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بيروت

الـتـنكـيس لعَـلَم معـرض الكـتاب في
دورته السنوية حتت وطأة مفاعيل
اإلسـتـكـبــار الـثـوري اإليـراني الـتي
تـعـرقل سبـيل التـوافق عـلى صيـغة
تمـهـد بالـتـدرج أمام تـسـوية ثـابـتة
في لــبـــنــان جنــد كــيف أنه في ظل
اإلســتــقــرار تــنــعــقــد في الــشــارقـة
الدورة الـسـنـوية لـلـمعـرض ويـلقى
الكتـاب من أهل احلُكْم ومن الشعب
ـــقـــيـــمـــ اإلمـــاراتـي وكـــذلك من ا
والــعــامـلــ في الــدولــة اإلهــتــمـام
ا لقيه الكتاب في ماثل  واإلقبال ا
الــقـاهــرة في دورة مـعــرضه لــلـعـام
 2019وجند احلـالة نـفسـها حتدُث
في الـعــام نـفـسـه في دورة مـعـرض
الـــكـــتـــاب في دولـــة الـــكـــويت وفي
اجلـــــزائــــر وقــــبـل ذلك فـي دمــــشق

وعمان وإسطنبول. 
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وحـتـى في أربـيل عــايش إخــوانـنـا
عرض الكتاب الكرد بإهتمام دورة 
فـي عـاصـمــة إقـلــيـمــهم وكـذلك في
الـسودان اخلـارج شـعبه من نـضال
مــريـر إنــتــهى بــصــيــغــة ســيــاديـة
وحـكـومـيـة مـسـتـقـرة أقـيم مـعـرض
الــكـتـاب وأثـمـر إهــتـمـامـاً من جـيل
ـيـمـونـة. وكمـا في كل اإلنـتـفاضـة ا
اضـية أخذ الـسنـوات السـلمـانيـة ا
معـرض الكـتاب في الـرياض وكذلك
في جــــده احلــــظــــوة الالفــــتــــة من
اإلهــتــمــام لــيس فــقط ألن الــكــلــمـة
ـعرفي تـزداد زهـواً في ظل الـقائـد ا
ا ـلك سـلمـان بن عـبد الـعزيـز وإ ا
ألن اخلـــــمــــســـــيــــة األُولـى خلــــادم
احلـــــرمـــــيْن الـــــشـــــريــــفـــــيْن زادت
اإلسـتـقـرار ثـبـاتـاً رغم الـتـحـرشـات
اإلســتـــكــبــاريـــة الــتي إســـتــهــدفت

يـــنــفع بـــالــلـــغــتـــيْن الـــفــرنـــســيــة
واإلنكليزية إلى اللغة العربية تزيد
عـرفة لدى الـلبنـاني واألشقاء من ا
الــعــرب. هـــنــا يــحــضُـــرنــا الــقــول
الـشــهـيــر: بـيـروت تــطـبع والــعـالم
العـربي يـقـرأ.. أو هي تطـبع لـيـقرأ
رء األشـقاء الـعـرب. ولـكم يـشـعـر ا
بــاألسى كــون تــنـــكــيس عَــلَم دورة
مـعـرض الكـتـاب في بيـروت يـحدُث
ــديــريــة بــعــد أســبــوع من إعالن ا
الــعــامــة لألونــيـســكــو من بــاريس
إختـيـار بـيروت "مـديـنة مـبـدعة في
ــديــنــة الــعــربــيـة األدب" وتــكــون ا
ـكـتـوية هي الـثـانـيـة بعـد بـغـداد ا
األُخـرى وسـائر مـدن بالد الـرافديْن
بـنــار مـفـاعـيل اإلسـتـكـبـار الـثـوري
ـبـدعـة ـدن ا اإليـراني في شـبـكـة ا
ـيـة ـنــظـمــة األ الـتي أنــشـأتْــهـا ا
الثقافية عام 2004  .وفي حيثيات
اإلخــتـيـار "إن لــقب مـديـنــة مـبـدعـة
ـدن يــضع بــيــروت عـلى خــارطــة ا
ـبدعة فـي األدب كما فـي غيره من ا
ــا يـســاهم في حتــفــيـز اجملــاالت 
اإلنتاج األدبي فيـها واإلنفتاح على

دن اإلبداعية األُخرى". آداب ا
فـي الــــوقت الـــــذي يــــحـــــدُث هــــذا

نتيـجة اإلستكبـار الفارض سطوته
على أي تـخريجـة إلصالح ما يجب
إصالحه فـي لــــبـــنــــان لـم يُـــكــــتب
ـعرفي الـسنـوي الذي هو لـلحدث ا
ـوعد معـرض الـكـتـاب أن يـتم في ا
احملــدد آخــر نـــوفــمـــبــر/ تـــشــرين
الــثــاني  2019 بــأمـل عــقْــده آخــر
فبرايـر/شباط  2020 وأُضيع على
اللـبـنانـيـ وغيـرهم الـتـجوال كـما
كل آخــــر شـــهـــر مـن الـــعــــام عـــلى
عــــشـــرات أجـــنـــحـــة دور الـــنـــشـــر
اللبـنانية والـعربية يخـتارون منها
ــعـرفــة كــمـا مـا من شــأنه إثــراء ا
يــخـتــارون ألوالدهم من الــكــتب مـا
يـنـمي فيـهم روح الـقـراءة وبـالـلـغة
الــعـــربــيـــة الــتي تـــتــراجـع بــعض
ـعـرفة الـشيء حتت وطـأة وسائل ا

والتسلية اإللكترونية.
كــمــا أُضـيع عــلى عــالم الـنــشـر في
لبـنـان األمل في إسـتعـادة حـيـويته
وهــو الــذي كـان من خالل  618دار
نـشر مـسـجَّـلة رسـمـيـاً يرفـد الـعالم
الـعــربي عـلى مــدى نـصف قـرن من
اخلــمـســيــنـات بــألـوف الــعــنـاوين
ـؤلـفات في األدب والـفـقه والعـلوم
فـــضالً عن ريــادته في تــرجــمــة مــا

ـدة زمـنــيـة. ثم إن هـذه يُــخـتـصــر 
ـتــمـثـلـة مِـسْك ـعــرفـيـة ا اخلـطـوة ا
ـا تـؤسس بـعـد الـتـعامل الـكتب" ر
ـيـة ذات سمـعة في مع دور نـشـر عا
جـديــة مـا تــنـشــره من كُـتب تــتـولى
ؤسـسة التي أرادهـا األمير مـحمد ا
بن سـلـمان وتـلـقى إهـتـمامـاً نـوعـياً
من جانبه إلى أن يكـون هنالك نشْر
ـــقـــابل من جـــانب دور الـــنـــشــر بــا
ـؤلـفات تـصدر بـالـعربـية األجنـبـية 
خــصـوصــاً أن فـي الـعــالـم الـعــربي
فكرين الذين يثري دعم صفوة من ا
"مِـسْك الــكـتب" لــهم شـحْــذ هـمــمـهم
وتركـيـزهم عـلى إجنـاز أعمـال تـفـيد
األمــة عــنـد تــرجــمــتــهــا إلـى لــغـات
أجنبية. وبـذلك ال يقتصر األمر على
ـتـوخاة حـصراً أن تكـون الـعمـلـية ا
عـلى تـرجـمــة األجـنـبي إلى الـعـربي
ـثل. وهـذا نـفـتـقده ـا تـعامُل بـا وإ
مع األسف في التعامل اإلعالمي مع
مؤسـسـات أجنـبـيـة تتـولى تـسويق
ـسـتـوى كـتـابـات لـيـست كـلـهـا في ا
ـنـاسب لقـضـايـا األمـة ويـتم نـشْر ا
هـذه الـكـتـابـات بـعـد تـرجـمـتـهـا إلى
الــعـربـيــة من دون أن حتــذو اجلـهـة
ـقـابل أي تـسـوق ـسـوقـة احلـذو ا ا
من الكتابات باللغة العربية ما تراه

مناسباً.
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ـفـردات ـسـألـة   وعـدا ذلك تـبـقى ا
أهل الـتــجـارة واألســواق أقـرب إلى
مــجــرد عــمــلــيــة إسـتــيــراد من دون
تـصدير. وأسـتحضـر كتأكـيد إلى ما
أشير إلـيه في شأن إمكانـية التبادل
الـنـشـري إلى أنـنـا في الـثـمـانـيـنـات
عـشنا خـطوة الفتـة. في تلك احلـقبة
كــــنت أنــــشــــر في لــــنـــدن مــــجــــلـــة

"التـضامن" األسـبوعـيـة السـياسـية
واإلقتصادية وأبـرمنا إتفاق تعاون
س" مـع صـحـيـفــة "فـايـنــنـشـال تـا
ننـشر بالـعربية مـواد مختـارة منها
ـوضوعي في مع بـعض التـصرف ا
الـتـرجــمـة من اإلنــكـلـيــزيـة عـلى أن
تـنـشر الـصـحـيفـة مـا تـراه منـاسـباً
أيـــــضــــــاً من مــــــادة حـــــول أمـــــور
إقتصاديـة عربية تنـفرد اجمللة بها.
وكــان هـــذا اإلتــفــاق رائـــداً وحــقق
بتغى. كما إنه شجعنا على إبرام ا
ـاثل مع دار النشر الـتابعة إتفاق 
جلامـعة "كمـبردج" وباشـرْنا إصدار
بعض عناوين صادرة عن الدار كما
بـدأنا نُـعد الـعدة لـتأمـ تزويد دار
ـادة كُــتب نـشــرنـا في "كــمـبــردج" 
"الـتـضـامن" فـصوالً مـنـهـا وهي من
تـــألـــيف الـــدكــتـــور لـــويس عــوض
والدكـتورة نـوال السـعداوي وكذلك
كــتـاب لي حــول الــســيـرة الــذاتــيـة
والنـضالـيـة للـدكـتور جـورج حبش
وكان مـأموالً لـلخـطوة أن تصل إلى
ومـة لوال أن مـرحلـة التـنفـيذ والـد
الــظــروف الـــنــاشـــئــة عـن الــغــزوة
الـصـدَّامـيـة للـكـويت ومـا تالهـا من
حـرب عــربـيـة دولـيــة عـلى الـعـراق
أربــكت خــطــوات كــثــيــرة إحــداهــا
خـطوة طـموحة عـلى صعـيد الـنشر
شترَك الـذي أشرتُ إليه. وقصدي ا
من ذلـك هـــو الـــقـــول إن عــــمـــلـــيـــة
كـنة اإلستـيراد يـقابـله التـصديـر 
ووجـــــوب األخــــذ بـــــهـــــا يــــعـــــطي
اإلسـتـنـهـاض الثـقـافي الـنـوعي من
جـانب "مِـسْك الـكـتـاب" رونـقـاً يـزيد
ـبـهرة من وهْج الـطـفرة الـثـقـافيـة ا
ـملكـة العربيـة السعـودية بكل في ا

روافد بحيرتها العميقة.

ـمـلكـة. ومِن قـبْل إنعـقاد إستـقرار ا
عـرض الـكـتاب في ـقـبـلـة  الدورة ا
عـرفية الـرياض تـتواصل الـطفـرة ا
بـكل مالمـحـهـا الـتي آخـرها ولـيس
أخـــيــرهـــا عـــضـــويـــة في اجملـــلس
ـتـحدة ـنـظـمـة األ ا الـتـنـفـيـذي 
لــلـــتــربـــيــة والـــعــلـــوم والــثـــقــافــة

(األونيسكو).
مـلكـة وعلى نحـو ما أفاد  كـما أن ا
به وزير الثـقافة بـدر بن عبدالله بن
فــرحـــان عـــلى مـــوعـــد مع خـــطــوة
مــتــقــدمــة من خالل مــبــادرة "مِـسْك
الكتب" إحـدى رموز معالم الـتطوير
رؤية  2030عـلى نـحـو الـشـمـولـية
التي يـريدها لـها وليّ العـهد األمير
مـحــمـد بـن سـلــمـان وتــتـمــثل تـلك
اخلطوة بنشـر مئة عنوان في شتى
ــعـرفــة. ومــا هـو الفت في حــقـول ا
هــذا اإلطـــار أن هــذه اخلـــطــوة مــا
دامت لـيست ربـحيـة وتأخـذها على
رجعية الـثانية في الدولة عاتقهـا ا
ثله رمزهـا األمير محمد من ا  و
حيوية وحِرْص على اإلجناز فإنها
سـتتـيـح اجملـال أمام األلـوف الـذين
يـتـطـلـعـون إلى الـقـراءات الـنـوعـيـة
لـكن ارتفـاع أسـعـار الـكـتب عـلى ما
هي احلـــــال في الـــــزمن الـــــراهن ال
تــيــســر األمـر أمــام مَن يــؤسس في
مـــنـــزله مــكـــتـــبــة خـــاصـــة حتــوي
الـعــنـاوين اخملــتـارة بــعـنــايـة وفي
عـرفة هذا إلى أن معـظم مجـاالت ا
ئة عنوان ستليها مئة أُخرى هذه ا
بل ومـئــات وذلك ألن آفـاق الــطـفـرة
ــعـرفـيـة الــتي تـشـمل الـثـقــافـيـة وا
الـعـلـوم والـفـنـون والـطب والـتـراث
والـسـيـاسـة واآلثـار رحـبـة. كـمـا أن
الـــتـــطـــويـــر أيــاً كـــانـت هــويـــته ال
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في االزمات نتجه الى الله وأولي األمر منـا  واليوم جئت سماحتكم
بقـلب مـفتـوح ونـيـة صافـيـة بعـد ان اجتـهت مـنذ االحـتالل الى الـيوم
سؤولـ في الدولة بأكثـر من مئة خـطاب مـفتوح ومـنشور لـلسـادة ا
العراقـية ابـتداء من السـادة رئيس اجلـمهوريـة مرورا بـوزراء الدفاع
ــسـاءلـة والـعـدالــة ورئـيس هـيـئـة ـالـيـة وصـوال الـى رئـيس هـيـئـة ا وا
التقـاعد الـوطنـية  اما الـسادة اعـضاء مجـلس النـواب فقـد كان لهم
ـقــاالت فــفي كل دورة نــيــابـيــة ابــدأهـا الـنــصــيب االكــبــر من هــذه ا
بسلـسلـة مقـاالت موجهـة لهم  وكـانت السـلسلـة االخيـرة التي بدأت
قبل سـنة كانت بـعنـوان ( االخوات واالخـوة نواب الـفرصـة االخيرة)
وبح صـوتي في الفـضـائـيـات وهذا الـتـعـبـير ((بـحت اصـواتـنـا)) هو
ـكـنـني تـخيل رجـعـيـتـكم الرشـيـدة قـبل اشـهر و مسـتل من خـطـبـة 
معاناتكم مع العملية السياسية من خالل ان لكم بحدود ثالثة ارباع
االلف خطبـة جمعـة في كل سنـة خمسـون خطبـة واألمور تسـوء سنة
بعد اخرى الى ان وصلت الى  حدود غير مقـبولة وغير مسبوقة في
التأريخ ( احزاب دينية هي اما شيعية او سنية هيمنت على الساحة
انات تقودها السياسية .. تكتلت في كتل شيعية او سنية ..ولدت بر
تـلك الكـتل وبـتـعـبـيـر ادق يقـودهـا زعـمـاء تـلك الـكـتل في ظل دسـتور
وضـعـوه هم ولم يـنـفـذوا الـكـثـيـر مـن ايـجـابـيـاته وتـفـنـنـوا في تـنـفـيـذ
الضار مـنه وبتـعسف شـديد ..  الذي تـغيـر في الدورة االخـيرة فقط
ان  فـضال عن ان سـنة ـسلـحـة دخلت الـى البـر هو ان الـفـصائل ا
السلـطة انضـوت عنـاوينهم حتت الـكتل الـشيعـية فصـاروا عدة س
سـنـة االصالح وسـنــة الـفـتح ومـا بــدلـوا تـبـديال واســتـغـلـوا فـوضى
الـنـفـوذيـن االمـريـكي وااليـرانـي  والـتـدخالت الـتــركـيـة واخلـلــيـجـيـة
لتـحـقيق فـرهود لـم يضـاهه فـرهود في تـأريخ الـعراق نـسمـيه تـدليال

فساد اداري وفساد مالي .
ـالكي اضـاع فرصـة تأريـخيه حـيث لم يوجه كـلمـة تأريـخيه السـيد ا
الى شعبه يوم انسحاب القوات االمريكية احملتلة يقول لهم فيه اليوم
خرج االحتالل فلـنحتـفل بحمـلة بناء وعـدل ال يستـثنى من االشتراك
فيـهـا اي عـراقي فالـعـراق عـراق الكل فـلـنـتصـالح ولـنـبدأ عـلى بـركة

الله.
السيد العبادي لم يسـتغل فرصته التاريخـية باالستناد على احلراك
الـشعـبي الـرائع الـذي حـصل خالل حـكـمه ويـقـوم بـخـطـوات جـريـئة
وحقيقية بل ظل اسيرا حلزبه ورؤساء الكتل الكبيرة والدولة العميقة
هدي اول من اعترف بوجودها  اال انه التي كان السيد عادل عبـد ا
رغم رغـبته احلـقـيـقـية في االصـالح  كان اسـيـرا ايـضـا للـتـجـاذبات
الداخـلـية واالقـلـيمـيـة والدولـيـة وأضاع ايـضـا فرصـة اقـوى وأصلب
جـرد قـبـوله الـتوافق حراك عـراقي  وقـد قـلت في مـقـال سبق انـه 
ـدعـوم مـن كتل الذي اتـى به سـيخـسـر مـاضـيه ومـستـقـبـله كـون ا
سابقا لم يـحققوا شـيئا فكـيف به بال كتلة او حـزب? واثناء احلراك
ــرة ولــعل في خــطــبــة رجــوته ان يــعــرف ان االمــر مــخــتــلـف هــذه ا
ـرجـعـيـة اجلـمـعـة نصـا واضـحـا يـؤكـد ان االمـور لن تـعـود الـى ما ا
كانت عـلـيه قبل احلـراك . ورجـوته في مقـال آخـر انه ان استـقال ام
لم يستقل فـأن عليه ان يقـدم خدمة رائعـة لشعبه وهـو ان يكشف لنا

اسماء ثالثة قناص فقط واجلهات التي تقف ورائهم .
نسأل اليوم هل ان احلل هو باستقالـة احلكومة ?? نوهت مرجعتيكم
الـرشـيـدة الى تـعـديل قـانـون االنـتـخـابـات واجـراء انـتـخـابـات مـبـكرة
..هذا مـا فهـمـته انا  وهـنـا اسأل من سـيـغيـر قانـون االنـتخـابات ??
ان الذي يحكمه زعماء فوضية اجلديدة ?? الـيس البر ومن سيع ا
شكلة وليسوا جزءا من احلل الكتل الكبيرة .. والذين هم جـزء من ا
?? وهل ان وجود مـفـوضيـة لالنـتـخابـات ضـروري ?? اليس الـقـضاء
همة ?? وأليس القضـاء اقدر عندما يتخلص قادر على القيام بهـذه ا
ا كبـلنـاه به وداخلـنا واجبـاته مع هيـئات لم يـكن لقيـامهـا مبرر اال
اجلـهل او ان تـوجـد لـتـفـرغ الـقــضـاء من مـحـتـواه كـاجملـلس االعـلى
كـافحـة الفسـاد وهيـئة الـنزاهة كافـحة الـفسـاد واحملكـمة اخلاصـة 

ساءلة والعدالة ?? وهيئة ا
ـان الـذي شكل جلـنـة لتـعـديله بـأربـعة من سيـعـدل الدسـتـور ?? البـر
اشهـر والقـراءة االولى بـعد شـهريـن والثـانيـة بـعد كـذا شهـر ?? وهو
ـان الـذي قـرأ الـقـراءة االولى لـتـعـديل قـانـون حـجـز ومـصـادرة الـبـر
االمـوال اخملـالف لـلـدسـتـور وثـوابت احـكـام االسالم تـمـامـا ومـضت
ـوافقات اشهر ست عـلى القـراءة االولى وهو قـابع منـتظر حـصول ا
ان الذي لم يتمكن من ان يخبرنا من طلوبة ?? اليس هو نفس البر ا
ـان الـذي صـاح ـسـبب في سـقـوط ثـلث الــعـراق ?? الـيس هـو الـبـر ا
ان ليعـدل قانون التـقاعد ويرفع احلد الشعب وانتفض فـيجتمع الـبر
االدنى فـيــرفع احلــد االدنى الى  500 الف ويــنـزل رواتـب اكـثــر من
ـئـة من راتب نـصف مـلـيــون انـسـان فـيــهم ارامل وايـتـام الى  75 بـا
احلد االدنى فيكون نـصيب لواء ركن مسـتقيل او مديـر عام مفسوخ
العـقد اقل من خـمس راتب طـفل والده نـرويـجي وجنـسيـته نـرويجـية
شكلة تكمن  في تعديل الدستور وأمه عراقية من رفحاء ??وهل ان ا

ام انها تكمن في ضمانات تطبيقه ?? 
بـسلـسـلـة من عـشـر مـقـاالت حـاولت ان اوضح خـروق الـدسـتور في
ـالـكي فـوجدت اني ذكـرت عـشـرات اخلروق الواليـة االولى لـلـسيـد ا
تبـقية كثيرة ادة  35 فتوقفت ألن الدسـتور مواده ا وانا ال ازل في ا

ادة  139بقدرة قادر واد التي ادخلت بعد ا خصوصا بعد ا
ـعـادلـة الـســيـاسـيـة وهـو الـيـوم هـنــاك رقم هـو الـرقم االصـعـب في ا
مـصـدر الـدسـتـور وحـامـيه كـونه (( مـصـدر كل سـلـطـة ومـصـدر كل
ال واحلـيلة تشريع)) وهـذا الرقم يـخطئ من يـتصور ان الـسالح وا
ـكن ان تلـويه عن عـزمه بـعـد ان تـراكم عـليه راهـنـة عـلى الـوقت  وا
جبل الظلم فـكانت صولته الـسلميـة البطلـة هي التي اعادت لنـا الثقة
بأنـفـسـنا اوال وبـشـعبـنـا بـعد ان اصـابـنا الـيـأس لـسنـ طـوال حتى
تخـيـلنـا انـنا سـنرحـل لآلخـرة دون ان نـرى بطـولة شـعـبنـا تـبعث من
جديد .. هذا اجليـل يا سيدنا الـكر وانتفـاضته السلـمية هذه ال بد
ان تدفعـنا لتـمكيـنه من ان يكون طـرفا حيـا وفاعال في انقـاذ العراق
ـتـعـددة اال في تـعـزيز بـعد ان فـشل الـنـظـام الـسـيـاسي بـحكـومـاته ا

الفشل بالفشل
ـباركة اليوم هـو يومـكم سيـدنا الـكر في اعـادة اطالق صرخـتكم ا
السابقة وهي ((اجملرب ال يجرب)) وأعـرف ان الكثير من صيحاتكم
لم تنفذ بل وأن نفذت فـهي تنأى عن الغايات الـنبيلة التي اطـلقتموها

باركة (( تطوعوا في القوات االمنية)) ال جلها  ومنها دعوتكم ا
الـيوم سـيـدنـا الـكـر قـوتـكم ليـست هـي قوتـكم فـيـمـا مـضى فـالـيوم
مـعـكم الـرقم االصـعب (الـشـعب) الـثـائـر ولـديكـم دمـاء عشـرون الف
ن جريح وخمسـمئة شهـيد ولعل مرجـعيتنـا الرشيدة ليـست بحاجة 
يـعلـمـهـا من هـو الـطـرف االكـثر حـرصـا والـنـاضج واالكـثـر قدرة ...
اجملــربـــون الــذين لم يـــعــاقــبـــوا قــتــلـــة هــؤالء حلــد اآلن اال بـــالــنــقل
عاقب ام ثوار تـشرين السلمي واالستقدام مع بضعة اعـداد من ا
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هــؤالء لـــيـــؤكـــد مـــرةً أخـــرى عــدم
اإلحـاطة بـأحـكـام الـدسـتـور  وهو
ّـا ذكـرنـاه آنـفـاً من نـاجم أيـضــاً 
قيامـهم بقياس القـواعد العامة في
فروع  القانـون األخرى على أحكام
الـدسـتـور ; وهو بـاطل كـمـا اتضح

آنفاً .
2- ثـمـة فـرق كبـيـر بـ االسـتـقـالة
وسـحب الثـقة  من حـيث األسباب
والـنـتــائج ; فال األسـبـاب بـيـنـهـمـا
مـــتـــفــقـــة  وال الـــنـــتــائـج واآلثــار
ـتـرتـبـة عـليـهـمـا مـتـحـدة . وكنتُ ا
أخالُ أنَّ هذا الفـهم فهم بدهي لدى
اجلــمــيـع  ولــكن اتــضح أنَّ األمــر
خـالف ذلك  ومـا زال الـكـثـيـرون ال
يزون بينهما !! وبإيجازٍ شديدٍ 
تــعـنـي عــمــلــيـة ســحـب الــثــقـة أنَّ
ان الـذي سـبق أنْ منـح الثـقة الـبـر
لــلــحــكـومــة لــتــنـفــيــذ مــنـهــاجــهـا
احلــــكـــومي وحتــــقــــيق مــــصـــالح
الشعب  لم يعد راضياً بسياستها
 وال مقتنعاً بجـدارتها ببقاء الثقة
ـمنوحـة لها ; فـيسعى عـبر األطر ا
سـاءلتـها وإسـقاطـها الدسـتوريـة 
دســــــتـــــوريـــــاً ; وآنــــــذاك يـــــقـــــوم
بـاســتــجــواب رئـيــســهــا تـمــهــيـداً
لسـحب الـثـقة مـنه . وعـندمـا يـقرر
سـحب الثـقة من األخـير يـعني ذلك
سـحب الــثــقـة مـن جـمــيع أعــضـاء
احلـكـومـة  –الــوزراء -  فـيـنـتـهي
ـضروب آنئـذٍ الـعـمـر الدسـتـوري ا
لـهــا .  وبــنـاءً عــلى مـا تــقـدم يــعـدُّ
ســـحب الــثــقــة جــزءاً من عــمــلــيــة
ـــســـاءلــة واحملـــاســـبـــة  بل هــو ا
اإلجراء األكبـر واألهم واألخطر في
هــذه الــعــمـلــيــة ; من هــنـا يــتــبـ
سطحـية ذلك الرأي الذاهب إلى أنَّ
سـحب الـثقـة عمـل روتيـني عادي ;
بل احلق أنها عـمل سياسي يحمل
معانيَ متعـددةً خطيرةً تفضي إلى
إسقـاط احلـكـومة وإحـراجـهـا أمام
الـرأي العام ; مـا قد يـنعكس سـلباً

على وضعها في االنتخابات !!
ـسـاءلـة وإذْ يـعـني ســحب الـثـقـة ا

الدسـتوري بال مبـالغةٍ !!فـلقد جنح
ـن أدلـوا بــرأيـهم في الــكـثــيـرون 
وضوع لالستدالل بوجوب تقد ا
رئـــيـس الـــوزراء اســـتـــقـــالـــته إلى
ا ورد في مجلس النـواب استناداً 
ـــادة (/61ثـــــامــــنــــاً/( 3من نـص ا
ـتـعـلـقة بـسـحب الـثـقة الـدسـتور ا
مـن رئــــــيس الــــــوزراء . إذ تــــــعـــــدُّ
ــقــتــضى هــذا الـنص احلــكـومــة 
مـسـتــقـيـلــةً عـنـد سـحـب الـثـقـة من
ا غدت احلكومة رئيس الوزراء  و
مــسـتــقـيــلـةً هــنـا بــعـد الـتــصـويت
بـسـحب الــثـقــة من رئـيـســهـا ; لـذا
بـنـوا حـكـمـهم بـأنَّ االسـتـقـالـة غـير
ـقـتـرنــة بـسـحب الـثــقـة تـسـتـلـزم ا
تـصـويت مـجـلس الـنـواب  أيـضاً ;
كي يــتم ســحـب الــثــقــة من رئــيس
ــسـتــقـيل  فــاالسـتــقـالـة الـوزراء ا

بإيجازٍ تأخذ حكم سحب الثقة .
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وهذا االستدالل بدوره غير صحيحٍ
 وال يــســتــقــيم الــبــتــة مع أحــكـام
الدسـتور العـراقي ; وذلك لألسباب

اآلتية :
1-- ثـمة استـقالـة وإقالة في الـفكر
الــقــانــوني  بــيــد أنَّ الــدســتـور ال
يـوجـد فـيه مـصـطـلح (إقـالة رئـيس
الـــوزراء)  بل ( ســـحب الـــثـــقــة) .
صـطلحـات عند وهذا اخلـلط ب ا

واحملاسبة ; فهو ال يتحقق إالّ بعد
االسـتجـواب  إذْ يُشـترط أنْ يـكون
مسبوقاً بإجراء االستجواب  فهو
شـرط الزم هـنـا  وال مـنـاص مـنه ;
بـغـيـة االسـتـمـاع إلى ردود ودفـوع
رئـــــيـس احلـــــكــــــومـــــة ; لــــــكـــــون
االســـتــجــواب يـــحــمل فـي طــيــاته

معنى االتهام –السياسي- .
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 أما االستقالة فهي عـملية مختلفة
تـمامـاً ; إذْ تُـمثِّل سـلـوكـاً سيـاسـياً
يـسـلكـه رئيس احلـكـومـة لـلتـعـبـير
عن مــوقفٍ مـا  كــأنْ يــروم إحـراج
ـــان أمــام الــرأي الــعــام  أو الــبــر
ان إلبداء اعتـراضه على قيـام البر
بـسنِّ قانـونٍ يـتعـارض مع سيـاسة
احلـــكــومــة  أو أنْ حتــدث مــوجــة
ضـغط شــعــبي تــطـالب احلــكــومـة
ها باالسـتقالة ; فـتضطر إلى تـقد
.. وغير ذلك من األمثلة واحلاالت .
وكل هـذه احلـاالت قــد حتـقـقت في
ــاً ــانــيـــة  قــد الــتـــجــارب الــبـــر
وحـديــثــاً ; فـلــقـد اســتـقــال رئـيس
احلــكـومــة الـبــريـطــانـيــة ( ديـفــيـد
كـــامــــيـــرون ) ; جملــــرد تــــصـــويت
الــشـــعب عـــبــر االســتـــفــتـــاء عــلى
اخلـــــــــروج من االحتـــــــــاد األوربي
خالفـاً لرغـبـة احلكـومة الـتي كانت
ضـــــد ســـــيـــــاســــــة اخلـــــروج  ثم
اســتـقــالت بــعــده( تــيــريـزا مي ) ;
لـعـدم تـمـكـنــهـا من إيـجـاد صـيـغـةٍ
ــان لــلــخــروج من مــقــنــعـــةٍ لــلــبــر
االحتـاد  ومِنْ قـبلـهـما اسـتـقالت (
مـارغـريت تـاتـشـر ) ; بـعـد الـرفض
الــشـعـبي لــسـيـاســة احلـكـومـة في
فـــــرض الــــــضـــــرائـب .. وهـــــكـــــذا
ــئــات من األمـثــلـة الــعــشـرات بل ا
واحلاالت التي حدثت بهذا الصدد
ـا ال ـانــيــة   في األنــظـمــة الــبــر

تخصّص . تابع وا يخفى على ا
مِنْ هـنا تعـدُّ االستقـالة تعـبيراً عن
موقفٍ سـياسيٍ لرئـيس احلكومة 
وسـالحــاً بـــيــده ضـــد مــنـــاوئــيه ;
وبــهـذا الـتــوصـيف تـغــدو سـلـوكـاً
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بغداد

ســــيـــــاســــيــــاً بــــارزاً فـي الــــعــــمل
الـــســيـــاسي  وحـــقــاً دســـتـــوريــاً
كن شخصياً لرئيس الوزراء  ال 
حـــرمـــانـه مـــنه بــــأيـــة صـــورةٍ من
الصـور  وال تعـليـقه على شرطٍ أو

قبولٍ من جهةٍ ما .
إنَّ االستقالة على نوع : 

اسـتــقـالــة حـقــيـقــيـة  واســتـقــالـة
حُـكْـمـيـة . فـاالسـتـقـالـة احلـقـيـقـيـة
تـــتـــحــقق عـــنـــدمــا يـــقـــوم رئــيس
ها طوعاً من تلقاء احلكومة بتقد
نـــفـــسه ; لـــلــتـــعـــبـــيــر عـن مــوقفٍ
ــكن أنْ ٍ ; ولــذا  ســيـــاسيٍ مــعـــ
أُعــــبِّـــر عـــنــــهـــا بــ (االســـتــــقـــالـــة

الطوعية).
أمـا االستـقـالـة احلُكْـمـيـة فتـتـحقق
في جــمــيع احلـاالت الــتي ال يَــقـدِم
فــــيـــهـــا رئـــيس احلــــكـــومـــة عـــلى
االستقالة من تلقاء نفسه  بل تعدُّ
ـسـتــقـيــلـة في احلـكــومـة بــحـكـم ا
حاالتٍ معينةٍ ذكرها الدستور مثل
حالـة سحب الـثقة من احلـكومة أو
ـــــان  وغــــيــــر ذلك من حل الــــبــــر
مـاثـلة . ولـكي ال أطيل  احلـاالت ا
ــوضـوع ; ســأتـرك وال أخـرج عن ا

قامٍ آخر . هذه التفصيالت 
ـكن وتـأسـيـســاً عـلى مـا تـقـدّم ال 
الـتـسـلـيم بقـيـاس حـكم االسـتـقـالة
الـطوعـية عـلى حكم سـحب الثـقة ;
للفـرق الكبيـر ب االثن من حيث
ــزيـدٍ من األســبــاب والــنــتــائج . و
ـعـزِّزة أوجِّه إلى أصـحـاب األدلــة ا
الــــرأي األول اخملـــالـف األســـئــــلـــة
اآلتية :أ- قد تبيّن لكم أنَّ الدستور
قـضى بوجـوب إجراء االسـتجواب
لــرئــيس احلــكــومــة قــبل الــشـروع
بـعـملـية سـحب الثـقة مـنه . وحيث
إنـكـم قـلــتم إنَّ االسـتــقـالــة مَـثَــلـهـا
كـمثل سحـب الثقـة يجب أن تـقترن
ـان  فهذا وافـقة وتصـويت البر
يـعـني أنه يـجب استـجـواب رئيس
ه االسـتـقـالة احلـكـومـة عـنـد تـقـد

الطوعية ?
فهل تقبلون بهذه النتيجة ??

وهل يــقـبل أدنـى مَنْ له اطالع عـلى
انية بهذه الدستور والتجارب البر

النتيجة الغريبة العجيبة ?!!
ــقـراطــيـة ب- هـذه الــتـجــارب الـد
ـانــيـة مــاثــلـة أمــامــكم  فـهل الــبــر
ثالٍ واحدٍ – تسـتطيـعون اإلتيـان 
ــانــيــةٍ واحــدٍ فــقط  –في دولـــةٍ بــر
واحــدةٍ  من الــشــرق إلى الــغـرب 
يــــقــــضي دســــتــــورهــــا بــــوجـــوب
اســتـجـواب رئــيس احلـكـومــة عـنـد
ه االستـقالـة الـطوعـية ? وهل تـقـد
تستـطيعون اإلتـيان بتجربـةٍ عمليةٍ
واحدةٍ  –واحدةٍ فـقط - إلحدى تلك
ــانـهــا بـاســتـجـواب الـدول قــام بـر
رئـيـس احلـكــومـة عــنـد اســتـقــالـته
طــوعـيــاً ?? فـهــذا رئـيس احلــكـومـة
الـلــبـنــانـيـة احلــريـري قـد اســتـقـال
ان ? باألمس  فـهل استـجوبه الـبر
وهـل  اســـــتـــــجــــواب رئـــــيـــــسي
ـسـتقـيـل احلـكومـة الـبـريطـانـية ا
ـذكـوريـن آنـفاً ..? وال أدري تـبـاعاً ا
ـــثـل هـــذه مِنْ أيـن يــــأتي هــــؤالء 
األحـــكـــام ?!! مـــا يـــدلُّ عــــلى أنـــهم
ــطَّــلــعِـ عـن كـثـبٍ عـلى لــيــسـوا 
الــدســـتـــور  وال عـــلى الـــتـــجــارب
الــدسـتــوريـة الــدولـيــة ; ويـؤكـد أنَّ
األمـر ال يـعـدو عـن قـيـامـهم بـاإلدالء
بـالـرأي جملــرد الـرأي ال أكـثـر  وإنْ
تسبّب في تضليل الرأي العام !!  
ج- إنَّ اسـتجـواب رئـيس احلكـومة
 –كـــمــــا تـــقـــدم -  أمــــر في غـــايـــة
اخلـــطـــورة  ويـــحـــمل في طـــيـــاته
معـانيَ كـثـيرةً خـطـيرةً  فـلـو كانت
ـثـابـة االسـتـقــالـة الـطــوعـيـة هـي 
ســـحب الـــثــقـــة  وســـحب الـــثـــقــة
يستلزم إجراء االستجواب ; فلماذا
غــفل الــنص الـــدســتــوري عن مــثل
هذه األحكام اخلطيرة  مع أنه ذكر
أمـوراً كثـيـرةً أقل أهـمـيـةً وخـطورةً

من االستجواب وسحب الثقة ?!!
ولـلـحديث تـتـمـة إنْ شـاء الـله لـذكر
ـتـعـلــقـة بـاألدلـة اجلـهــة الـثـانـيــة ا
األخرى الداعمـة إلى ما عرضنا من

رأيٍ .

لــقـد تـطــرقـنــا في اجلـزء األول إلى
ذكر أدلة وحجج الرأي الذاهب إلى
وجـــوب تــقــد اســتـــقــالــة رئــيس
الوزراء إلى مجلس النواب لغرض
ها إلى التصـويت عليهـا  أو تقد
رئــيس اجلــمــهــوريــة . وذكــرنـا أنَّ
كن أنْ تُـدحض عبر هذه احلـجج 
جهت . وقد تناولنا اجلهة األولى
الــتي عــرضــنــا فــيــهــا اثــنـتــ من
احلــــجـج ورددنــــاهــــمــــا  وهــــمــــا
تعلقتان بغياب أو سكوت النص ا
الــدســتـوري عـن ذكـر اجلــهــة الـتي
تُـقـدَّم إلــيـهـا االســتـقـالــة  وقـيـاس
حــكم االســتــقــالـــة عــلى الــقــواعــد
العامة في القانون اإلداري وقانون
دنـية . والـيوم سنـتطرق اخلـدمة ا
ناقشتها والرد إلى احلجة الثالثة 

عليها .
ثـالـثاً : قـياس حـكم االستـقالـة على

اإلقالة وسحب الثقة :
نا وهنا تُسكب العبرات  ويزداد أ
من الواقع الدسـتوري في العراق .
فــلــو تـنــزّلـنــا عن كل مــا مـضى في
الـفقـرت الـسابـقتـ (أوالً وثانـياً)
ـشار من اسـتدالل الـرأي اخملالف ا
إلـيـهمـا في اجلـزء األول واكـتـفـيـنا
بــهـذه الـفــقـرة فــحـسب  –ثــالـثـاً -
ــتـعـلـقـة بـاســتـداللـهم ; لـكـان ذلك ا
يُـــمـــثِّل وحـــده طـــامـــةً في الـــفـــكــر
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في أبراج عاجية تـلوكها ألسنة
ا ـتـنـعـمـة وإ الـبـورجـوازيـة ا
أصـــبـــحت شــــعـــارات تـــرددهـــا
ماليــ احلــنــاجــر في ســاحـات
وشوارع مـدن عربيـة كبرى مثل
بــــيـــروت وبــــغـــداد وعــــاصـــمـــة
اجلــزائــر واخلــرطــوم. فــشــعــار
الالطـــائــفـــيـــة ومــعـه الــتـــحــرر
الــفـكـري والـنــفـسي من هــيـمـنـة
عالقــات الـقــوة من قــبل رجـاالت
ـذهب يـصرخ طائـفـيـة الدين وا
به عـالــيــا األب واجلـد والــشـاب
والطـفل وتزغـرد به نغـما حـلوا

حناجر اجلدة واألم واالبنة. 
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وشـــعـــار إلـــغـــاء احملـــاصـــصـــة
اليـة ب متنفذي السيـاسية وا
الـقـبـائل والــعـشـائـر والـعـائالت
واألحزاب والعساكر ترفعه تلك
احلـــنـــاجــر فـي وجه من كـــانــوا
يـستغـلونهم ويـنهبـون أموالهم
من خـالل خــــطــــابــــات الــــكــــذب
ــــنـــافق والــــلـــعب والـــتـــمــــلق ا
بــالـــعــواطـف.  والــرفض الـــتــام
ـظهـرية لإلصالحـات اجلزئـية ا

في ما بينهم على نطاق واسع.
 اآلن وكـــــجـــــزء مـن حـــــراكـــــات
وثـورات الـربـيع الـعربـي ينـحت
شـبـاب وشـابـات األمـة الـعـربـيـة
اليـينـهم الصـاخـبة الـغاضـبة
ينحتون في الواقع العربي أفكار
الـتـجـديـد وقـبـولـهـا من قـبل تـلك
الي ومن ثـم يوصلـونها إلى ا
واطن العادي. ما عادت مسألة ا
اخلــروج عــلى الــفــكــر الــســائــد
ـارســاته تـقـبع والــثـورة عـلى 

الـقـابـلـة لالنـتـكـاسـة بـعـد هـدوء
الــصـــخب اجلـــمـــاهـــيـــري هــو
ارسة لـعقليـة الشك ولتجنب
الـلـدغ من اجلــحـر نــفـسه مـرات
ومـــرات فـــالــــنـــاس مـــا عـــادوا
يأمـنون بـاستـقالـة هذا الـرئيس
أو ذاك الـوزيـر فــكـرهم اجلـديـد
يــؤمن بــأن الــتــغــيــيــر اجلــذري
الــشـــامل هـــو وحــده الـــصــادق
والـقـادر عــلى تـغـيــيـر احلـاضـر
ـــســـتـــقـــبل. إنـه فـــكــر وبـــنـــاء ا
مـســتــقــبـلـي ثـائــر عــلى الــفــكـر
ـتـثـائب وعـلى فـكـر ـاضـوي ا ا
ـــلـــثُم بـــألف قـــنــاع احلــاضـــر ا
انـتــهـازي شـيــطـاني. وبــالـطـبع
فـإن شــعـارات تـوفـيـر اخلـدمـات
االجتـماعـيـة من صحـة وتعـليم
وعــــمـل ومــــســــكن الئق وغــــذاء
بـأســعــار مــعــقـولــة وكــحق من
ــــواطـــنــــة بــــدال من حــــقــــوق ا
اعـتــبـارهــا مـنح عــطف من هـذا
الـقـائــد أو ذاك أو كـمــمـارسـات
أبــويـة لــلـرعــيـة واألبـنــاء دلـيل
انقالب فـكري جتديدي بـالنسبة
ـفـاهــيم الـعـدالــة االجـتـمــاعـيـة
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نامة ا

ـــســاواة والــتـــوزيع الــعــادل وا
للثروة. 
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ورفـع شــــعـــــار وجــــود قـــــانــــون
ـــثـل لـــكل انــــتـــخــــابي عــــادل 
مــكـونــات اجملــتـمع كــمـواطــنـ
مـتـسـاوين في اخـتـيـار الـسـلـطـة
الـتــشـريــعـيــة هـو قــفـزة فــكـريـة
قراطـية شعـبية لالنـتقال إلـى د
قـابـلة لـلـمسـاءلـة واحملاسـبـة. ما
اليــــــ يـــــقــــــبل عــــــاد فـــــكــــــر ا
ـظهـرية اخلـاضعة ـانات ا بالـبر
لـلـسـلطـة الـتـنـفـيذيـة أو لـلـقـيادة
الـسيـاسـيـة احلـاكـمة. مـا يـهـمـنا
هـو الوصـول إلى نتيـجة مـفادها
أن تلك الشعارات وغيرها كثير
لــيـست فــقط شـعــارات مـطـلــبـيـة
ـــا هي أيـــضــا مـــعــيـــشـــيــة وإ
ـارســة لــعــقالنــيــة حتـلــيــلــيـة
نـــقـــديـــة تـــعـــلـــمت مـن أخـــطــاء
ـــــاضي بـــــحــــيث وخــــطـــــايــــا ا
أصـبــحت تـطـرح أفـكـارا جـديـدة
وتــنــتـــهج أســالــيـب جــديــدة في
ـارسـة تـفـعـيل تـلك األفـكـار. ما
يـهــمـنـا أيـضـا االنــتـشـار الـهـائل

والـقــبـول اجلـمـاهـيــري الـكـبـيـر
بـعـفـويـة وصـدق وحـمـاس لتـلك
ـكن اعتـبار الشـعـارات بحـيث 
ما يجري إرهاصا لتجديد فكري
ـســتـقـبل بــدأ وسـيـسـتــمـر في ا
الـبـعـيـد. إنهـا مـشـاركـة حـقـيـقـية
إضـافـيـة حملـاوالت جـادة طـويـلة
األمد قـام بها مـفكرون ومـثقفون
.. إنـها عـرب عـبـر مـئـات الـسـنـ
أيـضـا إنهـاء العـتـقـاد سـابق بأن
كـن أن يأتي من جتديـد الـفـكـر 
خالل فقهاء السالط أو عساكر
االنقالبـات أو مـثقـفي الـعرب في
حـجرات مـغلـقة لـيـناقـشوا أفـكار
التجـديد إذ عـليـهم أن ينـدمجوا
في صــفــوف ماليــ الــســاحــات
والشوارع ليستمعوا ويتفاعلوا
ويتعاونوا معهم من أجل بلورة
فـكـر جـديـد مـرتـبط بـواقع أولـئك
ـاليــــ وأحالمــــهـم وآمــــالــــهم ا
ستقبلية. عند ذاك سننجح في ا
بـنـاء جتــديـد فـكــري عـربي ذاتي
يـــركـــز عــــلى أولـــويــــات الـــواقع
الــعـربي ويــبــتـعــد عن عــبـثــيـات

اآلخرين الفكرية وما أكثرها.

عبـر عشرات العقـود من السن
كُـــــتــــبت األلـــــوف من الـــــكــــتب
ـؤتـمـرات وعُـقـدت األلـوف من ا
من أجل جتـديـد الـفـكـر العـربي
مـحتـوى ومـنـهـجـا في الـتـفـكـير
اجلديـد لـكن تلك اجلـهـود ظلت
مـــحــصــورة في دوائـــر الــنــخب
ـثقـفـة واهتـمـاماتـها الـعـربيـة ا
لـقد فشـلت تلك الـنخب في جعل
ذلك الـتجديـد تيارا عـاما يتـبناه
واطـنون العاديـون وينشرونه ا


