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 التعديل المقترح لقانون األحوال الشخصية العراقي تسليع  واستعباد للمرأة ومخالف اللتزامات العراق الدولية .

ً للمسار الطبيعي في  باتجاه تعزيز الحقوق وحمايتها , تقدمت القوى  بنيهات تسعى البلدان الىالتشريعات التي تطور خالفا

قيادات المجتمع  غالبيةاإلسالمية في البرلمان العراقي بمشروع تعديل لقانون األحوال الشخصية العراقي النافذ , وقد اعرب 

للكثير من المدني العراقي , وباألخص النسوية منها عن خيبة املهن , وقناعتهن بان التعديل يمثل حالة من االستهداف 

 عدة في سبيل انتزاعها , وقد ساند حملتهن نشطاء وحقوقيون ومؤسسات نقابيةوالمكتسبات  والحقوق التي ناضلن من اجلها 

كان اخرها نقابة المحامين العراقيين , وقد أوصى الجميل بالتراجع عن تعديل القانون . وتساند منظمة اوهارد هذه الجهود 

, كما يمثل حالة من التراجع الرهيب للعراق العراقية نه من فقرات يمثل تسليع واستعباد  للمرأة وتعتقد ان التعديل بما تضم

المالحظات  توجز المنظمة انعن التزاماته الدولية في حماية حقوق المرأة وتعزيزها, ولدى تدقيق مشروع التعديل المقترح ف

 -: باالتي

من الدستور  41ان التعديل يتعارض واحكام المادة  كمالحظة أساسية عن التعديل المقترح ترى اوهارد -1

العراقي التي وسعت خيارات العراقيين في تنظيم احوالهم الشخصية الى أربعة خيارات هي الدين , المذهب 

, المعتقد و اخيراً االختيار , فيما اختصرها التعديل الى اثنين فقط هما القانون او ما يقرره المذهب  ) المادة 

 أ ( الفقرة 3

 

ان القوانين واألعراف المتعلقة باألحوال الشخصية القائمة على أساس الهوية المذهبية تكرس التمييز ضد   -2

 المرأة وان الحفاظ على نظم قانونية متعددة هو في حد ذاته تمييز ضد المرأة. 

ونياً موحداً  لتنظيم احواله العراقي ولعقود قد اعتمد نظاماً قان عان التعديل المقترح يتغافل عن حقيقة ان المجتم -3

الشخصية وانه في ظل ذلك القانون يعترف بنموذج واحد فقط من الزواج هو الزواج الدائم الذي نظم القانون 

الفقرة أ (سيوجد أنواع جديدة من الزواجات على  3النافذ احكامه , وان القول بتطبيق خيار المذهب ) المادة 

لسني منها الزواج المؤقت , زواج المسيار , المصياف , المسفار  والمحجاج األقل يشرعها المذهب الشيعي أو ا

وغيرها  والشيء المؤكد ان لكل زواج من هذه الزواجات اثار وتبعات ستكون المؤسسات القضائية ومؤسسات 

 االحوال المدنية  قاصرة عن التعامل معها .

لقضائية , فمع االخذ بنظر االعتبار ان التعديل ان التعديل المقترح يعارض مبدأ االستقرار في االحكام ا -4

المقترح يخير المواطن العراقي بين الخضوع لقانون األحوال الشخصية النافذ او ما يقرره مذهبه من احكام , 

فأن الفئة التي تخرج عن مظلة القانون النافذ ستخضع لألحكام الفقهية والشرعية , وهي احكام تتميز بعدم 

 حيان كثيرة بالتعارض والتناقض وتتسع فيها االختالفات , تبعاً لمرجعية الفتوى .االستقرار وفي أ

ان التعديل المقترح كان تمييزاً بامتياز ضد العديد من الفرق اإلسالمية فقد حصر الخيار بين فرقتين في  -5

السني بان حصر  المذهب -المذهب الشيعي والحنفية  -المذهبين الرئيسين في العراق هما الجعفرية االمامية 

الفقرة ج و الفقرة د ( وقد اغفل حقيقة ان كال المذهبين انفسهما تتعدد فيهم الفرق  3) المادة  هماب ءاإلفتا

فالمذهب الشيعي على اقل تقدير يظم اكثر من أربعة فرق متفرعة وكذلك المذهب السني ,متجاهالً  حقيقة ان 
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تتبع ألي من المذهبين , وهو ما يتعارض اصالً مع احكام المادة هنالك فرق إسالمية متواجدة ولها اتباع ال 

 الدستورية التي يستند الها التعديل. 41

ان التعديل المقترح سيرهق المؤسسة القضائية ويجعلها مؤسسة صورية , بعد ان نزع عنها السلطة الحقيقة  -6

ممثلة بدور اإلفتاء والمواطن في  في الفصل في المنازعات وحولها الى قناة تنسيقية بين السلطة الشرعية

الفقرة ب( من التعديل التي تلزم القضاء  3تطبيق الفتوى الشرعية وليس القانون , من خالل تطبيق )المادة 

 باتباع ما يصدر له من فتوى واعتماها كسبب للحكم .

ين يعزز من حاالت زواج ان التعديل المقترح بمنحه الشرعية القانونية ً لعقود الزواج التي يبرمها رجال الد -7

القاصرات . وبالعودة الى احصائيات مجلس القضاء األعلى يالحظ الكم الهائل من حاالت الطالق التي تتم 

 لعقود زواج عقدت خارج المحاكم .

ان الخيار المذهبي في تنظيم األحوال الشخصية تطغى على الكثير من نصوصه  احكام تمييزية وقوالب نمطية  -8

تعزز السيطرة الذكورية  وهو تبني كامل للتطبيق الشرعي في األحوال الشخصية وشؤون االسرى ضد المرأة  

 -ومن هذه األحكام التمييزية على سبيل المثال :

االحكام المتعلقة بسن الزواج ووالية الذكر في تزويج الفتاة القاصر , قد يترتب على ذلك تزويج أطفال  –أ 

تأسيساً على ان وجهة النظر الشرعية ال تتضمن شرط السن كمعيار , الولي بموافقة سنوات   9 الـ  في سن

 والرشد وهي معايير مرنة .  ةي القدروانما تعتمد معيار

 االحكام المتعلقة باشتراط موافقة الولي الذكر في تزويج الفتاة البكر وان كانت بالغة . -ب

 ار وارث األوالد من ارث والدهم المتوفى عنهم .االحكام المتعلقة بحرمان االناث من اإلرث في العق –ج 

 االحكام المتعلقة بحضانة األطفال ونزعها عن االم لمصلحة الزوج في سنين الطفل األولى . –د 

 االحكام المتعلقة بإجازة زواج االكراه بعد رضا الفتاة وتزويج الفضولي . -و

 يد المرجعية القانونية واهدار إرادة المرأة .االحكام المتعلقة باعتماد مذهب الزوج اساساً في تحد -ز

 االحكام المتعلقة بتعدد الزوجات . -ح

 احكام متعلقة بأشكال أخرى من العالقة بين الرجل والمرأة كملك اليمين . -ط

ان التعديل المقترح يعزز من سياسة اإلفالت من العقاب من خالل اضفائه لصفة الشرعية لحالة الرضا الالحقة  -9

 (. 1الفقرة  5عقود االكراه واعفائه مرتكبها من العقوبة ) المادة في 

منه قد مثل تجاوزاً على اعمال القضاء وباألخص المحكمة  8ان التعديل المقترح وبما تضمنته المادة  -10

االتحادية عندما حصن التعديل من النقض من خالل المحكمة االتحادية اال بموافقة خبراء الفقه اإلسالمي 

تتناول خبرته األمور الفنية والعلمية دون المسائل القانونية الالزمة  عليه ان الخبير  , ومن المتعارففيها 

للفصل بالدعوة وان القول بتطبيق التعديل المقترح يعني تدخالً سافراً باستقاللية القضاء واهداراً إلرادة 

  النافذ . قضاة المحكمة االتحادية ومخالفة صريحة ألحكام الدستور العراقي

لما تقدم من مالحظات وتأكيداً على ما تلقاه العراق من توصيات وتعليقات  اممية سواء في ظل االليات التعاقدية لألمم 

منظمة مبادرون لحقوق االنسان  المتحدة التي كان العراق طرفاً فيها  او من خالل الية االستعراض الدولي الشامل , فان
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إلغاء البرلمان العراقي بالعدول عن النظام القانوني لألحوال الشخصية وترى ضرورة وصي ت( وهارد أ والديمقراطية )

مشروع التعديل المقترح واالعالن عن اطالق حوار مجتمعي حول مبررات تعديل القانون النافذ والمصالح والغايات المرجوة 

وتدعم المنظمة  م اكبر للعراق في المنظومة الدولية .وبما يكفل حماية حقوق االنسان والمرأة العراقية ويعززها ويحقق انسجا

فكرة تبني قانون موحد يراعي تبني المشهور من االحكام ويحقق اكبر قدر ممكن من المصلحة للمرأة والطفل وبما ال 

 يتعارض مع التزامات العراق الدولية .
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