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الــــعــــراقــــيــــة الــــتي عــــمل عــــلى
تــأســيــســـهــا كــنت في كل لــقــاء
أسـمع مـنه بـعض مـا اخـتـزن في
زوايـا ذاكـرته من عالقـة مع قـائـد
الثـورة الزعيم عـبد الـكر قاسم
الذي عمل بصحبته  إضافة إلى
عالقـاته مع الـعديـد من قـياداتـها
والزعـامات الـسيـاسيـة والفـكرية
والــثـقــافــيــة دون أن نـنــسى أنه
عــمل فـي الــعــديــد مـن الــصــحف
وفـي اإلذاعـــة وفي اإلعالم  ومـــا
كـــان مــشــوّقــاً حـــقــاً هــو بــعض
الــصـور الــتي حــفّــزته أســئــلـتي
عـلى استـحضـارها في لـــــــــقاء
اجلـامـعة األمـريـكـية في الـقـاهرة

في العام 2015.
وكنت في كلّ مرّة أحثّه وأطالبه
بـل ألحّ عـلــيه بــتـدوين مــذكـراته
وهو مـا حصل بـعد تـردّد وعناء
وحـ أكـمل كـتـابــتـهـا وأرسـلـهـا
إليّ لــكـتـابــة مـقــدمـة لـهــا وبـعـد
االنتهـاء من قراءتي لهـا وجدتها
غـنــيّـة وشــائـقـة بـل أكـثـر عــمـقـاً
ـا كــنت أتـوقّــعه فـضالً وثــراءً 
عن مـوضــوعــيـتــهـا ولــعلّ طـول
ـراس عـلى الـعـمل ـران وكـثـر ا ا
ي جــعـلــته أكــثــر عــدالـة األكــاد
واعتداالً خـصوصاً وهـو ينطلق
مـن وطــــنــــيـــــة صــــافــــيــــة وروح
إنـــســانــيــة نــقـــيــة وتــلك إحــدى
صــفـاتـه الـشــخـصــيــة والـعــامـة
نــاهـــيك عن تـــســامـــحه ومــرحه
وطارق اسماعيل ليس من النوع
ـبـاهـاة  الـذي يـحبّ الـظـهـور وا
بـل هـــو شــــديــــد احلـــرص عــــلى
تــــقــــد أهم وأكــــبــــر األشــــيــــاء
بــطــريــقــة مــبــسّــطــة فــاألشــيـاء
الــبــســيــطــة هـي األكــثــر تــمــيّــزاً

وطبيعية  . 
وبعـد أن التـهمت عـيوني حروفه
الــفــضّـيــة شــعـرت بــكل بــســاطـة
بــــأنــــني أمــــام إنـــســــان كـــبــــيـــر
بـســجـايـاه الــشـخـصــيـة ودمـاثـة
أخالقه وغـزارة عـلـمه فـاإلنـسـان
ح يكون كبيراً يزداد تواضعاً
وذلـك هـو عـلـو الـشــأن احلـقـيـقي
وارتـــفـــاع الـــكـــعـب دون شـــعــور
بــالـتــبــجّح وادعــاء األفـضــلــيـات
وامــتالك احلـقــيــقـة فــقــد  قـرأت
نــبـرة طــارق اســمــاعـيل الــقــويـة
لــكـنــهـا دون صـخـب أو ضـجـيج
الواثـقة دون تـكبّـر فهـو لم يرفع
صــوته أو يـنــسب أمــراً إلـيه بل
حــاول أن يـنـقل مــا رآه وشـاهـده
وسـمعه وعـاشه ح كـان قريـباً
من مــوقـع الـثــورة األول وكــأني
به أسـتـذكـر جالل الـدين الـرومي
الــذي يــقــول " اخـــفض صــوتك 
طر  ال الرعد".  فالزهر ينبته ا
لــقــد حــاول طــارق أن يــســتــذكــر
بـــــعض مـــــا حـــــدث ومـن مـــــوقع
ـــشـــاهـــد والـــشـــاهــد الـــرائي وا
ـــشــارك وأحـــيـــانـــاً من مـــوقـع ا
واكــتـفى في أحـيـان أخـرى بـلـغـة
ــــــؤرخ وتــــــدقــــــيق الــــــبــــــاحث ا
ومـسـؤولــيـة الـسـاعـي لـلـوصـول
إلى احلــــقـــيــــقـــة خــــارج دائـــرة
اآليـــديــولـــوجــيــا واالنـــحــيــازات
ــســبــقــة اجلــاهـــزة واألحــكــام ا
ويـقـول في مـقـدمـته الـتي وزعـها

على ثالثة أقسام :
األول- تـمـهـيدي يـسـتـعـرض فيه
كـــيف راودتـه فــكـــرة كـــتــابـــة مــا
يسـمّيه بـ "اإلرهاصـات"والثاني-
يـتنـاول فيه بـألم أوضاع الـعراق
بــعـــد االحـــتالل ويـــطـــلق عـــلـــيه
"الــعـزيـز الــذي مـات" وهـو األمـر
الــذي خــبـــا بــعــد أن كــان احلــلم
حـاضراً في اإلتـيان بـنظـام يضع
حـدّاً لـلـدكـتـاتـوريـة واالسـتـبـداد
ــشـرق ويـعــيـد لــلـعــراق وجـهه ا
ـتــمـيـزة كـأحـد شــعـوب األرض ا
الـــتي عـــلّـــمـت الـــبـــشـــريـــة أولى
حروف األبجـدية وعلـوم القانون
والـفــلك والـطب وغـيـرهـا من دُرر
احلــضــارة اإلنــســانــيــة وإذا به
ينجرف نحـو الطائفيـة البغيضة
ونــظــام يــقــوم عــلى الــزبــائــنــيـة
ــغــا في إطــار مــحــاصــصـة وا
مــــذهـــبــــيـــة - إثــــنـــيــــة وفي ظل
واطـنة احـترابـات خارج دائـرة ا
ومــرجـــعـــيــات فـــوق مـــرجــعـــيــة

الدولة.
والـثـالث - استـعـاد فـيه احلديث
عـن أوراق ضـــائــــعـــة وعــــنـــونه:
"أيــامي في بــغـداد" وحــاول فـيه
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تحدة وحترير العملة العراقية ا
من نـظـام الــكـتـلـة االسـتــرلـيـنـيـة
وإطالق احلـــريـــات في األشـــهـــر
األولـى من عــــمــــرهــــا وإصــــدار
قـانـون األحـوال الـشـخـصـية رقم
الـــــذي كــــان  1959 الـــــعــــام 88
ـرأة ـسـاواة ا خـطـوة مــتـقـدمــة 
بـالرجل وغـيـرهـا من اإلجراءات
ـهــمـة وفـيــمـا بـعـد الــتـقـدمــيـة ا
خـطت الـثــورة خـطـوات وطــنـيـة
كـــبــــرى مـــثـل حتـــريــــر الـــثـــروة
النفطية من االحتكارات بإصدار
قــــانـــون رقم  80. لــــعـــام 1961
ولــعـلّ تـلـك اخلـطــوات هي الــتي
دفـــعت الــــقـــوى اإلمـــبـــريـــالـــيـــة
لـإلطـاحـة بـنـظــام قـاسم والـعـمل
عـلى تقـويض الـوحدة الـوطنـية
خــــصــــوصــــاً بــــالــــصــــراع بــــ
الـشـيـوعـيـ والـقـومـيـ  وكان
أحـــــد أوجــــــهه مــــــا حـــــصـل في
ـوصل وكـركـوك من ارتـكـابـات ا
ويـنقـل لنـا مـؤلف الكـتـاب بعض
ـشاهـد احليّـة من داخل منـصة ا
احلـكـم كـمـا يــقـال مــنـهــا حـركـة
الـعـقــيـد عـبـد الــوهـاب الـشـوّاف
ــا فـيــهـا ضـيق ومالبـســاتـهـا 
صـدر الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم
من الشيـوعي وخصـوصاً بعد
مــســيــرة األول من أيــار (مــايــو)
ـلـيـونـيـة" الـتي رفع بـها1959  ا
شاركـة باحلكم" احلزب شعـار "ا
بالضغط عـلى قاسم من الشارع
وكـــانـت تـــلك إحـــدى مـــؤشـــرات
تــدهـور الــعالقــة بـ الــطــرفـ

ـدّ وانــتـهــاء مـا ســمّي بــفـتــرة "ا
الـثوري" الـتي اسـتـمرّت من آذار
(مـــــــــــــارس) ولــــــــــــــغـــــــــــــايـــــــــــــة

تموز(يوليو)1959.
ولم يــنسَ طــارق وهــو يــتــنــاول
بـــعـض مـــنــــجـــزات الــــثـــورة أن
يستـعيد تلك الـثنائيـة التي تكاد
تـكـون متالزمـة سـلـباً أو إيـجـاباً
ـاركـسي والـيـسار بـ الـيـسار ا
الـقومي فـكل حـديث عن اليـسار
يــتـفـرّع حــتى دون رغـبـة في ذلك
إلى شق مــاركـسي وآخـر قـومي
وإن اتـــــســـــمـت عالقــــــتـــــهـــــمـــــا
بـحـســاسـيـة خـاصــة شـابـهـا في
معظم األحيان مـنافسة مشروعة
وغــيــر مــشــروعــة أخــذت بُــعــداً
إقـصـائيـاً وإلـغائـيـاً وتهـمـيشـياً
والســـــيّـــــمــــــا بـــــعـــــد ثـــــورة 14
تمـوز(يولـيو) 1958  وقد حاول
أن يـــتـــوقف عـــنـــد الـــعـــديـــد من
ــعــلـــومــة وغــيــر مــحـــطــاتــهـــا ا
عـلومـة وأن يستـذكر أحـداثها ا
ـا لــهـا ومــا عـلـيــهـا بـحــلـوهـا
ومـرّهـا مـحـاوالً أن ينـظـر إلـيـها
بــعـد تــلــكم الــســنـون بــشيء من
ــــوضــــوعــــيــــة واإلنــــــــصــــاف ا

والتجرّد.  
وكـانت تـلك الـثـنـائـيـة الـعـجـيـبة
ب الـيسـاري تـسيـر في طريق
شــاق ومـرهـق ووعـر انــتـقل من
الــتـحــالف إلى االقـتــتـال ثم إلى
التحالف واالحـتراب مرّة أخرى
ومن الــــصــــداقــــة والـــتــــضــــامن
ـشـتـرك إلى الـتـشـكـيك والـعـمل ا
واالتــــهـــــام والــــتـــــخـــــوين ومن
الــــــتــــــقـــــارب فـي األهــــــداف إلى
الــــتـــبـــاعـــد فـي الـــوســـائل ومن
ُـختلـفات وهو ُشـتركات إلى ا ا
األمر الذي كانت خسارته فادحة
عــــلى اإلثــــنــــ وعـــلـى الــــدولـــة
واجملـتـمع في الـعـراق الـذي دفع

ثمنه باهظاً.
wÝUOÝ ‰eŽ

ولـألسف فـإن الــعـزل الـســيـاسي
اتـــخـــذ أشــكـــاالً مـــخـــتـــلــفـــة في
لكي كانت العراق ففي العهد  ا
القوان ذات العقوبات الغليظة
قـد خصّت الـشيـوعـي بـالتـأثيم
ومــنه إلى الــتـحـر والــتـجـر

السـيّـمـا  بـعـد قـيـام حـلف بـغداد
الــعـام 1955  ولــكن فـي الــعــهـد
اجلــمـهــوري األول وحـ هــيـمن
احلـزب الـشيـوعي عـلى الـشارع
والسـيّـمــا  بـعـد حــركـة الـشـواف

I
اســتــعــدت وأنــا أقــرأ الــســرديــة
ــمـتـعــة الـتي كــتـبــهـا الــدكـتـور ا
طــــــارق يــــــوسـف اســـــمــــــاعــــــيل
ـوســومــة "من زوايــا الــذاكـرة وا
;على هامش ثورة  14 تموز عام
كـتــابه األثـيـر عن "احلـزب 1958
الـشيـوعي الـعراقي"  الـذي صدر
عن جـامــعـة كــامـبــريـدج  الــعـام
 بل كــــتـــابـــاته عن احلـــركـــة200
الــشـيــوعـيــة الــعـربــيـة فــهـو من
ي الذين لهم باع طويل األكاد
في الــــبــــحث الــــعــــلـــمـي والـــذي
خـــصّص مــســاحــة كـــبــيــرة مــنه
للـيسـار العـربي بشـكل عام. ومن
أبـرز مؤلـفـاته على هـذا الـصعـيد
كــتــابه عن احلــركــة الـشــيــوعــيـة
ـصـرية الـذي صـدر عن جـامـعة ا
سيراكيوز لإلعالم  العام 1990
واحلـزب الــشــيــوعي الــسـوداني
الـــصـــادر  في لـــنـــدن عـن الـــعــام
واحلـركـة الـشـيـوعـيـة في  2012
الــعـــالم الـــعــربي   الـــصــادر عن
العام  2004 واحلركة الشيوعية
في سـوريـا ولـبـنان  الـصادر عن
جــامــعــة فــلــوريــدا الــعـام 1998
وغــيــرهــا مـن الــكــتب الــتي لــهــا
عالقــة بــالــســيـاســة واحلــكم في
ــا ــعــاصــر  الــشــرق األوسط ا
فــيـهــا كـتــابه عن "االســتـمــراريـة
والــتــغــيـيــر فـي الـشــرق األوسط
ـعـاصـر" الـصـادر الـعام 2012 ا
وآخــر إنـتــاجه الـعــلـمي  والـذي
عالج فيه آثار االحتالل األمريكي
لـــلـــعــــراق وحتـــويـــلـه إلى دولـــة

فاشلة. 
ــفــكّــر ي وا وصــديــقــنــا األكــاد
طـــارق يـــوسف اســـمـــاعـــيل وإنْ
كـــتب عن الـــيــســـار  وحـــتى لــو
تـعـاطف مـعه فـلم يـكن يـومـاً من
األيام قد عمل في صفوفه أو كان
جــزءاً مـــنـه لــكـــنه كـــتـب بــعـــقل
ــــــــؤرخ ولــــــــغـــــــة الــــــــبــــــــاحث ا
الــــســـســــيـــولــــوجي واخلــــبـــيـــر
واخملــتـص  بــعــلــوم الــســيــاســة
والعالقات الـدولية وهـكذا بحث
في شـــؤون وشـــجـــون الـــيـــســار
الــعــراقي والــعــربي من مــنــظـور
مـــنـــفــــتح ودون إســــقـــاطـــات أو
رغبات إرادوية ولعلّ كتابه " من
زوايـــا الـــذاكـــرة - عـــلى هـــامش
ثــــورة 14 تـــــمــــوز 1958 الــــذي
ســيـكــون بــيــد الـقــار الــعـراقي
والـعــربي وإن كـان تــعـبــيـراً عن
جتــربــة شــخــصــيــة وحــيــاتــيــة
وخلجـات روح وطنيـة توّاقة إلى
احلـقـيـقـة فـإنه في الـوقت نـفسه
جزء من الـتاريخ الـسسـيولوجي
جملــتــمــعــاتــنــا وصــراعــات قـواه
الــسـيــاسـيـة وتــيـاراتـه الـفــكـريـة
والـــديـــنــيـــة وتـــنـــوّع قـــومــيـــاته
وإثــــنــــيــــاته ولــــغــــاته وذلك ألن
تاريخ الـيسـار العـراقي واحلركة
الشيوعيـة بشكل خاص هو جزء
ال يـــتــــجـــزأ مـن تـــاريخ الــــدولـــة
ـكن احلديث الـعراقـية الـتي ال 
عنها وعن اجملـتمع العراقي دون
اجمليء عـــلى ذكـــرهـــمــا. وبـــهــذا
ـعنى فـإن أي بـحث عن اليـسار ا
ســيـقــود بــالــضــرورة إلى أروقـة
الـدولة ومـؤسسـاتهـا وقوانـينـها
وطــبــيــعــة نـظــامــهــا الــســيـاسي
ـارساتـها تـلك الـتي سيـكون و
مـواقـفه مــنـهـا في الــصـمـيم  من
تـكــويـنــاتــهـا  مــثـلــمــا سـيــكـون
مــــوقـف الــــدولــــة من الــــيــــســــار
ؤشراته السلـبية أو اإليجابية
جـزء مـن مـعـايـير احلـكـم عـلـيـها
خــصــوصــاً وإن الــيــسـار بــشــقه
ـــاركـــسـي وعـــلى مـــدى تـــاريخ ا
الدولة العراقـية لم يعرف العمل
الـعـلـني الـشـرعي والـقـانـوني إلّا
بــاســتــثــنــاءات  مــحــدودة جــداً
وتـعرّض لـتصـفـيات وتـشويـهات
كــثـيــرة ومـتــنـوّعــة دون نـســيـان
أخــطــائه وعـــيــوبه بــالــطــبع. إن
الــصـورة الــتي تــرسـمــهــا زوايـا
ذاكـــرة اســــمـــاعــــيل اخلــــصـــبـــة
والـطـريّـة تـظـهـر عـلى نـحـو جلي
وواضـح دور الـيــســار الــعـراقي
في صــــعـــوده ونـــزوله وتـــمـــدّده
وانحساره وجناحاته وإخفاقاته
عـلى مــدى تـاريـخه ويـجب أن ال
نــــنـــسـى أن مـــدرســــة الـــيــــســـار
الـــعـــراقي كـــانت قـــد خـــرّجت أو
ــثـــقــفــ أثّــرت فـي طــواقم مـن ا
ــفــكــر الــعــضــويـــ بــتــعــبــيــر ا
ــاركـسـي اإليـطــالي انــطــونــيـو ا
ن كان لهم دور كبير غرامشي 
في أربعيـنات وخمسـينات القرن
ـــاضـي وجـــلّـــهـم من أصـــدقـــاء ا
طـــارق اســــمـــاعــــيل الــــذين تـــرد
أســـمــــاؤهم في مــــ الـــكــــتـــاب

ـراتب الـدنـيا من جتـاه أعـضـاء ا
احلـــزب. ولم تـــســـتـــفـــد الـــقـــوى
الـسـيـاسـية جـمـيـعـهـا من الدرس
ــريـرة الــتـاريــخي والــتــجـربــة  ا

التي عاشتها. 
وكـلـمـا جـاء عـهـد حتـى انتـقم من
ســابـقـه وهـكــذا اســتــمـرّت دورة
الـــعــــزل الـــســـيـــاسي وتـــــــــــــلك
الـتـركـة الثـقـيلـة في  الـعـهــــــــود
ــســتـــمــرة حــتى ــتـــعــاقــبـــة وا ا

تاريخنا هذا . 
ولعلّ هذه الفقـرة االستداللية لها
ـــذكــرات طـــارق يــوسف عالقــة 
اسـمـاعـيل فمـا أن يـأتي بـحـادثة
تـخص أحد الـفريـق الـيسـاري
إلّا ويكون الفريق الثاني حاضراً
فــيـــهـــا اتــفـــاقــاً وإن كـــان قـــلــيالً
واخــتالفـاً في الـغــالب والسـيّـمـا
عـــقب ثــورة  14تــمـــوز/يــولـــيــو
ـؤلف أحـد1958  الــتي يـعـتــبـر ا
شـهـودها واحلـاضـرين فـيـها بل
ـــكن اعـــتـــبـــار مـــا يـــرويه من و

مؤرخيها . 
وعــــلـى الـــرغـم من صــــغـــر ســــنّه
وبـداية جتـربته اإلداريـة السيّـما
ـــــوقع األول في بـــــالــــقـــــرب من ا
الــدولــة إال أنه لـعـب دوراً مـهــمـاً
فــــيــــهــــا حــــتـى وإن كــــان مــــوقع
تــنــفــيـذي لــكــنه كــان قــريــبـاً من
صــاحب الـقـرار ومــؤثـراً فـيه مع
أنـه ال يــــــــــدعـي وال يــــــــــزعـم ذلـك
تواضعاً لكن بعض تلميحات أو
إشارات يأتي عليـها بسرعة  إلّا
أن  دالالتــهــا كـبــيــرة  بــالـنــســبـة
لـكاتب الـسطـور وأظنّـها سـتكون
ـتـابع حـ نـسـتـعـيـد لـلـقـار وا
عــفـويــة تـلك األيــام وبـســاطـتــهـا
وحـمـيـميـة أطـرافـها  مـؤسـسات
وقــــــــوى وأفــــــــراداً وهــــــــو مـــــــا
ـذكـرات سـيـكــتـشـفه قــار هـذه ا

الشائقة.
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كــــنتُ  أتـــابع مــــا يـــكـــتب طـــارق
اسماعيل قبل أن ألتقيه وكان قد
درس فـي الـنــجف في مــتـوســطـة
اخلـــورنق أمــا الـــثــانــويـــة فــقــد
أنـهـاهـا في احلـلـة مـثـلـمـا عـاش
مع عـائـلته في أبـي صخـيـر الذي
كـان عـمي د. عـبد األمـيـر شـعـبان
طبـيبـاً فيـها وكـنا نـقضي بعض
أوقــــات الـــعـــطل وأيـــام األعـــيـــاد
عنـده علـماً بـان والد طـارق عمل
في سلك الشرطة وتولّى مناصب
عــديــدة مـــعــظـــمــهــا فـي الــفــرات
األوسـط في الــــــكــــــوفــــــة وســـــدّة
الـهـنــديـة والـسـمــاوة والـرمـيـثـة
إضـافــة إلى أبي صــخــيــر. وكـان
والــــده قـــد تـــخــــرّج من مـــدرســـة
الصـنائع وكـما يـقول عـنه طارق
كـان قـريبـاً من احلـركـة الوطـنـية
حــيـث كــان يـــتــعـــاطف مع حــزب
اإلخاء الـوطني وجـماعـة األهالي
الحــقـــاً ثم اقـــتـــرب من " احلــزب
ـــــقــــراطي" وإنْ الــــوطــــنـي الــــد
احـتـسب عـلى الــشـيـوعـيـ بـعـد
ـارس الــعـمل الـثــورة لـكــنه لم 
الــســيــاسي ولم يــنــخــرط مع أي
مــجــمــوعــة سـيــاســيــة ومع ذلك
أحيل على التقاعد بعد انقالب 8
شـــبـــاط (فـــبـــرايــر) 1963 وكــان
طـارق مــتـأثــراً بـجــدّه اسـمــاعـيل
الــضـابط في اجلـيش الــعـثـمـاني
مثلمـا تأثر بوالـدته الكردية التي
يـتــحـدث عــنـهـا بــإعـجـاب كــبـيـر
وبقدر اعـتزازه بنسـبه احلسيني
الـذي تــعــود أصــوله إلى الــيـمن
فــهــو " مــشـــبّك الــعــروق" حــسب
تــعـبــيـر اجلــواهـري الــكـبــيـر عن
نــــفــــسـه لــــتــــداخــــلـه مع سالالت
وأقـوام عــديــدة ومن هـنــا يــنـبع
شـــعـــوره اإلنــســـاني بـــاحـــتــرام
اخلــــصـــوصــــيــــات والـــهــــويّـــات
الــفــرعـــيــة الــديــنـــيــة واإلثــنــيــة
والـلــغـويــة. ومـثــلـمـا كــنت أتـابع
طـارق فـهـو اآلخـر كـان يـتـابع ما
أكتب ووجـد كل منّـا "شراكة" مع
اآلخر كما عبّر عن ذلك في مقدمة
هــذا الـكـتـاب الســيّـمـا في بـعض
االستـنتـاجات واآلراء خـصوصاً
ــــيــــة وأن اخلــــلــــفـــــيــــة األكـــــاد
والــوطـنــيــة الـعــراقــيـة هـي الـتي
جتمعنا وخالل لقاءاتي العديدة
مع طـــارق في لـــنـــدن والــقـــاهــرة
وأنــقـرة وبــيـروت وغــيـرهـا وفي
مــؤتــمــرات مــتــعــدّدة جلــامــعــات
ومنتديات فكرية مختلفة إضافة
إلى الـرابـطـة الـدولـيـة لـلـدراسات
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ـوضـوع الى مـا يـحـصل من تــطـورات وتـزايـد حـاالت الـقـتـل  قـد يـنـقل ا
النظام القانوني الدولي وبـاالخص القضاء الدولي ومجلس االمن الدولي
ـادة 39 مـنه مــنـحت مــجـلس االمن ــتـحــدة في ا ذلك ان مـيــثـاق اال ا
الـدولي صالحـيـة الـتـدخل في كل مـا يـوءثـر  عـلى الـسـلم واالمن الـدولي
ـوجب الـقـانــون الـعـراقي الى ــسـووءلـيـة من مــسـووءلـيــة  أوالً ويـحـول ا
وجب القانـون الدولي وأختصـاص احملاكم اجلنائـية الدولية مسووءليـة 
ـتــحـدة قــبل أيـام ولـو بــعـد حــ يـوءكــد ذلك بــيـان االمــ الـعــام لأل ا
نظمات الدولية اخلاصـة بالعفو وحقوق االنسان فالذي نرجوه وبيانات ا
هو الرفق وعدم فتح الـنار حلاالت بسيطـة فحياة االنسـان شرعا وقانونا
تـساوي الـكـثـيـر من االمـوال الـتي كـانت سـبـبـاً وراء بـعض حـاالت الـقتل
السابقة فال مقارنة ب حياة انسـان وثمن سيارة محروقة ال سيما واننا

ــتــظــاهــرين قــد حــمل الى االن لم نــشــاهــد ان أحــد ا
سالح من بندقية أو رشاش او حتى سك أو عصا
ــتــظــاهــرين عــزل فــيــا ســادة يــا كـرام ال  أي ان ا
سووءلون حظوا االحكـام السابقـة فاحلكومـات وا
يـتـبــدلـون كل أربع سـنــوات عـلى أكــثـر وال يـوجـد
حكم دائم كـحال حكم صـدام أو البـشيـر وغيرهم
ـا يـسـهل اتـخـاذ االجراآت ـطلـوبـ دولـيـاً  من ا

. سووءل احلكومي بحق ا
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يـقـيـنــا أن الـوطن لـيس أغــلى مـنه فـهــو الـبـيت اجلــامع واحلـضن الـدافىء
والـرواق احلـامي واحلــصن الـذائـد  إذا كــان هـذا الـوصف يـنــطـبق عـلى
األوطان اجـماال  وهـو مـبرر الـوالء  وسر االلـتـصاق  ومـكن االجنذاب 
ومبعث احلن واألن  فإن الـعراق أولى بالوالء  وأحق بالوفاء  وأجدر
 بـالـذود والدفـاع  فـهـو مـهـبط األنـبـيـاء  ومـوطن االولـيـاء  وبـلـد الـعـلـماء
واألدباء والـفقـهاء  في ارضه ولـدت اعرق احلـضارات  ومن بـ جنـباته
أنبـثـقت اإلشـراقـات  كانت ولم تـزل مـدارسه تـزخـر بالـعـلـماء  ولم جتف
مـجـالـسه من احــتـضـان األدبـاء والـشـعــراء  لم جتـدب ارضه بـالـرغم من
جراحـات احلـروب واألزمات  عـقـوله ولـوده  وحقـوله مـزدانة  ومـقـامات
ؤمرات  واثخنت جنباته الطعنات  وتعاون رجاله حية  نعم كثرت عليه ا
على الـكيـد له الـفرقـاء  في قوته ضـعف لـآلخر  وفي زهـوه غيض  وفي
رخــاءه فــيض  سُــلط عــلـى حــكم مــقــدراته وإدارة شــؤونه دكــتــاتــوريــات
وشموليات  أقحمته بحروب واحتالالت  وتركته غنيمة للعقوبات  رحلت
وخلفت احتالالت وارهاب وفـتنة وتفريق وتـمزيق  هذا عربي سيـستبد لو
قُـدر له ذلك  وذاك كـوردي يـريـد االسـتـئـثــار  الـشـيـعي قـادم لـيـنـتـقم من
حـاكم االمس الـقـريب  والـسـني عـدو البـد من جتـنـبه  لـو قُـدر له الـعودة
ـؤمـرات  راح سـيـقـتل ويـبـطش ويـنـتـقم  ووسط هـذه الـفـتـنـات  ونـتـاج ا
ـزق  تـتالقــفه الـفـضــائـيـات تـشـهــيـراً  ولـيس في كل الـعـراق ضـحــيـة 
استهدافه تلفيق  فيه برز جتار احلرب  واضحت ثرواته عرضة للنهب 
التـزم أعزت قـومه الصـمت  وركن الكـثيـر من كبـار رجاالته إلى الـهدوء 
ا حتـصـ لـلنـفس من الـتـهـمة حيـث السـكـيـنة وجتـنب االسـتـهـداف  ور
زور  واسـتهـداف الفـاسد  البـاطلـة  بلـحـاظ تسـيد الـسراق  وهـيمـنـة ا
فالفـاسد لـسانه يصل ويـده تمـتد وعالقـته تبلغ  كـيف ال وهو الـقادر على
التـقد والـعـطاء والـبذخ من مـال الـسحت احلـرام الذي عـثـا فيه فـساداً 
وهو يـجوب الـفـضائـيات مـشخـصـاً ومهـاجمـاً ومدعـيـاً  هو الـنزيه وغـيره
واطنة فاسد  وهو الشريف وغيره منحرف  وهو التقي وغيره متمرد  ا
في دمه  والوطـنـية في عـروقه  والورع يـسـري بجـسده  يـحـكم ويتـحكم
ويوجه ويُطاع  لكن هذا النموذج هو الوجه الكالح للعراق  وهو افرازات
االحـتالالت  ونـتــاج األزمـات  وفـضـالت الـبالد  فـفي كـل بالد الـوطـني
والـعـمـيل  الـشـريف والـفـاسـد  الـصـالح والـطـالح  الـنـاصع والـكـاحل 
الزبـد وما ينـفع النـاس  فمـثلـما في الـعراق الـوجوه الـكاحلة الـتي سرقت
وأفـســدت وعــبـثت وأتــلــفت وإسـاءت وجــاءت عــلى احلـرث والــنــسل  فـيه
ـمـيـز والـعـالم والـبـاني  وبـالـقـطع أن ما الـشريـف والصـالح والـنـاصح وا
ـيادين ينـطبق على مـيدان الـسياسـة  بل أن متنـاقضات ينطـبق على كل ا
السـياسـة اكثـر بـروزاً  بلـحاظ نـتاجـهـا وحصـيلـتهـا وسـطوتـها وحتـكمـها
ن تــصـدى  لـكن ـقـدرات الــبالد والـعــبـاد  نــعم لـقـد افــسـد الــغـالب 
الشريف قائم وان بنسب غير كبيرة  لـكن القطع بغيابهم أمر ال يخلو من
ــعـتـاد ال بـاالسـتـثـنـاء  لـكن اسـتـثـنـاء الـتـجـني  نـعم أن األمـور تـقـاس بـا
ـعـدن الالمع قائم االستـثـنـاء من مـستـلـزمـات اإلنصـاف  فـضالً عن أن ا
غير غائب  فـرجاالت السيـاسة من الصاحلـ قادرين على التـصحيح لو
قُـدر لهـم التـصـدي أو الـتـمـكـ  مثـلـمـا كـبـار عـلمـاء االقـتـصـاد ومـفـكريه

قائمون ال كما يعتقد البعض غيابهم .
اضي وال ـا يزل يـراهن الكثـير عـلى أن العـراق اضحى من ا لقد راهن و
عودة قريبة له بعد أن تعرضت أمواله لـلنهب وثرواته للتخريب ومؤسساته
الـصـحـيـة لإلهـمـال وجـامـعـاته لـلـتـراجع  وتـرهـلت مـؤسـسـاته احلـكـومـية
ـقنـعـة وقُتل قـطـاعه اخلـاص  ومُكن الـفـاسد وحتـكم الـفاشل  بالـبـطالـة ا
ـعـاصـر ال الـقـد ـطــلع الـضـلـيع بــتـاريخ الـعـراق احلـديـث وا لـكن عـلى ا
سـيجـد أن اسـتـهـداف احلـاضـر لـيس األول  واسـتـهـداف الـشريـف ليس
حديث  وبروز الغث ليس من مستجـدات القائم وتراجع السم ليس من
مبتـكرات القـائم  فتـاريخ العراق االجـتماعـي مليء ثر سـم بالـشواهد 
وقد اشّـر لـبعض هـذه اجلـسام الـراحل الـكبـيـر الوردي  فـالـوعاظ مـكـنوا
ا يـزالوا  والـسلـطان يـعتـقد أن اخلـير عم  وافسـدوا وحّرفـوا وحرفـوا و
ـــدن شُــيـــدت  واجلــامــعـــات عــلّــمـت ومــيــزت  واالقــتـــصــاد ازدهــر  وا
سـتـشـفـيات أبـرت وعـاجلت  وراح اجملـتـمع يبـحث عن الـتـرف بـعد أن وا

قدمات وأشبعت الضروريات .  غطيت ا
ويقيناً أن تلبيت متطلبات الترف ليس فيه مآخذ على الشعب في وطن مثل
العـراق مَنَ الـله عـليـه بكل اخلـيـرات إال نـعمـة من يـصـغي ويسـتـمع ويـوفر
ويقدم من مـال الوطن ال من ماله  ودون شك أن من خـرج اليوم مـتظاهراً
قدمات ومعتصما ورافع الـصوت ليس بقصـد طلب الترف  ولكن بـغاية ا
والضـروريـات  مـثـلمـا أن الـتـقصـيـر والـقـصور والـتـراجع واحلـاجـة ليس
نتـاج حـكـومـة القـائم ولـيس خـراب سـنة واحـدة  كـمـا البـد من اإلقرار أن
متغيـر والعب اخلارج ومؤثـر اخملطط ليس بـعيد عن مـتراكم اخلراب الذي
سـاعد  وإال فّجـر وأخّرج ودعـا  ففي الـتقـصيـر احملرك وفي احملـرض ا

فمن احرق وعبث وتعرض اليوم للمنادين بالتصحيح? 
ومن اســتـهــدف األمــنـيــ من الــرجـال الــذين سّــورا بــأجـســادهم طــالـبي

التصحيح ? 
وعد وحان وقت العمل  الشجاع من القرارات الزم  واحلازم لقد أزف ا
وجع واجب  تـولـية الـنـزيه دليل الـوطنـيـة وإبعـاده خـيانـة  من خرج من ا
حامالً كفنه بيده لم يخرج أشاراً وال بطراً  لـكنه خرج منتفضاً لكرامته 
مستـجيـباً لوطـنيـته  ثائراً عـلى من افسـد واهدر وخرب  ومن أجل أن ال
البـد من عـزل من خرج مـدفـوعاً سـيـرة  ويـجهض الـتـصحـيح  تنـحـرف ا
ـسيـرة  الذي راح يـزهق األرواح ويسـتهـدف اآلمنيـ  ويتـسلط حلرف ا
على من خـرج طـالبـاً لـرزق يـومه وأسرته  ذلك الـذي راح يـحرق ويـعـتدي
على العام واخلاص من األموال  الله الله بالعراق وشعبه وحرثه ونسله 
ـظلوم الذي اتقوا فتـنة لو أوقـدت نيرانـها جلاءت مرة أخـرى على الفـقير ا
خرج طالب لـلتـصحـيح  قاصـدا الكرامـة  طالـبا لـلرزق احلالل  أما من
افسد وأثـرى دون حق وسرق واخـتلس راح يـنعم بسـحته احلـرام بعد أن
تملّك ومـلك وتمكن  فـمن استـشهد في تـظاهرات الـتصحـيح الفقـير الذي

أنهكه الـفساد واتـعبه العـبث وجاءت علـيه اثار اخلراب 
فمن أجـل بلـوغ الـغـاية ونـيل مـا خـرجت اجلـموع من
نـدس ونصرت اجله البـد من عزل الـعابث وكـشف ا
ــصــحح  فــتــاريخ الــعـراق ســلــســلـة من الـوطــني ا
ــطـاف  االنـحــرافــات  لــكن الــتـصــحــيح خــاتـمــة ا

وسعيد من قرا تاريخه واعتبر.

عبد احلس شعبان مع طارق اسماعيل في انقرة 

(آذار/مـارس/1959)  اتــخـذ من
اإلرهــاب الــفـكــري وســيــلــة ضـد
خـصـومه الـقـومـيـ والـبـعـثـي
(حــلـفـاء األمس) الــذين رمـوا كل
بــيــضــهم في ســلّــة جــمــال عــبـد
الـنــاصـر الــذي صـعّــد من عـدائه
لـنظـام عبـد الكـر قاسم مـثلـما
حــاولـت الــقـــوى اإلمـــبــريـــالـــيــة
وحـلفـائهـا الـعمل بـكل ما تـسنى
لها إلعادة حصـان تموز (يوليو)
اجلـامح إلى "احلـظـيـرة ". وحـ
وصـل حـــزب الــــبــــعث الــــعـــربي
اإلشــتــراكي إلى الــســلــطــة بــعـد
االنــقالب الــدمــوي في 8 شــبـاط
(فــــبــــرايــــر) 1963  انـــــتــــقم من
احلــزب الـــشــيـــوعي  بل أصــدر
بيـاناً برقم  13من مجـلس قيادة
الـثـورة (اجملـلس الـوطـني) شرّع
فــيه إبـادتــهم وشــهــدت مــقـرات
احلـــرس الــقــومي ودوائــر األمن
ومـراكــز االعـتــقـال حـمـالت غـيـر
مـــــألـــــوفــــــة من حـــــيـث احلـــــجم
وأسالـيب الـتعـذيب والتـفلّت من
الـقـوانـ نـاهـيك عن انـتـهـاكات
صــــارخـــــة حلــــقــــوق اإلنــــســــان

وتراجع عن منجزات الثورة.
أما في العهد اجلـمهوري الثالث
(الـعـارفي) فـقـد احـتكـر الـتـنـظيم
الـــوحــيـــد "االحتــاد االشـــتــراكي
الـــعـــربي" حق الـــعـــمل احلـــزبي
الــقـــانـــوني والـــشـــــــــرعي و
حتـــــر الــــعــــمـل الــــســـــيــــاسي
للشـيوعيـ والبعثـي واحلركة
الـــكــرديـــة .  وبـــعـــد انــقالب 17
تـــــــمـــــــوز (يـــــــولـــــــيــــــو) 1968)
اجلـمــهـوريــة الــرابـعــة  ومـجيء
حــــــزب الـــــبــــــعث مــــــجـــــدداً إلى
السـلطـة شهـدت البالد انـفراجاً
نــــســـــبــــيـــــاً والــــتـــــأمت بـــــعض
ـؤقــتـة والــقـلــقـة الــتـحــالـفــات ا
حسبما بيّنت التجربة ب حزب
البعث واحلركة الكردية (1970)
وبــيـنه وبــ احلـزب الــشـيـوعي
(1973)  لـــكـــنـــهـــا ســـرعـــان مــا
تــــهـــاوت وكــــان الــــعــــمل شــــبه
العـلني مـجرد اتفـاقات فـوقية لم
يـنــظـمه قــانـونــاً لألحـزاب. وظل
ــقـالــيـد حــزب الـبــعث يـتــحـكم 
األمـــور ويـــقـــبض عـــلى جـــمـــيع
السلطات التشريعية والتنفيذية
والـــقــضــائـــيــة وفـــقــاً لــصـــيــغــة
ــقـرّة "مــجـلس قــيــادة الـثــورة" ا
دســتـوريــاً وكـانت الــقـوى الـتي
حتـــالــــفت مـــعه قــــد ارتـــضت به
قائداً للدولة واجملـتمع والسلطة
السـياسيـة ولصيـغة حتالـفاتها
فـاسـتـدار بـالــبالد سـريـعـاً نـحـو
احـــتـــكـــار الـــعــــمل الـــســـيـــاسي
ه على هني وحتر والنقابي وا
اجلـــــمـــــيـع  واتـــــخـــــذ قـــــرارات
بــالـقـضـاء عــلى خـصـومه حـيث
أصـدر قــراراً من مــجــلس قــيـادة
الــثـورة  بـتـحــر حـزب الـدعـوة
(العـميل) كـما ورد في النص في
مـــثــلـــمــا 1980آذار/مــارس  31
اتـخـذ قــراراً (داخـلـيـاً) بــتـحـديـد
العام  1980موعداً للقضاء على
احلـــزب الــشـــيـــوعي  وامـــتــدت
إجـراءاته  الــتـعــسـفـيــة تـلك إلى
داخل حـــــزب الـــــبـــــعث نـــــفـــــسه
فــأطــاحـت بــبــعض قـــيــاداته في
مـجــزرة قـاعــة اخلـلــد الـشــهـيـرة

العام 1979.
ولألسـف فـإن حـكـومـات مـا بـعـد
االحــتالل اســتـمــرت فـي مـنــهج
حتــر الـعــمل الــســيـاسـي عـلى
اخلــصــوم  حــيث اعــتــمــد قـرار
دني األمـريـكي للـعراق احلـاكم ا
ـر بتحـر حزب البعث بول بر
بـــالــــقــــرار رقم   1 في 16 أيـــار
(مـــــــايــــــو) 2003  الـــــــقـــــــاضي
باجـتثـاث البـعث والذي اسـتمر
ــســاءلــة حلــ صــدور قــانــون ا
والـــعـــدالـــة وهـــو قـــانـــون أقـــره
ـان العـراقي في 12 كـانون الـبـر
الــثــانـي (يــنــايــر) 2008  بــديال
لــــقــــانـــون اجــــتـــثــــاث الــــبـــعث
ويـتـضـمن إجـراءات أقل صـرامة

السـيّمـا مسـاهمـتهم  في احلـركة
ــهـنـيـة ـنــظـمـات ا الــشـعـبــيـة وا
ـدنـيـة والـســلـمـيـة وأنـشـطـتـهـا ا
اخملــتــلـــفــة تــلك الــتي انــضــوت
حتت لـــــواء  جـــــبــــهـــــة االحتــــاد
الوطني الـتي انعقدت في 7 آذار
(مارس) الـعام 1957 والتي كان
ســكـــرتــيـــرهــا وكـــاتب بــيـــانــهــا
الـتــأسـيـسـي ابـراهـيـم كـبّه الـذي
ارتــبط مع اســمــاعــيـل بــصــداقـة
خــاصـة سـواء حــ كـان وزيـراً
أو بـــــعــــــد ذلك فـي إطـــــار عــــــمل
ـي يـــوم عـــمل جـــامــــعي وأكـــاد
طارق اسماعيل استاذاً زائراً في
جـامـعــة بـغـداد  وكــان تـأسـيس
جـبـهـة االحتـاد الـوطـني قـد مـهّـد
جملموعة الضـباط األحرار للقيام
بـالـثـورة في 14 تـمــوز (يـولـيـو)
 بـعـد أن تـأكـدت من تـأيـيـد1958
ـتــحـالـفـة في الـقـوى الــوطـنـيـة ا

دعمها وبالتنسيق معها.
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تـــــضـيء زوايـــــا ذاكــــــرة طـــــارق
اسـماعـيل الثـورة الـعراقـية مـنذ
الــلـحــظــة األولى لـذلـك الـصــبـاح
تمـيّز ح اصطحبه التموزي ا
الزم عبد الكر جاسم صديقه ا
إلى دار اإلذاعــة لــيــتــعــرّف عــلى
العقيد عبد السالم محمد عارف
وليـبدأ رحـلة متـميّـزة وأثيرة من
الــعـــمل الــوظــيــفـي بــالــقــرب من
الزعيم عـبد الكـر قاسم بعد أن
ـعـلـمـ كــان قـد تـخـرّج مـن دار ا
الـعـالـيـة عـشـيـة الـثـورة واسـتـلم
لك فـيصل الـثاني شهـادته من ا
الذي كان أول الضحـايا صبيحة
الــثـورة وتــلك إحــدى مــفــارقـات

التاريخ. 
وشـهـدت الثـورة أحـداثاً جـسـاماً
مـنــذ حلـظـاتــهـا األولى الســيّـمـا
الكة وما رافق بتصفية العائلة ا
ذلك من أعمال عـنف طالت بعض
لـكي مثلما حصل رموز العهد ا
لألميـر عبد اإلله الـذي  سحله
ثم علّقت جـثته في منطـقة الكرخ

قرب جـسر الـشهـداء وبعـدها 
تقطيع أوصـاله في مشهد سادي
شــديـد الــوحــشـيــة وال مــثـيل له
وجـــثــة نـــوري الــســـعــيـــد  الــتي
حصل لـها مـا حصل لـألميـر عبد
اإلله وذلـك بـــــعـــــد يـــــومـــــ من
انــــــــتــــــــصــــــــار الــــــــثــــــــورة (16
تــمــوز/يــولــيــو/1958). وتـركت
تلك األحـداث تأثيـراتهـا السلـبية
عــلى مــســار الــثــورة وتــطــوّرهـا
والـصراعـات داخلـهـا كمـا أتتـها
ريـــاح الـــتـــأثـــيــر مـن خـــارجـــهــا

إقليمياً وعربياً ودولياً. 
ولـألسف فــــإن الــــثــــورة دشّــــنت
بــاكــورة أعــمــالــهــا بــالــدم وهـو
ـشـهـد الـذي غـطّى عـلى الـكـثـير ا
من مـنـجـزاتـهــا وشـوّش عـلـيـهـا
ووضـــعــهـــا في حـــالـــة دفــاع عن
الـــنــــفس وضــــاع الــــعـــديــــد من
ــكـــتــســبــات في ظلّ ضــبــابــيــة ا
شـهد وغـياب الوحـدة الوطـنية ا
وتفكك جبهة االحتاد الوطني . 
شهد وبغض النـظر عن دمويـة ا
وانــــدالع الـــــصـــــراع الــــداخـــــلي
احملــمــوم  فــإن الــثــورة  حــقــقت
ــكـاسـب الـتــاريــخــيـة عــدداً من ا
منـها االنسـحاب من حـلف بغداد
ـعــاهـدات غـيـر االسـتـعــمـاري وا
تكافئة مع بريطانيا والواليات ا


