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ر الـزمن على انتفاضة الـشباب اضع يدي على قلبي كلما 
ـرض نــفـسي اســمه (رهـاب احلـكــومـة) وهـو ألنـنـي اصـبت 
رهاب القـتل والدم وصوت الرصـاص احلي وفواجع القنص
سـيـلـة بـالدم والـصـوت والـدموع الـوحشـي وغيـوم الـقـنـابل ا
وشـهوة مـجـازر الـنـحـر واالبـادة ألنني اشـعـر الـيـوم ان هـناك
أشيـاء مخفـية تظهـر في احداث االنتـفاضة وهـناك من يحاول
جـرهـا الى مــوقع الـتــصـادم وتـشــويه ألـقــهـا الـبــهي وجـمـال
صـورتهـا وصفـاء صـوتهـا وسـمو هـمـتهـا ووطـنيـتـها ونـقاوة
ـآزق ينـكـشف لـؤم الطـبـاع وشهـية افعـالـها وأهـدافـها فـفي ا
مـثلـما تنـكشف أيـضا اقنـعة اجلهل الـغدر ونذالـة السـاقطون 
ـوقف ومعدنهـم الصدأ فمـا يحدث اليوم والضمـير وحقارة ا
وشــجــاعــة شــبــاب انــتــفــاضــة ضــمــيــر حي  ونــقــاوة قــلب 
ومـشاعـر مـلونـة بصـور الوطـن ودعوة تـزن أطنـان من الذهب
هي خالصـة لــعـراق مـثــخن بـاجلـراح يــنـتـفض (نـريــد وطن) 
حـــضــارة وشــجـــــــاعـــة وثــقــة (هــو الــعـــراق ...ســلــيل اجملــد

واحلسب) .
ـزهـو بـقـدر مـا اثق بـانـتـفـاضـة زهــور الـعـراق ومـسـتـقـبـلـهـا ا
باإلرادة ويقيني القوي انها في حـالة انتصار بفعلها وروحها
مـنـذ انـطـالقـتـهـا األولـى لـكـنـنـي ال أخـفى شـعــورا مـرعـبـا في
داخـلي فــهـنـاك غـادرون ورعـاع يـخـطـطـون إلطـفـاء سـعـيـرهـا
وغـلق منـافذ تـنـفسـها وهـنـاك سيـناريـوهـات داخلـية وإقـلـيمـية
ودولــيـة حملــاصــرتــهـا وانــهــاكـهــا بــأفــعـال مــثــيـرة لــلــتــشـويه
وتـغــيـيــر مـســارهـا بــأفـعــال مـضـادة والــتـحــريض والـصــمت 
وإبراز غـلـقـة لـتـبـريـر الـقـتل  مـصـنـوعـة في الـدوائـر الـسـريـة ا
الـســـــــيـنـاريـو االخـيـر الجـتـيـاح سـاحـات االنـتـفـاضـة بـالـقـوة
دون الــــــغــاء فـــعل وانـــهـــاء حلــــــــــظــات الـــزمن االنـي فـــقط 

ستقبل . ا
اعـرف ان السـينـاريوهـات كثـيرة وان صـمت احلكـومة الـزائلة
ـا يـحــدث تـخـفي وراءهـا مـجــازر دمـويـة واعـرف ان اخملـطط
مــكـتـوب من خــارج الـوطن وان هـنـاك الــويـة لـقــنص الـشـبـاب
ـوت والتعذيب وان هـناك مجاميع من ووضعهم في سرادب ا
بعض أحـزاب احلـشد وسط الـشـباب مـتـخفـيـة بانـتـظار سـاعة
الصفر وطائـرات مسيرة تتجـسس فوق الساحات واجلسور
مـثـلـمــا هـنـاك اسـتـشـارات مـن بـلـدان قـريـبــة وبـعـيـدة الحـتـواء

االنتفاضة ووأدها. 
فـمن اعـطـاكم خــطـة (احلـاكم الـعــسـكـري) الـتي اســمـيـتـمـوهـا
(رئيس خلـية االزمـة) لتـطبيـقهـا باحملـافظات اجلـنوبـية الـثائرة
باسـتخـدام العـنف بـالرصـاص احلي فكـان شـباب الـناصـرية
ـرصـاد لكم والنـجف واحلـلـة وكـربالء والبـصـرة والـعـمارة بـا
ـريضـة فـتعـطرت وكانت ذي قـار والـنجف مـقـبرة ألحالمـكم ا
دن بـرائحة دم الشـهداء فانكـرست خططـكم واذلت نياش ا
الدمج التي تضـعونها على اكتـافكم وسقط احلاكم القاتل في
بغـداد الـذي امركم بـاسم اخلـيانـة والـنجـاسـة ان تقـتـلوا أبـناء

 . جلدتكم...أبناء احلس
فـأي عـار هـذا الـذي تـفـعـلـونه بـهـدر دم الـشـبـاب في اجلـسـور
ــة تـقـتــرفـونـهــا بـحق مـدن والـسـاحـات والــشـوارع واي جـر

الثائرين لوال انكم من رعاع القوم وقتلته.   
وت اذا تبـلدت أحاسيس احلـكومة جتاه مـوت الشباب? ألن ا
أصــبح تــفـصــيالً يــومــيـاً فـي حـيــاتــهم وألنــهـا اعــتــادت عـلى
ارسة أبشع جرائم القـتل واخلطف والتعذيب اعتادت حتى
علـى ما يهيـنها ومـا يعذبـها وما يـطحن اقراراتـها من اخلارج
لـتـمـضي في احلـيـاة الـسـيـاسـية مـعـطـوبـة الـقـلب بال إنـسـانـية

ومشاعر.
ـوت فقط مـا اعتـادتهـا حكـومة الـقتل فـقد اعـتادت كل  لـيس ا
شيء ســيئ قــبــيح وعــد الــذوق ورديء صــارت تــرى مـوت
ـرضهـا السادي في الـتلذذ الشـباب كـأنه خالص لها وعالج 
ــنـاظــر الــدم دون أي إحـســاس بـاخلــجل أو احلــرج وهـذه
عالمة من عالمات تدهور االخالق الى احليوانية واحلضيض.
لذلك ال نـستـغرب ان حولـوا العراق مـن بلد كـان منارة في كل
شيء إلى مصـدر لـلطـائـفيـة ومصـدرٍ لـلمـوت والـفقـر والوجع
فـهذا الـعـراق الطـار الـذي صـار يخـتـطف أبـناءه ويـسـتـرقهم
ويقـتلهم بـدم بارد بأسلـحة احلروب قـد استوطـنته جيوش من
الـهـمج والـرعـاع تـدمـر وتـفـجـر وتـقـتل. إنـهـا الـبـلـطـجـة والقـتل

والتخريب باسم الدين!
يـابــني احلـالم بـاحلـيـاة هـا انت عــلى أبـواب حـقـيـقـة الـنـصـر
ا فـي االستـشـهـاد وغـنـيا في الـعـطـاء وقـدوة في نـكران كـر
الـذات وعاشقـا ابديـا لوطن احلب والـسالم وقاهرا لـلعـبودية
ا بحـدائق الياسـم ومؤرخـا كبيـرا لتاريخ واالستـبداد وحـا

جديد لوطن أجمل وأبهى ب األوطان.
 نـنتظـر منـكم كآباء لـكم ان حتذروا من الـغادرين وان تـرفعوا
شــعــار الــسـلــمــــــــــيــة بــقــوة وتــعــاقــبــوا من يــحــرق ويــدمـر
مؤسـساتنـا الوطنـية ألنهـا ملك للـجميـع الن االخر الذي سرق
احالمـكم ومـــــــسـتــقـبـلــكم يـريــد تـدويــر االزمـات لــصـاحلـهم
وشهوة وت  ريضة بسادية ا وحتنيط انتصاراتكم بأوهامهم ا

القتل .
يابني ارفـعوا شعار السـلمية ألنـها ضمانة االنـتصار األخير
فـقد اسـقـطـتم الـقاتـل األول في بغـداد بـدم الـشـهداء بـانـتـظار
سقـوط رعـاع الـسلـطـة واألحـزاب الن معـركـتكـم ضد حـكـومة
ـعـارك والـعراق في كل الـقـتل هي بـدون جدال اعـظم واروع ا

العصور والد الثورات واالنتفاضات والرجال.
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بغداد

عن تعاطفه وتضامنه معهم في كل
الظروف. 

4- مـنـذ سـقوط الـنـظـام عام 2003
والـسـيد مـلـجأ اجلـمـيع  يتـابـعون
توجـيهـاته وبيـاناته لـترشدهم إلى
الـــطـــريق الـــصـــحـــيح. ولم يـــخش
الــســـيــســـتــاني أحـــداً يــومـــاً مــا 
ـة ومــضى بــرأيه وقــنـاعــته بــعــز
وإصــرار. وأثـبــتت األيـام أن قـراره
كــان ســلــيــمــاً  ولــواله لــتــدهـورت
األمــور وزادت األزمــات تــعــقــيــداً.
ولم تـسـتـطع جـهـة مـا أن تـدعي أن
ــرجـعـيــة تـأتي لـدعم تـوجــيـهـات ا
رأيــهــا أو مــوقـفــهــا. إذ لم يــنــحـاز
سـمــاحـته ألي طــرف عـلى حــسـاب

طرف آخر. 
5- يـشــعــر الـشــعب الــعــراقي بـكل
شرائـحه بأن السـيستانـي يخاطبه
ــــثل ويــــؤيــــده ويـــــحــــبه  وأنـه 
ضمـيره ووجـدانه. وال اختالف في
ـي ذلك بـ السـياسـيـ واألكاد
ــهن ــثـقــفــ والــطالب وذوي ا وا
والتجار والكسـبة وأبناء العشائر.
وتــؤمن الــغـالــبــيــة بـأن ســمــاحـته
ؤثـر السيـاسي األول في العراق ا
وأنه البـد من التـعـرف على رأيه أو
مـوقـفه من كـل حـدث كـبـيـر أو أزمة
عظيمة وما أكـثرها. ويرى بعضهم
أنه البد أن يتدخل الـسيستاني في
كـل األمــــور  خــــاصــــة فـي بــــعض
شاكل حـيث أن بإمكـان سماحته ا
قطع نزاع الـقوم بسـطر واحد. وقد
جـربـنا سـمـاحـته في أزمات كـبـيرة
مــثـل الــدســـتـــور  االنــتـــخـــابــات
تـــشــــكـــيـل احلـــكـــومــــات احـــتالل
ـوصل أزمــة كــركـوك اســتـفــتـاء ا
االقــلــيم الــتــســويـة الــســيــاســيـة

هذا الـدور رغم الـبون الـشاسع في
ـــالـــيـــة االمـــكـــانـــات والـــقـــدرات ا
والـعسكـرية. فـالسـيد الـسيـستاني
الـذي اعـتـاد اجلـلـوس على األرض
في غـرفـة في بـيت مـسـتـأجـر أثبت
أنه أقوى إرادة وقـراراً من كل هذه

األطراف في العراق. 
2- إن تـــــوجـــــهـــــات ســــمـــــاحـــــته
وإنـــذاراته لـألطـــراف اخلـــارجـــيــة
تـــــؤخـــــذ عـــــلى مـــــحـــــمـل اجلــــد .
فـواشـنـطن تـعلن أنـهـا لن تـتـجاوز
ـتــحــدة تـرسل وصــايــاه . واأل ا
ـثـلـتهـا في الـعـراق للـتـشاور مع
سماحـته واالستمـاع إلى نصائحه
ـشــهـد الــعـراقي فــيـمــا يـتــعـلق بــا
وجـــــمــــيع شــــؤونـه الــــداخــــلــــيــــة

واخلارجية.
3- عــلى الـصـعـيــد الـداخـلي أثـبت
السيستاني أنه الوحيد الذي يأمر
فــيـــطــاع  وأنـه أســقط اثـــنــ من
رؤســـاء الـــوزارات خالل خـــمـــســة
أعوام. وأنه الـقائـد الذي أدار أزمة
الــتـظــاهـرات بــثـقــة عـالــيـة ورؤيـة
واضـحة وخـطوات مـتتـابعـة. وهو
الـــســـيــــد الـــذي يـــكن لـه الـــشـــعب
الـعـراقي بـكل أطـيـافه كل االحـترام

والتقدير.
 وأن جـــــمــــيـع الـــــســــيـــــاســـــيــــ

ـسؤولـ يـعلـنـون طاعـتهم له  وا
وال أح يـجـرؤ علـنـاً عـلى مخـالـفته.
فهم وجـدوا فيـه أباً لـلعـرب والكرد
والــتــركــمــان والــسـنــة والــشــيــعـة
سيحيـ والصابئة وااليزدي وا
والـشــبك بال تــمـيــيـز. وأنه يــحـمل
هـمــومـهم ويــدافع عن مـصــاحلـهم
. وقـد أثـبــتت األحـداث أن جـمــيـعــاً
سماحته وقف إلى قضاياهم وعبّر

مـنـذ بـدء الـتـظاهـرات في األول من
تـــــشـــــرين األول 2019 جتـــــنـــــبت

اضية  رجعية في اخلطب ا ا
االشــارة إلى احلــكـومــة أو رئـاسـة
الـوزراء بل كــانت تـخـاطب بـشـكل
ـــتــظــاهـــرين والــقــوات مــبــاشــر ا
األمنـية ومجـلس النـواب  وتعطي
توجيـهاتهـا لها. في حـ تضمنت
هـذه اخلطـبة نـقداً حـاداً للـحكـومة
ـهـدي عـنـدما الـتي يـرأسـهـا عـبـد ا
جاءت في عـبارة (بالـنظر لـلظروف
ر بها الـبلد وما العصـيبة الـتي 
بــدا مـن عــجـــز واضح في تـــعــامل
ـعـنــيـة مع مـســتـجـدات اجلـهــات ا
ــا يـحــفظ الــشــهــرين االخــيــرين 
احلقوق ويحقن الدماء فان مجلس
النواب الذي انبثقت منه احلكومة
الـراهنـة مدعو الـى ان يعـيد الـنظر
في خياراته بهـذا الشأن ويتصرف
ـــا تــمـــلـــيه مــصـــلـــحــة الـــعــراق
واحملـــافـــظـــة عـــلى دمـــاء ابــنـــائه
وتـفادي انـزالقه الى دوامـة الـعنف
والـــــــفـــــــوضـى واخلـــــــراب). وهي
ـهدي الـعـبـارة التي أوردهـا عـبـد ا

في رسالة االستقالة. 
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إن خــطـبــة االقــالــة تـضــمــنت عـدة
مـــحــاور ومــفــاهــيـم وتــوجــيــهــات
ـرجـعـيـة في تــوضح مـا تـفـكـر به ا
مسـار األحداث السـابقة والـقادمة

كن مالحظة ما يأتي: و
1- عـــلى الــصـــعــيـــد الــدولي أن ال
ـارسـة جـهــة دولـيــة قـادرة عـلـى 
رجعية في حكمتها وحزمها دور ا
. فال واحــتـرامــهـا بــ الــعـراقــيـ
أمـــريـــكـــا وال االحتـــاد األوربي وال
ـارسـة ـتـحـدة تـســتـطـيع  األ ا

وأخــيــراً ولــيس آخــرا تــظــاهــرات
تشرين األول / أكتوبر 2019.

6- بـقي الـسـيـسـتـاني يراهـن على
الـــــشـــــعـب فـــــقط  وأنـه مـــــصــــدر
السـلطات وهـو الذي يتـخذ القرار
ثليه ثم في االنتخابات واختيار 
الـرئـاسـات والـوزراء. وأن الـشـعب
الـــعـــراقـي يـــســـتـــحـق كل اخلـــيـــر
واالحـــتــــرام وتــــقـــد اخلــــدمـــات
. وبـــــــقي والـــــــعـــــــيـش الـــــــكـــــــر
السيستاني يـنتقد أداء احلكومات
ــانـات وامــتـيـازات ورواتب والــبـر
ــســـؤولــ  واهـــمـــال الــفـــقــراء ا
واحملـتــاجـ لــلـتـعــلـيم والــصـحـة
ــا نــادى والــعــمـل والــســكن. وطــا
حاربـة الفساد والـضرب بيد من
ـسـؤولـ لم يـكـونـوا حــديـد لـكن ا
سـتوى دعم سمـاحته  وأضعف
من االلـتـزام بـتـوجيـهـاته فـاضـطر

قاطعتهم منذ عام 2010. 
7- تـــــوجـــــيـــــهـــــات ســـــمـــــاحـــــته

للمتظاهرين فقد تضمنت: 
ـــا حـــدث أ- االهـــتـــمـــام الـــبـــالغ 
مــؤخـراً فـي الـنــاصــريــة والــنـجف
األشــرف مـن مــصـــادمــات (وإراقــة

الكثير من الدماء الغالية). 
ـمتلكات ب-  التأكيـد على (حرمة ا
وتـعـريـضهـا لـلحـرق والـتـخريب) 
( ـندس وانتـقاد من سـماهم بــــ(ا
الــذيـن يــعـــتــدون عـــلـــيــهـــا وعــلى
أصــحــابــهـــا. وهي إشــارة إلى مــا
حـدث من حـرق احملالت الـتـجـاريـة
ـــنــازل الـــســـكــنـــيـــة واألبــنـــيــة وا

احلكومية واألهلية. 
ــــتـــظــــاهـــرين ت-  الـــطــــلب من (ا
يـزوا صفوفهم عن السلـمي أن 
غـــيــر الــســلــمــيــ  وأن يــطــردوا

.( اخملرب
8- خصـصت اخلطبـة فقرة طـويلة
لـــنــقــد الـــوضع الــســـيــاسي وأداء
ــان احلـــكــومــة مـع حتــمــيـل الــبــر
مـســؤولـيـة الــنـهــوض بـاألوضـاع.
فـفي معـرض نقـده لرئـيس الوزراء
ـــهــــدي اســـتـــخـــدم عـــادل عــــبـــد ا
الـسيـستـاني تـلمـيحـاً قويـاً يفـهمه
بسـرعة أي متـابع للشـأن العراقي
وكل من يـعـرف أسـلـوب سـمـاحته.
إذ قــال (وبـــالــنــظـــر إلى الــظــروف
ر بها الـبلد. وما العصـيبة الـتي 
بـــدا من عـــجــــز واضح في تـــعـــمل
ـعـنــيـة مع مـســتـجـدات اجلـهــات ا

ــا يـحــفظ الــشــهــرين األخــيــرين 
احلـقــوق ويـحــقن الـدمــاء) . وهـذا
إشـــارة واضـــحـــة إلـى احلـــكـــومــة
عـنـية) و فـشـلهـا الـتام (اجلـهـات ا
(عـــــجــــز واضح) فـي عــــدم (حــــفظ
احلقوق وحقن الدماء)  وما حدث
في الــتـــظـــاهــرات (مـــســتـــجــدات)
الشهـرين األخيرين (بدءاً من األول
من تشرين األول 2019 وحتى 29
تــشــرين الــثـاني 2019). وهــو مـا
هـدي ليقـدم استـقالته أدركه عبـد ا

بعد ساعات من اخلطبة. 
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9- كـــلف الــســـيــســتــانـي مــجــلس
ـبـادرة تنـفـيذ الـنـواب بـاالمسـاك 
خــارطـة الــطــريق الــتي ســبق وأن
أعـلنـها في خـطبـة سابقـة. إذ طلب
من (مـجـلس الـنواب الـذي انـبـثقت
مـنـه احلـكـومــة الـراهــنـة أن يــعـيـد
النـظر في خـياراتـه بهـذا الشأن) و
ـا تــمــلـيـه مـصــلــحـة (يــتــصــرف 
الـــعـــراق واحملـــافـــظـــة عــلـى دمــاء
أبــــــنــــــائه). وهــــــذه إشــــــارات إلى
استكمال إجـراءات استقالة رئيس
الــوزراء واخـــتــيـــار رئــيس وزراء
آخــــر قــــادر عــــلى حـــــفظ الــــوضع
األمـني اخلـطـيـر و (تـفـادي انـزالقه
إلـى دوامـــة الــــعــــنف والــــفـــوضى

واخلراب). 
رجع وشدد على أهمية 10- كرر ا
ــــــــضـي في (إقــــــــرار حــــــــزمــــــــة ا
ـا يكون الـتشـريعـات االنتـخابـية 

مرضياً للشعب). 
11- وكــان سـمــاحـته قــد أكـد عـلى
ـا تــشـريـع قـانــون االنــتـخــابــات 
ينصف اجلميع  وقانون مفوضية
االنــتــخــابــات تــتــسم بــاحلــيــاديـة
هدان هنية. وهذان القانونان  وا

بكرة. لالنتخابات ا
رجعـية ألول مرة إلى 12- تشيـر ا
ــبــكـرة مــوضــوعـة االنــتــخــابـات ا
عـــنــدمـــا قـــالت أن الـــتــشـــريـــعــات
االنــــتـــخـــابــــيـــة (تـــمــــهـــد الجـــراء
انــتــخــابـات حــرة ونــزيــهـة تــعــبـر
نتـائجهـا بصـدق عن إرادة الشعب
العراقي) . إن الـتأكيـد على تشريع
هـذين الــقــانـونــ في هــذا الـوقت
يـعـني بال شك تـمهـيـداً النتـخـابات
مــبـكــرة ولـيــست النـتــخـابــات عـام

2022 أي بعد ثالث سنوات. 
13- يؤكد سمـاحته على أن جميع

نشـود للحكومة مفردات التغـيير ا
ومـــجــلـس الــنـــواب يــجـب أن تــتم
ضـمن إطـار الـدسـتـور حـيث يـشدد
عـــلـى (جتــــاوز األزمـــة الــــراهــــنـــة
بـطـريـقـة سـلـمـيـة وحـضـارية حتت
سـقف الــدسـتــور)  أي بـعــيـداً عن
التهديد أو االعـتصامات أو العنف
أو إجـــبــــار اآلخـــرين عـــلى خـــيـــار
. فـيبقى الدسـتور هو احلاكم مع
عــلى كل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
ويــــصـــوت الـــنـــواب عــــلى رئـــيس
الــــوزراء وفـق مـــواد الــــدســــتـــور
ولـــيس بـــفــرض شـــخص مـن قــبل
جـهـة مـعيـنـة ألن اجلـمـيع يجب أن
يـشــارك في ذلك من شـمـال الـعـراق
إلى جـــنـــوبـه. وهـــو بـــوضــوح أي
تـوافـق الـشـيــعـة والــسـنــة والـكـرد
ــرشح الــقــادم  وال يــنــفـرد عــلى ا

الشيعة بالقرار وحدهم. 
ــؤامـرات ــرجع من ا 14- يــحـذر ا
الـتي تــسـتــهـدف الـعــراق وإعـادته
إلـى نــظـــام الـــبـــعث الـــذي وصـــفه
ـقـيــتـة من خالل بـالــدكـتــاتـوريــة ا
حتركات بعض االيدي الـبعثية في
الـــتــظــاهـــرات والــتــحـــريض عــلى
العنف والـفوضى وذلك بقوله (إن
األعداء وأدواته يخططون لتحقيق
أهــــدافـــهم اخلــــبـــيـــثــــة من نـــشـــر
الـفـوضى واخلـراب واالجنرار إلى
االقـتـتـال الـداخلي  ومـن ثم إعادة
الــبــلــد إلى عــصــر الــدكــتــاتــوريــة

قيتة).  ا
رجع حـفظه الـله على 15- يؤكـد ا
رجعية الدينية ستبقى سنداً أن (ا
. وليس لها للشعب العراقي الكر
إال الــنـصح واالرشــاد إلى مـا تـرى
أنـه في مـصـلـحـة الــشـعب. ويـبـقى
لـلـشـعـب أن يـخـتـار مــا يـرتـئي أنه
األصـلـح حلـاضـره ومـسـتـقـبـله بال
وصاية ألحد). وهذا الكالم قمة في
التـواضع والزهـد عنـدما يـؤكد أنه
ســـيـــبـــقـى مـــســـانـــداً لــــهم في كل
ــــلك الـــقـــوة الــــظـــروف . وأنه ال 
ـكـانــات وغـيـرهـا سـوى ـاديـة وا ا
الـنصح واالرشـاد . وأن الـقرار في
النهـاية للشـعب وحده  وهو الذي
يرى األصـلح حلاضره ومـستـقبله.
وأن ال وصـايــة ألحـد حـتى لـو كـان
بـحـجم السـيـد السـيـستـاني وثـقله
ـالي في وتـأثـيـره عـلى عـشرات ا

العراق والعالم.
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ـــديــنـــة بــوصـــفــهــا احلـــديث عن ا
الثـقافي والعـمراني يـعني احلديث
ـعيش عن قـيم مـعـيـنـة لـلـوجـود وا
والــتــفــاعـل وعن أفــكــار وظــواهــر
تالمس جـــوهــر بـــنـــيــة نـــظــامـــهــا
الـطـبـوغرافي واالجـتـمـاعي مثـلـما
يـتـعـالق بـحـضـورهـا في الـوظـيـفة
االجــــتــــمـــــاعــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة
والــسـيـاسـيـة والـتي تُـشـكّل اطـارا
لفـعالـيات ينـتظم فـيه حراك األفراد
واجلـــمــــاعـــات ومـن خالل وجـــود
ــؤسـسـات واجملـاالت الــعـديـد من ا
الــتي لــهــا قــابــلــيــة إنــتــاج الــقــيم
والـطـقـوس والـشـعـائـر والـعالمـات
ــعـاني الــرمــزيــة فـضـال عن مـا وا
تـشــكّــله من حــقل مـهـمٍ لـلــدراسـات
األنـــثــربـــولـــوجــيـــة والـــثــقـــافــات

تعددة..  تنوعة وتمثالتها ا ا
هـذا احلـــــــديث يــرتـبط بــصـيــاغـة
ـديـنـة كـونـهـا بـيـئـة إلنـتاج فـكـرة ا
السلطة مثـلما هي اإلطار الضامن
ؤسـسات وإلنتاج وتداول لنسق ا
الـــســـلع والــــثـــقـــافـــات واألحـــداث
الـكبـرى. والتي تُـعـبّر عن هـويتـها
كن وعن طـبيـعة الـتـحوالت الـتي 
أن حتدث فـيها والـتي تظل رهـينة
نظومة ماتنتجه من قيم وعالئق
وصــراعــات الــتي تــكــفل وجــودهـا
وتـطورهـا وتُيـسّر مـديات حـراكها
الـثــقـافي والــسـيــاسي والــتـجـاري
ُـعطى ـثل هذا ا واالجتـماعي إذ 
دينة طابعا الزما لتـوصيف هذه ا
ولـضـبط الـتغـيـرات احلـداثة فـيـها
بـــدءا مـن األشـــكـــال الـــثــــقـــافـــيـــة
نظـومة اإلتصالـية واخلطابات وا
االعـالمــيــة وانــتــهـــاء بــســيــاقــات
الــعالقــة الــســـيــاســيــة احلــاكــمــة
والــعـالقــات الــتــجــاريــة الــنــافــذة
والــتي تــعــبّــر عن هــويــته بــحــكم
مــافـيــهــا من جـمــاعــات ومـدارس
وأحــزاب ونــقــابــات ومــؤســســات

دينية وتعليمية وحقوقية. 
وهـو مــايـرسم صــورة بـانــورامـيـة
ُتـخيّل لـلمـدينـة فيـها الـكثيـر من ا
الـسردي مـثـلـمـا فـيـهـا الـكـثـير من
ــديــنــة الـــواقــعــيــة.. احلـــراك في ا
ـؤسـسة يـعـني حـراك الـدولـة أي ا

الــــتي حتـــــمي وتُــــنــــظّـم وحتــــقق
الـعدالـة وسـيادة الـقـانون وأن أي
ـديـنـة سـيـجـد ضـرر تـتـعـرض له ا
صـداه في الــدولـة ومــؤسـســاتـهـا
ــديـني وهــذا مـا أعــطى لــلــحــرك ا
طابـعـا خاصـا من خالل التـمثالت
كـوناتها وخلصوصية الدينامية 
نــظـامـهـا احلـضـري واالجـتـمـاعي
والذي كثيرا ما ينخرط فيه العديد
ثـقف بـوصفهـا بيئـة رمزية من ا
للتنوع األثنوغـرافي وللتقسيمات
الـتي تنـتظـم فيـها الـقوى الـفاعـلة
ودورهــا في تـــنــشــيط الــتــحــوالت
السياسية واالجتماعية والثقافية
وحـراك الـنُـخب فـيــهـا مـثـلـمـا هي
ـــصــهـــر الــتـــاريــخي الســـتــهالك ا
ـفاهـيم والـقيم والـسلع األفـكار وا
وكل مـظــاهــر الـتــجـدد الــتي بـاتت

تفرضها احلداثة.. 
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ولعل مـدينـة بغـداد واحدة من أهم
ــدن الـــتــاريــخـــيــة واحلـــضــريــة ا
الــصــاحلــة لــلــدراســة الــثــقــافــيـة
بوصـفهـا مديـنة جمـاعات ومـدينة
جدل وصـراع وأسـواق ومدارس
تـعلـيمـية وفـكريـة وفقـهيـة كل هذا
ــــؤرخــــ جـــــعل الــــعـــــديــــد مـن ا
ــدن يـــضـــعـــونـــهــا فـي ســـيـــاق (ا
الــصـيـانــيـة) الــتي تـنــمـاز بــهـويـة
مـغـلـقة الى حـد مـا وبـخصـوصـية
قـارّة لهـا سمـات حضـرية وثـقافـية
وجتاريـة خاصـة ليس من مـنطلق
تــاريــخــهـا الــســيـاسـي ونـظــامــهـا
ـائــيـة بل الــعـمــراني وبـيــئـتــهـا ا
ــعــيش فــيــهـا لـطــبــيــعــة تـنــوع ا
ورمــزيـــتـــهــا الـــراكـــزة في الـــعــقل
الــثــقــافي والــســيــاسي  والــديــني
بـوصــفـهــا (دولــة الـتــاريخ) وهـذا
البـعد الصـياني جـعلهـا غير قـابلة
لـلـمحـو وتـنأى بـنـفسـهـا ولعـقود
طـويـلـة عن الـصــراعـات الـداخـلـيـة
الـقـبـلـيـة والـعـشـائـريـة أي أن هذا
الـتـوصـيف أسـبغ عـلـيهـا تـوسـيـما
ــصــالح مــعــيـــنــا ظــلت حتــكــمه ا
وســلــطــة الــســيــاســة والـعـالقـات
ال الدولـية والهـيمنـة على رأس ا
التجاري والرمزية الدينية وليس

سـلـطـة جلـماعـة أو طـائـفة مـعـيـنة
وهـــذا مــا كـــرّس وجـــودهــا كـــقــوة
ــواجــهــة أي تــضــخم مــعـــنــويــة 
ــكن أن يـحــدث بـدءا من خــارجي 
مـــؤســـســة الـــقـــبــيـــلـــة وإنــتـــهــاء

ؤسسة السلطة.. 
ـدينـة تـعرضت- في الـعـصر هـذه ا
احلـديث- الـى أشـكــال مــعــقـدة من
ـمنـهج بدءا من الـعمل التـخريب ا
على عسكرتها وعلى حتويلها الى
بـيــئـة غــيـر مُـحــصـنـة إلمــتـصـاص
الــــهــــجـــــرات الــــتي بـــــدأت مــــنــــذ
األربــعــيــنـــات وذلك بــســبب فــشل
(الــدولــة/ الــسـلــطــة) في مــعــاجلـة
مــــشــــاكل الــــريف الــــعــــراقي وفي
ــعـــيش واحلــاجــات في تــنـــظــيم ا
األمــاكن اجملــاورة لـلــمـدن األخـرى.
أحـــداث حـــركـــة عــام 1941 كــانت
احــدى من مــظــاهــر الــتــعــبـيــر عن
تضخم قوة العـسكرة وعن شراهة
(بـرجـوازيـة) اجلـمــاعـات لـتـكـريس
هـوية مـحـددة للـسـلطـة إذ حتولت
الـعـديـد من اجلـمـاعات الـسـيـاسـية
والــعــســكـــريــة الى قـــوة تــتــحــدى
ؤسسة وترسم لها  أفق الدولة/ ا
ـتـغـيرات يـتـعـالق مع الـعـديـد من ا
ــيــة الـــدولــيــة خالل احلـــرب الــعــا
الثانـية إذ ارتبط الـبعض من قادة
انـية) بخالف احلركة مع(الـقوة اال
االرتباط التـقليدي للـدولة العراقية

مع القوة االنكليزية.. 
كـمــا أن أحـداث 1948 كـان إيــذانـا
ببدء مرحلة انتهاك اخالقي وديني
لـــلــمـــديــنـــة إذ تــعـــرض الــيـــهــود
الـعــراقــيــون الى حــمــلــة(تــهــجــيـر
جـمــاعي) وطــرد ثـقــافي قــائم عـلى
الــــكـــراهـــيــــة والـــنـــبــــذ وشـــيـــوع
مصطـلح(الفرهـود) يعدّ أول خروج
قانـوني وأخالقي للـتعايش وحلق
ــواطـنــة الــدســتــوريـة ــلــكــيــة وا ا

والوطنية.. 
صـورة الـدولـة الـعــراقـيـة ارتـبـطت
بـــصـــور افــــتـــراضـــيـــة وشـــوهـــاء
ـديــنـة لــلـمــديـنــة إذ  إخـضــاع ا
لــســلـطــة(جــمــاعـة الــدولــة) وصـار
احلـــراك االجـــتــمـــاعي والـــثـــقــافي
رهـيـنا بـطبـيـعة الـقوى الـسـياسـية

واحلـزبــيـة والــعـسـكــريـة الـفــاعـلـة
فيـها وأن حتوالت الـدولة سـتكون
رهــيـــنــة بــأي حتـــوالت قــد حتــدث
ـــديـــنــة فـــيـــــــهــا ورغـم أن هــذه ا
حـاولت أن حتـــــافظ علـى هويـتـها
احلضريـة وعلى طبيـعة االجتماع
فـــيــهــا إالّ أن طــبــيــعــة وخــطــورة
ـتـغـيـرات احلـادثـة فـيـهـا بـسبب ا
طــبـيــعـة ضــعف الــدولـة وبــسـبب
الـصـراع الــسـيـاسي فــيـهـا أسـهم
الى حـــــــد كـــبــــيـــر في هــــشـــاشـــة
نـظـومـة االجتـمـاعـيـة والثـقـافـية ا
لــــلـــعـــــــــــديـــد مـن أطـــر الــــدولـــة
ونـظـامـهـا الـتـجـاري واالجـتـمـاعي

والهوياتي..
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وأحــسب أن تــصــدّع الــدولــة عــبـر
ـتكـررة وبروز الـقوة صـراعاتـها ا
دينة العسكرية أسهم في تفكيك ا
وفـي إحـداث الـكـثـيــر من الـثـغـرات
ــديـني والــتـجـاري في نـظــامـهـا ا
وهـــو مــابــات عــرضــة لــلــهــجــرات
الـعـشـوائـيــة من الـريف والـبـاديـة
وكــلـــنــا يـــعـــرف أن مــاهـــو خــارج
ــديــنـــة كــان غـــارقــا في بـــيــئــات ا
متريفة وعالقـات تقوم على سلطة
الـقـبـيـلـة/ الــعـشـيـرة وعـلى نـظـام
اقــتـصـادي غـيـر واضح ومـحـكـوم
بعالقـات شبه اقـطاعيـة مع ملـكية
غـــيــــر نـــاجـــزة لـألرض والـــتي لم
تـــــتــــحــــول الى شــــكـل حــــقــــيــــقي
لالقـتـصـاديـات الــزراعـيـة كـمـا هـو

معروف في العالم. 
هذه الصورة جـعل الريف العراقي
بــعـيـدا عن الــفـاعـلــيـة الـعــمـرانـيـة
للـمدينة الـسياسـية وبقـطع النظر
ــدن الــكــبــرى مــثل- بــغـداد- عن ا
ـــديـــنـــة ـــوصل- وا الـــبـــصـــرة- ا
الدينية مثل- النجف- كربالء فإن
دينـة العراقـية في اجلنوب واقع ا
والــغــرب كــان خــاضــعــا لــســلــطــة
اجلــــمـــاعـــة أكــــثـــر من جــــمـــاعـــة

ؤسسة أو القانون.. ا
وحـتـى احلـراك الــثــقــافي احملـدود
دن ظل جـزءا من حراك في عديـد ا
بــــعض األحــــزاب الــــســـيــــاســــيـــة
وشـــــعــــاراتــــهـــــا والــــتـي أعــــطت
للسلطات احملـلية ولبعض شيوخ
القبائل والعـشائر دورا خطيرا في
فــرض قـيـود عــلى أي حـراك مـدني

حقيقي وفاعل.. 
ـدينـة ظل مـسـكـونا كـمـا أن واقع ا
ـــهــــيـــمــــنـــات ـــجــــمـــوعــــة من ا
الـسـيـاسـيـة والـطـبـقـيـة انـتـعـشت
فيهـا طبقة برجـوازية مهيـمنة لها
مــــــصـــــالـح كـــــبــــــرى مع رجـــــاالت
تنفذة السياسة وقادة األحزاب ا
فـضال وجـود سـلطـة غـيـر واضـحة
لـلقـوة العـسـكريـة النـاشئـة والتي
كـانت جــزءا من الــهـيــكل الـطــبـقي
ـديــني وحـتى احلــراك الـنــقـابي ا
كان ذا طـابع أيديـولوجي أكـثر من
ـــهـــني وهـــو مــا جـــعل طـــابـــعه ا
الــعـديـد من الـنـقـابـات حتت رقـابـة
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الــســلــطــة وتــعــرّض الــكــثــيــر من
قادتها لالعتقال.
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حــ يـتــحـدث الـبــعض عن(صـورة
ــثـــقف ـــثـــقف الـــطـــلــيـــعـي) أو(ا ا
ـدينة اللـيبـرالي والتنـويري) في ا
فـإنـهم يـتـحـدثـون عن بـيـئـة ونـظام
وعالقات ومؤسسات حتكم اإلنتاج
والــتـداول الـثـقـافي عـلى مـسـتـوى
الـــظــاهـــرة األدبــيــة أو الـــظــاهــرة
ــكـان ـديــنـة هي ا اإلعالمـيــة ألن ا
ـــنـــاسـب لـــهـــذا الــــتـــداول وذلك ا
لــــوجــــود وســـــائط تــــعــــلّـم ونــــقل
ـادة الــثـقــافـيــة عـبـر واسـتــهالك ا
ـــــــدارس وجـــــــود الــــــــســــــــوق وا
قاهي وغيرها لكن واجلامعات وا
أخـطر مـاتتـعرض له هـذه الظـاهرة
هـو الرقـابة الـتي تـفرضـها الـدولة
وهــو مــاســيــنــعـــكس ســلــبــا عــلى
ـديــنــيـة وعــلى تـداول احلـريــات ا
ـعــلـومـات وعــلى انـتــاج ظـاهـرة ا
الـعـنف الـذي قـد تلـجـأ الـيه الـدولة
بــوصــفــهـــا ســلــطــة حــاكــمــة لــهــا

مصاحلها وحساسياتها. 
دينة احلديث عن عالقة الثقافة با
وعـــلى وفـق هـــذا الـــتــصـــوّر يـــظل
ـحاذيـر معيـنة وسـيكون مشـوبا 
مـحـددا في مـجـاالت غـيـر خـاضـعـة
للـرقابة وهـذا ما سـيكون له تـأثير
ــكن أن يـــتــلـــقــاه ســلب عـــلى مـــا
اجلـــــــمــــــهـــــــور من صـــــــدى واسع
للفعاليات الثقافية فالبعض يضع
عـــدد من الـــفــعـــالـــيـــات في خـــانــة
ــعـارضـة والـتـحـريض وهـو بـرز ا
واضــحــا من خالل إغالق الــعــديــد
من الــصــحف واجملـالت وتــعـرّض
- أدبـــاء ـــثـــقــــفـــ الــــعـــديـــد مـن ا
- لــلــســـجن ولــلـــمــنع واعـالمــيـــ
والـقـمع حـيث يـكـون لـفـاعـلـيـاتـهم
وقْعها على السـلطة السياسية بل
أن الــسـلـطـة كـان سـتـهـوّل من ذلك
وتتهم احلراك الـثقافي بأنه خروج
عن قــــيم اجملــــتـــمع فــــضال عن أن
ثـقفـ منخـرطون في الـعديـد من ا
حــركــات ســـيــاســـيــة وحــزبـــيــة لم
تـشرعن وجـودها جـهاتـها األمـنية
وتــاريخ الـســجن الــعــراقي شــاهـد
ــرجـعــيـات عـلى ذلـك وأن هـويــة ا
الــثــقــافـيــة يــرتـبـط بـأدبــيــات هـذه
ـرجعـيـات الـثـقـافـيـة ألن طـبـيـعة ا
احلــراك الـــثــقــافي كــان مــســكــونــا
بـــهـــاجس الـــثـــورة والـــتـــغـــيـــيـــر
قـراطـية وشـعـارات احلريـة والـد
لكن األخطر مـافي هذا األمر هو أن
تـتـحـول الـدولـة الى مـؤسـسـة قـمع
ـمـثقف كامـلـة وبـالـتـالي سـيـجـد ا
ـــكـــان ورعب نـــفـــسه أمـــام رعب ا
الـرقـابـة ورعب الـســجن وسـتـفـقـد
دينـة مزاجها الـقد وصوراتها ا
احلضريـة لتتحوّل الـى سجن كبير
لـه سـجـانــوه وحـكــامه وطـوارؤهن
وله ســـيـــاقـه الـــثـــقـــافي/ االعالمي

القائم على التبعية واإلخضاع..
دينة..حراب الدولة.. خراب ا

ديـنة والـدولة حتول التالزم بـ ا
في مـــــــراحـل الحــــــقـــــــة الـى تالزم
لــــلــــخــــراب إذ أن بــــروز الــــقـــوى
الــعــســكــريــة الـنــاشــئــة وإتــسـاع
مــــعـــســــكـــراتـــهــــا وربط الــــعـــمل
الـعــسـكــري بـصـراعــات اقـلـيــمـيـة
السـيـما بـعـد أحداث فـلـسطـ عام
1948 أعطى لـهذه الـقوة نـوعا من
الــشـرعــيـة ونــوعــا من الـفــاعـلــيـة
ـدني وهــو مـا ُـهــددة لـلــنـظــام ا ا
بــات واضـحــا بــعــد نـشــوء حــركـة
الـــضــبـــاط األحـــرار الــتـي وســمت
عمـلها بـالطـابع الثوري الـتحرري
ومـــاحــدث فـي أحــداث عــام 1958
كـان الــشـرارة الـتـي أعـطت لــلـقـوة
الــعـســكــريـة حــضـورهــا الــشـرعي
والثـوري في السـيطـرة وفي فرض
إرادة التغيير وتـعليق العمل بأية
ــقـــراطي يــشــرعن وجــود عــمل د
الــدولـة عــبـر االنــتـخــابـات وعــبـر
الـعـمل عــلى تـقـيـيـد عــمـلـهـا بـأطـر
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إن مـاجـرى في تـمـوز 1958 أطلق
مــبــدأ الــشــرعــيــة الــثــوريــة عــلى
حــسـاب عــلى شــرعــيـة دســتــوريـة
مفترضة وبقدر ما حملته(الثورة)
من شـعارات لـلـتـغـيـيـر ومـنـاهـضة
لكي مع صدور سياسات احلـكم ا
العديد من القوان الثورية إالّ أن
ــــــؤســــــسي غــــــيــــــاب الــــــعــــــمل ا
والـدستـوري النـاظم لـعمل الـدولة
أســهم في إفــقـاد الــنــظـام اجلــديـد
احلـمـايـة احلـقـيـقـيـة السـيـما وأن
أحداث 14 تموز 1958 حدثت في
ظـروف دولـيـة واقـلــيـمـيـة مـعـقـدة
سقط معـها حلف(السـنتو) اجلامع
لـبعض دول االسـتعـمار الـقد مع
عـــدد مـن الــدول االقـــلـــيـــمــيـــة مع
تــطــبــيـق عــدد من االجــراءات ذات
الــبـعــد الــتـحــرري فــضال عـلى أن
(الـصـفـة) االنـقالبـيـة لـهـذا احلـراك
الــثـوري أســهــمت في خــلق بــيــئـة
سـيــاسـيـة يـغــلب عـلـيــهـا الـصـراع
ركـزي وهو والـتنـافس واحلـكم ا
مـا مهـد الـطريق لـتـوريط البـلد في
أعمـال انـقالبيـة ظلت مـتالزمة الى
أوقات بـعيدة ولـعلـها أخطـرها ما
حـدث عام 1963 إذ حتـول انقالب
شـبــاط األسـود الى تـاريخ مـفـتـوح
ــديـني وبـدء لـلـرعب ولــلـخـراب ا
ـدينة مرحـلة مـوت الدولـة وموت ا
فـي آن مــــــــعـــــــــا فــــــــاالجــــــــراءات
والــــســـيـــاســـات الـــتـي إتـــبّـــعـــهـــا
االنــقالبـيــون مــهــدت الـطــريق الى
ـوغــرافـيـة وطــبـقـيـة تـغــيـيـرات د
وجتـــاريـــة وثـــقـــافـــيـــة خـــطـــيــرة
ـــديــنــة أنـــســحـــقت مــعـــهــا قـــيم ا
ـدينـة الثـقافـية احلـضريـة وقيم ا
ــــــركــــــز ونـــــــشــــــــوء ظــــــاهـــــــرة ا
األيديـولـوجي والرقـابي والقـمعي
والـــــــــــذي فـــرض شــــروطه عــــلى
ـديـنــة وعـلى اجلــمـاعـات هـويــة ا

واألفراد.

بغداد


