021نظمي،  بناء  و عادة  الشيعة  فقراء 

 مصدر سابق.  ،العراقية
 
 

( 12الشكل )   

يتضح من جممل النتائج الواردة يف اجلداول )1( و)2( و)3( واألشكال السابقة ما أييت:
إن %85 من عينة احملتجني ينتمون يف مناطق سكنهم إىل حمافظة بغداد، يف مقابل 15% 	 

قادمني بشكل أساسي من احملافظات الوسطى واجلنوبية. وإن %69,36 من حمتجي بغداد 
%30,64 منهم يسكنون يف  فيما  )الرصافة(،  الشرقي من هنر دجلة  يسكنون يف اجلانب 
اجلانب الغريب من هنر دجلة )الكرخ(. وإن هذا التوزيع – بكليته وتفاصيله الفرعية- يعين أن 
أغلبية احملتجني ينتمون إىل خلفيات مناطقية شيعية)35(، دون إنكار وجود انتماءات مناطقية 

أخرى أقل عدداً.
35. للمزيد عن دور الشيعة السكانية يف احتجاجات تشرين، يُنظر:  نظمي، فارس كمال )2021(. فقراء الشيعة وإعادة بناء 

الوطنية العراقية، مصدر سابق.
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نسبتهم 	  تبلغ  إذ  )21- 30( سنة  بعمر  الشباب  فئة  العينة هي  يف  الغالبة عددايً  الفئة  إن 
%49,10، فيما نسبة ممن أعمارهم 30 سنة فأقل تبلغ  حوايل %69,60، مبعدل عمري 
مقداره 29,26 سنة. وترتفع نسبة العزوبية بشكل خاص لدى فئة الشباب )30 سنة فأقل( 
نسبة  لديهم  ترتفع  %54,60. كما  الكلية  العينة  نسبتها يف  فيما   73,70% إىل  لتصل 
البطالة لتصل إىل %68,70، ابملقايسة مع مثيلتها يف العينة الكلية البالغة %59,60. ويف 
اجملال التعليمي، ترتفع نسبة طلبة اجلامعة بني هؤالء الشباب لتبلغ %19,30 ابملقايسة مع 
%13,50 يف العينة الكلية، فيما نسبة احلاصلني على شهادة اإلعدادية فأعلى تراكمياً فتبلغ 
%65,60 أي مقاربة لنسبتها يف العينة الكلية. وتبلغ نسبة اإلعالة لديهم %60,40 وهي 
منخفضة عن مثيلتها لدى العينة الكلية إذ تبلغ %70,40. كما إن نسبة %60,10 من 
الشباب يقع دخلهم الشهري األسري بني )251 ألف-500 ألف( دينار عراقي، وهي نسبة 
مقاربة للعينة الكلية. ويتكرر األمر نفسه مع عدد أفراد األسرة ونوع السكن، إذ تتقارب النسب 

املئوية املتحققة لدى الشباب مع مثيالهتا يف العينة الكلية.
إن محلة شهادة البكالوريوس ميثلون الفئة الكربى يف عينة احملتجني )%22( ضمن تسلسالت 	 

التحصيل الدراسي. كما إن نسبة احلاصلني على شهادة اإلعدادية فأعلى تراكمياً تبلغ 65% 
فإن  العراق ٢٠١٨  الفقر يف  ملسح وتقومي  العينة. ويف مقابل ذلك، وطبقاً  ثلثي  أي حوايل 
نسبة احلاصلني على شهادة البكالوريوس فأعلى يف عموم العراق تبلغ %7,00 فقط، ونسبة 
احلاصلني على شهادة اإلعدادية فأعلى تراكمياً تبلغ %19,20 فقط)36(. ويعين هذا ارتفاعاً 

فارقاً يف املستوى التعليمي للمحتجني.
إن النسبة الكربى لعدد أفراد األسرة تقع ضمن الفئة )4- 7( أفراد، بنسبة %58,50 من 	 

العينة، فيما %33,30 تتألف أسرهم من أكثر من 7 أشخاص، مبعدل 6,82 أفراد لألسرة 
الواحدة. وإن %70,40 من احملتجني هم معيلون ألسرهم. 

الباقية )%44( بني 	  النسبة  %56، وتوزعت  العينة  املالكني ملسكن يف عموم  بلغت نسبة 
مسكن مؤجر وعشوائي، فيما تبلغ نسبة األسر املالكة ملسكن يف عموم العراق 71,70% 

طبقاً ملسح وتقومي الفقر يف العراق 2018)37(. 

36. مسح رصد وتقومي الفقر يف العراق -2017 2018 )2018(. مجهورية العراق: وزارة التخطيط- اجلهاز املركزي لإلحصاء.
العراق لعام 2018 إىل أن %71,70 من األسر ميتلكون املساكن اليت يعيشون فيها، فيما  37.يشري مسح وتقومي الفقر يف 
%17,70 يسكنون يف مساكن مستأجرة، و %7,90 يسكنون جماانً ابالتفاق مع املالك. للمزيد يُنظر: املصدر السابق نفسه.
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أما البطالة، فقد بلغت نسبتها %59,60 بني عموم احملتجني يف عينة الدراسة، و68,70% 	 
بني الشباب ممن تبلغ أعمارهم 30 سنة فأقل يف العينة كما ذُكر قبل قليل، وهي نسبة كبرية 

ابملقايسة مع نسبة البطالة البالغة %13,80 يف عموم العراق 2018)38(.
إن الفئة اليت حتصل على دخل شهري أسري يقع بني )251 ألف - 500 ألف( دينار عراقي 	 

تبلغ نسبتها حوايل %44,90، وهي النسبة الكربى يف العينة الكلية. أما نسبة من حيصلون 
على دخل مقداره 500 ألف دينار فأقل فتبلغ %60,30. ويبلغ معدل الدخل الشهري 
لألسرة جململ هؤالء احملتجني 657 ألف دينار، أي ما يساوي حوايل 548 دوالر أمريكي 

)الدوالر األمريكي كان يساوي 1200 دينار عراقي وقت احتجاجات تشرين 2019(.
للفرد  يومياً  دوالر   )1,90( هو  عاملياً  الفقر  لعتبة خط  املعيشي  الدخل  أن  وابحتساب 
أو )70( ألف  للبنك الدويل 2015، أي ما يعادل أقل من )60( دوالر شهرايً  الواحد طبقاً 
دينار عراقي تقريباً، فإن دخل األسرة العراقية الشهري الذي هو ما دون مستوى خط الفقر اخلاص 
ابلدخل يبلغ حوايل 420 ألف دينار)39( ابفرتاض أن متوسط حجم األسرة يف العراق يبلغ 6 أفراد 
طبقاً ملسح وتقومي الفقر يف العراق 2018. وهذا يعين – بعد إجراء حساابت غري مذكورة يف 
اجلدول )1(- أن %35,78 من عينة احملتجني احلالية تقع حتت عتبة خط الفقر إذ يقل الدخل 
الشهري ألسرهم عن 420 ألف دينار عراقي، فيما نسبة الشباب يف العينة )30 سنة فأقل( ممن 
يقعون حتت خط الفقر فتبلغ رقماً مقارابً هو %35,20. ويف احلالتني هي نسبة عالية ابملقايسة مع 
نسبة الفقر يف العراق العالية أصاًل والبالغة %20,05 من جمموع السكان يف 2017- 2018. 

38. املصدر السابق نفسه.
39. أجرينا هذا احلساب التخميين املبسط خلط الفقر لألسرة العراقية نظراً لعدم عثوران على إحصائية موحدة هبذا اخلصوص خالل 

مرحلة 2019 حتديداً، فضاًل عن تنوع رؤية الدراسات يف تعريفها ملفهوم خط الفقر وللفقر نفسه.
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أما عن اإلنفاق الشهري لألسرة يف عموم العراق فإن %31 من األسر عموماً تنفق أقل من 
مليون دينار شهرايً مبتوسط إنفاق شهري يف عموم العراق مقداره 1,262,000 دينار ابألسعار 
املدفوعة وفقاً للمسح السابق الذكر نفسه)40(، فيما نالحظ يف اجلدول )1( أن %91,20 من 
احملتجني يف عينة الدراسة يقل الدخل الشهري ألسرهم عن مليون دينار مبعدل دخل شهري مقداره 

657 ألف دينار، وهذا يعين اخنفاضاً شديداً ابملقايسة مع معدل األسرة العراقية. 
إن جممل هذه النتائج يقدم توصيفاً حمدداً لعينة الدراسة ابآليت:

انتماءات مناطقية  ينتمي أغلبية احملتجني إىل خلفيات مناطقية شيعية، دون إنكار وجود 
أخرى أقل عدداً. وعلى الرغم من االرتفاع الكبري يف املستوى التعليمي هلؤالء احملتجني ابملقايسة مع 
معدالت اجملتمع العراقي، ومن كوهنم ميثلون فئة الشباب بنسبة عالية، إال أهنم يعانون من ارتفاع 
حاد يف نسبة الفقر، ومن تدهور اقتصادي)41( شديد على املستويني الفردي واألسري. فباملقايسة 
40.تبلغ عتبة خط الفقر عاملياً 1,90 دوالر يومياً للفرد الواحد طبقاً آلخر حتديث أجراه البنك الدويل 2015، وهو ما يعادل 
أقل من 60 دوالر شهرايً. وطبقاً ملسح وتقومي الفقر يف العراق لعام 2018 الذي نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط 
العراقية ابلتعاون مع  هيئة اإلحصاء يف إقليم كردستان والبنك الدويل، يبلغ متوسط حجم األسرة يف العراق 6 أفراد، ويبلغ معدل 
االعالة حوايل %74، فيما ميتلك حوايل %72 من األسر مساكن خاصة هبم. كما خلص هذا املسح إىل أن متوسط ٕانفاق األسرة 
العراقية يبلغ 1,262,000 دينار شهرايً ابألسعار املدفوعة، و1,503,000 دينار شهرايً أبسعار السوق. وإن %31 من األسر 
تنفق أقل من مليون دينار شهرايً، و%48,2 من األسر تنفق ما بني مليون وأقل من مليونني دينار شهرايً، و%14,60 من األسر 
تنفق ما بني مليونني وأقل من ثالثة ماليني دينار شهرايً، و%5,70 من األسر تنفق ثالثة ماليني دينار فأكثر شهرايً. أما نسبة 
الفقر يف العراق فبلغت %22,90 لسنة 2007، مث اخنفضت إىل %18,90 لسنة 2012، وعاودت االرتفاع بعد هجمات 
داعش إىل %22,50 يف سنة 2014، مث اخنفضت إىل %20,05 لسنة -2017 2018. وكان للمحافظات اجلنوبية احلصة 
الكربى يف نسبة الفقر األخرية إذ بلغت %31,10، من بينها حمافظة املثىن )مركزها السماوة( األكثر فقراً من بني حمافظات العراق 
)%52(، فيما بلغت نسب الفقر يف مناطق الوسط، والشمال، وإقليم كردستان: %11,50، %27,50، %5,50، على 
التتابع. وأعلن وزير التخطيط العراقي إرتفاع نسبة الفقر إىل %31,70 يف سنة 2021، فيما نسبته بني األطفال دون سن 18 

بلغت %38.  للمزيد يُنظر:
The World Bank (2020). September 2020 global poverty update from the World 
Bank. Available Online: https://www.worldbank.org

مسح رصد وتقومي الفقر يف العراق -2017 2018 )2018(، مصدر سابق.- 
لإلحصاء-قسم -  املركزي  اجلهاز  التخطيط-  وزارة  العراق:  مجهورية   .)2019( إحصائي  تقرير  املستدامة/  التنمية  أهداف 

إحصائيات التنمية البشرية. 
 -https://mop.gov.iq/ يف:  متاح  التخطيط.  وزارة  العراق:  مجهورية   .)2021( تصريح  العراقي-  التخطيط  وزير 

activities_minister/view/details?id=1216
41. هذه املعطيات تشري إىل درجة عالية من احلرمان املطلق Absolute Deprivation يعانيها أغلب احملتجني، والذي 
يقصد به اخنفاض ما حيصل عليه الفرد ابملقايسة مع معايري اقتصادية أو اجتماعية موضوعية )أي مطلقة(، كمستوايت الدخل 
والعمل والتعليم والصحة. وكلما زاد االخنفاض عن هذه املعايري أو املستوايت فذلك يعين ارتفاع احلرمان املطلق. أما احلرمان النسيب 

Relative Deprivation فسيتم تناوله الحقاً ضمن نتائج الفصل احلايل. 

https://www.worldbank.org
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مع معدالت األوضاع االقتصادية لعموم العراقيني، تنحدر أوضاع احملتجني )الدخل املعيشي وفرص 
العمل( بنسب ترتاوح بني الضعف والثالثة أضعاف، مع ارتفاٍع يف حجم أسرهم، واضطرار نسبة 
أساسية منهم للعيش يف مساكن ال ميلكوهنا )مؤجرة أو عشوائية(. وتربز معاانة فئة الشباب يف هذه 
العينة بشكل خاص، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة طلبة اجلامعة بينهم، ترتفع لديهم –ابملقايسة مع 

بقية احملتجني يف العينة- نسُب البطالة والعزوبية، ونسبة املسؤولني عن إعالة أسرهم.
*    *    *

اثنياً: إجاابت أفراد عينة الدراسة )ن= 1020( عن األسئلة املغلقة.

1- ما هدفك من املشاركة يف االحتجاجات احلالية؟   
اجلدول )4(: إدراكات احملتجني ألسباب احتجاجهم

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

ما هدفك من املشاركة يف االحتجاجات 
احلالية؟   

)ميكن اختيار أكثر من إجابة(.

% 33232.50احلصول على عمل
% 48847.80حتسني اخلدمات
% 71470.00حماربة الفساد

% 39538.70احلصول على حصيت من النفط
% 10910.70دخول املنطقة اخلضراء

% 39438.60إصالح احلكومة
% 68567.20تغيري النظام السياسي

% 80378.70أريُد وطن

 31 

 ( دن األسئلة المغلقة. 1020)ن=  د نة الدراسةقجا ات أفراد ثانيًا: 
 

 مشاركة في االحتجاجات الحالية؟   ما هدفك من ال  -1
 حتجاجهم س اب األالمحتج ن   قدراكات  :(4الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 

في  المشاركة  من  هدفز  ما 
 الحتجاجات الحالية؟   

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(. 
 

 % 32.50 332 الحصول دلى دمل 
 % 47.80 488 تحس ن الخدمات 
 % 70.00 714 محاربة الفساد 

 % 38.70 395 الحصول دلى حصتي من النفط 
 % 10.70 109 الخضراح  دخول المنطقة

 % 38.60 394 قصالح الحكومة
 % 67.20 685 تغ  ر النظام السياسي 

 % 78.70 803 وطن  أريدُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

( 13)الشكل   
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2- يف أي يوم بدأت مشاركتك يف احتجاجات تشرين األول 2019؟
اجلدول )5(: أوقات انضمام احملتجني إىل االحتجاجات

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

يف أي يوم بدأت مشاركتك يف 
احتجاجات تشرين األول 2019؟

% 138337.55 تشرين األول
% 767.45من 2 إىل 24 تشرين األول

% 2539238.43 تشرين األول
% 16916.57بعد 25 تشرين األول

% 1020100.00اجملموع

 32 

 ؟ 2019ول  في أي يوم بدأت مشاركتك في احتجاجات تشرين األ   -2
 قلى االحتجاجات المحتج ن  أوقات انضمام:  (5الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
في  مشاركتك  بدأت  يوم  أي  في 

 ؟ 2019احتجاجات تشرين األول 
 
 

 % 37.55 383 تشرين األول  1
 % 7.45 76 تشرين األول  24قلى   2من 

 % 38.43 392 تشرين األول  25
 % 16.57 169 تشرين األول  25 عد 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل س ق أن شاركت في تظاهرات سا قة خالل الشهور والسنوات الماضية؟ -3
 قجا ات المحتج ن دن مشاركاتهم في تظاهرات سا قة:  (6الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
سا قة خالل الشهور    هل س ق أن شاركت في تظاهرات

 والسنوات الماضية؟ 
 % 64.71 660 نعم
 % 35.29 360 ال

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 

( 15الشكل )   

( 14) الشكل   

3- هل سبق أن شاركت يف تظاهرات سابقة خالل الشهور والسنوات املاضية؟
اجلدول )6( : إجاابت احملتجني عن مشاركاهتم يف تظاهرات سابقة

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
الشهور  خالل  سابقة  تظاهرات  يف  شاركت  أن  سبق  هل 

والسنوات املاضية؟
% 66064.71نعم
% 36035.29ال

% 1020100.00اجملموع
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 32 

 ؟ 2019ول  في أي يوم بدأت مشاركتك في احتجاجات تشرين األ   -2
 قلى االحتجاجات المحتج ن  أوقات انضمام:  (5الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
في  مشاركتك  بدأت  يوم  أي  في 

 ؟ 2019احتجاجات تشرين األول 
 
 

 % 37.55 383 تشرين األول  1
 % 7.45 76 تشرين األول  24قلى   2من 

 % 38.43 392 تشرين األول  25
 % 16.57 169 تشرين األول  25 عد 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل س ق أن شاركت في تظاهرات سا قة خالل الشهور والسنوات الماضية؟ -3
 قجا ات المحتج ن دن مشاركاتهم في تظاهرات سا قة:  (6الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
سا قة خالل الشهور    هل س ق أن شاركت في تظاهرات

 والسنوات الماضية؟ 
 % 64.71 660 نعم
 % 35.29 360 ال

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 

( 15الشكل )   

( 14) الشكل   

4- هل تعرضت إىل إصابة أثناء التظاهرات احلالية؟
اجلدول )7(: إجاابت احملتجني عن إصاابهتم يف التظاهرات

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
% 45144.22نعمهل تعرضت إىل إصابة أثناء التظاهرات احلالية؟

% 56955.78ال
% 1020100.00اجملموع

 33 

 صا ة أثناح التظاهرات الحالية؟ هل تعرضت قلى ق -4
 قجا ات المحتج ن دن قصا اتهم في التظاهرات:  (7الجدول ) 
 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 

 إل  إصابة أثناء التظاهرات الحالية؟  هل تعرض 
 

 % 44.22 451 نعم
 % 55.78 569 ال

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

     كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟ -5
 موقفهم من سلمية أو دنفية االحتجاجات قجا ات المحتج ن دن :  (8الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 83.53 852 سلمية دوما   تريد لالحتجاجات أن تكون؟    كيف 

 % 15.78 161 دنفية دند الضرورة 
 % 0.69 7 دنفية 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 16الشكل )   

( 17الشكل )   
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5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟    
اجلدول )8(: إجاابت احملتجني عن موقفهم من سلمية أو عنفية االحتجاجات

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟
% 85283.53سلمية دومًا

% 16115.78عنفية عند الضرورة
% 70.69عنفية
% 1020100.00اجملموع

 33 

 صا ة أثناح التظاهرات الحالية؟ هل تعرضت قلى ق -4
 قجا ات المحتج ن دن قصا اتهم في التظاهرات:  (7الجدول ) 
 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 

 إل  إصابة أثناء التظاهرات الحالية؟  هل تعرض 
 

 % 44.22 451 نعم
 % 55.78 569 ال

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

     كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟ -5
 موقفهم من سلمية أو دنفية االحتجاجات قجا ات المحتج ن دن :  (8الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 83.53 852 سلمية دوما   تريد لالحتجاجات أن تكون؟    كيف 

 % 15.78 161 دنفية دند الضرورة 
 % 0.69 7 دنفية 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 16الشكل )   

( 17الشكل )   

6- ما نسبة اعتقادك أنك قد تفقد حياتك يف االحتجاجات؟  
اجلدول )9(:  توقعات احملتجني عن احتمالية فقداهنم حلياهتم أثناء االحتجاجات

نسبتهم املئوية عدد األفرادنسبة االعتقاد بفقدان احلياةالسؤال

ما نسبة اعتقادك أنك قد تفقد حياتك يف 
االحتجاجات؟  )نسبة مئوية(

% 232.25صفر
1 – 25 %525.10 %
26- 50 %23022.55 %

املتوسط احلسايب الحتمالية فقدان احلياة من 
ووجهة نظر احملتجني= % 71.86

51 – 75 %21921.47 %
76 – 99 %22021.57 %

100 %27627.06 %
% 1020100.00اجملموع
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 34 

 ما نس ة ادتقادك أنك قد تفقد حياتك في االحتجاجات؟     -6
 الحتجاجات احتمالية فقدانهم لحياتهم أثناح االمحتج ن دن  توقعات:  (9الجدول ) 

نس ة االدتقاد   السؤال 
  فقدان الحياة 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد 

في  حياتز  تفقد  قد  أنز  اعتقادس  نسبة  ما 
 الحتجاجات؟  )نسبة مئوية(

 

 % 2.25 23 صفر 
1 – 25 % 52 5.10 % 
26- 50 % 230 22.55 % 

من  الحياة  فقدان  لحتمالية  الحسابي  المتوسش 
 % 71.86ن= ووجهة نظر المحتجي 

51 – 75 % 219 21.47 % 
76 – 99 % 220 21.57 % 

100 % 276 27.06 % 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل تعتقد أن االحتجاجات الحالية ستكون مجدية في تحق ق التغ  ر السياسي؟    -7
 غ  ر السياسي مدى جدوى االحتجاجات في تحق ق التالمحتج ن دن  توقعات: ( 10الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
ستكون   الحالية  االحتجاجات  أن  تعتقد  هل 

 ؟مجدية في تحق ق التغ  ر السياسي 
 % 69.31 707 نعم

 % 28.63 292 ربما  
 % 2.06 21 ال

 % 100.00 1020 المجموع  
 

( 18الشكل )   

7- هل تعتقد أن االحتجاجات احلالية ستكون جمدية يف حتقيق التغيري السياسي؟   
اجلدول )10(: توقعات احملتجني عن مدى جدوى االحتجاجات يف حتقيق التغيري السياسي

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
هل تعتقد أن االحتجاجات احلالية ستكون جمدية يف 

حتقيق التغيري السياسي؟
% 70769.31نعم
% 29228.63رمبا 
% 212.06ال

% 1020100.00اجملموع

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة؟ كيف كانت مشادرك ق ل االحتجاجات الحالي-8
 ق ل االحتجاجات التشرينيةالمحتج ن  مشادر:   ( 11الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 44.12 450 يائ  من التغ  ر  كيف كانت مشادرك ق ل االحتجاجات الحالية؟ 

 % 6.18 63 ال أ الي 
 % 49.70 507 متفائل  التغ  ر 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 19الشكل )   

( 20الشكل )   
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8-كيف كانت مشاعرك قبل االحتجاجات احلالية؟ 
اجلدول )11( : مشاعر احملتجني قبل االحتجاجات التشرينية

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
% 45044.12ايئس من التغيريكيف كانت مشاعرك قبل االحتجاجات احلالية؟

% 636.18ال أابيل
% 50749.70متفائل ابلتغيري

% 1020100.00اجملموع

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة؟ كيف كانت مشادرك ق ل االحتجاجات الحالي-8
 ق ل االحتجاجات التشرينيةالمحتج ن  مشادر:   ( 11الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 44.12 450 يائ  من التغ  ر  كيف كانت مشادرك ق ل االحتجاجات الحالية؟ 

 % 6.18 63 ال أ الي 
 % 49.70 507 متفائل  التغ  ر 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 19الشكل )   

( 20الشكل )   

9-  إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟  
اجلدول )12(: مواقف احملتجني يف حال عدم جناح االحتجاجات

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

ماذا  احلالية،  االحتجاجات  تنجح  مل  إذا 
ستفعل؟ 

% 66064.71أكرر االحتجاج السلمي الحقًا
% 292.84لن أحتج بعد اآلن  

% 11010.78   أجلأ إىل العنف
% 22121.67أحاول اهلجرة

% 1020100.00اجملموع
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 36 

 قذا لم تنجع االحتجاجات الحالية، ماذا ستفعل؟     -9
 في حال ددم نجاح االحتجاجات المحتج ن   مواقف: ( 12الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
قذا لم تنجع االحتجاجات الحالية، ماذا  

 ستفعل؟  
 

 % 64.71 660 أكرر االحتجاج السلمي الحقا  
 % 2.84 29 ن   لن أحتج  عد اآل

 % 10.78 110 ألجأ قلى العنف    
 % 21.67 221 أحاول الهجرة 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلى أي مدى زمني يمكن أن ت قى معتصما  أو متظاهرا  ؟  -10
 المدى الزمني لرغ ة المحتج ن  مواصلة االحتجاج: ( 13الجدول ) 

 المئوية  منس ته ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 1.76 18 أيام  ؟ قلى أي مدى زمني يمكن أن ت قى معتصما  أو متظاهرا  

 % 4.12 42 أسابيا 
 % 9.31 95 شهور 

 % 84.80 885 بال حدود 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 21الشكل )   

( 22الشكل )   

10- إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو متظاهراً ؟ 
اجلدول )13(: املدى الزمين لرغبة احملتجني مبواصلة االحتجاج

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو متظاهرًا؟

% 181.76أايم
% 424.12أسابيع
% 959.31شهور

% 88584.80بال حدود
% 1020100.00اجملموع

 36 

 قذا لم تنجع االحتجاجات الحالية، ماذا ستفعل؟     -9
 في حال ددم نجاح االحتجاجات المحتج ن   مواقف: ( 12الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
قذا لم تنجع االحتجاجات الحالية، ماذا  

 ستفعل؟  
 

 % 64.71 660 أكرر االحتجاج السلمي الحقا  
 % 2.84 29 ن   لن أحتج  عد اآل

 % 10.78 110 ألجأ قلى العنف    
 % 21.67 221 أحاول الهجرة 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلى أي مدى زمني يمكن أن ت قى معتصما  أو متظاهرا  ؟  -10
 المدى الزمني لرغ ة المحتج ن  مواصلة االحتجاج: ( 13الجدول ) 

 المئوية  منس ته ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 1.76 18 أيام  ؟ قلى أي مدى زمني يمكن أن ت قى معتصما  أو متظاهرا  

 % 4.12 42 أسابيا 
 % 9.31 95 شهور 

 % 84.80 885 بال حدود 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 21الشكل )   

( 22الشكل )   
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احتجاجات تشرين 2019 يف العراق من منظور املشاركني فيها

11- كيف تصف سلوك قوات مكافحة الشغب مع املتظاهرين؟    
اجلدول )14( :  تقييم احملتجني لسلوك قوات مكافحة الشغب

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

كيف تصف سلوك قوات مكافحة الشغب مع املتظاهرين؟
% 171.67مهين

% 918.92متذبذب
% 91289.41عنفي
% 1020100.00اجملموع

 37 

     كيف تصف سلوك قوات مكافحة الشغب ما المتظاهرين؟ -11
 سلوك قوات مكافحة الشغبتق يم المحتج ن ل  : ( 14الجدول ) 
 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 

ما   الشغب  مكافحة  قوات  سلوك  تصف  كيف 
 المتظاهرين؟     

 % 1.67 17 مهني 
 % 8.92 91 متذبذب 
 % 89.41 912 دنفي 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وم العراق؟ من تعتقد الجهة التي وراح قتل المتظاهرين في دم -12
 تشخيص المحتج ن للجهة التي تقف وراح قتلهم  :( 15الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
دموم  في  المتظاهرين  قتل  وراح  التي  الجهة  تعتقد  من 

 العراق؟   
 % 38.92 397 الحكومة 

 % 53.53 546 الم ليشيات 
 % 7.55 77 ال أدري 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 32الشكل )   

( 42الشكل )   

12- من تعتقد اجلهة اليت وراء قتل املتظاهرين يف عموم العراق؟
اجلدول )15(:  تشخيص احملتجني للجهة اليت تقف وراء قتلهم

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

من تعتقد اجلهة اليت وراء قتل املتظاهرين يف عموم العراق؟
% 39738.92احلكومة

% 54653.53امليليشيات
% 777.55ال أدري
% 1020100.00اجملموع
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 37 

     كيف تصف سلوك قوات مكافحة الشغب ما المتظاهرين؟ -11
 سلوك قوات مكافحة الشغبتق يم المحتج ن ل  : ( 14الجدول ) 
 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 

ما   الشغب  مكافحة  قوات  سلوك  تصف  كيف 
 المتظاهرين؟     

 % 1.67 17 مهني 
 % 8.92 91 متذبذب 
 % 89.41 912 دنفي 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وم العراق؟ من تعتقد الجهة التي وراح قتل المتظاهرين في دم -12
 تشخيص المحتج ن للجهة التي تقف وراح قتلهم  :( 15الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
دموم  في  المتظاهرين  قتل  وراح  التي  الجهة  تعتقد  من 

 العراق؟   
 % 38.92 397 الحكومة 

 % 53.53 546 الم ليشيات 
 % 7.55 77 ال أدري 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 32الشكل )   

( 42الشكل )   

13- ما رأيك مبشاركة املرأة يف االحتجاجات؟     
اجلدول )16(: آراء احملتجني مبشاركة املرأة

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

ما رأيك مبشاركة املرأة يف االحتجاجات؟
% 99297.25مشاركة فاعلة

% 282.75مشاركة غري مؤثرة
% 1020100.00اجملموع

 38 

 ما رأيك  مشاركة المرأة في االحتجاجات؟       -13
 آراح المحتج ن  مشاركة المرأة : ( 16الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 97.25 992 مشاركة فادلة  ما رأيك  مشاركة المرأة في االحتجاجات؟      

 % 2.75 28 مشاركة   ر مؤثرة 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف ترى مستق ل العراق  عد احتجاجات تشرين؟     -14 
 رؤية المحتج ن لمستق ل العراق :( 17الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 4.41 45 مظلم كيف ترى مستق ل العراق  عد احتجاجات تشرين؟     

 % 17.06 174 مضطرب 
 % 78.53 801 مشرق 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 52الشكل )   

( 62الشكل )   
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14 - كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟    
اجلدول )17(: رؤية احملتجني ملستقبل العراق

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟ 
% 454.41مظلم

% 17417.06مضطرب
% 80178.53مشرق
% 1020100.00اجملموع

 38 

 ما رأيك  مشاركة المرأة في االحتجاجات؟       -13
 آراح المحتج ن  مشاركة المرأة : ( 16الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 97.25 992 مشاركة فادلة  ما رأيك  مشاركة المرأة في االحتجاجات؟      

 % 2.75 28 مشاركة   ر مؤثرة 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف ترى مستق ل العراق  عد احتجاجات تشرين؟     -14 
 رؤية المحتج ن لمستق ل العراق :( 17الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 4.41 45 مظلم كيف ترى مستق ل العراق  عد احتجاجات تشرين؟     

 % 17.06 174 مضطرب 
 % 78.53 801 مشرق 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 52الشكل )   

( 62الشكل )   

15- ما موقفك من الدين؟   
اجلدول )18(: موقف احملتجني من الدين

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

ما موقفك من الدين؟  

% 757.35متدين جدًا
% 48047.06متدين

% 38737.94مؤمن غري متدين

% 545.29ال ديين
% 242.35ملحد
% 1020100.00اجملموع



50

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 39 

 ما موقفك من الدين؟    -15
 موقف المحتج ن من الدين: ( 18الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 7.35 75 متدين جدا   ما موقفك من الدين؟    

 % 47.06 480 متدين 
 % 37.94 387 مؤمن   ر متدين 

 % 5.29 54 ال ديني 
 % 2.35 24 ملحد 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف تصف نفسك؟    -16
 توصيف المحتج ن لهوياتهم   : ( 19الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 84.22 859 دراقي فقط  كيف تصف نفسك؟  

 % 10.69 109 دراقي: شيعي/ سني/ مسيحي/ كردي
 % 5.10 52 حي/ كردي: دراقيشيعي/ سني/ مسي 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 72الشكل )   

( 82الشكل )   

16- كيف تصف نفسك؟  
اجلدول )19( :  توصيف احملتجني هلوايهتم

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

كيف تصف نفسك؟ 

% 85984.22عراقي فقط
% 10910.69عراقي: شيعي/ سين/ مسيحي/ كردي

% 525.10 شيعي/ سين/ مسيحي/ كردي: عراقي

% 1020100.00اجملموع

 39 

 ما موقفك من الدين؟    -15
 موقف المحتج ن من الدين: ( 18الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 7.35 75 متدين جدا   ما موقفك من الدين؟    

 % 47.06 480 متدين 
 % 37.94 387 مؤمن   ر متدين 

 % 5.29 54 ال ديني 
 % 2.35 24 ملحد 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف تصف نفسك؟    -16
 توصيف المحتج ن لهوياتهم   : ( 19الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 84.22 859 دراقي فقط  كيف تصف نفسك؟  

 % 10.69 109 دراقي: شيعي/ سني/ مسيحي/ كردي
 % 5.10 52 حي/ كردي: دراقيشيعي/ سني/ مسي 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 72الشكل )   

( 82الشكل )   
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17- كيف تصف موقف السيد السيستاين من هذه االحتجاجات؟  
اجلدول )20(: تقييم احملتجني ملوقف السيد السيستاين من االحتجاجات

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
% 45945.00مؤيدكيف تصف موقف السيد السيستاين من هذه االحتجاجات؟  

% 17517.16حمايد
% 31230.59متذبذب
% 747.25معارض

% 1020100.00اجملموع

 40 

    ؟كيف تصف موقف الس د السيستاني من هذه االحتجاجات -17
 تق يم المحتج ن لموقف الس د السيستاني من االحتجاجات : ( 20الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
ه  من  السيستاني  الس د  موقف  تصف  ذه  كيف 

   ؟االحتجاجات 
 % 45.00 459 مؤيد
 % 17.16 175 محايد 
 % 30.59 312 متذبذب 
 % 7.25 74 معارض 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االحتجاجات؟ هذه  كيف تصف موقف الس د مقتدى الصدر من -18
 تق يم المحتج ن لموقف الس د الصدر من االحتجاجات : ( 21الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  ة اإلجا  السؤال 
 % 31.96 326 مؤيد    ؟من هذه االحتجاجات صدركيف تصف موقف الس د ال

 % 15.59 159 محايد 
 % 37.06 378 متذبذب 
 % 15.39 157 معارض 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 92) الشكل   

( 30الشكل )   

18- كيف تصف موقف السيد مقتدى الصدر من هذه االحتجاجات؟
اجلدول )21(: تقييم احملتجني ملوقف السيد الصدر من االحتجاجات

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
% 32631.96مؤيدكيف تصف موقف السيد الصدر من هذه االحتجاجات؟ 

% 15915.59حمايد
% 37837.06متذبذب
% 15715.39معارض
% 1020100.00اجملموع
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 40 

    ؟كيف تصف موقف الس د السيستاني من هذه االحتجاجات -17
 تق يم المحتج ن لموقف الس د السيستاني من االحتجاجات : ( 20الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
ه  من  السيستاني  الس د  موقف  تصف  ذه  كيف 

   ؟االحتجاجات 
 % 45.00 459 مؤيد
 % 17.16 175 محايد 
 % 30.59 312 متذبذب 
 % 7.25 74 معارض 

 % 100.00 1020 المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االحتجاجات؟ هذه  كيف تصف موقف الس د مقتدى الصدر من -18
 تق يم المحتج ن لموقف الس د الصدر من االحتجاجات : ( 21الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  ة اإلجا  السؤال 
 % 31.96 326 مؤيد    ؟من هذه االحتجاجات صدركيف تصف موقف الس د ال

 % 15.59 159 محايد 
 % 37.06 378 متذبذب 
 % 15.39 157 معارض 

 % 100.00 1020 المجموع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 92) الشكل   

( 30الشكل )   

19-  كيف تصف دور رجال الدين واملؤسسات الدينية يف الـتأثري يف السياسة وأحوال 
البالد منذ 2003؟

اجلدول )22( :  تقييم احملتجني لرجال الدين واملؤسسات الدينية
نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

كيف تصف دور رجال الدين واملؤسسات الدينية يف 
الـتأثري يف السياسة وأحوال البالد منذ 2003؟

% 494.80دور إجيايب
أحياانً إجيايب وأحياانً 

سليب
31130.49 %

% 66064.71دور سليب
% 1020100.00اجملموع

 41 

 ؟2003سة وأحوال ال الد منذ كيف تصف دور رجال الدين والمؤسسات الدينية في الـتأث ر في السيا   -19
 تق يم المحتج ن لرجال الدين والمؤسسات الدينية  : ( 22الجدول ) 
 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 

كيــف تصــف دور رجــال الــدين والمؤسســات الدينيــة 
 ؟2003في الـتأث ر في السياسة وأحوال ال الد منذ 

 

 % 4.80 49 دور قيجابي 
ي  أحيانا  قيجاب

 وأحيانا  سل ي 
311 30.49 % 

 % 64.71 660 دور سل ي 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كيف تصف دور قيران السياسي في العراق؟ -20
 تق يم المحتج ن لدور قيران في العراق   : ( 23الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
كيــف تصــف دور قيــران السياســي فــي 

 راق؟ الع
 

 % 1.86 19 دور قيجابي 
 % 8.53 87 أحيانا  قيجابي وأحيانا  سل ي 

 % 89.61 914 دور سل ي 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 13الشكل )   

( 32الشكل )   
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20- كيف تصف دور إيران السياسي يف العراق؟ 
اجلدول )23( :  تقييم احملتجني لدور إيران يف العراق

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

يف  السياسي  إيران  دور  تصف  كيف 
العراق؟ 

% 191.86دور إجيايب
% 878.53أحياانً إجيايب وأحياانً سليب

% 91489.61دور سليب
% 1020100.00اجملموع

 41 

 ؟2003سة وأحوال ال الد منذ كيف تصف دور رجال الدين والمؤسسات الدينية في الـتأث ر في السيا   -19
 تق يم المحتج ن لرجال الدين والمؤسسات الدينية  : ( 22الجدول ) 
 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 

كيــف تصــف دور رجــال الــدين والمؤسســات الدينيــة 
 ؟2003في الـتأث ر في السياسة وأحوال ال الد منذ 

 

 % 4.80 49 دور قيجابي 
ي  أحيانا  قيجاب

 وأحيانا  سل ي 
311 30.49 % 

 % 64.71 660 دور سل ي 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كيف تصف دور قيران السياسي في العراق؟ -20
 تق يم المحتج ن لدور قيران في العراق   : ( 23الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
كيــف تصــف دور قيــران السياســي فــي 

 راق؟ الع
 

 % 1.86 19 دور قيجابي 
 % 8.53 87 أحيانا  قيجابي وأحيانا  سل ي 

 % 89.61 914 دور سل ي 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 13الشكل )   

( 32الشكل )   

21- ما نوع الدولة اليت تؤيد قيامها يف العراق؟  
   اجلدول )24(: تفضيالت احملتجني لنوع الدولة

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

ما نوع الدولة اليت تؤيد قيامها يف العراق؟  
% 89287.45مدنية
% 12812.55دينية

% 1020100.00اجملموع
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 42 

 ما نوع الدولة التي تؤيد قيامها في العراق؟    -21
 تفض الت المحتج ن لنوع الدولة : (24الجدول )    

 مئوية ال نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 87.45 892 مدنية  ما نوع الدولة التي تؤيد قيامها في العراق؟   

 % 12.55 128 دينية 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ما نوع الحكم الذي تريده للعراق؟  -22
 تفض الت المحتج ن لنوع الحكم : ( 25الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 84.31 860 رئاسي ديمقراطي  الحكم الذي تريده للعراق؟    ما نوع

 % 6.57 67 برلماني ديمقراطي 
 % 3.33 34 دكتاتوري مدني 

 % 5.78 59 دكتاتوري دسكري 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(33الشكل )  

(43الشكل )  

22- ما نوع احلكم الذي تريده للعراق؟  
اجلدول )25(: تفضيالت احملتجني لنوع احلكم

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
% 86084.31رائسي دميقراطيما نوع احلكم الذي تريده للعراق؟  

% 676.57برملاين دميقراطي
% 343.33دكتاتوري مدين

% 595.78دكتاتوري عسكري
% 1020100.00اجملموع

 42 

 ما نوع الدولة التي تؤيد قيامها في العراق؟    -21
 تفض الت المحتج ن لنوع الدولة : (24الجدول )    

 مئوية ال نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 87.45 892 مدنية  ما نوع الدولة التي تؤيد قيامها في العراق؟   

 % 12.55 128 دينية 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ما نوع الحكم الذي تريده للعراق؟  -22
 تفض الت المحتج ن لنوع الحكم : ( 25الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  السؤال 
 % 84.31 860 رئاسي ديمقراطي  الحكم الذي تريده للعراق؟    ما نوع

 % 6.57 67 برلماني ديمقراطي 
 % 3.33 34 دكتاتوري مدني 

 % 5.78 59 دكتاتوري دسكري 
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(33الشكل )  

(43الشكل )  
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23- هل أنت منتسب إىل حزب سياسي؟
اجلدول )26(: نسبة االنتساب احلزيب لدى احملتجني

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال

هل أنت منتسب إىل حزب سياسي؟
% 232.25نعم
% 99797.75ال

% 1020100.00اجملموع

 43 

 هل أنت منتسب قلى حزب سياسي؟  -23
 نس ة االنتساب الحزبي لدى المحتج ن : ( 26الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  ل السؤا 
 % 2.25 23 نعم هل أنت منتسب قلى حزب سياسي؟ 

 % 97.75 997 ال
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ 2018هل شاركت في االنتخا ات ال رلمانية األخ رة  -24
 مشاركة المحتج ن في االنتخا ات   : نس ة( 27الجدول ) 

 المئوية  نس تهم فراد ددد األ اإلجا ة  السؤال 
 % 46.50 474 نعم ؟ 2018هل شاركت في االنتخا ات ال رلمانية األخ رة 

 % 53.50 546 ال
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(53الشكل )  

(63الشكل )  

24- هل شاركت يف االنتخاابت الربملانية األخرية 2018؟
اجلدول )27(: نسبة مشاركة احملتجني يف االنتخاابت

نسبتهم املئوية عدد األفراداإلجابةالسؤال
% 47446.50نعمهل شاركت يف االنتخاابت الربملانية األخرية 2018؟

% 54653.50ال
% 1020100.00اجملموع

 43 

 هل أنت منتسب قلى حزب سياسي؟  -23
 نس ة االنتساب الحزبي لدى المحتج ن : ( 26الجدول ) 

 المئوية  نس تهم ددد األفراد  اإلجا ة  ل السؤا 
 % 2.25 23 نعم هل أنت منتسب قلى حزب سياسي؟ 

 % 97.75 997 ال
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ 2018هل شاركت في االنتخا ات ال رلمانية األخ رة  -24
 مشاركة المحتج ن في االنتخا ات   : نس ة( 27الجدول ) 

 المئوية  نس تهم فراد ددد األ اإلجا ة  السؤال 
 % 46.50 474 نعم ؟ 2018هل شاركت في االنتخا ات ال رلمانية األخ رة 

 % 53.50 546 ال
 % 100.00 1020 المجموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(53الشكل )  

(63الشكل )  
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يتضح من جممل النتائج الواردة يف اجلداول واألشكال السابقة ما أييت:
عند حتليل أهداف املشاركة يف االحتجاجات، حصل اهلدف »أريد وطن« على املرتبة 	 

األوىل من موافقة احملتجني بنسبة %78,70 منهم، تاله »حماربة الفساد« )%70( مث »تغيري 
النظام السياسي« )%67,20( مث »حتسني اخلدمات« )%47,80( مث »احلصول على حصيت 
عمل«  على  »احلصول  مث   )38,60%( احلكومة«  »إصالح  مث   )38,70%( النفط«  من 
)%32,50( وأخرياً »دخول املنطقة اخلضراء« )%10,70(. ويالحظ أن األهداف الثالثة 
فيما حصل كلٌّ من األهداف  العينة،  ثلثي  يزيد عن  األوىل قد حصل كل منها على موافقة ما 
اخلمسة املتبقية على موافقة أقل من نصف العينة. ويستنتج من ذلك تفوق األهداف ذات الطابع 
ذات  األهداف  بقية  على  السياسي(  النظام  تغيري  الفساد/  )أريد وطن/ حماربة  الشامل  اجلذري 
الطابع اإلصالحي املطليب اجلزئي، دون أن يلغي ذلك العالقة الرتابطية بني تلك األهداف مجيعاً. 
وميثل بروز هذه األهداف الثالثة اجلذرية تناغماً مع الفرضية األساسية)42( للدراسة احلالية يف أن 
احتجاجات تشرين قد انبثقت بتأثري نزعة شبابية وجودية عميقة )أي الرغبة حبيازة وجوٍد جديد بدل 
القدمي عرب »تغيري النظام السياسي«( قدمت مقاربة إدراكية ثورية مستميتة لتفاعل النزعة الوطنية 
)»أريد وطن«( مع النزعة املساواتية )»مكافحة الفساد« الستعادة احلقوق( على حنو ديناميكي 
جعل من املظلومية الطبقية وفقدان املساواة رديفاً جدلياً لتغييب مفهوم الوطن املانح للهوية والكربايء 
والكرامة. كما ُيالحظ أن هدف »دخول املنطقة اخلضراء«)43( قد مّثل اخليار األضعف لدى 
احملتجني – على عكس ما عكسته وسائل اإلعالم- إذ يشري ذلك إىل عزوفهم اإلدراكي إىل حد 
الغاايت  تعرّب عن  الشعبوي واستبداهلا خبيارات ملموسة  الرمزاين  الطابع  اخليارات ذات  كبري عن 

اجلوهرية من االحتجاج.
سابقة خالل 	  تظاهرات  املشاركة يف  هلم  )%64,71( سبق  العينة  ثلثي  يقارب  ما  إن 

احلالية  التحق ابالحتجاجات  قد   )37,55%( العينة  ثلث  أكثر من  إن  املاضية. كما  املراحل 
منذ يومها األول يف 1 تشرين األول 2019، مث ازداد العدد ليصل قبل يوم 25 تشرين األول إىل 
القائلة  %83,43. وتوضح هذه األرقام أمرين. أواًل إهنا تؤكد إحدى فرضيات الدراسة احلالية 

42. تُنظر فرضيات الدراسة احلالية ضمن بنود الفصل األول.
43. املنطقة اخلضراء Green Zone: مصطلح جغرايف – سياسي، أطلقه اجليش األمريكي عند احتالله لبغداد يف نيسان 2003، 
على منطقة القصور الرائسية اليت شيدها »صدام حسني« على هنر دجلة إابن سنوات حكم البعث )1968 – 2003(م، واليت تشغل 
مساحة تقدر بـ )10( كم مربع ما بني جسري »اجلمهورية« و«14 متوز« )املعلق(. وابتداءاً من أتريخ االحتالل هذا، أصبحت هذه 
املنطقة بقصورها وبيوهتا وشواهدها العمرانية، املعقل احلصني لإلدارة األمريكية يف العراق، مث للسفارة األمريكية الحقاً، وكل مؤسسات 
انسحاهبا. وقد غدت »املنطقة اخلضراء«  العسكرية األمريكية وبعد  تعاقبت بعد ذلك يف ظل احلماية  اليت  العراقية اجلديدة  السلطة 
مصطلحاً مألوفاً يف القاموس السياسي العراقي والعاملي، يرمز اىل متتع األقلية احلاكمة ابألمان واحلماية والرتف املعيشي وخدمات املاء 

والكهرابء واالتصال، وسط أكثرية سكانية مهَملة ينخرها الفقر والفوضى الدموية وانعدام اخلدمات وتعطل القوانني- الباحثان.
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بوجود صلة نشوئية تواصلية بني املوجات االحتجاجية املستمرة يف العراق منذ 2010م، بوصفها 
دوال سيكوسياسية تعرّب عن ظاهرة احتجاجية شاملة، ما برحت تشهد حتوالت ذهنية وصريورة 
سلوكية عرب مراحلها املتعاقبة واملتصلة ببعضها توليدايً؛ واثنياً: إهنا توضح الطابع املستميت هلذه 

االحتجاجات عرب التحشيد العددي الكبري منذ بدايتها وخالل مدة قصرية نسبياً.
إىل 	  تعرضوا  قد  احملتجني  عينة  من   44,22% مقدارها  عالية  نسبة  أن  من  الرغم  على 

إصاابت يف تظاهراهتم التشرينية، وأن معدل احتمالية فقداهنم حلياهتم )من وجهة نظرهم( بلغت 
%71,86، وأن %89,41 منهم وصفوا سلوك قوات مكافحة الشغب ابلعنفي، وأن 92,45% 
أن مثة  إدراكهم  املتظاهرين مبا يوضح  بقتل  املتهمان  امليليشيات واحلكومة مها  أن  يعتقدون  منهم 
قصدية منظمة يف السلوك العنفي للسلطة، إال أن %83,53 منهم أبدوا موقفاً مؤيداً الستمرار 
سلمية االحتجاجات. يضاف إىل ذلك أن %10,78 منهم فقط أبدى رغبته ابللجوء إىل العنف 
إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، يف مقابل %89,22 اختاروا بدائل سلمية )تكرار االحتجاج 
الدراسة  اعتمدهتا  النتائج مع فرضية أخرى  اهلجرة(. وتتفق هذه  أو  أو عدم االحتجاج  السلمي 
احلالية يف أن هذا اخليار السلمي كان ميثل سرتاتيجية إدراكية- سلوكية بعيدة املدى اختذها احملتجون 
مجعياً لوضع حد فاصل بني هوية الضحية )هويتهم( وهوية القاتل )السلطة( دومنا تداخالت، ما 
مينحهم »شرعية« سياسية ووجودية تعمل على إهناء »شرعية« اخلصم مبرور الزمن، خصوصاً أن 
%84,80 من احملتجني أبدى دافعيته لالستمرار ابلتظاهر واالعتصام إىل مدى زمين مفتوح بال 

حدود. 
هذه 	  أبن  اعتقاده  منهم   69,31% أبدى  فقد  ومشاعرهم،  احملتجني  توقعات  عن  أما 

االحتجاجات ستكون جمدية يف حتقيق التغيري السياسي، و%28,63 منهم أبدى موقفاً مقارابً 
ولكن أقل أتكيداً بقوله »رمبا«، و%2,06 فقط أبدوا اعتقادهم بعدم جدواها. ولكن يف مقابل هذه 
النزعة التفاؤلية احلالية، أقّر %44,12 من احملتجني أبنه كان ايئساً من التغيري قبل االحتجاجات 
احلالية يف مقابل %49,70 منهم ذكر أنه كان متفائاًل. كما جاءت التوقعات املستقبلية لتبني 
بعد احتجاجات تشرين  أن %78,53 من العينة يعتقدون أبن مستقبل العراق سيكون مشرقاً 
يف مقابل %21,47 توقعوا أن يكون مضطرابً أو مظلماً. ويبدو أن قوة هذه النزعة التفاؤلية قد 
انبثقت بتأثري البيئة االحتجاجية احلماسية اليت تنّشط التفكري الرغبوي)44( اآلين، فتساعد على إدامة 

44. التفكري الرغبوي أو القائم على التمين Wishful Thought: قبول الفرد ابلفكرة القائلة أن الظروف هي كما يتمناها 
أن تكون، ورفضه للفكرة القائلة أن تلك الظروف هي خالف ما يرغبه ويتمناه. وفيه شيء من »إرادة االعتقاد«، لكنه يتجاوز 
ذلك إىل النظر مبنظار التمنيات وإسباغ الرغبات على واقع األشياء. يٌنظر: رزوق، أسعد )1977(. موسوعة علم النفس. بريوت: 

املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
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أمام العنف املوجه من السلطة. كما  الزخم االحتجاجي السلمي وتغذيته وتربير استمراره نفسياً 
إن عنف السلطة ميكن أن يوّلد مشاعر الغضب أو اخلوف أو الظلم، األمر الذي يدفع إىل تعزيز 
درَكة والتوحد ابجلماعة لدى احملتجني ما يرفع مستوى توقعاهتم بشأن 

ُ
مشاعر الفاعلية السياسية امل

جدوى االحتجاج.
ويف موقفهم من الدين والقضااي السياسية واالجتماعية املرتبطة به، أبدى احملتجون توجهاً 	 

إميانياً واضحاً، إذ أن من وصفوا أنفسهم بـ »متدين جداً« و«متدين« و«مؤمن غري متدين« بلغت 
بـ«ال ديين« و«ملحد«. وكانت  نسبتهم %92,35، يف مقابل %7,64 ممن وصفوا أنفسهم 
النزعة  هذه  مقابل  يف  أهنم  إال  املعتدلني.  املتدينني  فئة  لصاحل   47,06% البالغة  العليا  النسبة 
الدينية، وصف %84,22 من العينة أنفسهم أبهنم »عراقيني فقط« ورفضوا إضافة أي مسمى إثين 
)شيعي/ سين/ مسيحي/ كردي( هلويتهم. كما أبدى %87,45 منهم أتييده لقيام دولة مدنية 
)وليس دينية( يف العراق، وعّد %97,25 منهم أن مشاركة املرأة كانت فاعلة يف االحتجاجات. 
ويف الوقت نفسه عرّبوا عن نزعة تشكيكية مبوقف رجال دين مهمني من احتجاجات تشرين، إذ 
السيستاين ومقتدى الصدر على  السيدين علي  وصف %45 و%31,96 منهم فقط موقف 
بني   )68,04% و   55%( الباقية  النسب  توزعت  فيما  لالحتجاجات،  »مؤيد«  أبنه  التتابع 
»حمايد« و«متذبذب« و«معارض«. كما وصفوا دور رجال الدين عامة واملؤسسات الدينية يف 
البالد منذ 2003 أبنه »دور سليب« بنسبة %64,71، و«أحياانً  التأثري يف السياسة وأحوال 
إجيايب وأحياانً سليب« بنسبة %30,49، و«دور إجيايب« بنسبة %4,80 فقط. وابلطريقة نفسها 
وصفوا دور إيران السياسي يف العراق أبنه »سليب« بنسبة %89,61. إن هذه املعطيات الرقمية 
تشري إىل انفصال واضح لدى احملتجني بني توجهاهتم الدينية الشخصية وتوجهاهتم العامة حيال 
دور الدين يف السياسة. فتفضيالهتم التدينية الشخصية القوية جاءت ذات طابع مدين، يقف على 
النقيض من تسييس الدين أو أسلمة الدولة. ومبعىن أدق، يوجد متايز واضح يف إدراكات احملتجني 
السياسي  الدين  ابلفرد وبني  وقيمياً وسلوكياً خاصاً  معتقدايً  الدين االجتماعي بوصفه خياراً  بني 
بوصفه بنية سلطوية أنتجت أوضاعاً تستحق الرفض واالحتجاج والتغيري حد االستماتة من وجهة 

نظرهم.
وعن سلوكهم وتصوراهتم السياسية، اتضح أن %97,75 من عينة احملتجني ال ينتسبون 	 

 46,50% أن  انتماء حزيب. كما وجد  لديهم  فقط   2,25% مقابل  ألي حزب سياسي يف 
منهم قد شاركوا يف االنتخاابت الربملانية األخرية 2018، وأن %84,31 منهم يؤيدون حكماً 
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دميقراطي،  )برملاين  أخرى  خيارات  يؤيدون   15,69% مقابل  يف  العراق  يف  دميقراطياً  رائسياً 
ودكتاتوري مدين، ودكتاتوري عسكري(. وتؤكد هذه األرقام –يف تفاعلها مع أهداف املشاركة يف 
االحتجاج- الطابَع االيديولوجي غري املنهجيUnarticulated Ideology  للمحتجني، 
وهي إحدى فرضيات الدراسة احلالية، يف أن احتجاجات تشرين 2019 – وقبلها احتجاجات 
البصرة 2018- مثلت رفضاً ألي أتطرٍي تنظيمي سياسي حد ازدراء وختوين كل أنواع اهليكليات 

السياسية.
فاالغرتاب السياسي وفقدان الثقة السياسية)45( الشديدان أداي إىل عزوفهم عن احلياة احلزبية، 
دون أن مينعهم ذلك من املشاركة السياسية يف آخر انتخاابت برملانية أدت نتائجها السياسية إىل 
خذالهنم وحتفيز عوامل االعرتاض واالحتجاج املاثلة لديهم سلفاً. هذا االحباط االنتخايب وما رافقه 
من اغرتاب سياسي وفقدان ثقة سياسية، أدى إىل تقوية توجهاهتم بتفضيل حكم رائسي دميقراطي 
عسى أن يكون بدياًل »مفيداً« للحكم الربملاين الذي يثورون ضده اليوم. وهم يف ذلك ميارسون 
تفكرياً رغبوايً تعويضياً آخر إذ يفرتضون أن العامل الفردي اخلالصي هو السبيل »السحري« إلهناء 

سلطة األحزاب الفاسدة.
*   *   *

45.  االغرتاب السياسي Political Alienation: يعّد تنظري »فينفرت« Finifter 1970 من أهم احملاوالت لتحديد 
هذا املفهوم إذ وصفه أبنه اجتاه سليب يّكونه الفرد حنو املؤسسات احلكومية والعملية السياسية، يتألف من أربعة أبعاد هي: العجز 
السياسي، وفقدان املعىن السياسي، والالمعيارية السياسية، والعزلة السياسية. وبشكل عام فاالغرتاب السياسي هو احلالة االجتماعية 
اليت يشعر فيها املواطنون أن ليس هلم احلد األدىن من التأثري السياسي. إال أنه من جهة أخرى ميكن أن يصبح هذا االغرتاب قوة 
 Political دافعية حمركة للسلوك االحتجاجي ومتنبئة به، إذ قد جيعل الناس أكثر تقباًل لألفكار الثورية. أما »الثقة السياسية
Trust فهي تشكل مع الفاعلية السياسية Political    Efficacy، مكونني أساسيني لالغرتاب السياسي حسب  »إيستون« 
Easton 1965  و«جامسون« Gamson 1968، فكلما كانت سياسات احلكومة ملبية الحتياجات املواطنني واجلماعات 

فإهنم سيكونون أكثر ثقة ابلنظام السياسي، وشعوراً ابلفاعلية والقدرة على التأثري يف السياسات واألحداث. للمزيد يُنظر:
Finifter, A. W. (1970). Dimensions of Political Alienation. The American 
Political Science Review, 64(2), 389-410; Herring, C., House, J. & Mero, 
R. (1991). Racially Based Changes in Political Alienation in America. Social 
Science Quarterly, 72(1), 123-134; Reef, M. J. &  Knoke, D. (1999). Political 
Alienation and Efficacy. In John P. Robinson & P.R. Shaver & L. S. Wrightsman 
(Eds.) Measures of Political Attitudes. San Diego: Academic Press, pp. 413-464; 
Seeman, M. (1983). Alienation Motifs in Contemporary Theorizing: The Hidden 
Continuity of the Classic Themes. Social Psychology Quarterly, 46(3), 171-184.
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اثلثاً: إجاابت أفراد عينة الدراسة )ن= 1020( عن األسئلة املفتوحة
بعد فحص إجاابت أفراد العينة مجيعاً عن األسئلة املفتوحة األربعة، واختزال املتشابه واملرتادف 
ُأستخلصت من مضامني اإلجاابت نفسها عن كل  واملكرر منها، مت تصنيفها وفق حماور حمددة 

سؤال)46(:
25- كيف تصف حياتك املعيشية واالجتماعية بكلمة واحدة؟)47(

توزعت اإلجاابت وفق احملاور أدانه على النحو اآليت:
أ- سيئة جًدا: نسبتها %25 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنها ابملفردات اآلتية:

»كسيفة، ابلضيم، ضياع، تلف، خيسة، عبيد، خراب، أليمة، اتفهة، ميت، مهزلة، متدهورة 
جًدا، ال شيء، فاشلة، معدومة، قاسية، كارثية، عذاب، قهر، حتت الصفر، حتت خط الفقر، 
عاجز عن وصفها، ظلمة، جحيم، طيحان حظ، مزرية، تعيسة، خراب، فظيعة، صعبة جًدا، زربة، 
مأساة، ال توجد حياة، موت، دمار، زفت، متعسفة، مرهقة جًدا، مذلة، خرا، غري صاحلة للعيش، 
صفر، زابلة، مرة، ثقيلة جًدا، هللا أكرب، حيايت عدم، فيطي، لعبان نفس، داحية، خرابنة إىل درجة«.

ب- سيئة: نسبتها %52 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنها ابملفردات اآلتية: 
»قلقة، كفاح، مضطربة، مليئة ابجلهد، غري طبيعية، حمبطة، غري ُمرضية، قوت ال ميوت، 
ضعيف احلال، جمهولة، متضررة، مو زينة، سيئة، ابئسة، رديئة، متعبة، غري جيدة، دون املتوسط، 
ضعيفة، تعب، صعبة، توتر وقلق، متذبذبة، بال أمل، متدنية، بدون مستقبل، ايئس، املعني هللا، 
مقاومة، الفرج قريب، غري الئقة، مقيدة، معقدة، فراغ واسع، مغذي، غري صاحلة، جكاير وعرق، 
متضررة، تصريف أعمال، مملة، ركض، احلد األدىن من العيش، متواضعة، غري مرحية، جهادية، ال 

ميكن أن تعاش«.
46. مت استبقاء كافة التعبريات اللغوية  للمحتجني كما هي، مبا فيها الشتائم أو تلك اليت جاءت ابللهجة العراقية الدارجة، مع 

حلاظ أن بعض هذه التعبريات له دالالته الضمنية أو اجملازية غري املفهومة ملن هو خارج السياق العراقي الشعيب.
47. هذا السؤال استهدف تقدمي قياس نوعي )وليس كمي( للحرمان النسيب لدى عينة احملتجني، وليس احلرمان املطلق الذي سبق 
أن أشري إليه يف البند »أوال« من الفصل احلايل. ويعّد »احلرمان النسيب« Relative Deprivation واحداً من أهم التوجهات 
النظرية املفسرة لالحتجاج، إذ يعين حالة االستياء اليت حتدث نتيجة االستجابة اإلدراكية للمظامل، أي إنه ليس انعكاساً بسيطاً 
ومباشراً للحرمان املطلق )االقتصادي مثاًل( الذي يعاين منه الناس، بل هو نتاج دافعي إلدراكهم إهنم يريدون ويستحقون ويتوقعون 
أوضاعاً أفضل، نسبًة إىل معيار معني للمقايسة. فكثرياً ما يشعرون ابحلرمان ذاتياً ابلنسبة لتوقعاهتم، ابلرغم من أن مراقباً موضوعياً 
قد ال يرى أهنم معوزون. كما إن وجود ما يرى املراقب أنه فقر مدقع أو حرمان مطلق، ال يرى الذين يعانون منه ابلضرورة أنه غري 
منصف أو غري قابل للعالج. للمزيد يُنظر: نظمي، فارس كمال )2019(. احملرومون يف العراق: هويتهم الوطنية واحتجاجاهتم 

اجلمعية. بريوت: دار الرافدين ابلتعاون مع سلسلة دراسات فكرية جبامعة الكوفة.
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ج- متوسطة: نسبتها %15 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنها ابملفردات اآلتية:
»مقبولة، ماشية، على كد احلال، عايشني، مقنعة، على هللا، ال أبس، عادية، شبه مستقرة، 

بسيطة، معقولة، احلمد هلل، أحسن من غريي«.
د- جيدة: نسبتها %8 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنها ابملفردات اآلتية:

ميسورة،  خبري،  متام،  جًدا،  جيدة  نعمة،  مراتح،  حلوة،  احلال،  ميسور  معّدلة،  »مرتفة، 
ممتازة«.

26-  كيف تصف األحزاب السياسية املشاركة يف احلكم بكلمة واحدة؟
توزعت اإلجاابت وفق احملاور أدانه على النحو اآليت:

أ- التوصيف األخالقي: نسبته %65 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابألوصاف اآلتية:
»فاسدين، سفلة، كالب سائبة، حرامية، طواغيت العصر، قتلة، عدوانية وحاقدة، سراق، 
عارات ولد عارات، ولد كلب، خرا، ضد اإلنسانية، قوادين، حقرية، زربة، أنذال، زابلة، من أنتم، 
منافقني، قذرة ال توجد أحزاب، جتار دم، إىل اجلحيم، لعنهم هللا، منبع الفساد، رعاع، ساقطني، 
كالب، بال ضمري، ال توجد كلمة تصفهم، كاذبون، هللا ال يوفقهم، أتركوان، سرسرية، مهج، بربر، 
ما عندهم غرية، مصاصي دماء، حسيب هللا عليهم، ال دين هلم، أذالء، حثالة، فسقة، خيسة، 
مطااي، منتهكني، كفار، سرطان، انتقام، ابطلة، دودة األرض، عاهرة، أسياد الشياطني، غضب، 
بدون شرف، فيطي، ظلمة، زابيل، هللا أكرب عليهم، مو أحزاب، جبناء، فئة ابغية، يهود، أعداء، 
مصاحل شخصية، مرض خبيث، حقرية، مرضى، أذية على اجملتمع، غلط، نعلعلى والديهم كلهم«.
ب- التوصيف السياسي: نسبته %35 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابألوصاف اآلتية:

»اسرائيلية، بين العباس، كال كال، انتهازية، طائفية، ال شرف وال وطنية، اتبعة لدول أخرى، 
مرتزقة، أغبياء، إرحلوا، ميليشيات، متسلطة، جهلة، متحاصصة، إيرانية، ما نريد هاي األحزاب، 
عمالء، مستبدة، مافيات، ذيول، تبعية، والءها لغري دول، إرهابية، جمرمة دولًيا، كال لألحزاب، 
فراعنة، متطرفة، عبيد دول اجلوار، خونة، ال ميلكون وطنية، عصاابت، ال متثلين، مزقت العراق، 
اطلعوا كايف، متآمرين، ما نريدكم، بره بره، غري عراقية، تركب املوجة، كارثية، فاشلة، ابئسة، خراب 
البالد، ال يرتقون لرجال سياسة، سيئة، ال جدوى منها، غري كفوءة، مو سياسية، خمربني، دمار، 
غري انفعني، سبب دمار العراق، سلبية، مل يقدموا أي شيء، رديئة، متواضعة، مو زينني، أحزاب 
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خراب، فشلوا، تعبانني، مجيعهم مقصرين، ليسوا أهلها«.
27- كيف قررت االشرتاك يف التظاهرات؟ ومن هي اجلهة اليت حفزتك لذلك؟

توزعت اإلجاابت وفق احملاور أدانه على النحو اآليت:
أ- الشعور الوطين: نسبته %48 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابملفردات اآلتية:

»أان عراقي، إصالح الوضع، نريد اللي حيكمنا عراقي، بلدي، أريد وطن، الوطن حمتاجين، 
صرخة بوجه السلطة، الروح الوطنية، الشعور ابملسؤولية الوطنية، انزل آخذ حقي، محاس وطين، 
انتهاك حقوق اإلنسان، أحب بلدي، العيش بصورة صحيحة، احلس الوطين، تغيري الواقع، حترير 
النظام،  التغيري، للحصول على حياة كرمية، الروح الوطنية، إصالح  العراق من األحزاب، ضرورة 
انتمائي للعراق، البحث عن الوطن، عراقييت، حب الوطن فوق كل شيء، ضياع الوطن، غرييت 
الوطنية، نداء الوطن، ألن ماكو وطن، كلش أحب العراق، الواجب الوطين، سوء احلكم، إسقاط 
النظام، سياسة ابئسة، وضع البلد مأساوي، إلنقاذ ما بقي من الوطن، ضد النظام الطائفي الفاسد، 
مسألة وطن ال أكثر، أريد اخلالص للعراق، ألن التظاهرات متثل العراق، تصحيح املسار، بسبب 
حتكم دول اجلوار، الزم أوكف للوطن، للعيش بكرامة، العراق يستحق الدفاع عنه، من أجل األجيال 

القادمة، حب الوطن من اإلميان، االضطهاد السياسي«.
ب- الدافع األخالقي: نسبته %33 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابملفردات اآلتية:

»رؤية الشهداء، لكثرة الظلم، من ذايت، أان وحدي، الغرية، روح ثورة احلسني، الضمري، بعد 
ما حتملت الزم أشارك، دموع أمهات الشهداء، السكوت ذلة، عندما رأيت ضرب املتظاهرين، 
اإلنسانية، الروح الثورية، هللا هو احلافز، الشعب، نصرة املظلوم، إمنوت وما نرجع، حنن الشباب، 
ثورة الفقراء، قتل املتظاهرين، أخواين ينقتلون، مساندة الفقراء، مقاومة الظلم، الشعور ابملسؤولية، 

حنن ثوار العراق، وحدي طلعت، أان حر، كراميت، لرفع الظلم«.   
ج- التحفيز املطليب: نسبته %10 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابملفردات اآلتية:

»املطالبة ابحلقوق، أريد عمل، أريد وظيفة، املعيشة صعبة، احلقوق املسلوبة، سوء اخلدمات، 
العاطلني عن العمل، عدم وجود األمان، تردي األوضاع املعيشية واخلدمات«.   

د- التأثري االجتماعي: نسبته %7 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابملفردات اآلتية:
»والديت، صديقي، والدي، رأيت أصدقائي مشاركني، الشباب املتظاهرين، املرجعية العليا، 
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مقتدى الصدر، الشيوعيون، العائلة، عبد الوهاب الساعدي«.   
ه- التأثري اإلعالمي: نسبته %2 من جممل اإلجاابت، وُعرّب عنه ابملفردات اآلتية:

»اإلنرتنت، مواقع التواصل االجتماعي، القنوات الفضائية«. 
  28- برأيك، ما أهم نتيجة حققتها االحتجاجات حلد اآلن؟

توزعت اإلجاابت وفق احملاور أدانه على النحو اآليت:
اإلجاابت، وعرب  %60 من جممل  نسبتها  السياسية: كانت  االجتماعية-  النتائج  أ- 

عنها ابملفردات اآلتية:
»وحدة الشعب العراقي، التكاتف الوطين، الوحدة الوطنية، الُلحمة الوطنية، قتل الطائفية، 
ضغطت على احلكومة واألحزاب، هزت عروش األحزاب، أدخلت احلكومة واألحزاب يف حالة 
العراقي  الشعب  تضامن  التظاهرات،  يف  األحزاب  اشرتاك  عدم  السياسيني،  هروب  دائم،  إنذار 
بكل أطيافه، أعادت مشل العراقيني، مجعت العراقيني على حب الوطن، خّلت احلكومة حتس على 
زماهنا، وسيلة ضغط، زرعت احملبة بني العراقيني، الكل صار يد واحدة، تغيري قانون االنتخاابت 
واملفوضية، تعديالت دستورية، احتاد الشعب ضد الفاسدين، كشفت حقيقة السياسيني، أعادت 
الثقة للشعب العراقي، العراق يد واحدة، كسرت املقدس، رفعت احلس الوطين، لفتت أنظار العامل 

ملا جيري يف العراق، تغيري بعض الوزراء«.
ب- مل حتقق شيء: كانت نسبتها %26 من جممل اإلجاابت، وعرب عنها ابملفردات اآلتية:

»ال يوجد شيء، نركض والعشا ُخباز، ماكو شي، ال شيء سوى القتل، ما حققت غري قتل 
األبرايء، ال يوجد أي تعديل يف احلكومة، ما زال الوضع ضبابياً، بس اإلصاابت وخسارة األصدقاء، 

جمرد كالم، بس شهداء، ال حياة ملن تنادي، مل حيصل شيء«.   
ج- الروح الثورية واالمل ابلتغيري: كانت نسبتها %9 من جممل اإلجاابت، وعرب عنها 

ابملفردات اآلتية:
نتأمل يف  أفضل،  القادم  إبذن هللا،  موفقة  قريب،  النصر  يصري،  الشباب كلشي  »بفضل 
شبابنا اخلري، غرية الشعب، زايدة الروح الوطنية، اإلرادة القوية، إن شاء هللا النصر، أنمل التغيري، لن 
نرتاجع، العراقيون قادرون على فعل املستحيل، كسر حاجز اخلوف، املد الثوري، ثورة الشعب ضد 
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الظلم، صنعت األمل، نتائج مفرحة، جيدة جداً، سيذهب اجلميع ويبقى الوطن«.   
د- زايدة الوعي ابحلقوق: كانت نسبتها %5 من جممل اإلجاابت، وعرب عنها ابملفردات 

اآلتية:
»الوعي والثقافة، تغيري نظرة الشعب، زايدة الوعي الشعيب، الوعي ضد الطبقة السياسية، 
الوعي الشبايب، املطالبة ابحلقوق، لن نرتاجع حىت حتقيق املطالب، الوعي السياسي، املهم االستمرار 

يف التظاهر وحتقيق املطالب، ايصال صوت الشعب، صّحت الناميني، صحوة شعب«. 
يتضح من جممل اإلجاابت عن األسئلة املفتوحة األربعة ما أييت:

ترتاوح أوضاع احملتجني املعيشية واالجتماعية – من وجهة نظرهم- بني السيئة والسيئة جداً 	 
يف جزئها األكرب )%77(، إذ عرّبوا عن مشاعر حادة وقاسية من اإلحباط واألمل واالستياء 
والتعاسة، ويف ذلك مؤشر مهم الرتفاع مستوايت احلرمان النسيب لديهم. وهذا ما يتفق مع 
النتائج الرقمية لألسئلة املغلقة اليت عرّبت عن تدهور اقتصادي شديد يف أوضاعهم ابملقايسة 
مع معدالت األوضاع االقتصادية لعموم العراقيني )أي احلرمان املطلق(. وهذا ال يتناقض مع 
وجود نسبة %23 ممن وصفوا أوضاعهم ابملتوسطة واجليدة، إذ أن املعطيات الرقمية لألسئلة 
املغلقة سبق أن كشفت عن أن نسبة %40,40 من العينة ميتلكون عماًل دائمياً أو مؤقتاً، وأن 

%25,20 لديهم دخل أسري شهري يزيد عن 750 ألف دينار )625 دوالر(. 
أمجع أفراد العينة يف توصيفهم األخالقي والسياسي لألحزاب املشاركة يف احلكم على انتقاء أشد 	 

املفردات سلبيًة ووصماً وإدانة دون استخدام أي مفردة حمايدة أو إجيابية يف كل العينة، مع الغلبة 
الكمية للتوصيف األخالقي على التوصيف السياسي. وتعين هذه التوصيفات تدهوراً شديداً – 
يكاد يصل إىل الزوال- يف مدى ما مينحه هؤالء احملتجون يف إدراكاهتم من شرعية سياسية)48( 
لنظام احلكم. وتتفق هذه التقوميات الشديدة السلبية مع ما مت استنتاجه رقمياً من بعض األسئلة 
املغلقة حول معاانة احملتجني من اغرتاب سياسي شديد أدى إىل عزوفهم عن احلياة احلزبية، ومن 
48. الشرعية السياسية املدركة Perceived Political Legitimacy: خاصية نفسية تكون موجهة حنو سلطة أو مؤسسة 
أو تراتبية اجتماعية ما، تقود األفراد املرتبطني هبا إىل االعتقاد أبهنا مالئمة وصحيحة وعادلة. لذلك، فهم يشعرون بوجوب االمتثال 
للقرارات والقواعد املنبثقة عنها، ويتبعوهنا طوعياً ال خوفاً من عقاب وال توقعاً ملكافأة. وابلعكس، قد يلجأ الناس إىل االحتجاج 
اجلمعي إلنتاج تغريات اجتماعية حقيقية لصاحل مجاعتهم، حينما يدركون »عدم شرعية« األوضاع القائمة، ويقتنعون أبهنا لن تتحسن 
من تلقاء نفسها، بل تتطلب فعاًل مجعياً ألهنا »غري مستقرة« أي قابلة للتغيري. للمزيد يُنظر: نظمي، فارس كمال )2019(. 

احملرومون يف العراق. مصدر سابق.
Tyler, Tom R. (2006): Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. 
Department of Psychology, New York University, New York, p.375.
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إحباط انتخايب أدى إىل حتفيز عوامل االعرتاض واالحتجاج املاثلة لديهم سلفاً. 
أما عن قرار املشاركة يف التظاهرات والعوامل احملفزة من وجهة نظر احملتجني، فقد اتضح 	 

أن املشاعر الوطنية املرتبطة ابلرغبة ابستعادة الوطن واهلوية اجلامعة، وحب العراق وإنقاذه، 
وإهناء الطائفية والفساد، تقف على رأس هذه الدوافع بنسبة %48؛ يعقبها الدافع األخالقي 
الشخصي املتمثل ابلغرية الوطنية والضمري، ونصرة املظلوم والفقراء، والغضب األخالقي)49( 
من قتل املتظاهرين بنسبة %33؛ مث جاءت التحفيزات املطلبية )العمل واخلدمات( والتأثريات 
الدوافع  هذه  نسب  وتنسجم   .19% بنسبة جمموعها  الثالثة  ابملرتبة  واإلعالمية  االجتماعية 
يف جمملها مع مضمون النسب الرقمية إلجاابت احملتجني عن السؤال املغلق بشأن أهدافهم 
من املشاركة يف االحتجاجات، ففي احلالتني تتفوق الدوافع/ األهداف ذات الطابع اجلذري 

الشامل على بقية األهداف ذات الطابع اإلصالحي املطليب اجلزئي.
وعن الطريقة اليت يدرك هبا احملتجون نتائَج احتجاجهم، فقد جاءت »النتائج االجتماعية-	 

السياسية« أواًل بنسبة %60، إذ عرّبوا عن اعتقادهم أبن أهم ما حتقق هو الوحدة الوطنية 
والتضامن اجملتمعي وإرعاب السلطة واالحتاد ضد الفاسدين وهزمية الطائفية ورفع الشعور الوطين 
وكسر املقدس؛ مث جاءت »الروح الثورية واألمل ابلتغيري وزايدة الوعي السياسي ابحلقوق« 
بنسبة %14؛ فيما عرّب %26 من احملتجني عن اعتقادهم أبن ال نتائج قد حتققت غري قتل 
األبرايء واستمرار األوضاع كما هي. وتنسجم هذه املعطيات مع ما سبق عرضه يف األسئلة 
ستكون  أبهنا  اعتقاده  العينة  من   69,31% أبدى  إذ  االحتجاجات  املغلقة حول جدوى 
جمدية يف حتقيق التغيري السياسي، فيما توقع %21,47 منهم أن يكون مستقبل العراق بعد 

االحتجاجات مضطرابً أو مظلماً.
بعض 	  خالل  من  سواء  املعيشية،  ابألوضاع  اخلاصة  واللفظية  الرقمية  املعطيات  إىل  ابلعودة 

األسئلة املغلقة الكمية أو املفتوحة النوعية، ميكن االستدالل أن نسبة تقرتب من ربع العينة ال 
تعاين من تدهور ملحوظ يف أحواهلا االقتصادية بل تصف أوضاعها ابملتوسطة أو اجليدة. ومع 
ذلك فإهنا شاركت يف االحتجاجات، وأمجعت مع بقية العينة على توصيف األحزاب احلاكمة 
أبشد الكلمات سلبية، كما عرّبت عن دوافع وطنية وأخالقية قوية حفزهتا على املشاركة. وهذا 
49. الغضب األخالقي Moral Anger: حالة انفعالية ُمستثارة تنبثق من اعتقاد الفرد بوجود انتهاك للمعايري األخالقية يسبب 
ضرراً لآلخرين أكثر مما يسببه له، وهذا حيثه للقيام أبفعال تصحيحية إلصالح الوضع االجتماعي، حىت يف حال مواجهته ألخطار 

جدية. للمزيد يُنظر:
Lindebaum, D & Geddesm D. (2016). The place and role of (moral) anger in 
organizational behavior studies. Journal of Orginazational Behavior, 37, 738- 757.
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دليل آخر على أن عامل التدهور املعيشي )النزعة املساواتية الستعادة احلقوق( ليس العامل 
األوحد، بل إنه يرتافق ديناميكياً مع عامل الوعي العقالين األخالقي )النزعة الوطنية الستعادة 
الوطن( الذي ينشط حىت لدى من ال يعانون من تدهور معيشي)50(، لتفسري احلراك التشريين 

الذي استمد طاقته من رغبة وجودية عارمة ابلتغيري.
أخرياً، إن هذا التوافق واالنسجام النسبيني اللذين حتققا بني إجاابت األسئلة املفتوحة النوعية 	 

احلالية وإجاابت األسئلة املغلقة الكمية السابقة الذكر، إمنا يوفر مؤشراً مهماً وداعماً لصدقية 
نتائج الدراسة. فاملضامني األساسية اليت مت استنتاجها من التجميع الرقمي خليارات اإلجابة 
عن عدد مهم من األسئلة املغلقة، قد أمكن تكرارها نسبياً عند حتليل اإلجاابت اللفظية عن 

األسئلة املفتوحة.
*   *   *

رابعاً: استكشاف شبكة االرتباطات الداخلية بني عدد من آراء واعتقادات وتوقعات 
ومشاعر احملتجني يف عينة الدراسة )ن= 1020(

مت قياس معامل بريسون Pearson Coefficient لالرتباطات الداخلية بني إجاابت 
عينة الدراسة الكلية      عن سبعة أسئلة مغلقة )املرقمة 5 و6 و7 و8 و10 و14 و15( اليت 
ميكن عّدها متغريات مستمرة )متصلة( continuous variables بسبب الطابع التدرجي 

خليارات اإلجابة عنها. ويبني اجلدول )28( هذه النتائج: 

50. هذا يعين أن »احلرمان النسيب« ال يفّسر لوحده كل الدوافع احملركة لالحتجاجات، وإن كان يفسر دوافع أغلبية العينة، بل 
جيدر اإلشارة إىل منظور آخر هو »حراك املوارد«  Resource Mobilizationالذي يتخذ موقفاً مغايراً إذ يرى أن حركات 
االحتجاج تنبثق ليس بتأثري تزايد املظامل االجتماعية، بل بتأثري توافر املوارد يف اجملتمع املظلوم. فالناس يتحركون لتغيري أوضاعهم عندما 
تتوافر لديهم املوارد اليت متّكنهم من ذلك، بصرف النظر عن إدراكهم للحرمان؛ إي إن سلوكهم اجلمعي يصبح مدفوعاً بتحليلهم 
العقالين لثنائية »الكلفة–املنفعة« يف مدخالهتم وخمرجاهتم، أكثر من كونه نتاجاً إلدراكهم للحرمان. وبذلك ميكن االفرتاض أن 
ربع العينة إمنا حيتجون بتأثري دوافع التحليل العقالين األخالقي لألوضاع أكثر مما حتركهم دوافع احلرمان النسيب الذايت. للمزيد يُنظر: 
الرافدين ابلتعاون مع  الوطنية واحتجاجاهتم اجلمعية. بريوت: دار  العراق: هويتهم  نظمي، فارس كمال )2019(. احملرومون يف 

سلسلة دراسات فكرية جبامعة الكوفة.
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اجلدول )28(: معامالت ارتباط بريسون بني آراء واعتقادات وتوقعات ومشاعر احملتجني 
يف عينة الدراسة أبكملها )ن= 1020(

6- ما نسبة 
اعتقادك 

أنك قد تفقد 
حياتك يف 

االحتجاجات؟ 

7-هل تعتقد أن 
االحتجاجات 
احلالية ستكون 
جمدية يف حتقيق 

التغيري السياسي؟ 

8- كيف 
كانت 

مشاعرك قبل 
االحتجاجات 

احلالية؟

10- إىل 
أي مدى 
زمين ميكن 
أن تبقى 

معتصماً أو 
متظاهراً ؟ 

14- كيف 
ترى مستقبل 
العراق بعد 
احتجاجات 

تشرين؟

15- ما 
موقفك 

من الدين؟ 
)من اإلحلاد 
إىل التدين 
الشديد(

5- كيف تريد 
لالحتجاجات أن 
تكون؟ )من العنفي 

إىل السلمي(
 - 0.0100.125**0.0560.0250.064*0.126**

6- ما نسبة 
اعتقادك 

أنك قد تفقد 
حياتك يف 

االحتجاجات؟ 

-0.07*- 0.0570.215**0.021- 0.021

7-هل 
تعتقد أن 

االحتجاجات 
احلالية ستكون 

جمدية يف 
حتقيق التغيري 

السياسي؟
 )من عدم 
اجلدوى إىل 
اجلدوى( 

--0.0190.082**0.23**0.045

8- كيف 
كانت 

مشاعرك قبل 
االحتجاجات 

احلالية؟

)من اليأس إىل 
التفاؤل  ابلتغيري(

---- 0.003- 0.0320.021
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10- إىل أي 
مدى زمين 

ميكن أن تبقى 
معتصماً أو 

متظاهراً ؟ )من 
بضعة أايم إىل 
زمن مفتوح(

----0.0360.003

14- كيف 
ترى مستقبل 
العراق بعد 
احتجاجات 

تشرين؟ 

)من الظالم إىل 
اإلشراق(

-----0.015

تشري العالمة )*( إىل أن معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.05(.	 

تشري العالمة )**( إىل أن معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.01(.	 

مبراجعة معامالت االرتباط ذات الداللة اإلحصائية الواردة يف اجلدول السابق، يتضح أهنا 
ضعيفة مبجملها، لكنها تقدم املؤشرات اآلتية: 

أن االحتجاجات 	  بتوقعاهتم  ترتبط طردايً  السلمية لدى احملتجني  النزعة االحتجاجية  إن 
احتجاجات  بعد  العراق  ملستقبل  اإلجيابية  وبنظرهتم  السياسي،  التغيري  حتقيق  يف  جمدية  ستكون 

تشرين، وبنزعتهم التدينية.
بتوقعاهتم 	  ترتبط طردايً  احملتجني  لدى  التظاهرات  أثناء  احلياة  بفقدان  االعتقاد  نسبة  إن 

أن االحتجاجات ستكون جمدية يف حتقيق التغيري السياسي، وابملدى الزمين الستعدادهم ملواصلة 
التظاهر واالعتصام. 

إن توقعات احملتجني جبدوى االحتجاجات يف حتقيق التغيري السياسي، ترتبط طردايً ابملدى 	 
الزمين الستعدادهم ملواصلة التظاهر واالعتصام، وبنظرهتم اإلجيابية ملستقبل العراق بعد احتجاجات 

تشرين.  
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إن مشاعر احملتجني قبل اندالع االحتجاجات ال ترتبط أبي من املتغريات الستة األخرى، 	 
أي أن مدى التفاؤل أو اليأس أو الالمباالة اليت كانوا يشعرون هبا قبل تشرين 2019 تبدو غري 
من  موقفهم  فضاًل عن  االحتجاجية  والبيئة  أنفسهم  بشأن  الالحقة  واعتقاداهتم  بتوقعاهتم  متصلة 

الدين.
أن جممل هذه النتائج يفضي إىل االستنتاج اآليت:

إن توقعات احملتجني جبدوى االحتجاجات يف إحداث التغيري السياسي تزداد كلما ازدادات 
نزعتهم السلمية، وكلما اشتد استعدادهم ملواصلة التظاهر واالعتصام على مدى زمين مفتوح، وكلما 
ارتفعت توقعاهتم ابحتمال فقدان حياهتم أثناء التظاهرات، وكلما ازدادت تصوراهتم اإلجيابية عن 
مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين. ويعين ذلك إن توقعات احملتجني جبدوى احتجاجاهتم )اليت 
هي أصاًل عالية بنسبة %69,31( تتصل سلوكياً ابختاذهم لسرتاتيجية االحتجاج السلمي على 
مدى زمين مفتوح، وتتصل إدراكياً بفكرة أن مثن حتقيق تلك اجلدوى قد يكون فقداهنم حلياهتم سعياً 

ملستقبل إجيايب متهد له االحتجاجات.
أما النزعة االحتجاجية السلمية لدى احملتجني فكما إهنا ترتبط بتوقعات احملتجني جبدوى 
االحتجاجات يف إحداث التغيري السياسي، فإهنا تشتد أيضاً ابزدايد تصوراهتم اإلجيابية ملستقبل 
العراق بعد احتجاجات تشرين، وابرتفاع النزعة التدينية لديهم. وهذا يشري مرة أخرى إىل إدراك 
احملتجني أن اخليار السلمي ميكن أن ميهد ملستقبل إجيايب، فضاًل عن دور التدين الشخصي ذي 
التوجه املدين يف تعزيز النزعة السلمية )وهو ما سبق أن ُأستُنِتَج يف البند »اثنيًا« من هذا الفصل(.

ويف الوقت نفسه اتضح أن استعداد احملتجني ملواصلة التظاهر واالعتصام يزداد زمنياً ابزدايد 
نسبة اعتقادهم أبهنم قد يفقدون حياهتم يف االحتجاجات. ويف هذا داللة واضحة على استماتتهم 

إذ ال يردعهم اعتقادهم ابحتمال مقتلهم عن مواصلة التظاهر إىل مدى زمين مفتوح. 
يضاف إىل ذلك أن مثة قطيعة عاطفية بني مشاعرهم قبل االحتجاج وتوجهاهتم اإلدراكية 
بعد االحتجاج، إذ يبدو أن البيئة االحتجاجية الغامرة حبشودها واستماتتها وزمخها املستمر وارتفاع 
مستوى اآلمال فيها قد وّلدت أنساقاً إدراكية حنو أنفسهم وحنو مآالت االحتجاج تتسم ابالستقالل 

عن أي مشاعر تفاؤلية أو تشاؤمية سابقة.
*    *    *
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خامساً: استكشاف ديناميات التفاعل داخل عينة الدراسة  )ن= 1020( 
بعد أن جرى معاملة العينة الكلية للمحتجني يف البنود السابقة بوصفها كتلة بشرية إدراكية 
واحدة، سيجري اآلن جتزئة هذه العينة إىل جمموعات فرعية متعددة الستكشاف دينامياهتا الداخلية 
املولدة لالحتجاج، وفقاً لعدٍد من التصنيفات اليت يُعتقد أهنا ميكن أن تسهم يف تقدمي مقارابت أكثر 
عمقاً إلجاابت احملتجني عن األسئلة املغلقة لالستبانة. واهلدف األساسي من هذه اخلطوة هو توضيح 
التباينات يف التوجهات اإلدراكية للمحتجني حنو أنفسهم والبيئة االحتجاجية والسياسية، استناداً إىل 
والدين.  والوطن  السلطة  حيال  مواقفهم  وببعض  االجتماعية-االقتصادية  خبلفياهتم  تتصل  متغريات 

وهذا ميكن أن يقدم مقاربة كشفية أدق لفينومينولوجيا االحتجاج يف مستوايٍت أكثر تفصياًل: 
1. أهداف احملتجني من املشاركة يف احتجاجات تشرين 2019 وفقاً خللفياهتم وتوجهاهتم

وخلفياهتم  احملتجني  أهداف  بني  ابلصلة  تتنبأ  ممكنة  مساحة  أوسع  استكشاف  لغرض 
االجتماعية- االقتصادية وبعض آرائهم ومواقفهم السياسية، مت جتزئة العينة إىل 27 جمموعة فرعية 
وفقاً لـ )13( متغرياً متقطعاً )منفصاًل( discrete variables مبينة يف اجلدول )29( أدانه؛ 
املصنفني ضمن  األفراد  لدى  االحتجاجات  يف  املشاركة  ألهداف  املئوية)51(  النسب  ُحسبت  مث 
كل جمموعة من خالل إجاابهتم عن السؤال رقم )1( يف االستبانة »ما هدفك من املشاركة يف 

االحتجاجات احلالية؟«:
اجلدول )29(: إدراكات احملتجني ألهداف احتجاجهم وفقاً لعدد من التصنيفات

1- ما هدفك من املشاركة يف االحتجاجات احلالية؟

نسب مئوية %

ت
احلصول الفئات

على عمل
حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد وطن

العينة الكلية

)ن = 1020(
32.5047.8070.0038.7010.7038.6067.2078.70

1
32.5047.7069.9038.3010.3038.8067.5078.30ذكور
**36.6062.0084.50**15.50**33.8049.3071.8045.10إانث

51. النسب املئوية املذكورة يف هذه اجلدول ومجيع اجلداول الالحقة، مت تقريبها الكسور فيها إىل أقرب صفر ممكن لتسهيل التعامل 
معها. فمثاًل 32.54  تصبح 32.50، وأيضاً 24.87 تصبح 24.90.
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1- ما هدفك من املشاركة يف االحتجاجات احلالية؟

نسب مئوية %

ت
احلصول الفئات

على عمل
حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد وطن

2
24.9041.9067.4037.607.9034.6068.6076.20متزوج

غري متزوج 
)عازب، مطلق، 

أرمل(
38.4052.4072.0039.6012.8041.7066.1080.60

3
الدراسة اإلعدادية  

37.5048.9070.4042.8013.2040.5065.0080.10فأقل 

أعلى من 
77.00**36.3069.90*26.3046.5069.5033.607.50اإلعدادية

4
41.5013.1042.8068.2081.30**73.00**3039.2053.40 سنة فأقل

64.8072.90*63.2032.305.2029.00*35.20*17.40أكثر من 30 سنة

5
32.4049.6071.6038.4010.0041.2067.3078.80السكن: ُمُلك

السكن: إجيار أو 
32.7045.7067.9039.2011.6035.4067.0078.60عشوائي

6
48.5069.9042.4012.7042.1065.8080.60**40.10عاطل

عمل مؤقت أو 
21.4046.8070.1033.307.8033.5069.2076.00دائم

7
33.0146.5270.3340.5310.0337.7467.5577.16معيل لألسرة

31.4650.9969.2134.4412.2540.7366.2382.45غري معيل لألسرة

8

حجم األسرة :

6 فأقل
33.0049.4070.6040.0010.4037.5067.2079.40

حجم األسرة:

 أكثر من 6
32.0046.1069.4037.3011.0039.8067.1078.00

9

دخل األسرة 
دون  أو  يساوي 

خط الفقر
39.5047.1068.2042.5011.5038.9065.8078.90

فوق  األسرة  دخل 
28.7048.2071.0036.6010.2038.5067.9078.60خط الفقر 

10
يف  مشارك 

31.8045.2070.5038.0010.8038.3067.4078.90تظاهرات سابقة

33.9052.8069.2040.0010.6039.2066.7078.30غري مشارك
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1- ما هدفك من املشاركة يف االحتجاجات احلالية؟

نسب مئوية %

ت
احلصول الفئات

على عمل
حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد وطن

11

إىل  جداً  متدين 
33.7048.6070.3042.0011.5040.9069.5078.40متدين

32.3048.8071.3036.209.0037.0064.3078.80مؤمن غري متدين

12.8030.8064.1080.80*28.20*25.6037.2061.50ال ديين أو ملحد

12
مشارك يف 

32.5049.2071.7040.508.4040.5067.3080.20االنتخاابت 2018

32.7046.6068.4037.2012.7037.1067.0077.40غري مشارك 

13
32.6048.2070.7038.0010.5038.0067.9080.30مؤيد لدولة مدنية

*68.00*61.70**32.0045.3064.8043.8011.7043.00مؤيد لدولة دينية
تشري العالمة )**( إىل الرقم الذي ميثل أعلى نسبة مئوية ابملقايسة مع معدل العينة الكلية.	 

تشري العالمة )*( إىل الرقم الذي ميثل أوطأ نسبة مئوية ابملقايسة مع معدل العينة الكلية.	 

ابلنظر لتعذر إجراء مقايسات إحصائية استداللية بني مجيع األرقام الواردة يف اجلدول )29( 
بسبب كثرة وتشعب األرقام الواردة فيه، فسيتم االكتفاء أبسلوبني حسابيني حمدودين دون اختبارات 
الداللة اإلحصائية، هبدف اخلروج ابستنتاجات استكشافية أساسية تسهم يف تسليط بعض الضوء 

على الصلة بني أهداف احملتجني وبني خلفياهتم االجتماعية- االقتصادية ومواقفهم السياسية. 
أعلى  على  اليت حصلت  الفرعية  اجملموعات  استكشاف  األول مبحاولة  األسلوب  يتحدد 
يتحدد  فيما  الثمانية؛  األهداف  من  لكل  الكلية  العينة  معدل  مع  ابملقايسة  مئوية  نسبة  وأوطأ 
األسلوب الثاين ابستكشاف املتغريات املتقطعة اليت حدث فيها أكرب متايز يف النسب املئوية بني 

جمموعاهتا الفرعية)52(. وبتفحص اجلدول )29( ميكن استنتاج ما أييت:

52. إن القول بوجود »أعلى وأوطأ نسبة مئوية« يتم مقايستها مع معدل العينة الكلية أو بني اجملموعات الفرعية، هو قول جمازي 
ال حريف إذ يراد به احلصول على صورة عمومية ختمينية ال جزمية ألسلوب توزع هذه النسب املئوية ارتفاعاً أو اخنفاضاً )قوة أو 
ضعفاً( وما يعكسه ذلك من مضامني واستنتاجات. فبسبب تعذر إجراء مقايسات تعتمد على اختبارات الداللة اإلحصائية – كما 
أوضحنا يف املنت أعاله- جلأان إىل أسلوب املقاربة املسحية الشاملة للنسب املئوية الستنطاق حمصلة مضامينها الكلية دون دالالت 
إحصائية، مبا يوفر إمكانية مفيدة الستكشاف اخلريطة اليت تتباين فيها أهداف احملتجني وفقاً خللفياهتم وتوجهاهتم. وينطبق هذا 

األسلوب على بنود النتائج الالحقة أيضاً.
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أ- ابملقايسة مع مجيع اجملموعات الفرعية يف العينة:
إن هدف »احلصول على عمل« كان األقوى لدى فئة العاطلني عن العمل، واألضعف 	 

لدى فئة من هم بعمر أكرب من 30 سنة.
إن هدف »حتسني اخلدمات« كان األقوى لدى فئة الشباب ممن هم يف عمر 30 سنة 	 

أو أقل، وكان األضعف لدى فئة من هم بعمر أكرب من 30 سنة.
إن هدف »حماربة الفساد« كان األقوى لدى فئة الشباب ممن هم يف عمر 30 سنة أو 	 

أقل، وكان األضعف لدى فئة »ال ديين أو ملحد«.
وكان 	  اإلانث،  فئة  لدى  األقوى  كان  النفط«  من  على حصيت  »احلصول  هدف  إن 

األضعف لدى فئة »ال ديين أو ملحد«.
إن هدف »دخول املنطقة اخلضراء« كان األقوى لدى فئة اإلانث، وكان األضعف لدى 	 

فئة ذوي التحصيل الدراسي أعلى من اإلعدادية.
لقيام دولة دينية، وكان 	  املؤيدين  فئة  إن هدف »إصالح احلكومة« كان األقوى لدى 

األضعف لدى فئة من هم بعمر أكرب من 30 سنة.
إن هدف »تغيري النظام السياسي« كان األقوى لدى فئة ذوي التحصيل الدراسي أعلى 	 

من اإلعدادية، وكان األضعف لدى فئة املؤيدين لقيام دولة دينية.
إن هدف »أريد وطن« كان األقوى لدى فئة اإلانث، وكان األضعف لدى فئة املؤيدين 	 

لقيام دولة دينية.
ب- ابملقايسة داخل كل جمموعة فرعية:

حدثت متايزات ملحوظة داخل فئة التحصيل الدراسي، إذ أن اخنفاض التحصيل جيعل 	 
احملتجني أكثر ترجيحاً لتبين أهداف »احلصول على عمل« و«حتسني اخلدمات« و«احلصول على 
ارتفاع  فيما  وطن«،  و«أريد  احلكومة«  و«إصالح  اخلضراء«  املنطقة  و«دخول  النفطية«  احلصة 

التحصيل يرتافق مع ارتفاع الرغبة بـ«تغيري النظام السياسي«.
أما التمايزات يف الفئة العمرية فهي أكثر وضوحاً لصاحل األكثر شباابً، إذ أن اخنفاض 	 

لتبين مجيع األهداف الثمانية، ابملقايسة مع  العمر )30 سنة فأقل( جعل احملتجني أكثر ترجيحاً 
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الفئة األكرب عمراً )أكرب من 30 سنة(.
يؤدي الوضع املعيشي دوراً أيضاً يف إحداث التمايزات، إذ أن احملتجني ما دون خط الفقر 	 

أبدوا ترجيحاً أكرب هلديف »احلصول على عمل« و«احلصول على احلصة النفطية«، ابملقايسة مع 
احملتجني ما فوق خط الفقر. كما إن العاطلني عن العمل كانوا أكثر اهتماماً من العاملني )دائمياً أو 
وقتياً( بـ«احلصول على احلصة النفطية« و«ودخول املنطقة اخلضراء« و«إصالح احلكومة« و«أريد 

وطن«، فيما كان العاملون أكثر اهتماماً بـ«تغيري النظام السياسي« من العاطلني عن العمل.  
كان للموقف من الدين أتثري يف خلق متايزات واضحة يف حتديد أهداف االحتجاج، 	 

متدين و«مؤمن غري  إىل  فئيت »متدين جداً  من  اهتماماً  أقل  فئة »ال ديين وملحد«  إذ جاءت 
على  و«احلصول  الفساد«  و«حماربة  اخلدمات«  و«حتسني  عمل«  على  »احلصول  يف  متدين«، 
متدين«  إىل  »متدين جداً  فئة  أبدت  نفسه  الوقت  احلكومة«. ويف  و«إصالح  النفطية«  احلصة 
السياسي« و«إصالح احلكومة«  النظام  لتبين هدف »تغيري  الفتئتني األخريني  أكرب من  ترجيحاً 

و«احلصول على احلصة النفطية«.
أما عن املوقف من نوع الدولة، فقد أبدى أنصار الدولة املدنية أتييداً أكرب لـ«مكافحة 	 

مؤيدو  فيما كان  الدينية،  الدولة  أنصار  من  السياسي« و«أريد وطن«  النظام  الفساد« و«تغيري 
الدولة الدينية أكثر ترجيحاً هلديف »احلصول على احلصة النفطية« و«إصالح احلكومة« من مؤيدي 

الدولة املدنية.
املعيشي،  واملستوى  الدراسي،  والتحصيل  العمر،  متغريات  إن  االستنتاج:  ميكن  تقدم  مما 
واجلنس، واملوقف من الدين، واملوقف السياسي من نوع الدولة، أسهمت مجيعاً بشكل خاص يف 

تفسري التباينات يف أهداف االحتجاجات، على النحو اآليت:
فاألصغر عمراً )30 سنة فأقل( هم أشد متسكاً جبميع أهداف االحتجاج من األكرب عمراً 	 

)أعلى من 30 سنة(، خصوصاً يف »حتسني اخلدمات« و«مكافحة الفساد« اليت تفوقوا فيهما على 
كل الفئات الفرعية األخرى أيضاً. كمإ إن األكرب عمراً من 30 سنة هم األقل اهتماماً من كل 
الفئات األخرى بـ«احلصول على عمل« و«حتسني اخلدمات« و«إصالح احلكومة«. )خالصة: 

اخنفاض العمر يسهم يف تقوية جممل أهداف االحتجاج، فيما ارتفاعه يفعل العكس(.
ذوو التحصيل الدراسي من محلة الشهادة اإلعدادية فأعلى هم األكثر ترجيحاً للتمسك 	 

هبدف »تغيري النظام السياسي« واألقل ترجيحاً هلدف »دخول املنطقة اخلضراء« من كل الفئات 
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األخرى مبا فيها فئة األدىن حتصياًل من اإلعدادية. كما يتفوق ذوو التحصيل األدىن على ذوي 
التحصيل األعلى يف متسكهم أبهداف »احلصول على عمل« و«حتسني اخلدمات« و«احلصول 
على احلصة النفطية« و«دخول املنطقة اخلضراء« و«إصالح احلكومة« و«أريد وطن«. )خالصة: 
ارتفاع التحصيل الدراسي يسهم يف تغليب الطابع اجلذري التغيريي لالحتجاج على الطابع 

اإلصالحي املطليب، فيما اخنفاضه يقوي االهتمام ابلعناصر املطلبية الفرعية(.
إن اخنفاض الدخل املعيشي )حتت خط الفقر( يرتبط ابشتداد األهداف حنو »احلصول 	 

على عمل« و«احلصول على احلصة النفطية«، ابملقايسة مع ارتفاع الدخل املعيشي )فوق خطر 
الفقر(. كما إن فئة العاطلني عن العمل كانت األقوى من كل الفئات الفرعية األخرى يف هدف 
»احلصول على عمل«، وكانت أكثر اهتماماً من العاملني )دائمياً أو وقتياً( بـ«احلصول على احلصة 
العاملون  النفطية« و«ودخول املنطقة اخلضراء« و«إصالح احلكومة« و«أريد وطن«، فيما كان 
بـ«تغيري النظام السياسي« من العاطلني عن العمل.  )خالصة: اخنفاض املستوى  أكثر اهتماماً 
املعيشي »الفقر والبطالة« يسهم يف تغليب الطابع اإلصالحي املطليب لالحتجاج، فيما ارتفاع 

املستوى املعيشي يعزز الدافع اجلذري حنو التغيري(.
النفطية« 	  النساء ترجيحاً ألهداف »احلصول على احلصة  املعيار اجلندري، أظهرت  ويف 

و«دخول املنطقة اخلضراء« و«أريد وطن«، أقوى من مجيع الفئات األخرى مبا فيها الرجال. لكن 
الرجال أبدوا ترجيحاً أعلى من اإلانث لـ«تغيري النظام السياسي«. )خالصة: تبدو النساء أكثر 
اهتماماً ابألهداف ذات املضمون الرمزي األقل واقعية، فيما يبدو الرجال أكثر اهتماماً إبجناز 

التغيري السياسي(.
التدين يرتافق مع ترجيح أهداف »احلصول 	  ويف املوقف من الدين، فإن ارتفاع مستوى 

على عمل« و«حتسني اخلدمات« و«حماربة الفساد« و«احلصول على احلصة النفطية« و«إصالح 
احلكومة« و«تغيري النظام السياسي« ابملقايسة مع فئة الالدينيني وامللحدين اليت أبدت أهتماماً أقل 
بكل هذه األهداف. كما أبدت هذه الفئة األخرية الرتجيَح األقل من كل الفئات الفرعية األخرى يف 
اهتمامها هبديف »حماربة الفساد« و«احلصول على احلصة النفطية«. )خالصة: التدين الشخصي 
يسهم طردايً ابلتمسك مبجمل اهداف االحتجاجات، فيما النزعة الالدينية واألحلادية تبدو 

أقل متسكاً(.  
يف 	  األقوى  هم  دينية  دولة  لقيام  املؤيدون  كان  العراق،  يف  الدولة  لنوع  تفضيالهتم  ويف 

السياسي«  النظام  »تغيري  هبديف  متسكهم  يف  واألضعف  احلكومة«،  »إصالح  هبدف  متسكهم 
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و«أريد وطن«، من كل الفئات الفرعية األخرى. ويف الوقت نفسه أبدى أنصار الدولة املدنية أتييداً 
أكرب لـ«مكافحة الفساد« و«تغيري النظام السياسي« و«أريد وطن«، من أنصار الدولة الدينية. 
)خالصة: التوجه السياسي املدين للمحتجني يسهم يف تغليب الطابع اجلذري لالحتجاج يف 
إطار الرغبة ابستعادة مفهوم الوطن، فيما التوجه السياسي الديين يتمسك ابلطابع اإلصالحي 

دون تغيري جذري مع اهتمام أقل بفكرة الوطن(.
2. استكشاف توجهات احملتجني األصغر واألكرب عمرًا. 

)ن=  الدراسة  عينة  من  مسحوبتني  فرعيتني  عينتني  اختيار  مت  العمر،  معيار  إىل  ابلرجوع 
1020(، متثل إحدامها )ن1= 710( احملتجني الذين بلغت أعمارهم 30 سنة فما دون؛ فيما 
متثل الثانية )ن2= 310( احملتجني الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة. ولتحديد بعٍض من توجهات 

احملتجني يف هاتني العينتني، مت اعتماد طريقتني مبينة نتائجهما يف اجلدولني )30( و)31(:
اخليارات أ-  ذات  و)14(  و)10(  و)9(  و)7(   )5( املرقمة  االستبانة  أبسئلة  االستعانة 

املتعددة، حلساب النسب املئوية هلذه اخليارات لدى أفراد العينتني.
 االستعانة ابلسؤال املرقم )1( يف االستبانة، حلساب النسب املئوية لتفضيالهتم لألهداف ب- 

اليت حفزهتم للمشاركة يف احتجاجات تشرين.
اجلدول )30( : توجهات احملتجني وفقاً ألعمارهم

نسب مئوية %أسئلة

عنفية عند سلمية دومًا5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟
عنفيةالضرورة

83.5015.800.70العينة الكلية )ن = 1020(
83.9015.200.90العينة الفرعية بعمر 30 سنة فما دون )ن1=  710 (

82.6017.100.30العينة الفرعية األكرب من 30 سنة )ن2= 310(
يف  جمدية  ستكون  احلالية  االحتجاجات  أن  تعتقد  هل   -7

الرمبانعمحتقيق التغيري السياسي؟

69.3128.632.06العينة الكلية )ن = 1020(
63.4034.502.10العينة الفرعية بعمر 30 سنة فما دون )ن1=  710 (
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82.9015.201.90العينة الفرعية األكرب من 30 سنة )ن2= 310(

أكرر االحتجاج 9-إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟ 
السلمي

لن أحتج 
بعد اآلن

أجلأ إىل 
العنف

أحاول 
اهلجرة

64.712.8410.7821.67العينة الكلية )ن = 1020(
61.703.1010.8024.40العينة الفرعية بعمر 30 سنة فما دون )ن1=  710 (

71.602.3010.6015.50العينة الفرعية األكرب من 30 سنة )ن2= 310(
بال حدودشهورأسابيعأايم10- إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو متظاهراً ؟ 

1.764.129.3184.80العينة الكلية )ن = 1020(
1.703.909.7084.70العينة الفرعية بعمر 30 سنة فما دون )ن1=  710 (

1.904.508.4085.20العينة الفرعية األكرب من 30 سنة )ن2= 310(
مشرقمضطربمظلم 14- كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟ 

4.4117.0678.53العينة الكلية )ن = 1020(
5.4018.7075.80العينة الفرعية بعمر 30 سنة فما دون )ن1=  710 (

2.3013.2084.50العينة الفرعية األكرب من 30 سنة )ن2= 310(

اجلدول )31(:  أهداف احملتجني من مشاركتهم يف االحتجاج وفقاً ألعمارهم

الفئات

نسب مئوية

احلصول 
على 
عمل

حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد 
وطن

العينة الكلية 
78.70 67.20 32.5047.8070.0038.7010.7038.60 )ن = 1020(

العينة الفرعية 
بعمر 30 

سنة فما دون 
)ن1= 710 (

39.2053.4073.0041.5013.1042.8068.2081.30

العينة الفرعية 
األكرب من 30 
سنة )ن2= 310(

17.4035.2063.2032.305.2029.0064.8072.90
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يتضح من اجلدول )30( أن العينة األكرب عمراً )أكثر من 30 سنة( هي أكثر مياًل من 
العينة األصغر عمراً )30 سنة فأقل( ومن العينة الكلية، إىل االعتقاد جبدوى االحتجاجات احلالية، 
النظر  وإىل  احلالية،  االحتجاجات  جناح  عدم  حال  مستقباًل يف  السلمي  االحتجاج  تكرار  وإىل 
إبجيابية إىل مستقبل العراق. أما العينة األصغر عمراً فيبدو إهنا متيل أكثر من العينتني األخريني إىل 
خيار اهلجرة مستقباًل يف حال عدم جناح االحتجاجات احلالية. وتتقارب النتائج بني العينات الثالثة 
يف موقفهم من سلمية/ عنفية االحتجاجات، ويف مدى اصرارهم على مواصلة االحتجاجات. أما 
اجلدول )31( فيبني بوضوح أن العينة األصغر عمراً تتفوق على العينتني األخريني يف مدى ترجيحها 

جلميع األهداف الثمانية لالحتجاج )وهذا ما سبق اإلشارة إليه يف اجلدول 29(.
يستنتج من جممل هذه النتائج أن العامل الُعمري له أتثري أساسي يف حتديد بعض التباينات 
يف مواقف احملتجني. فالفئة االحتجاجية الشبابية )30 سنة فأقل( ابملقايسة مع الفئة األكرب عمراً 
اهلجرة  خيار  إىل  نزوعاً  وأكثر  االحتجاجات،  جبدوى  تشكيكاً  أكثر  تبدو  الكلية،  العينة  ومع 
مستقباًل يف حال عدم جناح االحتجاجات احلالية، وأقل اعتقاداً إبجيابية املستقبل يف العراق. وميكن 
تفسري ذلك يف ضوء اإلحباط املتزايد الذي يعانيه الشباب إذ ترتفع لديهم نسبة البطالة والعزوبية 
ومستوى الفقر رغم ارتفاع حتصيلهم التعليمي)53(. ويف الوقت نفسه فإن الغضب األخالقي املتولد 
لدى الشباب يف تعبريهم عن  عن هذا اإلحباط يفّسر اشتداد النزعتني اإلصالحية واجلذرية معاً 

نسٍب عالية من األهداف اليت دفعتهم لالحتجاج بشكل يفوق بقية العينة.
3. استكشاف توجهات احملتجني األكثر إدراكاً وتعرضاً للعنف املوجه من السلطة.

 ابلرجوع إىل األسئلة املرقمة )4( و)6( و)11( و)12( يف االستبانة، واليت تقيس مدى 
التظاهرات وأسلوب إدراكهم له، فقد مت اختيار عينة فرعية  أثناء  تعرض احملتجني لعنف السلطة 
)ن1=186( مسحوبة من العينة الرئيسة للدراسة )ن= 1020(، تشرتك ابلشروط اآلتية حصراً:

ممن تعرضوا حصراً إىل إصاابت أثناء االحتجاجات احلالية.أ- 
ممن نسبة اعتقادهم أهنم قد يفقدون حياهتم يف االحتجاجات تتجاوز %50. ب- 
ممن يصفون سلوك قوات مكافحة الشغب بـ«العنفي«.	- 
ممن يعتقدون أن »امليليشيات« هي اجلهة اليت وراء قتل املتظاهرين.ح- 

53. سبق أو أوضحنا يف اجلدول )3( وما بعده، أن نسبة الشباب )30 سنة فأقل( يف عينة الدراسة تبلغ %69,60. وإن نسبة 
البطالة لدى هؤالء الشباب تبلغ %68,70، والعزوبية %73,30، ويقع %35,20 منهم حتت خط الفقر، فيما 65,60% 

منهم لديهم حتصيل دراسي يبدأ من مرحلة اإلعدادية فأعلى تراكمياً.
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ولتحديد بعٍض من توجهات احملتجني يف هذه العينة، مت اعتماد الطريقة نفسها املستخدمة 
يف الفقرة )2( ضمن البند احلايل )خامساً(، حسبما مبني يف اجلدولني )32( و)33(:

اجلدول )32(: توجهات احملتجني وفقاً إلدراكهم وتعرضهم لعنف السلطة

نسب مئويةأسئلة

سلمية 5- كيف تريد لالحتجاجات ان تكون؟
دومًا

عنفية عند 
عنفيةالضرورة

83.5015.800.70العينة الكلية )ن = 1020(
82.8016.101.10العينة الفرعية األكثر إدراكاً وتعرضاً للعنف )ن1=  186 (

7- هــل تعتقــد أن االحتجاجــات احلاليــة ســتكون جمديــة يف 
الرمبا نعم حتقيــق التغيــري السياســي؟

69.3128.632.06العينة الكلية )ن = 1020(
73.1024.202.70العينة الفرعية األكثر إدراكاً وتعرضاً للعنف )ن1=  186 (

9-إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟ 
أكرر 

االحتجاج 
السلمي

لن أحتج بعد 
اآلن

أجلأ إىل 
العنف

أحاول 
اهلجرة

64.712.8410.7821.67العينة الكلية )ن = 1020(

55.903.8014.5025.80العينة الفرعية األكثر إدراكاً وتعرضاً للعنف )ن1= 186(
أو  معتصمــاً  تبقــى  أن  ميكــن  زمــين  مــدى  أي  إىل   -10

؟  بال حدودشهورأسابيعأايممتظاهــراً 

1.764.129.3184.80العينة الكلية )ن = 1020(

0.002.205.9091.90العينة الفرعية األكثر إدراكاً وتعرضاً للعنف )ن1= 186(

مشرقمضطربمظلم 14- كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟ 

4.4117.0678.53العينة الكلية )ن = 1020(

5.9014.0080.10العينة الفرعية األكثر إدراكاً وتعرضاً للعنف )ن1= 186 (
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اجلدول)33(: أهداف احملتجني من مشاركتهم يف االحتجاج وفقاً إلدراكهم وتعرضهم 
لعنف السلطة

الفئات

نسب مئوية %

احلصول 
على 
عمل

حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد 
وطن

العينة الكلية )ن 
)1020 = 32.5047.8070.0038.7010.7038.60 67.20 78.70

العينة الفرعية 
األكثر إدراكاً 
وتعرضاً للعنف 
)ن١= 186 (

36.6043.5069.4043.5010.2037.6069.9084.40

للعنف، عند مقايستها  يتضح من اجلدول )32( أن العينة الفرعية األكثر إدراكاً وتعرضاً 
ابلعينة الكلية للدراسة، تبدو مقاربة هلا يف نزعتها السلمية احلالية، ولكنها تتفوق عليها نسبياً يف 
اعتقادها جبدوى االحتجاجات يف حتقيق التغيري السياسي، ويف استعدادها للتظاهر واالعتصام بال 
حدود زمنية، ويف نظرهتا اإلجيابية ملستقبل العراق؛ لكنها تقل عنها يف رغبتها بتكرار االحتجاج 
السلمي مستقباًل. ويتضح من اجلدول )33( أن هذه العينة الفرعية تتفوق على العينة الكلية يف 
أربعة أهداف )احلصول على عمل، واحلصول على احلصة النفطية، وتغيري النظام السياسي، وأريد 

وطن(، وتتقارب يف ثالثة أهداف، وتقل عنها يف هدف واحد )حتسني اخلدمات(.
يستنتج من جممل هذه النتائج أن احملتجني األكثر إدراكاً وتعرضاً لعنف السلطة يبدون نزوعاً 
سلمياً واضحاً يف االحتجاجات احلالية، وإرادة أكرب حنو التغيري ومواصلة االحتجاج، مع نزوع حنو 
تقليل السلمية مستقباًل يف حال فشل االحتجاجات. وكل ذلك يرتبط ابرتفاع ترجيحاهتم ألهداف 

االحتجاج ذات الطابع اجلذري. فعنف السلطة كان حمفزاً لتقوية االحتجاج وجتذير أهدافه.
 4. استكشاف توجهات احملتجني األكثر واألقل حرماانً.

الشهري  املعيشي  و«الدخل  و«البطالة«  الدراسي«  »التحصيل  مؤشرات  إىل  ابلرجوع 
لألسرة« يف االستبانة، بوصفها تقيس معدالت احلرمان)54( لدى احملتجني، مت اختيار عينتني فرعيتني 
54. احلرمان املقصود هنا يف هذه الفقرة هو »احلرمان املطلق«، وقد سبق أن مت تعريفه ومتييزه عن »احلرمان النسيب« عند حتليلنا 

لنتيجة السؤال املغلق رقم )25( ضمن البند »اثلثًا« من الفصل احلايل.
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مسحوبتني من العينة الرئيسة للدراسة )ن= 1020(، متثل إحدامها )ن1= 197( احملتجني األكثر 
حرماانً )حتصيلهم الدراسي من مرحلة اإلعدادية فما دون، وعاطلون عن العمل، ودخلهم املعيشي 
الشهري ألسرهم مساوي أو دون خط الفقر 420 ألف دينار(؛ فيما متثل الثانية )ن2= 186( 
احملتجني األقل حرماانً )حتصيلهم الدراسي أعلى من مرحلة اإلعدادية، وغري عاطلني عن العمل، 

ودخلهم املعيشي الشهري أعلى من خط الفقر 420 ألف دينار(.
ولتحديد بعٍض من توجهات احملتجني يف هاتني العينتني، مت اعتماد الطريقة ذاهتا املستخدمة 

يف الفقرة )2( ضمن البند احلايل )خامساً(. ويبني اجلدوالن )34( و)35( النتائج:
اجلدول )34( : توجهات احملتجني وفقاً ملستوايت احلرمان

نسب مئويةأسئلة

عنفية عند سلمية دومًا5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟
عنفيةالضرورة

83.5015.800.70العينة الكلية )ن = 1020(
90.409.100.50العينة الفرعية األكثر حرماانً )ن1=  197 (
76.9022.001.10العينة الفرعية األقل حرماانً )ن2= 186(

7- هل تعتقد أن االحتجاجات احلالية ستكون جمدية 
الرمبانعميف حتقيق التغيري السياسي؟

69.3128.632.06العينة الكلية )ن = 1020(
72.6024.403.00العينة الفرعية األكثر حرماانً )ن1=  197 (
70.4026.303.30العينة الفرعية األقل حرماانً )ن2= 186(

أكرر االحتجاج 9-إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟ 
السلمي

لن أحتج بعد 
اآلن

أجلأ إىل 
العنف

أحاول 
اهلجرة

64.712.8410.7821.67العينة الكلية )ن = 1020(
64.002.0016.8017.30العينة الفرعية األكثر حرماانً )ن1=  197 (
66.702.209.1022.00العينة الفرعية األقل حرماانً )ن2= 186(

أو  تبقى معتصماً  أن  10- إىل أي مدى زمين ميكن 
بال حدودشهورأسابيعأايممتظاهراً ؟ 

1.764.129.3184.80العينة الكلية )ن = 1020(
1.002.508.1088.40العينة الفرعية األكثر حرماانً )ن1=  197 (
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نسب مئويةأسئلة
1.104.8012.4081.70العينة الفرعية األقل حرماانً )ن2= 186(

احتجاجات  بعد  العراق  مستقبل  ترى  كيف   -14
مشرقمضطربمظلم تشرين؟ 

4.4117.0678.53العينة الكلية )ن = 1020(
8.1012.2079.70العينة الفرعية األكثر حرماانً )ن1=  197 (
1.6024.7073.70العينة الفرعية األقل حرماانً )ن2= 186(

اجلدول )35(: أهداف احملتجني من مشاركتهم يف االحتجاج وفقاً ملستوايت احلرمان

الفئات

نسب مئوية %

احلصول 
على 
عمل

حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد 
وطن

كل العينة )ن = 
)1020 32.5047.8070.0038.7010.7038.60 67.20 78.70

العينة األكثر 
حرماانً 

)ن1= 197 (
46.2047.7066.5045.2013.2040.1062.9078.70

العينة األقل 
حرماانً 

)ن2= 186(
11.8042.5064.5026.904.3028.5069.4074.70

احلالية  السلمية  النزعة  لديها  ترتفع  حرماانً  األكثر  العينة  أن   )34( اجلدول  من  يتضح 
جبدوى  لالعتقاد  منهما  مياًل  أكثر  تبدو  كما  الكلية.  والعينة  حرماانً  األقل  العينة  مع  ابملقايسة 
االحتجاجات، وأكثر رغبة منهما ملواصلة االحتجاج على مدى زمين مفتوح، وأكثر ترجيحاً خليار 
العنف مستقباًل إذا مل تنجح االحتجاجات، وأكثر تفاؤاًل مبستقبل العراق، من العينة األقل حرماانً. 
أما اجلدول )35( فيبني أن العينة األكثر حرماانً تتفوق نسبياً على العينة األقل حرماانً والعينة الكلية 
املنطقة اخلضراء«  النفطية« و«دخول  يف هدف »احلصول على عمل« و«احلصول على احلصة 
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و«إصالح احلكومة«. كما تقل عنهما يف هدف »تغيري النظام السياسي« الذي تتفوق فيه العينة 
األقل حرماانً على العينتني األخريني. كما تتفوق العينة األكثر حرماانً على العينة األقل حرماانً يف 

هدف »أريد وطن«.
يستنتج من جممل هذه النتائج أن ازدايد احلرمان لدى احملتجني يعّد عاماًل لتقوية إدراكاهتم 
الرغبوية الدفاعية بشأن جدوى االحتجاجات وإجيابية املستقبل، األمر الذي يعزز نزعتهم السلمية 
أهدافه،  املطليب يف  الطابع اإلصالحي  االحتجاج ذي  مثابرة على مواصلة  أكثر  احلالية وجيعلهم 
مع احتمالية اختيار العنف مستقباًل يف حال عدم جناح االحتجاجات. أما نقصان احلرمان لدى 
احملتجني فقد يوفر إمكانية عقلية أفضل الكتساب إدراكاٍت أقل رغبوية وأكثر واقعية، ما جيعلهم 
أقل تفاؤاًل وأكثر حتفيزاً حنو ترجيح »تغيري النظام السياسي«، أي الذهاب إىل هدف أكثر جذرية 

بوصفه – من وجهة نظرهم- اخليار األساسي األكثر جدوى لتحقيق بقية أهداف االحتجاج.  
5.  استكشاف توجهات احملتجني األكثر واألقل متسكاً ابهلوية الوطنية اجلامعة.

ابلرجوع إىل السؤال رقم )16( حول توصيف الذات، مت اختيار عينتني فرعيتني مسحوبتني 
من العينة الرئيسة للدراسة )ن= 1020(، متثل إحدامها )ن1= 859( احملتجني األكثر متسكاً 
 )161 الثانية )ن2=  متثل  فيما  فقط«(،  بـ«عراقي  اإلجابة  اختاروا  اجلامعة )ممن  الوطنية  ابهلوية 
احملتجني األقل متسكاً ابهلوية الوطنية اجلامعة )ممن اختاروا اإلجابة بتوصيف إثين معني مضاف إىل 

»عراقي«(.
ولتحديد بعٍض من توجهات احملتجني يف هاتني العينتني، مت اعتماد الطريقة ذاهتا املستخدمة 

يف الفقرة )2( ضمن البند احلايل )خامساً(. ويبني اجلدوالن )36( و)37( النتائج:
اجلدول )36(: توجهات احملتجني وفقاً لتمسكهم ابهلوية الوطنية اجلامعة

نسب مئويةأسئلة

سلمية 5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟
دومًا

عنفية عند 
عنفيةالضرورة

83.5015.800.70كل العينة )ن = 1020(
83.9015.500.60العينة الفرعية األكثر متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن1=  859 (
81.4017.401.20العينة الفرعية األقل متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن2= 161(
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نسب مئويةأسئلة

احلالية ستكون جمدية يف  أن االحتجاجات  تعتقد  7- هل 
الرمبانعمحتقيق التغيري السياسي؟

69.3128.632.06كل العينة )ن = 1020(
70.5027.502.00العينة الفرعية األكثر متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن1=  859 (
62.7034.802.50العينة الفرعية األقل متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن2= 161(

9-إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟ 
أكرر 

االحتجاج 
السلمي

لن أحتج بعد 
اآلن

أجلأ إىل 
العنف

أحاول 
اهلجرة

64.712.8410.7821.67كل العينة )ن = 1020(
66.202.709.8021.30العينة الفرعية األكثر متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن1=  859 (
56.503.7016.1023.70العينة الفرعية األقل متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن2= 161(

بال حدودشهورأسابيعأايم10- إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو متظاهراً ؟ 
1.764.129.3184.80كل العينة )ن = 1020(

1.404.009.2085.40العينة الفرعية األكثر متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن1=  859 (
3.705.009.9081.40العينة الفرعية األقل متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن2= 161(

مشرقمضطربمظلم 14- كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟ 
4.4117.0678.53كل العينة )ن = 1020(

3.5016.3080.20العينة الفرعية األكثر متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن1=  859 (
9.3021.1069.60العينة الفرعية األقل متسكاً ابهلوية اجلامعة )ن2= 161(
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لتمسكهم ابهلوية  وفقاً  االحتجاج  من مشاركتهم يف  احملتجني  أهداف   :)37( اجلدول 
الوطنية اجلامعة

الفئات

نسب مئوية %

احلصول 
على 
عمل

حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على 

حصيت 
من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد 
وطن

كل العينة )ن = 
)1020 32.5047.8070.0038.7010.7038.60 67.20 78.70

العينة األكثر متسكاً 
ابهلوية اجلامعة  )ن1= 

) 859
30.3046.0070.1037.408.6037.6068.5078.30

العينة األقل متسكاً 
ابهلوية اجلامعة  )ن2= 

)161
44.7057.8069.6046.0021.7044.1060.2080.70

يتضح من اجلدول )36( أن العينة األقل متسكاً ابهلوية الوطنية اجلامعة، وعند مقايستها 
جبدوى  أضعف  واعتقادها  أقل،  السلمية  نزعتها  تبدو  الكلية،  وابلعينة  متسكاً  األكثر  ابلعينة 
االحتجاجات، ورغبتها أقل يف تكرار االحتجاج السلمي يف مقابل ارتفاع خيار اللجوء إىل العنف 
مستقباًل يف حال عدم جناح االحتجاجات احلالية، مع رغبة أقل مبواصلة االحتجاجات على مدى 
زمين مفتوح، وتوقعات متفائلة أقل مبستقبل العراق بعد االحتجاجات. أما اجلدول )37( فيبني أن 
العينة األقل متسكاً ابهلوية الوطنية اجلامعة قد أبدت ترجيحاً أكرب من العينة األكثر متسكاً وابلعينة 
الكلية، يف أهداف »احلصول على عمل« و«حتسني اخلدمات« و«احلصول على احلصة النفطية 
و«دخول املنطقة اخلضراء« و«إصالح احلكومة«؛ فيما تفوقت العينة األكثر متسكاً ابهلوية الوطنية 

اجلامعة على العينة األقل متسكاً يف هدف »تغيري النظام السياسي«.
يوفر  احملتجني  لدى  الوطنية  التماهي ابجلماعة  اشتداد  أن  النتائج  يستنتج من جممل هذه 
دافعاً تضامنياً وعاطفة مجعية يعززان نزوعهم إىل السلمية واالعتقاد جبدوى االحتجاجات والرغبة 
مبواصلتها على مدى زمين مفتوح مع التفاؤل مبستقبل العراق. ويف الوقت نفسه فإن هذا التماهي 
درَكة لديهم، ويدفعهم إىل ترجيح أكرب هلدف جذري 

ُ
يقوي الشعور ابلفاعلية السياسية اجلمعية امل

شامل هو »تغيري النظام السياسي«، فيما اخنفاض التماهي ابجلماعة الوطنية يدفع احملتجني إمجااًل 
ابجتاه النزوع اإلصالحي املطليب.
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6. استكشاف توجهات احملتجني وفقاً لعامل الدين. 
لتحقيق ذلك جرى استخدام أسلوبني يكّمالن بعضهما:

أ- استكشاف العالقة بني مستوايت التدين لدى احملتجني وبني موقفهم من املرأة ونوع 
الدولة.

لتحقيق ذلك، مت جتزئة العينة إىل )3( جمموعات فرعية وفقاً لـموقفهم من الدين. وابلرجوع 
إىل السؤالني رقم )13( و)21( ذوي اخليارات الثنائية، ُحسبت النسب املئوية هلذه اخليارات لدى 

كل جمموعة، حسبما مبني يف اجلدول )38(:
اجلدول )38(: تقييم احملتجني ملشاركة املرأة احملتجة ورأيهم بنوع الدولة اليت يفضلوهنا، 

وفقاً ملستوايت التدين لديهم

نسب مئوية %

ما رأيك مبشاركة املرأة يف 
االحتجاجات؟

ما نوع الدولة اليت تفضل قيامها يف 
العراق؟

15- ما 
موقفك من 

الدين

دينيةمدنيةغري مؤثرةفاعلةالفئات
العينة الكلية

)ن= 1020(
97.252.7587.4512.55

متدين جداً إىل 
متدين

)ن1= 555(
96.803.2081.6018.40

مؤمن غري متدين

)ن2= 387(
98.401.6093.806.20

ال ديين أو ملحد

)ن3= 78(
94.905.1097.402.60

املرأة كانت فاعلة، قد جاء  القائل أن مشاركة  الرأي اإلجيايب  يتضح من هذا اجلدول أن 
مرتفعاً بشكل خاص لدى فئة املؤمنني غري املتدينني وفئة املتدينني واملتدينني جداً. كما جاء تفضيل 
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الدولة املدنية مرتفعاً لدى فئة الالدينيني وامللحدين وفئة املؤمنني غري املتدينني. وهذه النتائج تشري 
مرة أخرى إىل انفصال واضح لدى احملتجني بني توجهاهتم الدينية الشخصية وتوجهاهتم العامة حيال 
دور املرأة ودور الدين يف السياسة. فالنزعة الدينية الشخصية جاءت – مبجملها- ذات طابع مدين 

ال يقف ابلضد من دور املرأة ومدنية الدولة.
ب- استكشاف توجهات احملتجني وفق معيار »الشدة- الضعف« يف النزوع حنو الدين

ابلرجوع إىل السؤالني )15( و)21( يف االستبانة، بوصفهما يقيسان جزًء من التوجهات 
الدينية لدى احملتجني، مت اختيار عينتني فرعيتني طرفيتني مسحوبتني من العينة الرئيسة للدراسة )ن= 
1020(، متثل إحدامها )ن1= 126( احملتجني األشد نزوعاً حنو الدين )متدينون جداً ومتدينون 
ومؤمنون غري متدينني، ومؤيدون لقيام دولة دينية يف العراق( فيما متثل الثانية )ن2= 76( احملتجني 
األضعف نزوعاً حنو الدين )ال دينيون وملحدون، ومؤيدون لقيام دولة مدنية يف العراق(. ولتحديد 
بعٍض من توجهات احملتجني يف هاتني العينتني، مت اعتماد الطريقة ذاهتا املستخدمة يف الفقرة )2( 

ضمن البند احلايل )خامساً(،. ويبني اجلدوالن )39( و)40( النتائج:
اجلدول )39( : توجهات احملتجني وفق نزوعهم حنو الدين

نسب مئويةأسئلة

سلمية 5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟
دومًا

عنفية عند 
عنفيةالضرورة

83.5015.800.70كل العينة )ن = 1020(

88.9011.100.00العينة الفرعية األشد نزوعاً حنو الدين )ن1=  126(
75.0022.402.60العينة الفرعية األضعف نزوعاً حنو الدين )ن2=  76(

7- هل تعتقد أن االحتجاجات احلالية ستكون جمدية يف 
الرمبانعمحتقيق التغيري السياسي؟

69.3128.632.06كل العينة )ن = 1020(
66.6029.404.00العينة الفرعية األشد نزوعاً حنو الدين )ن1=  126(
61.8034.204.00العينة الفرعية األضعف نزوعاً حنو الدين )ن2=  76(
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نسب مئويةأسئلة

9-إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟ 
أكرر 

االحتجاج 
السلمي

لن أحتج بعد 
اآلن

أجلأ إىل 
العنف

أحاول 
اهلجرة

64.712.8410.7821.67كل العينة )ن = 1020(
76.201.608.7013.50العينة الفرعية األشد نزوعاً حنو الدين )ن1=  126(
59.201.3011.8027.70العينة الفرعية األضعف نزوعاً حنو الدين )ن2=  76(

بال حدودشهورأسابيعأايم10- إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو متظاهراً ؟ 
1.764.129.3184.80كل العينة )ن = 1020(

3.203.206.3087.20العينة الفرعية األشد نزوعاً حنو الدين )ن1=  126(
0.005.3014.5080.20العينة الفرعية األضعف نزوعاً حنو الدين )ن2=  76(

مشرقمضطربمظلم 14- كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟ 
4.4117.0678.53كل العينة )ن = 1020(

6.3017.5076.20العينة الفرعية األشد نزوعاً حنو الدين )ن1=  126(
6.6017.1076.30العينة الفرعية األضعف نزوعاً حنو الدين )ن2=  76(

اجلدول )40(: أهداف احملتجني من مشاركتهم يف االحتجاج وفقاً لنزوعهم حنو الدين

الفئات

نسب مئوية %
احلصول 

على 
عمل

حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على حصيت 

من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد 
وطن

العينة الكلية )ن 
)1020 = 32.5047.8070.0038.7010.7038.60 67.20 78.70

العينة الفرعية األشد 
نزوعاً حنو الدين 
)ن1=  126(

31.0044.4064.3042.9011.9042.9061.1067.50

العينة الفرعية 
األضعف نزوعاً حنو 
الدين )ن2=  76(

23.7035.5060.5026.3013.2030.3063.2080.30
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يتضح من اجلدول )39(  أن العينة الفرعية األشد نزوعاً حنو الدين، عند مقايستها ابلعينة 
األضعف نزوعاً حنو الدين والعينة الكلية، قد أبدت توجهاً سلمياً أكرب يف االحتجاجات احلالية، 
وأيضاً رغبة أقوى بتكرار االحتجاج السلمي مستقباًل إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية يف حتقيق 
التغيري السياسي، وحافزاً أعلى ملواصلة االحتجاج على مدى زمين مفتوح. كما أبدت اعتقاداً أقوى 
جبدوى االحتجاجات من العينة األضعف نزوعاً حنو الدين، ولكنه ليس أقوى من العينة الكلية. 
وتفوقت العينة األضعف نزوعاً حنو الدين يف نزوعها حنو اهلجرة يف حال عدم جناح االحتجاجات. 

وجاءت الرؤية حنو مستقبل العراق متقاربة بني العينات الثالثة.
أما يف اجلدول )40(، فيتضح أن العينة األشد نزوعاً حنو الدين قد عرّبت عن ترجيح أكرب 
اخلدمات«  أهداف »احلصول على عمل« و«حتسني  الدين، يف  حنو  نزوعاً  العينة األضعف  من 
النفطية« و«إصالح احلكومة«، ولكن دون أن تبلغ  و«حماربة الفساد« و«احلصول على احلصة 
أكرب  الدين فقد أظهرت ترجيحاً  العينة األضعف نزوعاً حنو  الكلية. أما  العينة  أغلب ترجيحات 
ألهداف »دخول املنطقة اخلضراء« و«تغيري النظام السياسي« و«أريد وطن« ابملقايسة مع العينة 

األقوى نزوعاً حنو الدين.
يستنتج من جممل هذه النتائج أن قوة النزوع حنو الدين – دون اخلوض يف مضامينه وأمناطه- 
ميكن أن تؤدي دوراً يف تفسري بعض التباينات يف مواقف احملتجني. فقوة النزوع الديين ترتافق مع 
ميل أكرب حنو السلمية واملثابرة ملواصلة االحتجاج واالعتقاد جبدواه، وهذا كله يتزامن مع تفضيل 
نسيب لألهداف االحتجاجية ذات الطابع اإلصالحي. ويف املقابل فإن ضعف النزوع الديين يسري 
ابجتاه معاكس نسبياً، مع تفضيل نسيب لألهداف ذات الطابع اجلذري. فالنزوع حنو الدين هبذا 
املعىن يؤدي أتثرياً »حمافظًا« نسبياً يف تقليل راديكالية االحتجاج وحتاشي التصادمية والعنفية، دون 
أن يكون مناقضاً للنسق التدرجي العام لتسلسل األهداف لعموم احملتجني يف العينة الكلية، يف أن 

يرجح أهداف »أريد وطن« و«حماربة الفساد« و«تغيري النظام السياسي« لتكون أقوى أهدافه.
7- استكشاف توجهات احملتجني وفقاً لتفضيالهتم لنوع احلكم الذي يرغبون به للعراق

ابلرجوع إىل السؤال رقم )22( يف االستبانة والذي يقيس تفضيالت احملتجني لنوع احلكم، 
مت اختيار ثالث عينات مسحوبة من العينة الرئيسة للدراسة )ن= 1020(، متثل إحدامها )ن1= 
860( احملتجني الراغبني حبكم رائسي دميقراطي، ومتثل الثانية )ن2=67( احملتجني الراغبني حبكم 
برملاين دميقراطي، فيما متثل الثالثة )ن3= 93( احملتجني الراغبني حبكم دكتاتوري )مدين وعسكري(. 
الطريقة ذاهتا  اعتماد  الثالث، مت  العينات  بعٍض من توجهات احملتجني يف هذه  ولتحديد 
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املستخدمة يف الفقرة )2( ضمن البند احلايل )خامساً(. ويبني اجلدوالن )41( و)42( النتائج:
اجلدول )41(: توجهات احملتجني وفق تفضيالهتم لنوع احلكم

نسب مئويةأسئلة

سلمية 5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟
دومًا

عنفية عند 
عنفيةالضرورة

83.5015.800.70كل العينة )ن = 1020(
83.7015.800.50العينة الفرعية الراغبة حبكم رائسي دميقراطي )ن1=  860(
89.509.001.50العينة الفرعية الراغبة حبكم برملاين دميقراطي )ن2=  67(

77.4020.402.20العينة الفرعية الراغبة حبكم دكتاتوري )ن3=  93(
7- هل تعتقد أن االحتجاجات احلالية ستكون جمدية يف 

الرمبانعمحتقيق التغيري السياسي؟

69.3128.632.06كل العينة )ن = 1020(
70.6027.901.50العينة الفرعية الراغبة حبكم رائسي دميقراطي )ن1=  860(
70.1028.401.50العينة الفرعية الراغبة حبكم برملاين دميقراطي )ن2=  67(

57.0035.507.50العينة الفرعية الراغبة حبكم دكتاتوري )ن3=  93(

9-إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟ 
أكرر 

االحتجاج 
السلمي

لن أحتج بعد 
اآلن

أجلأ إىل 
العنف

أحاول 
اهلجرة

64.712.8410.7821.67كل العينة )ن = 1020(
65.102.8010.0022.10العينة الفرعية الراغبة حبكم رائسي دميقراطي )ن1=  860(
76.101.509.0013.40العينة الفرعية الراغبة حبكم برملاين دميقراطي )ن2=  67(

52.704.3019.4023.60العينة الفرعية الراغبة حبكم دكتاتوري )ن3=  93(
10- إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو 

بال حدودشهورأسابيعأايممتظاهراً ؟ 

1.764.129.3184.80كل العينة )ن = 1020(
1.403.809.3085.50العينة الفرعية الراغبة حبكم رائسي دميقراطي )ن1=  860(
1.6010.4011.9076.10العينة الفرعية الراغبة حبكم برملاين دميقراطي )ن2=  67(
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نسب مئويةأسئلة
5.402.207.5084.90العينة الفرعية الراغبة حبكم دكتاتوري )ن3=  93(

مشرقمضطربمظلم 14- كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟ 
4.4117.0678.53كل العينة )ن = 1020(

4.1016.9079.00العينة الفرعية الراغبة حبكم رائسي دميقراطي )ن1=  860(
4.5020.9074.60العينة الفرعية الراغبة حبكم برملاين دميقراطي )ن2=  67(

7.5016.1076.40العينة الفرعية الراغبة حبكم دكتاتوري )ن3=  93(

اجلدول )42(: أهداف احملتجني من مشاركتهم يف االحتجاج وفق تفضيالهتم لنوع احلكم

الفئات

نسب مئوية %

احلصول 
على عمل

حتسني 
اخلدمات

حماربة 
الفساد

احلصول 
على 

حصيت 
من النفط

دخول 
املنطقة 
اخلضراء

إصالح 
احلكومة

تغيري 
النظام 
السياسي

أريُد 
وطن

العينة الكلية )ن = 
)102032.5047.8070.0038.7010.7038.60 67.20 78.70

العينة الفرعية 
الراغبة حبكم رائسي 
دميقراطي )ن1=  

)860
32.7048.0070.3039.1010.0038.5068.8078.30

العينة الفرعية 
الراغبة حبكم برملاين 
دميقراطي )ن2=  

)67
20.9043.3067.2031.309.0038.8058.2077.60

العينة الفرعية الراغبة 
حبكم دكتاتوري 
)ن3=  93(

39.8049.5068.8040.9018.3039.8058.1083.90

يتضح من اجلدول )41( أن العينة الفرعية الراغبة حبكم دميقراطي برملاين قد أبدت توجهاً 
سلمياً أشد وحافزاً زمنياً أضعف ملواصلة االحتجاج، ابملقايسة مع العينة الكلية ومع العينتني األخريني 
الراغبتني حبكم رائسي دميقراطي وحكم دكتاتوري، يف الوقت الذي أبدت فيه هااتن العينتان قبواًل 
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ابلعنف عند الضرورة أكثر من عينة احلكم الربملاين الدميقراطي. وحول جدوى االحتجاجات يف 
حتقيق التغيري، أبدت العينة الراغبة ابلدكتاتورية اعتقاداً أقل )أو شكوكاً أكرب( من العينة الكلية ومن 
السلمي، ونزعة أكرب  للجوء إىل االحتجاج  أقل  العينة نزعة  أبدت هذه  العينتني األخريني. كما 
للعنف وللهجرة يف حال عدم جناح االحتجاجات احلالية. وجاء خيار اهلجرة هذا مرتفعاً أيضاً لدى 
عينة احلكم الرائسي الدميقراطي. أما الرؤية حنو مستقبل العراق فظهرت متقاربة بني العينات األربعة، 
مع ميل للتشاؤم قلياًل لدى العينة الراغبة ابلدكتاتورية، وميل للتفاؤل قلياًل لدى العينة الراغبة حبكم 

رائسي دميقراطي.
أما اجلدول )42( فيبني أن الرغبة إبصالح احلكومة جاءت متقاربة لدى مجيع العينات، 
مع ارتفاع ابلرغبة بتغيري النظام السياسي لدى عينة احلكم الرائسي الدميقراطي. كما اتضح أن عينة 
املنطقة  أهداف »احلصول على عمل« و«دخول  أكرب يف  ترجيحاً  أبدت  قد  الدكتاتوري  احلكم 
اخلضراء« و«أريد وطن«. وأبدت عينة احلكم الربملاين الدميقراطي ترجيحاً أضعف يف أهداف »تغيري 
النظام السياسي« و«احلصول على حصيت من النفط« و«حتسني اخلدمات« و««احلصول على 

عمل«، ابملقايسة مع بقية العينات.
يستدل من جممل هذه النتائج أن تفضيالت احملتجني لنوع احلكم ميكن أن تعكس بعضاً 
من توجهاهتم العنفية والسلمية وأيضاً تفضيالهتم للهدف من االحتجاج. فالرغبة ابحلكم الربملاين 
تفضيل  فيما  االحتجاجية،  أقل ابملطاولة  السلمية ومبقدار  ابلنزعة  أكرب  ترتبط بصورة  الدميقراطي 
احلكم الرائسي الدميقراطي والدكتاتوري يكشف عن ميل أكرب لقبول العنف وخليار اهلجرة يف حال 
فشل االحتجاجات، مع ترجيح أكرب للتمسك أبهداف االحتجاج، الراديكايل منها واإلصالحي. 
وكل ذلك يشري مرة أخرى إىل أن زخم االحتجاج يرتبط طردايً ابمليل الرغبوي إىل تفضيل اخليار 
واحلرمان  الفساد  ملعضالت  »السحري«  احلل  بوصفه  دكتاتوري(  أو  دميقراطي  )رائسي  الفردي 
وتسييس اهلوايت، بداًل عن اخليار املؤسسايت )الربملان واألحزاب( الذي ثبت فشله يف إدراكات 

احملتجني.
*   *   *
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III ُخالصة هنائية
حتقيقاً ألهداف الدراسة العشرة املنبثقة عن فرضياهتا األربعة، يف حتقيق مقاربة فينومينولوجية 
الحتجاجات تشرين 2019 العراقية، فقد خلصنا -عرب أساليب التحليل الكمي والنوعي التفصيلية 
يف البنود السابقة- إىل حتديد اخللفيات االجتماعية- االقتصادية لعينة احملتجني يف ساحة التحرير 
ببغداد، وأهدافهم ومشاعرهم وآرائهم وتوجهاهتم الدينية والسياسية وبعض أنساق اإلدراك والتفكري 
والتوقع لديهم حيال أنفسهم والبيئة االحتجاجية، وموقفهم من عنف السلطة. هذه املقاربة يتوقع 
أن تسهم يف حتقيق فهم نسيب لديناميات التماهي اجلماعي اليت انبعثت منها تلك االحتجاجات، 
دركة يف حتديد مسارات االحتجاج 

ُ
ولدور مشاعر الغضب األخالقي والفاعلية السياسية اجلمعية امل

يف بلٍد تتبلور فيه على حنو متزايد عوامل السخط واالستياء والرغبة املستميتة ابلتغيري. 
واختزااًل ملا مت عرضه يف الصفحات السابقة من بياانت رقمية واستدالالت نظرية متشعبة، 
احلالية  الدراسة  أهمَّ خمرجاِت  نظري شديد  برتكيز  واليت حتدد  أدانه،  اآلتية  اخلالصة  تقدمي  ميكن 
واستنتاجاهتا ورؤاها. أما املعطيات الرقمية واالستداللية التفصيلية فيمكن العودة إليها ضمن البنود 

السابقة من هذه الدراسة، عرب مراجعة اجلداول والشروحات امللحقة هبا:
• اخللفية االجتماعية- االقتصادية للمحتجني: 	

وجود  إنكار  دون  شيعية،  مناطقية  خلفيات  إىل  الدراسة  عينة  يف  احملتجني  أغلبية  ينتمي 
انتماءات مناطقية أخرى أقل عدداً. وعلى الرغم من االرتفاع امللحوظ يف املستوى التعليمي هلؤالء 
احملتجني ابملقايسة مع معدالت اجملتمع العراقي، ومن كوهنم ميثلون فئة الشباب بنسبة عالية، إال أهنم 
يعانون من حرمان مطلق يتمثل ابرتفاع حاد يف نسبة الفقر، ومن تدهور اقتصادي شديد على 
تنحدر  العراق،  لعموم  االقتصادية  األوضاع  فباملقايسة مع معدالت  الفردي واألسري.  املستويني 
أوضاع احملتجني )الدخل املعيشي وفرص العمل( بنسب ترتاوح بني الضعف والثالثة أضعاف، مع 
ارتفاٍع يف حجم أسرهم، واضطرار نسبة أساسية منهم للعيش يف مساكن ال ميلكوهنا )مؤجرة أو 
عشوائية(. وإىل جانب هذا احلرمان املطلق، يرتفع مستوى احلرمان النسيب لدى هذه العينة بدرجة 
مشاهبة، إذ عرّب ثالثة أرابع احملتجني لفظياً عن مشاعر حادة وقاسية من اإلحباط واألمل واالستياء 
والتعاسة عند توصيفهم ألوضاعهم املعيشية واالجتماعية. وهذا يعين أن حرمان احملتجني كان مركباً 

ميتزج فيه احلرمان املطلق ابحلرمان النسيب.
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وتربز معاانة فئة الشباب يف هذه العينة بشكل خاص، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة طلبة 
اجلامعة بينهم، ترتفع لديهم –ابملقايسة مع بقية احملتجني يف العينة- نسُب البطالة والعزوبية، ونسبة 

املسؤولني عن إعالة أسرهم.
• أهداف االحتجاج: 	

اجلذري  الطابع  ذات  أهدافهم  أن  اتضح  نظرهم،  احملتجني من وجهة  أهداف  عند حتليل 
الشامل )أريد وطن/ حماربة الفساد/ تغيري النظام السياسي( تتفوق على بقية أهدافهم ذات الطابع 
اإلصالحي املطليب اجلزئي )حتسني اخلدمات/ احلصول على حصيت من النفط/ إصالح احلكومة/ 
األهداف  تلك  بني  الرتابطية  العالقة  إلغاء  دون  اخلضراء(،  املنطقة  دخول  عمل/  على  احلصول 
مجيعاً. إن بروز هذه األهداف الثالثة اجلذرية ميثل تناغماً مع الفرضية األساسية للدراسة احلالية 
انبثقت بتأثري نزعة شبابية وجودية عميقة )أي الرغبة خبلق وجوٍد  يف أن احتجاجات تشرين قد 
جديد بدل القدمي عرب »تغيري النظام السياسي«( قدمت مقاربة إدراكية ثورية مستميتة لتفاعل 
النزعة الوطنية )أريد وطن( مع النزعة املساواتية )»مكافحة الفساد« الستعادة العدالة واحلقوق( 
على حنو ديناميكي جعل من املظلومية الطبقية وفقدان املساواة رديفاً جدلياً لتغييب مفهوم الوطن 
املانح للهوية والكربايء والكرامة. كما ُيالحظ أن هدف »دخول املنطقة اخلضراء« قد مّثل اخليار 
األضعف لدى احملتجني، إذ يشري ذلك إىل عزوفهم اإلدراكي إىل حد كبري عن اخليارات ذات الطابع 

الرمزاين الشعبوي واستبداهلا خبيارات ملموسة تعرّب عن الغاايت اجلوهرية من االحتجاج.
تعاين  العينة ال  ربع  الوطنية واملساواتية، وجد أن نسبة تقرتب من  النزعتني  وللفرز بني 
من تدهور ملحوظ يف أحواهلا االقتصادية بل تصف أوضاعها ابملتوسطة أو اجليدة )حرمان نسيب 
توصيف  على  العينة  بقية  مع  وأمجعت  االحتجاجات،  يف  شاركت  فإهنا  ذلك  ومع  منخفض(. 
األحزاب احلاكمة أبشد الكلمات سلبية، كما عرّبت عن دوافع وطنية وأخالقية قوية حفزهتا على 
املشاركة. وهذا دليل إضايف على أن عامل التدهور املعيشي )النزعة املساواتية الستعادة احلقوق( 
ليس العامل األوحد لتحفيز االحتجاج، بل إنه يرتافق ديناميكياً مع عامل الوعي العقالين األخالقي 
)النزعة الوطنية الستعادة الوطن( الذي ينشط حىت لدى من ال يعانون من تدهور معيشي ملحوظ، 
لتفسري احلراك التشريين. فهؤالء املالكون لبعض املوارد يتحركون لتغيري أوضاعهم بصرف النظر عن 
إدراكهم للحرمان، إي إن سلوكهم اجلمعي يصبح مدفوعاً بتحليلهم العقالين للمظامل العامة اليت 
يف جوهرها النهائي تطال اجلميع ابلضرر، احملرومني وغري احملرومني. وبذلك فإن دوافع االحتجاج 
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التشريين صارت مزجياً من احلرمان املطلق واحلرمان النسيب وحراك املوارد.
وعند جتزئة العينة إىل جمموعات فرعية هلا صلة خبلفياهتم االجتماعية- االقتصادية، وجد أن 
متغريات: العمر، والتحصيل الدراسي، واملستوى املعيشي، واجلنس، واملوقف من الدين، واملوقف 
السياسي من نوع الدولة، وتفضيل نوع احلكم، أسهمت مجيعاً بشكل خاص يف تفسري التباينات 

يف أهداف االحتجاجات، وكما أييت:
إن اخنفاض العمر يسهم يف تقوية جممل أهداف االحتجاج لدى احملتجني، فيما ارتفاعه 	 

يفعل العكس. ففئة الشباب )30 سنة فأقل( هم أشد متسكاً جبميع أهداف االحتجاج من األكرب 
منهم عمراً. 

إن ارتفاع التحصيل الدراسي يسهم يف تغليب الطابع اجلذري التغيريي لالحتجاج على 	 
الطابع اإلصالحي املطليب، فيما اخنفاضه يقوي االهتمام ابلعناصر املطلبية الفرعية.

إن اخنفاض املستوى املعيشي )الفقر والبطالة( يسهم يف تغليب الطابع اإلصالحي املطليب 	 
لالحتجاج، فيما ارتفاع املستوى املعيشي يعزز الدافع اجلذري حنو التغيري.

أظهرت النساء اهتماماً أكرب ابألهداف ذات املضمون الرمزي األقل واقعية، فيما يبدو 	 
الرجال أكثر اهتماماً إبجناز التغيري السياسي.

النزعة 	  فيما  االحتجاجات،  أهداف  مبجمل  ابلتمسك  طردايً  يسهم  الشخصي  التدين 
الالدينية واإلحلادية تبدو أقل متسكاً.  

التوجه السياسي املدين للمحتجني يسهم يف تغليب الطابع اجلذري لالحتجاج يف إطار 	 
الرغبة ابستعادة مفهوم الوطن، فيما التوجه السياسي الديين يتمسك ابلطابع اإلصالحي دون تغيري 

جذري مع اهتمام أقل بفكرة الوطن.
احملتجني، 	  لدى  السلمية  ابلنزعة  أكرب  بصورة  يرتبط  الدميقراطي  الربملاين  احلكم  تفضيل 

للتمسك أبهداف االحتجاج  املطاولة االحتجاجية، وبرتجيح أضعف  أقل بقدرهتم على  ومبقدار 
الراديكايل واإلصالحي على حد سواء؛ فيما تفضيل احلكم الرائسي الدميقراطي واحلكم الدكتاتوري 

يكشف عن ميل أكرب لديهم لقبول العنف وللتمسك بتلك األهداف.
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• قرار املشاركة يف التظاهرات والعوامل احملفزة: 	
حتددت أسباب املشاركة والتحفيز بعدة دوافع من وجهة نظر احملتجني. فاملشاعر الوطنية 
العراق وإنقاذه، وإهناء الطائفية والفساد،  املرتبطة ابلرغبة ابستعادة الوطن واهلوية اجلامعة، وحب 
تقف على رأس هذه الدوافع؛ يعقبها الدافع األخالقي الشخصي املتمثل ابلغرية الوطنية والضمري، 
ونصرة املظلوم والفقراء، والغضب األخالقي من قتل املتظاهرين؛ مث جاءت التحفيزات املطلبية 
)العمل واخلدمات( والتأثريات االجتماعية واإلعالمية ابملرتبة الثالثة. وتنسجم نسب هذه الدوافع 
شار إليها يف الفقرة السابقة-، ففي احلالتني 

ُ
يف جمملها مع أهداف املشاركة يف االحتجاجات -امل

تتفوق الدوافع/ األهداف ذات الطابع اجلذري الشامل على بقية األهداف ذات الطابع اإلصالحي 
املطليب اجلزئي.

• سرتاتيجية اخليار السلمي مبواجهة عنف السلطة: 	
أفادت نسبة مهمة من عينة احملتجني )تقل عن نصفهم بقليل( أبهنم قد تعرضوا إىل إصاابت 
يف تظاهراهتم التشرينية، فيما توقع أكثر من ثلثيهم أبنه سيفقد حياته بسبب عنف السلطة. ومع 
احملتجون مجعياً  اختذها  املدى  بعيدة  سلوكية  إدراكية-  السلمي« سرتاتيجية  مّثل »اخليار  ذلك 
لوضع حد فاصل بني هوية الضحية )هويتهم( وهوية القاتل )السلطة( دومنا تداخالت، سعياً لنيل 
»شرعية« سياسية ووجودية تعمل على إهناء »شرعية« اخلصم مبرور الزمن، ويف هذا إثبات لفرضية 

أخرى اعتمدهتا الدراسة. 
بتوقعاهتم جبدوى  طردايً  مرتبطة  احملتجني  لدى  السلمية  االحتجاجية  النزعة  هذه  وجاءت 
االحتجاجات يف إحداث التغيري السياسي. كما وجد أهنا تشتد ابزدايد تصوراهتم اإلجيابية ملستقبل 
العراق بعد احتجاجات تشرين، وابرتفاع النزعة التدينية لديهم. وهذا يشري إىل إدراكهم أن اخليار 
السلمي ميكن أن ميهد ملستقبل إجيايب، فضاًل عن دور التدين الشخصي ذي التوجه املدين يف 

تعزيز النزعة السلمية.
كما أبدى احملتجون األكثر إدراكاً وتعرضاً لعنف السلطة نزوعاً سلمياً واضحاً يف احتجاجاهتم، 
وإرادة أكرب حنو التغيري ومواصلة االحتجاج، مع نزوع حنو تقليل السلمية مستقباًل يف حال فشل 
االحتجاجات. وكل ذلك كان يرتبط ابرتفاع ترجيحاهتم ألهداف االحتجاج ذات الطابع اجلذري. 

فعنف السلطة كان حمفزاً لتقوية االحتجاج وجتذير أهدافه ونزعته السلمية.
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• االستمرارية والتحشيد واالستماتة: 	
إن ما يقارب ثلثي العينة سبق هلم املشاركة يف تظاهرات سابقة خالل السنوات املاضية. 
كما إن أكثر من ثلث العينة قد التحق ابالحتجاجات احلالية منذ يومها األول يف 1 تشرين األول 
2019، مث ازداد العدد وتضاعف قبل يوم 25 تشرين األول. وهذا يؤكد فرضية أخرى للدراسة 
بوجود صلة نشوئية تواصلية بني املوجات االحتجاجية املستمرة يف العراق منذ 2010م، بوصفها 
هلذه  املستميت  الطابع  يوضح  إنه  كما  شاملة.  احتجاجية  ظاهرة  عن  تعرّب  سيكوسياسية  دوال 
االحتجاجات عرب التحشيد العددي الكبري منذ بدايتها وخالل مدة قصرية نسبياً، خصوصاً أن 
الغالبية العظمى من احملتجني أبدى دافعيته لالستمرار ابلتظاهر واالعتصام إىل مدى زمين مفتوح بال 
حدود. ويف الوقت نفسه اتضح أن استعداد احملتجني ملواصلة التظاهر واالعتصام يزداد زمنياً ابزدايد 
نسبة اعتقادهم أبهنم قد يفقدون حياهتم يف االحتجاجات )توّقَع أكثر من ثلثيهم أبنه سيفقد حياته 
بسبب عنف السلطة(. ويف هذا داللة واضحة على استماتتهم، إذ ال يردعهم اعتقادهم ابحتمال 

مقتلهم عن مواصلة التظاهر إىل مدى زمين مفتوح.
يضاف إىل ذلك أن مثة قطيعة عاطفية قد حدثت بني مشاعرهم السابقة قبل االحتجاج 
البيئة  أن  يبدو  إذ  االحتجاج،  بعد  اإلدراكية  توجهاهتم  وبني  الالمباالة(  أو  التشاؤم  أو  )التفاؤل 
االحتجاجية الغامرة حبشودها واستماتتها وزمخها املستمر وارتفاع مستوى اآلمال فيها، قد وّلدت 
أنساقاً إدراكية حنو أنفسهم وحنو مآالت االحتجاج تتسم ابالستقالل عن أي مشاعر تفاؤلية أو 

تشاؤمية سابقة.
• دور التوجهات الدينية/ املدنية:	

أبدى معظم احملتجني توجهاً إميانياً واضحاً يرتاوح بني التدين الشديد واإلميان بدون تدين، 
فيما جاءت نسبة صغرية لصاحل الالدينيني وامللحدين. إال أهنم يف مقابل هذه النزعة الدينية، وصفوا 
أنفسهم بغالبية كبرية أبهنم »عراقيني فقط« ورفضوا إضافة أي مسمى إثين )شيعي/ سين/ مسيحي/ 
كردي( هلويتهم. كما أبدى غالبيتهم أتييده لقيام دولة مدنية -وليس دينية- يف العراق، واعتقاده 
أبن مشاركة املرأة كانت فاعلة يف االحتجاجات. ويف الوقت نفسه عرّبوا عن نزعة تشكيكية عامة 
مبوقف رجال دين مهمني من احتجاجات تشرين )السيدين علي السيستاين ومقتدى الصدر(، كما 
وصف ثلثا العينة دور رجال الدين عامة واملؤسسات الدينية يف التأثري يف السياسة وأحوال البالد 
منذ 2003 أبنه »دور سليب«، فيما وصف الغالبية الساحقة من احملتجني دور إيران السياسي يف 

العراق أبنه »سليب«.
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إن هذه املؤشرات تعين أن مثة انفصااًل واضحاً لدى احملتجني بني توجهاهتم الدينية الشخصية 
وبني توجهاهتم العامة حيال دور الدين يف السياسة. فتفضيالهتم التدينية الشخصية القوية جاءت 
ذات طابع مدين، يقف على النقيض من تسييس الدين أو أسلمة الدولة. ومبعىن أدق، يوجد متايز 
واضح يف إدراكات احملتجني بني الدين االجتماعي بوصفه خياراً معتقدايً وقيمياً وسلوكياً خاصاً 
ابلفرد وبني الدين السياسي بوصفه بنية سلطوية أنتجت أوضاعاً تستحق الرفض واالحتجاج والتغيري 
حد االستماتة من وجهة نظرهم. فالنزعة الدينية الشخصية جاءت – مبجملها- مناصرة لدور املرأة 

ومدنية الدولة.
كما اتضح أن قوة النزوع الديين الشخصي ترتافق مع ميل أكرب حنو السلمية واملثابرة ملواصلة 
االحتجاج واالعتقاد جبدواه، وهذا كله يتزامن مع تفضيل نسيب لألهداف االحتجاجية ذات الطابع 
اإلصالحي. ويف املقابل فإن ضعف النزوع الديين يسري ابجتاه معاكس نسبياً، مع تفضيل نسيب 
لألهداف ذات الطابع اجلذري. فالنزوع حنو الدين هبذا املعىن يؤدي أتثرياً »حمافظًا« نسبياً يف تقليل 
العام  التدرجي  للنسق  مناقضاً  يكون  أن  دون  والعنفية،  التصادمية  وحتاشي  االحتجاج  راديكالية 
لتسلسل األهداف لعموم احملتجني يف العينة الكلية، يف أن يرجح أهداف »أريد وطن« و«حماربة 

الفساد« و«تغيري النظام السياسي« لتكون أقوى أهدافه.
• االغرتاب السياسي وفقدان الثقة السياسية واإلحباط االنتخايب: 	

املنهجي  غري  االيديولوجي  الطابَع  توكيد  من خالل  للدراسة  أخرى  فرضية  هنا  حتققت 
للمحتجني. فقد مثلت احتجاجات تشرين 2019 – وقبلها احتجاجات البصرة 2018- رفضاً 
ألي أتطرٍي تنظيمي سياسي حد ازدراء وختوين كل أنواع اهليكليات السياسية. فاالغرتاب السياسي 
وفقدان الثقة السياسية الشديدان لدى عينة احملتجني أداي إىل عزوفهم عن احلياة احلزبية، دون أن 
مينعهم ذلك )أقل من نصفهم بقليل( من املشاركة السياسية يف آخر انتخاابت برملانية 2018 أدت 
نتائجها السياسية إىل إحباطهم وخذالهنم وحتفيز عوامل االعرتاض واالحتجاج املاثلة لديهم سلفاً. 
كما أمجع أفراد العينة يف توصيفهم األخالقي والسياسي لألحزاب املشاركة يف احلكم على انتقاء 
أشد املفردات سلبيًة ووصماً وإدانة دون استخدام أي مفردة حمايدة أو إجيابية يف كل العينة، مع 
الغلبة الكمية للتوصيف األخالقي على التوصيف السياسي، ما يشري إىل تدهور شديد – يكاد 

يصل إىل الزوال- يف الشرعية السياسية املُدركة لدى هؤالء احملتجني حيال نظام احلكم.
هذه العوامل النفسية الثالثة )االغرتاب السياسي وفقدان الثقة السياسي واالحباط االنتخايب( 
أدت إىل تقوية توجهات احملتجني بتفضيل حكم رائسي دميقراطي بنسبة عالية عسى أن يكون بدياًل 
»مفيداً« للحكم الربملاين الذي يثورون ضده اليوم. وهم يف ذلك ميارسون تفكرياً رغبوايً تعويضياً 
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األحزاب  سلطة  إلهناء  »السحري«  السبيل  هو  اخلالصي  الفردي  العامل  أن  يفرتضون  إذ  آخر 
الفاسدة. كما وجد أن زخم االحتجاج وامليل العنفي يشتدان مع اشتداد تفضيل احلكم الرائسي 

الدميقراطي واحلكم الدكتاتوري أيضاً، وينخفضان مع اشتداد تفضيل احلكم الربملاين الدميقراطي. 
• التباينات يف التوجهات اإلدراكية للمحتجني وفقاً لعدد من العوامل:	
العامل الُعمري: له أتثري أساسي يف حتديد بعض التباينات يف مواقف احملتجني. فالفئة - 

الكلية، بدت  العينة  ومع  األكرب عمراً  الفئة  مع  فأقل( ابملقارنة  )30 سنة  الشبابية  االحتجاجية 
أكثر تشكيكاً جبدوى االحتجاجات، وأكثر نزوعاً إىل خيار اهلجرة مستقباًل يف حال عدم جناح 
االحتجاجات احلالية، وأقل اعتقاداً إبجيابية املستقبل يف العراق. وقد ُفّسر ذلك يف ضوء اإلحباط 
املتزايد الذي يعانيه الشباب إذ ترتفع لديهم نسبة البطالة والعزوبية ومستوى الفقر يف مقابل ارتفاع 
التحصيل التعليمي لديهم. ويف الوقت نفسه فإن الغضب األخالقي املتولد عن هذا اإلحباط يفّسر 
اشتداد النزعتني اإلصالحية واجلذرية معاً لديهم يف تعبريهم عن نسٍب عالية من األهداف اليت 

دفعتهم لالحتجاج بشكل يفوق بقية العينة.
عامل احلرمان: كان ازدايد احلرمان املطلق لدى جزء من احملتجني عاماًل لتقوية إدراكاهتم - 

الرغبوية الدفاعية بشأن جدوى االحتجاجات وإجيابية املستقبل، األمر الذي عزز نزعتهم السلمية 
احلالية وجعلهم أكثر مثابرة على مواصلة االحتجاج ذي الطابع اإلصالحي املطليب يف أهدافه، مع 
احتمالية اختيار العنف مستقباًل يف حال عدم جناح االحتجاجات. أما نقصان احلرمان لدى جزء 
آخر من احملتجني فقد وفر إمكانية عقلية أفضل الكتساب إدراكاٍت أقل رغبوية وأكثر واقعية، 
ما جعلهم أقل تفاؤاًل وأكثر حتفيزاً حنو ترجيح »تغيري النظام السياسي«، أي الذهاب إىل هدف 
أكثر جذرية بوصفه – من وجهة نظرهم- اخليار األساسي األكثر جدوى لتحقيق بقية أهداف 

االحتجاج.  
األساسي هلم -  احلافز  أن  احملتجني  يقارب نصف  ما  أفاد  اجلامعة:  الوطنية  اهلوية  عامل 

لالخنراط يف االحتجاجات هو »الشعور الوطين« متمثاًل حبب العراق ورغبتهم بتغيري واقعه، وللبحث 
عن وطن، وإنقاذ ما تبقى منه، وختليصه من الطائفية. وعند استكشاف التباينات وفقاً لقوة التماهي 
الوطين، وجد أن اشتداد التماهي ابجلماعة الوطنية لدى احملتجني وفر دافعاً تضامنياً وعاطفة مجعية 
زمين  مدى  على  مبواصلتها  والرغبة  االحتجاجات  جبدوى  واالعتقاد  السلمية  إىل  نزوعهم  لتعزيز 
مفتوح مع التفاؤل مبستقبل العراق. ويف الوقت نفسه فإن هذا التماهي عمل على تقوية الشعور 
ابلفاعلية السياسية اجلمعية لديهم، ودفعهم إىل ترجيٍح أكرب هلدٍف جذري شامل هو »تغيري النظام 
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السياسي«، يف وقت يبدو فيه اخنفاض التماهي ابجلماعة الوطنية يدفع احملتجني إمجااًل ابجتاه النزوع 
اإلصالحي املطليب. 

• جدوى االحتجاجات ونتائجها املتوقعة:	
عرّب أكثر من ثلثي العينة عن اعتقادهم جبدوى االحتجاجات يف حتقيق التغيري السياسي. 
تنّشط  اليت  احلماسية  االحتجاجية  البيئة  بتأثري  انبثقت  قد  التفاؤلية  النزعة  هذه  قوة  أن  ويبدو 
اإلدراكات الرغبوية اآلنية فتساعد على إدامة الزخم االحتجاجي السلمي وتغذيته وتربير استمراره 
نفسياً أمام العنف املوجه من السلطة. كما إن عنف السلطة بدوره قد وّلد مشاعر الغضب واخلوف 
درَكة والتوحد ابجلماعة لدى احملتجني، 

ُ
والظلم، وهو األمر الذي عزز من مشاعر الفاعلية السياسية امل

وابلتايل رفع مستوى توقعاهتم بشأن جدوى االحتجاج.
كما اتضح أن توقعات احملتجني جبدوى االحتجاجات يف إحداث التغيري السياسي تزداد 
كلما ازدادات نزعتهم السلمية، وكلما اشتد استعدادهم ملواصلة التظاهر واالعتصام على مدى زمين 
مفتوح، وكلما ارتفعت توقعاهتم ابحتمال فقدان حياهتم أثناء التظاهرات، وكلما ازدادات تصوراهتم 
العراق بعد احتجاجات تشرين. ويعين ذلك أن توقعات احملتجني جبدوى  اإلجيابية عن مستقبل 
مفتوح،  زمين  مدى  على  السلمي  االحتجاج  لسرتاتيجية  ابختاذهم  سلوكياً  تتصل  احتجاجاهتم 
وتتصل إدراكياً بفكرة أن مثن حتقيق تلك اجلدوى قد يكون فقداهنم حلياهتم سعياً ملستقبل إجيايب 

متهد له االحتجاجات.
أما النتائج املتوقعة لالحتجاجات من وجهة نظر احملتجني، فقد جاءت مشاهبة يف مضموهنا 
بثالث جمموعات حسب  النتائج  احملتجون هذه  فقد حدد  اإلمجايل العتقاداهتم مبدى جدواها. 
عن  عرّبوا  إذ  أواًل،  االجتماعية-السياسية«  »النتائج  فجاءت  االحتجاجية.  لبيئتهم  منظورهم 
اعتقادهم أبن أهم ما حتقق هو الوحدة الوطنية والتضامن اجملتمعي وإرعاب السلطة واالحتاد ضد 
الثورية  »الروح  اثنياً  جاءت  مث  املقدس؛  وكسر  الوطين  الشعور  ورفع  الطائفية  وهزمية  الفاسدين 
واألمل ابلتغيري وزايدة الوعي السياسي ابحلقوق«؛ وهااتن اجملموعتان مشلتا ما يقارب ثالثة أرابع 
احملتجني، فيما عرّب ربع احملتجني عن اعتقادهم أبن ليس مثة نتائج قد حتققت غري قتل األبرايء 

واستمرار األوضاع كما هي.
*   *   *
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يتضح مما تقدم أن الفرضيات األربعة اليت اقرتحتها الدراسة احلالية يف جزئها النظري، وجدت 
هلا إثبااتً ملموساً وتطويرايً يف جزئها اإلمربيقي، واليت ميكن تلخيصها ابآليت:

انبثقت احتجاجات تشرين 2019 بتأثري نزعة شبابية وجودية عميقة )أي الرغبة خبلق وجوٍد . 1
جديد بدل القدمي عرب »تغيري النظام السياسي« الفاقد للشرعية السياسية يف منظور احملتجني(. 
بتأثري  وطن(  )أريد  الوطنية  النزعة  لتفاعل  مستميتة  ثورية  إدراكية  مقاربة  قدمت  النزعة  هذه 
النفور من التطييف السياسي والسعي لدولة املواطنة، مع النزعة املساواتية )»مكافحة الفساد« 
الستعادة العدالة واحلقوق( بتأثري احلرمانني املطلق والنسيب وحراك املوارد، على حنٍو ديناميكي 
لتغييب مفهوم الوطن املانح للهوية  جعل من املظلومية الطبقية/ فقدان املساواة رديفاً جدلياً 

والكربايء والكرامة.
تعّد احتجاجات تشرين حلقة متصلة بنائياً ووظيفياً ابالحتجاجات اليت سبقتها، مبعىن وجود . 2

العراق منذ 2010م، بوصفها  صلة نشوئية تواصلية بني املوجات االحتجاجية املستمرة يف 
دوال سيكوسياسية تعرّب عن ظاهرة احتجاجية شاملة، ما برحت تشهد حتوالت ذهنية وصريورة 
تشرين  احتجاجات  اتسمت  وقد  توليدايً.  ببعضها  واملتصلة  املتعاقبة  مراحلها  عرب  سلوكية 
بطابعها املستميت أكثر من أي موجة سبقتها، إىل جانب قدرهتا على التحشيد العددي الكبري 
خالل مدة قصرية، مع رغبة احملتجني ابلتظاهر واالعتصام إىل مدى زمين مفتوح بال حدود، 

دون أن يردعهم اعتقادهم القوي ابحتمال مقتلهم عن مواصلة االحتجاج.
امتداداً . 3 لالحتجاج،  املنهجي  غري  االيديولوجي  للطابَع  توكيداً  تشرين  احتجاجات  مثلت 

الحتجاجات البصرة 2018، إذ أبدى احملتجون رفضاً ألي أتطرٍي تنظيمي سياسي حد ازدراء 
وختوين كل أنواع اهليكليات السياسية، مع الذهاب إىل درجة مل يسبق هلا مثيل يف مطالبهم 
اجلذرية. فاالغرتاب السياسي وفقدان الثقة السياسية الشديدان لدى احملتجني أداي إىل عزوفهم 
عن احلياة احلزبية، وإىل توصيف األحزاب احلاكمة أبشد املفردات سلبية ووصماً وإدانة. وهي 
يف ذلك تشرتك مع حركات احتجاجية أخرى برزت إقليمياً وعاملياً يف السنوات العشرة األخرية، 
يف كوهنا تفتقر إىل قيادات عمودية، وتناهض أي ايديولوجيا منهجية، وترفض فكرة األحزاب 

واحلزبية.
مّثل »اخليار السلمي« سرتاتيجية إدراكية- سلوكية بعيدة املدى اختذها احملتجون التشرينيون . 4

مجعياً لوضع حد فاصل بني هوية الضحية )هويتهم( وهوية القاتل )السلطة( دومنا تداخالت، 
الزمن. هذا  لنيل »شرعية« سياسية ووجودية تعمل على إهناء »شرعية« اخلصم مبرور  سعياً 
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اخليار السلمي لديهم استند إىل فاعلية سياسية ُمدركة عالية لديهم عرب اعتقادهم أهنم قادرون 
لتقوية  حمفزاً  السلطة  عنف  كان  نفسه،  الوقت  ويف  إجيايب.  ملستقبل  التمهيد  على  سلمياً 
االحتجاج وجتذير أهدافه ونزعته السلمية، وميكن إضافة فرضية خامسة جديدة مستقاة من 
نتائج الدراسة، إذ مل يتم التطرق إليها يف اجلزء النظري، تستحق مزيداً من التحقق والتحليل 

والتطوير يف دراسات قادمة:
العامة . 5 توجهاهتم  الشخصية وبني  الدينية  توجهاهتم  بني  احملتجني  لدى  انفصال واضح  يوجد 

حيال دور الدين يف السياسة. فتفضيالهتم التدينية الشخصية القوية جاءت ذات طابع مدين، 
يقف على النقيض من تسييس الدين أو أسلمة الدولة. ومبعىن أدق، يوجد متايز واضح يف 
إدراكات احملتجني بني الدين االجتماعي بوصفه خياراً معتقدايً وقيمياً وسلوكياً خاصاً ابلفرد 
وبني الدين السياسي بوصفه بنية سلطوية أنتجت أوضاعاً تستحق الرفض واالحتجاج والتغيري 
حد االستماتة من وجهة نظرهم. فالنزعة الدينية الشخصية جاءت – مبجملها- ذات طابع 
الشخصي مع ميل أكرب  الديين  النزوع  الدولة. ويرتافق هذا  املرأة ومدنية  لدور  مدين مناصر 
حنو السلمية واملثابرة ملواصلة االحتجاج واالعتقاد جبدواه، وهذا كله يتزامن مع تفضيل نسيب 

لألهداف االحتجاجية ذات الطابع اإلصالحي.
*   *   *

الدراسة احلالية، حيفز إلاثرة استفهامات  إليها  اليت خلصت  إن جممل هذه االستنتاجات 
أساسية  حاجة  فثمة  واختبارها.  هلا  ابلتصدي  مستقبلية  دراسات  تضطلع  قد  إضافية  وفرضيات 
اإلدراكات  مقاربة  منفصل ومفصل عرب  احتجاجات تشرين على حنو  النسوي يف  الدور  لبحث 
اجلندرية املتبادلة بني اجلنسني أثناء االحتجاج، وهو أمر مل تتناوله الدراسة احلالية بسبب تركيزها 
على مشولية االحتجاج وفق خلفياته االجتماعية- االقتصادية األكثر عمومية. كما تربز ضرورة 
إلجراء دراساٍت تستطلع إدراكات احملتجني ومعتقداهتم وتوقعاهتم حيال النخب واألحزاب السياسية 
االحتجاج  مسارات  حتديد  يف  العقلية  البىن  هذه  وأتثري  وتشعباً،  تفصياًل  أكثر  بشكل  احلاكمة 
االقتصادية  االجتماعية-  خبلفياهتم  وعالقتها  احملتجني  لدى  التدين  أمناط  مسألة  أما  وكماً.  نوعاً 
وأبمناط اإلدراك االحتجاجي لديهم، فتبقى إشكالية فكرية تستدعي مزيداً من التنقيب والتحليل 
يف بلد حمكوم بصراع اإلثنيات السياسية. ُيضاف إىل ذلك إن املقاربة اليت حققتها الدراسة احلالية 
اإلدراك  أنساق  ملتابعة  ومنهجياً  نظرايً  استكمااًل  تتطلب  وقوعه،  أثناء  االحتجاج  لفينومينولوجيا 
السياسي لدى احملتجني يف مراحل ما بعد االحتجاج لعقد مقايساٍت توفر فهماً أعمق لديناميات 
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االحتجاج الثوري يف إطاره البشري العام وإطاره العراقي اخلاص. 
أهداف  أن  ضوء  ويف  الدراسة،  هذه  يف  املتحققة  اخلمسة  الفرضيات  ضوء  ويف  أخرياً، 
خضم  يف  اآلن)55(  حلد  يُذكر  شيء  منها  يتحقق  مل  واإلصالحية(  )اجلذرية  التشريين  االحتجاج 
القائلة  األطروحة  فإن  العراق،  يشهده  الذي  والصحي  واألمين  والسياسي  االقتصادي  التدهور 
ابندالع موجات احتجاجية قادمة أكثر استماتة وجذرية، ليست حديثاً عرضياً بل تنظرياً استباقياً 
جيدر التأسيس له نظرايً ومنهجياً منذ اليوم. والدراسة احلالية حاولت أن تؤسس خطوة واحدة هبذا 

االجتاه.

55. جرى معاجلة بياانت هذه الدراسة واستخالص نتائجها واستنتاجاهتا وكتابة تقريرها النهائي بعد ما يقارب السنتني على اندالع 
احتجاجات تشرين 2019.
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املصادر
• أهداف التنمية املستدامة/ تقرير إحصائي )2019(. مجهورية العراق: وزارة التخطيط- 	

اجلهاز املركزي لإلحصاء-قسم إحصائيات التنمية البشرية. 
• بعثة األمم املتحدة ملشاعدة العراق )يوانمي( )2021(. تقرير: تطورات التظاهرات يف 	

العراق: املساءلة بشأن انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها »عناصر جمهولة اهلوية«. 
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar :متاح يف

• التميمي، مهدي فهمي )2019(. صفحة »املتحف العراقي« يف الفيسبوك. متاح يف:	
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m u s e u m m m /
posts/940997509404264/

• مقاربة 	 العراق:  يف  السلطة  وبنية  التشرينية  االحتجاجات   .)2021( حارث  حسن، 
العراق:  يف  التشرينية  حسن )احملرران(. االحتجاجات  وحارث  نظمي  فارس كمال  يف:  سياسية. 

احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور. 
• احلمود، علي طاهر )2020(. ما وراء احتجاجات البصرة: املشكالت واحللول املمكنة. 	

يف:  فارس كمال نظمي )احملرر(. السلوك االحتجاجي يف العراق: الديناميات الفردية واجلماعية. 
بريوت: سلسلة دراسات فكرية- جامعة الكوفة، توزيع دار الرافدين.

• احلمود، علي طاهر )2021(. االحتجاجات العراقية 2019م: نظرة سوسيولوجية يف ما 	
حدث ومآالته املمكنة. يف: فارس كمال نظمي وحارث حسن )احملرران(. االحتجاجات التشرينية 

يف العراق: احتضار القدمي واستعصاء اجلديد. بغداد: دار سطور. 
• رزوق، أسعد )1977(. موسوعة علم النفس. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر.	
• رشيد، أمساء مجيل )2020(. االحتجاجات التشرينية من منظور النساء. يف: فارس كمال 	

واستعصاء  القدمي  احتضار  العراق:  يف  التشرينية  االحتجاجات  )احملرران(.  حسن  وحارث  نظمي 
اجلديد. بغداد: دار سطور. 

https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.facebook.com/museummm/posts/940997509404264/
https://www.facebook.com/museummm/posts/940997509404264/


105

احتجاجات تشرين 2019 يف العراق من منظور املشاركني فيها

• الذي 	 الشعيب  احلراك  تقييم  العراق:  يف  التغيري  موجة  الركايب، هاشم )2019(. تصاعد 
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امللحق )1(
إستبانة الدراسة

النوع االجتماعي:        أنثى  )         (            ذكر  )       (
احلالة الزوجية:         متزوج   )          (         عازب )        (          مطلق  )           (     أرمل  )        (

         العمر:  )            (  سنةالتحصيل الدراسي: )                             (                       
نوع السكن:         ُملك )      (             إجيار   )      (               عشوائية )       (   

  منطقة السكن:     )                              ( 
العمل:            عاطل  )       (             عمل دائمي  )        (           عمل مؤقت )          (   

            عدد أفراد األسرة )           (هل أنت معيل لألسرة    نعم  )      (         ال )         (               
الدخل املعيشي الشهري لألسرة :    )                                    (   دينار

1- ما هدفك من املشاركة يف االحتجاجات احلالية؟   )ميكن اختيار أكثر من إجابة(
احلصول على عمل )      (               حتسني اخلدمات )       (                 حماربة الفساد )        (

احلصول على حصيت من النفط )      (        دخول املنطقة اخلضراء )     (      إصالح احلكومة )    (

تغيري النظام السياسي )    (             أريد وطن )      (             أخرى أذكرها )                         (  
2- يف أي يوم بدأت مشاركتك يف احتجاجات تشرين األول 2019 ؟     )                       (

3- هل سبق أن شاركت يف تظاهرات سابقة خالل الشهور والسنوات املاضية؟  نعم )      (         ال )       (
4-هل تعرضت إىل إصابة أثناء التظاهرات احلالية؟   نعم )      (         ال )       (

5- كيف تريد لالحتجاجات أن تكون؟    سلمية دوماً )       (    عنفية عند الضرورة  )       (    عنفية  )       (
6- ما نسبة اعتقادك أنك قد تفقد حياتك يف االحتجاجات؟  )        ( %   ) نسبة مئوية من صفر% إىل 100%(

7-هل تعتقد أن االحتجاجات احلالية ستكون جمدية يف حتقيق التغيري السياسي؟   

نعم )     (             رمبا )     (                ال )      (

8- كيف كانت مشاعرك قبل االحتجاجات احلالية؟   

ايئس من التغيري )   (                ال أابيل )    (               متفائل ابلتغيري )       (



110

مركز البيان للدراسات والتخطيط

9- إذا مل تنجح االحتجاجات احلالية، ماذا ستفعل؟  

أكرر االحتجاج السلمي الحقاً )      (    لن أحتج بعد اآلن  )     (    أجلأ إىل العنف )     (  أحاول اهلجرة )     (

10- إىل أي مدى زمين ميكن أن تبقى معتصماً أو متظاهراً ؟ 

أايم )     (             أسابيع )     (                    شهور )     (              بال حدود )    (

11- كيف تصف سلوك قوات مكافحة الشغب مع املتظاهرين؟    مهين )    (  متذبذب )    (       عنفي )       (

12-  من تعتقد اجلهة اليت تقف وراء قتل املتظاهرين يف عموم العراق؟ 

احلكومة )     (           امليليشيات )     (              ال أدري  )     (

13- ما رأيك مبشاركة املرأة يف االحتجاجات؟     مشاركة فاعلة   )     (       مشاركة غري مؤثرة )       (

14-  كيف ترى مستقبل العراق بعد احتجاجات تشرين؟    مظلم )      (    مضطرب )     (      مشرق )        ( 
15- ما موقفك من الدين؟   

متدين جدًا  )     (    متدين  )    (       مؤمن غري متدين  )    (       ال ديين )    (      ملحد   )  (

16- كيف تصف نفسك؟  

 عراقي فقط )    (    عراقي: شيعي/ سين/ مسيحي/ كردي  )     (         شيعي/ سين/ مسيحي/ كردي: عراقي  
)      (

17-  كيف تصف موقف السيد السيستاين من هذه االحتجاجات؟  

مؤيد )    (            حمايد )    (            متذبذب )    (            معارض )     (
18-  كيف تصف موقف السيد مقتدى الصدر من االحتجاجات؟ 

مؤيد )    (         حمايد )    (            متذبذب )    (              معارض )      (

19-  كيف تصف دور رجال الدين واملؤسسات الدينية يف الـتأثري يف السياسة وأحوال البالد منذ 2003؟

دور إجيايب  )       (          أحياانً إجيايب وأحياأًن سليب )     (            دور سليب )     (

20- كيف تصف دور إيران السياسي يف العراق؟ 

إجيايب  )    (           أحياانً إجيايب وأحياأًن سليب )    (          دور سليب )     (
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21-  ما نوع الدولة اليت تؤيد قيامها يف العراق؟     

مدنية:  تفصل الدين عن السياسة )          (          دينية: جتمع الدين ابلسياسة )       (

22- ما نوع احلكم الذي تريده للعراق؟  

رائسي دميقراطي )     (     برملاين دميقراطي )     (     دكتاتوري مدين )     (     دكتاتوري عسكري  )     (

23- هل أنت منتسب إىل حزب سياسي؟             نعم )       (          ال  )        (
24- هل شاركت يف االنتخاابت الربملانية األخرية 2018؟             نعم  )        (       ال )        (

25-  كيف تصف حياتك املعيشية واالجتماعية بكلمة واحدة ؟                   )إجابة مفتوحة(
26- كيف تصف األحزاب السياسية املشاركة يف احلكم بكلمة واحدة؟          )إجابة مفتوحة(
27- كيف قررت االشرتاك يف التظاهرات؟ ومن اجلهة اليت حفزتك لذلك؟      )إجابة مفتوحة (

 برأيك، ما أهم نتيجة حققتها االحتجاجات حلد اآلن؟                          )إجابة مفتوحة( -28
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امللحق )2( صور فوتوغرافية من ساحة التحرير )56(

56. الصور املنشورة يف هذا امللحق، تعود ملكيتها اىل فريق الدراسة احلالية اذ قام ابلتقاطها أو حصل عليها اثناء قيامه مبهمته 
البحثية يف ساحة التحرير.
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مث   2019 أكتوبر  األول/  تشرين  من  األول  يف  انطلقت  اليت  االحتجاجية  املوجة 
جتددت بزخم أكرب يف اخلامس والعشرين منه يف بغداد وحمافظات اجلنوب والفرات األوسط 
يف العراق، إمنا شّكلت حلظة احتجاجية فارقة يف كثافتها وزمخها وتضحياهتا إلحداث التغيري 
السياسي، ابملقايسة مع موجات أخرى سبقتها منذ 2010. وقد سعت الدراسة امليدانية 
البحث يف فينومينولوجيا )ظاهراتية( االحتجاج  احلالية الختبار أربع فرضيات أساسية عرب 
التشريين، أي إظهار أنساق اإلدراك السياسي لدى احملتجني ابفرتاض أن جزءاً أساسياً من 
ديناميات االحتجاج الثوري ال ميكن أن يُفهم أو ُيشّخص إال يف ضوء إدراكات الناس الذاتية 
أنفسهم. فقد أتلفت عينة الدراسة من )1020( حمتجاً وحمتجة من متظاهري ومعتصمي 
ساحة التحرير يف بغداد، متت مقابلتهم ميدانياً خالل املدة من 25 تشرين األول/ اكتوبر 
إىل 17 تشرين الثاين/ نوفمرب 2019، ابستخدام استبانة مؤلفة من مقدمة معلوماتية عن 
مغلقاً  سؤااًل   )24( يعقبها  بنود(،   10( للمحتجني  االقتصادية  االجتماعية-  اخللفيات 
خبيارات حمدودة، و)4( أسئلة مفتوحة. وبذلك مت مزج األسلوبني النوعي والكمي، واالستفادة 
بني  اجلدلية  العالقات  عن  الناشئة  املسترتة  املضامني  الستنطاق  اإلحصائية  التقنيات  من 
اخللفيات الفئوية للمحتجني وبني إدراكاهتم ومواقفهم وتوقعاهتم. وقد خلصت الدراسة يف 
جمملها التحليلي النهائي إىل جمموعة متشعبة من االستنتاجات، كان أبرزها االرتفاع امللحوظ 
يف املستوى التعليمي هلؤالء احملتجني، ومن كوهنم ميثلون فئة الشباب بنسبة عالية، إال أهنم 
يعانون من حرمان مطلق يتمثل ابرتفاع حاد يف نسبة الفقر والبطالة، ومن تدهور اقتصادي 
شديد على املستويني الفردي واألسري. فباملقايسة مع معدالت األوضاع االقتصادية لعموم 
أضعاف. وإىل جانب هذا  والثالثة  الضعف  بني  ترتاوح  بنسب  أوضاعهم  تنحدر  العراق، 
احلرمان املطلق يرتفع مستوى احلرمان النسيب لديهم بدرجة مشاهبة، وهذا يعين أن حرماهنم 

كان مركباً ميتزج فيه احلرمان املطلق ابحلرمان النسيب.


