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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.
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امللخص
هــدف البحــث الــى التعــرف علــى قوانــن األحــوال اخلصيــة للكنائــس املســيحية يف فلســطني واملــواد التمييزيــة فيهــا
وتناقضاتهــا مــع القانــون األساســي الفلســطيني واالتفاقــات اإلقليميــة والدوليــة اخلاصــة بحقــوق االنســان واملــرأة
والطفــل .وتســليط الضــوء علــى الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة يف األردن واألراضــي املقدســية يف اعتمــاد قانــون أحــوال
شــخصية بعتــد علــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة عنــد الــزواج وأثنــاءه ولــدى انتهــاءه.
مت تقســيم البحــث الــى مقدمــة وثمانيــة أقســام تنــاول القســم االول حقــوق املــرأة يف النظــام القانونــي الفلســطيني
،الثانــي ضمانتهــا يف االتفاقيــات واملواثيــق االقليميــة ،القســم الثالــث تنــاول الضمانــات الدوليــة حلقــوق االنســان واملــرأة
،القســم الرابــع تنــاول الضمانــات القانونيــة حلقــوق الطفــل الفلســطيني ،امــا القســم اخلامــس فتنــاول اختصــاص
وصالحيــات احملاكــم الكنســية ،والقســم الســادس قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية أمــا القســم الســابع
فتنــاول التمييــز يف قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية أمــا القســم الثامــن فتنــاول جتربــة الكنيســة
االجنيليــة اللوثريــة يف امتــاد قانــون يســتند علــى املســاوة .
أظهــر البحــث أن قوانــن األحــوال الشــخصية للكنائــس يف فلســطني هــي مــن أكثــر القوانــن التمييزيــة ضــد املــرأة
وحقوقهــا خاصــة يف ســن الــزواج ،الواليــة ،احلضانــة ،النفقــة ،احلقــوق املاليــة للزوجــن ،الطــاق وامليــراث.
خلــص البحــث الــى مجموعــة مــن التوصيــات مــن خــال اتبــاع املنهــج الوصفــي التحليلــي لقوانــن األحــوال الشــخصية.
إضافــة الــى اســتخدام املقابــات مــع عينــة مــن احملامــن املتخصصــن بالقضايــا الكنســية .وخــرج البحــث الــى ضــرورة
مراجعــة قوانــن األحــوال الشــخصية للكنائــس وتضمينهــا مبــادئ املســاواة بــن املــرأة والرجــل  ،وموائمتهــا مــع القانــون
األساســي الفلســطيني واملعاهــدات واالتفاقــات اإلقليميــة والدوليــة وخاصــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) ،حتديــد الســن الدنيــا للــزواج  18عامــا للجنســن يف قوانــن االحــوال الشــخصية
للمســيحيني ووضــع مبــررات ضيقــة وصارمــة للســماح باســتثناءات للســن الدنيــا للــزواج ،اقــرار مبــدأ الواليــة املشــتركة
علــى االوالد أثنــاء الــزواج وعنــد انتهائــه واعتمــاد املصلحــة الفضلــى للطفــل يف احــكام احلضانة.تخفيــض رســوم
الدعــاوي للمحاكــم الكنســية والعمــل علــى توحيدهــا ،تعديــل االجــراءات يف احملاكــم الكنســية بحيــث يتــم اعتبــار قضايــا
النفقــة مــن القضايــا املســتعجلة يتــم احلكــم فيهــا علــى وجــه الســرعة أال تقــل قيمــة النفقــة عــن احلــد االدنــى لألجــور،
لتمكــن الزوجــة واطفالهــا مــن العيــش بكرامــة ،والتعميــم علــى احملاكــم الكنســية والقضــاة واحملامــن بتوجيــه النســاء
املســيحيات الــى صنــدوق النفقــة الفلســطيني يف حــال تعــذر حتصيــل الزوجــة للنفقــة علــى زوجهــا بعــد طــرح احلكــم
يف دائــرة التنفيذ،اقــرار مبــدأ املســاواة يف حــق طلــب الطــاق و/او فســخ الــزواج ،تشــجيع احملاكــم الكنســية علــى
تعيــن قضــاة يف محاكمهــا مــن النســاء .ملتخصصــات يف القانــون الكنســي ،بتوزيــع امليــراث وفــق التقســيم االنتقالــي
وعلــى اســاس املســاواة بــن اجلنســن أمــام احملاكــم الكنســية ،وتنظيــم حمــات توعيــة وتثقيــف للنســاء املســيحيات مــن
مختلــف الطوائــف حــول حقوقهــن ضمــن قانــون االحــوال الشــخصية لــدى الطوائــف املســيحية.
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مقدمة

«خلق اهلل االنسان على صورته .على صورة اهلل خلقه .ذكرا وانثى خلقهم»
(سفر التكوين :االصحاح االول .اآلية )27
كفــل القانــون االساســي الفلســطيني وهــو مبثابــة الدســتور لدولــة فلســطني املســاواة بــن الفلســطينيني دون متييــز بينهم
علــى اســاس الديــن .كمــا أكــد علــى احتــرام حقــوق االنســان وســيادة القانــون والتــي تعتبــر مــن الركائــز االساســية ملفهــوم
املواطنــة .اال ان القانــون االساســي عــاد ليقســم املواطنــن الفلســطينيني حســب انتمائهــم الدينــي مســلمني ومســيحيني،
يوجــد يف فلســطني أربعــة عشركنيســة معتــرف بهــا وكل كنيســة لديهــا قوانينهــا اخلاصــة باألحوال الشــخصية واملتضمنة
مــواد خاصــة بالــزواج ومــا ينتــج عنــه مــن واليــة وحضانــة ونفقــة وطــاق وميــراث .ان اعتــراف فلســطني بتعــدد قوانــن
االحــوال الشــخصية يحــرم املــرأة مــن إطــار قانونــي موحــد للعمــل يف هــذا املجــال علــى اســاس املواطنــة ،حيــث كرســت
تلــك القوانــن الســلطة االبويــة باألســرة ،وخولــت للرجــل حــق التحكــم يف املــرأة داخــل االســرة وخارجهــا ،وتضمنــت
العديــد مــن املــواد التمييزيــة املتناقضــة مــع القانــون االساســي واالتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي وقعــت عليهــا دولــة
فلســطني والتزمــت بهــا ووعــدت بالعمــل علــى موائمــة تشــريعاتها وفــق معاييــر حقــوق االنســان باالســتناد الــى املســاواة
بــن املــرأة والرجــل يف احلقــوق والواجبــات.
ويأتــي هــذا البحــث لدراســة قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املســيحية وتســليط الضــوء علــى املــواد التمييزيــة
التــي تضمنتهــا ،بهــدف العمــل علــى تعديلهــا لتتــاءم مــع القانــون االساســي الفلســطيني واالتفاقيــات واملعاهــدات
الدوليــة اخلاصــة بحقــوق االنســان والقضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
ســؤال البحــث :هــل تتوائــم قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املســيحية مــع القانــون االساســي الفلســطيني
واالتفاقيــات والعهــود الدوليــة؟ ومــا هــي املــواد التمييزيــة يف تلــك القوانــن؟
أهميــة البحــث :يكتســب البحــث أهميتــه بســبب حاجــة املجتمــع ملثــل هــذا النــوع مــن االبحــاث كونــه موضوعــا حديثــا
ويؤثــر علــى حقــوق املــرأة يف قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املســيحية املعتــرف بهــا يف فلســطني .أيض ـاً مــن
خــال حتليلــه للنصــوص القانونيــة يف قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املعتــرف بهــا يف فلســطني وعددهــا 13
كنيســة ومــدى مالئمــة تلــك القوانــن مــع القانــون االساســي ووثيقــة االســتقالل وقــرار احملكمــة الدســتورية الفلســطينية
املتعلــق بســمو االتفاقيــات الدوليــة ،واملــادة  16مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو).
أهداف البحث:
1.املســاهمة يف توفيــر املعرفــة بأوجــه التمييــز ضــد املــرأة يف قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية
املعتــرف بهــا يف فلســطني.
2.تســليط الضــوء علــى جتــارب بعــض الكنائــس املميــزة يف اصــاح قوانــن االحــوال الشــخصية بفلســطني مــن خــال
اعتمــاد قانــون عصــري يســتند الــى العدالــة واملســاواة بــن اجلنســن.
منهجية البحث
اعتماد النهجني احلقوقي والنسوي
•البحــث املكتبــي :مراجعــة وحتليــل القوانــن الكنســية يف فلســطني واألحــوال الشــخصية للمحاكــم الكنســية ،يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،االعتمــاد علــى األدبيــات االكادمييــة واملســوح واملــواد املنشــورة ذات العالقــة ،ومراجعة
القوانــن الدوليــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان والتركيــز علــى اتفاقيــة ســيداو خاصــة املــادة ( )16منهــا والتــي وقعــت
عليهــا دولــة فلســطني دون حتفظــات.
•البحث امليداني :اجراء مقابالت مع قضاة ومحامني ومتخصصني يف احملاكم الكنسية يف الضفة وغزة.
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القسم االول :حقوق املرأة يف النظام القانوني الفلسطيني
اوال :وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني لسنة 1988
تعتبــر الوثيقــة الصــادرة عــن املجلــس الوطنــي الفلســطيني يف  15تشــرين ثانــي  ،1988األهــم يف التاريــخ الوطنــي
الفلســطيني حيــث تكفــل املســاواة الكاملــة بــن جميــع الفلســطينيني ،نســا ًء ورجــاالً ،يف ممارســة احلقــوق واحلريــات
العامــة دون متييــز ،إذ تنــص صراحـ ًة علــى أن” :دولــة فلســطني هــي للفلســطينيني أينمــا كانــوا ،فيهــا يطــورون هويتهــم
الوطنيــة والثقافيــة ،ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق ،تصــان فيهــا معتقداتهــم الدينيــة والسياســية وكرامتهــم
اإلنســانية ،يف ظــل نظــام دميقراطــي برملانــي يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة األغلبيــة
حقــوق األقليــة واحتــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة ،وعلــى العــدل االجتماعــي واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق
العامــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو اللــون أو بــن املــرأة والرجــل ،يف ظــل دســتور يؤمــن ســيادة القانــون والقضــاء
املســتقل وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل لتــراث فلســطني الروحــي واحلضــاري يف التســامح والتعايــش الســمح بــن األديــان
عبــر القــرون“ .كمــا تعلــن الوثيقــة عــن التــزام دولــة فلســطني” مببــادئ األمم املتحــدة وأهدافهــا وباإلعــان العاملــي
1
حلقــوق اإلنســان“.
اعتبــرت احملكمــة الدســتورية بأحــد قراراتهــا وثيقــة إعــان االســتقالل جــزء ال يتجــزأ مــن املنظومــة الدســتورية يف
فلســطني ،بــل وأعالهــا ســمواً ،يليهــا القانــون األساســي
ثانيا :القانون االساسي الفلسطيني
حتظــى أحــكام القانــون االساســي وهــو مبثابــة الدســتور الفلســطيني بأهميــة بالغــة يف ترســيخ حكــم القانــون وحمايــة
حقــوق االنســان مبــا يف ذلــك حقــوق االقليــات الدينيــة وهــي املنصــوص عليهــا يف القانــون االساســي الفلســطيني مببــدأ
املســاواة فالفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق او اجلنــس او اللــون أو الديــن أو
الــرأي السياســي أو االعاقــة ، .2واحلريــة الدينيــة التــي كفلهــا ايضــا القانــون االساســي حيــث نــص علــى انــه :االســام
هــو الديــن الرســمي يف فلســطني ولســائر الديانــات الســماوية احترامهــا وقدســيتها ،وحريــة العقيــدة والعبــادة وممارســة
الشــعائر الدينيــة مكفولــة شــريطة عــدم االخــال بالنظــام العــام او اآلداب العامــة.
كمــا ان القانــون االساســي أكــد علــى أن حقــوق االنســان وحرياتــه االساســية ملزمــة وواجبــة االحتــرام ،وتعمــل دولــة
فلســطني دون ابطــاء علــى االنضمــام الــى االعالنــات واملواثيــق االقليميــة والدوليــة التــي حتمــي حقــوق االنســان .3حيــث
انضمــت دولــة فلســطني الــى العديــد مــن املعاهــدات الدوليــة نذكــر منهــا العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية ،العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل.
ثالثا :احملكمة الدستورية الفلسطينية
نشــأ مبوجــب القانــون محكمــة دســتورية عليــا فلســطينية وهــي هيئــة قضائيــة مســتقلة بذاتهــا ،تختــص بالرقابــة علــى
دســتورية القوانــن واالنظمــة وتفســير القانــون االساســي .4
تعتبــر احملكمــة الدســتورية الفلســطينية مبثابــة ضمانــة وحمايــة قضائيــة والتــي تختــص بالفصــل يف دســتورية القوانــن
املخالفــة للقانــون األساســي.
أكــدت احملكمــة الدســتورية علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة حيــث أشــارت يف قرارهــا بــأن الفقــه والقضــاء الدوليــن
قــد اســتقرا علــى مبــدأ ســمو االتفاقيــات الدوليــة علــى التشــريعات الوطنيــة  ،وملــا كانــت فلســطني ومنظمــة التحريــر
 .1التقرير الرسمي االولي لدولة فلسطني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة(سيداو)  8آذار /مارس .2017
 .2املادة  9واملادة ( )101من القانون االساسي الفلسطيني لسنة  2003وتعديالته.
 .3املادة ( )10من القانون االساسي الفلسطيني لسنة  2003وتعديالته.
 .4قانون احملكمة الدستورية رقم ( )3لسنة  2006م واملعدل مبوجب القرار بقانون رقم ( )19لسنة .2017
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تتمتعــان بالشــخصية القانونيــة الدوليــة وكتعبيــر عــن هــذه الشــخصية القانونيــة قــد صادقــت يف الســنوات االخيــرة
علــى عشــرات االتفاقيــات ،فــان هــذه املمارســة النشــطة لدولــة فلســطني تؤكــد انهــا ذهبــت الــى التفاعــل االيجابــي
مــع منظومــة القانــون الدولــي بــكل مكوناتهــا مبــا يكفــل احلفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب
العربــي الفلســطيني .وتؤكــد احملكمــة الدســتورية علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة علــى التشــريعات الداخليــة بحيــث
تكتســب االتفاقيــات قــوة أعلــى مــن التشــريعات الداخليــة بعــد أن حتظــى هــذه االتفاقيــات باملصادقــة والنشــر ومرورهــا
باملراحــل الشــكلية الواجــب توافرهــا إلصدارهــا يف تشــريع داخلــي يلتــزم بــه األفــراد والســلطات ،فضـ ً
ا عــن متاشــيها
مــع نطــاق أحــكام القانــون األساســي مبــا يوائــم الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني 5.ويف
شــهر آذار  2018صــدر حكــم أخــر عــن احملكمــة الدســتورية العليــا لتفســير املادة  10مــن القانــون األساســي املعــدل
6
لعــام  2003وتعديالتــه ،والتــي نصــت علــى ان ”:حقــوق االنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة االحتــرام”.

القسم الثاني :ضمانات حقوق املرأة يف االتفاقيات واملواثيق االقليمية
اوال :امليثاق العربي حلقوق االنسان :2004 -
اعتمــد امليثــاق مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عشــرة التــي اســتضافتها تونــس يف  23مايــو /أيــار  2004ودخــل حيــز
التنفيــذ يف آذار /مــارس  ،2008وقــد صادقــت عليــه دولــة فلســطني .أكــد امليثــاق علــى مبــادئ ميثــاق االمم املتحــدة
واالعــان العاملــي حلقــوق االنســان ،وأحــكام العهديــن الدوليــن لــأمم املتحــدة بشــأن احلقــوق املدنيــة والسياســية
واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .7
ثانيا :إعالن مسقط 2016 -
قــررت جلنــة املــرأة اعتمــاد اعــان مســقط :نحــو حتقيــق العدالــة بــن اجلنســن يف املنطقــة العربيــة يف  21كانــون
الثانــي /ينايــر  ،2016حيــث التــزم الوزيــرات والــوزراء ورئيســات وممثــات وممثلــي اآلليــات الوطنيــة املعنيــة بالنهــوض
باملــرأة يف املنطقــة العربيــة ،والذيــن اجتمعــوا يف الــدورة الســابعة للجنــة املــرأة التابعــة للجنــة االمم املتحــدة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغربــي آســيا (االســكوا) ،حيــث التزمــوا بالعمــل املشــترك علــى حتقيــق العدالــة بــن اجلنســن كأســاس
لتحقيــق التنميــة املســتدامة والســام واالمــن يف املنطقــة العربيــة .8

القسم الثالث :الضمانات الدولية حلقوق االنسان واملرأة
اوال :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948 -
وثيقة تاريخيــة هامــة يف تاريــخ حقــوق اإلنســان صاغــه ممثلــون مــن مختلــف اخللفيــات القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع
أنحــاء العالــم ،واعتمــدت اجلمعيــة العامــة اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان يف باريــس يف  10كانــون األول /ديســمبر
 .1948وهــو يحــدد ،وللمــرة األولــى ،حقــوق اإلنســان األساســية التــي يتعــن حمايتهــا عامليــا .حيــث نــص علــى أنــه يولــد
واحلريــات املذكــورة يف
جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين يف الكرامــة واحلقــوق ولــكل إنســان حـ ّ ُق التم ّتُــع بجميــع احلقــوق
ِّ
الديــن،
أي نــوع ،وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر ،أو اللــون ،أو اجلنــس ،أو اللغــة ،أو ِ ّ
هــذا اإلعــان ،دومنــا متييــز مــن ِ ّ
ـاس جمي ًعــا ســواءٌ أمــام
أو الــرأي سياسـ ًّيا وغيــر سياســي ،أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو املولــد ،والنـ ُ
 .5قرار احملكمة الدستورية العليا رقم  4/2017يف القضية رقم ( )12لسنة ( )2قضائية ،الوقائع الفلسطينية ،العدد  138بتاريخ
29/11/2017
 .6التقرير االولي املقدم من دولة فلسطني مبوجب املادة ( )44من اتفاقية حقوق الطفل .تاريخ استالمه  21أيلول 2018
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsg6I%2Fw%2B3HEC3fMLlFvJp9JurPLNDSE4vK5a96GFadl0x
 .7امليثاق العربي حلقوق االنسان http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
 .8اعالن مسقط  21كانون الثاني /يناير 2016
9

القانــون ،وهــم يتســاوون يف حـ ِ ّـق التم ّتُــع بحمايــة القانــون دومنــا متييــز. 9
ثانيا :العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966 -
للرجــل واملــرأة ابتــدأ مــن بلــوغ ســن الــزواج حــق معتــرف بــه يف التزويــج وتأســيس أســرة وال ينعقــد الــزواج اال برضــا
الطرفــن املزمــع زواجهمــا رضــاء كامــا ال اكــراه فيــه ،وتتخــذ الــدول االطــراف يف هــذا العهــد التدابيــر املناســبة لكفالــة
تســاوي حقــوق الزوجــن وواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحاللــه ،يف حالــة االنحــال يتوجــب
10
اتخــاذ تدابيــر لكفالــة احلمايــة الضروريــة لــأوالد يف حالــة وجودهــم
ثالثا :العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 -
صــدر العهــد عــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف ديســمبر  1966الــذي نــص علــى تعهــد الــدول االطــراف بضمــان
مســاواة الذكــور باإلنــاث يف حــق التمتــع بجميــع احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،كمــا يتوجــب منــح
االســرة التــي تشــكل الوحــدة اجلماعيــة الطبيعيــة واالساســية يف املجتمــع ،أكبــر قــدر ممكــن مــن احلمايــة واملســاعدة،
وخصوصــا لتكويــن هــذه االســرة وطــوال نهوضهــا مبســؤولية تعهــد وتربيــة االوالد الذيــن تعولهــم ،ويجــب ان ينعقــد
الــزواج برضــا الطرفــن ال اكــراه فيــه .11
رابعا :اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة (1979سيداو):
شــكلت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) الصــادرة يف عــام  1979عالمــة مميــزة يف
تاريــخ احلقــوق االساســية للمــرأة يف العالــم ،وتضــع هــذه االتفاقيــة يف قالــب قانونــي ملــزم التدابيــر الدوليــة لتحقيــق
املســاواة يف احلقــوق للمــرأة يف كل مــكان وذلــك مــن خــال  30مــادة تضمنتهــا هــذه االتفاقيــة ،وتلــزم االتفاقيــة الــدول
املوقعــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة والــذي يصــدر عــن اي شــخص أو منظمــة او
12
مؤسســة .وتطالــب بأخــذ تدابيــر مؤقتــة للتمييــز االيجابــي لصالــح املــرأة.
وقــع رئيــس دولــة فلســطني علــى اتفاقيــة ســيداو يف  2009/3/8ومبــا ال يتعــارض والقانــون االساســي الفلســطيني
املعــدل لعــام 2003بإعــان احــادي اجلانــب مبوجــب املرســوم الرئاســي رقــم  .2009/19ويف االول مــن نيســان لعــام
 2014انضمــت فلســطني التفاقيــة ســيداو دون ابــداء حتفظــات علــى اي مــن بنودهــا ممــا يعــد تعبيــراً عــن إرادة
سياســية فعليــة وخطــوة نوعيــة متثــل التقــدم يف اجلهــود الوطنيــة الهادفــة إلــى حمايــة حقــوق املــرأة الفلســطينية وتنزيــه
التشــريعات والسياســات الســارية مــن األحــكام التمييزيــة ضدهــا ومكافحــة التمييــز الفعلــي يف كافــة املجــاالت.13
يترتــب علــى دولــة فلســطني القيــام مبراجعــة شــاملة للتشــريعات الفلســطينية اضافــة الــى تلــك الســارية واملعمــول بهــا
وذلــك بهــدف موائمــة املنظومــة القانونيــة الســارية يف فلســطني مــع اتفاقيــة ســيداو .وبتاريــخ  2019/10/4انضمــت
14
فلســطني للبروتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة وبــدء النفــاذ بتاريــخ .2019/10/7
وباإلشــارة للمــادة  16مــن االتفاقيــة أكــدت علــى أنــه تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى
التمييــز ضــد املــرأة يف كافــة األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة ،وبوجــه خــاص تضمــن ،علــى أســاس املســاواة
بــن الرجــل واملــرأة نفــس احلــق يف عقــد الــزواج ،ويف حريــة اختيــار الــزوج ،وفــى عــدم عقــد الــزواج إال برضاهــا احلــر
 .9االعالن العاملي حلقوق االنسان.
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
( .10املادة  )23من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية1966،
 .11املادة ()3و( )10من أكد العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966،
 .12زياد يعيش .قانون االحوال الشخصية يف فلسطني بني االتفاقيات الدولية والشريعة االسالمية ،دورية دراسات املرأة املجلد ()5
 .2009.جامعة بيرزيت.
 .13تقرير دولة فلسطني 2017
 .14د .جناح دقماق .حقوق املرأة بني اتفاقية سيداو وقانون االحوال الشخصية االردني رقم  61لعام  ،1976مجلة اجتاهات سياسية،
العدد اخلامس عشر2021،
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الكامــل ،نفــس احلقــوق واملســؤوليات أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه ،نفــس احلقــوق واملســؤوليات بوصفهمــا أبويــن ،بغــض
النظــر عــن حالتهمــا الزوجيــة ،يف األمــور املتعلقــة بأطفالهمــا وفــى جميــع األحــوال ،يكــون ملصلحــة األطفــال االعتبــار
األول ،نفــس احلقــوق يف أن تقــرر ،بحريــة وبــإدراك للنتائــج ،عــدد أطفالهــا والفاصــل بــن الطفــل والــذي يليــه ،وفــى
احلصــول علــى املعلومــات والتثقيــف والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا من ممارســة هــذه احلقوق ،نفس احلقوق واملســؤوليات
فيمــا يتعلــق بالواليــة والقوامــة والوصايــة علــى األطفــال وتبنيهــم ،أو مــا شــابه ذلــك مــن األعــراف ،حــن توجــد هــذه
املفاهيــم يف التشــريع الوطنــي ،وفــى جميــع األحــوال يكــون ملصلحــة األطفــال االعتبــار األول ،نفــس احلقــوق الشــخصية
للــزوج والزوجــة ،مبــا يف ذلــك احلــق يف اختيــار اســم األســرة واملهنــة ونــوع العمــل ،نفــس احلقــوق لــكال الزوجــن فيمــا
يتعلــق مبلكيــة وحيــازة املمتلــكات واإلشــراف عليهــا وإدارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا ،ســواء بــا مقابــل أو مقابــل
عوض.كمــا أنــه ال يكــون خلطوبــة الطفــل أو زواجــه أي اثــر قانونــي ،وتتخــذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة ،مبــا يف ذلــك
التشــريعي منهــا ،لتحديــد ســن أدنــى للــزواج وجلعــل تســجيل الــزواج يف ســجل رســمي أمــرا إلزاميــا.

القسم الرابع :حماية حقوق الطفل يف النظام القانوني الفلسطيني
اوال :اتفاقية حقوق الطفل 1989 -
أعلنــت دولــة فلســطني التزامهــا مببــادئ األمم املتحــدة وأهدافهــا ،وباإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان مــن خــال وثيقــة
إعــان االســتقالل الفلســطينية الصــادرة عــن املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام  .1988كمــا اكــدت وثيقــة إعــان
االســتقالل التــزام دولــة فلســطني مبنظومــة حقــوق اإلنســان كمــا وردت يف املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ،مبــا يشــمل
صيانــة حقــوق الطفــل ،وقــد وضعــت يف ســبيل ضمــان هــذا االلتــزام ،األساســيات لبنــاء نظــام قانونــي قائــم علــى مبــادئ
ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء.
انضمــت دولــة فلســطني إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف األول مــن نيســان/أبريل  ،2014وذلــك تعبيــراً عــن احتــرام دولــة
فلســطني ملبــادئ وروح اتفاقيــة حقــوق الطفــل .وقــد نشــرت االتفاقيــة يف اجلريــدة الرســمية15وتعتبر هــذه اخلطــوة
تعبيــرا حقيقيــا عــن اإلرادة السياســية يف دولــة فلســطني وعــن االلتــزام بتوصيــات جلنــة حقــوق الطفــل بعــد مراجعتهــا
للتقريــر الفلســطيني الرســمي املقــدم للجنــة حقــوق الطفــل وتقريــر مؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني يف شــباط
 ،2020والتــي اعتبــرت أن نشــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي إحــدى أدوات تنفيــذ التدابيــر العامــة لالتفاقيــة ،وحثــت
الــدول علــى نشــرها إلعمــال نصوصهــا علــى أرض الواقــع .16
ثانيا :قانون الطفل الفلسطيني
أصــدرت دولــة فلســطني قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم  7لعــام  ،2004و ٌعــدل بقــرار رئاســي عــام  2012لتتوافــق
أحكامــه مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989
حيــث نــص القانــون علــى ان الطفــل هــو كل انســان لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،ويتمتــع كل طفــل بكافــة احلقــوق
الــواردة يف هــذا القانــون دون متييــز بســب جنســه او لونــه او جنســيته اولغتــه او اصلــه القومــي او الدينــي او االجتماعــي
او ثروتــه او اعاقتــه او مولــده او والديــه ،او اي نــوع مــن أنــواع التمييــز ،وتتخــذ الدولــة كافــة التدابيــر املناســبة حلمايــة
االطفــال مــن جميــع اشــكال التمييــز بهــدف تأمــن املســاواة الفعليــة واالنتفــاع بكافــة احلقــوق الــواردة بالقانــون ،كمــا
نــص القانــون علــى أنــه يجــب االخــذ باالعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى يف جميــع االجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه ســواء
قامــت بهــا الهيئــات التشــريعية او احملاكــم او الســلطات االداريــة او مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة .17
 .15قرار بقانون رقم ( )25لسنة  2021بشأن نشر اتفاقية حقوق الطفل يف الوقائع الفلسطينية ،العدد  181بتاريخ 8/7/2021
 .16مقالة يف وكالة معا بعنوان :احلركة العاملية :نشر اتفاقية حقوق الطفل يف اجلريدة الرسمية يأتي انسجاما مع التزامات دولة
فلسطني بأعمال مبادئها .نشرت بتاريخ 31/7/2021
https://www.maannews.net/news/2046334.html
 .١٧املواد من ( )1وما بعدها من قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  2004واملعدل مبوجب القرار بقانون لسنة 2012
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القسم اخلامس :اختصاص وصالحيات احملاكم الكنسية
نــص القانــون االساســي علــى ان املســائل الشــرعية واالحــوال الشــخصية تتوالهــا احملاكــم الشــرعية والدينيــة وفقــا
للقانــون ،وفيمــا ال يتعــارض وأحــكام القانــون االساســي املعــدل تظــل ســارية القوانــن واللوائــح والقــرارات املعمــول بهــا
يف فلســطني قبــل العمــل بهــذا القانــون الــى ان تعــدل او تلغــى وفقــا للقانــون  .18تعتبــر هــذه املــادة متييــزا علــى أســاس
الديــن وتتعــارض مــع املــادة التاســعة منــه والتــي نصــت علــى ان الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز
بينهــم بســبب العــرق او اجلنــس او اللــون او الديــن أو الــرأي السياســي او االعاقــة  ،كمــا أنهــا تتعــارض مــع وثيقــة
االســتقالل الفلســطينية والتــي أكــدت علــى أن دولــة فلســطني هــي للفلســطينيني أينمــا كانــوا ،فيهــا يطــورون هويتهــم
الوطنيــة والثقافيــة ،ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق .كمــا وتعتبــر هــذه املــواد انتقــاص ملفهــوم املواطنــة التــي
تقــوم علــى مفهــوم املســاواة التــي يتســاوى فيهــا افــراد الدولــة احلقــوق والواجبــات بــدون متييــز علــى أســاس الديــن او
اجلنــس او العقيــدة .
وأشــار قانــون الســلطة القضائيــة يف نصوصــه علــى ان احملاكــم الفلســطينية تتكــون مــن احملاكــم الشــرعية والدينيــة
ينظمهــا القانــون ،علــى أن تنظــر كل منهــا املســائل التــي ترفــع اليهــا وفقــا للقانــون .19
تســتمد احملاكــم الدينيــة صالحياتهــا مبوجــب قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة رقــم ( )2لســنة 1938والــذي مت تطبيقه
علــى الضفــة الغربيــة مبوجــب قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غيــر املســلمة رقــم ( )9لســنة .1958حيــث نصــت املــادة
الثالثــة منــه علــى أن للطوائــف الدينيــة غيــر املســلمة املؤسســة يف شــرق االردن واملدرجــة يف اجلــدول االول املضمــوم
الــى هــذا القانــون أو ايــة طائفــة دينيــة اخــرى غيــر مســلمة موجــودة يف شــرق االردن اعترفــت بهــا احلكومــة بعــد نفــاذ
هــذا القانــون واضيفــت الــى اجلــدول املذكــور بقــرار مــن املجلــس التنفيــذي وموافقــة ســمو االميــر املعظــم ان تؤســس
محاكــم تعــرف مبجالــس الطوائــف الدينيــة لهــا صالحيــة النظــر والبــت يف القضايــا مبقتضــى أحــكام القانــون احلالــي.
الطوائف الدينية املعترف بها واملوجودة يف فلسطني :20
1.طائفة الروم األرثوذكس
2.طائفة االرمن
3.طائفة السريان األرثوذكس
4.طائفة الالتني
5.طائفة الروم الكاثوليك
6.االرمن الكاثوليك
7.الطائفة املارونية
8.السريان الكاثوليك
9.الكلدانيني (الكاثوليك)
	10.الطائفة االجنيلية االسقفية العربية
	11.الكنيسة االجنيلية اللوثرية
	12.طائفة االدفنتست السبتيني
	13.الطائفة املعمدانية
	14.طائفة االقباط
 .18املادة ( )101و( )118من القانون االساسي الفلسطيني  2003وتعديالته.
 .19املادة ( )6من قانون السلطة القضائية لسنة 2002
 .20بيطار بيان ،القضاء الكنسي يف فلسطني ،جامعة بيرزيت ،وحدة القانون الدستوري .كانون االول 2019
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مصادر القانون الكنسي:
الكتــاب املقــدس وخاصــة العهــد اجلديــد هــو املصــدر االول للقانــون الكنســي  ،فهــو باإلضافــة الــى كونــه تاريــخ
وعقائــد فانــه يتضمــن كثيــرا مــن التعليمــات القانونيــة التــي تبناهــا يســوع املســيح نفســه ،املصــدر الثانــي
التقليــد الشــريف وهــي التعليمــات الشــفوية واملكتوبــة للرســل التــي كانــوا يعطونهــا لتنظيــم الكنيســة وادارتهــا
وتعتبــر مــن مصــادر الفقــه الكنســي حيــث مت اعتمادهــا وأصبحــت جــزءا مــن القانــون الكنســي 21.أمــا املصــدر
الثالــث للقانــون الكنســي هــي قــرارات املجامــع الكنســية وهــي القــرارات التــي اتخــذت عــن طريــق املجامــع
والتــي عقــدت علــى مــر القــرون ،واملصــدر االخيــر املراســيم التــي أصدرهــا املطارنــة والبطاركــة املوجهــة الــى
الكهنــة تتعلــق بأمــر مــن أمــور الطائفــة اضافــة الــى كتابــات ومؤلفــات رجــال الديــن مــن اآلبــاء والرهبــان.22
اثبات الدعوى امام احملاكم الكنسية واجراءاتها
تتضمــن جميــع قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية يف موادهــا آليــة اثبــات الدعــوى يف مســائل االحــوال
الشــخصية مثــل دســتور القضــاء يف احلــق الكنســي أو اصــول احملاكمــات الكنســية لســنة 1930وقانون اصــول احملاكمات
وقانــون البينــات للطائفــة االجنيليــة اللوثريــة يف االردن واالراضــي املقدســة لســنة  2015ومجمــوع قوانــن العائلــة
البيزنطــي ،ومجموعــة قوانــن الكنائــس الشــرقية لســنة  ،1990وهــذا يــؤدي الــى اختــاف اليــة االثبــات والبينــات
واالجــراءات التــي يحتاجهــا القضــاء يف كل مســألة .23
اختصاص مجالس الطوائف الدينية (احملاكم الكنسية):
للطوائــف الدينيــة غيــر املســلمة املؤسســة يف شــرق االردن واملدرجــة يف اجلــدول املضمــوم الــى القانــون او ايــة طائفــة
دينيــة غيــر مســلمة موجــودة يف شــرق االردن اعترفــت بهــا احلكومــة بعــد نفــاذ القانــون واضيفــت الــى اجلــدول بقــرار
مــن املجلــس التنفيــذي وموافقــة ســمو االميــر املعظــم ،ان تؤســس محاكــم تعــرف مبجالــس الطوائــف الدينيــة ولهــا
صالحيــة النظــر والبــت يف القضايــا التــي تنشــأ بــن أفــراد طائفتهــم املتعلقــة بجميــع مســائل االحــوال الشــخصية
الداخلــة يف صالحيــة احملاكــم الشــرعية عندمــا يكــون املتداعــن مســلمني بقــدر مــا تســمح بذلــك قواعــد الطائفــة
الدينيــة عــدا املســائل املنصــوص عليهــا يف املــادة السادســة مــن القانــون.:24
وبالرجوع الى قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم  31لسنة  25 1959وتعديالته وهو الذي يحدد صالحية احملاكم
الشرعية جند ان امور االحوال الشخصية التي تدخل يف اختصاص هذه احملاكم:
 -1الوقف وإنشاؤه من قبل املسلمني وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له عالقة بإدارته الداخلية وحتويله
ملسقفات واملستغالت الوقفية لإلجارتني وربطها باملقاطعة.
 -2الدعاوى املتعلقة بالنزاع بني وقفني أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما إذا
ادعى أحد الطرفني مبلكية العقار املتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من األوقاف
املشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو احمللة وأبرز مدعي امللكية يف جميع هذه احلاالت أوراقاً ومستندات تعزز
ادعاءه فعلى احملكمة أن تؤجل السير يف الدعوى وتكلفة مراجعة احملكمة ذات الصالحية خالل مدة معقولة ،فإذا
أبرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك احملكمة تقرر احملكمة الشرعية وقف السير يف الدعوى التي أمامها إلى
أن تبت احملكمة يف شأن ملكية العقار وإال سارت يف الدعوى وأكملتها.
 -3مداينات أموال األيتام واألوقاف املربوطة بحجج شرعية.
 .21االب ابراهيم شاهني .أنت والقانون ،اجلزء االول دراسة قانونية يف احلق الكنسي وقانون االحوال الشخصية لطائفة الروم
األرثوذكس وأصول احملاكمات .الطبعة االولى1994.
 .22فرج توفيق ،أحكام االحوال الشخصية لغير املسلمني ،بيروت .الدار اجلامعية للطباعة والنشر1980،
 .23بيطار بيان القضاء الكنسي يف فلسطني ،جامعة بيرزيت ،وحدة القانون الدستوري .كانون االول 2019
 .24قانون مجالس الطوائف الدينية غير املسلمة رقم ( )2لسنة1938
 .25قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم  31لسنة  1959متوفر على موقع قانون:
https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16338
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 -4الوالية والوصاية والوراثة.
 -5احلجر وفكه وإثبات الرشد.
 -6نصب القيم والوصي وعزلهما.
 -7املفقود.
 -8املناكحات واملفارقات واملهر واجلهاز وما يدفع على حساب املهر والنفقة والنسب واحلضانة.
 -9كل ما يحدث بني الزوجني ويكون مصدره عقد الزواج.
 -10حترير التركات الواجب حتريرها والفصل يف االدعاء مبلكية أعيانها واحلكم يف دعاوى الديون التي عليها ،إال
ما كان منها متعلقاً مبال متعلقاً مبال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة جتارية وتصفيتها وتقسيمها بني الورثة وتعيني
حصص الوارثني الشرعية واالنتقالية.
 -11طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمني وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء يف ذلك
للمحاكم الشرعية.
 -12التخارج من التركة كلها يف األموال املنقولة وغير املنقولة.
 -13الهبة يف مرض املوت والوصية.
 -14اإلذن للولي والوصي واملتولي والقيم ومحاسبتهم واحلكم بنتائج هذه احملاسبة.
 -15الدعاوى املتعلقة باألوقاف اإلسالمية املسجلة لدى احملاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء
على ذلك.
 -16كل ما يتعلق باألحوال الشخصية بني املسلمني.
 -17كل عقد زواج سجل لدى احملاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه.
وبالتالي كافة االمور التي ذكرت تدخل يف صالحيات مجالس الطوائف الدينية لغير املسلمني
االستثناءات الختصاص مجالس الطوائف الدينية غير املسلمة :26
اورد قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة حــاالت خاصــة تخــرج صالحيــة البــت فيهــا ضمــن اختصــاص مجالــس الطوائــف
الدينيــة وتصبــح مــن صالحيــة محكمــة اخــرى وميكــن حصرهــا يف احلــاالت التاليــة:
1.يف حاالت انشاء الوقف وادارته:
2.يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا أحــد افــراد طائفــة دينيــة غيــر مســلمة ذا عالقــة يف امــور أحــوال شــخصية مــع
افــراد الطائفــة املســلمة:
3.يف حاالت عدم وجود مجلس طائفة (محكمة كنسية) ذو صالحية للنظر والبت يف االمور الواردة ضمن
اختصاص مجلس الطوائف لتلك الطائفة:
4.يف احلاالت التي يكون فيها فرقاء الدعوى غير مسلمني وينتمون الى أكثر من طائفة دينية:
تشكيل مجالس الطوائف (محاكم بداية واستئناف) والية الطعن بالقرارات:
التقاضــي يف احملاكــم الكنســية علــى درجتــن ،27حيــث تعتبــر مجالــس الطوائــف الدينيــة لغيــر املســلمني محاكــم بدايــة،
ويكــون فيهــا احلكــم نهائهــا (حكمـاً مبرمــا أو القضيــة احملكمــة) يف حــال توصلــت محكمــة البدايــة واالســتئناف للحكــم
 .26ديات الفريد ،الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف االردن 1985.
 .27املوقع اإللكتروني احملكمة الكنسية لبطركيه الروم األرثوذكس-القدس
http://www.gopjecc.org/page-39.html
واملوقع االلكتروني للبطريركية الالتينية بالقدس.
https://www.lpj.org/ar/curia/diocesan-court
والقــرار رقــم ( )96لســنة  2018بشــأن اعتمــاد تشــكيل هيئــة احملكمــة الكنســية االبتدائيــة واالســتئنافية للكنيســة االســقفية يف القــدس
والشــرق االوســط .والقــرار رقــم ( )105لســنة  2014بشــأن اعتمــاد تشــكيل هيئــة احملكمــة الكنســية االســتئنافية واالبتدائيــة للكنيســة
االجنيليــة اللوثريــة يف االردن واالراضــي املقدســة،
14

ذاتــه .28أجــاز القانــون أن يكــون االســتئناف الــى محكمــة اســتئناف خــارج شــرق االردن والســبب ان مراكــز محاكــم
االســتئناف كان معظمهــا يف القــدس بتاريــخ صــدور القانــون اي قبــل توحيــد الضفتــن تبعــا ملراكــز رئاســة الطوائــف
املســيحية املعتــرف بهــا والتــي تتخــذ مــن مدينــة القــدس مقــرا لهــا.29
تنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس الطوائف.
تنفــذ االحــكام الصــادرة عــن مجالــس الطوائــف الدينيــة لغيــر املســلمني بواســطة دائــرة االجــراء (التنفيــذ) بالصــورة
التــي تنفــذ فيهــا االحــكام التــي تصدرهــا احملاكــم النظاميــة .30
التنازع على االختصاص وتعيني املرجع:
إذا وقــع بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة نظاميــة او بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة شــرعية او بــن مجلســي
طائفتــن خــاف علــى الوظيفــة ،فيجــوز لــكل مــن الفرقــاء ان يقــدم الــى وزيــر العدليــة اســتدعاء يطلــب بــه اليــه ان يعــن
محكمــة لتبــت يف هــذا اخلــاف ســواء اكان قبــوالً للدعــوى ام رفضـاً لهــا .علــى وزيــر العدليــة عندمــا يصلــه هــذا الطلــب
ان يؤلــف محكمــة خاصــة لتنظــر يف تعــن املرجــع علــى النحــو التالــي:31
(أ) مــن قاضيــن مــن قضــاة محكمــة االســتئناف النظاميــة ورئيــس مجلــس الطائفــة الدينــي ذات العالقــة إذا كان
اخلــاف بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة نظاميــة.
(ب) مــن قاضــي القضــاة واحــد قضــاة محكمــة االســتئناف ورئيــس مجلــس الطائفــة الدينيــة ذات العالقــة إذا كان
اخلــاف بــن محكمــة شــرعية ومجلــس طائفــة دينيــة.
(ج) مــن أحــد قضــاة محكمــة االســتئناف ومــن رئيســي مجلســي الطائفتــن صاحبتــي العالقــة إذا كان اخلــاف بــن
مجلســي طائفتــن.
ويف جميــع االحــوال املذكــورة يعــن وزيــر العدليــة مــن هــؤالء رئيســاً للمحكمــة ويترتــب علــى الشــخص الــذي قــدم
االســتدعاء بالصــورة اآلنــف ذكرهــا ان يبــرز الــى احملكمــة او املجلــس الــذي اعتــرض علــى وظيفتــه مــا يثبــت مــا ورد
يف اســتدعائه ويجــب علــى احملكمــة او املجلــس الــذي قــدم االســتدعاء املذكــور اليــه ان يؤجــل جميــع االجــراءات الــى
ان تبــت احملكمــة اخلاصــة يف االمــر.
وجتــدر املالحظــة بــأن مســألة احلريــة الدينيــة تتــرك تبعاتهــا بشــكل خــاص علــى منظومــة األحــوال الشــخصية ،حيــث
أساســا مــن أركان االنقســام الدينــي والطائفــي الــذي يتك ـ ّرس باحتــكام مواطنــي
يش ـ ّكل ســوء إدارة التنــوع فيهــا رك ًنــا
ً
الدولــة الواحــدة لتشــريعات ومحاكــم مختلفــة ،بحســب انتماءاتهــم الدينيــة والطائفيــة .كمــا تســ ّبب هــذه املنظومــة
تكريســا للطائفيــة وتفــكك املجتمــع ،نتيجــة لتطبيــق قوانــن مختلفــة علــى مواطنــي الدولــة الواحــدة .ويبــرز فيهــا
ً
االنتهــاك ملبــدأ املســاواة بــن املواطنــن يف إطــار حظــر بعــض أنــواع الزواجــات املختلطــة ،خاصــة بــن املســلمة وغيــر
املســلم ،فضـ ًـا عــن احلكــم لصالــح الطــرف املســلم يف النزاعــات القضائيــة املتعلقــة بحضانــة األطفــال وديانتهــم .وال
يجــوز امليــراث مــع اختــاف الديــن .32والتــي ســوف نفصلهــا يف االقســام الالحقــة.

 .28القضاء الشرعي والكنسي يف فلسطني ،معهد احلقوق جامعة بيرزيت 2012.
 .29ديات الفريد ،الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف االردن 1985.
 .30املادة ( )14من قانون مجالس الطوائف الدينية لغير املسلمني رقم ( )2لسنة 1938
 .31املادة ( )16من قانون مجالس الطوائف الدينية لغير املسلمني رقم ( )2لسنة 1938
 .32نائل جرجس  -االنقسامات الدينية والطائفية يف دول املشرق العربي :اجلذور واالسباب .مقالة منشورة على موقع الرأي
بتاريخ  7يونيو 2018
http://www.alraafed.com/2018/06/07/%D9%A4-140/
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القسم السادس :قوانني االحوال الشخصية للطوائف املسيحية:
تتعدد قوانني االحوال الشخصية للمسيحيني يف فلسطني وفقا للطائفة وهي مفصلة على النحو التالي:33
اوال :الطوائف الكاثوليكية وتنقسم الى
-1الطوائف الكاثوليكية الغربية:
حيث تطبق:
·قانون االحوال الشخصية يف البطريركية الالتينية االوروشليمية لسنة 1954
·مجلة احلق القانوني لسنة The Code of Cannon Law 1983
·دســتور القضــاء يف احلــق الكنســي أو اصــول احملاكمــات الكنســية لســنة 1930واملتعلقــة بإجــراءات
الدعــاوي أمــام احملاكــم الكنســية الكاثوليكيــة.
-2الطوائــف الكاثوليكيــة الشــرقية :وتشــمل طائفــة الــروم الكاثوليــك امللكيــة ،الطائفــة الســريانية الكاثوليكيــة ،الطائفــة
االرمنيــة الكاثوليكيــة ،الطائفــة املارونيــة ،طائفــة الكلــدان الكاثوليــك ،طائفــة االقبــاط الكاثوليــك.
وتطبق هذه الطوائف القوانني التالية:
·مجموعة قوانني الكنائس الشرقية لسنة 1990
·قانون االحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية (الشرقية).
ثانيا :الروم األرثوذكس وتطبق قانون العائلة البيزنطي.
ثالثا :كنيسة السريان االرثوذكس وتطبق قانون االحوال الشخصية للسريان االرثوذكس لسنة 2000
رابعــا :الكنيســة االجنيليــة االســقفية العربيــة وتطبــق قانــون االحــوال الشــخصية واالوقــاف للطائفــة االجنيليــة
االســقفية العربيــة لســنة 1954
خامســا :الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة يف االردن واالراضــي املقدســة وتطبــق قانــون االحــوال الشــخصية الطائفــة
االجنيليــة اللوثريــة يف االردن واالراضــي املقدســة لســنة  2015وقانــون اصــول احملاكمــات وقانــون البينــات.
يف حــال عــدم وجــود قانــون خــاص بطائفــة مــن الطوائــف املعتــرف بهــا او املوجــودة يف فلســطني ،تلجــأ الطائفــة االصغــر
الــى قانــون الكنيســة االقــرب لهــا عقائديــا .34

القسم السابع :التمييز يف قوانني االحوال الشخصية للكنائس:
سن الزواج:35
أكــدت الطوائــف املســيحية علــى أن مــن شــروط عقــد الــزواج أهليــة املتعاقديــن ،حيــث يقــوم الــزواج علــى رضــى
الطرفــن الصــادر عــن شــخصني مؤهلــن قانونــا ومــا مــن ســلطة بشــرية تنــوب عنهمــا  .36معتبــرة عقــد الــزواج ســرا
مقدســا ،يتحــد الرجــل باملــرأة ويشــاطرها العيــش يف الســراء والضــراء ويشــاركها يف جميــع احلقــوق االلهيــة والبشــرية
 .33االحوال الشخصية للمسيحيني ،املقتفي:
http://muqtafi.birzeit.edu/Christian.aspx
 .34بيطار بيان القضاء الكنسي يف فلسطني ،جامعة بيرزيت ،وحدة القانون الدستوري .كانون االول 2019
 .35ورقة بحثية حول الفجوات احلقوقية والسياساتية يف قوانني االحوال الشخصية للمسيحيني قدمت لصالح مؤسسة املبادرة
الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطي «مفتاح» .سكارلت بشارة .لسنة 2020
 .36املادة ( )1057مجموعة احلق القانوني للكنيسة الكاثوليكية الالتينية .لسنة 1983
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 .37الــزواج يهــدف الــى خيــر الزوجــن وإجنــاب البنــن وتربيتهــم ويكــون صحيحــا عندمــا يكــون بــن معمديــن ولــه ميزتــان
همــا الوحــدة وعــدم االنحــال  .38يجــري الــزواج امــام الكنيســة وبأشــرافها.39
40
بالرغــم ممــا ســبق شــرعت الطوائــف املســيحية زواج القاصريــن ،فالطائفــة األرثوذكســية وطائفــة الســريان األرثوذكس
حددتــا ســن الــزواج للشــاب أربعــة عشــر عامــا وللفتــاة اثنتــي عشــر عامــا  .41أمــا الطائفــة االجنيليــة االســقفية
فاشــترطت الــزواج بعــد أن يتــم الشــاب ســن الثامنــة عشــرة والفتــاة ســن السادســة عشــرة ،42وال جتيــز الطوائــف
الكاثوليكيــة الــزواج مــا لــم يكــن الــزوج قــد بلــغ السادســة عشــرة مــن عمــره واملــرأة الرابعــة عشــرة  .43ســمح القانــون
لهيئــة االســاقفة الصالحيــة يف أن حتــدد ســنا أكبــر للــزواج وذلــك الن القانــون الكاثوليكــي يوضــع ليطبــق يف كافــة
أنحــاء العالــم وقــد حــددت هــذه الصالحيــة ملراعــاة ظــروف وعــادات كل منطقــة  44واعتبــرت الكنيســة الكاثوليكيــة ان
كل مــن أمت الثامنــة عشــر مــن عمــره يعتبــر بالغــا أمــا دون ذلــك فيعتبــر قاصــرا ويخضــع يف ممارســة حقوقــه لســلطة
والديــه أو االوصيــاء عليــه .45
ويف ذلــك فــأن قوانــن االحــوال الشــخصية واملتعلقــة بســن اخلطوبــة والــزواج تتضمــن متييــز صــارخ حلقــوق املــرأة
والفتيــات وتشــجع علــى الــزواج املبكــر ،كمــا انهــا تخــرق القانــون االساســي 46وقانــون الطفــل الفلســطيني والــذي اعتبــر
ســن الرشــد  18عامــا وأنــه يجــب االخــذ يف االعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى يف جميــع االجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه
ســواء قامــت بهــا الهيئــات التشــريعية أو احملاكــم او الســلطات االداريــة  ،47وتخالــف ايضــا قانــون العقوبــات الســاري
املفعــول يف الضفــة .48عــاوة علــى ذلــك أن نصــوص مــواد االحــوال الشــخصية للمســيحيني املتعلقــة بســن الــزواج
تتناقــض مــع اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 49؛ وعلــى الرغــم مــن قلــة وجــود زيجــات لفتيــات
أقــل مــن  18عامــا لــدى الطوائــف املســيحية ،اال أنــه يقتضــي تعديــل نصــوص القانــون بحيــث يتــم رفــع ســن الــزواج الــى
 18ســنة .الن زواج الطفلــة ألقــل مــن ســن  18عامــا يحرمهــا مــن احلمايــة والرعايــة والشــعور باألمــان ويؤثــر ســلبا علــى
صحتهــا .كمــا قــد يكــون أكثــر االمــور ظلمــا للفتــاة ألنــه يحرمهــا مــن فرصــة التعليــم الــذي ينمــي قدراتهــا وامكانياتهــا .50
أبــدت جلنــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مالحظــة علــى التقريــر االول لدولــة فلســطني الــى انــه مــا
زال هنــاك اســتمرار زواج األطفــال بســبب وجــود قوانــن عديــدة تتبايــن أحكامهــا املتعلقــة بتحديــد الســن القانونيــة
الدنيــا للــزواج  .51وأضافــت أن علــى الدولــة االلتــزام بتحديــد الســن الدنيــا للــزواج ب  18عامــا ،واوصــت جلنــة ســيداو
بوضــع مبــررات ضيقــة وصارمــة للســماح باســتثناءات للســن الدنيــا للزواج.52وميكــن للطوائــف العمــل علــى مراجعــة
قوانينهــا ورفــع ســن الــزواج كمــا فعلــت الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة بــاألردن واالراضــي املقدســة حيــث حــددت ســن
 .37املادة ( )29من قانون العائلة البيزنطي لطائفة الروم األرثوذكس.
 .38املادة (1055و )1056من مجلة احلق القانوني للكنيسة الكاثوليكية الالتينية.
 .39املادة ( )12من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية.
 .40أنظر قانون االحوال الشخصية للسريان األرثوذكس لسنة  2000املادة ()4
 .41انظر قانون العائلة البيزنطي للكنيسة األرثوذكسية( ،املادة .)30
 .42قانون االحوال الشخصية للطائفة االجنيلية األسقفية العربية لسنة (1954املادة .)21
 .43انظر مجموعة احلق القانوني للكنيسة الكاثوليكية( .املادة  )1083واملادة ( )800من مجموعة الكنائس الشرقية.
 .44ديــات ،احملامــي الدكتــور الفريــد ،الوجيــز يف أحــكام الــزواج واالســرة للطوائــف املســيحية يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية ،الطبعــة
االولى/االصــدار االول ،2004،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
 .45واملادة ( )98البند الثاني من مجلة احلق القانوني للكنيسة الكاثوليكية .مادة ( )97البند االول
 .46املادة ( )9من القانون االساسي الفلسطيني املعدل لسنة 2003
 .47املادة ( )1من قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة 2004ز
 .48قانون العقوبات االردني رقم ( )16لسنة .1960املادة ( )279نصت على أنه “يعاقب باحلبس من شهر الى ستة أشهر كل من زوج
فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم اخلامسة عشر من عمرها أو ساعد يف اجراء مراسيم الزواج باي صفة كانت»
 .49الفقــرة (ج) مــن املــادة ( )16مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتــي نصــت علــى أنــه «ال يكــون خلطوبــة
الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي ،وتتخــذ جميــع االجــراءات الضروريــة مبــا فيهــا التشــريع لتحديــد ســن أدنــى للــزواج.
 .50تزويج الطفالت االسباب واآلثار ،مركز شؤون املرأة –غزة .فلسطني 2014
 .51مالحظات جلنة سيداو على التقرير االول لدولة فلسطني .املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األولي لدولة فلسطني
 .52العدالــة واملســاواة بــن اجلنســن أمــام القانــون ،حتليــل إقليمــي للتقــدم احملــرز والتحديــات القائمــة يف منطقــة الــدول العربيــة -
إســكوا -2019
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الــزواج ب  18عامــا للرجــل واملــرأة .53
أصــدر رئيــس دولــة فلســطني مرســوم رئاســي بشــأن رفــع ســن الــزواج بقوانــن االحــوال الشــخصية للمســلمني
واملســيحيني مــع تضمــن القــرار ببعــض االســتثناءات حيــث ســمح القانــون بالــزواج للمســيحيني واملســلمني ألقــل مــن
 18ســنة بعــد أخــذ موافقــة قاضــي القضــاة واملؤسســات الدينيــة ولكنــه لــم يحــدد الســن الدنيــا للــزواج وبالتالــي ميكــن
للجهــات الدينيــة املســيحية واملســلمة أن تــزوج الفتــاة علــى عمــر االربعــة عشــر او أقــل إذا اقتضــت املصلحــة ذلــك،
وبالتالــي يعتبــر هــذا القــرار خطيــر وينتهــك حقــوق النســاء أكثــر مــن املــواد االصليــة بقوانــن االحــوال الشــخصية ..54
الوالية:
تعتبــر مــن مقتضيــات الســلطة الوالديــة علــى االوالد الــى أن يبلغــوا ســن الرشــد وهــو يعنــي حــق تربيــة االوالد واحملافظة
عليهــم وعلــى أموالهــم وهــي قســمان :االول الواليــة علــى النفــس وتختــص بتربيــة الولــد تربيــة دينيــة وأدبيــة وجســدية
وتهذيبيــة وعالجــه يف حالــة املــرض وتوجيهــه الــى عمــل يكتســب منــه ،واملوافقــة علــى زواجــه .باختصــار الواليــة علــى
النفــس تعنــى بكافــة االمــور املتعلقــة بشــخص القاصــر .أمــا الثانــي فهــو الواليــة علــى املــال وتختــص باحملافظــة علــى
أمــوال الولــد وأمالكــه وادارتهــا واســتثمارها مبــا يحقــق منفعــة القاصــر علــى ان تســلم اليــه عنــد بلــوغ ســن الرشــد مــع
عوائــد هــذا االســتثمار.55
متنــح قوانــن االحــوال الشــخصية للمســيحيني حــق الواليــة لذكــور االســرة (االب ،اجلــد ،العــم ،ابــن العــم) وال متنحهــا
للنســاء اال ضمــن اســتثناءات أو قيــود .56فلــأب ســلطان علــى أوالده مــن الــزواج او مــن التبنــي  .57الواليــة علــى القاصــر
شــرعا وطبيعيــا هــي أوالً للوالــد مــا لــم يكــن محجــورا عليــه أو مفارقــا الديــن أو متعــذرا عليــه القيــام بواجــب الواليــة،
ثــم ملــن يوليــه االب نفســه قبــل موتــه مــن املســيحيني ،وإذا لــم يــول االب أحــدا فالواليــة للجــد وبعدهــا لــأخ االرشــد
ومــن ثــم للعــم والبــن العــم ثــم لــام مــا دامــت غيــر متزوجــة .58وإذا تزوجــت القاصــرة مبوافقــة وليهــا أو وصيهــا فإنهــا
تنتقــل الــى واليــة زوجهــا. 59أمــا الطائفــة الكاثوليكيــة فأكــدت يف مجلــة احلــق القانونــي علــى انــه حتــى ينعقــد الــزواج
بشــكل صحيــح ،ال يكفــي رضــاء القاصــر فقــط علــى الــزواج بــل ال بــد مــن موافقــة ولــي األمــر حيــث أشــترط القانــون
عــدم زواج القاصريــن دون موافقــة والديهــم الصوابيــة اي املســتندة الــى ســبب مشــروع وعــادل .60
تعتبــر الواليــة يف قوانــن االحــوال الشــخصية تكريــس ملفهــوم الســلطة الذكوريــة املطلقــة املرتبطــة بقيــم املجتمــع االبــوي
الذكــوري وجتلياتــه يف العالقــات االســرية القائمــة علــى أن الرجــل املعيــل والولــي واملتحكــم مبصيــر أفــراد اســرته،
يقابلــه املــرأة بصفتهــا تابعــة وطائعــة وناقصــة حقــوق.61
وبذلــك تعتبــر املــواد الســابقة املتعلقــة بالواليــة يف قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية خرقــا للقانــون
االساســي الفلســطيني وملبــدأ املســاواة 62؛ وانتهــاكا حلقــوق املــرأة ،وتتناقــض مــع اتفاقيــة ســيداو املــادة ( )16والتــي
أكــدت علــى انــه يجــب تتضمــن التشــريعات مبــدأ املســاواة يف احلقــوق بــن املــرأة والرجــل وان يكــون للمــرأة حقهــا يف

اختيــار زوجهــا وان يكــون برضاهــا الكامــل احلــر ،وعلــى الدولــة ان تتخــذ التدابيــر املناســبة إلزالــة التمييــز يف احلقــوق
يف التشــريعات او القوانــن وخاصــة املتعلقــة بأمــور الــزواج.
احلضانة:
املقصــود بحضانــة الطفــل هــي احملافظــة عليــه وتربيتــه وتشــمل االهتمــام بأمــوره اجلســدية واخللقيــة حتــى يبلــغ ســنا
معينــة يصبــح فيهــا قــادرا فيهــا علــى االســتغناء عــن االمــور التــي تشــملها احلضانــة ،حيــث أن االرضــاع يختــص بــاألم
أمــا ســائر حقــوق وواجبــات الســلطة الوالديــة محصــورة مبدئيــا بــاألب  .63واالوالد يقيمــون بحســب املبــدأ العــام لــدى
ابيهــم بداعــي الســلطة االبويــة ،وهــو الــذي يقــوم بتربيتهــم وتهذيبهــم ،ويقيمــون بصــورة اســتثنائية لــدى امهــم نظــرا
لســنهم او لكونهــم يف حاجــة الــى عنايتهــا الــى أن يتمــوا الســابعة مــن عمرهــم أو لعــدم تســبب االم بالطــاق .64وحــدد
الســريان األرثوذكــس مــدة احلضانــة للصبــي تســعة ســنوات وإحــدى عشــرة ســنة لألنثــى ،65ولــدى الطائفــة االســقفية
ســن الســابعة للولــد ،وســن التاســعة للبنــت  .66وللطائفــة االجنيليــة اللوثريــة حــدد فتــرة احلضانــة لــام مــن الــوالدة حتــى
بلــوغ االبــن او االبنــة ثالثــة عشــر عامــا ثــم يقيمــوا بعــد ذلــك عنــد والدهــم .67
حقــوق االم يف احلضانــة ،بعكــس حقــوق االب يف الواليــة ،محــدودة زمنيــا ومشــروطة ،امــا بســبب انتهــاء حضانــة االم
قانونــا (الســن القانونــي حلضانــة االم) او يف بعــض االحيــان لصــدور حكــم بعــدم أهليــة االم .68حيــث معظــم قوانــن
االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية أكــدت علــى ان الســلطة الوالديــة هــي لــاب ويقيمــون بصــورة اســتثنائية لــدى
االم فتــرة الرضاعــة ،وقــد حــددت تلــك القوانــن أســباب عديــدة إلســقاط احلضانــة عــن االم أو تقييدهــا ومنهــا :عــدم
أهليــة االم لتربيــة طفلهــا ورعايتــه ،وزواج االم برجــل غيــر والــد الطفــل ،اهمــال االم لتنشــئة الطفــل الدينيــة (مبــا يف
ذلــك أن تكــون مــن ديانــة مختلفــة) ،نشــوز االم (ويحكــم علــى املــرأة بالنشــوز إذا غــادرت منــزل الزوجيــة ورفضــت
مســاكنة زوجهــا).
وعليــه فــان احلضانــة وفــق قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية تشــكل معادلــة غيــر متســاوية بــن الوالديــن
وتتناقــض مــع املــادة  16مــن اتفاقيــة «ســيداو» التــي أكــدت علــى ضــرورة أن « تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر
املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف كافــة األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة ،وبوجــه خــاص تضمــن
علــى أســاس املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،نفــس احلقــوق واملســؤوليات بوصفهمــا أبويــن ،يف األمــور املتعلقــة بأطفالهمــا
وفــى جميــع األحــوال ،يكــون ملصلحــة األطفــال االعتبــار األول».69
أفــاد احملامــي روك بــأن هــذه االســباب تتيــح لقضــاة احملاكــم الدينيــة يف بعــض االحيــان أن يقيمــوا ســلوك املــرأة
وطبيعتهــا االخالقيــة ومعتقداتهــا الدينيــة والتزامهــا بتلــك املعتقــدات ،حيــث ان معظــم احملاكــم الكنســية ال تنظــر يف
ســلوك االب وامنــا تدقــق علــى ســلوكيات االم كمــا ان املعاييــر التــي يســتخدمها قضــاة احملاكــم الكنســية تســتند الــى
العقليــة الذكوريــة واالنتمــاء للطائفــة ،واحلكــم املســبق علــى املــرأة بصفــة أكثــر مــن التحقــق باملصلحــة الفضلــى للطفــل
ببقائــه معهــا  ،70وهــو مــا يخالــف قانــون الطفــل الفلســطيني 71والقــرار بقانــون  72بشــأن نشــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل
والــذي نــص علــى أنــه تتخــذ الدولــة كافــة التدابيــر املناســبة حلمايــة االطفــال مــن جميــع أشــكال التمييــز بهــدف تأمــن
املســاواة الفعليــة واالنتفــاع بكافــة احلقــوق الــواردة بالقانــون ويجــب االخــذ يف االعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى يف
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 .٧١قانون الطفل الفلسطيني لسنة  2004وتعديالته.
 .٧٢والقــرار بقانــون رقــم ( )25لســنة  2021بشــأن نشــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل املنشــور يف جريــدة الوقائــع الفلســطينية يف العــدد ()181
بتاريــخ 27/7/2021
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جميــع االجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه.73
يقتضــي التطبيــق الكامــل ملفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى ،وضــع نهــج قائــم علــى احلقــوق ،واشــراك جميــع اجلهــات
املعنيــة لضمــان الســامة البدنيــة والنفســية واملعنويــة والروحيــة الشــاملة للطفــل ،ســواء كان ذكــرا ام انثــى وتعزيــز
كرامتــه اإلنســانية؛ وهــو مفهــوم ثالثــي االبعــاد :حــق أساســي للطفــل يف تقييــم املصلحــة الفضلــى للتوصــل الــى قــرار
بشــأن املســألة املطروحــة ،ومبــدأ قانونــي تفســيري أساســي هدفــه خدمــة مصالــح الطفــل الفضلــى بشــكل أكثــر فعاليــة
عندمــا يكــون أكثــر مــن تفســير للحكــم القانونــي ،وقاعــدة اجرائيــة تقتضــي دومــا تقييــم حقــوق وضمانــات الطفــل
ومراعاتهــا بشــكل صريــح يف اتخــاذ اي قــرار لــه تأثيــر علــى الطفــل.74
تؤكــد احملاميــة ســلوى بنــورة علــى ان نصــوص احلضانــة لــدى الطوائــف املســيحية هــي أحــكام متييزيــة ولهــا عواقــب
ســلبية علــى النســاء خاصــة اللواتــي يرغــن يف انهــاء زواجهــن ،حيــث تضطــر النســاء أحيانــا االختيــار بــن حضانــة
اوالدهــن ،او انهــم يتعرضــن لإلكــراه واالبتــزاز أثنــاء اجــراءات انهــاء الــزواج .75
كمــا وحتــرم االم مــن حضانــة طفلهــا يف حــال قيــام زوجهــا بتحويــل دينــه الــى الديانــة االســامية حيــث يشــترط يف
احلاضنــة ان تكــون عاقلــة امينــة وحيــث أنهــا ليســت مســلمة فإنهــا مرتــدة ال يحــل لهــا احلضانــة .76يف هــذه احلالــة اي
مــن احملكمتــن لهــا وظيفــة النظــر بالدعــوى؟ احملكمــة الدينيــة التــي عقــد بهــا الــزواج؟ ام احملكمــة الشــرعية؟
قانون مجالس الطوائف الدينية يجيب على التساؤل (السابق) بالتالي:
تكــون احملكمــة النظاميــة هــي املختصــة برؤيــة القضايــا الناشــئة عــن خــاف ينشــأ بــن فــرد مــن الطائفــة الدينيــة وفــرد
مــن الديانــة االســامية .إال إذا اتفــق الفرقــاء علــى صالحيــة احملكمــة الشــرعية فتكــون لألخيــرة صالحيــة النظــر
فيهــا .77ولكــن إذا ظهــر خــاف علــى الوظيفــة بــن احملكمــة الدينيــة واحملكمــة الشــرعية فانــه فيجــوز لــكل مــن الفرقــاء
ان يقــدم الــى وزيــر العدليــة اســتدعاء يطلــب بــه اليــه ان يعــن محكمــة لتبــت يف هــذا اخلــاف ســواء اكان قبــوالً للدعــوى
ام رفضـاً لهــا ،وعلــى وزيــر العدليــة عندمــا يصلــه هــذا الطلــب أن يعــن محكمــة خاصــة لتنظــر يف تعيــن املرجــع وتكــون
مشــكلة مــن قاضــي القضــاة واحــد قضــاة محكمــة االســتئناف ورئيــس مجلــس الطائفــة الدينيــة ذات العالقــة إذا كان
اخلــاف بــن محكمــة شــرعية ومجلــس طائفــة دينيــة او بــن مجلســي طائفتــن.
ويعــن وزيــر العدليــة مــن هــؤالء رئيسـاً للمحكمــة ويترتــب علــى الشــخص الــذي قــدم االســتدعاء بالصــورة اآلنــف ذكرهــا
ان يبــرز الــى احملكمــة او املجلــس الــذي اعتــرض علــى وظيفتــه مــا يثبــت مــا ورد يف اســتدعائه ويجــب علــى احملكمــة
او املجلــس الــذي قــدم االســتدعاء املذكــور اليــه ان يؤجــل جميــع االجــراءات الــى ان تبــت احملكمــة اخلاصــة يف االمــر.
السفر باحملضون:
حيــث ان حقــوق الســلطة الوالديــة يف معظــم القوانــن االحــوال الشــخصية هــي أصــا لــاب بصفتــه رب االســرة اال
يف حــاالت اســتثنائية تعــود لــام ،يترتــب علــى ذلــك ان لــاب حــق اعالــة اوالده وتربيتهــم وتأديبهــم ومعاقبتهــم واملوافقــة
علــى خطبتهــم وزواجهــم 78و/او حتــى تســجيلهم باملدرســة او نقلهــم الــى مدرســة اخــرى ،وخــال مــدة احلضانــة عــدم
اجلــواز لــام اذا كانــت هــي احلاضنــة أن تســافر بالطفــل مــن بلــد ابيــه الــى بلــد آخــر اال بإذنــه (االب) ،وكذلــك ليــس
لــاب أن يخــرج الطفــل مــن بلــد أمــه بــا رضاهــا مــا دامــت هــي احلاضنــة  ،ويجــوز للمحكمــة ان تقــرر عكــس ذلــك
اذا وجــدت مصلحــة ملحــة للطفــل  ،ولكــن ال يوجــد معاييــر محــددة عنــد قيــام احملاكــم الكنســية بالنظــر يف مصلحــة
الطفــل الفضلــى حيــث انهــا تعــود للســلطة التقديريــة لقضــاة احملاكــم وفقــا للبينــات يف الدعــوى املقدمــة مــن االطــراف.
 .73املادة ( )3وما بعدها من قانون الطفل الفلسطنيي رقم ( )7لسنة 2004
 .74تقرير مؤسسة احلق مقدم الى جلمة حقوق الطفل بشأن التقرير االول املقدم من دولة فلسطني ،اجللسة  83لسنة 2020
 .75مقابلة مع احملامية سلوى بنورة بتاريخ  1/11/2021وهي محامية متخصصة يف الترافع امام احملاكم الكنسية والشرعية منذ فترة
طويلة.
 .76املادة ( )155من قانون االحوال الشخصية  61لسنة 1976
 .77املادة ( )7من قانون مجالس الطوائف الدينية غير املسلمة رقم  2لسنة 1938
 .78املادة ( )302من قانون العائلة البيزنطي لسنة 1901
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احلقوق املالية للزوجني:
أخــذت قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية مببــدأ انفصــال أمــوال الزوجــن ،واســتقالل كل مــن الزوجــن
بحقوقــه املاليــة 79حيــث يحتفــظ كل مــن الزوجــن مبلكيتــه علــى أموالــه وبحــق ادارتهــا واالنتفــاع منهــا كذلــك بثمــرة
عملــه مــا لــم يتفقــا علــى غيــر ذلــك  .80ال يترتــب علــى الــزواج اختــاط أمــوال الزوجــن فتبقــى لــكل منهمــا حريتــه
الكاملــة يف التصــرف يف أموالــه كيفمــا شــاء ،وال حــق ألحدهمــا يف مــال اآلخــر اال بــإذن منــه.81
وبالرجــوع الــى أحــكام القانــون البيزنطــي للــروم األرثوذكــس 82نالحــظ انهــا افترضــت أنــه أثنــاء الــزواج كل مــا هــو
للزوجــة يعتبــر للــزوج الــى أن يثبــت عكــس ذلــك ومبعنــى آخــر مبــا أن الــزوج املعيــل شــرعا للزوجــة فــان االمــوال املوجــودة
يف بيــت الزوجيــة يفتــرض انهــا للــزوج مــا لــم تثبــت الزوجــة عكــس ذلك.83أمــا الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة فانــه يجــوز
للزوجــن عنــد الــزواج العيــش حالــة مبــدأ الكســب املشــترك ،وبعــد الــزواج يصبــح املــال املتحقــق ســوا ًء مــاال منقــوال او
غيــر منقــول عائــدا لذمتهمــا املوحــدة اال إذا قــررا الزوجــن خــاف ذلــك مبوجــب اتفــاق بينهمــا. 84
وأشــارت جلنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) بــأن الــدول األطــراف ُملزمــة بتحقيــق املســاواة
بــن الطرفــن ،لــدى الطــاق و/أو االنفصــال ،فيمــا يتعلــق بقســمة جميــع املمتلــكات احملصــل عليهــا يف فتــرة الزوجيــة.
وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتــرف بقيمــة املســاهمات غيــر املباشــرة ،مبــا فيهــا املســاهمات غيــر املاليــة ،ذات الصلــة
باملمتلــكات احملصــل عليهــا يف فتــرة الزوجيــة .85
وأكــدت دراســة ملركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي علــى أن الثــروة املتكونــة يف ســياق العالقــة الزوجيــة أو مــا
يعــرف بالنظــام املالــي للزوجــن هــي حيــز حقوقــي مشــترك ينبغــي تنظيمــه وقوننتــه اســتنادا الــى فهــم قانونــي عصــري
يقــوم علــى مبــدأ املســاواة ،وأن فكــرة حتديــد تعريــف امللكيــة املشــتركة مرتبطــة بفكــرة حقــوق املــرأة االقتصاديــة والتــي
أكــدت عليهــا املعاهــدات الدوليــة .86
وأشــار بعــض احملامــن الذيــن مت مقابلتهــم بأنــه علــى الرغــم مــن ان قوانــن االحــوال الشــخصية قضــت باســتقاللية
احلقــوق املاليــة بــن الزوجــن وحــق كل منهمــا باالحتفــاظ مبلكيتــه علــى أموالــه وادارتهــا واالنتفــاع بهــا ،اال ان تلــك
النصــوص غيــر مطبقــة بالواقــع العملــي ،كــون معظــم النســاء ال تقــوم بتســجيل االمــاك واملســاهمات املاليــة باســمها
بــل تســجل عمليــا باســم الــزوج ،وذلــك امــا بســبب عــدم معرفتهــا ودرايتهــا بحقوقهــا وفــق قوانــن االحــوال الشــخصية،
أو بســبب العــادات والتقاليــد والعــرف الســائد باملجتمــع الفلســطيني الــذي غالبــا مــا يتحكــم بتصرفــات املــرأة ،ممــا
يجعلهــا تخســر -يف كثيــر مــن االحيــان -كافــة أمالكهــا وحقوقهــا ومســاهماتها املاليــة عنــد وجــود تنــازع بينهــا وبــن
زوجهــا وانتهــاء الــزواج .87
 .79املادة ( )138من قانون العائلة البيزنطي
 .80املادة  36من قانون االحوال الشخصية يف االبرشية البطريركية الالتينية االوروشليمية لعام 1954
 .81االب ابراهيم شاهني .أنت والقانون اجلزء االول .دراسة قانونية يف احلق الكنسي وقانون االحوال الشخصية لطائفة الروم
األرثوذكس وأصول احملاكمات ،الطبعة االولى 1994.
 .82املادة  141من قانون العائلة البيزنطي .ويقابلها املادة ( )37من قانون االحوال الشخصية للسريان األرثوذكس لسنة  2000اما
بخصوص قانون االحوال الشخصية للطائفة العربية االسقفية فلم يتم التطرق ملوضوع اموال الزوجني.
 .83ديات ،احملامي الدكتور الفريد ،الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف اململكة االردنية الهاشمية .دار الثقافة
للنشر والتوزيع 2004.
 .84املادة ( )33و( )37من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االدن واالراضي املقدسة لسنة 2015
 .85توصية عامة بشأن املادة ( )16من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (اآلثار االقتصادية املترتبة على الزواجات
والعالقات االسرية وعلى فسخ الزواج وانهاء العالقات االسرية .اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتاريخ 30/10/2013
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/29&Lang=en
 .86مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي .دراسة حتقيقية حول حقوق الزوجة يف امللكية املتركة بعد الزواج يف فلسطني .معد
الدراسة د .حسن أيوب 2019.
 .87مقابلة مع احملامية سلوى بنورة بتاريخ  5/11/2021محامية متخصصة بالترافع أمام احملاكم الكنسية منذ فترة طويلة.
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وبالرجــوع الــى وثيقــة االســتقالل الفلســطينية 88التــي أكــدت علــى العــدل واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق علــى
أســاس العــرق او الديــن أو اللــون أو بــن املــرأة والرجــل ،والقانــون االساســي الفلســطيني 89واملرجعيــات االقليميــة منهــا
امليثــاق العربــي حلقــوق االنســان الــذي أكــد علــى أن األســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة واألساســية للمجتمــع والــزواج
بــن الرجــل واملــرأة أســاس تكوينهــا .للرجــل واملــرأة ابتــداء مــن بلوغهــم ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أســرة وفــق
شــروط وأركان الــزواج .ال ينعقــد الــزواج إال برضــا الطرفــن رضـاً كامـ ً
ا ال إكــراه فيــه .ينظــم التشــريع النافــذ حقــوق
وواجبــات الرجــل واملــرأة عنــد انعقــاد الــزواج وخــال قيامــه ولــدى انحاللــه .تكفــل الدولــة واملجتمــع حمايــة األســرة
وتقويــة أواصرهــا وحمايــة األفــراد داخلهــا وحظــر مختلــف أشــكال العنــف وإســاءة املعاملــة بــن أعضائهــا وخصوصـاً
ضــد املــرأة والطفــل.90
وعليــه يتوجــب علــى الطوائــف املســيحية مراعــاة حقــوق املــرأة بشــأن االمــوال املكتســبة بعــد الــزواج بتضمــن قوانــن
االحــوال الشــخصية أحــكام واضحــة حــول اقتســام االمــوال املشــتركة بــن الزوجــن عنــد انتهــاء الــزواج ليتــم احلفــاظ
علــى حقــوق ومســاهمات الزوجــة .ذلــك لتجســيد مبــدأ املســاواة بــن املــرأة والرجــل وفقــا للعهــود الدوليــة حلقــوق
االنســان واتفاقيــة ســيداو وامليثــاق العربــي حلقــوق االنســان ووثيقــة االســتقالل الفلســطينية والقانــون االساســي.
النفقة:
ترتبــط أحــكام النفقــة يف قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية مبفهــوم الســلطة الذكوريــة واالبويــة ،فالرجــل
هــو رأس االســرة وهــو املعيــل لزوجتــه وألســرته حســب طاقتــه املاليــة  .91تعــرف النفقــة علــى أنهــا كل مــا يحتــاج اليــه
اإلنســان ليعيــش عيشــة الئقــة بنســبة حــال أمثالــه وتشــمل :الطعــام والكســوة والســكن للجميــع والتطبيــب للمريــض
واخلدمــة للعاجــز والتعليــم والتربيــة للصغــار .92جتــب النفقــة مبدئيــا للزوجــة علــى الــزوج وبطريقــة اســتثنائية للــزوج
علــى الزوجــة إذا كانــت موســرة وزوجهــا معســر .93مــدة النفقــة ومقدارهــا تقدرهمــا احملكمــة بحســب مــا تــراه مناســبا
ومراعيــة بذلــك ظــروف واحــوال املتنازعــن 94وهــي قابلــة التغييــر حلــى حســب الظــروف .95
ولكــي تســتحق الزوجــة النفقــة علــى زوجهــا ،يتعــن عليهــا أن تلتــزم بطاعتــه 96وتكــون محتبســة أو مســتعدة لالحتبــاس
مــن أجلــه يف منــزل الزوجيــة حتــى يســتطيع اســتيفاء حقــوق الزوجيــة كاملــة متــى شــاء ،فــاذا فوتــت عليــه حقــه
باالحتبــاس ال تســتحق النفقــة ،وإذا تركــت منــزل الزوجيــة دون مســوغ شــرعي تســقط نفقتهــا ،وإذا امتنعــت عــن
الذهــاب الــى مســاكنة زوجهــا او حلقــت بــه يف مــكان اقامتــه تســقط نفقتهــا  .97ويتــم اعتبارهــا «ناشــز» ،98وليــس ذلــك
فحســب بــل ان الزوجــة الناشــز أو املنفصلــة عــن زوجهــا (املهجــورة) بذنبهــا يجــوز ان تفــرض عليهــا نفقــة لزوجهــا تقــدر
مبــا يلحــق الــزوج مــن أضــرار بســبب غيابهــا عــن البيــت الزوجــي .99
كمــا تصطــدم النســاء املســيحيات املنتميــات الــى مختلــف الطوائــف بعقبــات كثيــرة تعيــق وصولهــا الــى العدالــة من خالل
االجــراءات واملمارســات يف تلــك احملاكــم يف حــال قــررت التوجــه اليهــا للمطالبــة بحقوقهــا يف نفقتهــا منهــا الرســوم

الباهظــة وتتــراوح بــن مائــة وخمســون دينــارا وقــد تصــل الــى ســبعمائة دينــار أردنــي لــدى بعــض احملاكــم الكنســية مثــل
الكنيســة األرثوذكســية .اضافــة الــى أنــه يتوجــب علــى النســاء دفــع أتعــاب احملامــن املكلفــن بتمثيلهــم باحملكمــة ،ممــا
يــؤدي الــى تــردد النســاء يف كثيــر مــن االحيــان للجــوء الــى القضــاء الكنســي أو تضطــر بعضهــن لالســتدانة مــن االقــارب
لعــدم قدرتهــن علــى دفــع الرســوم واتعــاب احملامــن.100
وبخصــوص اجــراءات التقاضــي فأشــار القاضــي مصلــح بأنهــا اجــراءات طويلــة حيــث ان احملكمــة بعــض االحيــان تؤجــل
اجللســات يف محاولــة منهــا للتدخــل واصــاح اخلالفــات بــن الزوجــن ،وفيمــا يتعلــق بتقديــر قيمــة النفقــة للزوجــة فيتم
تقديرهــا مــن قبــل احملكمــة الكنســية بحســب حــال الــزوج وقــت اســتحقاقها يســرا او عســرا ،فالــذي يدخــل يف االعتبــار
دخــل الــزوج (راتبــه و/او دخلــه الشــهري).101
وأكــد احملامــي الدعبــوب علــى ان معانــاة الزوجــة تبــدأ مــن اجــراءات التقاضــي يف قضايــا النفقــة حيــث انهــا اجــراءات
طويلــة ،وقــد تصــل لعــدة أشــهر تبقــى الزوجــة خاللهــا بــدون اي نفقــة ،كمــا يتوجــب علــى الزوجــة تقــدمي اثباتــات خطيــة
وشــفوية حــول حــال الــزوج ومقدرتــه وهــو ليــس مــن الســهل اثباتــه يف حــال كان عمــل الــزوج يف أعمــال حــرة ،كمــا ان
حكــم النفقــة يف أغلــب االحيــان يكــون مبلــغ غيــر كايف للزوجــة لســد احتياجاتهــا االساســية ولتعيــش بكرامــة  .102كمــا
ال تتوافــر يف احملاكــم الكنســية عامــة تعليمــات مكتوبــة ومنشــورة بخصــوص اجــراءات تخفيــض الرســوم او االعفــاء
منهــا .103
ويشــير احملامــي روك بــأن النســاء تواجــه ايضــا معيقــات يف اجــراءات تنفيــذ قــرار النفقــة ،حيــث يتــم تنفيــذ القــرارات
الصــادرة عــن احملاكــم الكنســية بخصــوص النفقــة مــن خــال دائــرة التنفيــذ يف احملاكــم النظاميــة  ،والتــي يف بعــض
االحيــان حتتــاج الــى ثمانيــة شــهور ،واملــرأة خاللهــا ال يوجــد لديهــا اي مصــدر دخــل  ،واذا مت تبليــغ الــزوج ولــم يدفــع او
يلتــزم  ،فيحــق للزوجــة اصــدار أمــر حبــس بحقــه اال أن معظــم النســاء املســيحيات ال تلجــأ لذلــك خوفــا مــن الضغوطــات
العائليــة ولــوم املجتمــع لهــا بأنهــا املســؤولة عــن حبــس زوجهــا ،كمــا ان هــذا االجــراء قــد يســبب قطيعــة دائمــة بــن
الزوجــة وزوجهــا ويــؤدي الــى الطــاق او االنفصــال.104
ويتضــح ممــا ســبق بــأن أحــكام الــزام الطاعــة (املســاكنة) للزوجــة لكــي تســتحق النفقــة يف كافــة قوانــن االحــوال
الشــخصية للطوائــف املســيحية ســيف مســلط عليهــا يتــم اســتغالله مــن قبــل الــزوج يف قضايــا اخلالفــات الزواجيــة
امــام احملاكــم الكنســية ووســيلة للتهــرب مــن التزامــه بنفقــة زوجتــه ،كمــا أن االجــراءات القانونيــة للمطالبــة بالنفقــة
تشــكل معيــق أساســي يف وصــول النســاء للعدالــة ،ممــا يخالــف القانــون االساســي واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتــي أكــدت علــى مبــدأ املســاواة يف احلقــوق عنــد الــزواج وأثنــاءه وبعــد انتهــاءه ،وأن علــى
الدولــة أتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن وضمــان وصــول النســاء للعدالــة.
نفقة األطفال:
وفــق قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املســيحية فــان نفقــة االوالد هــي فــرض علــى االب ألوالده ،وإذا كانــت االم
غنيــة واالب معســر فهــي فــرض علــى االم ايضــا .ان احملكمــة الكنســية هــي التــي تقــرر مقــدار النفقــة ومدتهــا حســب
قــدرة املتوجبــة عليــه ،ولذلــك فالنفقــة قابلــة للتغييــر حســب الظــروف بالزيــادة او النقصــان .105
وتواجــه النســاء معيقــات وحتديــات تتمثــل يف النقــص يف املعرفــة والتمكــن القانونــي حــول القوانــن املطبقــة يف احملاكــم
،وعــدم وجــود نظــام مســاعدة قانونيــة للنســاء يســاعدهم يف معرفــة حقوقهــم  ،الرســوم باهظــة وغيــر موحــدة باحملاكــم
وتختلــف مــن محكمــة الــى اخــرى  ،اضافــة الــى اجــراءات طويلــة ومعقــدة كمــا أن قيمــة النفقــة غالــب االحيــان ال

 .88وثيقة اعالن االستقالل الفلسطينية لعام.1988
 .89القانون االساسي الفلسطيني لعام  2003وتعديالته.
 .90امليثاق العربي حلقوق االنسان اعتمد من قبل القمة العربية السادسة لعشرة جلامعة الدول العربية التي استضافتها تونس بتاريخ
23/5/2004
 .91قانون االحوال الشخصية لطائفة االرمن األرثوذكس
 .92املادة ( )136وما بعدها من قانون االحوال الشخصية يف البطريركية الالتينية االوروشليمية لسنة 1954
 .93املادة ( )34من قانون االحوال الشخصية للسريان األرثوذكس ويقابلها املادة ( )239من قانون العائلة البيزنطي
 .94املادة ( )36من قانون االحوال الشخصية للطائفة االجنيلية االسقفية العربية لسنة1954
 .95املادة ( )240من قانون العائلة البيزنطي.
 .96املــادة  33مــن قانــون االحــوال الشــخصية للســريان األرثوذكــس لســنة 2000حيــث نصــت علــى أنــه» الزوجــة ملزمــة مبطاوعــة زوجهــا
بعــد عقــد الــزواج وعليهــا مرافقتــه الــى اي محــل كان وان نــأى اال عنــد االضطــرار واقتنــاع احملكمــة الكنســية بأعذارهــا
 .97فرج ،توفيق ،أحكام االحوال الشخصية لغير املسلمني .بيروت .الدار اجلامعية للطباعة والنشر1980.
 .98املادة  160من قانون االحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الشرقية لسنة 1990
 .99ديــات ،احملامــي الدكتــور الفريــد ،الوجيــز يف أحــكام الــزواج واالســرة للطوائــف املســيحية يف االردن .الطبعــة االولى/املطبعــة
االقتصاديــة 1985.

 .100مقابلة مع احملامية سلوى بنورة بتاريخ  ،5/11/2021محامية متخصصة بالقضايا الكنسية ألكثر من عشرون عاما
 .101مقابلة مع االب عيسى مصلح بتاريخ  ،2021/10/30قاضي لدى احملكمة االستئنافية للروم األرثوذكس بالقدس.
 .102مقابلة مع احملامي جياد الدعبوب بتاريخ  9/11/2021محامي متخصص بالقضايا الكنسية منذ فترة طويلة.
 .103كيان .الرسوم يف احملاكم الكنسية لطوائف الروم األرثوذكس والروم الكاثوليك والالتني يف اسرائيل 2017،
 .104مقابلة مع احملامي الفرد روك محامي متخصص يف القضايا الكنسية لعدة سنوات.
 .105املــادة ( )164مــن قانــون االحــوال الشــخصية يف االبرشــية البطريركيــة الالتينيــة االوروشــليمية لســنة .1954ويقابلهــا املــادة ()302
مــن قانــون العائلــة البيزنطــي لســنة .1901ويقابلهــا املــادة ( )77مــن قانــون االحــوال الشــخصية للســريان األرثوذكــس لســنة .2000ويقابلهــا
املــادة ( )35ومــا بعدهــا مــن قانــون األجــوال الشــخصية واالوقــاف للكنيســة االجنيليــة االســقفية العربيــة لســنة  1954ويقابلهــا املــادة ()39
مــن قانــون االحــوال الشــخصية للكنيســة االجنيليــة اللوثريــة يف االردن واالراضــي املقدســة لســنة 2015
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تكفــي مصاريــف الطفــل مــن مســكن وملبــس وعــاج وتعليــم وغيــر مرتبطــة بغــاء املعيشــة ،ممــا يتــرك النســاء بالعيــش
مــع أطفالهــا يف حالــة فقــر شــديد و/او تضطــر لالســتدانة لكــي تصــرف علــى طفلهــا وتؤمــن احتياجاتــه االساســية
بعــض االحيــان .وبالتالــي فــان احملاكــم الكنســية ال تراعــي مصلحــة الطفــل الفضلــى كمــا نــص عليهــا قانــون الطفــل
الفلســطيني.
انتهاء العالقة الزوجية بني الزوجني:
الفرق بني االنفصال والطالق والبطالن :
الطــاق :هــو حــل وثــاق زواج صحيــح مت عقــده مبوجــب الصيغــة القانونيــة املطلوبــة دومنــا عيــب يف الرضــى أو مانــع
مبطــل للــزواج ويعطــي الزوجــن احلــق يف عقــد زواج صحيــح جديــد.
االنفصــال :هــو اعفــاء الزوجــن مــن واجــب املســاكنة الزوجيــة ،املفــروض عليهمــا يف الــزواج الصحيــح ،لوجــود ســبب
جســيم .يجيــز ذلــك الزنــى او ســوء املعاملــة ،غيــر ان وثــاق الــزواج يبقــى قائمــا بينهمــا ،وال يحــق أبــدا الي منهمــا أن
يعقــد زواجــا جديــدا صحيحــا.
البطــان :البطــان ليــس طالقــا ،اي ليــس حــا لــزواج صحيــح ،وال انفصــاال ،وامنــا هــو انفصــال زوجــن ليســا يف
الواقــع زوجــن باملعنــى القانونــي.
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تعتبــر قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية ان الــزواج ســرا مقدســا مــن أســرار الكنيســة ومــن خصائصــه
الدميومــة اي عــدم قابليتــه لالنحــال ،اال ان هنــاك اســباب محــددة ومحصــورة ومتباينــة حســب كل طائفــة يجــوز
للزوجــن انهــاء الرابطــة الزوجيــة.
انحالل الرابطة الزوجية عند الكاثوليك:
مــن مميــزات الــزواج املســيحي الدميومــة وبالتالــي فــان الــزواج الصحيــح املقــرر واملكتمــل (الــزواج الــذي مت عقــده
مبوجــب الصيغــة القانونيــة خاليــا مــن عيــوب الرضــى واملوانــع املبطلــة ويصبــح مكتمــا متــى مت الفعــل الزوجــي بــن
الزوجــن) ال حتلــه اي ســلطة بشــرية وذلــك عمــا بقــول الســيد املســيح «مــا جمعــه اهلل ال يفرقــه انســان» .لذلــك قامــت
الكنيســة الكاثوليكيــة بوضــع تدابيــر ملعاجلــة حصــول مشــاكل بــن الزوجــن ادت الــى تعــذر احليــاة املشــتركة وســمي
باالنفصــال مــع بقــاء ربــاط وثــاق الزوجيــة قائمــا .إال انهــا أخــذت ببعــض االســتثناءات عــن القاعــدة وتقبــل بانفصــام
الرابطــة الزوجيــة وفســخ الــزواج ضمــن حــاالت محــددة ومحصــورة وهــي :ان يكــون الــزواج مقــرر وغيــر مكتمــل (اي لــم
يتــم الفعــل الزوجــي بــن الزوجــن) أو الــزواج غيــر املكتمــل املعقــود بــن طرفــن غيــر معمديــن وميكــن حلــه الــزواج بقــرار
مــن احلبــر االعظــم (الــذي لــه ســلطة حلــل هــذا الــزواج) بنــا ًء علــى طلــب أحــد الزوجــن إذا وجــد أســباب ومبــررات
تســتوجب حــل الــزواج وفســخه.107
ابطال الزواج بناء على طلب أحد الزوجني وأحكامها يف احلاالت التالية:108
إذا ثبــت أن أحــد املتعاقديــن لــم يكــن عاقــا عنــد إجــراء العقــد .إذا لــم يكــن قــد مت فيــه االقتــران اجلنســي ولــم يكــن
إمتامــه ممكنــا ويجــوز للمحكمــة أن تعطــي الــزوج أو الزوجــة مهلــة تعينهــا للمعاجلــة ال تقــل عــن ســنة .إذا لــم يكــن
أحــد املتعاقديــن أو كالهمــا يف ســن الــزواج حــن إمتــام عقــده ولــم يصــادق الولــي أو الوصــي علــى الــزواج .إذا كان
عقــد الــزواج قــد مت بخدعــة يف الشــروط األساســية لعقــده أو بإكــراه وتهديــد املتعاقديــن علــى قبــول العقــد ،إكراهــا
وتهديــدا فعليــا ومعنويـاً .إذا غــاب الــزوج بعــد الــزواج مباشــرة غيبــة منقطعــة مــدة ال تقــل عــن خمــس ( )5ســنوات وثبــت
 .106االب غالب بدر ،شرح احكام الزواج كما وردت يف مجموعة احلق القانوني الصادرة يف  25كانون الثاني  .1983منشورات املعهد
اإلكليريكية .35
 .107ديــات ،احملامــي الدكتــور الفريــد ،الوجيــز يف أحــكام الــزواج واالســرة للطوائــف املســيحية يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية ،الطبعــة
االولى/االصــدار االول ،2004،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
 .108املادة ( )27من قانون االحوال الشخصية واالوقاف للطائفة االجنيلية االسقفية العربية لسنة 1954
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للمحكمــة عــدم إمتــام الــزواج .يشــترط أن يقتــرن حكــم احملكمــة يف جميــع أحــكام بطــان وإبطــال الــزواج مبوافقــة
ســيادة أســقف األبرشــية.
تصحيح الزواج لدى الكنيسة الكاثوليكية:
تصحيــح الــزواج البســيط : 109ويشــمل تصحيــح حــاالت البطــان لوجــود مانــع مبطــل ولتخلــف الرضــى مبعنــى إذا كان
الــزواج باطــا لتخلــف الرضــى فــان تصحيحــه يتــم بصــدور الرضــى مــن الــزوج الــذي تخلــف رضــاه بشــرط أن يبقــى
رضــى الــزوج اآلخــر بهــذا الــزواج قائمــا .وامــا لتخلــف االنعقــاد الدينــي للــزواج ،فــاذا كان الــزواج باطــا لتخلــف الشــكل
الدينــي لعقــد الــزواج يجــب ان يعــاد عقــد الــزواج مــن جديــد أمــام الكاهــن املختــص مــع تبــادل الرضــى أمــام الكاهــن
املختــص والشــهود.
تصحيــح الــزواج مــن االصــل :110يعنــى تصحيــح دون جتديــد الرضــى ،متنحــه الســلطة املختصــة ويشــمل التفســيح مــن
املانــع إذا وجــد ومــن الصيغــة القانونيــة إذا لــم تتــم مراعاتهــا وبأثــر رجعــي فيمــا يتعلــق باآلثــار القانونــي .يســري الــزواج
مــن حلظــة منحــه أمــا أثــره الرجعــي فيعتبــر قائمــا مــن حلظــة االحتفــال بالــزواج ،وال مينــح الــزواج مــا لــم تكــن رغبــة
الطرفــن يف اســتمرار احليــاة الزوجيــة بينهمــا أمــرا محتمــا .صــدر عــن االرادة الرســولية للحبــر االعظــم فرنســيس
والتــي مــن خاللهــا مت التعمــق بشــكل أكبــر يف عقيــدة عــدم انحــال ربــاط الــزواج املقــدس ،حيــث مت تطويــر نظــام
بطــان الرضــى الزوجــي ،واصــدار تنظيمــات تهــدف الــى تســريع التقاضــي يف دعــاوى بطــان الــزواج .111
انفصال الزوجني مع بقاء وثاق الزوجية قائما لدى الطائفة الكاثوليكية
االنفصــال ال يعنــي االطــاق ،يف االنفصــال يبقــى وثــاق الــزواج قائمــا ،وهــذا يســمح للزوجــن فقــط بــأن يعيــش كل
علــى حــده ،ويعفيهمــا مــن واجــب املســاكنة املشــتركة ،الــذي يفرضــه عليهمــا الــزواج نفســه .لــذا فرغــم ان الزوجــن لــم
يعــودا يعيشــان معــا اال انهمــا يبقيــان مرتبطــن فيمــا بينهمــا بربــاط الــزواج املقــدس وملزمــن بواجــب االمانــة املتبادلــة،
الــذي ال يســمح لهمــا بعقــد زواج جديــد او اقامــة عالقــات زوجيــة مــع طــرف ثالــث .االنفصــال وفــق قوانــن االحــوال
الشــخصية مــن اختصــاص احملاكــم الكنســية 113تأخــذ بــه الطوائــف املســيحية كوســيلة للحفــاظ علــى وثــاق الزوجيــة
قائمــا يف حالــة وقــوع خــاف بحيــث يبقــى البــاب مفتوحــا أمــام الزوجــن للعــودة للحيــاة املشــتركة .االنفصــال قــد يكــون
مؤقتــا اي ملــدة محــددة أو يكــون انفصــال دائــم ولكــن يف كال احلالتــن يبقــى وثــاق الزوجيــة قائمــا فــا يســتطيع اي
منهمــا عقــد زواج آخــر ،ويــرث كل منهمــا اآلخــر يف حــال تــويف خــال مــدة االنفصــال.114
وامــا اســباب االنفصــال :الزنــا واخليانــة الزوجيــة .115الضــرر اجلســدي اخلطيــر جتــاه الــزوج أو ابنــاءه (علــى ســبيل
املثــال الضــرب ،ســوء املعاملــة ،الشــجار املســتمر والبغــض والكراهيــة) .الضــرر الروحــي اخلطيــر جتــاه الــزوج او ابنــاءه
(علــى ســبيل املثــال الشــتائم واالهانــات املســتمرة) .محاولــة دفــع أحــد الطرفــن علــى اعمــال مشــينة متــس بشــرف
112

 .109ديــات ،احملامــي الدكتــور الفريــد ،الوجيــز يف أحــكام الــزواج واالســرة للطوائــف املســيحية يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية ،الطبعــة
االولى/االصــدار االول ،2004،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
 .110االب غالــب بــدر ،شــرح احــكام الــزواج كمــا وردت يف مجموعــة احلــق القانونــي الصــادرة يف  25كانــون الثانــي  .1983منشــورات
املعهــد اإلكليريكيــة .35
 .111االرادة الرســولية للحبــر االعظــم فرنســيس الفاتيــكان لســنة ” 2015الــرب يســوع الديــان الوديــع» حــول اصــاح أصــول احملاكمــات يف
دعــاوي اعــان بطــان الــزواج يف مجموعــة احلــق القانونــي الغربــي 1983
 .112ديــات ،احملامــي الدكتــور الفريــد ،الوجيــز يف أحــكام الــزواج واالســرة للطوائــف املســيحية يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية ،الطبعــة
االولى/االصــدار االول ،2004،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع .صفحــة 111
 .113االب غالــب بــدر ،شــرح احــكام الــزواج كمــا وردت يف مجموعــة احلــق القانونــي الصــادرة يف  25كانــون الثانــي  .1983منشــورات
املعهــد اإلكليريكيــة .35
 .114ديــات ،احملامــي الدكتــور الفريــد ،الوجيــز يف أحــكام الــزواج واالســرة للطوائــف املســيحية يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية ،الطبعــة
االولى/االصــدار االول ،2004،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
 .115املادة ( )1151من مجموعة احلق القانوني للكنيسة الكاثوليكية الالتينية.
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شــريك حياتــه او يدفعــه الرتــكاب خطيئــة .116اهمــال وهجــر البيــت الزوجــي.
انتهاء الرابطة الزوجية لدى الروم األرثوذكس
ينتهي الزواج بالوفاة او بإحدى احلاالت التالية:
ابطال الزواج
ومعنــى البطــان هــو أن احملكمــة الكنســية تقــرر ان طــريف عقــد الــزواج لــم يكونــا متزوجــن ولــم يتخــذ رباطهمــا
الزوجــي طابــع الــزواج الشــرعي ،مبعنــى ان آثــار البطــان تعــود الــى تاريــخ عقــد الــزواج .ويبطــل الــزواج إذا انعــدم
ركــن مــن أركانــه وذلــك بعــدم توافــر شــروطه الالزمــة النعقــاده صحيحــا .يبطــل الــزواج إذا جــرى يف حــال ارتبــاط أحــد
الزوجــن بــزواج آخــر ،و/أو إذا جــرى خالفــا ألحــكام قوانــن الكنيســة االساســية كالــزواج بــن االقربــاء حتــى الدرجــة
الثالثــة ،و/أو إذا عقــده كاهــن ال ينتمــي الــى مذهــب أحــد الطرفــن .117
فسخ الزواج  :118وحتدد باألسباب التالية:
·وفاة أحد الزوجني.
·صدور قرار قطعي من احملكمة الكنسية يقضي بالطالق وموقع ومصادق عليه من االسقف املختص.
االســباب التــي جتيــز للــزوج طلــب الطــاق :119إذا لــم يجــد زوجتــه بكــرا يف يــوم العــرس ،إذا كانــت تفســد زرع الــزوج
عمــدا اي تفســد النطفــة حتــى ال حتبــل وهــذا يتنافــى مــع غايــات الــزواج .إذا كانــت تنــادم رجــاال غريبــن عنهــا وتشــترك
معهــم يف الوالئــم او تســتحم معهــم .إذا قضــت الزوجــة ليلتهــا بالرغــم عــن زوجهــا خــارج بيتهــا الن مبيــت الزوجــة خــارج
بيــت الزوجيــة يدعــو الــى الشــبهة وقرينــة علــى وقــوع الزنــى .وهــذا الســبب ال ينطبــق يف حــال قــام زوجهــا بطردهــا
أو اقامــت يف بيــت والدهــا او أقاربهــا .إذا ذهبــت الــى حفــات الســباق والتمثيــل والصيــد دون علــم زوجهــا .إذا زنــت
الزوجــة واثبــت الــزوج زناهــا .وإذا حكمــت احملكمــة علــى الزوجــة بالطاعــة الزوجيــة اي ان تتبــع زوجهــا الــى بيــت
الزوجيــة فلــم متتثــل لقــرار احملكمــة ولــم تعتــرض عليــه خــال املــدة القانونيــة وبقيــت مــدة ثــاث ســنوات منفصلــة عــن
زوجهــا.
االســباب التــي جتيــز للزوجــة طلــب الطــاق :120إذا كان الــزوج عنينــا مــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ العــرس اي إذا كان
الــزوج مصابــا بعجــز جنســي ناشــئ بعــد الــزواج ويجــب ان يكــون العجــز اجلنســي دائــم غيــر قابــل للشــفاء .وجتــدر
االشــارة الــى ان العقــم وحــده ال يعتبــر ســببا مــن أســباب الطــاق مــا دام الزوجــن قادريــن علــى ممارســة الفعــل
اجلنســي .إذا كان الــزوج يحتــال علــى عفــة زوجتــه ويســعى بتســليمها الــى الغيــر للزنــى .وهــو مــا يتنافــى مــع قدســية
الــزواج وابســط مبــادئ االمانــة الزوجيــة واالخــاق والشــرف .إذا اتهــم الــزوج زوجتــه بالزنــى ولــم يســتطع اثبــات
ارتكابهــا جلــرم الزنــى .اهمــال الــزوج زوجتــه مــدة ثــاث ســنوات .زنــى الــزوج واتخــاذ خليلــة لــه.
االســباب املشــتركة التــي جتيــز لــكل مــن الزوجــن طلــب الطــاق :121اجلنــون ،املؤامــرة علــى الدولــة ،مؤامــرة أحــد
الزوجــن علــى حيــاة اآلخــر ومعنــاه محاولــة قتلــه ،ادانــة أحــد الزوجــن بجــرم جنائــي ،اختــاف الديــن ،عــدم امكانيــة
احليــاة املشــتركة.
 .116املادة ( )1153من مجموعة احلق القانوني للكنيسة الكاثوليكية الالتينية.
 .117االب ابراهيم شاهني ،أنت والقانون اجلزء االول ،دراسة قانونية يف احلق الكنسي وقانون االحوال الشخصية لطائفة الروم
األرثوذكس واصول احملاكمات .الطبعة االولى1994.
 .118املادة  246من قانون العائلة البيزنطي
 .119ديات ،احملامي الدكتور الفريد ،الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف اململكة االردنية الهاشمية ،الطبعة
االولى/االصدار االول ،2004،دار الثقافة للنشر والتوزيع
 .120املادة  249من قانون العائلة البيزنطي
 .121املادة  250من القانون البيزنطي.
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انتهاء الرابطة الزوجية لدى الكنيسة السريانية األرثوذكسية
ينتهــي الــزواج بالهجــر واالنفصــال 122ويتــم ذلــك إذا تعمــد أحــد الزوجــن االضــرار باآلخــر ودام االضــرار ثــاث
ســنوات .إذا كان االضــرار مت عنــد طلــب الهجــر مــن احملكمــة .إذا اســتمر الهجــر والفــراق أكثــر مــن ثــاث ســنني يفســخ
الــزواج .إذا وقــع الــزوج يف جرميــة الزنــى باملنــزل الزوجــي او إذا احلــق بالزوجــة يف مســكنها خليلــة .إذا اتفــق أحــد
الزوجــن علــى االعتــداء علــى حيــاة اآلخــر .إذا عــرض الــزوج زوجتــه للفســاد يف عرضهــا ودينهــا .إذا رفضــت الزوجــة
العــودة لبيــت الزوجيــة رغــم حكــم احملكمــة عليهــا ولــم تقــدم عــذرا شــرعيا.
فســخ الــزواج والطــاق  :123ويتــم إذا كانــت الزوجــة انتحلــت صفــة البــكارة وظهــرت بعــد الــزواج انهــا ثيــب .إذا زنــت
متعمــدة غيــر مغصوبــة .إذا تعــودت الزوجــة الســكر واللهــو مــع الرجــال الغربــاء دون علــم زوجهــا .إذا تلفــت الزوجــة زرع
زوجهــا (النطفــة) ،ويف حــال خــروج أحــد الزوجــن عــن الديــن املســيحي.
اسباب التفريق القضائي مع بقاء رباط الزوجية لدى الطائفة االسقفية العربية :124
إذا جــن أحــد الزوجــن جنونــا مطبقــا ال ميكــن شــفاؤه منــه .إذا ثبــت أن أحــد الزوجــن حــاول قتــل اآلخــر .إذا اعتنــق
أحــد الزوجــن دينــا آخــر غيــر الديــن املســيحي .إذا انقطــع أحــد الزوجــن عــن مســاكنة اآلخــر مــدة ال تقــل عــن ســنتني
ولــم تفلــح احملكمــة بإقناعــه للرجــوع الــى املســاكنة الزوجيــة وطلــب الفريــق اآلخــر التفريــق فيمــا بينهمــا يحــق للمحكمــة
إمــا أن تعطــي مهلــة للزوجــن للمصاحلــة أو أن تفــرق بينهمــا مؤقتــا أو مؤبــداً .إذا ارتكــب أحــد الزوجــن فعــل الزنــا ولــم
يعاشــر أحدهمــا اآلخــر بعــد علمــه بذلــك .إذا ثبــت للمحكمــة أن أحــد الزوجــن يعامــل اآلخــر بقســوة .إذا هــرب الــزوج
مــع امــرأة أخــرى أو الزوجــة مــع رجــل آخــر وهجــر كل منهمــا اآلخــر.
مــن حتليــل النصــوص القانونيــة املتعلقــة باالنفصــال واالبطــال والطــاق وفســخ الــزواج يف قوانــن االحــوال الشــخصية
للطوائــف املســيحية نالحــظ مــا يلــي:
يف حــال انتهــاء مــدة االنفصــال بــن الزوجــن وقــررت احملكمــة الكنســية اســتئناف احليــاة الزوجيــة ،ورفضــت الزوجــة
مســاكنة زوجهــا والعــودة للحيــاة الزوجيــة ،فــان قــرار الزوجــة يجعلهــا ناشــزا ،وبالتالــي يعطــى الــزوج احلــق برفــع دعــاوي
وحرمانهــا مــن حقوقهــا الزوجيــة (النفقــة وحضانــة االطفــال والبيــت الشــرعي وايــة حقــوق اخــرى) .الســؤال كيــف يتــم
اجبــار النســاء أو اكراههــن علــى بيــت الطاعــة؟ اال يعــد ذلــك اســتعباد واذالل للنســاء وحــط مــن كرامتهــن؟ وكيــف يتــم
معاقبتهــن باعتبارهــن ناشــز ،خاصــة يف حــال وجــود خالفــات زوجيــة ادت الــى عــدم تفاهــم بــن الزوجــن و/او تعــرض
املــرأة للعنــف مــن قبــل زوجهــا؟
ان أحــكام الــزام الزوجــة بالطاعــة (املســاكنة) االكــراه علــى الطاعــة الزوجيــة ،يف كافــة قوانــن االحــوال الشــخصية
للطوائــف املســيحية ،التــي غالبــا 125مــا يتــم اســتغاللها مــن الــزوج يف قضايــا اخلالفــات الزواجيــة املنظــورة امــام احملاكــم
الكنســية كوســيلة للتهــرب مــن التزاماتــه وحرمانهــا مــن النفقــة وحضانــة االوالد وايــة حقــوق أخــرى كونهــا تعتبــر ناشــزا
.الــزام الزوجــة بالطاعــة تتنافــى مــع احلقــوق االنســانية واحلريــة الشــخصية للزوجــة التــي اوردتهــا العهــود واالتفاقيــات
الدوليــة حلقــوق االنســان كمــا تخالــف القانــون االساســي الفلســطيني ووثيقــة االســتقالل واتفاقيــة ســيداو مت التأكيــد
علــى املســاواة يف احلقــوق وامــام القضــاء دون متييــز بــن الرجــل واملــرأة ،الن الزوجــة فقــط يتــم اعتبارهــا ناشــزا
وتعاقــب بحرمانهــا مــن حقوقهــا يف حــال رفضــت الطاعــة ،وال يتــم تطبيــق تلــك االحــكام علــى الــزوج حتــى لــو رفــض
الطاعــة او املســاكنة.
قانــون االحــوال الشــخصية لكنيســة الــروم األرثوذكــس أجــاز للــزوج الطــاق إذا زنــت الزوجــة بشــكل مطلــق ،امــا
الزوجــة فــان جــرم الزنــى الــذي ارتكبــه الــزوج ال يعتبــر ســببا للطــاق اال إذا مت الزنــى يف بيــت الزوجيــة .تعتبــر قضايــا
 .122املادة ( )48من قانون االحوال الشخصية للطائفة السريانية األرثوذكسية لسنة 2000
 .123املادة ( )54من قانون االحوال الشخصية للطائفة السريانية األرثوذكسية لسنة 2000
 .124املادة  31من قانون االحوال الشخصية واالوقاف للطائفة االجنيلية االسقفية العربية لسنة 1954
 .125مقابالت مع محامني متخصصني بالقضايا الكنسية.
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الزنــى والعنــف الزوجــي وســوء املعاملــة مــن أســباب االنفصــال مــع بقــاء وثــاق الــزواج ،وليــس ســببا لفســخ الــزواج و/
او الطــاق.
أكــد احملامــن أن العديــد مــن النســاء يواجهــن عقبــات اثنــاء انهــاء زواجهــن تتمثــل يف مســاومتهن على حقوقهــن بحضانة
اوالدهــن و/او حقهــن بالنفقــة و/او التعويــض حيــث غالبــا مــا تتنــازل النســاء عــن حقوقهــن يف النفقــة والتعويــض مقابــل
موافقــة الــزوج علــى انهــاء الــزواج مــن خــال تغييــر الطائفــة واخلضــوع الــى قوانــن أكثــر تســاهال جلهــة امكانيــة انهــاء
الــزواج (مثــل الطائفة األرثوذكســية) .126
اشكاليات الزواج املختلط
الــزواج املختلــط هــو الــزواج الــذي يقــع بــن طرفــن مســيحيني أحدهمــا ينتمــي الــى الكنيســة الالتينيــة واآلخــر معمــد
ولكنــه غيــر كاثوليكــي وهــذا يشــمل علــى الســواء الكنائــس األرثوذكســية والكنائــس البروتســتانتية ولكــن حتــى ينعقــد
الــزواج وفــق قانــون االحــوال الشــخصية للكنيســة الكاثوليكيــة وجــب أخــذ االذن والتفســيح مــن الســلطة الكنســية. 127
وبحســب قانــون العائلــة البيزنطــي للكنيســة االرثوذكســية فــان الــزواج بــن املســيحي األرثوذكســي واملســيحي غيــر
األرثوذكســي أصبــح جائــزا ،بعــد أن يأخــذ مــن الرئاســة الكنســية املنتمــي اليهــا تصريحــا بأنــه غيــر مقيــد مبانــع
شــرعي مينــع الــزواج ،وانــه يخضــع الــى الكنيســة االرثوذكســية والــى قوانينهــا ومحاكمهــا يف كل مــا يتعلــق بتربيــة اوالده
128
واعالتهــم وتهذيبهــم ويف كل خــاف ينشــأ بينــه وبــن الشــخص الــذي يرتبــط معــه بالــزواج
تغيير دين أحد الزوجني بعد الزواج وأثره على عقد الزواج
املــرأة املســيحية تصطــدم بعقبــة كبيــرة تتمثــل يف قيــام الــزوج املســيحي بتغييــر دينــه واعتناقــه الديانــة االســامية عنــد
نشــوب خالفــات زوجيــة بينــه وبــن زوجتــه ،والــزواج مجــددا دون انهــاء زواجــه الســابق الــذي مت عقــده يف الكنيســة،
وهــذا أمــر غيــر متــاح بالنســبة للنســاء كــون الديانــة االســامية تســمح بتعــدد الزوجــات .يف هــذه احلالــة يبقــى الــزواج
129
االول ومفاعيلــه خاضعــا للســلطة الكنســية التــي عقــد فيهــا الــزواج ،ولكــن يؤثــر ســلبا ذلــك علــى حقــوق الزوجــة
131
واالطفــال 130ال ســيما اإلرثيــة منهــا ،الن ال تــوارث مــع اختــاف الديــن وغيــر املســلم ال يــرث املســلم.
لــدى الكنيســة االرثوذكســية يجــوز الي مــن الزوجــن طلــب الطــاق يف حــال اعتنــاق الــزوج اآلخــر دينــا آخــر خاصــة ان
اختــاف الديــن أصــا مانــع مــن موانــع الــزواج ،لذلــك فمــن الطبيعــي ان يــؤدي اعتنــاق أحــد الزوجــن دينــا آخــر الــى
طلــب الطــاق مــن الــزوج اآلخر.132ولــدى الكنيســة الســريانية االرثوذكســية واالســقفية العربيــة تغييــر أحــد الزوجــن
لدينــه ســببا للهجــر (التفريــق) 133أمــا الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة فتعتبــر الــزواج مــن غيــر املســيحي ســببا إلبطــال
الــزواج.134
ان اخضــاع النســاء املســيحيات لعــدة قوانــن تتعلــق باألحــوال الشــخصية وفــق الطائفــة التــي تنتمــي اليهــا يجعلهــا
عرضــة للعنــف الزوجــي واالبتــزاز واالســاءة اثنــاء اجــراءات انهــاء الــزواج امــام احملاكــم الكنســية .خاصــة يف ظــل عــدم
وجــود قانــون حلمايــة االســرة مــن العنــف يف فلســطني وبالتالــي ال ميكــن للمــرأة االحتصــال علــى تدابيــر قانونيــة قــد
توفــر لهــا احلمايــة مثــل ابعــاد املعتــدي .كمــا علــى الزوجــة مواجهــة دعــاوى النشــوز و/او ســقوط حقهــا يف حضانــة
 .126مقابالت مع محامني متخصصني بالقضايا الكنسية بتاريخ 5/11/2021
 .127االب غالب بدر ،شرح احكام الزواج كما وردت يف مجموعة احلق القانوني الصادرة يف  25كانون الثاني  .1983منشورات املعهد
اإلكليريكية .35
 .128املادة ( )121وما بعدها من قانون العائلة البيزنطي للروم األرثوذكس
 .129املادة ( )155وفق قانون االحوال الشخصية لسنة  1976نصت على ان تفقد االم احلضانة إذا كانت مرتدة.
 .130القاعدة الفقهية االسالمية “الولد على دين ابيه”
 .131هيومن رايتس واتش ،ال حماية وال مساواة حقوق املرأة يف قوانني االحوال الشخصية اللبنانية .يناير /كانون الثاني2015
 .132ديات الفريد ،الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف االردن 1985.
 .133املادة ( )48من قانون االحوال الشخصية للكنيسة السريانية األرثوذكسية لسنة  2000ويقابلها (املادة) 31من قانون االحوال
الشخصية واالوقاف للكنيسة االجنيلية االسقفية العربية لسنة 1954
 .134املادة ( )92من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن واالراضي املقدسة لسنة 2015
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أطفالهــا و/او ســقوط حقوقهــا املاليــة و/او تعرضهــا للطــرد مــن بيــت الزوجيــة يف حــال كان املنــزل مســجل باســم
زوجهــا.
كمــا ان تعــدد القوانــن تنتقــص مــن حقــوق املواطــن .ويشــكل متييــزا صارخــا للقانــون االساســي الفلســطيني ووثيقــة
االســتقالل ،ويشــكل حتديــا للقانــون الدولــي والعهــود اخلاصــة بحقــوق االنســان وخــرق التفاقيــة ســيداو التــي صادقــت
عليهــا دولــة فلســطني وألزمــت نفســها بهــا ووعــدت بــأن تقــوم مبوائمــة تشــريعاتها ال ســيما قوانــن االحــوال الشــخصية
بتضمينهــا مبــادئ املســاواة والعدالــة بــن الرجــل واملــرأة خاصــة والتســاوي بــن حقــوق الزوجــن قبــل وأثنــاء وعنــد
انحــا الــزواج.135
وبالرجــوع الــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف املــادة  16نالحــظ انهــا خصصــت بنــودا
تتضمــن أهميــة مســاواة املــرأة داخــل االســرة يف بدايــة الــزواج واثنــاءه وعنــد حلــه ،كمــا ألزمــت الــدول التــي صــادت
عليهــا اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتكريــس مبــدأ املســاواة الفعلــي ومنــع التمييــز ،اال ان قوانــن االحــوال الشــخصية
للطوائــف املســيحية تقيــد حقــوق املــرأة يف انهــاء الــزواج.
وأخيــرا ان تنــوع القوانــن واحملاكــم يضــر بالوحــدة الوطنيــة وميــزق املشــرق العربــي بحيــث يحولــه الــى مجموعــات
صغيــرة مــن االقليــات ال تكــف عــن االزديــاد وهــذا يؤلــف عائقــا يف وجــه ترســيخ الدميقراطيــة وتعزيــز شــعور االنتمــاء
الوطنــي ،كمــا انــه يعــزز البيروقراطيــة وتعقيــد حيــاة املســيحيني ال بــل حتــى أســلمتهم.
التعويض عند احلكم ببطالن الزواج وفسخه
أجمعــت قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية علــى أنــه مــن تســبب مــن الزوجــن بوقــوع الــزواج باطــا او
قابــا للفســخ توجــب عليــه أن يعــوض اآلخــر مــن االضــرار التــي تلحقــه مــن جــراء ذلــك .يتــرك مقــدار تقديــر التعويــض
136
لــرأي احملكمــة.
وباإلشــارة الــى املقابــات مــع بعــض احملامــن أفــادوا بــأن غالبــا مــا تكــون قيمــة التعويــض احملكــوم بهــا للزوجــة غيــر
كافيــة الســتقاللها اقتصاديــا و/او االعتمــاد علــى نفســها ،وال تتناســب مــع عــدد ســنوات الــزواج ممــا يشــكل ظلمــا
للمــرأة ،كمــا تواجــه صعوبــة يف اثبــات مســاهماتها طــوال فتــرة الــزواج كــون معظــم مقتنيــات وامــاك الزوجــن تســجل
باســم الــزوج (حســب العــرف والعــادة). 137
امليراث :138
التركــة هــي كل مــا يخلفــه االنســان بعــد وفاتــه مــن أمــوال منقولــة وغيــر منقولــة مبــا يف ذلــك احلقــوق التــي لــه .والتركــة
تــوزع علــى الورثــة ،أمــا االرث فهــو حــق كل انســان يف تركــة آخــر بحكــم الشــرع والقانــون ويســمى صاحــب احلــق
وارثــا  .139وفيمــا يتعلــق بامليــراث للمســيحيني فيوجــد تشــرذم يف القوانــن املطبقــة ،منهــا احلقبــة العثمانيــة واالردنيــة
واملصريــة ويف أحيــان تتنــازع فيمــا بينهــا ،فقانــون الوراثــة العثمانــي اعطــى صالحيــة واختصــاص حملاكــم الطوائــف
الدينيــة مبســائل التــركات .ثــم جــاء قانــون مجالــس الطوائــف لغيــر املســلمني يف فتــرة احلكــم االردنــي والــذي الــزم
مجالــس الطوائــف الدينيــة بتوزيــع االمــوال الغيــر منقولــة مبوجــب أحــكام القوانــن االردنيــة املطبقــة علــى املســلمني،
 .135اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز (سيداو)
 .136املادة  176من قانون االحوال الشخصية يف االبرشية البطريركية الالتينية االوروشليمية لعام  1954ويقابلها املادة ( )110من
قانون االحوال الشخصية واالوقاف للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن واالراضي املقدسة لسنة  2015واملادة ( )28من قانون
االحوال الشخصية واالوقاف للكنيسة االجنيلية االسقفية العربية لسنة  .1954ويقابلها املادة ( )61قانون االحوال الشخصية للسريان
األرثوذكس لسنة  2000ويقابلها املادة ( )68من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االرمنية األرثوذكسية.
 .137مقابالت مع محامني متخصصني يف القضاء الكنسي.
 .138سكارلت بشارة .ورقة حول الفجوات احلقوقية والسياساتية يف قوانني االحوال الشخصية للطوائف املسيحية ،املبادرة
الفلسطينية لتعميق احلوار والدميقراطية “مفتاح” 2020
 .139ديات .الفريد .الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف االردن .الطبعة االولى 1985.
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وبالتالــي يطبــق املســيحيني أحــكام االرث الشــريعة اإلســامية الســارية املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.140
وقــد اشــارت بعــض قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف بأنــه تخضــع أحــكام امليــراث وفقــا للقانــون املدنــي  141والتــي
تتعــارض مــع القانــون االساســي ووثيقــة االســتقالل الفلســطينية وامليثــاق العربــي واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز (ســيداو) التــي أوجبــت الدولــة الطــرف اتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة لكفالــة حتقيــق املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة يف االســتحقاقات العائليــة. 142
وتعتبــر مــن موانــع االرث وفــق قوانــن االحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية :اختــاف الديــن وقتــل املــورث،143
واملقصــود باختــاف الديــن وفــاة شــخص كان أحــد اقاربــه الذيــن لهــم حصــة يف ارثــه و/او كانــت زوجتــه مــن ديــن غيــر
دينــه ،فــان القريــب او الــزوج ال يــرث املتــويف .أمــا املقصــود بقتــل املــورث كمانــع مــن موانــع االرث فيعنــي قيــام شــخص
بقتــل مورثــه للحصــول علــى حصتــه يف التركــة فانــه يعاقــب بحرمانــه مــن االرث ويشــترط القتــل بقصــد حتقيــق الغايــة
التــي يتوخاهــا وهــي مــوت املــورث .144
وهنالــك ســببني آخريــن لــدى بعــض الطوائــف ملنــع االرث وهمــا الهجــر الدائــم بســبب الزنــى مبعنــى ان املذنــب مــن
الزوجــن بجــرم الزنــى الــذي حكــم مبوجبــه بالهجــر الدائــم ال يــرث الــزوج البــريء ،145وبطــان الــزواج مبعنــى أنــه ال
يتحقــق االرث الي مــن الزوجــن جتــاه اآلخــر بعــد احلكــم ببطــان الــزواج . 146
ورغــم ان للنســاء احلــق قانونــا يف امليــراث مبوجــب مبــادئ الشــريعة االســامية ،اال انــه مــن حيــث املمارســة متنــع النســاء
مــن ممارســة هــذا احلــق بســبب القوانــن العرفيــة والتقاليــد االجتماعيــة 147ويتعرضــن للضغــوط مــن االقــارب الذكــور
للتنــازل عــن حقوقهــن يف امليــراث لصالــح الوارثــن الذكــور  .148حيــث أﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ بــن الذكــور واالنــاث يف امليــراث
يتجــاوز حــدود الشــريعة أو القانــون ليصــل الــى حــد حرمــان االنثــى مــن امليــراث بدافــع عــادات شــعبية وثقافيــة تنتهــي
بتعويــض املــرأة بشــكل رمــزي مقابــل تنازلهــا «احلــر» ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻴﺭﺍﺙ ﻹﺨﻭﺘﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻠـﻭﺍﺘﻲ ﻴﺭﻓﻀﻥ
ﺫﻟﻙ ،ﻓﻬﻥ يصبحــن منبــوذات عــادة «. 149
كمــا تواجــه املــرأة معيقــات قضائيــة واجرائيــة تتمثــل بطــول اجــراءات احملاكــم بالنســبة لقضايــا امليــراث وغالبيــة
معامــات التخــارج تتــم مــن قبــل االنــاث الوارثــات لصالــح الذكــور الوارثــن لعــدم ادراكهــن بنتائجــه او لعــدم علمهــن
مبفهــوم ومعنــى التخــارج .150وأكــد ديــاب بأنــه يقتضــي اســتهداف النســاء والفتيــات يف برامــج توعيــة وتثقيــف لتوعيتهــن

بحقوقهــن .151
واوصــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف مالحظاتهــا اخلتاميــة علــى تقريــر دولــة فلســطني املقــدم
لهــا بأنــه يجــب ان تقــوم دولــة فلســطني باســتعراض جميــع قوانــن األحــوال الشــخصية بهــدف إلغــاء أو تعديــل جميــع
األحــكام التــي متيــز ضــد النســاء والفتيــات ،وال ســيما تلــك األحــكام املتعلقــة بالــزواج والطــاق وامليــراث واألهليــة
152
القانونيــة للمــرأة
واســتطاعت الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة ومنــذ العــام  2015توزيــع االرث بالتســاوي بــن الذكــور واالنــاث يف االمــوال
املنقولــة والغيــر منقولــة  ،153وحســب رأيــي كقاضيــة يف احملكمــة البدائيــة للكنســية االجنيليــة اللوثريــة ،فقــد رأيــت
ارتياحــا لــدى النســاء وشــعور بالعــدل واالنصــاف حلصولهــن علــى ميــراث متســاوي ،وبالنســبة للتخــارج فــان احملكمــة
الكنســية اللوثريــة ومــن خــال القضــاة ،تتأكــد مــن حضــور الوارثــن للمحكمــة وســؤال املــرأة فيمــا إذا حصلــت علــى
حقوقهــا بالكامــل بــدون ضغــط او اكــراه قبــل امتــام عمليــة التخــارج واملصادقــة عليــه.
ويف خطــوة االولــى مــن نوعهــا منــذ صــدور أول قانــون لألحــوال الشــخصية يف العهديــن البيزنطــي والعثمانــي شــرعت
الطوائــف املســيحية بــاألردن بإجــراء تعديــات جذريــة علــى القانــون بغيــة حتديثهــا ومعاجلــة الثغــرات التــي تتعــارض
مــع مصلحــة االســرة .ســتطال التعديــات التــي تعكــف جلــان متخصصــة مــن كهنــة ومحامــن وحقوقيــن علــى مراجعتهــا
وخاصــة قضايــا االرث واحلضانــة واملشــاهدة والنفقــة وســن الــزواج .اذ يتجــه العمــل نحــو املســاواة بــاإلرث بــن الرجــل
واملــرأة ،وبنفــس الوقــت بــدأت بطريركيــة الالتــن مبراجعــة قانــون االحــوال الشــخصية ووضــع مســودة بــرزت فيهــا
املســاواة بــن اجلنســن يف االرث.154

القســم الثامــن :جتربــة الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة يف تطبيــق العدالــة بــن اجلنســن مــن خــال
قانــون األحــوال الشــخصية
اعتمــدت الكنيســة اإلجنيليــة اللوثريــة يف األردن واألراضــي املقدســة قانــون األحــوال الشــخصية اللوثريــة 155وأنشــأت
احملكمــة الكنيســة بدرجتيهــا االبتدائيــة واالســتئنافية  ،156مشــكلة مــن قضــاة رجــال ديــن وعلمانيــن متخصصــن يف
القانون ومت تعيني قضاة نســاء ألول مرة يف احملاكم الكنســية يف الشــرق االوســط لقناعة الكنيســة االجنيلية اللوثرية
بــأن لقضــاة احملكمــة دورا هامــا يف احملاكــم الكنســية حيــث ميكنهــم تكريــس العدالــة واملســاواة يف تطبيــق القوانــن و
تفهــم قضايــا النســاء وحقوقهــن و التعامــل مــع اطــراف النــزاع بشــكل غيــر متحيــز ،كمــا وان زيــادة عــدد النســاء علــى
مقعــد القضــاء تعــزز مــن حتقيــق العدالــة بــن اجلنســن وتســهم يف انشــاء مؤسســات قضائيــة قويــة ومســتقلة كمــا
يحســن عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــكل عــام وفيمــا يتعلــق باحلــاالت التــي تؤثــر علــى املــرأة بشــكل خــاص 157كمــا يســاعد
النســاء املتوجهــات للمحكمــة بالشــعور بالراحــة وعــدم اخلجــل والتعبيــر عــن نفســها وقضيتهــا بشــكل أفضــل .
وبهــذا أصبحــت الكنيســة اللوثريــة مثــاال ايجابيــا يحتــذى بــه يف تعزيــز وتطبيــق العدالــة بــن بــن املــرأة والرجــل يف
القانــون الكنســي ويف هيئــة احملكمــة الكنســية.

 .140املــادة ( )5مــن قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة رقــم ( )2لســنة  1938وقانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غيــر املســلمة رقــم ()9
لســنة  1958الســاري يف الضفــة الغربيــة وقانــون رقــم ( )1لســنة  1965بشــأن تطبيــق أحــكام املواريــث يف الشــريعة االســامية علــى االراضــي
االميريــة كافــة الســاري يف غــزة .واملــادة ( )2مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية لســنة  1959يف الضفــة الغربيــة واملــادة ( )5مــن قانــون
اصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم ( )12لســنة  1965يف قطــاع غــزة
 .141املــادة ( )210مــن قانــون االحــوال الشــخصية يف االبرشــية البطريركيــة الالتينيــة االوروشــليمية بــأن مواريــث العامليــن مــن الطوائــف
الكاثوليكيــة تخضــع أحكامهــا وتقريــر أنصبتهــا للقوانــن املدنيــة.
 .142املادة ( )13فقرة (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
 .143املــادة ( )208مــن قانــون االحــوال الشــخصية للكنيســة الالتينيــة االوروشــليمية لســنة  1954ويقابلهــا املــادة ( )211مــن قانــون االحــوال
الشــخصية للطوائــف الكاثوليكيــة الشــرقية ،واملــادة ( )112مــن قانــون االحــوال الشــخصية واالوقــاف للطائفــة االجنيليــة االســقفية العربيــة
لســنة  ،1954واملــادة ( )219ومــا بعدهــا يف قانــون املواريــث ووصايــا الوراثــة اخلــاص بالطائفــة األرثوذكســية يف مجمــوع قانــون العائلــة
البيزنطــي.
 .144ديات .الفريد .الوجيز يف أحكام الزواج واالسرة للطوائف املسيحية يف االردن .الطبعة االولى 1985.
 .145املــادة ( )215مــن قانــون االحــوال الشــخصية للطوائــف الكاثوليكيــة الشــرقية ويقابلهــا املــادة ( )212مــن قانــون االحــوال الشــخصية
يف االبرشــية البطريركيــة الالتينيــة االوروشــليمية لســنة .1954
( .146املادة  )117وما بعدها من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن واالراضي املقدسة لسنة 2015
 .147برنامــج االمم املتحــدة االمنائــي بالشــراكة مــع صنــدوق االمم املتحــدة للســكان وهيئــة االمم املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
املــرأة واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (االســكوا) :العدالــة واملســاواة بــن اجلنســن امــام القانــون .حتليــل اقليمــي للتقــدم
احملــرز والتحديــات القائمــة يف منطقــة الــدول العربيــة .نوفمبــر /تشــرين الثانــي .2019
 .148برنامج االمم املتحدة االمنائي ،فلسطني عدالة النوع االجتماعي والقانون ()2018
 .149دوديــن وخليــل ،ورقــة حــول اختصــاص احملاكــم الدينيــة املســيحية فيمــا يخــص قضايــا االطفــال ،مقدمــة يف االجتمــاع اخلامــس للجنــة
املصغرة يف وزارة التخطيط الفلســطينية ،رام اهلل ()2006
 .150مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،املرأة الفلسطينية وامليراث 2014.

 .153أنظــر املــادة ( )173البنــد الثانــي مــن قانــون االحــوال الشــخصية للطائفــة االجنيليــة اللوثريــة والتــي تنــص علــى انــه « يحصــل جميــع
أبنــاء املــورث ذكــورا واناثــا علــى االرث بالتســاوي «
 .154تعديالت جذرية لقانون األحوال الشخصية للمسيحيني  -صحيفة الرأي /http://alrai.com/article/10477368
 .155قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن واالراضي املقدسة لسنة 2015
 .156قرار رقم ( )105لسنة  2014بشأن اعتماد تشكيل هيئة الكنيسة االستئنافية واالبتدائية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن
واالراضي املقدسة.
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16674
 .157اللجنة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) :املرأة يف السلك القضائي خطوة باجتاه حتقيق العدالة بني اجلنسني،
بيروت 2018

30

31

 .151مقابلة مع القاضي فادي دياب بتاريخ  8/7/2020قاضي محكمة البداية للطائفة االجنيلية االسقفية العربية.

 .152اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،املالحظــات اخلتاميــة بشــأن التقريــر الولــي لدولــة فلســطني .متــوز CEDAW/ C/ 2018
PSE/CO/1

ان الكنيســة االجنيليــة اللوثريــة اعتمــدت قانــون االحــوال الشــخصية احلالــي لقناعتهــا بأهميــة دور الكنيســة يف دعــم
أعضائهــا يف بنــاء حيــاة عائليــة قائمــة علــى حتقيــق سياســة املســاواة وعدالــة النــوع االجتماعــي التــي تتضمــن حمايــة
وتعزيــز كرامــة املــرأة والرجــل انطالقــا مــن ان كليهمــا مخلوقــان علــى صــورة اهلل ،والعمــل علــى خلــق تــوازن بــن قــوى
املــرأة والرجــل والقضــاء علــى النظــم املؤسســية والثقافيــة والعرفيــة التــي تعطــي امتيــازات للرجــل وتدعــم متييــز
158
املــرأة.
القانون يستند على القانون االساسي الفلسطيني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة:
قانــون األحــوال الشــخصية اللوثــري املســتوحى مــن الفهــم اللوثــري للكتــاب املقــدس جــاء متوافقــا مــع القانــون االساســي
الفلســطيني الــذي أكــد علــى املســاواة بــن الفلســطينيني ومــع وثيقــة االســتقالل ،كمــا جــاء منســجما مــع اتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والعهــود الدوليــة اخلاصــة بحقــوق االنســان .وفيمــا يلــي بعــض
النصــوص القانونيــة التــي اشــتمل عليهــا القانــون:
ســن الــزواج (املــواد  :)13-12يف قانــون األحــوال الشــخصية اللوثــري ،يُعـ َّرف الــزواج علــى أنــه عهــد موثــق رضائــي بــن
رجــل وامــرأة .تشــترط املواصفــات أال يقــل عمــر الطرفــن عــن  18عا ًمــا وأن يتــم الــزواج أمــام اهلل وبحضــور جماعــة
مــن املؤمنــن .وهــذا ميكــن الزوجــن مــن االحتــاد وتكويــن أســرة مســيحية .مــن أجــل ضمــان احلريــة الكاملــة للــزواج
والقضــاء علــى زواج األطفــال ،نــص القانــون علــى أن احلــد األدنــى لســن الــزواج هــو .18

يــد غيرهمــا .161
امليــراث :اســتطاعت الطائفــة االجنيليــة اللوثريــة ومنــذ العــام  2015توزيــع االرث بالتســاوي بــن الذكــور واالنــاث يف
االمــوال املنقولــة والغيــر منقولــة  ، 162وحســب رأي كقاضيــة يف احملكمــة البدائيــة للكنســية االجنيليــة اللوثريــة ،فقــد
رأيــت ارتياحــا لــدى النســاء وشــعور بالعــدل واالنصــاف حلصولهــن علــى ميــراث متســاوي ،وبالنســبة للتخــارج فــان
احملكمــة الكنســية اللوثريــة ومــن خــال القضــاة ،تتأكــد مــن حضــور الوارثــن للمحكمــة وســؤال النســاء فيمــا إذا حصلــت
علــى حقوقهــا بالكامــل بــدون ضغــط او اكــراه قبــل امتــام عمليــة التخــارج واملصادقــة عليهــا.

النظــام املالــي لــأزواج (املــادة  :)33مت تأكيــد احلقــوق املاليــة املشــتركة واملتســاوية للزوجــن بعــد الــزواج يف أحــكام قانــون
األحــوال الشــخصية اللوثــري .يجــوز للزوجــن املطالبــة بامللكيــة املشــتركة جلميــع مكاســبهم املاديــة .تشــمل املمتلــكات
جميــع األصــول املنقولــة وغيــر املنقولــة .وف ًقــا لقانــون األحــوال الشــخصية اللوثــري ،بعــد زواج الزوجــن ،فــإن األمــوال
النقديــة واألصــول التــي يجمعانهــا م ًعــا تنتمــي إلــى كل منهمــا (املــادة .)37
الطــاق واالنفصــال (املــواد  :)128-99تؤمــن الكنيســة اللوثريــة بأهميــة الــزواج واســتدامته ،ولكنهــا تؤمــن ً
أيضــا بحــق
الشــخص يف أن يعيــش عالقــة متناغمــة تقــوم علــى االحتــرام واحلفــاظ علــى حقوقــه الفرديــة .إذا كان هنــاك خلــل يف
العالقــة ،يحــق ألحــد الزوجــن اللجــوء إلــى احملكمــة إلنهــاء الــزواج .هنــاك أســباب حقيقيــة وواجبــة إلنهــاء الــزواج .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك تعــرض أحــد الزوجــن للعنــف أو املعاملــة القاســية ،والهجــر ،والزنــا ،واألمــراض املعديــة وغيرهــا مــن
األســباب التــي ميكــن أن متنــع اســتدامة العالقــة الزوجيــة.
النفقــة :تعــرف النفقــة بأنهــا الوســيلة التــي يحتاجهــا الشــخص ليعيــش حيــاة كرميــة .ويشــمل ذلــك املــأكل وامللبــس
واملســكن والعــاج الطبــي وخدمــات اإلعاقــة والتعليــم للشــباب .يتجلــى هــذا كمبلــغ مالــي يجــب دفعــه لذلــك .أكــد
القانــون علــى املســؤولية املتســاوية بــن الزوجــن بخصــوص النفقــة حيــث نصــت املــادة ( )39علــى أنــه” :لنفقــة واجبــة
بــن الزوجــن وجتــب النفقــة علــى الــزوج املوســر لزوجتــه املعســرة ،وعلــى الزوجــة الوســرة لزوجهــا املعســر مــا دامــت
رابطــة الزوجيــة قائمــة».
159
السلطة الوالدية :يبقى الولد ذكرا ام انثى حتت سلطة والديه (االب واالم) الى ان يبلغ سن الرشد
نفقــة االوالد :جتــب النفقــة علــى االب أو االم للولــد ذكــرا او انثــى الــى ان يبلــغ ســن الرشــد ويراعــى يف تقديــر النفقــة
للصغيــر مــا يلزمــه مــن خدمــة ورضاعــة وحضانــة وتعليــم وباقــي لوازمــه املعيشــية املختلفــة واملتعــددة .160
احلضانــة :تبــدأ فتــرة احلضانــة منــذ الــوالدة الــى ان يكمــل االبــن او االبنــة الســنة الثالثــة عشــرة مــن العمــر ويقيــم
االوالد بعدهــا عنــد والدهــم اال إذا وجــدت احملكمــة اســباب تبــن ان الوالــد فاقــد اهليتــه وقدرتــه علــى تربيــة االوالد.
يعــود حــق حضانــة االوالد الــى االم شــريطة ان تكــون حســنة الســيرة والســلوك وقــادرة علــى تربيــة االوالد ورعايتهــم،
ويســقط حقهــا يف احلضانــة عنــد زواجهــا ويتســاوى حــق االم واالب يف مشــاهدة الصغيــر عندمــا تكــون حضانتــه يف
 .158االحتاد اللوثري العاملي .سياسة العدالة والنوع االجتماعي.
.159
 .160املادة ( )56من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن واألراضي املقدسة لسنة 2015
( .المادة  )62من قانون االحوال الشخصية للكنيسة االجنيلية اللوثرية يف االردن واالراضي املقدسة لسنة 2015
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 .161املادة ( )68من نفس القانون.
 .162أنظــر املــادة ( )173البنــد الثانــي مــن قانــون االحــوال الشــخصية للطائفــة االجنيليــة اللوثريــة والتــي تنــص علــى انــه “ يحصــل جميــع
أبنــاء املــورث ذكــورا واناثــا علــى االرث بالتســاوي “
33

التوصيات
1.العمــل مــع كافــة الطوائــف املســيحية يف فلســطني ملراجعــة قوانــن االحــوال الشــخصية اخلاصــة بهــا بتضمينهــا
مبــادئ املســاواة والعدالــة بــن املــرأة والرجــل وفقــا للقانــون االساســي الفلســطيني ووثيقــة االســتقالل ،االتفاقيــات
والعهــود الدوليــة اخلاصــة بحقــوق االنســان ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو).
2.تشــجيع الكنائــس للعمــل ســويا إلقــرار قانــون أحــوال شــخصية موحــد جلميــع املســيحيني يف فلســطني وقانــون
اجــراءات يحقــق العدالــة واملســاواة بــن اجلنســن عنــد الــزواج واثنائــه وبعــد انتهائــه.
3.حتديــد الســن الدنيــا للــزواج  18عامــا للجنســن يف قوانــن االحــوال الشــخصية للمســيحيني ووضــع مبــررات
ضيقــة وصارمــة للســماح باســتثناءات للســن الدنيــا للــزواج.
4.اقــرار مبــدأ الواليــة املشــتركة علــى االوالد أثنــاء الــزواج وعنــد انتهائــه واعتمــاد املصلحــة الفضلــى للطفــل يف
احــكام احلضانــة.
5.تخفيــض رســوم الدعــاوي للمحاكــم الكنســية والعمــل علــى توحيدهــا ،ونشــر اجــراءات احلصــول علــى اعفــاء مــن
الرســوم يف حــال عــدم قــدرة النســاء علــى الدفــع.
6.تعديــل االجــراءات يف احملاكــم الكنســية بحيــث يتــم اعتبــار قضايــا النفقــة مــن القضايــا املســتعجلة يتــم احلكــم
فيهــا علــى وجــه الســرعة.
7.أال تقــل قيمــة النفقــة عــن احلــد االدنــى لألجــور ،لتمكــن الزوجــة واطفالهــا مــن العيــش بكرامــة ،والتعميــم علــى
احملاكــم الكنســية والقضــاة واحملامــن بتوجيــه النســاء املســيحيات الــى صنــدوق النفقــة الفلســطيني يف حــال تعــذر
حتصيــل الزوجــة للنفقــة علــى زوجهــا بعــد طــرح احلكــم يف دائــرة التنفيــذ.
8.اقــرار مبــدأ املســاواة يف حــق طلــب الطــاق و/او فســخ الــزواج آخذيــن باالعتبــار العنــف االســري ســببا مــن اســباب
انهــاء الزواج،
9.العمــل فــورا علــى الغــاء املــواد املتعلقــة بإلــزام الزوجــة بالطاعــة (املســاكنة) و/او االكــراه علــى الطاعــة الزوجيــة ،يف
كافــة قوانــن االحــوال الشــخصية كونهــا تتنافــى مــع احلقــوق االنســانية واحلريــة الشــخصية للزوجــة التــي اوردتهــا
العهــود واالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق االنســان كمــا تخالــف القانــون االساســي الفلســطيني.
	10.العمــل علــى تضمــن قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املســيحية بأحــكام واضحــة حــول اقتســام االمــوال
املشــتركة بــن الزوجــن عنــد انتهــاء الــزواج ليتــم احلفــاظ علــى حقــوق ومســاهمات الزوجــة لتجســيد مبــدأ
املســاواة بــن املــرأة والرجــل علــى مبــدأ امللكيــة املشــتركة بينهمــا.
	11.تشــجيع احملاكــم الكنســية علــى تعيــن قضــاة يف محاكمهــا مــن النســاء املتخصصــات يف القانــون الكنســي لتعزيــز
حساســية احملاكــم جتــاه قضايــا النســاء مــع العمــل علــى اخضــاع القضــاة احلاليــن الــى برامــج تدريبيــة حــول
حقــوق االنســان واملــرأة واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
	12.وقــف العمــل باملــادة ( )5مــن قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة رقــم ( )2لســنة  1938وقانــون مجالــس الطوائــف
الدينيــة غيــر املســلمة رقــم ( )9لســنة  1958واملــادة ( )2مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية لســنة  1959يف
الضفــة الغربيــة واملــادة ( )5مــن قانــون اصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم ( )12لســنة  1965يف قطــاع غــزة والتــي
تلــزم الطوائــف الغيــر مســلمة يف فلســطني (الطوائــف املســيحية) بتقســيم امليــراث وفــق الشــريعة االســامية ،ممــا
يتيــح للطوائــف املســيحية بتوزيــع امليــراث وفــق التقســيم االنتقالــي وعلــى اســاس املســاواة بــن اجلنســن أمــام
احملاكــم الكنســية.
	13.تنظيــم حمــات توعيــة وتثقيــف للنســاء املســيحيات مــن مختلــف الطوائــف حــول حقوقهــن ضمــن قانــون االحــوال
الشــخصية لــدى الطوائــف املســيحية واالجــراءات القانونيــة للوصــول الــى العدالــة ،والتأكيــد علــى ضــرورة توفيــر
دليــل باإلجــراءات القانونيــة امــام احملاكــم الكنســية بالتعــاون والتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي.
	14.حــث رؤســاء كافــة الكنائــس املعتــرف بهــا يف فلســطني علــى القيــام بدورهــم يف تعزيــز مفاهيــم وقيــم املســاواة
والعدالــة بــن املــرأة والرجــل مــن خــال تفســير وتأمــل نصــوص الكتــاب املقــدس مــن منظــور يراعــي النــوع
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االجتماعــي ،والعمــل علــى ايجــاد حلــول للتحديــات التــي تواجــه االســرة املســيحية لتواكــب التطــورات الهائلــة التــي
حتــدث يوميــا يف هــذا العصــر.
	15.تشــجيع اجلامعــات والكليــات علــى تدريــس قوانــن االحــوال الشــخصية للكنائــس املســيحية واجــراء الدراســات
واالبحــاث حولهــا.
	16.العمــل علــى اشــراك الكنائــس املســيحية يف اخلطــط احلكوميــة الهادفــة الــى حتقيــق املســاواة والعدالــة بــن
اجلنســن لدورهــم الهــام يف التأثيــر علــى املواطنــن املســيحيني يف تعديــل العــادات والتقاليــد واالعــراف الســلبية
باملجتمــع.
	17.التعميــم علــى كافــة الكنائــس بضــرورة احلــاق املقبلــن علــى الــزواج بــدورات خاصــة لتوعيتهــم حــول قوانــن
االحــوال الشــخصية الســاري املفعــول يف الكنيســة املنتمــن لهــا.
	18.انشــاء نظــام املســاعدة القانونيــة ملســاعدة النســاء علــى الوصــول لعدالــة مــن خــال تقــدمي خدمــات االستشــارات
القانونيــة ومتثيلهــم أمــام احملاكــم الكنســية.
	19.انشــاء قســم اصــاح أســري يعــن فيــه اخصائيــن اجتماعيــن ونفســيني علمانيــن متخصصــن يف االرشــاد
االســري داخــل احملاكــم الكنســية ،وإلــزام االزواج املتقاضــن باللجــوء لقســم االرشــاد ملســاعدتهم بالتوصــل الــى
حلــول وديــة فيمــا بينهــم ،قبــل الســير يف الدعــاوي أمــام احملاكــم الكنســية.
	20.تكثيــف اخلدمــات القانونيــة واالجتماعيــة والنفســية املجانيــة للنســاء مــن خــال املؤسســات احلقوقيــة ومؤسســات
املجتمــع املدنــي لدعــم النســاء أثنــاء توجههــم للمحاكــم الكنســية للمطالبــة بحقوقهــم.
	21.العمــل علــى تغييــر الواقــع الثقــايف االجتماعــي التــي تؤثــر ســلبا علــى حقــوق املــرأة ومنعهــا مــن الوصــول للعدالــة
مــن خــال تكثيــف البرامــج اإلعالميــة والــدورات وورش العمــل خللــق مفاهيــم جديــدة تدعــم حقــوق النســاء.
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	17.جرجس ،نائل .االنقسامات الدينية والطائفية يف دول املشرق العربي :اجلذور واالسباب .مقالة منشورة على
موقع الرأي بتاريخ  7يونيو 2018
	18.دقماق .د .جناح .2021 .حقوق املرأة بني اتفاقية سيداو وقانون االحوال الشخصية االردني رقم  61لعام
 ،1976مجلة اجتاهات سياسية ،العدد اخلامس عشر،
	19.دودين وخليل ،ورقة حول اختصاص احملاكم الدينية املسيحية فيما يخص قضايا االطفال ،مقدمة يف االجتماع
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املقابالت:
مقابلة مع االب عيسى مصلح ،قاضي لدى احملكمة االستئنافية للروم األرثوذكس بالقدس.
مقابلة مع احملامي الفرد روك وهو محامي متخصص يف الترافع امام احملاكم الكنسية.
مقابلة مع احملامي جياد الدعبوب محامي متخصص بالقضايا الكنسية منذ فترة طويلة.
مقابلة مع احملامية سلوى بنورة بتاريخ وهي محامية متخصصة يف الترافع امام احملاكم الكنسية والشرعية منذ
فترة طويلة.
مقابلة مع احملامي عماد البطارسة محامي متخصص يف الترافع امام احملاكم الكنسية.
مقابلة مع احملامي جورج صابات محامي متخصص يف الترافع امام احملاكم الكنسية.
لقاءات مع محامني ضمن اجتماعات ملناقشة التحديات التي تواجه النساء أمام احملاكم الكنسية.
احملامية ماري روك محامية متخصصة يف الترافع امام احملاكم الكنسية.
احملامية هيا بنورة محامية متخصصة يف الترافع امام احملاكم الكنسية والشرعية.
احملامي روك روك محامي متخصص يف الترافع امام احملاكم الكنسية.
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بحث بعنوان

«اتلميزي يف قوانني األحوال الشخصية
للكنائس يف فلسطني»
وجتربة الكنيسة االجنيلية اللوثرية
يف اعتماد قانون يستند ىلع املساواة

إعداد الباحثة :القاضية سكارلت بشارة

القاضية يف محكمة البداية يف الكنيسة االجنيلية اللوثرية
يف األردن واألراضي املقدسة

تشرين الثاني 2021
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