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 االفتتاحية بقلم رئيس التحرير

إن كف���اءة المنظومة القانونية في أي دولة 
ال تنبع فقط من صياغة نصوصها بطريقة 
محكمة وواضحة، بل بقدرة هذه النصوص 
عل���ى التكي���ف, واالس���تجابة لمتطلبات 
التط���ور للناس المعنيين به���ا. فكثير من 
القواني���ن واجهت النف���ور والرفض؛ اما 
ألنه���ا تعبر عن مصال���ح الطبقة الحاكمة 
التي شرعتها؛ واما ألنها عفا عليها الزمن 
التاريخ فعجزت عن  وتجاوزتها حرك���ة 
تلبية حاجات المجتمع الذي تطبق فيه. ففي 
الحالة األولى نجد أن عجز النّص القانوني 
هو جزء ال يتجزأ من عجز الس���لطة التي 
شرعته، وهذا ليس غريًبا فهي في الغالب 
س���لطة فاسدة ومس���تبدة وتتجاهل الهدف 
ال���ذي من أجله وج���دت القوانين أاّل وهو 
تحقيق العدالة، لكن في الحالة الثانية نجد 
إن المش���كلة تكمن في عدم كفاءة المشرع 
وبع���ده الكامل ع���ن اس���تيعاب التطور 
القانوني،  النّص  في  لتضمينه  االجتماعي 

ا منسجًما مع عصره. ليغدو نصًّ
إن نقص كفاءة المشرع تخلق مشاكل جمة 
للحكوم���ة والمجتم���ع، فالقوانين مرهونة 
بزمانه���ا ومكانها وال يمك���ن لقانون جامد 
أن يكتس���ب قاع���دة الرضا الش���عبي التي 
تمنحه الش���رعية الالزمة لتس���هيل مهمة 
تطبيق���ه، نعم قد ال ترتبط المش���كلة بذات 
المش���رع احياًنا، وأنما بظروف الصراع 
االجتماعي والسياسي السائد، لكن النتيجة 
واحدة. ومن متطلبات التكيف والتجديد في 
الن���ّص القانوني هو تالفي العيوب اللغوية 
والتنفيذية في صياغة القوانين، ووضوحها 
الكامل؛ لتش���ير بشكل مباش���ر إلى الهدف 
الذي من أجله وجدت، فالغموض واختالف 

التأويالت من أبرز المثالب المثارة على أي 
نّص قانوني، ويمكن أن تجعله نًصا مشلواًل 
مش���كوًكا بعدالته. كذلك يحتاج التجديد إلى 
اس���تيعاب النّص لمجتمعه السياسي بكافة 
اثنياته ومش���اربه الفكرية والثقافية، وهذا 
المطل���ب هو ال���ذي يعلي ش���أن القانون 
ويجعله مصدًرا من مصادر وحدة المجتمع 
وتماسكه، وبخالفه يصبح أداة تهديم للوحدة 
الوطنية والسلم األهلي. نعم إن معظم دول 
العالم تضم طيًفا واس���ًعا م���ن االنتماءات 
العرقي���ة والدينية والمذهبي���ة والفكرية... 
وليست مهمة المشرع تشريع قوانين تنسجم 
مع كل هذه االنتماءات، بل تشريع قوانين 
قادرة على اإللمام بالقواسم المشتركة بينها 
وتعميقه���ا وتضخيمها ؛ لتك���ون أكبر من 
عوامل االختالف والصراع. فوحدة النّص 
القانوني النافذ لجميع المواطنين تؤكد قاعدة 

كونهم متساوين امامه.
هناك قضية أخرى البّد من االلتفات إليها 
من قبل صناع السياس����ات ,والمش����رعين 
عموًم����ا وه����ي الح����رص عل����ى توحيد 
المنظوم����ة القانوني����ة الت����ي تنظم حقوق 
وحريات االف����راد؛ ألنه من أكثر العوامل 
المنتجة للفوضى هي شعور االفراد بأنهم 
غير محكومين بقانون واحد، وإن حقوقهم 
وحرياته����م تختل����ف اختالًفا شاس����ًعا بين 

منظومة قانونية وأخرى.
ه���ذه اإلش���ارات الموجزة ع���ن العالقة 
الوثيقة بين قوة النّص القانوني واستجابته 
لمتطلبات التجديد االجتماعي المستمرُ تعد 
من الركائز المهمة الواجب أخذها بالحسبان 
من قبل المش���رع العراقي وهو يمضي في 

مسيرة بناء عراق ديمقراطي موحد.

القانون بني جمود الن�ّص وقابلية التجديد
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أحت���ل مش���روع تعدي���ل قان���ون األحوال 
الشخصية رقم )188( لسنة 1959 المعدل 
المطروح حالًيا على طاولة مناقشات مجلس 
الن���واب العراق���ي الحالي وال���ذي صوت 
بالموافقة عليه من حيث المبدأ، في جلس���ته 
التي عقدت في )1 تش���رين الثاني 2017( 
والمفكرين  والمثقفي���ن  المتابعين  ،اهتم���ام 
واساتذة الجامعات وناشطي المجتمع المدني 
؛ كون���ه يحمل مضامي���ن بالغة االهمية من 
ش���أنها ترتيب آثار خطي���رة في موضوع 
األحوال الشخصية ألفراد الشعب العراقي .
بداية القول نش���ير إلى األس���اس القانوني 
لمش���روع التعديل والذي يتمثل بنّص المادة 
)41( من الدس���تور والت���ي تنّص على أن 
“ العراقيي���ن أحرار في االلت���زام بأحوالهم 
الش���خصية حس���ب دياناتهم أو مذاهبهم أو 
معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون 
“ ، الحقيق���ة إن ه���ذه المادة ه���ي الوريث 
الش���رعي لقرار مجلس الحك���م رقم 137 
لسنة 2003 القاضي بإلغاء قانون األحوال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والقاضي 
“ بتطبيق أحكام الش���ريعة االس���المية فيما 

يخ���ص ال���زواج والخطبة وعق���د الزواج 
والمحرمات  ال���زواج  وإثب���ات  واألهلي���ة 
وزواج الكتابي���ات والحق���وق الزوجية من 
مهر ونفق���ة وطالق وتفريق ش���رعي ,أو 
والنسب والرضاعة والحضانة  والعدة  خلع 
ونفقة الفروع واألصول واألقارب والوصية 
واإليصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم 
الش���رعية )األح���وال الش���خصية( وطبًقا 

لفرائض مذهبه”.
هذه المادة أصاًل مادة خالفية وهي من بين 
المواد الخالفية قيد التعديل الدستوري ولم 
يتم حسمها حتى اليوم ، إذ إّن مجلس النواب 
ش���كل لجن���ة لتعديل الدس���تور في 7/17 
/2016 ، مبيًنا أن المواد الدس���تورية التي 
سيجري تعديلها هي المواد الخالفية والتي 
تص���ل إلى)18( مادة ، من أصل )144(، 
وعلى الرغم من تش���كيل لجن���ة نيابية في 
العام 2006 بعد نفاذ الدس���تور ،إال أنها لم 
تس���تطع حس���م هذه النقاط. وتحتاج النقاط 
المعدلة في الدس���تور إلى استفتاء من قبل 

عموم الشعب العراقي. 
ُرّب قائ����ل يقول بأنه حت����ى لو كانت المادة 
خالفية ، فإنها التزال مادة دس����تورية نافذة 
وغي����ر ملغاة بالتالي يصح االس����تناد عليها 
، ق����د يكون هذا الرأي س����ديد م����ن الناحية 
الش����كلية ، إال أنه جانب الصواب في فلسفة 
فن التشريع ، إذ ليس من الحكمة التشريعية 
اس����تناد مجلس النواب إلى مادة دس����تورية 
خالفية ومطروحة عل����ى طاولة التعديل ؛ 
ليجعلها أس����اس في تبني أحد أهم القوانين 

قراءة قانونية يف م�صروع قانون تعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية

د. مي�صون طه ح�صني
كلية المام الكاظم -ع- ق�صم القانون/بابل
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ذات العالق����ة المباش����رة بتنظيم الش����ؤون 
الحياتية االجتماعية لألفراد . 

ه����ذا من جانب ، من جانب آخر أن القانون 
الحال����ي رغم كم االنتق����ادات الواردة عليه 
إال أنه تمي����ز بكونه قد أخذ م����ن المذاهب 
اإلسالمية أفضل ما فيها واألقرب إلى روح 
العصر، وعلى سبيل المثال ال الحصر فقد 
أخذ من المذهب الحنفي بلوغ س����ن الثامنة 
عشر ألهلية الزواج، وعن اإلمامية اعتبار 
الطالق المقترن بعدد لفًظا أو إشارة ال يقع 
إال طلقة واحدة، وعن الش����افعية والحنابلة 
مس����ألة اإلش����هاد على عقد الزواج، وعن 
الظاهرية الوصية الواجبة بمعنى إذا توفى 

لولد، ذكر كان أو أنثى قبل وفاة أمه أو أبيه 
فإنه يعتبر بحكم الحي عنده وفاة أي منهما، 
وينتقل اس����تحقاقه م����ن اإلرث إلى أوالده 

ذكوًرا أو إناًثا... الخ. 
التعديل  أما بخصوص موضوع مش���روع 
وم���ا جاء به من أح���كام ، فقد تضمن خرًقا 
كبي���ًرا لمبدأ الفصل بين الس���لطات الوارد 
في المادة)47( من الدس���تور النافذ، عندما 
ن���ّص بالم���ادة )أواًل/3/أ( عل���ى أ- يجوز 
للمس���لمين الخاضعين ألح���كام هذا القانون 
تقديم طلب إلى محكمة األحوال الش���خصية 
المختصة لتطبيق األحكام الشرعية لألحوال 
الش���خصية وفق المذهب الذي يتبعونه ب- 
تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة لألشخاص 

الوارد ذكرهم في الفق���رة )أ( من هذا البند 
عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي 
تناولتها نصوص قانون األحوال الشخصية 
)188( لس���نة 1959 المع���دل وغيره���ا 
باألحوال الش���خصية بإتباع ما يصدر عن 
المجمع العلمي في ديوان الوقف الش���يعي، 
والمجلس العلمي واإلفتائي في ديوان الوقف 
الس���ني، وتبًعا لمذهب ال���زوج، ويصح أن 

يكون سبًبا للحكم.
إن المادة المذكورة تجرد القاضي من واحدة 
من أهم أدواته المهنية أال وهو النّص القانوني 
، فالقاضي ملزم بتطبيق القانون وفق المفهوم 
الملزمة  العامة  القواعد  باعتباره  الرس���مي 
المدونة في وثائق خاصة من قبل السلطات 
المختصة في الدولة, في حين في مش���روع 
التعديل ستتحول وظيفة القاضي إلى مطبق 
لمضامين الفتوى الدينية التي س���تصدر عن 
المجم���ع العلمي ف���ي الوقفين، وهذا خالف 
المبادئ القانونية الدولية والوطنية في تنظيم 
عمل السلطة القضائية في الدول المعاصرة.
كم���ا إن ديوان���ي الوقف الس���ني والوقف 
الش���يعي يرتبطان بمجلس الوزراء بموجب 
أح���كام المادة )103/ ثالًثا( من الدس���تور، 
بالتال���ي ف���إن تدخلهما في عم���ل القضاء 
سيشكل مساًس���ا بمبدأ الفصل بين السلطات 
اآلنفة الذكر ومبدأ اس���تقالل القضاء الوارد 
بالمادة )87( التي تنّص على أن: “الس���لطة 
القضائية مس���تقلة وتتواله���ا المحاكم على 
اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها 
وفًقا للقانون”؛ ألن قرارات السلطة القضائية 
سوف لن تكون وفًقا للقانون كما نّصت عليه 
المادة )87( أعاله، وإنما س���تكون قراراتها 
رهن بقرار ديواني الوقف الس���ني والشيعي 

التابعين للسلطة التنفيذية.
إن المادة المذكورة ستنحدر بالفرد العراقي 
م���ن حال���ة المواطنة وتقذف ب���ه إلى حالة 
المذهبية والطائفية وبأبش���ع صورها بسبب 
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كث���رة االختالفات داخل المذه���ب الواحد، 
وكثرة االختالفات في موضوع فتوى واحدة؛ 
إذ هناك تباين شاس���ع بي���ن أحكام المذاهب 
بل وأفرعها ,أيًضا, ف���ي تطبيق العديد من 
المسائل والقضايا المصيرية واألسرية التي 
نظمها قانون األحوال الشخصية رقم )188( 
بقواعد موحدة مس���تندة إلى األحكام الفقهية 
والمذهبي���ة المتنوعة األكث���ر تحقيًقا للعدالة 
واألكثر ضماًنا الستقرار االسرة والمجتمع 

واألكثر توفيًرا للحقوق.
كما إن المقترح يؤدي إلى خس���ارة الحقوق 
المكتس���بة للم���رأة بموجب القان���ون النافذ 
لألحوال الشخصية؛ إذ يؤدي إلى إلغاء حق 
الزوجة ف���ي التفريق القضائ���ي الذي أقّره 

الفصل الثاني من الب���اب الرابع من قانون 
األحوال الشخصية النافذ، ويؤدي إلى حرمان 
تعوي���ض الزوجة عن الطالق التعس���في ، 
وي���ؤدي إلى حرمان الزوج���ة المطلقة من 
الس���كن في دار الزوجية، وحرمان الزوجة 
من إرث األراضي وإلغاء الوصية الواجبة 

بما يضر باألحفاد المتوفي عنهم والدهم.
فضاًل عن حرمان األم من حقها في حضانة 
المحضون وهو الحق الذي سجله لها قانون 
األحوال الش���خصية الحالي ، أما فيما يتعلق 
بس���ن الزواج وإن كان المقت���رح لم يضع 
س���ن محددة ولم يِش���ر إلى هذا الموضوع 
ول���م يجبر أحًدا على تزوي���ج ابنته القاصر 

إال أنه وفًق���ا للفقرة )أ( م���ن المادة األولى 
س���يفتح الباب واسًعا أمام تزويج القاصرات 
بحجة الرجوع إل���ى أحكام المذهب, بالتالي 
فالحرية هنا حرية وهمية؛ ألن من سيختار 
بين تطبيق القانون أو تطبيق فتاوى الفقهاء 
هو ولي القاصر وال إرادة لها في ذلك وهذ 
مصادرة لحقوق وحريات األطفال وإخالل 
بااللتزامات الدولي���ة التي تحملتها الحكومة 
العراقي���ة في ميدان حقوق اإلنس���ان عامة 

وحقوق الطفل والمرأة خاصة .
من ب���اب آخر, س���يفتح مش���روع التعديل 
إن أق���ّر بصيغته الحالية الباب واس���ًعا أمام 
االختالفات والنزاع���ات بخصوص اختيار 
المذهب وتفرعاته فيما يتعلق بالمادة الرابعة 
م���ن التعديل الت���ي نّصت عل���ى أن » ُتعّد 
عقود الزواج الس���ابقة على نفاذ هذا القانون 
، قد ت���ّم إبرامها وفًقا للمذهب الش���يعي إذا 
تضمنت حجة الزواج عبارة » عند المطالبة 
والميسرة« بشأن اس���تحقاق المهر المؤجل 
مالم يثبت العكس..« ، وفًقا لهذه المادة يعتبر 
كل من تزوج قبل نفاذ القانون وتضمن عقد 
زواجه العبارة السابقة بأنه أبرم عقد زواجه 
وفق المذهب الشيعي ، أّي بمعنى أنه ينطبق 
عليه حكم المادة االولى الفقرة )أ( الس���ابق 
ذكره���ا بالتالي هو يعتبر ق���د اختار تطبيق 
أحكام فقهاء المذهب عل���ى أحكام القانون؛ 
بل إنه استبعد قانون األحوال الشخصية بكل 
المسائل التي ينظمها ، مالم يثبت العكس أي 
إّن هذه المادة ق���ررت أثًرا رجعًيا لحكمها, 
وأضافت نزاع جديد بين طرفي العالقة في 
محاولة إثبات عك���س ذلك األثر . خالصة 
القول ، المقترح فاشل قانوًنا واجتماعًيا وإن 
كان البّد من التعديل فالبّد أن يكون مشروع 
التعديل أكثر نضًجا وأكثر اس���تيعاًبا لهموم 
العراقيين ومش���اكلهم مع قان���ون األحوال 
الشخصية ، ال أن يزيد األمر سوًءا ويدخلهم 

في خضم الصراعات المذهبية والطائفية.
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منذ حوالي عقدين وقانون األحوال الشخصية 
العراقي رق����م 881 لس����نة 9591 المعدل 
والنافذ يعيش سباًتا تشريعًيا حيث أقفل العام 
9991أبوابه أمام آخر تعدي����ل لهذا القانون 
مع التطور الحاصل في المجتمع والتغيرات 
في س����لوك األس����رة والتطورات في مسائل 

األحوال الشخصية.
على رغم من مرور عقد ونصف على سقوط 
النظ����ام والتح����ول السياس����ي والديمقراطي 
في العراقي  إاّل أّن الس����لطة التش����ريعية في 
الع����راق عزفت عن إج����راء أّي تعديل على 
هذا القانون, أو استبداله بغيره رغم أنها سنت 
وعدلت واس����تبدلت المئات من القوانين التي 
تخدم مصالح السياسيين متناسية دور األسرة 

العراقية ووجوب مراعاة ذلك.
لك����ن بدأت في االفق ب����وادر للتغيير في هذا 
القانون رغم أنها لم ترى النور بعد ، إاّل أنها  
التزال محل ش����ك وريبة لدى البعض ومحل 

نظر, أو قبول لدى البعض اآلخر .
لكن الس����ؤال الذي يتبادر هو هل أن القانون 
الناف����ذ بحاجة إلى اس����تبدال بقانون جديد أم 

إجراء تعديل عليه مع إبقائه؟.
جاء مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية 
العراقي رقم 881لس����نة 9591 ليكشف لنا 
الغطاء عن  التأمالت والتخوفات التي تنتاب 
العراقيي����ن فيما لو أجيز ه����ذا التعديل. ومع 
تزايد الكالم اإلعالمي عن زواج القاصرات 
ومخاوفه, وكأن القانون النافذ حالًيا لم يعرف 
زواج القاصرات أو لم يقره  . ولإلجابة عن 
هذا التس����اؤل البّد من تقسيم البحث في هذا 

الموضوع إلى أربع محاور: 
التي  العام���ة  المب���ادئ  المح���ور االول: 
جاء بها  مش���روع تعدي���ل قانون األحوال 

الشخصية العراقي: 
 مقترح التعديل ش����مل س����ت مواد فقط  1-

ه����ي )2-6-9-01-42-62 ( من قانون 
األحوال الشخصية وأضاف مادة أخرى 

له تحت رقم 59.
شملت أغلب مواد التعديل مسائل الزواج  2-

مع إش����ارة قليلة ألحكام الطالق من دون 
اإلشارة إلى المسائل األخرى من وصية 
وميراث وإيصاء والتي هي من مس����ائل 
األحوال الش����خصية والت����ي تحتاج إلى 

إعادة نظر.
المقترح يس����لب م����ن القضاء س����لطته  3-

الش����خصية  األحوال  فقاضي  التقديرية, 
يصب����ح أداة تنفيذية تتبع ما يراه المجلس 
العلمي التابع للوقفين الش����يعي والس����ني 
ويتنافى مع مبدأ الفصل بين الس����لطات 

وإهدار لسلطة القاضي في األحكام.
الصياغ����ة القانوني����ة للتعدي����ل ركيك����ة  4-

تعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية العراقي النافذ �صرورة قانونية

ال�صتاذ الدكتور حيدر ح�صني ال�صمري
كلية القانون - جامعة كربالء
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وضعيف����ة كما أنها تحتوي على تعارض 
ف����ي ذات القانون النافذ في النّص الحالي 
فض����اًل عن الغموض واللبس الذي يحكم 

بعض مواده.
التعديل في���ه تعارض مع أح���كام قانون  5-

المرافعات المدنية رقم 38 لس���نة 9691 
النافذ من حيث اختصاص محكمة األحوال 
الشخصية و إجراءات الدعوى الشرعية. 

تعارض مواد التعديل السيما التي تجعل  6-
التقاضي وفق مذهب المتداعين يتعارض 
مع أصل المادة األولى من القانون النافذ 
التي جعلت النّص التشريعي هو المصدر 
األول ث����م الفق����ه اإلس����المي دون التقيد 

بمذهب معين هو المصدر الثاني .
اعتبر ثوابت اإلسالم أساسا لمقارنة توافق  7-

األحكام في القانون الحالي وعدم جواز سّن 
تشريع يخالف أحكام الشريعة االسالمية .

يثيرها  التي  الثاني: االش���كاليات  المحور 
مشروع تعديل األحوال الشخصية العراقي: 

أجاز التعديل للعراقيين المس����لمين تقديم  1-
طلب إل����ى محكمة األحوال الش����خصية 
المختص����ة، لتطبيق األحكام الش����رعية 
لألح����وال الش����خصية وف����ق المذه����ب 
ال����ذي يتبعون����ه )م1/أ(. وه����ذا النّص 
يثير اإلش����كالية بخص����وص زمن تقديم 
الطلب. فهل يكون ذلك الوقت قبل إقامة 
الدعوى أم أثنائها؟ ثم ما الحكم في حالة 
اختالف مذه����ب الزوجين, أو المتداعين 
ف����أّي المذهبين س����يختار القاضي ؟ وما 
س����لطة القاضي بخصوص قبول الطلب 
أو رفض����ه؟ ثم ماه����ي مدلولية األحوال 
الشخصية. فهل هي تشمل مسائل الزواج 
والطالق وتفرعاتهما أم ستش����مل أيًضا 

معهما الوصية والميراث؟.
 ألزم التعديل محكمة األحوال الشخصية  2-

المختصة عند إصدارها القرار بخصوص 

الدع����وى المرفوع����ة أمامه����ا باتباع ما 
يصدر عن المجم����ع العلمي في الوقفين 
الشيعي والس����ني وفًقا لمذهب الزوج )م 
2/ب(، وما يؤخذ على هذا  التعديل إلغاء 
مبدأ اس����تقالل القضاء كم����ا أنه لم يحدد 
وقت االعتداد بمذه����ب الزوج. فهل هو 
وقت النزاع أم وقت ابرام العقد أم وقت 
رف����ع الدعوى؟ ثم أن مدلول )الش����يعة(

واسع فهل يشمل اإلمامية فقط أم غيرهم 
من فرق الش����يعة وهم كثر, ونفس األمر 
يقال بخصوص مدلول )الس����نة( فهنالك 
أربع مذاهب كبرى )األحناف, المالكية, 
الش����افعية( فضاًل عن مذاهب  الحنابلة, 
أخرى مثل الظاهرية, والزيدية االباضية 
رغم اعتب����ار فقه����اء الس����نة المذهبين 

اآلخرين من قبيل المذاهب الشيعية.
التعديل أل����زم المجلس العلمي في ديوان  3-

الوق����ف الش����يعي بإجاب����ة المحكمة عن 
اس����تيضاحاتها، وفًقا للمشهور من الفقه 
الش����يعي وفتاوى الفقهاء اإلعالم، وعند 
عدم الشهرة يؤخذ برأي )المرجع الديني 
األعلى( الذي يرجع إليه في التقليد أكثر 
الش����يعة في العراق من فقه����اء النجف 
األش����رف. كم����ا ألزم المجل����س العلمي 
واإلفتائ����ي في دي����وان الوقف الس����ني 
بإجاب����ة المحكم����ة عن اس����تيضاحاتها، 
وفًقا للمش����هور من الفقه الس����ني. وكما 
أوضحنا فيما س����بق االخت����الف بمدلول 
الفقهين الش����يعي والسني, فنضيف على 
هذا النّص مالحظ����ات أخرى أنه اليفهم 
هل أن المجل����س العلمي من العلم والثقة 
ما سيحيط بكل مفاصل الفقه و فروعه؟ 
ثم ما حكم من يعتن����ق المذهبين الزيدي 
واالباض����ي أو المذهب الظاهري فكيف 
س����يتم الحكم بأحواله ووفق أّي مذهب؟ 
ث����م أنه حت����ى ضمن صف����وف المذهب 
الش����يعي فهنالك أكثر من مرجع وعالم 
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ولهم مقل����دون وأن الحك����م على أحوال 
ش����خص بفتوى مرجع وه����و يقلد غيره 
أمر فيه إش����كال بالنس����بة للمحكوم له أو 
عليه ،وكذل����ك األمر بالنس����بة لمعتنقي 
المذهب الس����ني فهل س����يحكم المجلس 
العلمي للش����افعي بفتوى الفقيه الحنفي؟؛ 
وهكذا ألن األمر مرتبط بمس����ألة أخرى 
هي إثب����ات مذهبية ومرجعية المتداعيين 
السيما وأن دوائر األحوال المدني عندما 
تصدر بطاقة األحوال المدنية, أو عندما 
تمنح دائرة الجنسية شهادة الجنسية يذكر 
فيهما فقط دين الشخص )مسلم( ال مذهبه 
أو مرجعه فكيف مثاًل للمحكمة أن تتالفى 
الحيلة عل����ى المذهب عندما يدعي رجل 
سني أنه ش����يعي وبالعكس ثم أنه حنفي 
واألص����ل مالكي وهكذا فض����اًل عن أّننا 
س����نخوض في مسألة تنازع المذاهب بل 

تنازع االتجاهات في ذات المذهب.
لعل ما جاء في )م 3( من مقترح التعديل  4-

بخصوص إضاف���ة البند )5( إلى المادة 
العاش���رة من القانون الناف���ذ هي محل 
القاصرات  ب���زواج  اإلش���كال. والقول 
حيث أجازت إب���رام عقد الزواج التباع 
المذهبين )الش���يعي والس���ني( كاًل وفقا 
لمذهبه, من قبل من يجيز ذلك من فقهاء 
المذهب بعد التأكد من توافر أركان العقد 
وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، 
على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة 
األحوال الش���خصية خالل فترة ال تزيد 
على )06( ستين يوًما من تاريخ إبرامه.

ويالحظ عل���ى هذا المقت���رح أنه جعل 
من قاضي األحوال الش���خصية العراقية 
مصدقا للعقد الشرعي من دون االكتراث 
والقانونية.  الشرعية  والموانع  بالشروط 
وهنا يثار التس���اؤل في كيفية استطاعة 
رج���ل الدين ال���ذي س���يعقد, أو يجري 
العقد الش���رعي من التحق���ق من توافر 

األركان والش���روط للراغبين بالزواج؟ 
وكيف س���يتحقق من انتفاء الموانع من 
ابرام العقد سواء المؤبدة منها أم المؤقتة 
الس���يما وأن المحاكم حاليا تس���ير على 
وفق إجراءات معينة منها مفاتحة دوائر 
األحوال المدنية للخاطبين؛ لغرض بيان 
حالتهم الزوجية ، كما أّن النّص لم يِشر 
إلى مسألة الفحص الطبي للخاطبين قبل 
إب���رام العقد, وما لهذا األمر من األهمية 
بالنس���بة لصحة أوالده���م. ولعل الدافع 
برأيي من هذه الخطوة هي رفع التجريم 
المحكمة وإعطائه  الزواج خ���ارج  عن 
الصفة القانونية وجعله عمال مباحا غير 
معاقب علي���ه؛ لعدم النّص على تجريمه 
من جهة وإللغاء فقرة الجريمة والعقاب 
من جهة أخرى, ث���م أن النّص المقترح 
ل���م يحدد مصير العقد أو العاقدين عندما 
تمضي المدة المش���ار إليه���ا للتصديق 

وعدم حصوله.
أجاز المقت����رح اش����تراط الزوجة على  5-

الزوج في عقد ال����زواج أن تكون وكيلة 
عنه في طالق نفس����ها متى أخل بحقوقها 
الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة. وال 
أعلم لماذا قيد األمر بالحقوق الزوجية من 
نفقة وحس����ن معاشرة دون غيره؟ وكيف 
يثبت اإلخالل دون تدخل من القضاء أو 
رفع دعوى أمامه؟ وأين السلطة التقديرية 

للقاضي في المسألة ؟.
جع���ل المقترح من عقد ال���زواج الواقع  6-

باإلك���راه باطاًل ما لم يلحقه الرضا. وال 
أدري ه���ل أن اإلجازة الالحقة تكس���ب 
الصفة المش���روعية للعق���د؟ وهو ما لم 

يأخذ به الجمهور.
اعتبر نفق����ة الزوجة غير الناش����ز دينا  7-

في ذمة  الزوج م����ن وقت االمتناع عن 
اإلنفاق عليها  دون تقييده مدة معينة كما 

فعل القانون النافذ .
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جعل المقترح إس����كان الزوج ألحد أبويه  8-
أو كالهما في منزل الزوجية أمًرا جوازًيا 
ال وجوبًيا كما هو الحال في القانون النافذ 

شرط عدم اإلضرار بالزوجة.
أضاف المقترح م����ادة إلى القانون النافذ  9-

حالًيا لتكون )م 59( والتي أرى إنها القنبلة  
األكثر عرضة لالنفجار في هذا المقترح 
والتي تقضي بأن ال يحك����م بمخالفة أّي 
من مواد هذا القانون, أو بنوده, أو فقراته 
لثوابت أحكام اإلسالم إال إذا صّوت على 
مخالفته أغلبية خبراء الفقه االسالمي من 

أعضاء المحكمة االتحادية العليا.
ولنا على هذه المادة المالحظات اآلتية:

هذه اإلضافة تفرض أن هنالك نصوصا  أ-
ف����ي القان����ون النافذ تخال����ف النصوص 
الش����رعية ول����م يطلها التعدي����ل, فإن لم 
يري����د الطعن بع����دم ش����رعيتها أن يدفع 
بذلك .فاألمر استحس����اني لكل من يدعي 

المخالفة  لثوابت اإلسالم.
قد يثار تساؤل مفاده ماهي ثوابت اإلسالم  ب-

التي يشير إليها النّص ؟ وهل هذه الثوابت 
واحدة عند كل المذاهب االسالمية؟.

كيف يكون الدف����ع بالمخالفة هل هو عن  ج-
طريق دفعه أمام ذات الدعوى المنظورة 
أم في دعوى مس����تقلة ؟ وهل ترفع أمام 
المحكم����ة االتحادي����ة أم أم����ام القضاء 

اإلداري أم العادي؟.
ق����د يثار تس����اؤل آخر مفاده لم����اذا  قيد  د-

المقترح الحكم بالمخالفة لثوابت اإلسالم 
م����ن عدمه بخبراء الفقه اإلس����المي من 
االتحادية دون غيرهم  المحكمة  أعضاء 
من االعضاء الذين هم من رجال القانون؟ 
وه����ذا األمر يخال����ف أح����كام المحكمة 
االتحادي����ة التي تكون قراراتها باالغلبية 
المطلق����ة بل بالتوافق حس����ب ما درجت 
عليه المحكم����ة, علًما إن قانون المحكمة 
االتحادي����ة الذي يضي����ف فقهاء دين إلى 

أعضائها لم ُيس����ن بعد ولم يحدد أعضاء 
من فقهاء الشريعة, فكيف سيكون الحال 
لو دخل تعديل قانون األحوال الشخصية 
حيز النفاذ وقانون المحكمة االتحادية لم 
ُيس����ن بعد ؟ ثم  ما الضم����ان إن هؤالء 
الفقهاء ممن يحيطون بالفقه الواس����ع ال 

ممن يأتي عن طريق المحاصصة؟.
التعديل فيه إعادة توازن في القوى بين  ه-

القانون الحالي  الزوجين على عك���س 
كما أسلفنا.

المح���ور الثالث: موقف قان���ون األحوال 
الشخصية النافذ حاليا من زواج القاصرات:

على الرغم من إن قانون األحوال الشخصية 
العراق���ي النافذ ج���اء ليحل مح���ل المحاكم 
الشرعية التي كانت سائدة في العراق قبل نفاذه 
عل���ى المذهبين اإلمامي والس���ني )الحنفي(, 
وأصب���ح نافًذا ف���ي 03-21-9591 فقد حدد 
س���ن الزواج وأهلية المتعاقدين بإكمال الثامنة 
عشرة من العمر م)7(, والتي هي ترديد لسن 
البل���وغ القانوني الوارد ف���ي القانون المدني 
العراقي رقم 04 لسنة 1591 م)601(, مما 
يعن���ي أن األصل العام ف���ي القانون العراقي 
في س���ن الزواج هو إكمال 81 سنة ميالدية 
كاملة والدخ���ول في اليوم األول من الس���نة 
التاسعة عش���ر, فقبل هذا العمر ال يحق ألي 
ش���خص)امرأة أو رجل( إجراء عقد الزواج 
قانوًنا, إاّل أن المش���رع العراقي عاد واستثنى 
من العمر أعاله في م )81( منه حالتين يطلق 
عليها فقهاء القانون بأهلية الزواج الناقصة في 
قبالة القول بأن األول هو أهلية الزواج الكاملة 
م���ع مالحظة أن أهلية ال���زواج الناقصة هي 
صالحية إجراء عقد الزواج على من لم تتحقق 
فيه الش���روط الواردة ف���ي م)7( وهي العقل 
والبلوغ القانوني, مم���ا يعني أن هذه األهلية 
الناقصة تشمل أمرين: األول زواج المريض 
عقلًيا وهو ليس من صلب موضوعنا, والثاني 
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والذي من صلب���ه وه���و زواج القاصر ,أو 
ناقص األهلية القانونية أو المميز.

   لو اس����تعرضنا نّص م 8 لوجدنا أنها تنّص 
على” 1 - إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة 
من العمر ال����زواج, فللقاضي أن يأذن به إذا 
ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه 
الشرعي, فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه 
موافقته خالل مدة يحددها له فإن لم يعترض, 
أو كان اعتراض����ه غير جدير باالعتبار أذن 
القاض����ي بال����زواج .2 - للقاض����ي أن يأذن 
بزواج من بلغ الخامس����ة عش����رة من العمر 
إذا وج����د ضرورة قصوى تدع����و إلى ذلك, 
ويشترط إلعطاء اإلذن تحقق البلوغ الشرعي 

والقابلية البدنية “.

يالحظ أن الفقرة االولى من المادة أعاله تشمل 
مس����ألة تقديم أحد العاقدين القصر)الخاطب 
أو المخطوبة( أو كالهم����ا  طلب إبرام عقد 
الزواج القانوني أمام قاضي محكمة األحوال 
الش����خصية المختصة, عندما يتراوح عمره 
بين السادسة عشر س����نة لغاية الثامنة عشر 
أّي أقل من التاسعة عشر سنة, فهنا للقاضي 
التحقق من أهليته وقابليت����ه البدنية, فاألولى 
تتحق����ق من خ����الل المستمس����كات الثبوتية 
المعتم����دة قانوًنا )هوية األح����وال المدنية , 
شهادة الجنسية(, والثانية عن طريق الفحص 
الطبي , وللقاضي اإلذن بالزواج بعد موافقة 
وليه الش����رعي ) األب, أو الجد ,أو األم , أو 

غيرهم حس����ب األحوال( حسب مدة يحددها 
ل����ه, فإن وافق هذا الول����ي فللقاضي )جواًزا 
ال وجوًب����ا( إجراء هذا العقد وبعكس����ه )أي 
إذا رف����ض الولي( فللقاضي مطلق األمر في 
إجراء العقد من عدمه حسب قناعته بأسباب 
الرف����ض ومبرراته, فلربما  ي����رى أن هذه 
األسباب غير مقنعة أو مقبولة ويعتبر امتناع 
الولي عن اإلجابة واإلذن بحكم الموافقة ومن 

باب كون السكوت داللة على القبول.
أما الفقرة الثانية من هذه المادة فهي تش����مل 
القاصر التي أكملت الرابعة عشر من العمر 
ودخلت الخامس����ة عش����ر ولم تبلغ السادسة 
عشر, فللقاضي أن يأذن بزواجها عند تحقق 
البلوغ الشرعي والقابلية البدنية مع اإلشارة 
إلى أن النّص أعاله اس����تخدم عبارة )البلوغ 
الش����رعي ( وهي غير موج����ودة في الفقرة 
أعاله, مما يعني استعانة المشرع بسن البلوغ 
الش����رعي في إجراء عقد الزواج سواء أكان 
كال العاقدين قاصر أم أحدهما وس����ن البلوغ 
الشرعي كما اسلفنا يحتسب باألشهر الهجرية 

ال الميالدية والفرق الواضح .
هذا النّص واضح ب����أن القانون أجاز زواج 
القاصر ال����ذي هو في غالبي����ة آراء الفقهاء 
المس����لمين )ما عدا األحن����اف والمالكية( هم 
بالغي س����ن الرشد الش����رعي والقصر بنظر 
القانون. فاألمر جوازي للقاضي ال وجوبي .
إذا كانت المادة أعاله تشير إلى مسألة اإلذن 
بالزواج أي صالحي����ة القاضي إلجراء عقد 
الزواج القانوني للعاقدي����ن, أو إصدار حجة 
زواج له����م, فهل يدخل فيها مس����ألة تصديق 
حكم الزواج الخارجي أي خارج المحاكم , أو 
ما تسمى بالزواج الشرعي أمام رجل الدين؟.
فلإلجابة عن ما تقدم نقول إنه في ظل القانون 
النافذ حاليا فزواج القاصرات أو القاصرين 
ال يش���مل فقط إجراء عقد الزواج, أو تنظيم 
حجة ال���زواج فحس���ب, ب���ل تصديق عقد 
الزواج الخارجي لمن هو دون سن الخامسة 
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عشر حيث القاضي ال يستطيع إجراء العقد 
القانوني لهم استناًدا للمادة )8( أعاله, فنكون 
أمام الحيلة القانونية التي خالصة فحواها أن 
من بلغ 9 سنوات صعوًدا دون الخامسة عشر 
من العمر الذي يرغب بال���زواج له أو منه 
)أي أحد الطرفين أو كالهما(, وال يس���تطيع 
القاضي أمام صراح���ة القانون إجراء العقد 
وإن أذن وليه الش���رعي بذل���ك, فله اللجوء 
إلى وس���يلة قانونية أخرى هي إقامة دعوى 
تصديق زواج سواء من الزوجة على الزوج 
أم العك���س, أم م���ن القاصر عل���ى القاصر 
أم البال���غ أو العكس أم���ام محكمة األحوال 
الش���خصية, فيدعي فيها إجراء عقد الزواج 
الشرعي والدخول ,وأحياًنا حتى إثبات نسب 

األطفال ويطلب م���ن المحكمة تصديق هذا 
الزواج والمحكمة بعد إثبات الزواج بالطرق 
الت���ي حددها القانون أن يص���در قرار حكم 
بتصديق ال���زواج له القيم���ة القانونية لعقد 
الزواج أو حجة ال���زواج, فهذه حيلة أخرى 
يلج���أ إليها من يرغب مث���اًل بزواج قاصرة 
عمرها من )9-71( س���نة دون حاجة إلذن 
الول���ي, أو القاضي وإن تعّرض للمس���ائلة 
القانونية المتمثلة بالحبس, أو الغرامة للزواج 

خارج المحكمة وفق م )5/3(.
ف����زواج القاصرات حاضًرا  بق����وة في هذا 
القانون  ومن يدعي الخوف منه في مشروع 

التعديل يجد أنه موجوًدا .

المح���ور الراب���ع:  زواج القاص���رات في 
مشروع تعديل القانون الجديد :

م����ن االش����كاليات التي الحت مؤخ����ًرا في 
األفق التعدي����ل المقترح على قانون األحوال 
الش����خصية والمقدم من مجلس الوزراء إلى 
البرلمان العراقي, والذي أثار س����خط بعض 
الناش����طين عبر وسائل اإلعالم ؛كونه يرجع 
الم����رأة إلى عهد الجاهلي����ة, أو  يبيح زواج 
القاصرات, أو يجعل الم����رأة كالجارية إلى 
غي����ر ذلك من االفت����راءات التي ال نرى لها 
صح����ة وال داع,  حتى أّني لما اطلعت على 
نصوص التعديل المقترحة وجدتها لم تِش����ر 
إلى زواج القاصرات وإن أشارت إلى أمور 

أخرى لكنها ليست في مجال بحثنا هنا.
لكن الذي يخوف مثل هؤالء الناشطات في 
مجال حقوق المرأة برأي القاصر هو نّص 
المادة الثالثة من ه����ذا المقترح التي نّصت 
عل����ى أنه” يلغى نّص البن����د )5( من المادة 
العاشرة من قانون األحوال الشخصية رقم 
881 لس����نة 9591 المعدل ويحل محله ما 
يأتي: 5- يجوز إب����رام عقد الزواج ألتباع 
المذهبين )الشيعي والسني( كل وفقًا لمذهبه، 
من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه 
للعق����د بعد التأك����د من تواف����ر أركان العقد 
وش����روطه وانتفاء الموانع ف����ي الزوجين، 
على أن يج����ري تصديق العقد لدى محكمة 
األحوال الشخصية خالل فترة ال تزيد على 
)06( ستين يوًما من تاريخ إبرامه.” وهذه 
إشارة واضحة لإلحالة على مذهب الزوجين 
مما يعني اإلش����ارة ضمًنا إلى مسألة البلوغ 
الش����رعي واألهلية الش����رعية ال القانونية, 
ومن ثم إمكانية تزويج من بلغت التاس����عة 
من عمرها الهجري والخامسة عشر بالنسبة 
للذكر م����ع اختالف في م����دد األعمار كال 
حس����ب مذهبة وهي في الغالب أقل من سن 
البلوغ القانوني, ولكن ما يمكن قوله هنا أن 
مثل هذا التخّوف غير وارد طالما أن النّص 
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القانوني بشأن أهلية الزواج في م 7-8  من 
القانون النافذ باقية ولم يش����ملها التعديل, ما 
يعني بقاء األهلية التي أشرنا إليها في الفقرة 
الس����ابقة عل����ى حالها لكن س����لطة القاضي 
باإلذن بالتزويج ستسلب لو أقّر هذا التعديل, 
فضاًل عن ذلك إن هذا التعديل سيشجع على 
إجراء عقد الزواج خ����ارج المحكمة؛ ألنه  
س����يلغي الفقرة العقابية الواردة في القانون 
الناف����ذ م)6/3( التي تعاقب  كل من أجرى 
عق����ًدا بالزواج بأكثر م����ن واحدة خالًفا لما 
ذكر في الفقرتي����ن 4و5  من القانون النافذ 
بالحبس مدة ال تزيد على س����نة أو بالغرامة 
بما ال يزيد عل����ى مائة دينار أو بهما .علًما 
أن مثل هذا األمر برأي����ي في عدم ضمان 
لحقوق الزوج����ة, أو أوالدها. وإلثبات هذا 
العقد ف����ي حالة إنكار الرج����ل زواجه من 
المرأة أو نس����ب االبن منه ف����ي حالة عدم 
وج����ود عقد زواج قانوني أو تس����جيله أمام 

المحاكم المختصة .
التوصيات:

إقراره  1- المقترح وعدم  المش����روع  إلغاء 
للمالحظات التي أوردناها في البحث.

تش���كيل لجنة متخصصة م���ن القضاة,  2-
واالكاديميي���ن, والمحامين, والحقوقيين 
للوقوف عل���ى المثال���ب والمآخذ على 
قانون األحوال الشخصية النافذ ومحاولة 
إزالة العوائق عليه بم���ا يخدم التوازن 

بين الزوجين.
نكرر مالحظاتنا فيما سبق وأن اقترحناه  3-

ببحوثنا الس����ابقة من ضرورة إلغاء هذا 
القانون وس����ن قانون جديد يسمى قانون 
األس����رة العراقية ينظم مس����ائل الزواج 
والطالق وما يتعلق بها من أمور ويستبعد 
الميراث والوصاي����ا والوصية  مس����ائل 

لتنظيمها بقوانين خاصة.
زواج القاص����ر أو غي����ر البال����غ قانوًنا  4-

هو حال����ة موجودة ف����ي كل المجتمعات 
والعصور وال يمكن إلصاقها بالش����ريعة 

اإلسالمية فقط .
ال يمكن أن ُتعد هذه الظاهرة من المسائل  5-

السلبية بل هي من اإليجابيات التي حّث 
عليها الشرع إن اس���تثمرت في نطاقها 

المعقول وتوافرت ظروفها الطبيعية.
لكل إنس����ان الحق في بناء األس����رة إن  6-

تحقق����ت فيه الظروف المادي����ة والقابلية 
البدنية والعقلية عل����ى الزواج وال يحق 

ألحد منعه من ذلك.
ندعو إلى تكات���ف الجهود على مختلف  7-

األصع���دة للتوعية بين أبن���اء المجتمع 
وإفه���ام أّي ش���اب ,أو قاصر يقدم على 
الزواج رج���اًل كان أم ام���رأة بطبيعة 
الحي���اة الزوجية وتكاليفه���ا ومتطلباتها 
وأسسها أو تأهيلهم على وضعية الزواج 
والتبعات المترتب���ة عليه ومن ثم يترك 
له القرار ف���ي اإلقدام عليها, أو التريث 
لكي نتجنب اآلثار السلبية التي قد تظهر 
لدى بعض األس���ر من ال���زواج المبكر 
من خالفات أس���رية ترقى إلى المحاكم 
ومن ث���م حصول العنف األس���ري, أو 
التفكك األس���ري وما يرافقه من حدوث 
الطالق, أو الفرقة بين الزوجين وهم في 
مقتبل ش���بابهم وما يرافق ذلك من آثار 

اجتماعية خطيرة.
ندعو أن يش���مل جان���ب التوعية أعاله  8-

أسر هؤالء القّصر .
 ندعو إلى إع����ادة النظر بكل النصوص  9-

ال����واردة في قانون األحوال الش����خصية 
النافذ الس����يما منها التي تحد الحرية في 
الزواج مع وضع القيود الالزمة لسالمة 
البناء االجتماعي واألسري إن تطلب ذلك 
مع مراعاة الحفاظ على البناء اإلسالمي 

وثوابت اإلسالم وعدم المساس بها.
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من المس���لمات القانوني���ة: أنه ال يمكن 
أن نحك���م على نجاح أّي قانون جديد ,أو 
فشله قبل أن نخضعه للتطبيق. ويبقى باب 
القاعدة  تتناس���ب  التعديل مفتوًحا، حتى 

القانونية مع الزمان والمكان.

-----------

مثلها مث���ل أّي عمل يقوم به ابن آدم، فإن 
عيوبها  أيًض���ا,  والتش���ريعات,  للقوانين 
ومحاس���نها، التي عليه���ا يتوقف نجاحها 

وفشلها، وإمكانية تطبيقها من عدمه.

التعديالت المفترضة على قانون األحوال 
الش���خصية العراق���ي، أو قانون األحوال 
الشخصية المعدل لعام 2017، هو اآلخر 
فيه من االيجابيات والسلبيات ما فيه، ومن 

الممكن أن نعرج عليها، وفق اآلتي:
إيجابيات القانون:

احتوت التعديالت على إيجابيات كثيرة، ومنها:
القاع���دة القانونية ه���ي ابنة المجتمع، - 1

وهي ابنة الزمان والمكان الذي تطبق 
في���ه. وبالتال���ي ال يمك���ن النظر إلى 
القواني���ن على أنها نصوص مقدس���ة 

قانون الأحوال ال�صخ�صية اجلديد 
) ماله وما عليه وما ينبغي فعله (

د. �صعدي الإبراهيم
باحث يف ق�صم الدرا�صات القانونية
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يجب أن تس���تمر دون تغيير، بل البّد 
من تغييرها كلما كان���ت هناك حاجة 
لذل���ك. على هذا  مجتمعي���ة ووطنية 
األس���اس فإن محاولة تغيي���ر قانون 
األح���وال الش���خصية العراق���ي، هو 
مؤش���ر جيد على أن رج���ال القانون 
في العراق يراجعون القوانين في كل 
فت���رة، ويحاول���ون أن يغيروها وفق 

المتغيرات اآلنية وحاجة المجتمع.
إّن أّي مالحظ���ة للتعدي���الت الجديدة - 2

تعطي القارئ رسالة مفادها، إّن هناك 
ثمة مشكلة في المجتمع العراقي، وإّن 
هذه التعديالت إنم���ا جاءت لتعالجها، 
هذه المش���كلة تتمثل في الصراع بين 
القيم: الثقافة الغربية المستوردة بمقابل 
الموروثة،  والمجتمعي���ة  الدينية  القيم 
بمعنى أّن القانون الجديد يريد أن يحافظ 
عل���ى التقليد الديني للمجتمع العراقي، 
بعد أن فعلت الثقاف���ات الواردة فعلها 
فيه. وه���ذا بحد ذاته أمر إيجابي كون 
المحافظة على قيم المجتمع يؤدي في 
النهاية إلى استقرار البالد بشكل عام.

إّن التعديالت الجدي���دة، ال يوجد فيها - 3
صفة أو س���مة الفرض وااللزام، بل 
ه���ي متوافقة مع أح���وال العراق في 
مرحل���ة ما بعد ع���ام 2003، بمعنى 
الديمقراطي.  هي متناغمة مع الج���و 
وهي قد تطب���ق على بعض العراقيين 
من الذين يري���دون أن يحافظوا على 
الشريعة اإلسالمية دون غيرهم. وهذا 
األمر ليس فيه مس باآلخرين بش���كل 
مباشر. على اعتبار أن الدولة تراعي 
الخصوصيات وتريد أن تحافظ عليها.

سلبيات القانون:
من المآخذ على القانون، مايأتي:

كان من الممكن أن يصاغ القانون بطريقة - 1

أخرى، وهي امت���زاج آراء كل المكونات 
العراقي���ة، والخروج بصيغة عامة. بمعنى 
أن تكون هناك اجتماعات موس���عة ما بين 
دواوين األوقاف الدينية في البالد: الس���ني 
والش���يعي والمس���يحي. فضاًل عن ممثلي 
الق���وى المدنية أو العلماني���ة، والمنظمات 
النس���وية. ثم يخرج الجمي���ع بقانون جديد 
متكام���ل يطبق عل���ى الجمي���ع، ويعطي 
للجمي���ع, أيًضا, نفس النقاط التي اش���تمل 
عليها التعديل. وبالتال���ي فلن يخرج علينا 
أح���د ويقول بأن هذا القان���ون يتحدث عن 
مكون عراقي دون غيره. وفي الوقت نفسه 
كان س���يعطي للقانون أبع���اد وطنية عامة 
تصب في صالح الوحدة الوطنية العراقية.

كما ه����و مع����روف إن اإلس����الم هو - 2
دين ش����امل لكل نواحي الحياة، وليس 
للجانب االس����ري فحسب. بمعنى آخر 
أن موض����وع الزواج والطالق ما هي 
إال واحدة من بين عش����رات األش����ياء 
األخرى. وبالتالي العراق وبقية الدول 
اإلس����المية يحتاج إلى االس����تفادة من 
اإلس����الم في كل نواحي الحياة: نحتاج 
إلى قوانين إس����المية تكافح اإلرهاب، 
وأخرى تحارب الفساد، وأخرى تحث 
على العمل واإلبداع. عندها سيش����عر 
الجهات  وكذل����ك  العراقي  المواط����ن 
اإلقليمي����ة والدولية، بأن هناك س����عي 
لتوظيف المنهج اإلس����المي لبناء دولة 
عراقية قوية، وليس التركيز على جانب 

فقط، وهو قانون األحوال الشخصية.
طريق���ة عرض القان���ون الجديد، لقد - 3

ُأثيرت قضية التعديالت وكأن العراق 
يريد أن يشذ عن ما هو متعارف عليه 
في بقية دول العال���م، بينما أن األمر 
لي���س كذلك، فهن���اك الكثير من دول 
المنطقة التي تأخذ بمثل هذا القانون، 
ولم نس���مع أن تلك البل���دان قد عانت 
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من وجود مشاكل في تطبيق القانون. 
على هذا األساس كان من المفترض 
القانون عملية  أن يصاحب ع���رض 
توعية وتنوي���ر كبيرة، تتيح للمواطن 
اإلقليمي���ة  اإلنس���انية  والمنظم���ات 
والدولية الفه���م الصحيح له. لكن هذا 
الشيء لم يحدث، بل على العكس من 
ذلك تّم عرض التعديالت بشكل سريع، 
األمر ال���ذي أتاح للجهات المعارضة 
أن تصوره وكأن���ه ردة وتراجع عن 
قانون األح���وال لعام 1959 المدني، 

المقبول نسبًيا.

أما عن المقترح���ات، فلكي نضمن نجاح 
تطبي���ق القان���ون ونزيد من انعكاس���اته 
اإليجابي���ة عل���ى الش���ارع العراقي، من 

الممكن القيام باآلتي:
التركيز على التجارب السابقة، نقصد - 1

عل���ى ال���دول التي أخ���ذت بمثل هذه 
التعدي���الت أو على نحو مش���ابه لها، 
وتذكي���ر الرأي العام ب���أن تلك الدول 
تنعم باالس���تقرار القانوني، ولم يسبب 
تطبيق مثل هذا القانون مشاكل تذكر.

توضي���ح الغاية م���ن التعديالت، كي - 2
ال تذهب الش���كوك بعي���ًدا، فقد يريد 
والمفسرون  والمحللون  شيًئا  المشرع 
يردون أش���ياء أخ���رى. خاصًة وأن 
المرأة وحقوقه���ا وحريتها باتت الهم 

األول للمنظم���ات الدولية التي تجعل 
من حقوق االنسان محوًرا لعملها.

االستماع للمرأة العراقية، ومالحظاتها - 3
على ه���ذا القانون، وم���ن الممكن أن 
تتش���كل هيئة عليا للمرأة العراقية أو 
اتحاد للنس���اء العراقية، أو حتى فريق 
أو خلية عمل، ث���م نعرض عليها هذا 
القان���ون، ونتعرف عل���ى رأيها فيه، 
وما هي مالحظاتها حوله، وإذا كانت 
التعديالت قد تّم إقرارها وبات التراجع 
عنها مستحياًل، فعلى األقل أخذ رأيها 

في عملية التطبيق.
تش����كيل فريق جديد، لوض����ع قوانين - 4

جديدة أو حتى تعديل القوانين النافذة، 
واعتب����ار أن تعديل قان����ون األحوال 
ش����خصية ما ه����و إاّل بداي����ة لتعديل 
قواني����ن الدولة بما يتناس����ب وأحوال 
البالد وظروفها اآلنية، مثل استحداث 
قوانين جديدة لمكافحة الفساد اإلداري 
ومكافحة  المتطرف،  والفكر  والمالي، 
الفق����ر والبطالة، وغيره����ا. فليس من 
التعديالت جانب  المنطقي أن تش����مل 
واحد من القوانين ونترك البقية، على 
اعتبار أن القانون هو منظومة متكاملة.
إذن، يظه���ر لنا م���ن أن التعديالت التي 
ي���راد األخ���ذ بها ف���ي قان���ون األحوال 
الشخصية العراقي، ال تختلف عن غيرها 
من القوانين ف���ي كل زمان ومكان، فهي 
تحتوي على س���لبيات وإيجابيات، حاولنا 
أن نوضح البعض منها. لكن على العموم 
التغيير هو ش���يء جيد، م���ا دام يراد منه 
خدمة المجتمع ومعالجة مش���اكله، بشرط 
أن تتوض���ح الغايات منه، وأن يتناس���ب 
م���ع روح العصر وس���ماته وخصائصه 
الراهنة، وأن يأخذ بعين االعتبار وجهات 
نظر مختلف الجهات الداخلية والخارجية.
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أث���ار مش���روع تعدي���ل قان���ون االحوال 
الش���خصية المطروح على البرلمان ضجة 
كبيرة بين االوس���اط االجتماعي���ة العراقية 
حيث اعترض���ت على ما ذهب اليه التعديل 
الذي عّده الكثيرون نكس���ة للمرأة العراقية 
واهانة لمكانتها وحقوقها االنسانية والقانونية 
والدس���تورية، ورأوا ان تعديل القانون هو 
إلع���ادة إنت���اج قانون األحوال الش���خصية 
الطائفي الرجعي الذي يبيح زواج القاصرات 
ويش���جع زواج المتعة والمسيار ويفرق بين 

العراقيين على أساس الدين والطائفة .
واكد الكثي���ر من العراقيين رفضهم القاطع 
قانون  تعديل مش���روع  قان���ون  لمقت���رح 
األحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس 
النواب بشكل مبدئي، واصفين اياه بالسيئ 
ويهين الكرامة وال س���يما الم���رأة ، كونه 
يشكل انتكاسة مجتمعية وممارسة شكل من 
أشكال العنف ضد المرأة وانتهاكًا صارخًا 

لحقوق اإلنسان .
إضاف���ة إلى ذلك رفض العديد من الجهات 
المدنية التعديل عبر تظاهرات واحتجاجات 

ف���ي امكنة مختلفة، وج���اءت ردود افعال 
قوية من النس���اء المدني���ات , ومنظمات 
المجتمع المدني , وش���خصيات سياس���ية 
ودينية واجتماعية , واكدوا بأنهم في حراك 
مس���تمر لمنع تمريره وهتف المتظاهرون 
ض���د التعديل وض���د النواب ال���ذي ايدوا 
التعدي���ل فيما ضج���ت مواق���ع التواصل 
والسخرية  والغضب  بالرفض  االجتماعي 
من الذين يريدون تمري���ر التعديل خاصة 
في قضية تزويج الطفلة بعمر تسع سنوات 

)زواج القاصرات(.
ي���وم  المحاميي���ن  نقاب���ة  حي���ث عق���دت 
2017/11/14, لق���اء موس���عًا لمناقش���ة 
مقترح تعديل قانون االحوال الشخصية رقم 
188لسنة 1959المعدل. وقد بين الحاضرين 
من اعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات 
الدبلوماس���ية ومنظم���ات حقوق االنس���ان 
والمجتمع المدني والمحاميين في مداخالتهم 
وآرائهم وتحليلهم بش���كل مستفيض ما جاء 

بالمقترح والذي يؤدي الى النتائج التالية:
تكريس الهوية الطائفية على حس���اب  1-

مبادئ المواطنة.
خسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب  2-

القانون النافذ لألحوال الشخصية.
الغاء مبدأ المس���اواة امام القانون الذي  3-

أقرته المادة 14من الدس���تور العراقي 
والتي تشير إلى “ العراقيون متساوون 
أمام القانون دون تمييز بس���بب الجنس 
أو العرق أو القومية أو االصل أو اللون 
أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي 

موقف نقابة املحامني العراقية من تعديل قانون الحوال ال�صخ�صية

م.م.�صعد حممد ح�صن الكندي
باحث يف ق�صم اإدارة الأزمات
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أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.”.
التعارض بين مبدأ الفصل بين السلطات  4-

ويجعل الس���لطة القضائية غير مستقلة, 
خالفًا للمواد الدستورية )19, 87, 88(. 
الم���ادة 19\اواًل: »القض���اء مس���تقل 

السلطان عليه لغير القانون«.
المادة )87(: 

وتتوالها  مس���تقلة  القضائية  »السلطة 
المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها 

وتصدر احكامها وفقا للقانون”. 
المادة )88(: 

“القضاة مستقلون ال س���لطان عليهم 
في قضائهم لغي���ر القانون، واليجوز 
الية س���لطة التدخل في القضاء أو في 

شؤون العدالة.”
جع���ل الجريمة فع���اًل مباحًا بالنس���بة  5-

للزواج خارج المحاكم.
الغاء حق الزوجية في التفريق القضائي  6-

الذي اقره الفصل الثاني من باب الرابع 
من قانون االحوال الشخصية النافذ.

حرم�����ان تعوي����ض الزوج�����ة ع�ن  7-
الط�الق التعس�في.

حرمان الزوجة المطلقة من السكن في  8-
دار الزوجية.

حرمان الزوجة من إرث االراضي. 9-
الغاء الوصية الواجبة بما يضر باألحفاد  10-

المتوفي عنهم والدهم.
األم  11- المتعلقة بحق  باالح���كام  اإلخالل 

في حضانة المحض���ون وجعل أحكام 
الحضانه تبعا لآلراء الفقهية المختلفة.

الغاء كون الزواج عق���دًا رضائيًا وال  12-
يجوز للبنت البالغة الرش���يدة البكر ان 

تتزوج من دون اذن الولي.
النزول بس���ن الزواج من الثامنة عشر  13-

الى أقل من التاسعة.
ايق���اف العمل باالتفاقي���ات والمواثيق  14-

الدولي���ة لحقوق االنس���ان التي صادق 

الع���راق وأصبح���ت جزء من  عليها 
نظامه التشريعي.

وأخيرًا المادة 41 من الدس���تور مادة 
خالفية في ظل التعديالت الدس���تورية 

وال يجوز االستشهاد فيها .
وعل���ى ضوء ما تق���دم اتفق الحضور 
من المحاميي���ن بمطالبة مجلس النواب 
العراقي بسحب مقترح القانون الذي ال 

يالئم احكام الدستور.
 ويمكن القول بأن الرفض القاطع لهذا 
المقترح من قب���ل نقابة المحاميين جاء 
متزامن���ا مع ردود االفع���ال الرافضة 
له. الس���يما في مس���ألة النزول بسن 
الزواج الى التاس���عة ب���داًل من الثامنة 
له من  القاصرات( وما  عش���ر)زواج 
اثار في تفكك االسرة العراقية. وكذلك 
حرمان الزوجة من حقوق معينة تتمتع 

بها في ظل القانون الحالي. 
كم���ا ان موق���ف بعثة األم���م المتحدة لدعم 
العراق “يونامي”، كان يدعو الى  ضرورة 
االنخراط في مش���اورات ش���املة وواسعة 
النطاق حول تعديالت مسودة قانون األحوال 
الش���خصية العراقي بهدف ضمان االحترام 
الكامل لحقوق الم���رأة، مؤكدة على وجود 
حاجة ماس���ة لوضع اس���تراتيجيات قانونية 
ومؤسس���ية للقضاء على التمييز ضد النساء 
والفتيات. وان الدولة العراقية لديها التزامات 

بالحفاظ على حقوق المرأة والطفل.
كما أن “المرحلة القادمة تحتاج منا االهتمام 
بتش���ريع القواني���ن ذات البع���د االجتماعي 
والسياس���ي التصالحي والتي تعيد للمجتمع 
والتوحد،  والتالح���م  الثق���ة  أواص���ر  بناء 
ال مش���اريع تدق إس���فين التفكك األس���ري 
والمجتمعي وترس���خ االخت���الف المذهبي 
وبما ينعكس س���لبا عل���ى المجتمع العراقي 
المتس���امح”. لذا فأن طرح هذا المقترح جاء 

في التوقيت الخاطئ.
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