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الـبـيروقـراطـية - كـلـمة غـيـر عربـية
ولـيـست كـلـمـة شـائـعـة بـ الـناس
ـثقـف ـا هي دخلت الـى لغـة ا وا

في بالدنـا في الـسـنـوات االخـيرة .
واليــزال مـعـنـاهـا غـيـر واضح لـدى
الـبـعض . ومن الـنــاحـيـة الـلـغـويـة
تـتـكـون كـلـمة " الـبـيـروقـراطـية" من
مقـطع هـما : "بيـرو" و "قراطيه" .
وكلمة "بـيرو" ذات اصل التيني هو
كـلـمـة  ? burusومـعــنـاهـا " الـلـون
ـهابة تـناسب مع ا ـعتم ا الداكن ا
واالحـتـشـام " . وقـد تـعـني ايـضـا "
الـتـســتـر عـلى االعـمــال الـسـيـئـة" .
وهي ايــضـا  كـلــمـة قــريـبــة الـشـبه
ة بكلمة   le bureالفرنسـية القد
 وهـي تــعـــني نــوعـــا مــعــيـــنــا من
االقمشة يـستعمل غطـاء للمناضد 
وخـاصة مـناضـد اجتـماعـات رجال
ــاضــيـة . احلــكــومـة فـي االزمـنــة ا
وفي الفرنـسية احلديـثة  اصبحت
ـشتـقـة من الكـلـمة كلـمة bureau ا
ـة  تـعني مـنضـدة الـكتـابة  الـقد
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كتب نفسها . اما كما تعني غرفة ا
ــقــطع الــثـانـي من الـكــلــمــة وهـو ا
"قــراطـــيه" فــهــو ذو اصـل يــونــاني
يــعـني احلـكم  عــلى غـرار قـولـنـا "
ـعـنى حكم الـعـامة ـوقـراطيـة"  د
ومن هــــنـــا  فـــان مـــعــــنى كـــلـــمـــة
ــكـاتب "بــيـروقــراطـيــة" هـو حــكم ا
واول من اسـتخـدم هذا الـلفظ  دي
جـورنـاي  االقـتـصــادي الـطـبـيـعي
ووزير الـتجارة الفـرنسيـة في سنة
1745. وارتـــبـط اســـتـــخـــدام هـــذا
التـعبـير –في االصل- باالجتـاهات
الـلـيبـرالـية في الـقـرن الثـامن عـشر
(1700). ثم تـــــــدعـم فـي الـــــــقــــــرن

الـتــاسع عـشــر عـلـى يـد الــثـوريـ
الـفرنـسـي الـذين كانـوا يـفضـلون
سلـطان الطبـيعة عـلى االنسان عن
سـلــطـان االنــسـان عـلـى االنـسـان .
ومع هـــــــذا  فـــــــان تــــــعـــــــبـــــــيــــــر
"الــبـيــروقـراطــيــة" يـتــعـرض  –من
ناحـيـة داللته  –لـكثـير من الـبـلبـلة
والـــتــــضـــارب  ألنه تــــعـــبـــيـــر ذو
مــضـمـون اجــتـمـاعي  –سـيـاسي 
وبـالــتـالي فــان حتـديــد مـضــمـونه
يــــتـــوقـف عـــلـى نـــوعــــيـــة الــــقـــوة
الـســيـاسـيـة  –االجــتـمـاعــيـة الـتي
تـــقـــوم بـــذلك . وفـي هـــذا الـــصــدد
نالحظ اجتاه رئيس : االجتاه
االول يــحــاول ان يـســبغ عــلى هـذا
الــتــعــبــيـر مــعــنى اداريــا بــحــتـا 
فـيـشيـر بذلـك صورة لـعالـم بأكـمله
ـوظـفـ والـسـعادة ـكـاتب وا من ا
واالوراق والـــلــــغـــات والـــروتـــ .
صــورة من الــبطء . والــتــهــرب من
سؤولية  واحيـانا القهر والظلم ا
. واالجتاه الثاني يحاول ان يفسر
هـذا الـتــعـبـيـر تـفـســيـرا سـيـاسـيـا
ـوظف ليـرسم صورة لـطبـقة من ا
تــســتـخــدم سـلــطــاتـهــا في ســبـيل
احلصول على امتيازات اقتصادية
وسـيــاسـيـة  وفـي سـبـيـل الـعـيش
عـــلى حـــســـاب الــــشـــعب الـــعـــامل
وتــمــارس ســـلــطــاتــهـــا بــطــريــقــة
تعـسفـية بل واسـتبـدادية احـيانا .
ومن الواضح  –علميـا- ان تفسير
الـبـيـروقـراطـيـة عـلى اسـاس نـظرة
االجتـاه االول هـو تـفسـيـر قـاصر 
بل لـــعـــله  –فـي الـــوقت نـــفـــسه –
تـفسـيـر بيـروقـراطي في حد ذاته .
وان نظرة نلقيها على تاريخ نشأة
ــو الــبــيـروقــراطــيـة   وتــطـور و
سـواء في اجملـاالت االقـلـيـمـية  او

في اجملاالت الـقومـية  لـتدلـنا على
ـعـنى االصـيل الـوحـيـد لـتـعـبـير " ا
البـيروقـراطيـة"  اال وهو : " احلكم
ـكاتب" . وسواء نـظرنا عن طريق ا
الـى االمـر من زاويــته الــلـغــويـة او
مـن زاويـــــته االجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة –
السـياسـية  فان الـبيـروقراطي هو
الـشــخص الــذي يــتـحــكم من خالل
ـــــعـــــنى اوسـع هــــو مـــــكـــــتب . و
الـشـخص الـذي يـتـحـكم في الـعـمل
الـعام عن طـريق اسـتخـدام سلـطته
في اسباغ اهميـة خاصة او امتياز
مع على نفسه  وهو الذي يثرثر
ـغـلق  عن الـقـيـادة داخـل مـكـتـبه ا
بـصـفـة عـامة ومـن البـيـروقـراطـي
الــذيـن ال عــمل لــهـم ســوى تــدفــئــة
ـقــاعـد الــتي يـجــلـسـون فــوقـهـا . ا
وثـمـة مـثل فـرنـسي يـقول " انك اذا
ســـــألت قـــــســـــيــــســـــا عـن رايه في
اخلطيئة فانه سـيجيبك على الفور
بـانه ضـد اخلـطيـئـة حـتى ولـو كان
هو نفسه غارقـا فيها حتى اذنيه" .
واذا ســـالت مـــوظـــفــــا عن رايه في
الـبيـروقراطـية فـانه سيـجيـبك على
الفـور بانه ضـد البيـروقراطـية ولو
كـان هو نـفسه بـيروقـراطيـا اصيال
يـحـتـرم الـورقــة اكـثـر من احـتـرامه
ـسـطـر علـيـهـا  ويـؤمن الـقـضـيـة ا
ـلف الشـخصي لإلنـسان قبل ان با
يـؤمن بهـذا االنسـان نفـسه .(مجـلة
ــــــــصــــــــريــــــــة  عــــــــدد الــــــــهالل ا
شــبــاط/فــبــرايــر  ?1965ص. (54
موضوعنا هُنا انتقادي بناء يسلط
ـشـاكل التي االضـواء على بـعض ا
نـعــاني مـنـهـا جــمـيـعـاً مــنـذ الـعـام
ــكن  2003والى يـــومــنـــا هـــذا . 
شاكل ولّدت وهي القول بان هذه ا
ــعــانـــاة لــلــمــواطن حتـــمل بــذور ا

وتـنـمـو شـيـئـاً فـشيء  فـهي مـزيج
يــجــمع مــابــ الـفــوضى اخلـالقـة
والروت والـبيروقراطـية والفساد
ان صح الــتــعــبــيــر . وبــالــنــســبــة
لــلــبــيــروقــراطـيــة والــروتــ هــمـا
وجـهـان لــعـمـلـة واحــدة  ولـنـأخـذ
بعض االمـثلـة مطـار بغـداد الدولي
والـذي كـان واجـهـة حـضـاريـة مـنذ
تــأسـيــسه وتـطــويـره  في كل دول
الـعـالم هـنـاك انـسيـابـيـة في حـركة
ُــســافــرين وتــنــقـلــهم لــكن ســيــر ا
الـصـعــوبـات تـكـمن فـي مـطـاراتـنـا
ومـنهـا مطـار العـاصمـة  فلـنفرض
ــــواطن الــــذي يـــروم جــــدالً بــــان ا
بــالــســفــر خــارج الــقــطــر مــصــاب
ـــــرض او عـــــاهـــــة او قـــــادم من
محافظات بـعيدة او حتى وان كان
ســلــيـمــا مــعــافى  فــمـا هـي حـجم
طار هو نفسه عاناة للمسافر وا ا
حـبــيس احلـواجــز الـكــونـكـريــتـيـة
ومـفـارز الـتـفـتـيش والـتي تـبدأ من
ُسـافـر سـاحات االنـتـقال مـغـادرة ا
طـار  فـحـوالي اكـثر من بـاجتـاه ا
ُـســافــر بـالــنـزول مــرحــلـة يــقــوم ا
ــركـــبـــة حـــامًال والــصـــعـــود مـن ا
حـــقـــائـــبهِ مـــتـــرجالً   يـــرافـــقـــهــا
ــطـــار بـــحــوالي اجــراءات داخـل ا
ثالثـة مـراحل حـتى يـركب الى م
الـطـائرة وهـو مـنـهك الـقوى . ومن
جتـربـة واقـعـيـة عـودتـنـا مـن مـطار
قُــطـــر عـــربي  وكـــانت االجــراءات
التي استغرقت للسفر حوالي اكثر
من ساعـت ونـصف للـوصول الى
مـ الـطـائـرة مـتـجـهـ الى مـطـار
بـغداد الـدولي . حتـمـا الفـرق كبـير
فـمــا هـو الــسـبب  اجلــواب يـتـرك
ألصحاب االخـتصاص . في الوقت
نفـسه ال ننـكر دور اجـهزة الـشرّطة
ــطـــار في واجـــراءات ســـلـــطـــات ا
سـافر احلفـاظ على االمن وراحـة ا
ولــكن يــا حــبــذا بــطــريــقــة انــسب
واكـثـر راحة لـلـمواطـن لتـذلـيل تلك
االجـراءات الـروتــيـنـيــة . ومـؤخـراً
ــطــار صـــدر قــرار بــفـــتح طــريـق ا
وبــشــكل وقـــتي مــحــدد نــامل بــان
يـــفـــتح بـــشـــكل كـــامل ومـــعـــاجلــة
اجـراءات الدخـول بشـكل انسـيابي
واسـرع واكــثـر امـان . ومـثـال اخـر
ـة (الكـهـرباء) سـتـد مع الـعـاهـة ا
نقول الى متى ? محطـاتنا متهالكة
وبعضهـا  نصبها في سـبعينات
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ــــاضي  وألن الــــطــــاقــــة الــــقــــرن ا
ـســتـهـلـكــة من الـكـهــربـاء بـسـبب ا
االجـــهـــزة الــــكـــهــــربـــائـــيــــة الـــتي
ــواطن الــعــراقي يـــســتــخــدمــهـــا ا
تضاعفت بعد العام 2003 وغيرها
ـستـهـلكـات الكـثـيرة ويـضاف من ا
لــهــا آفـة الــفــســاد ومــا نـســمع من
ـتـنـقـلة ال مـحـطـات فك االخـتـنـاق ا
ؤقت ? طائل منها سوى التخدير ا
ـــــواطن ـــــقــــــابل حتـــــمّـل  ا وفي ا
الـعـراقي كلـفـة ثقـيلـة من االشـتراك
ـولـدات تولـيـد "اهـليـة" ومـولدات
خاصـة "منزلـية" ارهقت كـاهله ولو
 حسابهـا بحسبة بـسيطة سوف
سـتورد للـقطاع اخلاص من جند ا
ــولـدات تــسـاعــد عـلى بــنـاء هـذه ا
مـحـطـة تـولـيـديـة ان لم نـبـالغ بـهذا
الــشـأن . ويـرافـقــهـا اهـدار االمـوال
الـــكــثـــيـــرة بـــدون طــائـل  لــكـــانت
اسهـمت ببـناء مـحطـات تولـيد لكل
مـحـافـظـة بشـكل مـنـفـرد وال يـحدث
انقطاع مترابط " خلل فني" يصيب
مـحـطة الـهـارثة  يـؤثـر على مـحـطة
الـناصـرية مـثالً . وكالـعادة نـتيـجة
الــكـهــربـاء امــام اخـتــبـار الــصـيف
الـقــائض في الــعـراق هي نــتـيــجـة
ضــعـيــفـة من حــيث " الـتــجـهــيـز" 
وزاد الطـ بلّة عـندما قـطعت دولة
ايـران حصـة التـجـهيـز بسـبب عدم
تــسـديــد مـســتـحــقـاتــهـا في الــعـام
ــقــابل فــان مـجــلس ــاضي  وبــا ا
الــتـنــسـيق الــعـراقي  –الـســعـودي
ــمــلــكــة الــعــربــيـة ــبــادرة من ا و
الـسعـودية عـرضت جتهـيز الـعراق
بـالكهـرباء وسـد احتـياجـاته بكـلفة
اقـل من ايّ دولـة تـصـدر الــكـهـربـاء
لــلــعـــراق  نــأمل بــأن يــرى الــنــور
ويـلـتـمس شـعـبـنـا الـراحـة من هـذا
اجلانب . والى مسـألة اخرى نسب
ـتـدنـيّـة قـطـاع (الـتـربـيـة الـنـجـاح ا
ـسـألـة والـتـعـلــيم )  الـكل يـهــتم 
الــتــحـــصــيل الـــعــلـــمي وهــذا امــر
مــطـلـوب ومـهم لــكن االهم مـنه هـو
(الــتـــربــيــة) لـــتــحــصـــ االجــيــال
احلـالـيـة ولـو وقـفــنـا عـلى حـقـيـقـة
تـدني نـسب الـنـجاح نـأخـذ مـدرسة
ــدن كـمـثـال من الـواقع من احـدى ا
ُـسـمـيـات ألنـنـا نـؤكد وبـدون ذكـر ا
عـلى النـقد الـبنّـاء وليس لـلتـشهـير
او توجيه الـتهم جزافـاً  نقول بأن
(مــدرســة) ثـانــويــة (س) في احـدى
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مدننا العراقـية حققت نسب جناح
اضية وكالتالي :  خالل السن ا

الـــــعــــــام الـــــدراسي 2015-2014
تـوسطـة  الدور االول  الدراسـة ا

ئة نسبة النجاح 14 با
الـــــعــــــام الـــــدراسي 2016-2015
الدور االول  تـوسـطـة  الـدراسـة ا
ئـة اما الدور نسبـة النجاح 61 با

ئة. الثاني 28 با
الـــــعــــــام الـــــدراسي 2018-2017
تـوسطـة  الدور االول  الدراسـة ا
ئة. اما الدور نسبة النجاح 36 با

ئة. الثاني 45 با
الـــــعــــــام الـــــدراسي 2019-2018
تـوسطـة  الدور االول  الدراسـة ا

ئة.  نسبة النجاح 16 با
ـدرسـة الـثـانـويـة واالن مع نــفس ا
ــرحــلـة االعــداديـة  –الــفـرع (س) ا

االدبي 
الــــعــــام الــــدراسي 2014-2013/
الفـرع االدبي  الدور االول  نـسبة

ئة. النجاح 40 با
الــــعــــام الــــدراسي 2015-2014/
الفـرع االدبي  الدور االول  نـسبة

ئة. النجاح 15 با
الــــعـــام الـــدراسي 2015- 2016/
الفـرع االدبي  الدور االول  نـسبة

ئة. النجاح 23 با
الــــعـــام الـــدراسي 2016- 2017/
الفـرع االدبي  الدور االول  نـسبة

ئة. النجاح 21 با
الـــــــــــعـــــــــــام الـــــــــــدراسـي 2017-
2018/الـفـرع االدبي  الدور االول

ئة.  نسبة النجاح 40 با
الــــعـــام الـــدراسي 2018- 2019/
الفـرع االدبي  الدور االول  نـسبة

ئة. النجاح 13 با
»U³Ýô« W dF

وبـهــذه الــنــتــيــجــة يــجب مــعــرفـة
ـثال االسـباب ومـنهـا على سـبيل ا
ال احلــصــر : ( الـوضع الــســيـاسي
واالمـــني الــســـابق واالقـــتــصــادي
عـمـومـاً  الـبـيـئـة االسـريـة ودورها
في تـنشـئة الـفرد  انـتشـار وسائل
الــغش الـتــقـنــيـة واعــتـمــاد بـعض
ـادة ـام  الـطـلــبـة عـلـيــهـا دون اال
ـا يـسبب لـه ثقـة وهـمـية ـنـهج  ا
تــــــــؤدي الـى الــــــــرســـــــوب  ادارة
ـدرسـة ومـرجعـيـتـهـا االدارية في ا
احملـافـظـة  هـيـئـة الراي في وزارة
الــتــربـيــة ودورهــا  كــذلك تــسّـرب

ــادة الـتــربـيـة االسـئــلـة الــوزاريـة 
ـاضي وتـأجيل االسالمـيـة لـلعـام ا
ادة مجـدداً  قد سبب زعزعة هذه ا
ثــــقــــة الـــــطــــالب الــــعــــراقي امــــام
مـنظـومته الـتربـوية  بـيروقـراطية
الـتـنـقالت لـلـهـيـئـات الـتـعـلـيـمـيـة "
مـعلم  –مـدرس" احيـانـا تـتم بدون
مـهنيـة وبدون تـعمـيم حتى النـظلم
االخـــرين  عــدم وجـــود عــقـــوبــات
انـضـبـاطيـة اال مـا نـدر وان وجدت
ـنقـولة تـتداخل فـيـها الـصالحـية ا
مـن الــــــــــوزارة الـى مــــــــــجــــــــــالس
احملــافـظــات وبــالـتــالي لن تُــجـدي
نـفـعــاً وتـصـبح الـعـمــلـيـة بـرمـتـهـا
تـدميـريـة لألجيـال ) مـا هو احلل ?

من وجهة النظر : 
W¹uLMð jDš

- ال تــــوجــــد خـــــطط تــــنـــــمــــويــــة
اقتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة وتـربـوية
مــوّحــدة  بــحـيث هــنــاك اهــتــمـام
للتعـليم الكمي عـلى حساب الكيف
وبـالـتـالي تـنعـكس عـلى مـخـرجات
الــتــعــلــيـم الــتي تــذهب الى ادراج
الــريــاح بــدل ان تــذهب الى ســوق
الـعـمل  ولـو اقـتـرحـنـا مـثالً وضع
تــعــلــيـم مــهــني يــرافق نــهــايــة كل
ـتوسطة الى مرحلـة تعلـيمية من ا
ــخــتـلف االعــداديـة الـى الـكــلــيـة 
الــتــخــصــصــات وحــسب الــرغــبــة
للطالـب ليضيف الى رصـيده مهنة
عــنــدمــا ال يــجّــد فـرصــة كــتــعــيـ
ـسـتـقـبل  فـلـديه مـهـنة وظيـفي بـا
احـتـرافـيـة عـلى اقل تـقـديـر  ولكي
جنـعل من الـتـعـلــيم قـوة انـتـاجـيـة
للـقطـاع اخلاص  والـسبب واضح
هـنــا .. ال يـتــوفـر هــذا كـله بــسـبب
عدم وجـود فلـسفة تـربويـة منبـثقة
من فـلسـفـة اجتـماعـيـة ذات نظـرية

واقعية للحياة .
- عــدم وجـود مــركــزيــة وال نــعـني
ُـقـدس) فـلـقـد ـركـزيـة (الـصـنم ا بـا
ـركـزي في ورث الــعـراق الــنـظــام ا
االدارة وفـي مـــجـــال الـــتـــخـــطـــيط
تابـعة بشـكل صحيح والتـنفيـذ وا
ـلكـية ال لـبس فيه مـنذ احلـقبـت ا
واجلـمـهوريـة  لـكن تـبدل االنـظـمة
السيـاسية واالقتصـادية جعل هذه
الفترة (انفتاحيه)  نتمنى ان نرى
ـرّن والمركزية مركـزية التخـطيط ا
التنفيذ بنفس الوقت حتى يتسنى
تطبيق التجربة ومدى صالحيتها.

ــــا يـــقـــال هــــنـــاك تـــفـــاوت - قـــد
بــالــتــعــلــيم مــا بــ ابــنـاء الــريف
ــديــنـة مـن حــيث تــقـد وابــنــاء ا
اخلــدمــات الــتــربــويــة  اصــبــحت
ــــشـــــكــــلــــة مــــوّحــــدة من حــــيث ا
ـــدرســـيــة اخلــدمـــات واالبـــنـــيــة ا
والـزحــام داخل بــعض الــصــفـوف
والـبـنـاء الـتـقــلـيـدي غـيـر الـصـحي
ــســتــلــزمـات الــتي وغــيــرهــا من ا
تتـوقف عـلـيهـا الـعمـلـيـة التـربـوية

والتعليمية .
- كـلّــفـة الــتـعــلـيم  نــحن من جـيل
كانت احلكومات العـراقية السابقة
قـد بـذلت الكـثـيـر وصرفت بـسـخاء
ـــهــارة حـــتى تـــخــرجت اجـــيــال 
ـخــتــلف اجملـاالت  لــكن بــسـبب
ظروف احلرب والـعقوبـات الدولية
( احلصار االقتصادي ) اطبّق على
كـل عـمل تـقـدمي تـعـلـيـمي  وفـيـما
يـتـعـلق بـكـلـفـة الـتـعـلـيم فـلـنـفرض
ـتـعـلـمـ (10000) جـدالً ان عـدد ا
تـلـمـيـذ بــعـد عـدة سـنـوات وصـوالً
ي الى ســنــوات الــتـخــرج االكــاد
يــــصــــبح عــــددهم (7000) طــــالب
والـفـرق هـنا (3000) ذهبت ادراج
الرياح من حيث الـتكلفة  يجب ان
يؤخذ ذلك بـنظر االعتـبار وحساب
ـا يالئم الـواقع الـفـعلي الـتـكـلفـة 
لــلـدارسـ واالبـتـعـاد عن الـروتـ

في ذلك . 
- يـــجب ان تــــكـــون هــــنـــاك رؤيـــة
مستقبلية نظرية تطبق على ارض
الــــواقع بــــعــــيــــدا عن االجــــراءات
البيـروقراطية وان تكـون نابعة من
سؤوليات الدولة في نظرة شاملة 
مـجـاالتـهـا االقـتصـاديـة واخلـدمـية

واالنتاجية وغيرها .
- االبـتـعـاد عن اسـتـيـراد أي نـظـام
تـعلـيـمي مـهمـا كـان جناحه  وذلك
حــتى ال يـــكــون مـــعــزول عن ارض
الــواقع االقـتــصـادي واالجــتـمـاعي
لـلـقـطـر خاصـة وان االسـتـثـمار في
الـتـعــلـيم اســاس تـكـويـن اجملـتـمع

السليم .
واخـــــيــــرا : يــــقـــــال ان االنــــســــان
بـطـبـيـعـته كـسالن  ال يـنـبـعث الى
احلــــــركــــــة  اذا لـم حتـــــركـه دوافع
داخلية او خارجـية .. وخير القول
في قــوله تـــعــالى : " وقل اعــمــلــوا
فــســـيــرى الـــله عــمـــلــكـم ورســوله

ؤمنون "  وا
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10- ضعف الدوائر القانونية :
ال جنــانب الــصــواب إذا قــلــنـا إنَّ
أحـد األسـباب الـرئيـسـة في زيادة
ــواطـنــ وتـردّي واقع مــعـانــاة ا
اإلدارة في العـراق يتمـثل بضعف
أداء الـــدوائـــر الـــقــــانـــونـــيـــة في
عضلة ؤسسات اإلدارية  تلك ا ا
الـتـي لم يـنـتــبه إلـيــهـا أحـد  ولم
يـتــصـدَّ لــهــا أو يـعــاجلـهــا أحـد 
تـشـريــعـيـاً كــان أو تـنـفــيـذيـاً . إذْ
ـسـتـوى الـعلـمي بـسـبب ضـعف ا
في الــبــلــد  وضــعف مــخــرجــات
كلـيـات الـقـانون ; ألسـبـابٍ عـديدةٍ
لسـنا بصـددها اآلن  فقـد انعكس
ذلك كـلـه علـى ضـعف أداء الـعـديد
مـن الـــدوائــــر الــــقـــانــــونـــيــــة في
ـؤسسـات  ونـوعـية الـوزارات وا
اخلـدمـة الـتي تـقـدمـهـا . واألدهى
من ذلـك  أنه وعــــــلـى الـــــرغـم من
خطـورة عمل هـذه الدوائـر بسبب
آرائــهــا الــتـي تــكــون مــلــزمــةً في
الــغــالب  فــأنــهــا قــد تــعــاني من
ـها الوقـوع في اخلـطـأ عـند تـقـد
اآلراء الـقـانـونــيـة  أو اخلـطـأ في
تـــفــســـيـــر الــقـــانـــون واألنــظـــمــة
لَكة والتعليمات ; بسبب ضعف ا
الـقــانـونـيـة لــدى مالكـاتـهـا . وكل
ذلك يــنـعـكس بــشـكلٍ ســلـبي عـلى
ـسـتمـرة من ـواطن ومـعـانـاته ا ا
هذه التفسـيرات التي ال تخلو من
الـضـعف أحيـانـاً والغـبـاء أحيـاناً
أخــــرى !! وكم وجــــدنـــا مِنْ رأيٍ 
وكم ســمــعــنــا مِنْ فــتــوىً  لــهـذه
ـؤســسـات  الـدوائــر في بــعض ا
أقـل مـــا يُـــقـــال فـــيـــهـــا الـــهـــزالــة

والضعف .
ويـزداد الطـ بـلـةً حـينـمـا تُـسـيَّر
ؤسسات قانونياً مِنْ قبل بعض ا
ستشار القانوني ) الذي تأتي ( ا
به الـكـتـلـة أو اجلـهـة الـسـيـاسـيـة
الــــفالنـــيـــة  ال حلـــنــــكـــته وآرائه
الـقـانـونــيـة  بل جملـرد والئه  أو
إلرضــــاء شـــخـصٍ مـــا أو كــــتـــلـــةٍ
سـيــاســيــةٍ مـا . وإذْ كــنّــا نــشـجع

ؤسـسة بـيد الـوقت ذاته  جعـل ا
مجموعةٍ من األقرباء  –وال سيما
األبـــنــاء واإلخــوة  . –ولَــئنْ كــان
قـبور قد حـوّل العراق الـطاغيـة ا
بأكـمله إلى مـلكٍ عائـلي ; فإنه مِن
ــقـبـول بــعـد هـذه احلــقـبـة غـيـر ا
ــــظــــلــــمــــة أنْ تُــــحــــوَّل بــــعض ا
ؤسسات إلى إقطـاعياتٍ عائليةٍ ا
أو حـزبـيـةٍ !!  وإنَّ مــا يُـسـتـهـجن
في األمر أنْ يـتحـول بعض هؤالء
األقــــربـــــاء إلى مــــتــــنــــفِّـــــذين في
ؤسـسة يحرّكـونها كيـفما شاؤا ا
. وتـزداد األمـور خـطـورةً حـيـنـما
يـــكـــون لـــهـــؤالء دور  مـــعـــلن أو
مــــخــــفـي  في إبــــرام الــــعــــقــــود
ـمارسة والصـفقات  إذْ تـتحول ا
ـطاً فـي هذه احلـالـة من كـونـهـا 
ـــاط الـــغـــبـــاء اإلداري إلى مـن أ
ةٍ من صـور الـفـساد ; صـورةٍ جـلـيـَّ
ولــقــد أمـست ســبــبـاً من أســبـاب
ســـــقــــــوط بــــــعض الــــــرؤوســـــاء

  !! اإلدارّي
9- عـدم االســتــمـاع إلـى اآلخـرين

ؤسسة : في ا
إنَّ عـدم استـماع الـرئيس اإلداري
لـسـائر الـعـامـل في اإلدارة  وال
ــتـمــيّــزين مـنــهم  يــعـدُّ ســيـمــا ا
ضربـاً من ضروب الـغباء اإلداري
; ذلك أنَّ مـن صــــفـــات الــــرئــــيس
اإلداري الــنــاجـح االســتــمــاع إلى
أدنى موظفٍ في السـلك الوظيفي
ـــهم  وال ســــيـــمـــا عــــنـــد تـــقــــد
مقترحاتٍ ناضـجة لتطوير العمل
وحتـــســـ ظـــروفه  أو عـــنـــدمــا
يكونون من ذوي اإلبداع واألفكار
اخلـــــلّـــــاقـــــة . وأنْ ال يــــــكـــــتـــــفي
ـستوى باالسـتمـاع إلى مَنْ هم با
األول في اإلدارة فـقط . فـالـرئـيس
اإلداري الـنــاجح مـسـتــمع جـيـد 
دون أنْ يُقلِّل ذلك من شـخصيته 
ما دام حـازماً والقـرار بيده  وما
دام اســــتـــــمــــاعـه مــــنـــــحــــصــــراً
قـتـرحات واألفـكار اجلـيدة  ال بـا

للقيل والقال !!

قـد حتـدثنـا في اجلـزء الـثاني من
اط ما هذه الدراسـة عن بعض أ
أسـمـيـنـاه بـ ( الـغـبـاء اإلداري ) 
ــتــفــشّــيـــة في بــعض األوســاط ا
اإلداريـة فـي بـلــدنــا  ولــلـتــذكــيـر
اطٍ نشـير إلى أننـا ذكرنا سـتة أ

تمثلت بــ :
ـكــتـبي االقــتــصـار عــلى الـعــمل ا
ــــام ـــــيـــــدانـي  وعـــــدم اإل دون ا
بــطـبــيـعـة الــعـمل  والــتـزمُّت في
تــطــبــيق الــســيــاقــات اإلداريـة –
اإلجرائـية -  وتكويـن الرأي عبر
ة أو ــقــرَّبـة –الــشِــلـَّ اجملــمــوعــة ا
احلـــاشـــيـــة-  وعــدم اإلفـــادة من
خـبـرة الـشيـوخ وطـاقة الـشـباب 

وخرق القانون . 
WOLKŽ  UŠd²I

ونــــتــــواصل الــــيــــوم فـي عـــرض
ــــاط األخـــرى  مــــشـــفــــوعـــةً األ
قترحات الـعملية جموعـةٍ من ا

شكلة . ; بغية معاجلة ا
7- غــيــاب الــتــوازن بــ مــبــدأي

رونة واحلزم اإلداري : ا
ال ريـب في أنَّ اإلدارة عــــمـــــلــــيــــة
رونة واحلزم منظـمة تمزج بـ ا
. إذْ يـتـعـ عـلى الـرئيس اإلداري
الــنــاجـح حتــقــيـق الــتــوازن بــ

ـرونـة في مـواردها  اسـتـعـمـال ا
واحلــزم في مــقــتــضــيــاته . فــإذا
غـاب هـذا الـتــوازن عُـدَّ ذلك فـشالً
وغــــبــــاءً تـــــدفع اإلدارة ثـــــمــــنه 
ـرونة وبـغض الـنـظـر عن غـلـبـة ا
أو احلزم أحدهما على اآلخر ; إذ
ـرونة تـعني أنَّ اإلدارة إنَّ غـلبـة ا
أصـيـبت بـالـضـعف وعـدم الـقدرة
ا غلـبة عـلى اإلنتـاج والعـطاء  أمـَّ
احلـــزم فــتـــعـــني ســـطــوة اإلدارة
وإصابـتها بالـطغيـان واالستبداد
; ومـــا يـــرافـق ذلك من شـــلـلٍ تــامٍ
ؤسسة ويقـتل اإلبداع!! يصيب ا
ـــؤســســة إلى بــيتٍ 8- حتــويل ا

لألقارب :
ـعــروفـة مِن األســالـيب اإلداريــة ا
ــسـتــهــجــنـة في فـي الـعــراق  وا

ـسـتــشـار الـقــانـوني في وجــود ا
ـؤسسـات اإلدارية  لـكنـنا نـقيّد ا
الــقـول هــذا بــوجـوب أنْ يــكـون (
ـعنى الكلمة )  حتى مستشاراً 
وإنْ رُشِّح من جــهــةٍ سـيــاســيـةٍ !!
ولـــكن لألسـف الــشـــديـــد تــســـيــر
األمـــور أحـــيـــانــاً عـــكس ذلك ; إذْ
يُالحظ أنَّ بـعض هـؤالء قـد أسهم
فـي ضــــــــــعـف الــــــــــواقـع اإلداري
والــقـانـوني  وال ســيـمـا حــيـنـمـا
يكونون في مواقع مهمةٍ ; بسبب
ضـعـفـهم الـواضح لـدى اجلـميع 
لـكـنه لـيس واضـحـاً لـدى مَنْ جاء
بــهم ; ذلك أنَّ مَـنْ جـاء بــهم لـيس
من ذوي اخلــبـرة واالخــتــصـاص

في أغلب األحيان!!
قام وال تفـوتنا اإلشارة فـي هذا ا
إلى أنــنــا بـــصــدد رصــد ظــاهــرةٍ
واضـحـةٍ فـي اجملـتـمع تــسـهم في
تــــردّي الـــــواقع اإلداري  ولــــيس
مـرادنـا إعـمـام تلك الـظـاهـرة على
جـــمـــيـع الـــدوائـــر الـــقـــانـــونـــيــة
ـســتـشــارين الــقـانــونــيـ في وا
البلـد  إذْ نقدِّم التـقدير كله لذوي

الكفاية واخلبرة منهم . 
الــــعالقــــة بـــ الــــغـــبـــاء اإلداري

والفساد :
ثــــمــــة ســــؤال ال يــــلــــتــــفت إلــــيه

الكثيرون يتمثل باآلتي :
هـل يـعـدُّ الـغـبـاء اإلداري فـساداً ?
ومـا طـبـيـعـة الـعالقـة بـ الـغـباء

اإلداري والفساد ?
بـالـنـظـر لـعـدم االلـتفـات إلـى هذه
ـهـمـة  وعـدم الـتـطرق الـقـضيـة ا
إلــيــهـا ; لــذا أجــد من الــضـروري
بـــيــانــهـــا عــلى نـــحــو اإليــجــاز .
وابـتـداءً ال بـد لي من الـقـول أنْ ال
تـالزم بــــــ الـــــــغــــــبــــــاء اإلداري
والـــــفــــــســــــاد بــــــحـــــسـب األصل
والـعنـوان األولي . وبـيان ذلك أنَّ
رء قد يعاني من الغباء اإلداري ا
ذكورة ـاطه العشـرة ا في أحد أ
آنـفـاً  لـكــنه لـيس فـاسـداً  وهـذا
أمــر كـــائن في مـــواطن مــتـــعــددةٍ
لــيــست خـــافــيــةً . أمّــا بـــالــنــظــر
لـلجـهـات األخـرى  أو كـمـا يُـعـبَّر
عنه بــ ( العنوان الثانوي )  فإنَّ
الـغـبـاء اإلداري قــد يـكـون صـورةً
مـن صـور الـفـساد  أو قـد يـخـفي
وراءه فسـاداً  أو قد يـكون سـبباً
لــلــفــسـاد . ورومــاً لإليــجــاز لـئال
ــقـام بـنـا ويـخـرجـنـا عن يـطـول ا
ـا ذُكـر ــوضـوع  فـســنـكـتــفي  ا
آنــــفــــاً من بــــعض اإلشــــارات في
ـوضـوع . ونؤكـد مـرةً أخرى أنَّ ا
اجلهة التي تـرشح أو تعيِّن أحداً
ــعــرفــة اإلداريــة - يــفــتــقــر إلى ا
بـحـسب ما ذُكـر سلـفـاً - تكـون قد
أســـهـــمت في الـــفـــســاد  وأنَّ مَنْ
يــقـبـلْ هـذا الــتــرشــيح يــكــون قـد

ارتكب صـورةً من صور الـفساد .
نــعم إنَّ الـقــانــون ال يـعــاقب عـلى
هـذا الــتــرشــيح والــتــعــيـ  وال
كن التحـقيق بصدده  لكن ذلك
نـع من كونه فـساداً واقـعياً . ال 
كـــمـــا أنَّ الـــرئــيـس اإلداري الــذي
ــعــرفــة اإلداريـة – يــفــتــقــر إلى ا
مصاب بالغباء اإلداري  –سيولِّد
بـيـئةً خـصبـةً للـفسـاد  وال سيـما
ـقــرَّبــ وأفـراد اجلــهـة ـته ا لـشِــلـَّ
التي ينتمي إليها  –كما ذُكِر آنفاً
-  وهــــكـــذا عـــنـــدمــــا تـــتـــحـــول
ــؤســســة إلـى ضـيــعــةٍ لـألقـارب ا
قـرَّب من اجلـهة التي يـنتمي وا
آل  إليهـا  فهذا فسـاد بحسب ا
إذا اسـتـولى هـؤالء عـلـى مـقدرات
ـؤسـسة وقـراراتـها  مـسـتغـل ا
ا هو ـَّ هـذه الـصـفة.. وغـيـر ذلك 
قام بشرحه .  معلوم قد يطول ا
ــشـكــلـة ـعــاجلـة ا مــقـتــرحــاتـنــا 

عروضة  –الغباء اإلداري - : ا
اط بعـد إتـمـام عـرضـنـا هـذه األ
وسـومة بــ ( الـغباء اإلداري )  ا
أجــــد من الــــضــــروري الــــتــــقـــدم
قترحات الـعملية جموعـةٍ من ا
ـشـكـلـة ; ; بــغـيـة مـعـاجلــة هـذه ا
وكي تــكـون الــدراســة حتــلـيــلــيـةً

عمليةً موضوعيةً  ال تنظيريةً :
1- دعـــــــوة رؤوســـــــاء الـــــــوزراء
ــوضــوع ـفـــ إليالء هــذا ا ُــكــلـَّ ا
االهتـمـام الكـافي بـغـية مـعـاجلته
ــــنــــهــــاج الــــوزاري ; وكـــذا فـي ا
مـعـاجلـة كل مــا مِنْ شـأنه تـعـزيـز
التـنميـة اإلدارية في البـلد  فمثل
هذه األمـور قـد تـكـون أهم بـكـثـير
مِن بـعض فقـرات ما تـضمـنه هذا
ــنـهـاج فــيـمـا سـلـف . فـمِنْ غـيـر ا
ـــقـــبـــول بـــعـــد مـــضي كـل هــذه ا
الــــســـنــــوات أنْ ال تــــكـــون ثــــمـــة
إجــراءات حـــقــيــقـــيــة عــلى أرض
يدان لتـعزيز التنـمية والقدرات ا

اإلدارية في البلد !! 
2- تـــوخي الـــدقـــة فـي اخـــتـــيــار
الوزراء  وإتاحة الفرصة الكاملة
ــــكــــلَّف أمـــــام رئــــيس الــــوزراء ا
مـارسـة صالحـيـاته الـدسـتـورية
ـــحـــ دون ـــرشـَّ في اخــــتـــيــــار ا
ضـغــوطٍ وتــدخالتٍ  وأنْ يــراعي
هـو في االختـيار مـعايـير الـكفـاية
واخلـبـرة والـتـخـصص والـنـزاهة
والــسـيـرة احلــسـنــة  وأنْ يـكـون
ــرشح ذا رؤيــةٍ اســتــراتـيــجــيـةٍ ا
وقـــدرةٍ عـــلى الـــنـــهـــوض بـــواقع
الــــوزارة  عــــبــــر اخلــــطط الــــتي
يضعها  والتي على تنفيذها هو

قادر.
3- نــبـــذُ مــعــايــيــرِ احملــاصَــصــة
احلزبيَّةِ واجلهويَّة والكتلويَّة في
تولي الوظائفِ الـعامة  واعتماد
مـــعـــايـــيـــر الــكـــفـــايـــة واخلـــبــرة

ــعــنــيــة ــؤســـســة ا الــوزارة أو ا
ـركز . وبـذلك نـضمن ولـيس في ا
أمـــرين مـــعــاً  األول هـــو تــدريب
مالكــات جـمــيع الــوزارات ولـيس
عـيِّـنةً مـنهـا  والـثاني هـو تدريب
الكـات في داخل الوزارة جمـيع ا
الـــواحـــدة ; تـــأســـيـــســاً عـــلى أنَّ
الـتـدريب يكـون في مـوقع الوزارة
ؤسسة ذاتها . وأؤكد ضرورةَ وا
ـركز واالهتـمام به ; بـسبب دعم ا
قـــيــمـــته الـــكـــبـــرى  الــتـي قــد ال
يعرفها الكثير من أصحاب القرار
ـــــالم يــــســـــمع بـــــاســــمه  بل ر

الكثيرون !!
10- تـيـسيـر اإلجراءات الـشـكلـية
ؤسـسات الـتي تـتطـلبـها بـعض ا
ــواطـــنــ  إلتـــمــام مـــعــامـالت ا
ـشـروع الـذي سبق واإلفـادة من ا
أنْ قـــامت به حـــكـــومـــة الـــســـيـــد
الـعــبــادي بـهــذا الــصـدد لــغـرض
ـواطن إكمـاله ; للـتيسـير على ا
 والقـضاء عـلى احللقـات الزائدة
التي ترهق كاهلهم  وتسبب لهم
اإلذالل في أحـــــيـــــانٍ كـــــثـــــيــــرةٍ 
وجتــعـــلــهم حتت ســطــوة بــعض

رتش واألغبياء . بتزِّين وا ا
11- إكــمـال مــسـتــلـزمــات إنـشـاء
مجـلسِ اخلدمـةِ العـامَّةِ االحتاديِ
; على أنْ يكون من مهماته تعزيز
الواقع اإلداري  ال مـجرد متـابعة
الـتــعـيــيــنـات  وأنْ يــتمَّ اخـتــيـارُ
أعضاءِ اجمللسِ على وفقِ معاييرِ
ــةِ والــكـــفــايـــةِ واخلــبــرةِ ــهـــنــيـَّ ا
والـنـزاهـةِ  بـعـيـداً عن الـتدخُّالتِ

احلزبيَّةِ والكتلوية .
ُسـتـمرُّ 12- التـقـو والتـقـيـيمُ ا
لــــعــــمـلِ الــــرؤوســــاء اإلداريّـــ 
واستبعادُ الضعيفِ منهم  ولكن
بــشــرطــهــا وشــروطـهــا  وإنَّ مِنْ
شـــروطـــهـــا ضـــرورة االهـــتـــمـــام
بـطـريــقـة ونـوعـيـة الـتـقـو الـتي
يـنـبـغي أنْ تــكـون مـهـنــيـةً بـحـتـةً
ة وبـعـيـدةً عن الـتـدخالت احلـزبـيـَّ
واجلهـويَّة والفئـويَّة . فلـقد تكمن
اخلطورة في عمـلية التقو ذاته
ـمـا يـكـون الـقـائـم بـعـمـلـيـة ; إذْ ربـُّ
الـــتــقــو فـــاشالً بــاألســاس  أو
مـؤدجلـاً سـيـاسـيـاً ; ذلك أنْ لـيس
كل شخصٍ أهالً ألنْ يـكون مُـقوِّماً
. ولنْ يـنـجح الــتـقـو هـذا مـا لم
يـكن من قبل مـهنـيّ مـستـقلّ ال
عالقــة لـهم بــالـشـأن الــسـيـاسي 
ومِـنْ كــــبــــار خـــــبــــراء اإلدارة في

العراق . 
ة الـكـبرى بـحق الوطن إنَّ اجلـر
ــــســـــؤولــــيــــات الــــوطــــنــــيــــة وا
والـقـانـونـيـة والـشـرعيـة أنْ يـأتي
بــعض أصــحــاب الـقــرار بــبـعض
قرَّب منهم  أفراد حاشيتـهم وا
أل ـــعـــروفـــ أمـــام ا من غـــيـــر ا

والتخصص والنـزاهة في تولّيها
 ونـبـذُ الـنـظـرةِ الـقـائـمـةِ عـلى أنَّ
نصبَ هو تعويض أو مكافأة. ا
ــعـنـيـة  وال 4- قـيـام الـوزارات ا
تابعة سيمـا وزارة التخطـيط  
الـسيـاقات الـتي حتكم مـؤسسات
ـــقــتـــرحــات الـــدولــة  وتـــقــد ا
ناسبة لتغـيير ما اليصلح منها ا
ــــواطن ــــا يــــكــــفل خــــدمــــة ا  ;
وحتـــســـ اجلـــودة ومـــســـتـــوى

اخلدمة .
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5- اعــتـــمـــادُ مــعـــايـــيــر جـــديــدةٍ
الخـتـيـارِ الـرؤوسـاء اإلداريّـ في
ـتـقـدم ـسـتـويـ ا الـعـراقِ عـلى ا
ـــبـــدأ والـــوســـطي واعـــتـــمـــادُ ا
الـــعُــــقَـالئـي واإلداريِّ والــقـــرآني
ُــــــتـــــــمــــــثل بـــــــأنْ ال يُــــــولَّى إالَّ ا
الصـاحلون والصـاحلون في فقهِ
اإلدارة هم مَنْ تـــــتــــوفــــر فــــيــــهم
مـــعـــايـــيـــرُ الــكـــفـــايـــةِ واخلـــبــرةِ
والتـخصُّصِ والـنزاهـةِ واألمانةِ ;
فـمنْ كـان نزيـهاً أمـينـاً غيـرَ خبـيرٍ
أو غـيرَ مُـتخـصصٍ فهـو ليس من

. الصاحل
6- تــفـعـيلُ تـطـبــيـقـاتِ احلـكـومـةِ
اإللكترونـيَّةِ والنافذةِ اإللـكترونيَّةِ
; وصــــــــوالً إلـى احلــــــــوكــــــــمـــــــة
اإللــكـــتــرونـــيــة الـــشــامــلـــة الــتي
سـتـقضي عـلى الـكثـيـر من حاالت

الغباء اإلداري .
ائي 7- االتفاق مع البرنامج اإل
ـــتـــحـــدة بـــغـــيـــة قـــيـــامه لأل ا
ـــيــ في بـــانـــتــداب خـــبــراء عـــا
اإلدارة ; لـــتــطــويــر الـــقــابــلــيــات
اإلداريــــة لـــــلــــوزراء اجلــــدد ومَنْ
بـدرجـتـهـم  عـبـر دوراتٍ سـريـعـةٍ
تُنفَّذ مع بداية عمل كل حكومةٍ .
ائي 8- االتفاق مع البرنامج اإل
ـــتــحـــدة لــغـــرض تــدريب لأل ا
الــــرؤوســـــاء اإلداريّـــــ من ذوي
تقدم والوسطي على ستوي ا ا
ـيــ مــعــروفـ ; يـد خــبــراء عــا
بغـية تطويـر قابلـياتهم اإلدارية 
واإلفـــادة من اخلـــبـــرات اإلداريــة

تقدمة . ية ا العا
ـركــز الــوطــني 9- االهــتــمــام بــا
لــــلـــتـــطـــويـــر اإلداري وتـــقـــنـــيـــة
ـعـلومـات في وزارة الـتخـطيط  ا
ودعمه ماديـاً وبشرياً ولـوجستياً
 واإلفـــادة من خـــبـــراته فـي هــذا
ـــقــام  عـــبـــر اتـــخـــاذ مــجـــلس ا
ركز الوزراء قرارٍ يقـضي بقيام  ا
الكات اإلداريـة العاملة بتدريب ا
فـي جــمــيع مــؤســســات الــدولـة 
بـعـة ـتـَّ ولـكن بـآلـيـةٍ أخـرى غـيـر ا
قـترحة أْن يقوم حاليـاً  واآللية ا
ــــركـــــز ذاته بــــاالنـــــتــــقــــال إلى ا
ــؤســســـات تــبــاعــاً الــوزارات وا
بـغـيـة تـدريب مالكـاتـهـا في داخل

بـتـراكم اخلـبرة  لـلـقـيـام بـتـقو
القيادات اإلدارية الـعليا في البلد
 ال لـشئٍ إال لـكـونـهم مُـقـرَّبـ مِنْ
صاحب القرار ويثق بهم  مع أنَّ
بــعـضــهم قـد ال يــصـلـح أنْ يـكـون
مـديــر قـسم  وكــأنَّ بـعض هـؤالء
ـنصب كـمـا لـو كان يـتـعـامل مع ا
في شـــركــتـه اخلــاصـــة أو مـــلــكه
اخلـاص  ولــيس في دولـةٍ فــيـهـا
مـــصــــالح شــــعبٍ ومـــؤســــســـات
ومـــنـــظــومـــة قـــوانـــ وضــوابط

إدارية .. فهل مِنْ مُدكِّر !!!
13- ربـط مـــوضــــوع الـــتــــرقـــيـــة
لــــلــــمالكــــات اإلداريـــــة مِــــمَّن هم
ـــنـــصب مـــديــــر قـــسم فـــأعـــلى
بــــاجـــــتــــيــــاز دورةٍ تــــدريــــبــــيــــةٍ
تـخصـصيَّةٍ - جـديَّةٍ - تُـعقـد لهذا
ـركز الـغرض عـبر الـتنـسيق مع ا

الوطني للتطوير اإلداري .
14- تـعـزيـز الـقـدرات الـقـانـونـيـة
لـــلــمـــســتـــشــارين الـــقــانـــونــيّــ
ولـلـمالكـات الـعـامـلـة في الـدوائـر
القـانونيـة في مؤسسـات الدولة 
عــبـــر مــجــمـــوعــة إجــراءاتٍ  من

أهمها :
ــسـتــشـار أ- ضـرورة أنْ يــكـون ا
الــــقــــانــــوني ومــــديــــر الــــدائــــرة
الـــقـــانــونـــيـــة من ذوي الـــقــدرات
الـقـانـونـيـة الـواضـحـة  ال مـجرد
كونه خريج كلية القانون  أو من
ذوي الشهادات الـعليا  أو جملرد
تبـنّيه من حزبٍ أو كـتلةٍ سـياسيةٍ

معينةٍ .
ب- االهــتـــمــام بـــســائـــر مالكــات
الــدائــرة الــقـانــونــيــة  وضـرورة
اختيارهم بعناية  وإشراكهم في
ـسـتـمرة – الـدورات القـانـونـيـة ا

اجلديَّة - .
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ت- تأليف جلـانٍ قانونيـةٍ مركزية
ـتــمـيّـزين في الــقـانـون عـلى من ا
مسـتوى البـلد تأخـذ على عاتـقها
اخــتــبـار مـالكـات هــذه الــدوائـر ;
لــغــرض اإلبــقــاء عـــلى اجلــيّــدين

وإقصاء الضعفاء . 
ولــعلَّ الــبـعض ســيـجــنح لـلــقـول
ـقترحات بصـعوبة تطـبيق هذه ا
عـلـى أرض الـواقع . وعـلى الـرغم
مـن صـــــــــحــــــــة ذلـك في بـــــــــعض
اجلـــزئــــيـــات ; بــــســـبب تــــفـــشي
ـة  بــيــد أنَّ الــظــواهــر الــســـلــبــيـَّ
حتقيق اإلصالح وضرورة إيقاف
ـواطـن يـقـتضي تـوفر مـعـاناة ا
ـعــاجلـة هـذه اإلرادة احلــقـيـقــيـة 
ـــشــكــلـــة وغــيــرهـــا  والــســعي ا
إلجــراء كل مــا يــلــزم لــذلـك  ولـو
بــشـكلٍ تــدريــجيٍ  ذلك لِــمنْ شـاء
خـدمة الـوطن والعـمل باخالصٍ ;

وما ذلك بعسير . 
{ رئيس هيئة النزاهة االسبق


