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  متهيــــد

  
 واملرأة على وجـه     يعترب قانون األحوال الشخصية من أهم القوانني وأكثرها مساساً باألسرة عموماً،          

ومصطلح األحوال الشخصية   .  اخلصوص، فهو ينظم مجيع األمور املتعلقة بالزواج والطالق واملرياث        
حديث نسبياً، ويراد به األحوال اليت تكون بني اإلنسان وأسرته وكل ما يترتب عليهـا مـن آثـار                   

صطلح وإمنا كانوا يطلقون امسـاً      وقدمياً مل يستخدم الفقهاء هذا امل     . حقوقية والتزامات أدبية أو مادية    
 وكتاب  ،  خاصاً على كل موضوع يتعلق باملبادئ احلقوقية واألحكام الشاملة لألسرة ككتاب النكاح           

  …املهر وهكذا
  

وحمتوى قانون األحوال الشخصية ميكن عرضه      . واألحوال الشخصية توازي يف املعىن األحوال املدنية      
  :يف ثالث نقاط

واج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام األهلية             كل ما يتعلق بالز    - 1
  .واحلجر والوصايا والوصية وأنواعها

  . كل ما يتعلق بالطالق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغريها- 2
  ".الفرائض" كل ما يتعلق بأحكام اإلرث، ويف الفقه يطلق عليه أحكام - 3
  

 يف فلسطني، فهناك منظومة قوانني خاصة باملسلمني وقانون خـاص           تتعدد قوانني األحوال الشخصية   
وتقتصر هذه الدراسة على منظومة قوانني األحوال الشخصية للمسلمني، واليت تتعـدد            .  باملسيحيني

هي األخرى حيث تنطبق على الضفة الغربية منظومة خمتلفة عن تلك املطبقة يف قطاع غـزة، بفعـل                  
 الفلسطيين واليت أدت إىل تعدد التشريعات والـنظم القانونيـة           ا اجملتمع هبالظروف السياسية اليت مر     

فمنذ أن خضعت فلسطني للحكم العثماين ومن بعده        .  املطبقة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       
لالنتداب الربيطاين، طبق فيها قانون األحوال الشخصية الذي استند على املذهب احلنفي وكذلك جملة     

دلية اليت كانت تعاجل يف بعض أبواهبا أصول احملاكمات اليت حتكم إجـراءات العمـل يف                األحكام الع 
م وخضوع الضفة الغربية للحكم األردين وقطاع غزة حلكم اإلدارة          1948وبعد نكبة العام    . احملاكم

مـن  فمن جهة أصبحت الضفة الغربية جزءاً       .  املصرية بدأ التمايز يف النظم والقوانني املطبقة عليهما       
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األردنية اهلامشية ختضع يف كل أمورها للقوانني األردنية مبا فيها قانون حقوق العائلـة لعـام                 اململكة
ومن جهة أخرى حافظت    .  1976لسنة  ) 61(، وفيما بعد قانون األحوال الشخصية رقم        1951

يت كانت تسـري  اإلدارة املصرية يف قطاع غزة على اهلوية الفلسطينية واستمر العمل جبميع القوانني ال    
م صدر عن احلاكم العام لقطاع غـزة        1954  ويف عام     1.من قبل مبا فيها قانون األحوال الشخصية      

وهو القانون املطبق حىت هذا اليوم ويعاجل مسائل األحـوال          ) 303(قانون حقوق العائلة باألمر رقم      
 يتم إلغـاؤه بـل      م والذي مل  1919الشخصية مستندا على قانون األحوال الشخصية العثماين لسنة         

  . استمر العمل به حىت اليوم، فهو قانون اعم وامشل من قانون حقوق العائلة
  

، أبقت السلطة الوطنية الفلسطينية على مجيع القوانني اليت كانت مطبقة قبل            1994وبعد قيامها عام    
 الذي نص علـى أن يسـتمر   1994لسنة ) 1( من خالل إصدار مرسوم رئاسي رقم    1967العام  
 يف األراضي احملتلة حـىت يـتم   5/6/1967عمل بالقوانني واألوامر اليت كانت سارية املفعول قبل     ال

  .توحيدها
  

 وانتخاب اجمللس التشريعي الفلسطيين ومباشرته لعملـه يف جمـال التشـريع    1996وبعد انتخابات   
 األصـوات   فتعالـت .  والرقابة،  أصبحت الفرصة ساحنة اكثر حنو توحيد قانون األحوال الشخصية          

كما تزايدت املطالب مـن قبـل املؤسسـات         . املنادية بضرورة وضع قانون أحوال شخصية موحد      
النسوية ومراكز حقوق اإلنسان  بضرورة تعديل قوانني األحوال الشخصية املطبقة واألخذ باملعـايري              

 ضد املـرأة  الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان وبشكل خاص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
 وما تنص عليه من حتقيق املساواة بني املرأة والرجـل وإلغـاء مظـاهر               1979الصادرة يف ديسمرب    

  .اإلجحاف والتمييز جتاهها
   

وخالل السنوات املاضية مت تشكيل جلنة يف الضفة الغربية وجلنة من قطاع غزة مكلفة من قبل الرئيس                 
 وقد انتهت اللجنتان من إعـداد مشـروعني          ،ياسر عرفات بإعداد مشروع قانون أحوال شخصية      

لألحوال الشخصية، ومن مث مت تشكيل جلنة رئاسية لدراسة املشروعني واخلروج مبشـروع واحـد               

                                                            
  .يخضع الفلسطينيون المسلمون في مناطق الخط األخضر لمنظومة ثالثة من تلك القوانين 1
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وحىت إعداد هذه الدراسة مل يعرض مشروع قانون األحوال الشخصية          . يعرض على اجمللس التشريعي   
  .على اجمللس التشريعي

  
كز الفلسطيين حلقوق اإلنسان أن تقوم بدراسة الوضع القانوين للمـرأة        وقد ارتأت وحدة املرأة يف املر     

الفلسطينية يف ظل منظومة األحوال الشخصية املطبقة يف قطاع غزة ومقارنتها باملعايري الدولية، خاصة              
وتأمل الوحدة أن تساهم هذه الدراسة      ).  السيداو(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة         

علمـاً  .  جلهود الداعية إىل تعديل وتوحيد قانون األحوال الشخصية مبا يتالءم مع املعايري الدولية            يف ا 
بأن ما يرد يف الدراسة من مالحظات يتصل مباشرة بصميم عمل الوحدة وما يربز من إشـكاليات                 

  . عملية يف برنامج املساعدة القانونية املخصص للنساء يف قطاع غزة
  

 كما تستعرض اتفاقيـة     ،  نظومة قانون األحوال الشخصية املطبقة يف قطاع غزة       والدراسة تستعرض م  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبشكل خاص احلقوق القانونية للمرأة كمـا تناولتـها                

 ومن مث تتناول أهم القضايا يف منظومة قانون األحوال الشخصية وتوضح كيف مت تناوهلـا                ،  االتفاقية
و وما نص عليه القانون املطبق مث تضع توصية مبا جيب أن يكون عليه القانون لكي ينسجم                 يف السيدا 

  .  مع املعايري الدولية
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غزة من قانون األحـوال الشخصـية       تتكون منظومة األحوال الشخصية للمسلمني املطبقة يف قطاع         

 هجري و قانون حقوق العائلة الصادر بـاألمر  1336الصادر يف زمن احلكم العثماين لفلسطني سنة   
 1965لسـنة   ) 12(، ويتبع ذلك قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم         1954لسنة  ) 303(رقم  
حكام العدلية، وحتكم هذه املنظومة      عن احلاكم العام لقطاع غزة واملواد املكملة له من جملة األ           الصادر

األحوال الشخصية للمسلمني من زواج وطالق وحقوق والتزامات زوجية، كما تنظم أمور نسـب              
األبناء وحقوقهم على اآلباء واملرياث والوصايا وغري ذلك من األحوال الشخصية للمسـلمني وهـي               

  .املستندة باألساس على مذهب اإلمام أبو حنيفة النعمان
  
العثماين قانون األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أبو حنيفة والصادر يف زمن احلكم : أوال

   هجري1336لفلسطني سنة 
  

 لقد كان املذهب احلنفي هو املذهب الرمسي للدولة العثمانية، وهو قانون شامل لكل مسائل األحوال               
اول يف القسم األول وحىت     مادة موزعة على مثان ومخسني قسما، تتن      ) 647(الشخصية، ويتكون من    

 أمـا يف القسـم الرابـع        ،  الثالث والعشرين قضايا الزواج وشروطه وموانعه والكفاءة واملهر والنفقة        
والعشرين وحىت الثاين والثالثني فيبحث يف قضايا الطالق وأنواعه وآثاره واخللع والتفريـق حبكـم               

الثالثني ومـا بعـدها لنسـب األوالد        القاضي وأحكام العدة الشرعية، ويتعرض يف القسم الثالث و        
وأحكام اللقيط وما جيب على الوالد لألوالد والرضاعة والرضاع املوجب لتحرمي النكاح واحلضـانة              
والنفقة الواجبة لألوالد على اآلباء والنفقة الواجبة للوالدين على األبناء ونفقة ذوي األرحام ومـن مث                

 وتصرفات املريض وأحكام املفقود وينتهي هذا القـانون         والية األب الوصي واحلجر واهلبة والوصايا     
  .      بتقنني أحكام املواريث

  
  م1954 قانون حقوق العائلـــة الصادر يف عهد اإلدارة املصرية لقطاع غزة سنة: ثانيا
  

اجلزء الثاين من منظومة األحوال الشخصية هو قانون حقوق العائلة الصادر مبقتضـى األمـر رقـم                 
 عن احلاكم اإلداري العام للمنطقة اخلاضعة لرقابة القوات املصـرية           26/1/1954خ  بتاري) 303(
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حيث كان للحـاكم اإلداري     ،   واليت عرفت فيما بعد بقطاع غزة      1948بفلسطني بعد نكبة العام     
  .العام صالحيات تشريعية مبقتضى املرسوم اجلمهوري والسلطة املخولة له من وزير احلربية املصري

  
مادة موزعة على بابني، يعاجل الباب األول منه أمور الزواج واخلطبة           ) 124( القانون من    ويتكون هذا 

وأهلية الزواج واملمنوع الزواج منهن وكل ما يتفرع ويتعلق بذلك مبا يف ذلك حقوق الزوجة علـى                 
حكـام  الزوج، أما يف الباب الثاين فيتناول االفتراق بني الزوجني والطالق والتفريق حبكم القاضي وأ             

  .العدة الشرعية للمطلقات واألرامل والنسب واحلضانة وأحكام املفقود
وقد جاء هذا القانون خمتصرا معتمدا بالدرجة األوىل على قانون األحوال الشخصية يف معاجلة األمور               

  .اليت مل ترد فيه وعلى األخص أحكام املرياث والوصية واهلبة واحلجر
  
 الصادر عن 1965لسنة ) 12(مات الشرعيــــة رقم قانون أصــــول احملـاك: ثالثًا

  احلاكم العام لقطاع غزة
  

قانون أصول احملاكمات الشرعية هو القانون املكمل لقوانني األحوال الشخصية، وهو عبـارة عـن               
القواعد واإلجراءات اليت حتكم عمل احملاكم الشرعية يف سبيل تطبيق قوانني األحـوال الشخصـية،               

اكم الشرعية يف قطاع غزة واختصاصاهتا وكيفية السري يف القضايا الشرعية وطـرق             ويبني ترتيب احمل  
الطعن فيها، وتنفيذ أحكامها، مبعىن انه اخلطوات العملية اليت تظهر قانون األحوال الشخصية للوجود              

  .يةوجتعل احلقوق احملكوم هبا قابلة للتطبيق، وهذا القانون ال يقل أمهية عن قوانني األحوال الشخص
مادة تتنـاول احملـاكم الشـرعية االبتدائيـة         ) 252(وقانون أصول احملاكمات الشرعية يتكون من     

  .واختصاصاهتا وحمكمة االستئناف العليا الشرعية واختصاصها
  

  جملة األحكام العدلية: رابعا
  

ذا القانون  ويطبق يف احملاكم الشرعية من مواد ه، جملة األحكام العدلية هي القانون املدين العثماين
املواد اليت تتعلق باحلجر والوكالة والقضاء باإلضافة إىل القواعد الكلية الفقهية وهى املواد املائة األوىل 

  .يف اجمللة
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  ن األساسي الفلسطيينالقانو
  

الفلسطينيون (على أن   ) 9( نص يف املادة     ،م29/5/2002 القانون األساسي الفلسطيين الصادر يف      
ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الـرأي السياسـي أو                 أمام القانون سواء    

وعليه فال جمال اآلن لإلبقاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة خصوصـاً فيمـا                 ،  )اإلعاقة
يتعلق مبوضوع األحوال الشخصية وال جمال للسكوت عن عدم املساواة بينها وبـني الرجـل يف أي                 

مـن  ) 10(يصدر عن اجمللس التشريعي خصوصاً، علماً بأن الفقرة الثانية مـن املـادة              قانون جديد   
القانون األساسي حثت السلطة الوطنية على العمل دون إبطاء على االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق              

  .اإلقليمية والدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان
  

ا قوانني قدمية و قد أصبحت قاصرة عـن إجيـاد           وبنظرة سريعة ملنظومة األحوال الشخصية يتبني أهن      
حلول لكثري من املشاكل املعاصرة، خاصة تلك اليت تتعلق حبقوق املرأة وإنسانيتها وعالقتها بزوجهـا        
وأبنائها وحىت بأهليتها ألداء الشهادة أمام احملاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ األحكام اليت حتصل عليهـا        

  .لتنال حقوقها
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  )السيداو( اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  



  10

تعترب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أهم اتفاقية دولية تكفل للمرأة حقوقها، وتقر                
وليـة  االتفاقية أن جمرد التسليم بإنسانية املرأة مل يعد كافيا لضمان محاية حقوقها حسب املعـايري الد               

احلالية واليات حقوق اإلنسان، فبنود االتفاقية جتمع يف اتفاقية شاملة مجيع التعهدات اليت أقرهتا مواثيق               
األمم املتحدة يف مضمار التمييز القائم على أساس اجلنس معلنة بذلك ميالد أداة حقيقة للقضاء على                

  .التمييز ضد املرأة
  

اجلهود املختلفة اليت بذلتها األمم املتحدة من أجـل تقـدم           وتقر ديباجة االتفاقية أنه على الرغم من        
وتعلن جمددا أن    حقوق اإلنسان يف جمال مساواة املرأة فانه ال يزال هناك متييز واسع النطاق ضد املرأة،              

هذا التمييز يشكل انتهاكا ملبادئ املساواة يف احلقوق واحترام كرامة اإلنسان وعقبة أمام مشـاركة                
 املساواة مع الرجال يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف دوهلن، ويعيق منو             النساء على قدم  

  .ويزيد من صعوبة التطور والتنمية، ورخاء اجملتمع واألسرة
  

  :البعد التارخيي
  

منذ تبين اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان توسعت خطة العمل الدولية حلقوق اإلنسان بشكل كـبري               
موعة واسعة من األسس الدولية إلنشاء املؤسسات وإجراءات متعددة ملراقبة تطبيـق            حيث مت تبين جم   

هذه احلقوق وتأمينها وهناك عدد من املواثيق الدولية حلماية املرأة سبقت إنشاء املنظمـات الدوليـة                
  : وهي
زواج والطالق   املتعلقة بالتناقض يف القوانني احمللية، املتعلقة بال       1902اتفاقية الهاي الدولية لعام      •

  .والوصايا على  القاصرين
 حول مكافحـة     1933 ،1904،1910،1921االتفاقيات الدولية اليت مت تبنيها يف األعوام         •

  .االجتار بالنساء
 الذي نادى بظروف إنسانية للجميع بغض النظر عن اجلنس          1919امليثاق الدويل لعصبة األمم      •

ى وجه اخلصوص على إفساح جمال العمل يف        وحث على القضاء على املتاجرة بالنساء ونص عل       
  .عصبة األمم أمام الرجال والنساء على قدم املساواة
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 -:االتفاقيات الدولية اخلاصة باملرأة بعد إنشاء األمم املتحدة 
  .  للحقوق السياسية للمرأة1952اتفاقية  •
 ،  األمـم املتحـدة     املتعلقة باجلنسية للنساء املتزوجات وقد مت وضعها بعد إنشاء         1957اتفاقية   •

ولكن هذه االتفاقيات سرعان ما خف بريقها وساد التوجه القائم على أن أفضل أسلوب حلماية               
  .   حقوق اإلنسان هو اتباع املبدأ العام بعدم التمييز

  1967إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة لسنة  •
  

افة أشكال التمييز ضد املرأة يف ديسمرب       وقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية القضاء على ك         
  .1981 وأصبحت نافذة املفعول يف سبتمرب 1979

  
  -:مفهوم التمييز ضد املرأة وفقاً لالتفاقية

أفردت االتفاقية املادة األوىل لتوضيح معىن التمييز ضد املرأة وهو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يـتم                  
اضه توهني أو إحباط االعتراف للمرأة حبقوق اإلنسـان          آثاره أو أغر   ويكون من على أساس اجلنس    

واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية، أو يف أي ميدان             
آخر أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى          

  .نها وبني الرجلأساس املساواة بي
وما يهمنا يف هذه الدراسة هو ما تتضمنه االتفاقية خبصوص حقوق املرأة القانونية و يف املساواة بينها 
وبني الرجل يف العالقات األسرية واليت سنقارن بينها وبني ما هو مطبق يف قوانني األحوال الشخصية 

 وما ينتج عنها ،  الرجل يف العالقات األسريةلدينا إلبراز أوجه التمييز ضد املرأة وعدم مساواهتا مع
  .من آثار تنعكس على املرأة والطفل

  
  -:حق املرأة يف املساواة أمام القانون

باملساواة بني املرأة والرجل أمام القانون، كما أوجبت الدول األطـراف           ) 15(تقر االتفاقية يف املادة     
مماثلة ألهلية الرجل متاماً، وأن تساوي بينهما يف فـرص          أن متنح املرأة يف الشئون املدنية أهلية قانونية         

  -:ممارسة تلك األهلية حبيث تكفل للمرأة بوجه خاص حقوق مساوية حلقوق الرجل يف
  .إبرام العقود وإدارة املمتلكات •
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  .تعاملها على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية •
ف التزاما مفاده اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك         كما ألقت االتفاقية على عاتق الدول األطرا      

اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية وذلـك يف                 
الدول األطراف أن متنح املرأة والرجل نفس       ) 15/4(، كما أوجبت االتفاقية يف املادة       )15/3(املادة  

  . بالتشريع اخلاص حبركة األشخاص وتنقالهتم وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهماحلقوق فيما يتعلق
  

  :املساواة يف قانون األسرة 
من االتفاقية التمييز ضد املرأة يف ميدان احلياة اخلاصة مبا يف ذلك التمييز يف جمال               ) 16(تناولت املادة   

 التدابري الالزمة للقضاء على التمييز ضـد        قانون األسرة، فقد طالبت االتفاقية الدول األطراف باختاذ       
املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية حبيث تضمن بوجه خاص املساواة بني املرأة               

  -:والرجل يف
  نفس احلق يف عقد الزواج  •
  حرية اختيار الزوج  •
  . عدم إبرام عقد الزواج إال برضا املرأة احلر الكامل •
 يف  ،  س احلقوق واملسئوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية         أن يكون هلا نف    •

  .األمور املتعلقة بأطفاهلا ويف مجيع األحوال جيب أن يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول
كما يتعني إعطاء املرأة نفس احلقوق واملسئوليات يف املسائل املتعلقة بتنظيم األسرة حبيث تقرر               •

ك للنتائج عدد أطفاهلا والفاصل بني الطفل والذي يليه وأن تتمكن مـن احلصـول      حبرية وبادرا 
   .على املعلومات والتثقيف  والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق

أن تعطى نفس احلقوق واملسئوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصـاية علـى األطفـال                •
 ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار        ،  عراف أو  ما شابه ذلك من األ       ،  وتبنيهم
  . األول

  
كما تلتزم الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة لضمان نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة مبا              

  : يف ذلك
  . احلق يف اختيار اسم األسرة واملهنة ونوع العمل •
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لكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليهـا      أن يكون لكال الزوجني نفس احلقوق فيما يتعلق مب         •
  .والتمتع هبا والتصرف فيها سواء بال مقابل أو بعوض

 ،  على أال يكون خلطوبة الطفل أو زواج األطفال أي أثر قانوين           16/2كما نصت االتفاقية يف املادة      
 ، عي منـها وأنه ال يتعني على الدول األطراف اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا يف ذلـك التشـري   

  .                 رمسي أمرا إلزاميايف سجل للزواج وجلعل تسجيل الزواج سن أدىنلتحديد 
   

علـى أال   ،  وهنا البد لنا أن نشري بأن االتفاقية مسحت للدول املوقعة واملصادقة عليها بإبداء حتفظاهتا             
ملالحظ أن معظم الـدول  ، ومن ا)28(متس هذه التحفظات جبوهر وروح االتفاقية وذلك وفق املادة    

حبجة تعارض ذلك مـع الشـريعة       ) 16(العربية املوقعة على االتفاقية حتفظت على بعض بنود املادة          
اإلسالمية، األمر الذي يعين أن إشكاليات قانون األحوال الشخصية مازالت قائمة يف العديـد مـن                

  .                 ف والتمييز جتاه املرأةالدول العربية اليت مازالت قوانينها تنطوي على العديد من اإلجحا
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قانون األحوال الشخصية املطبق يف قطاع غزة مقارنة باتفاقية 
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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   الزواج:أوأل

  
  :تعريف الزواج •

 عـن    خايل من تعريف للزواج بل يتم احلديث       غزة جاء قانون األحوال الشخصية الساري يف قطاع       
  .عقد الزواج بلفظ عقد النكاح دون تعريف

   
وعلى ذلك نرى ضرورة أن يشمل القانون تعريف للزواج قائم على أساس املساواة بني املـرأة                

  .والرجل يف إبرام عقد الزواج وحتمل مسؤولياته ونتائجه على قدر واحد من املساواة
  

  ):سن الزواج(أهليــــة الزواج   •
  

  : حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأةسن الزواج يف اتفاقية
م 20/11/1989عززت اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتـاريخ             

الرغبة اإلنسانية اليت محلها دعاة حقوق اإلنسان يف العامل يف محاية أطفال العامل مما يتعرضون له مـن                  
 االتفاقية يف وقد عرفت   ،  ل واحلرمان وغري ذلك من االنتهاكات يف بقاع شىت من العامل          صور االستغال 

  " يتجاوز الثامنة عشر من عمرهإنسان ملالطفل كل ) " 1(املادة 
قد قررت  ) 16( من املادة    2وقد كانت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف الفقرة             

  . زواجه أي اثر قانوينأن ال يكون خلطوبة الطفل أو
وهبذا يتضح أن املعايري الدولية تعترب زواج األطفال باطال وال جيب أن يترتب عليه أي اثر قانوين                 

  .ملزم للطفل وهو الذي مل يتجاوز الثامنة عشر من عمره
  

  :سن الزواج يف قانون حقوق العائلة
كون سن اخلاطب مثاين عشر سنة فأكثر       يف أهلية الزواج أن ي    ) 6(ينص قانون حقوق العائلة يف املادة       

سبع عشرة سنة فأكثر، ولكن القانون أورد استثناء خطريا على هذه القاعـدة وهـو                وسن املخطوبة 
السماح للقاضي بتزويج الفتاة اليت تتجاوز سن التاسعة من عمرها والفىت الذي جتاوز سن الثانية عشر                
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تنص على  ) 6(فاملادة  ،   من قانون حقوق العائلة    6،7،8من عمره وهو األمر الذي تنص عليه املواد         
إذا ادعى املراهق الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره البلوغ فللقاضي أن يأذن له بالزواج إذا كانت                  "

إذا ادعت املراهقة اليت مل تتم السابعة عشرة من عمرهـا           "فتنص على   ) 7( أما املادة    ،  "هيئته حمتملة 
ال جيوز  " فتنص على انه  ) 8( أما املادة    ،  "ا بالزواج إذا كانت هيئتها حمتملة     ي أن يأذن هل   ضالبلوغ فللقا 

ألحد أن يزوج الصغري الذي مل يتم الثانية عشرة من عمره وال الصغرية اليت مل تـتم التاسـعة مـن                     
  ". عمرها

 ، وعليه جند أن االستثناءات اليت يأذن هبا القانون تسمح بتزويج من هم دون سن الثامنة عشـر                
 فقـد بينـت     ،  األمر الذي يؤدي إىل انتشار ظاهرة الزواج املبكر مما سينعكس سلبا على اجملتمع            

  .   العديد من الدراسات خماطر الزواج املبكر وما يؤول إليه من طالق وغريه من اآلثار السلبية
  

لـزوجني  لذلك فإننا نرى أن حيدد القانون اجلديد سن الزواج بثمانية عشر سنة على األقل لكال ا 
واعتبار أي زواج ملن هم دون هذه السن باطال ال يرتب أي اثر قانوين هلمـا وان ال يـورد أي                     

  .استثناء على ذلك
وحتقيقاً لذلك فإننا نرى وجوب أن ينص القانون اجلديد على ايقاع عقوبة رادعة لكل من يزوج                

  . طفالً أو طفلةً
  

  -:الوكالة يف الزواج •
   

  ):السيداو(ردت يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الوكالة يف الزواج كما و
تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة        "بأن  ) 1(من االتفاقية يف الفقرة     ) 16 ( نصت املادة 

للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية بوجه خاص تضمن               
  :ساس املساواة بني الرجل واملرأة على أ

   نفس احلق يف عقد الزواج -  1
  . نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ويف عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل-2
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  الوكالة يف الزواج يف قانون األحوال الشخصية 
 

وبالكتابة وال  يصح التوكيل بالنكاح شفاها     ( من قانون األحوال الشخصية على انه     ) 58(تنص املادة   
  .)يشترط عليه اإلشهاد لصحته بل خلشية اجلحود والرتاع

  
 وقد جرت العادة أن ال تقوم املرأة بإبرام عقد الزواج بنفسها بل تتم عقود الزواج بوكالة شـفوية                  
منها لوليها الشرعي دون أن يتحقق املكلف بتوثيق العقد من هذه الوكالة، ويتضح بعد ذلك يف بعض                 

  .ود إكراه على الزوجة وعدم موافقة منها على هذا الزواجاحلاالت وج
 ، وعليه البد أن تقوم الزوجة بنفسها بإجراء عقد الزواج حتقيقا ملا تنص عليه اتفاقيـة السـيداو                

  .فاملرأة ليست ناقصة األهلية لتعجز عن إجراء العقد بنفسها
 الزواج بنفسها جيب أن تكـون  أما إذا كان هناك مربر أو سبب قاهر مينع الزوجة من إجراء عقد  

غياب اخلاطب ال تقبل     وكالتها ملن يتوىل عقد زواجها مكتوبة وموثقة، خاصة انه ويف املقابل عند           
اجلهات املختصة بتوثيق عقود الزواج  إجراء عقد زواج هذا اخلاطب إال بوجود وكالة موثقـة                

  .منه
  

  -:مسكن الزوجيــــــة •
  

  :ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةمسكن الزوجية كما ورد يف اتفاق
على ) 15( من املادة    4يف الفقرة   ) السيداو(نصت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة          

أن متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشـخاص               
  .موحرية اختيار حمل سكناهم وإقامته

  
من ذلك يتضح أن الرجل واملرأة سواء فيما خيص اختيار حمل السكن فال جيوز للزوج أن جيـرب                  
زوجته على السكن يف مكان ال ترضاه رمبا يعود عليها بالضرر لو أهنا سكنت يف هذا املكان رغماً                  

  .عنها
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  :مسكن الزوجية كما ورد يف قانون األحوال الشخصية
جيرب الزوج على هتيئة مسكن شرعي مع مجيـع         (قوق العائلة على أن     من قانون ح  ) 39(تنص املادة   

جترب الزوجة  (من نفس القانون على أن      ) 40( وقد نصت املادة     ،)خيتارهلوازمه لزوجته يف احملل الذي      
بعد قبض املهر املعجل على اإلقامة يف دار زوجها اليت هي مسكن شرعي والسفر معـه إن أراد إىل                   

وعلى الزوج أن حيسن املعاشرة مع زوجته وعلى املـرأة أن تطيـع             . كن مثة مانع   إذا مل ي   بلدة أخرى 
  .)زوجها يف األمور املباحة

  
ويالحظ أن هاتني املادتني تنصان على أن جترب املرأة على اإلقامة يف بيت زوجها الذي خيتاره هو بعد                  

مات الشرعية قد نصـت     من قانون أصول احملاك   ) 219(أن تقبض املعجل من مهرها، إال أن املادة         
على أن تنفيذ أحكام احملاكم الشرعية يكون قهرا إال انه استثين من ذلك حكم الطاعة، ففـي حالـة                  

  .امتناع الزوجة عن تنفيذه تصبح ناشزا والناشز حبسب القانون ال تستحق النفقة من زوجها
  

يف نفس احلق للزوجني يف     ) السيداو(وبالتايل جند أن هذه املواد تتعارض مع ما نصت عليه اتفاقية          
 إذ وفقا للقانون جترب الزوجة على االنتقال مع زوجها ويف حال رفضها تصـبح               ،  اختيار السكن 
 شرعي كما  الذي يعطي احلق للزوج بالتحكم يف مصري الزوجة بطريق           ناشزا األمر حبكم القانون   

 البد   السيداو وعليه لو كانت تابع له وليس شريك وهذا مجيعه يتناقض مع روح وجوهر اتفاقية              
  .أن ينص القانون على أن ختري الزوجة وال جترب

  
 -:بيت الطاعة •
  

يتناقض مفهوم بيت الطاعة مع جوهر وروح اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فهو 
  يفويراد به إجبار الزوجة على العودة إىل بيت الزوجية، يتناقض مع حرية اختيار الزوجة وإرادهتا

حال تركها له، ويف حال متنعها تصبح ناشزا األمر الذي حيرمها من طلب النفقة أو حىت طلب الطالق 
إذ انه من املالحظ يف معظم قضايا ، عن طريق القضاء، ويلجأ إليه األزواج عادة إلذالل الزوجة

  .  ة ماديا ومعنوياالطاعة لدى احملاكم الشرعية هي باألساس دعاوى كيدية القصد منها األضرار بالزوج
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من قانون األحوال الشخصية الفلسطيين الـيت تبـيح         ) 207(وتستند دعوى بيت الطاعة على املادة       
للزوج أن مينع زوجته من اخلروج من بيته بال إذنه إذا كان قد أوفاها مهرهـا املعجـل و إذا كـان          

من احلقوق على املرأة    (ن  من نفس القانون اليت تنص على أ      ) 212(، وكذلك املادة    )شرعيا(مسكنه  
لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا وان تتقيد مبالزمة                 

 على أن احلكم الذي يصدر ضد الزوجة ال جيوز          )بيته بعد إيفائها معجل صداقها وال خترج إال بإذنه        
مـن   )219( وذلك استنادا لنص املـادة       تنفيذه جربا بل تؤمر الزوجة وال جترب على دخول الزوجية         

 الشخصية يكون قانون أصول احملاكمات الشرعية اليت تنص على أن تنفيذ األحكام املتعلقة باألحوال             
  .قهرا عدا حكم الطاعة ففي حالة امتناع الزوجة عن تنفيذه تعترب ناشزاً

 بـدون سـبب شـرعي       والنشوز حبسب القانون هو صفة تطلق على املرأة اليت تترك بيت الزوجية           
واملقصود بالسبب الشرعي هو عدم دفع الزوج لزوجتها مهرها املعجل، أما األسباب األخرى الـيت               
تدفع الزوجة  يف نظر القانون لترك بيت الزوجية كسوء املعاملة أو سوء خلق الزوج فليسـت مـن                   

  .األسباب اليت يعول عليها يف القضاء
إذا نشزت الزوجة وتركت بيت الزوجيـة       (لعائلة على انه    من قانون حقوق ا    )66(كما تنص املادة    

وذهبت أو كانت الدار هلا فمنعت زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إىل دار أخرى تسـقط                  
  ).نفقتها مدة هذا النشوز

  
 وال يكون بذلك عقد الزواج قائم على مبدأ املساواة          ،وهبذا يكرس القانون الساري تبعية املرأة للرجل      

) 16(لطرفني مما يتناقض مع أوردته اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف املادة                بني ا 
  . وبالتايل البد من العمل على إلغاء بيت الطاعة ملا ينطوي عليه من إجحاف وإهانة جتاه املرأة

  
   الطـــــالق:ثانيــــاً

  
  )سيداو( املرأة الطالق يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد

بـأن   )السيداو(من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ) 1(فقرة  ) 16(تنص املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقـة                (

  :ساواة بني الرجل واملرأةبالزواج والعالقات العائلية وبوجه خاص تضمن على أساس امل



  20

  .أثناء الزواج وعند فسخه) بني الزوجني( نفس احلقوق واملسؤوليات -:البند ج
 نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية يف األمـور              -:البند د   

  .)املتعلقة بأطفاهلما ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول
  

  الطالق يف قانون األحوال الشخصية 
الطالق هو إهناء العالقة الزوجية بني الزوجني بطريق شرعي، ويترتب عليه آثارا قانونية تتعلق بـاملرأة         

  .املطلقة والتزامات مالية على املطلق للمطلقة
 مىت  والطالق حسب قانون األحوال الشخصية املطبق يف قطاع غزة هو بيد الزوج يوقعه على الزوجة              

شاء دون االستماع إىل رأيها، وهو تصرف فردي يترتب عليه آثارا قانونية علـى الـزوجني، بـل                  
 وهو بذلك خيتلف عن الـزواج يف أن         ،  ويتعدامها لريتب آثار تتعلق بطرف ثالث وهو أبناء الزوجني        

 طرفيـه   الزواج يتم بإرادة طرفني بالغني وليس بإرادة طرف واحد، وال يترتب عليه آثار سوى على              
 لذلك لو نظرنا إىل األمر هبذا املنظور لوجدنا أن الطالق بني الزوجني وبسبب ما يرتبه من  ،  املتعاقدين

آثار قانونية كما أسلفنا جيب أن يتم بإرادة طرفيه واتفاقهما ملا سيترتب على كل منهما من التزامات                 
  . حنو أنفسهما وحنو اآلخرين

  
من هنا نرى أن مبدأ املساواة وعدم التمييز بني الزوجني يف العالقات العائلية هو املبدأ األول الذي 

خاصة فيما يتعلق بفسـخ     ) السيداو(جيب أن يسود هذه العالقات كما نصت على ذلك اتفاقية           
  .الزواج أو إهناء العالقة الزوجية بالطالق

  
 يلتفت إىل إرادة املرأة حني الطـالق، وال يضـع           وملا كان قانون األحوال الشخصية الساري ال      

مصلحة األوالد نصب عينيه حيث يعطي حق الطالق للزوج دون الزوجة مما خيلق العديـد مـن                 
املشكالت نرى انه البد من أن يتضمن القانون اجلديد تقيداً صرحياً حلق الزوج يف طالق زوجتـه       

  -:قانون على ما يلي وللخروج من ذلك البد أن ينص ال، بإرادة منفردة
   أن ال يتم إيقاع وتسجيل أي طالق إال بوجود الزوجني -1
 أن يعطى الزوجني من قبل احملكمة مهلة حملاولة اإلصالح بعرضهما بطريق إلزامي على خرباء               -2

  .حملاولة التوفيق بني الزوجني
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رتبة على الطـالق مبـا يف    أن يتم االتفاق أمام احملكمة املختصة حول مجيع اآلثار القانونية املت   -3
 للزوجة وحضانة األوالد ونفقتهم بعد أن يتم اخذ مصـلحة األطفـال يف              احلقوق املالية ذلك  

االعتبار األول وغري ذلك من اآلثار القانونية وان يوثق مجيع ذلك يف حمضر الطالق وان يصدر                
  . عن احملكمة بوصفه حكما واجب النفاذ

  
  -:هالطـــالق التعسفي والتعويض عن

يف حال قام الزوج بإيقاع الطالق على زوجته تعسفا وتبني للمحكمة املختصة أن ليس للزوجة يد يف                 
ذلك ومت الطالق فحسب القانون الساري تستحق املطلقة نفقة عدة طيلة اشهر العدة فقط أي ثالثـة           

قـانون  من  ) 112(شهور إن مل تكن حامل أو حىت تضع مولدها إن كانت حامل وذلك وفق املادة                
 وهنا تكمن املشكلة فبانتهاء العالقة الزوجية تنتهي مسؤولية الزوج باالتفـاق علـى          ،  حقوق العائلة 

زوجته، ويصادف كثريا أن تكون قد تقدمت يف السن وأصبحت غري قادرة على العمل وخصوصا إذا       
 ذلـك بـأن      ولقد عاجلت كثري من قوانني الدول العربية اجملاورة        ،  كانت ال حتمل أي مؤهل علمي     

فرضت للمطلقة على املطلق تعويضا مناسبا عن الطالق التعسفي يعادل نفقة عدة سنوات يلزم املطلق               
  ).بنفقة املتعة(بدفعه هلا وهو ما يسمى

و مبا أن القانون املطبق ال يكفل للمطلقة تعويضا عن الطالق التعسفي، نرى ضرورة أن يتضـمن             
 حبسـب حاجتـها     التعسفي يقدر يض للمطلقة عن الطالق      إلزام املطلق بدفع تعو    القانون اجلديد 

  .وظروفها االجتماعية وحبسب حال الزوج
  

  -:اخلُـــــــــلع •
  

اخلُلع هو فراق بني الزوجني مقابل عوض مايل تدفعه الزوجة للزوج أو إبراء له من مجيـع حقوقهـا                   
  .املتعلقة بالزواج من مهر ونفقة

هناء العالقة الزوجية بينها وبني زوجها الذي ميلك يف املقابل حق واخلُلع هو حق للمرأة اليت ترغب يف إ  
  .الطالق بإرادة منفردة
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، ومل يأيت   )297(إىل  ) 273(وقد جاء تفصيالً إلحكام اخللع يف قانون األحوال الشخصية يف املواد            
لى مذهب على ذكره قانون حقوق العائلة الفلسطيين بل ترك أمر معاجلته لقانون األحوال الشخصية ع       

  .اإلمام أيب حنيفة
  

والقانون يترك أمر حتقيق اخلُلع إلرادة الزوجني جمتمعتني حسب اتفاقهما دون إعطاء احلق للزوجـة               
بطلب اخللع من الزوج عن طريق دعوى تقيمها أمام احملكمة الشرعية هلذا الغرض إذا كـان الـزوج                 

  .رافضاً لذلك
تمييز ضد املرأة تنص على احلق يف املساواة بني الزوجني          ورغم أن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال       

أثناء الزواج وعند فسخه، فإن الزوجة ال زالت ال متلك احلق يف إهناء العالقة الزوجية دون سند قانوين            
  .أو سبب من األسباب املذكورة يف التفريق وليس من بينها اخللع

  
ز الفلسطيين حلقوق اإلنسان حاجـة النسـاء        وقد أثبتت التجارب العملية لوحدة املرأة يف املرك       

إلقرار قانون خاص باخللع يعطي احلق للزوجة طلب اخللع عن طريق القضاء الشرعي ولو رفض               
 يف فسخ الزواج الذي كفلته هلا اتفاقية القضاء على مجيع      تكريس حلقها الزوج ذلك ملا يف هذا من       

  .تعلقة هبذا اخلصوصأشكال التمييز ضد املرأة وكل املعايري الدولية امل
  

  -:التفـريــق
  

التفريق بني الزوجني هو احلكم الذي يصدر من قبل احملكمة الشرعية بتطليق الزوجة من زوجهـا إذا                 
توفر لديها سبب شرعي موجب للتفريق، ويتم بناء على طلب من الزوجة من خالل دعوى تقيمهـا                 

يكون بطلقة واحدة بائنة بينونة صغري مـا        وكل حكم بالتفريق بني الزوجني      ،  أمام احملكمة الشرعية  
عدا التفريق لعدم اإلنفاق فيكون بطلقة رجعية إذا كان بعد الدخول أما قبل الدخول فتكون الطلقـة                 

  .بائنة بينونة صغرى
ووفقا لقانون حقوق العائلة تستطيع الزوجة طلب التفريق إذا حتقق هلا سبب من األسباب الواردة يف                

  -:وهيهذا القانون 
  . وجود علة يف الزوج حيول دون الدخول هبا -1
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   جنون الزوج -2
  امتناع الزوج عن اإلنفاق على زوجته -3
  .غياب الزوج عن زوجته مدة سنة فأكثر بال عذر شرعي -4
  حبس الزوج واحلكم عليه هنائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالثة سنني -5
 بني أمثاهلما، وهو مـا يسـمى        ادعاء الزوجة إضرار الزوج هبا مبا ال يستطاع معه دوام العشرة           -6

  بالرتاع والشقاق
  

وبناء على ما سبق جند أن القانون املطبق خال من بعض األسباب اجلوهرية اليت ميكـن للزوجـة                  
  : الدول العربية ملا هلا من أمهية ومن ذلكعاجلتها قواننيمبوجبها طلب التفريق وهي أسباب 

  
   هجر الزوج لزوجته -ا 

ال الشخصية املطبق يف قطاع غزة موضوع اهلجر كأحد األسـباب الداعيـة             مل يتضمن قانون األحو   
لطلب التفريق عن طريق القضاء، إال انه يف بعض القوانني العربية تعتمد مدة سنة هلجر الزوج لزوجته                 

  . سببا موجبا للتفريق بينهما إذا ادعت الزوجة إن هذا اهلجر سبب هلا الضرر
مدى احلاجة لتضمني القانون هذا السبب وإضافته لألسباب الـيت     وقد تبني لنا من خالل التجربة       

حيق فيها للزوجة طلب التفريق، ملا وجدناه من معاناة شديدة للزوجات اللوايت يقفن عاجزات عن               
  .طلب التفريق بسبب اهلجر لعدم وجوده يف القانون كأحد األسباب املذكورة للتفريق

  
   عقم الزوج-ب 

  
لشخصية املطبق يف قطاع غزة من أي مادة تعطي الزوجة احلق يف طلب التفريق              خيلو قانون األحوال ا   

إذا كان الزوج عقيما األمر الذي حيرمها من حقها بان تكون أما يف املقابل يستطيع الزوج من الزواج                  
  .بأخرى يف حال كون زوجته عقيمة

 منعا للضرر الذي يتحقق     وعليه جيب إعطاء احلق للزوجة اليت يتأكد عقم زوجها احلق يف التفريق           
  .  هلا من ذلك
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   تعدد الزوجات–ج 
  

أن تعدد الزوجات من املمكن أن يؤدي إىل ضرر ال تستطيع كثري من النساء العيش معـه،  وخيلـو                    
قانون األحوال الشخصية الفلسطيين وكذلك قانون حقوق العائلة املطبقان يف قطاع غزة من أي تقييد             

ق املطلق للزوج يف الزواج من أربعة نساء، األمر الـذي مت تقييـده يف               لتعدد الزوجات، ويعطيان احل   
  .قوانني األحوال الشخصية لبعض البلدان العربية، وىف بلدان عربية أخرى مت منع تعدد الزوجات

 القانون احلايل ال يعطي احلق للزوجة باالختيار بني االستمرار يف احلياة الزوجية مع زوجهـا الـذي                 
  . وبني حرية إهناء العالقة الزوجية إذا تضررت من ذلكتزوج من ثانية

  
 فالبد ،  وعليه نرى انه إذا أصر املشرع على اإلبقاء على إباحة تعدد الزوجات يف القانون اجلديد     

  :منها على ذلك القانون شروطامن تقييد هذا احلق بأن يتضمن 
  . أن تكون هناك ضرورة ملجئة-
  . مريد الزواج هبا متزوج بغريها وان تعلم الزوجة اجلديدة بأن-
  .أن تعلم الزوجة األوىل بأن زوجها عازم على الزواج من زوجة ثانية -
 اعتباره ضررا حمققا للزوجة األوىل، ويترتب على ذلك منحها احلق بطلـب التفريـق إذا مل              -

تتمكن من العيش يف ظل الظروف اجلديدة اليت فرضها عليه زوجها بزواجـه مـن زوجـه                 
  .أخرى

    

  النفقــــــــة: ثالثــــاً
  
   النفقة الزوجية-أ 
  

وهى حبسـب قـوانني     ،  النفقة هي ما ينفقه الزوج على زوجته من مال لطعامها وكسوهتا ومسكنها           
مـن   )38(األحوال الشخصية واجبة على الزوج للزوجة من حني إجراء عقد الزواج بينهما مـادة               

حلياة الزوجية قائمة بينهما، وإذا متنع الـزوج عـن          حقوق العائلة وهو حق للزوجة تطلبه مادامت ا       
اإلنفاق على زوجته جاز هلا طلب هذه النفقة عن طريق القضاء الشرعي الذي يفرض هلا هذه النفقة                 
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على زوجها من تاريخ طلبها وتقدر بقدر حال الزوج ومقدرته املالية يسرا أو عسرا مع جواز زيادهتا                 
  .يساراً أو إعساراًأو إنقاصها حسب تبدل حال الزوج 

  
  :نالحظومن ذلك 

I-  من قانون حقوق العائلة)38مادة (أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج  
II -         النفقة تفرض للزوجة على الزوج من تاريخ طلبها أمام احملكمة املختصة وذلك حسب املـادة 

  .من قانون حقوق العائلة)60(
III -    57(أو عسراً وذلك حسب املادة  النفقة تقدر حسب حال الزوج ومقدرته على الدفع يسرا (

  .من قانون حقوق العائلة
  

أما فيما خيص وجوب النفقة للزوجة على الزوج فهذا من قبيل خصوصية اجملتمع الفلسطيين فقد كان                
ذلك من قبيل الضرورة بسبب الوضع االقتصادي للمرأة الفلسطينية اليت وحبسب إلحصاءات الصادرة             

ان مشاركة النساء يف القوى العاملة الفلسطينية ال تتجـاوز يف أعلـى             عن دائرة اإلحصاء املركزية ف    
وال ننسى يف هذا السياق أن عدد كبري مـن          ،  من إمجايل القوى العاملة الفلسطينية    % 13معدل هلا   

النساء هن نساء عامالت داخل مشاريع خاصة باألسرة ال يتقاضني عليه اجر ومن ذلك على سـبيل                 
  .ع والورش املرتليةاملثال العمل يف املزار

  
ومن هنا جاءت ضرورة اإلبقاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها مع األخذ بعني االعتبار ما                

  :يلي
I-               امتناع الكثري من الزوجات عن طلب النفقة عن طريق القضاء ملدة طويلة بسبب العادات

  .قضاءوالتقاليد ورغبتهن بترك جمال حملاولة الصلح وإهناء اخلالف قبل اللجوء لل
  

لذلك فإننا نرى إعطاء احلق للزوجة بالنفقة من تاريخ تركها لبيت الزوجية وليس من تاريخ طلبها        
  .عن طريق القضاء
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II-              احلكم بالنفقة يفرض بواسطة احملكمة بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان أو بواسطة خرباء
كمة بالقدر الذي اتفـق  حبال الزوج ينتخبهم الزوجان لتقدير هذه النفقة ومن مث حتكم به احمل          

  .عليه اخلرباء
  

وهنا جيب علينا أن نوضح أن طريقة انتخاب اخلرباء لتقدير النفقة طريقة خاطئة بل وجمحفة حبـق               
الكثري من النساء، بسبب أن هؤالء اخلرباء غالبا ما يتم انتخاهبم من قبل احملكمة من بني الرجـال                  

 وهم بالتأكيد ال يعرفون حال الزوج و وضعة املايل          املتواجدين بالصدفة داخل احملكمة لغرض ما،     
ومقدرته على دفع النفقة للزوجة وهذا بالتأكيد جيعلهم يقعون حتت تأثري أقوال القاضـي الـذي                

  .يقوم بتوجيههم
  

وعلى ذلك فإننا نرى وجوب استماع احملكمة لبينات الزوجة على حال زوجها ومركـزه املـايل               
مع وجـوب إلغـاء   . مث احلكم مبقدار النفقة بناءا على هذه البينات    ومقدرته على دفع النفقة ومن    

  .نظام تقدير النفقة بواسطة اخلرباء
  
   نفقة العدة-ب
  

للمطلقة نفقة عدة طيلة فترة العدة ما مل تربأ زوجها منها، وهذه النفقة تفرض للمطلقة بالتراضي بني                 
فقة خالل فترة العدة وإال سـقطت وال         وجيب على املطلقة طلب هذه الن      ،  الزوجني أو حبكم حمكمة   
  .جيوز هلا طلبها بعد ذلك

  
ومن الواضح أن هذا إجحاف كبري حبق الزوجة وحرمان هلا من حق رمبا كانت جتهل انـه يسـقط                   

  .مبضي فترة العدة
  

إننا نرى وجوب إلغاء ما ينص على ذلك، وعدم سقوط النفقة أن مل تطلبها املطلقة خالل فتـرة                  
اظا على حق املرأة املطلقة و أن ال يكافأ املطلق على طالقه بإعفائه مـن هـذه                 العدة، وذلك حف  

  .النفقة
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  احلضانة: رابعــاً
  

احلضانة هي حق للطفل، ومسؤولية الزوج والزوجة بوصفهما أبوين بغض النظـر عـن حالتـهما                
حضانة أطفاهلمـا   الزوجية، ويقرر القانون الدويل املساواة بني الزوجني فيما يتعلق مبسؤولياهتما عن            

  .ورعايتهم والوالية عليهما أثناء الزواج أو بعد فسخه وإهناء العالقة الزوجية
  
  : احلضانة يف اتفاقية حقوق الطفل-1

لقد حثت اتفاقية حقوق الطفل مجيع الدول واملؤسسات واهليئات التشريعية والقضائية على أن يـوىل              
 وحنن ندرك متامـاً أن      ،  اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال   االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى يف مجيع        

حضانة الطفل هي من أهم األولويات اليت جيب على اجملتمع مراعاهتا، حتقيقاً للتعهد الواقع على عاتق                
بأن تضمن احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهية الطفل       ) 3(الدول األطراف باتفاقية حقوق الطفل مادة       

اجبات الوالدين وااللتزام الواجب على كل دولة بأن تتخـذ مجيـع التـدابري              مع مراعاة حقوق وو   
  .التشريعية واإلدارية املالئمة لذلك

  
  : احلضانة يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-2

تتخذ الدول األطراف   (من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية       )4(فقرة) 23( وقد جاء يف املادة   
عهد التدابري املناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيـام             يف هذا ال  

 وىف حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضـرورية لـألوالد يف           .الزواج ولدى احنالله  
  .).حال وجودهم

  
  ):داوالسي( احلضانة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة -3

على املسـاواة بـني الـزوجني يف احلقـوق          ) و(يف الفقرة   ) سيداو(من اتفاقية   ) 16(نصت املادة   
علـى  ) د(كما نصت يف الفقـرة      . واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال       

يـة يف   إعطاء الزوجني نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتـهما الزوج            
  .األمور املتعلقة بأطفاهلما
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وهنا جيب أن نالحظ أن القانون الدويل يساوى بني الزوجني يف حقوقهما ومسؤولياهتما حنو أطفاهلما               
أثناء الزواج أو يف حالة االنفصال أو الطالق، واملعيار الوحيد يف تفضيل أحدمها على األخـر هـو                  

  .مصلحة الطفل الفضلى فقط وليس سن الطفل
  
  :احلضانة يف قانون األحوال الشخصية -4

احلضانة هي ضم الصغري للحاضن أو احلاضنة والقيام حبفظه وخدمته وتربيته، وهي حـق للصـغري                
ومصلحة له، وهذه املصلحة مقدمة على أي مصلحة أخرى، وقد أعطت الشريعة اإلسـالمية حـق                

  .اءحضانة الصغري ألمه ولو كانت مطلقة وهى مقدمة على غريها من النس
  

وقد جاءت مدة احلضانة يف الشريعة اإلسالمية وهى املصدر الوحيد لقوانني األحوال الشخصية غـري               
حمدودة ببلوغ الصغري سن معينة، وقد حددها بعض الفقهاء باستغناء الصغري عـن خدمـة النسـاء                 

ة،  والبعض األخر ببلوغ الصغري سن التمييز، وهى مجيعها اجتهادات ال تستند على نصـوص صـرحي              
والبعض يعطى الصغري حق اخليار بني أمه وأبيه عند البلوغ وال خيتلف األمر بني أن يكـون الصـغري                   

  .ذكرا أو أنثى
  

 من قانون األحوال الشخصية السن اليت يستغين فيها الصغري عن خدمـة             )391(وقد حددت املادة    
ساء للصغار وجيرب األب بعد     النساء وهي سبع سنني والصغرية تسع سنني وعندها تنهي فترة حضانة الن           

  .ذلك على أخذهم من األم أو احلاضنة
  

للقاضي أن يـأذن    (على انه   ) 118(أما قانون حقوق العائلة املطبق يف قطاع غزة فقد نص يف املادة             
حبضانة النساء للصغري بعد سبع سنني إىل تسع وللصغرية بعد تسع إىل إحدى عشرة سنة إذا تـبني أن        

  ).كمصلحتهما تقضي بذل
  

ويتضح أن القانون قد حدد سن حضانة النساء للصغري بسبع سنوات والصغرية بتسع سنوات، وأعطى       
  .القاضي سلطة تقديرية لتمديد هذه الفترة سنتان لكل منهما إذا اقتضت مصلحتهما ذلك
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إذن القاعدة يف قانون األحوال الشخصية أن الزوجة هلا حق حضانة الصغري خالل سـنوات عمـره                 
ىل فقط، ويرتع هذا احلق منها ببلوغ الصغري تسع سنني والصغرية إحدى عشرة سـنة، ومـن مث                األو

يصبح احلق حبضانة الصغار مطلق للزوج بعد هذا السن ويتبقى للزوجة حق مشاهدة صغارها كـل                
 وال فرق يف ذلك بني أن يكون الزوجان يف حالة انفصال ، أسبوع مرة ولفترة ال تتعدى ساعة واحدة     

  .الة طالقأو ح
  

وال بد أن نوضح هنا أن احلق يف حضانة الصغري قد جاء مطلقاً فلم يفرق القـانون بـني الرجـال                     
احلاضنني مبعىن أن حق حضانة الصغري بعد سن حضانة النساء قد أعطى للرجال وهذا يعـىن األب أو               

لق كحـق األب    اجلد أو العم أو األخ يف حال موت األب أو فقدانه األهلية للحضانة، وهو حق مط               
وليس لألم االعتراض على ذلك وعليها تسليم الصغري للحاضن من الرجال بعد انتهاء فترة حضانتها               

  .له
  

وقد برزت احلاجة لتعديل هذا القانون ومتديد سن حضانة األمهات ألطفاهلن، لكي يتماشى ذلك مع               
ألمر الذي ال يراعيه قـانون      القانون الدويل اإلنساين الذي أوجب مراعاة املصلحة الفضلى للطفل، ا         

األحوال الشخصية املطبق فهو بنظر إىل قضية احلضانة مبنتهى اجلمود وال يراعى فيها مصلحة الطفـل                
سواء ببقائه مع أمه أو إعطائه ألبيه، وهناك العديد من احلاالت احلية اليت ملستها وحدة املرأة يف املركز                  

  .  لقانون اخلاص باحلضانة عقبة أمام مصلحة الطفلالفلسطيين حلقوق اإلنسان والذي وقف فيها ا
  

وعليه فإننا نرى وجوب متديد فترة حضانة النساء للصغار حىت سن الثامنة عشر مث خيري احملضون                
أو احملضونة بني اإلقامة عند أمه أو أبيه، مع اإلبقاء على سلم احلاضنات من النساء الـذي يبـدأ                   

  .أخر هذا الترتيب املنصوص عليه يف قانون األحوال الشخصيةباألم مث أم األم مث أم األب إىل 
  

  : مسكن احلاضنة-5
يوجب قانون األحوال الشخصية على األب نفقة ولده  الصغري الفقري، والسكن نوع من أنواع النفقة                

 ، من قـانون األحـوال الشخصـية      ) 395(وذلك طبقا للمادة    )الطعام والكسوة والسكىن  (الثالثة  
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 وعلى ذلك فاألب ملـزم      ،  لنفقة للولد إىل أن يبلغ حد الكسب والبنت إىل أن تتزوج          وتستمر هذه ا  
  .بتوفري سكن ألوالده الصغار ولو كانوا يف حضانة أمهم املطلقة طوال فترة حضانتها هلم

ومن ناحية عملية فإن النفقة اليت تفرض للصغري على والده تشمل مجيع لوازمه الضرورية الشرعية مبا                
لكسوة واملسكن، وىف الواقع فإن هذه النفقة ال تتعدى ثالثني دينـارا شـهريا يف اغلـب                 يف ذلك ا  

األحكام، وبدفعه هلذه النفقة يكون األب قد نفذ ما عليه من التزامات شرعية خبصوص اإلنفاق على                
 ويتضح من ذلك أن هذه النفقة ال تكفي حلاجة الصغري اليومية نظرا لغـالء األسـعار            ،  ولده الصغري 

وارتفاع مستوى املعيشة وبالضرورة ال توفر أجرة مسكن يسكن به الصغري مع احلاضنة حيث تتحمل               
احلاضنة املسؤولية األكرب يف ذلك بسبب خلو القانون من النص الصريح علـى إلـزام األب بتـوفري          

  .مسكن للحاضنة خالل فترة حضانتها لولده أو أوالده الصغار
 بإلزام األب بتوفري مسكن مناسب للحاضنة تستطيع فيه         وعلى ذلك نرى بوجوب النص صراحة     

  القيام مبسؤولياهتا القانونية يف حضانة أوالده الصغار
  

   الوالية والوصاية:خامساً
  
  الوالية يف ظل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة -1

واألم يف الواليـة والقوامـة      ساوت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بـني األب             
  ).16املادة (والوصاية على أطفاهلما وىف مجيع األمور املتعلقة هبم 

 وكذلك قد جاء العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية متوافقا مع هذا املوقف حيث نص يف املادة                
بة لكفالـة تسـاوي     تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناس       (الفقرة الرابعة على أن     ) 23(

ومن الواضح أن واجبات    ) حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله         
  .الزوجني ال تنحصر يف واجباهتما الزوجية بل تتعدى ذلك لواجباهتما حنو أوالدمها

  
   الوالية يف قانون األحوال الشخصية-2

 والوالية على املال ال تكون إال لألب أو اجلد أو           ،  ى النفس الوالية نوعان والية على املال ووالية عل      
الوصي املختار الذي يتم تعينه من قبلهما، والوالية على النفس وهي والية الزواج تكـون ألقـرب                 

  .العصبات للصغري أو الصغرية وهو والده أو جده أو عمه أو شقيقه حبسب األحوال
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من قانون األحوال الشخصية واليت تـنص  ) 420(ملادة والويل على الصغري القاصر هو األب حبسب ا 
لألب ولو مستورا الوالية على أوالده الصغار غري املكلفني ذكورا وإناثا يف النفس واملال ولو            (على أن   

  ).كان الصغري يف حضانة أمه أو أقارهبا وله ولية إجبارهم على النكاح
  

ه إذا مات األب تنتقل الوالية علـى نفـس          من قانون األحوال الشخصية فإن    ) 433املادة  (وحبسب  
أوالده الصغار إىل اجلد، وان كان متوىف تنتقل الوالية على نفس أوالده ملن يلـي اجلـد يف ترتيـب       

  .من قانون األحوال الشخصية) 35(العصبات وهم املذكورون يف املادة 
ن تكون وىل على الصغري يف      وحبسب القانون احلايل ال والية للمرأة على مال أوالدها القصر، وجيوز أ           

من قانون  ) 36( فتنتقل والية الزواج هلا وذلك طبقا لنص املادة          ويل ذكر الزواج يف حال عدم وجود      
  .أصول احملاكمات الشرعية

 وعند وفاته وعدم وجود اجلد جيوز       ،  ولكن جيوز لألب تعيني زوجته وصيا على أوالدها حال حياته         
 وهذه الوصاية تكون مقيدة وال جيوز هلـا         ،  ا الصغار غري البالغني   للقاضي تعيينها وصيا على أوالده    

  .التصرف بأموال الصغار إال بعد الرجوع للقاضي الشرعي للحصول على إذن شرعي منه
  

وكما أوضحنا يف معرض بيان رأينا يف احلضانة فإن أوىل الناس يف رعاية مصلحة الصغري مها أبويه                 
  . أرفق على الصغري وأشد الناس حرصاً على نفسه وماله فهما، أو أحدمها يف غياب األخر

  
 وجيـب   ،  وعلي فإننا نري وجوب تساوى الزوجني يف الوالية والوصاية على نفس الصغري وماله            

النص صراحة على أن األم تتساوى مع األب يف الوالية على الصغري خصوصاً يف غيابه أو عنـد                  
 ولتأكيد تسـاوي    ،  للغري أن كان جداً أو عماً أو أخاً        حىت ال يصبح الصغري وماله مطمعاً        ،  وفاته

  .الزوجة والزوج، بصفتهما أبوان، يف ما خيص واجباهتما والتزاماهتما جتاه أوالدمها
  

  مشاهدة األوالد: سادساً
  

إذا افترق الزوجان وكان لديهما أبناء صغار والتحقوا للعيش لدى أحدمها، كان لآلخـر احلـق يف                 
معهم واالطمئنان عليهم وإبقاًء ألواصر األبوة أو األمومة بينهم، وال فرق بني أن             مشاهدهتم للتواصل   
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 فاحلق يف مشاهدة أوالدمها مكفول لكل منهما بـل  ، يكون الزوجان قد انفصال مؤقتاً أو افترقا هنائياً       
  .هو واجب قانوين وأخالقي وتربوي يقع على كل منهما ملا يف ذلك مصلحة للصغار

  
ام القانون الدويل حقوق الوالدين وواجباهتما جتاه أوالدمها بغض النظر عن حالتهما            وقد كفلت أحك  

الزوجية وىف مجيع األحوال على أن تكون مصلحة األطفال يف املقام األول، ومن ذلك ما نصت عليه                 
  ).16(من املادة ) و(والفقرة ) د(والفقرة ) ج(الفقرة 

  
لى إعطاء احلكم مبشاهدة الصغار لألب أو األم عن طريق          وقد دأبت احملاكم الشرعية يف قطاع غزة ع       
  .دعوى تقام أمام احملكمة لطلب املشاهدة

  
واحلكم يف هذه الدعوى يكون إما بالتراضي على حتديد مكان املشاهدة وزمنها ووقتها، كأن يتفـق                

الصـغار يف   الطرفان أن تتم املشاهدة يف مرتل أحد األقارب أو اجلريان أو يستضيف طالب املشاهدة               
 وان مل يتفق الطرفان على مكان وزمان املشاهدة يأيت قرار القاضي باحلكم             ،  مرتله ليوم أو بعض يوم    

لطالب املشاهدة بذلك على أن تتم املشاهدة يف كل أسبوع مرة يف اقرب مركز شرطة ملكان إقامـة                  
  .الصغري ملدة ساعة واحدة أسبوعيا

شاهدة واضطرار احملكمة للحكم هبا يف مراكـز الشـرطة          وقد كان الختالف الزوجني على مكان امل      
لعدم وجود أماكن أخرى بديلة لذلك موجب تدخل العاملني يف احلقل القانوين إلجياد بـديل هلـذه                 

 خطورة ملا كان لوجود الصغري بني رجال الشرطة بزيهم الرمسي           الصغار أقل األماكن يكون وقعه على     
  .ر من طالب املشاهدة ولو كان أمه أو أبيهوأسلحتهم من أثر سيئ رمبا جعله ينف

  
وقد كان لوحدة املرأة يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان السبق يف هذا اجملـال يف استصـدار                 
أحكام شرعية مبشاهدة الصغار خارج مراكز الشرطة وىف إبراز اآلثار السيئة اليت تنتج من جراء               

  .ذلك على نفوس هؤالء الصغار
  

 فكما أوضحنا فإن هذه املـدة ال تتعـدى          ،  األهم وهى املدة اليت تستغرقها املشاهدة     وتبقى املشكلة   
 والسبب يف كل ذلك هو خلو قانون األحوال الشخصية وقـانون            ،  الساعة الواحدة يف كل أسبوع    
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حقوق العائلة من تنظيم هذه العملية وعدم وجود مواد صرحية تعطي احلـق يف ذلـك لألبـوين أو                   
  . وجود األبوين أو أحدمهااألقارب عند عدم

  
 يف قانون األحوال الشخصية على حق األم و األب          النص صراحة وعلى ذلك فإننا نري وجوب      

 كامل يف األسبوع أو أكثر من ذلك، ليستطيع كل منهما ممارسة            لديهم ليوم يف استضافة صغارهم    
  .طفلحقه يف التواصل مع صغاره واالطمئنان عليهم حتقيقاً للمصلحة الفضلى لل

  
   أداء الشـــــهادة:سابعاً

  
تستند مجيع أحكام القانون الدويل واالتفاقيات واملعاهدات الدولية على مبدأ املساواة بـني الرجـل               
واملرأة يف مجيع احلقوق وعدم التمييز بينهما، ومن الطبيعي أن تكون املساواة بينهما يف أداء الشـهادة           

املـرأة   فال يعقل أن تبقى ال تقبل حىت اآلن شـهادة            ،  ياهتاأمام احملاكم على اختالف درجاهتا وتسم     
 وانتهاء بالشـهادة   أمام احملاكم الشرعية يف أي أمر من األمور بدأ يف الشهادة على عقد زواج                منفردة

  .يف أي دعوى مقامة أمام احملكمة ولو كانت شهادهتا ضرورية ورمبا جوهرية للفصل يف هذه الدعوى
  

 مع الرجل   على املساواة ) 15(ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف املادة          وقد نصت اتفاقية الق   
أمام القانون، ويف إبرام العقود وإدارة املمتلكات وتعاملهما على قدم املسـاواة يف مجيـع مراحـل                 

  .اإلجراءات القانونية
  

صية سوى يف معـرض  وعدم قبول شهادة املرأة منفردة مل يرد ذكره يف منظومة قوانني األحوال الشخ      
ال يصح عقـد  (من قانون األحوال الشخصية حيث نصت على انه    ) 7(شروط عقد الزواج يف املادة      

 ورغم ذلك فـإن     ،  )النكاح إال حبضور شاهدين حرين أو حر وحرتني أي رجلني أو رجل وامرأتني            
 زواج وطـالق    مبدأ عدم قبول شهادة املرأة منفردة يسري على مجيع معامالت احملاكم الشرعية من            

  .وقضايا شرعية أو غري ذلك
 مبعىن ال جتوز شهادة     ،  كما أن القاعدة الشرعية متنع شهادة األصول للفروع وشهادة الفروع لألصول          

  األب واألم ألبنائهم أو شهادة األبناء آلبائهم 
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  خاصـة يف ، ويظهر حجم املشكلة للعاملني يف حقل القضاء الشرعي يف معرض إثبات وقائع معينـة     
 وتكمن املشـكلة    ،  دعاوى التفريق أو إثبات الطالق، اليت حتتاج إىل إثبات بواسطة شهادة الشهود           

حني ال يكون هناك من شهد على هذه الواقعة سوى والدا الزوجة أو أحد والديها أو غريهم ممن ال                   
  .جتوز شهادهتم هلا

  
ة يف أداء الشهادة يتوجب على      وإننا نرى إن يف ذلك عدم مساواة ومتييز صارخ بني الرجل واملرأ           

السلطة التشريعية رفع هذا التمييز حتقيقاً لكل أحكام القانون الدويل مبا يف ذلك اتفاقية القضـاء                
  .على كافة أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيقا ملبدأ املساواة الوارد يف القانون األساسي

 املساواة بني الرجل واملرأة فيما      وعلى ذلك جيب النص صراحة يف قوانني األحوال الشخصية على         
  .يتعلق بأداء الشهادة وإلغاء كل ما يتعارض مع ذلك

  
   تنفيذ األحكام:ثامناً

  
أحكام احملكمة الشرعية تنفذ بواسطة دوائر اإلجراء لدى احملاكم النظامية لعدم وجود دائـرة إجـراء                

 املادة األوىل منه حيث جاء      ء يف اإلجرا وقد جاء النص على ذلك يف قانون         ،  خاصة باحملاكم الشرعية  
أن تنفيذ أحكام اإلعالمات الصادرة من مجيع احملاكم الشرعية واحلقوقية والتجارية أو من احملـاكم               (

  ). هو منوط بالدوائر اإلجرائية، اجلزائية باحلقوق الشخصية
  

ا للتنقل بني احملاكم وقد تتحمل املرأة يف سبيل تنفيذ احلكم الصادر حبقها، أعباء كثرية نتيجة اضطراره          
 إضافة إىل البدء الشديد الذي تواجهه عند تنفيذ احلكم،          ،  الشرعية ودوائر اإلجراء يف احملاكم النظامية     

بسبب تكدس القضايا اليت حتتاج إىل تنفيذ يف دوائر اإلجراء، عدا عن الروتني الوظيفي الذي يـؤدى                 
  .بالضرورة إىل تأخري تنفيذ احلكم

  
كثري من املواقف، استحداث دوائر إجراء خاصة باحملاكم الشرعية، يناط هبـا تنفيـذ              وقد اقترحنا يف    

األحكام الصادرة عن هذه احملاكم، تسهيال وتيسريا على املرأة يف سبيل حصوهلا على احلق احملكوم به                
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فقـة  هلا، خاصة أحكام النفقات اليت ال حتتمل التأخري يف تنفيذها حيث تكون يف أمس احلاجة هلذه الن    
  .الشهرية

  
  وعليه فإننا نطالب باستحداث دوائر إجراء للمحاكم الشرعية يلحق هبا صندوق للنفقات 

  
  صندوق النفقات

  
إن إنشاء دوائر للمحاكم الشرعية ختتص بتنفيذ األحكام الصادرة عن احملاكم الشرعية لن يسـاهم يف             

ند تنفيذ حكم بالنفقة هروب الزوج       فقد يصادف الزوجة يف كثري من األحيان ع        ،  حل املشكلة متاماً  
 فتبقى بدون نفقـة إىل أن       ،  أو هتربه من دفع هذه النفقة هلا وألبنائه، أو نتيجة إعساره إعساراً مؤقتاً            

 وجتد الزوجة نفسها وأطفاهلا بدون نفقة وال منفق تفتقر إىل احلد            ،  يستطيع الزوج دفع هذه النفقة هلا     
  .ة اليت تغنيها عن التسول أو االستدانة من اآلخريناألدىن من متطلبات املعيشة الكرمي

  
 أن حل هذه املشكلة ال يكون إال بإنشاء صندوق للنفقات يلحق بديوان قاضي القضـاة ويـتم                 

 ويـتم صـرف النفقـات املفروضـة     ، توفري رصيد كاف له من قبل وزارة املالية يكون نواة له   
فقات من األزواج واألباء املفروضـة علـيهم        للزوجات واألوالد منه ومن مث يتم حتصيل هذه الن        

مقابل رسوم حتصيل كاليت يتم حتصيلها لدى دوائر اإلجراء حبيث تصبح هذه النفقات ديوناً ممتازة               
  .لصاحل اخلزينة العامة

  
وهذا يعترب شكالً من أشكال الضمان االجتماعي الذي تنادي به القوانني واملعاهدات الدولية اليت              

 حياة أفضل للمرأة والطفل على حد سواء بوصفهما األطراف األضعف يف اجملتمع             ترنوا إىل توفري  
  وحباجة إىل قواعد خاصة حلمايتهم 
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  ةـــخامت

  
 وهى يف ذلك ال تقل      ،  لقد وصلت املرأة الفلسطينية يف طموحها وجدارهتا إىل أعلى املراتب اجملتمعية          

ال تستطيع حبكم القانون أن حتضن أوالدهـا إذا         عن الرجل يف كفاءته ومقدرته، ورغم ذلك مازالت         
 وال تستطيع أن تديل بشهادهتا منفردة أمام احملكمة الشرعية،  وال تزال يف العالقـات            ،  فقدوا والدهم 

العائلية وىف عقد الزواج وحبكم القانون معقوداً عليه وليس طرفاً متعاقداً أي أهنا الزالـت ال تتمتـع                  
  .لةباألهلية القانونية الكام

وذلك على الرغم أن مجيع الدساتري الفلسطينية املتعاقبة وأخرها القانون األساسي اجلديد نصت على              
 الدويل وكافة املعاهدات واملواثيق     عليه القانون  باإلضافة إىل ما نص      ،  مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة    

 خصوصـاً يف    ،  افة مناحي احلياة  الدولية تنص مجيعها على مبدأ عدم التمييز بني الرجل واملرأة يف ك           
  .  احلقوق والواجبات

  
لقد حاولنا يف هذه الدراسة أن نوضح بعض أشكال التمييز ضد املرأة يف قانون األحوال الشخصية 

 والكشف عن ، املطبق يف قطاع غزة ومقارنته باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 كما حاولنا وضع ، املرأة كما جاءت يف قانون األحوال الشخصيةمواطن عدم املساواة بني الرجل و

بعض احللول ملشاكل تواجهها املرأة الفلسطينية بسبب التمييز بينها وبني الرجل يف قانون األحوال 
  .الشخصية مع مراعاة أن تكون هذه احللول متوافقة ومتفقة مع املعايري الدولية حلقوق املرأة

نشري إىل أن اخللل املسبب لعدم املساواة بني الرجل واملرأة ال يكمن فقط يف              ويف نفس الوقت نود أن      
 بل ويف الكثري من العادات والتقاليد املتوارثة واملفاهيم اخلاطئة          ،  بعض التشريعات أو القوانني املوروثة    

  . اليت حتكم وتتحكم يف أفراد اجملتمع عامة والنساء خباصة
  

رورة مراجعة منظومة قوانني األحوال الشخصية مبجملها، مبا يف ذلـك           وىف النهاية فإننا نؤكد على ض     
 اليت ال يأيت على ذكرها      ،   األحكام العدلية  يف جملة قانون أصول احملاكمات الشرعية واملواد املكملة له        

 يف تعديلـها مبـا      املرأة ونأمل  ويشكل استمرار العمل هبا انتهاكاً مستمراً، بل وشرعياً حلقوق           ،  أحد
  .   إهناء كافة أشكال التمييز ضد املرأة وعدم مساواهتا بالرجليضمن




