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(هــو الــقــطـاع الــذي يــحــفــاظ عـلى
اإلقـــتــصـــاد ويــعـــوض اخلــســـائــر
ويـــنــــهي مــــوضـــوعــــة اخلـــســـارة

الكاملة)
كــــأي قـــــطـــــاع من الـــــقــــطـــــاعــــات
اإلقتصـادية في العـراق دخلت اليه
ــتـغـيــرات الـســلـبــيـة الـعــامـة من ا
محسوبية ومنـسوبية ومحاصصة
ومـــا جــرت الـى ذلك من هـــشـــاشــة

وفساد ..
ؤسـسـة احلكـومـية عـنـدما تـكـون ا
بـهـذا الوسط فـلـيس من الـسهل أن
تالحـظ تــطــور عـــلى الــســـيــاســات
الـية لهـا وباخلصوص اإلدارية وا
ؤسـسة فـنـية وخـصـوصيـة هـذه ا
مــوضـوعــة الــبــحث ... قـلــمــا جتـد
الـقـيــادة لـلـقـطـاع بـشــكل غـيـجـابي
وخالق وتتحول إلى تـسيير أعمال
أو يـتردى جـزء منـها وتـبقى هـيكل
شـاركة أوهـياكل مع تـدني نـسبـة ا
لــهـا في أي عــمـلــيـة تــنـمــيـة دعــمـاً
لــلـقــطـاع أو جـزء مــنه وحـتى دعم
للبرنامج احلكومي.. وخططه التي

هي غير مستقرة باألساس . 
قــــــــطــــــــاع الــــــــتــــــــأمــــــــ في دول
الـعـالم....لعب وال زال يـلـعب قـطاع
الـــتـــأمـــ دور بـــالغ األهـــمــيـــة في
ـــتـــقـــدم إقـــتـــصــــاديـــات الـــعـــالم ا
والـــنــــاشئ وصـــلت إلـى تـــوظـــيف
مــلـيـارات الــدوالرات في اإلقـتـصـاد
لـتلك الـدول باإلضـافـة إلى وظيـفته

ـــاديـــة األســـاســــيـــة األكـــبــــر من ا
بـالـنـسـبـة لـلـمـواطـنـ والـشـركات
وهي احلـمــايــة من اخملــاطــر الـتي
ــا تـــقع وإن وقـــعت فــهـي عــلى ر
شــــكل مـــــفــــردات عــــلـى األغــــلب
واحلـــمـــايـــة هـــذه أدت إلى تـــراكم
ـختلف ال لـدى الشـركات  رأس ا
.. واحلـقيقة إختـصاصات الـتاأم
الــــواضــــحـــة هـي أن الـــدولــــة هي
عنية بهـذا القطاع وباخلصوص ا
في الـــبــلــدان ذات اإلقـــتــصــاديــات

الناشئة . ومنها العراق . 
من هنا نالحظ أن إهـتمام اجلهات
الــرســمــيــة الــعــراقــيــة جتــاهــلت
الــقــطــاع بــشـكل مــقــصــود أوغــيـر
مـــقـــصـــود ولـــعـــدم فــهـم دور هــذا

القطاع . 
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لــقـد أعـطت أغــلب احلـكـومـات دور
أكـــبـــر لــلـــمـــصـــارف احلــكـــومـــيــة
واألهــلــيــة فـي مــخــتــلف اجملــاالت
وكـــذلك احلـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة
تعاقبة ولم تعطي لقطاع التأم ا
هذا الدور ألي سـبب كان . وهو ان
تــقـــوم احــدى شـــركـــات الــتـــامــ
ــصـالح احلـكــومـيــة بـدور راعــيـة 
الـــقــطــاع بــشــكـل عــام ..وتــقــســيم
احلـــصص من االحـــاالت الــكـــلــيــة
لـــــلــــــتــــــامــــــيـــــنــــــات الــــــعــــــامـــــة
,,الـســيـارات,,االشـخــاص وتـوزيع
هام في مـختلف اجملـاالت العامة ا

,,ويـــبــقى الــنــشـــاط الــفــردي قــائم
للشركات وبشكل تشرف عليه جهه
تامينيـة متفق عليـها وفي احلقيقة
هـــــو خــــلل فـي عــــمـــــلــــيــــة اإلدارة
اإلقتصـادية الكـلية للـبلد وخلل في
ـومة حـلـقـة مهـمـة من حـلقـات الـد
اإلقتـصادية...وخـلل في إيجاد دور
الية العامة للتأم في السياسة ا
 واالســـتــثــمـــاريــة والـــتــمــويـــلــيــة
ـشـاركـة...بـخالف ما ـشـاركة.  ا وا
تــتــعــامل به الــبــنــوك من عــمــلــيــة
اقـــراض ,,مــــجــــحــــفــــة في اغــــلب
االحـيـان,,تـتـولى شـركـات الـتـامـ

شاركة مع القطاع اخلاص? مبدء ا
نحـن لدينـا مخـتلف الـتسـميات من
الــبـنــوك لــكن لــيس هــنــاك بـنك أو
مــصـرف لــلــتـأمــ  ولم نــسـمع أو
نــقـرأ أن في الـنـيــة تـأسـيـسه ال من
قـبل الـقطـاع احلـكـومي وال من قبل
ائـتالف شـركــات الـتـأمــ األهـلـيـة
ـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع اخلــاص . و
ــكن نــحن نــحــمــلــهــا (شــركـات و
) ما الطـاقة لـها به فهي 33 التـأم
شـركة حـكومـية وأهـليـة احلكـومية
شـــغـــالـــة بـــقــرارات وخـــالـــيـــة من
النشاطات واألهلية بعضها شغالة
بـــنــشـــاطـــات وقــلـــيـــلــة الـــقــرارات

دعومة . ا
من هــنــا نــقــتــرح أن تــقــوم إحــدى
الـشـركـات احلـكـومـيـة بـدور الـبـنك
ـصـارف االخـرى . ـركــزي جتـاه ا ا

أي تــتــولى هــذه الـشــركــة تـهــيــئـة
وتـــســيـــيــر األعـــمــال إلـى أن تــقف
الــشــركـــات اخلــاصــة عــلى بــدايــة
ــهـام الــطـريق . وتــقــوم بـتــوزيع ا
ـصـالح على الـشـركات األهـلـية وا
وتــلـعب دور أسـاسـي في تـأسـيس
سـاهم الـعام مـصـرف التـأمـ (((ا
....احلــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــة
االشـخاص..إل الشـركات صـارف ا
خ))) وتـسـتحـصل قـرارات رسـمـية
مـــلـــزمـــة من مـــوضـــوع الـــتـــأمــ
كائن اإلجبـاري على الـسيـارات وا
عدات....الخ وتوزع التزاماتها وا

على الشركات . 
كــــــذلـك الـــــتــــــأمـــــ اإللــــــزامي أو
اإلجـبــاري عـلى تــأمـ الــبـضــاعـة
الـــواردة لــلـــعــراق داخـــلــيـــاً الــذي
نــفـــتــقـــده كــلـــيــاً مــا عـــدى بــعض

التأمينات للشركات األجنبية.
 وخـلق تــأمــ عــلى الــراتب الـذي
يـدفع فــيــمــا بـعــد لــلـمــتــقــاعـد من
مــوظــفي الــدولــة أو الــعـمــال وفي
الـقــطـاعــ اخلـاص والــعـام (وفي
الــنـهــايـة هــديــة نـهــايـة اخلــدمـة )
تــوفــيــر بــصــيــغــة أفــضل مع ربح

معقول للشخص...
تؤدي العمـلية إلى تراكم رأس مال
بـدون مخـاطر وهي عـمـليـة إدخار
إيـجـابي . ومـا هو الـضـيـر اذا كان
نـــوع مـن انـــواع الـــتـــامـــ ,عــــلى
ـســتـقـبل ,الي شـخص يـرغب ان ا
يـــودع مـــبـــلغ لـــغــرض اســـتـــغالله
مـسـتـقــبال وتـراكــمه عـلى ان تـدفع
ـصـارف وتـكون عـمـولـة اكثـر من ا
ربحـية ,النهـا وديعـة ثابـتة طـويلة
االمد,وبـفـائـدة مـركـبة ,وهل هـناك
ــالي عـلى ضـيــر اذا  الــتـامــ ا
االطفال من عمر سنة الى ان ينهي
اجلامـعة ,او حسب الـرغبة ,تام
مالي لتـوفير مبلـغ ح التخرج له
الي مشروع وتتعهد اجلهه بتقد
دراســات جـــدوى اقــتــصـــاديــة عن
ــشــاريع لـــلــمــدخــر الــعــديــد مـن ا
ؤمن مـجانـية,,,وتكـون له داعـمة ا
مـــاديـــا وفـــنــــيـــا الى  حـــد مـــا,مع
ـشـاركـة,وهل ســيـتـرك ايــجـابـيــة ا
الـتـامـ عـنـدمـا يـعـمل في الـقـطاع
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اخلــاص او الــعــام بل ســيــســتــمـر
عليه ومن عمر سنة الى الست او

اكثر.
وحتى من يـرغب أن يـخلق له دخل
في نـهـايـة مـدة مــعـيـنـة بـعـيـداً عن
شـروط الـتـأمـ وربـحـية أعـلى من
صارف دفوعـة من قبل ا الفوائـد ا
ـدة طويـلـة. وما ...كـوديـعـة ثابـتـة 
هــو الــضــيــر اذا شـاركـت شــركـات
الـــتـــامـــ مع مـــصـــرف الـــتـــأمــ
ـشـروع مـوحد والـقـطـاع اخلاص 
لـقــطـاع مــوحـد أو إنــتـاج بــضـاعـة
واحدة تسد حاجة السوق احمللية
وإحــتـكــاريـة إنـتــاجـيــة لـهــا أكـيـد
تدرس كل مداخالتها ال كما تتعثر
وتتـبعثر الـقروض احلالـية وحتى
لـــوشــــاركت الـــدولـــة ... مع  إنـــنـــا
النـــريــد الـــتــخـــصص بــالـــنــســـبــة
لـلشـركات ولـكل شركـة إختـصاص

لكن للضرورة أحكام ...
نــــــحن مـع تــــــخــــــصص تــــــأمــــــ
اإلستـيرادات والـتصـدير اإلنـتاجي
بـشكل خـاص ولنـا مقـترح بـإنشاء
مــــــصـــــرف دعـم اإلســـــتــــــيـــــرادات

والتصدير. 
النـــريـــد أن نــــدخل ســـوق األســـهم
والسنـدات ألنها غـير معقـولة ولها
خصوصـية    خاصة ألنـنا  النريد
اإلعـتـمــاد عـلى الـضـعــيف لـتـقـويـة
مــشــروعــنــا . وأن تــكــون شــركــات
إعـادة الـتـأمـ داخـلـيـة ومـتـبـادلـة
ب الشـركات واجلهـات الراغبة أو
ـــلـــزمــــة ويـــدخل في كـل حـــلـــقـــة ا
مـصـرف الـتـأمـ (ومـا هـو الـضـرر
اذا دخل مــــصــــرف أو مــــصـــارف
آخـرى اهلـية لـتـغطـية اإللـتزامـتات
ـاليـة العالـية وأيـاً كانت هـويته) ا
الي بآلـية ميسرة وقف ا لتقويـة ا
شاريع ال كما حلماية الشركات وا
يــــعـــــاني الــــقـــــطــــاع اخلــــاص من
إشكـاالت القروض وبـالتـالي تفشل
سيـاسة اإلقراض وتـبدأ اإلتـهامات
ــصـارف . مع إتــخـاذ بـيــنه وبـ ا
مـوقف قوي جـداً من تـعديل قـانون
ر سيئ الصيت والذي هو في برا
حقيقته نسخة من القانون األردني
لـــلـــتـــأمــ وعـــلـــيه الـــكـــثــيـــر من

Í√d «  U¼U&≈8

w½U Š ÊULKÝ U{d «b³Ž

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

ـقــال الــثـالث فـي سـلــسـلــة  الــعـنــوان أعاله بــعـد (1) و (2) هــذا هــو ا
ـــنــشــورين هــنــا بــعـــددي اجلــريــدة الــصــادرين في  2019/1/15 و ا

2019/4/17 وسأبدأ  بأسئلة وهي:
هل هـنـاك أنـاس  مـرّيـخيّـون? وأين هـم? وهل سـيراهـم الذي  يـذهب الى
توقّع بعد عقدين من الزمن? وبعبارة هنـاك في مركبة فضائيّة مأهولة وا
? وهل مـايـقال أنّ ـرّيـخـيّـ أخـرى هل سـيلـتـقي األرضـيّـون مـثـلنـا مع ا

رّيخ هو موطن بديل عن األرض هو حقيقة أم خدعة? ا
أسئـلة تطـرحها  صـفحات الـعلوم والـتكنـولوجيـا كلّمـا نُشرت وإنـتشرت

شهد ثانية. ة تعود الى ا أفكار ونظريّات جديدة  أو قد
ــعـلــومــات عن الـكــوكب األحــمـر ـقــال الى بــعض ا وهــنــا  يـعــود هــذا ا
بـاإلضافة الى مـعلومـات علمـيّة عن فرضـيّات وجود أكـوان أخرى والتي

سيتوسّع اإلهتمام بها علميّاً وإعالميّاً في األعوام القادمة.
: رّيخ وفيه مثالً معلومات موثّقة عن ا
٠ بركان عمقه يزيد عن 22 كيلومتر.

ـتـد بـبـعد  4800 كـيـلـومـتـر وعمق 9,6 ٠ جـدول في أسـفل مـنـحدر  
كيلومتر.

اء هناك إختفى وحتوّل الى طبقة هواء نحيف. ٠ ا
ايكـروبات كائنة حتت أرض ٠ من احملـتمل أن تكون إمبـراطوريّات من ا

الكوكب.
٠ معظم أيام الكوكب صفية ومشمسة وباردة.

٠ قـطر الكوكب يسـاوي نصف قطر األرض وكـثافته أقل لتـكون جاذبيته
ضعف اجلاذبيّة على القمر.

ـــرّيخ  تــشـــبه الـــيــابـس من أرضــنـــا (بــدون ٠ طــبـــيـــعــة ســـطح أرض ا
محيطات).   

ـنــاطق جـفـافــاً وغـبـاراً عـلـى كـرتـنـا ٠ الــكـوكب جـاف ومــشـابـة ألكــثـر ا
األرضيّة.

ـسافة  56مـليـون كيلـومتر ـرّيخ هو الـشقيق األقـرب لألرض ولكن ا ٠ ا
التي يبعد عنها هي ليست قليلة.

ـرّيخ سـتـة أشـهـر بـعـد أوّل ثالثـة أيّـام تـبدو ٠ تـسـتـغـرق الـرِحـلـة الى ا
. بـعــدهـا تـدخـل الى أعـمـاق األرض صــغـيــرة بـعـد إســبـوع تــبـدو جنـمــاً

الفضاء .
تلك مـجاالً مـغناطـيسـيّاً مؤثّـراً مثل األرض وهـذا يعني أن ـرّيخ ال ٠ ا

اإلشعاع الشمسي سينفذ كلّه الى بدالت الفضاء على سطحه.
ـرّيخ سنويّاً والتي تـترك ًثقوباً ٠ يـسقط العديد من الـنيازك على سطح ا

على سطحه ويقدّر عددها (200).
ـشاهـدات أيضـاً أنّ أقمـار الكوكـب التبقـى في مكـان دائم وإنّما ٠ من ا

تزاح عن مداراتها.
٠ إنــعــدام طــبـقــة األوزون هــنــاك وعــلــيه ســتـكــون شــدّة األشــعــة فـوق

البنفسجيّة عالية وحارقة للميكروبات.
فرضيّات وجود أكوان أخرى:

ـوضـوع واسع وظـهـر الى الـعـيـان قـبل عـقـود وأصـبح  واليـزال  ذروة ا
إهتـمام جوانب في علوم الفضاء والفيزياء والرياضيّات التطبيقيّة . وفي
بادىء الـتي يستند عـليها هـو مبدأ الالتأكيـد في األبعاد الذريّة مقـدّمة ا

وإمتداد عالقتها  الى أبعاد فلكيّة.
مبدأ (الالتأكيد )في الفيزياء:

بدأ الذي اني ڤرنر هايزنبرغ هذا ا في عام 1927 وضع الـفيزيائي األ
ـوجـيّةواليـعـني أبـداً  أنّه قـيـاس جـيّد  أو يـجمع الـصـفـتـ الـدقائـقـيـة وا

سيّء  كما سنرى في أدناه.
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بدأ مـوجود ألنّ كلّ شيء في الـكون يـتصرّف بـصفـتيّ جسيم أن هـذا ا
ـكن  حتــديـد مــوقـعه وســرعـته  بــدقـةفي و مـوجــة في نـفس الــوقت وال

الوقت نفسه.
ـوقع الـدقـيق واإلنـطالق الـدقـيق ألي جـسم وفي مـيـكـانـيك الـكم  فــإنّ ا
لـيس لـهـمـا  مـعـنى. ولـكي نـفـهـم ذلك يـجب ان مـفـهم الـتـصـرّف بـهـاتـ

. فاجلسيم الصفت
كن أن يكون موجوداً  بلحظة زمنيّة معيّنة

. وهــذا يــعـني أنّ ـوقـع الـفالنـي احملـدّد بــالــضــبط وال يــقـبـل خـطــأً فـي ا
ـوجي فهو ئـة. أمّا التـصرّف ا إحـتمال وجـود اجلسيم هـنا هو 100 بـا
ـكن الـتـعـرّف عـليه إضـطـراب  يسـري في كل الـفـضـاء حـول اجلسم و
ـوجة  بطولها ـوجي. وهذا يعني أنّ هذه ا بعـدّة معطيات ومـنها الطول ا
مـوجودة بـنفس الـلحـظـة في  مواقع كـثيـرة  وهـو اإلحتـمال األكـثر. وفي
وجي لـهذا اجلـسم مهم جـدّاً  وله عالقة مع الـفيـزياء الـكمـيّة فـالطـول ا
زخـمه  (الـكـتـلـة × الـسـرعـة) وكـلّـمـا إزداد اجلـسم سـرعـةً إزداد زخـمه
ستخدمة وجي. تمتـلك األجسام الثقـيلة (غير الذريّـة)  ا وقصُـر َ طوله ا
في حيـاتنا اليوميّة زخماً كبيراً حتى ولـو كانت  سرعتها قليلة وبالتالي
ـكن قياسه مطلـقاً (طول يساوي/1 تكـون موجثهـا متناهيـة الصغر وال 
ـتر). أمّـا اجلسيـمات الـذريّة الصـغيرة مـليار × تـرليون × تـرليون  من ا
كـن قـيـاسـهـا أي إذا كـان لـديـنـا مـوجـة صـافـية فـلـهـا أطـوال مـوجـيّـة 
فـيمكن قيـاس طولها وزخمـها  ولكن ليـس لها موقع مـضبوط. وفي خالة
وجي وقع فـقط  بدقة بون الطول ا الـتصرّف كجسيم صـافي فيتحدّد ا
والـزخم. وللحـصول عـلى جسيم له مـوقع وزخم البدّمن دمج الـصورت
في مـنحن  نضيف  اليه أطوال مـوجية أخرى أو قيم للـزخم. فلو دمجنا
وجتان بعضهما موجـت ستظهر لنا منـطقة سعة عالبة واخرى تـلغي ا
بدون سـعة. وإذا أضفـنا موجة ثـالثة  فإنّ مـنطقـة عدو وجود سعـة تكبر
وجي في ثم بـإضافة مـوجة أخـرى تكبـر أكثر  مـسبـبة تضـييق الـطول ا
احلـيّـز اجملـاور لـلــمـوجـة وهـكــذا وبـعـد إضـافــة مـوجـات أخـرى واخـرى
نـحـصل عـلـى حـزمـة مـوجـيـة ضـيّـقـة تـظـهـر فـيـهـا الـصـفـتـان الـدقـائـقـيّـة

وجيّةوهذا هو   اجلسم الكمّي(اخلاضع لقوان ميكانيك الكم).  وا
العالقة مع فكرة  وجود أكوان أخرى: 

لـقد ظهـرت الى أنظـار  األوساط العـلميَـة والتـقانيّـة  على مـدى األسابيع
ـرآتي ـاضـيـة مـرّة أخـرى  فـكـرة وجـود الـكـون اآلخـر أو ا أو األشـهـر ا
لــكـونـنــا وهي  دراسـات نـظــريّـة وحتـقــيـقـات ريــاضـيّـاتــيـة تـتــبع قـوانـ
اإلحـتماليّات.   وهذه الـدراسات نفسهـا التي خلصت الى أنّ مركز  كلّ
شيء بـالنـسبـة لنـا هو  الشـمس   بدالً مـن األرض حيث كـان يعتـقد في
ـاضي البعيد. وكذلك أثبتت الـرياضيّات بأنّهناك في األقل  100مليار ا
ـضمون جنم في مـجرّتـنا وبالـتالي لن تـأخذ الـشمس خـصوصـيّةبـهذا ا
ـلـيـارات من ـلـيـارات من اجملـرّات في كلّ مـنـهـا مـئـات ا ووجـود مـئـات ا
كن أن كن القـول أنّ الرياضـيّات  الـنجوم.   ونن هـذه اإلستنـتاجـات 
تـفتح لـنا نوافـذاً نخـو التـحقق من جـوانب كثـيرة تـخص األكوان قبل أن

تتوفّر وسائل مشاهداتها. 
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لـقد  طُـرحت فكـرة وجود  كـون آخـر  أو أكثـر  موازيـة لكـوننـا ألوّل مرة
ـشار فـي عام  1954بـجامـعة أمـريكـيّة تـأسيـساً عـلى مبـدأ الالتأكـيد ا

زدوج للجسيمات واألشياء. اليه في أعاله والذي يعنى بالسلوك ا
وهـذا يعـني أنّ اجلـسم يـظـهـر بـسـلوك مـعـ في كـون والـسـلـوك الـثاني
ـزدوج) يظـهر في كون آخـر وكأنّ الـكون قـد إنقـسم الى إثنـ بسبب (ا
ـزدوج وحسب  نـظـريّة ( سِـهـام الزمن ) فـيـمكن أن يـتـعاكس الـسلـوك ا
(زمـن يتـقـدّم وزمن يـتـراجع). للـتـقـرب نـقول إذا أراد الـزمنـان  لـلـكـون
شـخص رصـد حـزمـة فوتـونـات الـضـوء كـمـوجـات في الـكـون األول فإنّ

شخص مشابه له يرصده كجسيمات في الكون الثاني.
إنّ مثـل هذه الفـرضيّات  وغـيرها تـعتمـد على األسس الـعلمـية لنـظريّات
ـنشـورة والـتي مـازالت قيـد الـتـحقق بـسـبب  عـدم وجود نـشوء الـكـون ا
ـتـاحة في الـنظـريّات مشـاهـدات عمـليّـة دقيـقـة تتـوائم  مع عدد األبـعاد ا

والتي بلغت تسعة أبعادكما وصفتها نظرية األوتار.
سطور اخلتام:

مـهمـا تـعدّدت األكـوان واألوطان يـبـقى عراقـنـا   ويعـود بـعد حـ حيث
قال الشاعر  أحمد شوقي:

( فكلّ بالدٍ قربت منكَ منزلي 
وكلّ مكان أنتَ فيه مكاني ).

الحــظـات لـيس مـوضـوعـنـا . لم ا
ندخل في موضوعة التفاصيل من
تــــاريـخ وإشــــكـــــاالت وواجــــبــــات
وتـأثــيــراً وتــعـقــيــدات وهــيـكــلــيـة
ــؤســســة فــقــد كــتب الــشــركــات ا
الكـثير عـنها ومـنها علـى الشركات
ومـنــهـا عــلى  احلـكــومـات ومــنـهـا

ولها . 
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أما تـنـفـيذ الـعـمـليـة وتـشـريعـاتـها
...نـؤكد عـلى وجوب تـشـكيل جلـنة
ـهــتــمـ ومن من اإلقــتـصــاديــ ا
ـوضوع خـبـراء التـأمـ ألهـميـة ا
وحتديد هوية الشركات وإنتمائها
وهل هو صناعـة التأم أم جتارة
الـــــتــــأمــــ أم مــــحـــــســــوب عــــلى
صارف أم صيغـة مستقلة وهل ا
حتـمل شـركـة الـتـأمـ هـويـة غرف
الــتـجـارة أم إحتـاد الــصـنـاعـات أم
ــــــصـــــارف و الــــــهـــــدف إحتــــــاد ا
احلـصـول عـلى إمتـيـازات إضـافـية
من الــقـــطــاع الـــتي تـــنــتـــمي إلــيه
إضـافـة خلـصوصـيـة إمـتيـازاتـها .
إن مـقـتــرحـاتـنـا تــصب في تـقـويـة
العملية األكثر قبول في العالم ألي
بــنــاء إقــتــصــادي وتــكــون جــاذبـة
بـشكل كـبـيـر لـلـمسـتـثـمـر األجـنبي
وحــتى الـعـراقي . ألســبـاب كـثـيـرة
ومـنـهـا عـجـز احلـكـومـة من تـقد
تـعـهـد بضـمـان سـيـادي وال نرغب
بــالـدخــول بـالــتـفــاصـيل وأســبـاب
الـعجـز . لكن نـظـام التـأم الـقوي
كن أن تـمكن ماديـاً وقانونـياً  وا
يحل محل الضـمان السيادي ولكل
ـوافقة هم ا حالـة خصوصـيتـها ا
ــشــروع ــبــدأ . وإن كـــبــر ا عــلـى ا
فـيــكـون ائـتالف شــركـات الــتـأمـ
ومــصــرف الـــتــأمــ مع مــصــارف

أخرى . 
ية قترحـات تقو نعتقـد إن هذه ا
وتقـوية لقطـاع التأمـ في العراق
ولـــيـــتــــخـــذ دوره في الـــعـــمـــلـــيـــة
اإلقـتــصـاديــة في الـعــراق . ولـيس
لـديـنــا رغـبـة في إثــارة اإلتـهـامـات
صــحـيـحـة كــانت أم غـيـر ذلك عـلى

هذا أو ذاك .
{ مستشار ومحكم دولي
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بغداد

ـــــراجـــــعـــــات واإلجــــــراءات الـــــتي ا
باإلمكان حسمهـا بخطواتٍ يسيرةٍ ال
حتتـاج مزيـداً من التـعقـيد والـروت
اإلداري بــوجـهه الــســلـبي !! ويــغـدو
ـواطن ذلك واضـحـاً عــنـد مـراجـعـة ا
ـؤسـســات ذات الـطـابع لـكــثـيـرٍ مـن ا
اخلــدمي  دون أنْ أُســمي إحــداهــا ;
لـكــونـهـا مـعـلـومـةً لــلـجـمـيع . وتـكـاد
مـقولـة ( تـعـال غداً أو بـعـد أسـبوع 
وأمثـالهـا ) ايقـونةً لـدى هؤالء  على
عـاملة في الرغم من إمكـانيـة حسم ا
ســـاعــــةٍ في كــــثـــيــــرٍ من األحــــيـــان .
واألغــــرب مِـن ذلك أنَّ بــــعض هــــؤالء
ـعانـاتهم ـواطنـ و يتـلـذَّذ بإذالل ا
راجـعات !! ولن النـاجـمة عن كـثـرة ا
ـعانـاة التي ينـسى العـراقيـون تلك ا
اسـتـمـرت أكــثـر من خـمسٍ وعـشـرين
سنةً  –وما زالت آثـارها بـاقيةً - مع
ـسـتـمـسـكـات مـا يُـعـرف بـظـاهـرة ( ا
ـشار إلـيـها الـصدامـيـة األربعـة ) - ا
آنـــــفـــــاً في اجلـــــزء األول -  وعـــــلى
رأسهـا البـطاقـة التـمويـنيـة  التي ال
تــكـاد مــؤســسـة في الــعــراق في تـلك
واطن إالّ ـظلمة يـراجعها ا احلقبة ا
ــسـتــمـســكـات  وتــطـلـب مـنه هــذه ا
ـعـامـلة بـصـرف الـنـظر عن طـبـيـعـة ا
ـؤسسـة  األمر الـذي يوضّح ونوع ا
مـا أطـلـقــنـا عـلـيه ( الـغـبـاء اإلداري )

بأجلى صورةٍ وأبهاها !!
وعلى الـرغم من قـيام األمـانـة العـامة
جملــــلـس الــــوزراء فـي الــــســـــنــــتــــ
األخــيـــرتـــ من حـــكـــومـــة الـــســـيــد
العبادي بإصدار إعـمامٍ يقضي بعدم
طــلـب الــبـــطــاقـــة الــتـــمـــويــنـــيــة من
واطن عـند مراجعـتهم مؤسسات ا
الـدولة اخملـتـلفـة  لكـنـنا الحـظـنا في
ــيـدانــيـة أنَّ ـتــابــعـة ا حــيــنه عـبــر ا
ؤسـسـات بقـيت مـصرَّةً العـديـد من ا
نهج الغبي !! ما يعني أنَّ على ذلك ا
بعض الـسلوكـيات اإلداريـة اليـسيرة
قـد تـتـحــول إلى غـبـاءٍ إداريٍ جـمـعيٍ
ــؤســســات تـــقع فــيه الـــكــثــيــر مـن ا
اإلدارية دون شـعورٍ ; بـحيث يـتحول
ـــنــهج  –الــغــبي –إلى الــســـلــوك وا
كن تـخطيه منـهجٍ إداريٍ مألـوفٍ ال 

; وتلك هي الطامة !! 
3- الـتــزمُّت في تـطــبـيق الـســيـاقـات

اإلدارية  –اإلجرائية - :
غــنـي عن الـــبـــيـــان أنَّ الـــســـيـــاقــات
اإلدارية ما وجدت إال من أجل تنظيم
العمـليـة اإلدارية وتيـسيرهـا ; وبهذا
ـقـدار تـكــون الـسـيـاقـات ضـربـاً من ا
ضروب النجاح . بيد أنَّها قد تتحول

ـؤسسـات ذات الـطابع وقيـمـته في ا
ــــيــــدانـي  مــــثل وزارتـي الــــدفـــاع ا
والداخـليـة  وأمانـة بغـداد  ودوائر
البـلديـة والوحـدات اخلدمـية . فـمثل
ــؤسـســات لن يــنــجح الــعـمل هــذه ا
اإلداري فـيــهـا مـا لم يـكـن مـيـدانـيـاً .
فـإذا اقــتـصــر الـرئــيس اإلداري عـلى
ـطـاً ـكــتـبي فـقط كـان ذلك  الـعـمل ا

اط الغباء اإلداري بال ريبٍ . من أ
ام بطبيعة العمل : 2- عدم اإل

ـشـكالت اخلـطـيـرة لـعلّ واحـدةً من ا
التي واجـهت البـلد تـمثـلت باخـتيار
بـعض الـرؤوسـاء اإلداريِّـ الـذين ال
يعرفـون شيـئاً عن طبـيعـة العمل في
ؤسـسة . وال أبتـغي ضرب األمـثلة ا
ـقـصود هـا هـنـا ; لـئال يُـتـصـور أنَّ ا
هو اإلساءة  بيد أني أُذكِّركم بأمثلةٍ
عديدةٍ مورست فيها سياسة ( وضع
ـكـان غـير ـنـاسب في ا الـرجل غـير ا
ناسب )  تـلك السـياسة الـتي تعدُّ ا
ـام ـشـكــلـة عـدم اإل أفـضل مــصـداقٍ 
بطـبيـعـة العـمل  والتي كـانت عامالً
رئيـسـاً في استـشراء ظـاهـرة الغـباء

اإلداري في العملية اإلدارية !!   
ارسـة سياسـة وضع مَنْ ال علم إنَّ 
ـؤسـسة في له بـطبـيـعـة العـمل في ا
ــســؤولــيـــة يــفــضي إلى أنْ مــوقـع ا
يــكـون الــغـبــاء اإلداري مــزدوجـاً في
هذه احلـالة  فـهـو من ناحـيةٍ يـشمل
اجلــهــة الـتـي تـولـت تـكــلــيف أمــثـال
ــسـؤولــيــة  ومن نــاحــيـةٍ هــؤالء بــا
ـرء الـذي وافق عـلى أخـرى يـشـمـل ا
هـذا الـتـكـلــيف عـلى الـرغم من عـلـمه
بقدراته وأنه ال عالقة له الـبتة بعمل

ؤسسة ال من قريبٍ وال بعيد !!  ا
ـــشــــكـــلـــة بـــصـــورةٍ وتـــزداد هـــذه ا
ستوي ملحوظةٍ حينما ننزل إلى ا
الـــثـــاني والــثـــالث من مـــســتـــويــات
اإلدارة  وأعـــــــــــنـي بـــــــــــذلـك اإلدارة
الــــوســـــطى الـــــتي تـــــشــــمـل مَنْ هم
ــنــصب مــديـر عــام ومــديــر قـسم 
واإلدارة الـدنـيـا الــتي تـشـمل مَنْ هم
ـــوظـــفــ ; ألنَّ دونـــهـم مِن ســـائـــر ا
هـــؤالء في الـــغــالب يـــكــونـــون عــلى
ــــواطــــنـــ تــــمــــاسٍ مــــبــــاشــــر بــــا
ــســتـوى ومــراجــعــاتــهم أكــثــر من ا
ـواطن عـادةً عـند األول  إذْ يـشـعـر ا
مـراجــعـته لـبــعض هـؤالء بــالـضـجـر
واإلزعــاج  بـل واإلذالل  ويــتـــلــمَّس

هذا الغباء عن كثبٍ !!
 ويـقــوم هـؤالء  –بـســبب الـغــبـاء –
ــواطن في دوامــةٍ ومـتــاهـةٍ بــجـعل ا
لـــــهــــا أول ولـــــيـس لــــهـــــا آخـــــر من

لقد حتـدثنـا في اجلزء األول من هذه
الـدراسـة عن مــعـنى اإلدارة  وبـيـان
هارات التي ينبغي أنْ وظائفها  وا
يـتمـتع بـهـا من يـزاول اإلدارة  وهو
دير  أو كما أسميناه بـ ( الرئيس ا
اإلداري )  ثـم عـــــــرجــــــــنـــــــا عــــــــلى
اخلصائص التي ينـبغي توفرها في
ـتـطـور إدارياً . أمّـا الـيوم اجملـتمع ا
ـكن أنْ ـاط مـا  فـســنـتـحـدث عـن أ

أُسميه بـ ( الغباء اإلداري ) .
ــاط مـتــعـددة بــاتت تــمـثِّل فــثـمــة أ
ظـواهـر مــعـروفـةً في الـواقع اإلداري
واطن في كثيرٍ العراقي  يتلمّسها ا
من مفـاصل الـعمـليـة اإلدارية  وهي
تؤكد تـغوّل الغـباء في كثـيرٍ من هذه
ـجــمــلــهـا ــفــاصل  والــتي تــعــدُّ  ا
ـألـوف خـروجـاً عن الـواقع اإلداري ا
ـعـايـير في الـعـمل اإلداري بـحـسب ا
عـروفة في فـقه اإلدارة وأدبيـاتها . ا
مع الـتـنـويه أنـني سـأذكـر جـملـةً من
مـارسـات بـوصـفـها ـاط وا هـذه األ
ــوذجــاً بــحــسب تــقــديــري  فــمــا أ
ثال سأذكره هـنا يـأتي على سبـيل ا
ــمــارسـة ال احلــصــر  وهــو نــتــاج ا
ــتــابـــعــة الـــشــخــصـــيــة . وأكــرر وا
اإلشارة إلى أنَّ الـغرض الـرئيس من
هـــذه الـــدراســـة تـــشــخـــيص بـــعض
الظواهر السلبية في الواقع اإلداري
الـعراقي ; بـغـية مـعـاجلتـهـا  وليس
ــواقع ّن يــتــبـوؤون ا االنــتــقــاص 

اط : اإلدارية . وهذه هي األ
ــكـتـبي 1- االقـتــصـار عـلـى الـعـمل ا

يداني : دون ا
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ــيــداني من ال يــخـــفى مــا لــلــعـــمل ا
أهمـيةٍ كـبـيرةٍ في الـعمـليـة اإلدارية 
قتضاه يتعرّف الرئيس اإلداري إذ 
شكالت أو ديـر ) عن كثبٍ عـلى ا ( ا
ــعـــوِّقـــات الـــتي تـــعـــيق الـــعـــمل  ا
ومـكـامن اخلـلـل ; بـغـيـة الـسـعي إلى
ـناسبة . أمّا حلها وإيـجاد احللول ا
ـكـتـبي فإنه االقـتـصار عـلى الـعـمل ا
يـــجـــعـل الـــرئـــيس اإلداري حـــبـــيس
كتب  ال يعلم مـا يحدث في محيط ا
الـعـمل ; األمـر الـذي سـيـضـطـره إلى
االســتـمـاع إلـى مـجـمــوعـةٍ أو حــلـقـةٍ
صـغــيـرةٍ من مــوظـفـيـه  الـذين قـد ال
يـنــقـلـون إلــيه الـواقع  بـل مـا يُـحب

استماعه .
وبطبـيعة احلـال تزداد أهمـية العمل
ــيــدانـي حـيــنــمــا يــكــون الــرئــيس ا
اإلداري ذا منصبٍ رفيعٍ  مثل رئيس
وزراء أو وزيـر  كـمـا تـزداد أهـمـيـته

ــاط الــغــبـاء اإلداري طٍ من أ إلى 
إذا أفــضـت إلى تــعــقــيــد الــعــمــلــيــة
اإلداريـة وإعـاقــة الـنـجـاح والـوقـوف
بوجه التـغيـير نحـو األحسن ; وهذا
مـا وقع فـيه الـبـلـد لألسف الـشـديد .
فـــلـــقــد أضـــحـى الـــكــثـــيـــر مـن هــذه
اً  ومعرقِالً للنجاح  السياقات قد
ومــعـوِّقــاً لـلــتـقــدم والـتــغـيــيـر نــحـو
األحـسن  وهـو أمــر واضح لـلـعـيـان
ـا ال في كــثـيــرٍ من مــؤسـســاتـنــا  

يحتاج إلى بيانٍ أو سوق أمثلةٍ !!
ـشكلة تـابعة وجدتُ أنَّ ا وبحسب ا
األكــبـر من ذلك تــتـمــثل بـاالنــصـيـاع
ـطـلق من جــمـيع اجلـهـات اإلداريـة ا
لهـذه السيـاقات  وعـدم مراجعـتها 
وعـدم تقـد مـقـترحـاتٍ لـتـغيـيـرها 
ــا يــنــســجم مع الــواقـع اجلــديـد 
ـا وتـيــسـيـر الــعـمـلــيـة اإلداريـة  و
ـــواطن الــــتي هي يــــكـــفـل خـــدمــــة ا
األساس  وكـأنّ لسان حـالهم يـتمثل
بقـوله تعـالى - عـلى لسـان مَنْ ذمَّهم
ةٍ وإنَّا ا وجدنـا آبـاءنـا عـلى أُمـَّ - ( إنـَّ

على آثارهم مقتدون ) .
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ـؤسـسة وبـطـبـيعـة احلـال تـتـحـمل ا
ــعــنــيــة الـــتي تــســود فـــيــهــا تــلك ا
الــسـيـاقــات مـسـؤولــيـة مـراجــعـتـهـا
ـــنـــاســـبــة ــقـــتـــرحـــات ا وتـــقـــد ا
لتـغيـيرها إلـى اجلهات الـعلـيا بـغية
الـتـحسـ . كـمـا يـقع عـلى الوزارات
عنية  وال سيما وزارة التخطيط  ا
مـسـؤوليـة مـتـابـعة الـسـيـاقـات التي
حتـكم مؤسـسـات الـدولة . ولـقـد كان
نـهاج الوزاري للـحكومات األولى با
ـشـكـلـة ضـمن ـتـعـاقــبـة أخـذ هـذا ا ا
نهـاج لغـرض معاجلـتها . مفـردات ا
عـاجلات ما خال ما إذ لم جترِ هذه ا
قامت به حكومة السيد العبادي عبر
مشـروع ( تبـسيط اإلجـراءات ) الذي
لم يكتمل . لكنَّ كالمنا أوسع من ذلك
بــكــثــيـــرٍ  فــهــو يــتـــعــلق بــضــرورة
مـراجـعـة جـمـيع الـسـيـاقـات اإلدارية
ــواطن  ــبــاشــرة بـا ذات الــصــلــة ا
ســواء أكــانـت ذات طــابعٍ شــكــليٍ أم
مــوضـوعيٍ  وعــدم االقــتـصــار عـلى
مــراجـــعـــة اإلجـــراءات الــشــــكـــلـــيــة
فحسب. ومِن هنا تأتي أهمية وقيمة
اخــــتـــــيـــــار الــــرؤوســـــاء اإلداريّــــ
الـنـاجـحـ ; فـلـو كـان رؤوسـاء هـذه
ـؤســسـات من الـنـاجــحـ لـقـدَّمـوا ا
ـنـاسـبـة لـتـغـيـيـر هـذه ـقـتـرحــات ا ا
السيـاقات . والـسؤال بهـذا الصدد 
كم مِنْ هـؤالء قـام بإحـداث تـغـيـيراتٍ
ستوى في مؤسسته ? إداريةٍ بهذا ا
وال أعـني بـذلك قـيـام هـؤالء بـإقـصاء
ـدير الـفالني واإلتـيـان بـغـيره  بل ا
أعــــــــنـي الــــــــرؤى واألطــــــــروحـــــــات
والـدراسات الـتي قـدَّمـوها لـتـحـس
اخلدمـة في مؤسـساتـهم  ومراجـعة
ـة وإبدالها بـغيرها السياقـات القد
 شــريـــطــة أنْ يــكـــون كل ذلك نــحــو
األحسن واألفـضل وحتسـ اجلودة
ومستوى اخلدمة ; فهذا هو اإلجناز
من الناحية اإلدارية  وليس اإلجناز
مجرد التغيير لـلتغيير بال منهجٍ وال
تــــخــــطـــيـطٍ !! فـــكـم واحـــداً من آالف
الرؤوسـاء اإلداريّ  –مَنْ يـتـبوؤون
ـواقع اإلداريـة بـحـسب فـقه اإلدارة ا

- في الـعـراق قــام بـذلك  ولم يـكـتفِ
جرد نقد الواقع ?? 

هـــــذا الـــــســـــؤال احملــــــوري أتـــــركه
للمعني وذوي الشأن ?

4- تـــــكــــويـن الــــرأي اإلداري عــــبــــر
قرَّبة : اجملموعة ا

إنَّ قـيــام الـرئــيس اإلداري بــاخـتـزال
ــجــمـوعــةٍ من الــعــمــلــيــة اإلداريــة 
قرَّب  –الشِلَّة أو احلاشية  –يعدُّ ا
غباءً إدارياً  وال سيما إذا كانوا من
غـــيـــر ذوي االخــتـــصـــاص  ويــزداد
األمر غباءً وفشالً حيـنما تسعى تلك
ة لتـحـقيقٍ مـرامٍ خـاصةٍ بـها أو الشِـلـَّ
باجلهة التـي تنتمي إليـها بعيداً عن
صلـحة الـعامة . فـالرئيس اإلداري ا
الـنـاجـح يـسـتـشـيــر ويـسـتـمع  لـكن
ـا الــقـــرار يـــبـــقى بـــيـــده وحـــده  أمـَّ
الــفـاشل والــغــبي فـهــو الـذي يــكـون
ـة واحلــاشــيـة  أســيــراً لــتــلك الــشِــلـَّ
وقراره ليس بيده بل بيد غيره  ذاك
ؤسسة ا يكـون في خارج ا الذي ر
!! وإنَّ األمـر لـيـتـفـاقم سـوءاً حـيـنـمـا
تـكـون شـخـصـيـة الرئـيس اإلداري –
ـدير  –هـزيلـةً  وشـخـصـيـة بعض ا
أفــراد حــاشــيـتـه  وال سـيــمــا مــديـر
مكـتبه أو سـكرتـيره  أقـوى منه ; إذ
ديـر عبارةً عن صورةٍ سيكـون هذا ا
بال مـحتـوى . وال أخـالُ أحـداً يـطلب
مـثـاالً  فـلـقـد تـكـررت بـعض األمـثـلـة

فيما مضى !!
ـا يـصـدق مع ـَّ إنَّ مـا ســلف بـيـانه إ
ا مع تـوفـر عـنـصـر حُـسن الـنـيـة  أمـَّ
سوئـها فـإنَّ هذا الـغبـاء يتـحول إلى
فــسـادٍ واضحٍ ; وذلـك عـنــدمـا يــكـون
هذا الـفسـاد هو البـاعث الدافع وراء
دير – توجهات الرئيس اإلداري  –ا
وشِلَّته . بل أكثر من ذلك  حتى وإنْ
ــديـر لم يــتـوفــر هــذا الـبــاعث لـدى ا
اإلداري فـإنَّ الـفـســاد سـيـتـغـلـغل في
ـته وحـاشــيـته ; لــكـونه صــفـوف شِـلـَّ
يوفـرُّ لهم بـغبـائه األرضيـة اخلصـبة
لـلـفـسـاد  وسـتـجـني هـذه احلـاشـية
ـتــحــصِّــلـة عن من غــبــائه األمــوال ا
الــرشى والــفــســاد ; وإنَّ ذلك جلــرى
فـــيـــمــا خال  ولـــقـــد رأيــتـــمــوه رأي

!! الع
5- عـدم اإلفــادة من خـبـرة الــشـيـوخ

وطاقة الشباب :
ـعـروف أنَّ اخلـبـرة تـعـدُّ إحـدى من ا
عـالم الرئيـسة لـلعمل اإلداري  وال ا
كن االسـتغـناء عـنها لـكل من يروم
الـنجـاح . ومنْ جـهـةٍ أخرى يـسـتـلزم
الــعــمل اإلداري اإلفــادة من الــطــاقــة
الــكــامــنــة لــدى الــشــبــاب . فــاإلدارة
عمـلية مـتكامـلة تـمزج ب عـنصرين
ـا أحـدهـمـا فـهـو عـنـصـر مـهـمـ  أمـَّ
ـتـراكـمــة لـدى الـشـيـوخ – اخلـبــرة ا
وهـم ذوو اخلــبـــرات الـــطـــويــلـــة في
ا اآلخـر فـهـو عـنـصر اإلدارة -   وأمـَّ
الــطـاقـة واحلــيـويــة لـدى الــشـبـاب .
ولـــــيـس بــــوسـع الــــرئـــــيس اإلداري
االســـتـــغــنـــاء عن أحـــدهـــمــا إنْ أراد
الـنـجـاح  فـإذا اكـتـفى بـعـنـصرٍ دون
ــــطــــاً من آخــــرٍ كـــــان ذلك بال شـكٍ 
ـاط الـغـبـاء اإلداري  كـأنْ يـكتـفي أ
بالشـيوخ ومَنْ لـديهم سنـوات خدمةٍ
طويلة فقط دون أنْ يُطعِّم ذلك بطاقة
الشبـاب وحيـويتهم  أو كـأنْ يتوجه

جلــمــيـع الــشــبــاب مع إقــصــاء ذوي
اخلـــبــــرة من مـــواقـــعـــهم اإلداريـــة ;
ــوائــمــة  بــ الــعــنــصـريـن أحـد فــا

أسرار النجاح في العمل اإلداري .
هذا كـله من جـهةٍ  ومـن جهـةٍ أخرى
ال بـد مـن الـتـنــويه إلى أنَّ مــا أعـنـيه
بــاخلــبـرة ال يــنــصــرف إلى ســنـوات
اخلــدمـة الــطــويـلــة اجملــرَّدة  بل مـا
أقـصـده اخلـبـرة اإلداريـة احلـقـيـقـيـة
ــتــحـصِّــلــة عن سـنــوات اخلــدمـة . ا
ـضي ثـلثي ـرء قد  وبيـان ذلك أنَّ ا
عمره في الوظيفة وعندما يُحال إلى
الـتـقـاعــد يـخـرج مـنـهـا كـمـا قـد دخل
إليـها  بال خـبرةٍ حـقيـقيـةٍ وال إبداعٍ
ٍ ال تــتــجــاوز وال إجنــازٍ . ورُبَّ امــر
ـتـلك سـنـ خـدمـته اخلـمس لـكـنه 
ـلكه من من العـطـاء واإلبداع مـا ال 
عيار خدم عشرين سـنةً أو أكثر ; فـا
احلـــقــيـــقي  –هـــنــا - هـــو اخلـــبــرة
احلقـيقيـة الناجـمة عن طـول اخلدمة
 ال مـجـرد طـول اخلـدمـة  وهـذا أمر
ال يـكـاد يــلـتـفت إلـيـه الـكـثـيـرون  إذْ
يـعــتـقـدون أنَّ اخلـبـرة تــعـني مـجـرد
ســنـــوات اخلــدمــة الــطــويــلــة  تــلك
اخلدمـة الـتي ال نـقلِّل من شـأنـها وال
عنوي  لكـننا بصدد من اعتبارهـا ا
هـم هو تـأكـيـد حـقـيـقـةٍ مـفـادهـا أنَّ ا
تأتـية من هـذه اخلدمة  ال اخلبـرة ا

مجرد اخلدمة!!
6- خرق القانون :

ال شك عــنـدي أنَّ في خــرق الـقــانـون
اط ـطاً من أ ومخالـفة الـواضحة 
الـــفـــشل والـــغـــبــاء اإلداري  بـــغض
ا إذا كـان الـبـاعث الـدافع الـنـظـر عــمـَّ
لـهذا اخلـرق هـو الـفـسـاد أو عدمه !!
ـكن أنْ يُـطرح بـيـد أنَّ ثـمـة إشـكـاالً 
بــهــذا الــصــدد مــؤداه  أنَّ الــرئــيس
اإلداري قــد يـــقــوم أحــيــانــاً بــإفــراغ
وسـعه فـي االجـتـهـاد بـغــيـة تـفـسـيـر
الــقــانـون ال خــرقه  فــيـحــصل آنــئـذٍ
االلتباس ب مفهومي خرق القانون
واالجـتـهـاد في تـفـسـيـره  فـمـا وجه

احلق في ذلك ?  
o(« VKÝ

وفي مـــــعــــرض اإلجـــــابــــة عـن هــــذا
الـسـؤال الـدقـيق  ال بـدَّ من الـتـنـويه
ابتداءً إلى ضرورة عدم سلب اإلدارة
احلـق في الــســـلــطـــة الــتــقـــديــريــة 
شريطة أنْ ال تخرج هذه السلطة عن
رسومة  فاالجتهاد حدود القانون ا
في الـقانـون واألنـظـمة والـتـعلـيـمات
يتعـ أنْ يكون بـقدره  وقائـماً على
ـــتـــعــارف عـــلـــيـــهــا  وفـق األسس ا
وصــادراً من مــتـخــصصٍ . فــإنْ كـان
االجتهاد  –اإلداري  –على وفق هذه
ـــــعــــروفــــة  الــــقــــواعـــــد واألسس ا
ومشفوعًا بحُسن الـنية  كان حينئذٍ
حـقـاً داخـالً ضـمن مـفـهــوم الـسـلـطـة
التقديرية لإلدارة  وبخالفه سنكون
أمــام مـخــالــفـةٍ  مـع اإلشـارة إلى أنَّ
الــقـانــون قـد يــحــدد أحـيــانـاً مــعـالم
السـلطـة التـقديـرية .  وهـذا احلديث
ّــا يــصــدق في بــطــبــيــعــة احلــال إ
بــعض األمــور الــتي يــصــعب فــيــهـا
التـفريق ويدق بـ اخلرق الـقانوني

والسلطة التقديرية.
يتبع ..

{ رئيس هيئة النزاهة االسبق
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