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 املقدمة

وتعديالته اريد به مجموع ما يتميز بـــه اإلنسان عن  غيره  1959لسنـة  188قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 

، مـن حيث جنس هذااإلنسان وحالته االجتماعية 
ً
من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها اثرا

 والنسب واألهلية تمامها

احكامه العامه إلى خمسة امور  أو نقصانها أو فقدها أو تقييد لسبب مـن األسباب القانونية، وقد عرض القانون في

 اساسية هي:

العمل بعبارة النص أو بداللته، أو باشارته وعلى القاض ي تطبيق ذلك النص على ما يندرج تحته من قضايا وال  -1

 ينتقل إلى مصدر اخر اال اذا لم تنضو تلك القضية تحت عبارة النص أو داللته أو اشارته .

تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتض ى مبادى الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص في حال ال يوجد نص  -2

 هذا القانون مما يفيد ان هذا النص اخرج للقاض ي من ضائقة الجمود على مذهب فقهي معين .

في البالد جعل القانون نوافذ معينة للقاض ي في عمله وهي االحكام التي اقرها القضاء الشرعي سواء في العراق، أو  -3

االسالمية االخرى، أو الفقه االسالمي، وهنا نرى ان القانون قد اخفق حين جعل االحكام في البلدان املجاوره اسبق 

 من الفقه االسالمي وبعدها االسترشاد باحكام البلدان االسالمية املجاورة .

اشارة إلى القوانين الخاصة ملقتض ى احكام القانون تشمل جميع العراقيين اال من استثنى بقانون خاص ) وهذه  -4

 االديان االخرى، من العراقيين وهي:

 ( 1974لسنة  132املسيحية واملوسوية لهم القانون رقم )  -أ

 (1931لسنة  70طائفة االرمن االرثوذكس لهم القانون رقم ) -ب

 (1931لسنة  77الطائفة االسرائيلية لها القانون رقم ) -ج

ثم الغيت املحاكم املوسوية في املوصل بالقانون  1950أو  1949ة لهذه القوانين في عام وهناك قوانين اخرى معدل

 . 1951لسنة  155رقم 

 واالخر غير عراقي بتطبيق القانون العراقي، ومسائل  -5
ً
بحث مسالة تنازع القوانين في حال كون احد الزوجين عراقيا

 تنظيمية في هذا االتجاه .
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فقانون االحوال الشخصية العراقي فيه ما هو جيد، وفيه ما هو س يء وكنا قد كتبنا في بعض والننا النريد غير الحق 

 ذلك مقاالت بعضها نشر في الصحف العراقية في زمن النظام السابق والتي عدت علينا في وقتها سبة .

ل انصاف املرأة بما تقره وملا كان املوضوع يبحث في املرأة في قانون االحوال الشخصية العراقي رايت ان أتتبع مسائ

الفطرة البشرية ومالزمة الشرع والعقل لهذه الفطرة بوصفها سنة من سنن هللا في الخلق، كما ساتتبع املواطن التي 

اجد ان القانون قد زايد فيها باسم املرأة على الرجل وتسبب في انفراط عقد االسر وهدم كثير من البيوت مما يشكل 

 تالعب القوانين في الحط من املرأة وفي اشعال نار الخالف واشاعة الحط  في حقيقته صفعة للمرأة،
ً
اذ امست مجاال

 في بالد كالعراق، وساجعل الكالم في 
ً
 ال تريده املرأة وال تتمناه في أي بلد كان خصوصا

ً
من كرامة الرجل، وهو حتما

 فصلين:

 االول: النصوص القانونية املنصفة للمرأة 

 زايدت على كرامة املرأة وسالمة اسرتها . والثاني النصوص التي

 وفي كل فصل مباحث تناسبه، وتوضح مداخالته .

  

 الفصل االول 

 النصوص القانونية املنصفة للمرأة

 وتعديالته يجده ينقسم إلى سبعة ابواب وهي: 1959لسنة  188املطلع على قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 

وزواج الكتابيات، الحقوق الزوجية واحكامها، انحالل عقد الزواج، العدة، الوالدة ونتائجها، الزواج، املحرمات 

 نفقة االصول والفروع واالقارب .

 

 املبحث االول: الخطبة والزواج

اخفق املقنن في تقديم الزواج على الخطبة، فاالصل الشرعي يعتمد الزواج كعقد شرعي اما الخطبة فهي مقدمة من 

مقدمات الزواج، لها صور معينة ضابطة في الشرع والعرف والخطبة هي مدة زمنية طالت أو قصرت بحسب العرف 

املتبع، ولها ضوابط ومنها حرمت الخلوة بين الخطيبين، وهي كشف واطالع لكل من الرجل واملرأة على امور عامة 

 –كشاف ما يعرف كل منهما من الثاني ما يحبه فيه حتى ان تدفع بالخطيبين إلى االقتناع البرام عقد الزواج، أو ان

. 
ً
 فهي وعد بالزواج وقراءة الفاتحة وال تعني عقدا
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 غايته انشاء رابطة 1والقانون في املادة الثالثة فقرة )
ً
( عرض إلى الزواج بانه ))عقد بين الرجل واملرأة تحل له شرعا

 للحياة املشتركة والنسل(( .

يه القانون بشكل اجمالي يفصل فيه الفقهاء املسلمون بمنح الفقه للخطيبين بعض وهذا التعريف الذي عرض ال

ما ال يمنح لغيرهما، منها مثال ما يحق لكل من الخطيبين ان يطلع عليه من الثاني ملا ورد عن الرسول ) صلى هللا عليه 

 واله وسلم ( ملن خطب املرأة .

 ضوء ما سبق يتبين لنا:))انظر إليها فانه احرى ان يؤدم بينكما(( وفي 

ان النظر ليس له صيغة معينة وانما الهدف هو حصول القناعة و عندما يتقدم للزواج من املرأة وهي كذلك،  -1

 لالعراف االجتماعية .
ً
 والقانون تناول الخطبة بشكل عام وتبعا

 ما يباح ان يراه الخطيبان من بعضهما على اختالف اقوال الفقهاء: -2

 الوجه والكفين عند عموم الفقهاء . النظر إلى -أ

 القدمين عند الحنفية . -ب

 الحنابلة زادو الرقبة . -ج

 الجعفرية يرون شعر الرأس مما يباح النظر اليه . -د

وقد يكون النظر باملباشرة اذا اجاز العرف ذلك، أو بالوسائل االخرى التي ال تثير الحساسية النفسية عند املرأة أو 

 عند عائلتها .

 خطبتهن وهن:
ً
 وهناك نساء يحرم شرعا

 ))االم، االخت، البنت، العمة، والخالة...(( . -1
ً
 املحرمات مؤبدا

 ))اخت الزوجة، وعمتها وخالتها في اقوال عدد من الفقهاء(( . -2
ً
 املحرمات مؤقتا

 املخطوبة للغير حتى يتركها . -3

 املعتدة من طالق رجعي . -4

 غيره . واملعتدة لوفاة ال يجوز خطبتها ما دامت املطلقة البائن  -5
ً
بينونة كبرى ليس لزوجها خطبتها حتى تنكح زوجا

 في العدة، اما حين تنتهي فيجوز ملن اراد ان يعلن أو يصرح بذلك .
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 ويالحظ في كل ذلك احترام كيان املرأة وذكرياتها االسرية، وفي بعضها انتظار االمل بعودة بناء االسرة وملها من

 للمرأة في املجتمع، اما هدايا الخطبة فللفقهاء خالف في ذلك، والذي 
ً
 وقيميا

ً
 معنويا

ً
الشتات، وهو ما يحقق نفعا

نفضله ان الفسخ اذا كان بسبب الرجل فعليه التجاوز عما اهدى، واذا كان السبب هو املرأة فعليها ان ال تجمع على 

 الرجل رفضه وفقدان ماله .

 

 واج:املبحث الثاني: الز 

 وسنبحث في اهم املسائل فيه:

 
ً
ملا كان عقد الزواج هو ايجاب وقبول يصدران عن كل من الرجل واملرأة حدد له الفقهاء صيغة لغوية أو عرفية تبعا

 للمجتمع أو من يوكالنه القيام بذلك .

: مسالة االهلية في املادة رقم )
ً
 ( من القانون: 5فقد نظرت: اوال

د الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما(( ))تتحقق االهلية من عق

فالقانونية هي الشكلية املتبعة في املحاكم الشرعية، اما الشرعية فهي ما ورد في االحكام الفقهية الشرعية تتناولها 

 بالنفع هو: الفقهاء في بحوثهم الفقهية والذي يهمنا في كل ذلك بخصوص ما يعود على املرأة

1-  
ً
الشرط املقترن بالعقد، فقد اجمع الفقهاء وكذلك القانون على ان كل شرط ورد في العقد ينفذ باعتباره جزءا

من العقد وقد جاء الحديث الشريف: ))ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج(( فلو اشترطت املرأة 

  ان يكون الطالق بيدها فلها ذلك، وقد الزم 
ً
الفقه االسالمي في ضرورة توافر شروط االنعقاد واال اصبح العقد باطال

وهو الذي ال يترتب عليه اثرا أي اثر والدخول بموجب هذا العقد عده البعض زنا يوجب العقوبة، والبعض عده مع 

 التعمد يوجب الحد، والبعض عده شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .

أو االشهار، والظاهر ان االشهار اولى من االشهاد لتعدد العرفين بحدوث الزواج  وقد قال جميع الفقهاء باالشهاد

وهو يحقق املراد، وقد يرد على الشهود علل أو تطرا تغيرات ال تثبت بها الشهادة، والتدوين الرسمي للعقد الشرعي 

 قد ازال كل هذه الشبه .

 مسالة الوالية على املرأة والكفاءة : -2

ظر عند الفقهاء في ضوء ما يروى عن النبي ) صلى هللا عليه واله وسلم ( انه قال : ))ال نكاح اال بولي هذه املسالة تن

 وشاهدي عدل(( .
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 وقد يرى جمع الفقهاء الجمع بين االقوال فتكون بجعل مجلس العقد واقامة 
ً
اما الشهادة فقد عرضنا إليها مختصرا

 دة أو االشهار .الوليمة وحفل الزواج تؤدي مراد القول بالشها

ولكن مسالة الوالية وهي زواج املرأة نفسها وهي كاملة االهلية، ففي الفقه االسالمي اقوال مختلفة، فلو زوجت 

 نفسها من الكفء فيمض ي زواجها حتى لو اعترض الولي )االب أو الجد(

من غير الكفء فقد جعل فهي ولية نفسها ما دام لم يلحق االسرة بزواجها عيب أو خلل، اما اذا زوجت نفسها 

لالولياء حق االعتراض على هذا الزواح ملا يلحقهم من خلل، وبالجمع بين كل االقوال نجد املناسب ان يعد تدخل 

االولياء من باب الحرص واالرشاد والتنبيه فاذا قررت هي فتتحمل مسؤولياتها الن القانون في تناوله االهلية نص في 

 .( 1املادة السابعة الفقرة )
ً
 على ))لتمام االهلية العقل واكمال الثامنة عشرة(( وهذا يفيد االهلية الكاملة قانونا

( من املادة نفسها منعدم االهلية الذي ال يزوج اال باذن الولي االقرب فاألقرب أو القاض ي 2ولكنه استثنى في الفقره )

الزواج فالقاض ي بحكم واليته العامة يزوج من  في حال وجود مصلحة لذلك حتى لو امتنع الولي املباشر في اجراء هذا

 كان ناقص االهلية .

( االقارب أو غيرهم من االكراه على الزواج، وعاقب عليه بالحبس 3،2،1ومنع القانون في املادة التاسعة الفقرة )

 ملحكمة االحوال الش
ً
خصية اتخاذ مده التزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين كلتيهما، واعطى حقا

 ملن مورس ضده هذا 
ً
االجراءات القانونية الشعار السلطات التحقيقية للسير بالتعقبات القانونية، كما اعطى حقا

 االكراه مراجعة السلطات للتحقيق في املوضوع .

 واملالحظ ( اعتبر بموجبه عقد الزواج 2وقد تبع ذلك تعديل باملادة الثالثة من التعديل الثاني الفقرة )
ً
باالكراه باطال

 لم يعين صورة والجهة التي يصدر عنها بمجرد االكراه باية صورة ومن أي شخص 
ً
هنا ان لفظ االكراه جاء عاما

من شرحه على التعديل  52يستوجب ذلك االكراه القانوني . وقد اعترض األستاذ الدكتور احمد الكبيس ي في ص

غير محدد، والظاهر أن إطالقه بشكل جانب صحة إلدخال كل مفردات وعده غير موفق ملا يراه من وجود غموض 

 على شموله بالنص 
ً
 فضال

ً
معاني اإلكراه تحته، ابسطها وأشدها، واملسالة ال تتعلق بالفصل فهو محرم شرعا

ها وال القانوني، ولكن تحويل حق األسرة باملفاخرة واملعايب في هذا الزواج إنما هي أسس أدبية ال إلزامية شرعية ل

 قانونية وإنما هي تعليالت مقيدة ألهلية البالغة العاقلة والبالغ العاقل .

والوالية على النفس وتصريف شؤونها وتحمل اعبائها لكامل االهلية هو ما تقره الفطرة السليمة والعقل الناضج 

 ال بأس ف
ً
يه، ولكن ال عالقة لها بصحة وتؤيده النصوص الشرعية، فالعمل باعتبار الوالية في الزواج مندوبة ادبا

 بما يروى عن النبي )ص( ))ال زواج اال...(( ففي الرواية معارضات كثيرة اولها ان رواية لم يعمل 
ً
العقد أو فساده تزمتا

بها وثانيها ان السنة املتواترة عملت باالستئذان واالستشارة فلو كان القول للولي ملا كلف الولي بهما، واالستئذان 

الستشارة للبكر أو غيره اختبار قناعتها وما ترغب فيه وكون البكر اذنها صمتها لغلبة الحياء، فكيف اذا للثيب وا
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، فأنصف املرأة هنا العمل بما تقرره هي كونها مؤهلة التخاذ القرار الصعب 
ً
 واضحا

ً
 واعلنت قبوال

ً
 صريحا

ً
أبدت رأيا

 في حياتها .

 مسالة املحرمات: -3

 على من يريد نصت املادة الثانية ع
ً
شرة من القانون على ))يشترط لصحة الزواج ان تكون املرأة غير محرمة شرعا

الزواج بها(( واملادة الثالثة عشرة حددت هؤالء املحرمات باالسباب ))اسباب التحريم مؤبدة، ومؤقتة، فاملؤبدة هي 

، القرابة واملصاهرة والرضاع، واملؤقته الجمع بين زوجات يزدن على اربع، و 
ً
عدم الدين السماوي والتطليق ثالثا

 وتعلق الغير بنكاح أو عدة، وزواج احد املحرمين مع قيام الزوجية االخرى(( .

بحذف عبارة املؤقتة إلى ))الزواج  1963( لسنة  11ثم عدلت هذه املادئ بموجب املادة االولى من قانون تعديل رقم )

حرمات حفظ لكرامة املرأة وسمو العالقة االسرية، فاالم واالخت باكثر من واحدة دون اذن القاض ي(( وفي هذه امل

والبنت والخالة والعمة وان علت أو نزلت تجعل حفظ القيم واالخالق والعالقات مهذبة وقد نصت على ذلك كل 

 و  االديان السماوية
ً
 . فهي تحرم الزواج من احدى هذه القرابات النسبية وتعده جريمة اتجاه املجتمع وفضحا

ً
خرقا

 لقيمات الوجود .

كما ان اقامة مجتمع متوازن يحفظ فيه كل انسان حق اخيه في الحياة اسرية بعيدة عن املضاربات املصلحية جعل 

 يحرم 
ً
 من الزواج، فالزوجة في ذمة زوجها يحرم خطبتها أو التعريض بذلك، واملطلقة رجعيا

ً
التعلق بحق الغير مانعا

لى زوجها وبناء اسرتها فهي من سالمة وتقوية دعائم االسرة، وكذلك التحريم من التعرض لخطبتها عس ى ان تعود إ

الرضاع فهو احترام ملن له نعمة غذائك وانت طفل فقد بنى لحمك وسد عظمك من لبنها من رضعت معك هي اختك 

 والحفاظ على هذا السمو في املشاعر مطلوب في املجتمع .

انسانية فالجمع بين االختين يخلق مشاكل اكثر من التالف، ومن هي مخطوبة واملؤقت فيه مالحظة رعاية حالة 

فكرامتها ال يسمح ان يزايد عليها اية بضاعة في السوق بل متى تهدمت االولى بسبب، جاز خطبتها واال فيحرم ذلك... 

توازن األجتماعي وهكذا نجد الشريعة ونصوص القانون الذي اخذ بموادها قد هدف حفظ وانصاف املرأة، وخلق ال

. 

 اما عدمية الدين )املشركة(، وذات الدين السماوي:

 
  ( االرثوذكس رقم  يان  السر ئ فة  لطا ية  الفقه اعد  القو و االحكام  ) 1947( 32راجع  الفقرة  عشر  سة  الساد يم، 6المادة  تحر ال صور من  تسع  تها  تح ( و

المادة   يهود(  ال ( ية  سو المو ئ فة  للطا االحكام   .  38و
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فال شك في ان القوانين في كل انحاء الكون ال تصاغ بما يخالف أو يتقاطع مع االلتزام الروحي لالنسان، واال فالنتيجة 

، ومنها هي ما الت اليه هذه النظم من تهدم النها فصلت في تقنينها بين النص القانوني وما يعتق
ً
ده االنسان دينا

. 
ً
 النظام الشيوعي مثال

 عن امور اخرى ندون نصها ثم نبين ما فيها: في املادة السابعة 
ً
 بامور وصامتا

ً
من هنا جاء النص القانوني مصرحا

عشرة ))يصح للمسلم ام يتزوج كتابية، وال يصح زواج املسلمة من غير املسلم(( وفي املادة الثامنة عشرة ))اسالم 

 حد الزوجين قبل االخر تابع الحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين(( .ا

 وللتحقق في هذه املسألة، علينا ان نعرف ان الشريعة االسالمية املنظمة لحياة االسرة فرقت بين:

اوية مصدريتها واحدة حالة الزواج بين شخصين مختلفين في التشريع متحدين في املبدأ، وهم اهل االديان السم- أ

ومبادؤها واحدة وهي التوحيد هلل سبحانه ال شريك له فان اتحد املبدأ والتشريع فتلك الصورة التي لها االولوية بين 

صور الزواج االخرى الن االتفاق العاطفي يتأتى باسباب اهمها االلتقاء املبدئي والفكري والقناعة بين الطرفين . 

 يعترف ويحترم كل االديان نجده يؤمن ويأمر معتنقيه ان االيمان الكامل هو االيمان وحيث ان االسالم بوصفه د
ً
ينا

 لبلوغ الذروة في التشريعات التي تحقق الكفاية االبدية 
ً
 ممهدا

ً
باالديان السابقة لدين االسالم وانبيائها، ويعدها طريقا

ن االبداع والتفكير في نماذج التطبيقات املالئمة لالنسان في القواعد والنواحي الكلية التي يترك في ضوئها لالنسا

(( هللالتطور املجتمعات دون اخالل بالقواعد والنواحي الكلية والتي يحدها )) ان ال يحرم ما احل هللا وال يحل ما حرم 

 فاالسالم يؤمن بكل االنبياء، والزوجة الكتابية حين تكون في بيت رجل مؤمن بدينها ونبيها يحترم عقي
ً
دتها ويتعامل اذا

معها باحترام واعتزاز كونه هو صاحب الكلمة القائدة في البيت وال اجحاف هنا لحق املرأة الن التشاور بينهما والقرار 

لهما ولكن الطبيعة الفطرية للكون ونواحيه ان الرجل له الفضل بما ميزه هللا من قدرات )) وال تنسوا الفضل 

 ما بينكم(( كما ان للمرأة التاثير وال
ً
فضل بما ميزها هللا من قدرات، فالقيادة واملسؤولية وتحمل الصعاب غالبا

يتصدى لها الرجل، والحب والعاطفة والقيميات االنسانية من مميزات القيادة االنثوية، فاملرأة املسلمة مؤمنة بكل 

ليه واله وسلم ( وال يعترف األديان وكل األنبياء وزواجها من كتابي منكر لدينها منكر لنبوة محمد ) صلى هللا ع

بشريعته اإلسالمية فهو ينظر إلى هذه الزوجة أنها في حال تعارض وتنافض دائم معه يؤدي إلى فشل وانحالل تلك 

العالقة الزوجية، أضف على ذلك عدم احترامه إلى بعض املحرمات في اإلسالم مما يتطلب منها كزوجة تلبية رغبات 

ينها، من هنا يمكن النظر إلى الحكم الشرعي وااللتزام القانوني بهذا الحكم مراعاة زوجها فيوقعها في تعارض مع د

 لسالمة األسرة .

حالة الزواج بين شخصين متناقضين مبدأ وشريعة، أي الزواج بين مسلم وكافرة أو بين كافر ومسلمة ابتداء -ب

اح على حاله، وان اسلم احدهما، فان كان باطل ومحرم، ولكن لو كانا ))الزوجان(( كافرين ثم اسلمى فيبقى النك

، مجرد اسالم احدهما .
ً
 الزواج من املحارم فيعد الزواج منتهيا
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فان كان الذي اسلم هو الرجل وزوجته ليست من املحارم وبقيت على شركها وهي بالغة عاقلة أو مميزة أو معتوهة  -أ

الزوجية قائمة، وان لم ترض فرق القاض ي بينهما عرض عليها االسالم أو الدخول في دين سماوي فأن قبلت بقيت 

 عند البعض، وعند االمامية لو انتها سبب الفرقة ضمن مدة العدة عادت الزوجة إلى حالها 
ً
وعد التفريق فسخا

. 
ً
 الطبيعي، واال بمجرد انتهاء العدة فرق وجوبا

زوجة وان كانت مشركة، والسكن تبقى حقوق الزوجة حتى نهاية مدة العدة أو تفريق القاض ي، كالنفقة لل -ب

 والتطيب، ولكن ال تورث بينهما لو مات احدهما مدة العدة الختالف الدين،

، فالزواج له كل 
ً
 واالخر كتابيا

ً
وحكم امليراث نفسه يشمل حتى الزوجين املستمرين في الزواج لو كان احدهما مسلما

ق له هبة حتى لو تجاوز حصة امليراث ولكن على اساس اثاره باستثناء امليراث. نعم يمكن ان يحقق للزوجة أو تحق

 الهبة ال على اساس امليراث .

املهر، النفقة بكل اشكالها، عدم  –املسائل املالية املتعلقة بانصاف املرأة: ان حقوق الزوجة على الزوج ابرزها  -4

 االضرار، امليراث، وسنعرض إلى ذلك بايجاز غير مخل:

 انون بما يأتي:املهر وقد عرض له الق -أ

))تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطيب بالقدر املعروف، وخدمة الزوجة التي يكون  2ف

 المثالها معين(( .

نظر القانون إلى حاجات املرأة وهي مفصلة في كتب الفقه هذا مظهر من مظاهر اهمية املرأة في نظر الشرع الذي 

ه، فالحديث الشريف يؤشر حقيقة )) ان نفقة كل أمرى في ماله اال الزوجة فنفقتها في استمد القانون نصوصه من

 إلى نفقة االم واألخت والبنت والخالة والعمة فاوجب 
ً
مال زوجها (( وقد عرضت أقوال الفقهاء التي اعتمدها مرجعا

، بل حتى الطالبة 
ً
ما دامت في بيت أبيها نفقتها على األب النفقة على املكلفين األقرب فاألقرب ولم يترك املرأة همال

 فان افتقر 
ً
حتى تتزوج اما اذا كان لها مال خاص فاالب مسؤول عن نفقتها واالخ واالبن كذلك كذلك مادام موسرا

باب النفقات فأوجب نفقة الزوج عند اعساره على  10فتتحول نفقتها في مالها. وقد اعجبني ابن الحزم في املحلى جـ

 ، كما اوجب عليه نفقتها عند يسره، وهو رأي جدير باالحترام النه يرسم املسؤولية املشتركة .زوجته املوسرة

 مسألة تعدد الزوجات: -5

نظر القانون مسألة تعدد الزوجات بشكل مقيد والقيد هنا معقول يناسب هدف النص الشرعي، نعرض اليه في 

 (( .7،6،5،4املواد املتسلسلة التالية ))

 الزواج باكثر من واحدة اال بان القاض ي، ويشترط العطاء االذن تحقيق الشرطين التاليين:))ال يجوز  -4
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 ان تكون للزوج كفاية مالية العالة اكثر من زوجة واحدة . -أ

 ان تكون هناك مصلحة مشروعة . -ب

 ))اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فال يجوز التعداد ويترك تقدير ذلك للقاض ي(( . -5

 ملا في الفقرتين ) ))كل -6
ً
 بالزواج باكثر من واحدة خالفا

ً
( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 4،5من اجرى عقدا

 أو بالغرامة بما ال تزيد على مئة دينار أو بهما(( .

ملة(( ( من هذه املادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان املراد الزواج بها ار 4،5))استثناء من أحكام الفقرتين ) -7

 . 

 فلها مهر  –( 1الفقرة ) –املادة التاسعة عشرة 
ً
))تستحق الزوجة املهر املسمى  بالعقد فان لم يسم أو نفي اصال

 املثل(( .

املادة العشرون ))تستحق الزوجة كل املهر املسمى بالدخول أو بموت احد الزوجين، وتستحق نصف املهر املسمى 

 بالطالق قبل الدخول(( .

 حادية والعشرون والثانية والعشرون متعلقة بتفصيالت مسالة املهر في حاالت تدخل ضمن اصل املهر .واملواد ال

 في ذمت الرجل تستحقه املرأة بالعقد أو 
ً
 ما اجمع عليه الفقه االسالمي في كون املهر دينا

ً
لقد جاء القانون مطبقا

بالدخول على تفصيل، وتطبيق تعارف عليه الناس فمرة يدفع بعضهم املهر دفعة واحدة، ومرة يكون على جزأين 

تالف في اقوال الفقهاء تركها القضاء لطبيعة اتباع كل وهما املعجل واملؤجل، واملؤجل يستحق بذمة الزوج على اخ

 فقه احد االقوال ))عند اليسر واملطالبة(( وهو ما ذهب اليه االمامية، واالخر ))بحلول احد االجلين(( .

واالول يجعل من حق الزوجة املطالبة باملهر املؤجل عند تيسير امر الزوج ومطالبة الزوجة بذلك حتى وهي في ذمت 

. بل ذهب بعضهم إلى انه اذا قام بعبادة مالية ال تصلح منه اال بتسديد مهر الزوجة أو  زوجها
ً
وبيت الزوجية مستمرا

 اخذ اذنها بالتاجيل )كالحج( وعليه فاالولى للرجل اخالء ذمته من هذا الدين امللزم .

مستساغ مطالبتها زوجها بهذا الدين والقول الثاني ان الزوجة تستحق بقية مهرها عند الطالق أو الوفاة ويعد غير 

 ما دامت الزوجية قائمة ملا يعرض االسرة من خدش .

))تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين  – 1ف –النفقات االخرى بكل اشكالها: املادة الثالثة والعشرون  -ت

ل إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها، )وال تجب( اذا طالبها الزوج باالنتقا

 وجه حق(( .
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 في ذمت زوجها في وقت امتناع الزوج عن  – 1ف –واملادة الرابعة والعشرون 
ً
))تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا

 االنفاق(( .

 مسألة ميراث املرأة، والطالق:-6

 ))رفع قيد الزواج بأيقاع من الزوج أو الزوجة أو  -أ
ً
وكلت به، أو فوضت أو من القاض ي، وال يقع اال الطالق: قانونا

 رفع القيد الثابت بالنكاح في الحال أو املال بلفظ مخصوص(( ويقصد 
ً
(( . فقها

ً
بالصيغة املخصوصة له شرعا

صيغة يوقع الرجل  –الطالق الرجعي الذي يؤول أي يعود فيه الرجل. والطالق  –بالحال الطالق البائن، واملال 

فهي تفريق،  –وجة المتالكها هذا الحق للقول: ))الطالق بيد من أخذ بالساق((. أما بقية الصور )الزوج( على الز 

 في حال تفريقها من الزوج، 
ً
سواء اطالبت به الزوجة ام صدر عنها اما ما يصدر عن القاض ي مما يفيد: ان للمرأة حقا

ضررت من بخل الزوج أو اصابته بعلة أو واذا اشترط في العقد ان طالقها بيدها اذا شائت مض ى الشرط، واذا ت

مانع، أو يتصرف بال خلق محترم فلها ان تطلب التفريق، فإذا وجد سبب وجيه فرق بينهما مع احتفاظها بكثير من 

حقوقها كونه املسبب، واذا لم يكن هناك اثبات فرق بينهما مع عدم تحمل الزوج مسؤوليته تجاهها. والنص القراني 

بما يأتي: )) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فأن خفتم اال تعدلوا فواحدة أو  يعرض هذه املسألة

" وقوله تعالى )) ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ((. املتفحص 3ما ملك ايمانكم ذلك أدنى أن ال تعولوا (( "النساء/

 ال يعاب عليه النص القانوني . فالقران يقرر للنص القراني من جانب وملواد القانون من جانب اخر يجد تقار 
ً
 عاما

ً
با

 البد من االلتزام بها، بعد أن
ً
 حدودا

 وهي حاجة فطرية وسنة كونية في االنسان عليها يعتمد التناسل البشري وزيادة 
ً
قدم االباحة ملسألة الزواج عموما

القران هذه التعددية في الزوجات لو لم  السكان في هذه املعمورة، ثم ينقل حقيقة موجود في الكون الذي ما طرح

 من هللا سبحانه، فنظرته جل اسمه بعلمه حقيقة االشياء ومعالجتها في افق واقعها 
ً
فان العلم  –يكن ملحوظا

الحديث واإلحصاءات البشرية العامة اثبتت ان عدد النساء في العالم اكثر من عدد الرجال بثالث مراد أو مرتين 

جل هو املتصدي تجاه الكوارث الطبيعية والحروب وسرعة موت الرجل قبل النساء ، االمر الذي عند البعض الن الر 

 لضعفي عدد النساء من القيام بدورهن في الزواج واشباع الغرائز الفطرية 
ً
يكون االلتزام بزوجة واحدة فقط تعطيال

بيئة صحية مريضة وليس اضهر مما  االمر الذي يؤدي مع السكوت عنه مضاعفته إلى تفش ي االنحراف والرذيلة مع

 يمنح حق االنسان قي ممارسة غرائزه 
ً
نراه االن من االيدز واثاره املدمرة. من هنا يكون الطرح الشرعي والقانوني عالجا

 
ً
 يجبر عليه الرجل واملرأة، انما االمر متروك خيارا

ً
 ثابتا

ً
تحت طائلة الشرع، وهذه االباحة ليست ملزمة وال تعني قانونا

يقرره كل منهما، وهي عملية قضاء على جريمة الزنا املتفشية في املجتمعات وانعكاساتها الخلقية . والنص الشرعي 

يقرر اهم ما يجب مراعاته عند تعدد الزوجات وهي العدالة التي حددها النبي الكريم ادق معاملها حتى في اضهار امليل 

ه االخرى وجب على الزوج ان ال يضهره اما زوجاته ويحرم عليه النفس ي اذا ما زاد تجاه احدى الزوجات وخفت تجا
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 عن 
ً
ذلك، وانما يضهر العدالة في الخطاب والتعامل، ويحكم نفسه باضهار ما ال يخلق النفرة بين زوجاته، فضال

 العدالة في السكن والنفقة واملعاملة واملعاشرة .

 لقوله سبحانه:فان تعذر عليه ذلك فالخطاب القراني يمنعه من التعداد 

)) وان خفتم اال تعدلوا فواحدة (( أي ان اسشعرتم عدم العدالة فيجب ان ال تقعوا في الظلم وتزوجوا واحدة 

 ليتالءم بيت الزوجية .

 للمرأة دون النظر الواعي إلى التعريف بين االصل املشروع واملباح 
ً
 واستصغارا

ً
فالنظر إلى كون تعدد الزوجات ظلما

 ظلم ونقص نظر .عند الحاجة هو 

فالقانون نظر إلى هذه املسائل وجعل االمر إلى القضاء ليتاكد من قدرة الرجل املالية والصحية حين يعزم على 

 الزواج من ثانية.

 ما تكون املمارسة 
ً
واستثنى القانون حالة واحدة وهي االرملة أو املطلقة اذا ما تزوج بها الرجل كزوجة ثانية فغالبا

 ملبتالة بالطالق أو موت الزوج بالحنان وتعويض ما فقدته من رعاية هي بحاجة إليها.اشعار املرأة ا

 بعدم وقوع طالق 
ً
وقد حفظ القانون حقوق الزوجة في حماية بيت االسرة واقوال كثير من الفقهاء على ذلك ممثال

في القانون ولدى الكثير من  املريض مرض املوت، وال السكران، أو املتالم من مصيبة مفاجئة، كل ذلك طالق ال يقع

 الفقهاء. اليس في هذه الصور انصاف للمرأة وحماية لدورها في االسرة واملجتمع وعلى وفق الضوابط.!؟

 االرث: -أ

حدد الشرع حق االرث للرجل واملرأة بقوله تعالى: )) للرجل نصيب مما ترك الوالدان واالقربون ، وللنساء نصيب 

 مفروضا (( "النساء/مما ترك الوالدان واالقرب
ً
" ثم يقول سبحانه )) للذكر مثل حظ 7ون مما قل منه أو كثر نصيبا

االنثيين (( ولم نجد من يعترض على النص االول، وانما التساؤل في النص الثاني . وقد نص القانون في املادة التسعين 

رابة وفق االحكام الشرعية التي كانت مرعية ))مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع االستحقاق وااللفية على الوارثين بالق

...(( ثم ياخذ القانون في املادة الحادية والتسعين الفقرة 1959لسنة  188قبل تشريع قانون االحوال الشخصية رقم 

( بما نص عليه الفقه االمامي الجعفري فجعل البنت وحدها ترث ما تبقى من أرث والدها أو والدتها فيقول 2)

ت أو البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى ما تبقى من التركة بعد اخذ االبوين والزوج االخر ))تستحق البن

 فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم أي منهم(( .

في ضوء هذه النصوص الشرعية والقانونية تكون األنثى )املرأة( قد حصلت على مساواة بالرجل في حال عدم وجود 

في امليراث نفس حكمه ألنها تستحق نصيبها املفروض وهو نصف ما للذكر مع عدم مسؤوليتها عن الذكر فحكمها 

 أو أنثى، أو ما تجود به نفسها عن طيب 
ً
أي ش يء بذمتها إال الضرائب الشرعية التي تحكم كل صاحب ثروة ذكرا
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، وهذا ال يخل بكرامتها فل
ً
و ارادت ان تساهم في بيتها اسوة خاطر وإال فهي زوجة وزوجها هو املسؤول عنها لزوما

 فذلك تعاون ندب اليه الباري بقوله )) وتعاونوا على البر والتقوى ((. وهي اخت غير مقتدرة 
ً
بزوجها وهي مقتدرة ماديا

نفقتها في ذمة اخيها ويلزمه القضاء ذلك.واذا كانت ذات مال فتنفق على نفسها من مالها، وعند بعض الفقهاء يندب 

.االخ املقتد
ً
 االنفاق عليها تراحما

ً
 ر ماليا

 
ً
وهي ام مسؤوليتها في ذمة ولدها ونفقتها في ماله ما دامت تحتاح إلى االنفاق وليس لها مال، فإذا كان والدها فقيرا

 وهي مقتدرة فنفقتها في مالها، وهي بنت مسؤوليتها في مال ابيها حتى تنتهي دراستها وتتزوج.

 يقول فيه تكون الزوجة مسؤولة عن  – 10ج –في املحلى وقد لحظت عند ابن حزم الظاهري 
ً
من باب النفقات رأيا

 كما يجب عليه نفقتها في حال يسره. وهكذا نجد في النصوص الشرعية 
ً
نفقة الزوج في حال فقره وهي مقتدرة ماليا

 والقانونية سعة في التعامل العادل واملنصف وبنظرة واحدة لكل من الرجل واملرأة.

 

 لثانيالفصل ا

 النصوص التي زايدت على كرامة املرأة

 

تنصف املرأة وتحقق –املعدل  1959لسنة  188عرضنا إلى نصوص قانونية ضمن قانون االحوال الشخصية 

العدالة في التعامل معها وهنا سنعرض إلى نصوص قانونية توهم انها لصالح املرأة ولكن حقيقتها املزايدة على كرامة 

 املرأة.

 

 املبحث االول: التفريق

نصت املادة الثالثة واالربعون من قانون االحوال الشخصية على حق الزوجة في طلب التفريق ألسباب صور انها 

 ناصر فيها املرأة فاوهمها الدفاع وحفظ حقها في حين انه اوصلها إلى االضرار بنفسها واسرتها. 

 احد االسباب التالية:للزوجة طلب التفريق عند توافر  – 1ف – 43املادة 

 اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع االنفاق منه. -1

اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بال عذر مشروع وان كان الزوج معروف االقامة وله مال تستطيع االنفاق  -2

 منه.
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ير الدخول بها للزفاف خالل سنتين من تاريخ العقد وال يعد طلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يطالب الزوج زوجته غ -3

 اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية.

نصه ))يحق للزوجة التي  17/12/1981( في 1708وقد اضاف إلى ذلك حالة حددها مجلس قيادة الثورة بقرار رقم )

ن ان تطلب التفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها في الصداق صدر حكم قضائي بادانة زوجها بجريمة خيانة الوط

 واملؤجل والنفقة وسائر الحقوق االخرى.

 للزوجة حق طلب  13/12/1981( في 1708واضيف إلى ذلك قرار مجلس قيادة الثورة رقم )
ً
والذي نصه: ))اوال

ستة اشهر، أو هرب إلى جانب  التفريق عن زوجها اذا تخلف أو هرب من اداء الخدمة العسكرية مدة ال تزيد عن

 العدو وعلى املحكمة ان تحكم بالتفريق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها.

 للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية أو عاد من 
ً
 رجعيا

ً
: يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طالقا

ً
ثانيا

 الهروب خالل مدة العدة.

: اذا كرر الزوج الهروب و 
ً
 بينونة صغرى.ثالثا

ً
 بائنا

ً
 حكم بالتفريق في هذه الحالة يكون طالقا

  –ونصه: ))املادة الثالثة واالربعون  1985/ 12/6( في 1128وقبله قرار مجلس قيادة الثورة رقم )
ً
للزوجة  –أ  –ثالثا

 العراقية طلب التفريق عن زوجها املقيم خارج القطر بسبب

لى اقامته في الخارج مدة تزيد عن ثالث سنوات بسبب منعه أو امتناعه عن تبعية جنسيته لدوله اجنبية اذا مض ى ع

 دخول القطر. 

 عن اجراءات تبليغه بالئحة 
ً
يعتبر تأييد الجهة الرسمية املختصة باقامة الزوج في الخارج الغراض هذه الفقرة بديال

 لصحف املحلية((.الدعوى وموعد املرافقة على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى ا

ان هذه القرارات جميعها صيغة لخدمة سياسة النظام السابق وجعلت االسرة محل حرب على الرجل باستخدام 

وسيلة ضغط في ضوء توظيف بعض اقوال الفقهاء التي جرت مجرى الضرورات لصالح النظام. كما جعلت محاربة 

عوائلهم ان يسلموا انفسهم، أو الضغط على عوائلهم افراد املعارضة السياسية الهاربين خارج القطر تحت ضغط 

حتى يدفعوا املرأة تحت طائلة الحرص على مصلحة املرأة من خالل االتحاد العام لنساء العراق الذي يمارس ابشع 

صور الرقابة االمنية والضغط على النساء التي ازواجهن من املعارضين املقيمين خارج العراق واال تحولت الزوجة 

 بن واالب  و.و.و إلى اعداء للعراق فيسلط عليهم ابشع صور الظلم والعدوان.واال 

 ويالحظ ان هذه القرارات تدمر املجتمع وتحرف االسرة وتزيل االطمئنان النفس ي بين الزوجين.

 املبحث الثاني: الحضانة:
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ً
 مخالفا

ً
لكل القواعد االنسانية  تصرف قانون االحوال الشخصية وتعديالته والتطبيقات في هذه املسألة تصرفا

 والتربوية والشرعية بنصوصه االتية:

، أو املحافظة على من يستطيع تدبير 
ً
الحضانة هي ))تربية الطفل، وتدبير شؤونه من قبل من له حق في ذلك قانونا

 . 2اموره بنفسه وتربيته بما يصلح ويقيه ما يضره((

( إلى ))االم احق بحضانة 1عدل نص الفقرة ) 1978( لسنة 21قم )بالقانون ر  –( التعديل الثاني 1الفقرة ) 57املادة 

 الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر املحضون من ذلك((.

واالم لفظ عام يشمل الحقيقية، أو االم املجازية، وكلمة حق يعني انها تنازلت فعلى االب ان يبحث عن حاضنة 

 يشغلها عن الزواج برجل اخر فإذا كانت حضانة الطفل )مربية(، وجعله حق أولوية 
ً
ورعاية لالمومة وليس واجبا

 بالطفل فعلى االب البحث 
ً
 من ممارسة واجباتها فاالب هو املسؤول، واذا كان بقاء الطفل عندها يلحق ضررا

ً
مانعا

 عن حاضنة اخرى.

( 2تعديل الفقرة ) –املادة االولى  1959لسنة  188تعديل قانون االحوال الشخصية  1978لسنة  106في القانون 

 من املادة السابعة والخمسين من قانون االحوال الشخصية وتقرأ على الوجه االتي:

))يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية املحضون وال تسقط حضانة االم املطلقة بزواجها، 

 الحضانة في ضوء مصلحة املحضون((.  وتقرر املحكمة في هذه أحقية االم واالب في

 ( بشأن مشاهدة املحضون إلى ما ياتي: 57( من املادة )4كما عدلت الفقرة )

))لألب وغيره من االولياء النظر في امر املحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره الكنه ال يبيت اال عند 

 حاضنته ما لم يحكم القاض ي بخالف ذلك((.

  

  –التعديل الثاني -1
ً
 1978لسنة  188القانون  –رابعا

فغيرت سن الحضانة: من سبع إلى العاشرة واعطت  1978( لسنة 21ثم عدلت هذه الفقرة بالتعديل الثاني رقم )

 للقاض ي حق تمديد الحضانة حتى اكمال الخامسة عشرة.

تفاق مع االتحاد العام لنساء العراق اساءت هذه التعيالت والتعليمات املتعلقة بها الصادرة عن وزارة العدل باال

 إلى املرأة وحولتها إلى سبع ضار في الغالب االعم، اذ اعطتها 
ً
 –امكانية حرمان االب )الزوج( ومعاقبته بولده  –كثيرا

ما نصه ))مقر  22/12/1986في  86/87/ 245اضبارة  220فقد جاء في قرار محكمة استئناف بغداد ذي الرقم 

 تحاد العام لنساء العراق في املنطقة التي تقيم فيها االم، وال يجوز اخراجه إلى خارج املدينة(.منظمة اال
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 اليقاع الضرر 
ً
أي ان االم بهذا الفهم القضائي املنافي للخلق والطبيعة االنسانية والعاطفة االبوية وجدت مجاال

 
ً
 واحدا

ً
 في الشهر ليلعب معه أو يبيت عنده أو يذهب به بالولد عبر حرمان ابيه من مشاركته يومه وحياته ولو يوما

 إلى السوق أو ياخذه إلى النادي أو..أو..

 الدفاع عن حق املرأة في حين تحولت النتائج املقصود إلى ممارسة العنف النفس ي 
ً
هذه النصوص تبنت ظاهرا

ل الشخصية فوجدت تطبيقاتها والتربوي ضد الولد واالب واملجتمع، وقد تابعت حينها هذه املواد في محاكم االحوا

تدفع إلى تحويل املرأة إلى عنصر سلطوي يمارس العنف القانوني عبر مساعدة السلطة التنفيذية لها لدرجة ان 

، فاالم ذهبت إلى 
ً
املرأة شكت زوجها الذي اخذ ولده معه إلى البيت ليشبع رغبة طفله واالب في مكانة عالية جدا

 اصدر من ح
ً
 محاميها الذي فورا

ً
 بحجز الوالد الذي اخرج الطفل من مكان مشاهدته خالفا

ً
اكم التحقيق قرارا

للقانون، ولم يتمكن الطفل من املبيت تلك الليلة عند ابيه، الذي بات في الحجز في مركز الشرطة واستطيع ان 

 اقدم عشرات القضايا من امثال هذه الحالة.

 في ظل هذه القرارات املتع
ً
اقبة والتعديالت الكثيرة والتي كلما كان ظرف عسكري أو سياس ي ان املرأة ظلمت كثيرا

 املرأة نصف املثقفة وسيلة لالرهاب وهي غير مريدة ذلك بل القانون 
ً
يحيط بالبلد أو النظام كانت املرأة وخصوصا

لنظام يشجعها ودوائر القضاء تشجعها واالتحاد العام لنساء العراق يدفعها تحت عنوان االنتصار لها، فسيرة ا

 يمسكه من يده التي تؤمله بأستخدام املرأة ورقة ضاغطة 
ً
السابق كان ال بد من دوامها بدماء الشباب الذي جعله نازفا

 عبر صياغة قانونية ظاهرها نصرة املرأة وباطنها الغدرة.

 منصف في ضوء قانون االحوال الشخصية رقم 
ً
 وتعديالته.  1959لسنة  188فهذه صورة املرأة بشكل مختصر جدا
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