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  الدولة الفاشلة واإلصالح القيادي
  

 لطيف القصاب
  

من احلقائق اليت ملا تزل مقرة يف علوم السياسة ومل يصبها الكثري من التغيري حقيقة اشتمال مفهوم الدولة على 
إقليم وشعب وحكومة حتظى بالشرعية ومن الوصفات اجلاهزة اليت ينصح ا حكماء السياسة إلصالح الدول 

تمثل بتغيري املنظومة القيمية اخلاطئة للشعب احملكوم او للهيئة احلكومية او لكليهما معا، ويف احيان الفاشلة ما ي
  .نادرة يأيت اإلصالح أكله بوساطة تغيري يف مساحة اإلقليم سلبا او إجيابا

ن وذلك كله يتم وفقا لظروف واحوال كل دولة مصابة بالفشل او تعاين من ازمات حادة وتنشد اخلروج م 
وحبسب وقائع التاريخ املعاصر فان بعض الدول اليت جتاوزت كبواا مر طريق اإلصالح فيها عرب . واقعها املؤمل

تغيري النظرة الشعبية العامة للكون واحلياة، وافضل مثال يضرب على هذا الصعيد هو اهلند الذي اتسم الطابع 
حتل االجنيب قبل ان يقيض هلا الزمان قائدا ملهما هو اجلماهريي فيها طوال عقود متطاولة باالذعان الذليل للم

املهامتا غاندي الذي اقلع عن عادة لعن الظالم اهلندية التقليدية ودأب على إشعال الشموع تلو الشموع حىت 
استطاع ذات يوم ان يوقظ احلس اهلندي العام من سباته الطويل، وحينما أزفت ساعة مصرعه التراجيدية ترك 

املسامل جا سياسيا متزنا ما تزال له احلظوة والسطوة يف قلوب وعقول الشعوب اهلندية ومن حيذو هذا الثائر 
  .حذوها من الدول الناجحة

ومن الدول اليت وقعت ضحية سلوكيات قادا املستهترة بالكون واحلياة أملانيا ايام زعيمها االوحد ادولف هتلر، 
فريدة حمنته القاسية حينما اصر على استبدال الدكتاتور العسكري  لكن شعب هذه الدولة العريقة ختطى بشجاعة

  . مبستشار مدين اي من خالل اصالح منظومته السياسية املستهترة بقيم التعايش االنساين بأخرى راشدة ومتوازنة
هدت فيها الدولة العراقية من الدول اليت ما فتأت تعيش جو االزمة املتفاقمة بالرغم من فترات زمنية متقطعة ش

هذه الدولة نوعا من االستقرار وشيئا من الرفاه، واقعيا يصنف العراق يف املرحلة الراهنة عامليا يف خانة الدول 
يف البلد اىل عموم الشعب العراقي بدعوى  بأطنابهوهناك من ينحو بالالئمة يف هذا الفشل الضارب . الفاشلة

لة مع وجودها وشيوعها، ويضرب املتبنون هلذا الرأي بسلبية سبيل لنجاح الدو اصابة هؤالء بأمراض موروثة ال
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الفرد العراقي وكسله وجهله وفوضويته وعجرفته امثلة ألمراض العراقيني اليت البد من اقتالعها من اجلذور اوال 
  .اذا ما اريد للدولة العراقية ان تصيب شيئا من التقدم والنجاح يوما من االيام

 ان الشعب العراقي ليس على هذه الدرجة من التردي بل ان بإمكانه ختطي حتدياته بينما يذهب تيار آخر اىل 
احلاضرة واملستقبلية متاما مثل اي شعب حي آخر لو انه توفر على طبقة حاكمة رشيدة تقدم مصلحة البلد العليا 

  . على مصاحلها الذاتية
مصدر الفشل احلقيقي الذي يعاين منه ترى أي من الفريقني يستند اىل رؤية افضل من صاحبه يف تشخيص  

  . العراق؟ هذا ما حناول التعليق عليه فيما يلي من سطور
  

  استنساخ الفشل
عاش العراقيون منذ تغيري النظام السابق حالة غري مسبوقة يف تارخيه املعاصر من حيث انعدام االمن وسيادة 

تلي العراقيون حبرب اهلية ازهقت فيها الفوضى وبسبب احتقانات اجتماعية داخلية وتدخالت خارجية اب
عشرات االالف اذا مل نقل مئات االالف من نفوس سكانه وانتهت ككل احلروب من هذا النوع مبآس قاسية 
وذكريات رهيبة ومن الناحية االقتصادية ما يزال يعاين اكثر من ثلث سكان العراق من فقر مدقع حبسب 

واملخاطر مل متنع غالبية العراقيني من اجناح ثالث جتارب سياسية حبدود احصائيات رمسية، غري ان هذه التحديات 
اجراء االقتراع واختيار ممثليهم النيابيني أي حبدود الدور املطلوب من الشعب تأديته يف نطاق العملية االنتخابية، 

االخنراط بالعملية السياسية تدرجييا عن أرائهم املعارضة باالضافة اىل ان التجربة شهدت رجوع اكثر املتخلفني من 
  .حنو تبين قناعات مغايرة متاما

وعلى صعيد حتقيق مستويات ملحوظة من التقدم العلمي يالحظ يف كل فترة زمنية نبوغ جنوم عراقيني يف غري  
ت النظر العلمية فان وحبسب بعض وجها. جمال من جماالت املعرفة داخل البالد ناهيك مبن يعيش يف خارجها

االذكياء يف البيئات املتخلفة يناظرون العباقرة يف البيئات املتطورة حبساب دور الفارق الذي تلعبه الظروف يف 
  . خلق او خنق املواهب

وطبيعي فان اي منصف يراقب هذا املشهد حبياد البد ان ينتهي اىل نتيجة منطقية مفادها ان شعبا ذه الدرجة من 
االنكسار ومل يتالش فيه امليل لالبداع وملّا يزل حيلم باحالم التغيري حنو يوم افضل وغد افضل، ان شعبا التمزق و

كهذا ال يستحق ان تعلق على مشاعته االخطاء البتة، وليس من قبيل االام املباشر ان يكون مصدر الفشل 
ختطيط يف مواقع الصدارة وبالتايل يف العراقي هو جمموعة من السياسيني الذين وجدوا انفسهم من غري سابق 

  . مواقع السلطة والنفوذ
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ان علم االدارة يشترط على من يتوىل ادارة موقع من املواقع العليا ان يكون على دراية باصغر التفاصيل املتعلقة 
داء من بشؤون عمله، ولو انا قمنا بإجراء جرد سريع لالغلبية الساحقة ممن تسنموا مناصب عليا يف الدولة ابت

تاريخ التغيري النظام السياسي السابق هلالنا البون الشاسع بني اختصاص املسؤول وما اُسند ويسند اليه من 
  . مسؤوليات وأعمال

 ومن املفارقة مبكان ان يستنسخ الساسة اجلدد جتربة النظام السابق يف منح الرتب واملناصب لغري مستحقيها، 
سؤول هو من اكرب العوامل املؤدية اىل فشل هذا املسؤول باجناز ما يعهد ان غياب التدرج الوظيفي يف شخص امل

اليه من مهام، فحىت اكثر املسئولني نزاهة البد ان يقع فريسة خلطط املفسدين اذا مل يكن من اهل اخلربة 
لمية واالختصاص يف جمال مسؤولياته، فاذا اضفنا اىل ذلك نفرة اكثر املسؤولني من اصحاب االختصاصات الع

وعدم اهتمامهم جبمع مستشارين امناء من حوهلم، واالستعاضة مبجاميع من املتملقني ألدركنا حينئذ عظم الورطة 
اليت يقع فيها هذا املسؤول او ذاك وبالتايل عظم احلصة من رقعة اخلرق الذي ميكن لكل مسؤول ان يتسبب 

  .باحداثها من حيث يدري واليدري
يف املنظومة السياسية حيتاج اىل ايد ماهرة من لدن السياسيني انفسهم تقوم على  وعليه فان اصالح االعوجاج 

خياطة ما احدثوه من شقوق يف اجلسد العراقي الطري، ليس من خالل تقدمي استقاالت مجاعية مثلما يطالب به 
اقيني باهلنود من الراديكاليون لعدم واقعية هذا الطرح من جانب وعدم وجود مهامتا عراقي يستطيع مساواة العر

جانب اخر، وليس من خالل احالل القيادات االدارية حمل القيادات السياسية فهذا مما السبيل لتصوره يف املرحلة 
احلالية على االقل، ولكن من خالل اجياد تكييفات قانونية جترب املسؤول السياسي على االخذ باراء ذوي العقول 

فين، حىت اذا بدا من هؤالء نقد موجع، فان مثل النصيحة الصادقة مثل والعلوم وكل حبسب جماله االداري وال
  . العالج املر ون مرارته يف سبيل الظفر بالصحة والعافية

ومن دون اإلذعان اىل هذا احلل السحري من لدن السياسيني فان هؤالء هم من يتحملون وحدهم وزر السلبية 
  . هر الفشل وليس عموم املواطنني االبرياءوالكسل والفوضى والعجرفة وبالتايل مجيع مظا

  


