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األمـريـكـيـة في بـيـروت والـقـاهرة
وجـامــعـة بــغـداد كــأسـتــاذ زائـر.
ووفــاء مـنه لـذكــرى عـلي الـوردي
فـــقــد بــادر فـي إطــار اجلــمـــعــيــة
الــــدولــــيـــة لــــدراســــات الــــشـــرق
األوسط والــــرابــــطـــة الــــدولــــيـــة
ـعـاصـرة لـلـدراسـات الـعــراقـيـة ا
وبـــــالــــتــــعــــاون مـع اجلــــامــــعــــة
األمريـكيـة في بيروت AUB إلى
نـجز تـنظـيم مـؤتمـر لالحـتفـال 
ناسبة مرور 100 عام الوردي 
عـلى مـيالده حـضـره عـشرات من
ـي (25-26 الـباحـثـ واألكاد

فبراير/شباط 2014). 
ولــــعلّ مـــذكّــــراته الـــتـي حـــاولتُ
تـــــأطــــيـــــر احلــــديـث عن بـــــعض
زوايـاهـا فـكريـاً واالنـطالق مـنـها
ـنـاقـشـة بـعض أوضـاع الـعراق
حتــمـل الـــكــثـــيـــر من الـــقـــصص
واحلــكـــايــات واألحـــداث ولــذلك
ســأكـــتــفـي بــهـــذا الــقـــدر وأتــرك
للقار فرصة االستمتاع بها بل
واالنــدهـاش بـكل مـا تـعـنـيه هـذه
الـكـلـمـة من مـعـاني وسـيـكـتشف
ـــاً غـــنـــيـــاً ومـــثـــيـــراً في آن عـــا
وســيـــكــون األمـــر أكـــثــر دهـــشــة
وانبـهاراً للـجيل اجلـديد الذي لم
يــعش تـلك الـفــتـرة اخلـصـبـة من
ــــا فـــــيــــهــــا تــــاريخ الـــــعــــراق 
صــراعــاتــهــا بــكل مــا لــــهــا ومـا

عليها . 
ولــعــلّه حــتى أخــطــاء ونــواقص
تــــلك األيـــــام عــــلى حـــــجــــمــــهــــا
وضـــخــامـــتــهـــا اال أنــهـــا كــانت
صـمـيـمـيـة تـعـبّـر عن اجـتـهـادات
ومواقف لـقوى وتيـارات أخطأت

في اختيار الطريق الصحيحة.
"فــعــراق الــيــوم لـيـس هــو عـراق
األمس الـذي عــشــته" كــمـا يــقـول
طـــارق وهـــو عـــلـى حق وأهـــله
الـــيـــوم لــــيـــســـوا أولــــئك الـــذين
عرفتهـم وعشت بينـهم كما يذكر
فـي خــاتـــمـــة مــذكـــراته ويـــقــول
"أجـزم بأن مـا كـان يُدعى "عـراقاً"
لـم يــعـــد مـــوجــوداً فـــقـــد حــاول
الـغزو األمـريـكي ومن جـاء معه "
اخـــتــطــاف الـــوطن" وتــعـــريــضه
لــلــقــضـم والـتــفــتــيت واغــتــيــلت
صـورة الــعـراق مــوطن الــثـقــافـة
وأســــــــــــــاس اجلــــــــــــــذور األولـى
لــلـبــشــريــة خـصــوصــاً حـ عمّ
احلقد وتفشت الـكراهية وسادت
الـطــائـفـيـة وانــتـشـر الــكـثـيـر من
مــظـــاهــر الــتــعــصّب والــتــطــرّف
والــعــنف مـــصــحــوبـــة بــالــكــذب
والـدجل ..."  بـذلك يـخـتـتم طارق
مــذكــراته  الـتـي أرادهـا ألحــفـاده
ــة حـيث يـرى ـؤ بـهــذه الـلـغــة ا
"جتــــــار الـــــــســـــــيــــــاســـــــة " وهم
ـشـهـد الـعـام عـلـماً يـتـصـدّرون ا
بـــــأن  لـــــلـــــتــــجـــــارة أخـالقـــــهــــا
ومقاييسها وقوانينها وأصولها
عـروفة  لكن ذلك لم ووسائلـها ا
يـكن يــأسـاً مـنـه بل تـعــبـيـراً عن
واقع مأسـاوي " ألن من أفجع ما
تبـصره الـعيـون / وجوه أوالدي
ح يـعلمـون" كما  ورد من نـفثة
حزن من الشاعر عبد الرزاق عبد
الــواحــد فـي قــصــيــدته  "الــزائــر
األخــيـر". كـتب طــارق بـقـلب حـار
فـاسـتـحـضـر الــتـاريخ لـيـعـطـيـنـا
الــعــبــرة والــداللــة فــفــاض فــيه
وألن الـتـحـقّق واالمـتالء مـصدره
ذاتـي وعــــــفــــــوي فـــــقــــــد طــــــفح
بالوطنـية  وتلك في كل األحوال
ي "إرهـاصـات" و"خـواطـر" أكـاد
وعالم اجتـماع وتاريـخ وسياسة
وأخالق هـي كـل رأســـــــــمـــــــــاله
إضـافـة إلى صـداقـاته في رحـلته
الشـائكـة فـ" ليس من رحـلة أشقّ
من الــعـــودة إلى الــعـــقل" حــسب
ـــســـرحي الــشـــاعـــر والـــكـــاتب ا

اني برتولت بريخت . األ
{مـفكـر وباحث عربـي من العراق له
عــدد من الــكــتب في قــضــايــا الــفــكـر
والـقانـون والسـياسـة واألديان واألدب

والثقافة والنقد. 
أسـتاذ الـقـانـون الـدولي وحـالـيـاً نائب
رئـــيس جـــامـــعـــة الــلّـــاعـــنف وحـــقــوق
اإلنــســان في جـامــعــة أونـور(بــيـروت)
.حـــائـــز عـــلى وســـام أبـــرز مـــنـــاضل
حلـقـوق اإلنـسـان فـي الـعـالم الـعـربي

القاهرة 2003.

تـــاريخ احلــــركـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة
ـدوّن ـدوّن وغــيــر ا الــعـراقــيــة ا
وحلقبة مهمة من تاريخ العراق
وتـأتي هـذه الـدراسـة بـعـد نـحو
ثالثـــة عـــقـــود من الـــزمــان عـــلى
ـنبـر وبـعـد نـحو ربع انـطالقـة ا
قرن عـلى توقف عـملـها لـتكشف
نـبر بـالـوثائق تـفـاصيل حـركـة ا
وتسـلّط الضوء عـلى منـطلقـاتها
ومـطـبـوعاتـهـا كـجـزء من تاريخ
احلــزب الـشـيــوعي وذلك خـدمـة

للحقيقة والتاريخ."  
وقـبل أن أنـهي هذه الـفـقـرة وأنا
ـــذكـــرات أعـــرّف بــــالـــكـــتــــاب وا
ؤلف أنقل ما ذكره ثالثة من وبا
اخلـــبـــراء بـــشــأن كـــتـــاب طــارق
اسماعيل عن احلزب الشيوعي :
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دوّن طـارق اسمـاعـيل تـأريخ قيّم
لــلـــفــكـــر الــســيـــاسي الــتـــقــدمي
ـــئــة الـــعــلـــمـــاني لــلـــســـنــوات ا
ـــاضــيــة مـن خالل الــتـــحــلــيل ا
ــنــســجـم والــدقــيق واحملــايــد ا
ـثله كـيف أن حزبـاً جـماهـيـرياً 
الـــعــلـــيـــا وبــالـــتــصـــاقه بـــآمــال
وتطـلعات اجلمـاهير  قـد تفسّخ
حتت ثــقل االضـــطــهــاد والــظــلم
والـسـيـاسـة الــدولـيـة وحـمـاقـات
قـادته. واطـلـعـنـا اسـمـاعيـل على
الـتـركـة الفـكـريـة الهـامـة واحلـيّة
في ضــمــيــر الــشـعـب الـعــراقي 
تـعي جــيــداً بـأن الــسـيــاسـة هي
لــيــست بــبــســاطــة اخلــيــار بــ
طـغـيـان صـدام حـسن واالحـتالل

األمريكي.
تـقريض جـارلس تـريب- جامـعة

لندن
إنه عــــــــمـل يـــــــعـج بـــــــاحلـــــــراك
والتـفاصـيل عن صعـود وسقوط
احلـزب الـشيـوعي الـعـراقي. لـقد
المس الــبـــروفــســور اســمــاعــيل
النـضاالت  والصـراعات الفـكرية
الــتي واجـهت الـعــراقـيـ الـذين
أصــرّوا عــلى تــغــيــيــر الــظـروف
ـواطنـيهم تـردية  االجـتمـاعيـة ا
وعــــلى تــــخـــلــــيص بــــلــــدهم من
الـسيـطرة اخلـارجيـة  لتـأسيس
قراطي اشـتراكي. أظهر حكم د
ــعـارك هــذا الـعــمل إلى الــعــلن ا
األيـديولـوجيـة والفـكريـة للـحزب
الــشــيــوعي الـــعــراقي من خالل
قابالت مع عدد من سلسلة من ا
الــذين عـــايــشــوا الــنــضــال ومن
مـــــذكـــــرات آخــــــرين فـــــضـالً عن
أدبيات ووثائق احلزب ومصادر

صحفية .
ـأزق الذي أظـهر هـذا الـبحث  ا
وصل إلــيه احلـــزب الــشــيــوعي
العراقي بحيث لم يكن بإمكانه
أن يــتـــســاوق ال مـع قــوة دولــة
عــــدوانــــيـــة وال مـع الــــكــــفـــاءة
ا أجبره ـناصريه  التعبوية 
ــســـاومــة الـــتي هــدّدت عـــلى ا

كيانه ووجوده.
تــقـريض أريك ديـفــز- جـامـعـة

روجترس
إنه أول دراســـــة بـــــالـــــلـــــغــــة
اإلنــــكــــلـــــيــــزيــــة عن احلــــزب
الشيوعي الـعراقي الذي هو
واحــــد مـن أكــــثــــر األحــــزاب
الـسـياسـيـة قـوة وشـهرة في

العالم العربي . 
بــاعــتــمــاد مــصــادر عــديــدة
ومـقابالت مـكثـفة لـعراقـي
ذوو خـــبـــرة عــــمـــيــــقـــة في
مــــــعـــــرفــــــة احلـــــزب فـــــإن
الـبروفـسور اسـمـاعيل أظـهر لـنا
كيف أن احلزب قـد جذب أعضاء
ـاركـسـية أقلّ كـان اهـتـمـامـهم بـا
من تــــأكـــيـــدهـم عـــلى الــــعـــدالـــة
االجـــتــمـــاعـــيـــة وعـــلى مـــعــاداة
الــطــائــفــيــة. لــقــد أظــهــرت هــذه
الـــــدراســـــة أن مـــــوقف احلـــــزب
نـاطقية الشيـوعي العراقي من ا
والـطـائـفـيـة جـعـلت مـنـه احلزب
اجلـمـاهـيـري الـوطـني احلـقـيـقي
الــــــــوحـــــــيــــــــد بـــــــ األحـــــــزاب

اجلماهيرية األخرى. 
كـــــمـــــا أنـه بـــــيّـــــنت أن احلـــــزب
الشيوعي العراقي قد استمر في
نـهــجه بـالـتــعـاون فـيــمـا بـ كل
الـــعـــراقـــيـــ مـن مـــخــــــــــتـــلف
االنـتـمـاءات اإلثنـيـة في نـظـام ما

بعد البعث. 
وأود هنـا أن أعرّج عـلى ما دوّنه
الـــقــيــادي الــشــيـــوعي الــعــراقي
السـابق حسقـيل قوجمـان بشأن
انـــطـــبـــاعـــاته عن كـــتـــاب طــارق
اسـمـاعـيل الذي يـعـتـبـره أفضل
كـتــاب يــعـبّــر عن تــاريخ احلـزب
الــشـــيــوعي تـــعــبـــيــراً صـــادقــاً
ويـشدّد عـلى كـونه أروع مـا كُتب
ويـدعـو لـتـرجمـته لـلـغة الـعـربـية
ـــتــــمـــدن 24 (مــــوقع احلــــوار ا
أيـلـول/سـبـتـمـبـر/2009) وكنت
قـــد ذهـــبت بـــذات االجتـــاه حــ
اعـتـبـرت كـتـاب طـارق اسـمـاعيل
من أهم الكتب عن تاريخ احلركة

الشيوعية .
وال بـــدّ هــنــا من اإلشــارة إلى أن
تاريخ احلزب ليس مـن السهولة
كـتــابـته أو اخــتـزاله أو حــصـره
ـرجـعـية واحـدة ووحـيـدة فـهو
مـتــنـوّع ومــتـشــــــعّب وعـويص
ؤتـمر الثـاني للحزب علمـاً بأن ا
(العام 1970) قرر تـكـليف جلـنة
همة لم لهذا الغرض لـكن هذه ا
يتم اجنازها وهـو ما يذهب إليه
عبد الرزاق الـصافي على الرغم
من تــــكـــلــــيف رســــمي لـ عــــزيـــز
الــــســـبــــاهي الحــــقـــاً وتــــوفـــيـــر

ويـــســمــيــهـــا "خــواطــر" بــعــد أن
أسماها "إرهـاصات" حيث يقول
وكــنت قـــد جتــنّــبـت الــولــوج في
عـــالم الـــســيـــاســة خـــوفــاً من أن
اخـتـصـاصي الـدقـيق سـيـدفـعـني
إلـى حتـــلــــيـل ســـلــــوك الــــبــــشـــر
ومحـاولة فهم مـكنونـات صانعي
الــقــرار فــضالً عن فــهم الــتــراث
والـثقـافة الـتي تتـحرك فـيهـا تلك
الــكــائــنـــات فــوجــدتـــني أشــعــر
بـاحلــيــرة وأنــا أحــاول أن أكـون
مــنــصـفــاً وعــلـمــيــاً" وهي حــيـرة
ـــوضــــوعي ولـــعـــلّه الــــبـــاحث ا
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لم تـوهن غـربة طـارق اسـمـاعيل
التي زادت عـلى نـصف قرن  من
روحه الـوطـنـيـة الوثّـابـة وتـعـلقه
بـكل مـا له صـلة بـالـعـراق  وكان
أحــيـانــاً وعــنـد مــنـتــصف الــلـيل
يـــتـــصل بي لـــيـــســـأل عـن خـــبــر
سـمعه أو لـيـتأكـد عن حـدث  ما
أو ليدقق مـعلومـة أو ليسأل عن

كتاب أو

بحث أو ليلفت نظري إلى قضية
ما أو مـسألـة مهـمة وسـرعان ما
يــــدرك "أنــــني كــــائـن صـــبــــاحي"
ولــيس "كـــائـــنــاً مـــســائـــيــاً" أو "
" فيستدرك ليغلق السماعة ليلياً
ســريـعــاً ولـيــكـتـب لي مـا يــريـد
فأجيبه قدر معرفتي ومستطاعي
فـي الـيـوم الـتــالي وهـكـذا كـانت
الصلة والـعالقة خالل ربع القرن

اضي.  ا
ـذكـرات قـد احـتـوت وإذا كـانـت ا
عــــلى زفــــرات مـن اإلنــــفــــعــــاالت
والــهــمــوم الــتي تــرك لــقــلــمه أن
يضعـها على الـورق فهي ليست
ســـوى آالم وعــذابـــات لــرجل ظلّ
قــــلـــــبه عـــــلى وطـــــنه فـي أحــــلك
الــــظــــروف ولـم يــــتــــوانَ رغم كل
شيء من تـقـد ما يـسـتـطيع له
وهـو في الـغــربـة بـغـض الـنـظـر
عـن مــــواقـــــفـه وآرائه وكـم كــــان
مـفـيـداً لـو اسـتـفـادت احلـكـومات
تعـاقبة من الـكفاءات الـعراقية ا
ـسبق خـارج دائـرة الـتـصـنـيف ا
الــــصـــنع الـــذي كــــان "اجلـــمـــيع"
ضــحــايــاه وتــنــقّل بــ نــعـيــمه
وجحيمه وآن األوان إلدراك هذه
احلـقـيـقـة وكل جتـربـة بـنـقـدهـا
ألنه دون الـنقـد ال تـقو حـقـيقي
ـثـالب وال مـعــاجلـة لـلــعـيــوب وا
واألخـــطـــاء فـــمـــا بــالـك إذا كــان

بعضها خطايا وآثام .
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حـــ نــــشــــر طـــارق كــــتــــابه عن
احلزب الشيوعي العراقي أبديت
ـالحـظـات االنـتـقـادية له بـعض ا
وتـقـبّـلـهـا بـرحـابـة وسـعـة صدر
خــصــوصــاً مــا يــتـعــلّـق بـبــعض
خـالفـات احلـركـة الـشـيـوعـيـة من
داخــــلـــهــــا الســـيّــــمـــا ســــنـــوات
الــســبــعـــيــنــات والــثــمــانــيــنــات
ـوقف من احلـرب الـعـراقـيـة - وا
ــــنــــبـــر اإليــــرانــــيــــة وحـــركــــة ا
االحتـجاجـية واسـتعـاد بعـضها

لـــتـــاريخ احلـــركــة الـــشـــيـــوعـــيــة
وأجزاء اتصـاالت بعدد من إداري
احلزب الـسابقـ كمـا اطلع على
وثـائق األمن الـعـام والـتحـقـيـقات

اجلنائية السابقة. 
عادين وثالثـها- ما كتـبه بعض ا
للـحزب الشيـوعي والشـيوعية أو
ــرتـدين عــلـيه وأهم الــكـتب في ا
ـيــدان كــتـاب ســمــيـر عــبـد هــذا ا
الـكــر وهـو اسم وهـمي وصـدر
لـــدار نــشـــر وهــمــيـــة ويــبــدو أن
أجــهـزة اخملـابـرات الـعـراقـيـة هي
من قـامت بتـرويـجه مع مـجمـوعة
كــــــــراريس أخــــــــرى فـي أواخـــــــر
الـسـبـعـيـنـات والـثـمـانـيـنـات ومـا

بعدها. 
وكــتـــاب مــالك ســيـف " لــلــتــاريخ
لــــســـان" الـــذي صــــدر في الـــعـــام
 وورد فـي مـــــقــــــدمـــــتـه أنه1983
ذكــــريــــات وقـــضــــايــــا بــــاحلـــزب
الــشـــــــــيـوعي مـنــــــــذ تـأسـيـسه

حتى تاريخ صدوره . 
ويــــأتـي كــــتــــاب طـــــارق يــــوسف
اسمـاعيل لـيسـدّ نقـصاً كـبيراً في
ــكــتــبــة الـعــراقــيــة بــشــكـل عـام ا
ــا والــيـــســاريـــة بــشـــكل خـــاص 
احـــتــوى عـــلـــيه من مـــعـــلـــومــات
وتـدقـيــقـات ومـا قــام به من جـهـد
بـإجراء مـقابـالت حيّـة فضالً عن
مـوضــوعـيـتـه حـيث اســتـنـد إلى
ـواقف اخملـتـلـفـة مـن مـصـادرها ا
األصـليـة وعلى لـسان أصـحابـها
لـذلك يـستـحق مـثل هذا االهـتـمام
الكبير علـماً بأن طبعته اجلديدة
سـتـتـضـمن إضـافـات ومـعـاجلـات
ووثـائق لــبـعض قـضـايـا اخلالف
لم يـتم التـطرّق إلـيهـا في الطـبعة
األولـى كـمــا وردت اإلشــارة إلــيه
وهـو مـا يـعـدّه لـلـطـبـعـة الـعـربـية

حالياً.
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كـــان طــارق اســمــاعــيـل تــلــمــيــذاً
جنيبـاً لعلي الـوردي وعلي جواد
الــطـاهــر الــلــذان كـانــا من أوائل
الـــــــذيـن أثـــــــرّوا فـي مـــــــشــــــواره
ـي الــطـــويل والـــعــويص األكــاد
ـا اكـتـسبه ـتـشـابك وحـاول  وا
من معارف وعلـوم الحقة أن يتبع
مــنــهــجـاً وضــعــيـاً تــاريــخــيـاً في
ا تـناول األحـداث االجتـمـاعيـة 
يـعـطيـهـا دالالت أكـثر حـيـوية بل
يـجـعلـها أكـثـر اقتـرابـاً  من نبض
ـنهج احلـيـاة ذاتـهـا ومـثل هـذا ا
اســتـخــدمه في عــلـوم الــسـيــاسـة
والــعالقــات الـدولــيــة الـتي درّس
فـيـهـا في الـعــديـد من اجلـامـعـات
العـربيـة واألجنـبيـة في الواليات
ــــتـــحـــدة وكــــنـــدا واجلــــامـــعـــة ا
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اإلنـــســــان بال وطـن كـــيــــان بال روح  واإلنــــســـان بـال وطن جــــســـد بال
إحـســاس فــالـفــاقــد لــلـوطن فــاقــد لألمن واالســتـقــرار والــفـاقــد لألمن
واالستـقـرار فـاقـد لالطمـئـنـان والـوطن بال أمن واسـتقـرار غـابـــة يـعيش
فيـــها الـقــوي ويهـان فيـهـا الضـعيف. يـرتـبط اإلنسـان بوطـنه كـما يـرتبط
الطفل بأمـه. يُشكل الوطن هـوية اإلنسـان عندمـا يؤثر عـلى سلوكه. وهذا
نتيجة وجـود رابطة جتمع بـ ااإلنسان ووطنه وهذه الـرابطة جتعل أمر

إبتعاده عن وطنه أمراً صعباً. 
حب الـوطن لـيـس مـقـتـصــراً عـلى اإلنـسـان وحــده  فـالـطـيــور ال تُـهـاجـر
أعـشـاشـهـا وتـتـمـسك بـهـا ألخـر قـطـرة دم أمام أي إعـتـداء مـن أي طـائر
وت إذا أخر واحليـوانات ال تـقبل بـتغيـير وطـنهـا بل جند الـكثيـر منـها 
كـانٍ أخر وتنتقل األسـماك من محيط إلـي محيط وتذهب وجتول إنتقل 
وفي النهاية تعـود إلى مسقط رأسها ووطنـها األم. إن الوطن في مفهومه
الواسع والـشامـل هواألرض والـنظـام والـقيم وهـناك قـاسم مـشتـرك ب
اإلسان والـوطن الـذي يـعـيش عـلى أرضه. فـلـكل فـرد يـعيش عـلى أرضه
احلق في أن يـحبـه ويعـبـر عن هـذا احلب بـكل حـريـة فـحب الـوطن رمزاً
لـكه في قلـبه وفي شعـوره.  فالوطن هـو منبع ن  للعـزة والفخـر والعـلو 
ـكـان الذي قـد يـغـادره أقدامه لـكن قـلـبه يظل صبـاه كـمـا أن الوطن هـو ا
طاف. ومن فطرة اإلنسان أن كان الذي يلجأ إليـه في نهاية ا فيه وهو ا
يـحب وطـنه وأرضه بل يـوجـد حب الـوطن حـتى في احلـيـوان فـنـرى أن
العصـفور يـحب عشه الـذي ينام فـيه والنـملـة حتب مسكـنهـا الذي تأوي

إليه فلماذا ال يحب اإلنسان وطنه? 
إن حب الوطن غـريـزة متـأصـلة فِي الـنـفوسِ جُـبِل اإلنـسان عـلـيهـا فـليس
غريبا أن يحبّ اإلنـسان وطنه الذِي نـشأَ علَى أرضِهِ وترعـرع ب جنباته
وشـرب مــاءه وتـنــفس هــواءه كـمــا أنه لــيس غـريــبــا أن يـشــعـر اإلنــسـان
ِ الـصـادقِ لـوطـنه عـنـدمـا يـغـادره إلى مـكـان آخـر لـقـوة االرتـبـاط بـاحلـنـ
ـكــان الـذي ولـد فــيه فـطـرة وصـدقِ االنـتــمـاء. إن انـتــمـاء اإلنـســان إلى ا
إنسـانـيـة فـطر الـنـاس عـلـيهـا مـشـيـرًا إلى أن اإلنسـان مـجـبـول على حب
ـان فـاإلنــسـان بال وطن فـهـو غـريب أو األوطـان. إن حب الـوطن من اإل
وال الجئ ال يشـعـر بـاحلريـة والـكرامـة وال يـعيش حـيـاة طـبيـعـية سـعـيدة
تتحقق احلـريةوالكرامة إال في زكـطنهيـنتمي إليه ويـحمل جنسـيته ويلتزم
بالواجالت الـتي يكلفـها وطنه  ثم لـه احلق أن يطالب احلـقوق التي يرى
أنهـا لم تتـحق ويـشعـر بالـكرامـة والعـزة. فـليس غـريبـا أن يحب اإلنـسان
وطنه الذي نشأ على أرضه وترعرع بـ جنباته وأكل من خيره وإكتسى
بترابه وليس غريبـا أن يشعر اإلنسان باحلـن إلى وطنه. وال يكون هذا
ـا له من أفـضـال عـلى اإلنـسـان مـنذ احلبّ إال بـاالعتـراف لـهـذا الـوطن 
ـاته.  واإلسالم شـأنه كـشـأن األديـان األخـرى فـهـو يـحث مـيالده إلى 
الفرد على حب وطنه والـدفاع عنه وتعـزيز اإلنتماء إلـيه وأبرز مثال على
ـديـنـة هـذا هـو حـزن الـرسـول صـلى الـله عـلـيه وسـلم عـنـمـا هـاجـر إلى ا
ـكرمـة حيث كـانت مكـة هى موطـنه الوحـيد الـذي وُلدَ نـورة وترك مـكَّة ا ا
وعـاش حــيــاته فــيه وتــزوج عـلى أرضـه حـيــنــمـا خــرج مــنـهــا وهــو كـان
مجبرًامن خـروجه ولو لم يجـبره أحد لم خـرج منهـا ألن الرسول صلى
الـله عـلـيه وسـلم كـان مجـبـوالً عـلى حب الـوطن. بـكـى الرسـول صـلى اله
غـادرة ونظر إلى مكة نظرة حـزينة وقال بصوت حزين: عليه وسلم عند ا
"ما أطيب من بلد وأحبك إلى ولوال أن قومي أخرجوني منك ما خرجت"
ـوذجا رائـعا ( التـرمذي)  قـد أعطى رسـول الله صـلى الـله علـيه وسلم 
ــكـرمـة إلى في حب الـوطن واالنــتـمـاء إلــيه وذلك حـ هـجــرته من مـكـة ا
ـنــورة ويــجب أن يــكــون هــذا درســا يــعــلم الــنــاس والــشــبـاب ــديــنــة ا ا
باخلصوص كيف يحـبون أوطانهم ويبذلون الـتضحيات من أجل سالمته
ورقيه وتقـدمه.  إن للـوطن قيـمة سامـية في اإلسالم وأن االنـتمـاء للوطن
ليس مـجـرد شعـارات وكـلمـات  بل هـو حب وإخالص وفـداء وتضـحـية
وأن اإلسالم جــعل حب الــوطن واالنـتــمــاء له جــزءا من الــعـقــيــدة ةجـعل

الدفاع عن الوطن واجبا ديـنيا ألن حب الوطن انتماء
فريـد وإحسـاس راق وتـضحـية شـريـفة ووفـاء كر
فـهـو لــيس مـجـرد لــبـاس أو لـهــجـة أو جـنــسـيـة أو
قانـون أو أصبـاغ على الـوجه إنه أسمى من ذلك
كـن غرس مـعـانـيه في جـميـعـاً إنه حـب سـام و
نـــفــــوس اإلنــــســــان ألن حب الــــوطن عالمــــة من
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بغداد

ـعـانـاة والـذي اعـاد لـلـعـراقي ولـلـعـلم اجلـيل الـذهـبي الـذي ولـد من رحم ا
العـراقي هـيبـته وأعـاد اليـنا األمـل بالـتغـيـير بـعـد ان فقـدنـاه وتصـورنا انه
ـعـروفة بـعـد كل رفـعـة عـلم في مـدرسة غاب وألـى األبد رغم ان خـطـبـتي ا
ـسـتـــــنـدة الى قـصـيـدة ابـو القـاسم الـقــــــبس االبـتدائـيـة في احلـبـانـيـة ا
الشابي (( اذا الشعب يومـا اراد احلياة فال بد ان يسـتجيب القدر وال بد
للـيل ان ينـجلي وال بـد للـقيـد ان يـنكـسر)) الـكل يصـفق ألنه كان لـنا وطن

منذ العام 1958 حتى العام 2003..
كان وطـنـنـا بغض الـنـظر عـمن كـان يـحكـمـنـا .. مسـتـبدا كـان ام فـرديا ام
ـعــارضـة ـقــراطــيـا الى ان دخــلـتـه كل جـنــســيـات االرض بــطـلـب من ا د
ـاذا جئتم بكل زناة الليل الى ا يذكـرني بشاعرنا النواب ((  (العراقية) 
غرفتهـا ليلـة عرسها)) .. كـبرت واصبـحت رئيسا لـلهيـئة التدريـسية لـكلية
الدفاع الـوطني  ويـشهـد طلبـتي على شـجاعـة الطرح وحـرية الـكلـمة التي
كنت اتـمتع بـهـا حيث ايـدت يومـا ان الـشارع الـعربي الـذي نـعول عـليه لم
يكن ذا قيمة في مواجهتنا ألمريـكا وذكرت قوال لهيكل الذي قال في كتابه
(مدافع آيـة الله) عـند مـقابـلته لـلسـيد اخلـميـني ((كنت اراه وكـأنه يتـحدث
في كهف)) فكـلمـا حدثته يـقول لي الـشعب فيـقول هـيكل ((لقـد ولى عصر
الشـعـوب منـذ ظـهرت الـدبـابة في مـعـركة الـسـوم عام 1914)). منذ ذلك
عـركة ب الـشارع واحلـكومات اال اليوم وأنـا اشعـر ان الدبابـة حسـمت ا
ان الربـيع العـربي كـسر الـقاعـدة نوعـيا فـضال عن االنـتفـاضات الـعراقـية
التي كسـرتها لـيست الدبـابة فقـط بل الطائـفية واسالمـها السـياسي حيث
شـترك صدق بـعض البـسطـاء انـنا شـيعـة وسنـة وكرد فـأهـملـوا القـاسم ا
) وأن هذه احلقيقة (االعظم) ونسخو احلقـيقة العظـمى وهي اننا (عراقيـ
ئة بينما اي انتماء ثانوي آخر(دين طائفة) العظمى تعطينا درجة 100 با
ئة  كحد اعلى اجليل الذهبي الذي ينبغي لنا شيبا وشبابا يعطينا 30 با
ان ننـحـني كـلـمـا ذكرنـاه والـذي اسـمـيـناه جـيل الـفـيس بـوك  والـبوب جي
والديـلـيفـري جاءنـا لـيصـفـعنـا عـلى وجوهـنـا ويقـول ارفعـوا اعالمـكم ليس
هـنـاك عـلم يـعـلـوا عـلى عـلم الـعـراق وصـاحـوا (نـريـد وطن ) وتـمـكـنـوا من
استخدام سالح جديـد يقهر الدبـابة وهو التوك توك (الـتكتك) . ماذا عنت
(نـريد وطـن) ?? اال يعـني ذلـك انهـم بال وطن وأن الـوطن قـد سـرق منـهم 
وأن الـذي ســرقه مــنـهم هــو من صــرح بـأن الــتـظــاهــرات اعـمــال شـغب 
أسـمـاكنـا نـفــــقت وحـنـطـتـنـا احـتـرقت وحـقـول الـدجـاج احـتـرقت وحـيدت
سـيل للدموع صار مسيال للدماء ?? وهكذا . والقناص على االسطح وا
استـشهد مـنا مـا يعـادل فوج مـشاة نـاقص وأصيب مـنا مـا يعـادل فرقتي

ية ثالثة ??  مشاة .. اهي تظاهرة ام حرب عا
ية لم تـسبب هذه اخلـسائر بتـسعة ايـام . من (يريد وطن) ان احلرب العـا
ـستـور ويكشـف لنا عن اسـماء ثالثـة قنـاص فقط ومن عليه ان يـكشف ا
خاللهم سنـكشف اجلـهة الـتي سرقت منـا الوطن .. نـريد القـتلـة واجلهات
الـتي تـقف ورائـهم وعـنـدها ولـيس قـبـلـهـا نـعـلن حـراكـا اكـثـر جـدوى ألنـنا
سنقول نريد وطن من اجلهة الفالنية وسيـكون العدو معلوم غير مجهول 
ــهـدي ان يـدلـنـا عـلى هـؤالء ـقــدس لـلـسـيـد عـادل عـبـد ا ويـبـقى الـواجب ا
الثالثة ويبر ذمته امامنا .. يـقول لنا من كبله وكيف كبـله وبعدها يعطينا

االسـمـاء الـثالثــة ولن يـنـسى الـعــراق جـمـيـله .. وهـذا ال
يعني ان ابـطال احلراك الـسلمي مـعفيـ ان نسوا او
 خـــداعــــهم بــــتـــعــــديل وزاري او نــــظــــام رئـــاسي
ـضـون الى االمـام ألن عـلـيـهم ان يـبـقـوا مطـلـبـهم و
االول هـو مـعـرفـة القـنـاصـ وأال لـن يكـون لـنـا وطن
والـشهـداء سـيـتـضـاعـفـون والـدمـاء سـتـنزف وتـضل

تنزف.

مع طارق اسماعيل في ندوة بالقاهرة 

طارق اسماعيل 

ـسـتـلـزمات الـضـروريـة لـقـيامه ا
همة لكن ما أجنزه حتى بهذه ا
ـثّل اجلنـاح الرسمي وإن كان 
ـثّل  في الوقت نفسه لكنه كان 
وجهـة نظـر خاصـة وسرعـان ما
وردت عـــــــــــلـــــــــــيـه ردود فــــــــــعـل
ومالحــظـات  حـادّة وشــهـد شـدّاً
وجـــذبـــاً حـــتى أن أحـــد إدارييّ
احلــزب الـســابــقــ كـتب كــتــابـاً
تــضــمن قـــراءة نــقــديـــة لــكــتــاب
الــسـبــــــــاهي وعـنـوان الـكـتـاب
األول "عـــقــود من تــاريخ احلــزب
الشيوعي الـــــعراقي" وصدر عن
مــجــلــة الــثــــــــــقــافــة اجلــديــدة
الـعام 2002 أمـا الكـتـاب الـثاني
فـــقــد حـــمل عـــنـــوان " قــراءة في
كتاب عزيز السباهي" وصدر في
الـــعــام 2007 وهـــو مـن تــألـــيف
جـاسم احللـوائي. وبـتقـديري إن
ثالث جهات حاولت كتابة تاريخ

احلزب ولكل أغراضه: 
أولها - حـزبية من داخل احلزب
أو كــانت قـد عــمـلت فـي صـفـوفه
ومن هذه الكـتابات كـتابي سعاد
خيـري وزكي خيـري وهمـا " فهد
اركسي - اللينيني في والنهج ا
قــضـايـا الــثـورة  بـغـداد 1972.
أمـــا الــــكـــتـــاب الـــثــــاني فـــهـــو "
دراســـــــات في تـــــــاريخ احلــــــزب
الـــشـــيـــوعي الـــعـــراقي دمـــشق
 وكتابات ابراهيم علّاوي1984
(جنم مـــحــمـــود)  وخــصـــوصــاً
كــتـــابــيه " الـــصــراع في احلــزب
الــشــيـــوعي الــعــراقي وقــضــايــا
اخلالف في احلـركـة الشـيـوعـية"
واخلالف السـوفيـتي - الصـيني
وأثــره عــلى احلــزب الــشــيــوعي
الـعراقي" وهـناك كـتابـات أخرى
لـبـعض إداري احلزب الـسـابـق
ــكن اإلشـارة هــنـا إلـى كـتـاب و
نـصف قرن من الـنـضال الـوطني
والطـبقي الـصادر عن مـنشورات
احلـزب الــشــــــــيـوعي  الـقـيـادة

ركزية  العام 1984.  ا
ـية من وثـانيـهـا- مؤلـفـات أكاد
ـا فـيـهـا بـعض خـارج احلــزب 
ـاجسـتـير والـدكـتوراه أطـاريح ا
وأهـمـهـا كـتـاب حـنّـا بـطـاطو عن
الــــعــــراق  وهــــو يــــتــــألف من 3
أجـزاء وقــام بـتــرجــمـته عــفـيف
الـرزّاز خصـوصـاً اجلزء الـثاني
ـوسـوم " احلـزب الـشـيوعي" ط ا

واجلزء الثالث 1996 / 2
ــــعـــــنــــون " الــــشـــــيــــوعــــيــــون ا
والـبعـثيـون والـضبـاط األحرار"
ط  1999 / 2 وصــــــــــــــــدر عـن
مـؤسسـة األبحـاث العـربيـة وقد
خـــصص جـــزءًا مـــهـــمـــا مـــنـــهــا

بشغف بعد إصدار كتابي " عامر
عبـدالـله - النـار ومرارة األمل" -

 وقام بعدها بإجراء2013
مـــــقــــابـالت مــــعـي ودوّن ذلك في
مقالـة مهمة له بـاللغة االنـكليزية
 اقـتــبـسـتـهــا ألعـيـد نــشـرهـا في
كــــتــــاب يــــصــــدر لـي عن بــــعض
قــــضــــايـــا اخلـالف في احلــــركـــة

الشيوعية. 
وطـارق اســمــاعــيل وإن لم يــنـتم
يـومــاً إلى احلـركــة الـشــيـوعــيـة
لــكــنه يـــكّن لــلــيـــســار احــتــرامــاً
ـثـل الــقـوى خــاصـاً ألنـه يــراه 
األكـثـر مـدنـيـة وحتـضـراً وثـقـافـة
وحبّاً للحياة واجلمال والعمران
ومـنـاهـضـة االسـتـغالل والـدعـوة
للـمساواة والـعدالـة االجتمـاعية
خـصوصـاً وإن القـسم األكـبر من
ـــة كـــانت مع صـــداقـــاتـه الـــقـــد
ـيـ ومــثـقـفـ مـفـكــرين وأكـاد
ـــذكـــرات يـــســــاريـــ وتـــزخــــر ا
بـــأســـمــــاء عـــديـــدة مـــثل بـــلـــنـــد
احلـيـدري  وبـدر شـاكـر الـسـيـاب
ويـوسـف الـعـاني وخـالـد اجلـادر

وابـــــــراهــــــيـم جالل
وفـؤاد الـتـكرلي وسـلـيم الـفـخري
وابــراهــيم كـبـه وحـســ مـردان
وقف الشديد االحترام لكن ذلك ا
لليـسار العـراقي لم ينسه بعض
أخـطائه بل حـاول أن يـذكّر بـها
ولــعلّ اخلــطــأ األكـبــر عــنــده هـو
مـــوقـف احلـــزب الـــشـــيـــوعي من
االحتالل األمـريكي والـتعاون مع
مجلس احلكم االنتقالي وحسب
رأيـه إن ذلـك أضـــــــعـف احلـــــــزب
الشيوعي فما الذي سيتبقى من
ـاركـسـيـة? ويـكـتب بـاعـتزاز عن ا
تـاريـخ احلـزب الــشــيــوعي الـذي
يــقــول عـــنه إنه شق طـــريــقه في
الـنـشــاط الـطـلـيــعي خالل الـقـرن
الــعــشــرين كــلّه ودعــا إلى دولــة
عـصريـة مستـقلـة واتخـذ مواقف
سـيـاسيـة رصـينـة وطـرح قضـايا
اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة جـذريـة
وقــدّم حـلـوالً ومـعـاجلـات مـهـمـة
وقــاد حتــركــات شــعــبــيــة كــبـرى
وعـــبّــأ اجلــمــاهــيـــر لــلــدفــاع عن
حـقـوقـهـا  لـكن مـوقـفه مـن دعوة
ر االنضمام إلى مجلس بول بر
احلـكم االنـتــقـالي عـصــفت بـتـلك
الـتـجربـة والـدور الـطلـيـعي الذي

قام به.  
وبـالعـودة إلى تقـيـيمه اإليـجابي
ـاركسي ولعمل للفـكر اليساري ا
احلركة الشيوعية فإن كتابه يعدّ
مرجعـاً للحـركة الشـيوعية بل ال
غــنى عـنـه وقـد اســتــعــرض فـيه
تــاريخ احلـركــة مــنـذ الــتــأسـيس
وحتى السنوات األخيرة ما قبل

االحتالل وما بعده. 
ــقــطع مـهم وقـد اســتـكــمل ذلك 
نبر  نشره في مجلة عن حركة ا
ــسـتـقـبل الـعـربي  الـعـدد 439 ا
أيـلول  ( سـبـتمـبر) 2015 حتت
ـنبـر الشـيوعـية: عـنوان "حـركة ا

ب التبشير والتنوير!"
ـقــالـة وكــنت  قـد عــرّفت بــهــذه ا
بــالـقــول" أعــتــقـد أن مــا كــتـبه د.
طارق اسماعيل سيسدّ فراغاً في
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