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  من املسؤول عن ضعف اخلدمات احلكومية
  
  

  ١ كمال البصري. د
  

حتاول املقالة . وحتديات سياسيةاقتصادية  –أثارت أزمة الكهرباء وضعف اخلدمات احلكومية مشاكل اجتماعية 
 : وعما اذا كان السبب" موضوعيا"دراسة االزمة 

 . يف شحة ختصيصات املوازنة الفدرالية 

 . لضعف يف اجلهاز االدارياو يف قلة الكفاءات او ا 

 . واحلالة االمنية او العامل السياسي 

  .أو بسب ضعف تعامل املواطن مع العملية السياسية وسيادة القانون 

وسنجد ان املشكلة التنحصر بضعف اجلهاز احلكومي وحدة، بل بضعف تفاعل املواطن مع العملية االنتاجية 
ن املؤسسات غري احلكومية والدينية والثقافية جيب أن ترتقي بدورها اىل وا). باملعىن املدين(وغياب سيادة القانون 

أا تراكمات ".  كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته"مستوى وحجم املشكلة يف تنمية الشعور باملسؤولية 
عامل الفكرية عقود من السنوات وال ميكن جتاوزها بعقد واحد من الزمن، وان ابعادها تتجاوز العوامل املادية اىل امل

  .والنسيج االجتماعيوالروحية 
بلغ معدل :  لقد حصل تدهور يف احلالة املعاشية والثقافية والصحية للمواطن بسبب االوضاع اليت مر ا ،  مثال 

سنة وهو أقل بكثري من معدل عمر الفرد يف الدول العربية عامة، ونسبة التعليم ملـن   ٥٨.٢عمر الفرد العراقي 
وهي نسبة أقل من املعدل العام يف العامل، كما تبلغ نسبة االلتحاق االمجالية %  ٧٧مخسة عشر سنة  هم أكثر من

 ٢٠٠٨وهي نسبة اقل حىت من املعدل يف الدول العربية، يف عام % ٥٩باملدارس االبتدائية والثانوية والعليا بـ
بكثري من حصة الفرد يف ايران واجلزائـر  وهو اقل $ ٣٦٠٠بلغت حصة الفرد العراقي من الناتج احمللي االمجايل 

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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والسعودية،  وأما نسبة البطالة ونسبة الوفيات وال سيما عند األطفال فهي نسب أعلى ايضا عند املقارنة بالدول 
  . املشار اليها

لقد أنعكس ضعف تلك املؤشرات سلبا على تفاعل املواطن مع مؤسسات الدولة وجتسد ذلك يف غياب الشعور 
ة جتاه الصاحل واملال العام  وعدم احترام سيادة القانون،  وجنم عن ذلك حتديات أمنية وادارية واقتصادية باملسؤولي
  .  جسيمة

فبدال .  لقد افرزت احلقبة السياسية الدكتاتورية السابقة ممارسات وسياسات بعيدة كل البعد عن الشعور باملواطنة
فتولد لدى املواطن من . ت يف واقع احلال سببا مباشرا يف تدهورهاكان) املادية واملعنوية(من محاية حقوق الفرد 

ممارسات الفرد ) والزالت(جراء تلك املمارسات حقدا جعلته يثور على الدولة وممتلكاا، بكل اسف كانت 
عقب االحتالل تتجسد بالتعدي على املصاحل العامة،  وهي بذلك تفسر بطغيان االنا واملصلحة اخلاصة على 

ومن وجهة نظرنا فأن العامل الرئيسي يف تفشي مشاكل الفساد االداري واالقتصادي يف العراق .  حة العامةاملصل
هو التعارض والتناقض بني املصلحتني العامة واخلاصة، ومن ابرز تداعيات مشكلة ضعف االداء االقتصادي 

كانت نسب التنفيذ  ٢٠٠٦م نسب تنفيذ املوازنة االستثمارية، ففي عا اخنفاضللمؤسسات احلكومية هي 
  %. ٧٥مل تتجاوز  ٢٠٠٩، ويف عام %٦٨ ٢٠٠٨ويف % ٦٢كانت  ٢٠٠٧ويف % ٤٥

أن اخنفاض نسب التنفيذ يعين استمرار حرمان املواطن من احلصول على اخلدمات االساسية، وتفشي البطالة  
  .بشكل اكرب

تبني لنا أن العوامل اليت تؤثر سلبا يف  إحصائيا وحتليلها) للوزارات استبيانمن خالل أعداد (وعند دراسة املشكلة 
  : االستثماري هي –االداء احلكومي 

التأخر يف يئة املوقع للبدأ بالعمل، و غياب األمن، وعدم حتديد مدة للفتح والتحليل واالحالة العطاءات، وعدم 
صات املالية، وتأخر اختاذ اختيار املقاول الكفوء، وعدم وجود كشف متكامل بالعمل، و تأخر حتويل التخصي

القرار للبت يف اوامر التغيري، وتأخر صرف السلف للمقاول، وعدم كفاءة االشراف، وتأخر استالم املوقع من 
  :     وعليه ميكن تصنيف هذه العوامل اىل.  املقاول، وعدم توفر احملروقات والقري واملواد االخرى

ية، وضوابط  مؤسسات الرقابة، وغياب البىن التحتية تتمثل بتأثريات الظروف االمن: عوامل خارجية .١

 .االستثمارية وسيادة القانون

وغياب دراسة اجلدوى االقتصادية وكفاءة ادارة ) املعنية(خاصة بتنظيم العمل داخل الوزارة : عوامل داخلية .٢

التعاقد وعدم وجود الشخص املناسب يف املوقع  املناسب واالدارة السليمة
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عوامل متعلقة بالتنسيق بني دوائر الدولة، تشمل ضعف تعاون : تنسيق بني اجهزة احلكومةعوامل تتعلق بال .٣

، وصرف التخصيصات احلكومية )وزارة التخطيط (اجهزة الدولة املختلفة، كقرارات اطالق الصرف 

   ).البنك املركزي واملصرف التجاري العراقي(وفتح االعتمادات ) وزارة املالية(

العوامل الداخلية تشري اىل عدم ممارسة العاملني الدوارهم بالكفاءة املطلوبة، وان ضعف التنفيذ  ومما تقدم يظهر ان
  : ميكن ان يفسر

 ، )املعنوية واملادية(بالتقصري الذي يستلزم اجياد احلوافز الضرورية  -

 .اوبالقصور والذي يتطلب تدريب وتأهيل ووضع الشخص املناسب يف املوقع املناسب -

الشك ان لرفع مؤشرات التنمية . ة عالية من ضعف االداء تعود اىل غياب الشعور باملسؤوليةالشك ان نسب
 . البشرية دور يف االرتقاء باالنسان يف جتاوز التقصري والقصور

مما تقدم نستنتج ان املشكلة يف تنفيذ املشاريع هي ليست مشكلة املوارد والتخصيصات املالية، بل هي مشكلة 
د مع العملية االقتصادية، وعدم االنسجام بني املصاحل اخلاصة والعامة، واليت جتد تعبريها يف عدم ضعف تفاعل الفر

وان الرخاء االقتصادي مل يكن نتيجة لسخاء الطبيعة وال للطبيعة املتميزة لالنسان الياباين . احترام سيادة القانون
والدولة املستقرة والقوانني الفاعلة هي العوامل املفسرة للتطور واالمارايت وغريها من البلدان، بل املواطنة الصاحلة 

ـّرة احلياة   ). بعد احلرب العاملية الثانية(والرقي، وهي اليت اعادت الملانيا الغربية املدم
وأن ضعف املواطنة الصاحلة ينتج عنه الكثري من االثار السلبية السياسية واالمنية واالقتصادية واليت عاىن ويعاين 

كما انعكس غياا سلبا على كثري من املمارسات، ففي املقاييس العاملية مت التأشري على العراق من .  منها العراق
مسح اقتصادي يؤشر ختلف " البنك الدويل"بأنه بيئة يكتنفها الفساد، وأصدر " منظمة الشفافية العاملية"قبل 

العراق من كثري من االمتيازات الضرورية لتجاوز وهي مؤشرات حرمت .  وصعوبة ممارسة التجارة واالستثمار
مما تقدم اصبح واضحا هناك ضعف تعامل املوطن مع العملية االنتاجية، . الفقر واحلرمان ولالرتقاء بالوطن

  ).ب احملاصصة السياسيةببس(وضعف اخلربات 
ة هو رفع مؤشرات التنمية أما على صعيد االدارة السياسية، فاننا نرى ان من مستلزمات بناء املواطنة الصاحل

فقد وجدت حكومات .  البشرية، وبالظروف احلالية يستلزم وجود ادارة حكومة قوية ذات مواصفات فنية عالية
وشاهدنا مظاهر مؤسفة . السنوات السابقة نفسها مكبلة بسبب طبيعة تشكيلها او بسبب الصرعات السياسية

دما يتعلق باحلق اخلاص، وعدم إكتمال النصاب عندما يتعلق االمر ما تتجسد باكتمال النصاب الربملاين عن: منها
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ويف االنتخابات االخرية كنا نأمل ان ينبثق لون جديد يف . باحلق العام، وهو جتاوز صريح على العقد االجتماعي
كومة املمارسة السياسية، اال ان شبح االنقسام الطائفي واالقليمي والديين املخيف وانعكاسه على تشكيل احل

القادمة سوف يعطي للمحاصصة بعنوان الشراكة السياسية وتقاسم املناصب احلكومية دوراً يف عدم وضع الفرد 
وال شك اا ممارسة تتقاطع مع روح املواطنة والعدالة . املناسب يف املكان املناسب واعطاء احلق ملن الحق له

  ".بأن البقاء لالقوى"االجتماعية، واا رسالة للمواطن 

ويف زمن االنتظار والترقب ملا تسفر عنه املفاوضات السياسية القائمة، من حق املواطن ان يتساءل عن الربح 
وماذا سوف يكسب اذا مل توفق الكتل السياسية ببلوغ  واخلسارة اليت سوف جينيها او يتحملها من هذا االنتظار،

ماذا لو تقاسم السلطة   ز التنفيذي أحد األئتالفات؟وماذا حيصل لو مت االتفاق على ان يقود اجلها حلم االتفاق؟
  إئتالفان او أكثر؟

الشك أن يف حالة عدم إتفاق الكتل السياسية سوف ينعكس سلبا على العملية السياسية وعلى تفاعل املواطن  
ساب وان حصل اتفاق على كتلة سياسية حمددة على ح.  معها، وهي بذلك عودة اىل املربع االول السامح اهللا

كتلة سياسية اخرى، فان االداء احلكومي لن يكون بأفضل من مستوى االداء لالعوام السابقة، والذي أتسم 
كذلك اذا   .وعدم التأييد الربملاين، وعندها يكون رئيس احلكومة يف حال ال حيسد عليه بالضعف والوهن والنقد

البغيضة، ومبا تتجسد من هدر وضياع وابعاداً  ما تقامست الكتل السياسية السلطة، فسوف جنين مثار احملاصصة
    .للفرد املناسب من املكان املناسب

   هل للكتل السياسية ان جتين غري خسارة رأمساهلا ومسعتها السياسية وتارخيها النضايل الطويل؟: ويف مجيع االحوال
ات صغرية، مضطرة اىل ان تبدل الشك انه بدال من ان يرتفع صوا وتتألق جتربتها، سوف خيتزل حجمها اىل كيان

  ).كما حدث ذلك يف دول املعسكر االشتراكي سابقا(قياداا ومنطلقاا 

يتضمن ان تتفق الكيانات   .وازاء هذ املأزق، فان هناك خيار يف متناول االيدي وحيمل بصيص من النور واالمل
رئيس اجلمهورية : ملناصب السياسية التاليةالسياسية حرصا على الوطن ومسعتها وتارخيها املشرف، بأن تتقاسم  ا

على أن ". تكنوقراطية"ونوابه، ورئيس الربملان ونوابه، ورئيس الوزراء، وعلى اساس يتم تشكيل حكومة فنية 
تبقى الكتل السياسية متارس دورها السياسي القوي يف داخل أروقة الربملان كصمام أمان للعملية السياسية الفتية، 

زيز دعائمها ومواقعها بني صفوف الشعب، ومهيئة نفسها للمرحلة القادمة واليت يكون فيها وعاملة على تع
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   .املواطن قد استعاد شيئا من عافيته

وان اشراك هذه الكفاءات يف ادارة اجلهاز التنفيذي ال يضمن فقط تطوير رفاهية املواطن، بل سوف مينح للوطن 
تتطلب حضور قيادات قادرة لضمان حقوق البلد وإغتنام الفرص يف جو هيبة يف اللقاءات واحملافل الدولية اليت 

كما هو   بلدان اخرى مل يكن هلا وجود تارخيي، خلقت من العدم اىل الوجود، تنافسي عاملي، وقد حظيت بذلك
يف " يويل كوان "ماليزيا ويف " حممد مهاتري"لقد كانت لشخصية   ).على سبيل املثال(احلال يف ماليزيا وسنغافورة 

  .دورا كبري يف رقي هاتني الدولتني  سنغافورة

  

  
  

  

  

 


