
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6588 Tuesday  18/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6588 الثالثاء 23 من جمادى االخرة 1441 هـ 18 من شباط (فبراير) 2020م

Í√d «  U¼U&≈ 8
sÞËÒö « s “ w  W «bŽË W ¡U

لتفاعل مجـتمعيّ أكثر تقرّبًا من
بـنــود يـكـفـلـهــا الـدسـتـور أصالً
مـثل احلق فـي حـريــة االعـتــقـاد
والــــرأي والـــضــــمــــيـــر من دون
ـواطن تميـيز وال تـفرقـة ب ا
جـمـيـعًـا. لكـن الـقـانـون مـا يزال
ــزاجــيـات شــخـوص خــاضــعًـا 
الــســلـــطــة احلــاكــمــة واألدوات
الـتـنــفـيـذيــة ومـنـهـا مــا يـتـعـلّق
بــاالســتــحــقــاقــات الــوظــيــفــيـة
والتقاعدية لشرائح كثيرة نالها
الـــــظـــــلم واإلجـــــحــــاف من دون
أسبـاب وجـيهـة. وهذا بـطـبيـعة
احلـــــــال خـــــــاضـع فـي بـــــــعض
جــزئـــيـــاته إلى فـــشل الـــنـــظــام
السـيـاسيّ الـقائم والـتـخبّط في
اتـخـاذ الـقـرارات وغـيـاب الـبـعد
االســتــراتـــيــجي لــلـــحــكــومــات
ـتعـاقـبة ـذهـبيـة ا الطـائـفيـة وا
ومـــعــاجلــة الــثــغــرات ومــنــهــا
الـــثـــغـــرات اجملـــتـــمـــعـــيـــة. في
اعـــــتــــقـــــادي أنّ مـــــا صــــدر من
تــصـــريح صــحــفيّ لـــلــمــمــثــلــة
سـاءلة يـة بشـأن تـطبـيق ا األ
ـستـجدّات والعـدالة في ضـوء ا
ـشهد السـياسيّ الساخن على ا
مع دخول االنتفاضة التشرينية
شهـرها الثالث إنْ هـو إالّ تذكير
ساءلـة والعدالة بقـانون هيـئة ا
النـافذ لغاية الـساعة. ومن شأن
هـذا التلمـيح أن ينال قـسطًا من
راجـعـة الـذاتـيـة والـسـيـاسـية ا
كـي يـــــكــــــون جـــــزءًا مـن فـــــورة
ـطلـوبـة الـتي تـسبب اإلصالح ا
بــــهــــا الــــنــــظـــام الــــســــيــــاسيّ
قراطـية مسـتوردة لم ترقى بـد
لـــلــنـــضـــوج بــســـبب طـــبــيـــعــة
اجملـتـمـعـات الـعـراقـيـة مـتـعـددة
طـامع والتـوجهـات والغـايات ا
وبـــســـبـب اخـــتالف الـــثـــقـــافـــة
والعرف االجتماعي ب مجتمع

وآخر. 
ولم يـعـد هـذا خــافـيًـا لـلـجـمـيع.
لذا عـجـبي من سـاسة الـصـدفة
الـــذين اعـــتــرفـــوا صـــراحــة في
منـاسبـات عديـدة بفـشل النـظام
السياسي الـذي تمسكوا به منذ
أكـثر من  16عـامًـا وبه حـكـموا
الـــبالد بـــنـــظـــام احملـــاصـــصـــة
واإلقــطــاعــيــة وســرقـوا ثــرواته
وأوصـلـوه إلى شـفــيـر الـهـاويـة
بــتــســلــيم ثــلث أراضــيه ألعــتى
تــنــظـــيم إرهــابيّ فــتك بــاألرض
والـعـرض سـحـابـة ثالثـة أعـوام
من الـــــقــــهــــر والـــــذلّ والــــقــــتل

والبطش. 
ـا اقــتـرفـوه من كــمـا هم أدرى 
ظــلـم وإجــحــافٍ بــحق الــشــعب
الـذي انتـخـبـهم وائتـمـنـهم على
حــقــوقه. فـمــا كــان مــنـهم إالّ أن
قابلـوه بخـيانـة األمانـة والكذب
والنفـاق وتدمير البـنى التحتية
للمدن والـقصبات والتواطؤ مع
ــــغــــرضـــ وجتــــار احلـــروب ا
واخملـدرات وتــسـهــيل دخـولــهـا

وترويجـها وبيـعها ونـقلهـا. كما
تابع احلثيث ليس خافيًا على ا
ـــــا يــــجــــري فـي الــــكـــــوالــــيس
ـظـلــمـة مـن فـسـاد والـدهــالـيــز ا
وإفـسـادٍ في األخالق واسـتـرقاق
ـذهب احملــارم بـغــطـاء الــدين وا
والـطــائـفــة والـعــرق. والـقــائـمـة
طـويلـة سـاقهـا قـبلي الـعـديدُ من

أصحاب الفكر والقلم والرأي.
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  بـــحق ربّ الــســمـــاء أســألــكم
جــمــيــعًــا: مـــتى كــانت "الــصالة
ومـتى كــان الـصـوم مــفـتـاحًـا أو
مــعـيــارًا لــصــدق احلـديث وأداء
ـــثل األمـــانـــة? حـــســـنـــاً فـــعل 
ــرجـعـيـة حـ إشـارته مـؤخـرًا ا
في خـطـبـته األخـيـرة إلى حـديث
اإلمـام الصادق بـالتذكيـر بحسن
الـــــكالم ورفـــــعــــة األخالق وأداء
ــــان: "ال األمـــــانـــــة وصـــــدق اإل
تَـغْتَـرُّوا بِصَالتِـهِمْ وَال بِصِـيَامِهِمْ
فَـإِنَّ الـرَّجُـلَ رُبَّـمَـا لَـهِجَ بِـالـصَّالةِ
وَالـــــصَّــــــوْمِ حَــــــتَّى لَــــــوْ تَــــــرَكَهُ
اسْتَـوْحَشَ وَلَكِنِ اخْتَـبِرُوهُمْ عِنْدَ
." صِــدْقِ الْــحَــدِيثِ وَأَدَاءِ األمَــانَـةِ
لــقـد نـطق بــهـذا احلـديث الـرائع
ـسيح الـصـادق تمـامًـا السـيـدُ ا
قـبل أكـثـر من ألـفي عـام حـيـنـمـا
وجّه ذات الـــكالم إلـى الـــكـــتـــبــة
رائ مـن اليهود والـفرّيسـي ا
الـذين كانوا يـكثـرون من الصوم
والــــــــــــــصــالة فـي اجملـــــــــــــــامـع
والسـاحات فـيما داخـلُهـم مترع
بـالكـذب والـنـفاق وسـرقـة أموال
الــشـــعـب بــحـــجـــة أداء أحـــكــام
الـعـشـور والـزكـاة حـمـايـة لـلدين
أيـضًا. فقـال فيـهم:" كُلُّ شَجَرَةٍ الَ
تَصْـنَعُ ثَمَـرًا جَـيدًا تُـقْطَعُ وَتُـلْقَى
فِـي الــــــنَّــــــارِ. فـــــمِـنْ ثِــــــمَــــــارِهِمْ
. لَـيْسَ كُلُّ مَـنْ يَـقُـولُ تَـعْــرِفُـونَــهُمْ
لِي: يَا رَبُّ يَا رَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ
السَّـمَاوَاتِ. بَلِ الَّـذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ
أَبِي الَّــــذِي فِي الــــسَّــــمـــــَـــاوَاتِ"

(متى  .21- 19 :7) . 
إنه حقًا ذات النهج في التعامل
مع الـرعـيــة من جـانب الــسـلـطـة
احلــاكــمــة ومن يــتــشــدّق مــنــهـا
بـتالبيب الدين والـطائفـة حفاظًا
ه ومصاحله وتـغطية على مـغا
ـشــروعـة وغــيـر ألعــمــاله غـيــر ا

قبولة في اجملتمع.   ا
ولــنـــا أن نـــســـأل مــتـى ســيـــتم
تــــطــــبــــيـق ذات الــــقــــانــــون في
ـسـاءلة والـعـدالـة" الـذي نادت "ا
ــيـــة بــحق مَن ـــمــثـــلــة األ به ا
اســتـأثـر بــالـسـلـطــة خـارجًـا عن
ألـوف ومَـن سرق ونـهبَ وقـتلَ ا
وقع احلزبي وخطفَ واستـغلّ ا
والـــوظـــيـــفي ألغــراض فـــئـــويــة
وطائـفـية ومـذهبـية وشـخصـية?
فمـهمّـة تنـظيف الـبالد من ثقـافة
سـتـشـرية الطـائـفـية والـفـسـاد ا
الــتي أضــحت مــفـخــرة وقــاعـدة
لـلبـعض ومـا غـيـرهـا شذوذًا لن

تكون سهلة بالتأكيد.

والــفــاســـدُ من أركــان الــســلــطــة
وأتـبـاعـهـا يـسـتـحـقـون قـصاص
الــشـعـب ومـثــلــهُم الـســاكتُ عن
أفعـالـهم وسلـوكيـاتهم الـسالـبة
ة بطريقة مشارك في ذات اجلر
أو بـأخرى. و"قـلْ كلـمة احلق وال
تـخف لـومة الئمٍ". فـجـزء من هذا
الــــكالم مـــــنــــقــــول عن ســــاســــة
عراقي مازالوا في السلطة وقد
حـذروا مـرارًا وتـكـرارًا في الـسرّ
والـعلن من مغـبة حصـول أعمال
سـحـلٍ في الــشــارع بـحـق أركـان
الـــســلـــطــة مـــا لم يـــتم حتـــقــيق

مطالب الثوّار حقنًا للدماء.
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ــــســـاءلـــة إنّ فــــكـــرة هـــيــــئـــة "ا
والعدالة" كانـت تعني في حينها
ـسـؤولـيـة بـعـدًا ثـقـافـيًـا أمـلـته ا
الوطنـية حـ التـغيـير احلاصل
ّـا عنته الحـقًا من تـدابير أكـثر 
انــــتـــقــــامــــيــــة من كـلّ مَن ثــــبت
انـتـماؤُه لـلـحـزب احملـظور. وفي
الـــبــعــد الـــثــقـــافي األول ولــيس
االنـــتـــقـــاميّ شـيء مــقـــبـــول من
ـعـقولـيـة واحلـكـمة من دون أن ا
ـفـروض يـفـقـد قــانـون الـهـيـئـة ا
ـؤسـسـة اتـزانه لـتـتـحـول هـذه ا
إلـى بـــــؤرة لـــــلــــــمـــــســـــاومـــــات
والـــصــفــقــات بـــعــد أن اتــخــذت
لـنــفـسـهـا دور الـقـاضي واجلالّد
مــعًــا. ومـــثل هــذا الـــتــداخل مع
صالحــيـات الـقــضـاء في شـؤون
شمولـ بهذا القانون اجلدليّ ا
كـــان فـي األســـاس شـــأنًـــا غـــيــر
مقبـول بسبب استـخفافه بقدرة
القضاء العراقي وتهميشه بأخذ
دوره الــــطـــــبـــــيـــــعي واتـــــخــــاذ
ــكـفــولـة بــسـلــطـته اإلجــراءات ا
ـستبـيح ولـيس بغـيره بحقّ ا
لـلدم والـشـخص الـعـراقي. لذا ال
غـرابـة أن يـخـضع هـذا الـقـانـون
لــنــوايــا عـــبــثــيــة واجــتــهــادات
صاخـبة وتدخالت غـير مدروسة
ســــواء من جـــانب الـــهـــيـــئـــة أو
ـتـنــفـذين من أحـزاب الــسـلـطـة ا
وأعـــوانـــهـم بـــالـــتـــأثــــيـــر عـــلى
أعـضائهـا والتدخل في قـراراتها
ــــــــصـــــــــالح وإرادات إرضــــــــاءً 
ســيـاســيـة وســيـاديــة مـخــتـلــفـة
الـنـوايـا.  وبـعد مـرور مـا يـنـاهز
عــامًــا عـــلى صـــدور قــانــون 17
اجـتــثـاث الــبـعث وأكــثـر من 11
عـامًــا عــلى اســتـبــداله بــقــانـون
ـسـاءلــة والـعـدالـة كـان هـيــئـة ا
يــنــبــغي إعــادة الــنـظــر فـي هـذا
القـانون بعـد أن استوفى الـكثير
مـن أســـــالـــــيب االقـــــتـــــصـــــاص
واالنــــتــــقـــام بــــحق شــــرائح في
اجملــــتــــمع كــــان الــــعــــديــــد من
ضحـاياه من األبريـاء ما عدا مَن
ثـــبـــتت بــــحـــقه جـــرائـم الـــقـــتل
والــتـنــكـيل والــعـنـصــريـة وذلك
نظـرًا للمـستجدّات عـلى الساحة
ــلــحّـة الــســيـاســيــة واحلــاجـة ا
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رفض احملتـجون الـعراقـيون قـانون االنـتخـابات الـذي صوّت
ا أريد له ان وإ رر في البر ان العراقي  ألنه لم  عليه البر
ـرر على الـشـعب فـقد وضـعت فـيه الـكثـيـر من األلـغام أن 
ــخـرج الــفـاســدين من الــبـاب إال أنه وهــو يـبــدو كــمـا لــو أنه يُ

يعيدهم من الشباك.
ان كـان نصـراً جديداً وبـالرغم من أن تـمريـر البـيان في البـر
نـتفـضون الـعراقـيون إال أنـهم سجـلوا يسـجله احملـتجـون وا
عـديد مؤاخـذات على هـذا القانـون الذي عـدّوه مجحـفاً جتاه
الشعب العـراقي كما وصفوه بأنه "في عـمومه مستنسخ من
الـقانون الـبريطـاني بعد افـراغه من محتـواه على أيادٍ إيـرانية
وفـرضه عــلى الــشـعـب الـعــراقي لــيـكــون الــتـدخل اإلقــلــيـمي
ـصـير الـعـراق وشـعبه والـدولي وبـخـاصة إيـران مـتـحكـمـاً 
ـتظـاهريـن الذين يـرفضـون هذا طـالب ا فضال عن مـخـالفـته 

القانون".
أولى مــؤاخــذات احملــتــجــ أن الــقــانـون يــتــيح لـألحـزاب أو
لـلمـرشح الدخول الى الـعملـية الـسياسـية إذا كان لـديه جناح
مسـلح وهو ضـد إرادة االنتفـاضة فضالً عن أنه لم يـتضمن
عـدم دخـول األحزاب والـشـخـصيـات الـتي شـاركت بـالعـمـلـية
وهو مـطـلب أساس من السـياسـية مـنذ  2003  لغـاية  2018  

طالب الشعبية . ا
ـا ـان  وأبـقى الـقـانـون الـتـحـالف والـتـحـزب داخل قـبـة الـبـر
يعزز أكذوبة الكتلة الـكبرى  كما أنه لم يتضمن عدم ترشيح
تـلك جنسيتـ عراقية وأخـرى اجنبيـة كما أنه لم يذكر من 
من بعيد أو قريب  نسبة الـ( %50+1 )التي أكدها احملتجون
ــا يـعــني أن أعــلى مــرشح وفــقـاً لــهـذا في مـطــالــبـاتــهم  
آالف صـوت من دائـرة تـعـدادها الـقـانون سـيـحـصل على  5 
ألـف صــوت ســيــفـــوز وتــضــيع إرادة  25 ألف مــواطن 245 
فـضـالً عن أن الــقـانــون يــعـزز الــتــنــاحـر الــعــشــائـري داخل
نـاطـقيـة والعـشـائريـة حـتى تتـفرد الـقضـاء الـواحد ويـكـرس ا
األحــزاب وإيــران بــالــســيــطــرة أكــثــر عـــلى مــقــالــيــد احلــكم
الـسيـاسي واالقتـصادي واألمـني على الـعراق  واألخـطر أنه
يـنـهـي وجود األقـلـيـات فـي الـعـراق ألن األغلـبـيـة سـتـكـون في
الـقضـاء على أسـاس عنصـري وهو مـا سيغـيّب فئـات واسعة
من الـشعب الـعراقي وسيـفرض عـلى نطـاق واسع االقصاء

والتهميش لفئات كبيرة ومهمة من اجملتمع العراقي. 
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يــجـد احملــتـجــون أن الــقـانــون بـصــيــغـته احلــالــيـة مــصـمم
ـتـنـفذة في الـفـوز وهـو إنـهاء لالسـتـحـواذ الكـامل لألحـزاب ا
كــامل لألحــزاب الـنــاشـئــة والـصــغـيــرة وأنه ســيـقــضي عـلى

. ستقل رشح ا ا
إن إقـــرار قــانــون االنــتـــخــابــات هـــذا يــتــنــاقـض مع مــطــالب
ـان مـنـتـفـضي الـتـحـريـر الـذين خـرجـوا مـطـالـبـ بـحل الـبـر
وجتـميـد الـدستـور وتشـكيل حـكـومة انـتقـاليـة تـؤسس لعـملـية
ـتـحـدة وبـإشـراف اجملـتـمع الـدولي انـتـخـابيـة بـرعـايـة األ ا
بـحيـث يشـهد لـهـا العـالم بـنزاهـتهـا وبـقانـون انـتخـابي عادل
ـفـتـوحـة التي يـعـزز وحـدة الـشـعب الـعـراقي وفـقاً لـلـدوائـر ا
يـتـسـاوى فـيـهـا الـتـنـافس بـ اجلـمـيع ويـعـزز دور الـكـفـاءات
ـا عدّه احملـتـجون والنـخب في حـكم الـعـراق والنـهـوض به 
ومن ورائــهم الـعـراقـيــون بـأنه اسـتـهــانـة بـهم وبـتــضـحـيـاتـهم
ـر بـعــبـارات وكـلـمـات وبــعـقـولـهم وأنه صــيـاغـة لـقــانـون بـر

مرادفة أخرى. 
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ــانـهـا بــأحـزابـهـا فـقـدت احلــكـومـة احلــالـيـة في الــعـراق وبـر
تـظاهـرين الـسلـمي الفـاسدة شـرعيـتهـم عنـدما استـهدفـوا ا
ـــئــات وجــرحت اآلالف بــالــرصــاص احلـي وقــتــلـت مــنــهم ا
ـتظـاهريـن السـلمـيـ على وحـاولت إثارة الـفـوضى وإجبـار ا
اخلـروج عن سـلمـيـتـهم فضال عـن التـزويـر الـذي كان سـبـبا
ان ومقاطعة الشعب العراقي في االستحواذ على مقاعد البر
لـهذه االنـتخـابات لـكن وعي الشـعب العراقـي وإصراره على
إزالة الطـغمة الفاسـدة التي أضاعت العـراق  وسلبت خيراته

أبطلت مخططهم اخلبيث وأفسدته. 
ـرفـوض هـذا الـقــانـون مـحـاولـة جـديـدة ـان ا إن تـمـريـر الــبـر
أخرى إلخـراج االحتـجاجـات العـراقيـة عن سلـميـتهـا ودفعـها
إلى رفع السـالح لتـغـييـر األوضـاع الـتي كرسـهـا االحتالل
ــكن أن يـقـدم خــيـراً لـشــعب مـحـتل فـكـمــا أن االحـتالل ال 
كن أن يـقدم ـاناً تـأسس علـى يد االحـتالل ال  كـذلك فـإن بر
خيراً للشعب احملتل ولم يكن هذا القانون التفافاً على إرادة
ـرجـعـية ـا مخـالـفـة صـريـحة وواضـحـة  العـراقـيـ فـقط وإ
الـنجف الـتي يدعـون أنهم يـقلدونـها وال يـخرجـون عن رأيها
والتي طالبت بأن يكون قانـون االنتخابات اجلديد متوافقاً مع

إرادة الشعب.
تـوقع أن يتخـذ احملتجون يـساندهم شـعب العراق كله من ا
خــطـوات تـصـعــيـديـة أخــرى بـاجتـاه حتـقــيق مـطـالــبـهم حـتى
ـان الـفـاسـد عـلى حل نـفـسه وتـشـكـيل حـكـومة يـجـبروا الـبـر
إنقـاذ وطني تتصـدى لترتيب األمـور وإجراء انتخـابات مبكرة
نـفذين لـلمقـاسات اإليـرانية تنتـزع احلكم من يـد الفاسـدين ا
الحظ أن الـوعي الـشعـبي يـسبق وتعـيـده إلى يد الـشـعب فا
ـسافات احلـيل واألخاديع التي تـمارسـها الطـبقة الـفاسدة 

بعيدة.
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لــلــمـســاءلـة والــعـــــدالـة رقم 10
لـــعـــام  2008بــحـق مــواطـــنــ
عراقي جلّهم أبرياء من أعمال
القـتل والفسـاد من الذين ساقهم
القدَر ليكونوا جزءًا من منظومة
النـظام السابق هـكذا ينبغي أن
يـطـال ذاتُ القـانـون كلّ مَن خرقَ
وبـــخسَ وقــــتلَ وخــــطفَ وهـــدّد
واعــتــدى ونــالَ من حــقــوق أهل
الــبالد مــنــذ الــســقــوط ولــغــايـة
الـسـاعة. فـمـا حـصل مـنذ 2003
من نــهب ثــروات الـبالد وســرقـة
قــوت الــشــعب الـبــائس بــغــطـاء
ذهب وبالنفاق والكذب الدين وا
وخيـانة األمـانة وغـياب الـصدق
في صون الـبالد وحكم الـعباد ال
ــة عــمّـــا يُــدّعى عــلى يــقلّ جـــر

النظام السابق باقترافه. 
فـــمـــا جـــرى من إفــراغ خـــزيـــنــة
الــعـراق في كلّ مـوازنــة سـنـويـة
ومـا عــانـاه الــشـعب احلــائـر في
أمـــره مـن ســــوء حـــكـم ســــاســـة
الـصـدفــة ومـا يالقـيه الـثـوار في
سـاحـات الشـرف واالعتـصام في
بــغــداد ومـــحــافــظــات اجلــنــوب
ظـلومـة يـستـحقّ تطـبيق ذات ا
الــقــانـون ضــدّ أركــان الــســلــطـة
احلاكـمة وأتـبـاعهـا وذيولـها من
دون تــمــيــيــز وال اســتــثــنـاء وال

مواربة. 
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فـاجلــمـيع مـثل اجلـمـيع مـشـارك
ومؤازر ومـساند حلـاالت الفساد
والـــقــــتل واخلــــطف واالنــــفالت
األمـني اجلـاريـة هـذه األيـام مـنذ
انـفجـار "االنـتفـاضـة التـشـرينـية
الوطـنيـة" التي ثـارت ضدّ فـساد
الـــســلـــطـــة وســاســـة الــصـــدفــة
واالنــــفالت األمـــــني مـن جــــانب
عــصـابـات مــرتـبــطـة بــالـســلـطـة
وأحــزابـــهــا ونــقص بل انــعــدام
اخلـدمـات في مـنـاطق كـثـيرة من
الــبالد وزيـــادة الــبــطـــالــة الــتي
عـــاجلــتـــهـــا الــدولـــة بـــطــريـــقــة
عــشــوائــيــة تــفــتــقــر إلى أبــسط
أدوات ومـبــاد الـشـفـافـيـة وفي
غـيــاب اسـتــراتـيــجـيــة واضـحـة
ـعاجلة مـواقع اخللل. فـالسارق
ــنـــافق والــقـــاتـلُ واخلــاطـفُ وا
والــــكــــاذب واخلـــــائن األمــــانــــة

الـسـلطـات من ذيـول وأتـبـاع قد
اقـتــطـعت حـصـتـهــا من الـكـعـكـة
غير خجلـة من فعلتها االثمة إالّ
ّن اسـتـعــان بـالـله ألـلّــهمّ نـفــر 
وراجع الـــــذات وأبـــــدى نـــــدمًــــا
ظـاهـريًـا غـيــر مـكـتـمل اجلـوانب
والتـطبـيق. فاحلـال باقـية لـغاية
الـسـاعـة كـمـا كانـت باألمـس قبل
أكـثر من  16عـامًا خـلت بـالرغم
مـن تــــوارد الــــنــــصح ونــــداءات
ـرجــعـيـة الــتـحــذيـر من جــانب ا
الــشــيــعــيــة الــرشــيــدة الــعــلــيـا
ـرجعـيات الـدينـية وغيـرها من ا
ــا حــذّرت من األخــرى الــتي طــا
مـسـاو هـذه الـسـلـوكـيـات ومن
انزالق الـبالد والـعـبـاد إلى ما ال
تُــحـمــد عـقــبــاه بـعــد اسـتــشـراء
ـالي أنــواع الــفــســاد اإلداري وا
ـرتـهـنـة في مـؤسـسـات الـدولـة ا
بـأحــزاب الــســلــطــة. وآخـر تــلك
الـنـصـيـحـة مـا نطـقـت به حـكـمة
الــســيـد الــســســتــاني بــشـخص
هدي الكربالئي عن ثله عبـد ا
فـضـيـلة "الـصـدق واألمـانـة" لدى
اإلنـــســــان في عـــمـــله وســـلـــوكه
وبــكـون كـثــرة الـصـوم والـصالة
ليست مـعيـارًا لفضـيلـة اإلنسان
واجملـتمـعات.  الـيوم تـعود هذه
فردة اجلدلية إلى الواجهة من ا
ــيـة جـديــد ولــكن بـصــنــاعـة أ
ـنـهج ـقـصــد وا مــخـتـلـفــة في ا
لــــيس عـــلـى لـــســـانٍ عــــراقيّ بل
ــيــة ــمــثــلــة األ نــطــقت بـــهــا ا
بالعراق "جـين بالسخارت" في
تـصـريـحـهـا الـصـحـفي لـيوم 20
كـانـون ثاني  ?2020وفيه حتثّ
عـلـى "جتــديـد اجلــهــود من أجل
اإلصالح" وحتــــــذّر من "مـــــنـــــاخ
اخلــــوف" الــــقــــائم حــــالـــيًــــا في
ساءلة الشارع العراقي وتعدّ "ا
والعـدالة للـضحايا أمـرًا حاسمًا
لـبنـاء الـثقـة والشـرعـية والـقدرة
على الصـمود". وهذا أبلغ الكالم
والـــردّ الـــشـــافي مـن مـــســـؤولــة
ية تتحدث عن مفردة حتقيق أ
ــسـاءلــة والــعــدالـة" في مــبــدأ "ا
ضـوء الـفــوضى الـتي تـعــيـشـهـا
الــبـالد. ومــثــلــمــا جــرى ومـازال
يجـري تطـبـيق قانـون ما يُـسمّى
بـــالــهــيــئــة الــوطـــنــيــة الــعــلــيــا

ال أعــرف تــمــامًـــا من أين وكــيف
ّ اســــتـــقــــاء مــــفــــهـــوم ــــاذا  و
ساءلـة والعـدالة" بـعد احلـملة "ا
ـــســـمّــاة اجلـــوفـــاء الـــعـــارمـــة ا
"اجـتــثـاث الــبـعث" الــتي ضـربت
وآذت شــرائح كـثـيــرة بـريـئـة في
اجملــتــمـع الـعــراقـي إثــر إســقـاط
الــــنـــــظـــــام الــــســـــابق مـن قــــوّة
ـي األمـريــكـيـة االسـتــكـبــار الـعـا
ــقـــيــتــة واجــتـــيــاح الــســيــادة ا
الـعـراقـيـة بـطـريـقـة أقلَّ مـا يُـقـال
ة وقـاسـية عـنـها أنـهـا كـانت ظـا
ومهـلكة للـشعب العراقي وأرضه
وثروته وعـرضه. وجميعـنا نعلم
دني سيّء كـيف أصـدر احلـاكم ا
ـثـيـر ــر" قـانـونه ا الـصـيت "بـر
لـلـجــدل في نـيـسـان  2003حول
اجـتــثـاث عــنـاصـر حــزب الـبـعث
احلـاكم بعد سـقوط هرم الـسلطة
واحــتـالل الــبالد وبــدء الــتالعب
ــقـدراته بـفــتح جـمـيع األبـواب
مكـنة لـتكون مـشرعة والنوافـذ ا
وبال حدود لـشرعنـة نهب ثروات
البالد والتفـرّد بحكم العباد على
طــريــقـة الــكـاوبــوي. ومع قــبـول
فكـرة حـظر حـزب البـعث شـعبـيًا
حيـنذاك بـاحتـوائهـا على مالمح
إيجابية معيّنة في ضوء التأكيد
ذكور على في قانون االجتثاث ا
عــــدم اســــتــــنــــســــاخ الــــصـــورة
الــدكـــتـــاتــوريـــة وخــلـــوّ أهــداف
ومـــبــاد الــكــيــانــات احلــزبــيــة
اجلـديـدة احلاكـمة من أيـة نوازع
أو غايـات عـنـصـريـة وتـطـهـيـرية
وطـائـفــيـة وعـرقــيـة إالّ أنّ الـذي
حــصل الحـقًــا ولـغــايـة الــيـوم لم
يـــكن ســوى تـــولـــيــفـــة من شيء
شــبــيه بــالــتــطـــهــيــر الــطــائــفي
ذهـبي على والسـطو الـعـرقيّ وا
الـــســلــطــة نــاهــيك عن ســيــطــرة
األحزاب والكيانات على مقدرات
الـــبالد حـــيـــنـــمـــا أحــكـم مــثـــلّث
الـــســـلـــطـــة ســـطـــوته عـــلـــيـــهـــا
وتـقـاســمت أحـزابُــهـا وأمـراؤُهـا
ومَـن واالهم وســــــار في دربــــــهم
ـــكـــاسب. َ وا ـــغــــا الــــعـــاثـــر ا
فـاجلـميـع وباعـتـرافٍ واضح من
سـادة هـذه الـكـيـانـات وأحـزابـها
ـــثــــلـــيـــهـــا في وأتـــبـــاعـــهـــا و
الـسلطـات األربع وما يـلحق هذه
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هــــكـــذا ? اجلــــواب هــــو زوجي
يــهــمــلــني ويــهــمل اطــفــاله. في
الـواقع هــذا لـيس عــذراً مـقــنـعًـا

للخيانة.
·u)« ÂbŽ

ثــالـــثــا- عـــدم اخلــوف مـن الــله
ــرأة الـتي ســبــحــانه وتــعــالى ا
تـفـعل هـذه الـفـاحـشـة هي امرأة
بـال ضــمـــيــر واخلـــوف من الــله
مـعـدوم في قـلـبـهـا لـذا تـفـعل مـا

يحلو لها.
رابــعـــا- عـــدم مالحــظـــة الــزوج
لفـعال زوجـته اواين تذهب ماذا
تــفــعل مع من تــتــحــدث هــنــاك?
تـصـرفـات غـريبـة حتـدث لـلـمرأة
اخلائـنة وخـاصة الزوج اول من
يـجب ان يــعـرف هـذا ألنه قـريب

منها.
ـفــرطـة وهي خــامـســا- الـثــقـة ا
احـد الـعــوامل الـرئـيــسـيـة الـتي
جتـــعل الــنـــســاء تـــخــون وعــدم
االهتـمام بالـرجل بحجة (زوجي
يــــثق بي جــــدًا وال يـالحظ ذلك)
الـــثـــقـــة جـــمـــيـــلـــة بـــ الـــزوج
والــزوجـة لـكن بـغض الـنـظـر مـا
ـرأة يـجب الـزوج هي  اخـالق ا
ان يضع لـلثـقة حـدًا مهمـا كانت
تـلك الـثقـة عـاليـة وعـلى الـعكس

رأة كذلك. ا
ســادســا- الــعــامل الــذي يــدمــر

ــرأة اذا وقــعت في االمــر ذاته ا
الـــكل ســـيـــقف ضـــدهــا وتـــكــون
مــــنــــبــــوذة وهــــذا الــــشيء هــــو
الــصـحــيح احلل الــوحـيــد الـذي
يــجــده الـــزوج وهــو الــطالق اذا
كـان مـتـفـهـمًـا اما بـعض االزواج
يجـدون الـقـتل هـو احلل االفضل
لهم والـتعـذيب وغيـرها… لـلمرأة
حــدود يــجـب ان ال تــتـــجــاوزهــا
حــتى أنــهــا يــجب أن تــفــكــر في
زوجهـا اطـفالـها عـائـلتـها في كل
من حولـهـا قـبل وقوعـهـا في تلك

العالقة احملرمة.
هـناك الـعـديـد من األسـبـاب التي
تــدفـع الــنــســاء إلى الــوقــوع في

اخلطيئة.
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بـكـر حـيث يـكون - الـزواج ا اوالً
عقـل الفـتاة لـيس نـاضجًـا تمـامًا
لــلـــزواج او فـــارق الـــعـــمـــر بــ
ـــا فـي ذلك بــــعض الــــزوجــــ 
احلــاالت كــفــتــاة في سن اربــعــة
عــشــر عــامًــا تــتــزوج رجــلًــا في
ا الـثالث هـذه كـارثة بـحـقهـا 
يــؤدي إلـى خــيــانــة الــزوجــة مع

شخص يناسبها عمرها.
ثـــانــيــاً - اصــبـح عــدم اهــتــمــام
الــزوج بــزوجــته احــد األســبــاب
ـــنـــتــشـــرة عـــلى نـــطــاق واسع ا
ــا فـعـلتِ عـنـدمــا يـسـألــهـا أحـد 

ـــرأة وهي الـــتــربـــيـــة الــغـــيــر ا
صــحــيــحـة مـن قــبل والــديــهـا 
الـــوالـــدان لـــهـــمـــا دور هـــام في
تـربــيــة الـفــتـاة ووضـع الـنــقـاط
الــهـامـة الـتي سـتــسـتـمـر مـعـهـا
طـــوال حــــيـــاتــــهـــا وان لـم تـــتم
تربيـتها في شكل الـصحيح منذ
الـطـفــولـة  فـهــذا االمـر يـصـعب
احلــصــول عــلــيه عــنــد او بــعــد
الزواج ومن ثم سيحصل اشياء
كثيـرة مع الزوج ويصل الوضع

إلى اخليانة.
هــــنـــاك الـــعـــديــــد من األشـــيـــاء
رأة تخون األخرى التي جتعل ا
مـنـهـا اصـدقاء سـيـئـ تـرافـقهم
في بــعض األحـيــان والــتــصـفّح
اخلـــاطئ في مـــواقع الـــتــواصل
االجــتـمـاعي والــدخـول كـروبـات
ـبـارزة ب الـنـساء مـختـلـطة وا
تزوجـات واشخاص من خالل ا
ــــــواقـع حتت ذريــــــعـــــة هـــــذه ا
الـصـداقـة ثم تـتـطـور االمـور من
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كربالء

صــداقــة إلـى احلب واخلــيــانــة.
نـــــرى هـــــذا يـــــحـــــدث فـي أرقى
العـائالت فهـنـاك امرأة ال تـفتـقر
لـشيء مـنـزل امـوال اطـفـال زوج
صالح حياة جميلة كَلَ ما ترغب
به جتــده امـامــهــا لـكن جنــدهـا
تـخـون الـزوج  مـا هـو الـسـبب?
اذن لـلـخـيـانـة كُلّ هـذه األسـبـاب
ــــرأة لـــــيس عــــذراً ان جتـــــعل ا
تــــخـــون زوجـــهـــا وتـــضـــعه في
مـــوقف صــــعب أمـــام عــــائـــلـــته
اصـدقاه انتِ مـتزوجـة ولديكِ ما
يـتـمـنـاه غـيـركِ فـلـمـاذا تـخـون
اذا تضعـ نفسكِ في مثل هذا
وقـف امام اوالدكِ وعائـلتكِ أال ا
أال حتب أن يرفع تخافـ احد 
أل أال تـــريــدين ان رأسكِ امـــام ا
يتكلم اجلـميع عنكِ كالمًا جميالً
وعـن تـــربــيـــتـكِ امـــرأة احلـــيــاة
كـــبـــيـــرة فـــألـــيـس كل شيء مـــا
تـــريـــديه جتـــديه امـــامكِ هـــنــاك
نـسـاء عـانـ مــراراً لـكن لـديـهن

سـمـعـة طـيـبـة اجلـمـيع يـتـحـدث
عـنها كـونِ انسانـة لديهـا ضمير
لـديها حب الـله فكـري في اشياء
اذا لم جتـــدي احلب لن تـــؤذيكِ 
مع زوجـكِ فــــــلـن جتــــــده مع أي
شــــخص آخـــــر بل كـل شــــخص
تــخــوني زوجكِ مــعهُ وتــفــضــله
عــلـــيه لن يــســمـح لــنــفــسهُ بــان
تــــكـــــوني زوجـــــته  انـتِ األلــــة
لـلـتـسـلـيـة فـقط ال غـيـر أن خـنت
ؤكد سـتخون ذلك زوجكِ من ا
ايـضاً اجل هـذا مـا يـقـوله هو ال
جتــعــلي عــاطــفــتكِ تــتــحــكم بكِ
كـوني إنـسـانـاً عــقالنـيـاً .الـعـقل

هو من يتحكم ال القلب.
 احلـــيــاة االســـريـــة اجلــمـــيـــلــة
الـهادئـة الـتي بـاركك الـله بـها ال

تلوثه بهذا الفعل الفاحش.
كـوني امـرأة وامـا جـيـدة ليـست
ـنــبـوذة الــذي يـكــرهـهـا ــرأة ا ا

اجلميع.
اصنعي لنفسكِ سيرة طيبة.

في القـرن احلالي ويومـنا هذا 
اصـبحت الـزوجة عامـلًا خـطيرًا
في اجملـــــتـــــمع  حـــــيث كـــــانت
ظـــاهـــرة خـــيــانـــة الـــرجل امــرًا
اعـتيـادياً من قـبل الزوج اما في
واقـعـنـا هـذا اصـبـحت اخلـيـانة
ـا في من قـبل بــعض الـنـسـاء 
ذلك أولـــئـك الـــلـــواتي يــــقـــتـــلن
ازواجـهـن مـنـهن مـن تـخـون في
ــرأة خــفـــيــة حــيث اصـــبــحت ا
اخــطــر عــامـل داخل عــائــلــتــهــا

(بالطبع البعض).
في زمــــانـــنــــا نـــرى الــــعالقـــات
احملرمة التي حتدث ب النساء

تزوجات والرجال الغرباء. ا
ـتـزوجة ـرأة ا مـا اقـصده تـلك ا
تــــقع في عـالقــــة غـــرامــــيــــة مع
شــخـص آخــر (غــريـب) وهــنــاك
قـــــــصص يـــــــقف الـــــــعــــــقـل عن
تــصــديـقــهــا مـنــهن من تــقع في
عالقـة مع شـقيق الـزوج او العم
االخ وغيرها الـكثير…. اصبحت
هـذه العـادة مـنـتشـرة في نـطاق
وفي اآلونــــة واسع في الـــــبالد 

االخيرة.
ـوا االحترام من  اشخـاص عد
يـــقــومــون بـــهــذا الـــفــعل االسم

الفضل لهم.
ـا ال يـقول الـعـالم شـيـئا. إذا ر
ــوقف امــا وقع الـــرجل بــهـــذا ا
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