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استهالل

قال تعالى:
{ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

صدق هللا العظيم
(سورة التوبة  ،اآلية )71

ب

إهـــــــــــــداء
إلى الجبل الخالد الذي استند إليه عند تهالك روحي ...
إلى منارة األمل التي تلون ما اعتمه حاضري ....
إلى مستقبلي العدنان الذي يبقيني طفلةً حسناء مهما أغضب الزمان أجلي ...
أبي ..أمي ..زوجي ..
اليكم أهدي علمي وقلمي  ،جعلني اهلل قرة عين لكم  ..وألبسكم عافيةً ال ينتهي اجلها ..

ت

شكر وعرفان
((رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي))
الشكر والعرفان الى كل من ساهم في انجاز هذا العمل ،
اشرافاً ونصحاً أو توجيهاً وتقويماً.
ثم الشكر والتقدير الى جميع األساتذة في جامعة أفريقيا العالمية
الذين يبذلون الجهد في ميدان العلم  ،إلعداد طالب تعم بهم الفائدة
للمجتمع .
والشكر متصالً لألساتذة األفاضل الدكتور عبد المنعم عثمان محمد  ،والدكتور محمد الفاتح
الجزولي محمد المشرف على عملي ،الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث
 ،وما قدمه لي من دعم وتشجيع وتوجيهات
قيمة وسديدة كان لها األثر االكبر في اتمام هذا العمل .
وأيض ًا الشكر والعرفان لكل الذين ساعدوني س ًار وعلن ًا من أجل نجاح هذا العمل .

ث

مستخلص البحث
جاءت هذه الدراسة حول حقوق المرأة وآليات حمايتها على المستويين الدولي والوطني  ،وهي
الحقوق التي تشملها الحماية الوطنية المتمثلة في القوانين الداخلية للدول  ،والدولية المتمثلة
في المعاهدات واالعالنات الدولية في خمسة فصول قسمت الى عدة مباحث بجانب النتائج
والتوصيات  ،واعتمد البحث على  230مرجع ًا.
بينت الباحثة خالل البحث المشكلة التي تتمثل في أن حقوق المرأة وبالرغم من كل هذه
المواثيق مازالت تتعرض لالنتهاك والتعدي  ،مما يشير الى أهمية البحث وجديته في دراسة
النصوص القانونية المختلفة واآلليات التي عملت عليها لتطبيق تلك النصوص .
كما تناولت الباحثة مراحل تطور وضع المرأة عبر الحقب التاريخية المختلفة  ،وأشارت الى
ماهية الحقوق االجتماعية في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان  ،كاإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية  ،واتفاقية القضاء على كافة
أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من االتفاقيات ،فبينت القصور الذي تمثل بنصوص هذه
المواثيق باإلضافة الى ذلك تناولت الباحثة وضع المرأة في القانون السوري  ،الذي توسع من
خالل نصوصه في دائرة الحماية للمرأة  ،بالرغم من عدم كفاية هذه النصوص لتقديم الحماية
لها ،اال انه بالمقابل سعى الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية للمساواة الكاملة في
الحقوق والواجبات ،وذلك دون تمييز على أساس الجنس .
كرم االسالم المرأة قبل
وبينت كيف َّ
ثم شرحت الباحثة وضع المرأة االجتماعي في االسالم ّ ،

ت التصور االسالمي المتكامل لمفهوم المساواة
أظهر ْ
والدتها  ،وهي طفلة وزوجة وأم ومطلقة  ،و َ
في النوع مع االعتراف باالختالف في وظيفة الرجل والمرأة وما يترتب على ذلك من حقوق

وواجبات .
ج

وبين ت
و شرحت الباحثة اآلليات المختلفة التي أقرتها االتفاقيات الدولية والوطنية والشرعية ّ ،

مدى مساهمتها في ابراز وتحقيق وحماية حقوق المرأة المقررة في المواثيق الدولية  ،كما

ابتداء من الدستور والقوانين الوطنية األخرى  ،الى
أظهرت آليات الحماية في التشريع السوري
ً
القضاء المحلي  ،باإلضافة الى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سورية.
وتوصل البحث الى نتائج مهمة منها سبق الشريعة اإلسالمية في االعتراف بحقوق المرأة
ومساواتها بالرجل  ،مع االعتراف باالختالف في النوع والذي رتب اختالفات في بعض الحقوق
 ،واشارت الباحثة الى ضرورة مراعاة النظرة اإلسالمية للمرأة لدى لجنة المرأة المكونة بموجب
اتفاقية سيداو  ،وعدم طغيان التفسير الغربي المادي لفهم المساواة  ،ومنح الثقافات المختلفة
دورها في تعزيز هذا المفهوم .
وأيضاً اقترحت الباحثة في نهاية البحث عدة توصيات منها  ،ضرورة تقوية الدور الوطني
لحماية حقوق المرأة  ،واالهتمام بالمرأة الريفية ،خاصة دول العالم الثالث  ،وزيادة التعليم
والوعي بهذه الحقوق  ،وزيادة الدعم المادي للمرأة .
أما على المستوى االسالمي والعربي  ،فالبد من فتح الباب واسعاً للمرأة للتعبير عن نفسها
من خالل هذه اآلليات في مؤتمر العالم االسالمي والجامعة العربية  ،ودعمها في ذلك .

ح

Research Abstract
This study came out about women rights and the protection
mechanisms on the international and regional levels ،this rights
includes national protection that is represented by domestic laws of
countries، and the international protection represented by declarations
and conventions in five chapters were divided into several studies
besides results and recommendations ، the research was based on 230
references .
The researcher showed in the introductory chapter ،reasons of choosing
the subject and the problem of the research ، which is represented in
spite of this declarations of the women right still affected to infraction
،indicating the importance of this research in a world that the women
suffer of injustice and unfairness، so the chapter issued several
problems and assumptions ،the research has contributed human
thinking in comparison to previous similar studies .
The second chapter includes 5 studies we took it through stages of
women’s development throughout history starting with the Pharaohs ،
Greeks and pre-Islamic Arabs then Islam، and lastly women’s position
after the emergence of international organization ، especially the UN.
The third chapter includes three studies ، The researcher discussed the
social rights in worldwide organization of human rights ، were the
universal declaration of human rights has begun in the twenty century
best texts indicates these rights ، because it treats all right in complete
form ، it was not limited to civil and political right ،but it addressed
social، economic and cultural right in addition to women right that has
emereged as the biggest challenge in this field ،and The researcher also
discussed the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women and other conventions، explaining the deficiencies that are
represented in the texts of these charters related to consent to marriage
and setting a minimum age for marriage.
خ

Moreover we also discussed in the same chapter the status of the
women in Syrian law ، which was expanded after amending the
personal status law ، in women protection area ، even though its
insufficient texts to give her adequate protection ، for example leaving
the assessment of the reasons for the permissibility of marriage below
the legally specified age to the judger، which may leave The door open
in front of the minors to marriage، which does not fulfill the purpose
required of the text of the article concerned with setting a minimum age
for marriage، but on the other hand، we find that the permanent
constitution of the Syrian Arab Republic has guaranteed citizens full
equality in rights and duties، without discrimination on the basis of sex.
The fourth chapter also includes five studies ، The researcher explained
the status of women social life in Islam ، so we showed how the Islam
honored women before her birth ،as a kid ، wife and divorced mother
،with paying attention to her quality and the difference between females
and males throughout Islamic law ، and we explained the concept
gender equality ، with committing the difference between both.
The fifth chapter falls into 3 studies The researcher explained the
various mechanisms approved by international، regional، national and
conventions، and showed the extent of their contribution to
highlighting، achieving and protecting women's rights established in
international covenants، and among these mechanisms are the Human
Rights Council، delegated women committee ،according to CEDAW
convention، and the committee of experts under the civil ، political
convention، European commission and African commission of human
rights.
There is a huge part for organization in detection of violence of women
، and working for protect them.
The researcher showed the mechanisms of protection in Syrian law
starting from constitutional law and other national laws ،to the local
د

judgment ، in addition to international convention which were
approved by Syrian government .
The research reached to massive results ، which are proceeding the
Islamic law in committing women rights and equaling to men، knowing
the difference between them، which caused in differentiating some of
the law ، we indicated to the importance of Islamic view to the women
in CEDAW convention .
Also The researcher suggested some recommendations which are
strengthening the national role to protect women rights ، taking care of
rural women ، increasing the knowledge of these laws and giving her
financial support .
In the Islamic and Arabic level ، it must be importance of impressing
herself throughout these mechanisms in Islamic world conference
league of Arabian countries and supporting her in all of that.

ذ

الفصل األول
أساسيات البحث
ويحتوي على أربعة مباحث :
المبحث األول  :مقدمة  ،أسباب اختيار الموضوع  ،أهدافه  ،و أهميته.
المبحث الثاني  :مشكلة البحث  ،وأسئلته  ،وحدوده .
المبحث الثالث  :مساهمة البحث في الفكر اإلنساني  ،مصطلحات البحث  ،الدراسات
السابقة
المبحث الرابع  :تقسيمات البحث .

ر

المبحث األول
مقدمة  ،أسباب اختيار الموضوع  ،أهميته  ،وأهدافه

المطلب األول:
مقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل و الصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف األنبياء والمرسلين
،وعلى آله وأصحابه أجمعين  ،وبعد :
فان حقوق المرأة االجتماعية تندرج ضمن اإلطار العام لمجموعة حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية فهي متفرعة عنها  ،إال أنها بدأت تأخذ منحى التخصصية  ،وهذه التخصصية
وردت من خالل المواثيق العامة لحقوق اإلنسان  ،كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،والعهد
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها ...باإلضافة إلى النصوص التي
خصت المرأة بشكل خاص دون الحديث عن عمومية حقوق اإلنسان مثل إعالن القضاء على
التمييز ضد المرأة .
بيد أن هذه الحقوق لم يكن منصوص ًا عليها على المستوى الدولي إال بعد توقيع ميثاق
األمم المتحدة  ،فجعل تقرير حقوق اإلنسان من مقاصد انشاء المنظمة  ،والذي نص في
ديباجته على اإليمان بالحقوق األساسية لإلنسان  ،وبكرامة الفرد وقدره  ،وبما للرجال والنساء
واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية .
كثير قبل صدور الميثاق  ،ثم ترتب عليه اصدار االمم المتحدة لإلعالن
ولقد عانت المرأة
اً
العالمي لحقوق اإلنسان 1948م ،الذي قرر للمرأة حقوق ًا متساوية مع الرجل ومنع التمييز
بينهما على اساس الجنس ،وب الرغم من وجود العديد من االتفاقيات الدولية التي تبنت حقوق
المرأة من بعد ذلك ،م ازلنا نشهد بعض االنتهاكات التي تمارس ضدها والزالت تعاني من
شتى أنواع الظلم والتمييز االجتماعي  ،مما يلحق بها الضرر النفسي والمادي .الذي يدعونا
ز

للبحث عن أسباب ذلك  ،هل هو عدم احاطة تلك المواثيق بالحقوق ؟ أم بسبب اآلليات الدولية
المتبعة في حماية هذه الحقوق ؟ ومدى فعاليتها على أرض الواقع  .باإلضافة لذلك البد من
اإلشارة لآلليات الوطنية ونخص هنا اآلليات التي اتبعها المشرع السوري بحمايته لحقوق المرأة
االجتماعية .
فالمرأة هي أهم أعمدة المجتمع  ،والبد للشعوب عندما تنهض بواقعها أن تراعي بالمقام األول
حالها سواء من حيث التعليم الثقافي العلمي واالجتماعي  ،ومن الناحية الصحية  ،واألسرية
والنفسية وغيرها  ...فال يمكن ألي مجتمع أن يضحى في ركب األمم المتقدمة إذا لم تكن
المرأة وحقوقها من أولوياته  ،فهي من تقوم ببناء جيل كامل من ذكور واناث  ،واعداده ،
وتقديمه للعالم بشكل ايجابي أو سلبي  ،وهذا يعتمد على مدى منحها وحرمانها من حقوقها.
ولقد سبق الفقه اإلسالمي في اقرار حقوق المرأة ،وضمنت احكام الشريعة اإلسالمية
الغراء بتلك الحقوق  ،حيث ألغت كافة األعراف الالإنسانية التي كانت تمارس ضد المرأة  ،و
تم تحقيق تغيير جذري في وضع المرأة  ،فأصبحت تتمتع بمكانة مهمة داخل المجتمع .
وفي العصر الحديث ظهرت الكثير من الحركات النسائية التي تدافع عن حقوق المرأة  ،واهتم
الباحثون في كل وقت بالنظر الى تلك التطورات المتصلة لتحقيق حقوق المرأة التي دائماً ما
يثير الجدل المستمر.

س

المطلب الثاني  :أسباب اختيار الموضوع
 _ 1كوني امرأة تعيش في مجتمع شرقي محافظ  ،فهو من أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع
 ،فال تشعر بالمرأة إال المرأة .
 _2علمي بالعنف االجتماعي الذي تتعرض له معظم النساء في مجتمعي وكل المجتمعات
التي تحكمها العادات والتقاليد.
 _ 3تراجع الوضع القانوني الضامن لحقوق المرأة لدى كثير من الدول  ،بالرغم من وجود
التشريعات الدولية والوطنية  ،وجهل العديد من النساء بحقوقهن .
 _ 4إهمال تفعيل االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة في كثير من الدول خصوصا الدول
النامية .
 _ 5تراجع مكانة المرأة االجتماعية واالقتصادية وتضييق الخناق عليها في كثير من دول
العالم مما يؤدي بالمقابل إلى تدهور حال جيل بأكمله .
 _6بالرغم من زيادة تعلم المرأة  ،مازال هناك إغفال لدور المرأة في الكثير من المجتمعات
وممارسة العنف االجتماعي ضدها .
 _ 7إبراز عناصر اختالف قواعد القانون الدولي مع الشريعة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ش

المطلب الثالث  :أهداف البحث
 _ 1التعريف بحقوق المرأة االجتماعية التي ضمنتها لها االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
والقوانين الوطنية.
 _2بيان الحقوق و آليات الحماية التي يوفرها القانون الدولي والوطني للمرأة من خالل
االتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق االجتماعية .
 _3بيان القواعد التي قررتها الشريعة اإلسالمية بشأن في حماية المرأة من خالل تعريفها
بحقوقها االجتماعية باإلسالم .
 _ 4مناقشة االنتقادات التي يوجهها بعض ناشطي حقوق اإلنسان  ،والمجتمعات الغربية
لوضع المرأة في االسالم  ،و الناتجة عن جهل بالمبررات األخالقية والفلسفية التي قررت تلك
األوضاع .
 _ 4المقارنة بين الحقوق التي نصت عليها االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان  ،والتي قررها
التشريع اإلسالمي فيما يتصل بالحقوق االجتماعية للمرأة .
_ 5المساهمة في تقديم مقترحات لتفعيل تطبيق القوانين الدولية لحماية حقوق المرأة
االجتماعية .
_ 6إثراء المكتبة القانونية من خالل الكتابة في هذا الموضوع المهم حول حقوق المرأة.

ص

المطلب الرابع :أهمية البحث
 _1تزايد االهتمام الدولي واإلقليمي والوطني بحماية حقوق المرأة  ،وفي المقابل تتعرض الكثير
من النساء في العالم للعنف والظلم والقهر ،مما يوجب إبراز رؤية متوازنة حول هذا الموضوع
 ،تعتمد على المقارنة بين األحكام الوضعية والشرعية  ،وتسليط الضوء على دور آليات
الحماية الدولية واإلقليمية.
 _2بالرغم من ظهور الكثير من المنظمات النسائية على كل المستويات للمطالبة بحقوق
المرأة االجتماعية اال أن كثير من النساء يجهلن حقوقهن مما يتطلب التعريف بهذه الحقوق ،
واظهار موقف الشريعة منها.
 _ 3بروز دور فاعل للمرأة في المجتمع مما يحتم أهمية معرفة حقوق المرأة في حياة أضحت
أكثر تعقيداً ومادية.
 _4تركيز الضوء على أهمية تفعيل حقوق المرأة كونها تمثل النصف الثاني من المجتمع .

ض

المبحث الثاني
مشكلة البحث  ،وأسئلته  ،ومنهجه  ،وحدوده
المطلب األول  :مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث وبالنظر الى الواقع المؤسف الذي تعيشه المرأة بالرغم من وجود عدد
كبير من المواثيق الدولية والقوانين الوطنية الملزمة  ،وتقلدها أعلى الوظائف ،الى العنف وعدم
المساواة  ،وذلك على المستوى الوطني والدولي ،ويسعي البحث لمعرفة الطرق الناجعة لحماية
حقوقها من الناحية االجتماعية  ،لنبين ما اذا كانت النصوص التي تحمي المرأة على المستوى
الدولي والوطني غير كافية  ،أو أن المشكلة في عدم كفاءة آليات الحماية التي نصت عليها.
و تتمثل مشكلة البحث  ،من خالل تسليط الضوء على حقوق المرأة االجتماعية المقررة قانوناً
وشرع ًا  ،لمعرفة وتقييم آراء ودور اآلليات الدولية والشرعية والوطنية المتبعة لحماية حقوق
المرأة االجتماعية من أجل حماية أكثر لتلك الحقوق  ،ويناقش البحث كذلك محاولة فرض
رؤية غربية واحدة على كافة المجتمعات في تعاملها مع المرأة  ،و ذلك من جانب اآلليات
الدولية دون النظر الى الخصائص الدينية والثقافية واالجتماعية للمجتمعات المختلفة .

ط

المطلب الثاني :أسئلة البحث
 _1ماهي الحقوق التي قررتها المواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية للمرأة ؟
 _ 2ما هي اآلليات الوطنية والدولية لتعزيز حقوق المرأة  ،وهل هي كافية للقيام بذلك ؟
 _ 3ما مدى فعالية تطبيق تلك اآلليات و القواعد القانونية الدولية والوطنية والشرعية على
أرض الواقع ؟
 _ 4كيف عالجت الشريعة اإلسالمية الحقوق االجتماعية للمرأة من حيث اقرار هذه الحقوق ،
ومن حيث اآلليات الضرورية لحمايتها؟

المطلب الثالث :منهج البحث
اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي وذلك بجمع النصوص واستنتاج القواعد منها ،
والمنهج التحليلي لفهم النصوص وتفسيرها  ،والمنهج المقارن  ،لدراسة نصوص المعاهدات
الدولية والقوانين الوطنية واألحكام الشرعية لمعرفة أوجه االتفاق واالختالف ،باإلضافة الى اي
منهج آخر تتطلبه طبيعة البحث.

المطلب الرابع  :حدود البحث
تلتزم هذه الدراسة بدراسة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة االجتماعية منذ انشاء األمم
المتحدة 1945م  ،في نطاق أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ،وكذلك أحكام الشريعة
اإلسالمية  ،والتشريع الوطني السوري  ،بما في ذلك االتفاقيات الدولية المتفرقة .

ظ

المبحث الثالث
مساهمة البحث في الفكر اإلنساني  ،مصطلحات البحث  ،الدراسات السابقة
المطلب األول :مساهمة البحث في الفكر اإلنساني
تناولت العديد من الدراسات عبر حقب كثيرة حقوق المرأة  ،ولكن جلها يتناول هذه الحقوق
وتقريرها من منظور غربي بحت  ،يركز على ان المرأة لم تنل حقوقها اال عبر المواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان  ،وتهدف هذه الدراسة لبيان ان حقوق المرأة الحالية تم االعتراف بها  ،وتقرير
مستوى أعلى منها  ،من خالل أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء  ،التي أنصفت إنسانيه المرأة
 ،واعتبرتها شريكة الرجل  ،وشريكته في اعمار الحياة على هدى اهلل .
كما اهتمت تلك الدراسات بالبحث في الحقوق السياسية واالقتصادية للمرأة دون اعتبار للحقوق
االجتماعية وتحاول الدراسة مقارنة كل ذلك باألحكام التي قررتها الشريعة في هذا المجال ،
وترد على االنتقادات التي تطال وضع المرأة بحسب تلك األحكام .

المطلب الثاني  :مصطلحات البحث
حقوق المرأة االجتماعية  :هي الحقوق ذات الصلة بالحقوق األساسية لوظيفة المرأة في الحياة
وتكوين األسرة وحفظ النوع  ،وتشمل الحقوق ذات الصلة بالزواج وتكوين األسرة ،وحقها
باختيار الزوج  ،وحقوقها أثناء وبعد الطالق  ،وحقها بالنفقة والحضانة ،وتربية األبناء ،
وتختلف تلك الحقوق عن الحقوق االقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية  ،كونها تختص
بأمور المرأة الشخصية .
المواثيق الدولية  :هي المواثيق الدولية المتضمنة لحقوق اإلنسان عموماً  ،وحقوق المرأة على
وجه الخصوص  ،والتي تتبناها األمم المتحدة .

ع

اآلليات الدولية  :هي األجهزة الدولية التي انشأتها االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان
لتنفيذ نصوصها.
االتفاقيات اإلقليمية  :هي المواثيق المتضمنة لحقوق اإلنسان عموماً  ،وحقوق المرأة على
وجه الخصوص والتي تبنتها المنظمان اإلقليمية .
اآلليات اإلقليمية  :هي اآلليات التي انشأتها االتفاقيات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان .
اتفاقية سيداو  :هي االتفاقية الدولية الموقعة في 1979م  ،الخاصة بالقضاء على كافة أشكال
التمييز ضد المرأة  ،والتي أجازتها الجمعية العامة لألمم المتحدة .
اتفاقية حقوق الطفل  :هي االتفاقية الدولية الموقعة في 1989م  ،الخاصة بحماية الطفل ،
والتي اجازتها الجمعية العامة لألمم المتحدة .
مؤسسات المجتمع المدني  :هي التجمعات المنظمة غير الهادفة للربح والتي تعمل في مجاالت
الرعاية االجتماعية وتعتمد في تحويلها على تبرعات القطاع الخاص وأشخاص من المجتمع
كما أنها قد تحصل على دعم الحكومة لمساعدتها في انجاز أهدافها غير السياسية .

غ

المطلب الثالث  :الدراسات السابقة
 )1الدراسة األولى :
دراسة ماجستير للطالبة دريدي ناريمان بعنوان " حقوق المرأة في االتفاقيات الدولية"،
المقدمة لجامعة محمد خيذر بسكرة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في عام
2015م  ،وتقع في  120صفحة  ،فصلين  ،واعتمدت على  50مرجعاً .
أوالً  :نقاط االتفاق :
أ -تناولت الباحثة اآلليات الدولية لحماية الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة
مبينة ماهية هذه الحقوق .
ب -ناقشت عن حق الرضا في الزواج مع ذكر االتفاقيات الدولية المعنية .
ثانياً :أوجه االختالف :
أ -توسعت الباحثة بالحديث عن حقوق المرأة لتشمل الحقوق السياسية واالقتصادية .
ب -لم يشمل البحث المقارنة بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية في مجال
حقوق المرأة .
ج -ناقش البحث نصوص االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة  ،أما
بحثنا فيتحدث باإلضافة لذلك عن اآلليات الدولية لحماية المرأة .
 )2الدراسة الثانية :
دراسة ماجستير للطالبة ناريمان النمري بعنوان " اآلليات الدولية والشرعية الخاصة
بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة"  ،المقدمة لجامعة الشرق األوسط بالمملكة
األردنية الهاشمية في عام 2014م ،وتقع في  178صفحة  ،في خمسة فصول ،
واعتمدت على  53مرجع ًا .

ف

أوالً  :نقاط االتفاق :
أ -تناولت الدراسة عن التطور التاريخي لنشأة حقوق المرأة.
ب -ناقشت حقوق المرأة في اإلسالم  ،باإلضافة لحقوقها االجتماعية في القانون
الدولي.
ثاني ًا  :أوجه االختالف :
أ -تطرقت الباحثة لموضوع حقوق اإلنسان بشكل عام إلى جانب حقوق المرأة.
ب -ناقشت الباحثة الحقوق السياسية للمرأة  ،بينما يركز هذا البحث على الحقوق
االجتماعية للمرأة .
 )3الدراسة الثالثة :
دراسة ماجستير للطالبة وفاء طالل محمد هنية بعنوان "آلية حماية حقوق المرأة في
اتفاقية سيداو "دراسة تحليلية" " ،المقدمة لجامعة األزهر بغزة في عام 2012م ،
وتقع في  127صفحة  ،وثالثة فصول  ،واعتمدت على  65مرجعاً .
أوالً  :نقاط االتفاق:
أ -تعرضت لجهود القانون الدولي المبذولة لحماية حقوق المرأة .
ب-ناقشت في بحثها بالتفصيل عن االتفاقيات الدولية واآلليات المتخصصة بحماية
حقوق المرأة .
ثانياً  :أوجه االختالف :
أ -ركز البحث على مناقشة اتفاقية سيداو وعلى مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد
المرأة دون تعرض لالتفاقيات األخرى واآلليات المنشاة عبر تلك االتفاقيات الدولية.
ب -بينت الدراسة التزامات الدول بموجب االتفاقية سواء كانت التزامات متعلقة
بالتشريعات أو بالسياسات .
ج -أوضحت الباحثة التحفظات العربية واإلسالمية المتعلقة باالتفاقية.
ق

د – لم تتناول وضع المرأة بالتشريع اإلسالمي .
 )4الدراسة الرابعة :
دراسة ماجستير للطالب الفكي أحمداي عمر عبد اهلل بعنوان "تطور اآلليات
والمصادر الدولية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية"  ،المقدمة لجامعة
النيلين بجمهورية السودان في عام 1999م  ،وتقع في  119صفحة  ،في ثالثة
فصول  ،واعتمدت على  44مرجعاً .
أوالً  :نقاط االتفاق :
أ -ناقشت الدراسة اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة ضمن الحماية العامة لحقوق
اإلنسان .
ب _ تناول الباحث اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في
ديسمبر لعام 1979م كاحدى اتفاقيات حقوق اإلنسان .
ج – تطرقت الى إشكالية عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
د -ذكرت نقاط االختالف بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية في هذا المجال .
ثانياً  :أوجه االختالف :
أ -توسعت في دراسة تطور حقوق اإلنسان بشكل عام سواء من الناحية التاريخية
والفلسفية وحتى القانونية منها دون التركيز على حقوق المرأة خاصة الحقوق
االجتماعية.
ب -جاءت الدراسة عامة عن حقوق اإلنسان ومنها حقوق المرأة دون تفصيل عن
األخيرة.

ك

 )5الدراسة الخامسة :
دراسة دكتوراه للطالب موسى إبراهيم النضيف خدام بعنوان "دور لجان التحقيق
الدولية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان "دراسة مقارنة" " ،المقدمة لجامعة النيلين
بجمهورية السودان في عام  2017م ،وتقع في  152صفحة  ،في اربعة فصول ،
واعتمدت على  63مرجع ًا .
أوالً  :نقاط االتفاق:
أ -ناقشت دور اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان متضمناً حقوق المرأة .
ب -ابرزت دوراآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان في حماية حقوق المرأة .
ثانياً  :أوجه االختالف :
أ-ناقشت الدراسة كيفية عمل اللجان الدولية غير الدائمة على أرض الواقع وطرق
الرقابة عليها  ،دون اآلليات األخرى المنشاة بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان
المتخصصة.
ب -لم تناقش االتفاقيات الدولية التي تقرر الحقوق االجتماعية للمرأة .
ج – لم تتطرق لمناقشة وضع المرأة بالتشريع اإلسالمي .
 )6الدراسة السادسة :
دراسة ماجستير للطالب كناس نور الدين بعنوان " حقوق المرأة وحمايتها في
القانون الدولي لحقوق اإلنسان "،المقدمة لجامعة طاهر موالي بجمهورية الجزائر
الديمقراطية الشعبية في عام 2016م ،وتقع في 99صفحة  ،وفصلين  ،واعتمدت
على 31مرجع ًا .
أوالً  :نقاط االتفاق :
أ  -تناول الباحث الحقوق االجتماعية للمرأة المقررة بموجب وثائق حقوق اإلنسان
الدولية .
ل

ب – ناقش الباحث آليات حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي .
ثاني ًا  :أوجه االختالف :
أ – ركز البحث على الحقوق السياسية للمرأة بالقانون الدولي ولم يتعمق في مناقشة
الحقوق االجتماعية لها .
ب  -لم يتعرض الباحث للمقارنة بين القانون الدولي والتشريع اإلسالمي فيما يتعلق
بحقوق المرأة .
 )7الدراسة السابعة:
دراسة ماجستير للطالبة طلبي سرور بعنوان " حماية حقوق المرأة في التشريعات
الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق اإلنسان "الظروف العادية" ،المقدمة لجامعة
الجزائر بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في عام 2000م  ،وتقع في 121
صفحة  ،في فصلين  ،واعتمدت على  41مرجع ًا .
أوالً  :نقاط االتفاق:
أ  -تناولت الباحثة الحقوق االجتماعية للمرأة من منظور القانون الدولي  ،مقارنة
مع التشريعات الوطنية الجزائرية .
ب – تناولت الباحثة أنواع الحقوق االجتماعية للمرأة في التشريع الوطني الجزائري .
ثاني ًا  :أوجه االختالف :
أ – أسهبت الباحثة بشرح الحقوق السياسية للمرأة دون الحقوق االجتماعية .
ب – تكلمت عن حقوق المرأة بالتشريع الجزائري بينما تتطرق هذه الدراسة للقانون
السوري .
ج – لم تتطرق الباحثة لموضوع حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية .

م

المبحث الرابع
تقسيمات البحث
الفصل األول :أساسيات البحث .
المبحث األول  :مقدمة ،أسباب اختيار الموضوع  ،أهدافه  ،و أهميته.
المبحث الثاني  :مشكلة البحث  ،وأسئلته  ،وحدوده .
المبحث الثالث  :مساهمة البحث في الفكر اإلنساني  ،مصطلحات البحث  ،الدراسات
السابقة
المبحث الرابع  :تقسيمات البحث .
الفصل الثاني  :حقوق المرأة االجتماعية في الحقب التاريخية المختلفة .
المبحث األول  :حقوق المرأة عند المصريين القدماء.
المبحث الثاني  :حقوق المرأة عند اإلغريق .
المبحث الثالث  :حقوق المرأة عند الرومان .
المبحث الرابع  :حقوق المرأة في الجاهلية .
المبحث الخامس :حقوق المرأة في االسالم .
الفصل الثالث  :ا لحقوق االجتماعية للمرأة في المواثيق الدولية والتشريع السوري.
المبحث األول  :تعريف الحقوق االجتماعية .
المبحث الثاني  :الحقوق االجتماعية للمرأة في المواثيق الدولية .
ن

المبحث الثالث  :الحقوق االجتماعية للمرأة في التشريع السوري .
الفصل الرابع  :الحقوق االجتماعية للمرأة في الفقه اإلسالمي.
المبحث األول :الحقوق المرتبطة في الزواج .
المبحث الثاني  :حق المرأة في انهاء عقد الزواج .
المبحث الثالث  :حق المرأة في الحضانة.
المبحث الرابع  :حق المرأة النفقة.
المبحث الخامس :حق المرأة في الميراث.
الفصل الخامس :آليات الحماية لحقوق المرأة االجتماعية
المبحث األول  :اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة االجتماعية .
المبحث الثاني :اآلليات اإلقليمية .
المبحث الثالث  :آليات حماية حقوق المرأة في التشريع السوري .
المبحث الثالث  :آليات حماية حقوق المرأة االجتماعية في الشريعة اإلسالمية.
النتائج.
التوصيات.
الفهرس

ه

الفصل الثاني
حقوق المرأة االجتماعية في الحقب التاريخية المختلفة
ويحتوي على خمسة مباحث وهي :
▪ المبحث األول  :حقوق المرأة عند المصريين القدماء.
▪ المبحث الثاني  :حقوق المرأة عند اإلغريق .
▪ المبحث الثالث :حقوق المرأة عند الرومان .
▪ المبحث الرابع  :حقوق المرأة في الجاهلية .
▪ المبحث الخامس :حقوق المرأة في اإلسالم.

1

المبحث األول
حقوق المرأة عند المصريين القدماء
حظيت المرأة عند الفراعنة بالتقدير واالحترام  ،فكان احترام األبوين واحداً من القواعد
األساسية التي تحرص المرأة المصرية على تربية أوالدها عليها  ،ولذا نجد في السير الذاتية
على جدران المقابر تأكيدا من المتوفي بأنه كان يبجل أمه وأباه  ،وأنه قام ببناء مقبرتهما وأمن
لهما القرابين الجنائزية

( )1

 .ذهب بعض العلماء إلى القول بأن النسب يقوم على صلة الرحم ،

وأن األوالد الشرعيين وغير الشرعيين كانوا ينسبون إلى أمهم دون أبيهم  ،وأن الجد لألم كان
الولي الطبيعي للولد  .وعلى هذا اعتبروا بأن األسرة الفرعونية كانت في وقت من األوقات
تابعة لنظام األمومة .ولكن فيما بعد تم نسبة المولود منذ الدولة القديمة إلى أبيه  ،أما في
الدولة الحديثة والعلم المتأخر  ،فكان األوالد ينسبون إلى الوالدين دون تفضيل والد على
اآلخر.

( )2

ودرجت العادات الفرعونية على أن الفتاة تزوج بواسطة أبويها إلى الشاب الذي يطلب يدها،
وبإتمام الزواج كانت العالقة القانونية بين الفتاة وأبويها تعتبر منتهية ،أما سن الزواج فال يوجد
ما يدل اليه( .)3
كان باستطاعة الرجل أن يسرح زوجته  ،اذا لم تعد تعجبه ألي سبب من األسباب ،
وبالمقابل بإمكان الزوجة وبدون صعوبة أن تطلب الطالق  ،على أن يترتب في الحالتين
التزامات مالية محددة.

( )4

.

( )1د .محمد فياض ،المرأة المصرية القديمة ،دار الشروق القاﮬرة ،الطبعة األولى1995- 1416 ،م،ص.11
( (2المرجع نفسه  ،ص .119
( (3د .محمد فياض  ،مرجع سابق  ،ص . 122
( (4د .محمد فياض  ،مرجع سابق  ،ص. 152
2

فكان الطالق يقع بإرادة الزوج المنفردة اذا كان صاحب الحق في حل رابطة الزواج  ،و
أحياناً يعطي زوجته حق تطليق نفسها منه  ،فتحرر ذلك في عقد الزواج ،وفي هذه الحالة
ال تعوض زوجها كما يعوض هو زوجته اذا طلقها ولكن عليها أن ترد له نصف قيمة المهر
الذي استلمته منه حاالً وتتنازل عن حقها في عائد أمالك زوجها( .)1
لعبت المرأة في مصر القديمة دو اًر لم يقل أحيانا عن الدور الذي قام به الرجل  ،فكانت
تتولى باإلضافة الى أعمالها المنزلية مع أسرتها  ،دور آخر بالمجتمع  ،فباإلضافة الى كونها
أم و زوجة فهي شريكة الرجل في رحلة الحياة  ،وساعده األيمن في تأدية بعض اعماله

( )2

.

والبد لإلشارة إلى تمتع المرأة المصرية بحقوق مساوية للرجل  ،ليس على الورق فحسب وانما
ع لى الواقع ،وبرز ذلك من خالل إتاحة الحرية لها من خالل ممارستها أعماال بمختلف
مجاالت الحياة وليس إقصار جهودها على
أعمالها المنزلية وحسب  ،ومن ذلك ظهور الملكات الفرعونيات المشهورات ،كالملكة حتشبسوت
 ،و الالتي حركت الجيوش  ،وانتصرت في المعارك .

(  (1د .محمد فياض  ،مرجع سابق  ،ص 153
( )2د .عبد الحليم نور الدين  ،دور المرأة في المجتمع المصري القديم  ،مطابع المجلس األعلى لآلثار  ،القاﮬرة 1995م ،
ص.9
3

المبحث الثاني
حقوق المرأة عند اإلغريق
لم يكن وضع المرأة موحدا بالنسبة لمدن اليونان ،فاختلف مركزها بأثينا عنه بمدن أخرى
مثل اسبرطة ،فيقال بأن المرأة األثينية كانت تعيش في عزلة ،وبأنها لم تظفر من الرجال بأي
احترام ،وانما تلقى منهم معاملة مشوبة باالزدراء واالمتهان

( )1

.

فكانت مجرد مملوكة أو قطعة أثاث تباع وتشترى كبيع العقار ،باإلضافة إلى نظرة
االحتقار التي تحاوطها ،فمن حق األثيني أن يقتني ويملك أي عدد من النساء بال قيد ،بل
يتفاخر بوجود ثالث طبقات من النساء في نطاق أمنه  .طبقتان منها تشكل الزوجات الشرعيات
ونصف الشرعيات ،والباقيات يشكلن طبقة البغايا

( )2

.

درج المجتمع األثيني على عزل النساء الحرائر كي ال يراهن الرجال من غير
أقربائهن ،فكان إقحام الرجل الغريب حرمة المرأة الحرة في بيت رجل آخر يبلغ مرتبة الفعل
اإلجرامي ،فلكل من هما حياة منفصلة ،حيث يقضي الرجال معظم أوقاتهم باألماكن العامة،
كالسوق وحلبات الرياضة ،بينما تظل النساء في البيت ،وعليهن االلتزام بحدود حجراتهن
وسكنهن وادارة شؤون البيت ورعاية األطفال( .)3
لم يكن اليوناني يتزوج ألنه يحب ،وال ألنه يرغب بالزواج ،وانما ليحافظ على نفسه عن طريق
زوجة جاءته بأموال وثياب وجواهر وعبيد من عند أبيها ،أو اقاربها ( .)4

( (1عبد اللطيف احمد علي ،التاريخ اليوناني ،الجزء األول ،دار النهضة العربية ،بيروت1976 ،م ،ص.48
( (2د .مصطفى الشكعة ،اسالم بال مذاهب ،الدار المصرية اللبنانية ،طبعة مزيدة ومنقحة ،القاهرة1991،م  ،ص .85
( (3د .مصطفى النشار ،مكانة المرأة في فلسفة أفالطون (قراءة في محاورتي الجمهورية والقوانين ) ،دار قباء للطباعة
والنشر ،القاهرة  1997 ،م  ،ص .33

( (4د  .محمد سيد أحمد المسير ،المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي وموقف االسالم منه ،دار الطباعة المحمدية ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،1980 ،ص .52
4

ومن وجهة النظر القانونية نجد أن القانون اليوناني حرمها من حقها في اإلرث وسلبها الحرية
فأصبحت ال قيمة لها في المجتمع من الناحية االجتماعية والشرعية ،وال يجوز لها أن تحصل
على الطالق بل تظل خادمة مطيعة لسيدها ورب بيتها خالفاً لما كان عليه الحال في اسبرطة
حيث منحت المرأة بعض الحقوق المدنية المتعلقة باإلرث وأهلية التعامل مع المجتمع الذي
تعيش فيه ،ولم تكن هذه الميزة للمرأة اإلسبرطية وليدة تشريعات أو نصوص قانونية ،وانما
كانت بسب ب وضع المدينة الحربي حيث شغف الرجال بخوض المعارك مما أفسح المجال
أمام المرأة لتخرج من عزلتها في بيتها  ،لذلك يمكن أن نعتبرها أفضل من وضع المرأة التي
كانت تعيش في أثينا وبقية البلدان اليونانية األخرى

( )1

.

يقال أن اسبرطة عرفت في تاريخها المبكر بنهضة أدبي ة خاصة في مجال الشعر والغناء
 ،و بأن كثير من الشعراء والمغنيين المشهورين استقروا فيها خالل القرن السابع للميالد( ، )2
فكان للمرأة مركز مختلف نوعا ما عن مركزها في اثينا .
عمل الوضع العسكري نوعا ما دو ار حاسماً لظهور العقلية الجديدة في اسبرطة من خالل
التحوالت االجتماعية والسياسية التي ولدتها التقنيات الجديدة للحرب(  .)3لذا تحددت أهداف
النظام االسبرطي في الشق االجتماعي من حيث تنشئة االسبرطيين تنشئة اجتماعية خشنة
تجعل منه مجتمعا عسكريا في المقام األول( .)4
واتضحت المساواة بين الرجل والمرأة في اسبرطة حتى في الملبس ،حيث كن يرتدين مثل
األوالد  ،وكانت تعوزها الرقة واألنوثة  ،ويغلب عليها طابع الرجال ،حيث لم يكن مسموحا لها
( (1آدم عربي ،موقع الحوار المتمدن اإللكتروني، http://www.ahewar.orgالعدد . 2009/8/14، 2738
( (2د .فوزي مكاوي  ،تاريخ العالم اإلغريقي وحضارته منذ أقدم عصوره حتى عام  322ق.م ،دار الرشاد الحديثة  ،الطبعة
األولى  ،الدار البيضاء 1980 ،م ،ص . 83

( (3جان بيار فرنان ،أصول الفكر اليوناني ،ترجمة الدكتور سليم حداد ،المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،بيروت 1987 ،م ،ص .56

( (4د .لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية1991 ،م ،ص
. 138
5

اظهار شعور يعبر عن الضعف أو العطف أو الخوف

( )1

 ،وفي أوج الحضارة في اليونان

تبدلت المرأة واختلطت بالرجال في االندية والمجتمعات  ،فشاعت الفاحشة حتى أصبح الزنى
أم ار غير منكر ،وغدى للبغايا دور في السياسة واألدب ،ثم اتخذوا من التماثيل العارية مثال
لألدب والفن ،واعترفت ديانتهم بالعالقة اآلثمة بين الرجل والمرأة ثم لم يشبع غرائزهم ذلك حتى
انتشر عندهم االتصال الشاذ بين الرجل والرجل  ،وكان ذلك خاتمة المطاف في حضارتهم،
فانهارت وزالوا( . )2أيض ًا لفالسفة اليونان آراء غير منصفة عن المرأة تعتمد على نظريات
فلسفية ،وبناء على ذلك قال فيثاغورث بأن الخير خلق النظام والنور رجل ،ومبدأ الشر خلق
.

الفوضى والظلمات والمرأة

( )3

وذهب أرسطو لنشر نظرية دعامتها األساسية من الميتافيزيقا  ،ثم راح يطبقها في ميدان
البيولوجيا أوال ،واالخالق والسياسة بعد ذلك ،ليثبت فلسفيا صحة الوضع المدني للمرأة التي
وضعتها بها العادات والتقاليد اليونانية(.)4
اما في عصر "هوميروس " صنفت المرأة في اسفل السلم الحضاري ،فقد كانت تعامل كجارية
في بيت زوج سيأخذها من أب يها ،فالرجل هو المسيطر ،فاشتقت الفضيلة في ذلك الوقت من
الرجولة ،وكان للمجتمع البدوي الدور األكبر في تعزيز ذلك األمر ،فتتمثل الرجولة فيه السلطان
للوقوف بوجه أي معتد أو غاز .لذا اعتمدت النساء على الذكور في الدفاع عنهن وحمايتهن
وعليهن أن يخضعن لهم

( )5

.

( (1د .أيمن ش ندي  ،مكانة المرأة في العصر الهيليني  ،مجلة بحوث كلية اآلداب ،العدد  ، 2004\2\13 ، 17ص .16
( (2د .مصطفى السباعي  ،المرأة بين الفقه والقانون  ،الطبعة السابعة  ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،بيروت 1999 ،م ،
ص . 14

( (3د .عبد القادر عرفة ،المدنية والسياسية دراسة في " الضروري في السياسة " البن رشد ،الطبعة االولى ،اتحاد الجمعيات
الفلسفية المصرية ،مركز الكتاب والنشر ،القاهرة 2006 ،م ،ص . 253

( (4د .فرات أمين مجيد ،نظرة أرسطو للمرأة ،مركز أبحاث الطفولة واألمومة ،ديالى 2013،م ،ص .352
( (5د .أيمن عبداهلل شندي ،مرجع سابق ،ص.7
6

بنه اية األمر ترى الباحثة بأن المجتمع اليوناني لم ينصف المرأة سواء كان في اثينا أو
اسبرطة ،ففي الحالة االولى تشدد بمحاربتها ،فعاملها كجارية تتمتع ببعض الحقوق البسيطة،
وتحرم من معظمها ،أما في اسبرطة فقد غالى بحريتها حتى أصبحت مخلوقاً ذكرياً تفتقد
ألنوثتها في بعض األحيان.

7

المبحث الثالث
حقوق المرأة عند الرومان
لم يكن وضع المرأة عند الرومان أفضل حاالً منه عند اليونان ،فاعتقدوا بأنها أداة لإلغواء ،
ووسيلة للخداع  ،وافساد لصدور الرجال ،يستخدمها الشيطان ألغراضه الشيطانية  ،ومن هنا
عوملت المرأة بقسوة( ،)1وفرض عليها عقوبات متنوعة قد ال يمكن توقعها  ،فيذكر لنا تاريخ
الرومان مؤتم ار ضخما عقد في رومية يبحث في شؤون المرأة  ،اتخذت فيه الق اررات التالية :
 _ 1إن المرأة موجود ليس لها نفس (شخصية انسانية )  ،ولهذا فإنها ال تستطيع ان تنال
الحياة اآلخرة .
 _ 2يجب على المرأة أن ال تأكل اللحم  ،وأن ال تضحك  ،وحتى يجب عليها أن ال تتكلم .
 _ 3ان المرأة رجس من عمل الشيطان  ،ولهذا فإنها تستحق الذل والهوان في المجتمع .
 _ 4على المرأة ان تقضي كل حياتها في طاعة األصنام وخدمة زوجها ( .)2
ويظهر جلياً مدى تدني وضع المرأة في تلك الحقبة عند الرومان ،فاذا أردنا أن نحلل تلك
البنود نالحظ انعداماً لشخصية المرأة ،بل التقليل من انسانيتها ،باإلضافة لنظرة االمتهان ،لذا
نجد بأنها أصبحت تابعة للرجل بكل المجاالت .
تظل البنت خاضعة لسلطة رب األسرة مادام حياً ،أما أن مات فيتحرر االبن إن كان بالغاً ،
و الفتاة تنتقل لوالية الوصي ،وعلى الجملة فقد تحولت السلطة
على المرأة في عهد االزدهار العلمي للقانون الروماني من سلطة ُملك الى سلطة حماية ولكنها
مع ذلك ظلت قاصرة االهلية( . )3

( (1أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني ،اإلسالم الدين الفطري األبدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص.9
( (2أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني ،المرجع السابق ،ص . 10
( (3د مصطفى السباعي  ،مرجع سابق  ،ص. 15-14
8

كان الزواج يتم بصورة بيع وشراء ،يشتري الرجل زوجته من أبيها  ،فتنتقل اليه جميع حقوق
األب عليها  ،ويجوز له أن يتصرف فيها بالبيع لشخص آخر ،فاذا مات انتقلت مع تركته الى
ورثته الذكور(.)1
عند الزواج تبرم الفتاة عقدا يسمى "اتفاق السيادة " اي بسيادة الزوج عليها  ،فتنتقل السلطة
عليها من األب للزوج  ،ويتم ذلك بثالثة طرق  ،إما بحفلة دينية على يد كاهن  ،أو بالشراء
الرمزي أي أن يشتري الزوج زوجته  ،أو بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج الى سنة كاملة (.)2
أما عن الطالق فكان للرجل فقط في العصور الرومية المبكرة أن يطلق زوجته ضمن شروط
محددة كالخيانة أو عقم الزوجة  ،وفي العهد اإلمبراطوري زادت ممارسة الطالق ولم يوجد في
الديانة الرومية ما يحول دون ذلك ،وكان للرجال الزواج مباشرة بعد طالق أو وفاة زوجاتهم،
"عدة" من عشرة شهور ،ثم تم رفعها للسنة  ،وذلك للقطع بأبوة المولود
أما النساء فكانت لهن ّ

( )3

،عموما نالحظ أن الطالق لم يكن محبذًا في روما  ،فال يحدث اال في الحاالت الشديدة ،ومما

الشك فيه أن وضع المطلقة حينها لم يكن جيدا .
ولم يكن للبنت حق التملك واذا اكتسبت ماالً أضيف إلى أموال األسرة ،وال ذلك ببلوغها وال
بزواجها ،وفي العصور المتأخرة في عصر قسطنطين تقرر أن األموال التي تحوزها البنت عن
طريق ميراث أمها تتميز عن أموال أبيها ،ولكن له الحق في استعمالها واستغاللها ،وعند
تحرير البنت من سلطة رب األسرة يحتفظ األب بثلث أموالها كملك له ويعطيها الثلثين(  ،)4وقد
ورد في قوانين األلواح االثني ثالثة أسباب لعدم ممارسة األهلية وهي  :السن ،الحالة العقلية
 ،الجنس أي األنوثة  ،وكان الفقهاء الرومان القدامى يعللون فرض الحجر على النساء بقولهم
 ( :لطيش عقولهن ) .
( (1قاسم أمين ،المرأة الجديدة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،مصر 190 ،م،ص .14
( (2د .مصطفى السباعي  ،مرجع سابق ،ص .15

( (3موسوعة ويكيبيديا االلكترونية. https://ar.wikipedia.org/wiki
( (4د .مصطفى السباعي ،المرأة بين الفقه والقانون ،مرجع سابق ،ص.15
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وفي الحقيقة ان وضع المرأة عند الرومان كان بين مد وجزر فحتى شبه الحقوق التي تمنح
لها كانت تحرم منها اغلب األحيان ،وظلت المرأة الرومانية طوال تاريخها لعبة يتالعب بها
الرجل ايا كان صفته كما يشاء ،وحتى محاوالت التمدن والتطور التي عاشتها الحضارة
الرومانية كانت المرأة ال تعني شيئا فيه غير أداة ال يلجأ إليها إال عند الرغبة في تأسيس اسرة
او االمتاع  .ولذلك كانت المرأة في تقاليد الرومان في أحط منزلة لدرجة جعلت للزوج الحق
والسلطة الكاملة في قتل زوجته ،ولم تُحرر المرأة الرومانية من هذه القيود إال يوم أن تحرر

منها األرقاء والعبيد على أثر حوادث التمرد ( .)1

فكانت نظرة المجتمع الروماني للمرأة نظرة يشوبها االحتقار والتشاؤم الذي يقوم على أهد ار
أدميتها و كرامتها وانسانيتها .

( (1احـمــد نـا صــر الفـيلـي ،مكانة المرأة عند الرومان ،صحيفة التآخي ،العدد  ،9153بغداد ،الخميس 19 ،اذار .2020
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المبحث الرابع
حقوق المرأة عند عرب الجاهلية
لقد رافق الشرف انثى الجاهلية منذ والدتها  ،فخوف االب من العار الذي قد تأتي به ابنته
 ،او خوفاً من أن تكون سبيةً بإحدى الحروب جعله يخاف عندما يبشر بمولودته االنثى  ،مما
ظ َّل
َح ُد ُه ْم بِ ْاألُْنثى َ
يجعله في بعض األحيان يقدم على وأدها  ،يقول تعالى َِ ﴿:واذا ُب ِّشَر أ َ
ِ
يمَ ،يتَوارى ِم َن الْ َق ْوِم ِم ْن ُسوِء ما ُب ِّشَر بِ ِه﴾
َو ْجهُهُ ُم ْس َوًّدا َو ُه َو َكظ ٌ

( )1

.

كان الزواج المتعارف عليه عند عرب الجاهلية هو نفسه زواج اليوم  ،فيطلب الرجل إلى
الرجل وليته فيصدقها أي يعين صداقها ويسمي مقداره  ،ثم يعقد عليها(  ،)2وكانوا يخطبون
المرأة إلى أبيها أو أخيها أو عمها  ،أو بعض بني عمها  ،واألصل في المهر عند الجاهليين
دفعه للمرأة  ،غير أن ولي أمرها هو الذي يأخذه لينفق منه على ما يشتري لتأخذه المرأة معها
إلى بيت الزوجية  ،وقد يأخذ الولي المهر لنفسه ،وال يعطيها منه شيئاً العتقاده أن ذلك حق
يعود إليه( .)3
وكان عند العرب أنواع من الزيجات الفاسدة منها اشتراك مجموعة من الرجال بالدخول على
امرأة واحدة ثم إعطاؤها حق الولد تلحقه بمن شاءت منهم فتقول إذا ولدت هو ولدك يا فالن
( (1سورة النحل  ،اآلية . 59-58
المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم  ،الجزء الخامس  ،الطبعة الثانية  ،ساعدت جامعة بغداد على
( (2د .جواد علي ،
ّ
نشره 1993م ،ص ..530
( ) 3د .جواد علي  ،نفس المرجع السابق  ،ص.531
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فيلحق به ويكون ولده  ،ومنها نكاح االستبضاع وهو أن يرسل الرجل زوجته لرجل آخر من
كبار القوم لكي تأتي بولد منه يتصف بصفات ذلك الكبير في قومه  .نكاح المتعة وهو
المؤقت  ،و نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو موليته لرجل آخر على
أن يزوجه هو موليته بدون مهر وذلك ألنهم يتعاملون على أساس أن المرأة يمتلكونها كالسلعة
 .نكاح البدل ،في هذا النكاح يتم تبادل الزوجتين بين الرجلين ،فيقول أحدهما لآلخر “انزل
تم
لي عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي”  ،وفي حال نكاح البدل يكون الزواج دون مهر ألنه ّ
ّ
مبادل ًة( .)1
هن
كما استُخدمت المرأة في العصر الجاهلي في البغاء ،بصورة نكاح صواحب الرايات ،و ّ
البغي الكثير
امتهن البغاء وكان يدخل على المرأة
إماء
ّ
من البغاياّ ،
وكن في معظم األحوال ً
ّ
من الرجال مقابل أجر ،ولم تكن األجور ثابتة ،بل تتوقف على التراضي ،وقد تكون نقداً أو
متاعاً .واذا ما حملت صاحبة الرايات ووضعت  ،الحقوا ولدها بالذين يرون فيستلحقه به .وكانت
ادهن دخل
صاحبات الرايات تنصبن على أبوابهن رايات حم اًر تعريفاً بهن ،فمن أر ّ
عليهن
ّ

( )2

 ،هذا النوع من النكاح لم يكن ليعيب الرجل ،بل قد يتبجح به ويعتبره من أمارات

الرجولة.

( (1ليلى صباغ  ،المرأة في التاريخ العربي ،في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق ،الطبعة
األولى ،1975 ،ص ..177

( (2ليلى صباغ  ،مرجع سابق  ،ص.. 182_181 ،
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الرجل ،مما َي قع على المرأة ظُ ٌلم كبير ،حيث يتم استخدامه كورقة
وكان الطالق أُلعوبةً بيد َّ
ضغط عليها ،من أجل التالعب بها ،واستغاللها ،واضطهادها .والجدير ِّ
بالذكر أن المرأة كانت
َ
ُ
عضل بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن َتنكح زوج ًا ترضاه( . )1
نهب أموالها ،وتُ َ
تُؤكل حقوقها ،وتُ َ
عد ملكية الرجل ،و كان يراعى في
ولم يكن للمرأة في الجاهلية حق في اإلرث بل كانت تُ ّ
اإلرث بالجاهليين في الوراثة النسب ،درجة القرابة ،أي صلة الرحم حسب درجتها ،والقاعدة
ممن يركب
العامة في اإلرث أن يكون خاص ًا بالذكور الكبار دون اإلناث ،على أن يكونوا ّ
الفرس ويحمل السيف ،والمرأة من ضمن تركة المتوفَّى وذلك إن لم تكن أم ولد ،ويكون من
حق االبن التزوج بها ،كما أن األخبار متضاربة في موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية،
ال ،غير أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن
وأكثرها أنها ال ترث أص ً
أزواجهن وذوي قرباتهن ،وأن عادة حرمان النساء اإلرث لم تكن ُسّنة عامة عند جميع القبائل،
ولكن كانت عند قبائل دون قبائل ،وما ورد من األخبار يذهب على األكثر عند أهل الحجاز( . )2

وبالنهاية ترى الباحثة بأن المرأة في الجاهلية كانت مسلوبة الحقوق فليس لها حق التصرف
في أموالها ،وال حق التملك والرأي ،و بأن العقلية الذكورية هي التي كانت سائدة في ذلك
الوقت ،فاضطهاد المرأة يعد مظه اًر من مظاهر الرجولة ،وسيادة الرجل على المرأة ،ويتلخص
حال المرأة الجاهلية في امرين أحدهما شجاعتها وفعاليتها بالمجتمع ،فكانوا يستعينون بها أثناء
حروبهم  ،وأوكلوا إليها أعمال اإلسعاف ،وضرب العدو ،ومقاتلته في أو قات الشدة

( )3

 .أما

األمر اآلخر فكان يحوم حول جسدها والتمتع بها ،فكان التشبيب بالنساء من أبرز عادات

( (1ابراﮬيم أبو عواد  ،مدونة إيالف االلكترونية ، 2014\5\25 ، www.elaph.com
المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،الجزء الخامس  ،الطبعة الثانية  ،ساعدت جامعة بغداد على
( (2د .جواد علي ،
ّ
نشره 1993م ،ص ..530
( (3محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،الجزء الرابع ،دار االستقامة ،القاﮬرة ،1939 ،ص .185
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الجاهلية التي ترتبط بعالمات الفحولة ،فنجد شعراء الجاهلية يتسابقون بإبداء شغفهم ،واظهار
مشاعرهم بقصائد تصف أدق التفاصيل بجسد المرأة .
المبحث الخامس:
حقوق المرأة االجتماعية في عهد اإلسالم
جاء اإلسالم بتعاليمه السمحة ،ليرفع من مكانة المرأة ،وقدرها بشكل لم يسبقه على هذ ا
دين أو تشريع ،فالمرأة هي شقيقة الرجل ،ولها من الحقوق ما له منها .ضامناً لها تلك الحقوق
سواء كان طفلة في بيت أبيها ،أم امرأة عند زوجها ،أو أماً ألبنائها.
فحرص الدين الحنيف على عدم التمييز بين الرجل والمرأة ،ولم يفضل جنساً على حساب
آخر آخذاً بمبدأ وحدة الجنس البشري ،حيث جعل لكل منهما حقوقاً وواجبات مع مراعاة
(يا أَيُّ َها النَّا ُس
االختالفات الجسدية والنفسية واالجتماعية بين الرجل والمرأة  ،بقوله اهلل تعالىَ :
اح َد ٍة و َخلَ َق ِمْنها َزو َجها وَب َّ
س وِ
َِّ
َّ
اء َواتَّقُوا
ث ِمْنهُ َما ِرَج ًاال َكثِ ً ا
ير َونِ َس ً
َ ْ َ َ
َ
اتقُوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ َ
َّ
َّ َِّ
ان َعلَْي ُكم َرِقيباً) (  ،)1فأمر اهلل خلقه بتقواه  ،وهي
ون ِب ِه َو ْاألَْرَح َام ِإ َّن الل َه َك َ
اءلُ َ
الل َه الذي َت َس َ
عبادته وحده ال شريك له  ،منبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة  ،وهي آدم
عليه السالم ( وخلق منها زوجها ) وهي حواء  ،عليها السالم

( )2

.

( (1سورة النساء  ،اآلية .1
( (2اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ،تفسير القرآ ن العظيم (تفسير ابن كثير) ،تحقيق سامي بن محمد السالمة  ،الجزء
الثاني  ،الطبعة الثانية 1999،م ،ص 206
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السنة  ،وان ورد الخطاب بلفظ
طَبةٌ غالباً بما ُيخا َ
و المرأة ُمخا َ
طب به الرجل في الكتاب و ّ
َّ
المذكرين إذا
التّذكير ،يقول ابن القيم قد استقر في عرف الشارع أن األحكام المذكورة بصيغة
َّ
المذكر عند االجتماع ( ، )1
أطلقت ولم تقتـرن بالمؤنث فإنـها تتناول الرجال والنساء ؛ ألنه ُيغلّب
ون بِاْلمعر ِ
اء َب ْع ٍ
وف َوَيْن َه ْو َن َع ِن
ون َواْل ُم ْؤ ِمَن ُ
ات َب ْع ُ
(واْل ُم ْؤ ِمُن َ
ضهُْم أ َْوِلَي ُ
ض َيأ ُْمُر َ َ ْ ُ
ويقول تعالى َ :
ِ
ِ
ون َّ
ون اللَّ َه َوَر ُسوَلهُ أُوَلئِ َك َسَيْرَح ُمهُُم اللَّهُ ِإ َّن اللَّ َه َع ِز ٌيز
ون َّ
الص َ
يع َ
الة َوُي ْؤتُ َ
يم َ
الزَكاة َوُيط ُ
اْل ُمْن َك ِر َوُيق ُ
ِ
ونساء لحثهم على التصدي للشأن العام
ال
يم ) ( ، )2فخاطبت اآلية جميع المسلمين رجا ً
ً
َحك ٌ
لحماية المجتمع  ،والسهر على حسن تدبير شؤونه واقامة العدل فيه  ،كما تجعل من الواليات
داخل المجتمع شان ًا مشترك ًا بين الرجال والنساء دون تخصيص فجاء خطاب عام ًا لجميع
المكلفين من المسلمين كونه واجب ًا شرعي ًا(  ،)3فالمرأة ُمخاطبةٌ باإليمان باهلل ومالئكته و ُكتُبه
وشره وهي ُمخاطبةٌ بأركان اإلسالم ( الشهادتين ،والصالة
ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره ِّ
ف عنها في الصالة فتسقط عنها حال الحيض والنفاس،
والصيام والزكاة والحج) إال أنه ُخفِّ َ
ف عنها في الحج فال تُطالَب بأداء
وخفِّ َ
وخفِّف عنها في الصيام فتُفطر حال العذر وتقضيُ ،
ُ
ويرعى شؤونـها  ،كما تعتبر
حرم َيحفظها َ
الحج  -ولو كانت مستطيعة  -ما لم يكن هناك َم َ
المرأة كالرجل تماماً من حيث إنسانيتها ،ومن حيث خلقها ،ومن حيث كرامتها ،ومن حيث أنها
( (1شمس الدين ابي عبد اهلل محمد بن ابي بكر ابن القيم  ،اعالم الموقعين عن رب العالمين  ،رتبه محمد عبد السالم
ابراهيم  ،الجزء األول  ،طبعة جديدة لونان  ،دار الكتب العلمية بيروت  ،ص . 89

( (2سورة التوبة  ،اآلية . 71

( (3أبو العال ماضي وآخرون ،االسالم الدولة والمواطنة نحو خطاب اسالمي مدني ،مركز القدس للدراسات السياسية ،
2008م  ،ص .162
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مكلفة بالتكاليف الشرعية كما هو الرجل مكلف ،ومن حيث وجود تربيتها ،وتعليمها ،وتحليها
باألخالق الفاضلة ،ومن حيث العقوبات والمسؤوليات ،ومن حيث العقود والتصرفات كما
شرحت سابق ًا.
ومن حكمة اهلل تعالى في خلقه انه لم يجعل االختالف الجسمي والنفسي بين الرجل والمرأة
اختالف تضاد ،بل جعله اختالف تكامل ،لقوله تعالى ( :ولَيس َّ
الذ َكُر َك ْاألُْنثَى ) (  ،)1فطبيعة
ََْ
الرجل الجسمانية مكملة لطبيعة المرأة  ،وكل منهما ال يستغني عن ان يكمل نفسه باآلخر،
فقوة الرجل الجسمانية والنفسانية تناسب مواجهة ظروف الحياة الخارجية لحمايتها وتموينها،
ضعف المرأة الجسماني والنفساني يناسب الطمأنينة والسكينة التي تحتاجها األسرة في جوه
األسري الداخلي(  ، )2من هنا نالحظ وجود التباين في بعض األحكام الشرعية التي راعت هذه
االختالفات ،والتي احتج بها المعارضون لإلسالم ،معتبرين أنها أحكام غير منصفة للمرأة،
وسنتناول فيما يلي بعض هذه األحكام والردود عليها ،أولها االدعاء بأن اإلسالم يظلم المرأة
بإعطائها نصف الميراث ،وهذه الجزئية يساء فهمها  ،فنظام الميراث في اإلسالم نظام متكامل
ينبغي أن ينظر إليه من جميع جوانبه  ،فالحاالت التي تأخذ فيها المرأة نصف ميراث الرجل
أربع حاالت فقط ،بينما توجد عشرون حالة أخرى تزيد فيها حصة المرأة أو تنقص نصيب
الرجل والتي سنتعرض لها فيما بعد ،كما يرتبط نظام الميراث في اإلسالم بنظام األسرة ككل
( (1سورة آل عمران  ،اآلية .36
( (2د .سعد شاكر شبلي  ،نظرات في عالم االنسان من وجهة نظر اسالمية  ،زﮬران للنشر  ،المملكة االردنية الهاشمية ،
 2014م  ،ص . 105
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 ،فالرجل هو المسئول األول عن اإلنفاق على زوجته وأوالده ،وليس على المرأة المتزوجة ذلك
 ،فأعباء الرجل تزيد عن أعباء المرأة  ،فمراعاةً لتحمل األعباء وتجشم المشقة  ،ناسب أن
( )1
ونا َرُجَلْي ِن
يعطى ضعفي ما تأخذه األنثى  ،أيض ًا في مسالة الشهادة لقوله تعالى َ ( :فِإ ْن َل ْم َي ُك َ

َن َت ِ
َفرُج ٌل وام أَرَت ِ ِ
ضو َن ِم ْن ُّ
ُخَرى )
اه َما األ ْ
اه َما َفتَُذ ِّكَر ِإ ْح َد ُ
ض َّل ِإ ْح َد ُ
الش َه َدا ِء أ ْ
ان م َّم ْن َتْر َ ْ
َ َْ
َ

( )2

،

أي يحصل لها ذكرى بما وقع به اإلشهاد ( )3وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ ؛
ألن عقل الم أرَتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه  ،وليس معنى هذا أن المرأة ال تفهم
أو ال تستطيع أن تحفظ  ،ولكنها أضعف من الرجل في هذا الجانب

( )4

القوامة ،حيث اإلشارة لآلية الكريمة( وِل ِّلرَج ِ
ال َعَلْي ِه َّن َدَرَجةٌ)
َ

( )5

 ،باإلضافة لمسألة

آخذين بظاهر النص دون

قيم على المرأة ،أي هو رئيسها وكبيرها ،والحاكم عليها،
فالرجل ّ
الرجوع لمعنى الحقيقي لآلية ّ ،
اعوجت ،وهو القائم عليها بالحماية والرعاية ،فعليه الجهاد دونها ،ويعود ذلك
ومؤدبها إذا
ّ
لسببين ،األول خصائص الرجولة ومقوماتها الجسدية وزيادة الخبرة ،والثاني اإلنفاق على األس رة
ودفع الصداق (  ،)6وبالتالي ،نرى أن من يعادى ،ال يعادى الدين اإلسالمي ،ولكنه ُيعادي ما
يظُنه الدين ،ألنه لم يفهم الدين اإلسالمي ،بسبب تقصير المسلمين في ما وجب فعله من
تجديد الخطاب الديني .

( (1ابن كثير  ،مرجع سابق  ،ص .224
( (2سورة البقرة  ،اآلية .282
( (3ابن كثير  ،مرجع سابق  ،الجزء األول  ،ص . 724
( (4ابن القيم  ،مرجع سابق  ،ص .91- 90
( (5سورة البقرة  ،اآلية .228
( (6وﮬبة الزحيلي ،الموسوعة القرآنية  ،ط ، 2دار الفكر  ،دمشق 2002 ،م ،ص . 85
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ومن الحقوق التي تفرد اإلسالم بتقريرها للمرأة  ،حقها في اختيار الزوج ،وحقها في المهر،
وعدم إجبارها للمكوث مع زوج يقهرها أو ال تحبه ،وحقها بالميراث ،والحضانة ،والنفقة ،وغيرها
من الحقوق التي أنصفت المرأة ورفعت من شأنها ومكانتها في المجتمع ،والتي سنتناولها فيما
بعد.
أما عن المرأة في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم فلم تكن مهمشة في الحياة ،بل كان لها
دور هام و محوري في كثير من األمور ،وكانت تشارك الرجال في بناء دولة اإلسالم عبر
قيامها بأدوار مختلفة مثل دور الص حابيات الجليالت في المرحلة السرية والجهرية من الدعوة
اإلسالمية مثل وقوف السيدة خديجة الى جانب الرسول الكريم قبل البعثة  ،ونستدل بحديث
خديجة رضي اهلل عنها أنها قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أي ابن عم ،أتستطيع أن
تخبرني بصاحبك هذا الذي
يأتيك إذا جاءك ؟ قال  :نعم  .قالت  :فإذا جاءك فأخبرني به  .فجاءه جبريل عليه السالم
كما كان يصنع  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لخديجة  :يا خديجة ،هذا جبريل قد
جاءني ،قالت :قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى؛ قال فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فجلس عليها  ،قالت  :هل تراه ؟ قال  :نعم  ،قالت  :فتحول فاجلس على فخذي اليمنى
 ،قالت  :فتحول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى  ،فقالت  :هل تراه
؟ قال  :نعم  .قالت  :فتحول فاجلس في حجري  ،قالت  :فتحول رسول اهلل صلى اهلل عليه
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وسلم فجلس في حجرها .قالت  :هل تراه ؟ قال  :نعم  ،قال  :فتحسرت وألقت خمرها ورسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس في حجرها  ،ثم قالت له  :هل تراه ؟ قال  :ال  ،قالت اثبت
وأبشر  ،فواهلل إنه لملك وما هذا بشيطان ( .)1
للسؤال واخذ العلم منه(  . )2كما شاركت النساء في عهد النبي بالهجرة للحفاظ على دينهن الى
ون ِفي َسبِ ِ
يل
(و َما لَ ُك ْم َال تُ َقاتِلُ َ
جانب الرجل ،فنزلت آيات عدة بهذا األمر منها قوله تعالى َ :
ال والنِّسا ِء والْ ِولْ َد ِ َّ
َّ
ين ِم َن ِّ ِ
َخ ِرْجَنا ِم ْن ََٰهِذ ِه الْ َقْ َري ِة الظَّاِلِم
ون َربََّنا أ ْ
ين َيقُولُ َ
ان الِذ َ
ض َع ِف َ
الل ِه َوالْ ُم ْس َت ْ
الرَج َ َ َ
اجع ْل لََنا ِم ْن لَ ُدْن َك َن ِ
ِ
ير ) ( .)3
ص ًا
َأ ْهلُ َها َو ْ
اج َع ْل لََنا م ْن لَ ُدْن َك َوِليًّا َو ْ َ
وأيض ًا للمرأة المسلمة دور بمشاركة الصحابيات للرسول صلى اهلل عليه وسلم في البيعات
التي بدأت بمكة  ،ثم شاركن في بيعة العقبة الثانية ،ومبايعة نساء األنصار للنبي بعد الهج رة
إلى المدينة المنورة ،وبيعة الرضوان ثم بيعة النساء بعد فتح مكة والتي ذكر القرآن الكريم
بنودها في سورة الممتحنة

( )4

َن َال ُي ْش ِرْك َن
اء َك الْ ُم ْؤ ِمَن ُ
ات ُيَبايِ ْعَن َك َعلَ َٰى أ ْ
َ
(يا أَيُّ َها النَّبِ ُّي ِإ َذا َج َ

َّ
ين بُِب ْه َت ٍ
ان َي ْف َت ِر َينهُ َبْي َن أَْيِدي ِه َّن َوأَْرُجِل ِه َّن
ين ََوال َي ْقُتلْ َن أ َْ
َوال َد ُه َّن ََوال َيأْتِ َ
بِالل ِه َشْيًئا ََوال َي ْس ِرْق َن ََوال َيْزنِ َ
َّ
َّ
ِ
وف ۙ َفَبايِعه َّن و ِ
ص َين َك ِفي معر ٍ
َوال َيع ِ
يم )
ُْ َ ْ
َ ْ
ور َرح ٌ
اس َت ْغفْر َلهُ َّن الل َه ۙ ِإ َّن الل َه َغفُ ٌ
َ ُْ

( )5

.

( (1عبد الملك ابن هشام  ،السيرة النبوية ،الجزء الثاني ،دار المعرفة بيروت  ،ص. 273
( (2د .احمد خليل جمعة  ،بيعة النساء في القرآن والسنة  ،ط ، 1اليمامة للطباعة  ،دمشق  2005 ،م  ،ص . 95- 94
( (3سورة النساء  ،اآلية 75
( (4مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري  ،صحيح مسلم  ،كتاب الجهاد  ،باب غزو النساء مع الرجال  ،الجزء  ، 12دار
اإلحياء العربي  ،بيروت  ،توفي  206ﮬـ ،ص . 511
( (5سورة الممتحنة  ،اآلية . 12
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وكان للمرأة دور بارز في الغزوات الى جانب الرسول وصحابته  ،فكن
يداوين الجرحى  ،والعمل على رعايتهن ،ويسقين الجيش  ،ويحضرن الطعام وغير ذلك  ،ففي
حديث عن أنس بن مالك قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من
األنصار معه إذا غ از فيسقين الماء ويداوين الجرحى ،كما اهتم الرسول صلى اهلل عليه وسلم
بالمرأة من الناحية العملية ،فحثها على طلب العلم  ،وحث الرجل على تعليم أهله ،وحرص
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على حضور النساء مجامع العلم  ،وبالمقابل حرصت المرأة
على التفقه بالدين( .)1
وبالنهاية توصلت الباحثة الى أن اإلسالم لم يرى باختالف النوع البشري سبب ًا للحط من المرأة
ومكانتها و خاطب الرجال والنساء على السواء وعاملهم بطريق ٍة عادلة  ،و أورد تعر ٍ
يفات دقيق ٍة
ّ
َّ
يحضان على معاملة
السنة
اهتماما
عما لها من حقوق وأبدى
شديدا بضمانها ،فالقرآن و ّ
ً
ً
للمرأة ّ
ٍ
ٍ
بعدل ِ
وعطف  ،كما أنه أبطل العديد من العادات والتقاليد التي انتشرت في
ورف ٍق
األنثى
الجاهلية والتي أساءت للمرأة  ،منها وأد البنت وحرمانها من الميراث ومعاملتها على ّأنها جارية
ّ
 ،فحرر اإلسالم المرأة وأعطاها حقوقها والمكانة الرفيعة في المجتمع  ،ولم يمنعها من تحقيق
ما ترغب إال انه جعل لها حدوداً تسير على خطاها .

(  (1د .أميرة بنت علي الصاعدي  ،المرأة العالمة في عهد النبوة تأﮬيل وتميز  ،معهد تعليم اللغة للناطقين بغيرﮬا  ،مكة  ،ص
.4- 3
20

الفصل الثالث
الحقوق االجتماعية للمرأة في المواثيق الدولية والتشريع السوري
المبحث األول  :تعريف الحقوق االجتماعية:
المبحث الثاني  :الحقوق االجتماعية للمرأة في المواثيق الدولية
المبحث الثالث  :الحقوق االجتماعية للمرأة في التشريع السوري .

21

المبحث األول

تعريف الحقوق االجتماعية
يولد اإلنسان متمتعاً بمجموعة من الحقوق لكونه إنسانا ،ولكونه تابعاً لدولة تقوم بتأمين
حماية تلك الحقوق له  ،وضمان عدم انتزاعها منه إال بحاالت محددة وتتفرع هذه الحقوق إل ى
اجتماعية  ،واقتصادية  ،وثقافية  ،وسياسية  ..وغيرها  ،ويجدر بنا قبل التطرق لدراسة الحقوق
ال حول مفهوم الحق  ،ولهذا سنقوم بتقسيم المبحث الى قسمين أولهما
االجتماعية البحث أو ً
تعريف الحق  ،وثانيهما تعريف الحقوق االجتماعية .
المطلب األول :مفهوم الحق
الفرع األول :الحق لغة :هو الثابت الذي ال يسوغ انكاره  ،وأصل الحق المطابقة والموافقة ،
ويستعمل الحق استعمال الواجب والجائز  ،كما يطلق على الموجود ،ويقال حق األمر يحق
حقاً وحقوقاً أي صار حقاً وثبت ومعناه وجب وجوباً ،وحق عليه القول  ،واحققته أنا  ،أي
اثبته حق ًا ،أو حكمت بكونه حق ًا( .)1
الفرع الثاني  :الحق في االصطالح القانوني  :اختلف شراح القانون الوضعي بتعريف الحق
 ،وذلك بحسب نظرة كل منهم له  ،فظهرت عدة نظريات فقهية سنذكر ابرزها :
 _ 1نظرية االرادة ( االتجاه الشخصي )  :يميل انصار هذا الراي الى تعريف الحق بالنظر
الى صاحبه  ،فيعرف بأنه قدرة أو سلطة ارادية يعترف بها القانون لفرد  ،ويكفل له بذلك نطاقاً
تسود فيه ارادته المستقلة عن اية ارادة أخرى  ،ونفهم من ذلك بأن القانون هو من يضع حدود

( ( 1أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري  ،لسان العرب  ،الجزء الرابع  ،دار صادر ،بيروت 2003 ،م  ،ص
.177
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الحق  ،دون أن يقلل من سلطة صاحب الحق التي تظل سائدة على الشيء محل الحق وأيض ًا
على ارادة غيره من أفراد المجتمع فيما يتعلق بالحق

( )1

 _ 2نظرية المصلحة ( االتجاه الموضوعي)  :يذهب أنصاره الى تعريف الحق بالنظر الى
موضوعه  ،فيعرف بأنه مصلحة يحميها القانون ( .)2

 _ 3نظرية الجمع بين االرادة والمصلحة ( االتجاه المختلط )  :يرى انصاره ضرورة الجمع
بين كل من المصلحة واالرادة بحيث يشكالن جوهر الحق  ،اال انهم اختلفوا في تغليب احدهم
على اآلخر

( )3

.

 _ 4نظرية االستئثار والتسلط (النظرية الحديثة )  :يعرف الحق بالنظر الى جوهره وليس من
زاوية شخص صاحبه ،وجوهر الحق هو االستئثار بما يمثله هذا الحق من قيمة( .)4

وذهب بعض شراح القانون لتعريف الحق على أنه ما يختص به الشخص عن غيره مادة
ومعنى وله قيمة ومنه حق الملكية المادي وحق التأليف المعنوي( .)5

وخالصة القول نجد بانه البد للحق من أن يشتمل على الغاية من اق ارره  ،وبيان ماهيته
ومقتضياته  ،وأن ال يقتصر فقط على بيان جوهر الحق بل على االستئثار والمطالبة به.

( ( 1د .احمد رشاد الهواري  ،التصور القانوني والشرعي للحق ،الجزء األول 2011 ،م  ،ص .10
( ( 2د .احمد رشاد الهواري ،مرجع سابق  ،ص.1
( ( 3د .وﮬبة الزحيلي  ،الفقه االسالمي وأدلته  ،الجزء الرابع  ،الطبعة الرابعة  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ص .66
( ( 4د .احمد رشاد الهواري ،مرجع سابق  ،ص .11
( ( 5د .محمود محمد بابللي مفهوم الحق في اإلسالم  ،مجلة الداعي الشهرية العدد . 12
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المطلب الثاني :تعريف الحقوق االجتماعية
لم يرد تعريف واضح ومحدد للحقوق االجتماعية بالرغم من اهميتها  ،ومن المالحظ أن
االهتمام بها من الناحية القانونية والعملية جاء متأخ اًر .
تمثل هذه الحقوق الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق
واإلعالن ات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان  ،وذلك باعتبار أن الحقوق والحريات ذات
المضمون السياسي والمدني تمثل الجيل األول بهذا الخصوص( .)1
وان كانت الدساتير المكتوبة األولى قد أغفلت إلى حد م ا اإلشارة إلى الحقوق االقتصادية
واالجتماعية على نحو مباشر  ،إال أن هذا األغفال لم يقدر له أن يستمر مع اهتزاز أركان
ال عن
المذاهب الفردية  ،واتساع الدور السياسي الذي أضحت تلعبه الطبقات العاملة  ،فض ً
انتشار المذاهب االشتراكية التي نادت بتحقيق العدالة االجتماعية  ،ومن ثم ضرورة قيام الدولة
بدور لتحقيقها  ،فلم يكن غريباً أن تشير الدساتير الالحقة  ،خصوصاً التي ظهرت بعد الحرب
العالمية االولى سواء في أوروبا الشرقية ،أو الغربية ،أو غيرها الى الحريات االقتصادية
واالجتماعية لألفراد  ،مثل الدستور االلماني الصادر عام 1919م  ،واالسباني 1931م ،
والسوفيتي 1936م  ،وااليطالي 1947م ،والتي تضمنت جميعها حقوقاً اجتماعية واقتصادية
مثل حق الملكية  ،وحق الرعاية الصحية ...وغيرها ،وبما أن معظم الدساتير العربية الحالية
صدرت أعقاب ذلك ،فقد تضمنت قد اًر كبي اًر من حقوق اإلنسان وحرياته المنصوص عليها في
المواثيق واالعراف الدولية( .)2

( ( 1د .جابر سعيد عوض  ،الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية (رؤية مقارنة )،د.ن ،المملكة العربية
السعودية ،د.ت  ،ص .1
( ( 2د .جابر سعيد عوض ،مرجع سابق  ،ص .1
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ويشير مفهوم الحقوق االجتماعية الى الحقوق التي نصت عليها القوانين او الدساتير او
المواثيق او العهود  ،والتي تعزز التماسك االجتماعي والتضامن  ،وتضمن الحد األدنى من
العيش اإلنساني  ،وتلبي االحتياجات االجتماعية لألشخاص والمتمثلة في الحماية االجتماع ية
 ،والسكن  ،والعمل  ،والصحة والتعليم .
ويعرف أحد علماء االقتصاد واالجتماع الحقوق االجتماعية باعتبارها الحقوق المصونة التي
ال يتعدى عليها  ،والتي تمنح على اساس المواطنة  ،وليس على اساس االنتاج (  ، )1وهي هنا
تتحدث عن الخدمات التي تقدمها الدولة دون غيرها.
وذهب البعض لتعريف الحقوق االجتماعية بأنها الحقوق التي تتطلب من السلطة التشريعية ،
أو المشرع اتخاذ اجراءات ايجابية بحيث تفرض هذه الحقوق من حيث المبدأ ،وعلى الدولة أن
تقدم بعض الخدمات العامة واالعانات والمساعدات التي تمس رفاهية اإلنسان  ،ويرى أن
الحقوق االجتماعية باستخدام هذا التعريف تتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في الفقرات
( ) 13-10-5من ديباجة الدستور الفرنسي \27اكتوبر 1946م التي تنص على الحق في
الحصول على فرص عمل فقرة (، )5الحق في حماية
األسرة فقرة (، )10الحق في الصحة فقرة (، )11الحق في التضامن االجتماعي فقرة ()12
،الحق في التعليم والثقافة فقرة (.)2 ( )13
على أية حال يمكننا القول أن الحقوق االجتماعية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بدور الدولة في تحقيقها
 ،فهي من تكفل اعطاء هذا الحق لمواطنيها  ،وتكفل حمايتها لهم دون تمييز .

(  ( 1د .مهدي الشيباني  ،الحقوق االجتماعية بين الدولة والمواطن في المجتمعات المعاصرة  ،المجلة الجامعة  ،العدد ، 14
 ، 2012ص .10
( ( 2د .مهدي الشيباني  ،مرجع سابق
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المبحث الثاني
الحقوق االجتماعية للمرأة في المواثيق الدولية
المطلب األول  :ميثاق األمم المتحدة 1945
يتكون ميثاق األمم المتحدة من 111مادة تنظم في  19فصالً  ،إضافة إلى الديباجة  ،و
تضمنت المبادئ تصوي اًر للغايات والمبادئ التي استقرت في أذهان واضعي الميثاق( .)1
قامت هيئة األمم المتحدة على أساس المساواة في السيادة بين جميع أعضائها  ،وغايتها حفظ
السلم واألمن الدوليين  ،وانماء العالقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي
يقضي للشعوب بحقوق متساوية  ،وجعل لها حق تقرير مصيرها  ،وتحقيق التعاون الدولي
لحل المسائل الدولية ذات الصفة االقتصادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية ،واإلنسانية ،وعلى
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميع ًا  ،والتشجيع عليها دون تمييز بسبب
الدين أو الجنس أو اللغة  ،وال تفريق بين رجال ونساء(  ، )2وتنص المادة األولى من الميثاق
على ذلك (  ،)3كما تعبر المادة  55عن هدف مماثل ( :رغبة في تهيئة دواعي االستق رار
والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ
الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ،تعمل
األمم المتحدة على  :أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال
تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بين الرجال والنساء ،ومراعاة تلك الحقوق

( ( 1د .محمد سعيد الدقاق  ،التنظيم الدولي  ،الدار الجامعية  ،مصر ،د.ت ،ص .266
( ( 2أشرف عرفات أبو حجارة  ،الوسيط قانون التنظيم الدولي  ،الطبعة (د_م)  ،دار النهضة 2006،م ،ص .336
( ( 3ميثاق االمم المتحدة ،نفذ في  24تشرين األول/اكتوبر  ،1945المادة االولى .
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والحريات فعالً ) (  ،)1وفي المادة  56يلزم أعضاء االمم المتحدة أنفسهم باتخاذ اجراءات مشتركة
ومنفردة بالتعاون مع المنظمة لتحقيق اهداف المادة . 55

ومن النص السابق  ،يمكن اإلشارة الى أنه قد تكفل اآلتي :
 – 1احترام حقوق اإلنسان والحريات للرجال والنساء دون تفرقة .
 - 2عدم التفريق بينهما بسبب الجنس أو اللون أو الدين .
 – 3المساواة التامة بين الرجال والنساء  ،بأن ال يكون أي تفريق ألي سبب بينهما .
وتتمتع كافة نصوص الميثاق بالسلطة القانونية على المستوى الدولي  ،ألن الميثاق عبارة عن
اتفاقية  ،لهذا فهو ملزم من الناحية القانونية  ،ويتوجب على كافة أعضاء االمم المتحدة
وبحسن نية الوفاء بجميع التزاماتها بمقتضى الميثاق( .)2
والجدير بالذكر أن ميثاق األمم المتحدة بسبب طبيعته السياسية  ،وتركيزه على حفظ الس لم
واألمن الدوليين لم يتضمن أي توضيحات بخصوص مفهوم حقوق اإلنسان  ،وأنواعها  ،و
آليات حمايتها  ،ولم يذكر أيضاً تفصيالت بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة .

المطلب الثاني :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948
أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد عام 1948م على اإليمان بحقوق اإلنسان
األساسية  ،وكرامة وقيمة الشخصية اإلنسانية  ،والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ،
حيث شهد التاريخ للمرة األولى االتفاق على عدد من الحقوق والحريات األساسية التي تم
إقرارها دولياً ،وتم االعتراف بنصوص اإلعالن كمعيار مشترك لكافة شعوب األمم ،واصبحت
( ( 1ميثاق االمم المتحدة  ،مرجع سابق  ،المادة .55
( ( 2ليا ليفين  ،حقوق االنسان أسئلة واجوبة ،مقال صادر عن اليونسكو  ،2009 ،ص .19
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تلك النصوص مصدر الهام للعديد من الدول عند وضع الدساتير  ،والقوانين الوطنية  ،واصبح
اإلعالن العالمي الصك المعياري االشهر لحقوق اإلنسان  ،فترجم الى أكثر من( )350لغة
( )1

.

يشار الى أن هذا اإلعالن صدر بشكل مغاير لكل البيانات التقليدية المتعلقة بحقوق اإلنسان
والتي درجت الدساتير والقوانين بالتطرق اليها  ،والسيما في القرون الماضية  ،ألنه يعالج
كافة حقوق اإلنسان بصورة متكاملة  ،فلم يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية  ،وانما تناول
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية( .)2

تظهر مقدمة اإلعالن المبدأ الرئيسي الذي تستند عليه هذه الحقوق  ،حيث تقر بالكرامة
الموروثة والحقوق المتساوية لجميع أفراد األسرة البشرية  ،وعدم جواز سلبها

( )3

 ،كما تعبر

المادة االولى من اإلعالن على عالمية الحقوق  ،حيث انها ترتكز على أن جميع البشر
يولدون اح ار اًر ومتساوين في الكرامة  ،والحرية  ،والحقوق  .بينما تناولت المادة الثانية حق
كاف ة البشر في هذه الحقوق دون تمييز (  ، )4وتعني المساواة  ،أي أن يكون للرجال وللنساء
ذات الحقوق والواجبات  ،وتناولت المادة  16من اإلعالن العالمي حقوق المرأة االجتماعية ،
فنص على حق المرأة في الزواج وتأسيس أسرة  ،وسن الزواج وحقها بالمساواة في الحقوق
الواجبات مع زوجها  ،وذلك خالل قيام الرابطة الزوجية  ،أو عند انحاللها

( )5

 ،وركزت المادة

 25على تقديم رعاية خاصة لألم وطفلها  ،سواء ولد الطفل نتيجة عالقة شرعية أم غير
شرعية

( )6

 ،فحث اإلعالن العالمي على ضرورة حماية األطفال نظ ار ألنهم عاجزون ع ن

( ( 1ليا ليفين  ،مرجع سابق ،ص .5
(  ( 2أمل المرشدي ،بحث عن االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،محاماة  ،صحيفة الكترونية  27سبتمبر 2016م ،
https://www.mohamah.net
(  (3ليا ليفين ،نفس المرجع السابق  ،ص.24
(  (4االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،تبنته االمم المتحدة عام 1948م  ،المادة الثانية .
(  (5االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،مرجع سابق  ،المادة . 16
(  (6االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،مرجع سابق  ،المادة . 25
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رعاية أنفسهم ،و بالتالي ينبغي أن يحاطوا بأكبر قدر من الحماية  ،دون أن ُيعر اهتمام للعالقة
التي نتج عنها الطفل  ،وعلى الرغم من االختالف عن مدى القوة اإللزامية لإلعالن العالمي
 ،الى الحد الذي ذهب اليه البعض الى انكار أية قيمة قانونية له  ،اال ان االتجاه الراجح في
الفقه عموماً يذهب للقول بإضفاء القوة اإللزامية على اإلعالن لكونه صدر بأغلبية ساحقة من
الدول األعضاء في المنظمة الدولية أنداك  ،والذي أصبح مع مرور الزمن جزءًا من القانون
الدولي العرفي

( )1

.

والشك أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومعه عصبة االمم المتحدة  ،وميثاق األمم ،
والمنظمات الدولية كانوا بداية لظهور اتفاقيات أخرى تدعم و تصحح من وضع المرأة  ،وذلك
من خالل تأكيدهم على مبادئ الحرية والمساواة والكرامة بين جميع البشر دون تمييز بسبب
جنس أو عرق أو دين .

المطلب الثالث :العهدان الدوليان للحقوق السياسية والمدنية والحقوق االجتماعية
والثقافية 1966م
نتجت عن الجهود الدولية لتفصيل المبادئ والحقوق المتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان مجموعة من االلتزامات القانونية المحددة فشرعت لجنة حقوق اإلنسان بإعداد عهد
اء الحقوق المدنية  ،السياسية  ،االجتماعية ،
دولي متضمن كافة مجاالت وانواع الحقوق ،سو ً

االقتصادية  ،أو الثقافية ،وذلك في ظل اطار األمم المتحدة في 16ديسمبر 1966م ( .)2

ونظ اًر الختالف طبيعة هذه الحقوق تقرر صياغة عهدين ،األول يعالج الحقوق المدنية
وال سياسية ،والثاني يعالج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،ومن المالحظ اطالق
(  (1ايمان محمد عبد المنعم عنان  ،حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق على الحالة المصرية  ،المركز
الديموقراطي www.democraticac.deالعربي 2014\8\14 ،م .
(  (2توصية بشأن الرضا بالزواج والحد األدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج الصادر عن الجمعية العامة رقم (2018د-
 )20المؤرخ 1نوفمبر 1965م.
29

عليهما العهدان الدوليان وليس اإلعالن العالمي لكونهما موجهان للدول بضرورة االلتزام ،
فالعهدان عبارة عن معاهدتين دوليتين ملزمتين ترتبان التزامات قانونية على عاتق الدول
األطراف فيهما ،كما أن هاتين االتفاقيتين وضعن نظاماً دولياً للرقابة لضمان تطبيق الحقوق
والحريات الواردة فيهما  ،وهما يهدفان إلى توفير مختلف الضمانات لحماية الحقوق والحريات
 ،والذي سنتناول الحديث عنه.
نص العهدان الدوليان على جملة من الحقوق منها ما يتعلق بالشعوب  ،ومنها ما يتعلق
باألفراد(  ،)1و يتكون العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ديباجة
و31مادة موزعة على خمسة أجزاء  ،وظهر في الديباجة الهدف األساسي للدول االعضاء
فيه  ،ويكمن هذا الهدف في تحقيق الحرية  ،والعدل  ،والسالم في العالم  ،فجاء بالديباجة :
" إن الدول األطراف في هذا العهد  ،إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من
كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم
المتحدة ،أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ،واذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة
اإلنسان األصيلة فيه  ،واذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل ،وفقا لإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان  ،في أن يكون البشر أح ار ار ومتحررين من الخوف والفاقة ،هو سبيل
تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية" ( .)2
تناول العهد مجموعة من الحقوق والتعاون الدولي  ،والتعهد بضمان ممارسة الحقوق عن
طريق تنظيم اإلشراف الدولي  ،وتضمن أيضاً أصول التصديق على العهد و نفاذة
(  (1العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية والثقافية  2200 ،ألف (د )21-المؤرخ في  16كانون األول/ديسمبر

 ،1966تاريخ بدء النفاذ 3 :كانون الثاني/يناير  ،1976وفقا للمادة .27
(  (2العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية والثقافية  ،مرجع السابق  ،الديباجة .
(  (3العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية وال ثقافية  ،مرجع سابق  ،الديباجة .
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( )3

،

وأكدت المادة الثانية في الجزء الثاني على تعهد الدول األطراف بضمان ممارسة الحقوق
المنصوص عليها في هذا العهد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس  ، ،وأيضا
المادة الثالثة من نفس الفصل تناولت ضمان مساواة الذكور واإلناث بحق التمتع بجميع الحقوق
الواردة في العهد (  ،)1أما المادة العاشرة من الفصل الثالث ففصل الحقوق االجتماعية حيث
اعترف العهد بأن األسرة هي الوحدة الجماعية ،والصيغة األساسية في المجتمع  ،فالبد من
تأمين الحماية الالزمة لها  ،كما أوجبت رضا الطرفين عند عقد الزواج  ،كما أقر العهد بالدور
الرئيسي للمرأة بأن تكون أماً مسؤولة عن أسرة  ،فوفر لها عدة ضمانات قبل الوضع وبعده ،
كإجازة الوضع واجازة مصحوبة بضمان اجتماعي  ،أيض ًا وضع العهد ضمانات لألطفال
الذين هم جزء من األسرة  ،فمنع استخدامهم فيما يفسد األخالق أو الجسد الصغير للطفل ( .)2
ومن خالل تعرض الباحثة للنصوص الواردة في العهدين استنتجت بأنهما سعيا لتحرير
الفئات الضعيفة من أسباب ضعفهم من خالل تقرير حماية خاصة لهم كالنساء واألطفال
والعجزة  ،كما اقر العهد مجموعة من التدابير لضمان تمتع األفراد بأعلى مستوى من الصحة
الجسمية والعقلية ،ونص على مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها األفراد كالحق في
التربية والتعليم  ،وتكوين النقابات واالنضمام إليها  ،والضمان االجتماعي ،والحق بالعمل
ضمن ظروف عادلة ومرضية وأشار إلى أن تكون األجور والمكافآت في العمل متساوية بين
الرجال والنساء

( )3

.

حدد العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجموعة من المبادئ المهمة
لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ  ،فالبد للدول بموجب هذا العهد أن تتخذ الخطوات بأقصى
(  (1المرجع سابق  ،الفصل الثاني  ،المادة الثالثة .
(  (2المرجع السابق ،الفصل الثالث ،المادة. 10
(  (3العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية والثقافية  ،مرجع سابق  ،المواد . 13- 11- 10- 9
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ما تسمح لها مواردها إلعمال هذه الحقوق تدريجياً  ،فالدولة ملتزمة باحترام وحماية هذه الحقوق
 ،ب اإلضافة الى طلب المساعدة والتعاون الدوليين وتوفيرهما في مجال اعمال تلك الحقوق

( )1

.
أما بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيتألف من مقدمة وثالث وخمسين ماد ة
موزعة على ستة أجزاء ،كررت المقدمة والجزئين األول والثاني من هذا الميثاق ما ورد حرفي ًا
في الميثاق األول أما بقية األجزاء ،من الثالث إلى السادس ،فعالجت بالتفصيل حقوق اإلنس ان
المدنية والسياسية.
ونص الجزء الثالث على مجموعة من الحقوق المعترف بها بموجب الدساتير والقوانين في
العالم مثل الحق في الحياة وحرية التنقل واختيار مكان اإلقامة ،والحق في عدم إبعاد األجنبي
بشكل تعسفي والحق في المساواة أمام القانون دون أي تمييز ومبدأ ال جريمة وال عقوبة إال
بنص في القانون ،وحق كل إنسان في أن يعترف به كشخص أمام القانون ،وحرمة الحياة
الخاصة ،وحرية الفكر والضمير والدين ،وحرية التعبير ،والحق في التجمع السلمي وفي إنشاء
الجمعيات والنقابات واالنضمام إليها وغير ذلك من الحقوق (  ،)2وما يهمنا في هذا البحث
حقوق المرأة  ،فنالحظ تأكيد العهد على المساواة التامة بين الجنسين  ،فضمن للمرأة حق
تكوين األسرة وتأمين الحماية لها ،والمساوة الت امة في الحقوق مع زوجها ،كما اعطاها حق
االنتخاب وتقلد الوظائف العامة أسوة بالرجل

( )3

.

(  (1مقدمة الى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،الشبكة العالمية للحقوق https://www.escr- net.org/ar ،
(  (2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  2200 ،ألف (د/ 16 )21-ديسمبر 1996بدء النفاذ23 :

آذار/مارس  ،1976المادة ،49الجزء الثالث،المواد .19-6
(  (3مقدمة الى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،الشبكة العالمية للحقوق https://www.escr- net.org/ar ،
32

وبالنهاية نجد أن هذين العهدين خلقا نوعاً من الشرعة الدولية في مجال الحقوق االجتماع ية
واالقتصادية والثقافية ،وجعال هذه الحقوق مكفولة بواسطة القواعد القانونية الدولية من خالل
توفير األدوات التشريعية الالزمة .

المطلب الرابع :اتفاقية الرضا بالزواج 1964م :
صدرت هذه االتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة  ،لألمم المتحدة  1763ألف (د)17-
المؤرخ في  7تشرين الثاني/نوفمبر ، 1964بدء نفاذه  9ديسمبر  ،1964أتت هذه االتفاقية
تأكيدًا على حق الشباب في الزواج  ،وتأسيس أسرة دون قيد أو شرط  ،فتضمنت ديباجتها
رغبة الدول المتعاقدة في تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته االساسية دون تمييز  ،وأعادت
الى الذاكرة ما نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته السادسة عشر بأن للرجل
والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق الزواج  ،وتأسيس األسرة دون قيد أو شرط  ،وهما متساويان
بالحقوق لدى التزوج  ،وخالل قيام الزواج  ،ولدى انحالله  ،وانه ال ينعقد اال برضا الطرفين
المزمع زواجهما رضاً كامالً ال اكراه فيه  ،وبإعرابهما عنه بشخصيتهما بعد تأمين العالنية
الالزمة  ،وبحضور السلطة المختصة والشهود وفق ًا ألحكام القانون  ،ونذكر أيضا القرار رقم
( 843د –  )9الصادر في  17ديسمبر 1954م من الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،والتي
اشارت من خالله على بعض األعراف والقوانين والعادات القديمة المتصلة بالزواج واألس رة
التي تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة  ،وفي اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان

( )1

،وطبقاً للمادة الثانية من نفس االتفاقية فإنه ال ينعقد قانوناً زواج من هم

دون السن القانونية مالم تقرر السلطة المختصة االعف اء من شرط السن ألسباب جدية لمصلحة
الطرفين ( .)2
(  (1الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،القرار رقم ( 843د –  17 ، )9ديسمبر 1954م
(  (2أمير فرج  ،االحكام المعاصرة في العنف والتمييز ضد المرأة  ،مركز االسكندرية للكتاب  ،مصر 2009 ،م  ،ص .254
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فراعت بهذا البند مصالح االشخاص الذين يضطرون لعقد زواجهم ووهم دون السن المقررة
قانون ًا .
وتشير التوصية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص هذه االتفاقية الى
مجموعة من التدابير البد من اتخاذها في المنظومة التشريعية للدول األعضاء  ،وهي المبادئ
عينها التي وردت في اتفاقية تحديد سن أدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج والرضى بالزواج ،
يضاف اليه ا ما ورد في المبدأ الثاني من هذه التوصية  ،وهو تحديد سن ادنى للزواج على
أن ال يقل عن خمسة عشر عاماً  ،وال يجوز الزواج قانوناً لمن لم يبلغها مالم تعفه السل طة
المختصة من شرط السن ألسباب جدية لمصلحة الطرفين  ،وذلك حرصاً على حماية المرأة
 ،وحفاظ ًا على حقوق األسرة داخل المجتمع .
أما بالنسبة لقوتها االلزامية  ،تكون ملزمة للدول االطراف فيها  ،فاذا تعارض نص منها مع
أحد النصوص التشريعية الوطنية يكون األولوية في التطبيق لها

المطلب الخامس  :اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
:1979
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تتألف هذه االتفاقية من ديباجة وثالثين مادة موزعة على ستة اجزاء (  ،)1تؤكد على المساواة
في الحقوق بين المرأة والرجل  ،في جميع الميادين المدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية ،
أي أنها تدعو إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجاالت العمل ،فيضمن لها التكافؤ في
األجور وفرص التوظيف مع الرجل ،وفي المجال الصحي تؤكد على حصول المرأة على
الخدمات الصحية كافة ،أما في المجال القانوني فإنها تطالب بإعطاء المرأة األهلية القانونية
المماثلة ألهلية الرجل ،مما يجعلها تستطيع مباشرة ابرام عقودها بنفسها  .كما تدعو جميع
الدول الموقعة ع لى االتفاقية إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد المرأة ،بما فيها اتخاذ
التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة ،وباتخاذ خطوات لتعديل األنماط
االجتماعية والثقافية(  ، )2باإلشارة هنا الى العادات والتقاليد وتعاليم األديان والعادات التي درجت
المجتمعات بالسير عليها والتي ترى االتفاقية من منظورها أنها مخالفة لمبدأ المساواة الصارم
بين الرجل والمرأة  .كما تحدثت االتفاقية الدول على العمل على تطبيق المبادئ الواردة في
االتفاقية فقط  ،مما دعا قيام العديد من الدول بالتحفظ على بعض بنودها كما سنرى الحقاً.
اعتمدتها الجمعية العامة ألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها المؤرخ
 18ديسمبر 1979م  ،وتعرف ايض ًا بالشرعة الدولية لحقوق المرأة  ،وجاءت هذه االتفاقية
ألول مرة بصيغة ملزمة قانون ًا للدول التي توافق عليها إما بتصديقها أو باالنضمام اليها

( )3

،

وتأتي أهمية هذه االتفاقية من كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهداف األمم المتحدة وفي
قائمة أولوياتها  ،فأصبحت جزءًا من القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ،ومن كونها أكدت على
العنصر اإلنساني في حقوق المرأة ،وتناولت التمييز موضوعاً محدداً ،وعالجته بعمق وبشمولية
( (1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،المؤرخ في  18ديسمبر  ،1979الديباجة.
(  (2اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مرجع سابق .

(  (3د .نهى القاطرجي  ،المرأة في منظومة األمم المتحدة (رؤية اسالمية  ،الطبعة االولى  ،المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ، ،بيروت 2006،م  ،ص . 184
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بهدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة ،ووضعت الحلول واإلجراءات الواجب اتخاذها
من قبل الدول األطراف للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الميادين .
وقد توجت االتفاقية جهوداً طويلة لمنع التمييز ضد المرأة حيث عملت األمم المتحدة وأجهزتها
المتخصصة التابعة لها طوال السنوات السابقة من أجل تحسين حالة المرأة في مختلف
المجاالت والقضاء على التمييز ضدها (  ، )1والتمييز القائم على الجنس يقوم على التفريق بين
البشر على أساس الذكورة أو األنوثة  ،وليس على اساس االمكانية والكفاءة ( .)2
وا عتمدت االتفاقية على الغاء التمييز كأساس للمساواة في الحقوق لذلك انفردت المادة االولى
من الجزء االول بتوضيح معنى التمييز التي تسعى االتفاقية للقضاء عليه بأنه  ":أي تفرقة أو
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ،توهين أو إحباط االعتراف
للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها
لها ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل "

( )3

 ،كما

دعت في مواد أخرى الى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم للنساء بما في ذلك
الخدمات المتصلة بتخطيط األسرة  ،فجاء تنظيم األسرة في أربع من مواد االتفاقية مما يدل
على محورية هذه القضية في أذهان واضعيها إذ تنادي المادة  10الخاصة بالتعليم في البند
(ح) بإدخال معلومات تنظيم النسل في مناهج التعليم كذلك تنادي المادة  12في البند (أ)
الخاصة بالصحة بضرورة توفير خدمات تنظيم األسرة ضمن الخدمات الصحية والى منح
(  (1د .عبد الكريم علوان خضير  ،الوسيط في القانون الدولي العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،االردن ، 2006 ،
ص .199

(  (2د .محمد شريف البسيوني  ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان ’ المجلد األول  ،الطبعة األولى  ،دار الشروق ،
مصر 2013 ،م

(  (3اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مرجع السابق  ،المادة األولى  ،الجزء األول .
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المرأة أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل  ،وتطلب من الدول األعضاء أن تعتبر جميع العقود
التي تقيد األهلية القانونية للمرأة الغية  ،وتكفل المادة الخامسة عشر للنساء المساواة في
منح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون
المسائل القانونية والمدنية ،بمعنى أن تُ َ
المدنية ،من حيث التمتع باألهلية القانونية ،وحق الملكية ،وابرام العقود ،وادارة الممتلكات،
والحق في معاملة متساوية أمام القضاء ،وكذلك الحق المتصل بحرية الحركة واختيار مكان
السكن واإلقامة ( .)1
كما أولت أهمية خاصة لمشاكل المرأة الريفية

( )2

 ،فتناولت االتفاقية على وجه الخصوص

عترف في المادة الرابعة عشر بأن الريفيات فئة ذات
التمييز ضد النساء الريفيات ،حيث ُي َ

مشاكل خاصة تحتاج إلى عناية واهتمام شديدين من جانب الدول األطراف التي ينبغي عليها

أن تتعهد بالقضاء على التمييز ضدهن ،بما يتيح مشاركتهن في التنمية الريفية ،والتخطيط
اإلنمائي ،وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية ،واالستفادة من برامج الضمان االجتماعي،
والحصول على التدريب والتعليم والمشاركة في األنشطة المجتمعية ،والحصول على القروض
الزراعية ،والتمتع بظروف معيشية مالئمة.وتنشئ االتفاقية جها اًز لإلشراف على االلتزامات
التي تتمثل بها الدول  ،أو تولى لجنة من الخبراء تقوم الدول األعضاء بانتخابهم ويعملون
بصفتهم الشخصية  ،للنظر بالتقدم المحرز

( )3

 .وتنص المادة  16من االتفاقية ،في جميع

األمور المختصة بالزواج ،وتكوين أسرة ،فتكفل هذه المادة ٍ
لكل من الزوج والزوجة ،نفس الحق
في الزواج ،واختيار شريك الحياة بحرية ،وتكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج
أيضا ،واذا قر ار االنفصال  ،ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والدي األطفال ،نفس
ً
(  (1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مرجع السابق  ،المادة . 15-12-10
(  (2د .محمد رمضان أبو بكر ،الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية ،دراسة تقويمية ،رسالة دكتوراه ،جامعة األزهر ،كلية
الدعوة اإلسالمية ،القاهرة ،2003 ،ص .273 :259

(  (3د .محمد رمضان أبو بكر ،المرجع السابق ص.273
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الحق في حرية اختيار عدد األطفال ،والمدة بين إنجابهم ،إذا قر ار إنجاب أكثر من طفل

( )1

،

،باإلضا فة لنفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم لألسرة ،وتحديد
المهنة ،ونفس الحقوق لكال الزوجين في التعامل مع ممتلكات األسرة  ،من حيث الحق في:
امتالك ،حيازة ،إدارة ،التحكم ،التمتع وحرية التصرف في هذه الممتلكات ،سواء إن كان هذا
التصرف مجاني ًا أو بمقابل ما .
سليما لألمومة بوصفها وظيفة
ونادت المادة ( 5ب) بضرورة أن تتضمن التربية األسرية تفهما ً
اجتماعية و االعتراف بالمسؤولية المشتركة ٍ
لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم  ،و
نادى تفسير األمم المتحدة لالتفاقية بضرورة وضع نظام (إجازة آباء) لرعاية الطفل ،وبضرورة
توفير شبكات من دور رعاية الطفل حتى تتفرغ األم لمهمتها األساسية وهي العمل بأجر خارج
البيت(  ،)2و توصلت الباحثة الى أ ن تعريف األمومة بأنها وظيفة اجتماعية ينفي اختصاص
األم بها ويساوى عطفها وحنانها بغيرها ،بحيث يمكن أن يقوم بهذا الدور غيرها بنفس النجاح
وهو ظلم للمرأة ولعاطفة األمومة التي فطرت عليها  ،فالتعريف ينصب على تغيير األنماط
االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،وهذا يعني تغيير دور المرأة كزوجة وأم تربي األوالد،
وتغيير دور الرجل ٍ
كأب له ُّ
حق القوامة في األسرة  ،فيؤخذ على هذه االتفاقية أنها راعت في
بنودها مقومات العولمة  ،وأهملت كل ما يتعلق بالهوية والثقافة والخصوصية وهذا ما يخص
المادة  2التي تطرح إشكالية العالقة بين الخصوصية الثقافية وبين مبادئ االتفاقية التي تقوم
أساسا على إلغاء التمييز ،وهو أمر يستحيل العمل به  ،فالثقافات تختلف من مكان آلخر ،و
لكل شعب من شعوب العالم عادات وتقاليد وديانات تميزه عن غيره  ،وقناعة تبناها عبر
الزمان البد من احترامها  ،فمن غير المقبول فرض ثقافة واحدة على جميع شعوب األرض ،

(  (1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مرجع السابق  ،المادة

.16

(  (2اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مرجع سابق ،المادة .5
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وتبني وجهة نظر واحدة لدى الجميع  ،ألن االختالف هو أمر فطري و منطقي ،ويؤخذ على
االتفاقية أنها دعت في المادة الثالثة لرفض تفريق الشريعة االسالمية بين دور الرجل والمرأة
بالعدل واعطاء ٍ
كل منهما حقه ،والمطالبة برفض أحكام الشريعة في الزواج كإعطاء المرأة
مه اًر وجعل الطالق بيد الرجل ،ووضع عدة للمرأة ،وتقسيم الميراث (  ،)1فإذا ما نظرنا إلى
عالميا وازالة الظلم الواقع عليها ،فإننا
الحلول التي طرحتها االتفاقية لتحصين وضع المرأة
ً

نجدها قد طرحت المساواة المطلقة التي تشمل جميع مناحي الحياة كحل أساسي ،و مساواة

تقوم على رفض حقيقة أن لكل من الرجل والمرأة خصائصه ،و تجعل كالهما يدور في حلقة
تنافسية صراعية وليست تكاملية ،مما يؤدي إلى التفكك األسري والذي تكون المرأة هي أولى
ضحاياه ،باإلضافة الى انه أمر مخالف للفطرة السليمة  ،ألن اهلل عندما خلق البشرية  ،لم
يقصر خلقه على جنس واحد  ،بل جعلهم جنسين مختلفين بيولوجي ًا ونفسي ًا وفكري ًا  ، ..والقول
بهذه المساواة ظلم لكالهما  ،فالبد من البحث عن مصطلح آخر لتنظيم العالقة بينهما ،
كمصطلح العدل بين الرجل والمرأة ،ونالحظ أيضاً أن االتفاقية نظرت للمرأة باعتبارها «فرداً »
ال وليس عضوًا داخل أسرة فيها المرأة والرجل والطفل ،وهذه النظرة الفردية هي النمط
مستق ً
السائد في الحياة الغربية ،فقد ُش ِحَنت االتفاقية بجو العداء بين الرجل والمرأة  .وفي المجال
الصحي اعتمدت االتفاقية على عدة أساليب من أجل العمل على خفض خصوبة النساء
وبالتالي الحد من االنجاب المتكرر ادراج ما يسمى ببرامج الصحة االنجابية التي دخلت البالد
بما يسمى باألمومة اآلمنة او السالمة والتي تدعو الى حصر عدد الوالدات لألمهات على اقل
عددية ممكنة والسعي الى تقديم خدمات موانع الحمل المختلفة على اوسع مجال ممكن بكافة
اشكالها بما يسمى بالجنس اآلمن( ،)2أي آمن من األمراض التناسلية و اإليذز والحمل غير
المرغوب فيه ألى إمرأة كانت مراهقة  ،متزوجة ’ ارملة  ،عازبة  ،حتى تكون في أمان من
(  (1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،مرجع السابق،المادة . 3
(  (2اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة 12
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الحمل غير المرغوب فيه خصوصاً لألمهات المراهقات والعازبات والذى ينتج عن طريق
الزنا  ،كما أن االتفاقية ال تعتبر الزنا أم ًار مرفوض ًا إال في حالة اذا حصل باإلكراه  ،أما إذا
حصل األمر برضى الطرفين ،فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية لألفراد ،
ويظهر دعم االتفاقية للزنى بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلق بها من حرية في
الممارسة دون رقابة األهل ،وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدمات التي تساعدهم
على فهم حياتهم الجنسية ،والتي تحرص مثل هذه االتفاقيات على حمايتها من جهة ،ولكونه
يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو االتفاقية إلى تجنبه  ،األمر الذي ينتج عنه تعسف
بممارسة مصلح الحرية الشخصية  ،والذي يؤدي الى االنحالل االخالقي وفساد المجتمع  ،و
دعت المادة الخامسة من االتفاقية إلى القضاء على األدوار النمطية لسلوك الرجل و المرأة( ، )1

وال تعني بها دور األم المتفرغة لرعاية أطفالها فحسب ،بل تعني كذلك أنه يمكن أن تقوم أسرة
غير نمطية من أنثيين ،كما يمكن أن تقوم من رجلين وفي هذا إقرار وتشجيع على الشذوذ
الجنسي  ،وهو أمر مخالف لجميع االديان والمعتقدات  ،وللفطرة اإلنسانية أيضاً  ،وما يترتب
على ذلك كله من آثار اجتماعية في ضعف العالقات األسرية بل االستغناء عنها وتفكك
المجتمع  .كما دعت المادة السادسة عشرة إلى المساواة بين الذكر واألنثى في الزواج عند
العقد وأثناء الزواج وعند فسخه ،وحق اختيار الزوج ،وحقوق الوالية والقوامة والوصاية على
األوالد ،وحق اختيار اسم األسرة(  ،)2وهذه المادة تخالف الشريعة اإلسالمية التي قسمت األدوار
في األسرة بين الرجل والمرأة ،ولم تجعلها متساوية متطابقة فلكل حقوق وعليه واجبات  ،ففي
شاهدي
ولي للزوجة وحضور
اإلسالم عند عقد الزواج البد من رضى الزوجة كما ال بد من ٍّ
ْ

عدل ،كما ال بد من مهر يقدمه الزوج للزوجة ،وفي النهاية نالحظ أن ما طرحته االتفاقية من
(  (1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة .5
(  (2اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع السابق  ،المادة .16
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عما هو قائم
حقوق وواجبات غلب عليه النظرة الغربية التي تختلف في اإلجمال والتفصيل َّ
من أنظمة تشريعية وأعراف في كثير من جهات العالم  ،والمفاهيم التي دعت إليها االتفاقية
تمثل جوهر الحياة الغربية ونظرتها لإلنسان والحياة والكون .
والبد من االشارة الى قيام العديد من الدول في العالم ومنها البالد العربية واإلسالمية التي
صدقت على االتفاقية بالتحفظ على بعض مواد االتفاقية والتحفظ يعد إعالناً رسمياً بأن الدولة
ال تلزم نفسها بجزء ما أو بمواد بعينها من االتفاقية  ،وقد تحفظت كثير من الدول العربية
واإلسالمية على المواد التي تخالف الشريعة اإلسالمية وسيادة البالد ،كالمادة ( )2التي تتعلق
بحظر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها ،والمادة  7والمتعلقة بالحياة السياسية والمادة 9
التي تتعلق بقوانين منح الجنسية للمرأة واإلقامة والمادة ( ) 15وتتعلق بالمساواة بين الرجل
والمرأة في األهلية للقانونية وقوانين السفر والمادة ( )16والتي تتعلق بقوانين الزواج واألسرة ،
والمادة ( ) 29والتي تتعلق برفع الخالف في تفسير االتفاقية وتطبيقها بين الدول األطراف إلى
محكمة العدل الدولية (  ، )1وفي البند الذي يتحدث عن االستحقاقات األسرية ،والمقصود بها
الميراث ،وبالتالي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ،ومخالفة ذلك يعتبر عنفاً ضد المرأة،
وفيما يخص حضانة األطفال أيض ًا ،وهذا يتعارض مع الشريعة اإلسالمية( .)2
اال أن االتفاقية رفضت هذه التحفظات باعتبارها تمس جوهر االتفاقية ( ،)3اال ان التحفظات
التي اعلنت عنها الدول  ،وخصوص ًا االسالمية منها  ،كونها تلغي بعض المبادئ المرتبطة
بالثقافة االسالمية  ،ومحاولتها فرض ثقافة معينة تقدس فيها الحرية الشخصية  ،وتعطيها

(  (1هدى عبد المنعم  ،دراسة الوثائق الدولية من جوانبها المختلفة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،
مقاالت وأبحاث ودراسات اجتماعية  ،صحيفة الكترونية .https://sites.google.com. ،

(  (2أمنية أبو الخير  ،صحيفة دنيا الوطن االلكترونية . 2019\12\ 23،https://www.alwatanvoice.com
(  (3اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مرجع السابق  ،المادة  ، 28الفقرة. 2
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صالحيات قد تتعدى بها على حرية المجتمع  ،وتتنافى مع القيم والمبادئ السائدة في تلك
الدول االسالمية  ،يعتبر رفضها تلك التحفظات مخالف ًا لما جاءت عليه اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات المعاهدات عام 1969م  ،والتي تعطي الدول االطراف عند توقيعهم أو تصديقهم
او قبولهم أو اقرارهم التفاقية ما حق التحفظ بشرط ان ال يمس جوهر االتفاقية

( )1

.

ويأتي الرفض تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من اتجاهين
متعاكسين ومختلفين ،األول :يتمثل برفض ديني واجتماعي من قبل المحافظين ،ويرى هذا
االتجاه ،أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،يسعى لفرض معيار ليبرالي،
وتقدمي نسوي على البلدان ،وهذا لن يكون على حسب أي شيء آخر سوى القيم والتقاليد
المجتمعية ،أما الرفض الثاني :فهو من قبل النسوية الراديكالية ،وهي حركة نسوية تستند إلى
أن جذر عدم المساواة االجتماعية في كل المجتمعات المستمرة حتى الوقت الحالي ،ترجع
إلى النظام األبوي وهيمنة الرجل على المرأة ،ويرى هذا الجانب ،أن االتفاقية ال تسعى لقضاء
حقيقي وفعلي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،بل يرون أنها مجرد نوع من أنواع الليبرالية
النسوية الضعيفة( .)2
والحظت ال باحثة أن هذه االتفاقية تعمل وفق منهج معين لتحقيق أهدافها  ،فهي تعتمد على
تلقي التبليغات ودراستها  ،والتحقيق وتقديم المالحظات الختامية واصدار التوصيات العامة
مما أدى الى تطور حقوق المرأة على الصعيد الدولي (  ،)3اال انه يؤخذ عليها عدم مراعاتها
لالختالفات الدينية والعرفية بين مجتمع وآخر  ،كما أنها بالغت بالمساواة بين الرجل والمرأة
فالمساواة تكون في الحقوق والواجبات العامة التي ال تمس النواحي البيولوجية للرجل والمرأة،
فوظيفة األم البيولوجية ال يمكن أن تتساوى مع وظيفة األب البيولوجية ،وبناء عليه يجب أن
(  (1اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم /5 ، 2166ديسمبر  1969ورقم  2287المؤرخ في
 6كانون األول/ديسمبر  ، 1967المادة .19

(  (2أمنية أبو الخير ،المرجع السابق  ،صحيفة دنيا الوطن االلكترونية 2019\12\23،
(  (3اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)  ،مرجع سابق .
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تفرق بين المساواة واجبة وضرورية في جميع الحقوق والواجبات العامة بين الرجل والمرأة،
مثل التعليم والتوظيف ،والترشيح واالنتخاب والتمثيل النيابي وغيرها.
المطلب السادس :اتفاقية حقوق الطفل 1989م
لالرتباط الوثيق بين المرأة وطفلها  ،واشتمال جزء ال يستهان به من حقوقها بهم ،البد من
التطرق التفاقية حقوق الطفل التي صدرت بموجب قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة
عام 1989م  ،وتتكون من ديباجة و54مادة موزعة على ثالث أجزاء  ،وقد حرصت هذه
االتفاقية على وضع أسس قانونية دولية الحترام حقوق الطفل وتأمين الحماية والرعاية
الالزمة لكافة األطفال بالعالم  ،فركزت االتفاقية في الديباجة على أن للطفولة الحق في
رعاية ومساعدة خاصتيﻦ ، ،مع ضرورة أن ينشأ الطفل في بيئة عائلية وفي جﻮ مﻦ السعا دة
و المحبة و التفاهم وركزت على أهمية الدور الذي تقوم به األسﺮة ،باعتبارها الﻮحﺪ ة
األساسية للمجتمع و البيئة الطبيعية لنمو و رفاهية جميع أفﺮادها وبخاصة األﻃفال ،حيث
ينبغي أن تﻮلى الحماية والمساعدة اللالزمتين لتتمكن مﻦ االضالع الﻜامﻞ بمسؤولياتها
داخﻞ المجتمع

( )1

.

والى جانب حقوق الطفل ضمنت اإلتفاقية حقوق أمه ،حيث اعترفت المادة السابعة  ،بالحق
بتسجيل الطفل منذ والدته

( )2

 ،مما يؤدي الى االعتراف لوالدته بجميع الحقوق التي تلحق

(  (1اتفاقية حقوق الطفل  ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 ٢٥/٤٤المؤرخ في  ٢٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩٨٩تاريخ بدء النفاذ ٢ :أيلول/سبتمبر ، ١٩٩٠وفقا للمادة ٤٩
(  (2اتفاقية حقوق الطفل  ،مرجع سابق  ،المادة السابعة .
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باألمومة  ،و بموجب المادة التاسعة من هذه االتفاقية تكفل الدول األطراف للطفل أال
ينفصل عن آبائه رغم ًا عنه ،إال عندما تقرر السلطات المختصة  ،وعندما يكون الفصل
ضرورياً لمصلحة الطفل

( )1

 ،بالت الي تضمن األم بقاء طفلها معها طيلة فترة طفولته  ،وهي

الفترة األهم بالنسبة لها ولطفلها  ،أل نه غالبا ما يحتاج األشخاص دون الثامنة عشر إلى
رعاية خاصة وخصوص ًا في مرحلة الطفولة المبكرة  ،أيض ًا األمر بالنسبة لوالدته  ،وبسبب
هرمون األمومة  ،تبقى حاجتها لطفلها ملّحة  ،لخوفها عليه  ،وارتباطها العاطفي به ،
وتضمنت االتفاقية فيما يخص الفراق بين الزوجين حق األم بحضانة طفلها وذلك ضمن
أمور الرعاية البديلة التي طالبت الدول األعضاء بتوفيرها للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو
دائمة من بيئته العائلية

( )2

 ،وتلزم المادة  7من االتفاقية الدولة الطرف " بتسجيل الطفل

بعد والدته فورا ،ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية ،ويكون له
قدر اإلمكان الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما(  ،)3وتحتل المادة  28أهمية خاصة التي
تؤكد على حق الطفل ،بغض النظر عن جنسيته في التعليم االبتدائي الذي يجب أن يكون
إلزاميا ومتاحا للجميع

( )4

 ،ويفهم مما سبق أنه ال يجوز أن يتعرض الطفل ألي نوع من

أنواع التمييز في التمتع بالحقوق الواردة في االتفاقية ألي سبب من ضمنها الجنسية أو
مركزه القانوني لدى الدولة المضيفة .ففي هذا الصدد تشدد اللجنة على أنه ينبغي على
ا لدول أن تعد في اطار أالتفاقية أن دورها يتمثل في الوفاء بااللتزامات القانونية تجاه أي
طفل أي كان ،ويجب عدم اعتبار إعمال حقوق الطفل عملية خيرية (  ،)5كما يتوجب على
الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية
(  (1اتفاقية حقوق الطفل  ،مرجع سابق  ،المادة التاسعة .
(  (2اتفاقية حقوق الطفل  ،مرجع سابق  ،المادة .20
(  (3اتفاقية حقوق الطفل  ،مرجع سابق  ،المادة .7

(  (4اتفاقية حقوق الطفل  ،مرجع سابق  ،المادة .28
(  (5لج نة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  5لسنة ، 2003الفقرة .11
44

المتصلة ب هذا الميدان ،والسيما حيثما يعد الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك
وذلك سندا ألحكام الفقرة ( )2من المادة  ، 7وتكمن أهمية هذه االتفاقية لموضوع الدراسة
بأنه في حالة عدم منح األبناء جنسية األم ،فانه عند إقامتهم بدولة األم سيتم معاملتهم
معاملة األجانب األ مر الذي قد يحرمهم من التمتع بالعديد من الحقوق التي نصت عليها
االتفاقية .
ونصت االتفاقية في المواد  37-23على حق الطفل بالرعاية الصحية  ،والضمان
االجتماعي  ،وطالبت إتفاقية حقوق الطفل بأن تتعهد الدول بضمان الحماية والﺮعاية
الالزمتيﻦ لﺮفاهه ،مﺮاعية حقﻮق وواجبات والﺪيه  ،بمساعدة الوالدين على تأمين الرعاية
الالزمة لطفلهم خصوصاً من ناحية الغذاء والسكن والكساء ،مع إتخاذ جميع التدابير
التشريعية واإلدارية المالئمة  ،كما نصت االتفاقية على العديد من الحقوق التي تتعلق بحماية
الطفل من االستغالل  ،والدعارة  ،والمعاملة القاسية  ،وحمايته في زمن الحرب باعمال
قواعد القانون الدولي اإلنساني  ،وأيضا تشجيع الدول لتوفير الدعم النفسي والتأهيل
االجتماعي لألطفال ضحايا التعذيب والعنف أو االهمال أو المعاملة القاسية

( )1

 ،ومما

الشك فيه أن أي خدمة أو حماية تقدم للطفل تصب بالمقام األول في مصلحة اهله ،
خصوص ًا والدته  ،التي يقع على عاتقها مسؤولية تربية طفلها ورعايته الرعاية السليمة ،
وحمايته من أي مشكلة أو خطر قد يطاله  .ومن أهم الحقوق التي تضمنتها هذه اإلتفاقية
هو عدم فصل الطفل عن والديه  ،حيث تطلب االتفاقية من الدول األطراف ضمان عدم
فصﻞ الﻄفﻞ عﻦ والﺪيه على كره منهما ،إال بإجراء قضائي وفقا للقﻮانيﻦ واإلجﺮاءات
المعمﻮل بها  ،وأن يكون ذلك لمصلحة الطفل  ،وذلك في حالة إساءة الﻮالﺪيﻦ معاملة الﻄف ﻞ
أو إهمالهما له  ،أو إذا ما كانا منفصلين حيث يتعيﻦ اتخاذ قﺮار بشأن محﻞ إقامة الطفل
(  (1اتفاقية حقوق الطفل  ،مرجع سابق  ،المواد .37-23
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 ،مع ضرورة أن تنظر الدول األﻃﺮاف في طلبات جمع شمل العائلة بطريقة إيجابية وانسانية
وبسرعة

( )1

.

ونظ اًر لتعدد االنتهاكات التي قد تطال الطفولة  ،فقد تم تأسيس نظام الرقابة الدولية على
الدول من خالل لجنة دولية تسمى لجنة الطفل  ،تتكون من خبراء لها اختصاص تلقي
التقارير الدورية والتحضيرية والنهائية وتوجيهها بتوصيات مع امكانية تعاونها مع الهيئات
الدولية والمنظمات غير الحكومية (  ، )2وبالتالي تعتبر اتفاقية الطفل لعام  1989م ملزمة
قانوناً للدول االطراف فيها .
لم تكن اتفاقية الطفل لعام 1989م هي الوثيقة االولى التي صدرت عن المجتمع الدولي
بشأن حماية الطفل  ،بل سبقها قبل ذلك اإلعالن العالمي لحقوق الطفل  ،والذي صدر
بموجب قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،رقم ( 1386د )14-المؤرخ في  20تشرين
الثاني/نوفمبر 1959م ،ويتكون من ديباجة و 10مبادئ ،وقد حرص هذا اإلعالن على
وضع أسس قانونية دولية الحترام حقوق الطفل وأمه  ،وتأمين الحماية والرعاية الالزمة
لهما.
ومن أبرز الحقوق ال تي أقرها هذا اإلعالن  ،والتي تتصل بأم الطفل ما جاء في المبدأ الرابع
" يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي وأن يكون مؤهال للنمو الصحي السليم.
وعلي هذه الغاية ،يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين الالزمتين قبل الوضع

(  (1اعالن حقوق الطفل 1959م  ،صدر بموجب قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،رقم ( 1386د )14-المؤرخ في
 20تشرين الثاني/نوفمبر ،المبدأ الرابع  ،المواد .10-9

(  (2د .بن عيسى أحمد  ،الحماية القانونية الدولية والوطنية لألطفال المسعفين ،مركز الكتاب االكاديمي  ،الجزائر  ،د.ت ،
ص.232
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وبعده " (  ،)1فربطت االت فاقية حقوق الطفل بأمه  ،وضمن لها الحماية والرعاية أثناء الحمل
 ،والتي يمكن أن تتمثل بالحصول على الرعاية الطبية خالل فترة الحمل وبعد الوالدة ،
والحصول على الضمان االجتماعي  ،واجازة األمومة  ،واجازة الرضاعة  ،لضمان توفير
أكبر قدر ممكن من الحماية لها ولولدها  ،نظ ًار ألهمية هذه المرحلة  ،والتي تكون المرأة
خاللها بأشد الحاجة للرعاية  ،أيض ًا نصت المادة السادسة ضرورة عدم فصل الطفل عن
دائم ا
أمه  ،بسبب صغر الطفل وعدم اكتمال عقله وحاجته للرعاية فاألطفال ال يمكنهم ً
حماية حقوقهم ومصالحهم ،فهم بحاجة إلى المساعدة والحماية من البالغين ،فتعلق االم
بولدها ،ورحمتها به ،وحنوها عليه ،والسعي في رعاية مصلحته يجعلها مقدمة على غيرها
في حضانة الطفل  ،والولد يحتاج إلى حضان ِة أمه ،ألنها األدرى باحتياجاته  ،واألشد رحم ًة
به  .إال عندما تقرر السلطات المختصة ،وفقاً للقوانين واإلجراءات المعمول بها ،وأن يكون
هذا الفصل ضروري  ،عندما تقتضي الضرورة ذلك .
ونالحظ بأن اإلعالن كان اكثر وضوحاً من اتفاقية حقوق الطفل في نصه على حقوق األم
بشكل مباشر وصريح  ،من خالل تأكيده على حق المرأة في اجازة الوضع والرضاعة،
ورغم ذلك يعتبر هذا اإلعالن غير قادر على تامين الحماية الالزمة لكل من األم وطفلها
،ألنه ال يتمتع بالقوة اإللزامية  ،كونه اعالن ًا ال اتفاقية  ،أي مجرد مبادئ أخالقية تستدل

(  (1اعالن حقوق الطفل 1959م ،مرجع سابق  ،المبدأ الرابع  ،المواد .37-23
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من خاللها الدول على حقوق الطفل  ،فال يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول األعضاء في
حال حدوث انتهاك من احدى الدول  ،ألنه مجرد وثيقة وافقت الدول على مبادئه  ،يفتقد
للصالحية القانونية الملزمة

( )1

.

المطلب السابع  :إعالن مناهضة العنف ضد المرأة 1993م
اعتمد الجمعية العامة ألمم المتحدة اعالن القضاء على العنف ضد المرأة دون تصويت ،
وذلك في قرارها ( )48 -104المؤرخ في 2كانون األول 1993م  ،وأورد فيه االعتراف
بالحاجة الملحة لتطبيق شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة  ،واألمن ،
والحرية  ،والنزاهة  ،والكرامة لجميع البشر وغالب ًا ما ينظر الى القرار بأنه مكمل ومعزز لعمل
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة( ،)2حيث انها تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف
ضد المرأة  ،وأشار اإلعالن إلى حقيقة ا ن فئات معينة من النساء معرضات بوجه خاص
للعنف ،بما في ذلك األقليات ونساء الشعوب األصلية والالجئات والفقيرات فق ار مدقعا والنساء
المعتقالت في مؤسسات إصالحية أو في سجون والفتيات والنساء المعاقات والنساء المسنات
والنساء في أوضاع النزاع المسلح .كما ويضع هذا اإلعالن سلسلة من التدابير التي يجب أن
تتخذها الدول لمنع هذا العنف والقضاء عليه ويقتضي من الدول أن تدين العنف ضد المرأة
وان ال تتذرع بالعادات أو التقاليد أو الدين كي تتجنب واجباتها في القضاء على هذا العنف
( )3

 ،وحددت المادة الثانية من اإلعالن مجموعة من األمثلة عن أشكال العنف الذي تتعرض

(  (1موقع الكتروني، 2020-1-30 ، https://ar.bccrwp.org /
(  (2موقع وكيبيديا األلكتروني  ،مرجع سابق .

(  (3إعالن مناهضة العنف ضد المرأة ،اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها  104/48المؤرخ في
 20كانون األول /ديسمبر .1993
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له المرأة  ،من عنف بدني ونفسي وجنسي أوعنف متصل بالعادات االجتماعية

( )1

 ،مثل ختان

االناث  ،وتنشتر هذه الظاهرة في عديد من الدول منها مصر  ،رغم وجود نص تشريعي يجرم
هذا الفعل

( )2

 ،اال أن الظاهرة التزال موجودة في البالد خصوصاً في المناطق الريفية منها ،

و سواء كان داخل األسرة أم في العمل أم في المجتمع  ،او من قبل الدولة نفسها ،والتي ال
تعترف بشكل واضح وصريح بحقيقة أن المرأة المسلوبة من حريتها تجد نفسها بوضع ضعيف
 ،لذلك فهي بحاجة الى حماية خاصة أكثر تفصيالً  ،كحمايتها من جانب المسؤولين العاملين
وأيضاً من بعض التقاليد الجائرة ،لكي تتنصل من التزاماتها المنصوص عليها باإلعالن ،
واتخاذ كافة التدابير لتحقيق غايات هذا اإلعالن .
وتعرضت المادة الثالثة من االتفاقية الى المساواة التامة بين الرجل والمرأة بكافة الحقوق
والحريات االساسية وحمايتها  ،وذلك في كل مجاالت الحياة السياسية والمدنية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية

( )3

 ،وأشارت المادة الرابعة منها الى عدم تذرع الدول األطراف بالعادات

والتقاليد والدين للتهرب من التزاماتها ببنود االتفاقية  ،وهنا البد من اإلشارة الى أن هذا اإلعالن
يعيد لنا بالذكرة الى أحد بنود اتفاقية سيداو ،التي حثت على نبذ المبادئ الدينية واالجتماعية
وتغليب الفكر الغربي  ،الذي يتعارض مع قيم الكثير من المجتمعات خصوص ًا العربية منها
واإلسالمية  .واشارت الفقرة (ل ) من نفس المادة الى أن بعض فئات النساء ،كالنساء المنتميات
إلى األقليات ،والالجئات ،والمهاجرات ،والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية،
والمعوزات ،ونزيالت المؤسسات اإلصالحية أو السجون ،واألطفال ،والمعوقات والمسنات،

(  (1إعالن مناهضة العنف ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة الثانية.

(  (2قانون العقوبات المصري ،القانون رقم  78لسنة  ، 2016المادة . 242
(  (3إعالن مناهضة العنف ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة الثالثة.
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واللواتي يعشن في أجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف،
وبالتالي البد من اتخاذ التدابير الالزمة لوقف العنف ضدهم

( )1

.

والبد من القول بأن اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وضع أسس مستجدة في
حقوق المرأة  ،من خالل لفت نظر المجتمع الدولي حول مشكلة أساسية وهي العنف الذي
تعاني منه المرأة بسبب طبيعتها الجسدية والنفسية واالجتماعية  ،ووضع مبادئ لحمايتها عن
طريق نبذ التقاليد االجتماعية ،وتعديل القوانين التي تعنّف المرأة .
وتعتبر نصوص هذا اإلعالن مجرد مبادئ اخالقية غير ملزمة للدول  ،فنصت المادة السادسة
منه على " :ليس في هذا اإلعالن أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ،
أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة ،من أحكام هي أكثر تيسي اًر للقضاء
على العنف ضد المرأة " (  ،)2فهو ال يلزم الدول بأحكامه  ،وال يقدم على التشريعات الوطنية ،
ويترتب على عدم تمتعه بالقوة اإللزامية  ،ضعف اآلليات المتبعة في تطبيقه  ،فهو يعتمد على
جهود األمم المتحدة في ترويج لالعتراف بمبادئ هذا اإلعالن والذي يتطلب منها عقد
االجتماعات  ،ووضع دراسات ،وتبادل الخبرات  ، )3 ( ..مما يجعل تطبيق مبادئه على نطاق
محدود .

(  (1إعالن مناهضة العنف ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة الرابعة .

(  (2إعالن مناهضة العنف ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة السادسة .
(  (3إعالن مناهضة العنف ضد المرأة ،مرجع السابق  ،المادة الخامسة .
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المبحث الثالث
الحقوق االجتماعية للمرأة في التشريع السوري
سعى التشريع السوري لحماية المرأة من خالل سن النصوص القانونية ضمن مجموعة من
القوانين الوطنية  ،التي عملت على تطبيق المساواة بين جميع المواطنين في الجمهورية العربية
ال بمبادئ الدستور السوري ،ويعتبر قانون األحوال
السورية دون تمييز بين رجل وامرأة  ،عم ً

الشخصية السوري  ،المرجعية األولى في الحقوق االجتماعية للمرأة الحتوائه على أحكام األس رة

من زواج وطالق وحضانة وميراث ،و استمد قانون األحوال الشخصية السوري أحكامه وقواعده
من الشريعة اإلسالمية  ،فنصت المادة ( ) 305من ذات القانون على(:يرجع في فروع كل
مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول األرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت
منه هذه المسألة )

( )1

 ،وسنعرض خالل هذا المبحث الحقوق االجتماعية التي نصت عليها

القوانين السورية .
المطلب األول :التشريع الوطني
ال :القانون الدستوري السوري :صدر الدستور الدائم عام  1973مكرسا أسس المساواة
أو ً
للمواطنين جميعا ورسم صيغا أساسية وقواعد عامة واطا ار عريضا وعاما للحقوق والحريات
والواجبات لجميع المواطنين بما فيهم المرأة وجاءت مواده تعكس المساواة الكاملة بين المرأة
والرجل وخطابه واحدا لكال الجنسين حين خاطب (المواطن –المواطنين ) في سياق تعابيره
دون تمييز واعتبرت المرأة السورية ذات مواطنية كاملة في الحقوق والواجبات (  ،)2فالمبادئ
العامة واألساسية للدستور كرست المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين المواطنين
دونما أي تمييز ،فحدد االطار القانوني لممارسة هذه الحقوق  ،وجاء بالمادة  (19يقوم المجتمع
في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة االجتماعية
(  (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،رقم  4لعام  ، 2019المعدل للقانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  59لعام
.1953المادة

. 305

(  (2دستور سوريا الداائم 1973م ،المواد .25،26،27
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والحرية والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد) (  ،)1تبعاً لهذه المادة تم تشكيل لجنة في
و ازرة العدل بالقرار رقم  914تاريخ نيسان/أبريل  2013المعدل بالقرار رقم  1276إلى تاريخ
 6أيار/مايو  2013تضم في عضويتها ممثلين عن و ازرة العدل والهيئة السورية لشؤون األسرة
وو ازرة األوقاف واالتحاد العام النسائي ونقابة المحامين ورابطة الحقوقيين ولجان المرأة العاملة
في نقابات العمال وناشطات سوريات ،مهمة اللجنة حصر جميع القوانين التمييزية والتي تشكل
عنف ًا ضد المرأة والطفل واقتراح تعديلها ،وقد نظرت اللجنة حتى اآلن في معظم القوانين السورية
منها قانون العقوبات وقانون الجنسية واألحوال الشخصية وقانون العمل وقانون التأمينات
االجتماعية وقانون األحداث وقانون العاملين األساسي ،وحصرت جميع المواد التميي زية
واقترحت تعديلها بما يتوافق مع الدستور ومع االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،وفي حال جرى
إقرار هذه المقترحات ،إما بشكل كامل أو حتى جزئي ،فإن مسيرة اإلصالح التشريعي في هذا
المجال تكون قد قطعت شوط ًا مهم ًا

( )2

 ،فالمبادئ العامة واألساسية للدستور كرست المساواة

في الحقوق والحريات والواجبات بين المواطنين دونما أي تمييز وعالوة على ذلك فقد خص
دستورنا المرأة باهتمام حيث افرد مادة خاصة لدعمها وهي المادة ( 45تكفل الدولة للمرأة جميع
الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع) ،حيث
أكدت هذه المادة على مسألة تحرير المرأة وازالة كافة العوائق التي تمنع من مشاركتها في
عملية التنمية واعطاءها كافة الفرص لتساهم مساهمة فعلية في كافة ميادين الحياة (  ،)3ويعتبر
الدستور مصدر التشريعات والقوانين والضابط لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة ويجب أن
تكون القوانين كلها منسجمة معه وهو ما يعرف بدستورية القوانين ولكننا نجد بالواقع العملي
إن بعض القوانين تتعارض مع الدستور مثل قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون
(  (1دستور سوريا الدائم  ،مرجع سابق  ،المادة .19
(  (2قائمة القضايا واألسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية اضافة الى ردود
الجمهورية العربية السورية  ،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  ،األمم المتحدة .36\7، 2014 ،

(  (3الدستور الدائم لسوريا  ،مرجع سابق المادة .45
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الجنسية التي التعتبر المرأة مواطنة كاملة األهلية لذا البد من تعديلها انسجاما مع الدستور
كما سنرى .
ثانياً :قانون العمل السوري :تتم تع المرأة السورية بحقوق المواطنة الكاملة لناحية حقها بممارسة
كافة األعمال والفعاليات االقتصادية من مهن وحرف وتجارة وصناعة وزراعة وقروض وعقود
وقد جاءت قوانين العمل مساوية بين المرأة والرجل سواء في القطاع العام أو الخاص وكرست
قاعدة األجر المتساوي للعمل المتساوي(  ،)1وأعطيت المرأة حقوق ًا خاصة لحماية طبيعتها
الجسمية والصحية واإلنجابية حيث منعت تشغيلها ليال أو باألعمال الضارة صحياً أو أخالقياً
انسجاماً مع معايير العمل الدولية التي نظمتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية
النساء العامالت ومراعاة ظروفهن الصحية وألزمت الجهات التي فيها نساء أمهات عامالت
بإحداث رياض أطفال بنفس مكان العمل حسب المادة  ،)2 (120ومنع القانون فصل العاملة
خالل فترة األمومة أو خالل المرض بسبب الوضع أو الحمل حسب المادة ، 122وفيما يخص
إجازة األمومة أعطى قانون العمل السوري المرأة مدة استراحة مناسبة كإجازة كاملة األجر ،
باالضافة إلجازة الرضاعة ( .)3
وبهذا الصدد البد من القول أنه على الرغم من أن القوانين حققت المساواة للمرأة في العمل
إال أن العبء زاد على المرأة بسبب قيامها بالعمل داخل وخارج المنزل واصبح عبئا مزدوجا
ال بد من االهتمام بوضع المرأة العاملة التي تتحمل أعباء مضاعفة في البيت وخارجه من
خالل سن تشريعات تؤمن المزيد من الحماية لها.

(  (1قانون العمل السوري  ،القانون  91لعام  ، 1959المادة . 119
(  (2قانون العمل السوري ،مرجع سابق  ،المادة .120

(  (3قانون العمل السوري ،مرجع سابق .122، 123، ،121 ،
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ثالثاً :القانون المدني السوري :تتمتع المرأة السورية بأهلية قانونية كاملة لها حق إبرام العقود
وحيازة الممتلكات والتصرف ب ها وأدارتها ولها حق المرافعة أمام القضاء والمحاكم إذا بلغت
سن الرشد الذي حدده القانون بثمانية عشر عاما مادة .)1 ( 46
كما و منح القانون المدني المرأة اسما ولقبا مستقال بها عن لقب زوجها ،كما منحها ذمة مالية
مستقلة يضاف إلى ذلك أن المرأة المتزوجة تتمتع بكامل أهليتها فيما يتعلق بحقوقها المالية
حيث سمح لها القانون المدني بمزاولة التجارة بأموالها دون الحاجة إلى إذن من زوجها أو
وليها .وعليه فالمرأة وفقا للقانون المدني تتمتع بكافة الحقوق المدنية مثل الرجل تماماً ( .)2
مما سبق توصلت الباحثة الى ان قانوني العمل والمدني واللذان يتعلقان بمشاركة المرأة في
الحياة العامة يعطيان المساواة المطلقة للمرأة بالرجل فيما يتعلق بممارسة العمل والمهن وادارة
األعمال والقيام بكافة الفعاليات االقتصادية  ،المشكلة تكمن في مجموعة العادات والتقاليد
وفي الهوة الشاسعة بين القانون والواقع التطبي قي والتي ال تنسجم مع األدوار الجديدة للمرأة
ويكون من شأنها إعاقتها ،لذلك البد من العمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة ورفع وع ي
المجتمع بأهمية عمل المرأة في عملية التنمية من خالل التوعية والتدريب على تبادل األدوار
داخل األسرة.
رابعاً :قانون العقوبات السوري :جاء قانون العقوبات السوري بمجمله محددا للجرائم والعقوبات
بشكل عام لكال الجنسين ،فهو يعاقب على جرائم االعتداء على األشخاص إبتداءاً من الذم
والقدح والتحقير مرو ار بالضرب واالعتداء البدني وتشويه األعضاء وانتهاءًا بالقتل ،حيث
يعاقب على الجنح والجنايات التي تقع على اإلنسان وتعرض سالمته للخطر ،بمعنى إن
النساء اللواتي يتعرضن لالعتداء المعنوي أو البدني يستطعن اللجوء إلى المحاكم وتقديم شكوى
والحاق العقوبة بمن الحق األذى بهن ،إال أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى
(  (1القانون المدني السوري رقم  84لعام  ، 1949المادة .46
(  (2القانون المدني السوري  ،مرجع سابق  ،المادة .40
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ضد أب ،أخ ،ابن أو زوج أو حتى رجل غريب  .وخص قانون العقوبات المرأة بحماية قانونية
فيما يتعلق بالجرائم الواقعة عليها بصفتها أنثى حيث يعاقب على التحرش الجنسي وعلى مجرد
عرض عمل مناف للحياء أو توجيه كالم مناف للحشمة ويعاقب على سفاح القربى والخطف
والفحشاء وعلى فض البكارة مع وعد بالزواج وعلى الحض على الفجور وهتك العرض ولمس
ومداعبة القاصر .إال أن رغم المساواة بين الجنسين في قانون العقوبات ورغم الحماية التي
أعطاها للمرأة في حال االعتداء عليها جنسيا إلى أن القانون لم يتضمن ما يشير إلى اعتبار
العنف بكافة أشكاله ضد المرأة جريمة يع اقب عليها القانون إلى جانب ما يتضمنه من مظاهر
التمييز ضدها وسنتناول فيما يلي أهم هذه المظاهر :
 _ 1فيما يتعلق بالزنا الوارد في المواد ( ) 475 – 474 – 473من قانون العقوبات السوري
 ،حيث الفعل الجرمي الواحد ،أي الزنا ،تختلف تبعاته فيما إذا كان مرتكبه رجل أم امرأة رغم
وحدة الفعل ووحدة األثر الناجم عنه وتكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل  ،ليس هذا
فحسب بل يطال التمييز وسائل اإلثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل
 ،فيما خال اإلقرار القضائي أو الجنحة المشهودة ال يقبل من أدلة اإلثبات على الشريك إال ما
نشأ منها عن رسائل أو وثائق خطية  ،حيث يعتبر فعل الزوج مباحا إذا ارتكبه خارج منزل
الزوجية ومعاقبا عليه فقط إذا ارتكبه داخله بينما تعاقب المرأة إذا ارتكبت الفعل في أي مكان
( .)1
 _2موضوع االعتداء على العرض الوارد في المادتين  489و  508من قانون العقوبات
السوري ،المادة ( 489االغتصاب الزوجي) :من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على
الجماع عوقب باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة على األقل ،فهذه المادة ال تعترف
باالغتصاب في إطار الزوجية بمعنى أنها تعطي للزوج حق اغتصاب زوجته قانونا فالبد من
تعديل نص المادة وحذف كلمة غير زوجه من تعريف االغتصاب( )2كما أن المادة  508نصت
( (1قانون العقوبات السوري ،الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  148لعام  ،1949المواد (.)475 – 474 – 473
( (2قانون العقوبات السوري  ،مرجع سابق ،المادة .489
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على زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة (إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم
الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليه أوقفت المالحقة ،واذا صدر حكم بالقضية علق
تنفيذ العقاب الذي فرض عليه ) (  ،)1وهذه المادة التي توقف المالحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي
جرائم (االغتصاب – الفحشاء – الخطف – اإلغواء – التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته
 ،بمعنى إن المجرم بغية اإلفالت من العقاب يسعى للزواج من ضحيته واألهل طمسا ”
للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى تعطيل تطبيق المواد التي
أعطى فيها المشرع الحماية القانونية للمرأة من العنف الجنسي والجسدي وهذا يؤدي إلى زيادة
ارتكاب اإلعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة
فبدال من معاقبة الجاني نقوم بمكافأته وتسليمه الضحية ليستمر باالعتداء عليها بالوقت الذي
تكون هي أحوج للعالج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن
أن عقد الزواج هذا مشوب باإلكراه قانونا وهو باطل ألنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه
عنصر الرضا الذي هو من أهم أركان الزواج.
 _3موضوع األعذار المحلة والمخففة واألسباب المخففة التقديرية  ،جاءت المادة  548من
قانون العقوبات بفقرتها األولى لتعطي عذ ار محال للرجل بمعنى أنها تعفيه من العقاب في حال
قتله أو إيذائه زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته عند مفاجأتهم بجرم زنا مشهود أو
صالت جنسية فحشاء مع رجل .وهذا عذر خاص بالرجل وال يشمل المرأة حيث يبرر العذر
هنا إن الرجل ارتكب جريمته تحت ضغط وانفعال شديدين دون سبق إصرار وترصد

( )2

.

 _4الدافع الشريف الوارد في المادة 192من قانون العقوبات السوري  ،هذه المادة التي تعطي
عذ ار مخففا إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يؤدي
إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتال أو إيذاء ) بحجة

(  (1قانون العقوبات السوري  ،مرجع سابق  ،المادة .508
(  (2قانون العقوبات السوري  ،مرجع سابق ،المادة .548 ،
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الدافع الشريف(  ،)1فال بد من تعديل هذه المادة واستبعاد جرائم الشرف المرتكبة ضد النساء
في العائلة من نطاق تطبيقها حتى ال تكون سببا لممارسة العنف ضد المرأة داخل األس رة
،وأيضاً المادة  242من ذات القانون أعطت عذ اًر مخففاً لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة
غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير.
والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة اقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل
غير محق آتى به المجني عليه(  ،)2وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم
التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف فالبد من تعديلها واستبعاد تطبيقها
على مثل هذه الجرائم وذلك للحد من العنف األسري ضد النساء.
خامس ًا  :قانون الجنسية السوري  :جاء في المادة  3فقرة آ من قانون الجنسية العربية السورية

الصادر بالمرسوم رقم  276لعام  1969ما يلي( :يعتبر عربيا سوريا حكما  :آ – من ولد
في القطر أو خارجه من والد عربي سوري )

( )3

 ،وهذا يعني أن األب السوري يعطي جنسيته

ألطفاله المولودين داخل القطر أو خارجه ولو كان متزوجا بأجنبية وتحرم األم السورية بموجب
هذا القانون من هذا الحق ويعامل أبناؤها معاملة األجانب ويحرمون من كافة حقوقهم
االجتماعية والسياسية كمواطنين سوريين وهنا البد من القول إن هذا القانون يحتاج العادة
نظر النه يسبب إشكاليات الحصر لها للنساء السوريات المتزوجات من عرب أو أجانب إذا
ما أرادوا االستقرار في سوريا مع أبنائهم .
وهنا قانون الجنسية القائم أصال على مبدأ المواطنة والتي يفترض أن تقوم على عدم التمييز
بسبب الجنس فالبد من تعديله بما يضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل كمواطنين
لهم حقوق وعليهم واجبات.

(  (1قانون العقوبات السوري  ،مرجع سابق ،المادة .192
(  (2قانون العقوبات السوري  ،مرجع سابق ،المادة.242
( (3

قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم  276لعام  ، 1969المادة  ، 3فقرة (أ) .
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مما سبق الحظت الباحثة بأن المرأة في سوريا حصلت على الكثير من الحقوق والتي جاءت
منسجمة مع الدستور السوري لعام  1973وحققت قضية المرأة تقدما شمل مواقع اتخاذ القرار
في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وفي التعليم والعمل والتنمية
الشاملة ولكن رغم تلك الن قاط المضيئة مازالت هناك بعض المعوقات االجتماعية والثقافية
المتمثلة بمجموعة األعراف والممارسات االجتماعية واإلدارية التي تشكل تميي از ضد المرأة
إضافة إلى بعض القوانين التمييزية التي تنظم عالقتها داخل األسرة وحياتها الخاصة ،كما
وعدم التطبيق الجيد لبعض القواني ن المنصفة تعيق تقدم المرأة ومساواتها الكاملة مع الرجل
في الحقوق والواجبات وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مشاركتها في العمل العام
حيث يستحيل فصل الشأن الخاص عن العام في قضايا المرأة ألن هذا يشكل ازدواجية قانونية
وواقعية فكيف يعطي الدستور والتشريعات المدن ية المرأة األهلية الكاملة وتأتي قوانين خاصة
بعالقاتها األسرية لتعتبرها ناقصة األهلية؟ وكيف السبيل لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل
في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليم والعمل وحقوق المرأة مقيدة
داخل األسرة؟ فتنقلها واقامتها وسفرها واختيارها لزوجها مرهونة بموافقة الولي إضافة إلى
تهديدها بالطالق والطرد من المنزل وحرمانها من أطفالها الملقى عليها واجب رعايتهم واعالتهم
وليس لها حق الوصايا أو الوالية أو حتى السفر بهم .
المطلب الثاني :حقوق المرأة المرتبطة بالزواج
خص قانون األحوال الشخصية السوري ،المرأة بشكل عام ،والزوجة بشكل خاص ،بأحكام
كثيرة ،مستهدفاً ضمان حقوقها كطرف في عقد الزواج  ،وسنتناول أهم الحقوق المرتبطة
بالزواج وفق القانون السوري:

أو ًال :تحديد سن أدنى للزواج  :حدد المشرع السوري سن ًا أدنى للزواج  ،اال انه ترك المجال

مفتوحاً أمام زواج الصغار  ،بحالة تقدم الشخص الذي أتم الخامسة عشر بطلب الزواج مدعي ًا
بلوغه  ،ومبيناً معرفته بالحقوق الزوجية  ،فللقاضي أن يأذن له إذا تأكد من ذلك شخصياً ،

فنصت المادة رقم  18من قانون األحوال الشخصية السوري رقم  4لعام 2019م "  _1إذا
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ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا
تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ..ومعرفتهما بالحقوق الزوجية" (  ،)1ففتح المشرع
السوري المجال أمام الراغبين بالزواج مع عدم بلوغهم السن القانوني لذلك  ،وذلك للحد من
عقود الزواج التي تتم خارج اطار المحكمة  ،التي تؤدي لحرمان الزوجة من التمتع بحقوقها
التي كفلها لها القانون خالل الزواج  ،أو بعد انحالله .
_2إذا كان الولي هو األب أو الجد اشترطت موافقته"،.ولكن هذه تتعلق بمباشرة العقد ال بإجراء
العقد والية  ،مما يقصر والية اإلجبار  ،بل يلغيها  ،ألنه اذا كان ال يتم التزويج اال بإذن
القاضي للفتى والفتاة بتمام الخامسة عشر بشرط احتمال جسميهما  ،مع صدق دعواهما ،
وهذا مع اشتراط موافقة األب او الجد  ،مع أنه ال حاجة لموافقتهما اذا وجدت الكفاءة ( .)2
وحدد القانون سن الزواج بالثامنة عشر فنصت المادة  16من نفس القانون على  ":تكمل
أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر "(  ،)3وهو تحديد للسن الذي يمكن
معه مباشرة عقد الزواج ،ولم تقتصر المادة على المباشرة بل شملت الوالية أيضاً ( .)4
و من المالحظ وجود ت ناقض في نصوص القانون مع بعضها البعض ،فبينما نصت المادة
 16على رفع سن الزواج بالنسبة للذكور واإلناث إلى  18عام ًا منع ًا الستغالل القاصرين،
نصت المادة ( )18على إعطاء الحق للقاضي لتزويج المراهقين عند بلوغهم سن  15عاماً

في حال رأى أنهم مؤهلون فكرياً لذلك  ،فادعا ء البلوغ ورأي القاضي ما يزاالن موجودين،

قر القانون صراحة بمنعه  ،أي أن ظاهرة زواج القاصرات
وامكانية العبث قائمة؛ ما لم ُي ّ
وخطورتها ستبقى مستمرة ما لم يتم اصدار تشريعات جديدة تمنعه صراحةً  ،فعلى الرغم من

سعي هذا القانون لوضع حد لزواج الصغيرات وما يلحق به من مشاكل قد تطالها ،اال انه
(  (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة .18

(  (2د .مصطفى البغا ،شرح قانون األحوال الشخصية السوري ،منشورات الجامعة االفتراضية السورية  ،سوريا2018 ،م ،
ص . 86

(  (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .16
(  (4د.مصطفى البغا  ،نفس المرجع السابق  ،ص.86-85
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غير ٍ
كاف بسبب وجود هذا االستثناء ،األمر الذي يؤدي الى عدم تحقيق القانون لغايته المرجوة
منه  ،ولكن قد يكون هذا االستثناء ضروري ًا في بعض حاالت االكتمال الجسدي والبلوغ  ،لمن
لم يبلغ الثامنة عشر ،خاصة في المناطق الريفية  ،وعلى كل حال فهو استثناء مقيد بموافقة
المحكمة مما يجعله انضباط ًا يراعي مصلحة القاصرة  ،ونصت المادة رقم  20من قانون

االحوال الشخصية السوري على  ":إ ذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من
العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما
فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير باالعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة

ومهر المثل) (  ،)1ويستدل من هذه المادة بأنه حدد مباشرة العقد على من بلغت الثامنة عشرة
من العمر  ،ويعني ذلك أن من دونها سناً ال تباشر العقد  ،والنص القانوني واضح وصريح
 ،فيمكناها ابرام عقد الزواج متى رضيت به والتعبير عن الرضا بالقبول الصادر عنها  ،متى
كانت بالغة عاقلة راشدة حسب مفهوم المادة السابقة  ،عند توافر شروط الكفاءة  ،وبعد بيان
رأي وليها في الزواج  ،وعدم اعتراضه  ،أو اعتراضه متى كان االعتراض غير جدير باالهتمام
وفق وجهة نظر القاضي  ،واعطائها هذا الحق بشرط توافر الكفاءة ومهر المثل ،اال أنه لم
يحدد المقصود من مهر المثل  ،وترك تقدير الكفاءة لعرف أهل البلد (  ،)2فعقد الزواج من
العقود الرضائية  ،التي تقوم على الرضا أساس ًا لها  ،والذي يأتي التعبير فيه من المرأة صراحة
 ،وهو االصل في التعبير عن رغبة اإلنسان  ،مما يدل على حماية القانون السوري لرغبة

المرأة  ،واحترام حقها في اختيار الزوج .
ومن خالل دراستنا السابقة لالتفاقيات الدولية ،نجد تماشي القانون السوري مع ما ورد في
االتفاقيات الدولية  ،مثال اتفاقية تحديد سن أدنى للزواج  ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد المرأة من حيث تحديد سن ادنى للزواج  ،ورغم تصديق سوريا عليها إال أنها
تحفظت على مواد أساسية فيها  ،مثل تحفظها على الفقرة 2من المادة  16التي نصت على
"ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني ،وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في
ذلك التشريعي منها ،لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي ام ًار
(  (1قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .20
(  (2د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص . 98
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إلزامياً "

( )1

 ،فخالف القانون السوري االتفاقية حين سمح للمراهق الذي أتم الخامسة عشرة

بالزواج وفق الشروط التي سبق ذكرها.
ثاني ًا  :حق المرأة باختيار زوجها :أعطى القانون السوري المرأة الحق باختيار الرجل بذكره

أمرين وهما:

 _ 1الخطبة  :وهي طلب الرجل الزواج من امرأة معينة  ،ويعتبرها البعض تواعد
بالزواج( ،)1فالخطبة هي تمهيد للزواج يتم خاللها دراسة الطرفين لطباع اآلخر  ،وال بد أن
تبدأ بالنظرة الشرعية  ،التي شرعت لمعرفة مصلحة الزوجين لإلقدام على هذا العقد أم ال
،ومعنى قبول الخطبة هو الرضا بشروط اآلخر  ،ورفض الخطبة يعني اظهار عدم الموافقة
على شروط الخاطب ( ) 2و قررت محكمة النقض المدنية في عام 1939م أن الخطبة هي
عقد غير ملزم(  ،)2وبالتالي يمكن للطرفين أخذ الوقت الكافي التخاذ القرار الصائب .فيما يتعلق
بالمهر  ،أكد المشرع السوري على حق المرأة بالمهر واشترط ان يدون بصك الزواج  ،ويبين
تفاصيله من معجل و مؤجل  ،ومقبوض أم غير مقبوض  ،)3 ( ،والمهر هو مال يقدمه الزوج
لزوجته على أنه هدية الزمة وعطاء واجب ،يثبت لها بمجرد العقد الصحيح ،أو بالدخول في
العقد الفاسد ،وهو ليس ركن ًا من أركان عقد الزواج ،وال شرط ًا من شروط الصحة ،فإن العقد
يسم الزوجان مه اًر .ألنه أثر من آثار عقد الزواج ،واذا خال العقد من ذكر المهر ،
يصح ولو لم ّ
بتفويض المرأة أو بدونه ،فلها مهر المثل بالعقد  ،وحتى لو قال الزوج لزوجته (تزوجتك بدون

مهر) فالعقد صحيح والشرط فاسد ،فيبطل الشرط ،ويصح العقد ،ويجب مهر المثل  ،اذًا يجب

اء تم الدخول بين الزوجين أم لم
المهر للزوجة في حالتين هما :عقد الزواج الصحيح  ،سو ً
اء طلق الزوج زوجته أو مات عنها ،إال أنه يثبت قبل الدخول بين الزوجين نصف
يتم ،وسو ً

( (1التحفظات على اتفاقية سيداو  ،رقم الوثيقة  3 ،سبتمبر  2004م_IOR 51/009/200
( (2د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص.33
( (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة  ،41فقرة . 4
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اء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده وفي العقد الفاسد:
المهر فقط ،ويثبت بالوفاة تمام المهر سو ً
وذلك إذا تم الدخول بين الزوجين ،أما قبل الدخول فال مهر للزوجة على زوجها ( . )1
وال حد أعلى للمهر ،ألنه لم يرد في الشرع تقدير أعلى أو أدنى للمهر ،وكل ما يصح االلتزام
به شرعاً يصح أن يكون مه اًر ..وجاء في قانون األحوال الشخصية مادة ( /54/ال حد ألقل

صح أن يكون مه اًر)
المهر أو ألكثره) و(كل
ماصح التزامه شرعاً ً
ّ
من أركان العقد ،لذلك جاز أن يدفعه الزوج لزوجته حين العقد ..كما يجوز تأجيل دفعه كله
( )2

 ،وبما أن المهر ليس

أو بعضه ،حسب االتفاق ،والمقدار المؤجل يعتبر مؤجالً إلى حين الوفاة أو الطالق

( )3

وقررت

محكمة النقض السورية أن عقد النكاح يتم بذكر المهر في االيجاب والقبول وبدون ذكره ،إذا
سمي في العقد ما ال يصلح للتسمية تكون التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل ( ،)4ووضع المشرع
عدة ضمانات لحماية حقها بالمهر ،منها ما يتعلق بقيمته في وقت توقيع عقد الزواج ،إذ يجب

قياس قيمة المهر وف ًقا للقوة الشرائية للمهر في ذلك الوقت ،وليس على أساس قيمته اإلسمية.
تنص الفقرة (  )5من المادة  54على أنه "عند استيفاء المهر كالًّ أو بعض ًا تكون العبرة للقوة
ُّ

الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على أال يتجاوز مهر المثل يوم االستحقاق ما لم يكن هناك

شرط أو عرف خالف ذلك  ،أيض ًا في حال ابراء الزوجة لزوجها من المهر  ،وطلقها زوجها

طالقاً تعسفياً  ،يحق لها أن تعود عن ابرائها

( )6

 ،واعتبر قانون االحوال الشخصية السوري

المهر ديناً في ذمة الرجل ،وجميعها ضمانات كفلها المشرع السوري حمايةً للمرأة .
 _ 2الرضا عند العقد  :فالعاقدين ركن من أركان عقد الزواج  ،ويشترط بهما الرضا وعدم
اإلكراه (  ،)7ومكن القانون السوري المرأة من تقييد عقد زواجها بشروط آخذًا بقاعدة العقد شريعة
المتعاقدين ما لم يخالف الشرع ،فاشترطت المادة (“ :)14لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد

( (1قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .)63- 61- 58
( (2قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .54
( (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .56
( (4د .عبد الناصر توفيق العطار  ،خطبة النساء في الشريعة االسالمية  ،جامعة االزﮬر  ،القاﮬرة 1976،م ،ص .8
( (5المرجع السابق  ،ص.36
( (6محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،بالقرار رقم  187تاريخ ،1954/2/25قاعدة . 49
( (7د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .42
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عقد الزواج بشروطه الخاصة التي ال تخالف الشرع والقانون” (  .)1وقد تُرجم ذلك على أنه
تعدد الزوجات”  ،هذه المادة ال تقارب منع الزواج بأخرى ،كشرط تطلبه المرأة وتناله،
“يمنع ّ
فالمشرع السوري مازال يقر بحق الرجل بتعدد الزوجات وذلك على خالف بعض قوانين الدول
العربية التي يعيش فيها أغلبية مسلمة  ،كالقانون التونسي  ،والذي ينص صراحة على منع
تعدد الزوجات ،كما يترتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية
منه( ،)2وبالعودة إلى صحة شروط العقد نجد بأنه ورد في المادة نفسها البند (“ :)2إذا قُّيد العقد
تعدد الزوجات
بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده؛ فالشرط باطل والعقد صحيح” .وبما أن ّ
حق شرعي من ح قوق الرجل؛ فإن أي شرط من هذا القبيل هو باطل  ،فأعطى القانون السوري
ّ
المرأة الحق في كتابة متطلبات ،وأصبح من حق المرأة الحصول على نصوص مكتوبة في

عقد الزواج إذا رغبت ،مثل حقها في السفر دون إذن زوجها ،وأن يترك رباط الزواج بيدها
الحق بالطالق ،وأن يكون لها الحق في العمل خارج المنزل ،وأالّ يعيش زوجها مع زوجة ثانية

في المنزل الذي تقيم فيه (  ،)3وعلى المرأة حماية نفسها قدر اإلمكان في شروط العقد ،فعقد

النكاح يعتبر أهم عقد في حياتها  ،والذي يستوجب الوعي الكافي لديها بشروطه ،وأن تكون
واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ لتشكل جدار حماية للزوجة نفسياً ومالياً وأسرياً واجتماعياً .مكن
قانون االحوال الشخصية السوري المرأة مباشرة عقد زواجها بنفسها عند بلوغها الثامنة عشر

( )4

 ،األمر الذي يعطيها مطلق الحرية في اختيار الزوج  ،اال انه غفل عن تحديد وصف

زوج الولي الفتاة
قانوني للعقد الذي يتم باإلكراه  ،وجاء في الفقرة ( )2من المادة " 21إذا ّ
بغير إذنها ،ثم علمت بذلك كان العقد (عقد الزواج) موقوف ًا على إجازتها صراح ًة" (،)5هذه

قر صراحة بمنع اإلجبار  ،ولم تعتبر إذن الفتاة هو األساس ،وبالتالي ستزيد من
المادة لم تُ ّ

تعرض المرأة للضغوط الممارسة من األهل ومن المجتمع ،لقبول الزواج ،وتُ ّبين هذه
احتمال ّ
تنص المادة صراحة على
ممن تشاء ،ولم ّ
اللغة القانونية التردد في إعطاء المرأة حقها بالزواج ّ

حقها بهذا األمر  ،أو منع الوصي من تزويج المرأة دون علمها وموافقتها الصريحة .مما يثير

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة .14
( (2الفصل  18من مجلة األحوال الشخصية المنقح لقانون االحوال الشخصية التونسي  ،عدد  70لسنة . 1958
( (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة . 50
( (4قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة16.
( (5قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .21
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الشك حول المصداقية في منح المرأة الحق في اختيار شريك الحياة ،بالنظر إلى َّ
أن المرأة قد
تختار الصمت بدافع العار أمام إرادة والدها ،وهو الوصي القانوني عليه .
وبالمقارنة مع االتفاقيات الدولية نجد بأن القانون السوري منح المرأة حق المهر وضمنه لها ،
على انه من أهم حقوق المرأة بالزواج  ،وذلك بعكس ما ذهبت اليه االتفاقيات الدولية التي
نادت بالمساواة التامة بين الزوجين خالل فترة الرابطة الزوجية

( )1

 ،مما يعني المساواة

بااللتزامات المالية أيض ًا  ،واتفق مها من ناحية الرضا بالزواج  ،فال يمكن أن يتم عقد الزواج

اال برضاها التام .

ثالثاً  :حق المرأة في تزويج نفسها  :اجاز المشرع السوري للمرأة أن تزوج نفسها دون اذن

من وليها

( )2

 ،اال أنه احتاط لحق هذا الولي فاشترط الكفاءة فيمن تختاره  ،ومهر المثل  ،آخذا

بالمذهب الحنفي " ان عقدت مع كفء جاز  ،وغيره ال يصح(  ،)3وحجتهم بذلك أن حق
األولياء في النكاح  ،من حيث صيانتهم عما يلحقهم من الشين والعار بنسبه عدا الكفء اليهم
بالصهرية  ،فإن تزوجت بالكفء حصلت الصيانة  ،فزال المانع من اللزوم فيلزم  ،فلو وجدت
ال ( .)4
كفء وطلبت من الولي االنكاح منه ال يحل له االمتناع  ،ولو امتنع يصير عض ً
ً
 ،وكما سبق ذكره بأن أحكام قانون األحوال الشخصية مستمدة من الشريعة اإلسالمية ،إال أن
التعامل مع المرأة في هذه األمور مسألة معقدة جداً ألنها نابعة من ثقافة مجتمع أكثر من
كونها تطبيقاً قانونياً يقوم على رأي ديني .فوالية األب على ابنته البكر في الزواج ،الموضوع

يعد شكلي ًا إذا ما أرادت البنت غير ذلك ،فعملي ًا القاضي يوافق على الزواج من دون موافقة
ّ
األب إذا لم يكن لديه سبب مقنع للرفض ،إضافة إلى لجوء كثيرات إلى طرق مختلفة يمكن
من خاللها التقدم للقضاء بالحصول على عقد زواج من دون موافقة ولي أمرها ،والحكمة من
وجود نص قانوني يشترط والية األب على ابنته في الزواج؛ أنه من حق األب الذي ربى
( (1اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابق  ،المادة  ، 16فقرة . 2
( (2قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .18
( (3د .محسن سميح الخالدي ،الولي واشتراطه في عقد زواج المرأة بين الفقهاء (األئمة األربعة )  ،وقوانين األحوال
الشخصية في كل من فلسطين واألردن  ،جامعة النجاح الوطنية  ،اإلمارات العربية 2014 ،م ،ص.13
( (4
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واعتنى ببناته أن يتم زواجهن بموافقته ،وهذا ما يعكس ثقافة المجتمع ،فالموضوع أسري
اجتماعي أكثر من كونه قانوني ًا وديني ًا  ،وهنا عالج المشرع السوري مسألة العضل وهي امتناع
الولي عن تزويج الفتاة بدون مبرر شرعي فبهذا النص وضع حالً لمشكلة العضل وتعطيل

زواج الفتاة دون مسوغ شرعي حيث يستوضح القاضي من الولي عن سبب االعتراض فإن
كان منطقياً ويتفق مع الشرع منع الزواج وان كان غير مبرر أذن به وال يشترط أن يجمع

الطرفين معاً ( البنت والولي) لحساسية الموضوع ولكن القاضي ال يكون متساهل في تحديد
المهر وفي حفظ حقوق الزوجة ،وذكرت محكمة النقض بأنه ال يجوز تقييد الموافقة على
الزواج بمنافع مادية لمصلحة األب

( )1

 ،والعبرة من ذلك تامين الحماية للفتاة .

واشترط المشرع السوري للزوم هذا العقد الكفاءة  ،وهي المساواة بين الزوجين في امور اجتماعية
بحيث يعتبر وجودها عامال من عوامل االستقرار الزوجي واالخالل بها يعتبر معك ار ومفسدا
للحياة الزوجية وسبيال للشقاق والضرر وتعتبر الكفاءة في القانون السوري شرط لزوم وليس
شرط صحة أي اذا زوجت المرأة نفسها لغير كفء لها صح العقد ويبقى للولي حق االعت راض
والفسخ ( ،)2والكفاءة حق مقرر للمرأة ووليها (  ،)3أي اذا تنازل احدهما عن حقه بها يبقى الحق
مقر ًار لآلخر  ،وقررت محكمة النقض السورية في كيفية تحديد معنى الكفاءة "بعدم جواز
الرجوع في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه ،وان قانون األحوال الشخصية في مادته  28قد

جعل لها تعريفاً واجب التطبيق "

( )4

،فراعى المشرع بالكفاءة عرف أهل البلد

( )5

فال يسمح

العرف تزويج الجاهل من فتاة مثقفة  ،وال غنية من فقير  ،وبالتالي شرط الكفاءة مقرر لمصلحة

الزوجة  ،فال بد أن يكون الزوج أهالً وك ْفًئا للزوجة في موقعها االجتماعي واألدبي ،ومن
( (1محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،قرار رقم  860تاريخ ،1966/5/5قاعدة .58
( (2عبد الرحمن تيشوري  ،صحيفة الحوار المتمدن االلكترونية  ،http://www.ahewar.orgالعدد ،1468
2006\2\21م .
( (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة. 29
( (4محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،القرار رقم  ، 461تاريخ ،1970/10/31قاعدة .94
( (5عالء الد ين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،الجزء الثالث  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت  ،ص 375
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الناحية الثقافي ة ،والمالية ،واألسرية ،وفي ذلك حرص من المشرع السوري على كرامة المرأة
 .وبالنهاية نجد بأن القانون أنصف المرأة بهذا المجال  ،حيث أن كثي ًار من النساء من يأتيها

الكفؤ ووليها يعضلها فترك لها فرصة لتزويج نفسها  ،وبالمقابل لم يترك األمر دون قيود  ،ولم
يتجاوز سلطة ولي أمرها بل علق األمر على اعتراضه ،بشرط أن يكون هذا االعتراض جدي ًار

باالعتبار ،فجاء القانون السوري متفقاً مع االتفاقيات الدولية من ناحية امكانية مباشرة عقد
زواج المرأة بنفسها  ،وفق ما نصت عليه اتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن ادنى للزواج ،

واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  ،التي سبق وتناولناها بالبحث  ،اال ان
االتفاقيات لم تشترط الكفاءة بالزوج إلتمام عقد الزواج  ،مما يضيع على المرأة فرصة لضمان
حمايتها  ،وتعزيز حقوقها .
المطلب الثالث :حق المرأة بتثبيت عقد زواجها المعقود خارج المحكمة
والمقصود هنا العقد الذي تم دون موافقته للشروط الشرعية  ،بانتفاء الولي أو الشهود أو المهر
،وهو صورة من صور الصالت غير المشروعة (  ،)1ومن تطبيقاته ما يسمى بالزواج العرفي
 ،والذي سنتناوله بالذكر عرفت المادة رقم  1من قانون األحوال الشخصية السوري الزواج بأنه
 (:الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما لآلخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة
والنسل) (  ،)2وهو الزواج الشرعي الذي يحمي حقوق الطرفين وأبنائهما  ،أما الزواج العرفي
فهو عقد زواج مستكمل لبعض شروطه دون توثيق( .)3
ويكون عقد الزواج شفهياً أو خطياً وفق الصيغة والشروط الشرعية يعقده شيخ أو غيره مع
مالحظة عدم وجود مانع شرعي للزواج  ،وتبادل ألفاظه صراحة بحضور الولي وشاهدين،أما

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة .1
( (2د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .121
( (3ماﮬر حسن سيفو  ،محازير الزواج العرفي في قانون العقوبات السوري  ،صحيفة محامي سوريا االلكترونية ،
.2016\12\21
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اذا كان خطي وهو أفضل بكثير من الشفهي  ،فيجب أن يعطي كل زوج نسخة أصلية من
عقد الزواج موقعة من الطرفين والولي والشهود ( .)1
اجاز المشرع السوري تثبيت عقد الزواج الذي يتم خارج اطار المحكمة وفقاً للمادة  40من
قانون األحوال الشخصية شريطة استكمال الوثائق المطلوبة .
 _2ال يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إال بعد استيفاء هذه اإلجراءات على أنه إذا
حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه اإلجراءات وال يمنع ذلك من إيقاع العقوبة
القانونية )

( )2

.

وبهذا الصدد قررت محكمة النقض السورية " إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون
اإلجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين "(  ،)3وقررت ايض ًا "يجوز تثبيت الزواج الواقع
خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج "(  ،)4فجعل المشرع من تثبيت عقد الزواج
المنعقد خارج المحكمة ضمان للمرأة  ،فالعقد العرفي ال يعتبر عقد زواج يمكن اعتماده قانونياً،
إلثبات حقوق الزوجة من مقدم ومؤخر وذهب ،كما ال يعتمد كوثيقة لتسجيل األوالد والحصول
على شهادة ميالد تسمح لهم بالدخول إلى المدرسة أو الحصول على بطاقة شخصية في
المستقبل  ،ونالحظ أن المشرع السوري سهل الطريق امام المرأة في حال وجود حمل ظاهر
 ،بأن يتم ت ثبيت العقد دون القيام باإلجراءات الحكومية التي اشترطها المشرع  ،وذلك ليسرع
تثبيت الزواج قبل الوضع  ،وبالتالي ضمان حق الطفل وأمه بثبوت النسب .

( (1عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،الجزء الثالث  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت  ،ص .375
( (2قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .40
( (3محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،أساس  ، 118قرار ، 112تاريخ ،1964/3/31قاعدة .117
( (4محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية ،أساس  ، 79قرار  ، 71تاريخ ،1970/2/26قاعدة .118
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استثناء تثبيت هذا العقد بالرغم من عدم توافر الوثائق المطلوبة في حال الحمل
واجازة القانون
ً

الظاهر مثبت بالتقارير الطبية  ،نظمه قانون العقوبات السوري في كل من المادة  469الى
 ،472كما أشارت المادة لوجود عقوبة على مرتكب هذا الفعل ،وتعرض القانون بنص المادة
 469للحالة التي يعقد بها رجال الدين زواج القاصر دون موافقة الولي  ،أو دون اذن للقاضي
 ،فيخالف بذلك النصوص الظاهرة التي حددها القانون والمستمدة من الشريعة االسالمية
( ،)1ومنع القانون زواج القاصر لما له من اآلثار السلبية على األسرة والمجتمع على حد سواء
 ،ألن الفتاة في هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والثقافية
والع قلية والجسدية كي تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال ،فتتحمل عبئا ال قدرة لها عليه
وال تستوعب دورها به مطلقا ،فمثل هذا الزواج ُيعد اغتصابا للحق في الطفولة واعتداء صارخاَ

على كرامة الطفل .

و في المادة 470عالج المشرع مسألة عقد الزواج على المعتدة لما فيه مخالفة لنصوص
المعتدة ،لكونها في حال الطالق
القانون  ،فال يجوز لرجل غير الزوج أن يعقد على المرأة
ّ
الرجعي في حكم الزوجة ،وفي حال الطالق البائن أو الوفاة ،فإن بعض آثار الزوجية ال زالت
ّ
متعلّقة بها  ،وبالتالي أنزل القانون العقوبة برجل الدين الذي يعقد هكذا عقد ( .)2
وترى الباحثة بأن تشدد المشرع السوري بمنع انتشار مثل هذه العقود ما هو اال حماية للحقوق
الزوجية  ،وضمان لحقوق المرأة التي غالب ًا ما تكون هي الحلقة األضعف في مثل هذه الحالة
 ،وحماية لحقها بالمهر والميراث والنفقة  ،وحفاظاً على نسب أوالدها في حال غياب الزوج أو
وفاته ،أو رفضه تثبيت عقد الزواج .

( (1قانون العقوبات السوري  ،الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  .148تاريخ،1949\6 \22 .المواد .469 - 272- 469
( (2قانون العقوبات السوري ،مرجع سابق ،المادة .470
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والبد من االشارة الى أن االتفاقيات الدولية لم تتناول مسألة تثبيت عقد الزواج المعقود خارج
نطاق المحكمة  ،واكتفت بذكر شروط الزواج الشرعي  ،كما جاء في اتفاقية الرضا بالزواج
وتحديد سن ادنى للزواج  ،وفق المادة  ،1فقرة " 1ال ينعقد الزواج قانونا إال برضا الطرفين
رضاء كامال ال إكراه فيه ،وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العالنية الالزمة وبحضور
السلطة المختصة بعقد الزواج ،وبحضور شهود وفقا ألحكام القانون"

( )1

،فهي ال تعترف بأي

زواج عقد خالفاً للشروط المحددة  ،مما يضيع على الفتاة فرصة تثبيت عقد زواجها  ،وبالتالي
حرمانها من جميع حقوقها الناتجة عن الزواج .

( (1اتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن ادنى للزواج ،مرجع سابق  ،المادة ، 1فقرة .1
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المبحث الرابع
حق المرأة في طلب التفريق والخلع
التفريق بين الزوجين أمر يقتضيه المنطق  ،فالحياة الزوجية قد تصل في بعض األحيان
الى حد ال يمكن االستمرار به لسوء العشرة  ،وعدم األلفة واالنسجام وغيرها من األسباب التي
قد تتسع مع الوقت  ،بحيث ال تقف مساوئها الى حد فساد الحياة المشتركة بين الزوجين  ،بل
يتعداها الى أبنائهما  ،لذا فقد شرع قانون األحوال الشخصية السوري هذا الحق للمرأة حتى ال
تعضل من قبل زوجها  ،وليضمن لها حريتها بتقرير مصيرها  ،وسنذكر اسلوبين للتفريق وهما:
 : _ 1الخلع :
أوالً _ تعريفها  :لم يذكر القانون السوري تعريفاً للخلع ،واشارت محكمة النقض السورية الى
أنها عقد ثنائي بين الطرفين وال تتم إال باإليجاب والقبول (  ،)1فاعتبرته عقد ثنائي الطرف،
يجب أن يتم اإلعالن فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ الخلع وال تكفي الكتابة
أو التوقيع العتباره سارياً  ،ونص قانون االحوال الشخصية السوري في المادة  100على
أن الخلع تعد فسخ ًا ال طالق  ،وسواء صرح المتخالعان ببدل الخلع او بنفيه أو بفساده او
السكوت عنه (،)2وال فسخ ال ينقص به العدد ،ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بال حصر ،وفرق
ا الجتهاد القضائي السوري بين الخلع والمخالعة حيث جاء في االجتهاد أن الخلع ينفرد به
الزوج أما المخالعة فتتوقف على إرادة الزوجين ويقع به طلقة رجعية

( )3

،وحسب نص المادة

 88أحوال شخصية يجب على المحكمة أن تعطي الطرفين مهلة للمصالحة شهرا" أمال بالصلح
واذا أصر الطرفان على المخالفة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خالفهما وسعى إلى إزالته
( (1محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،أساس  ، 394قرار  ، 383تاريخ ،1962/12/31قاعدة .578
( (2قانون األحوال الشخصية ،السوري مرجع سابق ،المادة .100
( (3محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،قرار  67لعام .1970
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واستعان على ذلك بمن يراهم أهال لذلك من أهل الزوجين وغيرهم كمحكمين إلزالة الخالف
واذا لم تفلح هذه المساعي قرر القاضي تسجيل المخالعة واعتبر الطالق نافذا من تاريخ
ايقاعة( .)1
ثانياً _ أركان الخلع:
 _1الزوج المكلف  ،فالبد ان يكون عاقالً بالغاً مختا اًر
 _2الزوجة المكلفة المطلقة التصرف بالمال كونها عاقلة بالغة مختارة ،فال يصح خلع الممي زة
النتفاء األهلية.
 -3عوض الخلع ينبغي أن يكون ماالً متقوماً معلوماً مقدو اًر على تسليمه .
 -4الصيغة في الخلع وذلك بلفظ صريح أو كتابة( .)2
ويمكن إجراء الخلع خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقي مثل أي عقد آخر
يكتبه أي إنسان ثم يذهب به إلى المحكمة من أجل تثبيته ،والمحكمة ملزمه بتثبيته
إذا كان مستوفيا شروط صحته ،وان أهم هذه الشروط ،أن تتضمن الخلع االيجاب والقبول
بتنازل الزوجة عن حقوقها وقبول الزوج لهذا التنازل ،إضافة إلى شرط لفظي أو صوتي
يتعلق بتبادل الزوجان أللفاظ الخلع ،مثلما هو الحال في تبادل ألفاظ النكاح  ،أو مثلما هو
بالتالي نجد بأن الخلع هو وسيلة حماية لحرية المرأة ومنع عضلها مقابل فدية مالية لكي ال
تكون أسيرة لزوج قد يظلمها.

( (1قانون األحوال الشخصية ،السوري مرجع سابق ،المادة.88
( (2د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص . 198- 195
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 _ 2التفريق بحكم القاضي :األصل في عقد الزواج خلوه من كل ما يعكر صفوه  ،وال يستقيم
ذلك لما قد يط أر من عيوب تحول دون استقرار هذا العقد  ،وذهبت محكمة النقد السورية الى
أنه يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي ال يستطاع معه دوام الحياة
الزوجية وعجز القاضي عن اإلصالح ( ،)1وقد أفرد القانون السوري مجموعة من البنود القانونية
التي تتناول هذا الموضوع :
أ -التفريق للعلل واألمراض  :فقد ذكرت المادة  105من قانون األحوال الشخصية السوري :
 _1لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في اآلخر إحدى العلل المانعة من الدخول
أو تمامه أو أحد األمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت
موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده ،يشترط للزوج اآلخر سالمته من العلل واألم راض
المذكورة في الفقرة السابقة) ( ،)2فنالحظ أن القانون أعطى لكل من الزوجين اللجوء للفسخ
القضائي في حال وجود أحد األمراض الجنسية المانعة من الدخول  ،او إكماله  ،أو األمراض
الجسمية المعدية أو المنفرة أو المخيفة  ،ويطبق نص المادة حتى بحال كانت العلة موجودة
قبل العقد ،ورضي بها الطرف اآلخر  ،واشترط المشرع سالمة الطرف اآلخر من هذه العلل
ألن النفس البشرية تعاف من غيره ما ال يعافه من نفسه  ،وراحت محكمة النقض السورية الى
"إصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة  105أحوال شخصية وما يليها بشأن التفريق" ( ، )3
كما اشترط القانون أن تكون العلل غير القابلة للشفاء خالل سنة فإذا كانت قابلة للشفاء خالل
هذه المدة أجل القاضي التفريق إلى السنة فإن تم الشفاء بقي الزواج ،واال فرق القاضي بين
الزوجين فو اًر في حال كانت العلة غير قابلة للشفاء غير أن القانون استثنى من ذلك مرض
العنه وهو إصابة الزوج بارتخاء في عضوه التناسلي بحيث يمنعه من جماع زوجته فإن حق

( (1محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية  ،أساس ، 245قرار  ، 246تاريخ ،1977/4/5قاعدة .638
( (2قانون األحوال الشخصية ،السوري مرجع سابق ،المادة . 105
( (3محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،أساس  ، 431قرار  ، 435تاريخ ،1967/10/8قاعدة .617
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الزوجة بطلب التفريق ال يسقط ولو علمت به الزوجة أو رضيت به (،)1وقد قررت محكمة
النقض السورية أن التقرير الطبي إذا لم يحل دون االتصال الجنسي  .يجزم بأن مرض الزوج
غير قابل للشفاء فال يجوز التفريق الفوري بين الزوجين من قبل القاضي ولهذا على القاضي
أن يستعين بخبرة األطباء في هذا األمر( ،)2واعتبر المشرع التفريق للعلة واألمراض فسخاً وليس
طالقا(  ،)3فتنحل بذلك الرابطة الزوجية بينهما وشرع المشرع السوري هذا النوع من التفريق
حماية للمرأة  ،ألن المقصد الشرعي الرئيس من تشريع الزواج تحقيق اإلحصان ،وهو ال يتحقق
بين الزوجين مع وجود األمراض المعدية أو المنفرة أو التي تمنع الدخول.
ب -التفريق للغيبة والفقد
ال :تعريف الغائب :عرف قانون االحوال الشخصية السوري الغائب بأنه إذا غاب الزوج أكثر
أو ً
من سنة أو حكم عليه بالحبس أكثر من ثالث سنوات جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي
التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه (  ،)4فتدخل المشرع
لرفع هذا الظلم الذي يمكن أن يلحق بالمرأة نتيجة تركها من قبل زوجها لفترة زمنية دون عذر
مقبول مراعاة لجوانب إنسانية متعددة قد تختلف في حجمها وأبعادها من شخص آلخر.
ثانياً :حاالت الغياب التي يحق للزوجة التمسك بها :
وذكر القانون حاالت الغياب التي يحق للزوجة التمسك بها  ،وطلب فسخ عقد الزواج أمام
القاضي في نص المادة _1 (:109إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى
القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.

( (1قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .106
( (2محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية أساس  76قرار  59تاريخ ،1963/2/19قاعدة .625
( (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة.108
( (4قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة109
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 _2إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثالث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر
من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع
اإلنفاق منه .
 _3إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها .
 _4هذا التفريق طالق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له
مراجعتها )

( )1

 ،ونالحظ من نص المادة "جاز لزوجته" الجواز ال الوجوب  ،وال الوقوع بمجرد

الغيبة  ،إن اختارت الصبر فلها النفقة ما دام حياً  ،وان بان موته رجع الورثة عليها بما أنفق
بعد موته

( )2

 ،كما نالحظ أن القانون أخد بالتفريق ألجل السجن باعتباره يضر بها  ،وهذه

الشروط يجب أن تكون متكاملة حتى يحق للزوجة أن تتقدم بدعوى التفريق للغيبة فالرجل وفي
معرض الخالف مع زوجته أو نتيجة إهماله وعدم مباالته قد يغادر زوجته دون أي عذر
مقبول ويتركها  ،أو قد يحكم بجرم قد تمتد فيها فترة سجنه لسنوات عديدة االمر الذي قد يخلف
وراءه أضرار معنوية جسيمة قد ال تقدر المرأة بحكم طبيعتها البشرية على تحمل عواقبه فهنا
الضرر ال يتعلق بعدم النفقة فهذا موضوع مختلف تماما بمعنى انه حتى لو ترك لها زوجها
ماال تستطيع منه اإلنفاق على نفسها فإن هذا ال يرفع الضرر عنها ويحق لها اللجوء إلى
القضاء طلبا للتفريق  ،وذهبت محكمة النقض السورية الى "إذا اختلت أحد شرائط المادة
 /109أحوال لم يعد بإمكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وان كان ذلك ال يحرم الزوجة من
طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضر ًار

( (1المرجع السابق
( (2د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .212
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يتمثل بحرمانها من األنس بزوجها على الوجه المشروع ،الغيبة بقصد العمل تعتبر عذ اًر مقبول
ألن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر"

( )1

ج -التفريق لإلعسار بالنفقة ولعدم االنفاق :
ذهب قانون االحوال الشخصية السوري في المادة : 110
 _1يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن اإلنفاق على زوجته ولم يكن له
مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.
 _2إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة ال تتجاوز ثالثة أشهر فإن لم
ينفق فرق القاضي بينهما
_3يعد تفريق القاضي لعدم اإلنفاق طالق ًا رجعي ًا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن
يثبت يساره ويتعهد باإلنفاق  ،)2 ( ).فإذا لم يثبت عجزه  ،ولم يجب خالل المدة المحددة له
طلقها القاضي  ،وان اثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة ال تتجاوز ثالثة
أشهر  ،فاذا لم ينفق فرق القاضي بينهما (  ،)3وبقرار صادر عن محكمة النقض السورية
قررت " ،إن التفريق لعدم اإلنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة شريطة أن يثبت
يساره ويستعد لإلنفاق"

( )4

 ،فقد يعمد الزوج إلى عدم االنفاق على زوجته إض ار اًر بها أو ألنه

أعسر ولم يعد لديه ما يقدمه لزوجته  ،واألصل في الحالة الثانية أن تصبر المرأة فال يحق
لها طلب التفريق وانما تخول باالستدانة لإلنفاق على نفسها ويكون ذلك ديناً على زوجها أما
أن إمتنع الزوج عن اإلنفاق ظلم ًا منه لزوجته فإن كان له مال باع القاضي من ماله ما يكفي
( (1محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية أساس  189قرار  205تاريخ ،1981/3/15قاعدة .629
( (2قانون األحوال الشخصية السوري  ،نفس المرجع السابق ،المادة .110
( (3د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .214
( (4محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية ،أساس  ، 57قرار  ،608تاريخ ،1975/11/23قاعدة .631
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لإلنفاق على زوجته وان لم يكن له مال ظاهر أمهله القاضي مدة مناسبة لإلنفاق واال فرق
بينهما .
والنفقة الواجبة للزوجية حددتها نص المادة "71النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى
والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون ألمثالها خادم "

( )1

 ،كما وأوجب المشرع

السوري النفقة من بداية عقد الزواج ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إال إذا طالبها الزوج بالنقلة
وامتنعت بغير حق وذلك وفق ما قررته محكمة النقض السورية(  ،)2وبالتالي فإن الزوج ملزم
باإلنفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج ،إنما غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة ،فالنفقة
واجبةٌ على الزوج شرعاً ،وتعتبر َدين ًا في ذمته ،إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو
العسر ،مادام الزوج قاد ًار على الكسب .وهي من حقها القانوني والشرعي ،حتى لو كانت
جبر في حال تقصيره أو امتناعه
عاملة ،تتقاضى راتباً شهرياً ،والقانون ألزمه بدفع هذه النفقة اً

عن اإلنفاق عليها ،كما أوجب على الزوج النفقة ودفعها للزوجة حتى ولو كانت من دين

سماوي آخر ،وكذلك ،إذا كانت مقيمة في منزل أهلها وعقد عليها عقداً صحيحاً ولم يطلب

إليها االنتقال إلى بيت الزوجية .
د -التفريق للشقاق والضرر :
نصت المادة  112على :

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار اآلخر به بما ال يستطاع معه دوام العشرة ،يجو
ز له أن يطلب من القاضي التفريق

( )3

 ،والضرر يكون بصورة أن ال يتكلم معها  ،أو

يدير وجهه عنها  ،أو يسبها وأبيها  ،أو يطأها في دبرها  ،أو يضربها ضرب ًا مؤلم ًا ( .)4

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة . 71
( (2محكمة النقض السورية ،الغرفـة الشرعيـة قـرار  373لعام 1964م.
( (3قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة .112
( (4د .مصطفى البغا  ،نفس المرجع السابق ،ص .215
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واستناداً لما سبق أباح المشرع لكل من الزوجين طلب التفريق من القاضي ،وحينئذ

يطل ب

تحكيم شخصين أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة ،فإن استطاعا اإلصالح وفّقا
بين

الزوجين ،واال رفعا تقريرهما إلى القاضي فيحكم بالتفريق بينهما،

وأجاز

القانون السوري لكال الزوجان التفريق للشقاق والضرر.
واذا طلب أثبت المدعي أن الضرر أصابه من الطرف اآلخر وهذا الضرر وصل إلى درجة
اليستطيع

الزوجين دوام العشرة الزوجية بينهما ،ولم يستطع القاضي اإلصالح واعاد

الحياة إلى مجراها الطبيعي ،فعليه أن يفرق بين الطرفين بطلقة بائنة  ،ان لم يثبت الضرر
أو ثبت ولكن بدرجة ليس بالدرجة التي تستحيل معه استمرار الحياة الزوجية ،فبدالً من رد
الدعوى لعدم الثبوت يكون لزام ًا على القاضي أن يؤجل الدعوى شه ًار للمصالحة ،واذا لم يتم
الصلح مرور هذا الشهر يلجأ عندها إلى التحكيم وذلك بتسمية حكمين من ذوي الطرفين "
حكم من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة " لتتم عملية االصالح  ،فإن تم االصالح
تنتهي الدعوى بذلك وتعود الحياة الزوجية فيما بين الطرفين ،وان عج از عن ذلك فيقدما
تقريهما للقاضي الذي يجب أن يحكم بمقتضاه

( )1

،ونالحظ بأن التفريق في دعوى الشقاق

يكون بحكم القاضي وال يتوقف على إرادة أي مـن الزوجين وفي ذلك تيسـير على الناس ويكون
بعد د ارسـة موضوعية لما تعانيه هذه األسرة من خالفات قد يصل السـادة الحكمين لحل لها
وبالتالي عدم متابعة الدعوى أمام القضاء .
و -التفريق للهجر
نظمت المادة  111من قانون االحوال الشخصية السوري هذا النوع من التفريق " _1للزوجة
طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر _2،اذا

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة .115- 112
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امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة
رجعية  _ 3،يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إال إذا كان هناك عذر شرعي فتصح
الرجعة بالقول " فجاء النص القانوني إلثبات الحقوق  ،واإللزام بها ومنع االضرار بالزوجة ،
لمنعها من ممارسة حق شرعي لها ال يجوز اسقاطه .
والمقصود بالهجر وفق نص المادة السابقة االمتناع عن معاشرة الزوجة  ،أربعة أشهر فأكثر
 ،بغير عذر ويقصد اإلضرار بها  ،من غير حلف على عدم معاشرتها  ،وبتعبير أخر  ،هو
الهجر في الفراش والهجر بعدم تفقد الزوج لزوجته أو معاشرتها معاشرة األزواج أو االبتعاد
عنها دون عذر مشروع .وفي هذه الحالة  ،يحق للزوجة طلب التفريق  ،منعاً للظلم الواقع
عليها بسبب هجرها المدة المذكورة دون عذر مسوغ  ،حيث تكون الزوجة كالمعلقة ال هي
زوجة ولها حقوق الزوجية  ،وال هي مطلقة  ،وحدد المشرع مدة معينة لرجوع الزوج عن هجره
واال فرق القاضي بينهما  ،ويكون طالقاً رجعياً  ،فتبقى المرأة على ذمة زوجها خالل مدة العدة
 ،والتي يمكن للزوج أن يعود عن هجرها  ،فيعيدها لعصمته  ،اال ان المشرع اشترط أن تكون
الرجعة بالفعل  ،ألنها العلة االساسية في التفريق .
وبالمقارنة بين ما جاء بنصوص القانون السوري واالتفاقيات الدولية  ،نالحظ بعدم نص
االتفاقيات على أي نوع من أنواع التفريق أو الخلع  ،بل ساوت بين الرجل والمرأة في فسخ
الزواج  ،ونرى بأن هذه المساواة ليست بمحلها  ،ألن نظام الطالق البد من أن يكون منظم ًا
وفق حدود معينة  ،حتى ال تكون العالقة الزوجية معرضة للهالك بأي وقت .
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المبحث الخامس
حق المرأة بالحضانة
الحضانة من النظام العام وقد ُوضعت صوناً لحق المحضون من التعرض للضياع واإلهمال
واألصل في أحكامها رعاية األصلح للمحضون وفق محكمة النقض السورية (  ، )1وقررت
محكمة النقض ايضاً أنه ع لى المحكمة أن تتحرى أي الطرفين أصلح للحضانة وال مانع من
عرض الطرفين على طبيب مختص واالستعانة بأخصائي اجتماعي وتحقق مصلحة القاصر

 ،وبأن الحضانة ليست حقاً خالصاً لألم أو الحاضنة وانما هي أيضا حق للصغير وان حقه
هو األغلب واألرجح ألنها في األصل لم تكن إال لرعايته وخدمته

( )2

 ،وبناء على ذلك فإن

كل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وبدنه ونفسه ينبغي أن ُيمنع ألنه مخالف
لمقاصد أحكام الحضانة  ،من جهة أخرى ينظر فيها القاضي بواليته العامة أي بصفته الوالئية
والقضائية  ،وال تسقط إال بحكم قضائي متى توفر فيها أي سبب من أسباب اإلسقاط وعندها
تنتقل للحاضنة التالية ضمن الترتيب الذي نص عليه القانون.
ال_ ترتيب الحاضنين :هي واجبة على األمهات ،ألن األصل فيها االناث  ،وفي الدرجة
أو ً
األولى األم ،لصبرهن وشفقتهن وحنانهن  ،كما وتجب على األولياء العصبات

( )3

.

فال بد من بقاء الطفل عند أمه ألجل ذلك  ،لما لها من عطف وحلم على وليدها  ،فهي أحق
بحضانته ،ونصت الفقرة االولى من المادة  139من قانون األحوال الشخصية على  (:حق
الحضانة لألم ،فلألب ،فألم األم وان علت،فألم األب وان علت ،فلألخت الشقيقة ،فلألخت
ألم  ،فلألخت ألب ،فلبنت الشقيقة  ،فبنت األخت ألم ،فبنت األخت ألب ،فللخاالت ،
فللعمات ،بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء األب على ترتيب اإلرث ) (  ،)4فجعل
األب يلي األم بالمرتبة  ،ونعتقد بأن الطفل بهذا العمر يحتاج الى ذات رحم ترعاه  ،لزيادة
( (1محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،قــرار  ، 1260تاريخ . 2009/4/14
( (2محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،قرار  ، 2605تاريخ . 2005/12/26
( (3د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .273
( (4قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة. 139
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شفقتها  ،وأشارت الفقرة الثانية من ذات المادة على ( :ال يسقط حق األم الحاضنة بحضانة
أوالدها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة )

( )1

 ،وهي نقطة

ايجابية لصالح المرأة  ،فحضانتها ألطفالها ال يعني االمتناع عن ممارسة حياتها التي تريد ،
لذلك من حق المرأة أن تعمل وهي حاضنة  ،بشرط أن تؤمن رعايتهم بشكل مقبول ،فمصلحة
الطفل توجب وضع ه عند من هو أقدر على االهتمام به والعناية بشؤونه في كل فترة من فترتي
حياته ولما كان الطفل في بدء حياته يحتاج إلى تربية ورعاية وشفقة وحنان أكثر فترات عمره
الصغير وهذا يتوفر عادة في النساء أكثر من الرجال وكان األحق بحضانة شرع ًا أمه .
وعلى الحاضنة أن تطالب بحضانتها من خالل طلب تقدمه للقاضي  ،وعلى القاضي ان يقرر
تسليم المحضون لها بعد التأكد من أحقيتها له (للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه
المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في
الحضانة  ،ويقرر أيضا لل صغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلف ًا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي
من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوب ًا أو مقدا ًار أن يتقدم

إلى المحكمة المختصة باالدعاء بالتظلم من هذا القرار ،وتخضع الدعوى إلجراءات وطرق

الطعن في األحكام الشرعي ة وال يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إال حين
صدور حكم مبرم ) (.)2
وقررت محكمة النقض السورية "إن إسقاط الزوجة لحضانة ولديها ال يحرمها من طلب ضم
الولدين إليها لحضانتهما إذا زال سبب اإلسقاط السابق ،ألن حق الحضانة من الحقوق المتجددة
وفق ما عليه االجتهاد المستقر ولو سبق اإلسقاط حكم سابق تضمن تسليم األوالد"

( )3

،وذكرت

ايضاً بأن حق الحضانة والحقوق المتجددة يعود متى زال السبب ،وعدم مطالبة الحاضنة بنفقة
عن مدة سابقة ال يسقط حقها فيها بعدئذ والحق بتقاضي النفقة وأجور الحضانة يبقى قائماً ما

( (1المرجع السابق  ،المادة  ،139الفقرة الثانية .
( (2قانون األحوال الشخصية السوري ،مرجع سابق ،المادة، 139الفقرة الثالثة .
( (3محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية ،أساس ، 391قرار  ، 550تاريخ .1982/8/21
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لم يتم تسليم المحضون إلى وليه بانتهاء الحضانة ،وتقطع النفقة وأجور الحضانة اعتبا اًر من
تاريخ التسليم ( .)1

اء كان
ثاني ًا_ شرط الحاضن من النساء والرجال  :حدد القانون السوري شروط ًا للحاضن سو ً
رجل أو امرأة  ،وأخرى خاصة بكل جنس  :أ_ الشروط العامة :
_ 1العقل والبلوغ  :فال حضانة لمعتوه  ،وال لصغير.
 _ 2األمانة والقدرة على تربية المحضون  ،وتكفي العدالة الظاهرة  ،ألن األصل العدالة
واألمانة.
_ 3االتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر .
_ 4السالمة من األمراض المعدية الخطيرة .
 _ 5أن ال يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف (.)2
ب_ الشرط الخاص بالمرأة الحاضنة :أن ال تتزوج غير أبيه  ،فإن تزوجت سقطت الحضانة
 ،اال اذا قدر القاضي خالف ذلك .
ج_ الشروط الخاصة بالرجل الحاضن :
 _ 1أن يكون لدى األب  ،وما أشبهه من يحضن من االناث كمستأجرة أو متبرعة  ،اذ ال
صبر للرجال على احوال االطفال  ،واال لم يكن له الحق بذلك

( (1محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية  ،قرار  ، 1623تاريخ 1995/12/3م.
( (2د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .278
( (3د .مصطفى البغا  ،مرجع سابق ،ص .279
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( )3

_ 2اذا كانت المحضونة أنثى  ،فال بد أن يكون لدى الحاضن الذكر إمرأة من أرحامها
لترعاها ،فنصت المادة  137من القانون ذاته على  (:أ -أن يكون عنده من يصلح للحضانة
من النساء  ،ب -أن يكون ذا رحم محرم للمحضون األنثى)

( )1

.

ونرى بأن جميع ما ورد من شروط سابقة تبقى لمصلحة المحضون الذي يحتاج لظروف
خاصة لرعايته  ،وحمايته  ،ف هناك حاالت يجوز فيها نقل حضانة األطفال لألب ،منها إذا
كانت األم غير أمينة أو تعاني من مرض قد يعوق تربية أطفالها ،أو أن األم سيئة السمعة
وتعمل بمهنة غير شريفة.
ثالثاً :مدة الحضانة  :كان المرسوم التشريعي رقم ( )59بتاريخ  1953\9\17القاضي بتطبيق
قانون األحوال الشخصية السوري ينص على أن تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغالم السابعة

من عمره  ،والبنت التاسعة  ،فعدلت بالمادة  19من القانون 34بتاريخ  ، 1975\12\31وصار
نص المادة  ( 146تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغالم التاسعة من عمره  ،والبنت الحادية
عشرة .ثم عدلت بالقانون رقم ( )18تاريخ  ، 2003\10\25فأصبح نص المادة  ( 146تنتهي
مدة الحضانة بإكمال الفتى الثالثة عشرة من عمره  ،والبنت الخامسة عشرة من عمرها

( )2

،

وأخي اًر جاء التعديل بموجب القانون رقم ( )4تاريخ  ، 2019\2\5فنصت المادة  ( 146تنتهي
مدة الحضانة بإكمال الولد "ذكر كان أم أنثى " الخامسة عشرة من العمر ) .

واستنتجت الباحثة من التعديالت التي طرأت على قانون االحوال الشخصية السوري مراعاة
مصلحة الحاضن بشكل عام  ،وعلى االرجح الحاضنة هي األم  ،ففي هذا العمر تكون غريزة
األمومة لديها قوية  ،تحتاج لرعايته وحمايته  ،ومراعاة المحضون بشكل خاص  ،فزاد المشرع
من العمر الذي يبقى به الطفل بالحضانة الى الخامسة عشرة  ،ليصبح الطفل مدرك ًا  ،ولديه

الوعي الكافي ألمور الحياة  ،والنه خالل تلك الفترة العمرية بحاجة لالستقرار كي تتكون لديه
حياة نفسية مستقرة وسليمة .

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة.137
( (2د .مصطفى البغا  ،نفس المرجع السابق ص .284
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ولم يجعل القانون للولد الخيار بين أبويه في حال انتهاء مدة الحضانة  ،فالتخيير يعترضه
الكثير من المؤثرات  ،مما يؤثره الطفل من الكسل وغلبة الهوى  ،باإلضافة الى أن إبقاء الطفل
عند األم فيه تضييع لحق األبوة  ،وهذا ما جاء بنص المادة 146فقرة .)1 (3-2
أعطى القانون لكال األبوين رؤية أوالدهم القاصرين بشكل دوري  ،وعند وقوع أي معارضة يتم
اللجوء للقضاء  ،فيؤمن األمر دون الحاجة الى حكم محكمة كما ورد في المادة  148من نفس
القانون  ( :لكل من األبوين رؤية أوالده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في
ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فو ار دون حاجة إلى حكم من
محاكم األساس ..وعلى من يعارض في االراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق
على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات ) (  . )2اضافة الى أن القانون منع أحد
الزوجين السفر بالولد أثناء فترة حضانته دون اذن من الطرف اآلخر (المادة  _1\ 150ليس
ألحد األبوين إن يسافر بولده خارج الجمه ورية العربية السورية إثناء الزوجية إال بإذن األخر..
ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خالف ذلك ..ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل)

( )3

،فإ ذا كان الطفل في المرحلة األولى في حضانة النساء كان لألب الحق في أن يرى ولده في
هذه الفترة وليس للحاضنة الحق بأن تنقله وتس افر به إلى مكان بعيد بحيث ال يستطيع األب
فيه أن يرى ولده ،وكذلك فإن من يتولى أمر الطفل بعد حضانة النساء إن كان أباً أو غيره

من العصبات الرجال عليه أيضاً أن يمكن األم من رؤية ولدها ،وال ُيمكنه السفر به إلى بلد
يمنع فيه من رؤية األم ولدها وال يخفى بأن السفر هو أعظم مانع لذلك ،أي أنه متى كان
الولد عند أحد أبويه ال ُيمنع اآلخر من النظر إليه ومن تعهده .
وبالمقارنة مع االتفاقيات الدولية نجد بأنها لم تضع شروطاً وال احكاماً للحضانة  ،بل جعلت
الرجل والمرأة يتشاركون بأمر الحضانة فجاء بالمادة  16فقرة د  ،من اتفاقية ال قضاء على كافة

أشكال التمييز ضد المرأة " نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظر عن
( (1قانون االحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة 146فقرة . 3-2
( (2قانون االحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة .148
( (3قانون االحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة .150
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حالتهما الزوجية ،في األمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع األحوال ،يكون لمصلحة األطفال
اإلعتبار األول "

( )1

 ،وهنا البد من التنويه الى انه من الطبيعي مشاركة األبوين في تربية

اطفالهما  ،ولكن مصلحة الصغير تتطلب االستقرار في منزل واحد  ،حتى ينشئ بنفسية سليمة
ومستقرة  ،والبد من اختيار الحاضن األنسب له ليقدم الرعاية الالزمة له .

( (1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابق  ،المادة  ، 16فقرة د .
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المبحث األول
الحقوق المرتبطة في الزواج
المطلب األول :حق المرأة في اختيار الزوج
راعت الشريعة اإلسالم ية في أمر الزواج حاجة المرأة كما راعت حاجة الرجل  ،وقد احترم
اإلسالم غريزتها كما احترم غريزة الرجل ،وهذب اإلسالم كل الشهوات والغرائز حتى ال تنطلق
بغير حدود وال قيود ،لذلك حرم الزنى وما يفضي إليه  ،وأباح للمرأة أن تعف نفسها من خالل
عالقة شرعية كريمة بالرجل ،كما حث اإلسالم على الزواج ونهى عن التبتل  ،والمراد بالتبتل
هنا االنقطاع عن الشهوات والملذات كلها ،ومن جملتها النكاح والتخلي للعبادة(  ،)1والواجب
على المسلم أن يسلك سبيل خير البشر سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي كان أتقى
الناس ،وأخشاهم ،وال يرغب عن هديه وسنته (  ،)2بقوله تعالى َ {:و َل َق ۡد أَ ۡر َس ۡل َنا ُر ُس اٗل مِّن
ٱّلل لِ ُك ِّل أَ َج ٖل ِك َتاب}( . )3
ان ل َِرسُو ٍل أَن َي ۡأت َِي ِبَا َيةٍ إِ َّال ِبإِ ۡذ ِن َّ ِۗ ِ
َق ۡبل َِك َو َج َع ۡل َنا َلهُمۡ أَ ۡز َٰ َو اجا َو ُذ ِّري اَّة َو َما َك َ
عامل اإلسالم المرأة معاملة الرجل في االنسانية ،فصان كرامتها  ،وضمن حقوقها ،واعتبرها
َٰٓ
س َٰ َوحِدَ ةٖ َو َخ َل َق
شريكة الرجل وذلك بقوله تعالىَ َٰ{ :يأَ ُّي َها ٱل َّناسُ ٱ َّتقُواْ َر َّب ُك ُم ٱلَّذِي َخ َل َق ُكم مِّن َّن ۡف ٖ
م ِۡن َها َز ۡو َج َها َو َب َّ
ٱّلل
ٱّلل ٱلَّذِي َت َسآَٰ َءلُ َ
ون ِبهِۦ َو ۡٱۡلَ ۡر َحا َم ِإنَّ َّ َ
ث م ِۡنهُ َما ِر َج ااال َكثِيرا َون َِسآَٰ اء َوٱ َّتقُواْ َّ َ
الر ِ
ان َع َل ۡي ُكمۡ َرق اِيبا} ( ، )4وقال سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم َّ (:انما ِّ
جال )
ساء
َك َ
شقائق ِّ
ُ
الن ُ

( (1محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري  ،العرف الشذي في شرح سنن الترمذي  ،الطبعة االولى ،الجزء الثاني  ،دار
احياء التراث العربي  ،بيروت 2004،م  ،ص .355

( (2تفسير الطبري ،مرجع سابق  ،ص .541
( (3سورة الرعد  ،اآلية 38

( (4سورة النساء  ،اآلية .1
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(  ،)1فأعطى اإلسالم المرأة الحق بالمطالبة بالزواج  ،أي اذا شعرت الفتاة بالحاجة إلحصا ن
نفسها  ،فلها الحق الكامل بالزواج  ،وليس أدل على ذلك ما فعلته السيدة خديجة رضي اهلل
عنها حين طلبت الزواج من الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم (  ،)2وقد يعتبر هذا االمر
غريباً في مجتمعاتنا ،اال ان اإلسالم اعطاها هذا الحق ضمن منهج إلهي يعلم حقيقة النفوس
وما تخفيه  ،أيض ًا لها الحق بأن تطلب من وليها البحث لها عن زوج بحيث عليه أن يعرض
فتاته على الكفء  ،وليس في ذلك اهانة بل على العكس  ،فمن القصص التي وردت عن
الصحابة رضوان اهلل عليهم أن سيدنا علي عرض عمارة بنت حمزة رضي اهلل عنهم جميع ًا
على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فكان الجواب من رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم (إنها
ابنة أخي من الرضاعة) (  ، )3فلم يستنكر النبي األمر ولم يستغربه .
ومن الشرع الحنيف وقائع تبين للعالم كيف تعامل سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم مع المرأة
ووليها ٍ ،
بتحد صريح لنظم الجاهلية التي اعتادت على ظلم المرأة ،فأثبت حقها في اختيار
زوجها ،وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وان كان ذلك الشخص هو األب ،وال يخفى ما
في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها ،فكان ذلك امتحانا لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع
الحنيف الذى يكرم المرأة ،ويحترم إرادتها واختيارها ،ويتب أروا من كل النظم التي تهين المرأة
وتحتقرها وتظلمها  ،وفي حديث آخر يقول سيدنا محمد( :األيم أحق بنفسها من وليها) ( ،)4
فاإلسالم أول من أعطى المرأة حق اختيار زوجها  ،وأكد على ذلك كما رأينا في األحاديث
الشريفة  ،فال يجوز لولي سلطة االجبار على الزواج بمن ال تريد  ،ألنه ظلم وتعد على حقوق

( (1محمد ناصر الدين االلباني  ،سلسلة األحاديث الصحيحة  ،الجزء الخامس ،دار المعارف ،الرياض 1995،م ،ص
.219

( (2د .محمد عمر الحاجي  .النساء شقائق الرجال  ،دار المكتبي  ،دمشق ،د.ت ،ص .150
( (3د .محمد عمر الحاجي ،المرجع السابق  ،ص .151

( (4صحيح مسلم  ،كتاب النكاح  ،باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت  ،حديث رقم .2638
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المرأة  ،وهذا ال يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،فمن حق المرأة رفض من ال تراه مناسب ًا
لها ،وذلك ألن الزواج عالقة يترتب عليها الكثير من الحقوق ،فينبغي الحرص على اختيار
من يؤمل فيه الموافقة في الطباع ومن تميل إليه النفس ويرجى معه تحقق سعادة الحياة
الزوجية ،ومن هنا أمر الشرع الحكيم باستئذان المرأة عند النكاح ،يقول النبي( :ال تنكح األيم
حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن)

( )1

 ،اال انه حض على حسن اختيار الزوج

( )2

،

ٱّلل ِم ن
{ َوأَن ِكحُواْ ۡٱۡلََٰ َي َم َٰى مِن ُكمۡ َوٱل َٰ َّ
صلِح َ
ِين م ِۡن عِ َبا ِد ُكمۡ َو ِإ َمآَٰ ِئ ُكمۡ ِإن َي ُكو ُنواْ فُ َق َرآَٰ َء ي ُۡغ ِن ِه ُم َّ ُ
َف ۡ
ضلِهِۦ} (  ،)3ونالحظ من اآلية الكريمة أنها لم تشترط الكفاءة في الزوج اال الصالح وهو
الدين وحسن الخلق والقدرة على النكاح  ،ولم تشترط الغنى  ،بل وعد اهلل ،
فيها أن يغني الفقراء من األزواج(  ،)4وقال رسول اهلل (:اذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض ) (  ، )5فمن إرشاد النبي صلى اهلل عليه
وسلم أن أ مر أمته أن يزوجوا من يرضون دينه وأماناته وخلقه وأخالقه ،وذلك من اشتراط
اإلسالم في الزوج باعتبار أنه رب االسرة مما يرتب عليه حماية لتلك الزوجة ،و من ثم أبنائها
ليكونوا اسرة ناجحة في المجتمع .
وجعل اإلسالم من الكفاءة شرط ًا للزواج  ،وهو ما ذهب اليه عامة الفقهاء ،ألن مصالح النكاح
تختل بعدم الكفاءة  ،فالزوجين يجري بينهما في النكاح  ،ال يبقى النكاح دون تحملها عادة،

( (1محمد بن إسماعيل البخاري  ،صحيح البخاري  ،دار الفكر بيروت  1414 ،هـ  ،باب الينكح االب وغيره الثيب اال
برضاها  ،رقم .5136
( (2محمود مهدي االستانبولي  ،تحفة العروس الطبعة الثانية ،ص 45
( (3سورة النور  ،االية 32

( (4محمود مهدي االستانبولي  ،مرجع سابق  ،ص. 45

( (5محمد بن عيسى الترمذي  ،سنن الترمزي ،الجزء الخامس  ،توفي  279هـ ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،النكاح ،باب
(ماجاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه) ،برقم  ،1084ص.309
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والتحمل من غير الكفء امر صعب ،يثقل على الطباع السليمة ،فال يدوم النكاح مع عدم
الكفاءة  ،فلزم اعتبارها (  ،)1اال انهم اختلفوا هل هي شرط صحة أم شرط لزوم في الزواج على
ثالثة أقوال ،القول األول يتجه الى أن الكفاءة تعتبر للزوم الزواج ال لصحته غالبا ،فيصح
الزواج مع فقدها؛ ألنها حق للمرأة

ولألولياء ،فإن رضوا بإسقاطها فال اعتراض عليهم ،

واستدلوا بأن رسول اهلل أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مواله ،فنكحها
بأمره (  ،)2أما القول الثاني فيعتبر أن الكفاءة شرط في صحة الزواج ،و الثالث عدم اعتبار
الكفاءة ،وانها ليست شرطاً في الزواج ،واستدلوا بالحديث الشريف

( )3

(ال فضل لعربي على

عجمي وال لعجمي على عربي ،وال ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى) ( .)4
ويرى البعض أن األرجح في المسألة هو الجمع بين القول األول والقول الثالث ،وهو اعتبار
الكفاءة شرطا للزوم ال للصحة  ،ألن أصحاب القول الثالث لم يعتبروا الكفاءة بسبب حصرها
في عرف كثير مـن الفقهـاء في الكفاءة النسبية أو كفاءة الحسب  ،وهي تتناقض مع ما جاء
به اإلسالم من مبـادئ في هـذه النواحي  ،والكفاءة هي حق للولي وللمرأة فلو اسقط كل منهما
حقه فاألمر ظاهر ولو اسقط أحدهما حقه بقي لآلخر
النساء اال االولياء  ،وال يزوجن اال من االكفاء )

( )6

( )5

 ،واستدلوا بقول رسول اهلل ( :ال يزوج

 ،فلو زوج االب او الجد  ،وكل منهما

( (1إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي/الحلبي  ،حواشي على ملتقى األبحر في الفقه على المذهب الحنفي  3-1ج، 2دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ،ص.58

( (2إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي ،المرجع السابق  ،ص.58
( (3نور الدين ابو لحية  ،الضوابط الشرعية لحماية الزواج  ،الطبعة األولى  ،دار الكتاب الحديث  ،القاهرة  ،ص -10
.11

( (4أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ،مسند أحمد ،الجزء الخامس  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت 1414،
هـ،رقم الحديث .411

( (5محمد قدري باشا  ،شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصية  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،توفي  1304هـ ،
ص .98

( (6محمد بن عبد الواحد السيواسي/ابن همام الدين  ،شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي  ،الجزء الثالث ،
دارالكتب العلمية  ،بيروت  ،توفي  593هـ  ،ص .279
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عرف بسوء االختيار أو غيرهما من االولياء موليته بغير كفء لم يصح هذا العقد ايضاً ،ألن
الولي وان اسقط حقه بالكفاءة  ،اال ان حقها باق  ،ولو كانت الكفاءة حق الولي وحده لصح
هذا العقد (  ،)1وهو أمر منطقي ضمن فيه الشرع حق المرأة بأن تتزوج من يناسبها اجتماعي ًا ،
فال يترك مجاالً لبعض األولياء ممن يزوجون ولياتهم لغير أكفاء لتحقيق مصالح خاصة بهم
الزوج هو ُّ
فاختيار الزوج أمر بغاية األهمية َّ ،
رب األسرة ،وهو القدوة للزوجة ولألبناء
ألن
،
َ
َ

معا  ،والزواج رابط مقدس يربط بين شخصين ترعرع كل منهما في بيئة مختلفة عن اآلخ ر ،
ً
فشرع الكفاءة ليتكون الوفاق والتفاهم بينهما .

وقد ساوى اإلسالم بين البشر في الحقوق الطبيعية  ،مثل الحق في الحياة والحرية وغيرها ،
أما الحقوق المكتسبة فيوجد تفاوت بين البشر في مكتسبات الحياة  ،فقال تعالى بكتابه الكريم
ُون ِإ َّن َما َي َت َذ َّك ُر أُولُ و
ِين َال َيعْ َلم َ
ُون َوالَّذ َ
ِين َيعْ َلم َ
عن التفاوت العلمي  ( :قُ ْل َه ْل َيسْ َت ِوي الَّذ َ
ب) (  ، )2اذاً معيار اختيار الزوج يكون على اساس المساواة المكتسبة ال الطبيعية ،
ْاۡلَ ْل َبا ِ
وسنذكر أهم المعايير باعتبار الكفاءة التي ذهب اليها الفقهاء ذهب البعض الى ان الكفاءة
هي مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة ،وهي ست :النسب ،واإلسالم ،والحرفة ،والحرية،
والديانة ،والمال (  ،)3وذهب آخرون الى أن الكفاءة في النكاح هي المماثلة في أمرين التدين
بأن يكون مسلم ًا غير فاسق ،ثانيهما السالمة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار في الزوج،
كالبرص ،والجنون  ،كما أنه حق للمرأة ال الولي  ،وضابط الكفاءة عندهم مساواة الرجل
للزوجة في كل كمال أو خسة ما عدا السالمة من عيوب النكاح ،فإن المساواة فيها ال توجب
أن يكون كل منهما كف ًء لصاحبه فإن كان كل منهما أبرص ،أو مجذوماً كان لكل منهما

( (1محمد قدري باشا ،مرجع سابق  ،ص .99
( (2سورة الزمر  ،اآلية .9

( (3نور الدين ابو لحية  ،مرجع سابق  ،ص.17
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حق طلب الفسخ ،وال يقال إنهما متساويان في العيب ،والدين ،والحرية ،والحرفة

( )1

 ،ألن

اإلنسان يكره من غيره ما ال يكره من نفسه  ،وتعتبر الكفاءة عندهم في أنواع أربعة خصال
النسب .ونرى باشتراط الشرع للكفاءة بالزواج ضماناً وحماية لكال الزوجين من خالل مراعاة
الواقع

ليتحق ق االنسجام والتوافق واستمرار العشرة دون نفور أو مشكالت تنشأ بسبب

االختالفات البيئية والفروق االجتماعية بين الزوجين  ،وانتظام مصالح الحياة بين الزوجين
ال يكون عادة إال إذا كان هناك تكافؤ بينهما ،فإذا لم يتزوج األكفاء بعضهم من بعض ال
تستمر الرابطة الزوجية ب ل تتفكك المودة بينهما وتختل روابط المصاهرة أو تضعف وال تتحقق
بذلك أهداف الزواج االجتماعية وال الثمرات المقصودة منه ،ولكن على اآلباء ان ال يبالغ وا
باشتراط الكفاءة فيخرجوا عن الضوابط الشرعية وبما أمرهم اهلل .
وبالمقارنة مع التشريع السوري نالحظ بان القانون السوري قد منح المرأة حق تزويج نفسها
متى بلغت الثامنة عشرة من العمر بشرط الكفاءة ومهر المثل آخذاً بالمذهب الحنفي ،فيمكن
للمرأة مباشرة عقد زواجها بنفسها  ،وفي هذه الحالة يعطي القاضي للولي مهلة مدتها خمسة
عشر يوماً  ،فإن لم يعترض  ،أو كان اعتراضه غير جدير باالعتبار يأذن القاضي بالزواج
 ،مع مراعاة الكفاءة ومهر المثل

( )2

 ،مخالف ًا بذلك رأي جمهور الفقهاء الذين لم يعتدوا بزواج

الفتاة دون ولي مطلق ًا  ،كما بيَّنا سابق ًا.
وتكوين االسرة في التشريع اإلسالمي يعني األسرة الطبيعية المكونة من ذكر وأنثى ،عن طريق
العقد الشرعي الذي يتم بين رجل وامرأة تحل له  ،أما ما يقبله الغرب اآلن ويدعوا له بالزواج
بين ٍ
ومنكر من
رجل ورجل ،أو ام أرٍة وامرأة ،فليس بزواج ،بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش،
ٌ

( (1نور الدين ابو لحية  ،مرجع سابق  ،ص.18
( (2د .محسن سميح الخالدي  ،مرجع سابق  ،ص. 13
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أفظع المنكرات ال ُّ
يحل لمسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ُيقدم عليه(  ،)1فعقد الزواج الشرعي
( )2
عقد َّ
مجاال
وجعله
عظمه اهلل ورفع من شأنه ،وسماه “ميثا ًقا غلي ً
ً
ظا”  ،فال تجوز االستهانة بهْ ،
للعبث في أي حال من األحوال  ،فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة ،وهدم
لألخالق ،وانسالخ من معاني اإلنسانية  ،كما انه يخالف الهدف األساسي من تكوين األس رة
 ،وهي اإلنجاب وتنشئة األبناء التنشئة الحسنة لضمان استم اررية الحياة  ،وهو على عكس ما
تروج له االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية سيداو التي أقرت بهذا النوع من الزواج  ،واعتبرته
حقاً من حقوق المرأة  ،وكس اًر لقيود األعراف والدين التي تحد من تلك الحرية( .)3
أعطى التشريع اإلسالمي المرأة حق اختيار الزوج قبل أكثر من ألف عام ،وجاءت اتفاقية
سيداو التي تنادي بالحرية والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بتوصية صادرة عن لجنة
القضاء على التمييز ضد المرأة على أن ( :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة
للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية ،وتضمن
بوجه  :نفس الحق في حرية اختيار الزوج ،وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل )،
كما ركزت االتفاقية على منح المرأة الفرصة الكاملة والحق في اختيار الزوج بعيداً عن الضغوط
التي تحد أو تنتقص من حريتها  ،وحقها بحرية الزواج بأي رجل بغض النظر عن دينه

( )4

،

األمر الذي يتعارض مع ثوابت الشريعة اإلسالمية الغراء فالسماح لغير المسلم بأن يتزوج
بالمسلمة يعني واليته عليها ،األمر الذي قد يتسبب في تغيير ديانتها أو إنجابها ألطفال غير
مسلمين .

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة .20
( (2د .سليم علوان الحسيني  ،فتوى المجلس اإلسالمي االعلى في استراليا  ،دار الفتوى www.darulfatwa.org.au
( (3اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابق  ،المادة . 5

( (4لجنة القضاء علي التمييز ضد الم أرة الدورة الثالثة عشرة ، 1992 ،التوصية العامة  ، 21المادة ، 16فقرة ب .
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واختيار الزوج الصالح برغبة المرأة ورضاها أساس مهم لتكوين أسرة صالحة ،و تعتبر األس رة
هي الخلية ،والوحدة االجتماعية األولى التي يتكون منها المجتمع ،والتي نشأت من ٍ
أب وٍأم ،
ّ
ارتبطا بر ٍ
فإن وجود
باط شر ٍ
وسر البقاء اإلنسانيّ ،
عي فيما بينهما  ،وهي بوابة التكاثر البشريّ ،

األسر ينتج األبناء والذرية  ،كما أن األسرة في اإلسالم ال تقتصر على الزوجين واألوالد فقط،
وانما تمتد إلى شبكة واسعة من ذوي القربى من األجداد والجدات واإلخوة واألخوات واألعمام
والعمات واألخوال والخاالت وغ يرهم ممن تجمعهم رابطة النسب والمصاهرة أو الرضاع أينما
كان مكانهم ،وتتسع حتى تشمل المجتمع كله

( )1

 ،لذلك بالغ اإلسالم في العناية باألس رة

بعيدة عن الفتن
نظاما متمي ًاز يجعلها
وأعطاها
ً
كبيرا ،وأحاطها بسياج متين ،وجعل لها ً
اهتماما ً
ً

 ،فاألسرة أساس استقرار المجتمع  ،وحصن من حصون اإليمان ،إذا صلحت صلح المجتمع
بأسره ،وان فسدت فسد المجتمع كله ،وهي مهد الطفل ومرعاه األول ،منها تنطلق مسيرته لبناء

شخصيته في جميع مراحل عمره ،وفي رحابها يكتسب أخالقه وعقيدته وتربيته ...قال اهلل ج ّل
ارةُ َع َل ْي َها َمل َٰـَٰٓ ِئ َك ٌة غِ َٗل ٌظ
ِين آَ َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم َنارًا َوقُو ُد َها ال َّناسُ َوا ْلح َِج َ
ذكرهَٰٓ َٰ (:يأَ ُّي َها الَّذ َ
ُون) (  ، )2أيض ًا تكمن أهمية األسرة في اإلسالم
ون َما ي ُْؤ َمر َ
هللا َما أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َعلُ َ
شِ دَ ا ٌد َال َيعْ ص َ
ُون َ
كونها ال تترك الغرائز تنطلق دون وعي ،ويترك اتصال الذكر باألنثى فوضى ال ضابط له،
بل وضع النظام المالئم لضبطه  ،والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته ،فجعل
ٍ
كمظهر ِ
ين لهذا الرضا ،
يما مبنيًّا على رضاهما ،وعلى إيجاب و َقبول َ
اتِّصال الرجل بالمرأة كر ً
إشهاد ،على أن ًّ
ٍ
كال منهما قد أصبح لآلخر  ،فيوفر الزواج الشرعي صون العفاف،
وعلى
ويحقق اإلحصان ،ويحفظ األعراض ،ويسد ذرائع الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى اإلباحية
بابا من أبواب
واالنحالل ،وذلك باالمتناع عن العالقات المحرمة شرًعا وتشجيع الزواج باعتباره ً
( (1ميثاق األسرة في اإلسالم ،اللجنة اإلسالمي ة العالمية للمرأة والطفولة بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة،
ص.30

( (2سورة التحريم  ،اآلية . 6
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ظا لحقوق المواريث ودرًءا لفساد قد
درء الفساد الجنسي وحفظ الذرية من اختالط األنساب وحف ً

يقع في العالقة األسرية ،وحماية من األمراض المنقولة جنسيًّا ( ، )1و بذلك أشبع الغريزة بالط ريق

مباحا لكل راتع ،فنظام
السليم ،وح ِفظ النسل عن الضياع ،وصان المرأة عن أن تكون كألً ً
الزواج واألسرة فيه حماية لحقوق المرأة وكرامتها  ،ونظافة النسل  ،وبناء النظام األسري على
أسس واضحة مقارنة بنظام العشيقة في المجتمع الغربي  ،حيث تضيع حقوق المرأة  ،وحقوق
ثمرة هذه العالقة من أبناء  ،كما تضيع حقوق المرأة بعد تقدم عمرها أو مرضها .

المطلب الثاني  :الوالية في الزواج
ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما لآلخر ،ولم يجعل للوالدين سلطة
اإلجبار عليهما ،فدور الوالدين في تزويج أوالدهما يتمثل في النصح والتوجيه واإلرشاد ،و ليس
لهما أن يجب ار أوالدهما ذكو اًر واناثاً على زواج ال يرضونه ،بل االختيار األخير في هذا لألبناء
 ،فالزواج بإطاره اإلسالمي حق لكل انسان  ،وهو الطريق الشرعي لبناء األسرة وانجاب الذرية
 ،و إعفاف النفس(  ، )2فيقول تعالى َ ( :ومِنْ آ َيا ِت ِه أَنْ َخ َل َق َل ُكم مِّنْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َوا ًجا لِّ َتسْ ُك ُن وا
ُون) (  ،)3ومعنى خلق لكم من
ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم م ََّو َّدةً َو َرحْ َم ًة ِإنَّ فِي َٰ َذل َِك َآل َيا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّكر َ
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي نساء تسكنون إليها من أنفسكم أي من نطف الرجال ومن
جنسكم  ،والمودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض  ،وقيل أن الرحمة رحمته إياها
أن يصيبها بسوء

( )4

 ،فمن حق المرأة أن تتزوج وأن تنجب وأن تكون أسرة ،وال يجوز ألحد

( (1د .مكارم الديري  ،بحث مقدم في مؤتمر الخطاب اإلسالمي المعاصر  ،اتحاد علماء المسمين - 28 ،
/29يوليو. 2011/
( (2محمد الغزالي  ،حقوق االنسان بين تعاليم االسالم واعالن االمم المتحدة  ،الطبعة الرابعة  ،دار نهضة مصر  ،مصر
2005،م  ،ص. 222

( (3سورة الروم  ،اآلية .21

( (4عبد اهلل محمد بن أحمد/األنصاري القرطبي ،تفسير القرطبي (الجامع ألحكام القرآن) ،الطبعة الثانية ،الجزء السابع ،دا
رالشعب  ،القاهرة  1372،هـ ، ، 11-1 ، ،ص. 13
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مهما كان سلطانه في المجتمع أن يحرمها من هذا الحق  ،أو ان يجبرها على من ال ترضاه
فجعل بينهما المودة والرحمة ،والتي ال يمكن أن تتحقق اال بقبول الطرفين لآلخر  ،وسنعرض
في هذا المطلب الوالية في الزواج وانواعها .
أوالً  :تعريف الوالية وانواعها  :عرف الفقهاء الوالية بأنها تنفيذ القول على الغير واإلشراف
على شؤونه

( )1

 ،وقسموا الوالية في الزواج إلى قسمين والية اجبار ووالية اختيار على النحو

التالي :
 _1واليـة اإلجبـار :وهي الوالية الكاملة ألن الولي يقوم بإنشاء عقد الزواج دون أن يشاركه
فيه أحد وهي تثبت كما اتفق عليه جمهور الفقهاء على الصغير و الصغيرة والمجنون و
المجنونة وزاد على ذلك بعض الفقهاء على أن البكر حتى ولو كانت بالغة  ،فتكون عليها
والية اإلجبار مادامت ال تزال بك ار أما لمن تثبت هذه الوالية فقد اختلفوا فيها ،فيذهب البعض
بثبوتها للعصبة وذوي األرحام  ،وآخرون أثبتوها لألب أو للوصي الذي جعل له األب والية
الزواج (  ،)2عليه فإن والية االجبار محصورة في الصغر وذهاب العقل.
 _2واليـة االختيار (اإلستحباب) :وهي الوالية التي لتي تمكن صاحبها من إنشاء عقد الزواج
بناء على اختيار المولى عليه  ،و تثبت على المرأة البالغة العاقلة الثيب لما ذهب إليه الجمهور
 ،وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الراشدة العاقلة ال والية عليها وتبرم عقد زواجها
بنفسها وبعباراتها ويستحب أن يتولى وليها ذلك فقط وأن يكون راضياً بذلك ،واستبدلت الوالية
بشرطين يجب أن تراعيهما الفتاة البالغة العاقلة التي تريد التزوج وهما الكفاءة ومهر المثل
وأعطى للولي حق المطالبة بفسخ العقد إذا تزوجت الفتاة بمن هو غير كفئ لها واذا كان العقد
( (1عبد العزير سعد  ،الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري – طبعة ثالثة – دار هومة ،الجزائر  ،د.ت ،ص .120
( (2د .بدران ابو العينين ،الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية والقانون ،مؤسسة شباب الجامعة ،د.ب ،د.ت ،ص
.149-148
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بأقل من مهر المثل جاز له المطالبة برفع المهر إلى غاية مهر المثل واال طالب بفسخ
العقد

( )1

.

اذاً فقد راعى الشرع في كلتا الحالتين مصلحة المرأة  ،فال يمكن للصغيرة ان تتخذ ق ار اًر مصيري ًا
بحياتها مثل الزواج لوحدها ،بسبب انعدام خبرتها بالحياة  ،وعدم تقديرها لعواقب األمر  ،فالبد
لشخص عاقل بالغ أن يحل محلها باتخاذ هكذا قرار  ،ولكن ال يعني ذلك إجبارها على زوج
ال تريده  ،أو رفض الولي لزوج تريده  ،وانما ضرورة طلب الولي إلقناع الصغيرة المجب رة
،لحمايتها  ،فوليها لديه الخبرة الكافية لتقدير مصلحتها ،أما البالغة الراشدة التي أدركت الحياة
 ،ولديها القدرة على تحليل األمور واختيار ما يناسبها  ،فلم تكن الوالية عليها إجبارية وانما
لتكريمها كي ال يطمع بها أصحاب القلوب الضعيفة .
ثانياً :إجبار الولي ابنته على الزواج  :جاء في حديث رسول اهلل ( تنكح األيم حتى تستأمر،
وال تنكح البكر حتى تستأذن ،قالوا :يا رسول اهلل كيف إذنها ،قال :أن تسكت) ( .)2
وهنا البد من التطرق للخالف الفقهي الذي يدور حول مسألة إجبار األب البنته البكر ،فانقسم
الفقهاء إلى قولين احدهما انه يجبر البكر البالغ ،والثاني ال يجبرها  ،ويقول اإلمام ابن تيمية
بصواب المذهب الثاني  ،والناس متنازعون في مناط اإلجبار هل هو البكارة أم الصغر  ،أم
كالهما ؟ والصحيح أن مناط اإلجبار هو الصغر ،وأن البكر البالغ ال يجبرها أحد على
النكاح(  ،)3فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال تنكح البكر
حتى تستأذن ،وال الثيب حتى تُستأمر" فقيل له " :إن البكر تستحي فقال" :إذنها صمتها" وفي

( (1نور الدين ابو لحية  ،مرجع سابق  ،ص .77
( (2محمد بن إسماعيل البخاري  ،صحيح البخاري  ،باب الينكح االب وغيره الثيب اال برضاها  ،رقم .5136

( (3تقي الدين ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،تحيق محمد عبد القادر عطا  ،المجلد  ، 18الجزء  ، 31دار الكتب العلمية ،
بيروت  ،ص .15
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لفظ في الصحيح "البكر يستأذنها أبوها"(  ،)1فهذا نهى النبي صلى هللا عليه وسلم :ال تنكح حتى
أيضا فإن األب ليس له أن
تستأذن ،وهذا يتناول األب وغيره ،وأن األب نفسه يستأذنها و ً

يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إال بإذنها ،وبضعها أعظم من مالها ،فكيف يجوز أن

أيضا :فإن الصغر سبب الحجر بالنص واإلجماع.
يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ .و ً
سبب ا
وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف ألصول اإلسالم  ،فالشارع لم يجعل البكارة ً

للحجر في المواضع المجمع عليها ،فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف ال تأثير له في الشرع

( )2

.
وأيضاً فإن الذين قالوا باإلجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفًئا ،وعين األب كفًئا آخر هل يؤخذ
بتعيينها؟ أو بتعيين األب؟ على وجهين فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله ،ومن جعل
العبرة بتعيين األب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما ال يخفى ،فإنه قد قال النبي -
صلى هللا عليه وسلم -في الحديث الصحيح" :األيم أحق بنفسها من وليها ،والبكر تستأذن،
واذنها صماتها" وفي رواية " :الثيب أحق بنفسها من وليها" .فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل
على أن البكر ليست أحق بنفسها ،بل الولي أحق ،وليس ذلك إال لألب والجد .هذه عمدة
المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث ،وظاهره ،وتمسكوا بدليل خطابه ،ولم يعلموا مراد
الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،وذلك أن قوله" :اۡليم أحق بنفسها من وليها" يعم كل ولي ،وهم
يخصونه باألب والجد" .والثاني" قوله" :والبكر تستأذن "وهم ال يوجبون استئذانها؛ بل قالوا:
هو مستحب ،وقالوا :لما كان مستحب ًا اكتفى فيه بالسكوت ،وادعى أنه حيث يجب استئذان
البكر فال بد من النطق .وهذا ما قاله البعض ،وهو مخالف إلجماع المسلمين قبلهم ،ولنصوص
رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة ،واتفاق األئمة قبل

( (1محمد بن إسماعيل البخاري  ،صحيح البخاري  ،باب الينكح االب وغيره الثيب اال برضاها  ،رقم .5136
( (2تقي الدين ابن تيمية  ،مرجع سابق  ،ص.15
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هؤالء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها واذنها صمتها .وأما المفهوم :فالنبي
صلى هللا عليه وسلم فرق بين البكر والثيب ،كما قال في الحديث اآلخر" :ال تنكح البكر حتى
تستأذن ،وال الثيب حتى تستأمر" فذكر في هذه لفظ "اإلذن" وفي هذه لفظ "األمر" وجعل إذن
هذه الصمت؛ كما أن إذن تلك النطق  ،فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى هللا
عليه وسلم بين البكر والثيب ،لم يفرق بينهما في اإلجبار وعدم اإلجبار؛ وذلك ألن "البكر"
لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحه لم تخطب إلى نفسها بل تخطب إلى وليها ،ووليها
يستأذنها ،فتأذن له ؛ ال تأمره ابتداء :بل تأذن له إذا استأذنها ،واذنها صمتها .وأما الثيب فقد
زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح ،فتخطب إلى نفسها ،وتأمر الولي أن يزوجها .فهي آمرة
له ،وعليه أن يطيعها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك .فالولي مأمور من جهة الثيب،
ومستأذن للبكر(  . )1فهذا هو الذي دل عليه كالم النبي وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح :فهذا
مخالف لألصول والعقول ،واهلل لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إال بإذنها وال على
طعام أو شراب أو لباس ال تريده .فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ،ومعاشرة
من تكره معاشرته؟! واهلل قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان ال يحصل إال مع بغضها
له ،ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟ (  ،)2ونحن نميل الى ما قال به شيخ اإلسالم ابن
تيمية  ،فالشريعة اإلسالم ية قائمة على العدل في المعاملة بكل جوانب الحياة  ،وهي من
أعطت المرأة مكانتها وشخصيتها وأهليتها بالمجتمع ،و القول بإجبارها بالزواج يناقض قاعدة
العدالة باإلسالم  ،ويخالف عموم األدلة الشرعية كما ان للمرأة الحق في ان ال يعضلها وليها
على النكاح بأسلوب غير مب اشر كأن يغالي بطلب المهر او حفلة الزواج  ،فينفر عنها
المتقدم لخطبتها  ،أو ان يزوجها لوجيه أو غني طمع ًا في الحصول على مصلحة مالية لنفسه
او لموليته فالمرأة امانة لديه  ،ومن واجبه تزويجها لكفء ومراعاة رغبتها وتسهيل امر زواجها
( (1تقي الدين ابن تيمية  ،مرجع سابق  ،ص.15
( (2تقي الدين ابن تيمية  ،أحكام الزواج  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بيرت  ،ص
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 ،أما اذا امتنع الولي عن التزويج لغير عذر كان عضالً  ،والعضل ظلم  ،فال تنتقل الوالية
الى من يليه  ،بل تنتقل للقاضي يزوج عنه(  ،)1فالعضل اسلوب جاهلي حرمه اإلسالم  ،ونبذه
المجتمع  ،كما انه يعود بآثار سلبية لما يترتب عليه من إصابة المرأة باألمراض النفسية
سببا لعقوق الوالدين وجحود فضلهما.
كاالكتئاب والعزلة والقلق ،وقد يكون ً
أما عن حكم عقد الزواج الذي يتم باإلكراه  ،فذهب جمهور الفقهاء إلى أن اإلكراه يؤثر في
التصرفات الشرعية التي ال تحتمل الفسخ كالنكاح ،فإذا أجري عقد النكاح تحت اإلكراه فإنه
يفسده ،إذ الرضا من العاقدين شرط صحة العقد ،فإذا فقد الرضا فقد العقد ،فالعقد يحتاج إلى
إرادة العاقدين ،وهذه اإلرادة التي فصح عنها باإليجاب والقبول يجب أن تقوم على الرضا ،
وذهب رأي آخر الى ان االكراه له اثر في التصرفات الشرعية التي تحتمل الفسخ كالنكاح ،إذ
ال يشترط فيها الرضا ،وتصبح الزمة بإجرائها ،وكون العاقدين أجريا الصيغة بينهما فال داعي
للرضا فاالعتبار بقوليهما أما اإلرادة فهي أمر باطني( .)2

اّلل ِم ن
وقد استدل جمهور الفقهاء على اعتبار اإلكراه في التصرفات بقوله تعالىَ ( :من َك َف َر ِب َّ ِ
ُ
ضبٌ م َِّن
ص ْدرًا َف َع َل ْي ِه ْم َغ َ
ان َوَٰ َلكِن مَّن َش َر َح ِبا ْل ُك ْف ِر َ
اْلي َم ِ
َبعْ ِد ِإي َما ِن ِه ِإ َّال َمنْ أ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه م ُْط َمئِنٌّ ِب ْ ِ
هللا َو َلهُ ْم َع َذابٌ َعظِ ي ٌم ) (  .)3واحتج الرأي اآلخر بأن عموم النصوص ،واطالقه يقتضي شرعية
َّ ِ
ام َٰى
(وأَن ِكحُوا ْاۡلَ َي َ
هذه التصرفات من غير تخصيص وتقييد ،ففي النكاح لعموم قوله تعالىَ :
هللا َواسِ ٌع َعلِي ٌم )
مِن ُك ْم َوال َّ
صالِح َ
هللا مِن َفضْ لِ ِه ِۗ َو َّ ُ
ِين مِنْ عِ َبا ِد ُك ْم َو ِإ َما ِئ ُك ْم ِإن َي ُكو ُنوا فُ َق َرا َء ي ُْغ ِن ِه ُم َّ ُ
( )4

وغيره من عموم النكاح من غير تخصيص  ،وألن النكاح تصرف قانوني فال يؤثر فيه

( (1د .مروان إبراهيم القيسي  ،المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين  ،كتاب ناشرون  ،بيروت  ،ص
. 24
( (2د  .أحمد مصطفى القضاة  ،أثر اإلكراه في الزواج والطالق  ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واالنسانية  ،المجلد
 ، 3العدد  ، 2االردن 2006،م  ،ص.227

( (3سورة النحل  ،اآلية .106
( (4سورة النور  ،اآلية .32
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اكراه (  ، )1وبالرغم من هذا الراي فإنه لم يجز اإلسالم تزويج المرأة إال برضاها ،لما في إجبارها
من فقد الحياة المطمئنة والراحة النفسية والمودة والسكن والرحمة ،وتلك من أهم أهداف الزواج
في الشريعة اإلسالم ية ،فنكاح البنت من غير رضاها ال يمضي إال إذا هي أمضته ،فإن لم
تمضه فإنه ال ينعقد

( )2

.

و الحاصل أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد ،واجبار وليته على ذلك يعد جناي ةٌ
على المرأة ،واستهانة بعواطفها واحساسها ،واهدار لرأيها الذي اعتبره اإلسالم جزًءا ِمن تكريمه

إياها بعد إهانات الجاهلية لها ،وال شك َّ
مدمر على البيت المسلم،
أن
تأثير ِّ
َ
إهمال ذلك له ٌ
غالبا إلى استحالة ِ
الع ْشرة بين الزوجين التي تقوم أول
وعلى استقرار الحياة الزوجية ،ويفضي ً
ما تقوم على المودة والرحمة واأللفة .
ثالثاً  :حكم الوالية  :اختلف الفقهاء حول وجوب الوالية من عدمه الى قولين :
 _ 1اشتراط الوالية  ،أي أن المرأة ال تزوج نفسها وال غيرها ،فال والية لها في عقد الزواج
على نفسها وال غيرها

( )3

من األدلة التي أخذ بها الفقهاء على وجوب الوالية قوله تعالى :

ُورهُنّ ) ( ، )4و حديث رسول هللا ( :أيما إمرأة أنكحت نفسها
( َفان ِكحُوهُنَّ ِب ِإ ْذ ِن أ ْهلِ ِهنَّ َوآ ُتوهُنَّ أُج َ
بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،باطل ،باطل وان دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ،فإن
إشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له ) ( . )5

( (1د  .أحمد مصطفى القضاة  ،مرجع سابق ،ص.227
( (2د  .أحمد مصطفى القضاة  ،مرجع سابق ،ص227

( (3د  .أحمد مصطفى القضاة ،مرجع سابق  ،ص .65
( (4سورة النساء  ،اآلية .25

( (5سليمان بن األشعث ابو داود  ،سنن أبي داود ،الجزء الثاني باب النكاح دون ولي  ،دار الفكر  ،بيروت ،رقم الحديث
( ،)2083ص.229
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 _ 2عدم اشتراط الوالية  :أي جواز مباشرة المرأة عقد زواجها وزواج غيرها مطلقا إال أنه
ُون أَ ْز َواجً ا
ِين ُي َت َوفَّ ْو َن ِم ْن ُك ْم َو َي َذر َ
خالف المستحب(  ،)1ودليلهم على ذلك قوله تعالى َ ( :وا َّلذ َ
اح َع َل ْي ُك ْم فِي َما َف َع ْل َن فِي أَنفُسِ ِه نَّ
َي َت َربَّصْ َن ِبأَنفُسِ ِهنَّ أَرْ َب َع َة أَ ْشه ٍُر َو َع ْشرًا َف ِإ َذا َب َل ْغ َن أَ َج َلهُنَّ َف َٗل ُج َن َ
ون َخ ِبي ٌر ) (  ، )2ووجه االستدالل باآلية أن اهلل تعالى أجاز فعلها في
هللا ِب َما َتعْ َملُ َ
ِبا ْل َمعْ رُوفِ َو َّ ُ
نفسها من غير شرط الولي .
انطالقا مما سبق من أدلة الفريقين  ،ذهب البعض الى التوسط بينهما ،وذلك باعتبار الوالية
شرطا شكليا من شروط الزواج ،ومعنى هذا القول أن الوالية ليست ركنا من أركان الزواج
على خالف من يقول بذلك ،إلمكان قيام الزواج شرعا بدونها ،ولعدم توفر األدلة القطعية
الكافية العتبار ركنيتها ،وللخالف في أصل اعتبارها

( )3

.

ان معرفة أحوال الرجال وما يكنون بأنفسهم ال يتم اال بالمعاشرة  ،األمر الذي ال يمكن للمرأة
أن تدركه قبل الزواج  ،وانما يمكن ألقرانه من الرجال الذين خالطوه وعاشروه  ،أيضاً وجود
الولي الى جانب موليته هو اكرام لها  ،ورفع من شانها وقدرها أمام زوجها وأمام المجتمع ،
فمصلحة الفتاة توجب عليها مشاركة وليها لها بعقد الزواج .
رابعاً  :أثر الزواج بدون ولي  :اختلف الفقهاء القائلون باشتراط الوالية في الزواج ،فيما لو
صيرت المرأة أمرها إلى رجل وتركت أولياءها على قولين:
 _1الرأي األول يقول يفسخ الزواج ،فإذا وقع الدخول وتطاول األمر لم يفسخ ،واستدلوا على
ذلك بأن األمور إذا تفاوتت لم يرد منها إال الحرام الذي ال شك فيه ،ويشبه ما فات من ذلك

( (1نور الدين ابو لحية  ،ص .69
( (2سورة البقرة  ،اآلية .234 ،

( (3نور الدين أبو لحية  ،مرجع سابق  ،ص .72
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بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يفسخ إال أن يكون خطأ ال يشك فيه ،فأما ما يجتهد فيه الرأي
وفيه االختال ف فإنه ال يفسخ ،وال يرد من رأي إلى رأي ( .)1
 _ 2أما الثاني فيذهب الى أن النكاح بغير ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول وبعده ،وال يتوارثان
إن مات أحدهما واستدلوا على ذلك أن الولي من فرائض النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة
بأن ال نكاح إال بولي( .)2

واألرجح في المسألة هو عدم الفسخ قبل الدخول وبعده إال إذا لم يكن في الزوج من خصال
الكفاءة المذكورة سابقا ما ال تتمكن المرأة من العيش معه بسالم ،أو تزوجها بتدليس وغرر
كبير ،فإن الزواج بهذه الحالة يفسخ ،لحق األولياء في موليتهم ،ويتولى الفسخ الحاكم ،واألفضل
في التفريق أن يكون فسخا ال طالقا( .)3
وبالمقارنة مع التشريع السوري وكما ذكرنا سابقاً  ،فإن المشرع السوري أعطى للمرأة حق تزويج
نفسها متى بلغت الثامنة عشرة من عمرها دون اذن وليها  ،آخذًا بالمذهب الحنفي  ،والذي

خالف عموم آراء الفقهاء  ،اال انه منح األب مدة خمسة عشرة يوماً لبيان رأيه  ،ومبرراته فيما

لو رفض هذا الزواج  ،ونرى بانه مجرد اجراء شكلي  ،فعملياً القاضي يوافق على الزواج من
دون موافقة األب إذا لم يكن لديه سبب مقنع للرفض فوالية األب على ابنته البكر في الزواج

يعد شكلياً إذا ما أرادت البنت غير ذلك ،والغاية من ذلك منع األب من عضل ابنته ،دون
ّ
مسوغ معتبر  ،اال انه ابقى لألب الحق بإبداء رأيه باألمر العتبارات أخالقية أكثر من كونها
اعاة لحق األبوة ،كما اشترط المشرع لصحة هذا الزواج
اعتبارات دينية أو قانونية ،وأيض ًا مر ً
الكفاءة ومهر المثل  ،حماية للمرأة وضماناً لحقوقها بعد الزواج .
حرص اإلسالم على وجود ولي إلى جانب المرأة في عقد زواجها  ،تكريم ًا لها ،وأعالء لقدرها
 ،وحتى ال تقع في تغرير ،أو يطمع بها من كان قلبه ضعيفاً ،وذلك على عكس التشريعات
( (1نور الدين أبو لحية  ،مرجع سابق  ،ص.74
( (2نور الدين أبو لحية  ،المرجع السابق .
( (3نور الدين أبو لحية  ،المرجع السابق.
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الدولية  ،التي قضت للمرأة بالحق بمباشرة عقد زواجها دون ولي انطالقاً من مبدأ المساواة
بين الجنسين  ،وعدم التمييز بينهما ،فنصت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد
المرأة في المادة 16على (:تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز
ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية ،وتضمن بوجه ،نفس الحق
في التزوج )(  ،)1فاالتفاقيات الدولية تفرض على العالم العادات التي يحكمها النمط الغ ربي
الحياة  ،فالعوائل الغربية مفتتة  ،اذا بلغ االبن او البنت فيها سن الثامنة عشر من عمره
ينفصل عن عائلته ليشق طريقه في الحياة  ،األمر الذي يعرض األبناء لمشاكل نفسية
واجتماعية كبيرة ،التي تؤدي في بعض األحيان لالنتحار  ،مما يختلف عن الحياة عند األسر
المسلمة  ،التي يسودها التالحم األسري  ،فمباشرة المرأة لعقد زواجها بنفسها يؤدي إلى تشتيت
الفتاة عن عائلتها  ،وعزلها عنهم  ،وغالب ًا ما يثمر عن أطفال ال يعترف بهم أحد  ،مما يزيد
من تفكك المجتمع وضياع حقوق هؤالء األطفال الذين يشبون غير أسوياء ومتنافرين مع
مجتمعهم .

المطلب الثالث :سن الزواج
لم يأت الشرع أبدا بذكر سن للزواج ال يجوز الزواج إال به؛ فيمكن للذكر أن يقوم بتزوج األنثى
التي تكبره ويجوز له أن يتزوج األنثى التي تصغره والتي تساويه في العمر ونحو ذلك ،ولكن
يجب أن يتوفر قبل ذلك كله ضابطين في الرجل والمرأة حتى يصبح جائ از لهم الزواج آنذاك
وهو بلوغهما ورشدهما  ،وقضية البلوغ بين الرجال والنساء تختلف في بعض المناطق عن
غيرها  ،حيث يمكن القول أن من بلغ من الرجال أو النساء سن الخامسة عشرة في بعض
المناطق يعد في صفوف البالغين الذين يجوز لهم الزواج في اإلسالم ،فادراك سن الخامس ة
( (1اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابق  ،المادة .16
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عشر يعد عالمة فارقة تدل على البلوغ  ،فالقرآن لم يحدد العمر بالنسبة إلى سن البلوغ ،
انما أكد أن البلوغ من شروط المسؤولية والتكليف

( )1

 ،و اختلف الفقهاء في تحديد سن الزواج

 ،فذهب البعض الى تحديد سن الزواج  ،ببلوغ الذكر  12عام  ،واألنثى  9أعوام  ،وقد اجتمع
العلماء على أنه ال يوجد سن معين يتم تقييد الزواج فيه ،ويجوز نكح الصغيرة البالغة في أي
سن كان صغي ار أو كبي ار أصغر من الرجل أو أكبر منه ،وكذلك األمر بالنسبة للرجل حيث
أنه يجوز له بنا ًء على ما سبق أن يتزوج المرأة التي تكبره إن أرد أو أن يقوم بالزواج من امرأة
تصغره أو تعادله في العمر إن أراد ذلك ،وليس يمنعه شيء من ذلك طالما توفر فيها الشرط

األ ساسي للزواج وهو البلوغ .وأما عن تحديد زواج البنت وهي صغيرة في السن من قبل أبيها
فذلك جائ از إن كان قد زوجها بكفؤ ،وذلك أن علماء المسلمين قد قالوا وباإلجماع بجواز قيام
األب بتزويج بنته الصغيرة ولكن ال يتحقق الزواج ويصبح ام ًار واقعا حتى تصل الفتاة إلى سن
البل وغ ،وذلك أن أبا بكر رضي اهلل عنه قد قام بتزويج بنته عائشة إلى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلـم وقد كانت صغيرة آنذاك

( )2

.

واختالف جمهور الفقهاء في تحديد السن التي تعبر عن البلوغ  ،يرتبط بسن المراهقة ،والمراهقة
أمر جسماني تابع لمناخ البالد المختلفة ،فالمذاهب األربعة حددت البلوغ بظهور العالمات
الطبيعية ،وبعضهم لم يحدد سن ًا ما وتركها لتصريح الصغير نفسه ،فلو ادعى الصغير ،أو
الصغيرة البلوغ وظهرت هذه العالمات عليه  ،فإنه يصدق في ذلك ما لم يكذبه الظاهر

( )3

،كما

أنّ البلوغ في االمور العبادية كالصالة شرط كاف ،أما في األمور المدنية كالتصرف المالي

الحق في الحياة إعدام األ طفال ،دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية ،ترجمة :صادق العبادي،
((1عماد الدين باقيّ ،
الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،د.ب ، 2009 ،ص .61
2
سن الزواج في اإلسالم ،موقع موضوع  ، www.mawdoo3.comبتاريخ. 2014/11/20 :
( (هادي فهميّ ،

( (3د .نسيمة أمال الحيفري  ،المركز القانوني للمرأة في ظل التعديالت المستحدثة في قانون األسرة الجزائري  ،وهران ،
2007م ،ص.6
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والزواج  ،فالبلوغ شرط الزم  ،لكنه ليس كافياً الن االمور المدنية تتطلب الرشد العقلي ،فيقول
اح َف ِإنْ آ َنسْ ُتم ِّم ْنهُ ْم ُر ْش ًدا َف ْاد َفعُوا ِإ َل ْي ِه ْم أَم َْوا َلهُ ْم )
(وا ْب َتلُوا ا ْل َي َتا َم َٰى َح َّت َٰى ِإ َذا َب َل ُغوا ال ِّن َك َ
تعالى َ :

( )1

فالتصرفات المالية والزواج لالفراد  ،ال يعد البلوغ والعقل بحسب الفقه مجزياً لصحتها ،انما
يضاف اليها شرط الرشد  ،فاإلنسان اما عاقل او مجنون  ،والعاقل على نوعين رشيد وغير
رشيد (سفيه )  ،فالرشد في المصطلح الفقهي ال يرتبط بالجسم فقط  ،انما هو نوع من الكمال
الفكري والروحي

( )2

.

وترى الباحثة بأنه ال يمكن تحديد سن معين للزواج  ،ألن تحديد هذا األمر يختلف من
شخص آلخر وألن الرشد في موضوع الزواج قد يختلف قليال بين الذكر واألنثى ألن الرشد
الكامل بشقيه البيولوجي و الفسيولوجي و اإلداري للذكر مطلوب على اعتبار أنه من سيدير
الشركة الزوجية ومن سينفق ويتحمل القرار النهائي  ،وايضا البد من أن يكون مكتمل الرجولة
من الناحية الجنسية  ،أما بالنسبة لألنثى فمسؤوليتها البيولوجية و الفسيولوجية كأنثى تتحمل
الوطء وبعد ذلك الحمل وتستطيع أن تقوم بواجباتها المنزلية  ،فاألمر تقديري بحت ال يمك ن
تحديده بأرقام عمرية .
ونالحظ بأن التشريع اإلسالمي لم يحدد سناً أدنى للزواج  ،بل ترك االمر للواقع والظروف ،
فقد تفرض الظروف على األبناء أو عائلتهم تزويج الفتاة أو الشاب بسن مبكرة  ،وأحياناً يجبر
ولي الفتاة وفق ًا ألحوال معينة على اجراء عقد زواج ابنته الصغيرة  ،باشتراط الدخول بعد البلوغ
 ،فراعى اإلسالم المصلحة العامة للمجتمع  ،والمصلحة الخاصة لألفراد وترك األمر دون
تقييد  ،بخالف ما ورد بالتشريع السوري الذي حدد سن الزواج ببلوغ الثامنة عشرة  ،اال انه
ترك المجال مفتوح ًا أمام زواج الصغار  ،بحالة تقدم الشخص الذي أتم الخامسة عشر بطلب
( (1سورة النساء  ،اآلية . 6
( (2عماد الدين باقي ،المرجع السابق ،ص .66
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الزواج مدعياً بلوغه  ،ومبيناً معرفته بالحقوق الزوجية  ،فللقاضي أن يأذن له إذا تأكد من ذلك
شخصي ًا (  ،)1أما االتفاقيات الدولية  ،فترى الزواج المبكر على انه اغتصاب  ،و بأنه نوع من
أنواع العنف الجسدي والمعنوي للمرأة  ،وهذا األمر ورد في اتفاقية عام  1962بشأن الرضا
بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج .حيث طلبت المادة الثانية من الدول
األطراف " باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج .وال ينعقد قانون ًا
زواج من هم دون هذه السن"

( )2

 .وكذلك المادة

 2-23من العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية التي جاء فيها" :يكون للرجل والمرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق
معترف به في تأسيس األسرة (  ،)3وأيض ًا ورد في المادة  16من اتفاقية "القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة"( سيداو) ،تلك المادة التي تنص صراحة على الحق في الحماية من
زواج األطفال ،بحيث "ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني ،وتتخذ جميع
اإلجراءات ال ضرورية ،بما في ذلك التشريعي منها ،لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل
الزواج في سجل رسمي أم اًر إلزامياً

( )4

.

وقد تبع هذه االتفاقية توصية رقم " 21للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التي أوردت
بأن "الحد األدنى للزواج ينبغي أن يكون  18سنة للرجل والمرأة وهذا الحد لسن الزواج الذي
يتمشى مع تعريف الطفل المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل " الطفل هو انسان لم
يتجاوز الثامنة عشرة  ،مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

( )5

،

والمالحظ في تشديد االتفاقيات الدولية على اعتبار الزواج المبكر مشكلة اجتماعية كبرى

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة . 18

( (2الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج  ،مرجع سابق  ،المادة . 2
( (3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،مرجع سابق  ،المادة .23-2
( (4اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابق  ،المادة .16
( (5اتفاقية حقوق الطفل ،مرجع سابق  ،المادة .1
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يدل على أنها ال تسعى إلى إيجاد حلول لمشكالت اجتماعية قائمة بقدر ما تسعى إلى تطبيق
أجندة تعمل على عولمة رؤيتها إلى قضايا المرأة ،وتفرض هذه الرؤية على سائر دول العالم
 ،فنجد أن المشكلة التي نواجهها في الوقت الراهن ال تكمن في الزواج المبكر ،ولكن تكمن
في العزوف عن الزواج التي بدأت نتائجه تظهر بوضوح ،من فساد اجتماعي  ،وانحالل
أخالقي  ،ال يقتصر على العالقات غير الشرعية خارج اطار الزواج ،وعلى تفشي الزنا
واإلباحية  ،بل وصل في بعض األحيان إلى حد االنتحار  ،مما يجعل الخيار األفضل قبول
مبدأ زواج األطفال ممن لم يبلغوا السن المحددة اذا ظهرت عليهم عالمات البلوغ  ،أو تم
تأجيل الوطء الى ذلك .

المطلب الرابع :حق المرأة في المهر:
ألزم اهلل تعالى الرجل أن يقدم للمرأة التي يتزوجها صداقاً  ،والمهر ثابت حتى لو لم يذكر في
حق خالص للمرأة فرضه اهلل على الزوج ،وليس ألحد من أهلها أن يسقطه،
العقد ،فالمهر ّ
والمطالبة به حق للمرأة ،وفريضة الزمة  ،ويحق لها التصرف الكامل به فلها أن تسقطه كله
أو بعضه إذا طابت بذلك نفسها ،فألزم الرجل به ،وفرض عليه هذا العطاء فرض ًا  ،تقبضه
المرأة وتتصرف فيه

( )1

 ،على أن هذا الصداق ليس مقابلة االستمتاع  ،فالصلة بين الزوجين

اسمى وأشرف من ذلك ،ولذلك يقول تعالى  (:نحلةً)  ،وهي في اللغة العطاء الذي ال يقابله
عوض  ،بل هو آية من آيات الود ،و ألن عقد الزواج ليس صفقة بيع ،حتى يكون المهر
ثمناً  ،وسبباً من أسباب صلة القربى ( .)2

( (1عبد القادر شيبة الحمد  ،حقوق المرأة في االسالم  ،الطبعة األولى  ،مكتبة الملك فهد الوطنية للطباعة والنشر،
2010م  ،ص . 22

( (2عبد القادر شيبة  ،مرجع سابق  ،ص . 23
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و البد من التوضيح بأن المهر ليس ركناً من اركان الزواج  ،وال من شروط صحته  ،وانما

هو حكم من احكام الزواج  ،وحق من حقوق المرأة  ،وعلى ذلك فأن عقد الزواج يصح بدون

أن ينص على مهر معين للمرأة  ،وبعد ذلك يمكن أن يفرض لها مهر  ،أو أن يكون لها مهر
المثل اذا دخل بها  ،وللقاضي السلطة التقديرية في حال وقوع خالف بين الزوجين
ويستدل على ذلك من قوله تعالى َّ :
اح َع َل ْي ُك ْم ِإن َطلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َسا َء َما َل ْم َت َمسُّوهُنَّ أَ ْو َت ْف ِرضُوا
(ال ُج َن َ
يض ًة َو َم ِّتعُوهُنَّ َع َلى ا ْلمُوسِ ِع َقدَ ُرهُ َو َع َلى ا ْل ُم ْقت ِِر َقدَ ُرهُ َم َتا ًعا ِبا ْل َمعْ رُوفِ َحقًّا َع َل ى
َلهُنَّ َف ِر َ
ِين) ( . )2
ا ْلمُحْ سِ ن َ
( )1

،

أما عن قيمة المهر فليس في اقل المهر تحديد ثابت في نص صريح  ،وما ثبت
في مقادير بعض مهور النبي واصحابه  ،ال يعدوا أن يكون من باب الجواز  ،وأما ما ورد
في كون المهر خاتماً من حديد كم ا في حديث المرأة التي وهبت نفسها  ،أو كونه منفعة ،
كتزويج الرسول صلى هللا عليه وسلم للرجل من المرأة الواهبة حين قال  ( :قد زوجتكما بما
معك من القرآن )

( )3

 ،فهذا من باب الرخصة عند عدم االستطاعة  ،ودليل ذلك مراجعة النبي

لرجل مرات  ،ولو كان ذلك مع االستطاعة لما كانت هذه المراجعة ولتم التزويج من أول مرة

( )4

.
وفيما يخص المغاالة في طلب المهور فذهب العلماء الى قولين ،األول أنه يجوز المغاالة
(وآ َت ْي ُت ْم ِإحْ دَ اهُنَّ ق َ
ِنطارًا)
لقوله تعالى َ :

( )5

 ،فاآلية فيها ما يدل على جواز المغاالة  ،ألنه

سبحانه وتعالى ال يضرب المثل اال بمباح  ،كما أن المهر هدية وعطية  ،والناس يتفاوتون
في الغنى والفقر  ،فترك لكل واحد على قدر استطاعته  ،اما الثاني فانه ال تجوز المغاالة ،
( (1محمد رأفت عثمان  ،فقه النساء في الخطبة والزواج  ،دار االعتصام  ،القاهرة  ،ص .61
( (2سورة البقرة  ،اآلية .236

( (3شهاب الدين أبو الفضل العسقالني  ، ،فتح الباري في تفسير صحيح البخاري  ،دار الريان للتراث  ،الجزء الرابع ،
1986م  ،الجزء التاسع  ،ص .112

( (4جاسم المهلهل ،من قضايا الزواج ،الطبعة االولى  ،دار الدعوة  ،الكويت ،د.ت ،ص.64
( (5سورة النساء  ،اآلية . 20
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فالتمثيل بالقنطار انما هو على جهة المبالغة  ،كأنه قال  ،وأوتيتم هذا القدر العظيم الذي لم
يؤته أحد( .)1واستنتجت الباحثة بأن الشرع عندما أعطى المرأة حق المهر كان تكريم ًا لها  ،ولم
يضعه من باب تثمين الفتاة  ،وبالتالي على األهل أن يكونوا منصفين في طلب المهور لبناتهم
 ،واالبتعاد عن المبالغة ،ف تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعا
باتفاق العلماء سلفا وخلفا ،وهو السنة الثابتة عن النبي .
والبد من مالحظة االتفاق بين التشريع السوري والشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بأحكام المهر ،
حيث استمد احكامه منها كما نوهنا سابقاً  ،وأيضاً نالحظ االختالف بين التشريع اإلسالم ي
و المواثيق الدولية من حيث الزام الرجل بدفع المهر لزوجته فالمواثيق الدولية لم تقر بالمهر
 ،بل اعتبرت ان كال الطرفان متساويان في جميع االلتزامات المادية والمعنوية في عقد الزواج
 .والذي نرى بأنه يتنافى مع الفطرة السليمة  ،فذكر اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ( :للرجل
أي قيد بسبب ِ
سن البلوغُّ ،
والمرأة ،متى أدركا َّ
العرق أو الجنسية
التزوج وتأسيس أسرة ،دون ِّ
حق ُّ
أو ِّ
التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله ) (  ، )2كما
الدين ،وهما متساويان في الحقوق لدى ُّ
أصدرت اليونسيف تقري اًر للعنف المنزلي عام 2000م  ،رأت فيه ان طقوس الزواج (المهر
،ثمن العروس ) واحدًا من العوامل التي تسهم في استمرار العنف المنزلي (  ،)3وورد في مشروع
صندوق السكان التابع لألمم المتحدة في فلسطين عن النوع االجتماعي " يعتبر الزوج الذي
يدفع المهر المرتفع بأنه عقد صفقة مع اهل الزوجة  ،ويتوقع بالمقابل ان تلبي كل احتياجاته"
(  ،)4وفي تقرير لجنة الخبراء الصادر عن شعبة االرتقاء بالمرأة عام 2007م  ،بعنوان "

( (1جاسم المهلهل  ،مرجع سابق  ،ص .68-67

( (2االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،مرجع سابق  ،المادة  ،16الفقرة .1
( (3رائد ج ميل عكاشة  ،منذر عرفات زيتون  ،االسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة  ،الطبعة األولى  ،المعهد
العالمي للنشر  ،الواليات المتحدة االمريكية 2015 ،م  ،ص . 431

( (4رائد جميل عكاشة  ،منذر عرفات زيتون  ،مرجع سابق  ،ص.431
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القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعنف ضد الطفلة االنثى"  ،جاء بالفقرة 49
منه (نظم المهر – يعبر عنه بثمن العروس يسيء للفتيات ويتعامل معهن على أنهن مكية
خاصة (  ، )1فغالباً الغرب يرى بالمهر أنه ثمن للمرأة  ،ويميل لقراءة الشرع بشكل سطحي دون
الخوض في أعماق مقاصده كما بيناها سابقاً .
وقد أعطى اإلسالم المرأة الحق في وضع شروط على عقد الزواج على أن تكون جائزة شرع ًا
 ،والشروط المعتبرة شرعاً هي التي ال تخالف حكماً شرعياً ولو كانت سابقة على عقد الزواج
(  ،)2والشروط الفاسدة هي التي تحل حراماً أو تحرم حالالً فيقول سيدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم ( كل شرط في كتاب اهلل تعالى فهو باطل  ،وان كان مائة شرط )

( )3

،ونرى بإعطاء

الشرع للمرأة هذا الحق ألنه يعتبر عقد الزواج من أقدس العقود التي شرعها اهلل سبحانه وتعالى،
ٍ
ٍ
مباشر بحرمة الفروج واستحاللها ،فعقد النكاح يقلب حال المتعاقدين
بشكل
ق
عقد متعلّ ٌ
فهو ٌ
وأهليهم من الحرمة إلى الحل فور إتمامه  ،لذلك راعى اإلسالم كل ما يضمن استمرار الزواج
وحمايته  ،وأيض ًا من أول الحقوق التي منحها اإلسالم للمرأة قبيل الزواج هي المهر  ،ففرض
على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مه اًر مقدماً على البناء ،وهو على عكس ما درجت عليه
الديانات والشعوب األخرى التي تفرض على المرأة دفع المهر للرجل

( )4

 ،فيقول تعالى (:

ص ُد َقا ِت ِهنَّ نِحْ َل ًة َف ِإن طِ ب َْن َل ُك ْم َعن َشيْ ٍء ِّم ْن ُه َن ْف ًسا َف ُكلُوهُ َهنِي ًئا م َِّري ًئا ) ( ،)5أي
َوآ ُتوا ال ِّن َسا َء َ

( (1المرجع السابق  ،ص.431

( (2د .ابراهيم القيسي  ،موسوعة حقوق االنسان في االسالم  2014 ،م ،ص .289
( (3صحيح البخاري  ،مرجع سابق . 2047 ،.

( (4محمد رشيد رضا  ،حقوق النساء في االسالم ،المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ،دمشق 1984 ،م  ،ص .22
( (5سورة النساء  ،اآلية .4
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عطية واجبة  ،فيجب على الرجل دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن
وأعطوا النساء مهورهن
ّ
يكون طيب النفس بذلك ويعطي النحلة طيبا ( .)1

المطلب الخامس :الحقوق الزوجية (السكن ،االنفاق ،الخادمة )
أما حقوق المرأة في الزواج فاختصرها سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
بحديثه الشريف حين سأله احد الصحابة عن حقوق الزوجة فقال صلى هللا عليه وسلم  (:أن
تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت-أو اكتسبت ،وال تضرب الوجه ،وال تقبح ،وال تهجر
إال في البيت ) (  ،)2اذًا من اهم حقوق الزوجة على زوجها النفقة  ،وهي الطعام والشراب
والملبس والمسكن  ،والبد أن يكون ماالً حالالً  ،وسنتناول الحديث عن النفقة فيما بعد ،أيض ًا
ُون َع َل ى
على الرجل المعاملة بالمعروف وأن يصبر على زوجته فيقول تعالى ( :الر َِّجا ُل َقوَّ ام َ
ض َو ِب َما أَن َفقُوا مِنْ أَم َْوالِ ِه ْم )
ال ِّن َسا ِء ِب َما َف َّ
ضهُ ْم َع َل َٰى َبعْ ٍ
هللا َبعْ َ
ض َل َّ ُ
للرجل  ،ألنه أكثر صب اًر واحتماالً من المرأة

( )4

( )3

 ،فجعل اهلل تعالى القوامة

 ،وليس من معاني القوامة أن يكون الرجل

كان بعهد
ًفظا غليظا وجلف ًا في بيته ،وانما ينبغي له أن يتحلى بالخلق الحسن والرفق واللينَ ،
قال له النبي صلى
َّو ِتَ ،ف َ
ِّ
وكان َ
النبي صلى هللا عليه وسلم رجل َح ٍاد ُي َقا ُل له ْأن َج َشةَُ ،
خشن الص ْ
ِ
قال قتادة :يعني ضعفة النساء) ( ،)5فلم
(رويدك يا أنجشة ،ال
القو ِارير » َ
تكسر َ
هللا عليه وسلم َ :

يشرع اإلسالم للرجل أن يمارس أي عنف مع المرأة ،سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ
االلتزام بها من خالل عقد الزواج ،أو حال طالقها واالنفصال عنها .وانما شرع عند النشوز

( (1ابن كثير ،مرجع سابق  ،ص .221
( (2أخرجه الترمذي ،مرجع سابق  ،أبواب الرضاع عن رسول اهلل ﷺ ،باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (،)458 /3
برقم. )1162( :

( (3سورة النساء  ،اآلية .34

( (4مجدي منصور بن سيد الشورى  ،تحفة العروسين  ،ص .180
( (5المسند ألحمد بن حنبل  ،الجزء الحادي عشر ،المجلد الثالث  ، 13675 ،ص .236
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والعصيان الوعظ والتذكير ،فإن لم يؤثر ذلك شرع الهجر في المضاجع  ،فإن لم يفلح ذلك في
تقويمها :شرع الضرب الخفيف غير المبرح للتأديب؛ صيانة لألسرة من التفكك ،ورعاية لحق
األوالد ،وخوفا من الفتنة  ،وف ار ار من قطيعة الرحم وما قد يصحب الطالق من آثار وخيمة
وأضرار جسيمة ( .)1

قوة والتحاماً ،
وتبدو أهمية حسن معاملة الزوج لزوجته واضحةً ،فهي تزيد من رابطة الزواج ً
ومما يساعد الزوجة على بقاء عشرتها بالمعروف لزوجها  ،ومن صور حسن المعاملة أن
يسلم عليها اذا دخل البيت  ،وأن يوقر أهلها ويحترمهم  ،وأن يساعدها اذا ثقل عليها الحمل
 ،وأن يحميها من كل سوء  ،وأن ال يهجرها  ،فجعل اهلل عز وجل العالقة الزوجية قائمة على

الس ِكْينة والعطف والرحمة بين ِكال الزوجين ليسكن كل منهما لآلخر ،ولتتوطد أواصر
المودة و َّ
المحبة والرحمة والعطف بينهما ،وليتعاون الزوجان في الحياة الزوجية فيما ُيرضي اهلل تعالى

ورسوله .

ومن حقوق المرأة على الزوج اشباع غريزتها ،فال يجوز أن تمنع عن ذلك متى أرادت  ،ويجب
على الزوج أن يعاشرها كما تعاشر النساء لعموم قوله تعالى َ ( :و َعاشِ رُوهُنَّ ِب ۡٱل َم ۡعرُوفِ ) ( ،)2
وجعل العالقة بين الزوجين عبادة يؤجران عليها كما يؤجران على الصالة وسائر العبادات ،
ففي حديث أبي ذر يقول ":وفي ُب ِ ِ
أحدنا شهوتَ ُه
صدقَةٌ" ( ،قالوا يا
َ
رسول اللَّ ِه يأتي ُ
كم َ
ضع أحد ْ
نعم "،
أجر ؟ قال "أرأيتُْم لو وضعها في حرٍام أكان
ُ
ُ
يكون عليه ِوْزٌر" ؟ قالوا ْ :
ويكون له فيها ٌ
ِ
أجر" ( . )3
الحالل
قال فكذِل َك إذا وضعها في
ُ
يكون لهُ ٌ

( (1محمد صالح المنجد  ،ممارسة العنف مع المرأة ليس من الشريعة  ،موقع اإلسالم ، https://islamqa.info
2013-6-22م ،

( (2سورة النساء  ،اآلية .19
( (3صحيح مسلم ،مرجع سابق  ،رقم الحديث . 1006
112

وأوجب اإلسالم على الزوج أيضاً تأمين السكن المناسب للزوجة  ،فيقول تعالى (أَسْ ِك ُنوهُنَّ ِم ْن
َحي ُ
ضارُّوهُنَّ )( ، )1وأوجب على الزوج االنفاق على بيت الزوجية
ْث َس َكن ُتم مِّن وُ جْ ِد ُك ْم َو َال ُت َ
حتى لو كانت المرأة عاملة ،أيضاً عليه احضار خادم للزوجة بحال كان موس اًر وكانت الزوجة
ٍ
حينئذ من مكمالت نفقة الزوجة  ،فإذا امتنع عن ذلك فرض
ممن يخدم امثالها  ،ألن الخادم
القاضي لها أجر الخادم

( )2

 ،وللزوجة حرية العبادة والحركة للتعلم والترفيه والعمل

( )3

 ،و

الميراث الشرعي من أبرز الحقوق التي أعطيت للزوجة بعد وفاة زوجها  ،فيقول تعالى (:
ُون ِم َّم ا
ان َواۡلَ ْق َرب َ
ِلنسا ِء َنصِ يبٌ ِّممَّا َت َر َك َ
ُون َول َ
ان َواۡلَ ْق َرب َ
ال َنصِ يبٌ ِّممَّا َت َر َك َ
ل ِِلر َج ِ
الوالِدَ ِ
الوالِدَ ِ
َق َّل ِم ْن ُه أَ ْو َك ُث َر َنصِ يبا ً َّم ْفرُوضا ً )( .)4
وبالمقارنة بين التشريع اإلسالمي والقانون السوري نجد بأن الثاني لم ينص صراحة على
الحقوق المعنوية مثل حسن معاملة الزوجة ،والمعاشرة بالمعروف  ،كما فعل التشريع اإلسالمي
 ،وهذا يدل على شمولية اإلسالم وقوته في حماية المرأة واهتمامه بتفاصيل الحياة المشتركة ،
فلم يجعل حقوق الزوجة مقتصرة على النفقة والمهر والميراث  ،والتي اقرها التشريع السوري
للمرأة

،بل وسع من دائرتها ليطال الجانب المعنوي والمادي معاً، .وبالمقارنة أيضاً مع

االتفاقيات الدولية  ،نالحظ بأن المجتمع الدولي لم يعترف بكل ما يتعلق بواجب الرجل بتامين
مسكن وانفاق وقوامة  ،ألنهم يؤمنون بأ ن الحياة تقوم على المشاركة بين الزوجين في المنزل
وخارجه  ،فالتشريعات الدولية تساوي بين الرجل والمرأة بشكل مطلق  ،وبشكل يلغي أنوثتها ،
فجاء باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة -1( :تغيير األنماط االجتماعية
والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،بهدف تح قيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل

( (1سورة الطالق  ،اآلية .6

( (2د .محمد مصطفى شبلي  ،أحكام األسرة في اإلسالم  ،الطبعة الثانية ، ،دار النهضة العربية للنشر ،بيروت1397 ،
هـ ص .437

( (3نور الدين أبو لحية  ،الحقوق المعنوية للزوجة ،الطبعة األولى  ،دار الكتاب الحديث للنشر  ،القاهرة  ،ص. 4
( (4سورة النساء اآلية .7
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الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر ،أو
على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
 -2تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة
األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم) (المادة ،)5-15فلم تكن غاية االتفاقيات
الدولية من ذلك سوى اخراج الناس عن دينهم وعن ما اعتادوا عليه  ،وزرع التشتت والنزاع
داخل األسرة  ،من خالل تشجيع المرأة على التمرد  ،والوقوف أمام مجتمعها  ،غير مدركة
للمخاطر التي قد تلحق بها اثر ذلك ،أما الفقرة الثانية فتقر بأنه يمكن للزوجين العيش في
سكنين منفصلين  ،مخالفين بذلك المقصد الرئيسي للزواج  ،وهو االستقرار النفسي لألسرة
داخل منزل الزوجية  ،والذي أقر الشرع للمرأة الحق في المشاركة باختياره والموافقة عليه.
وبالنهاية ترى الباحثة بأن التشريع اإلسالمي أحاط المرأة بمجموعة من الضمانات التي تكفل
لها وألسرتها االستقرار  ،وليصون كرامتها ويرفع مكانتها  ،فالمرأة هي السكن واالستقرار لزوجها
نظر لطبيعة
وابنائها  ،وحمايتها تعني حماية المجتمع  ،فهي حجر الزاوية في مجتمع متوازن ً ،ا

دورها ومسئولياتها داخل األ سرة ،والمتمثلة في ذلك االستقرار ،والتماسك ،والدعم البدني،

والنفسي ،والتربوي.

المطلب السادس :تعدد الزوجات
جعل اهلل تعالى الزواج سكناً للزوجين و أمناً و رحمةً  ،و قد أباح اإلسالم الزواج بأكثر من
اعاة لمصلحة كل من الرجال و النساء على حد سواء  ،لقد جاء اإلسالم بالشريعة
زوجة مر ً
السمحة و بالتشريعات المنظمة للسلوك اإلنساني الصالح لكل العصور و المجتمعات فوجد
فيها عادات اجتماعية و أعراف قد استقرت فأقر منها ما يوافقه و ألغى منها ما يناقضه و
هذب غيرها لتنسجم مع أحكامه و أهدافه  ،و كان تعدد الزوجات من العادات المستقرة التي
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هذبها اإلسالم و جعلها أم اًر مباحاً وفق ضوابط و شروط محدده  ،وتعدد الزوجات موضوع
هام وحساس اشتد حوله الجدل  ،واصبح محل طعن وهجوم لدى الغرب و من تأثر بأفكارهم
 ،فادعوا بان اإلسالم هو من أتى بتعدد الزوجات  ،وان تعدد الزوجات ال يقوم اال في
المجتمعات المتأخرة في ميدان الحضارة والمدنية  ،والحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل
اإلسالم في شعوب كثيرة متحضرة وغير متحضرة  ،مثل الصينيين والهنود والفرس والمصريين
القدماء والعبريين والعرب والشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها سكان أوربا الشرقية
والغربية مثل  :ألمانيا والنمسا وسويس ار وتشيكوسلوفاكيا والسويد وانجلت ار وبلجيكا في الوقت
وهولندا والنرويج .وما زال هذا النظام منش ًار في هذا الوقت في بالد الهند والصين واليابان
وافريقيا  ،واإلسالم لم ينشئ نظام تعدد الزوجات ولم يوجبه على المسلمين خاصة  ،فلقد سبقه
إلى إباحته الديان السماوية التي أرسل بها أنبياء اهلل قبل محمد  ،كما أن الشريعة اإلسالم ية
فرض الزما على الرجل المسلم  ،ولم توجب الشريعة اإلسالمية على
لم تجعل نظاما تعدد
ً
المرأة وأهلها أن يقبلوا الزواج برجل له زوجة أو أكثر  .بل أعطت الشريعة المرأة وأهلها الحق

في القبول إذا وجدوا أن هذا الزواج منفعة ومصلحة لبنتهم أو الرفض إذا كان األمر على
العكس من ذلك (  ،)1وسنتناول احكام تعدد الزوجات بالتشريع اإلسالمي فيما يلي :
أوال :مشروعية تعدد الزوجات  :أجاز اإلسالم للرجل ان يتزوج أربع نساء واشترط عليه العدل
اء
اب َل ُكم م َِّن ال ِّن َس ِ
بينهما و الدليل على مشروعية تعدد الزوجات قوله تعالى َ ( :فان ِكحُوا َما َط َ
َم ْث َن َٰى َو ُث َٗل َ
اع ۖ َف ِإنْ ِخ ْف ُت ْم أَ َّال َتعْ ِدلُوا َف َواحِدَ ةً أَ ْو َما َم َل َك ْ
ت أَ ْي َما ُن ُك ْم َٰ َذل َِك أَ ْد َن َٰى أَ َّال َتعُدلُوا )
ث َو ُر َب َ
(  ، )2ويقول ايضاً َ ( :و َلن َتسْ َتطِ يعُوا أَن َتعْ ِدلُوا َبي َْن ال ِّن َسا ِء َو َل ْو َح َرصْ ُت ْم ۖ َف َٗل َتمِيلُوا ُك َّل ا ْل َم يْ ِل
ان َغفُورًا َّرحِيمًا ) (  ،)3فربط اهلل تعالى تعدد
هللا َك َ
َف َت َذرُو َها َكا ْلم َُعلَّ َق ِة َو ِإن ُتصْ لِحُوا َو َت َّتقُوا َف ِإنَّ َّ َ
( (1د .محمد بن مسفر بن حسين الطويل  ،تعدد الزوجات في االسالم ،ادارة الدعوة واالعالم  1425 ،هـ  ،ص.3-2
( (2سورة النساء  ،اآلية .3

( (3سورة النساء  ،اآلية .129
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الزوجات بالعدل  ،وجاء الخطاب الشرعي به ،تكلي ًفا والزاما والتزاما فإن قام به المكلف أ ِ
ُج ر
ً
ً

وفرط استحق غضب اهلل وعقابه  ،أما العدل المنفي في
ونال رضى اهلل وثوابه ،وان قصَّر فيه َّ
اآلية الثانية ،فإنما هو العدل القلبي ،إذ األمور القلبية خارجة عن إرادة اإلنسان وطاقته ،فال

يتأتَّى العدل فيها ،إذ ال سلطان لإلنسان عليها .فالمشاعر الداخلية ،من حب وكره ،واألحاسيس
َّ
الموج ه
العاطفية ،من ميل ونفور ،أمور ال قدرة لإلنسان عليها ،وهي خارجة عن نطاق التكليف
مستطاع ا
إليه  ،فال تكليف فيها إذ من المقرر أصوالً أن التكاليف الشرعية ال تكون إال بما كان
ً
للمكلف فعله أما ما لم يكن كذلك  ،فليس من التكليف في شيء .
ثانياً :أسباب تعدد الزوجات  :اتفق العلماء على ان االسباب التي تؤدي الى التعدد تكون أما
اجتماعية أو شخصية :
 )1سبب اجتماعي  :كثرة عدد النساء على عدد الرجال كالحروب المدمرة مما يؤدي الى
نقص أعدادهم مقارنة بأعداد النساء اللواتي يبقين غالب ا في مأمن من ذلك و في هذه الحال
إما أن تبقى النساء بال أزواج مما يؤدي الى إشاعة الزنا و انتشار االنحراف و المشكالت
ّ

االجتماعية .

 )2أسباب شخصية  :أ -كراهية الرجل للمرأة ،و يكون لك بسبب نزاع بينه وبينها ،أو بين ه
وبين أهلها ،فيشتد األمر ،و يصبح من الصعب إيجاد حلول بينهم  ،أو يسعيان للطالق بما
فيه من هدم لألسرة .
ب -تعرض الزوجة لمرض شديد يمنعها من أداء واجباتها األسرية و تربية األطفال أو إصابتها
بتشوهات بالمظهر و يكره الزوج طالقها و فاءاً لها .
ج -كون المرأة عقيما ؛ و رغبة الرجل في االنجاب ؛ فاإلنجاب غاية رئيسية من غايات
الزواج فزواجه من زوجه أخرى قد يحقق له رغباته و في نفس الوقت يرعى فيها زوجته االولى
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و يضمن لها كرامتهاد -عندما ال يكتفي الرجل بزوجة واحده لتمتعه بقدرة عالية على المعاش رة
و يخشى على ن فسه من الوقوع في الزنا( .)1
ونرى منها مبررات منطقية تفرض على الزوج التعدد  ،فواقع الظروف التي يعيشها الرجل في
بعض االحيان تفرض عليه الزواج  ،بنفس الوقت قد ال يريد أن يفرط بزوجته  ،فأباح الشرع
اعاة لظروفه ،وحمايةً له كي ال يخرج عن الحدود الشرعية وي قع في غير ما أحل ا هلل
التعدد مر ً
.
ثالث ًا  :شروط تعدد الزوجات  :أباح تعالى التعدد بشروط  ،أن يكون لديه قدرة بدنية يتمكن
بها من الجماع  ،وأن يكون له قدرة مالية يتمكن بها من اإلنفاق  ،و أن يكون لديه قدرة على

العدل بين الزوجات ،كما نهى الشرع أن يكون التعدد بين األقارب الذين تجمعهم نسب قريبة
جدًا كالجمع بين األختين ،أو بين المرأة وعمتها أو خالتها ،لما يجره من قطيعة الرحم ،واشعال

نار العداوة بين األقارب .

اذاً ت عدد الزوجات شيء شرعه اهلل لعباده مع القدرة ،وفيه مصالح كثيرة للزوجين للرجال

والنساء جميعاً  ،لما فيه من إعفاف للناس ،فإنه ليس كل امرأة تجد رجال وحده قد يكون
الرجال أقل من النساء وال سيما عند الحروب  ،فمن رحمة اهلل أن يكون للرجل أربع حتى يعف

أربعا وينفق على أربع ،ففي هذا مصالح لجنس النساء أيضا  ،أيضاً من المصالح وجود

الترابط بين األسر والتعاون والتحاب والتآلف ،فيكثر الترابط بين المجتمع ،والتعاون بين اإلنسان

مع أنسابه وأصهاره في الغالب يتعاون معهم ويكون بينهم صلة مودة وترابط يعين على أمور
الدين والدنيا جميعاً .ورغم اتفاق المشرع السوري مع التشريع اإلسالمي بإعطاء الرجل الحق

بتعدد الزوجات  ،اال انه لم يتوسع في مسالة المساواة بين الزوجات  ،واقتصر في ذلك على

المساواة في المسكن  ،وعدم جواز إسكان الزوجة وضرتها (  ،)2ونرى بأن التشريع اإلسالم ي

( (1محمد رأفت عثمان  ،مرجع سابق  ،ص .76-75
( (2قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المواد . 68 -67 ،
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اهتم بأدق التفاصيل التي تتصل بتعدد الزوجات  ،ليكون كل من الرجل والمرأة على علم
بحقوقهما وواجباتهما  ،مما يؤدي الى استقرار التعامل بينهما .
ونالحظ أن االتفاقيات الدولية جاءت مخالفة لما اقره الشرع من جواز تعدد الزوجات  ،فجاء
بالتوصية رقم ( ) 21الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،بالفقرة
 14من المادة " ، 16تكشف أيضا تقارير الدول األطراف عن أن تعدد الزوجات يمارس في
عدد من البلدان  ،وتعدد الزوجات يخالف حق المرأة في المساواة بالرجل ،وقد تكون له نتائج
عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات
وحظرها .وتالحظ اللجنة بقلق أن بعض الدول األطراف التي تضمن دساتيرها تساوي الحقوق،
تسمح بتعدد الزوجات وفقا لقانون األحوال الشخصية أو للقانون العرفي .وهذا ينتهك الحقوق
الدستورية للمرأة ويخالف أحكام المادة (5أ) من االتفاقية

( )1

فاعتبرت التشريعات الدولية تعدد

الزوجات انتهاك ًا لحقوق المرأة  ،وتعد على مبدأ مساواتها بالرجل ومنع التمييز بينهما  ،دون

مراعاة ما ينتج عن منع التعدد من عواقب  ،تكون في بعض األحيان أخطر بكثير من السماح

بها خاصة بالنسبة لحقوق المرأة خارج الزواج وحقوق أبنائها .

( (1التوصية رقم ( ) 21الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،بالفقرة  14من المادة
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.16

المبحث الثاني
حق المرأة في انهاء عقد الزواج
قرر اإلسالم الحنيف جعل الطالق من حق الرجل وحده  ،ألنه أحرص على بقاء الزوجية
التي انفق في سبيلها المال الكثير  ،ولو طلق وأراد أن يتزوج سينفق أكثر من ذلك  ،باإلضافة
الى أن الرجل أكثر قدرة على التحكم بعواطفه ومشاعره وانفعاالته ،فلو اعطيت المرأة هذا
الحق لبادرت الى حل عقد الزوجية ألقل االسباب ،فالزم اإلسالم الرجل أن يعطي مطلقته
مؤخر الصداق  ،ومتعة الطالق  ،وأن ينفق على المطلقة خالل العدة

( )1

.

اال ان الشرع جعل للمرأة من االسباب التي تحفظ لها حقها في التفريق بينها وبين زوجها
مايمنعه من التسلط عليها  ،ويحفظ حقوقها ،ويجوز للزوجة اذا كرهت الحياة مع زوجها وغلب
أنها ستخالف أمره  ،وال تطيعه بما وجب له من امور العشرة الحسنة والمودة أن تخلعه برضاه
 ،ويسمى ذلك في الفقه اإلسالمي خلعاً
هللا ۖ َف ِإنْ ِخ ْف ُت ْم أَ َّال
{ َو َال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَن َتأْ ُخ ُذوا ِممَّا آ َت ْي ُتمُوهُنَّ َش ْي ًئا ِإ َّال أَن َي َخا َفا أَ َّال ُيقِي َما ُح ُدودَ َّ ِ
اح َع َل ْي ِه َما فِي َما ا ْف َتدَ ْ
هللا َف َٗل َتعْ َت ُدو َها َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدودَ
ت ِب ِه ِۗ ِت ْل َك ُح ُدو ُد َّ ِ
هللا َف َٗل ُج َن َ
ُيقِي َما ُح ُدودَ َّ ِ
ِك ُه ُم َّ
ُون} (  ،)3وقال بعض الفقهاء إن كان اإلضرار من قبلها جاز أن يأخذ
الظالِم َ
هللا َفأُوَٰ َلئ َ
َّ ِ
( )2

 ،وهو مثبت بالكتاب والسنة  ،فيقول تعالى :

منها ما أعطاها  ،وال تجوز الزيادة عليه  ،فإن ازداد جاز في القضاء  ،وان كان اإلضرار من
جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا  ،فإن أخذ جاز في القضاء  ،وذهب البعض الى أنه ال
يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها  ،وقيل ال يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها

( )4

 ،فوضع

اهلل الخلع عند كراهية المرأة لزوجها ،أو أن يعضل الزوج زوجته  ،بحيث يكره الزوج زوجته
وال ُيريد أن ُيطلّقها فيجعلها كالمعلّقة  ،فتفتدي منه نفسها بمالها  ،ونرى بأن اإلسالم أعطى
((1عبد القادر شيبة ،مرجع سابق ،ص .53

( (2د .محمد عبد القادر أبو فارس  ،حقوق المرأة اإلسالمية و اإلنسانية  ،انترناشونال هوم اف ايديز انكوربوريتد للنشر
االلكتروني  ،اميركا 2012،م.

( (3سورة البقرة  ،اآلية . 229

( (4تفسير ابن كثير  ،مرجع سابق  ،ص .618
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المرأة هذا الحق في أن تتخلَّص من زواجها إذا رأت أنه لم ِّ
يؤد الغرض المقصود منه ،وذلك
بالخلع ،لتكون الحياة الزوجية فيه قائمة على الحرية في بدئها ،وعلى الحرية في استمرارها
ُ
كذلك ،فإنه من غير المعقول ،بل وال من العدل أن تشعر امرأة بالنفور الحقيقي من زوجها
ألي سبب من األسباب الخلقية  ،ثم تُرَغم على المعيشة معه ،ألن حياة زوجية بهذا الشكل ال
للمجتمع ،ألن الزوجة أذا أحسَّت َّ
بأن زوجها مفروض عليها إلى
خير فيها  ،سواء للزوجين أو ُ

ونفورها منه ،فإنها قد تتحول الى مجرمة في بعض األحيان  ،قد يودي
األبد مع كراهيتها له ُ
بها االمر الى طريق الضياع .

ومن الجانب اآلخر راعت الشريعة اإلسالمية مصلحة المرأة وخولتها طرقاً إلنهاء العالفة

الزوجية التي وصلت لطريق مسدود ،فقد شرع اهلل التفريق القضائي أو (فسخ الزواج) كبديل
للخلع حتى ال تفقد المرأة حقها في مالها  ،وتعود دواعي التفريق القضائي لمصلحة المرأة ،
وسنذكر االنواع التي نص عليها الشرع والتي يمكن للمرأة التمسك بها لطلب التفريق عن
زوجها :
 – 1التفريق للشقاق  :يعتبر اإلسالم الغاية من الزواج بناء اسرة تقوم على المودة والرحمة و
الذي ال يمكن أن يتحقق اال بحسن المعاملة بين الطرفين  ،اال انه في بعض االحيان قد
يكون الزوج حاد الطباع سيئ المزاج يؤذي زوجته بالضرب والشتائم والذم والقدح بها وبأهلها
 ،وأصبحت هذه االفعال عادة محتمة لديه  ،بهذه الحالة يمكن للزوجة أن تتقدم للقاضي ،
وعلى القاضي أن يفرق بينهما  ،ألن ابقائه معها امساكاً بها لإلعتداء  ،فامساك الرجل زوجته

ومعاملته السيئة لها يعد اعتداء عليها وهو ما نهى الشرع عنه بعموم النصوص التي تنهى
عن الظلم (  . )1فقال تعالى َ ( :و َال ُتمْسِ ُكوهُنَّ ضِ َرارًا لِّ َتعْ َت ُدوا َو َمن َي ْف َع ْل َٰ َذل َِك َف َق ْد َظ َل َم َن ْف َس ُه
)

( )2

 .ونرى بأن اإلسالم قد عني باألسرة كثيرا ،وعمل على توفير عناصر الحماية والرعاية

واالحتياط لها فأوصى الطرفين بحسن المعاملة والصبر الستمرار تلك العالقة التي قد تكون
اثمرت بأطفال من الواجب تأمين الرعاية النفسية والمادية لهم  ،اال أن ظروف الحياة قد تتبدل
( (1د .محمد عبد القادر أبو فارس  ،مرجع سابق  ،ص .60
( (2سورة البقرة  ،اآلية .231
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 ،وا ختالف المزاج بين الزوجين الصالحين قد يكون سببا في إثارة النزاع والشقاق  ،وهنا تكمن
حكمة اهلل حين اعطى المرأة امكانية فسخ زواجها كي ال تبقى تحت جور زوجها .
 – 2التفريق للعيوب  :يبين حرص الشريعة اإلسالمية على أن تسود العالقة الزوجية السكينة
والمودة والرحمة ،فإذا ُوجد عيب ينغص هذه العالقة ويكدرها بحيث ال يتحقق الهدف من العقد،
ط ْوا للمتضرر من العيب الحق في إنهاء العقد إن
أع َ
فإن أكثر فقهاء الشريعة اإلسالمية قد ْ

رغب في ذلك .وقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في العيوب التي تجيز ألحد الزوجين
طلب التفريق اتفق أئمة المذاهب األربعة واإلمامية على التفريق بعيبين ،وهما الجب والعنة
(  ،)1واختلفوا في عيوب أخرى:
األول يقول ال فسخ إال بالعيوب الثالثة التناسلية وهي (الجب والعنة والخصاء) ،ألنها عيوب
غير قابلة للزوال ،فالضرر فيها دائم ،وال يتحقق معها المقصود األصلي من الزواج وهو التوالد
والتناسل و اإلعفاف عن المعاصي ،فكان البد من التفريق( .)2
الثاني يتجه الى ان يفسخ النكاح من أي واحد من الزوجين إذا وجد في اآلخر عيب ًا من العيوب
التناسلية (الجنسية) أو العيوب المنفرة من جنون أو جذام أو برص ( .)3

الثالث يقول يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية (أو الجنسية) أو العيوب المنفرة ،أو العيوب
المستعصية كالسل والسيالن أو الزهري ونحوها مما يعرف عن طريق أهل الخبرة

( )4

.

والراجح الرأي الثالث  ،لعدم تحديد العيوب ،وألنهم قصروا جواز الفسخ على العيب الذي ال
تتم معه مقاصد الزواج على وجه الكمال ،وهذا هو المتفق مع مقتضى عقد الزواج ( . )5
( (1بدوي عبد الباقي  ،التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العيوب في الفقه اإلسالمي وبعض قوانين األحوال الشخصية
العربية  ،مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،الجزائر  ،العدد  ،33ص . 127-91

( (2د .وهبة الزحيلي  ،الفقه اإلسالمي وادلته  ،مرجع سابق  ،الجزء التاسع  ،ص . 51
( (3د .وهبة الزحيلي  ،المرجع السابق  ،ص . 52
( (4د .وهبة الزحيلي  ،المرجع السابق  ،ص . 52
( (5د .وهبة الزحيلي  ،مرجع سابق  ،ص . 52
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 -3التفريق لإلعسار  :اتجه بعض الفقهاء إلى أنه ال يفرق بين الزوجين باإلعسار عن النفقة
ولكن يفرض لها القاضي النفقة عليه  ،ويأمرها باالستدانة عليه الى أن يقدر له اليسار ،
وكذلك الحكم بالنسبة لزوجة المفقود  ،وال يقضى بالفرقة بينهما اال بعد موت اقرانه  ،وذهب
آخرون الى جواز التفريق باإلعسار عن النفقة  ،وكذا الحكم بالنسبة لزوجة المفقود  ،وتؤجل
 4سنين ان كان له مال تسترد منه النفقة  ،واال كانت كزوجة المعسر ،يفرق بينهما بال ضرب
أجل ،ويجب التفريق بال اجل اذا خافت على نفسها الزنا ( ، )1فنفقة الزوجة واجبة على الزوج
ولو كانت غنية  ،لقوله تعالى ( :لِ ُي ْنف ِْق ُذو َس َعةٍ مِنْ َس َع ِت ِه َو َمنْ قُد َِر َع َل ْي ِه ِر ْزقُ ُه َف ْل ُي ْنف ِْق ِممَّا آ َتا ُه
( )2
هللا َن ْف ًسا ِإ َّال َما آ َتا َها)
هللا َال ُي َكلِّفُ َّ ُ
َّ ُ
 -4الخلع :وقد مكنت الشريعة اإلسالم ية المرأة من انهاء عقد الزواج من غير االسباب السابقة
وذلك بالتنازل عن حقوقها أو أي منها بدفع تعويض للرجل .
و نجد أن هناك اختالف ًا بين الفسخ القضائي و الخلع من خالل عدة أوجه :
ال الخلع ال يحتاج لحاكم ،ويكفي تلفظ الزوج به  ،كأن يقول لها خالعتك على كذا ،فتقبل ،
أو ً

بعكس الفسخ القضائي ،كما أن الخلع خاص بحل الرابطة الزوجية وهو طالق أو فسخ  ،أما

الفسخ فهو اعم  ،وهو حل ارتباط العقد ،والخلع يحدث بالتراضي  ،أما الفسخ يمكن أن يكون
بالتراضي  ،أو بحكم القاضي (  ، )3ومن جهة فإن الخلع يكون بعوض تدفعه المرأة للرجل
اح َع َل ْي ِه َما فِي َما ا ْف َتدَ ْت
هللا َف َٗل ُج َن َ
لتفتدي به نفسها وذلك بقوله تعالى َ (:ف ِإنْ ِخ ْف ُت ْم أَ َّال ُيقِي َما ُح ُدودَ َّ ِ
ِب ِه ) (  ،)4أما الفسخ فتأخذ المرأة جميع مستحقاتها المالية دون أن تفتدي بشيء  ،وأخي ًار الفسخ
له اسباب محددة وضعها الشرع ،بعكس الخلع  ،عموم ًا فالخلع طالق بائن عند الجمهور ،

فاذا وقع بلفظ الخلع والمفادات ونحوهما  ،أو بكنايات الطالق ،ونوى الطالق كان طالقاً ،وان

( (1أحمد محمد شاكر  ،نظام الطالق في االسالم  ،طبعة جديدة منقحة  ،مكتبة السنة ،د.ب1936 ،م  ،ص . 180
( (2سورة الطالق  ،اآلية .7

( (3د .وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،مرجع سابق  ،الجزء الرابع  ،ص 3152-3151
( (4سورة البقرة  ،اآلية .229
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وقع بصيغته الصريحة وهي لفظ خلعت وفسخت  ،..أو الكناية مثل أبرأتك ،وأبنتك ولم ينو
طالق ًا فهو فسخ ال ينتقص به عدد الطالق ( .)1
والخالصة نالحظ حكمة الشارع في تصنيف التفريق الى ثالثة انواع  ،فالطالق شرع للرجل
سواء كان بعذر أو بدون عذر  ،ألنه أشد ضبطاً لنفسه من المرأة  ،وهو المتكفل بجميع

النفقات  ،وبالتالي سيكون من الصعب عليه اتخاذ مثل هذا القرار  ،وأما الفسخ فيكون ألسباب
محددة ومقنعة وضعت حماية للزوجين خصوص ًا المرأة  ،فتضمن به حقوقها المالية وعدم تحكم
الرجل بحالها بحكم أنه قوام عليها  ،أما الخلع أوجده المشرع لتفتدي به نفسها بملغ ترده لزوجها

اذا كرهت أن تعيش معه .اعطى التشريع اإلسالمي المرأة الحق بالخلع وفسخ عقد زواجها
لسبب من اسباب الفسخ  ،وذلك قبل أكثر من الف عام على قيام المنظمات الدولية ،
والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة  ،فكان اإلسالم محدداً لألسباب التي تمكن من الفسخ واتفق

معه القانون السوري  ،أما االتفاقيات الدولية فأعطت المرأة والرجل الحق بفسخ عقد زواجها

ٍ
متساو ،بالحقوق وااللتزامات  ،فيضع على عاتق المرأة التزامات جديدة هي بغنى عن
بشكل
تحملها  ،وجاء في أحد التوصيات الصادرة عن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة "
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه "  ،ولذلك يكثر الطالق عند الغرب ،
ويضيع حقوق األطراف واألبناء .

( (1د .وهبة الزحيلي  ،مرجع سابق  ،ص . 3152_3151
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المبحث الثالث
حق المرأة في الحضانة
ان النساء باألمومة يكتسبن قيمة كبرى بنظر االجيال الناشئة  ،فاألم بالنسبة لطفلها أهم شيء
بالوجود  ،وعطاء النساء باألمومة هو في ميزان الطبيعة أهم عطاء (  ، )1فاإلنجاب باإلسالم
حق للزوجين كما قال االمام الماوردي رحمه اهلل ":الحق في ولد الحرة مشترك بينهما " ،اي
بين الزوجين  ،فال يجوز ألحدهما االستقالل بقرار عدم االنجاب أو تأجيله دون موافقة الطرف
االخر  ،مما يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف (  ، )2أما عزل المني عن الفرج عند الوطء
فيه  ،فإن كن إماء جاز من غير استئذانهن فيه (لرواية سعيد الخدري رضي اهلل عنه حين
قال :يا رسول اهلل إنا نصيب سبايا وانا نعزل عنهن؟ قال  ":وانكم لتفعلون ؟"قالوا  :نعم .قال
":ما من نسمة أراد اهلل أن تخرج من صلب رجل إال وهي خارجة إن شاء وان أبى فال عليكم
أن ال تفعلوا" )

( )3

،ألن في العزل عنها استبقاء لرقها  ،وامتناع عن االفضاء الى عتقها ،

فجاز  ،وان كانت حرة لم يكن أن يعزل عنها اال بإذنها  .والفرق بينهما أن الحق في ولد الحرة
مشترك بينهما  ،وفي ولد األمة يختص السيد دونها( .)4
أشار الرسول الى حق المرأة باإلنجاب  ،والى المنع من حرمانها من هذا الحق دون ارادتها ،
وهو رأي جمهور العلماء .يقول صاحب "كشاف القناع " ويحرم العزل من الحرة اال بإذنها ،
وقيل وال يعزل عن زوجته اال بإذنها (  ،)5وذلك يوضح نظرة اإلسالم للمرأة ودورها من التناسل
( (1د .محمد عبد القادر أبو فارس  ،مرجع سابق  ،ص .77

( (2االمام ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب االمام الشافعي  ،الجزء
التاسع ،دار الكتب العلمية  ،ص .320
( (3أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقالني  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الجزء الخامس،دار الكتب العلمية ،
لبنان،ص . 360

( (4أبي الفضل أحمد بن علي/ابن حجر العسقالني ،نفس المرجع السابق  ،ص. 320

( (5أ بي عبد اهلل محمد بن عبد الباقي/الزرقاني ،شرح الزرقاني على موطأ االمام مالك  4-1ج، 3دار الكتب العلمية
بيروت  ،المتوفي  1122هـ  ،ص.295
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وبناء األسرة التي هي أساس المجتمع واعمار الدنيا على القيمة والخلق  ،وبذلك تشعر المرأة
بأمومتها التي تعبر عن وظيفتها الرئيسية لها في الدنيا  ،ويترتب على ذلك الحقوق التي قررها
اإلسالم للحفاظ على المرأة في الحمل وكذلك حياة الطفل وسالمته قبل وبعد الوضع .
 – 1االحسان لها وبرها  :ولقد أوصى القرآن الكريم باألم ،وكرر تلك الوصية لفضل األم
ومكانتها  ،وأوجب برها وطاعتها واالحسان إليها  ،وجعل رضاها من رضا اهلل تعالى  ،وأخبر
ص ْي َن ا
(و َو َّ
أن الجنة عند قدميها  ،يعني أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقه فقال سبحانه َ :
( )1
ون َش ْهرًا )
ِصالُ ُه َث َٗل ُث َ
ض َع ْت ُه ُكرْ هًا ۖ َو َح ْملُ ُه َوف َ
ان ِب َوالِدَ ْي ِه ِإحْ َسا ًنا ۖ َح َم َل ْت ُه أ ُ ُّم ُه ُكرْ هًا َو َو َ
نس َ
اْل َ
ِْ
 .وسنذكر بعض الحقوق التي تمتعت بها المرأة كأم :

من أهم الحقوق التي اعتنت بها الشريعة اإلسالمي ،وشددت على الوفاء بحقوق الوالدين ،
وأخص االم بالذكر  ،لما تحملته من تعب اثناء الحمل والوالدة والرضاعة  ،ولما تبذل من
جهد في سبيل تربية ابنائها  ،ولم يترك اإلسالم اي ثغرة يمكن أن تكون مسوغا أمام األبناء
لتضييع حق أمهم في البر كقسوتها أو حتى مخالفتها لولدها في دين اإلسالم و مجاهدتها له
على أن يشرك باهلل  ،ومع ذلك فإن التشريع يقرر لها حق البر والمعاملة بالمعروف وحسن
ْس َل َك ِب ِه عِ ْل ٌم َفٗل ُتطِ عْ ه َُم ا
اك َعلى أَن ُت ْش ِر َك ِبي َما َلي َ
(و ِإن َجا َهدَ َ
القيام بواجباتها ،لقوله تعالى َ :
صا ِح ْبهُ َما فِي ال ُّد ْن َيا َمعْ رُوفا ً ) (  ،)2فالشرك اثم عظيم ال يغفره اهلل ألحد ،وقد يراود اإلنسان أن
َو َ
هذا الفعل مبرر إلنكار حقوق األم في البر بها أو معاملتها معاملة غير طيبة خاصة إذا
اقترن شركها باهلل بمحاولة ثني ولدها عن اإليمان بالقوة ،فالتشريع اإلسالمي حفظ لها حسن
المعاملة واالحترام ،ولم يسمح لالبن أن يهدر حقها بالبر ،اال أنه أمر االبناء بعدم الطاعة في
أمر الشرك باهلل .
والبر كلمة فضفاضة تجمع ايصال كل المنافع لها  ،ودفع كل الضرر عنها  ،والمبالغة بذلك
ان ِب َوالِدَ ْي ِه حُسْ ًنا ) (  ، )3ومن اإلحسان لألم حسن المصاحبة ،
(و َو َّ
اْل ْن َس َ
 ،فيقول تعالى َ :
ص ْي َنا ِ
( (1سورة االحقاف  ،اآلية .15
( (2سورة لقمان  ،اآلية .15

( (3سورة األحقاف  ،اآلية .15
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ألنها أحق من غيرها بذلك  ،فجاء رجل إلى رسول اهلل ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،من أحق الناس
بحسن صحابتي؟  -يعني :صحبتي ،قال :أمك قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال:
أمك ،قال :ثم من؟ قال :أبوك (  ، )1فحسن صحبة الولد ألمه عام يجب أن يبذله لها في حال
قوتها وضعفها ،وفي حال عافيتها ومرضها ،وفي حال شبابها وهرمها ،وفي حال قدرتها
وعجزها ،..وكل مرحلة من هذه المراحل لها صحبة تناسبها ال بد أن يؤديها الولد  ،ومن حسن
صحبتها أن يحتمل غضبها وفظاظتها إن كانت فظة غليظة ،ويقابل ذلك بالحلم والصبر ،وفي
حديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ،قال :أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم ،فقلت يا رسول
اهلل إني أريد الجهاد ،قال" :أأمك حية؟" قلت نعم  ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم " :الزم
رجلها فثم الجنة"(  . )2حيث يدلنا هذا الحديث على أن حق األم في البر والقيام بواجبها يقدم
على واجب الجهاد ،وهو حق عام وواجب مقدس يتعلق بحماية المصالح الرئيسية للمجتمع
في مواجهة اعتداء وقع عليه من عدو ،كما أمر اإلسالم بالبر حتى بعد وفاة األم فيسن قضاء
ما عليها من كفارات والتصدق عنها والحج او االعتمار عنها ،عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما( :ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فقالت :ان امي نذرت ان
تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال " :نعم حجي عنها ،أرأيت لو كان على امك دين
أكنت قاضيته ،اقضوا اهلل فاهلل احق بالوفاء"

( )3

،كرمت الشريعة اإلسالمية المرأة األم بكل

مراحل حياتها  ،وحتى بعد وفاتها وهذا ان دل على شيء يدل على رقي اإلسالم بتعامله.
 -2الحضانة :تعتبر الحضانة أث ًار من آثار الزواج  ،وهي من حق الزوجين اثناء قيام الزوجية

 ،ومن حق أحد األبوين في حال انفصال العالقة بينهما ،و قدم اإلسالم المرأة بالحق بحضانة
الطفل  ،وهي األصل في ذلك  ،ألنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار  ،وأصبر على
تحمل المشاق في هذا المجال من الرجل  ،و تعرف الحضانة على أنها والية للتربية غايتها

( (1محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،الجزء الخامس ،دار ابن كثير  ،1414 ،كتاب األدب ،باب
من أحق الناس بحسن الصحبة ،برقم ،)5971( :ص.2227

( (2محمد ناصر الدين األلباني  ،صحيح الترغيب مكتبة المعارف للن ِ
شر والتوزيع ،الرياض . 2483 ،
( (3ابن حجر العسقالني  ،فتح الباري في تفسير صحيح البخاري  ،دار الريان للتراث  ،الجزء الرابع 1986 ،م  ،ص .77
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االهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شؤونه في الفترة األولى من حياته  ،واألصل
فيها مصلحة الصغير(  ،)1ووضع الشرع أحكام ًا خاصة بالحضانة سنتناولها بما يلي:
ال :من له الحق بالحضانة؟ :األصل بالحضانة كما ذكرنا سابق ًا أن يكون للنساء لما لهن
أو ً
من شفقة ورحمة على المحضون ،وقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من بعده
دون أن يخالف احد في ذلك روي أن امرأة قالت  :يا رسول اهلل إن ابني هذا كان بطني له
وعاء  ،وحجري له حواء  ،وثديي له سقاء  ،وزعم أبوه أنه ينزعه مني  ،فقال عليه السالم :
(أنت أحق به ما لم تتزوجي) ( .)2
فجعلت االم بالمرتبة األولى من الحاضنات بعد فرقى أو طالق  ،اال أن تكون مرتدة  ،أو
فاجرة فجو اًر يضيع الولد به كالزنا ونياحة أو غير مأمونة

( )3

 ،ثم أم األم  ،لمشاركتها األم في

اإلرث والوالدة  ، ،ثم عند بعض الفقهاء أم األب  ،لمشاركتها أم االم ثم أم أبي األب  ،ثم
أم أبي الجد  ،وقدم بعضهم االب ثم امهاته بعد الجدة ألم  ،ثم الجد  ،ثم امهاته ( .)4
ثانياً :سن الحضانة :
وضع بعض الفقهاء ضابطة لسن الحضانة للصغير والصغيرة وهي بلوغ الطفل حدًا من العمر
يستقل فيه بخدمة نفسه بعض االستقالل  ،وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده  ،وقدر بعض
الفقهاء ذلك ببلوغه السابعة من العمر بالنسبة للذكر  ،أما البنت فتبدأ عندها سن التمييز
ببلوغها مبلغ النساء وهي تسع سنين  ،وذلك ألن الحضانة أوجبت لكل واحد منهما بسبب عدم
قدرته على القيام بحاجياته األولية بنفسه  ،مثل االكل واللبس والنظافة  ،فإن زال هذا السبب

( (1محمد عزمي البكري  ،الحضانة ومسكن الحضانة  ،الطبعة األولى  ،دار محمود للنشر  ،القاهرة 2016 ،م  ،ص.8
( (2أبو داود مرجع سابق ،باب الحضانة  ،رقم الحديث .2276
( (3وهبة الزحيلي  ،مرجع سابق .722-720 ،

( (4د.وهبة الزحيلي  ،نفس المرجع السابق  ،ص .723
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 ،زال الوجوب الذي انبنى عليه (  ،)1ويخير األطفال اذا بلغوا سن التمييز بين الحاقهم بأبيهم
 ،أو ابقائهم مع أمهم (  ،)2وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم فقالت له
 " :إن زوجي يريد أن يذهب بابني  :وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني ،فقال له النبي
صلى هللا عليه وسلم  :هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت  ،فأخذ بيد أمه فانطلقت به
(  ،)3ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء في الهدى النبوي في التخيير أنه ال يكون إال إذا
حصلت به مصلحة الطفل فإذا كان األب أصون من األم وأخير منها قدم عليها  ،وال التفات
إلى اختيار الطفل في هذه الحال ألنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب  ،فإذا اختار من
يمكنه من ذلك فال التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له .والتخيير للصبي في هذه
السن ال يثبت إال إذا استوى األبوان في الصالح واالستقامة والمحافظة على مصلحة الولد ،
أما حضانة البنت في هذه السن  ،الرأي الغالب وجاري عليه العمل  ،هو أن يكون حضانتها
عند أبيها ألن الرجل أغير على البنات من النساء  ،ولهذا المعنى وغيره جعل الشرع تزوجها
ألبيها دون أمها  ،ولم يجعل ألمها والية على نفسها وال على مالها "

( )4

،ونرى بعدم تحديد

الشريعة اإلسالمية سن محدد النتهاء الحضانة من إعجاز الشريعة اإلسالمية التي نصفها
بأنها صالحة لكل زمان ومكان ،ألن السن يختلف من جيل لجيل ،وربما من بيت لبيت ،ولذلك
تركت الشريعة هذه المسألة لتخضع لتقييم التغير في األحوال والمستجدات .

( (1محمد محيي الدين عبد الحميد  ،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمي ة مع اإلشارة الى مقابلها في الشرائع األخرى
،المكتبة العلمية  ،بيروت  ،ص .408

( (2د .مروان ابراهيم القيسي  ،موسوعة حقوق االنسان في االسالم ،د .ن  ،د.ب 2014،م و ص.382
( (3أبو داود ،مرجع سابق ،كتاب الطالق ،باب من أحق بالولد ،برقم .2276

( (4زامل الركاض  ،من أحكام الحضانة 2002\1\3 ،www.islamweb.netم ،
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ثالثا ً  :شروط الحاضن :
ذكر العلماءً شروطا للحاضن منها ما هو عام ،ومنها ما هـو خـاص ،اتفقـوا على بعضها ،
واختلفوا في بعضها ،وأهم هذه الشروط ( :)1
 -1أن يكون الحاضن ذك ًار أو انثى مسلم ًا  ،ألن الحضانة والية  ،وال تثبت والية الكافر على
المسلم  ،وألنه يخشى على المحضون الفتنة في دينه حال كون الحاضن غير مسلم.
 -2التكليف ( البلوغ والعقل )  :ألنه من لم يكن كذلك فإنه عاجز عن القيام بشؤون نفسه ،
ويحتاج الى غيره لمعاونته و رعايته  ،فكيف يقوم بشؤون غيره  ،وفاقد الشيء ال يعطيه .
 -3القدرة على القيام بالحضانة بنفسه  ،فال تثبت الحضانة للعاجز بسبب مرض  ،أو كبر
سن ونحوه  ،ألن هذا العجز يمنع من القيام بحق الحضانة  ،اال أن يكون لديه من يقوم
بشؤون المحضون  ،فال تسقط حينئذ .
 -4األمانة  :وهي المحافظة على أداء الحقوق والواجبات التي يلزم أداؤها على وجهها
الصحيح .
 -5أن يكونً رشيدا يحسن التصرف ألنه يلي شأن غيره فال بد أن يكـون أهال لذلك ،وهذا
شرط عند المالكية والشافعية ولم يشترطه غيرهم .
 -6أن ال يكون بالحاضن مرض يتعدى إلى المحضون ،وانما اشترط هـذا حفاظا على صحة
جسده.

( (1د.حمزة بن حسين الشريف  ،أحكام الحضانة بضوء مقاصد الشريعة  ،المجمع الفقهي اإلسالمي  ،السعودية ، 1436 ،
ص.12-11
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ونرى بأن هذه االشتراطات مجرد اجتهادات فقهية معقولة كون هذا األمر لم يرد به نص فقهي
محدد  ،باإلضافة الى أن هذا االمر يعود لسلطة القاضي التقديرية بحسب ما يراه مناسب ًا
لمصلحة المحضون .
وترى الباحثة اهتمام الشرع بالحضانة كونها حق ًا يتعلق بصغير غير مميز غير قادر على
حماية نفسه  ،األمر الذي قد يعرضه للضياع والتشتت بحال تركها  ،اذا البد من حفظه
وحمايته بفرض ضوابط وشروط لها  ،والرتباط االم الوثيق بطفلها بسبب غريزة االمومة التي
فطرت عليها  ،يعتبر ذلك صيانة لحقها ايض ًا  ،فأعطاها اهلل األفضلية بهذا الحق  ،فحقق
بذلك االستقرار النفسي لها ولطفلها .
ومن المالحظ تقدير اإلسالم لألمومة التي هي أقوى الخصائص التي امتازت بها المرأة منذ
وجودها والوظيفة األسمى التي منحها إياها اهلل سبحانه وتعالى ،وهي من أعظم الغرائز لدى
المرأة  ،فشغلت األمومة في اإلسالم حي اًز كبي اًر لما لها من دور وأثر كبير في بناء وسالمة
الفرد من الناحية البدنية والعقلية والن فسية واالجتماعية ولما لها من أثر واضح في تكوين عالقة
الترابط والتواصل الواجب ما بين أفراد االسرة األب واألم واألبناء واإلخوة وذوي القرابة واألرحام
خاصة  ،وأفراد المجتمع اإلنساني عامة  ،فقدمها على االب في حضانة األطفال  ،لما فيها
من شفقة ورحمة ألطفالها قد ال تتوفر بالرجل  ،وجاء القانون السوري متوافقاً مع أحكام الشريعة
اإلسالمية فيما يتعلق بالحضانة  ،باستثناء مسألة انتهاء سن الحضانة  ،حيث حددت المادة
 146من قانون األحوال الشخصية السوري مدة الحضانة بعمر الخامسة عشرة للجنسين ،
ولم يعط القانون السوري للمحضون حق االختيار بين والديه عند انتهاء مدة الحضانة( ، )1وذلك
بخالف الشريعة اإلسالمية  ،أما في االتفاقيات الدولية  ،فساوت بين األب واألم في حق

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق ،المادة.146
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الحضانة ورعاية األطفال  ،األمر الذي قد يضر بمصلحة المحضون  ،فذكرت التوصية
الصادرة عن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة  "،نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق
بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ،أو ما شابه ذلك من األنظمة حين توجد هذه
المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع األحوال تكون مصلحة األطفال هي الراجحة"  ،اذًا
قدمت االتفاقي ة مصلحة الطفل في تحديد الحضانة  ،وجعلتها المعيار في تحديدها دون ذكر
شروط أخرى  ،وهو أمر ال يمكن تقديره  ،لما قد يقوم به احد األبوين من تدليس  ،وبالتالي
يضيع حق الطفل وسنتناول أحكام النفقة في اإلسالم فيما يلي.

المطلب الخامس :حق المرأة في النفقة
أنصف اإلسالم المرأة انصافاً عظيماً  ،وكفل لها تأمين االكتفاء الكامل لكل احتياجاتها المادية
اء كانت الزوجة غني ًة أو
والمعنوية  ،فجعل النفقة واجبة على الزوج حسب إمكاناته المالية سو ً
ٍ
فقيرة  ،والنفقة الزوجة تعني توفير ك ّل متطلبات الحياة لها وألوالدها من ٍ
ٍ
وملبس ،
ومشرب،
مأكل
ٍ
ٍ
مما يستوجب استمرار الحياة.
ومبيت ،وصحة وغير ذلك ّ

أوالً :تعريف النفقة :هي توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام  ،ومسكن  ،وخدمة  ،ودواء ،
وان كانت غنية

( )1

.

وهي الحاجات األساسية ومتطلبات االنسان اليومية  ،فعند تأمين هذه الحاجات تصبح المرأة
وأوالدها مكتفين  ،والذي يؤدي الى االستقرار بالحياة  ،ألن الحاجة هي أساس العلل  ،فشعور
المرأة بعدم قدرة الزوج على تامين كفايتها و اسرتها  ،يكون له تبعات نفسية سيئة بداخلها ،
وشعور بقلة التقدير نحوه  ،مما ينتج عن ذلك سوء معاملة  ،وعدم استقرار  ،ويمكن أن يؤدي

( (1محمد حسن أبو يحيى  ،حقوق المرأة في االسالم والقانون الدولي  ،الطبعة االولى  ،دار ياف ا العلمية للنشر والتوزيع،
2011م  ،ص .81
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لالنفصال  ،وتشتت العائلة  ،و جعل اإلسالم نفقة الزوجة واجبة على الزوج اذا كانت متزوجة
 ،واال فنفقتها على وليها الشرعي وهو األب  ،أو من يقوم مقامه.

ثاني ًا :األدلة على وجوبها :
 -1من الكتاب  :يقول تعالى َ (:و َع َلى ا ْل َم ْولُو ِد َل ُه ِر ْزقُهُنَّ َوكِسْ َو ُتهُنَّ ِبا ْل َمعْ رُوفِ ) (  ،)1ويقول
هللا ) (  ، )2وقال تعالى
أيضا ً  (:لِيُنف ِْق ُذو َس َعةٍ مِّن َس َع ِت ِه ۖ َو َمن قُد َِر َع َل ْي ِه ِر ْزقُ ُه َف ْليُنف ِْق ِممَّا آ َتاهُ َّ ُ
 (:أَسْ ِك ُنوهُنَّ مِنْ َحي ُ
ْث َس َكن ُتم مِّن وُ جْ ِد ُكم ) ( .)3
 -2من السنة :قال رسول هللا(:إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ) ( .)4
 -3االجماع :اتفق العلماء على وجود نفقات الزوجات على أزواجهن اذا كانوا بالغين  ،اال
الناشز منهن

( )5

 ،وقال بعض أهل الفقه :بأن النفقة على األهل واجبة باإلجماع  ،وانما سماها

الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب ال أجر لهم فيه  ،وقد عرفوا ما في الصدقة
من أجر  ،فعرفهم لها أنها صدقة  ،حتى ال يخرجوها الى غير األهل اال بعد أن يكفوهم ،
ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع

( )6

.وسبب تشريع اإلسالم لحق الزوجة

بالنفقة هو أنه لم يكلفها بالعمل من أجل كسب قوتها  ،بل أوجب على الرجل أن يعمل  ،و

( (1سورة البقرة  ،اآلية .233
( (2سورة الطالق  ،اآلية .7
( (3سورة الطالق  ،اآلية .6

( (4صحيح مسلم ،مرجع سابق  ،رقم الحديث .1002
( (5فهد عبداهلل  ،مرجع سابق ،ص.22

( (6عمر أحمد الراوي  ،حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري ،الجزء الخامس  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان ،ص
.216
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أوجب عليه النفقة على زوجته سواء كانت موسرة أم فقيرو  ،وهذه النفقة تقوم مقابل احتباس
الزوجة في بيت الزوجية

( )1

.

ثالث ًا :شروط وجوب النفقة  :اشترط الفقهاء لوجوب النفقة عدة شروط وهي تمكين الزوجة

نفسها من الزوج تمكيناً تاماً  ،بحيث ال تخص موضعا وال وقتا .فلو بذلت نفسها في زمان
دون زمان ،أو مكان دون مكان آخر ،مما يسوغ فيه االستمتاع لم يحصل التمكين (  ،)2وأن

تكون مطيقة للمعاشرة الجنسية  ،ويتحقق ذلك ببلوغها ،وعدم الموانع التي تحول بينها وبين
المعاشرة  ،كالصغر والمرض والحبس  ،أيضاً صحة عقد النكاح  ،وأخي اًر عدم نشوزها( .)3
وترى الباحثة أنها شروط معقولة ومنطقية وضعها الشارع ليوضح احكام النفقة  ،حتى يحاط
الزوجين بمعرفة مالهم وما عليهم  ،فيضمن بذلك حقوقهم  ،ويؤدي الى استقرار التعامالت
ال مما ال يتصوره العقل اجبار الزوج باإلنفاق على زوجته الناشز  ،الغير مطيعة
بينهم  ،فمث ً

له  ،ولو حدث ذلك للحق به ظلم كبير  ،بالتالي وضع تلك الشروط فيه مصلحة لكال الطرفين
 ،بالتالي يسود الشعور باالستقرار والطمأنينة.

رابعاً  :ما تشمله النفقة  :وتشمل النفقة األكل والشرب الذي يكفيها  ،والمسكن الالئق لها

والملبس بما فيه من فرش وغطاء  ،ونفقة الرضاعة  ،وبعض الفقهاء أضافوا نفقة الخادم

( )4

،اال انهم اختلفوا حولها  ،فمنهم من أوجبها ومنهم من قال بأنها غير واجبة  ،ونحن نميل
للقول الثاني بسبب عدم ورود أي دليل صريح في وجوب إخدام الرجل لزوجته ،وال دليل يدل
عليه من المصالح الشرعية ،بل هو من الرفاهية التي قد يحسن بها الرجل إلى زوجته ،وتكون

( (1محمد عبد القادر ابو فارس  ،حقوق المرأة المدنية والسياسية فبي االسالم ،د.ن 2015 ،م ،ص.13
( (2شمس الدين بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ،المغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج  ،الجزء الخامس
،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية 1994 ،م  ،ص.176

( (3فهد عبداهلل  ،مرجع سابق  ،ص .24-23

( (4د .ابتسام عبد الماجد حسين  ،احكام النفقة الزوجية في الفقه اإلسالمي وأثر العمل على النفقة الزوجية 2018 ،م،
ص.1037
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مستحبة بذلك ،وقد يكون من الترف الذي تضيع بموجبه الحقوق وتقع الحرمات فيحرم بسبب
ذلك .
أما عن مقدار النفقة فانه يختلف باختالف حال الزوج يس ار وعسرا ،وباختالف الزوجة قناعة
وحرصا ،فإن كان الزوج موس ار كان األولى أن ينفق عليها احتاجت أو لم تحتج بشرط عدم
اإلسراف  ،والمستحب للزوجة في هذه الحالة الرضا بما يكفيها حتى ال تحاسب عليه  ،أما إن
كان معسرا ،فإن الشرع لم يكلف المعسر فوق طاقته ،فينفق بالمعروف لقوله تعالى (:أَسْ ِك ُنو ُه نَّ
مِنْ َحي ُ
ض ِّيقُوا َع َل ْي ِهنَّ ) ( . )1
ضارُّوهُنَّ لِ ُت َ
ْث َس َك ْن ُت ْم مِنْ وُ جْ ِد ُك ْم َو َال ُت َ

رابع ًا :أحوال النفقة على الزوجة  :للزوجة مع زوجها عند اإلنفاق أن ينفق على زوجته بما
يصلح لمثلها ،وذلك يختلف باختالف األمكنة واألزمنة واألحوال والعادات ،وحال الزوج وعسره

 ،وأن ينفق على زوجته نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها  ،كما للزوجة البائن بفسخ أو
ال فال نفقة لها وال سكنى  ،كما ان الزوجة
ال ،فإن لم تكن حام ً
طالق لها النفقة إن كانت حام ً

المتوفى عنها زوجها ال نفقة لها وال سكنى إال إن كانت حامالً ،فإن كانت حامالً وجبت نفقتها

 ،من نصيب الحمل من التركة ،فإن لم يكن له مال فعلى وارثه الموسر  ،و إذا نشزت المرأة،

أو ُحبست عن زوجها ،سقطت نفقتها إال أن تكون حامالً  ،إذا غاب الزوج ،ولم ينفق على
زوجته ،لزمه نفقة ما مضى ،كما أن للزوجة طلب الفسخ من الزوج إذا أعسر بالنفقة ،فإن
غاب ولم يدع لها نفقة ،أو تعذر أخذها من ماله  ،فلها الفسخ منه بإذن الحاكم ( . )2
مما سبق الحظت الباحثة أن الشرع أوجب النفقة للزوجة المطلقة رجعي ًا ألنها تعتبر في حكم
رجعي ا
الزوجة فتجب لها النفقة ،أيض ًا أوجب النفقة للمطلقة الحامل مطل ًقا ،سواء أكانت مطلقة
ً

بائنا ،وذلك بسبب الحمل  ،أما البائن والمعتدة فلم يوجب النفقة عليهن النقطاع الزوجية
أو ً
 ،وهي السبب األساسي للنفقة ،وهو من العدل  ،فالزوجة الحامل تكون غير قادرة على تأمين
احتياجاتها وهي بحاجة لمن يعيلها  ،بسبب التعب البدني والنفسي الذي تتعرض له أثناء
( (1سورة الطالق  ،اآلية . 6
( (2محمد بن إبراهيم بن عبد اهلل التويجري  ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،د.ن ،المملكة العربية السعودية ،د.ت ،
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الحمل  ،أما المطلقة البائنة فهي خرجت من عصمت زوجها فتنتقل نفقتها الى وليها ،ونالحظ
أيض ًا بأن الشرع أبقى النفقة في زمة الزوج الغائب  ،اذا النفقة حق كرم اهلل به المرأة  ،وصانها
به حتى ال تتعرض لالستغالل بحال خرجت للعمل .

خامساً  :سقوط النفقة :تسقط النفقة باإلبراء من النفقة الماضية أو الهبة ويكون اإلبراء إسقاط ًا

لدين واجب ،أيضاً موت أحد الزوجين فلو مات الرجل قبل إعطاء النفقة ،لم يكن للمرأة أن
تأخذها من ماله ،ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا نفقتها  ،ومن اسباب سقوط النفقة
النشوز و هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له عقد الزواج.
والنفقة تسقط بنشوز المرأة ،ولو بمنع لمس بال عذر بها ،إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء  ،ألن
النفقة هي في مقابلة االستمتاع ،فإذا امتنعت فال نفقة للناشز .وذهب البعض الى أن النفقة

التي تسقط بالنشوز أو الموت هي النفقة المفروضة ،ال المستدانة في األصح  ،فإن وجد عذر
لوجود قروح قرب فرجها ،أو التهابات حادة ،فال تسقط نفقتها  ،أيضاً الردة فإذا ارتدت المرأة،

سقطت نفقتها ،لخروجها عن اإلسالم  ،وامتناع االستمتاع بسبب الردة  ،وكذلك كل فُْرقة جاءت
من قبل المرأة بمعصية ،مثل ردتها أو إبائها اإلسالم إذا أسلم الزوج وظلت وثنية( .)1

رتب اهلل حقوق ًا للزوجة على زوجها وحقوق ًا للزوج على زوجته  ،وحقوق ًا مشتركة بينهما ،
وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بتلك الواجبات تستقيم الحياة  ،ولما كان سبب وجوب النفقة
للزوجة على زوجها قرارها في بيته واحتباسها من أجله  ،فإن امتنعت الزوجة من طاعة زوجها
،أحدثت أحد االسباب السابقة سقطت نفقتها (  ،)2ألن األحكام الشرعية تدور مع أسبابها وجودًا

وعدماً  .بالنهاية نقول بأن النفقة الزوجية تتميز بطابعها االنساني  ،لما ينفقه الشخص على
غيره  ،و وأهمية النفقة تأتي من مدى تأثيرها في استقرار العالقة الزوجية ،لذلك حددها الشرع

اإلسالمي بحدود ال يمكن تجاوزه  ،ليضمن حق المرأة والرجل على حد سواء.

( (1وهبة الزحيلي  ،مرجع سابق  ،الجزء السابع  ،ص . 781 ،778
( (2ابن حجر العسقالني  ،مرجع سابق  ،الجزء التاسع  ،ص .417
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وبالمقارنة مع القانون السوري في احوال النفقة نالحظ وجود التوافق بين كال النصوص القانونية
والشرعية  ،فيما يتعلق بأحوال النفقة  ،وسقوطها  ،حيث استمد أحكامه من الشريعة اإلسالم ية
ونظمها ضمن قانون االحوال الشخصية في المواد 74-71

( )1

.

ومن الواضح وجود االختالف بين نظرة اإلسالم و القوانين الوضعية في المجتمعات الغربية
 ،حيث أقر بحق الزوجة بالنفقة  ،وال يسقط هذا الحق بإعسار الزوج  ،و اتفق الفقهاء على
أنه إذا لم يدفع الزوج إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة  ،أو دفع لها أقل من
كفايتها  ،فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه ،بإذنه وبغير إذنه واستدلوا بحديث عن
عائشة رضي اهلل عنها ،أن هندا قالت :يا رسول اهلل ،إن أبا سفيان رجل شحيح ،وليس
يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال ( :خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف)

( )2

،وهذا ان دل على شيء  ،فإنه يدل على اكرام الشرع اإلسالمي للمرأة .ولكن

بالمقابل على المرأة أن تقدر وضع زوجها  ،فتكون عون ًا له على تحمل مشاق الحياة  ،أما

االتفاقيات الدولية  ،فتقر بمبدأ المساواة بين الجنسين  ،فال يتحمل الزوج نفقة زوجته  ،بل من
واجبها أن تعمل الى جانبه  ،وتعارك الحياة ،كي تنفق على نفسها وعلى أوالدها  ،أما في
االتفاقيات الدولية  ،فتقر بمبدأ المساواة المطلقة بين الجنسين  ،فال يقع على عاتق الرجل
االنفاق على زوجته  ،بل من واجبها العمل واالنفاق على نفسها  ،فرابط الزواج في االتفاقيات
الدولية ليس بالعمق الذي ذكره التشريع اإلسالمي  ،وحماه وصانه.

( (1قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة . 74-71
( (2صحيح البخاري  ،مرجع سابق  ،كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها
بالمعروف حديث رقم .5072
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المبحث الخامس
حق المرأة في الميراث
قر
ب قيت المرأة محرومةً من الميراث في ك ّل األزمان السابقة لإلسالم  ،حتى جاء اإلسالم لي ّ
لها بالميراث من والديها وأقاربها  ،فقد تميَّزت الشريعة اإلسالمية بصالحيتها لكل زمان ومكان،
جميع أحوال الناس على ِ
تنوعهم واختال ِفهم؛ لما تمتَّعت به من مرونة  ،فكانت
ومراعاتِها
َ
النصوص الشرعية على نوعين نوع يقبل االجتهاد  ،ونوع ثابت راسخ ال مجال لالجتهاد فيه
 ،وان النصوص المتعلقة بالميراث هي من النوع الثابت الذي ال يقبل االجتهاد  ،فقد تولى اهلل
عز وجل وضع أُسسه وضوابطه بنفسه ألهميته ِ
ظم خطره  .فال يخفى على أحد أن الظلم
وع َ
في الميراث ربما يتعدى ألجيال متتابعة ،أو تُقَطَّع ألجِله األرحام ،بل وقد ترتكب بدافعه الجرائم ،

حق
فأصبح اإلرث بذلك نظام ًا شرعياً ألجل حفظ حقوق الناس في الميراث ،فذكر اهلل تعالى ّ
مفروض
نصيب
وحق المرأة في الميراث منفردًا أيضاً ،وأخبر ّأنه
الرجل في الميراث منفردًا،
ّ
ٌ
ٌ

توضح مقدار هذا النصيب للمرأة
ثم نزلت اآليات بعدها
ّ
لها ،والفارض له هو اهلل سبحانهّ ،
ان
أماً ،أو زوجةً ،أو أختاً ،أو ابنةً  ،فقال تعالى(:لِّلر َِّج ِ
ال َنصِ يبٌ ِّممَّا َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
ّ
َ
َ
ضا )
ُون ِممَّا َق َّل ِم ْن ُه أَ ْو َك ُث َر َنصِ يبًا َّم ْفرُو ً
ان َو ْاۡل ْق َرب َ
َو ْاۡل ْق َرب َ
ُون َلِل ِّن َسا ِء َنصِ يبٌ ِّممَّا َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
(  . )1وتجدر اإلشارة إلى امر قلَّما ينظر إليه أصحاب المزاعم الباطلة ،وهو أن اختالف الرجال
والنساء في المستحق لكل منهما ،وأن أحدهما قد يزيد أو يتساوى مع اآلخر،وفي الواقع ليس
الذكورة واألنوثة هو المعيار المعتمد في هذا االختالف ،وانما اعتبارات أخرى كالقرب والبعد
من الميت ،واألعباء المالية التي يتحملها الوارث

( )2

.

الد ُكم ِل َّلذ َك ِر ِمْث ُل َح ِّ
ِ
َّ ِ
وكان تقسيم اهلل للتركة على الورثة بقوله تعالى ِ ُ :
ظ
(يوصي ُك ُم اللهُ في أ َْو ْ
األُنثََيْي ِن فَِإن ُك َّن نِساء فَو َق اثَْن َتْي ِن َفلَه َّن ثُلُثَا ما َتر َك ِوان َك َان ْ ِ
ف َوألََب َوْي ِه ِل ُك ِّل
ص ُ
ت َواح َد ًة َفلَ َها النِّ ْ
َ َ َ
ُ
َ ْ
وِ
ث فَِإن
ان لَهُ َولَ ٌد فَِإن لَّْم َي ُكن لَّهُ َولَ ٌد َوَوِرثَهُ أََب َواهُ فَألُ ِّم ِه الثُّلُ ُ
احٍد ِّمْنهُ َما الس ُ
ُّد ُس ِم َّما تََر َك ِإن َك َ
َ
ِ ِ ٍ ِ
ان َلهُ ِإ ْخوةٌ َفألُ ِّم ِه الس ُ ِ
ون أَيُّهُْم
اؤ ُك ْم َ
ال َت ْدُر َ
َك َ
اؤ ُك ْم َوأَْبَن ُ
ُّد ُس من َب ْعد َوصيَّة ُيوصي بِ َها أ َْو َدْي ٍن َآب ُ
َ
( (1سورة النساء  ،اآلية .7
( (2عباس شومان  ،صحيفة اليوم السابع االلكترونية  ،رئيس التحرير خالد صٗلح  03 ،يناير  12:00 2019م ،
.https://www.youm7.com/
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( )1
ِ
ِ
يضةً ِّم َن اللَّ ِه ِإ َّن اللَّ َه َك َ ِ
ف َما
ص ُ
ب لَ ُك ْم َنفْ ًعا فَ ِر َ
أَقَْر ُ
(ولَ ُك ْم ن ْ
يما ) ،ويقول أيضأً َ :
يما َحك ً
ان َعل ً
َّ
َّ
صيَّ ٍة ُي ِ
الرُبع ِم َّما َترْك َن ِمن َبعِد و ِ
ين
وص َ
اج ُك ْم ِإن ل ْم َي ُكن لهُ َّن َوَل ٌد َفِإن َك َ
َتَر َك أَْزَو ُ
ْ َ
َ
ان َلهُ َّن َوَل ٌد َفَل ُك ُم ُّ ُ
َّ
َّ
ان لَ ُك ْم َولَ ٌد َفلَهُ َّن الثُّ ُم ُن ِم َّما َتَرْك ُت م
بِ َها أ َْو َدْي ٍن َولَهُ َّن ُّ
الرُب ُع ِم َّما َتَرْكتُْم ِإن ل ْم َي ُكن ل ُك ْم َولَ ٌد فَِإن َك َ
ِ ِ ٍ
ت َفِل ُك ِّل
ور ُ
ُخ ٌ
َخ أ َْو أ ْ
ث َكالَل ًة أَو ْامَ أرَةٌ َوَلهُ أ ٌ
ون بِ َها أ َْو َدْي ٍن َِوان َك َ
وص َ
ِّمن َب ْعد َوصيَّة تُ ُ
ان َرُج ٌل ُي َ
ِ ِ ٍ
ِ ُّ ِ ِ
ِ ِ
وِ
وصى بِ َها
احٍد ِّمْنهُ َما الس ُ
ُّد ُس َفِإن َك ُانواْ أَ ْك َثَر من َذل َك َفهُْم ُشَرَكاء في الثلُث من َب ْعد َوصيَّة ُي َ
َ

ض ٍّار
أ َْو َدْي ٍن َغْيَر ُم َ

هللا َعلِي ٌم َحلِي ٌم ) (  . )2من اآليات السابقة نستدل على أنصبة الورثة للمرأة تتغير
َوصِ َّي ًة م َِّن َّ ِ
هللا َو َّ ُ
بحسب صلة الوارث بالمورث  ،ووجود آخرين من أقارب ويمكننا تلخيصها في ما يلي :
_1أن يرث الثمن  :للزوجة ،عند وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها.
 _ 2أن يرث الربع  :الزوجة فأكثر  :عند عدم الفرع الوارث منها أو من غيرها.
 _ 3أن يرث النصف  :أ _ البنت  :منفردة ،وعند عدم وجود المعصب.
ب _ بنت االبن منفردة وعدم وجود المعصب و عدم وجود الفرع الوارث االعلى منها.
ج_ األخت الشقيقة  :منفردة و عدم المعصب و عدم وجود الفرع الوارث و عدم وجود األصل
الوارث المذكر .
د_ األخت أل ب  :منفردة و عدم المعصب و عدم الفرع الوارث و عدم األصل المذكر و عدم
وجود األشقاء و الشقيقات .
 _ 4أن يرث السدس  :أ_ بنت االبن واحدة أو أكثر مهما نزلت بمحض الذكورة  ،وتحصل
عليه عند عدم وجود المعصب  ،ووجود فرع وارث أعلى منها ( ،صاحبة النصف ) تكلمة
الثلثين.

( (1سورة النساء  ،اآلية.11
( (2سورة النساء  ،اآلية .12
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ب _ االم و تحصل عليه عند وجود الفرع الوارث أو الجمع من األخوة و األخوات  ،سواء
كانوا ذكو ًار واناث ًا  ،أو ذكو ًار أو إناث ًا.
ج_ الجدة ألم أو ألب  :وتحصل عليه عند عدم وجود األصل الوارث األدنى منها .
د_ أوالد األم  :ويحصلون عليه ان كان منفردا ( أخ ألم أو أخت ألم)  ،وعدم وجود الفرع
الوارث  ،وعدم وجود األصل الوارث المذكر .
و_ األخت ألب واحدة أو أكثر  :وتحصل عليه عند عدم وجود
المعصب  ،والفرع الوارث  ،واألصل الوارث المذكر  ،ووجود األخت الشقيقة صاحبة
النصف(تكملة الثلثين ) .
 _ 5أن يرث الثلث  :األم عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود جمع من األخوة أو أن
ال تكون إحدى العمريتين .
 _ 6أن يرث الثلثين  :أ_ البنتان فأكثر  :و يحصلن عليه إن كن ثنتين فأكثر و عند عدم
وجود المعصب .
ب_ بنتا االبن فأكثر :أن يكن ثنتين فأكثر و عدم المعصب و عدم وجود الفرع الوارث األعلى
منها .
ج_ االختان الشقيقتان فأكثر  :أن يكن ثنتين فأكثر و عدم المعصب و عدم وجود الفرع
الوارث و األصل الوارث المذكر .
د_ األختان ألب أو أكثر  :أن يكن ثنتين فأكثر و عدم المعصب و عدم الفرع الوارث وعد م
األصل الوارث المذكر و عدم وجود األشقاء و الشقائق ( .)1
( (1بندر بن عايض بن صنيتان العتيبي  ،فقه المواؤيث  ،المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد  ،السعودية ،د.ت  ،ص -16
.18
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ومن خالل ما سبق البد من التعقيب على مسألة خالف فيها بعض العلمانيين والتشريعات
الغربية والمواثيق الدولية  ،وايض ًا بعض القوانين العربية مثل القانون التونسي

( )1

اإلسالم  ،و

ادعوا أنه أساء للمرأة  ،وعدم مساواتها بالرجل  ،وهي قاعدة للذكر مثل حظ االنثيين  ،فيقولون
أين المساواة في حصول المرأة على نصف ما حصل عليه الرجل ؟ وسنرد عليهم بالتالي :
ترث
أوالً) التوزيع في اإلسالم لإلرث بين الجنسين عاد ٌل تمام العدل وهو اإلنصاف بعينه ف ُ

المرأةُ في اإلسالم وال تقع عليها أي مسؤولية للصرف من ذلك اإلرث على بيتها ولكن يحق
إن هي أحبَّت ورغبت بمساعدة زوجها ،وبخالفه فهي ليست مسؤولة عن أي
لها ذلك فقط ْ
ٍ
صرف من هذا المال الموروث إال على نفسه فاإلسالم يوجب النفقة على المنزل واألسرة على
الرجل ويؤهله لذلك.
ثانياً ) التفرقة بين العدالة والمساواة ،لتصحيح ُمغالطة َّ
تدعي أن ال فرق بينهما ،أو بصيغة
أخرى َّ
تدعي أن تحقيق العدالة ُمتوقف على تحقيق المساواة  ،والحقيقة أن العدل ال يقتضي
التسوية ،فقد تعدل بين شخصين ُدون أن تسوي بينهما  ،فالعدل هو :وضع الشيء في

م ِ
وضعه ،مع مراعاة الحال  ،فتحقيق منحه ضعف ما تأخذ أخته من الميراث.
َ

المساواة بين الرجل والمرأة ليس من باب العدل بسبب االختالفات النفسية والبيولوجية  ،وايض ًا

االختالف في تحمل األعباء المالية .

ثالث ًا) ان هذه القاعدة تشمل حالة واحدة ذكرتها اآلية الكريمة ُ ( :ي ِ
َوالِد ُك ْم
وصي ُك ُم اللَّهُ ِفي أ َْ
ِل َّلذ َك ِر ِمْث ُل َحظِّ ْاألُْنثََيْي ِن) (  ،)2أي عندما يتوفى رجل ويترك أوالدا ذكو ار واناثا ،أما الحاالت
تماما كما
االخرى كما بينا سابق ًا وفي بعض األوقات يكون نصيب األنثى من التركة كالذكر ً
يكون الحال في اإلخوة واألخوات من األم فنصيب الفرد منهم هو السدس وأما إن كانوا جماع ًة

فيأخذون الثلث ويكون نصيب األنثى كالذكر من ذلك السدس ،وقد تحجب األنثى الذكر في

( (1بن مقصد العبدالي  ،عقول خارج التغطية  ،دار الرواثي ،االردن ،ص .76

( (2إبطال بعض الشبهات التي تثار حول قسمة التركات في اإلسالم مركز الفتوى -01-27 www.islamweb.net ،
" 2020
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أخا من األب َّ
فإن األخت
ميراثها فلو توفي الرجل أو المرأة وتركوا خلفهم بنتًا وأختًا شقيقة و ً
الشقيقة تحجب األخ من األب في وجودها ويكون ال ميراث له فيكون للبنت النصف ولألخت
الشقيقة النصف اآلخر ،وفي الحالة الثالثة قد تأخذ األنثى أكثر من الذكر من التركة كمن
يتوفى عن أخت شقيقة أو أخت من األب وأم وعم أو أخ من األم فيكون لألخت النصف ولألم
الثلث والباقي السادس الذي يأخذ إما العم أو األخ من األب ويتساوى نصيب األنثى مع نصيب
الذكر مثل نصيب بنت االبن مع ابن االبن ،واألخت الشقيقة مع األخ الشقيق ،واألخت لألب
توضيح لبعض أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية(  ،)1فالتفاوت
مع األخ لألب ،وفي ذلك
ٌ
في انصبة الوارثين يرجع الى أسباب معينة  ،مثل العبء المالي الواقع على الوارث  ،وال
يرجع الى اختالف النوع من الذكورة واالنوثة ،كما أن حق المرأة بالميراث مرتبط بحقها بالنفقة
 ،فال يقل نصيبها عن نصيب الرجل اال اذا توافرت كفالة قوية  ،وترث مثله او أكثر اذا قلت
اوجه هذه الكفالة .
رابع ًا) اإلسالم نظر إلى الحاجة فأعطى األكثر احتياجا نصيب ًا أكبر من األقل احتياجا ولذلك
كان حظ األبناء أكبر من حظ اآلباء  ،ألن األبناء مقبلون على الحياة واآلباء مدبرون عنها .
وال بد من ذكر التطابق التام بين احكام المواريث في التشريع اإلسالمي مع القانون السوري ،
حيث استمد احكامه منها  ،فنصت المادة  305من قانون االحوال الشخصية السوري( :
يرجع في فروع كل مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول األرجح في المذهب
الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة) (  ،)2أما االتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية سيداو
نادت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث( . )3الخالصة تجد الباحثة بأن التشريع اإلسالم ي
ساوى في توزيع االنصبة بين الورثة  ،ونالحظ اعتماده في التوزيع على درجة القرابة من
المتوفَّى ،فكلما كان الشخص أقرب للمتوفَّى كلما زاد نصيبه من الميراث  ،أيضاً أخذ بعين
ُ
مستقبال للحياة كلما زاد نصيبه
صغير
ًا
االعتبار موقع الجيل الوارث ،فكلما كان الجيل الوارث
ً
( (1سورة النساء  ،اآلية .11

( (2قانون األحوال الشخصية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة .305
( (3اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابق  ،المادة . 13
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أيضا بسبب حاجته األكبر للمال  ،فعندما يكونان ابن وبنت ،وهنا يجب علينا أن نعرف سياق
ً
الحياة ونظام المجتمع لهذين األخوين ابن وبنت المتوفى  ،فاالبن مسئول عن زوجته وأبنائه
وبناته ،وهو الذي يدفع المهر عندما يتزوج ويوفر المسكن والمأكل والمشرب والملبس وأسباب
العيش لألسرة ،بل إنه ملزم بتوفير ذلك كله ألخته إذا كان هو وليه  ،أما أخته فهي لن تدفع
مه ار عندما تتزوج ،بل إنها ستأخذ المهر ،ولن تتحمل مسئولية أسرتها ومصاريفهم وعيشهم
وسكنهم ،وهي ليست ملزمة بدفع أي شيء من ذلك عن زوجها إال إن رغبت بمساعدته  ،بل
إنها ليست ملزمة بدفع أي شيء من لوازمها هي ،وعلى ذلك فإن التفاوت بين األخوين الذكر

واألنثى في الميراث هو غاية العدل ،كما أكد المشرع اإلسالمي على َّ
أن حرمان المرأة من

مبلغ من المال أو منفع ٍة عن غير
إرثها ،أو َمْن َعه عنها ،أو إجبارها على التنازل عنه مقابل ٍ
ِ
طيب ٍ
حرم في الشريعة اإلسالمية فجاء بحديث رسول اهلل( ما من ذنب أجدر أن يعجل
نفسُ ،م ٌ
اهلل تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في اآلخرة مثل البغي وقطيعة الرحم)( . )1

( (1خليل أحمد السهارنفوري  ،بذل المجهود في حل أبي داوود  ،الجزء العاشر  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،بيروت ،
2015م  ،ص .70
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الفصل الخامس
آليات الحماية لحقوق المرأة االجتماعية
المبحث األول  :اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة ▪
المبحث الثاني  :اآلليات اإلقليمية▪
المبحث الثالث :آليات حماية حقوق المرأة بالتشريع السوري ▪
المبحث الرابع  :آليات حماية حقوق المرأة االجتماعية في الشريعة اإلسالمية ▪
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المبحث األول
اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة
يوجد العديد من اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان بشكل عام  ،وحقوق المرأة بشكل خاص
 ،وهي األمم المتحدة  ،ولجان اتفاقية معنية بتنفيذ االتفاقيات الدولية ،و منظمات انشأت
بقرار من األمم المتحدة  ،وسنتناول الحديث عن تلك اآلليات من خالل هذا المبحث :
المطلب األول :تعريف اآلليات الدولية
بدأ االهتمام بحقوق المرأة على الصعيد الدولي والعربي بشكل واضح من خالل عقد
المؤتمرات والندوات  ،وابرام المواثيق واالتفاقيات على المستويين اإلقليمي والدولي  ،من أجل
معالجة جميع الجوانب التي تساهم في تعزيز حقوق المرأة  ،وتهيئ السبل لحمايتها.

( )1

وبرز هذا االهتمام من خالل ميثاق األمم المتحدة  ،التي خصصت حي اًز هاماً من مجاالت

اشتغالها لقضايا حقوق اإلنسان  ،وذلك انطالق ًا من االيمان بكرامة الفرد وحريته  ،وبما للرجال
والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية  ،والتي أنشئت عدد من اآلليات لنشر

معايير حقوق اإلنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ ،وقامت بنشر
المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين ،مجموعة من هيئات األمم المتحدة  ،بما فيها مجلس
األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي وأخي ار مجلس حقوق
اإلنسان الذي حل محل لجنة حقوق اإلنسان (  ،)2وبعد ثالث سنوات من تأسيسها قامت
بإصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م  ،ولجعل المبادئ الواردة في اإلعالن
على عاتق الدول صدر العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية  ،والحقوق
االجتماعية واالقتصادية والثقافية في  19ديسمبر 1966م  ،والبروتوكوالن االختياريان

( (1أميرة خبابة  ،ضمانات حقوق االنسان الطبعة األولى دار الفكر والقانون  ،مصر 2010،م،ص.47
( (2ديباجة ميثاق األمم المتحدة  ،الفقرة الثانية .
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المتعلقان بالعهد األول  ،ويتعلق أحدهما بالشكايات والتقارير التي يمكن ألي فرد أن يوجهها
الى لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة

( )1

.

باإلضافة إلى هذه المواثيق صدرت العديد من العهود واالعالنات التي تتناول حقوق اإلنسان
بشكل عام  ،وحقوق المرأة بشكل خاص  ،وتحدد الشروط والضمانات الكفيلة باحترامها .واذا
أردنا وضع تعريف لآلليات الدولية " ،نقول بأنها الوسائل أو الضمانات القانونية التي تعتمدها
األمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها لضمان تنفيد ومراقبة األداء ،والممارسة الفعلية المرتبطة
بحقوق اإلنسان(  . )2فهي حماية لألفراد والجماعات من الممارسات الحكومية التي تحد من
الحريات والكرامة اإلنسانية (  .)3فهذه اآلليات تسمح للحكومات بممارسة وفعل بعض األشياء

كما تمنعها من ممارسة أشيا ٍء أخرى  ،كما أنها تختلف باختالف اهدافها  ،فالبعض يهتم
بالحقوق والحريات بصفة عامة  ،والبعض اآلخر يهتم بحقوق فئة معينة  ،وكلما كان األساس
القانوني الذي تستند عليه تلك اآلليات قوياً  ،كلما كان دورها أكثر تأثي اًر وقوة للوصول لنتائج

مرضية  ،واآلليات الدولية إما تعاقدية أو أوجدت بموجب ميثاق األمم المتحدة والتي سنتناولها
فيما يلي :
المطلب الثاني :آليات األمم المتحدة لحماية حقوق المرأة:
تعتبر األمم المتحدة اول من يتكفل بحماية حقوق اإلنسان  ،والتي أقرت كما ذكرنا في الفصول
السابقة بمبدأ المساواة بين البشر جميعاً دون تمييز بسبب جنس  ،وأخذت على عاتقها الدفع

للوصول للرقي االجتماعي  ،وتحقيق العدالة بين العالم  .تلخصت أهداف األمم المتحدة ،

في منع الحروب وحماية حقوق اإلنسان  ،وهو ما نص عليه ميثاقها بتشجيع االحترام العالمي
لحقوق اإلنسان ،وتتألف منظومة األمم المتحدة من ستة أجهزة ،وكل جهاز له هدف وبرنامج

( (1علي محرم عبد الرؤف ،مرجع سابق ،ص. 3

( (2سامر عقروق  ،آليات حماية حقوق اإلنسان االقليمية والدولية  ،ورشة عمل في نابلس ،د ت  ،ص.2
( (3عبداهلل جعفر كوفلي  ،العمل االمني الناجح  ،الطبعة األولى  ،دار الخليج  ،األردن 2019 ،م  ،ص.72
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محدد يعمل عليه ،وعدد من الوكاالت المتخصصة والبرامج والصناديق والمفوضيات  ،والتي
سنتطرق لدراسة أهم هيئاتها كآليات حماية حقوق المرأة فيما يلي :
ال :الجمعية العامة  :تتمثل إحدى وظائف األمم المتحدة في وضع دراسات  ،وتقديم
أو ً
توصيات

 ،بقصد إنماء التعاون الدولي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والتعليمية والصحية  ،واإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال
تمييز بسبب لون أو عرق أو جنس أو دين  ،وال تفريق بين الرجال والنساء

( )1

،ومن وسائل

الجمعية العامة باعتبارها أعلى جهاز دولي ،تعد المسؤولة الرئيسة عن تقرير السياسات العالمية
المتعلقة بتحقيق أهداف األمم المتحدة  ،من بينها متابعة المؤتمرات العالمية المعنية بحقوق
اإلنسان  ،وذلك باستعراض نتائج تلك المؤتمرات ضمن جدول أعمالها  ،وتشجيع الحوار
العالمي بشأن حقوق اإلنسان  ،ومشاركة األجهزة المعنية بحقوق اإلنسان بالتنسيق مع األمين
العام في تنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية التي تؤيدها الجمعية العامة  ،وتتبنى أيض ًا دراسة

إمكانية عقد المؤتمرات العالمية بشأن قضايا حقوق اإلنسان  ،وتوصي باتخاذ اإلج ارءات

والتدابير التي تحققها(  ،)2وصدر عنها العديد من االتفاقيات واإلعالنات الداعية لحماية حقوق
المرأة ،و القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها  ،ومن تلك االتفاقيات ( .)3
 _ 1االتفاقية الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري 1965م .
 _ 2االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952م
 _ 3اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة 1957م .
 _ 4االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966م .
 _ 5االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 1973م .

( (1ميثاق االمم المتحدة  ،المادة .13

( (2رشيد جزراوي  ،الحماية الدولية واالقليمية لحقوق اإلنسان  ،مركز الكتاب األكاديمي ،د.ب 2016 ،م  ،ص.136
( (3مكتبة حقوق اإلنسان  ،جامعة منيوستا .http://hrlibrary.umn.edu/ ،
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 _ 6اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 1979م  ،التي تضمنت نصوصاً تكافح

كل اشكال التمييز ضد المرأة  ،ويعد تطبيق أحكامها من قبيل االساسيات التي يتم االنطالق
منها الى اصالح وحماية حقوق المرأة في المجتمع وادماجها في التنمية والقرار والمشاركة

( )1

.
أما بالنسبة ألهم اإلعالنات الدولي ة الخاصة بالمرأة والصادرة عنها فهي ( :)2
_ 1االعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م  ،الذي أقر مبدأ المساواة وعدم التمييز بي ن
الناس بسبب اللون أو الجنس .
 _ 2إعالن حقوق الطفل . 1959
 _ 3إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  1965م.
 _ 4إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة 1967م.
 _ 5اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة 1974م.
_ 6اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه  1990م .
 _ 7إعالن القضاء على العنف ضد المرأة 1993م.
 _ 8إعالن فيينا 1993م .
وترى الباحثة أن الهدف الرئيسي من تلك االتفاقيات والمعاهدات الصادرة عن الجمعية العامة ،
هو تأكيد مسؤولية جميع الدول ،وفق ًا لميثاق األمم المتحدة ،عن تنمية وتشجيع احترام حقوق

اإلنسان والحريات األساسية للجميع ،بال تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ،

والعمل على تأمين الحماي ة الالزمة للمرأة بشكل خاص في زمن السلم أو الحرب  ،وضمان
( (1د .عمر البوريني ،الحماية القانونية لألسرة بين الواقع والطموح  ،مؤتمر كلية الحقوق ،جامعة عمان األهلية  ،األردن
2010،م ،ص .564

( (2مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة .www.ohchr.org ،
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حقوقها بالعمل واألمومة  ،كما تعمل على وقف كافة اشكال العنف ضد المرأة  ،وتدعو إلى
سن تشريعات وطنية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل األنماط
االجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة  ،وهي خطوة جيدة سعت اليها الجمعية
المؤسس ي
الشخصي و
ضد النساء على الصعيدين
العامة  ،فاستمرار وتصاعد العنف
الموجه ّ
ّ
ّ
ّ
التقليدي للنساء من المشاركة في عمليات التنمية واتخاذ القرار ،أظهر
السواء  ،والحرمان
ّ
على ّ
الحاجة إلى بذل الجهود الدولية لتغيير بعض العادات المعادية للمرأة  ،والعمل على سن
عملي ًا لمبدأ تساوي الجنسين وذلك بتناول المظالم الخاصة التي تواجهها
تشريعات توفر تعبي ًار ّ

النساء .

ظم الى درجة كبيرة بإجراءين اثنين ممثلين بلجنتين
ويتم تنسيق عمل الجمعية العامة  ،وين َ

إجرائيتين  ،اللجنة العامة المشكلة من رئيس ونائب رئيس الجمعية  ،ورؤساء سبع لجان
اساسية ولجنة تفويض  ،وتنظر اللجان األساسية مسبق ًا بالمسائل الواردة على جدول أعمال

الجمعية العامة  ،وتقدم التوصيات للنظر فيها في الجمعية العامة خالل جلستها العادية  ،وما
يهمنا من هذه اللجان األساسية ،اللجنة الثالثة ( االجتماعية واإلنسانية والثقافية )

( )1

،التي

تتولى مناقشة قضايا حقوق اإلنسان  ،بما في ذلك التقارير الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة ،كما تناقش اللجنة قضايا النهوض بالمرأة ،وحماية األطفال ،و تتناول
اللجنة أيضا مسائ ل التنمية االجتماعية الهامة مثل القضايا المتعلقة بالشباب ،واألسرة ،
والمسنين ،وذوي اإلعاقة ،ومنع الجريمة ،والعدالة الجنائية

( )2

.

ثاني ًا :مجلس حقوق اإلنسان  :هو هيئة دولية داخل منظمة األمم المتحدة  ،مسؤول عن دعم
وتعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم كما يتناول حاالت انتهاك حقوق

اإلنسان  ،وتقديم توصيات بشأنها  ،والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحاالت
الموضوعة لحقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام ًا طوال العام (  ،)3ويتألف دور المجلس في
( (1د .شاكر البياتي  ،الدليل الدبلوماسي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1971 ،م  ،ص .112
( (2اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة . www.un.org،

((3إبراهيم جودة علي العاصي  ،دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في الحد من سيادة الدولة  ،الطبعة االولى
 ،المركز العربي للنشر  ،القاهرة 2019 ،م ،ص. 44
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جملة أمور من معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان بما فيها حقوق المرأة ،والتي تشمل االنتهاكات
الجسيمة والمنهجية ،وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق اإلنسان وادخالها في التيار العام ألعمال
منظومة األمم المتحدة ،ويقوم المجلس باستعراض جميع الواليات واآلليات والوظائف
والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها لجنة حقوق اإلنسان من قبل ويقوم بتحسينها وترشيدها
حسب االقتضاء  ،هذا وقد أنشئ مجلس حقوق اإلنسان ليكون بديالً عن لجنة حقوق اإلنسان

التي تم الغاؤها(  ،)1وأكدت الجمعية العامة بقرارها رقم ( )65 -280الصادر في  17حزي ران
2011م  ،بالدورة الخامسة والستين أن مجلس حقوق اإلنسان قد انشئ بهدف ضمان تمتع
الجميع فعلياً بكافة حقوق اإلنسان  ،والحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية  ،وبما فيها الحق في التنمية  ،وأن المجلس مسؤول عن تحقيق االحترام الدائم لحماية

جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع  ،دون تمييز) بسبب الجنس او العرق أو
الدين  ،وبطريقة عادلة ومنصفة

( )2

 ،و في عام  ،2010أنشأ مجلس حقوق اإلنسان فريق ًا

عامالً معنياً بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة من أجل تعزيز إلغاء القوانين

التي تميز ضد المرأة و/أو التي لها تأثير تمييزي على المرأة

( )3

 ،و اعتمدت الجمعية العامة

بدورتها السادسة و الستون التقرير الذي قدمه مجلس حقوق اإلنسان في الجلسة  ، 34بضرورة
قيام الدول ،عن طريق التعاون مع المنظمات الدوليـة والمجتمـع المدني ،بما في ذلك المنظمات
غير الحكومية والقطاع الخاص ،بتهيئة الظروف المواتيـة علـى الصعد الوطني واإلقليمي
والدولي لضمان التمتع التام والفعلي بحق كـل إنـسان في أعلـى مستوى ممكن من الصحة
البدنية والعقلية مشي ًار الى العهـد الـدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

واالتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المـرأة ،واتفاقيـة حقوق الطفل

( )4

.

( (1االمم المتحدة .www.un.org
( (2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،رقم ( )65 -280الصادر في  17حزيران 2011م .
( (3مكتب المفوض السامي .www.ohchr.org

( (4دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة السادسة والستون  ،الجلسة  26 ، 34أيلول 2013م .
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وطلب مجلس حقوق اإلنسان من المفوضية السامية من خالل تقريره المقدم للجمعية العامة
في الدورة السادسة و الستون  ،أن تنظم حلقة عمل بشأن أثر تطبيق التدابير القسرية االنفرادية
على تمتع السكان المتضررين بحقوق اإلنسان  ،وال سـيما أثرهـا االجتماعي  -االقتصادي على
المرأة والطفل ،في الدول المستهدفة

( )1

 ،و يشير المجلس بتقريره ايض ًا إلى التزامات الدول

وتعهداتها في مجال حقوق اإلنسان لمنع ممارسـة زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري
والقضاء على هذه الممارسة التي تـؤثر في النـساء والفتيات تأثي اًر غير متناسب  ،مطالب ًا

المفوضية السامية أن تعد بالتشاور مع الدول وهيئـات األمم المتحدة و وكاالتها وصناديقها
وبرامجها والمجتمع المدني والجهات المعنيـة األخـرى صـاحبة المصلحة  ،تقري اًر عن منع

ممارسة زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقـضاء عليها ،مع التركيز بوجه خاص
على التحديات واإلنجازات وأفضل الممارسـات وثغـرات التنفيذ ،وأن تقدم هذا التقرير إلى مجلس

حقوق اإلنسان

( )2

.

وترى الباحثة بأن مجلس حقوق اإلنسان قد خطى خطوات متقدمة وملموسة في عملية وضع
اآلليات المناسبة لمطالبة الدول اتباع منهجية جديدة وحثتها لالنضمام لكافة االتفاقيات التي
تؤمن الحماية الالزمة للمرأة  ،و ترفع من شأنها وتمنحها المكانة التي تستحقها للقيام بدورها
المنوط بها في كل مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية واألسرية ،كما أنه أظهر جديته
بحماية حقوق المرأة من خالل متابعته ألعمال اللّجان والهيئات التابعة لألمم المتحدة الموكلة

بحماية حقوق اإلنسان من خالل ما تقدمه من تقارير وحلقات ودراسات للجمعية العامة .
ومن أهم القرات التي صدرت عن مجلس حقوق اإلنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة :

ال يتــألف مــن خمــسة خــبراء مستقلين  ،يتم
 – 1ق ارره بتعيين لمــدة ثــالث ســنوات فريق ـ ًا عــام ً

اختيارهم على أساس مبـدأ التمثيـل الجغـرافي المتـوازن ،يعـنى بمـسألة التمييـز ضـد المرأة في

القانون والممارسة ،وذلك في دورته الخامسة عشرة لعام 2010م( .)3
( (1المرجع السابق ،الجلسة  27 ، 35أيلول  2013م.

(  (2المرجع السابق  ،الجلسة  27 ، 37أيلول 2013م .
(  (3تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة  13 ، 15ايلول 1-تشرين األول 2010م .
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 -2ق ارره المتعلق باالتجار باألشخاص ،وال سيما النساء واألطفال  ،و توفير سبل انتـصاف

فعالـة لألشخاص المتَّ َجر بهم وحقهم في الحصول على سبيل انتـصاف فعـال مـن انتهاكات
حقوق اإلنسان  ،في دورته العشرون لعام .)1 ( 2012

 – 3ق ارره بشان وفيات و مراضة األمومة التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها  ،في دورته
الحادية والعشرون لعام 2012م ( .)2
 -4البيان الذي قدمه في دورته الرابعة والثالثون بشأن العنف ضد المرأة في سوريا  ،والتمييز
القائم على أساس الجنس في سوريا  ،ودعا إلى تقديم التعويض الكافي وتوفير الحماية الشاملة
للضحايا ( .)3
 - 5ق ارره بفرض سياسة عدم التسامح إطالقاً إزاء العنف الجنسي بما في ذلك تشويه األعضاء
الجنسية لإلناث ،وضمان مالحقة المسؤولين عن العنف الجنسي
واالستغالل واالنتهاكات ،بغض النظر عن مركزهم أو رتبتهم  ،وذلك في دورته السادسة
والثالثون  ،والتي تمحورت حول تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق اإلنسان لعام
.)4 ( 2017
ويتبع لمجلس حقوق اإلنسان هيئات فرعية لتوجيه عمله و إنشاء إجراءاته وآلياته وهي:
أ -االستعراض الدوري الشامل الذي يستخدم لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان في جميع الدول
األعضاء .

(  (1تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة 18 ، 20حزيران  6-تموز 2012م .
(  (2تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة  28-10 ، 21أيلول  5 ،تشرين الثاني  2010م.
(  (3تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة  27، 34شباط 24-آذار 2017م .

(  (4تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة11 ، 36أيلول  29-سبتمبر 2017م .
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ب -اللجنة االستشارية للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا الموضوعية في
مجال حقوق اإلنسان  ،و إجراء الشكاوى الذي يتيح لألفراد والمنظمات لفت انتباه المجلس إلى
انتهاكات حقوق اإلنسان .
ج -اإلجراءات الخاصة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق اإلنسان ويتولى المجلس أمرها
اآلن .وتتألف هذه اإلجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين
وفرق عاملة ،ويضطلع هؤالء المقررون والممثلون والخبراء ،كما تضطلع هذه الفرق ،برصد
القضايا الموضوعية أو أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة
بخصوصها واإلبالغ علناً عنها ( ،)1والتني سنتناول دراستها في المطلب القادم .
ثالثاً :لجنة وضع المرأة  :إن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو القضاء على التمييز الحاصل
ضد المرأة بعد الحرب العالمية الثانية ،والنهوض بدوها في سبيل بناء المجتمع اإلنسان ي

المتكامل  ،وتتألف لجنة وضع المرأة التي أنشأها المجلس االقتصادي واالجتماعي في  1946م
 ،من  45عضو ينتخبهم المجلس كممثلين عن دولهم  ،وليس بصفتهم الشخصية مع مراعاة
التوزيع الجغرافي العادل

( )2

وتقوم لجنة المرأة بإعداد التقارير والتوصيات للمجلس االقتصادي

ح ول توطيد حقوق المرأة في المجاالت المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،ووضع
توصيات للمجلس حول المشاكل العامة العاجلة التي تتطلب عناية مستعجلة في مجال حقوق
المرأة بهدف تطبيق مبدا المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء  ،وتطوير المقترحات  ،من
اجل وضع مث ل هذه المقترحات موضع التنفيذ  ،كما هو الحال بالنسبة للجنة حقوق اإلنسان
وتتخذ اللجنة الخاصة بوضع المرأة ق ارراتها الخاصة  ،وتوصي المجلس االقتصادي
واالجتماعي بتبني مشاريع ق اررات تقوم هي بإعدادها  ،وتقدم اللجنة الى المجلس تقري اًر عن

كل دورة من دورات انعقادها (  ،)3وتعتبر لجنة وضع المرأة الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية
المكرسة حصريا لصياغة المعايير العالمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،كما
(  (1وثائق االمم المتحدة .www.research.un.org
(  (2محمد يوسف علوان ،محمد خليل الموسى  ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،الجزء االول  ،الثقافية للنشر والتوزيع ،

عمان 2005 ،م  ،ص .71

(  (3يوسف محمود صبح  ،حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  ،دار القافة الجديدة  ،القاهرة 1992 ،م ،ص .33
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انها تلعب دو اًر فعاالً في تعزيز حقوق المرأة  ،وتوثيق واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم

 ،و تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة جميع جوانب عمل لجنة وضع المرأة

( )1

،و هيئة األمم

المتحدة للمرأة هي كيان تابع األمم المتحدة مخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،
كنصير عالمي للنساء والفتيات ،تأسست الهيئة لتسريع التقدم في الحصول على حقوقهن وتلبية
احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم  ،و تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدول األعضاء في
األمم المتحدة عن طريق وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين  ،والعمل مع
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات الالزمة
لتنفيذ تلك المعايير ،كما تدعم الهيئة تمتع المرأة بحقوق اإلنسان في مختلف مناحي الحياة ،
مع التركيز على خمسة مجاالت ذات أولوية  ،وهي زيادة الدور القيادي للمرأة ومشاركتها ،
ووضع حد للعنف ضد المرأة  ،واشراك الم أرة في جميع جوانب عمليات السالم واألمن ،وتعزيز
التمكين االقتصادي للمرأة في خطط وميزانيات التنمية الوطنية  ،وجعل المساواة بين الجنسين
محو ار مركزياً تقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة بتنسيق ودعم عمل منظمة األمم المتحدة في

مجال تعزيز المساواة بين الجنسين  ،وتباشر هيئة األمم المتحدة للمرأة عملها باعتبارها األمانة
الفنية للجنة وضع المرأة ،وبهذه الصفة فإن الهيئة تدعم جميع جوانب عمل اللجنة  ،وتقوم

هيئة األمم المتحدة للمرأة بإعداد تحليل السياسات والتوصيات المبنية على األدلة لدعم مداوالت
اللجنة بشأن المواضيع المختارة لك ل دورة من دوراتها ،فضالً عن النتائج التي يتم التوصل

إليها عن طريق التفاوض ،و تتواصل هيئة األمم المتحدة للمرأة مع أصحاب المصلحة ،وتنشر
الوعي ،وتعمل على بناء التحالفات ،وتسعى لتحقيق التوافق في اآلراء حول الموضوعات محل
النظر .وتسهل الهيئة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في دورات اللجنة ( .)2
وفي خطوة جيدة تقوم بها لجنة وضع المرأة ’ أنها تجلب كل عام عشرات المدافعات والمدافعين
عن حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم إلى مقر األمم المتحدة بنيويورك ،للمشاركة في حوارات
مكثفة وفعاليات مشتركة وندوات للخبراء مكرسة لقضايا النساء  ،كما فعلت في دورتها الثالثة
(  (1لجنة مركز المرأة .www.unwomen.org ،
(  (2لجنة وضع المرأة  ،الدورة الواحدة والستين ،األمم المتحدة 24-13 ،مارس 2017م .
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والستون في  11مارس  ،حيث افتتحت الجلسة بكلمتين لسيدتين أحداهما شابة جنوبية سودانية
طالبت بالحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة ،واختتمت الجلسة بالتزام قوي من الدول
األعضاء في األمم المتحدة بحماية وتحسين وصول النساء والفتيات إلى نظم الحماية
االجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة ،وضمان أن يتم تغيير تصميمها
هيأ للمنافسة" لجميع النساء والفتيات (  ،)1والبد من القول
وتنفيذها لمنع التمييز وخلق "مناخ ُم ّ
بأهمية هذه الخطوة التي تقوم بها لجنة وضع المرأة ،الذي هو بمثابة استطالع رأي علني ،
يمكن اللجنة من الوقوف على مشكالت واقعية  ،وجديرة باإلهتمام تعاني منها الكثير من
النساء ،والتي قد يغفل عنها العاملين باللجان الدولية  ،فال يمكن ألحد أن يعبر عن المرأة
سوى المرأة ذاتها .
وتبين للباحثة بأن لجنة وضع المرأة أخذت على عاتقها تأمين الدعم الكامل بكل مجاالت
الحياة التي تتصل بشؤون المرأة  ،من خالل الجهود التي تبذلها مع هيئات األمم المتحدة
ومنظمات المجتمع المدني  ،وذلك بعقد المؤتمرات وتقديم التقارير واالقتراحات لمعالجة
المشاكل التي تعاني منها المرأة  ،ولتحقيق الغاية االساسية لهذه اللجنة وهي المساواة الكاملة
بين الجنسين .
المطلب الثالث :اآلليات الموضوعية
تتألف اآلليات الموضوعية لألمم المتحدة من عدد من المقررين الخاصين أو الخبراء المستقلين
أو الفرق العاملة التي يعينها مجلس حقوق اإلنسان لبحث أنواع محددة من انتهاكات حقوق
ويشار لها بوصف “الموضوعية” تميي ًاز لها عن اآلليات القطرية
اإلنسان أينما وقعت في العالمُ .
التي يعينها مجلس حقوق اإلنسان المذكور لبحث حاالت حقوق اإلنسان في بلدان محددة

( )2

 ،فالمقررين الخواص معنيين بموضوعات معينة في حقوق اإلنسان المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة  ،أما في ما يتعلق باآلليات المتصلة بحماية حقوق المرأة
 ،يحدد المجلس لكل حالة آليات خاصة يعمل وفقها المقرر الخاص  ،وذلك أثناء انعقاد دوراته
(  (1لجنة وضع المرأة  ،الدورة الثالثة والستين ،األمم المتحدة 11 ،مارس 2019م .
(  (2مكتب المفوض السامي .www.ohchr.org/
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 ،فحدد المجلس عمل المقررة الخاصة فيما يتعلق بالرق والمتاجرة بالنساء  ،من خالل ما ورد
في جلسة مجلس حقوق اإلنسان في دورته التاسعة في  28تموز 2008م  ،بأنه على المقررة
الخاصة أن ترجع في أدائها لوظائفها ،إلى التعريفين الواردين في المادة  ١االتفاقية المتعلقة
بالرق لعام ، ١٩٢٦وفي المادة  ١من االتفاقية التكميلية إلبطال الرق ،وتجارة الرقيق واألعراف
والممارسات الـشبيهة بالرق لعام  ،١٩٥٦حيث رفضت االتفاقية األعراف التي تتيح ما يلي
( :)1
"-1الوعد بتزويج امرأة ،أو تزويجها فعالً ،دون أن تملك حق الرفض ،ولقاء بدل مـالي عين ي
يدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرتها أو ألي شخص أو أية مجموعة أشخاص أخرى.
 -2منع الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر ،لقاء ثمن أو عوض
آخر.
 -3إمكان جعل المرأة ،لدى وفاة زوجها ،إرثاً ينتقل إلى شخص آخر .
_ 4أي من األعراف أو الممارسات التي تسمح ألحد األبوين أو كليهما أو للوصي ،بتسليم
طفل أو شخص دون الثامنة عشرة إلى شخص آخر ،لقاء عوض أو بال عوض ،بقـصد
اسـتغاللهما أو استغالل عملهما ".
وتوصلت الباحثة الى ان اعتماد المجلس على االتفاقية المتعلقة بالرق خطوة فعالة في محاربة
االتجار بالنساء تحت مظلة الزواج  ،والتأكيد على حقها بأن يتم عقد الزواج برضاها التام ،
ونبذ العادات التي تمس بإنسانية المرأة  ،وتأمين الحماية للقاصر فيما يتعلق بالزواج المبكر
 ،اال أنه يؤخذ على االتفاقية وفقاً للفقرة ( ، )1أنها أشارت بشكل غير مباشر الى المهر الذي

أقر به التشريع اإلسالمي  ،وربطته باإلتجار بالنساء  ،واعتبرته بدل مالي مقابل زواجها  ،بل

على العكس  ،فقد شرع اإلسالم المهر ليكون تعبي ار عن رغبة الرجل فيها  ،وتوفير حسن النية

(  (1قرار مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة التاسعة  ،البند 3من جدول األعمال  2008\7\28 ،م.
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على قصد معاشرتها بالمعروف ،ودوام الزواج  ،وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم
لها من لباس ونفقة ،فهو تكريم واعزاز للفتاة وال يعني هذا اعتبار الفتاة سلعة تُباع .
عين مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة مقررة خاصة
و في حزيران/يونيو ّ ،2015
لألمم المتحدة معنية بمسألة العنف ضد المرأة  ،وطلب منها( :)1
 _ 1أن تلتمس وتتلقى معلومات عن العنف المرتكب ضد النساء وأسبابه وعواقبه من جميع
األطراف المعنية  ،وأن توصي بتدابير وسبل ووسائل على الصعد المحلية والوطنية اإلقليمي ة
والدولية للقضاء على جميع أشكال العنف الموجه إلى النساء وأسبابه ،ولمعالجة عواقبه .
 _ 2وأن تعمل مع جميع اإلجراءات الخاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى التابعة لمجلس
حقوق اإلنسان
ومع هيئات المعاهدات ،آخذة في اعتبارها طلب المجلس بأن تدرج حقوق اإلنسان الخاصة
بالمرأة في أعمالها بشكل منتظم ومنهجي .
 _ 3وأن تتعاون عن كثب مع لجنة وضع المرأة في أدائها لتلك الوظائف.
كما اعتمد مجلس حقوق اإلنسان  ،في دورته الخامسة عشرة ،القرار رقم  23/15الذي يقضي
بإنشاء فريق يتألّف من خمسة خبراء مستقلين ُ ،يعنى بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون
وفي الممارسة (  ،)2وطلب منهم ( :)3
 -1أن يقوموا بإطالق حوار تحديد وتعزيز وتبادل اآلراء بشأن أفضل الممارسات المتعلّقة

بإلغاء القوانين التمييزّية ضد المرأة أو التي تنطوي على تمييز ضدها من حيث التنفيذ أ و
األثر ،واعداد خالصة ألفضل الممارسات.

(  (1مكتب المفوض السامي .www.ohchr.org/

(  (2قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم ، 15\23الدورة الخامسة عشر 2010م.
(  (3قرار مجلس حقوق األنان رقم  ،4\32الدورة الثانية والثالثين 2016 ،م.
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عية األخرى ،وكيانات األمم
 -2التنسيق الوثيق مع اإلجراءات الخاصة وهيئات المجلس الفر ّ
المعني بشؤون المرأة ،وال
المعنية ،بما فيها لجنة وضع المرأة وجهاز األمم المتّحدة
المتّحدة
ّ
ّ

المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،والهيئات األخرى المنشأة بموجب
سيما اللجنة
ّ
ّ
اجية التي ال حاجة لها
معاهدات ،ك ٌل ضمن إطار الوالية المنوطة به ،من أجل تفادي االزدو ّ
.

ضد المرأة في القانون والممارسة،
ي إلى المجلس ،بشأن
قضية التمييز ّ
ّ
 -3رفع تقرير سنو ّ
الجيدة الخاصة بالقضاء على هذا النوع من التمييز ،وفقاً للنتائج التي
وبشأن الممارسات
ّ
آليات األمم المتّحدة ومنظومة األمم المتّحدة األوسع نطاقًا .
توصلت اليها ّ
ضد المرأة
الممارسة
بالتصدي ألشكال التمييز المختلفة
 -4دعم مبادرات الدول الخاصة
ّ
ّ
َ
الدولية لحقوق اإلنسان .
والفتاة عند تنفيذ التزاماتها بصفتها دول أطراف في المعاهدات
ّ
والحظت الباحثة أهمية دور مجلس حقوق اإلنسان وفقاً لآلليات التي اقرها في تعزيز االحترام

العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون تمييز ،وكذلك التصدي
بفاعلية النتهاكات حقوق المرأة التي ترتكب في جميع أنحاء العالم من خالل التعليمات التي
يصدرها للمقررين الخاصين  ،والذين يعملون على متابعة الخروقات للمبادئ واالعالنات التي
نصت على حقوق المرأة  ،ومحاربة التمييز الحاصل بين الجنسين  ،عن طريق التقارير
المفصلة التي تقدم دورياً للمجلس  ،فالتخصص بموضوعات معينة التي تقوم عليها هذه اآللية
 ،تتيح المجال لتحقيق تقدم أوسع في مجال تأمين الحماية الالزمة للمرأة  ،وتعزيز تمتعها

بحقوقها .و تأتي أهمية تقاريرهم أيضاً  ،أنها تبنى على تحليالت قيمة لحالة حقوق اإلنسان

عام ًة ،ويمكنها لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى القضايا التي لم تأخذ حقها من االهتمام الكافي

في األجندة الدولية ،خاصة التقارير التي تورد الضحايا باالسم وما تعرضوا له من انتهاكات،

حيث يتدخل العديد من الخبراء نيابة عن الضحايا لدى الحكومة على مدار السنة ،مساهمي ن
في ذلك في التغيير إلى جانب عوامل أخرى ،من خالل التركيز على حاالت معينة ،بطريقة
تجعل منتهكي حقوق اإلنسان تحت الضغط.
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المطلب الرابع  :اآلليات التعاقدية
هي اللجان التي توكل لها االتفاقيات الدولية مهمة مراقبة ومتابعة مدى تنفيذ الدول اللتزاماتها
اتجاه تطبيق تلك االتفاقيات ،وفيما يتعلق بحقوق المرأة يوجد أربع لجان منبثقة عن اتفاقيات
دولية أصدرتها األمم المتحدة

( )1

 ،سنتناولها فيما يلي :

ال :اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  :وهي هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة  28من العهد
أو ً
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،وتتألف من ثمانية عشر عضواً

( )2

،و هناك

ثالثة أنواع رئيسية من المسائل التي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،هي :تقارير
الدول األطراف ،والتعليقات العامة بشأن المسائل الموضوعية ذات الصلة بالعهد ،والشكاوى

الفردية وقد تنظر أيضا في الشكاوى فيما بين الدول  ،وجميع الدول األطراف ملزمة بتقديم
تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق .ويجب على الدول أن تقدم تقري اًر أولي ًا

بعد سنة من انضمامها إلى العهد ثم تقدم تقارير كلما طلبت اللجنة ذلك (كل أربع سنوات

عادة) .وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل
"مالحظات ختامية

( )3

و غالبا ما ينتج عن اللجنة فريق عمل أو مقرر خاص أو ممثل عنها

في تفعيل و ترقية حقوق اإلنسان  ،و تعمل اللجنة وفق مستوين موضوعي بالنظر إلى موضوع
الحقوق محل الحماية ،بغض النظر عن أماكن االنتهاك ،أو وفق نظام فريق العمل  ،أو
بتكوين اللجان المتخصصة  ،أو بالمساهمة في إنشاء الهيئات و أخي ار بالعمل على تعيين
المقررين الخاصين ،ومن اللجان المتخصصة المعنية بح قوق المرأة لجنة محاربة التمييز صد
المرأة 1979 ،

( )4

.

(  (1محمود قنديل/األمم المتحدة وحماية حقوق اإلنسان ،دليل استرشادي ،الطبعة الثانية ،مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،القاهرة ، 2009،ص .33 -31
(  (2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،المادة . 28
(  (3مكتب المفوض السامي  ،مرجع سابق.

(  (4أحمد خروع  ،حقوق اإلنسان قانون للحداثة و الكرامة اإلنسانية  ،محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة
 ،بكلية الحقوق بجامعة الجزائر ،الجزائر ، 2002،ص.30
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فالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية جاء على نحو متميز متخصص  ،يرمي إلى تحقيق
و تكملة معادلة الحماية سيما من خالل فتح المجال لألفراد من خالل تقديم الشكاوى عن
انتهاكات حقوقهم و حرياتهم في دولهم االصلية .
ثانياً  :اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  :انشأت بقرار من المجلس
االقتصادي واالجتماعي حيث لم ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد( ، .)1وتتألف اللجنة من  18خبي اًر مستقالً التي ترصد

تنفيذ دولها األطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وهناك

نوعان رئيسيان من المسائل التي تنظر فيها اللجنة ،وهي تقارير الدول األطراف والتعليقات
العامة بشأن المسائل الموضوعية ذات الصلة بالعهد ،وتُكرس اللجنة أيضا يوما في كل دورة
للمناقشة العامة(  ، )2وورد في مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجموعة من المبادئ في كيفية عمل اللجنة وتضمنت كل
من المادة الثانية والثالثة كل من المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة

( )3

،ومن الحقوق

المتعلقة بالمرأة التي شملها العهد و تعمل اللجنة على ضمان تنفيذها  ،الحق بالضمان
االجتماعي  ،الحق في حماية خاصة للطفولة واألمومة ،الحق بمستوى معيشي كاف  ،الحق
بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة

( )4

.

كما تم إقرار البرتوكول االختياري األول الملحق بهذا العهد في عام  ،2008والذي يتيح
لألفراد والجماعات تقديم شكاوى ضد انتهاكات الدول للحقوق المضمونة فيه من أجل إنفاذ
(  (1مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،اعتمدت في هولندا عام
 ، 1986جامعة منيوستا .
(  (2مكتب المفوض السامي مرجع سابق .

(  (3مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،مرجع سابق  ،المادة -2
.3

(  (4العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2200ألف
(د )21-المؤرخ في  16كانون األول/ديسمبر  ،1966المادة . 12-9 ،
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وتطبيق العهد بصورة أكثر فاعلية استتبع إقرار بروتوكول اختياري اعتمده مجلس حقوق
اإلنسان في  18يونيو  ،2008كما يتيح للدول رفع شكاوى في حقها أمام اللجنة المعنية بشرط
أن تكون الدولة األخرى منضمة للبروتوكول وتسمح بالمثل برفع شكاوى من المواطنين أو
الدول األخرى المنضمة ضدها(  ،)1وتأتي أهمية هذا البروتوكول أنه يوفر نظاما للشكاوى
والتظلمات من انتهاكات هذه الحقوق أمام اللجنة المعنية ،حيث يكفل لألفراد الذين تنتهك
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية التقدم ببالغات ضد دولهم أو الدول التي لم تفلح آلياتها
الداخلية في رفع هذا الضرر أو كف االنتهاك الذي قد يتعرض له أي شخص سواء كان م ن
مواطني هذه الدولة من عدمه بشرط أن تكون من الدول الموقعة علي هذا البروتوكول  ،ومن
الجدير بالذكر أن موضوع قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للتقاضي فرض نفسه بقوة
خاصة على الساحة الدولية منذ تسعينيات القرن العشرين ،وخاصة بعد تقديم اللجنة المعنية
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األمم المتحدة عام ( 1997.)2مشروع إلنشاء
هذا البروتوكول االختياري كآلية شكاوى ونرى بأن قيام لجنة كاللجنة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة بنظر الشكاوى والبت فيها يشكل إضافة مهمة
السيما عن طريق األحكام التي يصدرها خبرائها والتي يمكن االستفادة منها في تطوير الفقه
القانوني المحلي بخصوص هذه الحقوق  ،كما أن متابعتها لتنفيذ تطبيق أحكام العهد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل خبرائها  ،والذين يرصدون أي انتهاك على
ارض الواقع فتستطيع اللجنة مقارنة تقاريرهم بتقارير الدول األطراف بشأن تنفيذهم لبنود العهد
 ،وبالتالي تقدير مدى االلتزام بتطبيق أحكام العهد  ،وتمكين المرأة للتمتع بتلك الحقوق .
ثالثاً :اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  :تتكون من هيئة الخبراء المستقلين التي
ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،و تتألف اللجنة المعنية

بالقضاء على التمييز ضد المرأة من  23خبي اًر في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم
(  (1آليات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  ،سرور طالبي  ،مؤسسة الكترونية علمية مستقلة، http://jilrc.com/
.2014\5\19

(  (2تقرير اجتماع مجموعة العمل المعنية بالنظر في البدائل المختلفة بخصوص إنشاء بروتوكول اختياري للعهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية من وثائق األمم المتحدة  E/CN.4/1997/105.مارس  ،2006وثيقة رقم.14
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(  ،)1كما ان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة هي وسيلة أنشئت بموجب االتفاقية
الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول االختياري الملحق بها  ،و
تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها حماية المرأة من كل أشكال التمييز وضمان حفظ
حقوقها وت متعها بها في مختلف الميادين سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو
مدنية أو غيرها بإتباع خطة عمل ومجموعة من اإلجراءات تعتمدها في تعاملها مع الدول
األطراف المعنية  ،وهناك عدة أنواع من المسائل التي تنظر فيها اللجنة المعنية بالقضاء على
التمييز ضد المرأة :تقارير الدول األطراف ،والشكاوى الفردية ،والتحقيقات في الحاالت،
والتوصيات العامة (  ،)2فتتمتع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بصالحية تلقي
التبليغات المقدمة لها من قبل األفراد أو مجموعات األفراد أو نيابة عنهم شرط موافقتهم بمعنى
آخر يحق ألي ام أرة أو مجموعة نساء ممن انتهك حقهن في دولة صادقت على هذا البروتوكول
أو أفراد من غير الضحايا أنفسهم نيابة عنهم وكذلك المنظمات بما فيها غير الحكومية النسائية
تقديم شكوى بسبب وجود عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تشكل قيودا على إمكانية
حصول المرآة على ال معلومات وفرص المطالبة بحقوقها يزعمون فيها أنهم ضحايا النتهاك
حقوقهم على يد الدولة الطرف ( .)3
ويتبين للباحثة أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عملت وفق منهج معين لتفعيل
االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وفق آلياتها المبينة ،فساهم ت
االستراتيجية المتبعة من قبلها في تطوير حقوق المرأة على مستوى الدول عن طريق تفعيل
وصرامة تطبيق قوانينها وفرض عقوبات على كل من يخالفها.
رابعاً  :اللجنة المعنية بحقوق الطفل  :لجنة حقوق الطفل هي الهيئة المؤلفة من  18خبي ًار

التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها األطراف .وهي ترصد أيضاً تنفيذ

(  (1مكتب المفوض السامي  ،مرجع

سابق .

(  (2وثائق األمم المتحدة  ،مكتبة داغ همرشولد  ،مرجع سابق .

(  (3مقال بعنوان ” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة” ،مركز موارد العدالة االجتماعية،2017-01-10 ،
على الموقع االلكتروني . www.sjrcenter.org/index.php
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بروتوكولين اختياريين لالتفاقية متعلقين بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة وببيع وبغاء
األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية

( )1

 ،و تنظر لجنة حقوق الطفل في تقارير

الدول األطراف ،وتُصدر تعليقات عامة ،وتعقد مناقشات عامة ،ويسمح بروتوكول اختياري في
 2012للجنة حقوق الطفل باالستماع للشكاوى الفردية

( )2

.

و أدى االرتباط الوثيق بين الطفل ووالدته في هذه المرحلة العمرية من حياته  ،الى ارتباط

حقوق ٍ
كل منهما باآلخر  ،مما حمل لجنة حقوق الطفل واالتفاقيات التابعة لها  ،الى العمل
على تنظيم وحماية حقوق كل من األم و طفلها  ،فذكرت لجنة حقوق الطفل في التعليق رقم
 7لعام 2005م  ،الحق االصيل للطفل بالحياة  ،والتزام الدول االطراف ان تكفل أقصى حد
ممكن لبقاء الطفل ونموه  ،وتحث الدول األطراف الى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين
الرعاية فيما حول الوالدة لألمهات واألطفال  ،واشارت الى أنه يتم اعمال ذلك من خالل انفاذ
جميع األحكام األخرى لالتفاقية  ،المتضمنة الحق بالصحة  ،والضمان الجتماعي  ،والتغذية
المناسبة  ،والمستوى المعيشي المالئم  ،واحترام الوالدين  ،وتقديم الخدمات الالزمة لهم

( )3

،

واشارت اللجنة أيض ًا فيما يتعلق بالطفولة المبكرة الى قلقها من عدم أخذ الموارد والمهارات
وجوانب االلتزام الشخصي الكافية و المطلوبة للوالدين المسؤولين عن األطفال  ،والسيما في

المجتمعات التي اليزال يجاز فيها الزواج المبكر  ،والوالدية المبكرة  ،فضالً عن المجتمعات

التي تشهد معدالً مرتفعاً لوجود الوالد الشاب الوحيد والوالدة الشابة الوحيدة  ،والطفولة المبك رة

هي فترة المسؤوليات الوالدية االوسع نطاقاً المتصلة بجميع جوانب رفاه الطفل المشمولة

باالتفاقية  ،وتبع ًا لذلك فإن اعمال حقوق الطفل يعتمد بقدر كبير على مقدار الرفاه والموارد

المقدمة لوالديه  ،واالعتراف بأوجه الترابط هذه يشكل نقطة االنطالق للتخطيط والمساعدة
والخدمات التي تقدم للوالدين  ،وبناء على ما سبق تطلب اللجنة من الدول االطراف وفقاً للمادة

( ) 3-18، 2-18أن تقدم المساعدة المناسبة للوالدين المسؤولين عن تربية االطفال  ،بما

(  (1مكتب المفوض السامي  ،مرجع سابق .

(  (2وثائق األمم المتحدة  ،مكتبة داغ همرشولد  ،مرجع سابق .
(  (3تعليق لجنة حقوق الطفل  ،الدورة األربعون  ،التعليق رقم  30-12 ، 7أيلول 2005م .
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في ذلك توفير األوضاع المعيشية الالزمة لنمو الطفل  ،وضمان تلقي الطفل الرعاية الضرورية
(  ،)1ومن المالحظ أن اللجنة كانت محقة بقلقها ازاء موضوع الزواج المبكر والوالدية المبك رة
التي ينتج عنها عدم قدرة الوالدين على القيام باألعمال الالزمة لتربية أطفالهم ورعايتهم  ،مما
قد ينجم عنه قيام اسرة مفككة وغير فعالة في المجتمع  ،و بالرغم من اشارتها لموضوع الوالد
الشاب الوحيد والوالدة الشابة الوحيدة  ،اال انه يؤخذ عليها عدم التنويه على قضية الطفل
الن اجم عن الزواج غير شرعي المنتشر في كثير من دول العالم خصوصاً في المجتمعات

الغربية ،و المشار اليه بمصطلح المساكنة  ،والذي ينتج عنه طفل غير شرعي ال يتمتع
بحقوقه  ،وعلى الرغم من تأكيد لجنة حقوق الطفل على تسجيل جميع األطفال عند الوالدة
دون تمييز من أي نوع  ، ،اال ان المشكلة تبقى قائمة خصوصاً في حال عدم اعتراف األب

بهذا الطفل  ،والذي يؤدي الى ضياع حقوق كل من الطفل  ،وحقوق أمه المرتبطة باألمومة
 ،أيضاً يؤخذ على اللجنة مساواتها بين الوالدين في تربية الطفل  ،خصوصاً في المرحلة

المبكرة من الطفولة  ،بسبب االرتباط الوثيق بين الطفل وامه في هذه المرحلة فيما يخص
حاجة الطفل لعاطفة األمومة  ،ومده بالغذاء والرعاية الضرورية  ،باإلضافة لتعلق االم الشديد
بطفلها بسبب غريزة األمومة مما سبق ذكره نستنتج أن المجتمع الدولي برمته بمختلف مكوناته
سواء دول أو منظمات دولية أو غير دولية يسعى لتوفير حماية خاصة للمرأة من مختلف
االنتهاكات التي تتعرض لها عن طريق وضع أو خلق أجهزة وهيئات تراقب عن كثب مدى
توفير الحماية للمرآة على المستويات الداخلية للدول .
المطلب الخامس :المنظمات الدولية
وهي هيئات تنشأ بإرادة عدة دول  ،وتهدف الى دعم التعاون الدولي في مجال متخصص
وغير سياسي  ،أو تتولى تنظيم العمل في مرفق دولي يمس مصالح الدول المشاركة فيه

(  (1تعليق لجنة حقوق الطفل  ،المرجع السابق .

(  (2علواني مبارك  ،دور المنظمات الدولية المتخصصة في حماية البيئة من التلوث  ،مجلة المفكر ،العدد الرابع عشر
،د.ت،ص .615
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( )2

 ،وسنتناول بالدراسة أهم المنظمات التي عنيت بشؤون حقوق اإلنسان بشكل عام  ،وحقوق
المرأة بشكل خاص:
أ :منظمة العمل الدولية  :تأسست في 1919م  ،ومقرها مدينة جنيف بسويس ار  .جاءت بعد
نتائج الحرب العالمية االولى  ،وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية  ،وهي أن السالم العادل
والدائم ال يمكن أن يتحقق اال اذا استند على العدالة االجتماعية

( )1

 ،ومن أولوياته خلق فرص

متزايدة للرجال والنساء للعمل والدخل الالئق  ،و دعم تحقيق وفعالية الحماية االجتماعية
للجميع

( )2

 ،وفي سبيل تحقيق أهدافها قامت باعتماد الكثير من االتفاقيات والتوصيات  ،ومن

أهم هذه االتفاقيات

( )3

:

. 1اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة 1919م.
 . 2اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل المرأة ليالً 1919م.
 . 3اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث)  1925م .
ال(المرأة )1934م.
 . 4اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل لي ً
 .5اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل تحت سطح األرض (المرأة) 1935م.
 .6اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليالً (نساء)1948م.
 . 7اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية االمومة 1953م.
 . 8اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية االمومة 2000م.

(  (1موقع ويكيبيديا الرسمي  ،مرجع سابق .
(  (2دليل معايير العمل الدولية ( دليل المتدرب )  ،الطبعة االولى  ،نشرت بواسطة منظمة العمل الدولية  ، 2017 ،مصر
،ص . 22

(  (3دليل معايير العمل الدولية ( دليل المتدرب )  ،مرجع سابق ،ص .23
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أما عن أهم التوصيات ( :)1
 . 1توصية منظمة العمل الدولية بشان المعاملة بالمثل 1919م.
 . 2توصية منظمة العمل الدولية بشان التسمم بالرصاص (نساء واطفال) 1919م.
 . 3توصية منظمة العمل الدولية بشان المساواة باألجور 1951م.
 . 4توصية منظمة العمل الدولية بشان النساء(ذوات المسؤولية العائلية) 1965م.
 . 5توصية منظمة العمل الدولية بشان حماية األمومة 2000م

( )2

فنالحظ وجود العديد من االتفاقيات والتوصيات التي نصت صراحة على المساواة بين
الرجل والمرأة  ،فوضعت أدوات خاصة لتحقيق ذلك في العالم عامةً والعالم العربي خاصةً
أهمها:
 . 1وضعت مواد تدريب على المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية باللغة العربية ،
وتستخدم في حلقات العمل على المستويات العربي اإلقليمية وشبه اإلقليمية .
 . 2تعزيز المساواة في األجور .
 . 3تعميم نوع الجنس في احصاءات العمل .
 . 4تنمية روح المبادرة لدى المرأة .
 . 5انشاء تعاونيات المرأة الريفية .
 . 6ادماج نوع الجنس في التعليم الفني والتدريب المهني .
 . 7التدقيق في عملية مشاركة نوع الجنس .

(  (1دليل معايير العمل الدولية ( دليل المتدرب )  ،مرجع سابق .
(  (2موقع منظمة العمل الدولية الرسمي .https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm ،
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فمنظمة العمل الدولية تولي أهمية كبيرة لقضايا النوع االجتماعي وزيادة مشاركة المرأة في
الجانب المهني  ،من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين  ،وتوفير ظروف عمل مناسبة للمرأة
و مراجعة القوانين إلقرار حقوق متساوية للجنسين في عالم العمل.
ب -منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة :هي وكالة متخصصة تتبع لألمم المتحدة
تأسست عام 1945م  ،تهدف الى المساهمة إلحالل السالم واألمن عن طريق رفع مستوى
التعاون بين الدول في مجال التربية والتعليم والثقافة  ،إلحالل االحترام العالمي للعدالة وسيادة
القانون وحقوق اإلنسان ومبادئ الحرية األساسية (  ،)1المؤكدة والمكفولة لجميع شعوب العالم
دون تفرقة بسبب جنس أو عرق او دين او لغة  ،ومن محاورها قضايا المرأة وثقلها بالمجتمع
( .)2
د .منظمة الصحة العالمية  :انشأت المنظمة في 22يوليو 1946م  ،وبدأت اعمالها في 16
ابريل بمدينة جنيف ( .)3
وبموجب المادة الثانية من دستور المنظمة  ،فإنها تسعى الى تحقيق اهدافها بالتعاون مع
الوكاالت المتخصصة في مجاالت التغذية واالسكان والصحة والعمل  ،وتقدم خدمات في
مجال األبحاث الطبية لتحسين صحة اإلنسان  ،وتقدم برامج ميدانية في سبيل تحسين الصحة
والوقاية من األمراض  ،وبصفة خاصة تحسين الصحة األسرية والبيئية  ،وتعتبر مبادئها حق
لكل طفل وامرأة دون تمييز بسبب جنس أو لون أو دين (  ،)4فأعطت منظمة الصحة العالمية
للمرأة أولوية كبيرة من خالل التقارير التي تصدرها حول المشاكل المرتبطة بالصحة التي
تعاني منها المرأة  ،كالتقرير الذي أصدرته حو العنف الذي تتعرض له المرأة باعتباره مشكلة
ذات ابعاد وبائية من مشاكل الصحة العمومية  ،ومواضيع األمومة والشيخوخة وغيرها ( .)5
(  (1موقع ويكيبيديا الرسمي  ،مرجع سابق.

(  (2ليفين ليا  ،حقوق اإلنسان اسئلة وأجوبة  ،مرجع سابق  ،ص .94
(  (3موقع ويكيبيديا الرسمي  ،مرجع سابق .

(  (4علواني مبارك  ،مرجع سابق  ،ص .621-620
(  (5موقع منظمة الصحة العالمية .www.who.int
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المبحث الثاني
اآلليات اإلقليمية
وهي اتفاقيات تمت صياغتها ووضعها من قبل جغرافي ًا  ،أو عرقي ًا  ،أو ألسباب اقتصادية

وغيرها ،مرتبطة باتفاقيات تضمن لإلنسان حقوقه  ،وتخدم هذه الدول بكليتاها  ،كإنسان فرد

أو جماعات في هذا المجتمع ،فالتنظيم الدولي اإلقليمي يضم دوالً ذات مفاهيم وقيم أكثر
ترابط ًا .كما تجمعها مصالح وغايات مشترك تخلق مناخ ًا مالئم ًا يسمح بالتخلي عن اعتبارا ت

السيادة والغيرة عليها .وسنتناول من هذا المبحث تلك اآلليات:
المطلب األول :اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
جاءت اللجنة إلى حيز الوجود في  21تشرين األول/أكتوبر  1986بعدما تم االتفاق عليها
في الميثاق األفريقي الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية في  27حزيران/يونيو  1981والتي
يطلق عليها اآلن االتحاد االفريقي  ،تتألف اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من 11
عضوا ،وهنالك ميزة واحدة للميثاق األفريقي وهي أنه ،بموجب المادتين  60و  ،61يعطي
اللجنة الضوء لتذهب ابعد من الحقوق المذكورة في الميثاق وألن تنظر في المعايير الدولية( ، )1
وبالتالي ال يوجد حق واحد على المستوى الدولي ال يمكن أن يخضع للحماية بموجب النظام
األفريقي  .تنص المادة  45من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،على دور اللجنة
في حماية حقوق اإلنسان والشعوب وتعزيزها ،وهذا يشمل ،إجراءات المراسالت ،حيث تسمح
المادة  55من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لألفراد والمنظمات لتقديم مراسالت ،
ويمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة بصفة صديق للمحكمة  ،وآليات خاصة مثل فريق
العمل المعني بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي يتشاور بانتظام مع المنظمات
غير الحكومية من أجل حماية أفضل وتعزيز للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك
الحق في التعليم( .)2
(  (1موقع اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان .www.right-to-education.org
(  (2الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،رقم  18في نيروبي 1998م  ،المادة .45،55
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وتهدف هذه اللجنة الى حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  ،وهي الوسيلة االساسية لحماية
اإلنسان االفريقي وتمارس اللجنة سلطة رقابية بمواجهة الدول األطراف في الميثاق  ،وقد
اعتمدت الدول االعضاء فيها عام 1998م بروتوكوالً إضافياً ملحقاً بالميثاق  ،إلنشاء محكمة

افريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ودخل حيز النفاذ عام 2003م  ،وتتمتع باختصاص قضائي
واستشاري  ،وتلقي بالغات األفراد  ،والمنظمات غير الحكومية

( )1

.

وفيما يتعلق بحماية المرأة تراقب اللجنة مدى التزام الدول األطراف بتنفيذ التزاماتهم بتطبيق
بنود الميثاق االفريقي الذي ينص في المادة الثانية على تمتع الجميع بالحقوق والحريات
األساسية دون تمييز بسبب اللون أو الدين او الجنس  ، ...كما تناولت المادة  18حقوق
األسرة وأكدت على تأمين الحماية الالزمة لها  ،ومنع التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله

( )2

.

واعتمد الميثاق االفريقي بروتوكول اضافي ملحق به بشأن حقوق المرأة في أفريقيا في مابوتو
 ،موزامبيق  ،في يوليو  ،2003واستلهم من الحاجة المعترف بها للتعويض بسبب عدم كفاية
الحماية الممنوحة للمرأة بموجب الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب .في حين أن
الميثاق األفريقي يضمن عدم التمييز على أساس الجنس  ،والمساواة أمام القانون  ،والقضاء
على التمييز ضد المرأة  ،فإنه ال ينص على انتهاكات محددة لحقوق المرأة الناتجة عن
التمييز

( )3

 .وادرج البرتوكول كل من الحقوق المدنية والسياسية  ،والحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية  ،وحقوق الصحة والحقوق اإلنجابية ،كما يتضمن أحكاما مبتكرة تعزز
حقوق المرأة أكثر من أي معاهدة دولية قائمة ملزمة قانونا ،على سبيل المثال  ،يشرع الحظر
القانوني لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وكذلك اإلذن باإلجهاض في حاالت االعتد اء
الجنسي واالغتصاب وسفاح المحارم  ،وحيث إن استمرار الحمل يهدد الصحة العقلية والبدنية
لألم أو حياة األم أو الجنين  .عالوة على ذلك نالحظ بأنه اشار بصراحة إلى فيروس نقص
المناعة البشرية اإليدز ضمن سياق حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية  ،و تناول أيض ًا العنف
(  (1محمود محمود حجازي ،العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة ،دار النهضة العربية ،د.ب2007 ،م،
ص.63
(  (2الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،رقم  18في نيروبي 1998م
( (3
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 ،المادة . 18 ،2

ضد المرأة  ،والممارسات التقليدية الضارة  ،وزواج األطفال  ،وتعدد الزوجات  ،والميراث ،
والتمكين االقتصادي  ،والمشاركة السياسية للمرأة  ،والتعليم  ،والمرأة في النزاعات المسلحة.
والجدير بالذكر أن بروتوكول المرأة يعترف بأن بعض النساء يعانين من أشكال متعددة من
التمييز  ،وبالتالي  ،يتم تضمين أحكام منفصلة لألرامل والنساء المسنات والمعوقات

( )1

.

ومن بين تلك القضايا التي يعالجها البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي البد من التطرق
لقضية تعدد الزوجات ،الواردة في المادة (" ) 6تشجيع الزواج األحادي باعتباره الشكل المفضل
للزواج ،وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج واألسرة بما في ذلك في حال العالقات
الزوجية المتعددة"

( )2

.

حيث القت هذه المادة اعتراضاً من قبل المنظمات اإلسالمية في أفريقيا ومن بينها النيجر ،

واعتبروها تمس من سيادة اإلسالم  ،والقيم اإلسالمية فعلى الرغم من أن التعدد يؤثر سلبيا
على الحالة النفسية للمرأة ،ويشمل تراجعها وتراجع تقييم الذات ،وهو أمر قد يكون تفسيره
نتيجة المشاعر السلبية تجاه الزوجة األخرى ،والشعور بالحاجة الدائمة إلى التنافس واثبات
األفضلية للرجل مقارنة مع الزوجة األخرى  ،أيض ًا نجد كثي ًار من الرجا ل في الفترة األخي رة

ينادون بالتعددية  ،ويظنون أنه حق مكتسب وهم من يتنازلون عنه ،وأحيانا يجعل منها ذلة
لزوجته ،بأنه سيتزوج عليها في أي وقت حتى يجعلها تشعر بالقلق المستمر والمؤامرة على
هدم أسرتها الصغيرة ودائما هي في حالة توتر ،اال ان الظروف المحيطة والحاجة للتعدد
تفرض في بعض األحيان  ،خصوصاً في البالد التي تعاني من الحروب والصراعات  ،والتي

يختل فيها التوازن في التركيبة النوعية للسكان  ،فتصبح نسبة اإلناث اكثر بكثير من نسبة

الذكور داخل المجتمع  ،وتزداد العنوسة  ،فيكون التعدد هو الحل االفضل  ،أيضاً في حالة

عقم الزوجة األولى أو مرضها ،أو امتناعها عن اإلنجاب ،ألن الرجل يحتاج إلى الذرية بحكم
خير من طالق الزوجة األولى وتشردها ،وغيرها  ،والبد من
فطرته ،فالزواج بامرأة أخرى ٌ

(  (1الموقع الرسمية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. www.achpr.org
(  (2بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،في  11تموز/يوليو . 2003
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التأكيد على وضع شروط خاصة لتعدد الزوجات  ،وايجاد بنود مفسرة أكثر وضوحاً فيما يتعلق

بحقوق المرأة التي نص عليها البروتوكول التي تتعلق بها في حالة الزواج المتعدد .

وقد أسست الدول األفريقية المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لضمان حماية حقوق
اإلنسان في أفريقيا  ،كما ان المحكمة تعمل على تعزيز وظائف اللجنة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ( .)1
والبد من االشارة الى أن اجراء اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بتقديم
البالغات لم يستخدم على نطاق واسع فيما يختص بمعالجة حقوق المرأة عموم ًا  ،والعنف
ضد المرأة تحديداً  ،وبينما أشارت اللجنة الى عدد من الق اررات لحماية حقوق المرأة  ،اال انها

كانت على سبيل االستدالل  ،وليس ق ار اًر معيناً بشأن حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة  ،وعالجت
اللجنة أكثر من  550بالغ ًا  ،اال أن سبل االنتصاف من االنتهاكات الماسة بحقوق المرأة لم
تلتمس على وجه التحديد سوى في عدد قليل من الدعاوى  ،منها الدعوى المقدمة من المباد رة

المص رية للحقوق الشخصية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق اإلنسان ضد مصر ( ، )2
في البالغ رقم ( ، )323\06التي فصلت فيها اللجنة عام 2011م  ،وفي تلك الدعوى نظرت
اللجنة باالدعاءات المتصلة بحوادث عنف جسدي وجنسي تعرضت له أربعة صحفيات من
قبل السلطات الحكومية أثناء تظاهرات سياسية  ،وقررت اللجنة وجود مخالفات من قبل الدولة
المشكو ضدها للمواد  26 -)3(18 -)1(16 -)2(9-5-3-2-1من الميثاق االفريقي ،
وطالبت الدولة المشكو ضدها بتعديل القوانين لتصبح متماشية مع الميثاق االفريقي  ،وأن
بناء عما لحقهن
تبادر بالتحقيق وتقدم الجناة للعدالة  ،كما طالبتها بدفع تعويضات لكل ضحية ً

من ضرر مادي ومعنوي

( )3

 ،والبد من القول بأن قرار اللجنة االفريقية كان منصفاً للمرأة

(  (1ويكيبيديا  ،www.ar.wikipedia.orgمرجع سابق.

(  (2تقرير المقررة الخاصة باللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،الدورة السبعون ،
2015\7\29م.

(  (3البالغ رقم( ) 323\06ضد مصر مقدم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،الدورة غير العادية للجنة االفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب  ،رقم  ، 10االتحاد االفريقي ،بانجول جامبيا 2011 ،م .
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ضد القمع التي تمارسه الحكومة ضد النساء واستخدام ظاهره التحرش الجماعي بهم لكسر
ارادتهم وكرامتهم وكبريائهم وعقاب لهن على مشاركتهن وانخراطهن بالحياة السياسية.
المطلب الثاني  :لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان
تتألف لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان من سبع أعضاء مستقلين ،وتتمثل مهمتها في
حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في  35دولة عضو في منظمة الدول األمريكية  ،و يمكن
للجنة أن تستقبل شكاوى فردية عن انتهاك الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية للحقوق
الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وصكوك منظمة الدول األمريكية األخرى (إذا
صادقت عليها الدولة المعنية) ،واإلعالن األمريكي ،وال يمكن أن تقدم شكاوى ضد األفراد
والجهات الفاعلة األخرى غير الحكومية

( )1

 ،وتنص االتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان على

مجموعة من الحقوق المتعلقة بالمرأة  ،كمنع عقوبة االعدام للمرأة الحامل  ،وحظر االتجار
بالنساء  ،وتحديد سن أدنى للزواج  ،والتأكيد على مبدأ الرضا بالزواج  ،والمساواة بين الرجل
والمرأة في الحقوق عند الزواج وخالله وبعد انحالله  ،والمساواة امام القانون وفي تقلد الوظائف
العامة ( .)2
وأوكل إلى اللجنة تعزيز حقوق اإلنسان  ،حيث وظيفتها شبه قضائية ،وهي آلية رقابية للتحقيق،
وأهم وظائفها فحص تبليغات الدول وعرائض األفراد ضد الدول التي ترتكب الخروق ،ثم
أنشئت محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان سندا التفاقية الدول األمريكية لحقوق اإلنسان
عام  ،1969وهي جهاز قضائي مستقل ،له اختصاص استشاري وقضائي ( .)3

( https://www.right-to-education.org/ar، (1

.Right to Education Initiative

(  (2االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  ،سان خوسيه في  ، 1969/11 /22المواد .4،6،17،23،24
(  (3عبدالواحد الفار ،قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،2007 ،ص .448
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المطلب الثالث :اآلليات األوروبية لحماية حقوق المرأة
انشأت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ثالثة أجهزة لكفالة تنفيذ أحكامها وضمان احترام
الحقوق والحريات الواردة بها ،كضمان نهائي لواجب الحماية الذي تفرضه االتفاقية على الدول
األعضاء في نطاق أنظمتها القانونية الوطنية بعد استنفاذ كافة إجراءات التقاضي وطرق
الطعن الداخلية ،وهذه االجهزة هي :
أوالً :اللجنة االوروبية لحقوق اإلنسان  :هي الجهة الرقابية األولى والمباشرة على مدى تقيُّد
الدول األطراف بأحكام االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،كما أنها كانت تلعب دو اًر هاماً في

أي من الدول األطراف في االتفاقية حال ادعائها بارتكاب
النظر بالشكاوى المقدمة لها ضد ٍّ

انتهاكات ألحكام هذه األخيرة ،وقد كانت تعد من أهم اآلليات لتنفيذ أحكام االتفاقية على

اإلطالق ،وقد استمر عملها إلى غاية عام  1988إلى غاية أن تم إلغاؤها بموجب البروتوكول
رقم ( ) 11الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ؛ وتم إسناد اختصاصاتها إلى المحكمة
األوروبية الجديدة( .)1
ثانياً :المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  :تتألف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من 47

قاض مستقل (قاض لكل دولة طرف) .يمكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من أي شخص أو

مؤسسة غير حكومية أو جماعة أو أفراد َيدعون بأنهم ضحايا النتهاك ارتكبته احد الدول
األطراف للحقوق التي نصت عليها االتفاقية أو برتوكوالتها(  ، )2و تلعب المحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان دو اًر قضائياً هاماً ،في النظر والبت في الشكاوى المقدمة من الدول واألفراد ،

كما أسهم البروتوكول ( )11الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في تيسير طرق الطعن
بالنسبة لألشخاص والمجموعات والهيئات في أوروبا ( ، )3حيث فتح المجال أمامهم بالتوجه

( Right to Education Initiative (1

.https://www.right-to-education.org/ar

(  (2البروتوكول رقم ( ) 11الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،دخل حيز التنفيذ في  1نوفمبر  ، 1998المادة
.34

(  (3نزيهة بوذيب  ،الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ” قراءة قانونية نقدية” ،المجلة العربية لحقوق اإلنسان ،،العدد السادس،
تونس،1999 ،

ص.108
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بشكواهم للمحكمة مباشرة .وطبقا لنص المادة  32من االتفاقية ،يمتد اختصاص المحكمة
ليشمل كل المسائل للنظر في الدعاوى المتعلقة بتفسير أو تطبيق االتفاقية والبروتوكوالت
الملحقة بها التي تخضع لها في الظروف المنصوص عليها في المواد، )1 ( 33 -34-47-46
سواء كانت تلك الدعاوى  ،دعاوى فيما بين الدول أو دعاوى فردية  ،وفي حالة وجود نزاع
بشأن اختصاص المحكمة  ،تحسم هذه األخيرة ذلك النزاع بقرار منها.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة  32نفسها وفي حالة النزاع حول مسألة اختصاصها تكون هي
صاحبة القرار .فوظائف المحكمة متعددة  ،فهي تقوم بفحص النزاع وتقيم الوقائع وتحاول
التوفيق  ،وفي االخير تصدر قرارها في النزاع .ويشترط لقبول الشكاوى منها استنفاذ جميع
طرق اإلنصاف وفق ًا للمادة  1/35من البروتوكول رقم ( ) 11الملحق باالتفاقية األوروبية

لحقوق اإلنسان  ،وينتهي نظر المحكمة في الدعاوى بإصدار ق اررات بشأنها ،وهي ق اررات ”

نهائية والزامية  ،وغير قابلة لالستئناف(  ، )2وهو ما يميز الطبيعة القانونية للق اررات القضائية
عن اآلراء االستشارية التي تتوصل إليها المحكمة حول تفسير المعاهدة والبروتوكوالت الملحقة
بها ،حيث تقتصر قيمتها على البعد األدبي فقط .
وتناولت المحكمة األوروبية عدة قضايا تختص بشؤون المرأة  ،نذكر منها قضية حظر النقاب
في األماكن العامة ،وذلك بعد أن قدمت دعوتان للمحكمة بتهمة التمييز وانتهاك الحياة
الخاصة ،األولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا
في  11يونيو /حزيران  ،2011بحظر ارتداء الحجاب وينص هذا القانون على معاقبة مخالفه
بتغريمه وسجنه لعدة أيام

( )3

 ،و يشكو مقدمو الطلبات من أن حظر ارتداء الزي في األماكن

العامة بقصد إخفاء الوجه يحرمهم من إمكانية ارتداء النقاب ،وهم يشجبون انتهاك المواد  3و
 5و  8و  9و  10و  11من االتفاقية ،وقبلت المحكمة الطلب فيما يتعلق بالمواد 8،9،10
والتي تتعلق بحق اإلنسان بالتعبير عن دينه  ،اال ان المحكمة رفضت الطلب فيما يتعلق
(  (1االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،في  4نوفمبر  ،1950روما  ،المادة . 32
(  (2عمر صدوق ،محاضرات في القانون الدولي العام ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عنكون ،الجزائر،1998 ،
ص. 142

(  (3القانون الجنائي البلجيكي  23 ،يوليو 2011م  ،المادة .563
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بباقي المواد  ،واعتبر القضاة أن الحظر يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد
عناصر حماية حقوق وحريات اآلخرين" ،وأنه يمكن أن يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي
 ،وأقر القضاة العقوبات المقررة في حاالت المخالفة

( )1

 ،وكان قرار المحكمة دعما لقرار

مماثل صدر سابق ًا إث ر طعن مواطنة بلجيكية في قرار فرعي رفعته ثالث بلديات في عام
 2008بشأن حظر ارتداء النقاب في األماكن العامة (  ،)2ونرى بأن القرار يعد انتها ًكا للح رية

الشخصية لألشخاص  ،وينتهك أيضاً المادة التاسعة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
التي تؤكد على حرية الفكر والعقيدة والدين

( )3

 ،االمر الذي يؤدي الى تراجع الحريات العامة

 ،في الوقت الذي تترسخ فيه قيم المساواة بين الرجل والمرأة وبين أفراد المجتمع ،وتتداعى
المؤسسات واألحزاب لترسيخ حرية التعبير عن الفكر واالعتقاد ،ومنح المثليين حق الزواج
ٍ
مشهد متناقض يعبر عن ثقافة العزل التي تمارس
المدني ،وتجريم مظاهر التمييز بحقهم .في
بحق المسلمين في أوروبا بشكل ممنهج رفضت المحكمة الطعن  ،األمر الذي يزيد من عزلة
المرأة المسلمة وتحجيمها  ،وتقليص دورها الفعال في المجتمع  ،مما يعطي انطباعاً غير
ٍ
مرض لدى النساء األوروبيات المسلمات  ،بعدم االنصاف والتمييز والقلق من ضياع حقوقهن
ومنعهن عن التعبير عن مظاهر دينهن .
ثالثاً  :لجنة الوزراء بمجلس أوروبا :تعتبر الجهاز التنفيذي من النظام األساسي في مجلس

أوروبا الذي يمثل الدول األعضاء في المجلس ،حيث أن لكل عضو مقعد واحد وصوت واحد
في اللجنة .أي أن تشترك بعض الدول في تطبيق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من
خالل عضويتها في لجنة الوزراء رغم عدم انضمامها لالتفاقية األوروبية ،ويقوم وزراء الخارجية

أو من ينوب عنهم بتمثيل دولهم في لجنة الوزراء من النظام األساسي(  ،)4ومن مهامها
(  (1المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،القضية رقم  31، 37798\13مايو 2013م .
(  (2تقرير منظمة العفو الدولية ،رقم الوثيقة 23،مايو2013م.POL 10/001/2013 .

(  (3االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا ،روما في  4نوفمبر ،1950
المادة.9

(  (4رامز محمد عمار ،نعمت عبد اهلل مكي ،حقوق اإلنسان والحريات العامة ،الطبعة األولى،د.ن  ،د.ب 2010 ،م،
ص.129
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األساسية انتخاب أعضاء اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان من بين القائمة التي تقدمها اللجنة
ا الستشارية لمجلس أوروبا ،كما انها تعتبر السلطة الوحيدة التي تقرر وجود خرق لالتفاقية في
عدم حالة قيام اللجنة األوروبية بالفصل في القضية وفقا للمادة( )32من االتفاقية  ،إن الدور
المزدوج الذي تقوم به اللجنة الو ازرية لمجلس أوروبا لالتفاقية األوروبية -إصدار ق ار ارت والتنفيذ
– ليس مرضيا بالكامل  ،خاصة أن لجنة الوزراء هي جهاز سياسي أكثر منه
جهاز قضائي  ،ويضاف إلى ما سبق انه في حالة شكاوى األفراد فان الدولة المشكو منها
تشارك في اجتماعات لجنة الوزراء  ،بينما ال يشارك الفرد الشاكي بأية صورة في أعمال لجنة
الوزراء عند النظر في شكواه( .)1
والجدير بالذكر ان االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان سعت لحماية حقوق المرأة من خالل ما
نصت عليه بتحديد سن أدنى للزواج ،والحق بتكوين أسرة  ،الحق بالتمتع بجميع الحقوق
( )2
يعد النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان
المنصوص عليها دون تمييز بسبب الجنس  ،و ّ
من أكثر األنظمة اإلقليمية تطو اًر في مجال حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بفضل

االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان  ،وغيرها من االتفاقيات التي تناولت حقوق اإلنسان وحرياته
المعمول بها في اوروبا  ،و يعتمد النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان المعمول به في
مجلس أوروبا ،باإلضافة لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،على اتفاقيات أوروبية عديدة
وبرتوكوالت مختلفة تمت إضافتها إلى هذه االتفاقيات ،تعالج مختلف أشكال هذه الحقوق ،من
المعدل ،واالتفاقية
أهمها :الميثاق االجتماعي األوروبي ،والميثاق االجتماعي األوروبي
ّ
األوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعامالت غير اإلنسانية أو المهينة ،واالتفاقية
األوروبية لممارسة حقوق األطفال ،واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية والكفاح ضد العنف تجاه

النساء والعنف المنزلي(.)3

(  (1رامز محمد عمار ،نعمت عبد اهلل مكي  ،مرجع سابق  ،ص.129
(  (2االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،مرجع سابق  ،المادة .12،14

(  (3د .محمد امين الميداني  ،لنظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان ،الطبعة الرابعة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
، 2014ص.7
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المطلب الرابع :مؤسسات المجتمع المدني
ازداد نشاط المؤسسات النسائية داخل المجتمع المدني بشكل ثابت ومستمر ،وشهد العالم
خالل العقود األخيرة من القرن العشرين نمو حركة المؤسسات غير الحكومية وتطورها ،األمر
الذي مهد لتصاعد موجات فكرية حول المجتمع المدني ودوره كشريك أساسي في التنمية ،
والمطالبة بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص  ،ويأتي دور هذه المؤسسات
باعتبارها قناة تنموية تعمل على توعية أفراد المجتمع بأهداف وبرامج التنمية المحلية ،وتعمل
على دمج مصالح ورغبات الشرائح في المجتمع وتقديمها في شكل طلبات للسلطات المحلية
أو الوطنية من أجل تحقيقها ( .)1
ويستطيع المجتمع المدني أن يلعب دور هام عندما تُسد الطرق في وجه المرأة للوصول لحقوقها

 ،وذلك لوجود تلك المؤسسات بالقرب من أوساط النساء فضال عن أنها تستطيع تدعيم الجهود
الحكومية في هذا الشأن  ،بسبب توسطها العالقة بين الفرد والدولة  ،واستغاللها االمثل لجهود
وطاقات االفراد

( )2

.

تقوم منظمات المجتمع المدني بدور محوري للغاية لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق
اإلنسان ،فتقوم بالتوثيق ،وخاصة االنتهاكات التي تتعرض المدافعات لها ،والمناصرة على
المستويين المحلي والدولي للتعزيز من حمايتهن ،كم ا تقوم بتوفير المساندة والدعم القانوني
والنفسي والطبي (  ،)3كما تقوم بعض المنظمات بنشر معلومات عن من يتم القبض عليهن
وتحديث المعلومات الخاصة بمحاكمتهن للضغط على المستويين المشار إليهم أعاله،
باإلضافة إلى التعزيز من الحراك والزخم على قضاياهن  ،كما تقوم منظمات أخرى بتوفير
تدريب تقني عن األمان الرقمي  ،حتى تتمكن المدافعات والمدافعين عن مزاولة أعمالهن بدون
التعرض للتجسس أو الرقابة ،وتقوم منظمات أخرى بتوفير تدريب على التوثيق من منظور
(  (1عبدالرحمن صوفي عثمان  ،محمود محمود عرفان ،دور منظمات المجتمع المدني في دعم خدمات الرعاية جامعة
السلطان قابوس  ،سلطنة عمان ،د.ت  ،ص.69
(  (2د .محمد زين العابدين  ،مؤسسات المجتمع المدني الواضح والطموح  ،دار عالم الثقافة ،األردن 2012 ،م ،ص.20
(  (3منظمة العفو الدولية  31https://www.amnesty.org/تشرين األول 2018م
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.

النوع االجتماعي لضمان تسليط الضوء على االنتهاكات التي تقع على المدافعات والنساء في
المجال العام  ،وتقديم التوصيات التي من شأنها توفير سبل الحماية وضمان حقوقهن  ،تقوم
أيضاً المنظمات والمجموعات النسوية بالعمل على االنتهاكات واإلشكاليات التي تتعرض لها

المدافعات عن حقوق اإلنسان والنساء في المجال العام من منظور يراعي النوع االجتماعي ،

وفي نفس الوقت أن يكون دور المجتمع المدني بالضغط على الدولة في إصدار وتصميم
تشريعات وبرامج وطنية تعمل على توفير الحماية لهن  ،وذلك يتم عن نشر تقارير تجاه
االنتهاكات التي يتم رصدها ،وتقديم الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها ،وتمارس الضغط
على الدولة للعمل على القيام بها(  ،)1ومثال على ذلك هو توفير الدعم القانوني والطبي والنفسي
للمدافعات عن حقوق اإلنسان والناجيات من العنف الجنسي ،سواء في المجال العام أو
الخاص  ،قامت أيض ًا القليل من المنظمات النسوية بالتنسيق مع المبادرات المتكونة من

المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان ،من خالل دعمهم من أجل تمكينهم من العمل على
القضية التي ينشطون عليها ومثال على ذلك الدور الذي قامت به (نظرة للدراسات النسوية)
 ،وهي احدى مؤسسات المجتمعية المعنية بقضايا المرأة في مصر  ،من خالل التنسيق مع
المبادرات التي كانت تعمل في أحداث االعتداءات الجنسية الجماعية واالغتصاب الجماعي
في ميدان التحرير واألماكن المحيطة به خالل المظاهرات السياسية التي حصلت في مصر

عام 2011م  ،حيث تم توفير تدريب عن سبل إنشاء غرف طوارئ ،وتدريب عن مهارات
االستماع للناجيات ،والتنسيق معهم لتوفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني لمن يقومون بالتدخل
الميداني  ،وللناجيات من تلك االعتداءات أيض ًا

( )2

 ،فقضية التحرش واالعتداء الجنسي

يمثالن مشكلة منهجية قائمة منذ فترة طويلة في كثير من المجتمعات  ،و التي تفرض معوقات

على مشاركة المرأة ف ي الحياة العامة .في المقابل تحظى هذه الجرائم بإفالت شبه تام من

(  (1دليل عملي للمجتمع المدني  ،الحيز المتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،مكتب المفوض
السامي  ،االمم المتحدة  ،سويس ار 2014 ،م  ،ص. 5

(  (2تقرير عن إقصاء النساء العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام في مصر  ،أعدته الفدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان و نظرة للدراسات النسوية  ،تقرير رقم  ، 630باريس  ،د.ت .
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العقاب للعديد من االسباب  ،مما يدعو المؤسسات المدنية للتدخل إليصال صوت المرأة
واستعادة مكانتها وتأثيرها داخل المجتمع .
توصلت الباحثة الى أن دور المجتمع المدني كان حاسم ًا في التطور الذي وصل إليه نشاط
المرأة في كافة األصعدة  ،وكانت التنظيمات المدنية القاطرة التي بإمكانها أن تخلق الحركة
والحيوية على الصعيد الداخلي والخارجي للنهوض بأوضاع المرأة انسجاماً مع منطق التاريخ

ولكن التاريخ هو نفسه اإلنسان وهو إبداعه فيه فردًا أو جماعة .
المطلب الخامس :اآلليات العربية

أما بالنسبة للحماية العربية لحقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة فما زالت متخلفة في تنظيم
حقوق اإلنسان عن أوروبا وأفريقيا ،فميثاق جامعة الدول العربية عام  1945لم يضم تنظيم ًا

لحقوق اإلنسان  ،ثم نشط العرب وخرجوا باللجنة العربية لحقوق اإلنسان عام1986م  ،وهو
تنظيم مشابه للتنظيم األوروبي ،ثم جاء مشروع ميثاق حقوق اإلنسان في مجلس جامعة الدول
العربية عام 1994م ( ،)1واآلليات التالية هي األغلب على الساحة العربية وهي( :)2
 -1الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
 -2الشبكة العربية لحقوق اإلنسان
 -3الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
 -4منظمة التعاون اإلسالمي
 -5جامعة الدول العربية
 -6منظمة العمل العربية
وترى الباحثة بأن الوضع العام لحقوق المرأة في العالم العربي يحتاج من الدول الى بذل الم زيد
اء القانونية او القضائية أو الرقابية .
من االمكانيات  ،سو ً
(  (1محمد بشير الشافعي  ،قانون حقوق اإلنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ،الطبعة الرابعة ،مؤسسة المعارف ،
مصر2007 ،م  ،ص .331

(  (2محمد بشير الشافعي ،مرجع سابق ،ص . 331
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المبحث الثالث
آليات حماية حقوق المرأة بالتشريع السوري
المطلب األول :القضاء الوطني
يضمن البت فيها وفقاً ألحكام القانون  ،بما يضمن معاقبة الفاعل واحقاق العدالة (  ،)1وتتألف
المحاكم في الجمهورية العربية السورية من ( :)2
 _ 1محاكم األحوال الشخصية
 _ 2محاكم األحداث
 _ 3محاكم الصلح
 _ 4محاكم البداية
 _ 5محاكم االستئناف
 _ 6محكمة النقض
و نص الدستور السوري على أن سيادة القانون هو مبدا أساسي في المجتمع والدولة  ،كما
نص على أن السلطة القضائية مستقلة  ،ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل  ،ويعاونه
في ذلك مجلس القضاء األعلى وأكد على أن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم سوى سلطة
القانون (  ،)3كما ان القضاء السوري ال يميز بين المرأة والرجل في اقامة الدعوى ،وأن أي
شكوى تقدم من أي امرأة عن حاالت انتهاك لحقوقها  ،او ممارسة العنف عليها من قبل اي
جهة حكومية أو غير حكومية  ،فإن القضاء ينظر في الدعوى  ،ويصدر أحكامه على الجناة

(  (1التقرير األولي للجمهورية العربية السورية بشأن تطبيق أحكام االتفاقية الدولية المتعلقة ب ـ (حماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم  ،مرجع سابق  ،ص.7

(  (2قانون السلطة القضائية السوري  ،المرسوم رقم ، 98لعام  15تشرين الثاني 1961م  ،المادة .32
(  (3دستور الجمهورية العربية السورية  ،مرجع سابق  ،المادة .134-132
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وفقاً لقانون العقوبات السوري والقوانين األخرى ( ،)1وتبعاً للقضاء السوري يمكن ألي شخص

ان يضمن القانون واجراءات التقاضي الحق ألي مواطن التقدم بشكوى او اإلبالغ عن أي
انتهاك  ،كما ينصب نفسه مدعياً شخصياً  ،وعند ذلك ال يكون للنيابة العامة سلطة تقديرية
في تحريك الدعوى العامة  ،وانما تجبر على االدعاء ومتابعة الدعوى  ،وال يمكن لها وقفها

أو التنازل عنها  ،وذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الذي ينص في
المادة1على :
 -1تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وال تقام من غيرها اال في
األحوال المبينة في القانون .
 -2ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها اذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا
للشرائط المعينة في القانون) ( .)2
واجبر القانون اي شخص علم بجريمة إعالم النيابة العامة بها تحت طائلة العقوبة كما ورد
في المادة  26-25في قانون اصول المحاكمات الجزائية ( :المادة 25على كل سلطة رسمية
او موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ االمر في الحال الى النائب
العام المختص  ،وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر واألوراق المتعلقة بالجريمة
،والمادة  -1 :26من شاهد اعتداء على األمن العام او على حياة احد الناس او على ماله
يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص .
 -2لكل من علم في األحوال األخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام )

( )3

.

كما نالحظ صدور قوانين ومراسيم جديدة من شأنها أن تقوي نظام الحماية القانونية للمرأة ،
حيث تم تعديل قانون العقوبات السوري بالقانون رقم  11لعام 2013م  ،والمرسوم رقم 20
(  (1التقرير األولي للجمهورية العربية السورية بشأن تطبيق أحكام االتفاقية الدولية المتعلقة ب ـ (حماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم ،مرجع سابق ،ص .7

(  (2قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري ،صادر بالمرسوم  112تاريخ  ،1950/3/13المادة .1
(  (3قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري  ،مرجع سابق  ،المادة .26-25
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بتاريخ  2نيسان 2013م  ،بحيث أصبحت عقوبات الخطف واالعتداء الجنسي على النساء
أو االطفال شديدة جدًا تتراوح بين المؤبد واإلعدام ( .)1
المطلب الثاني :االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المشرع السوري
تعد الجمهورية العربية السورية طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على
مجموعة من الحقوق وااللتزامات الكفيلة باحترام كرامة المرأة وضمان حقوقها  ،وكما نعلم اذا
ما قامت دولة بالتعبير عن رضاها بااللتزام الدولي وصادقت عليه سواء كان معاهدة ام اتفاقية
 ،فان ذلك يرتب عليها العديد من االلتزامات تتمثل بالدرجة األولى انفاذها ألحكامه  ،وتطبيقه
في قانونها الداخلي  ،ويتطلب هذا االلتزام في كثير من الحاالت اتخاذ تدابير تشريعية وادارية
داخلية  ،وعادة ما يحكم طريقة ذلك االنفاذ القواعد الدستورية  ،والقوانين الداخلية للدولة المعنية
( )2

 ،ومن االتفاقيات التي انضمت لها الجمهورية العربية السورية  ،والتي تتصل بشؤون المرأة

( :)3
-1العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في  ،1966/12/16انضمت سورية في
1969/4/21
 -2العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر في 1966 /12/16
انضمت سورية في .1969/4/21

(  (1قائمة القضايا واألسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية اضافة الى ردود
الجمهورية العربية السورية  ،مرجع سابق  ،ص .2-1
(  (2المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاة (مساواة )  ،المعاهدات الدولية والقانون الوطني (دراسة مقارنة مابين
المعاهدات الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها  ، 2014،غزة  ،ص

.10

(  (3التقرير األولي للجمهورية العربية السورية بشأن تطبيق أحكام االتفاقية الدولية المتعلقة ب ـ (حماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم) ،اعتمدت من الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم  158/45تاريخ ،1990/12/18
وصدقت من الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم  /24/تاريخ ، 2005/4/10ص.3
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 -3االتفاقية الدولية لقمع اإلتجار غير المشروع بالنساء واألطفال المبرمة في جنيف
 ،1921/9/30والمعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك  ،1947/11/12انضمت سورية
في .1947/11/17
 -4اتفاقية قمع اإلتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير .وبروتوكولها الختامي الصادر في
نيويورك  ، 1950/3/21انضمت سورية لالتفاقية وبروتوكولها الختامي في .1959/6/12
 -5بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال .
 -6بروتوكول تعديل اتفاقية قمع اإلتجار بالنساء واألطفال المبرمة في جنيف 1921 /9/3
واتفاقية قمع اإلتجار غير المشروع بالراشدات المبرمة في جنيف 1933/10/11م ،انضمت
سورية في 1949/11/17م.
 -7اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979/12/28م  ،انضمت سورية
في 2003/3/27م  ،ورغم تصديق سوريا عليها إال أنها تحفظت على مواد أساسية في
االتفاقية بما ال ينسجم مع غرض االتفاقية وجوهرها وال ينسجم مع الواقع الفعلي للمرأة السورية
وما حققته من منجزات على صعيد التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية
،التي نصت عليها مواد االتفاقية( ) 3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15والتي
تنسجم جميعا مع ما تحقق للمرأة في سوريا وكان التحفظ على المواد (-9-2فقرة 4والمادة
16الفقرات  1بند ج-د-و-ز الفقرة  ) 2بدواعي مخالفة تلك المواد للشريعة اإلسالمية ( ،)1ومن
العودة إلى تلك التحفظات نجدها تتركز على المساواة أمام القانون وما يتصل بالمرأة لناحية
عالقاتها االسرية وحياتها الخاصة  ،ونرى األجدر أن تتحفظ سوريا فقط على المواد التي
تخالف الشريعة اإلسالمية مع سريان بقية المواد التي تنص على المساواة ووقف التمييز ضد
المرأة في الدستور والمحاكم و التشريعات الوطنية عدا التشريعات التي يكون فيها الفقه
اإلسالمي مصدر أساسي .
(  (1دعد موسى  ،ورقة عمل مقدمة لورشة ( :بناء القدرات الوطنية في مجال تقييم وضع المرأة من منظور النوع
االجتماعي إلعداد استراتيجية وطنية إلدماج النوع االجتماعي في التنمية)  ،مركز مساواة http://musawasyr.org/،
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الغريب هو التحفظ على الفقرة  4من المادة  15ألنه ال يوجد ال في الدستور وال في القانون
ما يميز بين المرأة والرجل لتلك الناحية ،ولكن يوجد أمر دائم رقم  876تاريخ 1979 /8/8
صادر عن وزير الداخلية يقضي بإعطاء الزوج الحق بمنع زوجته من السفر بتقديمه طلب
خطي إلى دائرة الهجرة والجوازات يطلب فيه منعها

( )1

 ،وهذا األمر حري باإللغاء ألنه غير

دستوري وغير قانوني ويعطي الحق لشخص بتقييد حرية مواطن ومنعه من الحركة أو السف ر
،و تحفظت سوريا على الفقرات (1ج-د-و-ز )والفقرة 2من المادة  16والسبب في ذلك يعود
إلى التمييز ضد المرأة داخل األسرة وفي العالقة الزوجية في قانون األحوال الشخصية و
التشريعات الجزائية ،وفي المعتقدات الثقافية وهوما يتناقض مع مضمون هذه المادة ( .)2
 -8اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في  ،1989/11/30انضمت سورية في 1993/7/15
 _ 9البروتوكول االختياري األول إلتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك األطفال بالنزاعات
المسلحة  ،انضمت سوريا ب2003\10\17م.
 -10البروتوكول االختياري الثاني التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء األطفا ل
واستخدامهم للمواد اإلباحية ،انضمت سورية في 2003/10/17
 -11اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني ة
أو المهينة ،انضمت سورية في .2004/7/1

(  (1دعد موسى  ،مرجع سابق .
(  (2دعد موسى  ،مرجع سابق .
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المبحث الرابع
آليات حماية حقوق المرأة االجتماعية في الشريعة اإلسالمية
أمرت الشريعة اإلسالمية بالعدل والمساواة وعدم التفرقة بين الناس  ،واعطاء كل ذي حق حقه
 ،لذلك وضع التشريع اإلسالمي نظام لحماية هذه الحقوق  ،وسنتعرض لدراسة القضاء الشرعي
بشكل عام  ،ثم سنتناول كل من نظام الحسبة ووالية المظالم .
المطلب األول :التحكيم األسري
وضع اإلسالم نظام ًا مهم ًا في قضايا األحوال الشخصية وخاصة أحكام الزواج والطالق حتى

صار مصد اًر من مصادر التشريع عند كثير من األمم  ،ومن ضمن هذه القضايا قضية
الخالفات الزوجية التي تصل فيها إلى مرحلة الطالق والعرض على المحكمة للفصل فيها

،من هنا يأتي دور اإلصالح والحكمين إلنقاذ األسرة من التشتت والضياع بين األب واألم،
وهذا من أعظم آثاره اإليجابية؛ ألنه إنقاذ ألسرة واستقرارها ،وال ريب تشتتها هي وغيرها من
األسر ،وكثرة الطالق بين األزواج يعود ضرره علي المجتمع كله .
أوالً تعريف التحكيم :
لغة  :وح َّكمه في األمر تحكيما :أمره أن يحكمَّ ،
فوضت الحكم إليه ،فالتحكيم
وحكمت الرجلَّ :
ً
في اللغة :اختيار شخص للفصل في النزاع ،وقد يطلق التحكيم لغة على إجازة الحكم ،فيقال:
َّ
فالنا؛ أي :أجزنا حكمه
حكمنا ً

( )1

.

اصطالحاً  :عرف الفقهاء التحكيم بعدة تعاريف اختلفت عبا ارتها وتوحد معناها والمتأمل في

تعاريفهم يجدها موافقة للمعنى اللغوي للتحكيم  ،لذلك سنكتفي بذكر أحد تلك التعريفات  ،وهو
"تولية خصمين حاكم ًا يحكم بينهما"

( )2

،ومن التعريف السابق نالحظ أن التحكيم يتم بإرادة

(  (1ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء  ، 15المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ،القاهرة دون تاريخ نشر ،ص-31 .
.32

(  (2محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  ،الدار المختار بحاشية رد المحتار ،الطبعة الثانية  ،الجزء الخامس ،دار
الفكر بيروت 1992 ،م  ،ص .428
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من الطرفين المتنازعين ،فليس لغيرهما أن يفرض عليهما اللجوء إلى التحكيم ،ويستدل أيض ًا

أن التحكيم حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء .
ثانياً  :سبب اللجوء للتحكيم :

اذا استشرى الخالف بين الزوجين  ،وجب اللجوء الى التحكم بأن يختار الزوج حكماً من أهله
 ،وتختار الزوجة حكماً من أهلها  ،فيجتمعان وينظران في الخالف بين الزوجين وأسبابه ،

ويعملون على ازالته ( ،)1وكثي اًر ما ينجح هذا التحكيم ألن كالً من الحكمين حريص على حسم

الخالف لمصلحته  ،كما أنهما يمكنهما الوقوف على اسباب الخالف بسبب عالقتهما العائلية
اق َبْينِ ِه َما َف ْاب َعثُوا َح َك ًما
 ،فمعرفة أسباب الخالف يسهل عالجه  ،فيقول تعالى َِ :
(وا ْن ِخ ْفتُْم ِش َق َ
َهِلها ِإ ْن ُي ِر َيدا ِإص َال ًحا ُيوفِّ ِق اللَّهُ َبْيَنهما ِإ َّن اللَّ َه َك َ ِ
ِ
ِم ْن أ ِْ ِ
يما َخبِ ًيرا) ( ، )2و
ْ
ان َعل ً
َُ
َ
َهله َو َح َك ًما م ْن أ ْ َ

المستمر المعبر عنه بالشقاق
النزاع
َّ
الزوجين ّ
اآلية دالةٌ على وجوب بعث الحكمين عند نزاع ّ
 ،ويبدو ذلك استدراكاً لعدم زيادة حاالت الطالق بسبب غياب التحكيم  ،وعدم مقدرة اإلصالح
( )3

بالطرق األخرى التي سلكت  ،يظهر أن اإلصالح محصور في بعث الحكمين فيتعين الوجوب

( .)4
غ والعقل واإلسالم والعدالة و الحرية والتقوى واالهتداء لما بعثوا اليه
و ِمن شروط الحكمين :البلو ُ
( )5
أقرب إلى إدراك الواقعِ ،
وفهم حقيقة ما يجري
 ،وينبغي أن يكونا ِمن أهل الزوجين  ،ليكونا َ
الزوجين ،وال ّشفقة عليهما ،والحرص على تحقيق مصلحتهما .
بين ّ

(  (1رضوان حمدان  ،نداء االيمان ،الطبعة األولى  ،دار المأمون للنشر والتوزيع  ،االردن 2013،م  ،ص.528
(  (2سورة النساء  ،اآلية .35
( (3محمد الطاهر عاشور  ،تفسير التحرير والتنوير  ،الجزء الخامس  ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ص. 46

( (4محمد حسن النجفي  ،المتوفى 1266هـ  ،جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم  ،الجزء الحادي والثالثين  ،المطبعة
االسالمية  ،طهران  ،ص . 213

( (5أبو ذكريا يحيى بن شرف النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين  ،الطبعة األولى  ،الجزء السابع ،دار الكتب العلمية
بيروت  1412 ،هـ ،ص . 372
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ثالثاً :عمل الحكمين بعد بعثهما :
اتفق الفقهاء على أن الوظيفة االولى للحكمين هي أن يسعيا للمصالحة والتراضي بين
الزوجين

( )1

 ،فينبغي للحكمين بعد بعثهما أن ينويا االصالح ويبذالن جهدهما باتباع كافة

الوسائل التي تضمن عودة المودة والرحمة بين الزوجين  ،والبد من أن تكون االولوية من
عملها هي مصلحة الزوجين  ،مبتعدين عن أي مصلحة شخصية  ،حتى تتحقق الغاية من
ص َال ًحا ُي َوفِّ ِق اللَّهُ َبْيَنهُ َما ِإ َّن اللَّ َه
بعثهما وهي التوفيق بين الزوجين  ،لقوله تعالى ِ( :إ ْن ُي ِر َيدا ِإ ْ
َك َ ِ
ير ) ( ، )2وعليهما أن يجتهدا في االصالح ما استطاعا (  ،)3فيخلو الحكم بالزوج
يما َخبِ ً ا
ان َعل ً
ويقول ل ه  :أخبرني بما في نفسك أتهواها أم ال حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال  :ال حاجة لي
فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها  ،فيعرف أن من قبله النشوز  .وان قال :
إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت وال تفرق بيني وبينها  ،فيعلم أنه ليس بناشز  .ويخلو
الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها  :أتهوين زوجك أم ال ؛ فإن قالت  :فرق بيني وبينه وأعطه
من مالي ما أراد ؛ فيعلم أن النشوز من قبلها  .وان قالت  :ال تفرق بيننا ولكن حثه على أن
يزيد في نفقتي ويحسن إلي  ،علم أن النشوز ليس من قبلها  .فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز
من قبله يقبالن عليه بالعظة والزجر والنهي

( )4

.بعد ذلك يجلس الحكمان مع بعضهما ،وال

ٍ
عما حدث بينه وبين احد الزوجين
ُيخفى حكم عن حكم شيئاً ُ ،
ويطلع كل منهما اآلخر ّ
،فإن رأيا وجه ًا للجمع جمعا  ،وان وجداهما أنابا تركاهما ( . )6

( )5

( (1سيدي أحمد الدردير أبو بركات  ،الشرح الكبير ،الجزء الثاني  ،دار الفكر  ،بيروت ،ص .345
( (2سورة النساء  ،اآلية . 35

( (3محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اهلل ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  ،الطبعة الثانية  ،الجزء الرابع  ،دار
الفكر  ،بيروت  1398 ،هـ  ،ص. 17

( (4محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبداهلل القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن ،الطبعة الثانية  ،الجزء الخامس  ،دار الشعب
 ،القاهرة  1372 ،هـ  ،ص. 176

( (5محمد الخطيب الشريبي ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،الجزء الثالث  ،دار الفكر  ،بيروت ،ص
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( (6ابو بكرعبد الرزاق الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،الطبعة الثانية  ،الجزء السادس ،المكتب االسالمي بيروت ،
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والمالحظ أن كل ماسبق كان محاولة من الحكمين لإلصالح بين الزوجين  ،مما يدل على
عظيم أمر األسرة  ،ووجوب المحافظة عليها بقدر ما يمكن من العمل والجهد  ،ولكن اذا قدر
للزوجين أن ال يصطلحا  ،فإن ذلك ال يعد عيباً في الحكمين ان هما قاما بما عليهما من جهد
 ،وعليهما أن يستم ار في ذلك حتى ولو كانت النتيجة التفريق .

ألن المراد باإلصالح ما فيه صالح  ،وليس المراد باإلصالح ضد االفتراق ( .)1
َّ
المحكمين يكونون عادة
وال شك من ان التحكيم يؤدي الى اإلسراع في فض النزاع ،وذلك ألن
فور في
متفرغين للفصل في هذه الخصومة ،وليس عندهم خصومات أخرى ،فيتيسر لهم البدء ً ا
إجراء التحكيم ،وانهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم ،وهذا فيه مصلحة ظاهرة
في اإلسراع في إيصال الحق لصاحبه ،وأيضاً يعمل على تالفي الحقد والعداوة والبغضاء بين

الخصوم ،بقدر اإلمكان؛ وذلك ألن أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مختار من قبل
الخصوم أنفسهم ،اختاروه بطيب نفس منهم ،وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم؛ مما
يجعل الحكم كأنه صدر من مجلس عائلي  ،ويدل ذلك على عظمة التشريع اإلسالمي في
سعيه للحفاظ على األسرة و الروابط األسرية واالجتماعية حفاظ ًا على مصلحة الزوجين

واألبناء ،االمر الذي ال نراه في أي تشريع آخر .
المطلب الثاني :القضاء الشرعي

ال – تعريف القضاء الشرعي  :لغة  :إحكام الشيء واتمامه  ،وال فراغ منه وامضائه  ،والحكم
أو ً
بين المتخاصمين  ،والفصل بين الشيئين ،أو إقضاء الحاجة وقضاء الدين
في االصطالح الشرعي  :فاختلفوا في تعريفه

( )3

( )2

.

:

( (1محمد عرفة الدسوقي  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الجزء الثاني  ،دار الفكر  ،بيروت  ،ص.345
( (2علي خالد دبيس  ،القضاء في القانون والفقه االسالمي  ،مجلة اهل البيت  ،العدد ،14د .ت.

( (3د .محمد رضا النمر  ،مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء (دراسة تحليلية مقارنة في نظام القضاء المصري االسالمي
) ،الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية 2010 ،م،ص.174
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فعرفه البعض على انه الفصل في الخصومات  ،وقطع المنازعات على وجه مخصوص ،
وعرفه آخرون بأنه تبيين الحكم الشرعي  ،وااللزام به  ،وفصل الخصومات .
وعلى الرغم من االختالف اللفظي في تعريف القضاء  ،اال انها تدور جميع ًا حول فكرة فصل

للخصومات  ،واظهار حكم شرعي فيها  ،وااللزام به.

ثانياً  :أهميته  :يعد القضاء من أهم الوظائف التابعة للخالفة وهو من أعالها مراتب في

اإلسالم  ،ومهمته الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع  ،باألحكام
الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة

( )1

.

ربى اإلسالم في القضاة ضرورة مراقبة اهلل في كل األفعال واالقوال  ،ألن االبتعاد عن
الحق في انزال األحكام القضائية يعتبر جريمة بحق المتخاصمين  ،وابتعاد عن نهج اهلل ،
لذلك حذر اإلسالم كل من يتولى أعمال القضاء من أن يبتعد عن الحق أو يحيد عن الصواب
 ،فقال رسول اهلل ﷺ  ( :القضاة ثالثة  :قاضيان في النار  ،وقاض في الجنة  ،رجل قضى
بغير الحق وعلم ذلك  ،فذاك في النار وقاض ال يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار
،وقاض قضى بالحق فهو في الجنة)(.)2
القضاء أمر الزم لقيام األمم ولسعادتها وحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم ،وقمع الظالم ،
وقطع الخصومات ،وأداء الحقوق إلى مستحقيها ،ولألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كي
يسود النظام في المجتمع ،فيأمن كل فرد على نفسه وماله ،وعلى عرضه وحريته ،فتنهض
البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم ،ودنياهم .
ثالث ًا :مبادئ القضاء الشرعي  :يقوم القضاء في اإلسالم على عدة مبادئ منها  ،انه يعتمد
القضاء الشرعي في احكامه على الكتاب والسنة  ،مما يضمن دقة األحكام  ،وعدم اتباع

الهوى  ،الذي يؤدي الى وحدة الحكم في كل أطراف الدولة اإلسالمية  ،واستمرار العمل به
( (1ابن خلدون  ،العبر في ديوان المبتدأ والخبر  ،دار الفكر ،بيروت 2000 ،م. 220\1 ،

( (2محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،السلمي الترمذي  ،كتاب األحكام  ،باب ماجاء عن رسول اهلل في
القاضي (.)1322
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على مر العصور  ،و امكانية االجتهاد  ،باإلضافة للكتاب والسنة يمكن للقاضي االجتهاد ،
فله ان يعمل عقله في األمور التي ليس فيها نص وله أجر االجتهاد  ،فقد سمع عمرو بن
العاص سيدنا محمد ﷺ يقول  ( :اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران  ،واذا حكم
فاجتهد ثم أخطأ فله اجر )

( )1

 ،كما يحذر الظلم في القضاء  ،فال بد من العدل حين النظر

بين الخصوم  ،فأوضحه رسول اهلل ﷺ في ذلك حين قال  (:اذا تقاضى اليك رجالن فال تقض
لألول حتى تسمع كالم اآلخر ،فسوف تدري كيف تقضي )

( )2

،ابتعاد القاضي عن كل ما

يؤثر في حكمه  ،ايضاً حذر رسولنا الكريم من أن ال يقض القاضي وهو غضبان ( ال يقضين
حكم بين اثنين وهو غضبان)

( )3

 ،تحريم الرشوة  ،فقال رسول اهلل ﷺ  ( :من استعملناه على

عمل فرزقناه رزقاً  ،فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ) (  ،)4و تحذير المتخاصمين من الكذب في
االدعاء  ،واألصل في الكذب الحرمة لقوله تعالى ( :ثَُّم َنبتَ ِه ْل فََنجع ْل لَعَن َ َّ
ين
ت الل ِه َعلَى الْ َك ِاذبِ َ
ْ
َْ ْ
) (  ، )5أيض ًا تقديم الصلح على القضاء  ،ألن حكم القضاء يورث الضغائن واألحقاد  ،ومادام
َّ
ات
َصِل ُحوا َذ َ
الصلح بين المسلمين جائ اًز  ،فال بد ان يأخذ مكانه  ،بقوله تعالى َ ( :فاتَّقُوا الل َه َوأ ْ
َّ
ِ
ِ
ين ) ( . )6
يعوا الل َه َوَر ُسولَهُ ِإن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
َبْين ُك ْم ۙ َوأَط ُ
فعالمية الشريعة اإلسالمية قد اقتضت أن تكون صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ولذلك
صيغت نصوصها بحيث ال يؤثر عليها مرور الزمن ،وال يبلي جدتها وال يقتضي تغير قواعدها
العامة ونظرياتها األساسية ،فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة
جديدة وتستجيب لجميع مطالب الحياة ،ووضع اإلسالم هذه المبادئ للقضاء كي يتحقق الهدف
الرئيسي منه وهو تيسير التوصل إلى إظهار الحق واثباته وايصاله إلى صاحبه .

( (1صحيح البخاري ،مرجع سابق الصفحة أو الرقم.7352 :
( (2الترمزي  ،باب ما جاء في القاضي اليقضي بين خصمين حتى يسمع كليهما.)1331( ،
( (3صحيح البخاري ،مرجع سابق  ،باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان .6739،

( (4سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني المشهور بأبي داود ،الخراج والفيئ واالمارة  ،باب ارزاق
العمال ،ص . 2943

( (5سورة آل عمران  ،اآلية .61
( (6سورة األنفال  ،اآلية .1
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رابعاً  :آلية عمل القضاء الشرعي بشان الحقوق االجتماعية للمرأة  :ضمن التشريع اإلسالم ي
حق المرأة في المسائل التالية :

 – 1حقها باختيار الزوج

( )1

 – 2نف قة الزوجة واجب على الزوج

( )2

 –3التفريق للضرر
 –4نظام الخلع

( )3

 –5التحكيم بين الزوجين لإلصالح

( )4

 – 6التفريق لعدم االتفاق .
 –7التفريق لعدم االنفاق
 – 8التفريق لإليالء
 – 9التفريق للغيبة او الحبس
 – 10اصالح ذات البين

( )5

( )6

أهم الوظائف القائمة في الدولة اإلسالمية  ،والذي تتمثل مهمته
مما سبق نجد بأن القضاء من ّ
في فض الخصومات والنزاعات بين الناس ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ومعاقبة
المستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله؛ لذلك
عية
ّ
أهل الفساد ،وذلك باالعتماد على األحكام الشر ّ
( (1سورة األنفال  ،اآلية .1
( (2المرجع السابق  ،ص .24
( (3محمد بن سعد الشويفر  ،حماية االسالم للمرأة  ،الطبعة االولى  ،دار الصحوة للنشر  ،القاهرة 1985 ،م  ،ص.21

( (4د .محمد سليمان النور  ،التحكيم بين الزوجين في الفقه االسالمي وقانون االحوال الشخصية االماراتي  ،مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  ،االمارات العربية 2012 ،م ،ص .165

( (5د .وهبة الزحيلي  ،مرجع سابق  ،ص .9\7041

( (6ربيع بن هادي المدخلي  ،منزلة اصالح ذات البين في االسالم  ،ميراث االنبياء للنشر  ،ص ..1
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يميزه عن غيره هو صالحه،
عاليةً ودرجةً رفيعةً ،وأبرز ما ّ
يحت ّل القضاء اإلسالمي مكانةً ّ
يؤدي إلى صالح المجتمع،
ونزاهته ،واستقالليته ،وعدم خضوعه ألهواء الحكام وهذا بدوره ّ
حياة كريمة ،فبالقضاء
ونهوض الدولة وازدهارها ،وقيام األمم ؛ فهو سبب لسعادتها وحياتها
ً
وترد الحقوق إلى أهلها .
تتحقّق العدالة وينصر المظلوم ّ
المطلب الثالث :والية المظالم
أوال -تعريف المظالم  :لغةً  :جمع مظلمة بكسر الالم  ،ما تظلّمة الرجل  ،وأراد ظالمه
ومظالمته أي ظلمه  ،والظلم بالضم وضع الشيء في غير موضعه  ،انتقاص الحق  ،وتظلم

أي أحال التظلم الى نفسه  ،ومنه شكا من ظلمه  ،وفي الشريعة التعدي من الحق الى الباطل
قصدًا وهو الجور  ،وقيل هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد ( .)1
ووالية النظر في المظالم وفق اصطالح الشرع هي  :قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة ،
وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة  ،كما عرفها الماوردي وابي يعلى الفراء ( .)2
ويرى الشيخ ابو زهرة أن والية المظالم كوالية القضاء وكوالية الحرب وكوالية الحسبة جزء مما
يتواله ولي األمر األعظم  ،ويقيم فيه نائب ًا عنه من تكون فيه الكفاية والهمة ألدائه  ،ويسمى

المتولي ألمر المظالم ناظ اًر وال يسمى قاضياً  ،وان كان له مثل سلطات القضاء  ،ومثل
اجراءاته في كثير من األحوال  ،ولكن عمله ليس قضائياً خالصاً  ،بل هو قضائي وتنفيذي ،

فهو يعالج األمور الواضحة بالتنفيذ او بالصلح اال بالعمل الذي يرد لصاحب الحق  ،فهو

قضاء احيان ًا  ،وتنفيذ اداري احيان ًا اخرى

( )3

.

ثاني ًا :اختصاص قاضي المظالم ُ :حددت االختصاصات الوظيفية والنوعية لهؤالء القضاة
بحيث أصبحت هذه الوالية القضائية تنظر النزاعات التي تقوم بين األشخاص والجماعات من
جهة والدولة وأشخاصها من جهة ثانية ،وقد كانت هذه الن ازعات تشكل األسباب الموجبة
( (1د .حمدي عبد المنعم  ،ديوان المظالم  ،الطبعة األولى  ،دار الشروق  ،بيروت  ،1983 ،ص .34

( (2أبي يعلى الفراء  ،األحكام السلطانية  ،صححه محمد حامد الفقي  ،الطبعة الثانية 1966 ،م  ،ص .73
( (3د .حمدي عبد المنعم  ،مرجع سابق  ،ص.35
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لتخصيص هذا القضاء لنظر المظالم التي تنشأ عن التصرفات الجائرة الصادرة عن والة الجور
وممارساتهم الظالمة والمجاهرة بها مع قدرتهم على هذه الممارسات (  ،)1والتصرفات محل
الشكاوي ما هي إال تلك التي كانت تشكل خروجاً على الشرعية ،بمعنى تجاوز حدود الشريعة
ال من القواعد اإلسالمية  .هذه التصرفات التي
والقواعد المعتمدة للعمل بها المستخلصة أص ً
تصدر على هذا النحو ترتب آثا اًر ضارة باألفراد أو الجماعات ،مما يترتب لهؤالء معها الحق

في التظلم بطرح النزاع أمام قاضي المظالم سواء أكان القاضي المخصص لنظر ذلك يباشر

باالستناد إلى عهد التولية أم بحكم وظيفته إذا كان من أصحاب الوالية العامة حتى إذا ما
ثبت له صحة التظلم وفقاً لألصول المعمول بها أمام قضاء المظالم توجب إصدار الحكم

العادل بذلك ومن ثم تنفيذه ،وبحكم طبيعة الوالية القضائية نجد أن هناك أنواعاً من المظالم

يتصدى لها قاضي المظالم بمجرد وقوفه عليها دون حاجة للتقدم بشكوى إذ إنه مكلف شرع ًا

بناء على شكوى المتظلم
بدفع الظلم .كما نجد أنواعاً أخرى ال يباشر النظر بها إال ً
النوع من القضاء يختص في الظالمات أي القضايا التي يكون أحد طرفيها أو كالهما إما من
( )2

 ،فهذا

ذوي القوة والنفوذ أو ممن يعملون في دواوين الدولة ومرافقها العامة ذات المدلول القانوني
المعاصر( .)3
فإقامة العدل بمفهومه الموضوعي والشمولي يعتبر أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية ،فالعدل
مأمور به شرعاً في تعامل الفرد مع الفرد رجالً كان أو امرأة ،أو كانوا جماعة ،وأيضاً تعامل

سلطة الحكم مع المحكومين ،وهذا كله يحتاج إلى قواعد عامة ومجردة واجبة التطبيق يرضخ
لها الكافة حكاماً ومحكومين  ،ومن هنا تأتي الرقابة القضائية على شرعية ما يصدر عن

سلطات الحكم وأدواته التصافها بالموضوعية والجرأة .وهذا ما جسده قضاء المظالم الذي

يعتبر قمة الرقابة في الدولة اإلسالمية لما امتاز به من تجسيد للعدل وقمع للظلم سواء أتى
من الحكام أو المحكومين.
( (1أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ،األحكام السلطانية ،الطبعة األولى  ،مطبعة مصطفى البابي
الحلبي  ،القاهرة 1327 ،ﮬ  ،ص. 98

( (2أبو الحسن الماوردي ،مرجع سابق ،ص .104 ،101
( (3أبو الحسن الماوردي ،مرجع سابق ،ص. 80،81
192

المطلب الرابع :والية الحسبة
أوال -تعريف الحسبة  :لغة  :االحتساب له عدة معان منها طلب األجر  ،واالختبار ،
واالنكار  ،والظن  ، ،واالعتداد  ،واالكتفاء ( .)1
وفي االصطالح  :فهو األمر بالمعروف اذا ظهر تركه  ،والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله( . )2
ثانياً -مشروعيتها  :الناس اليزالون بحاجة الى من يعلمهم اذا جهلوا  ،ويذكرهم اذا نسوا ،

ويجادلهم اذا ضلوا  ،واذا سهل تعليم الجاهل  ،وتذكير الناسي  ،فإن جدال الضال وكف بأس

المضل ال يستطيعهما اال ذو بصيرة وحكمة وبيان لذلك شرعت الحسبة
ون
ون ِإلَى الْ َخْي ِر َوَيأ ُْمُر َ
يستدل به على مشروعية الحسبة يقول تعالى ( َولْ َت ُك ْن ِمْن ُك ْم أ َُّمةٌ َي ْد ُع َ
َٰ
بِالْمعر ِ
ون) (  ، )4وتختص والية الحسبة بالحكم
وف َوَيْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر ۙ َوأُولَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْفِل ُح َ
َ ُْ
( )3

 ،وان افضل ما

بين الناس في القضايا التي ال تحتاج إلى دعوى وبينات ،فيبحث المحتسب عن المنك رات

ويعزر ويؤدب على قدرها ،ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة ،فاألمر
الظاهرةّ ،
بالمعروف والنهي عن المنكر أصل جامع لكل أعمال الحسبة في اإلسالم  ،ويشمل كل
الجوانب المختلفة في العقيدة والتشريع واالخالق واالقتصاد (  ، )5وتعدت الحسبة المعنى الديني
في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى واجبات عملية مادية تتفق مع المصالح العامة
أمور اجتماعية متعددة  ،مثل حماية محارم اهلل تعالى أن تنتهك ،وصيانة
للمسلمين ،فقد تناولت ً ا
َّ
وتبرج النساء،
أعراض الناس ،ورعاية
الصحة بتغطية الروايا ومراقبة الحانات وشاربي الخمرُّ ،
عامة كل ما َيتَ َعلَّق بالمجتمع وأخالقه ،والظهور فيه بالمظهر الالئق ،وأما الفرق بينهما
وبعبارة َّ
( (1د .فضل الهي  ،الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها  ،الطبعة األولى  ،ادرة ترجمان االسالم  ،باكستان 1410 ،ﮬ ،
ص .7-5

( (2أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ،مرجع سابق  ،ص .240
( (3جامعة االمام االمام محمد بن سعود االسالمية  ،أصول الدعوة والحسبة  ،المملكة العربية السعودية 1429 ،ﮬ  ،ص
 .34وغيرها (.)3
( (4سورة آل عمران  ،اآلية .104

( (5د .عبداهلل محمد عبداهلل  ،والية الحسبة في االسالم  ،الطبعة األولى  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،
الكويت 1996 ،م ،ص .68
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فمن وجهين  :أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة  ،والنظر في
الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى  ،ورتبة الحسبة أخفض
 ،وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي
المظالم  ،وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما  ،فهذا
الفرق الثاني أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم وال يجوز لوالي الحسبة أن يحكم( .)1
من هنا نالحظ بأن التشريع اإلسالمي يقوم على مبادئ اخالقية وقانونية مبنية على حكمة اهلل
االلهية والعادلة  ،كما أن النظام الجماعي الكامل لألحكام والقوانين التي تشمل الشريعة
اإلسالمية يتم تحديده لصالح اإلنسانية  ،فاألساس الذي يبنى عليه النظام اإلسالمي هو مفهوم
اب واْل ِم َيز َ ِ
ِ
ِ
اس
وم النَّ ُ
ان لَيقُ َ
العدالة كما قال تعالى َ( :ل َق ْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبيَِّنات َوأَْنَ ْلزَنا َم َعهُُم اْلك َت َ َ
َّ
ِ ِِ
ِ ِ
يد َو َمَنا ِف ُع ِللنَّ ِ
صُرهُ َوُرُسلَهُ بِالْ َغْي ِب ِإ َّن
ْس َشِد ٌ
اس َوِلَي ْعلَ َم اللهُ َم ْن َيْن ُ
بِالْق ْسط َوأَْنَ لْزَنا الْ َحد َيد فيه َبأ ٌ
اللَّ َه َق ِوي َع ِز ٌيز) (  ، )2ومن البديهي أن لهذا المفهوم هو المساواة بين جميع البشر دون تمييز
اس
بسبب جنس او لون أو عرق  ،فالجميع بمكانة متساوية أمام اهلل فيقول تعالى َ :
(يا أَيُّ َها النَّ ُ
ِإنَّا َخلَ ْقَنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَ َٰى َو َج َعلَْنا ُك ْم ُش ُعوًبا َوقََبائِ َل ِل َت َع َارفُوا ِإ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَ ْت َقا ُك ْم ِإ َّن اللَّ َه
ِ
ونساء هم سواسية أمام اهلل يأتمرون بأمره ويتبعون
ال
يم َخبِ ٌير ) (  ،)3فالناس جميع ًا رجا ً
ً
َعل ٌ
احكامه دون تفريق .

( (1أبو الحسن الماوردي ،مرجع سابق ،ص.91
( (2سورة الحديد  ،اآلية .25

( (3سورة الحجرات  ،اآلية .13
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النتائج
بعد تفصيلنا للحقوق االجتماعية للمرأة وآليات حمايتها في كل من االتفاقيات الدولية والقانون
السوري والتشريع اإلسالمي ،توصلت الى النتائج التالية :
 -1حرمت المرأة من معظم حقوقها االجتماعية في الحقب التاريخية المختلفة.
 -2سبقت الشريعة اإلسالمية غيرها في تقرير حزمة متكاملة لحقوق المرأة.
 -3اعتبرت الشريعة اإلسالمية بإنسانية المرأة الكاملة التي ال يقلل نوعها من الرجل بأي حال.
 -4تميزت حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية بأنها جزء من دين يتعبد به وليس فقط تطبيق ًا
للقانون أو طاعة للحاكم .

 -5تميزت الحقوق التي أقرت بها الشريعة للمرأة بالشمول  ،باعتبار النساء شقائق الرجال ،
ولم تفرق بينهما في واجبات العبادة أو ثوابها .
اء كانت طفلة في بطن امها
 -6شمل الفقه اإلسالمي حقوق المرأة في كل مراحلها العلمية سو ً
ام شابة أم زوجة أو مطلقة .
 -7حفظت الشريعة اإلسالمية حق المرأة في الميراث وفق وظيفة الرجل في القوامة واالنفاق
على اسرته .
 -8اقرت الشريعة اإلسالمية بأهمية األسرة  ،فمنحت المرأة الحق في اختيار زوجها ،وخولها
حق الطالق والخلع ،والحضانة .
 - 9اعتدال الشريعة اإلسالمية بتوزيع الحقوق بين الرجل والمرأة بما يتناسب مع االختالفات
البدنية والمعنوية الواقعة بينهما .
 - 10تمتع النصوص التشريعية اإلسالمية بطابع أخالقي اضافة الى الطابع القانوني  ،مما
يكسبه قوة واستمراية في تطبيقه .
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 - 11تتنوع اآلليات في الشريعة اإلسالمية لزيادة فعاليتها في حماية حقوق المرأة  ،مثل
التحكيم األسري والحسبة والمحاكم.
 - 12لعبت األمم المتحدة دو ًار هام ًا في صياغة الحقوق األساسية لإلنسان وأهمها حقوق

المرأة.

 –13أكدت المواثيق الدولية اإلقليمية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق
التي نصت عليه تلك المواثيق الدولية مثل ميثاق األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان.
 - 14من أهم االتفاقيات الدولية التي سعت لحماية حقوق المرأة هي اتفاقية سيداو ،ونجد
بانها تعمدت تطبيق سياسة الفكر األوحد .
 -15لم تراع اتفاقية سيداو اختالف الثقافات واألديان والتقاليد في العالم .
 -16اهتمت اتفاقية سيداو في المساواة بين الرجل والمرأة  ،وحملت في نصوصها خطاب
تحريضي للمرأة.
 -17أهملت اتفاقية سيداو كل ما يتعلق بالهوية والثقافة والخصوصية للشعوب المختلفة
خصوصاً العربية واإلسالمية.
 -18دعمت اتفاقية سيداو الزنا باعتباره حرية شخصية مما يؤدي الى انحالل المجتمع .
 -19أنشأ المجتمع الدولي آليات مؤسساتية وتشريعية ذات طابع عالمي وأخرى ذات طابع
إقليمي لحماية حقوق المرأة.
 -20تفتقر المعاهدات الدولية اإلقليمية الى وجود نظام حماية فاعل لتحقيق األهداف المرجوة
منه ويشرف على تنفيذها .
 - 21نص القانون السوري على حقوق المرأة من خالل النصوص الدستورية والقانونية ،على
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .
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 - 22اقر المشرع السوري للمرأة بالعديد من الحقوق االجتماعية ،منها حقها بالرضا بالزواج
 ،وتزويج نفسها اذا كان الزوج كفؤ وغيرها .
 -24اعترف قانون العمل السوري للمرأة بجملة من الحقوق الخاصة بطبيعتها الجسدية .
 -25مكن القانون المدني السوري المرأة من القيام بجميع التصرفات المدنية بنفسها .
 -26لم يعطي قانون الجنسية السوري للمرأة حق منح ابنائها جنسية بلدها في حال تزوجت
من اجنبي .
 -27ولكن على الرغم من ذلك تبقى العديد من القوانين التمييزية ضد المرأة خصوص ًا في
قانون العقوبات السوري بالمسائل التي تتعلق بالشرف.
 -27استمد قانون األحوال الشخصية السوري أحكامه من الشريعة اإلسالمية .
 -28صادق المشرع السوري على العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة .
– 29اهتم القانون السوري بتوفير العديد من اآلليات الفعالة لحماية حقوق المرأة.
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التوصيات
في ضوء الواقع الذي تعيشه المرأة بشكل عام والمرأة الشرقية التي تحكمها العادات والتقاليد
واألعراف بشكل خاص توصي الباحثة بما يلي:
 -1ضرورة االعتراف بما اقرت به الشريعة اإلسالمية من فروقات طبيعية بين الرجل والمرأة
ضمن االتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة.
 – 2بذل جهد أكبر على مستوى التشريع السوري لترقية حقوق المرأة.
 – 3ضرورة إنشاء آلية دولية تتابع تنفيذ الدول األطراف لالتفاقيات الدولية المعنية بحماية
حقوق المرأة .
 - 4ضرورة تبسيط اجراءات تقديم الشكاوى الفردية التي يتقدم بها األفراد للجان الدولية المعنية
بحقوق المرأة .
 -5تشجيع النساء إلعادة قراءة ما يختص بالمرأة واألسرة من فقه المعامالت وغيره  ،لتستفيد
من التجارب الشرعية السابقة.
 _ 6زيادة المساعدات المالية من األمم المتحدة للنهوض بالمرأة الفقيرة والريفية.
 -7انشاء األمم المتحدة هيئة خاصة لحماية النساء الالجئات.
 -8ضرورة تطبيق الدول اإلسالمية لقواعد واجتهادات الفقه اإلسالمي بجميع المجاالت التي
تتعلق بحقوق المرأة .
 – 9أهمية فتح باب االجتهاد في القضايا الخالفية ،بكل ما يتعلَّق بمسألة المرأة واألسرة من
المنظور الشرعي وذلك في إطار حاجات ومستجدات العصر.
 – 10زيادة فاعلية لجنة حقوق اإلنسان بالجامعة العربية لالهتمام أكثر بقضايا المرأة ،
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 -11ضرورة فتح الباب واسعاً أمام المرأة في دوائر الجامعة العربية للتعبير عن قضاياها ،
وترقية حقوقها التي أقرها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

 -12تشجيع الدولة لقيام مزيد من المنظمات من المجتمع المدني والمنظمات الطوعية
المختصة بحقوق المرأة في دول العالم الثالث وخاصة افريقيا والعالم العربي واإلسالمي .
 -13تدريب األمم المتحدة لكوادر المؤسسات الطوعية واشتراكها في مجلس حقوق اإلنسان
والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة وتوفير التمويل لها .
 - 14إصدار تشريعات جديدة تعاقب على العنف ضد المراة بكافة أشكاله .
 - 15العمل في مجال التوعية بأهمية دور الرجل كشريك للمرأة  ،من خالل اعداد برامج
توعوية للرجال والنساء .
 -16اهمية رفع القدرة المعرفية للمرأة من خالل زيادة ثقتها بنفسها وقدراتها وحس المواطنة
لديها  ،وتعزيز الصفات الريادية لها.
 - 17رفع وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة .
 -18العمل على تعديل الممارسات التقليدية واألعراف التي تكرس صورة نمطية للمرأة من
خال ل المناهج التعليمية ووسائل اإلعالم .
 -19اتاحة المجال أمام انشاء منظمات طوعية تعنى بقضايا المرأة والطفل ومناهضة العنف
وتدريب منسوبيها للمشاركة في معالجة تلك القضايا .
 - 20إقامة مجالس تختص بشؤون المرأة واألسرة على مستوى الدول .
 -21انشاء أجهزة شرطية وطنية لمتابعة قضايا المرأة والطفل .
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 -22ايجاد آليات ملزمة لتنفيذ االحكام القضائية ومتابعة تنفيذها  ،الختصار االجراءات
القانونية.
 – 23ضرورة وضع الدولة تأمين مالي محدد للمرأة المطلقة لضمان حمايته بعد الطالق .
 _ 24اقامة مراكز أبحاث في المناطق الريفية للنهوض بأوضاع المرأة هناك ،واقامة المشا ريع
الخاصة بها وزيادة التدريب لها .
 _ 25تعديل القوانين التي مازالت تفرق في الحقوق باستثناء ما قررته الشريعة اإلسالمية  ،بما
يؤمن الحماية الالزمة للمرأة .
 _ 26زيادة االنفاق الحكومي على التدريب والتعليم والتأهيل .
 -27تأمن الدولة حماية مادية لفئات النساء األكثر ضعف ًا .
 -28ضرورة انشاء الدولة مراكز تأهيلية للمقبلين على الزواج  ،لتعريفهم بالحقوق الزوجية .
 -29بذل الدولة لمزيد من الجهود لتغيير النظرة المجتمعية من خالل المناهج الدراسية
ووسائل االعالم للمرأة المغتصبة أو التي تتعرض للتحرش .
 -30ضرورة زيادة الوعي لدى المرأة المتعرضة لالعتداء على جسدها بأهمية تقديم بالغ ضد
من اعتدى علها .
 -31انشاء الدولة مراكز تأهيل للنساء اللواتي يتعرضن لالعتداء بجرائم تمس الشرف .
 -32إجراء عدد من المسوحات االجتماعية لرصد الواقع المعاشي للمرأة بكل ت فصيالته في
مختلف المجاالت .
 -33ضرورة تحديد مكانة المرأة الحقيقية في حياة األسرة.
 -34ادخال دراسة حقوق اإلنسان في النظام التعليمي للطالب خاصة ما يتصل بحقوق المرأة.
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 -35مساعدة المرأة لتبوء مكانتها المناسبة بالمجتمع من خالل اتاحة فرص التعليم الالزم ،
خاصة بالنسبة للمرأة الفقيرة والعاملة
 -36ضرورة رفع والوعي لدى المرأة للمطالبة بحقوقها وتربية اسرتها .
 -37ضرورة تعديل النصوص القانونية في قانون الجنسية السوري بما يتالءم مع مصلحة
المرأة.
 -38تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون العقوبات السوري .

وباهلل التوفيق،،
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المصادر والمراجع:
أ_ القرآن الكريم وتفاسيره :
-1اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ،تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
،تحقيق سامي بن محمد السالمة  ،الجزء الثاني  ،الطبعة الثانية ،د.ن  ،د.ب 1999،م.
 -2عبد اهلل محمد بن أحمد/األنصاري القرطبي ،تفسير القرطبي (الجامع ألحكام القرآن) ،
الطبعة الثانية  ،الجزء السابع ،دار الشعب  ،القاهرة  1372،هـ .
 -3محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،الجزء الرابع ،دار االستقامة ،القاهرة،
1939م.
ب _السنة النبوية :
 -1ابن حجر العسقالني  ،فتح الباري في تفسير صحيح البخاري  ،الجزء الرابع  ،دار الريان
للتراث ،د .ب 1986 ،م.
 -2أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ،مسند أحمد ،الجزء الخامس  ،دار إحياء
التراث العربي  ،بيروت  1414،هـ .
 -3جمال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ،نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ،الجزء
الثالث ،الطبعة االولى  ،دار الحديث ،د.ب 1995 ،م.
 -4خليل أحمد السهارنفوري  ،بذل المجهود في حل أبي داوود  ،الجزء العاشر  ،دار الفكر
للطباعة والنشر  ،بيروت 2015 ،م .
 -5سليمان بن األشعث ابو داود  ،سنن أبي داود ،الجزء الثاني  ،دار الفكر  ،بيروت ،د.ت
.
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 -6شهاب الدين أبو الفضل العسقالني  ، ،فتح الباري في تفسير صحيح البخاري  ،دار
الريان للتراث  ،الجزء الرابع 1986 ،م .
 -8عمر أحمد الراوي  ،حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري ،الجزء الخامس ،
دار الكتب العلمية  ،لبنان ،د .ت .
 -9محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري  ،العرف الشذي في شرح سنن الترمذي ،
الطبعة االولى ،الجزء الثاني  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت 2004،م .
 -10محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،الجزء الخامس ،دار ابن كثير ،
 1414هـ.
 -11محمد بن عبد الواحد السيواسي/ابن همام الدين  ،شرح فتح القدير على الهداية شرح
بداية المبتدي  ،الجزء الثالث  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،توفي  593هـ.
 -12محمد بن عيسى الترمذي  ،سنن الترمذي ،الجزء الخامس  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت
 ،توفي  279هـ.
 -13محمد ناصر الدين االلباني  ،سلسلة األحاديث الصحيحة  ،الجزء الخامس ،دار المعارف
،الرياض 1995،م .
ِ
للنشر والتوزيع ،الرياض ،
 -14محمد ناصر الدين األلباني ،صحيح الترغيب مكتبة المعارف
د.ت.
ت_ القواميس :
-1ابن خلدون  ،العبر في ديوان المبتدأ والخبر  ،دار الفكر ،بيروت 2000 ،م .
 -2ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ،الجزء  ،12دار الكتب العلمية،لبنان 1971 ،م
.
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 -3أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري  ،لسان العرب  ،الجزء الرابع  ،دار
صادر ،بيروت 2003 ،م.
ث_ الصكوك الدولية اإلقليمية :
 -1ميثاق األمم المتحدة 1945م .
 -2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م .
 -3االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،في  4نوفمبر 1950م.
 -4اتفاقية الرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج 1952م.
 -5اعالن حقوق الطفل 1959م
 -6اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1963م .
 - 7توصية بشأن الرضا بالزواج والحد األدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج الصادر عن
الجمعية العامة رقم (2018د )20-المؤرخ 1نوفمبر 1965م .
 -8العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966م .
 -9العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية والثقافية 1966م.
 -10اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1966م .
 -11االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان .1969،
 -12اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979م.
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 -13مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية  ،اعتمدت في هولندا عام  ، 1986جامعة منيوستا.
 -14اتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩م.
 -15لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدورة الثالثة عشرة  ،التوصية العامة 1992 ،21م.
 -16لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدورة الثالثة عشرة.1992 ،
 -17إعالن مناهضة العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  1993م
.
 -18الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1998 ،م.
 -19البروتوكول رقم ( ) 11الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1998 ،م.
 -20بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
2003،م .
ج _ القوانين :
 -1الدستور السوري 1973م
 -2قانون العقوبات السوري ،الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  .148تاريخ1949 \6 \22 .م.
 -3القانون المدني السوري رقم  84لعام 1949م.
 -4قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ،صادر بالمرسوم  112تاريخ 1950/3/13م.
 -5قانون األحوال الشخصية  ،رقم  4لعام  2019م ،المعدل للقانون الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم  59لعام 1953م وتعديالته .
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 -6الفصل  18من مجلة األحوال الشخصية المنقح لقانون األحوال الشخصية التونسي ،عدد
 70لسنة 1958
 -7قانون العمل السوري  ،القانون  91لعام 1959م.
 -8قانون السلطة القضائية السوري  ،المرسوم رقم ، 98لعام  15تشرين الثاني 1961م.
 -9قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم  276لعام 1969م .
 -10القانون الجنائي البلجيكي  23 ،يوليو 2011م.
 -11قانون العقوبات المصري ،القانون رقم  78لسنة .2016
د _كتب الفقه :
 - 1ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ،الجزء  ،12دار الكتب العلمية،لبنان 1971 ،م.
 - 2إبن قدامة  ،معجم الفقه الحنبلي  ،مستخلص من كتاب المغني ،الجزء األول –أ-ش ،
دار الكتب العلمية  ،بيروت ،د.ت .
 -3أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ،األحكام السلطانية ،الطبعة
األولى  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،القاهرة 1327 ،ﮬ .
 -4أبو النصر مبشر الطرازي الحسينس  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،د.ت.
 - 5أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني الشافعي  ،الجزء
التاسع  ،الطبعة الثانية  ،دار احياء التراث العربي ،د.ب1248 ،ﮬ .
 -6أبي عبد اهلل محمد بن عبد الباقي/الزرقاني ،شرح الزرقاني على موطأ االمام مالك 4-1
ج، 3دار الكتب العلمية بيروت  ،المتوفي  1122هـ
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 -7أبي يعلى الفراء  ،األحكام السلطانية  ،صححه محمد حامد الفقي  ،الطبعة الثانية ،د.ن
 ،د.ب1966 ،م .
 _ 8تقي الدين ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،تحيق محمد عبد القادر عطا  ،المجلد  ، 18الجزء
 ، 31دار الكتب العلمية  ،بيروت ،د.ت.
 -9شمس الدين بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ،المغني المحتاج الى معرفة معاني
الفاظ المنهاج  ،الجزء الخامس  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1994 ،م .
 -10عبد الرحمن الجزيري  ،الفقه على المذاهب األربعة  ،الجزء الرابع  ،الدار العالمية للنشر
والتوزيع  ،د.ب ،د.ت.
 -11عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
 ،الجزء الثالث  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،د.ت.
 -12علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني  ،الهداية في شرح بداية المبتدي
 ،كتاب الطالق ،تحقيق طالل يوسف  ،الجزء الثاني  ،المجلد الثاني  ،دار احياء التراث
العربي  ،بيروت ،د.ت.
 -13محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،السلمي الترمذي  ،كتاب األحكام
 ،د.ن  ،د.ب  ،د.ت.
 -14محمود مهدي االستانبولي  ،تحفة العروس الطبعة الثانية  ،د.ن ،د.ب ،د.ت.
 -15محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين  ،تحقيق أيمن صالح شعبان  ،البناية
شرح الهداية ،الجزء الثاني عشر  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1971،م.
 -16وهبة الزحيلي  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  ،الجزء الرابع  ،الطبعة الرابعة  ،دار الفكر ،
دمشق ،د.ت.
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ر_ الكتب القانونية :
 - 1ابتسام عبد الماجد حسين  ،احكام النفقة الزوجية في الفقه اإلسالمي وأثر العمل على
النفقة الزوجية ،د.ن  ،د.ب  2018،م.
 _ 2إبراهيم بن محمد أل الشيخ وآخرون  ،مجلة البحوث اإلسالمية  ،العدد  ، 40الرئاسة
العامة الدارة البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد  ،المملكة العربية السعودية  1395 ،ﮬ
.
-3إبراهيم جودة علي العاصي  ،دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في الحد
من سيادة الدولة  ،الطبعة االولى  ،المركز العربي للنشر  ،القاهرة 2019 ،م .
 -4أبو العال ماضي وآخرون ،اإلسالم الدولة والمواطنة نحو خطاب اسالمي مدني ،مركز
القدس للدراسات السياسية 2008 ،م.
 -5أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني ،اإلسالم الدين الفطري األبدي ،دار الكتب العلمية
،بيروت ،د.ت.
 _ 6احمد خليل جمعة ،بيعة النساء في القرآن والسنة ،ط ،1اليمامة للطباعة ،دمشق2005 ،
م.
 -7احمد رشاد الهواري ،التصور القانوني والشرعي للحق،الجزء األول ،د.ن ،د.ب 2011 ،م.
 - 8أشرف عرفات أبو حجارة  ،الوسيط قانون التنظيم الدولي  ،الطبعة (د_م)  ،دار النهضة
2006،م .
 -9المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاة (مساواة ) ،المعاهدات الدولية والقانون
الوطني (دراسة مقارنة مابين المعاهدات الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها ، 2014،
غزة.
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 -10أميرة بنت علي الصاعدي  ،المرأة العالمة في عهد النبوة تأهيل وتميز  ،معهد تعليم
اللغة للناطقين بغيرها  ،مكة .
 - 11أميرة خبابة ،ضمانات حقوق اإلنسان الطبعة األولى دار الفكر والقانون،
مصر2010،م.
 -12أمير فرج  ،االحكام المعاصرة في العنف والتمييز ضد المرأة  ،مركز االسكندرية للكتاب
 ،مصر 2009 ،م .
 -13بدران ابو العينين ،الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية والقانون مؤسسة شباب
الجامعة ،د.ب ،د.ت .
 -14بطاهر بوجالل دليل آليات المنظومة األممية لحماية حقوق اإلنسان  ،المعهد الع ربي
لحقوق اإلنسان  ،تونس 2004 ،م .
 _ 15بندر بن عايض بن صنيتان العتيبي  ،فقه المواريث  ،المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد
 ،السعودية ،د.ت.
 -16جابر سعيد عوض  ،الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية (رؤية
مقارنة) ،د.ن ،المملكة العربية السعودية ،د.ت.
 -17جاسم المهلهل ،من قضايا الزواج ،الطبعة االولى  ،دار الدعوة  ،الكويت ،د.ت،
 -18جان بيار فرنان  ،أصول الفكر اليوناني ،ترجمة الدكتور سليم حداد  ،المؤسسة الجامعية
للدراسات للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،بيروت  1987 ،م .
 _ 19جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،أصول الدعوة والحسبة  ،المملكة العربية
السعودية 1429 ،ﮬ.
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المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،الجزء الخامس  ،الطبعة الثانية ،
 -20جواد علي ،
ّ
ساعدت جامعة بغداد على نشره 1993م .
 -21حمدي عبد المنعم  ،ديوان المظالم  ،الطبعة األولى  ،دار الشروق  ،بيروت 1983 ،م.
 -22رائد جميل عكاشة  ،منذر عرفات زيتون  ،األسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاص رة
 ،الطبعة االولى  ،المعهد العالمي للنشر ،الواليات المتحدة األمريكية 2015 ،م
 -23رامز محمد عمار ،نعمت عبد اهلل مكي ،حقوق اإلنسان والحريات العامة ،الطبعة
األولى،د.ن  ،د.ب 2010 ،م.
 -24ربيع بن هادي المدخلي  ،منزلة اصالح ذات البين في اإلسالم  ،ميراث االنبياء للنشر
،دب  ،د.ت.
 -25رشيد عباس الجزراوي  ،الحماية الدولية اإلقليمية لحقوق اإلنسان  ،الطبعة األولى ،
مركز الكتاب االكاديمي ،د،ب .2015 ،
 -26سامر عقروق ،آليات حماية حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية ،ورشة عمل في نابلس ،
د.ن  ،د.ت.
 -27سعد شاكر شبلي ،نظرات في عالم اإلنسان من وجهة نظر إسالمية  ،زهران للنشر ،
المملكة االردنية الهاشمية  2014 ،م.
 -28شاكر البياتي ،الدليل الدبلوماسي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1971 ،م
 -29عبد العزير سعد ،الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري ،طبعة ثالثة ،دار هومة ،
الجزائر ،د.ت.
 -30عبد اللطيف احمد علي ،التاريخ اليوناني في العصر الميالدي ،الجزء األول ،دار
النهضة العربية  ،بيروت 1976 ،م .
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 -31عبد الحليم نور الدين  ،دور المرأة في المجتمع المصري القديم  ،مطابع المجلس األعلى
لآلثار  ،القاهرة 1995م.
 -32عبد القادر عرفة  ،المدنية والسياسية دراسة في " الضروري في السياسة " البن رشد ،
الطبعة االولى  ،اتحاد الجمعيات الفلسفية المصرية  ،مركز الكتاب والنشر  ،القاهرة  2006 ،م
.
 -33عبدالرحمن صوفي عثمان  ،محمود محمود عرفان ،دور منظمات المجتمع المدني في
دعم خدمات الرعاية االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس  ،سلطنة عمان ،د.ت .
 -34عبد القادر شيبة الحمد  ،حقوق المرأة في اإلسالم  ،الطبعة األولى  ،مكتبة الملك فهد
الوطنية للطباعة والنشر،المملكة العربية السعودية2010 ،م .
 -35عبد الكريم علوان خضير  ،الوسيط في القانون الدولي العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
 ،االردن 2006م .
 -36عبداهلل جعفر كوفلي  ،العمل االمني الناجح  ،الطبعة األولى  ،دار الخليج  ،األردن ،
2019م .
 -37عبداهلل محمد عبداهلل  ،والية الحسبة في اإلسالم  ،الطبعة األولى  ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت 1996 ،م .
 -38عبد الناصر توفيق العطار  ،خطبة النساء في الشريعة اإلسالمية  ،جامعة االزهر ،
القاهرة 1976،م.
 -39عبدالواحد الفار ،قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي  ،دار النهضة العربية ،
القاهرة 2007م .
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 -40عمر صدوق ،محاضرات في القانون الدولي العام ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن
عنكون ،الجزائر1998 ،م.
 -41فرات أمين مجيد  ،نظرة أرسطو للمرأة  ،مركز أبحاث الطفولة واألمومة ،ديالى 2013 ،
م.
 -42فضل الهي  ،الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها  ،الطبعة األولى  ،ادرة ترجمان
اإلسالم باكستان 1410 ،ﮬ.
 -43فوزي مكاوي  ،تاريخ العالم اإلغريقي وحضارته منذ أقدم عصوره حتى عام  322ق.م
،دار الرشاد الحديثة  ،الطبعة األولى  ،الدار البيضاء 1980 ،م.
 -44قاسم أمين  ،المرأة الجديدة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،مصر  1900 ،م.
 -45لطفي عبد الوهاب يحيى  ،اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري  ،دار المعرفة الجامعية
 ،االسكندرية 1991،م .
 -46ليلى ابراهيم أبو المجد ،المرأة بين اليهودية واإلسالم  ،الطبعة االولى  ،الدار الثقافية
للنشر مصر 2007،م .
 -47ليلى صباغ  ،المرأة في التاريخ العربي ،في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،و ازرة الثقافة
واإلرشاد القومي ،دمشق ،الطبعة األولى1975 ،م.
 -48محسن سميح الخالدي  ،الولي واشتراطه في عقد زواج المرأة بين الفقهاء (األئمة األربعة
) وقوانين األحوال الشخصية في كل من فلسطين واألردن  ،جامعة النجاح الوطنية  ،اإلمارات
العربية 2014 ،م.
 -49محمد امين الميداني  ،لنظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان  ،الطبعة الرابعة ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت2014 ،م.
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 -50محمد الغزالي  ،حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم واعالن األمم المتحدة  ،الطبعة
الرابعة نهضة مصر للطباعة والنشر  ،مصر 2005 ،م.
 -51محمد بن إبراهيم بن عبد اهلل التويجري  ،موسوعة الفقه اإلسالمي  ،المملكة العربية
السعودية ،د.ن  ،د.ب ،د.ت.
 -52محمد بن سعد الشويفر  ،حماية اإلسالم للمرأة  ،الطبعة االولى  ،دار الصحوة للنشر
 ،القاهرة 1985 ،م.
 -53محمد بن مسفر بن حسين الطويل  ،تعدد الزوجات في اإلسالم ،ادارة الدعوة واالعالم
،د.ب  1425هـ .
 -54محمد رأفت عثمان  ،فقه النساء في الخطبة والزواج  ،دار االعتصام  ،القاهرة ،د.ت.
 -55محمد رشيد رضا  ،حقوق النساء في اإلسالم وحظهن من االصالح المحمدي العام ،
المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر  ،دمشق 1984 ،م .
 -56محمد سيد أحمد المسير ،المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي و موقف اإلسالم منه،دار
الطباعة المحمدية  ،الطبعة األولى  ،القاهرة 1980 ،م .
 -57محمد رضا النمر  ،مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء (دراسة تحليلية مقارنة في نظام
القضاء المصري اإلسالمي ) ،الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية  2010 ،م
.
 -58محمد زين العابدين  ،مؤسسات المجتمع المدني الواضح والطموح  ،دار عالم الثقافة
،األردن 2012م .
 -59محمد سعيد الدقاق  ،التنظيم الدولي  ،الدار الجامعية  ،مصر ،د.ت.

213

 -60محمد سليمان النور  ،التحكيم بين الزوجين في الفقه اإلسالمي وقانون االحوال الشخصية
االماراتي  ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  ،االمارات العربية 2012 ،م.
 -61محمد سيد أحمد المسير ،المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي و موقف اإلسالم منه،دار
الطباعة المحمدية  ،الطبعة األولى  ،القاهرة 1980 ،م .
 -6213محمد عبد القادر أبو فارس  ،حقوق المرأة اإلسالمية و اإلنسانية  ،انترناشونالهوم اف ايديز انكوربوريتد للنشر ،اميركا 2012،م .
 -63محمد عمر الحاجي  .النساء شقائق الرجال  ،دار المكتبي  ،دمشق ،د.ت .
 -64محمد فياض ،المرأة المصرية القديمة  ،دار الشروق القاهرة  ،الطبعة األولى  1995 ،م
.
 -65محمد قدري باشا  ،شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصية  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت  ،توفي 1304هـ .
 -66محمد عزمي البكري  ،الحضانة ومسكن الحضانة  ،الطبعة األولى  ،دار محمود للنشر
 ،القاهرة 2016 ،م.
 -67محمد مصطفى شبلي  ،أحكام األسرة في اإلسالم  ،الطبعة الثانية  ،دار النهضة العربية
للنشر  ،بيروت  1397 ،ﮬ .
 -68محمد يوسف علوان ،محمد خليل الموسى  ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،الجزء االول
 ،الثقافية للنشر والتوزيع  ،عمان 2005 ،م .
 -69محمود حامد عثمان  ،تعريف الحضانة والمقصد الشرعي منها  ،جامعة أم القرى ،د.ب،
2014م .
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 -70محمود عكاشة  ،حقوق الزوجة في اإلسالم  ،الطبعة األولى  ،األكادمية الحديثة للكتاب
الجامعي  ،مصر 2006 ،م .
 -71محمود محمود حجازي ،العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة ،دار
النهضة العربية ،د.ب ،د .ت .
 -72محمود قنديل/األمم المتحدة وحماية حقوق اإلنسان ،دليل استرشادي ،الطبعة الثانية
،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة 2009،م.
 -73مروان إبراهيم القيسي  ،المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين ،
كتاب ناشرون  ،بيروت د.ت.
 -74مروان ابراهيم القيسي  ،موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم ،د.ن ،د .ب 2014،م.
 -75مصطفى البغا  ،شرح قانون األحوال الشخصية السوري  ،منشورات الجامعة االفتراضية
السورية  ،سوريا2018 ،م .
 -76مصطفى السباعي  ،المرأة بين الفقه والقانون  ،الطبعة السابعة  ،دار الوراق للنشر
والتوزيع ،بيروت 1999 ،م .
 . -77مصطفى الشكعة  ،اسالم بال مذاهب  ،الدار المصرية اللبنانية  ،طبعة مزيدة ومنقحة
 ،القاهرة  1991،م .
 -78مصطفى النشار  ،مكانة المرأة في فلسفة أفالطون (قراءة في محاورتي الجمهورية
والقوانين )  ،دار قباء للطباعة والنشر  ،القاهرة  1997 ،م .
 -79نسيمة أمال الحيفري  ،المركز القانوين للمرأة في ظل التعديالت المستحدثة في قانون
األسرة الجزائري  ،وهران 2007 ،م.
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 -80نهى القاطرجي  ،المرأة في منظومة األمم المتحدة (رؤية إسالمية  ،الطبعة االولى ،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ،بيروت 2006،م .
 -81نور الدين أبو لحية  ،حل عصمة الزوجية بواسطة القضاء  ،دار الكتاب الحديث
،القاهرة ،د.ت.
 -82يوسف محمود صبح  ،حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  ،دار القافة الجديدة  ،القاهرة
1992م.
س _الدوريات:
 -1أحمد خروع  "،حقوق اإلنسان قانون للحداثة و الكرامة اإلنسانية " ،محاضرات ألقيت على
طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة  ،بكلية الحقوق بجامعة الجزائر ،الجزائر  2002،م .
 -2أحمد مصطفى القضاة " ،أثر اإلكراه في الزواج والطالق"  ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية واإلنسانية  ،المجلد  ، 3العدد  ، 2االردن 2006،م .
 -3احـمــد نـاصــر الفـيلـي "،مكانة المرأة عند الرومان" ،صحيفة التآخي  ،العدد ، 9153بغداد
 ،الخميس 19 ،اذار 2020م.
 - 4ايمان محمد عبد المنعم عنان " ،حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق على
الحالة المصرية"  ،المركز الديموقراطي العربي 2014\8\14 ،م.
 -5أيمن شندي " ،مكانة المرأة في العصر الهيليني"  ،مجلة بحوث كلية اآلداب ،العدد 17
2004\2\13 ،م .
 -6بدوي عبد الباقي  "،التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العيوب في الفقه اإلسالمي
وبعض قوانين األحوال الشخصية العربية"  ،مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 ،الجزائر  ،العدد .33
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 -7علواني مبارك " ،دور المنظمات الدولية المتخصصة في حماية البيئة من التلوث"  ،مجلة
المفكر ،العدد الرابع عشر ،د.ت.
 -8علي خالد دبيس  "،القضاء في القانون والفقه اإلسالمي"  ،مجلة اهل البيت  ،العدد ،14
د.ت .
 -9عمر البوريني "،الحماية القانونية لألسرة بين الواقع والطموح"  ،مؤتمر كلية الحقوق ،جامعة
عمان األهلية  ،األردن 2010،م.
 - 10ليا ليفين " ،حقوق اإلنسان أسئلة واجوبة" ،مقال صادر عن اليونسكو .2009 ،
 -11نزيهة بوذيب " ،الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ” قراءة قانونية نقدية" ،المجلة العربية
لحقوق اإلنسان ،،العدد السادس ،تونس1999 ،م.
 -12مكارم الديري " ،بحث مقدم في مؤتمر الخطاب اإلسالمي المعاصر"  ،اتحاد علماء
المسمين /29- 28 ،يوليسو2011/م.
 -13مهدي الشيباني " ،الحقوق االجتماعية بين الدولة والمواطن في المجتمعات المعاصرة"
 ،المجلة الجامعة  ،العدد .2012 ، 14
 -14محمود محمد بابللي " ،مفهوم الحق في اإلسالم " ،مجلة الداعي الشهرية العدد .12
ص _ أحكام قضائية :
 - 1القرار رقم  187الصادر عن محكمة النقض السورية،

الغرفة الشرعية  ،تاريخ

1954/2/25م.
 -2القرار رقم  383الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،أساس ، 394
تاريخ 1962/12/31م.
217

 -3القرار 59رقم الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية أساس  76تاريخ
1963/2/19م.
 -4 ،القرار رقم 112الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،أساس 118
،تاريخ 1964/3/31م .
 -5القـرار رقم  373الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفـة الشرعيـة لعام 1964 \9\12م.
 -6ال قرار رقم  860الصادر عن محكمة النقض السورية

،الغرفة الشرعية  ،تاريخ

1966/5/5م.
 -7القرار رقم  435الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،أساس ، 431
تاريخ 1967/10/8م.
 -8القرار رقم  67الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية ،لعام 1970 \2\24م.
 -9القرار رقم  71الصادر عن محكمة النقض السورية،الغرفة الشرعية ،أساس  ، 79تاريخ
1970/2/26م.
 -10القرار رقم  461الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية ،تاريخ
1970/10/31م.
 -11القرار رقم  608الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية ،أساس ، 57
تاريخ 1975/11/23م.
 -12،القرار رقم  246الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية ،أساس ،245
تاريخ 1977/4/5م.
 -13القرار رقم  205الصادر عن محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية أساس 189
تاريخ 1981/3/15م.
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 -14القرار رقم  550الصادر عن محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية ،أساس 391
 ،تاريخ 1982/8/21م.
 -15القرار رقم  1623الصادر عن محكمة النقض السورية  ،الغرفة الشرعية  ، ،تاريخ
1995/12/3م.
 -16القرار رقم  2605الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،لعام 2005
 تاريخ 2005/12/26م. -17الق ـرار رقم  1260الصادر عن محكمة النقض السورية ،الغرفة الشرعية  ،تاريخ
2009/4/14م.
ع_ مؤتمرات :
 -1قرار مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة التاسعة  ،البند 3من جدول األعمال  2008\7\28 ،م.
 -2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،رقم ( )65 -280الصادر في  17حزيران 2011م.
 -3قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم ، 15\23الدورة الخامسة عشر 2010م.
 -4قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،الدورة السادسة والستون  ،الجلسة  26 ، 34أيلول
2013م.
 -5قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  ،4\32الدورة الثانية والثالثين 2016 ،م.
 -6دليل معايير العمل الدولية ( دليل المتدرب )  ،الطبعة االولى  ،نشرت بواسطة منظمة
العمل الدولية  ،مصر2017 ،م .
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ع_ تقارير:
 - 1تقرير اجتماع مجموعة العمل المعنية بالنظر في البدائل المختلفة بخصوص إنشاء
بروتوكول اختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  14من وثائق األمم المتحدة
E/CN.4/1997/105.مارس ، 2006رقم
 -2التقرير األولي للجمهورية العربية السورية بشأن تطبيق أحكام االتفاقية الدولية المتعلقة ب ـ
(حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) ،اعتمدت من الجمعية العامة لألمم
المتحدة بالقرار رقم  158/45تاريخ  ، 1990/12/18وصدقت من الجمهورية العربية السورية
بالمرسوم التشريعي رقم  /24/تاريخ 2005/4/10م .
 -3تعليق لجنة حقوق الطفل  ،الدورة األربعون  ،التعليق رقم  30-12 ، 7أيلول 2005م .
 -4تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة  13 ، 15ايلول 1-تشرين األول 2010م .
 -5تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة  28-10 ، 21أيلول  5 ،تشرين الثاني 2010
م.
 -6البالغ رقم( ) 323\06ضد مصر مقدم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،الدورة
غير العادية للجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  ،رقم  ، 10االتحاد االفريقي ،بانجول
جامبيا 2011 ،م .
 -7تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة 18 ، 20حزيران  6-تموز 2012م .
23،مايو2013م -8POL 10/001/2013 .تقرير منظمة العفو الدولية ،رقم الوثيقة
 -9المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،القضية رقم  31، 37798\13مايو 2013م.
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 -10تقرير المقررة الخاصة باللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ،الدورة السبعون 2015\7\29 ،م.
 -11تقرير مجلس حقوق اإلنسان  ،الدورة  27، 34شباط 24-آذار 2017م .
 -12قائمة القضايا واألسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية
السورية اضافة الى ردود الجمهورية العربية السورية  ،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز
ضد المرأة  ،األمم المتحدة 2014م .
 -13دليل عملي للمجتمع المدني  ،الحيز المتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق اإلنسان في
األمم المتحدة ،مكتب المفوض السامي  ،األمم المتحدة  ،سويس ار 2014 ،م .
لجنة وضع المرأة  ،الدورة الواحدة والستين ،األمم المتحدة 24-13 ،مارس 2017م- 14 .
تقرير
 -15تقرير لجنة وضع المرأة  ،الدورة الثالثة والستين ،األمم المتحدة 11 ،مارس 2019م.
ف _ المواقع االلكترونية :
 -1http://elaphblogs.comابراهيم أبو عواد  ،مدونة ايالف االلكترونية ،
2014\5\25م.
 -2آدم عربي  ،صحيفة الحوار المتمدن األلكترونية ،العدد 2009/8/14، 2738م.
http://www.ahewar.org
 -3www.right-to-education.org .اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان
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 -4أمل المرشدي ،بحث عن االعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،محاماة ،صحيفة الكترونية
2016،مhttps://www.mohamah.net.
-5https://www.alwatanvoice.com

أمنية أبو الخير  ،صحيفة دنيا الوطن

االلكترونية 2019\12\23،م.
 -6https://www.alukah.net/خالد عبد المنعم الرفاعي  ،شبكة األلوكة للفتاوى ،
2009 \10\29م.
 -7http://jilrc.com/آليات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  ،سرور طالبي  ،مؤسسة
الكترونية علمية مستقلة 2014\5\19 ،م.
 -8دعد موسى  ،ورقة عمل مقدمة لورشة ( :بناء القدرات الوطنية في مجال تقييم وضع
المرأة من منظور النوع االجتماعي إلعداد استراتيجية وطنية إلدماج النوع االجتماعي في
التنمية)  ،مركز مساواة http://musawasyr.org /.
 -9www.islamweb.netزامل الركاض  ،من أحكام الحضانة 2002\1\3 ،م ،
 -10www.darulfatwa.org.auسليم علوان الحسيني  ،المجلس اإلسالمي االعلى في
استراليا  ،دار الفتوى .
 -11صحيفة اليوم السابع االلكترونية  ،رئيس التحرير خالد صالح  03 ،يناير 2019م ،
https://www.youm7.com/.
 -12http://www.ahewar.org /عبد الرحمن تيشوري  ،صحيفة الحوار المتمدن
االلكترونية  ،العدد 2006\2\21 ،1468م .
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 -14مقال بعنوان ” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة”  ،مركز موارد العدالة
االجتماعية2017-01-10 ،م www.sjrcenter.org/index.php .الموقع االلكتروني
 -15مقدمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،الشبكة العالمية للحقوق ،صحيفة الكترونية.
https://www.escr-net.org/ar.
 -16www.unwomen.org .لجنة مركز المرأة ،
 -17ماهر حسن سيفو  ،محازير الزواج العرفي في قانون العقوبات السوري  ،صحيفة
.www.facebook.comمحامي سوريا االلكترونية 2016\12\21 ،م.
 -18www.ohchr.org .مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة ،
 -19http://hrlibrary.umn.edu /.مكتبة حقوق اإلنسان  ،جامعة منيوستا ،
 -20 https://ar.bccrwp.org /.موقع الكتروني 2020-1-30 ،
 -21www.islamweb.netموقع اسالم ويب االلكتروني
 -22https://www.un.org/ar/منظمة األمم المتحدة
 -23www.who.intمنظمة الصحة العالمية
 -24https://www.amnesty.org /منظمة العفو الدولية  31تشرين األول 2018م
 -25https://www.ilo.orgمنظمة العمل الدولية
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سن الزواج في اإلسالم ،موقع موضوع ،بتاريخ، 2014/11/20 :
 -26هادي فهميّ ،
www.mawdoo3.com
 -27هدى عبد المنعم  ،دراسة الوثائق الدولية من جوانبها المختلفة اتفاقية القضاء على كافة
أشكال

التمييز

ضد

المرأة

،

مقاالت

،https://sites.google.com .صحيفة الكترونية .
 -28www.research.un.org .وثائق األمم المتحدة
https://www.wikipedia.org .ويكيبيديا-29
-30Initiative Right to Education ،
https://www.right-to-education.org/ar
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فهرس األعالم:
 - 1ابن القيم  :هو أبو عبداهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز
بن مكي زيد الدين ُّ
الزرعي ،المولود في السابع من صفر من عام  691هجرية ،وقد ُس ِّم ي

ألن والده كان يعمل قيِّماً على مدرسة في دمشق (المدرسة الجوزّية)  ،هو
بابن قيِّم الجوزّيةّ ،
أئمة المذهب الحنبلي في النصف
ومحدث
فقيه
ّ
َ
ومفسر وعالم مسلم مجتهد وواحد من أبرز ّ
األول من القرن الثامن الهجري.
 -2ابن تيمية  :هو أبو العباس أحمد بن تقي الدين بن شهاب الدين بن عبد الحليم بن عبد
بحران سنة  661هـ ُ ،يعتبر شيخ
السالم مجد الدين أبي البركات بن عبد اهلل بن تيمية ،ولد ّ
اإلسالم ابن تيميه من كبار العلماء في عصره والعصور التي تلت عصره  ،حيث بلغ من
العلم والتقى والصالح ما بلغ .
الكوفي ُ ،ولد
مرزبان
 -3أبو حنيفة  80 ( :هـ _  150هـ ) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن ُ
ّ
بالكوفة ونشأ فيها ،فقيه وعالم مسلم وأول األئمة األربعة عند أهل السنة والجماعة ،وصاحب
المذهب الحنفي في الفقه اإلسالمي .
 -4أبو يعلى ال َفَّراء :هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ال َفَّراء ،أبو يعلى  ،ولد في

شهر محرم في بغداد سنة 380هـ ،الشهير بالفراء ،عالمة الزمان قاضي القضاة مجتهد

المذهب ،مذهب اإلمام احمد بن حنبل.
 -5أرسطو  322 -384(:قبل الميالد) فيلسوف يوناني قديم كان أحد تالميذ أفالطون ومعلم
اإلسكندر األكبر .كتب في مواضيع متعددة تشمل الفيزياء ،والشعر ،والمنطق ،وعبادة الحيوان،
واألحياء ،وأشكال الحكم .
 -6الماوردي972( :م –  1058م) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري
الماوردي أكبر قضاة آخر الدولة العباسية ،صاحب التصانيف الكثيرة النافعة ،الفقيه الحافظ،
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من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين

جزء.

ياضيات ،ولد عام  570ق.م  ،في ساموس في اليونان
 -7فيثاغورس  :فيلسوف وعالم ر ّ
وتوفي حوالي  490 – 500ق  .م  ،في إيطاليا ُ ،يعرف بمعادلته الشهيرة نظرية فيثاغورس
دينية تدعى الجماعة الفيثاغورّية .
أخوة ّ
،وّ
أسس جماعة ّ

شاعر ملحمي إغريقي أسطوري ُيعتقد أنه مؤلف الملحمتين اإلغريقيتين اإللياذة
 -8هوميروس:
ٌ
ٍ
بشكل عام ،آمن اإلغريق القدامى بأن هوميروس كان شخصية تاريخية ،لكن
واألوديسة.
الباحثين المحدثين ُيشككون في هذا ،ذلك أنه ال توجد ترجمات موثوقة لسيرته باقية من الحقبة
الكالسيكية.
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السيرة الذاتية للكاتبة
 - 1البيانات الشخصية :
▪ االسم  :رؤى خالد أطرش
▪ تاريخ الوالدة 1991\1\29 :
▪ مكان الوالدة  :ادلب – سوريا
▪ الحالة االجتماعية  :متزوجة
▪ الديانة  :اإلسالم
▪ الجنسية  :سورية
 - 2المؤهالت العلمية :
▪ ثانوية عامة _ الفرع األدبي _ سوريا
▪ بكالوريوس حقوق جامعة العلوم والتكنولوجيا _ اليمن
 -3الخبرات العملية والدورات :
▪ مساعدة في الشؤون االدارية بمديرية التنمية الريفية في ادلب –سوريا  2013 -2012 ،م
▪ أخصائية تدريب معتمدة _ جامعة أكسفورد _ بريطانيا
▪ مدربة معتمدة من الجامعة الدولية الكندية ،كندا
▪ مدربة معتمدة من موسوعة التكامل العربي االفريقي
▪ مدربة معتمدة من مؤسسة الفقي العالمية
▪ دبلوم في القيادة االحترافية _ جامعة أكسفورد _ بريطانيا
▪ دورة المذيع المميز من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ لغة الجسد االعالمية من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
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▪ لتأثير في االعالم االجتماعي من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ اكتساب الثقة بالنفس للمذيع والضيف من معهد الجزيرة لإلعالم ،قط
▪ انتاج البرامج اإلخبارية التلفزيونية من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ فن الخطابة من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ المونتاج رؤية تقنية وابداعية من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ صناعة االفالم الوثائقية من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ دورة بالفوتوشوب من معهد الجزيرة لإلعالم ،قطر
▪ التقرير التلفزيوني االخباري من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ الوقفة أمام الكامي ار من معهد الجزيرة لإلعالم ،قطر
▪ المقابالت الصحفية التلفزيونية من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
▪ مصادر الخبر الصحفي من معهد الجزيرة لإلعالم  ،قطر
 -4العنوان الدائم :
▪ قطر-الدوحة – روضة الخيل
▪ هاتف 0097455033239 :
▪ االيميل rouaatrash@gmail.com :
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