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الطالق في القانون الدولي اخلاص القطري

- دراسة مقارنة - 

الزواج هو من اهم املواضيع في مادة األحوال الشخصية، ويعكس العالقات والروابط العائلية التي تشكل حقال 

خصبا لتنازع القوانني بالنظر لتشعب هذه العالقات وترشيحها لالتصال بأكثر من قانون او نظام قانوني. فكما ان 

عقد الزواج ليس حكرا على األشخاص في الدولة الواحدة، كذلك فان القانون الذي يحكم الزواج ليس من احتكار 

قانون معني. وكما ان الزواج قد يكون مختلطا )بني اشخاص من جنسيات مختلفة( وقد يحصل على ارض دولة 

ليس من صلة اساسية تربط املتزاوجني بها، وقد ينتج آثاره او تنقضي الرابطة الزوجية على ارض دولة ثالثة، كذلك 

فان قانون الزواج قد يكون ايضا مختلطا فتحكم العالقات الزوجية الواحدة قوانني مختلفة. بل ان ما يزيد في تعقيد 

هذه املؤسسة في القانون الدولي اخلاص هو تعدد واختالف القوانني الشخصية أو االقليمية في بعض الدول، فكأنه 

ال يكفي تعدد واختالف األنظمة والقوانني بني الدول، لذلك فانه ليس مبستغرب ان تخضع العالقة الزوجية الواحدة 

الى مختلف عناصر التعيني التي تتضمنها قواعد النزاع جلهة القانون الواجب التطبيق. فالشروط الشكلية والشروط 

املوضوعية للعقد قد تخضع لقوانني مختلفة، كذلك آثار ذلك العقد وانقضائه. وفي هذا االطار افرد املشترع القطري 

)كما املشترع املصري في قانونه املدني وبقية القوانني العربية التي استمدت منه قواعدها في االسناد( املواد 13 الى 

18 ضمنا من القانون املدني القطري لتعيني القانون الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية )املادة 13( والشكلية 

واخلطبة   )17 )املادة  واالنقضاء   )16 )املادة  واملالية  الشخصية  الزواج  وآثار   )15 )املادة  واالثبات   )14 )املادة 

القطري. اخلاص  الدولي  القانون  في  الطالق  وهو  لها  احملدد  املوضوع  املداخلة  هذه  في  وسنعالج   .)18 )املادة 

لقد عرفت املادة 106 من قانون االسرة في دولة قطر رقم 2006/22 ، والواردة حتت الباب الثاني من الكتاب 

الثاني من هذا القانون بعنوان »الطالق«، كما يأتي :

»الطالق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة املوضوعة لها شرعا« ونظمت املواد 107 الى 117 ضمنا كيفية 

وقوعه واحلاالت التي ال يقع فيها وشروطه وانواعه...

التطبيق  الواجب  القانون  التطليق واالنفصال-  الطالق -وكذلك  القطري  املدني  القانون  املادة 17 من  وقد حددت 

عندما تتعقد الرابطة الزوجية بعنصر اجنبي مؤثر في العالقة كما يأتي : » يسري على الطالق والتطليق واالنفصال 

اجلنسية املشتركة للزوجني وقت الطالق او وقت رفع دعوى التطليق او االنفصال. فان اختلفا جنسية، سرى قانون 

املكونة  بالعناصر  يتعلق  ما  منها  املالحظات  بعض  يستدعي  النص  هذا  ان  الزواج«.  انعقاد  وقت  الزوج  جنسية 

لقاعدة االسناد، هذه القاعدة التي تهدف الى تعيني القانون الواجب التطبيق )فقرة اولى(، ومنها ما يتعلق بالدور 

الذي يلعبه النظام العام، وحتديدا، االسالمي في تعطيل تلك القاعدة )فقرة ثانية( وهو ما سنعرض له فيما سيلي.

فقرة اولى : عناصر قاعدة االسناد  )القانون الواجب التطبيق(

هذه العناصر وفق القواعد العامة هي على نوعني : ضابط االسناد والفكرة املسندة.

بالنسبة لضابط االسناد  ان املالحظة االولى على نص املادة 17 من القانون املدني القطري من حيث صياغته، 

املادة  هذه  عاجلت  التي  العربية  اخلاصة  الدولية  النصوص  بقية  عن  يستقل  ان  حاول  القطري  املشترع  ان  هو 



ينتمي  التي  الدولة  قانون  الطالق(  القوانني »يسري )على  تلك  املدني املصري. ففي  القانون  واملستمدة حرفيا من 

الدعوى«  رفع  وقت  اليها  ينتمي  التي  الدولة  قانون  واالنفصال  التطليق  على  ويسري  الطالق،  وقت  الزوج  اليها 

واملدني  السوري  املدني  العربية  القوانني  في  يقابلها  وما  الثانية  فقرتها  املصري  املدني  القانون  من   13 )املادة 

تاريخ   5 رقم  االحتادي  -القانون  ملتحدة  العربية  االمارات  لدولة  املدنية  املعامالت  وقانون  الليبي  واملدني  العراقي 

1985/12/15-(. وقد أصبح هذا القانون في املادة 17 مدني قطري وفي فقرة واحدة ومادة مستقلة هو قانون 

اجلنسية املشتركة للزوجني وقت الطالق او وقت رفع دعوى التطليق او االنفصال. وقانون الزوج وقت انعقاد الزواج.

لقد واجه القانون القطري في هذا النص، كما القانون املدني املصري وبقية القوانني العربية املستمدة منه، مشكلة 

التنازع املتحرك بوضع وقت محدد يعتد به عند اختيار القانون الواجب التطبيق، اال ان االضافة لتي يختص بها 

الزوجية  العالقات  في  االستقرار  يؤمن  بشكل  املطبق  بالقانون  به  يعتد  الذي  التاريخ  القطري هي ضبط  القانون 

وقت  او  الطالق  وقت  املشتركة  اجلنسية  قانون  فهو  العربية.  القوانني  بقية  لها  تعرضت  التي  االنتقادات  ويتالفى 

التطليق او االنفصال عند احتاد جنسية الزوجني، وهو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج عند  رفع دعوى 

كتب  التحايل.  ومنع  املفاجأة  عنصر  ويتجنب  العقد  في  الفرقاء  توقعات  مع  يتفق  مما  جنسيتهما،  في  االختالف 

جانب من الفقه املصري في هذه املسألة : ان اعتداد املشترع املصري –ويقابله من نصوص في القوانني العربية 

املذكورة- في تقدير جنسية الزوج بالنسبة للطالق بوقت وقوعه وبالنسبة للتطليق واالنفصال بوقت رفع الدعوى هو 

منتقد بنظر البعض وبحق على اساس انه يؤدي الى مفاجأة الزوجة بالطالق او التطليق وفقا ألحكام قانون جنسية 

الزوج عند ايقاع الطالق في احلالة االولى، او وقت رفع الدعوى في احلالة الثانية. وكان االولى ان يعتد املشترع 

وهو ما اخذ به حاليا القانون القطري- بوصفه القانون املعلوم لكل  بقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج – 

من الطرفني والذي ارتضى كل منهما االرتباط في ظله. فليس من العدل ان تفاجأ الزوجة مثال بقانون آخر عند 

تغيير الزوج جلنسيته، وقد يكون هذا القانون اكثر اضرارا مبصالح الزوجة من حيث تيسير الطالق او التطليق. 

وبهذا التوجه أخذ املشترع الكويتي في املادة 40 من املرسوم االميري رقم 5 لسنة 1961 . جاء فيها : »يسري 

الزواج وقبل الطالق او قبل  أثناء  الزوجان  على الطالق والتطليق واالنفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها 

رفع الدعوى بالتطليق او باالنفصال. فان لم توجد هذه اجلنسية املشتركة سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج«.

الطالق  مسألة  في  لالسناد  كرس كضابط  قد  العربية،  القوانني  بقية  كما  القطري،  املشترع  ان  الثانية،  املالحظة 

وغيرها من املسائل التي تدخل في فئة االحوال الشخصية، قانون اجلنسية كقانون واجب التطبيق، وهو ما يتفق 

ويتناسب مع طبيعة هذه الدول كدول اما انها تقوم على دين واحد او دين غالب هو االسالم )كما الدول العربية 

ما عدا لبنان( واما انها تقوم على تعدد في االديان )كلبنان( بحيث انه اما انه من غير املالئم تطبيق قانون املوطن 

–محل االقامة- وقد يكون املوطن كما في احلاالت الغالبة هو على اقليم احدى هذه الدول، فيخضع األجنبي غير 
املسلم عندها الى احكام الشريعة االسالمية وقد يكون ال دين له، كما ان هذا احلل ال يكون مقبوال أيضا في اخلارج 

وال تعطى األحكام القضائية التي تصدرها محاكم تلك الدول الصيغة التنفيذية. واما انه من املتعذر اختيار قانون 

االراضي  على  غير مسلم هو  او  كان  األجنبي مسلما  كان موطن  لو  كما  املتواجدة،  الشخصية  القوانني  بني  من 

اللبنانية وهو يخضع في دولته للقانون املدني، وليس في لبنان قانونا مدنيا موحدا في االرث واألحوال الشخصية.

ان هذه النزعة الى اختيار قانون اجلنسية كقانون يفرض نفسه استتبع، على صعيدالنظرية العامة في تنازع القوانني 

في املكان، نتيجتان : النتيجة االولى رفض نظرية االحالة في هذه القوانني، اما بنصوص صريحة، ومنها نص املادة 

37 من القانون املدني القطري واملواد 27 مدني مصري وما يقابله في القوانني العربية. واما بقضاء مستمر، كما 

هي الوضعية في النظام القانوني اللبناني. النتيجة الثانية هي تسهيل تطبيق القانون االجنبي بتسهيل اثباته وامتناع 

احملاكم العليا في هذه الدول عن ممارسة رقابتها على تفسير محاكم االساس لذلك القانون بحجة انه مبثابة الواقعة.

املالحظة الثالثة، ان املشترع القطري، وفي مطلق األحوال، قد اخضع الطالق والتطليق واالنفصال الى قانون واحد هو قانون 

جنسية الزوج. فعند احتاد اجلنسية او اختالفها فان القانون الذي طبق بالنتيجة هو قانون الزوج، مع الفارق بالنسبة للوقت 

الذي يعتد به بذلك القانون، فهو قانون اجلنسية املشتركة وقت الطالق ووقت رفع الدعوى في حالتي التطليق واالنفصال.

املالحظة الرابعة، هي اعتداد القانون القطري وغيره من القوانني العربية بقانون الزوج عند اختالف جنسية الزوجني، 



والذي سيكون هو نفسه عد احتاد جنسيتهما مع ان في املسألة جتاوز على قاعدتني : االولى هي قاعدة املساواة 

بني الرجل واملرأة والثانية هي قاعدة التطبيق لقانون موحد على الرابطة الزوجية ال يكون قانون أي من اطرافها.

من   18 واملادة  الفرنسي  االجتهاد  في  قدمية  نزعة  مع  يتفق  الزوج  جنسية  لقانون  االختيار  هذا  ان 

برب  الزوج  وصف  اعتبارات  وتبرره  والفرنسية  البلجيكية  القرارات  وبعض  االيطالي  املدني  القانون 

ايطالي  مدني   18 واملادة  القدمي  الفرنسي  املدني  القانون  من   213 املادة  ذلك  عن  عبرت  كما  العائلة 

ابنائه. انتماءات  تنوعت  مهما  العربي  مجتمعنا  عليها  يقوم  التي  املقومات  مع  يتوافق  ما  وهو  اليها،  املشار 

املعروف   1936/3/13 تاريخ  لبنان  في  ل.ر   60 القرار  من  العاشرة  املادة  نصت  ان  وبعد  االطار،  هذا  وفي 

لالحوال  نظام  ذات  بها  معترف  طائفة  الى  ينتمون  كانوا  وان  األجانب  اخضاع  على  الدينية  الطوائف  بنظام 

الشخصية الحكام قانونهم الوطني في شؤون االحوال الشخصية )الفقرة 3 من املادة( عادت املادة 25 من ذلك 

القرار تتبنى قانون طائفة الزوج لتطبيق القانون املدني في الزيجات التي يعقدها اللبنانيون في اخلارج عندما ال 

له. وفقا  بالزواج  القانون احملتفل  ناجتة عن  كما هي  الزواج  ذلك  الطائفة ال بشكل وال مبفاعيل  تلك  قانون  يقبل 

املالحظة اخلامسة، ان املشترع القطري، وعلى عكس القوانني العربية األخرى، لم يختر قانونا واحدا يخضع له انحالل 

الرابطة الزوجية في احلاالت التي عاجلها، الطالق والتطليق واالنفصال اجلسماني.  ففي القوانني العربية التي استمدت 

نصوصها من املادة 13 من القانون املدني املصري، واملشار اليها سابقا، اخضعت تلك احلاالت الى قانون الزوج، 

غاية ما هنالك ان تلك النصوص تضع تفرقة تتمثل في التحديد الزمني العمال هذا القانون. فالطالق يخضع لقانون 

الزوج وقت حصوله بينما التطليق واالنفصال اجلسماني – وهما ال يتمان اال بحكم القضاء- فيخضعان لقانون الزوج 

وقت رفع الدعوى. ان هذا التباين الزمني في وقت االعتداد باجلنسية ال يعدو ان يكون امرا ظاهريا في تلك القوانني.

ففي احلاالت الثالث العبرة هي »بوقت اتخاذ االجراء«. فالطالق ال حاجة به الى دعوى ومن ثم يكون وقت اجرائه هو وقت حصوله.

بينما التطليق واالنفصال اجلسماني ال بد لهما من دعوى ووقت اجرائهما هو وقت رفع الدعوى بالنسبة لهما ولذا 

ترصد تلك النصوص في الواقع حكما واحدا هو : تطبيق قانون جنسية الزوج وقت اجراء والتطليق واالنفصال 

اجلسماني. اال ان األمر هو غير ذلك في القانون القطري. فاذا كان القانون املطبق في حالة احتاد جنسية الزوجني 

كذلك  ليس   األمر  ان  اال  االجراء،  وقت  املشتركة  اجلنسية  قانون  هو  واالنفصال  والتطليق  الطالق  وضعية  في 

اليه. املشار  باالجراء  عالقة  دومنا  الزواج  انعقاد  وقت  الزوج  جنسية  قانون  فهو  جنسيتهما،  اختالف  حالة  في 

املالحظة السادسة، هي في اختالف القانون القطري عن بقية القوانني العربية املذكورة في ان هذا القانون لم يورد 

نصا يان القانون الوطني وحده في حالة الطالق والتطليق واالنفصال عندما يكون احدج الزوجني وطنيا ، واملقصود 

هنا الزوجة واال ملا احتاجت تلك القوانني الى نص خاص يستثني احلالة التي تناولتها تلك النصوص عن قاعدة تطبيق 

قانون الزوج عند اختالف اجلنسية )املادة 14 من القانون املدني وما يقابلها في القوانني العربية املذكورة(، وقد 

متيز القانون القطري بعدم انسياقه الى مثل ذلك احلل الذي يتمثل بقاعدة اسناد افرادية االجتاه تهدف الى تطبيق 

القانون الوطني في كل مرة تكون الزوجة فيها من جنسية الدولة، وذلك خالفا خلصائص قواعد االسناد التي هي 

قواعد ثنائية االجتاه تهتم مسبقا بتعيني القانون األنسب للعالقة دون ان تهتم مسبقا بهوية ذلك القانون، فضال عن 

ان مثل تلك القاعدة تفتقر الى املوضوعية والتجرد. فاذا كان االنحياز الى اخضاع الطالق في الزواج الذي تختلف 

فيه جنسية الزوجني هو الى قانون الزوج فذلك مرده اسبابا موضوعية مجردة وفي مطلق احلاالت، وهي كما هو 

متعارف عليه، ان الزوج هو على رأس الهرم في األسرة، بينما االنحياز الى الزوجة مرده اسبابا ذاتية وشخصية 

كونها من جنسية الدولة، فاملصلحة التي تؤمنها هذه النصوص هي مصلحة الزوجة على حساب املصلحة العامة 

للعائلة بان حتكم بقانون موحد وفي كل احلاالت، وبالتالي فان القرار القضائي الذي سيصدر بالنتيجة تطبيقا لذلك 

احلل سيبقى قرارا يعوزه التنفيذ في اخلارج اذ اننا نشك بان يلقى االعتراف به خارج حدود دولته كونه مييز الوطني 

عن االجنبي العتبارات اجلنسية الوطنية والعرقية وهو ما قد يصطدم بالضرورة مبفهوم النظام العام الدولي في الدول 

األخرى بطرحه للمسألة من زاوية هذا التمييز في العالقة بني فرقائها على اساس العرق واجلنسية. وقد عبرت عن 

هذا التمييز املذكرة االيضاحية لقانون املعامالت املدنية االماراتي. جاء فيها » وقد رؤي استثناء حالة ما اذا كان احد 

الزوجني وطنيا وقت انعقاد الزواج فيطبق القانون الوطني رعاية لقواعد القانون الوطني في شأن الزواج«. اال ان هذا 

االسترجاع للقانون الوطني قد أعمله املشترع القطري عندما نص في املادة 13 من القانون املدني على انه »يرجع في 



الشروط املوضوعية لصحة الزواج، كاألهلية والرضاء واخللو من املوانع الشرعية الى قانون جنسية كل من الزوجني 

وقت انعقاد الزواج. واذا كان احد الزوجني قطريا وقت انعقاد الزواج سرى القانون القطري وحده فيما عدا شرط 

األهلية«. فاحلل الذي اعتمده املشترع املدني القطري بعدم تطبيق القانون الوطني عندما يكون احد الزوجني قطريا قد 

جاء مجتزأ ينحصر وحسب في احلاالت التي عاجلتها املادة 17 من القانون املدني، فهل هذا االجتزاء هو ضروري؟

املالحظة السابعة، وهي تتناول نطاق املادة 17 من القانون املدني القطري فهو قد عالج القانون الواجب التطبيق 

حاالت  من  يوسع   2006/22 رقم  القطري  االسرة  قانون  في  جاء  وقد  واالنفصال،  والتطليق  الطالق  حاالت  في 

الثاني املواد 101 الى 188 ضمنا مضيفا الى حاالت الطالق والتطليق )الفسخ  الكتاب  الزوجني في  الفرقة بني 

السؤال  فيبقى  الزوجني.  بتراضي  الفرقة  وهي  املخالعة  وحالة  الزوجني  احد  بوفاة  الفرقة  حالة  القضاء(  بحكم 

التي  احلاالت  مبعاجلة   17 املادة  اكتفت  وقد  املضافة  احلاالت  هذه  له  تخضع  الذي  القانون  هو  ما   : مطروحا 

وهي  وانحاللها،  الزوجية  الرابطة  انقضاء  حاالت  كل  يتناول  انه  على  النص  ذلك  تفسير  يقتضي  وهل  ذكرت، 

االسرة؟ قانون  على  سابقا   17 املادة  نص  جاء  ان  قضائي،  بحكم  او  بالتراضي  او  املنفردة  باالرادة  اما  تتم 

عند  العربية،  املدنية  القوانني  من  كغيره  القطري،  املدني  املشترع  يحدد  لم  املسندة  للفكرة  بالنسبة 

هي  املسندة  فالفكرة  منطقية.  مسألة  وهذه  الطالق.  في  الفكرة  تلك  مضمون  االسناد،  قواعد  على  النص 

املختصة. النزاع  قاعدة  تسمية  هو  حتديدها  من  الهدف  مسندة  قانونية  فكرة  او  فئة  قانوني،  صنف 

فلكل فكرة مسندة قاعدة نزاع خاصة بها تشكل تلك الفكرة احد اجزائها ويشكل ضابط االسناد اجلزء اآلخر منها. وعلى اساس 

تلك الفكرة تسمى القاعدة، وتطبيق تلك القاعدة يكون باعمال ضابط االسناد فيها الذي يرشد الى القانون الواجب التطبيق، وعلى 

ان يترك بعد ذلك لهذا القانون حرية التطبيق في احلدود التي ال يخالف فيها النظام العام الدولي لقاضي النزاع ودون حتايل. 

ان معرفة الفكرة املسندة ال تتم اال من خالل عملية تكييف العالقة النزاعية بادخالها في صنف قانوني او فئة او فكرة 

مسندة و »القانون القطري –شأنه في ذلك بقية القوانني العربية- هو املرجع في تكييف العالقات القانونية، عندما 

يلزم حتديد نوع هذه العالقات في قضية تتنازع فيها القوانني ملعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها«)املادة 10 

مدني قطري(. وفي هذا االطار، يقتضي الرجوع الى قانون االسرة القطري رقم 2006/22 بشأن حتديد املقصود 

بالطالق الذي على اساسه تتحدد قاعدة االسناد التي هي املادة 17 املشار اليها في الشق املتعلق باملسألة، وذلك 

لتمييزها عن حاالت اخرى تنقضي بها الرابطة الزوجية، وقد يخضع كل منهما الى قانون مختلف كما في نص 

املادة 17 املذكورة وما يقابلها من نصوص في القوانني العربية لهذه اجلهة. فكل حل لعقد الزواج الصحيح بالصيغة 

املوضوعة له شرعا هو طالق، وهو ما يتفق مع احكام الشريعة االسالمية حيث ان الطالق وفق احكامها يتم اساسا 

بارادة الزوج املنفردة، ومن يوقع الطالق عادة هو املسلم، وكحق من حقوقه الشرعية االساسية. ولكن مع ذلك يترك 

الى قانون اجلنسية املشتركة للزوجني وقت الطالق عند احتادهما في اجلنسية والى جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج 

عند اختالفهما في اجلنسية أمر حتديد من له احلق في ايقاع الطالق ومدى صالحيات الوكيل، وهل من اجلائز ايقاعه 

بالوكالة، وما هي طبيعة هذه الوكالة خاصة ام عامة، رسمية او عادية وهل ان للزوجة حق تطليق نفسها وشروط 

ذلك وطريقة ايقاعه واأللفاظ املطلوبة، هل هو اللفظ الصريح او الكتابة، وعند العجز ما هي وسيلة التعبير، وموانع 

ايقاع الطالق كما في املادة 108 من قانون االسرة القطري، والشروط الواجب توافرها في املطلق، وانواع الطالق 

ومدى حق الزوج في ارجاع مطلقته وسقوط هذا احلق وشروطه، واملوجبات التي تترتب على الزوجة اثناء ذلك...

ويترك أيضا لذلك القانون ان يحدد القواعد املوضوعية في اثبات الطالق، فهو الذي يعني من يقع عليه عبء االثبات 

واألدلة املقبولة وقوتها الثبوتية ملا لهذه القواعد من صلة بجوهر العالقة. أما مسألة ادارة هذه األدلة واجراءات االثبات 

فهي من املسائل التي تدخل في فئة االجراءات وتخضع بالتالي لقانون القاضي عند حصول منازعة حول حصول الطالق 

واألدلة القائمة بشأنه. وهو ما يتفق مع نص املادة 22 من القانون املدني املصري وما يقابله في القوانني العربية، وليس 

من نص مماثل في القانون املدني القطري، اال ان هذا احلل تفرضه القواعد العامة في مسائل االختصاص واالجراءات.

النفقة  العدة،  مسألة  ذلك  من  الطالق،  آثار  قطري  مدني   17 املادة  في  عنه  املنصوص  للقانون  يخضع  كما 

والتعويض  السابقني  الزوجني  بني  تستمر  قد  التي  الشخصية  العالقات  هي  وما  للزوجة  تستحق  التي 

االحتفاظ  في  الزوجة  حق  ومدى  املسؤولية  وطبيعة  التعويض  ذلك  واساس  اآلخر  للزوج  يستحق  قد  الذي 



الطالق... بعد  الزوجة  اقامة  محل  القانون  ذلك  يعني  كما  الزوجية،  الرابطة  حل  بعد  السابق  زوجها  باسم 

قطري(. مدني   21 )املادة  بها  امللتزم  جنسية  لقانون  تخضع  فهي  واالصهار  األقارب  بني  النفقة  مسألة  اما 

لتخضع  الفكرة  تلك  نطاق  من  أخرجت  انها  اال  الطالق،  بفكرة  ارتباطها  رغم  حاالت  هنالك  ان  على 

الطالق  فكرة  في  بطبيعتها  تدخل  حاالت  توجد  انه  كما  القضاء،  بعمل  واما  بنص  اما  آخر  قانون  الى 

الثالثة. الفقرة  في  سنعرضها  التي  احلاالت  وهي  يحكمه،  الذي  القانون  الى  تخضع  ال  انها  اال 

النفس واحلضانة. الوالية على  الطالق مسألة  فكرة  القطري من اطار  املدني  املشترع  التي اخرجها  من احلاالت 

فقد نصت املادة 20 منه على انه »يسري قانون جنسية األب في املسائل املوضوعية اخلاصة بالوالية على النفس 

واحلضانة«، وقد حسم املشترع القطري اجلدل حول الفئة التي تنتمي اليها هذه املسألة، هل هي من آثار الزواج ام هي من 

آثار الطالق أم ترتبط بالنسب، وهنالك من يخضعها لقانون جنسية الصغير اال ان احلل الذي وضعه املشترع القطري 

يتوافق مع احكام الشريعة االسالمية ومنطق القانون. فالشريعة، املرجع األساسي في التكييف، تعتبران احلضانة هي 

من آثار النسب بدليل انها تثبت لالقارب بترتيب معني بصرف النظر عن قيام رابطة الزوجية بني والدي الطف او انقضائها.

ومن احلاالت التي اخرجها القضاء من اطار الفكرة املسندة )الطالق( االجراءات الوقتية واحلفظية والتي تكون الزمة 

للحفاظ على مصالح الزوجني واوالدهما اثناء املنازعة التي قد تثار بينهما بشأن الطالق، كما لو تقدمت الزوجة بدعوى 

الثبات حصولها على الطالق، فتمنع الزوج عن االنفاق على الزوجة واالوالد او منعها من االقامة في املنزل الزوجي، فال يطبق 

في هذا الطرح القانون األجنبي مع انه هو الواجب التطبيق الرتباط تلك املسائل بفكرة الطالق، وامنا يكون التطبيق هو 

لقانون القاضي العتبارات تتعلق بالضرورة والعجلة امللحة ودرء خطر شديد يهدد االسرة أو الزوجة في حياتها ووجودها.

وهنالك ايضا مسألة النظام املالي الزوجي، ويقصد به النظام القانوني الذي تخضع له العالقات املالية بني الزوجني 

كحقوق وواجبات كل منهما من حيث ملكية االموال وادارتها واالنتفاع بها اثناء احلياة الزوجية وكيفية تصفيتها 

القانونية  األنظمة  تعرفه  الذي  املالي  النظام  النوع من  ان هذا  الوفاة.  بعد  وتوزيعها  الزوجية  العالقة  انحالل  بعد 

الغربية وكمؤسسة مستقلة لها احكامها وقاعدتها اخلاصة باالسناد ال يعرفه القانون القطري شأنه في ذلك شأن 

بقية القوانني العربية. فالزواج في هذه القوانني ال تأثير له على الوضعية املالية للزوجني، وليس من والية الحدهما 

تنشأ عن  التي  الكاملة  عليها اخلصائص  له  امواله  ملكية  يبقى مستقال في  الزوج اآلخر، فكال منهما  اموال  على 

حق امللكية، مما يعني عدم وجود قاعدة اسناد خاصة في املسألة مما يقضي بالتالي اخضاعها الى القانون الذي 

يحكم آثار الزواج طاملا انه ال متييز في القوانني العربية في آثار الزواج بني مالية وشخصية. فاملسألة هي بالنتيجة 

فرنسا  في  فكما  له.  تخضع  الذي  القانون  الدول حتديد  تلك  في  القضاء  من  يطلب  عندما  للعالقة  تكييف  مسألة 

يصنف النظام املالي الزوجي في فئة التصرفات واألعمال القانونية االرادية، فان تصنيف تلك العالقة من القضاء 

العربي يقتضي ان يكون في املرحلة االولى في فئة آثار الزواج واخضاعها بالتالي الى القانون الذي يحكم تلك 

اآلثار ويأتي في املرحلة الثانية تطبيق ذلك القانون. وليس في تطبيق ذلك القانون، وان كان يكرس مبدأ الشيوع بني 

األموال الزوجية، أي مساس مببادئ العقيدة والعبادة في الشريعة االسالمية، وامنا في ذلك مسألة تتصل مبصالح 

املادة  كرست  وقد  الزمنية.  عالقاتهما  تنظم  معينة  مالية  اسس  الى  واخلضوع  االرتباط  ارادا  الزوجني  بني  مالية 

13 فقرتها االولى من القانون املدني املصري وما يقابلها من نصوص في القوانني العربية األخرى هذه النظرة. 

جاء فيها : » يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار التي يرتبها عقد الزواج، 

مبا في ذلك من أثر بالنسبة الى املال«. وهو ما يستفاد ايضا من نص املادة 16 من القانون املدني القطري وان 

للزواج يرجح فيها طابع األثر الشخصي. جاء فيها »  بالنسبة لآلثار املالية  كانت األمثلة التي اعطتها تلك املادة 

يرجع في اآلثار الشخصية واملالية للزواج، كحل املعاشرة والطاعة والعدة والنفقة واملهر، الى قانون جنسية الزوج 

وقت انعقاد الزواج. على انه اذا احتدت جنسية الزوجني بعد الزواج ، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج«.

وليس في هذا التطبيق ادنى مشكلة. فالزوج في هذه احلاالت اما ان يكون والزوجة اجنبيان، واما ان يكون وحده 

اجنبيا، واما ان يكون قطريا. ففي احلالة االولى وهي احلالة الغالبة التي تعرض في الواقع على القضاء العربي ليس 

من صدم للتوقعات الزوجية، فالزوجان يعلمان مسبقا بالنظام املالي الذي سيحكم عالقاتهما املالية. وكذلك في احلالة 

التي تكون فيها الزوجة عربية فهي بقبولها بالزواج من اجنبي قد ارتضت اخلضوع الى النظام القانوني الذي يحكم 



هذا الزواج وليس في ذلك ادنى مخالفة للشريعة االسالمية كما بينا اعاله. ولعل ذلك هو من األسباب التي حملت 

معظم القوانني العربية على تدارك اخضاع الزوجة الوطنية لنظام مالي مختلف والنص على سريان القانون الوطني 

للزوجة عندما تكون وحدها من جنسية الدولة )املادة 14 مدني مصري وما يقابلها من نصوص في القوانني العربية(. 

الفصل  ملبدأ  وكقاعدة  تخضع  الزوجني  بني  املالية  فالعالقات  قطريا،  الزوج  يكون  ان  وهي  الثالثة،  احلالة  تبقى 

في  املكرسة  القاعدة  وهي  للزوج،  املالية  الذمة  عن  للزوجة  املالية  الذمة  استقالل  أي  للزوجني،  املالية  الذمم  بني 

للرجال  بعض  على  بعضكم  به،  اهلل  فضل  ما  تتمنوا  وال   « الكرمي  كتابه  في  تعالى  لقوله  االسالمية  الشريعة 

الرجال   « آخر  مكان  وفي  النساء(  سورة  من   32 )اآلية  اكتسنب«  مما  نصيب  وللنساء  اكتسبوا  مما  نصيب 

النساء(.  )اآلية 34 من سورة  اموالهم«  من  انفقوا  بعض ومبا  على  بعضهم  النساء مبا فضل اهلل  على  قوامون 

القاعدة.  هذه  لبنان  في  اإلسرائيلية  وللطائفة  املسيحية  للطوائف  الشخصية  االحوال  قوانني  كرست  وقد 

التطبيق(. الواجب  القانون  )عقبات  االسناد  قاعدة  تعطيل  في  العام  النظام  دور   : ثانية  فقرة 

ويتناول هذا الدور احلاالت التي يستبعد فيها القانون األجنبي العتبارت يصفها الفقه بالتعارض بني احكام ذلك القانون 

وبني القواعد واالسس اجلوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني واالجتماعي في الدولة. وهذه احلاالت هي على نوعني : 

االول تعارض القانون األجنبي مع النظام العام االسالمي. الثاني تعارض القانون األجنبي مع النظام العام الدولي القطري.

النوع األول يكون في احلالة التي يعرض فيها على القضاء الوطني مسألة تتعلق باحدى حاالت األحوال الشخصية 

الزواج ومن اهمها  ذلك  انقضاء  او حاالت  او زواجه  او وصيته  االرثية  يكون احد اطرافها مسلما، كحالته  التي 

حالة الطالق مبفهومه واحكامه في الشريعة االسالمية، فيعمد ذلك القضاء الى اخضاع تلك املسائل الى احكام 

الشريعة االسالمية بحجة تعارض القانون الشخصي للمورث او املوصي او الزوج او ممن ينظر بحالته الشخصية 

الى  تنظر  التي  العربية  الدول  معظم  في  القضاء  كرسه  ما  وهو  الدولة.  في  االسالمي  العام  النظام  مع  عموما 

عليه  يطلق  ما  وهو  الشخصية  واألحوال  االرث  مسائل  في  الدولة  في  العامة  الشريعة  انه  على  االسالمي  الدين 

املسلمني. بحق  األمر  يتعلق  عندما  االسالمية  القيم  على  احملافظة  في  التسامح  عدم   : تسمية  الفقه  من  جانب 

تطبيقا لذلك أصدرت احملكمة الشرعية العليا في مصر، وقبل الغاء احملاكم الدينية على انواعها بالقانون رقم 462 

لسنة 1955، قرارا امتنعت فيه عن تطبيق القانون التركي الذي نص على توريث ذوي األرحام مع العصبات ملخالفة ذلك 

القانون للنظام العام دومنا حتديد لطبيعة هذا النظام العام، داخلي ام دولي، ام النظام العام االسالمي. جاء في القرار :

فمصر ودينها االسالم بنص الدستور وغالب األمة من املسلمني، ال ميكن ان يتفق مع النظام العام فيها انتهاك حرمة 

الدين واخلروج على قواعده ومخالفة احكامه الثابتة بدليل قطعي وانعقد االجماع عليها ولم يخالف فيها احد من 

أئمة املسلمني فليس من اليسير ان يطلب من محكمة شرعية في مصر اخلروج على قواعد الدين واحلكم مبا يخالف 

االجماع، وال شك ان ذلك ما ميس شعور املسلم ويكون له أثره البالغ في نفسه. بل ليس مما يرضي به التركي املسلم 

في تركيا التي رفعت لواء االسالم زمنا طويال، مما يؤيد ما ذهبنا اليه ما اتبعته احملاكم الفرنسية، وهي مصدر كثير 

من التشريع، فقد امتنعت عن توريث السيد ملعتقه وان كان القانون الشخصي يجيز ذلك النه مخالف للنظام العام في 

فرنسا، ولم تسمح بتطبيق القانون الشخصي في تفضيل الذكر على األنثى او في اختصاص االبن األكبر بالتركة او في 

حرمان الوارث بسبب التحاقه باحد األديره او توريث ولد الزنا مراعية في ذلك كله النظام العام في فرنسا«. وقد سبق 

حملكمة مصر االبتدائية الشرعية ان قضت في حكمها تاريخ 23 كانون األول سنة 1945 بأنه » من املقرر في القانون 

الدولي اخلاص ان التشريع األجنبي اذا كان مخالفا في اساسه للمبادئ األساسية التي يقوم عليها التشريع في البالد 

املتمدنة او مخالفا تطبيق اجزائه ملبادئ النظام العام في البالد فال يطبق. والشريعة االسالمية هي الشريعة العامة في 

مصر وتعتبر النظام العام في البالد، فكل تشريع يخالفها مخالفة واضحة فاضحة ال يعتبر وال يصح تطبيقه في مصر 

او اجازة النفاذ مبقتضاه حتى بني األجانب أنفسهم وعلى هذا ليس من اجلائز ان تقر محكمة شرعية زواج مسلمة 

بغير مسلم وال ان تسوي في امليراث بني الذكر واالنثى تطبيقا للقانون التركي الذي نص على ذلك في بعض احكامه«.

وال يحول دون استبعاد القانون األجنبي في احلاالت املذكورة وجود معاهدة دولية بني مصر والدولة التي ينتمي اليها 

املتقاضون )تركيا(، » ألن ما منعت احملكمة تطبيقه هو ما يتعارض مع التشريع االسالمي العام«، او مع حكم شرعي اجمع 



عليه املسلمون لثبوته بدليل قطعي كزواج املسلمة بغير املسلم او مساواة الذكر باألنثى في امليراث او ما شابه ذلك. اما ما 

عدا ذلك مما يكون محل اجتهاد او خالف بني الفقهاء وهو يكاد يشمل اكثر الفروع فال مانع من تطبيق القانون التركي فيه«.

النزاع هي محكمة مدنية. وقد بقي كذلك  الناظرة في  التي كانت فيها احملكمة  االجتاه كان هو نفسه في احلالة 

مسائل  في  للنظر  االختصاص  الوحيدة صاحبة  احملاكم  املدنيةهي  احملاكم  فيها  اصبحت  التي  املرحلة  في  حتى 

االرث واألحوال الشخصية بعد الغاء احملاكم الشرعية وغيرها من احملاكم الدينية في مصر كما اشرنا. فمحكمة 

استئناف االسكندرية، دائرة األحوال الشخصية لألجانب، بقرارها الصادر في 30 تشرين الثاني، استبعدت تطبيق 

القانون االيطالي، قانون جنسية املورث، لكونه يجيز توريث املسيحي من املسلم وهو ما يتعارض مع النظام العام 

في مصر ورفضت احملكمة بناء على ذلك توريث الزوج املسيحي الديانة والكاثوليكي املذهب من زوجته املورثة التي 

اعتنقت االسالم قبل وفاتها. وفي املقابل قضت نفس احملكمة، في قرار آخر تاريخ 17 آذار سنة 1963 باستبعاد 

تطبيق قانون جنسية املورث وقت الوفاة، القانون اليوناني، باسم النظام العام في مصر لكونه ال ميانع في توريث 

املسلم من املسيحي. فمحكمة النقض املصرية اكدت ذلك االجتاه : ففي قرارها رقم 17 جلسة 27 أيار سنة 1964 

قضت احملكمة »بأنه وفقا للمادة 28 من القانون املدني ال يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته نصوص القانون 

للنظام العام او لآلداب العامة في مصر، واذا كان تطبيق القانون الفرنسي على  اذا كانت هذه األحكام مخالفة 

واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج واألخ من االرث بينما ان الشريعة االسالمية واحكام املواريث رقم 

77 لسنة 1943 املستمدة منها تعتبرهما من اصحاب الفروض والعصبات وكانت احكام املواريث األساسية التي 

تستند الى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق املسلمني من النظام العام في مصر، اذ هي وثيقة الصلة 

بالنظام القانوني واالجتماعي الذي استقر في ضمير اجلماعة، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم االعتداد بها 

وتغليب قانون اجنبي عليها مبا ال يسع القاضي الوطني معه ان يتخلى عنها ويطبق غيرها في اخلصومات التي 

وان  املتوفاة مسملة  ان  الدعوى  في  الثابت  وكان  كذلك  كان  فاذا  املسلمني.  من  فيها  املورث  كان  متى  اليه  ترفع 

النظام  ان  على  الدعوى  في  اقام قضاءه  قد  فيه  املطعون  وكان احلكم  تركتها مسلمون  يتنازعون  الذين  اخلصوم 

العام املصري في دائرة األحوال الشخصية يقوم على فكرة االسالم ولذلك فانه يتعني في هذه احلالة االمتناع عن 

تطبيق احكام القانون األجنبي متى اختلفت مع احكام الشريعة االسالمية وقانون امليراث املستقاة من القرآن...«.

وقد كانت القضية التي صدر فيها القرار املشار اليه تتعلق بتوزيع تركة مورثة مسلمة فرنسية اجلنسية، وقد طلبت ابنتها 

من محاكم األساس حصر ارثها بها وحدها دون الزوج والشقيق وذلك تطبيقا للقانون الفرنسي، وهو القانون الواجب 

التطبيق عمال باحكام املادة 17 من القانون املدني املصري التي تخضع تركة األجنبي الى قانون بالده، وذلك خالفا ملا 

ذهب اليه االشهاد بالوفاة الصادر في 18 شباط سنة 1959 في غيبة االبنة واملقيد برقم 8 سنة 1959 تركات اجانب 

واملسجل لدى محكمة القاهرة االبتدائية الناظرة في الطعن املذكور بانحصار ارث الزوجة الفرنسية اجلنسية واملسلمة 

الديانة بورثتها الشرعيني وهم زوجها وابنتها وشقشقها. وقد تصدق هذا احلكم استئنافا ومتييزا على اساس كون 

املورثة هي مسلمة وان كانت اجنبية ذلك ان مسألة توزيع تركتها امنا تخضع ألحكام الشريعة االسالمية على اعتبار 

ان هذه األحكام هي من النظام العام عندما تتعلق في »حق املسلمني« وهو ما تفرضه »فكرة االسالم« عندما تختلف 

احكام القانون األجنبي الذي كان يتقضي تطبيقه مع احكام الشريعة االسالمية وقانون امليراث املستقاة من القرآن«.

هذه النزعة في اعمال الشريعة االسالمية في القوانني العربية -باستثناء بعضها كلبنان لعدم وجود دين للدولة- عندما 

يكون احد اطراف العالقة مسلما وان كان اجنبيا، متتد لتشمل مختلف العالقات التي تدخل في فئة االحوال الشخصية.

من ذلك : بطالن زواج امرأة مصرية مسلمة من روسي ارثوذكسي الن القانون املصري )الشريعة االسالمية( يحظر ذلك 

الزواج، وانه ال يحول دون اعتبار الزواج باطال اشهار الزوج اسالمه ومحاولته تصحيح زواجه بعقده من جديد على تلك املرأة.

الشريعة  تشكل  التي  العربية  الدول  في  األقضية  معظم  لدى  نفسه  هو  التوجه  املصري،  القضاء  كما 

الدولة.  دين  هو  االسالم  ان  وحيث  فيها،  القانون  مصادر  من  ودستوريا  اساسيا  مصدرا  االسالمية 

الدول  في  اخلاص  الدولي  القانون  في  الدين  »تأثير  موضوعه  له  بحث  شارفي  محمد  االستاذ  عرض  لقد 

املصري.  القضاء  عليه  هو  الذي  نفسه  املوقف  تظهر  وهي  العربي  املغرب  في  القضائية  لالحكام  االسالمية«، 

القضاء التونسي ال يبدو انه افضل وضعا. فالقانون السابق الذي كان يشكل األساس الوحيد حلل النزاعات الدولية 



اخلاصة في العالقات العائلية )املرسوم تاريخ 12 متوز سنة 1956 املعدل باملرسوم تاريخ 24 حزيران سنة 1957 

وقانون 27 أيلول سنة 1957( لم يحتو اية اشارة مباشرة او غير مباشرة ملا يسميه االستاذ شارفي بامتياز اجلنسية 

او امتياز الدين. من هنا برزت تطبيقات قضائية طبيعية وصحيحة للنصوص دون متييز بني املتداعني على أي من 

األسس املشار اليها. فقد كان القانون الذي اعمله ذلك القضاء هو القانون التونسي الذي اشارت اليه بصورة موضوعية 

قواعد النزاع. الصحيح انه في قرارات عديدة كان النزاع ينتهي بالنتيجة الى تطبيق القانون التونسي، اال ان ذلك 

كان مرده انه هو القانون الواجب التطبيق على النزاع، فالزوج مثال في دعوى الطالق كان تونسيا، او ان ذلك التطبيق 

كان بنتيجة استبعاد القانون األجنبي ملخالفته النظام العام التونسي كما لوكان ذلك القانون ال يسمح بالطالق، او 

بنتيجة االحالة الى القانون التونسي. فقاعدة النزاع التونسية كانت تطبق مبعزل عن جنسية او دين اطراف العالقة.

هذه النظرة املنفتحة التي كان عليها القضاء التونسي في تلك املرحلة قد صدمتها ردة اساسية: فمحكمة االستئناف 

في تونس وفي سلسلة من القرارات قد غيرت في ذلك املوقف القضائي عندما اخضعت في قرار اول دعوى الطالق 

الى احكام الشريعة االسالمية ألن احد الزوجني هو تونسي اجلنسية. فنظام األحوال الشخصية التونسي الذي هو من 

النظام العام يضحى هو الواجب التطبيق قبل أي قانون آخر. كما اعتبرت في قرار ثان، وعلى غرار احملاكم املغربية، 

بان قواعد النزاع املثارة ال تطبق اال على النزاعات التي يكون اطرافها من األجانب. وقد قضت في قرار ثالث بانه 

ال ميكن حرمان املواطن التونسي من احكام قانون األحوال الشخصية التونسي. بل ان احملكمة في قرار آخر قد 

اخضعت، في قضية ارث واملتوفي فرنسي اجلنسية، توزيع األموال الى احكام القانون التونسي على اساس ان الورثة 

هم تونسيون فحرم الورثة التونسيني بالتالي من قاعدة املساواة بني الورثة. وقد تصدق هذا القرار متييزا على اساس 

ان النزاع هو داخلي وان اطرافه هم تونسيون وذلك من خالل تفسير احملكمتني، االستئنافية والتمييزية، للمادة 4 

من املرسوم تاريخ 12 متوز سنة 1956 املعدلة، تفسيرا حرفيا. وفي قضية اخرى أعملت محكمة الدرجة االولى في 

تونس تاريخ 7 حزيران سنة 1977 القانون التونسي على اساس ان الزوج االيطالي اجلنسية كان قد اعتنق االسالم.

االسالم  عن  تخلت  التي  الدولة  في  حتى  بارزا  يزال  ال  الوطنية  اجلنسية  بعامل  مقترنا  الدين  عنصر  فان  وهكذا 

االسالمية. الشريعة  ألحكام  خاص  تفسير  اساس  على  الشخصية  للحوال  قانونا  لنفسها  وأعطت  التقليدي 

االسالمية،  الشريعة  باحكام  املختلفة  قوانينها  تتأثر  التي  الدول  في  تصلبا  اكثر  مواقف  فقد جند  ذلك،  من  أبعد 

والتي قد تشكل في الدولة الدين الوحيد الذي يحكم االرث واألحوال الشخصية. واملثال البارز على ذلك هو دولة 

تطبيق  يجوز  »ال  انه  على  االماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  من   27 املادة  نصت  فقد  املتحدة.  العربية  االمارات 

او  العام  النظام  أو  االسالمية  الشريعة  تخالف  األحكام  هذه  كانت  اذا  السابقة  النصوص  عينته  قانون  احكام 

اآلداب في دولة االمارات العربية املتحدة«. وقد فسرت بعض محاكم األساس االماراتية ذلك النص على ان مجرد 

من   27 املادة  عليها  نصت  التي  االسالمية  الشريعة  أحكام  وبني  للمورث  العائد  األجنبي  القانون  بني  االختالف 

قانون املعامالت االماراتي املشار اليها يستتبع استبعاد قانون املورث لتحل محله احكام الشريعة، وقد كان ذلك 

سيؤدي الى تطبيق القانون االماراتي في مطلق األحوال، ألن أي قانون اجنبي ال يأخذ باحكام الشريعة االسالمية 

في دولته سيكون مستبعدا من القضاء االماراتي، وهو ما حمل احملكمة العليا االماراتية الى اعطاء تفسير للمادة 

جند  ال  قد  الذي  النص  هذا  وضع  من  املشترع  قصدها  التي  الغاية  مع  وتوافقا  انضباطا  اكثر  املذكورة   27

نصا مماثال له في القوانني العربية، اال ما جاء في املادة 30 من اتفاقية الرياض للتعاون العربي لسنة 1983 .

عبد  عكاشه  االستاذ  يرى  املوضوع  في  االماراتية  احملاكم  عن  الصادرة  القضائية  األحكام  على  مالحظاته  وفي 

: فرضني  بني  التمييز  يقتضي  بانه  العال 

امليراث  يحكم  الذي  القانون  فان  املسلم  حلق  وحماية  احلالة  هذه  ففي  مسلما.  املورث  يكون  ان  االول،  الفرض 

قانون  فأحكام  لها.  تطبيقا  الصادرة  والقوانني  االسالمية  الشريعة  من  كليا  املستمد  االماراتي  القانون  هو 

العام. النظام  من  املسلمني  حق  في  تعتبر  االسالمية  الشريعة  في  قاطعة  نصوص  الى  تستند  التي  املواريث 

غير  بني  اال  يتم  ال  امليراث  فان  الفرض  هذا  وفي  مسلم.  غير  املورث  كان  اذا  الثاني،  الفرض 

املسلم. من  يرث  ال  املسلم  غير  فان  وكذلك  املسلم،  غير  ارث  له  يجوز  ال  املسلم  ألن  مسلمني، 

محكمة دبي االبتدائية الشرعية في حكم لها رقم 79 سنة 1994 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1994 في قضية 

وموضوعها ارث اجنبي غير مسلم ومن يتنازع التركة هم ايضا اجانب غير مسلمني، وقد طبقت احملكمة احكام 



التطبيق في هذا  الواجب  القانون  تأتي احملكمة على ذكر  ان  غير  املواريث من  املقررة بشأن  الشريعة االسالمية 

الشأن، وهو قانون جنسية املورث عمال بأحكام املادة 17 فقرتها االولى من قانون املعامالت املدنية. وقد استمرت 

احكام هذه احملكمة بهذا االجتاه : من ذلك حكمها الصادر في 13 تشرين الثاني سنة 1994 في مادة ارثية بني 

هنود ومسيحيني، وحكمها الصادر في 17 تشرين الثاني سنة 1993 وأطراف العالقة هنا من الهندوس. وقد بررت 

املادة  باحكام  املورث عمال  قانون  اليها  القضايا املشار  التطبيق )وهو في  الواجب  القانون  بان  احملكمة قضاءها 

17 فقرة 1 من قانون املعامالت املدنية( تخالف احكامه احكام الشريعة االسالمية فيما يتعلق بالنسب واحلصص 

واصحاب احلقوق »فاذا اعطى القانون زوجة املتوفي سهما واحدا دون ان مييز فيما اذا كان للمتوفي فرع وارث 

او توفي بدون فرع، فانه في حالة وجود الفرع الوارث ترث الثمن وفي حال عدم وجود الفرع الوارث ترث الربع 

وكذلك احلال فان القانون قد ساوى في احلصص بني الذكور واالناث من االبناء وهذا يخالف التوزيع في الشريعة 

االسالمية التي جعلت للذكر مثل حظ االنثيني. وانه مبقتضى املادة 27 من قانون املعامالت املدنية ال يعمل بالنصوص 

قانون  باملادة 28 من  وعمال  فانه  املخالفة  ولوجود  وعليه  الشريعة االسالمية  احكام  احكامها  اذا خالفت  السابقة 

املعامالت املدنية تطبق احكام الشريعة االسالمية«. محكمة متييز دبي اصدرت بتاريخ 24 أيار سنة 1998 قرارا 

نقضت قرار محكمة استئناف دبي تاريخ 23 نيسان سنة 1994 الذي صدق حكم محكمة بداية دبي تاريخ 28 

آب الذي انتهى الى تطبيق احكام الشريعة عمال باالجتاه املشار اليه. جاء في حيثيات القرار التمييزي ما يأتي :

ان نص املادة 27 من قانون املعامالت املدنية يدل على ان املشرع في دولة االمارات العربية املتحدة الزم القاضي 

الوطني بتطبيق القانون األجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد االسناد الوطنية ايا كان مصدر هذا القانون اذا كان ال 

يخالف النظام العام او اآلداب... وال يجوز للقاضي الوطني استبعاد احكامه )القانون األجنبي( اال ان تكون مخالفة 

الحكام الشريعة االسالمية او مخالفة للنظام العام او اآلداب في دولة القاضي، وكانت احكام املواريث األساسية التي 

تستند الى نصوص قاطعة في الشريعة االسالمية تعتبر في حق املسلمني –وطنيني او اجانب- في دولة االمارات العربية 

بحيث ال يجوز للقاضي الوطني تغليب قانون اجنبي عليها متى كان مخالفا ألحكامها ويتعني عليه ان يتخلى عن تطبيقه 

ويطبق قانونه على اخلصومات التي ترفع اليه- ولو كانت من غير الوطنيني- متى كان املورث او ورثته من املسلمني.

وملا كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان املتوفي وورثته الذي يتنازعون ماله املانيو اجلنسية ومن غير املسلمني فان 

القانون الواجب التطبيق – طبقا لقواعد االسناد الوطنية – هو القانون االملاني شريطة ان ال تخالف احكامه النظام 

العام واآلداب في دولة االمارات العربية املتحدة بأن ال تكون احكامه متعارضة مع األسس االجتماعية او السياسية 

اواالقتصادية او اخللقية، مما يتعلق باملصالح اجلوهرية للمجتمع االماراتي، واذا كان ال يدخل في هذا النظام العام 

مجرد اختالف احكام القانون الوطني عن احكام القانون االملاني الواجب التطبيق في حتديد نصيب الوارث غير 

املسلم في مال مورثه غير املسلم، فان احلكم املطعون فيه اذا استبعد تطبيق احكام هذا القانون األخير على واقعة 

الدعوى مبقولة انه يخالف احكام الشريعة االسالمية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه«.

يكون  عندما  املوضوع  في  العربية  األقضية  الجتاه  استمرارا  األجنبي،  للمورث  وبالنسبة  القرار،  هذا  جاء  لقد 

القانون  استبعاد  الى  النظرة  القرار يصحح  هذا  جاء  فقد  االماراتية،  للمحاكم  بالنسبة  وانه  مسلما.  املورث  ذلك 

نظاما  يكن  وان  فهو  العام،  للنظام  علمية  نظرة  اساس  على  االسالمية  الشريعة  الحكام  مخالفته  عند  األجنبي 

القانون  انطباق  دون  يحول  ال  انه  اال  ديني،  طابع  ذا  عام  نظام  فهو  االسالم،  فكرة  على  يقوم  اسالميا،  عاما 

االسالمية،  الشريعة  احكام  مع  اختالفه  ملجرد  الوطنية  االسناد  لقاعدة  اعماال  طبيعية  بصورة  املختص  األجنبي 

الشريعة. واحكام  القانون  ذلك  بني  ومؤثر  جوهري  تعارض  هنالك  يكون  ان  القانون  ذلك  الستبعاد  بد  ال  اذ 

اجلامع  ان  يبقى  عنها،  التي صدرت  األقضية  تنوع  وعلى  اليها،  املشار  القضائية  املواقف  ان  تقدم  مما  يتضح 

قاضي  قوانني  به  تلتزم  الذي  القانون  الوقت  نفس  في  هي  التي  االسالمية  الشريعة  احكام  اعمال  هو  بينها 

على  وذلك  واالنفصال  والتطليق  الطالق  ومنها  صورها  مبختلف  الشخصية  واألحوال  االرث  مسائل  في  النزاع 

في  دائما  هو  االستبعاد  هذا  النزاع،  على  للتطبيق  الوطنية  االسناد  قاعدة  عينته  الذي  األجنبي  القانون  حساب 

اجنبيا. كان  ولو  مسلما  الشخصية  األحوال  مادة  في  العالقة  اطراف  احد  او  املورث  فيها  يكون  التي  احلالة 

ان التبرير الذي اعطته تلك احملاكم، في استبعادها القانون األجنبي هو تعارض ذلك القانون مع النظام العام في دولة 



قاضي النزاع .« فأحكام املواريث األساسية التي تستند الى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق املسلمني من 

النظام العام في مصر )وغيرها من الدول العربية( اذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني واالجتماعي الذي استقر 

في ضير اجلماعة بحيث يتأذى الشعود العام عند عدم االعتداد بها وتغليب قانون اجنبي عليها مبا ال يسع القاضي 

الوطني معه ان يتخلى عنها ويطبق غيرها في اخلصومات التي ترفع اليه متى كان املورث والورثة فيها من املسلمني.« 

ان حتليل هذه احليثية التي وردت في قرار محكمة النقض املصرية في قرارها تاريخ 27 أيار سنة 1964 وغيرها من 

القرارات التي يتكرر فيها مضمون تلك احليثية امنا يثبت واقعا اساسيا، هو ان السبب الظاهر الذي استندت اليه 

احملكمة في تبريرها استبعاد القانون األجنبي وتطبيق احكام الشريعة االسالمية عندما يتعلق األمر بارث او حالة 

شخصية فيها » حق مسلم« هو فكرة النظام العام الدولي الذي نصت عليه املادة 27 من القانون املدني املصري وما 

يقابلها من مواد في القوانني العربية املذكورة او اجتهاد قضائي، في حني ان السبب احلقيقي هو غير ذلك متاما.

فبالرجوع الى تلك القرارات يتبني ما يأتي : ان التركيز األساسي في هذه القرارات، هو على معطيات اساسية 

الضروري ألحكام  التطبيق  األجنبي وامنا  للقانون  األمر استبعاد  ليس في  أنه  حتمل على طرح تصور آخر، هو 

التطبيق. ذلك  اطالق  وراء  الكامنة  الفنية  الوسيلة  ما هي   : اآلتي  هو  يطرح،  الذي  والسؤال  االسالمية،  الشريعة 

هذه املعطيات األساسية هي، وكما تبني، وجود »حق املسلمني« وان احكام املواريث تستند الى نصوص قاطعة في 

الشريعة، و » ان النظام العام املصري في دائرة األحوال الشخصية يقوم على فكرة من االسالم«، وانه ال ميكن اال تطبيق 

أحكام هذه الشريعة كلما »كان املورث فيها من املسلمني« مبعزل عما اذا كان يحمل اجلنسية الوطنية، او كان ال يحملها.

كل ذلك حمل جانب من الفقه على التساؤل، عند دراسته ألحكام القضاء املصري والعربي في املوضوع، عما اذا كان 

ذلك االجتهاد لم يتركز حمل سمتني : االولى النظام العام االسالمي، الثانية ان هذا النظام العام، كما جرى حتديده، 

لم يبق، كما اراده املشرع في القوانني العربية بنصه عليه في املادة 27 من القانون املدني املصري وما يقابلها من 

نصوص في القوانني العربية، مجرد عقبة تعترض، وبشكل استثنائي، العمل الطبيعي لتقنية التنازع باستبعاد القانون 

األجنبي الذي عينته قواعد النزاع، وحول ما اذا كان ذلك النظام العام ال يتجه ألن يكون عنصر اسناد حقيقي؟ وهو 

ما يستتبع طرح تساؤل أخر هو حول ما اذا لم تكن الشريعة االسالمية هي قانون تطبيق مباشر يتحتم اعمالها 

في كل مرة يكون فيها ظرف االطالق هو وجود حق للمسلمني، في مسائل تدخل في جوهر العقيدة الدينية، كما في 

مادة االرث واألحوال الشخصية فاملسألة ال تضحى مسألة استبعاد لقانون أجنبي وامنا حذف مسبق لذلك القانون.

التي  االسناد  بقواعد  املرور  عن  مبعزل  املذكورة،  احلاالت  في  التطبيق،  حتمي  قانونا  تكون  االسالمية  فالشريعة 

القانون  ذلك  أحكام  بني  اختالف  وجود  عند  واستبعاده  مثال  املورث  قانون  األجنبي،  القانون  تطبيق  تستتبع 

واألحكام األساسية في الشريعة االسالمية. فالتطبيق هو مباشرة ألحكام تلك الشريعة في احلاالت املشار اليها.

هو ما يؤكده البعض، اما استنادا الى مفهوم موسع للقوانني احلتمية التطبيق، على اساس انها ليست وحسب القوانني 

الداخلية التي تفرض نفسها، بسبب مضمونها او غاياتها، ألن يعمل بها في اطار مكاني معني على النزاعات التي 

تدخل في مجالها مبعزل عن طبيعتها، داخلية او دولية، ومبعزل عن اطرافها، وطنيني او اجانب، وذلك دون االستعانة 

باداة او وسيلة، فهي النقيض لقواعد النزاع. وامنا هي ايضا القوانني التي يهدف املشترع وألسباب مختلفة، وخاصة 

اقامة التجانس االجتماعي، الى حتقيق سياسة تشريعية معينة، فيعمد الى مد نطاق تطبيق القانون الداخلي بأن يدخل 

في ذلك النطاق عدد من العالقات الدولية بسبب ان احد اطرافها هو من الوطنيني، ومن ذلك اخضاع املسلم األجنبي، 

في مادة االرث واألحوال الشخصية، الى احكام الشريعة االسالمية، القاعدة العامة في الدولة، واما استنادا الى 

طبيعة الشريعة االسالمية نفسها، التي تعتنقها الدولة » فقد وضعت الشريعة قواعد ذات تطبيق مباشر تسري على 

كافة العالقات كما هو الشأن مثال في حرمة زواج املسلمة بغير املسلم. فالشريعة االسالمية، وهي شريعة ربانية، ترى 

ان ثمة قواعد قانونية في دولة القاضي املسلم ال يتصور ان يزاحمها غيرها من القوانني األجنبية. فهي وحدها تكون 

واجبة التطبيق دون مزاحمة. فثمة قواعد ترى الدولة االسالمية اهميتها وضرورتها حلماية بعض املصالح – أبرزها 

حماية حقوق الطرف املسلم- يكون اختصاص القواعد املقررة في الشريعة االسالمية قاصرا عليها وحدها«، ومن 

ذلك القواعد التي حتكم امليراث » فأحكام املواريث واردة في القرآن، يتقيد بها املسلمون حتما ايا كانت جنسيتهم«.

والتي  مبسلمني  املتعلقة  الشخصية  واألحوال  االرث  مسائل  ان  هل   : اآلتي  هو  نطرحه  الذي  السؤال  ولكن 



مسائل  هي  املسائل،  تلك  تنظيم  في  عامة  كقاعدة  االسالمية  الشريعة  احكام  دولته  تعتمد  قضاء  امام  طرحت 

احكام  الى  املسائل  تلك  اخضاع  تبرر  التي  الفنية  الوسيلة  حتديد  عن  ذلك  بعد  نبحث  لكي  خاصة،  دولية 

التطبيق؟ احلتمية  القوانني  من  هي  الشريعة  ان  ام  الدولي  العام  النظام  فكرة  هي  وهل  االسالمية  الشريعة 

بنزاع  القضاء  يبحث  او من  فاملورث  األجنبي:  العنصر  ذات  العالقات  املسائل هي من  تلك  ان  األمر  الظاهر في 

يتصل بحالته الشخصية، في القضايا التي فصلتها تلك احملاكم في القرارات التي اشرنا اليها، هو اجنبي، يحمل 

جنسية دولة أخرى. اال ان هذا الشخص هو في الوقت ذاته مسلم، مما يحمل على التساؤل عما اذا كان يقتضي، 

في املسائل املتعلقة بجوهر الدين والعقيدة، تغليب فكرة اجلنسية ام فكرة االسالم؟ فاجلنسية هي رابطة قانونية 

وسياسية بني الفرد والدولة واالسالم هو دين يقوم على امة اسالمية تتألف من املسلمني ألية جنسية انتموا وعلى أي 

اقليم تواجدوا. »فمصطلح اجلنسية كان مجهوال متاما في االسالم. في القانون االسالمي التمييز ال يتم بني وطنيني 

واجانب، وامنا هو بني مسلمني وغير مسلمني. فاملسلمون، بحسب تعريفهم، هم من انتمى الى األمة االسالمية« 

واالنتماء هنا هو انتماء بالعقيدة والدين، وان كان االنتماء السياسي والقانوني هو لدولة معينة، ال تدين باالسالم. 

والدول احلديثة التي تعتبر االسالم من مصادر القانون فيها عرفت وشرعت قواعد جنسيتها واعترفت بالضرورة 

بجنسيات الدول األخرى اال ان القضاء الداخلي في هذه الدول، في املسائل التي تتصل بالدين والعقيدة، وبالتحديد، 

مسائل االرث واألحوال الشخصية، ال يزال يتعامل في النزاعات التي تثيرها تلك املسائل على اساس التركيز على 

اطرافها فيخضع املسلم، مبعزل عن اجلنسية التي يحملها الى احكام الشريعة االسالمية على اساس انتمائه الديني. 

الداخلي، في مسائل ارثه واحواله الشصخية، على  اليه من القضاء  انتمى، ينظر  فاملسلم، ألية جنسية او شعب 

به. يرتبط  الذي  االقليم  او  كل مسلم مبعزل عن جنسيته  من  تتكون  فهي  االسالمية،  األمة  في  انه عضو  اساس 

يخضع  ان  من  البد  النزاع  هذا  فان  مبسلم،  ويتعلق  اليها،  املشار  املسائل  من  مسألة  يتناول  النزاع  كان  فاذا 

من  عنصرا  الشخص  هذا  يكون  والذي  االسالمية  األمة  حتكم  التي  االسالمية  الشريعة  احكام  الى  بالضرورة 

عناصرها. بل ان االجتاه في الفقه االسالمي الذي يرى بأن هذا الفقه لم يجهل فكرة اجلنسية مبعناها املعروف 

اليه بني  الذي اشرنا  التمييز  يتجاهل  لم  الفقه اصطالح اجلنسية،  ذلك  عليها  يطلق  لم  وان  الوضعي  القانون  في 

هو  االسالمية  للدولة  بالنسبة  واألجنبي  الوطني  بني  التفرقة  اساس  ان  يرون  فالذين  االسالمية.  واألمة  الدولة 

واجلنسية. الدين  بني  ربطه  عند  االسالمية  واجلنسية  االسالمية  القومية  فكرة  بني  خلط  ذلك  ففي  فقط،  االسالم 

فالقومية االسالمية، كمحور ارتكاز لألمة االسالمية تنهض فقط على الدين االسالمي، فال ينتمي الى األمة االسالمية اال 

كل مسلم. فاألمة االسالمية تعتمد على الوحدة الدينية بني من تشملهم هذه األمة وان اختلفوا في اللغة او اجلنس او اللون 

او احلكومات، اما اجلنسية االسالمية فهي وسيلة انتساب ليس الى االمة االسالمية، وامنا الى الدولة االسالمية، وهي ال 

تعتمد على الدين وحده، بل ميكن ان تعتمد على التوطن في دار االسالم بحيث تشمل املسلم وغير املسلم – خاصة الكتابيني.

االسالم  عن  األجانب  من  كانوا  وان  الكتابني  فان  التفرقة  اساس  في  الراجح  املعيار  على  وبناء  ذلك  وعلى 

ال  وهو  اسالمية  االمة  الى  انتمى  من  ان  املقابل،  في  االسالمية«.  للدولة  بالنسبة  كذلك  ليسوا  انهم  اال 

الحكام  خاضعا  فيبقى  االسالمية،  الدولة  عن  غريبة  لدولة  منتميا  يكون  وقد  مسلما،  يكون  ان  اال  ميكن 

اليها. املشار  احملاكم  قرارات  يفسر  ما  بنظرنا  هذا  ولعل  والعقيدة.  الدين  مسائل  في  االسالمية  الشريعة 

االسالمي  الدين  صميم  من  هي  مسائل  املنازعة  وموضوع  مسلمني،  املسألة  ففي 

مسلمني. مبصالح  وتتعلق  االسالم  فكرة  على  وتقوم  الشخصية(  واألحوال  )االرث 

النوع الثاني من النظام العام يكون في احلالة التي يعرض فيها على القضاء الوطني مسألة احوال شخصية تتعلق 

بغير املسلمني ويكتشف ذلك القضاء تعارض القانون األجنبي املطبق مع قاعدة اساسية يقوم عليها مجتمعه الوطني، 

وليس ذلك اال احدى تطبيقات الدفع بالنظام العام الدولي ودوره في استبعاد تطبيق القانون األجنبي، كأن تكون 

اسباب ذلك الطالق او انقضاء احلالة الزوجية هي اعتبارات عنصرية او عرقية تعود الى اختالف اجلنس او اللون.

اما األسباب التي تختلف عن احكام الشريعة االسالمية فال تعد مصدرا بذاتها الستبعاد القانون الواجب التطبيق، 

فالنظرة في النظام العام الدولي عموما هي نظرة مخففة وقد تضيق كثيرا في األنظمة القانونية العربية خصوصا 



الرتكاز مجتمعاتها على قواعد التسامح واألعتراف بالغير واحترام احلضارات. فال يعد مخالفا للنظام العام مثال ان 

يحظر القانون األجنبي املطبق على غير املسلمني الطالق باالرادة املنفردة، او ذلك القانون الذي مينع على الزوج في 

تلك احلالة طالق زوجته او يحرم الطالق بني الزوجني. »فاذا كنا تركناهم على انكحتهم في فروض متعددة – مغايرة 

حلم الشريعة- فان املنطق يقضي ان نقرهم على دميومة زواجهم اذا رأوا ان رابطة أبدية ال تنحل اال بالوفاة«.

بالنتيجة ان قواعد االسناد في القانون املدني القطري ومنها القاعدة املختصة بالطالق والتطليق واالنفصال هي 

نسخة منقحة من قواعد االسناد في القانون املدني املصري والقوانني العربية األخرى التي استنسخت منه قواعدها، 

استفاد فيها املشترع القطري من االنتقادات واملالحظات التي واجهت تلك القواعد فاتصف القانون املدني القطري 

لهذه اجلهة باملوضوعية والتجرد في املعايير التي اعتمدها في حتضيره لالفكار املسندة وضوابط االسناد. والسؤال 

لها  املوجهة  واملبادئ  االسناد  قواعد  بني  قائما  التشابه  هذا  كان  اذا   : اآلتي  هو  املجال  هذا  في  نطرحه  الذي 

تقنني دولي خاص عربي  لوضع  القواعد كمقدمة  توحيد هذه  الى  السعي  الى  ملاذا ال يصار  العربية  القوانني  في 
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