
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6456 Tuesday 17/9/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6456 الثالثاء 18 من محرم 1441 هـ 17 من ايلول (سبتمبر) 2019م

Í√d «  U¼U&≈ 8
ÂöŽù« l «Ë w   ö Qð

d UF*« wMO (« 

اضي واحلاضر قـارنة ب اإلعالم احلسـيني ا َّا ال شك فيه أنَّ ا
يحـتاج إلـى مزيـدٍ من الـوقت وبحثٍ مـعـمق ودراسةٍ مـتأنـيـة لكن في
جميع األحـوال كان لإلعالم أهـميـة مفصـليـة في القـضية احلـسيـنية
كشـأن اإلعالم في أي ثـورة وحـركـة إصالحـيـة وأن جناحـهـا يـرتـكز
بــشــكل أســـاسي عــلى قــوَّة اإلعـالم في نــشــر أهــدافـــهــا وتــرســيخ

استمراريتها.
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ـلحـمة احلـسيـنية كن أن نـقول أنَّ ا  وبنـظرة خاطـفة بـ الفـترتـ 
شهدت منـذ أوائل وقوعها إعالمـاً مقاوماً عـظيماً تـمثل بدور العـقيلة
زينب من خاللها خطبتها األولى التي كانت في الكوفة مرتكزة على
التـأنـيب والتـقـريع باعـتـبارهم مـن العـارف بـحـقهـم وكان خلـطـبتـها
وقـعــاً كــبــيـراً قــادت إلى انــطالق ثــورات كـثــيــرة تـمــثــلت في حــركـة
. أما خطـبتهـا الشهـيرة في الشـام فكانت مـختلـفة احملتوى التوابـ
إذ سعت فيها إلى كـشف حقائق ومواجهة الـتضليل اإلعالمي الذي
مورس في حينها. وبعـد األسر عندما استـقرت (عليها السالم) في
ـديـنـة ثم نُـفـيت مـنـهـا قـهـراً جنـد أن خـطـابـهـا قد تـغـيـر وأصـبح ا
كن أن نغفل الدور اإلعالمي  لإلمام السجاد . وال  سلم لعموم ا
وأثره في نـشر القـضيـة احلسـينـية ومظـلومـية اإلمـام احلسـ (عليه
الـسالم). واتسـم اإلعالم احلـسيـني الـزيـنـبي والـسـجـادي بـالـصدق
نـطقي واالسـتشـهاد بـآيات قـرآنيـة والتدرج والواقـعيـة واالستـدالل ا
في اخلـطــاب وإظــهـار الــقـوة وااللــتــزام بـاخلــلق الــرفـيع واالتــصـال
باشر وتغير محتوى اخلطاب بتغير اجملتمع اخملاطب اجلماهيري ا
وواصل اإلعالم احلـسـيـني مـهـمـته عـلى مـرّ الـعـصـور مـرتـكـزاً عـلى

الرثاء الشعري فظهرت أسماء كثيرة خلدتها قصائدها.
ـقـالة جنـد أن الـوسـائل ـعـاصـر مـحـور ا  وفـيـمـا يـتـعـلق بـاإلعالم ا
اإلعالمية قد تطورت وتغيرت وتنوعت منهجاً وأسلوباً ومن أبرزها:
نبـر احلسيـني الذي يـعدّ وسيـلة إعالمـية ثقـافيـة مهمـة عمل على  ا
بادئها ولتعدد مناهجه ومدارسه; فإن نشر ثورة اإلمام احلس و
ـنبـر إلى أداة تقـليـدية عـلى حسـاب مضـمونه ودوره منـها مـا حوّل ا
العميق وحصره وأطره باحلزن والبـكاء واللطم ومنها ما حوّله إلى
أداة تخصـصيـة بالـقضيـة احلسـينـية فقط بـسرد الـروايات والـواقعة
تاريخياً حاشراً نفسه ب دفـتي كتب التاريخ ومنها ما جسده في
بعده احلضاري وفـلسفته الشـمولية ـ اإلصالحـية التنويـرية متناوالً
ي لإلصالح وتأثـيـر ثورته اإلمام احلـسـ (علـيه الـسالم) كرمـز عـا
على اإلنسانية مع ربـطه بالقضايـا العصرية والـشيخ أحمد الوائلي
" لــلــربح ــنــابــر مــا حتـوّل إلـى "دكــاكـ . ولــكن من هــذه ا ــوذجــاً ا
واالرتـزاق مـستـفـيـداً من شـهـر مـحـرم احلـرام الـفـداء والـتـضـحـية
ليـختـلق روايـات وأحاديث مـا أنـزل لهـا بـها من سـلطـان أو مـعتـمداً
عـلى روايـات مـكذوبـة وضـعـيـفـة الـسـنـد خـطـرهـا الـقلـيل يـؤدي إلى
حتريف الـسيـرة احلسـينـية وتـفـريغ محـتواهـا األمر الـذي يسـتدعي
نـابر حـفاظـاً على إنشـاء هيـئة خـاصة تـشرف عـلى مـا يتـداول في ا
هذا التـاريخ اإلنساني من الـتحريف والـتدليس. والـوسيلـة اإلعالمية
األخـرى: الـلـطــمـيـات الـتي جتــد صـدى كـبـيـراً لــدى اجلـمـهـور في
ـنشودة بالـلهجة الـعراقية. العراق والبـلدان اإلسالمية السـيما تلك ا
ـأساة احلسـينـية وفي زيادة وقد جنحت جنـاحاً كـبيراً في ايـصال ا
التفـاعل العاطـفي مع القضـية احلسيـنية وعـملت جنـباً إلى جنب مع
لحمـة في النفوس واألذهان. كتب التاريخ والروايـات لترسيخ هـذه ا
ولكن ساد في اآلونـة األخيرة مـوجة لـطميـات تثيـر فينـا اخلوف على
الـقــضـيــة احلـسـيــنـيــة من خـطــر حتـريــفـهــا ومن تـوهــ شـعــائـرهـا
تطفـل على واالستخـفاف بها مـن هول ما نرى ونـسمع من هـؤالء ا
ال وطـيران الصيت إن لم يدان الـواجل فيه طـمعاً بـجني ا هذا ا
وجة من اللطميات لضربها نقل هناك جهات أخرى تقف وراء هذه ا
كوسـيلة إعـالمية حـيويـة في حدّهـا األدنى وضرب الـدين بكـامله في
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 واألمر ينطـبق تمامـاً بل مع زيادة بالـسوء مع بعض مـجالس العزاء
قام لذكر أمثلة اليات)! وال يتسع ا النسائية التي تقوم بها بعض (ا
عمَّا أسـلفنـا ونتركـها في بحث آخـر! أمَّا الوسـيلة اإلعالمـية الفـاعلة
ـشاهدين األخرى فهي الـفضائـيات التي تـملك تأثـيراً كبـيراً على ا
لتـحـكـمهـا بـحـاستي الـبـصـر والسـمع ولـكـنهـا ظـلت حـبيـسـة برامج
ـراقب ألغـلـبـهـا يـجـدهـا تـبث: تـقـلـيـديـة مـسـتـهـلـكـة تـعــاد سـنـويـاً وا
لطميات مجـالس حسينية لـقاءات أو نقل مباشر لـلشعائر في أيام
العـاشـر من عاشـوراء أو األربـعيـنيـة فـالفـضـائيـات تفـتـقد لـلـتجـديد
والـتــطــور وقـد ال يــجــدي الـتــلــمـيـح; لـذا نــلــجـأ لــلــتـصــريح ونــقـول
صـري معـتز مـطر وأسـلوبه قـدم ا للـفضـائيـات شاهـدوا برنـامج ا
في التقد هو واقفاً وأحياناً ترتكز برامجه على طرح األسئلة فقط!
ـكـتـبـة اإلسالمـية ومن وسـائل اإلعالم احلـسـيـني: الـكـتب وتـزخـر ا
ـتبـضـعـ لـلـكـتب أصـبح بـعـنـاوين مـهـمـة مـنـهـا لـكن لـقـلـة الـقـراء وا
ـسـرح احلسـيني فـما . أما ا تأثـيرهـا قـليالً بل مـحصـوراً بـالبـاحثـ
ـلحمة احلـسينيـة باستثـناء القليل زال غائباً ولم يـستثمر من أجل ا
ـسـرحـيـة الـشــعـريـة لـلـشـاعـر الـكـبــيـر عـبـد الـرزاق عـبـد الـواحـد كـا
سرح الوطني ومسرحيتي "احلس عروضة في الثمانينات على ا ا
صري عـبد الرحـمن الشرقاوي ثائراً" و"احلسـ شهيـداً" للشـاعر ا
التي قـدمت في الـقاهـرة ومـبادرات خملـرجـ وناشـطـ هنـا وهـناك
إلقـامــة مـســرح حـسـيــني وعــرضه في بـلــدان أوربـيــة. والـكالم ذاته
ـسلسالت الـتي غاب عـنها األدب ينطـبق على األفالم الـسيـنمائـية وا
ـكن أن يكـون لها أثـر في نشـر القـضية احلسيـني وتاريـخه وكان 
احلـسيـنـيـة وتـرسـيـخـهـا في األذهـان فـمن ال يـذكـر تفـاصـيل أفالم:
ـســلـسل "الـرســالـة" "عـمــر اخملـتــار" "صالح الـدين األيــوبي" أو ا
التـاريـخي الـسوري "الـزيـر سالـم" فالـدعـوة موجـهـة لـوزارة الثـقـافة
سـرح بـتبـني هـذه الـقضـيـة وايجـاد قـنوات دعم ودائرة الـسـينـمـا وا
وتـعـاون مـشـتـرك مع الـعـتـبـتــ احلـسـيـنـيـة والـعـبـاسـيـة. والـوسـيـلـة
اإلعالمية األخرى الـتي تتسم باجلـمالية والـهدوء تنطـوي حتت خيمة
ي. الفن التـشكيـلي وخُلـدت اللوحـات الستلـهامـها هذا احلـدث العا
ـكن أن نـغـفل دور الـصــحـافـة في نـشـر الـقــضـيـة احلـسـيـنـيـة وال 
ـئات الـكتّـاب التي تـناولت الـواقعة ومـن جميع ـقاالت  وهناك آالف ا
أبـعادهـا. ويـبـقى اإلعالم االلـكـتـروني ومـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
فسـحـة كـبـيـرة للـنـاشـطـ والـباحـثـ واإلعالمـيـ ولـكنه سالح ذو
حدين يسـتعمل أحيـاناً بجـهل وعن غير تـعمد لـتوه الـدين واحياناً
أخـرى عن قـصـدٍ لـتـزيـيف احلـقـائق وتـصـيـد األخـطـاء. وفي اخلـتـام
نكاد جنزم أنَّ قضـية اإلمام احلسـ من الناحيـة اإلعالمية لم تأخذ
َّا جعل بعدها الكامل فحُجمت وأطـرت بأطر احلزن والبكاء فقط 
الـتـفــاعل مع الـثــورة ومـعـطـيــاتـهـا مــبـتـوراً ومــشـوهـاً وكـان يــنـبـغي
اسـتـثـمـار الـتــطـور الـتـقـني واإلعالمي فـي هـذا األمـر ونـقـتـرح عـلى
ـقـدسـة ووزارة الثـقـافـة وديـوان الوقف ـعـنـية كـالـعـتـبات ا اجلهـات ا
الـشـيــعي أن تـأخــذ دورهـا في هـذا الــشـأن خـدمــة لـلــدين والـتـاريخ

واحلضارة اإلسالمية.
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يـــــشــــــمل إالّ مَـنْ كـــــان لـــــديه
االسـتـعـداد الـذاتي لـلـتـغـيـيـر
كن والـفسـاد ; فالـصـالح ال 
أنْ يـتــحـوَّل بـحـسب تـقـديـري
ـال ; لكنَّ إلى فـاسـدٍ بـسـبب ا
ـال يكـشف مـكنـونات نـفسه ا
الــضــعـيــفـة . نــعم إنَّ الــطـبع
ـال كما اإلنـساني مـيَّال إلى ا
أســلـفــنـا  وال ســيـمـا أنَّ أهل
الـــلــغـــة يــعـــلــمـــون أنَّ ســبب
ــــال ) عــــنــــد إطالق لــــفظ ( ا
بعضهم هو ميل الطبع إليه .
ــــيل ال لــــكـنَّ احلق أنَّ هــــذا ا
يــــتـــحــــول إلى فــــســــادٍ لـــدى
اجلــمـيع  بـل هـو كــذلك لـدى
الـــــبـــــعـض الـــــذين لــــــديـــــهم
االسـتعداد لـذلك ; وإالّ ما كان
ثـمة نـزيه عـلى وجه األرض .
ـال سـبـباً وبـاحملـصِّـلة يـعـدُّ ا
لـضـعف الــبـعض إداريـاً ; مـا
يــدفــعـهم إلـى اتـخــاذ قـراراتٍ
معـينـةٍ مخـالـفةٍ لـلقـانون  أو
الــتــحــايل عــلى الــقــانـون في
ـال ســبــيل احلــصــول عـلـى ا
الذي يـتحـول في هذه احلـالة
ـال ) مِن مـجـرد مــصـطـلح ( ا
إلى مــصــطــلح ( الــرشــوة ) .
ـال فــالـضـعف اإلداري أمـام ا
يـخــفي بـ طــيَّـاتـه فـسـاداً ال
مــــحـــالـــة  عـــكـس الـــضـــعف
اإلداري في الـشخـصـيَّـة الذي

قد ال يضم ذلك بالضرورة .
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لــقـــد أثــبـــتت الـــتــجـــربــة في
الــعـــراق أنَّ ضـــغـــوط بــعض
األحـزاب والـكـتل الـسـيـاسـية
عـــــلـى الـــــرؤســـــاء اإلداريِّــــ
نتـم إلـيهـا قد أفضى إلى ا
تكررة مِن هؤالء االستجابة ا
إلى طلـبـات أحزابـهم وكتـلهم
; مـا أدى إلى ضـعـفـهم إدارياً
أمامها ; فإذا قيل لهم اِعْملوا
عَمـلـوا  وإذا قـيل اِنـسـحِـبوا
انـسحَبوا  دون أدنـى اعتبارٍ
ـوقع الـوظـيفي  اللـتـزامات ا
ومـستلزمـات العمل اإلداري 
ـصلحـة العامة ومقتـضيات ا
. وإنَّ األمــــر لــــيــــزداد ســـوءاً
حـــيــنـــمـــا يــشـــعـــر الـــرئــيس
اإلداري أنَّ موقـعه اإلداري ما
هـــو إالّ حـــصـــة لـــلـــحـــزب أو
الــكــتــلــة الــسـيــاســيــة  وأنه
مُــمـثِّل احلـزب أو الــكـتـلـة في
ــوقـع . مِن هــنــا تــأتي هــذا ا
الـقــرارات مِن خـارج اإلدارة 
ويتحوَّل الرئيس اإلداري إلى
مــجـرد مـنــفِّـذٍ إلرادات اجلـهـة

التي يُمثِّلها .
وإنَّ احلقَّ لـــيــقـــال إنَّ بــعض
ـنـتـمـ الـرؤسـاء اإلداريِّــ ا
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 يـعـدُّ الـتـسـلـسل الـهـرمي في
الــــوظــــيـــفــــة اإلداريــــة أمـــراً
مـــــطــــلـــــوبـــــاً  وإنَّ طـــــاعــــة
ـرؤوس لــلـرئـيس مـطـلـوبـة ا
راد بـهذه الـطاعة ايضـاً . وا
أنْ تــكــون مــقــيــدةً ومــحــددةً
عـلى وفق القـانـون واألنظـمة
والـتـعـلـيـمـات . ومِن ثم فـهي
ليـست طـاعةً مـطـلقـةً مـجرَّدةً
من كل قيود . ومعنى ذلك أنْ
ليس بـوسع الرئيس اإلداري
تــكــلــيف مــرؤوســيه بــأوامـر
مـخـالـفةٍ لـلـقـانـون  فـإنْ فعل
كــان لـــلـــمـــرؤوس أنْ يــثـــبت
حتــريــريــاً الــرأي الــقـانــوني
السـليم  وال حـرج علـيه بعد

ذلك .
بـيـد أنَّ الــتـجـربــة أثـبـتت أنَّ
ن كـــثـــيـــراً مِن اإلداريِّـــ  
فـــــيـــــهم بـــــعـض الـــــرؤســــاء
اإلداريِّـــــــ  يـــــــشـــــــعــــــرون
بـالـضــعف أمـام رؤسـائـهم –
بحـسب التـسلسـل الهرمي -
; ولهـذا يـسـعـون إلى الـقـيام
بأي شيءٍ إرضـاءً لهم ; األمر
الـذي يــجـعــلـهم ضــعـفـاء في
قـراراتـهم مـا دامـوا يـسـعون
إلـى الـــتــــقــــرب ونـــيـل رضـــا
الـرؤسـاء  فال يـقـومـون بـأي
عملٍ إال إذا أحرزوا رضاهم 
وإذا أرادوا اتـــخــاذ قــرارٍ مــا
وشــــعــــروا أنَّ رئــــيـــســــهم ال
يـرتضيه أعـرضوا عنه ; وكل
ذلك يـــدفـــعـــهـم لـــتـــرك احلق
وافـقة للقانون ; والقرارات ا
فـــالــبـــوصـــلــة لـــديـــهم رضــا
الـرؤساء وطاعتـهم  ال طاعة

القانون . 
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ـــــــــــــال ال ريـب فـي أنَّ حــبَّ ا
وجـــمع الـــثـــروة يــعـــدّان مِن
أسباب الضعف اإلداري لدى
الـبـعض  فـاإلنـسـان بـطـبـعه
مــيَّـال لــلـمــال وجـمـعـه  كـمـا
ورد في كــــثــــيــــرٍ مِن اآليــــات
القرآنية بهذا الصدد  كقوله
ـالَ حُـباً تـعـالى ( وتُـحبـونَ ا
جـمـاً ) . وبصـرف الـنـظر عن
الـعوامل الـنـفـسيـة والـذاتـية
ـــــال والـــــســـــعـي إلى حلب ا
جـــــمــــعـه  فــــإنَّ هـــــذا احلب
والـسـعي يعـدُّ سـببـاً لـضعف
الــبـعض فـي اتـخــاذ قـرارٍ مـا
أو تـوجهٍ مـا . ولـقـد الحـظـنـا
ُـتَّـهــمـ الـذين الـعـديــد مِن ا
فسـدوا بعـد أنْ ضعـفوا أمام
ــال . ولَـــئن كـــان الـــبــعض ا
ـــال يُــــغــــيِّـــر يــــجــــزم بــــأنَّ ا
الــنـــفــوس  فــإنـــني مــا زلتُ
أؤمن أنَّ هـــذا الــتـــغـــيـــيــر ال

كــنَّــا قـــد حتــدّثــنــا في اجلــزء
األول عن األســبـاب الــكــامــنـة
ـشـكـلة أو وراء ما سـمـيـناه 
ظـاهــرة الـضــعف واجلُـ في
اإلدارة  والــيــوم ســنــتــحـدث
ــتــعــلق عن احملــور الــثــاني ا
ـــــاط هــــــذا الـــــضــــــعف بــــــأ

ومالمحه .
اط فـبـحسب تـقـديري ثـمـة أ
مـــتــعــددة لــلـــضــعف واجلُــ
اإلداريَّ  سأذكر جـملةً منها
 مُـنوِّهـاً بـأنَّ ما سـأذكره هـنا
هــو تــقــديــر شـخــصـي يُـمــثِّل
قــــراءةً مـــســــتــــقـــاةً مِنْ أرض

يدان . ا
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إنَّ كون الفرد قوياً شجاعاً أو
ضـــعــيــفـــاً مــهـــزوزاً يــعــدُّ مِن
سـمـات الـشخـصـيَّـة الـذاتـية 
بــغض الــنــظـــر عن الــعــوامل
اخلارجية  فالضعيف بطبعهِ
يبـقى ضعيفاً مـهما توفرت له
ظــروف إيــجـابــيــةُ . وفي هـذا
السـيـاق تركِّـز مدارس اإلدارة
عــلى ضــرورة كــون الــرئــيس
اإلداري قـــادراً عــلـى حتــقـــيق
أهــــداف اإلدارة  ولن يـــكـــون
كــذلك مــا لم يــكن قــويــاً غــيــر
ضعيفٍ ; وبـناءً على ذلك يعدُّ
الـضـعف اإلداري أحد أسـباب
الـفـشل في اإلدارة . وبـلـمـحـةٍ
يــسـيــرةٍ إلى واقـعــنـا اإلداري
نـــلـــحظ وجـــود الـــكـــثــيـــر مِن
احلاالت التي تـمت االستعانة
فـيــهـا بــضـعــفـاء في اإلدارة ;
األمـر الـذي أفضى إلى الـفشل
في حتــقـــيق أهــداف اإلدارة 
ومِـن ثـم ضــــــــــعـف الــــــــــواقع
اإلداري عمـوماً عـلى مسـتوى

الدولة .
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قـــد ال يــخــتــلف اثــنــان في أنَّ
ــوقع ســبب ــنــصب وا حبَّ ا
مــبــاشــر لـــلــضــعف اإلداري 
ويــزداد هــذا الـضــعـف كــلــمـا
ازداد ســعي الــرئـيس اإلداري
ـنـصب ; ذلك إلى الـتـشـبّث بـا
أنَّ هـذا الـتشـبث سـيـفضي به
ــــــــزيـــــــد مِن إلـى تـــــــقـــــــد ا
الـتـنازالت ; مـا يـزيـده ضـعـفاً
على ضـعـفه . وبنـاءً على ذلك
كــلـــمــا ازداد ســعـي الــرئــيس
اإلداري لـــــلــــحــــصـــــول عــــلى
ــنــصب وعــلى الــتـشــبث به ا
كلـما غـدا ضعـيفـاً في قراراته
اإلداريـة ; األمر الـذي ينـعكس
ــؤســسـة بــاحملــصِّــلــة عــلـى ا
بـرمتـها  الـتي تصـبح رهيـنةً
ـنصب  لـلمـتفـضِّلـ علـيه با
بل ولـآلخـرين مِنْ ذوي الـقرار

. جميعاً

ـا آخــر مِن االبـتــزاز يـتــمـثل 
ـوظفات إزاء تـقوم به بـعض ا
الـــــرئـــــيس اإلداري في اإلدارة
ـعـنــيَّـة  إذْ تــقـوم بـتــهـديـده ا
ــــــســـــتـــــور إنْ لم بـــــكـــــشف ا
يـســتـجب ألمـورٍ مـعـيـنـةٍ أو لم
يـتخذ قـراراتٍ معيـنةً ; وآنذاك
ســتُــصــاب اإلدارة بــالــضــعف
الكـامل  وسـيـتـحـوَّل الـرئيس
اإلداري إلـى ألــعــوبـةٍ بــيــد مَنْ
تــبــتـــزُّه واجلــهــة الـــتي تــقف
خلفهـا !! وتأسيساً على ما قد
ســلف يـجـب أنْ تـكــون سـاحـة
الــعــمل والـــوظــيــفــة عــفــيــفــةً
طاهـرةً مـحـترمـةً ; إذْ سـيـمنح
ذلك دفــعـــةً مِن الـــقــوة لإلدارة
ولـلـعــامـلـ فــيـهــا مِن جـهـةٍ 
وسـيـحقِّق األمـان واالسـتـقرار
ـوظـفـات  الالتي ال لـلنـسـاء ا
ــكن أنْ يـــتــعــرَّضن مع هــذه
األجواء احملـتـرمـة للـمـسـاومة
ضـايـقة مِن بـعض ضعـفاء وا

النفوس في اإلدارة .  
Í—«œù« nFC « 5Ð W öF «

∫ œU H «Ë

عــــــلـى الـــــــرغم مِـن أنَّ كـالً مِن
الـــضـــعف اإلداري والـــفـــســاد
ثِّالن فشالً إدارياً باحملصِّلة
 بـيـد أنَّي أجـدُ مِن الـضروري
البحث في اإلشكالية اآلتية :
كن أنْ تنشأ ب أثمة عالقـة 
مــشــكـلــة أو ظـاهــرة الــضـعف
واجلُــــــــــــــــــــــــــــــ فــي اإلدارة

والفساد  ?
وهـل يــعـــدُّ الــضـــعف واجلُــ
ــــاطــــهــــمــــا اإلداريّــــان  بـــــأ

ذكورة آنفاً  فساداً ? ا
وبـغـيــة اإلجـابـة عن ذلك ال بـدَّ
مِـن اإلشـــــارة إلـى أمـــــريـن في

غاية الدقة :
األمـر األول : الـعـامل الـنـفسي

(الباعث الدافع ) :
إنَّ الـــبــاعث الــدافـع لــلــفــســاد
عـادةً مـا يـكـون واضـحـاً  أمـا
الـضعف اإلداري فـإنه يخـتلف
مِن حــــيث الــــبـــاعـث الـــدافع ;
فعلى نحو اإلجمال ال تعدُّ نيَّة
الــفــســاد هي الــبــاعث الــدافع
لــلـــضـــعف اإلداري .أمَّـــا عــلى
نـحو التفـصيل فينـبغي النظر
ـــــــــــــــــاط ــطٍ مِـن أ إلـى كــل 
الــضـعف اإلداري لــلــبـحث في
مــدى تــوفــر بــاعث الــفــســاد .
فهذا البـاعث لن يكون متحققاً
بـالــضـرورة عـنــد احلـديث عن
ط ضعف الـشـخصـيَّة  وإنْ
ـــنع مِـن وجــود كـــان هــذا ال 
بـــعض دوافع الـــفـــســاد عـــنــد
أمــثـال هــؤالء الـضــعـفـاء ; ألنَّ
حــديـثــنـا هــنـا عن الــقـاعـدة ال
االسـتثنـاء. وهكذا إذا حتـدثنا
ـــــاط الــــضـــــعـف أمــــام عـن أ
احلـزب وأمـام الـرؤسـاء وأمام
الـنـسـاء مـثالً  فـدافع الـفـساد
ليس موجوداً  –كقـاعدةٍ عامةٍ
 بــخالف مــا إذا حتــدثــنـا عن
ــال  إذْ ط الــضــعف أمــام ا
ســـيــكـــون الــعـــامل الــنـــفــسي
تمثل بـدافع الفساد واضحاً ا
وحاضـراً ال مـحـالة  –كـقـاعدةٍ

عامةٍ - .
األمـــــر الـــــثــــــاني : الــــــعـــــامل
اخلارجي ( الـنـتـيـجـة بـحسب

آل ) : ا
إذا نــــظـــــرنــــا إلى الـــــضــــعف
ــاطه اخملـــتــلـــفــة اإلداري بـــأ
وأخـــذنـــا بـــنـــظـــر االعـــتـــبـــار
ـتـرتــبـة عـلـيه  مِن الـنـتــائج ا
الــفــشـل اإلداري  والــتــأخُّــر 
ــــال  وضـــــيـــــاع اجلــــهـــــد وا
وفـقــدان عـنــصـر الــزمن ; فـإنَّ
َّـا ال شكَّ فـيه عـنـدي أنَّ هـذا
ـــــآل الـــــضـــــعف بــــــحـــــسب ا
والـنتيـجة يعـدُّ فساداً  وأقول
ذلك بضرسٍ قاطعٍ  وبال ترددٍ
 وال سيما عـندما يتحوَّل هذا
ٍ إداري  الــــضــــعـف إلى جُــــ

وفي موقعٍ رفيعٍ .
وأنَّ اجلــهــات الــتـي تــتــحــمل
مسؤوليـة هذا الفساد بحسب
ــآل  –إنْ صحَّ الــتـــعــبــيــر – ا
تــتــمــثَّل بــجــهــتــ اثــنــتــ :
األولـى هي جــهـــة الـــتــعـــيــ

والــثـانـيـة هي جـهـة الـقـبـول 
وأعـني بـذلك الـفـرد الـذي قَـبِل
وقع اإلداري على الرغم مِن با

ضعفه . 
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ربَّ ســــــــؤالٍ يـــــــــدور فـي ذهن
البعض يتمثَّل باآلتي :

إذا سلَّمنا أنَّ الضعف واجلُ
ـآل يـعدَّان اإلداريَّـ بحـسب ا
فـــســـاداً  وأنَّ اجلــــهـــة الـــتي
عـيَّـنت أمثـال هـؤالء الضـعـفاء
في مــــواقع إداريــــةٍ رفــــيــــعــــةٍ
تـتـحــمل مـســؤولـيـة ضــعـفـهم

وفــشـلــهـم  فــمـا هـي اجلــهـة
الــــتـي تُـــحــــاسِـب عـــلـى هـــذا

الضعف والفشل ?
بـحـسب تــقـديـري يــنـبـغي أنْ
ــان هــو اجلــهـة يــكــون الــبــر
ـسؤولة عن ذلك  ولـكن كما ا
أقـــول دائـــمــــاً  بـــشــــرطـــهـــا
وشـــروطـــهــا . ولـــبـــيـــان ذلك
ان بوصفه أشير إلى أنَّ البر
ـسؤولـة عن الـرقـابة اجلـهـة ا
عـلى أداء السـلـطة الـتنـفيـذية
يـنبغي أنْ يـسأل تلك الـسلطة
في حـــــال الـــــوقـــــوع فـي ذلك
الضعف والفشل  شريطة أنْ
ان عـلى قدرٍ كـبيرٍ يكـون البـر
مِن النـضج  بحيث يـستطيع
أنْ يـحقِّـق ذلك دون ابـتزازٍ أو
سعيٍ لـلتسقـيط أو التنكيل ال

أكثر .
شكلة : عاجلة ا  مقترحاتنا 
بــالــنــظــر الرتــبــاط مــوضــوع
الــضــعف واجلُــ في اإلدارة
ــا سـلف ذكـره في الـدراسـة
ـــوســـومــة ( فن الـــســابـــقــة ا
ــــــاط الــــــغــــــبـــــاء اإلدارة وأ
اإلداري ) ; لــذا نـحـيل بـصـدد
ذلك إلى مـا مــضى بــيـانه مِن
مقـترحـاتٍ تـفصـيـليـةٍ في تلك
الــدراســة  مـع الــتــنــويه إلى
ــذكـورة ــقـتــرحـات ا بـعض ا
آنـفـاً وإضـافـة األخـرى اآلتـية
ـشـكـلـة ـعـاجلـة ا ـرتـبـطـة  ا

طروحة : ا
عروف  1-اجتناب اختيار ا
بــضــعـــفــهم اإلداري وضــعف
ـــواقع شــــخـــصـــيـــتـــهـم في ا
اإلدارية اخملـتلـفة  وال سـيما
ـــــــواقع الــــــرفــــــيــــــعــــــة في ا

واحلساسة .
 2-ابــــتـــعـــاد وســـائل اإلعالم
اخملــتـــلـــفــة عـن اخلــوض في
األمـــور ذات الــطـــابع اإلداري
ثلٍ عن الـبحت إالّ بحـضور 

عنيَّة . اجلهة اإلدارية ا
 3-نـبـذُ مـعـايـيـرِ احملـاصَـصة
احلـــــزبـــــيَّــــــةِ واجلـــــهـــــويَّـــــة
والكتلويَّة في تولي الوظائفِ
الـعــامـة  واعــتـمــاد مـعــايـيـر
الكفاية واخلبرة والتخصص

والنزاهة في تولّيها .
 4-اعــتـمــادُ مـعــايـيــر جـديـدةٍ
الخــتـيــارِ الـرؤســاء اإلداريِّـ
ــسـتـويـ في الــعـراقِ عـلى ا
ـتـقـدم والوسـطي واعـتـمادُ ا
ـــبـــدأ اإلداريِّ والـــعُــــقَـالئي ا
ُتمثل بأنْ ال يُولَّى والقرآني ا
إالَّ الـــــصـــــاحلـــــون  وهم مَنْ
تتـوفـر فيـهم معـايـيرُ الـكفـايةِ
واخلــــبـــــرةِ والـــــتــــخـــــصُّصِ

والنزاهةِ واألمانةِ .
 5-مـتـابـعـة مـا قـد يجـري في
ؤسسات اإلدارية مِن بعض ا
تــدنـــيسٍ حلــرمــة الـــوظــيــفــة
الــعـامــة عـبــر الـعالقــات غـيـر
الـشـرعـيــة ومـظـاهـر االبـتـزاز
ـكـن أن تــطـال بــعض الــتـي 
ـــــــــوظــــــــفــــــــات  واألخــــــــذ ا
بـاإلجـراءات الـصـارمـة لـلـحـدِّ

نبوذة . مِن هذه الظاهرة ا
 6-االتـــفـــاق مع الــــبـــرنـــامج
ـــــتـــــحــــدة ـــــائـي لأل ا اإل
لــــغـــرض تــــدريب الــــرؤســـاء
سـتوي اإلداريِّـ من ذوي ا
ــتـقــدم والـوســطي عــلى يـد ا
ــيــ مـعــروفـ ; خــبــراء عـا
بــغــيــة تــطــويــر قــابـلــيــاتــهم
اإلداريـــــــــــة  واإلفـــــــــــادة مـن
ــيـة اخلــبــرات اإلداريـة الــعــا

تقدمة . ا
ركـز الـوطني  7-االهـتمـام بـا
لــلــتــطــويـر اإلداري وتــقــنــيـة
ـــــــعــــــلـــــــومـــــــات في وزارة ا
الــــتـــخــــطـــيـط  واإلفـــادة من
قام لغرض خبراته في هـذا ا
الكــــــات اإلداريـــــة تـــــدريـب ا
الـعاملـة في جميع مـؤسسات

الدولة .
ُسـتـمرُّ  8-تقـو والـتقـيـيمُ ا
لـــعــملِ الـــرؤســاء اإلداريِّــ 
واسـتـبعـادُ الـضعـيفِ مـنهم 
شـريــطـة االهــتـمــام بـطــريـقـة
ونوعـية التقـو التي ينبغي
أنْ تكون مهنيةً بحتةً وبعيدةً
عن الــــتـــــدخالت احلــــزبــــيَّــــة

واجلهويَّة والفئويَّة . 
 9-إكمـال مـسـتلـزمـات إنـشاء
مـــجـــلسِ اخلـــدمـــةِ الـــعـــامَّـــةِ
االحتـادي ; على أنْ يـكون من
مهماته تعزيز الواقع اإلداري
 ال مجرد مـتابعـة التعـيينات
 وأنْ يـــتمَّ اخــتــيــارُ أعــضــاءِ
اجملــلسِ عــلى وفـقِ مــعــايــيـرِ
ـهــنـيَّـةِ والـكــفـايـةِ واخلـبـرةِ ا
والــــنــــزاهـــــةِ  بــــعـــــيــــداً عن
الــــــتـــــــدخُّالتِ احلـــــــزبــــــيَّــــــةِ

والكتلوية.

لــــبـــعض األحــــزاب والــــكـــتل
الـســيـاســيـة لم يــكـونـوا أداةً
طـيِّـعـةً بيـد أحـزابـهم وكـتـلهم
ـصلحـة العامة عـلى حساب ا
; األمــــــر الــــــذي يــــــدلُّ عــــــلى
إمكـانية اجلمع بـ الصفت
ـصـلـحة دون الـتـجـاوز على ا
الــعـامــة ; ولـقـد نــعـلمُ أنَّ ذلك
األمر شاق عملياً وليس هيِّناً
 ومــــنــــبــــوذ إداريــــاً ولــــيس
شـائــعـاً . مع الــتـنـويه بــأنـنـا
هــــنــــا بــــصــــدد احلــــديث عن
اإلطار العام والـقاعدة العامة
 ولـــيـس عن االســـتــــثـــنـــاء 
ولألسف فـــإنَّ األغــلــبـــيــة قــد
أذعــنت وضـــعــفت في اإلدارة
بـــســـبب االنـــتـــمـــاء احلـــزبي
والـكتلـوي  ولم تشذ عن ذلك

سوى القلة !!
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عـلى الرغم مِن حسـاسية هذا
لف  وعـدم تسـليط الـضوء ا
عــــلـــــيه مِـن أحــــدٍ ; فـــــأنــــنــــا
مـضطـرّون لـلحـديث عـنه ولو
بــايــجــازٍ . إذْ يــعــدُّ الــضــعف
أمـــام الـــنـــســـاء مِن أســـبـــاب
الـــضــــعف اإلداري  فــــكم مِنْ
رئـيسٍ إداريٍ فـي الـعـالم وقع
في هـــذا الـــفخ  ســـواء أكــان
رئيساً للجمهورية أم للوزراء
أم وزيـــــراً ..الخ .بـل أضــــحى
السـقـوط أمام الـنسـاء واحداً
مِن أبـــــرز مـالمح الـــــضـــــعف
ّـــــــا يــــــزيــــــد اإلداري . وإنَّ 
خــطــورة األمــر في بــلــدنـا أنَّ
األجهزة الـرقابية  –عموماً –
ال تـــــمــــــلك االخــــــتـــــصـــــاص
الــقــانـــوني الــنــوعـي لــبــسط
ــكن أنْ واليـــتــهـــا عــلى مـــا 
يُـصنَّف حتت عنـوان (الفساد
األخالقي ) ; ذلك أنَّ الـقـانـون
يــعــطـي االخــتــصــاص لــتــلك
ــتـابــعــة الـفــسـاد األجـهــزة 
ـالي واإلداري دون بـشــقَّــيه ا
األخـالقي . بـــــــيـــــــد أنَّ ذلك ال
يــعـني أنَّ األمــر مـعــفـو عـنه 
ـــعـــايـــيــر بـل هـــو بــحـــسب ا
اإلدارية يُمثِّل خرقاً للقانون 
ـؤسف له أنَّ الـسلـطات لكن ا
في البـلـد ال تـهـتم بـهـذا األمر
وال تـعبأ بـه رغم خطورته في
تهد البناء اإلداري للدولة .
في حـــــــ إنَّ دول الــــــعـــــــالم
األخــرى  ومـــنــهـــا األوربــيــة
وأمــيــركــا  وعــلى الــرغم مِن
انـفتاحـها الكـبير والواضح 
لف  تتـشدَّد كـثيراً فـي هذا ا
وقـد تُـسقِـط رئـيـسـأ أو وزيراً
جملـــرَّد إقــامـــتـه عالقـــةً غـــيــر
مـشـروعـةٍ في مـحـيط الـعمل .
مِنْ هــنـــا يــنـــبــغـي أنْ تــكــون
ســـاحــة الــعـــمل والــوظـــيــفــة
طاهـرةً محتـرمةً نـظيفـةً ; فما
كــانت بـــيـــئــة الـــعــمل يـــومــاً
مــخـصـصـةً إلقــامـة الـعالقـات
بـ اجلـنـسـ  ومـا يـنـبـغي
لها أنْ تكون  وعلى الشاذِّين
الـبحث عن أمثـال هذه األمور

في بيئةٍ أخرى !!
ــشــكــلــة  بــحــسب إنَّ هــذه ا
تــقـديــري  لــتــتــفــاقم وتـزداد

خطورةً في حالت :
األولى : حــيـنـمــا تـنــشـأ هـذه
الـعالقـة بـ الـرئيس اإلداري
وســكـرتــيـرته  –مـع االعـتـذار
ـهـنـة مِن َنْ تـعـمل في هـذه ا
ـوظـفـات احملـتـرمـات فلـيس ا
القصدُ اإلساءة بل التوصيف
ـعاجلة - ; إذْ تـفقد اإلدارة وا
في هــذه احلــالــة ورئــيــســهـا
الهـيـبـة والـوقـار واالحـترام 
وتُـــصـــاب بــالـــضـــعف  وأيّ
ضــعفٍ بــعــد هــذا الـضــعف 
وأيّ ســــخــــريــــةٍ بــــعــــد هـــذه

السخرية .  
والــثــانــيــة : حــيــنــمــا يــدخل
وضوع عـنصـر االبتـزاز في ا
 وهـذا االبتـزاز بـدوره يـكون
عــلى شــقَّــ  فــثــمــة ابــتـزاز
يـــقــــوم به الــــرئـــيس اإلداري
وظفات جتاه بعض النساء ا
ــــكن أْنْ  وعــــنــــد الــــرفض 
ــوظــفــة أو تُــنــقَل . تُــعــاقَب ا
وهذا ابـتزاز يُـدمِّر كل مـعاني
اإلدارة  ويُحوِّلها إلى مجمعٍ
لـلـنفـايـات والـقاذورات . ومِن
اجلدير بـالذكر أنَّ ثمة عواملَ
ـوظفات قد تقـوم بها بعض ا
تُــــســـهـم في - زيــــادة - هـــذا
الــنــوع مِـن االبــتــزاز  وعــلى
رأســهــا بـعض الــســلـوكــيـات
وظفات الصادرة عن بعض ا
 ونوعيـة الرداء الذي ترتديه
َّــا ال يـــتالءم مـع طــبـــيـــعــة
العمل ; لكنَّ ذلك كله ال يُسوِّغ
االبـتـزاز البـتـة !! وهـناك شق
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