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وأعلنها لكم صـريحةً غير مستورةٍ
ــتـخــصِّـصـ  نـيــابـةً عن أولــئك ا

بفنِّ الصياغة :
 ال بدّ  ويجب  ويـتحتم  ويـتعيّن
 في مــفــروض الــســؤال  مِنْ ذكــر
هـذه األحكـام بـنصٍ صـريحٍ  وعدم
ورد ; الـقبـول بالـسـكوت في هـذا ا
ألنه يُـمــثِّل عــيـبــاً كـبــيـراً  وعـواراً
بالغـًا . ولِمنْ شكَّ في ذلك فـليراجع

تخصِّص في هذا الباب !! ا
وفي االجتــاه اآلخــر  أســأل هـؤالء

تخصِّص مرةً أخرى : ا
ــشــرِّعُ جــعلَ اســتــقــالــةِ لــو شــاءَ ا
رئـيس الـوزراء حـقـاً شـخـصـياً له 
غير مُعلَّقٍ عـلى موافقة جهةٍ أخرى
 فـهل يــجب فـي مـثل هــذه احلــالـة
من الـنـاحيـة الـصيـاغـية إيـراد هذه
احلـــقــيـــقـــة بــنـصٍ صــريحٍ  أو أنَّ
باإلمـكـان الـسـكـوت عـنـهـا ; كـونـها
سـتـكـون مـفــهـومـةً ودائـرةً في فـلك
اإلبــاحـــة بــكل وســائل الــتــفــســيــر

تاحة ? ا
وأعــلـنــهـا مــرةً أخــرى  ال يـحــتـاج
ـشــرِّع في مــثل هــذه احلــالـة إلى ا
إيراد الـنص الصـريح ; لكـون األمر
متـعـلـقاً بـعـملٍ مـبـاحٍ غيـر مـحـظورٍ
من جـهـةٍ  وغـيـر مـعـلقٍ عـلى شرطٍ
من جــــهـــةٍ أخـــرى  فـــعالمَ الـــنص
حــيـنـئـذٍ  ومــا هي مـوجـبـاته !! بل
أكـثــر من ذلك  ال أبـالغ إذا قـلتُ إنَّ
إيراد الـنص الصـريح على وفق ما
سلف سيكون عيبـاً صياغياً شكلياً
ــنـأىً عن  لنْ يــجـعـل الـدســتــور 
كأنْ يـأتي النص النـقد والـتجـريح 

مثالً باآلتي :
( يـــحـق لـــرئـــيس الـــوزراء تـــقـــد
اسـتـقــالـته  دون أنْ يـكــون مـلـزمـاً
ـهـا إلى مـجـلـس الـنواب أو بـتـقـد
مــــــــجـــــــلس االحتــــــــاد أو رئـــــــيس

اجلمهورية ) .!!
ـــا تـــقـــدَّم مِنْ أدلـــةٍ  -5وإتـــمـــامـــاً 
متعـلقةٍ باجلـهة الثانـية  سأضيف

دليالً آخر مُعزِّزاً :
حــيــنـمــا عـمــد الـدســتـور لــتـنــظـيم
أحكـام استـقالة رئـيس اجلمـهورية
لم يشـأ أنْ يتـعامل مـعه كمـا تعامل
مع مــركــز رئــيس الــوزراء  فــجــاء
ـــادة ((75/1 بــــنصٍ صــــريحٍ فـي ا

ورد فيه اآلتي :

( لـــرئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة تـــقـــد
اســـتـــقـــالــتـه إلى رئـــيس مـــجـــلس
الـنـواب  وتـعـّد نــافـذةً بـعـد مـضي
سبـعة أيـام من تأريـخ إيداعـها لدى

مجلس النواب ) . 
وهـــــا أنـــــتـم أوالء تالحـــــظـــــون أنَّ
الــدســـتــور نــظَّم اســتــقــالــة رئــيس
اجلمهورية بنصٍ صريحٍ  في ح
لم يـــــعــــــمل مـــــثـل ذلك مـع رئـــــيس
ـنـظِّم جاء الـوزراء  مع أنَّ النص ا
بلغـة اجلواز ال الوجـوب . فإذا كان
اجلواز دافعاً جلـعل الدستور يأتي
بنصٍ صـريحٍ  فكـيف إذا كان األمر
وجـوبـياً ; إذْ يـنـبغي آنـئـذٍ تنـظـيمه
والـنص عـلـيه بـالـقـيـاس األولوي -

من بابٍ أولى- !!
وهــذا أيـــضــاً يــردُّ الـــرأيَ اخملــالف
الــقـائـل بـوجــوب تـقــد اســتـقــالـة
ـــان أو رئـــيـس الـــوزراء إلى الـــبـــر
رئيس اجلـمهوريـة . فالسـكوت هنا
يعـني أنَّ الدسـتور جـعل االستـقالة
حـقـاً شـخصـيـا صـرفاً  غـيـر مـعلقٍ
ـوافـقة عـلى شـرطٍ  وال مـشفـوعـاً 

جهةٍ أخرى .
∫ ‰UJý≈

لـعل أحــداً يـسـتــشـكل عــلى كالمـنـا
ذكور آنفاً بأننا قلنا إنَّ االستقالة ا
حق شخصي غيـر معلقٍ على شرطٍ
 وإنَّ تــــنـــظــــيم هـــذا احلـق بـــنصٍ
صـريحٍ يـعدُّ عـيـباً صـيـاغيـاً شـكلـياً
من الناحية الصياغية  فلماذا وقع
الدستـور في هذا العـيب عبر وضع
نصٍ مـــشــابـهٍ له في حـــالـــة رئــيس
اجلمهـورية  مع أنَّ تقد اسـتقالة
رئــيس اجلــمـــهــوريــة إلى مــجــلس

النواب هي جوازية ال وجوبيةً ?
∫ ‰UJýù« œ—

إنَّ رد هــذا اإلشـكـال ودفـعـه لـيـكـمن
– في أنَّ الكثيرين  –كما قلتُ مراراً
ـلــعـ عـن كـثـبٍ عـلى ُــطـَّ لــيــسـوا 
أحــكـام الـدسـتـور الـعـراقي  فـضالً
ــقــارنــة . وبــهــذا عن الــدســاتــيــر ا
الـصــدد قــد يـغــيب عن ذهـن بـعض
أولئك أنَّ الـسلطـة التـشريعـية التي
أرســاهـا هـذا الـدســتـور تـتـألف من
جــنــاحــ  هـمــا مــجــلس الــنـواب
ومجلس االحتـاد ; ولذا جاء النص
لـيـرشـد رئيس اجلـمـهـورية حـيـنـما
يـروم تــقـد اســتـقــالـته  إذ عــلـيه

والشـعبـية ; وأنْ لـيس بإمـكان أحدٍ
ســلـبـه هـذا احلـق  أو غــمـطـه هـذا

السلوك .
 -4تــعـــدُّ هــذه االســتـــقــالـــة نــافــذةً
ـــجــــرَّد اإلعالن عـــنـــهـــا  دون أنْ
تُــعـلَّـق عـلـى شــرطٍ  أو أنْ تـتــوقف
ٍ أو أنْ تُـــشــفع عـــلى إجــراءٍ مـــعــ
وافـقة جـهةٍ مـا  تشـريعـيةً كانت

أو تنفيذيةً .
 -5إنَّ كون االستقالة حقَّاً شخصيَّاً
لـرئـيس الوزراء ال يـعـني احليـلـولة
دون قيامه بإشعار اجلهات األخرى
بها  سواء أكـان مجلس النواب أم
رئيس اجلمـهورية . فهـو باخليار 
إنْ شـاء فــعل  وإنْ شـاء لم يـفـعل ;
ـقـام مـبـنيٌّ ذلك أنَّ رأيــنـا في هـذا ا
عــلى أنَّ االسـتـقــالـة حقٌّ  وهي في
دائرة اإلباحة  وال وجوب أو إلزام
بـضرورة مـوافقـة أية جـهةٍ عـليـها 
ـنع مِنْ قـيام بـيد أنَّ هـذا احلق ال 
رئــيس الــوزراء بـإشــعــار اجلــهـات
األخــرى بــهــا  والســيــمــا مــجــلس
بل هو النواب ورئيس اجلمهورية 

تواضع . األوفق بتقديري ا
ـة أو  -6إنَّ االســـتــقــالــة احلــقــيــقــيـَّ
ة لـلــحـكـومـة ُتـحـوِّلـهـا إلى احلُـكـمـيـَّ
حكومـة تصريف أعـمالٍ  سواء في
ــــذكــــورة صـــراحــــةً في احلــــاالت ا
ــا جـرت الــدســتـور  أو غــيــرهــا 
ــــمـــارســـة فـي األنـــظـــمـــة عــــلـــيه ا

انية . البر
 -7أدعـــو مــجـــدداً جـــمـــيع اإلخــوة
األعـــزاء من غـــيـــر اخملـــتــصِّـــ في
الـدسـتـور الـعـراقي  –عـلى وفق مـا
ذكرناه آنفاً  –إلى عدم اخلوض في
مــسـائل الــدســتــور وأحــكـامه ; ألنَّ
خــوضــهم هــذا قــد يُــشــتِّت الــنـاس
ويُضلِّل الـرأي العام  –مع االعتذار
من هــــــذا الــــــكالم-  وأنْ يــــــأخـــــذَ
بــعـــضــهم بــاحلــســبــان أنَّ أحــكــام
الـدسـتور تـخـتلف عن أحـكـام فروع
الــقــانـون األخــرى  مــثل الــقــانـون
ـــــدني أو اإلداري أو الـــــقـــــانـــــون ا
ــدنــيــة  والــتي قــانــون اخلـــدمــة ا
يجـنحُ لهـا البـعض لالستـدالل على

حكم الدستور غلطاً وتوهماً .
انتهى بتوفيق الله تعالى

{ الرئيس السابق لهيئة النزاهة
العامـــة

ــهـا إلى مـجــلس الـنـواب  ال تـقـد
مجلس االحتاد . وهـذا بدوره يُعزِّز
مـــرةً أخـــرى اســـتـــداللـــنــا عـــلى أنَّ
رئـيس الوزراء لـيس مـلزمـاً بتـقد
اسـتـقـالـته إلى أيـة جـهـةٍ كـانت ; إذْ
لـــــو كــــان األمـــــر خالف ذلـك جلــــاء
الــــنص لُــــيــــحـــدِّد ذلـك صــــراحـــةً 
ولـيُـحـدِّد اجلـهـة الــتي تُـقـدَّم إلـيـهـا

االستقالة !!
∫ ZzU²M «

وتــأســيــســاً عــلى كل مــا تــقــدَّم مِنْ
ـنـــته هــذه عـــرضٍ وحتــلـــيلٍ تــضـــمـَّ
ــــكن اخلــــلــــوص إلى الــــدراســــة 

النتائج اآلتية :
 -1إنَّ الغاية الـرئيسة الـتي دفعتنا
للكتـابة بإسهـابٍ في حكم الدستور
باستقالة رئيس الوزراء على الرغم
ـان بـالتـصـويت على مِنْ قـيـام البـر
هذه االسـتـقـالـة لـتـتـجـلَّى بـإيـضاح
احلــقــيــقــة  تــلـك احلــقــيــقــةُ الــتي
ضـــــاعـت بـــــســــــبب خــــــوض مَنْ ال
ُطَّلِع يعلمون بأمورٍ ليسوا بها 
 وال بـحـيثـيـاتهـا مـحيـطـ ; ولئـلّا
يـتـحوَّل هـذا الـتـصويت  –اخلاطئ
ــــــةٍ أو عــــــرفٍ الـــــــواهم- إلـى سُــــــنـَّ

دستوريٍ .
 -2إنَّ جُـلَّ مــــــا ركـن إلــــــيه الــــــرأي
الـــذاهب إلـى الـــقـــول –بـــوجـــوب-
تـقد اسـتـقالـة رئـيس الوزراء إلى
ــان أو رئــيـس اجلــمــهــوريــة الـــبــر
ا لَــيـكــمنُ في حـجــتـ اثــنـتــ  أمـَّ
أوالهــمـا فــهي االحـتــجــاج بـغــيـاب
الـنص الـدستـوري وسـكـوته  وأمَّا
آخـرهـمـا فـهـو الـقـيـاس عـلى فـروع
الـــقــانــون األخــرى  وبـــالــتــحــديــد
ـدنـيــة والـقـانـون قـانـون اخلــدمـة ا
اإلداري ; ولـــقــد تـــبـــيَّن بــالـــعــرض
ــوسع سـقـوط هـاتـ احلـجـتـ  ا
وعـدم قدرتـهـما عـلى الـصمـود أمام
الــفـقه الــدســتـوري والــتــجـارب في

انية .  األنظمة البر
ــتــعـدِّدة  -3واســتـنــاداً إلى ألدلــة ا
التي سقنـاها  تعدُّ اسـتقالة رئيس
قـتضى أحـكـام الدسـتور الـوزراء 
الـــعــراقـي والــقــواعـــد الــعـــامــة في
اً شخـصـيَّاً ـانيـة حـقـَّ األنـظـمـة البـر
صــرفـاً لـرئـيـس الـوزراء  وسـلـوكـاً
ـكـن الـتـذرُّع به ; بـغـيـة سـيـاسـيـاً 
حتـقيق بـعض األهـداف السـياسـية

إليهم األسئلة اآلتية :
أ- هل تعدُّ االستقالـةُ حقاً شخصيَّاً
ارسةً سـياسيـةً لرئيس الوزراء و
انية  أو ليست هي في النظم البر
بـذلك  مـا يـعـني وجـوب تـعـلـيـقـهـا

على موافقة اجلهات األخرى ?!!
وبـطـبــيـعـة احلـال قــد أتت اإلجـابـةُ
الـسـادةَ الـقـرّاء فـيـمـا مـضى وهـذه
االجابة تتمثَّل بـالقول إنَّ االستقالة
حقٌّ شخصيٌّ غيـر معلَّقٍ على شرطٍ
. ولِــــمنْ يــــعــــتــــقــــد خـالف ذلك من
أنصـار الرأي األول  فلـيخـبرنا عن

موقف هذه النظم بهذا الصدد ?
ـتـخـصِّـصـ بـفنِّ ب- أتـوجَّه إلى ا
الصـياغـة القـانونيـة والدسـتورية 
ال غـــيــــرهم  ألُوجِّه لــــهم الـــســـؤال

اآلتي :
wB ý oŠ

ـــــشــــرِّع ال يــــنـــــظــــر إلى إنْ كــــان ا
االسـتقـالة بـوصفـها حـقاً شـخصـيَّاً
لــرئـيس الــوزراء  ورام تـعــلــيـقــهـا
عــلى مــوافـقــة اجلــهــات األخـرى –
ـان أو رئـيس اجلـمـهـوريـة-  الــبـر
شورةَ ها السـادةُ ا وطلـبنا مـنكم أيـُّ
وصــــيــــاغــــة هــــذا احلـــكـم في نصٍ
دســـتــوريٍ  فـــبمَ تُــفـــتــون  ومــاذا
تـكــتـبــون في الـصــيـاغـة ? أتُــفـتـون
بـوجـوب ذكر هـذا احلـكم صـراحةً 
وهـو وجـوب تـقـد رئـيس الوزراء
ــعـنــيـة – اســتـقــالـته إلى اجلــهـة ا
ـان أو رئـيس اجلـمـهـوريـة-  الــبـر
وخالل مـدةٍ يتـم حتديـدهـا  ثم ذكر
ترتبة عـلى قبول االستقالة اآلثار ا

أو رفضها ?
ـكم تُـفـتـون بـعـدم احلـاجـة إلى أم أنـَّ
ذكـر كل هــذه األحـكــام  وإمـكــانـيـة
الـسـكـوت عـنـهـا  وعـدم إيـراد نصٍ
صريٍح بصـددها ; تأسـيساً على أنَّ
ــثــلــبـةٍ وال الــســكــوت هــنـا لــيس 

عوارٍ?!!

نصرمة على مدار األجزاء الثالثة ا
مِنْ هـذه الـدراسـة كـنّــا قـد تـنـاولـنـا
بـالـعـرض والـتــحـلـيل أدلـة وحـجج
الرأي الـذاهب إلى -وجوب- تـقد
اســــتــــقــــالــــة رئــــيس الــــوزراء إلى
ان لغـرض التـصويت علـيها  البـر
أو إلـى رئـيس اجلـمـهــوريـة . ولـقـد
رددنـا تـلك األدلة عـبـر جهـتـ ; أمَّا
لت بنـقض تلك األدلة أحدهـما فـتمثـَّ
ـا األخـرى الـتـي تـذرَّعــوا بــهـا  وأمـَّ
ــزيــد مِن األدلـة فــتــمـثَّــلت بــســرد ا
ــــعــــزِّزة لــــلــــرأي الــــذي األخــــرى ا
طــرحــنــاه  الــذاهب إلى أنَّ رئــيس
الـــوزراء لــيس مـــلــزمــاً دســـتــوريــاً
بتقد هذه االستـقالة إلى أية جهةٍ
كانت ; مستـندين في ذلك إلى الفقه
قـراطية الدسـتوري والتـجربـة الد
انية. وبصدد هذه في األنظمة البر
ا قـد عـرضـنا اجلـهة –الـثـانـيـة- كـنـَّ
ثالثـة أدلـةٍ مضـافـةٍ تُعـزُِّز مـا ذهبـنا
إلــيه . والـيـوم نــتـواصل في عـرض
ـتــبـقّي مِن تــلك األدلـة  مــجـدِّدين ا
الـتنـويه بأنَّ األدلـة التي عـرضنـاها
تؤخـذُ وحدةً واحـدةً  ال منـفصـلةً 
فـال يـــؤخـــذ أحـــدهـــا دون مـــراعــاةٍ
ــــتــــرابــــطـــة ألنَّ لألدلــــة األخــــرى ا

بعضها يكمل البعض اآلخر :
 -4 الــــدلــــيل الــــرابـع مِن اجلــــهــــة

الثانية:
   وهـــنــا أعـــود إلعــمــال الـــقــواعــد
الـعـامـة في الـتـفـسـيـر . وبـالـتـأكـيد
أعــني بــذلك الــقــواعــد الــعــامــة في
الــــفـــقه الــــدســـتـــوري واألنــــظـــمـــة
ــانــيــة  فـضـالً عن الــقــواعـد الــبــر
الـعامـة في فنِّ الصـياغـة القـانونـية
والـدسـتـوريـة  ال الـقـواعـد الـعـامـة
ـــدنـــيـــة أو في قـــانـــون اخلـــدمـــة ا
الـقانـون اإلداري التـي ركن إليـها –
غــلــطـاً وتــوهــمـاً –أصـحــاب الـرأي
ـــقـــام أُوجِّه اخملـــالف . وفي هـــذا ا
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بغداد

ية األولى  1914ـ1918م ونتيجة خلسارة الدولة العثمانية في احلرب العا
فـقد  توزيع دول الهالل اخلـصيب العـربية( الـعراق وبالد الشام) لـلحرب 
ـمـلـكة ـنـتـصر بـاحلـرب  وهـمـا ا الـتي كـانت حتت سـيـطرتـهـا عـلى الـفـريق ا
ـتحـدة وفرنـسا,بـاتفـاقيـة سمـيت حـينـها بـاتفـاقيـة سـايكس بـيكـو وذلك عام ا
1916م فأصبح العراق حتت الوصاية البرطانية ,وهذا معلوم لكل ذي رأي

وبصيرة .
احلالـة السـيـاسيـة حيـنهـا شكـلت مثـلبـا كبـيـرا على الـطبـقة الـسيـاسيـة التي
تـصدت للمشهد السياسي في ذلك الوقت  ,فـثار الشعب مطالبا باألستقالل
شاهد الشجاعة التي كان  ,وكانت ثورة العشرين اخلالدة مثاال على تلك ا
ـوجـبـهــا الـوجـود األجـنـبي في الـعـراق يـتـحـلى بـهـا الــشـعب والـذي رفض 

والتحكم بقراره السياسي . 
ـلـكي لـلـعراق  ,وهـنـاك شـواهد  هـذا األمـر ظل مـستـمـرا طـول مـدة احلكم ا
عـديدة على ثورات وانتفاضات حدثت  ,والـسبب كان تدخل االنكليز بالشان
لـكي في العـراق عام  1958م أثـر ثورة الـعراقي ,حـتى  اسقـاط احلـكم ا
الـرابع عـشر من تـمـوز والـسـبب الرئـيـسي كـان إرتـباط الـطـبـقـة السـيـاسـية
الـعـراقـيــة بـبـريـطــانـيـا  رغم ان الــقـرار الـسـيــاسي الـعـراقي كــان مـسـتـقال
ونـاضـجـا ومـؤثـرا  وعـلـيه فـان الـســبب لـيس الـوحـيـد بل الـرئـيس واألكـثـر
أهـمـيـة  لـثورة  14تـمـوز هو مـايـتـعلق بـاجلـانب الـسـياسي وشـعـور الـشعب
ـسـلحـة حـينـها مـن أن االنكـلـيز يـقـللـون من أهـميـة الـعراق كـدولة والـقوات ا
الغـرض منهـا حتقيق اسـتقالل سـياسي بشـكل  مطلق لـذلك حدثت الثـورة 

دون تدخل أجنبي.
ان مـوضـوع االسـتـقالل الـسيـاسي أليـة دولـة يُـعـد الـعـمـود الـفـقـري لـلـحـياة
السياسية  ,وخط أحـمر على الطبقة السياسية أن تنظر له باحترام   ,فكثير
من احلـروب حـدثت في العـالم نـتيـجـة لـلتـدخل األجـنبي  من دولـة ضـد دولة
شهـد السيـاسي اليحتـمل ان تكون هـناك دولة تـتدخل في شؤؤن أخرى ,فـا
دولـة أخرى فذلك من العيوب الـتي تُسجل ضد قادة الـدولة التي يتم التدخل

في شؤونها . 
 احلـالة العـراقية اليـوم فريدة من نـوعها عـجيبـة غريبة  ,الـعراق بكل تاريخه
هـنـاك أكثـر مـن دولة تـتـدخل بـشـؤونه وقـوته وعـضـمـة وجـوده كـدولـة رائـدة 
الداخلية وبشكل واضح وملفت للنظر  ,وهذا مايجعل الشعب وبكل فصائله
ال العام وتراجع الدولة فـضال عن أسباب اخرى تتعلق بالفساد وسرقات ا
جعل الـشعب يتـظاهر رافضـا مايجري من وغـياب العدالـة وتكافـوء الفرص 

ارسات تستهدف العراق بالصميم .
 ومن هـنـا اتـكلم وبـكل صـراحـة مع الـطـبـقـة السـيـاسـيـة الـتي حتـكم الـعراق
قـائال إنـكم حتـكـمـون واحـدا من أعـرق الـبـلدان  ,بـلـدا كـبـيـرا ورائدا الـيـوم 
بـتاريـخه وقوته وخـيراته وقد أكـدت الوقـائع التـاريخـية عـلى مر الـعصور من
صريون إنه مـنبع الشعوب وأصل احلـضارات واذا كانت مصر كمـا يقول ا
(أم الـدنـيــا ) فـان الـعـراق ( أبــوهـا ) بـدون مـنـازع  ,ومن هــنـا فـالـذي يـقـود
سـأله بشكل دقيق   ,وأن يـحافظ وبكل قوة على الـعراق عليه أن يـعي هذه ا
إسـتقالل  الـعـراق السـياسي وأن اليـسـمح الية دولـة مهـمـا كانت أن تـتدخل
بـشانه الداخلي وتفرض على الذين يقودونه إختياراتها ورغباتها  ,كون ذلك
األمـر يُعـد إهانـة لقـادته وتاريخـه وشعبه  ,ومن هـنا كـما أشـرت ثار الـشعب
لموس ان وطنه أصبح يتحرك وفق أجندات خارجية  على بـعد أن تيقن وبا
الـذين يقودونه أن يرفـضونها وبكل قـوة دون االلتفات الى األسـباب اجلهوية
ا يرضـون بها او يقـتنعون التي جتعـلهم ر والفـئوية والـطائفيـة والسياسـية 
بـوجـودهـا  وهــذه نـصـيــحـة مـنـبــعـهـا حب الـعــراق وهـدفـهـا
مـصلحته واحملافظة على تاريخه ووجودة  والله يبارك
حتية باجلهود العامة عندما تصُب في خدمة اجلميع 
لـلـعـراق مــنـبع الـشـعـوب وحلـضــارته وقـوته وعـظـمـته

كدولة رائدة . 
                                                        


