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الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فالدميري لينني

اســتطاعت الجامهــر يف العــراق اســتعادة املبــادرة 
بعــد عقــود مــن ســيطرة القــوى واألحــزاب القوميــة 
ــن املدعومــن  ــم القومي ــم اإلســامية ومعه ومــن ث
ــوا عــى الســلطة بفعــل  ــن هيمن ــكا الذي مــن أمري
الدعــم الخارجــي وأســاليب القمــع واإلرهــاب التــي 
مارســتها األنظمــة املتعاقبــة منــذ 1958 ولغايــة 
أكتوبــر مــن العــام املــايض، إذ ان الجامهــر، وألول 
مــرة ،اســتعادت زمــام املبــادرة وأصبحــت قــوة 
ــذي  تهــدد النظــام الربجــوازي الطائفــي القومــي ال

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــه الوالي نصبت
ــر  ــدرة الجامه ــن ق ــث ع ــر كان الحدي ــل أكتوب قب
عــى الفعــل الثــوري الــذي يــؤدي إلســقاط النظــام 
ــر  ــال، لكــن شــباب وشــابات أكتوب رضب مــن الخي
اثبتــوا أن منطــق الــراع هــو حتميــة املواجهــة بــن 
الطبقتــن، طبقــة املاكــن وأصحــاب رؤوس األمــوال 
ــام  ــلطة اإلس ــن بس ــة، املتمثل ــوا الدول ــن نهب الذي
الســيايس ورشكاؤهــم مــن القوميــن املدعومــن مــن 
قــوى عامليــة وإقليميــة – رغــم رصاع هــذه القــوى 
فيــام بينهــا – وبــن طبقــة العــامل واملعدمــن 
واملســاواة  الحريــة  عــن  والباحثــن  واملفقريــن 

ــة. ــة االجتامعي والعدال
ــن الجامهــر والســلطة إىل أوجــه  وصــل الــراع ب
يف االنتفاضــة، ففــي عهــد اإلســامين والقوميــن 
إىل  البــاد  وانجــرت  الجرائــم،  أبشــع  مورســت 
ــة  ــة، ونهبــت خزائــن الدول ــون الحــروب الداخلي أت
أمــام أنظــار الجميــع، وحــاول النظــام طــوال الفــرة 
ــي  ــه رصاع طائف ــى ان ــراع ع ــر ال ــة تصوي املاضي
ــة  ــر ونتيج ــن الجامه ــع، لك ــل املجتم ــي داخ قوم
بأســاليب  والخــربة  املراكمــة،  الثوريــة  التجربــة 
الســلطة ،أدركــت أن ال خــاص مــن وضعهــا إال 

ــام. ــذا النظ ــن ه ــص م بالتخل
انتفضــت الجامهــر لكنهــا، مل تســتطع إســقاط 
النظــام. صحيــح إنهــا هــزت أركان الســلطة وعمقت 
مــن أزمتهــا، لكنهــا مل تنجــز املهمــة إىل النهايــة، بــل 
بقيــت واقفــة يف منتصــف الطريــق، وهــذا الوقــوف 
ــام  ــر ك ــه الجامه ــر تعيش ــأزق آخ ــف م يف املنتص
تعيــش الســلطة أزمتهــا، وهــو الــذي أوقــف تطــور 

االنتفاضــة وشــل قدرتهــا عــى التقــدم إىل األمــام.
ــا هــي الخطــة  ــل بالنســبة للجامهــر؟ م ــا البدي م
)B( ؟ وكيــف ميكــن أن نتجــاوز املــأزق؟ وســط 
هــذه التســاؤالت، ال بــد مــن تحديــد الوســائل 
الــراع . طــريف  ميتلكهــا  التــي  واإلمكانــات 

بالنســبة للســلطة فأنهــا متتلــك املــال والســاح 
الــراع  تســتغل  وهــي  واملليشــيات  والجيــش 
ــة يف  ــات قلق ــدويل وتلعــب عــى توازن اإلقليمــي ال
ــة  ــاملية العاملي ــوى الرأس ــا« أن الق ــل »ضامنه مقاب
بــكل أقطابهــا، ال تفضــل أي حكــم نابــع مــن اإلرادة 
الجامهريــة، ألنــه ســيتعارض بالتأكيــد مــع مصالــح 
ــاريع  ــاء كل مش ــي إلغ ــذي يعن ــوى، وال ــذه الق ه
هــذه القــوى وسياســاتها املعتمــدة عــى الليرباليــة 
الجديــدة ورشوط املؤسســات املاليــة الدوليــة التــي 

ــا. ــيايس بحذافره ــام الس ــلطة اإلس ــا س تنفذه
يف مقابــل ذلــك فــأن القــوة البرشيــة الهائلــة التــي 
متتلكهــا الجامهــر والتــي بانــت يف بدايــة االنتفاضــة 
بشــكل واضــح، باإلضافــة إىل الرشعيــة الشــعبية 
التــي متتلكهــا االنتفاضــة، تجعلهــا ذات قــوة كبــرة 
ــا تحقــق بالفعــل،  ــا وهــو م ال ميكــن االســتهانة به
ــا  ــة تكمــن يف قدرته ــوة الجامهــر الحقيقي أيضــا ق
عــى عبــور كل أشــكال التصنيفــات والتســميات 
الطائفيــة والدينيــة واملناطقيــة والقوميــة التــي 
ــة  ــا النظــام ومــن خلفــه القــوى العاملي عمــل عليه
ــاء  ــل أدوات بق ــا يجع ــه، م ــة ل ــة الداعم واإلقليمي
النظــام مشــلولة وغــر قــادرة عــى االســتمرار، 
ألنهــا وببســاطة تعتــاش وتســتمد بقائهــا مــن هــذه 

ــميات. املس
أن حركــة الجامهــر قــد شــلت قــدرة النظــام عــى 
ــق  ــراع املتعم ــع ال ــا م ــه، خصوص ــتعادة توازن اس
بــن أطرافــه وبــن داعميــه املتمثلــن بأمريــكا 
ــذه  ــرب، كل ه ــة الح ــام إىل حاف ــران، ووصوله وإي
القضايــا املتزامنــة مــع أزمــة عميقــة تواجــه النظــام 
الرأســاميل العاملــي وتعصــف بــه، تعطــي الجامهــر 

ــك. ــام املتهال ــه النظ ــة يف وج ــرة وهائل ــوة كب ق
كــام أن للســلطة أزمتهــا فــأن للجامهــر أزمتهــا 
كذلــك ، بــل أن أزمــة الجامهــر أكــر تعقيــدا، رغــم 

ــر  ــأوىل مظاه ــة، ف ــال االنتفاض ــه خ ــا حققت كل م
ــي  ــض الوع ــاب أو رف ــد يف غي ــة تتجس ــذه األزم ه
الســيايس الحــزيب، الــذي يعنــي باملحصلــة النهائيــة 
املتحكــم  والتخبــط  والفوضويــة  العفويــة  بقــاء 
مبســارات الحركــة الجامهريــة، وهــذه القضيــة 
ــاليب الســلطة يف  مركبــة يتعلــق جــزء منهــا بأس
التأثــر عــى الجامهــر، والجــزء اآلخــر يتعلــق 
ــرؤى  ــرت ب ــي انســاقت وتأث بالجامهــر نفســها الت
القــوى اإلصاحيــة واملثقفــن العبثيــن والوجوديــن 
الذيــن يحرضــون عــى البقــاء يف العفويــة باعتبارهــا 
ــوى  ــض الق ــأن بع ــك ف ــة إىل ذل ــب، باإلضاف مكس
والشــيوعية  اليســار  عــى  املحســوبة  السياســية 
الجامهــر  حركــة  متييــع  يف  خبيثــا  دورا  لعبــت 
وإلباســها ثوبــا إصاحيــا يدعــو إىل إجــراء تعديــات 

ــام. ــة النظ ــس ببني ــات دون امل وترقيع
إن رفــض العمــل الســيايس الحــزيب املنظــم وضعــف 
ــا األدوات  ــدم امتاكه ــة وع ــة الثوري ــوى الحزبي الق
التــي متكنهــا مــن الوصــول إىل الجامهــر ســواء عــى 
ــي أو الحضــور الفعــي  ــادي أو اإلعام املســتوى امل
داخــل فئــات العــامل واملعطلــن والنســاء والطلبــة 
ويف  املهمــة  االجتامعيــة  الفئــات  مــن  وغرهــم 
مختلــف املــدن، شــكل فراغــا كبــرا غالبــا مــا يتــم 
ــورة املضــادة  ــوى الث ــل ق ــه مــن قب اســتغاله وملئ
تــزال  وال  ســاهمت  التــي  اإلصاحيــة،  والقــوى 
بتحويــل مطالــب املنتفضــن وعملهــم عــى إســقاط 

ــطحية. ــة وس ــب جزئي ــام إىل مطال النظ
ــان  ــه الطرف ــف في ــذي يق ــع ال ــذا الوض ــط ه وس
مبنتصــف الطريــق، تكــون الصــورة النهائيــة عرضــة 
ــاب  ــة وغي ــر مــن املفاجــآت، ففقــدان البوصل للكث
ــون  ــم يراهن ــن يجعله ــبة للمنتفض ــم بالنس التنظي
فقــط عــى الــراع بــن أقطــاب النظــام املدعومــة 
أي  انتصــار  التقليديــن، ويف حــال  الغرمــاء  مــن 
ــأن  ــراق، ف ــكا( يف الع ــران وأمري ــن )إي ــن الغرمي م
ــوازن  ــاء الت ــال بق الجامهــر هــي الخــارسة، ويف ح
عــى مــا هــو عليــه فــأن الحــال بــاق عــى مــا هــو 

ــه أيضــا. علي
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الحقيقيــة  التهيئــة  إال  الجامهــر  أمــام  ليــس 
الســلطة  آلــة  مواجهــة  يف  الصــارم  والتنظيــم 
وســاحها ومليشــياتها، وهــذا يتطلــب مــن القــوى 
أســباب  دراســة  عليهــا  يجــب  التــي  الثوريــة 
اإلخفــاق يف الفــرة املاضيــة، والعمــل مــع املنظــامت 

ــؤول  ــا ت ــار م ــدم انتظ ــادات ،وع ــات واالتح والنقاب
ــن الســلطة والجامهــر بشــكلها  ــه الراعــات ب إلي
العفــوي الحــايل إمنــا التدخــل الفاعــل املبنــي عــى 
حاجــات وطموحــات الجامهــر التــي أدركــت ولــو 
ــم  ــدم التنظي ــل بع ــا تتمث ــر أن أزمته ــكل متأخ بش

العفويــة،  خلــف  واالنســياق  الجهــود  وتنســيق 
ــاص فرصــة إســقاط الســلطة  مــا أبعدهــا عــن اقتن
ــان توهــج االنتفاضــة  ــا إب وهــي يف اضعــف حاالته

األوىل. يف مراحلهــا 

اإلســام كديــن يحــرم بشــكل تــام كل أنــواع الفنــون 
»الغنــاء، الرقص، املوســيقى، الرســم، النحت، الشــعر، 
ــن الحــد ان  ــأنه، ال ميك ــذا ش ــن فه ــل«، وكدي التمثي
ــان  ــر، فاألدي ــن تتغ ــا ل ــور، ألنه ــر األم ــر بتغي يفك
تســتند عــى كتــب وانبيــاء وامئــة وتعاليــم وطقــوس 
يعدهــا اتباعهــا مقدســة، ألنهــا بحســبهم تــأيت مــن 
قــوة خارجيــة »اللــه«، فــا ميكــن الحــد ان ينقدهــا 
او يقــوم بتعديلهــا؛ املشــكلة هــي عندمــا يصــل 
اإلســاميون اىل الســلطة، فهــم وكالعــادة يحطمــون 
ويدمــرون كل فــن يف ذلــك البلــد، والنــامذج كثــرة 
منــذ  والعــراق  الســعودية،  أفغانســتان،  »إيــران، 
ــكان  ــم االمري ــم ونصبه ــيء به ــد ان ج 2003«، فبع
بشــكل  »ســائرون«  وهــم  العــراق،  يف  كســلطة 
ــا  ــل اماكنه ــون، وتحوي ــع الفن ــر جمي ــج بتدم ممنه
ونــر ”. »فتــح  حالــة  يف  وكأنهــم  خرائــب،  اىل 

اىل  البائــس  عهدهــم  يف  الســينام  دور  تحولــت 
خرائــب واطــال، بعــد ان كانــت متنفســا للعوائــل، 
ــروض يف  ــت الع ــل كان ــام، ب ــل األف ــتمتع بأجم تس
بعــض األحيــان تثــر نقاشــات وجــداالت بــن أوســاط 
ــم  ــراق ســينام، رغ ــد كان للع ــة، وق الشــباب والطلب
تطورهــا البطــيء، اال ان الذاكــرة تســتمتع مبشــاهد 
وغرهــا ”. الجــايب،  أفنــدي،  »ســعيد  أفــام  مــن 

ــة  ــة والعالي ــن املســارح الراقي ــراق م املــرح يف الع
ــن  ــخوصه باق ــاً«، ش ــا واخراج ــاً ومتثي ــدا »تأليف ج
ــد  ــامي عب ــاين، س ــف الع ــور« يوس ــرة الجمه يف ذاك
صاموئيــل،  ازادوهــي  شــوقي،  خليــل  الحميــد، 
ــر  ــه غ ــق من ــى املــرح ومل يب ــاء محمــد«، انته هن
ــن . ــة او ممثل ــن دون مرحي ــدودة، لك ــن مع أماك

الغنــاء مــن أجمــل الفنــون يف العــراق وأحبهــا للناس، 
والحديــث عنــه يطــول، والنــاس تــردد تلــك األغــاين 
ــزايل  ــر والغ ــف عم ــراد ويوس ــليمة م ــة لس الجميل
وداخــل حســن ومائــدة نزهــت« والقامئة ال حــد لها، 
اســتعيض عــن هــذا الفــن الراقــي بلطميــات ونــواح 

وعويــل مــن الصبــاح حتــى املســاء، مبناســبة او دون 
مناســبة، وانتــرش مــا يســمى ب »املهــوال” ومبطــريب 
“الهوســا”، ســعدون الســاعدي خــر منــوذج، والغــوا 
ــة. ــدارس االبتدائي ــيد يف امل ــيقى والنش  دروس املوس

الرقــص عنــد اإلســاميون مــن أكــر األشــياء تحرميــا، 
فهــم قــد يتســاهلون مــع املوســيقى والغنــاء او 
ــام  ــة ام ــى الكلم ــكل معن ــه ب ــم قتل ــل، لكنه التمثي
فــن الرقــص، وقــد يحلــل هــذا الرفــض القاتــل 
»فرويديــا” بالقبــول التــام لديهــم، فنظرتهــم اىل هذا 
الفــن جنســية بحــت، ففــي بعــض الفتــاوى لبعــض 
مشــايخهم وســادتهم يقولــون فيهــا “يســمح للزوجــة 
ــاوى  ــوم” وهــذه الفت ــة الن ــا يف غرف ــص لزوجه بالرق
الجنســية  للعقليــة  واضحــة  تلميحــات  تحمــل 
 التــي يحملونهــا، ألنهــم يربطــون الرقــص بالجنــس.

امــا فــن الرســم فكانــت الحركــة الفنيــة يف العــراق 
ــرزت  ــة، وب ــدارس الفني ــتى امل ــدت ش ــرة، وتول عام
ــد تأســس اول  ــان، فق ــا الزم ــام يجــود به أســامء قل
معهــد للفنــون يف عــام 1936 وهــو اول مؤسســة 
حكوميــة تعنــى بالفنــون بشــكل عــام، وعندمــا عــاد 
فائــق حســن مــن باريــس قام بتأســيس قســم الرســم 
يف هــذا املعهــد، ومــن بــن األســامء الكبــرة والرائــدة 
ــربي،  ــا ص ــدرويب، عط ــظ ال ــي حاف ــهد الفن يف املش
نــوري الــراوي، وداد االورفــي« وغرهــم الكثــر، 
ــل  ــراق بأجم ــة يف الع ــة الفني ــون الحرك ــوا ميثل كان
ــى  ــك، وتبق ــى ذل ــهد ع ــم تش ــون، ولوحاته ــا يك م
الثــورة للفنــان فائــق حســن . شــامخة جداريــة 

امــا فــن النحــت، فأن اإلســاميون هــم وميليشــياتهم 
قــد اســتنفروا كل طاقاتهــم لتهديــم جميــع النصــب 
ــد،  ــة، والتــي خلــدت مراحــل تاريــخ هــذا البل الفني
تعمــل  كانــت  التــي  الفنيــة  الــروح  وعكســت 
داخلــه، فــن النحــت الــذي يقــول عنــه هيجــل 
ــا  ــا خارجي ــة متثي ــادة الواقعي ــع يف امل ــه » تقطي ان
ومكانيــا للــروح«، فقــد قطعــت ايــادي فنانــن كبــار 

اجمــل واروع املنحوتــات، اليــوم يــزال رأس أبــو 
جعفــر املنصــور ومتثــال الســعدون ويســتبدال بنســخ 
ــع  ــؤاس” وتقط ــال »ابون ــع متث ــع أصاب ــدة، تقط مقل
ــايل  ــات حــول متث ــويب، وترمــى النفاي ــال الحب ــد متث ي
ــن  ــال الدي ــور لرج ــع ص ــهريار، وتوض ــهرزاد وش ش
تحــت نصــب الحريــة، فــن النحــت الــذي تطــور يف 
العــراق كثــرا وانجــب أســامء المعــة “جــواد ســليم، 
إســامعيل فتــاح الــرك، محمــد غنــي حكمــت، خالــد 
الرحــال” والتــي منحوتاتهــم شــامخة يف بغــداد، 
رغــم عدائيــة القــوى اإلســامية الظاميــة والرجعيــة 
املتخلفــة، اليــوم هــذه القــوى الرببريــة تنصــب لهــا 
متاثيــل غايــة يف الفجاجــة والســخرية، بــل ال ميكــن 
حتــى ان نقــول عنهــا انهــا “متاثيــل”، فأصنــام مكــة 
الســاذجة هــذه  النحتيــة  أعاملهــم  مــن  افضــل 
ــرأة  ــداد، امل ــم يف بغ ــل املعم ــف، املقات ــد النج “اس
الســومرية يف ذي قــار”، انهــم يســخرون مــن الفــن 
ــل  ــه، ب ــع وتاريخ ــة املجتم ــن ثقاف ــاس وم ــن الن وم
ــاد  ــواب الفس ــن أب ــاب م ــو ب ــذا ه ــم” ه ان “فنه
بــدو  انهــم  يشء،  كل  يرقــون  فهــم  والنهــب، 
غــزاة، ال يعرفــون شــيئا اســمه “فــن الرســم او 
ــون  ــم يعرف ــل”، انه ــت او التمثي ــيقى او النح املوس
ــاب؛  ــلب واالغتص ــب والس ــل والنه ــن القت ــط ف فق
ــا. ــاة كله ــاءوا للحي ــل اس ــط ب ــن فق ــيئوا للف  مل يس

لكــن رغــم كل ذلــك الظــام الــذي ينــرشوه يف هــذا 
البلــد، هنــاك الجانــب املــيء واملــرشق أيضــا، 
واملتمثــل بالجالســن تحــت تحفــة جــواد ســليم 
شــبيبة  مــن  الســاحات  ويف  الحريــة«،  »نصــب 
ــب  ــال والتعذي ــل واالغتي ــم القت ــن رغ ــر، الذي أكتوب
والخطــف بقــوا صامديــن، يحدوهــم االمــل العــارم 
ــة  ــة اإلســامية املتخلف ــى هــذه الرشذم بالقضــاء ع
ــا او  ــم عاج ــيتحقق مطلبه ــة، وس ــة الحاكم والذيلي

ــا. اج
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