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 ونتائجها السياسية مربرات االستقاالت
1 

 
 

  القصاب لطيف
 

 اإلنسانية البيئات نطاق يف مستحسن أمر ىو خبطأ اعًتافا أو خطأ على احتجاجا رفيع منصب ذو يستقيل أن
 القائمة البدائية البيئات خبالف، إجيااب أو سلبا األخالقية ادلسؤولية حتمل قيمة رأسها وعلى التحضر بقيم ادلؤمنة

 بنظرات الكثريون ويرمقو، واالنتقاد الصد من أكثر اإلنسان ىذا مثل فيها يلقى ال اليت وادلغالبة العنف مبادئ على
 .ادلغامرين أو ادلنتحرين بصفات آخرون وينعتو، والريبة التوجس عناصر فيها ختتلط

 الدكتاتورية النظم يف وىي إجيايب بعد وذات، شائعة ظاىرة ىي الدديقراطية النظم يف االستقالة فان اخرى بعبارة 
 النوع ىذا يف االستقالة مفهوم زلل اإلقالة مفهوم حيل ما وغالبا، حدوثها حال يف سليب بعد وذات، احلدوث اندرة

 مناورة االحيان اكثر يف كوهنا عن تعدو ال( االستقالة) أي فهي دديقراطيا ادلشوىة النظم يف اما. السياسية النظم من
. أصحاهبا لدن من غري ال
 عادة حيتاج االستقالة قرار اختاذ رلرد الن واالكبار التبجيل يستحق مهم منصب من ادلستقيل موقف ان احلقيقة يف
 خسارة االستقالة قرار استتبع اذا السيما العاديني البشر من العظمى الغالبية لدى تتوفر ال نفسية شجاعة اىل

 . وحده يلادلستق كاىل بتحملها ينفرد جسيمة شخصية
. عامة خسارة درء او عامة مصلحة احراز يف مباشرا سببا تكون حينما وسطوعا أتلقا وتزداد االستقالة امهية وتتجلى
.  ادلفسدة دفع او ادلنفعة حلدوث سببا هبا التلويح رلرد يكون حينما عمليا أتثريىا حدود اقصى اىل االستقالة وتصل

، مادية منها اكثر معنوية ىالة فيها العام ادلنصب حتيط اليت الدول نطاق يف اميداين منها التأكد ديكن االمور ىذه
تار  وليس النادرتني العملية واخلربة العلمية كالكفاءة فعلية استحقاقات وجود اىل استنادا ادلناصب ذوو فيها وخيخ
 الدديقراطية هنج جدا سيء حنو على تطبق اليت البلدان يف احلال ىو كما للمناصب العشوائي التوزيع بدافع

 اجياد حني اىل شاغرا ادلستقيل مقعد يظل ان الدديقراطية يف رسوخا االكثر الدول يف الطبيعي فمن ولذلك. التوافقية
 الوظيفي الشاغر يخسد ان بعد فحىت، مكثفا اىتماما العام الراي من االمر ىذا أيخذ ان ايضا الطبيعي ومن، البديل
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 الناس شهية وتثري طويل ألجل قائمة قضية ادلستقيل وسلفو اجلديد ادلوظف بني ةادلقارن تظل كفء اخر بشخص
 .وخليفتو ادلستقيل الشخص أدائي بني فيما التفاضل احكام اصدار يف العاديني

 أزر من تشد اليت الركائز رتلة من ىي النافذ السياسي ادلنصب عن الطوعية االستقالة ثقافة فان عام وبشكل 
 االمنوذج من قريب بشكل الدديقراطية أطروحة تطبق اليت الدول خاصة االول العامل دول يف لرشيدا احلكم أنظمة
 احلال ينتهي ما وغالبا، انفعة ذتارا تؤيت ال مشوىة دديقراطيات تسودىا اليت أو الدكتاتورية الدول يف اهنا غري ادلثايل

.  تذكر جدوى اية من خال عدمي مصري اىل هبا
 واالمن السياسة مستوايت يف كبريا تعثرا اخلصوص وجو على احلكومي الواقع شهد 2003 بعد ما عراق يف

 لدن من مزعج تبجح مع تزامن البائس ادلشهد ىذا ان غري، االحصاء على القدرة تفوق مواضع ويف، واخلدمات
 من نوعية وعيةط استقاالت تقدمي عدم عن انىيك، عديدة ومكاسب منجزات احراز حول ادللفات هبذه ادلاسكني

 عن رتاعية استقالة وزراؤىا قدم حينما السابقة احلكومة يف الصدرية الكتلة بو قامت ما ابستثناء ادلعنيني لدن
 قضية مؤخرا االعالم وسائل تناولت اجلديدة احلكومة ويف، حيدث مل شيئا وكأن، شواغرىا سخّدت ما سرعان مناصبهم
 ولكن سلتلفة نظر زوااي من( القدمي اجلديد) منصبو عن ادلهدي عبد عادل اجلمهورية لرئيس االول النائب استقالة

 يف السر من كبريا جزءا ولعل العراقيني ادلواطنني عامة على ملموس اجيايب أتثري النبأ ذلذا يكون ان دون من
: أييت فيما يكمن العراقيني الساسة استقاالت ازاء اجلماىريية الالمباالة

 العقل يف ترسخ ما ىو العراقي اجلماىريي الواقع على أتثري ذات غري السياسية الستقالةا نبأ جيعل ما ان -1
( شلثلي) من فلكل، احملاصصة اساس على بخنيت امنا البلد ىذا يف السياسية العملية ان من ادلواطنني لعامة اجلمعي

 االىتمام قضية فان ولذا، هبا يفرط ان ال هبا يتمسك ان جيب اليت( واالعتبارية ادلادية)حصتو االجتماعية ادلكوانت
 افضل ىذا اوليس، السليب التفرج اال اجملتمع لعامة وليس، السياسي اجملتمع اىل موكول عدمو من االستقالة دبوضوع
 السياسي اجملتمع نصيب من ابسرىا احلصة اذ، تذكر حصة فيها لو ليس معمعات يف الدخول من العادي للمواطن

.  ةمعني برموز ادلمثل
 معتدا ارابكا يسبب او واضحا فراغا يًتك لن احلدث ساحة عن عموما ادلستقيل احلكومي ادلوظف غياب ان -2
 جاء بل العملية واخلربة العلمية الكفاءة شرطي وجود على بناء يتم مل ادلستقيل الشخص اختيار ان خلفية على، بو

 ان البعض يقول قد وىنا. العكس ال البدائل يف فرةو وجود يعين ما السياسية احملاصصة لقاعدة ايضا امتثاال
 ادلكون اطار يف واحملاصصة الكفاءة بني اجلمع إلمكانية العام ادلنصب عن الكفاءة نفي تعين ال احملاصصة

 العراق يف الواقع ارض على ىي كما احملاصصة ان لوال، ما نوعا سليما منطقا سيبدو ىذا ان، الواحد االجتماعي
 يستبعد الذي االمر، ذاك او االجتماعي ادلكون ذلذا القصوى احلدود يف وليس، معني بشري يزح يف زلصورة
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 ادلناصب من ان جانب اىل، اخص ووالء خاص انتماء وفق على ادلختار احليز ذلك خارج ادلهمة الكفاءات بطبيعتو
 اجتماعي مكون يف دىموجو يستحيل قد اشخاص رلموعة او واحد شخص اال فيو الشاغر يسد ال ما احلكومية

 ادلستحيل ضروب من ضراب يعد رمسية دائرة كل يف العالية ابلكفاءة دتتاز عراقية ورد( شدة) اجياد فان وابلتايل بعينو
.  ايضا اجلنون وردبا

 نواايه يف مشككا الطوعية االستقالة تقدمي ثقافة أي الدديقراطي السياسي السلوك من النوع ىذا جيعل ما ان -3
 مع العراقيني ادلواطنني عموم بني مطلقا يكون يكاد بوجو السياسيني دبجتمع الثقة فقدان ىو منو حلسنةا حىت

. العكس ال ادلسؤولية من التهرب او اكرب( حصة) عن البحث زاوية من دائما االستقالة فعل اىل النظر امكانية
 الصاحل لوجو ليس: اي ما جهة لرغبة انصياع اهنا على اعالميا تسوق ما غالبا السياسية االستقاالت ىذه ان -4

 للبلد السكاين التنوع حبسب فيها يشًتط ال( العام الصاحل) جهة سوى اخرى جهة اية فان ادلعلوم ومن، وكفى العام
 ال سياسية استقالة اية فان وابلتايل ادلواطنني من العظمى الغالبية إبرتاع حتظى ان( احملاصصة) فلسفة على ادلبين

.  ميتة تولد ان اال ذلا يختوقع ال( العام الصاحل) مرجعية اىل تستند
 فرز اىل حيتاج ما بقدر شخصية سياسية استقاالت تقدمي يستدعي ال الفًتة ىذه يف العراق حيتاجو ما ان احلقيقة يف

 يف ادلهمة واقعامل تفعيل على والًتكيز، الدولة مؤسسات نطاق من واخراجها ادلًتىلة العامة الوظيفية للمواقع دقيق
 العام الصاحل واستهداف اجلماعي التفكري اشاعة مع ابلتزامن والسلطات الصالحيات تداخل دون واحليلولة البلد

( حصص) من حبوزهتم ما الستغالل السياسيني بعض زلاوالت امام الطريق قطع اجل من ادلؤسسايت العمل يف
 . مستقبال تركوه شلا اكرب( حصص) ينج بنية مؤقتا عنها التخلي او والسلطات الصالحيات

( احملاصصة) دلبدأ قاطع برفض مذيلة فلتكن ذاك او الطرف ىذا من السياسية االستقالة تقدمي من البد كان اذا اما
  .االستقاالت جثث يف الروح من شيئا التوقيع ىذا يبث ان فعسى، العام الصاحل دلبدأ مطلق وأتييد
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