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مشروع قانون األحوال
الشخصية الجعفري

 8آذار
يوم المرأة

الـحريات �أوال ً

لمحة تاريخية عن
اليوم الدولي للمرأة
يوم المرأة الدولي ( 8آذار/مارس) مناسبة تحتفل بها المجموعات النسائية في العالم .ويحتفل أيضا بهذا اليوم في األمم المتحدة ،وقررت
ُ
بلدان عديدة جعله يوم عيد وطني .واجتماع النساء من جميع القارات ،والالتي غالبا ما تفصل بينهن الحدود الوطنية والفروق العرقية
واللغوية والثقافية واالقتصادية والسياسية ،لالحتفال بيومهن هذا ،فسيكون بإمكانهن استعراض تاريخ النضال من أجل المساواة والعدل
والسالم والتنمية على امتداد تسعة عقود من الزمن تقريبا .ويوم المرأة الدولي هو قصة المرأة العادية صانعة التاريخ ،هذه القصة التي
يعود أصلها إلى نضال المرأة على امتداد القرون من أجل المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل.

ففي اليونان القدمية قادت لي�س�سرتاتا
�إ�ضرابا عن اجلن�س �ضد الرجال من
�أج���ل �إن��ه��اء احل���رب؛ وخ�ل�ال الثورة
ال��ف��رن�����س��ي��ة ،ن��ظ��م��ت ن�����س��اء باري�س
ال��داع��ي��ات ل��ـ “احلرية وامل�����س��اواة،
والأخوة” نظمن م�سرية �إىل ق�صر
ف��ر���س��اي م��ط��ال��ب��ات ب��ح��ق امل�����ر�أة يف
االق��ت�راع .وظ��ه��رت ف��ك��رة ي��وم امل���ر�أة
ال����دويل لأول م���رة يف ب��داي��ة القرن
ال��ت��ي �شهد خاللها ال��ع��امل ال�صناعي
ت��و���س��ع��ا وا����ض���ط���راب���ات ومن�����وا يف
ال�سكان وظ��ه��رت فيها الأيدلوجيات
الراديكالية.

أهم األحداث التاريخية مرتبة
زمنيا
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وف���ق���ا لإع���ل��ان احل�����زب اال����ش�ت�راك���ي
الأم��ري��ك��ي ،مت االح��ت��ف��ال ب�����أول يوم
وط��ن��ي ل��ل��م��ر�أة يف ك��ام��ل ال���والي���ات
املتحدة يف � 28شباط/فرباير ،وظلت
املر�أة حتتفل بهذا اليوم كل �آخر يوم
�أحد من ذلك ال�شهر حتى عام .1913
1910
قررت اال�شرتاكية الدولية ،املجتمعة
يف كوبنهاغن� ،إع�ل�ان ي��وم للمر�أة،
ي����وم ي��ك��ون ذا ط��اب��ع دويل ،وذل���ك

ت�����ش��ري��ف��ا ل��ل��ح��رك��ة ال��داع��ي��ة حلقوق
امل����ر�أة وللم�ساعدة على �إع��م��ال حق
امل���ر�أة يف االق�ت�راع .وواف���ق امل�ؤمتر
ال��ذي �شاركت فيه ما يزيد على 100
ام��ر�أة من  17بلدا على هذا االقرتاح
بالإجماع ،وكان من بني ه�ؤالء الن�سوة
�أوىل ثالث ن�ساء ينتخنب ع�ضوات يف
الربملان الفنلندي .ومل يحدد امل�ؤمتر
تاريخا لالحتفال بيوم املر�أة.
1911
ونتيجة للقرار ال��ذي اتخذه اجتماع
كوبنهاغن يف ال�سنة ال�����س��اب��ق��ة ،مت
االحتفال لأول مرة بيوم املر�أة الدويل
(� 19آذار/م��ار���س) يف كل من �أملانيا
والدامنرك و�سوي�سرا والنم�سا حيث
���ش��ارك م��ا يزيد ع��ن مليون ام���ر�أة يف
االحتفاالت .وبالإ�ضافة �إىل احلق يف
الت�صويت والعمل يف املنا�صب العامة،
ط��ال��ب��ت ال��ن�����س��اء ب��احل��ق يف العمل،
والتدريب املهني و�إنهاء التمييز يف
العمل .وما كاد ينق�ضي �أ�سبوع واحد
حتى �أودى حريق مدينة نيويورك
امل�����أ�����س����اوي يف � 25آذار/م�����ار������س
بحياة م��ا يزيد ع��ن  140فتاة عاملة
غالبيتهن من املهاجرات الإيطاليات
واليهوديات .وكان لهذا احلدث ت�أثري
كبري على قوانني العمل يف الواليات

املتحدة الأمريكية ،و�أث�ي�رت ظروف
العمل التي �أ�سفرت عن هذه الكارثة
خالل االحتفال بيوم املر�أة الدويل يف
ال�سنوات الالحقة.

من  1913إلى 1914

وكجزء من حركة ال�سالم التي �أخذت
يف ال��ظ��ه��ور ع�شية احل���رب العاملية
الأوىل ،احتفلت املر�أة الرو�سية بيوم
امل��ر�أة ال��دويل لأول مرة يف �آخ��ر يوم
�أح��د من �شهر �شباط/فرباير .1913
ويف الأم���اك���ن الأخ�����رى م��ن �أوروب����ا
نظمت امل���ر�أة يف � 8آذار/م���ار����س من
ال�����س��ن��ة ال��ت��ال��ي��ة� ،أو قبله �أو بعده،
جت��م��ع��ات ح��ا���ش��دة ل�لاح��ت��ج��اج �ضد
احل��رب �أو للتعبري عن الت�ضامن مع
�أخواتهن.

1917

�أم��ام اخل�سائر التي تكبدتها رو�سيا
يف احل�����رب ،وال���ت���ي ب��ل��غ��ت مليوين
ج��ن��دي ،ح���ددت امل����ر�أة ال��رو���س��ي��ة من
جديد �آخر يوم �أحد يف �شهر �شباط/
ف�براي��ر لتنظيم الإ����ض���راب م��ن �أجل
“اخلبز وال�سالم” .وعار�ض الزعماء
ال�سيا�سيون م��وع��د الإ����ض���راب ،غري
�أن ذلك مل يثن الن�ساء عن امل�ضي يف
�إ�ضرابهن .ويذكر التاريخ �أن القي�صر
�أُج�بر بعد �أربعة �أي��ام على الت�سليم،

وم��ن��ح��ت احل��ك��وم��ة امل����ؤق���ت���ة امل����ر�أة
ح��ق��ه��ا يف ال��ت�����ص��وي��ت .وواف����ق يوم
الأحد التاريخي ذاك يوم � 25شباط/
فرباير من التقومي اليوليو�سي املتبع
�آنذاك يف رو�سيا ،ولكنه وافق يوم 8
�آذار/مار�س من التقومي الغريغوري
املتبع يف غريها .ومنذ تلك ال�سنوات
الأوىل� ،أخ�����ذ ي����وم امل������ر�أة ال����دويل
ب��ع��دا عامليا ج��دي��دا بالن�سبة للمر�أة
يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان
ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى ح��د ���س��واء .و�ساعدت
احلركة الن�سائية الدولية املتنامية،
التي عززتها �أربعة م���ؤمت��رات عاملية
عقدتها الأمم املتحدة ب�ش�أن امل���ر�أة،
�ساعدت على جعل االح��ت��ف��ال فر�صة
حل�شد اجل��ه��ود املت�ضافرة للمطالبة
بحقوق املر�أة وم�شاركتها يف العملية
ال�سيا�سية واالقت�صادية .وم��ا انفك
يوم املر�أة الدويل ي�شكل فر�صة لتقييم
التقدم امل��ح��رز ،وال��دع��وة �إىل التغري
واالحتفال مبا �أجنزته امل��ر�أة العادية
بف�ضل �شجاعتها وت�صميمها ،والتي
تقوم ب��دور خ��ارق للعادة يف تاريخ
حقوق املر�أة.

دور األمم المتحدة

قليلة هي الق�ضايا املدعومة من الأمم
امل��ت��ح��دة ،ال��ت��ي حظيت ب��دع��م مكثف

ووا���س��ع النطاق يفوق م��ا حظيت به
احلملة الرامية �إىل تعزيز وحماية
احل��ق��وق امل��ت�����س��اوي��ة ل��ل��م��ر�أة .وك��ان
ميثاق الأمم املتحدة ،ال��ذي وق��ع يف
���س��ان فران�سي�سكو يف ع���ام ،1945
�أول اتفاق دويل يعلن امل�ساواة بني
اجلن�سني كحق �أ�سا�سي م��ن حقوق
الإن�سان ،ومنذ ذل��ك الوقت� ،ساعدت
املنظمة على و�ضع جمموعة تاريخية
م����ن اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات وامل���ع���اي�ي�ر
وال�ب�رام���ج والأه�����داف امل��ت��ف��ق عليها
دوليا بهدف النهو�ض بو�ضع املر�أة
يف ال��ع��امل .وعلى م��ر ال�سنني ،اتخذ
عمل الأمم املتحدة من �أجل النهو�ض
ب��امل��ر�أة �أرب��ع��ة اجت��اه��ات ه��ي :تعزيز
ال��ت��داب�ير ال��ق��ان��ون��ي��ة؛ وح�شد ال���ر�أي
ال��ع��ام وال��ع��م��ل ال�����دويل؛ والتدريب
والبحث ،مبا يف ذلك جمع الإح�صاءات
امل�صنفة بح�سب نوع اجلن�س؛ وتقدمي
امل�ساعدة املبا�شرة �إىل املجموعات
املحرومة .واليوم �أ�صبح عمل الأمم
امل��ت��ح��دة ي�ستند �إىل م��ب��د�أ تنظيمي
رئي�سي يقول ب�أنه ال ميكن التو�صل
�إىل حل دائم لأكرث امل�شاكل االجتماعية
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة خطرا
م�شاركة املر�أة ومتكينها الكاملني على
ال�صعيد العاملي.

االحتفاء بالمرأة العراقية
د .رائد فهمي
يف ان تتوا�صل ه��ذه امل�سرية نحو
ت��ك��ري�����س وت��و���س��ي��ع ه���ذه املكا�سب
االق����ت���راب اك��ث��ر ف���اك�ث�ر م����ن ه���دف
امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة
وازالة الت�شريعات الظاملة لها.

ال �شك ونحن ننظر �إىل واق��ع املر�أة
ال��ع��راق��ي��ة ال��ي��وم ،ن�شعر ب��ن��وع من
اخليبة لعدم حتقق تلك الآم���ال ،يف
�ضوء الرتاجع يف احوالها وواقعها
احلياتي يف �أكرث من جمال .فال تزال

الكثري من االهداف التي نا�ضلت من
اجلها القوى التقدمية والدميقراطية
احلركة الن�سوية يف بداية انطالقتها
غري متحققة ،وال �سيما على �صعيد
خ�ضوعها لو�صاية الرجل و�ضعف

الكلمة القيت في حفل تكريم
رائدات الحركة النسوية العراقية
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احتفا�ؤنا بالرائدات امنا هو تعبري
ع��ن ن��ظ��رة حزبنا �إىل ق�ضية امل���ر�أة
وع���ن امل��وق��ع امل��رك��زي ال���ذي حتتله
يف جم��م��ل ن�����ض��ال��ه .ف���امل���ر�أة يف ظل
االن��ظ��م��ة االق��ت�����ص��ادي��ة االجتماعية
ال�سائدة يف عاملنا اليوم ،وخ�صو�صا
يف ال��ب��ل��دان الأق����ل ت���ط���ور ًا ،تعاين
م����ن ظ���ل���م وا����ض���ط���ه���اد م����زدوج��ي�ن،
الأول ب�سبب اال�ستغالل امل�ضاعف
والتمييز ال�سلبي يف املعاملة يف
جمال العمل مقارنة بالرجل ،والآخر
نتيجة التقاليد البالية واملُذِ َلة لكيانها
والنظرة الدونية لها التي تبعدها عن
امل�شاركة الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
للمجتمع وتهم�ش دوره��ا يف عملية
�صنع ال��ق��رار على امل�ستويني العام
واال����س���ري اخل���ا����ص ،وال���ت���ي تدفع
�إىل ح�صر عاملها ودوره��ا يف ت�أدية
الأع��م��ال املنزلية وتربية االطفال.
وي�����ش�ترك ان��ت�����ش��ار اجل��ه��ل وت���دين
امل�ستوى الثقايف يف او�ساطها يف
تكري�س ال�سطوة عليها.
لذا يرى حزبنا �أن حترير امل��ر�أة من
هذا اال�ضطهاد املركب وثيق االرتباط
م��ع حت��ري��ر املجتمع م��ن ك��ل �أ�شكال
اال�ضطهاد الطبقي والقومي واالثني
والديني .ولكون امل��ر�أة متثل ن�صف
املجتمع ،ف����إن حت��ري��ره��ا م��ن الظلم
والتخلف يهم ال��رج��ل وامل����ر�أة معا،
كما ال ميكن ع��زل ق�ضية امل���ر�أة عن
ال��ن�����ض��ال م���ن اج����ل الدميقراطية
والتقدم االجتماعي .،وقد عبرّ ن�صري
امل���ر�أة ،جميل �صدقي ال��زه��اوي عن
هذا الرتابط بني تقدم االمم واحوال
املر�أة بقوله :
لوال الن�ساء ملا بان للح�ضارة �شكل
على ال�شعوب مبرقى ن�سائها ُي�ستدل
ادرك����ت رائ����دات احل��رك��ة الن�سوية
مبكر ًا ،وبتحفيز وا�سناد من القوى
التنويرية وال�شخ�صيات املتنورة يف
املجتمع ،وم��ن الرفيق فهد وحزبنا
�أن ع��ل��ى امل����ر�أة ال��ع��راق��ي��ة ان تعمل
على تغيري واقعها املر وان تخو�ض
ال�����ص��راع م��ن اج���ل احل�����ص��ول على
حقوقها وحت�سني او�ضاعها بتجميع
�صفوفها يف اطر دميقراطية متنوعة،
وك���ان ل��ل��رائ��دات عموما دور مبادر
جريء يف ان�شاء التنظيمات الن�سوية
وامل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية .ورغم
اال���ض��ط��ه��اد وم�������ص���ادرة احل���ري���ات
وال�����ص��ع��وب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة� ،إال ان
ن�ضال القوى التنويرية يف املجتمع
واحلركة الن�سوية قد حقق مكا�سب
م��ه��م��ة ل��ل��م��ر�أة ك�شمولها بالتعليم
واال�شرتاك بالوظيفة العامة والتمثيل
يف احلياة ال�سيا�سة واالنخراط يف
خمتلف جماالت الن�شاط االقت�صادي
واملهني والثقايف ،وكذلك على �صعيد
ت�شريعات الأح���وال ال�شخ�صية كما
يف القانون رقم  188ل�سنة .1959
وك��ان��ت الآم���ال والطموحات كبرية

م�شاركتها يف احل��ي��اة االقت�صادية
ومت��ث��ي��ل��ه��ا يف ال�����س��ل��ط��ة التنفيذية
وط��غ��ي��ان ال��ط��اب��ع ال�شكلي لتمثيلها
يف املجال�س املنتخبة ،وتعر�ضها
�إىل ال��ع��ن��ف اجل�������س���دي وال���رم���زي
ب�أ�شكاله املختلفة ،وا�شتداد معاناة
االرام���ل واملطلقات وازدي���اد القيود
على حريتها ال�شخ�صية ،كما انها
ال ت��زال تعاين م��ن النظرة الدونية
التي تنطوي عليها العادات والتقاليد
االجتماعية والتي لال�سف حا�ضرة
يف نظر و�سلوك ن�سبة غري قليلة من
الدميقراطيني الذي يدعون التنور.
وي�شهد لهذا الواقع ال�صعب ا�شرتاك
 %14.5ف��ق��ط م��ن ال��ن�����س��اء يف قوة
العمل ووجود اكرث من مليون ارملة،
م��ا جعل ال��ع��راق ي�صنف يف بع�ض
اال�ستطالعات كثاين ا���س��و�أ بلد يف
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي فيما يتعلق بو�ضع
املر�أة.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ذات الرمزية
ال��ع��ال��ي��ة امل��ع�برة ع��ن االه��م��ي��ة التي
يوليها احل���زب لق�ضية امل����ر�أة بكل
���ش��م��ول��ي��ت��ه��ا ن�����ش��دد ع��ل��ى مطالبتنا
لل�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية
ب��ت���أم�ين احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ل�لارام��ل
وااليتام واملطلقات والغاء القوانني
املجحفة بحق امل��ر�أة ،واحلفاظ على
ق���ان���ون الأح������وال ال�����ش��خ�����ص��ي��ة رقم
 188ل�سنة  1959امل��ع��دّل والعمل
على تطويره ،و�إل��غ��اء امل��ادة  41من
ال��د���س��ت��ور و���ض��م��ان ال���ت���زام الدولة
العراقية بجميع امل��واث��ي��ق الدولية
املتعلقة بحماية حقوق املر�أة والطفل،
والعمل على متكني املر�أة من ممار�سة
حقوقها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ك��اف��ة،
ورف��ع م�ستوى م�شاركتها يف جميع
امل�ؤ�س�سات التنفيذية والت�شريعية
وال��ق�����ض��ائ��ي��ة ،وا����ص���دار امل�شاريع
الداعمة ملنظمات امل���ر�أة ،وحماربة
التمييز والعنف �ضد امل��ر�أة بجميع
�أ�شكاله ،كما ينبغي �ضمان م�ساواة
املر�أة يف الأجور ،قانونا وفعال ً ،يف
جميع القطاعات االقت�صادية ،وتهيئة
امل��ن��اخ ال�صحي حل��ي��اة �سليمة لالم
والطفل ولبناء ا�سرة.
ان حتقيق هذه املطالب وثيق ال�صلة
ب�إقامة ال��دول��ة املدنية الدميقراطية
وي���ن���درج ���ض��م��ن اول���وي���ات برنامج
ال��ق��وى امل��دن��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف
االنتخابات القادمة.
حت��ي��ة اك���ب���ار �إىل ج��م��ي��ع الن�ساء
الرائدات يف جميع ميادين الن�شاط
ال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي واملهني
والثقايف
حتية �إىل امل���ر�أة العراقية م�ؤكدين
دع��م��ن��ا لن�ضالها م��ن اج���ل حقوقها
وم�ساواتها مع الرجل .
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من المعارك االدبية حول تحرير المرأة
في الشعر العراقي الحديث

محمد جواد الغبان

اديب راحل
نظر ًا للدور اخلطري املطلوب من املر�أة �أن
ت�ؤديه يف تربية الأجيال بو�صفها مدر�سة
احلياة الأويل ،فقد نادي �شعراء النه�ضة
اجل��دِّي علي تعليم املر�أة
احلديثة بالعمل ِ
وت�سليحها باملعارف العامة لتكون ع�ضو ُا
�صاحل ًا ونافع ًا يف املجتمع ،ولتت�أهل ت�أ ٌّه ًال
�سليم ًا لأداء ر�سالتها املُقدَّ�سة ،وكنموذج من
ذلك ُنثبت الآن بع�ض ما قاله ال�شاعر معروف
ال��ر���ص��ايف يف ه���ذا ال�����ش���أن يف ق�صيدته
(الرتبية والأم��ه��ات) التي ا�ست�شهدنا قبل
قليل ببع�ض �أبياتها ،والتي ن�ست�شهد منها
هنا ب�شكواه �إىل (�أم امل�ؤمنني) من جهل
ن�ص
(امل�ؤمنات) يف ع�صره م�شري ًا �إيل ما َّ
عليه الإ�سالم من �أنَّ (طلب العلم فري�ضة
علي كل م�سلم وم�سلمة) ..فيقول :
�أ (�أُ َّم امل�ؤمنني) �إليكِ ن�شك ــو
ـات
م�صيبتنا بجهـل امل�ؤمنـ ِ
تخذنا بعـدك العـادات دين ـ ًا
ـات
ف�أ�شقـي امل�سلمونَ امل�سلم ِ
وقالوا� :إنَّ معني العــلم �شيء
ـات
ت�ضيق به �صـدور الغانيـ ِ
�ألي�س العلم فـي الإ�سالم فر�ضـ ًا
ـات
علي �أبنائـه ،وعـلي البن ِ
�أ مل ن َر فـي احلِ �سان الغيد قبـ ًال
ـرات
ـات �شاع ـ ِ
أوان�س كاتب ٍ
� َ
وقـد كـانت ن�ساء القوم قِـدْم ًا
ولل�شاعر جميل �صدقي الزهاوي رباعية
يف الدعوة �إيل جعل االهتمام بتعليم املر�أة
كاالهتمام بتعليم الرجل لأنهما  -مع ًا -
جديران بذلك فيقول :
ع ِّلموا املر�أة ،فاملر�أة عنوان احل�ضاره
�إمنا املر�أة ،واملرء �سواء يف اجلداره
ولل�سيد حممود احلبوبي ق�صيدة من�شورة
يف ديوانه املطبوع ع��ام 1948م بعنوان
(يا ربة البيت) يدعو فيها �إيل تهذيب املر�أة
وت�سليحها بالعلم وا ُ
خللُق الر�صني ،ويعلن
فيها �أن ال�شعب الذي ال يهتم بتعليم املر�أة
يُ�ضيِّع ن�صف �شعبه  -املتمثل بن�سائه -
�سُ ديً  ،مطلعها :
�سلي لِدا َتك حول (النيل) �أو ( َب َردَي)
هل ِز ْدنَ بالعلم �إ َّال عف ًة وهدي
�إيل �أن يقول فيها :
فيا فتاة العـراق ا�ستقبلي زمنـ ًا
قـد جَ ـ َّد مَـن فيه للغايات واجتهدا
لـم ُيغ ِـن �آن�س ًة حِ ـ ْل ٌي ُت ُ
زان بـه
�إنْ فاتها العلم فـي نا ٍد ق ــد احت�شدا
ولعل �أهم و�أروع ما قيل من ال�شعر حول
ال��دع��وة �إيل تعليم امل����ر�أة ث�ل�اث ق�صائد
خالدة �أحدثت �ضج ًة كبرية و�صديً بالغ ًا
ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي ع���ام���ة ،وباملجتمع
النجفي خا�صة ،وذل��ك يف العقد الثالث
م��ن ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،واث��ن��ت��ان م��ن تلك
الق�صائد الثالث هما ل�شاعر العرب الأكرب
(حم��م��د م��ه��دي اجل���واه���ري) ،وثالثتهما
ق�صيدة ال�شاعر املُجَ دِّد املبدع ال�شيخ �صالح
اجلعفري ،ومن باب االتفاق العجيب �أنَّ
ال�شاعرين اللذين �أحدثا تلك ال�ضجة يف
املجتمع النجفي املحافظ كانا ينتميان -
كالهما � -إيل �أ�سرة دينية عريقة ذات مركز
ديني و�أدبي واجتماعي خطري.

وم���ن �أج���ل ف��ه��م وا���س��ت��ي��ع��اب �أه��م��ي��ة تلك
الق�صائد وخ��ط��ورت��ه��ا ينبغي ل��ن��ا �شرح
ظروفها العامة ور�سم �إطارها الذي نظمت
فيه ،فقد كان ال�شباب املُتجدِّد املتنور يف
النجف يطالب احلكومة يف تلك الآون��ة
بفتح مدر�سة للبنات ،وما كان من احلكومة
�إ َّال اال�ستجابة لذلك الطلب ،وق��ررت فتح
مدر�سة للبنات يف النجف ،وما �أنْ و�صلت
مديرة تلك املدر�سة للنجف حتي ا�صطدم
الأمر مبعار�ضة بع�ض العلماء واملحافظني
من �أبناء تلك املدينة املقد�سة التي حتكمها
ظروفها اخلا�صة بها ،لمِ َ��ا يحيط بها من
مهابة وجاللة لكونها مركز ًا �إ�سالمي ًا عريق ًا
تنتظم يف مدار�سه وم�ساجده �أكرب حوزة
علمية لدرا�سة الفقه الإ�سالمي ،م�ضاف ًا �إيل
ذل��ك م��ا تت�شرف ب��ه املدينة م��ن احتوائها
مرقد الإمام علي بن �أبي طالب (ع).
وينبغي �أن �أ�سجل هنا ما حدَّثني به بع�ض
�شيوخنا م��ن �أنَّ تلك املعار�ضة العنيفة
ك��ان��ت ب�����س��ب��ب احل���ر����ص واحل���ف���اظ علي
قد�سية املدينة ،ولي�س بدافع من الوقوف
بوجه تعليم الفتيات ،بدليل �أنَّ املدر�سة -
بعد تلك ال�ضجة التي �أث�يرت حولها  -مت
افتتاحها يف مدينة (الكوفة) التي ال تبعد
عن النجف �إ َّال ب�ضعة كيلومرتات ،فلم َ
يلق
فتحُ ها هناك �أية معار�ضة �أو مقاومة.
واملهم يف الأم��ر ا َّن��ه َّ
مت عقد االجتماعات
االحتجاجية �ضد فتح املدر�سة يف النجف،
وع ُِّط َلتْ الأ�سواق واحلوانيت ،واحت�شد
ج��م��ع ك��ب�ير م��ن ال��ع��ل��م��اء وال�شخ�صيات
النجفية يف بيت �آل (اجل���واه���ري) لأنه
م��ن �أع���رق الأُ� َ��س��ر الدينية ،و�أب��رق��وا من
هناك �إيل امللك في�صل الأول حمتجني علي
فتح املدر�سة ،وكان �شاعرنا اجلواهري -
�آن��ذاك  -موظف ًا يف دائ��رة الت�شريفات يف
البالط امللكي ،وحني عل َم بال َه َرج واملَ َرج
ال��ذي ح�صل يف النجف �ض َّد فتح مدر�سة
ل��ل��ب��ن��ات ،ث����ارت ث��ائ��رت��ه ال�����ش��ع��ري��ة فنظم

ق�صيدة ع�صماء يطالب فيها بتعليم املر�أة،
وقد ن�شرتها جريدة (العراق) البغدادية يف
ال�سابع من (�أب � -أغ�سط�س) عام 1929م
بعنوان  ( :علي املك�شوف -حول مدر�سة
البنات النجفية) .ونحن نقتطف منها قوله
:
ع ِّلموها ،فقد كفاكـم َ�شنارا
وكفـاها �أن حت�سب العلم عـارا
وكفانا مـن التقهقـر� ..أ َّنا
مل نعالج حتي الأمو َر ال�صغـارا
هذه حالنا علي حيـن كادت
�أمم الغـرب ت�سبـق الأقــدارا
�أجنب ال�شرق جامد ًا يح�سب
املر�أة عـار ًا ،و�أجنبــتْ طيَّـارا
حتـكم الربملانَ مـن �أمـم الدنيـا
ن�سـا ٌء تمُ ـ ِّثــل الأقطـارا
ً
ون�ساء العـراق تمُ َنـ ُع �أنْ تر�سم خطـا� ،أو
تقـر�أ الأ�سفـارا
ع ِّلموها و�أو�سعوها من التهذيب
مـا يجعـل النفـو�س كبارا
�إ َّنكم باحتقاركــم للن�ساء اليوم
�أو�سعـت ُم الـرجـال احتقـارا
�إنَّ خري ًا من �أن تع ــي�ش فتا ٌة
قب�ض َة الجِ هل �أَنْ متوتَ انتحارا
زوجني
�أيُّ نفع مـن عي�شـة بيـن
ِ
فعلـي ق��در ما تزيدون مـن ال�ضغط عليها
�س ُتوج ــدون انفجارا
�أينَ عن حرمة الأمومة -
ٌ
وحو�ش  -امل�صــلحونَ ال َغياري
دا�ستها
ُح�س َب
وازدرا ٌء بالدين �أنْ ي َ
ُ
الدين بجهـ ـ ٍـل وخزيـ ٍة �أمَّارا
وب��ع��د ن�شر ه���ذه ال��ق�����ص��ي��دة اجلواهرية
ا�شتدَّتْ احلملة علي اجلواهري بالربقيات
واالحتجاجات التي كانت ُتر َفع �إيل البالط
امللكي من التجمعات التي ُتعقد يف بيت
زعيم �آل اجلواهري يف النجف �إمعان ًا يف
ا�ستنكار ق�صيدة اجل��واه��ري ،لريغموه
علي الرجوع �إيل �صفوفهم� ،أو ال�سكوت

ع���ن ت���أي��ي��د ف��ت��ح امل��در���س��ة وع����دم انتقاد
معار�ضيها ،ولكن �شاعرنا اجلواهري مل
ُتفلِح تلك االحتجاجات -التي ا�سهم فيها،
حتي الزعما ُء ال��ب��ارزون من �أ�سرته -يف
�إ���س��ك��ات��ه ،ب��ل �صم َد �أم��ام��ه��ا بكل �شجاعة
وث��ب��ات ،ون��ظ�� َم ق�صيدة ثانية �أع��ن��ف من
�سابقتها بعد �أقل من ثالثة �أ�سابيع من نظم
ق�صيدته الأويل ،وجعل عنوان ق�صيدته
اجل��دي��دة (ليقر�أها الرجعيون) ون�شرها
يف جريدة (الرقيب) البغدادية يف  26من
�شهر (�آب � -أغ�سط�س) من عام (1929م)،
وح�سبنا �أن نقتطف منها م��ا ي�سمح به
املجال :
�ستبقـي طـوي ًال هــذه الأَ َز َمـاتُ
ال�ص َدمـاتُ
�إذا مل ُت ِّ
ق�صر ُعمْـ َرها َ
�إذا لـم ينلهـا م�صلحــون بـوا�سلٌ
جريئون  -فيمـا َي َّدعـونُ -كفـا ُة
�سيبقي ط��وي�ل ُا يحمـل ال�شعب مُكرهـاً
َ
أبقت ال َف َتـراتُ
م�ساوئ َمنْ قـد � ِ
ُ
قيود ُا من الإره��اق يف ال�شرق �أحكِ مَتْ -
لت�سخري �أهلـيه -لهـا حَ َلقـاتُ
�ألـم ت َر �أنَّ ال�شعـب جُ ـ َّل حقـوقه
هـي الـيوم للأفـراد ممُ تلكــاتُ
جارات العراق طموحـ ًة
م�شتْ كـ ُّل
ِ
ِ�سراعـ ًا ،وقامت دونـه العقبـاتُ
ومـن عَجَ ـب �أنَّ الـذين تك َّفـلوا
ب�إنقاذ �أهـليـه ُه ـ ُم العثــراتُ
غـد ًا يمُ َنـ ُع الفتيـان �أن يتعـلـموا
كمـا الـيوم ظلمـ ًا تمُ َنـ ُع الفتياتُ
�أقـول لقـوم يحمـدون �أَنـا َتهــم
وما حُ مِ دَت يف الواجبات �أَ َنـ ــاةُ
ب�أ�سرعَ من هذي ا ُ
خل َطا تـُد َر ُك املني
َ
َ
ِبطا ٌء َ -ل َعمـري -منكـ ُم اخلطواتُ
ومـا �أ َّدعـي �أنَّ التهـور �صالـح
متي �صلحُ ــتَ للناه�ض النزواتُ
ولكـنْ �أُرَجِّ ي �أنْ تقوم جـريئـ ًة
لـ�ص ِّد �أك ِّـف الهادمني ُبنـ ــا ُة
ـلي مقالتـي
ف�إنْ ين َع �أقـوام ع َّ

وما هـي �إ َّال لـ ــوع ٌة و َ�شكا ُة
فقـد �أيقنت نف�سي ،ولي�س ب�ضائري
ب�أ َّ
ين ف ـ ــي تلك العيون َقذا ُة
وما النق ُد باملُر�ضي نفو�س ًا �ضعيفةً
تهـ ُّد قِواها هــذه احلمالتُ
ـلي معا�ش ٌر
َ
وهبني مـا َ�ص َّلتْ ع َّ
َ
ال�صلـواتُ
ُتباعُ و ُت�شري منه ُم َ
فـلو كنتُ ممـن يطمعون مبـاله
لعـادت قدا�س ًا تلك ُم ال َل َعنــاتُ
دعـوها لـغريي عَـ َّلكم حتلبونها
ـلي ال َب َقراتُ
�س ُتغنيك ُم عـن مثـ َ
ُ
ومـا هِ َـي �إ َّال جمـر ٌة تنكرونها
�ست�أتيك ُم من بــعدها جَ مَرات:
وتكمل ًة لق�صة الق�صائد ال��ث�لاث ننتقل
الآن �إيل الق�صيدة الثالثة التي �ساهمت
يف �إح�������داث ت��ل��ك ال�����ض��ج��ة يف جمتمع
النجف امل��ح��اف��ظ ،وه��ي ق�صيدة ال�شاعر
ال�شيخ �صالح اجلعفري التي ن�شرها يف
جملة (ال��ع��رف��ان) اللبنانية ع��ام 1930م
ح��ول مدر�سة البنات يف النجف بعنوان
ه��� ِّذب���وه���ا) ..وح�سبنا �أن نقتطف منها
مقطعني يقول فيهما :
هَ ِّذبوهـا ف�إنها ب ََ�شـ ُر
لكمـال احليـاة تفتق ـ ُر
النواميـ�س بينكم َ�شـ َر ٌع
فهي �أنثي ،و� َآخـ ٌر َذ َكـ ُر
َ
�أ لـكي ت�ستحيل حام�ضـةً
يف زوايا البيـوت ُتد ََّخ ُر
كيف يعطي ثماره �شجـ ٌر
رب
يف احل�صي والرتاب مُنق ُ
َو�أَدُوها وح َّقهـا غمطوا
ربِّ ُر َ
حماك� ..إ َّنهم كفروا
�أهملُوها و�أيَّ مدر�سة
�أهملُوها ..لو �أنهم �شعروا
انظروا املر�أة التي �سلفت
كيف �أعـلي مقا َمهـا الإِ َو ُل

عن كتاب معارك ادبية
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الـحريات �أوال ً

رابطة المرأة:

قانون اجلعفرية عودة لال�ستبداد
بغداد /المدى

دع��ت رابطة امل���ر�أة العراقية ،ام�س
اجل���م���ع���ة ،ال�����س��ل��ط��ات احلكومية
وامل���رج���ع���ي���ة ال���دي���ن���ي���ة واملجتمع
امل�����دين اىل االت����ف����اق ع��ل��ى ق��ان��ون
مدين موحد يتعلق بتنظيم �ش�ؤون
الأح�����وال امل��دن��ي��ة ،وف��ي��م��ا اعتربت
قانون "الأحوال اجلعفرية" خمالفا
ل��ل��د���س��ت��ور ط��ال��ب��ت جمل�س النواب
بعدم �إقرار القانون ورف�ضه.
وق��ال��ت ال��راب��ط يف ب��ي��ان لها تلقت
"املدى" ن�سخة منه ،ان " ا�ستمرار ًا
لنهج �إل��غ��اء الآخ����ر �ضمن �سيا�سة
التوافقات ال�سيا�سية املقيتة يفاجئنا
جم��ل�����س ال�������وزراء ب��ت��م��ري��ر قانون
الأحوال ال�شخ�صية اجلعفري املثري
للجدل وامل�صادقة عليه يف جل�سته
االع��ت��ي��ادي��ة ي���وم ال��ث�لاث��اء املوافق
 2014/2/25بعد ان ك��ان ق��رر يف
ال��ث��ال��ث م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين املا�ضي
ت��رح��ي��ل م�����ش��روع ق���ان���ون الق�ضاء
ال�شرعي اجلعفري وم�شروع قانون
الأحوال ال�شخ�صية اجلعفرية اىل ما
بعد االنتخابات الت�شريعية القادمة
وبعد موافقة املرجعية العليا عليه".
ودع����ا ال��ب��ي��ان "ال�سلطات الثالث
وامل�����راج�����ع ال���دي���ن���ي���ة وال��ب��اح��ث�ين
القانونيني واملخت�صني واملهتمني
ل�لات��ف��اق على ق��ان��ون م��دين موحد،
وجم���ل�������س ال���ق�������ض���اء الأع����ل����ى بكل
ت�������ش���ك���ي�ل�ات���ه ،وال����ل����ج����ان املعنية
ب��االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ومفو�ضية
حقوق الإن�سان ،ومنظمات املجتمع
امل�������دين ،وامل����داف����ع��ي�ن ع����ن حقوق
الإن�سان ،اىل اتخاذ خطوات عملية
ت��دع��م وج���ود ق��ان��ون م��دين موحد،
�ضامن لكل العراقيني وخ�صو�صا
ح����ق����وق امل����������ر�أة وح���م���اي���ت���ه���ا من
ت�ضارب ال��ق��وان�ين وت��ع��دده��ا ،التي
ت��ه��دد ا�ستقرارنا يف ظ��ل الظروف
االجتماعية التي ي�شهدها املجتمع
العراقي بعد  2003والتي �أفرزت
الكثري من امل�شاكل الأ�سرية كزواج
ال��ط��ف�لات امل��ب��ك��ر وارت���ف���اع معدالت
الطالق  ،وهجر الن�ساء ،وال��زواج

خارج املحكمة".
واع��ت�برت مترير القانون "انتهاكا
وا����ض���ح���ا ل��ل��د���س��ت��ور وللمواثيق
الدولية" ،مطالبة "�أع�ضاء جمل�س
ال����ن����واب ب���ع���دم �إق��������رار ال���ق���ان���ون
ورف�ضه" ،ف��ي��م��ا دع���ت "املنظمات
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة يف ال��داخ��ل
واخل��������ارج وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة
والإقليمية مل�ساندة ن�ساء العراق يف
الدفاع عن حقوقهن ب�ضرورة ت�شريع
قانون مدين موحد".
وو�صفت ال��راب��ط م�صادقة جمل�س
ال����وزراء على "القانون اجلعفري
تراجعا كبريا وع��ودة لال�ستبداد"،
م�����ض��ي��ف��ة " ك���ن���ا ن��ن��ت��ظ��ر تفعيل
ا�سرتاتيجية النهو�ض بواقع املر�أة
وحت�����س�ين ظ����روف ال��ع��ي�����ش للأ�سر
العراقية التي تعي�ش حتت م�ستوى
خط الفقر والتي ف�شل يف معاجلتها
ق��ان��ون احل��م��اي��ة االجتماعية الذي
�أق��ره الربملان م�ؤخرا بتحديد مبلغ
 105الف دينار ح�صة للفرد الواحد
م��ا يعني ان ال��ع��ائ��ل��ة امل��ت��ك��ون��ة من
�أربعة �أ�شخا�ص فقط  420الف دينار،
م��ا ي��ح��ز يف ال��ن��ف�����س ان��ك��م تفعلون
امل�ستحيل وتتحايلون على بع�ضكم
البع�ض من اجل احلفاظ على الأرقام
اخليالية لرواتبكم وامتيازاتكم".
وع���دت "قانون اجل��ع��ف��ري حماولة
ل��ت��ب��دي��د ال��ت�����ض��ح��ي��ات ال��ت��ي قدمتها
احل���رك���ة ال��ن�����س��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة عرب
تاريخها الن�ضايل الطويل والع�سري
يف ظل �أنظمة ا�ستبدادية و�سنوات
دام��ي��ة �إىل جانب ن�ضاالت ال�شعب
ال��ع��راق��ي بكل �أط��ي��اف��ه نحو حتقيق
العدالة االجتماعية وتر�سيخ وحدة
ال�شعب ،وه��و ا�ستنزاف للمكا�سب
التي حققتها ،ويعد خمالفا لأحكام
ال��د���س��ت��ور ال��ت��ي تن�ص ب��ع��دم جواز
���س��ن ق���ان���ون ي��ت��ع��ار���ض م���ع مبادئ
الدميقراطية املادة ( )2الفقرة (ب)،
وامل��ادة ( )2الفقرة (ج) التي ن�صت
( ال ي��ج��وز ���س��ن ق��ان��ون يتعار�ض
م��ع احل��ق��وق واحل��ري��ات الأ�سا�سية

ال��واردة يف الد�ستور) واملادة ()14
العراقيون مت�ساوون �أم��ام القانون
دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو العرق
�أو ال��ق��وم��ي��ة �أو الأ���ص��ل �أو اللون

�أو ال��دي��ن �أو امل��ذه��ب �أو املعتقد �أو
ال����ر�أي �أو ال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي �أو
االجتماعي.
وك�شف م�صدر �سيا�سي ،الثالثاء 25

�شباط اجل��اري� ،أن جمل�س الوزراء
العراقي واف��ق على م�شروع قانون
الأحوال اجلعفرية الذي قدمه وزير
العدل ح�سن ال�شمري ،فيما �أك��د �أن
امل��ج��ل�����س ق���رر �إح��ال��ت��ه �إىل جمل�س
النواب.
وك��ان ال�شمري اعلن ،يف ال��ـ 27من
ت�شرين الأول  ،2013ع��ن �إر�سال
م�������س���ودة ق���ان���ون ح����ول الأح������وال
ال�شخ�صية اجلعفرية (ال�شيعي) اىل
الوزارة للموافقة عليها و�إحالتها اىل
الربملان لتمرير القانون.
وتوقع ال�شمري ،يف ال��ـ 23ت�شرين
االول  ،2013ت��ع��ر���ض��ه "لهجمة
وت�سقيط �سيا�سي" ب�سبب �إجناز
ق����ان����ون الأح�����������وال ال�شخ�صية
اجلعفرية ،و�أكد �أنه لن يكون بديال
ع���ن ق���ان���ون الأح������وال ال�شخ�صية
امل��ع��م��ول ب���ه ح��ال��ي��ا ،وف��ي��م��ا اع���رب
ع���ن مت��ن��ي��ه بـ"تطبيق" ال�شريعة
الإ����س�ل�ام���ي���ة يف ج��م��ي��ع الق�ضايا
التنظيمية واجلنائية يف البلد� ،أ�شار
�إىل �أن طرح القانون يف هذا الوقت
"لي�س دعاية انتخابية".
وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن رايت�س
ووت�ش انتقدت يف تقرير ن�شرته يف
الـ 24من كانون الثاين  ،2014قانون
الأح������وال ال�شخ�صية اجلعفرية،
و�أكدت �أن جماعات حقوقية �أعربت
عن ان الت�شريع املقرتح لقانون حول
الأحوال ال�شخ�صية اجلعفرية يغذي
الطائفية ،لأنه يف حال تبنيه �سيميز
بني الطوائف ،اذ �ست�صبح كل طائفة
حمكومة بقواعد خمتلفة يف الأحوال
ال�شخ�صية ،وهو يحتوي على عدد
من امل��واد التي تخرق حقوق املر�أة
والطفل وم��ن املقلق حتديدا املواد
التي تخف�ض �سن ال��زواج لل�سيدات
�إىل  18ع���ام���ا ل��ل��رج��ال والن�ساء
مبوجب قانون الأح��وال ال�شخ�صية
العراقي ( )1959ـ اىل �سن � 9سنوات
ل�ل�إن��اث و 15للذكور ،وم���واد متنع
الذكور امل�سلمني من الزواج من غري
امل�سلمات اال ب�شكل م�ؤقت.
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«األحوال الشخصية» العراقي :نكوص الزمن!
رشيد الخيون

أعاد وزير العدل حسن الشمري
األجواء إلى مادار في مجلس
الحكم ( )2003من خالف على
ما تبقى من قانون األحوال
الشخصية ( 188لعام )1959؛
فقد أخذت سلطات ما بعد
«رمضان  »1963بقضم مواده.
حذف والمجلس برئاسة عبد
العزيز الحكيم (ت ،)2009
بدعم ِمن األحزاب الدينية،
ثم تثبيته والمجلس برئاسة
عدنان الباچه چي بدعم ِمن
األحزاب الكردية وبقية
المدنيين .وعندما تحضر
عبارة «األحوال الشخصية»
يذهب الذهن إلى النساء.
فاألوساط الدينية الحزبية
ترى في تطبيق الشريعة
فيهن اطمئنانًا ،مع أن هناك
َّ
ما لم تلتزمه هذه األحزاب ِّ
من الشريعة ،وتتجاوزه بحيل
«شرعية».

فاج�أتنا وزارة العدل ()2013 -10- 23
بط���رح م�س���ودتي قان���ون «الأح���وال
ال�شخ�صية» اجلعفري ،وقانون «الق�ضاء
اجلعفري» .حلظتها قدّم الوزير لهما مبا
يُنبئ���ك �أن���ه امل�ص���لح .فاعترب الت�س���عني
عام��� ًا م���ن عم���ر الدول���ة« :ت���دار طائفي ًا،
و�أن العن���ف راف���ق الدول���ة طائفي��� ًا…»
(الف�ض���ائيات � 23أكتوب���ر) .هذا االدعاء
ي���رد علي���ه كب���ار الق�ض���اة وامل�ش���رعني
ال�ش���يعة يف الدول���ة العراقي���ة ،وبينه���م
�أحم���د احلبوب���ي وزير العدل الأ�س���بق،
وقا�ض���ي الق�ضاة اليوم مدحت املحمود،
رئي�س جمل�س ال�ش���ورى وع�ضو حمكمة
التمييز يف العهد ال�سابق.
ق���ال وزير الع���دل� :إن ه���ذا القانون �أُخذ
م���ن ر�س���ائل الفقهاء! م���ع علمن���ا �أن تلك
الر�سائل فيها اجتهاد وبالتايل اختالف،
وكل ع���امل تقلي���د يل���زم مقلدي���ه ،و�أنه���ا
تنا�س���لت من بع�ضها بع�ض ًا ،تتداول منذ
ق���رون عديدة ،وفيها م���ا �أكل عليه الدهر
و�ش���رب ،خ�صو�ص��� ًا يف �أحوال الن�ساء.
فال ميكن ال�سكوت الآن عن الزواج بعمر
الت�س���ع للبن���ت� ،أو عدم وراث���ة الزوجة
للعقار مثال!

فم���ا تتف���ق علي���ه ر�س���ائل الفقه���اء كاف���ة
جواز العق���د على الر�ض���يعة ،فالن�ص ال
يقب���ل الت�أويل« :ال يج���وز وطء الزوجة
قبل �إكمال ت�س���ع �سنني» (ر�سائل الأولني
واملت�أخري���ن) ،فهل من املعق���ول �أن بلد ًا
ُت َذ ّك���ر ديباجة د�س���توره ب�ألوف ال�س���نني
م���ن احل�ض���ارة �أن ي�ص���ار �إىل مثل هذه
القوانني؟ وهناك م���ا مل نذكره ،يف هذه
الفقرة ،وهو ما يتعار�ض تعار�ض��� ًا تام ًا
م���ع املدني���ة ب���ل ُّ
والطفولة ،كن���ا كتبناه
يف «بع���د �إذن الفقي���ه» ،ف�ص���ل« :عرائ�س
املوت»!
كان وزي���ر الع���دل ،ح�س���ب بطاقت���ه
ال�شخ�صية ،مولود ًا ( )1971ومتخرج ًا
وال�سيا�س���ة ( ،)1992وعلى
مِ ن القانون ِ ّ
الهام����ش لديه درا�س���ة ديني���ة يف حوزة
ال�ص���در (اغتيل  ،)1999نراه �شخ�ص���ي ًا
َّ
بحاج���ة �إىل خربة الع���دل ،فكيف يتوزر
الوزارة اخلطرة ومل ميار�س الق�ض���اء؟
لك���ن الع���ذ َر �أنه���ا وزارة املحا�ص�ص���ة ال
تعنيها اخلربة ،لذا من حقه عدم �إطالعه
عل���ى تاري���خ الع���دل العراق���ي ،ووجود
الت�ش���ريع اجلعف���ري قبل والدت���ه بنحو
خم�سني عام ًا.

فف���ي ع���ام  1923ت�ش���كلت املحاك���م
اجلعفري���ة ،و�أ�س����س جمل����س متيي���ز
�شرعي جعفري (العاين� ،أحكام الأحوال
ال�شخ�ص���ية يف الع���راق) ،وتر�أ�س���ه
العالمة املتنور هبة الدين ال�شهر�ستاين
(ت  ،)1967ثم ال�شيخ علي ال�شرقي (ت
 .)1964وب�أث���ره ُ�ش���رعت امل���ادة ()77

من القانون الأ�سا�س���ي العراقي :1925
«يج���ري الق�ض���اء يف املحاكم ال�ش���رعية
وفق��� ًا للأحكام ال�ش���رعية اخلا�ص���ة بكل
مذهب من املذاهب الإ�س�ل�امية ،مبوجب
�أح���كام قان���ون خا����ص ،ويكون قا�ض���ي
م���ن مذه���ب �أكرثي���ة ال�س���كان يف املحل
ال���ذي يع�ي�ن ل���ه ،م���ع بق���اء القا�ض���يني

ال�س َّنيني واجلعفريَني يف مدينتي بغداد
ُ
والب�صرة» (القانون الأ�سا�سي).
م���ا يخ����ص القان���ون امل���دين ،املوح���د
للعراقي�ي�ن ،ج���رت حماول���ة ()1933
«لإ�ص���دار قان���ون الأحوال ال�شخ�ص���ية،
قام به���ا التدوي���ن القانوين ،وو�ض���عت
الئحة لهذا امل�ش���روع ،غ�ي�ر �أنها تعرثت»

عن صحيفة االتحاد االماراتية
ما يخص القانون المدني،
الموحد للعراقيين ،جرت
محاولة (« )1933إلصدار
قانون األحوال الشخصية ،قام
بها التدوين القانوني ،ووضعت
الئحة لهذا المشروع ،غير أنها
تعثرت» (خروفة ،شرح قانون
األحوال الشخصية) .ثم أصدرت
(« )1945وزارة العدل أمرًا
بتشكيل لجنة من أربعة أعضاء
عهدت إليها وضع الئحة قانون
األحوال الشخصية ،وأنجزت
هذا المشروع» .إال أن اللجنة لم
تتمكن من تجاوز المادة ()77
من القانون األساسي (.)1925
لذا «أخذت الفقه اإلسالمي
أساسًا لمشروعها كوحدتين
الس ِّني
أساسيتين ،هما المذهب ُ
والمذهب الجعفري ،فدونت ما
أمكن االتفاق عليه ،ولم يقدر
ُ
لهذا المشروع أن يصبح قانونًا»
(نفسه).

ميسون الدملوجي
يف خ�ض���م ال�ص���راعات املحتدم���ة الت���ي تع�ص���ف
بالع���راق واملنطق���ة ،والقل���ق العامل���ي م���ن
تداعي���ات ا�س���تمرار النزاع���ات املذهبي���ة عل���ى
ال�س���لم واال�س���تقرار الدوليني ،وتعايل �أ�ص���وات
العقالء اىل �ض���رورة توحيد ال�ص���ف والت�ص���دي
لالنق�س���امات ،ق���ام ال�س���يد وزير الع���دل العراقي
بتقدمي م�شروع قانون جديد للأحوال ال�شخ�صية
يخ����ص املذه���ب اجلعف���ري الك���رمي ،دون غ�ي�ره
من املذاهب ،ملناق�ش���ته يف جمل����س الوزراء ومن
بعدها يتم عر�ضه على جمل�س النواب.
م���ن الناحية الد�س���تورية ،يعار�ض م�ش���روع هذا
القان���ون املادة الثانية التي تن�ص على عدم جواز
ت�ش���ريع قانون يتعار�ض مع مبادئ الدميقراطية،
كما ال يبيح الد�ستور التمييز على �أ�سا�س اجلن�س
او الطائفة� .أما املادة  ]1[41التي تخ�ص الأحوال
ال�شخ�ص���ية فه���ي من امل���واد الهالمي���ة واملختلف
عليها يف الد�س���تور ،وق���د طالبت قوى �سيا�س���ية
عديدة ب�إلغائها ب�شكل كامل� ،أو تعديلها مبا ي�سبب
�أقل �ض���رر .علما ان املادة حتم���ل من التناق�ض ما
يلغيه���ا ،فالعراقيون (�أحرار) بااللتزام ب�أحوالهم
ال�شخ�ص���ية ..وينظم ذلك بقانون .وال�س����ؤال ،ما
دام���وا (�أح���رار ًا) ،فما الذي يجي���ز �إجبارهم على
االلتزام ب�أي قانون؟
ال ميك���ن ع���زل مب���ادرة ال�س���يد وزي���ر الع���دل عن
ال�ص���راع ال�سيا�س���ي القائ���م وا�س�ت�راتيجيات
ور�ؤى بن���اء الدول���ة العراقي���ة بع���د ع���ام .2003
فالع���راق ال���ذي عانى م���ن احلروب واال�س���تبداد
لع���دة عقود ،دخل بعد االحتالل يف �ص���راع جديد
على الهوي���ات الفرعية املذهبية والقومية بعد �أن
تراجعت الكثري من القوى ال�سيا�س���ية عن الهوية
الوطنية اجلامعة ،وقدمت نف�س���ها وتناف�س���ت يف
االنتخابات على �أ�سا�س التمثيل اجلهوي.
وبينم���ا كان���ت ال�ص���راعات يف اجل���زء الأكرب من
الق���رن الع�ش���رين ت���دور رحاها بني ق���وى اليمني
والي�س���ار ،القومية والدميقراطية ،وي�ش�ت�رك يف
طرفيه���ا مواطنون ينتمون اىل مذاهب وقوميات
خمتلف���ة ،حت���ول ال�ص���راع يف الق���رن الواح���د
والع�ش���رين اىل تنازع بني انتم���اءات فئوية ذات
توزيع جغرايف وا�ض���ح ،مما ينذر بتفكيك البالد
–ال �سمح الله -اذا ا�ستمرت �سيا�سات التخندق
وجتذير اخلالفات.
قام املجل����س الأعلى للثورة اال�س�ل�امية برئا�س���ة
املرح���وم ال�س���يد عبدالعزيز احلكي���م بتبني فكرة
�إلغ���اء قان���ون الأح���وال ال�شخ�ص���ية والع���ودة
لل�ش���ريعة ال�س���محاء ،وذلك ب�إ�ص���دار القرار 137
عام  ،2003والذي �أثار حفيظة احلركة الن�سوية
ب�ش���كل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام وت�شكلت قوة
�ضغط مما دفع جمل�س احلكم اىل الت�صويت على
�إلغ���اء الق���رار .ومب���رور الوقت وزي���ادة اخلربة
بطبيع���ة املجتم���ع العراق���ي وتعقيدات���ه وغلب���ة
احلكمة خف���ت �إ�ص���رار املجل�س الأعلى وا�س���تمر
قان���ون الأح���وال ال�شخ�ص���ية رق���م ( )188لع���ام

الـحريات �أوال ً

(خروف���ة� ،ش���رح قان���ون الأح���وال
ال�شخ�ص���ية) .ث���م �أ�ص���درت ()1945
«وزارة الع���دل �أم���ر ًا بت�ش���كيل جلنة من
�أربعة �أع�ض���اء عهدت �إليها و�ضع الئحة
قانون الأح���وال ال�شخ�ص���ية ،و�أجنزت
ه���ذا امل�ش���روع»� .إال �أن اللجنة مل تتمكن
م���ن جت���اوز امل���ادة ( )77م���ن القان���ون
الأ�سا�س���ي ( .)1925ل���ذا «�أخ���ذت الفقه
الإ�س�ل�امي �أ�سا�س ًا مل�ش���روعها كوحدتني
ال�س ِّني واملذهب
�أ�سا�سيتني ،هما املذهب ُ
اجلعف���ري ،فدون���ت م���ا �أمك���ن االتف���اق
عليه ،ومل يُقدر لهذا امل�شروع �أن ي�صبح
قانون ًا» (نف�سه).
ّ
بع���د  14مت���وز � 1958ألف���ت وزارة
الع���دل جلن���ة لو�ض���ع الئحة .ا�س���تمدت
مبادئها مما ه���و متفق عليه من الأحكام
ال�ش���رعية ،وم���ا ا�س���تقر علي���ه الق�ض���اء
ال�ش���رعي (نف�س���ه) .وبعد �إكم���ال عملها
�أُعل���ن القان���ون ()1959 -12- 19
مت�ض���من ًا ثالث���ة �أم���ور للن�س���اء جتاري
الع�صر :حتديد �س���ن ال َّزواج بـ  18عام ًا
للجن�س�ي�ن ،وترك جمال للقا�ض���ي يحدد
البل���وغ ب�ي�ن  15و 16عام ًا .من���ع تعدد
ال َّزوج���ات �إال بظ���رف يقرره القا�ض���ي.
امل�ساواة بالإرث .على �أنها و�صية ح�سب
ر�أي رئي����س جمل����س ال�س���يادة حمم���د
جني���ب الربيع���ي (ت  ،)1983وكذل���ك
اعتماد ًا على ما يخ�ص مرياث الأرا�ضي
الأمريي���ة ،ح�س���ب و�ض���ع القانوين عبد
ال���رزاق ال�س���نهوري (ت  )1971لتطبق
عل���ى املواري���ث ك ِ ّله���ا َّ
(ال�ش���واف ،عب���د
الكرمي قا�سم وعراقيون �آخرون).
ظ���ل القان���ون مث���ار اعرتا����ض م���ن قبل
علماء الدين ،ال�شيعة وال�سنة ،خ�صو�ص ًا
امل�س���اواة يف الإرث ،وهو ت�شريع �سبق
الإ�س�ل�ام بوجوده ،دعا �إليه ذو املجا�سد
عامر بن ج�ش���م ،و«كانت العرب م�صفقة
عل���ى توري���ث البن�ي�ن دون البن���ات»،
فخالفه���م ذو املجا�س���د ب���ـ «للذك���ر مث���ل
ح���ظ الأنثي�ي�ن» (اب���ن حبي���ب ،املحرب).
واختلفت املذاهب عندما يكون للوريث
بنتٌ مبفردها ،فاعتربها الإمامية حتجب
الأقارب ،وترث الن�صف والن�صف الآخر
يُرد عليها (كا�شف الغطاء� ،أ�صل ال�شيعة
و�أُ�صولها) .واختلفوا يف وراثة العقار،
فعن���د الإمامي���ة الزوجة ال ترث���ه ،وعند
الآخرين ترثه ،ويفه���م من هذا �أن هناك
تب ّد ًال يف الأحكام بتف�س�ي�ر وت�أويل .فقد
جاء قانون الأحوال ال�شخ�ص���ية ليوحد
�أح���وال العراقي�ي�ن ،ويبق���ى االف�ت�راق
يف العب���ادات� ،أم���ا املعامالت في�ص���عب
تطبيق ال َّر�سائل الفقهية فيها.
عل���ى �أي���ة ح���ال ،ق�ض���ت امل���ادة ()14
م���ن الد�س���تور احل���ايل بامل�س���اواة بني
املواطن�ي�ن« :دون ال َّتميي���ز ب�س���بب
اجلن����س» .بينم���ا ت�أت���ي امل���ادة ()39
لتلغ���ي قان���ون امل�س���اواة نهائي��� ًا ،وذلك
بعودة املواطنني �إىل مذاهبهم ،وجتعل
الفو�ضى يف تطبيق ال�ش���ريعة بالن�ساء
عل���ى �أ�س���ا�س املذه���ب! وك�أن الزمن عاد
منكو�س ًا �إىل (.)1925
تتق���دم دول الع���امل� ،أو حتاف���ظ على ما
لديها ،بقوانينها يف الأحوال ال�شخ�صية،

بينما العراق يهرول �إىل اخللف ،وواحد
من �أ�س���باب �س���قوط «الإخوان» مب�ص���ر
هو ق�ضية ال ِ ّن�ساء ،فالالفتة التي حملتها
امر�أة حمجبة تقول« :يا مر�شد اجلماعة
�أنا م�ش ب�ض���اعة»! عن���د اجلواهري (ت
 )1997ما يُعرب ب���ه ع َمّا يجري لتطبيق
ال�ش���ريعة ،ي���وم مُنعت مدر�س���ة للبنات،
وحينها ح�ش���دوا ال ُّن�ص���و�ص لتحرميها
ثم حللوها« :م�ش���ت ك ُّل ج���ارات العِ راق
طموح ًة� /سراع ًا وقامت دونه العَقبات»
(ال َّرجعيون .)1929
�أح���اذر �أن يج���از هذا القان���ون ،و�أحاذر
مِ ���ن وزراء ال ينظ���رون �إىل �أبع���د م���ن
�أرانب �أنوفهم! ونع���ود �إىل اجلواهري
���ب � َّأن الذي���ن
يف �أمره���م« :ومِ ���ن عج ٍ
تك َّفلوا /ب�إنقاذ �أهليه هم العرثات

الجانب السياسي من قانون
األحوال الشخصية الجعفري
 1959نافذ ًا يف حماكم الدولة.
ان ق�ض���ية قان���ون الأح���وال ال�شخ�ص���ية تتجاوز
حقوق املر�أة التي ن�ص عليها القانون ،اىل �صراع
عل���ى الهوية الوطنية العراقية التي يراد �إلغا�ؤها
وا�ستبدالها بهويات فرعية تن�سجم مع ال�صراعات
الإقليمي���ة م���ن ناحي���ة ،واال�س���تعداد لالنتخابات
الوطنية القادمة والتناف�س على �أ�صوات الطائفة
م���ن ناحية �أخرى .فالقانون نف�س���ه ال يحتوي �أية
مادة تتعار�ض مع ال�شريعة ال�سمحاء ،ومل ن�سمع
باعرتا����ض �أي رج���ل دين عل���ى م���ادة بعينها� ،أو
طلب��� ًا بتعديلها .ب���ل ان �أكرث من متحم����س لإلغاء
قانون الأحوال ال�شخ�ص���ية �أكد على ان امل�شكلة ال
تكمن يف مواد القانون ،وامنا بوجوده �أ� ً
صال.
ان من �أبرز تداعيات �إ�صدار مثل هذا القانون هو
تعزيز ت�سلط رجال الدين على املجتمع وولوجهم
يف التفا�ص���يل الأ�س���رية من خالل حاالت الزواج
والط�ل�اق والإرث وغريه���ا� ،أم���ام تراج���ع دور
الق�ض���اة الذي���ن يت���م ت�أهيله���م مدني��� ًا ول�س���نوات
طويلة على التعامل مع هذه احلاالت.
من ال�صعوبة �أن ينجح م�شروع القانون الذي تقدم
به ال�س���يد وزير العدل� ،سواء يف جمل�س الوزراء
�أو جمل�س النواب .فالكتل املختلفة �أ�صبحت على
وعي بخطورة هذا القانون على اللحمة الوطنية
وم�س���تقبل الب�ل�اد .ويف كرد�س���تان الع���راق �أق���ر
برملان الإقليم قانون الأحوال ال�شخ�صية العراقي
الناف���ذ بعد �إجراء تعديالت تزيد من حقوق املر�أة
وتع���زز دوره���ا ،مم���ا يجع���ل موق���ف التحال���ف
الكرد�ستاين وا�ضح ًا يف هذه الق�ضية احل�سا�سة.
�أما العراقية فقد رف�ض���ت �إلغاء القانون منذ اليوم
الأول ،ومهم���ا بلغت اخلالفات بينها فانها جتتمع
يف الدفاع عن القانون النافذ .كما ان ت�ص���ريحات
وزيرة الدولة ل�ش����ؤون املر�أة والت���ي دافعت فيها
ع���ن قان���ون رقم  188لع���ام  1959ت�ش�ي�ر اىل ان
ائت�ل�اف دول���ة القانون ل���ن يوافق ب�س���هولة على
مترير م�شروع القانون املقدم.
وال بد من الإ�ش���ادة مبوقف �سماحة ال�سيد ح�سني
ا�س���ماعيل ال�ص���در ال���ذي اك���د فيه على �ض���رورة
ت�ش���ريع قوان�ي�ن مدني���ة حر�ص��� ًا عل���ى اللحم���ة
الوطني���ة ،واالبتع���اد ع���ن القوان�ي�ن ذات الطابع
الدين���ي التي جتر الب�ل�اد اىل �ص���راعات مذهبية
وفقهية نحن يف غنى عنها.
اخ ً
�ي�را ،كنت �أمتنى على ال�س���يد وزي���ر العدل �أن
ً
يق���دم مقرتحا برف���ع احلواج���ز الكونكريتية بني
الأحياء مبا يعيد التوا�ص���ل واللحمة بني النا�س،
بد ًال من �أن يقرتح م�شروع ًا حلواجز كونكرييتية
غري مرئية لتقطيع �أو�صال املجتمع ب�أكمله.
[ ]1تن� ��ص امل ��ادة  41م ��ن د�ست ��ور الع ��راق :العراقيون
�أح ��رار بااللت ��زام ب�أحوالهم ال�شخ�صي ��ة ح�سب دياناتهم
�أو مذاهبه ��م �أو معتقداته ��م �أو اختياراته ��م وينظ ��م ذل ��ك
بقانون
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بعض المبادئ واألحكام الواردة
في مشروع قانون األحوال الشخصية الجعفري
هادي عزيز علي

تناقلت و�سائل الإعالم يف الآونة الأخرية
مو�ض���وع م�ش���روع قان���ون الأح���وال
ال�شخ�ص���ية اجلعفري ،وق���د �أثريت حوله
مناق�ش���ات عديدة بني راف����ض له او م�ؤيد.
وق���د اطلعن���ا عل���ى ن�س���خة م���ن القان���ون،
وبقراءة �س���ريعة له نح���اول الوقوف على
بع����ض املب���ادئ والأح���كام ال���واردة في���ه
وعلى الوجه املبني �أدناه:
�أو ًال – الوالي���ة عل���ى البن���ت يف عق���د
الزواج:
تن����ص املادة ( )52من الباب الثاين – عقد
ال���زواج  -من امل�ش���روع على� :أن (ال تثبت
والية الأب واجلد لأب على البالغ الر�ش���يد
وال على البالغة الر�شيدة اذا كانت ثيبا).
وتن����ص امل���ادة ( )53م���ن امل�ش���روع على:
(البالغة الر�شيدة البكر �سواء كانت مالكة
لأمرها وم�ستقلة يف �ش�ؤون حياتها ام ال ،
فلي����س لأبيها وال جلدها لأبيها �أن يزوجها
من دون ر�ض���اها ،ويحق لها ان تتزوج مع
اذن احدهما).
يالحظ من الن�ص���و�ص �أع�ل�اه – ان البنت
البالغ���ة الر�ش���يدة غ�ي�ر الثي���ب (الباكر) ال
ت�س���تطيع الزواج م���ن دون والية الأب او
اجلد لأب او �أذن احدهما ،وهذه الن�صو�ص
تختلف عن الن�ص���و�ص الواردة يف قانون
الأح���وال ال�شخ�ص���ية رق���م  188ل�س���نة
 1959املع���دل التي اعتربت عق���د الزواج
عقد ر�ض���ائي ينعق���د ب�إيج���اب – يفيد لغة
�أو عرف��� ًا – م���ن �أحد العاقدي���ن وقبول من
الأخر من دون و�س���يط �أو �صاحب والية ،
(املادة الرابعة) من القانون .
ون�ص���و�ص امل�ش���روع ال تكتفي مبخالفتها
لقان���ون الأح���وال ال�شخ�ص���ية ،ب���ل ميت���د
االختالف �إىل �أحكام العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف مو�ضوع
الزواج ،اذ ن�ص العهد على وجوب انعقاد
ال���زواج بر�ض���ا الطرف�ي�ن ر�ض���اء ال �إكراه
فيه ،املادة ( )1/10من العهد .ومعلوم ان
العهد املذكور قانونا عراقي ًا بعد الت�صديق
ً
ف�ض�ل�ا
عليه بالقانون  193ل�س���نة ،1970
عن خمالفة امل�شروع التفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)،
لكونه ي�شكل متييز ًا �ضدها ح�سب منطوق
املادة (�/2أ) من االتفاقية ،واالتفاقية هذه
قانون ًا عراقي ًا �أي�ض��� ًا بعد الت�ص���ديق عليها
بالقانون رقم ( )66ل�سنة .1986
ثاني ًا – حترمي الزواج من غري امل�سلمة:
ن�ص���ت اجلملة الثانية م���ن املادة ( )63من
امل�شروع على ...( :وال ي�صح نكاح امل�سلم
دائمي ًا من غري امل�س���لمة مطلق ًا  .)...وهذا
يعن���ي ان الزوج اجلعف���ري املذهب ،وعند
ت�شريع هذا امل�شروع ،يجب عليه �أن يطلق
زوجت���ه امل�س���يحية او ال�ص���ابئية  ...و�إال

دخ���ل يف احل���رام .وه���ذا الن����ص خمالف
لأح���كام املادة ال�س���ابعة ع�ش���رة من قانون
الأح���وال ال�شخ�ص���ية احل���ايل التي تن�ص
عل���ى( :ي�ص���ح للم�س���لم ان يت���زوج كتابية
 .)....واملفارقة يف هذه املادة انها ح ّرمت
الزواج الدائمي ومل حترم الزواج امل�ؤقت
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن ان ه���ذا الن�ص
(املتع���ة) ،ه���ذا
يخال���ف �أحكام ال�ش���رعة الدولي���ة حلقوق
الإن�س���ان ق���در تعل���ق الأم���ر بالن�ص���و�ص
الدولي���ة الت���ي �ص���ادق عليه���ا الع���راق
و�أ�صبحت جزء من ن�سيجه الت�شريعي.
ثالث ًا – الأذن للزوجة للخروج من البيت:
ن�ص���ت الفق���رة ثاني ًا من امل���ادة ( )101من
امل�ش���روع بعدم جواز خ���روج الزوجة من
البي���ت �إال ب����أذن ال���زوج .وه���ذا يعني ان
الطبيب���ة والأ�س���تاذة اجلامعي���ة والعاملة

و�س���واهن م���ن املتزوج���ات ال يح���ق له���ن
االلتح���اق ب�أعماله���ن �إال ب����أذن ال���زوج،
والزوج ميكن���ه مبوجب ه���ذا الن�ص عدم
اعط���اء الأذن ،وع���دم اعط���اء الأذن يعن���ي
منع الزوجة من االلتح���اق بوظيفتها .يف
حني ان قانون الأحوال ال�شخ�صية احلايل
اعط���ى احل���ق للزوج���ة بع���دم مطاوع���ة
زوجه���ا اذا تعذرت م���ع املطاوعة التوفيق
بني التزامات الزوجة البيتية والوظيفية،
الفقرة ( )3من املادة اخلام�سة والع�شرين
من القانون.
ون�ص امل�ش���روع ه���ذا يخالف ن����ص املادة
( )7م���ن العهد ال���دويل اخلا�ص باحلقوق
املدني���ة وال�سيا�س���ية وامل���ادة ( )11م���ن
اتفاقي���ة (�س���يداو) .ا�ض���افة ملا تق���دم فهذا
الن�ص يخالف �أحكام الفقرة �أو ًال من املادة

( )22من الد�ستور يف احلق يف العمل مبا
ي�ضمن حياة كرمية.
ثالث ًا – ممار�سة اجلن�س و�شرط النفقة
الغالب من الفقهاء امل�س���لمني يع ّرفون عقد
الزواج بانه عقد ا�ستمتاع .ويزيدون على
ه���ذا التعريف مفردات كال���وطء والفرا�ش
والدخ���ول ،وهم بذلك يح�ص���رون الزواج
يف اجلان���ب اجلن�س���ي فق���ط ،مبتعدي���ن
كث ً
�ي�را عن حكم الآية الكرمية التي ت�س���مو
بالعالق���ة الزوجي���ة( :ومن �آيات���ه ان خلق
لك���م من �أنف�س���كم �أزواج��� ًا لت�س���كنوا اليها
وجع���ل بينكم مودة ورحمة) الروم (.)21
ويبدو ان وا�ضع م�شروع القانون قد ت�أثر
به���ذا اجلان���ب الفقهي ،وجعل دف���ع النفقة
مق�ت�رن بتمك�ي�ن ال���زوج م���ن اال�س���تمتاع
بزوجته ،اذ ن�ص���ت الفق���رة �أو ًال من املادة

( )108م���ن امل�ش���روع عل���ى( :اذا ن�ش���زت
الزوج���ة مبنعه���ا زوجه���ا من اال�س���تمتاع
بها مطلق ًا ،ي�س���قط حقها يف النفقة وحقها
يف املبي���ت .)...وهك���ذا ت�ؤكد �أح���كام هذا
امل�شروع دونية املر�أة والتعامل معها بهذا
ال�شكل املذل واملهني.
رابع ًا – ال وجود ال�س���تقالل القا�ض���ي مع
وجود الإمام
القا�ض���ي يف ه���ذا القانون لي�س م�س���تق ًال،
ولي�س له �أمر الف�ص���ل يف النزاع املطروح
�أمامه ،بل ان هناك �سلطة دينية تعلو عليه،
ويج���ب �أن يكون طوع �أحكامها .ويف هذا
خمالف���ة �ص���ريحة لن����ص امل���ادة ( )87من
الد�س���تور الت���ي تن����ص عل���ى( :ال�س���لطة
الق�ضائية م�س���تقلة وتتوالها املحاكم على
اخت�ل�اف �أنواعها ،)...وكذل���ك ن�ص املادة
( )88م���ن الد�س���تور التي تن����ص على �أن:
(الق�ض���اة م�ستقلون ،ال �س���لطان عليهم يف
ق�ض���ائهم لغ�ي�ر القان���ون ،وال يج���وز لأية
�س���لطة التدخل يف الق�ض���اء �أو يف �ش�ؤون
العدالة).
وه���ذا م���ا ت�ش�ي�ر الي���ه امل���ادة ( )109م���ن
امل�ش���روع التي تن�ص على انه( :اذا وقعت
مناف���رة �أو �ش���قاق ب�ي�ن الزوج�ي�ن ورفع���ا
�أمرهما �إىل القا�ض���ي فل���ه ان ينتدب حكم ًا
م���ن �أهل ال���زوج وحكم ًا من �أه���ل الزوجة
....و�صوال لال�صالح ورفع ال�شقاق ......
ويف ح���ال عدم اتف���اق احلكم�ي�ن فللحاكم
ال�ش���رعي ان ينت���دب حكم�ي�ن �أخري���ن
حت���ى يتفق���ا عل���ى �ش���يء حم���دد ) .هك���ذا
اذن فالقا�ض���ي بدرج���ة �أدن���ى م���ن احلاكم
ال�ش���رعي (االمام) ،ويف هذا الن�ص دخلنا
يف تناق����ض مع االع�ل�ان العامل���ي حلقوق
الإن�س���ان والعهدين الدوليني ،ا�ضافة �إىل
االخت�ل�اف مع ن����ص د�س���توري �آمر حول
ا�ستقالل الق�ضاء.
هذه اطاللة �سريعة تناولنا فيها �أربع مواد
من ا�صل مواد امل�شروع ( ،)254ولو �أردنا
مناق�ش���ة امل�ش���روع كام ًال ال�س���تغرق مئات
ً
ف�ض�ل�ا عن االرباك املهني
ال�صفحات .هذا
ال���ذي العالق���ة للمتلق���ي العادي ب���ه ،وهو
اخللط الذي احتواه امل�شروع ،فتارة تراه
قانون يخ�ص املو�ض���وع ،واخرى يتحول
�إىل قان���ون للمرافع���ات ،وثالثة ي�ش���ذ �إىل
�أحكام قانون االثب���ات ،وهذه عيوب بينة
ت���دل عل���ى حمدودية عل���م القائم�ي�ن عليه،
ً
ف�ض�ل�ا
وعدم درايتهم ب�أ�ص���ول الت�ش���ريع.
عم���ا تق���دم ،فالقان���ون يك�ث�ر م���ن الأمثلة،
وهي الطريقة التي كانت متبعة لدى جملة
الأح���كام العدلي���ة (القرن التا�س���ع ع�ش���ر)
الت���ي هجرها الت�ش���ريع احلديث منذ زمن
بعيد ن�سبي ًا.
* قا�ض وباحث قانوين

مشروع قانون األحوال الشخصية الجعفري
زهير كاظم عبود

وق���د وج���د �أن يف تعدد م�ص���ادر الق�ض���اء
واختالف الأح���كام ما يجعل حياة العائلة
غري م�ستقرة وحقوق الفرد غري م�ضمونة
فكان ه���ذا دافع��� ًا للتفك�ي�ر بو�ض���ع قانون
يجم���ع فيه �أه���م الأحكام ال�ش���رعية املتفق
عليه���ا  .وحق ًا �ص���ار ه���ذا القان���ون جامع ًا
ملا فيه م���ن ايجابيات ن����ص عليها القانون
بالإ�ض���افة اىل �ص�ي�رورته قانون��� ًا موحد ًا
جلمي���ع امل�س���لمني  ،و�س���رت ن�صو�ص���ه
الت�ش���ريعية عل���ى جمي���ع امل�س���ائل الت���ي
تتناوله���ا يف لفظه���ا �أو يف فحواها .ويف
ح���ال ع���دم وج���ود ن����ص ت�ش���ريعي ميكن
تطبيقه فيحكم مبقت�ض���ى مبادئ ال�شريعة
الإ�س�ل�امية الأك�ث�ر مالئم���ة لن�ص���و�ص
ه���ذا القانون .كم���ا ت�سرت�ش���د املحاكم يف
كل ذل���ك بالأح���كام الت���ي �أقره���ا الق�ض���اء
والفقه الإ�س�ل�امي يف الع���راق ويف البالد
الإ�س�ل�امية الأخرى التي تتقارب قوانينها
م���ن القوان�ي�ن العراقي���ة .وم���ن الق�ض���ايا
االيجابي���ة الت���ي اثب���ت التطبي���ق العملي
ايجابياتها  ،والتي اوردها القانون �ضمن
ن�صو�ص���ه الآمرة  :ح�ص���ر عق���ود الزواج
باملحاك���م ومن���ع عقود ال���زواج اخلارجية
ومعاقب���ة م���ن يجري مث���ل ه���ذه العقود ،
جترمي الإك���راه يف عقود الزواج واعتبار
العقد باط ًال اذا مت على هذا الأ�س���ا�س  ،كما

مت جت���رمي النهوة الع�ش���ائرية التي كانت
منت�ش���رة عرفي��� ًا يف الع���راق  ،بالإ�ض���افة
اىل حتدي���د الزواج من زوجة ثانية بقيود
تنظيمي���ة تتطلب موافق���ة املحكمة لإجراء
مث���ل ه���ذا ال���زواج وف���ق �ش���روط حددها
الن�ص  ،كما ت�ض���منت الن�صو�ص �ضمانات
للم���ر�أة يف ح���ال التفريق والط�ل�اق ودار
ال�سكن والنفقة واحل�ضانة  ،وحتديد �سن
الزواج بثماين ع�شرة �سنة وجواز اجراء
ال�س���ن مبوافق���ة املحكمة ،
العق���د قبل هذا ِ ّ
وت�ضمني القانون احكام الو�صية الواجبة
يف مرياث ال�ص���غري حل�صة والده املتويف
قب���ل وف���اة اجل���د  ،كم���ا يج���ري توزي���ع
اال�س���تحقاق والأن�ص���بة عل���ى الوارث�ي�ن
بالقراب���ة وف���ق االح���كام ال�ش���رعية الت���ي
كان���ت مرعية قبل ت�ش���ريع قانون الأحوال
ال�شخ�ص���ية رقم ( )188ل�س���نة  1959كما
تتبع فيما بقي من احكام املواريث .من هذا
املنطل���ق فان قان���ون االحوال ال�شخ�ص���ية
العراق���ي رق���م  188ل�س���نة  1959املع���دل
كان من�س���جم ًا مع ثوابت الدين اال�سالمي
 ،ومن�س���جم ًا اي�ض���ا م���ع م�س����ألة احلق���وق
واحلري���ات الأ�سا�س���ية يف الد�س���تور ،
وه���و بالنظر للف�ت�رة الزمنية التي �ص���در
به���ا  ،ومل���رور ظ���روف عدي���دة تتطلب منا
التفك�ي�ر بق�ض���ية املراجع���ة والتعدي�ل�ات

ال�ض���رورية الت���ي تتطلبها املرحل���ة  .وقد
طرح ال�س���يد وزير العدل اال�س���تاذ ح�س���ن
ال�ش���مري تبنيه مل�ش���روع لقان���ون املحكمة
اجلعفري���ة وقان���ون االحوال ال�شخ�ص���ية
اجلعفري  ،ونعتقد ب�أن �إقدام الوزير على
مث���ل هذه اخلط���وة ج���اء امتث���ا ًال ملرجعه
ال�سيا�س���ي والفقه���ي ال�س���يد اليعقوب���ي
 .انن���ا نعتق���د بان اخلط���وة املذك���ورة لن
يكت���ب لها النجاح بالنظر حلاجة البلد اىل
قوان�ي�ن توحد ال�ش���عب بد ًال م���ن تفريقهم
على قوانني تتنا�س���ب م���ع املذاهب  ،ومثل
هذه اخلطوة تعطي دافع ًا لطرح م�ش���اريع
قوانني للحنفية و�أخرى لل�شافعية ومثلها
للمالكية واحلنبلية ورمبا الزيدية وغريها
 ،بالإ�ض���افة اىل ت�ش���كيل حماك���م جعفرية
ومثلها لكل مذهب من هذه املذاهب يف كل
ناحي���ة �أو ق�ض���اء او حمافظة  ،كما يرتتب
ال�س��� ّنية
علينا العودة اىل حمكمة التمييز ُ
والتميي���ز اجلعفري���ة  ،وه���ذه اخلط���وة
نكو����ص على م���امت بنا�ؤه  ،وه���ي خطوة
يرتاج���ع فيها املجتمع بد ًال م���ن توحيده ،
وم���ادام القانون النافذ اليخالف اال�س�ل�ام
وال يتعار����ض مع املذهب اجلعفري فماهو
امل�ب�رر لف�ص���له بقان���ون يخ����ص املذه���ب
لوح���ده  ،وم���ادام العراقي���ون مت�س���اوين
امام القانون دون متييز ب�سبب اجلن�س او

العرق او القومية او الأ�صل �أو اللون او (
الدي���ن ) �أو ( املذهب ) او املعتقد �أو الر�أي
او الو�ض���ع االقت�ص���ادي او االجتماع���ي .
وب�إمكان �س���ماحة املرج���ع الديني ان يبني
للجهات الت�شريعية ماهي الن�صو�ص التي
ت�شكل خالف ًا ملناق�ش���تها ومن ثم تطويرها
او تبديله���ا بتعديل قانوين اليخل بالقيمة
الد�س���تورية للقان���ون  .كم���ا ان الد�س���تور
ن����ص يف امل���ادة (  ) 43منه عل���ى ان �أتباع
كل دي���ن او مذه���ب �أح���رار يف ممار�س���ة
�ش���عائرهم الديني���ة مب���ا فيه���ا ال�ش���عائر
احل�سينية وان يديروا �أوقافهم و�ش�ؤونها
وم�ؤ�س�س���اتهم الدينية وف���ق القانون � .إن
قانون الأحوال ال�شخ�صية يعالج الأحكام
ال�ش���رعية التي جتمع امل�سلمني العراقيني
عل���ى اخت�ل�اف مذاهبهم  ،ويعالج ق�ض���ايا
اخلطب���ة وال���زواج والط�ل�اق واملحرمات
وزواج الكتابي���ات واحلق���وق الزوجي���ة
مبا فيها النفقة وال�س���كن وق�ضايا التفريق
الق�ض���ائي واملخالع���ة والع���دة والن�س���ب
واحل�ض���انة والر�ض���اع ونفق���ة الف���روع
والأ�صول والأقارب والو�صية والو�صايا
و�أخريا اح���كام املواريث  .ه���ذه املعاجلة
يخت����ص بها قان���ون الأحوال ال�شخ�ص���ية
واليتط���رق اليه���ا القانون امل���دين رقم 40
ل�سنة  1951املعدل بالرغم من ان القانون

املدين اكد يف ن�ص الفقرة الأوىل من املادة
الأوىل على تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية
ف����إن مل جتد املحكمة ن�ص��� ًا يعالج التطبيق
ي�ص���ار اىل الع���رف ثم اىل املب���ادئ العامة
لل�ش���ريعة الإ�س�ل�امية الأك�ث�ر مالءم���ة
لن�ص���و�ص القان���ون دون التقي���د مبذه���ب
معني و�أخري ًا يف حال عدم وجود مثل هذا
ي�ص���ار اىل قواعد العدالة  .و�إننا اذ نهيب
باملرج���ع اليعقوب���ي ان يرتاج���ع عن هذه
اخلطوة التي تعطي املجال لزيادة الفرقة
وتع���دد القوان�ي�ن وف���ق املذاه���ب وترب���ك
عم���ل املحاكم والق�ض���اء  ،كم���ا ان املواطن
العراق���ي مل يدرج ا�س���م مذهب���ه يف هوية
االحوال املدنية وال يوجد م�س���تند ر�سمي
يثب���ت هذا االنتماء  ،ونهيب اي�ض���ا بوزير
الع���دل ال�س���يد ح�س���ن ال�ش���مري ان يحفظ
م�س���ودة القان���ون املذك���ور حت���ى اليزي���د
جرح ًا ف���وق جراح���ات العراقيني  ،وليثق
ب�أنن���ا بحاج���ة ملراجع���ة جدي���ة للقوانني ،
و�أننا نن���ادي بوجوب عقد م�ؤمتر قانوين
لإ�ص�ل�اح هذه القوانني التي حتكم احلياة
يف الع���راق  ،وحتى التكون هن���اك ذرائع
ل�س ِ ّ
���ن قوانني مذهبية ل�س���نا بحاجة ما�سة
اليه���ا يف ظ���ل ظ���روف جميعن���ا نع���رف
حجم الهجم���ة االرهابية وظروف املنطقة
الت���ي ي���راد منها ا�ش���عال فتن���ة طائفية يف
الع���راق لي����س منا من يريد ا�ش���عالها  .كما
ان بالإم���كان اال�س���تفادة م���ن املالحظ���ات
والنق���اط التي تثار على ن�ص���و�ص قانون
االحوال ال�شخ�ص���ية العراقي ومعاجلتها
�ض���من حلقات درا�س���ية نخرج بها بنتائج
ملمو�س���ة وعملي���ة م���ن قب���ل خمت�ص�ي�ن
لتقدميها كمقرتح���ات لتعديل هذا القانون
 .انن���ا جند ان ط���رح مثل هذه امل�س���ودات
القانونية لإن�شاء حماكم جعفرية �سيتحدد
�ضمن مناطق �س���كن االغلبية التي تقابلها
حماكم حنفي���ة او �ش���افعية  ،ويحار االمر
يف ان ت�ص�ي�ر هناك حمكمتان يف املناطق
التي يتداخ���ل بها اهل هذي���ن املذهبني او
غريهما  ،ولو ا�س���تمزج املرجع اليعقوبي
املح�ت�رم راي جمل����س الق�ض���اء الأعل���ى
باعتباره اجلهة التي تدير �ش�ؤون الق�ضاء
االحتادي لتو�ض���ح االمر له اكرث  ،وثقتنا
عالي���ة بحر�ص اجلميع على وحدة العراق
و�س�ل�امة ابنائه  ،وان الد�ستور ن�ص على
ان العراقيني احرار يف االلتزام ب�أحوالهم
ال�شخ�ص���ية ح�س���ب دياناته���م او مذاهبهم
او اختياراته���م وف���ق القان���ون  ،وه���ذا
االلت���زام يتعلق ب�ض���مري وذات ال�ش���خ�ص
ب�ش���كل خا����ص وال يتع���دى عل���ى الغ�ي�ر ،
كم���ا اليتعدى عل���ى القان���ون باعتب���ار ان
القا�سم امل�ش�ت�رك بني النا�س هي القوانني
الت���ي تنظم حياته���م املدنية وال�شخ�ص���ية
واجلزائية.

الـحريات �أوال ً

وعدت المراجع
بصدور قانون االحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة  59المعدل أصبح هذا القانون مرجعًا قانونيًا لجميع المذاهب اإلسالمية في العراق َّ ،
القانونية هذا القانون بأنه يلبي الطموح ضمن مرحلة زمنية معينة ومتطورًا يخدم الوحدة في المجتمع العراقي  ،وجاء في األسباب الموجبه للقانون أنه لم تكن
األحكام الشرعية لألحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه واألكثر مالئمة للمصلحة ألزمنية وكان القضاء الشرعي
يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البالد اإلسالمية .
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الـحريات �أوال ً

المرأة العراقية وقانون األحوال الشخصية
(الجعفري)
ياسمين الطريحي

م���ا ت���زال م�س���ودة قان���ون الأح���وال
ال�شخ�ص���ية "اجلعف���ري" ,وقان���ون
الق�ضاء "اجلعفري" اللذان �أ�صدرهما
وزير العدل العراقي ال�س���يد ال�ش���مري
يف ت�ش���رين الأول  2013يتعر�ض���ان
للكثري من الت�س���ا�ؤالت منها الت�س���ا�ؤل
ع���ن توقيت �إ�ص���دارهما بال���ذات ,وما
ب�ي�ن مواف���ق وراف����ض لهم���ا ,وهن���اك
بع�ض املقاالت التى �أ�ش���ارت ب�ص���ورة
مبا�ش���رة اىل ت�أثري ه���ذا القانون على
مكت�س���بات وحق���وق امل���ر�أة العراقية,
ا�س���تنادا اىل �أن قان���ون الأح���وال
ال�شخ�ص���ية احل���ايل ه���و م���ن �أف�ض���ل
قوان�ي�ن الأح���وال ال�شخ�ص���ية يف
الع���امل كله ولي����س يف الع���امل العربي
وحده ,والذي ا�س���تمد قوانينه من كال
املذهبني ال�س���ني وال�شيعي (علما ب�أنه
يحوي ثغرات �ض���د املر�أة الإن�س���ان).
وقد ح�ص���لت املر�أة العراقية على مدى
العق���ود املا�ض���ية وماقب���ل االحت�ل�ال
(الذي جاء بد�ستور ال يتما�شى مع كل
هذه املكت�س���بات على الأط�ل�اق حينما
ق�س���م النظام ال�سيا�س���ي على �أ�س���ا�س
طائف���ي بالدرج���ة الأوىل) على الكثري
من املكت�س���بات منه���ا القانونية ومنها
م���ا يتما�ش���ى م���ع التطور احل�ض���اري
كرفع �س���ن الزواج وما�ش���ابه .و�أغلب
امل�ؤيدي���ن وامل�ؤي���دات مل�س���ودة ه���ذا
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القان���ون ه���م م���ن ح���زب "الف�ض���يلة "
ال���ذي ينتمي اليه الوزير ونائبات هذا
احلزب من الن�س���اء تطبيقا ملبد�أ املر�أة
عدوة لذاتها (ح�ي�ن ت�ؤيد املر�أة قانونا
ينتق����ص م���ن حقوقه���ا ه���ي بالدرج���ة
الأوىل ) � ،أم���ا املعار�ض�ي�ن فه���م م���ن
�أحزاب تدّعي "العلمانية �أو ما �ش���ابه"
و�أ�س���باب الرف�ض هي �سيا�س���ية بحتة
بن���اءا عل���ى �أن ه���ذا القان���ون �س���وف
يزيد يف التق�س���يم والتم���زق الطائفي
احلا�ص���ل الآن يف الع���راق وال���ذي
يح�ص���د �أرواح العراقيني من الن�س���اء
والرجال واالطفال كل يوم باملئات.
ومل يذكر �أحد مدى الت�أثري الإجتماعي
املبا�ش���ر لهذا القانون مبا �س�ي�رتبه من
نتائ���ج على امل���ر�أة العراقية من متييز
�إجتماعي �ضاغط  ،وجوهري ،يف قتل
ه���ذه الإن�س���انة وه���ي يف مهدها وهي
الت���ى �ست�ص���بح �أم���ا ومربي���ة وعاملة
يف يوم���ا م���ا� .إن الكارث���ة الإجتماعية
والعقلية التي �سي�أتي بها هذا القانون
لي����س فقط عل���ى املر�أة وحده���ا بل �إنه
�س���يطال الأجي���ال القادم���ة وال�ش���عب
العراقي ب�أكمله.
من بني كل الأ�ص���وات ال ن�س���مع �صوتا
قويا هادرا من املر�أة العراقية ذاتها �ضد
"جعفرة " �أو "حنبلة" قانون الأحوال
ال�شخ�ص���ية �س���واء يف الداخ���ل �أو يف

اخلارج .علما ب�أن املر�أة هي التى �سوف
تك���ون اله���دف الأول يف تفتي���ت وو�أد
عقلها قبل بقي���ة العراقيني .لأن العراق
احل���ايل ي�ش���كو م���ن عدم وج���ود حركة
ن�س���وية واعية كل الوع���ي وجماهريية
و�ش���عبية تطال���ب ب�ألغاء ه���ذا القانون،
الذي نعتربه قانون كارثي بكل ماتعنيه
ه���ذه الكلمة .علما ب����أن قانون الأحوال
ال�شخ�ص���ية احل���ايل وب�ص���ورة عام���ة
لي����س بذل���ك ال�س���وء ،فكيف ن�أت���ي الأن
بقان���ون �أح���وال �شخ�ص���ية "جعفري"
لن يطي���ح مبكت�س���بات امل���ر�أة العراقية
ون�ضالها "النخبوي املحدود" فح�سب،
لكنه �س���يطيح بكل مبكت�س���بات ال�شعب
العراق���ي الذي يتطل���ع اىل الإ�س���تقرار
ال�سيا�س���ي والعدال���ة الأجتماعي���ة
والنه�ضة احل�ضارية.
�إن �إنعكا�س هذا القانون �إجتماعي ًا على
امل���ر�أة العراقية له���و �إنعكا����س كارثي،
لأن���ه �سي ُن ّ�ش����أ طفل���ة عراقي���ة بتغذي���ة
مذهبية "�شيعية "وطفلة عراقية �أخرى
بتغذي���ة "�س���نية" ه���ذا من جه���ة  ،ومن
جه���ة �أخ���رى �س���وف يلزمه���ا احلجاب
من كل �ش���ئ ,م���ن التعلي���م (و�إن تعلمت
فه���ي تتعلم الطائفي���ة بكل م�س���ا�ؤها) ،
وم���ن ق���ول ر�أيه���ا �أن ُ�س���مح له���ا  ،ومن
التعب�ي�ر ع���ن نف�س���ها  ،وم���ن املطالب���ة
بحقوقها الإن�س���انية كلها ،فحني ّ
تن�ش����أ

الفت���اة العراقية به���ذا التمييز الطائفي
والت�ضييق الإجتماعي  ،وبطاعة عمياء
خوفا من العقاب العائلي �أوالع�ش���ائري
الطائف���ي ف�س���وف تقوم بدوره���ا بنقل
ه���ذه التعالي���م لأبناءه���ا وبناته���ا يف
امل�س���تقبل .وهذا ما�س���ي�ؤدي اىل ن�ش�أة
ن�س���اء عراقيات مميزات طائفيا ورجال
ممي���زون طائفي���ا وبالت���ايل اىل ن�ش����أة
�أجي���ال عراقي���ة ممي���زة ع���ن بع�ض���ها
مذهبي���ا �ش���ئنا �أم �أبينا وهذا ما�س���وف
ي����ؤدي حقيق���ة اىل متزي���ق ال�ش���عب
العراق���ي وهو يف مه���ده .وهنا �أذكر ما
ذكره ع���امل الأجتماع العراقي الأ�س���تاذ
علي الوردي "ب�أن ال�شخ�ص���ية الب�شرية
هي ح�ص���يلة تفاعل بني عوامل الوراثة
وعوامل البيئة" .معناه �أن تطبيق هذا
القانون �سوف ّ
ين�ش����أ �شخ�صية ن�سوية
العقل لها و�أن عقله���ا هو تابع لطائفتها
حني يتفاعل العام���ل الوراثي مع عامل
البيئة املذهبي والطائفي املقيت.
لذل���ك ح�ي�ن ي ّدع���ي الوزي���ر ال�ش���مري
والنائب���ة �س���وزان ال�س���عد (م���ن ح���زب
الف�ض���يلة) �أن "ال�شيعة الزالت حقوقهم
مغبون���ة ،و�أن هذا القانون �س���وف يرد
اعتباره���م" فه���و ح���ق ي���راد ب���ه باطل,
فم���ا ه���و الغ�ب�ن و�أحدهم���ا وزي���ر عدل
والأخرى نائبة؟
ماه���و الغ�ب�ن وهن���اك مدار����س لتعليم

الط�ل�اب العراقي�ي�ن من فتي���ات وفتيان
تابع���ة للوق���ف ال�ش���يعي؟ ماه���و الغنب
ورئي����س الوزراء ذاته �ش���يعي وطائفي
ومي�س���ك كل ال���وزارات املهم���ة وزم���ام
امللي�ش���يات الإرهابية الت���ى تعي�ش على
دماء العراقيني الأبرياء.
هن���ا يجب على امل���ر�أة العراقية والفتاة
العراقي���ة الواعي���ة وعل���ى ال�ش���باب
العراق���ي الواع���ي م���ن فتي���ان وفتيات
�أن يع���وا �أن �إ�ص���دار وامل�ص���ادقة عل���ى
هذا القانون هو �إ�ص���دار حك���م الإعدام
عل���ى ال�ش���عب العراق���ي ب���كل طوائف���ه
وجميع �أجياله القادمة .ومن هنا عليهم
بالت�س���لح بالوع���ي الكام���ل والتع��� ٌرف
على انعكا�س���اته الإجتماعي���ة والعقلية
الكارثي���ة على الأجيال القادمة لل�ش���عب
العراقي ،وعل���ى الدول���ة العراقية الأن
وم�س���تقبال� ،أن تق���وم بحمالت �ش���عبية
جماهريي���ة ن�س���ائية �ش���بابية لتوعي���ة
امل���ر�أة العراقي���ة الب�س���يطة العامل���ة
والكادح���ة واملطالب���ة برف����ض ه���ذا
القان���ون وو�أده� .إذ ال ينف���ع ال�ش���جب
�أو الإدان���ة .و�أن تن���اط املهمة لل�ش���باب
وال�شابات العراقيات بتحمل م�س�ؤولية
�إنقاذ جيلهم احل���ايل والأجيال القادمة
بالعمل على �إ�سقاطه وهو يف مهده قبل
�أن يئد املر�أة �أوال و�أجيال العراق �آخرا
وهم ما يزالون يف املهد.

الـحريات �أوال ً

إعالن الجمهورية الجعفرية
ضياء الشكرجي

وزير العدل ح�س���ن اجلعفري (ال�شمري)،
و�ض���ع احلج���ر الأ�س���ا�س لـ«جمهوري���ة
الع���راق اجلعفري���ة» ،ب�إعالن���ه �إجن���از
«قانون الأحوال ال�شخ�ص���ية اجلعفرية»،
و«الق�ض���اء ال�ش���رعي اجلعف���ري»،
و�إحالتهم���ا �إىل جمل����س �ش���ورى الدولة.
وك���م نح���ن حمظوظ���ون و�س���عداء� ،إذ
طم�أننا وزي���ر العدل اجلعف���ري «باقتناع
جمل����س �ش���ورى الدول���ة ب�ص�ل�احية
�إحال���ة امل�ش���روعني �إىل الأمان���ة العام���ة
ملجل����س ال���وزراء متهيدا لعر�ض���هما على
جمل����س ال���وزراء لإقرارهم���ا» .وكم نحن
حمظوظ���ون و�س���عداء� ،إذ طم�أنن���ا وزير
الع���دل اجلعف���ري ،طم�أننا نح���ن من غري
ال�ش���يعة� ،س���واء من ال�س���نة� ،أو امل�سلمني
الالمتمذهب�ي�ن� ،أو الالديني�ي�ن� ،أي
املرتدين� ،س���واء من الإلهيني الالدينيني،
�أو امللحدي���ن� ،أو م���ن �أتب���اع الديان���ات
الأخرى ،ب�أنهم �أي (م�شرعي القانون) «مل
ينطلق���وا يف طرحه���م لهذين امل�ش���روعني
من منطلق التع�ص���ب والتعن�صر للعقيدة
[الإ�س�ل�امية] �أو املذه���ب [ال�ش���يعي
اجلعف���ري] ،وال يدع���ون فر�ض���هما عل���ى
الآخري���ن» ،الفت���ا �إىل �أن «العراقي�ي�ن
وحده���م لهم احلق بعد �إقرار امل�ش���روعني
العم���ل بهم���ا م���ن عدم���ه» .فالرج���ل يعمل
بتكليف���ه ال�ش���رعي اجلعف���ري ،بو�ص���فه
وزي���را للع���دل ال�ش���رعي اجلعف���ري� .إذن
كما لدينا وقف �شيعي ووقف �سني ،وكما
لدينا طائفية �شيعية وطائفية �سنية ،وكما
لدينا قتل �ش���يعي وقتل �سني ،وكما لدينا
ف�س���اد �ش���يعي وف�ساد �س���ني ،فلتكن هناك

�إذن وزارة ع���دل �س���نية� ،إىل جانب �أختها
اللدود وزارة الع���دل اجلعفرية .لكن هذا
لن يك���ون ممكنا ،لأن م���ن البديهي – كما
�ص���رح مرة رئي�س وزرائن���ا املالكي – �أال
يك���ون رئي����س ال���وزراء يف الع���راق �إال
�شيعيا (جعفريا).
يف كل الأح���وال و�ض���ع وزي���ر (الع���دل
ال�ش���رعي اجلعف���ري) احلج���ر الأ�س���ا�س
لـ«جمهورية العراق الإ�س�ل�امية ال�شرعية
ال�ش���يعية اجلعفري���ة الالمتعن�ص���رة
والالمتع�ص���بة العظمى جدا جدا»� ،أ�سوة
بجماهريية القذايف.
الع���راق �أ�ص���بح حق���ا ع���راق العجائ���ب
والغرائ���ب ،التي ال مثيل له���ا من عجائب
وغرائب كل الأمم ،وعجائب وغرائب كل
التاريخ.
وم���ن عجائ���ب وغرائ���ب الع���راق ،ميثاق
(ال�ش���رف) ،الذي وقع عليه الكثريون من
ال�سيا�س���يني ،مم���ن يتجلى ال�ش���رف فيهم
بذروت���ه ،ه���ذا �إذا علمن���ا �أن الف�س���اد ق���د
�أ�صبح م�ص���داقا لـ(ال�شرف) ،و�سرقة املال
الع���ام م�ص���داقا لـ(ال�ش���رف) ،والطائفي���ة
م�ص���داقا لـ(ال�ش���رف) ،ونق����ض العه���ود
واملواثي���ق ،مب���ا فيه���ا مواثي���ق ال�ش���رف
م�صداقا لـ(ال�شرف).
وم���ن عجائ���ب وغرائ���ب الع���راق خطاب
العَ�ب�رة والعِ �ب�رة لفيل�س���وف الدول���ة
العراقي���ة احلديثة �إبراهي���م (اجلعفري)،
وق���د خنقت���ه العربة يف خطاب���ه الوعظي
يف حفل���ة توقي���ع وثيق���ة ال�ش���رف ،وهو
ُنت�ص���ح بن�ص���ائحه،
النا�ص���ح ال���ذي ال ي َ
والواع���ظ ال���ذي ال يُتعَّ���ظ مبواعظ���ه،

واملعلم الذي ال يُتع َّلم من درو�سه.
وم���ن عجائ���ب وغرائ���ب الع���راق� ،أن
توق���ع وثيقة ال�ش���رف ،ويعقبها م�سل�س���ل
التفجريات ،مبا�ش���رة منذ اليوم الذي تال
التوقيع ،ذلك امل�سل�سل الإرهابي امل�ستدام،
والذي �أ�صبح من ثوابت يوميات الإن�سان
العراقي ،من �أجل ت�صحيح الفهم اخلاطئ
ال���ذي ح�ص���ل للبع�ض ،ظن���ا من���ه �أن ثمة
تالزما بني ميثاق ال�شرف وحقن الدماء.
وعل���ى ذك���ر (الإن�س���ان العراق���ي) ،وذكر
(حق���ن الدماء) ،جند �أي�ض���ا م���ن عجائب
وغرائ���ب الع���راق� ،أن تفت���ي املرجعي���ة
الديني���ة (اجلعفري���ة) العلي���ا القابعة يف
النج���ف (اجلعف���ري) على ل�س���ان ممثلها
خطي���ب جمع���ة كرب�ل�اء بـ«حرم���ة ال���دم
العراق���ي» .وهن���ا ال ب���د من طرح �س����ؤال
�ش���رعي جعف���ري� ،أيُّ جمتم���ع ه���ذا الذي
يحت���اج م���ن �أج���ل �أن ميتن���ع ع���ن دوامة
القت���ل والقت���ل املقابل �إىل فت���وى جنفية
بـ«حرم���ة ال���دم العراق���ي» .يعن���ي قب���ل
�ص���دور ه���ذه الفت���وى مل نك���ن نعل���م �أن
قت���ل بع�ض���نا البع�ض حم���رم ،و�أن حلياة
الإن�س���ان (العراق���ي) حرمة .وباملنا�س���بة
هل تعن���ي الفتوى� ،أال حرم���ة لدم وحياة
غري العراقي� ،إذا �ص���ادف �أن تواجد على
الأر����ض العراقي���ة ،زائرا� ،أو �س���ائحا� ،أو
تاج���را� ،أو عام�ل�ا؟ ما �أغربه���ا من فتوى.
�ص���دور فت���وى يف �أم���ر بديه���ي� ،أال ه���و
االمتن���اع ع���ن ارت���كاب جرمي���ة القت���ل،
جتعلني �أخ�شى �أننا �سنتحاج �إىل فتوى،
تلزمن���ا بع���دم �أخذ املري����ض �إىل جنار �أو
بقال �أو مهند�س معم���اري بل �إىل طبيب،

و�س���نحتاج �إىل فت���وى �أن يج���وز لن���ا �أن
ن�أكل عندما جنوع ،و�سنحتاج �إىل فتوى
�أال يج���وز الت���زاوج ب�ي�ن الب�ش���ر و�س���ائر
احليوانات .و�إال ف�أخربوين بالله عليكم،
هل حرم���ة القت���ل حتت���اج� ،إال يف عراقنا
العجائب���ي والغرائبي� ،إىل فتوى؟ ثم هل
�سيمتنع �أفراد (القاعدة) و�أفراد (دعا�ش)
�أي (الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام)
ع���ن القتل ،عندما ت�ص���لهم فت���وى املرجع
الأعلى للدولة اجلعفرية؟ بل هل �س���يلتزم
القتلة حتى من ال�ش���يعة اجلعفرية ،الذين
ال يرون �أنف�س���هم مكلفني (�شرعا) بالعمل
بفتاوى املرج���ع� ،إما لأنهم يقلدون غريه،
مم���ن ال يحرم ما حرم� ،أو �إنهم ال يعرفون
التقلي���د ،وال يلتزمون ب�أحكام���ه� ،أو �إنهم
ال يرون من �س���بيل لوق���ف القتل الطائفي
املمار�س �ضدهم� ،إال بقتل طائفي م�ضادّ.
وم���ن عجائ���ب وغرائب الع���راق اجلديد،
�أن تخرج املاليني م�شيا على الأقدام لأداء
طقو�س الزي���ارة ،وال يخرجون للمطالبة
بحقوقهم ك�آدميني.
ومن عجائب وغرائب ال�ش���عب اجلعفري
يف الع���راق� ،أنه���م ك�س���روا كل الأرق���ام
القيا�س���ية يف ع���دد املنا�س���بات الديني���ة
املعطل���ة للحي���اة وامل�ض���رة باالقت�ص���اد
واملربكة للنظام.
وغ���دا �س�ن�رى املزي���د م���ن العجائ���ب
والغرائ���ب ،عندما جت���دد الوالية لرئي�س
وزرائن���ا العتيد و(الفلت���ة) التي ال تكرر،
ثالثا ،ورابعا وعا�شرا.

عن موقع الحوار المتمدن

على ذكر (اإلنسان العراقي)،
وذكر (حقن الدماء) ،نجد أيضا
من عجائب وغرائب العراق،
أن تفتي المرجعية الدينية
(الجعفرية) العليا القابعة في
النجف (الجعفري) على لسان
ممثلها خطيب جمعة كربالء
بـ«حرمة الدم العراقي» .وهنا
ال بد من طرح سؤال شرعي
ُّ
جعفري ،أي مجتمع هذا الذي
يحتاج من أجل أن يمتنع عن
دوامة القتل والقتل المقابل
إلى فتوى نجفية بـ«حرمة الدم
العراقي».
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الـحريات �أوال ً
�أر�س����لت وزارة العدل م�ش����روعي قانون
ملجل�����س الوزراء بعد ان مت تدقيقهما من
قبل جمل�س �شورى الدولة هما :
 -1قانون الق�ضاء اجلعفري
 -2قان����ون الأح����وال ال�شخ�ص����ية
اجلعفري
�س�أتناول يف هذا املقال مالحظاتي على
قانون الق�ض����اء اجلعف����ري ،وهو قانون
ينظم املحاكم التي يراد لها تطبيق �أحكام
قان����ون الأح����وال ال�شخ�ص����ية اجلعفري
وال يت�ض����من الأح����كام املو�ض����وعية
له����ذه الأح����وال قدر م����ا يتن����اول تنظيم
حماكمه����ا وكيفية ت�ش����كيلها على امل ان
اق����دم مالحظات����ي على قان����ون الأحوال
ال�شخ�صية اجلعفري يف مقال الحق.

قانون القضاء الجعفري
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ورد يف امل����ادة ( )1م����ن م�ش����روع قانون
الق�ض����اء اجلعف����ري ان����ه يه����دف اىل
ت�أ�س����ي�س ق�ضاء �ش����رعي جعفري يف�صل
يف اخل�ص����ومة ب��ي�ن املتخا�ص����مني وفقا
للفق����ه اجلعف����ري .وورد يف امل����ادة ()2
ان امل�ش����روع يهدف اىل ت�أ�سي�س جمل�س
ي�س����مى (جمل�����س للق�ض����اء ال�ش����رعي
اجلعفري) يتمتع بال�شخ�ص����ية املعنوية
واال�س����تقالل امل����ايل والإداري ويف
بقي����ة فقرات امل����ادة ( )2تناول م�ش����روع
القان����ون ارتب����اط جمل�����س الق�ض����اء
ال�ش����رعي وت�ش����كيالته واخت�صا�ص����ه
ومق����ره الرئي�����س وبين����ت بقي����ة م����واد
القان����ون و�س����ائل الإثب����ات واالجراءات
الت����ي يق����وم به����ا القا�ض����ي ال�ش����رعي
للف�ص����ل يف املنازع����ات وط����رق الطع����ن
يف الأح����كام وم����ن خ��ل�ال االط��ل�اع على
م����واد ه����ذا امل�ش����روع يت�ض����ح خمالفت����ه
للعدي����د م����ن الن�ص����و�ص الد�س����تورية
الواردة يف د�س����تور جمهوري����ة العراق
الناف����ذ للع����ام  2005حي����ث ان م����واد
ه����ذا القان����ون تخال����ف ن�����ص امل����ادة
( )14م����ن الد�س����تور والت����ي تن�ص على

قراءة في مشروع
قانون القضاء الشرعي
الجعفري
القاضي إياد محسن ضمد

((العراقيون مت�س����اوون �أم����ام القانون
دون متييز ب�س����بب اجلن�س �أو العرق �أو
القومية �أو الأ�صل �أو اللون �أو الدين �أو
املذه����ب �أو املعتقد �أو الر�أي �أو الو�ض����ع
االقت�ص����ادي �أو االجتماع����ي) ) ومف����اد
الن�����ص الد�س����توري ه����و وح����دة الن�ص
القان����وين املطب����ق عل����ى العراقيني ممن
يحملون الهوي����ة الوطنية يف حني جند
املحاكم امل�ش����كلة مبوجب هذا امل�ش����روع
تنظ����ر املنازع����ات املتعلق����ة بالأح����وال
ال�شخ�ص����ية للمنتمني للمذهب اجلعفري
دونا عن العراقيني الذين ينتمون لبقية
املذاه����ب اال اذا اخت����اروا االحتكام اليه
ويف حال �ص����دور هذا القانون و�صدور
قوان��ي�ن اخ����رى تطب����ق على �أبن����اء بقية
املذاه����ب الإ�س��ل�امية فان امل�س����اواة بني
املواطن��ي�ن الت����ي ن�ص����ت عليه����ا امل����ادة
( )14اع��ل�اه تفقد قيمته����ا وجدواها اذا
�س����تختلف املواد القانوني����ة التي حتكم
الأح����وال ال�شخ�ص����ية للجعفرية عن تلك
التي حتكم الأحوال ال�شخ�صية للحنفية
وهك����ذا تتماي����ز الأح����كام ال�ص����ادرة يف
ق�ض����ايا مواطن��ي�ن يحمل����ون الهوي����ة
العراقي����ة وبالت����ايل �س����تختلف الأحكام
ال�ص����ادرة يف موا�ض����يع زواجاته����م
وطالقاتهم ومواريثه����م ما يعر�ض مبد�أ
امل�ساواة �أمام القانون خلطر كبري .
كذل����ك تخالف �أحكام ه����ذا القانون املادة

( )87من الد�ستور والتي تن�ص على ان
((ال�سلطة الق�ض����ائية م�ستقلة وتتوالها
املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها
وت�ص����در احكامه����ا وفق����ا للقان����ون)).
ومعلوم ان املق�ص����ود باملحاكم هي التي
تناوله����ا قان����ون التنظيم الق�ض����ائي رقم
 160ل�س����نة  1979وب��ي�ن ت�ش����كيالتها
وارتباطها وكيفية ت�شكيلها ولي�ست �أية
حماكم اخرى .
كذل����ك تتعار�ض مواد م�ش����روع القانون
هذا مع املادة ( )89والتي تن�ص على ان
(( :تتكون ال�سلطة الق�ضائية االحتادية
من جمل�س الق�ض����اء الأعل����ى ،واملحكمة
االحتادي����ة العلي����ا ،وحمكم����ة التميي����ز
االحتادية ،وجهاز االدعاء العام ،وهيئة
الإ�شراف الق�ضائي ،واملحاكم االحتادية
االخ����رى التي تنظم وفقا للقانون)) ومل
ت�ش����ر هذه املادة الد�س����تورية اىل ان من
�ض����من ت�ش����كيالت ال�س����لطة الق�ض����ائية
حماك����م �ش����رعية او جمل�����س ق�ض����اء
�ش����رعي �س����واء �أكان جعفري���� ًا او حنفي ًا
او حنبلي ًا.
ويخالف م�ش����روع القان����ون املادة ()90
والتي ن�صت على ان:
((يت����وىل جمل�س الق�ض����اء الأعلى �إدارة
�ش�����ؤون الهيئ����ات الق�ض����ائية ،و ينظ����م
القانون طريقة تكوينه واخت�صا�ص����اته

وقواع����د �س��ي�ر العمل في����ه )) وحيث ان
م�ش����روع القان����ون �أ�ش����ار اىل ان �إدارة
�ش�ؤون املحاكم التابعة للق�ضاء ال�شرعي
اجلعف����ري تخ�ض����ع لرئا�س����ة جمل�����س
الق�ضاء ال�شرعي اجلعفري وهو جمل�س
مل ين�ص الد�ستور على ت�شكيله وال يجد
له �س����ندا م����ن الد�س����تور ال����ذي مل ين�ص
على تع����دد املجال�����س العليا للق�ض����اء او
الختالف مرجعيات املحاكم.
امل����ادة ( )95م����ن الد�س����تور ن�ص����ت على
ان����ه ((يحظر �إن�ش����اء حماكم خا�ص����ة �أو
ا�س����تثنائية)) ،وباعتق����ادي ان احلظ����ر
ي�س����ري مفهمومه على املحاكم ال�شرعية
كونه����ا خا�ص����ة بتطبي����ق الأح����وال
ال�شخ�ص����ية ملذه����ب مع��ي�ن ه����و املذه����ب
اجلعف����ري وم����ن ي����روم اللج����وء اىل
�أحكام����ه وال تنظ����ر منازع����ات جمي����ع
العراقي��ي�ن  ،وان املحاك����م الوحي����دة
الت����ي �أج����از الد�س����تور ت�ش����كيلها مبعزل
ع����ن �س����لطة جمل�س الق�ض����اء االعلى هي
املحاكم الع�س����كرية (الق�ضاء الع�سكري)
يف امل����ادة ( )99للنظ����ر يف اجلرائ����م
املرتكبة من منت�س����بي القوات امل�س����لحة
وقوى الأمن الداخلي و�أوجب تنظيمها
بقان����ون ومل ي�ش����ر القان����ون اىل تنظيم
حماك����م الأح����وال ال�شخ�ص����ية للمذاهب
بقان����ون ول����و ان ني����ة امل�ش����رع كانت قد
ان�ص����رفت اىل ت�ش����كيل حماك����م �ش����رعية

لن�����ص عليه����ا �ص����راحة كم����ا ن�����ص عل����ى
ت�ش����كيل حماك����م الق�ض����اء الع�س����كري
واملحاكم االحتادية.
وال يج����د م�ش����روع قان����ون الق�ض����اء
اجلعفري �س����ندا �سوى املادة ( )41التي
تعط����ي للعراقي��ي�ن احلري����ة يف االلتزام
ب�أحواله����م ال�شخ�ص����ية ،غ��ي�ر ان تطبيق
ه����ذا الن�����ص يج����ب ان يك����ون بالت��ل�ازم
واالرتباط مع الن�ص����و�ص الد�س����تورية
االخرى التي مت ا�ستعرا�ض����ها انفا وهي
تف�صح عن ت�أكيد امل�شرع على مو�ضوعة
امل�س����اواة ب��ي�ن العراقيني ام����ام القانون
ووحدة ال�س����لطة الق�ض����ائية التي تنظم
عم����ل املحاك����م وت�ش����كيالتها وارتباطها
مبجل�����س الق�ض����اء االعل����ى  ،ورغ����م ان
التح����دي الأكرب ال����ذي يواجه����ه العراق
حالي����ا ه����و حت����دي الطائفي����ة وكيفية مل
ال�ش����مل الوطن����ي واع����ادة بن����اء اللحمة
الوطنية اال ان هذين امل�شروعني ياتيان
يف الوقت غري املنا�س����ب ليدقان ناقو�س
خطر على م�ستقبل وحدة هذا البلد ومد
ج�س����ور التوا�ص����ل بني �أبنائ����ه املنتمني
ملختل����ف الطوائف وكان بالإمكان تقدمي
جمموع����ة تعديالت على قانون الأحوال
ال�شخ�ص����ية الناف����ذ لتت����م درا�س����ته يف
�ض����وء احلاج����ة وامل�ص����لحة وم����ا يفرزه
الواق����ع الق�ض����ائي م����ن حتدي����ات عملية
 ،وحي����ث ان كل قان����ون يات����ي ل�س����د
و�إ�ش����باع حاجة اجتماعي����ة  ،ال جند يف
احلال����ة االجتماعي����ة العراقي����ة الراهنة
�أي �ض����رورة لت�ش����ريع مثل هذا القانون
كون����ه يدف����ع لتفتي����ت اللحم����ة الوطنية
ورمبا يدفع وكردة فعل لت�شريع قوانني
ملجال�س ق�ضاء و�أحوال �شخ�صية لأبناء
املذاه����ب االخ����رى م����ا ي�����ؤدي بالنتيجة
اىل فو�ضى ت�ش����ريعية و�إرباك يف ادارة
املحاك����م و�س��ي�ر اجرائاته����ا واخت��ل�اف
�أحكامه����ا وم����ن ث����م الت�أث��ي�ر �س����لبا على
ا�ستقرار معامالت املواطنني والإ�ضرار
مب�صاحلهم.

د .عباس الزاملي
باحث اكادميي
حتم�ست املر�أة البغدادية لت�أ�سي�س اجلمعيات
والن���وادي االجتماعي���ة والثقافي���ة على غرار
م���ا موجود يف الوط���ن العرب���ي ،وكانت هذه
اجلمعي���ات تنح�ص���ر اهدافه���ا يف املج���االت
اخلريي���ة واالن�س���انية والرتفيهي���ة والدينية
وغلب على الق�س���م االعظم منها �ص���فة االعمال
اخلريي���ة بوجه عام ،على الرغ���م من اختالف
اهدافه���ا فقد �س���اعدت عل���ى اب���راز دور املر�أة
واعطته���ا املجال الرح���ب لكي تتب���و�أ مكانتها
املطلوب���ة يف املجتم���ع ع���ن طري���ق املطالب���ة
بحقوقه���ا امل�ش���روعة يف جوان���ب احلي���اة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ا�س���تمرت بع����ض اجلمعي���ات والن���وادي
االجتماعي���ة والثقافي���ة الت���ي ا�س�س���ت قب���ل
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة يف اداء اعمالها يف
جوان���ب احلي���اة املختلف���ة ،واث���رت ت�أث ً
�ي�را
وا�ض���ح ًا يف احلياة االجتماعية مبا قدمته من
خدم���ات متنوعة البن���اء املجتمع ،وكانت هذه
اجلمعيات اما ف���روع للجمعيات التي �ش���كلها
الرجال يف بغداد ،او جمعي���ات قائمة بذاتها.
وم���ن ابرز تلك الن���وادي واجلمعيات ما ي�أتي
وح�سب تاريخ ت�أ�سي�سها:

نادي المعلمات

يرجع ت�أ�س���ي�س هذا النادي اىل عام  ،1932اذ
اجازت���ه وزارة الداخلية يف  11كانون الثاين
من العام املذكور ،كانت غايته اال�سا�سية ت�أمني
احلياة االجتماعي���ة وزرع االلفة بني املعلمات
ورفع متواهن العلمي والثقايف ،ت�ألفت هي�أته
االداري���ة االوىل م���ن ال�س���يدة خريي���ة نوري
مديرة مدر�س���ة ال�ست نفي�س���ة وعفيفة ر�ؤوف
الكاتب���ة يف مديري���ة دار املعلم���ات ومدي���رة
املدر�س���ة البارودي���ة ،ومدي���رة دار املعلم���ات
وكانت رئي�سة النادي ال�سيدة خريية نوري.
كان للن���ادي ا�س���هامات يف حق���ل اخلدم���ة
االجتماعي���ة متث���ل بتهيئ���ة فر����ص العم���ل
وم�ساعدة املحتاجات ومعاجلة املر�ضى حتى
عام .1954

جمعية الهالل األحمر

ت�أ�س�س الفرع الن�سوي جلمعية الهالل االحمر
العراقية عام  ،1933وحدد اهدافه يف تخفيف
اث���ر الك���وارث واملخاط���ر التي ت�ص���يب ابناء
املجتمع ،وقد نال اهتمام ًا كبري ًا من قبل امللكة
عالي���ة ،وحظي مب����ؤازرة امللك في�ص���ل الثاين
الذي كان ير�س���ل �س���نوي ًا مبالغ مالية لتو�سيع
ن�شاطات الفرع.
ق���دم الف���رع الن�س���وي خدمات���ه ملنكوب���ي
الفي�ض���انات التي تعر�ضت لها العا�صمة خالل
االطار الزمني للدرا�سة ،ففي عام  1946جمع
الف���رع ( )90دينار ًا وكمي���ات كبرية من املواد
الغذائية واملالب�س ال�سعاف املنكوبني.
وو�س���ع الفرع ن�ش���اطاته املختلف���ة ففي جمال
االعمال اخلريية قام بان�ش���اء م�ش���اريع هدفها
توفري فر�ص العمل للفتيات اليتيمات ،ومت يف
عام  1953ان�ش���اء م�ش���غل يف حملة ال�سعدون
لتعليم الفتيات ا�صول اخلياطة ،وفتح دورات
متع���ددة له���ذا الغر����ض ،كانت بدايت���ه االوىل
بـ( )45فتاة يتيمة.
كم���ا تبنى الف���رع الن�س���وي م�ش���اريع اخرى،
لتعلي���م الفتي���ات مب���ادئ اال�س���عافات االولية
والتدب�ي�ر املن���زيل ،وق���دم م�س���اعدات مالي���ة
للتالمي���ذ الفق���راء واملر�ض���ى وا�س���هم يف فتح
امل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات يف بغداد.

جمعية مكافحة العلل
االجتماعية

ت�أ�س�س���ت ه���ذه اجلمعي���ة ع���ام  1937با�س���م
(جمعي���ة مكافح���ة امل�س���كرات) وكان���ت اب���رز
اع�ض���ائها ال�س���يدات �س���ارة اجلم���ايل عقيل���ة
الدكتور فا�ضل اجلمايل ومر�ضية الباجه جي
وح�سيبة الباجه جي ور�شدية اجللبي وفتوح
الدبوين وا�سيا توفيق وهبي ،كان هدفها انقاذ
ابناء املجتمع البغدادي من االخطار ال�س���لبية
للم�سكرات ومكافحتها ب�شتى الطرق.
ارت����أت هيئ���ة اجلمعي���ة يف ع���ام  1945ابدال
ا�سمها اىل (جمعية مكافحة العلل االجتماعية)
الن املجتم���ع البغدادي كان يعاين من امرا�ض
�أخر ال تق���ل خطورة عن اخلمور وهي املر�ض
واجلهل والفقر.
وتبن���ت اجلمعي���ة اهداف��� ًا متع���ددة تتلخ����ص
بان�شاء مدار�س مثل مدر�سة رمزي للمتخلفني
عقلي��� ًا (ال�ص���م والبكم بعمر � 10 -7س���نوات)
يف حملة ال�س���فينة باالعظمية وتولت ال�سيدة
فت���وح الدب���وين ادارة املدر�س���ة ،كذل���ك مت
ت�أ�س���ي�س معه���د امللك���ة حزمي���ة للعميان �س���نة
 1945وان�ش���اء م�ش���غل لتعلي���م البن���ات ف���ن
اخلياطة عام .1952

جمعية بيوت األمة

ت�أ�س����س الف���رع الن�س���وي جلمعي���ة بي���وت
االم���ة يف بغ���داد ع���ام  ،1938به���دف تهذي���ب
ابن���اء املجتمع البغ���دادي اجتماعي ًا و�ص���حي ًا
واخالقي ًا وان�ش���اء البيوت وح�س���ب الو�سائل
املتاح���ة ومكافح���ة االمية املتف�ش���ية من خالل
افتتاح عدد من املدار�س امل�سائية يف الكاظمية
والك���رخ لتدري����س الفتي���ات وتعليمهن مبادئ
الق���راءة والكتاب���ة ،وقام���ت اجلمعي���ة �س���نة
 1947باجراء اكتتاب عام بهدف ان�ش���اء ميتم
للبنات الفقريات املت�شردات ،وحتقيق خمتلف
االغرا�ض االن�س���انية النبيل���ة خلدمة الطبقات
الفقرية يف مدينة بغداد.
ا�س���تمرت اجلمعي���ة بجهوده���ا التثقيفي���ة
واخلريي���ة حت���ى ع���ام  ،1948اذ وجه���ت
ن�ش���اطاتها نح���و العناي���ة باملهاجري���ن
الفل�س���طينيني الوافدي���ن اىل الع���راق بع���د
احلرب العربية -ال�صهيونية عام .1948
وتو�س���عت اجلمعي���ة يف اداء اعم���ال اخلدمة
االجتماعية ،يف اخلم�سينيات ،وت�ألفت الهي�أة
االداري���ة له���ا يف ع���ام  1951م���ن الع�ض���وات
االتية ا�س���ما�ؤهن :علية يحيى قا�سم الرئي�سة،
وظف�ي�رة جعف���ر نائب���ة الرئي�س���ة ،وانع���ام
الدليم���ي لل�س���كرتارية ،وبدري���ة عل���ي المانة
ال�ص���ندوق ،والع�ض���وات زكي���ة العبايج���ي،

وجورجي���ت موتك���ه وبلغية ر�س���ول ،كان من
اه���م اعم���ال اجلمعية ان�ش���ا�ؤها ميتم���ة امللكة
عالية و�ض���مت ( )100فتاة يتيم���ة ،كذلك عدد
من الدور ال�س���كنية ال�ص���غرية لال�سر الفقرية
يف �شارع ال�شيخ عمر.

جمعية حماية األطفال

ت�أ�س����س الف���رع الن�س���وي جلمعي���ة حماي���ة
االطف���ال يف مدينة بغ���داد يف � 12آذار ،1945
بهدف ان�ش���اء جيل يربى تربية �ص���حيحة من
خ�ل�ال العناي���ة باالطفال واحلوام���ل ،وت�ألفت
الهي����أة االداري���ة للف���رع من :الرئي�س���ة ا�س���يا
توفي���ق وهب���ي ونائب���ة الرئي�س���ة ع�ص���مت
ال�س���عيد وال�س���كرترية �صبيحة ال�ش���يخ داود
والع�ض���وات �سرية اخلوجة و�ش���قيقة الباجه
جي ،و�س���عاد العم���ري ،وممدوح���ة الفار�س،
وناه���دة احلي���دري ،ومائ���دة احلي���دري ،كان
ه���دف اجلمعية حماية االطف���ال من االمرا�ض
ورعاية امهاتهم.
ق���ام الفرع بتوزي���ع املواد الغذائي���ة واالدوية
والفيتامينات ،ومن اعماله االخرى م�ساهمته
يف توفري املالب�س لال�س���ر الفقرية ،وت�أ�سي�س
مراك���ز للعناي���ة باالطف���ال الذين ال ت�س���تطيع
ا�س���رهم العناي���ة بهم ،و�ش���يد يف ع���ام 1947
م�ستو�صف ال�شيخ عمر وم�ست�شفى احلريري
ع���ام  ،1952وق���ام مب�س���اعدة املنكوب�ي�ن يف
في�ضان عام  1954يف بغداد.
وا�سهم بت�أ�سي�س ناد ريا�ضي ثقايف وتوجيهي
عام  ،1956وقد حظي الفرع بدعم امللك في�صل
الثاين ووالدته امللكة عالية واالمريات بديعة
وجليلة.
ا�ستمرت اجلمعية بتقدمي خدماتها اىل ما بعد
ع���ام  ،1958بعد اجزتها للمرة الثانية يف عام
.1954

جمعية أخوات الفقير

ت�أ�س�س���ت ه���ذه اجلمعي���ة يف بغ���داد بتاريخ
� 12آذار  1945با�س���م جمعية اخوات الرفق
بالفقري ثم ابدال ا�سمها اىل (اخوات الفقري)
وه���ي جمعية خريي���ة غايتها اعان���ة الفقراء
والرتفي���ه عنه���م تق���دمي امل�س���اعدات املادية
لهم وتا�س���ي�س املعاه���د واملدار�س ومعاجلة
املر�ضى ودفن املوتى الفقراء.
ت�ألف���ت هي�أته���ا االداري���ة م���ن ال�س���يدات
فكتوري���ا عقيل���ة يو�س���ف غنيم���ة الرئي�س���ة،
وم�ي�ري يو�س���ف �س���ركي�س نائبة الرئي�س���ة
واالن�س���ة ريجينه ك�س�ب�رخان ال�س���كرترية،
واميا يو�س���ف انطوان م�ساعدة ال�سكرترية

وجوزف�ي�ن لي���ون منك�س���ريان امين���ة
ال�صندوق.
انتخب���ت اجلمعي���ة هي�أة جدي���دة لها يف 29
ني�س���ان ع���ام  1948ت�ألف���ت م���ن :ال�س���يدة
فكتوري���ا يو�س���ف غنيم���ة للرئا�س���ة ،وبدور
يو�س���ف عج���اج نائب���ة له���ا ،وانطواني���ت
جان �ش���ما�س لل�س���كرتارية وجوزفني ليون
منك�سريان المانة ال�صندوق ف� ً
ضال عن بع�ض
الع�ض���وات ،وتغريت هذه الهي�أة عام 1951
بعد القيام باجراء انتخابات جديدة.
ام���ا بالن�س���بة لن�ش���اطات اجلمعي���ة يف حقل
اخلدم���ة االجتماعي���ة فقد كان لها ا�س���هامات
بارزة متثلت بتوزي���ع املالب�س على الفقراء
واملحتاج�ي�ن واقام���ة احلف�ل�ات الرتفيهي���ة
لالطفال ،واغاثة منكوبي الفي�ض���انات التي
تعر�ض���ت له���ا بغ���داد ،وا�س���عاف الالجئ�ي�ن
الفل�س���طينيني يف الع���راق ،والرتفي���ه ع���ن
اجلي����ش العراقي بع���د عودته من فل�س���طني
عام  ،1948وت�أ�س���ي�س معه���د لتعليم البنات
فن اخلياطة والتطريز عام .1950
توقفت اجلمعية عن العمل وحلت نف�سها عام
 1954ثم اجيزت يف العام نف�سه وا�ستمرت
بالعمل اىل ما بعد عام .1958

جمعية البيت العربي

ت�أ�س�س���ت هذه اجلمعية بتاريخ  27ني�س���ان
 1948مل�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني الذين
وفدوا اىل بغداد ،وعملت على توفري ال�سكن
املالئم لهم وقامت بتنظيم �ش�ؤونهم وا�سهمت
بان�شاء ميتمة للفقريات املت�شردات ،وتولت
اجلمعي���ة مهم���ة اال�ش���راف عل���ى الالجئ�ي�ن
وا�س���تخدمت املدار�س لإيوائهم ،و�س���محت
له���ا وزارة الداخلي���ة باج���راء اكتت���اب ع���ام
يف كاف���ة انح���اء الع���راق مل���دة �س���نة ،وم���ن
اجلدي���ر بالذكر فان الع�ض���وات امل�ؤ�س�س���ات
له���ذه اجلمعية ك���ن مدر�س���ات ومديرات يف
املدار�س الثانوي���ة ،كانت الهي�أة االدارية لها
عام  1953تت�ألف من:
.1اديبة ابراهيم رفعت الرئي�سة
.2نبيهة امل�صطفى نائبة الرئي�سة
.3ملعان امني زكيال�سكرترية
.4فاطمة احمد قدري امينة ال�صندوق
ومن الع�ض���وات :بهيجة الكبي�س���ي وجميلة
الباج���ه ج���ي ،ب���وران �س���ليم م����أرب عل���ي
وحما�سن الكيالين.
وق���د توج���ت اجلمعي���ة اعماله���ا يف جم���ال
اخلدم���ة االجتماعي���ة بان�ش���اء دار ح�ض���انة

الـحريات �أوال ً

جمعيات ونواد نسوية رائدة

لراي���ة االطف���ال يف بغ���داد ع���ام ،1956
وتو�س���عت يف اعماله���ا االن�س���انية ،وازداد
عدد الع�ضوات املنتميات لها ،وكانت هي�أتها
االداري���ة يف ع���ام  1958تت�ألف م���ن :اديبة
ابراهي���م رفعت والدكت���ورة ملعان امني زكي
والدكت���ورة �س���عاد خلي���ل وال�ش���اعرة مليعة
عبا����س عمارة ،وامنة احم���د رمزي وفاطمة
احمد قدري ونزيهة االعرجي وم�أرب علي.

االتحاد النسائي العراقي

ت�أ�س����س االحت���اد الن�س���ائي العراق���ي عل���ى
غ���رر االحتاد امل�ص���ري ،بعد م�ش���اركة الوفد
الن�س���وي العراق���ي يف م�ؤمت���ر االحت���اد
الن�س���ائي العرب���ي املنعق���د يف القاهرة عام
.1945كان اله���دف م���ن ت�أ�سي�س���ه توحي���د
جهود اجلمعي���ات الن�س���وية يف الداخل من
خالل انتخاب ثالث ع�ض���وات من كل جمعية
او ناد لتمثيلهن يف االحتاد وانتخاب الهي�أة
االداري���ة ل���ه من جه���ة والعمل على تن�س���يق
اجلهود مع اجلمعيات الن�س���وية العاملية من
جه���ة اخرى ،وبذل���ك يكون االحت���اد مبثابة
اجلمعي���ة االم للجمعي���ات العراقي���ة وكان
برئا�سة ا�سيا توفيق وهبي.
كان لالحت���اد ن�ش���اطات ب���ارزة يف حت�س�ي�ن
امل�س���توى العلمي والثق���ايف والفني للمر�أة
وحمارب���ة ظاه���رة البغ���اء وتقلي���ل حوادث
الطالق واعطاء الطفل لال�صلح من الوالدين
والعناي���ة ب�ص���حة االم والطف���ل واج���راء
الفح����ص الطب���ي عل���ى الراغب�ي�ن بال���زواج
واعطائه���م �ش���هادة طبية تبني �س�ل�امتهم من
االمرا�ض ،وار�سل مواد اال�سعافات االولية
للجي�ش العراقي امل�شارك يف حرب فل�سطني
عام  ،1948وا�صدار جملة االحتاد الن�سائي
يف عام  1950واغاث منكوبي في�ض���ان عام
 ،1954وبع���د هذا التاريخ توقف عن العمل
ث���م اجيز با�س���م (جمعية االحتاد الن�س���ائي)
وكان���ت برئا�س���ة ا�س���يا توفي���ق وهب���ي
وع�ض���وية كل م���ن :بت���ول عبد االل���ه حافظ
وح�س���يبة امني خال�ص وعزة اال�س�ت�ربادي
امين���ة ال�س���ر وعائ�ش���ة خون���دة وظف�ي�رة
جعفر وعفيفة الب�س���تاين ومر�ض���ية الباجه
جي وفتوح الدب���وين ،وقد طالبت اجلمعية
بحقوق املر�أة ال�سيا�سية ودعت اىل اعطائها
حقوقها ال�ش���رعية بعد الغ���اء الوقف الذري
ع���ام  ،1955وكان له���ا ن�ش���اطات قومي���ة اذ
ا�س���همت ع���ام  1956بدع���م املجاهدي���ن يف
م�صر واجلزائر.
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الـحريات �أوال ً

ظل األوضاع الجديدة التي فرضت نفسها بعد االنقالب الدستوري العثماني عام  ،1908وفي ظل المرحلة الجديدة من اهتمام النخبة العراقية بنشر
الثقافة والتعليم ،كان البد من االلتفات أيضًا إلى وضع المرأة المتخلف في المجتمع العراقي آنذاك ،لكن هذا االهتمام ظل يتطور بتردد وحذر وذلك
لتفادي أي صدام فكري مع القوى المحافظة التي ُتعد أوضاع المرأة في المجتمع اإلسالمي من األمور القائمة والثابتة التي التقبل المناقشة.

بواكير الدعوة لتحرير المرأة في العراق
قبل احلرب العاملية االوىل
د .فريال صالح عمر
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�أدرك���ت النخبة املثقفة يف هذا ال�س���ياق
�أهمية تعلي���م املر�أة كون���ه حاجة تخ�ص
عم���وم �أبن���اء الع���راق ،ومن منطل���ق �أنه
قد �آن الأوان لتعليم البنات لأنهن �أمهات
رجال امل�س���تقبل ،ولأن م���ن �أكرب دواعي
االرتقاء و�أ�س���باب العمران تعليم املر�أة،
وقد كتب �أحد املثقفني بهذا ال�صدد:
"ان الوط���ن اليرتق���ى مادام���ت امل���ر�أة
جاهلة منحطة يف الآداب".
وبالإ�ضافة لهذه الفكرة التي تربط تعليم
املر�أة مب�صلحة تقدم ونه�ضة البالد ،ف�إن
هنالك ع���دد ًا م���ن املثقفني الذي���ن ربطوا
ماب�ي�ن تعلي���م امل���ر�أة و�أدائه���ا لوظيفتها
الن�سائية ،ففي ر�أي حممد باقر ال�شبيبي
�أن "امل���ر�أة �أدرى م���ن الرج���ل يف التفكر
يف امل�س���تقبل ،ولي����س امل���راد به���ا املر�أة
العدمي���ة الرتبية والعلم التي يكون منها
دثور البيت ال تعمريه ،ومنبع التعا�س���ة
وال�ش���قاء ل�ل��أوالد ال �س���عادتهم ،بل نريد
به���ا امل���ر�أة الأديب���ة �ص���احبة الرتبي���ة
احل�س���نة ذات الأخالق الفا�ضلة� ..أما �إذا
كانت عدمية الآداب واملعرفة منحطة عن
مكانة ال�ش���رف والإن�س���انية فلي�ست هي
متمة وظيفته���ا الن�س���ائية… وعليه كل
امر�أة �أرادت ان حتفظ وظيفتها الن�سائية
يج���ب عليه���ا در����س العل���وم والآداب.
وي�شري الكاتب يف هذا املو�ضع �إىل قول
الر�س���ول (����ص) (العلم فري�ض���ة على كل
م�سلم وم�س���لمة) .كما �أكد ال�شبيبي على

"ان تعليم املر�أة �أمر �ضروري �أكرث من
تعليم الرجل" لأنه يرب���ط مابني التعليم
و�إع���داد الأم ال�ص���احلة ،فيق���ول" :املر�أة
العاقلة هي احلار�س الأمني على الأوالد،
ومن الواج���ب اعتبارها كث ً
�ي�را لأن على
ركبتها تربية العامل".
ورغ���م �أهمي���ة تعلي���م البن���ات بالن�س���بة
لل�شبيبي ،فهو يعتقد ب�أنه يجب �أن يحدد
تعليم البن���ات ،لأن الكلمة مطلقة املعنى،
فينبغ���ي �أن ال تر�س���ل �إر�س���ا ًال ب���ل حتدد
حتديد ًا ،فه���و القائل ان "بناتنا يجب �أن
يتعلم���ن تدبري املنزل ،يج���ب �أن يتعلمن
القواع���د العربي���ة والتاري���خ ،يج���ب �أن
ي ّك���ن �ض���ليعات يف اللغ���ات الأجنبي���ة،
ف�إنه���ا ت�س���اعد عل���ى الرتبية ال�ص���حيحة
والأخالق الفا�ضلة ،وتعني على التب�صر
يف احلقيقة".
ورغ���م ان ال�ش���بيبي ي�ش�ي�ر �إىل حتدي���د
تعليم املر�أة ،ف�إنه يف الوقت نف�س���ه يقدم
يف ه���ذه ال�س���طور وجهة نظ���ر تقدمية،
و�إنفتاح ًا وا�ضح ًا على الثقافة الأجنبية،
خا�ص���ة الفرن�س���ية ،فق���د كان ال�ش���بيبي
نف�س���ه قد اجتهد يف تعلم الفرن�سية ،وقد
ح���اول نقل ماتعلم���ه من اللغ���ة والثقافة
الفرن�سية �إىل اجلمهور العراقي ،م�ؤكد ًا
على اجلوانب الإيجابية من تلك الثقافة
ومبا يتنا�سب مع و�ضع املجتمع العراقي
املحاف���ظ �آن���ذاك .وق���د �أ�ش���ار ال�ش���بيبي
�إىل �إعجاب���ه بو�ض���ع امل���ر�أة الفرن�س���ية

ح�ي�ن قال" :الذي يجل���ب الأنظار تعاطي
الن�س���اء الفرن�س���اويات الأعمال ال�شاقة،
ومزاولته���ن �أن���واع ال�ص���نائع والفنون
لتك���ون حلياته���ن غاي���ة يرم�ي�ن �إليه���ا،
فرتاهن يتهافنت يف ت�أ�سي�س اجلمعيات،
ويخدمن امل�صلحة العامة �أح�سن خدمة،
ويعملن �أعما ًال قلما ي�أتيها الرجال.
فهو يقدم يف هذه ال�س���طور فكرة جديدة
متام��� ًا ،فك���رة احلري���ة الت���ي تتمت���ع بها
املر�أة الفرن�س���ية يف ممار�سة نوع العمل
الذي ت�ؤديه �س���واء كان ذلك عم ًال خا�ص ًا،
�أو عم ً
�ل�ا يف خدم���ة امل�ص���لحة العام���ة،
وحال���ة امل�س���اواة م���ع الرج���ال يف �أداء
الأعم���ال ،لك���ن ال�ش���بيبي عندم���ا عر�ض
�إعجابه بحرية املر�أة الفرن�س���ية وعملها
يف املجتمع الفرن�س���ي ،ف�إنه مل يكن ي�أمل
يف طلب امل�س���اواة� ،أو طلب حرية العمل
للم���ر�أة العراقية بقدر �س���عيه �إىل تقدمي
نظ���رة جديدة ،منفتح���ة �إيجابية وب ّناءة
لو�ض���ع املر�أة الفرن�س���ية ،لعلها ت�س���اعد
يف تغيري النظرة ال�س���ائدة عن املر�أة يف
املجتمع العراقي �آنذاك.
وعن���د احلدي���ث ع���ن �إ�س���هامات النخب���ة
العراقي���ة يف الدعوة لتح�س�ي�ن �أو�ض���اع
امل���ر�أة يف املجتمع ،ينبغي الإ�ش���ارة �إىل
موق���ف ال�ش���اعر واملفك���ر جميل �ص���دقي
الزهاوي ال���ذي انفرد مبوقف جرئ جد ًا
يف هذا امل�ض���مار عندما ن�شر عام 1907
ق�ص���يدة انتق���د فيها احلج���اب الذي ر�أى

في���ه �أحد عوام���ل ت�أخر امل�س���لمني وتبع ًا
مل���ا ذكره الزه���اوي ف�إنه قد ح���ذا يف ذلك
"حذو قا�سم �أمني(يف م�صر".
وكان قا�سم �أمني قد ن�شر يف العام 1899
كتاب��� ًا �ص���غري ًا حول حترير امل���ر�أة ،وقد
انطلق فيه من امل�س�ألة امل�ألوفة�" :إنحطاط
الإ�س�ل�ام" ،لكن ماهي �أ�سباب الإنحطاط
�أو الف�س���اد؟ وجواب��� ًا على هذا ال�س����ؤال
اليقب���ل قا�س���م �أم�ي�ن ب����أي م���ن الأجوبة
امل�ألوف���ة ،فهو ي���رى �أن الف�س���اد مل ينجم
عن البيئ���ة الطبيعية� ،إذ قامت يف بع�ض
العهود مدنيات مزدهرة يف هذه البلدان
نف�س���ها ،كم���ا ان���ه مل ينجم عن الإ�س�ل�ام،
�إذ �أن تده���ور الإ�س�ل�ام هو نف�س���ه نتيجة
ال �س���بب لتدهور الق���وة االجتماعية .ان
ال�س���بب احلقيقي للف�س���اد �إمن���ا هو ،يف
نظ���ره ،زوال الف�ض���ائل االجتماعية� ،أي
زوال "الق���وة املعنوية" ،وما �س���بب ذلك
�إال اجله���ل ،جهل العل���وم احلقيقية التي
منه���ا وحده���ا ميك���ن ا�س���تنباط قوانني
ال�س���عادة الب�ش���رية ،ويعتقد قا�س���م �أمني
�أن هذا اجله���ل يبد�أ يف العائلة ،فالعالقة
بني الرجل وامل���ر�أة ،وب�ي�ن الأم والولد،
�إمن���ا ه���ي �أ�س���ا�س املجتمع ،والف�ض���ائل
القائم���ة يف العائل���ة هي ذاتها الف�ض���ائل
الت���ي ت�س���تمر يف املجتم���ع ،ولذلك ي�ؤكد
قا�س���م �أم�ي�ن على حتري���ر امل���ر�أة ،ويرى
�أن "دور امل���ر�أة يف املجتمع هو �إ�ص�ل�اح
�أخالق الأمة" ،ويف البلدان الإ�سالمية مل

ُرب الرجال وال الن�ساء الرتبية الالزمة
ي ّ
لإن�ش���اء حي���اة عائلي���ة حقيقي���ة ،واملر�أة
التتمتع باحلرية واملكانة الالزمني للقيام
بدوره���ا .وكان قا�س���م �أم�ي�ن ق���د تعر�ض
للت�أث�ي�رات الفرن�س���ية ،خا�ص���ة فل�س���فة
كون���ت اليقيني���ة ،وعلى غرار الفال�س���فة
الو�ض���عيني يف الق���رن التا�س���ع ع�ش���ر.
كان �أم�ي�ن مقتنع��� ًا ب�أن مفت���اح اخلال�ص
للمجتم���ع الإ�س�ل�امي كام���ن يف التغل���ب
على اجلهل ون�شر املعرفة والتنوير.
ورغم ت�أثر الزهاوي ب�أفكار قا�س���م �أمني،
�إال �أن الزهاوي كان مثا ًال للتحرر الفكري
وكانت �أفكاره جريئة وجديدة ،وقد عدّه
البع�ض من دعاة الإ�صالح الذين
حاولوا �إنت�شال املر�أة مما تكابد ،ودعوا
�إىل �ض���رورة ت���زود امل���ر�أة م���ن حيا�ض
العلم واملعرفة حت���ى تعالج �أمورها على
ب�ص�ي�رة من العلم والفه���م ،ودعوا كذلك
�إىل �إ�ش���راك امل���ر�أة يف �س���ائر تكالي���ف
احلي���اة لتنه����ض م���ع الرج���ل جنب��� ًا �إىل
جنب.
ومما الريب في���ه �أن هذه الدعوات كانت
جدي���دة على املجتمع ال�ش���رقي املحافظ،
فتلقاه���ا بكث�ي�ر م���ن الإن���كار ،وارتفعت
�ص���يحات مدوي���ة ترم���ي ه����ؤالء الدعاة
بالف�س���ق والفج���ور وال�س���فه والكف���ر،
وه���ذا �ش����أن كل جدي���د ال عه���د للمجتمع
به ،فكان ذلك �س���بب ًا لإث���ارة حركة فكرية
حقيقي���ة متثل���ت يف ال�ص���راع ماب�ي�ن

اجلديد والقدمي ،مابني جماعة املجددين
الذين دع���وا �إىل حترير امل���ر�أة وجماعة
املحافظني الذين ر�أوا الإبقاء على ماهي
عليه من الت�أخر والهوان.
وميك���ن الق���ول �أن مفكرن���ا العراق���ي
الزه���اوي كان �س���بب ًا يف �إث���ارة املعرك���ة
عندما طلعت جري���دة "امل�ؤيد" يف اليوم
ال�س���ابع م���ن �أغ�س���ط�س (�آب) عام 1910
وبها مقالة للزهاوي حتت عنوان "املر�أة
والدف���اع عنه���ا� -ص���وت �إ�ص�ل�احي م���ن
العراق" ،تناول فيها ق�ضية املر�أة تناو ًال
منطقي��� ًا ،ف�ي�رى �أن �س���يادة الرجل لي�س
له���ا مايربره���ا ،ف�إن كانت الق���وة البدنية
ف����إن هناك من احليوان من هو �أ�ش���د منه
ناب��� ًا و�أوج���ع رف�س��� ًا ،و�إن كان���ت الق���وة
العقلي���ة ف�إن الرج���ال �أنف�س���هم يختلفون
يف امل�س���توى العقل���ي ومل يه�ض���م �أح���د
منهم حق الآخر.
ثم يعدد اجلوانب التي ه�ضم فيها الرجل
حق املر�أة ،ولقد ا�ستعر�ض جمموعة من
احلقوق امله�ضومة (ح�سب ر�أيه) بجر�أة
مل ي�س���بقه �إليه���ا �أح���د م���ن قب���ل ،ف���كان
الزه���اوي حر ًا متام ًا يف ط���رح مثل هذه
الأفكار التي مل يجر�ؤ �أحد على اخلو�ض
فيها ب���كل حرية و�ص���راحة ،وهكذا يرى
�أح���د الباحثني ان الزهاوي قد انزلق �إىل
الهوة و�أ�س���رف على نف�س���ه وعلى قرائه،
ففي بداي���ة هذه املعركة كان يتتبع خطى
قا�س���م �أمني يف مو�ض���وع الطالق� ،إال �أن
قا�س���م ًا كان �أك�ث�ر فهم��� ًا و�أ�ش���د عمق ًا يف
حتليله للمو�ضوع ،و�إذا كان الزهاوي قد
�أدخل الدين �سبب ًا فقد �أخرجه قا�سم �أمني
حني قر�أ عن �ش���هيدات الن�ساء امل�سلمات،
بل حني رجع �إىل �أ�صول الإ�سالم الأوىل
ور�أى مكانة املر�أة ال�س���امية كما ر�س���مها
الدين ،وكان قا�س���م �أمني يتبع يف جميع
املوا�ض���يع الت���ي عاجلها طريقة ال�ش���يخ
حمم���د عبده ،فيح���دد العرف الإ�س�ل�امي
بحذر ،عو�ض ًا عن التخلي عنه ،ولقد لقبه
اجليل الالحق بن�ص�ي�ر املر�أة ،لكنه يكاد
الي�ستحق هذا اللقب ،فهو مل يقرتح مث ًال
�أن متنح املر�أة حقوق ًا �سيا�س���ية� ،إال �أنه،
مع �إقراره ب�أن ما من �سبب مبدئي يحول
دون ذل���ك ،فهو ي���رى �أن املر�أة امل�ص���رية
بحاج���ة �إىل وق���ت طوي���ل م���ن التثقيف
الفكري قبل �أن ت�صبح جديرة بالإ�شرتاك
يف احلياة العامة.
وه���و مثل ال�ش���يخ حممد عب���ده يخاطب
الذي���ن اليزال���ون ي�ؤمن���ون بالإ�س�ل�ام،
في�س���تند يف كل موق���ف يتخ���ذه �إىل
الق���ر�آن وال�ش���ريعة بع���د تف�س�ي�رهما
التف�سري ال�ص���حيح� ،أو مايعده التف�سري
ال�صحيح.
لك���ن الزه���اوي م�س الدي���ن ،فق���د �إنتقل
م���ن احلدي���ث ع���ن التقالي���د �إىل احلديث
ع���ن الت�ش���ريع� .ص���حيح �أن الزه���اوي
ت�أث���ر بقا�س���م �أم�ي�ن ح�ي�ن عر�ض مل�س����ألة
احلجاب ،لكن �أمني كان متميز ًا ب�أ�سلوبه
املنطقي ال���ذي يخاطب العقل والوجدان
يف وق���ت واحد ،بل �إن���ه راح يعتمد على
الإح�ص���ائيات ح�ي�ن عر����ض ملو�ض���وع
الط�ل�اق ور�س���م اخل���ط البي���اين املرتفع
ال���ذي �س���جلته الإح�ص���ائيات ليثبت مبا
الي���دع جم���ا ًال لل�ش���ك �أن الأ�س���رة منهارة
فا�شلة يف ظل احلجاب وعدم الثقة.
لق���د ت�أث���ر الزه���اوي بقراءت���ه "لتحرير
امل���ر�أة" ،لكنه جت���اوز �آراء قا�س���م �أمني،

و�إ�ش���تط يف مطالبه ،وخانه التوفيق يف
العر�ض وال�ش���ك �أنه كان ينظر يف بع�ض
زوايا املقالة �إىل موقفه من �أ�س���رته واىل
موقف �أ�سرته منه ،كان ينظر �إىل والدته
وقد حُ رم���ت من احلياة الأ�س���رية ،وكان
ينظ���ر �إىل �أخوت���ه م���ن �أبي���ه ف�ل�ا يح�س
بعاطفة الأخوة ،وكان ينظر �إىل �شريكة
حياته التي حاولت �أ�سرته �أن تزوجه من
غريها حتى يظفر بنعمة الأوالد
ف�أب���ى ،فهو م���ن هذه الناحي���ة مل يناق�ض
فيما كت���ب وفيما طبق يف احلي���اة ،و�إذا
كان البع����ض ي�أخذ عليه انه دعا لل�س���فور
ومل ي�س���مح لزوجته ب�أن تخلع احلجاب،
فقد فعل ذلك قا�سم �أمني من قبل ،لأنه ر�أى
ان للطفرة �أ�سو�أ العواقب ،وان الدعوات
الإ�ص�ل�احية ت�أخذ طريقه���ا تدريجي ًا �إىل
قلب املجتمع .
ومثلم���ا تعر����ض قا�س���م �أم�ي�ن م���ن قب���ل
ل�ض���روب م���ن امل�ض���ايقات ،تعر����ض
الزهاوي ،ولكن �ش���تان بني املوقفني ،فلم
تكد ت�صدر املقالة يف م�صر حتى تتناقلها
الأفواه يف العراق املتم�سك �أ�شد التم�سك
بالتقاليد املوروثة وبو�ضع املر�أة يف ظل
جمتم���ع حمافظ ،فالزهاوي مل يرث رجال
الدين وحدهم ،و�إمنا ثار العامة �أي�ض��� ًا،
وعندم���ا خ�ش���ي عاقبة ه���ذه الثورة كتب
�إىل ناظم با�ش���ا وايل بغداد يومئذ يرجو
من احلكومة الد�ستورية ان التقت�ص من
ال�ص���ابغني �أكفهم بدم���ه �إذا كان مايريده
املحر�ض���ون ،ب���ل �أن تعن���ى بتعليمه���م
و�إنقاذهم من اجلهل لئال متتد �أيديهم يف
امل�س���تقبل �إىل مفكر �آخ���ر مثله يتمنى يف
كتاباته �إ�صالح ًا للأمة اجتماعي ًا.
وهكذا ا�س���تخدم الزهاوي ق�ضية حترير
امل���ر�أة خلدم���ة الإ�ص�ل�اح االجتماع���ي،
فجوه���ر الق�ض���ية االجتماعي���ة هو مركز
امل���ر�أة ومكانتها وو�ض���عها يف املجتمع.
وهك���ذا �أ�ص���بحت �أي�ض��� ًا مقايي�س احلكم
على الأ�ش���ياء مبادئ القرن التا�سع ع�شر
الك�ب�رى :احلري���ة والتق���دم واملدني���ة،
فاحلري���ة ح�س���ب ر�أي قا�س���م �أمني تعني
ا�س���تقالل الإن�س���ان يف التفك�ي�ر ويف
الإرادة ويف الفع���ل� ،ش���رط بقائه �ض���من
ح���دود القوان�ي�ن واحرتام���ه للمب���ادئ
اخللقي���ة ،وعدم خ�ض���وعه ،خ���ارج هذه
احل���دود ،لإرادة �س���واه ،فه���ي �أ�س���ا�س
التق���دم الب�ش���ري ،لكن حرية امل���ر�أة ،هي

بدورها� ،أ�سا�س جميع احلريات الأخرى
ومعي���ار له���ا ،فعندم���ا تكون امل���ر�أة حرة
يكون املواطن حر ًا.
وقد ربط قا�س���م �أمني مابني حرية املر�أة
واحلري���ات الأخ���رى ،فه���و ي���رى ب����أن
احلجج امل�ستعملة �ضد حرية املر�أة ماهي
�سوى احلجج امل�ستعملة �ضد احلرية من
�أي نوع كان���ت ،كحرية ال�ص���حافة مث ًال،
كما انه قد ربط مابني و�ضع املر�أة وحالة
املجتمع ال�ش���رقي ب�شكل عام حيث املر�أة
يف رق الرج���ل ،والرجل يف رق احلاكم،
فهو ظامل يف بيته ،مظلوم �إذا خرج منه،
�أما و�ض���ع املجتمع���ات الغربية فهي ذات
حكومات م�ؤ�س�سة على احلرية واحرتام
احلقوق ال�شخ�ص���ية ،ولذلك ارتفع �ش����أن
الن�ساء فيها �إىل درجة عالية من االعتبار
وحرية الفكر والعمل.
ومما زاد م���ن �أهمية ماطرح���ه الزهاوي
م���ن �أفكار ه���و �إمتداد �أثرها م���ن العراق
�إىل م�ص���ر مب���ا �أحدثته م���ن ردود �أفعال
متنوعة ،ف�ش���ارك بع�ض �أدباء م�ص���ر يف
املعرك���ة الت���ي ب���د�أت � ً
أ�ص�ل�ا يف بغ���داد،
و�ش���رعوا �س���يوفهم يتنازع���ون املوق���ف
بني م�ؤيد ومعار�ض ،نرث ًا و�ش���عر ًا .وقد
تردد �ص���دى الأفكار املعار�ض���ة للزهاوي
يف كت���اب "امل���ر�أة يف الإ�س�ل�ام" ملحم���د
حمدي الن�شار ال�شاعر ،وقد �أ�سمى مقالة
الزه���اوي "العراقي���ة" بع���د �أن ح���اول
�ش���اعرنا الزهاوي التن�صل منها ،و�سمى
�ص���احبها "اال�س���تاذ العراق���ي" ،وتتب���ع
الن�ش���ار مقالة الزهاوي فق���رة فقرة ،فرد
عليها رد ًا قوي ًا مفحم ًا ،مبني ًا على �أ�صول
ال�شرع و�أ�صول املنطق يف املناظرة.
وق���د مت �إغن���اء العدي���د من ه���ذه الأفكار
املعار�ضة وامل�ؤيدة ،فيما بعد ،يف كتابات
بع����ض املثقف�ي�ن والأدب���اء امل�ص���ريني،
ل�ص���الح اجتاهاتهم الفكري���ة الرامية �إىل
حتقي���ق الن�ض���ج القوم���ي واال�س���تقالل
احلقيقي.
ومل يك���ن الزه���اوي وح���ده يف الدع���وة
�إىل النه�ض���ة الن�س���وية يف العراق ،فلقد
�ش���ارك ال�ش���اعر مع���روف الر�ص���ايف يف
هذه الدع���وة التحريرية ،وانفرد ديوانه
بباب خا�ص �س���ماه (الن�س���ائيات) ،ويف
هذا الباب دعا الر�صايف �إىل رفع احليف
الذي نزل باملر�أة وندد بالعادات والتقاليد
الت���ي جرى عليها مالكو رقه���ا ،ف�أذاقوها

�أل���وان الع�س���ف ،و�ص���نوف الع���ذاب يف
احلجب والت�ضييق واحلرمان.
و�أوىل ق�ص���ائد هذا الباب ق�صيدة (املر�أة
يف ال�ش���رق) ،وفيه���ا يرج���ع الر�ص���ايف
ما�أ�ص���اب �أهل ال�ش���رق م���ن التدهور �إىل
�إغف���ال �ش����أن امل���ر�أة ،و�س���لبها حريته���ا
جم���اراة للع���ادات الت���ي درج عليه���ا
ال�ش���رقيون ،ف�أ�ص���بحت ه���ذه الع���ادات
قيود ًا واغال ًال الي�ستطيعون االنفكاك من
�إ�س���ارها ،وهك���ذا فقد ر�أى الر�ص���ايف �أن
نه�ض���ة ال�ش���رق لن تكتمل �إال �إذا �ساهمت
فيه���ا امل���ر�أة بعلمه���ا و�أدبها لأنها ن�ص���ف
املجتمع ،ولذا قال:
هل يعلم ال�شرقي �أن حياته
وق�ضى لها باحلق دون حتكم
وال�شرق لي�س بناه�ض �إال �إذا
ف�إذا ادعيت تقدم ًا لرجاله
من �أين ينه�ض قائم ًا من ن�صفه
كيف البقاء له بغري تنا�سب؟
تعلو �إذا ربى البنات وهذبا؟
فيها وعلمها العلوم و�أدبا؟
ادنى الن�ساء من الرجال قربا
جاء الت�أخر يف الن�ساء مكذبا
ي�شكو ال�سقام بفالج متو�صبا؟
والدهر خ�ص�ص بالبقاء الأن�سبا؟
�إال �أن الر�ص���ايف مل يك���ن بحدة الزهاوي
وجر�أته عندما طرح �أفكاره حول و�ض���ع
املر�أة يف املجتم���ع والدفاع عن حقوقها،
فق���د اجت���ه بطروحات���ه نح���و الإ�ص�ل�اح
االجتماع���ي ،متن���او ًال ق�ض���ايا حق���وق
املر�أة والعائلة �ض���من املجتمع ال�شرقي،
وبالت�أكي���د ف����إن الزه���اوي والر�ص���ايف
عندم���ا تهي�أت لهما ه���ذه احلرية الفكرية
يف ط���رح �أفكارهم���ا ح���ول ق�ض���ية املر�أة
يف املجتم���ع ال�ش���رقي ،ف�إنهم���ا كان���ا ق���د
ت�أث���را بالأمنوذج الغربي ،ومبا و�ص���لت
�إلي���ه امل���ر�أة الغربية م���ن مكان���ة وكفاءة
يف الغ���رب وب�ش���كل خا����ص يف فرن�س���ا
التي كانت ثقافتها و�أخبارها مهيمنة يف
العا�صمة العثمانية ويف الأقاليم التابعة
له���ا ،وه���ي الت���ي كان���ت ت�ؤل���ف البيئ���ة
الثقافي���ة والفكري���ة لكاتبين���ا (الزهاوي
والر�صايف) ولكثريين غريهما من �أبناء
النخبة العراقية املثقفة.

عن رسالة (تاثير الفكر الفرنسي
على النخبة العراقية)
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االحوال الشخصية المدنية والجعفرية
مهند الغزي
بعد اعالن وزير وزير العدل ح�س���ن ال�شمري عن اجناز
قان���ون االح���وال ال�شخ�ص���ية اجلعفري���ة وحتويلة اىل
جمل����س الوزراء من اج���ل اقراره وار�س���الة اىل جمل�س
النواب للت�صويت عليه.
بحثت عن ن�س���خه كاملة للقانون وا�س���تطعت احل�ص���ول
عليها الي���وم وبعد اطالعي عليها �س���جلت بع�ض النقاط
الت���ي �س����أقوم بذك���ر الق�س���م القلي���ل منها حت���ى ال يكون
املو�ضوع طوي ًال ومم ًال.
�أو ًال :يف الدولة املدنية دولة املواطنة التي كنا نحلم بها
قب���ل  2003كن���ا نحلم بقوانني مدني���ة جلميع العراقيني
بغ����ض النظر عن االنتماء الدين���ي واملذهبي والعقائدي
فمو�ض���وع الزواج والطالق واحل�ض���انة وحتى املرياث
يج���ب ان تطب���ق بقوان�ي�ن مدني���ة ت�س���ري عل���ى جمي���ع
املواطنني وميك���ن للمواطنني الذي���ن يطالبون بالزواج
ال�ش���رعي الديني اجراء ه���ذه الطقو�س عند رجال الدين
وتبقى املحاكم لتثبيت حاالت الزواج والطالق ب�صورة
ر�س���مية بعيدة عن االختالفات العقائدية والت�ش���ريعية,
�شخ�ص���ي ًا مع قانون مدين حالنا ح���ال الدول التي تنظر
اىل املواطنني ب�صورة مت�ساوية.
ثاني��� ًا :خرج���ت بع����ض االح���كام امل�س���بقة املبني���ة م���ن
تخمين���ات ق���د يك���ون بع�ض���ها طائف���ي ومتح�س����س م���ن
الت�س���مية بان هذا القانون قد يحوي احكام زواج املتعة
ومنع امل�ص���اهرة بني املذاهب واحلقيقة هذه التخمينات
عارية عن ال�ص���حة فال وجود الي من هذه التوقعات يف
قانون االحوال ال�شخ�صية اجلعفرية.
ثالث ًا :يحت���وي القانون عل���ى  254وجميعها مبني على
اجته���ادات فقهي���ة ق���د تختل���ف يف املذه���ب الواح���د مع
اخت�ل�اف اراء املراج���ع الديني���ة فلو �ص���حت العلة التي
ن����ص عليه���ا القان���ون من ب���اب حرية التعب�ي�ر واحلرية
الديني���ة كي���ف ملجتهدي ال�س���يد ال�س�س���تاين ان يجربوا
على بع�ض هذه البنود املخالفة لنظرة مرجعهم مثال.
رابع��� ًا :اليك���م بع����ض املقارن���ات م���ع قان���ون االح���وال
ال�شخ�صية العراقية  188ل�سنة  1959املعدل.
 -1البلوغ
االحوال اجلعفرية  :املادة  16تن�ص على ان البالغ اكمل
� 9سنوات هاللية لالناث واكمل خم�سة ع�شر �سنة هاللية
عند الذك���ور او حتقق اح���د العالمات البندي���ة املعتمدة
لدى فقهاء امل�سلمني يف اثبات بلوغ الذكر.
االح���وال العراقي���ة :امل���ادة  .1 – 7تن�ص على ي�ش�ت�رط
يف مت���ام اهلي���ة ال���زواج العقل واكم���ال الثامنة ع�ش���ر.
وي�س���تثنى من ذلك املادة  .2- 8للقا�ضي ان ياذن بزواج
م���ن بلغ اخلام�س���ة ع�ش���رة م���ن العمر اذا وجد �ض���رورة
ق�صوى تدعو اىل ذلك.
وه���ذا يعن���ي ان القان���ون اجلدي���د يبي���ح ال���زواج م���ن
القا�ص���رات ويف اكرث من باب يذكر الزواج ممن اكملت
التا�س���عة من عمرها او ا�ص���غر من ذلك كما يف املادة 48
م���ن القان���ون اجلعف���ري حيث تن����ص املادة عل���ى زواج
القا�صرين واملواد .154 ,50
 -2الو�صية:
االح���وال اجلعفري���ة :امل���ادة  11تن����ص عل���ى ان اثبات
الو�ص���ية يك���ون ب�ش���هادة م�س���لمني او م�س���لم وميني او
م�سلم وم�سلمتني او اربع م�سلمات.
االح���وال العراقي���ة :املادة  - 1 65ال تعترب الو�ص���ية �إال

بدلي���ل كتابي موقع من الو�ص���ي او مب�ص���وم بختمه �أو
طبعة �إبهامه ف�إذا كان املو�ص���ى به عق���ارا �أو ماال منقوال
تزي���د قيمته على خم�س���مائة دين���ار وجب ت�ص���ديقه من
الكاتب العدل  - 2.يجوز �إثبات الو�ص���ية بال�ش���هادة �إذا
وجد مانع مادي يحول دون احل�صول على دليل كتابي.
اي ان قان���ون االحوال اجلعفرية يعتمد على ال�ش���هادات
دون االثباتات الر�س���مية وهذا ينفي الفائده من الكاتب
العدل.
 -3الزواج:
االح���وال اجلعفري���ة :ين����ص القانون على ال���زواج بني
امل�سلمة وامل�سلم وال يجوز زواج امل�سلم من غري امل�سلمة
زواج ًا دائمي ًا كما ن�صت علية املادة .63
االحوال العراقية :املادة  :17ي�ص���ح للم�س���لم �أن يتزوج
كتابية ،وال ي�صح زواج امل�سلمة من غري امل�سلم .
 -4العيوب  :اي وجود عيب يف احد الزوجني ميكن ان
يطلب الطرف االخر التفريق على ا�سا�سه
االح���وال اجلعفري���ة :املواد م���ن  78اىل  86تتحدث عن
عيب يف الرجل او املر�أه قد يكون معه ا�س���تحالة احلياة
الزوجية مثل عدم قدرة الرجل على االنت�ص���اب او عيب
فيزيولوج���ي يف اجلهاز التنا�س���لي الذكري او االنثوي
ويكون اثبات هذا العيب عن طريق ال�شهود واليمني.
االح���وال العراقي���ة :امل���ادة  – 43اوال –  4يكون اثبات
العيب عن طريق اللجان الطبية الر�سمية.
 -5امل���ادة  97م���ن القان���ون اجلعفري تتح���دث يف حالة
اختل���ف الزوج���ان يف حتقق الدخ���ول ف�أدعت���ة الزوجة
وانك���رة ال���زوج فالبين���ة عل���ى املدع���ي واليم�ي�ن عل���ى
املنك���ر واحلقيق���ه يف ع���ام  2013اثب���ات ان الزوجة مت
الدخول بها من ا�س���هل م���ا ميكن عند اي جلنة طبية ذات
اخت�صا�ص.
 -6حق الزوج على زوجتة:
القان���ون اجلعفري :يف املادة  101م���ن حق الزوج على
زوجتة اال�س���تمتاع بها يف اي وقت ي�ش���اء وان ال تخرج
من بيت الزوجية اال ب�أذنة.
القان���ون العراق���ي :مل اجد اي مادة جت�ب�ر الزوجة على
ذلك.
 -7تعدد الزوجات:
االحوال اجلعفرية :يثبت القانون حق الرجل يف تعدد
الزوج���ات كما ذكرنا �س���ابق ًا وير�س���م طريق���ة املبيت مع
زوجات���ه يف املادة  104حيث يف�ص���ل يف حال وجود 4
زوجات يبي���ت عند كل واحدة ليلة ويف حال  3زوجات
يبي���ت مع كل واحدة ليلة وله احل���ق يف اختيار واحده
يبيت معها مره ا�ضافية ...الخ.
االحوال العراقية :مين���ع القانون تعدد الزوجات املادة
 -4 3ال يجوز الزواج ب�أكرث من واحدة �إال ب�إذن القا�ضي
وي�ش�ت�رط لإعطاء الإذن حتقق ال�شرطني التاليني�:أ� -أن
تكون للزوج كفاية مالية لإعالة �أكرث من زوجة واحدة,
ب� -أن تك���ون هن���اك م�ص���لحة م�ش���روعة ب���ل ويعاق���ب
باحلب����س والغرامة م���ن يخرق هذا القانون وا�س���تثنى
ال���زواج من ارملة يف اخر تعدي���ل للقانون ,وال يتطرق
اىل االمور الزوجية بهذه التفا�صيل الغري منطقية.
 -8اثب���ات الن�س���ب يف االح���وال اجلعفري���ة يك���ون عن
طري���ق البين���ة عل���ى من ادع���ى واليم�ي�ن على م���ن انكر
والدخ���ول واالنزال او احتمالة وح�س���ب امل���واد ,110
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112 ,111وه���ذا ما يخالف املنطق الع�ص���ري احلديث
الذي يعتمد على التحليالت الن�سيجية الدي ان اي.
 -9تن�ص املادة  126على عدم وجوب النفقه من الزوج
اذا كانت زوجتة �ص���غرية او كبرية غري قادر اال�ستمتاع
بها اي ان النففة تكون مقابل اال�ستمتاع بالزوجة.
 -10تثب���ت امل���ادة  244جمل�س جديد للمحاكم ت�س���مية
املجل�س االعلى للق�ضاء اجلعفري .
 -11بينم���ا امل���ادة  247تطل���ب م���ن املحام���ي ان يكون
عارف���ا باالح���كام الفقهي���ة اجلعفرية وجماز مبمار�س���ة
اعم���ال املحاماة من املجل�س االعلى للق�ض���اء اجلعفري.
وت�ؤك���د امل���ادة  – 251خام�س���ا عل���ى ان ه���ذا املجل����س
ه���و من يعطي اج���ازة املحاماة وهذا يعن���ي خلق طبقة
جديدة من املحاميني لي�س من ال�ض���وري احل�صول على
ال�ش���هادة االكادميية يف القان���ون ,او االنتماء اىل نقابة
املحاميني العراقيني.
 -12وتعط���ي امل���ادة  248ح�ص���انة للعراقي�ي�ن الذي���ن
يتعامل���ون مع ه���ذا القانون م���ن اي ن�ص���و�ص قانونيه
اخ���رى يف القوان�ي�ن العراقي���ة ق���د تتعار����ض م���ع هذا
القانون.
 -13االط�ل�اع عل���ى امل���ادة  15م���ن قان���ون االح���وال
ال�شخ�ص���ية العراقي���ة جتدها خمت�ص���رة ل�س���بع فقرات
مطول���ة من املادة  56يف القانون اجلعفري الذي ات�س���م
يف اغلب فقراته باالطالة والتو�سع الغري مطلوب.
 -14امل���ادة  2 – 25م���ن االح���وال املدني���ة العراقي���ة
اعط���ت اف�ض���لية للمراة بع���دم مطاوعة زوجه���ا اذا كان
الزوج متع�س���ف ًا يف طلب املطاوعة قا�ص���د ًا اال�ضرار بها
او الت�ض���ييق عليها مثل عدم توفري ال�س���كن املنا�سب او
الزوجة مري�ض���ة او اثاث املنزل غري عائد للزوج وحتى
ان كان حم���ل عمل الزوجة بعيد عن حمل �س���كن الزوج
اذ راع���ت هذه الفقرة االلتزام���ات الزوجية والوظيفية,
يف الوق���ت ال���ذي �ص���مت قانون االح���وال ال�شخ�ص���ية
اجلعفرية عن اي مما �سبق.
 -15يعط���ي االح���وال العراقي���ة احل���ق بنفق���ة م�ؤقت���ة
للزوج���ة امل���ادة  31وه���ذا غ�ي�ر موج���ود يف الن�س���خة
اجلعفرية.
-16يعط���ي قانون االح���وال العراقية احل���ق بالتفريق
عن���د وج���ود الع���ذر واحلجة �ض���د الطرف االخ���ر مثل:
 -1اذا ا�ض���ر احد الزوجني بالزوج االخر او باوالدهما
�ض���ررا يتعذر معه ا�س���تمرار احلي���اة الزوجية ,ويعترب
م���ن قبيل اال�ض���رار  ،االدمان على تناول امل�س���كرات او
املخدرات  ،على ان تثبت حالة االدمان بتقرير من جلنة
طبية ر�سمية خمت�صة .ويعترب من قبيل اال�ضرار كذلك،
ممار�سة القمار يف بيت الزوجية� -2 .إذا ارتكب الزوج
الأخ���ر اخليان���ة الزوجي���ة  .ويك���ون من قبي���ل اخليانة
الزوجية  ,ممار�س���ة الزوج فعل الل���واط ,باي وجه من
الوجوه " .املادة "40
اخري ًا :هذا اجلزء القليل من كثري ومع اال�س���ف بعد ان
كان احلل���م ب�أن يت���م تعديل قانون االحوال ال�شخ�ص���ية
ب�صورة اكرث مدنية وبحداثة الع�صر انتجوا لنا قانون
يعيدن���ا اىل ع�ص���ر ماقبل ال�ص���ناعة ,ومتري���ر مثل هذا
القان���ون يجعل م���ن املذاهب االخرى الطل���ب بقانونني
لالح���وال كال على مذهب���ة وحماكم عليا له���ذة االحوال
وحلقة اكرث تو�سع من الطائفية الر�سمية

