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وقــوف الـــطــرفــ عـــلى عـــتــبــة
الــــــتــــــســـــــاوي في احلــــــقــــــوق
والــــــــواجـــــــبــــــــات في بــــــــعض
تـقدمـة التي تـنعم اجملتـمعـات ا
ـعيشة وفي بالـرقيّ في الفكر وا
الـرؤيــة إلى اخلـالـق واخلـلــيـقـة
مــعًــا. فـيــمــا بـقــيت غــيــرُهـا من
اجملــتــمــعـــات الــتي حــنّــطــتــهــا
ـنغـلقة بـفعل فـقهاء عـتقدات ا ا
يــرفــضــون الـتــأوين والــتــطـور
ــاضـي وخــارج ريــاح أســـيــرة ا
الــزمن رافـضــ أي تــغـيــيـر في
الـنظـرة وفي فلـسفـة احلياة إلى
وظــيــفــة وجــنس كلّ من الــرجل
ـرأة. فـالـرجل في نـظـر هؤالء وا
هـو الــقـواّم واآلمــر عـلى الــبـيت
ــرأة مـن دون مــنــافس. فـــيــمــا ا
تــبـقـى ذلك اإلنــسـان الــضــعـيف
الـــذي يـــقع عـــلــيـه فــعـلُ الــرجل
وأوامـــرُه وقــراراتُـه وســطـــوتُه.
فهي ماتـزالُ "عورةً فإذا خرجتْ
اسْتَشْـرَفَها الشـيطانُ وأقربُ ما
تـكـونُ مِن وَجْهِ ربـهـا إذا هي في
قَعْـرِ بـيتـهـا". لستُ أدري مـا سرُّ
ـاضي العقيم العيش في زمن ا
فــيـمــا الــعـالم قــد أصـبح الــيـوم
قـرية صغـيرة. ألمْ يخـلق الباري
تـــعـــالى كال اجلـــنـــســ حـــرّين
ومـتـســاويـ إنـســانـيًـا لــيـكـمّل
أحـدهمـا اآلخر وظـيفـيًا من أجل
تـبـيـان عـظـمـة جـمـاله في خـلـقه
"رأى الـــله أن ذلك حـــسن"? لـــقــد
مـضى زمن العـبوديـة التي فـيها
ــــرأة ســــلــــعــــة تُــــبـــاع كــــانـت ا

كان. لذا ما يؤسف والزمان وا
لـه أن يـــرى الـــبــــعض في هـــذه
اخمللـوقة اجلمـيلة "نـاقصة عقل
ودين" وأيـــــضًــــا فـي مــــجـــــمل
صـفــاتـهــا الـبـشــريـة مـن جـسـد
وهـيـئـة وروح شكـالً من أشـكال
الـضعف والـنقص والـتبـعية أو
آنــيــة لــقـضــاء حــاجــات الـرجل
واخلـضـوع لـه من حـيث اإلطـار
العـام واخلاص.  تخـتلف نظرة
اجملــتـمــعـات إلى خــلـيـقــة الـله
ذكـرًا أم أنـثى بـحـسب طـبـيـعـة
الــتــربــيــة الــديــنــيــة والــنــظــرة
اجملــتــمــعـيــة والــفــكـر الــســائـد
حسب الـعـصور واألزمـنـة. ففي
بـدء اخلــلــيـقــة جتـلّـت وظـيــفـة
الرجل في حـماية بـيته وأسرته
من خطر الوحوش الكاسرة في
الـبراري نـتيـجة عـدم توفر مالذ
آمن تـقي األســرة من أخـطـارهـا
ومن الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة على
السـواء. هـذا إلى جانب تـوفـير
سـتطاع لبس قـدر ا الـطعـام وا
عبـر الـصيـد والـبـحث في باطن
ّــا األرض وعــلـى ســطـــحــهـــا 
يــؤمّن كـــســر اجلــوع وتــواصل
الــعــيش عــلى قــســاوته. فــيــمـا
انـــزوت األنــــثـى لـــتــــلــــعب دور
نزل وإعداد ـربية ومـتعهـدة ا ا
الــطــعــام وتــوفــيــر الــراحــة في
أدنى صورها آنذاك. ومع تطور
الـزمن بـدأت الـصـورة تـخـتـلف
وتتـطور. كـما تـنوعت الـوظيـفة
ــوجب هـذه الــتــطــورات حلـدّ

اإلنـــســان ذكـــرًا كـــان أم أنــثى
كــلالهــمــا مـخــلــوقــان جــمـيالن
مـــتــــســـاويـــان فـي نـــظــــر الـــله
ومـخـتـلـفــان من حـيث الـسـلـوك
واألداء والـوظيفـة. وإذْ خلقـهما
الـــله مـــخـــتـــلـــفــ فـي الــشـــكل
ــــا كـــــان ذلك والــــوظـــــائـف إ
حلـــكـــمـــة ربـــانـــيـــة كي يـــكـــمّل
أحـــدهــمـــا اآلخـــر في مــســـيــرة
احلـيــاة اإلنـســانـيـة فــيـتــجـلّى
جمـالُه في خـلـقه وفي الوظـيـفة
ـنـاطـة بــكلٍّ مـنـهـمـا. فـاالثـنـان ا
يــشــتــركـــان مــعًــا في احلــواس
اخلـمـس األسـاســيــة ذاتــهـا من
س. سمع وبـصر وذوق وشمّ و
ولــكن في الـوقت الـذي خصّ به
اخلــــــالقُ الــــــرجلَ بــــــإشـــــارات
ـــيـــزة رجــــولـــيـــة "ذكــــوريـــة" 
ـرأة إضــافـيـة يـكـون قـد أكـرم ا
ـيّـزها من ّا  أيـضًا بـغـيرهـا 
مــظـــاهـــر شـــعــوريـــة أنـــثـــويــة
حـساسـة ومن جـاذبيـة جـنسـية
تـــتــــجـــلّى فـي ســـمــــات الـــرقـــة
والــلـطف والـنـعـومـة واجلـمـال.
ولـــدى الـــتــــعـــمّق فـي حـــكـــمـــة
ــــيـــزات اخلــــالق جنــــد هـــذه ا
ناجـمة عن االخـتالف الـطبـيعي
في نوع الـوظـيفـة الـتي يؤديـها
ـــــــرأة وفي كـلٌّ مـن الـــــــرجـل وا
الـــــــســــــــلـــــــوك الــــــــنـــــــفــــــــسي
والـفـيــسـيـولــوجي بـ االثـنـ
الـلـذين يـتـشـاركـان بـأحـاسـيس
عامة وسلوكيات يفرضها نظام
احلـــيــاة الـــيـــومي في الـــظــرف

وتُـشـتـرى كــاحلـيـوانـات خـارجًـا
عـن إرادتــــــــــهــــــــــا فـي بــــــــــعـض
تـخـلـفـة في عـموم اجملـتـمـعـات ا
العالم ومـنها مـنطقـتنا الـعربية
واإلسالمـية. فـقد صـعقـني مقطع
فــيــديــو ألحــد ماللي إيــران وقــد
جــــمع حـــوله نـــســـوة حـــائـــرات
صاغرات من شيعته ينص إلى
فـتــواه ويـتــروّضن بــكالمه وهـو
ـــرأة بـــذلك "احلـــيـــوان يـــصف ا
الـذي خـلـقه الـله لـيـكون فـقط في
خـدمة الـرجل" حالُـها حـال باقي
احليوانات الـتي تؤدي وظيفتها

ضمن حظيرتها الدنيا.  
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وهــــذا يــــفــــسّــــر تــــأثــــر بــــعض
ـثل هـذه اجملــتـمــعـات الـديــنـيــة 
ــتـــداولــة األحــاديـث واألفــكـــار ا
لغاية اليوم والرافضة لالعتراف
بـــاحلــقـــوق الـــكــامـــلـــة لــلـــمــرأة
وبــحـريــتـهــا في الـتــصـرّف وفي
الـتـنــقل وفي الـعـمل وفي اتـخـاذ
الـقـرار الـشـخــصيّ في حـيـاتـهـا.
فــبــعـض من هــذا الــشيء مــازال
قـائـمًـا لـغـايـة الـسـاعـة ويـؤسّسُ
لتـقالـيد عقـيمـة موروثة كـنتـيجةٍ
لــســـطـــوة الـــرجل عـــلى الـــبــيت
والـــشــارع عـــلى الـــســـواء. فــفي
الــغــرب تـخــلّـصت اجملــتـمــعـات
التي دخلت إليها حضارة شرعة
حــقــوق اإلنــسـان مـن مـثـل هـذه
ــوروثـات الــبـالــيـة الــتي كـانت ا
ــــرأة وتــــنــــتــــقص من تــــهــــ ا
كرامتها وحتسبُها إناءً لإلجناب
والـــتــفـــريخ وتــلـــبــيـــة حــاجــات
وغـــــرائـــــز وشـــــهـــــوات الـــــرجل
بـــرضــاهــا أم بـــدونه.  وهــذا مــا
جـــعـــلـــهــــا في مـــصـــافي الـــدول
ــــتـــقـــدمـــة الـــتي والـــشـــعـــوب ا
تسـتـحق االحـترام والـعـيش ب
حنـاياها وعلى أراضـيها. اليوم
ال يـكفي أن يـتـحـدث الـبعض عن
ــرأة فـــيـــمــا حـــقــوقُـــهــا إكـــرام ا
مــــســــلــــوبــــة في نــــظــــر بــــعض
ـعـتـقـدات الـديـنــيـة والـتـقـالـيـد ا
ـتـخــلـفـة ومــنـهـا في ــة ا الـقـد
الــعــديــد من الــبــلــدان الــعــربــيـة
واإلسالمـية وبـعض اجملـتـمـعات

الـــبــدائـــيــة الـــتي لم تـــدخــلـــهــا
احلـضـارة والـتـطـور والـتـغـيـيـر
اإليـجابيّ في الـفكـر والعلم وفي
سلـوك احلياة الـيوميـة السويّة.
فــمـثل هــذه الـســلـوكــيـات جتـاه
ــرأة لم تــعــد مـقــبــولــة ألنــهـا ا
اضـي الذي أصـبـحت من زمـن ا
ــــــرأة لـن يـــــــعــــــود. ومـن حـق ا
اإلنــســاني واألخالقيّ أن تــكـون
مــتـســاويــةً مع الـرجل نــصـفــهـا
الـــثــاني زمـــيــلــهــا فـي الــعــمل
ورفـيـقهـا في الـبـيت وصديـقـها
في اجملـتــمع من دون تـمـيـيـز أو
انـتـقـاص من قـدراتـهـا الـعـقـلـيـة
والبـشرية والعـلمية والـتنويرية
واإلبـــداعـــيـــة. ولِــــمَن يـــدّعي أو
رأة من يشيعُ أو يـذهب بكون "ا
أعـظم حــبـائل الـشـيـطـان وأوثق
مـــصـــائـــده" أن يـــلـــتـــزم اآلداب
الـــعـــامــة وأن يـــشـــيح بـــنـــظــره
ا يسميه ويعرض عـنها تفاديًـا 
ـعــصــيـة بــتــجــربـة الــوقــوع بــا
واخلـطيئـة والذنب بسـبب صفة
اإلغــواء ومــا مـاثــلَــهــا. فـالــعــلّـة
تــكـــمن في طــبـــيــعــة الـــتــكــوين
الـشـخـصيّ والــسـلـوك الـبـشـريّ
لــهـذا الــصـنف من الــبـشــر غـيـر
ـــتـــزن الــذي الـــســـويّ وغـــيـــر ا
يـعـاني من عـقـد شـهـوة اجلـنس

تالزمة.  ا
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ومـــــــثل هـــــــذا الــــــصــــــنـــــــو من
األشخاص سيظلون يعانون من
ـتالزمــة اجلـنـســيـة الـتي هـذه ا
جتـــعـــله ال يـــشـــبع مـن رغـــبــات
الـــنــفس األمّــارة بـــالــســوء ومن
مـتالزمة الـتملّك لـكلّ شيء ومنه
ـــرأة. إنّ مـــثل هــــذه الـــفـــكـــرة ا
اجلـــامــــدة الــــتي تــــبــــقي عــــقل
اإلنــســـان وإرادته أســـيــرة دارة
ـتـناهي التـفـكـيـر األعـمى غـيـر ا
إزاء شــــهــــوة اجلــــنس ســــوف
تـبـقي اجملـتـمـعـات الـتي تـتـطبع
عـــلـــيـــهـــا درايـــةً أو جـــهالً في
جـاهــلـيــة الــتـخــلّف بــالـرغم من
االعـــتـــراف الـــقـــرآنـيّ صـــراحــة
ـرأة فـي شـؤون ــســؤولــيــة ا "
احلــيــاة شــانــهــا شـأن الــرجل".

وهذا ما ينبغي الرجوع إليه في
ـرأة جتـاه الـرجل تــقـيـيم حــال ا
في كلّ األمـور احليـاتـية ومـنـها
مسـاواتُـهـا في اإلدالء بالـشـهادة
ــيــراث وفـي الــعــمل وفي وفي ا
الــــتـــنـــقل وأي نــــشـــاط بـــشـــريّ
تـــســـتـــطــيـعُ الـــقــيـــام به ضـــمن
ـكن قـدراتـهـا الـبـشـريـة. وهـذا 
فـــقـط في حـــالــــة وجـــود اإلرادة
والقـدرة على اخلـالص من عقدة
النقص هذه الـتي تأسر اإلنسان
الـــشـــرقيّ والـــعـــربي عـــلى وجه

اخلصوص. 
ـهتمون بصحّة  حبذا لو عالج ا
اجملــــتـــمـــعــــات والـــبــــاحـــثـــون
ـنـظـرون هذه االجـتـمـاعـيـون وا
الــعـقــدة الـتـي بـقــيت مــطـبــوعـة
كظـاهرة متالزمة في اجملـتمعات
ـثـابـة آفـة الـشـرقـيـة وأضــحت 
مسـتـفحـلة. فـاحليـاة تتـطلب من
ــرأة أن يــقــوم كـلّ من الــرجل وا
ــا تُـــمــلي عـــلــيه كـلٌّ مــنـــهــمـــا 
طـبـيعـتُه ووظـيـفتُه حـفـاظًـا على
ــومـــة الـــعـالقـــة الـــبـــشـــريــة د
تساوية واالحترام واإلنسانية ا
بينهما من أجل تقدّم اجملتمعات
وتـطـويـرهــا وتـنـمـيـتـهـا ولـيس
بـخــلق الــتـنــافـر والــتـنــاشـز في

نظرة الواحد لآلخر. 
وهذا لن ينجح إالّ بـتعاون مثمر
وجادّ ومتـزن من جانب الطرف
في إعـمال احلكـمة واتبـاع الفكر
ــســتــنـــيــر في تــقــديــر دور كل ا

مـنهـمـا في اجملـتـمع وفي الـبيت
وفي الـشـارع وفي الـعـمل. وهـنا
ــرأة واجب إضــافيّ يــقع عــلى ا
فـي تـــرســـيـخ ســـبل الــــتـــواصل
األســري الـصـحـيـح واجملـتـمـعي
بسـبب طبـيعـة هيئـتهـا وشكـلها
وطـــريــقــة تـــفــكــيــرهـــا الــســلس
وقدرتها على التأثير في الرجل.
ـــرأة الــتي ــعــروف أنّ "ا فــمـن ا
تــــكـــسب عـــقل الــــرجل أذكى من
التـي جتذب قـلـبه ألن الـرجل له
عقل واحد ولـكن لديه ألف قلب"

كما يفصح علماء االجتماع.
 ومـثـل هـذا الــنــجـاح مـن جـانب
ــرأة من شـــأنه احلــفــاظ عــلى ا
الـبـيت األسـري من االنـهـيـار في
مواقع كثيرة ومنه احلفاظ على
تـركـيـبـة اجملـتـمـعات كـي حتافظ
بالتالي على تـماسكها اإلنساني
ــا هي والـــوطــني. فــاحلـــيــاة إ
ـودة والرحـمة ومن خـليط من ا
التفاهم والـتوافق ومن التعامل
بـاحلـســنى واالحـتـرام لــلـجـنس
تـساوي في اخللقة وفي اآلخر ا

احلقوق.
 من هنـا نعتقد أنـه لم يعد هناك
مـجـال واسع لـلــقـبـول بـذكـوريـة
الــرجل ونـــزعــته األبـــويــة الــتي
مـاتـزال قـائـمـة في مـجـتـمـعـاتـنـا
الشرقيـة واإلسالمية بشكل الفت
لــلـنــظـر. ولــعلّ من أسـبــاب هـذه
الـظاهـرة الـقائـمة تـدخالت غـير
مــــقـــــبــــولــــة مـن جــــانب اآلبــــاء

واألمــهــات ومـن نــفــرٍ من رجــال
الــديـن الــظالمــيـــ إلى جــانب
ضــغـوطــات جـانــبـيــة من أركـان
ـثل هـذا الـعـشـيـرة الــتي تـلـجـأ 
الـتعـامل بسبب مـوروثات بـالية
لم تــــعـــد صـــاحلـــة في زمـــنـــنـــا
احلاضـر. وال بدّ من سـنّ قوان
مـعـاصرة تـتـيح لـلـمرأة شـأنُـها
شـأن الرجـل أن تواصلَ احلـياة
بـــــأوسع أبـــــوابـــــهـــــا ومن دون
مــنــغــصـات وال مــضــايــقـات وال
حتــديــدات. فــمن بــ حـقــوقــهـا
أيـضًــا اسـتـخـدامُـهــا حلـريـتـهـا
البـشـرية واإلنـسانـيـة كامـلة كي
تـــكـــون صــــاحـــبـــة الــــشـــأن في
ـا تـمــلـكُه من إرادة الـتـصــرّف 
وفـــــكـــــر وجــــســـــدٍ من دون مسٍّ
حلــقــوقــهــا الــعــامــة واخلــاصـة
كـكــائن بــشـري مــتـكــامل الــعـقل
والروح واإلرادة والرغـبة. حتية
إكــبــار وتــقــديــر لــكـلّ امـرأة وأمّ
ـة وسـيـدة أعـمـال ومـربـيـة وعــا
عـرفت قـدرَ نــفـســهـا ورفـعت من
شــأن الــرجل ومن مــجــتــمــعــهـا
ووطـنـهـا في حـدود إمكـانـيـاتـها
ـتفجـرة. فهي بـاقية وطاقاتـها ا
مـــنـــبـــعًـــا لــلـــعـــطـــاء ومـــدرســة
تــســتـذكــرهــا األجــيــال وراعــيـة
لـلـبـيت األسـري وصـدرًا حـنـونًـا
يــرتـــاح له الـــرجل مــتـى أعــيــاه
التـعب وساريـةً تتـزيّن بفـضلـها
ـــؤســــســـات اجملــــتـــمــــعــــات وا

والشعوب.
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ـــئــــة يـــوم من عـــمـــر انــــتـــهت ا
ـنــهــاج احلـكــومي ومــتـوالــيـة ا
االحـداث العراقـية مـا زال عقرب
ســاعـتـهــا مـتـوقف عــنـد حـافـات
ـــفـــاســـد احملـــاصـــصــة حـــادة 
جــعـلت رئــيس مـجــلس الـوزراء
ـــــهـــــدي امـــــام عـــــادل عـــــبـــــد ا
بـاشرة الحـقـة ا اسـتحـقـاقات ا
إلدارة مـخـاطـر مـرجـحـة أبـرزهـا
مــلف الـــبــصــرة الـــذي ســبق له
اإلطــاحـة بـآمــال رئـيس الـوزراء
الـسـابق حـيدر الـعـبـادي بـوالية
ثانية  وفي ذات الوقت  مازالت
 التشـكيلة الوزارية غـير مكتملة
ـهـدي شـعـار  فـيـمـا رفع عــبـد ا
مــكــافــحــة الــفــسـاد فـي  اتــاحـة
علـومات عن رواتب الرئاسات ا
الــثالث  فـي  وقت تــبـــقى هــذه
االمــــتـــيـــازات  عـــثـــرة امـــام أي
اصالح  اداري  مـــطــــلـــوب  كل
ذلك  يـكـرر السـؤال احملوري عن

ـشـدود  حلــكـومـة عـبـد احلـبل ا
ــــــهـــــدي  واخملــــــاطـــــر الــــــتي ا
تـواجههـا ?? ال اعتقد ان تـشكيل
ـكافـحة الـفساد اجملـلس األعلى 
سيكون احلل السحري لالنتهاء
مـن مـفـاسـد احملـاصـصـة  فـهـذا
الـتــشــكــيل  لن يــكــون اكــثـر من
مـجـرد غطـاء اخـر إلدارة مـلـفات
الـفـسـاد الـتـي يـفـتـرض ان تـدار
من قـبـل اجلـهـات الـرقـابـيـة ذات
الـعالقـة بـالتـعـاون  مع الـقـضاء
مـــتــــمــــثـال في االدعــــاء الــــعـــام
وقـانــونـه اجملـمــد  حــتى االن  
لــــكن فــــهم األمــــور كــــنــــمــــوذج
لــلــمــحــاصـصــة  يــجــعل  عــبـد
ـهــدي الـبــحث عن  جـدوى في ا
رقع  تـنظـيمـية  لـهذه اإلجراءات
وان  كــان يــعــرف  مع جــمــهــور
من مستـشاريه  ان هذه الرقع ال
تـسد فجـوة  مفاسـد احملاصصة
 والكشـف عن رواتب الرئاسات

الـثالث ال يـنفع  في اثـارة الرأي
الــــعـــام الـــعـــراقي   كـــون هـــذه
ــعـلـومـات مـتـداولـة في مـواقع ا
الــتــواصل االجــتــمــاعي  حــتى
بـــات احلــــديث عن امــــتـــيـــازات
الرئاسات الثالث  يرد عليه  من
قـــبل الـــبـــعـــوض االلـــكـــتـــروني
لبعض األحزاب بـإثارة النعرات
الطـائفـية والـتضـليل اجملـتمعي
إلعـــــادة تـــــأطـــــيـــــر اإلجــــراءات
احلكـومية  حـتى ان البعض من
احملـــلـــلـــ نـــواب  ومـــروجـــ
ألحـــــزاب مـــــعـــــيـــــنـــــة هـــــددوا
ـهــدي عن بـاســتــجــواب عــبــد ا
ـــئـــة يـــوم األولى  من نـــتـــائج ا
تــطـــبـــيق  مـــنــهـــاج حـــكـــومــته
مـــشــدديـن عــلى  ان احلـــكـــومــة
فـاعلة  وتـعمل ولـيست  متـوقفة
. في خـــضـم هـــذا الـــفــــيض من
ــــكن ــــتـالحــــقــــة  االحــــداث ا
الــتــوقف عـنــد مــشــهـدين األول

زيــارة رئـيـس الـوزراء حملــافـظـة
الــبــصــرة والـــثــاني تــضــيــيف
ــــواطن من مــــجـــلـس الـــنـــواب 
ـنكوبة كنموذج وصل ا مدينة ا
لـــتــحــلـــيل االنـــطــبــاع الـــذهــني
شهد السياسي وتداخالته مع ا
الـــعــراقـي وفي هــذا الـــســـيــاق

كن القول:
أوال:  مـن خالل مــــــــعــــــــرفــــــــتي
الــبـسـيـطـة  بـشـخـصـيـة الـسـيـد
رئـــيس مـــجـــلس الـــوزراء فـــان
ثـقـافتـه اجملتـمـعيـة جتـبـره على
ـالحــظــة الــشـــخــصــيــة وعــدم ا
القناعة الكاملة الشاملة بتقارير
هـــكــذا كـــانت زيــارته مــنــقـــولــة
ـا تـأتي حملـافـظـة الـبــصـرة ور
زيـارات  حملـافــظـات أخـرى مـثل
ـوصـل او كــركـوك  مــثـل هـذه ا
اجلــوالت تـقــدم امـامـه الـصـورة
الناقصة عـن الرؤية الشاملة في
الــــتـــقـــاريـــر الـــتـي تـــصـــله  من
مــسـتـشـاريـه الـذين يـوفـدون في
مهمات اسـتطالعية  منظورة او
ــنــاطق احلـدث غــيــر مــنـظــورة 
ــا وحـــضــوره الــشـــخــصي  ر
يــتـطـلب ان يــنـتـهي الى قـرارات
رسمت بـعناية في جـلسات عمل
مــشــتــركــة مع قــوى ســيــاســيــة
ومـسـتــشـارين  بـاخــتـصـاصـات
مــتـعــددة  لـكـن  هـذه الــقـرارات
بـــــــــحــــــــاجـــــــــة الـى دعـم  دولي
ـهـدي واقــلـيـمي  مـا زال  عـبـد ا
يـجد حكـومته امـام استحـقاقات
مــتــضـاربــة  لــذلك يــعــمل عــلى

إزاحــة مــا يــوصف بــفــرضــيـات
الـــواقـع  الى فـــرضـــيـــات إدارة
اخملاطر وهي مـعضلة إدارية –
سيـاسيـة ليـست بالـسهـلة  لكن
خبرة الرجل  ومن يعتمد عليهم
 في هـــذا اجملـــال  تـــمـــكـــنه من
ـثل هـذه االلـتـزامـات  اإليـفـاء 
ــــكن انــــتـــظــــار بـــعض لــــذلك 
اإلجـــراءات  اإلداريــة  الـــقــافــزة
على مـفاسد احملـاصصة لتـغيير
بــعض اخلــرائـط اإلداريــة الــتي
تــفــرضــهــا هــذه احملــاصــصــة 
ومـنهـا اليـات صرف األموال في
ـوصل" او ـنــكـوبـة" ا ــنـاطق ا ا
مــنـــاطق االزمـــات " الــبـــصــرة "

وحتى كركوك .
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تـغير والـثابت في نقل  ثـانيا: ا
هدي منـهاج عمل حـكومة عـبد ا
الى تـطــبـيـقـات في الــسـيـاسـات
ـر من خالل الــعـامــة لـلــدولــة 
مــجــلس الــوزراء واجــتــمــاعـات
اجملـالـس الـتي يــديــرهــا رئـيس
مجلس الـوزراء وأبرزها مجلس
االمن الـــــوطـــــني ومـن بـــــعــــده
مجلس الطاقـة ومجلس مكافحة
الــفــســاد وعــلـى الــرغم من رفع
الـسـريـة عن أحـد تـقـاريـر ديوان
ــالـــيــة حــول رواتب الــرقـــابــة ا
الـرئـاســات الـثالث لم يــتـدحـرج
أي حــــــــجـــــــر مـن مـــــــفـــــــاســـــــد
احملـاصصـة!! لذلك ايـة مواجـهة
مــقــبــلــة بــ  مــجــلس الــنــواب
ـهـدي  حتت السـتــجـواب عـبـد ا
ـا يــجـعــله يـرفع أي عـنــوان  ر
الــســريـة عـن مـلــفــات وتــقــاريـر
أخرى عن قـضـايا فـسـاد  جتعل
ـانية الكـثيـر من القـيادات  الـبر
واحلزبية امام استحقاق الدفاع
عن شـخـصـيـات مـحـسـوبـة على
هــذه اجلـهــات  وهــذا مــا جـعل
الـــبــعض يـــلــجــأ الـى اجــتــمــاع
الرئاسات الـثالث لطرح السؤال
ـدى الذي يـريد  اجلـوهري عن ا
ــهـدي في ان يـصـل الـيه عــبــد ا
مــتــوالــيــة الــكـشـف عن مــلــفـات
الــفــســاد ونــقـــلــهــا الى ســاحــة
القضاء  السـيما وان اجتماعات
مـجـلس مكـافـحـة الـفـسـاد تـعـقد
بل في احملكمة اجلنـائية العليا 
الـــــبــــــعـض يـــــســــــعى الـى ربط
اسـتـكـمـال الـتـشـكـيـلـة الـوزاريـة
2019 وإقـــــــــــرار مــــــــــوازنــــــــــة 
ـفـتـرضـة علـى هذا بـاإلجـابـات ا

التساؤل !!  
ـواقف اإلقـليـمـية ثـالـثا: تـمـثل ا

ـضـافـة في والـدولـيـة الـقيـمـة ا
اجتاهـ متـعـاكسـ حلسـابات
تـغـيـر في اخلـطوات الـثابـت وا
ــــقـــبـــلــــة جلـــمــــيع الــــفـــرقـــاء ا
الـــعـــراقـــيــ وابـــرزهم رئـــيس
طـرقـة التي مجـلس الـوزراء فـا
يــريـد ان يــضــرب بــهـا مــفــاسـد
احملــاصـــصــة  هي ذاتــهــا الــتي
كن ان تستـخدم ضده وجميع
اآلمــــال الــــتي تــــروج عـن طـــرح
مــلــفــات كـــبــرى لــلــفــســاد امــام
ـفـاسـد احملـكـمـة تـتـعـثـر بـهـذه ا
ـكن اسـترجـاع مـا سبق وهنـا 
ـهدي في احدى وان كتـبه عبد ا
افـتتاحـيات صحـيفته "الـعدالة "
بعنوان " لـست  مرشحا لرئاسة
الــــوزراء" ومــــا ورد فــــيـــهــــا من
اشـتـراطـات لم تـتحـقق لـه  لكن
واقف اإلقليمية والدولية التي ا
انهالت على العراق في  زيارات
 مــتـالحــقـــة خالل األســبـــوعــ
ـاضــيـ  تـؤكـد بـوضـوح  ان ا
اية مـواجـهة مـقبـلـة ب مـجلس
ــهـــدي غــيــر الــنـــواب  وعــبـــد ا
مــفـــتــرضــة وال مـــطــلـــوبــة  بل
حتــــتـــــاج االســـــتـــــجــــابـــــة الى
اشـتـراطـاته الـتي أشـارت الـيـها
مــقــالــته  وحتــولت  مـن جــديـد
الى مـفـاسـد احملـاصـصـة وهـذا
يــحـتـاج الى بـروز " تـضـحـيـات"
تـقـدم مـذبح  مــكـافـحـة الـفـسـاد
ـرة بــطـريــقـة عــبـد ولــكن هــذه ا
ـهـدي  وهــذا يـعــني اإلطـاحـة ا
بـــرؤوس كــــبـــيــــرة يـــتـم الـــربط
بينـهم  وب اإلجراءات اإلدارية
 الـــتي تــتــخــذ  إلعـــادة تــنــظــيم
صرف أمـوال  إدارة االزمات في
وصل  وسـواهـما البـصـرة او ا
ـدن وفــقــا  لـتــدقـيق اداري من ا
ومــالـي  يـشــتــرك فــيه  مــجــلس
مــكــافــحــة الــفــســاد يــقـوم عــلى
ـوارد الـذاتـيـة ويـقـلل تـعـظـيم ا
ـالــيـة ويـلـغي من الـضــائـعـات ا
" ـوظـفـ الـفـضـائـيـ ـوذج "ا
ويـحـد  بــشـكل كـلي  من سـطـوة
الـلـجـان احلـزبـيـة  عـلى الـعـقود
ـا في ذلك الـعـقـود احلـكـومـيـة 
التـشـغـيلـيـة مـقابل  مـقـتـرحات
ــكن ان تـــقــدمـــهــا احلـــكــومــة
جمللس النواب بإعادة النظر في
قـوانـ األحـزاب  واالنـتـخـابات
ومـفوضـية االنتـخابـات  ناهيك
عن  مـشاريع قـوان أخـرى البد
وان تـدرس لتـفعـيل دور القـطاع
اخلـاص خلــلق فــرص عـمل  في
مـشاريع اسـتـثمـاريـة كبـرى  ما

زالت  تتنظر االنتهاء من سجال
يبدو قـد اصبح عـقيـما لالنـتهاء
من التشكيلة الوزارية فضال عن
إقــرار مـوازنـة   2019 وتــمـسك
ـانـية بـهذا بعض األطـراف الـبر
ــكن ان يــرد عــلـيــهم الــسالح 
ــضـافـة في فـقط  الن  الـقــيـمـة ا
ـواقف اإلقــلـيـمـيــة والـدولـيـة  ا
نهاج تشـدد على عدم خضـوع ا
ثل هذه ـهدي  احلكـومي لعبد ا
ــانــيــة  بــات ــهــاتــرات الــبـــر ا
مـعلـومـا عـنـد الكـثـرين فـيـمـا ما
زالت الـــــكــــثـــــيـــــر ايــــضـــــا  من
انية تواصل التصريحـات  البر
ــــهــــاتـــرات  ذات الــــنــــوع  من ا
الـلــفــظـيــة.  في ضــوء مـا تــقـدم
...كـيـف تـبـدو الــسـيـنــاريـوهـات
طروحة إلدارة مخاطر العملية ا
ـقبلة رحلة ا السـياسيـة خالل ا
ــــــا مــــــصـــــــطــــــلح " إدارة ?? ر
اخملاطر السياسية" غير متداوال
في وســـائل االعالم الــعـــراقــيــة
لـكن وقـائع العـمـليـة الـسيـاسـية
احلـالـيـة تـفتـرض الـتـعـرف على
مـــــضــــمـــــونه والـــــتــــعـــــامل مع
كن معطياته وفي هذا اجملال 
رسم أكـثـر مـن سـيـنـاريــو يـتـيح
ــهـدي حلــكـومــة الــسـيــد عــبـد ا
اخلــروج من عــنق زجـاجــة هـذه
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في تـــقــــد مـــشـــاريـع قـــوانـــ
حاكـمة لإلصالح السـياسي امام
مـــجــــلس الــــنـــواب ومالحــــقـــة
مــــواقف الـــكـــتل الـــســـيـــاســـيـــة
بالكشف عن مـلفات الفساد التي
وظـفت هـذا الـقـصـور الـتـنـفـيذي
مــــــثـل مــــــوضـــــوع الــــــلــــــجـــــان
االقــــتــــصــــاديــــة لألحــــزاب  او
ــا ـــوظــفــ الــفـــضــائــيــ   ا
يحقق للحكومة إمكانية  حتريك
الـراي الـعام بـل  وحـتى الـشارع
ان الـعـراقي لـلـضـغط عـلـى الـبـر
ولـيس الـعـكس بـان  تـقـوم  كـتل
او أحزاب  بـتحريك الـرأي العام
او الـشـارع  الـسـيـاسي  بـالـضـد
من أزمات  منـتظره ابرزها واقع
او حال الـكهـرباء ـدن احملـررة  ا
ـقبل  بل نـتـظر فـي الصـيف ا ا
حتى مـلفات اخلدمـات الصحية
وهـي مـــــثــــــار بــــــرامج الــــــواقع
احلوارية في الكثير من القنوات
الـفـضــائـيـة الــعـراقـيـة لــتـحـريك
الـــــــراي الــــــعـــــــام وفـق اهــــــواء
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بـحضـور رئيس مـجلس الوزراء
في جـلـسـة عـلـنـية امـام مـجـلس
الـــنــواب لــوضـع الــنــقـــاط عــلى
ـفتـرضـة التي حروف احلـلـول ا
ــنــهــاج احلــكــومي جــاءت فـي ا
كإيـجـاز لـلـتـحـديـات وفـرضـيات
مـطــلــوبــة لــتــسـريـع اإلجـراءات
نــحـــو احلــلــول مع بــيــان أدوار
مـــجـــلس الـــنـــواب في تـــســـريع
الـتشريـعات الالزمـة لذلك وهذا
ـوذجــا مــتــجـددا من يــتــطــلب 
االعـالم احلــــكــــومـي الســــيــــمــــا
اخلــيـــمــة اإلعـالمــيـــة لــرئـــاســة
مـجـلس الوزراء في الـتـعامل مع
مـقـدمـات ومـدخالت ومـخـرجـات
هـكـذا سـيـنـاريـو مـقـابل األدوات
ـكن للـجـيوش اإلعالميـة الـتي 
االلكـترونيـة التعـارض سلبا من
خـاللــــهــــا مع طـــــروحــــات تــــلك
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الـــســـيـــنـــاريـــو الـــذي ال يـــصب
صـلحـة أي طرف في الـعمـلية
ـا تـرغب به الـســيـاسـيـة لـكن ر
ــانـيـة الـكــثـيـر مـن الـقـوى الــبـر
لـالنــتـــهـــاء من اعــمـــال تـــرتــيب
أوضـاعها اسـتعدادا النـتخابات
ـقررة في مـجالس احملـافـظـات ا
خـــريف الـــعـــام اجلـــاري  ودفع
كـــرة ثــــلج نـــحــــو االمـــام  حتت
مــخــتــلف الــعــنـاويـن  والـذرائع
ـوذج  من إدارة يــحــتـاج الـى  
نضبطة   وهي حالة اخملاطر ا
ـا  تـذوب في حـرارة الـصيف ر
ــــقـــــبل  لــــكـن هــــذه الــــقــــوى ا
الــــســــيــــاســــيــــة  حتــــتــــاج الى
اني لـلتأثـير على وجـودها البـر
قــــرارات احلـــــكــــومــــة فـي نــــقل
الـــصالحــيـــات  وإدارة مــوازنــة
تــنــمـيــة األقـالــيم  واحملـافــظـات
بالشكل الذي يعزز من تواجدها
نكوبة  من ناطق ا السيما في ا
احـتالل داعش االجـرامي . كلـما
تـقدم  يـبقى  مسـار اللـحظة في
الـــتـــعـــامـل  مع إدارة اخملـــاطـــر
الـسـياسـيـة  ويـبدو ان حـكـومة
الـســيـد رئـيس الـوزراء  حتـتـاج
الى طـاقـات  إبـداعـيـة  مـتـجـددة
ــــنــــهـــاج فـي نـــقـل  مــــفـــردات ا
احلـــكـــومي الى  بـــرامج عـــمل 
واال لن  يـكــون اكــثـر من مــجـرد
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