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مقذمة
تعرض ىذه الدراسة لمتطورات الحاصمة في قوانيف األحواؿ الشخصية في المنطقة العربية ،وكذلؾ التوجيات
المقترحة عمى مشروعات القوانيف في بعض الدوؿ التي لـ تقـ بعد بإصدار قوانيف معدلة أو جديدة لألحواؿ
الشخصية .وقد تحدد النطاؽ الجغرافي لمبحث في حالة الدوؿ العربية التي مرت بما بات ُيعرؼ بالربيع العربي

مثؿ مصر ،واليمف ،وليبيا ،وتونس ،وبعض الدوؿ األخرى مثؿ األردف ،والجزائر ،والبحريف ،والكويت ،واإلمارات
سف
العربية المتحدة ،والمغرب ،وقطر .في حيف اقتصر النطاؽ الموضوعي لمبحث عمى دراسة المسائؿ اآلتيةّ :

الزواج ،والوًلية في الزواج ،والميراث ،والخمع ،وتعدد الزوجات ،وحؽ الزوجة في تطميؽ نفسيا والتفريؽ القضائي
بيف الزوجيف ،والحضانة والنفقة ،عمى اعتبار أف ىذه المسائؿ مف أبرز الجوانب المتصمة بحقوؽ المرأة في

تشريعات األحواؿ الشخصية.
تيدؼ الدراسة إلى الوقوؼ عمى نمط وطبيعة التطور الحاصؿ عمى مسائؿ األحواؿ الشخصية محؿ البحث،
وبشكؿ خاص أثر الثورات العربية عمى حركة التجديد والتطوير في ىذه المسائؿ .ما قد يفيد في توجيو عناية
سف قانوف األحواؿ الشخصية الفمسطيني.
المشرع الفمسطيني إلى مثؿ ىذه التطورات عند ّ

ولما كانت بعض الدوؿ العربية قد صادقت عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ  ،1989وكذلؾ اًلتفاقية الدولية
لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة (سيداو) ،فقد ارتأينا ،وقبؿ الدخوؿ في موضوعات الدراسة ،بياف
مفيوـ الطفؿ في ىاتيف اًلتفاقيتيفً ،لتصاؿ ذلؾ بالسف القانونية لمزواج ،وما يترب عمى ذلؾ مف آثار.

عرفت المادة ( )1مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 1989ـ الطفؿ عمى
ّ
سف الرشد قبؿ ذلؾ بموجب القانوف المنطبؽ عميو" .في حيف
أنو" :كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة ما لـ يبمغ ّ

تنص الفقرة ( )2مف المادة ( )16مف اتفاقية (سيداو) عمى أنوً" :ل يكوف لخطوبة الطفؿ أو زواجو أي أثر
سف أدنى لمزواج ولجعؿ تسجيؿ
قانوني وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في ذلؾ التشريعية منيا لتحديد ّ

أمر إلزاميا".
الزواج في سجؿ رسمي ًا

حد أدنى لسف الزواج دوف تفرقة بيف الذكر
وتحظر اتفاقية سيداو زواج األطفاؿ وخطبتيـ ،وتمزـ الدوؿ بوضع ّ
واألنثى .وقد صادقت مصر عمى ىذه اًلتفاقية مع التحفظ عمى المادة  16التي نصت في فقرتيا الثانية عمى
سف أدنى لمزواج.
ضرورة تحديد ّ

وكانت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة قد أوصت في سنة  1994برفع الحد األدنى لسف الزواج إلى

الثامنة عشرة بالنسبة لمجنسيف عمى السواء .كما أوصت لجنة حقوؽ الطفؿ في سنة  2003الدوؿ باستعراض
التشريعات والممارسات؛ بغية رفع الحد األدنى لمزواج إلى الثامنة عشرة لكال الجنسيف.
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الوزلسسسسل ال سسسسْهٖ للوسسسسـرأة ص سسسسْ الوسسسسـرأ يسسسسٖ هزسسسسال ااصسسسسْال ال غلسسسس٘ي ّ مسسسس ال٘ا السسسسقّاد هسسسسي الْرِسسسسي ال اًًْ٘سسسسية هلسسسسـة
هتسسسسسسسسسسسسسسسْيـ :لسسسسسسسسسسسسسسسٔ السسسسسسسسسسسسسسسـا ا ٙسسسسسسسسسسسسسسسٖhttp://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/443- :
 pslara3وسسسسز القٗسسسساؿأ تسسسساؿٗظ ّ .2014/4/12قعسسسسز ل٘ب٘سسسسا تسسسساؿٗظ : 1989/5/16لسسسسٔ اا ةاق٘سسسسي ال جسسسساش :لسسسسٔ رو٘سسسس رمسسسس ال
التو٘٘سسق سسؼ الوسسـرأ  -مسس٘ؼاّاة هتضةة سسي يسسٖ الْقسسز ؽا سسَ :لسسٔ عسسة ًلسسْ ان ةاق٘سسية التسسٖ (سساى هسسي رُوِسسا الوسساػأ  )2التسسٖ
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ا
أوًل :سهّ الزواج

ساوت كؿ مف تشريعات الجزائر ،والمغرب ،وتونس ،وليبيا ،مف حيث المبدأ ،بيف الجنسيف في الحد األدنى لسف

تماشيا مع
سف الرجؿ ،ويأتي ذلؾ
ً
سف الزوجة أقؿ مف ّ
الزواج ،خالفًا لمكثير مف التشريعات العربية التي جعمت ّ

اًلتفاقيات الدولية التي حظرت التمييز في نصوص القانوف والحقوؽ والواجبات بيف الجنسيف ،كاتفاقية (سيداو)

التي تحظر كؿ أشكاؿ التمييز بيف الرجؿ والمرأة .ففي الجزائر ،حددت المادة  7مف القانوف رقـ  11لسنة 1984
سف الزواج بتسع عشرة سنة ،إًل أنو يجوز
المعدؿ باألمر رقـ  02-05المؤرخ في  27فبراير لسنة ّ ،2005

سف تقؿ عف ىذه السنة متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزواج .وقد أعطت المادة
لمقاضي أف يأذف بالزواج في ّ

السابقة الذكر أىمية التقاضي لمزوج القاصر فيما يتعمؽ بآثار عقد الزواج مف حقوؽ والتزامات.

مدونة األسرة المغربية ،مف بينيا
في المغرب ،في عاـ  ،2004أقرت مجموعة مف التعديالت الجوىرية عمى ّ

سف الزواج بثماني عشرة سنة لمرجؿ والمرأة ،مع تخويؿ القاضي إمكانية تخفيضو في الحاًلت المبررة
تحديد ّ

(المادة  19مف المدونة) .في المقابؿ ،منحت المادة ( )20مف المدونة قاضي األسرة سمطة اإلذف بزواج الفتى
ومسببا ،ويبيف فيو المصمحة التي استوجبت اإلذف،
سف الثامنة عشرة ،عمى أف يكوف ق ارره معمال
ً
والفتاة دوف إتماـ ّ
وذلؾ بعد اًلستماع ألبوي القاصر ،أو نائبو الشرعي ،واًلستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي .ويكوف
وتتويجا لذلؾ ،اشترطت المادة ()21
قرار القاضي باًلستجابة لطمب اإلذف بزواج القاصر غير قابؿ ألي طعف.
ً
مف المدونة موافقة النائب الشرعي عمى زواج القاصر بتوقيعو مع القاصر عمى طمب اإلذف بالزواج وحضوره
إبراـ العقد .وفي حاؿ امتناع النائب الشرعي لمقاصر عف الموافقة يبت قاضي األسرة المكمؼ بالزواج في
الموضوع.
في تونس ،وفقًا آلخر تعديالت مجمة األحواؿ الشخصية ،حظر الفصؿ الخامس المعدؿ 2منيا عمى كؿ مف لـ
المقرر يتوقؼ
يبمغ ثماني عشرة سنة كاممة ،ذك ار كاف أـ أنثى ،إبراـ عقد الزواج .وابراـ عقد الزواج دوف السف ّ

عمى إذف خاص مف القاضي ،وًل يمنح ىذا اإلذف إًل ألسباب خطيرة ولمصمحة واضحة لطرفي العقد .وقد اشترط

3
معا ًلنعقاد زواج القاصر ،وفي حاؿ امتنعا أو أحدىما،
الفصؿ السادس المعدؿ مف المجمة موافقة الولي واألـ ً

وجوبا لمقاضي ليقرر منح اإلذف بالزواج مف عدمو ،واذا
وتمسؾ القاصر برغبتو في عقد الزواج ،يرفع األمر
ً
ّ
منحيـ القاضي اإلذف ،يكوف ق ارره حجة قاطعة ًل يقبؿ الطعف بأي وجو.

وفي ليبيا ،استنادا لممادة ( )6مف القانوف رقـ  10لسنة  1984بشأف األحكاـ الخاصة بالزواج والطالؽ وآثارىـ،4
سف العشريف ،ولممحكمة أف تأذف بالزواج قبؿ بموغ ىذا السف لمصمحة أو ضرورة تقدرىا
تكتمؿ أىمية الزواج ببموغ ّ
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تعلةسسسسظ ض سسسسـ التو٘٘سسسسق يسسسسٖ الؼمسسسسا ٘ـ ّالت سسسسـٗعا ة ّالبٌسسسسؼٗي الخالسسسسج ّالـا سسسس هسسسسي الوسسسساػأ  )16اللسسسسؾٗي ٗتعلة سسسساى التنسسسسإّ يسسسسٖ
الض سسسسْ ّالْاربسسسسا يسسسسٖ السسسسقّاد ّينسسسسغَة ًّةسسسسل الض سسسسْ ّالونسسسستّل٘ا للْالسسسسؼأة سسسسة الٌ سسسسـ :سسسسي صالتِسسسسا القّر٘سسسسي يسسسسٖ
ااهْؿ الوتعل ي أطةالِا.
سسسن عسسسؼٗا ُسسسسؾا الةلسسسا الوـمسسسسْم ؿقسسسن  1لنسسسٌي  1964تسسسساؿٗظ 2964/02/20ة الولسسساػ :ل٘سسسسَ ال سسساًْى :سسسسؼػ 1964/04/01
الوتؿط يٖ  ّ 1964/04/21ال اًْى :ؼػ  32لنٌي  2007الوتؿط يٖ .2007/5/14
ن عؼٗا ُؾا الةلا هي الوزلي ال اًْى :ؼػ  74لنٌي  1993تاؿٗظ .1993/07/12
ٗو سسسسسسسسسسسسسسي الْلسسسسسسسسسسسسسسْل لسسسسسسسسسسسسسسٔ ًلسسسسسسسسسسسسسسْ ال سسسسسسسسسسسسسسا ًْى الوسسسسسسسسسسسسسسؾ(ْؿ هسسسسسسسسسسسسسسي عسسسسسسسسسسسسسس ل السسسسسسسسسسسسسسـا ا ٙسسسسسسسسسسسسسسٖ:
 http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=93ة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساؿٗظ القٗسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساؿأ
.2014/4/26
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بعد موافقة الولي ،ويكتسب مف تزوج وفقًا ألحكاـ المادة المذكورة أىمية التقاضي في كؿ ما لو عالقة بالزواج
وآثاره.
وعمى الرغـ مف أف قانوف األحواؿ الشخصية اليمني رقـ  20لسنة  1992وتعديالتو 5،يقضي بعدـ جواز تزويج
ذكر كاف أـ أنثى ،دوف بموغو خمس عشرة سنة ،دوت تمييز في السف ،إًل أف ىذه السف ًل تنسجـ
الصغيرً ،ا
ومتطمبات المعايير الدولية ،واكتماؿ النضج العقمي لألزواج .كما أف عقد ولي الصغيرة يعتبر صحيحا ،وفقا

لمقانوف المذكور ،إًل أنو ًل يمكف لمعاقد الدخوؿ بالصغيرة ،وًل تزؼ إًل بعد أف تكوف صالحة لموطء ،ولو تجاوز
عمرىا خمس عشرة سنة ،وًل يصح عقد الصغير إًل بثبوت مصمحة .ومؤدى القوؿ بصحة عقد ولي الصغيرة مع
عاما
اشتراط صالح المعاشرة الجنسية كشرط لمدخوؿ ،إمكانية عقد قراف فتيات تقؿ أعمارىف عف خمسة عشر ً

دوف ضابط ،كما ًل يخفى صعوبة التحقؽ مف القدرة عمى الجماع في ظؿ بيئة وعادات تبتعد عف اًلنفتاح،

واإلفصاح ،واًلحتكاـ إلى معايير طبية راسخة؛ ما يستمزـ رفع الحد األدنى المقرر بما ينسجـ وسف األىمية
المدنية.
سف الزواج وفقًا لقانوف األحواؿ الشخصية رقـ ( )36لسنة  62010ثماني عشرة سنة شمسية،
وفي األردف أصبح ّ
وذلؾ وفقًا ألحكاـ المادة العاشرة مف ىذا القانوف .وأجازت المادة المذكورة لمقاضي وبموافقة قاضي القضاة أف

يأذف في حاًلت خاصة بزواج مف أكمؿ الخامسة عشرة سنة شمسية مف عمره وفقًا لتعميمات يصدرىا (أي قاضي
القضاة) ليذه الغاية إذا كاف في زواجو ضرورة تقتضييا المصمحة .ويكتسب مف تزوج وفؽ ذلؾ أىمية كاممة في
كؿ ما لو عالقة بالزواج والفرقة وآثارىما .منع القانوف المذكور إجراء العقد عمى امرأة إذا كاف خاطبيا يكبرىا
بأكثر مف عشريف سنة ،إًل بعد أف يتحقؽ القاضي مف رضاىا واختيارىا.
لـ تحقؽ بقية الدوؿ العربية محؿ الدراسة المساواة بيف الجنسيف في الحد األدنى لسف الزواج ،كما ترؾ بعضيا
تحديده بسقؼ معيف ،وأحاؿ بشأف أىمية الزواج إلى البموغ الجنسي .فمثال ،لـ يحدد المشرع الكويتي ِّ
سنا معينة
لمزواج ،ولكف المادة  26مف قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي رقـ  51لسنة  71984منعت توثيؽ عقد الزواج
أو المصادقة عميو ما لـ تتـ الفتاة الخامسة عشرة مف عمرىا ،والفتى السابعة عشرة مف عمره وقت التوثيؽ .وألف
التوثيؽ يختمؼ عف الزواج ،فإف مؤدى ما جاءت بو ىذه المادة ىو جواز تزوج الصغير والصغيرة ،كأصؿ عاـ،
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ٗو سسسسسي الْلسسسسسْل لسسسسسٔ ًلسسسسسْ ال سسسسساًْى هسسسسسي عسسسسس ل السسسسسـا ا ٙسسسسسٖhttp://www.yemen-nic.info/index.php :ة :لوسسسسسا
رًسسسَ قسسسؼ سسسن عسسسؼٗا ال سسساًْى الوسسسؾ(ْؿ ال سسساًْى ؿقسسسن  )27لنسسسٌي 1998م ّال سسساًْى ؿقسسسن  )24لنسسسٌي 1999م ّال سسساًْى ؿقسسسن )34
لنٌي 2003م.
ٗو سسسسسي الْلسسسسسْل لسسسسسٔ ًلسسسسسْ قسسسسساًْى ااصسسسسسْال ال غلسسسسس٘ي ااؿػًسسسسسٖ ؿقسسسسسن  36لنسسسسسٌي  2010هسسسسسي عسسسسس ل السسسسسـا ا ٙسسسسسٖ:
http://www.azzam.co/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=14
1ة اؿٗظ القٗاؿأ .2014/4/23
ٗو سسسي انطسسس ن :لسسسٔ ًلسسسْ قسسساًْى ااصسسسْال ال غلسسس٘ي ال سسسْٗتٖ ؿقسسسن  51لنسسسٌي  1984هسسسي عسسس ل السسسـا ا ٙسسسٖ:
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/kanoun-ahwelkoueit.pdfة سساؿٗظ القٗسساؿأ 2014/4/24ة :لوسسا رى ُسسؾا ال سساًْى ُسسْ النسساؿٕ الوةعسسْل يسسٖ ػّلسسي ال ْٗسسزة ّقسسؼ سسن عؼٗلسسَ
وْرسسسسق ال سسسساًْى ؿقسسسسن  61لنسسسسٌي ّ 1996ال سسسساًْى ؿقسسسسن  29لنسسسسٌي 2004ة ّ ى السسسسٌم الوْرسسسسْػ :لسسسسٔ السسسسـا ر:سسسس ٍ ُسسسسْ ًسسسسم
الوؾ(ْؿأة ّٗتجش ؽلك هي ع ل اإلماؿأ لٔ التعؼٗا ّال اًْى الوعؼل يٖ هتي ًلْ ال اًْى.
هؼهذ ه التعؼٗ

3

ويرتب الزواج في ىذه الحالة آثاره ،ولكف يمنع توثيؽ ىذا العقد إًل بتماـ السف المذكورة ،وىذا ما دلمت عميو
المذكرة اإليضاحية لمقانوف المذكور.

8

وفي مصر ،وفقا لممادة ( )17مف قانوف األحوؿ الشخصية رقـ ( )1لسنة ً 9،2000ل تقبؿ الدعاوى الناشئة عف
سف الزوج تقؿ عف ثماني عشرة سنة
سف الزوجة تقؿ عف ست عشرة سنة شمسية ،أو كانت ّ
عقد الزواج إذا كانت ّ

شمسية ،وقت رفع الدعوى.

ويتضح أف المشرع المصري لـ يحدد ِّ
سنا معينة لمزواج ،وانما قيد سماع الدعوى الناشئة عف عقد الزواج بكوف
سف الزواج ،وانما ىو
سف أحد الزوجيف تقؿ عما ىو مذكور أعاله ،واف مثؿ ىذا النص ًل يعني بأية حاؿ تقييد ّ
ّ
سف الزواج
تقييد لرفع الدعوى الناشئة عف عقد الزواج ،ونرى أف مثؿ ىذا النص ،واف كانت الغاية منو تقييد ّ
بالسف المذكورة مبدئيا ،إًل أنو قد يأتي بنتائج سمبية ،تؤدي إلى إضاعة حقوؽ الزوجة المترتبة عمى عقد الزواج،

سف تقؿ عف السف المذكورة ،واضطرت الزوجة لمجوء إلى القضاء.
إذا ما تـ الزواج في ّ

وعمى الرغـ مف أف المشرع المصري نص بموجب القانوف رقـ  126لسنة  2008المعدؿ لمقانوف رقـ  143لسنة

 1996عمى عدـ جواز توثيؽ أي عقد زواج لمف لـ يبمغ مف الجنسيف ثماني عشرة سنة ميالدية،
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إًل أف ذلؾ

ًل يعني اًلنتقاص مما ذكرناه سابقا ،بخصوص إضاعة حقوؽ الزوجة المترتبة عمى عقد الزواج؛ ألف عدـ جواز
توثيؽ عقد الزواج ًل يعني عدـ صحة الزواج غير الموثؽ (الزواج العرفي) .وفي ىذه الحالة ،وبقراءة ىذه
النصوص مجتمعة ،يكوف لمزوجيف ببموغ السف المذكورة في قانوف األحواؿ الشخصية الحؽ في المقاضاة ،دوف
أف يكوف ليما الحؽ بتوثيؽ عقد الزواج ،لذلؾ جاءت بعض المحاوًلت بعد ثورة  25يناير لمضغط عمى مجمس
سف الزواج ،وخفض السف التي يمكف فييا توثيؽ عقود الزواج.
الشعب؛ مف أجؿ خفض ّ

11

ووفقا ألحكاـ المادة  30مف قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي رقـ  28لسنة ،2005

12

سف الزواج يكوف
فإف ّ

بالبموغ حقيقة ،بمعنى أف مف بمغ حقيقة جاز لو الزواج وفقا ألحكاـ ىذه المادة ،إًل أف ىذه المادة اعتبرت مف بمغ
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بالغا ،وفي ذات الوقت منعت تزويج مف بمغ السف المذكورة ولـ يبمغ ،مف الزواج إًل بإذف
سف ثمانية عشر عاما ً
ّ
سف الزواج عمى البموغ الحقيقي،
القاضي وبعد التحقؽ مف المصمحة .ويالحظ أف المشرع اإلماراتي اعتمد في ّ

ووضع ِّ
سف الثامنة عشرة ،ومفاد ىذا النص ىو جواز تزويج
سنا افترض أف الشخص يكوف ً
بالغا بتماميا وىي ّ

الصغير والصغيرة ،متى تحقؽ البموغ.
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يكتسب مف تزوج وفقا لممادة  30المذكورة أىمية التقاضي فيما يتعمؽ

بآثار عقد الزواج ،ويستثنى مف ذلؾ الحقوؽ المالية المرتبطة بالزواج ،وذلؾ وفقا لممادة  31مف القانوف المذكور.
ووفقًا لممادة ( )14مف قانوف األسرة القطري رقـ ( )22لسنة  2006يشترط في أىمية الزواج العقؿ والبموغ .وعند
الزواج بأخرى ،يكوف عمى موثّؽ عقد الزواج التأكد مف عمـ الزوجة بأحواؿ الزوج المالية ،إًل أنو ًل يجوز لمموثؽ
اًلمتناع عف توثيؽ العقد إذا رغب الطرفاف في إتمامو ،حتى في ظؿ عدـ قدرة الزوج المالية مف الزواج بأخرى،
وفي جميع األحواؿ تخطر الزوجة السابقة بيذا الزواج بعد توثيقو.
وقد حظرت المادة ( )17مف القانوف توثيؽ زواج الفتى قبؿ تماـ ثماني عشرة سنة ،والفتاة قبؿ تماـ ست عشرة
سنة ،إًل بعد موافقة الولي ،والتأكد مف رضاء طرفي العقد ،وبإذف مف القاضي المختص .لـ تشترط ىذه المادة
توا فر مصمحة أو ضرورة معينة إلجراء ىذا الزواج بإذف القاضي ،فيي منحت مطمؽ الصالحية والسمطة التقديرية
مسوغات محددة.
لمقاضي بإجازة ىذا الزواج مف عدمو ،دوف اشتراط معايير أو ّ
وحظرت المادة  18مف قانوف األسرة البحريني رقـ  19لسنة  14،2009إجراء عقد زواج األنثى قبؿ بموغيا ستة
عاما ،إًل بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصمحة محققة ،ولـ يحدد القانوف المذكور ِّ
سنا لزواج
عشر ً

الذكر.

خالصة:
سف الزواج في الدوؿ العربية السالفة الذكر ،أنيا واف حددت ِّ
سنا لو ،إًل أنيا قررت بشأنو
يتضح مف دراسة ّ
استثناءات يمكف التوسع مف خالليا ،فجمّيا تمنح القاضي الحؽ في تزويج الصغير أو الصغيرة دوف السف
المحددة إذا ما رأى مصمحة في ذلؾ ،بما يمكف الصغير أو الصغيرة مف الزواج ولو لـ يكف قد أكمؿ السف التي
سف األىمية التي
سف الزواج ،في بعض التشريعات محؿ الدراسة ،أقؿ مف ّ
نص عمييا القانوف ،وكذلؾ نجد أف ّ

يكوف الشخص بتماميا أىال لمتصرؼ وابراـ العقود بما فييا عقد الزواج.

ولعؿ السبب في ذلؾ ىو طبيعة عادات المجتمعات العربية والثقافة السائدة فييا ،التي تستند إلى الشريعة
اإلسالمية التي تسمح بتزويج الصغير أو الصغيرة في ظروؼ وشروط معينة.
ومف جانب آخر ،وألف الثقافة العربية ،تستند ،في الغالب ،إلى الشريعة اإلسالمية ،وألنو ًل يعتبر توثيؽ عقد
الزواج ركنا مف أركاف صحة الزواج ،ولكي يضمف المشرع العربي توثيؽ عقود الزواج؛ سمح بيذه اًلستثناءات
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محرما
حتى ًل يضطر المتزوجوف دوف السف المحددة إلى عدـ توثيؽ العقد ،ألنو بالنسبة ليـ ًل يعتبر ىذا النيج
ً

وفقًا ألحكاـ الشريعة ،ولو كاف مخالفا ألحكاـ القانوف.

سف
سف الزواج بيف الرجؿ والمرأة ،بحيث كاف فييا ّ
أيضا ،أف غالبية التشريعات محؿ الدراسة فرقت في ّ
ويالحظ ً

الزواج بالنسبة لمرجؿ أعمى منو بالنسبة لممرأة ،ولعؿ السبب في ذلؾ أف بموغ األنثى أو ظيور عالمات البموغ

سف أقؿ مف الذكر ،وألف الثقافة السائدة في المجتمعات العربية تستدعي أف يكوف الزوج
عمييا تكوف عادة في ّ

أكبر ِّ
سنا مف الزوجة.

ويالحظ أف ىذه التشريعات ،وعمى الرغـ مف ثورات الربيع العربي ،جاءت متماشية مع الثقافة السائدة وما يطمبو
الديف ،ولو أد ى األمر إلى مخالفة اًلتفاقيات الدولية ذات العالقة ،بؿ إف بعض الدوؿ العربية تحفظت عند
سف الزواج ،كما ىو موضح سابقًا.
انضماميا إلى ىذه اًلتفاقيات عمى النصوص التي جاءت متعمقة بتحديد ّ

ثاوياا :الوًلية في الزواج

باستثناء تونس والمغرب ،ومصر مف حيث األصؿ ،تشترط التشريعات العربية محؿ البحث الوًلية في الزواج .فمـ

وتأكيدا لذلؾ فقد نص الفصؿ التاسع
تشترط أحكاـ مجمة األحواؿ الشخصية التونسية الوًلية في انعقاد الزواج.
ً
منيا عمى حؽ الزوج والزوجة أف يتوليا زواجيما بنفسييما .ولكف اشترطت الوًلية في حالة زواج القاصر ،وذلؾ
في الفصؿ السادس المعدؿ

15

سف الزواج.
مف المجمة عمى النحو المذكور سالفًا بشأف ّ

16

ووفقًا آلخر التعديالت

مدونة األسرة المغربية لعاـ  ،2004أصبحت الوًلية حقًا لممرأة بالغة الرشد ،تمارسو حسب اختيارىا
ّ
المقرة عمى ّ
ومصمحتيا ،ولممرأة الراشدة أف تعقد زواجيا بنفسيا وبمحض إرادتيا ،وليا أف تفوض ذلؾ ألبييا أو ألحد أقاربيا،
اعتمادا عمى أحد تفاسير اآلية الكريمة ،القاضية بعدـ إجبار المرأة عمى الزواج بغير مف ارتضتو بالمعروؼ" :وًل
ً
تعضموىف أف ينكحف أزواجيف إذا تراضوا بينيـ بالمعروؼ" .17فموافقة النائب الشرعي غير ًلزمة إًل بشأف زواج

سف الزواج.
القاصر ،وفقًا ألحكاـ المادة ( )21مف المدونة المشار إلييا آنفا عند الحديث عف ّ

لـ تشترط القوانيف المتعمقة باألحواؿ الشخصية في مصر موافقة الولي عمى زواج المرأة البالغة ،ولكف المادة

التاسعة مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ  1لسنة  ،2000جعمت مف اختصاصات المحاكـ الجزئية اإلذف بزواج
ولي ليا ،وفي ىذا النص ،لموىمة األولى إشارة إلى اشتراط موافقة الولي عمى الزواج ،إًل أف القضاء
َمف ًل ّ
المصري قد فسر نصوص أحكاـ القانوف المذكور تفسي ار مختمفا ،مف خالؿ حكـ محكمة النقض في الطعف رقـ
صحيحا ،تأسيسا عمى أف القانوف
 194جمسة  1998/10/19الذي اعتبر زواج المرأة البالغة دوف موافقة ولييا
ً
المذكور نص في المادة الثالثة منو عمى أف يعمؿ فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذه القانوف بأرجح األقواؿ مف

صحيحا ،فإف
مذىب اإلماـ أبي حنيفة .وألنو وفقًا لمفقو الحنفي إذا تزوجت البالغة دوف إذف ولييا يكوف زواجيا
ً

: 15ؼل ًّ ش الةلا  6هي الوزلي ال اًْى :ؼػ  74لنٌي  1993الوتؿط يٖ .1993/07/12
ّ 16الْلٖ ّي ًا اص ام الةلا الخاهي ُْ العالق الٌنقة ّٗ تـط رى ٗ ْى :اق ؽ(ـا ؿم٘ؼا ّال الـ ؽ(ـا (اى رّ رًخٔ ّلَ٘ ّرْ ا
ر ٍْ رّ هي ٌٗ٘بَّ .الضا(ن ّلٖ هي ن ّلٖ لَ.
 17آٗي  32هي مْؿأ الٌناش.
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صحيحا دوف ولي .وبقراءة حكـ محكمة النقض مع نص المادة السابقة الذكر ،نجد أف الوًلية
زواج البالغة يكوف
ً

سف الزواج.
تكوف مشروطة في زواج مف لـ تبمغ ،وىذا يعد إشارة إلى جواز تزويج الصغيرة كما ذكرنا في ّ

اشترط قانوف األحواؿ الشخصية األردني المؤقت لسنة  2010موافقة الولي عمى الزواج وفقا لحاًلت معينة تتعمؽ

سف الزواج المنصوص عمييا في المادة العاشرة مف القانوف ذاتو،
بدرجة قرابة الولي .وأجاز القانوف ،مع مراعاة ّ
لمقاضي أف يأذف عند الطمب بتزويج البكر التي أتمت خمس عشرة سنة شمسية مف عمرىا مف الكؼء في حاؿ

عضؿ الولي ،إذا كاف عضمو بال سبب مشروع .وجاء في مذكرة األسباب الموجبة أنو أصبح بموجب ىذا القانوف
لممرأة الحؽ في طمب الزواج في حالة عضؿ الولي بطمب يقدـ لمقاضي ،دوف الحاجة إلى رفع دعوى بذلؾ،
واشترط القانوف في ىذه الحالة أًل يقؿ المير عف مير المثؿ.
لـ يشترط القانوف موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقمة المتجاوزة مف العمر ثماني عشرة سنة .وجاء في
مذكرة األسباب الموجبة لمقانوف ،أف اليدؼ مف موافقة الولي عمى الزواج ىو اجتماعي ،ييدؼ لممحافظة عمى
الروابط األسرية لمبعد عف أسباب التفكؾ األسري التي قد يسببيا تزويج المرأة نفسيا دوف موافقة الولي .والذي نراه
أف القانوف قد ناقض ىذه الغاية عندما سمح لممرأة الثيب التي بمغت الثامنة عشر مف العمر تزويج نفسيا دوف
موافقة ولييا ،وذلؾ ًلتحاد العمة في الحالتيف ،فكاف األجدر ،إذا كانت الغاية فعال المحافظة عمى الروابط
ًلسيما الحنفي
األسرية ،أف يشترط موافقة الولي في الحالتيف ،وما نراه أف النص جاء متأث ار في الفقو اإلسالميّ ،

تماما.
الذي جاءت أحكامو فيما يتعمؽ بالوًلية متفقة معو ً

واشترط قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي لسنة  1984المعدؿ في المادة  29منو وما بعدىا الوًلية في الزواج،
إذ تطمّب موافقة الولي عمى تزويج البكر التي بيف البموغ والخامسة والعشريف مف عمرىا ،ولكنو جعؿ الرأي في
تزويج الثيب التي بمغت الخامسة والعشريف مف عمرىا ليا ،شريطة أف يباشر العقد ولييا .ويالحظ أف المشرع
الكويتي مف خالؿ النصوص السابقة الذكر قد منع إجراء عقد الزواج دوف موافقة الولي  ،وفي الحالة التي ًل
تناقضا؛ ألف عدـ موافقة الولي تمنعو مف
يعد
يشترط فييا موافقة الولي منع إجراء العقد إًل مف قبمو ،األمر الذي ّ
ً

مباشرة عقد الزواج.

وفقا لممادة  11مف القانوف رقـ  11لسنة  1985المعدؿ في الجزائر ،تعقد المرأة الراشدة زواجيا بحضور ولييا،
ولـ تحدد المادة السابقة مف ىو الولي أو ترتيب األولياء ،بؿ إنيا اعتبرت الولي ليذه الغاية ىو أبو المرأة أو أحد
أقاربيا أو أي شخص آخر تختاره .ويتضح مف ىذا النص أف وجود الولي مسألة شكمية ،فالعقد وفقا ليذه المادة
ًل يحتاج إلى موافقة الولي ،وانما يشترط حضوره فقط ،كما أنو ًل يشترط ترتيب معيف في الولي بؿ أعطت المادة
السابقة لممرأة أف تختا ر الولي الذي يحضر عقد الزواج؛ ألف ورودىـ في متف المادة المذكورة جاء عمى سبيؿ
التخيير ،وأعطت لممرأة الحؽ بأف تختار أي شخص ليكوف ىو الولي الذي يحضر عقد الزواج.
18
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بالقاصرة فقد اشترطت المادة المذكورة أف يتولي الولي زواجيا ،وولييا أبوىا ثـ األقارب األولوف ،والقاضي ولي
مف ًل ولي لو ،وذلؾ مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة مف القانوف المذكور المتعمقة بسف الزواج.

19

وقد

استمزمت المادة  13مف القانوف المذكور عند تزويج القاصرة أف يكوف الزواج برضائيا وًل يجوز لمولي أف يجبرىا
ظا عمى حقوؽ المرأة ،كونو يعتد بإرادتيا وموافقتيا عمى
ًا
عمى الزواج ،ونرى أف ىذا النص ،يشكؿ
تطور ممحو ً

الزواج ،واف كانت قاصرة ًل يعتد بإرادتيا ،كأصؿ عاـ.

اشترطت المادة  32مف قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي لسنة  2005وما بعدىا الوًلية في الزواج ،ورتبت
عما،
أخا ثـ ِّ
ابنا ثـ ً
األولياء ،فنصت عمى أف الولي في الزواج األب ،ثـ العاصب بنفسو عمى ترتيب الورثةً :

ومسمما إف كانت الوًلية عمى مسمـ ،واذا غاب الولي
عاقال
بالغا
واشترط القانوف المذكور أف يكوف الولي ًا
ً
ذكر ً
ً
األقرب انتقمت الوًلية لمف يميو بإذف القاضي ،وتنتقؿ الوًلية لمقاضي في حالة عضؿ الولي ،والقاضي ولي مف ًل

ولي لو.
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يتطمب قانوف األحواؿ الشخصية اليمني رقـ  20لسنة  ،1992الوًلية في الزواج ،وفي حالة عضؿ الولي يأمره
القاضي بتزويجيا ،فإذا امتنع أمر مف يميو ،فإذا فقدوا أو عضموا زوجيا القاضي مف كؼء بمير مثميا .في حالة
عدـ وجود الولي فإف القاضي ولي مف ًل ولي لو.
وتتطمب المادة  7مف القانوف الميبي رقـ  10لسنة  ،198الوًلية في الزواج ،والولي ىو العصبة بنفسو عمى
بالغا ،واذا تساوى ولياف في القرب فأييما تولى الزواج بشروطو
ترتيب اإلرث ،ويشترط أف يكوف الولي
ً
عاقال ً
جاز ،واف غاب الولي األقرب ،ورأت المحكمة أف في انتظار رأيو تفويت مصمحة في الزواج انتقمت الوًلية لمف
يميو .ومف ليس ليا ولي ،تكوف المحكمة وليياً .ل يجوز لمولي أف يجبر الفتى أو الفتاة عمى الزواج رغـ إرادتيما،
وًل يجوز لمولي أف يعضؿ المولى عمييا مف الزواج بمف ترضاه زوجا ليا ،وذلؾ وفقا لممادة  8مف القانوف
المذكور.
تناوؿ قانوف األسرة البحريني رقـ  19لسنة  2009الوًلية في الزواج في المادة  12منو وما بعدىا ،وقد اشترط
الوًلية في الزواج ،وفقا لترتيب لألولياء ،واذا غاب الولي األقرب غيبة منقطعة ،أو جيؿ مكانو ،أو لـ يتمكف مف
اًلتصاؿ بو ،أو عضؿ انتقمت الوًلية إلى القاضي .والقاضي ولي مف ًل ولي لو ،لكف ليس لو (أي القاضي) أف
يزوج مف لو الوًلية عمييا
قضاء مف نفسو أو مف أصمو ،أو مف فرعو ،وليس لمولي أف يزوج موليتو مف نفسو إًلّ
ً

بإذف القاضي.

ًل يجوز لمولي أف يمتنع عف التزويج مف غير سبب شرعي ،كما أنو ًل يجوز لمولي تزويج مف لو الوًلية عمييا
تفوض في عقد زواجيا مف تراه مف الرجاؿ إذا ثبت رضا
جبراً ،
ثيبا أو ً
ً
بكرا ،صغيرة أو كبيرة .ويجوز لممرأة أف ّ
ولييا األقرب بشيادة الشيود أو التوكيؿ.

 19ؿار مي القّاد يٖ الزقائـ يٖ ٌؼ رّن) هي ُؾٍ الؼؿامي.
 20للوقٗؼة اً ـ :الزٌؼٕة هـر ما ظة .131
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نظـ الفصؿ الخامس مف قانوف األسرة القطري رقـ ( )22لسنة  2006أحكاـ الوًلية في الزواج .وفقا لممادة ()28
منو ،يتولى ولي المرأة عقد زواجيا برضاىا.

21

وجاء بنص المادة ( )27منو أنو في حاؿ تساوى ولياف في القرب

األبعد مع وجود الولي األقرب انعقد الزواج ناف ًذا ،ما لـ
الولي
العقد
فأييما تولى الزواج بشروطو جاز ،واذا تولى
ُ
َ
ُ
مناسبا وفؽ
يكف األقرب ًأبا فينعقد موقوفًا عمى إجازتو ،فإف لـ يجزه فمو طمب الفسخ ،ولمقاضي اتخاذ ما يراه
ً
مالبسات الحاؿ ومقتضيات المصمحة.

وقد أجازت المادة ( )29إتماـ الزواج بإذف القاضي بوًلية الولي األبعد في حالتيف:
جميعا ،أو اختمفوا.
األولى :إذا عضؿ الولي األقرب المرأة ،أو تعدد األولياء ،وكانوا في درجة واحدة وعضموا
ً

وقدر القاضي أف في انتظار رأيو فوات مصمحة في الزواج .ووفقًا لنص المادة
والثانية :إذا غاب الولي األقربّ ،
يعد القاضي ولي مف ًل ولي لو ،وًل يجوز لمقاضي أف يزوج نفسو ممف لو الوًلية عمييا.
 30مف القانوف ّ
خالصة:
يالحظ أف معظـ التشريعات محؿ الدراسة اشترطت الوًلية في عقد الزواج ،وأعطت الوًلية لمقاضي في حالة عدـ
أيضا أف بعض الدوؿ العربية طورت تشريعاتيا بحيث لـ تشترط الوًلية في
وجود الولي أو عضمو ،كما يالحظ ً
الزواج عند بموغ المرأة ِّ
سنا معينة ،كما أف بعض الدوؿ اشترطت الولي ولكنيا منعتو مف عدـ الموافقة عمى

الزواج دوف سبب مشروع أو معقوؿ.
سف الزواج ،ونرى أف اشتراط موافقة الولي عمى الزواج سببو
والذي نراه أف الوًلية في الزواج ًل يمكف فصميا عف ّ

جواز تزويج الصغيرة ،فإذا كانت كافة العقود التي يبرميا الصغير تحتاج إلى موافقة الولي متى كانت دائرة بيف

سف الزواج وسف األىمية ،كما تطمبو
النفع والضرر ،فإف عقد الزواج يتطمب ذلؾ أيضا ،ولكف في حالة اتحاد ّ
اًلتفاقيات الدولية ،أو التشريعات الوطنية ذاتيا ،فإف موافقة الولي عمى الزواج تصبح غير ذات معنى؛ طالما أنو

ومساسا
تقييدا لحرية المرأة
يجوز لممرأة أف تبرـ ما تشاء مف العقود ،ويصبح اشتراط موافقة الولي عمى الزواج ً
ً

بحقوقيا ،وييدـ مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة.

ثالثاا :الميراث

تتفؽ التشريعات العربية محؿ البحث في التمسؾ بقواعد الشريعة اإلسالمية فيما يتصؿ باألنصبة اإلرثية .إًل أف

الفارؽ األساسي بيف بعضيا تجمّى في مسألة تنظيـ قواعد الميراث في قوانيف األحواؿ الشخصية أو اإلحالة
تباعا.
بشأنيا إلى المذىب اإلسالمي المتبع في الدولة ،عمى النحو المبيف ً

ففي األردف ،وخالفا لقانوف األحواؿ الشخصية لسنة  1976الذي أحاؿ مسائؿ الميراث إلى الرأي الراجح مف فقو

أبي حنيفة ،نص قانوف األحواؿ الشخصية لسنة  2010عمى حاًلت الميراث واألنصبة في الباب التاسع منو،
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صؼػ الواػأ  26الْلٖ يٖ القّاد أًَ اااة يالزؼ العالقة يان ية يااط ال ٘ظ ااة يالعن ال ٘ظ ااة ّامتـطز رى ٗ ْى
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ونرى أف تقنيف أحكاـ الميراث بموجب ىذه القوانيف يأتي متوافقًا مع المبادئ الدستورية التي تشترط عمـ الكافة
بالقانوف قبؿ تطبيقو ،مف خالؿ نشره في الجريدة الرسمية ،أما اإلحالة إلى فقو معيف فإنيا تتنافى مع ىذا المبدأ،
ًلحتمالية جيؿ البعض مف الناس ليذا الفقو واًلختالفات الواردة فيو.
أبقى قانوف األحواؿ الشخصية األردني لسنة  2010عمى المبدأ الذي كاف مطبقا في السابؽ بخصوص الميراث
مف أف لمذكر مثؿ حظ األنثييف .كما أبقى القانوف المذكور عمى الوصية الواجبة التي بموجبيا يستحؽ أبناء اًلبف
المتوفى قبؿ مورثو حصة أبييـ في الميراث بما ًل يتجاوز ثمث التركة ،وعمى الرغـ مف أىمية ىذا النص
وعدالتو ،إًل أنو ،وفي المقابؿ ،فرؽ بيف أوًلد اًلبف وأوًلد البنت ،إذ أقر توريث أوًلد اًلبف بالوصية الواجبة دوف
أوًلد البنت.
وتناوؿ قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي رقـ  51لسنة  1984اإلرث في المادة  288وما بعدىا ،ونجد أف ىذه
المواد ىي تقنيف ألحكاـ الشريعة اإلسالمية في الميراث ،بحيث لـ يساو ىذا القانوف بيف الذكر واألنثى في
األنصبة ،إذ وفقا ألحكاـ ىذا القانوف فإف لمذكر مثؿ حظ األنثييف.

22

وفي مصر ،فإف نصيب المرأة في الميراث ىو نصؼ ما يستحقو الرجؿ ،تماشيا مع الفقو اإلسالمي الذي جعؿ
لمذكر مثؿ حظ األنثييف ،وورد في تقرير ESCWAالمتعمؽ بتطبيؽ مصر ًلتفاقية سيداو أف أحكاـ الميراث
المعموؿ بيا بمصر تميز بيف الرجؿ واألنثى ،حيث جاء فيو "يحؽ لممرأة أف ترث الممكية لكف نسبة العقار الذي
يجوز أف ترثو تحددىا القوانيف الدينية التي بموجبيا يرث المسمـ المصري ضعفي ما ترثو المسممة المصرية".

23

وتناوؿ القانوف الجزائري رقـ  11لسنة  1984المعدؿ أحكاـ الميراث في الكتاب الثالث منو ،المادة  126وما
بعدىا ،ويعتبر الفقو اإلسالمي المصدر الرئيس ليذه النصوص ،إذ إف نصيب المرأة وفقًا ألحكاميا يساوي نصؼ
نصيب الرجؿ (لمذكر مثؿ حظ األنثييف) .وعند عرض الجزائر لتقريرىا المتعمؽ بوضعية حقوؽ اإلنساف أماـ لجنة
المراجعة الدولية التابعة لألمـ المتحدة في العاـ  ،2008كاف مف بيف التوصيات التي قدمت لمجزائر ضرورة
تكريس العدالة بيف الجنسيف في الميراث ،إًل أف ممثؿ الجزائر اعتبر أف ىذه التوصية تخالؼ سيادة الشعب
الجزائري.
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وعالج قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي لسنة  2005أحكاـ المواريث في المادة  313وما بعدىا ،ويتضح مف
ىذه المواد أف المصدر الرئيس ليا ىو أحكاـ الفقو اإلسالمي ،بحيث يكوف لمذكر مثؿ حظ األنثييف .أخذ القانوف
المذكور في المادة  272منو بالوصية الواجبة ،بحيث أعطى أوًلد اًلبف المتوفى أو البنت المتوفاة حصة أبييـ
بما ًل يتجاوز الثمث ،وحسنا فعؿ المشرع اإلماراتي عندما لـ يفرؽ في ىذه المادة بيف أوًلد اًلبف وأوًلد البنت.
وكذلؾ استمد قانوف األحواؿ الشخصية اليمني رقـ  20لسنة  1992المعدؿ ،مف أحكاـ الفقو اإلسالمي .أخذ
القانوف اليمني المذكور في الوصية الواجبة ألوًلد اًلبف المتوفى ،وقد تـ استبداؿ ىذا الحكـ بموجب القانوف رقـ
 27لسنة  1998ليصبح النص عمى النحو اآلتي" :تجب التسوية بيف األوًلد في الزواج والتعميـ فإذا كاف قد
22
23
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اً ـ الواػأ ّ 307الواػأ  327هي قاًْى ااصْال ال غل٘ي ؿقن  51لنٌي  1984الوعؼل.
اً ـwww.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990 :ة اؿٗظ القٗاؿأ .2014/4/15
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سوى
صرؼ أمو ًاًل في تزويج وتعميـ البعض فعميو تسوية اآلخريف بيـ فإف لـ يفعؿ حتى مات ولـ يوص بيا َّ
أيضا بيف األوًلد وبقية الورثة إف كانوا طبقوا طريقة
القاضي بينيـ بإخراج القدر المساوي ليـ مع وجوب التسوية ً
المواريث" .ونرى أف الغاية مف ىذا النص تحقيؽ العدالة في أمواؿ المورث ،بحيث إذا ما كاف أنفؽ عمى بعض

الورثة دوف البعض اآلخر سوي األمر بينيـ.
خال القانوف البحريني رقـ  19لسنة  2009مف معالجة ألحكاـ الميراث ،إًل أف المادة الثالثة منو تحيؿ بشأف ما
لـ يرد بو نص في ىذا القانوف إلى الرأي السائد في المذىب المالكي ،فإف لـ يوجد أخذ القاضي بغيره مف
المذاىب األربعة ألسباب يبينيا في حكمو ،واذا تعذر ذلؾ طبؽ القاضي القواعد الفقيية العامة في الشريعة
اإلسالمية.
نظـ قانوف األسرة القطري رقـ  22لسنة  2006أحكاـ اإلرث في الكتاب الخامس منو في المواد ()301-241
بما يتوافؽ وأحكاـ الشريعة اإلسالمية .وحصرت المادة ( )245مف القانوف أسباب اإلرث في ثالثة؛ الزوجية،
معا أو بالرحـ .وبخصوص
القرابة ،الوًلء .ووفقًا لممادة ( )250يكوف اإلرث بالفرض ،أو التعصيب ،أو بيما ً
اإلرث بالتعصيب فتخضع أحكامو وفقا ليذا القانوف لمبدأ أف لمذكر مثؿ حظ اًلنثييف.

25

ويعتمد القانوف التونسي في تشريعو لمسألة تقسيـ الميراث عمى نصوص الديف اإلسالمي .وقد حدد الفصؿ ()89
مف القانوف الورثة بنوعيف :ذو الفروض وذو التعصيب .فبالنسبة ألصحاب الفروض ،تطبؽ في حقيـ أحكاـ
الشريعة اإلسالمية وفقا لمفصوؿ ( )112-91مف القانوف .كما أف قواعد اإلرث بالتعصيب مستمدة باألساس مف
القاعدة الشرعية القائمة بأف لمذكر مثؿ حظ األنثييف ،وفقا لمفصوؿ ( )121-113مف القانوف.
مدونة األسرة المغربية لعاـ  2004أحكاـ اإلرث في المواد ( )395-321مف القانوف ،وذلؾ بما يتماشى
نظمت ّ
مع قواعد الشريعة اإلسالمية والمذىب المالكي .حددت المادة ( )334مف القانوف الورثة بأربعة أصناؼ :وارث
جمعا ،ووارث بيما انفر ًادا .ويورث أصحاب الفروض وفقًا
بالفرض فقط ،ووارث بالتعصيب فقط ،ووارث بيما
ً

لقواعد القانوف المنصوص عمييا في الفصوؿ ( )347-341والمستمدة مف قواعد الشريعة اإلسالمية .أما اإلرث

بالعصبات فيكوف وفقًا لقواعد القانوف المنصوص عمييا في الفصوؿ ( )354-348والمستندة باألساس لمقاعدة
الشرعية "لمذكر مثؿ حظ األنثييف" .ويمنح التعديؿ األخير عمى المدونة ،الحفيدة والحفيد مف جية األـ ،عمى غرار
أبناء اًلبف ،حقيـ في حصتيـ مف تركة جدىـ ،نزوًل عند اًلجتياد والعدؿ في الوصية الواجبة.26

25

26

ّي ا للواػأ  252هي قاًْى ااصْال ال غل٘ي ال ـٕة يإى الةـّض ُٖ الضلم الوضؼػأ للْاؿث يٖ التـ(ي الٌم ال ـٖ:ة
هخا الٌلفة الـ ة الخوية الخلخاىة الخلجة ال نؼكة حلج الباقُّٖ .ؾا أ(٘ؼ :لٔ :وال قْا:ؼ ال ـٗعي اإلم ه٘ي يٖ ال اًْى ي٘وا
ٗتعلظ اإلؿث.
ؿارسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ػٗبارسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي الوؼًّسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية هتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْيـأ :لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٔ السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسـا ا ٙسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٖ:
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.htmة وسسسسسسسسسسسسسسسز القٗسسسسسسسسسسسسسسساؿأ تسسسسسسسسسسسسسسساؿٗظ
(ّ . 2014/4/10سسسؾلك نسسستٌؼ رص سسسام الوْاؿٗسسسج يسسسٖ ل٘ب٘سسسا لسسسٔ رص سسسام ال سسسـٗعي اإلمسسس ه٘ي مسسسٌؼا لل سسساًْى ؿقسسسن  6لنسسسٌي 1956ة وسسسا
ٗعٌسسسٖ رى ًلسسس٘ق الوسسسـرأ يسسسٖ الو٘سسسـاث ٗنسسسإّ ًلسسسف ًلسسس٘ق الـرسسسا .للوقٗسسسؼ اً سسسـة ـٗسسسـ هٌ وسسسي Human Rights
ٌٗ Watchت سسسؼ رص سسسام اإلمسسس م يسسسٖ الو٘سسسـاث ّ عسسسؼػ القّرسسسا الوعوسسسْل سسسَ يسسسٖ ال سسساًْى الل٘بسسسٖ .سسساؿٗظ الٌ سسسـًْ٘ٗ 5 :سسسْ 2013ة
سسسسن الْلسسسسْل ل٘سسسسَ تسسسساؿٗظ 2014/4/17ة هتسسسسْيـ :لسسسسٔ السسسسـا ا ٙسسسسٖة وسسسسز القٗسسسساؿأ تسسسساؿٗظ 2014/4/12ة http://aroos-
.elbahr.com/?p=7005
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خالصة:
يتضح مف دراسة تشريعات الدوؿ العربية أف مسألة الميراث ما زالت محكومة بأحكاـ الفقو اإلسالمي سواء تـ
تقنيف أحكاـ الميراث أـ ًل ،وربما يكوف السبب في ذلؾ ىو طبيعة المجتمعات العربية التي ترفض تطبيؽ أحكاـ
مغايرة ألحكاـ الديف اإلسالمي عمى الميراث ،ولو كانت اًلتفاقيات الدولية تخالؼ ذلؾ ،انطالقًا مف القاعدة
القاضية بعدـ جواز اًلجتياد في مورد النص .ونجد أف الدوؿ العربية التي انضمت إلى اًلتفاقيات الدولية ذات
العالقة تحفظت عمى مسألة المساواة في الميراث بيف الرجؿ والمرأة بذريعة أف ىذه المساواة تخالؼ سيادة الشعب،
كما ىو ا لحاؿ في الجزائر .وعمى الرغـ مف أف الدوؿ العربية تفرؽ بيف الرجؿ والمرأة في أحكاـ الميراث بموجب
القوانيف ذات العالقة باألسرة أو األحواؿ الشخصية إًل أف دساتير معظـ ىذه الدوؿ تنص عمى مبدأ المساواة بيف
الجنسيف وعدـ التمييز بينيما ،األمر الذي يتطمب إعادة النظر في التشريعات ذات العالقة بما ينسجـ والدساتير
عمى اعتبار إلزاميتيا ،خالفًا لالتفاقيات الدولية التي يمكف لمدوؿ التحفظ عمى بعض المواد أو المسائؿ التي
تضمنتيا كما ىو حاصؿ في اتفاقية "سيداو" التي تـ التحفظ عمى عديد مف نصوصيا مف قبؿ الدوؿ العربية،
بحيث أفرغت ىذه اًلتفاقيات مف معناىا والغاية منيا.

راب اعا :الخلع

األصؿ في تشريعات الدوؿ العربية محؿ البحث أف الخمع ًل يتـ إًل بالتراضي وحده ،باستثناء حالة الجزائر .فوفقا

ألحكاـ المادة  54مف القانوف الجزائري رقـ  11لسنة  1984المعدؿ ،فإنو يجوز لمزوجة دوف موافقة الزوج أف
تخالع نفسيا بمقابؿ مالي ،واذا لـ يتفؽ الزوجاف عمى المقابؿ المالي يحكـ القاضي بما ًل يتجاوز صداؽ (مير)
المثؿ وقت صدور الحكـ .ويعتبر ىذا النص نصا متطو ار بالمقارنة مع غيره مف النصوص الباحثة في الخمع في
تشريعات الدوؿ العربية األخرى ،إذ إف ىذا النص لـ يتطمب شروطا لمخمع ،كأف تصرح الزوجة أنيا تخشى إقامة
حدود اهلل ،ولـ يتطمب كذلؾ محاولة اإلصالح بيف الزوجيف قبؿ الحكـ بإنياء الرابطة الزوجية ،بؿ إف ىذا النص
أعطى المرأة الحؽ بإنياء الرابطة الزوجية دوف قيد أو شرط ،وذلؾ بمجرد تقديـ طمب إلى القاضي.
ووفقا لمفصؿ الثالث مف قانوف األحواؿ الشخصية األردني رقـ ( )36لسنة ( ،2010المواد مف  102حتى )113
فإف الخمع يكوف باتفاؽ الطرفيف ،بحيث تفتدي الزوجة نفسيا بإعادة المير الذي دفعو الزوج ليا ،أو غيره ،إذ
أجاز القانوف أف يكوف محال لمعوض في الخمع كؿ ما جاز اًللتزاـ بو شرعا ،ويشترط لصحة الخمع أف يكوف
أىال لاللتزاـ بالعوض ،وفؽ أحكاـ ىذا القانوف .إًل أف المادة
محال لو ،و ً
أىال إليقاع الطالؽ ،والمرأة ً
الزوج ً
( )114مف القانوف ذاتو منحت المحكمة عند طمب الزوجة التفريؽ بينيا وبيف زوجيا لخشيتيا عدـ إقامة حدود
وبغضيا الحياة مع زوجيا سمطة التفريؽ بينيما ،بعد بذؿ مساعي الصمح ،وتنازليا عف حقوقيا الزوجية
اهلل ُ
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والمير.

27

ويالحظ أف مضموف المادة ( )114ىو خمع قضائي رغما عف الزوج ،ومف طرؼ واحد ،ولو جاءت
ُ

ىذه المادة في الفصؿ الخاص بالتفريؽ القضائي ،وقد أطمؽ عمييا القانوف التفريؽ لالفتداء.

عالج المشرع الكويتي الخمع في المواد مف ( )119-111مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ  51لسنة 1984
المعدؿ ،ونجد أف الخمع وفقا ألحكاـ ىذه المواد ًل يكوف إًل بالتراضي ،إذ يشترط فيو موافقة الزوج ،ويقع الخمع
طالقا بائنا؛ ألف الزوجة تكوف قد افتدت نفسيا مف خالؿ دفع مبمغ مف الماؿ لمزوج مقابؿ تطميقيا .ولـ يأت
المشرع بأي نص يم ّكف الزوجة مف الخمع دوف موافقة الزوج أو رغما عنو ،كما ىو الحاؿ في التشريع األردني
مثال ،ومفاد ذلؾ أف الزوجة ًل يمكف ليا ،في غير حاًلت التفريؽ القضائي ،إنياء الرابطة الزوجية إًل بموافقة
الزوج ،وبعد افتداء نفسيا مف خالؿ دفع مبمغ مف الماؿ لمزوج .وىذا يماثؿ الحاؿ في اليمف ،إذ وفقا ألحكاـ المادة
 72وما بعدىا مف قانوف األحواؿ الشخصية لسنة  1992المعدؿ ،فإف الخمع فرقة بيف الزوجيف مقابؿ عوض مف
الزوجة أو غيرىا ،والخمع ًل يكوف إًل بالتراضي أو ما يدؿ عميو ،عقدا كاف أو شرطا.
وفي مصر ،فإف الخمع وفقا لممادة  20مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ ( )1لسنة  ،282000إما أف يكوف
بالتراضي بيف الزوجيف ،أو رغما عف الزوج بدعوى ترفعيا الزوجة لدى المحكمة المختصة ،ولكف ًل تحكـ
المحكمة بالخمع إًل بعد محاولة اإلصالح بيف الزوجيف ،وعمى الزوجة أف تفتدي نفسيا بأف تعيد لمزوج الصداؽ
الذي دفعتو أو التنازؿ عف حقوقيا الشرعية .وقد عقبت لجنة سيداو الدولية عمى الجزئية السابقة مف قانوف الخمع
بقوليا" :تالحظ المجنة بقمؽ أنو يتوجب عمى المرأة التي تحاوؿ الطالؽ عف طريؽ إنياء عقد الزواج بإرادتيا
(الخمع) ،أف تتخمى في كؿ الحاًلت عف حقوقيا في الحصوؿ عمى
المنفردة بموجب القانوف رقـ ( )1لعاـ ُ 2000

نفقة ،بما فييا المير".

29

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشرع اإلماراتي ،فاألصؿ ىو التراضي بيف الزوجيف عمى الفرقة ،عمى اعتبار أف الخمع
عقد بيف الزوجيف عمى إنياء الرابطة الزوجية بعوض تبذلو الزوجة أو غيرىا ،فالخمع فيو فسخ لعقد الزواج .وأجاز
تعنتا ،وخيؼ أًل يقيما
غما عف الزوج إذا كاف رفضو الخمع ّ
قانوف األحواؿ الشخصية لسنة  2005الخمع لمزوجة ر ً

حدود اهلل (المادتاف  .)111 ،110وىكذا نيج المشرع الميبي في القانوف رقـ  10لسنة ( 1984المادتيف 48
و ،) 49إًل أنو يكوف لممحكمة عندما تحكـ بالتفريؽ عند تعنت الزوج تأجيؿ دفع البدؿ (العوض) إلى حيف يسر

الزوجة إف ثبت عسرىا وقت التفريؽ .وسار المشرع البحريني عمى النيج ذاتو ،إًل أنو قضى بعدـ جواز طمب
الزوج بدًل يزيد عمى المير المدفوع (المادة  97مف القانوف رقـ  19لسنة  .)2009وحظرت المادة  98مف
27

28

29

ٌم الواػأ  114هي قاًْى ااصسْال ال غلس٘ي الوسؾ(ْؿ التسٖ رساش يسٖ الةلسا الـا س الوتعلسظ سالتةـٗظ ال جسائٖ :لسٔ رًسَ ار -ؽا
طلبز القّري التةـٗظ قبا الؼعْل ّرّػ:سز هسا قبجستَ هسي هِـُسا ّهسا رعؾ سَ هسي ُسؼاٗا ّهسا رًة سَ السقّد هسي ررسا السقّاد ّاهتٌس
القّد :ي ؽلك ؾلز الوض وي رِؼُا يٖ الللش ٌِ٘وا يإى لن ٗل لضا رصالز ااهـ لٔ ص و٘ي لوْانأ هنا ٖ:الللش ٌِ٘وسا عس ل
هؼأ ح ح٘ي ْٗ ًها يإؽا لن ٗتن الللش -1 :ض ن الوض وي ةنظ الع ؼ ٘ي القّر٘ي عؼ :اػأ ها قبجتَ القّرسي هسي الوِسـ ّهسا رعؾ سَ هسي
ُؼاٗا ّها رًة َ القّد هي ررا القّاد  -2.ؽا اعتلف القّراى يٖ ه ؼاؿ ًة ا القّاد ّالِؼاٗا رعا ؼٗـ ؽلك لٔ الض وس٘ي .ا -ؽا
رقاهز القّري عؼ الؼعْل رّ الغلْأ ػ ْٓ:لق يِ٘ا التةـٗظ ٌِ٘ا ّ ٘ي فّرِا ّ ٌ٘ز إقـاؿ لسـٗش هٌِسا رًِسا سب ة الض٘ساأ هعسَ
ّرًسسَ ن مسسب٘ا نمسستوـاؿ الض٘سساأ القّر٘سسي ٌِ٘وسسا ّ غ سسٔ رى ن سس٘ن صسسؼّػ ا نسسبق ُسسؾا السسب ة ّايتسسؼ ًةنسسِا التٌسسافل :سسي رو٘ س
ص ْقِسا القّر٘سسي ّؿػ :ل٘سسَ اللسسؼا السسؾٕ امسستلوتَ صاّلسسز الوض وسسي اللسلش سس٘ي السسقّر٘ي يسساى لسسن نسست رؿمسسلز ص وسس٘ي لوسسْانأ
هنا ٖ:الللش ٌِ٘وا ع ل هؼأ ن تزاّف ح ح٘ي ْٗ ًها ياى لن ٗتن الللش ص وز الوض وي ةنظ  :ؼ القّاد ٌِ٘واا.
ّقسؼ طعسسي :لسسٔ ػمستْؿٗي ُسسؾا السسٌم يسٖ ال جسس٘ي الؼمسستْؿٗي ؿقسن  201لنسسٌي  23قجسسائ٘ية ّ زلنسي 2002/12/15ة قجسسز الوض وسسي
الؼمتْؿٗي العل٘ا ـية الؼ ْٓ:ن ةا الٌم ّرص ام ال ـٗعي اإلم ه٘ي0.
 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/eg-wom.htmlاؿٗظ القٗاؿأ .2014/4/24
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القانوف المذكور أف يكوف بدؿ الخمع التخمي عف حضانة األوًلد أو عف أي حؽ مف حقوقيـ ،فاف وقع صح الخمع
وبطؿ الشرط ،ويكوف عندىا لحاضنتيـ أخذىـ وتمزـ نفقتيـ عمى والدىـ .واشترطت المادة السابقة ًلستحقاؽ
الزوج ما خولع عميو أف يكوف خمع الزوجة اختيا ار منيا ،دوف إكراه أو ضرر.

30

لـ يرد نص مباشر في مجمة األحواؿ الشخصية التونسية عمى الخمع .وبالرجوع إلى الفصميف ( 30و )31مف
ويحكـ بو في ثالث حاًلت :بالتراضي؛ بناء عمى طمب أحد الزوجيف
المجمة ،نجد أف الطالؽ يقع لدى المحكمةُ ،

لما حصؿ لو مف ضرر؛ وبناء عمى رغبة الزوج إنشاء الطالؽ أو مطالبة الزوجة بو .وفي جميع األحواؿ ،يمكف
لكؿ مف الزوجيف المتضرر مف الطالؽ مف غير التراضي طمب تعويض عف األضرار المادية والمعنوية .ما قد
يعني أف الحالة األولى (الطالؽ بالتراضي) تشبو حالة الخمع بالتراضي المقرر في بعض قوانيف األحواؿ
الشخصية المقارنة ،إًل أنو ىناً ،ل يتـ بناء عمى بدؿ طالما كاف اًلتفاؽ ًل يشير إلى ذلؾ .في حيف يمكف اعتبار
الحالة الثالثة أعاله خمعا مف طرؼ الزوجة وحدىا يقوـ بو البدؿ (التعويض) عند ثبوت تضرر الزوج منو.

مدونة قانوف األسرة المغربية أحكاـ الخمع في الباب الثػاني منيا في المواد ( .)120-115فاألصؿ في
ونظمت ّ
ىذه المدونة أف الخمع ًل يكوف إًل بالتراضي (المادة  .)115ووفقا لممادة (ً )116ل يمزـ بدؿ الخمع في حالة

سف الرشد إًل بموافقة النائب الشرعي .في حيف تخالع الزوجة الراشدة عف نفسيا،
الزوجة المخالعة غير بالغة ّ

وبد ؿ خمعيا معتبر دوف موافقة الولي .ولمزوجة استرجاع ما خالعت بو ،إذا أثبتت أف خمعيا كاف نتيجة إكراه أو
إضرار الزوج بيا ،إًل أف الخمع يبقى حاصال في جميع األحواؿ (المادة  .)117وبخصوص طبيعة البدؿ ،فيصح
أف يكوف بدًل كؿ ما صح اًللتزاـ بو شرًعا دوف تعسؼ أو مغاًلة (المادة  .)118وعميو ،فال يصح أف يكوف بدؿ

شيئا تعمؽ بو حؽ األطفاؿ أو نفقتيـ إذا كانت األـ معسرة .واذا أعسرت األـ المختمعة بنفقة أطفاليا،
الخمع ً

وجبت النفقة عمى أبييـ ،دوف مساس بحقو في الرجوع عمييا حاؿ ُيسرىا (المادة .)119

وعند اتفاؽ الزوجيف عمى الخمع ،واختالفيما في تحديد البدؿ ،يرفع األمر إلى المحكمة لمحاولة الصمح بينيما،
فإف تعذر الصمح ،حكمت المحكمة بنفاذ الخمع بعد تقدير مقابمو ،مراعية في ذلؾ مبمغ المير المقدـ ،ومدة
الزواج ،وأسباب طمب الخمع ،والحالة المادية لمزوجة .وفي حاؿ أصرت الزوجة عمى طمب الخمع ،ولـ يستجب
ليا الزوجً ،ل يكوف أماميا مف وسيمة إًل طمب التفريؽ لمنزاع والشقاؽ (المادة .)120

30

ّٗعتبسسسـ هْقسسسف الو سسسـن ال سسسـٕ مسسسبِ٘ا ٌ ٘سسسـٍ البضـٌٗسسسٖة ص٘سسسج ً سسسن البسسساا الخالسسسج هسسسي قسسساًْى اامسسسـأ ؿقسسسن  22لنسسسٌي 2006
رص سسسام الغلسسس يسسسٖ الوسسسسْاػ ّ .) 122-118االسسسا يسسسٖ ُسسسؾا ال سسسساًْى ُسسسْ التـا سسسٖ سسس٘ي السسسسقّر٘ي :لسسسٔ الوغالعسسسية يسسسإى عسسسسؾؿ
ؽلسسسكة ً سسسأ صسسسظ القّرسسسي لبسسسَ قجسسسا ًشّ .يسسسٖ ُسسسؾاة جسسسٖ الوسسساػأ  )118سسسأى الغلسسس دصسسس ةا  :سسسؼ السسسقّاد تـا سسسٖ السسسقّر٘ي لةسسس
الغلسس ة رّ هسسا يسسٖ هعٌسساٍة :لسسٔ سسؼل بؾلسسَ القّرسسية ّن ٗ سستـط رى ٗ سسْى يسسٖ صالسسي طِسسـ الوسسـرأة ّٗ سسْى ينسس ًغا للع سسؼ ّٗ .سستـط
الوسسسساػأ ّ .)119صـلسسسسا :لسسسسٔ صواٗسسسسي ص سسسسْ اا ٌسسسساشة
للسسسسضي الغلسسسس رُل٘سسسسي القّرسسسسي للبسسسسؾلة ّرُل٘سسسسي السسسسقّد إلٗ سسسسان ال سسسس
ص سسسـ الوسسساػأ  ) 120هسسسي ال سسساًْى رى ٗ سسسْى سسسؼل الغلسسس هسسسي رِسسسي القّرسسسي ٌافلِسسسا :سسسي صجسسساًي ااّنػة رّ :سسسي رٕ صسسسظ هسسسي
ص سسسسْقِنٌ:ّ .سسسسؼ سسسس ى البسسسسؼل لةنسسسساػٍة ٗ سسسسا الغلسسسس لسسسسض٘ضًاة ّٗ سسسسْم ال ا سسسسٖ الوغسسسستم ت سسسسؼٗـ سسسسؼل هٌامسسسسق الوسسسساػأ .)121
ّيسسسٖ صالسسسي :سسسؼم ـا سسسٖ السسسقّر٘ي :لسسسٔ الغلسسس ة سسسْم الوض وسسسي وضاّلسسسي اللسسسلش سسس٘ي السسسقّر٘ي ّ ٌسسسؼا لسسسؾلك ص وسسس٘ي لوبامسسسـأ
هنسسسا ٖ:اللسسسلش عسسس ل هسسسؼأ ن زسسساّف مسسستي رمسسسِـة ّ ؽا لسسسن ٗتْلسسسا الض وسسساى لللسسسلشة ّطلبسسسز القّرسسسي الوغالعسسسي ه ا سسسا ٌافلِسسسا
:ي ص ْقِا الوال٘ي ال ـ٘:ية ّؿ ةػ :لَ٘ الوِـ الؾٕ قؼهَ لِاة ص وز الوض وي التةـٗظ ٌِ٘وا الواػأ .)122
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خالصة:
يتضح مما سبؽ ،أف تشريعات الدوؿ العربية محؿ الدراسة اعتبرت ،كأصؿ عاـ ،أف الخمع يكوف بالتراضي؛ أي
باتفاؽ الزوجيف عمى إنياء الرابطة الزوجية ،كما ىو الحاؿ في اقالة العقد ،وفقا لمقانوني المدني ،إًل أف بعض
غما عف الرجؿ وفقا لشروط معينة :منيا أف تصرح أنيا
ىذه التشريعات أجازت لمزوجة أف تطمب الخمع
ً
قضاء ،ر ً

ار بيا.
تعنتًا أو إضرًا
تخشى أًل تقيـ حدود اهلل ،أو إذا كاف رفض الزوج ّ

ويالحظ أيضا ،أنو يشترط في الخمع سواء أكاف بالتراضي أـ بحكـ القاضي أف تقوـ المرأة بفداء نفسيا ،أي بدفع
مبمغ مف الماؿ لمزوج ،ولكف بعض التشريعات منعت أف يكوف لمخمع أثر عمى النفقة أو الحؽ في الحضانة ،بينما
أجازت بعضيا أف تكوف النفقة أو الحضانة محال لما تفتدي بو المرأة نفسيا.

وما يالحظ عمى التشريعات المتعمقة بالخمع في الدوؿ العربية ،بشكؿ عاـ ،ىو عدـ المساواة بيف الرجؿ والمرأة
في مسألة إنياء الرابطة الزوجية ،فالزوج لو إنياء ىذه الرابطة متى شاء بمفظ الطالؽ ،أما المرأة فال يمكف ليا
ذلؾ إًل بموافقة الزوج وبفداء نفسيا مف خالؿ دفع مبمغ مف الماؿ لمزوج ،مع مراعاة ما تممكو مف مكنة طمب
التفريؽ القضائي في حاًلت معينة ،كما سيأتي بيانو.

سا :تعذّد الزوجات
خام ا

تتمخص مواقؼ التشريعات العربية محؿ البحث تجاه تعدد الزوجات في ثالثة اتجاىات؛ اتجاه يحظر التعدد وىو
موقؼ المشرع التونسي ،وآخر يبيحو دوف قيد ،وأخير ،وىو الشائع ،يجيزه بشروط وقيود معينة .يحظر الفصؿ
( )18المعدؿ مف مجمة األحواؿ الشخصية التونسية تعدد الزوجات ،ويعاقب كؿ مف تزوج وىو في حالة الزوجية
بالسجف مدة عاـ ،وبغرامة قدرىا مائتاف وأربعوف ألؼ فرنؾ أو بإحدى العقوبتيف ،ولو كاف الزواج الجديد لـ يبرـ
طبؽ أحكاـ القانوف.
وتجيز تشريعات الكويت واإلمارات العربية المتحدة التعدد حتى الزوجة الرابعة دوف ضوابط ،باستثناء الضابط
الع اـ المقرر في الشريعة اإلسالمية وىو العدؿ ،فمـ يأت قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي رقـ  51لسنة 1984
عمى ذكر مسألة تعدد الزوجات وشروطيا أو أحكاميا ،إًل أف القانوف المذكور قد نص في المادة  343منو عمى
أف يطبؽ المشيور مف رأي المالكية في حالة خمو القانوف مف حكـ ما ،ومفاد ذلؾ أف المشرع الكويتي يسمح
بالتعدد.
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ولـ ينص قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي لسنة  2005كذلؾ عمى ذكر شروط معينة لتعدد

الزوجات .ويستدؿ مف المادة ( )47مف القانوف الباحثة في المحرمات مؤقتا مف النساء ،التي تحظر الجمع بيف
أكثر مف أربعة نساء ،ومف المادة ( )77منو التي تحظر عمى الزوج أف ُيسكف مع زوجتو ضرة ليا في مسكف

واحد ،جواز تعدد الزوجات دونما شرط أو قيد.

في المقابؿ ،تجيز بقية الدوؿ العربية محؿ الدراسة التعدد بشروط تتشابو في معظميا بيف تشريعاتيا؛ ففي األردف،
أوجبت المادة  13مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ ( )36لسنة  ،2010عمى القاضي قبؿ إجراء العقد المكرر
 31اً ـ رصوؼ ػاّػة األحوال الشخصيةة ػاؿ الخ ايي للٌ ـ ّالتْفٗ ة :واىة 2009
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ّ 140ها عؼُا.

التحقؽ مف قدرة الزوج المالية عمى المير والنفقة ،إضافة إلى وجوب إفياـ المخطوبة بأف خاطبيا متزوج بأخرى،
تطور
ًا
وكذلؾ وجوب إفياـ الزوجة األولى بعقد الزواج بعد إجرائو .ويالحظ أف ما جاءت بو المادة ( )13يعتبر

عمى ما كاف معموًل بو في قانوف األحواؿ الشخصية رقـ  1976المعدؿ (الساري في الضفة الغربية) ،ولكف ًل
متماشيا مع اًلتفاقيات الدولية ذات العالقة التي تحظر التمييز بيف الرجؿ والمرأة ،ألف كؿ ما
يعتبر ىذا النص
ً
جاء بو ىذا القانوف ىو اشتراط إعالـ المخطوبة والزوجة السابقة ،فمـ يتطمب ،عمى األقؿ ،موافقة الزوجة األولى

عمى زواج زوجيا مف ثانية.
وفي مصر ،أوجب القانوف رقـ  100لسنة  1985المعدؿ لمقانوف رقـ  25لسنة  1929عمى الزوج أف يقر في
متزوجا ،بياف أسماء الزوجات المواتي في عصمتو ،ومكاف إقامتيف،
وثيقة الزواج بحالتو اًلجتماعية ،واف كاف
ً
وعمى الموثؽ أف يقوـ بإخطارىف بالزواج الجديد مع عمـ الوصوؿ .كما أجاز القانوف المذكور لمزوجة التي تزوج
عمييا زوجيا أف تطمب الطالؽ إذا ما لحقيا ضرر مادي أو معنوي ،إًل أف ىذا الحؽ يسقط بمضي سنة مف
تاريخ العمـ بالزواج ،وعمى القاضي أف يحاوؿ اإلصالح بيف الزوجيف قبؿ إيقاع الطالؽ ،وكذلؾ لمزوجة الجديدة
أف تطمب الطالؽ إذا لـ تكف تعمـ أف زوجيا متزوج ،وتبيف ليا خالؼ ذلؾ .وقد أبدت لجنة سيداو الدولية
( )CEDAW Committeeانزعاجيا إلباحة المشرع المصري تعدد الزوجات بقوليا" :وتعرب المجنة عف قمقيا
إزاء استمرار اإلذف القانوني بتعدد الزوجات...وتحث المجنة الحكومة عمى أف تتخذ تدابير لمنع الممارسة المتعمقة
بتعدد الزوجات وفقًا ألحكاـ اًلتفاقية والتوصية العامة  21لمجنة".
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وفي الجزائر ،أجازت المادة  8مف القانوف رقـ  11لسنة  1984المعدؿ تعدد الزوجات في حدود الشريعة
اإلسالمية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدؿ .لـ يحدد القانوف المبررات التي يجوز بتوافرىا
لمزوج الزواج مف أخرى ،بؿ أخضع ىذه المسألة لمسمطة التقديرية لمقاضي .وقد اشترطت المادة المذكورة عمى
الزوج إخبار الزوجة السابقة والجديدة ،وأف يتـ تقديـ طمب الزواج إلى رئيس محكمة منطقة مسكف الزوجية،
ولرئيس المحكمة أف يأذف بالزواج إذا تأكد مف موافقة الزوجة األولى والجديدة ،وأثبت الزوج المبرر الشرعي
وقدرتو عمى توفير العدؿ والشروط الضرورية لمحياة الزوجية.
وأعطت المادة  8مكرر مف القانوف المذكور لمزوجة الحؽ في رفع دعوى قضائية ضد الزوج لممطالبة بالتطميؽ
في حالة التدليس .وقد نصت المادة  8مكرر  1عمى أف يفسخ الزواج الجديد ،قبؿ الدخوؿ ،إذا لـ يستصدر
خيصا مف القاضي وفقا لما ذكر أعاله .وما يالحظ عمى ىذه المادة أنيا رتبت الفسخ قبؿ الدخوؿ،
الزوج تر ً

وبمفيوـ المخالفة ،فإف الزواج الذي يكوف بعد الدخوؿً ،ل ينفسخ ،ولذلؾ كاف األجدر النص عمى عقوبات جزائية

في حالة عدـ اًلمتثاؿ ألحكاـ ىذه النصوص ،كوسيمة لإلجبار عمى تطبيقيا ،وعدـ التحايؿ عمييا .ويالحظ أف
المشرع الجزائري قد أجاز ،كأصؿ عاـ ،مسألة تعدد الزوجات ،إًل أنو وضع شروطًا ،تعتبر مقيدة بالمقارنة مع
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التٖ طـر :لٔ قْاً٘ي ااصْال ال غل٘ي الولـٗي الوعٌ٘ي الوـرأ ع ل الع ْػ الخ حي ااع٘ـأ
م٘ؼأ هضوْػة ر ـف التعؼٗ
2009-1979ة هتْيـ :لٔ الـا اٖ ٙة http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990ة وز القٗاؿأ تاؿٗظ
:2014/4/12

16

تشريعات عربية أخرى ،إلجازة التعدد ،بؿ أف تطبيؽ ىذه الشروط ،في حاؿ توافرىا ،قد ًل يمكف الزوج مف الزواج
المنوه بيا يندر توافره أكثر مف مرة.
بأكثر مف اثنتيف؛ ألف المبرر الشرعي الذي اشترطتو المادة ّ
وفي اليمف ،تجيز المادة  12مف قانوف األحواؿ الشخصية لسنة  1992المعدؿ ،تعدد الزوجات شريطة العدؿ،
والقدرة عمى اإلعالة ،واشعار الزوجة الثانية أنو متزوج مف غيرىا .وكانت ىذه المادة تشترط كذلؾ إشعار الزوجة
بنية زوجيا الزواج عمييا مف أخرى ،إًل أف ىذا القيد أُلغي بموجب القانوف رقـ  27لسنة .1998
األولى ّ

وفي ليبيا ،كانت المادة  13مف القانوف رقـ  10لسنة  1984تجيز تعدد الزوجات ،بإذف تصدره المحكمة

ال مختصة بعد التأكد مف ظروؼ الزوج اًلجتماعية ،وقدرتو المادية ،والصحية .إًل أف المحكمة العميا الميبية
بصفتيا محكمة دستورية قررت رفع القيود السابقة عف تعدد الزوجات بعد الثورة الميبية.

33

وفي البحريف ،تشير المادتيف  17و  38مف القانوف رقـ  19لسنة  2009إلى جواز تعدد الزوجات ،إذ اشترطت
المادة  17عمى الزوج أف يقر في وثيقة الزواج باسـ الزوجة أو الزوجات الالتي في عصمتو ومحؿ إقامتيف،
واكتفى القانوف حاؿ اشتراط الزوجة عمى زوجيا أًل يتزوج عمييا بإخطارىا بزواجو التالي بكتاب مسجؿ مصحوب
بعمـ الوصوؿ ،خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ تحرير وثيقة الزواج المكرر .كما اكتفت المادة ( )38العدؿ في
المبيت واإلنفاؽ عند الجمع بيف زوجتيف فأكثر.
وفي قطر ،لـ يحظر قانوف األسرة رقـ ( )22لسنة  2006تعدد الزوجات ،واكتفى بوضع قيد وفقا لممادة  14منو
مكرر
ًا
مؤداه بأنو في حالة الزواج بأخرى يكوف عمى موثؽ عقد الزواج التأكد مف عمـ الزوجة المراد الزواج منيا
بأحواؿ الزوج المالية عندما تشير حالة الزوج بعدـ توافر قدرتو المالية ،وعمى الرغـ مف ذلؾ ًل يصح لمموثؽ
اًلمتناع عف توثيؽ العقد إذا رغب الطرفاف في إتمامو ،حتى في ظؿ عدـ قدرة الزوج المالية ،وفي جميع األحواؿ
تُخطر الزوجة أو الزوجات بيذا الزواج بعد توثيقو.
في المغرب ،وفقًا لمدونة األسرة لعاـ  ،2004وتحديدا المواد ( )46-40منيا يمكف لمزوج التعدد بقيود :إخبار
الزوجة األولى برغبتو في الزواج عمييا ،والحصوؿ عمى إذف القاضي بذلؾ ،والتحقؽ مف قدرة الزوج عمى العدؿ
بيف زوجات و ،وقدرتو المالية عمى إعالة أفراد أسرتو مف الزوجة السابقة والالحقة ،وضماف جميع الحقوؽ ،مف نفقة
واسكاف ومساواة في جميع أوجو الحياة .ويمنع التعدد في حالة وجود شرط مف الزوجة بعدـ التزوج عمييا؛ فمممرأة
أف تشترط في العقد عمى زوجيا عدـ الزواج عمييا .أما حاؿ عدـ وجود مثؿ ىذا الشرط ،وجب عمى القاضي
استدعاء الزوجة األولى لمتحقؽ مف موافقتيا ،واخبار ورضا الزوجة الثانية بأف الزوج متزوج بغيرىا .وعند رفض
األولى المتزوج عمييا ،ينشأ حقيا في طمب التطميؽ لمضرر.
خالصة:
فيما عدا الحالة التونسية ،يالحظ أف تشريعات الدوؿ العربية محؿ ىذه الدراسة أجازت تعدد الزوجات ،إًل أف
بعض ىذه التشريعات وضعت قيودا عمى الزوج الذي يرغب في التعدد منيا العدؿ ،أو عدـ جمع الزوجة األولى
33

اً ـ الـا اhttp://www.aljazeera.net/news/pages/785adbda-6a49-49e6-9d89-eeeb40fcef37 :ٖ ٙة اؿٗظ
القٗاؿأ2014/4/14 :
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مع الثانية في المسكف ذاتو ،أو إخطار الزوجة السابقة ،واإلقرار بوثيقة الزواج أف الزوج متزوج مف سابقة ،والعدؿ
أيضا أف ثورات الربيع العربي لـ يكف ليا أي تأثير عمى ىذه المسألة ،بؿ إنيا ،وكما ىو
بيف الزوجات .ويالحظ ً
الحاؿ في ليبيا ،جاءت بنتائج عكسية عندما سمحت المحكمة العميا التعدد دوف قيد.

سا :التفريق القضائي
ساد ا

تتشابو تشريعات األحواؿ الشخصية في الدوؿ العربية محؿ البحث بشأف الحاًلت التي يجوز إزاءىا لمزوجة طمب
التفريؽ مف خالؿ مراجعة القضاء ،مع وجود تبايف بسيط بشأف ىذه الحاًلت ،ووجود أحكاـ قانونية متطورة في

حالتي تونس والمغرب.
تتفؽ تشريعات كؿ مف األردف ،والكويت ،ومصر ،واإلمارات ،واليمف ،وليبيا والبحريف وقطر عمى الحاًلت اآلتية
التي يجوز إزاءىا لمزوجة طمب التفريؽ بدعوى لدى المحكمة المختصة:
واليجر والضرر؛ والتفريؽ لإليالء والظيار؛
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التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ؛ والتفريؽ لمغياب

والتفريؽ لمحبس؛ والتفريؽ لمنزاع والشقاؽ؛ والتفريؽ لمعجز عف دفع

المير؛ والتفريؽ لمردة؛ والتفريؽ لمعيوب ،والتفريؽ لمفقد .ويالحظ عمى ىذه التشريعات أنيا تمنح الزوج في حاؿ
النزاع والشقاؽ ،والعيوب الجنسية ،والردة كذلؾ الحؽ برفع دعوى التفريؽ ،في الوقت الذي يمكف فيو لمزوج
اًلستعاضة عف ذلؾ بالطالؽ ،في حيف أنو ًل يمكف لمزوجة إنياء الرابطة الزوجية إًل مف خالؿ دعوى التفريؽ.
وقد أضاؼ قانوف األحواؿ الشخصية اليمني حالة الفسخ ًلنعداـ الكفاءة (وىو حؽ لمزوجيف)؛ والفسخ لمكراىية؛
والفسخ إلدماف الزوج عمى الكحوؿ أو المخدرات (وىذه الحالة األخيرة مقررة بموجب القانوني البحريني لسنة
تمييز بخصوص الطالؽ كونيا
ًا
 2009كذلؾ) .وفقًا لتقرير  Human Rights Watchتعاني المرأة اليمنية
متاحا ليف نفس حقوؽ الطالؽ المتاحة لمرجاؿ.
ليست ً

36

ووسع قانوف األسرة القطري رقـ  22لسنة  2006مف

مفيوـ العيب أو المرض المستحكـ كسبب لمتفريؽ ،بحيث يتعذر معو استمرار الحياة الزوجية ،وًل يرجى برؤه ،أو

عضويا ،أصيب بو قبؿ العقد أو بعده .كما سمح ىذا
عقميا كاف المرض أو
ً
يرجى بعد مضي أكثر مف سنةً ،
القانوف إثبات الضرر ،عند رفع دعوى تفريؽ لمضرر ،بكؿ طرؽ اإلثبات ،بما فييا الشيادة السماعية.
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35

36

ّ عز ُؾٍ الت ـٗعا مـّطًا ّرص ا ًها عالي ل ا ًْن هي رًْان التةـٗظ النا ي الؾ(ـة ن ؼ هي ْايـُا لتض ن الوض وي سالتةـٗظ
رّ ةنظ  :ؼ القّاد .لوقٗؼ هي التةل٘ا اً ـ :الةلا الـا س هسي قساًْى ااصسْال ال غلس٘ي ااؿػًسٖة ّالوسْاػ هسي  120صتسٔ 148
هي قاًْى ااصْال ال غلس٘ي ال سْٗتٖ لنسٌي 1984ة ّقساًْى ااصسْال ال غلس٘ي الولسـٕ لنسٌي  ّ 2000عؼٗ سَ ّال ساًْى ؿقسن 25
لنسسٌي ّ 1920ال سساًْى ؿقسسن  25لنسسٌي  1929الولسسـٗ٘ية ّالبسساا الخالسسج هسسي قسساًْى ااصسسْال ال غلسس٘ي اإلهسساؿا ٖة البسساا ااّل هسسي
ال تاا الخاًٖ هي قاًْى ااصْال ال غل٘ي ال٘وٌٖة ّالواػأ ّ 39ها عؼُا هي ال اًْى الل٘بسٖ ؿقسن  10لنسٌي 1984ة ّالوساػأ ّ 100هسا
عؼُا هي ال اًْى البضـٌٖٗ ؿقن  19لنٌي 2009ة ّالوْاػ  )155-123هي قاًْى اامـأ ال ـٕ ؿقن  22لنٌي .2006
اإلٗ ش ُْ رى ٗضلف القّد :لٔ :ؼم هعامـأ فّرتَ هؼأ هي القهية ّالوسؼأ التسٖ ا:تسؼ يِ٘سا الة سَ اإلمس هٖ ّرعسؾ ِسا الت سـٗعا
العـ ٘ي ُٖ رؿ عي مِْؿة رها ال ِاؿ يِْ رى ٗ بَ الـرا فّرتَ أصؼ هضاؿهَ ّمو٘ز ال ِاؿ اى ال سْل الو سِْؿ يسٖ ال ِساؿ ُسْ
رى ٗ ْل الـرا لقّرتَ رًز :لٖ ( ِـ رهٖ).
Humanة يجببببببة حمايببببببة حقببببببور المببببببرأة فببببببي الذسببببببتورة سسسسسساؿٗظ الٌ سسسسسسـ.2013/9/17 :
Rights
Watch
http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17-0ة ن الْلْل لَ٘ تاؿٗظ 2014/4/17ة.
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وفقا لممادة  53مف القانوف الجزائي  11لسنة  1984المعدؿ ،فإنو يجوز لمزوجة أف تطمب الطالؽ لألسباب
اآلتية :عدـ اإلنفاؽ بعد صدور الحكـ بوجوبو ما لـ تكف الزوجة عالمة بإعساره وقت الزواج؛ والعيوب التي تحوؿ
دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج؛ واليجر في المضجع فوؽ أربعة أشير؛ ومخالفة أحكاـ المادة  8مف القانوف
المذكور الباحثة في تعدد الزوجات؛ والحكـ عمى الزوج بجريمة فييا مساس بشرؼ األسرة وتستحيؿ معيا مواصمة
العشرة والحياة الزوجية؛ والغيبة بعد مرور سنة دوف عذر وًل نفقة؛ وارتكاب فاحشة مبينة؛ والشقاؽ المستمر بيف
الزوجيف؛ ومخالفة الشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج؛ وكؿ ضرر معتبر شرعا .وىذه الحاًلت ىي حؽ
لمزوجة وحدىا دوف الزوج ،إًل أف المادة  55أجازت ألي مف الزوجيف أف يطمب الطالؽ في حالة نشوز اآلخر،
كما تناولت المادة  56محاولة اإلصالح بيف الزوجيف في حالة احتداـ الخالؼ بينيما دوف ثبوت ضرر.
وفي تونس ،كما سبؽ القوؿ بشأف الحديث عف الخمعً ،ل يكوف الفراؽ بيف الزوجيف إًل بحكـ قضائي ،وفقا
لمحاًلت المذكور آنفا (التراضي ،حصوؿ ضرر مف أحد الزوجيف ،أو رغبة الزوج في إيقاعو ،أو مطالبة الزوجة
بو) .فمـ يقـ المشرع التونسي بتفصيؿ حاًلت التفريؽ القضائي ،عمى النحو المقرر في غيره مف التقنينات السالفة
قضاء ،ومحاولة الصمح بينيما ،فإف تعذر يصار إلى الحكـ
الذكر .وانما تخضع المطالبة بو مف أحد الزوجيف
ً

بو.

37

وفي جميع األحواؿ ،يحكـ لممتضرر ماديا ومعنويا مف الطالؽ بالتعويض .وقد خص المشرع المرأة بامتياز

عندما منحيا الحؽ في اختيار شكؿ التعويض المادي (دفعة مالية محددة أو مبمغ مالي طواؿ بقائيا عمى قيد
تغير وضعيا اًلجتماعي بزواج جديد ،أو بحصوليا عمى ما يغنييا عف ىذا المبمغ ،ويبدأ
الحياة ،أو إلى حيف ّ

اح تسابو مف تاريخ انقضاء عدتيا) .وعادة ما يتـ تقدير ىذا المبمغ (الجراية) وفقا لما اعتادتو المطمقة مف نمط
تفاعا
عيش في ظؿ قياـ الزوجية ،بما في ذلؾ المسكف ،ويخضع ىذا المبمغ المحكوـ بو شيريِّا لممراجعة ار ً

انخفاضا ،بحسب ما يط أر مف متغيرات .وعند وفاة المطمّؽ ،يصبح المبمغ المحكوـ بو دينا عمى التركة.
و
ً

38

تالفيا لإلضرار ،وتكريسا لمعدؿ والمساواة.
مدونة األسرة المغربية وتعديالتيا حؽ المرأة في طمب التطميؽً ،
ّ
وسعت ّ
فوفقا لممادة ( ) 78مف المدونةً ،ل يحصؿ التفريؽ بيف الزوجيف إًل بمراقبة القضاء ومراجعتو .فمف يرغب مف
الزوجيف ف ي الخالص مف وثاؽ الزوجية ،يكوف عميو تقديـ طمب إلى المحكمة الواقع في دائرتيا منزؿ الزوجية،
أو لدى محكمة موطف الزوجة ،أو محؿ إقامتيا ،أو المحكمة التي أُبرـ فييا عقد الزوج ،عمى الترتيب (المادتيف
.)80 ،79

39

ًلحقا لذلؾ ،تقوـ المحكمة بمحاوًلت اإلصالح بيف الطرفيف ،وعند تخمؼ الزوج عف متابعة طمبو،

يعتبر تخمفو تراجعا منو عف طمبو .أما لو كانت الزوجة ىي مقدمة الطمب ،وتخمفت عف الحضور أو عف تقديـ
مذكرات مكتوبة ،يتـ تبميغيا بعزـ المحكمة السير في طمبيا حسب األصوؿ حاؿ عدـ حضورىا (المادة .)81

40

 37ؿار الةلل٘ي 31ة  )32هي هزلي ااصْال ال غل٘ي يٖ ًْل.
 38الةلا  )31هي هزلي ااصْال ال غل٘ي.
ة اإل ايي لٔ ُْٗي القّر٘ي ّهٌِتِوا ٌّْ:اًِواة :ؼػ ااطةال ى ّرؼّاة ّمٌِن ّّ عِن
ّٗ 39زق رى ٗتجوي طلق اإلؽى ال
اللضٖ ّالؼؿامٖة ّالونتٌؼا الوخبتي لْ ع٘ي القّد الواػٗي ّالتقاها َ الوال٘ي.
ـيي الو ْؿأة ّٗتن انمتوان لٔ ال ِْػ ّلوي ـٓ الوض وي
ّ 40ي ا للواػأ ٌ: )82ؼ صجْؿ ال ـي٘ي للوض وية زـٕ الوٌاق ا
يائؼأ يٖ انمتوان لَ٘ة ّلِا اًتؼاا ص و٘ي رّ هزلل العائلية رّ هي ـاٍ هتُ إلل س ؽا الب٘يّ .يٖ صالي ّرْػ رطةال ْم
الوض وي وضاّلت٘ي للللش ةلا ٌِ٘وا هؼأ ن ا :ي ح ح٘ي ْٗ ًها .يإى ن اإلل س ٘ي القّر٘ي ٗضـؿ َ هضجـ ّٗلاػ :لَ٘
هي الوض وي.
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يوما
أما عند تعذر اإلصالح ،فتقوـ المحكمة بتعييف مبمغ مف الماؿ يودعو الزوج صندوؽ المحكمة خالؿ ثالثيف ً
ألداء مستحقات الزوجة واألطفاؿ الممزـ باإلنفاؽ عمييـ المادة ( ،)83وفقًا ألحكاـ المادتيف (.)85 ،84

41

وفي

حاؿ عدـ قياـ الزوج بإيداع المبالغ المذكورة في األجؿ المحدد ،اعتبر ذلؾ تراجعا عف رغبتو في الطالؽ ،ويتـ
اإلشياد عمى ذلؾ مف المحكمة (المادة .)86
ومف الالفت لمنظر ،أنو حاؿ إيداع المبمغ مف قبؿ الزوجً ،ل تقرر المحكمة التفريؽ بيف الزوجيف فحسب ،وانما
تعمف المحكمة فيو أسماء األطفاؿ ،وسنيـ ومف أسندت إليو حضانتيـ ،وتنظيـ حؽ الزيارة (المشاىدة) ،وفيما إذا
كانت الزوجة حامال ،والمبالغ التي دفعيا الزوج ،الموضحة سابقًا ،وأجرة الحضانة بعد العدة (المادة  .)88ومما
ًل شؾ فيو أف ىذا اإلجراء يسيؿ عمى المرأة عناء مراجعة القضاء لممطالبة بحقوقيا وحقوؽ أبنائيا بعد إيقاع
يضا طمب التطميؽ قضاء حاؿ كانت العصمة بيدىا (المواد
الطالؽ ،ويكرس العدالة في أبيى صورىا .ولمزوجة أ ً

 .) 80 ،70 ،89وعندىا ،تراجع المحكمة شروط التمميؾ المتفؽ عمييا بيف الزوجيف ،وتحاوؿ اإلصالح بينيما،
عمى النحو المذكور آنفا .فإف تعذر اإلصالح ،تأذف المحكمة لمزوجة باإلشياد عمى الطالؽ ،وتبت في مستحقات
الزوجة واألطفاؿ عند اًلقتضاء ،وفقًا لما سبؽ بيانو.
باإلضافة لما سبؽ ،يمكف لمزوجة ،وفقا لمتشريع المغربي ،طمب التطميؽ قضاء عند توافر حاًلت الشقاؽ والنزاع،
واخالؿ الزوج بشرط مف شروط عقد الزواج ،والضػرر ،وعدـ اإلنفاؽ ،والغيػبة ،والعػيب ،واإليالء واليجر.

42

وفي

جميع األح واؿ ،تحكـ المحكمة بمستحقات الزوجة واألطفاؿ ،والحضانة ،في أجؿ ًل يتجاوز ستة أشير مف تاريخ
أجال أطوؿ (المادتيف .)98 ،97
الطمب ،إًل عند توافر ظروؼ خاصة تستدعي ً
خالصة:
نجد أف معظـ تشريعات الدوؿ العربية لـ تعط المرأة ،بخالؼ حاًلت الخمع ،الحؽ في طمب الطالؽ أو التفريؽ
إًل في حاًلت معينة نصت عمييا قوانيف األحواؿ الشخصية ،وجؿ ىذه التشريعات منعت الحكـ بالتفريؽ مباشرة
قبؿ اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى استمرار العالقة الزوجية كمحاولة اإلصالح في حالة النزاع .ويالحظ أنو ًل
يمكف لممرأة إنياء العالقة الزوجية وتطميؽ نفسيا بإرادة منفردة ،بؿ ًل بد مف رفع دعوى قضائية بذلؾ ،وفقًا
لشروط وضوابط محددة ،في الوقت الذي يجوز فيو لمرجؿ إنياء العالقة الزوجية متى شاء دوف أف يحتاج ألكثر
مف التمفظ بالطالؽ.

41

42

جسسٖ ُا سساى الواػ سساى سسأى هنسستض ا القّرسسري سسوا الوِسسـ الوسستعـة ًّة سسي العسسؼأة ّالوتعسسي التسسٖ ٗـا:سسٔ يسسٖ سسؼٗـُا هسسؼأ السسقّادة
ّالْ ع٘ي الوال٘ي للقّدة ّرمباا ال س ة ّهسؼٓ عنسف السقّد يسٖ ْق٘عسَّ .االسا رى سْم القّرسي النس ي يسٖ هٌسقل القّر٘سي
ع ل العؼأة يإى عؾؿ ضؼػ الوض وي ال٘ف م ي لِسا لسقم السقّد إٗؼا:سَ لسٌؼّ الوض وسيُ .سؾا اإل سايي لسٔ هنستض ا ااطةسال
.
التٖ ضؼػ ٌاش :لٔ صالتِن الوع٘ ٘ي ّالتعل٘و٘ي التٖ (اًْا :لِ٘ا قبا ال
لوقٗؼ هي التةل٘ا اً ـ الوْاػ  )113-94هي هؼًّي اامـأ.

20

ساب اعا :الحضاوة

سف الحضانة ،أو درجات أصحاب
تتفاوت تشريعات األحواؿ الشخصية العربية فيما بينيا نسبيا بشأف تحديد ّ
تحمؿ أعباء الحضانة حاؿ قياـ الزوجية.
الحضانة ،مع تأكيدىا اشتراؾ الزوجيف في ُّ

وفقا لممادة ( )170مف قانوف األحواؿ الشخصية األردني المؤقت عاـ  2010فإف األـ النسبية ىي األحؽ
بحضانة ولدىا وتربيتو حاؿ قياـ الزوجية وبعد الفرقة .وينتقؿ الحؽ بعد األـ ألميا ،ثـ ألـ األب ،ثـ لألب ،ثـ
لممحكمة أف تقرر بناء عمى ما لدييا مف قرائف لصالح رعاية المحضوف إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر
أىمية ،ويشترط في مستحؽ الحضانة إذا كاف مف النساء أًل تكوف متزوجة بغير محرـ مف الصغير ،ويشترط أف
يكوف الحاضف ذا رحـ محرـ لممحضوف حاؿ اختالؼ الجنس.
وتستمر حضانة األـ إلى إتماـ المحضوف خمس عشرة سنة مف عمره ،ولغير األـ إلى إتماـ المحضوف عشر
سنوات ،ولمقاضي حؽ تمديد حضانة األـ لألنثى إلى إتماميا ثماني عشرة سنة مف عمرىا إذا اقتضت مصمحة
المحضوف ذلؾ.
وقد أعطى القانوف المذكور لكؿ مف األـ واألب والجد ألب ،حسب األحواؿ ،الحؽ في رؤية المحضوف وزيارتو
واصطحابو مرة في األسبوع ،واًلتصاؿ بو عبر وسائؿ اًلتصاؿ الحديثة والمتوفرة ،عندما يكوف في يد أحدىما أو
غيرىما ممف لو حؽ الحضانة ،ولألجداد والجدات حؽ رؤية المحضوف مرة في الشير ،وذلؾ كمو إذا كاف محؿ
تطور عمى قانوف األحواؿ الشخصية لسنة
ًا
إقامة طرفي الدعوى والمحضوف داخؿ األردف .ويشكؿ ىذا النص

 1976المعدؿ فيما يتعمؽ باستحداث الرؤية والزيارة ،بدًل مف مراكز المشاىدة ودور الضيافة.

وفي الكويت ،تناولت المواد مف  189حتى  199الحضانة ،وقد وضعت ىذه النصوص ترتيبا معينا ألصحاب
الحؽ في الحضانة ،ونصت عمى أف األـ ىي األحؽ في الحضانة ،ثـ بعدىا األـ واف عمت ،وبعدىا جاءت
النصوص بترتيب لمحاضنات .وقد أسقطت المادة  190حؽ الحضانة في حالة تزوجت الحاضنة مف غير
محرـ ،إًل أف المادة  192أجازت أف تكوف حاضنة الولد المسمـ غير مسممة إًل إذا عقؿ األدياف ،أو ُخشي عميو
أف يألؼ غير اإلسالـ ،وتنتيي حضانة النساء لمصغير الذكر بالبموغ ولألنثى بزواجيا .ومنع القانوف الحاضنة

مف السفر بالمحضوف إًل بأذف وليو ،وأعطى القانوف لألبويف واألجداد الحؽ في رؤية المحضوف ،وأعطى القانوف
وزمانا لرؤية المحضوف في حالة الخالؼ.
مكانا
ً
لمقاضي أف يعيف ً

سف الحضانة في مصر خمس عشرة سنة سواء بالنسبة لمولد أو البنت ،بحيث تبقى األـ حاضنة لمصغير
أصبح ّ

سف حضانة الصغير المعدؿ لممادة
حتى بموغ ىذا السف ،وذلؾ وفقا ألحكاـ القانوف رقـ  4لسنة  2005بشأف ّ

 20مف القانوف رقـ  25لسنة  ،1925وبعد بموغ الصغير أو الصغيرة ىذا السف يقوـ القاضي بتخيير الصغير إف
كاف يريد البقاء مع األـ أـ األب.
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ٗ ا ُؾا الٌم ً لي ًْ٘:ي ي٘وا ٗتعلظ ني الضجاًية ؽ قبا ـٗ ال اًْى الوؾ(ْؿة (اًز مي الضجاًي الٌنبي للل ٘ـ مبعي
رْ:ام ّٗزْف لل ا ٖ ٗأؽى ب ائَ يٖ ٗؼ الضا ٌي صتٔ لْغَ التامعي ؽا (اى يٖ ؽلك هللضي لَة ّ الٌنبي للل ٘ـأ نعي رْ:ام
ّلل ا ٖ رى ٗأؽى ب ائِا صتٔ الضاػٗي  :ـأ ؽا (اى يٖ ؽلك هللضي لِاة ّؽلك ّي ا لل اًْى ؿقن  25لنٌي .1920
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ووفقا لممادة  64مف القانوف الجزائري رقـ  11لسنة  1984المعدؿ ،فإف األـ ىي األولى بحضانة ولدىا ،ثـ
األب ،ثـ الجدة ألـ ،ثـ الجدة ألب ،ثـ الخالة ،ثـ العمة ،ثـ األقربوف درجة ،مع مراعاة مصمحة المحضوف في
كؿ ذلؾ .وعمى القاضي عندما يحكـ بإسناد الحضانة أف يحكـ بحؽ الزيارة .ويالحظ ىنا أف القانوف أعطى األب
حؽ الحضانة بعد األـ ،خالفًا لبعض تشريعات الدوؿ العربية التي تعطي الحضانة بعد األـ لمف ىف مف جية
سف الزواج .ولمقاضي ،وفقًا لممادة ،65
األـ .وتنقضي مدة حضانة الذكر ببموغو  10سنوات ،ولألنثى ببموغيا ّ
أما لـ تتزوج ثانية ،عمى أف يراعى مصمحة
أف يمدد الحضانة بالنسبة لمذكر إلى  16سنة إذا كانت الحاضنة ً

المحضوف .وفي الحالة التي يريد فييا الحاضف السكف في بمد أجنبي ،يرجع األمر إلى القاضي إذا شاء أسقط

الحضانة أو أبقاىا.
وتناوؿ قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي الحضانة في المادة  142وما بعدىا ،وجعؿ الحضانة لألـ ثـ لألب ثـ
لمنساء األقرب لألـ ثـ لمنساء األقرب لألب ،واشترط أًل تكوف الحاضنة متزوجة مف غير محرـ .ووفقا ألحكاـ
القانوف المذكور ،فإف حضانة النساء تبقى حتى بموغ الذكر إحدى عشر سنة ،واألنثى ثالث عشرة سنة ،ولمقاضي
سمطة تقدير مصمحة الصغير المحضوف في بقائو بيد النساء أكثر مف ىذه المدة إلى أف يبمغ الذكر ،أو تتزوج
األنثى.
وفي اليمف ،وفقا لممادتيف  138و  139مف القانوف رقـ  20لسنة  1982المعدؿ ،فإف الحضانة التي تخوؿ
لزوما ،خالؿ المرحمة التي يعجز فييا
الحاضنة الحؽ في حضانة الصغير ،ىي الحضانة التي تقوـ عمييا النساء ً
الصغار عف القياـ بمصالح البدف وحدىـ ،وىي تسع سنوات لمذكر واثنتا عشرة سنة لألنثى .واألـ أولى بحضانة

ولدىا بشرط ثبوت أىميتيا ،واذا أسقطت حقيا فال يسقط إًل إذا قبؿ الولد ،واًل أُجبرت؛ ألف الحؽ لمصغير وًل
يجوز لزوجيا اآلخر منعيا حيث ًل يوجد غيرىا ،وًل يمنع سوء خمقيا مف حقيا في الحضانة حتى يبمغ الصغير
الخامسة مف عمره ،وذلؾ وفقا لممادة  141مف القانوف المذكور.
وأكدت المادة  62مف قانوف األحواؿ الشخصية الميبي رقـ  10لسنة  1984عمى واجب الحاضنة في حفظ الولد
وتربيتو ورعاية شؤونو وتوجييو ،مف حيف وًلدتو إلى أف يبمغ الذكر ويتـ الدخوؿ باألنثى .وفي حالة قياـ الحياة
الزوجية تكوف حضانة األوًلد حقًا مشترًكا بيف األبويف ،فإف افترقا فيي لألـ ثـ ألميا ثـ لألب .وقد وضع المشرع
تيبا لمف يستحؽ الحضانة .وًل يؤثر انتقاؿ الولي أو الحاضنة إلى أي مكاف داخؿ ليبيا عمى حؽ
بعد ذلؾ تر ً

الحاضنة في الحضانة ،سواء أكاف اًلنتقاؿ مؤقتًا أـ عمى سبيؿ الدواـ ،إًل إذا أضر ىذا اًلنتقاؿ بمصمحة
المحضوف ،وًل يسمح لمحاضف السفر بالمحضوف خارج ليبيا إًل بعد حصولو عمى إذف مف ولي المحضوف ،فإذا
عمال بالمادة  67مف القانوف المذكور.
امتنع الولي عف إعطاء اإلذف رفع األمر إلى المحكمة المختصة ،وذلؾ ً

وتستحؽ األـ الكتابية حضانة أوًلدىا المسمميف ما لـ يتبيف منيا تنشئة األوًلد عمى غير ديف أبييـ ،وذلؾ وفقا
لممادة  64مف القانوف المذكور.
وعالج القانوف البحريني رقـ  19لسنة  2009الحضانة في المادة  128وما بعدىا ،وفقا ليذه المواد فإف الحضانة
مف واجب األبويف مازالت الزوجية قائمة ،وتنتيي حضانة النساء ببموغ الذكر خمس عشرة سنة ،وبالنسبة لألنثى
22

سف الخامسة عشرة أو
حتى تتزوج ويدخؿ بيا الزوج ،أو ببموغيا سبع عشرة سنة ،أييما أقرب ،أما إذا بمغ الذكر ّ
األنثى سبع عشرة سنة ولـ تتزوج ويدخؿ بيا الزوج ،فمكؿ منيما الخيار في اًلنضماـ إلى مف يشاء مف أبويو أو

ممف لو الحؽ في حضانتو .أما إذا كانت الحاضنة عمى غير ديف أبي المحضوف سقطت حضانتيا ببموغ
سف الرابعة عشرة مف عمره ،إًل إذا قدر القاضي خالؼ ذلؾ لمصمحة المحضوف .وًل يسمح لمولي أو
المحضوف ّ
الحاضف السفر بالمحضوف إلى دولة أخرى لإلقامة إًل بإذف حاضنتو أو وليو.

وفي قطر ،نظـ قانوف األسرة رقـ  22لسنة  2006أحكاـ الحضانة في المواد ( )188-165منو .وفقا ليذه
المواد ،عند افتراؽ الزوجيف ،ولو بغير طالؽ ،تقوـ األـ بحضانة الصغير ،ما لـ يقدر القاضي خالؼ ذلؾ
لمصمحة المحضوف ،يمييا األب (المادة .)166
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ويشترط في المرأة الحاضف أًل تكوف متزوجة مف زوج أجنبي

ذكرا ،فيجب أف
عف المحضوف ،إًل إذا رأت المحكمة خالؼ ذلؾ لمصمحة المحضوف .وعندما يكوف الحاضف ً
يكوف متحدا مع المحضوف في الديف ،وأف تكوف معو امرأة مف أىمو تصمح لمقياـ بواجب الحضانة (المادة .)168

وتنتيي حضانة المرأة وفقًا ألحكاـ المادة ( )173مف القانوف ذاتو بإتماـ الذكر ثالث عشرة سنة ،وبإتماـ األنثى
خمس عشرة سنة ،إًل إذا رأت المحكمة خالؼ ذلؾ بعد التحقؽ مف مصمحة المحضوف ،فميا أف تأذف باستمرار
تخير المحضوف بعد التحقؽ مف
حضانة الذكر إلى حيف إتمامو خمس عشرة سنة ،واألنثى إلى الدخوؿ ،أو ّ
صالحية المتنازعيف في استحقاؽ الحضانة .واستثناء مف ذلؾ ،يجوز استمرار حضانة النساء إذا كاف المحضوف

مريضا بمرض عقمي ،أو بمرض ُمقعد .وعمى الرغـ مما سبؽً ،ل يجوز لمولي أو العاصب ضـ المحضوف عند
انتياء مدة حضانة المرأة ،إًل بالتراضي أو التقاضي .وعند إقامة العاصب دعوى ضـ الصغير ،يحؽ لممرأة

سف حضانتيا أف تدفع بأصمحيتيا لمحضانة وأف تثبت ذلؾ ،فترجح المحكمة جانب
الحاضف ،حتى بعد انقضاء ّ
األصمح منيما ،فإف تساويا في الصالحية ،يرجح جانب العاصب (المادة .)174
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نظمت مجمة األحواؿ الشخصية التونسية المعدلة أحكاـ الحضانة في الفصوؿ ( )67-54منيا .وفقا لمفصميف
سالما مف األمراض
أمينا ًا
( )59 ،58يشترط في مستحؽ الحضانة أف يكوف ً
قادر عمى القياـ بشؤوف المحضوف ً
محرما عمى األنثى ،ولديو مف ىو قادر عمى حضانة الصغير
المعدية .وبالنسبة لمحاضف الذكر ،ينبغي أف يكوف ّ

مف النساء .أما إذا كانت الحاضف أنثى ،فيشترط أف تكوف خالية مف زوج دخؿ بيا ما لـ يقرر القاضي خالؼ
اعتبار لمصمحة المحضوف .واذا كانت مستحقّة الحضانة ،غير األـ ،مف غير ديف أب المحضوف فال
ًا
ذلؾ،

تصح حضانتيا إًل إذا لـ يتـ المحضوف الخامسة مف عمره ،وأف ًل ُيخشى عميو أف يألؼ غير ديف أبيو.

استنادا ألحكاـ الفصؿ ( )67المعدؿ ،تكوف الحضانة ألي
لـ تحدد المجمة التونسية درجات مستحقي الحضانة .و ً
مف الزوجيف عند وفاة اآلخر .أما في حاؿ حدوث طالؽ أو فراؽ بيف الزوجيف ،وىما عمى قيد الحياة ،عيدت
الحضانة إلى أحدىما أو إلى غيرىما ،والقاضي يبت فييا ،مع مراعاة مصمحة المحضوف .كما خمت المجمة مف
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ّي ًا اص ام الواػأ ٗ 169خبز صظ الضجاًي :لٔ التـ ٘ق ا :ٖ ٙاامة حن اااة حن رهِا اااة ااقـا يااقـاة حن رهِا اامة
ااقـا يااقـاة حن الزؼ اا ّ ى  :ة حن رهِا َة ااقـا يااقـاة حن ااعز ال ٘ ية حن ااعز امة حن ااعز ااة حن الغان ة
ااقـا يااقـاة حن الع ةوا ة ااقـا يااقـاة حن عان اااة ااقـا يااقـاة حن :وا اااة حن ٌا ااعْأ ّ ٌا ااعْا ة
حن ٌا اا:وام ّ ٌا العوا ة حن ٌا :وا ااا.
زؼؿ اإلماؿأ لٔ رى الواػأ  ) 175هي قاًْى اامـأ ال ـٕ وٌش اام غ٘ـ الونلوية ها لن ي هـ ؼأة الضجاًي صتٔ مي النا عي
ي هي :وـ الل ٘ـة ع ٘ي رى ٗألف غ٘ـ ػٗي اإلم م.
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سف لمحضانة .وبالرجوع إلى ما استقر عميو الفقو والقضاء ،نجد أف حضانة الصغير تستمر بالنسبة
تحديد ّ
سف الرشد ( 18سنة).
لمحاضف إلى حيف بموغ المحضوف ّ

46

مدونة األسرة درجات الحاضف في األـ ،ثـ األب ،ثـ أـ األـ .فإف
أما في المغرب ،فقد حددت المادة ( )171مف ّ
تع ّذر ذلؾ ،تقرر المحكمة ،وفقًا لمصحة المحضوف الفضمى ،إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أىمية .وتستمر
سف الرشد القانوني لمذكر واألنثى عمى حد سواء (المادة  .)166ويحؽ لممحضوف
حضانة الصغير إلى بموغ ّ
الذي أتـ الخامسة عشرة اختيار مف يحضنو مف أبيو أو أمو .وفي حالة عدـ وجودىما ،يمكنو اختيار أحد أقاربو
المنصوص عمييـ في المادة  171أعاله ،شريطة أف ًل يتعارض ذلؾ مع مصمحتو ،وأف يوافؽ نائبو الشرعي.
ليبت وفؽ مصمحة القاصر .وتسقط حضانة األـ بزواجيا ،إًل
وفي حالة عدـ الموافقة ،يرفع األمر إلى القاضي ّ
نائبا شرعيِّا لممحضوف (المادة .)174
إذا كاف زوجيا قر ًيبا
محرما أو ً
ً
وأجرة الحضانة ،دوف نفقة المحضوف ،حاؿ زواج األـ الحاضف.
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ويعفى األب مف تكاليؼ سكف المحضوف
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خالصة:
يتضح مف معظـ تشريعات الدوؿ العربية محؿ البحث ،أف األـ ىي األولى بحضانة الصغير ،إًل أف غالبية ىذه
التشريعات قد جعمت الحؽ بالحضانة بعد األـ لمنساء قبؿ أب الصغير .وحددت ىذه التشريعات ِّ
سنا ًلنتياء
أيضا أف ىذه التشريعات
الحضانة مع جواز تمديدىا مف قبؿ القاضي إذا كاف في ذلؾ مصمحة لمصغير .ونجد ً
تقييدا لحؽ المرأة في
أسقطت حؽ األـ في الحضانة حالما تزوجت مف غير محرـ لمصغير .ونرى أف في ذلؾ ً

الزواج أو اختيار الزوج ،بينما نجد أف ىذه التشريعات لـ تنص عمى سقوط حؽ الحضانة في حاؿ زواج األب في
الحالة التي يكوف فييا ىو صاحب حؽ الحضانة ،وفي ذلؾ تمييز واضح .وربما يعود ذلؾ إلى طبيعة
المجتمعات العربية ا لتي تعتبر الرجؿ ىو صاحب حؽ القوامة والرأي في األسرة ،وطبيعة الرجؿ العربي تأبى
الموافقة عمى إسكاف ابنة زوجتو معو ،خالفا لممرأة التي تتقبؿ ذلؾ مف طرؼ الرجؿ.

ثامىاا :الىفقة

توجب قوانيف األحواؿ الشخصية العربية محؿ البحث عمى الزوج اإلنفاؽ عمى زوجتو ولو كانت موسرة ،بحيث

وعسرا ،مع جواز
يسر
تشمؿ نفقة الزوجة الطعاـ ،والكسوة والسكف ،والعالج بالقدر المعروؼ ،وفقًا لحاؿ الزوج ًا
ً
ونقصانا بحسب أحواؿ الزوج ،وخدمة الزوجة التي يكوف ألمثاليا خدـ .وًل تسقط نفقة
طمب تعديؿ مقدارىا ،زيادةً
ً
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ا ٙسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٖ:

اً سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسـ الض سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن ال جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائٖ اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساػؿ تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساؿٗظ : 2005/12/29لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٔ السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسـا
.http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=227
ّيسسسٖ رو٘سسس ااصسسسْالة ن نسسس صجسسساًي اام الوتقّرسسسي ٌ:سسسؼها ٗ سسسْى الوضجسسسْى لسسس ٘ـًا لسسسن ٗتزسسساّف مسسسب مسسسٌْا ة رّ ٗلض سسسَ
ـؿ هي يـاقِا؛ رّ ؽا (اًز الوضجْى :لي رّ :اُي زعا صجاًتَ هنتعل٘ي :لٔ غ٘ـ اام الواػأ .)175
ّي ا للواػأ  179ة ٗو ي للوض وي ٌاش :لٔ طلق هي الٌ٘ا ي العاهية رّ الٌائق ال ـ ٖ:للوضجْىة رى ـؿ يٖ قـاؿ مٌاػ الضجاًية
رّ يٖ قـاؿ نصظة هٌ النةـ الوضجْى لٔ عاؿد الو ـاة ػّى هْاي ي ًائبَ ال ـّ .ٖ:يٖ صالي ؿية الوْاي ي :لٔ النةـ
الوضجْى عاؿد الو ـاة ٗو ي اللزْش لٔ قا ٖ ااهْؿ الونتعزلي نمتلؼاؿ ؽى ؾلكّ .ن ٗنتزاا لِؾا ال لقة ن عؼ التأ(ؼ
هي اللةي العـ ٘ي للنةـة ّهي ْ:ػأ الوضجْى لٔ الو ـا.
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مشروعا وبموافقة الزوج.
الزوجة بعمميا طالما كاف
ً

49

ويبدأ احتساب النفقة مف تاريخ العقد الصحيح ،باستثناء كؿ

مف الجزائر والمغرب فمف تاريخ الدخوؿ أو دعوتيا إليو .وفي اليمف مف تاريخ الزفاؼ ما لـ تشترط عميو الزوجة

النفقة مف تاريخ العقد.

50

استحدث قانوف األحواؿ الشخصية األردني لسنة “ 2010صندوؽ تسميؼ النفقة"
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لتسميؼ النفقة المحكوـ بيا

عند تعذر تحصيميا مف المحكوـ عميو ،كوسيمة لحماية حقوؽ مستحقي النفقة.
وفقا ألحكاـ القانوف المصري رقـ  100لسنة  ،1958والمادة ( )152مف قانوف األحواؿ الشخصية اليمني لسنة
 1992المعدؿً ،ل تجب نفقة لمزوجة إذا امتنعت عف تسميـ نفسيا لمزوج دوف حؽ ،أو إذا خرجت مف منزؿ
الزوجية أو عممت دوف إذف زوجيا،
 22لسنة .2006

53

52

أو في حالة النشوز ،كما في المادة ( )69مف قانوف األسرة القطري رقـ

وعمى الرغـ مف أف تاريخ الحكـ بالنفقة يكوف مف وقت إقامة الدعوى ،إًل أف المشرع

الجزائري ،منح القاضي سمطة الحكـ باستحقاقيا ،بناء عمى ّبينة ،لمدة ًل تتجاوز سنة قبؿ رفع الدعوى .وأعطى

القانوف اإلماراتي لمقاضي أف يقرر نفقة مؤقتة لمزوجة بناء عمى طمبيا ،ويكوف ق ارره مشموًًل بالنفاذ المعجؿ بقوة
القانوف.
وتمزـ المادة  23مف القانوف الميبي رقـ  10لسنة  1984الزوجة الموسرة باإلنفاؽ عمى زوجيا وأوًلدىا منو مدة
مدونة األسرة المغربية األـ الموسرة باإلنفاؽ عمى أوًلدىا في حاؿ عجز
إعسار الزوج .كما تمزـ المادة  199مف ّ
األب كميا أو جزئيا عف اإلنفاؽ عمى أوًلده ،وذلؾ بمقدار ما عجز عنو األب.
خالصة:
اجبا عمى الزوج ،إًل أف بعض ىذه التشريعات
يالحظ أف التشريعات العربية محؿ البحث قد جعمت نفقة الزوجة و ً

سمحت بقطع النفقة في حالة عمؿ المرأة وفقًا لظروؼ معينة ،أو في حالة امتناعيا عف مساكنة الزوج ،وفيما عدا
التشريع الميبي ،لـ يأت نص يجبر المرأة عمى اإلنفاؽ عمى الزوج.

 49اً ـ :الواػأ  )59هي قاًْى ااصْال ال غل٘ي ااؿػًٖ لنٌي 2010ة الوسْاػ  )83-74هسي قساًْى ااصسْال ال غلس٘ي ال سْٗتٖ لنسٌي
1984ة ّالواػأ ّ )74ها عسؼُا هسي ال ساًْى الزقائسـٕ ؿقسن  11لنسٌي  1984الوعسؼلة ّالوساػأ  )63هسي قساًْى ااصسْال ال غلس٘ي
اإلهاؿا ٖ لنٌي 2005ة ّالواػأ  )150هي قاًْى ااصْال ال غلس٘ي ال٘وٌسٖ لنسٌي  1992الوعسؼلة ّالوساػ ٘ي 23ة  )24هسي ال ساًْى
الل٘بٖ ؿقن  10لنٌي 1984ة ّالواػأ ّ )44ها عؼُا هي ال اًْى البضـٌٖٗ ؿقن  19لنٌي 2009ة ّالوْاػ  )85-59هي قاًْى اامـأ
ال ـٕ ؿقن  22لنٌي 2006ة ّالةلْل  )53-37هي هزلي ااصْال التًْن٘ية ّالوْاػ  )205-187هي هؼًّي اامـأ الو ـ ٘ي.
ّ 50ي ًا للةلا  )39هي هزلي ااصْال التًْن٘ي الوعؼلي ٗب ٔ القّد هلق ًها الٌة ي :لٔ الـغن هي :نـٍة ن رى ال ا ٖ ٗوِلَ مِـٗية
.
يإى :زق عؼ واهِوا :ي اإلًةا طل ز :لَ٘ فّرتَة ن ؽا (اًز علن عنـٍ ص٘ي الع ؼ ي ٗضظ لِا طلق ال
 ً 51ام لٌؼّ نل٘ف الٌة ي لنٌي  2011لاػؿ و تجٔ الواػأ  )321هي قاًْى ااصْال ال غل٘ي الوتقز ؿقن  )36لنٌي .2010
للوقٗؼ هي الوعلْها انط ن :لٔ الـا ا.http://www.sjd.gov.jo/FundExpenditure/AboutFund. aspx :ٖ ٙ
(ّ 52ؾلك يٖ ال٘وي ؽا اهتٌعز :ي النةـ ه فّرِا ػّى :ؾؿ ه هـا:اأ رص ام الواػأ ٌ .40م الواػأ  40هي قاًْى ااصْال
ال غل٘ي ؿقن  20لنٌي  1992يٖ ػّلي ال٘وي :لٔ رًَ :اللقّد :لٔ القّري صظ ال ا:ي ي٘وا ٗض ظ هللضي اامـأة ّااعم ي٘وا
ٗلٖ -1 :انًت ال هعَ لٔ هٌقل القّر٘ي ها لن ي قؼ امتـطز :لَ٘ يٖ الع ؼ الب اش يٖ هٌقلِا رّ هٌقل رمـ ِا ي٘ ْى :لِ٘ا و ٌَ٘
هي الن ي هعِا ّالؼعْل :لِ٘ا -2.و ٌَ٘ هٌِا لالضي للْطش الو ـّن -3 .اهتخال رهـٍ يٖ غ٘ـ هعل٘ي ّال ٘ام عولِا يٖ ٘ز
القّر٘ي هخا غ٘ـُا: -4 .ؼم الغـّد هي هٌقل الق ّر٘ي ن إؽًَ رّ لعؾؿ مـ ٖ:رّ ها رـٓ العـف وخلَ .هوا ل٘ل يٖ اإلع ل
ال ـف ّن ْاربا ِا ًضٍْة ّ:لٔ ااعم الغـّد يٖ ل س هالِا رّ رػاش ّظ٘ةتِا الوتةظ :لِ٘ا ّالتٖ ن تٌائ ه ال ـنة
ّٗعتبـ :ؾؿا مـ٘:ا للوـرأ عؼهي ّالؼِٗا العارقٗي ّل٘ل لِوا هي ٗ ْم غؼهتِوا رّ رصؼ غ٘ـُاا.
 53صؼػ ُؾٍ الواػأ صان ً ْف القّري يٖ :هٌ ًةنِا هي القّد؛ ّاهتٌاِ:ا :ي انًت ال لٔ هن ي القّر٘ية ّالٌ لي ه القّد؛
ّ ـ(ِا هن ي القّر٘ية ّهٌعِا القّد هي الؼعْل لوٌقل القّر٘ي؛ ّمةـُا ٘ـ ؽى القّد؛ ّ:ولِا عاؿد الون ي ػّى هْاي ي
فّرِاة ها لن ٗ ي القّد هتعنةًا يٖ هٌعِا هي العوا.
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ويالحظ عمى األحكاـ المتعمقة بالنفقة ،كغيرىا مف األحكاـ ،تمييز واضح بيف الرجؿ والمرأة ،واف بدا ىذا التمييز
إيجابيا لصالح المرأة لموىمة األولى ،إًل أف ربط النفقة باًلمتناع عف العمؿ حاؿ عدـ موافقة الزوج والمساكنة فيو
مساس بحقوؽ المرأة وحقيا في العمؿ ،وفيو ٍّ
تعد عمى حقوقيا المرعية بموجب الدساتير واًلتفاقيات الدولية.
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