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تـفــجــيـر أنــفــسـهم واالنــتــحـار
وصـــوالً إلى حتــقـــيق الــهــدف
وبـــقـــدر مـــا يـــكـــون مـــثل هـــذا
التـفسـير صحـيحـاً لكـنه يبقى
مـحـدوداً ويـنـطـبق عـلى حاالت
ضــئــيــلـــة بــســبب إحــبــاطــات
حـيـاتــيـة وشـعـور بـالـلّـاجـدوى
ـا هو غـير عقالني واسـتجـابة 
كــتـعــويض عن حــاالت الــيـأس
والــقـنـوط الـتي يـظل الـفـرد أو
اجملمـوعة تتـخبّط فـيهـا لدرجة
يــســتـــولي عــلـــيــهـــا مــثل هــذا
الـشعـور حـيث يُـقـدم اإلرهابي
على إقناع نفسه أوالً بأنه ينفّذ
واجــبـاً فــمـا بــالك حــ يـكـون
" فيـلقى الثواب عنه "أمراً إلـهياً
فـي اآلخـــــرة لـــــكن مـــــثل تـــــلك
كن تعـميمها كما احلاالت ال 
أن نـتــائج اإلحــبـاط والــشـعـور
بــالـــيــأس ال تـــقــود كــلـــهــا إلى

نتائج واحدة.
وتــسـتـنــد أطـروحــة الـتـفــسـيـر
االجـــــتـــــمـــــاعـــــوي عـــــلى واقع
الـــهـــشــــاشـــة االجـــتــــمـــاعـــيـــة
واالقـتــصـاديــة وبـشــكل خـاص
على الفقـر والعوز وتتفاعل مع
اجلـوانـب الـنــفــســيــة فــتـنــتج
ردود فـــــــــــعـل حــــــــــادة فـي ظـلّ
الـشـعـور بـاإلسـتالب والـبـطـالة
ــعـــيــشــيــة وتـــردّي األوضــاع ا
والـــصــحـــيــة وهـــو مــا يـــوفّــر

بـاإلرهاب بـزعم أن ثـمة جـينات
إرهــابــيــة بــ الــنص الــديــني
والــفـعـل اإلرهـابي خــصــوصـاً
بـــعـــد أحــداث  11ســبـــتـــمـــبــر
(أيــــــلـــــول) الـــــعـــــام  2001في
ــتــحـدة اعــتــمـاداً الـواليــات ا
عـــلـى أطـــروحــــة الــــرهـــاب من

اإلسالم "اإلسالمفوبيا" .
ـــــــيـل إلى هـــــــذا ولـــــــعـلّ مـن 
الــتـفــسـيــر أو من يــحـاول عـده
الـعــامل احلــاسم في الـظــاهـرة
ــا يـــنــطــلق من اإلرهـــابــيــة إ
قـراءة ميكـانيكـية جامـدة للدين
والــثـقـافــة فـالــعـنف واإلرهـاب
ولــيــدا الــتــعــصّب والــتــطـرّف
وهـــذان األخــيــران مـــرتــبــطــان
أيـــــــــــــضــــــــــــاً بــــــــــــالــــــــــــوضـع
االجــتـمـااقــتـصـادي والــنـفـسي
والـتـاريـخي والـتـربـوي وبـقـية
ـؤثــرة فـيه داخــلـيـاً الــعـوامل ا
وخــــارجـــيــــاً وبـــالــــطـــبع دون
نـسـيـان درجـة الـوعي الـثـقـافي
والـديني.أما أصـحاب التـفسير
الـنـفــسـاني (الــسـايــكـولـوجي)
لــلــظــاهــرة اإلرهـابــيــة فــإنــهم
يــنـــطــلـــقــون من عـــد الــعــوامل
ـــتــأثّــرة الـــســايـــكــولــوجـــيــة ا
بـــالـــوضع الــــســـســـيـــولـــوجي
واالقتـصـادي لإلرهابـيـ  هو
الـــذي يــقــودهم لـالنــخــراط في
ــا فـيــهـا األعـمــال اإلرهـابــيـة 

مـغـريات لـلبـحث عن أمن مادي
ونــفـــسي واجــتـــمــاعي وحــ
تـــكـــون الــــفـــرص شـــحــــيـــحـــة
والـظـروف غـيـر مـتـكـافـئـة فـقد
ـــــــــيل بـــــــــعـض األفــــــــراد أو
ــــهـــمّــــشـــة إلى اجلــــمـــاعـــات ا
اإلرهـــاب جــــزعـــاً وال مــــبـــاالة
خـــــصــــــوصـــــاً في ظــــــروفـــــهم
الـبـائـســة. واألمـر يـشـمل حـتى
بعض مسلمي أوروبا فإضافة
إلى عــدم قــدرة بــعــضــهم عــلى
االنـدمــاج فـإن الــظـروف حــيـاة
أوساط غـير قليلـة منهم مزرية
السـيّـمـا بــعـد مـوجـة الالجـئـ
الــتي ارتــفـــعت وتــيـــرتــهــا في
الـسنوات األخـيرة عـلى نحو ال
مـثيل له تـأريخـياً حـيث فشلت
سـيـاسـات الـعـديـد من الـبـلـدان
في دمـجهم مثـلما هي إسـبانيا
وبـلــجـيـكــا وفـرنـســا وغـيـرهـا
وهــو مــا يـــســاهم في تـــغــذيــة
عـوامـل الـتـوتـر لـدى اجلـالـيات
سـلـمة. وقـد تـمكن داعش من ا
الــــتـــغــــلــــغل فـي صـــفــــوفــــهـــا
ـــــئـــــات من واســـــتـــــقـــــطــــاب ا
ـتـحوّلـ دينـياً ـسلـح أو ا ا
إلى صــــــفــــــوفـه وذلك عــــــبــــــر
الـتـشـكـيك بـجـدوى الـعـيش في
تـلك اجملـتمـعـات "غـير الـعـادلة"
ـــنــقـــوصــة أو "الـــكــافـــرة" أو ا
ـشـوّهـة والسـيّـما ـان أو ا اإل
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ايــران وال بـــتـــركـــيـــا النه ومن
ضـمن اسباب عـدة فأن االنـظمة
كـــانت مـــهـــمـــومـــة بـــنـــفـــســـهــا
ومـتهـا وفهـمهـا للـمواطـنة ود
في كـــثــــيـــر من قــــصـــور حـــيث
اخــــضـــعـت مـــفــــهـــوم االخالص
ــعـــايـــيـــر وضــوابـط مــاكـــانت
ـواطـنـة النـها لـتـخـدم مـفـهـوم ا
اعـــــتــــمـــــدت الــــعـــــرق والــــدين
والـــطــــائــــفـــة وحــــتى الــــلـــون
مــــقــــايــــيس لــــبـث الـــثــــقــــة في
الـــرعـــايـــا.كــــانت ابـــرز جتـــارب
الــبــارزاني االولى هي تــشــكـيل
جمـهـوريـة داخل كيـان سـياسي
امـــبــراطــوري هـي جــمـــهــوريــة
مـهابـاد التـي كان اقـليـمـها هي
ـنطـقـة الكـرديـة الداخـلـة ضمن ا
الـنــفـوذ الـشــاهـنــشـاهي والـتي
ســرعــان مــا اخــتــفت لــتــكــشف
ــــصـــالح الــــدولـــيـــة وقـــاحـــة ا
واكذوبة لوائح حقوق االنسان
بعدها عاش البارزاني الجئا في
احتاد اجلمهوريـات السوڤياتية
الـسـابق حـتى عـاد بـعـد انقالب

عبد الكر قاسم سنة 1958.
ســبـــقـت ذلك الـــتــاريـخ مــدة 12

الــزعـــامــة الـــعــشـــائــريـــة هــمــا
جــنــاحـــاه في الــثـــورة فــكم من
زعـيم ديني ركن محـتارا بـنفسه
وكم زعيم قبيلة لم يكن له تأثير
يـذكر لـكن مـصـطـفى الـبارزاني
كـان من تـلك العـيـنـة الـتي تؤمن
ـــفـــروضــات وان ـــواجـــهـــة ا
تــكــون مـن عــيــنــتـه فــتــوقع من
ـــواجــهـــتك مــا يـــثــقل الــظـــلم 

الظهر.
 UO u  Włu

ـــكـــان لـم تـــكن احلـــزبـــيـــة هي ا
الـتنظـيري الذي حترك مـصطفى
الـبـارزاني مـنـهـا ضـد مـجـمـوعة
االنظـمـة التي تـشكـلت سـيادتـها
االقلـيـمـيـة لـيـلـحق بـهـا جزء من
كـردسـتان فـمـا ان زالت اخلالفة
الــــعـــثـــمــــانـــيـــة حــــتى اصـــبح
الــعــثـمــاني عـراقــيـا وســوريـا
ـت مـــوجــة وتـــركـــيـــا فـــيـــمــا 
الـــقـــومــــيـــات لـــتـــكـــون دوال ثم
مــواطـنـة وفق اجلـنـسـيـة ولـيت
تلك االنظمة تعاملت مع اجلميع
ـسـاواة حــيث ان الـكـردي في
واطـنة العـراق مـاكان لـيشـعـر 
حـــقــيــقـــيــة وال فـي ســوريــا وال

" امـكـانيـة الـتـأثـيـر في اجملـتـمع
للـدخـول في الـثـورة اصعب من
امكانية اقناعه بالتعامل معها".
وسط مجتمع وجد نفسه مخيرا
بـــ الــــواقع واجملــــهـــول واقع
الـقـبول بـسـلطـة لـيـست منه وال
تــعـرف الــكـثــيـر عـن مـتــطـلــبـاته
القومـية الستثمارهـا وطنيا بعد

ذلك.
وفي وقت كانت الدولة العراقية
المح العثمانية والوجود ذات ا
الـبريـطاني تـدخل عصـر البروز
اجلديـد بسيادة جديـدة بتتويج
فــــــيـــــــصـل االول بـن حـــــــســــــ
الـــهــــاشــــمي كـــان مــــصــــطـــفى
البارزاني قد بـلغ الثامنة عشرة
 فـــقـــد ولــــد عـــلى ايـــام الـــدولـــة
العـثـمـانـية في 1902 في نفس
ســنـة مــيالد شـخــصـيــات بـارزة
مـــثل مـــحـــمـــد اجلـــمـــالـي احــد
الـعــراقـيــ الـذين ســاهـمـوا في
ـتـحدة ومـحـمد تأسـيس اال ا
حس طباطبائي صاحب كتاب
ــيــزان واحلــبــيب بــورقــيــبــة ا

رئيس تونس االول.
لم تـكن الـتـربــيـة الـصـوفـيـة وال
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بيروت

الــــشـــــعـــــور بـــــفـــــقـــــدان األمن
االجتماعي واإلنساني.في ح
يــــــــذهـب الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيـــــــر
اجلـيـوبـوليـتـيـكي إلى الـصراع
ـــصــــالح الــــتـــاريــــخـي عـــلـى ا
والـنـفـوذ والسـيّمـا الـسـيـاسي
والـــــــديــــــنـي ومـــــــا تــــــركـه من
ـة حــســاســيـات ومــرارات قــد
وراهنة وإذا كان هذا التفسير
غــــــــربـــــــيـــــــاً يــــــــقـــــــوم عــــــــلى
"اإلسالمفوبيا" فإنه في البلدان
الــعـربــيــة واإلسالمــيــة يــحـمل
الفتـة "الويستفـوبيا" تلك التي
تـــعــتـــبــر الـــغــرب كـــلّه شــروراً
واستـعالء وعنصريـة استناداً
إلـى تـرسّـبـات الــتـاريخ وقـراءة
آحـــاديــة قـــائــمـــة في الـــذاكــرة
اجلـمــعــيــة لــلــنـاس تــلك الــتي
تـتغـذى على صدمـة االستـعمار
ومــــا تـــــركــــتـه عــــلـى الــــعــــرب
ــــســــلــــمـــــ إضــــافــــة إلى وا
استـمرار احلروب والـصراعات
والــــنـــزاعـــات بــــشـــأن الــــنـــفط
ـوارد الطـبيـعيـة األخرى في وا
ـنـطـقـة مع وجـود " إسـرائيل" ا
ودورهـا الـعــدواني الـتــوسـعي

اإلحاللي. 
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وإذا مـا أخـذنـا بـنـظـر االعـتـبار
الــعـــوامل اخملــتـــلــفـــة في فــهم
الظـاهرة اإلرهابـية وتـفسـيرها

فـــإن مـــواجــهـــتـــهـــا عـــنــد ذاك
سـتكون مسـتندة إلى مـعطيات
عــلــمــيــة وخـــبــرات مــيــدانــيــة
وجتـارب حــيــاتــيــة مــتــراكــمـة
وأدوات جتريـبيـة ضرورية إذْ
لــيس هــنـــاك نــظــريــة جــاهــزة
ومـــتــكــامـــلــة تــصــلـح جلــمــيع
اجملــتــمـعــات ويــتــطــلّب األمـر
مـعـرفة مـا لـدى اإلرهـابـي من
أفـــكـــار وخــطـط وبــرامج. وإذا
ــــقـــــاربــــة األمــــنــــيــــة كــــانت ا
والـعسـكريـة ضروريـة وال غنى
عــــنــــهــــا فــــهي آخــــر الــــعالج
ويــنــبــغي أن تــكــون مــقــتــرنــة
بــاحــتـرام كــرامــة اإلنــسـان في
إطـار مــنـظـومـة قــوانـ تـكـون
درعـاً واقـيـاً من جـهـة ومـقـدمـة
خلـــطــــاب إقـــنــــاعي وعــــقالني
مـدعــوم من الــنــاس فــلم يــعـد
نافـعاً  اخلطـاب العاطفي وردّة
الــفـــعل الــعــشـــوائــيــة وهــكــذا
نحـتاج إلى عمل تـربوي طويل
ــكن األمـد لــبــنــاء اإلنــسـان و
لإلعالم أن يـلـعب دوراً مـؤثـراً
خــصــوصـــاً إذا احــتــوى عــلى
احلــقـائق واســتــنـد إلى الــعـلم
ـــكن ـــعـــرفــــة  مـــثـــلــــمـــا  وا
ــدني أن يــكــون لــلــمــجــتـــمع ا
رديـفاً للدولـة وفاعالً مجتـمعياً

في اجملابهة.
{ باحث ومفكر عربي
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راجعة مبنـية على حقيقة ان جناح هناك صيغـة من صيغ ا
ئة  ال يعني الـنجاح ئة او 90 با اي مؤسسـة بدرجة 80 با
ــئـة ومن ثـم فـأن حــتى الــتـام فــالــنــجـاح الــتــام هـو 100 بــا
ئة ان يـسأل نفـسه سؤاال مـهمـا وهو ( ما صاحب الـ99 با
الذي كـان ينـبـغي ان افعـله للـوصـول الى النـجاح الـتام ولم
ــكن ان افـعل ذلـك الـفـعل اآلن ام افــعـله في حــيـنه ? وهل 
مـتى ? هـذا هو الـسـؤال الـذي يـنبـغي عـلى كل مـؤسـسة ان
تـسـأل نـفـسهـا وبـشـكل يـومي لـلـوصول الى االفـضل  ولم
ـثال اقل االمـثل كمـا يقـول بـعض البـاحثـ والـكتـاب كون ا

لله واألفضل هو للعمل االنساني.
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ـــهــمــة في مــقــالي هـــو ان هــنــاك مــحــاكم بــداءة الــفــقــرة ا
وجب القـانون  وكـلها واستئـناف وتـميـيز  وكلـها حتـكم 
تمتلك نفس صالحيات اللجنة 129س  ومن ثم فأن اللجنة
هي مـحكمـة بحد ذاتـها  وكلـما حكـمت احملكمـة بنقض اي
قـرار تـصـدره الـلـجــنـة فـهـذا يـعـني بــالـضـرورة ان الـلـجـنـة
اخـفــقت في حـكـمـهـا  وهـذا مـا يــنـبـغي ان تـأخـذه الـلـجـنـة
بـاحلـسـبـان عنـد اصـدارهـا لـقـراراتـهـا ..أي ان تـفـكـر انـها
مـــحــكـــمـــة مــســـتـــوفــيـــة لـــكل الـــصالحـــيــات حـــيث ان من
صـالحـيــاتــهــا ((الـبـت في االعــتـراضــات)) و ((الــنــظـر في
طلبات رفع احلجز )) كما يـنبغي ان ال تعطي اهتماما اكثر
ـالـيــة في الـلـجــنـة كـونه ـثـل ا من الالزم لـتــحـفظ الـســيـد 
ـشمول مـأمورا بأن يـتحفظ  عـلى اي قرار يصـدر لصالح ا
 خصوصا وأن االعتراض بدون تسبيب قانوني ال يهتم به
القضـاء كثيـرا  اما احلاالت الـتي يوجـد فيهـا تسبـيب فقد
الحـظــنــا ان االســبــاب مــفـتــعــلــة فــمـثـال  (( احتـفـظ لـكــونه
مشـمـوال)) ومن قـال انه غيـر مـشـمول? او الـقـول (( احتفظ
كـونه شقـيق مسـؤول )) وعرفت انه يـقصـد انه شقـيق حتى
الذوات من الـ (52) وعند تدقيـقي للموضوع تب ان االسم
مــتــشــابه ولــكـن األول عــاني والــثــاني راوي  والــعــانــيــون
والراويـون لم يكـونوا اشـقاء مـنذ االحـتالل البـريطـاني حلد
اآلن  ويـذكـرني ذلك بالـفريق اول الـركن ايـاد فتـيح الراوي
عـنـدمـا كـنـا نـدرس عـلى الـدكـتـوراه في الـتـأريـخ عام 1992
وكـان رئـيسـا ألركان اجلـيش وكـنت ضابط ركن في رئـاسة
االركـان   فوزع عـليـنا االسـتـاذ خريـطة تـأريـخيه تـب خط
تقدم خـالد بن الوليـد الى الشام مرورا بالـعراق وكانت عنة
مـؤشـرة عـلى اخلـريـطـة وراوة غـيـر مـؤشـرة  فـقلـت له انـظر
سيدي عـنة لها عـمق تأريخي اما راوة فال فـأجابني هازئا.
ال اخي هـذه خـريطـة مـزورة وضـعهـا احـد الـعانـيـ ... اما
الـية فقـد ارسلت صـورا لها الدعاوى الـتي تقـيمهـا وزارة ا
الى الـلـجـنة وهي ال تـسـتـنـد سوى الـى ان اللـجـنـة جتاوزت
ـطلق ... صالحـياتـها وخـالفـت القـانون وهـذا غيـر دقـيق با
الية الى الكـثيرون يسـألون عن هذا االربـاك الذي تضيـفه ا
ـشـمـولـ الـقـائم مـنـذ  15 عـامـا وال اجـابـة عـنـدي اربـاك ا
سـوى انه يحـتمل ان يكـون هناك تـفسـير خاطئ لـلمادة (3)
مـن تــعــلــيــمــات رئــاســة الــوزراء الــتي تــنص عــلى (( بــعــد
اكتسـاب قرار رد رفع احلجز الـدرجة القطـعية فعلى وزارة
ـصادرة االمـوال ... امـام احملـكـمة ـالـيـة اقامـة الـدعـوى  ا
اخملـتــصـة)) ونـحن نــعـلم ان قـرار الــلـجـنــة هـو لـيس قـرارا
ورد رفع احلــجـز هـو لــيس رفع احلـجــز كي تـقـيم قـطــعـيـا 
وضـوع بكل االحـوال هو خـطأ الـية الـدعوى عـلـيه  وأن ا ا
الـية ـشمـول ويـرهق ا شكـلي  ارهق وسيـرهق احملاكم وا
نفسها حيث جتد انه في اية محكمة تدخل تسمع صيحات
ـاليـة) وغالـبـا ما يـكون غـير مـوجود ـثل وزير ا نـادي (  ا
ألن لديهم دعاوى كثيرة اعانهم الله  وأعان احملام الذين
الـية فتؤجل ثلي ا هم مضـطرون للحـضور كي ال يجـدوا 
اجلــلـسـة  وبـالـتـالـي فـأن ايـة مـرافـعـة يــحـضـرهـا احملـامي
ــالـيــة طــرف فـيــهــا فـالــســيـاق مــعــروف ..البـد ان ووزارة ا
الـيـة الذي قـد تـكون ـثل ا حتـضـر قبـل التـاسـعة وتـنـتظـر 
لـديه خـمـسـة مـرافـعـات في الـكـرخ وخـمـسة فـي الـرصـافة
وسـتـكـون مـجـبـرا عــلى االنـتـظـار حـتى الـسـاعـة  12 ظـهرا
بعدها يقول لك القاضي كش ملك ويعطيك موعدا جديدا .
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الية مرة واحـدة واحملامي ال يحضر ـثل ا اما اذا حضر 
نـاسبة الـويل هو وادي في جـهنم ) لو فـالويل كل الـويل (با
كــنت انـا مــرتـبـطــا بـاألمـانــة الـعـامــة ولـدي مـهــمـة الـلــجـنـة
وجودة الستفسرت منـهم بشكل يومي عن كل االشكاالت ا
في الـقـانـون فـضال عن اسـتـيـضـاحـاتي من مـجـلس الـدولة
التي تسهم في ربط الـنهايات السائـبة   وهذا االمر يشمل
الية ويشمل اللجنة/ 60اعفاء دار السكن التي تعاني من ا
ــثـال ال احلــصــر ان احـد مـعــاضل ايــضــا وعـلى ســبــيل ا
شروط االعـفاء (( ان يثـبت وبقرار قـضائي بات تـملكه لدار
واحدة !! كيف اثبت ذلك ? البد من الـذهاب للقضاء! ألكون
ـدعى عــلـيه? !! ومــا هـو مــوضـوع مــدعـيــا ..من ســيـكــون ا
الـدعـوى ?  وكـيف ســيـتـمـكن الـقــاضي من اثـبـات ذلك? ...
هـذا ما جـناه عـلي ابي ومـا جنـيت عـلى احد ...هـذه نـتيـجة
ان نـقـرأ الـفـقـرة مـسـرع ويـصـرخ رئـيـس مجـلـس الـنواب
(تـصويت) فتـرتفع األيدي بـسرعة خـصوصا ايـام اخلميس
و في مـواسم احلج واالصـطيـاف  وعـنـدمـا يلـتـهب الـشوق

الى عمان ودبي وطهران.
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ــكن اخـــتــزال اإلرهــاب في ال 
مقاربة واحدة مهما كان دورها
كـــبـــيـــراً ألن هـــنـــاك عـــدداً من
العوامل تتـفاعل معها وتتدافع
فيـها لتـنتج بـالنهـاية مـا نطلق
عــلــيـه "الــظــاهــرة اإلرهــابــيـة".
وبـــالــطــبـع يــخــتــلـف مــنــظــور
الـباحـث بـاختـالف خلـفيـاتهم
الـفـكـريـة والـسـيـاسـيـة وتـبـاين
ظروف حـياتـهم ومجـتمـعاتهم
فضالً عن اختالف مناهجهم. 

ويسـتـند الـتـفسـيـر الثـقـافوي-
الــــديــــني بــــشــــقــــيّه الــــغــــربي
واإلسالمـــوي إلى ربط الــعــنف
واإلرهـاب بالنـصوص الديـنية
فــاجملـامــيع اإلرهــابـيــة حتـاول
ا يخدم تفسيرهـا أو تأويلها 
مشروعها اإلرهابي دون األخذ
بــنــظــر االعــتــبــار ســيــاقــاتــهـا
الــتــاريــخــيــة والــظــروف الــتي
قـــيـــلـت فـــيـــهــــا ومـــدى تـــوفّـــر

شروطها. 
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وإذا كـــنــا نـــعــتـــرف بــأن ثـــمــة
حـمولة أيـديولوجيـة تتضـمّنها
بـعض النـصوص الـدينـية لكن
الـتــركــيـز عــلى ذلك واعــتــبـاره
الـقـاعـدة وليس االسـتـثـنـاء هو
الـــــذي دفـع صـــــنّـــــاع الـــــقــــرار
ــؤثـــرة في الـــغــرب والـــقـــوى ا
بـــــشـــــكـل عـــــام لـــــدمـغ اإلسالم

اربيل
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الــبـارزاني ان الـعــسـكـري الـذي
امـــامه حــــائـــر بــــ عـــقــــيـــدته
اخلـاكـية والـقـلق بـ القـطـب
ـاشــاة الــيــســار مــا يـعــني و
االكـتـفــاء بـسـطــر في الـدسـتـور
وتـرك الـتـفـاصــيل لاليـام فـمـاذا
يـريــد الـبـارزاني وفق تـصـرفـات
قاسم اكثر من االعـتراف بقومية

شعبه?
بــقــدرته عــلى حتــريك قــطــاعـات
ـــجــــتـــمــــعه الــــكـــردي اوصل
الـبارزاني لـقاسم رسـالة قـاسية
فـحـواهـا ان الـثـورة احلـقـيـقـيـة
لـيـست حركـة لـواءين في جيش
اذا مـا قــيــست بــحــركــة جــمـوع
يشـكـلـون تنـويـعـات اجتـمـاعـية
ضـمن شـعب ال يـخـتـصـره سـطر
في الــقــانــون الــدســتــوري.بــعـد
سـنـت قـتل الـبعـثـيون قـاسـما
ثم مــــات عـــبـــد الــــسالم عـــارف
صــديق قــاسـم وقــاتــله ثم طــرد
الـبـعـثـيـون عـبـدالـرحـمن عـارف
واضــطــر الــبــعـثــيــون لــتــوقــيع
اتـــفـــاقـــيــــة اذار مع مـــصـــطـــفى

البارزاني وحزبه.
وخالل ســنــوات قــلــيــلــة كــانت
ثــورة ايــلــول تـــشــاهــد انــقالب
قاسم الذي سمي ثورة وانقالب
البـعثـيـ االول وقد سـمي ثورة
ســــــنــــــة 1963 وانــــــقالب

الــــبــــعـــثــــيـــ
الـــــثــــاني

ــــــرحــــــلــــــتــــــ 17 و30  ذي ا
تموز 1968 وكلها كانت تخضع
ــنـشـأ لـذلك الـرجـل الـصـوفي ا
ـواجه الـذي يـفـهم ان الـصـلب ا
احــد وجــوه الــثــورة هــوالــعــمل
العـسكـري اما قـلبـها احلقـيقي
فـهـوخـلق مـســاواة لم تـسع لـهـا
انقالبـات عـدة ومـنهـا انـقالبات

العراق.
لكن مصطـفى البارزاني تعرض
ـة طـالـته بـكـثـير من حلمـلـة ظـا
الـتـشـويه حــيث عـمـدت اجـهـزة
االعالم لــتـنـفــيـذ خـطط اغــتـيـاله
ـسـانـدة ضد نـوعي مـعـنـويـا 
قـــادم من داخل مـــجـــتـــمـــعه بل
وشـــاغال لـــعـــدد مــنـــاصب حتت
ادارته وقد ظلت حمـلة التشويه
ضـده مــســتــمــرة حــتى بــعـد ان
ــرض الـعــضــال عـلى انــتــصـر ا
جسـمه فـبل بـضع وثالثـ سـنة
مـن االن لــــــــــــــيـس فـــــــــــــقـط الن
الـبارزانـي محط حـسد سـياسي
بل النه ومـن خالل نـــفــــر قـــلـــيل
مـعـه تـمــكن من خــلق حــالـة من
سـاواة االجتماعـية والقوة في ا
الــــطـــرح والــــعــــمل ال يــــحــــبـــذ
وجـودها كـثـير من الـسـياسـي

النـها ال تـكـرس الطـاعـة العـمـياء
وال الــطــواف حـــول شــخــصــيــة
فـرديــة. شـكل الـبـارزاني ظـاهـرة
فريدة صعـبة التكرار
فـــــهــــوالـــــزعــــيم
الـوحـيـد الذي
اخـــــــــــــــــضـع
انـــــظـــــمــــة
ـته ـسـا
بــــعـــد ان
يــــئــــست
مـــــــــــــــــــن
جـــــــــدوى
مـقـاتـلته
انــــــــــــــــه
ببساطة
يـــعــرف
مــــــــــاذا
يـــــريـــــد
شــــــــعــــــــبه
وغـــيــره يــعــرف
مـــا يــــريـــد
لنفسه.

سـنـة فـيــهـا الـبـارزاني رئـيـسـا
ـــــــقــــــراطي لـــــــلــــــحــــــزب الــــــد
الــكــردســتـــاني الــذي اخــتــاره
حــتى وهـوفي مـنــفـاه ويـبـدوان
قـاسمـا لم يستـطع اخفـاء تأثره
هادنة بجمال عبدالناصر في ا
واالنـــقـالب فـــقـــد هــــادن قـــاسم
الــبـــارزاني واحلــزب وانـــقــلب
مــثـــلــمـــا انـــقــلب نـــاصـــر عــلى
احلـركات الـسـيـاسيـة في مـصر
قــبل انــقالب 1952 الــذي ازاح
حكم اسـرة مـحـمـد علي ومع ان
مـصر ال حتـمل مكـونات قـومية
اال ان نــاصــرا مـاكــان لـيــحــتـمل
حـديـثـا عن خـصـوصـيـة قـبـطـيـة
تـؤثر في معـنى االلتـزام الوطني
وفق مــــفــــهــــومـه الــــشــــخــــصي

للمصرية اجلديدة.
قـاسم العسـكري ايضـا سرعان
مــا اراد فــرض تــصــوره لــعـراق
قـاسـمي بـالـضغـط علـى الواقع

ا يرضيه. واختصاره 
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كــانت امـكــانــيـة الــقــيـام بــثـورة
كـــرديــة في الـــعــراق امــر اقــرب
لـلخـيـال فالـثورة لـيـست قرارا
ـليه رد الـفعل  وهـنا ال بد من
مالحـظـة ان كثـيرا من االدبـيات
الـــنـــضــــالـــيـــة اجنــــرت لالخـــذ
بـتـوصـيـفات ووعـنـاوين الـنـظام
الـذي يجري اخلـروج عليه فـلقد
اصـــبــحت كـــلــمــة تـــمــرد مــحط
اســـتــــيـــاء عــــدد من الــــعـــقـــول
واخلـــــروج عـــــلـى الـــــقـــــانـــــون
اصــبـحت تـوصــيـفـا يـنــظـر الـيه

بعض الثوار على انه اهانة.
لم يـكن اجملـتـمـع الـكـردي خـالـيا
من اقـــطــاعـــيــ تـــنــاغـــمــوا مع
ـلـكي مـثـلـمـا لم يـخل الـعـصـر ا
مـجيء قــاسم من وجـود جـهـود
دعمتـها حركـات اليـسار لتـظهر
ان اي مـحـاولــة لـوضع مـسـاواة
واقـعـيـة بـ العـراقـيـ لـيـست

اكثر من جهود رجعية.
في ايـلول1961 وقف مـصـطفى
الـــــــبـــــــارزانـي بـــــــوجـه قـــــــاسم
وجمـهوريـته العـسكـرية وقد
كـــان الـــبـــارزاني داعـــيـــا
لـلـنـظـام اجلـمـهـوري
ايــــام كـــــان قـــــاسم
عــســـكـــريــا يـــخــدم
ــــلـــكي الــــنـــظـــام ا
لـــيــرتـــقي مـــرافـــقــا
لــــــنــــــوري پــــــاشـــــا
الـســعـيـد ومن اول
لـــــقــــاء جـــــمع بــــ
االثن عـقب حركة
قـاسم انـطـبع عـنـد

مصطفى البارزاني


