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بغداد

احلـــاالت وهي نــادرة وال يــعــول
عــلـيــهـا كـلــيـا الى عــنـــــد بـعض
االشــخـــاص وهـــذه من احلــاالت
الــنــادرة جـــدا ولــفــتـــرة زمــنــيــة

محدودة جدا.
Wšu OA «Ë W UI¦ « 

ومن هذه الـثـقـافة... انه قـد يـجد
بـعض كـبــار الـسن صــعـوبـة في
تـعــلم اشـيــاء جـديــدة. اذا كـانت
تعتمد اساسا على الذاكرة حيث
اثـبــتت الـتــجـارب واالبــحـاث ان
هـذه احلـالـة مـفـقـودة عـنـد كـثـير
من كـــبــــار الـــسـن . وفي حـــاالت
نــادرة تـهـتـد الـى بـعض الـرجـال
الــذين جتـــاوزوت اعــمــارهم 80
سـنة ومـا بعـده يكـون على دراية
ــــعـــلــــومـــات ــــا بــــعض ا ولـــر
التـاريخـية ومـنهـا ما أكل عـليـها
الـــدهـــر وشـــرب. واســـبـــاب ذلك
مــردهــا الى ذلك اجلــو الــثـقــافي
الـذي عايـشوه في مـراحل كثـيرة
مـن حــــيـــــاتــــهـم . وقــــد يـــــكــــون
االكــتـسـاب مــردوده الى الـطـفـرة
ا فيها الوراثية لذلك الشخص 
الـعيش الـرغيد والـبعد كل الـبعد
عن مـتـاعب احليـاة وهذه احلـالة
مستثنيات. وبعد ان استعرضنا
ــــــراحـل واجلـــــــوانب بـــــــعـض ا
الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة لــهـؤالء
الـشيـوخ وهنـا يدخل جـانب مهم
جـدا كـيفـيـة رعـايتـهم واالهـتـمام
بــهم. يـفـرض الـواجب عـلـيـنـا ان
نـقــيم اعــمــالـهـم وكـفــاحــهم ومـا

قـدمـوه الى ذريـاتـهم واوطـانـهم
من جهد جهيد ومثابرة وبحرقة
ودمـــوع من اجـل الــوصـــول الى
االفــضل لــهـم حــيث ســعــوا الى
جيل لـيس بـجـيلـهم رائـدهم فيه
ان يــــــعـــــيـــــشــــــوا من خـاللـــــهم
ــهم ومــعـزتــهم مـن قـبل وتــكــر
ـقـرب الـيـهم من اوالد واخوة ا
واحـفـاد. وهـذه شـيـمـة من شـيم
الـوفاء لـهم وان ال يجـعلوهم في
غيـاهب سـجون الـكـسل والوهن
والـــنــدم . حــيـث ان شــيـــوخــنــا
وكــبــار الـسن مــنــا هم ( اخلــيـر
والبـركة والعـطاء) وان ال ينسى
ـغرورين الـبعض من الـشـبـاب ا
ان االيـــــام والــــســـــنــــ ســــوف
تــداهـمــهم في يــوم مــا يـكــونـوا
شـيوخـا مثلـما مـا نحن فيه االن
. وال يفوتنا ان نذكر او نستذكر
انـنـا الـيـوم اصـبـحـنـا في عـصر
اخـذت تتقـدم فيه روح الكـراهية
ــعــانـاة والــســاديــة والــظـلـم وا
حيث اصبح الـشر في سباق مع
الــزمن بـكل ادارته وادواته كـون
الكثير منا اخذ االنصراف لذاته
ومـلذاته ( حـيث تـراكـمت علـيـنا
ــا قــد عــوادي الــزمن) .... ولــر
نـصل الـى الـنـهـايـة ونـحن نـردد
قـرب الى الله دعاء الـداع وا
جــلت قــدرته ان يــهــون عــلــيــنــا
مــصـائب الــدنـيــا ومــا الت الـيه
اقدارنا واخيرا  منا الدعاء ومن

الله اإلجابة.

االخــــريـن حــــيـث رصــــيـــــده من
االحــبــة قــد نــفــد. وهــنــا تــكــون
الـصـلـة والـتـواصل مـفـقـودة مع
ــراحل من االخــرين فـي كــافـــة ا
محطات احلـياة.... حيث يصبح
مع الـوقت ال يـتسع مـزاجه اكـثر
ـا هو فـيه وهو يـستـعرض ما
بــــقـي من عـــــمــــره وهـــــو يــــردد
والـعبـرة تـتـكـسـر في صدره هل

من عودة ?
 ( يـــــالــــيـت شــــعـــــري ان يــــكف
ــنـــاوي ايـن? عــمـــر الـــشـــبــاب ا

وصيبا ويجيب الشيب...?) 
(احلالة العقلية والشيخوخة)
ــــرحــــلـــة من مــــســــاو هــــذه ا
العـمـرية هـو ان الـوهن يدب في
ا جميع اجـزاء  اجلسم وهذه 
تـزيـد عـوامل الهـدم بـعـد ان فـقد
عـوامل الــبـنــاء وال يـكــتـفي هـذا
الــتـهـد اال ان يـصـيب الـعـظـام
ــا قــد يــكـون والــعــضالت ولــر
ــــخ احــــيــــنـــــا يــــنــــتــــقـل الى ا
وخـاليـاه وهــنـا احلــالـة هـذه ان
يصـاب بـالنـسيـان وقـلة الـذاكرة
ـعـرفـة وهذا مـا يـطلق وفـقدان ا
ـصـطـلح الـطـبي عـليـه الـيـوم با
ـر) حـيث يـقـفد ــرض (الـزها
الـفـرد كل ما هـو خـزين في مخه
وعـقـلـه  حـيث عـوامل الــتـمـيـيـز
تـــــصــــبح مـــــفــــقـــــودة او شــــبه
مـــعــدومـــة. من مـــعــلـــومــات من
مـــجـــمل مـــراحـل احلـــيـــاة امــرا
شــــامال وشــــائــــعـــا الـى بـــعض
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ـتـتـبع جملـريـات االحـداث الـتي تـعـاقـبت عـلى الـبالد بـعـد عـام يـرى ا
 2003 بانه بعد كل مـرة يحاول فـيها الشـعب ان ينتـفض ويثور على
فرطة او تـمتص ويفرغ محتواها او السلطة اما ان تقـمع بالقوة ا
وجه حـزب او تيـار ما يـحرفـها ويـجني ثـمارها  يسـتغلـها ويـركب ا

. 2015  2013 كما حـصل في تظاهرات 2011
لقد وصـلت البالد الى حـالة االنـسداد السـياسي; فـالفـوضى عارمة
ـرادفة ايـنمـا يذكـر اسم العراق والفسـاد بات الـهويـة االفتـراضية ا
والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في هــرج ومــرج; اذ مــازالت احملــســوبــيــة
ـنــافع من جــهـة ــكــاسب وا واحملـاصــصــة هي االسـاس في مــنح ا
سؤولية من جـهة اخرى حتى بات السارق والتغطية على اخلـطأ وا
اليـخـاف الــقـانــون والـسـيــاسي ال يـأبه وال يــحـتـرم الــشـعب واالمن

مفقود واخلوف موجود والبطالة منتشرة والرشوة مستشريه.
ـيزات هذه االنـتفـاضة والتي تـبرز من خالل عدة لو ناتي الى اهم 

مؤشرات وكما يلي :
WOÐeŠ WNł

: كونها وألول مـرة منذ عام  1958 تخرج مظـاهرات صادرة من اوالً
عـنى مضاف دون ان تدعو لـها جـهة حزبـية او حـكوميـة او دينيـة 

انها تظاهرات عفوية حتركها مطالب مشروعة.
ـتظاهرين هم فـئة الشباب الـذين وعوا وتربوا في كنف ثانياً: اغلب ا
وجب توافقات طائفية زيفة بعد  2003 التي تتحرك  قراطية ا الد
ومـنـاطــقـيـة ولـم يـعـيــشـوا او يـخــتـبـروا ســنـوات احلـصــار والـقـحط

واالستبداد السياسي قبل ذلك التاريخ.
ثـالـثـاً: عـدم تـبـلـور قـيـادة مـركـزيـة واحـدة لـهـذه االحـتـجـاجـات وهـو
التـطـور الـذي يـعطـيـهـا زخمـاً وانـدفـاعاً واسـتـمـراريـة من خالل عدم

التمكن من استهداف قياداتها او منظميها وكأنها تنظيم خيطي.
بال ادنى شك ان انتفاضة تشرين ليس كسابقاتها من االحتجاجات
التي مضت وبـتعبيـر ادق ; فان عراق الـيوم يعـيش انتفـاضة عارمة
ـتاريس الـطائفـية ووضـعت البالد امـام استـحقـاقات البد الغت كل ا
مـنــهــا والــعــراق قــبل يـوم 1/ 10لـيـس هـو نــفــسه بــعــد ذلك وهـذه
وضـوعيـة والهيـكلـية واحدثت االنتفـاضة اذا اسـتحكـمت شروطـها ا
تغييراً جوهرياً في البـنى االجتماعية واالقتصـادية للشعب ستتحول
ملوء فسنرى قطعاً الى ثورة بامتـياز ولو ننظر الى نصف الـكأس ا
ــكن بــوضــوح عـدة اجنــازات حــقــقــتــهــا هــذه االنــتــفـاضــة والــتي 

تلخيصها باالتي:- 
: قبـر الطـائفـية والى االبـد السيـما بعـد حالـة االندمـاج والتالحم اوالً
والـتعـاطف الـشـعـبي داخل سـاحـات االعـتـصـام فال احـد يهـتم الى

هوية او قومية او نسب او جنس احد.
تـظاهـر بعـد ان فقـدنا : عـمق الوعـي ونضـوج الفـكر لـلشـبـاب ا ثانـياً
االمل في هذا اجليل ومن هنا يشرفني ان اقدم رسالة اعتذار بحق
هذا اجلـيل اصـالـة عني ونـيـابة عـن ابنـاء جـيلي اذ كـنـا نـعتـقـد بانه
جيل هـزيل الـرؤيـة ويعـاني من اخـتالطـات جيل يـلـهـو حتى الـفـجر
جيل اليعرف ماذا يريـد; ولكننا الـيوم اصبحنـا جازم بانهم عكس

. ذلك تماماً
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ـوت وقوي : رسالـة واضـحة لـلـعالم بـأن شـعب العـراق حي ال ثالـثـاً
اليسـتـك بـعـد ان فـقدنـا االمل بـالتـغـييـر بـعـد كل تظـاهـرة جتهض

وتموت دون ان حتقق مبتغاها.
رابعاً: عـراقية االنتـفاضة وعـدم تبعـيتهـا الى طرف وظهـر ذلك جلياً

نتفضون. عبر الشعارات والهتافات التي حملها واطلقها ا
ـقـتـرحـة حلل االزمــة فال بـد لـنـا هـنـا ان امـا لـو نـأتي الى احلــلـول ا
نعـالج االسبـاب واحملركـات احلقـيقـيـة لتـلك االزمة المـعاجلـة النـتائج
كما اعـتادت علـيه السلـطة السـياسيـة القائـمة فالـفساد واحملـسوبية
نسوبية والتبعية للـخارج وعدم استقالل القرار السياسي ما هي وا
اال نتاج لـعمـليـة سيـاسية رسـمهـا احملتل مـنذ عام  2003قائمـة على
ـستنـدة على مرتـكزات مذهبـية وقومـية لكي يـظل بلدنا احملاصصة ا
ضعيفاً ومرتهناً بـارادة احملتل ولكي تبقى مفاتيح الـلعبة السياسية
بيده اذ  تقسـيم القوى احملليـة ب ثالث اطراف رئيسـة (الشيعة
السنة والكرد); فكلما يطـغى طرف على حساب بقية االطراف يقوم
ـوازنة ويـظل جميع السيـد احملتل بـتقـوية طـرف آخر حـتى حتصل ا
االطراف ينظرون بع اخلوف والـترجي من السيد احملتل خوفا من
ـعادلة وبـالتالي تـكون جمـيع اطراف العـمليـة مرتهن ان يخرج من ا
وضوع هو تخـادم مصالح ضيقة صـير من وضعها فـا مصيرها 
بعيـدة كل البـعد عن مصـلحـة الوطن فاين تـكمن الـعلة اذن هل هي
في شكل وطبيعـة النظام الـسياسي القائم? ام فـي الطبقة الـسياسية
ـوضوع عام 2005 ـتصـدية لـلسـلطة? ام فـي الدسـتور ا احلاكـمة وا
بني اني احلاكم وا ام ماذا?... لو نراجع آلية النظام السياسي البر
ان التي تشكل السلطة التنفيذية بشقيها على اساس مخرجات البر
رئاسة اجلمهورية ورئاسة الـوزراء فهناك جتارب ناجحة جداً لدول
اخرى في العالم تنـتهج ذات النظام مثل (بـريطانيا والـهند) وغيرها
الكثير من الدول ولو نـأتِ للدستور; فعلى الـرغم من عيوبه الكثيرة
واختالالته الـكـبـيرة بـسـبب مـحاولـة واضـعيه ان يـحـكـموا من خالله
ـصالح ولـيس الدسـتـور هـو احلـاكم عـلـيهـم ليـتـسـنى لـهم حتـقـيق ا
اخلـاصــة لــهم والحـزابــهم وطــوائـفــهم بــعـيــداً عن مــصـلــحــة الـبالد
ؤشـرة على والعـباد ومن مـفارقـة القـدر ورغمـا عن كل الـسلـبيـات ا
الـدسـتـور اال انه غــالـبـاً مـا يُــضـرب عـرض احلـائط وتُــنـتـهك بـنـوده
حسب توافـقها او تـعارضهـا مع هذا الطـرف او ذاك فاغلب الـطبقة
الـسـيـاسيـة احلـاكـمـة فـوق الـدسـتـور والـقـانـون يـسـرقـون ويـنـهـبون
ويقتـلون بـدون أي رادع قانـوني او اخالقي او ديني اذن ايـن تكمن
شكلة? بـاعتقادنا ان الـطبقة الـسياسية احلـاكمة هي اساس البالء ا
طـروح  والواجب عـليـنا االجابـه عليه وفك ومكمـن العلـة والسـؤال ا
نـتفـضون طالسمه ايـكون في جـمـلة االصالحـات التي يـنـادي بهـا ا
رتبـطة بـتعـديل الدسـتور وتشـريع قانـون جديـد لالنتـخابات وحل ا
ستقـلة لالنتخـابات وتشكيـل محكمة فـوضية العـليا غيـر ا مجلس ا
ال العام ومحاسبة قتلة فسدين وسراق ا جنائية خاصة حملاسبة ا
تظـاهرين في عمـوم العراق تـتحقق ضـمن السيـاقات الدسـتورية? ا
همة? ام ان او اعطاء الثقة لـلحكومة او مجـلس النواب للقيـام بهذه ا
نتفض وباسلوب الثورة الشعبية سيسقطون احلكومة ويشرعون ا
ـتطـلـبات اجلـمـاهيـر وينـهي فـترة بوضع عـقـد سيـاسي جـديد يـفي 
ظالم عاشـهـا الـشعب لـفـترة طـويـلـة?. نعـتـقد وبـشـكل واضح اليـقبل
الـشـك بـأن االيــام الـقــادمـة ســيـتــبــلـور فــيـهــا اطـار ســيــاسي مـدني
قراطـي تشاركي وذلك كـله مرهـون بشـكل مبـاشر عـلى تطورات د
ـومـة والـتـنـظيم واذا االنـتفـاضـة من حـيث الـثـبـات واالنـتشـار والـد

طالبه.   واصلة السلمية  احسن احلراك الشعبي ا
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بولندا

ـنـا الـعـربي فـاألمـور تـسـير وعـا
عكس ذلك تماما.

ويــــــجب ان ال تــــــنـــــسـى االيالم
ـراحل الــنـفــسي الــذي يـحــاط 
الـشـيـخوخـة وخـاصـة بالـنـسـبة
لـشــخص كــانت حـيــاته مــلـيــئـة
بـالنـشـاط واحليـوية حـيث يـجد
هذا الـشـخص نفـسه يـعيش في
ـل وهــذا مــا هـو فــراغ كــبــيــر 
عـنـدنـا مــوجـود. حـيث الـعـنـايـة
والــرعــايـــة مــعــدومـــة كــلــيــا او
نسبـيا في اكثر البـلدان العربية
وبـاألخص بالـتحـديد في وطـننا
(( الـعراق )) . وحـيث ان الكـثير
ال يـشعـر بـحـجم الثـقل الـنـفسي
الـذي يحـاط بالـفرد. وان يـجدوا
االعزاء و االحبة وقد رحلوا الى
الـعـالم االخـر وكـثـيـرا مـا تـكـون
ـزوجـة الــصـدمـة انــفـعـالــيـة و
بـالذكـريات. واذا توفـيت زوجته
الـوفـيـة شـريــكـة حـيـاته من ذلك
الـعمر الـذي انقـضى. وقد تؤدي
ــا يــكــون هــذه الــصـــدمــة ولــر
مردودها اكـبر عـندمـا يفـقد احد
اوالده الــغـالـ عـلـى نـفـسه الى
االكـتــئــاب والــصــراع الــنـفــسي
ــا قـــد تـــؤدي ذلك يـــقــرب ولـــر
ـوت وهـو اهـون تـذوقه لـكـاس ا
ــا بـقى من عــمـره الـذي عـلـيه 
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ـا قـد وحـيث ان االنـفـعـاالت لـر
تـكـون كـثـيرة الـشـبه بـانـفـعاالت
االطـفال وهذا كـثيـرا ما ال يدركه
ا يـحـــــــــيط بـهؤالء االخـرون 
الـــشــيـــوخ من كـــبــار الـــسن من
الـــتـــعــــصب وعـــدم تــــقـــبل اراء
االخـــــرين بـــــكل مـــــفـــــرداتـــــهــــا
وخــــصــــوصـــــا اذا بــــلغ هــــؤالء
الــشـــيـــوخ  درجـــة عـــالــيـــة من
ـا الــشــيــخــوخـة. وحــيـث ولــر
ا يسمى بالتبلد يصاب هؤالء 
االنفـعالي والكـثير مـنهم يقضي
اكـــــثــــــــر وقـــــته فـي نــــوع ( من
الـصـمت) والــعـزلـة وبــعـيـدا عن

الذي خلقكم من ضعف ثم جعل
من بـعد ضـعف قـوة  ثــــم جعل
من بــعـد قــوة ضــعــفـا وشــيــبـة
يـخـلق مــا يـشـاء وهـــــو الـعـلي

القدير))
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حــــيث ان االنــــســـان يــــبـــدأ من
ضعف ثـم ينـمـوا ويشـتـد عوده
ويــقــوى ثم يــعــود الى ســيــرته
بــعـد ان يــبـلـغ ارذل الـعــمـر الى
حــــالـــة مـن الــضـــعف والـــوهن
حـيث يتـوجس الى قـرب نـهـاية
سـفره في هـذه الدنيـا وما فـيها
من حـالوة ومـــــرارة. ولـــــســــان
حــاله يــقــول ويــــردد مـخــاطــبـا
فـيـها هـذه الـدنـيا الـزائـلـة  قول
االمـــام عـــلي ( عـــلــيـه الــسالم):
(دار اولـهـا عـنـاء واخـرهـا فـناء
وفي حـاللــــهـــــا حــــســـــاب وفي

حرامها عقاب). 
(( اهـمـيـة مـراحل الـشـيـخـوخـة

وافرازاتها))
حـيث تشمـل الشيـخوخة كـيفيه
تـطـور االنــسـان عـلى وجه هـذه
االرض وخاتـمة مـطافه في هذه
الــدنــيــا وكـل انــســان يــريــد ان
يـصل الـى مـرحـلـة الـشـيـخـوخة
وهو هاد مطـمئن البال لكونه
يـشعـر انه حـقق الـرسـالة وادى

األمانة.
والـــكــثـــيـــر ال يــعـــرف وال يــعي
معـاناة مرحـلة الشيـخوخة وما
فــــيـــهــــا من قــــلق واضــــطـــراب
وضــيـق . وهــذه هي االســـبــاب
الــتـي اشــرنـــا الـــيـــهــا فـي بــدء
حـديـثـنا. ومـرحـلـة الشـيـخـوخة
لـيس لهـا سنوات مـهيـنة. حيث
انه ال تنطبق على كل فرد فمثال
ان مراحلها ما تبدا متأخرة في
البـلدان األوربيـة  نتيـجة عيشه
في مسـتوى صحي واقـتصادي
واجـتمـاعي متـميـز ورعاية ذات
مـضام انـسانـية. والكـثير من
تـلك الدول تـهـيئ هـذه األرضـية
لـكـبار الـسن . امـا في مـحيـطـنا

لــــقــــد ورد اخـــر ايــــام الــــعــــمـــر
لإلنــسـان في الـقــران الـكـر في
اكــثـــر من ايـــة حـــيث وصـــفـــهــا
وصــفــا بــلــيـغــا.. ومــنــهــا قــوله
تـعـالـى مـخـاطـبـا بــهـا خـلـقه من
الـــبــشــر (( ومــنـــكم من يــرد الى
ارذل الـعمر لـكي ال يعـلم من بعد
عــلم شـــيــا ))وفي ســورة اخــرى
جـاء وصف الـشـيـخـوخـة وصـفا
رائعـا وهي منـاجاة الـله لعـباده
ومـــنــهم الـــنـــبي زكــريـــا (عـــلــيه
الـسالم) لـكـونه من سـال الـله ان
يـــهب لـه ولـــيـــا يـــرثه ويـــرث ال
يــعـقــوب وخـاصــة وقــد بـلغ سن
الشيخـوخة وكانت امراته عاقرا
وهــو يــخــاطـب ربه قــائال: ((رب
اني وهن الــعـظم مــني واشـتـعل
الـراس شــيــبــا ولم اكن بــدعـائك
ـوالي ربـي شـقــيــا واني خـفـت ا
من ورائي وكـانت امـراتي عـاقرا
فـهـب لي من لــدنك ولـيــا يــرثـني
ويرث من ال يعقوب واجعله رب
رضيا يا زكريا انا نبشرك بغالم
اسمــــه يحـــيي لـــم جنعل لـــــه
مـن قــبل ســـمــيــــا قـــــال رب انى
يــكـــــون غـــالم وكــــانت امــراتي
عاقــــرا وقد بـلــــغت من الكـبــــر

عتيـــا)).
وفي كـثـيـر من اآليـات الـبـيـنــات
.... جــــاء وصـف الــشــيــخــوخــة
عـلى انـهـا مرحـلـة يـشتـعل فـيـها
الـراس بــالـشــيب والـبــيـــــاض .
ويـهن فـيهـا الـعـظــم وهنـا يـأخذ
ـــــــا الـــــوهن والـــــفـــــقـــــدان ور
الــنـــســيـــان مــســتـــقــرا لـه عــنــد
الــــــــبــــــــــعـض . وقــــــــد ذكــــــــرت
الـشـيـخوخـــة في الـقـران الـكر
عـلى انهـا نهايـة مطـاف االنسان
مـن حـيث مــراحــل تــطــوره عـلى
هـذه االرض تــمـهـيـدا لــلـمـرحـلـة
األبـديـة الى العـالم االخر .. ولـنا
عــــودة الـى مــــا انــــزلـه الــــله في
القــــران الكـر من آيـات بيـنات
في هــذا الــشــأن بـــقــوله تــعــالى
مـخـاطــبـا خـلـقـه وعـبـاده (( الـله
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مع األخـذ بنـظـر االعتـبـار كل ما
خـال بـــيــانـه من أدلـــةٍ نـــاقـــضــةٍ
لـلـرأي اخملالف  سـأضـيف أدلةً
أخــرى لالســـتــدالل عــلى الــرأي
ُــتـــمــثِّل بــأنَّ الــذي طــرحـــنــاه ا
استـقالة رئـيس الوزراء ال تُعلَّق
عــلى قــبــول أيــة جــهــةٍ أخـرى 
تـشـريـعـيـةً كـانت أو تـنـفـيـذيـةً 

وهي األدلة اآلتية :
ـــارس رئـــيـس الــوزراء   اوال-
ــانـي عــمالً في الـــنــظـــام الـــبـــر
سـيـاسـيـاً مهـمـاً وخـطـيراً  وإنَّ
الـصالحـيات الـتـنفـيـذية لـتـكون

رئـــيس الـــوزراء لـــيس مـــلـــزمــاً
دستورياً بتـقد هذه االستقالة
إلى أية جهةٍ كانت . مع التنويه
بـأنَّ األدلة الـتي عرضنـاها فـيما
سلف  أو التي سنعرضها فيما
بـعــد  تـؤخَـذُ وحـدةً واحـدةً  ال
مــنـفـصـلـةً ; ألن بـعــضـهـا يـكـمل

البعض اآلخر .
اجلهة الثانية : 

األدلـة األخــرى الـدالـة عـلى عـدم
حــــــــاجــــــــة رئــــــــيس الــــــــوزراء

الستحصال موافقة أية
 جهةٍ أخرى على استقالته :

مـحــصـورةً بـيــده . ومـعـلـوم أنَّ
رئـيس الـوزراء في هـذا الـنـظـام
يُـمـثِّل حـزب األغــلـبـيـة (الــكـتـلـة
األكــثــر عــدداً بــحــسـب تــعــبــيـر
ــعـنى الــدسـتــور الـعــراقي )  
أنه يُـمـثِّل إرادة أغلـب اجلمـهور
. وقــد حتـــدث عــدة مـــواقف في
الــعـمــلــيـة الــســيــاسـيــة تــدفـعه
لتقد استقالته  ال ضعفاً  بل
ألســبـابٍ مـتــعـددةٍ  مـنــهـا مـثالً
ـــان مــــحــــاولــــة إحـــراج الــــبــــر
وإضعافه أمـام الرأي العام  أو
لـغـرض الـلجـوء إلى انـتـخـاباتٍ
جــديـدةٍ بــغــيــة احلــصـول عــلى
ـقـاعـد . فـإذا أخـذنـا مــزيـدٍ من ا
بــالـرأي اآلخــر الـذي يُــعـلِّق حق
ان االستقـالة على موافـقة البر
فــكـيف يــتـســنى له اتـخــاذ مـثل
ـواقف  التي تـبـيحـها له هذه ا
ـانــيـة ; كــمـا أنَّ األنـظــمــة الـبــر
تــعــلــيق االســتــقــالــة عـلـى هـذه
ـوافــقــة سـيــجـعل الــكـرة بــيـد ا
ـــان  ويــــصـــبـح رئـــيس الــــبـــر
الــوزراء رهـــيــنــةً بـــيــده  لــيس
بــوســـعه الــقـــيــام بـــأي ســلــوكٍ
ســيــاسي ; وهــو مــا يــتــعـارض
مع –كـــمــا ذكـــرنــا قـــبل قـــلــيل–
الــقــواعــد الــعــامــة فـي الــنــظـام

اني . البر
ضغط شعبي

ثـانـيـا- لـو افـتـرضـنـا أنَّ رئـيس
الوزراء قد أُجبـر على االستقالة
حتت الضغط الشعبي  وأخذنا
بالـرأي اخملالف القـائل بوجوب
ان  ثم استحصال موافقة البر
رُفـضت هذه االسـتـقـالـة مِنْ قِبل
األخــيــر  فــمــا يــكــون احلل في
هـذه احلـالـة لـتـخـفـيف الـضـغط
ـكن الــقـبـول الـشــعـبي ? وهـل 
بــهــذه الـنــتــيـجــة من الــنـاحــيـة

السياسية ?!! 
هذا من جـهةٍ  ومن جـهةٍ أخرى
أحتـــدى - عـــلـــمـــيــاً –أنْ يـــأتيَ
أصحابُ الرأي اخملالف بتجربةٍ
ـانيٍ ـقــراطـيــةٍ في نـظــامٍ بـر د
حـصــلت فـيـه مـثل هــذه احلـالـة
(استقالة حتت الضغط الشعبي
ــان في ثم إعــطــاء احلق لـــلــبــر
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بغداد

رفـــضـــهـــا)  وهــــذا الـــتـــحـــدي
العلمي مفتوح !!

 ولــــعلَّ أحــــداً يـــســــأل في هـــذا
الـشـأن عن الـتجـربـة الـلـبـنـانـية
ُــتــمــثِّــلــة بــتــقــد اســتــقــالـة ا
احلـــكــومــة فــيـــهــا مــؤخــراً إلى
رئـيس اجلمـهورية . فـلقـد أُجبِر
رئيـس الوزراء الـلـبنـاني (سـعد
احلـريـري) مـؤخـراً حتت ضـغط
الـشـارع عـلى تــقـد اسـتـقـالـته

إلى رئيس اجلمهورية . 
w½UM³  —u²Ýœ

ـــقـــام ال بــــد لي من وفي هــــذا ا
إيضاح اآلتي :

إنَّ الـدسـتور الـلـبنـاني مـخـتلف
جـذريـاً عن الـدسـتـور العـراقي 
شـكالً ومضـمونـاً  بل ويخـتلف
كثـيراً عن الدساتـير في األنظمة
ـانـيـة  وهـو ولـيـد عـوامل الـبـر
مــتــعـددةٍ جــعــلــته يــخـتــلف عن
ــا ال مـحلَّ دســاتـيــر الـعــالم  
لإلفاضة فيه اآلن . إنَّ من أوجه
االخـــــتـالف الـــــكــــــبـــــيــــــر بـــــ
الـدستـورين العـراقي واللـبناني
مــــا يــــتــــعــــلق بــــالــــتـــوصــــيف
ــــركـــــز رئــــيس الـــــدســــتــــوري 
اجلــمــهــوريــة  إذْ هــو -أقــرب-
إلى الــدور الـــبـــروتــوكـــولي في
الــدســتــور الــعــراقي  فـي حـ
يـتـمتع بـصالحـيـاتٍ واسـعةٍ في
الــدسـتـور الـلــبـنـاني  ومِنْ ذلك
مـــــثـالً أنَّ بـــــإمـــــكـــــانه تـــــرؤس
اجتماعات مجلس الوزراء وأنّ
إقــــالـــــة الــــوزراء حتــــتــــاج إلى
مـــوافـــقــــته ومـــوافــــقـــة رئـــيس

الوزراء .. وغير ذلك .
وبـقـدر تــعـلُّق األمــر بـاسـتــقـالـة
رئــــــيس الــــــوزراء فــــــقــــــد نصَّ
الـدسـتـور الـلـبـنـاني -صـراحةً-
ها إلى رئيس على وجوب تقد
اجلـمــهـوريــة دون أنْ يـذكــر مـا
إذا كـــــان لألخــــيـــــر صالحــــيــــة
رفــضــهــا . وهــذا بــدوره يُــعــزِّز
ـذكــور آنــفــاً في اجلـزء رأيــنــا ا
ُــتـمــثِّل بــأنَّ الـدســتـور األول  ا
الــــعــــراقي لــــو شـــاء تــــعـــلــــيق
االســتــقــالــة عــلى قــبــول جــهــةٍ
مـعـيـنةٍ خـالفاً لـألصل لَـذكرَ ذلك

صـراحــةً  كــمـا فــعل الــدســتـور
الـلـبــنـاني ; الـذي نصَّ عـلى ذلك

. صراحةً
ـقـتــضى أحـكــام الـدسـتـور  -٣
العراقي تـعدُّ احلكومة مـستقيلةً
ــان –مــجـــلس عـــنـــد حلِّ الـــبـــر
ــــهم الـــــنــــواب- . والــــســـــؤال ا
ألصحاب الرأي اخملالف في هذا

قام : ا
إذا كـنـتم تـقـولـون إنَّ االسـتـقـالة
ـان  حتـتــاج إلى مـوافــقـة الــبـر
فـكيف تُـقـدَّم هـذه االستـقـالة إلى

ان بعد حلّه ?  البر
ــان هــذه وكــيـف ســيــقــبلُ الــبــر
االســــتـــقــــالــــة وهـــو مــــحــــلـــول

!!? دستورياً
ولِــمـنْ يــقـــول بـــوجــوب تـــقــد
االســـــــتـــــــقـــــــالــــــة إلـى رئـــــــيس
اجلــمـهــوريــة  نـقــول لــهم إنــنـا
نفـترض جدالً أنَّ األخيـر رفضها
ـكـن الـقــبـول واحلـال  فـكــيف 
هــذه بــبــقــاء احلــكــومــة كــامــلـة
الـصالحيات ال حـكومـة تصريف
ان محلول . أعمال  مع أنَّ البر
وأكـــــرر بـــــهــــذا الـــــصـــــدد - مع

االعتذار من اللهجة - :
أحتــدى  –عـــلـــمـــيــاً  –أنْ يـــأتيَ
أصحـابُ الرأي اخملالف بـتجربةٍ
ـــانـــيـــةٍ واحـــدةٍ –واحـــدةٍ ال بـــر
أكثر –علَّقت أمرَ قبول االستقالة
ـان أو رئيس عـلى مـوافـقـة الـبـر
ان ?!! اجلمهورية بعد حلِّ البر
ــانـــيــة إنَّ كل الـــتـــجــارب الـــبـــر
لـتـقضي بـنصٍ واحدٍ مـفاده ; إنَّ
احلكـومة تعدُّ مـستقيـلةً بعد حلِّ
ــان  وتــواصل أعــمــالــهـا الــبــر
بــوصـــفــهــا حــكـــومــة تــصــريف

. أعمالٍ
وإنَّ هـذا األمر لـيؤكـد مرةً أخرى
أنَّ االســتــقـالــة سـلــوك ســيـاسيٌّ
وحقٌّ شخـصيٌّ لرئيس الوزراء 
ال تُـعـلَّق على مـوافقـة أي طرفٍ 
تــشـريــعـيــاً كـان هــذا الـطـرف أو

تنفيذياً !!
وللـحديث تـتـمة إنْ شـاء الله في
اجلـزء الـرابع واألخـيــر لـتـكـمـلـة
ُـعزِّزة لـلـرأي الذي بـقيـة األدلـة ا

طرحناه .

لـقد تـنـاولـنـا في اجلزأين األول
والـــثــــاني مِـنْ هـــذه الــــدراســـة
ناقشة تعـلقة  اجلهة األولى ا
ورد أدلـة وحجج الـرأي الذاهب
إلى -وجــوب- تـقـد اسـتـقـالـة
ــان رئـــيس الـــوزراء إلى الـــبـــر
لـغـرض الـتـصـويـت عـلـيـها  أو
إلى رئــــيـس اجلــــمـــــهــــوريــــة .
وسـنـقـوم الــيـوم بـالـتـطـرق إلى
تـعلـقة بـسرد اجلهـة الثـانيـة ا
زيـد مِن األدلـة الـناقـضـة لذلك ا
ــعــزِّزة لـلــرأي الـذي الـرأي  وا
طـــــرحــــنـــــاه  الـــــذاهب إلى أنَّ
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