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من يــراقب الــوضع الــسـيــاسي في لــبـنــان فـضـالً عن مـواقع
الـتواصـل االجتـمـاعي قـبل انـدالع حركـة االحـتـجـاج السـلـمـية
الـشـعـبـيـة الــعـابـرة لـلـطـوائف في 17 تـشـرين األول (اكـتـوبـر)
اضي يصـاب باإلحباط والقـنوط لدرجة اليـأس أحياناً ولكن ا
الواقـع رغم ارتـفاع حـدّة الـصـراع واشـتـداد حـرارة الـسـجال
واندالع احلرائق وتراكم النـفايات وتلوّث البـيئة وأزمات اخلبز
ــاء ال يـعــكس كــامل والــبـنــزين والــدوالر وشحّ الــكــهــربــاء وا
ـا غـير مـوجـودة في مـجتـمـعات الـصورة  فـثـمة إيـجـابـيات ر
شـترك واحـترام الـعقـائد أخـرى  خصـوصاً فـسحـة العـيش ا
ـارسة الـطقـوس والشـعائر وذلك وحرّيـة األديان واحلق في 
حتت عـنـاوين الـتـنـوّع والـتـعـدّديـة واحلق في االخـتالف ورغم
كل شـيء فاجملتـمع اللـبنـاني يزخر بـالفـاعلـيات الفـنيـة واألدبية

والثقافية على امتداد أيام السنة. 
ـتحـدة قراراً من ولـهذه األسـبـاب ليس عـبثـاً أن تـصدر األ ا
ـاضي 2019 اجلــمـعـيــة الـعـامـة في  16 سـبـتـمـبــر (أيـلـول) ا
ية اإلنـسان للتالقي واحلـوار" في لبنان وكان بإنشـاء " أكاد
الـرئـيس ميـشال عـون قـد طرح مـبادرته تـلك مـنذ الـعام 2017
نصرمت سواء وظل يبشّر بها ويدعو إليـها خالل السنت ا
في لقـاءاته مع رؤساء دول أم في إطار فـاعليـات دولية وعـربية

ومناسبات لبنانية.
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وقد أبـصرت الـفـكرة الـنـور فعالً حـ حـازت علـى تأيـيد 165
دولـة ولم يتـحفّظ عـليـها سـوى واشنـطن ولم يعـارضــــــــها إال
كن أن تتـكلفها اليـة" التي  تل أبيب األولى- بزعم "األعـباء ا
ـتـحدة وقـضايـا إداريـة أخرى أمـا الثـانـية- بـادعاء أن األ ا
لبنان ال يحترم قيم الـسالم والتسامح والتعايش لكن اجملتمع
الـدولي قرّر أن يكـون لبـنان "مركـزاً دائمـاً للحـوار ب مـختلف

احلضارات والديانات واألعراق".
يـة في الـصـحافـة قـفز إلى وح قـرأت خـبر تـأسـيس األكـاد
ية الهاي للقانون يات عريـقة سبقتها مثل (أكـاد ذهني أكاد
ـيـة ــيـة الـسالم فـي كـوسـتــاريـكـا) و (أكــاد الــدولي) و(أكـاد
ـكـافـحة ـيـة الـدولـيـة  الـسالم الـدولـيـة في نـيـويـورك) و(األكاد
يـات تركت ـية حـقـوق اإلنسـان) وهي أكـاد الـفـساد) و(أكـاد
بـصـمـات واضـحـة في احلـقول الـتي عـمـلت فـيـهـا ويـنـتـظر أن
ـنــطــقــة وعـلى ـيــة اإلنــسـان) دوراً مــهــمــاً في ا تــلــعب (أكــاد
ي فـلـبـنـان كـان سـبّـاقـاً في عـدد من اجملـاالت الـصـعـيـد الــعـا
تـمـيّزة مـنـها: تـأسـيس جامـعـة للّـاعـنف وحقـوق اإلنـسان في ا
الـعام 2009 وهو الـبـلـد العـربي الـوحـيد الـذي يـحـتفل بـالـيوم
ـهــاتـمــا غـانـدي (2 ي لـلّــاعـنف وهــو يـوم عــيـد مــيالد ا الـعــا
أكتوبر/تشرين األول) باعتبـاره عيداً وطنياً وهو البلد العربي
ـراحل األول الـذي قـرر تــعـمــيم مــادة الـلّــاعـنف عــلى جـمــيع ا
ـسـدس الــدراسـيــة وقـام بــنـصب تــمـثـال الـالعـنف الــدولي (ا

عقوف) في (منطقة الزيتونة باي) في بيروت. ا
وكـمـا ورد في دستـور الـيونـسـكو "إن احلـروب تـولد في عـقول
البـشـر ففي عـقـولـهم يجب ان تـبـنى حـصون الـسالم" وهـكذا
ية هي نتـاج تراكم حضـاري وثقافي وانفـتاح معرفي فاألكـاد
وعلمي السـتيعاب اجملـموعات الثـقافية وقـد انعقد على أرضه
شرقي" الذي جسّـد التوجّه للتالقي واحلوار مؤخراً " اللّقـاء ا

شترك. والتفاهم والتعاون والعمل ا
وإذا كـان لـبـنـان وطــنـاً ورسـالـة  حــسب الـبـابـا يــوحـنـا بـولس
الثـاني فإن الـرسالـة تتـضمّن بُـعداً ثـقافـياً وحـضاريـاً للـحوار
والــتــواصل والــتــفــاعل الــديــني واإلثــني والــلــغــوي وأســاسه
ـشـــتـرك اإلنـسـانـي الـذي يـلـتـقي حتت سـقـفه الـبـشـر بـغض ا
الــنــظـر عن ديــــــــــنــهم وعــرقـهم ولــونــهم وجــنـســهم ولــغــتـهم
وأصلهم االجتماعي لتعـزيز رسالة التسامح والسالم والعيش

شترك. ا
وهـذا سيـعني نـبذ الـتعصّـب وربيبه الـتطـرّف ووليـدهمـا العنف
الـذي إذا مــا ضـرب عــشـوائــيــاً سـيــصـبح إرهــابــاً. وتـلك هي
الـبـؤرة احلـقـيـقـيـة لـلـعـنـصـريـة واالسـتـعالء وثـقـافـة الـكـراهـية

السيّما عدم االعتراف بالتنوّع والتعددية ورفض اآلخر.
ولـعـل تـلك األســبـاب كــانت وراء ســعي لـبــنــان لـيــكـون فــضـاءً
لـلــتالقي واحلـوار فـهـو يــدرك احلـاجـة إلى الـتــربـيـة عـلى قـيم
عـتقد والـرأي والتعـبير الـسالم والعيش مـعاً باحـترام حـرّية ا
وحق االخـتالف وبـالـرغم من الـسـلـبـيـات والـثـغـرات والـعـيوب
ومـحاوالت االسـتـقواء بـاخلارج أحـيـاناً  أو إمالء اإلرادة لـهذه
القـوة السيـاسية أو تـلك فإن هنـاك عوامل إيجـابية مـوضوعياً
عـرفة حيـثيات اجملتـمع اللبـناني  فهو كن فحـصها  وذاتيـاً 
مـجـتـمع مـفـتـوح وتـعـدّدي ومـتـنـوّع تـعـيش فـيه أديـان وطـوائف
مخـتلفـة ويختزن هـذا البلـد حضارات وثقـافات متـنوّعة عاشت

على أرضه.
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وافقة  10دول ية إلى واقع  وينتظر أن تتحـوّل فكرة األكاد
"مؤسـسة" وستشـكل هذه الدول مجـلس أمناء مع لـبنان الذي
ية  وحتى اآلن أبدت 4 دول موافقتها سيضع هيكلية األكاد

ؤسسة عربية وآسيوية وأوروبية.  لتكون من الدول ا
يـة طابـعاً تـعلـيـميـاً جامـعيـاً دوليـاً وستـكون وستـتـخذ األكـاد
فــرصـة انــفـتــاح حــقـيــقي بـ أتــبــاع احلـضــارات والـديــانـات
والـثـقـافـات اخملـتـلـفـة والـتـعـرّف عـلى اآلخـر ويـنـتـظـر أن تـوقع
الـدول عـلــيـهـا وأن تـدخل حــيّـز الـتـنــفـيـذ قـبل حــفل االحـتـفـال
ــــــــتــــــــحــــــــدة بــــــــالــــــــذكـــــــرى الـ 75 لـــــــــتــــــــأســــــــيس األ ا
(أيلـول/سبـتمـبر/2020) وسـيكـون االنضـمام إلـيهـا مفـتوحاً
فالعالم أحوج ما يكون إلى نبذ خطاب الكراهية واحلقد والثأر
واالنـتـقـام ومـحـاوالت فـرض االسـتـتـبـاع والـهـيـمـنـة مـثـلـمـا هو
بـحاجـة إلى تـأكيـد احتـرام حقـوق اإلنسـان وحق الشـعوب في

صير. التنمية وتقرير ا
ـبــادرة من لـبــنـان ألنه خــبـر احلـروب وتــأتي أهـمــيـة انــطالق ا
رأة لدرء والنزاعات فمـشاعر احملبة والتالقي الـتي جسدتها ا
االنــزالق إلى حـافـة الــعـنف في عـ الــرمـانـة - الـشــيـاح عـنـد
خطـوط التماس الـتي اندلعت  مـنها احلرب األهـلية تمـثل لبنان

في وجهه اآلخر.

ي ومفكر عربي { أكاد

dšü« tłu « ÆÆ ÊUM³ W UI²ÝSÐ —u²Ýb « rJŠ w  qBH « ‰uI «

©±®        ¡«—“u « fOz—

ÍdÝUO « s Š

بغداد

الــدســتــور ; وهــذا أمــر في غــايـة
السـخرية  وال يـحدث إالّ في هذا
الـبـلـد  الـذي ال يسـتـقـيم فيه شئ
إنَّ تفـسـيـر الـدستـور يـحـتاج إلى
خـبـرةٍ حـقـيـقـيـةٍ في اإلطالع عـلى
نـــصـــوصه  ومـــتـــابـــعــة مـــوقف
ـقـارنـة عن كثبٍ  فال الـدسـاتـير ا
تــســـتــغــربــوا إذا ســـمــعــتم أنَّ -
تخصص في تدريس بعض - ا
مـادة (الـقــانـون الـدســتـوري) في
كــلــيـــات الــقــانــون الـــعــراقــيــة ال
كـنة أيـضاً ; ذلك ـتلـكون هـذه ا
أنَّ الدستور العراقي قد خرج عن
الــــقـــواعـــد الــــعـــامـــة فـي الـــفـــقه
الـدســتـوري في بـعـض أحـكـامه 
وأنَّ كليات القانون ما زالت تقوم
سطّرة بتدريس القواعد العامة ا
نـهـجيـة مـنذ عـقودٍ  فـي الكـتب ا
مـع أنَّ بــعض هــذه الـــقــواعــد قــد
تـــغـــيـــرت في بـــعض الـــتـــجــارب
ـانــيـة احلـديـثـة  فـضالً عن الـبـر
تــغـيــيــر بـعــضــهـا فـي الـدســتـور
الـعـراقي ; ولـذا أالحظُ مـنـذ إقرار
دستور عام 2005 ولغاية اآلن أنَّ
ـتخـصص ال - بعـض - هؤالء ا
يـحيطـون علـماً بأحـكام الـدستور

العراقي  فما بالك بغيرهم !!
ا تقدم  ولضعف  3 -  وبالنظر 
الـثـقافـة الدسـتـورية في الـعراق 
فـقـد قـام بـعض اإلخـوة بـتـفـسـيـر
نصـوص الدستـور مؤخراً قـياساً
عــــلى مـــا يــــجـــيـــدونـه من فـــروع
الـــقــانــون األخـــرى  كــالـــقــانــون
ــدني مـثالً ; اإلداري والـقــانـون ا
فـلـقد قـام بعـضـهم بقـياس أحـكام
االســتــقــالـــة الــواردة في قــانــون
ـدنــيــة عـلى اســتـقــالـة اخلـدمــة ا
رئـــيـس الــوزراء  وكـــأنَّ األخـــيــر
مــوظـف في الــدرجـــة اخلــامـــســة
يـتعـيّن عـليه أخـذ موافـقة رئـيسه
األعـــلـى . وال أدري أي اســـتـــداللٍ
ستوى الذي يقيس قانون بهذا ا
ـتـعلـق بتـنـظيم ـدنـية ا اخلدمـة ا
ـوظف والــوظـيــفـة عـلى أحــكـام ا

قــد أوضـحتُ فـي مـنــشــورٍ سـابقٍ
اخلـــطـــوات الـــدســـتـــوريــة الـــتي
يــتـــعـــيَّن اتــبـــاعـــهــا بـــعــد إعالن
استقالـة رئيس الوزراء  ووعدتُ
بـأن يكـون التـفصيـل الحقاً . وفي
ـنـصـرمـة اطـلـعتُ ـدة ا غـضـون ا
عـــــلى بـــــعـض اآلراء الـــــتي قـــــام
وضوع  بنشرها البعض حول ا
تلك اآلراء التي لم تـكن في فهمها
صائبةً  وال في توجـهها موفقةً .
وعــلى الـــرغم من قـــيــام مـــجــلس
الــــنــــواب بــــالــــتــــصــــويت عــــلى
االســتــقــالــة ; بـــيــد أنَّي أجــد من
وضوع الضـروري التطـرق إلى ا
; إيــضــاحـاً لــلــحــقـيــقــة  ورفــعـاً
لـلـتـوهم الـذي وقع فـيه اجملـلس 
ولـئال يـتـحـوّل سـلوك األخـيـر في
هذا الشأن إلى عرفٍ  واستجابةً
لـبــعض الـطــلـبـات الــتي وردتـني
طـــالــــبـــةً اإليــــضــــاح . وفي هـــذا
الـصدد يـبدو من الـضروري بـيان
الحظات اآلتية قبل الدخول في ا

وضوع : صلب ا
1- إنَّ كـل اآلراء الــتي تــطــرح في
هـــذا الـــبــاب هـي مـــحل احـــتــرامٍ
وتـــقــــديـــرٍ  مـــا دام األمـــر مـــحالً
لـالجــــتــــهــــاد ; عــــلى أنْ يــــكــــون
االجــــتــــهــــاد وعـــرض الــــرأي من
لِعٍ عن كثبٍ ; ألنَّ مـتخـصصٍ ومطـَّ
الـرأي هــنــا يــتـعــلق بــأمــرٍ دقـيقٍ
وخـــــطــــيـــــرٍ وحــــســـــاسٍ  وهــــو

الدستور . 
2- لألسف ما زال البـعض يعتقد
أنَّ مـجـرد كونه قـانـونيـاً )أسـتاذاً
أو مــحـامـيــاً أو قـاضـيـاً) يــجـعـله
ـنـحه خــبـيـراً في الــدسـتــور  و
الـقـدرة عـلـى تـفـسـيـر نـصـوصه 
فـــمـــا عــــلى احملـــامـــ - مـــثالً -
الـــذيـن يـــعـــرض أحـــدهم نـــفـــسه
(خــبــيـر قــانـونـي) سـوى إضــافـة
(ودستـوري) لـيُـشـرِّقـوا ويُـغـرِّبوا
كــمـا يـحــلـو لـهم  وكـأنَّ مــتـابـعـة
ـدنـيـة واجلـنـائـية في الـقـضايـا ا
احملـاكم تُـحـوِّلــهم إلى خـبـراء في
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ــــــــراة في اســــــــلــــــــفـت لــــــــدور ا
الــتــظــاهــرات فـــهــنــاك شــعــارات
ـــيــداني جـــســـدت هــذا الـــفـــعل ا
راة قالت راة ثورة) ,(ا الرائع (ا
كال للطغاة) وفي مكان أخر هناك
ــراة الـعــراقــيـة وهي رسم مــثل ا
حتـتضن خريـطة الـعراق بطـريقة
إحـــتــضــان االم لـــولــيـــدهــا وفي
ـقـولة الـرائـعة االعلى  كـتـابة ا

التالية (أبد ماضيعك ياعراق).
W Uý ‰ULŽ«

لم ينـته األمر الى مـا وصلـنا اليه
ابــدا فـاالعـمــال شـامـخــة ورائـعـة
وعـديدة  ,فـنـصب الـتـحـريـر تمت
ـيزة تلـيق بهذا انـارته بطريـقة 
النـصب العمالق  ,النـافورة التي

يـقف الـنـصب شـامـخـا فـوقـهـا 
إصالحـهـا لتـعـطي مـنـظـرا رائـعا
ـطـعم الـتـركي بدل لـلمـشـاهدة  ,ا
هـويـته ليـصـبح عـراقـيـا بـالوالدة
والـنشـاة ورحلـة التـوجه للـقضاء
على الفـساد والفـاسدين فاصبح
شكال أخر حيث جرى العمل على
ان يـكـون مــكـانــا لـلـعــز والـشـرف
وإيـواء الــهـويــة الـعــراقـيــة الـتي
ضــاعت في  صــراعــات مــجــانـ
الــسـيـاســة الـذين سـيــطـروا عـلى
الـبــلـد في غـفـلــة من أهـله . حـيث
ــطــعم الـــتــركي(قــلــعــة أصــبـح  ا

األحرار) 
اخلـيم هنـا وهـنـاك وكـلـهـا حتكي

ـسـتوى الـفـردي واجلـماعي في ا
ذات الـــــوقت  ,فـــــمــــا حـــــدث في
ــثل حـالـة ســاحـات االعـتــصـام 
ايــجــابــيــة بــكل مــاتــعــنــيه هــذه
ــفـردة مـن مـعــان جـلــيـلـة وذات ا
تظاهرون وما يحملونه فا قيمة 
من روح وطـنـيــة وحب وإهـتـمـام
بـالـهـويـة الـعـراقـية  ,فـقـد قـدموا
الكثير وهم في سـاحات التظاهر
وفي حـالـة كــر وفـر  مع اجلـهـات
احلـكوميـة التي قابـلتهم بـالعنف
ـتـظـاهرون واحلـقـد فـقـد أجـاد ا
وهم يـرسـمـون لـوحـات فـنـيـة في
داخل النـفق وعلى جـدران ساحة
الـــتــحــريـــر وكــذلك فـي ســاحــات
االعــتـصــامــات في احملـافــظـات ,
رسوم ونـقوش  وعـبارات وطـنية
ســتــظل خــالـدة ,ومــنــهم مـن قـام
ـعاجلة وبـكل شجاعـة ووطنـية 
اجلـرحى وكــان حلـفــيـدات زيـنب
راة (ع) واخلنساء دور بذلك  ,فا
الـــعـــراقـــيـــة اثـــبـــتت جـــدارة في
ســـاحـــات الـــتـــظـــاهـــر  ,تـــطـــبخ
للـمتـظاهرين  ,تداوي اجلرحى ,
ــكـان وتــنـظـفه  ,وجتـعل تـهيء ا
منه ساحة للـزهو العراقي القادم
. الشعـارات التي نقشـها االبطال
فـي مــكــانــات  الــعــز (االن عــرفت
مـــعـــنى الــــوطن) (اريـــد وطـــنـــا)
ـراة ثـورة) (ابـو الــتـكـتك عـلم) (ا
(نـازل اخـذ حـقي)  ونـتـيـجـة كـما

ــشــاهــد واألســالــيب الــصــور وا
الــتي أفـرزتـهــا ثـورة اجلـمــاهـيـر
الــــتـي خــــرجت ضــــد الــــفــــســــاد
وتـــراجع الــدولـــة وتـــبــعـــيــتـــهــا
ومظـلوميـة الناس  ,كانت عديدة
ومــتـــنــوعــة ســـواء من اجلــهــات
االمـنيـة احلكـومية أم مـن الطرف
الثائر الـذي أبدع بحسه الوطني
وبـسـلـوكـه االجـتـمـاعي الـسـلـمي
حيث كان شـعار (سلميـة سلمية)
شـعـارا رائـعـا حـقـا اسـتـطـاع من
خاللها الشـباب الثائر ان يوصل
رســـــالــــة سالم واعـــــتــــزاز وحب

للوطن وتاريخه ومستقبله .
مـارسات ـشاهـد وا  والـصور وا
اعاله كــانت عــلى قـســمــ ولـكل
ـا ورد أعاله قــسم مــايــخـصـه 
قــسم يـتــعـلق بــفـنــون وإبـداعـات
ـتـظـاهـر الـعـراقي والـثـائـر ضد ا
التراجع والفسـاد وغياب الهوية
الـــوطــــنــــيـــة  ,والــــقــــسم األخـــر
جـان السلطة الذين مايتعلق 
ال هم لهم سـوى االستـحواذ على
كل شيء دون ان يقدموا شيئا له
ــســتـوى أهــمــيـة وقــيــمـة عــلى ا
ــارسـاتـهم ضـد الـعــام فـكـانت 
ــتــظــاهــرين تــتــنــاسب وحــجم ا
تـفـكيـرهم وحـبـهم لـلبـلـد ونـزاهة

نفوسهم
مــايــتــعـــلق بــاجلــانب األول فــان
الـثـائـر الـعـراقي كـان رائـعـا عـلى

صاب الذين تلقوا والشهداء وا
رصـــاص االجــهـــزة احلــكـــومــيــة
بصـدورهم العامـرة بحب العراق
 ,حـــيث قـــام أصــحـــاب الــتـــكــتك
واغـلـبهم مـن الشـبـاب ويـعـمـلون
بـقوت يومـهم بنـقل اجلرحى في
سلـوك مـيـداني يـؤشـر عـلى مدى
قدرة العراقـي على التكاتف في
أوقات الشدة  ,هذا الفـعل قد أثر
كـثـيرا عـلى نظـرة الـناس لـهؤالء,
وهـنـا أسـأل اجلـهـات احلـكـومـية
او من هم بالـواجـهـة السـيـاسـية
الـتي تـقـود الـعـراق الـيـوم سـواء
بـــالـــســـلـــطـــتـــ الـــتـــنـــفـــيـــذيــة
والتشريعية ام غيرها  ,فأقول ما
الـذي جـعل الــنـاس تـتـعـاطف مع
ـتــظــاهـرين أبـو الــتــكـتك  ومـع ا
جـمـيـعا ? ,وعـنـدمـا أقـول الـنـاس
اقـــصـــد الـــشـــعب بـــكل اطـــيـــافه
وخـانـاته الشـعـبـيـة والسـيـاسـية
واالجــتــمــاعــيــة واجلــمــاهــيــريـة
مــــاهـــو ســــبب هـــذا وغــــيـــرهـــا 
الـــتــــعــــاطف وهــــذا االلــــتــــفـــاف
اجلـمـاهــيـري وهـذه الـوقـفـة ضـد
الـفـسـاد والـفـاسديـن ضد كل من
ســــرق أمـــوال الـــعــــراق وســـاهم
بـاضـعـافه وتراجـعه ? وهـنـا على
اجلهات التي وجهنا لها السؤال
ان تـــكـــون صــادقـــة بـــجـــوابـــهــا
وتــعــتـــرف بــان عــجــز االحــزاب
الــسـيـاسـيـة الـتـي تـسـلـطت عـلى
الـــعـــراق مـــنـــذ عـــام 2003م الى
الــيـوم عـن الـقــيــام بــعــمل واحـد
يستحق الـذكر ويهدف الى تطور
الـــعـــراق والـــنـــهـــوض بـه وعــدم
االهتمام بالهوية الوطنية وطرح
ـــشــروع الـــطـــائـــفي الــذي ادى ا
بـالبـلـد الى الـتـدهـور واالنـحدار
هـذا وغـيــره الـكـثــيـر كـان ســبـبـا
مــبــاشـــرا بــخــروج الــنــاس ضــد
الــطـبـقــة الـســيـاســيـة الـتـي كـمـا
اشرت لم تقدم لهم مايجعلهم في
راحـة من الـبـال وطـمـأنـيـنـة عـلى
ـستـقبل  مـستقـبلـهم ومسـتقبل ا
ابــنـائــهـم . هــذا جـزء بــســيط او
صورة مـصـغرة جـدا حلـقيـقـة ما

حكايات شباب يبحثون عن وطن
عــمـــره االف االعـــوام ضـــاع بــ
ارادات االقــــزام  ,فــــأصـــــبح رغم
قـوته وكبـريـائه ضـعـيفـا ركـيـكا ,
وفـي احملــافــظــات الـــتي حتــولت
فـيهـا دماء شـبابـها الى نـافورات
تـــــغـــــطـي أرض الـــــعـــــراق األبي
بــالــدمـاء الــطــاهـرة  شــهـدت هي
األخرى ذات الـفـعـاليـات الـرائـعة
الـتي حـولت سـاحـات االعـتـصـام
او ســـاحـــات الـــتـــظـــاهـــرات الى
مــهـرجـان مــيـداني كـبــيـر يـحـوي
الــنـشـاطـات االنـســانـيـة الـرائـعـة
التي يـتـشـرف الـفـرد الـعراقي ان
ينتمي الـيها ويستـمد قوته منها
سـتقـبل أفضل من خالل وامـله 
الـــتي هي بـــحق فـــعـــالـــيــاتـــهـــا 
كرنفاالت الوطنية واالصرار على
حتـــــقــــيـق االفـــــضل واالحـــــسن
وماجـرى في النـاصريـة والنجف
وكـربالء  الى الــبـصـرة االشـرف 
ـثــنى والــديـوانــيـة الــفـيــحــاء وا
ومــيــسـان وواسـط وبـابـل حـيث
شّرف. وقف ا الفعل البطولي وا
الـــتـــكـــتـك قـــد أخـــذت لـــهـــا دورا
وحـــازت عــــلى مـــكــــان لـــيس في
ســــاحـــة الــــتــــحـــريــــر واخلالني
عظم والوثبة والـرصافي وباب ا
بل في قلوب الشعب الطيب فقط 
الـذي تــفــاعل وبـقــوة مع مـواقف
ن و اصـــحــابـــهــا الـــبـــطــولـــيــة 
اليـــعـــرف مــاهـي الــتـــكـــتك اقــول
:الـتــكــتك واسـطــة نــقل صـغــيـرة
دخـــلت الـــعـــراق في الـــســـنــوات
الــثالث او االربـع االخــيــرة وهي
ـيــزة لـتــخـلـف الـدولـة , عـالمـة 
ـتـقـدمـة جتـاوزت حـتى فـالـدول ا
السيارات التقـليدية بالنقل العام
ـتـرو واالنـفاق لـتـدخل في عـالم ا
ـاء واجلـسـور فـوق مـيـاه حتت ا
البحار الـتي طولها مـئات الكيلو
مــتــرات والــقــطــارات الــســريــعـة
فـــضال عن الـــنــقـل اجلــوي داخل
ـهم هـذه التـكتك دن . ا وخـارج ا
كان البـطـالـها من شـبـاب الـعراق
الـواعـد دور كبـير بـنـقل اجلرحى

ـــتـــظــاهـــرين حـــدث في جـــانب ا
الــثــوار وهـم يــقــدمــون لــلــعــراق
الـعـظـيم مـوقـفـا اليـنـسـاه الـنـاس
ابــدا حــ حـركــوا مــاهــو سـاكن

منذ سنوات..
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امــا من اجلـانب االخـر  ,اجلـانب
الـذي تـصـدى لـهـؤالء الـثوار رغم
سـلـميـة تـوجـهـهم  ,تـصـدوا لـهم
بـقـوة وخـشــونـة فـمن الـرصـاص
ـسـيل لـلـدموع احلـي الى الغـاز ا
-الـــذي أكـــد بـــعـض من قـــال إنه
ـنوع يـحـمل بـ طـيـاته مـاهـو 
دولــيـا -  الـى الـهــراوات وبـقــيـة
الـوسـائل  ,الى زج مــجـامـيع من
اخملــــربــــ تـــعــــمـل عـــلـى حـــرق
ــمــتــلــكـات اخلــاصــة والــعــامـة ا
لـغـرض تـشـويه الـهـدف الـسلـمي
لـلمـتظـاهر الـذي يهـدف بخروجه
الى اعـادة وطـنه كـمـا كـان كـبـيرا
عـزيزا لقـد كان الـرد عنيـفا وكأن
االمـر  هـوخيـانة ولـيـست وطنـية
عالم  ومطاليب اقرها واضحة ا
الـدسـتـور الـعـر اقي الـذي كـتبـته
الـطــبــقـة الــســيـاســيــة نـفــســهـا
ــــاذا ضـــيـــاع واخــــيـــرا نــــقـــول 
العراق أين االستقالل السياسي
الـذي اصـبح الـعـوبـة بـيد لـلـبـلد 
دول اجلــوار? وهــو ذلك الــعــزيــز
الـكبـيـر  صاحب الـتاريخ اجملـيد
ــؤثــرة انه الــعــراق واألهــمــيــة ا
ــاذا هــذه الــتـضــحــيـة يــاسـادة 
بــسـمــعــتـه وعــظـمــتـه وهــو بــلـد
ال االبطال الـغيارى وهـو (بلد ا
والــرجــال) كـمــا قــال عــنـه االمـام
علي بن ابي طالب (عليه السالم)
 وهــو (جــمــجــمــة الــعــرب) كــمــا
وصـفه اخلـلـيـفـة الـثانـي عمـر بن
إن احلرص على اخلطاب (رض) 
الــعــراق واالهـــتــمــام بـــالــهــويــة
الــوطــنــيــة شــرف لــكل ســيــاسي
غيـور ان الدول تـنهض باهـتمام
سـياسـيـها فـيـهـا وليس  بـالـعمل
عـلى اضـعـافـهـا ونـهب خـيـراتـها

ساهمة بتراجعها. وا
ي عراقي { اكاد
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تـعـلـقـة بتـنـظـيم هـيكل األحـكـام ا
الدولة وسلطاتها الدستورية !!
وقـــام الـــبـــعـض اآلخـــر بـــقـــيــاس
األحــكــام والــقــواعــد الــعــامــة في
الـقـانون اإلداري  –تـنـظـيم عالقـة
ـــوظـف بــاإلدارة  –عـــلى عـالقــة ا
ـان .. وغـير رئـيس الـوزراء بـالبـر
ذلـك من اآلراء الــــغــــريــــبـــة الــــتي
تـعـطي جـمـيـعـهـا انـطـبـاعـاً بـعـدم
تعـمق هـؤالء بـأحـكـام الـدسـتور 
ومـــحـــاولــتـــهم ســـدّ هــذه اخلـــلّــة
ـــا يــجــيــد كل واحــدٍ والــنــقص 

منهم من علمٍ أو فنٍ !! 
وبناءً على ذلك أكرر رجائي للمرة
الـــثــالــثــة عــلـى الــتــوالي لــهــؤالء
اإلخــوة األعــزاء بـعــدم تـشــتــيـيت
ـــثل هـــذه اآلراء الـــرأي الـــعــــام 
اجملـانــبـة لـلــصـواب  واإلعـراض
عن اخلـوض في مـثل هـذه األمـور
ــتــصـــدّي خــبــيــراً  إال إذا كــان ا
لـعاً عن بـحقٍ في الـدسـتور  ومـطـَّ
كـــثـبٍ عـــلى أحــــكـــام الــــدســـتـــور
ـقـارنة  ال العـراقي والـدسـاتـيـر ا
مــجــرد كــونـه قــانــونــيــاً ; لــكي ال
يـتـسـبَّب في تـضلـيل الـرأي الـعام
من حـيث ال يشـعر  وال سيـما في
ــاســة  مع ـــرحــلـــة احلــسـَّ هــذه ا
اعـــــتــــذاري الــــشــــديـــــد من هــــذه

اللهجة!!
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هل حتـــتـــاج اســــتـــقـــالـــة رئـــيس
احلكومة  –الوزراء - إلى موافقة
مــــــجـــــلس الــــــنـــــواب أو رئـــــيس
ــقــتـضـى أحــكـام اجلــمــهــوريــة 

الدستور العراقي ?
ال يــخــفـى عــلــيــكـم مــا ذهب إلــيه
الـبــعض من ضـرورة تــقـد هـذه
االستـقالة إلى مجـلس النواب كي
وافـقته عبـر التصويت  تقـترن 
كـما ال يـخفى علـيكم مـا ذهب إليه
الـــــبــــــعـض اآلخـــــر مـن ضـــــرورة
هـا إلى رئيس اجلمـهورية ; تقـد
مــسـتـدلِّــ عـلى ذلك بــعـدة أدلـةٍ 

هي :

1- سـكــوت الــنص الـدســتـوري .
فــمــا دام هـذا الــنص ســاكــتـاً عن
بــيـان اجلــهـة الــتي يُــقــدِّم إلـيــهـا
رئـيس الـوزراء اسـتـقـالـته ; لذا ال
ــجـرد ــكن لـألخـيــر االكــتـفــاء 
اإلعـالن عـــــنـــــهـــــا  بل ال بـــــد من
ـها إلـى مـجلـس الـنواب أو تـقـد
رئـــيس اجلــمـــهـــوريــة كـي تــرتب

آثارها .
2- الــــقـــيــــاس عـــلـى مـــا ورد في
الــقــواعـــد الــعــامــة في الــقــانــون
دنـية . اإلداري وقانـون اخلدمـة ا
لك فهذه القواعد تقضي أنَّ من 
ـلك صالحية صالحيـة التـعي 
اإلقــــالــــة  وحـــــيث إنَّ مـــــجــــلس
الــــنــــواب هــــو مـن عــــيَّن رئــــيس
الوزراء  –مـنـحه الـثـقـة - ; لـهـذا
يـــجب أنْ تـــقـــتـــرن االســـتـــقـــالـــة
ـوافـقـة الــرئـيس األعـلى  وهـو
هــنـــا اجملــلس  –عــلى حـــد قــول
بعضهم -  أو رئيس اجلمهورية
 –عـلى حد قـول بـعضـهم اآلخر -

; لكونه هو من قام بتكليفه .
3- قــيـاس حـكم االســتـقــالـة عـلى
حــكم اإلقــالـة  –كـمــا يُــعــبِّـرون –
وســحب الــثـقــة . فــكـمــا يـجب أنْ
يصوّت مجلس النواب على إقالة
رئيس الـوزراء ; يجب أنْ يـصوّت
أيـضاً عـلى قـبـول اسـتقـالـته عـند

ها . تقد
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وبـكـلــمـةٍ صـريـحـةٍ فـصـيـحـةٍ  إنَّ
هـذا الرأي بـتفاصـيله كـلهـا  غير
صـحـيحٍ الـبـتـة  وال يسـتـقـيم مع
أحكام الدسـتور العراقي  بل وال
مع الــقـواعـد الــعـامـة فـي الـنـظـام
ـاني . وإنَّ اسـتـقـالـة رئـيس الـبـر
جرد اإلعالن الوزراء تعدُّ نافذةً 
عنـها  دون أنْ تُعـلّق على شرطٍ 
ـوافقة أيـة جهةٍ كانت أو تُشفع 
وجز  كما ورد في مـنشورنا  –ا

 –السابق .
وإنَّ دليلـنا على صـحة هذا الرأي
 وعـــــدم صــــــحــــــة الـــــرأي األول
اخملالف  –مع الـتـقديـر ألصـحابه

 –ليكمن في جهت :
اجلــهـــة األولـى : تــقـــويـض أدلــة

الرأي األول اخملالف .
اجلــهـة الـثــانـيــة : األدلـة األخـرى
الــدالــة عــلـى عـدم حــاجــة رئــيس
– احلـــــــــكــــــــومــــــــة  –الــــــــوزراء 
السـتــحـصــال مـوافــقـة أيــة جـهـةٍ

أخرى على استقالته .
وســـنـــفــصّـل الــقـــول في اجلـــهــة
األولى اآلن  ونــــذر األخــــرى إلى

اجلزء الثاني إنْ شاء الله .
اجلــهـــة األولـى : تــقـــويـض أدلــة

الرأي األول اخملالف :

بــاإلمـــكـــان دحض حـــجـج الــرأي
األول الــذاهب إلى وجــوب تـقـد
االستـقالـة إلى مجـلس النواب أو
رئيس اجلمهوريـة بيُسرٍ ما بعده

عُسر  وكما يأتي :
أوالً : ســكـوت الـنص الـدسـتـوري

عن بيان احلكم :
إنَّ هذه احلجـة واهنة  ال تـستند
ــــــــــكن إلـى ركـنٍ وثــــــــــيـقٍ  وال 

التسليم بها ; لألسباب اآلتية :
1- إنَّ سـكـوت النص الـدسـتوري
عن بـيان حـكمٍ ما ال يـكون لـوحده
دليـالً  ما لم يُـشفع بـأدلةٍ وقرائن
أخرى . هـذا من جهـةٍ  ومن جهةٍ
أخـرى إنَّ سـكـوت الــنص يـفـضي
بنـا إلى إعـمـال وسـائل التـفـسـير

عروفة .  ا
ــتــخــصص يــعــلم أنَّ من ولــعـلّ ا
وسـائل الـتـفـسـيـر الـقـيـاس مـا لم
يتـعارض مع أدلةٍ صـريحةٍ أخرى
. ولــكـي يــؤتي الـــقــيـــاس ثــمــاره
يــــنـــبــــغي أنْ يــــكــــون عــــلى وفق
األسس الــعــلــمــيــة  تــلك األسس
الـــتي تـــقـــول إنَّ إعـــمـــال قـــاعــدة
الـقـيــاس هـنـا يـقـتـضي أنْ يـكـون
بـالـنـظـر إلى الـقـواعـد الـعامـة في
الــفـــقه الـــدســـتــوري واألنـــظـــمــة
انيـة  ال القواعـد العامة في البـر
ـــدني أو الـــقـــانـــون الـــقـــانـــون ا
اإلداري أو قــــــــانـــــون اخلـــــدمـــــة

دنية. ا
ولقد تبيّن أنَّ الرأي األول قد وقع
في ذلـك  فـقــاس حــكم اسـتــقــالـة
رئــيس الـــوزراء عــلى مــا ورد في
الــقــواعـــد الــعــامــة في الــقــانــون
ـدنية اإلداري أو قانـون اخلدمة ا

; وهو خطأ بيِّن!!
ـــشــرِّع  2- لـــو افـــتــرضـــنـــا أنَّ ا
الــــدســــتــــوري رام إلـــزام رئــــيس
الــوزراء بــتـقــد اسـتــقــالـته إلى
جـهـةٍ مـعـيـنـةٍ  كـمـجـلس الـنـواب
مـثالً ; فـإنَّ ذلك يـنـبـغي أنْ يـكـون
مـدعــاةً لــلــنص عــلــيه صــراحـةً 
ألهـــمــيـــة األمـــر من جـــهــةٍ  وألنَّ
الـدســتـور نـظّـم أمـوراً أخـرى أقلَّ
أهـمـيـةً بــنصٍ صـريحٍ  كـمـا فـعل
ـــادة (75/أوالً)  الـــتي ذلك فـي ا
أجازت لرئيس اجلـمهورية تقد

اسـتـقـالــته إلى مـجـلس الـنـواب .
فــإذا كــان الــدســتــور ذكــر بــنصٍ
صـريـح أمـراً جــوازيـاً  فـمــا بـاله
تـــرك أمـــراً آخـــر وجـــوبـــيـــاً  مع
األخذ باالعتبار الـفرق الكبير ب
سـؤولية اخلـطيرة التي الدور وا
يــنــهض بـهــا رئــيس احلـكــومـة 
ـسؤوليـة األخرى التي والدور وا
يـنـهض بهـا رئـيس اجلـمهـورية ?
بل أكــثــر من ذلك  حــتى لــو كـان

تــقـد اســتـقــالـة رئــيس الـوزراء
إلى مـجلس الـنـواب أمراً جـوازياً
ال وجـــوبـــيـــاً - كــــحـــالـــة رئـــيس
اجلـــمــهـــوريــة -  فـــلِمَ لَـمْ يــنص
الدسـتور عـلى ذلك كمـا نصَّ على
مـثــيل هــذه احلــالـة  –اســتــقــالـة
رئـيس اجلـمــهـوريـة - ?!! أال يـدلُّ
ذلك كله على أنَّ الدستور قد أحلَّ
رئـــيس الــــوزراء من كـل قـــيـــدٍ أو
ـهــا !! ولـيت شــرطٍ بـصــدد تـقــد
شعري كيف فسروا السكوت هنا
بالـوجوب ; مع أنَّ أيـسر الـقواعد
تـؤكـد أنَّ الـوجوب يـسـتلـزم نـصاً
ـــكن األخـــذ به صـــريـــحـــاً  وال 
جملـرد سـكـوت الـنص  فـكيف إذا
الــكالم هـنــا يــتـعــلق بــالـدســتـور

وأحكامه !! 
h½  uJÝ

 3- ثم إذا كان سـكوت النص عن
بــيـان اجلــهـة الــتي تُــقــدَّم إلـيــهـا
االسـتـقـالـة يـخـوِّل الـبـعض مـكـنة
االسـتـدالل عـلى وجـوب أنْ تـكـون
ـوافــقـة االســتـقــالـة مــشــفـوعــةً 
ــان أو رئـيس اجلــمـهــوريـة الــبـر
دون أنْ يـــكــــون لـــهم دلــــيل آخـــر
يـعـضـد هـذا االسـتـدالل أو قـريـنة
قويـة تـدفع إلـيه ; فـإنَّ اسـتـداللـنا
عـــلى أنَّ ســكـــوت الـــنص يـــعــني
ــهــا إلى تــلك الــتـحــلّـل من تــقـد
اجلــهـــات مع وجــود أدلــةٍ أخــرى
لـديـنـا  –سـنـذكـرهـا فـيـمـا بـعـد -

يكون من بابٍ أولى . 
وبـاحملـصِّلـة تسـقط حـجة سـكوت
النص التي استدلوا بها من هذه
اجلـهـة  بـلـحـاظ مـا ذكـرنـا  ومـا

سنذكره فيما بعد .
ثـــانــيــاً : الـــقــيــاس عـــلى أحــكــام
الــقــواعـــد الــعــامــة في الــقــانــون
دنية : اإلداري وقانون اخلدمة ا

تـقـدمة – لـقـد جتـلى في الفـقـرة ا
- أنَّ الـقـيـاس ال يـؤتي ثـمـاره أوالً
إال إذا كــــــان عـــــــلى وفـق األسس
ـتـعـارف عـلـيـهـا . وإذْ الـعـلـمـيـة ا
كـان الــرأي األول اخملـالف لم يـقم
وزناً لـتلـك األسس  وقام بـقياس
أحــكـام الــدسـتــور عـلى الــقـواعـد
ـوظف ـنـظـمـة لـعالقـة ا الـعـامـة ا
بـاإلدارة  ولم يقم بـالـقيـاس على
القواعـد العامـة الواردة في الفقه
ـانـية الـدستـوري واألنـظـمـة البـر
فـي الـتـجــارب الـدولــيـة ; فــيـكـون
قــيــاسه واســتــدالله ســاقــطــاً من
األسـاس  وال قيـمـة له البـتة ; بل
ويـــثـــيـــر الـــكــــثـــيـــر من عالمـــات

التعجب واالستغراب !!
وللـحديث تتـمة إنْ شاء الـله لذكر

احلجة الثالثة ودحضها .
{ الرئيس االسبق لهيئة النزاهة


