بدرية عبد اهلل العوضي

مظاهر التحديث في قوانني األسرة العربية
فصل متهيدي  :التحديات العامة للنهوض باألسرة العربية
يؤكد تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  ، 2005بعنوان «نحو نهوض واقع املرأة في العالم العربي» أنه ال خالف في أن البلدان
العربية قد متكنت من حتقيق إجنازات مشهودة في شتى املجاالت للنهوض باملرأة العربية  ،إال أن التقرير يبني أيضا أن
هذه االجنازات ال تزال دون الطموحات للوصول إلى الغايات النهائية املرغوبة  ،وفق تصور تقرير التنمية اإلنسانية لنهوض
املرأة في العالم العربي  ،بشرط متكني النساء من النهوض باعتباره العامل الرئيسي نحو نهوض املرأة في الوطن العربي.
نتفق مع ما جاء في تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  2005في القسم الثاني منه  ،والذي يتناول اجلوانب
املختلفة املرتبطة بكيفية نهوض املرأة في العالم العربي .ويؤكد التقرير منذ البداية على «نهوض املرأة»
ال للمرأة في عملية النهوض اخلاصة
وليس على «النهوض باملرأة» ،الفت ًا النظر بأن األولى تعني دور ًا فاع ً
بها ،بينما تعني الثانية بأن هناك من يأخذ بيدها من أجل النهوض بها .لذلك ،كان التقرير واضحاً،
من حيث ضرورة قيام املرأة ذاتها بعملية النهوض ،وباألعباء امللقاة على عاتقها في هذا السياق.
األسرة هي الوحدة
تؤكد الفقرة ( )1من املادة ( )33من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لسنة  ، 2004أن
الطبيعية واألساسية للمجتمع ،والزواج بني الرجل واملرأة أساس تكوينها وللرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سنّ
الزواج حقّ التزوّج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج  .وال ينعقد الزواج إال برضا الطرفني رضا كامال
ال إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل واملرأة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ولدى انحالله.
وتضع الفقرة السابقة من امليثاق  ،األسس والقواعد الواجب توافرها لصحة العالقات الزوجية عند إبرام عقد الزواج
 ،ونقصد بذلك ( رضاء املرأة والرجل ) بالزواج دون أكراه من الولي أو املجتمع  ،وبيان أهمية دور ومسئولية
القانون الوطني في حتديد احلقوق والواجبات الزوجية املتبادلة بني الطرفني ،عند انعقاد هذه الرابطة وخالل فترة قيام
العالقة الزوجية التي يجب أن تقوم على املعاشرة باملعروف واملَّ َو َّد ًة وَالرَحْ َم ًة في مع مراعاة األحكام الشرعية عند
إنهاء العالقة الزوجية  ،لقوله سبحانه وتعالى ( :فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان) سورة البقرة (اآلية .)229 /
لتفعيل هذه احلقوق والواجبات األساسية حلماية األسرة العربية  ،تلزم الفقرة ( )2من املادة (،) 33
من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان  « :الدولة واملجتمع حماية األسرة وتقوية أواصرها وحماية األفراد
داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة املعاملة بني أعضائها ،وبخاصة ض ّد املرأة والطفل.
كما تكفل لألمومة والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجات اخلاصة احلماية والرعاية الالزمتني. « ..
من جانب آخر ،تناول امليثاق العربي ،دور املرأة في األسرة ،والدور األساسي الذي تقوم به للحفاظ على قوة
األسرة ومتاسكها ،وأن االعتداء على حقوقها قد يؤدي إلى اإلخالل بواجباتها جتاه األسرة واملجتمع الذي

تعيش فيه  ،حرص امليثاق العربي حلقوق اإلنسان  ،التأكيد على مبدأ املساواة في وحدة األصل اإلنساني
كما جاء في القرآن الكرمي  ،لقولة سبحانه وتعالى( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام ) .صدق اهلل العظيم
ما يلي  « :أن الرجل واملرأة
واستنادا على هذا احلكم الشرعي أكدت الفقرة ( )3من املادة الثالثة من امليثاق على
متساويان في الكرامة اإلنسانية ،واحلقوق والواجبات ،في ظل التمييز اإليجابي الذي أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع
السماوية األخرى والتشريعات واملواثيق النافذة لصالح املرأة .وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير
الالزمة لتأمني تكافؤ الفرص واملساواة الفعلية بني النساء والرجال في التمتع بجميع احلقوق الواردة في هذا امليثاق».
رغم التعهدات املدونة في املواثيق الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق املرأة في العالقات األسرية بصورة
خاصة ،إضافة إلى إصدار جميع الدول العربية لقانون األحوال الشخصية أو قوانني األسرة منذ األربعينيات
واستمرار تعديلها ،لكي تواكب التطورات املستجدة على املركز القانوني للمرأة العربية ومشاركتها في
احلياة السياسية في املجتمع العربي  ،ومع التغيرات التي طرأت على العالقات األسرية في عصر
العوملة .لم حتقق هذه التغييرات كثيرا في األسرة العربية ،وال تزال اآلمال والطموحات في مراحلها األولى.
التحديات العامة
تواجه األسرة العربية العديد من التحديات العامة التي حتول دون متكينها في املجتمع املعاصر،
أهمها تخلف قوانني األحوال الشخصية عن مواكبه التطورات املستجدة في العالقات األسرية
 ،وهي محور هذه الدراسة املقارنة في التشريعات العربية  ،إلى جانب التحديات التالية -:
 )1تضييق الفجوة بني األمية احلضارية بني النساء والرجال .
 )2النقص في برامج وخطط التوعية القانونية والشرعية .
 )3جتديد وتدوين الفقه اإلسالمي االيجابي للمرأة.
 )1التحدي األول  :تضييق الفجوة بني األمية احلضارية بني النساء والرجال .
من التحديات األساسية امللقاة على عاتق حكومات الدول العربية ،تضييق الفجوة القائمة في نسبة األمية احلضارية
بني الرجل واملرأة في املجتمعات العربية  ،حيث بلغت بحسب تقديرات منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
( اليونسكو)  ،حتى عام  ، 2010إلى أكثر من  %40بني النساء ،في ستة دول عربية  ( ،السودان  ، % 40،6مصر
 ، %46،6املغرب  ، %53،6اليمن  ،% 57،6موريتانيا  ، %63،9والعراق  . )% 72،9هذه النسب العالية لألمية بني النساء
مقارنة بنسبة األمية لدى الرجال في هذه الدول  ،تشكل عقبة كبرى أمام مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل في
تنمية املجتمع العربي  ،وكقاعدة عامة وبحسب تقديرات منظمة (اليونسكو)  ،تعاني املرأة العربية من األمية احلضارية
بدرجات أعلى من الرجل  ،في جميع الدول العربية وعلى درجات متفاوتة  .هذا التمايز في نسبة األمية بني املرأة
والرجل في الدول العربية ،تؤكده اإلحصائيات املدرجة في اجلدول الصادر من معهد اليونسكو لإلحصاء لسنة .2002
تنقسم الدول العربية على أساس نسبة انتشار األمية بني املرأة والرجل  ،حسب تقديرات منظمة اليونسكو حتى
عام  ،2010إلى ثالث فئات كما يلي-:
الفئة األولى :نسبة األمية منخفض .تنخفض نسبة األمية في ( )12دولة عربية  ،بالنسبة
إلى نسبة األمية بني الرجال  ،مقابل عدد ( )6دولة عربية  ،وهي ( :األردن  ،البحرين ،
قطر  ،لبنان  ،دولة اإلمارات والكويت ) حيث أن نسبة انتشار األمية منخفض بني النساء .
الفئة الثانية :نسبة األمية متوسط .نسبة انتشار األمية متوسط بني الرجال في خمسة دول
( اإلمارات  ،اليمن  ،السودان  ،مصر  ،واملغرب ) مقابل نسبة األمية مخفض بني
عربية وهي:
النساء في سبعة دول عربية وهي ( ليبيا  ،السعودية  ،عمان  ،تونس  ،سوريا  ،اجلزائر  ،وجيبوتي ) .

الفئة الثالثة :نسبة انتشار األمية مرتفعة .ترتفع نسبة األمية بني الرجال في دولتني وهي ( العراق وموريتانيا)،
مقابل انتشار أعلى نسبة األمية بني النساء في ستة دول( ،السودان ،مصر ،املغرب ،اليمن ،موريتانيا والعراق ) .في
حني تبلغ إجمالي نسبة األمية حسب التقديرات لسنة  ،2010في ( )11دولة عربية ،أدنى نسبة األمية بني الرجال
والنساء  ،وهي ( :األردن  ،البحرين  ،لبنان  ،ليبيا  ،كويت  ،قطر  ،السعودية ن عمان  ،سوريا  ،اإلمارات  ،وتونس ) .
 )2التحدي الثاني  :النقص في برامج وخطط التوعية القانونية والشرعية .
إن مواجهة التحدي الثاني  ،يلقي على عاتق الدولة ومنظمات املجتمع املدني  ،مسئولية إعداد االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية
 ،وتبني السياسات وخطط عمل لنشر التوعية القانونية والشرعية باحلقوق والواجبات األسرية  ،من خالل التعليم النظامي
وغير النظامي  ،وإقامة الندوات واحملاضرات والدورات التدريبية ملتخذي القرارات في الوزارات واإلدارات املعنية  ،بتطبيق
وتفعيل هذه اخلطط والبرامج الالزمة لتمكني األسرة العربية في املجتمع املعاصر على األسس والقيم العربية واإلسالمية .
 )3التحدي الثالث  :جتديد وتدوين الفقه اإلسالمي االيجابي للمرأة.
تبني هذه الدراسة  ،أهمية دور السلطة التشريعية والتنفيذية في إعادة جتديد الفقه اإلسالمي االيجابي في النهوض
باألسرة العربية ،من خالل تعزيز دور املرأة ومساواتها في احلقوق والواجبات في قوانني األسرة  ،مع إبراز دور األسرة
العربية في تنمية املجتمع العربي ،وفي احلفاظ على القيم العربية واألحكام الشرعية التي تنظم العالقات األسرية على
أساس املودة والرحمة ومواكبة التطورات املستجدة في املجتمع املعاصر  .نخصص الفصل األول من هذه الدراسة
إلبراز مظاهر التحديث في قوانني األحوال الشخصية في الدول العربية  ،وبصورة خاصة مدى تأثير هذا التحديث
على دور املرأة في العالقات األسرية ،من خالل شرح وحتليل األحكام املعدلة واملستحدثة في قوانني األسرة العربية.
الفصل األول :مناذج التحديث في قوانني األسرة العربية
أوال :تقييد احلظر القانوني على والية التزويج
تعريف وحتديد
الوالية على النفس ،يراد بها سلطة اإلشراف على الشئون املتعلقة بشخص الولي عليه ونفسه .وهي ثالثة أنواع:
والية احلضانة ،والية الكفالة ،والية التزويج.
ال يزال احلظر القانوني واإلنساني  ،تفرضهما قوانني األحوال الشخصية على املرأة العربية  ،من خالل ذوي
العصبة وهم ( األب أو األخ الشقيق أو العم )  ،حيث مينحهم القانون حق الوالية على املرأة القاصرة والراشدة
 ،رغم أن اإلسالم ساوى بني الرجل واملرأة في حق االختيار كل منهما لآلخر  ،ولم يجعل للوالدين سلطة اإلجبار
عليهما  ,ويرى فضيلة الشيخ  /علي جمعة محمد  ،مفتي الديار املصرية أن  « :إجبار أحد الوالدين ابنته على
الزواج مبن ال تريد محرم شرعا ؛ ألنه ظلم وتعد على حقوق اآلخرين ؛ فللمرأة في اإلسالم حريتها الكاملة
في قبول أو رد من يأتي خلطبتها ؛ وال حق ألبيها أو وليها أن يجبرها على من ال تريد ؛ ألن احلياة الزوجية
ال ميكن أن تقوم على القسر واإلكراه  ،وهذا يتناقض مع ما جعله اهلل بني الزوجني من مودة ورحمة « .
وأضاف ،أن هذا احلكم املستقر دلت عليه نصوص كثيرة من شرعنا احلنيف  ،وأن النصوص النبوية الشريفة
تؤكد على هذا احلق  ،من ذلك قول النبي عليه السالم  « :ال تنكح األمي حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن
« ،كما كان الرسول عليه السالم  ،ينصف من تأتي تشتكي إجبار أبيها لها على الزواج  ،كما ثبت ذلك في سنته
عليه السالم  ،حيث روي  « :أن جارية بكرا أتت النبي عليه السالم  ،فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة ،
فخيرها النبي عليه السالم  « .وروي  « :أن رجال زوج ابنة له وهي كارهة  ،فأتت رسول اهلل عليه السالم  ،وذكرت
كلمة معناها – أبي زوجني رجال وأنا كارهة  ،وقد خطبني ابن عم لي  .فقال  « :ال نكاح له انكحي من شئت «.
هذه األحكام الشرعية والسنة النبوية الثابتة في حترمي إجبار الولي للمرأة على الزواج  ،بالرغم من تقدم الوضع
القانوني والتعليمي للمرأة العربية ،ومتتعها باالستقالل االقتصادي وإقرار حقها في املشاركة السياسية على
قدم املساواة مع الرجل  ،ال تزال تعاني من القيود القانونية املفروضة على والية تزويج نفسها حتت مسميات
متعددة  ،أهمها تفعيل العادات والتقاليد غير اإلسالمية  ،إضافة إلى أن غالبية قوانني األحوال الشخصية العربية
تتضمن مواد تكرس الهيمنة الذكورية على مقدرات املرأة العربية في اتخاذ أهم قرار في حياتها الشخصية.

رفض والية تزويج املرأة الراشدة
تشترط غالبية قوانني األسرة العربية  ،إذن الولي بالنسبة إلى والية تزويج املرأة  ،ومع ذلك يجيز النظام القانوني
للمرأة إما مباشرة  ،أو من خالل إدراج نصوص صريحة في هذه القوانني للمرأة الراشدة اللجوء إلى القضاء
الوطني  ،في حالة عضل ( رفض ) الولي على النفس تزويجها ألسباب واهية  ،مثال ذلك  :املادة (  ) 31من
القانون الكويتي  ،الذي أجاز للفتاة أن تزوج نفسها في حالة تعسف الولي ورفضه إبرام عقد زواجها ،من خالل
رفع األمر إلى القاضي ليأمر أو ال يأمر بالزواج ،على أساس القاعدة الشرعية القاضي ولي من ال ولي له .
تضمن القانون العماني في املادة (  ) 12من القانون  ،هذه القاعدة وأكدت عليه أيضا املادة (  ) 29من قانون
األسرة القطري  ،التي تنص على ما يلي  « :يتم الزواج بإذن القاضي بوالية الوالي األبعد في احلالتني التاليتني:
 -1إذا عضل الولي األقرب املرأة ،أو تعدد األولياء ،وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً ،أو اختلفوا.
 -2إذا غاب الولي األقرب ،وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج.
تأخذ بهذه القاعدة أيضا  ،املادة (  ) 34من قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لعام
 ،2005في حالة عضل الولي في تزويج من له الوالية عليه  ،وينطبق هذا االستثناء على حالة تعسف الولي
في تزويج املرأة الراشدة ،على النحو التالي  »:إذا غاب الولي األقرب غيبة منقطعة ،أو جهل مكانه ،أو
لم يتمكن من االتصال به ،انتقلت الوالية ملن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي».
في حني يضع املشرع البحريني ،ضوابط قانونية على ممارسة الولي والية تزويج املولى عليها ،من أهمها حظر والية اإلجبار
بشكل مطلق على املرأة الثيب والبكر أو الكبيرة والصغيرة  ،هذه اإلجراءات تساهم في متكني املرأة من ممارسة حقها في
تزويج نفسها  ،كما جاء في املادة (  )15من قانون أحكام األسرة البحريني لسنة  « : 2009ال يجوز للولي تزويج من له
الوالية عليها جبراً ،ثيب ًا كانت أو بكراً ،صغيرة كانت أو كبيرة .وال يجوز للولي أن ميتنع عن التزويج من غير سبب شرعي .
وإذا غاب الولي األقرب غيبة منقطعة ،أو جهل مكانه ،أو لم يتمكّن من االتصال به ،أو عضل انتقلت الوالية إلى القاضي».
من جانب آخر تأخذ بهذه القاعدة قوانني األحوال الشخصية العربية  ،نذكر على سبيل املثال  ،قانون األحوال الشخصية اليمني
املعدل لسنة ،1999وقانون األحوال الشخصية السوداني لسنة ،1991ومدونة األحوال الشخصية املوريتانية لسنة .2001
تضع املادتني (  )19 ،18من القانون اليمني  ،التدابير الواجب إتباعها في حالة عضل الولي الشرعي في تزويج
املرأة الراشدة  ،على النحو التالي :
 « )1إذا عضل ولي املرأة أمر القاضي بتزويجها ،فإذا امتنع أمر القاضي من يليه من األولياء األقرب بتزويجها،
فان فقدوا أو عضلوا ،زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها ،
 )2يعتبر الولي عاضال إذا امتنع عن تزويج املرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفؤ،إال أن يكون ذلك منه تريثا
،للتعرف على حالة اخلاطب،على أال تزيد مدة التريث عن شهر».
جتيز املادة (  )34من قانون األحوال الشخصية السودانية لسنة  ، 1991للولي تزويج املرأة الراشدة عند
توافر الشروط التالية  )1 « :يزوج البالغ وليها ،بإذنها ورضاها ،بالزوج واملهر ويقبل قولها في بلوغها
 ،ما لم يكذبها الظاهر )2،يلزم قبول البكر البالغ صراحة،أو داللة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ،ثم
اخبرها بالعقد ،»....،وفي حال امتناع الولي عن تزويج موليته ،يجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها،
وللقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ،إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بال مسوغ شرعي.
متاثلها املادة (  )9من مدونة األحوال الشخصية املوريتاني لسنة ،2001التي تنص على ما يلي  « :الوالية متارس لصالح املولى
عليه .وال يصح تزويج املرأة البالغة بدون رضاها وال أن تتزوج بدون وليها .ويعتبر إذن البكر صمتها» .وجتيز املادة ()12
من هذا القانون ،للولي أن يوكل غيره في عقد النكاح .إذا كانت املرأة املوصاة أو كافلة ،وكلت من يتولى عقد الزواج عنها،
أما إذا امتنع الولي من تزويج من هي في واليته بدون مبرر ،فان القاضي يأمره بتزويجها فان أصر تولى القاضي تزويجها.

 )2القوانني العربية وتقييد والية ولي املرأة
مت تدوين قاعدة والية تزويج املرأة في بدابة اخلمسينات في غالبية قوانني األحوال الشخصية العربية  ،يغلب
على هذه القوانني االجتاه احملافظ الذي يشترط موافقة الولي على التزويج  ،مع وضع بعض الضوابط بالنسبة
إلي املرأة الراشدة أو املرأة الثيب العاقلة  ،نذكر منها ،قانون األحوال الشخصية السوري لسنة ، 1953
وقانون األحوال الشخصية األردني املعدل لسنة  ، 2001ومجلة األحوال الشخصية التونسي املعدل لسنة .2006
فعلى سيبل املثال  ،تقر املادة ( ) 20من قانون األحوال الشخصية السوري لسنة  ،1953حق املرأة الراشدة في تزويج
نفسها املشروط برضاء الولي الشرعي خالل فترة زمنية يحددها القاضي للولي إلبداء رأيه  ،وفي حالة عضل الولي
ألسباب واهية يتولى القاضي تزويجها إذا ثبت كفاءة من اختارته املرأة الراشدة  ،كما جاء في املادة ( )27من هذا
القانون  « :إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي ،فإن كان الزوج كفؤ ًا لزم العقد وإال فللولي طلب فسخ النكاح».
تنص املادة ( )13من قانون األحوال الشخصية األردني املعدل لسنة  ، 2001على ما يلي  « :ال تشترط موافقة الولي في
زواج املرأة الثيب العاقلة املتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما « ،ومع ذلك تضع املادة ( ) 6من القانون  ،نظام قانوني قيد
مبوجبه سلطة الولي في تزويج من له الوالية عليها  ،بواسطة تخويل القاضي والية التزويج عند الطلب ،بتزويج البكر التي
أمتت اخلامسة عشرة من عمرها من الكفء  ،في حال عضل والية التزويج الولي غير األب أو اجلد بال سبب مشروع ،أما إذا
كان عضلها من قبل األب أو اجلد فال ينظر في طلبها إال إذا كانت أمتت ثمانية عشر عام ًا وكان العضل بال سبب مشروع.
تأخذ بهذا االجتاه  ،املادة ( ، )9من مجلة األحوال الشخصية التونسية املعدل ، 2006
 »:للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكال من شاءا وللولي حق التوكيل أيضا
تشترط املادة( )6من هذا القانون  ،موافقة الولي واألم على زواج القاصر .وإذا امتنع الولي
املوافقة ،ومتسك القاصر برغبته لزم رفع األمر للقاضي ،واإلذن بالزواج ال يقبل الطعن

كما يلي
ً» .في حني
أو األم عن
بأي وجه.

 )3والية املرأة الراشدة في تزويج نفسها
األساس الشرعي لوالية املرأة في تزويج نفسها
استطاعت بعض الدول العربية ،اتخاذ خطوات ايجابية جتاه والية الولي على النفس على املرأة الراشدة ،
من خالل تعديل املواد املتعلقة بالوالية التامة للولي على النفس  ،لكي متكن املرأة الراشدة من والية تزويج
نفسها ،ومتثل مدونة األسرة املغربية املعدلة عام  ، 2004هذا النموذج احلديث للوالية على النفس ،
لتكريس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات األسرية  ،مبوجب املادة (  ) 24من مدونة
 « :الوالية حق للمرأة ،متارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها» ،وتؤكد املادة
األسرة املغربي
(  ) 25من املدونة ،أن «:للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ،أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها. ».
التزويج  ،التي تنقسم
يستند هذا االجتاه احلديث  ،على رأي فقهاء املذهب احلنفي في تفسير مفهوم والية
عند فقهاء املسلمني إلى قسمني  :والية إجبار ،ووالية اختيار ،حيث يرى املذهب احلنفي أن علة اإلجبار هي
الصغر ،ولذلك ال يجوز للولي إجبار البكر البالغة العاقلة ألن الوالية على الصغير والصغيرة ثبتت لقصور العقل،
وبعد البلوغ يكتمل العقل بدليل توجيه اخلطاب إليهما  .إلى ذلك ذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اجلوزية.
تتباين آراء املدارس الفقهية من والية تزويج املرأة نفسها ،نتيجة اختالف فقهاء املسلمني في تفسير والية املرأة
البالغة العاقلة في تزويج نفسها ،على النحو التالي -:
الرأي األول ،ميثل رأي ( الشافعية واملالكية واحلنابلة ) ،يرى أنه ال يصح النكاح إال بولي ،وال متلك املرأة تزويج
نفسها وال غيرها ،وال توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لن يصح النكاح.
الرأي الثاني ،ميثل رأي أبو حنيفة  ،ويرى أن الولي ليس شرطا لصحة نكاح احلرة البالغة العاقلة ،فيجوز لها أن تتولى عقد نكاحها
بنفسها ،وان توكل به من تشاء إذا كان عاقال بالغا  ،وهو صحيح نافذ بال ولي ،استنادا على القرآن الكرمي والسنة واالستدالل .

أما األدلة الشرعية من القرآن الكرمي  ،فقوله سبحانه وتعالى ( :وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد
النبي أن يستنكحها)  .فاآلية الشريفة تنص على انعقاد النكاح بعباراتها فكانت حجة على املخالف .وقوله
سبحانه وتعالى( :فان طلقها فال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ،فان طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا).
يرى أصحاب هذه الرأي  ،أن النكاح في قوله» حتى تنكح « إليها ،فيقتضي تصور النكاح منها ،وأضافه إلى الزوجني « أن يتراجعا» ،
أي يتناكحا من غير ذكر ولي ،وقوله سبحانه وتعالى ( :وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن ،أن ينكحن أزواجهم ) .
ويضيف هذا الرأي أن االستدالل على ذلك من وجهني ،األول :انه أضاف النكاح إليهن ،فيدل على جواز النكاح
بعبارتهن دون شرط الولي .والثاني :أنه نهى األولياء عن املنع عن نكاح أنفسهن من أزواجهن ،إذا تراضى الزوجان.
وأما السنة النبوية ،فما ورد عن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما ،عن رسول اهلل عليه السالم « ليس للولي مع
الثيب أمر» ،وهذا قطع والية الولي عنها ،وورد عنه أيضا « األمي أحق بنفسها من وليها ،واألمي اسم المرأة ال زوج لها».
وأما االستدالل ،فهو أنها ملا بلغت (املرأة) عن عقل وحرية صارت ولية نفسها بالنكاح ،فال تبقى موليا عليها
كالصبي العاقل إذا بلغ ،واجلامع أن والية النكاح إمنا ثبتت لألب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعا ،لكون
وألن النيابة الشرعية إمنا تثبت بطرق الضرورة نظرا
النكاح تصرف نافع متضمن مصلحة الدين والدنيا،
فتزول بزوال الضرورة ،وإذا صارت ولية نفسها في النكاح ال تبقى موليا عليها بالضرورة ملا فيه من االستحالة.
تأخذ املادة ( )11من قانون األسرة اجلزائري املعدل عام  ،2005برأي األمام أبو حنيفة  ،لتأكيد حق
املرأة الراشدة في تزويج نفسها ،كما يلي  « :تعقد املرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها
أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره « .ويتولى زواج القصر أوليائهم وهم األب ،فاحد األقارب
األولني والقاضي ولي من ال ولي له ،وتؤكد املادة( )13من هذا القانون بأنه  »:ال يجوز للولي،أيا كان
أو غيره ،أن يجبر القاصرة التي هي في واليته على الزواج ،وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها «.
يتضح من استقراء أحكام قوانني األحوال الشخصية اخلليجية والعربية  ،غلبة األسلوب التدرج في
تطوير هذه القوانني جتاه مسألة والية تزويج املرأة الراشدة  ،ابتداء من اشتراط توافر رضاء
املرأة الراشدة صراحة أو ضمنا  ،وانتهاء بإقرار حق املرأة الراشدة الشرعي وفقا للمذهب احلنفي
في حقها بتزويج نفسها وبحضور الولي  ،وفي حالة رفض الولي الشرعي دون مبرر وبغرض اإلضرار بها
 ،جتيز هذه القوانني في هذه احلاالت للمرأة الراشدة االلتجاء إلى القاضي لتزويجها بدون موافقة الولي .
ثانيا  :رخصة تعدد الزوجات
تتباين مواقف قوانني األسرة وقوانني األحوال الشخصية العربية ،جتاه مسألة تعدد الزوجات ،إلى ثالث اجتاهات:
 )1إطالق حق الزوج في تعدد الزوجات .
 )2الضوابط القانونية على تعدد الزوجات.
 )3جترمي تعدد الزوجات .
نتناول بإيجاز هذه االجتاهات الثالثة املدونة في قوانني األحوال الشخصية العربية املعدلة  ،مع بداية األلفية ،على النحو التالي - :
 )1االجتاه األول  :إطالق تعدد الزوجات
إطالق تعدد الزوجات دون فرض أية ضوابط شرعية أو قانونية على هذا احلق الشرعي املقيد ،
متد تدوينه في ( قوانني األسرة في دول اخلليج وفي قوانني األسرة الدول العربية )  ،ومن القوانني
التي جتيز بشكل صريح تعدد الزوجات  ،املادة (  )21من قانون األحوال الشخصية الكويتي لسنة
 « ، 1984ال يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل إن ينحل زواجه بإحدى زوجاته األربع وتنقضي عدتها».
في املقابل جتيز بعض قوانني األسرة العربية تعدد الزوجات بشكل غير مباشر  ،كما يتضح من املواد التالية  :املادة (
 ) 6 / 55من القانون اإلماراتي  ،واملادة (  ) 37من قانون األحوال الشخصية في سلطنة عمان لسنة  ، 1979واملادة

(  ) 57من قانون األسرة القطري لعام  ، 2006عند تناول حقوق الزوجة على زوجها  « :،العدل بينها وبني بقية الزوجات
إن كان للزوج أكثر من زوجة» .ومتاثلها املادة (  / 51د ) من قانون األحوال الشخصية السوداني لعام  .1991يستدل من
هذه املواد إقرار املشرع في هذه الدول حق الزوج في تعدد الزواج ،حتى وان لم تخصص مادة صريحة بهذا الشأن.
 )2االجتاه الثاني  :الضوابط القانونية على تعدد الزوجات
تتباين مواقف غالبية قوانني األحوال الشخصية في الدول العربية  ،بشان فرض الضوابط القانونية أو طبيعة التنظيم
القانوني ملسالة تعدد الزوجات  ،بني املبررات الشرعية إلجازة تعدد الزوجات وبني احملافظة على االستقرار االجتماعي
واالقتصادي لألسرة العربية  .حيث تتفق قوانني األحوال الشخصية في كل من( املغرب ،اجلزائر،األردن ،سوريا،
مصر ،اليمن ) على احلاجة في وضع تنظيم قانوني لهذه الرخصة في إطار  ،أحكام الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية .
تتبنى هذا االجتاه  ،كل من مدونة األسرة في اململكة املغربية املعدل لسنة  ، 2004وقانون األحوال الشخصية اجلزائري
املعدل لسنة ، 2005من خالل وضع تنظيم قانوني للحد من تعدد الزوجات استنادا على القرآن الكرمي والسنة النبوية  ،من
شانه عند التطبيق العادل والفعال حتقيق استقرار األسرة العربية بصورة عامة  ،وفي حتقيق األمن اإلنساني للمرأة بصورة
خاصة  ،لكونها الطرف األكثر تضررا من إساءة استخدام الزوج لهذه الرخصة الشرعية في إجازة تعدد الزوجات  ،بسبب
تقاعس املشرع العربي في وضع الضوابط القانونية لهذه املسالة احليوية لتمكني األسرة العربية في املجتمع املعاصر .
مبوجب املادة (  ) 40من مدونة األسرة املغربي « :مينع التعدد إذا خيف عدم العدل بني الزوجات ،كما مينع في حالة وجود
شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها «.وتقييد املادة ( )41من هذا القانون ،تعدد الزوجات بواسطة الضوابط القانونية التالية-:
 )1إذا لم يثبت لها املبرر املوضوعي االستثنائي؛
 )2إذا لم تكن لطالبه املوارد الكافية إلعالة األسرتني  ،وضمان جميع احلقوق من نفقة و إسكان ومساواة في
جميع أوجه احلياة.
 )3وفي حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد ،يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى احملكمة ،يجب أن
يتضمن الطلب بيان األسباب املوضوعية االستثنائية املبررة له ،وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته املادية.
من ناحية أخرى  ،تضع املواد (  43إلى  ) 45من مدونة األسرة املغربي  ،اإلجراءات الواجب
إتباعها من احملكمة قبل السماح للزوج طالب التعدد في الزواج للمرة الثانية  .أهمها استدعاء الزوجة
املراد التزوج عليها للحضور شخصيا ،كما ميكن البت في الطلب في غيبة الزوجة املراد التزوج
عليها ،إذا أفادت النيابة العامة تعذر احلصول على موطن أو محل إقامة ميكن استدعاؤها فيـه.
حلماية للزوجة الثانية من الغش والتدليس من قبل الزوج  ،تلزم املادة (  ) 46من هذه املدونة  ،القاضي
املختص  ،في حالة اإلذن بالتعدد ،أال يبرم العقد مع املراد التزوج بها إال بعد إشعارها من طرف القاضي
بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك ويثبت هذا اإلشعار والتعبير عن الرضي في محضر رسمي.
هذا االجتاه في تدوين الفقه اإلسالمي املتطور لوضع تنظيم قانوني وشرعي لكيفية ممارسة تعدد الزوجات  ،مت تدوينه في
املادة ( )8من قانون األحوال الشخصية اجلزائري املعدل  ،بغرض التوفيق بني الضوابط الشرعية املنصوص عليها في
الشريعة اإلسالمية وبني متطلبات التطور اجلديد للوضع القانوني للمرأة في األسرة العربية على النحو التالي  « :يسمح
بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية متى وجد املبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل « .
وتلزم الفقرة الثانية من هذه املادة  .... « :الزوج  ،إخبار الزوجة السابقة واملرأة التي يقبل على الزواج بها ،وأن يقدم طلب
الترخيص بالزواج إلى رئيس احملكمة ملكان مسكن الزوجية  ،ومنح القانون لرئيس احملكمة السلطة في أن يرخص بالزواج
اجلديد  ،إذا تأكد من موافقتهما ،وأثبت الزوج املبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية» .
من ناحية أخرى  ،تضع املادة ( ) 8مكرر من هذا القانون  ،جزاءات رادعة لضمان االمتثال للقانون ولتحقيق األمن األسري
للزوجة األولى والثانية  « :في حالة التدليس  ،حيث يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق «.

ومبوجب املادة (  ) 8مكرر « :1يفسخ الزواج اجلديد قبل الدخول ،إذا لم يستصدر
الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة ( ) 8أعاله».
إن احلاجة إلى تنظيم تعدد الزوجات من خالل وضع الضوابط القانونية  ،جنده بصورة أكثر مرونة في
املادة (  ) 6مكرر من قانون األحوال الشخصية األردني املعدل لسنة  ،2001التي تقر من حيث املبدأ تعدد
الزوجات  ،مع وضع ضوابط يجب على القاضي مراعاتها قبل إبرام عقد الزواج الثاني على النحو التالي:
أ ) يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج املكرر التحقق مما يلي :
 . 1قدرة الزوج املالية على املهر والنفقة .
 . 2إخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بأخرى.
ب) على احملكمة إعالم الزوجة األولى بعقد الزواج املكرر بعد إجراء عقد الزواج
وجتيز املادة (  ) 1 /19من القانون األردني  ،للزوجة األولى احلق في طلب الطالق في حالة الزواج عليها  ،من خالل تفعيل
الشرط الوارد في املادة (  ) 19من القانون بعدم الزواج عليها  « :إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرط ًا تتحقق لها به
مصلحة غير محظورة شرع ًا وال ميس حق الغير  ،.....أو أن ال يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت
 ،.....كان الشرط صحيح ًا وملزماً ،فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية «.
تتضمن املادة ( )111من قانون األحوال الشخصية املصري املعدل سنة  ، 1985ضمانة قانونية أكبر للزوجة املراد التزوج
عليها  ،مما عليه في القانون األردني  ،وقوانني عربية أخرى  ،حيث جتيز هذه املادة للزوجة  ،احلق في طلب الطالق منه إذا حلق
بها ضرر مادي أو معنوي ،يتعذر معه دوام العشرة بني أمثالهما  ،ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أال يتزوج عليها .
السابقة  ،على
لتفادى املشاكل األسرية بسبب السماح بتعدد الزوجات  ،تنص الفقرة ( )3من املادة
سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بسبب الزواج من أخرى  ،بعد مضى سنة من تاريخ علمها بالزواج ،
إال إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ،ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وتنص الفقرة األخيرة من املادة ( )111من هذا القانون ،على حق الزوجة الثانية في طلب التطليق في حالة عدم
العلم بأنه متزوج بغيرها.
رغم أن قانون األحوال الشخصية السوري لسنة  ، 1953يجيز تعدد الزوجات وفقا للمادة (  ) 37من القانون كما يلي
 « :ال يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته األربع وتنقضي عدتها « ،إال أن املادة (  ) 17من هذا
القانون  ،تضع بعض الضوابط الشكلية للحد من إساءة استخدام رخصة تعدد الزوجات  ،من خالل منح القاضي املختص
في « أن ال يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته  ،إال إذا كان لديه مسوغ شرعي  ،وكان الزوج قادرا على نفقتهما « .
ينطبق ذلك أيضا على املادة (  ) 12من قانون األحوال الشخصية للجمهورية اليمنية املعدل  ،1999التي
تتضمن بعض الضوابط القانونية ،بغرض التقليل من إساءة استخدام رخصة تعدد الزوجات املسموح به
وفقا لهذا القانون .ومبوجب املادة السابقة ،على الزوج في حالة الرغبة في تعدد الزوجات إثبات ما يلي.1 :
القدرة على العدل وإال فواحدة  .2 ،أن يكون للزوج القدرة على اإلعالة .3 ،إشعار املرأة بأنه متزوج بغيرها .
وتضع املادة( )53من هذا القانون اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم االلتزام بالضوابط املنصوص عليها
في املادة ( )12من القانون  ،كما يلي « :إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على اإلنفاق
والسكن ،فلكل منهن طلب الفسخ ،فان كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط  ،فبعد طلبهن يخيره القاضي
بني إمساك من يقدر اإلنفاق عليهن وإسكانهن  ،وطالق األخريات ،فان امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت».
يتضح مما سبق ،إقرار املشرع العربي بشكل عام إلي احلاجة في وضع بعض الضوابط القانونية في قوانني
األسرة في الدول العربية ( املغرب ،اجلزائر ،األردن  ،مصر ،سوريا  ،وفي اليمن )  ،ومهما كانت طبيعة أو فعالية

هذه الضوابط  ،في متكني األسرة العربية في احلفاظ على استقرارها ،إال أنها تعد خطوة أولية وهامة في تقييد
هذا احلق املقيد وفقا للقاعدة الشرعية بشأن تعدد الزوجات  ،كما جاء في القرآن الكرمي  ،لقولة سبحانه وتعالى:
( فان خفتم أال تعدلوا فواحدة )  ،وقوله سبحانه وتعالى ( :ولن تستطيعوا إن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم ) .
هذه الضوابط القانونية التي تستند على القران الكرمي  ،تساهم في احلد من إساءة استعمال رخصة
تعدد الزوجات من قبل األزواج  ،وفي توفير احلد األدنى من احلماية القانونية لألسرة العربية ،واألمن
اإلنساني للمرأة العربية من ناحية  ،وفي حتقيق األمن األسري في الدول العربية من ناحية أخرى .
 )3االجتاه الثالث  :جترمي تعدد الزوجات
تعتبر مجلة األحوال الشخصية التونسي املعدل لسنة  ، 2006القانون العربي الوحيد الذي اخذ بهذا االجتاه في
بداية الستينيات  ،من خالل حظر التعدد بشكل مطلق  ،وجترمي الزوج جنائيا ومدنيا  ،وبذلك تعتبر من أكثر القوانني
العربية تشددا جتاه تعدد الزوجات  .هذا ما تؤكده املادة ( )18من املجلة التونسية كما يلي  « :تعدد الزوجات
ممنوع فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية  ،وقبل فك عصمة الزواج السابق ،يعاقب بالسجن ملدة عام وبخطية
(الغرامة) قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك ،أو بإحدى العقوبتني ولو أن الزواج اجلديد لم يبرم طبق أحكام القانون».
ثالثا  :طالق اخللع باإلرادة املنفردة بني الرفض والقبول
 )1األسس الشرعية لطالق اخللع
تعد مؤسسة الزواج في
وهي من أقدس املواثيق
وإنشاء أسرة مستقرة إذ
وأكدتها السنة النبوية .

اإلسالم ،من بني أسمى املؤسسات ،ولهذا يعرفها القران الكرمي بامليثاق الغليظ
الــتي تربط بني الرجل واملرأة ،غايته اإلحصان والعفاف واحملافظة على النسل
بواسطة هذه األسرة يحصن املجتمع اإلسالمي بأكمله  ،كما جاء في القران الكرمي
نتناول بإيجاز هذه األسس باعتبارها احملور الرئيسي لتأسيس األسرة املسلمة .
في القرآن الكرمي

يبني القرآن الكرمي األسس العامة ملثياق الزواج  ،بقوله سبحانه وتعالى  ( :ومن آياته أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ،إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون).
القاعدة العامة في مفهوم اإلسالم للزواج  ،انه قائم على عالقات مودة ورحمة  ،إال أن هذه الرابطة قد تتعرض إلى
خالفات تعصف باحلياة الزوجية وتصبح العشرة بينهما متعذرة  ،أو ال يعطي أحدهما حق اآلخر عليه  ،فشرع الطالق
بجميع أنواعه إلنهاء هذه العالقة التي أصبحت ال تقوم على احملبة واملودة والرحمة والسكينة ،ومن بينها طالق اخللع.
في ظل هذه األوضاع وبعد أن تصبح العشرة بني الزوجني متعذرة أو ال يعطي أحدهما حق اآلخر عليه ،وتفتقد احلياة
الزوجية املودة والرحمة واملعاشرة احلسنة والتفاهم األسري  ،جتيز الشريعة اإلسالمية للزوجة احلق في طلب اخللع
،إلنهاء العالقة الزوجية بالتراضي مع الزوج ابتداء وفي حالة فشل التراضي  ،يحق للزوجة طلب طالق اخللع باإلرادة
املنفردة مقابل بذلها املهر أو الصداق املقدم لها من الزوج  ،كما جاء في القرآن الكرمي لقوله تعالى  ( :وال يحل لكم أن تأخذوا
مما أتيتموهن شيئا إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهلل فان خفتم إال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به).
يرى الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر  ،في هذا الصدد  ،مبوجب نص القرآن الكرمي
 ،ال يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من املهر الذي قدمه لها ،وإذا كان ال يجوز أن يأخذ من املهر الذي قدمه لزوجته ،
مع أنه كان ملكا له قبل أن يعطيه لزوجته مهرا لها  ،فإن األموال اخلاصة باملرأة تكون حراما عليه من باب أولى
 .لكن لو أعطت الزوجة لزوجها بعضا من مالها بطيب نفس منها دون إجبار منه أو من غيره  ،ودون استحياء
منها من أحد  ،فذلك جائز ومشروع  ،وقد صرح القرآن الكرمي بأنه يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها عوضا ماليا
مقابل حصولها على الطالق منه  ،ويجوز للرجل أن يأخذ هذا العوض الذي رضيت به املرأة وهو معنى اخللع .

في السنة النبوية الشريفة
إضافة إلى مشروعية اخللع في القرآن الكرمي  ،ثبت مشروعيته طالق اخللع أيضا في السنة النبوية
الشريفة  ،ومت تطبيقه في حياة الرسول عليه السالم  ،روى البخاري والنسائي عن ابن عباس قال  :جاءت
امرأة ثابت بن قيس بن شماس  ،إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت  :يا رسول اهلل إني ما
أعتب على زوجي ثابت في خلق وال دين  ،ولكني أكره الكفر في اإلسالم  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  :أتردين عليه حديقته .قالت نعم ،فقال رسول اهلل عليه السالم  ”:اقبل احلديقة وطلقها تطليقه» .
ج .اإلجماع
يؤكد جمهور فقهاء املسلمني  ،مشروعية طالق اخللع  ،لداللة القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة على ذلك ،وأن اإلجماع
انعقد في عصر الصحابة رضي اهلل عنهم على جواز طالق اخللع  ،ذلك أن عمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان  ،وعلى
بن أي طالب وغيرهم من الصحابة ،قالوا بجواز اخللع ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم  ،فيكون إجماعا  ،واإلجماع
حجة شرعية لقول رسول اهلل عليه السالم  « :ال جتتمع أمتي على الضاللة « وهو املصدر الثالث بعد الكتاب والسنة ،
القيود القانونية على حق املرأة في طلب اخللع
أ .في قوانني األحوال الشخصية اخلليجية
هذه القاعدة الشرعية اإلنسانية املنصفة  ،التي جتيز للزوجة اللجوء إلى القضاء إلنهاء عقد الزواج باإلرادة املنفردة
 ،قيدت بالقيود القانونية غير العادلة واملجحفة في أغلب قوانني األحوال الشخصية في دول اخلليج العربية  ،بني
رفضها إلقرار هذا احلق الشرعي للمرأة من ناحية  ،وبني قبوله وإقراره من ناحية أخرى  ،لكي ال تبقى الزوجة
أسيرة تعسف وتعنت الزوج  ،كما يستدل عليه من النصوص القانونية التي تضع التنظيم القانوني حلق للزوجة
في طلب اخللع  ،مما يفتح املجال للجدل القانوني واآلراء القانونية املتناقضة حتول دون متكني املرأة من حقها
الشرعي ،ومينح الزوج الفرصة لالبتزاز املالي  ،أو إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في النفقة الزوجية
املتجمدة  ،أو التخلي عن نفقة العدة أو التنازل عن حقها الشرعي في حضانة األوالد ،أو غيرها من احلقوق.
لذلك كان حق املرأة في طلب طالق اخللع  ،وال يزال محور اهتمام املشرع اخلليجي  ،منذ بداية
الثمانيات ،عندما دون في قانون األحوال الشخصية الكويتي لسنة  ، 1984ثم في قانون األحوال
الشخصية العماني لسنة  ، 1997إال أن هذه القوانني قيدت حق املرأة الشرعي في اللجوء االنفرادي
لطالق اخللع  ،من خالل اشتراط تراضي الزوجني وعدم وضع قيد زمني على موافقة الزوج لطلب اخللع .
في حني استطاع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة  ، 2005و قانون األسرة القطري لسنة 2006
وبعد ذلك قانون أحكام األسرة البحريني لسنة  ، 2009وضع تنظيم قانوني أكثر مرونة وضمانة للزوجة
في احلصول على الطالق بواسطة اخللع  ،رغم اإلبقاء على القاعدة العامة في اشتراط تراضي الزوجني
على إنهاء عقد الزواج بعوض  ،إال إن املشرع لم يترك الباب مفتوحا للزوج لكي يفرض شروطه التعسفية
على الزوجة املختلعة ،وأحال هذه السلطة للقاضي لكي يحكم باملخالعة مقابل بدل مناسب تدفعه الزوجة .
حرص املشرع اخلليجي االستفادة من جتارب بعض الدول العربية في هذا املجال  ،لتطوير هذا احلق الشرعي والقانوني
للزوجة وتدوينه في قوانني األسرة  ،التي صدرت في دولهم مع بداية األلفية الثالثة  ،تأكيدا حلق املرأة الشرعي في
طلب اخللع باإلرادة املنفردة  ،في حالة تعنت أو مماطلة الزوج في قبول البدل  ،أو وضع قيود قانونية للحد من إساءة
استخدام الزوج في القبول أو الرفض العوض أو املهر املقدم للزوجة املخلف لألحكام العامة في الشريعة اإلسالمية .
ملعرفة مواقف قوانني دول اخلليج العربية من طالق اخللع ومدى اتفاقها مع املفهوم الشرعي للخلع
مواد هذه القوانني املتعلقة بحق الزوجة
وفقا للقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة .نستعرض
في طلب اخللع باإلرادة املنفردة  ،عند تنظيمها لهذا احلق الشرعي في العالقات األسرية .
ميكن القول من حيث املبدأ ،أن قانون األحوال الشخصية الكويتي لسنة ( ،) 1984يتسم بالتشدد ضد حق

الزوجة في طلب اخللع  ،كما يتبني من املواد التي تتناول هذا املوضوع تنظيم لطالق اخللع وعدم إنصاف الزوجة
املتضررة من حياة زوجية تعيسة  ،فعلى سبيل املثال  ،جتيز املادة (  ) 113من القانون  « :لكل من الطرفني الرجوع
عن  إيجابه في املخالعة قبل قبول اآلخر» .هذه الصياغة متكن الزوج من التراجع عن االتفاق في أية حلظة  ،أو
مساومة الزوجة في التنازل عن حقوقها الشرعية واملالية ،باإلضافة إلى إرجاع الصداق الذي قدم لها عند الزواج،
كما جاء في (  )114التي تنص على ما يلي  « :كل ما صح التزامه شرعا صلح إن يكون عوضا في اخللع».
نتساءل في ظل هذه القيود القانونية الذي يفرضها املشرع الكويتي على الزوجة  ،هل ميكن القول أن إرادة
الزوجة في املوافقة على طالق اخللع كانت حرة وبدون إكراه مادي ومعنوي كما تشترط املادة (  ) 116من القانون
كما يلي  « :يشترط الستحقاق الزوج ما خولع عليه  ،أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها  ،دون إكراه أو ضرر».
في املقابل تذلل املادة (  )119من القانون الكويتي  ،جميع العقبات التي حتول دون حصول الزوج على
العوض املتفق عليه في طالق اخللع  ،حتى إذا كانت الزوجة املخالعة في مرض املوت  ،حيث يضمن
له القانون استحقاقه للعوض أو البدل املتفق عليه من ثلث مال الزوجة عند عدم إجازة ورثة الزوجة ذلك .
جتدر اإلشارة أن املادة (  )94من قانون األحوال الشخصية العماني لسنة (  ، )1997تأخذ من حيث املبدأ العام
بقاعدة اشتراط تراضي الزوجني إلنهاء عقد الزواج بواسطة طالق اخللع  ،إال أن هذا القانون يضع بعض الشروط
من شانها احلد من ابتزاز الزوج للزوجة على طالق اخللع  ،مثال ذلك  ،اشتراط القانون أن يقتصر العوض
على املهر أو الصداق فقط  ،الذي استلمته الزوجة عند الزواج  ،كما اتفق عليه جمهور فقهاء املسلمني استنادا
على أحكام القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة في حالة طلب الزوجة للخلع  ،كما تلزم املادة (  ،)97من هذا
القانون  ،احملكمة بعدم جتاوز العوض الذي نص عليه في عقد االتفاق  ،مقابل حصول الزوجة على طالق اخللع .
وميكن القول أن الصياغة احلالية لبدل اخللع ،يجيز ان يكون العوض أكثر من املهر الذي دفع للزوجة عند الزواج.
لتفادي هذا االجتاه غير اإلنساني جتاه حق الزوجة في طلب اخللع  ،عدلت كل من( :دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،مملكة
البحرين ودولة قطر)  ،مع بداية األلفية هذا االجتاه عند إصدار قوانينها اخلاصة باألسرة  ،لكي يصبح منصفا وأكثر
مرونة ويتفق مع املفهوم الشرعي لطالق اخللع وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  ،والغرض من إقرار هذا احلق للزوجة ،
يستدل على ذلك من عدة جوانب  ،منها تقييد حق الزوج في كيفية استخدام هذا احلق الشرعي في حالة طلب الزوجة اخللع .
تنص املادة (  )110من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة ( ،) 2005عند تعريفها وحتديدها ملفهوم
طالق اخللع ،رغم اتفاقه مع االجتاه التقليدي ،الذي يعتبر طالق اخللع « :عقد بني الزوجني يتراضيان
فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها ، « ...،إال أن الفقرة ( )5من هذه املادة  ،أوردت
قيدا هاما على رضاء الزوج على النحو التالي  « :استثناء من أحكام البند ( )1من هذه املادة ،إذا كان
الرفض من جانب الزوج تعنتا ،وخيف أال يقيما حدود اهلل ،حكم القاضي باملخالعة مقابل بدل مناسب« .
متاثل املادة ( )97من قانون أحكام األسرة في مملكة البحرين لسنة  ،2009القانون اإلماراتي ،حيث تنص املادة
السابقة على أن « :أ -للزوجني أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج باخللع .ب -استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه
املادة ،إذا كان الرفض تعنتا وخيف أال يقيما حدود اهلل ،حكم القاضي باملخالعة مقابل بدل مناسب ال يزيد على املهر».
في خطوة متقدمة تضع املادة ( )122من قانون األسرة القطري لسنة  ،2006نظاما قانونيا يحول دون إهدار حق الزوجة
في طلب اخللع  ،على النحو التالي  « :إذا لم يتراضى الزوجان على اخللع فعلى احملكمة القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني
وتندب لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر ،وإذا لم يتوصل احلكمان للصلح ،وطلبت الزوجة
املخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها املالية الشرعية ،وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ،حكمت احملكمة بالتفريق بينهما« .
إن التنظيم القانوني القطري لطالق اخللع  ،يحول دون انتظار الزوجة فترة طويلة لكي حتصل على موافقة الزوج ،من خالل
تقييد السلطة التقديرية للمحكمة بحيث ال تتجاوز ستة أشهر إلجابة طلب الزوجة طالق اخللع  ،بعد قبولها للشروط املنصوص
عليها في املادة (  )122من القانون  ،مما يساهم في وضع حد للمنازعات بني الزوجني عند اللجوء إلى طالق اخللع .

في حني تفتح قوانني األحوال الشخصية في كل من دولة الكويت وفي سلطنة عمان  ،املجال للزوج للتعسف في
استخدام حقه في قبول طلب الزوجة لطالق اخللع  ،الذي منح له من قبل القانون من ناحية  ،ويساهم في إطالة
إجراءات التقاضي أمام احملاكم الوطنية من ناحية أخرى  .ينطبق ذلك أيضا على كل من قانون األحوال الشخصية
اإلماراتي وقانون أحكام األسرة البحريني لسنة  ،2009التي لم حتدد فترة زمنية للمحكمة للبت بطلب الزوجة للخلع.
ب .في قوانني األحوال الشخصية العربية
ال يزال االجتاه املقيد حلقوق املرأة  ،يهيمن على طلب اخللع باإلرادة املنفردة من جانب الزوجة
في غالبية قوانني األحوال الشخصية العربية  ،فيما يتعلق بشرط تراضي الزوجني على طالق
اخللع  ،مما يكون في كثيرا األحيان سببا في ابتزاز الزوجة التي تود مخالعة نفسها بأي ثمن.
تأخذ بهذا االجتاه  ،املادة ( )88من قانون األحوال الشخصية السوري لسنة  ،1953التي تنص على ما يلي :
ال بالصلح  ،وإذا أصر الزوج بعد
« إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهر ًا أم ً
انقضاء املهلة على الطالق أو أصر الطرفان على املخالعة ،دعا القاضي الطرفني واستمع إلى خالفهما وسعى
إلى إزالته ودوام احلياة الزوجية واستعان على ذلك مبن يراهم من أهل الزوجني وغيرهم  ،ممن يقدرون على
إزالة اخلالف  ،وإذا لم تفلح هذه املساعي سمح القاضي بتسجيل الطالق أو املخالعة واعتبر الطالق نافذ ًا من
تاريخ إيقاعه  ،تشطب املعاملة مبرور ثالثة أشهر اعتبار ًا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفني».
من جانب آخر  ،تشترط املادة (  ) 126من قانون األحوال الشخصية األردني لسنة  ، 2001تراضي الزوجني بعد
الدخول أو اخللوة كشرط لطلب الزوجة اخللع  ،إال أن هذه املادة جتيز للزوجة طلب اخللع باإلرادة املنفردة في حالة عدم
االتفاق بينهما  ،بإقامة دعوى تبني فيه بإقرار صريح منها إنها تبغض احلياة مع زوجها ،وأنه ال سبيل الستمرار احلياة
الزوجية بينهما وتخشى إال تقيم حدود اهلل بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت
زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه  .في هذه احلالة حتاول احملكمة إجراء الصلح بينهما فان لم تستطع ،
ترسل حكمني للقيام بالصلح خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوما  ،فإن لم يتم الصلح حكمت احملكمة بتطليقها عليه بائنا .
 )3حتديث األسس القانونية لطالق اخللع
تدوين حق املرأة في طلب اخللع في قوانني األسرة العربية ،يرجع إلى منتصف اخلمسينيات ،حني مت
االعتراف بهذا احلق وتدوينها في قوانني األحوال الشخصية مع إيراد قيد عام على هذا احلق الشرعي
وهو اشتراط موافقة الزوج على طلب الزوجة اخللع .إزاء هذا الوضع مت تعديل هذه املواد أو استحداث
استنادا على األحكام الشرعية املنصوص عليه في
مواد جديدة تضع قيود على اشتراط موافقة الزوج
القرآن الكرمي وفي السنة النبوية والتصدي لألفكار واملفاهيم غير اإلسالمية املتحيزة ضد األسرة العربية.
هذا االجتاه اجلديد ملفهوم طالق اخللع  ،أصبح العامل املشترك في العديد من قوانني األحوال الشخصية
العربية احلديثة أو في التعديالت احلديثة لقوانني األسرة أو مدونات األسرة في الدول العربية وبصورة خاصة
في قوانني األسرة في دول شمال إفريقيا العربية كما سنرى من استعراض املواد التي تتناول هذه املسالة .
ويتضح من حتليل األحكام اخلاصة بطالق اخللع ،املدونة في قوانني األحوال الشخصية العربية ،اتخاذها مواقف
أكثر إنصافا وعدال ،مما هو عليه في قوانني األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية.
ميثل هذا االجتاه كل من :قانون األحوال الشخصية املصري املعدل لسنة  ، 2000ومدونة األحوال
الشخصية املوريتاني لسنة  ،2002ومدونة األسرة املغربي لسنة  ، 2004في حني يعد قانون األسرة
اجلزائري املعدل لسنة  ،2005منوذجا للقوانني العربية األكثر تطورا وإنصافا للمرأة العربية واألقرب للحكم
الشرعي لطالق اخللع الذي ال يستوجب رضاء الزوج أو موافقته على طلب الزوجة للمخالعة  ،طاملا أنها
موافقة على بذل العوض  ،ويساوي بني الرجل واملرأة في حقهما بإنهاء عقد الزواج باإلرادة املنفردة .
هذا النظام القانوني املرن واملنصف للمرأة في طلب اخللع في حالة تعنت الزوج في املوافقة على طلب الزوجة
 ،تؤكده املادة (  ) 20من قانون األحوال الشخصية املصري املعدل لسنة  ، 2000التي تنص  « :للزوجني أن

يتراضيا فيما بينهما على اخللع  ،فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت
زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها املالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها  ،حكمت احملكمة بتطليقها
عليه» .مبوجب هذه املادة ،ال حتكم احملكمة بالتطليق للخلع إال بعد إجراء محاولة الصلح بني الزوجني ،وندبها
حلكمني ملواالة مساعي الصلح بينهما ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ، ....وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض
احلياة مع زوجها وأنه ال سبيل الستمرار احلياة الزوجية بينهما وتخشى أال تقيم حدود اهلل بسبب هذا البغض.
تأكيدا ألهمية احلق الشرعي للمرأة العربية في طلب اخللع باإلرادة املنفردة للزوجة  ،تدون املادة ( ) 92
من مدونة األحوال الشخصية املوريتاني لسنة  ،2002بشكل غير مباشر ،هذا احلق كما يلي « :يصح
الطالق بعوض من املرأة أو من ينوب عنها للمطلق أو بإسقاطها حقا لها عليه .ويجب أن يكون العوض
مما يجوز متلكه شرعا .وإذا وقع اخللع على الوجه املمنوع مضت الفرقة ولم يكن للزوج شيء».
ولضمان تفعيل هذا احلق للزوجة ،تضع املادة (  )120من مدونة األسرة املغربية اإلجراءات الواجب إتباعها من
الزوجة للحصول على طالق اخللع باإلرادة املنفردة  ،كما يلي  « :إذا اتفق الزوجان على مبدأ اخللع  ،واختلفا
في املقابل  ،رفع األمر إلى احملكمة حملاولة الصلح بينهما  ،وإذا تعذر الصلح  ،حكمت احملكمة بنفاذ اخللع بعد
تقدير مقابله  ،مراعية في ذلك مبلغ الصداق  ،وفترة الزواج  ،وأسباب طلب اخللع  ،واحلالة املادية للزوجة «.
من ناحية أخرى  ،تتناول املواد (  94إلى  ) 97من مدونة األسرة  ،اإلجراءات الواجب إتباعها إلنهاء النزاع بني
الزوجني من خالل تعيني حكمني للبحث في أسباب النزاع  ،ويفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر
من تاريخ تقدمي الطلب من أحد الزوجني إلى حني صدور احلكم وفقا للمادة ( ) 97من هذه املدونة  .مبوجب املادة
( )128من مدونة األسرة املغربي ،يكون حكم احملكمة غير قابل ألي طعن ،وال يبقى أمام الطرف الذي تضرر من
احلكم القاضي بالتطليق إال الطعن في مستحقاته .ويقع طالق اخللع بائنا بينونة صغرى  ،إال إذا كان مكمال للثالث .
ال بد من التنويه أن املادة (  ) 54من قانون األحوال الشخصية اجلزائري املعدل  ،تعزز حق الزوجة االنفرادي
يلي  « :يجوز للزوجة دون موافقة الزوج
في طلب اخللع كما جاء في القران الكرمي والسنة النبوية  ،كما
أن تخالع نفسها مبقابل مالي  ،وإذا لم يتفق الزوجان على املقابل املالي للخلع  ،يحكم القاضي مبا ال يتجاوز
قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم « .بهذا املوقف استعاد املشرع اجلزائري الرأي الذي أجمع عليه جمهور
فقهاء املسلمني  ،استنادا على القرآن احلكيم والسنة النبوية ملشروعية اخللع  ،وجتاوز قاعدة اشتراط تراضي
الزوجني على طلب الزوجة اخللع  ،املنصوص عليها في غالبية قوانني األحوال الشخصية في الدول العربية ،
رغم أن شرط ( تراضي الزوجني )  ،ينتقص حق أساسي من حقوق الزوجة الشرعية في العالقات األسرية .
رابعا  :إهدار نفقة املتعة للمرأة املطلقة
يستند حق املرأة املطلقة في نفقة املتعة إلى أحكام الشريعة اإلسالمية  ،لقوله سبحانه وتعالى ( :وللمطلقات
متاع باملعروف حقا على املتقني ) ،وقوله تعالى  ( :ومتعوهن على املوسع قدره  ،وعلى املقتر قدره ) .
هذا األصل التشريعي اإلسالمي لنفقة املتعة ووجوبها بشكل مطلق  ،لم تلتزم به غالبية قوانني األحوال
الشخصية العربية  ،نتيجة العقبات القانونية غير العادلة التي تؤدي إلى إهدار هذا احلق الشرعي والعادل
للمرأة املطلقة ،مثال ذلك حتديد نفقة متعة الطالق بفترة زمنية معينة  ،وفي الغالب يكون حدها األدنى سنة
واحلد األقصى ال تتجاوز ثالث سنوات  ،أو ترك أمر تقدير نفقة املتعة إلى احملكمة املختصة  ،دون وضع
ضوابط ومعايير لكيفية حتديدها  ،مع إلزام القاضي مراعاة احلالة املادية للزوج ومبررات الطالق وظروف املرأة
املطلقة  ،وهي شروط مبهمة وعامة قد تضر أو تهدر حق املرأة املطلقة باإلرادة املنفردة للزوج في نفقة املتعة.
نتناول في الفقرتني ( )1،2موقف قوانني األحوال الشخصية العربية من نفقة املتعة للمرأة املطلقة ودروها في
متكني األسرة العربية في املجتمع املعاصر .
 )1في قوانني األسرة اخلليجية
تتناول ( املادة  ) 165من قانون األحوال الشخصية الكويتي لسنة  ، 1984حق املرأة املطلقة في نفقة املتعة التي ال تتجاوز
نفقة سنه مبجرد وقوع الطالق باإلرادة املنفردة للزوج  ،ودون اشتراط إثبات حصول التعسف من الزوج في استعمال

حقه  ،ويجوز أن يرخص للرجل املطلق سداد نفقة متعة الطالق دفعة واحدة  ،أو على أقساط مراعاة لظروفه املالية .
متاثل املادة (  ) 115من قانون األسرة القطري لعام  ،2006القانون الكويتي  « :تستحق كل مطلقة املتعة إذا
كان الطالق بسبب من جهة الزوج «  ،حتى وان لم يكن متعسفا  ،ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق
لعدم اإلنفاق بسبب إعسار الزوج ،وتقدر املتعة حسب يسر املطلق وحال املطلقة مبا ال يجاوز نفقة ثالث سنوات.
تأخذ باالجتاه املعمول به في كل من القانونني الكويتي والقطري  ،املادة (  ) 140من قانون األحوال الشخصية
اإلماراتي  ،بالنسبة لكيفية تقدير نفقة املتعة والفترة الزمنية احملددة لتعويض املرأة املطلقة باإلرادة املنفردة
للزوج  ،حيث تنص على ما يلي  « :إذا طلق الزوج زوجته الدخول بها في زواج صحيح بإرادته املنفردة
ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج ومبا ال يجاوز نفقة سنة ألمثالها،
ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره ،ويراعى في تقديرها ما أصاب املرأة من ضرر».
في حني يختلف موقف قانون األحوال الشخصية العماني  ،عن غالبية قوانني ااالسرة في دول اخلليج
العربية  ،كما يتضح من املادة (  )91من هذا القانون  ،الذي مينح القاضي السلطة التقديرية في تقدير
فترة استحقاق املطلقة لنفقة املتعة  ،دون تقييدها بفترة معينه أو توافر شروط في الطالق من جانب الزوج
 ،كأن يكون الطالق تعسفيا  ،وإمنا يكون استحقاق املطلقة الدخول بها لنفقة املتعة حسب يسر املطلق .
بهذا النص يؤكد املشرع العماني  ،وجوب نفقة املتعة للمرأة املطلقة على الرجل املطلق  ،ولم يضع حدا ملقدار نفقة املتعة ومدتها
تاركا ذلك للمحكمة  ،وهو بذلك يتفق مع القاعدة الشرعية لقوله سبحانه وتعالى  ( :وللمطلقات متاع باملعروف حقا للمتقني ) .
إضافة إلى ذلك  ،لم يشترط املشرع العماني في املادة ( )91توافر الضرر الستحقاق
وألزم املطلق بذلك إذا كان الطالق من جانبه بقدر يسره وحالها .
املرأة نفقة املتعة،
من جانب آخر ،تتفق املادة ( )94من قانون أحكام األسرة البحريني لسنة  ، 2009مع قوانني األسرة
اخلليجية بشان حق املرأة املطلقة في نفقة املتعة  ،وفي عدم اشتراط أن يكون طالق تعسفي من جانب
الزوج  ،ومع حتديد سقف زمني للمدة والتي حددتها الفقرة ( د) من املادة ( )52من القانون  ،بنفقة
سنة واحدة فقط  ،على النحو التالي  « :إذا كان سبب الطالق من قبل الزوج فلها متعة تقدر بنفقة سنة».
تقيد املادة (/ 94ب) من هذا القانون  ،احلق الشرعي للمرأة املطلقة في نفقة املتعة على النحو التالي :
« تستحق املطلقة بعد الدخول متعة الطالق إذا كان بغير سبب منها وتقدر بحسب يسر املطلق ومدة الزواج
وظروف الطالق « .بهذه الصياغة ،ينتقص املشرع البحريني حق للمرأة املطلقة الشرعي في احلصول على نفقة
املتعة دون شروط مبهمة مثل أال يكون الطالق بسبب منها وتقديرها بحسب يسر املطلق ومدة احلياة الزوجية،
إضافة إلي شرط في غاية الغموض وهو مراعاة ظروف الطالق  ،مما يفتح الباب حلرمان املرأة املطلقة
احلصول على تعويض عادل يحقق لها األمن اإلنساني في املجتمع حتى وان أصبحت خارج أسرتها الصغيرة .
 )2في قوانني األسرة العربية
تضع بعض قوانني األحوال الشخصية في الدول العربية  ،قيدا قانونيا على احلق الشرعي للمرأة املطلقة إلقرار حقها
في نفقة املتعة ،وهو أن يكون الطالق تعسفيا من جانب الزوج ،مثال ذلك ،املادة (  ) 52من قانون األسرة اجلزائري
املعدل عام  / 2005التي تقرر « :إذا تبني للقاضي تعسف الزوج في الطالق  ،حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر
الالحق بها «  ،وجتيز املادة (  ) 3 /39من قانون األحوال الشخصية العراقي املعدل عام  ،1985منح املرأة املطلقة
نفقة املتعة  ،مبا ال يتجاوز سنتني  ،إضافة إلى حقوقها الثابتة األخرى  ،يحكم لها بذلك بعد تأكد احملكمة أن الزوج
متعسف في الطالق  ،وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك  ،ويتناسب مع حالة الزوج املالية ودرجة تعسفه .
تأخذ املادة ( )117من قانون األحوال السوري املعدل عام  ، 1975بقاعدة التعسف كشرط الستحقاق املرأة املطلقة
لنفقة املتعة  ،وعلى القاضي أن  « :يتبني أن الزوج متعسف في طالقها دون ما سبب معقول ،وأن الزوجة سيصيبها بذلك
بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجاوز مبلغ نفقة ثالث سنوات

ألمثالها فوق نفقة العدة  ،وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى احلال في القانون» .
تشترط كذلك املادة (  ) 134من قانون األحوال الشخصية األردني  ،أن يكون الطالق تعسفيا لكي تستحق الزوجة نفقة
املتعة ( التعويض املادي )  ،كما يلي  « :إذا طلق الزوج زوجته تعسفا  ،كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي
التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض ال يقل عن نفقة سنة وال يزيد على نفقة ثالث سنوات ،ويراعى في فرضها حال الزوج
عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وإقساطا إذا كان معسرا  ،وال يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية األخرى».
في حني يختلف موقف النظام القانوني في تونس عن بقية الدول العربية  ،من مسالة حق املرأة املطلقة في استحقاق
نفقة املتعة  ،بسبب الطالق باإلرادة املنفردة للزوج دون خطأ من جانب الزوجة  ،ومبوجب املادة ( )30من مجلة األحوال
الشخصية التونسي املعدل عام  « : ، 2006ال يقع الطالق إال لدى احملكمة ويحكم بالطالق وفقا للمادة ( ، ) 31بناء على طلب
من الزوج أو الزوجة أو بتراضي الزوجني  ،وفي حالة الطالق بناء على رغبة الزوج أو الزوجة بشكل انفرادي  ،أجازت الفقرة
الثالثة من املادة السابقة  ،للمحكمة تقدير املتعة لتعويض الضرر احلاصل للزوجة أو ما تدفعه هي للزوج من التعويضات «.
اخلالصة  :مما سبق جند أن إقرار قوانني األحوال الشخصية العربية رغم تباينها  ،حلق املرأة املطلقة بنفقة املتعة
في حالة الطالق باإلرادة املنفردة للزوج  ،وإن كان يعزز حق املطلقة في احلصول على التعويض املالي احملدد لفترة ال
تتجاوز أقصاها نفقة ثالث سنوات  ،إال أن الشروط الواجب توافرها  ،الستحقاق املرأة املطلقة نفقة املتعة املدونة
في هذه القوانني  ،ال تؤدي الغرض الذي من أجلة أقرت الشريعة اإلسالمية  ،حق املرأة املطلقة في نفقة املتعة .
من ناحية أخرى ،لم يتمكن التنظيم القانوني لنفقة املتعة في قوانني األحوال الشخصية العربية  ،احلد من حاالت
الطالق التعسفي أو حصول املطلقة على تعويض عادل ميكنها من العيش بكرامة  ،وال تكون عالة على الدولة أو
على أسرتها  ،بسبب الغموض في صياغة أحكامه  ،باإلضافة إلى تقييد هذا احلق الشرعي بشروط مجحفة  ،يجب
إثباتها من املطلقة للحصول على حقها القانوني  ،مما يفرغ احلق الشرعي للمرأة املطلقة في نفقة املتعة من مضمونه .
خامسا :توصيات عامة لتمكني األسرة العربية في املجتمع املعاصر
 )1مطالبة احلكومات العربية بإنشاء جلان وطنية لتحديث قوانني األسرة في دولهم ملواكبة املتغيرات املستجدة  ،والتي
لها تأثير مباشر على األسرة العربية ،نتيجة سيطرة األعراف والتقاليد السارية والتي تعوق تفعيل قوانني األحوال
الشخصية  ،والعمل على تضييق الفجوة بني النص القانوني والتطبيق العادل واملنصف لقوانني األسرة العربية.
 )2ينبغي على معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية  ،أخذ املبادرة في تشكيل جلنة عليا بالتعاون مع منظمات
املجتمع املدني العاملة في مجال متكني املرأة العربية في الدول العربية ومن الهيئات الرسمية املختصة بشئون املرأة
واألسرة  ،إلعداد إستراتيجية على املستوى اإلقليمي  ،ملراجعة النصوص التميزية ضد حقوق املرأة األسرية في قوانني
األحوال الشخصية  ،ووضع برامج عمل وطنية إللغائها والعمل على متكني مشاركة املرأة ذاتها في عملية النهوض.
 )3حث اجلهات املختصة يشئون املرأة واألسرة في الدول العربية  ،اتخاذ التدابير املناسبة لسن
التشريعات الوطنية التي جترم العنف األسري  ،والتحرش اجلنسي بحق املرأة العاملة في مراكز
العمل  ،وفي إنشاء مالجئ إليواء ورعاية املرأة وأوالدها من ضحايا العنف األسري  ،مع وضع اخلطط
لتوعية املجتمع بخطورة هذه اجلرائم على األمن اإلنساني  ،وعلى استقرار األسرة على املدى البعيد .
 )4تعديل املواد املتعلقة
إنهاء عقد الزواج باخللع ،
باإلرادة املنفردة  ،وتقييد
املالية والشرعية في النفقة

بطالق اخللع في قوانني األسرة
للحد من الشروط املجحفة على
ممارسة الزوج االبتزاز املادي
الزوجية املتجمدة أو التخلي عن

العربية والتي تشترط تراضي الزوجني على
احلق الشرعي للزوجة في طلب طالق اخللع
واملعنوي على الزوجة للتنازل عن حقوقها
نفقة العدة أو حقوقها الشرعية األخرى .

 )5على الدول العربية تعديل األحكام املتعلقة بحق املرأة املطلقة باإلرادة املنفردة للزوج  ،في احلصول على
نفقة متعة الطالق  ،وفقا للقاعدة الشرعية التي تلزم الزوج بدفع نفقة املتعة للمرأة املطلقة  ،يساوي فترة حياتها

الزوجية معه بحسب احلالة املادية للزوج  ،كي يتحقق األمن اإلنساني للمرأة املطلقة  ،واالستقرار لألسرة العربية.
 )6وضع اخلطط والبرامج املستدامة  ،لنشر التوعية القانونية والشرعية في الدول العربية ،وبصورة
خاصة للمرأة العربية ،ملعرفة حقوقها وواجباتها املنصوص عليه في قوانني األحوال الشخصية
،ووضع منهاج موضوعي لتدريس قوانني األسرة كمقرر عام في مرحلتي التعليم الثانوي واجلامعي .
 )7العمل على وضع اخلطط والبرامج اإلقليمية العربية ،ملواجهة عوملة املنظور الغربي للحياة االجتماعية
واألسرية والتي متثل تعديا على القيم األسرية العربية  ،واألحكام الشرعية املتعلقة باجلانب القانوني
للعالقات األسرية املهددة بسبب ظاهرة عوملة القوانني الوطنية  ،رغم أن قوانني األسرة تستند على موروث
ثقافي عربي إسالمي متحيز للحقوق األسرية  ،ال تتفق مع مفهوم األسرة والعالقات األسرية الغربية .
 )8حث احلكومات العربية ومنظمات املجتمع املدني على نشر التوعية حول القيم الثقافية ،واالجتماعية،
واألخالقية ،واحلقوقية الغربية املؤسسة على معايير التراث الثقافي الغربي املنتج لها ومتحيزة لثقافة منتجيها،
وإعادة النظر في أهلية تبنيها كمبادئ حقوقية واجبة التطبيق في املجتمعات العربية  ،كشرط لتحقيق
التنمية اإلنسانية املنشودة في العالم العربي ،وعلى رأسها نهوض املرأة وتغيير واقعها األسري والقانوني .
 )9دعوة فقهاء املسلمني املستنيرين إلى التعامل مع روح النص القرآني في ضوء التحوالت
التاريخية الراهنة ،في عصر العوملة وجتديد الفقه اإلسالمي الوسطي املنحاز حلقوق املرأة
املسلمة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية ،من أجل حتسني وضعية األسرة العربية.
 )10دعوة معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية بالتعاون مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي  ،إلى
تبني استراتيجيه عربية على املستوى اإلقليمي لتحسني أوضاع املرأة في العالم العربي  ،وإلصالح املجتمع العربي
للنهوض باملرأة ،مع إشراك منظمات املجتمع املدني العربي ،لتمكني األسرة العربية من املشاركة في تنمية املجتمع.

(أعدت هذه الورقة ملؤمتر «متكني األسرة في العالم املعاصر :حتديات وآفاق مستقبلية « ،معهد الدوحة الدولي للدراسات
األسرية والتنمية  /في الفترة من ( 27إلى  ) 28يناير لسنة  / 2010دولة قطر ).يؤكد تقرير التنمية اإلنسانية لسنة
ال للمرأة في عملية
 ، 2005على أهمية « نهوض املرأة» وليس على «النهوض باملرأة» ،الفت ًا النظر بأن األولى تعني دور ًا فاع ً
النهوض اخلاصة بها ،بينما تعني الثانية بأن هناك من يأخذ بيدها من أجل النهوض بها .لذلك ،كان التقرير واضحاً ،من

حيث ضرورة قيام املرأة ذاتها بعملية النهوض ،وباألعباء امللقاة على عاتقها في هذا السياق .هذا املفهوم اجلديد لدور املرأة
سيكون له اثأر ايجابية على األسرة العربية في عصر عوملة النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي في الدول العربية .
(مبوجب الفقرة ( )2من املادة (  ، ) 49من امليثاق  ،يدخل امليثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع
وثيقة التصديق السابعة لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية .وقد دخل امليثاق دور النفاذ منذ  15مارس
 ،2008بلغ عدد الدول األطراف في امليثاق حتى نهاية  ، 2009عشرة دول وهي  ( :األردن  ،البحرين  ،اجلزائر
 ،سوريا  ،فلسطني  ،ليبيا  ،دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،قطر  ،اليمن  ،واململكة العربية السعودية) .
 )4سورة النساء ( اآلية. )1 /
(يؤكد تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  ، 2005على ضرورة تعديل قوانني األحوال الشخصية في العالم العربي
بسبب حتيزه املفرط ضد املرأة ،ووقوفها في صف االمتيازات التي يحصل عليها الذكور .وأخيراً ،يؤكد
التقرير على ضرورة حتسني الظروف االقتصادية نظر ًا لالنعكاسات السلبية للفقر على املرأة ،وبشكل خاص
في ضوء صعوبة حصولها على فرص عمل مناسبة .فتحسني الظروف االقتصادية املجتمعية في العالم العربي،
يؤدي بدرجة أو بأخرى إلى حتسني الظروف املعيشة للمرأة ،ضمن حتسني الشروط االجتماعية األخرى.
(لتفاصيل نسبة انتشار األمية في الدول العربية كل على حدا  ،واختالفها بني النساء والرجال  ،راجع امللحق
رقم ( ( )1أ  ،ب ،ج ) مرفق بالدراسة .
(املرأة في احلضارة اإلسالمية ،بني نصوص الشرع وتراث الفقه والواقع املعيشي « فضيلة الشيخ
 /على جمعة محمد ،مفتي الديار املصرية ،دار السالم للطبعة والنشر ( ،الطبعة الثانية ) ص .2007 ،61
(املرجع السابق  ،فضيلة الشيخ  /على جمعة محمد  ،رواه النسائي في الكبرى ( ج  3ص . ) 282
( احتج األمام الشافعي على حديث  « :السلطان ولي من ال ولي له «  ،ألن البالغني ال وصاية في حقهم  ،والصغير والصغيرة ال
يزوجهما غير األب واجلد  ،.املوسوعة الفقهية ،اجلزء (  ،)41ص  ،185وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .دولة الكويت .
( حتدد املادة (  ) 22من قانون األسرة القطري لسنة  ،2006الولي بأنه « :الولي في الزواج هو
األب ،فاجلد العاصب ،فاالبن ،فاألخ الشقيق ثم ألب ،فالعم الشقيق ثم األب .ويشترط في الولي
أن يكون ذكراً ،عاقالً ،بالغاً ،غير محرم بحج أو عمرة ،مسلم ًا إذا كانت الوالية على مسلمة».
( تنص املادة (  )32أن  « :الولي في الزواج هو األب ثم العاصب بنفسه على ترتيب اإلرث ابن ًا
ثم أخ ًا ثم عماً ،فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه صح عقد الزواج».
( حتدد املادة(  )12من القانون درجات الولي عند استخدام والية التزويج »:أ – الوالية في الزواج للعصبة
بالنفس على الترتيب التالي :األب ،اجلد ألب ،االبن وإن نزل ،األخ الشقيق ،األخ ألب ،ابن األخ الشقيق ،ابن
األخ ألب ،العم الشقيق ،العم ألب ،ابن العم الشقيق ،ابن العم ألب .ب -إذا استوي وليّان في القرب فأيّهما
تولّى عقد الزواج جاز ،ويتعينّ من أذِ نت له اخلطوبة ،فإن اختلفا ولم تعينّ املخطوبة انتقلت الوالية إلى القاضي».
( ولي عقد الزواج هو األقرب فاألقرب على الترتيب :األب وإن عال ثم االبن وإن نزل ،ثم األخوة ،ثم أبناؤهم،
ثم األعمام ،...... ،ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به  ،ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا ألكثر من
شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ،إال إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره».
( املادة رقم ( )37من قانون األحوال الشخصية السوداني لسنة.1991
( املادة رقم ( )13من مدونة األحوال الشخصية املوريتاني لسنة .2001
( سورة األحزاب/اآلية  50في القران الكرمي .
( سورة البقرة /اآلية .230
( سورة البقرة/اآلية  ،232من القران الكرمي.

( الرأي الثالث :ميثل ابن سيرين والقاسم بن محمد واحلسن بن صالح وأبي يوسف ،انه ال يجوز لها بغير إذن الولي،
فان فعلت كان موقوفا على إجازته .حول موقف الفقهاء من والية املرأة في تزويج نفسها ،ومن عضل الولي ،راجع
املوسوعة الفقهية ،اجلزء(اخلامس واألربعني) ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :دولة الكويت ،ص 135وما بعده.
( تشترط املادة( )9مكرر من قانون األسرة اجلزائري على ما يلي »:يجب أن تتوفر في عقد
الزواج الشروط التالية :أهلية الزواج ،الصداق ،الولي ،شاهدان ،انعدام املوانع الشرعية للزواج».
جتيز املادة (  ) 45من مدونة األسرة املغربي للزوجة األولى  ،حق طلب التطليق على
) 28
التالي  « :إذا ثبت للمحكمة من خالل املناقشات تعذر استمرار العالقة الزوجية ،وأصرت
النحو
الزوجة املراد التزوج عليها على املطالبة بالتطليق ،حددت احملكمة مبلغا الستيفاء كافة حقوق الزوجة
وأوالدهما امللزم الزوج باإلنفاق عليهم·  .ويجب على الزوج إيداع املبلغ احملدد خالل أجل ال يتعدى سبعة
أيام .تصدر احملكمة مبجرد اإليداع حكما بالتطليق ويكون هذا احلكم غير قابل ألي طعن في جزئه القاضي
بإنهاء العالقة الزوجية .يعتبر عدم إيداع املبلغ املذكور داخل األجل احملدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد».
( املادة ( ) 6مكرر من القانون املعدل رقم  82لسنة . 2001
( سورة النساء ( :اآليتني  3 /و)129
( سورة الروم ( (اآلية ) 21 /
( سورة البقرة  (،اآلية. )229 /
اخللع في الفقه اإلسالمي
( لدراسة حتليله وشرعية لطالق اخللع  ،راجع الدراسة بعنوان « ،
أستاذ الفقه
ومشروع قانون إجراءات األحوال الشخصية «  ،للدكتور محمد رأفت عثمان ،
() 2006
املقارن وعميد كلية الشريعة بجامعة األزهر وعضو مجمع البحوث اإلسالمية .
.
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الكويتي املواد (  111إلي  ) 119لطالق
( خصص قانون األحوال الشخصية
اخللع وشروظة واإلجراءات الواجب إتباعه قبل تطليق الزوجة باإلرادة املنفردة .
خصص قانون األحوال الشخصية العماني املواد (  94إلى  ) 97لتنظيم هذا الطالق في حني تتناول
املادتني ( ) 111 ، 110من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة  ،2005واملواد (  118إلى ) 122
من قانون األسرة القطري )  ،واملواد (  97إلى  ، )99من قانون أحكام األسرة البحريني ،إلى جانب املواد (
 93إلى ) 96من وثيقة مسقط املوحد لقانون األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون اخلليجي لسنة . 2002
( تعرف املادة ( )111من القانون ،اخللع أنه « :طالق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه  ،بلفظ اخللع  ،أو
الطالق  ،أو املباراة  ،أو ما في معناها.
في دولة الكويت لعامي  ،)2009- 2008راجع امللحق رقم ( )2مرفق بالدراسة
( لعدد حاالت الطالق
( تنص املادة (  )119من القانون الكويتي على ما يلي  « :يصح خلع املريضة مرض املوت  ،ويعتبر
العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة .أن ماتت وهي في العدة  ،فللمخالع األقل من ميراثها  ،ومن
العوض  ،ومن ثلث املال إن ماتت بعد العدة  ،أو قبل الدخول  ،فله األقل من العوض  ،و من ثلث املال.
( يأخذ بهذا االجتاه بشأن طالق اخللع  ،قانون األحوال الشخصية اليمني لسنة  1992املعدل عام  ، 1999في
املادة (  )73التي تنص  « :يتم اخللع بالرضاء بني الزوجني أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا ويشترط في اخللع
ما يشترط في الطالق وان تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض  ،ويعتبر اخللع طالقا بائنا بينونة صغرى
،ما لم يكن مكمال للثالث فبائنا بينونة كبرى ويجب في اخللع الوفاء بالبدل» ( .املادة (  )74من هذا القانون ) .
( املادة ( ) 128من مدونة األسرة املغربية « :املقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو باخللع أو بالفسخ

طبقا ألحكام هذا الكتاب ،تكون غير قابلة ألي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العالقة الزوجية .األحكام
الصادرة عن احملاكم األجنبية بالطالق أو بالتطليق أو باخللع أو بالفسخ ،تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن
محكمة مختصة وأسست على أسباب ال تتنافى مع التي قررتها هذه املدونة إلنهاء العالقة الزوجية. « ..... ،
« ال يجوز أن يكون بدل اخللع التخلي عن حضانة األوالد ،وال عن أي حق من حقوقهم ».وتنص املادة ( ، )121من القانون على
ما يلي  « :يعتبر اخللع صحيح ًا في األحوال التي يكون فيها بدل اخللع فاسداً ،ويبطل البدل ،وعلى القاضي تقدير البدل املناسب».
( املادة (  )1/143من قانون األحوال الشخصية السوداني لعام  ،1991توافر رضا الزوج أو موافقته على طلب الزوجة  ،كما يلي
 « :يجوز للزوجني أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج باخللع،ويكون اخللع بعوض تبذله الزوجة،ويعتبر اخللع طالقا بائنا « .
( من أوائل التشريعات العربية التي تضع نظام قانوني لطالق اخللع بناء على طلب أي من الطرفني  ،املادة ( ) 88
من قانون األحوال الشخصية السوري لسنة (  ، )1953حيث حتدد احملكمة مهلة شهر للصلح بني الزوجني وفي إصرار
الطرفني على املخالعة  ،وإذا لم تفلح مساعي الصلح يجيز القاضي بتسجيل املخالعة ويعتبر الطالق نافذا من تاريخ إيقاعه .
( تنص الفقرة ( ) 3من املادة (  ) 20من القانون املصري املعدل « ،وال يصح أن يكون مقابل اخللع
إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم .ويقع باخللع في جميع األحوال طالق
بائن  .ويكون احلكم _ في جميع األحوال _ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن».
( تشترط (  )115من القانون مدونة األسرة املغربي املعدل ،تراضي الزوجني على طالق اخللع كما يلي « :
للزوجني أن يتراضيا على الطالق باخللع طبقا ألحكام الطالق بالتراضي وفقا ألحكام املادة ( )114من املدونة
( للحد من استغالل الزوج للزوجة املختلعة  ،تنص املادة (  ) 117أن  « :للزوجة استرجاع ما خلعت به  ،إذا
أثبتت أن خلعها كان نتيجة أكراه أو إضرار الزوج بها  ،وينفذ الطالق في جميع األحوال « .
( املادة (  ) 57من القانون اجلزائري املعدل  « ،2005تكون األحكام الصادرة في دعاوى الطالق والتطليق واخللع
غير قالبة لالستئناف فيما عدا جوانبها املادية وتكون األحكام املتعلقة باحلضانة قابلة لالستئناف».
( سورة البقرة اآليتني .236 ،241 /
( حول موقف فقهاء املذاهب األربعة بالنسبة إلى وجوب املتعة للمطلقة وفقا لآليات القرآنية ،راجع ،عبد النبي مكيو،
الوسيط في شرح مدونة األحوال لشخصية ،اجلزء األول ,الزواج والطالق.1971 ،
( تنص الفقرة (ب) من املادة ( )94من القانون البحريني على ما يلي  « :تستحق املطلقة بعد الدخول متعة
الطالق إذا كان بغير سبب منها وتقدر بحسب يسر املطلق ومدة الزواج وظروف الطالق ،وذلك مع مراعاة أحكام
البند (د) من املادة (.« )52
( تضع املادة (  ) 84من مدونة األسرة في اململكة الغربية  ،القواعد العامة بشأن كيفية تقدير نفقة املتعة دون الدخول في
التفاصيل  ،من أهمها األخذ في االعتبار فترة الزواج والوضعية املالية للزوج  ،وأسباب الطالق  ،ومدى تعسف الزوج في توقيعه .

