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 عقبات في طريق الزواج الثاني

أجرت وزارة التخطيط العراقية مؤخراً دراسة نقلتها بعض الصحف والمجالت المتخصصة بالشأن االجتماعي ، توصلت فيها 
،وغالبيتهن يعلن ما بين طفل واحد 2003إلى أن أكثر من نصف عدد األرامل في العراق فقدن أزواجهن بعد نيسان (أبريل) 

التعليمي للنساء األرامل يتباين بين االبتدائي والمتوسط والجامعي ،وأن عدد إلى ثالثة أطفال. وذكرت الدراسة أن المستوى 
األرامل اللواتي يحملن الشهادات العليا ضئيل جداً. وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي في العراق الصادرة 

ألف فقط منهن يتسلمن راتب الحماية  83أن يبلغ عدد األرمل في البالد نحو مليون أرملة.وكشفت اإلحصائية عن  2005عام 
دوالرا لكل طفل شهرياً، ما يجعلهن  12دوالراً)، ويتوزع هذا المبلغ بـ 50ألف دينار عراقي (نحو  65االجتماعية، البالغ 

من يضع تحت خط الفقر، إذ ال يسد هذا المبلغ احتياجاتهن الغذائية فقط. وليس هذا العدد المليوني المرعب بنتائجه ،وحده 
قضية جواز او تيسير تعدد الزوجات في اولويات المشرع الدستوري وصناع الرأي في المجتمع العراقي ،بل ثمة وجود 

ظاهرة التقل خطورة عنها من الناحية االجتماعية والقيمية تتمثل بوجود جيش من غير المتزوجات وبمراحل عمرية مختلفة ، 
لنظر بالمنظومة القانونية لالحوال الشخصية ،فمازال قانون االحوال الشخصية لعام فعلى ضوء ذلك فان االمر يتطلب اعادة ا

ساري المفعول في المحاكم المدنية بالنسبة لشرط موافقة الزوجة االولى في حال العقد الشرعي للزواج من الثانية  1959
والترمل في العراق ، وما يترتب عليهما ،وهذا يعده بعض الناشطين في مجال حقوق المرأة والساعين لحل مشكلة العنوسة 

نوعا من قيد قانوي المبررله.طرح البرلمان العراقي الجديد ما بعد التغيير فكرة الدعم المالي لمن يروم بالزواج من امرأة 
.،وبقي هذا الطرح في ميدانه التنظيري دون التشريع والتنفيذ

عقبات اجتماعية

واجه عراقيل قد تجهض التجربة حياتيا وتعيق المبادرة نحوها حتى السباب انسانية تعدد الزوجات على الصعيد الواقعي ي
محضة تتعلق بايجاد حلول للواقع االجتماعي المأساوي لالرامل والعوانس ،اولى هذه العراقيل هي غياب الثقافة االجتماعية 

ذلك شيوع الزيجات السرية التي تترتب عليها  لدى المرأة نفسها بقبول زوجة اخرى تشاركها زوجها ماديا وروحيا ،وينجم عن
اثار سلبية حال كشفها امام المجتمع ،كما ان ضغط الظرف االقتصادي الناجم عن ارتباك االوضاع السياسية يجعل الرجل 

.يعزف عن التفكير بالزواج الثاني في طريق حل المشكلة االجتماعية المتمثلة بالعنوسة والترمل على وجه الخصوص

د افعال النساءردو

تختلف النساء العراقيات بردود افعالهن ازاء موضوعة (تعدد الزوجات) ،اذ تتبنى  االغلبية منهن قاعدة الرفض المبدئي للزوجة الثانية 
دون قيد او شرط ،والبعض منهن يوافقن على مضض وفق قواعد وشروط يلتزم بها الزوج ومنها العدالة التي اوصت بها النصوص 

.المقدسة وكذلك وجود ظروف استثنائية كعدم انجاب االطفال او المرض المزمن وغيرها الدينية
 


