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ففي �ليونان �لقدمية قادت لي�س�سرت�تا 
من  �لرجال  �سد  �جلن�س  عن  �إ�سر�با 
�إنــهــاء �حلـــرب؛ وخـــال �لثورة  �أجـــل 
باري�س  نــ�ــســاء  نــظــمــت  �لــفــرنــ�ــســيــة، 
و�ملــ�ــســاو�ة،  “�حلرية  لـــ  �لــد�عــيــات 
ق�سر  �إىل  م�سرية  نظمن  و�الأخوة” 
ـــــر�أة يف  فــر�ــســاي مــطــالــبــات بــحــق �مل
�القــــرت�ع. وظــهــرت فــكــرة يــوم �ملـــر�أة 
�لقرن  بــد�يــة  يف  مـــرة  الأول  �لــــدويل 
�ل�سناعي  �لــعــامل  خالها  �سهد  �لــتــي 
تــو�ــســعــا و��ـــســـطـــر�بـــات ومنـــــو� يف 
�الأيدلوجيات  فيها  وظــهــرت  �ل�سكان 

�لر�ديكالية.

أهم األحداث التاريخية مرتبة 
زمنيا

1890
وفـــقـــا الإعــــــان �حلـــــزب �ال�ـــســـرت�كـــي 
ــكــي، مت �الحــتــفــال بــــاأول يوم  �الأمــري
ــر�أة يف كــامــل �لـــواليـــات  ــم ــل وطــنــي ل
�ملتحدة يف 28 �سباط/فرب�ير، وظلت 
�آخر يوم  �ليوم كل  بهذ�  �ملر�أة حتتفل 

�أحد من ذلك �ل�سهر حتى عام 1913.
1910

�ملجتمعة  �لدولية،  �ال�سرت�كية  قررت 
للمر�أة،  ــوم  ي �إعـــان  كوبنهاغن،  يف 
وذلـــك  دويل،  طــابــع  ذ�  يــكــون  يــــوم 

�لــد�عــيــة حلقوق  لــلــحــركــة  تــ�ــســريــفــا 
حق  �إعــمــال  على  وللم�ساعدة  �ملــــر�أة 
�ملـــر�أة يف �القـــرت�ع. وو�فـــق �ملوؤمتر 
 100 على  يزيد  ما  فيه  �ساركت  �لــذي 
�القرت�ح  هذ�  على  بلد�  من 17  �مــر�أة 
باالإجماع، وكان من بني هوؤالء �لن�سوة 
�أوىل ثاث ن�ساء ينتخنب ع�سو�ت يف 
�ملوؤمتر  يحدد  ومل  �لفنلندي.  �لربملان 

تاريخا لاحتفال بيوم �ملر�أة.
1911

�جتماع  �تخذه  �لــذي  للقر�ر  ونتيجة 
مت  �لــ�ــســابــقــة،  �ل�سنة  يف  كوبنهاغن 
�الحتفال الأول مرة بيوم �ملر�أة �لدويل 
�أملانيا  من  كل  يف  �آذ�ر/مــار�ــس(   19(
حيث  و�لنم�سا  و�سوي�سر�  و�لد�منرك 
�ــســارك مــا يزيد عــن مليون �مـــر�أة يف 
�الحتفاالت. وباالإ�سافة �إىل �حلق يف 
�لت�سويت و�لعمل يف �ملنا�سب �لعامة، 
�لعمل،  يف  بــاحلــق  �لــنــ�ــســاء  طــالــبــت 
يف  �لتمييز  و�إنهاء  �ملهني  و�لتدريب 
�لعمل. وما كاد ينق�سي �أ�سبوع و�حد 
نيويورك  مدينة  حريق  �أودى  حتى 
�آذ�ر/مـــــار�ـــــس   25 يف  �ملــــاأ�ــــســــاوي 
عاملة  فتاة   140 عــن  يزيد  مــا  بحياة 
�الإيطاليات  �ملهاجر�ت  من  غالبيتهن 
تاأثري  لهذ� �حلدث  و�ليهوديات. وكان 
�لواليات  يف  �لعمل  قو�نني  على  كبري 

ظروف  و�أثـــريت  �الأمريكية،  �ملتحدة 
�لكارثة  هذه  عن  �أ�سفرت  �لتي  �لعمل 
خال �الحتفال بيوم �ملر�أة �لدويل يف 

�ل�سنو�ت �لاحقة.
من 1913 إلى 1914

�أخذت  �لتي  �ل�سام  وكجزء من حركة 
�لعاملية  �حلـــرب  ع�سية  �لــظــهــور  يف 
�الأوىل، �حتفلت �ملر�أة �لرو�سية بيوم 
�ملــر�أة �لــدويل الأول مرة يف �آخــر يوم 
 .1913 �سباط/فرب�ير  �سهر  من  �أحــد 
ويف �الأمـــاكـــن �الأخـــــرى مــن �أوروبــــا 
�آذ�ر/مـــار�ـــس من  �ملـــر�أة يف 8  نظمت 
بعده،  �أو  قبله  �أو  �لــتــالــيــة،  �لــ�ــســنــة 
ــدة لــاحــتــجــاج �سد  ــس جتــمــعــات حــا�
مع  �لت�سامن  عن  للتعبري  �أو  �حلــرب 

�أخو�تهن.
1917

رو�سيا  تكبدتها  �لتي  �خل�سائر  �أمــام 
مليوين  بــلــغــت  و�لـــتـــي  �حلـــــرب،  يف 
جــنــدي، حـــددت �ملــــر�أة �لــرو�ــســيــة من 
�سباط/ �سهر  �أحد يف  يوم  �آخر  جديد 
�أجل  مــن  �الإ�ـــســـر�ب  لتنظيم  فــرب�يــر 
�لزعماء  وعار�س  و�ل�سام”.  “�خلبز 
غري  �الإ�ـــســـر�ب،  مــوعــد  �ل�سيا�سيون 
يف  �مل�سي  عن  �لن�ساء  يثن  مل  ذلك  �أن 
�إ�سر�بهن. ويذكر �لتاريخ �أن �لقي�سر 
�لت�سليم،  على  �أيــام  �أربعة  بعد  �أُجــرب 

ــــر�أة  ومــنــحــت �حلــكــومــة �ملـــوؤقـــتـــة �مل
�لــتــ�ــســويــت. وو�فــــق يوم  حــقــهــا يف 
�لتاريخي ذ�ك يوم 25 �سباط/ �الأحد 
فرب�ير من �لتقومي �ليوليو�سي �ملتبع 
�آنذ�ك يف رو�سيا، ولكنه و�فق يوم 8 
�لغريغوري  �لتقومي  من  �آذ�ر/مار�س 
�ملتبع يف غريها. ومنذ تلك �ل�سنو�ت 
�لــــدويل  ــــــر�أة  �مل يــــوم  �أخـــــذ  �الأوىل، 
للمر�أة  بالن�سبة  جــديــد�  عامليا  بــعــد� 
و�لبلد�ن  �لنمو  �ملتقدمة  �لبلد�ن  يف 
�ــســو�ء. و�ساعدت  عــلــى حــد  �لــنــامــيــة 
�ملتنامية،  �لدولية  �لن�سائية  �حلركة 
عاملية  مــوؤمتــر�ت  �أربعة  عززتها  �لتي 
�ملـــر�أة،  ب�ساأن  �ملتحدة  �الأمم  عقدتها 
فر�سة  �الحــتــفــال  جعل  على  �ساعدت 
للمطالبة  �ملت�سافرة  �جلــهــود  حل�سد 
�لعملية  بحقوق �ملر�أة وم�ساركتها يف 
�نفك  ومــا  و�القت�سادية.  �ل�سيا�سية 
يوم �ملر�أة �لدويل ي�سكل فر�سة لتقييم 
�لتغري  �إىل  و�لــدعــوة  �ملــحــرز،  �لتقدم 
�لعادية  �ملــر�أة  �أجنزته  مبا  و�الحتفال 
و�لتي  وت�سميمها،  �سجاعتها  بف�سل 
تاريخ  يف  للعادة  خــارق  ــدور  ب تقوم 

حقوق �ملر�أة.
دور األمم المتحدة

 قليلة هي �لق�سايا �ملدعومة من �الأمم 
مكثف  بــدعــم  حظيت  �لــتــي  �ملــتــحــدة، 

به  حظيت  مــا  يفوق  �لنطاق  وو��ــســع 
وحماية  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �حلملة 
ــمــر�أة. وكــان  ــل �حلــقــوق �ملــتــ�ــســاويــة ل
يف  وقــع  �لــذي  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق 
 ،1945 عـــام  يف  فر�ن�سي�سكو  �ــســان 
بني  �مل�ساو�ة  يعلن  دويل  �تفاق  �أول 
حقوق  مــن  �أ�سا�سي  كحق  �جلن�سني 
�ساعدت  �لوقت،  ذلــك  ومنذ  �الإن�سان، 
�ملنظمة على و�سع جمموعة تاريخية 
مــــن �ال�ـــســـرت�تـــيـــجـــيـــات و�ملـــعـــايـــري 
�ملــتــفــق عليها  و�لـــرب�مـــج و�الأهـــــد�ف 
�ملر�أة  بو�سع  �لنهو�س  بهدف  دوليا 
�تخذ  �ل�سنني،  مــر  وعلى  �لــعــامل.  يف 
�لنهو�س  �أجل  من  �ملتحدة  �الأمم  عمل 
بــاملــر�أة �أربــعــة �جتــاهــات هــي: تعزيز 
�لـــر�أي  وح�سد  �لــقــانــونــيــة؛  �لــتــد�بــري 
و�لتدريب  �لـــــدويل؛  و�لــعــمــل  ــعــام  �ل
و�لبحث، مبا يف ذلك جمع �الإح�ساء�ت 
�مل�سنفة بح�سب نوع �جلن�س؛ وتقدمي 
�ملجموعات  �إىل  �ملبا�سرة  �مل�ساعدة 
�الأمم  عمل  �أ�سبح  و�ليوم  �ملحرومة. 
تنظيمي  مــبــد�أ  �إىل  ي�ستند  �ملــتــحــدة 
�لتو�سل  ميكن  ال  باأنه  يقول  رئي�سي 
�إىل حل د�ئم الأكرث �مل�ساكل �الجتماعية 
خطر�  و�لــ�ــســيــا�ــســيــة  ــاديــة  و�القــتــ�ــس
م�ساركة �ملر�أة ومتكينها �لكاملني على 

�ل�سعيد �لعاملي.

لمحة تاريخية عن 
اليوم الدولي للمرأة

يوم المرأة الدولي )8 آذار/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.
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تعبري  هو  �منا  بالر�ئد�ت  �حتفاوؤنا 
�ملـــر�أة  ق�سية  �إىل  حزبنا  نــظــرة  عــن 
ـــذي حتتله  وعـــن �ملــوقــع �ملــركــزي �ل
يف جمــمــل نــ�ــســالــه. فـــاملـــر�أة يف ظل 
�الجتماعية  �القــتــ�ــســاديــة  �النــظــمــة 
�ل�سائدة يف عاملنا �ليوم، وخ�سو�سا 
تـــطـــورً�، تعاين  �الأقــــل  ــبــلــد�ن  �ل يف 
مــــن ظـــلـــم و��ـــســـطـــهـــاد مــــزدوجــــني، 
�مل�ساعف  �ال�ستغال  ب�سبب  �الأول 
يف  �ملعاملة  يف  �ل�سلبي  و�لتمييز 
جمال �لعمل مقارنة بالرجل، و�الآخر 
نتيجة �لتقاليد �لبالية و�ملُِذَلة لكيانها 
و�لنظرة �لدونية لها �لتي تبعدها عن 
�مل�ساركة �لفاعلة يف �حلياة �ل�سيا�سية 
و�القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية 
عملية  يف  دورهــا  وتهم�س  للمجتمع 
�لعام  �مل�ستويني  على  �لــقــر�ر  �سنع 
ـــري �خلـــا�ـــس، و�لـــتـــي تدفع  ـــس و�ال�
تاأدية  يف  ودورهــا  عاملها  ح�سر  �إىل 
�الطفال.  وتربية  �ملنزلية  �الأعــمــال 
ــ�ــســرتك �نــتــ�ــســار �جلــهــل وتـــدين  وي
يف  �و�ساطها  يف  �لثقايف  �مل�ستوى 

تكري�س �ل�سطوة عليها.
�ملــر�أة من  �أن حترير  لذ� يرى حزبنا 
هذ� �ال�سطهاد �ملركب وثيق �الرتباط 
�أ�سكال  كــل  مــن  �ملجتمع  حتــريــر  مــع 
�ال�سطهاد �لطبقي و�لقومي و�الثني 
ن�سف  متثل  �ملــر�أة  ولكون  و�لديني. 
�لظلم  مــن  حتــريــرهــا  فـــاإن  �ملجتمع، 
معا،  و�ملــــر�أة  �لــرجــل  يهم  و�لتخلف 
عن  �ملـــر�أة  ق�سية  عــزل  ميكن  ال  كما 
�لدميقر�طية  �جــــل  مـــن  ــال  ــ�ــس ــن �ل
و�لتقدم �الجتماعي،. وقد عرّب ن�سري 
عن  �لــزهــاوي  �سدقي  جميل  ـــر�أة،  �مل
هذ� �لرت�بط بني تقدم �المم و�حو�ل 

�ملر�أة بقوله :
لوال �لن�ساء ملا بان للح�سارة �سكل

على �ل�سعوب مبرقى ن�سائها ُي�ستدل
�لن�سوية  �حلــركــة  ر�ئــــد�ت  �دركــــت 
�لقوى  من  و��سناد  وبتحفيز  مبكرً�، 
�لتنويرية و�ل�سخ�سيات �ملتنورة يف 
وحزبنا  فهد  �لرفيق  ومــن  �ملجتمع، 
تعمل  �ن  �لــعــر�قــيــة  ــــر�أة  �مل عــلــى  �أن 
تخو�س  و�ن  �ملر  و�قعها  تغيري  على 
ــر�ع مــن �جـــل �حلــ�ــســول على  ــ�ــس �ل
بتجميع  �و�ساعها  وحت�سني  حقوقها 
�سفوفها يف �طر دميقر�طية متنوعة، 
مبادر  دور  عموما  لــلــر�ئــد�ت  وكـــان 
جريء يف �ن�ساء �لتنظيمات �لن�سوية 
�ل�سيا�سية  بــاحلــقــوق  و�ملــطــالــبــة 
ورغم  و�القت�سادية.  و�الجتماعية 
�ال�ــســطــهــاد ومـــ�ـــســـادرة �حلـــريـــات 
�ن  �إال  �الجــتــمــاعــيــة،  و�لــ�ــســعــوبــات 
�ملجتمع  يف  �لتنويرية  �لقوى  ن�سال 
مكا�سب  حقق  قد  �لن�سوية  و�حلركة 
بالتعليم  ك�سمولها  ــمــر�أة  ــل ل مــهــمــة 
و�ال�سرت�ك بالوظيفة �لعامة و�لتمثيل 
يف  و�النخر�ط  �ل�سيا�سة  �حلياة  يف 
�القت�سادي  �لن�ساط  خمتلف جماالت 
و�ملهني و�لثقايف، وكذلك على �سعيد 
كما  �ل�سخ�سية  �الأحـــو�ل  ت�سريعات 
 .1959 ل�سنة   188 رقم  �لقانون  يف 
كبرية  و�لطموحات  �الآمـــال  وكــانــت 

نحو  �مل�سرية  هــذه  تتو��سل  �ن  يف 
�ملكا�سب  هـــذه  وتــو�ــســيــع  تــكــريــ�ــس 
�القــــــــرت�ب �كـــــرث فـــاكـــرث مــــن هـــدف 
و�ملر�أة  �لرجل  بني  �لتامة  �مل�ساو�ة 

و�ز�لة �لت�سريعات �لظاملة لها.

�ملر�أة  و�قــع  �إىل  ننظر  ونحن  �سك  ال 
من  بــنــوع  ن�سعر  �لــيــوم،  �لــعــر�قــيــة 
يف  �الآمـــال،  تلك  حتقق  لعدم  �خليبة 
وو�قعها  �حو�لها  يف  �لرت�جع  �سوء 
�حلياتي يف �أكرث من جمال. فا تز�ل 

�لكثري من �الهد�ف �لتي نا�سلت من 
�جلها �لقوى �لتقدمية و�لدميقر�طية 
�حلركة �لن�سوية يف بد�ية �نطاقتها 
�سعيد  على  �سيما  وال  متحققة،  غري 
و�سعف  �لرجل  لو�ساية  خ�سوعها 

�القت�سادية  �حلــيــاة  يف  م�ساركتها 
�لتنفيذية  �لــ�ــســلــطــة  يف  ومتــثــيــلــهــا 
لتمثيلها  �ل�سكلي  �لــطــابــع  وطــغــيــان 
وتعر�سها  �ملنتخبة،  �ملجال�س  يف 
ـــرمـــزي  و�ل �جلـــ�ـــســـدي  ــعــنــف  �ل �إىل 
معاناة  و��ستد�د  �ملختلفة،  باأ�سكاله 
�لقيود  و�زديـــاد  و�ملطلقات  �الر�مـــل 
�نها  كما  �ل�سخ�سية،  حريتها  على 
�لدونية  �لنظرة  مــن  تعاين  ــز�ل  ت ال 
�لتي تنطوي عليها �لعاد�ت و�لتقاليد 
حا�سرة  لا�سف  و�لتي  �الجتماعية 
يف نظر و�سلوك ن�سبة غري قليلة من 

�لدميقر�طيني �لذي يدعون �لتنور.
��سرت�ك  �ل�سعب  �لو�قع  لهذ�  وي�سهد 
قوة  يف  �لــنــ�ــســاء  مــن  فــقــط   %14.5
�لعمل ووجود �كرث من مليون �رملة، 
بع�س  يف  ي�سنف  �لــعــر�ق  جعل  مــا 
يف  بلد  ��ــســو�أ  كثاين  �ال�ستطاعات 
بو�سع  يتعلق  فيما  �لــعــربــي  �لــعــامل 

�ملر�أة.
�لرمزية  ذ�ت  �ملــنــا�ــســبــة  هـــذه  ويف 
�لــعــالــيــة �ملــعــربة عــن �الهــمــيــة �لتي 
بكل  �ملــــر�أة  لق�سية  �حلـــزب  يوليها 
مطالبتنا  عــلــى  نــ�ــســدد  �ــســمــولــيــتــهــا 
و�لتنفيذية  �لت�سريعية  لل�سلطتني 
ــار�مــل  ــكــرميــة ل ــاأمــني �حلـــيـــاة �ل بــت
�لقو�نني  و�لغاء  و�ملطلقات  و�اليتام 
على  �ملــر�أة، و�حلفاظ  بحق  �ملجحفة 
قـــانـــون �الأحــــــو�ل �لــ�ــســخــ�ــســيــة رقم 
و�لعمل  �ملــعــّدل   1959 ل�سنة   188
�ملــادة 41 من  و�إلــغــاء  على تطويره، 
�لدولة  �لـــتـــز�م  و�ــســمــان  �لــد�ــســتــور 
�لدولية  �ملــو�ثــيــق  بجميع  �لعر�قية 
�ملتعلقة بحماية حقوق �ملر�أة و�لطفل، 
و�لعمل على متكني �ملر�أة من ممار�سة 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  حقوقها 
و�الجـــتـــمـــاعـــيـــة و�لــثــقــافــيــة كــافــة، 
جميع  يف  م�ساركتها  م�ستوى  ورفــع 
و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �ملوؤ�س�سات 
�مل�ساريع  ـــد�ر  و��ـــس و�لــقــ�ــســائــيــة، 
وحماربة  �ملـــر�أة،  ملنظمات  �لد�عمة 
بجميع  �ملــر�أة  �سد  و�لعنف  �لتمييز 
م�ساو�ة  �سمان  ينبغي  كما  �أ�سكاله، 
�ملر�أة يف �الأجور، قانونا وفعا ً، يف 
جميع �لقطاعات �القت�سادية، وتهيئة 
لام  �سليمة  حلــيــاة  �ل�سحي  �ملــنــاخ 

و�لطفل ولبناء ��سرة.
�ن حتقيق هذه �ملطالب وثيق �ل�سلة 
�لدميقر�طية  �ملدنية  �لــدولــة  باإقامة 
برنامج  �ولـــويـــات  �ــســمــن  ويـــنـــدرج 
ــقــوى �ملــدنــيــة و�لــدميــقــر�طــيــة يف  �ل

�النتخابات �لقادمة.
�لن�ساء  جــمــيــع  �إىل  ـــار  ـــب �ك ــة  حتــي
�لن�ساط  ميادين  جميع  يف  �لر�ئد�ت 
و�ملهني  و�الجــتــمــاعــي  �لــ�ــســيــا�ــســي 

و�لثقايف
موؤكدين  �لعر�قية  �ملـــر�أة  �إىل  حتية 
حقوقها  �جـــل  مــن  لن�سالها  دعــمــنــا 

وم�ساو�تها مع �لرجل .

الكلمة القيت في حفل تكريم 
رائدات الحركة النسوية العراقية

االحتفاء بالمرأة العراقية 
د. رائد فهمي
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�
 نظرً� للدور �خلطري �ملطلوب من �ملر�أة �أن ً

مدر�سة  بو�سفها  �الأجيال  تربية  يف  توؤديه 
�لنه�سة  �سعر�ء  نادي  فقد  �الأويل،  �حلياة 
�ملر�أة  تعليم  علي  ي  �جِلــدِّ بالعمل  �حلديثة 
ع�سوُ�  لتكون  �لعامة  باملعارف  وت�سليحها 
ًا  �ساحلًا ونافعًا يف �ملجتمع، ولتتاأهل تاأهٌّ
�سة، وكنموذج من  �سليمًا الأد�ء ر�سالتها �ملُقدَّ
ذلك ُنثبت �الآن بع�س ما قاله �ل�ساعر معروف 
ق�سيدته  يف  ــاأن  ــ�ــس �ل هـــذ�  يف  �لــر�ــســايف 
قبل  ��ست�سهدنا  �لتي  و�الأمــهــات(  )�لرتبية 
منها  ن�ست�سهد  �أبياتها، و�لتي  ببع�س  قليل 
جهل  من  �ملوؤمنني(  )�أم  �إىل  ب�سكو�ه  هنا 
�إيل ما ن�سَّ  )�ملوؤمنات( يف ع�سره م�سريً� 
فري�سة  �لعلم  )طلب  �أنَّ  من  �الإ�سام  عليه 

علي كل م�سلم وم�سلمة(.. فيقول :
�أ )�أُمَّ �ملوؤمنني( �إليِك ن�سكـــو

م�سيبتنا بجهـل �ملوؤمنــاِت
تخذنا بعـدك �لعـاد�ت دينــًا

فاأ�سقـي �مل�سلموَن �مل�سلمـاِت
وقالو�: �إنَّ معني �لعــلم �سيء

ت�سيق به �سـدور �لغانيــاِت
�ألي�س �لعلم فـي �الإ�سام فر�سـًا

علي �أبنائـه، وعـلي �لبنـاِت
�أ مل نَر فـي �حِل�سان �لغيد قبـًا

�أو�ن�َس كاتبـاٍت �ساعـــر�ِت
وقـد كـانت ن�ساء �لقوم ِقـْدمًا 

رباعية  �لزهاوي  �سدقي  جميل  ولل�ساعر 
يف �لدعوة �إيل جعل �الهتمام بتعليم �ملر�أة 
 - معًا   - الأنهما  �لرجل  بتعليم  كاالهتمام 

جدير�ن بذلك فيقول :
علِّمو� �ملر�أة، فاملر�أة عنو�ن �حل�ساره
�إمنا �ملر�أة، و�ملرء �سو�ء يف �جلد�ره

ولل�سيد حممود �حلبوبي ق�سيدة من�سورة 
بعنو�ن  1948م  عــام  �ملطبوع  ديو�نه  يف 
)يا ربة �لبيت( يدعو فيها �إيل تهذيب �ملر�أة 
وت�سليحها بالعلم و�خُللُق �لر�سني، ويعلن 
�ملر�أة  �لذي ال يهتم بتعليم  �ل�سعب  �أن  فيها 
 - بن�سائه  �ملتمثل   - �سعبه  ن�سف  ُي�سيِّع 

�ُسدًي، مطلعها :
�سلي ِلد�َتك حول )�لنيل( �أو )َبَرَدي(

هل ِزْدَن بالعلم �إالَّ عفًة وهدي
�إيل �أن يقول فيها :

فيا فتاة �لعـر�ق ��ستقبلي زمنـًا
قـد َجــدَّ َمـن فيه للغايات و�جتهد�

لـم ُيغـِن �آن�سًة ِحـْلٌي ُتز�ُن بـه
�إْن فاتها �لعلم فـي ناٍد قـــد �حت�سد�

�ل�سعر حول  قيل من  ما  و�أروع  �أهم  ولعل 
ق�سائد  ثـــاث  �ملــــر�أة  تعليم  �إيل  ــدعــوة  �ل
بالغًا  و�سدًي  كبرية  �سجًة  �أحدثت  خالدة 
وباملجتمع  عـــامـــة،  �لــعــر�قــي  بــاملــجــتــمــع 
�لثالث  �لعقد  يف  وذلــك  خا�سة،  �لنجفي 
ــقــرن �لــعــ�ــســريــن، و�ثــنــتــان مــن تلك  مــن �ل
�الأكرب  �لعرب  ل�ساعر  هما  �لثاث  �لق�سائد 
وثالثتهما  �جلـــو�هـــري(،  مــهــدي  )حمــمــد 
د �ملبدع �ل�سيخ �سالح  ق�سيدة �ل�ساعر �ملَُجدِّ
�أنَّ  �لعجيب  �التفاق  باب  ومن  �جلعفري، 
يف  �ل�سجة  تلك  �أحدثا  �للذين  �ل�ساعرين 
 - ينتميان  كانا  �ملحافظ  �لنجفي  �ملجتمع 
كاهما - �إيل �أ�سرة دينية عريقة ذ�ت مركز 

ديني و�أدبي و�جتماعي خطري.

ومـــن �أجـــل فــهــم و��ــســتــيــعــاب �أهــمــيــة تلك 
�سرح  لــنــا  ينبغي  وخــطــورتــهــا  �لق�سائد 
ظروفها �لعامة ور�سم �إطارها �لذي نظمت 
يف  �ملتنور  د  �ملُتجدِّ �ل�سباب  كان  فقد  فيه، 
ــة  �الآون تلك  يف  �حلكومة  يطالب  �لنجف 
بفتح مدر�سة للبنات، وما كان من �حلكومة 
فتح  وقــررت  �لطلب،  لذلك  �ال�ستجابة  �إالَّ 
مدر�سة للبنات يف �لنجف، وما �أْن و�سلت 
��سطدم  حتي  للنجف  �ملدر�سة  تلك  مديرة 
�الأمر مبعار�سة بع�س �لعلماء و�ملحافظني 
من �أبناء تلك �ملدينة �ملقد�سة �لتي حتكمها 
من  بها  يحيط  مِلَــا  بها،  �خلا�سة  ظروفها 
مهابة وجالة لكونها مركزً� �إ�ساميًا عريقًا 
�أكرب حوزة  تنتظم يف مد�ر�سه وم�ساجده 
علمية لدر��سة �لفقه �الإ�سامي، م�سافًا �إيل 
�حتو�ئها  مــن  �ملدينة  بــه  تت�سرف  مــا  ذلــك 

مرقد �الإمام علي بن �أبي طالب )ع(.
ثني به بع�س  وينبغي �أن �أ�سجل هنا ما حدَّ
�لعنيفة  �ملعار�سة  تلك  �أنَّ  مــن  �سيوخنا 
ــانــت بــ�ــســبــب �حلـــر�ـــس و�حلـــفـــاظ علي  ك
�لوقوف  من  بد�فع  ولي�س  �ملدينة،  قد�سية 
�أنَّ �ملدر�سة -  بوجه تعليم �لفتيات، بدليل 
�أثــريت حولها - مت  �لتي  �ل�سجة  تلك  بعد 
�لتي ال تبعد  �فتتاحها يف مدينة )�لكوفة( 
عن �لنجف �إالَّ ب�سعة كيلومرت�ت، فلم يلَق 

فتُحها هناك �أية معار�سة �أو مقاومة.
�الجتماعات  عقد  متَّ  ــه  �نَّ �الأمــر  يف  و�ملهم 
�الحتجاجية �سد فتح �ملدر�سة يف �لنجف، 
و�حت�سد  و�حلو�نيت،  �الأ�سو�ق  َلْت  وُعطِّ
و�ل�سخ�سيات  �لــعــلــمــاء  مــن  كــبــري  جــمــع 
الأنه  )�جلـــو�هـــري(  �آل  بيت  يف  �لنجفية 
من  و�أبــرقــو�  �لدينية،  ــر  �الأُ�ــسَ �أعـــرق  مــن 
هناك �إيل �مللك في�سل �الأول حمتجني علي 
 - �ساعرنا �جلو�هري  �ملدر�سة، وكان  فتح 
�لت�سريفات يف  د�ئــرة  �آنــذ�ك - موظفًا يف 
و�ملََرج  بالَهَرج  علَم  وحني  �مللكي،  �لباط 
مدر�سة  فتح  �سدَّ  �لنجف  يف  ح�سل  �لــذي 
لــلــبــنــات، ثــــارت ثــائــرتــه �لــ�ــســعــريــة فنظم 

ق�سيدة ع�سماء يطالب فيها بتعليم �ملر�أة، 
وقد ن�سرتها جريدة )�لعر�ق( �لبغد�دية يف 
�أغ�سط�س( عام 1929م   - )�أب  �ل�سابع من 
مدر�سة  -حول  �ملك�سوف  علي   (  : بعنو�ن 
�لبنات �لنجفية(. ونحن نقتطف منها قوله 

:
علِّموها، فقد كفاكـم �َسنار�

وكفـاها �أن حت�سب �لعلم عـار�
وكفانا مـن �لتقهقـر.. �أنَّا

مل نعالج حتي �الأموَر �ل�سغـار�
هذه حالنا علي حيـن كادت

�أمم �لغـرب ت�سبـق �الأقــد�ر�
�أجنب �ل�سرق جامدً� يح�سب
ـار� �ملر�أة عـارً�، و�أجنبــْت طيَّ

حتـكم �لربملاَن مـن �أمـم �لدنيـا
ــل �الأقطـار� ن�سـاٌء مُتـثِّ

�أو  خطـًا،  تر�سم  �أْن  مُتَنـُع  �لعـر�ق  ون�ساء 
تقـر�أ �الأ�سفـار�

علِّموها و�أو�سعوها من �لتهذيب
مـا يجعـل �لنفـو�س كبار�

�إنَّكم باحتقاركــم للن�ساء �ليوم
�أو�سعـتُم �لـرجـال �حتقـار�

�إنَّ خريً� من �أن تعـــي�س فتاٌة
قب�سَة �جِلهل �أَْن متوَت �نتحار�
�أيُّ نفع مـن عي�سـة بيـن زوجنِي

عليها  �ل�سغط  مـن  تزيدون  ما  قــدر  فعلـي 
�سُتوجـــدون �نفجار�

�أيَن عن حرمة �الأمومة -
د��ستها وحو�ٌس - �مل�ســلحوَن �لَغياري

و�زدر�ٌء بالدين �أْن ُيح�َسَب
ار� �لديُن بجهــــٍل وخزيـٍة �أمَّ

�جلو�هرية  �لــقــ�ــســيــدة  هـــذه  ن�سر  وبــعــد 
ْت �حلملة علي �جلو�هري بالربقيات  ��ستدَّ
و�الحتجاجات �لتي كانت ُترَفع �إيل �لباط 
بيت  يف  ُتعقد  �لتي  �لتجمعات  من  �مللكي 
زعيم �آل �جلو�هري يف �لنجف �إمعانًا يف 
لريغموه  �جلــو�هــري،  ق�سيدة  ��ستنكار 
�ل�سكوت  �أو  �سفوفهم،  �إيل  �لرجوع  علي 

�نتقاد  ــة وعــــدم  ــس ــدر� �مل فــتــح  تــاأيــيــد  عـــن 
مل  �جلو�هري  �ساعرنا  ولكن  معار�سيها، 
فيها،  ��سهم  -�لتي  �الحتجاجات  تلك  ُتفِلح 
يف  �أ�سرته-  من  �لــبــارزون  �لزعماُء  حتي 
�سجاعة  بكل  �أمــامــهــا  �سمَد  بــل  �إ�ــســكــاتــه، 
من  �أعــنــف  ثانية  ق�سيدة  ونــظــَم  وثــبــات، 
�سابقتها بعد �أقل من ثاثة �أ�سابيع من نظم 
ق�سيدته  عنو�ن  وجعل  �الأويل،  ق�سيدته 
ون�سرها  �لرجعيون(  )ليقر�أها  �جلــديــدة 
يف جريدة )�لرقيب( �لبغد�دية يف 26 من 
�سهر )�آب - �أغ�سط�س( من عام )1929م(، 
به  ي�سمح  مــا  منها  نقتطف  �أن  وح�سبنا 

�ملجال :
�ستبقـي طـويًا هــذه �الأََزَمـاُت

َدمـاُت ر ُعْمـَرها �ل�سَ �إذ� مل ُتق�سِّ
�إذ� لـم ينلهـا م�سلحــون بـو��سٌل
عـون-ُكفـاُة جريئون - فيمـا َيدَّ

ُمكرهـًا  �ل�سعب  يحمـل  طــويــُا  �سيبقي 
م�ساوَئ َمْن قـد �أبقِت �لَفَتـر�ُت

 - �أُحِكَمْت  �ل�سرق  يف  �الإرهــاق  من  قيودُ� 
لت�سخري �أهلـيه- لهـا َحَلقـاُت

�ألـم تَر �أنَّ �ل�سعـب ُجـلَّ حقـوقه
هـي �لـيوم لاأفـر�د مُمتلكــاُت

م�سْت كـلُّ جار�ِت �لعر�ق طموحـًة
ر�عـًا، وقامت دونـه �لعقبـاُت �سِ

ـلو� ومـن َعَجـب �أنَّ �لـذين تكفَّ
باإنقاذ �أهـليـه ُهــُم �لعثــر�ُت

غـدً� مُيَنـُع �لفتيـان �أن يتعـلـمو�
كمـا �لـيوم ظلمـًا مُتَنـُع �لفتياُت

�أقـول لقـوم يحمـدون �أَنـاَتهــم
وما ُحِمَدت يف �لو�جبات �أََنــــاُة

باأ�سرَع من هذي �خُلَطا تـُدَرُك �ملني
ِبطاٌء - َلَعمـري- منكـُم �خَلَطو�ُت

ومـا �أدَّعـي �أنَّ �لتهـور �سالـح
متي �سلُحـــَت للناه�س �لنزو�ُت

ي �أْن تقوم جـريئـًة ولكـْن �أَُرجِّ
لـ�سدِّ �أكـفِّ �لهادمني ُبنــــاُة

فاإْن ينَع �أقـو�م عـليَّ مقالتـي

وما هـي �إالَّ لــــوعٌة و �َسكاُة
فقـد �أيقنت نف�سي، ولي�س ب�سائري

باأينَّ فـــــي تلك �لعيون َقذ�ُة
وما �لنقُد باملُر�سي نفو�سًا �سعيفًة

تهـدُّ ِقو�ها هــذه �حلماُت
لَّْت عـليَّ معا�سٌر وهبنَي مـا �سَ

َلـو�ُت ُتباُع و ُت�سري منهُم �ل�سَ
فـلو كنُت ممـن يطمعون مبـاله

لعـادت قد��سًا تلكُم �لَلَعنــاُت
دعـوها لـغريي َعـلَّكم حتلبونها

�سُتغنيكُم عـن مثــلَي �لَبَقر�ُت
ومـا ِهـَي �إالَّ جمـرٌة ُتنكرونها
�ستاأتيكُم من بــعدها َجَمر�ت:

ننتقل  �لــثــاث  �لق�سائد  لق�سة  وتكملًة   
�ساهمت  �لتي  �لثالثة  �لق�سيدة  �إيل  �الآن 
جمتمع  يف  ــ�ــســجــة  �ل تــلــك  �إحـــــــد�ث  يف 
�ل�ساعر  ق�سيدة  وهــي  �ملــحــافــظ،  �لنجف 
يف  ن�سرها  �لتي  �جلعفري  �سالح  �ل�سيخ 
1930م  عــام  �للبنانية  )�لــعــرفــان(  جملة 
بعنو�ن  �لنجف  يف  �لبنات  مدر�سة  حــول 
منها  نقتطف  �أن  وح�سبنا  بـــوهـــا(..  هـــذِّ

مقطعني يقول فيهما :
بوهـا فاإنها َب�َسـُر َهذِّ

لكمـال �حليـاة تفتقــُر
�لنو�ميـ�س بينكم �َسـَرٌع

فهَي �أنثي، و�آَخـٌر َذَكـُر
�أ لـكي ت�ستحيل حام�سـًة
َخُر يف زو�يا �لبيـوت ُتدَّ
كيف يعطي ثماره �سجـٌر

يف �حل�سي و�لرت�ب ُمنقرُب
هـا غمطو� َو�أَُدوها وحقَّ

ربِّ ُرحماَك.. �إنَّهم كفرو�
�أهملُوها و�أيَّ مدر�سة

�أهملُوها.. لو �أنهم �سعرو�
�نظرو� �ملر�أة �لتي �سلفت
كيف �أعـلي مقاَمهـا �الإَِوُل

عن كتاب معارك ادبية 
حول تحرير المرأة

من المعارك االدبية حول تحرير المرأة 
محمد جواد الغبانفي الشعر العراقي الحديث
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�م�س  �لعر�قية،  �ملـــر�أة  ر�بطة  دعــت 
�حلكومية  ــطــات  ــل ــس ــ� �ل �جلـــمـــعـــة، 
و�ملجتمع  �لـــديـــنـــيـــة  و�ملـــرجـــعـــيـــة 
ــانــون  ق ــى  �ملـــــدين �ىل �التــــفــــاق عــل
�سوؤون  بتنظيم  يتعلق  موحد  مدين 
�عتربت  وفــيــمــا  �ملــدنــيــة،  �الأحـــــو�ل 
�جلعفرية" خمالفا  "�الأحو�ل  قانون 
�لنو�ب  جمل�س  طــالــبــت  لــلــد�ــســتــور 

بعدم �إقر�ر �لقانون ورف�سه.
تلقت  لها  بــيــان  يف  ــر�بــط  �ل وقــالــت 
" ��ستمر�رً�  �ن  منه،  "�ملدى" ن�سخة 
�سيا�سة  �سمن  �الآخــــر  �إلــغــاء  لنهج 
�لتو�فقات �ل�سيا�سية �ملقيتة يفاجئنا 
قانون  بــتــمــريــر  �لـــــــوزر�ء  جمــلــ�ــس 
�ملثري  �ل�سخ�سية �جلعفري  �الأحو�ل 
جل�سته  يف  عليه  و�مل�سادقة  للجدل 
�ملو�فق  �لــثــاثــاء  يـــوم  �العــتــيــاديــة 
يف  قــرر  كــان  �ن  بعد   2014/2/25
�لــثــاين �ملا�سي  �لــثــالــث مــن كــانــون 
�لق�ساء  قـــانـــون  مــ�ــســروع  تــرحــيــل 
قانون  وم�سروع  �جلعفري  �ل�سرعي 
�الأحو�ل �ل�سخ�سية �جلعفرية �ىل ما 
�لقادمة  �لت�سريعية  �النتخابات  بعد 
وبعد مو�فقة �ملرجعية �لعليا عليه".

�لثاث  "�ل�سلطات  ــبــيــان  �ل ودعــــا 
ــاحــثــني  ــب و�ملـــــر�جـــــع �لـــديـــنـــيـــة و�ل
و�ملهتمني  و�ملخت�سني  �لقانونيني 
موحد،  مــدين  قــانــون  على  لــاتــفــاق 
ــــى بكل  �الأعــــل �لـــقـــ�ـــســـاء  وجمـــلـــ�ـــس 
�ملعنية  و�لــــلــــجــــان  تـــ�ـــســـكـــيـــاتـــه، 
ومفو�سية  ــيــة  ــدول �ل بــاالتــفــاقــيــات 
�ملجتمع  ومنظمات  �الإن�سان،  حقوق 
حقوق  عــــن  و�ملــــد�فــــعــــني  �ملـــــــدين، 
عملية  خطو�ت  �تخاذ  �ىل  �الإن�سان، 
تــدعــم وجـــود قــانــون مــدين موحد، 
وخ�سو�سا  �لعر�قيني  لكل  �سامن 
حــــقــــوق �ملــــــــــر�أة وحـــمـــايـــتـــهـــا من 
�لتي  وتــعــددهــا،  �لــقــو�نــني  ت�سارب 
�لظروف  ظــل  يف  ��ستقر�رنا  تــهــدد 
�ملجتمع  ي�سهدها  �لتي  �الجتماعية 
�أفرزت  و�لتي   2003 بعد  �لعر�قي 
كزو�ج  �الأ�سرية  �مل�ساكل  من  �لكثري 
�ملــبــكــر و�رتـــفـــاع معدالت  �لــطــفــات 
و�لــزو�ج  �لن�ساء،  وهجر   ، �لطاق 

خارج �ملحكمة".
"�نتهاكا  �لقانون  مترير  و�عــتــربت 
وللمو�ثيق  ــتــور  ــد�ــس ــل ل و��ـــســـحـــا 
جمل�س  "�أع�ساء  مطالبة  �لدولية"، 
ـــعـــدم �إقــــــــر�ر �لـــقـــانـــون  ــــو�ب ب ــــن �ل
"�ملنظمات  دعـــت  فــيــمــا  ورف�سه"، 
ــة يف �لــد�خــل  ــي ــعــر�ق �لــنــ�ــســائــيــة �ل
و�خلــــــــارج و�ملـــنـــظـــمـــات �لـــدولـــيـــة 
و�الإقليمية مل�ساندة ن�ساء �لعر�ق يف 
�لدفاع عن حقوقهن ب�سرورة ت�سريع 

قانون مدين موحد".
جمل�س  م�سادقة  �لــر�بــط  وو�سفت 
�جلعفري  "�لقانون  على  ــــوزر�ء  �ل
لا�ستبد�د"،  وعــودة  كبري�  تر�جعا 
تفعيل  نــنــتــظــر  كـــنـــا   " ــة  ــف ــي مــ�ــس
�ملر�أة  بو�قع  �لنهو�س  ��سرت�تيجية 
لاأ�سر  �لــعــيــ�ــس  ظــــروف  وحتــ�ــســني 
م�ستوى  حتت  تعي�س  �لتي  �لعر�قية 
�لفقر و�لتي ف�سل يف معاجلتها  خط 
�لذي  �الجتماعية  �حلــمــايــة  قــانــون 
مبلغ  بتحديد  موؤخر�  �لربملان  �أقــره 
�لو�حد  للفرد  105 �لف دينار ح�سة 
من  �ملــتــكــونــة  �لــعــائــلــة  �ن  يعني  مــا 
�أربعة �أ�سخا�س فقط 420 �لف دينار، 
تفعلون  �نــكــم  �لــنــفــ�ــس  يــحــز يف  مــا 
بع�سكم  على  وتتحايلون  �مل�ستحيل 
�لبع�س من �جل �حلفاظ على �الأرقام 

�خليالية لرو�تبكم و�متياز�تكم".
حماولة  �جلــعــفــري  "قانون  وعـــدت 
قدمتها  �لــتــي  �لــتــ�ــســحــيــات  لــتــبــديــد 
ــعــر�قــيــة عرب  �حلـــركـــة �لــنــ�ــســويــة �ل
و�لع�سري  �لطويل  �لن�سايل  تاريخها 
و�سنو�ت  ��ستبد�دية  �أنظمة  ظل  يف 
�ل�سعب  ن�ساالت  جانب  �إىل  د�مــيــة 
حتقيق  نحو  �أطــيــافــه  بكل  �لــعــر�قــي 
وحدة  وتر�سيخ  �الجتماعية  �لعد�لة 
للمكا�سب  ��ستنز�ف  وهــو  �ل�سعب، 
الأحكام  خمالفا  ويعد  حققتها،  �لتي 
جو�ز  بــعــدم  تن�س  �لــتــي  �لــد�ــســتــور 
مـــع مبادئ  يــتــعــار�ــس  قـــانـــون  �ــســن 
)ب(،  �لفقرة   )2( �ملادة  �لدميقر�طية 
ن�ست  �لتي  )ج(  �لفقرة   )2( و�ملــادة 
يتعار�س  قــانــون  �ــســن  يــجــوز  ال   (
�الأ�سا�سية  و�حلــريــات  �حلــقــوق  مــع 

�لد�ستور( و�ملادة )14(  �لــو�ردة يف 
�لقانون  �أمــام  مت�ساوون  �لعر�قيون 
دون متييز ب�سبب �جلن�س �أو �لعرق 
�للون  �أو  �الأ�ــســل  �أو  �لــقــومــيــة  �أو 

�أو  �ملعتقد  �أو  �ملــذهــب  �أو  �لــديــن  �أو 
�أو  �لــو�ــســع �القــتــ�ــســادي  �أو  �لــــر�أي 

�الجتماعي.
وك�سف م�سدر �سيا�سي، �لثاثاء 25 

�لوزر�ء  جمل�س  �أن  �جلــاري،  �سباط 
قانون  م�سروع  على  و�فــق  �لعر�قي 
�لذي قدمه وزير  �الأحو�ل �جلعفرية 
�أن  �أكــد  فيما  �ل�سمري،  ح�سن  �لعدل 
جمل�س  �إىل  ــتــه  �إحــال قـــرر  �ملــجــلــ�ــس 

�لنو�ب.
من  ـــ27  �ل يف  �علن،  �ل�سمري  وكــان 
�إر�سال  عــن   ،2013 �الأول  ت�سرين 
مـــ�ـــســـودة قـــانـــون حــــول �الأحــــــو�ل 
)�ل�سيعي( �ىل  �ل�سخ�سية �جلعفرية 
�لوز�رة للمو�فقة عليها و�إحالتها �ىل 

�لربملان لتمرير �لقانون.
ت�سرين  �لـــ23  يف  �ل�سمري،  وتوقع 
"لهجمة  تــعــر�ــســه   ،2013 �الول 
�إجناز  ب�سبب  �سيا�سي"  وت�سقيط 
�ل�سخ�سية  �الأحـــــــــــو�ل  قــــانــــون 
بديا  يكون  لن  �أنه  و�أكد  �جلعفرية، 
�ل�سخ�سية  �الأحــــــو�ل  قـــانـــون  عـــن 
ــيــا، وفــيــمــا �عـــرب  �ملــعــمــول بـــه حــال
�ل�سريعة  بـ"تطبيق"  متــنــيــه  عـــن 
�لق�سايا  جــمــيــع  يف  �الإ�ـــســـامـــيـــة 
�لتنظيمية و�جلنائية يف �لبلد، �أ�سار 
�أن طرح �لقانون يف هذ� �لوقت  �إىل 

�نتخابية". دعاية  "لي�س 
ر�يت�س  هــيــومــن  مــنــظــمــة  وكـــانـــت 
ووت�س �نتقدت يف تقرير ن�سرته يف 
�لـ24 من كانون �لثاين 2014، قانون 
�جلعفرية،  �ل�سخ�سية  �الأحــــــو�ل 
�أعربت  حقوقية  جماعات  �أن  و�أكدت 
عن �ن �لت�سريع �ملقرتح لقانون حول 
�الأحو�ل �ل�سخ�سية �جلعفرية يغذي 
�لطائفية، الأنه يف حال تبنيه �سيميز 
بني �لطو�ئف، �ذ �ست�سبح كل طائفة 
حمكومة بقو�عد خمتلفة يف �الأحو�ل 
عدد  على  يحتوي  وهو  �ل�سخ�سية، 
�ملر�أة  حقوق  تخرق  �لتي  �ملــو�د  من 
�ملو�د  حتديد�  �ملقلق  ومــن  و�لطفل 
لل�سيد�ت  �لــزو�ج  �سن  تخف�س  �لتي 
و�لن�ساء  لــلــرجــال  عـــامـــا   18 �إىل 
�ل�سخ�سية  �الأحــو�ل  قانون  مبوجب 
�لعر�قي )1959(ـ  �ىل �سن 9 �سنو�ت 
متنع  ومـــو�د  للذكور،  و15  لــاإنــاث 
�لذكور �مل�سلمني من �لزو�ج من غري 

�مل�سلمات �ال ب�سكل موؤقت.

بغداد/ المدى 

رابطة المرأة: 
قانون �جلعفرية عودة لا�ستبد�د
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فاجاأتنا وز�رة �لعدل )23 -10- 2013( 
»�الأحـــو�ل  قانـــون  م�ســـودتي  بطـــرح 
�ل�سخ�سية« �جلعفري، وقانون »�لق�ساء 
�جلعفري«. حلظتها قّدم �لوزير لهما مبا 
ُينبئـــك �أنـــه �مل�ســـلح. فاعترب �لت�ســـعني 
عامـــًا مـــن عمـــر �لدولـــة: »تـــد�ر طائفيًا، 
و�أن �لعنـــف ر�فـــق �لدولـــة طائفيـــًا…« 
)�لف�ســـائيات 23 �أكتوبـــر(. هذ� �الدعاء 
و�مل�ســـرعني  �لق�ســـاة  كبـــار  عليـــه  يـــرد 
�ل�ســـيعة يف �لدولـــة �لعر�قيـــة، وبينهـــم 
�أحمـــد �حلبوبـــي وزير �لعدل �الأ�ســـبق، 
وقا�ســـي �لق�ساة �ليوم مدحت �ملحمود، 
رئي�س جمل�س �ل�ســـورى وع�سو حمكمة 

�لتمييز يف �لعهد �ل�سابق.
قـــال وزير �لعـــدل: �إن هـــذ� �لقانون �أُخذ 
مـــن ر�ســـائل �لفقهاء! مـــع علمنـــا �أن تلك 
�لر�سائل فيها �جتهاد وبالتايل �ختاف، 
وكل عـــامل تقليـــد يلـــزم مقلديـــه، و�أنهـــا 
تنا�ســـلت من بع�سها بع�سًا، تتد�ول منذ 
قـــرون عديدة، وفيها مـــا �أكل عليه �لدهر 
و�ســـرب، خ�سو�ســـًا يف �أحو�ل �لن�ساء. 
فا ميكن �ل�سكوت �الآن عن �لزو�ج بعمر 
�لت�ســـع للبنـــت، �أو عدم ور�ثـــة �لزوجة 

للعقار مثا!

فمـــا تتفـــق عليـــه ر�ســـائل �لفقهـــاء كافـــة 
جو�ز �لعقـــد على �لر�ســـيعة، فالن�س ال 
يقبـــل �لتاأويل: »ال يجـــوز وطء �لزوجة 
قبل �إكمال ت�ســـع �سنني« )ر�سائل �الأولني 
و�ملتاأخريـــن(، فهل من �ملعقـــول �أن بلدً� 
ُتَذّكـــر ديباجة د�ســـتوره باألوف �ل�ســـنني 
مـــن �حل�ســـارة �أن ي�ســـار �إىل مثل هذه 
�لقو�نني؟ وهناك مـــا مل نذكره، يف هذه 
�لفقرة، وهو ما يتعار�س تعار�ســـًا تامًا 
فولة، كنـــا كتبناه  مـــع �ملدنيـــة بـــل و�لُطّ
يف »بعـــد �إذن �لفقيـــه«، ف�ســـل: »عر�ئ�س 

�ملوت«!
بطاقتـــه  ح�ســـب  �لعـــدل،  وزيـــر  كان 
�ل�سخ�سية، مولودً� )1971( ومتخرجًا 
يا�ســـة )1992(، وعلى  ّ ِمن �لقانون و�ل�سِ
�لهام�ـــس لديه در��ســـة دينيـــة يف حوزة 
ـــدر )�غتيل 1999(، نر�ه �سخ�ســـيًا  �ل�سَّ
بحاجـــة �إىل خربة �لعـــدل، فكيف يتوزر 
�لوز�رة �خلطرة ومل ميار�س �لق�ســـاء؟ 
لكـــن �لعـــذَر �أنهـــا وز�رة �ملحا�س�ســـة ال 
تعنيها �خلربة، لذ� من حقه عدم �إطاعه 
علـــى تاريـــخ �لعـــدل �لعر�قـــي، ووجود 
�لت�ســـريع �جلعفـــري قبل والدتـــه بنحو 

خم�سني عامًا.

�ملحاكـــم  ت�ســـكلت   1923 عـــام  ففـــي 
متييـــز  جمل�ـــس  و�أ�ســـ�س  �جلعفريـــة، 
�سرعي جعفري )�لعاين، �أحكام �الأحو�ل 
وتر�أ�ســـه  �لعـــر�ق(،  يف  �ل�سخ�ســـية 
�لعامة �ملتنور هبة �لدين �ل�سهر�ستاين 
)ت 1967(، ثم �ل�سيخ علي �ل�سرقي )ت 
�ملـــادة )77(  �ُســـرعت  1964(. وباأثـــره 

من �لقانون �الأ�سا�ســـي �لعر�قي 1925: 
»يجـــري �لق�ســـاء يف �ملحاكم �ل�ســـرعية 
وفقـــًا لاأحكام �ل�ســـرعية �خلا�ســـة بكل 
مذهب من �ملذ�هب �الإ�ســـامية، مبوجب 
�أحـــكام قانـــون خا�ـــس، ويكون قا�ســـي 
مـــن مذهـــب �أكرثيـــة �ل�ســـكان يف �ملحل 
لـــه، مـــع بقـــاء �لقا�ســـيني  �لـــذي يعـــني 

�ل�ُسَنّيني و�جلعفرَيني يف مدينتي بغد�د 
و�لب�سرة« )�لقانون �الأ�سا�سي(.

�ملوحـــد  �ملـــدين،  �لقانـــون  يخ�ـــس  مـــا 
 )1933( حماولـــة  جـــرت  للعر�قيـــني، 
»الإ�ســـد�ر قانـــون �الأحو�ل �ل�سخ�ســـية، 
قام بهـــا �لتدويـــن �لقانوين، وو�ســـعت 
الئحة لهذ� �مل�ســـروع، غـــري �أنها تعرثت« 

»األحوال الشخصية« العراقي: نكوص الزمن!
رشيد الخيون

أعاد وزير العدل حسن الشمري 
األجواء إلى مادار في مجلس 

الحكم )2003( من خالف على 
ما تبقى من قانون األحوال 

الشخصية )188 لعام 1959(؛ 
فقد أخذت سلطات ما بعد 

»رمضان 1963« بقضم 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 

 اطمئنانًا، مع أن هناك 
َّ

فيهن
ما لم تلتزمه هذه األحزاب 

ل  من الشريعة، وتتجاوزه بحيِّ
»شرعية«.
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�الأحـــو�ل  قانـــون  �ســـرح  )خروفـــة، 
 )1945( �أ�ســـدرت  ثـــم  �ل�سخ�ســـية(. 
»وز�رة �لعـــدل �أمـــرً� بت�ســـكيل جلنة من 
�أربعة �أع�ســـاء عهدت �إليها و�سع الئحة 
قانون �الأحـــو�ل �ل�سخ�ســـية، و�أجنزت 
هـــذ� �مل�ســـروع«. �إال �أن �للجنة مل تتمكن 
مـــن جتـــاوز �ملـــادة )77( مـــن �لقانـــون 
�الأ�سا�ســـي )1925(. لـــذ� »�أخـــذت �لفقه 
�الإ�ســـامي �أ�سا�سًا مل�ســـروعها كوحدتني 
�أ�سا�سيتني، هما �ملذهب �ل�ُسنِّي و�ملذهب 
�جلعفـــري، فدونـــت مـــا �أمكـــن �التفـــاق 
عليه، ومل ُيقدر لهذ� �مل�سروع �أن ي�سبح 

قانونًا« )نف�سه(.
وز�رة  �أّلفـــت   1958 متـــوز   14 بعـــد 
�لعـــدل جلنـــة لو�ســـع الئحة. ��ســـتمدت 
مبادئها مما هـــو متفق عليه من �الأحكام 
�ل�ســـرعية، ومـــا ��ســـتقر عليـــه �لق�ســـاء 
�ل�ســـرعي )نف�ســـه(. وبعد �إكمـــال عملها 
 )1959  -12-  19( �لقانـــون  �أُعلـــن 
مت�ســـمنًا ثاثـــة �أمـــور للن�ســـاء جتاري 
و�ج بـ 18 عامًا  �لع�سر: حتديد �ســـن �لَزّ
للجن�ســـني، وترك جمال للقا�ســـي يحدد 
�لبلـــوغ بـــني 15 و16 عامًا. منـــع تعدد 
وجـــات �إال بظـــرف يقرره �لقا�ســـي.  �لَزّ
�مل�ساو�ة باالإرث. على �أنها و�سية ح�سب 
حممـــد  �ل�ســـيادة  جمل�ـــس  رئي�ـــس  ر�أي 
)ت 1983(، وكذلـــك  �لربيعـــي  جنيـــب 
�عتمادً� على ما يخ�س مري�ث �الأر��سي 
�الأمرييـــة، ح�ســـب و�ســـع �لقانوين عبد 
�لـــرز�ق �ل�ســـنهوري )ت 1971( لتطبق 
ـــو�ف، عبـــد  علـــى �ملو�ريـــث كِلّهـــا )�ل�َسّ

�لكرمي قا�سم وعر�قيون �آخرون(.
ظـــل �لقانـــون مثـــار �عرت��ـــس مـــن قبل 
علماء �لدين، �ل�سيعة و�ل�سنة، خ�سو�سًا 
�مل�ســـاو�ة يف �الإرث، وهو ت�سريع �سبق 
�الإ�ســـام بوجوده، دعا �إليه ذو �ملجا�سد 
عامر بن ج�ســـم، و»كانت �لعرب م�سفقة 
�لبنـــات«،  دون  �لبنـــني  توريـــث  علـــى 
فخالفهـــم ذو �ملجا�ســـد بــــ »للذكـــر مثـــل 
حـــظ �الأنثيـــني« )�بـــن حبيـــب، �ملحرب(. 
و�ختلفت �ملذ�هب عندما يكون للوريث 
بنٌت مبفردها، فاعتربها �الإمامية حتجب 
�الأقارب، وترث �لن�سف و�لن�سف �الآخر 
ُيرد عليها )كا�سف �لغطاء، �أ�سل �ل�سيعة 
و�أُ�سولها(. و�ختلفو� يف ور�ثة �لعقار، 
فعنـــد �الإماميـــة �لزوجة ال ترثـــه، وعند 
�الآخرين ترثه، ويفهـــم من هذ� �أن هناك 
تبّداًل يف �الأحكام بتف�ســـري وتاأويل. فقد 
جاء قانون �الأحو�ل �ل�سخ�ســـية ليوحد 
�لعر�قيـــني، ويبقـــى �الفـــرت�ق  �أحـــو�ل 
يف �لعبـــاد�ت، �أمـــا �ملعامات في�ســـعب 

�سائل �لفقهية فيها. تطبيق �لَرّ
 )14( �ملـــادة  ق�ســـت  حـــال،  �أيـــة  علـــى 
مـــن �لد�ســـتور �حلـــايل بامل�ســـاو�ة بني 
ب�ســـبب  �لَتّمييـــز  »دون  �ملو�طنـــني: 
 )39( �ملـــادة  تاأتـــي  بينمـــا  �جلن�ـــس«. 
لتلغـــي قانـــون �مل�ســـاو�ة نهائيـــًا، وذلك 
بعودة �ملو�طنني �إىل مذ�هبهم، وجتعل 
�لفو�سى يف تطبيق �ل�ســـريعة بالن�ساء 
علـــى �أ�ســـا�س �ملذهـــب! وكاأن �لزمن عاد 

منكو�سًا �إىل )1925(.
تتقـــدم دول �لعـــامل، �أو حتافـــظ على ما 
لديها، بقو�نينها يف �الأحو�ل �ل�سخ�سية، 

بينما �لعر�ق يهرول �إىل �خللف، وو�حد 
من �أ�ســـباب �ســـقوط »�الإخو�ن« مب�ســـر 
هو ق�سية �لِنّ�ساء، فالافتة �لتي حملتها 
�مر�أة حمجبة تقول: »يا مر�سد �جلماعة 
�أنا م�س ب�ســـاعة«! عنـــد �جلو�هري )ت 
ا يجري لتطبيق  1997( ما ُيعرب بـــه عَمّ
�ل�ســـريعة، يـــوم ُمنعت مدر�ســـة للبنات، 
وحينها ح�ســـدو� �لُنّ�ســـو�س لتحرميها 
ثم حللوها: »م�ســـت كُلّ جـــار�ت �لِعر�ق 
طموحًة/ �سر�عًا وقامت دونه �لَعقبات« 

جعيون 1929(. )�لَرّ
�أحـــاذر �أن يجـــاز هذ� �لقانـــون، و�أحاذر 
ِمـــن وزر�ء ال ينظـــرون �إىل �أبعـــد مـــن 
�أر�نب �أنوفهم! ونعـــود �إىل �جلو�هري 
�لذيـــن  �أَنّ  عجـــٍب  »وِمـــن  �أمرهـــم:  يف 

لو�/ باإنقاذ �أهليه هم �لعرث�ت تكَفّ

عن صحيفة االتحاد االماراتية

ميسون الدملوجي

يف خ�ســـم �ل�ســـر�عات �ملحتدمـــة �لتـــي تع�ســـف 
مـــن  �لعاملـــي  و�لقلـــق  و�ملنطقـــة،  بالعـــر�ق 
علـــى  �ملذهبيـــة  �لنز�عـــات  ��ســـتمر�ر  تد�عيـــات 
�ل�ســـلم و�ال�ســـتقر�ر �لدوليني، وتعايل �أ�ســـو�ت 
�لعقاء �ىل �ســـرورة توحيد �ل�ســـف و�لت�ســـدي 
لانق�ســـامات، قـــام �ل�ســـيد وزير �لعـــدل �لعر�قي 
بتقدمي م�سروع قانون جديد لاأحو�ل �ل�سخ�سية 
يخ�ـــس �ملذهـــب �جلعفـــري �لكـــرمي، دون غـــريه 
من �ملذ�هب، ملناق�ســـته يف جمل�ـــس �لوزر�ء ومن 

بعدها يتم عر�سه على جمل�س �لنو�ب.
مـــن �لناحية �لد�ســـتورية، يعار�س م�ســـروع هذ� 
�لقانـــون �ملادة �لثانية �لتي تن�س على عدم جو�ز 
ت�ســـريع قانون يتعار�س مع مبادئ �لدميقر�طية، 
كما ال يبيح �لد�ستور �لتمييز على �أ�سا�س �جلن�س 
�و �لطائفة. �أما �ملادة 41]1[ �لتي تخ�س �الأحو�ل 
�ل�سخ�ســـية فهـــي من �ملـــو�د �لهاميـــة و�ملختلف 
عليها يف �لد�ســـتور، وقـــد طالبت قوى �سيا�ســـية 
عديدة باإلغائها ب�سكل كامل، �أو تعديلها مبا ي�سبب 
�أقل �ســـرر. علما �ن �ملادة حتمـــل من �لتناق�س ما 
يلغيهـــا، فالعر�قيون )�أحر�ر( بااللتز�م باأحو�لهم 
�ل�سخ�ســـية.. وينظم ذلك بقانون. و�ل�ســـوؤ�ل، ما 
د�مـــو� )�أحـــر�رً�(، فما �لذي يجيـــز �إجبارهم على 

�اللتز�م باأي قانون؟
ال ميكـــن عـــزل مبـــادرة �ل�ســـيد وزيـــر �لعـــدل عن 
و��ســـرت�تيجيات  �لقائـــم  �ل�سيا�ســـي  �ل�ســـر�ع 
وروؤى بنـــاء �لدولـــة �لعر�قيـــة بعـــد عـــام 2003. 
فالعـــر�ق �لـــذي عانى مـــن �حلروب و�ال�ســـتبد�د 
لعـــدة عقود، دخل بعد �الحتال يف �ســـر�ع جديد 
على �لهويـــات �لفرعية �ملذهبية و�لقومية بعد �أن 
تر�جعت �لكثري من �لقوى �ل�سيا�ســـية عن �لهوية 
�لوطنية �جلامعة، وقدمت نف�ســـها وتناف�ســـت يف 

�النتخابات على �أ�سا�س �لتمثيل �جلهوي.
وبينمـــا كانـــت �ل�ســـر�عات يف �جلـــزء �الأكرب من 
�لقـــرن �لع�ســـرين تـــدور رحاها بني قـــوى �ليمني 
و�لي�ســـار، �لقومية و�لدميقر�طية، وي�ســـرتك يف 
طرفيهـــا مو�طنون ينتمون �ىل مذ�هب وقوميات 
�لو�حـــد  �لقـــرن  يف  �ل�ســـر�ع  حتـــول  خمتلفـــة، 
و�لع�ســـرين �ىل تنازع بني �نتمـــاء�ت فئوية ذ�ت 
توزيع جغر�يف و��ســـح، مما ينذر بتفكيك �لباد 
�لتخندق  �سيا�سات  ��ستمرت  �ذ�  �لله-  �سمح  –ال 

وجتذير �خلافات.
قام �ملجل�ـــس �الأعلى للثورة �ال�ســـامية برئا�ســـة 
�ملرحـــوم �ل�ســـيد عبد�لعزيز �حلكيـــم بتبني فكرة 
و�لعـــودة  �ل�سخ�ســـية  �الأحـــو�ل  قانـــون  �إلغـــاء 
لل�ســـريعة �ل�ســـمحاء، وذلك باإ�ســـد�ر �لقر�ر 137 
عام 2003، و�لذي �أثار حفيظة �حلركة �لن�سوية 
ب�ســـكل خا�س و�ملجتمع ب�سكل عام وت�سكلت قوة 
�سغط مما دفع جمل�س �حلكم �ىل �لت�سويت على 
�إلغـــاء �لقـــر�ر. ومبـــرور �لوقت وزيـــادة �خلربة 
بطبيعـــة �ملجتمـــع �لعر�قـــي وتعقيد�تـــه وغلبـــة 
�حلكمة خفـــت �إ�ســـر�ر �ملجل�س �الأعلى و��ســـتمر 
قانـــون �الأحـــو�ل �ل�سخ�ســـية رقـــم )188( لعـــام 

1959 نافذً� يف حماكم �لدولة.
�ن ق�ســـية قانـــون �الأحـــو�ل �ل�سخ�ســـية تتجاوز 
حقوق �ملر�أة �لتي ن�س عليها �لقانون، �ىل �سر�ع 
علـــى �لهوية �لوطنية �لعر�قية �لتي ير�د �إلغاوؤها 
و��ستبد�لها بهويات فرعية تن�سجم مع �ل�سر�عات 
�الإقليميـــة مـــن ناحيـــة، و�ال�ســـتعد�د لانتخابات 
�لوطنية �لقادمة و�لتناف�س على �أ�سو�ت �لطائفة 
مـــن ناحية �أخرى. فالقانون نف�ســـه ال يحتوي �أية 
مادة تتعار�س مع �ل�سريعة �ل�سمحاء، ومل ن�سمع 
باعرت��ـــس �أي رجـــل دين علـــى مـــادة بعينها، �أو 
طلبـــًا بتعديلها. بـــل �ن �أكرث من متحم�ـــس الإلغاء 
قانون �الأحو�ل �ل�سخ�ســـية �أكد على �ن �مل�سكلة ال 

تكمن يف مو�د �لقانون، و�منا بوجوده �أ�سًا.
�ن من �أبرز تد�عيات �إ�سد�ر مثل هذ� �لقانون هو 
تعزيز ت�سلط رجال �لدين على �ملجتمع وولوجهم 
يف �لتفا�ســـيل �الأ�ســـرية من خال حاالت �لزو�ج 
تر�جـــع دور  �أمـــام  و�لطـــاق و�الإرث وغريهـــا، 
�لق�ســـاة �لذيـــن يتـــم تاأهيلهـــم مدنيـــًا ول�ســـنو�ت 

طويلة على �لتعامل مع هذه �حلاالت.
من �ل�سعوبة �أن ينجح م�سروع �لقانون �لذي تقدم 
به �ل�ســـيد وزير �لعدل، �سو�ء يف جمل�س �لوزر�ء 
�أو جمل�س �لنو�ب. فالكتل �ملختلفة �أ�سبحت على 
وعي بخطورة هذ� �لقانون على �للحمة �لوطنية 
وم�ســـتقبل �لبـــاد. ويف كرد�ســـتان �لعـــر�ق �أقـــر 
برملان �الإقليم قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية �لعر�قي 
�لنافـــذ بعد �إجر�ء تعديات تزيد من حقوق �ملر�أة 
وتعـــزز دورهـــا، ممـــا يجعـــل موقـــف �لتحالـــف 
�لكرد�ستاين و��سحًا يف هذه �لق�سية �حل�سا�سة. 
�أما �لعر�قية فقد رف�ســـت �إلغاء �لقانون منذ �ليوم 
�الأول، ومهمـــا بلغت �خلافات بينها فانها جتتمع 
يف �لدفاع عن �لقانون �لنافذ. كما �ن ت�ســـريحات 
وزيرة �لدولة ل�ســـوؤون �ملر�أة و�لتـــي د�فعت فيها 
عـــن قانـــون رقم 188 لعـــام 1959 ت�ســـري �ىل �ن 
�ئتـــاف دولـــة �لقانون لـــن يو�فق ب�ســـهولة على 

مترير م�سروع �لقانون �ملقدم.
وال بد من �الإ�ســـادة مبوقف �سماحة �ل�سيد ح�سني 
��ســـماعيل �ل�ســـدر �لـــذي �كـــد فيه على �ســـرورة 
�للحمـــة  علـــى  حر�ســـًا  مدنيـــة  قو�نـــني  ت�ســـريع 
�لوطنيـــة، و�البتعـــاد عـــن �لقو�نـــني ذ�ت �لطابع 
�لدينـــي �لتي جتر �لبـــاد �ىل �ســـر�عات مذهبية 

وفقهية نحن يف غنى عنها.
�خـــريً�، كنت �أمتنى على �ل�ســـيد وزيـــر �لعدل �أن 
يقـــدم مقرتحًا برفـــع �حلو�جـــز �لكونكريتية بني 
�الأحياء مبا يعيد �لتو��ســـل و�للحمة بني �لنا�س، 
بداًل من �أن يقرتح م�سروعًا حلو�جز كونكرييتية 

غري مرئية لتقطيع �أو�سال �ملجتمع باأكمله.

]1[ تن����ص امل���ادة 41 م���ن د�ست���ور الع���راق: العراقيون 
اأح���رار بااللت���زام باأحوالهم ال�سخ�سي���ة ح�سب دياناتهم 
اأو مذاهبه���م اأو معتقداته���م اأو اختياراته���م وينظ���م ذل���ك 

بقانون

الجانب السياسي من قانون 
األحوال الشخصية الجعفري 

ما يخص القانون المدني، 
الموحد للعراقيين، جرت 
محاولة )1933( »إلصدار 

قانون األحوال الشخصية، قام 
بها التدوين القانوني، ووضعت 
الئحة لهذا المشروع، غير أنها 
تعثرت« )خروفة، شرح قانون 

األحوال الشخصية(. ثم أصدرت 
)1945( »وزارة 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 

ي  أساسيتين، هما المذهب الُسنِّ
والمذهب الجعفري، فدونت ما 
أمكن االتفاق عليه، ولم ُيقدر 

لهذا المشروع أن يصبح قانونًا« 
)نفسه(.
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تناقلت و�سائل �الإعام يف �الآونة �الأخرية 
�الأحـــو�ل  قانـــون  م�ســـروع  مو�ســـوع 
�ل�سخ�ســـية �جلعفري، وقـــد �أثريت حوله 
مناق�ســـات عديدة بني ر�ف�ـــس له �و موؤيد. 
وقـــد �طلعنـــا علـــى ن�ســـخة مـــن �لقانـــون، 
وبقر�ءة �ســـريعة له نحـــاول �لوقوف على 
بع�ـــس �ملبـــادئ و�الأحـــكام �لـــو�ردة فيـــه 

وعلى �لوجه �ملبني �أدناه:
عقـــد  يف  �لبنـــت  علـــى  �لواليـــة   – �أواًل 

�لزو�ج: 
تن�ـــس �ملادة )52( من �لباب �لثاين – عقد 
�لـــزو�ج - من �مل�ســـروع على: �أن )ال تثبت 
والية �الأب و�جلد الأب على �لبالغ �لر�ســـيد 
وال على �لبالغة �لر�سيدة �ذ� كانت ثيبا(. 

وتن�ـــس �ملـــادة )53( مـــن �مل�ســـروع على: 
)�لبالغة �لر�سيدة �لبكر �سو�ء كانت مالكة 
الأمرها وم�ستقلة يف �سوؤون حياتها �م ال ، 
فلي�ـــس الأبيها وال جلدها الأبيها �أن يزوجها 
من دون ر�ســـاها، ويحق لها �ن تتزوج مع 

�ذن �حدهما(.
ياحظ من �لن�ســـو�س �أعـــاه – �ن �لبنت 
�لبالغـــة �لر�ســـيدة غـــري �لثيـــب )�لباكر( ال 
ت�ســـتطيع �لزو�ج مـــن دون والية �الأب �و 
�جلد الأب �و �أذن �حدهما، وهذه �لن�سو�س 
تختلف عن �لن�ســـو�س �لو�ردة يف قانون 
ل�ســـنة   188 رقـــم  �ل�سخ�ســـية  �الأحـــو�ل 
1959 �ملعـــدل �لتي �عتربت عقـــد �لزو�ج 
عقد ر�ســـائي ينعقـــد باإيجـــاب – يفيد لغة 
�أو عرفـــًا – مـــن �أحد �لعاقديـــن وقبول من 
�الأخر من دون و�ســـيط �أو �ساحب والية ، 

)�ملادة �لر�بعة( من �لقانون .
ون�ســـو�س �مل�ســـروع ال تكتفي مبخالفتها 
لقانـــون �الأحـــو�ل �ل�سخ�ســـية، بـــل ميتـــد 
�الختاف �إىل �أحكام �لعهد �لدويل �خلا�س 
باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية يف مو�سوع 
�لزو�ج، �ذ ن�س �لعهد على وجوب �نعقاد 
�لـــزو�ج بر�ســـا �لطرفـــني ر�ســـاء ال �إكر�ه 
فيه، �ملادة )1/10( من �لعهد. ومعلوم �ن 
�لعهد �ملذكور قانونا عر�قيًا بعد �لت�سديق 
عليه بالقانون 193 ل�ســـنة 1970، ف�ســـًا 
عن خمالفة �مل�سروع التفاقية �لق�ساء على 
جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة )�سيد�و(، 
لكونه ي�سكل متييزً� �سدها ح�سب منطوق 
�ملادة )2/�أ( من �التفاقية، و�التفاقية هذه 
قانونًا عر�قيًا �أي�ســـًا بعد �لت�ســـديق عليها 

بالقانون رقم )66( ل�سنة 1986.
ثانيًا – حترمي �لزو�ج من غري �مل�سلمة: 

ن�ســـت �جلملة �لثانية مـــن �ملادة )63( من 
�مل�سروع على: )... وال ي�سح نكاح �مل�سلم 
د�ئميًا من غري �مل�ســـلمة مطلقًا ...(. وهذ� 
يعنـــي �ن �لزوج �جلعفـــري �ملذهب، وعند 
ت�سريع هذ� �مل�سروع، يجب عليه �أن يطلق 
زوجتـــه �مل�ســـيحية �و �ل�ســـابئية ... و�إال 

دخـــل يف �حلـــر�م. وهـــذ� �لن�ـــس خمالف 
الأحـــكام �ملادة �ل�ســـابعة ع�ســـرة من قانون 
�الأحـــو�ل �ل�سخ�ســـية �حلـــايل �لتي تن�س 
علـــى: )ي�ســـح للم�ســـلم �ن يتـــزوج كتابية 
....(. و�ملفارقة يف هذه �ملادة �نها حّرمت 
�لزو�ج �لد�ئمي ومل حترم �لزو�ج �ملوؤقت 
)�ملتعـــة(، هـــذ� ف�ســـًا عـــن �ن هـــذ� �لن�س 
يخالـــف �أحكام �ل�ســـرعة �لدوليـــة حلقوق 
�الإن�ســـان قـــدر تعلـــق �الأمـــر بالن�ســـو�س 
�لعـــر�ق  عليهـــا  �ســـادق  �لتـــي  �لدوليـــة 

و�أ�سبحت جزء من ن�سيجه �لت�سريعي.
ثالثًا – �الأذن للزوجة للخروج من �لبيت:

ن�ســـت �لفقـــرة ثانيًا من �ملـــادة )101( من 
�مل�ســـروع بعدم جو�ز خـــروج �لزوجة من 
�لبيـــت �إال بـــاأذن �لـــزوج. وهـــذ� يعني �ن 
�لطبيبـــة و�الأ�ســـتاذة �جلامعيـــة و�لعاملة 

و�ســـو�هن مـــن �ملتزوجـــات ال يحـــق لهـــن 
�لـــزوج،  بـــاأذن  �إال  باأعمالهـــن  �اللتحـــاق 
و�لزوج ميكنـــه مبوجب هـــذ� �لن�س عدم 
�عطـــاء �الأذن، وعـــدم �عطـــاء �الأذن يعنـــي 
منع �لزوجة من �اللتحـــاق بوظيفتها. يف 
حني �ن قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية �حلايل 
مطاوعـــة  بعـــدم  للزوجـــة  �حلـــق  �عطـــى 
زوجهـــا �ذ� تعذرت مـــع �ملطاوعة �لتوفيق 
بني �لتز�مات �لزوجة �لبيتية و�لوظيفية، 
�لفقرة )3( من �ملادة �خلام�سة و�لع�سرين 

من �لقانون.
ون�س �مل�ســـروع هـــذ� يخالف ن�ـــس �ملادة 
)7( مـــن �لعهد �لـــدويل �خلا�س باحلقوق 
مـــن   )11( و�ملـــادة  و�ل�سيا�ســـية  �ملدنيـــة 
�تفاقيـــة )�ســـيد�و(. ��ســـافة ملا تقـــدم فهذ� 
�لن�س يخالف �أحكام �لفقرة �أواًل من �ملادة 

)22( من �لد�ستور يف �حلق يف �لعمل مبا 
ي�سمن حياة كرمية.

ثالثًا – ممار�سة �جلن�س و�سرط �لنفقة
�لغالب من �لفقهاء �مل�ســـلمني يعّرفون عقد 
�لزو�ج بانه عقد ��ستمتاع. ويزيدون على 
هـــذ� �لتعريف مفرد�ت كالـــوطء و�لفر��س 
و�لدخـــول، وهم بذلك يح�ســـرون �لزو�ج 
مبتعديـــن  فقـــط،  �جلن�ســـي  �جلانـــب  يف 
كثـــريً� عن حكم �الآية �لكرمية �لتي ت�ســـمو 
بالعاقـــة �لزوجيـــة: )ومن �آياتـــه �ن خلق 
لكـــم من �أنف�ســـكم �أزو�جـــًا لت�ســـكنو� �ليها 
وجعـــل بينكم مودة ورحمة( �لروم )21(. 
ويبدو �ن و��سع م�سروع �لقانون قد تاأثر 
بهـــذ� �جلانـــب �لفقهي، وجعل دفـــع �لنفقة 
مقـــرتن بتمكـــني �لـــزوج مـــن �ال�ســـتمتاع 
بزوجته، �ذ ن�ســـت �لفقـــرة �أواًل من �ملادة 

)108( مـــن �مل�ســـروع علـــى: )�ذ� ن�ســـزت 
�لزوجـــة مبنعهـــا زوجهـــا من �ال�ســـتمتاع 
بها مطلقًا، ي�ســـقط حقها يف �لنفقة وحقها 
يف �ملبيـــت...(. وهكـــذ� توؤكد �أحـــكام هذ� 
�مل�سروع دونية �ملر�أة و�لتعامل معها بهذ� 

�ل�سكل �ملذل و�ملهني. 
ر�بعًا – ال وجود ال�ســـتقال �لقا�ســـي مع 

وجود �الإمام 
�لقا�ســـي يف هـــذ� �لقانون لي�س م�ســـتقًا، 
ولي�س له �أمر �لف�ســـل يف �لنز�ع �ملطروح 
�أمامه، بل �ن هناك �سلطة دينية تعلو عليه، 
ويجـــب �أن يكون طوع �أحكامها. ويف هذ� 
خمالفـــة �ســـريحة لن�ـــس �ملـــادة )87( من 
)�ل�ســـلطة  �لتـــي تن�ـــس علـــى:  �لد�ســـتور 
�لق�سائية م�ســـتقلة وتتوالها �ملحاكم على 
�ختـــاف �أنو�عها...(، وكذلـــك ن�س �ملادة 
)88( مـــن �لد�ســـتور �لتي تن�ـــس على �أن: 
)�لق�ســـاة م�ستقلون، ال �ســـلطان عليهم يف 
ق�ســـائهم لغـــري �لقانـــون، وال يجـــوز الأية 
�ســـلطة �لتدخل يف �لق�ســـاء �أو يف �سوؤون 

�لعد�لة(. 
وهـــذ� مـــا ت�ســـري �ليـــه �ملـــادة )109( مـــن 
�مل�ســـروع �لتي تن�س على �نه: )�ذ� وقعت 
منافـــرة �أو �ســـقاق بـــني �لزوجـــني ورفعـــا 
�أمرهما �إىل �لقا�ســـي فلـــه �ن ينتدب حكمًا 
مـــن �أهل �لـــزوج وحكمًا من �أهـــل �لزوجة 
....و�سوال لا�ساح ورفع �ل�سقاق ...... 
ويف حـــال عدم �تفـــاق �حلكمـــني فللحاكم 
�أخريـــن  حكمـــني  ينتـــدب  �ن  �ل�ســـرعي 
حتـــى يتفقـــا علـــى �ســـيء حمـــدد (. هكـــذ� 
�ذن فالقا�ســـي بدرجـــة �أدنـــى مـــن �حلاكم 
�ل�ســـرعي )�المام(، ويف هذ� �لن�س دخلنا 
يف تناق�ـــس مع �العـــان �لعاملـــي حلقوق 
�الإن�ســـان و�لعهدين �لدوليني، ��سافة �إىل 
�الختـــاف مع ن�ـــس د�ســـتوري �آمر حول 

��ستقال �لق�ساء.
هذه �طالة �سريعة تناولنا فيها �أربع مو�د 
من ��سل مو�د �مل�سروع )254(، ولو �أردنا 
مناق�ســـة �مل�ســـروع كامًا ال�ســـتغرق مئات 
�ل�سفحات. هذ� ف�ســـًا عن �الرباك �ملهني 
�لـــذي العاقـــة للمتلقـــي �لعادي بـــه، وهو 
�خللط �لذي �حتو�ه �مل�سروع، فتارة تر�ه 
قانون يخ�س �ملو�ســـوع، و�خرى يتحول 
�إىل قانـــون للمر�فعـــات، وثالثة ي�ســـذ �إىل 
�أحكام قانون �الثبـــات، وهذه عيوب بينة 
تـــدل علـــى حمدودية علـــم �لقائمـــني عليه، 
وعدم در�يتهم باأ�ســـول �لت�ســـريع. ف�ســـًا 
عمـــا تقـــدم، فالقانـــون يكـــرث مـــن �الأمثلة، 
وهي �لطريقة �لتي كانت متبعة لدى جملة 
�الأحـــكام �لعدليـــة )�لقرن �لتا�ســـع ع�ســـر( 
�لتـــي هجرها �لت�ســـريع �حلديث منذ زمن 

بعيد ن�سبيًا.
* قا�ص وباحث قانوين

بعض المبادئ واألحكام الواردة 
في مشروع قانون األحوال الشخصية الجعفري

هادي عزيز علي 
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وقـــد وجـــد �أن يف تعدد م�ســـادر �لق�ســـاء 
و�ختاف �الأحـــكام ما يجعل حياة �لعائلة 
غري م�ستقرة وحقوق �لفرد غري م�سمونة 
فكان هـــذ� د�فعـــًا للتفكـــري بو�ســـع قانون 
يجمـــع فيه �أهـــم �الأحكام �ل�ســـرعية �ملتفق 
عليهـــا . وحقًا �ســـار هـــذ� �لقانـــون جامعًا 
ملا فيه مـــن �يجابيات ن�ـــس عليها �لقانون 
باالإ�ســـافة �ىل �ســـريورته قانونـــًا موحدً� 
ن�سو�ســـه  و�ســـرت   ، �مل�ســـلمني  جلميـــع 
�لتـــي  �مل�ســـائل  �لت�ســـريعية علـــى جميـــع 
تتناولهـــا يف لفظهـــا �أو يف فحو�ها. ويف 
حـــال عـــدم وجـــود ن�ـــس ت�ســـريعي ميكن 
تطبيقه فيحكم مبقت�ســـى مبادئ �ل�سريعة 
لن�ســـو�س  مائمـــة  �الأكـــرث  �الإ�ســـامية 
هـــذ� �لقانون. كمـــا ت�سرت�ســـد �ملحاكم يف 
كل ذلـــك باالأحـــكام �لتـــي �أقرهـــا �لق�ســـاء 
و�لفقه �الإ�ســـامي يف �لعـــر�ق ويف �لباد 
�الإ�ســـامية �الأخرى �لتي تتقارب قو�نينها 
مـــن �لقو�نـــني �لعر�قيـــة. ومـــن �لق�ســـايا 
�اليجابيـــة �لتـــي �ثبـــت �لتطبيـــق �لعملي 
�يجابياتها ، و�لتي �وردها �لقانون �سمن 
ن�سو�ســـه �الآمرة : ح�ســـر عقـــود �لزو�ج 
باملحاكـــم ومنـــع عقود �لـــزو�ج �خلارجية 
ومعاقبـــة مـــن يجري مثـــل هـــذه �لعقود ، 
جترمي �الإكـــر�ه يف عقود �لزو�ج و�عتبار 
�لعقد باطًا �ذ� مت على هذ� �الأ�ســـا�س ، كما 

مت جتـــرمي �لنهوة �لع�ســـائرية �لتي كانت 
منت�ســـرة عرفيـــًا يف �لعـــر�ق ، باالإ�ســـافة 
�ىل حتديـــد �لزو�ج من زوجة ثانية بقيود 
تنظيميـــة تتطلب مو�فقـــة �ملحكمة الإجر�ء 
مثـــل هـــذ� �لـــزو�ج وفـــق �ســـروط حددها 
�لن�س ، كما ت�ســـمنت �لن�سو�س �سمانات 
للمـــر�أة يف حـــال �لتفريق و�لطـــاق ود�ر 
�ل�سكن و�لنفقة و�حل�سانة ، وحتديد �سن 
�لزو�ج بثماين ع�سرة �سنة وجو�ز �جر�ء 
ـــن مبو�فقـــة �ملحكمة ،  ّ �لعقـــد قبل هذ� �ل�سِ
وت�سمني �لقانون �حكام �لو�سية �لو�جبة 
يف مري�ث �ل�ســـغري حل�سة و�لده �ملتويف 
قبـــل وفـــاة �جلـــد ، كمـــا يجـــري توزيـــع 
�لو�رثـــني  علـــى  و�الأن�ســـبة  �ال�ســـتحقاق 
بالقر�بـــة وفـــق �الحـــكام �ل�ســـرعية �لتـــي 
كانـــت مرعية قبل ت�ســـريع قانون �الأحو�ل 
�ل�سخ�ســـية رقم )188( ل�ســـنة 1959 كما 
تتبع فيما بقي من �حكام �ملو�ريث. من هذ� 
�ملنطلـــق فان قانـــون �الحو�ل �ل�سخ�ســـية 
�لعر�قـــي رقـــم 188 ل�ســـنة 1959 �ملعـــدل 
كان من�ســـجمًا مع ثو�بت �لدين �ال�سامي 
، ومن�ســـجمًا �ي�ســـا مـــع م�ســـاألة �حلقـــوق 
 ، �لد�ســـتور  يف  �الأ�سا�ســـية  و�حلريـــات 
وهـــو بالنظر للفـــرتة �لزمنية �لتي �ســـدر 
بهـــا ، وملـــرور ظـــروف عديـــدة تتطلب منا 
�لتفكـــري بق�ســـية �ملر�جعـــة و�لتعديـــات 

�ل�ســـرورية �لتـــي تتطلبها �ملرحلـــة . وقد 
طرح �ل�ســـيد وزير �لعدل �ال�ســـتاذ ح�ســـن 
�ل�ســـمري تبنيه مل�ســـروع لقانـــون �ملحكمة 
�جلعفريـــة وقانـــون �الحو�ل �ل�سخ�ســـية 
�جلعفري ، ونعتقد باأن �إقد�م �لوزير على 
مثـــل هذه �خلطـــوة جـــاء �متثـــااًل ملرجعه 
�ليعقوبـــي  �ل�ســـيد  و�لفقهـــي  �ل�سيا�ســـي 
. �ننـــا نعتقـــد بان �خلطـــوة �ملذكـــورة لن 
يكتـــب لها �لنجاح بالنظر حلاجة �لبلد �ىل 
قو�نـــني توحد �ل�ســـعب بداًل مـــن تفريقهم 
على قو�نني تتنا�ســـب مـــع �ملذ�هب ، ومثل 
هذه �خلطوة تعطي د�فعًا لطرح م�ســـاريع 
قو�نني للحنفية و�أخرى لل�سافعية ومثلها 
للمالكية و�حلنبلية ورمبا �لزيدية وغريها 
، باالإ�ســـافة �ىل ت�ســـكيل حماكـــم جعفرية 
ومثلها لكل مذهب من هذه �ملذ�هب يف كل 
ناحيـــة �أو ق�ســـاء �و حمافظة ، كما يرتتب 
علينا �لعودة �ىل حمكمة �لتمييز �ل�ُســـّنية 
�خلطـــوة  وهـــذه   ، �جلعفريـــة  و�لتمييـــز 
نكو�ـــس على مـــامت بناوؤه ، وهـــي خطوة 
يرت�جـــع فيها �ملجتمع بداًل مـــن توحيده ، 
ومـــاد�م �لقانون �لنافذ اليخالف �ال�ســـام 
وال يتعار�ـــس مع �ملذهب �جلعفري فماهو 
�ملـــربر لف�ســـله بقانـــون يخ�ـــس �ملذهـــب 
لوحـــده ، ومـــاد�م �لعر�قيـــون مت�ســـاوين 
�مام �لقانون دون متييز ب�سبب �جلن�س �و 

�لعرق �و �لقومية �و �الأ�سل �أو �للون �و ) 
�لديـــن ( �أو ) �ملذهب ( �و �ملعتقد �أو �لر�أي 
�و �لو�ســـع �القت�ســـادي �و �الجتماعـــي . 
وباإمكان �ســـماحة �ملرجـــع �لديني �ن يبني 
للجهات �لت�سريعية ماهي �لن�سو�س �لتي 
ت�سكل خافًا ملناق�ســـتها ومن ثم تطويرها 
�و تبديلهـــا بتعديل قانوين اليخل بالقيمة 
�لد�ســـتورية للقانـــون . كمـــا �ن �لد�ســـتور 
ن�ـــس يف �ملـــادة ) 43 ( منه علـــى �ن �أتباع 
كل ديـــن �و مذهـــب �أحـــر�ر يف ممار�ســـة 
�ل�ســـعائر  فيهـــا  مبـــا  �لدينيـــة  �ســـعائرهم 
�حل�سينية و�ن يديرو� �أوقافهم و�سوؤونها 
وموؤ�س�ســـاتهم �لدينية وفـــق �لقانون . �إن 
قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية يعالج �الأحكام 
�ل�ســـرعية �لتي جتمع �مل�سلمني �لعر�قيني 
علـــى �ختـــاف مذ�هبهم ، ويعالج ق�ســـايا 
�خلطبـــة و�لـــزو�ج و�لطـــاق و�ملحرمات 
�لزوجيـــة  و�حلقـــوق  �لكتابيـــات  وزو�ج 
مبا فيها �لنفقة و�ل�ســـكن وق�سايا �لتفريق 
و�لن�ســـب  و�لعـــدة  و�ملخالعـــة  �لق�ســـائي 
�لفـــروع  ونفقـــة  و�لر�ســـاع  و�حل�ســـانة 
و�الأ�سول و�الأقارب و�لو�سية و�لو�سايا 
و�أخري� �حـــكام �ملو�ريث . هـــذه �ملعاجلة 
يخت�ـــس بها قانـــون �الأحو�ل �ل�سخ�ســـية 
واليتطـــرق �ليهـــا �لقانون �ملـــدين رقم 40 
ل�سنة 1951 �ملعدل بالرغم من �ن �لقانون 

�ملدين �كد يف ن�س �لفقرة �الأوىل من �ملادة 
�الأوىل على تطبيق �لن�سو�س �لت�سريعية 
فـــاإن مل جتد �ملحكمة ن�ســـًا يعالج �لتطبيق 
ي�ســـار �ىل �لعـــرف ثم �ىل �ملبـــادئ �لعامة 
ماءمـــة  �الأكـــرث  �الإ�ســـامية  لل�ســـريعة 
لن�ســـو�س �لقانـــون دون �لتقيـــد مبذهـــب 
معني و�أخريً� يف حال عدم وجود مثل هذ� 
ي�ســـار �ىل قو�عد �لعد�لة . و�إننا �ذ نهيب 
باملرجـــع �ليعقوبـــي �ن يرت�جـــع عن هذه 
�خلطوة �لتي تعطي �ملجال لزيادة �لفرقة 
وتعـــدد �لقو�نـــني وفـــق �ملذ�هـــب وتربـــك 
عمـــل �ملحاكم و�لق�ســـاء ، كمـــا �ن �ملو�طن 
�لعر�قـــي مل يدرج ��ســـم مذهبـــه يف هوية 
�الحو�ل �ملدنية وال يوجد م�ســـتند ر�سمي 
يثبـــت هذ� �النتماء ، ونهيب �ي�ســـا بوزير 
�لعـــدل �ل�ســـيد ح�ســـن �ل�ســـمري �ن يحفظ 
م�ســـودة �لقانـــون �ملذكـــور حتـــى اليزيـــد 
جرحًا فـــوق جر�حـــات �لعر�قيني ، وليثق 
باأننـــا بحاجـــة ملر�جعـــة جديـــة للقو�نني ، 
و�أننا ننـــادي بوجوب عقد موؤمتر قانوين 
الإ�ســـاح هذه �لقو�نني �لتي حتكم �حلياة 
يف �لعـــر�ق ، وحتى التكون هنـــاك ذر�ئع 
ل�ســـِنّ قو�نني مذهبية ل�ســـنا بحاجة ما�سة 
نعـــرف  ظـــروف جميعنـــا  ظـــل  �ليهـــا يف 
حجم �لهجمـــة �الرهابية وظروف �ملنطقة 
�لتـــي يـــر�د منها ��ســـعال فتنـــة طائفية يف 
�لعـــر�ق لي�ـــس منا من يريد ��ســـعالها . كما 
�ن باالإمـــكان �ال�ســـتفادة مـــن �ملاحظـــات 
و�لنقـــاط �لتي تثار على ن�ســـو�س قانون 
�الحو�ل �ل�سخ�ســـية �لعر�قي ومعاجلتها 
�ســـمن حلقات در��ســـية نخرج بها بنتائج 
خمت�ســـني  قبـــل  مـــن  وعمليـــة  ملمو�ســـة 
لتقدميها كمقرتحـــات لتعديل هذ� �لقانون 
. �ننـــا جند �ن طـــرح مثل هذه �مل�ســـود�ت 
�لقانونية الإن�ساء حماكم جعفرية �سيتحدد 
�سمن مناطق �ســـكن �الغلبية �لتي تقابلها 
حماكم حنفيـــة �و �ســـافعية ، ويحار �المر 
يف �ن ت�ســـري هناك حمكمتان يف �ملناطق 
�لتي يتد�خـــل بها �هل هذيـــن �ملذهبني �و 
غريهما ، ولو ��ســـتمزج �ملرجع �ليعقوبي 
�الأعلـــى  �لق�ســـاء  جمل�ـــس  ر�ي  �ملحـــرتم 
باعتباره �جلهة �لتي تدير �سوؤون �لق�ساء 
�الحتادي لتو�ســـح �المر له �كرث ، وثقتنا 
عاليـــة بحر�س �جلميع على وحدة �لعر�ق 
و�ســـامة �بنائه ، و�ن �لد�ستور ن�س على 
�ن �لعر�قيني �حر�ر يف �اللتز�م باأحو�لهم 
�ل�سخ�ســـية ح�ســـب دياناتهـــم �و مذ�هبهم 
وهـــذ�   ، �لقانـــون  وفـــق  �ختيار�تهـــم  �و 
�اللتـــز�م يتعلق ب�ســـمري وذ�ت �ل�ســـخ�س 
ب�ســـكل خا�ـــس وال يتعـــدى علـــى �لغـــري ، 
كمـــا اليتعدى علـــى �لقانـــون باعتبـــار �ن 
�لقا�سم �مل�ســـرتك بني �لنا�س هي �لقو�نني 
�لتـــي تنظم حياتهـــم �ملدنية و�ل�سخ�ســـية 

و�جلز�ئية.

مشروع قانون األحوال الشخصية الجعفري
زهير كاظم عبود 

ت المراجع  بصدور قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل أصبح هذا القانون مرجعًا قانونيًا لجميع المذاهب اإلسالمية في العراق ، وعدَّ
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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العدد )3024( 

السنة الحادية عشرة 

الخميس )6( 

آذار 2014

وال
ت �أ

ريا
لـح

�
ياسمين الطريحي ً

المرأة العراقية وقانون األحوال الشخصية 
)الجعفري(

�الأحـــو�ل  قانـــون  م�ســـودة  تـــز�ل  مـــا 
وقانـــون  "�جلعفـــري"،  �ل�سخ�ســـية 
�لق�ساء "�جلعفري" �للذ�ن �أ�سدرهما 
وزير �لعدل �لعر�قي �ل�ســـيد �ل�ســـمري 
يتعر�ســـان  �الأول 2013  ت�ســـرين  يف 
للكثري من �لت�ســـاوؤالت منها �لت�ســـاوؤل 
عـــن توقيت �إ�ســـد�رهما بالـــذ�ت، وما 
بـــني مو�فـــق ور�ف�ـــس لهمـــا، وهنـــاك 
بع�س �ملقاالت �لتى �أ�ســـارت ب�ســـورة 
مبا�ســـرة �ىل تاأثري هـــذ� �لقانون على 
مكت�ســـبات وحقـــوق �ملـــر�أة �لعر�قية، 
�الأحـــو�ل  قانـــون  �أن  �ىل  ��ســـتناد� 
�ل�سخ�ســـية �حلـــايل هـــو مـــن �أف�ســـل 
يف  �ل�سخ�ســـية  �الأحـــو�ل  قو�نـــني 
�لعـــامل كله ولي�ـــس يف �لعـــامل �لعربي 
وحده، و�لذي ��ســـتمد قو�نينه من كا 
�ملذهبني �ل�ســـني و�ل�سيعي )علما باأنه 
يحوي ثغر�ت �ســـد �ملر�أة �الإن�ســـان(. 
وقد ح�ســـلت �ملر�أة �لعر�قية على مدى 
�الحتـــال  وماقبـــل  �ملا�ســـية  �لعقـــود 
)�لذي جاء بد�ستور ال يتما�سى مع كل 
هذه �ملكت�ســـبات على �الأطـــاق حينما 
ق�ســـم �لنظام �ل�سيا�ســـي على �أ�ســـا�س 
طائفـــي بالدرجـــة �الأوىل( على �لكثري 
من �ملكت�ســـبات منهـــا �لقانونية ومنها 
مـــا يتما�ســـى مـــع �لتطور �حل�ســـاري 
كرفع �ســـن �لزو�ج وما�ســـابه. و�أغلب 
هـــذ�  مل�ســـودة  و�ملوؤيـــد�ت  �ملوؤيديـــن 

�لقانـــون هـــم مـــن حـــزب "�لف�ســـيلة " 
�لـــذي ينتمي �ليه �لوزير ونائبات هذ� 
�حلزب من �لن�ســـاء تطبيقا ملبد�أ �ملر�أة 
عدوة لذ�تها )حـــني توؤيد �ملر�أة قانونا 
ينتق�ـــس مـــن حقوقهـــا هـــي بالدرجـــة 
�أمـــا �ملعار�ســـني فهـــم مـــن   ، �الأوىل ( 
�أحز�ب تّدعي "�لعلمانية �أو ما �ســـابه" 
و�أ�ســـباب �لرف�س هي �سيا�ســـية بحتة 
بنـــاء� علـــى �أن هـــذ� �لقانـــون �ســـوف 
يزيد يف �لتق�ســـيم و�لتمـــزق �لطائفي 
و�لـــذي  �لعـــر�ق  يف  �الآن  �حلا�ســـل 
يح�ســـد �أرو�ح �لعر�قيني من �لن�ســـاء 

و�لرجال و�الطفال كل يوم باملئات. 
ومل يذكر �أحد مدى �لتاأثري �الإجتماعي 
�ملبا�ســـر لهذ� �لقانون مبا �ســـريتبه من 
نتائـــج على �ملـــر�أة �لعر�قية من متييز 
�إجتماعي �ساغط ، وجوهري، يف قتل 
هـــذه �الإن�ســـانة وهـــي يف مهدها وهي 
�لتـــى �ست�ســـبح �أمـــا ومربيـــة وعاملة 
يف يومـــا مـــا. �إن �لكارثـــة �الإجتماعية 
و�لعقلية �لتي �سياأتي بها هذ� �لقانون 
لي�ـــس فقط علـــى �ملر�أة وحدهـــا بل �إنه 
�ســـيطال �الأجيـــال �لقادمـــة و�ل�ســـعب 

�لعر�قي باأكمله.
من بني كل �الأ�ســـو�ت ال ن�ســـمع �سوتا 
قويا هادر� من �ملر�أة �لعر�قية ذ�تها �سد 
"حنبلة" قانون �الأحو�ل  " �أو  "جعفرة 
�ل�سخ�ســـية �ســـو�ء يف �لد�خـــل �أو يف 

�خلارج. علما باأن �ملر�أة هي �لتى �سوف 
تكـــون �لهـــدف �الأول يف تفتيـــت وو�أد 
عقلها قبل بقيـــة �لعر�قيني. الأن �لعر�ق 
�حلـــايل ي�ســـكو مـــن عدم وجـــود حركة 
ن�ســـوية و�عية كل �لوعـــي وجماهريية 
و�ســـعبية تطالـــب باألغاء هـــذ� �لقانون، 
�لذي نعتربه قانون كارثي بكل ماتعنيه 
هـــذه �لكلمة. علما بـــاأن قانون �الأحو�ل 
�ل�سخ�ســـية �حلـــايل وب�ســـورة عامـــة 
لي�ـــس بذلـــك �ل�ســـوء، فكيف ناأتـــي �الأن 
"جعفري"  �أحـــو�ل �سخ�ســـية  بقانـــون 
لن يطيـــح مبكت�ســـبات �ملـــر�أة �لعر�قية 
ون�سالها "�لنخبوي �ملحدود" فح�سب، 
لكنه �ســـيطيح بكل مبكت�ســـبات �ل�سعب 
�لعر�قـــي �لذي يتطلـــع �ىل �الإ�ســـتقر�ر 
�الأجتماعيـــة  و�لعد�لـــة  �ل�سيا�ســـي 

و�لنه�سة �حل�سارية. 
�إن �إنعكا�س هذ� �لقانون �إجتماعيًا على 
�ملـــر�أة �لعر�قية لهـــو �إنعكا�ـــس كارثي، 
بتغذيـــة  عر�قيـــة  طفلـــة  �سيُن�ّســـاأ  الأنـــه 
مذهبية "�سيعية "وطفلة عر�قية �أخرى 
بتغذيـــة "�ســـنية" هـــذ� من جهـــة ، ومن 
جهـــة �أخـــرى �ســـوف يلزمهـــا �حلجاب 
من كل �ســـئ، مـــن �لتعليـــم )و�إن تعلمت 
فهـــي تتعلم �لطائفيـــة بكل م�ســـاوؤها( ، 
ومـــن قـــول ر�أيهـــا �أن �ُســـمح لهـــا ، ومن 
�لتعبـــري عـــن نف�ســـها ، ومـــن �ملطالبـــة 
بحقوقها �الإن�ســـانية كلها، فحني تن�ّســـاأ 

�لفتـــاة �لعر�قية بهـــذ� �لتمييز �لطائفي 
و�لت�سييق �الإجتماعي ، وبطاعة عمياء 
خوفا من �لعقاب �لعائلي �أو�لع�ســـائري 
�لطائفـــي ف�ســـوف تقوم بدورهـــا بنقل 
يف  وبناتهـــا  الأبناءهـــا  �لتعاليـــم  هـــذه 
�مل�ســـتقبل. وهذ� ما�ســـيوؤدي �ىل ن�ساأة 
ن�ســـاء عر�قيات مميز�ت طائفيا ورجال 
مميـــزون طائفيـــا وبالتـــايل �ىل ن�ســـاأة 
بع�ســـها  عـــن  مميـــزة  عر�قيـــة  �أجيـــال 
مذهبيـــا �ســـئنا �أم �أبينا وهذ� ما�ســـوف 
�ل�ســـعب  متزيـــق  �ىل  حقيقـــة  يـــوؤدي 
�لعر�قـــي وهو يف مهـــده. وهنا �أذكر ما 
ذكره عـــامل �الأجتماع �لعر�قي �الأ�ســـتاذ 
علي �لوردي "باأن �ل�سخ�ســـية �لب�سرية 
هي ح�ســـيلة تفاعل بني عو�مل �لور�ثة 
وعو�مل �لبيئة". معناه �أن تطبيق هذ� 
�لقانون �سوف ين�ّســـاأ �سخ�سية ن�سوية 
العقل لها و�أن عقلهـــا هو تابع لطائفتها 
حني يتفاعل �لعامـــل �لور�ثي مع عامل 

�لبيئة �ملذهبي و�لطائفي �ملقيت. 
�ل�ســـمري  �لوزيـــر  يّدعـــي  حـــني  لذلـــك 
و�لنائبـــة �ســـوز�ن �ل�ســـعد )مـــن حـــزب 
�لف�ســـيلة( �أن "�ل�سيعة الز�لت حقوقهم 
مغبونـــة، و�أن هذ� �لقانون �ســـوف يرد 
�عتبارهـــم" فهـــو حـــق يـــر�د بـــه باطل، 
فمـــا هـــو �لغـــنب و�أحدهمـــا وزيـــر عدل 

و�الأخرى نائبة؟
 ماهـــو �لغـــنب وهنـــاك مد�ر�ـــس لتعليم 

�لطـــاب �لعر�قيـــني من فتيـــات وفتيان 
تابعـــة للوقـــف �ل�ســـيعي؟ ماهـــو �لغنب 
ورئي�ـــس �لوزر�ء ذ�ته �ســـيعي وطائفي 
ومي�ســـك كل �لـــوز�ر�ت �ملهمـــة وزمـــام 
�مللي�ســـيات �الإرهابية �لتـــى تعي�س على 

دماء �لعر�قيني �الأبرياء.
هنـــا يجب على �ملـــر�أة �لعر�قية و�لفتاة 
�ل�ســـباب  وعلـــى  �لو�عيـــة  �لعر�قيـــة 
�لعر�قـــي �لو�عـــي مـــن فتيـــان وفتيات 
�أن يعـــو� �أن �إ�ســـد�ر و�مل�ســـادقة علـــى 
هذ� �لقانون هو �إ�ســـد�ر حكـــم �الإعد�م 
علـــى �ل�ســـعب �لعر�قـــي بـــكل طو�ئفـــه 
وجميع �أجياله �لقادمة. ومن هنا عليهم 
�لكامـــل و�لتعـــٌرف  بالوعـــي  بالت�ســـلح 
على �نعكا�ســـاته �الإجتماعيـــة و�لعقلية 
�لكارثيـــة على �الأجيال �لقادمة لل�ســـعب 
�لعر�قي، وعلـــى �لدولـــة �لعر�قية �الأن 
وم�ســـتقبا، �أن تقـــوم بحمات �ســـعبية 
لتوعيـــة  �ســـبابية  ن�ســـائية  جماهرييـــة 
�لعاملـــة  �لب�ســـيطة  �لعر�قيـــة  �ملـــر�أة 
هـــذ�  برف�ـــس  و�ملطالبـــة  و�لكادحـــة 
�ل�ســـجب  ينفـــع  �إذ ال  �لقانـــون وو�أده. 
�أو �الإد�نـــة. و�أن تنـــاط �ملهمة لل�ســـباب 
و�ل�سابات �لعر�قيات بتحمل م�سوؤولية 
�إنقاذ جيلهم �حلـــايل و�الأجيال �لقادمة 
بالعمل على �إ�سقاطه وهو يف مهده قبل 
�أن يئد �ملر�أة �أوال و�أجيال �لعر�ق �آخر� 

وهم ما يز�لون يف �ملهد.
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وزير �لعدل ح�ســـن �جلعفري )�ل�سمري(، 
لـ»جمهوريـــة  �الأ�ســـا�س  �حلجـــر  و�ســـع 
�إجنـــاز  باإعانـــه  �جلعفريـــة«،  �لعـــر�ق 
»قانون �الأحو�ل �ل�سخ�ســـية �جلعفرية«، 
�جلعفـــري«،  �ل�ســـرعي  و»�لق�ســـاء 
و�إحالتهمـــا �إىل جمل�ـــس �ســـورى �لدولة. 
�إذ  و�ســـعد�ء،  حمظوظـــون  نحـــن  وكـــم 
طماأننا وزيـــر �لعدل �جلعفـــري »باقتناع 
ب�ســـاحية  �لدولـــة  �ســـورى  جمل�ـــس 
�لعامـــة  �الأمانـــة  �إىل  �مل�ســـروعني  �إحالـــة 
ملجل�ـــس �لـــوزر�ء متهيد� لعر�ســـهما على 
جمل�ـــس �لـــوزر�ء الإقر�رهمـــا«. وكم نحن 
حمظوظـــون و�ســـعد�ء، �إذ طماأننـــا وزير 
�لعـــدل �جلعفـــري، طماأننا نحـــن من غري 
�ل�ســـيعة، �ســـو�ء من �ل�ســـنة، �أو �مل�سلمني 
�أي  �لادينيـــني،  �أو  �لامتمذهبـــني، 
�ملرتدين، �ســـو�ء من �الإلهيني �لادينيني، 
�لديانـــات  �أتبـــاع  مـــن  �أو  �مللحديـــن،  �أو 
�الأخرى، باأنهم �أي )م�سرعي �لقانون( »مل 
ينطلقـــو� يف طرحهـــم لهذين �مل�ســـروعني 
من منطلق �لتع�ســـب و�لتعن�سر للعقيدة 
]�ل�ســـيعي  �ملذهـــب  �أو  ]�الإ�ســـامية[ 
�جلعفـــري[، وال يدعـــون فر�ســـهما علـــى 
»�لعر�قيـــني  �أن  �إىل  الفتـــا  �الآخريـــن«، 
وحدهـــم لهم �حلق بعد �إقر�ر �مل�ســـروعني 
�لعمـــل بهمـــا مـــن عدمـــه«. فالرجـــل يعمل 
بو�ســـفه  �جلعفـــري،  �ل�ســـرعي  بتكليفـــه 
وزيـــر� للعـــدل �ل�ســـرعي �جلعفـــري. �إذن 
كما لدينا وقف �سيعي ووقف �سني، وكما 
لدينا طائفية �سيعية وطائفية �سنية، وكما 
لدينا قتل �ســـيعي وقتل �سني، وكما لدينا 
ف�ســـاد �ســـيعي وف�ساد �ســـني، فلتكن هناك 

�إذن وز�رة عـــدل �ســـنية، �إىل جانب �أختها 
�للدود وز�رة �لعـــدل �جلعفرية. لكن هذ� 
لن يكـــون ممكنا، الأن مـــن �لبديهي – كما 
�ســـرح مرة رئي�س وزر�ئنـــا �ملالكي – �أال 
�إال  �لعـــر�ق  �لـــوزر�ء يف  يكـــون رئي�ـــس 

�سيعيا )جعفريا(. 
)�لعـــدل  وزيـــر  و�ســـع  �الأحـــو�ل  كل  يف 
�ل�ســـرعي �جلعفـــري( �حلجـــر �الأ�ســـا�س 
لـ»جمهورية �لعر�ق �الإ�ســـامية �ل�سرعية 
�لامتعن�ســـرة  �جلعفريـــة  �ل�ســـيعية 
و�لامتع�ســـبة �لعظمى جد� جد�«، �أ�سوة 

بجماهريية �لقذ�يف.
�لعجائـــب  عـــر�ق  حقـــا  �أ�ســـبح  �لعـــر�ق 
و�لغر�ئـــب، �لتي ال مثيل لهـــا من عجائب 
وغر�ئب كل �الأمم، وعجائب وغر�ئب كل 

�لتاريخ.
ومـــن عجائـــب وغر�ئـــب �لعـــر�ق، ميثاق 
)�ل�ســـرف(، �لذي وقع عليه �لكثريون من 
�ل�سيا�ســـيني، ممـــن يتجلى �ل�ســـرف فيهم 
بذروتـــه، هـــذ� �إذ� علمنـــا �أن �لف�ســـاد قـــد 
�أ�سبح م�ســـد�قا لـ)�ل�سرف(، و�سرقة �ملال 
�لعـــام م�ســـد�قا لـ)�ل�ســـرف(، و�لطائفيـــة 
�لعهـــود  ونق�ـــس  لـ)�ل�ســـرف(،  م�ســـد�قا 
و�ملو�ثيـــق، مبـــا فيهـــا مو�ثيـــق �ل�ســـرف 

م�سد�قا لـ)�ل�سرف(.
ومـــن عجائـــب وغر�ئـــب �لعـــر�ق خطاب 
�لدولـــة  لفيل�ســـوف  و�لِعـــربة  �لَعـــربة 
�لعر�قيـــة �حلديثة �إبر�هيـــم )�جلعفري(، 
وقـــد خنقتـــه �لعربة يف خطابـــه �لوعظي 
يف حفلـــة توقيـــع وثيقـــة �ل�ســـرف، وهو 
بن�ســـائحه،  ـــح  ُينت�سَ ال  �لـــذي  �لنا�ســـح 
مبو�عظـــه،  ـــظ  ُيتعَّ ال  �لـــذي  و�لو�عـــظ 

و�ملعلم �لذي ال ُيتعلَّم من درو�سه.
�أن  �لعـــر�ق،  وغر�ئـــب  عجائـــب  ومـــن 
توقـــع وثيقة �ل�ســـرف، ويعقبها م�سل�ســـل 
�لتفجري�ت، مبا�ســـرة منذ �ليوم �لذي تا 
�لتوقيع، ذلك �مل�سل�سل �الإرهابي �مل�ستد�م، 
و�لذي �أ�سبح من ثو�بت يوميات �الإن�سان 
�لعر�قي، من �أجل ت�سحيح �لفهم �خلاطئ 
�لـــذي ح�ســـل للبع�س، ظنـــا منـــه �أن ثمة 

تازما بني ميثاق �ل�سرف وحقن �لدماء.
وعلـــى ذكـــر )�الإن�ســـان �لعر�قـــي(، وذكر 
)حقـــن �لدماء(، جند �أي�ســـا مـــن عجائب 
�ملرجعيـــة  تفتـــي  �أن  �لعـــر�ق،  وغر�ئـــب 
�لدينيـــة )�جلعفريـــة( �لعليـــا �لقابعة يف 
�لنجـــف )�جلعفـــري( على ل�ســـان ممثلها 
�لـــدم  بـ»حرمـــة  كربـــاء  جمعـــة  خطيـــب 
�لعر�قـــي«. وهنـــا ال بـــد من طرح �ســـوؤ�ل 
�ســـرعي جعفـــري، �أيُّ جمتمـــع هـــذ� �لذي 
يحتـــاج مـــن �أجـــل �أن ميتنـــع عـــن دو�مة 
�لقتـــل و�لقتـــل �ملقابل �إىل فتـــوى جنفية 
قبـــل  يعنـــي  �لعر�قـــي«.  �لـــدم  بـ»حرمـــة 
�ســـدور هـــذه �لفتـــوى مل نكـــن نعلـــم �أن 
قتـــل بع�ســـنا �لبع�س حمـــرم، و�أن حلياة 
�الإن�ســـان )�لعر�قـــي( حرمة. وباملنا�ســـبة 
هل تعنـــي �لفتوى، �أال حرمـــة لدم وحياة 
غري �لعر�قي، �إذ� �ســـادف �أن تو�جد على 
�الأر�ـــس �لعر�قيـــة، ز�ئر�، �أو �ســـائحا، �أو 
تاجـــر�، �أو عامـــا؟ ما �أغربهـــا من فتوى. 
�ســـدور فتـــوى يف �أمـــر بديهـــي، �أال هـــو 
�لقتـــل،  �رتـــكاب جرميـــة  عـــن  �المتنـــاع 
جتعلني �أخ�سى �أننا �سنتحاج �إىل فتوى، 
تلزمنـــا بعـــدم �أخذ �ملري�ـــس �إىل جنار �أو 
بقال �أو مهند�س معمـــاري بل �إىل طبيب، 

و�ســـنحتاج �إىل فتـــوى �أن يجـــوز لنـــا �أن 
ناأكل عندما جنوع، و�سنحتاج �إىل فتوى 
�أال يجـــوز �لتـــز�وج بـــني �لب�ســـر و�ســـائر 
�حليو�نات. و�إال فاأخربوين بالله عليكم، 
هل حرمـــة �لقتـــل حتتـــاج، �إال يف عر�قنا 
�لعجائبـــي و�لغر�ئبي، �إىل فتوى؟ ثم هل 
�سيمتنع �أفر�د )�لقاعدة( و�أفر�د )دعا�س( 
�أي )�لدولة �الإ�سامية يف �لعر�ق و�ل�سام( 
عـــن �لقتل، عندما ت�ســـلهم فتـــوى �ملرجع 
�الأعلى للدولة �جلعفرية؟ بل هل �ســـيلتزم 
�لقتلة حتى من �ل�ســـيعة �جلعفرية، �لذين 
ال يرون �أنف�ســـهم مكلفني )�سرعا( بالعمل 
بفتاوى �ملرجـــع، �إما الأنهم يقلدون غريه، 
ممـــن ال يحرم ما حرم، �أو �إنهم ال يعرفون 
�لتقليـــد، وال يلتزمون باأحكامـــه، �أو �إنهم 
ال يرون من �ســـبيل لوقـــف �لقتل �لطائفي 

�ملمار�س �سدهم، �إال بقتل طائفي م�ساّد.
ومـــن عجائـــب وغر�ئب �لعـــر�ق �جلديد، 
�أن تخرج �ملايني م�سيا على �الأقد�م الأد�ء 
طقو�س �لزيـــارة، وال يخرجون للمطالبة 

بحقوقهم كاآدميني.
ومن عجائب وغر�ئب �ل�ســـعب �جلعفري 
�الأرقـــام  كل  ك�ســـرو�  �أنهـــم  �لعـــر�ق،  يف 
�لدينيـــة  �ملنا�ســـبات  عـــدد  يف  �لقيا�ســـية 
باالقت�ســـاد  و�مل�ســـرة  للحيـــاة  �ملعطلـــة 

و�ملربكة للنظام.
�لعجائـــب  مـــن  �ملزيـــد  �ســـرى  وغـــد� 
و�لغر�ئـــب، عندما جتـــدد �لوالية لرئي�س 
وزر�ئنـــا �لعتيد و)�لفلتـــة( �لتي ال تكرر، 

ثالثا، ور�بعا وعا�سر�.
عن موقع الحوار المتمدن

إعالن الجمهورية الجعفرية

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 
 مجتمع هذا الذي 

ُّ
جعفري، أي

يحتاج من أجل أن يمتنع عن 
دوامة القتل والقتل المقابل 

إلى فتوى نجفية بـ»حرمة الدم 
العراقي«. 
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�أر�ســــلت وز�رة �لعدل م�ســــروعي قانون 
ملجل�ــــس �لوزر�ء بعد �ن مت تدقيقهما من 

قبل جمل�س �سورى �لدولة هما :
1- قانون �لق�ساء �جلعفري

�ل�سخ�ســــية  �الأحــــو�ل  قانــــون   -2
�جلعفري

�ساأتناول يف هذ� �ملقال ماحظاتي على 
قانون �لق�ســــاء �جلعفــــري، وهو قانون 
ينظم �ملحاكم �لتي ير�د لها تطبيق �أحكام 
قانــــون �الأحــــو�ل �ل�سخ�ســــية �جلعفري 
�ملو�ســــوعية  �الأحــــكام  يت�ســــمن  وال 
لهــــذه �الأحــــو�ل قدر مــــا يتنــــاول تنظيم 
حماكمهــــا وكيفية ت�ســــكيلها على �مل �ن 
�قــــدم ماحظاتــــي على قانــــون �الأحو�ل 

�ل�سخ�سية �جلعفري يف مقال الحق.

قانون القضاء الجعفري
ورد يف �ملــــادة )1( مــــن م�ســــروع قانون 
�ىل  يهــــدف  �نــــه  �جلعفــــري  �لق�ســــاء 
تاأ�ســــي�س ق�ساء �ســــرعي جعفري يف�سل 
يف �خل�ســــومة بــــني �ملتخا�ســــمني وفقا 
للفقــــه �جلعفــــري. وورد يف �ملــــادة )2( 
�ن �مل�ســــروع يهدف �ىل تاأ�سي�س جمل�س 
�ل�ســــرعي  للق�ســــاء  )جمل�ــــس  ي�ســــمى 
�جلعفري( يتمتع بال�سخ�ســــية �ملعنوية 
ويف  و�الإد�ري  �ملــــايل  و�ال�ســــتقال 
بقيــــة فقر�ت �ملــــادة )2( تناول م�ســــروع 
�لق�ســــاء  جمل�ــــس  �رتبــــاط  �لقانــــون 
و�خت�سا�ســــه  وت�ســــكياته  �ل�ســــرعي 
مــــو�د  �لرئي�ــــس وبينــــت بقيــــة  ومقــــره 
�لقانــــون و�ســــائل �الإثبــــات و�الجر�ء�ت 
�ل�ســــرعي  �لقا�ســــي  بهــــا  يقــــوم  �لتــــي 
للف�ســــل يف �ملنازعــــات وطــــرق �لطعــــن 
يف �الأحــــكام ومــــن خــــال �الطــــاع على 
مــــو�د هــــذ� �مل�ســــروع يت�ســــح خمالفتــــه 
�لد�ســــتورية  �لن�ســــو�س  مــــن  للعديــــد 
�لو�ردة يف د�ســــتور جمهوريــــة �لعر�ق 
مــــو�د  �ن  حيــــث   2005 للعــــام  �لنافــــذ 
�ملــــادة  ن�ــــس  تخالــــف  �لقانــــون  هــــذ� 
)14( مــــن �لد�ســــتور و�لتــــي تن�س على 

�أمــــام �لقانون  ))�لعر�قيون مت�ســــاوون 
دون متييز ب�ســــبب �جلن�س �أو �لعرق �أو 
�لقومية �أو �الأ�سل �أو �للون �أو �لدين �أو 
�ملذهــــب �أو �ملعتقد �أو �لر�أي �أو �لو�ســــع 
ومفــــاد   ) �الجتماعــــي(  �أو  �القت�ســــادي 
�لن�ــــس �لد�ســــتوري هــــو وحــــدة �لن�س 
�لقانــــوين �ملطبــــق علــــى �لعر�قيني ممن 
يحملون �لهويــــة �لوطنية يف حني جند 
�ملحاكم �مل�ســــكلة مبوجب هذ� �مل�ســــروع 
باالأحــــو�ل  �ملتعلقــــة  �ملنازعــــات  تنظــــر 
�ل�سخ�ســــية للمنتمني للمذهب �جلعفري 
دونا عن �لعر�قيني �لذين ينتمون لبقية 
�ملذ�هــــب �ال �ذ� �ختــــارو� �الحتكام �ليه 
ويف حال �ســــدور هذ� �لقانون و�سدور 
قو�نــــني �خــــرى تطبــــق على �أبنــــاء بقية 
�ملذ�هــــب �الإ�ســــامية فان �مل�ســــاو�ة بني 
�ملــــادة  عليهــــا  ن�ســــت  �لتــــي  �ملو�طنــــني 
)14( �عــــاه تفقد قيمتهــــا وجدو�ها �ذ� 
�ســــتختلف �ملو�د �لقانونيــــة �لتي حتكم 
�الأحــــو�ل �ل�سخ�ســــية للجعفرية عن تلك 
�لتي حتكم �الأحو�ل �ل�سخ�سية للحنفية 
وهكــــذ� تتمايــــز �الأحــــكام �ل�ســــادرة يف 
�لهويــــة  يحملــــون  مو�طنــــني  ق�ســــايا 
�لعر�قيــــة وبالتــــايل �ســــتختلف �الأحكام 
زو�جاتهــــم  مو��ســــيع  يف  �ل�ســــادرة 
وطاقاتهم ومو�ريثهــــم ما يعر�س مبد�أ 

�مل�ساو�ة �أمام �لقانون خلطر كبري .
كذلــــك تخالف �أحكام هــــذ� �لقانون �ملادة 

)87( من �لد�ستور و�لتي تن�س على �ن 
))�ل�سلطة �لق�ســــائية م�ستقلة وتتوالها 
�ملحاكم على �ختاف �أنو�عها ودرجاتها 
للقانــــون((. وفقــــا  �حكامهــــا  وت�ســــدر 
ومعلوم �ن �ملق�ســــود باملحاكم هي �لتي 
تناولهــــا قانــــون �لتنظيم �لق�ســــائي رقم 
ت�ســــكياتها  وبــــني   1979 ل�ســــنة   160
و�رتباطها وكيفية ت�سكيلها ولي�ست �أية 

حماكم �خرى .
كذلــــك تتعار�س مو�د م�ســــروع �لقانون 
هذ� مع �ملادة )89( و�لتي تن�س على �ن 
: ))تتكون �ل�سلطة �لق�سائية �الحتادية 
من جمل�س �لق�ســــاء �الأعلــــى، و�ملحكمة 
�لتمييــــز  وحمكمــــة  �لعليــــا،  �الحتاديــــة 
�الحتادية، وجهاز �الدعاء �لعام، وهيئة 
�الإ�سر�ف �لق�سائي، و�ملحاكم �الحتادية 
�الخــــرى �لتي تنظم وفقا للقانون(( ومل 
ت�ســــر هذه �ملادة �لد�ســــتورية �ىل �ن من 
�لق�ســــائية  �ل�ســــلطة  ت�ســــكيات  �ســــمن 
ق�ســــاء  جمل�ــــس  �و  �ســــرعية  حماكــــم 
�ســــرعي �ســــو�ء �أكان جعفريــــًا �و حنفيًا 

�و حنبليًا.

ويخالف م�ســــروع �لقانــــون �ملادة )90( 
و�لتي ن�ست على �ن: 

))يتــــوىل جمل�س �لق�ســــاء �الأعلى �إد�رة 
�لهيئــــات �لق�ســــائية، و ينظــــم  �ســــوؤون 
�لقانون طريقة تكوينه و�خت�سا�ســــاته 

وقو�عــــد �ســــري �لعمل فيــــه (( وحيث �ن 
�إد�رة  �أ�ســــار �ىل �ن  �لقانــــون  م�ســــروع 
�سوؤون �ملحاكم �لتابعة للق�ساء �ل�سرعي 
جمل�ــــس  لرئا�ســــة  تخ�ســــع  �جلعفــــري 
�لق�ساء �ل�سرعي �جلعفري وهو جمل�س 
مل ين�س �لد�ستور على ت�سكيله وال يجد 
له �ســــند� مــــن �لد�ســــتور �لــــذي مل ين�س 
على تعــــدد �ملجال�ــــس �لعليا للق�ســــاء �و 

الختاف مرجعيات �ملحاكم.
�ملــــادة )95( مــــن �لد�ســــتور ن�ســــت على 
�نــــه ))يحظر �إن�ســــاء حماكم خا�ســــة �أو 
�حلظــــر  �ن  وباعتقــــادي  ��ســــتثنائية((، 
ي�ســــري مفهمومه على �ملحاكم �ل�سرعية 
�الأحــــو�ل  بتطبيــــق  خا�ســــة  كونهــــا 
�ل�سخ�ســــية ملذهــــب معــــني هــــو �ملذهــــب 
�ىل  �للجــــوء  يــــروم  ومــــن  �جلعفــــري 
جميــــع  منازعــــات  تنظــــر  وال  �أحكامــــه 
�لوحيــــدة  �ملحاكــــم  و�ن   ، �لعر�قيــــني 
�لتــــي �أجــــاز �لد�ســــتور ت�ســــكيلها مبعزل 
عــــن �ســــلطة جمل�س �لق�ســــاء �العلى هي 
�ملحاكم �لع�ســــكرية )�لق�ساء �لع�سكري( 
�جلر�ئــــم  يف  للنظــــر   )99( �ملــــادة  يف 
�ملرتكبة من منت�ســــبي �لقو�ت �مل�ســــلحة 
وقوى �الأمن �لد�خلي و�أوجب تنظيمها 
بقانــــون ومل ي�ســــر �لقانــــون �ىل تنظيم 
حماكــــم �الأحــــو�ل �ل�سخ�ســــية للمذ�هب 
بقانــــون ولــــو �ن نيــــة �مل�ســــرع كانت قد 
�ن�ســــرفت �ىل ت�ســــكيل حماكــــم �ســــرعية 

لن�ــــس عليهــــا �ســــر�حة كمــــا ن�ــــس علــــى 
�لع�ســــكري  �لق�ســــاء  حماكــــم  ت�ســــكيل 

و�ملحاكم �الحتادية.
�لق�ســــاء  قانــــون  م�ســــروع  يجــــد  وال 
�جلعفري �ســــند� �سوى �ملادة )41( �لتي 
تعطــــي للعر�قيــــني �حلريــــة يف �اللتز�م 
باأحو�لهــــم �ل�سخ�ســــية، غــــري �ن تطبيق 
هــــذ� �لن�ــــس يجــــب �ن يكــــون بالتــــازم 
و�الرتباط مع �لن�ســــو�س �لد�ســــتورية 
�الخرى �لتي مت ��ستعر��ســــها �نفا وهي 
تف�سح عن تاأكيد �مل�سرع على مو�سوعة 
�مل�ســــاو�ة بــــني �لعر�قيني �مــــام �لقانون 
ووحدة �ل�ســــلطة �لق�ســــائية �لتي تنظم 
عمــــل �ملحاكــــم وت�ســــكياتها و�رتباطها 
مبجل�ــــس �لق�ســــاء �العلــــى ، ورغــــم �ن 
�لتحــــدي �الأكرب �لــــذي يو�جهــــه �لعر�ق 
حاليــــا هــــو حتــــدي �لطائفيــــة وكيفية مل 
�ل�ســــمل �لوطنــــي و�عــــادة بنــــاء �للحمة 
�لوطنية �ال �ن هذين �مل�سروعني ياتيان 
يف �لوقت غري �ملنا�ســــب ليدقان ناقو�س 
خطر على م�ستقبل وحدة هذ� �لبلد ومد 
ج�ســــور �لتو��ســــل بني �أبنائــــه �ملنتمني 
ملختلــــف �لطو�ئف وكان باالإمكان تقدمي 
جمموعــــة تعديات على قانون �الأحو�ل 
يف  در��ســــته  لتتــــم  �لنافــــذ  �ل�سخ�ســــية 
�ســــوء �حلاجــــة و�مل�ســــلحة ومــــا يفرزه 
�لو�قــــع �لق�ســــائي مــــن حتديــــات عملية 
ل�ســــد  ياتــــي  قانــــون  كل  �ن  وحيــــث   ،
و�إ�ســــباع حاجة �جتماعيــــة ، ال جند يف 
�حلالــــة �الجتماعيــــة �لعر�قيــــة �لر�هنة 
�أي �ســــرورة لت�ســــريع مثل هذ� �لقانون 
كونــــه يدفــــع لتفتيــــت �للحمــــة �لوطنية 
ورمبا يدفع وكردة فعل لت�سريع قو�نني 
ملجال�س ق�ساء و�أحو�ل �سخ�سية الأبناء 
�ملذ�هــــب �الخــــرى مــــا يــــوؤدي بالنتيجة 
�ىل فو�سى ت�ســــريعية و�إرباك يف �د�رة 
�ملحاكــــم و�ســــري �جر�ئاتهــــا و�ختــــاف 
�أحكامهــــا ومــــن ثــــم �لتاأثــــري �ســــلبا على 
��ستقر�ر معامات �ملو�طنني و�الإ�سر�ر 

مب�ساحلهم.

القاضي إياد محسن ضمد 

قراءة في مشروع 
قانون القضاء الشرعي 

الجعفري
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حتم�ست �ملر�أة �لبغد�دية لتاأ�سي�س �جلمعيات 
و�لنـــو�دي �الجتماعيـــة و�لثقافيـــة على غر�ر 
مـــا موجود يف �لوطـــن �لعربـــي، وكانت هذه 
�ملجـــاالت  يف  �هد�فهـــا  تنح�ســـر  �جلمعيـــات 
�خلرييـــة و�الن�ســـانية و�لرتفيهيـــة و�لدينية 
وغلب على �لق�ســـم �العظم منها �ســـفة �العمال 
�خلرييـــة بوجه عام، على �لرغـــم من �ختاف 
�هد�فهـــا فقد �ســـاعدت علـــى �بـــر�ز دور �ملر�أة 
و�عطتهـــا �ملجال �لرحـــب لكي تتبـــو�أ مكانتها 
�ملطلوبـــة يف �ملجتمـــع عـــن طريـــق �ملطالبـــة 
�حليـــاة  جو�نـــب  يف  �مل�ســـروعة  بحقوقهـــا 

�القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية.
و�لنـــو�دي  �جلمعيـــات  بع�ـــس  ��ســـتمرت 
قبـــل  ��س�ســـت  �لتـــي  و�لثقافيـــة  �الجتماعيـــة 
�حلـــرب �لعامليـــة �لثانيـــة يف �د�ء �عمالها يف 
تاأثـــريً�  و�ثـــرت  �ملختلفـــة،  �حليـــاة  جو�نـــب 
و��ســـحًا يف �حلياة �الجتماعية مبا قدمته من 
خدمـــات متنوعة البنـــاء �ملجتمع، وكانت هذه 
�جلمعيات �ما فـــروع للجمعيات �لتي �ســـكلها 
�لرجال يف بغد�د، �و جمعيـــات قائمة بذ�تها.
ومـــن �برز تلك �لنـــو�دي و�جلمعيات ما ياأتي 

وح�سب تاريخ تاأ�سي�سها:
نادي المعلمات

يرجع تاأ�ســـي�س هذ� �لنادي �ىل عام 1932، �ذ 
�جازتـــه وز�رة �لد�خلية يف 11 كانون �لثاين 
من �لعام �ملذكور، كانت غايته �ال�سا�سية تاأمني 
�حلياة �الجتماعيـــة وزرع �اللفة بني �ملعلمات 
ورفع متو�هن �لعلمي و�لثقايف، تاألفت هياأته 
�الد�ريـــة �الوىل مـــن �ل�ســـيدة خرييـــة نوري 
مديرة مدر�ســـة �ل�ست نفي�ســـة وعفيفة روؤوف 
�ملعلمـــات ومديـــرة  د�ر  مديريـــة  �لكاتبـــة يف 
�ملدر�ســـة �لباروديـــة، ومديـــرة د�ر �ملعلمـــات 

وكانت رئي�سة �لنادي �ل�سيدة خريية نوري.
�خلدمـــة  حقـــل  يف  ��ســـهامات  للنـــادي  كان 
�لعمـــل  فر�ـــس  بتهيئـــة  متثـــل  �الجتماعيـــة 
وم�ساعدة �ملحتاجات ومعاجلة �ملر�سى حتى 

عام 1954.
جمعية الهالل األحمر

تاأ�س�س �لفرع �لن�سوي جلمعية �لهال �الحمر 
�لعر�قية عام 1933، وحدد �هد�فه يف تخفيف 
�ثـــر �لكـــو�رث و�ملخاطـــر �لتي ت�ســـيب �بناء 
�ملجتمع، وقد نال �هتمامًا كبريً� من قبل �مللكة 
عاليـــة، وحظي مبـــوؤ�زرة �مللك في�ســـل �لثاين 
�لذي كان ير�ســـل �ســـنويًا مبالغ مالية لتو�سيع 

ن�ساطات �لفرع.
ملنكوبـــي  خدماتـــه  �لن�ســـوي  �لفـــرع  قـــدم 
�لفي�ســـانات �لتي تعر�ست لها �لعا�سمة خال 
�الطار �لزمني للدر��سة، ففي عام 1946 جمع 
�لفـــرع )90( دينارً� وكميـــات كبرية من �ملو�د 

�لغذ�ئية و�ملاب�س ال�سعاف �ملنكوبني.
وو�ســـع �لفرع ن�ســـاطاته �ملختلفـــة ففي جمال 
�العمال �خلريية قام بان�ســـاء م�ســـاريع هدفها 
توفري فر�س �لعمل للفتيات �ليتيمات، ومت يف 
عام 1953 �ن�ســـاء م�ســـغل يف حملة �ل�سعدون 
لتعليم �لفتيات ��سول �خلياطة، وفتح دور�ت 
متعـــددة لهـــذ� �لغر�ـــس، كانت بد�يتـــه �الوىل 

بـ)45( فتاة يتيمة.
كمـــا تبنى �لفـــرع �لن�ســـوي م�ســـاريع �خرى، 
لتعليـــم �لفتيـــات مبـــادئ �ال�ســـعافات �الولية 
و�لتدبـــري �ملنـــزيل، وقـــدم م�ســـاعد�ت ماليـــة 
للتاميـــذ �لفقـــر�ء و�ملر�ســـى و��ســـهم يف فتح 

�مل�ستو�سفات و�مل�ست�سفيات يف بغد�د.
جمعية مكافحة العلل 

االجتماعية

تاأ�س�ســـت هـــذه �جلمعيـــة عـــام 1937 با�ســـم 
)جمعيـــة مكافحـــة �مل�ســـكر�ت( وكانـــت �بـــرز 
�ع�ســـائها �ل�ســـيد�ت �ســـارة �جلمـــايل عقيلـــة 
�لدكتور فا�سل �جلمايل ومر�سية �لباجه جي 
وح�سيبة �لباجه جي ور�سدية �جللبي وفتوح 
�لدبوين و��سيا توفيق وهبي، كان هدفها �نقاذ 
�بناء �ملجتمع �لبغد�دي من �الخطار �ل�ســـلبية 

للم�سكر�ت ومكافحتها ب�ستى �لطرق.
�رتـــاأت هيئـــة �جلمعيـــة يف عـــام 1945 �بد�ل 
��سمها �ىل )جمعية مكافحة �لعلل �الجتماعية( 
الن �ملجتمـــع �لبغد�دي كان يعاين من �مر��س 
�أخر ال تقـــل خطورة عن �خلمور وهي �ملر�س 

و�جلهل و�لفقر.
وتبنـــت �جلمعيـــة �هد�فـــًا متعـــددة تتلخ�ـــس 
بان�ساء مد�ر�س مثل مدر�سة رمزي للمتخلفني 
عقليـــًا )�ل�ســـم و�لبكم بعمر 7- 10 �ســـنو�ت( 
يف حملة �ل�ســـفينة باالعظمية وتولت �ل�سيدة 
مت  كذلـــك  �ملدر�ســـة،  �د�رة  �لدبـــوين  فتـــوح 
تاأ�ســـي�س معهـــد �مللكـــة حزميـــة للعميان �ســـنة 
فـــن  1945 و�ن�ســـاء م�ســـغل لتعليـــم �لبنـــات 

�خلياطة عام 1952.
جمعية بيوت األمة

بيـــوت  جلمعيـــة  �لن�ســـوي  �لفـــرع  تاأ�ســـ�س 
�المـــة يف بغـــد�د عـــام 1938، بهـــدف تهذيـــب 
�بنـــاء �ملجتمع �لبغـــد�دي �جتماعيًا و�ســـحيًا 
و�خاقيًا و�ن�ســـاء �لبيوت وح�ســـب �لو�سائل 
�ملتاحـــة ومكافحـــة �المية �ملتف�ســـية من خال 
�فتتاح عدد من �ملد�ر�س �مل�سائية يف �لكاظمية 
و�لكـــرخ لتدري�ـــس �لفتيـــات وتعليمهن مبادئ 
�لقـــر�ءة و�لكتابـــة، وقامـــت �جلمعيـــة �ســـنة 
1947 باجر�ء �كتتاب عام بهدف �ن�ســـاء ميتم 
للبنات �لفقري�ت �ملت�سرد�ت، وحتقيق خمتلف 
�الغر��س �الن�ســـانية �لنبيلـــة خلدمة �لطبقات 

�لفقرية يف مدينة بغد�د.
�لتثقيفيـــة  بجهودهـــا  �جلمعيـــة  ��ســـتمرت 
وجهـــت  �ذ   ،1948 عـــام  حتـــى  و�خلرييـــة 
باملهاجريـــن  �لعنايـــة  نحـــو  ن�ســـاطاتها 
بعـــد  �لعـــر�ق  �ىل  �لو�فديـــن  �لفل�ســـطينيني 

�حلرب �لعربية- �ل�سهيونية عام 1948.
وتو�ســـعت �جلمعيـــة يف �د�ء �عمـــال �خلدمة 
�الجتماعية، يف �خلم�سينيات، وتاألفت �لهياأة 
�الد�ريـــة لهـــا يف عـــام 1951 مـــن �لع�ســـو�ت 
�التية ��ســـماوؤهن: علية يحيى قا�سم �لرئي�سة، 
و�نعـــام  �لرئي�ســـة،  نائبـــة  جعفـــر  وظفـــرية 
�لدليمـــي لل�ســـكرتارية، وبدريـــة علـــي المانة 
�لعبايجـــي،  زكيـــة  و�لع�ســـو�ت  �ل�ســـندوق، 

وجورجيـــت موتكـــه وبلغية ر�ســـول، كان من 
�هـــم �عمـــال �جلمعية �ن�ســـاوؤها ميتمـــة �مللكة 
عالية و�ســـمت )100( فتاة يتيمـــة، كذلك عدد 
من �لدور �ل�ســـكنية �ل�ســـغرية لا�سر �لفقرية 

يف �سارع �ل�سيخ عمر.
جمعية حماية األطفال

حمايـــة  جلمعيـــة  �لن�ســـوي  �لفـــرع  تاأ�ســـ�س 
�الطفـــال يف مدينة بغـــد�د يف 12 �آذ�ر 1945، 
بهدف �ن�ســـاء جيل يربى تربية �ســـحيحة من 
خـــال �لعنايـــة باالطفال و�حلو�مـــل، وتاألفت 
�لهيـــاأة �الد�ريـــة للفـــرع من: �لرئي�ســـة ��ســـيا 
ع�ســـمت  �لرئي�ســـة  ونائبـــة  وهبـــي  توفيـــق 
�ل�ســـعيد و�ل�ســـكرترية �سبيحة �ل�ســـيخ د�ود 
و�لع�ســـو�ت �سرية �خلوجة و�ســـقيقة �لباجه 
جي، و�ســـعاد �لعمـــري، وممدوحـــة �لفار�س، 
وناهـــدة �حليـــدري، ومائـــدة �حليـــدري، كان 
هـــدف �جلمعية حماية �الطفـــال من �المر��س 

ورعاية �مهاتهم.
قـــام �لفرع بتوزيـــع �ملو�د �لغذ�ئيـــة و�الدوية 
و�لفيتامينات، ومن �عماله �الخرى م�ساهمته 
يف توفري �ملاب�س لا�ســـر �لفقرية، وتاأ�سي�س 
مر�كـــز للعنايـــة باالطفـــال �لذين ال ت�ســـتطيع 
��ســـرهم �لعنايـــة بهم، و�ســـيد يف عـــام 1947 
م�ستو�سف �ل�سيخ عمر وم�ست�سفى �حلريري 
عـــام 1952، وقـــام مب�ســـاعدة �ملنكوبـــني يف 

في�سان عام 1954 يف بغد�د.
و��سهم بتاأ�سي�س ناد ريا�سي ثقايف وتوجيهي 
عام 1956، وقد حظي �لفرع بدعم �مللك في�سل 
�لثاين وو�لدته �مللكة عالية و�المري�ت بديعة 

وجليلة.
��ستمرت �جلمعية بتقدمي خدماتها �ىل ما بعد 
عـــام 1958، بعد �جزتها للمرة �لثانية يف عام 

.1954
جمعية أخوات الفقير

تاأ�س�ســـت هـــذه �جلمعيـــة يف بغـــد�د بتاريخ 
12 �آذ�ر 1945 با�ســـم جمعية �خو�ت �لرفق 
بالفقري ثم �بد�ل ��سمها �ىل )�خو�ت �لفقري( 
وهـــي جمعية خرييـــة غايتها �عانـــة �لفقر�ء 
و�لرتفيـــه عنهـــم تقـــدمي �مل�ســـاعد�ت �ملادية 
لهم وتا�ســـي�س �ملعاهـــد و�ملد�ر�س ومعاجلة 

�ملر�سى ودفن �ملوتى �لفقر�ء.
�ل�ســـيد�ت  مـــن  �الد�ريـــة  هياأتهـــا  تاألفـــت 
فكتوريـــا عقيلـــة يو�ســـف غنيمـــة �لرئي�ســـة، 
ومـــريي يو�ســـف �ســـركي�س نائبة �لرئي�ســـة 
و�الن�ســـة ريجينه ك�ســـربخان �ل�ســـكرترية، 
و�ميا يو�ســـف �نطو�ن م�ساعدة �ل�سكرترية 

�مينـــة  منك�ســـريان  ليـــون  وجوزفـــني 
�ل�سندوق.

�نتخبـــت �جلمعيـــة هياأة جديـــدة لها يف 29 
�ل�ســـيدة  مـــن:  تاألفـــت  عـــام 1948  ني�ســـان 
فكتوريـــا يو�ســـف غنيمـــة للرئا�ســـة، وبدور 
و�نطو�نيـــت  لهـــا،  نائبـــة  عجـــاج  يو�ســـف 
جان �ســـما�س لل�ســـكرتارية وجوزفني ليون 
منك�سريان المانة �ل�سندوق ف�سًا عن بع�س 
�لع�ســـو�ت، وتغريت هذه �لهياأة عام 1951 

بعد �لقيام باجر�ء �نتخابات جديدة.
�مـــا بالن�ســـبة لن�ســـاطات �جلمعيـــة يف حقل 
�خلدمـــة �الجتماعيـــة فقد كان لها ��ســـهامات 
بارزة متثلت بتوزيـــع �ملاب�س على �لفقر�ء 
و�ملحتاجـــني و�قامـــة �حلفـــات �لرتفيهيـــة 
لاطفال، و�غاثة منكوبي �لفي�ســـانات �لتي 
تعر�ســـت لهـــا بغـــد�د، و��ســـعاف �لاجئـــني 
�لفل�ســـطينيني يف �لعـــر�ق، و�لرتفيـــه عـــن 
�جلي�ـــس �لعر�قي بعـــد عودته من فل�ســـطني 
عام 1948، وتاأ�ســـي�س معهـــد لتعليم �لبنات 

فن �خلياطة و�لتطريز عام 1950.
توقفت �جلمعية عن �لعمل وحلت نف�سها عام 
1954 ثم �جيزت يف �لعام نف�سه و��ستمرت 

بالعمل �ىل ما بعد عام 1958.
جمعية البيت العربي

تاأ�س�ســـت هذه �جلمعية بتاريخ 27 ني�ســـان 
1948 مل�ساعدة �لاجئني �لفل�سطينيني �لذين 
وفدو� �ىل بغد�د، وعملت على توفري �ل�سكن 
�ملائم لهم وقامت بتنظيم �سوؤونهم و��سهمت 
بان�ساء ميتمة للفقري�ت �ملت�سرد�ت، وتولت 
�جلمعيـــة مهمـــة �ال�ســـر�ف علـــى �لاجئـــني 
و��ســـتخدمت �ملد�ر�س الإيو�ئهم، و�ســـمحت 
لهـــا وز�رة �لد�خليـــة باجـــر�ء �كتتـــاب عـــام 
يف كافـــة �نحـــاء �لعـــر�ق ملـــدة �ســـنة، ومـــن 
�جلديـــر بالذكر فان �لع�ســـو�ت �ملوؤ�س�ســـات 
لهـــذه �جلمعية كـــن مدر�ســـات ومدير�ت يف 
�ملد�ر�س �لثانويـــة، كانت �لهياأة �الد�رية لها 

عام 1953 تتاألف من:
1.�ديبة �بر�هيم رفعت �لرئي�سة

2.نبيهة �مل�سطفى نائبة �لرئي�سة
3.ملعان �مني زكيال�سكرترية

4.فاطمة �حمد قدري �مينة �ل�سندوق
ومن �لع�ســـو�ت: بهيجة �لكبي�ســـي وجميلة 
علـــي  مـــاأرب  �ســـليم  بـــور�ن  �لباجـــه جـــي، 

وحما�سن �لكياين.
وقـــد توجـــت �جلمعيـــة �عمالهـــا يف جمـــال 
�خلدمـــة �الجتماعيـــة بان�ســـاء د�ر ح�ســـانة 

 ،1956 عـــام  بغـــد�د  يف  �الطفـــال  لر�يـــة 
وتو�ســـعت يف �عمالهـــا �الن�ســـانية، و�زد�د 
عدد �لع�سو�ت �ملنتميات لها، وكانت هياأتها 
�الد�ريـــة يف عـــام 1958 تتاألف مـــن: �ديبة 
�بر�هيـــم رفعت و�لدكتـــورة ملعان �مني زكي 
و�لدكتـــورة �ســـعاد خليـــل و�ل�ســـاعرة مليعة 
عبا�ـــس عمارة، و�منة �حمـــد رمزي وفاطمة 

�حمد قدري ونزيهة �العرجي وماأرب علي.
االتحاد النسائي العراقي

تاأ�ســـ�س �الحتـــاد �لن�ســـائي �لعر�قـــي علـــى 
غـــرر �الحتاد �مل�ســـري، بعد م�ســـاركة �لوفد 
�الحتـــاد  موؤمتـــر  يف  �لعر�قـــي  �لن�ســـوي 
�لن�ســـائي �لعربـــي �ملنعقـــد يف �لقاهرة عام 
تاأ�سي�ســـه توحيـــد  مـــن  �لهـــدف  1945.كان 
جهود �جلمعيـــات �لن�ســـوية يف �لد�خل من 
خال �نتخاب ثاث ع�ســـو�ت من كل جمعية 
�و ناد لتمثيلهن يف �الحتاد و�نتخاب �لهياأة 
�الد�ريـــة لـــه من جهـــة و�لعمل على تن�ســـيق 
�جلهود مع �جلمعيات �لن�ســـوية �لعاملية من 
جهـــة �خرى، وبذلـــك يكون �الحتـــاد مبثابة 
وكان  �لعر�قيـــة  للجمعيـــات  �الم  �جلمعيـــة 

برئا�سة ��سيا توفيق وهبي.
كان لاحتـــاد ن�ســـاطات بـــارزة يف حت�ســـني 
�مل�ســـتوى �لعلمي و�لثقـــايف و�لفني للمر�أة 
وحماربـــة ظاهـــرة �لبغـــاء وتقليـــل حو�دث 
�لطاق و�عطاء �لطفل لا�سلح من �لو�لدين 
و�جـــر�ء  و�لطفـــل  �الم  ب�ســـحة  و�لعنايـــة 
�لفح�ـــس �لطبـــي علـــى �لر�غبـــني بالـــزو�ج 
و�عطائهـــم �ســـهادة طبية تبني �ســـامتهم من 
�المر��س، و�ر�سل مو�د �ال�سعافات �الولية 
للجي�س �لعر�قي �مل�سارك يف حرب فل�سطني 
عام 1948، و��سد�ر جملة �الحتاد �لن�سائي 
يف عام 1950 و�غاث منكوبي في�ســـان عام 
1954، وبعـــد هذ� �لتاريخ توقف عن �لعمل 
ثـــم �جيز با�ســـم )جمعية �الحتاد �لن�ســـائي( 
وهبـــي  توفيـــق  ��ســـيا  برئا�ســـة  وكانـــت 
وع�ســـوية كل مـــن: بتـــول عبد �اللـــه حافظ 
وح�ســـيبة �مني خال�س وعزة �ال�ســـرتبادي 
وظفـــرية  خونـــدة  وعائ�ســـة  �ل�ســـر  �مينـــة 
جعفر وعفيفة �لب�ســـتاين ومر�ســـية �لباجه 
جي وفتوح �لدبـــوين، وقد طالبت �جلمعية 
بحقوق �ملر�أة �ل�سيا�سية ودعت �ىل �عطائها 
حقوقها �ل�ســـرعية بعد �لغـــاء �لوقف �لذري 
عـــام 1955، وكان لهـــا ن�ســـاطات قوميـــة �ذ 
��ســـهمت عـــام 1956 بدعـــم �ملجاهديـــن يف 

م�سر و�جلز�ئر.

د. عباس الزاملي

جمعيات ونواد نسوية رائدة 
باحث �كادميي
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د. فريال صالح عمر

 �أدركـــت �لنخبة �ملثقفة يف هذ� �ل�ســـياق 
�أهمية تعليـــم �ملر�أة كونـــه حاجة تخ�س 
عمـــوم �أبنـــاء �لعـــر�ق، ومن منطلـــق �أنه 
قد �آن �الأو�ن لتعليم �لبنات الأنهن �أمهات 
رجال �مل�ســـتقبل، والأن مـــن �أكرب دو�عي 
�الرتقاء و�أ�ســـباب �لعمر�ن تعليم �ملر�أة، 

وقد كتب �أحد �ملثقفني بهذ� �ل�سدد: 
�ملـــر�أة  ماد�مـــت  اليرتقـــى  �لوطـــن  "�ن 

جاهلة منحطة يف �الآد�ب".
وباالإ�سافة لهذه �لفكرة �لتي تربط تعليم 
�ملر�أة مب�سلحة تقدم ونه�سة �لباد، فاإن 
هنالك عـــددً� مـــن �ملثقفني �لذيـــن ربطو� 
مابـــني تعليـــم �ملـــر�أة و�أد�ئهـــا لوظيفتها 
�لن�سائية، ففي ر�أي حممد باقر �ل�سبيبي 
�أن "�ملـــر�أة �أدرى مـــن �لرجـــل يف �لتفكر 
يف �مل�ســـتقبل، ولي�ـــس �ملـــر�د بهـــا �ملر�أة 
�لعدميـــة �لرتبية و�لعلم �لتي يكون منها 
دثور �لبيت ال تعمريه، ومنبع �لتعا�ســـة 
و�ل�ســـقاء لـــاأوالد ال �ســـعادتهم، بل نريد 
�لرتبيـــة  �ســـاحبة  �الأديبـــة  �ملـــر�أة  بهـــا 
�حل�ســـنة ذ�ت �الأخاق �لفا�سلة.. �أما �إذ� 
كانت عدمية �الآد�ب و�ملعرفة منحطة عن 
مكانة �ل�ســـرف و�الإن�ســـانية فلي�ست هي 
متمة وظيفتهـــا �لن�ســـائية… وعليه كل 
�مر�أة �أر�دت �ن حتفظ وظيفتها �لن�سائية 
و�الآد�ب.  �لعلـــوم  در�ـــس  عليهـــا  يجـــب 
وي�سري �لكاتب يف هذ� �ملو�سع �إىل قول 
�لر�ســـول )�ـــس( )�لعلم فري�ســـة على كل 
م�سلم وم�ســـلمة(. كما �أكد �ل�سبيبي على 

�أكرث من  �أمر �سروري  �ملر�أة  تعليم  "�ن 
تعليم �لرجل" الأنه يربـــط مابني �لتعليم 
و�إعـــد�د �الأم �ل�ســـاحلة، فيقـــول: "�ملر�أة 
�لعاقلة هي �حلار�س �الأمني على �الأوالد، 
ومن �لو�جـــب �عتبارها كثـــريً� الأن على 

ركبتها تربية �لعامل".
ورغـــم �أهميـــة تعليـــم �لبنـــات بالن�ســـبة 
لل�سبيبي، فهو يعتقد باأنه يجب �أن يحدد 
تعليم �لبنـــات، الأن �لكلمة مطلقة �ملعنى، 
فينبغـــي �أن ال تر�ســـل �إر�ســـااًل بـــل حتدد 
حتديدً�، فهـــو �لقائل �ن "بناتنا يجب �أن 
يتعلمـــن تدبري �ملنزل، يجـــب �أن يتعلمن 
�لقو�عـــد �لعربيـــة و�لتاريـــخ، يجـــب �أن 
�الأجنبيـــة،  �للغـــات  �ســـليعات يف  يّكـــن 
فاإنهـــا ت�ســـاعد علـــى �لرتبية �ل�ســـحيحة 
و�الأخاق �لفا�سلة، وتعني على �لتب�سر 

يف �حلقيقة". 
ورغـــم �ن �ل�ســـبيبي ي�ســـري �إىل حتديـــد 
تعليم �ملر�أة، فاإنه يف �لوقت نف�ســـه يقدم 
يف هـــذه �ل�ســـطور وجهة نظـــر تقدمية، 
و�إنفتاحًا و��سحًا على �لثقافة �الأجنبية، 
خا�ســـة �لفرن�ســـية، فقـــد كان �ل�ســـبيبي 
نف�ســـه قد �جتهد يف تعلم �لفرن�سية، وقد 
حـــاول نقل ماتعلمـــه من �للغـــة و�لثقافة 
�لفرن�سية �إىل �جلمهور �لعر�قي، موؤكدً� 
على �جلو�نب �الإيجابية من تلك �لثقافة 
ومبا يتنا�سب مع و�سع �ملجتمع �لعر�قي 
�ملحافـــظ �آنـــذ�ك. وقـــد �أ�ســـار �ل�ســـبيبي 
�ملـــر�أة �لفرن�ســـية  �إعجابـــه بو�ســـع  �إىل 

حـــني قال: "�لذي يجلـــب �الأنظار تعاطي 
�لن�ســـاء �لفرن�ســـاويات �الأعمال �ل�ساقة، 
ومز�ولتهـــن �أنـــو�ع �ل�ســـنائع و�لفنون 
�إليهـــا،  يرمـــني  غايـــة  حلياتهـــن  لتكـــون 
فرت�هن يتهافنت يف تاأ�سي�س �جلمعيات، 
ويخدمن �مل�سلحة �لعامة �أح�سن خدمة، 

ويعملن �أعمااًل قلما ياأتيها �لرجال. 
فهو يقدم يف هذه �ل�ســـطور فكرة جديدة 
متامـــًا، فكـــرة �حلريـــة �لتـــي تتمتـــع بها 
�ملر�أة �لفرن�ســـية يف ممار�سة نوع �لعمل 
�لذي توؤديه �ســـو�ء كان ذلك عمًا خا�سًا، 
�لعامـــة،  �أو عمـــًا يف خدمـــة �مل�ســـلحة 
وحالـــة �مل�ســـاو�ة مـــع �لرجـــال يف �أد�ء 
�الأعمـــال، لكـــن �ل�ســـبيبي عندمـــا عر�س 
�إعجابه بحرية �ملر�أة �لفرن�ســـية وعملها 
يف �ملجتمع �لفرن�ســـي، فاإنه مل يكن ياأمل 
يف طلب �مل�ســـاو�ة، �أو طلب حرية �لعمل 
للمـــر�أة �لعر�قية بقدر �ســـعيه �إىل تقدمي 
نظـــرة جديدة، منفتحـــة �إيجابية وبّناءة 
لو�ســـع �ملر�أة �لفرن�ســـية، لعلها ت�ســـاعد 
يف تغيري �لنظرة �ل�ســـائدة عن �ملر�أة يف 

�ملجتمع �لعر�قي �آنذ�ك. 
وعنـــد �حلديـــث عـــن �إ�ســـهامات �لنخبـــة 
�لعر�قيـــة يف �لدعوة لتح�ســـني �أو�ســـاع 
�ملـــر�أة يف �ملجتمع، ينبغي �الإ�ســـارة �إىل 
موقـــف �ل�ســـاعر و�ملفكـــر جميل �ســـدقي 
�لزهاوي �لـــذي �نفرد مبوقف جرئ جدً� 
يف هذ� �مل�ســـمار عندما ن�سر عام 1907 
ق�ســـيدة �نتقـــد فيها �حلجـــاب �لذي ر�أى 

فيـــه �أحد عو�مـــل تاأخر �مل�ســـلمني وتبعًا 
ملـــا ذكره �لزهـــاوي فاإنه قد حـــذ� يف ذلك 

م�سر".  �أمني)يف  قا�سم  "حذو 
وكان قا�سم �أمني قد ن�سر يف �لعام 1899 
كتابـــًا �ســـغريً� حول حترير �ملـــر�أة، وقد 
�نطلق فيه من �مل�ساألة �ملاألوفة: "�إنحطاط 
�الإ�ســـام"، لكن ماهي �أ�سباب �الإنحطاط 
�أو �لف�ســـاد؟ وجو�بـــًا على هذ� �ل�ســـوؤ�ل 
اليقبـــل قا�ســـم �أمـــني بـــاأي مـــن �الأجوبة 
�ملاألوفـــة، فهو يـــرى �أن �لف�ســـاد مل ينجم 
عن �لبيئـــة �لطبيعية، �إذ قامت يف بع�س 
�لعهود مدنيات مزدهرة يف هذه �لبلد�ن 
نف�ســـها، كمـــا �نـــه مل ينجم عن �الإ�ســـام، 
�إذ �أن تدهـــور �الإ�ســـام هو نف�ســـه نتيجة 
ال �ســـبب لتدهور �لقـــوة �الجتماعية. �ن 
�ل�ســـبب �حلقيقي للف�ســـاد �إمنـــا هو، يف 
نظـــره، زو�ل �لف�ســـائل �الجتماعية، �أي 
زو�ل "�لقـــوة �ملعنوية"، وما �ســـبب ذلك 
�إال �جلهـــل، جهل �لعلـــوم �حلقيقية �لتي 
منهـــا وحدهـــا ميكـــن ��ســـتنباط قو�نني 
�ل�ســـعادة �لب�ســـرية، ويعتقد قا�ســـم �أمني 
�أن هذ� �جلهـــل يبد�أ يف �لعائلة، فالعاقة 
بني �لرجل و�ملـــر�أة، وبـــني �الأم و�لولد، 
�إمنـــا هـــي �أ�ســـا�س �ملجتمع، و�لف�ســـائل 
�لقائمـــة يف �لعائلـــة هي ذ�تها �لف�ســـائل 
�لتـــي ت�ســـتمر يف �ملجتمـــع، ولذلك يوؤكد 
قا�ســـم �أمـــني على حتريـــر �ملـــر�أة، ويرى 
�أن "دور �ملـــر�أة يف �ملجتمع هو �إ�ســـاح 
�أخاق �الأمة"، ويف �لبلد�ن �الإ�سامية مل 

ُيرّب �لرجال وال �لن�ساء �لرتبية �لازمة 
الإن�ســـاء حيـــاة عائليـــة حقيقيـــة، و�ملر�أة 
التتمتع باحلرية و�ملكانة �لازمني للقيام 
بدورهـــا. وكان قا�ســـم �أمـــني قـــد تعر�س 
فل�ســـفة  خا�ســـة  �لفرن�ســـية،  للتاأثـــري�ت 
كونـــت �ليقينيـــة، وعلى غر�ر �لفا�ســـفة 
ع�ســـر.  �لتا�ســـع  �لقـــرن  �لو�ســـعيني يف 
كان �أمـــني مقتنعـــًا باأن مفتـــاح �خلا�س 
للمجتمـــع �الإ�ســـامي كامـــن يف �لتغلـــب 

على �جلهل ون�سر �ملعرفة و�لتنوير. 
ورغم تاأثر �لزهاوي باأفكار قا�ســـم �أمني، 
�إال �أن �لزهاوي كان مثااًل للتحرر �لفكري 
وكانت �أفكاره جريئة وجديدة، وقد عّده 

�لبع�س من دعاة �الإ�ساح �لذين 
حاولو� �إنت�سال �ملر�أة مما تكابد، ودعو� 
�إىل �ســـرورة تـــزود �ملـــر�أة مـــن حيا�س 
�لعلم و�ملعرفة حتـــى تعالج �أمورها على 
ب�ســـرية من �لعلم و�لفهـــم، ودعو� كذلك 
تكاليـــف  �ســـائر  يف  �ملـــر�أة  �إ�ســـر�ك  �إىل 
�حليـــاة لتنه�ـــس مـــع �لرجـــل جنبـــًا �إىل 

جنب. 
ومما الريب فيـــه �أن هذه �لدعو�ت كانت 
جديـــدة على �ملجتمع �ل�ســـرقي �ملحافظ، 
فتلقاهـــا بكثـــري مـــن �الإنـــكار، و�رتفعت 
�ســـيحات مدويـــة ترمـــي هـــوؤالء �لدعاة 
و�لكفـــر،  و�ل�ســـفه  و�لفجـــور  بالف�ســـق 
وهـــذ� �ســـاأن كل جديـــد ال عهـــد للمجتمع 
به، فكان ذلك �ســـببًا الإثـــارة حركة فكرية 
مابـــني  �ل�ســـر�ع  يف  متثلـــت  حقيقيـــة 

بواكير الدعوة لتحرير المرأة في العراق
قبل �حلرب �لعاملية �الوىل

ظل األوضاع الجديدة التي فرضت نفسها بعد االنقالب الدستوري العثماني عام 1908، وفي 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.
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�جلديد و�لقدمي، مابني جماعة �ملجددين 
�لذين دعـــو� �إىل حترير �ملـــر�أة وجماعة 
�ملحافظني �لذين ر�أو� �الإبقاء على ماهي 

عليه من �لتاأخر و�لهو�ن. 
�لعر�قـــي  مفكرنـــا  �أن  �لقـــول  وميكـــن 
�لزهـــاوي كان �ســـببًا يف �إثـــارة �ملعركـــة 
عندما طلعت جريـــدة "�ملوؤيد" يف �ليوم 
�ل�ســـابع مـــن �أغ�ســـط�س )�آب( عام 1910 
وبها مقالة للزهاوي حتت عنو�ن "�ملر�أة 
و�لدفـــاع عنهـــا- �ســـوت �إ�ســـاحي مـــن 
�لعر�ق"، تناول فيها ق�سية �ملر�أة تناواًل 
منطقيـــًا، فـــريى �أن �ســـيادة �لرجل لي�س 
لهـــا مايربرهـــا، فاإن كانت �لقـــوة �لبدنية 
فـــاإن هناك من �حليو�ن من هو �أ�ســـد منه 
نابـــًا و�أوجـــع رف�ســـًا، و�إن كانـــت �لقـــوة 
�لعقليـــة فاإن �لرجـــال �أنف�ســـهم يختلفون 
يف �مل�ســـتوى �لعقلـــي ومل يه�ســـم �أحـــد 

منهم حق �الآخر. 
ثم يعدد �جلو�نب �لتي ه�سم فيها �لرجل 
حق �ملر�أة، ولقد ��ستعر�س جمموعة من 
�حلقوق �مله�سومة )ح�سب ر�أيه( بجر�أة 
مل ي�ســـبقه �إليهـــا �أحـــد مـــن قبـــل، فـــكان 
�لزهـــاوي حرً� متامًا يف طـــرح مثل هذه 
�الأفكار �لتي مل يجروؤ �أحد على �خلو�س 
فيها بـــكل حرية و�ســـر�حة، وهكذ� يرى 
�أحـــد �لباحثني �ن �لزهاوي قد �نزلق �إىل 
�لهوة و�أ�ســـرف على نف�ســـه وعلى قر�ئه، 
ففي بد�يـــة هذه �ملعركة كان يتتبع خطى 
قا�ســـم �أمني يف مو�ســـوع �لطاق، �إال �أن 
قا�ســـمًا كان �أكـــرث فهمـــًا و�أ�ســـد عمقًا يف 
حتليله للمو�سوع، و�إذ� كان �لزهاوي قد 
�أدخل �لدين �سببًا فقد �أخرجه قا�سم �أمني 
حني قر�أ عن �ســـهيد�ت �لن�ساء �مل�سلمات، 
بل حني رجع �إىل �أ�سول �الإ�سام �الأوىل 
ور�أى مكانة �ملر�أة �ل�ســـامية كما ر�ســـمها 
�لدين، وكان قا�ســـم �أمني يتبع يف جميع 
�ملو��ســـيع �لتـــي عاجلها طريقة �ل�ســـيخ 
حممـــد عبده، فيحـــدد �لعرف �الإ�ســـامي 
بحذر، عو�سًا عن �لتخلي عنه، ولقد لقبه 
�جليل �لاحق بن�ســـري �ملر�أة، لكنه يكاد 
الي�ستحق هذ� �للقب، فهو مل يقرتح مثًا 
�أن متنح �ملر�أة حقوقًا �سيا�ســـية، �إال �أنه، 
مع �إقر�ره باأن ما من �سبب مبدئي يحول 
دون ذلـــك، فهو يـــرى �أن �ملر�أة �مل�ســـرية 
بحاجـــة �إىل وقـــت طويـــل مـــن �لتثقيف 
�لفكري قبل �أن ت�سبح جديرة باالإ�سرت�ك 

يف �حلياة �لعامة.
وهـــو مثل �ل�ســـيخ حممد عبـــده يخاطب 
باالإ�ســـام،  يوؤمنـــون  اليز�لـــون  �لذيـــن 
�إىل  يتخـــذه  موقـــف  كل  يف  في�ســـتند 
تف�ســـريهما  بعـــد  و�ل�ســـريعة  �لقـــر�آن 
�لتف�سري �ل�ســـحيح، �أو مايعده �لتف�سري 

�ل�سحيح.
لكـــن �لزهـــاوي م�س �لديـــن، فقـــد �إنتقل 
مـــن �حلديـــث عـــن �لتقاليـــد �إىل �حلديث 
�لزهـــاوي  �أن  �ســـحيح  �لت�ســـريع.  عـــن 
تاأثـــر بقا�ســـم �أمـــني حـــني عر�س مل�ســـاألة 
�حلجاب، لكن �أمني كان متميزً� باأ�سلوبه 
�ملنطقي �لـــذي يخاطب �لعقل و�لوجد�ن 
يف وقـــت و�حد، بل �إنـــه ر�ح يعتمد على 
ملو�ســـوع  عر�ـــس  حـــني  �الإح�ســـائيات 
�لطـــاق ور�ســـم �خلـــط �لبيـــاين �ملرتفع 
�لـــذي �ســـجلته �الإح�ســـائيات ليثبت مبا 
اليـــدع جمـــااًل لل�ســـك �أن �الأ�ســـرة منهارة 

فا�سلة يف ظل �حلجاب وعدم �لثقة. 
لقـــد تاأثـــر �لزهـــاوي بقر�ءتـــه "لتحرير 
�ملـــر�أة"، لكنه جتـــاوز �آر�ء قا�ســـم �أمني، 

و�إ�ســـتط يف مطالبه، وخانه �لتوفيق يف 
�لعر�س وال�ســـك �أنه كان ينظر يف بع�س 
زو�يا �ملقالة �إىل موقفه من �أ�ســـرته و�ىل 
موقف �أ�سرته منه، كان ينظر �إىل و�لدته 
وقد ُحرمـــت من �حلياة �الأ�ســـرية، وكان 
ينظـــر �إىل �أخوتـــه مـــن �أبيـــه فـــا يح�س 
بعاطفة �الأخوة، وكان ينظر �إىل  �سريكة 
حياته �لتي حاولت �أ�سرته �أن تزوجه من 

غريها حتى يظفر بنعمة �الأوالد 
فاأبـــى، فهو مـــن هذه �لناحيـــة مل يناق�س 
فيما كتـــب وفيما طبق يف �حليـــاة، و�إذ� 
كان �لبع�ـــس ياأخذ عليه �نه دعا لل�ســـفور 
ومل ي�ســـمح لزوجته باأن تخلع �حلجاب، 
فقد فعل ذلك قا�سم �أمني من قبل، الأنه ر�أى 
�ن للطفرة �أ�سو�أ �لعو�قب، و�ن �لدعو�ت 
�الإ�ســـاحية تاأخذ طريقهـــا تدريجيًا �إىل 

قلب �ملجتمع .
ومثلمـــا تعر�ـــس قا�ســـم �أمـــني مـــن قبـــل 
تعر�ـــس  �مل�ســـايقات،  مـــن  ل�ســـروب 
�لزهاوي، ولكن �ســـتان بني �ملوقفني، فلم 
تكد ت�سدر �ملقالة يف م�سر حتى تتناقلها 
�الأفو�ه يف �لعر�ق �ملتم�سك �أ�سد �لتم�سك 
بالتقاليد �ملوروثة وبو�سع �ملر�أة يف ظل 
جمتمـــع حمافظ، فالزهاوي مل يرث رجال 
�لدين وحدهم، و�إمنا ثار �لعامة �أي�ســـًا، 
وعندمـــا خ�ســـي عاقبة هـــذه �لثورة كتب 
�إىل ناظم با�ســـا و�يل بغد�د يومئذ يرجو 
من �حلكومة �لد�ستورية �ن التقت�س من 
�ل�ســـابغني �أكفهم بدمـــه �إذ� كان مايريده 
بتعليمهـــم  تعنـــى  �أن  بـــل  �ملحر�ســـون، 
و�إنقاذهم من �جلهل لئا متتد �أيديهم يف 
�مل�ســـتقبل �إىل مفكر �آخـــر مثله يتمنى يف 

كتاباته �إ�ساحًا لاأمة �جتماعيًا.
وهكذ� ��ســـتخدم �لزهاوي ق�سية حترير 
�الجتماعـــي،  �الإ�ســـاح  خلدمـــة  �ملـــر�أة 
فجوهـــر �لق�ســـية �الجتماعيـــة هو مركز 
�ملـــر�أة ومكانتها وو�ســـعها يف �ملجتمع. 
وهكـــذ� �أ�ســـبحت �أي�ســـًا مقايي�س �حلكم 
على �الأ�ســـياء مبادئ �لقرن �لتا�سع ع�سر 
و�ملدنيـــة،  و�لتقـــدم  �حلريـــة  �لكـــربى: 
فاحلريـــة ح�ســـب ر�أي قا�ســـم �أمني تعني 
ويف  �لتفكـــري  يف  �الإن�ســـان  ��ســـتقال 
�الإر�دة ويف �لفعـــل، �ســـرط بقائه �ســـمن 
للمبـــادئ  و�حرت�مـــه  �لقو�نـــني  حـــدود 
�خللقيـــة، وعدم خ�ســـوعه، خـــارج هذه 
�أ�ســـا�س  فهـــي  �ســـو�ه،  الإر�دة  �حلـــدود، 
�لتقـــدم �لب�ســـري، لكن حرية �ملـــر�أة، هي 

بدورها، �أ�سا�س جميع �حلريات �الأخرى 
ومعيـــار لهـــا، فعندمـــا تكون �ملـــر�أة حرة 

يكون �ملو�طن حرً�. 
 وقد ربط قا�ســـم �أمني مابني حرية �ملر�أة 
بـــاأن  يـــرى  فهـــو  �الأخـــرى،  و�حلريـــات 
�حلجج �مل�ستعملة �سد حرية �ملر�أة ماهي 
�سوى �حلجج �مل�ستعملة �سد �حلرية من 
�أي نوع كانـــت، كحرية �ل�ســـحافة مثًا، 
كما �نه قد ربط مابني و�سع �ملر�أة وحالة 
�ملجتمع �ل�ســـرقي ب�سكل عام حيث �ملر�أة 
يف رق �لرجـــل، و�لرجل يف رق �حلاكم، 
فهو ظامل يف بيته، مظلوم �إذ� خرج منه، 
�أما و�ســـع �ملجتمعـــات �لغربية فهي ذ�ت 
حكومات موؤ�س�سة على �حلرية و�حرت�م 
�حلقوق �ل�سخ�ســـية، ولذلك �رتفع �ســـاأن 
�لن�ساء فيها �إىل درجة عالية من �العتبار 

وحرية �لفكر و�لعمل.
ومما ز�د مـــن �أهمية ماطرحـــه �لزهاوي 
مـــن �أفكار هـــو �إمتد�د �أثرها مـــن �لعر�ق 
�إىل م�ســـر مبـــا �أحدثته مـــن ردود �أفعال 
متنوعة، ف�ســـارك بع�س �أدباء م�ســـر يف 
�ملعركـــة �لتـــي بـــد�أت �أ�ســـًا يف بغـــد�د، 
و�ســـرعو� �ســـيوفهم يتنازعـــون �ملوقـــف 
بني موؤيد ومعار�س، نرثً� و�ســـعرً�. وقد 
تردد �ســـدى �الأفكار �ملعار�ســـة للزهاوي 
يف كتـــاب "�ملـــر�أة يف �الإ�ســـام" ملحمـــد 
حمدي �لن�سار �ل�ساعر، وقد �أ�سمى مقالة 
حـــاول  �أن  "�لعر�قيـــة" بعـــد  �لزهـــاوي 
�ســـاعرنا �لزهاوي �لتن�سل منها، و�سمى 
�ســـاحبها "�ال�ســـتاذ �لعر�قـــي"، وتتبـــع 
�لن�ســـار مقالة �لزهاوي فقـــرة فقرة، فرد 
عليها ردً� قويًا مفحمًا، مبنيًا على �أ�سول 

�ل�سرع و�أ�سول �ملنطق يف �ملناظرة.
وقـــد مت �إغنـــاء �لعديـــد من هـــذه �الأفكار 
�ملعار�سة و�ملوؤيدة، فيما بعد، يف كتابات 
�مل�ســـريني،  و�الأدبـــاء  �ملثقفـــني  بع�ـــس 
ل�ســـالح �جتاهاتهم �لفكريـــة �لر�مية �إىل 
حتقيـــق �لن�ســـج �لقومـــي و�ال�ســـتقال 

�حلقيقي. 
ومل يكـــن �لزهـــاوي وحـــده يف �لدعـــوة 
�إىل �لنه�ســـة �لن�ســـوية يف �لعر�ق، فلقد 
�ســـارك �ل�ســـاعر معـــروف �لر�ســـايف يف 
هذه �لدعـــوة �لتحريرية، و�نفرد ديو�نه 
بباب خا�س �ســـماه )�لن�ســـائيات(، ويف 
هذ� �لباب دعا �لر�سايف �إىل رفع �حليف 
�لذي نزل باملر�أة وندد بالعاد�ت و�لتقاليد 
�لتـــي جرى عليها مالكو رقهـــا، فاأذ�قوها 

�ألـــو�ن �لع�ســـف، و�ســـنوف �لعـــذ�ب يف 
�حلجب و�لت�سييق و�حلرمان. 

و�أوىل ق�ســـائد هذ� �لباب ق�سيدة )�ملر�أة 
يف �ل�ســـرق(، وفيهـــا يرجـــع �لر�ســـايف 
ما�أ�ســـاب �أهل �ل�ســـرق مـــن �لتدهور �إىل 
�ملـــر�أة، و�ســـلبها حريتهـــا  �ســـاأن  �إغفـــال 
عليهـــا  درج  �لتـــي  للعـــاد�ت  جمـــار�ة 
�لعـــاد�ت  هـــذه  فاأ�ســـبحت  �ل�ســـرقيون، 
قيودً� و�غااًل الي�ستطيعون �النفكاك من 
�إ�ســـارها، وهكـــذ� فقد ر�أى �لر�ســـايف �أن 
نه�ســـة �ل�ســـرق لن تكتمل �إال �إذ� �ساهمت 
فيهـــا �ملـــر�أة بعلمهـــا و�أدبها الأنها ن�ســـف 

�ملجتمع، ولذ� قال: 
هل يعلم �ل�سرقي �أن حياته

وق�سى لها باحلق دون حتكم
و�ل�سرق لي�س بناه�س �إال �إذ� 

فاإذ� �دعيت تقدمًا لرجاله
من �أين ينه�س قائمًا من ن�سفه

كيف �لبقاء له بغري تنا�سب؟
تعلو �إذ� ربى �لبنات وهذبا؟

فيها وعلمها �لعلوم و�أدبا؟
�دنى �لن�ساء من �لرجال قربا
جاء �لتاأخر يف �لن�ساء مكذبا

ي�سكو �ل�سقام بفالج متو�سبا؟
و�لدهر خ�س�س بالبقاء �الأن�سبا؟

�إال �أن �لر�ســـايف مل يكـــن بحدة �لزهاوي 
وجر�أته عندما طرح �أفكاره حول و�ســـع 
�ملر�أة يف �ملجتمـــع و�لدفاع عن حقوقها، 
فقـــد �جتـــه بطروحاتـــه نحـــو �الإ�ســـاح 
حقـــوق  ق�ســـايا  متنـــاواًل  �الجتماعـــي، 
�ملر�أة و�لعائلة �ســـمن �ملجتمع �ل�سرقي، 
و�لر�ســـايف  �لزهـــاوي  فـــاإن  وبالتاأكيـــد 
عندمـــا تهياأت لهما هـــذه �حلرية �لفكرية 
يف طـــرح �أفكارهمـــا حـــول ق�ســـية �ملر�أة 
يف �ملجتمـــع �ل�ســـرقي، فاإنهمـــا كانـــا قـــد 
تاأثـــر� باالأمنوذج �لغربي، ومبا و�ســـلت 
�إليـــه �ملـــر�أة �لغربية مـــن مكانـــة وكفاءة 
يف �لغـــرب وب�ســـكل خا�ـــس يف فرن�ســـا 
�لتي كانت ثقافتها و�أخبارها مهيمنة يف 
�لعا�سمة �لعثمانية ويف �الأقاليم �لتابعة 
لهـــا، وهـــي �لتـــي كانـــت توؤلـــف �لبيئـــة 
�لثقافيـــة و�لفكريـــة لكاتبينـــا )�لزهاوي 
و�لر�سايف( ولكثريين غريهما من �أبناء 

�لنخبة �لعر�قية �ملثقفة. 

عن رسالة )تاثير الفكر الفرنسي 
على النخبة العراقية(
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االحوال الشخصية المدنية والجعفرية

 بعد �عان وزير وزير �لعدل ح�ســـن �ل�سمري عن �جناز 
قانـــون �الحـــو�ل �ل�سخ�ســـية �جلعفريـــة وحتويلة �ىل 
جمل�ـــس �لوزر�ء من �جـــل �قر�ره و�ر�ســـالة �ىل جمل�س 

�لنو�ب للت�سويت عليه.
بحثت عن ن�ســـخه كاملة للقانون و��ســـتطعت �حل�ســـول 
عليها �ليـــوم وبعد �طاعي عليها �ســـجلت بع�س �لنقاط 
�لتـــي �ســـاأقوم بذكـــر �لق�ســـم �لقليـــل منها حتـــى ال يكون 

�ملو�سوع طويًا وممًا.
�أواًل: يف �لدولة �ملدنية دولة �ملو�طنة �لتي كنا نحلم بها 
قبـــل 2003 كنـــا نحلم بقو�نني مدنيـــة جلميع �لعر�قيني 
بغ�ـــس �لنظر عن �النتماء �لدينـــي و�ملذهبي و�لعقائدي 
فمو�ســـوع �لزو�ج و�لطاق و�حل�ســـانة وحتى �ملري�ث 
يجـــب �ن تطبـــق بقو�نـــني مدنيـــة ت�ســـري علـــى جميـــع 
�ملو�طنني وميكـــن للمو�طنني �لذيـــن يطالبون بالزو�ج 
�ل�ســـرعي �لديني �جر�ء هـــذه �لطقو�س عند رجال �لدين 
وتبقى �ملحاكم لتثبيت حاالت �لزو�ج و�لطاق ب�سورة 
ر�ســـمية بعيدة عن �الختافات �لعقائدية و�لت�ســـريعية، 
�سخ�ســـيًا مع قانون مدين حالنا حـــال �لدول �لتي تنظر 

�ىل �ملو�طنني ب�سورة مت�ساوية.
ثانيـــًا: خرجـــت بع�ـــس �الحـــكام �مل�ســـبقة �ملبنيـــة مـــن 
تخمينـــات قـــد يكـــون بع�ســـها طائفـــي ومتح�ســـ�س مـــن 
�لت�ســـمية بان هذ� �لقانون قد يحوي �حكام زو�ج �ملتعة 
ومنع �مل�ســـاهرة بني �ملذ�هب و�حلقيقة هذه �لتخمينات 
عارية عن �ل�ســـحة فا وجود الي من هذه �لتوقعات يف 

قانون �الحو�ل �ل�سخ�سية �جلعفرية.
ثالثًا: يحتـــوي �لقانون علـــى 254 وجميعها مبني على 
�جتهـــاد�ت فقهيـــة قـــد تختلـــف يف �ملذهـــب �لو�حـــد مع 
�ختـــاف �ر�ء �ملر�جـــع �لدينيـــة فلو �ســـحت �لعلة �لتي 
ن�ـــس عليهـــا �لقانـــون من بـــاب حرية �لتعبـــري و�حلرية 
�لدينيـــة كيـــف ملجتهدي �ل�ســـيد �ل�س�ســـتاين �ن يجربو� 

على بع�س هذه �لبنود �ملخالفة لنظرة مرجعهم مثا.
ر�بعـــًا: �ليكـــم بع�ـــس �ملقارنـــات مـــع قانـــون �الحـــو�ل 

�ل�سخ�سية �لعر�قية 188 ل�سنة 1959 �ملعدل.
1- �لبلوغ

�الحو�ل �جلعفرية : �ملادة 16 تن�س على �ن �لبالغ �كمل 
9 �سنو�ت هالية لاناث و�كمل خم�سة ع�سر �سنة هالية 
عند �لذكـــور �و حتقق �حـــد �لعامات �لبنديـــة �ملعتمدة 

لدى فقهاء �مل�سلمني يف �ثبات بلوغ �لذكر.
�الحـــو�ل �لعر�قيـــة: �ملـــادة 7 – 1. تن�س على ي�ســـرتط 
يف متـــام �هليـــة �لـــزو�ج �لعقل و�كمـــال �لثامنة ع�ســـر.
وي�ســـتثنى من ذلك �ملادة 8 -2. للقا�سي �ن ياذن بزو�ج 
مـــن بلغ �خلام�ســـة ع�ســـرة مـــن �لعمر �ذ� وجد �ســـرورة 

ق�سوى تدعو �ىل ذلك.
وهـــذ� يعنـــي �ن �لقانـــون �جلديـــد يبيـــح �لـــزو�ج مـــن 
�لقا�ســـر�ت ويف �كرث من باب يذكر �لزو�ج ممن �كملت 
�لتا�ســـعة من عمرها �و ��ســـغر من ذلك كما يف �ملادة 48 
مـــن �لقانـــون �جلعفـــري حيث تن�ـــس �ملادة علـــى زو�ج 

�لقا�سرين و�ملو�د 50، 154.
2- �لو�سية: 

�الحـــو�ل �جلعفريـــة: �ملـــادة 11 تن�ـــس علـــى �ن �ثبات 
�لو�ســـية يكـــون ب�ســـهادة م�ســـلمني �و م�ســـلم وميني �و 

م�سلم وم�سلمتني �و �ربع م�سلمات.
�الحـــو�ل �لعر�قيـــة: �ملادة 65 1 - ال تعترب �لو�ســـية �إال 

بدليـــل كتابي موقع من �لو�ســـي �و مب�ســـوم بختمه �أو 
طبعة �إبهامه فاإذ� كان �ملو�ســـى به عقـــار� �أو ماال منقوال 
تزيـــد قيمته على خم�ســـمائة دينـــار وجب ت�ســـديقه من 
�لكاتب �لعدل .2 - يجوز �إثبات �لو�ســـية بال�ســـهادة �إذ� 
وجد مانع مادي يحول دون �حل�سول على دليل كتابي.
�ي �ن قانـــون �الحو�ل �جلعفرية يعتمد على �ل�ســـهاد�ت 
دون �الثباتات �لر�ســـمية وهذ� ينفي �لفائده من �لكاتب 

�لعدل.
3- �لزو�ج: 

�الحـــو�ل �جلعفريـــة: ين�ـــس �لقانون على �لـــزو�ج بني 
�مل�سلمة و�مل�سلم وال يجوز زو�ج �مل�سلم من غري �مل�سلمة 

زو�جًا د�ئميًا كما ن�ست علية �ملادة 63.
�الحو�ل �لعر�قية: �ملادة 17: ي�ســـح للم�ســـلم �أن يتزوج 

كتابية، وال ي�سح زو�ج �مل�سلمة من غري �مل�سلم .
4- �لعيوب : �ي وجود عيب يف �حد �لزوجني ميكن �ن 

يطلب �لطرف �الخر �لتفريق على ��سا�سه
�الحـــو�ل �جلعفريـــة: �ملو�د مـــن 78 �ىل 86 تتحدث عن 
عيب يف �لرجل �و �ملر�أه قد يكون معه ��ســـتحالة �حلياة 
�لزوجية مثل عدم قدرة �لرجل على �النت�ســـاب �و عيب 
فيزيولوجـــي يف �جلهاز �لتنا�ســـلي �لذكري �و �النثوي 

ويكون �ثبات هذ� �لعيب عن طريق �ل�سهود و�ليمني. 
�الحـــو�ل �لعر�قيـــة: �ملـــادة 43 – �وال – 4 يكون �ثبات 

�لعيب عن طريق �للجان �لطبية �لر�سمية.
5- �ملـــادة 97 مـــن �لقانـــون �جلعفري تتحـــدث يف حالة 
�ختلـــف �لزوجـــان يف حتقق �لدخـــول فاأدعتـــة �لزوجة 
و�نكـــرة �لـــزوج فالبينـــة علـــى �ملدعـــي و�ليمـــني علـــى 
�ملنكـــر و�حلقيقـــه يف عـــام 2013 �ثبـــات �ن �لزوجة مت 
�لدخول بها من ��ســـهل مـــا ميكن عند �ي جلنة طبية ذ�ت 

�خت�سا�س.
6- حق �لزوج على زوجتة:

�لقانـــون �جلعفري: يف �ملادة 101 مـــن حق �لزوج على 
زوجتة �ال�ســـتمتاع بها يف �ي وقت ي�ســـاء و�ن ال تخرج 

من بيت �لزوجية �ال باأذنة.
�لقانـــون �لعر�قـــي: مل �جد �ي مادة جتـــرب �لزوجة على 

ذلك.
7- تعدد �لزوجات:

�الحو�ل �جلعفرية: يثبت �لقانون حق �لرجل يف تعدد 
�لزوجـــات كما ذكرنا �ســـابقًا وير�ســـم طريقـــة �ملبيت مع 
زوجاتـــه يف �ملادة 104 حيث يف�ســـل يف حال وجود 4 
زوجات يبيـــت عند كل و�حدة ليلة ويف حال 3 زوجات 
يبيـــت مع كل و�حدة ليلة وله �حلـــق يف �ختيار و�حده 

يبيت معها مره ��سافية... �لخ.
�الحو�ل �لعر�قية: مينـــع �لقانون تعدد �لزوجات �ملادة 
3 4- ال يجوز �لزو�ج باأكرث من و�حدة �إال باإذن �لقا�سي 
وي�ســـرتط الإعطاء �الإذن حتقق �ل�سرطني �لتاليني:�أ - �أن 
تكون للزوج كفاية مالية الإعالة �أكرث من زوجة و�حدة، 
ب - �أن تكـــون هنـــاك م�ســـلحة م�ســـروعة بـــل ويعاقـــب 
باحلب�ـــس و�لغر�مة مـــن يخرق هذ� �لقانون و��ســـتثنى 
�لـــزو�ج من �رملة يف �خر تعديـــل للقانون، وال يتطرق 

�ىل �المور �لزوجية بهذه �لتفا�سيل �لغري منطقية.
8- �ثبـــات �لن�ســـب يف �الحـــو�ل �جلعفريـــة يكـــون عن 
طريـــق �لبينـــة علـــى من �دعـــى و�ليمـــني على مـــن �نكر 
و�لدخـــول و�النز�ل �و �حتمالة وح�ســـب �ملـــو�د 110، 

111، 112وهـــذ� ما يخالف �ملنطق �لع�ســـري �حلديث 
�لذي يعتمد على �لتحليات �لن�سيجية �لدي �ن �ي.

9- تن�س �ملادة 126 على عدم وجوب �لنفقه من �لزوج 
�ذ� كانت زوجتة �ســـغرية �و كبرية غري قادر �ال�ستمتاع 

بها �ي �ن �لنففة تكون مقابل �ال�ستمتاع بالزوجة.
10- تثبـــت �ملـــادة 244 جمل�س جديد للمحاكم ت�ســـمية 

�ملجل�س �العلى للق�ساء �جلعفري .
11- بينمـــا �ملـــادة 247 تطلـــب مـــن �ملحامـــي �ن يكون 
عارفـــا باالحـــكام �لفقهيـــة �جلعفرية وجماز مبمار�ســـة 
�عمـــال �ملحاماة من �ملجل�س �العلى للق�ســـاء �جلعفري. 
وتوؤكـــد �ملـــادة 251 – خام�ســـا علـــى �ن هـــذ� �ملجل�ـــس 
هـــو من يعطي �جـــازة �ملحاماة وهذ� يعنـــي خلق طبقة 
جديدة من �ملحاميني لي�س من �ل�ســـوري �حل�سول على 
�ل�ســـهادة �الكادميية يف �لقانـــون، �و �النتماء �ىل نقابة 

�ملحاميني �لعر�قيني.
12- وتعطـــي �ملـــادة 248 ح�ســـانة للعر�قيـــني �لذيـــن 
يتعاملـــون مع هـــذ� �لقانون مـــن �ي ن�ســـو�س قانونيه 
�خـــرى يف �لقو�نـــني �لعر�قيـــة قـــد تتعار�ـــس مـــع هذ� 

�لقانون. 
قانـــون �الحـــو�ل  مـــن  �ملـــادة 15  علـــى  13- �الطـــاع 
�ل�سخ�ســـية �لعر�قيـــة جتدها خمت�ســـرة ل�ســـبع فقر�ت 
مطولـــة من �ملادة 56 يف �لقانون �جلعفري �لذي �ت�ســـم 

يف �غلب فقر�ته باالطالة و�لتو�سع �لغري مطلوب.
14-  �ملـــادة 25 – 2 مـــن �الحـــو�ل �ملدنيـــة �لعر�قيـــة 
�عطـــت �ف�ســـلية للمر�ة بعـــدم مطاوعة زوجهـــا �ذ� كان 
�لزوج متع�ســـفًا يف طلب �ملطاوعة قا�ســـدً� �ال�سر�ر بها 
�و �لت�ســـييق عليها مثل عدم توفري �ل�ســـكن �ملنا�سب �و 
�لزوجة مري�ســـة �و �ثاث �ملنزل غري عائد للزوج وحتى 
�ن كان حمـــل عمل �لزوجة بعيد عن حمل �ســـكن �لزوج 
�ذ ر�عـــت هذه �لفقرة �اللتز�مـــات �لزوجية و�لوظيفية، 
يف �لوقـــت �لـــذي �ســـمت قانون �الحـــو�ل �ل�سخ�ســـية 

�جلعفرية عن �ي مما �سبق.
15- يعطـــي �الحـــو�ل �لعر�قيـــة �حلـــق بنفقـــة موؤقتـــة 
للزوجـــة �ملـــادة 31 وهـــذ� غـــري موجـــود يف �لن�ســـخة 

�جلعفرية.
16-يعطـــي قانون �الحـــو�ل �لعر�قية �حلـــق بالتفريق 
عنـــد وجـــود �لعـــذر و�حلجة �ســـد �لطرف �الخـــر مثل: 
1- �ذ� ��ســـر �حد �لزوجني بالزوج �الخر �و باوالدهما 
�ســـرر� يتعذر معه ��ســـتمر�ر �حليـــاة �لزوجية، ويعترب 
مـــن قبيل �ال�ســـر�ر ، �الدمان على تناول �مل�ســـكر�ت �و 
�ملخدر�ت ، على �ن تثبت حالة �الدمان بتقرير من جلنة 
طبية ر�سمية خمت�سة. ويعترب من قبيل �ال�سر�ر كذلك، 
ممار�سة �لقمار يف بيت �لزوجية. 2- �إذ� �رتكب �لزوج 
�الأخـــر �خليانـــة �لزوجيـــة . ويكـــون من قبيـــل �خليانة 
�لزوجية ، ممار�ســـة �لزوج فعل �للـــو�ط، باي وجه من 

�لوجوه. " �ملادة 40"
�خريً�: هذ� �جلزء �لقليل من كثري ومع �ال�ســـف بعد �ن 
كان �حللـــم باأن يتـــم تعديل قانون �الحو�ل �ل�سخ�ســـية 
ب�سورة �كرث مدنية وبحد�ثة �لع�سر �نتجو� لنا قانون 
يعيدنـــا �ىل ع�ســـر ماقبل �ل�ســـناعة، ومتريـــر مثل هذ� 
�لقانـــون يجعل مـــن �ملذ�هب �الخرى �لطلـــب بقانونني 
لاحـــو�ل كا على مذهبـــة وحماكم عليا لهـــذة �الحو�ل 

وحلقة �كرث تو�سع من �لطائفية �لر�سمية

مهند الغزي 

ً�لـحريات �أوال


