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مقدمة
قضــت املــادة  101مــن القانــون االساســي الفلســطيني أن املســائل الشــرعية واألحــوال الشــخصية تتوالهــا احملاكــم
الشــرعية والدينيــة وفقـاً للقانــون وعليــه فــإن احملاكــم الشــرعية تتولــى هــذا االختصــاص بالنســبة للمســلمني واحملاكــم
الكنســية علــى اختــاف كنائســها .تعمــل احملاكــم الكنســية علــى صياغــة وتعديــل قوانني االحوال الشــخصية للمســيحيني
حيــث لــكل محكمــة دينيــة مســيحية احلــق املطلــق يف تنظيــم شــؤون رعاياهــا وتنظيــم ممارســتهم لشــعائرهم وطقوســهم
الدينيــة .أمــا مبــا يرتبــط باألحــوال الشــخصية للمســلمني فــإن القوانــن تعــدل وتصــاغ حســب األصــول التشــريعية
الــواردة يف القانــون األساســي حتــت بــاب الســلطة التشــريعية والقوانــن ذات الصلــة .القضــاء الشــرعي العــب أساســي
يف اقتــراح الصياغــات والتعديــات كونــه جهــة االختصــاص .تعانــي فلســطني مــن تعدديــة قانونيــة يف ســياق االحــوال
الشــخصية وهــذا يظهــر حتــى بالنســبة للمســلمني حيــث يطبــق القانــون األردنــي لألحــوال الشــخصية للعــام رقــم 16
للعــام  1976يف الضفــة الغربيــة وقانــون حقــوق العائلــة العثمانــي للعــام  1954يف قطــاع غــزة والقانــون األردنــي املعــدل
الســاري يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية نظــرا للوصايــة األردنيــة علــى االوقــاف واملقدســات اإلســامية يف القــدس
الشــرقية ،وهــذا يؤثــر علــى الوصــول إلــى العدالــة ويؤثــر علــى ضمانــات التقاضــي بالنســبة للفلســطينيني كحضانــة
اساســية يف ميــزان العدالــة .تعتبــر قوانــن األحــوال الشــخصية املطبقــة يف فلســطني والشــرق األوســط كمحيــط
اقليمــي ينظــر لــه بعــن االهميــة نظــرا للترابــط املجتمعــي والتشــابه الثقــايف مــن بــن أكثــر العقبــات صعوبــة أمــام
حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة وذلــك نظــرا لتعــدد هــذه القوانــن وتعــدد املرجعيــات وعــدم حتديثهــا
لعشــرات او مئــات الســنني فيمــا ميكــن تعديلــه وحتســينه وتطويــره مــع اختــاف ظــروف احليــاة وتطــو ّر املنظــور
احلقوقــي .أشــارت الكثيــر مــن املراجعــات بوجــود مــواد قانونيــة تفــرز متييــزا ال بــد مــن الوقــوف عليهــا وإعــادة قراءتهــا
والعمــل علــى إلغائهــا او تعديلهــا بحيــث يتــم القفــز علــى هــذا التمييــز وخاصــة يف ظــل االلتزامــات الدوليــة اجلديــدة
لدولــة فلســطني مبــا يرتبــط باالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة.

الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن واألراضي املقدسة
الكنيســة اللوثريــة هــي كنيســة عربيــة محليــة موجــودة يف فلســطني واألردن وهــي املؤسســة الدينية الوحيدة يف فلســطني
والشــرق األوســط التــي دمجــت املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة يف قانــون األحــوال الشــخصية الداخلــي اخلــاص
بهــا .قامــت الكنيســة بإصــاح قانــون األحــوال الشــخصية وأنشــأت محكمــة كنســية خاصــة بهــا يف العــام  .2015كان
هــذا قــرا ًرا تاريخ ًيــا جــاء بعــد عمليــة طويلــة مــن املــداوالت بــدأت يف عــام  .2013أســفرت املــداوالت عــن اعتمــاد قانــون
عائلــي عــادل ومتــوازن بــن اجلنســن يهــدف إلــى حتســن النتائــج العادلــة بــن اجلنســن للمحكمــة الكنســية للكنيســة
اللوثريــة وضمــان تعزيــز وصــول النســاء إلــى العدالــة.

خلفية املشروع
القيــم واملعتقــدات واملمارســات الدينيــة لهــا تأثيــر قــوي علــى األفــراد واملجتمعــات .مت تعزيــز ذلــك مــن خــال قــرار
احملكمــة الدســتورية الفلســطينية  2017/5الــذي افــاد ان اي مواءمــة للقانــون يؤخــذ فيهــا الثقافــة والديــن للمجتمــع
كمعاييــر لتعديــل القوانــن وتطويرهــا علــى مبــدا املواءمــة مــع االتفاقيــات الدوليــة .فلذلــك ،الدولــة وبالــذات الســلطة
التشــريعية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات الدينيــة والقضــاء الشــرعي مســؤولني عــن مزيــج مــن القوانــن
واألعــراف التــي تنظــم شــؤون األحــوال الشــخصية والتــي تنطبــق علــى الرجــال والنســاء حســب املــكان الــذي يعيشــون
فيــه (الضفــة الغربيــة أو القــدس الشــرقية أو غــزة) .يؤخــذ علــى األطــر القانونيــة لقانــون األحوال الشــخصية للمســلمني
واملســيحيني إلــى تفســيرات ذكوريــة متحفظــة التــي تــؤدي إلــى التمييــز ضــد املــرأة .ال تخلــو القوانــن املنظمــة لألحــوال
الشــخصية بــن املســلمني واملســيحيني باختــاف الطوائــف مــن بنــود متييزيــة متشــابهة مثــل احلضانــة أو امليــراث ،مــن

بــن أمــور أخــرى .لذلــك ،تلعــب املؤسســات الدينيــة دو ًرا رئيس ـ ًيا يف تعديــل قوانــن األحــوال الشــخصية التــي متيــز
بــن اجلنســن ،ولكنهــا ً
أيضــا تلعــب دو ًرا رئيسـ ًيا يف تغييــر األعــراف الســلبية التــي تعيــق اعمــال وتبنــي قواعــد العدالــة
واالنصــاف.
يف هــذا الصــدد ،تقــوم الكنيســة اإلجنيليــة اللوثريــة بالتعــاون مــع شــبكة  Faith to Actionبتنفيــذ مشــروع حتــت عنــوان
الشــابات للتوعيــة والوكالــة والدعــوة واملســاءلة  YW4Aبتمويــل مــن وزارة الشــؤون اخلارجيــة يف حكومــة هولنــدا .يتصور
املشــروع ثــاث نتائــج قصيــرة املــدى تهــدف إلــى تغييــر األعــراف واملمارســات الســلبية للمنظمــات الدينيــة التــي تقيــد
حقــوق الشــابات يف فلســطني:
¦حشــد القيــادات والفاعلــن الدينيــن والعمــل معهــم علــى تغييــر االعــراف الســلبية واعــادة قــراءة النــص القرآنــي
ونــص الكتــاب املقــدس
¦تعزيز النظرة االيجابية ملواقف أفراد املجتمع بشكل إيجابي جتاه حقوق الشابات.
¦تعزيــز املمارســات اإليجابيــة مــن قبــل الذكــور مــن خــال ممارســة الذكوريــة اإليجابيــة لضمــان ســامة الشــابات
واالســتماع إليهــن.

الهدف العام من البحث:
تواجــه الفتيــات والشــابات يف جميــع أنحــاء الشــرق األوســط العديــد مــن التحديــات التــي تعيــق وصــول املــرأة الــى
حقوقهــا ومتكينهــا .يف فلســطني ،اس ـتُخدمت النصــوص املق ّدســة التــي غال ًبــا مــا تسترشــد بالقوانــن الدينيــة لتبريــر
املمارســات التــي تــروج للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتمييــز ضــد املــرأة الــذي يــؤدي إلــى إقصــاء املــرأة مــن
املشــاركة يف املناصــب القياديــة .ومــع ذلــك ،فــإن املنظمــات الدينيــة يف فلســطني لديهــا القــدرة علــى املناصــرة إلصــاح
القوانــن التــي متيــز بــن اجلنســن والتــي تؤثــر علــى تعزيــز قــدرة النســاء علــى املطالبــة بحقوقهــن اإلنســانية والتمتــع
بهــا .إضافــة الــى ذلــك حتــدي القوانــن التــي تفــرز متييــزا بــن اجلنســن وتــؤدي إلــى تقويــض حقــوق املــرأة واملســاواة
بــن اجلنســن يف فلســطني ،حتتــاج املنظمــات الدينيــة واملدافعــون عــن حقــوق املــرأة إلــى جمــع األدلــة لتعزيــز ومأسســة
إجــراءات املناصــرة اخلاصــة بهــم .لذلــك قامــت الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة يف األردن واألراضــي املقدســة بالطلــب
مــن مستشــارين إلجــراء مســح سياســات شــامل لقوانــن األحــوال الشــخصية الدينيــة (املســيحية والشــرعية) املطبقــة
يف فلســطني ،وحتديــد نقــاط القــوة والفجــوات مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

املقدمة

فهرس املوضوعات
5

												
1.املقدمة
				
2.املبحث األول :الضمانات الدستورية للمرأة الفلسطينية يف القانون األساس،
							
ووضع املرأة الفلسطينية يف ظل قوانني األحوال الشخصية
6
						
يف سياق التعددية القانونية وقانون اجلنسية واملواطنة
				 6
¦املطلب األول :الضمانات الدستورية للمرأة الفلسطينية يف القانون األساس
¦املطلب الثاني :وضع املرأة الفلسطينية يف ظل قوانني األحوال الشخصية 					
13
					
يف سياق التعددية القانونية وقانون اجلنسية واملواطنة
				
3.املبحث الثاني :وضع املرأة يف قوانني األحوال الشخصية والفجوات احلقوقية،
				
ومدى مواءمة منظومة قوانني األحوال الشخصية مع االتفاقيات الدولية
			
¦املطلب األول :وضع املرأة يف قوانني األحوال الشخصية والفجوات احلقوقية
		
¦املطلب الثاني :مدى مواءمة منظومة قوانني األحوال الشخصية مع االتفاقيات الدولية

17
17
25

												
4.خامتة
										
5.املصادر واملراجع

28
33

أي متييــز صريــح بســبب الديــن
خاطــب القانــون األســاس الفلســطيني لعــام  2003وتعديالتــه املواطــن الفلســطيني دون ْ
أن الديــن الرســمي هــو الديــن
أو اجلنــس أو ألســباب أخــرى ،يف بــاب احلقــوق واحلريــات ،وص ّرحــت املــادة الرابعــة منــه ّ
أن لســائر
اإلســامي ،وأُعتبــرت مبــادئ الشــريعة اإلســامية مصــدر رئيــس للتشــريع ،وقضــت ذات املــادة الرابعــة ّ
الديانــات احترامهــا وقدســيتها.
الســؤال :إلــى أي مــدى أ ّثــرت هــذه الصياغــات علــى مناحــي احليــاة العامــة؟ وهــل ت ّركــز تأثيرهــا علــى ســياقات معينــة؟
مســت مبــادئ دســتورية مثــل املســاواة والعدالة وعــدم التمييز؟
وهــل أ ّثــرت هــذه الصياغــات علــى مفهــوم املواطنــة؟ وهــل ّ
هذا يقودنا إلى طرح السؤال األهم؛ هل الدين مفتاح رئيسي يف التشريع؟
بنظــرة ســريعة حولنــا لفحــص مــدى تفــاوت تأثيــر ال ّديــن علــى احليــاة العامــة مــن مجتمــع آلخــر ومــن بلــد آلخــر ،ننظــر
إلــى مــدى االلتــزام بالعبــادات والعنايــة بــدور العبــادة وإلــى طبيعــة اللبــاس يف البلــد وطبيعــة العبــارات املســتخدمة يف
حيــاة املواطــن اليوميــة .ويظهــر التأثيــر يف طبيعــة اخلطــاب الدينــي وطبيعــة اخلطــاب اإلعالمــي والسياســي للبلــد
ومــدى ربطــه يف الســياق الدينــي .ويظهــر يف مــدى تأثيــر الديــن عنــد مناقشــة الشــأن العــام ،ومنــه سـ ّـن أو تعديــل
التشــريعات .وكذلــك يف مــدى حضــوره يف أمنــاط التن ّمــر وخاصــة اإللكترونــي ،ومــدى تأثيــره علــى اخليــار االنتخابــي،
ومــدى ت ّدخلــه يف املناهــج التعليميــة ،ومــا هــي صــور هــذا التدخــل؟ ومــدى تأثيــره علــى بيئــات تنشــئة األطفــال.
أن حقــوق املــرأة أحــد أهــم القضايــا املتأثــرة باجلــدل املرتبــط بالديــن .والســؤال ملــاذا اجلــدل التاريخــي الدينــي
كمــا ّ
حــول قضايــا املــرأة؟ كيــف ارتبــط هــذا اجلــدل باألديــان وكيــف انطلــق وكيــف تطــ ّور؟ وهــل التفاعــل بــن األديــان
والطبيعــة البشــرية صـ ّدر تشـ ّوهات ،لهــا توجهــات أو بنيــة ذكوريــة؟ و َمــن تو ّلــى زمــام التفســير للنــص الدينــي والتقنــن
عبــر التاريــخ اإلســامي مثــا؟ وأيــن النســاء مــن مســار التفســير والتقنــن؟
سأســعى يف هــذا البحــث إلــى حتليــل منظومــة القوانــن املنظمــة لألحــوال الشــخصية يف الضفــة الغربيــة والقــدس
الشــرقية احملتلــة ،بحيــث حتلّــل املنظومــة القانونيــة الســارية ويتــم ربطهــا باملعاييــر احلقوقيــة الدوليــة ،واالتفاقيــات
واملعاهــدات الدوليــة ،وخاصــة التــي وق ّعــت عليهــا فلســطني دون حتفظــات ،وفحــص مــدى توفــر منظــور حقوقــي يســاوي
بــن اجلنســن فيهــا.
وســأتبع منهــج نظريــة العوامــل املتعــددة يف الورقــة البحثيــة ،حيــث ســيتم حتليــل عناصــر املوضــوع مــن حيــث تعــدد
األســباب وتنــوع العوامــل ،وســيتم اســتخدام املنهــج النســوي احلقوقــي بالتــوازي أثنــاء البحــث ،وســيتم تقســيم البحــث
الــى مقدمــة ومبحثــن ،وكل مبحــث إلــى مطلبــن ،يشــمل املبحــث األول الضمانــات الدســتورية للمــرأة الفلســطينية يف
القانــون األســاس ،ووضــع املــرأة الفلســطينية يف ظــل قوانــن األحــوال الشــخصية يف ســياق التعدديــة القانونيــة وقانــون
اجلنســية واملواطنــة .واملبحــث الثانــي ســيعرض وضــع املــرأة يف قوانــن األحــوال الشــخصية والفجــوات احلقوقيــة،
ومــدى مواءمــة منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية مــع االتفاقيــات الدوليــة .وســأجلأ إلــى حتليــل بعــض الســوابق
القضائيــة ،وســأقوم بتحليــل القــرار بقانــون  21لعــام  2019بشــأن رفــع ســن الــزواج يف فلســطني .ومــن ث ـ َّم خامتــة
وتوصيــات.
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املبحث األول :الضمانات الدستورية للمرأة الفلسطينية يف القانون األساس
ووضع املرأة الفلسطينية يف سياق التعددية القانونية وقانون اجلنسية واملواطنة.
املطلب األول :الضمانات الدستورية للمرأة الفلسطينية يف القانون األساس
سأســعى لفحــص حقــوق املــرأة املرتبطــة باألحــوال الشــخصية ،وبعض التشــريعات ذات العالقة ،بدءاً بوثيقة االســتقالل
وجهــت خطابهــا
الفلســطينية للعــام  ،1988والتــي أُعتبــرت املظلّــة احلقوقيــة األولــى احلاميــة للمــرأة الفلســطينية ،حيــث ّ
للفلســطينيني دون متييــز بــن الذكــورة واألنوثــة يف كافــة اجلوانــب احلقوقيــة والثقافيــة ،وعلــى قاعــدة املســاواة الكاملــة
يف احلقــوق ،وصيانــة املعتقــدات الدينيــة والسياســية واحتــرام الكرامــة اإلنســانية ،يف ظــل نظــام برملانــي دميقراطــي
يقــوم علــى أســاس احتــرام الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب واحتــرام األقليــة والعــدل واملســاواة ،وعــدم التمييــز يف
احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو ال ّديــن أو اللــون أو بــن الرجــل واملــرأة ،يف ظــل دســتور يؤمــن بســيادة القانــون
أن احلقــوق واحلريــات عابــرة للجنــس وعابــرة للديــن ضمــن منظــور حقوقــي دقيــق
والقضــاء املســتق ّل ،وهــذا يعنــي ّ
يجــب الوقــوف عليــه ،وال يش ـ ّكالن العامــان املذكــوران حاجــزاً للتمتــع فيهــا ،وكذلــك االنتمــاء السياســي وغيــره مــن
أشــكال االختــاف .ومــن املالحــظ هنــا ذكــر نــوع نظــام احلكــم؛ وهــو البرملانــي الدميقراطــي ،وهــذا مــا أك ـ ّدت عليــه
املــادة اخلامســة مــن القانــون األســاس للعــام  2003وتعديالتــه ،الــذي أ ُ ّقــر بعــد ســنوات مــن الوثيقــة ،وهــذا يعنــي
اختــاف نــوع وشــكل نظــام احلكــم حالي ـاً ع ـ ْن الــذي أُق ـ ّر يف ســياقه كثيــر مــن قوانــن األحــوال الشــخصية يف حضــن
أن التعديــات التشــريع ّية التــي ّ
متــت يف فتــرات حكــم أطـ ٍ
ـراف الحقــة ،لــم
حكــم إســامي كمــا أســلفنا أعــاه ،مــع العلــم ّ
متــس جوهــر هــذه القوانــن ،وهــذا يعنــي مــرور عشــرات الســنني علــى تطبيــق هــذه القوانــن ومــا زالــت ،دون مراعــاة
التغيــرات املجتمعيــة املتعاقبــة.
ومــن وثيقــة االســتقالل إلــى القانــون األســاس الــذي يشــكل القاعــدة العامــة واحلاضنــة لكافــة احلقــوق ،الــذي مــن خالل
أحكامــة املؤقتــة ،ال يســقط حق ـاً لفلســطيني أينمــا وجــد ،والتمتــع بحقــوق متســاوية مــع مواطنيــه علــى أرض الوطــن،
نصــت ديباجتــه ،وهــذا يع ـ ّد منظــورا حقوقي ـاً أساســياً يف خطــاب القانــون األســاس للمواطــن الفلســطيني
ســنداً ملــا ّ
ـأي متييــز بــن
يف الداخــل والشــتات ،وبالتبــع للمــرأة؛ مواطن ـ ًة والجئ ـ ًة ويف الشــتات ،ولــم يُص ـ ّرح القانــون األســاس بـ ْ
ـص صراحــة علــى منعــه ومنــه املبنــي علــى اجلنــس والديــن ،وهنــا يُضيـ ُ
ـف معيــاراً جديــداً يخاطــب
الفلســطينيني ،بــل نـ ّ
فيــه الفلســطينيني وهــو املواطنــة علــى إطــاق هــذا املبــدأ ،دون متييــز ،وخاصــة مبــا يرتبــط بالعــرق أو الديــن وغيــر
ذلــك ،وهــذا يعنــي اســتقامة النظــرة الدســتورية للمواطنــن .وســأبحث يف هــذا املعيــار.
إن النســاء حتــت مفهــوم املواطنــة قــادرات علــى التمتــع باحلقــوق واحلريــات العامــة وعليهـ ّـن واجبــات ،فنبــدأ مــن املــادة
ّ
أن ( نظــام احلكــم يف فلســطني نظــام دميقراطــي نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة السياســية
اخلامســة منــه والتــي قضــت ّ
واحلزبيــة وينتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخاب ـاً مباشــراً مــن قـــبل الشــعب وتكــون احلكومــة مســؤولة أمــام
الرئيــس واملجلــس التشــريعي الفلســطيني) ،عنــد فحــص معيــار اجلنــس كمعيــار قــد يقــوم التمييــز علــى أساســه،
نالحــظ عــدم اشــتراط الذكــورة يف مشــاركة املــرأة السياســية حتــى منصــب رئيــس الســلطة الوطنيــة ،وقــد رشــحت
املرحومــة الســيدة ســميحة خليــل نفســها لرئاســة الســلطة الوطنيــة يف أ ّول انتخابــات يف العــام 1996م لتنافــس الشــهيد
الرئيــس ياســر عرفــات ،ونالحــظ عــدم اشــتراط الذكــورة لتبــ ّوء املناصــب احلكوميــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة وال
لعضويــة املجلــس التشــريعي ،وإذا قمنــا بفحــص املــواد ذات العالقــة يف القانــون األســاس ،ابتــدا ًء مــن البــاب الثالــث
املرتبــط برئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والــذي يقــع علــى املــواد مــن  ،46-34جنــد أ ّنــه ال إتيــان فيــه علــى
وأي صعوبــات تواجههــا النســاء يف الترشــح أو التوجــه
أي صيغــة متييزيــة بنــا ًء علــى اجلنــس ال ُم َرشــحاً وال منتخب ـاًّ ،
ْ
أي مــن صنــع
ملمارســة حــق االنتخــاب يقــع يف إطــار الصعوبــات االجتماعيــة ومنهــا الثقافيــة ،وممــا تســبب بــه االحتــالْ ،
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اإلنســان وليــس أصيــا بيولوجيــا أو فســيولوجيا يف النســاء .1
أن بــاب الســلطة التشــريعية الواقــع يف البــاب الرابــع يف املــواد  62 – 47لــم يشــترط الذكــورة
واســتكماالً ملــا تقـ ّدم نــورد ّ
يف عضــو املجلــس التشــريعي أو يف رئيــس املجلــس أو يف نائــب الرئيــس ،وعنــد مراجعــة مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات
أن نســبة
التــي جــرت يف العــام  1996النتخــاب أعضــاء املجلــس التشــريعي ورئيــس للســلطة الفلســطينية ،يَظهــر لدينــا ّ
النســاء املســجالت لالنتخابــات بلغــت  %49مــن إجمالــي الناخبــن املؤهلــن للتســجيل ،ويف بعــض الدوائــر مثــل رام
اهلل وطولكــرم ووســط غــزة كان عــدد النســاء املســجالت أكثــر مــن الرجــال .وخاضــت  28امــرأة املعركــة االنتخابيــة
بواقــع  14امــرأة يف قطــاع غــزة و 14امــرأة يف الضفــة الغربيــة مــا ش ـ ّكل  %4مــن مجمــوع املرشــحني البالــغ عددهــم
 672مرشــحاً ومرشــحة ،والنتيجــة كانــت دخــول خمــس نســاء للمجلــس التشــريعي مــن  88مقعــداً أي نســبة متثيلهــن
وصلــت  .%5.6فقــط ،2وهــذا بعــد التحليــل يعــود ألســباب ثقافيــة واجتماعيــة وأســباب مرتبطــة باالحتــال وليــس
ألســباب قانونيــة مرتبطــة بحــق الترشــح واالنتخــاب.
نكمــل لنالحــظ يف البــاب اخلامــس املرتبــط يف الســلطة التنفيذيــة وحتديــداً املــواد مــن  83-62يف ســياق تشــكيل
احلكومــة ورئاســة احلكومــة وعضويــة احلكومــة وصالحياتهــا ومخصصاتهــا ،عــدم تصريحهــا أو تلميحهــا ألي متييــز
مبنــي علــى اجلنــس.
وإن الســلطة القضائيــة ومنظومــة القوانــن املنظمــة للوظيفــة العموميــة والســلك الدبلوماســي ،أطلــق الفاظ ـاً عامــة
ّ
إن قانــون اخلدمــة املدنيــة
علــى منتســبيه وخاطــب املنتســبني خطابـاً عامـاً يف احلقــوق والواجبــات .وعلــى ســبيل املثــال؛ ّ
رقــم  4لعــام  1998وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة رقــم  13لعــام  2020ســاوى باألجــور بــن الرجــال والنســاء والتــي يتــم
تلقيهــا مــن اخلزينــة العامــة حســب جــدول التشــكيالت والوظائــف ،وكذلــك قانــون اخلدمــة لقــوى األمــن رقــم  8لعــام
 ،2005إال أ ّنــه أخــذ عليهمــا شــمولهما لبعــض أوجــه التمييــز مثــل عــدم توريــث الراتــب التقاعــدي للنســاء.
ويســتمر اخلطــاب احلقوقــي املوجــه للمواطــن الفلســطيني بعيــداً عــن أوجــه التمييــز يف القانــون األســاس عاماً وشــمولياً
يف كافــة اجلوانــب مثــل التعليميــة والصحيــة وغيــر ذلــك ،إلــى أ ْن يخــرج عــن هــذا اخلطــاب يف املــادة  101وحتديــداً يف
أن (املســائل الشــرعية واألحــوال الشــخصية تتوالهــا احملاكــم الشــرعية
الفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة حيــث قضــت ّ
أن ال ّديــن أصبــح معيــاراً للتقاضــي يف النزاعــات األُســرية ضمــن ســياق األحــوال
والدينيــة وفقـاً للقانــون) ،وذلــك يعنــي ّ
الشــخصية .ويع ـ ّد هــذا يف ظاهــره اســتثنا ًء علــى املــادة التاســعة مــن القانــون األساســي التــي وردت يف بــاب احلقــوق
ـأن (الفلســطينيني أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس
واحلريــات ،والتــي قضــت بـ ّ
صحــة كو ِنــه اســتثنا ًء أ ْم
أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة) ،وسنســعى إلــى بحــث ذلــك للوقــوف علــى ّ
ـأن الديــن الرســمي هــو الديــن اإلســامي،
ال ،مــع فحــص املــادة الرابعــة املشــار إليهــا ســابقاً بالتــوازي؛ والتــي قضــت بـ ّ
أن لســائر الديانــات احترامهــا وقدســيتها.
واعتبــرت مبــادئ الشــريعة اإلســامية مصــدر رئيــس للتشــريع ،وقضــت ّ
يعتبــر فحــص اخلطــاب اإلعالمــي املصاحــب للخطــاب احلقوقــي أداةٌ مهمــة؛ للوقــوف علــى تأثيــر ال ّديــن علــى منظومــة
3
أن قاضــي القضــاة د .محمــود الهبــاش أ ّكــد منــذ توليــه مهــام منصبــه العــام 2014
عمــل احملاكــم الشــرعية ،لنجــد ّ
ورئاســة القضــاء الشــرعي ،وهــو اجلســم القانونــي املفصلــي يف تعديــل أو إقــرار أي تشــريع مرتبــط باألحوال الشــخصية
 .1وضع النساء والفتيات يف دولة فلسطني  /مقدم إلى اللجنة املعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد املراة – سيداو، -اإلحتاد
العام للمرأة الفلسطينيةhttps://www.gupw.net/assets/files/del-ar.pdf 2018 ،
جمعية جلان املرأة الفلسطينية تقرير بشأن متابعة تنفيذ التوصيات اخلتامية لتقرير دولة فلسطني األولي للجنة املعنية بالقضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو” ،أيلول 2020
 .2زيدات ،امجد ،وزارة شؤون املرأة ،املرأة والقانون – حقوق املرأة الفلسطينية،-
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3190
 .3الهباش ،محمود  ،مسودة قانون حماية األسرة من العنف تتعارض مع الشريعة اإلسالمية  ،وقائع حلقة تلفزيونية ،منشورة على
وكالة وطن لالنباء بتاريخ ،https://www.wattan.net/ar/tv/323682.html .2020/10/31
موسى خليل ،جدل فلسطيني حول اتفاقية سيداو ،اندبندنت عربية https://tinyurl.com/vb6e9jc4
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أن الشــريعة اإلســامية فــوق القانــون .ويف هــذه الفتــرة بــدأ اجلــدل احلقيقــي حــول تطبيــق االتفاقيــات
للمســلمني ،علــى ّ
أن اجلهــود الراميــة لتعديــل
الدوليــة وخاصــة املعنيــة بإزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ( ســيداو) ،مــع التنويــه ّ
منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية وتوحيدهــا وإزالــة أشــكال التمييــز مــن قوانــن أخــرى بــدأت قبــل ذلــك بســنوات
طويلــة .4وســأبحث بدايـ ًة عــن تعريــف الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا وكيفيــة عمــل آليــة التشــريع يف ظــل وجــوب األخــذ
مببادئهــا ،ثـ ّم نعــود لفحــص وحتليــل اخلطــاب اإلعالمــي يف هــذا الســياق.
يشــير مصطلــح املبــادئ علــى أ ّنهــا القواعــد األساســية التــي يقــوم عليهــا وال يخــرج عنهــا .5قــال تعالــى  ( :لــك ّل َج َعلْنَــا
«إن الشــريعة جامعــة لــكل واليــة وعمــل فيــه صــاح ال ّديــن
اجــا) (املائــدة .)48 :يقــول ابــن تيميــة ّ
مِ ن ُك ـ ْم ِش ـ ْر َع ًة َومِ نْ َه ً
والدنيــا ،والشــريعة ّ
إنــا هــي كتــاب اهلل وســنة رســوله ،ومــا كان عليــه ســلف األمــة يف العقائــد واألحــوال والعبــادات
«أن الشــريعة هــي مســتعملة يف كالم
واألعمــال والسياســات واألحــكام والواليــات والعطيــات» ،6ويضيــف ابــن تيميــة ّ
النــاس علــى ثالثــة أنحــاء  :شــر ٌع من ـزّل  ،وهــو مــا شــرعه اهلل ورســوله .وشــر ٌع متــأ ّول :وهــو مــا ســاغ فيــه االجتهــاد.
وشــر ٌع مبـ ّدل :وهــو مــا كان مــن الكــذب والفجــور الــذي يفعلــه املبطلــون بظاهــر مــن الشــرع  ،أو البــدع أو الضــال الــذي
يضيفــه الضالــون إلــى شــرع اهلل «.7
ومــن الفقهــاء املعاصريــن مــن يُع ّرفهــا  :بأ ّنهــا مجموعــة األوامــر واألحــكام االعتقاديــة والعلميــة التــي يوجــب اإلســام
تطبيقهــا لتحقيــق أهدافــه اإلصالحيــة يف املجتمــع.8
أن هنــاك أشــياء واضحــة يف الشــريعة وقاطعــة ،ولكـ ّـن هنــاك
وإن الشــيخ يوســف القرضــاوي حــن عـ ّرف الشــريعة أفــاد ّ
ّ
إن أهــل العلــم عليهــم أن يُعملــوا اجتهــاد عقولهــم ليســتخرجوا احلكــم الشــرعي مــن
أشــياء حتتــاج إلــى اســتنباط ،وقــال ّ
ألن النصــوص بعضهــا قاطــع يف دالالتــه وبعضهــا ظ ّنــي يف داللتــه وبعــض األشــياء ليــس فيهــا نصــوص قــط،
النصــوصّ ،
ـص فيــه علــى مــا فيــه نــص ،أو نســتخرج مــن القواعــد الكليــة للفقــه ،ففــي الفقــه البـ ّد مــن
فنحــن نعلــن لنلحــق مــا ال نـ ّ
اســتنباط األحــكام والشــريعة توجــد داخــل الفقــه ،لكــن حــن نقــول الفقــه ال نقصــد الفقــه القــدمي ،يعنــي أ ّننــا ســنذهب
ّ
ســطروها يف القــرن الثانــي الهجــري أو الثالــث الهجــري أو الرابــع
إلــى كتــب القدامــى ونأخــذ األحــكام منهــا كمــا
الهجــري ،فنحــن نريــد فقهـاً جديــداً لعصرنــا وملجتمعاتنــا حلـ ّل مشــاكلنا .فقهاؤنــا القدامــى اجتهــدوا وحلّــوا مشــاكلهم
بعقولهــم ،نحــن علينــا أ ْن نح ـ ّل مشــاكل عصرنــا بعقولنــا ،مســتفيدين مــن الفقــه القــدمي ومضيفــن إليــه االجتهــادات
ـأن العمــل علــى تعزيــز حقــوق املــرأة
القدميــة التــي تربطنــا باألصــل وال تفصلنــا عــن العصــر ،9وهــذا يقودنــي إلــى الفهــم بـ ّ
يف ســياقها االجتماعــي والثقــايف يجــب أن يتــم باالعتمــاد علــى اإلســام .
وال يوجــد تعريــف نهائــي ملبــادئ الشــريعة اإلســامية بشــكل شــمولي حتــى اآلن ،وق ّدمــت احملكمــة الدســتورية يف
مصــر ،علــى ســبيل املثــال ،تعريفـاً يف هــذا الشــأن ،يف عــدة أحــكام ،ســأعمل علــى عــرض اثنــن منهــا وحتليــل احلكــم
أن مبــادئ الشــريعة اإلســامية هــي أحــكام الشــريعة اإلســامية ،ولكنّهــا فرقــت بــن
الثانــي بعــد عرضــه .حيــث قضــت ّ
األحــكام قطعيــة الثبــوت والداللــة واألحــكام غيــر القطعيــة (الظنيــة) ،علــى النحــو التالــي...( :فــا يجــوز لنص تشــريعي،
أن هــذه األحــكام وحدهــا هــي التــي يكــون فيهــا االجتهــاد
أن يناقــض األحــكام الشــرعية يف ثبوتهــا وداللتهــا ،باعتبــار ّ
ا أو تبديـ ً
ممتنعـاً ،أل ّنهــا مت ّثــل مــن الشــريعة اإلســامية مبادئهــا الكليــة وأصولهــا الثابتــة التــي ال حتتمــل تأويـ ً
ا .ومــن
غيــر املتصـ ّور أن يتغ ّيــر مفهومهــا تبعـاً لتغيــر الزمــان واملــكان ،إذ هــي عص ّيــة علــى التبديــل وال يجــوز اخلــروج عليهــا،
 .4أبو حية  ،أشرف ،جتربة قانون االحوال الشخصية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مركز املراة لإلرشاد القانوني
واإلجتماعيhttps://www.wclac.org/files/library/18/10/tdtca4yv0xax0rj7coxeef.pdf 2012،
 .5القاموس احمليط.
 .6احلنبلي ،عالء الدين اليعلي ،االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،مكتبة الرياض للنشر،دزت ،ص .223
.7املرجع السابق ،ص .224
 .8الزرقــاء ،مصطفــى احمــد خليــل ،املخــل الفقهــي العــام اجلــزء األول ،مطابــع ألــف بــاء ،االديــب ،دمشــق،الطبعة التاســعة،1968 -1967،
ص.30
 .9القرضاوي ،يوسف ،الدستور ومرجعية الشريعة ،وقائع حلقة تلفزيونية ،برنامج الشريعة واحلياة  ،منشورة على موقع الشيخ يوسف
القرضاوي ،WWW.ALqaradawi.netبتاريخ .2012/12/2
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أو االلتــواء بهــا عــن معناهــا.10)....
إن قضــاء احملكمــة الدســتورية العليــا ّ
أن مــا نــص عليــه
ويف سـ ٍ
مطــرد علــى ّ
ـياق متصــل قضــت ذات احملكمــة ( :وحيــث ّ
أن مبــادئ الشــريعة اإلســامية هــي املصــدر الرئيســي
الدســتور يف مادتــه الثانيــة  -بعــد تعديلهــا يف ســنة  - 1980مــن ّ
للتشــريعّ ،
ـض عــن قيـ ٍـد يجــب علــى كل مــن الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة أ ْن تتحــراه وتَنــزل عليــه يف
إنــا يتمخـ ُ
املفســر بالقــرار رقــم 208
تشــريعاتها الصــادرة بعــد هــذا التعديــل  -ومــن بينهــا أحــكام القــرار رقــم  113لســنة ،1994
َ
ـص تشــريعي أن يناقــض األحــكام الشــرعية القطعيــة يف ثبوتهــا وداللتهــا،
لســنة  1994املطعــون عليهمــا .فــا يجــوز لنـ ّ
أن هــذه األحــكام وحدهــا هــي التــي يكــون االجتهــاد فيهــا ممتنعـاً ،أل ّنهــا متثــل مــن الشــريعة اإلســامية مبادئهــا
باعتبــار ّ
ا أو تبديـ ً
الكليــة ،وأصولهــا الثابتــة التــي ال حتتمــل تأويـ ً
ا.
وأضــاف القــرار ّأنــه مــن غيــر املتصــور ،بالتالــي ،أ ْن يتغ ّيــر مفهومهــا تبعـاً لتغيــر الزمــان واملــكان ،إذ هــي عصيــة علــى
التعديــل ،وال يجــوز اخلــروج عليهــا ،أو االلتــواء بهــا عــن معناهــا .وتنصــب واليــة احملكمــة الدســتورية العليــا يف شــأنها،
أن املــادة الثانيــة مــن الدســتور ،تقـ ّدم علــى
علــى مراقبــة التقيــد بهــا ،وتغليبهــا علــى كل قاعــدة قانونيــة تعارضهــا .ذلــك ّ
هــذه القواعــد ،أحــكام الشــريعة اإلســامية يف أصولهــا ومبادئهــا الكليــة ،إذ هــي إطارهــا العــام ،وركائزهــا األصيلــة
التــي تفــرض متطلباتهــا دومـاً ،مبــا يحــول دون إقــرار أي قاعــدة قانونيــة علــى خالفهــا؛ وإ ّال اعتبــر ذلــك تشــه ّيا وإنــكاراً
ملــا ُعلــم مــن الديــن بالضــرورة .وال ،كذلــك ،األحــكام الظن ّيــة غيــر املقطــوع بثبوتهــا أو بداللتهــا أو بهمــا مع ـاً ،ذلــك
أن دائــرة االجتهــاد تنحصــر فيهــا ،وال متتــد لســواها ،وهــي بطبيعتهــا متطــورة تتغيــر بتغيــر الزمــان واملــكان ،لضمــان
ّ
مرونتهــا وحيويتهــا ،وملواجهــة النــوازل علــى اختالفهــا ،تنظيم ـاً لشــؤون العبــاد ،مبــا يكفــل مصاحلهــم املعتبــرة شــرعاً،
وال يعطــل بالتالــي حركتهــم يف احليــاة ،علــى أ ْن يكــون االجتهــاد دومـاً واقعــا يف إطــار األصــول الكليــة للشــريعة مبــا ال
يجاوزهــا؛ ملتزمـاً ضوابطهــا الثابتــة ،متحريـاً مناهــج االســتدالل علــى األحــكام العمليــة ،والقواعــد الضابطــة لفروعهــا،
كافـ ً
ا صــون املقاصــد العامــة للشــريعة مبــا تقــوم عليــه مــن حفـ ٍ
ـاظ علــى الديــن والنفــس والعقــل والعــرض واملــال.
أن إعمــال حكــم العقــل فيمــا ال نــص فيــه ،تطويــراً لقواعــد عمليــة تكــون يف مضمونهــا أرفــق
وكذلــك قضــى ذات القــرار ّ
أن شــريعة
بالعبــاد وأحفــل بشــؤونهم ،وأكفــل ملصاحلهــم احلقيقيــة التــي تشــرع األحــكام لتحقيقهــا ،ومبــا يالئمهــا ،مــرده ّ
اهلل جوهرهــا احلــق والعــدل ،والتق ّيــد بهــا خيــر مــن فســاد عريــض ،وانغالقهــا علــى نفســها ليــس مقبــوالً وال مطلوبـاً،
ـأن مــن شــئونها قدســية حتــول دون مراجعتهــا وإعــادة النظــر فيهــا،
ذلــك أ ّنهــا ال متنـ ُح أقــوال أحــد مــن الفقهــاء يف شـ ٍ
بــل وإبدالهــا بغيرهــا .فــاآلراء االجتهاديــة يف املســائل املختلــف عليهــا ليــس لهــا يف ذاتهــا قــوة متعديــة لغيــر القائلــن بهــا،
وال يجــوز بالتالــي اعتبارهــا شــرعاً ثابتـاً متقــرراً ال يجــوز أن ينقــض ،وإال كان ذلــك نهيـاً عــن التأ ّمــل والتبصــر يف ديــن
إن مــن الصحابــة مــن تــردد يف الفتيــا تهيبـاً .ومــن
أن اخلطــأ محتمـ ٌل يف كل اجتهــاد .بــل ّ
اهلل تعالــى ،وإنــكاراً حلقيقــة ّ
ـأن اجتهــاد أحــد مــن الفقهــاء ليــس أحــق باإلتبــاع مــن اجتهــاد غيــره ،ورمبــا كان أضعــف اآلراء ســنداً،
ثــم صـ ّـح القــول بـ ّ
وأكثرهــا مالءمــة لألوضــاع املتغيــرة ،ولــو كان مخالفـاً آلراء اســتقر عليهــا العمــل زمنـاً .وتلــك هــي الشــريعة اإلســامية
يف أصولهــا ومنابتهــا ،متطــورة بالضــرورة ،نابــذة اجلمــود ،ال يتقيــد االجتهــاد فيهــا  -وفيمــا ال نــص عليــه  -بغيــر
ضوابطهــا الكليــة ،ومبــا ال يعطــل مقاصدهــا التــي ينافيهــا أ ْن يتق ّيــد ولــي األمــر يف شــأن األحــكام الفرعيــة والعمليــة
املســتجيبة بطبيعتهــا للتطــور ،آلراء بذاتهــا ال يــرمي عنهــا ،أو أن يقعــد باجتهــاده عنــد حلظــة زمنيــة معينــة تكــون املصالــح
املعتبــرة شــرعاً قــد جاوزتهــا.
أن لولــي األمــر أ ْن يُ َشــرع مبــا يَــر ّد األمــر املتنــازع عليــه إلــى اهلل ورســوله،
إن مــن املقــرر  -علــى ضــوء مــا تقــدم ّ -
وحيــث ّ
أن املصالــح املعتبــرة ،هــي تلــك التــي تكــون مناســبة ملقاصــد الشــريعة ،متالقيــة معهــا ،وهــي بعــد
مســتلهماً يف ذلــك ّ
مصالــح ال تتناهــى جزئياتهــا ،أو تنحصــر تطبيقاتهــا ،ولكنّهــا تتحــدد  -مضمونــاً ونطاقــاً  -علــى ضــوء أوضاعهــا
أن الصحابــة والتابعــن ،واألئمــة املجتهديــن ،كثيــراً مــا قــرروا أحكامـاً متوخــن بهــا مطلــق مصالــح
املتغيــرة .يؤ ّيــد ذلــك ّ
أن مصاحلهــم هــذه ،تتطــور علــى ضــوء أوضــاع
العبــاد ،طلبـاً لنفعهــم أو دفعـاً لضــرر عنهــم أو رفعـاً حلرجهــم ،باعتبــار ّ
 .10موسوعة االحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية ،قضية رقم  5لسنة  8قضائية.1996،
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إن األصــل يف ســلطة املشــرع يف مجــال تنظيــم
مجتمعاتهــم ،وليــس ثمــة دليــل شــرعي علــى اعتبارهــا أو إلغائهــا .وحيــث ّ
احلقــوق ،أ ّنهــا ســلطة تقديريــة مــا لــم يق ّيــد الدســتور ممارســتها بضوابــط حتــد مــن إطالقهــا ،وتكــون تخوم ـاّ لهــا ال
أن إهــدار احلقــوق التــي كفلهــا
يجــوز اقتحــام آفاقهــا أو تخطيهــا ســواء بنقضهــا أو انتقاصهــا مــن أطرافهــا ،ذلــك ّ
الدســتور أو تهميشــها عــدوا ٌن علــى مجاالتهــا احليويــة التــي ال تتنفــس إال مــن خاللهــا .وال يجــوز بالتالــي أ ْن يكــون
ً 11
تنظيــم هــذه احلقــوق ،مناقض ـاً لفحواهــا ،بــل يتعـ ّـن أن يكــون منصفــا ومبــررا).
وعنــد النظــر يف القــرار الثانــي رقــم  113لســنة  ،1994املفســر بالقــرار رقــم  208لســنة  1994ومحاولــة تفنيــده وحتليلــه
بعــد النظــر إليــه ابتــدا ًء جملــة واحــدة مــع تقديــر كل مــا ورد فيــه ،جنــد مــا يقتضــي الوقــوف عليــه ،علــى النحــو اآلتــي:
أن إعمــال حكــم العقــل فيمــا ال نــص فيــه ،تطويــراً لقواعــد عمليــة تكــون يف مضمونهــا أرفــق بالعبــاد
	-ذكــر القــرار ّ
أن شــريعة
وأحفــل بشــؤونهم ،وأكفــل ملصاحلهــم احلقيقيــة التــي تشــرع األحــكام لتحقيقهــا ،ومبــا يالئمهــا ،مــرده ّ
اهلل جوهرهــا احلــق والعــدل ،والتق ّيــد بهــا خيــر مــن فســاد عريــض ،وانغالقهــا علــى نفســها ليــس مقبــوالً وال
ـأن مــن شــئونها .قدســية حتــول دون مراجعتهــا وإعــادة
مطلوبـاً ،ذلــك أ ًنهــا ال متنــح أقــوال أحــد مــن الفقهــاء يف شـ ٍ
النظــر فيهــا ،بــل وإبدالهــا بغيرهــا .فــاآلراء االجتهاديــة يف املســائل املختلــف عليهــا ليــس لهــا يف ذاتهــا قــوة متعديــة
لغيــر القائلــن بهــا ،وال يجــوز بالتالــي اعتبارهــا شــرعاً ثابتــا متقــرراً ال يجــوز أن ينقــض ،وإال كان ذلــك نهيـاً عــن
أن اخلطــأ محتم ـ ٌل يف كل اجتهــاد.
التأ ّمــل
والتبصــر يف ديــن اهلل تعالــى ،وإنــكاراً حلقيقــة ّ
ّ
	-وذكــر القــرار ،وتلــك هــي الشــريعة اإلســامية يف أصولهــا ومنابتهــا ،متطــورة بالضــرورة ،نابــذة اجلمــود ،ال يتقيــد
االجتهــاد فيهــا  -وفيمــا ال نــص عليــه  -بغيــر ضوابطهــا الكليــة ،ومبــا ال يعطــل مقاصدهــا التــي ينافيهــا أ ْن يتقيــد
ولــي األمــر يف شــأن األحــكام الفرعيــة والعمليــة املســتجيبة بطبيعتهــا للتطــور ،آلراء بذاتهــا ال يــرمي عنهــا ،أو أ ْن
يقعــد باجتهــاده عنــد حلظــة زمنيــة معينــة تكــون املصالــح املعتبــرة شــرعا قــد جاوزتهــا.
أن الشــريعة اإلســامية يف أصولهــا ومنابتهــا ،متطــورة بالضــرورة ،نابــذة اجلمــود ،ال يتقيــد االجتهــاد
	-وذكــر أيضـاً ّ
فيهــا  -وفيمــا ال نــص عليــه  -بغيــر ضوابطهــا الكليــة ،ومبــا ال يعطــل مقاصدهــا التــي ينافيهــا أن يتقيــد ولــي
أن األئمــة املجتهديــن كثيــراً مــا
األمــر يف شــأن األحــكام الفرعيــة والعمليــة املســتجيبة بطبيعتهــا للتطــور ،وذكــر ّ
قــرروا أحكامــا متوخــن بهــا مطلــق مصالــح العبــاد ،طلبــا لنفعهــم أو دفعــا لضــرر عنهــم أو رفعـاً حلرجهــم ،باعتبــار
أن مصاحلهــم هــذه ،تتطــور علــى ضــوء أوضــاع مجتمعاتهــم ،وليــس ثمــة دليــل شــرعي علــى اعتبارهــا أو إلغائهــا.
ّ
	-وذكر أ ّنه ال يجوز بالتالي أ ْن يكون تنظيم هذه احلقوق ،مناقضاً لفحواها ،بل يتعني أ ْن يكون منصفاً ومبرراً.

أن أي تغييــرات قــد
املصلحــة الفضلــى لألطفــال ،والنفقــات ،وجوانــب يف التفريــق بــن الزوجــن وغيــر ذلــك ،متنبهــن ّ
تطــرأ علــى هــذه الشــؤون القانونيــة حتــت مظلــة االجتهــاد ،ينظــر لهــا املجتمــع بعــن احلــذر ويُخضعهــا للفحــص وتــزداد
احلساســية ا َ
جلمعيــةِ جتاههــا.
بعــد حســم اجلــدل حــول حضــور النــص الدينــي يف التشــريعات وخاصــة املرتبطــة يف األحــوال الشــخصية ،يبــرز الســؤال
املهــم مـ ّرة أخــرى :هــل حســم اجلــدل يف الشــارع الفلســطيني؛ وماهــي ماهيــة اخلطــاب الرســمي يف هــذا الشــأن؟ ومــا
هــي ماهيــة اخلطــاب غيــر الرســمي يف املجتمــع املدنــي واملجتمــع احمللــي؟
ســيتم مــن خــال هــذا البحــث مســح اخلطــاب اإلعالمــي الفلســطيني املرتبــط يف هــذا الشــأن يف العامــن 2018
و ،2019كع ّينــة ،باســتعراض بعــض التصريحــات ذات العالقــة ،علــى النحــو اآلتــي:
شــهدت فلســطني يف هــذه الفتــرة موجــة مــن غضــب املجتمــع املدنــي والكثيــر مــن احلقوقيــن والناشــطني جتــاه مــا
اعتبــروه محــاوالت الســلطة التنفيذيــة الفلســطينية التحفــظ الالحــق علــى االتفاقيــات ،وعلــى رأســها اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو)؛ والتــي و ّقــع عليهــا الرئيــس محمــود عبــاس دون حتفظــات .وكذلــك
أن الســلطة التنفيذيــة لديهــا
نظــروا إلــى قـ ِ
ـرار احملكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية املشــار إليــه ســابقاً .واعتبــروا ّ
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محــاوالت بــدت مبثابــة احملاولــة
للتنصــل مــن مســؤولياتها القانونيــة إزاء االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان .
ّ
انتهــت موجــة االنتقــادات للحكومــة يف هــذا الســياق بعــد حتديــد موقــف قانونــي مــن قبــل وزيــر العــدل ووزارة اخلارجية،
وأن للتراجــع محاذير سياســية وقانونية.
وإبالغهمــا احلكومــة والســيد الرئيــس أ ّنــه ال إمكانيــة للتراجــعّ ،
وسأستعرض عينات من التفاعل واجلدل داخل املجتمع الفلسطيني يف هذا السياق ،على النحو اآلتي:
يف  8متــوز مــن العــام  ،2019يف الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان خــال فعاليــة (دورة دراســية بعنــوان تبعــات انضمــام
فلســطني لالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان وبروتوكوالتهــا االختياريــة) ،صــرح د .محمد احلج قاســم ،رئيس احملكمة
أن أهميــة انضمــام دولــة فلســطني الــى مختلــف االتفاقيــات يهــدف إلــى احتــرام احلريــات األساســية
الدســتورية ّ
وكفالتهــا وصيانــه احلقــوق الوطنيــة املشــروعة والقانونيــة للشــعب الفلســطيني ،ويهــدف لتعزيــز ســيادة القانــون ومبــادئ
املســاواة وعــدم التمييــز وارســاء قواعــد املجتمــع الدميقراطــي التعــددي ،وجتســيداً للمكانــة القانونيــة والدوليــة لدولــة
يوضــح بلغــة قانونيــة دســتورية ،أهميــة االنضمــام للمجتمــع الدولــي
فلســطني يف مواجهــة االحتــال .وهــذا تصريــح عــام ّ
مــن خــال االتفاقيــات واملعاهــدات مــع تــرك آليــة تطبيــق هــذه الرؤيــة الدســتورية ألجســام وطنيــة غيــر محــددة.

إن مــا تقـ ّدم أعــاه يقودنــا إلــى النظــر إلــى آليــة التشــريع بشــكل عــام وشــكله يف ســياق األحــوال الشــخصية للمســلمني
ّ
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بشــكل خــاص وكيفيــة اعتمــاده علــى الفكــر القانونــي اإلســامي  ،حيــث يجــب البحــث ملي ـاً يف آليــة االجتهــاد حلــل
مشــاكل العصــر احلالــي فيمــا يجــوز االجتهــاد فيــه يف مســائل االحــوال الشــخصية مثــل شــؤون احلضانــة ،وإعمــال

وأضافــت القاضــي اميــان عبــد احلميــد ،رئيــس ديــوان الفتــوى والتشــريع يف ذات اجللســة ،أ ّنــه لدينــا إشــكالية يف تطبيــق
املعاهــدات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطني ،بســبب خصوصيــة الوضــع الفلســطيني وأحــكام القانــون
أن دولــة فلســطني باتــت ملزمــة بتطبيــق
الفلســطيني التــي هــي بحاجــة للمواءمــة مــع االتفاقيــات الدوليــة ،مشــددة علــى ّ
االتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا ،األمــر الــذي أوجــد نوعــاً مــن التحــدي أمــام دولــة فلســطني التــي تســعى جاهــدة
لتفعيــل هــذه االتفاقيــات ،داعيــة جميــع املؤسســات الرســمية واحملليــة إلــى التعــاون وتكامــل جهودهــا يف ســبيل تنفيــذ
االلتزامــات املترتبــة علــى دولــة فلســطني أمــام أبنــاء شــعبها وأمــام املجتمــع الدولــي .لــم يظهــر يف تصريحهــا مــا هــي
اخلصوصيــة احملتـ ّـج بهــا يف املواءمــة ،لعكســها يف القنــوات التشــريعية ،ويف ذات الوقــت ش ـ ّددت علــى كونهــا التزام ـاً
توضــح موعــد نشــر االتفاقيــات يف اجلريــدة الرســمية؛ كــون هــذا اإلجــراء مــن
علــى فلســطني بعــد االنضمــام ،دون أن ّ
ـب بــه د .عمــار دويــك ،مديــر عــام الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان كخطــوة
أهــم مطالــب املجتمــع احلقوقــي ،والــذي طالـ َ
أن احملكمــة الدســتورية العليــا قــد وضعــت خارطــة الطريــق لتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة .دون أن يوضــح
أولــى ،مضيفـاً ّ
أي ّ
خطــة متابعــة لبنــد مواءمــة
نتيجــة املطالبــات مــن قبلهــم واملجتمــع املدنــي بخصــوص نشــر االتفاقيــات ،ولــم يعلــن عــن ْ

 .11احملكمة الدستورية العليا املصرية ،الدعوى رقم  8لسنة  17قضائية احملكمة الدستورية العليا «دستورية».
.12بشناق ،باسم صبحي و الشوبكي ،محمد رفيق ،داللة النص على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف مشروع الدستور الفلسطيني وأثره
يف تنظيم وعمل لسلطة التشريعية ،مجلة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،املجلد الثالث والعشرين  ،العدد الثاني2015،

.13موسى ،خليل،جدل فلسطيني حول اتفاقية سيداو،اندبنت عربيةhttps://tinyurl.com/vb6e9jc4 ،23-12-2019 ،
العيس ،أيسر ،تخالف العرف أم تنصف املرأة؟« ..سيداو» تثير جدال يف فلسطني، 2019-12-20 ،
https://tinyurl.com/25asxewr

أن اجلــدل حــول حضــور الديــن يف النــص التشــريعي املصــري حســم ســابقاً ،وحســم
بعــد هــذا الســرد والتفنيــد يظهــر ّ
اجلــدل يف فلســطني بــذات الطريقــة ،حيــث قضــت احملكمــة الدســتورية العليــا يف الدعــوى رقــم  2017/4باعتبــار
ال ّديــن أحــد املكونــات امللزمــة حــال مواءمــة القانــون الوطنــي مــع االتفاقيــات الدوليــة ،وال تتأ ّتــى هــذه املواءمــة حســب
أي تشــريعات جديــدة أو
احلكــم املشــار إليــه إال بتشــريع جديــد أو تعديــل تشــريعي يراعــي ذلــكّ ،
وإن ذلــك يعنــي تصفيــة ّ
تعديــات تشــريعية مبصفــاة الشــريعة اإلســامية التــي ســنحاول فهــم دورهــا التفصيلــي يف العمليــة التشــريعية ،وعليــه
مــن املهــم الوقــوف علــى الديــن كمك ـ ّون؛ مــن حيــث كيفيــة فهمــه وآليــة عكســه علــى التشــريعات ،كــي ال يتــم توظيفــه
فيمــا ال تســتقيم معــه املصالــح املعتبــرة.
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التشــريعات لديــه مــع الشــركاء.
وخــال منــوذج إعالمــي آخــر صـ ّرح قاضــي قضــاة فلســطني د .محمــود الهبــاش يف حتقيــق اســتقصائي ،لوكالــة وطــن
لإلعــام ،يف حلقــة تلفزيونيــة ،حتــت عنــوان « فلســطني تبحــث عــن تفاســير للشــريعة تنســجم مــع «ســيداو» وشــرخ يتســع
بــن علمــاء الديــن والسياســة « بتاريــخ  :2018/8/16أننــا مســتعدون ملواءمــة كل القوانــن ،ولكــن بشــرط أال تتعــارض
مــع أصــول الشــريعة اإلســامية ،مــع احترامنــا لــكل القوانــن الدوليــة ،ولــكل املعاهــدات الدوليــة ،وأي تعــارض مــع مــا
شــرعه اهلل لــن نقبلــه .الشــريعة فــوق القانــون ،والشــريعة فــوق أي التــزام سياســي ،أو أي التــزام بقوانــن أو معاهــدات
أن الشــريعة اإلســامية هــي ديــن البلــد والدولــة ،وهــي املصــدر األساســي
أن القانــون األساســي ،يؤكــد ّ
دوليــة .وأضــاف ّ
للتشــريع .وأضــاف قائـ ً
ا :حتــى لــو أُقـ ّرت تشــريعات وقوانــن يف املجلــس التشــريعي أو مــن قبــل الســلطة التشــريعية يف
فلســطني وخالفــت الشــريعة اإلســامية ســنعارضها» .وهنــا نقــف مـ ّرة أخــرى علــى تعريــف مبــادئ الشــريعة اإلســامية
وآليــة اســتخدامها يف التشــريع ،وكيــف تُعكــس تشــريعياً ،وكيــف ســيتم تــداول املختلــف عليــه ،حيــث بقيــت تصريحــات
قاضــي القضــاة تتمحــور حــول خــط عــام للمواءمــة مبــا ينســجم مــع الشــريعة اإلســامية.
وأضاف السفير د .عمر عوض اهلل من وزارة اخلارجية يف ذات التحقيق االستقصائي ،أنّ هنالك سمو لالتفاقيات على
القانــون الداخلــي ،وك ّل القوانــن التــي تتعــارض مــع االتفاقيــات الدوليــة ســيتم تعديلهــا ،وقوانــن األحــوال الشــخصية
بحاجــة الــى موائمــة كــي تصبــح االتفاقيــات الدوليــة جــزءاً مــن املنظومــة الفلســطينية ،وأ ّكــد أ ّنــه ال يوجــد أي خــاف
وأن االتفاقيــة الدوليــة تُعنــى مبجــال عــدم التمييــز ضــد
مــا بــن الشــريعة اإلســامية واتفاقيــة ســيداو ،خصوصــاً ّ
املــرأة ،وال يعتقــد بوجــود أي ديــن يف العالــم مــع التمييــز ضــد املــرأة أو مــع اإلجحــاف بحقهــا ،وأشــار أن الشــريعة هــي
إن إحــدى مصــادره
واحــدة مــن أســس القوانــن الفلســطينية والقانــون الفلســطيني ال يقــوم علــى الشــريعة وحدهــا ،بــل ّ
هــي الشــريعة .وهــذا تصريــح رســمي يُفهــم منــه وجــوب اعتبــار الشــريعة ُمدخــل رئيســي يف املواءمــة والتشــريع ،وعــدم
اعتبارهــا الالعــب األساســي يف خلــق التشــريعات وصناعتهــا.
أن القانــون األساســي ال يوجــد نــص فيــه ا ّال يف املــادة  4فقــرة  ،2والتــي
وإنّ ممثــل مؤسســة احلــق د .عصــام عابديــن أفــاد ّ
أن النــص
أن مبــادئ الشــريعة اإلســامية مصــدر رئيســي للتشــريع ،أي أ ّنهــا ليســت املصــدر الوحيــد ،وأوضــح ّ
تقضــي ّ
القانونــي كان واضح ـاً يف مبــادئ الشــريعة اإلســامية ولــم يقــل أحــكام الشــريعة االســامية ،وهنــاك فــرق كبيــر بــن
أن مبــادئ الشــريعة تعنــي مبــدأ العدالــة ومبــدأ ال ضــرر وال ضــرار ،ومبــدأ حفــظ النفــس
املبــادئ واألحــكام ،وأشــار ّ
واملــال وعــدم االكــراه يف الديــن ،وبالتالــي ال نــرى أي تعــارض بــن هــذه املبــادئ واملنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان.
ويف هــذا التصريــح محاولــة لتقــدمي مفهــوم عــن مبــادئ الشــريعة اإلســامية املشــار إليهــا يف القانــون األســاس ،وأيضـاً
مطالبـ ًة ضمنيــة بعــدم التوســع يف اســتخدام الشــريعة اإلســامية كمصــدر تشــريعي أثنــاء مواءمــة التشــريعات.
كمــا أنّ وزيــرة املــرأة الســابقة د .هيفــاء األغــا صرحــت بــأنّ علــى اجلميــع القيــام بقــراءة معمقــة يف الديــن إليجــاد احللــول.
وهــذا تصريــح يطالــب بالســعي إليجــاد حلــول مــن داخــل الشــريعة اإلســامية وحدهــا ،وامللفــت أ ّنهــا كوزيــرة لشــؤون
املــرأة؛ اعتمــدت علــى الســياق الدينــي يف إيجــاد احللــول بإعمــال االجتهــاد ،ولــم تتطــرق للســياق الدولــي.
نالحــظ ممــا تقــ ّدم تباينــاً يف اخلطــاب الرســمي ،تســ ّبب يف ارتفــاع أســهم قــادة الديــن فتــرة اجلــدل ،حيــث جــرى
اســتغالل أحــزاب إســامية مثــل حــزب التحريــر ،لهــذه األزمــة ،14ولوحــظ ارتفــاع لوتيــرة التن ّمــر حــال االختــاف بالــرأي
وخاصــة ضــد اجلمعيــات النســوية ،15ولوحــظ مراوحــة املــكان تشــريعياً أو تأجيــل إقــرار أو تعديــل أي تشــريعات تدخــل
يف دائــرة اجلــدل يف هــذا الســياق.
 .14قدس اإلخبارية ،حزب التحرير لـ «قدس» :السلطة تضلل الرأي العام وتنفذ سيداو بشكل متدحرج،2019-12-24،
https://tinyurl.com/3srsrsx5
،.15نساء  ،FMصوت| الناشطة الرفاعي :غياب املوقف الواضح جتاه «سيداو» من الدولة واملؤسسات النسوية شجع على شيطنتها !،
https://tinyurl.com/5yhjzcw ،2020-6-18
مقداد ،املقداد جميل ،اتفاقية سيداو :جدل واسع بني الشيطنة والوعيhttps://tinyurl.com/wavy66pp ،2019-12-22 ،
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إن الثابــت يف كل التصريحــات الســعي نحــو االلتــزام باملواءمــة مــع االتفاقيــات الدوليــة؛ عنــد سـ ّـن أو تعديــل أي تشــريع،
ّ
إن تفاعــل
لكــن لــم يقـ ّدم أي طــرف تفاصيــل يف هــذا الســياق لعــدم وضــوح أدوات التدخــل مــع املجتمــع احمللــي ،حيــث ّ
املجتمــع احمللــي بــكل مكوناتــه ال ميكــن جتاهلــه .وعلــى ضــوء مــا تقــدم ،يبــرز الســؤال؛ كيــف ميكــن إنتــاج قوانــن ال
تخالــف الشــريعة وتراعــي الســياق الدولــي الــذي ألزمــت بــه فلســطني نفســها؟
إن املتتبــع للقوانــن التــي نتجــت بنــا ًء علــى النــص والفكــر الدينــي ،يالحــظ الــدور الهــام للتفســير يف ترجمــة النصــوص
ّ
16
الدينيــة إلــى قوانــن بنــا ًء علــى فهــم دينــي اكتســب حجيــة متجــذرة عبــر الزمــن  ،وعنــد النظــر لعلــم التفســير (املكتــوب)
ـأن الذكــور
تُــد َرك أهميتــه وأهميــة التنبــه إلــى اللّغــة املســتخدمة فيــه ،ويُالحــظ عنــد اســتعراض العلــم املكتــوب منــه بـ ّ
تولــوا زمــام قيــادة ترجمــة النــص الدينــي وضمنــوا مســار تطبيقــه بتفــرد إلــى وقــت قريــب ،وتأثيــر النســاء يف هــذا
الســياق كان ضعيفــاً عبــر التاريــخ ،وهنــا نتســاءل عــن ســبب ضعــف احلضــور النســوي يف التفســير أو التأخــر يف
املشــاركة يف التفاســير املكتوبــة ،وعــن ّ
أن مــن أهــم األســباب التــي حالــت
تأخــر حصولهــا علــى لقــب مفســرة ،لنجــد ّ
ألن مصــادر املعرفــة كان يجــب
دون حصــول املــرأة يف الســابق علــى املعاييــر التــي جتعلهــا مفســرة؛ احلاجــة للســفرّ ،
ـأن مســار التفســير مــن أقــوى املســارات التــي تبـ ّـن التأثيــر الذكــوري يف تأويــل
االنتقــال إليهــا ،وهــذا يقودنــا للتفكيــر بـ ّ
أن كان غيابهــا أ ّدى لظهــور قــراءات منحــازة للذكــر وغيــر منصفــة للمــرأة .وجتــدر
النــص الدينــي ،وهــذا يدفعنــا للتفكيــر ّ
أن الســعي لبحــث ترجمــة النــص الدينــي إلــى قوانــن ،ال يصــب يف ايجــاد وطــرح حلــول فيهــا خــروج علــى
اإلشــارة ّ
17
منظومــة الديــن ّ ،
إنــا إليجــاد قــراءات جديــدة مــن داخــل الديــن.

املطلب الثاني :املرأة الفلسطينية يف سياق التعددية القانونية وقانون اجلنسية واملواطنة.
إن الســياق التاريخــي يف فلســطني يظهــر مــرور عــدة أنظمــة قانونيــة علــى فلســطني خــال القــرن املاضــي بســبب
ّ
18
حكمهــا مــن قبــل عــدة أطــراف حتــى خضوعهــا لالحتــال اإلســرائيلي  ،بدايـ ًة أ ّثــرت فتــرة احلكــم العثمانــي (-1517
 )1918بقــوة يف النظــام القانونــي يف فلســطني وخاصــة يف قوانــن العائلــةُ ،
وط ّبقــت مبــادئ الشــريعة اإلســامية
19
بحضــور املذهــب احلنفــي بشــكل مؤثــر إلــى جانــب تأثيــر النظــام الالتينــي الــذي كان ســائداً يف أوروبــا  ،وتعاقــب علــى
الفتــرة العثمانيــة ســلطة االنتــداب البريطانــي ثـ ّم فتــرة احلكــم األردنــي يف الضفــة الغربيــة وحكــم اإلدارة املصريــة يف
قطــاع غــزة ،وأ ّثــروا جميعـاً علــى البنيــة القانونيــة والسياســية لفلســطني وال زالــوا ،ولــم يتــم وضــع حلــول جذريــة لتوحيــد
النظــام القانونــي يف فلســطني ال ســيما يف إطــار األحــوال الشــخصية.
أُنشــئت بعــد ذلــك الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مبوجــب إعــان املبــادئ للعــام  ،1993وأصــدر الرئيــس الفلســطيني
الراحــل ياســر عرفــات  1994مرســوم رئاســي بتاريــخ  1994/5/20يقضــي باســتمرار العمــل بالقوانــن واألنظمــة
أن املــادة الثانيــة مــن
واألوامــر التــي كانــت ســارية املفعــول قبــل  1967/6/5إلــى أن يتــم توحيدهــا ،20مــع التنويــه ّ
نصــت علــى أن تســتمر احملاكــم النظاميــة والشــرعية والطائفيــة علــى اختــاف درجاتهــا يف مزاولــة
هــذا املرســوم ّ
أن ( يســتمر الســادة القضــاة النظاميــون
أعمالهــا طبقـاً للقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا ،والبنــد الثالــث كذلــك قضــى ّ
 .16أبو بكر ،رندة ،الترجمة وانتاج املعرفة لدينية يف الفكر النسوي ،،القوامة يف التراث اإلسالمي  :قراءات بديلة ،طبعة اللغة العربية
والنشر العام ،2016بروموشن تيم  34،ش دجلة ،متفرع من ش شهاب،املهندسني،اجليزة ،جمهورية مصر العربية.
 .17نفس املصدر السابق
.18وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية  /وفا
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2215
 .19معهد احلقوق ،الوضع القانوني يف فلسطني -النظام القضائي يف فلسطني ومراحل التطور القانوني التاريخي يف فلسطني ، -
جامعة بيرزيت2013،
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03
 .20املقتفي/معهد احلقوق  ،املرسوم الرئاسي .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663 94/1
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والشــرعيون وأعضــاء النيابــة العامــة يف ممارســة أعمالهــم كل يف دائــرة اختصاصــه وفقــا للقوانــن).
وبعــد انطــاق أعمــال املجلــس التشــريعي الفلســطيني يف العــام 1996م صــدرت مجموعــة كبيــرة مــن التشــريعات التــي
وحــدت فلســطني قانونيـاً يف عــدة مجــاالت وعملــت علــى إلغــاء عــدد كبيــر مــن األوامــر العســكرية اإلســرائيلية.21
ّ
أن ســكان الضفــة الغربيــة تســري عليهــم منظومــة مركبــة مــن فتــرة احلكــم العثمانــي واالنتــداب
إن كل مــا تقــدم يعنــي ّ
ّ
ُ
البريطانــي واحلكــم األردنــي واألوامــر العســكرية اإلســرائيلية والتشــريعات الفلســطينية ،التــي أقـ ّرت بعــد قيــام الســلطة
وإن ســكان قطــاع غــزة تســري عليهــم منظومــة مركبــة مــن فتــرة احلكــم العثمانــي واالنتــداب
الوطنيــة الفلســطينيةّ .
ُ
البريطانــي واحلكــم املصــري واألوامــر العســكرية اإلســرائيلية والتشــريعات الفلســطينية التــي أقـ ّرت بعــد قيــام الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية.22
إن ســكان الضفــة الغربيــة قــادرون علــى التمتــع بحقــوق املواطنــة وخدماتهــا املتاحــة داخــل الضفــة الغربيــة
وعليــه ّ
مبعــزل عــن القــدس وقطــاع غــزة .ويتمتــع ســكان القطــاع بهــا داخــل القطــاع بشــكل منعــزل عــن القــدس والضفــة
الغربيــة؛ وكل ذلــك بســبب االنقطــاع اجلغــرايف القســري املفــروض مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي التــي تفــرض
إرادتهــا تعســفاً ،التــي عملــت وال زالــت علــى تقســيم األراضــي الفلســطينية إلــى عــدة أقاليــم متقطعــة األوصــال بــا
اتصــال ،حيــث يفــرض االحتــال اإلســرائيلي القيــود علــى احلركــة والتنقــل داخــل الضفــة الغربيــة وبــن الضفــة الغربيــة
والقــدس وبــن قطــاع غــزة والقــدس وبــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى جانــب فــرض القيــود علــى الســفر خــارج
البــاد وعلــى العــودة إليهــا.23
يعتبــر ســكان القــدس الشــرقية عدميــي اجلنســية ،24ويتمتعــون بحقــوق املواطنــة اإلســرائيلية باســتثناء املشــاركة
بانتخابــات الكنيســت أل ّنهــم مواطنــون دائمــون وال يتمتعــون باجلنســية اإلســرائيلية ،وهــي أحــد شــروط التمتــع بحــق
أن ســكان القــدس
االنتخابــات يف الكنيســت ،إلــى جانــب تب ّنــي أهــل القــدس منهــج املقاطعــة يف االنتخابــات ،25وأضيــف ّ
يعانــون بشــكل مســتمر مــن سياســات التمييــز العنصــري 26ومــن سياســات التهجيــر القســري مــن القــدس ،وهــم يحملــون
وثيقــة الســفر األردنيــة ،وقــادرون علــى التمتــع بحقــوق املواطنــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ضمــن تدابيــر منظمــة
مــن قبــل الســلطات الفلســطينية تنســجم مــع الواقــع السياســي ،ويســري عليهــم يف اجلانــب املدنــي واجلنائــي واإلداري
القوانــن املفروضــة مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية واملعتبــرة لدينــا كجهــة احتــال حربــي ســنداً للقانــون الدولــي
والســوابق القضائيــة املؤكــدة علــى ذلــك يف القضــاء الشــرعي والقضــاء النظامــي ،وكل ذلــك يتالقــى مــع عــدم إقــرار
قانــون اجلنســية ســنداً للمــادة  7مــن القانــون األســاس الفلســطيني لصعوبــات سياســية مــا زالــت حاضــرة.
وإن مــا يرتبــط يف األحــوال الشــخصية واألوقــاف يف القــدس الشــرقية يخضــع للقوانــن األردنيــة الســارية مبوجــب
ّ
.21معهد احلقوق ،الوضع القانوني يف فلسطني -النظام القضائي يف فلسطني ومراحل التطور القانوني التاريخي يف فلسطني ، -
جامعة بيرزيتhttp://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03 2013،
 .22معهد احلقوق /جامعة بيرزيت ،
Khttp://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03
- .23قيود على احلركة والتنقل ،مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة، 2017 ،
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement
التنقل والوصول يف الضفة الغربيةhttps://tinyurl.com/wt6t93pc ،OCHA ،التنقل والوصول يف الضفة الغربية  -ورقة حقائق ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،األمم املتحدةhttps://unispal.un.org/pdfs/WBmovement-access-OCHAupdate-0911a.pdf ،2011،
 .24أسباب اجتاه إسرائيل لتجنيس الفلسطينيني شرقي القدس ،صحيفة االستقالل،
https://www.alestiklal.net/ar/view/7348/dep-news-1612004574
بال جنسية من جديد واألردنيون من أصل فلسطيني احملرومون اجلنسية،Human Rights Watch،2010، https://www.hrw.org/ar/report/2010/02/01/256028
 .25حق االنتخاب للكنيست ،كل احلقhttps://tinyurl.com/4ezjh44f ،
 .26اخلارجية :جلنة القضاء على التمييز العنصري تقر باإلجماع بشكوى فلسطني ضد إسرائيل ،وكالة االنباء الفلسطينية  /وفا،
2021، https://www.wafa.ps/Pages/Details/22635
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ـض النزاعــات الناشــئة
وإن ســكان القــدس يف تلقــي اخلدمــات ذات العالقــة باألحــوال الشــخصية أو فـ ّ
الوصايــة عليهــاّ ،
عنهــا يســتطيعون التوجــه لثــاث مرجعيــات قضائيــة متاحــة ،وهــي :املرجعيــة القضائية اإلســرائيلية الشــرعية أو املدنية
يف القــدس الغربيــة ،واملرجعيــة القضائيــة األردنيــة الشــرعية يف القــدس الشــرقية ،واملرجعيــة القضائيــة الفلســطينية
الشــرعية يف احملاكــم احمليطــة بالقــدس الشــرقية .لــم تقــم أي مرجعيــة منهــا مــن منــع ســكان القــدس الشــرقية مــن
التوجــه ألي مرجعيــة ذكــرت هنــا صراحـ ًة .ومــن الضــرورة يف هــذا الســياق ذكــر مــا ورد يف دليــل عمــل قانــون التنفيــذ
أن األحــكام القضائيــة
الشــرعي الصــادر عــن ديــوان قاضــي القضــاة /القضــاء الشــرعي الصــادر يف العــامّ 2017
الصــادرة عــن احملكمــة الشــرعية يف القــدس الشــرقية والتابعــة للطــرف األردنــي تعامــل معاملــة األحــكام الوطنيــة
الصــادرة يف األراضــي الفلســطينية ،وال تنــدرج حتــت مــا يســمى األحــكام القضائيــة األجنبيــة كتدبيــر قانونــي ينســجم
مــع املوقــف السياســي الفلســطيني ،باعتبــار القــدس الشــرقية عاصمــة فلســطني ومواطنيهــا مواطنــون فلســطينيون مــن
حيــث املنظــور احلقوقــي للمواطنــة ،علــى الرغــم مــن الواقــع السياســي املعقــد.
وإن ارقــام اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أظهــرت أرقامـاً مرتفعــة للعنــف ضــد النســاء بكافــة أشــكاله ،وأوالهــا
ّ
مــن طــرف االحتــال اإلســرائيلي مثــل فقــدان الهويــة الشــخصية للمــرأة وفقدانهــا حلريــة احلركــة والتنقــل والعمــل
والســفر ،إال بتصاريــح خاصــة مــن االحتــال اإلســرائيلي ،27وبالتــوازي مــع دراســات أخــرى أُثبتــت صعوبــات تواجــه
النســاء يف املجــال االقتصــادي والتعليمــي والصحــي ويف بيئــات العمــل املختلفــة وغيــر ذلــك مــن اشــكال الصعوبــات أو
وإن هــذه املعطيــات التــي ال ميكــن تناولهــا تفصيــا يف هــذا البحــث تتالقــي مــع الواقــع القانونــي املذكــور
الهشاشــة ّ ،
وعــدم اســتقرار الواقــع القانونــي والعملــي للمواطنــة ،وميكــن رصــد ذلــك بوضــوح ،حــال زواج الفلســطينيني مــن مناطــق
مختلفــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،أوبــن الضفــة الغربيــة والقــدس ،أو بــن قطــاع غــزة والقــدس  ،أو أن يكــون
أحــد األزواج مــن الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة واآلخــر مــن فلســطيني األراضــي الفلســطينية احملتلــة يف العــام 1948
ويتمتــع باجلنســية اإلســرائيلية بحكــم الواقــع السياســي والقانونــي احلالــي ،حيــث حتكــم النزاعــات تعدديــة قانونيــة
تقتــرب مــن الشــكل القانونــي للنزاعــات العابــرة للحــدود يف تطبيقــات قضائيــة كثيــرة.
إضافــة إلــى مــا تقــدم يعتبــر االنقســام السياســي منــذ العــام  2007بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حجــر عثــرة
أساســي يف الوصــول إلــى العدالــة وإعمــال مبــدأ ســيادة القانــون .إضافــة لضعــف الرقابــة علــى قطــاع العدالــة واجلهــاز
التنفيــذي الضامــن الســتيفاء احلقــوق يف قطــاع غــزة ،نظــراً لضعــف القــدرة علــى اســتخدام أدوات الرقابــة احملايــدة
فيــه .والــذي قــد يعــرض حقــوق املواطنــن للمســاس ،وهــذا قــد يؤثــر علــى اســتقرار املراكــز القانونيــة واحلقــوق
وإن مــن أبــرز املشــاهدات اليوميــة يف القضــاء الشــرعي
ويزعــزع الثقــة بالقضــاء واألجهــزة املســاندة لتحقيــق العدالــةّ .
يف الضفــة الغربيــة تيــه املواطنــن الطالبــن للخدمــات القضائيــة مــن قطــاع غــزة كنتيجــة إلفــرازات االنقســام علــى
وإن تنفيــذ األحــكام القضائيــة معطلــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
حالــة القضــاء الفلســطيني ومنــه القضــاء الشــرعيّ .
غــزة ومبــا يشــمل أحــكام احملاكــم الشــرعية ،ولهــذه الغايــات شـ ّكل قاضــي القضــاة د .محمــود الهبــاش جلنــة مشــتركة
مــن القضــاة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ممــن يعتبــروا علــى رأس عملهــم بشــكل قانونــي ، 28لفحــص املعامــات
واألحــكام كذلــك إن لــزم األمــر ،والتــي تكــون ُمقدمــة مــن قبــل مواطنــي غــزة ،تســهي ً
ال عليهــم وتطويع ـاً للواقــع املعيــق
للعدالــة .نظــراً حلقهــم يف تلقــي اخلدمــات القضائيــة ،وانســجاماً مــع كــون الطواقــم املنظمــة للمعامــات أو التــي تنظــر
الدعــاوي يف قطــاع غــزة تقــع حتــت مفهــوم نظريــة املوظــف الفعلــي بحكــم األمــر الواقــع ،وبالتالــي ال يجــوز اإلضــرار
مبصالــح املواطنــن.
نالحــظ ارتبــاط املواطنــة باحلقــوق والواجبــات ،ســأتناول هــذا املفهــوم مــن ع ـ ّدة أوجــه ألهم ّيتــه يف ســياق البحــث.
حيــث تقـ ّدم املواطنــة مســاوا ًة بــن أفــراد الوطــن الواحــد يف احلقــوق والواجبــات ،وضمــان العــدل بينهــم ،بالتحاكــم إلــى
 .27املرأة والرجل يف فلسطني – قضايا وإحصاءات ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،2020 ،
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf
 .28الهباش ،محمود ،قرار رقم  2019/119بشأن تصديق املعامالت التي ينظمها املوفون الفعليون يف احملاكم الشرعية يف احملافظات
اجلنوبية.
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قانــون واحــد .29وتشــتمل املواطنــة يف مفهومهــا املعاصــر علــى االنتمــاء والــوالء ،وامتــاك املواطــن حقوق ـاً اجتماعيــة
وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة ،يتكفــل بهــا النظــام ،كالرعايــة الصحيــة مثـ ًـاَ ُ ،
وت ِّم ـ ُل املواط ـ َن واجبـ ٍ
ـات جتــاه الدولــة
واملجتمــع ،مثــل احتــرام الدســتور والقانــون والنظــام ،ودفــع الضرائــب ،واملشــاركة بأبعادهــا السياســية واالجتماعيــة.30
(إن هــذا التشــكيل يف الواقــع
ويف هــذا الســياق يقــول الدكتــور عمــاد الديــن الرشــيد يف التعليــق علــى صحيفــة املدينــة؛ َّ
قــام علــى فكــرة املواطنــة وليــس تشـ ً
ـكيل دين ًّيــا ،فليســت الدولــة اإلســامية دولــة الصاحلــن واألتقيــاء ،هــي دولــة مــن
يخضــع للنظــام اإلســامي .وحتــى نفهــم هــذه الفكــرة ،حتديـ ًدا ،ينبغــي أن نــدرك أن اإلســام ليــس مجــرد ديــن ،و َمــن
نَ َظــر إلــى اإلســام بوصفــه دي ًنــا فحســب فقــد أســاء إليــه ولــم يفهمــه ،اإلســام مــن جوانبــه الديــن ،ولــه جوانــب أخــرى،
لــه جوانــب قانونيــة ،وهــذا اجلانــب القانونــي -بوصفــه نظا ًمــا -هــو الــذي يَديــن بــه غيــر املســلمني للدولــة اإلســامية،
ومــع تقــدم الزمــان أصبــح لــه جانــب ثقــايف وحضــاري يديــن بــه للدولــة غيــر املســلمني الذيــن يَحيَــون يف هــذه الرقعــة
اجلغرافيــة… الرقعــة اإلســامية) .31
وإن مــا عــرف بصحيفــة املدينــة أو دســتور املدينــة؛ والتــي ّ
نظمهــا الرســول محمــد – صلــى اهلل عليــه وســلم – منــذ أكثــر
ّ
مــن أربعــة عشــر قرنـاً منــوذج ناطــق مبضامــن املواطنــة ،أرســى فيهــا قواعــد املواطنــة ،ويُعــزى إليهــا إرســاء التعايــش
بــن مكونــات املجتمــع املدنــي ،وجــاءت الصحيفــة ضما ًنــا لعــدم الظلــم أو البغــي ،وتناولــت التحالــف الوثيــق بــن أهلهــا
ضــد العــدوان اخلارجــي ،كمــا أن مــن أهدافهــا نشــر األمــن والتشــجيع علــى التكافــل االجتماعــي .32ومــن الســلف مــن
ات ّبــع هــذا املنهــج أيضـاً ،حيــث ورد عــن خليفــة املســلمني الراشــد الرابــع علــي بــن أبــي طالــب –كــرم اهلل وجهــه -عــدم
التفرقــة بــن النــاس علــى أســاس العقيــدة أو االنتمــاء ،بــل اعتمــد املواطنــة أساس ـاً يف سياســة النــاس ،حيــث ورد يف
عهــده ملالــك األشــتر عندمــا و ّاله مصــر قائــا( :وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة ،واحملبــة لهــم ،واللطــف بهــم ،وال تكونــن
عليهــم ســبعاً ضاريـاً تغتنــم أكلهــم؛ فإ ّنهــم صنفــان :إمــا أخ لــك يف الديــن ،أو نظيــر لــك يف اخللــق).
إن مــا تقــدم ينســجم معــه مــا جــاء يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان للعــام  1948مــن خطــاب عــام شــمل أفــراد
ّ
البشــرية أينمــا وجــدوا ،حيــث اســتخدم مصطلــح انســان يف ديباجتــه واســتخدم مصطلــح النــاس يف املــادة األولــى حيــث
نصــت علــى أن (يولــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين يف الكرامــة واحلقــوق .وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم
أن
نصــت علــى ّ
أن يعاملــوا بعضهــم بعض ـاً بــروح اإلخــاء) ،وأضيــف يف هــذا الشــأن ّ
أن املــادة  28مــن هــذا اإلعــان ّ
(لـ ِ ّ
ـكل فــرد حـ ّ ُق التم ّتُــع بنظــام اجتماعــي ودولــي ميكــن أن تتح َّقــق يف ظ ِلّــه احلقــوق واحلريــات املنصــوص عليهــا يف هــذا
وإن مــن مكونــات النظــام االجتماعــي ال ّديــن إلــى جانــب عناصــر أخــرى مثــل اللغــة والثقافــة
اإلعــان حت ّ ُق ًقــا تا ًّمــا)ّ .
أن مشــاركة هــذه
وإن هــذه العناصــر كمــا قــال الفيلســوف وعالــم االجتمــاع الفرنســي دوركهــامي يف نظريتــهّ :
وغيرهــاّ ،
األشــياء املشــتركة كانــت كافيــة خللــق «تضامــن ميكانيكــي» يربــط املجموعــة ببعضهــا البعــض ،وأضــاف أ ّنــه مــن خــال
الثقافــة املشــتركة بــن مجموعــة أو مجتمــع ظهــر شــعور مــن االرتبــاط االجتماعــي  -مــا ســماه بالتضامــن  -بــن النــاس،
والــذي جنــح يف ربطهــم باجلماعــة .وأشــار دوركهــامي إلــى مجموعــة املعتقــدات والقيــم واملواقــف واملعرفــة التــي تشــترك
فيهــا مجموعــة مــا يف « الضميــر اجلماعــي « .وهــذا يقودنــا إلــى فهــم ســبب اســتقرار العقــد االجتماعــي بــن الفــرد
أن النــاس وافقــوا
والدولــة ،وهــذا مــا أ ّكــد عليــه أمثــال الفيلســوف اإلجنليــزي تومــاس هوبــز ،حيــث قــال يف نظريتــه ّ
داخــل املجتمــع علــى متكــن الدولــة لفــرض حكــم القانــون ،ويف املقابــل تخلّــوا عــن بعــض الســلطة الفرديــة .هــذا هــو
جوهــر العقــد االجتماعــي الــذي يكمــن يف أســاس نظريــة هوبــز للنظــام االجتماعــي .بالنتيجــة ال يجــوز جتــاوز مكونــات
الثقافــة املشــتركة يف املجتمــع يف مكونــات العقــد االجتماعــي بــن الفــرد والدولــة؛ وخاصــة حــال تكـ ّون الدولــة من ســكان
يتمتعــون بــذات اللغــة والثقافــة وأغلبيــة دينيــة أو يدينــون بديــن واحــدّ ،
وال حصــل الظلــم وثـ ّم التمــرد علــى االســتبداد
والظلــم عندمــا ال يتو ّلــى القانــون حمايــة حقــوق اإلنســان ،كمــا ورد يف ديباجــة اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان للعــام
أن إدراك مــا تقــدم قــد ال يتأ ّتــى ّإل يف ظــل فهــم عميــق لنظريــة احلــق الطبيعــي للفــرد .وهــذا
 .1984مــع التنويــه ّ
 .29وزارة األوقاف السورية ،املواطنة يف اإلسالم ،مفهومها ومقوماتها)http://mow.gov.sy( ،
 .30سامر عبد اللطيف ،املواطنة وإشكالياتها ،العدد ( ،7العراق :مجلة الفرات)2011 ،
 .31الرشيد ،عماد الدين ،املواطنة يف اإلسالم
 .32كمال الشريف ،حقوق اإلنسان يف صحيفة املدينة ،د .ط( ،الرياض :أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية.)70-68 :1( ،)2001 ،
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ينســجم مــع نــص املــادة  27مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية علــى أ ّنــه ال يجــوز يف الــدول التــي
توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة ،أ ْن يحــرم األشــخاص مــن أبنــاء هــذه األقليــات مــن حــقّ التمتــع بثقافتهــم
ونصــت
اخلاصــة ،أو املجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره ،أو اســتعمال لغتهــم ،باالشــتراك مــع أبنــاء جماعتهــم اآلخريــنّ .
املــادة األولــى مــن اإلعــان بشــأن حقــوق األشــخاص املنتمــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة
الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف العــام  1992علــى حمايــة وجــود األقليــات وهويتهــا القوميــة أو
اإلثنيــة ،وهويتهــا الثقافيــة والدينيــة واللغويــة ،وبتهيئــة الظــروف الكفيلــة لتعزيــز هــذه الهويــة واعتمــاد الــدول التدابيــر
التشــريعية والتدابيــر األخــرى املالئمــة لتحقيــق تلــك الغايــات .ونضيــف مــا ورد يف هــذا الشــأن إذ وتالحــظ اللجنــة
أن احلــق الــذي تقــره هــذه املــادة وتعتــرف بــه
املعنيــة باحلقــوق املدنيــة والسياســية الــدورة الثامنــة واألربعــون (ّ ،)1993
حــق مينــح لألفــراد املنتمــن إلــى فئــات األقليــات .وهــو حــق متميــز وزائــد علــى جميــع احلقــوق األخــرى التــي يحــق
إن التمتــع باحلقــوق املكفولــة مبوجــب العهــد دون
لهــم كأفــراد مثــل ســائر النــاس التمتــع بهــا مبوجــب العهــد ،وكذلــك ّ
متييــز ،ينطبــق علــى جميــع األفــراد املوجوديــن داخــل اإلقليــم أو اخلاضعــن لواليــة الدولــة ســواء أكان هــؤالء األشــخاص
منتمــن أو غيــر منتمــن إلــى أقليــة مــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك حــق مميــز مكفــول مبوجــب املــادة  26مــؤداه
املســاواة أمــام القانــون وتوفيــر احلمايــة القانونيــة املتســاوية وعــدم التمييــز فيمــا يتعلــق باحلقــوق املمنوحــة وااللتزامــات
املفروضــة مــن جانــب الــدول ،وبــذات الوقــت ال ميــس التمتــع باحلقــوق التــي تتصــل بهــا املــادة  27مــن العهــد بســيادة
أي دولــة مــن الــدول األطــراف وال بســامتها اإلقليميــة.
يبــرز هنــا تب ّنــي القانــون األســاس وقــرار احملكمــة الدســتورية  2017/4مضامــن املرجعيــات الدوليــة واملبــادئ الدوليــة
للحقــوق واحلريــات ،عنــد اعتبــار الديــن اإلســامي كمصــدر رئيــس للتشــريع بصفتــه ديــن الدولــة ،ويديــن بــه أغلبيــة
الســكان ،بالتــوازي مــع احلفــاظ علــى خصوصيــة األقليــات ووجــوب حمايتهــا ،دون ٍ
تعــد علــى مفهــوم املواطنــة وال
ـاس بســيادة الــدول اإلقليميــة.
مسـ ٍ

املبحــث الثانــي :وضــع املــرأة يف قوانــن األحــوال الشــخصية والفجــوات احلقوقيــة ومــدى مواءمــة
منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية مــع االتفاقيــات الدوليــة
املطلب األول :وضع املرأة يف قوانني األحوال الشخصية والفجوات احلقوقية.
تعتبــر القــراءة الســطحية لقوانــن األحــوال الشــخصية ،وعــدم االنتبــاه الرتباطهــا باملنظومــة القانونيــة العامــة ،وخاصــة
يف قانــون األحــوال املدنيــة وقوانــن أخــرى ،أحــد أهــم أســباب اجلــدل األعمــى غيــر املنتــج حــول حقــوق املــرأة ،وبالتالــي
ـإن االتفــاق علــى املراجعــة والتغييــر والتعديــل حيــث يَ ِجــب ،أُولــى اخلطــوات املهمــة يف مســيرة اإلصــاح والتط ـ ّور
فـ ّ
التشــريعي ،لذلــك ســيتم حتليــل بعــض النصــوص القانونيــة الســارية يف منظومــة عمــل القضــاء الشــرعي يف الضفــة
الغربيــة والقــدس الشــرقية احملتلــة ،حيــث قــد تتــاح الفــرص الحق ـاً لتقــدمي قــراءات شــرعية وقانونيــة جديــدة طبق ـاً
للقواعــد التــي ّ
مت التطــرق لهــا ســابقاً.
وأن ذلــك مــن
إذ ال يوجــد خــاف فلســطيني علــى أهميــة إنهــاء التعدديــة القانونيــة وتوطــن القوانــن وتوحيدهــاّ ،
أهــم عناصــر التنميــة البشــرية بــكل مدخالتهــا ،ولكــن اإلصــاح التشــريعي ،مبــا يشــمل منظومــة قوانــن األحــوال
الشــخصية ،يتطلــب الوقــوف علــى وضــع العمليــة التشــريعية داخــل فلســطني ،التــي أُخــذ عليهــا عــدم احتــرام التراتبيــة
يف التشــريعات33 .مثــل نظــام األســر احلاضنــة للعــام  2013يف مادتــه  23مبــا يتعلــق باســم الطفــل احملت َ
َضــن ليطابــق
 .33مؤمتر مقومات اإلصالح التشريعي :التحوالت والتحديات ،معهد احلقوق /جامعة بيرزيت،
https://tinyurl.com/2t47ay9r
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اســم االب ُ ْ
املت َِضــن مبــا يح ّقــق املصلحــة الفضلــى للطفــل احملضــون ،ومبــا ال يخالــف الشــريعة اإلســامية ،ولكـ ّـن
هــذا التعديــل جــاء يف الالئحــة وخــا منــه قانــون األحــوال املدنيــة للعــام  1999األعلــى رتبــة مــن الالئحــة ،وبالتالــي
اعتبــر ذلــك انحرافـاً يف الصياغــة وشــك ّل ذلــك معيقـاً لتطبيــق الالئحــة ،وأُخــذ علــى هــذه املرحلــة أيضــا ضعــف البحــث
العلمــي ،وغيــاب السياســة التشــريعية وقصــور اإلطــار القانونــي الناظــم للعمليــة التشــريعية.34
ويضــاف إلــى العوامــل املذكــورة ،محدوديــة قــدرة املؤسســات العاملــة يف املجــال التشــريعي وعــدم االلتــزام بالتوجيهــات
والقواعــد االرشــادية املوحــدة يف مجــال الصياغــة ،واالســتخدام املفــرط للتشــريع يف الظــروف االســتثنائية وعــدم
وإن رفــع ســن الــزواج يف فلســطني إلــى ثمانيــة عشــر عام ـاً مبوجــب القــرار بقانــون  21لعــام  ،2019أحــد
التهيئــةّ ،35
النمــاذج علــى عــدم تهيئــة املجتمــع احمللــي لهــذا القانــون ،فلــم يحلــل واضعــو القانــون األمنــاط الســلوكية للســكان مــن
أن املناطــق التــي يرتفــع
بــداوة وريــف ومــدن ،ولــم تهيــئ البرامــج والسياســات لهــا .حيــث يالحــظ علــى ســبيل املثــال ّ
فيهــا تس ـ ّرب الفتيــات مــن املــدارس ال تُرفــد مبراكــز تعليــم وتدريــب مهنــي كافيــة وال غيرهــا مــن التدخــات التــي
وإن عــدم التهيئــة أفــرز اشــكاالً غيــر
تتيــح للفتيــات االندمــاج والتم ّكــن ،وبالتالــي انحصــار أولــى خياراتهــن يف الــزواجّ ،
قانونيــة مــن الــزواج ملــن هـ ّـن دون ســن األهليــة ،والتــي ميكــن رصدهــا يف ســجالت احملاكــم الشــرعية وخاصــة يف جنــوب
األراضــي الفلســطينية.
يعتبــر قانــون رقــم  21لعــام  2019بشــأن رفــع ســن الــزواج يف فلســطني تقدمــاً تشــريعيا ومقاربــة نحــو انســجام
التشــريعات ،حيــث مت توحيــد ســن الــزواج مــع ســن الطفــل حســب قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم  7لعــام ،2004
وانســجم مــع االلتزامــات الدوليــة بشــأن اتفاقيــة الطفــل التــي انضمــت لهــا فلســطني يف  5نيســان مــن العــام 1995م،
وكذلــك مــع اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة «ســيداو « وحتديــداً البنــد الثانــي مــن املــادة ،16
ويشــار إيجاب ـاً لصياغــة هــذا القانــون للفلســطينيني كونــه عابــر للجنــس وعابــر للديــن ،حيــث يشــمل الذكــور واإلنــاث
للمســلمني والطوائــف املســيحية الثــاث عشــرة املعتــرف بهــا والطائفــة الســامرية ،وقــد ألغــى التعدديــة القانونيــة
يف هــذا اجلانــب .ويُنظــر باهتمــام الــى التحفــظ علــى املســاحة القانونيــة للتزويــج دون هــذا الســن اســتثنا ًء مــن قبــل
أن هــذه
قاضــي القضــاة للمســلمني ورؤســاء احملاكــم الدينيــة للطوائــف ،لكــن مــن زاويـ ٍـة أخــرى ع ّبــر قاضــي القضــاة ّ
املســاحة القانونيــة ال بـ ّد مــن إبقائهــا دون تقييــد االســتثناءات علــى وجــه احلصــر ،لضــرورات اجتماعيــة تُعــرض علــى
القضــاء الشــرعي ،ســيكون التزويــج عالج ـاً لهــا حفاظــا علــى النســيج االجتماعــي والســلم األهلــي .36لذلــك أصــدر
قاضــي القضــاة د .محمــود الهبــاش تعميــم رقــم  2019/49بتاريــخ  2019/12/11بخصــوص تنظيــم العمــل فــور ســريان
القانــون طالبـاً مــن القضــاة «التحقــق مــن املســوغات الشــرعية والقانونيــة واالجتماعيــة ،وتســطير ضبــط بواقــع احلــال
وإن القانــون اجلديــد لــم يحــدد احل ـ ّد
ورفعــه إليــه لدراســته وإجــراء املقتضــى الشــرعي والقانونــي حســب األصــولّ .
وإن الــزواج اســتثنا ًء حتــت ســن السادســة عشــر يتعــارض
األدنــى للــزواج علــى عكــس النــص القانونــي قبــل التعديــلّ ،
أن
مــع ســن التعليــم اإللزامــي ،ســنداً للقــرار بقانــون لســنة  2017بخصــوص التربيــة والتعليــم العــام ،الــذي نــص علــى ّ
التعليــم يكــون إلزامي ـاً حتــى نهايــة الصــف العاشــر.
إن اإلنــاث اللواتــي يتزوجــن دون الســن القانونــي حــال مواجهتهــن ملشــاكل زوجيــة يقعــن ضمــن دائــرة حساســة مــن
ّ
إجــراءات التقاضــي ويكــون مــن الســهل مضاعفــة العنــف عليهــن ليصبــح مركبـاً ،بســبب الهشاشــة القانونيــة املرتبطــة
أن طالبــات النفقــة مثـ ً
ا يف هــذا الســن يتمتعــن بأهليــة التقاضــي أمــام احملاكــم الشــرعية فقــط،
بصغــر الســن ،حيــث ّ
بالتالــي ،بعــد احلصــول علــى احلكــم بالنفقــة ،وكذلــك احلقــوق الزوجيــة بعــد الطــاق ،ال يتــم قبــض األمــوال إال مــن
خــال ولـ ّـي أو وصـ ّـي ،نظــراّ لكونهــن دون ســن الرشــد املالــي وهــو ثمانيــة عشــر عامـاً .وأيضـاً الشــكاوى اجلزائيــة حــال
تعرضهــن للعنــف املرتبــط بشــكوى جزائيــة مثــل العنــف اجلســدي ،ال يتــم إال مــن خــال ولــي أو وصــي ،والتنــازل عــن
 .34نفس املصدر السابق
.35نفس املصدر السابق
.36الهباش :قانون رفع سن الزواج لـ  18عاماً ال يُغلق باب االستثناءات ،دنيا الوطن ،2020/1/15،
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وإن حتريــك الشــكوى اجلزائيــة ض ّدهــن مــن قبــل األزواج
الشــكوى كذلــك ،والــذي قــد ال يكــون يف مصلحــة األنثــىّ .
تكــون مــن خــال الولــي أو الوصــي ،وهــذا الســياق يــزداد حساســية حــال كونهــا أ ّم ـاً وحاضنــة لصغارهــا.
إن مجموعــة القوانــن املطبقــة يف فلســطني يف ســياق األحــوال الشــخصية تنظــر النزاعــات بــن املســلمني ،وهــذا مــا
ّ
يقضــي بــه قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم  31لعــام  1959يف الضفــة الغربيــة وتعديالتــه األردنيــة النافــذة
بســبب الوصايــة األردنيــة علــى األوقــاف واملقدســات اإلســامية فيهــا ،وتســري هــذه املنظومــة علــى الزوجــن حــال
اختــاف الديــن بينهمــا ،وهــذا ال يكــون إال يف الزوجــة ويشــترط أن تكــون كتابيــة ،ســنداً للمــادة  33مــن قانــون األحــوال
الشــخصية رقــم  61لعــام  1976املعمــول بــه يف الضفــة الغربيــة واملــادة  30مــن القانــون األردنــي رقــم  15لعــام 2019
والســاري يف القــدس الشــرقية ،وعنــد نشــوب النــزاع بــن زوجــة مســيحية أو يهوديــة وزوج مســلم تكــون الصالحيــة
للمحاكــم النظاميــة يف األراضــي الفلســطينية كافــة ،حيــث قضــت املــادة  7مــن قانــون رقــم  2ملجلــس الطوائــف أ ّنــه( ويف
األحــوال التــي يكــون فيهــا أحــد افــراد طائفــة دينيــة غيــر مســلمة ذا عالقــة يف أمــور أحــوال شــخصية مــع أحــد افــراد
الطائفــة املســلمة فللمحاكــم النظاميــة صالحيــة النظــر يف القضيــة املذكــورة والبــت فيهــا ،واذا اتفــق الفرقــاء علــى
قبــول صالحيــة احملاكــم الشــرعية فيكــون النظــر فيمــا ذكــر مــن صالحيتهــا) ،وهــذا يعتبــر تعــدداً ملســارات التقاضــي
حــال الــزواج املختلــط بســبب الديــن علــى وجــه التخييــر ،لكـ ّـن هــذا التعــدد غيــر معلــوم عــاد ًة لــدى األطــراف وخاصــة
الزوجــة الكتابيــة ،لذلــك يتجــه أيـاً مــن الزوجــن أو كليهمــا حــال نشــوب النــزاع يف هــذا النــوع مــن الــزواج املختلــط دينيـاً
إلــى احملاكــم الشــرعية بشــكل تلقائــي.
أن ( للقاضــي عنــد الطلــب
وإن املــادة السادســة مــن قانــون األحــوال الشــخصية الســاري بالضفــة الغربيــة ،تقضــي ّ
ّ
حــق تزويــج البكــر التــي أمتــت اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا مــن الكــفء يف حــال عضــل الولــي غيــر األب أو اجلــد مــن
األوليــاء بــا ســبب مشــروع ،أمــا إذا كان عضلهــا مــن قبــل األب أو اجلــد فــا ينظــر يف طلبهــا إال إذا كانــت أمتــت ثمانيــة
عشــر عامـاً وكان العضــل بــا ســبب مشــروع) .نالحــظ بعــد رفــع ســن الــزواج يســري مــا يرتبــط بعمــر الثامنــة عشــر
مــن هــذه املــادة ودون ذلــك يقــع يف دائــرة االســتثناء حســب القانــون ،ويف حــال زواج األنثــى التــي أمتــت الثامنــة عشــر
دون ولــي يف احلــاالت املذكــورة وكانــت أركان وشــروط عقــد الــزواج متحققــة يقــع العقــد صحيحــا وال يســتطيع الولــي
ســوى االعتــراض علــى كفــاءة الــزوج وهــي كفــاءة ماليــة ،وهــذا مســار قضائــي ضعيــف لفســخ الولــي للعقــد لعــدم رضــاه
ألن األزواج عــادة قــادرون علــى دفــع مــا يقــع ضمــن دائــرة الكفــاءة املاليــة مــن نفقــة زوجــة ومهــر .مــع األخــذ
أو علمــه؛ ّ
أن (بقــاء الزوجــن
بعــن االعتبــار املــادة  43مــن قانــون األحــوال الشــخصية الســاري بالضفــة الغربيــة والتــي قضــت ّ
علــى الــزواج الباطــل أو الفاســد ممنــوع فــإذا لــم يفترقــا يفــرق القاضــي بينهمــا عنــد ثبــوت ذلــك باحملاكمــة باســم احلــق
العــام الشــرعي ،وال تســمع دعــوى فســاد الــزواج بســبب صغــر الســن إذا ولــدت الزوجــة أو كانــت حامـ ً
ا أو كان الطرفــان
أن فســخ عقــد الــزواج لصغــر الســن بالطريــق القضائــي
حــن إقامــة الدعــوى حائزيــن علــى شــروط األهليــة) ،مبعنــى ّ
يُلجــم حــال احلمــل أو والدة األنثــى املتزوجــة بعقــد فاســد ،ترجيح ـاً ملصلحــة اجلنــن .وهــذا يعتبــر أحــد املعيقــات
لتعزيــز تطبيــق قانــون رفــع ســن الــزواج اجلديــد إلــى ثمانيــة عشــر عامـاً ،حيــث ينتظــر األطــراف حمــل الزوجــة غيــر
احلائــزة علــى شــرط األهليــة للســن مبوجــب العقــد املنظــم خــارج احملاكــم ،ثــم التوجــه إلثبــات احلالــة الزوجيــة لضمــان
ـإن الفقــرة الثالثــة مــن املــادة  279مــن
عــدم التفريــق القضائــي بــن الزوجــن بطريــق فســخ العقــد .ومــن زاويــة أخــرى فـ ّ
قانــون العقوبــات األردنــي الســاري رقــم  16لعــام  1960ج ّرمــت كل مــن ز ّوج فتــاة أو أجــرى مراســيم الــزواج لفتــاة لــم
ـأن ولــي
تتــم الثامنــة عشــر مــن عمرهــا أو ســاعد يف إجــراء مراســيم زواجهــا بــأي صفــة كانــت دون أن يتحقــق مقدمـاً بـ ّ
أمرهــا قــد وافــق علــى ذلــك الــزواج .ونذكــر يف هــذا الســياق عــدم اشــتراط القانــون ملوافقــة الولــي يف زواج املــرأة الثيــب
العاقلــة املتجــاوزة مــن العمــر ثمانيــة عشــر عامـاً طبقــا للمــادة  13مــن قانــون األحــوال الشــخصية املذكــور.
اســتكماال لهــذا الســياق يعتبــر تزويــج صغيــرة الســن دون احلصــول علــى اســتثناء مبوجــب القانــون جرميــة يعاقــب عليهــا
القانــون مبوجــب املــادة  17مــن قانــون األحــوال الشــخصية الســاري بالضفــة الغربيــة ،والتــي قضــت أ ّنــه( إذا جــرى
الــزواج دون وثيقــة رســمية فيعاقــب كل مــن العاقــد والزوجــن والشــهود بالعقوبــة املنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات
األردنــي وبغرامــة علــى كل منهــم ال تزيــد عــن مائــة دينــار) ،وهنــا نالحــظ اإلحالــة بالنــص اآلمــر لقانــون العقوبــات
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األردنــي رقــم  16لعــام  1960املطبــق يف الضفــة الغربيــة يف مادتــه ال  279والتــي تقضــي أ ْن(يعاقــب باحلبــس مــن شــهر
إلــى ســتة أشــهر كل مــن .1 :أجــرى مراســيم زواج أو كان طرف ـاً يف إجــراء تلــك املراســيم بصــورة ال تتفــق مــع قانــون
حقــوق العائلــة أو أي قانــون آخــر أو شــريعة أخــرى ينطبــق أو تنطبــق علــى الــزوج والزوجــة مــع علمــه بذلــك  .2مــن
ز ّوج فتــاة أو أجــرى مراســيم الــزواج لفتــاة لــم تتــم اخلامســة عشــر مــن عمرهــا أو ســاعد يف إجــراء مراســيم زواجهــا
بــأي صفــة كانــت ،أو .3مــن زوج فتــاة أو أجــرى مراســيم الــزواج لفتــاة لــم تتــم الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا أو ســاعد
ـأن ولــي أمرهــا قــد وافــق علــى ذلــك الــزواج)،
يف إجــراء مراســيم زواجهــا بــأي صفــة كانــت دون أن يتحقــق مقدم ـاً بـ ّ
أن (للقاضــي أ ْن يــأذن عنــد الطلــب
وقضــى القانــون األردنــي الســاري يف القــدس الشــرقية يف مادتــه الثامنــة عشــر ّ
بــزواج البكــر التــي بلغــت السادســة عشــر ســنة شمســية مــن عمرهــا مــن الكــفء يف حــال عضــل الولــي إذا كان عضلــه
أن(:
بــا ســبب مشــروع) ،وهنــا يظهــر احلــد األدنــى للــزواج بالنســبة للقانــون األردنــي املذكــور .وقضــت املــادة  20منــهّ ،
إذن القاضــي بالتزويــج مبوجــب املــادة ( )18مــن هــذا القانــون مشــروط بــأن ال يقــل املهــر عــن مهــر املثــل) وهــذا يوفــر
وإن القانــون األردنــي
جــزء مــن حمايــة احلقــوق املاليــة الناشــئة عــن عقــد الــزواج للصغيــرات حــال الــزواج اســتثنا ًءّ .
فصــل يف معاييــر الكفــاءة الواجــب توفرهــا يف الرجــل للــزواج حيــث قضــت املــادة  21منــه االشــتراط أن يكــون
املذكــور ّ
الرجــل كفــؤاً للمــرأة يف التديــن واملــال وكفــاءة املــال ،وأن يكــون الــزوج قــادراً علــى املهــر املعجــل ونفقــة الزوجــة ،وهنــا
أن الكفــاءة حــق خــاص باملــرأة والولــي،
توســع يف معنــى الكفــاءة وعــدم حصرهــا يف الكفــاءة املاليــة ،وأضافــت املــادة ّ
وتراعــى عنــد العقــد ،فــإذا زالــت بعــده فــا يؤثــر ذلــك يف الــزواج ،أي أنهــا تُراعــى ابتــدا ًء وال يجــوز االعتــراض عليهــا
عنــد تبـ ّدل األحــوال.
إن املالحقــة اجلزائيــة حــال صغــر الســن يف القــدس الشــرقية تخضــع للســلطات اإلســرائيلية كونهــا جهــة احتــال
ّ
حربــي ،ويُعاقــب عليهــا ســندا لقانــون ســن الــزواج لعــام  1950والــذي يقضــي ( :يحظــر زواج الفتــاة أو الفتــى الذيــن
أن ك ّل مــن يز ّوجهمــا أو يُجــري مثــل هــذا الــزواج أو يســاعد مــن خــال وظيفتــه
لــم يبلغــا الســابع عشــرة ســنة ،ويحـ ّدد ّ
يف إجــراء زواج محظــور حســب القانــون ،مبــن فيهــم الوالــدان ورجــال الديــن ،عقابــه الســجن لســنتني أو غرامــة مال ّيــة
يف نفــس الوقــت ،وقانــون سـ ّـن الــزواج يخـ ّول احملكمــة للشــؤون العائل ّيــة الســماح بتزويــج فتــاة أو فتــى لــم يبلغــا الســابع
عشــرة ســنة ،يف احلــاالت التاليــة:
.أبالنسبة لزواج الفتاة :إذا كانت قد ولدت أو حملت من شخص ترغب يف الزواج منه.
.ببالنسبة لزواج الفتى :إذا كانت الفتاة التي يرغب يف الزواج منها قد حملت أو ولدت مولو ًدا منه.
خاصــة تب ـ ّرر
أن هنــاك ظرو ًفــا
.جبالنســبة لــزواج الفتــاة أو الفتــى :إذا بلغــا ســن السادســة عشــرة ،ورأت احملكمــة ّ
ّ
الســماح بالــزواج.
ّ
وموظفــة الشــؤون
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يح ـ ّدد القانــون إطــا ًرا زمن ًّيــا ،يســتطيع خاللــه والــدا الفتــاة و/أو ول ّيــا أمرهــا
التوجــه إلــى احملكمــة والطلــب منهــا إلغــاء الــزواج علــى النحــو التالــي:
االجتماعيــة
ّ
.أإذا كان طلب إلغاء الزواج قد ق ّدمته القاصر قبل بلوغها تسع عشرة سنة.
ّ
وموظفــة الشــؤون االجتماعيــة قبــل بلــوغ الفتــاة
.بإذا كان طلــب إلغــاء الــزواج قــد ق ّدمــه والــدا الفتــاة و/أو ولـ ّـي أمرهــا
ثماني عشــرة ســنة.

وخاصــة يف ظــل ضعــف أو انعــدام احلمايــة األســرية واالجتماعيــة املباشــرة ممــا قــد يعرضهــا لالســتغالل وخاصــة
اجلنســي.
وإن القانــون األردنــي الســاري يف القــدس الشــرقية ع ـزّز القيــود علــى زواج مــن بــه جنــون أو عتــه أو إعاقــة عقليــة،
ّ
نظــراً حملاذيــره حيــث قضــت املــادة 12منــه ( للقاضــي أن يــأذن بــزواج مــن بــه جنــون أو عتــه أو إعاقــة عقليــة إذا ثبــت
وأن مــا بــه غيــر قابــل لالنتقــال إلــى نســله ،وأنــه ال يشــكل خطــورة
أن يف زواجــه مصلحــة لــهّ ،
بتقريــر طبــي رســمي ّ
علــى الطــرف اآلخــر ،وبعــد اطالعــه علــى حالتــه تفصيـ ً
ا والتحقــق مــن رضــاه) ،يالحــظ مــن خــال القيــود اإلضافيــة
علــى هــذا الــزواج مراعــا ًة ملصلحــة املــرأة املُت ََحقــق مــن موافقتهــا علــى هــذا الــزواج ،ولكــن تبقــى معاييــر املصلحــة غيــر
واضحــة وخاصــة أن مــن مدخالتهــا مفاهيــم اجتماعيــة ســلبية ،إضافــة أن التحقــق مــن رضــا اخلاطــب املقبــل علــى
الــزواج كمــا ذكــرت املــادة محــل نظــر يف حالــة اجلنــون املطبــق أو اإلعاقــة العقليــة الســالبة لألهليــة.
إن حــق احلضانــة مــن احلقــوق البــارزة يف قوانــن األحــوال الشــخصية ،ويتــم تســليط الضــوء والتركيــز عليــه نظــراً
ّ
الرتباطــه بحــق األم وحــق األب وحــق املجتمــع واألهــم حــق الطفــل يف احلمايــة والتنشــئة االجتماعيــة والنفســية الســليمة
يف ظــل النزاعــات األســرية ،ويقــع هــذا احلــق علــى املــواد  166-154مــن قانــون األحــوال الشــخصية الســاري بالضفــة
الغربيــة ،ونبــدأ بتنــاول هــذا احلــق مــن ســن احلضانــة اخلــاص بالذكــور واإلنــاث ،حيــث ِصيــغ علــى وجــه التمييــز بينهما،
ألن مبــدأ البلــوغ للذكــور اثنتــا عشــرة ســنة ولإلنــاث تســع ســنني ســندا للمــادة  986مــن مجلــة األحــكام العدليــة الســارية،
ّ
ي ّكــن الــزوج والــد الصغــار أو والــد الصغــار دون
وبالتالــي فـ ّ
ـإن حــق األم باحلضانــة طبقــا للمــادة  154مــن القانــون ُ َ
صفتــه الزوجيــة حــال الطــاق املطالبــة بإنهــاء هــذا احلــق وطلــب ضــم الصغــار ابتــدا ًء مــن هــذا الســن ،وهــذا ال يتأ ّتــى
إال مبخاصمــة الصغــار مــن قبــل والدهــم أو ولــي آخــر مثــل اجلــد حــال وفــاة األب مباشــرة يف دعــوى الضــم علــى اعتبــار
حيازتهــم علــى أهليــة املخاصمــة يف الدعــوى لبلوغهــم ،وتشــمل إجــراءات احملاكمــة ســؤال الصغــار عــن البلــوغ وتفاصيــل
البلــوغ أثنــاء احملاكمــة ،ولت ّيقــن القضــاء الشــرعي باألضــرار النفســية التــي قــد تعــود علــى الصغــار نتيجــة اتّبــاع وإعمــال
هــذه اإلجــراءات مــن مخالفــة مبــدأ أساســي يف دعــاوى احلضانــة وهــو إعمــال املصلحــة الفضلــى لألطفــال ،أصــدر
قاضــي القضــاة د .محمــود الهبــاش تعميمــا يحمــل الرقــم ( )2018/34يقضــي باعتمــاد ســن البلــوغ احلكمــي الــذي
تتحقــق بــه اخلصومــة وهــو اخلامســة عشــرة هجريــة للذكــر واألنثــى علــى حــد ســواء ،ودون ذلــك يعتبــر غيــر بالــغ،
وهــذا بعــد إقــرار ذلــك مبــدأً قضائي ـاً يف الدعــوى رقــم 2018/98م تاريــخ  ،2018/6//27إلــى جانــب إقــرار القــرار
بقانــون رقــم  17لعــام  2016بشــأن التنفيــذ الشــرعي مــن قبــل الرئيــس ،والــذي منــع التنفيــذ اجلبــري علــى الصغــار
فــوق ســن التمييــز -بدعــاوى احلضانــة والضــم ،وعمــل القضــاء الشــرعي مبوجــب واليتــه القضائيــة اجلديــدة علــىتنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم الشــرعية؛ علــى ادمــاج آليــات وأدوات مســاندة لتنفيــذ هــذا احلــق ،كتدخــل دائــرة
اإلرشــاد واإلصــاح األســري واإلخصائيــن االجتماعيــن لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة بإحالــة مــن قاضــي التنفيــذ،
للتخفيــف مــن تأثيــر النــزاع األســري علــى األطفــال.
إن احلكــم بالضــم لــأب علــى ابنــه الذكــر ال يلــزم االبــن بالتنفيــذ ولــه حــق االختيــار ،لكـ ّـن األنثــى
عــاو ًة علــى مــا تقـ ّدم ّ
تفقــد احلــق بالنفقــة حــال اختــارت والدتهــا ،وتعتبــر متمــردة حســب الوصــف القانونــي الــوارد يف الفقــرة ب مــن املــادة
 165والتــي تقضــي (إذا متــردت األنثــى احملكــوم عليهــا باالنضمــام للولــي عــن االنضمــام إليــه بغيــر حــق فــا نفقــة
عليــه) ،وعليــه تُفـ ِـرز هــذه املــادة متييــزا يُعيــب قانونـاً حــق االختيــار ،ويفــرز هــذا الواقــع القانونــي متيــزاً اقتصاديــا بــن
الذكــور واإلنــاث ،وتُل َبــس األنثــى صفــة التمــرد ،وبالتالــي قــد تتعــرض للتن ّمــر االجتماعــي أو لتفاعــات نفســية ســلبية،
أن هــذا الوصــف منتــج ألثــر قانونــي وهــو قطــع النفقــة.
خاصــة ّ

نســتكمل اجلوانــب القانونيــة للــزواج بالتركيــز علــى املــادة الثامنــة مــن القانــون الســاري بالضفــة الغربيــة والتــي قضــت
أن
أن يف زواجــه مصلحــة لــه) ،وهــذا يعنــي ّ
أن ( :للقاضــي أن يــأذن بــزواج مــن بــه جنــون أو عتــه إذا ثبــت بتقريــر طبــي ّ
ّ
الزوجــة قــد تكــون أنثــى دون الســن القانونــي للــزواج ويــؤذن بزواجهــا اســتثنا ًء أو فــوق ســن الثامنــة عشــر ،ويف احلالتــن
ال تتطــرق املــادة إلــى مصلحــة الزوجــة ويضعــف مفهــوم املصلحــة وقــد ينعــدم حــال اجتمــاع صغــر الســن مــع هــذا الزواج،
واملســتقر قضائي ـاً لــدى عمــل احملاكــم الشــرعية يف الضفــة الغربيــة عــدم قــدرة املــرأة علــى تطليــق زوجهــا املجنــون،
وهــذا يتنافــى مــع مقاصــد الــزواج حــال عــدم حتققهــا ،ويتنافــى مــع مصلحــة املــرأة حــال ثبتــت خطــورة علــى حياتهــا

إن القانــون األردنــي الســاري يف القــدس الشــرقية يف مادتــه  173عالــج هــذه الثغــرات القانونيــة ،حيــث رفــع ســن
ّ
احلضانــة للذكــر واألنثــى مــن قبــل األم الــى خمســة عشــر عامـاً ولغيرهــا مــن مســتحقي احلضانــة عشــر ســنوات ،يف
أن انتهــاء حضانــة غيــر األ ّم يف القانــون الســاري يف الضفــة الغربيــة تنتهــي للصغيــر إذا أمت التاســعة وللصغيــرة
حــن ّ
إذا أمتــت احلاديــة عشــرة وهــذا متييــز مبنــي علــى جنــس احملضــون.
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راعــى القانــون األردنــي الســاري يف القــدس مصلحــة الصغيــر املريــض يف مـ ّد حضانــة النســاء بعــد اخلامســة عشــر
إذا اقتضــت املصلحــة ،وقــد يكــون احلاضــن أحــد أقــارب احملضــون األكثــر أهليــة بنــا ًء علــى قــرار احملكمــة مبــا لديهــا
مــن قرائــن لصالــح رعايــة احملضــون ســنداً للمــادة  170مــن القانــون املذكــور ،وحــق التخييــر يكــون للذكــر واألنثــى وميتــد
حتــى ســن الرشــد ســنداً للمــادة  173مــن ذات القانــون ،وعالــج هــذا القانــون الســفر يف احملضــون مــن قبــل احلاضنــة
ـص علــى الضمانــات الكافيــة إلعادتــه حــال الســفر املؤقــت
يف حــاالت الضــرورة دون اإلجحــاف بحــق األب بالواليــة ،ونـ ّ
دون رضــا الولــي حتقيق ـاً للمصلحــة ،وذلــك منع ـاً للهــرب يف األطفــال خــارج البــاد ســنداً للمــواد  177- 175وعالــج
أن القانــون الســاري يف الضفــة
النزاعــات األســرية العابــرة للحــدود ومنهــا املبنيــة علــى اختــاف اجلنســية ،يف حــن ّ
الغربيــة ســندا للمادتــن  164و 166لــم يعالــج الســفر باحملضــون خــارج فلســطني بعيــداً عــن واليــة الولــي ،وبالتالــي
تتــاح املســاحة للولـ ّـي يف التعســف يف اســتعمال هــذا احلــق حــال اقحــام الصغــار يف النزاعــات الزوجيــة أو عكــس آثــار
الضغينــة املتبقيــة بعــد انتهــاء العالقــة الزوجيــة عليهــم دون مراعــاة مصلحــة الصغــار مثــل مصلحتهــم يف التعليــم ،لذلــك
يجــب أن يتدخــل املشـ ّرع لســد الثغــرات.
إن التعميــم رقــم  2012/59الصــادر مــن قبــل قاضــي القضــاة بتاريــخ  2012/8/30عالــج الثغــرات يف
مــن جانــب آخــر ّ
وفصــل بخصــوص األم واألب واألجــداد
حــق املشــاهدة واالســتضافة -الرؤيــة -فيمــا ســكت القانــون عنــه يف املــادة ّ ،163
ووضــع معاييــر مرتبطــة بســن احملضــون ولكنّــه حصــر هــذا التدبيــر بالتواصــل اجلســدي وينفّــذ داخــل األراضــي
الفلســطينية بعــدد محــدد مــن الزيــارات ســنداً للطــرف طالــب املشــاهدة ،وهــذا تدبيــر مؤقــت لضــرورات واقعيــة حتــى
أن عــدم النــص أو التعميــم باســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة حــال احلاجــة أو
تعديــل القانــون .ويجــدر هنــا التنويــه ّ
الســفر ألقــى بظاللــه الســلبية علــى تواصــل الصغــار مــع ذويهــم خــال فتــرة جائحــة كورونــا ،عــدا عــن اســتغالل البعــض
مــن ذوي األطفــال ظــروف اجلائحــة بعــدم إعــادة األطفــال بعــد تنفيــذ املشــاهدة مــع االســتضافة ،أو االمتنــاع عــن تنفيــذ
حكــم احلضانــة إلدراكهــم ضعــف قــدرة ســلطة انفــاذ القانــون علــى العمــل خــال اجلائحــة أو االحتــكاك باملواطنــن
خــال وخاصــة بالصغــار نظــراً للبروتوكــوالت الصحيــة ،عــدا عــن تأثيــر االحتــال اإلســرائيلي علــى واقــع التنفيــذ
أن الواقــع لســلطات انفــاذ
القضائــي يف األراضــي الفلســطينية وفصلــه للمناطــق جغرافيــاً وسياســياً ،ويشــار هنــا ّ
القانــون بفعــل االحتــال وعــدم ســيطرتهم علــى احلــدود واملعابــر سـ ّهل خطــف األطفــال إلــى املناطــق بعيــداً عــن ســيطرة
الســلطات الفلســطينية وخاصــة يف املناطــق املصنفــة ج والقــدس ،وسـ ّهل التســفير غيــر القانونــي لهــؤالء األطفــال مــن
قبــل أحــد ذويهــم ،وبالتالــي حرمــان الطــرف الثانــي مــن حقــه يف احلضانــة أو املشــاهدة حســب الواقــع القانونــي بينهمــا.
ـص علــى تنظيــم حــق الزيــارة واملبيــت داخــل البــاد
يف حــن ّ
أن املــادة  181مــن القانــون الســاري يف القــدس الشــرقية نـ ّ
وخــارج البــاد ،إضافـ ًة الــى حتديــد عــدد الزيــارات وربــط املشــرع ذلــك مبعيــار سـ ّـن الصغيــر وظروفــه وبإعمــال مبــدأ
صلــت التفاصيــل املاليــة
املصلحــة ،وم ّكــن طالــب املشــاهدة مــن التواصــل باســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة ،و ُف ّ
املرتبطــة بحــق الزيــارة واملبيــت مثــل نفقــات النقــل وخاصــة حملضــون يقيــم خــارج البــاد.
ـأن للحاضــن
اشــتمل بــاب احلضانــة يف القانــون الســاري يف القــدس الشــرقية علــى نــص املــادة  180والتــي قضــت بـ ّ
االحتفــاظ بأصــل الوثائــق أو املســتندات الثبوتيــة الضروريــة لقضــاء مصالــح احملضــون داخــل اململكــة أو صــور مصدقــة
عنهــا حســب مقتضــى احلــال كشــهادة الــوالدة وبطاقــة التأمــن الصحــي ،وهنــا يظهــر أ ّنــه ميكــن لغيــر الولــي الوالــد
أن قانــون األحــوال املدنيــة والســاري لعــام 1999
مــن إعمــال هــذه املــادة كاأل ّم احلاضنــة أو اجلــدة احلاضنــة ،غيــر ّ
والســاري يف األراضــي الفلســطينية عــدا القــدس ،قــد م ّكــن األم تلقائيــا مــن ذلــك يف مادتــه ال  19وقضــى بأ ّنــه عقــب
قيــد الواقعــة يف الســجل املدنــي حتــرر شــهادة ميــاد وفقـاً للنمــوذج املقــرر وتسـلّم إلــى أحــد والــدي املولــود أو الشــخص
الــذي قــام بالتبليــغ ،ويجــوز إرســال الشــهادة بواســطة البريــد ،ويف وقــت الحــق صــدر القــرار بقانــون رقــم 22لعــام 2019
والــذي م ّكــن األم مــن اســتصدار وثيقــة جــواز الســفر.
إن املصلحــة الفضلــى لألطفــال معتبــره يف بــاب احلضانــة يف منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية علــى العمــوم وكذلــك
ّ
يف قانــون الطفــل للعــام  2007ونظــام األســر احلاضنــة للعــام  2014وغيرهــا مــن القوانــن ذات العالقــة ،وهــو معيــار
عاملــي يُبنــى عليــه املمارســات األمثــل يف العنايــة يف الطفــل ،والعنايــة بالطفــل مكفــول يف القانــون األساســي يف املــادة 29
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أن (رعايــة األمومــة والطفولــة واجــب وطنــي ،ولألطفــال احلــق يف -1 :احلمايــة والرعايــة الشــاملة.
منــه ،والتــي قضــت ّ
 -2أن ال يُســتغلوا ألي غــرض كان وال يســمح لهــم بالقيــام بعمــل يلحــق ضــرراً بسالمتهـــم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم.
 -3احلمايــة مــن اإليــذاء واملعاملــة القاســية -4 .يحــرم القانــون تعريــض األطفــال للضــرب واملعاملــة القاســيتني مــن
قبــل ذويهــم -5 .أن يفصلــوا إذا حكــم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة عــن البالغــن وأن يعاملــوا بطريقــة تســتهدف
إصالحهــم وتتناســب مــع أعمارهــم) ،وعليــه يقتضــى فحــص نصــوص احلضانــة مبــا يتناســب مــع هــذا املفهــوم ومبــا
يحقــق املصلحــة مــن خــال تناغــم وانســجام نصــوص احلضانــة مــع هــذا املعيــار ،مــن حيــث ســن احلضانــة ،وشــروط
احلاضنــة األم وموانــع حضانتهــا ،وســقوط احلضانــة عنهــا وهــذا يعتبــر جــزءاً حساسـاً يف تفصيــات حــق احلضانــة،
َعســف باســتعماله مــن قبــل األب حــال منــع األم أو املنــاط بــه احلضانــة أو
وكذلــك الســفر باحملضــون؛ والــذي قــد يُت ّ
املشــاهدة مــن الســفر ،علــى الرغــم مــن القــرار بقانــون الــذي أعطــى األم احلــق باســتصدار جــواز الســفر كوثيقــة يف
القــرار بقانــون رقــم 22لعــام  ،2019وكذلــك األم متلــك ذات احلــق مبنــع الســفر باحملضــون مــن قبــل الولــي أو غيــره
ممــن ينــاط بــه املشــاهدة أو احلضانــة .وبقيــت املوافقــة علــى الســفر مربوطــة بــاألب كولـ ّـي؛ وهــي مــن تطبيقــات الواليــة
علــى النفــس ،وذات القــرار بقانــون ســمح لــأم بفتــح احلســابات البنكيــة واإليــداع دون ســحب األمــوال وهــذا مــن بــاب
إعمــال الواليــة علــى املــال.
وإن التجربــة القضائيــة املتراكمــة أثبتــت ضــرورة تعديــل النصــوص املتعلقــة باحلضانــة والرؤيــة -املشــاهدة  ،-وخاصــة
ّ
أن هــذه النصــوص مضــى علــى تطبيقهــا أكثــر مــن أربعــن عامـاً يف الضفــة الغربيــة وأكثــر مــن ســتني عامـاً يف قطــاع
ّ
غــزة ،إلــى جانــب ســريان التعديــات األردنيــة عليهــا يف القــدس الشــرقية احملتلــة بشــكل منعــزل عــن باقــي األراضــي
أن هــذه النصــوص وقــع تقنينهــا يف إطــار االجتهــاد الفقهــي ،فــا مانــع شــرعي مــن إعــادة النظــر
الفلســطينية ،ومبــا ّ
اليهــا وتقــدمي قــراءات قانونيــة وشــرعية جديــدة فيهــا ،مــع مراعــاة املصالــح املعتبــرة للنــاس كمــا ُذكــر ســابقا حيــث ال
ينقــض االجتهــاد مبثلــه.
أمــا بخصــوص حــق النفقــة ،فتفــرض نفقــة الزوجــة فــور انعقــاد العقــد الصحيــح وال يشــترط ا َ
خللــوة والدخــول كمــا
قضــت املــادة  35مــن القانــون الســاري يف الضفــة الغربيــة أ ّنــه (إذا وقــع العقــد صحيحـاً لــزم بــه للزوجــة علــى الــزوج
أن (نفقــة الزوجــة مــن
املهــر والنفقــة ويثبــت بينهمــا حــق التــوارث) وكذلــك املــادة  167مــن ذات القانــون والتــي قضــت ّ
زوجهــا ونفقــة كل إنســان يف مالــه إال الزوجــة فنفقتهــا علــى زوجهــا)؛ وهــذا ولــو كانــت موســرة .وتكــون أنــواع النفقــة كمــا
قضــت املــادة  66مــن ذات القانــون تشــمل( :الطعــام والكســوة والســكنى والتطبيــب بالقــدر املعــروف وخدمــة الزوجــة
التــي يكــون ألمثالهــا خــدم ،ويلــزم الــزوج بدفــع النفقــة إلــى زوجتــه إذا أمتنــع عــن اإلنفــاق عليهــا أو ثبــت تقصيــره)،
وجتــب النفقــة للزوجــة علــى الــزوج ولــو مــع اختــاف الديــن مــن حــن العقــد الصحيــح ولــو كانــت مقيمــة يف بيــت أهلهــا،
إال إذا طالبهــا بالنقلــة وامتنعــت بغيــر حــق شــرعي ولهــا حــق االمتنــاع عنــد عــدم دفــع الــزوج لهــا مهرهــا املعجــل أو عــدم
أن اختــاف الديــن ال يشــكل مانعـاً مــن النفقــة،
تهيئتــه ســكناً شــرعياً لهــا) ســندا للمــادة  67مــن القانــون ،ويظهــر جليــا ّ
أن النفقــة جتــب علــى الــزوج للزوجــة
وقضــت املادتــن  59و  60مــن القانــون األردنــي الســاري يف القــدس الشــرقية ّ
يف العقــد الصحيــح دون ا َ
خللــوة والدخــول بينهمــا ،ولــو كانــت موســرة ومــع اختــاف الديــن ،ويحــق لهــا يف املنظومتــن
القضائيتــن طلــب التفريــق حــال امتناعــه عــن دفــع النفقــة.
تخضــع نفقــة الزوجــة ملعيــار العســر واليســر حلــال الــزوج مبوجــب املــادة  70مــن القانــون التــي قضــت علــى أن (تفــرض
نفقــة الزوجيــة بحســب حــال الــزوج يســراً وعســراً وجتــوز زيادتهــا ونقصهــا تبعـاً حلالتــه و ّأال تقــل عــن احلــد األدنــى مــن
القــوت والكســوة الضروريــن للزوجــة وتلــزم النفقــة إمــا بتراضــي الزوجــن علــى قــدر معــن أو بحكــم القاضــي وتســقط
وإن دعــوى النفقــة يحكــم بهــا مــن تاريــخ الطلــب وليــس
نفقــة املــدة التــي ســبقت التراضــي أو الطلــب مــن القاضــي)ّ ،
مــن تاريــخ احلكــم كمــا قضــت املــادة  73مــن القانــون علــى أ ّنــه ( إذا امتنــع الــزوج احلاضــر عــن اإلنفــاق علــى زوجتــه
وإن
وطلبــت الزوجــة النفقــة يقــدر القاضــي نفقتهــا اعتبــاراً مــن يــوم الطلــب ويأمــر بدفعهــا ســلفاً لأليــام التــي يعينهــا)ّ ،
ـص يف مادتــه  64علــى ( فــرض نفقــة الزوجــة بحســب حــال الــزوج
القانــون األردنــي الســاري يف القــدس الشــرقية نـ ّ
يســراً وعســراً ،وجتــوز زيادتهــا ونقصـــها تبعـاً حلالتــه ،علــى أ ْن ال تقــل عــن احلــد األدنــى بقــدر الضــرورة مــن القـــوت
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والكســـوة والســكن والتطبيــب ،وتلــزم النفقــة إمــا بتراضــي الزوجــن علــى قـــدر معــن أو بحكـــم القـــاضي ،وتســقط نفقــة
املــدة التــي ســبقت التراضــي أو الطلــب مــن القاضــي).
إن اللجــوء للقضــاء مــن قبــل النســاء وتطبيــق النصــوص القانونيــة املرتبطــة بالنفقــات للحصــول عليهــا يقتضــي توفــر
ّ
وعــي قانونــي وعلــم باإلجــراءات مــن طــرف املــرأة وهــذا غيــر متوفــر لــدى كثيـ ٍـر مــن النســاء ،ويف ذات الوقــت ال يوجــد
برنامــج مســاعدة قانونيــة وطنــي يشــمل توفيــر املســاعدة القانونيــة للنســاء حتــى اآلن؛ بدءاً من تقــدمي التبصير القانوني
حتــى التمثيــل القانونــي يف دعــاوى األحــوال الشــخصية ،والواقــع يشــير إلــى جهــود متناثــرة لــدى املؤسســات املجتمعيــة
والهيئــات األهليــة ال يراقــب علــى آدائهــا وال يوجــد فيهــا قيــاس جــودة اخلدمــات املقدمــة يف هــذا املجــال مــن طرفهــا،
إلــى جانــب صعوبــات التنفيــذ القضائــي وضعــف ســيادة القانــون لغايــات حتصيــل احلقــوق واســتيفائها بســبب االحتالل
والتصنيــف السياســي للمناطــق إلــى أ و ب و ج .ويُضــاف إلــى مــا تقـ ّدم عــدم وجــود حــد أدنــى للنفقــات مربوطـاً بغــاء
املعيشــة ممــا يضعــف حتقيــق الكرامــة املعيشــية املرجــوة مــن النفقــة .نتيج ـ ًة لذلــك كثيــراً مــن النســاء يُجبــرن علــى
تــرك أطفالهـ ّـن لــدى الــزوج يف ســن احلضانــة لعــدم قدرتهــن علــى إعالتهــم ،حتــى حتصيــل النفقــات الزوجيــة ونفقــات
الصغــار احملضونــن ،وهــذا قــد يتزامــن يف حــاالت كثيــرة مــع عــدم تقبــل عائلــة املــرأة لهــؤالء األطفــال ،وعــدم الرغبــة
يف مســاعدة ابنتهــم يف حتمــل مصاريفهــم حتــى حتصيــل النفقــات بالطــرق القضائيــة.
ال جتــب النفقــة للزوجــة التــي تعمــل خــارج البيــت دون موافقــة الــزوج ســندا للمــادة  68مــن القانــون الســاري بالضفــة
الغربيــة ،وهــذا يتعــارض مــع نــص املــادة  25مــن القانــون األســاس الــذي يكفــل حــق العمــل ،حيــث قضــت املــادة( :العمــل
حــق لــكل مواطــن وهــو واجــب وشــرف وتســعى الســلطة الوطنيــة إلــى توفيــره لــكل قــادر عليــه) ،وقضــت املــادة  61مــن
أن (وتســتحق الزوجــة التــي تعمــل خــارج البيــت النفقــة بشــرط أن يكــون العمــل
القانــون الســاري يف القــدس الشــرقية ّ
مشــروعاً وأن يوافــق الــزوج علــى العمــل صراحــة أو داللــة وال يجــوز للــزوج الرجــوع عــن موافقتــه علــى عمــل زوجتــه إال
بســـبب مشـــروع ودون أن يلحــق بهــا ضــرراً).
إن عمــل الزوجــة إحــدى احللقــات املهمــة يف النزاعــات األســرية بعــد تغ ّيــر منــط احليــاة ودخولهــا بقــوة إلــى ســوق
ّ
العمــل ،وأفــرز احتياجــات قانونيــة مثــل تنظيــم األمــوال املشــتركة بــن الزوجــن ،حيــث تخلــو املنظومــة القانونيــة
الســارية منهــا ،وتقــع كثيــر مــن النســاء يف االلتزامــات املاليــة املشــتركة أثنــاء احليــاة الزوجيــة وتخجــل أو جتهــل التنظيــم
القانونــي للحقــوق املاليــة بينهــا وبــن زوجهــا ،ممــا يلحــق بهــا ضــررا ماليــا بعــد الطــاق أو تعلــق بينهمــا أمــوال يصعــب
أن التواصــل لتســوية احلقــوق بــن الطرفــن يف ظــل الطــاق يكــون موتــورا وصعبـاً ،وقــد يــؤدي إلــى
تســويتها .إضافــة ّ
تنــازالت ماليــة مــن طــرف املــرأة للتســريع يف االنفصــال أو ضمــان عــدم التواصــل املباشــر.
إن القانــون قــام بتغطيــة نفقــة العــاج وأجــرة القابلــة والتطبيــب مبوجــب املــادة  78مــن القانــون الســاري يف الضفــة
ّ
الغربيــة ،واملــادة  70مــن القانــون الســاري يف القــدس الشــرقية ،لكــ ْن علــى الزوجــة دفــع هــذه النفقــات وإحضــار
الفواتيــر الــى احملكمــة واملطالبــة بهــا مــن خــال إجــراءات قضائيــة .وهــذه اآلليــة حتتــاج ملراجعــة وتعديــل مثــل إلــزام
الــزوج وتكليفــه بدفــع املبلــغ أو جــزء منــه ابتــدا ًء أو املتابعــة املاليــة املباشــرة مــن طرفــه ،حيــث يــزداد الوضــع تعقيــداً
حــال كــون املــرأة معــوزة ،وخاصــة يف حالــة احلمــل وحالــة املــرض.
يعتبـر اجتمـاع النفقـات علـى الرجـل ،زوجـاً و أبـاً ،مـن العوامـل التـي تخفّـض قيمة أحـكام النفقة الزوجيـة لدى احملاكم،
أل ّنه ينظر إلى حالة الزوج عسـراً ويسـراً ،وهذا يتأتّى من واقع االلتزامات املترتبة على الرجل ،وال يُغفل مع ّدل رواتب
العاملين يف القطـاع احلكومـي أو اخلـاص أو عمـال املياومـة كمعيـار حاسـم يف فـرض النفقـات ،وبالتالـي يصعـب علـى
القضـاة فـرض النفقـات وإبقـاء احلـد األدنـى ملعيشـة الرجـل من باقي الدخل املُثْبَـت يف الدعوى ،وعليه نحن بحاجة إلى
تدخلات وبرامـج مرافقـة للنزاعـات األسـرية لفحـص النفقـات مـع خط الفقـر وجدول غالء املعيشـة وضمان عدم خلق
إشـكاالت جديـدة لـدى املفـروض عليهـم النفقـة ،حيـث أ ّنـه ال ميكـن قضـا ًء جتـاوز هـذا احلـق دون مسـوغ قانونـي يَ ْعقِ ـل
ويلجـم اسـتيفاء هـذا احلـق ،وباملقابـل مـن غيـر املقبـول أن يضـ ّر اسـتيفاء احلقـوق مبيـزان العدالـة واإلنصـاف بإحـداث
خلـل اجتماعـي غيـر معالـج مـن قبـل السـلطات الرسـمية .حيـث ال ضـرر وال ضـرار وكذلـك ال يزال الضـرر مبثله.
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تعتبــر شــهرة النــزاع والشــقاق يف التعميــم 59رقــم  2012/الصــادر مــن قاضــي القضــاة بتاريــخ  2019/8/30تدبيــرا
قضائي ـاً هام ـاً لتقصيــر أم ـ ْد التقاضــي يف دعــاوى الطــاق ،وخاصــة لنســاء ارتــادت احملاكــم ســنوات؛ وذلــك لصعوبــة
اثبــات الضــرر مــن خــال حــوادث النــزاع والشــقاق كمــا تنــص املــادة  132مــن قانــون األحــوال الشــخصية الســاري يف
الضفــة الغربيــة ،ولتعـ ّذر اثبــات ذلــك يف أغلــب األحيــان نظــراً لوقــوع أغلــب حــوادث النــزاع والشــقاق يف الغــرف املغلقــة،
بالتالــي ال إمكانيــة إلثباتهــا .لذلــك صــدر تعميمـاً مــن قاضــي القضــاة بنــا ًء علــى مــداوالت مجلــس القضــاء الشــرعي؛
يقضــي بتــرك مســاحة لقناعــة القاضــي وســلطته التقديريــة بخصــوص شــهرة النــزاع والشــقاق ،والبنــاء علــى ذلــك يف
إمتــام إجــراءات الدعــوى ،ويبقــى هــذا تعميمـاً يجــب أن يُصــار بــه تعديــا تشــريعياً ،مــع العلــم أ ّنــه ح ّقــق جناعــة قضائيــة
وانعكــس ايجابـاً علــى واقــع النســاء يف ظــل النزاعــات األســرية.
وإن نــص القانــون املشــار اليــه يف دعــاوى النــزاع والشــقاق اشــتمل علــى التحكيــم كإجــراء اجبــاري يف مســار هــذه
ّ
الدعــاوى ،واشــترط املشــرع يف احلكمــن أن يكونــا رجلــن َع ْدلــن قادريــن علــى اإلصــاح وأن يكــون أحدهمــا مــن أهــل
ـن مــن ذوي اخلبــرة والعدالــة
الزوجــة واآلخــر مــن أهــل الــزوج إن أمكــن ،وإن لــم يت ّيســر ذلــك ،أنــاط القاضــي تولــي رجلـ ْ
ـن ،ممــا ا ّدى العتبــاره
والقــدرة علــى اإلصــاح أعمــال التحكيــم .وأُخــذ علــى هــذه املــادة اشــتراط الذكــورة يف احلكمـ ْ
متييــزاً ،مبنــي علــى اجلنــس .إضافــة لنقــد التطبيــق العملــي لواقعهــا حيــث حتكــم قاضــي امــرأة يف دعــاوى النــزاع
والشــقاق ،وهنــا يكــون مقــام القضــاء أعلــى وفاصــل يف اخلــاف القضائــي الــذي أحــد إجراءاتــه قــد يكــون التحكيــم،
ـن مبعاييــر
فيُنظــر بعــدم املنطقيــة الشــتراط الذكــورة يف األقــل وجوازهــا يف األعلــى .إلــى جانــب اشــتراط متتــع احلكمـ ْ
عامــة قياســها فضفــاض ،وال يوجــد ضبــط إلجــراءات التحكيــم؛ مــن حيــث بيئــة التحكيــم وآليــات التواصــل مــع األطراف
وال حتديــد لقيمــة األتعــاب املفروضــة وتباينهــا مــن محكمــة ألخــرى .وعليــه تعتبــر ثغــرة إضافيــة يف نصــوص التفريــق
للنــزاع والشــقاق ،ويُ َ
تخــوف مــن تأثيــر ضعــف هــذه املعاييــر الضابطــة للتحكيــم علــى احلقــوق املاليــة ألحــد الطرفــن
املتداعيــن وخاصــة املــرأة.
ْ
إن القانــون األردنــي الســاري يف القــدس الشــرقية يف مادتيــه  126و 127أقــر ثبــوت النــزاع والشــقاق علــى الشــهرة،
ّ
فصــل يف مادتــه  126أشــكال الضــرر التــي قــد تلحــق
وأبقــى علــى اشــتراط الذكــورة يف احلكمــن ،ومــن ناحيــة أخــرى ّ
أن الضــرر ســواء كان حســياً كاإليــذاء بالفعــل أو
ـأي مــن الزوجــن فيطلــب التفريــق مبوجبهــا ،حيــث ذكــرت املــادة ّ
بـ ْ
بالقــول أو معنوي ـاً ،ويعتبــر ضــرراً معنوي ـاً أي تصــرف أو ســلوك مشــن أو مخـ ٍـل باألخــاق احلميــدة يلحــق بالطــرف
اآلخــر إســاءة أدبيــة ،وكذلــك إصــرار الطــرف اآلخــر علــى اإلخــال بالواجبــات واحلقــوق الزوجيــة املشــار إليهــا .وهــذا
التفصيــل يعــزز احلمايــة القانونيــة للنســاء ،يف ظــل املفاهيــم االجتماعيــة الســائدة عــن شــكل العالقــة بــن الزوجــن
ووجــوب التحمــل مــن طــرف املــرأة ،ودخــول كثيــر مــن اشــكال العنــف يف مربــع التســاهل االجتماعــي العــام حــال
صدورهــا مــن الرجــل.
ّ
مت حتليــل بعــض النصــوص القانونيــة يف منظومــة األحــوال الشــخصية يف الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية والواقعــة
يف دائــرة اجلــدل العــام والقابلــة إلخضاعهــا لالجتهــاد الشــرعي والقانونــي ،إلظهارهــا كنمــاذج ناطقة بضــرورة اإلصالح
التشــريعي يف منظومــة األحــوال الشــخصية وتوحيدهــا.

املطلب الثاني :مواءمة منظومة قوانني األحوال الشخصية مع االتفاقيات الدولية
تطـ ّور الشــكل القانونــي لفلســطني وحت ّولــت لدولــة مراقــب يف األمم املتحــدة يف العــام  ،2012مــا فتــح البــاب النضمامهــا
لعــدد كبيــر مــن االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا مــا ميــس قوانــن األحــوال الشــخصية مباشــرة ،انضمــت فلســطني إلــى 98
اتفاقيــة ومعاهــدة دوليــة حتــى نهايــة تشــرين األول 2021/طبق ـاً ملــا نشــر علــى املوقــع اإللكترونــي لــوزارة اخلارجيــة
وإن االنضمــام لالتفاقيــات الدوليــة اعتبرتــه الســلطة الفلســطينية ســاحاً سياســياً ودبلوماســياً النتــزاع
واملغتربــنّ ،
الوجــود الفلســطيني لدولــة فلســطينية كاملــة الســيادة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران لعــام 1967م ،كمــا أقــ ّرت
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أن رغبتهــا يف اســتخدام هــذه االتفاقيــات
الشــرعة الدوليــة ،مــن جهــة أخــرى بــدأت الســلطات الفلســطينية تــدرك ّ
حلمايــة الفلســطينيني وحقوقهــم مهــم ،ولكـ ّـن ذلــك ي ّرتــب التزامــات ال ميكــن التهــرب منهــا ،و ًت ًأ ّ ُخــر االســتجابة لهــا
يضعهــا حتــت املســاءلة.
شــرعت احلكومــة الفلســطينية باتخــاذ بعــض اخلطــوات ملواءمــة التشــريعات ،حيــث قامــت يف جلســتها رقــم ( )2بتاريــخ
 2019 /4/22بتشــكيل جلنــة مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة ،بعضويــة كل مــن وزارة
العــدل مقــرراً لهــذه اللجنــة ،وكل مــن وزارات الداخليــة واخلارجيــة واملاليــة واالقتصــاد الوطنــي والتنميــة االجتماعيــة
وشــؤون املــرأة والثقافــة وديــوان الفتــوى والتشــريع واألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ونقابــة احملامــن النظاميــن واالحتاد
العــام للمــرأة الفلســطينية والهيئــة املســتقلة ودائــرة شــؤون املفاوضــاتُ ،
وشـ ّكلت جلنــة أخــرى إلــى جانبهــا ملواءمــة قانــون
األحــوال الشــخصية مــع املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ،ض ّمــت يف عضويتهــا ديــوان قاضــي القضــاة( احملاكــم الشــرعية)
ولــم يتــم تفعيلهــا.
يف البدايــة ص ّرحــت اجلهــات السياســية واحلكوميــة يف فلســطني أ ّنهــا ملتزمــة باالتفاقيــات الدوليــة ،وخاصــة التــي
و ّقعــت عليهــا فلســطني دون حتفّظــات ،وتســببت هــذه التصريحــات بتفجيــر النقــاش داخليـاً ،وخــاض املجتمــع احمللــي
أن اجلــدل حالــة صحيــة
واألحــزاب السياســية واملجتمــع املدنــي واملســتوى الرســمي والسياســي يف هــذا اجلــدل ،ومــع ّ
يف تفاعــات الشــأن العــام ،والتخوفــات املجتمعيــة طبيعيــة عنــد الشــروع بتعديــات متــس شــؤون النــاس املباشــرة مثــل
األحــوال الشــخصية ،لكنّهــا انحرفــت يف أحيــان كثيــرة نحــو التنّمــر والتهديــد.

إنفــاذ القانــون ،وخاصــة يف املناطــق الهشــة والتجمعــات البدويــة واملخيمــات واملناطــق احلدوديــة ويعــزز هــذه التعقيــدات
التصنيــف السياســي للمناطــق السياســية أ وب و ج وخصائصهــا األمنيــة طبق ـاً التفاقيــة أوســلو ،التــي أبرمــت بــن
وإن ضعــف الســيادة وعــدم إنفــاذ القانــون يعــزز العنــف بكافــة أشــكاله وخاصــة
الفلســطينيني والطــرف اإلســرائيليّ .
أن تقســيم
العنــف األســري ويضعــف املالحقــة القانونيــة .وأفــادت منظمــة األســكوا يف تقريرهــا يف العــام ّ ،2017
فلســطني إلــى أقاليــم قانونيــة يعــزز األبرتهايــد اإلســرائيلي.
أن اجلهــود احلثيثــة احلكوميــة وغيــر احلكوميــة يف ســياق إصــاح قوانــن
خــال املراقبــة آلخــر عشــر ســنوات تبـ ّـن ّ
األحــوال الشــخصية ،لــم تنتــج الكثيــر مــن التعديــات القانونيــة اجلذريــة ،وانحصــرت التعديــات يف محــاور محــدودة
جــداً ،مثــل رفــع ســن الــزواج إلــى  18عــام لكافــة الفلســطينيني باختــاف الديــن والطائفــة ،مع ترك هامش لالســتثناءات
مــن خــال قــرار بقانــون رقــم ( )21لعــام  ،2019والســماح لألمهــات باســتصدار جــوازات ســفر ألبنائهــن دون الســماح
لهـ ّـن بالســفر ،والســماح لألمهــات بفتــح حســابات بنكيــة ألبنائهــن وإيــداع املــال فيهــا والســحب منهــا ،مــن خــال قــرار
مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018 /3/5والقــرار بقانــون الحقــا رقــم .2019/22
وإن الفلســطينيني حاليـاً متفقــون علــى ضــرورة توطــن القوانــن وإنهــاء التشــتت القانونــي بتوحيدهــا ،وتبــرز العوائــق
ّ
أثنــاء صياغــة هــذه القوانــن كونهــا شــأ ٌن قانونــي واجتماعــي حســاس ،والشــريعة اإلســامية حاضــرة بقــوة يف البنــاء
التشــريعي لهــا ،وعليــه يجــب أن تكــون املراجعــة ملســار التعديــات دقيقــة وعميقــة وعلميــة.

تصاعــد اجلــدل حتــى وصــل احملكمــة الدســتورية العليــا وفصلــت فيــه ،وح ـ ّددت مــن خــال قرارهــا  2017/4مكانــة
االتفاقيــات الدوليــة بالنســبة للقانــون الوطنــي ،حيــث َوضــع القــرار القانــون الوطنــي مبرتبــة أدنــى مــن االتفاقيــات
واملعاهــدات الدوليــة ،ووضــع القــرار االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة مبرتبــة أدنــى مــن وثيقــة االســتقالل والقانــون
أن االتفاقيــات الدوليــة
أن الفقــه والقضــاء الدوليــن قــد اســتقرا علــى ّ
األساســي ،وعلّلــت احملكمــة الدســتورية قرارهــا( ّ
تُع ّبــر يف جوهرهــا عــن إرادة الــدول يف التعبيــر عــن ســيادتها يف التوقيــع واملصادقــة واالنضمــام لالتفاقيــات الدوليــة،
ـإن تعبيــر الدولــة عــن هــذه الســيادة يعنــي أنهــا قبلــت ضمنـاً التنــازل عــن جــزء مــن ســيادتها لصالــح ســيادة القانــون
فـ ّ
أن هــذا التفســير ُطــرح لــدى احملكمــة الدســتورية العليــا خللــو القانــون األساســي مــن تنظيــم
الدولــي العــام) ،وهنــا أ ّنــوه ّ
هــذا الشــأن.
(أن االتفاقيــات الدوليــة تســمو علــى التشــريعات الداخليــة بحيــث
وأضافــت احملكمــة الدســتورية يف ذات القــرار ّ
تكتســب قواعــد هــذه االتفاقيــات قــوة أعلــى مــن التشــريعات الداخليــة مبــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة
والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني) ،وهــذا مــا اعتبــره البعــض مبثابــة التحفــظ ّ
اللحــق علــى االتفاقيــة ،وهــذا
القــرار اقتضــى تعديــل القوانــن الوطنيــة أوالً ،ولــم يُلـ ِـزم أي طــرف بهــا قبــل التعديــل مبــا يف ذلــك الســلطات القضائيــة،
ّإل بعــد إجــراء التعديــات القانونيــة علــى التشــريعات الوطنيــة ،طبق ـاً ملبــدأ املواءمــة املذكــور ســابقاً.
حالــة اجلــدل والتباينــات التــي رصــدت ســابقاً يف اخلطــاب الرســمي وغيــر الرســمي الفلســطيني حــول تب ّنــي االتفاقيــات
الدوليــة عــن طريــق االنضمــام إليهــا ،جعلــت الرئيــس الفلســطيني يوجــه خطابـاً يقضــي بتب ّنــي االتفاقيــات واملعاهــدات
الدوليــة بالكيفيــة التــي حددتهــا احملكمــة الدســتورية ،وتبــع هــذا اخلطــاب اســتقراراً يف اخلطــاب احلكومــي بوجــوب
االمتثــال لالتفاقيــات بتبنــي نهــج املواءمــة طبقـاً لقــرار احملكمــة الدســتورية العليــا ،بالتالــي مت تفــادي الصــدام والســجال
مــع املجتمــع احمللــي واألحــزاب السياســية ،ويف ذلــك محاولــة لتجنــب اســتغالل امللــف التشــريعي يف أجنــدات حزبيــة
وانتخابية.
إن منهــج املواءمــة قــد يُســتفاد منــه بعمــق أكبــر أثنــاء اإلصــاح التشــريعي ،وفلســطني بحاجــة إلــى إصالحــات تشــريعية
عميقــة ،حيــث أظهــرت التقاريــر الفلســطينية الســابقة للخطــط االســتراتيجية القطاعيــة واخلطــط عبــر القطاعيــة
أن التشــتت
لألعــوام بــن  ،2017-2014وبدايــة اخلطــة احلاليــة التــي تقــع بــن  2020 -2017والتــي ســتمتر إلــى ّ :2022
والتجزئــة القانونيــة ســتعيق وصــول العدالــة إلــى اجلميــع وخاصــة النســاء واألطفــال ،ويضعــف هــذا الوضــع املعقــد
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اخلامتة
انطلــق البحــث مــن القانــون األســاس للعــام  2003وتعديالتــه كو ِنــه املانــع ألي متييــز صريــح ضــد أو بــن املواطنــن
الفلســطينيني بســبب الديــن أو اجلنــس أو ألســباب أخــرى ،و ّ
مت فحــص بعــض النصــوص مــن حيــث الصياغة التشــريعية،
ومــن حيــث املعانــي والــدالالت ،للوقــوف علــى تناقضــات بينهــا أو علــى أوجــه التمييــز فيهــا ،وفحــص مــدى االنســجام
التشــريعي بينهــا وبــن القوانــن ذات العالقــة.
ـت علــى فحــص تأثيــر الديــن علــى التشــريعات الوطنيــة مــن خــال نصــوص القانــون األســاس ،كونهــا ملزمــة وتقــع
عملـ ُ
ـت بالتــوازي رصــد التأثيــرات الســلبية
يف قمــة الهــرم التشــريعي وتُراعــى أثنــاء صياغــة التشــريعات الوطنيــة ،وحاولـ ُ
ــن جمــود املــوروث الفقهــي البانــي لنصــوص قانونيــة وخاصــة قوانــن األحــوال
علــى احلقــوق واحلريــات حــال تَبَ ُّ
أن الشــريعة مصــدر رئيــس يف التشــريع
الشــخصية للمســلمني؛ واملصاغــة ســنداً للشــريعة اإلســامية؛ والتــي تعتبــر ّ
إعمــاالً لقاعــدة دســتورية ملزمــة
ـن أو تعديــل أي ـاً مــن التشــريعات الوطنيــة.
وموجهــة أثنــاء سـ ّ ْ
ّ
ـت منظومــة األحــوال الشــخصية مبــا يرتبــط بحقــوق املــرأة مــن منظــور الديــن واحلقــوق واملســاواة بــن اجلنســن،
بحثـ ُ
ثــم حضــرت التســاؤالت حــول اجلــدل التاريخــي الدينــي حــول قضايــا املــرأة وكيــف ارتبــط هــذا اجلــدل باألديــان ،وكيــف
انطلــق ،وكيــف تط ـ ّور ،ومــن تو ّلــى زمــام التفســير للنــص الدينــي والتقنــن عبــر التاريــخ اإلســامي ،وأيــن النســاء مــن
مســار التفســير والتقنــن.
مــن خــال البحــث ّ
مت حتليــل منظومــة القوانــن املنظمــة لألحــوال الشــخصية يف الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية
مت َ
احملتلــة ،وحلّلــت املنظومــة القانونيــة الســارية و ّ
ربطهــا باملعاييــر احلقوقيــة الدوليــة واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة؛
وخاصــة التــي وق ّعــت عليهــا فلســطني بــا حتفظــات .و ّ
مت فحــص مــدى توفــر منظــور حقوقــي يســاوي بــن اجلنســن
فيهــا لفحــص مــدى ربــط تشــريعات األحــوال الشــخصية بالنصــوص القانونيــة املرتبطــة باحلقــوق واحلريــات واملواطنــة،
وفحــص مــدى التفاعــل بــن النظــرة الشــرعية واحلقوقيــة وااللتزامــات الدوليــة.
ـت منهــج نظريــة العوامــل املتعــددة ،حيــث َّت حتليــل عناصــر املوضــوع مــن حيــث تعــدد األســباب وتنــوع العوامــل
واتّبعـ ُ
وقســم البحــث الــى مقدمــة ومبحثــن وكل مبحــث إلــى
واســتخدم املنهــج النســوي احلقوقــي بالتــوازي أثنــاء البحــثِّ ُ ،
مطلبني ،شــمل املبحث األول الضمانات الدســتورية للمرأة الفلســطينية يف القانون األســاس ،ووضع املرأة الفلســطينية
يف ظــل قوانــن األحــوال الشــخصية يف ســياق التعدديــة القانونيــة وقانــون اجلنســية واملواطنــة ،واملبحــث الثانــي عــرض
وضــع املــرأة يف قوانــن األحــوال الشــخصية والفجــوات احلقوقيــة ،ومــدى مواءمــة منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية
مــع االتفاقيــات الدوليــة ،و ّ
مت حتليــل بعــض الســوابق القضائيــة أثنــاء البحــث ،وحتليــل القــرار بقانــون  21لعــام 2019
بشــأن رفــع ســن الــزواج يف فلســطني ،ومــن ثـ َّم خامتــة وتوصيــات.
بحثــت الضمانــات الدســتورية للمــرأة ،مــن خــال فحــص وثيقــة االســتقالل الصــادرة يف العــام  1988كونهــا املظلّــة
األولــى احلاميــة حلقــوق املــرأة الفلســطينية ،ومت التأكيــد علــى أهميتهــا وتعزيــز مكانتهــا القانونيــة بوضعهــا أعلــى
أن
نقطــة يف الهــرم التشــريعي الفلســطيني مبوجــب قــرار احملكمــة الدســتورية  ،2017/4وثبــت مــن خــال فحصهــا ّ
أي متييــز بــن الذكــورة واألنوثــة يف كافــة
خطابهــا للفلســطينيني عابــر للجنــس وعابــر للديــن .حيــث خــا اخلطــاب مــن ْ
اجلوانــب احلقوقيــة والثقافيــة ويعامــل اجلميــع علــى قاعــدة املســاواة الكاملــة يف احلقــوق ،وصيانــة املعتقــدات الدينيــة
والسياســية واحتــرام الكرامــة اإلنســانية ،يف ظــل نظــام برملانــي دميقراطــي يقــوم علــى أســاس احتــرام الــرأي وحريــة
تكويــن األحــزاب واحتــرام األقليــة والعــدل واملســاواة ،وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو الديــن
أو اللــون أو بــن الرجــل واملــرأة يف ظــل دســتور يؤمــن بســيادة القانــون والقضــاء املســتقل.
انتقلــت الباحثــة لفحــص القانــون األســاس الــذي يحتضــن القواعــد للحقــوق املنتشــرة يف التشــريعات الوطنيــة ،ويخاطب
الفلســطينيني أينمــا ُوجــدوا ،وهــذا يُشــ ّكل عبــوراً للعوائــق السياســية التــي حتــول دون التمتــع الواقعــي باحلقــوق
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نــص
الدســتورية لفلســطينيي اللجــوء والشــتات ،ولــم يصــ ّرح القانــون األســاس ْ
بــأي متييــز بــن الفلســطينيني ،بــل ّ
ـاف معيــاراً جديــداً
َ
صراحــة علــى منعــه ومنــه املبنــي علــى اجلنــس والديــن ،وهنــا يُضـ ُ
يخاطــب فيــه الفلســطينيني وهــو
املواطنــة علــى اطــاق هــذا املبــدأ ،دون متييــز وخاصــة مبــا يرتبــط بالعــرق أو الديــن ،وهــذا يعنــي اســتقامة النظــرة
احلقوقيــة الدســتورية للمواطنــن.
بُ ِحــثَ مفهــوم املواطنــة يف املــوروث اإلســامي ،وعــزز تعريــف املفهــوم بعــرض منــاذج تاريخيــة حقيقيــة ،الــى جانــب
عــرض مــا تناولــه مفكريــن حديثــن مــن علمــاء القانــون واالجتمــاع .ولــم يظهــر بعــد هــذا الفحــص والتأ ّمــل موانــع للتمتــع
أي دولــة بإعمــال
أي نــوع مــن احلقــوق بنــا ًء علــى اجلنــس ،ولــم تش ـ ّكل التعدديــة الدينيــة مانع ـاً مــن التعايــش يف ْ
يف ْ
موازيــن قائمــة علــى مدخــات املواطنــة كونهــا عوامــل جامعــة بــن املواطنــن مثــل الــوالء واالنتمــاء واحلقــوق والواجبــات
أن الواقــع يف الدولــة التــي
والعــدل القائــم إلــى االحتــكام إلــى قانــون واحــد .وأميــل كباحثــة إلــى اآلراء التــي اعتبــرت ّ
يديــن أغلــب ســكانها يف اإلســام ،يجــب أ ْن يقــوم علــى فكــرة املواطنــة وليــس علــى التشــكيل الدينـ ّـي ،فليســت الدولــة
اإلســامية دولــة الصاحلــن واألتقيــاء كمــا كتــب الدكتــور عبــد اهلل رشــيد كمــا ظهــر يف بدايــة البحــث ،وقــال أ ّنهــا دولــة
أن اإلســام ليــس مجــرد ديــن ،و َمــن
مــن يخضــع للنظــام اإلســامي ،وحتــى تُفهــم هــذه الفكــرة حتديـ ًدا ينبغــي أن نــدرك ّ
وأن اإلســام مــن جوانبــه الديــن ،ولــه جوانــب
نَ َظــر إلــى اإلســام بوصفــه دي ًنــا فحســب فقــد أســاء إليــه ولــم يفهمــهّ ،
أخــرى ،لــه جوانــب قانونيــة ،وهــذا اجلانــب القانونــي -بوصفــه نظا ًمــا -هــو الــذي يَديــن بــه غيــر املســلمني للدولــة
اإلســامية ،ومــع تقــدم الزمــان أصبــح لــه جانــب ثقــايف وحضــاري يديــن بــه للدولــة غيــر املســلمني الذيــن يَحيَــون يف هــذه
الرقعــة اجلغرافيــة اإلســامية ،وعليــه فالنســاء كونهـ ّـن مواطنــات ســنداً للقانــون األســاس يتمتعـ ّـن باحلقــوق السياســية
بدئـاً مــن حــق الترشــح واالنتخــاب لرئاســة الدولــة إلــى تو ّلــي املناصــب احلكوميــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة ،وال مســاس
بحــق املــرأة باالنتخــاب أو الترشــح لعضويــة أو رئاســة املجلــس التشــريعي ،والعوائــق املوجــودة سياســية بفعــل االحتــال
أو ثقافيــة واجتماعيــة بفعــل اإلنســان.
وال تفــرز النصــوص الــواردة يف القانــون األســاس متيــزاً جتــاه تعيينــات النســاء يف الســلطة القضائيــة والســلك
الدبلوماســي والوظيفيــة العموميــةّ ،
إنــا جتــري محــاوالت لتعزيــز القيــادات النســوية داخــل هــذه املؤسســات وتعزيــز
تبوئهــن ملواقــع صنــع القــرار ،والنصــوص التميزيــة قــد تتضمنهــا التشــريعات اخلاصــة بهــذه الوظائــف والتــي يجــب
حتليلهــا لرصــد أي متيــز مبنــي علــى اجلنــس أو اإلعاقــة أو غيــر ذلــك مــن أوجــه التمييــز ،والوقــوف عليهــا والعمــل علــى
إزالتهــا وخاصــة التــي تنتقــص مــن احلقــوق الوظيفيــة بنــا ًء علــى أي وجــه مــن أوجــه التمييــز املذكــورة.
ظهــر اختــاف يف خطــاب القانــون األســاس للمواطــن الفلســطيني مبــا يرتبــط باألحــوال الشــخصية ونزاعاتهــا حيــث
يصبــح مبني ـاً علــى الديــن والطائفــة ،ويتجلّــى ذلــك يف املــادة  101وحتديــداً يف الفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة والتــي
أن
أن ( املســائل الشــرعية واألحــوال الشــخصية تتوالهــا احملاكــم الشــرعية والدينيــة وفقـاً للقانــون) ،وذلــك يعنــي ّ
قضــت ّ
الديــن أصبــح معيــارا للتقاضــي يف النزاعــات األســرية ضمــن ســياق األحــوال الشــخصية ،وهــذا يبــدو ظاهريـاً اســتثنا ًء
بأن(الفلســطينيون
علــى املــادة التاســعة مــن القانــون األساســي التــي وردت يف بــاب احلقــوق واحلريــات والتــي قضــت ّ
أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو
بــأن الديــن الرســمي هــو الديــن
اإلعاقــة) ،وهــذا ينســجم مــع املــادة الرابعــة مــن القانــون األســاس والتــي قضــت ّ
أن لســائر الديانــات
وأن مبــادئ الشــريعة اإلســامية مصــدر رئيــس للتشــريع ،وذات املــادة الرابعــة قضــت ّ
اإلســاميّ ،
ألن
احترامهــا وقدســيتها ،وهنــا تُظهــر الصياغــة تراتبيــة مبنيــة علــى األغلبيــة الدينيــة ،وال ميكــن إنــكار هــذه الرؤيــا ّ
املطلــق يجــري علــى إطالقــه إذا لــم يقــم دليــل التقييــد نص ـاً أو دالل ـ ًة.
بُ ِحــثَ يف اخلطــاب اإلعالمــي الرســمي وغيــر الرســمي ،املرتبــط مبواءمــة التشــريعات مــع االتفاقيــات الدوليــة ،وظهــرت
التباينــات يف اخلطــاب الرســمي خاصــة حتــى اســتقرت بعــد حســم اجلــدل داخــل املجتمــع الفلســطيني بقــرار احملكمــة
الدســتورية رقــم  ،2017/4والــذي بـ ّـن موقــع االتفاقيــات الدوليــة بالنســبة للقانــون األســاس والقوانــن الوطنيــة ،وبـ ّـن
ذات القــرار اآلليــة الداخليــة لتبنــي هــذه االتفاقيــات وهــي املواءمــة لتعديــل أو إقــرار تشــريعات وطنيــة ،وصـ ّرح الرئيــس
أن
بــأن مســار احملكمــة الدســتورية هــو املســار املعتبــر يف تبنّــي االتفاقيــات الدوليــة ،مــع اإلشــارة ّ
محمــود عبــاس ّ
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احملكمــة حـ ّددت مدخــات املواءمــة مــن الهويــة الثقافيــة والديــن والعــادات والتقاليــد للشــعب الفلســطيني ،وهــذا يــؤدي
إلــى فهــم ضــرورة احتــرام ديــن األغلبيــة ســنداً لإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان للعــام  1948وخاصــة املــادة  28مــن
أن ( :لـ ِ ّ
ـكل فــرد حـ ّ ُق التم ّتُــع بنظــام اجتماعــي ودولــي ميكــن أن تتح َّقــق يف ظ ِلّــه احلقــوق
هــذا اإلعــان حيــث نصــت علــى ّ
وإن مــن مكونــات النظــام االجتماعــي الديــن إلــى جانــب
واحلريــات املنصــوص عليهــا يف هــذا اإلعــان حت ّ ُق ًقــا تا ًّمــا)ّ ،
عناصــر أخــرى مثــل اللغــة والثقافــة وغيرهــا ،وهــذا الفهــم يتضمــن وجــوب حمايــة وجــود األقليــات وهويتهــا القوميــة أو
اإلثنيــة ،وهويتهــا الثقافيــة والدينيــة واللغويــة ،وبتهيئــة الظــروف الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة واعتمــاد الــدول التدابيــر
التشــريعية والتدابيــر األخــرى املالئمــة لتحقيــق تلــك الغايــات ســنداً للمــادة األولــى من اإلعالن بشــأن حقوق األشــخاص
املنتمــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف العــام
 ،1992وهنــا يــزال الشــك بعــدم امكانيــة عمــل عــدة اجهــزة قضائيــة يف شــؤون االحــوال الشــخصية يف ذات الدولــة وال
أن املــادة  27مــن العهــد علــى أنــه ال يجــوز ،يف الــدول التــي توجــد فيهــا
يتعــارض ذلــك مــع املرجعيــات الدوليــة ،خاصــة ّ
أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة ،أن يحــرم األشــخاص مــن أبنــاء هــذه األقليــات مــن حــق التمتــع بثقافتهــم اخلاصــة ،أو
املجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره ،أو اســتعمال لغتهــم ،باالشــتراك مــع أبنــاء جماعتهــم اآلخريــن .وإضاف ـ ًة ملــا تقــدم
أن
ورد يف ذات الســياق وإذ تالحــظ اللجنــة املعنيــة باحلقــوق املدنيــة والسياســية الــدورة الثامنــة واألربعــون (ّ ،)1993
احلــق الــذي تقــره هــذه املــادة وتعتــرف بــه حــق مينــح لألفــراد املنتمــن إلــى فئــات األقليــات وهــو حــق متميــز وزائــد
إن التمتــع
علــى جميــع احلقــوق األخــرى التــي يحــق لهــم كأفــراد مثــل ســائر النــاس التمتــع بهــا مبوجــب العهــد ،وكذلــك ّ
باحلقــوق املكفولــة مبوجــب العهــد دون متييــز ،ينطبــق علــى جميــع األفــراد املوجوديــن داخــل اإلقليــم أو اخلاضعــن
لواليــة الدولــة ســواء أكان هــؤالء األشــخاص منتمــن أو غيــر منتمــن إلــى أقليــة مــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك حــق
مميــز مكفــول مبوجــب املــادة  26مــؤ ّداه املســاواة أمــام القانــون وتوفيــر احلمايــة القانونيــة املتســاوية وعــدم التمييــز
فيمــا يتعلــق باحلقــوق املمنوحــة وااللتزامــات املفروضــة مــن جانــب الــدول ،وبــذات الوقــت ال ميــس التمتــع باحلقــوق
التــي تتصــل بهــا املــادة  27بســيادة أي دولــة مــن الــدول األطــراف وال بســامتها اإلقليميــة ،وهنــا يظهــر انســجام مفهــوم
املواطنــة واحتــرام ثقافــة األغلبيــة مبدخالتهــا مــع حمايــة األقليــات.
ّ
مت البحــث يف معنــى مبــادئ الشــريعة اإلســامية كونهــا مفتــاح التشــريع بعــد ثبــوت تأثيــر الديــن علــى منظومــة قوانــن
وح ِلّلــت ســوابق قضائيــة لشــرح هــذا املفهــوم ،وأُتُفــق مــن خــال
األحــوال الشــخصية صياغــة وتطبيقيــا قضائيــاُ ،
أن مبــادئ الشــريعة اإلســامية هــي
اســتعراض تعريفــات علمــاء الشــريعة والقانــون وحتليــل الســوابق القضائيــة ّ
وأن النظــرة إلــى األحــكام الشــرعية القطعيــة يف ثبوتهــا وداللتهــا مختلفــة عــن األحــكام الظنيــة غيــر املقطــوع
أحكامهــا ّ
أن األولــى هــي األحــكام التــي يكــون االجتهــاد فيهــا ممتنعــا ،أل ّنهــا متثــل مــن
بثبوتهــا أو بداللتهــا أو بهمــا معــا ،حيــث ّ
الشــريعة اإلســامية يف مبادئهــا الكليــة ،وأصولهــا الثابتــة التــي ال حتتمــل تأوي ـ ً
ا أو تبديــا ،أمــا النــوع الثانــي مــن
أن إعمــال حكــم العقــل فيمــا ال نــص فيــه ،تطويــراً لقواعــد عمليــة تكــون
االحــكام واملشــار إليــه ســابقا فقــد أتُفــق علــى ّ
يف مضمونهــا أرفــق بالعبــاد وأحفــل بشــؤونهم ،وأكفــل ملصاحلهــم احلقيقيــة التــي تشــرع األحــكام لتحقيقهــا ،ومبــا
يالئمهــا ،مــر ّده أن شــريعة اهلل جوهرهــا احلــق والعــدل ،والتق ّيــد بهــا خيــر مــن فســاد عريــض ،وانغالقهــا علــى نفســها
وأن اآلراء االجتهاديــة يف املســائل املختلــف عليهــا ليــس لهــا يف ذاتهــا قــوة متعديــة لغيــر
ليــس مقبــوالً وال مطلوبــاًّ ،
القائلــن بهــا ،وال يجــوز بالتالــي اعتبارهــا شــرعا ثابت ـاً متقــرراً ال يجــوز أن ينقــض ،وإال كان ذلــك نهي ـاً عــن التأ ّمــل
وان الشــريعة اإلســامية يف أصولهــا
أن اخلطــأ محتمـ ٌل يف كل اجتهــادّ ،
والتبصــر يف ديــن اهلل تعالــى ،وإنــكاراً حلقيقــة ّ
ّ
ومنابتهــا ،متطــورة بالضــرورة ،نابــذة اجلمــود ،ال يتقيــد االجتهــاد فيهــا  -وفيمــا ال نــص عليــه  -بغيــر ضوابطهــا الكليــة،
ومبــا ال يعطــل مقاصدهــا التــي ينافيهــا أن يتقيــد ولــي األمــر يف شــأن األحــكام الفرعيــة والعمليــة املســتجيبة بطبيعتهــا
وإن الشــريعة اإلســامية يف أصولهــا ومنابتهــا ،متطــورة بالضــرورة ،نابــذة اجلمــود ،ال يتقيــد االجتهــاد فيهــا -
للتطــورّ ،
وفيمــا ال نــص عليــه  -بغيــر ضوابطهــا الكليــة ،ومبــا ال يعطــل مقاصدهــا التــي ينافيهــا أن يتقيــد ولــي األمــر يف شــأن
وإن األئمــة املجتهديــن كثيــراً مــا قــرروا أحكامـاً متوخــن بهــا
األحــكام الفرعيــة والعمليــة املســتجيبة بطبيعتهــا للتطــورّ ،
أن مصاحلهــم هــذه تتطــور علــى
مطلــق مصالــح العبــاد ،طلبــا لنفعهــم أو دفعـاً لضــرر عنهــم أو رفعـاً حلرجهــم ،باعتبــار ّ
ـب اجلهــود ملعرفــة ملــا هــو ُمتــأ ّول مــن الشــرع وإعمــال االجتهــاد فيــه
ضــوء أوضــاع مجتمعاتهــم .وبذلــك تظهــر أهميــة صـ ّ
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كلّمــا قضــت احلاجــة ،وبذلــك تنتــزع القدســية واحلجيــة املكتســبة لكثيــر مــن احلقــوق بفعــل العامــل الزمنــي والتــي ال
يجــب أن تتمتــع بخلودهــا الشــكلي يف التطبيــق ،فــا مانــع أن تبقــى احلقــوق ثابتــة وتتغيــر اشــكالها يف التطبيــق العملــي
مــن زمــن آلخــر نظــراً للتغ ّيــرات االجتماعيــة.
ظهــر يف البحــث التــزام جمعــي يف املســتوى الرســمي وغالبيــة املســتوى غيــر الرســمي بكافــة مكوناتــه بآليــة املواءمــة مــع
االتفاقيــات الدوليــة عنــد سـ ّـن أو تعديــل أي تشــريع ،وعلــى ضــوء مــا تقــدم وجــب إعمــال التفكيــر بكيفيــة انتــاج قوانــن
متوائمــة مــع املمارســات الدوليــة وال تخالــف الشــريعة اإلســامية مبــا تتضمنــه مــن مرونــة ال تفقدهــا مقاصدهــا وال
تؤثــر علــى قيمــة أحكامهــا.
أظهــر البحــث وضــع املــرأة الفلســطينية يف ســياق التعدديــة القانونيــة وقانــون اجلنســية ،فبــرزت العوائــق املركبــة
يف طريــق وصولهــا للعدالــة؛ مــن عــدم وجــود قانــون جنســية فلســطيني وربطــه باحلــل السياســي النهائــي للقضيــة
ّ
وتقطــع أوصــال األراضــي الفلســطينية بفعــل االحتــال ،وتعــدد القوانــن املطبقــة يف األراضــي الفلســطينية
السياســية،
إلــى حــد مــا يســمى فوضــى التشــريعات يف إطــار األحــوال الشــخصية خصوص ـاً .وظهــر خــال البحــث تأثيــر هــذا
الواقــع القانونــي والسياســي علــى اســتيفاء النســاء حلقوقهــن ،وكذلــك علــى واقــع التنفيــذ القضائــي املتأثــر ســلباً
بالواقــع السياســي واالحتــال إلــى جانــب االنقســام السياســي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومــا صاحبــه مــن
ّ
تعطــل للمجلــس التشــريعي .وســلط البحــث الضــوء علــى واقــع النــزاع عنــد حتو ّلــه إلــى نــزاع عابــر للحــدود الختــاف
اجلنســية.
رصــد البحــث مجموعــة مــن الفجــوات القانونيــة املرتبطــة مبنظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية الســارية بالضفــة
الغربيــة والقــدس الشــرقية احملتلــة ،ومنهــا مــا يرتبــط بالــزواج وزواج مــن بــه عتــه أو جنــون أو إعاقــة عقليــة ،وزواج
الصغيــرات ،و ّ
مت حتليــل القانــون القاضــي برفــع ســن الــزواج ،واإلضــاءة علــى الــزواج املختلــط ديني ـاً ،وحــق النفقــة
الزوجيــة وحــق احلضانــة وحــق املشــاهدة واالســتضافة -املبيــت – ومــا يتصــل بهمــا مــن معيــار املصلحــة الفضلــى
لألطفــال ،وحــق التفريــق للنــزاع والشــقاق .وظهــرت الفجــوات احلقوقيــة والتمييــز املبنــي علــى اجلنــس وصعوبــة
ـدت كباحثــة أن تكــون النصــوص القانونيــة
الوصــول إلــى العدالــة يف ظــل هــذه النمــاذج مــن الصياغــات التشــريعية ،وتع ّمـ ُ
املبحوثــة ،مــن األمــور القابلــة إلعــادة النظــر فيهــا شــرعاً وقانون ـاً.
وأخيــرا ُع ِرضــت اخلطــوات الرســمية املرتبــط مبواءمــة التشــريعات يف فلســطني وإلــى ايــن وصلــت ،والتــي ال يظهــر
فيهــا تقدمــا حقيقي ـاً ،حتــى مــع انشــاء عــدد مــن األجســام الوطنيــة لتحقيــق هــذه الغايــة.
بنا ًء على ما تق ّدم ،توصي الباحثة:
¦العمل والترويج على إعمال اجلهود الفكرية إليجاد قراءات بديلة شرعية من داخل الشريعة وتترجم قانونياً.
¦إعــادة النظــر يف األجســام الوطنيــة املشــكلة لغايــات مواءمــة التشــريعات وتوحيدهــا ،بحيــث تتنــوع اختصاصــات
أعضائهــا يف الشــؤون القانونيــة والشــرعية وعلــم االجتمــاع وعلــم االقتصــاد.
¦وضع منهجية عمل واضحة لألجسام الوطنية التي ستعمل على مواءمة التشريعات وتوحيدها.
¦اعتمــاد منهجيــة مراجعــة التشــريعات مــن منظــور الديــن واملواطنــة إعمــاال ملنهــج مواءمــة التشــريعات أثنــاء تعديــل
أو إقــرار التشــريعات.
¦رفــع الوعــي اجلمعــي جتــاه معاييــر االجتهــاد الشــرعي ،وإدخالــه يف مناهــج التعليــم األساســي واجلامعــي كمنهــج
فكــري وأحــد أدوات احلــوار يف تنــاول قضايــا الشــأن العــام.
¦ربط االجتهاد الشرعي بالتطور القانوني للتشريعات.
¦حتديد أولويات اإلصالح التشريعي وربطها بالعامل الزمني.
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¦ربط أولويات اإلصالح التشريعي بجوانب السيادة الفلسطينية
¦عقــد تفاهمــات إقليميــة ودوليــة حلمايــة املواطــن الفلســطيني أينمــا وجــد يف شــؤون األحــوال الشــخصية ،وتنظيــم
ذلــك قانونيــا وخاصــة مبــا يرتبــط بالنزاعــات األســرية العابــرة للحــدود يف الــزواج املختلــط يف ســياق اجلنســية.
¦ربــط األجنــدة القانونيــة باألجنــدة السياســية وخاصــة مــا يرتبــط بالقــدس ،بشــكل واقعــي وممنهــج داخــل اخلطــط
التشــريعية مربوطـاً بزمــن ومبوازنــات متاحــة.

املصادر واملراجع
املصادر:
¦القرآن الكرمي
¦القانون األساس الفلسطيني للعام  2003وتعديالته
¦القاموس احمليط.
¦موسوعة االحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا املصرية
املراجع:
¦احلنبلــي ،عــاء الديــن اليعلــي ،االختيــارات الفقهيــة لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،مكتبــة الريــاض للنشــر ،دزت ،ص
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¦الزرقــاء ،مصطفــى احمــد خليــل ،املخــل الفقهــي العــام اجلــزء األول ،مطابــع ألــف بــاء ،االديــب ،دمشــق ،الطبعــة
التاســعة ،1968 -1967،ص30
¦أبــو بكــر ،رنــدة ،الترجمــة وانتــاج املعرفــة لدينيــة يف الفكــر النســوي ،القوامــة يف التــراث اإلســامي  :قــراءات بديلــة،
طبعــة اللغــة العربيــة والنشــر العــام ،2016بروموشــن تيــم  34،ش دجلــة ،متفــرع مــن ش شــهاب ،املهندســن اجليــزة،
جمهوريــة مصــر العربية
¦الرشيد ،عماد الدين ،املواطنة يف اإلسالم
¦كمــال الشــريف ،حقــوق اإلنســان يف صحيفــة املدينــة ،د .ط( ،الريــاض :أكادمييــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة،
.)68-70 :1( ،)2001
¦نهــج البالغــة /حتقيــق :صبحــي الصالــح( /قســم الكتــب الكتــاب رقــم  )53ص ( 427راجــع :نهــج البالغــة /شــرح
ابــن ابــي احلديــد (قســم الكتــب الكتــاب رقــم )53
¦ونهج البالغة /شرح محمد عبده (قسم الكتب الكتاب رقم  ،)53ومفهوم املساواة والعدالة يف منومة األمام علي،
مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات Ⓒ2018 - 2009
¦دوريات ومجالت:
¦سامر عبد اللطيف ،املواطنة وإشكالياتها ،العدد ( ،7العراق :مجلة الفرات)2011 ،
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تقارير :
¦وضع النساء والفتيات يف دولة فلسطني  /مقدم إلى اللجنة املعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأة
							
– سيداو ،-االحتاد العام للمرأة الفلسطينية2018 ،
https://www.gupw.net/assets/files/del-ar.pdf
¦جمعيــة جلــان املــرأة الفلســطينية تقريــر بشــأن متابعــة تنفيــذ التوصيــات اخلتاميــة لتقريــر دولــة فلســطني األولــي
للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ســيداو” ،أيلــول 2020
¦زيدات ،امجد  ،وزارة شؤون املرأة ،املرأة والقانون – حقوق املرأة الفلسطينية،-
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3190

				

¦أبــو حيــة ،أشــرف ،جتربــة قانــون االحــوال الشــخصية يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،مركــز املــرأة لإلرشــاد
القانونــي واإلجتماعــي2012،
¦بشــناق ،باســم صبحي والشــوبكي ،محمد رفيق ،داللة النص على مبادئ الشــريعة اإلســامية يف مشــروع الدســتور
الفلســطيني وأثــره يف تنظيــم وعمــل لســلطة التشــريعية ،مجلــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات اإلســامية ،املجلــد
الثالــث والعشــرين ،العــدد الثاني2015،

								
¦املقتفي/معهد احلقوق ،املرسوم الرئاسي 94/1
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663
¦قيود على احلركة والتنقل ،مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة،2017 ،
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement

		

								
¦التنقل والوصول يف الضفة الغربية،OCHA ،
_https://www.ochaopt.org/sites/default/files/movement_and_access_in_the
west_bank_arabic.pdf
¦التنقل والوصول يف الضفة الغربية  -ورقة حقائق ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية
										
احملتلة ،األمم املتحدة ،2011،
https://unispal.un.org/pdfs/WBmovement-access-OCHAupdate-0911a.pdf
					
¦أسباب اجتاه إسرائيل لتجنيس الفلسطينيني شرقي القدس ،صحيفة االستقالل،
https://www.alestiklal.net/ar/view/7348/dep-news-1612004574
¦بال جنسية من جديد واألردنيون من أصل فلسطيني احملرومون اجلنسية،2010،Human Rights Watch ،
https://www.hrw.org/ar/report/2010/02/01/256028
¦حق االنتخاب للكنيست ،كل احلقhttps://tinyurl.com/4ezjh44f ،

مواقع اإللكترونية ومقاالت:
¦القرضاوي ،يوسف ،الدستور ومرجعية الشريعة ،وقائع حلقة تلفزيونية ،برنامج الشريعة واحلياة ،منشورة على
موقع الشيخ يوسف ال قرضاوي  ،WWW.ALqaradawi.netبتاريخ .2012/12/2
¦الهباش ،محمود  ،مسودة قانون حماية األسرة من العنف تتعارض مع الشريعة اإلسالمية  ،وقائع حلقة
تلفزيونية ،منشورة على وكالة وطن لألنباء https://www.wattan.net/ar/tv/323682.html
¦موسى خليل ،جدل فلسطيني حول اتفاقية سيداو ،اندبندنت عربية
¦العيس ،أيسر ،تخالف العرف أم تنصف املرأة؟ «سيداو» تثير جدال يف فلسطني			،2019-12-20 ،
https://tinyurl.com/25asxewr

¦اخلارجية :جلنة القضاء على التمييز العنصري تقر باإلجماع بشكوى فلسطني ضد إسرائيل ،وكالة االنباء
الفلسطينية  /وفاhttps://www.wafa.ps/Pages/Details/22635 ،2021 ،
¦املرأة والرجل يف فلسطني – قضايا وإحصاءات ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني			 ،2020 ،
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf
¦مؤمتر مقومات اإلصالح التشريعي :التحوالت والتحديات ،معهد احلقوق /جامعة بيرزيت،
https://tinyurl.com/2t47ay9r

			

¦وزارة األوقاف السورية ،املواطنة يف اإلسالم ،مفهومها ومقوماتها)http://mow.gov.sy( ،

¦قدس اإلخبارية ،حزب التحرير لـ «قدس» :السلطة تضلل الرأي العام وتنفذ سيداو بشكل
متدحرجhttps://tinyurl.com/3srsrsx5 ،2019-12-24،

قرارات وتعميمات:

¦نساء  ،FMصوت| الناشطة الرفاعي :غياب املوقف الواضح جتاه «سيداو» من الدولة واملؤسسات النسوية
شجع على شيطنتها !https://tinyurl.com/5yhjzcw ،2020-6-18 ،

الهبــاش  ،محمــود  ،قــرار رقــم  2019/119بشــأن تصديــق املعامــات التــي ينظمهــا املوفــون الفعليــون يف احملاكــم
الشــرعية يف احملافظــات اجلنوبيــة

¦مقداد ،املقداد جميل ،اتفاقية سيداو :جدل واسع بني الشيطنة والوعي،2019-12-22 ،
https://tinyurl.com/38t96tau

			

¦الهباش :قانون رفع سن الزواج لـ  18عاماً ال يُغلق باب االستثناءات ،دنيا الوطن ، 2020/1/15،
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/01/15/1306868.html

¦وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية  /وفاhttps://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2215 ،
¦معهد احلقوق ،الوضع القانوني يف فلسطني -النظام القضائي يف فلسطني ومراحل التطور القانوني التاريخي
يف فلسطني  ،-جامعة بيرزيت2013،
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بحث بعنوان

األحوال الشخصية يف فلسطني
بني اتلعددية وااللزتامات ادلويلة
 -الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلة -

القاضي صمود ضميري
رئيسة النيابة الشرعية يف فلسطني

تشرين الثاني 2021

تام ًا
«املسائل إذا َّ
تصورها الناس على وجهها تصور ًا ّ
ظهر لهم الصواب وق َّلت األهواء والعصبيات»
ابن تيمية
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