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البنات والدين والفقر ..يف تعديالت قانون الأحوال ال�شخ�صية
�أث ��ارت التعدي�ل�ات امل�ستدخل ��ة عل ��ى قان ��ون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة املرقم  188لع ��ام 1959
والت ��ي قدمت �إىل الت�صويت الأويل يف جمل�س
الن ��واب العراق ��ي منت�ص ��ف الأ�سب ��وع املا�ضي
حمل ��ة وا�سعة م ��ن االنتق ��ادات واالحتجاجات
الت ��ي ظه ��رت ب�صيغ ��ة من�ش ��ورات وتعليق ��ات
ومق ��االت �أ�سه ��م فيه ��ا خمت�ص ��ون بالقان ��ون
ومثقفون وك ّتاب و�أكادميي ��ون وق ّراء مهتمون
ومواطنون م�س�ؤولون.
ورك ��زت احلمل ��ة عل ��ى رف� ��ض وا�ستهج ��ان
احتم ��االت ال�سماح ب ��زواج الإن ��اث القا�صرات
ابت ��دا ًء م ��ن عمر ت�سع �سن ��وات �إذا ما مت مترير
التعديالت من خ�ل�ال �إعطاء احلق بالعودة �إىل
القوان�ي�ن الفرعي ��ة للجماع ��ات ذات املرجعيات
الطائفي ��ة با�ست�ش ��ارة �أح ��د الفقه�ي�ن ال�شيع ��ي
�أو ال�سن ��ي .وخرج ��ت نا�شط ��ات ونا�شط�ي�ن
يف تظاه ��رات احتجاجي ��ة يف �أك�ث�ر م ��ن مكان
وطريق ��ة كان من بينها تظاهرة اخرتقت �شارع
املتنب ��ي يف بغ ��داد اجلمع ��ة الفائت ��ة ،وجتم ��ع
لالحت ��اد الع ��ام لأدباء الع ��راق� ،أم� ��س ال�سبت،
مت�س
للتعبري عن الرف�ض لتلك التعديالت التي ّ
بني ��ة املجتم ��ع العراق ��ي وت�سم ��ح بتق�سيمه ��ا،
وبخا�ص ��ة من خ�ل�ال ال�سماح بالع ��ودة �إىل فقه
الطائفة واجلماعة بعيد ًا عن ال�سلطة القانونية
والر�سمية للدولة ممثلة بامل�ؤ�س�سات الق�ضائية
واملحاكم.
م ��ن جانب �آخر ،ظهرت عل ��ى و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي �ص ��ورة واح ��دة لوقف ��ة ن�سائي ��ة
رفع ��ت فيها ع ��دد من الن�س ��وة وطفل ��ة �صغرية
واح ��دة ،يبدو �أ ّنه ��ا ا�ست�ضيف ��ت بق�صد وا�ضح
وتنظي ��م م�سب ��ق للتعب�ي�ر عن موق ��ف خمتلف.
رفع ��ت ه� ��ؤالء الن�س ��وة �شع ��ارات غط�ي�ن به ��ا
وجوهه ��ن ووقفن وقفة تنبئ باحلزن والك�آبة،
�ان ذات
فيم ��ا حفل ��ت ال�شع ��ارات املكتوبة مبع � ٍ
م�ضام�ي�ن دفاعية عن الدين والطائفة واملذهب،
كما ل ��و � ّأن هذه الق ��وى االجتماعية امل�ؤثرة يف

 د .الهاي عبد الح�سين
املجتم ��ع يف خط ��ر حم ��دق ،وهي لي�س ��ت كذلك
مثل "�أن ��ا �شيعية ،قانوين �شيع ��ي؛ �أنت �سنية،
قانونك �سن ��ي" ،و"�سندافع بق ��وة عن القانون
اجلعفري" ،و"العراقي ��ون �أحرار يف �أحوالهم
ال�شخ�صية"� ،إلخ.
وم�ضت املحتجات املكتئب ��ات �إىل �أبعد من ذلك
برف ��ع �شع ��ارات تق ��رن التعديالت امل�ش ��ار �إليها
ب� ��إرادة الله والدي ��ن كما يف "نع ��م لديني ،نعم
حلريت ��ي"" ،نعم ل�شريعة الإ�س�ل�ام" و"كلنا مع
القان ��ون اجلعفري" .لي�س ه ��ذا فقط بل كان ال
ب ��د من �شع ��ارات �أخرى للإ�ش ��ارة �إىل ع�ضوات
النظري الن�سوي امل ��دين املعار�ض ممن و�صفن
ب� �ـ "ال�ش ��اذات" و�ضمن ًا "امل�سرتج�ل�ات" ورمبا
"امل�ستهرتات".
�شك ��ر ًا لدع ��اة التعدي�ل�ات ومقرتحيه ��ا ،فق ��د
�أ�صاب ��ت �أوىل مراح ��ل تق ��دمي التعدي�ل�ات
املقرتح ��ة هدفها من خ�ل�ال تعبئ ��ة الن�ساء �ضد
الن�س ��اء ذوات ال�ش� ��أن والق�ضي ��ة باملح�صل ��ة
النهائية .وا�ضح � ّأن املولعني بحروب الكراهية
مازالوا يهتمون بالبح ��ث عن مربرات جديدة،
فكان � ْأن جاء م�ش ��روع التعديالت هذا ليعطيهم
الفر�ص ��ة ال�سانحة لإ�شعال حرب داخلية بينية،
بني ن�س ��اء ون�ساء مم ��ا يظهر بالنتيج ��ة مقدار

التخلف الذي يعانيه املجتمع كما جت�سد بظهور
جماع ��ات من الن�س ��اء قل عدده ��ن �أو كرث يقفن
ب�ص ��ورة مك�شوفة ومعلن ��ة ليعربن عن الرف�ض
والت�سفي ��ه لكل ما نا�ضلت �أجيال من العراقيات
والعراقي�ي�ن م ��ن �أجل ��ه ابت ��دا ًء م ��ن ثالثينيات
الق ��رن املا�ضي حتى الي ��وم ،على طريق حترير
املر�أة و�إن�صافها والنهو�ض بها.
وقفت ه� ��ؤالء الن�ساء ليع ��دن �إىل الأذهان فكرة
� ّأن "امل ��ر�أة ع ��ورة" مب ��ا يف ذلك �صوته ��ا و�أ ّنها
مما يخج ��ل من م�صافحت ��ه �أو النظر يف عينيه
مبا�ش ��رة كما تفع ��ل الكائن ��ات الب�شرية امل�شذبة
اجتماعي� � ًا وثقافي� � ًا ،ع ��ادة عندم ��ا تتفاع ��ل مع
بع�ضها البع�ض يف �سياقات روتينية و�إعتيادية
جد ًا .هكذا ت�سهم الداعمات للتعديالت امل�صوّ ت
عليه ��ا �أولي ًا ليثبنت �أ ّنه ��ن يوافقن متام ًا على � ْأن
يك � ّ�ن �إم ��اء يف ح�ض ��رة ال�سلط ��ان ،و� ّإن النظام
الأب ��وي الذك ��وري ال ��ذي تزعزع ��ت هيمنت ��ه
الأحادي ��ة �إىل ح� � ٍد م ��ا بع ��د عق ��ود م ��ن الكفاح
والت�ضحيات لأجيال م ��ن العراقيات مدعومات
مبواقف �أخالقية و�سيا�سية تقدمية لأجيال من
العراقي�ي�ن قد تلقى جرعة حي ��اة جديدة مل تكن
لتخطر على بال.
فالتعدي�ل�ات املقرتحة تهدف بو�ض ��وح ال لب�س

قانون الأحوال ال�شخ�صية اجلعفري
من منظور �سيكولوجي

 د.قا�سم ح�سين �صالح
احلدث ..وحيثياته
يف  23ت�شري ��ن الثاين � ،2013أجن ��ز وزير العدل ال�سيد
ح�س ��ن ال�شم ��ري م�ش ��روع قان ��ون الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة
اجلعف ��ري ال ��ذي جاء امتث ��ا ًال ملرجعه ال�سيا�س ��ي والفقهي
ال�سي ��د اليعقوب ��ي املح�ت�رم  ،م ��ع �أن امل�س�ؤولي ��ة تفر� ��ض
علي ��ه �أخ ��ذ ر�أي جمل�س الق�ض ��اء الأعلى باعتب ��اره اجلهة
الت ��ي تدي ��ر �ش� ��ؤون الق�ض ��اء ،وب�سببه ��ا تعر� ��ض اىل نقد
الذع واته ��ام ب�أن " يجر الب�ل�اد اىل حرب طائفية" ،وجنح
ال�سي ��د ممثل ح ��زب الف�ضيلة ب�إق ��راره الآن يف (.) 2017
وين�ص ه ��ذا القانون على ال�سماح بال ��زواج لل�صبي الذي
�أكم ��ل اخلام�س ��ة ع�شرة والبن ��ت التي اكمل ��ت التا�سعة من
العم ��ر .وج ��اءت حيثياته ب�أن قانون الأح ��وال ال�شخ�صية
الناف ��ذ ل�سن ��ة  1959يتعار�ض م ��ع الفقه ال�شيع ��ي .وكان
قانون الأحوال ال�شخ�صية العراقي رقم  188ل�سنة 1959
قد ح ��دد الزواج مبن �أكم ��ل الثامنة ع�ش ��رة ،ومنحه حرية
اختيار املذهب الذي ينتمي اليه.وجاء يف ا�سبابه املوجبة
"عدم وجود احكام �شرعية للأحوال ال�شخ�صية يجمع من
اقوال الفقهاء ما هو املتفق عليه يف قانون واحد" ..فجمع
تل ��ك الآراء الفقهي ��ة ملكون ��ات ال�شعب العراق ��ي وطوائفه،
فيما القانون اجلعفري حدد ذلك مبذهب واحد يف جمتمع
متع ��دد املذاهب والأديان ،م ��ع �أن قانون  1959ا�ستند اىل
اح ��كام وثوابت ال�شريع ��ة الإ�سالمية وم ��زج فقه املذهبني
ال�شيع ��ي وال�س ّن ��ي ،وجرت علي ��ه تعدي�ل�ات يف �ستينيات
و�سبعيني ��ات وثمانيني ��ات القرن املا�ضي ،و�ص ��ار مرجع ًا
جلمي ��ع املذاه ��ب اال�سالمي ��ة يف الع ��راق ،وكان من�سجم ًا
مع احلق ��وق واحلريات التي ن�ص عليها الد�ستور ،بعك�س
قان ��ون الأحوال اجلعفري الذي يتعار�ض مع املادة  14من
الد�ست ��ور العراق ��ي واالتفاقي ��ات الدولية املتعلق ��ة باملر�أة
والطف ��ل ،وامل ��ادة (  ) 43من ��ه الت ��ي منحت �أتب ��اع كل دين
�أو مذه ��ب احلرية يف ممار�س ��ة �شعائرهم الدينية مبا فيها
ال�شعائر احل�سينية.
حتليل �سيكولوجي
كان ��ت التقارير ال�صادرة م ��ن وزارة التخطيط عام 2013
�أف ��ادت ب� ��أن الع ��راق يحت ��ل املرتب ��ة الأوىل ب�ي�ن ال ��دول
العربي ��ة من حيث ن�سبة زواج القا�صرات .ولهذه الظاهرة
االجتماعي ��ة �أ�سب ��اب ي�ش�ت�رك فيه ��ا املجتم ��ع العراقي مع
املجتمعات العربية و�أخ ��رى ينفرد بها .فالعراق عا�ش 37
�سنة حروب ًا كارثية مع (ايران ،الكويت ،امريكا ،التحالف
الدويل) تبعته ��ا حرب طائفية ل�سنت�ي�ن (،) 2008-2006
وتفج�ي�رات �إرهابية ،وميلي�شيات ..راح �ضحيتها املاليني
م ��ن العراقيني بني قتيل ومفقود ومعوق ومهاجر ..تركوا
وراءه ��م بن ��ات قا�ص ��رات ب�ل�ا معي ��ل ..ف� ً
ضال ع ��ن ح�صار
اقت�صادي ا�ستمر ثالثة ع�شر عام ًا �أكل فيها العراقيون خبز

النخالة .ولهذين ال�سببني (احلروب وع�سر احلال) ا�ضطر
عدي ��د من الأ�سر العراقية اىل حرم ��ان بناتهن من الدرا�سة
وتوجيهه ��ن اىل �س ��وق العمل �أو اخلدم ��ة يف البيوت� ،أو
تزويجه ��ن من رجل مي�س ��ور احلال و�أخ ��ذ (املق�سوم) من
مهوره ��ن .وكان للنظ ��ام ال�ساب ��ق دور يف ذل ��ك بت�شجيعه
ال ��زواج املبك ��ر و�إقامة حف�ل�ات الزواج اجلمع ��ي لل�شباب
ومنحه ��م مكاف� ��آت وا�شاع ��ة ال�شع ��ور بالرتحي ��ب ب ��ه عرب
تلفزي ��ون (ال�شباب) بو�صفه ف� ً
ضال �أو مكرمة من احلكومة
مع �أن ��ه كان ي�ضم قا�صرات ال ت�سم ��ح القوانني بزواجهن،
لك ��ن النظ ��ام ال�سابق �شجعه ��ا و�أ�صدر ق ��رار ًا يف حزيران
 ، 2001ج ��رى الرتويج ل ��ه يف ظل انعدام وجود منظمات
معنية بحقوق الإن�سان.
اما الأ�سباب التي ي�شرتك فيها العراقيون مع ا�شقائهم ،ف�إن
امل ��زاج العربي ميي ��ل اىل الزواج من الفتي ��ات ال�صغريات
يف ال�س ��ن ال�سيما يف �أرياف البلدان العربية ،و�إن التقاليد
العربية ت�شجع عليه ،وتروج له يف �أغانينا و�أ�شعارنا ،بل
حتى يف تعابرينا ،فنحن ن�صف بنت الـ (�14سنة) بالقمر يف
ليلة اكتماله ..كيف يكون مدوّ ر ًا وجمي ًال يف ليلته الرابعة
ع�ش ��رة ..وه ��ذا ناجم ع ��ن املنظ ��ور العربي للم ��ر�أة الذي
يخت ��زل وجودها اىل وعاء للجن�س ،وانه كلما كان اجل�سد
ّ
غ�ض� � ًا كان امتع حتى ل ��و كان خامد امل�شاع ��ر �أو م�ست�سلم ًا
ً
حلاجة مادية �أو دفعا لأذى .ويف الزمن الدميقراطي ،كان
يفرت�ض �أن تق ��ل ن�سبة زواج القا�ص ��رات لظهور منظمات
ن�سوي ��ة و�أخرى مدنية تدافع ع ��ن حقوق املر�أة ،لكن واقع
احل ��ال ي�شري اىل انه ��ا زادت بعد التغي�ي�ر ،و�إن كثري ًا من
املي�سورين تفننوا يف ابتكار و�سائل (�شرعية) للزواج من
قا�ص ��رات ..و�أن بع�ضه ��م يتزوجون ويط ّلق ��ون مرات يف
ال�سنة الواحدة!..وهو اتهام م�شروع ب�أن ه�ؤالء الفا�سدين
�سيا�سي� � ًا وغ�ي�ر النا�ضج�ي�ن عاطفي� � ًا واملراهق�ي�ن عاطفي ًا
كان ��وا وراء ت�شري ��ع وا�صدار قانون الأح ��وال اجلعفري.
�إن الدرا�س ��ات الطبي ��ة وال�سيكولوجي ��ة ت�ؤك ��د �أن ل ��زواج
القا�ص ��ر �أ�ض ��رار ًا فادحة ،لي�س فقط لع ��دم اكتمال ن�ضجها
البيولوج ��ي والفكري ،بل ولأنه غالب ًا م ��ا ينتهي بالطالق
لعدم ادراك القا�صر مل�س�ؤولي ��ة الزواج .والالفت �أن كثري ًا
م ��ن جرائم ال�شرف الت ��ي ا�شارت التقاري ��ر اىل تزايد حاد
بلغ  700حالة يف ال�سنة!..كانت بني قا�صرات �أرغمن على
ال ��زواج �أو هربن من بي ��وت اهليهن .ف� ً
ضال ع ��ن �أن زواج
القا�ص ��رات يعد جرمية يف نظر القان ��ون الدويل اخلا�ص
بحماية الأطف ��ال ومعاهدة حقوق االطفال التي تع ّد زواج
القا�ص ��ر حرمان ًا لها من حق التمتع مبرحلة الطفولة وحق
التعلي ��م ..والعراق من الدول املوقعة عليها .واملفارقة �أن
احلكوم ��ة العراقية احلالية دعت عل ��ى ل�سان ال�سيد رئي�س
ال ��وزراء الدكت ��ور حي ��در العب ��ادي اىل ع ��راق موحّ د بعد
االنت�ص ��ارات الت ��ي حتققت بدح ��ر الإرهاب ،فيم ��ا قانون
الأح ��وال ال�شخ�صية اجلعفري يعم ��ل على تفكيك مكونات
املجتم ��ع العراقي الت ��ي احدثتها املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية.
فاملذاهب ال�سنية الأربع ��ة �ستطالب ب�أربعة قوانني احوال
�شخ�صي ��ة :حنف ��ي� ،شافع ��ي ،مالك ��ي  ،وحنبلي..وكذل ��ك
الأيزيدي ��ة وال�شب ��ك وباق ��ي الأقلي ��ات ..والأم ��ر يتطل ��ب
ا�ستح ��داث حماكم للأح ��وال ال�شخ�صية بع ��دد قوانينها..
ويف كل ناحي ��ة وق�ضاء ومركز حمافظ ��ة! ليزيدوا تعميق
الفرق ��ة النف�سية واالجتماعي ��ة والديني ��ة واملذهبية حتى
بني اتب ��اع املذه ��ب الواحد! مب ��ارك لل�سيا�سي�ي�ن ال�شيعة
ومنا�صريه ��م لقان ��ون الأح ��وال اجلعفري ..فب ��ه �شرعنوا
ال ��زواج بطفل ��ة يف الثال ��ث االبتدائ ��ي ال جند مل ��ن يفعلها
و�صف ًا غ�ي�ر �أنه مري�ض نف�سي ًا ،فيم ��ا �سيكون خمت ًال عقلي ًا
�إن وافق على تزويج ابنته بعمر التا�سعة.

في ��ه �إىل ت�سييد �سلط ��ة رجال الدي ��ن والطائفة
واملذه ��ب عل ��ى احلي ��اة االجتماعي ��ة للعوائ ��ل
والأ�شخا� ��ص يف املجتم ��ع العراق ��ي وتكر� ��س
االنق�سام املجتمعي ال ��ذي ي�ضع حواجز �صلبة
ب�ي�ن اجلماع ��ات الديني ��ة واملذهبي ��ة املتع ��ددة
عل ��ى ه ��ذه الأ�س� ��س ب�إ�س ��م ممار�س ��ة احلري ��ة
وا�ستخ ��دام الدميوقراطي ��ة .يح�ص ��ل هذا دون
وع ��ي و�إدراك باملخاط ��ر الت ��ي �سترتت ��ب عل ��ى
التعدي�ل�ات امل�ستدخل ��ة على حا�ض ��ر وم�ستقبل
وحدة ومتانة بني ��ة املجتمع العراقي وجمهور
الن�س ��اء فيه مم ��ن �سيتحتم عليه ��ن العودة �إىل
املرب ��ع الأول للن�ض ��ال واملواجه ��ة وه ��و الأمر
ال ��ذي �سيحدث ال حمالة ،اذا م ��ا مت مترير هذه
التعديالت ،فع ًال.
ولع� � َّل الأ�س ��و�أ � ْأن ت�أت ��ي مث ��ل ه ��ذه احلم�ل�ات
التعبوي ��ة امل�سان ��دة مل�ش ��روع التعدي�ل�ات
امل�ص ��وّ ت عليها �أولي ًا �أ ّنه يراد من خاللها �إقحام
املجتم ��ع يف معارك جانبية ذات طبيعة جدالية
وا�ستهالكي ��ة ال جدوى منه ��ا بعد حتقيق قوات
اجلي�ش وال�شرطة الإحتادية واحل�شد ال�شعبي
انت�ص ��ارات عظيم ��ة على �أخطر م�ص ��ادر الفتنة
في ��ه للع ��ودة ب ��ه �إىل رح ��اب الوط ��ن الواح ��د
واملجتمع املواطناتي الذي ي�سعى للم ال�شمل ال
تفريقه وبعرثته من جديد.
ه ��ذه ثالثي ��ة خط�ي�رة ومغلقة ترتب ��ط بعوامل
اجلن ��در والدين والطبق ��ة االجتماعي ��ة والتي
متتل ��ك جمتمع ��ة مفاتي ��ح الأزم ��ة امل�صطنع ��ة
مبثل ما متل ��ك مفاتيح احلل �إذا م ��ا ا�ستخدمت
بطريق ��ة تزامني ��ة وم�س�ؤولة تق ��وم على وعي
ومعرفة علمي ��ة و�أخالقية بت�أثرياتها الواقعية.
يف ه ��ذه التعدي�ل�ات ،ا�ستخ ��دم عام ��ل اجلندر
ليحوّ ل الإن ��اث وبخا�صة الأكرث ا�ست�ضعاف ًا يف
املجتم ��ع� ،صغ�ي�رات ال�سن على وج ��ه التعيني
�إىل �أدوات تن�سج ��م والت�ص ��ور الذك ��وري
مبقايي�سه التقليدية الت ��ي ال تقيم وزن ًا للطرف
الآخر وتعامله على �أ ّنه �أقل �أهمية و�أقل �أهلية.

يح�صل هذا دون
وعي و�إدراك
باملخاطر التي
�سترتتب على
التعديالت
امل�ستدخلة على
حا�ضر وم�ستقبل
وحدة ومتانة بنية
املجتمع العراقي
وجمهور الن�ساء
فيه ممن �سيتحتم
عليهن العودة
�إىل املربع الأول
للن�ضال واملواجهة
وهو الأمر الذي
�سيحدث ال حمالة.

وا�ستخدم من الدين قوته يف احلث والت�شجيع
عل ��ى حتقي ��ق �أغرا� ��ض دنيوي ��ة جم ��ردة م ��ن
امل�ضام�ي�ن الأخالقي ��ة والإن�ساني ��ة التي ي�سعى
�إليه ��ا �أ�ص�ل ً�ا ،لتحقي ��ق العدال ��ة والتكام ��ل
والإ�صالح.
وهن ��اك اجلان ��ب ال ��ذي يتعل ��ق بالطبق ��ة
االجتماعي ��ة ،حي ��ث � ّإن من �سيت�أث ��ر �سلب ًا بهذه
التعدي�ل�ات هم بن ��ات و�أبناء الفق ��راء ،ح�صر ًا.
�إذ ي ��رى البع� ��ض � ّأن م�ش ��روع التعدي�ل�ات
امل�ستدخلة ج ��اء ليعالج م�ش ��اكل �آالف العوائل
العراقي ��ة الفقرية التي تن ��وء ب�أعباء اقت�صادية
واجتماعي ��ة كب�ي�رة ب�سبب وجود �أع ��داد هائلة
م ��ن البن ��ات والأوالد مم ��ن ت�صع ��ب �إعالته ��م.
و�أ ّنه لهذا ال�سبب ف� ّإن كثري ًا من ه�ؤالء يجربون
�أبناءه ��م عل ��ى ت ��رك املدر�س ��ة لتزوي ��ج البنات
وت�شغي ��ل الأوالد ملواجه ��ة متطلب ��ات احلي ��اة
املادي ��ة املت�صاع ��دة عل ��ى ال ��دوام .وهن ��اك من
ي�ضي ��فّ � ،أن ه ��ذه العوائل ال حتتم ��ل � ْأن تف�شل
الفت ��اة درا�سي� � ًا مما ي� ��ؤدي به ��م �إىل تزويجها
لتك ��ون مك ّللة لي� ��س فقط بكونها فت ��اة �صغرية
ال�سن مم ��ن ال حول وال ق ��وة لها ،و� مّإن ��ا �أي�ض ًا
كونها فا�شلة ال ت�صلح ل�شيء.
ت ��دور �أحادي ��ث وتربي ��رات م ��ن ه ��ذا الن ��وع
دون الأخ ��ذ باالعتب ��ار � ّأن لت�أم�ي�ن امل�ستلزم ��ات
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة �ض ��رورة �سابق ��ة
للم�ساع ��دة عل ��ى التمك�ي�ن م ��ن �أج ��ل النج ��اح
والتق ��دم .ال تبتع ��د هذه التربي ��رات عن ق�سوة
واقع احل ��ال ،فالفقر يكاد يك ��ون العامل الأكرث
�أهمي ��ة عل ��ى ال�صعي ��د االجتماعي ال ��ذي يدفع
عوائل كثرية وبخا�صة العوائل الفقرية ال�شابة،
�إىل �إحتمال القبول مبثل هذه التعديالت.
ال�س� ��ؤال� ،إذا كان الفق ��ر �أح ��د �أه ��م الدواف ��ع
واملربرات االجتماعية وهو كذلك حق ًا� ،أمل يكن
حري� � ًا مبن يتو�سم م�س�ؤولية �سيا�سية � ْأن يعمل
عل ��ى تطوي ��ر مقارب ��ات وم�شروع ��ات قوان�ي�ن
ت�ستهدف �أ�س امل�شكل ��ة ،الفقر! �أال يدرك ه�ؤالء،

� ّأن العم ��ل عل ��ى تطوي ��ر قان ��ون �أك�ث�ر اكتم ��ا ًال
للرعاي ��ة االجتماعي ��ة ي�شمل فيه الأف ��راد بنات
و�أوالد بروات ��ب �إعان ��ة حتى يبلغ ��وا من العمر
�أ�شده ميكن � ْأن ي�ساعدهم يف تخفيف � ْإن مل نقل
حمو �أ�سباب املعان ��اة وامل�ساعدة على �إدماجهم
يف املجتمع بكرامة واحرتام.
ال �أح ��د ينك ��ر � ّأن هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الفق ��ر
والفقراء يف الع ��راق ،و� ّإن الأعباء االقت�صادية
واالجتماعية لأرب ��اب العوائل كبرية وي�صعب
يف الغال ��ب حتمله ��ا .واذا �أ�ضفن ��ا �إىل ذل ��ك
الت�ضحي ��ات اجل ّم ��ة الت ��ي �سلب ��ت بامل ��وت
واال�ست�شه ��اد والإعاق ��ة الكث�ي�ر م ��ن �أرب ��اب
العوائل �سواء يف مع ��ارك القتال لتحرير املدن
�أو ب�سبب العمليات الإرهابية وارتباك الو�ضع
الأمن ��ي ،ف� �� ّإن للطبقة االجتماعي ��ة والفقر دور ًا
كب�ي�ر ًا وم�ؤثر ًا عل ��ى البنات والن�س ��اء يف �أكرث
من فئة عمرية.
ونع ��ود �إىل ال�س� ��ؤال� ،إذا كان الفق ��ر �أح ��د �أهم
الأ�سب ��اب� ،أم ��ا كان الأج ��دى مب ��ن عم ��ل عل ��ى
م�شروع التعديالت ه ��ذه� ،إمعان النظر للتفكري
ب�سرتاتيجي ��ات �أخ ��رى ق ��ادرة عل ��ى معاجل ��ة
الأو�ض ��اع املعي�شي ��ة ال�سيئ ��ة والت ��ي يق ��ف يف
مقدمتها العمل على تطوير نظام وا�سع للرعاية
االجتماعي ��ة يوف ��ر الإغاث ��ة ملختل ��ف الفئ ��ات
املت�ض ��ررة يف املجتم ��ع ،ال � ْأن يكتف ��ي بتق ��دمي
معونة مالية واطئة للغاي ��ة للأرامل واملطلقات
واملهج ��رات واملعوق ��ات دون االهتمام بالعبء
العائل ��ي ال ��ذي يتحملن ��ه ممث�ل ً�ا بع ��دد الأوالد
والبنات دون �سن الر�شد!.
ه ��ذه ت�س ��ا�ؤالت يقدمه ��ا الكثري م ��ن املواطنني
العراقي�ي�ن امل�س�ؤولني مم ��ن يطالبون ب�إجابات
وا�ضح ��ة وحم ��ددة ،ال � ْأن ي�ص ��ار �إىل الإ�س ��اءة
�إليهم والتحري� ��ض �ضدهم يف قنوات وو�سائل
توا�ص ��ل اجتماعي تعتم ��د �سيا�س ��ات الت�أجيج
و�شح ��ذ حروب احلقد والكراهي ��ة للتفريق بني
بنات و�أبناء املجتمع الواحد.

ّ
ت�شكل الوعي االجتماعي للطلبة وال�شباب..
الوع ��ي ه ��و منظوم ��ة القي ��م الفكري ��ة والعلمية
والثقافي ��ة واالخالقي ��ة واجلمالية الت ��ي تت�شكل
ل ��دى االن�س ��ان م ��ن خ�ل�ال تعامل ��ه م ��ع الواق ��ع،
والوع ��ي موق ��ف ه ��ذا االن�سان جتاه م ��ا يح�صل
يف الطبيع ��ة والع ��امل م ��ن متغ�ي�رات �سيا�سي ��ة
واقت�صادي ��ة واجتماعية وهو ال ��ذي يحدد هوية
املواطن وير�س ��م مالحمه الذاتي ��ة واملو�ضوعية
وعالقته بالوطن والآخرين..
الوع ��ي يختل ��ف م ��ن �شخ� ��ص اىل �آخ ��ر ،وهو ال
يت�شكل دفعة واحدة ب ��ل بتطور تاريخي و�ضمن
ظرف زمكاين ،ويجب توفر �آليات وممكنات لدى
هذا الفرد من �أجل تنمية وعيه واالرتقاء به نحو
التكامل وال�سمو.
�إن م ��ن �أول العوام ��ل الأ�سا�سي ��ة لت�ش� � ّكل الوعي
االجتماعي ،ه ��و البيئة التي يرتعرع فيها الفرد،
�ش ��كل املكان ال ��ذي ولد في ��ه ومنا وتعل ��م النطق
وتهجّ ��ى حروف العل ��م وتنف�س حريت ��ه وترابه،
وكي ��ف �أن ه ��ذا امل ��كان حاف ��ظ عل ��ى ذاك ��رة هذا
الف ��رد ،لأن املعل ��وم �أن ه ��ذه الذاك ��رة حتتفظ ما
تختزن ��ه من اح ��داث طفولة �سواء ب�ش ��كل املكان
�أو الأح ��داث الزمني ��ة الت ��ي وعيه ��ا وكان �شاهد ًا
عليها وتركت �آثارها املهمة يف �شخ�صيته وبقيت
عالق ��ة يف ذهن ��ه ال تفارق ��ه حتى ممات ��ه� ،إن هذا
الواق ��ع �أو البيئ ��ة املتحركة مهم ��ة جد ًا يف و�ضع
اللبن ��ة الأوىل له ��ذا الوع ��ي الذي �س ��وف يرافق
االن�س ��ان كل مراح ��ل حياته ،ه ��ذه البيئة ترتبط
ب�ش ��كل مبا�شر مع طبيعة النظ ��ام ال�سيا�سي الذي
يحك ��م البلد ،فكلم ��ا كان النظ ��ام �شفاف� � ًا ويتوفر
على بنى اقت�صادية و�سيا�سية را�سخة وقطاعاته
منتج ��ة توفر حاجات املواط ��ن وفيه مناهج بناء
علمي ��ة ومفاهيم عدال ��ة اجتماعية ويطلق طاقات
الإب ��داع يف الف ��ن واخلي ��ال والبح ��ث واجلمال،
كلم ��ا كان الواقع �سليم� � ًا ،لأن النظ ��ام ال�سيا�سي
الناجح يعمل على احلفاظ على الواقع وتطويره
واالنتق ��ال به اىل حالة خالقة جديدة دون العبث
به وتهدميه ،يف �سياق الأمكنة يجب الأخذ بنظر
االعتبار القيمة التاريخية والراهنة لهذا الواقع،
بحيث تعم ��ل االجهزة احلكومي ��ة باحلفاظ على
كل ال ��دالالت واملع ��امل للأمكن ��ة م ��ع تطويره ��ا
عمراني ًا وح�ضاري� � ًا دون امل�سا�س ببناها القيمية
واملعرفي ��ة ،لأن الأمكن ��ة له ��ا روح ت�أريخي ��ة كما
يقول املفكر الفرن�سي با�شالر ،هذه الروح ت�سري
يف �أج�س ��اد �شاغليها ويف حال العب ��ث بها ،ف�إنها
�ستنقط ��ع ومتوت وتندثر ،وه ��ذا ما نالحظه يف
الع ��راق ،حيث �أن معظم ال�ص ��روح التاريخية قد
ّ
مت العب ��ث بها وتغ�ي�رت مالحمه ��ا ومت وجرفها،
وه ��ذا ما ت�سبب بغربة االن�سان على هذه الأر�ض
لأنه ��ا قطع ��ت امل�شيم ��ة الت ��ي تربط ��ه برحمه ��ا،
ول ��ذا جند العراقي �أق ��ل الت�صاق� � ًا بوطنه من كل
�شع ��وب الأر�ض ،وهذا ما يدفعه اىل الهجرة دون
االلتف ��ات اىل الوراء لأنه لي� ��س لديه ما يخ�سره،
فالواق ��ع متغ�ي�ر ودائم ًا ما يجنح نح ��و الرتاجع
وال�ضمور.
ولذلك جن ��د �أن الكثري من العراقيني الذين كانوا
يعي�ش ��ون يف الغربة قبل ثالث�ي�ن �أو �أربعني �سنة
وح�ي�ن ح�ص ��ل التغيري بع ��د االحت�ل�ال االمريكي
ع ��ام  2003والتخل� ��ص من النظ ��ام الدكتاتوري
ال�ساب ��ق وحتقق احللم لديهم بالع ��ودة اىل البلد
�صدم ��وا ح�ي�ن ر�أوا �أن الواق ��ع قد تغ�ّي رّ وماكان
حمفوظ ًا يف الذاكرة من تراب وحجارة ووجوه
و�أ�سم ��اء وط ��ن مل يعد له ��ا من وج ��ود ،ف�شعروا

� سالم حربة
بالغربة منذ الأيام الأوىل ،وعادوا من حيث �أتوا
يجرون وراءهم اخليبة واملرارة..
�إن احلف ��اظ على الواق ��ع بكل �أمكنت ��ه وتطويره
�ضم ��ن الن�س ��ق العلم ��ي حفاظ� � ًا عل ��ى االن�س ��ان
ملت�صق ًا برتبة هذا الوطن ،و�سعادة هذا املواطن
�ستك ��ون كبرية حني ي�شعر ب� ��أن عامله هذا ال يزال
قائم� � ًا وه ��و يتوه ��ج يومي� � ًا بالإب ��داع واخللق،
وح�ي�ن يبقى هذا امل ��كان يحمل ب�صم ��ات املا�ضي
واحلا�ضر وا�س�شرافات امل�ستقبل..
�إن احلف ��اظ على بنية املكان يعن ��ي احلفاظ على
الأف ��كار التي تن�سجم معه وت ��دمي تطوره والتي
ال تكون غريبة وهجينة عنه ،فحني يكون الواقع
را�سخ� � ًا ومرتكزاته وبناه م�ؤ�س�سة ب�شكل علمي،
ف�إن ��ه يك ��ون منتج� � ًا للأف ��كار والقي ��م والعالقات
اجلدي ��دة ،وه ��ذا ما مل�س ��ه العراق ��ي يف منت�صف
الق ��رن املا�ض ��ي و�ستينيات ��ه ،حي ��ث �أن احلي ��اة
العراقي ��ة كان ��ت �إمنوذج ًا يقتدى ب ��ه يف املنطقة
العربي ��ة وحاولت الكثري من البل ��دان ا�ستن�ساخ
التجرب ��ة العراقي ��ة ،وكلن ��ا يع ��رف م ��ا حاولت ��ه
الإم ��ارات العربية املتح ��دة �أن تقرن تطورها مع
العراق ،و�أن تكون دبي ن�سخة حلمية عن بغداد ،
التي �شغلت النا�س يف تلك الفكرة باحلداثة التي
ابتكرته ��ا لي�س يف جم ��ال الأدب والفن بل يف كل
مناحي احلي ��اة يف الط ��ب والهند�س ��ة والعمارة
والعل ��وم االن�ساني ��ة واالجتماعي ��ة ويف �ش ��كل
احلي ��اة التي يعي�شه ��ا العراق ��ي وتزيينها بالقيم
اجلمالي ��ة واملعرفي ��ة لأن البن ��ى املجتمعية التي
�ش ّي ��دت منذ ت�أ�سي�س الدول ��ة العراقية عام 1921
كان ��ت �سليم ��ة ،فاحلي ��اة كان يحك ��م الكث�ي�ر م ��ن
حلقاته ��ا القانون والد�ست ��ور واملقايي�س العلمية
واالخالقي ��ة وو�ض ��ع الرجل املنا�س ��ب يف املكان
املنا�س ��ب ،واملنه ��ج ال ��ذي اختطت ��ه احلكوم ��ات
املتعاقب ��ة ،ه ��و املنط ��ق العلم ��ي والتجري ��ب يف
مناح ��ي احلياة كاف ��ة ،مع االحتفاظ ب ��كل عادات
وتقالي ��د وطقو� ��س ه ��ذا البل ��د ،والنن�س ��ى ب� ��أن
الع ��راق ه ��و مه ��د للح�ض ��ارات والأدي ��ان والقيم
ال�سماوية والو�ضعية.
لق ��د كان من نت ��اج تل ��ك املرحلة وع ��ي اجتماعي
ح ��اد بخا�ص ��ة عند الطلب ��ة وال�شب ��اب �ساعده يف
ذلك الوقت �شي ��وع االيديولوجي ��ات الفكرية من
مارك�سي ��ة وقومي ��ة وديني ��ة ،وق ��د كان ال�صراع
اجلديل بني هذه االفكار ،بني قوى النور والظالم
بني احل ��ق والباطل ب�ي�ن الوجود والع ��دم عام ًال
حا�سم� � ًا يف دف ��ع عجلة البل ��د اىل �أم ��ام وت�سليح
ال�شب ��اب بالقيم الفكري ��ة واالن�ساني ��ة ،والتي ما
زالت �آثارها ً
قائمة ح ّتى حلظتنا هذه ،فمن نتائج
ذلك الزمن ( الذهبي ) �إن معظم الأدباء والفنانني
والعلم ��اء واملفكري ��ن الأحي ��اء يف زمنن ��ا ه ��ذا،

ق ��د �أ�س�س ��وا قواعده ��م االبداعية من ذل ��ك الزمن
وحتى �إن غادروا احلي ��اة ،ف�إن �آثارهم االبداعية
بقيت �شاخ�صة حتى يومنا هذا دون �أن ي�ستطيع
�أحد م ��ن زمننا هذا جتاوزها ،ف ��ذاك هو ال�سياب
مبنج ��زه ال�شع ��ري وال ��ذي يعترب عتب� � ًة ال ميكن
تخطيها ،وذاك جواد �سليم بري�شته ومنحوتاته،
م ��ا زالت �أعماله قبلة للزائري ��ن ،وذاك وعظ علي
ال ��وردي والذي ا�صبح �س ّنة حياتية ما زال علماء
احلا�ض ��ر يف الع ��راق وبل ��دان الع ��رب والع ��امل
ينهلون من ك�شوفات ��ه االجتماعية وت�شخي�صاته
للمجتمع ��ات والبيئ ��ة العراقي ��ة ،ا�ض ��ف اىل ذلك
تلك الأ�سماء الت ��ي ال حت�صى يف جماالت العلوم
كافة..
لق ��د �ساهم االحتدام الفك ��ري الذي كان �سائد ًا يف
الق ��رن الع�شري ��ن اىل دف ��ع املواط ��ن اىل ت�سليح
نف�سه �ضد خ�صومه الفكريني ،فازداد نهم ًا للبحث
والقراءة حتى اعت�ب�ر العراقي �إمنوذج ًا للقارئ،
وكلنا يتذكر املقولة امل�شهور (م�صر تكتب ولبنان
تطب ��ع والع ��راق يق ��ر�أ) ،وهذا ما عم ��ل اىل تفتح
وعي ��ه ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي والثق ��ايف ،هذه
الثقاف ��ة وهذا االنفتاح عم ��دا اىل الإجابة عن كل
اال�سئل ��ة الكوني ��ة الت ��ي يطرحه ��ا الواق ��ع ،فكان
العراق ��ي م�سلح� � ًا بالفل�سف ��ة واالقت�ص ��اد العلمي
والأدب والف ��ن وا�صن ��اف العل ��وم ،كان يبح ��ث
ع ��ن احلقيقة ب�ش ��كل دائم ويالح ��ق العلم يف كل
نظرياته وك�شوفاته على الرغم من فقر الإمكانات
املادي ��ة واملخت�ب�رات العلمي ��ة وب�ؤ� ��س وبدائي ��ة
و�سائل االت�صال االجتماعي يف ذلك الزمان  ،كان
املنط ��ق ال�سائد يف تلك الفرتة هو املنطق العلمي
امل�ستن ��د اىل مبد�أ ال�شك ون�سبية احلقيقة ،فكانت
�شخ�صيت ��ه هادئة ومن�سجم ��ة وعالقات الفرد مع
الآخري ��ن يحكمه ��ا ال�ش ��رف واملحب ��ة والت�سامح
وم�ساعدة الواحد للآخر ،وحتى يف ممار�سة هذا
املواطن للواجبات والطقو� ��س الدينية ،فقد كان
�شفاف ًا ولي� ��س مغالي ًا وكانت عالقته برب العاملني
خال�ص ��ة نقي ��ة �صافي ��ة تنم ع ��ن �صف ��اء روحي ال
يخالطه ��ا الري ��اء والدج ��ل والنفاق ال ��ذي يظهر
عليه الكثري من م�ؤمني هذه الأيام..
م ��ا يالحظ يف العقود االخ�ي�رة ومنذ �سبعينيات
الق ��رن املا�ض ��ي وحت ��ى يومن ��ا ه ��ذا ،تراجع يف
من�س ��وب الوع ��ي االجتماع ��ي ل ��دى املواط ��ن
العراقي ،وهذا يرجع ب�شكل رئي�س اىل ال�سيا�سات
اخلاطئ ��ة الت ��ي �سار عليه ��ا النظ ��ام الدكتاتوري
ال�ساب ��ق ،كما �أن احل ��روب التي افتعله ��ا النظام
منذ يومه الأول� ،ساهمت بتخريب كل البنى التي
كان ��ت را�سي ��ة يف ال�ساب ��ق ،كما دفع ��ت العراقي
اىل التقوق ��ع عل ��ى نف�سه وكان ه ّم ��ه الوحيد هو
�أن يبق ��ى ح ّي� � ًا ،لأن امل ��وت كان يحا�ص ��ره من كل

جان ��ب دون �أن يعنيه الفكر �أو العل ��م �أو الثقافة،
لأن البل ��د وما عليه من جم ��اد وخملوقات �أ�صبح
مه ��دد ًا بوجوده ،كم ��ا �أن النظ ��ام البائد عمد اىل
ت�سخري كل العلماء واملفكرين والأدباء والفنانني
يف ماكنته اال�ستبدادي ��ة وحروبه املجنونة ومن
يرف� ��ض هذا الت�سخري ،ف�إن ن�صيبه املوت والنفي
واملالحقة حتى يف الغربة.
وه ��ذا م ��ا ح�ص ��ل م ��ن هج ��رة جماعي ��ة لكب ��ار
العق ��ول اىل اخل ��ارج والعي�ش بعي ��د ًا عن عيون
وجوا�سي� ��س نظام البعث ،فخ�س ��ر العراق خرية
عقوله ،بالإ�ضافة اىل الفق ��دان اليومي للمبدعني
م ��ن مالحقته ��م يف الداخ ��ل وقتله ��م وجتويعهم
وتغييبهم يف ال�سجون..
�إن هذا الو�ضع امل�أ�ساوي للوعي االجتماعي امتد
اىل م ��ا بعد ع ��ام  ،2003فق ��د كان العراقي مثق ًال
باالنك�س ��ارات واجلراحات والهزائم االجتماعية
والنف�سي ��ة ،كان ي�أمل العراقي ب�أنه �سيجد اخلري
م ��ع ه ��ذا الو�ض ��ع اجلديد بع ��د تخل�صه م ��ن تلك
احلقبة الكابو�سية التي كانت جاثمة على �صدره
لأربع ��ة عق ��ود م�ض ��ت ،لكن م ��ا ح�ص ��ل عليه هو
املوت املج ��اين من قبل ق ��وى االرهاب وتخريب
حثي ��ث ل ��كل بنى البل ��د ،فما كان قائم� � ًا مت �سحقه
�سواء من قبل �سيا�سيي ال�صدفة �أو من قبل رموز
الظالم ،وهذا ما مل�سه املواطن من تهدمي جمنون
ل ��كل ذاك ��رة العراقي�ي�ن وما�ضيه ��م وحتطي ��م كل
الإرث التاريخ ��ي يف نين ��وى وباقي مدن العراق
من قبل داع�ش املوت والدمار..
لق ��د كان النظ ��ام الطائف ��ي و�أوه ��ام �سيا�سيي ��ه،
ب�أن ر�سالته ��م �سماوية وخلو الأنظم ��ة الداخلية
لأح ��زاب ال�سلط ��ة م ��ن �أي منه ��ج اقت�ص ��ادي �أو
�سيا�س ��ي لبن ��اء البل ��د وحماربته ��ا لأيّ توج ��ه
م ��دين حقيقي لبن ��اء الدولة ،فت ��م زرع الكراهية
ب�ي�ن طوائ ��ف ه ��ذا املجتم ��ع وا�ست�ش ��رى الف�ساد
امل ��ايل والإداري بجرائ ��م �سرق ��ة مل ي�شه ��د ل ��ه
تاريخ الب�شرية من مثي ��ل اىل غياب �شكل الدولة
وتراجع القان ��ون وهيمنة �شريعة الغاب ،القوي
ي� ��أكل ال�ضعي ��ف ونكو� ��ص يف �ش ��كل احلي ��اة
العراقي ��ة وتراج ��ع اخلدم ��ات والت�ضيي ��ق عل ��ى
احلريات العامة..
لق ��د كان لغي ��اب النظ ��ام ال�سيا�س ��ي القائ ��م على
امل�ؤ�س�س ��ات املجتمعي ��ة والعدال ��ة وغي ��اب مب ��د�أ
املواطن ��ة وتعطي ��ل كل القطاع ��ات االنتاجي ��ة
واعتم ��اد االقت�ص ��اد الريع ��ي ال ��دور الكب�ي�ر
يف تراج ��ع وع ��ي املجتم ��ع و�شي ��وع الأوه ��ام
واخلراف ��ات وا�ستفحال الع�صبية القبلية ك�سالح
باط� ��ش لإذالل الآخرين و�ض ��د كل توجه ع�صري
يكر�س �سلطة القانون ،بحيث نالحظ �أن جماميع
كب�ي�رة من الطلب ��ة وال�شباب تعاين م ��ن ت�شو�ش
يف وعيه ��ا ومنظومتها الفكرية و�ضياع مالحمها
الذاتي ��ة ال�شخ�صي ��ة و�سذاجة احالمه ��ا والتي ال
تتعدى �إ�شباع غرائزها احل�سيّة وا�ستفحال الأنا
وانقطاعه ��ا عن الآخ ��ر واجلماعة رغ ��م توفر كل
و�سائل االت�صال احلديثة من انرتنيت وفي�سبوك
وتويرت وكل منافذ العلم املتطورة..
من هذا نقول �إن الواقع ال�سليم هو املنتج للوعي
االجتماع ��ي ال�سليم ،وحني يك ��ون الواقع خمرب ًا
و�صناعت ��ه وعلم ��ه معطل�ي�ن ،ف� ��إن كل جم�سّ ��ات
النا� ��س تغ ��دو م�ش ّوه ��ة و�ضبابي ��ة وتدف ��ع نحو
الفو�ض ��ى وال�صراع املذهب ��ي والديني والعرقي
وخل ��ق الأزم ��ات املتتالي ��ة وه ��ذا م ��ا نلم�سه يف
الوقت احلا�ضر..

