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اجملـلس  حوالي اكثر من شهر ونصف
الـشـهـر وبعـد انـتـهاء فـتـرة الـعطل في
شـهر تموز-يوليو طلبت من امانة سر
اجملـلس وضع مقترحات تعديل النظام
ــذكــور عــلى جــدول االعـمــال وبــدأنـا ا
ـنـاقـشـة االمـر في االسـبـوع االول من

شهر آب-اغسطس 2005.
فـي تـلك اجلــلـســة طـلـب الـرئــيس مـني
ــقــتـرحــة لــغـرض قــراءة الــتـعــديالت ا
ـقـدمة مـنـاقـشـتـهـا وقـد بـدأت بـقـراءة ا
وقــــبـل االنــــتـــهــــاء مـن ذلك اقــــتــــرحت
ــفـوضــة حـمــديـة احلـســيـني تــأجـيل ا
مـــنــاقـــشـــة الــتـــعــديـل الســبـــوع حــتى
تـسـتـطـيع قـراءة الـتعـديالت والـتـفـكـير
كان ذلك مـدعاة لالستـغراب ألنني بـها 
ـفـوضـ قـبل كـنـت قـد وزعـتـهـا عـلى ا
ذلك بــفــتــرة طــويــلــة.. ســألــني رئــيس
اجلــــلـــســــة  مـــا رأيك ?? قــــلت ال بـــأس
اسـبـوع واحد لن يـضـر  وهكـذا اجلت
مـنــاقـشـة الـتـعـديل ووضع عـلى جـدول
االعــــمــــال ثــــانــــيـــة بــــتــــاريخ  /15آب

(اغسطس) /2005.
عـندما بدأت بقراءة التعديل مجددا في
قترحة قاطعتني واد ا تـلك اجللسة وا
ــفـوضــة حـمــديــة احلـســيـني ثــانـيــة ا
وبــدون اي سـبب وبـدات بـاحلـديث عن
امـور خـارج االطار شـارحة بـالـتفـصيل
ـــذهــبـــيــة بـــعض االمــور الـــديــنـــيــة-ا
ـرجـعـيــة واجلـمـيع يـنـظـر وتــسـلـسل ا
بـنوع من الـدهشـة... قلت لهـا يا اخـتنا
انــنــا نـنــاقش مــوضــوع تـعــديل نــظـام
اصــدرنـاه قـبالً ونــود تـطـويــره حـالـيـاً
وكـالمك مع احــتــرامي له خــارج هــذا
االطـــار وال يـــتـــعـــلق رغـم االحـــتــرام 

باالمر الذي نناقشه . 
عـنـد هذه الـنقـطة صـرخت بصـوت عال
مــوجـهـة كـالمـهـا لي قــائـلــة "انك تـريـد
فـــــصل الـــــديـن عن الـــــدولـــــة من خالل
اقــتــراحك" وانـك "مـنــدس" فـي مـجــلس
ـفوضية وانك تـمثل القائمـة العراقية ا
(!!) ثـم واصـــلت الـــكالم لـــتـــقـــول: "ان
الـعراق يحكمه اآلن االمـريكان واليهود
"  عــنـــد هــذا احلــد لم ـــســيــحـــيــ وا
اسـتطع البـقاء جالـسا فوقـفت و طلبت
مـنـهـا ان حتتـرم االديـان االخـرى وقلت
ـفــوضــ اديـان لــهــا ان في مــجـلـس ا
مــخــتــلـفــة ال يــفــتــرض الـنــظــر الــيــهـا
بـــاحــتــقـــاربل بــأحـــتــرام كـــامل النــهــا
مـتساوية . وهنا قالت لي بصوت عال:
ــســيــحــيــ %2 مـن الــشــعب "انـــتم ا
الـعراقي وال يـحق لكم وضع مقـترحات
مـن هذا الـشـكل  وكـانـت تعـنـي تعـديل
نـظــام احلـمالت االنـتـخـابـيـة اجـبـتـهـا
وانـا في حالـة من العصـبية وااللم: "ان
جـذوري تمتد عشرات الـكيلومترات في
هم قـلب ارض العراق العدد اليهم بل ا
االخـالص لـلـوطن  انــني عـراقي حـتى
الــنـخــاع  وانـني لــست مـســتـورداً من
اخلـــــــارج" وان لـي احلـق ان اقــــــدم اي
مـــقـــتــرح اعـــتـــبــره صـــاحلـــا لـــوطــني

وللعملية االنتخابية . 
كــــان اآلخــــرون من اعــــضـــاء اجملــــلس
جـالــسـ مـنـهم من هـو مـنـدهش لـهـذا
تلـكون ثـقافة ن  الـتصـرف ومنـهم 
الـتـشفي الـصفـراء صامـتون وفـرحون

الـسـيـد عـز الدين احملـمـدي في مـكـتبي
وقال لي اتركها علي فأنا ساحتدث مع
حــمـديـة لـتـعــتـذر مـنك عـلـى هـجـومـهـا
عـلـيك  ... شـكـرته عـلى ذلك رغـم علـمي
ان وقـت االعــتـــذار وســحب مـــثل هــذه
الـكلـمات قـد فات  ألنَّ مـثل هذه االمور
يـجب ان حتسم في وقت حـدوثها وفي
اجلــلـسـة ذاتــهـا .  وجــهت مـذكـرة الى
بعوث اخلاص الـسيد اشرف قـاضي ا
ـتــحــدة شـرحت لـالمـ الــعــام لال ا
فـيـهـا هذا احلـادث وطـلبت مـنه اتـخاذ
تحدة االجراء الالزم سيما وان اال ا
هـي التي اخـتـارت اجملـلس على اسس
ـان بحـقوق ومـعـاييـر دوليـة منـها اال
االنـسـان القـبـول بالـرأي االخـر وعدم
ــــذهـــبـي والـــديــــني او الــــتــــعـــصـب ا
ـتـحدة اي الـطـائـفي... لم تـأخذ اال ا
اجــراء وكــأن شــيـئــاً لم يــكن وهــذا مـا
ـنظمة لـيس هدفها تـوقعته  الن هذه ا
ــفـــوضــيــة حـل اي اشــكـــال يــقع فـي ا
االنـتخابـية بل ان "تنجح"  هي  في اي
عـمل تـقوم به وتـمـريراالنـتـخابـات عام
 2005مـهما كانت نـتائجهـا هو هدفها
الـــرئـــيــسـي  امــا الـــعـــراق والـــشــعب
ـفوضـيـة وتطـبيق الـعـراقي ومشـاكل ا

القوان  فليذهبوا الى اجلحيم.
لحمة ثمة امر ال بد من ذكره في هذه ا
ــــأســــاة ان احــــدى الــــزمــــيالت من –ا
اعـضـاء اجمللس جـاءت الى مكـتبي في
ـفوضـية بـعد يـوم من احلادث وقالت ا
ـفوضـة عـلى ما لي انـهـا عـاتبت تـلك ا
فـعلـته فكان جـواب االخيـرة لم استطع
اال فـــعل ذلك... انه "تـــكــلـــيف شــرعي".
وبــذلك اســدل الــسـتــار عن اي تــعـديل
لـلـنـظـام وقـد طـبق فـي انـتـخـابات /15
كانون اول (ديسمبر) /2005 النتخاب
مــــجـــــلس الــــنــــواب وكـــــمــــا كــــان في
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ـرات ســؤال طـرح عـشــرات بل مـئـات ا
وال زال ومـــنـــذ ان بــــدأنـــا الـــعـــمل في
ـنـاصـرون مـفــوضـيـة االنـتـخـابـات... ا
ـؤيدون الجـراء العمـليـة االنتخـابية وا
قــالــوا ان امــريـكــا ال تــتـدخـل في حـ
ادعـت احـزاب وبـعض الـفــصـائل الـتي
كــــانت عـــام 2004 و2005 مــــقـــاومـــة
تـحدة االمريكية في لـوجود الواليات ا
الــعـراق ان المــريـكــا يـداً في كل شيء
ــا فــيــهــا االنــتــخــابــات في الــعــراق 
نـفـسـهـا. واحلـقـيقـة ان مـنـاقـشـة هـكذا
مـوضــوع فـيه الـكـثـيـر من الـتـشـعـبـات
الـتـي تـدخـلـنـا في تـفـاصـيل ال عـد لـهـا
لــــذلك ســــنـــعــــمـــد قــــدر االمــــكـــان الى
االخــــتـــصــــار وااليـــجــــاز وصـــوالً الى

وضوع. صورة واضحة لهذا ا
مـن الـــســـذاجـــة الـــقـــول ان الـــواليــات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة الـتي تـمـتـلك ثـقالً ا
عــسـكــريــاً وسـيــاسـيــاً ال يــضـاهى في
الـعراق تبعـد عينيـها عن امور حتصل
في الـبـلد الـذي حتتـله وال تسـتفـيد من
كـل فـــعل يــــحـــصل فــــيه ســــيـــمـــا وان
مـوضـوع االنـتخـابـات يـكتـسب اهـمـية
ـفــاصل بــالــغــة اذ انه يــعــتــبــر احــد ا
الـرئيـسيـة في عمـليـة التـغيـير وتـأم
ـسـتـقــبـلـيـة مع الـدولـة نــوع الـعالقـة ا
احملــتـلـة لــذلك عـلـيــنـا بـدايــة وبـهـدف
زيـد من الـدقـة حتديـد مـعنى ابـتـغـاء ا
"الـتدخل" اي بكـلمة اخـرى: هل تدخلت
امــريـكـا الى جــانب اجـراء الـعــمـلـيـات
االنـــتــخـــابــيـــة عــام 2005 ام حـــاولت
تـأخيرهـا او تغيـيرها? او ايـجاد صيغ
علوم ان غزو الواليات اخـرى لها?من ا
ـتــحـدة لـلـعـراق واحـتالله  بـحـجـة ا
ـتـلـكـهـا وجــود اسـلـحـة دمـار شـامـل 
الــنــظــام الـعــراقي وهي تــهــدد الــسـلم
واالمـن في الــعـالـم ولــكن بــعـد مــضي
وقت قــصـيـر اتــضح لـلـجــمـيع ان هـذه
احلــجـة لم تــكن صـحــيـحــة اذ لم يـجـد
خــبـــراء الــتــفــتــيـش الــتــابــعــ لال
ــتــحــدة وخــبــراء وكــالــة اخملــابـرات ا
الذيـن انفـتح اجملـال امـامهم ـركـزيـة  ا
لـلـدخول إلى كل ركن وزاويـة من زوايا
الـعـراق  اي نـوع مـن انـواع االسـلـحة
احملــظــورة دولـــيــاً وانــكــشــفت لــعــبــة
االدارة االمـريكـية وبانت حـقيـقة ان ما
ادعـته تلك االدارة لم يـكن امراً حقـيقياً
ي َّ من خالله اقناع الرأي العام العا
بــشـكل عــام واالمـريــكي بـشــكل خـاص
بــغـزو الـعـراق واحـتالله. ادركت ادارة
الـرئيس جورج بوش (االبـن) بعد فترة
اشــهـر من احـتاللـهــا الـعـراق وتـعـيـ
ر حاكماً ادارياً له ان مهمتها بـول بر
ـا تــوقــعـته في هــذا الــبـلــد اصــعب 

لـذلك اعدت في مطلع عام 2004 قـائمة
بـتـغـييـرات مـحتـمـلـة لعـمـلـية االنـتـقال
الـسـياسي في الـعـراق تشـكل قـاعدتـها
الـرئيسـية تسـليم السـلطة الـى حكومة
عـراقـيـة جديـدة في مـوعـد الـثالث من
حـزيـران (يونـيو) 2004 والـتوجه الى
ـتـحدة لـتـوفيـر كـافة االمـكـانات اال ا
ـطـلـوبـة الجـراء انـتـخـابـات عامـة في ا
الـعـراق على اعـتـبار ومـن ب اسـباب
اخـرى ان اخـتيـار العـراقيـ حلكـومة
تــمـثــلـهـم قـد يــعـد حــدثـاً يــضـاهي في
اهـميته تـلك التحـوالت التي حدثت في
دول اوروبــا الــشــرقــيــة عــقـب انــفـراط
الـعقـد االيديـولوجي للـشيـوعيـة هناك
ـــرجع بــــاالضـــافــــة إلى ذلـك اقـــنــــاع ا
الــشـيــعي الـســيـد عــلي الـســيـســتـاني
بـضرورة منح فرصة للتحضير الكامل
لـالنـتــخــابــات في كــافــة ارجـاء الــبالد
عــلـمـاً بــان الـسـيـد الــسـيـســتـاني كـان
يـطالب بـاجراء انـتخـابات مـباشرة في
مـنتـصف عام 2004 وهـو موعـد قريب
جـــداً الخـــتــيـــار اعـــضـــاء اجلــمـــعـــيــة
الــتـشــريــعـيــة االنــتـقــالـيــة.ويــنـقل عن
مـحـلـل دولـيـ ان الرئـيس االمـريكي
جـورج بـوش الذي يـشـهد اعـمـال عنف
كن ان يظهر شبه يومية في العراق 
ـــنـــتـــصـــر الـــكـــبـــيـــر في في صـــورة ا
ـا قـد يـحسن االنـتـخـابـات الـعراقـيـة 
صــــورتـه ســــواء في داخـل الــــواليـــات
ـتحـدة حيث فقـد الكثـير من شعـبيته ا
او فـي خـــارجـــهــــا. ويـــتــــفق خــــبـــيـــر
االســـتــطالعـــات "انــدرو كـــوهــوت" من
ـدى مــركـز (بـيــو لالبـحــاث) انه عـلى ا
القصير ستساعد االنتخابات العراقية
الــــرئـــيس بــــوش وقـــال: "الــــنـــاس في
امـريـكـا يـسـتـجيـبـون لـلـتـفـاؤل... انهم
... يـحبون ان يعتقدوا اننا نحرز تقدماً
هــذا سـيـتــيح لـبـوش ان يــثـبت وجـهـة
النظر هذه". برأينا الشخصي ان ادارة
الـرئـيس جورج بـوش بـعد ان اقـتـنعت
ــتــحـدة بــضــرورة اعــطــاء دور لال ا
لـلمـساهـمة في اجـراء انتـخابـات عامة
وان جنــاح ذلك وتـشــكـيل فـي الـعـراق 
جــمـعـيـة وطــنـيـة انـتــقـالـيـة مــنـتـخـبـة
بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـن االســــمـــاء او
االحـــزاب ثم الـــتــقـــدم في اخلـــطــوات
االخـرى ستكـون جميـعها لـصالح تلك
االدارة وحـتّى يـقـال للـشـعب االمـريكي
ان غــــزو الـــعــــراق بــــالـــرغـم من عـــدم
الـعـثـور عـلى اسـلـحـة الـدمـار الـشامل
فقودة ـقراطية ا اثـمر عن حتقيق الد
مـنذ زمن بـعيد في  ذلـك البلـد ويسجل
الــرئـيـس بـوش نــقـطــة انــتـصــار عـلى
مـنتقديه. علماً بان اجلغراقيا العراقية
ال تـشـكل عـائقـاً امـام اقـامة انـتـخـابات
سـريـعـة عـلى عـكس افـغـانـسـتـان التي
ـاثلـة فـيـها يـعـيق اجـراء انـتخـابـات 
تــبـعـثـر الـسـكــان في الـقـرى والـفـرقـان
فـضالً عن طول فصل الشـتاء واجلليد.
ـتـحــدة كل ثـقـلـهـا وضــعت الـواليـات ا
لـتحقـيق واجناز العمـليات االنتـخابية
الـــثـالثـــة عــام 2005 وبـــالـــرغم من ان
الـسفارة االمريكية في بغداد وسفيرها
احملــنك جـون نـيـغـرو بـونـتي وروبـرت
فـورد والسـلطات الـعسكـرية االمريـكية
لم يـتـدخـلـوا بـشكل مـبـاشـر في الـشأن
االنـتخابي العـام اال ان "عيونهم" كانت
ـفـوضـيـة مــوجـودة سـواء في اروقــة ا
الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات او مـا بـ الـكـتل
ـجموعـها كما والـكيانـات السيـاسية 
كــانت افـكــارهم وطـلــبـاتــهم حـول هـذا
االمـر تنـقل بشـكل مـهذب وغـير مـباشر
عـنـية بـاالنـتخـابات وال الى اجلـهـات ا

ستقلة. سيما مفوضيتها العليا ا
وألن الـشيء بالشيء يـذكر نشـير هناك
انه سـواء شئـنا ام ابيـنا فـان الواليات
ـتحدة ـتحـدة االمريكـية تضع اال ا ا
في جـيبها  فـاالخيرة ال تسـتطيع فعل
شـيء دون موافـقـة الـدولـة الـتي تـسدد
نظمـة القائمة على %25 من مـوازنة ا
ارضيها   اضافة إلى ذلك فان الرفض
االمـريـكي بـعـد احتالل الـعـراق العـطاء
تحدة ومن اي دور مـهما صغر لال ا
ــوافــقـــة عــلـى مــنــحـــهــا دوراً في ثـم ا
الــعـمـلـيـات االنــتـخـابـيــة جـعل خـبـراء
ــتـحـدة وعـددهم لم يـتـجـاوز الـ اال ا
(22) خـبيـراً ثم زيدوا بـعد ذلك قـليالً
يـرون في الـسـفـارة االمـريـكـيـة بـبـغداد
كـعبتهم التي يفترض ان يحجوا اليها
ــا حـصل مــســاء كل يــوم لالعـتــراف 
ـــــفــــوضـــــيــــة او في ويـــــحــــصـل في ا
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من قـبل االحزاب والكيانـات السياسية
بـاالضافـة للـردود  التي قـدمتـها قـائمة
ــوحــد بــانـهــا لم االئــتالف الــعــراقي ا
تـستعـمل الرموز الديـنية في دعـاياتها
وحــمالتــهــا االنــتــخــابــيــة كــمــا قـرأت
ـفـوضـيـة الــشـكـاوى الـتي وردت الى ا
ضـد القائمة العراقية بالذات واتهامها
بـــانــهـــا اســـتــعـــمــلـت مــرافق الـــدولــة
لـلترويج لقائمتها وهي بدورها انكرت

ذلك عدة مرات.
لـــقــد وصـــلت بــعـــد تــلك الـــقــراءة الى
ـا ان قـائـمة نـتـيـجـة منـطـقـية وهـي طا
ـــوحـــد انـــكــرت االئـــتالف الـــعـــراقي ا
اسـتعمال الرموز الديـنية في دعاياتها
وحــمالتـهــا االنـتـخــابـيــة  وكـذا االمـر
بـالنـسبـة للـقائمـة للـعراقـية بـان كارها
تـهمـة استعـمال مرافـــــق الـدولة  فان
اجـراء تـعـديل عـلى  الـنـظـــــــام رقــــــم
(9) حــــول احلــــمالت االنــــتـــخــــابــــيـــة
وتـضـميـنه مـواد واضحـة وغـير قـابـلة
ــنع اسـتــعـمـال لــتـفــسـيـرات عــديـدة 
الــرمــوز الــديــنــيــة مــنــعــاً بـاتــاً ومــنع
اسـتـعـمـال مـرافق الـدولة فـي احلمالت
االنـتـخابـيـة امر لن يـفـسر انه ضـد اية
ـا ان قــائــمــة او تــكــتل او ائــتالف طــا
اجلـــمـــيـع انـــكـــروا مـــا اتـــهـــمـــوا به .
وبـالـرغم من ان الـوضع الـسـياسي في
ذلـك الـوقت كـان عـلى درجــة عـالـيـة من
احلــسـاسـيـة فــالـتـشـكــيك بـاالخـر بـلغ
ــؤامـــرة كـــانت في اوجـه ونــظـــريـــة ا
عــزهـا فـان الــفـريــقـ لن يــسـتـطــيـعـا
االعـتـراض او اعـتـبـار الـتـعديـل موجه
ــا هـمــا انــكـرا ذلك ضــد احــدهـمــا طــا
االتـهام. سـررت جدا لتـوصلي الى هذا
نطقي والـعقالني واعتقدت الـتفسيـر ا
ـكن بـأن االمـر سـيـكـون بـسـيـطـا اذ ال
ــكــنه ــفــوضــ  ألحــد مـن مــجــلس ا
االعــــتــــراض عــــلـى ذلك ســــيــــمــــا وان
ـذكـور كـان مـوضــوع تـعـديل الـنـظـام ا
قـيد التداول وقد قال لي زميل في وقت
ـا ان هـذا الـنـظام يـدخل في سـابق طـا
نـــطـــاق االعالم والـــدعـــايــة  وهـــذا من
اخـتصـاصك  فلـماذ التـقتـرح تعديالت

فوض .  وتعرضها على مجلس ا
 قـدمـت بتـاريخ  /23حـزيـران (يـونـيـو)
ـفـوض /2005 مـذكـرة الى مـجـلس ا

شـرحت فيـها اسـباب تـعديـل نظام (9)
لــــــســــــنــــــة 2004 حـــــــول "احلــــــمالت
قتـرحات الضافة االنـتخابـية" مرفقـة 
اربـع فقـرات الى الـقسـم الثـاني- فـترة

الدعاية االنتخابية وهي:
-ال يـجوز استعمال الرموز الدينية من
صــــور ورســــوم واقــــوال وكــــتــــابــــات
واســمـاء رجــال دين من قــبل أي حـزب
او كـيـان سيـاسي مـشارك في الـعـملـية
االنــتـخـابـيــة وغـيـره وفي أيــة وسـيـلـة
اعـالمــــيـــــة او مـــــلــــصـق او اذاعــــة او

تلفزيون او مطبوع مهما كان نوعه.
ــقــتــرعــ ــنــاداة عــلى ا -ال يــجـــوز ا
ــآذن ومـكــبــرات الــصـوت بــواســطــة ا
وابالغـهم ان عدم التصويـت لقائمة ما
يـعتبر مخالفاً للشرع والفاعل سيذهب
الـى جـهــنم او تـصــبح زوجـته حــرامـاً
عــلـــيه ذلك ألن هــذه األفـــعــال تــعــتــبــر
تــهــديــدات هــدفــهـا تــســيــيــر واجــبـار
الـنـاخـبـ عـلى االدالء لـقـائـمـة مـعـيـنة
ــــبـــاد وهــــو أمــــر يــــتـــنــــاقـض مع ا
ــقـراطـيـة الـتي تـقـضي بـان يـدلي الـد
االنــســـان بــرأيه بــحــريــة كــامــلــة دون

ضغط من أية جهة مهما تنوعت.
-ال يجوز ألي ائتالف او كيان سياسي
مــشــارك في االنــتــخــابــات ان يــضــمن
حـمالته االنتـخابيـة االفكار الـتي تدعو
الـى التعصب القومي واالستعالء على
الـقـومـيـات االخـرى او اهـانـتـهـا سواء
كــــان ذلك عـن طـــريـق الـــشــــعـــارات او
ــلــصــقــات اجلــداريــة او الــصــور او ا
الــكـرافـيك الـتـلـفــزيـوني او غـيـرهـا من
وسـائل االعالم اخملتـلفـة.-ال يجوز ألي
كــيـــان او حــزب ســيــاسي يــشــارك في
الـــســلـــطــة او ال يـــشــارك اســـتــعـــمــال
ـركبات وتكليف األجـهزة احلكومية وا
ـوظــفـ عـلى اخـتالف مـسـتـويـاتـهم ا
ارسة الدعاية االنتخابية له وتعليق
ـنـشـورات اخملـتـلـفة الـصـور وتـوزيع ا
لــصــالح ذلـك احلــزب او لـغــيــره. بــقي
مـقـترحـنـا مرمـيـاً على طـاوالت اعـضاء

ــوحــد يـرحب ان االئــتالف الــعــراقي ا
بــكل اسـتـفــسـار او انـتــقـاد او شـكـوى
وســوف نـكـون بـجــهـازيـة كـامــلـة لـلـرد
والـتـعاطي مـع متـطلـبـات ذلك ويـعتـبر
ـمـارسة هـذا االمـر حـالـة صـحـيـة في ا
ـــقــراطــيــة احلــرة االنــتـــخــابــيــة الــد
والـنـزيـهـة. كـمـا نـرحب كـذلك بـاسـتالم
هـكـذا مالحـظـات بـصـورة مـبـاشرة من
الــكـيـانـات االخـرى وقـد قــمـنـا بـالـفـعل
ــبــادرات ومــداوالت مع عــدة اطـراف
اخــــرى بــــهـــذا االمــــر و حل بــــعض

شاكل البسيطة بصورة مباشرة.  ا
ضادة ازاء هـذه احلمالت واحلـمالت ا
فـوض حائراً ال يدري وقـف مجلس ا
مـاذا يـفـعل كـمـا انه لم يكـن على االقل
بــشـكل خــفي مـوحــداً ازاء اسـتــعـمـال
الـــرمـــوز الـــديـــنــــيـــة بـــشـــكل عـــام في
احلـمالت االنتخابـية اذ تب ان بعض
ـــفـــوضــ ال يـــرون في اســـتــعـــمــال ا
الــرمــوز الــديــنــيـة مــشــكــلــة يــفــتـرض
الـتـوقف عـنـدها وحـلـهـا في حـ طلب
اخــرون ايــجـاد حــلــول ســريـعــة لــهـذا
ـوضـوع الـشـائك  عـلـمـا بـأن الـنـظـام ا
رقم (9) لـــســـنــة  2004الـــذي اصـــدره
ــفـــوضــ حـــول احلــمالت مـــجــلـس ا
االنـتـخابـيـة كان هـشـاً ولم يفـصل عـند
ـتـحدة وضـعه مـن قـبل خـبـيـرة اال ا
الـبـريـطـانـية روث مـايـر عـلى مـقـاسات
الـعـراق بل اخـذ عن انظـمـة طـبقت في
ـتـحـدة دول اخـرى ادارت فـيـهـا اال ا
الـعملـية االنتخـابية ولم يكن فـيها هذا
االنــشـطـار الــعـمـيق طــائـفـيــا وقـومـيـا
ومـــذهـــبـــيــا . كـــان اعـــضـــاء مــجـــلس
ـــفـــوضــ يـــشــاهـــدون في الـــشــارع ا
الــكــثــيــر من الــدعـايــات االنــتــخــابــيـة
والـكــثـيـر من الـبـوسـتـرات واالعالنـات
رجـعيـة الشيـعية الـتي تشـير الى ان ا
تــؤيـد الــقـائــمـة ( (169كــمـا كــنـا نـرى
صـورالسيد الـسيستـاني والى جانبها
مـا يـفـيد بـضـرورة انـتـخاب "الـشـمـعة"
أي قـــائـــمــة 169 لـالئــتـالف الــعـــراقي
ــوحـدة بــاالضـافــة ألقـوال مــنـســوبـة ا
لــلـسـيـد الــسـيـسـتــاني مـثل " كل من ال
يـنـتـخب الـقـائـمة 169 فـلـيـهيء نـفـسه

للحساب يوم القيامة.
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ــفــوضــيــة رد االئــتالف بــعــد تــســلم ا
ـوحـد اقتـرحت في اجـتـماع الـعـراقي ا
ــفــوضــ ان يــقــوم الــســيـد جملــلس ا
رئـيس اجملـلس الـدكتـور عـبد احلـس
الـهنداوي بالسـفر الى النجف االشرف
وتــرتـيب زيــارة سـمـاحــة الـســيـد عـلي
الـسـيـسـتـاني وابالغه مـبـاشـرة بـاالمر
وبــالــتـعــقــيــدات الـتـي ظـهــرت ورغــبـة
ــــفـــوضـــيــــة في صـــدور فــــتـــوى من ا
ســمــاحـــته تــشــيــر صــراحــة الى عــدم
تـأيـيـده ايـة قائـمـة ويـتـرك للـمـواطـن
جـمـيـعـا ان يـرشحـوا من يـقـتـنـعون به
ـكن ان تــنـتـهي هــذه الـعـقـدة وبــذلك 
ـــكن حـــلـــهـــا اال بـــواســـطـــة الـــتـي ال
ـرجعية الدينية في النجف االشرف . ا
اتـذكـر جيـداً ان الـدكتـور عـبد احلـس
اجـــابــني  انــهـــا فــكــرة جـــيــدة ولــكن
الـــطــريق الـى هــنـــاك خــطـــرة وهــنــاك
الـكثـير من حوادث اخلـطف والقتل في
الـلطيفية وغيرها من قرى الطريق الى
ـــكن ان نـــفـــاحت الـــنـــجـف  اجـــبـــته 
تـعددة الـسـفارة االمـريكـيـة والقـوات ا
اجلـنـسيـة لـنـقلك بـطـائرة هـلـيوكـوبـتر
الـى هنـاك واضـفـت لو كـانـت الـظروف
تــســمح لــذهــبت انــا مــعك .. بــعـد ذلك
ضـاع مـقـتـرحـنـا هـذا بـ االخـذ والرد
مـن قبـل اعـضاء اجملـلـس  وب تـبـاين
مـــا يــطــرح من افـــكــار وبــ االطــنــاب
واالســهــاب في شــروحـات وافــكــار مـا
انـزل الله بـها مـن سلطـان وهكـذا فشل
اجملــــلـس في فــــعل شـيء هــــو من اهم
ـفــوضـيـة تـتـلـفى واجــبـاته  وبـقـيت ا

النصال تلو النصال.
ـسيـحـيون: ال يـحق لـكم تـعديل ايـهـا ا

نظام احلمالت االنتخابية?
رحلة االولى لالنتخابات بـعد انتهاء ا
الـــتي جــرت في 30 / كــانــون الــثــاني
(نـيـاير) /2005 كـان ال بـد للـمـفوضـية
من ان تـستخلص العـبر والتجارب من
ـــرحـــلـــة لـــتــتـــمـــكن مـن اجنــاز تـــلك ا
الـعـمـليـات االنـتـخابـيـة الـتالـيـة بـشكل

اكثر دقة وحرفية.
اثـر عــودتـنـا من واشـنـطن قـبل نـهـايـة
الــشـهـر الـثـالث 2005 حــيث حـضـرنـا
الـكـثـيـر من االجـتـمـاعـات ضـمن ورشة
تـدريـبيـة  فيـها تـبادل االفـكار عـقدت
حتـت شعـار (دروس تـعـلـمـنـاها) رأيت
ان الــســبـيل االمــثل ان نــبـدأ بــتــعـديل
بـعض االنظمـة التي كنا قـد اصدرناها
ـرحـلـة االنـتـخـابـية االولـى والتي في ا
 الـقفـز من فوقهـا من قبل الـعديد من
االحـزاب والكـيانـات السـياسـية بـهدف
حتـقـيق مصـاحلـها وتـنـفيـذ اجـنداتـها

ونشر دعاياتها.
كـان الـنـقـد قـبل وبـعـد انـتـخـابـات /30
كـانون الثاني (يناير) / 2005 مـوجهاً
لـلمفـوضية وقـد تركز بـشكل كبـير على
كـون معظم افراد مجلـسها من الطائفة
الــشــيـعــيـة(1) وهـي سـمــحت لــقـائــمـة
وحـد الرقم (169) االئـتالف العـراقي ا
بـاستـغالل الرمـوز الديـنيـة في احلـملة
االنـتـخـابـيـة ولم تـضع في الـنـظام رقم
(9) لــسـنـة 2004 اخلــاص بــاحلـمالت
االنـتخـابيـة اية مـادة تمـنع ذلك الى ما
شــابه من اتـهـامــات جـلـهــا كـانت غـيـر
واقـعية وال تـتطابق مع مـا هو موجود

. فعالً
لـقد بـدأت باعادة قـراءة جمـيع ما كتب
وقـيل حـول استـعـمال الـرمـوز الديـنـية

مـن اعــمــاقــهم ... في تـــلك الــلــحــظــات
ايـقـنت بـل زاد يـقـينـي ان هـنـاك حـالة
مـرضية-تـعصبـية متـفشيـة في مجلس
ـفـوضـ لـيس سـهالً اخلالص مـنـها ا
وهي اسـتـمرار لـلـحالـة التي تـوقـعتـها
ـكــســيك اثــنــاء انــتــخـاب ونــحن فـي ا
رئـيس لـلـمـفوضـيـة والـناطق االعالمي
لـها . وألن االمور وصـلت الى حالة من
ـذهـبي وكـراهـية الـتـعـصب الـديـني وا
االنــسـان ألنه ولـد عــلى دين اخـر فـقـد
ســحــبت مــقــتــرحي مـن الــنــقـاش ألدع
ـــا يـــشــتـــهــيه االمـــور تــســـيــر وفـــقــاً 
ـتعـصبـون وقدمت اسـتقـالة مـن كافة ا
الــلـجــان الـتي كــنت اشـتــرك فـيــهـا في
ـفوضية انتظاراً النهاء االيام الباقية ا
حـتى االنتـخابـات ح سـتنـتهي والية
اجملـلس ويـذهب كلُّ عـضـو في االجتاه
الــذي رســمه لــنــفــسه وارتــاح من هـذا

الغم الذي كان يضغط على صدري. 
À«bŠô« j¹dý ‰UI²½«

اثـــر عــــودتي الى غـــرفــــتي في فـــنـــدق
اذا وصل الـرشـيد جـلـست افكـر مـليـا 
ـنـحدر الـذي يـقضي الـعـراق الى هذا ا
بـرفض االخـر لـسـبب لم يقـتـرفه   لـقد
عــادت بـي الــذكــرى الى عــقــود اربــعــة
خـلت حـيث كنت قـد بـدأت العـمل فيـها
فـي دوائـر الــدولــة ولم اتــلق يــومـا اي
كـالم ولــو كـــان هـــمــســـا عن الـــدين او
ذهب الذي ولدت عليه وانتقل شريط ا
االحـداث في خاطـري الى مـنطـقة  باب
الشيخ في قلب بغداد حيث ولدت فيها
والى مـــدرســة الــعــويــنـه االبــتــدائــيــة
وصــــوال الـى مــــدرســــة  الــــثــــانــــويــــة
اجلـعفـرية  الـتي نلت شهـادة الثـانوية
مــنــهــا .. هــذا الـشــريط مــر بــخــاطـري
مـذكـرا بـعـشـرات االشـخـاص الـرائـع
الــذين عـمـلت مـعــهم في دوائـر الـدولـة
اخملــتـلـفــة ولم يـنـبس اي واحــد مـنـهم
طـوال تـلك الـسـنـوات اجلمـيـلـة بـحرف
او بـكلمة تتعلق بدين االخر او طائفته
او قــومــيــته بل لم يــكن احــدنــا يــفــكـر
ـثل هـذه االمور وهـذا ما   يـدلل على
عـمق وثبات سلوكيـة هؤالء ووطنيتهم
ـوحـد .لـقـد وحـبــهم لـلـعـراق الـواحـد ا
حتـــســـرت فـــعال عـــلى ذلك ذهـــاب ذلك
ملـؤء بثـقافة االخالق الـزمن اجلمـيل ا

والسلوك احلضاري السوي . 
زادت هــذه احلـادثـة من ســقـوط هـيـبـة
اجملــلس بـنـظــري وهي كـانت مــتـدنـيـة
اصـال االخ رئـــيس اجملــــلس وكـــان في
ذلـك الوقت الـسـيـد عـز الـدين احملـمدي
(اصـبح رئيسا للمجـلس خلفا للدكتور
عـبـد احلـسـ الـهـنـداوي ) لم يـسـتطع
فـــعـل شيء اذ كـــان مـــفـــروضـــاً به ان
يــــســـكـت هـــذه الــــســـيــــدة في حــــيـــنه
ويـطالبها باالعـتذار الفوري سيما وان
ـســاس هـكـذا بـاالديـان يـعـتـبـر خـرق ا
ـا ألنه لـلـدسـتـور  اال انه لم يـفـعل  ر
اعـتقد ان معاجلـة هذا االمريحتاج الى
ـا حصل فـتـرة زمنـية او انـه فوجيء 
ولم يـسـتـطع تـقـدير مـا يـفـتـرض عـمله
ـة ــؤ فــورا . بـعــد هـذه الــهـمــروجـة  ا
فوض دون ان يتخذ انفض مجلس ا
اي قــــرار وانـــصـــرف كـل عـــضـــو  الى
غــرفـته  وبــعـد فــتـرة قـصــيـرة  زارني
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نحن بأمس احلاجة للوقوف  بوجه التحديات والكوارث التي يواجهها العراق
 وعـلى األخص الــتــنـاحــرات الــسـيــاسـيــة الــقـومــيــة والـطــائـفــيــة والـفــسـاد
سـتـشري وتـفـاقم الصـراعات الـعـنفـيـة (تهـديدات داعـش واخلارجـون على ا
ـنظـمـة) وغـيـاب الـشـفـافيـة واالهـتـمـام  من قـبل الـسـلـطة ـة ا الـقـانـون واجلـر
واجهـة تلك التـحديات بـثقافة همة  هـناك حاجـة ملحـة  احلاكـمة بالـقضايـا ا

سياسية وطنية جامعة. 
شترك وتعلو على وهي ثقـافة يتبناها اجلـميع وتخدم اجلميع وتركز عـلى ا
االنتـمـاءات  الفـرعـيـة سيـاسـية كـانت أم مـذهـبيـة أو قـوميـة  بـدون أن ترفض
حـضـورهـا بـتسـامح وسـلـمـية  اي احـتـرام حـريـة االنتـمـاء . كـمـا أنهـا ثـقـافة
تتـغذى من الثقـافة اجملتمـعية الـعراقية األصـيلة   ومن قيم الـثقافة اإلنـسانية
ـشـتـركـة بـ الـبــشـر   إنـهـا  إذن ثـقـافـة سـيـاسـيـة وحـقـوقـيـة في الـدرجـة ا
األولى ولـكن تـأثـيـراتـهـا ونـتـائـجـهـا تـمـتـد إلـى حـقـول االقـتـصـاد واالجـتـماع

أيضا.
في اعتـقادي أن الثقافة السـياسية الوطنية تـلك تنطلق من وتدور حول شعار
ـواطنـة. حتـقـيق هـذا الشـعـار بـكل مـفـاهيـمه الـفـكـرية ومـتـطـلـباته ومـفـاهـيم ا
ـدخل لتلك الثـقافة. هـناك أبعـاد فكرية احلقـوقية الـسياسيـة واإلنسانـية هو ا

واطنة وبالتالي لتلك الثقافة. فهوم ا وتنظيمية أربعة 
ا أوال: هنـاك الـبعـد القـيمي األخالقي اإلنـسـاني الذي يـؤكد قـيمـة احلريـة 
ـا فـيـها ـسـاواة  ـدني وقـيـمـة ا ـعـتـقـد والتـعـبـيـر والـنـشـاط ا فـيـهـا حـريـة ا
ـرأة والـرجل وفي الـفـرص احلـيـاتـية والـثـروة الـعـامـة وقـيـمة سـاواة بـ ا ا
ا ـتبادل ب مكونات اجملتـمع وقيمة العدالة  التـكافل والتعاون واالعتماد ا

فيها عدم التمييز أو القبض التعسفي أو النفي أو التعذيب.
ثانـيا: هـناك الـبـعد الـسيـاسي الذي يـرتـكز عـلى مبـاد ومنـهـجيـة وتنـظيـمات
ا فيها اختيار سلطات احلكم وتوازن سلطة الدولة مع سلطة ـقراطية  الد
ـدني بـكل أشـكـالـهـا وتالويـنـها اجملتـمع وحـق تكـوين مـؤسـسـات اجملـتـمع ا
وبالـتعددية السياسية والثقافية والدينـــية وبالتداول السلمي الدوري للسلطة
 وباحلصول على اجلنسية وبحق التنقل والسفر بدون عوائق غير قانونية.
ـا فيه عـقد اجـتماعي في شـكل دستـور عقدي ثالـثا: هـناك البـعد الـقانوني 
وقوان صادرة عن سلطات تشريعية منتخبة من خالل نظام عادل وشفاف.
تطلبات العدالة رابعا: هناك البعد االقتصادي واالجتماعي وتطبيق صارم 
ا فـيها مكـافحة الفقـر واحلق في العمل واحلمايـة من البطالة االجتـماعية 

والتأم ضد عجز الشيخوخة.
واطنة ليست فـقط مباد وحقوقـاً إذ أنها لن توجد في الواقع إال إذا لـكن ا
مـارسة حقـوقهم. إنهـا نتاج نـشاط وتفاعل ـواطنون بـواجباتـهم إضافة  قام ا
بــ احلـقــوق والــواجـبــات عـنــد الــفـرد وعــنــد اجلـمــاعــات. وهي كــكل كـائن

اجتماعي حي حتتاج لبيئة مالئمة لنموها وصونها تعينها وال تعوقها.
واطـنة شعارا فارغـا غير متـحقق في الواقع إذا كان توزيع من هـنا تصبح ا
القـوة الـسيـاسيـة في اجملـتمع غـير مـتـكافئ وتـوزيع الثـروة االقـتصـادية غـير
ـساواة ب عادل. ولـذلك ففي مـجتمـعنا الـعراقي تبـرز ثقافـة وإشكالـية عدم ا
مكـونات الشعب والـشعور الدائم بالـغ   كأحد أهم العـوائق أمام التساوي

واطنة . العادل في ا
إذا كنـتم جاديـن ياسـاسة الـعراق  ان تـشاركـوا في بنـاء الثـقافـة السـياسـية
واطنـة فإنـكم مطالـبون من أجل تـفعيل بـنية عـلى مبـدأ ا الوطـنيـة اجلامعـة ا
واطـنة احلقيقية في الواقع العراقي  بالقـيام باخلطوات التالية : استئصال ا
ـرض الدخول في كل أنـواع االستبـداد والفـساد مكـافحـة الفقـر واجلهل وا
إصالحات تـراكـميـة في احلـياتـ الـسيـاسيـة واالقـتصـاديـة مراجـعـة جريـئة
للـعملية السياسية منذ نشأتهـا والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها واكتشاف
راجـعة الـتحلـيلـية النـقديـة للثـقافـة السيـاسية مواطن الـضعف ومعـاجلتـها  ا
مـارسة تمـهيـدا لـبنـاء ثقـافـة ذاتيـة جديـدة بـناء نـظـام تعـليـمي يـهيئ الـطـالب 
ـستـمرة ـواطنـة وجود نـظـام إعالمي يسـهم في الـتوعـية ا حقـوق وواجـبات ا
ـواطـنـة ــواطـنـة ويـبــعـد نـفــسه عن كل مـا يـجــرح مـفـاهــيم ا ـسـتــلـزمـات ا

ارسة معقولة من قبل سلطات احلكم للشفافية في احلياة العامة. و
واطنة وتطبيقها في الواقع يرتبط أشد لنالحظ أن كـل ما قلناه عن متطلبات ا
قراطية في احلياة اجملتمعية العراقية . وضوع جناح جتربة  الد اإلرتباط 
ـقراطيـة في احليـاة العراقـية تواجه إشـكاليـات تتعـلق بأدارة احلكم وألن الد
من جهـة وبثقافة اجملتمع من جهة أخرى نستطيع أن ندرك مقدار التضحيات

ـطـلـوبــة من قـبل الـنـخـبـة واجلـهــود والـنـشـاطـات الـنـضــالـيـة ا
ثـقفـة الفـاعلـة  من أجل االنتـقال السـياسـيـة والطـبقـة ا
إلى ثــقـافــة ســيـاســيــة وطـنــيــة تـرتــكــز عـلى مــفــاهـيم

واطنة. ومنهجيات ا
إنه الطريق للخروج من اجلحيم الذي وصلنا إليه في

طول وعرض البالد .

ة من يـصـرُّ فــرسـان وفـارســات احلـركـات الــنُـسَـويَّــة عـلى اعـتــبـار الـنُــسَـويـَّ
مُـخـرجات مـا بـعـد احلـداثـة وغـاب قـول ابن رشد (فـي مُدنـنـا الـقـائـمـة فإن
قـابلية الـنساء لـيست واضحـة ألنَّ النسـاء غالبـاً ما يؤخـذن لإلجناب ولهذا
فـإنـهن يــوضـعن في خـدمـة أزواجــهن ومـا عـلـيــهن إال اإلجنـاب والـرضـاعـة
ـا يـعطل أفـعـالهن األخـرى والذي يـبـدو للـعـيان أن نـساء والـعنـاية بـالـولد 
مُـدننـا ال يصـلحنَ لـفضـيـلةٍ غـير هـذه. وهن بذلك يُـشـبهن الـنبـاتات وكـونهن
ـدن فــقـيـرة وهـنَّ أكـثـر مـن ضـعـفي عـالـة عــلى الـرجــال فـقــد جـعـلنَ هــذه ا
الــرجـال حــتى وإنْ كُـنَّ مـعــطالت عن أي عــمل إال مــا هــو ضــروري وهـذا
ـال وهـو مثل احلـيـاكة والـنـسيج الـضروري مُـلـزم لهـنَّ لسـد احلـاجة إلى ا
وهـذه حجـة بـيّـنـة بنـفـسـها).  دومـيـنـيك أورفـوا ابن رشـد: طمـوحـات مـثقف
نـظـمـة العـربـية لـلـتـرجمـة بـيروت 2010 مـسلم تـرجـمة مـحـمـد البـحـري ا
دن بتعطيل الـنساء عن العمل. تأييداً لعمل ص179. ربطَ ابن رشـد افتقار ا
اع الزراعي ئـة من إنـتاج الـقطـَّ ـرأة منـزليـاً لـتحـقق استـقالالً مالـياً. 95 بـا ا
اإليـراني مـصـدره اإلنــتـاج الـعـائـلي وحــ أشـرف هـتـلـر عـلـى أكـبـر حـمـلـة
رأة بالتفرغ لتربية األطفال اني وجَّه ا لـتطوير البنية التحتية في التاريخ األ
ـتدنـيـة وليـتـفرغ الـرجال ـنزل لـلـتقـلـيل من البَـطـالة ورفع األجـور ا ورعـاية ا

صانع الكبيرة. إلنشاء السدود والطرق السريعة وطرق السكك احلديد وا
رأة الـعـاملـة إهانـة لـفحـولـتهم اخملـدوشة في يـرى بعض الـذكـور في زمالـة ا
أصــلـهــا واعـتــداءً عـلـى مـراكــزهم وحـريــتـهم ويــدفـعــهم الـكــبـريــاء الـزائف
الحـتقارها وعدم احترامها ألنَّهُ يرى نفسه أذكى وأقوى فيتنمَّر على زميلته
وظفـ تبتزُّهم بدموعٍ تسـكبها بسخاء ـوظفة على ا في الـعمل وقد تتنمَّر ا

ة فاسدة!  سؤول فينتصرون لها حتى وهي ظا دراء وا في غرف ا
ـوظفة قد تفـقد أنوثتهـا ولطفها واهتـمامها بأسـرتها فتظـهر حاجتها رأة ا ا
الة صـحون إلى خـادمة وجـليـسـة أطفـال وحضـانة ومـكـنسـة كهـربائـيـة وغسـَّ
ـطـاعم وفي الـوظـيـفـة عـالـة عـلى الـرجل األكـثـر ذكاءً ووجـبـات سـريعـة من ا
ـرأة أكـثـر انـفـعـاالً واهـتـياجـاً وانـهـيـاراً عـنـد أصـغـر أزمة ومـرونـةً وقوة وا
فـضالً عن إجـازات األمـومـة وفـتـرة احلـمل وغـيـرهـا.  غـربـاً نـشـهد كـل يومٍ
انتصارات جديدة للحركة النسوية بعد موت دي بوفوار سنة 1986 أطلقت
ـشاة فـوق نـهر الـس الـرابط ب احلـكومـة الفـرنـسيـة اسمـها عـلى جـسر ا
مكـتـبة فـرنسـا احلـديثـة وحديـقـة بيـرسي انتـصـاراً للـنسـوية وانـتـقالـها من
ـرأة. الـشرق: الـدفـاع إلى الـهـجوم عـلى عـالَمٍ يـحـكـمه الـرجـال وقـرَّر خـنق ا
نح النساء 2692017 أصـدرَ ملك السعودية سلمان بن عـبد العزيز قراراً 
رور في إصدار رخص القيادة حق الـقيادة بعد عشرة أشـهر بدأت إدارة ا
ـوصل بـ الـشـرق والغـرب تـضـاعف عـدد األرامل عـشرات لـلـنسـاء. وفي ا
ـديـنـة سـتغـرق في ـرات وال تـوجـد إحـصائـيـة دقـيـقـة بـهـذا اخلـصـوص ا ا
تهـنون االستـجداء أطفاالً واجلـنوح ينـتظرهم. مـوجة فقـر وأطفال شـوارع 
يـجـيـز قـانـون األحـوال الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة رقم 188 لـسـنـة 1959 تـعـدد
الـزوجـات بـشـرط (أن تـكــون هـنـاك مـصـلـحـة مــشـروعـة كـان تـكـون الـزوجـة
ـثابة زواج طـلقـة الى عصـمة زوجـها  مـريضـة أو عقيـمة وال يـعتـبر إعـادة ا
بـأكـثـر من واحـدة مع مالحـظـة انه يـجـوز الـزواج بـأكـثـر من واحـدة إذا كـان
ـراد الزواج بـها أرمـلـة). كان هـتلـر ومـستـشاروه يـنظـرون بـع الـقلق إلى ا

ازديـاد عدد األرامل وقد اكـتشفت مـؤخَّراً وثيـقة بخط يد
مـارتن بورمـان نائب هتـلر كـتبهـا سنة 1944 تـقول أنَّ
هـتلر بـصدد إصدار تـشريع تعـدد الزوجات لـضمان
ـانـيـا كـذلك أصـدرَ إدوارد مـلك مـسـتـقـبـل أفـضل أل
إنــكـــلــتــرا (1910 -1841) بــيـــانــاً أبــاحَ فـــيه تــعــدد

الزوجات رغم معارضة الكنيسة.
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