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لعل أبسط تعريف لمفهوم الثورة ،هي عملية تغيير جذري وشامل في الواق!ع النس!اني الق!ائم ،تفرض!ها ظ!روف
وحاجات ومتطلبات عملية التطور ،يتم على أثرها نق!ل ذل!ك الواق!ع م!ن ح!ال ال!ى ح!ال آخ!ر يتماش!ى م!ع مس!يرة
الرق!ي البش!ري ،ويك!ون ل!ه ت!أثير بعي!د الم!دى ف!ي الكي!ان الجتم!اعي ...وف!ق عمومي!ة ه!ذا الق!ول واس!تنادا ال!ى
ق
المنطق العقلي السليم ،فأن المسيرة النسانية خلل تاريخها الموغل في ال دقدم منذ ظهور طلئع النسان الول!ى
على الرض قبل عدة مليين من السنين وحتى يومنا هذا ،ل يمكن التصور أنها وصلت الى ما وصلت اليه م!!ن
ازدهار حضاري ومدني دون مرورها بمحطات تطورية ثورية متع!ددة ،أس!همت بأح!داث قف!زات هائل!ة ف!ي بني!ة
النسان الفكرية والجتماعي!ة نقلت!ه بثب!ات ال!ى م!ا ه!و علي!ه الن ...ن!ذكر بع!ض م!ن المش ص
خص!ة أنثروبولوجي!ا..
)ثورة صناعة الدوات الحجرية في أفريقيا قبل حوالي 1,750,000سنة() ،ث!ورة اكتش!اف الن!ار ف!ي ج!زر ج!اوة
)شرق أسيا( قبل حوالي  100,000الف سنة() ،الثورة الزراعية في شمال وادي الرافدين )ث!ورة أنت!اج الق!!وت(
قبل  10,000سنة() ،ثورة الستيطان المدني في جنوب وادي الرافدين )نشأة الم!دن( قب!ل  5500س!نة() ،ث!ورة
التدوين والكتابة في جنوب وادي الرافدين )مدين!ة الورك!اء( قب!ل  5200س!نة() ،الث!ورة الص!ناعية ف!ي بريطاني!ا
خلل الق!رن الث!امن عش!ر الميلدي( ........وص!ول ل)الث!ورة المعلوماتي!ة ال!تي نعي!ش مجرياته!ا الي!وم( ...ويب!دو
م!!ن تت!!ابع الث!!ورات النس!!انية بش!!تى أنواعه!!ا و قمس!!مياتها وتص!!نيفاتها ،أنه!!ا ك!!انت مرافق!!ة ومتلزم!!ة ومواكب!!ة
لعملية التط!ور الحض!اري ال!ذي أنتج!ه البش!ر ،ب!ل ك!انت ال قمحف!ز لنجاحه!ا ،لتك!ون الث!ورات أح!دى السد! مات ال!تي
يميزت النسان أو )أبن الطبيعة الثائر( كما سماه )دارون( ،وأكدت خصوصيته وتفوقه العقلي عن سائر المملك!!ة
الحيواني!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ة.
أن الفكر الثوري ل يمكن فهم كيفية نضوجه وتبلوره في عقلية النسان العراقي القديم أل من خلل فهم طبيع!!ة
واقعه البيئي والجتماعي والقتصادي والظروف العام!ة ال!تي أح!اطت حي!اته ،وطبيع!ة الرض ال!تي ش!يد عليه!ا
حضارته منذ بداية تكوين مجتمعاته القروية البدائية خلل اللف العاشر ق.م ،وفيما بعد عند أنشائه أولى م!!دنه
في أقصى سهل الرافدين الجنوبي ...أن قساوة تلك البيئة الموحشة القاسية ،المتناوبة بي!ن قح!ط وج!دب محدث!ة
المجاعات تارة ،وأمطار غزيرة ي صهل معها الخير تارة أخرى ،ثم الى فيضانات قمدمرة تقهلك الرض ومن عليه!ا،
قد طبعت شخصية النسان الرافديني بنفس صورتها المتناقض!ة ال قمتطرف!ة تل!ك ،م!ن قس!وة وغض!ب ال!ى سي!كينة
وص!!فاء ،وأج!!برته أن يك!!ون عنص!را متف!!اعل معه!!ا ،ليتط!ور ذل!ك التفاع!!ل فيغ!!دو بهيئة ص!راع محت!!دم أخ!!ذ ف!ي
معظمه شكل العنف ،بين أرادة تلك البيئة وتطلعات النسان لنش!اء مجتمع!ه وكي!انه الخ!اص ال!ذي أيق!ن أن!ه ل!ن
يتمكن بنائه من دون ترويض ذلك الخصم الل!دود واخض!اعه لس!يطرته ،ك!ي ينق!ل حي!اته ال!ى واق!ع جدي!د يمس!ك
زمام تسيير تفاصيله بيده ...ومنذ ثورة النسان الزراعية في شمال وادي الرافدين التي ساهمت رغم اعتماده!!ا
بشكل كلي عل!ى م!ا تهب!ه الطبيع!ة م!ن أمط!ار ومق!درات أخ!رى ف!ي اس!تقراره اقتص!اديا بع!د أن جعل!ت من!ه كائن!ا
منتجا  ،وحتى زمن ابتك!اره الكتاب!ة بع!د انتق!اله ال!ى جن!وب وادي الرف!دين وأنش!اء أول!ى م!دنه هن!اك ،تطل!ب م!ن
الش!!عب الراف!!ديني تغيي!!ر أس!!لوب كف!!احه بش!!كل يتلءم م!!ع بيئت!!ه الجدي!!دة ال!!تي أنتق!!ل اليه!!ا ،والعم!!ل بديناميكي!!ة
متص!!اعدة لكب!!ح جماحه!!ا ك!!ي يش!!يد فيه!!ا مه!!د حض!!ارته والمتمثل!!ة باستص!!لح الراض!!ي المغط!!اة ب!!الحراش،

ومجابهة الحيوانات المفترسة الهائمة فيها ،وأنشاء نقظم ومشاريع فعصالة ودائمة للري والبزل ،والس!يطرة عل!ى
المجاري المائية لدرء خطر فيضاناتها ...وقد أقتضى أنجاز كل ذلك توحيد الجهود البشرية وتجميع كافة اليدي
العاملة في تلك المجتمعات .لذلك فأن النسان الرافديني غدا عنصرا ملتحما بالجماعة والطبيعة ،بش!!كل جيعل!!ه ل
يستش!!عر وج!!وده ال!!ذاتي المس!!تقل دون ذل!!ك الواق!!ع ال!!ذي فرض!!ته الطبيع!!ة علي!!ه وف!!ق مب!!دأ )الف!!رد للك!!ل والك!!ل
للف!رد( ...ورغ!م محدودي!ة معلوماتن!ا ع!ن طبيع!ة تفكي!ر النس!ان ونظرت!ه الفلس!فية للحي!اة خلل تل!ك الف!ترة )أي
ال!!تي س!!بقت الت!!دوين( وال!!تي ل تتع!!دى الرس!!وم والنق!!وش التجريدي!!ة المنف!!ذة عل!!ى الوان!!ي الفخاري!!ة لغ!!راض
طقوسية خاصة ،مثل رس!وم ال!ثيران والنم!ور والعق!ارب والي!ائل وأش!كال النس!وة الراقص!ات وعملي!ات الص!يد،
وكذلك بع!ض ال!دقمى المص!نوعة م!ن الطي!ن أو الحج!ر ال!تي مثل!ت ق!وى غيبي!ة خفي!ة ،بعض!ها لتق!ديس الس!لف
وبعضها لعبادة قوى الخصب وأخ!رى غي!ر مح!دد أو مفه!وم مغزاه!ا ،عقمل!ت بأش!كال وهيئات متنوع!ة لغ!راض
ممارسات طقوسية تعبدية صرفة ،والتي تعود لفترات )حل!ف( و)س!امراء( و)العقبي!د( الل!واتي يمت!ددن عل!ى م!دى
اللفين السادس والخامس ق.م ،وحتى منتصف اللف الرابع ق.م ...لكنها أشارت بوضح الى مدى تفكير وتأمل
أنس!ان وادي الراف!دين ب!!واقعه الص!عب ،وفه!م حقيق!!ة وج!!وده ال!ذي ل يمك!!ن تغيي!ره أل م!ن خلل الث!ورة علي!ه،
وبين!!ت أيض!!ا أن النس!!ان بمق!!دراته المح!!دودة البس!!يطة آن!!ذاك المتوافق!!ة م!!ع مس!!توى تفكي!!ره ،ق!!د ح!!دد بص!!ور
وأساليب عدة الطار العام لمتطلب!اته ال!تي أخ!ذت ب!التطور بش!كل مض!طرد م!ع رس!وخ حض!ارته ،وش! صخص بدق!ة
خصومته في هذه الدنيا التي قرر اعلن الثورة عليها ،والمتمثلة بكل ارادة غيبية أو بشرية ،مادية أو معنوية،
تحاول خنق تطلعاته وتحجيم طاقته المتنامية لبناء كيانه الفردي والجماعي ...وهذا ما يمك!ن اس!تبيانه فيم!ا بع!د
بوضوح من الدب الرافديني بنصوصه المتنوعة )حكمة ،ملحم وبطولت ،مناظرات ،رثاء ،أساطير .......الخ(.
أن هذا الدب أضافة الى اعتباره القدم بين الداب العالمية فأنه كان أول!ى مح!!اولت النس!ان للتع!بير ع!ن ذات!ه
وتطلعاته ومستوى تفكيره عن صراعه الدنيوي ،بشكل يعصبر ع!!ن أحس!!اس ش!!عبي ع!!ام ولي!!س م!!ن خلل وجه!!ة
نظر فردية ...لقد واكب ذلك الدب منذ تدوين أولى نصوصه في منتصف الل!ف الث!الث ق.م )رغ!م أن!ه ك!ان أدب!ا
متناقل شفاهيا لقرون بعيدة قبل تدوينه( ،قد واكب مع تتابع تطوره لغويا وفكريا وفنيا جميع الفترات التاريخي!!ة
المتعاقبة على البلد ،والمتغيرات الهائلة التي لحقت ف!ي هيكلي!!ة بنائه!!ا الحض!!اري ،والس!!س ال!تي بنيت!ت فوقه!ا
أنظمته!!ا السياس!!ية القائم!!ة عل!!ى مف!!اهيم اقتص!!ادية وفكري!!ة )عقائدي!!ة ديني!!ة( معين!!ة ،ك!!ذلك التناقض!!ات الك!!بيرة
الحاصلة في بنيص ة المجتمع نتيج!!ة التباين!ات الك!!بيرة ال!!تي ح!!دثت بي!!ن مكون!!اته الجتماعي!ة ،كم!!ا أن!!ه تع!ايش م!!ع
دح راك أفراد المجتمع باختلف خلفياتهم وانتماءاتهم الطبقية مع تلك المتغيرات والتبدلت س!!لبا أو أيجاب!!ا حس!!ب
ما حققته له من استقرار ورفاه في ه!ذه الحي!!اة ...كم!!ا أن م!ن أه!!م ممي!!زات الدب العراق!ي الق!!ديم أن!!ه ك!!ان أدب!!ا
قمتداخل ،أي أن النص الدبي شعرا كان أم نثرا وأن كان يحمل في أطاره العام موضوعا أو شكل خاص!!ا يه!!دف
ال!!ى غاي!!ة مح!ددة ،لك!ن بي!!ن طي!اته ك!!ان مع!بئا بك!!ثير م!ن الموض!!وعات الخ!!رى ال!!تي م!ن خلل الفه!!م الص!!حيح
لرمزيتها يمكن افراز أنواعا عدة من الرفض الثوري للنسان على واقعه ،منها ما يدخل في الجانب الفكري أو
العقائدي ،ومنها ما يوض!!ح بجلء التم!!رد عل!ى الس!!لطة السياس!!ية الحاكم!!ة ،لكنه!!ا جميع!!ا رس!!مت ش!!كل ومنه!!ج
الثورة على من أمتلك سلطة أعلى من سلطة النسان ...ومن خلل ما تركه لنا ابناء الرافدين م!!ن تل!!ك الكتاب!!ات
أمكنن!!ا التص!ور أن المفه!!وم الث!وري ف!ي الع!راق الق!!ديم ق!د أخ!!ذ منح!ا تطوري!ا منطقي!ا قمت!درجا ،واك!!ب التغي!!رات
الحاصلة في عقلية النسان الرافديني بدأت باكورته مع انبثاق الث!!ورة الفكري!!ة ث!!م أعقبته!!ا الث!!ورة الجتماعي!!ة،
لتكو نا هاتين الثورتين فيما بعد الس!اس الراس!!خ للث!ورة السياس!ة الس!اعية لتغيي!ر النظم!!ة القائم!ة والمتس!!لطة
ص
عل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ى مق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!درات المجتم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ع.
لقد ت صج لت باكورة الثورات الفكرية الرافدينية بمحاولة النسان قلب المف!!اهيم الس!ائدة ال!تي فقرض!ت قس!را علي!ه،
والتي اعتبرت خطا أحمر ل يجوز المساس به كونه قدرا فرضته اللهة عل!!ى بن!!ي البش!!ر ،كم!!ا يتض!!ح ذل!!ك ف!!ي

س! بر أغ!!واره( ،لني!!ات وغاي!ات ف!!ي دواخله!!ا
معظم التراتيل الدينية )أن حكمة اللهة مثل البحر العمي!!ق ل يمك!!ن د
يصعب على البشر أدراك المغزى منه ...أن مثل هذه الفكار رغم أطارها الفلس!!في ال!!ديني ،أل أنه!ا ف!ي الحقيق!!ة
تخفي بين ثناياها أغراض!!ا سياس!ية واض!!حة س!!عت اليه!ا الزعام!!ات الديني!ة القبلي!!ة ال!!تي ت!ولت تس!يصير الش!!ؤون
العامة للتجمعات القروية البدائية ،وفيما بعد عند أدارتها الم!!دن الول!!ى ف!!ي بداي!!ة نش!!أتها لتطبعه!!ا بط!!ابع دين!!ي
متزمت ،من أجل السيطرة على مجتمعاتهم الصغيرة من خلل احتواء عقول الناس وتكتيفها بذلك القيد الفك!!ري
!في عل!!ى ه!!ذا ال!!دهاء السياس!!ي ص!!بغة ديني!!ة ،م!!انحين ال!!دين طابع!!ا سياس!!يا ...فتمثل!!ت تل!!ك الث!!ورات
بع!!د أن أض! ت
بمحاولت التح!رر م!ن ذل!ك الحتك!!ار الفك!!ري ال!!ذي اس!!تحوذت المؤسس!ة الديني!!ة وجعلت!!ه ف!ي من!أى ع!ن عق!!ول
عم!!وم الن!!اس المتق!!وقعين ض!!من أط!!ارهم الض!!يق ف!!ي مجتمع!!اتهم الزراعي!!ة وانتم!!اءاتهم العائلي!!ة ...ليب!!دا ذل!!ك
الصراع الثوري عند ب!!دايات التن!!وع الجتم!!اعي ف!ي هيكلي!!ة المجتم!!ع م!!ع ظه!!ور العبي!!د لول م!!رة عل!!ى مس!رح
الحداث في منتصف اللف الرابع ق .م ،وهؤلء كانوا أما من أس!رى المع!ارك ال!تي تنش!ب م!ع الق!رى الخ!رى،
أو يتم شرائهم أو اختطافهم من المناطق الجبلية ،وهذا ما أوضحته العلمة الكتابية الصورية الدالة على العبد،
وه!!ي عب!!ارة رم!!ز النس!!ان )ذك!!ر أو أن!!ثى( وال!!ى ج!!انبه ص!!ورة جب!!ل ...وك!!ان ه!!ؤلء العبي!!د يع!!املون كأش!!خاص
مسلوبي الرادة وفاق!!دي الهلي!!ة الجتماعي!!ة ،ف!!أنيطت به!!م العم!!ال الش!!اقة ف!!ي الزراع!!ة واستص!!لح الراض!!ي
وكري النهار ،بصورة م!ن القه!ر بعي!دة ك!!ل البع!د ع!ن معن!ى النس!انية ،ليظه!ر ب!ذلك بداي!ة التن!وع الجتم!!اعي
وصراعهما متمثل بفئتين غير متكافئتين اجتماعيا )أحرار وعبيد( ،ليعقبه فيما بع!!د م!!ع مطل!!ع الف الث!!الث ق.م
التن!!وع الطبق!!ي بس!!بب تع!!دد المه!!ن وق!!بر مب!!دأ )أنت!!اج الكتف!!اء ال!!ذاتي( ،فظه!!ر الس!!وق وحاج!!اته ومتطلب!!اته،
وظهرت الح!!رف الخ!!رى بمش!!اغلها وتخصص!!اتها المتنوع!!ة الس!!اندة للعملي!!ة الزراعي!!ة ،وال!!تي أنتج!!ت ب!!دورها
العديد من البتكارات الحضارية التي ساهمت في تغير ديناميكية تفكير النسان الرافديني ،وفي مق!!دمتها ابتك!!ار
العجلة ...لتظهر نتائج ذلك النتصار الثوري فيما بعد مع ظهور الطبقة الوسطى ال قمنبثقة من خضم ذلك التنوع،
والتي مزقت قيود ذل!!ك الحتك!!ار بع!!د دخوله!!ا الم!!دارس ال!!تي أنش!!أت ف!ي مطل!!ع الل!!ف الث!!الث ق.م لتن!!تزع ب!!ذرة
الفكر وامتلكها بعد جهد وصبر ناصية العلم ،فأص!!بحت تق!!ارع الحج!!ة بالحج!!ة م!!ع واض!!عي )الن!!واميس اللهي!!ة
المقدسة( ،مؤسسة البدايات الولى لنظرية )صراع الفكار( سابقين بذلك )هيكل( بعشرات القرون ...لقد كان في
مقدمة تلك الثورات محاولت التمرد والنتفاض على مبدأ قدرية الموت المفروضة على النس!!ان والس!!عي لني!!ل
الخلود الذي احتكرته اللهة لذاتها ،أي رفض التبعية لسلطة اللهة والتحرر من وصايتها عليه ...وقد سار ف!!ي
ه!!ذا المس!!عى الرم!!وز الثلث الساس!!ية م!!ن مكون!!ات أي مجتم!!ع وه!!ي )الق!!وة والجم!!ال والحكم!!ة( ...فك!!ان ف!!ي
المقدمة الشباب الشداء ،المتمثلين بالبط!!ل )كلك!!امش( ورحلت!!ه الخط!!رة ومغ!!امراته ال!!تي ج!!ال به!!ا بق!!اع الع!!الم
الواس!!عة وتحمل!!ه المخ!!اطر م!!ن أج!!ل قه!!ر الم!!وت والحص!!ول عل!!ى أبدي!!ة الحي!!اة ...ليعقب!!ه الرم!!ز الث!!اني متمثل
بالفتيات الجميلت الحالمات مرموزا لهن بإله!ة الح!!ب والخص!!ب )عش!تار( وكيفي!!ة نزوله!ا المحف!!وف بالمخ!اطر
الى عالم الموات )العالم السفل( من أجل تحري!ر الم!وتى وأع!!ادتهم للحي!اة ...ليك!ون الرم!ز الث!الث ه!و النس!ان
الزاهد المترفع على جماليات الدنيا ،والذي قمثل بالشيخ الوقور )أدبا( حكيم مدينة )أريدو( وعروجه الصعب الى
السماء حيث موطن اللهة من أجل معرفة سر خلودها ...أن ذلك التنوع في قيادة الس!!عي لمح!!و ه!!اجس الم!!وت
يعطي انطباعا بأن تغيير الفكار السائدة كان مطلبا شعبيا يشمل كافة شرائح المجتمع الرافديني ...ويتض!!ح ذل!!ك
بجلء من أن الباحثين الثلث عن الخلود انما أرادوا الوصول لسر الخلود م!!ن أج!!ل جمي!!ع بن!ي البش!!ر ول!!م ي!!در
بخلدهم احتكاره أو المساومة به لنفسهم ،وهذا ما قاله )كلكامش( ص!راحة عن!د أيج!اده نبت!ة الخل!ود )س!أحملها
معي الى )أوروك( ذات السوار ..وأشرك معي جميع الناس لي!!أكلوا منه!!ا( ...وعل!!ى الرغ!!م م!!ن فش!!ل جمي!!ع تل!!ك
المحاولت )النتفاضات(  ،لكنها استخدمت بذكاء حاد نفس السلح الموجه الى عقلي!!ة الن!!اس ..ف!!اذا ك!!ان الم!!وت
هو ما قمقدر على البشر ودنياهم فهو كذلك قمقدر على الملوك والحكام وأنظمتهم الحاكمة أيض!!ا مهم!!ا بلغ!!وا م!!ن

قوة ،بمعنى آخر أنه!!ا قطع!!ت الطري!!ق أم!!ام أولئك الحك!!ام )ول!!و نظري!!ا( لي!!ترفعوا ع!!ن جنس!!هم الدم!!ي ،كم!!ا أنه!!ا
أعطت في ذات الوقت البديل المناسب لسمو النسان من خلل تخليد نفسه ومجتمعه حضاريا ...ولو انتقلنا ال!!ى
المرحلة الثانية أل وهي الثورة الجتماعية لرأينا أن أبن الرافدين بعد قن!!اعته باس!!تحالة الخل!!ود وحتمي!!ة الفن!!اء
أخذ يتمسك بواقعه بشكل كبير ،رافضا منح حياته التي لن يعيشها مرتين لي س!لطة ك!!انت قمصص! را أن يحي!!ا تل!ك
الحياة باستقلل وكرامة ،موجها نظره الى المستقبل المعنوي وما يرمز اليه بتجدد الحي!!اة ،فغيص!ر مس!!عاه ليبصش!!ر
بفك!!رة التط!!ور النس!!اني م!!ن خلل نب!!ذ ك!!ل م!!ا ه!!و ع!!تيق وب!!الي ول يتف!!ق م!!ع المتغي!!رات الجاري!!ة ف!!ي الحي!!اة
اجتماعيا واقتصاديا ...حول ذلك طرح أفكارا غاية في الشجاعة لت!زال تط!رح وتن!اقش ح!تى يومن!ا ه!ذا ،ب!ل أن
صو رها الفكر الرافديني بشكل صراع محت!!دم بي!!ن اض!!داد،
بعض مجتمعاتنا العصرية تخشى حتى الخوض فيها ،ص
وه!!ذه الفك!!ار ه!ي ...ص!!راع الجي!!ال ،والص!!راع بي!!ن الب!!داوة والتحض!!ر ،وص!!راع النس!!ان ض!!د الفق!!ر والقدري!!ة
الجتماعية ...لقد ك!!انت قص!ة الخليق!!ة البابلي!!ة ال!تي دون!!ت ف!ي مطل!ع الل!!ف الث!اني ق.م أوض!!ح مث!!ال عل!ى ذل!ك
الصراع بين الجيلين القديم والجديد ،الذي وصل حد الثورة والقتتال الدموي بي!!ن الله!!ة القديم!!ة العج!!وز ال!!تي
تقودها اللهة )تيامات( ،وبين اللهة الشباب التي تزعمها الله )مردوخ( ،والذي انتهى في النهاية لصالح جيل
الشباب الذي تولى بناء الحياة على أنقاض الفكر القديم ،مؤك!!دين ب!ذلك أن الحي!!اة ل يمك!ن بنائه!!ا أل وف!ق مب!!دأ
التطور ...كما كانت واحدة من أهم نتائج انتص!!ار ه!!ذه الث!!ورة ه!!و عملي!!ة خل!!ق النس!!ان م!!ن أج!!ل أن يقعم!!ر ه!!ذه
الرض ،قم بينة فكرة فلسفية رائع!!ة مفاده!!ا أن المخلوق!!ات البش!!رية م!!ا وج!!دت أل كنت!!اج منطق!!ي لعملي!!ة التط!!ور
الثوري!!ة ...واذا ابتع!!دنا ع!!ن رمزي!!ة ع!!والم الله!!ة وانتقلن!!ا ال!!ى الع!!الم ال!!واقعي حي!!ث حي!!اة الن!!اس وعلق!!اتهم
الجتماعي!!ة ،فهن!!اك مث!!ال يعك!!س بوض!!ح ذل!!ك الص!!راع لكن!!ه أك!!ثر ج!!رأة ووض!!وح وس!!لمية ،ورد بش!!كل رس!!الة
شكوى أبن على أبيه تعود الى فترة حكم سللة أور الثالثة  2006_2113ق.م ،نذكر بعض مما ورد فيها) ..لق!!د
أتعبني أبي ..هو ل يدعني أعيش كما أريد ..أنه يج!برني عل!ى ال!!ذهاب ال!!ى المعب!!د ..ويج!برني عل!ى أعم!ل نف!!س
عمله وأرتدي نفس ملبسه ..ويجعلن!!ي دائم!!ا أن أعي!!ش مث!!ل حي!!اته وحي!!اة أبي!!ه ..م!!تى يع!!رف أب!!ي أن ال!!دنيا ق!د
تغيرت ،وأن هذا الزمن هو غير زمانه وزمان أبيه ..سوف لن أطيع أبي وأهاجر الى مدينة ثانية( ...ما ابل!!غ م!!ا
جاء في هذه السطور ،أليست الثورة بعينها هي رفض الطاعة والنصياع للمفاهيم البالي!!ة؟؟ ولربم!!ا ق!!د يص!!عب
التص!!ور أن ه!!ذا الكلم ق!!د ق!!اله أب!!ن الراف!!دين قب!!ل أك!!ثر م!!ن أربع!!ة آلف ع!!ام ...كم!!ا ي!!أتي ف!!ي س!!ياق الث!!ورة
س! لم التط!ور الحض!!اري للنس!!ان ،هم!ا )الب!!داوة( بم!ا
الجتماعية أيضا ذلك الص!!راع المحت!!دم بي!ن مرحل!تين ف!ي ق
فرضته على النسان بعدم الستقرار ومن ضيق في الفق والتفكي!!ر ،نتيج!!ة اعتم!!اده بش!!كل كام!!ل عل!!ى الطبيع!!ة
خاضعا لنزواتها ومقدراتها كي تجود بعطاياها عليه ،ليكون في ترحال وتجوال دائمين ،وبين النقيض التام م!!ن
كل ذلك أل وهو )التحض!ر( بق!!راه وم!دنه المس!!تقرة ،وم!ا يجلب!!ه للنس!!ان م!ن رخ!اء اقتص!ادي وتط!!ور ونض!وج
عقلي خلصق جعل النسان في سباق مع الزمن لتعمير حضارته ...وهذا نراه ف!!ي المن!!اظرة الكلمي!!ة البليغ!!ة بي!!ن
الراعي )تقموز( الذي يمثل البداوة وبين رمز التحضر الفلح )أينكمدو( التي تعود ال!!ى أواس!!ط الف الث!!الث ق.م،
وكانت بهدف كسب حب رمز الخصوبة الله!!ة )عش!تار( ال!!تي تق!!ول) ..أن!ا الع!!ذراء ..س!!وف ل!ن ي!!تزوجني س!!وى
الفلح ..الفلح الذي يجعل النباتات تنم!!و ب!وفرة ..الفلح ال!!ذي يجع!!ل الغيل!!ة تنم!!و بغ!زارة( ،وف!!ي مك!!ان آخ!!ر م!ن
الن!!ص يق!!ول )أينكم!!دو( ل)تقم!!وز() ...ف!!ي أرض!!ي المزروع!!ة دع غنم!!ك تس!!رح ..وف!!ي حق!!ولي الخض!!راء دعه!!ا
ترعى ..ومن جداولي ال قمنسابة دع جديانك وحملنك تشرب الماء( ...وك!ان م!ن نت!اج ذل!ك التم!ايز الطبق!!ي ال!ذي
أخذ يترسخ في بنية المجتمع الرافديني منذ مطل!!ع الل!!ف الث!!الث ق.م ،ظه!!ور الفق!!ر ومظل!!وميته الق!!اهرة تزامن!!ا
مع سيادة نظام القطاع خلل تلك الفترة التي ك!ان المعب!!د عراب!ه الول الق!!وى ،مس!!تندا ب!ذلك ال!ى قاع!!دة ديني!!ة
قديمة مورثة من الحقبة القروية القبلية الس!!ابقة ،زرعوه!!ا ف!!ي عق!!ول البس!!طاء لتخ!!دم مص!!الحهم أول وأخي!!را،
مفادها )أن الرض هي قملك الله( أي أن العمل في الرض ه!ي ف!ي المق!!ام الول خدم!!ة للله!ة وه!و عم!ل ب!الغ

القدسية )له أجره عند الله!!ة( ...وق!!د تم!ت ش!رعنة تل!ك الفك!ار بع!!د النم!!و الك!!بير للم!!دن وغ!!دت بش!!كل دويلت
متحارب!!ة ك!!ل واح!!دة تتبعه!!ا ع!!دد متف!!اوت م!!ن الق!!رى بم!!ا اس!!تحوذت علي!!ه م!!ن الراض!!ي الزراعي!!ة نتيج!!ة تل!!ك
الحروب ،وكانت هذه النزاعات أحد أهم صفات الفترة ال قمسماة عص!ر فج!ر الس!للت  2370_3000ق.م ...عن!د
ذاك غدى حجم فئة العبيد ل يتناسب مع متطلبات ذلك النمو ،وظهور الحاجة الى أيادي عاملة أخرى م!!ن طبق!!ة
الحرار لتمتد اليادي اليها .وبطبيعة الحال كانت الطبقة الفقيرة من المزارعين وال قمعدمين هي الحلقة الض!!عف
في المجتمع رغم صفتهم القانونية كأحرار ،مستغلين فقرهم وف!!اقتهم ليكون!!وا ض!!من قي!!د الس!!تغلل ه!!ذا ،وذل!!ك
مقاب!!ل م!!واد عيني!!ة ش!!حيحة ل تك!!اد تس!!د الرم!!ق ،تقمن!!ح بش!!كل جراي!!ات خلل ف!!ترات معين!!ة م!!ن الع!!ام لولئك
البائسين الذين سموا ف!ي الس!ومرية )ك!!وروش( ،وال!!تي ل تتع!!دى بض!!عة أكي!!ال م!ن الش!!عير والحب!!وب الخ!!رى،
أض!!افة ال!!ى بض!!ع ج!!رار م!!ن الزي!!ت والنبي!!ذ البخ!!س ...ليقجع!!ل م!!ن ه!!ؤلء أقنان!!ا أش!!به بالعبي!!د مس!!لوبي الحري!!ة
قوتهم القتصادية بالكامل ،حتى أنه!!م لقب!!وا ف!!ي الس!!ومرية )أيكين!!ودو( ،وتعن!!ي
والرادة بعد أن تم تجريدهم من ي
صورت النصوص المسمارية بعض من تل!!ك
الشخص الذي ل يستطيع رفع رأسه الى العلى أي )الذليل( ...وقد ص
المعاناة القاسية لهؤلء المظلومين) ..الفقراء هم الصامتون وح!!دهم ف!!ي بلد س!!ومر() ،أول!!ى ب!!الفقير أن يم!!وت
من أن يعيش ،فاذا حصل على الخبز عدم المأوى ،واذا حصل على الملح عدم الخ!!بز ،واذا ك!!ان ل!!ديه بي!!ت ع!!دم
الفراش() ..لكي يعيش الفقير فأنه يبيع أولده() ،يلبس الفقي!!ر دوم!!ا الملب!!س الق!!ذرة() ،يق!!ترض الفقي!!ر ف!!تركبه
الهموم( ...من كل هذا الجيور حتما كان يتولد الرفض لتلك القدرية القاهرة البعيدة عن العدالة التي فقرضت عل!!ى
هؤلء ال قم ستضعفين دون أية مسوغ أخلقي ،لتتم ثورتهم على ذلك الحال الذي أرسخت قواعده السلطة اللهية
ص! لتهم ال!!ى ح!!الهم ال قم! زري ال!!ذي يجرده!!م الص!!بر والش!!عور النس!!اني ...لنق!!رأ م!!ا ي!!رد ف!!ي النص!!وص
بع!!د أن أو ص
الدبية التي أشارت الى رفض صريح لرادة اللهة) ..ليس كل أولد الفقراء قمستسلمين خ!!انعين لوام!!ر الله!!ة
عل!ي إله!ي الفق!ر
على الدوام() ،ما جدوى الصلوات والقرابين اذا بقي الفقير على حاله() ،رغم تعبدي فقد كتب
ص
والبؤس ..منذ الن سوف لن أنصاع لوامر اللهة ،وسوف أدوس على شعائرها بقدمي( ...ويتضح من ذلك أن
الحتجاج عل!ى قم ق!!درات الله!!ة بس!بب ازدواجيته!!ا ف!ي توزي!ع الرف!!اه الجتم!اعي م!!ا ه!و ف!ي الحقيق!!ة إل رف!ض
للواقع السياسي الذي يقوم على أساس اليمان بوحدة الحاكم والله ال قمستند الى قاعدة التفويض اللهي ...لك!!ن
أبلغ ما يوضح صراع اولئك البائسين ه!ي تل!!ك الحكاي!!ة الهزلي!!ة ال!!تي يع!!ود زم!!ن ت!!دوينها ال!ى ف!!ترة س!!للة أور
الثالثة ،والتي عرفت باسم )فقير نفر( ..ببطلها الفقير ال قمعدم )كيمأيل ننورت!!ا( ال!!ذي ل يمتل!!ك أي ش!!يء ف!!ي ه!!ذه
ال!!دنيا ،لكن!!ه رغ!م ذل!ك أس!!تطاع ب!!ذكائه م!ن قه!ر وأذلل ح!!اكم المدني!!ة ال قمتس!!لط بم!ا أمتلك!!ه م!ن ق!!وة وج!بروت،
وتمكن!!ه م!!ن اس!!ترداد حق!!ه المغتص!!ب أض!!عافا مض!!اعفة .أن اه!!م م!!ا بينت!!ه تل!!ك الحكاي!!ة أن مفه!!وم العدال!!ة ح!!ق
للنسان وليس منصة أو ده بة تمنح له من قبل أحد ،وأن على النسان ان يثور ضد من يبغي سلبه ذلك الحق.

