
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6453 - 6454 Saturday - Sunday   14-15/9/2019 
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6453 - 6454  السبت - االحد 16 من محرم 1441 هـ 14-15 من ايلول (سبتمبر) 2019م

Í√d «  U¼U&≈ 8
wMÞu « ÂuO UÐ u¼e¹ wMÞu « n×²*«

وكـانت فــرنـسـا الــدولـة الـوارثـة
األمجاد النابليونية رابضة على
إرادات لـــبـــنــان وســـوريــا ودول
ــغــرب. ومِن هـــنــا فــإن الــيــوم ا
الـوطـني الـسـعـودي كـان وطـنـياً
بــإمــتـــيــاز وأمــكـن رجل ســاقــته
اني أن األقـدار وقـوة الـعـزم اإل
يـتوكل ويـتـحـمل ويوحـد الـدولة
ـــنـــاطق وفي زمن ـــتــرامـــيــة ا ا
الــــفـــروســــيــــة الــــتي ال تُــــلـــوث
نـاخ كـما وسـائلـهـا السالحـيـة ا
حـال بالسـتيات ونـوويات الزمن
الالحق وصـــوالً إلى احلـــاضـــر
كــــون تــــلك الــــوســــائل جــــيـــاداً
وسيـوفاً وبـنادق عـند الـضرورة
الـقـصـوى. واألهم من ذلـك األخذ
ـــا في بــــالـــعـــدل والـــتـــمــــسك 
الـشـريـعـة الـسـمـحاء مـن خرائط
طريق تـؤدي إلى العـمل الصالح
وحتــــقـــيق الــــهـــدف الــــذي هـــو
ـا يــحـوز ــصــلـحــة الـشــعب و
. وهنـا جند ـ مرضـاة رب العـا
ـلـك بـعـدمـا وحَّـد جـوهـر رؤيـة ا
وكذلك بعدما باتت معالم الثروة
الـنــفـطـيـة من خالل وصـيـة ألول
ـلـوك األبـنـاء سـعـود ولـلـمـلوك ا
اخلـمــسـة فــيـصل وخـالــد وفـهـد
وعـبــدالـله (رحــمـة الـله عــلـيـهم)
لك وخادم احلـرميْن الشـريفيْن ا
سـلـمـان عـزز الـله سـعـيه وعـزْمه
وحــــــــزْمـه.. ومـــــــنــــــــهـم إلـى من
ســـيــواصـل واجب الــقـــيــادة من

األحفاد.
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 وفي سـطــور من تــلك الـوصــيـة
لك عبـدالعـزيز إلبنه (وليّ قـول ا

ـسـتَـصـغَـر من طـارئـ أهـمـيـة ا
على أصول التعامل ب الدول. 
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وبـالــعــودة إلى الـضــيــافـة غــيـر
ــتـحف ــســبــوقــة من جــانب "ا ا
الـــوطـــني" ألعـــطـــر ذكـــرى عـــلى
اليــيــنه الــشــعب الــســـعــودي 
الـثالثة والـثالث نـشير إلى أن
الـيوم الـوطـني لـلمـمـلـكة يـتـمـيز
عـن سـائـر األيـام الـوطـنـيـة الـتي
هي أعـياد اإلسـتقالل بـأنه ليس
ناسبة نيْل الدولة إستقالالً كان
مـصـادَراً من دولـة أجـنـبـيـة على
نـحو مـا كـانت عـلـيه جـميع دول
ــشــارقي األمــة بــجـــنــاحــيْــهـــا ا
ـا هو يوم إجناز غاربي وإ وا
الــوحـدة فـي وطن كـانت تــتـوزع
على صـحـاريه ووديـانه وجـباله
قبـائل تتـنـاحر وتـغزو هـذه تلك.
وعـندمـا تكون سـاحة هـذا الغزو
والـتـنــاحـر والـســلب أكـبـر دولـة
عــربــيــة مــســاحــة (2,149,690
كم 2) فــلــلــمــرء أن يــتــصــور أي
ــــقـــرون جــــوالت من الــــســـعي ا
بــاحلــزم وأي شــمــائل جــهــاديـة
لك عبـد العزيز في إتصف بـها ا
ســـــنــــــوات دوره كــــــأمـــــيــــــر ثم
كـسلـطان قـبْل أن يكـتب بدخوله
الـرياض بـدايـة صـفـحـة لمّ شمل
ناطق ثم تقوم الدولة وتتوحد ا
ويــحـقق أثـبت جتــربـة وحـدويـة
في األمــة. ويــحــدث ذلك في زمن
كانت الـدولة التي ال تغـيب عنها
الـشــمس مـسـتـأثِــرة بـالـوصـايـة
ومـا هـو أكـثـر مـنـهـا عـلى مـصـر
والـــســودان وإمـــارات اخلـــلـــيج

لك سعود "إننا العهد زمـنذاك) ا
نــحن والـنـاس جــمـيـعــاً مـا نُـعـز
ُـعـز ـا ا أحـداً وال نُـذل أحـداً وإ
ُذل هو الله سبحانه وتعالى. وا
مَن إلـتـجــأ إلـيه جنــا ومَن إعـتـز
بـــغــيــره (والــعــيـــاذ بــالــله) وقع
وهـلك. ويــنـبــغي أالّ تــأخـذك في
الله لـومـة الئم. وعـليك أن تـنـظر
ــسـلــمــ عــامـة". إخــتــيـار في ا
ــتـــحف الــوطــنـي الــلــبــنــاني" "ا
ــكـــان الــذي بــالـــذات لـــيــكـــون ا
يــحـتــفـل فــيه الــلــبــنـانــيــون مع
ثَّلة ملكة العربية السعودية  ا
بــســفــيــرهــا ولــيــد بن عــبـدالــله
بـخاري يـحمل في طـياته مـعنى
كان ونكاد نقول إن القصد من ا
هـو مـنـاسـبـة لـكي يـتـأمل قـبـائل
أهل الـسـياسـة في لـبـنـان في ما
أصـاب الـوطـن من أفـعـال قـامـوا
بها وأقوال بالغوا في تردادها.
 وإذا جــاز الـتــشـبــيه فـإن حــالـة
لــبــنـان لــيــست بــعــيـدة عـن تـلك
احلــالــة الــتي كــانـت تــعــيــشــهـا
مـــنـــاطق الـــســـعـــوديـــة قـــبْل أن
يــخــوض عـبــدالــعــزيــز بن عــبـد
الـرحـمن آل سـعـود غـمـار تـنـقـية
الـبالد من الـعـابـثـ والـسـالـب
رتـكبـ أبشع أنواع والـغزاة وا
الـــقــتل. طــبــعــاً هــنــالك الــفــارق
الــزمـني الــذي يـجــعل الـتــشـبـيه
غـــيـــر دقــــيق. ولـــكـن ألـــيس مـــا
يــحـدُث مـن رمـوز في مــواقع من
الــســـلــطــة الـــســيـــاســيــة أو من
أطـــراف يــســتـــغــلــون عـالقــتــهم
بـبعض الـرموز هـو مثل مـا كان
يـحـدث فـي زمن الـغـزو والـسـلب
وإعـتــــــــــــــبــار الــوطن مــنـاطق
نـــــفـــــوذ أو دويــــــــالت لـــــهـــــذه
القبيلـة أو تلك. من هنا قد يكون
ـــكــان لـــيس مـــجــرد إخـــتــيـــار ا
التغييـر بحيث ال يبقى اإلحتفال
يتم في فندق أو صالة مؤتمرات
ـــاءة وديــة وراء ـــا ثـــمــة إ وإ
ــتـحف الـقــصـد ذلك أن مــكـان ا
هـو في نـقـطـة من خط الـتـمـاس
ـبنى الـذي إختاره تـمامـاً كذلك ا
الــســفـــيــر بــخــاري لـــكي تــكــون
ــشـاهـدة مـئـات قـاعــاته مـلـتـقى 
الـصور لـلمـسيـرة الـدبلـوماسـية
الـسعوديـة- اللبـنانيـة على مدى
ثالثـــة أربـــاع الــقـــرن الـــذي أهم
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وتـتــعـلق بــشـخــصـيـة الــرئـيس
اإلداري  الــــتـي تــــكــــون هــــنــــا
ضـعـيـفـةً وهـزيـلـةً بـطـبـيـعـتـها 
بـــغض الــــنـــظـــر عـن الـــعـــوامل
وضـوع هنـا مرتبط األخـرى. فا
بـبـنـاء الـشخـصـيَّـة ال بـالـعوامل
اخلـارجــيـة األخــرى احملـيــطـة .
وفي هـذه احلـالـة يـكون الـعالج
صـعـبـاً إنْ لم يـكـنْ مـسـتـحـيالً ;
ذلك أنَّ الضـعيف بـطـبعهِ وبـناء
ـكن أنْ يـتـحـوَّل شـخـصـيَّـته ال 
إلى شــجــاعٍ مــهــمــا تــوفــرت له
ُــحـفِّـزة  األسـبـاب والــعـوامل ا
ولـو وضــعتَ خـلــفه جـيــشـاً مِن
الـعـسـكـر واإلداريِّـ ; فـالـفـأر ال
يــــصـــــبـح أســــداً وإنْ وضـــــعتَ

األسود بخدمته .
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في هــذه احلـالـة ال يــكـون سـبب
الـضـعف شـخصـيـاً  بل يـتـعلق
بـالواقع الـسـيـاسي والـتدخالت
الـسيـاسـيـة . إذْ قد تـقـوم بعض
األحـزاب الــتي يـتــبـعــهـا بـعض
الــرؤوسـاء اإلداريِّــ بـالــضـغط
عـلـيهم ; التـخـاذ مـواقف معـيـنةٍ
خالفـــاً لـــلـــقـــانـــون واألنـــظـــمــة
ا ينبغي والتعليـمات  وخالفاً 
ـكن أنْ تـقـوم أنْ يــكـون . كـمــا 
بــقــيــة الــتــيــارات الــســيــاســيـة
بالضـغط على بعض اإلداريِّ ;
التــــخـــــاذ قــــراراتٍ تـــــتـــــفق مع
تــــوجـــهــــاتــــهـــا . وإنَّ ذلـك كـــله
لـيـفـضي بـاحملـصِّـلة إلـى ضعف
اإلدارة وتـــردُّدهــــا واتـــخـــاذهـــا
قراراتٍ هزيلةٍ تارةً  ومتناقضةٍ
تارةً ثـانـيةً  ومـخالـفةٍ لـلقـانون

تارةً ثالثةً .
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شـكالت التي لـعلَّ احدى  أهـم ا
تـــــــــواجـه الــــــــواقـع اإلداري في
الـعــراق تــتــمـثل بــكــثــرة تـدخُّل
ـان  –عـلى بـعض أعـضـاء الـبـر
مـــســـتـــوى الـــدولــة   –وبـــعض
أعضاء اجملـالس احمللية  –على
مستـوى احملافظات   –في عمل

شائـعـةً غيـر مخـفيَّـةٍ في واقعـنا
اإلداري  وأنَّ سلبياتها لتتفاقم
أكــثـر حــيــنـمــا تـتــحــوَّل إلى مـا
ـــكـن أنْ أســـمــــيه بــ ( اجلُـــ

اإلداري ). 
ولَــئنْ كــان اإلثــنـان  –الــضــعف
واجلُ  –منبوذين في اإلدارة 
إالّ أنَّ اجلُــ أسـوأ بــكــثــيـرٍ مِن
الـضــعف ; إذْ سـيـكـون الـرئـيس
اإلداري ومــؤسـســته عــبـارةً عنْ
ألعـوبةٍ بيـد اآلخرين يُحـرّكونها
ذات الــيـــمــ وذات الـــشــمــال ;
فــــتـــــفــــشل اإلدارة مِـنْ جــــهــــةٍ ;
وتـخسـر ثقة اجلـمهـور مِنْ جهةٍ
أخــرى !! وكي تـكـتــمل الـصـورة
ـــوضــوع عـــلــمــاً ; ونــحـــيط بــا
فـــــســـــأحتـــــدث عنْ مـــــحـــــورين
رئــيــســ  األول عن األســبــاب
الكـامنـة وراء مشـكلـة أو ظاهرة
الــــضـــعـف واجلُـــ اإلداري في
اإلدارة  والــــــثــــــانـي عـنْ أبـــــرز
ـاط هـذا الـضعـف ومالمحه  أ
مُـنـوِّهـاً إلى أنَّ مـا سـأذكـره هـنا
ـمـارسـة ــتـابـعـة وا هـو نـتـاج ا

الشخصيَّة حصراً .
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ــاط قـــبل الــولــوج فـي بــيــان أ
الـضـعف واجلُـ اإلداري  أجدُ
مـن الـــضــــروري بــــيـــان بــــعض
األســــبــــاب الـــتـي تـــفــــضي إلى
نـشوء ظـاهـرة الـضـعف واجلُ
اإلداري . فـــبــحـــسب تـــقـــديــري
تكـمن أسبـاب هـذه الظـاهرة في

اآلتي :

إنَّ اإلدارة نـشـاط بـشـري يجـمع
ب العلم والـفن  وهي تستلزم
مـجــمـوعـةً كـثـيــرة من الـسـمـات
هارات  بعضها فطري ذاتي وا
غــــيــــر مــــكــــتــــسـب من الــــواقع
اخلـــــارجي  –الـــــكــــــارزمـــــا - 
وبـعضـها اآلخر مـكتـسب . وكنَّا
قد حتدثنا في فرصةٍ سابقةٍ عن
ــــهــــارات الــــتي فـنِّ اإلدارة  وا
يـــنـــبـــغي أنْ يـــتـــمــتـع بــهـــا مَنْ
يزاولـها  وذلك في اجلزء األول
ـاط مِنْ دراســة ( فنُّ اإلدارة وأ

الغباء اإلداري ) .
واتـمـامـاً لِـمـا بـدأنـاه  وألهـمـية
ـوضوع ; سـنسلِّـط الضوء في ا
ـكن أنْ هـذه الـدراسـة علـى ما 
أُســمــيه بــ ( الــضــعف واجلُــ
اإلداري) في مزاولة اإلدارة . 
غــني عنْ الــبـيــان أنَّ مِنْ عـوامل
جنـاح مَنْ يــزاول اإلدارة  وهـو
ديـر في أدبيـات علم ـسمى بـا ا
اإلدارة أو الــــــــرئــــــــيس اإلداري
بـــحــسب مـــا أُســمــيـه  حتــلِّــيه
بـالــشـجـاعـة  –اإلداريـة -  تـلك
الـشـجـاعــة الـتي تُـكـسـبه الـثـقـة
بـالـنـفس  والـقـدرة عـلى اتـخاذ
الـــقــرارات دون تـــرددٍ . بــيــد أنَّ
ثــمـــة حـــاالتٍ يـــكـــون الــرئـــيس
دير  –فيهـا ضعيفاً اإلداري  –ا
; مــــا يـــــنــــعــــكـس عــــلى اإلدارة
كن ا  برمّتهـا  التي تصاب 
تسـميـته بــ ( الضعف اإلداري )
. ويــــبـــدو لي أنَّ مــــشـــكــــلـــة أو
ظاهرة الضعف اإلداري أضحت
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حـــالــة تـــوحــيـــد ثــابـت فــيه هي
ـمــلـكــة. ومن اجلــائـز تـوحــيــد ا
اإلفـتـراض أن كـثـيريـن من أبـناء
ملـكة سيضـيفون بعد اآلن إلى ا
بـرنامـجهـم السـياحـي في لبـنان
ــــــتـــــحـف الـــــوطــــــني زيـــــارة "ا
لكتهم اللبـناني" ما دام سفيـر 
إختاره لـيكـون مكان اإلحـتفـالية
بــالـذكـرى الــتـاسـعـة والــثـمـانـ
لـعـيــدهم الـوطـني فـضالً عن أن
هذا اإلختـيار سـيحفـز الكـثيرين
من الـســفــراء الـعــرب واألجـانب
عــلى حـذو اإلخـتـيـار الـسـعـودي
الـذي جـاء فـي وقت يـحـتـاج فـيه
لـــبــــنـــان لـــيس فـــقط إلى جنـــدة
"سـيـدر" الــتي قـد تـتــعـثـر بـعض
ا دائـماً إلى أصدقاء الشيء وإ
حـاضـرين في زمن الـشـدة وعـند
احلاجـة إلى مبـادرات ذات طابع
مــعــنــوي وحتـــمل في طــيــاتــهــا
رســـائـل أو تــمـــنـــيـــات مـن نــوع
ـــتـــحـف الـــوطـــني إخـــتـــيــــار "ا
الـلـبـنـاني" مـكـانـاً لإلحـتـفـالـيات
ـا تـمـثله جـغـرافـية الـوطـنـية و
ــعــنى أنه في الــنـقــطـة ــكـان  ا
سلمة التي تـفصل ب بيـروت ا
ــســـيـــحـــيــة ولـــكن وبـــيـــروت ا
الـــســعـــوديـــة بــهـــذا اإلخــتـــيــار
الرمـزي الذي ينـسجم مع جوهر
إتــفـــاق الــطــائـف تــريـــد الــقــول
بــاإليــحــاء مــا مــعــنــاه إن اخلط
الـفــاصل هــو في نــظــرهـا اخلط
الــذي يـجـمع اجلــنـاحـيْن وعـلى
ــمــارسـات ــشــاحــنــات وا رغم ا
ــنـــاورات بــ بــعض قــبــائل وا
الـــعـــمل الـــســـيـــاسي واحلـــزبي
الـقــريــبــة الـشــبه مـن قـبــائل في
صــحــارى اجلــزيــرة وبــلــداتــهــا

بغوضة إستمرت على أفعالها ا
إلـى أن أمــــكن تــــرويض مــــا من
األفضـل تـرويضـه وإخضـاع من
ـسـتـقـيم. ال يــرتـضي الـصـراط ا
وأما أتراك أجداد الرئيس رجب
طـــيـب أردوغـــان الـــذيـن كـــانـــوا
يــســيـطــرون عــلى اإلحــسـاء في
نطـقة الـشرقـية ويـتركزون في ا
مـديـنـة "الـهـفـوف" فـهـؤالء جـرى
ــــزيج من الـــتــــعـــامل مــــعـــهم 
الــتــرويض واإلخــضــاع إنـتــهى
ـا ـاً إ بـهم األمــر خـروجـاً ســا
من دون أن يـزال هـذا الـفـعل من
الـعــقـلـيـة الــعـثـمـانـيــة لـلـرئـيس
أردوغــــــــان الــــــــذي يــــــــحـــــــاول
اإلســــتــــقــــواء عــــلى ســــوريــــ
إعتقدوا أنهم سيَلقون في تركيا
الذ اآلمن والكر وعلى لبنان ا
ـــا فــــعــــله ألن رئـــيــــسـه ذكَّــــر 
بــاشــاوات من أجــداده بـلــبــنـان

ظلماً ما بعده ظُلم.
ـــتـــحف  خالصـــة الـــقـــول إن "ا
الوطـني اللبنـاني" لن يكون يوم
األحـــد  22 ســـبـــتـــمـــبـــر 2019
مجرد مضيف إلحتفالية الذكرى
الــتــاســعــة والـثــمــانــ (الــيـوم
ـــا الـــوطـــني الــــســـعـــودي) وإ
سيـزهو بهـذه الضـيافـة التي لم
تـخـطر فـكـرتـهـا في بـال أحد من
قـبل.. حــتى في بــال أهل احلُـكْم
حقـبة تـلـو حقـبة إلى أن جـاءنا
بادرة اللفتة. السفير بخـاري با
عـسى ولـعل يكـون هنـالك بعض
ـــا تــــعــــنـــيـه هـــذه اإلعـــتــــبــــار 
اإلحــتـــفـــالــيـــة جلـــهــة الـــطــرف
ـكان. احملـتفل وجلـهـة إخـتيـار ا
مـلكـة شعـباً وكل يوم وطـني وا

وقيادة من العواد.

ـــتــــحـف الـــوطــــني يـــضــــيـف "ا
الــــلــــبــــنـــــاني" يــــوم األحــــد 22
ســبـتـمــبـر/أيـلـول  2019 أعـطـر
ذكـرى عــلى الـشـعب الـسـعـودي.
ـــتــحف الــذي وســيـــزهــو هــذا ا
تــــروي نــــواويــــسه وكــــذلـك مـــا
يحـوي من تـوابيت ومـومـياوات
وتـــمــــاثـــيـل حـــفــــرهـــا األجـــداد
الــفــيــنــقـــيــون عــلى حــجــارة أو
بـإسـتـعـمـال الـبـرونـز قـبْل قـرون
من الـــزمن فـــضـالً عن لـــوحــات
ــيالد تــركـــهــا أجــداد مــا قـــبل ا
وبــعـــده في بـــيـــروت وبـــعــلـــبك
وجــبـيل وصـيــدا وصـور وحـيث
كــان هــنــالك كــشْف أثــري. وهــو
كـان ســيــبــدو أكــثــر غـنـى لـو لم
تـشـمــله هـمــجـيـة حـرب 1975  
الــتي أطـــفــأ ســعــيـــرهــا إتــفــاق
الــطـائف وتــمـتــد أيـدي نــاهـبي
ـتـحف يـصـيـبه اآلثـار إلى هـذا ا
مـا أصــاب مــتــاحف في الــعـراق
وسـوريـا ولـيـبـيـا ومـصـر مـنـيت
بـــأنـــواع مـن رعـــاة الـــقـــطـــعـــان
ـصنفـة ميـليـشيات) الهـمجـية (ا
يـبـيـعـون بـاجلـمـلـة تـراث أوطان
وتـــاريخ حــقـــبـــة مــضـــيـــئــة من
الــــتـــاريخ. قـــبْـل إفـــتـــتـــاح هـــذا
ـتـحف لـسـبـعة وسـبـعـ عـاماً ا
كــان  جـمْع نــحـو مــئـة قــطـعـة
أثـــريـــة ثم حـــدثـت الـــهـــجـــمــات
الهوالكية لـسرقة ما أمكن سلْبه.
لــكن رونـق الــشــعـــور بــبـــهــجــة
تحف اإلستقالل أوجب إعـطاء ا
حـقه من اإلهــتـمـام. وســنـة بـعـد
ـتــحف الـوطـني من ســنـة بـات ا
مـعالم تـاريخ هذا الـوطن الكـبير

اإلعالمي عـــلى هـــذه اجلـــهــة أو
تــلك ; لــثـنــيـهــا عن مـســارهـا أو
إللزامـها باتخـاذ قرارٍ ما باجتاهٍ
مــــا ; إذْ يـــــتم الــــنــــيـل مِن هــــذه
اإلدارة ومِن رئـــيـــســـهـــا اإلداري
باشر  عبر تضييف مَنْ جنَّد با
ــــثل هــــذه األمــــور مِن نــــفــــسـه 
ـانـيّـ أو الـسـيـاســيّـ أو الـبـر
اإلعالمــــيّـــــ ; وبــــاحملــــصِّــــلــــة
ســــيــــصــــاب الــــرئــــيس اإلداري
بالـضـعف والـوهن أمام احلـمـلة
اإلعالمـــيـــة هــذه  الـــتي تـــكــون
عــفـويــةً أحــيــانـاً  –نــاجـمــةً عن
ـتـفشّي  –أو مـقـصودةً اجلـهل ا
غــالـــبــاً ; األمــر الـــذي يــدفــعه –
الـرئــيس اإلداري - إلـى تـغــيــيـر
مـوقفه أو اتـخـاذ مـوقفٍ بـاجتاه
ما تُـسوِّق له هذه الـوسائل . أما
احلـــمالت الــتــســقــيــطــيــة الــتي
تـــشــــنّــــهـــا وســــائل الــــتـــواصل
االجتماعي فهي مِن الوضوح ما
ال يـحتـاج إلى مـزيـد بـيانٍ ; وكل
ذلك يـــفـــضـي بـــاحملـــصِّـــلـــة إلى
ـــــزيـــــد مِن اإلداريِّـــــ وجـــــود ا

الضعفاء !! 
ـشـكـلة ومـا يـزيـد الـطـ بـلـةً وا
تـــــفــــــاقــــــمــــــاً أنَّ بـــــعـض هـــــذه
الــفـــضــائــيــات ووســائل اإلعالم
تضـييف في الـغـالب أفراداً غـير
مـتـخـصِّـصـ لـلـحـديث في هـذه
األمــور ذات الـــطــابع اإلداري أو
الـتحـقيـقي والـقضـائي الـبحت 
ســـواء أطــــلــــقــــوا عــــلـى هـــؤالء
ـتـحـدِّث وصـف ( محـلل) أو ( ا
ناشط ) أو ( مراقب ) .. وما إلى
ذلـك . فـــقــد يُـــســـوِّقـــون خلـــريج
قانـون حـديـثـاً أو حملامٍ  –وعلى
األغـلب خـريـج مـسـائي أو أهـلي
بوصفه خبيراً في القانون  –
وكل هــؤالء غــيـر مــتــخـصِّــصـ
حتـقيـقياً وقـضائـياً وإدارياً  بل
إنَّ بعضـهم ال يعدو أنْ يكون مِنْ
تعلِّم  –في القانون أنصاف ا
- ; ومِـنْ ثم ال تـــتــــوفـــر لــــديـــهم
ـــكــنــة لـــلــنـــظــر في مـــثل هــذه ا
الــقــضــايــا  أو الــتــعــلــيق عــلى
مــواقــــــف الــقــضــاء واجلــهــات

الرقابية  وأنَّى لهم ذلك !! 
ولــربَّ قــائلٍ يــقــول إنَّ أكــثــر مَنْ
يـتم االسـتـعـانـة بـهم في وسـائل
اإلعالم لـلـحـديث عن هـذه األمور
هـم أعــضــاء مــجـــلس الــنــواب 
ــــثِّـــلـــون الــــســـلـــطـــة وهـــؤالء 
الـــتــشــريـــعــيــة ; ولـــهــذا يــكــون
ـقـام صـادراً حــديـثـهم في هــذا ا
عن مــتـــخــصصٍ ? وهــذا الــكالم
غـيـر صحـيحٍ ومـردود بـالكـلـيّة ;

ــــانــــيّــــ غــــيـــر ذلـك أنَّ الــــبــــر
متخـصِّص حتقيقـياً وقضائياً
وإداريـــاً  وأنَّ دورهم الـــرقــابي
نـحهم انـيّـ ال  أو كونـهم بـر
الـــعـــلـــمـــيَّــة وال يُـــحـــوِّلـــهم إلى
مــتــخــصِّــصــ فـي الــتــحــقــيق
كنهم والقضاء واإلدارة  نعم 
النـهوض بـدورهم الـرقابي عـبر
ســـلــوك الـــطـــرق الــدســـتـــوريــة
ـعـروفـة  ومـنـها والـقـانـونـيـة ا
أنهم يوكـلون األمر إلى اجلهات
ــــعـــنـــيـــة  ويـــبــــقى لـــهم دور ا
ــتـابـعــة  أو أنْ يـكـون أحـدهم ا
مـــتـــخـــصـــصـــاً في مـــجـــالٍ مـــا
ويـــــتـــــحـــــدث في حـــــدود هـــــذا
ـا يــنــسـجم مع االخــتـصــاص 
الـــدســتـــور والـــقـــانــون  أو أنْ
يــلـجــأوا إلى االسـتــجـواب  مع
مـراعــاة شـروطه الــدسـتــوريـة ;
لـــكنَّ ذلـك كــله ال يُـــحــوِّلـــهم إلى

مُحقِّق وقضاةٍ وإداريِّ !!
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قد يـستـغرب الـبعض مِن الـقول
إنَّ رقــابــة األجـهــزة الــرقـابــيـة 
هـيـئـة الـنزاهـة وديـوان الـرقـابة
ـــفــتـــشــ ــالـــيــة ومـــكـــاتب ا ا
الـعـمــومـيـ  قــد تـكـون إحـدى
ــفـضـيــة إلى ضـعف األسـبـاب ا

بعض اإلداريِّ . 
واليضاح ذلك نؤكـد أنَّ التجربة
الـعـملـيـة قـد أوصلـتـنـا إلى هذه
احلــــقـــــيـــــقـــــة ; ذلك أنَّ بـــــعض
ـــشــتــغــلـــ بــاإلدارة يــخــشى ا
مـساءلة هـيئـة النزاهـة أو رقابة
ـفـتـش الـعـام ; مـا يـفـضي إلى ا
إحـــجـــامه عن بـــعـض األعـــمــال
اإلداريـة الـتي تـقع ضـمن دائـرة
مــســؤولــيــاته ; خــوفــاً مِن تــلك
ــســاءلــة وطــلـــبــاً لــلــسالمــة . ا
ـفـارقة وأكثـر مَنْ يـقع في هذه ا

النزيهون !!  
إنَّ هــــذا الــــرأي يُــــمــــثِّل قــــراءةً
ـا يـقع فـيه الـبـعض  مـيـدانـيـةً 
بـــــيـــــد أنَّ احلـق أنَّ األجـــــهـــــزة
ال الرقابية قد وجدت حلماية ا
الــــــعــــــام والــــــوقــــــوف بــــــوجه
الــفـــاســديـن ; وبــنـــاءً عــلى ذلك
يـنـبـغي أنْ ال يـخـاف الـنـزيه مِن
األجـهزة الرقـابيـة  وأنْ ال يترك
بـعض أعـمـاله ومــهـمـاته خـوفـاً
ـــــــســـــــاءلـــــــة ; ألنّ اإلدارة مِـن ا
مسؤولـية يـتعيّن الـنهـوض بها
عــلى وفق الــقــانــون واألنــظــمـة
الـنــافـذة . ولـلــحـديث تــتـمـة في
اجلــــزء الــــثـــانـي إنْ شـــاء الــــله
ــــاط الــــضــــعف لــــلــــكالم في أ

واجلُ اإلداري .

اإلدارة والــرؤوســاء اإلداريِّــ .
وتكـمن خطورة هـذا التدخل في
قــيـــام بـــعض هـــؤالء بـــابـــتــزاز
وتــــهـــديــــد بـــعض الــــرؤوســـاء
اإلداريِّ باالستجواب أو النيل
مـنــهم في وســائل اإلعالم إنْ لم
يــسـتـجـيــبـوا لـطـلــبـاتـهم . ومِن
ـــــعــــروف أنَّ جـــــزءاً من هــــذه ا
الـطلبات ال يـنسجم مـع القانون
مِن جــــهـــةٍ  ويـــعــــدُّ تـــدخالً في
صمـيم العمل التـنفيذي اإلداري

مِن جهةٍ أخرى !!
وبنـاءً على ذلك يقوم الـكثير مِن
اإلداريِّــــ  وال ســـيــــمــــا عــــلى
ـسـتـويـ األول والثـاني  أي ا
اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى
 بـاالســتـجـابـة لـهــذه الـطـلـبـات
خـوفــاً مِن ذلك الــتــهــديـد . ومع
كـــــــثـــــــرة هــــــــذه الـــــــتـــــــدخالت
واالسـتـجـابـة لـهـا تـغـدو اإلدارة
ضـعـيـفــةً ورؤوسـائـهـا ضـعـفـاء
مــهـــزوزيـن  وتــضـــحى بـــعض
قـراراتـهم هـزيـلـةً ال تـنسـجم مع

القانون والضوابط .
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قـد يـبتـعـد الكـثـيـرون عن الكالم
ــــــوضـــــــوع  لــــــكنَّ فـي هــــــذا ا
ـصلحـة العامة فـوق اجلميع . ا
وفـي هــــــذا االجتـــــاه ال بــــــدَّ مِن
كن التسليم باحلقيقة التي ال 
ـتمـثِّـلـة بأنَّ أنْ يـنـكرهـا أحـد  ا
أحـد أسـبــاب ضـعف اإلدارة في
العـراق هـو الـضـغط اإلعالمي .
ولـبيان هـذه احلقيقـة أشير إلى
مـــا يــــتـم تـــداولـه يــــومـــيــــاً في
عـشــرات الــوســائل اإلعالمــيـة 
مرئيةً ومسموعةً ومقروءةً  وال
ســيـمــا الــفـضــائــيــات ووسـائل
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي  إذْ
تـتـداول هـذه الـوســائل أحـيـانـاً
بــــعـض األمـــــور ذات الــــطـــــابع
اإلداري الـبحـت  التي ال يـحيط
بـــــــــهـــــــــا إالّ اإلدارة ذاتـــــــــهــــــــا
ـتخصص الـدقيق . وبالـنظر وا
لــكـــون هـــذه األمــور مـــرتــبـــطــةً
بـحــيـثــيـاتٍ إداريــةٍ لـدى اإلدارة
وغـيـر معـروفـةٍ للـجـمهـور ; فـقد
يـــحــصل الـــلـــبس والـــشك لــدى
ــتــلـقّي حــيــنـمــا يـشــاهــد تـلك ا
الـفـضـائـيـات تـعـرض وثـيـقةً أو
مــــســـتـــنـــداً صـــادراً عن إحـــدى
جهات اإلدارة  وتُسوَّق بكونها
فـسـاداً يـتـعـلق بـهـذه اجلـهـة أو
تـقـصـيــراً مـنـسـوبـاً إلـيـهـا  في
حــ إنَّ احلـــقــيـــقــة قـــد تــكــون

مغايرةً تماماً .  
ومِنْ هـنــا تـبـدأ حـمــلـة الـضـغط

تـعـد هـجـرة الـعـقـول نــزفـاً خـطـيـراً غـيـر مـنـظـور لـلـمـجـتـمـعـات
ـتنـاقضـة ب رؤيـة حتديث ـعادلـة الـصعـبة وا العـربيـة حيث ا
ــتــخــصــصـة فـي أبـرز اجملــتــمع الــعــربي وهــجــرة الــعـقــول ا
االختـصـاصات الـعـلمـيـة النـادرة كـاجلراحـات الـدقيـقـة والطب
يـكرو النـووي والـعالج باإلشـعـاع والهـنـدسة اإللـكـترونـيـة وا
الكتـرونيـة والهـندسـة النـووية وعلـوم اللـيزر وعـلوم الـفضاء
والهنـدسة الوراثيـة واالدارة واحلاسوب...الخ إضافـة للعلوم
االنـسـانيـة واالجـتمـاعـيـة وتخـصـصاتـهـا الـتقـلـيديـة واجلـديدة.
 هـناك استـنزاف ظـاهر وهنـاك استنـزاف باطن واألخـطر هو
ان يـستنـزف اجملتمع اقـتصـاديّاً وعلـميّاً من دون رؤيـة ظاهرة
نظورة وصعوبة ومعرفة دالالتها ظاهرياً بسبب طبيعتها غير ا
باشرة فهي تنخر في الباطن تقدير حساباتها االقتـصادية ا
ـخـاطـرهــا االقـتـصـاديــة اال عـنـدمـا وال تـشـعــر اجملـتـمـعــات 
تـباينة أو تـبدأ الرغـبات بإيـقاظ احلاجات. تصـطدم االرادات ا
ـوذج تقـلـيدي فـهنـاك اسـتراتـيـجيـة لـنـموذجـ من الـهجـرة: 
ــوذج مــعـاصــر الــذي تــبــنـته وهــو الـهــجــرة الى اخلــارج. و
الشركات العابـرة للحدود بإقامة مراكـز بحوث وتطوير داخليا
صـلحـتها (الهجـرة الى الداخل) واسـتثـمار الـعقـول العـربيـة 
ـالـيـة مـن دون ان يـكـون لـلـدول الـسـيـاسـيــة واالقـتـصـاديــة وا
عنى أنها العربية فوائد علمية واقتصادية تخدم مجتمعاتها. 
وارد الـطبيعية أصبحت صورة لالسـتغالل وسلب القدرات وا

والبشرية.
 بـلغة األرقـام تشيـر احصاءات جـامعة الـدول العربـية ومنـظمة
ـهتمـة بهذه الـظاهرة الى ان نـظمات ا الـعمل العـربية وبـعض ا
ئة  من هجرة الكفاءات وان 50 الوطن العربي يسهم بـ 31 با
ـئة  من هـندس و15 با ـئة  من ا ـئة  من االطـباء و23 با با
الـعلـمـاء من مجـمـوع الـكفـاءات الـعربـيـة يـتوجـهـون الى أوروبا
ئة  من الطالب ـتحدة االمريـكية وكندا وان 54 با والواليات ا
الـعـرب الـذيـن يـدرسـون في اخلـارج ال يـعــودون الى بـلـدانـهم.
ـا أدى الى تـكـبـد األقـطـار الـعـربـيـة خـسـائـر جـسـيـمـة جـراء
هـجـرة الـعـقـول بـلـغت أكـثر من    300 مـلـيار دوالر فـي الوقت
احلــاضـر وهي خــسـارة غــيـر مــنـظــورة في اقـتــصـادات هـذه

البلدان. 
ال جـــدل في ان الـــوطن الـــعـــربـي مـــنــذ زمـن بـــعـــيـــد تـــعــرّض
ـادية واالقـتصـادية واالجتـماعـية وهو السـتنـزاف في طاقاته ا
اسـتنزاف أضـعف حركـة اجملتمع وديـنامـيكيـته ومزق كـياناته
االجـتـمــاعـيـة والـثـقـافـيـة وعــطل تـطـويـر الـعـقـل وتـنـمـيـة الـعـلم
واالنسان. فهذا االستنزاف لم يكن معزوالً عن التفكير الغيبي
ــكـان أو الــســلــطــوي االســتــبــدادي الــذي حتــكم في ثــقــافــة ا
والــزمــان وأدى الى شـيــوع ثـقــافــة الالمـبــاالة اجتـاه ظــواهـر
ـعــنى ان خــسـارة اجملــتــمع من جــراء االسـتــنـزاف احلـيــاة. 
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة اجملـتـمـعي مـا كـان يـحـدث لـوال تـخـلف ا
الـعـربيـة ومـؤسـسـات اجملتـمع وركـودهـا وعـدم فعـالـيـتـها في

ادارة االزمات بأنواعها واستشرافها للمستقبل.
ـؤســسـات الـعــلـمـيـة  دون شك إن هـجـرة الــعـقـول أضــعـفت ا
ــيـة ومـراكـز الـبـحث الـعــلـمي وأصـبـحت اجلـامـعـات واألكـاد
الـعربيـة تعاني خـلال في ندرة الـتخصـصات العـلميـة وتدهوراً
في البـحث الـعـلمي حـيث مـعدل اإلنـفـاق الـعربي عـلى الـبحث
ـئة سـنويـا من الدخل الـقومي العـلمي ال يـزيد على  0,002 با
يقابله تخلف وعجز وتدهور تنموي واقتصادي وإخفاق علمي
وتـكـنـولـوجي ومـشكالت مـعـيـشـيـة وضـعف مـسـتـوى األجور

والرواتب التي يتقاضاها الباحثون والعلماء.
عراقـيـا مثـلـما  اقـتالع جـذور التـقدم والـتـحضـر من الـبيـئة
الــعـراقـيـة وتــهـد مـدن الــعـراق وحتـويـلــهـا الى مـدن كـوراث

ونكبـات وازمات ومزارع مـوت ومخدرات وفـقر وجهل فأنه 
اقتالع العقل العراقي العلمي اقتالعا جذريا واستبدال بعقل
اجلهلة واللصوص والـرعاع وقطاع الطرق به الذي ال ترى في
وجوههم نـور الله ونور الوطن حـتى كدنا نصـدق ما يقال بأن
هذا الوطن صـاحب احلضارات سيمـحى من خارطة األوطان!
لهـذا السـبب أدار أعمـدة الـفكـر والثـقافـة في الـعراق ظـهورهم
لـلدولـة واجملـتمع إمـا عن طريق الـبـحث عن فضـائل العـزلة أو
عن طـريق الـبـحث عن فـضـائل الـغـربـة في ظل غـيـاب الـرمـوز

احلضارية والفكرية عن عقل صانع القرار السياسي.
أشعـر بأسى حقيـقي مثلـما يشعـر علماء الـبلد ومثـقفيه كيف
 صفي اآلف العلماء والكفـاءات واخلبرات بالقتل واالعتقال
وكـيف استنـزفت العـقول العـلميـة بالتـرويع والتهـجير الـقسري
حتت بـنود الـطائفـية وحـرية الـتفكـير والـرأي والرأي اآلخر او
ـبـدعة بـاسم من خالل اسـتـبـدال الـعـقـول اجلـاهـلـة بـالـعـقـول ا
احملاصـصـة احلـزبـيـة وسـرطـان الـطـائـفيـة والـقـبـلـيـة لـيـضـعوا
(قـفالً)عـلى الوطن لـيحـولوه الى حـضـيرة لـلبـغال من أصـحاب
ــزورة والــكــروش الـغــبــيــة وصــنـاع الــغــيــبــيـات الـشــهــادات ا

ولصوص السياسة. 
مـخـتـصـر الـقـول أن نـزف االدمغـة الـعـراقـيـة مـازال مـسـتـمرا
بـطريـقة مرعـبة خـاصة بعـد كوراث الـوطن حيث تهـجيـر العلم
وتوط اجلـهل ليبقى الـوطن في غرف اإلنعاش بـانتظار موت

بدع وصناع احلرف واحلياة.. االالف من العلماء وا
  يالـكـارثة األوطـان عنـدمـا يحـكمـهـا حاكم مـحكـوم بـالغـيبـيات
واحلقد واجلهالة الدينية والقبـلية بينما مالي من علماء البلد
ومـثـقـفـيه ومـبـدعـيه يـنـتـشـرون في بـقـاع االرض يـبـحـثـون عن
بدعة مؤجرة ألوطان أخرى.  الذ اآلمن وعقولهم العراقية ا ا
يـالـتـعـاسـة الـزمن من أحـال نـهـارنـا الى ظـلـمـة دائـمـة وجـعل
الوطن طـاردا للـكفـاءات والعـلمـاء وجاذبـاً للـجهـلة واحلـثاالت

ريض!  اضي ا وحكمنا بعقل ا
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