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شكر  وتقدير
ال يسعنا مع انتهاء العمل على هذه الدراسة، إال التقدم بالشكر والتقدير لسماحة 
على  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  إدعيس  يوسف  الشيخ  فلسطني  قضاة  قاضي 

التعاون الذي أبداه مع املركز من خالل تقدمي التوجيهات لتسهيل عمل الباحثة.
الله والبيرة ومحكمة  القضاة في محكمتي رام  بالشكر والتقدير للسادة  نتقدم  كما 
في  ساهم  من  وكل  الشخصية،  األح��وال  ونيابة  وموظفيهما،  الشرعيتني،  بيرزيت 
إجناح هذه الدراسة، راجني اعتبار هذه الدراسة مساهمة من املركز مع اجلهود التي 
يبذلها اجمللس األعلى للقضاء الشرعي لتحسني احلصول على احلق في التقاضي. 

ونقدم شكرنا اجلزيل على وجه اخلصوص لألشخاص التالية أسماؤهم والذين مت 
إجراء مقابالت معمقة معهم:

القضاة:. 1
القاضي السيدة خلود الفقيه.- 
القاضي الشيخ ربحي طه.- 
القاضي الشيخ صالح أبو زيد.- 
القاضي السيدة صمود الضميري.- 
القاضي الشيخ ماهر أبو عواد.- 

رؤساء األقالم:. 2
السيد عزت الشيخ.- 
السيد مهند أبو رومي.- 

مسئولة دائرة اإلرشاد األسري- محكمة رام الله والبيرة:. 3
السيدة ختام أبو ارجيلة.- 

احملامون:. 4
احملامي األستاذ علي شقيرات. - 

دراسة متابعة إجراءات المحاكم الشرعية
فيما يخص النساء من منظور النوع االجتماعي
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متهيد
إن املساواة أمام احملاكم هي مبدأ أساسي مالزم للحق في محاكمة عادلة، فالناس 
عن  النظر  بغض  أنه  األول  املقام  في  يعني  املبدأ  وهذا  القضاء.  أمام  سواء  جميعا 
جنس الشخص وعرقه ومنشئه ومركزه املالي، فإن له احلق في أال يتعرض للتمييز 
أثناء سير الدعوى أو في الطريقة التي يطبق بها القانون عليه، كما يعني هذا املبدأ 
يتاح  وأن  إلى احملاكم،  الوصول  يكونوا متساويني في  أن  أن جميع األشخاص يجب 
للنساء على قدم املساواة الوصول إلى احملاكم بغية متكينهن من املطالبة بحقوقهن 

على نحو فعال.
وهو مسار  اإلنسان،  أساسي من حقوق  العدالة حق  إلى  الوصول  في  ويعتبر احلق 
النصوص  وعدالة  اجلنسني،  بني  للمساواة  الدستورية  بالضمانات  يبدأ  متكامل 

القانونية، وسلسلة اإلجراءات واآلليات واألنظمة احمليطة. 
وتكتسب التشريعات سارية املفعول في احملاكم الشرعية أهمية خاصة كونها تنظم 
عالقة األفراد باعتبارهم أعضاء في األسرة، كما تبني ما لهم من حقوق وما عليهم من 
التزامات جتاه األعضاء اآلخرين في األسرة نفسها، وتبني هذه التشريعات احلقوق 

املالية1 ، كما تبني احلقوق غير املالية2. 
واملمارسات  والسياسات  القوانني  وهي  اإلجرائية  للتشريعات  بالنسبة  األمر  كذلك 
وتشمل  احلقوقية؛  مطالبهن  تقدمي  على  وقدرتهن  النساء  مشاركة  على  تؤثر  التي 
للشكوى،  احملكمة  تلقي  فور  النزاع  أطراف  وسلوك  الشكاوى،  حتكم  التي  القواعد 
ونوعية  طبيعة  على  تؤثر  التي  والعوامل  الشرعية،  للمحاكم  املوكلة  والصالحيات 
املوضوعية  القوانني  بخالف  الشرعية  احملاكم  إط��ار  في  للمرأة  بالنسبة  النزاع 
نفسها؛ فاحملاكم ميكنها أن تساعد في ترسيخ انعدام املساواة واإلبقاء على الظلم، 
االجتماعية  التوجهات  قوية ضد  إشارات  ترسل  أن  نفسه  الوقت  في  بإمكانها  لكن 

التمييزية.
التي قد متنع األفراد من تقدمي  التكاليف  التشريعات اإلجرائية موضوع  كما تنظم 
طلباتهم للمحاكم3، والتدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل حتقيق العدالة بني األفراد 

كاملهر والنفقة وأجرة احلضانة وأجرة مسكن احلضانة وامليراث والتركات وما شابه ذلك    1
2  كالنسب وحق الرضاعة واحلضانة والوالية والوصاية

3  وهي النفقات املالية التي يتحملها أطراف النزاع القضائي وأنواع وحجم التعويض الذين يحصلون عليه أن حسم النزاع لصاحلهم 
مبا في ذلك نفقات احملامني
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واألسرة الواحدة ومنها على سبيل املثال منع سفر الزوج أو األب قبل تأمني حقوق 
زوجته وأوالده أو تقدمي كفيل يضمن لهم هذه احلقوق.

وفي إطار عمله الهادف إلى تسهيل استيفاء النساء حلقوقهن املشروعة أمام احملاكم 
الشرعية بشكل خاص، قام مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بإجراء هذه 
احملاكم  في  اإلج��راءات  واقع  تشخيص  أجل  من  باملشارك��ة  التشخيصية  الدراسة 
الشرعية كما هو، نظراً ملا لهذا الواقع من أهمية بالغة في تمكني أو عدم تمكني النساء 
من الوصول حلقهن في التقاضي، وتحديد املشكالت والعقبات التي تواجه النساء في 

ممارستهن حلقهن في التقاضي في احملاكم الشرعية.
الشرعية في  وتوثيق عمل احملاكم  وتقييم  ورصد  متابعة  على  الدراسة  عملت هذه 
الضفة الغربية من ناحية إجرائية، ومتابعة ورصد وتوثيق قضايا محددة من منظور 
اختيار منوذجني  وأيلول 2012؛ ومت  أيار  بني  ما  الفترة  في  وذلك  االجتماعي  النوع 

للدراسة؛ هما محكمة رام الله والبيرة الشرعية ومحكمة بيرزيت الشرعية. 
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امللخص التنفيذي
النوع  منظ��ور  من  الشرعية  احملاكم  إلج��راءات  تشخيصية  دراسة  هي  الدراسة  هذه 
االجتماعي، ق ام بها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وذلك بهدف تشخيص 
واقع هذه اإلجراءات وتأثيرها على حق املرأة في الوصول إلى التقاضي. وللتوصل 
إلى ذلك كان ال بد من إجراء هذه الدراسة بمنهجية النوع االجتماعي والتي اعتمدت 
على وصف اإلجراءات في احملاكم الشرعية من ناحية قانونية ومن النواحي العملية 
والواقعية، وقد مت عقد مقابالت فردية معمقة مع أركان القضاء الشرعي من قضاة 
ونيابة أحوال شخصية ورؤساء األقالم، إضافة إلى عقد مقابالت مع النساء املتقاضيات 

واملتوجهات للمحاكم الشرعية لتحديد املشكالت والتحديات التي يواجهنها.
ولتنفيذ هذه الدراسة فقد مت حتديد عينة الدراسة مبحكمتي رام الله والبيرة الشرعية 

ومحكمة بيرزيت الشرعية.
وقد أبرزت الدراسة أهم النتائج التالية:

حق 	  واحلقوق، خاصة  املبادئ  على  القانون  في  أو  الدستور  في  النص  يكفي  ال 
الشخص في اللجوء إلى القضاء وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.

عبر 	  ال��زوج  مع  احلل  طرق  استنفاذ  بعد  الشرعية  احملكمة  إلى  النساء  تتوجه 
للمحكمة  اللجوء  النساء قرار  وتتخذ  واملعارف،  العائلة  الوساطة من قبل رجال 
احملكمة  إلى  اللجوء  أن  اعتبار  على  وذلك  أحد،  من  اإلذن  طلب  دون  بأنفسهن 

الشرعية حق شرعي لهن. 
إن إقامة الدعاوى في احملكمة الشرعية ينطوي على تكاليف نفسية على النساء، 	 

بني الشعور باحلرج، واخلجل، واخلوف من املشاكل املترتبة على األوراق املطلوبة، 
واالنتظار، وطلبات احملكمة املتعددة، وتنفيذ احلكم بعد صدوره.

تعتبر العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا ونظرة اجملتمع هما أهم عائق أمام 	 
قدرة املرأة للوصول للتقاضي حيث يعتبر اللجوء إلى احملاكم غير مقبول، ويلوم 

الناس املرأة، وال يحبذون فكرة جلوئها إلى احملكمة. 
ال تشكل رسوم احملاكم عائقا لدى النساء للوصول إلى حقهن في التقاضي، إال أن 	 

تكلفة املواصالت حلضور اجللسات -ال سيما في ظل طول إجراءات التقاضي، 
وبعد احملاكم عن أماكن السكن- تشكل عائقا كبيرا.

تواجه النساء حتديات أكبر فيما يخص املعيقات املؤسسية؛ ال سيما في ظل عدم 	 
وجود إمكانية للوصول للعدالة االلكترونية.

تفتقر احملاكم الشرعية –موضوع الدراسة- إلى وجود الفتات توجيه الزوار، و/	 
أو نشرات تعريفية و/أو قاعات انتظار توفر حداً أدنى من اخلصوصية أو الراحة 

للنساء؛ وال تتوفر في هذه احملاكم أي خدمات للمرافقني من األطفال. 
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يعتبر اللجوء إلى احملاكم النظامية لتنفيذ األحكام عبئا إضافيا على املرأة.	 
توفرها 	  التي  إال  الشرعية  للنساء في احملاكم  قانونية مجانية  ال يوجد خدمات 

املؤسسات النسوية.
شأنهن 	  لذلك،  متسع  وجد  أينما  القاضي  عند  النساء  من  املتقاضيات  جتلس 

النساء  لدى  قناعة  وهناك  واحملاميات.  واحملامني  الذكور  من  املتقاضني  شأن 
بأنه يشترط االلتزام باحلجاب أو باللباس الساتر أمام القاضي. وال يؤثر لبس 
املتقاضية وتزيينها أثناء قدومها للمحكمة الشرعية على اهتمام القضاة بالقضية 

أو على احترام املتقاضية.
يوجد رضى بني النساء عن تعامل القضاة معهن، إال أن املساواة املطلقة واحلياد 	 

يؤثر سلبيا على متتع  املتقاضيات  النساء  التعامل مع  القضاة في  التام من قبل 
النساء باملساواة إلى حد كبير؛ ألن املرأة في العادة متلك وقتا وماال أقل ومستوياتهن 

التعليمية أقل، وهي تواجه حتديات أكبر.
من وجهة نظر النساء املتقاضيات، ال يؤخذ بعني االعتبار مالءمة توقيت الدعوى 	 

وجود  حال  في  للمحامني  املوعد  مالءمة  االعتبار  بعني  يؤخذ  إمنا  ملواعيدهن. 
محام. 

هناك عدم رضى عن مدد التأجيل، وهناك اعتقاد أن قضايا التأجيل والفصل 	 
تكون لصالح الرجل دائما. وقد زادت مدة التأجيالت للقضايا، ال سيما بعد األمر 
بتصويب أوضاع  احملاكم؛ الذي زاد عبء العمل على القضاة في محكمة شرعية 
رام الله والبيرة بنقل الدعاوى من احملاكم األخرى عليها دون زيادة كادر القضاة 
أو كادر املوظفني، فأصبحت القضايا تؤجل خلمسة أسابيع على األقل بدال من 

أسبوعني إلى ثالثة أسابيع. 
تعتبر دائرة اإلرشاد األسري دائرة هامة تقوم بدور هام في اإلصالح بني األزواج، 	 

إال أنها بحاجة إلى تأهيل وتخصص. 
وجود 	  مشكلة  يواجهن  لم  وأنهن  حقوقهن  يعرفن  أنهن  النساء  غالبية  ذك��رت 

مصطلحات قانونية صعبة لم يفهمنها، وفي الغالب يتدبر األقارب من الذكور أمر 
إجراءات التقاضي، بينما اكتسبت بعض النساء خبرة في موضوع اإلجراءات مع 

الزمن.
دقيقة. 	  وغير  منقوصة  معلومات  بحقوقهن  معرفتهن  ادعني  ممن  النساء  متلك 

بينما يعتبر القضاة وموظفو احملاكم واحملامون من أهم مصادر املعلومات لدى 
النساء املتقاضيات ممن صّرحن بأنهن ال يعرفن احلقوق التي سيحصلن عليها.

والدين، 	  الشرع  أساسها  الشرعية  احملاكم  أن  قناعة  النساء  غالبية  لدى  يوجد 
وبالتالي ال يوجد متييز سواء في ظروف وأحداث التقاضي، أو من قبل القضاة 
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أنفسهم. إال أن البعض اعتبرن انه ال يوجد أي مساواة وأن الرجال يعتمدون على 
الواسطة، وانه ال تتم مراعاة ظروف املرأة مطلقا. 

ال يوجد متييز لدى القضاة بني التعامل مع احملامني الذكور أو احملاميات اإلناث ، 	 
إال من ناحية سهولة التعامل مع احملامي الذكر.

ال تفضل النساء القضاة الذكور عن القاضيات اإلناث ، فكالهما يقوم بعمله ويحكم 	 
باحلق، إال أن املتقاضيات يفضلن القاضيات من نواحي التواصل واخلصوصية 

واإلحساس مع املرأة.
يعتبر تعامل موظفي احملكمة مع النساء جيد، وهم يجيبون عن جميع االستفسارات، 	 

إال أن عليهم ضغط كبير.
تشعر غالبية النساء بالثقة باحملامني، ويجدونهم صادقني، ويشعرن أن احملامني 	 

يبلغونهن بكل ما يحدث، ويعطونهن كافة املعلومات، كما تشعر غالبية النساء ممن 
وكلن محام/محامية أنه ال يتم استغاللهن ماديا، بل على العكس يشعرن أن هناك 

تهاون من قبل احملامي/احملامية باألتعاب.
وعليه فقد خرجت  الدراسة بالتوصيات التالية:

يتم 	  التشريعات، وإيجاد إطار قانوني فلسطيني موحد  العمل على تطوير  يجب 
تطبيقه في كل أنحاء الوطن على قدم املساواة.

يتطلب موضوع الوصول إلى العدالة التكامل بني مكونات النظام القضائي وسبل 	 
اإلنصاف القانوني مبا في ذلك حل املشاكل عن طريق الوساطة وبرامج اإلصالح 
الفئات  وحماية  والعدالة  احلق  بضمانات  التقيد  شريطة  واالجتماعي،  العائلي 

األضعف كالنساء واألطفال.
من املهم نشر الثقافة القانونية وتوفير وإتاحة املعلومات القانونية ونشر ثقافة 	 

احلق والقانون. كما يجب مواصلة اجلهود في توعية املرأة بالقوانني وإجراءات 
التقاضي، وتوفير منشورات ونشرات توضيحية للمصطلحات القانونية وإجراءات 

احملاكم ألن جهل النساء بحقوقها يعيق مجرى العدالة. 
أهمية توفير االستشارات القانونية واملساعدة القانونية اجملانية للمرأة املعوزة، 	 

استشارات  لتقدمي  الشرعية  أو  النظامية  سواء  احملاكم  في  غرف  وتخصيص 
قانونية مجانية يقدمها خريجو القانون لتكون جزءا من فترة التدريب للحصول 

على إجازة احملاماة.
وضع آليات تساعد املرأة في الوصول للعدالة بشكل يكفل لها كرامتها وحقوقها 	 

اإلنسانية على أن يكون من أهمها إنشاء دائرة تنفيذ خاصة باحملاكم الشرعية 
وتأهيل ورفد دائرة اإلرشاد األسري بالكوادر املتخصصة. 

يجب العمل على تذليل العقبات أمام جلوء النساء إلى احملاكم، وحتسني البنية في 	 
احملاكم الشرعية.
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مقدمة
»إن الظلم أينما كان، يهدد العدل في كل مكان«. مارتن لوثر كنغ

العاملي  اإلعالن  هذا  جّسد  وقد  اإلنسان.  حقوق  احترام  على  العدل  دعائم  تنهض 
كرامة  من  البشرية  األسرة  أعضاء  اإلق��رار مبا جلميع  »إن  بقوله:  اإلنسان  حلقوق 
أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس احلرية والعدل والسالم في 

العالم«.
املبادئ  أحد  فهو  األساسية،  اإلنسان  حقوق  من  العادلة  احملاكمة  في  احلق  ويعتبر 
واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم، وقد أصبح هذا احلق جزءاً من العرف الدولي، 
حيث ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن: »لكل إنسان على قدم املساواة 
التامة مع اآلخرين احلق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً 
وعلنياً«، كما مت التأكيد على هذا احلق في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
أن  ينبغي  التي  الضمانات  من  األدنى  احلد  على  نص  الذي   1966 عام  والسياسية 

توفرها جميع النظم.
النصوص  في  وعدالة  دستورية  ضمانات  العدالة  إلى  الوصول  في  احلق  ويتطلب 
أن  من  الرغم  وعلى  اإلنسان.  حلقوق  داعمة  وأنظمة  وآليات  وإج��راءات  القانونية، 
التشريعات والسياسات ينظمان العالقات االجتماعية، ويحددان حقوق األفراد، إال 
أنهما غالبا ما يعززان مصالح واحتياجات من ميسكون بزمام السلطة؛ فالتشريعات 
تشتمل على إمكانيات للتغيير، وميكن استخدامها لتعزيز متتع النساء باملساواة، إال 
أنه ال بد من تطوير استراتيجيات تعالج املعوقات التي تواجه وصول املرأة إلى العدالة 

من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية. 
ويعتبر التمييز على أساس النوع االجتماعي هو التمييز لصالح أحد اجلنسني أو ضد 
اآلخر، وميكن تعريف التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي بوصفه االستعداد 
يكون  وقد  االجتماعي.  نوعهم  أساس  على  الناس  والتصرف جتاه  التفكير  امليل  أو 
أو  الواضحة  التصرفات  من  العديد  في  يتضح  وقد  قصد،  دون  أو  بقصد  التمييز 
اخلفية؛ كالتفكير النمطي املتحيز ضد املتقاضيات من النساء والذي يؤثر سلبا على 
سير عملية التقاضي وقد يؤثر على نتيجة التقاضي؛ فالتفكير النمطي قد يدفع باجتاه 
التباين في التعامل في قاعة احملكمة، كعدم احلكم لألم العاملة بحضانة أبنائها كونها 
تعمل خارج البيت، أو اعتبار سلوك احملاميات »صعب« مع اإلشادة بسلوك احملامني 
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البيوت،  كربات  النساء  عمل  وتبخيس  وعملها،  املرأة  قيمة  تخفيض  كذلك  الذكور، 
على  فقط  واحملاميات  واملتقاضيات  النساء،  من  الشهود  مصداقية  من  والتقليل 
أساس جنسهم. ويشمل كذلك التعامل باحترام أقل مع احملاميات، أو الشاهدات، أو 
املتقاضيات، وكأن لديهن وضعا اقل من نظرائهن من  الذكور. كذلك وضع املزيد من 
األعباء على أحد اجلنسني دون اآلخر؛ كوضع معايير للمحاميات أعلى من احملامني 
يكون  قد  كما  قدراتهن.  إلثبات  واخلبيرات  احملاميات  تخصص  وافتراض  الذكور، 
ذلك باملناداة على املرأة باسمها بينما املناداة على الرجل بالسيد أو الدكتور...، أو 
استخدام مصطلحات أو إشارات حتط من قيمة املرأة كاإلشارة إلى املتقاضية بأنها 

»مجرد ربة بيت«.
مع  انسجاما  الشرعية  احملاكم  في  احملاكمات  لرصد  ال��دراس��ة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 
للحق  اإلنسان عبر رصد احملاكمات حمايًة  الرامية حلماية حقوق  الدولية  اجلهود 
إلقاء الضوء على النصوص الدستورية والقانونية  العادلة، وذلك عبر  في احملاكمة 
املوضوعية واإلجرائية التي تنظم وحتكم اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم الشرعية، 
وحتليلها من منظور النوع االجتماعي، ففي حاالت كثيرة تستند القوانني إلى معايير 
الذكور للعدالة التي تفترض أن النساء والرجال يواجهون القانون على قدم املساواة، 
وهو أمر نادراً ما يحدث في الواقع. وبالتالي حتى القوانني احملايدة إزاء نوع اجلنس 
على الورق ميكن أن يكون لها اثر متحيز في املمارسة العملية، لذلك سيتم التركيز 
املرأة  ضد  التمييز  يرتكب  أن  ميكن  التي  امل��واد  بعض  على  والتحليل  املراجعة  في 
تبني قوانني محايدة ال تنص على  إلى  والتي تدعو  للمرأة،  القانونية  باسم املساواة 
أي اختالف في املعاملة أو الوسائل أو الفرص بناء على النوع. وذلك لتحديد اآلثار 
السلبية والثغرات والتحديات الهامة بهذا الشأن ووضع التوصيات بطرق معاجلتها.
القضاة/ بني  الشرعية  احملاكم  في  املتبعة  املمارسات  لتوثق  الدراسة  ج��اءت  كما 

القاضيات، واحملامني/احملاميات، واملوظفني/املوظفات، واملؤدية إلى حتقيق املساواة 
أروقة احملاكم  الباحثة في  اعتمادا على مشاهدات  الفجوة بني اجلنسني  تعميق  أو 
إجراء  عبر  الشرعيتني  وبيرزيت  والبيرة  الله  رام  محكمتي  وهي  اخملتارة  الشرعية 
زيارات ميدانية للمحاكم الشرعية، وعقد مقابالت معمقة مع القضاة واملوظفني في 

احملاكم الشرعية.
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ومن اجلدير ذكره أنه أثناء إجراء هذه الدراسة صدر قرار1 من قاضي قضاة فلسطني 
بتصويب أوضاع  احملاكم الشرعية، استنادا إلى املادة »48« من قانون أصول احملاكمات 
أي  في  رؤية جلساتها  تقرر  أن  للمحكمة  »يجوز  أنه  واملتضمنة   )31( رقم  الشرعية 
العدالة  لتحقيق  ذلك مالئما  أن  رأت  إذا  يقع ضمن منطقة اختصاصها  آخر  مكان 
مع تدوين األسباب«. وهكذا أصبحت احملاكم الكبرى تعقد هيئاتها كما يلي: محكمة 
حوارة تصبح محكمة نابلس اجلنوبية الشرعية، محكمة عتيل تصبح محكمة طولكرم 
الشمالية الشرعية، محكمة قباطية محكمة جنني اجلنوبية الشرعية، محكمة بديا 
محكمة سلفيت الغربية الشرعية، محكمة سلواد محكمة رام الله الشرقية الشرعية، 
محكمة الظاهرية محكمة اخلليل اجلنوبية الشرعية، محكمة ترقوميا محكمة اخلليل 
الغربية الشرعية، محكمة نعلني محكمة رام الله الغربية الشرعية. على أن تكون هذه 
احملاكم هي محاكم توثيقات لتقدمي اخلدمات للمواطنني من باب التيسير والتسهيل 
على املواطنني وخاصة الشريحة الضعيفة من الناس مع مراعاة أن احملاكم الكبرى 
احملاكم  في  املذكورة  البلدات  محاكم  قضايا  نظر  اختصاص  لها  يكون  الوطن  في 

املركزية في الوطن.
ولم تغفل الدراسة آراء النساء املتقاضيات، فتم عقد مقابالت معمقة مع عدد من 
على  تؤثر  التي  العوامل  من  عدد  على  التعرف  بهدف  للمحاكم،  املتوجهات  النساء 
وصول النساء إلى حقهن في التقاضي وحصولهن على اخلدمات، إضافة إلى آرائهن 
واملوظفني  القضاة  قبل  من  معهن  التعامل  في  وجود متييز  أو عدم  وجود  مدى  في 

واحملامني.
اإلجرائية؛  النواحي  من  النساء  جتاه  الشرعية  احملاكم  عمل  واقع  تفصيل  وبهدف 
وحتديد الفروق بني املرأة والرجل بالنظر إلى ظروف وأحداث التقاضي، واملساواة 
املواقف  وحتديد  املتاحة،  اخلدمات  على  واحلصول  للمحاكم  الوصول  فرص  في 
الدينية أو الثقافية السائدة التي تؤثر على قدرة املرأة على الوصول واحلصول على 
التقاضي واخلدمات، وغيرها من املؤشرات، والتي ستساهم في تقييم أداء العاملني 
والعامالت في احملاكم الشرعية من منظور النوع االجتماعي، فقد عملت الدراسة 
والبيرة  الله  رام  محكمة  في  قضيتني  إج��راءات  وتقييم  وتوثيق  ورصد  متابعة  على 

الشرعية في جميع مراحلهما وحتليل ما نتج عنهما من أحكام.

http://mail.pnn.ps/index.php/local/17043- 1
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وقد مت تقسيم الدراسة إلى فصلني: يتناول الفصل األول حق املرأة في التقاضي في 
مقاربة قانونية حلق التقاضي وضمانات احملاكمة العادلة من منظور حقوق اإلنسان، 
ويعرض هذا الفصل  اجلانب املوضوعي من الوصول للعدالة ومواثيق حقوق اإلنسان 
الدولية، والضمانات الدستورية للمساواة في فلسطني، واإلطار القانوني الفلسطيني 
املوضوعية  والسياسات  التشريعات  ذلك  في  مبا  الشرعية،  احملاكم  لعمل  الناظم 
احملاكم  لعمل  الناظمة  اإلجرائية  والتشريعات  الشرعية،  احملاكم  لعمل  الناظمة 

الشرعية.
القانونية في احملاكم الشرعية،  الثاني من الدراسة فيتناول املمارسات  أما الفصل 
ويستعرض نتائج الزيارات امليدانية واملقابالت املعمقة، ونتائج رصد القضيتني في 

محكمة رام الله والبيرة الشرعية.
وتخرج الدراسة بنتائج وتوصيات تتعلق باإلجراءات املتبعة أمام احملاكم الشرعية من 

منظور النوع االجتماعي.
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إشكالية الدراسة
األح��وال  قوانني  نقد  على  امل��رأة  بقضايا  املهتمة  املدني  اجملتمع  مؤسسات  تركز 
الشخصية واقتراح النصوص واإلجراءات البديلة، مما أّدى إلى تراكم العمل على نقد 
التشريعات وعدم التركيز على إجراءات العمل في احملاكم الشرعية وتأثير ذلك على 

النساء، وعدم وجود دراسات متخصصة في ذلك ال سيما في الضفة الغربية.
أما في قطاع غزة فقد وجدت أطروحة دكتوراه للسيدة نهضة شحادة حول إجراءات 
احملاكم الشرعية وغيرها، حددت اإلطار املعياري إلجراءات احملاكم الشرعية بشكل 

متخصص وعميق أثناء االنتفاضة الثانية في قطاع غزة.
إن اإلجراءات املتبعة على أرض الواقع قد تختلف وفقا للمتغيرات القانونية واحلقوقية 
احملاكم  في  العملية  باإلجراءات  املتعلقة  الدراسات  ندرة  كانت  وقد  واالجتماعية، 

الشرعية، باعثا ملركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي إلعداد هذه الدراسة.

أهداف الدراسة
موضوعية  ومعايير  لشروط  حتديداً  بل  حسابية،  مساواة  ليست  املساواة  كانت  ملا 
هدفت  فقد  القانون،  أم��ام  األف��راد  بها  يتساوى  التي  القانونية  املراكز  بها  تتحدد 
هذه الدراسة إلى رصد احملاكمات الشرعية عن طريق تسليط الضوء على اإلطار 
القانوني الناظم لعمل احملاكم الشرعية مبا يتضمنه من قرارات وتعليمات وتعميمات، 
واحملامني/احملاميات  واملوظفني/املوظفات  القضاة/القاضيات  سلوكيات  ورصد 
العاملني في احملاكم الشرعية باإلضافة إلى كتبة االستدعاء، وذلك من نواحي العمل 
في القضايا في احملاكم الشرعية والتعامل مع النساء في هذه القضايا، باإلضافة 
إلى االطالع على جتارب نساء لهن قضايا في احملاكم الشرعية، للوقوف على املراكز 

القانونية للنساء في احملاكم الشرعية من الناحيتني القانونية واإلجرائية العملية.
لتقييم تطبيق  إلى متابعة وتوثيق إجراءات قضيتني محددتني؛  الدراسة  كما تهدف 
القوانني واألنظمة وأداء العاملني في احملاكم الشرعية من ناحية وجود أو عدم وجود 
متييز ضد النساء من منظور النوع االجتماعي، مع بيان النتائج عند انتهاء القضايا 
تسعف  أن  شأنها  من  للتطوير  قابلة  حلول  و/أو  بتوصيات  اخل��روج  اجل  من  وذلك 
النساء في الوصول إلى العدالة املبتغاة واستيفائها مبا يتواءم ومعايير حقوق اإلنسان.
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منهجية الدراسة
الرجال  أن  م��ؤداه  االجتماعي  النوع  بحسب  حتليلي  أسلوب  على  الدراسة  تعتمد 
إلى  يؤدي  ذلك  ادوار مختلفة، وحتماً  لهم  وتعاملهم في احملاكم  والنساء في عملهم 
اختالف املهارات والتجارب واألسلوب. والتحليل املبني على النوع االجتماعي هدفه 
تبيان تلك االختالفات كي يؤخذ بعني االعتبار جتنب تلك االختالفات في السياسات 

والبرامج وتلبية االحتياجات للنساء بشكل خاص1.
وتعتمد هذه الدراسة على أسلوب البحث الكيفي احملدد من خالل إجراء مقابالت 
معمقة مع أطراف العدالة في احملاكم الشرعية موضوع الدراسة: قضاة محكمتي رام 
الله والبيرة الشرعية ومحكمة بيرزيت الشرعية، مسئولي نيابة األحوال الشخصية، 
حالياً،  أو  سابقاً  قضايا  لهن  ام��رأة  عشر  وخمسة  احملكمتني،  في  األق��الم  رؤس��اء 

ومحامني.
ولهذه الغاية فقد مت تطوير استمارات خاصة للمقابالت املعمقة لكل فئة من فئات 
الدراسة، ومت نقاشها وإقرارها مع فريق مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.

القانوني،  اإلج��راء  عن  النساء  انطباعات  معرفة  النساء  مع  املقابالت  هدف  كان 
في  حلقهن  استخدامهن  وكيفية  احملكمة،  إلى  اللجوء  قبل  متت  التي  واإلج��راءات 
التقاضي، وتقديرهن ملعلوماتهن القانونية واإلجرائية، واملعيقات التي يواجهنها في 
بهم،  ثقتهن  ومدى  في احملامني  رأيهن  إلى  باإلضافة  التقاضي،  في  احلق  ممارسة 

ورأيهن في وجود متييز في احملاكم الشرعية من قبل القضاة واملوظفني.
احملاكم  لعمل  والسلوكية  اإلجرائية  األنشطة  رص��د  على  ال��دراس��ة  اعتمدت  كما 
الشرعية وتقييمها وجمع الوثائق ذات الصلة وتنظيمها وتقييمها وحتليلها، من أجل 
النساء من منظور  أو مبجملها متييز ضد  التي تشكل في أجزائها  الثغرات  حتديد 

النوع االجتماعي. 

1  برنامج للمساوة بني اجلنسني وحتقيق العدالة، وصول املرأة إلى العدالة على قدم املساواة مع الرجل، وثيقة متهيدية حول القضايا 
اجلنسانية )النوع االجتماعي Gender( واحلوكمة الدميقراطية، تأليف Dougas Sarah بتفويض من برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي، صفحة )4(، 2006 – 2007.
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 مراجعة األدبيات
الفلسطيني  اجملتمع  في  النساء  بحقوق  تعنى  التي  املؤسسات  أن  من  الرغم  على 
وفي العالم بذلت جهداً في خدمة قضايا النساء على عدة مستويات؛ أبرزها إجراء 
والقانونية  واالجتماعية  احلقوقية  النساء  أوض��اع   حتسني  في  تساعد  دراس��ات 
والسياسية واالقتصادية، وتسعفهن في الوصول إلى العدالة دون عوائق أو حتديات، 
عبر حتليل ونقد النصوص القانونية التي تشكل في متنها متييزاً ضد النساء، أو عبر 
استعراض اإلجراءات في مواضيع معينة كالطالق أو النفقة، إال أن الدراسات احمللية 
لم تقم مبتابعة ورصد وتقييم وفحص اإلجراءات في احملاكم الشرعية من ناحية النوع 
االجتماعي بعمق، وبغية استدراك ذلك، سنقوم مبراجعة األدبيات التي تناولت املرأة 
وقطاع العدالة وعوائق وصولها للعدالة وعمل احملاكم بشكل عام واحملاكم الشرعية 

بشكل خاص لنرى احملطات التي توقفت عندها تلك األدبيات.

الوصول للعدالة: تقييم شامل للنظام القضائي
الشرق  منطقة  في  العدالة  إلى  املرأة  »ورقة خلفية عن وصول  في  بهدي  رمي  تقول 
األوسط وشمال أفريقيا1« »مييل التوجه املنتشر حاليا بني الباحثني إلى التفكير في 
الوصول للعدالة على أنه يتكون من ثالثة عناصر مستقلة ومتداخلة في الوقت نفسه: 
للعدالة؛  يلجئون  ملن  املتاحة  احلقوقية  املطالب  بتقييم  املتعلقة  املوضوعية  العدالة 
واجلوانب اإلجرائية التي تركز على الفرص والعوائق التي تواجه املرء حني يحاول 
إيصال مطالبه للمحكمة )أو غيرها من الهيئات اخملتصة بحل النزاعات(؛ واجلانب 
الرمزي للوصول للعدالة والذي يخرج عن إطار التطبيق احلرفي للقانون ويسأل إلى 

أي مدى يعزز نظام قضائي معني من انتماء املواطن ومتكينه«. 

العدالة املوضوعية: الضمانات الدستورية والتشريعات احمللية
العالم 2011- في تقرير صادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة بعنوان “تقدم نساء 
2012«2، أوضح التقرير أنه على الرغم من قيام الكثير من البلدان في العالم بتوسيع 

1  رمي بهدي. ورقة خلفية عن وصول املرأة إلى العدالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مقدمة 
إلى مركز البحوث للتنمية الدولية )IDRC(، برنامج حقوق املرأة واملواطنة )WRC( واملكتب اإلقليمي للشرق 

األوسط )MERO(، اللقاء ألتشاوري ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 9 - 10 ديسمبر 2007، 
القاهرة - مصر.

2  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. سعيا لتحقيق العدالة.
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نطاق االستحقاقات القانونية للمرأة، إال أن القوانني املوجودة على الورق ال تترجم 
ألنظمة  التحتية  البنية  تخذل  ما  حيث  العالم،  نساء  ملعظم  عدالة  أو  مساواة  إلى 
العدالة –الشرطة واحملاكم والسلطة القضائية- املرأة في كثير من األحيان. لذلك 
ووفقا للتقرير، فإن حكم القانون مرتبط بوجود القوانني لكنه أيضاً مرتبط بالتطبيق.
ومصالح  امتيازات  وتعزز  تعكس  أن  إلى  متيل  العالم  بلدان  جميع  في  فالقوانني 
املتنفذين، كما تعكس أنظمة العدالة هذه االختالالت في القوة، فالنساء في جميع 
اجملتمعات أقل قوة من الرجال، واقل مجالني تتمتع فيهما حقوق املرأة باحلماية هما 

حقوق املرأة في احلياة اخلاصة واألسرية وحقوق املرأة االقتصادية.
الضمانات  للعدالة هو  املرأة  املوضوعي من وصول  أن اجلانب  بهدي1  وحددت رمي 
الدستورية للمساواة ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية، ثم أوضحت كيف يتم التنصل 
من هذه الوعود باستخدام القانون نفسه؛ بأن تتم اإلشارة إلى الدين أو الثقافة في 

الدساتير الوطنية أو التحفظ على مواد معينة في املعاهدات الدولية.
كما أوضحت رمي بهدي أن التمييز ضد املرأة يرتكب باسم املساواة القانونية للمرأة؛ 
موضوعية.  ومساواة  شكلية  مساواة  إلى  القانونية  املساواة  ضمانات  قسمت  حيث 
حيث تهدف املساواة الشكلية إلى التساوي في املعاملة أو الفرص، أي بتبني قوانني 
املساواة  ضمان  هو  املطلوب  لكن  اجلنسني.  مع  التعامل  في  محايدة  وسياسات 
املوضوعية بني املواطنني بدون متييز على أساس النوع. والتي تتطلب أن يتمتع كل من 
النساء والرجال باملساواة في النتائج احملققة وليس فقط تساوي الفرص أو املعاملة. 

بحيث يترتب على الدول أن تلتزم بسن قوانني حتمي النساء بشكل خاص.
تنصب  املساواة  ملبدأ  الدستورية  الضمانة  أن  يرى  البعض  أن  أسمى خضر2  وتقول 

أساساً على املساواة أمام القانون وهذه املساواة حتمل أكثر من معنى فهي:

مساواة أمام القانون، أي تطبيق مبدأ سيادة القانون ومقتضاه أنه يتوجب تطبيق - 
القانون على اجلميع أو أن يخضع اجلميع إلى حكم القانون وال أحد فوق القانون.

http://progress.unwomen.org                    
1  رمي بهدي. مرجع سابق.

2  أسمى خضر. مبدأ املساواة في الدستور األردني وحقوق املرأة. ورشة عمل قانون اخللع والعذر احملل 
وحقوق املرأة. مركز الرأي للدراسات. 2003.

=http://www.alraicenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id 
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مساواة داخل القانون، أي أن يكون القانون عادالً في مضمونه ينص على معاملة - 
واحدة لألشخاص في املراكز القانونية الواحدة ويحترم مبادئ حقوق اإلنسان. 

مساواة بواسطة القانون، أي أن يكون بإمكان األفراد اللجوء إلى القانون ملعاجلة - 
وتصويب ما ينشأ عن اإلخالل مببدأ املساواة سواء من حيث معرفة القانون أو 
القدرة إلى استخدامه أو وجود قضاء مستقل وفعال وقادر على حتقيق العدل 
واإلنصاف وتطبيق القانون )فمثاًل، األصل أن مينح العدل مجاناً، وأن العدالة 

املتأخرة عدالة ناقصة(.

العدالة بني نصوص القانون، واإلجراءات
القوانني  فيه  مبا  للعدالة؛  الوصول  من  اإلجرائي  اجلانب  على  بهدي1  رمي  ورك��زت 
على  وقدرتهن  النساء  مشاركة  على  تؤثر  التي  القانونية  واملمارسات  والسياسات 
تقدمي مطالبهن احلقوقية. وقد توسعت في التطرق للجانب اإلجرائي من الوصول 
للعدالة بحيث شملت أنواع املؤسسات التي ميكن للمرء اللجوء إليها للمطالبة بشيء 
ما، والقواعد احلاكمة للشكاوى وسلوك أطراف النزاع فور تلقي مؤسسة ما للشكوى، 
النزاع  ونوعية  طبيعة  على  تؤثر  التي  والعوامل  املؤسسة،  لهذه  املوكلة  والسلطات 

بالنسبة للمرأة في إطار مؤسسة قانونية معينة بخالف القوانني املوضوعية نفسها.
كقواعد  للعدالة،  الوصول  من  اإلجرائي  باجلانب  املتعلقة  املعوقات  إلى  وتطرقت 
التقاضي والتكاليف، والقدرة على احلصول على احملامني أو الوكالء، والقدرة على 
احلصول على املعلومات، وخرافة احلياد القضائي؛ حيث أن النظام القضائي يقوم 
على فكرة أن القاضي هو حكم محايد يحل النزاعات دون خوف أو محاباة ما يؤثر 
»معايير  لترسيخ  تؤدي  أنها  بسبب  كبير  حد  إلى  باملساواة  النساء  متتع  على  سلبيا 

ذكورية مسكوت عنها«. 
كما تطرقت لدور الشرطة والنيابة واستجابتهم للمطالبة بحقوق املرأة، وتطرقت إلى 

»التنفيذ« معتبرة أن تنفيذ القانون مؤشر جيد على الوصول للعدالة.
وأخيرا تطرقت الباحثة إلى اجلانب الرمزي من الوصول للعدالة، وهو قيمة استخدام 

التقاضي في النضال من أجل التغيير االجتماعي بسهولة. 
ووفقا لتوصيات بشان تعميم منظور النوع االجتماعي في برامج وسياسات وزارات 

1  رمي بهدي. مرجع سابق



22

نظام  في  االجتماعي  النوع  منظور  ومأسسة  تعميم  فإن  العامة1،  والنيابات  العدل 
العدالة هو خطوة أساسية نحو استعادة الشعور بالثقة واألمن فيه، ومكافحة اإلفالت 
من العقاب منه. وهذا التعميم يستلزم العمل على حتليل للنساء في إطار نظام العدالة 

كمستخدمني، وإداريني وجهات فاعلة في اجملال القانوني، وكضحايا أو مجرمات.

الوصول للعدالة: معيقات وحواجز
إفريقيا2،  جنوب  في  للعدالة  والوصول  االجتماعي  النوع  حول  مؤمتر  لنتائج  ووفقا 
املادية  العوائق  يواجهن  الفقيرات  الريفيات  سيما  ال  النساء  أن  إلى  املؤمتر  خلص 
الرسمية،  العدالة  مؤسسات  إلى  الوصول  في  واالقتصادية  االجتماعية  واحلواجز 
وتشكل نوعية العدالة التي تصلها املرأة العائق الثاني واألكثر صعوبة والذي بدوره 
ضد  متييز  على  القانون  ينطوي  كما  ونساء.  رجال  متساويني:  غير  مواطنني  ينتج 
املرأة، ويتم تعزيز التمييز على أساس النوع االجتماعي في استنساخ األدوار التقليدية 
للمرأة كزوجة وأم في احملاكم من قبل القضاة وحتى من قبل احملامني املوكلني بالدفاع 

عن حقوق املرأة.
وتطرق تقرير هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 3 إلى املعيقات 
عدم  ومنها  الرسمي  العدالة  نظام  إلى  الوصول  في  املرأة  تواجه  التي  االجتماعية 
للحصول على  الذكور  األقارب  واعتمادها على  العدالة،  بنظام  أو  بحقوقها  درايتها 
املساعدة واملوارد وخطر العقوبات أو الوصمة، كذلك عدم متكن النساء الوصول إلى 
وإعاقة  الذكور في بعض اجملتمعات،  أقاربهن  العدالة من دون مساعدة من  أنظمة 
استقاللية النساء خارج األسرة من قبل األعراف االجتماعية، ال سيما في القضايا 
املتعلقة بالعنف أو قوانني األسرة أو امليراث، ألن املرأة في هذه احلاالت ترفع دعوى 
ضد أحد أفراد األسرة الذي تعتمد عليه ماليا. وحيثما افتقرت املرأة إلى مورد أو 
دخل مستقل فإن تكاليف رفع القضايا في غياب خدمات قانونية مجانية قد تكون 

باهظة بشكل ال يطاق.
خدمات  من  املستفيدين  جميع  على  تؤثر  القدرات  في  الفجوات  أن  التقرير  وأكد 

 Mainstreaming a Gender Perspective into the Programs and Policies of Ministries of Justice  1
 or Offices of Attorneys General. Recommendations to the Fourth Meeting of Ministers of

 )Justice or of Ministers or Attorneys General of the Americas )REMJA IV

 Maitrayee Mukhopadhyay. Gender and access to justice in sub-Saharan Africa. Conference  2
report. Report on the KIT-CALS conference 29-30 October 2008 Johannesburg, South Africa

3  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. مرجع سابق
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العدالة، وحيث أن النساء عادة ميلكن وقتا وماال أقل ومستويات تعليمية أقل، فإن 
من  أكبر؛  مؤسسية  معيقات  يواجهن  وبالتالي  تتفاقم،  يواجهنها  التي  التحديات 
التي تتحملها النساء أكثر من الرجال،  التكاليف املالية والنفسية، وتكاليف الفساد 
ناهيك عن احلاجة إلى املشورة والدعم القانونيني، حيث تشترط املعاهدات الدولية 

توفير اخلدمات القانونية اجملانية في أية قضية تتطلب حتقيق العدالة فيها ذلك.
كذلك فإنه ووفقا للتقرير، فإنه بالنسبة لألشخاص العاديني، خصوصا في املناطق 
الريفية، تكون احملاكم في الغالب بعيدة ويشق عليهم الوصول إليها، وتتفاقم املشاكل 
املتراكمة  القضايا  وقائمة  بالعمل  مثقلة  املتكرر؛ فاحملاكم  والتأخير  التأجيل  نتيجة 
البنية  وضعف  امليزانيات  ومحدودية  املؤهلني  املوظفني  نقص  بسبب  طويلة  فيها 

التحتية والدعم اللوجستي.
إطار  في  العائلية  النزاعات  في قضايا  احملاماة  أتعاب  بحثية حول  ورقة  وتعرضت 
وصول املرأة للعدالة1 إلى تردد النساء في الكثير من األحيان في اللجوء إلى القضاء 
بسبب ارتفاع تكلفة حتصيل حقوقهن. كما تعرضت الورقة إلى آراء النساء في أدوار 
محاميهن  مقدرة  عن  النساء  رضى  وع��دم  اخلصوم،  األزواج  ومحاميي  محاميهن 

للتحكم بسير الدعوى والتقليل من أمد التقاضي.
غياب  في  للعدالة؛  النساء  وصول  عراقيل  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  اختصر 
بالتدابير  واجلهل  النساء،  حلماية  املتوفرة  القانونية  واآلل��ي��ات  الوسائل  ونقص 
وعدم  األمية،  وتفشي  عام،  بشكل  وللعدالة  النساء حلقوقهن  توصل  التي  القانونية 
توفر املوارد أو الوقت للنساء للمشاركة في العدالة، والرهبة من اآلثار السلبية للجوء 
إلى العدالة، ونقص عدد النساء املتواجدات في مرافق العدالة لتلقي شكاوى النساء 
ومعاجلتها، وسيطرة العادات واملمارسات التقليدية والثقافية التي تترك أثاراً على 
النساء، منها اجلو العام بعدم االهتمام بحقوق النساء، ولوم اجملتمع للنساء املتوجهات 
شأن  القانونية  القاعدة  شأن  الشرعية2  احملاكم  موارد  ومحدودية  العدالة،  لقطاع 
آليات تطبيقها في توفرها ووضوحها من عدمها للمواطنني، فنشر القاعدة القانونية 
دليل  أو  إع��الن  وغياب  استيفائه،  وط��رق  احلق  معرفة  في  يسهل  تطبيقها  وآليات 
خاص للمواطنني حول إجراءات احملاكم الشرعية يعقد األمر عليهم ويزعزع ثقتهم 
احلقوق  تلك  وضوح  عدم  حال  في  خصوصاً  الشرعية  للمحاكم  القضائي  بالنظام 
وإجراءات حتصيلها؛ وأكثر من يتأثر بذلك هن النساء؛ فالقاعدة القانونية حتيط بها 

Women’s Access to Justice: He Putanga Mo Nga Wahine ki te Tika. LAWYERS’ COSTS IN FAM-  1
 ILY LAW DISPUTES. A consultation paper ISSN 1173-9789. Law Commission Miscellaneous

Paper 10. ISBN 1-877187-05-4 June 1997, Wellington, New Zealand

2  أسمى خضر، الوثيقة التمهيدية حول القضايا اجلنسانية،2007.
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عدة مؤثرات، منها؛ املشرع عندما يصوغها، والقاضي عندما يطبقها، واملواطن في 
امتثاله ألحكامها ....الخ

خالل  من  يتم  أن  يجب  التطبيق  في  العدالة  تلمس  بأن  املذكورة  الوثيقة  وأضافت 
حتييد القوانني واملمارسات الضارة ومتكني املرأة من املطالبة بحقوقها. ويرتبط ذلك 
بكون النساء ال يتمتعن على قدم املساواة مع الرجال بالتمثيل في قطاع العدالة، مع 
أن وجود املرأة في قطاع العدل قد يعطي النساء األمان والراحة في شرح مالبسات 
النتيجة ليست باحلتمية، فليس من املفترض أن وجود النساء في  قضيتيهن، وتلك 
قطاع العدالة يلبي احتياجات نساء أخريات، خصوصاً إذا كان وجودهن شبه شكلي.

الفلسطينية1  املرأة  القانون ومستقبل  كتابها  ونتفق مع ما صاغته أسمى خضر في 
احملاكمات،  في  املتبعة  واألص��ول  إجراءاتها  بفعالية  ترتبط  القانون  نصوص  بأن 
التنفيذ  على  وقائمني  قضاة  من  العدالة  ألطراف  واملهني  العلمي  املستوى  أن  ذلك 
ومحامني وخبراء ومتقاضني وما يتوفر من موارد وإمكانيات لهؤالء جميعاً تستأثر 
باختبار حماية احلق املنصوص عليه في القانون للنساء واجلدية في ذلك، فاجلوانب 
للنساء محط اهتمام بوصفها جرعة  بالنسبة  القانون  العادلة في تطبيق  اإلجرائية 
ناجعة للشفاء من ويالت نصوص قانون األحوال الشخصية املشبعة بالتمييز وعدم 

املساواة.
وفي شق هام من دراسة الوصول إلى العدالة واملساعدة القضائية في الدول املتوسطية 
تبني عدم  القانونية؛  املعلومة  القانون واحلصول على  إلى  الوصول  الشريكة2 بشأن 
وجود منظومة معلومات موحدة مجانية وعامة لإلرشاد القانوني في فلسطني، وخلت 
)وفق جداول الدراسة( من وجود معلومات مصممة خصيصاً حول  فلسطني متاماً 
على  احلصول  وبشأن  الدراسة(.  مواضيع  من  )كجزء  للمتقاضيني  الطالق  قضايا 
لم  أنها  ذلك، مع  توفر  بأن فلسطني ال  الدراسة  أبانت  باحملاكم  املعلومات اخلاصة 
تبني ما إذا عنت الدراسة احملاكم النظامية أم احملاكم الشرعية، ولكن قراءة الدراسة 
الشرعية،  احملاكم  وليس  النظامية  احملاكم  على  انصب  التحليلي  البعد  بأن  توحي 
وأن ذكر فيها بعضاً من أنواع القضايا التي تختص بها احملاكم الشرعية مثل الطالق 

1  أسمى خضر، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، القانون ومستقبل املرأة الفلسطينية، 1998، صفحة 12.
2  دراسة الوصول إلى العدالة واملساعدة القضائية في الدول املتوسطية الشريكة، مشروع يوروميد للعدالة 

الثاني،الدول الشريكة في املشروع )اجلزائر، إسرائيل، السلطة الفلسطينية، املغرب، تونس، اململكة 
األردنية الهاشمية(، 2008.
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والنفقة واحلضانة. وفيما يتعلق بالوصول املادي إلى مواقع العدالة بني جدول في 
الدراسة نقاط مفصلية متعلقة بذلك، مثل عدم وجود الفتات توجيه الزوار، وعدم 
املعقولة  الراحة  انتظار وقاعات جلسات مجهزة بصفة مناسبة وتوفر  توفر قاعات 
الوصول  وغياب  حدة،  على  كل  والرجال  النساء  بانتظار  تسمح  وهي  للمتقاضيني، 
رواق  داخ��ل  إلكترونياً  للمتقاضيني  يسمح  ال��ذي  االلكترونية  للعدالة  االفتراضي 

احملكمة باالطالع على ملفاتهم ووضعيتها.
وتناولت دراسة إعتدال جريري وسريدة حسني1 عرض لنتائج مواقف النساء اللواتي 
األحكام،  لتلك  وتقيميهن  رؤيتهن  وحول  احملاكم  من  قضائية  ق��رارات  على  حصلن 
خلصت  ما  وأه��م  النساء،  ق��رارات  في  واجملتمع  األه��ل  وتأثير  حياتهن  في  وأثرها 
إليه هو جهل النساء وعدم وضوح إجراءات احملاكم لهن بشكل عام وتأثير ذلك على 

نفسياتهن.
وفي دراسة مللكي الشرماني2، راجعت فيها اإلجراءات في محاكم األسرة في مصر، 
ومدى تعزيز هذه احملاكم حلقوق املرأة، تعرضت الباحثة إلى املراحل اخملتلفة للنظام 
اإلناث   من  املتقاضني  عدد  في  االثنوغرافية  البحوث  خالل  من  اجلديد  القضائي 
التي  والسبل  الوسائل  الباحثة  ح��ددت  كما  احملاكم،  موظفي  من  وكذلك  والذكور 
ميكن فيها النظام اجلديد االستفادة و/أو إحلاق الضرر باملتقاضيات من اإلناث ، 
وفحصت الباحثة املفاهيم السائدة لألدوار للزوج والزوجة، واملساواة بني اجلنسني، 
أّثر وصول املتقاضني اإلناث  إلى العدالة، من ناحية املمارسات  والعالقات، وكيف 
قبل اخلصوم  املستخدمة من  االستراتيجيات  إلى  باإلضافة  والتفاعالت،  واملواقف 

اإلناث  لتحقيق أهدافها القانونية.
اجلانب الرمزي للوصول للعدالة: إلى أي مدى يعزز النظام القضائي من انتماء 

املواطن ومتكينه؟
وفقا لرمي بهدي، فإن لكل شخص احلق في محاكمة منصفة األمر الذي يتوقف على 
والنزيهة  إلى احملاكم اخملتصة ومستقلة  للوصول  املتاحة في جميع األوقات  السبل 
التي ينبغي لها أن تقيم العدل. يضاف إلى هذا املهن التي ميارسها املدعون العامون 
أداة  يكون  أن  اختصاصه،  ميدان  في  كل  منهم،  فرد  لكل  ميكن  الذين  واحملامون 

مساعدة في إعمال احلق في محاكمة عادلة ليصبح حقيقة.

1  إعتدال جريري ، سريدة حسني، بني مطرقة القانون وسنديان اجملتمع »دراسة حاالت« مركز الدراسات النسوية.
 Mulki Al-Sharmani. Recent Reforms in personal status Laws and women’s empowerment “family courts in  2
Egypt” The American University in Cairo. Social Research Center
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كما تشكل نزاهة املوظفني في القطاع العام ممن هم على اتصال مباشر مع اجلمهور 
مسلكاً لنيل ثقة املواطنني بالوظيفة التي يؤديها لهم، وعليه أن يسعى إلى تعزيز تلك 
األحوال  قانون  أي مجتمع خصوصاً  في  قانون  أي  تفعيل  ارتباط  وأن  دوم��ا1ً،  الثقة 
ويتم  تطبيقه،  على  القائمني  وسلوك  وبثقافة  تطبيقه  بإجراءات  يرتبط  الشخصية 
تقييمه من خالل آثاره التنفيذية على اخملاطبني بأحكامه، ويرتبط ذلك بشكل وثيق 
ذلك بالنظام القضائي القائم على تطبيق أحكام قوانني األحوال الشخصية، فانعدام 
أو اهتزاز ثقة النساء باجلهاز املذكور من شأنه أن يجعلهن يحجمن عن اللجوء إلى 
احملاكم، وهذا يجعل من اللجوء إلى سلطة احلل العشائري والتقليدي التي يتحكم بها 
الرجال دوماً للنساء املذكورات أمر ال مفر منه، مما ينجم عن ذلك احليف واجلور 
العشائري  احلل  سلطة  القتران  الثقة  انعدام  أساسها  مفرغة  حلقة  في  وال��دوران 
بالرجال. كما تقترن فعالية ثقة النساء باجلهاز القضائي وبوصول النساء للعدالة؛ 
أن  ويجب  األص��ول،  القضائي ممثالت حسب  اجلهاز  قاضيات ضمن  نساء  بوجود 
تسود قاعدة بأن النساء املتوجهات للمحاكم والعامالت فيها واحملاميات هن طرف 

رئيسي في إقامة العدل2.
وفي هذا الصدد ووفقا للمرصد القانوني لوضع العدالة في فلسطني لعام 20083، 
فقد نالت احملاكم الشرعية أعلى نسبة للثقة في أركان العدالة في الضفة الغربية 
بنسبة )50.4%(، يليها في الترتيب احملاكم النظامية )49.6%(، ثم القضاء العشائري 
)46.1%(، كما اتفقت غالبية عينة اجلمهور في األراضي الفلسطينية على أن وضع 
أن  )44.8%( على  بنسبة  موافقني   ،)%48.2( الشرعي في حتسن مستمر  القضاء 

احملاكم الشرعية تتميز بسرعة البت في القضايا.
مركز  دراسة  النساء خلصت  معاً ضد  الرجال  أو حتالف  بتعاطف  معنون  بند  وفي 
إلحدى  قضية  في  جلسات  ع��دة  عن  القاضي  تغيب  أن  إل��ى  النسوية  ال��دراس��ات 
املتقاضيات أطال عمر القضية دون مبرر وأوقع عليها ضغطاً نفسياً وجسدياً هائاًل 
ودون جدوى من أية نتائج. وتبعه طول اإلجراءات والشعور بالوحدة والعزلة نتيجة 
الثقافة اجملتمعية السائدة وتأثير العالقات الشخصية على سير اإلجراءات باحملاكم 
الشرعية4 مما أخل بثقتها بجهاز العدالة في احملاكم الشرعية. كما ذكرت الدراسة 

1  مبادئ مدونة السلوك واملعايير األخالقية ملوظفي القطاع العام، املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي 
والدميقراطية )مفتاح(، صفحة )8(.

2  كنول، غابرييال، األمم املتحدة، مرجع سابق، صفحة )41 + 51(.
3  املرصد القانوني لوضع العدالة في فلسطني، املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء، 2008.

4  إعتدال جريري ، سريدة حسني، مرجع سابق
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املذكورة بأن هذا رأي امرأة في إجراءات عدالة احملاكم الشرعية بشكل عام، وليس 
آراء كل النساء.

وبينت دراسة شهادات حية لنساء في احملاكم املغربية عن معامالتهن في احملاكم1 بأن 
ثقافة العاملني في احملاكم عنصر رئيسي عندما يكون منبعها حقوق إنساني في خلق 
تواصل فعال ومجدي بينهم وبني النساء املتوجهات للمحاكم املذكورة، ومن شأنها أن 
تستنهض وجدان اجملتمع وأخالقه فيما تتعرض له النساء في اجملتمع، وفي تقصير 

مدد التقاضي وغيرها من املسائل الهامة املتعلقة بالنساء حتديداً.
ولألهل دور هام في شد عضد املرأة جتاه تعزيز قدرتها على طلب حقوقها وحتصيلها 
في احملاكم الشرعية أو العزوف عن ذلك، ففي مصر بينت دراسة اإلصالحات احلديثة 
في قوانني األحوال الشخصية ومتكني النساء2 أن النساء اللواتي أقمن دعاوى تطليق 
للضرر كن يتمتعن بالدعم املالي واألسري باملقارنة مع نساء أخريات في قضايا من 
نوع آخر؛ األمر الذي أثر عليهن وعلى قدرة حتملهن طول أمد اإلجراءات في محاكم 

الشرعية.
نقلت شحادة في دراستها وجهة نظر القضاة الشرعيني في بعض املسائل املتعلقة 
بالنوع االجتماعي من ناحية لبس املتقاضية وتزيينها أثناء قدومها للمحكمة الشرعية، 
وذكرت بأنه قلما حظيت مثل تلك النسوة باالهتمام واالحترام الذي حتظى به نسوة 

أخريات )»محتشمات«(.
ولكون احملامني طرف فعال في عمل احملاكم الشرعية، يجب عليهم إسداء املشورة 
وشرح كافة أبعاد قضية موكلتهم، والسعي إلى جعل مبادئ حقوق اإلنسان نبراسهم 
في عملهم، وإبقاء ضميرهم يقظ وفقاً للقانون واملعايير األساسية،3 إال أن احملامني 
يحملون النظرة الدونية4 في مخيلتهم للنساء ويعكسها سلوكهم؛ وتختصر في االستغناء 
عن شرح مالبسات القضية أو إجراءاتها أو حتى احلقوق املنشود استيفائها لهن، من 
النساء ليس لديهن وعي مبثل تلك األمور. ويعزز ذلك دراسة  أن  افتراضي  منطلق 
اإلصالحات احلديثة في قوانني األحوال الشخصية التي أبانت عن دور ونظرة سلبية 
رأيهم  في  تتمثل  األسري(  اإلرشاد  )دوائر  األسرية  التسوية  مكاتب  للمحامني جتاه 

1  شهادات نساء، سلسة لنكسر الصمت، اجلمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء. نشر الفنك، 2002.
2  اإلصالحات احلديثة في قوانني األحوال الشخصية ومتكني النساء، محكمة األسرة في مصر« ملخص تنفيذي، 

صفحة )6(.
1trap#lmth.a09elor-sreywal/nu/snoitacilbup/gro.sthgirnamuhbara.www//:ptth  3 )األمم املتحدة، 

مبادئ أساسية بشأن دور احملامني(، تاريخ الزيارة 2012/4/8.
4  جريري إعتدال، حسني سريدة، مرجع سابق صفحة )32(.
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بافتقار املكاتب املذكورة للمهارات1 وعدم جدوى ذلك باألصل مما يعزز اختالل ثقة 
النساء باحملامني في هذه املرحلة كطرف من أطراف العدالة.

إن كان ذلك دور احملامي؛ فال أقل منه دور القاضي في زرع ثقة النساء بأنفسهن في 
يجلب احلظ  ال  القدر  فكأن  الشرعية،  احملاكم  من  استيفاء حقوقهن  على  قدرتهن 
للنساء عندما ينظر قضيتهن قاضي رجل، ليس من منطلق عنصري، بل من مطلق 
مفاهيمي نسائي بحت، وهذا األمر على قدر كبير من األهمية لهن، حتى أن بعض 
النساء أكدت حرفياً )لم استغرب موقف القاضي ألنه رجل( )جريري إعتدال، حسني 
خالل  من  الباحثة  تيقنت  عندما  األمر  بذات  شحادة  دراس��ة  وتشي   2  )24 سريدة: 
مالحظاتها في احملاكم الشرعية في قطاع غزة بأن القضاة يؤكدون على احملامني 
بضرورة املهنية واألمانة واألخالق في عملهم وخصوصاً مع النساء )شحادة 2009: 

 )82
وتشكيك  نظرة  أن  مبصر  القانونية  اإلصالحات  لدراسة  التنفيذي  امللخص  وبني 
موظفي احملاكم جتاه النساء حيال قدرتهن على اتخاذ قرار يخص حياتهن الزوجية 
بشكل سلبي تعكس منظومة ثقافية سلبية في عمل النظام القضائي3 لذا ينبغي أن 
بالتحديد من قضاة  النساء  املتعاملني في قضايا  قيم  والضمير هي  األخالق  تكون 
ومحامني وغيرهم، بحيث يقع على كاهلهم عبئ مناهضة أي إشارة تدل على أي عنف 
أو متييز يقع على النساء في إطار عملهم وصّد العادات التقليدية أو الثقافية بشكل 

عام التي تشكل في مجملها متييزاً ضد النساء.4
إلى عدد من اإلشكاليات في  السابقة  والدراسات  األبحاث  وفي اخلالصة أشارت 
تطبيق القانون. وأن املساهمة في هذه الدراسة هي لتوفير فهم معمق ونقدي لعمل 
البنى اخملتلفة على أرض الواقع، وكيف يؤثر هذا النظام على وصول املرأة إلى حقها 

في محاكمة عادلة.

1  اإلصالحات احلديثة في قوانني األحوال الشخصية، مرجع سابق صفحة )4(.
2  جريري إعتدال، حسني سريدة، مرجع سابق، صفحة )42(

3  اإلصالحات احلديثة في قوانني األحوال الشخصية ومتكني النساء مرجع سابق، صفحة )9(
4  املرجع السابق، صفحة 31.
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الفصل األول
حق املرأة في التقاضي

مقاربة قانونية حلق التقاضي وضمانات احملاكمة العادلة من منظور 
حقوق اإلنسان

للمرأة  كفلت  التي  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املواثيق  إلى  الفصل  هذا  في  سنتطرق 
املساواة وضمنت لها احلق في التقاضي، ومن ثم سنتطرق إلى الضمانات الدستورية 
لعمل  الناظم  القانوني  واإلط��ار  التقاضي،  في  امل��رأة  وحق  للمساواة  الفلسطينية 
احملاكم الشرعية، مبا فيه التشريعات املوضوعية واإلجرائية التي تنظم عمل احملاكم 

الشرعية.
املبحث األول: اجلانب املوضوعي من الوصول للعدالة

إن الوالية واملسئولية األولى في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الداخلي 
إلى  طواعية  بانضمامها  به  التزمت  ما  وفق  دول��ة  كل  إلى  األول  املقام  في  تستند 
العهود واملواثيق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان وكيف عكست التزاماتها الدولية 
في تشريعاتها احمللية. وبالتالي ال بد من استعراض هذه املواثيق الدولية التي تنظم 
الدستورية  الضمانات  استعراض  ثم  ومن  للعدالة،  الوصول  من  املوضوعي  اجلانب 
املوضوعية  احمللية  التشريعات  لدراسة  ومدخل  كإطار  فلسطني  في  احل��ق  لهذا 

واإلجرائية التي تنظم املوضوع.
أواًل: مواثيق حقوق اإلنسان الدولية وحق املرأة في التقاضي

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان1. 1
يعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أهم وثيقة مت تبنيها في إطار عمل هيئة األمم 
املتحدة بخصوص كفالة املساواة وعدم التمييز حلقوق اإلنسان، وقد نص اإلعالن 
على مجموعة من احلقوق، أبرزها ما ورد في املادة األولى مبساواة جميع الناس في 
الكرامة واحلقوق، وقد استقت هذه املادة مصدرها من منطلق إنساني يتساوى فيها 

1  اعتمد ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )712( ألف )د-3( املؤرخ في كانون األول/ديسمبر 1948. 
/rhdu/stnemucod/ra/gro.nu.www//:ptth
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الرجال والنساء في احلرية واكتساب احلقوق والكرامة، ونصت املادة )2( منه »لكل 
إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي متييز، 
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 
رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، دون 
أية تفرقة بني الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فال يجوز أن يكون هناك أي متييز 
أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد 
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو حتت الوصاية أو غير متمتع باحلكم 

الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود«.
وهدفت هذه املادة إلى اقتصاص التمييز بني الناس. ومن أهم احلقوق التي شملها 
للنساء  القانونية  بالشخصية  باالعتراف  احلق  السادسة  املادة  في  املذكور  اإلعالن 
القانون ولهم  الناس سواسية أمام  والرجال، كما نصت املادة السابعة على أن “كل 
أية تفرقة، كما أن لهم جميعا احلق في  التمتع بحماية متكافئة عنه دون  احلق في 
حماية متساوية ضد أي متيز يخل بهذا اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كهذا” 
الثامنة على أن “لكل شخص احلق في أن يلجأ إلى احملاكم الوطنية  املادة  وأكدت 

إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية التي مينحها له القانون.
وفي املادة السادسة عشرة أكد اإلعالن على حق التزوج حني بلوغ سن الزواج وتأسيس 
أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين، وتساوي الرجال والنساء في حقوقهما 
عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله، وعدم إبرام قد الزواج إال برضى الطرفني 
الطبيعية  الوحدة  األس��رة هي  وأن  فيه،  إك��راه  ال  كاماًل  ال��زواج رضى  في  الراغبني 

األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية اجملتمع والدولة.
الدولي  املشرع  اهتمام  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  في  الواردة  احلقوق  تعكس 
جنسه  عن  النظر  بغض  اإلنسان  حلق  الدولية  األسس  ببيان  املنصرمة  احلقبة  في 
أو  قانونية  أو نصوص  استمرارية ألية ممارسات  أو  ثغرات  أية  الطريق على  وقطع 
إجرائية مطبقة وغير مطبقة من شأنها أن تثقل كاهل نصوص اإلعالن بأية مخالفات 
إلى احلد  تراعي  أن  إطار هذا اإلعالن  التي تنضوي حتت  الدول  لنصوصه، وعلى 
العاملي  اإلع��الن  ونصوص  مبادئ  مع  الوطنية  القانونية  نصوصها  انسجام  املمكن 

حلقوق اإلنسان.
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العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية1. 2
استكملت األمم املتحدة عملها في إطار تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحرياته في 
املنظومة الدولية، فأصدرت العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فيما 
يتعلق بالنساء بشكل خاص وبحقوق اإلنسان بشكل عام، أوجب العهد املذكور على كل 
دولة احترام احلقوق الواردة فيه، وكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين في 
إقليمها والداخلني في واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو 
اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، 
أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب ولم يغفل بأن تقوم الدول باتخاذ تدابير 
تشريعية أو غير تشريعية قائمة لكي تكفل فعال إعمال احلقوق املعترف بها في ذلك 
العهد، وبأن تالئم وفق إجراءاتها الدستورية وألحكام ذلك العهد، مقتضياتها الوطنية 
التشريعية أو غير التشريعية. وأكد على كفالة الدول حتقيق تساوى الرجال والنساء 

في التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها فيه.
العهد  )3(2بخصوص  رقم  العام  تعليقها  في  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  وأكدت 
الدول  ولكن   ... اإلنسان  حقوق  احترام  على  بذلك  يقتصر  ال  العهد  »بأن  املذكور 
األطراف تتعهد كذلك بضمان التمتع بكل هذه احلقوق بالنسبة لألفراد اخلاضعني 
قوانينها  تغيير  أن  عليها  يفرض  ذلك  إزاء  القانوني  وواجبها  القضائية،  لسلطتها 
احمللية إذا اقتضت الضرورة ذلك متاشياً مع التزاماتها القانونية الدولية، والتطبيق 

الفعلي لهذه القوانني على أرض الواقع من قبل القائمني على ذلك«.
وأوصي في العهد املذكور ضرورة عدم فرض أي قيود من شأنها أن حترف أو تفسر 
احلقوق الوارد في ذلك العهد مبوجب القوانني أو االتفاقيات أو األنظمة أو األعراف 
العهد  أحكام  تقتضي  كما  تفسر  ال  وحرياته  اإلنسان  حقوق  من  يجعل  نحو  على 
ونصوص واحلقوق الواردة فيه. ولم يخل من التأكيد على حق كل إنسان في شخصيته 
القانونية، وأن على الدول أن تضفي حمايتها على األسرة. ويكون للرجل واملرأة، حق 
الزواج ابتداء من بلوغ سن الزواج، وعدم انعقاد الزواج إال برضا الطرفني وأن تتخذ 
الدول التدابير املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباتهما لدى التزوج وخالل 
قيام الزواج ولدى انحالله، وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة احلماية 

الضرورية لألوالد في حالة وجودهم.

1  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 0022 ألف )د – 12( املؤرخ 
في 61 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 32 آذار/مارس 1967، وفقا ألحكام املادة 94

2  حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعني العامني واحملامني، نيويورك 
وجنيف 2002، صفحة )72(
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العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية1 . 3
الستينيات،  حقبة  في  هامة  محطة  وكرامته  اإلنسان  حقوق  نقض  استمرار  شكل 
وللتأكيد على صيانة وحفظ تلك احلقوق برزت أهم جتليات تلك احلقبة في صدور 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنظومة الدولية 
»تتعهد  منه   )2( امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  في  نّص  حيث  اإلنسان؛  بحقوق  اخلاصة 
الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها 
أو  اللغة،  أو  أو اجلنس،  اللون،  أو  العرق،  بريئة من أي متييز بسبب  العهد  في هذا 
الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، 
أو النسب، أو غير ذلك من األسباب(. وورد في املادة )5( من العهد املذكور “1. ليس 
في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة أو 
القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من  أو  جماعة أو شخص مبباشرة أي نشاط 
احلقوق أو احلريات املعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من 
تلك املنصوص عليها فيه 2. ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق 
اإلنسان األساسية املعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانني أو اتفاقيات أو 
أنظمة أو أعراف، بذريعة أن هذا العهد ال يعترف بها أو أن اعترافه بها أضيق مدى”. 
وورد في ذات العهد إقرار للدول األطراف في الفقرة األولى من املادة )10( ب� “وجوب 
أكبر  منح األسرة، التي تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية في اجملتمع، 
قدر ممكن من احلماية واملساعدة، وخصوصاً لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها 
مبسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفني 

املزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه”(.
نص العهد املذكور على العديد من حقوق اإلنسان، ولكنه متيز بوضوح النص وجتلي 
العهد  تضمنه  مبا  الوطنية  قوانينها  نصوص  وتضمني  باحترام  دولة  كل  التزامات 
عن  يجنح  بلد  فأي  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 
خط املواثيق الدولية لألم املتحدة ومنها العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية تنذر به أزمة إنسانية، فال أمثل من أن ترتب أي دولة مساقاتها القانونية 

النافذة وتلك التي ستقرها وفق التراتبية التشريعية الدولية واحمللية في أن واحد.

1  اعتمد وعرض للتوقيع واملصادقة واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 0022 ألف )د-12( املؤرخ في 
12 كانون األول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1967، وفقاً للمادة 72. 
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امليثاق العربي حلقوق اإلنسان1. 4
على نهج منظومة حقوق اإلنسان الدولية، تضمن امليثاق املذكور مجموعة من احلقوق 
الدوليني.  العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين  تشابه في مجملها ما ورد في اإلعالن 
املوقعة على  الدول  الواجب على  إلقاء  اإلنسان من  العربي حلقوق  امليثاق  يخل  ولم 
امليثاق املذكور بكفالة متتع أشخاص تلك الدول باحلقوق واحلريات املنصوص عليها 
فيه دون متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو املعتقد الديني أو الرأي 
أو الفكر أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو اإلعاقة البدنية أو 
العقلية، ووجوب اتخاذ الدول األطراف فيه التدابير الالزمة لتأمني املساواة الفعلية 
جميع  من  احلماية  يكفل  مبا  عليها  املنصوص  كافة  واحلريات  باحلقوق  التمتع  في 
أشكال التمييز، كما تضمن النص على مساواة الرجل واملرأة في الكرامة واحلقوق 
والواجبات وحتقيق تكافؤ الفرص واملساواة الفعلية بينهم، والنص على املساواة أمام 
القانون دون متييز في املادة احلادية عشرة. واهتم امليثاق املذكور بتأسيس لبنة من 
احلقوق لألسرية منها الرضا في الزواج، وتبيان حقوق أفراد األسرة، وحق الزواج 
للمرأة  خاص  بشكل  واالهتمام  احلماية  توفير  ضرورة  على  والنص  والرجل  للمرأة 

والطفل.
سبيل  في  تطبيقية  أو  تنفيذية  إج��راءات  أية  تضمن  من  املذكورة  امليثاق  خال  وقد 
على  العملي  التطبيق  إلى مصاف  الكتابة  من مصاف  به  املدونة  باحلقوق  النهوض 
أرض الواقع، األمر الذي يلح بشدة إلعادة النظر في بعض فروع القانون وحتديداً في 
قانون األحوال الشخصية النافذ في فلسطني خصوصاً أن عمره جتاوز ثالثة عقود 
وجتاوز  املساواة،  حتقيق  إلى  محطاتها  في  هادفة  تشريعية  رؤية  دون  وهو  ونصف 
بعض الثغرات فيه وفي إجراءات تطبيقه، وسيتبني ذلك بالتفصيل في حتليل اإلطار 

القانوني الناظم لعمل احملاكم الشرعية.

1  وضع امليثاق العربي حلقوق اإلنسان مبقترح من اللجنة العربية حلقوق اإلنسان املشكلة من اجلامعة العربية مبوجب 
القرار رقم )3442( بتاريخ 1986/9/3 وصادق عليه مجلس اجلامعة العربية بتاريخ 1992/9/21، مبوجب القرار رقم 
)6245(، ودخل حيز النفاذ سنة 1996، وصادقت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)721( لسنة 2002، ونشر في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد )77(. وصدرت منه النسخة معدلة بعد أن اعتمد 

من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس32 مايو/أيار 2004
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5 .)CEDAW( 1اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
أكدت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة2 على العنصر اإلنساني حلقوق 
املرأة في تبيانها لتلك احلقوق، وتناولت التمييز موضوعاً محدداً في عدة مجاالت؛ 
وأهم تفصيالته التمييز القائم على أساس اجلنس، وعاجلته بعمق وشمولية بهدف 
تلمس تغيير جذري في أوضاع  املرأة ووضعت احللول واإلجراءات الواجب اتخاذها 
من قبل الدول األطراف للقضاء على التمييز ضد املرأة في كافة امليادين، وقد نّصت 
في الفقرة )أ( من املادة الثانية على ضرورة أن تقوم الدول بدمج املساواة بني الرجل 
واملرأة في الدساتير الوطنية وحتقيق التطبيق العملي لذلك في التشريعات الوطنية 
وشملت الفقرة )و( من ذات املادة ضرورة أن تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية 
تشكل  التي  واملمارسات  واألع��راف  األنظمة  و  القوانني  من  القائم  إبطاء  أو  لتغيير 

متييزاً ضد املرأة. 
ونلحظ بأن وقع الكلمات في اتفاقية سيداو أقوى من سابقها من املواثيق واإلعالنات 
النساء  النساء، ويتطلب حتقيق وصول  التمييز ضد  الدولية، وذلك بسبب استمرار 
ومساواة  ال��دول  قبل  من  املذكورة  االتفاقية  في  ال��واردة  االلتزامات  تفعيل  للعدالة 
وقد  احملاكم.  في  اإلج��راءات  مراحل  في  بالرجل  مساواتها  وتفعيل  بالرجل  امل��رأة 
صادقت السلطة الوطنية الفلسطينية على اتفاقية سيداو مبوجب مرسوم الرئيس 
الفلسطيني رقم )19( لسنة 2009 لينسجم ذلك ونصوص القانون األساسي املعدل، 
مع  انسجاماً  سيداو  اتفاقية  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مصادقة  وتأتي 
نصوص القانون األساسي الذي ينص على املساواة وعدم التمييز، ولكن ذلك يبقى 
قاصراً، بل أن اجلمود يكتنفه، فلم يعدل أو يغير قانون األحوال الشخصية النافذ وفق 
رؤية وتراتبية اإلطار الدستوري للدولة الفلسطينية وأبرزها وثيقة إعالن االستقالل 

والقانون األساسي املعدل أو اتفاقية سيداو.
اتفاقية الرضى بالزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج3 

الدول األطراف فيها باتخاذ التدابير التشريعية  على  التزاماً  االتفاقية  هذه  ألقت 

1  اعتمدت وعرضت للتوقيع واالنضمام واملصادقة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 081/43 املؤرخ في 81 
كانون األول/ديسمبر 1997، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981ن وفقاً ألحكام املادة )72( فقرة )1(. )صادق 

الرئيس الفلسطيني على اتفاقية سيداو بتاريخ الثامن من آذار عام 2009 باملرسوم الرئاسي رقم )91( لسنة 2009(.
2  اعتمدت وعرضت للتوقيع واالنضمام واملصادقة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 081/43 املؤرخ في 81 

كانون األول/ديسمبر 1997، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981ن وفقاً ألحكام املادة )72( فقرة )1(. )صادق 
الرئيس الفلسطيني على اتفاقية سيداو بتاريخ الثامن من آذار عام 2009 باملرسوم الرئاسي رقم )91( لسنة 2009(.

3  اعتمدت وعرضت للتوقيع واالنضمام واملصادقة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 081/43 املؤرخ في 81 
كانون األول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981ن وفقاً ألحكام املادة )72( فقرة )1(. )صادق 

الرئيس الفلسطيني على اتفاقية سيداو بتاريخ الثامن من آذار عام 2009 باملرسوم الرئاسي رقم )91( لسنة 2009(.
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في حال  إال  السن،  ذلك  دون  انعقاده  وعدم  ال��زواج،  لسن  أدنى  الالزمة لتعيني حد 
قررت السلطة اخملتصة استثناء ذلك دون السن احملدد ألسباب حقيقية وهادفة إلى 
إبرام  في  املستقلة  املرأة  شخصية  على  والتأكيد  الزوجني،  طرفي  مصلحة  حتقيق 
وقانون  الطفل  اتفاقية حقوق  مع  محلياً  االتفاقية  هذه  وتقرأ  القانونية،  التصرفات 
الطفل الفلسطيني اللذان عّرفا الطفل بأنه بكل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، 
القوانني احمللية حتت سن ثمانية عشر عاماً غير  الزواج احملدد في  وبالتالي فسن 
قانون  على  ينطبق  األم��ر  وح��ال  برمتها،  اإلنسان  حقوق  منظومة  ويخالف  قانوني 

األحوال الشخصية النافذ.

إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة1. 6
أصدرت  املرأة،  ضد  والتمييز  العنف  ملناهضة  وشمولية  واضحة  أسس  إرساء  بغية 
العنف  ألنواع  تعريف غير حصري  على  متنه  في  وركز  اإلعالن،  املتحدة هذا  األمم 
مساواة  على  وأكد  والدولة-  واجملتمع  األس��رة  إطار  في   - النساء  له  تتعرض  الذي 
وحث  احلياة،  مجاالت  جميع  في  وحرياتهن  بحقوقهن  متتعهن  في  بالرجال  النساء 
اإلعالن املذكور الدول على اتخاذ تدابير عدة لرأب الصدع املتعلق بتمييز النساء في 
اجملتمعات، وأهم ما ورد بشأن تلك التدابير هو مساعدة النساء وتوفير فرص لهن 

لالنتصاف لدى العدالة وإتاحة ذلك في القوانني احمللية. 

إعالن وبرنامج عمل فينا2. 7
مناقشة مسألة  الصدارة  إلى  فينا  املنعقد في  اإلنسان  الدولي حلقوق  املؤمتر  أعاد 
إعادة  إلى  ديباجته  في  وتطرق  امل��رأة،  وخصوصاً  له،  املتأصلة  واحلقوق  اإلنسان 
االلتزام مبا ورد في ميثاق األمم املتحدة ومبادئها واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
وغيرها من املواثيق الدولية، وأشار بشكل جلي إلى التمييز املستعر والعنف اللذين 
تواجههما املرأة في العالم، وحث على متتع املرأة متتعاً كاماًل وعلى قدم املساواة بجميع 
حقوق اإلنسان. كما شّدد على أهمية إدماج املرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة 
القضاء على  أجل  العمل من  أهمية  منها، وشّدد على  التنمية ومستفيدة  في عملية 
العنف ضد املرأة في احلياة العامة واخلاصة، والقضاء علي جميع أشكال املضايقة 
علي  القائم  التحيز  علي  والقضاء  باملرأة،  واالجتار  اجلنسي  واالستغالل  اجلنسية، 
اجلنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب ميكن أن ينشأ بني حقوق املرأة واآلثار 

1  أعتمد ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )3622( )د-22(، املؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 
.1967

2  صدر عن املؤمتر الدولي حلقوق اإلنسان املعقود في فيينا خالل الفترة من 41 – 52 حزيران/يونيه 1993.
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الضارة لبعض املمارسات التقليدية أو املتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف 
علي  والعلنية  منها  اخلفية  امل��رأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  واستئصال  الديني 
السواء. وضرورة اعتماد إجراءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ االلتزام بتأمني املساواة 
للمرأة وحقوق اإلنسان للمرأة، وحث احلكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية على 
تيسير وصول املرأة إلى مناصب اتخاذ القرارات وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ 

القرارات. 
إعالن ومنهاج عمل املؤمتر العاملي في بيجني1. 8

العرفية  والقوانني  الوطنية  القوانني  مراجعة  على  احلكومات  العمل  منهاج  يحث 
واملمارسات القانونية فيما يتعلق مبجموعة من القوانني، ومن بينها القانون األسري، 
بهدف ضمان تنفيذ مبادئ وإجراءات املواثيق الدولية ذات الصلة وأبطال أية قوانني 
النوع  أس��اس  على  التمييز  وإزال��ة  اجلنس  أس��اس  على  القائم  التمييز  على  تعمل 
بضمان  ال��دول  قيام  على  العمل  منهاج  وأكد  العدالة.  إدارة  عملية  في  االجتماعي 
الوصول إلى اخلدمات القانونية خصوصاً تلك املعينة لوصول النساء الفقيرات إلى 
العدالة، وأيضاً ضمان حصول املرأة على نفس حقوق الرجل لكي يصبحن قاضيات، 

محاميات، أو إحاللهن في أي مركز آخر من مراكز املسئولني في احملكمة.
وضع التشريع في األراض��ي الفلسطينية احملتلة هو خاص بسبب وضعها  أن  إال 
السياسي. حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست دولة شرعياً، فهي ال تستطيع 
أن تصّدق أو توقع على أي اتفاقية دولية بحسب نظام األمم املتحدة. أما في التطبيق، 
األراض��ي احملتلة على أطر العمل  فلقد مت إيجاد طرق أخرى للتعبير عن موافقة 
القانونية الدولية املتعلقة بحقوق املرأة، من خالل التصديق الرمزي لرئيس السلطة 
على اتفاقية )سيداو( على سبيل املثال. وفي هذا اجملال، وكما هي احلال في العديد 
من بلدان املنطقة، فإن إطار العمل القانوني الفلسطيني كان قد خضع وال يزال إلى 
مجموعة من اإلصالحات ليتوافق هذا التشريع مع املعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق 

املرأة.

1  املؤمتر العاملي املعني باملرأة املنعقد في بيجني خالل الفترة 4 – 51 أيلول سبتمبر1995.
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ثانيًا: الضمانات الدستورية للمساواة في فلسطني
يجب على أي دولة أن تعكس في قوانينها احمللية احلد األدنى للمعايير الواردة في 
مواثيق حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من عدم متتع السلطة الوطنية الفلسطينية بصفة 
الدولة إال أن الرئيس محمود عباس صادق في العام 2009 على اتفاقية القضاء على 
كافة أشكال التمييز ضد املرأة مبا ينسجم مع أحكام القانون األساسي الفلسطيني، ما 
يعني اعتماد االتفاقية كمرجعية للمشرعني عند وضع التشريعات والقوانني اجلديدة، 
إضافة إلى تعديل القوانني والتشريعات املوجودة مبا يتناسب مع ما جاء ببنود االتفاقية. 
كذلك فإن متتع منظمة التحرير الفلسطينية مبركز املراقب في الهيئة األمم املتحدة 
يترتب عليه التزام املنظمة الصريح باحترام ميثاق األمم املتحدة وما صدر إعماال له 

من إعالنات وقرارات خاصة بحقوق اإلنسان وحرياته.
ومن هذا املنطلق، يقتضي عند متابعة ورصد إجراءات احملاكم الشرعية في فلسطني، 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  اللتزام  واملؤسس  الناظم  الدولي  اإلطار  على  االطالع 
وللسلطة الوطنية الفلسطينية جتاه مواثيق ومنظومة حقوق اإلنسان احمللية واإلقليمية 
لكي  إجرائياً  أو  السير على هديها موضوعياً  ينبغي  التي  املواضع  وتبيان  والدولية، 

تتواءم مع حقوق اإلنسان خصوصاً فيما يتعلق بالنساء. 

عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في هيئة األمم املتحدة1. 1
األمم  هيئة  في  مراقب  مركز  الفلسطينية  التحرير  منظمة  منح   1976 العام  في  مت 
املتحدة، ما يجعل منظمة التحرير الفلسطينية في موقع يلزمها مبيثاق األمم املتحدة 
وما صدر أو سيصدر عنها من مواثيق و/أو إعالنات و/أو قرارات تخص حقوق اإلنسان 

مع أنها ليست عضواً كاماًل. 
ولكون منظمة التحرير الفلسطينية تشكل مظلة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فإن التزام 
املنظمة مبيثاق األمم املتحدة، يجعل حتماً ولزاماً عليها أن تعيد أو تنص في أسسها على 
إعادة تقييم املنظومة القانونية واإلجرائية احمللية للتواؤم وميثاق ومعايير هيئة األمم 
املتحدة، مبا فيه منظومة اإلطار القانوني واإلجرائي للمحاكم الشرعية، األمر الذي 
سنراه في تفصيلنا لإلطار القانوني واإلجرائي للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية 
خصوصاً ومن وجهة نظر حقوقية تعنى بحقوق النساء بالتحديد، ال سيما مدى توافقها 

وميثاق وإعالنات هيئة األمم املتحدة ومنظومة حقوق اإلنسان بشكل عام.

1  اعتمد ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )3622( )د-22(، املؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 
6791، وجرى اعتماد اسم فلسطني بدالً من منظمة التحرير الفلسطينية في منظومة األمم املتحدة مبوجب القرار رقم 

)771/34( بتاريخ 51 كانون األول 1988.
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وثيقة إعالن االستقالل1. 2
واملعتمدة  اجلزائرية  العاصمة  في  فلسطني  لدولة  استقالل  إع��الن  وثيقة  أعلنت 
من قبل اجمللس الوطني الفلسطيني، أسس املساواة الكاملة في احلقوق بني جميع 
الفلسطينيني رجال ونساء وأعلنت حماية حقوق النساء بشكل خاص، وحتقيق العدل 
االجتماعي بينهم، واملساواة وعدم التمييز في احلقوق على أساس العرف أو الدين 

أو اللون أو بني املرأة والرجل. 
العربية  الدول  جامعة  مبيثاق  املذكورة  الوثيقة  مبوجب  فلسطني  دولة  التزمت  كما 
يشكل  وذلك  اإلنسان.  حلقوق  العاملي  وباإلعالن  وأهدافها  املتحدة  األمم  ومببادئ 
الفلسطينية مبا  الوطنية  السلطة  التزام  مدى  في  للنظر  متسلساًل  معيارياً  مفتاحاً 
العدل  وحتقيق  باملساواة  يتعلق  فيما  خصوصاً  االستقالل؛  إعالن  وثيقة  تضمنته 
االجتماعي وعدم التمييز وااللتزام مببادئ حقوق اإلنسان واإلعالنات العاملية حلقوق 
اإلنسان، ومدى انعكاس ذلك في القوانني واإلجراءات احمللية، وعلى األخص فيما 
يطبق في احملاكم الشرعية من قوانني وإجراءات على النساء بالتحديد، األمر الذي 
الشرعية في  لعمل احملاكم  الناظم  القانوني واإلجرائي  سيتجلى في دراسة اإلطار 
الضفة الغربية ومدى مواءمته وتلك املبادئ التي أعلن االلتزام بها في وثيقة إعالن 

االستقالل املذكورة.
القانون األساسي املعدل2. 3

الدستور هو أعلى قانون في أي بلد، ويشكل األساس للهيكل املؤسسي والنظام القانوني 
ويحدد العالقة بني الدولة ومواطنيها، وبني املوطنني أنفسهم. وال يتم تعديل الدساتير 
أو إصالحها أو إلغاؤها إال مرة واحدة على األكثر في اجليل الواحد، وهنا تكمن قوة 
الدساتير، فعندما ترسخ املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان في الدساتير فإنها 

تصبح أقل عرضة للسحب في حال تغيرت اإلرادة أو القيادة السياسية.
املواثيق  مراعاة  و/أو  املصادقة  و/أو  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  انضمام  إن 
تقّر  أن  الناظمة حلقوق اإلنسان وحرياته، متلي عليها  الدولية  والعهود  واإلعالنات 
وتضمن  حالياً(،  املعدل  األساسي  )القانون  دستورها  في  وحرياته  اإلنسان  بحقوق 
بالنصوص املذكورة عدم التمييز بني الفلسطينيني ذكوراً وإناثاً، وقد ُعكس االلتزام 

1  وثيقة إعالن االستقالل، اعتمدت وأعلنت من اجمللس الوطني الفلسطيني في الدورة التاسعة له في اجلزائر بتاريخ 51 
نوفمبر 1988.

2  منشور في الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز(، العدد )0(، الصفحة )5(، بتاريخ 2003/3/19، ونشر تعديل القانون 
األساسي في الوقائع الفلسطينية، العدد )75(، الصفحة )5(، بتاريخ 2005/8/18.
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حيث  املعدل،  األساسي  بالقانون  املذكورة  الدولية  والعهود  واملواثيق  باإلعالنات 
نّصت املادة )10( من القانون األساسي املذكور “1. حقوق اإلنسان وحرياته ملزمة 
االنضمام  على  إبطاء  دون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل   .2 االحترام  وواجبة 
وتشكل  اإلنسان”.  حقوق  حتمي  التي  والدولية  اإلقليمية  واملواثيق  اإلعالنات  إلى 
هذه املادة الرابط بني االلتزام مبنظومة حقوق اإلنسان الدولية وبني مواءمة نصوص 

القوانني النافذة في فلسطني معها.
كما ورد في الفقرة )1( من املادة )30( من القانون األساسي املذكور “التقاضي حق 
الطبيعي،  قاضيه  إلى  االلتجاء  حق  فلسطيني  ولكل  كافة،  للناس  ومكفول  مصون 

وينظم القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا”. 
أن:  على  بنصها  امل��س��اواة  امل��ذك��ور  األس��اس��ي  القانون  م��ن   )9( امل���ادة  شملت  كما 
“الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس 
إعادة  إلى  مدعاة  ذلك  ويشكل  اإلعاقة”،  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو 
الوطنية  السلطة  مناطق  ف��ي  املطبقة  واإلج����راءات  القوانني  تعديل  و/أو  تقييم 
الوطنية  السلطة  والتزامات  املعدل  القانون األساسي  لتتواءم ونصوص  الفلسطينية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية جتاه منظومة حقوق اإلنسان الدولية، وجتعل من عدم 
التمييز على أساس اجلنس واملساواة قاعدة تسود حتى في عمل احملاكم بشكل عام، 
وميتد ذلك ليشمل املنظومة القانونية املطبقة في عمل احملاكم الشرعية من قوانني 

وإجراءات وتعليمات وغيرها.
إن احملك احلقيقي للفائدة من احلماية الدستورية هو ترجمتها إلى تغيير حقيقي في 
حياة املرأة، وفي ذات الوقت استخدام الضمانات الدستورية للمساواة لتعديل أو إلغاء 

التشريعات وغيرها من القوانني التي متيز ضد املرأة.
وثيقة حقوق املرأة3. 4

أجنز االحتاد العام للمرأة الفلسطينية وثيقة حقوق املرأة عام 1993، وأدخلت عليها 
عدة تعديالت وحتسينات عام 2000 وعام 2002، وأكدت الوثيقة على مجموعة من 
احلقوق فيما يتعلق بأمور األحوال الشخصية، أهمها تساوي املرأة والرجل في احلقوق، 
إلبرام  الالزمة  األهلية  وسن  يتوافق  مبا  ال��زواج  سن  وحتديد  ال��زواج،  في  والرضا 
الزواج، وتقييد تعدد الزوجات، وحق املرأة باحلصول  القانونية، وتوثيق  التصرفات 

3  منشور في الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز(، العدد )0(، الصفحة )5(، بتاريخ 2003/3/19، ونشر تعديل القانون 
األساسي في الوقائع الفلسطينية، العدد )75(، الصفحة )5(، بتاريخ 2005/8/18.
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على تعويض عن الطالق التعسفي في حاالت إضافية غير واردة في القانون، وتغيير 
النص اخلاص بضم األنثى، وحق الوالية والوصاية وغيرها من احلقوق. 

إن جملة ما ورد من حقوق في الوثيقة يستند إلى وثيقة إعالن االستقالل والقانون 
األساسي املعدل وميثل رؤية املؤسسات النسوية بخصوص قضايا النساء في مجال 
األحوال الشخصية، األمر الذي يراكم التركيز على الهدف املتمثل في تضمني قانون 
موضوعياً  احلقوق  تلك  مبوجب  املنشودة  التعديالت  األردن��ي  الشخصية  األح��وال 
وإجرائياً لتتواءم مع اإلطار الدستوري املؤسس للدولة الفلسطينية مبوجب انضمام 
االستقالل،  إعالن  ووثيقة  املتحدة،  األمم  هيئة  إلى  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

والقانون األساسي املعدل ووثيقة حقوق املرأة.
التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة . 5

)سيداو(
على  يحق لها التصديق  إن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي ال 
االتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها بحسب نظام األمم املتحدة. وعمليا، مت إيجاد 
طرق أخرى لتمكني األراضي الفلسطينية من التعبير عن موافقتها على إطار العمل 
الفلسطينية في املؤمترات  فقد شاركت السلطة  بحقوق املرأة؛  الدولي فيما يتعلق 
الدولية حول املرأة والسكان والتنمية والتي عقدت في فيينا والقاهرة وبيجني. من 
املؤمترات في األراضي احملتلة  خالل املتابعة، مّت العمل على تطبيق توصيات هذه 
األراضي احملتلة  فعلى سبيل املثال، عقب مؤمتر القاهرة قامت  بأشكال مختلفة. 
بتطبيق بعض التوصيات من خالل تنفيذ البرامج الوطنية واالستراتيجيات وخطط 

العمل.
وقد قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الثامن من آذار/مارس 2009، 
اليوم العاملي للمرأة، بالتصديق الرمزي على اتفاقية القضاء على جميع  مبناسبة 
أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، وجاء توقيع الرئيس على اتفاقية سيداو من دون 
النوع االجتماعي في  أساس  أي حتفظات كخطوة مهمة نحو حتقيق املساواة على 
األراضي الفلسطينية احملتلة. إال أن هذه اخلطوة الرمزية املتمثلة في التوقيع على 
التشريعي  اجمللس  كون  السارية  التشريعات  على  فعلي  تأثير  لها  يكن  لم  االتفاقية 

الفلسطيني معطل منذ عام 2006.
ويعتبر القانون األساسي الفلسطيني متناسقا مع مقدمة سيداو فيما يتعلق باملساواة 
بني الرجل واملرأة؛ حيث تنص املادة )9( من القانون األساسي على أن الفلسطينيني 
متساوون أمام القانون ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو 
الرأي السياسي أو اإلعاقة، كما تنص املادة )10( من القانون األساسي على وجوب 

حماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. 
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املبحث الثاني: اإلطار القانوني الفلسطيني الناظم لعمل احملاكم 
الشرعية

تشكل احلقبة احلالية امتداداً للمنظومة القانونية والثقافية لعمل احملاكم الشرعية 
حلقوق  الناظم  الدولي  اإلط��ار  إزاء  بيناه  ما  بأن  شك  وال  املنصرمة،  الفترات  إبان 
التحرير  منظمة  قبل  من  بذلك  االل��ت��زام  وم��دى  ودول��ي��اً  وإقليمياً  محلياً  اإلنسان 
اإلنسان، يستدعي متحيص  إزاء حقوق  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  الفلسطينية 
اإلطار القانوني واإلجرائي الناظم لعمل احملاكم الشرعية وعرض املسائل التي توافق 

أو تخالف املنظومة التي تناولناها في املبحث السابق. 
وسنبني فيما يأتي أهم القوانني املوضوعية واإلجرائية السارية والتي تطبق في عمل 
النساء  استيفاء  في  رئيسياً  مفصاًل  وتشكل  الغربية،  الضفة  في  الشرعية  احملاكم 
ما  صدر  ما  وأهم  عام،  بشكل  الشرعية  احملاكم  في  للعدالة  ولوصولهن  حلقوقهن 
صلة  ذات  وغيرها  املذكورة،  احملاكم  لعمل  ناظمة  إداري��ة  وتعميمات  ولوائح  أنظمة 

مبوضوع هذه الدراسة.
أواًل: التشريعات والسياسات املوضوعية الناظمة لعمل احملاكم الشرعية

وتطبيق  إقرار  رحى  فيها  دارت  التي  العالم  بقاع  أكثر  من  تزال  وال  فلسطني  كانت 
القوانني في حقب تاريخية مختلفة تواترت عليها، فاحملطة األولى للقوانني ابتدأت 
في فلسطني مع احلكم العثماني، وأبرز نتائجها القانونية؛ تطبيق قانون حقوق العائلة 
احلقبة  وتلت  اإلسالمية،  الشريعة  من  أحكامه  أستلهم  الذي   1917 عام  العثماني 
القوانني،  من  جملة  جعبتها  في  حملت  التي  البريطاني  االنتداب  حقبة  العثمانية 
على  مطبقاً،  العثماني  العائلة  حقوق  قانون  على  أبقى  البريطاني  االنتداب  ولكن 
حتى  املذكور سارياً  القانون  وبقي  ألغاها،  أو  التي عدلها  القوانني  من  خالف غيره 
قدوم احملتل اإلسرائيلي عام 1948، وبذات الشأن، اتخذ احملتل اإلسرائيلي قرارات 
بنفسه عن  يرتئيها، ونأى  التي  القوانني  إقرار  لتعديل و/أو  أوامر عسكرية  مبوجب 
املساس بشكل مباشر بقانون حقوق العائلة العثماني، إلى أن ُفرضت اإلدارة املصرية 
على قطاع غزة ومتخض عنها إقرار وتطبيق قانون العائلة الفلسطيني لسنة 1954، 
العثماني،  العائلة  يعتمد بشكل جلي على قانون حقوق  الذي  مبوجب األمر )303(1 
األردن��ي رقم  الشخصية  األح��وال  قانون  ُطبق  الغربية  للضفة  األردن��ي  وإبان احلكم 

1  منشور في الوقائع الفلسطينية )اإلدارة املصرية( بتاريخ 1954/6/15، صفحة )968(
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)61( لسنة 19761 الذي يعتمد أيضاً على قانون حقوق العائلة العثماني وفور قدوم 
السلطة الوطنية الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية عام 1994، أخذت على عاتقها 
استمرار العمل بالقوانني النافذة؛ ومن بينها قانون األحوال الشخصية في قطاع غزة 
وقانون األحوال الشخصية األردني في الضفة الغربية، وبقيت تلك القوانني مطبقة 
من تاريخ إقرارها حتى اآلن، مع اإلشارة إلى أن قانون األحوال الشخصية األردني مت 
تعديله في اململكة األردنية الهاشمية. وفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية صدرت 
بعض املراسيم والقرارات والتعليمات املتعلقة بقوانني األحوال الشخصية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وسنتطرق فيما يلي لقانون األحوال الشخصية رقم )61( لسنة 1976 ساري املفعول 
واآلثار  والطالق  بالزواج  املتعلقة  العامة  األحكام  ينظم  والذي  الغربية،  الضفة  في 

املترتبة عليهما.
قانون األحوال الشخصية األردني رقم )61( لسنة 1976 وتعديالته2 . 1

الرتباطها  نظرا  للمرأة  أهمية  القوانني  أكثر  الشخصية  األح��وال  قوانني  تشّكل 
بحياة املرأة اليومية، ال سيما وأن الغالبية العظمى من النساء في فلسطني ما زالت 
تندرج حتت شريحة رّبات البيوت واللواتي يتأثرن بقانون األحوال الشخصية بشكل 
أساسي، فهن نساء غير عامالت وبالتالي ترتبط معظم حقوقهن بهذا القانون الذي 
ينظم حقوقهن ضمن إطار العائلة فقط، ومن ناحية أخرى فإن أحكام قانون األحوال 
الشخصية تنعكس على القوانني األخرى بشكل مباشر وتؤثر على حقوق املرأة في 

إطار العمل وفي إطار احلياة العامة.
الشخصية  األحوال  لقانون  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  املسلمة  املرأة  وتخضع 
لسنة  الشخصية  األحوال  قانون  من  أصال  مستمد  قانون  وهو   1976 لعام  األردني 

1917 وقانون 1951 املأخوذين من الفقه احلنفي.
بني رجل  بأنه عقد  ال��زواج  لعام 1976  الشخصية  األح��وال  قانون   2 امل��ادة  وتعرف 
وامرأة حتل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما، ويشترط لعقد الزواج عدم 
وجود موانع شرعية أو قانونية متنع اخلاطبني من الزواج، وأهلية اخلاطبني، وحضور 
اإليجاب  يسمعا  وأن  بالغني،  عاقلني،  مسلمني،  وامرأتني  رجل  أو  رجلني،  شاهدين 

والقبول، ويفهما املقصود بهما. )املادة 5(

1  منشور في اجلريدة الرسمية األردنية بتاريخ 1976/12/1، العدد )8662(، الصفحة )155(.
2  منشور في اجلريدة الرسمية األردنية، العدد رقم )16(، صفحة )155(، بتاريخ 1976/12/1، قانون مؤقت رقم )52( 

لسنة 1977 )قانون معدل لقانون األحوال الشخصية(. 
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القانوني  السن  بلغا  قد  يكونا  وأن  عاقلني،  الزوجان  يكون  أن  ال��زواج  أهلية  وتعني 
سنة  عشرة  خمسة  وللمخطوبة  هجرية،  سنة  عشرة  ستة  للخاطب  وه��و  ل��ل��زواج، 

هجرية.)املادة5(
وينعقد الزواج صحيحا إذا استوفى أركانه وشروط انعقاده، واستكمل العاقدان فيه 
الشرعي  واملسكن  الزوجية،  والنفقة  املهر،  املرأة مبوجبه  وتستحق  األهلية،  شروط 

وامليراث، ويثبت بالزواج الصحيح النسب، وحرمة املصاهرة. )املادة 32(.
فإذا فقد عقد الزواج أحد أركانه أو شروطه، يكون الزواج باطال؛ كالعقد بني امرأة 
مسلمة ورجل غير مسلم، والعقد بني رجل مسلم وامرأة غير كتابية، والعقد بني رجل 
وامرأة ذات رحم محرم منه. ومينع بقاء الزوجني على الزوجية في الزواج الباطل، 

ويجب التفريق بينهما. )املادة 33( 
أما إذا فقد عقد الزواج أحد شروط الصحة فيكون الزواج فاسدا، كأن يكون العقد 
بدون شهود، أو باإلكراه، أو إذا مت اجلمع بني امرأتني ممنوع اجلمع بينهما كاألختني 
أو العمة وابنة أخيها، أو كان الشهود غير حائزين للصفات املعتبرة شرعا، أو زواج 
به النسب وحرمة املصاهرة.  الفاسد املهر، ويثبت  العقد  املتعة. وتستحق املرأة في 

إال أنه يجب التفريق بني الزوجني، وال تستحق املرأة النفقة وال امليراث. )املادة 34( 
ويجب أن يتم تسجيل عقد الزواج لدى اجلهات الرسمية. وفي حال عدم تسجيل عقد 
الزواج يعتبر العقد غير قانوني ويعاقب كل من العاقد والزوجني والشهود بالعقوبة 

املنصوص عليها في قانون العقوبات الساري.)املادة 17(
ويستطيع الزوجان وضع شروط خاصة في العقد، على أن تكون الشروط نافعة ألحد 
الطرفني، وإال تكون الشروط منافيًة ملقاصد الزواج، كأن تشترط عليه أن ال يعاشرها 
معاشرة األزواج، أو أن ال تسكن معه، أو أن يقاطع والديه أو احدهما، أو أن يشرب 
اخلمر. أو أن يشترط عليها هو أن ال ترثه، أو أن ال يكون لها مهر، أو أن ال تنجب. وفي 
حالة كانت الشروط محظورة شرعاً، فإنها تعتبر شروطا باطلة ال يلتزم فيها ويكون 

عقد الزواج صحيحاً.)املادة 19( 
ويدفع الرجل للمرأة مهرا رمزا لرغبته في الزواج بها. ومهر املثل هو مهر مثل الزوجة 
وأقرانها من أقارب أبيها وقت العقد، وإذا لم يوجد لها أمثال من أقارب أبيها فمن 
احلاالت  في  املهر  كل  دفع  ويجب   .)44 بلدتها.)املادة  أهل  من  وأقرانها  مثيالتها 
التالية: الدخول، اخللوة الصحيحة، املوت. )املادة 46(. ويسقط املهر إذا وقع الطالق 
قبل الدخول واخللوة الشرعية بطلب من الزوجة، وإذا وقع الطالق بطلب من الولي 

بسبب عدم الكفاءة.
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املسكن  الزوج  يهيئ  أن  وبعد  املعجل  مهرها  بعد قبض  الزوجة  على  الطاعة  وجتب 
احملتوي على اللوازم الشرعية حسب وضعه املادي وفي محل إقامته وعنوانه، شريطة 
أن تشعر باألمان على نفسها ومالها في املسكن املعد لها. و«الطاعة« تعني أن تطيع 
)املادة  تطيعه في شرب اخلمر.  أن  له  فليس  املباحة فقط  األمور  في  زوجها  املرأة 
39-36(. وتعني الطاعة في السكن اإلقامة في مسكن الزوج الشرعي و االنتقال معه 
إلى أية جهة يريد ولو خارج البالد، ما لم تشترط عليها غير ذلك في عقد الزواج، 
شريطة أن تشعر باألمان على نفسها ومالها في املسكن املعد لها، وال جتبر املرأة على 
االنتقال إلى بيت الطاعة لو لم تكن تشعر باألمان على نفسها ومالها فيه.)املادة 37( 
بني  الصحيح  ال��زواج  عقد  انعقاد  وق��ت  من  زوجها  من  النفقة1  الزوجة  وتستحق 
الزوجني، وتستطيع املطالبة بها منذ اللحظة التي ميتنع فيها الزوج عن اإلنفاق عليها. 
كما تستحق النفقة في فترة العدة من الطالق، وهي ثالثة أشهر من الطالق إال إذا 
كانت املرأة حامال فتكون عدتها حتى تضع مولودها. وال تخسر هذا احلق إال إذا ثبت 
أنها ناشز. )املادة 67( وال جتب النفقة للزوجة الناشز، وإذا طلقت املرأة أثناء نشوزها 
فال نفقة لها أثناء فترة العدة. )املادة 69 و 81( وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجني 
للزوج،  القاضي، ويفرضها القاضي بحسب الوضع املادي  على قدر معني أو بحكم 
وميكن زيادتها أو إنقاصها تبعاً حلالته، على أن ال تقل عن احلد األدنى من القوت 

والكسوة الضروريني للزوجة. )املادة 70( 
كما يستحق األطفال النفقة من والدهم، وتستمر نفقة األوالد إلى أن تتزوج األنثى، 
أما نفقة األوالد الذكور فتستمر إلى أن يصل الذكر إلى احلد الذي يعمل فيه من هم 

بسنه ووضعه ما لم يكن طالب علم. )املادة 168(
ويثبت النسب بعقد الزواج واخللوة الصحيحة وذلك إذا ولد طفل الزوجة من زواج 
صحيح أو فاسد بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو اخللوة الصحيحة يثبت 
الفراق.  تاريخ  من  ولد خالل سنة  إذا  نسبه  يثبت  فراق  بعد  ولد  وإذا  للزوج،  نسبه 
)املادة 148( ويشترط لثبوت النسب أن تلده الزوجة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ 
العقد عليها، أن يكون الزوج بالغا أو مراهقا، أن ال ينفي الزوج نسب املولود. )املادة 

)148
الوطنية  السلطة  الل��ت��زام  املؤسس  وال��دول��ي  الدستوري  اإلط��ار  بيان  ض��وء  وعلى 
الفلسطينية مببادئ حقوق اإلنسان، فسنتناول القضايا املفصلية في قانون األحوال 

الشخصية النافذ فيما يتعلق بالنساء على النحو اآلتي:

1  النفقة هي ما يحتاجه اإلنسان من أجل سد حاجته من مأكل ومشرب وملبس وتطبيب. ونفقة كل إنسان في ماله إال 
الزوجة فنفقتها على زوجها. ونفقة الزوجة هي ما حتتاجه الزوجة من طعام وكسوة وسكن وتطبيب بالقدر املعروف 

باإلضافة إلى خدمة الزوجة التي يكون ألمثالها خدم. )املادة 66(
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سن الزواج. أ
اشترط القانون أن يكون اخلاطب واخملطوبة عاقلني وأن يتم اخلاطب السنة السادسة 
عشرة وأن تتم اخملطوبة اخلامسة عشرة من العمر، إال أن القانون منح القاضي عند 
الطلب حق تزويج البكر التي أمتت اخلامسة عشرة من عمرها من الكفء في حال 
إذا كان عضلها  أما  األولياء بال سبب مشروع.  أو اجلد من  الولي غير األب  عضل 
من قبل األب أو اجلد فال ينظر في طلبها إال إذا كانت أمتت ثمانية عشر عاماً وكان 

العضل بال سبب مشروع.
كان خاطبها  إذا  ثماني عشرة سنة  تكمل  لم  امرأة  على  العقد  إجراء  القانون  ومنع 
يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إال بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن 

مصلحتها متوفرة في ذلك.
وعلى الرغم من أن قانون األحوال الشخصية األردني حّدد سن الزواج للفتى بعمر 
ستة عشر عاماً وللفتاة خمسة عشر سنة، إال أنه وملا كانت احملاكم الشرعية تعتمد 
التقومي الهجري في احتساب أعمار راغبي الزواج؛ لذا فإن عمر الفتى للزواج يصبح 

أقل من ستة عشر عاماً، وللفتاة أقل من خمسة عشر عاماً عند الزواج الفعلي.
حقوق  اتفاقية  لتعريف  وفقا  عمرها  من  عشر  الثامنة  تكمل  لم  التي  الفتاة  وتعتبر 
يحق  ال  للتشريعات احمللية  وفقا  وهي  الفلسطيني “طفلة”،  الطفل  وقانون  الطفل 
إب��رام عقد جتاري  أو  قيادة سيارة  رخصة  على  أو احلصول  بنكي  فتح حساب  لها 
أو التحكم مبيراثها ورغم ذلك، يعتبر قانون األحوال الشخصية الفتاة التي لم تبلغ 
الثامنة عشر أهال للزواج والذي هو عقد تراضي بني شخصني بالغني عاقلني، وهنا 
جند أن سن الزواج املذكور في قانون األحوال الشخصية يتعارض مع السن احملددة 
لألهلية القانونية واملدنية مثل قوانني التجارة والقوانني اجلزائية وقوانني االنتخابات 

العامة وغيرها، ناهيك عن املشكالت التي تنتج عن الزواج املبكر للفتاة وللفتى1.
إن تناقض سن الزواج في قانون األحوال الشخصية مع نصوص القوانني األخرى، 
وتناقضه مع منظومة حقوق اإلنسان احمللية واإلقليمية والدولية، وكون سن الزواج 
سن  في  النظر  يعاد  أن  تقتضي  الكرمي  القرآن  في  عليها  نص  ال  اجتهادية  مسألة 
الزواج املعمول به حالياً ورفعه إلى ثمانية عشر عاماً ليتوافق مع القوانني األخرى ومع 

منظومة حقوق اإلنسان احمللية واإلقليمية والدولية.

1  أشرف أبو حية. مبررات تعديل قانون األحوال الشخصية. بحث غير منشور. مركز املرأة لإلرشاد القانوني 
واالجتماعي. متوز 2012
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الشهادة. ب
الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه،  املعاينة ألن  املشاهدة وهى  الشهادة مشتقة من 
ومعناه اإلخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، وال يحل ألحد أن يشهد إال بعلم، 

والعلم يحصل بالرؤية أو السماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالباً بدونها.
ويشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلني أو رجل وامرأتني مسلمني 
)إذا كان الزوجان مسلمني( عاقلني بالغني سامعني اإليجاب والقبول فاهمني املقصود 
بهما وجتوز شهادة أصول اخلاطب واخملطوبة وفروعهما على العقد. ويكون الشهود 
حائزين للصفات املعتبرة شرعا عندما تتوافر فيهم الشروط التالية: سالمة العقل، 

البلوغ، األمانة، الثقة، سالمة احلواس: بأن يسمع الشاهد ما يجري. 
وتأتي الغاية من جعل شهادة املرأة على النصف من شهادة الرجل، كما جاء في قوله 
تعالى في سورة البقرة : )واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلني فرجل 
األخرى(  إحداهما  فتذكر  إحداهما  تضل  أن  الشهداء  من  ترضون  ممن  وامرأتان 
)البقرة : 282(، وهذه الغاية في الشرع له�ا شق�ني هم��ا: التك�رمي والتخفي��ف. أما 
التكرمي فألن الشهادة تؤدى في مجلس القضاء، وقد تستحي أو تتأذى من حضورها 
في هذا اجمللس، لهيبته ورهبته، فأبعدها الشارع قدر اإلمكان عن ذلك، فلم يجعل 
لها شهادة إال في بعض املواضع التي ال يطلع عليها إال النساء، أو إذا لم يتوفر الشهود 
من الرجال، خشية ضياع احلقوق بترك الشهادة.. وأما التخفيف، فألن الشهادة في 
املعامالت املالية، وما يقوم مقامها من املعاوضات واملرأة في األصل ال تشتغل بذلك 
أو تخطئ فيه، ألن اإلنسان ال  املشهود عليه،  تنسى  فإذا شهدت فيها وحدها رمبا 
يتذكر إال األشياء التي يكثر اشتغاله بها، فيجعل املولى سبحانه شهادتها مع امرأة 

أخرى خوف اخلطأ أو النسيان.
بينما ذكرت مصادر أخرى أن الله تعالى جعل شهادة املرأتني شهادة واحدة، فإذا تركت 
إحداهن شيئًا من الشهادة، كأن نسيته أو ضل عنها، تذكرها األخرى، وتتم شهادتها.. 
والفرق بني شهادة املرأة وشهادة الرجل في هذا املوضوع إجرائيا، أن القاضي عليه 
أن يسأل إحدى املرأتني بحضور األخرى، ويعتد بجزء الشهادة من إحداهن، وبباقيها 
من األخرى، وأما الرجال فعلى القاضي أن يفرق بينهما، فإذا قصر أحد الشاهدين 

أو نسي، فليس لآلخر أن يذكره، وإذا ترك شيًئا تكون الشهادة باطلة1. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=11&ChapterId=11&B  1
ookId=253&CatId=201&startno=0
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كما تناول القاضي ابن العربي، هذه املسألة بعدد من التعليقات منها أن الصياغ�ة اللفظي�ة 
للن��ص القرآن����ي: )فإن لم يكونا رجلني فرجل وامرأتان (، من ألفاظ اإلبدال، فكأن 
ظاهره يقتضي أال جتوز شهادة النس��اء إال عن��د ع���دم شه���ادة الرج��ال، كحك��م سائ�����ر 
أب���دال الشريعة، مع مبدالتها، وهنا ليس كذلك، فالقول يتناول حالة وجود الرجال، 
 وحالة العدم.. وال شك أن هذا تفسير مييل ميزانه لصالح مركز املرأة في الشهادة. 

كذلك انه ملا جعل الله شهادة امرأتني بدل شهادة الرجل، وجب أن يكون حكمها حكمه، فكما 
 يحلف مع الشاهد، اليمني، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتني مبطلق هذه العوضية. 

قائمة  وامل���رأة،  ال��رج��ل  ب��ني  الشهادة  ف��ي  امل��س��اواة  أو  املماثلة  أن  يقال  أن  وميكن 
م��وج��ودة، وواق��ع��ة ف��ي دن��ي��ا ال��ن��اس.. وب��ي��ان ذل���ك، أن ه��ن��اك م��واض��ع تُ���رّد فيها 
أو  ل��ل��ع��دال��ة،  حت��رًي��ا  أو  للنساء،  تخفيًفا  أو  ت��ك��رمًي��ا  تقبل  ف��ال  ال��ن��س��اء،  ش��ه��ادة 
مواضع  ذل��ك  ويقابل  البشر،  بني  ش��رائ��ح  ف��ي  واجلبلة  اخللقة،  ألص��ل  م��راع��اة 
إن  امل���رأة  أن  كم��ا  بينهم��ا،  قائمة  فالعوضية  ال��رج��ال،  ش��ه��ادة  فيها  تقبل  ال 
هي. فعلها  من  ليس  النقص  هذا  فإن  لها،  يسهم  وال  تقاتل،  فال  قوته���ا   انتقصت 

الشهادة  في  وامل��رأة  الرجل  بني  امل��س��اواة  عناصر  مالمح  أن  الهمام  اب��ن  ذك��ر  كما 
احلرية،  على  مبنية  والوالية  بالوالية،  املرأة  يقصد  أهليتها  )إن  ذكر  فقد  واضحة، 
والضبط،  ب��امل��ش��اه��دة،  وه��و  التحمل،  أهلية  ف��ي  ك��ال��رج��ال،  ه��ذا  ف��ي  وال��ن��س��اء 
وال��ن��س��اء ف��ي ذل��ك ك��ال��رج��ال، ول��ه��ذا قبلت رواي��ت��ه��ن ألح��ادي��ث األح��ك��ام امللزمة 
لنقصان  ليس  رج��ل،  مقام  في  االثنتني  ال��ش��ارع  جعل  إن  يقال:  ه��ذا  فعن  لألمة، 
على  ال���واردات  لكثرة  الرجال،  من  أكثر  درجتهن  إلظهار  بل  ذل��ك،  ونحو  الضبط، 
النساء1(.  جنس  في  األمرين  وقلة  واملعاد،  باملعاش  بالهم  وشغل  الرجال،   خاطر 

فرغم كون هذا املوضوع لم يكن مطلقا محل إجماع؛ إال أن شهادة املرأة وفقا لقانون 
األحوال الشخصية ال متنح نفس حجية شهادة الرجل في اإلثبات، ما يتناقض مع 
املادة )9( من القانون األساسي الفلسطيني، ويثير جدال على صعيد املدافعني عن 

حقوق املرأة.

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=11&ChapterId=11&B  1
ookId=253&CatId=201&startno=0
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تعدد الزوجات. ج
يسمح القانون بتعدد الزوجات على أن يعدل الرجل بينهن وال يسكنهن في منزل واحد 
أو معتدات أن يعقد زواجه على  أربع زوجات  له  القانون من  دون موافقتهن. ومينع 

امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها. )املادة 28 ، 40(
جاء  لهذا  السماوية،  ال��رس��االت  آخ��ر  هو  اإلس��الم  أن  التعدد  إباحة  في  واحلكمة 
جميًعا.  وللناس  قاطبة،  ولألعصار  كلها،  لألقطار  تتسع  خالدة  عامة   بشريعة 
جميًعا. ومصاحلهم  حاجاتهم  وي��ق��در  واجل��م��اع��ات،  األف���راد  ض���رورة  يقدر   فهو 

يكون  قد  أو  أو ملرض،  لعقم  تنجب،  بزوجة ال  رزق  ولكنه  النسل،  الرجل في  كرغبة 
الرجل قوي الغريزة، ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال، أو ذات مرض، أو 
تطول عندها فترة احليض، أو نحو ذلك، فاحل الله أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن 
الرجال - وخاصة في  أكثر من عدد  النساء  يبحث عنها خليلة. كما قد يكون عدد 
تكون مصلحة اجملتمع  والشباب - وهنا  الرجال  تلتهم صفوة  التي  أعقاب احلروب 
ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر ال أن يعشن العمر كله محرومات من احلياة 
الزوجية، وما فيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة األمومة، ونداء الفطرة في 

حناياهن يدعو إليها. 
إال أن موضوع تعدد الزوجات يتعارض ذلك مع املادة )16( من اتفاقية )سيداو( التي 
تنص على أنه ينبغي أخذ التدابير الالزمة للقضاء على التمييز ضد املرأة في املسائل 
بإذن  واحدة  بأكثر من  الزواج  يقيد  بحيث  تنظيمه  والعائلة، وميكن  بالزواج  املتعلقة 
التي يجب أن تشترط إلعطاء ومنح هذا اإلذن جملة من الشروط أهمها  احملكمة، 
قبول الزوجة األولى الصريح، وجود مصلحة مشروعة ومبررة للتعدد، أن يكون للزوج 
كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة واحدة وأن يقدم إقراراً بهذه الكفاية، أن يتم تنفيذ 
تفقد أو إشراف دوري اجتماعي ملسكن الزوجية األول للتأكد من حسن تنفيذ الرجل 
اللتزاماته جتاه الزوجة األولى واألبناء، وأن يتم مساءلته ومالحقته من قبل اجلهات 
الرسمية حال اإلخالل بهذه االلتزامات، أن يتم إلزام أي شخص يرغب بإبرام عقد 
االجتماعي،  وضعه  تثبت  أوراق  بإبراز  واجلنسية  اإلقامة  دولة  غير  دولة  في  زواج 
التشريع  يتضمن  وأن  الوضع،  بهذا  منها  بالزواج  يرغب  من  وعلم  معرفة  لضمان 

عقوبات رادعة مبواجهة كل من تزوج بأكثر من واحدة خالفا للضوابط السابقة1.
األمور حيث  تنظيم هذه  الشرعية يسير نحو  أن االجتاه احلالي في احملاكم  ويبدو 

1  اشرف أبو حية، مرجع سابق.
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وبتاريخ 2011/4/21 صدر التعميم رقم 2011/48 عن رئيس اجمللس األعلى للقضاء 
الشرعي، القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطني، والذي تتضمن ضرورة انه قبل إجراء 
عقد زواج املتزوج ضرورة إفهام اخملطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى وتبليغ الزوجة 
األولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بأن الزوج يرغب بالزواج من أخرى. 
ويعتبر هذا التعميم هاماً للحفاظ على نسيج األسرة الفلسطينية وحمايتها من التشتت 
والضياع، ولتحقيق مزيد من العدالة؛ ال سيما أن العديد من املشاكل اعترضت عمل 
القضاء الفلسطيني اليومي بسبب ما يترتب على التعدد السري للزواج من سلبيات 
كثيرة منها: حرمة النسب، وحرمة النكاح، وتوزيع احلصص اإلرثية على املوجودين 
دون إعطاء الزوجة الثانية أي شيء من امليراث جلهلهم بوجود ورثة آخرين يستحقون 

التركة.
الوالية. د

عرف الفقهاء الوالية اصطالحا بأنها: »تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى، واملراد 
حفظا  الوالية  وشرعت  االختيار«.  والية  في  والبالغة  واجملنون  القاصر  هنا  بالغير 
ورعاية  نقصها  أو  األهلية  فقد  أسباب  من  بسبب  التصرف  عن  العاجزين  حلقوق 
مشكلة  عالج  القانون  فإن  املقابل  وفي  وتهدر1.  حقوقهم  تضيع  ال  حتى  ملصاحلهم 
احلق  هذا  جعل  بأن  األزواج  اختيار  مسألة  في  النساء  واستئثار  األولياء  استبداد 
وتبادل  األكيدة  املشورة  قائما على  القرار احلاسم  واملرأة وجعل  الولي  بني  مشتركا 

وجهات النظر التي حتقق بالتالي الرضا والقناعة املتبادلة.
والولي هو العصبة على الترتيب، أي األقرباء من جهة األب من الذكور؛ فيقدم االبن 
ثم ابن االبن وهكذا...ثم األب ثم اجلد وهكذا...ثم األخ الشقيق، ثم األخ ألب، ثم ابن 
األخ ألب، ثم العم الشقيق، ثم العم ألب ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم ألب. فإذا 
لم يكن هناك عصب، تكون الوالية لالم، ثم الم األب، ثم للبنت ثم لبنت االبن ثم لبنت 

البنت، ويكون القاضي ولي من ال ولي له. )املادة 9(
ويشترط في الولي أن يكون: عاقاًل، فال يجوز أن يكون اجملنون أو املعتوه وليا. بالغاً، 
مسلمة(.  اخملطوبة  كانت  )إذا  مسلماً  غيره.  على  وليا  الصبي  يكون  أن  يجوز  فال 

)املادة10(

1  عمر محمد إبراهيم غامن. الوالية في عقد الزواج في الفقه اإلسالمي املقارن وقانون األحوال الشخصية املعمول 
به في احملاكم الشرعية في فلسطني. بحث استكماال لنيل إجازة احملاماة الشرعية. ديوان قاضي القضاة. احملاكم 

الشرعية. محكمة جنني الشرعية. آب 2010
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ويتوقف زواج الصغير والصغيرة على موافقة الولي. أما البالغني العاقلني فال يشترط 
موافقة الولي على زواجهما. ويجوز ملن سبق لها الزواج البالغة العاقلة أن تزوج نفسها 

دون موافقة وليها.)املادة 13 و 22(.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إلى أن الولي شرط في 
عقد الزواج، أما أبو حنيفة وزفر والصاحبان محمد وأبو يوسف فقد ذهبوا إلى أن 
املرأة البالغة العاقلة إذا وليت عقد زواجها بنفسها من دون وليها جاز العقد إذا كان 
الزوج كفؤا، وليس ألحذ االعتراض على هذا احلق. ذلك انه ملا بلغت املرأة عن عقل 

وحرية صارت ولية نفسها في النكاح فال تبقى موليا عليها كالصبي العاقل إذا بلغ.
ويعتبر موضوع الوالية في الزواج من أهم املواضيع املتعلقة بشخصية املرأة القانونية، 
املرأة  امتالك  أي  عليه،  املتعارف  القانوني  املفهوم  وفق  األداء  ألهلية  امتالكها  أي 
للقدرة القانونية على مباشرة التصرفات القانونية على اختالفها، وان ما ذهب إليه 
الكاملة  األهلية  قواعد  تقتضيه  ما  زواجها هو  بإنشاء عقد  املرأة  قيام  احلنفية من 
الثابتة للمرأة شرعا كما تتصرف في أموالها باستقالل وال يعترض عليها احد ألنه 
حق خالص لها، كما أن األنوثة في الشرع ليست عامال مؤثرا في نقص األهلية حتى 

يكون للولي والية إجبار1.
الطالق. ه

الطالق هو حل عقد الزواج بلفظ الطالق أو ما يفيد ذلك. ويقع الطالق من الزوج 
باختياره وإرادته. وذلك انطالقا من كون الرجل أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق 

في سبيلها املال، وهو أكثر تريثاً وصبراً وتفكيراً بعقله ال بعواطفه2.
وتستطيع الزوجة طلب تطليقها من زوجها لألسباب التالية: عدم اإلنفاق، وجود عيب 
ال��زوج، اعتبار الزوج مفقودا،  ال��زوج، حبس  ال��زوج، غياب  ال��زوج، جنون  جنسي في 

للشقاق والنزاع، ارتداد الزوج عن اإلسالم.
ويعطي قانون األحوال الشخصية احلق املطلق للرجل في الطالق من زوجته بغض 
النظر عن السبب والزمان. فيستطيع الرجل الطالق من زوجته من دون أي سبب 
حتى إذا لم تكن موجودة ومن دون علمها، ولها أن ترجع عليه بالتعويض عن الطالق 
األشهر  خالل  عصمته  إلى  امل��رأة  رد  في  احلق  الرجل  القانون  منح  كما  التعسفي. 
الطالق من  املرأة  على  يصعب  املقابل،  وفي  العدة”.  “فترة  للطالق  األولى  الثالث 

1  عمر محمد إبراهيم غامن. مرجع سابق
http://www.ebnmaryam.com/vb/t186179.html  2
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تقدم البراهني والشهود واإلثباتات لتؤكد سبب طلبها للطالق،  أن  زوجها إذ عليها 
وفي معظم احلاالت، يصعب على املرأة تقدمي اإلثباتات وبالتالي يتعذر عليها الطالق.

ويكون الطالق األول أو الثاني طالقا رجعيا، وهو طالق يستطيع الزوج بعده إعادة 
الزوجة إلى عصمته دون احلاجة إلى عقد أو مهر جديدين ودون احلاجة إلى رضى 
الزوجة. وتبقى املطلقة رجعيا غير محرمة على زوجها، وميلك الزوج على الزوجة حق 
الطاعة والسكن في البيت ولها عليه حق النفقة والسكنى. وترث املطلقة رجعيا من 
زوجها أن مات وهي في العدة. وعند انتهاء العدة، ينقلب الطالق الرجعي إلى طالق 

بائن بينونة صغرى.
الطلقة  زوجته  الرجل  فيه  يطلق  الذي  الطالق  هو  كبرى  بينونة  البائن  الطالق  أما 
الثالثة وال يستطيع إعادتها إلى الزوجية إال بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا صحيحا، 

ويدخل بها، ثم يطلقها أو ميوت، وتنقضي عدتها.
ويكون الطالق تعسفيا إذا مت دون مسوغ شرعي أو سبب قانوني. ويترتب عليه تعويض 
للزوجة على الزوج إذا طلبت ذلك من القاضي على أال يتجاوز التعويض مقدار النفقة 
ملدة سنة. وال تكلف املطلقة إلثبات التعسف في الطالق إمنا يكون املطلق هو املكلف 

بإثبات أن هناك سببا معقوال للطالق.
تدفعه  مال  مقابل  الطالق  على  وامل��رأة  الرجل  يتفق  أن  فهي  اخللع  أو  اخملالعة  أما 
الزوجة لزوجها، وقد يكون املبلغ املتفق عليه أكثر مما دفع الزوج للزوجة من مهر. 
وتكون اخملالعة لرفع الضرر عن املرأة ومتكينها من اخلالص عندما يفوت الغرض 
املقصود من الزواج لعدم االنسجام في احلياة الزوجية. ولكل من الطرفني الرجوع 

عن طلب اخملالعة وقبل قبول الطرف اآلخر. )املادة 103(
وقد صدر تعميمان هامان بخصوص تنظيم موضوع الطالق، وهو اجتاه محمود حيث 
صدر التعميم رقم 2010/38 عن نائب قاضي قضاة فلسطني، نائب رئيس اجمللس 
األعلى للقضاء الشرعي، بتاريخ 2010/6/20، والذي مينع تسجيل حجة إقرار بطالق 
بائن بينونة كبرى، ويستلزم في مثل هذه احلالة رفع دعوى إثبات طالق إما من قبل 
أحد الزوجني أو نيابة األحوال الشخصية رعاية حلق الله سبحانه وتعالى ويفصل 
فيها حسب الوجه الشرعي. وقد تبع هذا التعميم تعميم رقم 2010/64 الصادر عن 
القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطني، نائب رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي 
بتاريخ 2010/8/8 الذي ينص على أنه مع التقيد بالتعميم املذكور أعاله يجب تغرمي 
صاحب العالقة مببلغ ال يقل عن مئة دينار أردني عند تسجيل أي إقرار من إقرارات 

الطالق.
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وقد جاء هذان التعميمان حفاظاً على نسيج األسرة الفلسطينية وحفظها من التشتت 
والضياع ومراعاة حلق الله سبحانه وتعالى، ولعدم التالعب بالطالق وألفاظه.

بامتياز  رضائي  عقد  فهو  العقود،  باقي  عن  كليا  يختلف  ال��زواج  عقد  مضمون  إن 
أساسه املودة والرحمة ألنه يتعلق بالشراكة اإلنسانية من اجل إكمال احلياة القائمة 
ترتب  التي  العقود  من  الزواج هو  أن عقد  وطاملا  والتحابب  والتفاهم  الشراكة  على 
آثاراً متتد إلى األسرة كافة وليس فقط أطراف العقد، فإن الطالق يجب أن يكون بيد 
القاضي ال بيد األطراف،  ما يساهم في حتقيق مبدأ العدل واإلنصاف في مسألة 

الطالق1.
احلضانة. و

عنيت الشريعة اإلسالمية عناية فائقة مبسألة حضانة األوالد؛ وقد عرف الفقهاء 
التي  املدة  في  شأنه  وإصالح  بحفظه  والقيام  الطفل  بتربية  التزام  بأنها  احلضانة 
والية  ضمن  تدخل  وبذا  شرعا،  تربيته  حق  لهن  ممن  النساء،  عن  فيها  يستغني  ال 
الصغير،  مراحل: مرحلة  بعدة  والدته مير  منذ  فالطفل  والرعاية،  واحلفظ  التربية 
وهو من لم يبلغ سن التمييز، ومرحلة التمييز حتى بلوغه سن الرشد، إذن الطفل إما 
 مميز وإما غير مميز وإما بالغ راشد، وتختلف أحكام احلضانة تبعا لهذه املراحل. 2

الذكر  انتهاء سن احلضانة، يتم تخيير  بلوغ األطفال. وبعد  إلى  ومتتد حضانة األم 
بني أمه وأبيه ومن حقه اختيار أمه. أما األنثى فتنتقل حضانتها ألبيها، وإذا متسكت 

األنثى بحضانة أمها تخسر النفقة الواجبة لها على أبيها. 
أما حضانة غير األم فتنتهي إذا أمت الصغير التاسعة من عمره، وإذا أمتت الصغيرة 
احلادية عشرة من عمرها. )املادة 161( ويشترط في احلاضنة: أن تكون بالغة عاقلة 
أمينة، ال يضيع الولد عندها النشغالها عنه، وأن تكون قادرة على تربيته وصيانته، 
بسبب  احلضانة  عن  العاجزة  والكبيرة  العمل  عن  مرضها  يقعدها  التي  فاملريضة 
الشيخوخة ال تستحقان احلضانة، وأن ال تكون مرتدة، وإال تكون متزوجة بغير محرم 

للصغير، وأن ال متسكه في بيت أناس يكرهونه. )املادة 155(.

1  أشرف أبو حية، مرجع سابق.
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=12559  2
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إن التطبيق احلالي للحضانة فيه الكثير من اإلجحاف بحقوق النساء، فان القانون 
يسقط احلضانة عن األم التي انفصلت عن زواجها أو توفي عنها زوجها، ما يعني 
اجل  من  أخرى  مرة  زواج  بدون  تقضي حياتها  أن  إما  أمام خيارين  األم ستكون  أن 
االحتفاظ بأوالدها، أو أن تتزوج وتسقط حضانتها ألطفالها، مما يعني وضعها بني 
خيارين. وفي األغلب تختار أن تبقى مع أطفالها على حساب حقها في أن تختار أن 
تتزوج مرة أخرى، ومن خالل الواقع احلالي لتطبيق احلضانة فإننا جند حتى املرأة 
التي حبست نفسها على تربية أبنائها ولم تتزوج فهي تفني حياتها وزهرة شبابها في 
تربية أبنائها وحضانتهم إلى أن يبلغوا، وبعد بلوغهم تسقط حضانتها، وعليه يكون 
أن يخسر  واستمر في حياته من دون  امرأة أخرى وأجنب أطفاالً  تزوج من  الرجل 
شيء وفي نهاية األمر يعود األبناء إلى كنفه وتكون بذلك األم خرجت في نهاية املطاف 

بال أوالد وبال زواج، مما يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق النساء1. 
أن مصلحة  يتناقض ذلك مع املادة )16( من اتفاقية )سيداو( التي تنص على  كما 

األطفال يجب أن تتصدر النظر في مسائل احلضانة.
أن  الدولية، جند  االتفاقيات  أحكام  مع  الشخصية  األحوال  قانون  أحكام  ومبقارنة 
قانون األحوال الشخصية منبعه الشريعة اإلسالمية، واالجتهادات الفقهية اخملتلفة، 

وهو  في أحكامه يختلف عن أحكام املعاهدات الدولية.

 

1  أشرف أبو حية. مرجع سابق
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ثانيًا: التشريعات اإلجرائية الناظمة لعمل احملاكم الشرعية
مع قدوم السلطة الفلسطينية1، مت تعيني وكيل لوزارة العدل لشؤون احملاكم الشرعية 
واإلفتاء، وفي متوز 1994 عادت إدارة احملاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى السلطة الفلسطينية. وقد مت عقب ذلك استحداث منصب قاضي القضاة 
للمحاكم الشرعية برتبة وزير وهو مرتبط برئيس السلطة الفلسطينية، ومستقل عن 
الضفة  القضاة في محافظات  قاضي  نائب  استحداث منصب  ثم مت  العدل.  وزارة 

الغربية ونائب ثان في محافظات غزة.
وفي بداية العام 1995، صدر قرار عن رئيس السلطة الفلسطينية بتشكيل محكمة 
استئناف شرعية تابعة للسلطة الفلسطينية ومقرها الدائم مدينة القدس، ولها عقد 
جلساتها في إحدى املدن التابعة للسلطة الوطنية، وقد مت اختيار مدينة نابلس لذلك.

وحاليا يبلغ عدد احملاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة )41( محكمة بني 
ابتدائية واستئنافية وعليا.

وأثناء إجراء هذه الدراسة، قرر اجمللس األعلى للقضاء الشرعي بفلسطني برئاسة 
الشيخ يوسف إدعيس تصويب أوضاع  احملاكم الشرعية؛ حيث أن فتحها كان مخالفا 
للمادة “21” من قانون تشكيل احملاكم الشرعية رقم 1972/19 مما يعرض قراراتها 
للنقض أمام اجلهات اخملتصة. حيث قرر اجمللس إعادة عقد هيئات للمحاكم الكبرى 
في البلدات التالية تصويبا لألمر القانوني لهذه احملاكم حفاظا على أعمالها وحقوق 

العباد بحيث أصبحت الهيئات كما يلي:
محكمة حوارة تصبح محكمة نابلس اجلنوبية الشرعية.. 1
محكمة عتيل تصبح محكمة طولكرم الشمالية الشرعية.. 2
محكمة قباطية محكمة جنني اجلنوبية الشرعية.. 3
محكمة بديا محكمة سلفيت الغربية الشرعية.. 4
محكمة سلواد محكمة رام الله الشرقية الشرعية.. 5
محكمة الظاهرية محكمة اخلليل اجلنوبية الشرعية.. 6
محكمة ترقوميا محكمة اخلليل الغربية الشرعية.. 7
محكمة نعلني محكمة رام الله الغربية الشرعية.. 8

1  مالمح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطني. كتاب صدر عن ديوان قاضي القضاة في فلسطني، اجمللس األعلى 
للقضاء الشرعي، بدعم من “تيكا”، القدس- فلسطني 2009
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على أن تكون هذه احملاكم هي محاكم توثيقات لتقدمي اخلدمات للمواطنني من باب 
التيسير والتسهيل على املواطنني وخاصة الشريحة الضعيفة من الناس مع مراعاة أن 
احملاكم الكبرى في الوطن يكون لها اختصاص نظر قضايا محاكم البلدات املذكورة 

في احملاكم املركزية في الوطن.
وتعتبر احملاكم االبتدائية محاكم الدرجة األولى في التقاضي في احملاكم الشرعية، 
وهي محاكم موضوع. ويحكم فيها قاض منفرد، ويساعده قلم احملكمة. أما محاكم 
االستئناف فتعتبر محاكم الدرجة الثانية في التقاضي، وهي محاكم موضوع، وتنظر 
في الدعاوى املستأنفة لها من احملاكم االبتدائية. ويوجد حاليا أربع محاكم استئناف 
في القدس ونابلس وغزة وخانيونس. وتعتبر احملكمة العليا الشرعية محكمة الدرجة 
الثالثة. وهي محكمة قانون. وهي محكمة ذات هيئتني إحداهما في القدس والثانية 

في مدينة غزة1.
 ،2003/12/30 بتاريخ  رئاسي  بقرار  الشخصية  األح��وال  نيابة  تأسيس  مت  كما 

وتختص في األمور التالية:
عقد 	  وفسخ  وال��ردة  والنسب  كالطالق  تعالى  الله  حق  بها  يتعلق  التي  الدعاوى 

الزواج أو بطالنه.
واملفقودين 	  والغائبني  وناقصيها  األهلية  وفاقدي  بالصغار  اخلاصة  الدعاوى 

ومحاسبة وعزل األولياء واألوصياء والقوام والنظار.
الدعاوى املتعلقة باألوقاف اخليرية وجلان الزكاة والهبات والوصايا املرصدة إلى 	 

البر واخليرات.
الدعاوى التي ترى نيابة األحوال الشخصية التدخل فيها لتعلقها بحق الله تعالى، 	 

وإذا خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام أو نص القانون على ذلك.
االبتدائية 	  احملكمة  عن  صدرت  التي  األحكام  في  العليا  احملكمة  أمام  الطعن 

مخافة  فيها  ك��ان  إذا  القطعية  الدرجة  احلكم  واكتسب  االستئناف  ومحكمة 
للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ويكون تدخلها ملصلحة القانون وال يستفيد 

منه اخلصوم.

1   قانون تشكيل احملاكم الشرعية رقم )91( لسنة 1972 وتعديالته، قانون رقم )91( لسنة 1972 قانون تشكيل احملاكم 
الشرعية، قانون رقم )81( لسنة 3791 قانون معدل لقانون تشكيل احملاكم الشرعية، قانون مؤقت رقم )7( لسنة 1978 

قانون معدل لقانون تشكيل احملاكم الشرعية، قانون مؤقت رقم )52( لسنة 1972 قانون معدل لقانون تشكيل احملاكم 
الشرعية رقم )91( لسنة 1972، قانون مؤقت رقم )52( لسنة 3891 قانون معدل لقانون تشكيل احملاكم الشرعية، 

قانون مؤقت رقم 42 لسنة 1998 قانون معدل لقانون تشكيل احملاكم الشرعية، قانون رقم 8 لسنة 1990 قانون معدل 
لقانون تشكيل احملاكم الشرعية.
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بقرار  الشرعية  األسري في جميع احملاكم  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة  إنشاء  وقد مت 
رئاسي بتاريخ 2003/12/31، لتقوم مبهمة املساعدة في حل اخلصومات والنزاعات 
الناشئة بني أفراد األسرة ولتساهم في وقاية اجملتمع من التفكك األسري. وقد مت 
الغربية وقطاع  الضفة  الدائرة في  افتتاح ثالثني قسما متفرعة من هذه  حتى اآلن 
غزة. وقد وضعت شروط تتعلق باملرشدين العاملني في هذه الدائرة، على أن يتلقوا 

التدريب الكافي ألداء الدور املنوط بهم.
قبل  من  القضايا  حتويل  أو  منهم  شخصية  مببادرة  إما  اجلمهور  الدائرة  وتستقبل 
املدعي  وإرش��اد  اخلصوم  بني  اإلصالح  حملاولة  فيها  النظر  قبل  الشرعي  القاضي 
إلى احلل املناسب، ثم تتم محاوالت التهدئة واإلرشاد والوصول إلى اتفاق، فإذا مت 
الوصول إلى اتفاق يتم تدوينه في منوذج رسمي يتم التوقيع عليه، ويرفع إلى ديوان 
قاضي القضاة لتدقيقه وتصديقه حسب األصول، وإال فإن األمر يحول إلى احملكمة 

لرفع الدعوى حسب األصول.
فينظمها  أمامها،  املتبعة  واإلجراءات  الشرعية  اختصاصات احملاكم  أما بخصوص 
القانون  يحدد  حيث  1959؛  لسنة   )31( رق��م  الشرعية  احملاكمات  أص��ول  قانون 

اختصاصات احملاكم الشرعية مبا يلي: 
له . 1 وما  واستبداله  عليه  والتولية  وشروطه  املسلمني  قبل  من  وإنشاؤه  الوقف 

لإلجارتني  الوقفية  واملستغالت  املسقفات  وحتويله  الداخلية  بإدارته  عالقة 
وربطها باملقاطعة.

الدعاوى املتعلقة بالنزاع بني وقفني أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق . 2
أسست بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطرفني مبلكية العقار املتنازع فيه مع 
وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من األوقاف املشهورة شهرة 
شائعة عند أهل القرية أو احمللة وأبرز مدعي امللكية في جميع هذه احلاالت 
الدعوى  في  السير  تؤجل  أن  احملكمة  فعلى  ادع��اءه  تعزز  ومستندات  أوراق��اً 
وتكلفة مراجعة احملكمة ذات الصالحية خالل مدة معقولة، فإذا أبرز ما يدل 
على إقامة الدعوى لدى تلك احملكمة تقرر احملكمة الشرعية وقف السير في 
الدعوى التي أمامها إلى أن تبت احملكمة في شأن ملكية العقار وإال سارت في 

الدعوى وأكملتها.
مداينات أموال األيتام واألوقاف املربوطة بحجج شرعية.. 3
الوالية والوصاية والوراثة.. 4
احلجر وفكه وإثبات الرشد.. 5
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نصب القيم والوصي وعزلهما.. 6
املفقود.. 7
والنفقة . 8 املهر  حساب  على  يدفع  وما  واجلهاز  واملهر  واملفارقات  املناكحات 

والنسب واحلضانة.
كل ما يحدث بني الزوجني ويكون مصدره عقد الزواج.. 9

حترير التركات الواجب حتريرها والفصل في االدعاء مبلكية أعيانها واحلكم . 10
في دعاوى الديون التي عليها، إال ما كان منها متعلقاً مبال غير منقول أو ناشئاً 
الوارثني  وتعيني حصص  الورثة  بني  وتقسيمها  وتصفيتها  معاملة جتارية  عن 

الشرعية و االنتقالية.
مسلم . 11 غير  أحدهما  كان  إذا  وكذلك  مسلمني  الفريقان  كان  إذا  الدية  طلبات 

ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
 التخارج من التركة كلها في األموال املنقولة وغير املنقولة. .12
الهبة في مرض املوت والوصية.. 13
اإلذن للولي والوصي واملتولي والقيم ومحاسبتهم واحلكم بنتائج هذه احملاسبة.. 14
الدعاوى املتعلقة باألوقاف اإلسالمية املسجلة لدى احملاكم الشرعية إذا كان . 15

الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
كل ما يتعلق باألحوال الشخصية بني املسلمني.. 16
كل عقد زواج سجل لدى احملاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه. 17

ومنح القانون محكمة احملل الذي يقيم فيه املدعى عليه ضمن حدود اململكة اختصاصاً 
في  ترى  حيث  املنقولة  غير  باألوقاف  املتعلقة  الدعاوى  ذلك  من  ويستثنى  مكانياً 
األيتام  أموال  املتعلقة مبداينات  والدعاوى  الوقف،  ذلك  فيه  املوجود  محكمة احملل 
واألوقاف حيث ال ترى إال في محكمة احملل الذي جرى فيه العقد، ودعوى الوصية 
التركة، وأجاز املشرع رؤية  املتوفى أو في محل وجود  حيث تقام في محكمة إقامة 
دعوى النكاح في محكمة املدعى عليه أو احملكمة التي جرى في منطقتها العقد وجتوز 
 دعوى االفتراق في احملكمتني املذكورتني وفي محكمة احملل الذي وقع فيه احلادث.

كما منح املشرع اختصاصا نوعيا جلميع احملاكم في تقدير النفقة لألصول والفروع 
والصغار وفاقدي األهلية والزوجات وطلب احلضانة وتقرير أجرة الرضاع واملسكن. 

وهو أمر محمود يسهل على النساء املتقاضيات الوصول إلى احملاكم.
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أم�����ا ف����ي ت���ع���ي���ني احل����ص����ص اإلرث�����ي�����ة، ف��ت��خ��ت��ص م��ح��ك��م��ة م���ح���ل إق���ام���ة 
امل���ت���وف���ى وي����ج����وز ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال����ت����ي ي���ق���ي���م ف���ي���ه���ا ب���ع���ض ال�����ورث�����ة ت��ع��ي��ني 
 احل���ص���ص اإلرث���ي���ة إذا ك����ان م��ح��ل إق���ام���ة امل��ت��وف��ى خ�����ارج ح�����دود امل��م��ل��ك��ة.

كما منح املشرع محكمة محل إقامة الصغار وفاقدي األهلية االختصاص في تعيني 
األوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء اإلذن لهم.

وإذا لم يعترض املدعى عليه على صالحية احملكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما 
الوظيفة فاحملكمة تتعرض لها ولو لم يثرها اخلصوم وكل اعتراض على الصالحية أو 

الوظيفة من املدعى عليه ال يعتبر إال إذا مثل قانوناً أمام احملكمة.
إتباع  يجب  حيث  الشرعية،  احملاكم  في  القانونية  اإلج���راءات  القانون  ح��دد  كما 

اإلجراءات التالية:
تقدمي الئحة الدعوى. 1

يجب أن تقدم الئحة الدعوى مشتملة على أسماء الفرقاء وشهرتهم ومحل إقامتهم 
وعلى االدعاء والبينات التي يستند إليها املدعي؛ ويقتصر مضمون اللوائح على بيان 
موجز الوقائع املادية التي يستند إليها أي من الفرقاء إلثبات دعواه أو دفاعه حسب 
باحلبر  مكتوبة  للمحكمة  تقدم  التي  اللوائح  تكون جميع  أن  ويجب  مقتضى احلال. 
وبخط واضح أو باآللة الكاتبة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وأن ال يستعمل من 

الورقة إال صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
ويستوجب كل ادعاء رسماً مستقاًل سواء كان قبل احملاكمة أو أثناءها ال يعتبر ما لم 

يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم. 
تنظيم مذكرة احلضور. 2

بعد تقدمي الئحة الدعوى، ينظم كاتب احملكمة مذكرة احلضور التي تتضمن تكليف 
دفاع خطي ضد  وتقدمي  يوماً،  يقل عن عشرين  ال  وقت  في  عليه احلضور  املدعى 
الئحة الدعوى التي قدمها املدعي خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه املذكرة إذا شاء 
ذلك في الدعاوى التي تزيد قيمة الدعوى فيها عن خمسني ديناراً، والدعاوى املتعلقة 
احلجر  ودع��اوى  والقيم،  الوصي  وعزل  والوصية  واإلرث  النسب  ودع��اوى  بالوقف، 
وفكه، ودعاوى الدية، كما يجوز للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً خطياً إذا أراد أو أمرته 

احملكمة بذلك في غير الدعاوى املذكورة سابقا.
كما يعد كاتب احملكمة نسخاً عن مذكرة احلضور بعدد نسخ الئحة الدعوى، وتوقع 
مذكرة احلضور مع نسخها من القاضي وتختم بخامت احملكمة الرسمي، ويبلغ املدعى 

عليه نسخة منها مع نسخة من الئحة الدعوى. 
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ويجوز للمحامي املعني مبوجب وكالة مسجلة حسب األصول أن يقوم بكل ما يجوز 
للفرقاء عمله أو القيام به أمام احملكمة، كما تعتبر كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق 

من فرقاء الدعوى أنها بلغت بصورة قانونية إلى املوكل إذا كان مفوضاً بالتبليغ.
ويجوز عزل احملامني في أي دور من أدوار احملاكمة بإبالغ احملكمة إشعاراً بهذا العزل 
وتبليغ نسخة منه إلى الفرقاء اآلخرين، أما احملامني فال يجوز لهم االنسحاب من 

الدعوى إال بإذن احملكمة.

التباليغ. 3
أصدرت  وإذا  عليهم،  املدعى  من  كل  إلى  الدعوى  الئحة  عن  ص��ورة  تبلغ  أن  يجب 
تبليغ األوراق  تبليغها. ويتم  إلى احملضر ألجل  للتبليغ، تسلم  احملكمة ورقة قضائية 
القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق املراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله املفوض 
قانوناً بقبول التبليغ عنه. فإذا تعذر تبليغ املدعى عليه بالذات، يجوز إجراء التبليغ في 
محل إقامته ألي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتدل مالمحه على أنه بلغ الثامنة 
عشرة من عمره. أما إذا لم يعثر احملضر بعد بذل اجلهد على املدعى عليه أو على أي 
شخص ميكنه تبليغه بالنيابة عنه وإذا رفض املدعى عليه أو الشخص الذي كان ميكن 
تبليغه قبول التبليغ فعلى احملضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية املراد تبليغها 
على الباب اخلارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه املدعى عليه 
أو يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة األصلية من تلك الورقة إلى احملكمة مع 
الوجه  هذا  على  األوراق  تعليق  تعتبر  أن  للمحكمة  ويجوز  عليها  احلال  واقعة  شرح 

تبليغاً صحيحاً.
سبب  ألي  املتقدمة  األصول  وفق  التبليغ  إلجراء  سبيل  ال  بأنه  احملكمة  اقتنعت  إذا 
القضائية  الورقة  من  نسخة  بتعليق  التبليغ  بإجراء  تأمر  أن  لها  يجوز  األسباب  من 
على موضع بارز من دار احملكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت 
فيه  يتعاطى  كان  الذي  احملل  أو  عليه  املدعى  فيه  يقيم  كان  بيت  آخر  أنه  املعروف 
عمله أن كان له بيت أو محل كهذا. أو بنشر إعالن في اجلريدة الرسمية أو إحدى 
عليه  املدعى  حلضور  موعد  املذكور  القرار  في  يعني  أن  ويجب  األخ��ب��ار.  صحف 
احلالة. تتطلبه  ملا  وفقاً  ذلك  إلى  احلاجة  دعت  إذا  دفاعه  وتقدمي  احملكمة   أم��ام 
التبليغ على أحد الوجوه  ويترتب على احملضر في جميع احلاالت التي يجري فيها 
املبينة في املواد املتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية األصلية 
أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وأن يذكر فيه إذا 
البيت الذي علقت  للشخص املبلغ أو  أمكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً 
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عليه الورقة القضائية وأن يشهد شاهد على األصل
بعد أن تعاد األوراق القضائية إلى احملكمة مبلغة على أحد الوجوه املبينة في أية مادة 
تقرر  وإال  موافق لألصول  التبليغ  أن  رأت  إذا  الدعوى  تسير في  السابقة  املواد  من 

إعادة التبليغ.
إذا كان املدعي عليه قاصراً أو شخصاً فاقد األهلية تبلغ األوراق القضائية إلى وليه 
أو الوصي عليه، وإذا كان املدعى عليه معتقاًل ترسل األوراق القضائية إلى املوظف 
املسؤول عن احملل املعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ويجب على السلطة اخملتصة أن 
الدفاع عن  إذا رغب في  املقرر  املوعد  إلى احملكمة في  املعتقل  أو  السجني  حتضر 
نفسه وإذا لم يرغب في احلضور فعلى السلطة اخملتصة أن تشعر احملكمة بذلك، 
وإذا كان املدعى عليه موظفاً من موظفي احلكومة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات 
احمللية يجوز للمحكمة أن ترسل األوراق القضائية إلى رئيس املكتب أو الدائرة التابع 
شركة  في  مستخدماً  عليه  املدعى  كان  وإذا  إياها،  تبليغه  ليتولى  املوظف  ذلك  لها 
ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة أن ترسل األوراق القضائية إلى سكرتير 
تلك الشركة أو إلى أي شخص آخر يدير مكتبها املسجل ليتولى تبليغها وفي احلالتني 
التبليغ بواسطة احملضر. أما القبائل الرحل أو الذين  يحق للمحكمة عند اإليجاب 
يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية، فيحق للمحكمة 
ويعتبر تصديق رئيس  الدرك  بواسطة مخافر  أفرادها  إلى  القضائية  األوراق  تبليغ 

اخملفر على التبليغ في هذه احلالة مبثابة تبليغ احملضر.
تلك  إلى  األوراق  يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل  تبليغه  املطلوب  كان  إذا  أما 
احملكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلى احملكمة التي أصدرتها مرفقة مبحضر يفيد ما 
اتخذته بشأنها من اإلجراءات على أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل 
التبليغ  إجراء  على  القانون  هذا  نص  التي  الهيئات  إلى  مباشرة  القضائية  األوراق 

مبعرفتها ولو كانت خارج منطقة احملكمة.
وإذا أعطى أحد الطرفني في أية دعوى عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري إليه إلى هذا 
العنوان يعتبر صحيحاً، ويترتب على كل شخص تسلم أوراقاً قضائية أو أرسلت إليه 
ليتولى تبليغها وفقاً لهذا القانون أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح يشعر 
 بوقوع التبليغ وتعتبر األوراق القضائية املبلغة على هذا الوجه أنها بلغت وفق األصول.
كما يحق للمحكمة أن جتلب في احلال املدعى عليه في املواد التي ترى احملكمة أنها 

مستعجلة.
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طلب مهلة لتقدمي دفاع خطي. 4
تقرر  أخرى  مهلة  وطلب  بتقدميه  املكلف  اخلطي  دفاعه  عليه  املدعى  يقدم  لم  إذا 
احملكمة تضمينه نفقات الفريق اآلخر عن تلك اجللسة وإال سارت احملكمة بالدعوى 

حسب األصول.
احملاكمة. 5

جتري احملاكمة في احملاكم الشرعية بصورة علنية إال في األحوال التي تقرر احملكمة 
إجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد اخلصوم محافظة 
على النظام أو مراعاة لآلداب أو حرمة األسرة، وعلى دائرة األمن أن تخصص أحد 
مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي حلفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة 

عندما يطلب القاضي ذلك.
إذا حضر املدعي ولم يحضر املدعى عليه بعد تبليغه املوعد املعني حسب األصول 
فتقرر احملكمة سماع الدعوى واالستمرار في احملاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب 
كان  إذا  غيابياً  عليه  املدعى  محاكمة  تقرر  أن  نفسها  من  للمحكمة  ويجوز  املدعي. 
موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبه. أما إذا لم يحضر أحد من الفرقاء، أو إذا 

لم يحضر املدعي وحضر املدعى عليه وطلب اإلسقاط، تسقط احملكمة الدعوى1.
ويترتب على رئيس احملكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من 
الفرقاء أثناء استماع الدعوى وخالل اإلجراءات املتخذة فيها إال إذا كان املطلوب تدوينه 
ال عالقة له بالقضية وحينئٍذ يحق للفريق الذي يعينه األمر أن يقدم الئحة مستقلة يدون 
 فيها ما يريد ضمها إلى ضبط القضية وفي هذه احلالة ال يحق للمحكمة رفض الطلب.
وال يجوز للمدعي أو املدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير األسباب 
الواردة في الئحتهما وال يجوز ألي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما 
أورده في لوائحه السابقة، وإذا أغفل املدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله 

القاضي عنه وال يعد ذلك تلقيناً إال إذا زاده علماً.
بأن  بينات  إليها من  بناء على ما قدم  واقتنعت احملكمة  الدعوى  فإذا قدمت الئحة 

1  إذا تعدد املدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى املتخلف منهم بناء على طلب املدعى عليه على أن يكون له احلق في 
جتديد دعواه املسقطة وحدها، أما إذا تعدد املدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق املتخلف منهم بناء 
على طلب املدعي، وإذا حضر املدعى عليه الذي جتري محاكمته غيابياً جلسة من اجللسات التالية وقدم عذراً مقبوالً 

عن تغيبه تقرر احملكمة قبوله وتعلمه باإلجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه اإلجراءات في حضوره إذا 
رأت ذلك ضرورياً لتأمني العدالة.
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املدعى عليه رغبة منه في تأخير دعوى اخلصم أو في اجتناب إجراءات احملكمة أو 
في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه، أو أنه على وشك مغادرة البالد أو 
أنه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها إلى اخلارج، يجوز للمحكمة أن تصدر في حقه 
مذكرة إحضار من أجل جلبه في احلال لبيان السبب الذي يحول دون تقدمي كفالة 
على دفع ما قد يحكم به عليه أو على عدم مغادرته البالد إلى أن ينفذ احلكم إذا كان 
موضوع الدعوى ال يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير وإذا لم يبني سبباً تقتنع به 
احملكمة أو تخلف عن تقدمي الكفالة عند تكليفه بتقدميها يجوز للمحكمة أن تقرر 

منعه من مغادرة البالد لنتيجة الدعوى.
إلى لفظ  الشهادة وال حاجة  البدء في  اليمني قبل  الشاهد  على احملكمة أن حتلف 
أشهد، ولها في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه مالئماً من 
األسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل الستجوابه 
يليه  ثم  استدعاهم  الذي  ويبدأ  مباشرة  الشهود  مناقشة  للخصوم  يحق  كما  ثانية. 
الطرف اآلخر وللطرف األول حق املناقشة ثانية ضمن النقاط التي أثارها اخلصم 
فقط ويشترط في ذلك أن ال يخرج االستجواب واملناقشة عن موضوع الدعوى وال 

يقصد به التلقني وإذا تغير مجلس القاضي أعادت احملكمة حتليف الشاهد.
إذا اقتنعت احملكمة بشهادة الشهود حكمت مبوجبها وإال ردتها دون حاجة إلى إجراء 

تزكية مع بيان أسباب ذلك في احلالتني بناًء على حتقيقات احملكمة
على كاتب احملكمة أن يدون في الضبط حتت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة 
القاضي وكاتب احملكمة والطرفني أن يوقعوا  كل شاهد حسب روايتها ويجب على 
على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع 

تدون احملكمة ذلك في احملضر.
انتهاكاً حلرمة احملكمة  أو قول يعتبر  وللمحكمة أن تأمر بحبس كل من يأتي بعمل 
فوراً ملدة أقصاها أسبوع أو بغرامة ال تتجاوز اخلمسة دنانير دون أن يكون له حق 

االعتراض واالستئناف ويكتفى بإدراج هذا احلكم في ضبط القضية.
وقد صدر تعميم رقم 2012/43 عن رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي، رئيس 
احملكمة العليا الشرعية بتاريخ 2012/6/18، قرر فيه عدم إعمال املادة 47 من قانون 
أصول احملاكمات الشرعية رقم 1959/31 في معاقبة النساء باحلبس ألن ذلك يؤثر 
سلبا على سمعة القاضي الشرعي مبا يثير من هجوم عليه وعدم قبول من أطياف 

اجملتمع بذلك ولو كانت املرأة هي اخملطئة.
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طلب احلجز االحتياطي
يطلب  أن  رؤيتها  أثناء  أو  تقدميها  عند  أو  الدعوى  إقامة  قبل  سواء  للمدعي  يجوز 
إلى احملكمة باالستناد إلى ما لديه من املستندات والبينات وضع احلجز االحتياطي 
على أموال املدعى عليه املنقولة وغير املنقولة واألموال املوجودة بحيازة شخص ثالث 
لنتيجة الدعوى إذا كان مقدار الدين معلوماً ومستحق األداء وغير مقيد بشرط وإذا 
كان مقدار الدين غير معلوم تعني احملكمة مقداره بقرارها على وجه التخمني. وتقرر 
احملكمة احلجز بناًء على االستدعاء بطلب احلجز املشفوع بكفالة تضمن ما يلحق 

باحملجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أن طالب احلجز غير محق في طلبه1.
الشهود. 6

إذا استند املدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما 
آخرين  شهود  تسمية  يجوز  وال  التواتر.  بينة  احلصر  هذا  ويشمل  ذلك  منه  يطلب 
فإذا عجز اخلصم عن  الشهادة حسبة.  فيه  تقبل  الدعوى مما  كان موضوع  إذا  إال 
إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه احملكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب 

إحضارهم بواسطة احملكمة فللقاضي أن يعتبره عاجزاً. 
وإذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء الشهادة 
يجوز للمحكمة سواء أّدى ذلك الشخص الشهادة أم ال أن تأمر بدفع نفقات السفر 
إليه مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها. كما يجوز للمحكمة إذا ظهر لها أن 
املبلغ املدفوع ال يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه أن تقرر دفع أي مبلغ 
آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة اإلجراء إذا لم يدفع املبلغ 

في احلال.
مذكرة احلضور

إصدار  احملكمة  إلى  يطلبوا  أن  الدعوى  إقامة  بعد  وقت  أي  في  للفرقاء  يجوز  كما 
مذكرات حضور إلى األشخاص الذين يطلبون حضورهم إما ألداء الشهادة أو إلبراز 
مستندات إذا رأت احملكمة لزوماً لذلك، ويجب أن يعني في كل مذكرة حضور الزمان 

1  تستثنى األموال التالية من احلجز: األلبسة الضرورية للمدين وعياله واألسرة والفرش الضرورية لهم، بيت السكن 
الضروري للمدين، أواني الطبخ وأدوات األكل الضرورية للمدين وعياله، الكتب واألدوات واآلالت واألوعية واألمتعة 
الالزمة ملهنة املدين أو حلرفته أو جتارية، مقدار املئونة الالزمة للمدين وعائلته مدة ال تتعدى موسم البيدر ومقدار 

البذور التي تكفي لبذر األرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً، احليوانات الالزمة لزراعته ومعيشته إذا كان 
مزارعاً، علف احليوانات املستثناة من احلجز يكفيها مدة ال تتعدي موسم البيدر، اللباس الرسمي ملأموري احلكومة، 
األثواب واحللل واألدوات التي تستعمل خالل إقامة الصالة، احلصة املستحقة للحكومة من احلاصالت سواء أكانت 
مقطوفة أم لم تكن، األموال واألشياء األميرية أو اخملتصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، حق املطالبة 

بالتعويضات، النفقة، رواتب املوظفني إال إذا كان طلب احلجز من أجل النفقة.
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ألداء  مطلوباً  كان  هل  فيها  يبني  وأن  فيهما  الشخص  حضور  ينبغي  اللذان  واملكان 
بالتفصيل موضوع املستند  وأن يذكر فيها  أم لألمرين معاً  أم إلبراز مستند  شهادة 
املدة  وخالل  مذكرة احلضور  إصدار  قبل  للمحكمة  يدفع  أن  على  إب��رازه.  املطلوب 
التي تعني لذلك املبلغ الذي تراه احملكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من 

النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه. 
إلى  يحضر  أن  مستند  إب��راز  أو  شهادة  ألداء  حضور  مذكرة  بلغ  من  كل  على  يجب 
احملكمة في الزمان واملكان املعينني لذلك في املذكرة وإذا تخلف عن احلضور وكان 
في اعتقاد احملكمة أن أداء الشهادة أو إبراز املستند هو أمر جوهري في الدعوى وانه 
لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه أو أنه جتنب التبليغ عمداً يجوز لها 
أن تصدر مذكرة إحضار بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخالء سبيله بكفالة 
حلني احملاكمة. وإذا أحضر الشاهد ولم تقتنع احملكمة مبعذرته يجوز لها أن تفرض 

عليه غرامة ال تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.
مذكرة اإلحضار

إذا أحضر الشاهد في اليوم املعني للمحاكمة مبذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب 
الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز املستند وفاقاً ملا كلف به في مذكرة 

اإلحضار على احملكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عني للمحاكمة. 
ويجوز استماع شهادة الشهود املقيمني خارج دائرة قضاء احملكمة بإنابة قاضي احملل 

املوجودين فيه الستماع شهاداتهم.

7. إجراء الكشف وانتخاب اخلبراء
للقاضي أن يعني أحد كتبة احملكمة نائباً عنه في املسائل التي يرى ضرورة إجرائها 
خارج احملكمة كإجراء الكشف وانتخاب اخلبراء وليس للمناب تقرير النتيجة املترتبة 
على هذا اإلجراء. وإذا حدث ما مينع القاضي من إمتام احملاكمة في أية دعوى يجوز 
خللفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق املواد املتقدمة كما لو كان قد دونها أو 

استمعها هو بنفسه وعليه أن يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
يجتمع اخلبراء في الزمان واملكان املعينني من القاضي ويباشرون العمل حتت إشرافه 
التي ستتخذ  األوراق  الطرفان على  اتفق  فإذا  الطرفني،  نائبه وبحضور  أو إشراف 
للتطبيق عمل باتفاقهما وإال فتعتبر األوراق التي وقع عليها املنكر  أساساً ومقياساً 
بإمضائه أو خامته أمام إحدى احملاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل، أو التي وقع 
عليها خراج الدوائر احلكومية اخملتصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى احملاكم أو 
الكاتب العدل أو الدائرة احلكومية اخملتصة، أو األوراق الرسمية التي كتبها ووقعها 
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وهو في الوظيفة، أو املستندات العرفية التي يعترف املنكر بحضور القاضي واخلبراء 
 أن التوقيع أو اخلامت املوضوع عليها هو توقيعه أو خامته صاحلة للتطبيق واملضاهاة.

وال يجوز اعتبار اخلامت أو التوقيع املوقع بها سند عرفي ينكره املدعي أساساً صاحلاً 
للتطبيق حتى وأن حكمت إحدى احملاكم في دعوى سابقة بناًء على تقرير اخلبراء أنه 

خامته أو توقيعه.
وال تقبل البينة الشخصية لدفع الدعاوى املالية املستندة إلى سند، ويستثنى من ذلك 

الدفع الذي يقدمه أحد الزوجني ضد اآلخر.
النكاح في دعوى احلجر وفسخ  التي توجب فسخ  والعته واألمراض  ويثبت اجلنون 
مع  التقرير  مآل  يكن  لم  وإذا  احملكمة  أمام  بشهادته  املؤيد  الطبيب  بتقرير  النكاح 

شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال األمر إلى طبيب آخر أو أكثر.
عند االنتهاء من فصل الدعوى تقدر احملكمة أجره احملاماة التي تراها عادلة على 
أن يؤخذ بعني االعتبار موضوع الدعوى واجلهود التي بذلت في سبيل ذلك وأن ال 
تتجاوز هذه األجرة خمسة وعشرين ديناراً إال في حاالت استثنائية جداً توضح في 
قرار احملكمة وحتكم بها احملكمة مع الرسوم واملصاريف كما حتكم برسوم ومصاريف 

الدعوى املتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى األصلية
نقداً  أما  تأميناً  يعطي  بأن  املدعي  تأمر  أن  املدعى عليه  بناًء على طلب  وللمحكمة 
أو كفالة على دفع كل ما ينفقه املدعى عليه من املصاريف ومتهله مدة معينة لتقدمي 
هذا التأمني إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب املدعى عليه، فإذا لم يقدم هذا 
التأمني خالل املدة املعينة تصدر احملكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على أن 

يكون له احلق في جتديدها بعد تقدمي الكفالة ودفع الرسوم.
احلكم

يجب إعطاء احلكم فور تفهيم الطرفني انتهاء احملاكمة أن كان ذلك ممكناً وإال ففي 
خالل عشرة أيام من انتهاء احملاكمة إذا كان احلكم يحتاج إلى التدقيق، وتغيب الطرفني 
أو أحدهما في هذه احلالة ال مينع احملكمة من إصدار حكمها. ويعتبر احلكم وجاهياً 
إذا صدر مبواجهة الطرفني أو إذا حضر املدعى عليه جلسة من جلسات احملاكمة أو 
أكثر وتخلف بعد ذلك عن احلضور وفيما عدا ذلك يكون احلكم غيابياً ويشترط في 
ذلك أنه إذا صدر احلكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة احلكم 

فيجب تبليغ إعالم احلكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة االستئناف من تاريخ التبليغ.
ويجب أن يكون احلكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في 
منت القرار علل احلكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها. ويجب أن يشتمل حكم 
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كذلك على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى واألسباب الثبوتية والقرار يكون 
مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخامت احملكمة الرسمي ويجب 
إعطاء صورة عنه خالل عشر أيام من تاريخ طلبه خطياً على أن تعد احملكمة سجاًل 

خاصاً لقيد الطلبات. 
محكمة  من  تفسخ  لم  ما  مرعية  الشرعية  احملاكم  من  ال��ص��ادرة  األحكام  وتعتبر 

االستئناف الشرعية.
االعتراض. 1

من  يوماً  الغيابي خالل خمسة عشر  يعترض على احلكم  أن  غيابياً  عليه  للمحكوم 
تاريخ تبليغه، ويجوز للمحكوم عليه أن يعترض على احلكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر 
ذلك قائماً مقام التبليغ على أن يرفق إعالم احلكم املعترض عليه بالئحة االعتراض.
ويجوز تقدمي االعتراض إلى أية محكمة من احملاكم الشرعية وعلى احملكمة التي قدم 
إليها االعتراض أن تستوفي الرسم وتبادر بإرساله فوراً إلى احملكمة التي أصدرت 
احلكم املعترض عليه. ويوقف تقدمي االعتراض تنفيذ احلكم املعترض عليه إال إذا 

كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة. 
إذا لم يحضر املعترض أو الطرفان في اليوم املعني للنظر في االعتراض يرد االعتراض 
وال يقبل مرة أخرى واحلكم الصادر برد االعتراض يكون قاباًل لالستئناف شريطة 
األصلي  احلكم  في  االستئناف  محكمة  تنظر  احلالة  هذه  وفي  للمعترض  تبليغه 

املعترض عليه
إذا لم يحضر املعترض عليه في اليوم املعني رغم تبليغه حسب األصول تقرر احملكمة 
بناًء على طلب املعترض السير في الدعوى االعتراضية بحق املعترض عليه غيابياً 
أسباب  في  وتنظر  القانونية  امل��دة  ضمن  قدم  أنه  لها  ظهر  إذا  االعتراض  وقبول 
االعتراض وتصدر قرارها برد االعتراض أو فسخ احلكم الغيابي وإبطاله أو تعديله 
أو تأييده على أن يكون للمعترض عليه احلق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه 

إياه
إذا لم يبلغ احلكم أو القرار الغيابيان إلى احملكوم عليه خالل سنة من تاريخ صدوره 
يصبح ملغى إال إذا راجع احملكوم له احملكمة ودفع الرسم للتبليغ خالل مدة السنة 
ومضت املدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ، أو إذا كان احلكم مما يتعلق به حق الله 

تعالى.
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االستئناف. 2
يجوز استئناف األحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصالحية 
ومرور الزمن. وحملكمة االستئناف الشرعية صالحية الفصل في األحكام املستأنفة 
الصادرة من احملاكم الشرعية. وتكون مدة االستئناف ثالثون يوماً تبتدئ من تاريخ 
صدور احلكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ احلكم إلى املستأنف إذا كان غيابياً 
ويسقط من املدة اليوم الذي صدر فيه احلكم أو جرى فيه التبليغ كما تسقط أيام 

العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة االستئناف.
وللمستأنف أن يقدم االستئناف إلى محكمة االستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة 
احملكمة  إلى  األوراق  ترسل  احلالتني  في  الرسم  استيفاء  وبعد  أخرى  محكمة  أية 
املستأنف عليه وعند  إلى  الالئحة  وتبليغ  لتسجيل االستئناف  التي أصدرت احلكم 
االستئناف  محكمة  إلى  بها  املتعلقة  واألوراق  القضية  ترفع  املقتضاة  املعاملة  إمتام 
الشرعية. ويجوز استئناف احلكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع 
قدم  االستئناف  في  الراغب  الفريق  كان  فإذا  املستأنف.  احلكم  بإعالم  االستئناف 
تبتدئ  التي  فاملدة  االستئناف  رسوم  دفع  بتأجيل  قرار  إصدار  فيه  يطلب  استدعاًء 
من يوم تقدمي االستدعاء وتنتهي في يوم إبالغه القرار الصادر بشأن استدعائه ال 
حتسب من املدة املعينة لالستئناف وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القرار أن الرسم 
كان ناقصاً فلها أن تقرر إمهاله مدة مناسبة الستكمال الرسم القانوني فإذا لم ينفذ 

القرار خاللها ردت االستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.
إلى  عنها  صورة  تبلغ  نسختني  على  تقدم  بأسبابه  الئحة  االستئناف  بطلب  ويرفق 
املستأنف عليه. وللمستأنف عليه أن يقدم الئحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ 
تبليغه الئحة االستئناف فإذا قدمها أو انتهت مدة األيام العشرة ولم يقدمها ترسل 
أوراق الدعوى إلى محكمة االستئناف، وال يجوز للمستأنف أن يضمن الئحته أموراً 
واقعية لم تكن مدار بحث في القضية املستأنفة كما ال يسمح للمستأنف عليه أن يقدم 
أثناء املرافعة أسباباً لم يذكرها في الالئحة ما لم تسمح له احملكمة بذلك بناًء على 
أسباب كافية وفي هذه احلالة يجوز للمحكمة االستئنافية أن تسمح البينة اإلضافية 

وتطلب أية وثيقة أو مستند لم يكن مبرزاً في القضية.
وتفصل محكمة االستئناف في القضايا املستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفني إال 
إذا قررت احملكمة االستئنافية سماع االستئناف مرافعة أو طلب أحد الطرفني ذلك 
أسباب  القرار  تدرج في  أن  الرفض  وعليها في حالة  الطلب  ووافقت احملكمة على 

الرفض.



70

الصادرة على  الشرعية األحكام  إلى محكمة االستئناف  البدائية  ترفع احملاكم  كما 
والتفريق  النكاح  وأحكام فسخ  املال  وبيت  الوقف  وعلى  األهلية  وفاقدي  القاصرين 
والطالق والرضاع املانع للزوجية واإلمهال للعنة واجلنون وغير ذلك مما يتعلق به حق 
الله تعالى لتدقيقها وذلك بعد مضي ثالثني يوماً من صدور احلكم ويشترط في ذلك 
أن ال يكون اخلصوم قد استأنفوا هذه األحكام خالل املدة املعينة وفصلت محكمة 

االستئناف في موضوعها.
تصديقها  بعد  إال  تنفذ  ال  االستئناف  محكمة  قبل  من  للتدقيق  اخلاضعة  األحكام 
الرسوم  من  معفاة  تكون  قبلها  من  البدائية  احملكمة  ترفعها  وعندما  استئنافاً 

االستئنافية ومن الطوابع.
إذا ظهر حملكمة االستئناف أن الئحة االستئناف قدمت ضمن املدة القانونية وأنها 
للوجه  موافقاً  كان  أن  املستأنف  احلكم  تؤيد  أن  فلها  املطلوبة  للشروط  مستوفية 
إذا ظهر  أما  املستأنف.  أورده��ا  التي  األسباب  رد  مع  القانونية  واألص��ول  الشرعي 
النواقص  البدائية بعض  بها احملكمة  التي قامت  أن في اإلج��راءات واملعامالت  لها 
الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة لألصول مما ميكن أن يتدارك 
لتلك اإلج��راءات واألخطاء على احلكم املستأنف من حيث  تأثير  باإلصالح وأنه ال 
ونبهت  بتأييده  قرارها  أصدرت  والقانون  للشرع  موافق  ذاته  حد  في  وأنه  النتيجة 
احملكمة البدائية. فإذا كانت النواقص واألخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما ال 
ميكن تداركه باإلصالح أو كان احلكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني 

فسخت احلكم املستأنف أو عدلته. ويرد االستئناف إذا لم يقدم في امليعاد املقرر.
في حالة فسخ احلكم املستأنف كله أو بعضه وكانت القضية صاحلة للفصل تكمل 
محكمة االستئناف احملاكمة من اجلهة التي فسخت احلكم بسببها وتتم اإلجراءات 
ومن ثم حتكم في أساس للقضية أو تعدل حكم احملكمة البدائية دون أن تعيد القضية 
إلى احملكمة املذكورة إال إذا كانت هنالك أسباب ضرورية أو كان القرار املستأنف مما 

ورد في املادة )137( من هذا القانون.
إمتام  أو  لسماعها مجدداً  البدائية  إلى احملكمة  القضية  وأعيدت  احلكم  إذا فسخ 
إعادة  تاريخ  من  أيام  عشرة  خالل  الطرفني  البدائية  احملكمة  تستدعي  إجراءاتها، 
ويتم  الفسخ  بقرار  جاء  ما  القاضي  يتبع  احملاكمة  في  السير  وعند  إليها  القضية 
إجراءات القضية. وفي حالة إصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف احلكم 
ثانية تدقق محكمة االستئناف فيه وتصدر قرارها أما بتأييد احلكم أو فسخه وفي 
للمحكمة  أعادتها  أو  مرافعة  القضية  رؤية  هذه  االستئناف  حملكمة  األخيرة  احلالة 

ليراها قاض آخر انتداباً.
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التنفيذ أو احلكم  تقدمي االستئناف يوقف تنفيذ احلكم املستأنف ما لم يكن معجل 
بنفقة.

ومن التعميمات الهامة واملؤثرة في موضوع هذه الدراسة، والتي أخذت في االعتبار 
أهمية احلفاظ على نسيج األسرة الفلسطينية وحمايتها من التشتت والضياع وحتقيق 
مزيد من العدالة وإعطاء مهلة للتفكير والتريث ال سيما في حاالت الطالق، وأهمية 
أخذ مصلحة الطفل في االعتبار، وأهمية احلفاظ على احلقوق املالية ودفع الظلم ومنع 

الغنب ال سيما في حاالت التخارج التعميمات التالية:
رئيس  الشرعي،  للقضاء  األعلى  رئيس اجمللس  الصادر عن  رقم 2012/37  التعميم 
بتاريخ 2012/6/3  القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطني،  العليا الشرعية،  احملكمة 
والذي نص على انه: »بناء على قرار اجمللس األعلى للقضاء الشرعي رقم 2012/8 
في  األحمر  الهالل  التي جهزتها جمعية  املشاهدة  دار  باعتماد  بتاريخ 2012/5/27 
طولكرم، فعند االختالف على مكان املشاهدة من قبل طرفي الدعوى فيقتضي اعتماد 
هذه الدار لتمكني طالب املشاهدة من املشاهدة في هذه الدار وذلك لتأمني الهدوء 

واالستقرار للطفل فيها وخاصة في األحكام الصادرة ملنطقة طولكرم وما حولها«.
كما صدر تعميم رقم 2011/48 عن رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي، القائم 
بأعمال قاضي قضاة فلسطني، بتاريخ 2011/4/21 والذي تتضمن ما يلي: »لسالمة 
العمل واحلفاظ على نسيج األسرة الفلسطينية يقتضي منكم قبل إجراء عقد زواج 
املتزوج إفهام اخملطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى وتبليغ الزوجة األولى أو الزوجات أن 

كان للزوج أكثر من زوجة بأن الزوج يرغب بالزواج من أخرى.« 
الشرعي،  للقضاء  األعلى  رئيس اجمللس  الصادر عن  رقم 2011/57  التعميم  كذلك 
القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطني، بتاريخ 2011/5/10، والذي صدر حفاظا على 
احلقوق املالية ودفعا للظلم ومنعا للغنب الذي يحصل في التخارجات عن احلصص 
اإلرثية بني الورثة في األموال التي تؤول إليهم إرثا من مورثيهم، حيث أوجب إتباع األمور 

التالية قبل تسجيل التخارج في احملاكم الشرعية:
أن ال يتم تسجيل التخارج قبل مضي أربعة أشهر من وفاة املورث.. 1
للمورث موقع من . 2 املنقولة  املنقولة وغير  تقدمي كشف تفصيلي جلميع األموال 

جميع الورثة البالغني املوجودين في البالد مصدق من البلدية أو اجمللس احمللي 
في مكان وجود التركة.

تقرير موقع من خبراء ثالثة يتضمن الثمن احلقيقي جلميع احلصص اإلرثية . 3
أو  البلدية  من  مصادق  جزئي  أو  كلي  التخارج  كان  سواء  عنها  التخارج  املراد 

اجمللس احمللي في مكان وجود التركة.



72

الصحف . 4 إح��دى  في  النشر  أو  بالتعليق  التسجيل  قبل  التخارج  عن  اإلع��الن 
احمللية ملدة ال تقل عن أسبوع وعمل محضر ضبط بذلك ورفعه إلى احملكمة 

العليا الشرعية للتدقيق.
وقد جاء هذا التعميم نتيجة وجود ظلم يقع على املرأة الفلسطينية التي تعتبر احللقة 
األضعف في نظر الرجال من منطلق احلفاظ على الثروة بيد الرجال، فعندما حتصل 
وفاة يقوم الورثة من الذكور باستغالل النساء أثناء فترة احلزن على فقيدهن للتنازل 
عن كافة حصصهن اإلرثية مقابل مبلغ زهيد من املال أو عن طريق اخلجل، ولذلك 
فإن هذا التعميم يضع قيوداً وضوابط بأن ال يحصل التخارج اإلرثي إال بعد انتهاء 
العدة الشرعية وتقدمي كشف تفصيلي جلميع أعيان التركة، ثم تقدمي كشف تفصيلي 
العقارات  أسماء  معرفة  في  مختصني  خبراء  قبل  من  موقع  العقارات  قيمة  يبني 

ومواقعها وعددها وقيمتها1.

ومن التعميمات الهامة كذلك التعميم رقم 2010/38 الصادر عن نائب قاضي قضاة 
فلسطني، نائب رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي، بتاريخ 2010/6/20، والذي 
جاء حفاظا على نسيج األسرة الفلسطينية وحمايتها من التشتت والضياع وملزيد من 
حتقيق العدالة وإعطاء مهلة للتفكير والتريث مينع تسجيل حجة إقرار بطالق بائن 
بينونة كبرى ويقتضي في مثل هذه احلالة رفع دعوى إثبات طالق إما من قبل أحد 
الزوجني أو نيابة األحوال الشخصية رعاية حلق الله سبحانه وتعالى ويفصل فيها 

حسب الوجه الشرعي.
وقد تبع هذا التعميم تعميم رقم 2010/64 الصادر عن القائم بأعمال قاضي قضاة 
تأكيدا   2010/8/8 بتاريخ  الشرعي  للقضاء  األعلى  اجمللس  رئيس  نائب  فلسطني، 
على احلفاظ على نسيج األسرة الفلسطينية وحفظها من التشتت والضياع وملراعاة 
حق الله سبحانه وتعالى، ولعدم التالعب بالطالق وألفاظه الذي ينص على أنه مع 
التقيد بالتعميم املذكور أعاله يجب تغرمي صاحب العالقة مببلغ ال يقل عن مئة دينار 

أردني عند تسجيل أي إقرار من إقرارات الطالق.

http://www.albayan.ae/one-world/our-arab-world/2011-12-23-1.1560133  1

ال

الفصل الثاني
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الفصل الثاني 
إجراءات احملاكم الشرعية على أرض الواقع

يشكل القانون مجموعة من القواعد احملايدة التي حتكم اجملتمع، إال أن القوانني في 
القوة؛  املتنفذين، وتعكس االختالالت في  إلى أن تعكس وتعزز مصالح  الواقع متيل 
فهناك حتديات تتعلق باألطر القانونية؛ حيث متيز بعض القوانني صراحة ضد املرأة 
والضمانات  للقوانني  الفعال  التطبيق  يشكل  كما  الرجل.  من  أقل  حقوقا  ومتنحها 
الدستورية حتديا رئيسا أمام السعي جلعل حكم القانون حقيقة واقعة للمرأة. فسلسلة 
العدالة وهي سلسلة اخلطوات التي على املرأة اتخاذها عند اللجوء لنظام العدالة 
الرسمي أو للمطالبة بحقوقها عادة ما تتفكك نظرا لضعف إمكانات نظام العدالة 
واملوقف التمييزية التي تصدر عن مقدمي اخلدمات مبن فيهم السلطات القضائية. 
واخلدمات التي تراعي العقبات التي تواجهها املرأة، بسبب األعراف االجتماعية أو 

الفقر أو نقص الوعي هي مشكلة كبيرة في جميع مناطق العالم.
وفي حاالت كثيرة تستند القوانني إلى معايير الذكور للعدالة التي تفترض أن النساء 
الواقع.  ما يحدث في  والرجال يواجهون القانون على قدم املساواة، وهو أمر نادراً 
اثر  لها  الورق ميكن أن يكون  إزاء نوع اجلنس على  القوانني احملايدة  وبالتالي حتى 

متحيز في املمارسة العملية1.
املبحث األول: الزيارات امليدانية 

احلقوقية  املطالب  بتقييم  املتعلقة  املوضوعية  العدالة  من  للعدالة  الوصول  يتكون 
املتاحة ملن يلجئون للعدالة والتي مت بحثها واستعراضها في الفصل األول من هذه 
الدراسة؛ واجلوانب اإلجرائية التي تركز على الفرص والعوائق التي تواجه املرء حني 
النزاعات(؛  بحل  الهيئات اخملتصة  من  )أو غيرها  للمحكمة  إيصال مطالبه  يحاول 
واجلانب الرمزي للوصول للعدالة والذي يخرج عن إطار التطبيق احلرفي للقانون 

ويسأل إلى أي مدى يعزز نظام قضائي معني من انتماء املواطن ومتكينه. 
سنركز في هذا الفصل على العدالة اإلجرائية، وذلك من خالل استعراض مشاهدات 

1  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. سعيا لتحقيق العدالة. تقدم نساء العالم 2012-2011. 
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الباحثة وحتليل نتائج الزيارات امليدانية حملكمتي رام الله والبيرة ومحكمة بيرزيت 
القضاة/ مع  إجراؤها  مت  التي  املعمقة  املقابالت  نتائج  إلى  باإلضافة  الشرعية، 

في  والعامالت  العاملني  واحملاميات  واحملامون  واملوظفون/املوظفات،  القاضيات، 
احملاكم الشرعية.

فقد متت مقابلة قضاة محكمتي رام الله والبيرة الشرعية وقاضي محكمة بيرزيت 
لديهن  ممن  ام��رأة  عشر  ستة  مقابلة  متت  كما  فيهما،  األق��الم  ورؤس��اء  الشرعية، 
و 49  تراوحت أعمارهن بني 21 عاما  والبيرة،  الله  رام  قضايا في محكمة شرعية 
عاما، عشرة منهن في العشرينيات. وحتمل أربعة منهن درجة البكالوريوس، واثنتان 
حتمالن درجة الدبلوم، وواحدة في السنة اجلامعية األولى، وثمانية لم يحصلن على 

شهادة التوجيهي، وواحدة غير متعلمة.
ومن العينة، تعمل ثالثة نساء فقط؛ األولى مدّرسة والثانية مربية في حضانة أطفال، 

والثالثة سكرتيرة.
حضرت هؤالء النساء بني جلسة و15 جلسة، في مدة وصلت حتى 15 شهرا. وتنوعت 
أنواع القضايا واملعامالت بني الطالق )2( والنفقة )6 بني نفقة زوجة ونفقة أطفال( 
واثبات النسب )1(، واثبات طالق )1( والتعويض عن الطالق التعسفي )1(، وتفريق 

لتعذر حتصيل النفقة )3(، ومعامالت الوالية والتخارج.
كانت غالبية النساء مدعيات، بينما كانت في حالة واحدة مدعى عليها، وفي حالة 
أخرى كان هناك اتفاق على الطالق بني الطرفني. وتراوحت الرسوم بني 25 شيكل و 
800 شيكل بالنسبة ملن عرفن مقدار الرسوم، فيما لم تعرف أربعة من النساء مقدار 

الرسوم، حيث قام أقاربهن بدفعها.
ولم تصدر األحكام بعد في غالبية قضايا النساء الالتي متت مقابلتهن؛ أما القضايا 
التي صدرت فيها أحكاما، فكانت قضية تعويض عن طالق تعسفي حصلت املرأة على 
500 شيكل تعويض عن الطالق التعسفي ولم تكن راضية عن نتيجة احلكم، وقضيتي 

نفقة، حصلت امرأتان مبوجبهما على حكم بنفقة صغار.
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أواًل: التوجه للمحكمة الشرعية: القرار واخملاوف.
تتملك املرأة مخاوف من التوجه للمحكمة الشرعية، وفي الغالب تتوجه النساء إلى 
رجال  قبل  من  الوساطة  عبر  الزوج  مع  احلل  استنفاذ طرق  بعد  الشرعية  احملكمة 

العائلة واملعارف.
وقد ذكرت غالبية النساء اللواتي متت مقابلتهن أنهن قد اتخذن قرار اللجوء للمحكمة 
بأنفسهن دون طلب اإلذن من أحد. بينما ذكرت إحدى النساء أنه بعد فشل محاوالت 
اإلصالح دون محاكم، أشار عليهم أوالد عمها وهم »جماعة كبار ولهم كلمة« باللجوء 

إلى احملكمة.
الشرعية  احملكمة  إلى  جلوءهن  أن  آراؤهن  املستطلعة  النساء  غالبية  اعتبرت  وقد 
حق شرعي لهن، وأبدين أن ال خوف لديهن من اإلجراء القانوني بحد ذاته؛ وعللت 

إحداهن عدم خوفها بأن أوالدها موجودون في بيت أهلها. 
إال أن خوف البعض كان من عدم متكن احملامي من حتصيل حقها، كما كان يتجلى في 
املشاكل املترتبة على األوراق املطلوبة، ومشكلة االنتظار، وطلبات احملكمة املتعددة. 
إضافة إلى ذلك أبدت بعض النساء خوفها من أن ال يكون احلكم في صاحلها، أو 
من موضوع تنفيذ احلكم بعد صدوره، أو من قيام املدعى عليه مبفاجأتها مبوضوع 

جديد. كما ذكرت إحدى النساء أنها قد تعرضت لالنهيار العصبي.
وبينما رأت بعض النساء أنه ال يوجد أي شي يؤثر على قدرة املرأة للوصول للتقاضي 
من أي ناحية باعتباره حقا شرعيا، ذكرت بعض النساء أن العادات والتقاليد السائدة 
في مجتمعنا هي العائق أمام قدرة املرأة للوصول للتقاضي، إضافة إلى نظرة اجملتمع 
لها حيث ال يوجد احترام لهن، كما قالت إحدى السيدات: »كنت أريد أن البس خمار 
حتى ال يعرفني أحد، ثاني مرة سألبس اخلمار فقط عندما آتي إلى احملكمة.« فنظرة 
اجملتمع، وانتقاد الناس للمرأة املطلقة، والناحية االقتصادية تشكل معيقات تؤثر على 

قدرة املرأة على الوصول واحلصول على التقاضي واخلدمات.
الدراسة تذمرا من طول  اللواتي متت مقابلتهن في إطار  النساء  وقد أبدت غالبية 
إجراءات التقاضي وأبدت بعضهن أن الدعوى ال تسير بالشكل الصحيح وأن هناك 
مماطلة في القضية، وأن هناك روتني وملل قاتل يؤثران نفسيا عليهن. وشكك البعض 
في مصداقية الزوج في حل القضية. فيما أبدت امرأة واحدة فقط أن دعواها تسير 

بشكل جيد وال يوجد أي معاناة.
والدي  ألن  جئت  ولكنني  القدوم،  أريد  أكن  لم  خائفة،  »إنني  النساء:  إحدى  وقالت 

وأخي أخبراني أنه سوف يتم إسقاط الدعوى إذا لم أحضر«.
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ثانيًا: الوصول إلى العدالة واملعيقات 
تواجه النساء املعيقات املادية واحلواجز االجتماعية واالقتصادية في الوصول إلى 

مؤسسات العدالة الرسمية، وسنستعرض هذه املعيقات بالتفصيل فيما يلي:
املعيقات املادية	 

تشكل قواعد التقاضي والتكاليف، والقدرة على توكيل احملامني معيقات هامة تتعلق 
باجلانب اإلجرائي من الوصول للعدالة؛ حيث تتردد النساء في الكثير من األحيان 
في اللجوء إلى القضاء بسبب ارتفاع تكلفة حتصيل حقوقهن؛ فاملرأة التي تفتقر إلى 
باهظة بشكل ال يطاق في غياب  القضايا  رفع  تكاليف  تكون  أو دخل مستقل  مورد 

خدمات قانونية مجانية.
ويرى بعض القضاة أن اإلشكالية ليست في رسوم احملكمة، إمنا في أتعاب احملامني، 
حيث تتجاوز في بعض األحيان ما ميكن أن يدفعه الزوج لزوجته كنفقة لها أو ألوالده.

بالرسوم  النساء  جهل  أن  إال  مشكلة  تشكل  ال  الرسوم  أن  القضاة  بعض  اعتبر  كما 
تتخيله  ما  أو  غيرها،  من  أقوال  من  تسمعه  ملا  فريسة  يجعلها  التقاضي،  وبقواعد 
من كون هذه الرسوم مرتفعة وأنها بالتالي لن تتمكن من دفعها. ال سيما أن الرسوم 
املرأة -حتى  وبالتالي فإن  الدعوى،  الطرف اخلاسر في  بها على  النهاية يحكم  في 
لو قامت بدفع الرسوم ابتداًء- فإن هذه الرسوم سيحكم بها لصاحلها عند صدور 

احلكم. 
الشرعية  احملاكم  رسوم  رفع  على  العمل  يجب  أنه  القضاة  بعض  رأى  املقابل  وفي 
تناسب  ض��رورة  اعتبار  على  واحلضانة  بالنفقة  املتعلقة  القضايا  رس��وم  باستثناء 

الرسوم مع اجلهد املبذول والتكاليف التي تتكبدها احملكمة في بعض القضايا.
ووفقا للقضاة، فإنه في األحوال التي يرى القضاة فيها أن املرأة لن تتمكن من توكيل 
محام وأن القضية حتتاج إلى محام، فإنه يتم توجيهها للمؤسسات النسوية التي تقوم 

بتقدمي خدمات اإلرشاد القانوني.
وقد اختلفت آراء النساء املستطلعة آراؤهن بخصوص تكلفة التقاضي، فمنهن من رأت 
أن تكلفة التقاضي عالية، ومنهن من رأت أن التكلفة متوسطة، إال أن الغالبية اتفقن أن 
هناك مشكلة في ارتفاع تكلفة املواصالت حلضور اجللسات. وقّدرت إحدى النساء 
تكلفة التقاضي مبا في ذلك الرسوم وأتعاب احملامني وأجور املواصالت بحوالي ألف 
دوالر. ولم تكن أيٌّ من النساء املستطلعة آراؤهن تعلم أنه ميكن التقدم بطلب لتأجيل 

الرسوم أو اإلعفاء منها.
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املعيقات االجتماعية	 
النساء، فاجملتمع  آثاراً على  التقليدية والثقافية  العادات واملمارسات  تترك سيطرة 
بشكل عام يلوم النساء املتوجهات للمحاكم، ويعتبر إلى حد كبير أن القضايا األسرية 

هي قضايا خاصة ال يجوز البوح بها ألحد.
وعلى الرغم من أن اجملتمع الفلسطيني بحاجة ماسة إلى حل املشاكل بالقانون، إال 
أن غالبية النساء ذكرت أن اللجوء إلى احملاكم غير مقبول، وأن الناس يلومون املرأة 
القدوم  النساء: “أنا ال أحب  إلى احملكمة، وقالت إحدى  وال يحبذون فكرة جلوئها 

للمحكمة، وال أريد أن أجرجر أوالدي في احملاكم، وأقول أنه أبوهم لليوم”.
تقول  قبل اجملتمع، حيث  من  املطلقة  للمرأة  النظرة اخلاصة  إلى  ذلك حتما  ويعود 
إحدى النساء: “إن هناك ظلم، والناس يحكمون دون معرفة األسباب التي دفعتني 
إلى ذلك، وهم ينتقدونني بشدة”. كما أنه بلجوء املرأة إلى احملاكم، تخرج قضيتها 
من احليز اخلاص إلى احليز العام، حيث تقول إحدى النساء: “يقوم األقارب والناس 

بالسؤال عن أحوال القضية فور وصولي من احملكمة”.
ورغم ذلك فقد أفادت بعض النساء أن اللجوء إلى احملكمة أصبح مقبوال، وال يوجد 

ما مينع ذلك فالقانون - وفقا لهن - لصالح املرأة.
عنها؛  اإلع��الن  من  يخجلن  النساء  جتعل  خصوصية،  ذات  القضايا  بعض  وتبقى 
كقضايا إثبات النسب؛ فقد صرحت إحدى املتقاضيات بأنها تخجل أن يعرف أحد 
أنها  وتبدي  نفقة،  أنها قضية  للجميع  وتقول  زوجها  أقامتها ضد  التي  القضية  نوع 
من كثرة خجلها من نوع القضية ومن اللجوء إلى احملكمة الشرعية فإنها تنوي وضع 

اخلمار عند قدومها إلى احملكمة، وذلك حتى ال يعرفها أحد.
كذلك، ينطوي رفع القضية على تكاليف نفسية على النساء، فقد تباينت آراء النساء 
بني الشعور باحلرج، واخلجل، واخلوف، وبني اعتبار اللجوء إلى احملكمة حق طبيعي 
لكل امرأة لتأخذ حقها. واعتبرت النساء اللواتي شعرن باحلرج واخلجل أنهن غير 
معتادات على ذلك، وأنهن يشعرن باخلجل أحيانا من أهل بلدهن لكثرة ذهابهن إلى 
األقارب  واستفسارات  املتقاضية  املرأة  عن  وكالمهم  الناس  نظرة  من  أو  احملكمة، 

وإزعاجهم.
أما اخلوف فكان من مقابلة أهل الزوج، وشعرت إحدى النساء باخلوف من أن يتساءل 
الناس عن قضيتها حيث أنها قد رفعت دعوى على زوجها إلثبات نسب أبنائها الستة، 

والذين لم يسجلهم في أي هوية كونه يحمل هوية القدس.
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حياد القاضي	 
دون  النزاعات  يحل  محايد  هو حكم  القاضي  أن  فكرة  على  القضائي  النظام  يقوم 
خوف أو محاباة، وهذا ما أّكد عليه القضاة وبعض املتقاضيات؛ حيث ذكرت غالبية 
النساء أنه بالنسبة للقضية ذاتها ال يوجد متييز بني الرجل واملرأة فهي محكمة حتكم 
بالشرع والعدل، ال سيما أن املرأة أصبحت تتحدث عن نفسها ولها رأيها اخلاص. 
باحترام  معهم  والتعامل  الطرفني  بني  التمييز  عدم  الواجب  فمن  للقضاة  وبالنسبة 
بالتعامل،  وإعطائهم حقوقهم كاملة. وهناك بعض النساء من رأت أن هناك متييزاً 

حيث يسمع القضاة للرجل أكثر من املرأة ودائما يتم إنصاف الرجل.
إحدى  وتقول  معهن،  القضاة  تعامل  النساء عن  بني  يوجد رضى  عام  بشكل  أنه  إال 
من  االنتهاء  إليها حتى  باالستماع  ويقومون  كامال  املرأة حقها  يعطون  »إنهم  النساء 
احلديث.« كما تقول امرأة أخرى: »يوجد احترام بشكل كبير وال يوجد أي نوع من 
اإلساءة أو التجريح«. وتقول أخرى: »إنهم يعطون حق املرأة كاملة ويقومون باالستماع 

إليها حتى االنتهاء من احلديث«.
ال  أطفال  معها  لو  لديهم، حتى  فرق  »هناك مساواة، ال  تقول:  النساء  إحدى  أن  إال 
يتم تقدميها على غيرها...!«، وترى هذه السيدة أن »تعامل احملكمة واملوظفني مع 
إلى  باملساواة  النساء  يؤثر سلبيا على متتع  احلياد  من  النوع  وهذا  أسهل«.  الرجال 
حد كبير. فاملرأة التي تصطحب أطفالها معها إلى احملكمة حتتاج إلى تسهيالت من 
ناحية تسريع معامالتها على سبيل املثال، حتى ال يصبح قدومها للمحكمة عبئاً عليها 

أو حتى معيقاً لها من الوصول إلى احملكمة.
عن  نتحدث  فنحن  واح��دة،  تكون  أن  يجب  اإلج��راءات  أن  القاضيات  إحدى  وتقول 

»العدالة«، وال يجوز أن يكون هناك متييز ايجابي في احملاكم.
املعيقات املؤسسية 	 

تنشأ املعيقات املؤسسية التي تواجهها املرأة نتيجة ألنظمة العدالة القاصرة التي ال 
تستجيب لالحتياجات اخلاصة للمرأة. ومع أن الفجوات في القدرات تؤثر على جميع 
املستفيدين من خدمات العدالة، فإن التمييز بني اجلنسني يعني أن النساء عادة ما 
ميكلن وقتا وماال أقل ومستوياتهن التعليمية أقل ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي 

يواجهنها.
وقد رأت بعض النساء أن أهم املشاكل في احملاكم الشرعية تتمثل في املماطلة في 
القضايا، ووجود بيروقراطية، وعدم وجود خصوصية، واخلدمات السيئة وطول مدة 
االنتظار وعدم وجود احترام من قبل املوظفني، وعدم مراعاة الظروف الشخصية. 
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بينما اعتبر البعض أن سماع مشاكل الناس املوجودين في احملكمة يعتبر مشكلة بحد 
ذاته، حيث تتراوح املدة الزمنية لالنتظار والدخول إلى القاضي للسير في الدعوى 
بني ساعة وأربع ساعات، تفتقد فيها املرأة إلى الشعور باخلصوصية؛ حيث ال يوجد 
االنتظار  مكان  “إن  النساء:  إحدى  وذكرت  ضيق،  واملكان  لالنتظار،  مالئمة  غرف 

ضيق وجميع املوجودين يعرفون قصتك”. 
االنتظار  غرفة  فإن  الشرعية،  والبيرة  الله  رام  محكمة  في  األقالم  لرؤساء  ووفقا 
املوجودة هي غرفة مفتوحة “في املمر”، فيها حوالي عشر مقاعد، وهي غير الئقة، 
انتظار الئقة وغرفة للرضاعة وتوفير غرفة إسعاف حيث تفقد  يجب توفير غرفة 

بعض النساء وعيها عندما يقع عليها الطالق.
مختلطة؛  االنتظار  كون صالة  في  أنه ال ضير  القضاة  بعض  رأى  فقد  املقابل  وفي 
فاحملكمة مكان عام. واملرأة ميكن أن تتواجد مع الرجال في أي مكان عام كالعيادات 

واملستشفيات وغيرها.
 كما تفتقد احملكمة وفقا جلميع النساء الالتي متت مقابلتهن إلى وجود أي نشرات 
تعريفية و/أو توعوية، توضح لهن اإلج��راءات أو احلقوق. وذلك على الرغم من أن 
نشرات  وجود  أن  إال  بالزواج”،  اخلاصة  “النشرة  وجود  على  أكدوا  القضاة  بعض 

وأدلة تعريفية كانت ضرورة ملحة أّكد عليها القضاة والنساء على السواء. 
أما بالنسبة خلدمات األطفال فقد ذكرت النساء اللواتي متت مقابلتهن أنه ال توجد 
أو خدمات  أماكن جيدة  للمتقاضني  يوجد  إحداهن: “ال  وقالت  خدمات لألطفال، 

جيدة حتى يكون لألطفال!”
متت  الالتي  النساء  لدى  فليس  “احلمامات”،  الصحية  املرافق  إلى  بالنسبة  أما 
مقابلتهن معرفة بوجودها، والبعض يعتقد أنه يوجد حمامات للموظفني فقط، أما 

من يعتقدن بوجود احلمامات، فإنهن لم يستخدمنها من قبل.
ويعتبر اللجوء إلى نوعني من احملاكم عائقا آخر أمام النساء؛ حيث يوجد في الضفة 
وتعتبر سلطة  األسرة،  في قضايا  وقضاء شرعي متخصص  نظامي  الغربية قضاء 
من  نوعني  إلى  اللجوء  إلى  امل��رأة  يضطر  ما  النظامية،  احملاكم  بيد  األحكام  تنفيذ 

احملاكم.
وقد قام جزء ممن متت مقابلتهم بتنفيذ أحكام صادرة عن احملكمة الشرعية، واعتبرن 
أن تنفيذ احلكم معقد ويأخذ وقتاً طوياًل، فيما ذكرت إحداهن أنه “إذا كان هناك 
واسطة فإن األمور وتنفيذ احلكم يصبح أسهل”. أما املشاكل التي واجهنها في عملية 
التنفيذ فكانت التأجيل املتكرر الذي يؤثر عليهن نفسيا، واالنتظار حلني الدخول إلى 
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للتوقيع من قبل الشرطة والعودة إلى احملكمة وتوقيعها  اجللسة، وإعطاؤهن أوراقاً 
من احملكمة مرة أخرى، وعدم إعطاء املعلومات الكافية التي يتطلب منهم إحضارها 

وعدم املصداقية، واملماطلة، والتقسيط في دفع النفقة.
ودراسة مالبسات  أخذ احلق  في  أفضل  الشرعية  أن احملاكم  النساء  غالبية  ورأت 

القضية، مفّضلني أن يكون احلكم والتنفيذ تابعني جلهة واحدة فقط.
ولتتمكن النساء من إيصال قضاياهن إلى احملاكم فإنهن بحاجة إلى املشورة والدعم 
القانونيني، حيث تشترط املعاهدات الدولية توفير اخلدمات القانونية اجملانية في 
تكون  وال  الواقع،  عن  بعيد  ذلك  لكن  ذلك.  فيها  العدالة  حتقيق  تتطلب  قضية  أية 
أمر  وهو  اجلنائية،  القضايا  في  للمهتمات  إال  متاحة  اجملانية  القانونية  اخلدمات 
هام، إال أن النساء يحتجن أيضا الوصول إلى املشورة القانونية والتمثيل القانوني في 

القضايا األخرى، وهو ما طالبت به النساء الالتي متت مقابلتهن.
اللواتي يسكّن  للمتقاضيات  بالنسبة  ويعتبر بعد احملكمة عن مكان السكن ال سيما 
في القرى من أبرز املعيقات التي ذكرتها النساء في وصولهن للتقاضي، آخذات بعني 
ذلك  في  معهم  اتفق  وقد  احملاكم.  جلسات  حلضور  املواصالت  مصاريف  االعتبار 
لكان أسهل واقرب  البلد  لو كانت احملكمة وسط  أنه  بعض رؤساء األقالم معتبرين 

للشهود خاصة لبعض املعامالت التي تستوجب الشهود.
كذلك تفتقر احملاكم إلى نقاط مفصلية هامة تسهل الوصول املادي إلى مواقع العدالة. 
الفتات  وجود  عدم  الحظنا  الشرعية،  والبيرة  الله  رام  محكمة  ملبنى  فبمشاهداتنا 
توجيه الزوار، وعدم توفر قاعات انتظار توفر حداً أدنى من اخلصوصية أو الراحة 
للنساء؛ حيث تتكون قاعة االنتظار من ممر يحتوي على أقل من عشرة مقاعد، وهي 
كل على  والرجال  النساء  بانتظار  والرجال على حد سواء وال تسمح  للنساء  متاحة 

حدة. 
وهنا تعاني النساء من انعدام اخلصوصية في وقت يكّن فيه أشد ما يكون من احلاجة 
إلى اخلصوصية، حيث تخجل الكثير منهن من توجهها إلى احملكمة، وحيث تصطحب 
بعض النساء أطفالهن الرضع، فال يجدن مكانا للصالة أو إلرضاع أطفالهن، أو حتى 

لتغيير احلفاض ألطفالهن.
وعلى الرغم من أن بعض القضاة أفادوا بأنه في حالة طلبت النساء مكانا للصالة 
أو الرضاعة، فإنهم يفسحون لهن مكانا في مكتب القاضي بعد انتهاء القضايا، أو 
يوفرون لهن مكانا في الغرفة اخملصصة للمحامني إن أمكن، إال أن هذا األمر يعتمد 
على املبادرة الشخصية للمرأة والقاضي، وبالتالي فإنه غير كاف، ال سيما أن عددا 
السؤال عن موقع  أو حتى من  أي سؤال  توجيه  بأنهن يخجلن من  أفدن  النساء  من 

احلمامات.
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كما تفتقر قاعات اجللسات للتجهيزات املناسبة، وال توفر الراحة املعقولة للمتقاضيني، 
فهي عبارة عن غرف ضيقة، وغير مزودة مبراوح، أو أماكن جلوس كافية للمحامني 
األساتذة واملتدربني واملتقاضني وذلك بالنسبة لعدد القضايا التي ينظرها القاضي 

يومياً.
وما يعمق إشكالية املكان، غياب الوصول االفتراضي للعدالة االلكترونية الذي يسمح 

للمتقاضيني إلكترونياً داخل رواق احملكمة باالطالع على ملفاتهم ووضعيتها.

: سير اجللسات ثالثاً
أفادت غالبية النساء املستطلعة آراؤهن أنهن يأتني إلى احملكمة برفقة أحد من العائلة 
وهو الوالد، أو األخ، أو األخت، أو اخلال، أو األم أو احلمو »والد الزوج«، فيما أفادت 
امرأة واحدة أنها تأتي منفردة. وجتلس النساء أمام القاضي في غرفة القضاة وتقول 
النساء أنه ال يوجد طريقة جلوس يعترض عليها القضاة وتقول إحداهن: »فقط يجب 
االحترام وأن تكون اجللسة صحيحة«. كما قالت إحدى النساء: »إن تعامل القضاة 
جيد نوعا ما لكن يقومون بالصراخ أمام اجلميع إذا رأوا شيئا ال يعجبهم كأكل العلكة.«

القانون: “نحاول اإلصالح،  القضاة فللقاضي دور خارج سياق تطبيق  ووفقاً ألحد 
هناك مساعي حثيثة لإلصالح في شتى مراحل الدعوى، وهناك دائرة اإلرشاد قبل 

البدء في الدعوى، يتم حتويل الدعوى إليها حلل اإلشكال ورأب الصدع”.
فيما عارضه قاض آخر بالقول: “إن دور القاضي هو تطبيق القانون وليس التوفيق 
واإلصالح. إال أننا نحاول الصلح في بعض احلاالت للحفاظ على األسرة واألبناء”.

التباليغ واملناداة
وقد ذكرت النساء اللواتي لم يقمن بتوكيل محام/محامية بأنه يتم إعالمهن مبوعد 
اجللسة الالحقة في آخر اجللسة التي حتضرها، وتستفسر هؤالء النساء بأنفسهن 
في آخر اجللسة عن موعد القضية، وقد تبني لنا من مشاهداتنا أن القضاة يزودون 
النساء  ذكرت  فيما  القادمة.  اجللسة  تاريخ  عليها  مدون  صغيرة  بورقة  املتقاضني 
ممن وكلن محام/محامية بأنهن يتبلغن موعد اجللسة عن طريق احملامي/احملامية، 

وتستفسر هؤالء النساء عن القضية من احملامي/احملامية.
وتتم املناداة حسب املوعد احملدد للجلسة، ويتم املناداة عن طريق األرقام اخملصصة 
لكل شخص، وذلك بأسماء املتقاضيني. وقد أفاد القضاة أن املناداة تكون باألسماء 

ثالث مرات في أوقات متباعدة وذلك للتأكد من وجود املتقاضني من عدمه.
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التعامل مع املتقاضني 
النساء  إحدى  وتقول  معهن،  القضاة  تعامل  النساء عن  بني  يوجد رضى  عام  بشكل 
»إنهم يعطون املرأة حقها كامال ويقومون باالستماع إليها حتى االنتهاء من احلديث«. 
كما تقول امرأة أخرى: »يوجد احترام بشكل كبير وال يوجد أي نوع من اإلساءة أو 
التجريح«. إال أن إحدى النساء تقول: »هناك مساواة، ال فرق لديهم، حتى لو معها 
احملكمة  »تعامل  أن  السيدة  ه��ذه  وت��رى  غ��ي��ره��ا...!«،  على  تقدميها  يتم  ال  أطفال 

واملوظفني مع الرجال أسهل«.
»يتحدثون  إنهم  جتد  وأخ��رى  جدي،  بشكل  يتعاملون  أنهم  النساء  إحدى  جتد  كما 
بالالزم فقط«، وتقول »ال تستطيع أن تأخذ حق وال باطل منهم«، بينما ترى ثالثة أن 

القضاة معاملتهم سيئة »لؤماء«.
أو  الطرفني  بني  مساواة  يوجد  ال  أنه  مقابلتهن  متت  اللواتي  النساء  غالبية  ذكرت 
مساواة في فرص التقاضي ألن اجملتمع مجتمع ذكوري، وأن الرجل حقوقه محفوظة. 
كما ذكرت البعض أنه ال يوجد أي مساواة وأن الرجال يعتمدون على الواسطة، وانه 

ال تتم مراعاة ظروف املرأة مطلقا.
التعامل معهم حسب  يتم  أما من ذكرن أن هناك مساواة فانطلقن من أن األطراف 

الشرع والقانون وأن القانون لصالح للمرأة وميكنها من الوصول للعدالة.
وقد أفاد جميع القضاة أنهم يفضلون التعامل في القضايا مع اخلصوم أنفسهم على 
التعامل مع احملامني ال سيما في القضايا البسيطة كالنفقة، وذلك على الرغم من 
أنه قد يكون من ناحية قضائية أصعب على اخلصوم املثول أمام القضاء، وذلك في 

القضايا الصعبة كالتفريق للشقاق والنزاع.

اللباس
ال تعلم النساء الالتي متت مقابلتهن أن كان يشترط لباس معني للدخول أمام القاضي؛ 
ال سيما أن جميعهن محجبات. ومع ذلك أجمعت النساء أنه يشترط االلتزام باحلجاب 
قال  »القاضي  النساء:  إحدى  وقالت  القاضي.  أمام  واالحترام  الساتر  باللباس  أو 
لواحدة أن تلبس وأن تغطي رأسها، قال لها الشيخ اخرجي بره، قالت ملاذا، قال حتى 
تتحجبي«. كما قالت أخرى: » فقط يجب االلتزام باحلجاب سواء أكانت مسلمة أو 

مسيحية أو محجبة أم ال والقاضي يقوم بطلب االلتزام باحلجاب قبل الدخول«.
واملتقاضيات  املتدربات  واحملاميات  احملاميات  من  النساء  للبس  مشاهداتنا  ومن 
وصاحبات املعامالت، فقد ارتدت كل من دخلت إلى قاعة احملكمة »أمام القاضي« 
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غطاء الرأس، وإن لم يكن بطريقة احلجاب الشرعي الكامل، وذلك على الرغم من 
أن القضاة أفادوا بأنهم ال يلزمون النساء بغطاء الرأس، إال أن اللباس يجب أن يكون 
محتشما. كما أفاد القضاة أنهم يلفتون النظر إلى ضرورة االحتشام بطريقة مهذبة، 

ويكون ذلك فقط في احلاالت التي يكون فيها اللباس غير محتشم نهائيا.
وبسؤال القضاة عن موضوع اللباس، أفادوا بأنه ال يوجد لباس معني يتعني االلتزام 
به، إمنا يفضل احترام احملكمة، ألن احملكمة تتلى فيها أحكام الشرع والدين، فاللباس 
املطلوب هو اللباس الالئق، احملتشم. وأنه في حالة وجود سيدة ترتدي لباسا مسيئاً، 
الروب،  يتم لبس  بالنسبة للمحاميات، فحاليا  يتم احلديث معها بأسلوب الئق. أما 

وبالتالي فلباسهن مقبول. 
ولم تالحظ الباحثة أن لبس املتقاضية وتزيينها أثناء قدومها للمحكمة الشرعية أّثر 

على اهتمام القضاة بالقضية أو أّثر على احترام املتقاضية.

مكان وطريقة اجللوس
شأن  شأنهن  لذلك،  متسع  وجد  أينما  القاضي  عند  النساء  من  املقاضيات  جتلس 
املتقاضني من الذكور واحملامني واحملاميات. إال أنه من باب االحترام للمحكمة، ال 
يضع اجلالسون في حضرة احملكمة رجال فوق رجل، ويتم التنويه من قبل احملامني/

احملاميات أنفسهم للمتقاضني واملتقاضيات بذلك.
النساء  من  أي  جلوس  طريقة  على  القضاة  قبل  من  تعليق  أي  الباحثة  تسمع  ولم 

املتقاضيات أثناء الزيارات امليدانية للمحاكم.

سير القضية
من حق املرأة االستماع إليها، وإعطاؤها حقها في جميع األمور ومنها القضاء، فإن 
كانت مدعية مكنت من حترير دعواها، وإن كانت مدعى عليها، أتيحت لها الفرصة 

لإلجابة عن الدعوى.
 وقد أفادت النساء الالتي متت مقابلتهن أنه ال يوجد من يحاول إسكات املرأة، وانه 
يتم االستماع إلى املرأة أكثر من الرجل في بعض األحيان وذلك لالطالع على القضية 
بشكل أفضل، ال سيما أنه قي وقتنا احلاضر يعتبر مكان املرأة محفوظا ويحق لها 
التعبير عن رأيها، إال أنه أمام القاضي ال يجوز التكلم إال بإذنه. كما رأت النساء أنه 

يتم تسجيل ما يدور في اجللسة.
كلمة  بعد  تنفذ  كلمتها  أن: “املرأة صوتها ضعيف وداميا  النساء  وبينما رأت إحدى 
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الرجل لذلك حقها أقل من الرجل”، فهناك من رأت أنه ال يوجد من يحاول إسكات 
املرأة عند نظر القضية، وقد يسمعونها لآلخر لكن ال يؤخذ برأيها وال يتم العمل به.

وسبق أن عقدت جلسة سرية المرأة واحدة من النساء الالتي متت مقابلتهن، إال أن 
ثالثة نساء منهن فقط أبدت رغبتها في أن تعقد جلسات سرية لقضاياهن. ومن املهم 
اإلشارة إلى أن إحداهما صاحبة قضية إثبات نسب، وتشعر باخلجل من القضية، 
وأبدت رغبتها في لبس اخلمار حتى ال يعرفها أحد في احملكمة، أما الثانية فقضيتها 
من  الطالق  على  للحصول  إليها  جلأت  قضية  وهي  النفقة،  حتصيل  لعدم  تفريق 

خطيبها الذي سافر إلى الواليات املتحدة.
ذكرت  فقد  ذلك  ومع  للقضاة؛  طلبات  مقابلتهن  متت  الالتي  النساء  تقدم  لم  كما 
إحداهن: “إنهم يتعاملون بشكل جيد ليس لديهم مشكلة في ذلك”، وذكرت أخرى: 
“إذا كان هناك مجال للتأجيل أو إذا كانت الظروف تسمح بذلك فإنهم يؤجلونها”، 

وتقول أخرى: “إن القضاة لديهم إنسانية ويراعون الظروف”.
ويرى القضاة أنه يتم إسكات املتقاضني ممن يحاولون تزويد احملكمة مبعلومات لن 

تفيد في سير الدعوى.

التأجيل والبت في الدعاوى:
ذكرت امرأتان ممن متت مقابلتهن أنه يؤخذ بعني االعتبار مالءمة توقيت الدعوى 
مواعيد  مع  يتناسب  املوعد  أن  محام  وكلت  ممن  ام��رأة  ذك��رت  فيما  ملواعيدهما، 
احملامي. وذكرت إحدى النساء: »إنهم يضعونني حتت األمر الواقع وال يسألون رأي 
أي أحد إذا كان يناسب أو ال«، وقالت أخرى: »ال يؤخذ بعني االعتبار مدى مالءمة 
توقيت الدعوى ويوجد مدة معينة بني اجللسة األولى والثانية وتأخذ وقت طويل«، 
وتقول ثالثة: »ال يتم األخذ بعني االعتبار مالءمة مواعيد اجللسة ملواعيدي ودوامي 

في املدرسة، واحملامي هو من يحضر ألنني ال أستطيع التغيب عن املدرسة«.
وتأجيل  بالوقت،  هناك مماطلة  أن  يرين  مقابلتهن  الالتي متت  النساء  كافة  أن  إال 
ملدد طويلة، وملل وصعوبة. وتقول إحدى النساء: »إن قضايا التأجيل والفصل تكون 

لصالح الرجل داميا وأن كل شيء يسير ملصلحته هو«.
ووفقا للقضاة، فإن احملاكمات بشكل عام ال تأخذ وقتاً طوياًل، فعدد القضايا األساس 
مع املدور في محكمة رام الله وقت إجراء الدراسة 1400 قضية، منجز منها لغاية 
اآلن 1255، يعني بشكل عام الفصل في القضايا ال يأخذ وقتاً طوياًل. ويكون تأجيل 
ويكون  أسبوعني.  أو  أسبوع  أو  أيام  ثالثة  أحيانا  ممكنة،  فترة  أقرب  إلى  القضايا 
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التأجيل برضى الطرفني، إال إذا اختلف الطرفان، عندها تفرض احملكمة املوعد.
الشرعية، فإن  والبيرة  الله  رام  التأجيل في محكمة  ومن مشاهداتنا ومتابعتنا ملدد 
مدد تأجيل القضايا أصبحت تصل لغاية ستة أسابيع وذلك بعد قرار تصويب أوضاع 

احملاكم الذي زاد عبء القضايا على القضاة في محكمة رام الله والبيرة الشرعية.
يكون  للقضاة،  فوفقا  الشرعية،  احملاكم  في  القضايا  في  البت  في  يتعلق  فيما  أما 
مصلحة  حتقيق  بهدف  ودياً،  األمر  وإنهاء  اإلصالح،  بغية  للتأجيل  محاوالت  هناك 

األسرة واألوالد، وإال فإنه يتم إنهاء القضية واحلكم فيها.

رابعًا: دائرة اإلرشاد األسري.
على الرغم من أهمية دائرة اإلرشاد األسري، إال أنه ال يوجد فيها حاليا في محكمة 
وتخصصها  “ك��ات��ب”،  الوظيفي  مسماها  واح��دة،  موظفة  س��وى  والبيرة  الله  رام 

“شريعة”. ومستقبال مت التخطيط ليكون للدائرة مبنى مستقل ورئيس ونائب.
مكتب،  فيها  والبيرة،  الله  رام  محكمة  في  غرفة  في  املراجعني  الدائرة  وتستقبل 

وخمسة كراسي، وهاتف.
تستقبل الدائرة القضايا املسجلة لدى القلم، وتستقبل جميع أنواع القضايا باستثناء 
النفقات، وقد بلغ عدد القضايا التي مت استقبالها في الدائرة عام 2012 وحتى نهاية 

أيار 335 قضية.
للقضايا اجلديدة،  يوميا  مواعيد  ثالثة  بترتيب  الدائرة  املسئولة عن  املوظفة1  تقوم 
وتصلها كذلك حوالي 4 قضايا يوميا من قضايا الطالق قبل الدخول، والتي ال تأخذ 
وقتا من املوظفة سوى حوالي 5 إلى 10 دقائق، ألنها على األغلب تكون باالتفاق. أما 
القضايا بشكل عام فتأخذ 3 إلى 4 جلسات، حيث يتم االجتماع مع الرجل أوال ثم مع 

املرأة ثم يجب أن يجتمعا سويا.
أما عن اإلجراءات املتبعة في الدائرة، فإذا كان الرجل يريد الطالق يتم االجتماع به، 
ومحاولة ثنيه عن الطالق، ثم يتم التأجيل ملدة تتراوح بني أسبوعني إلى شهر، ويتم 

إبالغ الزوجة إما بالهاتف أو بالطلب إليها احلضور شخصيا إلعالمها.
فإذا تصالح الزوجان، ال يعود الرجل في املوعد احملدد إلى الدائرة، فإذا عاد حتول 

القضية إلى القاضي.

1  مقابلة مع السيدة ختام أبو ارجيلة، بتاريخ 2012/6/81
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الطرفني،  واملسكن، فتعقد جلسات مع  كاملهور واحلضانة  القضايا األخرى  أما في 
ويتم اإلصالح في نسبة جيدة منها.

وتقوم الدائرة بتعبئة استمارة لكل قضية حتول إليها، تكون نتيجة عمل الدائرة مدونة 
فيها، فإما أن حتل القضية باملصاحلة فيحفظ امللف، أو يتم التحويل إلى احملكمة 
وهنا يتم إعداد تقرير يحتوي خالصة ما مت القيام به، أو تكون القضية قيد النظر، أو 
حتل باالتفاق، ويوجد في الدائرة اتفاقيات إقرار وتعهد تكون على األغلب بناء على 
وتفيد  الطرفني نسخة،  ويعطي كل من  الدائرة  املرأة، حتفظ نسخة منها في  طلب 
قليال في قضايا النزاع والشقاق، أو تكون النتيجة باحلفظ وذلك ملنح الطرفني مدة 

للهدوء والتفكير.
وال يوجد وثائق تطلب من الطرفني، إمنا يتم حتويل ملف القضية إلى الدائرة مبا فيه 
الئحة الدعوى ووكالة احملامي مصدقة ومدفوعة، فإذا كانت القضية قضية طالق 
توفير  والنفقة يجب  وفي حاالت احلضانة  الزواج.  كذلك عقد  بامللف  يكون مرفقا 

شهادات ميالد.
ويكون التعامل في الدائرة مع أطراف الدعوى، وال يتم التعامل نهائيا مع احملامني، كما 
ال يسمح لألهل بحضور اجللسات؛ حيث كان األهل في السابق يحضرون اجللسات، 

وكان دورهم سلبيا.
ووفقا للموظفة املسئولة في الدائرة، فإنه يتم احلديث عن دور املرأة في طاعة الزوج، 
ودورها في تلبية احتياجاته اجلنسية ألن الشرع يلزم املرأة بالطاعة وتلبية احتياجاته 

اجلنسية. 
كما يتم إخبارها بأن »املرأة التي تخرج من بيت الزوجية دون إذن تلعنها املالئكة إلى 

أن تعود«.
وترى املوظفة املسئولة عن الدائرة أن النسبة األكبر من النساء اللواتي يتم حتويلهن 
تقرر وحدها  قليلة منهن  الدائرة يسيطر عليهن وعلى قراراتهن األهل، ونسبة  إلى 
أنها تريد الطالق. وفي احلالة األولى، ال تستطيع املرأة اتخاذ القرار لوحدها، فيتم 

السماح لها مبشورة أهلها، أو يتم إحضار األهل إذا كانت املشكلة ال حتل إال بهم.
ويتم التنويه للمرأة عن الوصمة االجتماعية للمطلقة، وعن مسؤولية األوالد ومسؤولية 
إلى  تسعى  أنها  املوظفة  وتبدي  يكبرون.  عندما  األوالد  تربية  صعوبة  وعن  ال��زوج، 
اإلصالح انطالقا من كونها ال حتب أن تصل املسألة إلى الطالق، فتضع للمرأة كافة 

السلبيات التي ستواجهها.
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وقد تباينت آراء النساء بني من ترى أن عمل دائرة اإلرشاد األسري مهم جدا للنساء، 
وإنها قامت مبساعدتهن كثيرا، وبني من رأت أنه ال يوجد أي فائدة من املرور بهذه 

الدائرة، ومنهم من رأت أن املوظفات في الدائرة بحاجة إلى تأهيل.
أنه قد مت إعالمهن بحقوق  اإلرشاد األسري  بدائرة  النساء ممن مررن  ذكرت  وقد 
الزوج على املرأة ومن هذه احلقوق الطاعة، كما مت إعالمهن مبصير املرأة املطلقة 

ونظرة اجملتمع لها إال أن هذه املعلومات لم تؤثر عليهن إذ يعتبرن األمر قدرا.
إن احلديث مع املرأة بشأن الوصمة االجتماعية للمطلقة والصعوبات التي ستواجهها 
بعد الطالق وكذلك احلديث عن دور الزوجة في إشباع الرغبات اجلنسية للزوج بينما 
ال يتم احلديث مع الزوج عن دوره في إشباع رغبات زوجته اجلنسية كحق لها، يشكك 

في عقالنية املرأة وقدرتها على اتخاذ القرار املناسب لها وفقا لظروفها.
أما عن القضاة، فقد اتفقوا جميعا على أهمية هذه الدائرة، إال أنهم أبدوا ضرورة 
دعمها وتزويدها بالكادر املدرب واملتخصص؛ حيث يجب أن يكون املسؤول/ة عن هذه 
الدائرة متخصص/ة في العلوم اإلنسانية، باإلضافة إلى تلقيه/ا التدريبات الالزمة 

للتعامل مع احلاالت التي تصل إلى الدائرة.
وطالب بعض القضاة بالتعاون بني ديوان قاضي القضاة ومؤسسات اجملتمع املدني 

في إنشاء هذه الدائرة، وتطويرها.

خامسًا: احلق في الوصول إلى املعلومات
لدى  املعرفة  بأن مستوى  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  ملركز  دراسة  أفادت 
متدن،  الفلسطينية  األراضي  في  الشخصية  األحوال  بقانون  الفلسطينيات  النساء 
حني  في   %49.8 بلغت  قد  القانون  هذا  عن  شيئا  يعرفن  ال  اللواتي  النساء  فنسبة 
أن نسبة النساء اللواتي أبدين معرفة بالقانون كانت 25.1%، ونسبة النساء اللواتي 
املعرفة  نوع  بلغت 2.6% وعن  القانون هي متدنية جدا وقد  الكثير عن هذا  يعرفن 
التي لدى النساء عن القانون فهي في اإلطار احلقوقي العام وليس معرفة ذات طابع 

قانوني1.
اإلنسان  حقوق  أح��د  هو  اجملتمع  في  األف��راد  حقوق  وفهم  معرفة  في  احل��ق  لكن 
األساسية؛ وأن معرفة احلقوق هي اخلطوة األولى الستخدام هذه احلقوق، واملطالبة 

1  فاطمة املؤقت. النساء الفلسطينيات وقانون األحوال الشخصية »مطالب وتوجهات«. مركز املرأة لإلرشاد القانوني 
واالجتماعي. 2012
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بها واحلصول عليها. وتشكل القدرة على احلصول على املعلومات، واجلهل بالتدابير 
القانونية التي توصل النساء حلقوقهن وللعدالة بشكل عام، وتفشي األمية حتديات 

كبيرة ملمارسة احلق في الوصول للعدالة.
دليل  غياب  وأن  استيفائها.  وطرق  احلقوق  معرفة  القانونية  القاعدة  نشر  ويسّهل 
خاص للمواطنني حول إجراءات احملاكم الشرعية يعقد األمر عليهم ويزعزع ثقتهم 

بالنظام القضائي للمحاكم الشرعية.
الذكور  األق��ارب  على  تعتمد  فإنها  العدالة،  بنظام  أو  بحقوقها  امل��رأة  دراي��ة  ولعدم 

للحصول على املساعدة واملوارد.
وعلى الرغم من أن القضاة في احملاكم الشرعية يشاركون منظمات اجملتمع املدني 
في العديد من برامج التوعية باحلقوق الشرعية للنساء في القرى واملدن وفي البرامج 
التلفزيونية واإلذاعية، إال أن احملاكم الشرعية تفتقر إلى نشرات تعريفية أو توعوية 

توزع على املتقاضني واملتقاضيات.
أن  إال  وتنوعها،  التوعية  برامج  كثرة  من  الرغم  على  أنه  القضاة  أحد  صرح  وقد 
اإلنسان بشكل عام ال يهتم بهذه البرامج إال إذا حصلت معه مشكلة، وبالتالي ال يكون 

على اطالع أو معرفة بحقوقه والتزاماته.
أنها  أنهن يعرفن ما هي حقوقهن، فيما أشارت إحداهن  النساء  وقد ذكرت غالبية 
تستفسر  فإنها  االستفسار  أرادت  إذا  أنها  إلى  أش��ارت  وأخ��رى  أبناءها،  تستشير 
النساء: »إن الرجال بشكل عام أسهل لهم الوصول إلى  من القضاة. وذكرت إحدى 

املعلومات«.
وعلى الرغم من أن إحدى النساء ذكرت أن لديها معرفة بالقانون ولديها علم باحلقوق 
التي ستحصل عليها بعد رفع الدعوى، إال أنها عادت وقالت: »أنا على علم أن خطيبي 
سيسجن ولكن ال أعلم إذا كان الذهب من نصيبها أم أنني سأرده إلى خطيبي«. وهي 

معلومات منقوصة وغير دقيقة.
وعلى الرغم من عدم معرفة بعض النساء بحقوقهن، فإن بعضهن لم يسأل عن هذه 
احلقوق أي احد، فيما ذكرت بعض النساء أنهن سألن أشخاص عاديني أو موظفي 
احملكمة عن هذه احلقوق، وهو ما يتفق مع ما ذكره رؤساء األقالم في محكمة رام 
الله والبيرة الشرعية من أنهما يخبران املراجعني باإلجراءات األفضل ملساعدتهم، 
مع أنه ال يوجد ما يلزمهما بإعالم املتقاضني أو املراجعني عن اخلدمات، إال أنهما من 
باب املساعدة يخبران النساء باخلدمات وطريقة احلصول عليها؛ حيث يتم توجيه 
النساء لإلرشاد األسري أو نيابة األحوال الشخصية حسب قضيتها، وهم يعلمونها 

بالتفاصيل حول اخلدمات املتوفرة وحقوقها.
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وفي املقابل أفاد بعض القضاة أنه ال يوجد استعالمات في احملكمة، وألن احملاكم 
والقضاة دورهم حساس، فال يجوز استشارتهم، كما مت التعميم على املوظفني بعدم 

تقدمي استشارات، ويرى القضاة أن الدور التوعوي هو دور اجلمعيات واملؤسسات.
وقد أجابت النساء حتى ممن لم يوكلن محام/محامية أنهن سألن محام/محامية عن 

احلقوق التي سيحصلن عليها بعد رفع الدعوى.
أما بخصوص إجراءات التقاضي، فقد تباينت آراء النساء؛ فمنهن من قالت أن ليس 
لديها علم بإجراءات التقاضي، وأن الوالد أو اخلال هو من يتدبر األمر، ومنهن من 
التجربة أصبح لديها  البداية لكن مع  أنها لم تكن تعرف هذه اإلج��راءات في  قالت 
خلفية عن جميع األمور، ومنهن من ذكرت أن لديها معرفة وقام احملامي مبساعدتها 

وتوضيح كل شيء.
مشكلة  يواجهن  لم  أنهن  النساء  غالبية  ذكرت  القانونية،  املصطلحات  وبخصوص 
فيما  شيء،  كل  يفسر  القاضي  وأن  يفهمنها،  لم  صعبة  قانونية  مصطلحات  وجود 
أفادت امرأة أنها تواجه هذه املشكلة إال أنها ال تسأل. وذكرت إحدى النساء أنها لم 

تفهم مصطلح »اإليجاب الشرعي«.
املادة  إلى  للمتقاضني بعض األمور، استنادا  أنهم يشرحون  القضاة  أفاد بعض  وقد 
)42( التي جتيز للقاضي التوضيح. ويرى القضاة هنا أن املؤسسات واألطر النسوية 

تقوم من خالل نشاطاتها بتوعية النساء وبيان احلقوق.

سادسًا: املرأة في احملاكم الشرعية: هل تواجه التمييز؟
تشمل العدالة اإلجرائية سلوك وتعامل كل من القضاة واملوظفني واحملامني واألهل 
مع النساء في القضايا املثارة أمام احملاكم الشرعية. وسنعرض هنا اجملاالت التي 

مت بحثها من ناحية سلوك القضاة، وموظفي احملاكم الشرعية، واحملامني، واألهل.
التقاضي؛ فمنهن  النساء بخصوص وجود مساواة في ظروف وأحداث  آراء  تباينت 
من رأت أنه ال يوجد مساواة بني الطرفني أو مساواة في فرص التقاضي ألن اجملتمع 
مجتمع ذكوري، وأن الرجل حقوقه محفوظة، وانه ال يوجد أي مساواة وأن الرجال 
يعتمدون على الواسطة، وانه ال تتم مراعاة ظروف املرأة مطلقا. وهناك من ذكرن أنه 
يوجد مساواة انطالقا من أن األطراف يتم التعامل معهم حسب الشرع والقانون وأن 

القانون لصالح للمرأة وميكنها من الوصول للعدالة.
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هل مييز القضاة؟
يلعب القضاة دورا رئيسيا في القضاء على التحيز في النظام القضائي. فمن ناحية 
ما  مشروعة،  أنها  أساس  على  واملتقاضيات  املتقاضني  ادع��اءات  مع  التعامل  يجب 
يتطلب أن تكون عملية التقاضي خالية من االستنتاجات املسبقة واملتعلقة باألفكار 
النمطية والسلوكية للرجل واملرأة. ومن ناحية اخرى ميكن للقاضي تهيئة بيئة جتعل 
القاضي  فمعاملة  القانون.  نظر  في  متساوون  هم  والنساء  الرجال  أن  الواضح  من 
ملواجهة  بها  يقوم  التي  والتدخالت  يتخذها،  التي  وال��ق��رارات  احملاكم،  في  للناس 
السلوك غير الالئق من احملامني وموظفي احملاكم تعتبر ذات أهمية قصوى؛ حيث 
يجب أن يلزم القضاة  احملامني أثناء السير في الدعاوى باالمتناع عن التعبير، سواء 
الدين،  أو  اجلنس  أو  العرق  أساس  على  القائم  التمييز  عن  بالسلوك،  أو  بالكلمات 
التوجه اجلنسي، أو احلالة االجتماعية  أو األصل القومي أو اإلعاقة، أو العمر، أو 

واالقتصادية جتاه األطراف.
وقد ذكرت غالبية النساء أنه بالنسبة للقضية ذاتها ال يوجد متييز بني الرجل واملرأة 
فهي محكمة حتكم بالشرع والعدل، ال سيما أن املرأة أصبحت تتحدث عن نفسها ولها 
والتعامل  الطرفني  بني  التمييز  الواجب عدم  للقضاة فمن  وبالنسبة  رأيها اخلاص. 

معهم باحترام وإعطاءهم حقوقهم كاملة.
وهناك بعض النساء من رأت أن هناك متييز بالتعامل، حيث يسمع القضاة للرجل 

أكثر من املرأة ودائما يتم إنصاف الرجل.
وذكر القضاة واتفقت معهم غالبية النساء الالتي متت مقابلتهن أنهن ال يعتقدن أن 
القضاة يفضلون التعامل مع احملامني الذكور، إال أن بعض القضاة أفاد أن احملامني 
احملاكم  في  الطويلة  عملهم  فترة  بحكم  اإلن��اث  احملاميات  من  خبرة  أكثر  الذكور 
الشرعية. بينما رأت بعض النساء أن اجملتمع مجتمع ذكوري وال يأخذ برأي املرأة، و 
“أن القضاة يأخذون راحتهم أكثر في التعامل مع احملامني الذكور”، و”أنهم ينظرون 

نظرة أفضل إلى احملامي الذكر من احملامية”.
بعض النساء تعتقد أنه ال يوجد فرق، فكالهما يؤدي واجبه. بينما لم يكن لدى البعض 

رأي في املوضوع.
أما بخصوص تفضيل النساء للقضاة الذكور أو القاضيات اإلناث، فقد تباينت آراء 
النساء،  القاضيات  من  التعامل  في  أفضل  الرجال  القضاة  رأت  من  فمنهن  النساء 
ومنهن من رأت أنه ال يوجد فرق فكالهما يقوم بعمله ويحكم باحلق، وبعضهن وأن لم 
تصادف قاضيات في احملكمة، إال أنها تعتقد أن القاضيات أفضل من حيث التواصل 
واخلصوصية واإلحساس مع املرأة، بينما القضاة الرجال لديهم اجلبروت أمر عادي. 
وذكرت إحدى النساء أن القاضيات النساء أفضل في التعامل وتقول: “إنهن يضعن 

بناتهن مكان النساء املتقاضيات”.



93

هل مييز املوظفون؟
احملاكم.  موظفي  خالل  من  احملاكم  مع  التعامل  في  الناس  من  العديد  خبرة  تعتبر 
املساعدة  وتقدمي  احترام  خالل  من  هاما  دورا  يلعبون  احملاكم  موظفي  فان  لذلك 
في  العاملني  ثقافة  تعتبر  ولذلك  العدل.  إدارة  في  التمييز  على  والقضاء  للجميع، 
احملاكم -عندما يكون منبعها حقوقياً إنسانياً- عنصراً رئيسياً في خلق تواصل فعال 
ومجد مع النساء املتوجهات للمحاكم. ويقع على كاهل موظفي احملاكم عبء مناهضة 
أي إشارة تدل على أي عنف أو متييز يقع على النساء في إطار عملهم وصّد العادات 
التقليدية أو الدينية أو الثقافية بشكل عام التي تشكل في مجملها متييزاً ضد النساء.
يخص  قرار  اتخاذ  على  قدرتهن  حيال  النساء  جتاه  احملاكم  موظفي  نظرة  وتعكس 
القضائي،  النظام  ثقافية سلبية في عمل  يعكس منظومة  الزوجية تشكيكا  حياتهن 
النساء باجلهاز القضائي، ما من شأنه أن يجعلهن  أو اهتزاز ثقة  انعدام  إلى  يؤدي 

يحجمن عن اللجوء إلى احملاكم.
كما أن تغيير ثقافة مقدمي اخلدمات يشكل حتٍد للمدافعني عن املساواة بني اجلنسني، 
حيث تشكل املواقف التمييزية ملقدمي خدمات العدالة مبن فيهم الشرطة وموظفي 

احملاكم والقضاة عقبة كبيرة أمام وصول النساء إلى العدالة. 
وقد ذكر رئيس قلم محكمة رام الله والبيرة الشرعية أن “نسبة مراجعة النساء لقلم 
متييز.  دون  الرجال  مع  التعامل  مثل  معهن  التعامل  ويتم  الرجال  كنسبة  املعامالت 
فاملعامالت خاصة بالترمل والزواج والطالق وحصورات اإلرث والعزوبة. نسأل املرأة 
الرجال  نعامل  كما  نعاملها  تعطيلها،  يتم  وال  بها،  اخلاصة  واملعلومات  طلباتها  عن 

متاما”.
ومن املعروف أن املساواة املطلقة يكون فيها بعض الظلم أحيانا؛ فالنساء في احملاكم 
الشرعية هن طرف ضعيف، وقد تكون املرأة أمية، أو معها أطفال، وهنا ال بد من 

مراعاة وضعها ومتييزها ايجابيا عن الرجل.
وقد تباينت آراء النساء الالتي متت مقابلتهن بخصوص تفاعل موظفي احملكمة مع 
تقصير  يوجد  ال  وأنه  ما،  نوعا  جيد  تعاملهم  أن  الغالبية  اعتبرت  فبينما  طلباتهن؛ 
من قبلهم حيث يؤدون وظيفتهم كاملة، وإنهم يجيبون عن جميع االستفسارات، رأت 
كبير  لكن هناك ضغط  أحيانا  املساعدة  يقدمون  أن موظفي احملكمة  النساء  بعض 
عليهم، ورأى البعض اآلخر أن تفاعل املوظفني مع الناس غير جيد ومت وصفهم بأنهم 

“لئيمني”، وأن كل موظف يريد أن يثبت نفسه وكأنه هو رئيس احملكمة.
وقد ذكر رئيس قلم القضايا في محكمة رام الله والبيرة أنه في حالة وجود أطفال، 
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يتم التسهيل للمرأة خاصة إذا كان معها طفل رضيع أو أكثر من طفل أو كانوا يبكون.
إال أن امللفت للنظر أن هناك من النساء من قالت أنها تخجل أن تطلب أي طلب من 

املوظفني، حتى أنها ال تسأل عن مكان احلمام!
للنوع  تستجيب  العدالة  سلسلة  جعل  م��ن  حيوي  ج��زء  املسألة  ه��ذه  معاجلة  إن 
االجتماعي. ومن اخلطوات التي ميكنها إحداث فرق توظيف نساء في نظام العدالة 
وتدريب مقدمي العدالة على تنفيذ تدابير لتعظيم قدرة النساء على مساءلة النظام.

املرأة واحملامني
إن احملامني طرف فعال في عمل احملاكم الشرعية، ويقع على عاتقهم إسداء املشورة 
ضعيفة  األح��وال  اغلب  في  تعتبر  امل��رأة  وألن  ملوكلتهم.  القضية  أبعاد  كافة  وش��رح 
اقتصاديا، ولضعف املردود املالي لقضايا حملاكم الشرعية، وخلصوصية التعامل مع 

املرأة في القضايا األسرية، رأينا أن نبحث رأي النساء في عالقتهن باحملامني.
محام/ وكلن  ممن  املتقاضيات  النساء  مع  املعمقة  املقابالت  خالل  من  اتضح  وقد 

بالثقة  يشعرن  واح��دة  باستثناء  مقابلتهن  متت  اللواتي  النساء  جميع  أن  محامية 
بكل  يبلغونهن  احملامني  أن  ويشعرن  احلدود.  ألبعد  صادقني  ويجدونهم  باحملامني، 
ما يحدث، ويعطونهن كافة املعلومات، وترجع إحدى السيدات ذلك إلى وجود معرفة 
قدمية من طرف األهل مع وكيلها. كما تشعر غالبية النساء ممن وكلن محام/محامية 
أنه ال يتم استغاللهن ماديا، بل على العكس يشعرن أن هناك تهاون من قبل احملامي/

احملامية باألتعاب. كما ذكرت النساء أن احملامني الذين قمن بتوكيلهم يأتون إلى جميع 
اجللسات حتى أن لم حتضر املتقاضية بنفسها، وانه يتم إبالغها بكل التفاصيل.

وأبدت غالبية النساء الالتي متت مقابلتهن أن احملامي/احملامية قد قام/ت بشرح 
كل شيء وتوضيحه وإعطاء موكالتهم املعلومات الكافية. إال أن إحدى النساء قالت 
إن: »احملامي بشكل عام يكون صادق أول جلستني ومن ثم يتغير، في بداية األمر يقوم 

بشرح كل شيء لكن بعد ذلك يصبح هناك ملل من ناحيته«.
أنه ال توجد أي إشكاليات مع احملامني؛ حيث مت االتفاق على كافة  النساء  وذكرت 

التفاصيل.
الربح  مبنطق  النساء  مع  يتعاملون  احملامني  أن  القضاة  أفاد  اخلصوص،  هذا  وفي 
واخلسارة، فاملرأة بالنسبة للمحامي هي »زبون« وبالتالي يقوم بعض احملامني بإطالة 
أمد التقاضي، فاحملامي من مصلحته تقاضي أتعاب كبيرة. حتى أن اغلب القضايا 
التي تكون بدون محامني تكون عدد جلساتها اقل. ويرى القضاة أن النساء وجلهلهن 

بالقانون يشعرن بأنهن يردن توكيل محام، واحملامي بحاجة إلى أتعاب..
املبحث الثاني: متابعة إجراءات قضايا محددة في محكمة رام الله والبيرة 
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الشرعية
مت الطلب إلى رئيس قلم القضايا حتديد قضيتني مت تسجيلهما حديثا في محكمة 
فتم  فيهما،  املتبعة  اإلج��راءات  على  واالط��الع  ملتابعتهما،  والبيرة،  الله  رام  شرعية 

حتديد القضية رقم )2012/623(، والقضية رقم )2012/551(.
وفيما يلي عرض لتفاصيل هاتني القضيتني.

أوال: القضية رقم )2012/623(

2012/623 رقم القضية:

اعتراض على حكم طاعة زوجيةموضوع الدعوى:

موضوع الدعوى:

االعتراض على القرار الغيابي الصادر من محكمة رام الله والبيرة 
الشرعية بتاريخ 2012/5/6 في الدعوى أساس 2012/122 

واملتضمن احلكم على املعترضة بإطاعة املعترض عليه واالنقياد 
ألحكام نكاحه في مسكنه الكائن في رام الله قرب مجمع فلسطني 

الطبي حكما غيابيا قابال لالعتراض واالستئناف.

املرأةاملدعي:

وقائع اجللسة األولى 
 2012/6/21

بدأت متابعة القضية من اجللسة األولى واملعينة بتاريخ 
2012/6/21، حيث حضرت وكيلة املعترضة، وحضر املعترض عليه 

ووكيله.
قررت احملكمة قبول االعتراض شكال لوقوعه ضمن املدة القانونية. 

وسألت احملكمة وكيلة املعترضة عن سبب تغيب املعترضة عن 
الدعوى األصلية رغم تبلغها بذلك.

التمست وكيلة املعترضة إمهالها للرجوع إلى موكلتها وسؤالها عن 
سبب تغيبها.

متت منحها مهلة أخيرة.
مت تأجيل القضية ليوم 2012/7/11
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وقائع اجللسة الثانية

2012/7/11

حضرت املدعية ووكيلتها، وحضر املدعى عليه ووكيله.
أبدت املعترضة أنها لم حتضر، ألنها رغم تبلغها الئحة الدعوى 

وموعد اجللسة ان اوالدها كانوا مريضني.
أبدى القاضي أن الدعوى استمرت ملدة شهرين، ولم حتضر املدعى 
عليها، ولعدم قناعة احملكمة، اعتبر القاضي املعذرة غير مشروعة.

التمست وكيلة املعترضة االمهال.
التمس وكيل املدعى عليه رد االعتراض.

اجابت احملكمة طلب وكيلة املعترضة.
مت تأجيل القضية ليوم 2012/7/30

وقائع اجللسة الثالثة

2012/7/30

لم حتضر املعترضة، وحضرت وكيلتها.
لم يحضر املعترض، وحضر وكيله.

أفاد وكيل املعترض عليه أن املصاحلة بني الفرقني قد متت، وطلب 
تأجيل الدعوى.

طلبت وكيلة املعترضة إسقاط الدعوى، حيث أنها قد تقدمت 
باستئناف على القرار.

متت إجابة الطلب.

حكمت احملكمة بإسقاط االعتراض للمصاحلة.احلكم

املالحظات

مدد التأجيل

مت عقد ثالث جلسات في مدة اقل من شهرين، - 
وكان التأجيل في كل مرة ال يتعدى الثالث 

أسابيع، وهي مدة تأجيل مقبولة نظرا لعدد 
القضايا في احملكمة الشرعية ال سيما نسبة 

لعدد القضاة.

مت احلكم في القضية في اقل من شهرين، وهي - مدة القضية ككل
مدة قصيرة نسبيا.

سلوك القضاة
أبدى القاضي حيادا كامال.- 
لم يحاول القاضي إسكات املدعية أثناء - 

اجللسات.
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حاول وكيل املدعى عليه اإلصالح بني - سلوك احملامني
املتقاضني.

تتم املناداة على املتقاضني بأسمائهم األولى - سلوك املوظفني
ثالث مرات.

سلوك املتقاضني
حضر املدعى عليه كافة جلسات احملاكمة.- 
لم حتضر املدعية كافة اجللسات، وكانت جتلس - 

في قاعة احملكمة أمام القاضي، أو أينما توفر 
مقعد شاغر.

سير القضية

انتهاء القضية

مت حل القضية مصاحلة خارج احملكمة، بعلم - 
وكيل املدعى عليه، ودون أي علم لوكيلة املدعية.

تبني أن املتقاضيني لم يتصاحلا، ومت فسخ - 
احلكم من قبل محكمة االستئناف لعدم صحة 

اخلصومة.
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ثانيًا: القضية رقم )2012/551( 

2012/551 رقم القضية:

نفقة صغيرةموضوع الدعوى:

املرأةاملدعي:

2012/5/13تاريخ ورود الدعوى

4 جلساتعدد اجللسات

3 أشهرمدة الدعوى

25 شيكلمقدار الرسوم

وقائع اجللسة األولى

2012/5/29

حضرت املدعية، وحضر املدعي ووكيله.
تليت الئحة الدعوى، والتمس وكيل املدعى عليه اإلمهال للرد.

مت تأجيل القضية لتاريخ 2012/6/21

وقائع اجللسة الثانية
2012/6/21

حضرت املدعية ووكيلتها، وحضر وكيل املدعى عليه، ولم يحضر املدعى عليه.
متت مناداة املتقاضني بأسمائهم األولى ثالث مرات.

أبدى وكيل املدعى عليه أن املدعي يرغب في استضافة ابنته، وانه في حال 
استضافته البنته فال مانع لديه من دفع النفقة.

قام القاضي بإفهام املدعية بوجود تعميم قيد اإلصدار بخصوص االستضافة، 
إال أن املدعية رفضت.

لم يعترض القاضي على رغبة املدعية بعدم االستضافة.
احتد وكيل املدعى عليه وقام وأنكر كل ما في الالئحة مبا في ذلك األبناء، 

وكان منفعال، وأنكر تولد األبناء من صلب املدعى عليه.
أخبرته املدعية بأنه يهينها، فأخبرها بأنه يتحدث مع احملكمة وليس معها.

لديه،  الغضب  حالة  بسبب  القضية  بتأجيل  عليه  املدعى  وكيل  طالب  ثم 
وملراجعة موكله واالطالع على بعض التفاصيل.

حتى  وأمهلته  إنكاره،  في  جاء  ما  بتوضيح  عليه  املدعى  وكيل  احملكمة  كلفت 
تاريخ 7/16.

بعد ذلك أبدى وكيل املدعى عليه بأن هناك ظروف مينع نفسه من احلديث 
بها “ظروف خاصة” وانه يتمنى على وكيلة املدعية أن حتل القضية، حتى ال 
تقع جرمية. كما ذكرها بأن أختها متزوجة لدى نفس العائلة، وتساءل أن كانت 

تريدهم أن يطلقوها!
تأجلت القضية لتاريخ 2012/7/16.
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وقائع اجللسة الثالثة

2012/7/16

حضرت املدعية، وحضرت وكيلتها. وحضر وكيل املدعى عليه.

اقر وكيل املدعى عليه بان الصغيرة هي ابنة املدعى عليه من مطلقته، مبديا 
أن  تبني  ثم  400 شيكل شهريا.  مقدارها  بنفقة  سابقا  لها  حكم  قد  كان  انه 
وكيل املدعى عليه قد أصابه لبس بني طفلتي املدعى عليه الكبيرة والصغيرة، 

فالتمس التأجيل.

قامت احملكمة بتكليفه بتوضيح ما أثاره من سبق احلكم للصغيرة، وباإلجابة 
على كافة بنود الدعوى.

تأجلت القضية لتاريخ 2012/8/9

وقائع اجللسة الرابعة

2012/8/9

ويعمل  صائم  ألنه  يحضر  لم  أنه  وكيله  وأبدى  عليه،  املدعي  يحضر  لم 
باحلراسة، وطلب التأجيل.

سأل القاضي املدعية عن املبلغ الذي تطلبه نفقة البنتها، فأجابت بأنه 400 
شيكل. القاضي اقترح 300، وكيل املدعى عليه اقترح 250 شيكل.

احملامي طلب حتويلها إلى اخلبراء، وقال: اقر بالدعوى جملة وتفصيال.

القاضي افهم املدعية أنه ميكنها طلب زيادة مبلغ النفقة كل ستة أشهر.
وأفهمت  القاضي  اقترحه  الذي  املبلغ  على  موافقة  أنها  قالت  املدعية  وكيلة 

موكلتها بأن اخلبراء قد يقدرون النفقة بأقل من 300 شيكل.

فصلت وجاهيا باحلكم مببلغ 300 شيكل شهريا نفقة كفاية.احلكم
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املالحظات

مدد التأجيل

التأجيل في كل -  مت عقد أربع جلسات في مدة ثالثة أشهر، وكان 
مرة ال يتعدى الثالثة أسابيع، وهي مدة تأجيل مقبولة نظرا لعدد القضايا في 

احملكمة الشرعية ال سيما نسبة لعدد القضاة.
املدعى -  وكيل  مماطلة  بسبب  تتم  التأجيالت  أن  املالحظ  أن  إال 

عليه، وليس ألن اإلجراءات تتطلب هذه املدد. 

مدة القضية ككل
مت احلكم في القضية خالل ثالثة أشهر، وهي مدة قصيرة نسبيا، - 

ال سيما أن القضية هي قضية نفقة صغيرة، ويعتبرها القضاة من القضايا 
السهلة والتي ال حتتاج إلى وقت طويل.

سلوك القضاة
أبدى القاضي حيادا كامال، وحاول إمهال وكيل املدعى عليه ليهدأ.- 
حتدث القاضي إلى املدعية بود.- 
لم يحاول القاضي إسكات املدعية أثناء اجللسات.- 
ساهم القاضي في مفاوضات تقدير النفقة مساهمة ايجابية. - 

سلوك احملامني

جلأ وكيل املدعى عليه أكثر من مرة إلى التأجيل بحجة أنه يريد أن - 
يكون املدعى عليه موجودا ويقر باحلل أمام احملكمة.

استخدم وكيل املدعى عليه وسائل للضغط على املدعية كتخويفها - 
االستضافة،  على  موافقتها  إلى  ليصل  وقوع جرمية،  ومن  أختها،  من طالق 

والتي لم تكن قد أقرت بعد.

تتم املناداة على املتقاضني بأسمائهم األولى ثالث مرات.- سلوك املوظفني

سلوك املتقاضني

حضر املدعى عليه جلسة واحدة فقط من جلسات احملاكمة.- 
حضرت املدعية كافة اجللسات، وكانت جتلس في قاعة احملكمة - 

محترم  بأسلوب  املدعية  مقعد شاغر. حتدثت  توفر  أينما  أو  القاضي،  أمام 
أنكر نسب  املدعى عليه حني  وكيل  ودون صراخ حتى وهي مستفزة من قبل 

أبنائها من والدهم.

لم يتم تسجيل جميع ما قيل في محضر اجللسة، والذي كان في - سير القضية
بعض األحيان نقاش على املصاحلة، أو على قيمة النفقة.

فصلت وجاهيا باحلكم مببلغ 300 شيكل شهريا نفقة كفاية- انتهاء القضية



101

اخلامتة
إن مبدأ املساواة مبعناه الذي يشمل املساواة بني النساء والرجال مبدأ معتمد على 
تعززه  فهو حق دستوري محصن ومصون؛  الدولي؛  املستوى  وعلى  الوطني  املستوى 
أحكام الشريعة اإلسالمية وتعاليم الديانات السماوية ونصوص القانون األساسي، 
وال متلك التشريعات والقوانني االنتقاص منه أو تقييده أو مصادرته. فاملساواة قيمة 

عليا وفي حالة انتهاكها، فإن مبدأ املساواة هو احلاسم.
مسار  وهو  اإلنسان،  حقوق  من  أساسي  حق  العدالة  إلى  الوصول  موضوع  ويعتبر 
واآلليات  والتدابير  والقوانني  واإلج��راءات  القانونية  النصوص  بعدالة  يبدأ  متكامل 
والبيئة احمليطة املؤمنة بقيم العدالة واملساواة. إال أنه حتى عندما متنح االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية، والدساتير والتشريعات احمللية املرأة حقوقها، فإن هذه احلقوق 

إذا لم تنفذ وتطبق تبقى دون معنى بالنسبة للمرأة في ممارستها حلياتها اليومية. 
القانونية  املساعدة  توفير  أولها:  املكونات،  من  عددا  يشمل  العدالة  إلى  فالوصول 
من قبل احلكومة أو مؤسسات اجملتمع املدني، مبا في ذلك: الوصول إلى املعلومات 
القانوني، خدمات  التمثيل  القانونية،  املشورة  واملسؤوليات،  القانونية  احلقوق  حول 
وجود  وثالثها:  احملاكم.  إلى  الفعلي  الوصول  وثانيها:  اخملتلفة.  القانونية  املناصرة 

وتطبيق نصوص دستورية حتمي حق اإلنسان في املساواة وعدم التمييز.
وعند التأمل في الكثير من القضايا التي تكون املرأة طرفا فيها، جند قلة وعي املرأة 
بحقوقها التي كفلتها التشريعات، ولهذا أسباب عديدة كالعادات والتقاليد التي جتعل 
يشكل  القانونية  بحقوقها  املرأة  أن جهل  كما  به،  تطالب  وال  في حقها  تفرط  املرأة 

معيقا ومعطال ومعرقال لقدرتها على الوصول إلى العدالة.
وجود  بعدم  ابتداًء  العدالة؛  إلى  للوصول  املعيقات  من  العديد  امل��رأة  تصادف  كما 
نظام معلوماتي محوسب يسهل الوصول والتعامل مع البيانات وامللفات في  احملاكم 
املرأة  إلى عدم امتالك  للمحاكم الشرعية،  التنفيذ  تبعية دائرة  إلى عدم  الشرعية، 
باخليارات  التوعية  ونقص  احملاكم،  في  قضاياها  ملتابعة  الكافيني  وامل��ال  الوقت 

القانونية املتاحة لها...
وعند وصول املرأة إلى احملكمة فعليا، فإنها تعاني من املعيقات املؤسسية حيث تفتقر 
احملاكم الشرعية - موضوع الدراسة - إلى وجود الفتات توجيه الزوار، و/أو نشرات 
تعريفية  و/أو قاعات انتظار توفر حداً أدنى من اخلصوصية أو الراحة للنساء؛ كما 

ال تتوفر في هذه احملاكم أي خدمات للمرافقني من األطفال. 
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امل��رأة  حقوق  وخصوصا  وكرامته  الفلسطيني  اإلنسان  حقوق  على  احملافظة  إن 
كافة  تكاتف وتضافر  تتطلب  كبرى  باألساس مسئولية وطنية  إمنا هي  الفلسطينية 
اجلهود الوطنية مبا يضمن تعزيز حقوق املرأة الفلسطينية، وعلى رأس كل هذا حقها 
في الوصول إلى العدالة باعتباره مطلبا أساسياً لتحقيق املساواة واإلنصاف والعدالة 
وسيادة القانون، ومطلبا أساسيا لبناء مجتمع فلسطيني دميقراطي عادل تسوده قيم 
ما  إذا  تكون،  أن  ميكن  بشرية  ثروة  باعتباره  اإلنسان  قيمة  وتقدير  احترام  وثقافة 
مت اإلعداد والتخطيط لها بشكل علمي ركيزة ملواجهة كل ما يعترضنا من حتديات 

جسام بكافة أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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النتائج
عبر -  ال��زوج  مع  احلل  طرق  استنفاذ  بعد  الشرعية  احملكمة  إلى  النساء  تتوجه 

للمحكمة  اللجوء  قرار  النساء  وتتخذ  واملعارف،  العائلة  رجال  قبل  من  الوساطة 
احملكمة  إلى  اللجوء  أن  اعتبار  على  وذلك  أحد،  من  اإلذن  طلب  دون  بأنفسهن 
الشرعية حق شرعي لهن. وال يتملك النساء الشعور باخلوف من اإلجراء القانوني 
بحد ذاته، لكن إقامة الدعاوى في احملكمة الشرعية ينطوي على تكاليف نفسية 
على  املترتبة  املشاكل  من  واخلوف  واخلجل،  باحلرج،  الشعور  بني  النساء،  على 
األوراق املطلوبة، واالنتظار، وطلبات احملكمة املتعددة، وتنفيذ احلكم بعد صدوره.

عائق -  أهم  هما  اجملتمع  ونظرة  مجتمعنا  في  السائدة  والتقاليد  العادات  وتعتبر 
اللجوء إلى احملاكم غير مقبول،  للتقاضي حيث يعتبر  أمام قدرة املرأة للوصول 
تشكل  ال  وبينما  احملكمة.  إل��ى  جلوئها  فكرة  يحبذون  وال  امل��رأة،  الناس  ويلوم 
رسوم احملاكم عائقا لدى النساء للوصول إلى حقهن في التقاضي، تشكل تكلفة 
املواصالت حلضور اجللسات -ال سيما في ظل طول إجراءات التقاضي، وبعد 

احملاكم عن أماكن السكن- عائقا كبيرا.
أن -  إال  العدالة،  خدمات  من  املستفيدين  جميع  على  املؤسسية  املعيقات  وتؤثر 

النساء يواجهن حتديات اكبر ألنهن في العادة ميكلن وقتا وماال أقل ومستوياتهن 
التعليمية أقل؛ ومع عدم وجود إمكانية للوصول للعدالة االلكترونية، فإن القدوم 
إلى احملاكم الشرعية ملتابعة امللفات والقضايا يصبح إلزاميا. وهنا جند أن احملاكم 
الشرعية –موضوع الدراسة- تفتقر إلى وجود الفتات توجيه الزوار، وتفتقر إلى 
حداً  توفر  انتظار  قاعات  إلى  تفتقر  كما  توعوية،  و/أو  تعريفية  نشرات  وجود 
أدنى من اخلصوصية أو الراحة للنساء؛ كما تبني عدم وجود دورات مياه خاصة 
للمراجعات واملتقاضيات. كذلك، ال تتوفر في هذه احملاكم أي خدمات للمرافقني 
من األطفال. ومن جانب آخر، تضطر املتقاضيات اللجوء إلى احملاكم النظامية 
تنفيذ  نظرهن  وجهة  فمن  امل��رأة؛  على  إضافيا  عبئا  يشكل  ما  األحكام؛  لتنفيذ 

األحكام هو عمل معقد آخر، يستنفذ وقتا طويال، ويحتاج إلى واسطة. 
توفرها -  التي  إال  الشرعية  في احملاكم  للنساء  مجانية  قانونية  يوجد خدمات  ال 

املؤسسات النسوية.
جتلس املقاضيات من النساء عند القاضي أينما وجد متسع لذلك، شأنهن شأن - 

املتقاضني من الذكور واحملامني واحملاميات. هناك قناعة بأنه يشترط االلتزام 
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أن  الباحثة  تالحظ  ولم  القاضي.  أمام  واالحترام  الساتر  باللباس  أو  باحلجاب 
لبس املتقاضية وتزيينها أثناء قدومها للمحكمة الشرعية أّثر على اهتمام القضاة 

بالقضية أو أّثر على احترام املتقاضية. وال يوجد من يحاول إسكات املرأة.
بشكل عام يوجد رضى بني النساء عن تعامل القضاة معهن، حيث اعتبرت النساء - 

أن القضاة يتعاملون معهن بشكل جيد، ولديهم إنسانية، ويراعون الظروف.
مطلقا -  يفرقون  ال  القضاة  أن  أبدين  ونساء  وموظفني  قضاة  من  اجلميع  أن  إال 

التعامل  تام في  التعامل وان هناك مساواة مطلقة وحياد  الرجل واملرأة في  بني 
معهم. إال أن هذا النوع من احلياد يؤثر سلبيا على متتع النساء باملساواة إلى حد 
كبير؛ ألن املرأة في العادة متلك وقتا وماال أقل ومستوياتهن التعليمية أقل، وتواجه 

حتديات أكبر.
من وجهة نظر النساء املتقاضيات، ال يؤخذ بعني االعتبار مالءمة توقيت الدعوى - 

وجود  حال  في  للمحامني  املوعد  مالءمة  االعتبار  بعني  يؤخذ  إمنا  ملواعيدهن. 
محام. وترى النساء أن هناك مماطلة بالوقت، وتأجيل ملدد طويلة، وهناك اعتقاد 
أن  القضاة  يرى  بينما  دائما.  الرجل  لصالح  تكون  والفصل  التأجيل  قضايا  أن 
محاوالت التأجيل تكون أحيانا بغية اإلصالح، وإنهاء األمر ودياً، بهدف حتقيق 

مصلحة األسرة واألوالد.
وقد زادت مدة التأجيالت للقضايا، ال سيما بعد األمر بتصويب أوضاع  احملاكم؛ - 

بنقل  والبيرة  الله  رام  شرعية  محكمة  في  القضاة  على  العمل  عبء  زاد  ال��ذي 
املوظفني،  كادر  أو  القضاة  كادر  زيادة  دون  عليها  األخرى  احملاكم  من  الدعاوى 
فأصبحت القضايا تؤجل خلمسة أسابيع على األقل بدال من أسبوعني إلى ثالثة 

أسابيع. 
ب��دور ه��ام في اإلص��الح بني -  تعتبر دائ��رة اإلرش���اد األس��ري دائ��رة هامة تقوم 

منطلق  من  تعمل  أنها  سيما  ال  وتخصص.  تأهيل  إلى  بحاجة  أنها  إال  األزواج، 
إظهار السلبيات التي ستواجهها املرأة في حال طالقها، والتركيز على الوصمة 
االجتماعية للمطلقة، وعن مسؤولية األوالد ومسؤولية الزوج، وعن صعوبة تربية 
األوالد عندما يكبرون. ومن اجلدير الذكر أنه من منظور النوع االجتماعي، فإن 
احلديث مع املرأة بشأن الوصمة االجتماعية للمطلقة والصعوبات التي ستواجهها 
بعد الطالق يشكك في عقالنيتها وقدرتها على اتخاذ القرار املناسب لها وفقا 

لظروفها. 
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وتعتبر وجهة نظر القضاة واملوظفني في النساء مهمة، ألنها تعكس كيفية التعامل - 
معهن واملنظور الذي يتم التعامل به معهن؛ فاألشخاص الذين متت مقابلتهم من 
العاملني في احملاكم الشرعية يرون أن املرأة ضعيفة، النسبة األكبر من النساء 

اللواتي يتم حتويلهن إلى الدائرة يسيطر عليهن وعلى قراراتهن األهل.
وجود -  مشكلة  يواجهن  لم  وأنهن  حقوقهن  يعرفن  أنهن  النساء  غالبية  ذك��رت 

مصطلحات قانونية صعبة لم يفهمنها، وفي الغالب يتدبر األقارب من الذكور أمر 
إجراءات التقاضي، بينما اكتسبت بعض النساء خبرة في موضوع اإلجراءات مع 

الزمن.
في الواقع، متلك النساء ممن ادعني معرفتهن بحقوقهن معلومات منقوصة وغير - 

دقيقة. بينما يعتبر القضاة وموظفو احملاكم واحملامون من أهم مصادر املعلومات 
التي سيحصلن  احلقوق  يعرفن  ال  بأنهن  املتقاضيات ممن صرحن  النساء  لدى 

عليها.
والدين، -  الشرع  أساسها  الشرعية  احملاكم  أن  قناعة  النساء  غالبية  لدى  يوجد 

وبالتالي ال يوجد متييز سواء في ظروف وأحداث التقاضي، أو من قبل القضاة 
أنفسهم. إال أن البعض اعتبرن انه ال يوجد أي مساواة وأن الرجال يعتمدون على 

الواسطة، وانه ال تتم مراعاة ظروف املرأة مطلقا. 
لدى -  متييز  يوجد  فال  احملاميات،  أو  احملامني  مع  التعامل  تفضيل  وبخصوص 

القضاة، إال من ناحية سهولة التعامل والنظرة األفضل للمحامي الرجل.
كما ال تفضل النساء القضاة الذكور عن القاضيات اإلناث ، فكالهما يقوم بعمله - 

ويحكم باحلق، إال أن القاضيات بالنسبة للمتقاضيات أفضل من حيث التواصل 
واخلصوصية والشعور مع املرأة.

يعتبر تعامل موظفي احملكمة مع النساء جيد، ويجيبون عن جميع االستفسارات، - 
إال أن عليهم ضغط كبير.

تشعر غالبية النساء بالثقة باحملامني، ويجدونهم صادقني، ويشعرن أن احملامني - 
يبلغونهن بكل ما يحدث، ويعطونهن كافة املعلومات، كما تشعر غالبية النساء ممن 
وكلن محام/محامية أنه ال يتم استغاللهن ماديا، بل على العكس يشعرن أن هناك 

تهاون من قبل احملامي/احملامية باألتعاب.
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التوصيات
املبادئ واحلقوق، خاصة حق 	  القانون على  أو في  الدستور  النص في  يكفي  ال 

الشخص في اللجوء إلى القضاء وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، 
بل ال بد من شعور املتقاضي بأن العدل سهل املنال ميسور لألفراد، وال يكون ذلك 
كذلك إال بوصول احلق إلى صاحبه في أقرب وقت وبأقل النفقات، إذ أن توفير 
العدالة أمر ميس صميم حياة املواطنني الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات 

الالزمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم.
يتم 	  موحد  فلسطني  قانوني  إطار  وإيجاد  التشريعات،  تطوير  على  العمل  يجب 

تطبيقه في جناحي الوطن على قدم املساواة.
يتطلب موضوع الوصول إلى العدالة التكامل بني مكونات النظام القضائي وسبل 	 

اإلنصاف القانوني مبا في ذلك حل املشاكل عن طريق الوساطة وبرامج اإلصالح 
الفئات  والعدالة وحماية  التقيد بضمانات احلق  واالجتماعي، شريطة  العائلي 

األضعف كالنساء واألطفال.
ثقافة 	  ونشر  القانونية  املعلومات  وإتاحة  وتوفير  القانونية  الثقافة  نشر  أهمية 

احلق والقانون. كما يجب مواصلة اجلهود في توعية املرأة بالقوانني وإجراءات 
القانونية  للمصطلحات  توضيحية  ون��ش��رات  منشورات  وتوفير  التقاضي، 
وإجراءات احملاكم ألن جهل النساء باملصطلحات القانونية يعيق مجرى العدالة. 

أهمية توفير االستشارات القانونية واملساعدة القانونية اجملانية للمرأة املعوزة، 	 
استشارات  لتقدمي  الشرعية  أو  النظامية  سواء  احملاكم  في  غرف  وتخصيص 
قانونية مجانية يقدمها خريجو القانون لتكون جزءا من فترة التدريب للحصول 

على إجازة احملاماة.
وضع آليات تساعد املرأة في الوصول للعدالة بشكل يكفل لها كرامتها وحقوقها 	 

اإلنسانية على أن يكون من أهمها إنشاء دائرة تنفيذ خاصة باحملاكم الشرعية 
وتأهيل ورفد دائرة اإلرشاد األسري بالكوادر املتخصصة. 

يجب العمل على تذليل العقبات أمام جلوء النساء إلى احملاكم، وحتسني البنية 	 
في احملاكم الشرعية.
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املالحق
ملحق رقم )1(: استمارة النساء

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
بحث »إجراءات احملاكم الشرعية من منظور النوع االجتماعي

استمارة النساء
البيانات التعريفية

تاريخ تسجيل الدعوى:العمر:

نوع القضية:مستوى التعليم:

مدعية أم مدعى عليها.عدد األوالد:

محكمة:هل تعمل؟

مقدار الرسوم:عدد اجللسات

نتيجة الدعوى:املدة الزمنية للدعوى:

االنطباعات الشخصية عن اإلجراء القانوني

ما هو انطباعك الشخصي من اإلجراء وطبيعته؟. 1

برأيك، ما هو متوسط تكلفة التقاضي: الرسوم واألتعاب . 2
وأجور املواصالت؟

هل لديك مخاوف من اإلجراء القانوني؟. 3

برأيك، ما هي املشاكل املركزية في احملاكم الشرعية؟ . 4

هل مت إعفاؤك من الرسوم؟ هل تقدمت بطلب لذلك؟ هل . 5
أخبرك احد انه يحق لك تأجيل الرسوم أو اإلعفاء منها؟



114

قبل احملاكمة

هل اتخذت القرار باللجوء للمحكمة بنفسك أم بعد طلب . 6
اإلذن من احد ما؟ أو بتشجيع من أحد؟ ومن هو؟

هل تعتبرين اللجوء للمحكمة الشرعية مقبول في . 7
اجملتمع؟

برأيك، ما هي املواقف الدينية أو الثقافية السائدة . 8
التي تؤثر على قدرة املرأة على الوصول واحلصول على 

التقاضي واخلدمات؟
هل طلبت مساعدة احد قبل اللجوء إلى احملكمة: األهل- . 9

أهل الزوج- اخملتار- كبير العائلة؟
استخدام احلق في التقاضي

هل تأتي إلى احملكمة منفردة أم مع مرافق من العائلة أم . 10
برفقة محامي/ محامية؟

كيف يتم تبليغك مبواعيد اجللسات؟. 11

هل تستفسرين عن توقيت القضية، وممن؟ وكيف تتم . 12
املناداة على القضايا؟

كيف يتفاعل موظفو احملكمة مع طلباتك؟. 13

هل تتابعني قضاياك بشكل حثيث ودوري؟ وهل تتابعينها . 14
بشكل شخصي أم عن طريق محام أو محامية؟

هل مت أو يتم الضغط عليك للقبول بحلول معينة . 15
بخصوص النزاع في احملكمة؟

هل تشعرين باحلرج من التواجد في احملكمة؟ ما أسباب . 16
ذلك؟

احلق في الوصول إلى املعلومات
هل تعرفني القانون، واحلقوق التي ستحصلني عليها بعد . 17

رفع الدعوى؟
هل سألت أحدا عن ماهية هذه احلقوق؟ من هو؟ وهل . 18

حصلت على إجابات؟
هل تعرفني إجراءات التقاضي: رفع الدعوى، تسجيلها، . 19

مقدار الرسوم، املدد؟ 
هل واجهتك مشكلة وجود مصطلحات قانونية صعبة . 20

على النساء؟ ومن تسألني عنها؟
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سير اجللسات

هل يشترط لباس معني للمثول في احملكمة؟ ما رد فعل . 21
القضاة على عدم االلتزام بذلك؟

أين جتلسني في قاعة احملكمة؟ هل توجد طريقة جلوس . 22
يعترض عليها القضاة؟

كيف جتدين طريقة تعامل القضاة مع النساء في احملاكم . 23
الشرعية؟

هل يتم االكتفاء بسماع ما يدور في اجللسة /تسجيل ما . 24
يدور في اجللسة؟ 

هل سبق أن عقدت جلسة سرية لقضيتك؟ هل سبق أن . 25
طلبت ذلك؟ هل تفضلني لو أن اجللسات تكون سرية؟

هل يتم األخذ بعني االعتبار بالنسبة لتوقيت الدعوى، . 26
مدى مالءمة ذلك ملواعيدك؟ أو ملواعيد الرجل؟ أو تتم 

باالتفاق؟ 
كيف ترين مدد التأجيل والفصل في القضايا في احملاكم . 27

الشرعية؟
كيف يتعامل القضاة مع الطلبات التي تقدم أثناء اجللسة . 28

كطلبات التأجيل أو طلب السرية؟
التكاليف

هل تعتبرين رسوم احملاكم مرتفعة؟ هل تستطيعني . 29
دفعها؟

هل لديك محام/ية؟ هل لديك القدرة املالية لتوكيل . 30
محام؟ هل تفضلني توكيل محام أم محامية؟

التسهيالت واملعيقات
ما هي مدة مكوثك في احملكمة وانتظارك حلني الدخول . 31

إلى القاضي والسير في الدعوى؟
هل تشعرين باخلصوصية في احملكمة؟ هل توجد . 32

غرفة انتظار مالئمة؟ حمامات خاصة للنساء؟ نشرات 
تعريفية؟

هل يوجد خدمات لألطفال »تسهيالت« في احملكمة؟. 33
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برأيك ما هي معيقات الوصول إلى العدالة وحق التقاضي: . 34

اقتصادية – اجتماعية- بنيوية: “بعد احملاكم عن أماكن السكن، عدم وجود 
تسهيالت خاصة لألطفال”، تكاليف احملاكمة، الرسوم وأتعاب احملاماة، 

نظرة اجملتمع، األهل، وجود دوائر التنفيذ في احملاكم النظامية...

احملامون

هل قام احملامي بشرح مالبسات القضية لك؟ وإجراءاتها . 1
واحلقوق التي ستحصلني عليها؟

هل تشعرين أن احملامي صادق معك؟ هل تثقني به؟. 35

هل تشعرين أن احملامي يعطيك املعلومات الصحيحة عن . 36
سير دعواك؟

هل شعرت يوما أن احملامي يقوم باستغاللك ماديا؟. 37

هل يأتي احملامي إلى جميع اجللسات في الوقت احملدد؟ . 38
وهل يعلمك إذا لم يتمكن من القدوم إلى احملكمة؟

ما هي اإلشكاليات التي تواجهينها مع احملامي؟. 39

دائرة اإلصالح األسري
هل مررت بدائرة اإلصالح األسري، كيف تقيمني هذه . 40

املرحلة، هل تعتبرين عملها هاماً؟

• هل كنت حتضرين اجللسات؟	

• هل كان زوجك يحضر اجللسات؟	

• هل كان معكم مرافقني؟ من األهل؟	

• برأيك، هل وجود مرافقني يساعد أم يعقد األمور؟	

• هل مت إعالمك بحقوق زوجك عليك ومنها الطاعة؟	

• هل مت إعالمك مبصير املرأة املطلقة ونظرة 	
اجملتمع لها؟

حاليا وأثناء التوجه للمحكمة، هل هناك أي محاوالت . 41
حلل اإلشكال من قبل األهل؟
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التنفيذ

هل قمت بتنفيذ حكم صادر عن احملاكم الشرعية؟. 42

برأيك هل تنفيذ األحكام سلس، أم انه عملية معقدة؟. 43

ما املشاكل التي واجهتيها في عملية التنفيذ؟. 44

برأيك، هل يكون التنفيذ أفضل لو كان تابعا للمحاكم . 45
الشرعية وليس املدنية/ النظامية؟

رأي املرأة في وجود متييز

برأيك، هل يوجد مساواة بني املرأة والرجل في ظروف . 46
وأحداث التقاضي؟ هل برأيك هناك مساواة في فرص 

الوصول للمحاكم واحلصول على اخلدمات املتاحة؟ 
هل تعتقدين أن القضاة يفضلون التعامل مع احملامني . 47

الذكور؟
هل برأيك يتعامل القضاة مع النساء والرجال بدون . 48

متييز؟ برأيك ما هي أسباب التمييز؟
هل هناك من يحاول إسكات املرأة عند نظر القضية، أو . 49

ال يسمح لها باحلديث في احملاكم؟
هل برأيك يوجد فرق بني القضاة الرجال والقاضيات . 50

النساء في التعامل مع النساء في احملاكم الشرعية؟

توصيات

ما هي األمور التي ترين ضرورة العمل عليها لتحسني . 51
التعامل مع النساء في احملاكم الشرعية؟ مركز إرشاد في 
احملاكم؟ وجود نشرات تعريفية؟ دائرة تنفيذ في احملكمة 

الشرعية؟ زيادة أعداد القاضيات؟ إعفاء النساء من 
الرسوم؟ تأجيل دفع الرسوم؟ املساعدة القضائية »تعيني 

محام من احملكمة«...
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ملحق رقم )2(: استمارة رؤساء األقالم
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

بحث »إجراءات احملاكم الشرعية من منظور النوع االجتماعي«
استمارة رؤساء األقالم
مقابالت رؤساء األقالم

كيف تتعامل مع النساء؟. 1
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يعلمها بها؟ وهل هناك آليات واضحة للموظفني بخصوص إعالم املرأة 
باخلدمات املتوفرة، وإجراءات التقاضي، وطرق حتصيل احلقوق؟
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هل يوجد غرف انتظار الئقة في احملكمة، نشرات تعريفية؟ وحمامات . 3
للنساء؟
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هل يوجد خدمات لألطفال “تسهيالت” في احملكمة؟. 4
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هل هناك إحصاءات في احملاكم الشرعية؟. 5

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................



120
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هل يتم األخذ مبوضوع تأجيل دفع الرسوم في القضاء الشرعي؟ من يقدم . 8
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.....................
ما توصياتك لتحسني اإلجراءات للنساء في احملاكم الشرعية؟. 10

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
هل يتلقى املوظفون في احملاكم الشرعية تدريبات خاصة تتعلق بحقوق . 11

النساء؟

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
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ملحق رقم )3(: استمارة القضاة
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

بحث »إجراءات احملاكم الشرعية من منظور النوع االجتماعي
استمارة القضاة

البيانات التعريفية

عدد سنوات اخلبرة احملكمة:
في القضاء:

اجلنس: 
استخدام احلق في التقاضي

برأيك، هل يوجد مواقف دينية . 1
أو ثقافية تؤثر على قدرة املرأة 

على الوصول واحلصول على 
التقاضي واخلدمات؟

ما دور القاضي خارج سياق . 2
تطبيق القانون، التوفيق؟ 

الضغط على احد أطراف 
القضية للقبول بحلول معينة 

بخصوص النزاع في احملكمة؟ 
وهل يتم الضغط على الرجال 

أم على النساء أكثر؟
هل يوجد أماكن انتظار الئقة . 3

للنساء؟ حمامات خاصة 
للنساء؟ نشرات تعريفية؟

هل يوجد خدمات لألطفال . 4
»تسهيالت« في احملكمة؟

برأيك، كيف يتعامل احملامون . 5
مع النساء؟

برأيك ما هي معيقات الوصول . 6
إلى العدالة وحق التقاضي: 

اقتصادية – اجتماعية- بنيوية »بعد 
احملاكم عن أماكن السكن، عدم وجود 
تسهيالت خاصة لألطفال«، تكاليف 

احملاكمة، الرسوم وأتعاب احملاماة، نظرة 
اجملتمع، األهل...
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احلق في الوصول إلى املعلومات
هل هناك دور للمحكمة . 7

الشرعية أو ألي دائرة من 
دوائرها بتوعية املرأة بحقوقها 

واإلجراءات املتبعة لتحصيل 
هذه احلقوق؟

كيف برأيكم من املمكن حل . 8
إشكاليات اجلهل بالقوانني 
واإلجراءات واملصطلحات 

القانونية للنساء اللواتي يتجهن 
إلى احملاكم الشرعية؟

سير اجللسات
هل يشترط لباس معني . 9

للمثول أمام القاضي في مبنى 
احملكمة؟ هل ترى أن املرأة 
احملتشمة أكثر احتراما؟ أو 

تفضل التعامل معها؟
برأيك، هل تفضل التعامل مع . 10

اخلصوم أم مع احملامني؟ 
برأيك، هل يفضل القضاة . 11

الذكور التعامل مع احملامني 
الذكور أم مع احملاميات؟

هل من املمكن أن تستفيد املرأة . 12
من »املساعدة القانونية« كتعيني 

محام؟
هل ميكن للمرأة تقدمي طلب . 13

لتأجيل الرسوم؟ 
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هل تعتقد أن اإلجراءات في . 14
احملاكم الشرعية تستجيب 

الحتياجات النساء، هل 
تأخذ احملاكمات وقتاً طوياًل، 

تأجيالت متعددة؟ هل يتم 
األخذ بعني االعتبار وقت املرأة 
بالنسبة إلى التأجيالت خاصة 

إذا كانت تعمل؟ أو إذا كان لديها 
أطفال؟ أو كانت من منطقة 

بعيدة؟ وكذلك بالنسبة للرجل؟
برأيك، هل القانون واإلجراءات . 15

صعبة ومعقدة لدرجة انه ال بد 
من وجود محام؟

هل هناك بينات تشعر انه من . 16
الصعب على املرأة تقدميها أو 

إثباتها؟ وما هي؟
أين جتلس النساء في قاعة . 17

احملكمة؟
كيف تقيم طريقة تعامل . 18

القضاة، واملوظفني واحملامني 
مع النساء في احملاكم 

الشرعية؟
هل يتم االكتفاء بسماع ما يدور . 19

في اجللسة /تسجيل ما يدور 
في اجللسة؟ 

هل سبق أن عقدت جلسة . 20
سرية؟ هل يكون ذلك بطلب 

اخلصوم؟
كيف تتم عملية املناداة على . 21

اخلصوم في القضية؟
ما هو متوسط مدد تأجيل . 22

الدعاوى في احملكمة الشرعية؟ 
وكيف تقيم مدد التأجيل 
والفصل في القضايا في 

احملاكم الشرعية؟ 
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التكاليف
هل تعتقد أن رسوم احملاكم . 23

مرتفعة؟ 
هل تعتقد أن تكلفة التقاضي . 24

عالية وتشمل: وقت العمل 
املفقود بسبب هذه اإلجراءات 
والسفر والوقت الذي يقضيه 

املرء بعيدا عن أبناءه وباقي 
عائلته؟

هل تعتقد أن رسوم احملاكم . 25
وتكاليف عملية التقاضي قد 

تعيق توجه النساء إلى احملاكم 
الشرعية؟

رأي القضاة في وجود متييز
هل برأيك يوجد مساواة بني . 26

املرأة والرجل في ظروف 
وأحداث التقاضي؟ هل برأيك 

هناك مساواة في فرص 
الوصول للمحاكم واحلصول 

على اخلدمات املتاحة؟ 
هل برأيك يتعامل القضاة مع . 27

النساء والرجال بدون متييز؟
هل برأيك هناك في احملاكم . 28

من يحاول إسكات املرأة عند 
نظر القضية، ال يسمح لها 

باحلديث؟
هل برأيك يوجد فرق بني . 29

القضاة الرجال والقاضيات 
النساء في التعامل مع النساء 

في احملاكم الشرعية؟
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توصيات

ما هي األمور التي ترى . 30
ضرورة العمل عليها لتحسني 

التعامل مع النساء في احملاكم 
الشرعية؟ 

مركز إرشاد في احملاكم؟ وجود نشرات 
تعريفية؟ دائرة تنفيذ في احملكمة 

الشرعية؟ زيادة أعداد القاضيات؟ 
إعفاء النساء من الرسوم؟ تأجيل دفع 

الرسوم؟ املساعدة القضائية »تعيني 
محام من احملكمة«...

هل يتلقى القضاة في احملاكم . 31
الشرعية تدريبات خاصة تتعلق 

بحقوق النساء؟
ما رأيك في نيابة األحوال . 32

الشخصية؟
ما رأيك  بعمل دوائر اإلصالح، . 33

وما توصياتك ألداء أفضل؟ 
وهل هناك رقابة على أداء هذه 

الدائرة؟
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ملحق رقم )4(: استمارة احملامني
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

بحث »إجراءات احملاكم الشرعية من منظور النوع االجتماعي«
استمارات احملامني

اجلنس:

برأيك، ما هي املشاكل املركزية في احملاكم الشرعية؟ 2. 

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.....................
هل تؤمن بضرورة وجود متييز ايجابي لصالح النساء في احملاكم الشرعية . 3

كونهن الطرف األضعف؟

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.....................
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هل تأخذ خصوصية وضع النساء في االعتبار عند التعامل معهن في القضايا . 4
في احملاكم الشرعية؟ هل برأيك سلوكك مع املرأة املدعية يختلف عنه مع 

الرجل املدعي؟ 

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.....................
هل تأخذ موضوع اجلانب اإلنساني بعني االعتبار؟ كيف يكون موقفك مع املرأة . 5

سواء كنت وكيال لها أو وكيال لزوجها؟

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.......................................................................................
.....................

هل تأخذ موضوع احلالة االقتصادية للمرأة بعني االعتبار؟. 6

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
........................................
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هل تقوم بشرح مالبسات القضية للمرأة التي تتوكل عنها؟ وإجراءاتها . 7
وحقوقها؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
.......................................

برأيك، ما هو متوسط تكلفة التقاضي: الرسوم واألتعاب وأجور املواصالت؟. 8

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.......................................................................................
.....................

هل يتم التنسيق في رفع الدعاوى للنساء مباشرة مع النساء أم من خالل وسيط . 9
عائلي؟

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.......................................................................................
.....................
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هل تستطيع النساء دفع األتعاب؟ أم يتم دفع األتعاب بعد احلصول على . 10
األحكام؟

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
.....................

كيف تقيم طريقة تعامل القضاة مع النساء في احملاكم الشرعية؟ هل برأيك . 11
يتعامل القضاة مع النساء والرجال بدون متييز؟

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.......................................................................................
.....................

هل تأتي النساء في الغالب إلى احملكمة منفردة أم مع مرافق من العائلة أم . 12
برفقة محام/ محامية؟

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
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هل من املمكن أن يقوم القاضي بالضغط على احد أطراف القضية للقبول . 13
بحلول معينة بخصوص النزاع في احملكمة؟ وهل يتم الضغط على الرجال أم 

على النساء أكثر؟

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.......................................................................................
.....................

هل يوجد أماكن انتظار خاصة للنساء؟. 14

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
هل يوجد خدمات لألطفال »تسهيالت« في احملكمة؟. 15

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
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ما تقييمك لنيابة األحوال الشخصية؟. 16

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................

ما تقييمك لدائرة اإلصالح األسري وعملها؟. 17

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
هل برأيك يوجد مساواة بني املرأة والرجل في ظروف وأحداث التقاضي؟ هل . 18

برأيك هناك مساواة في فرص الوصول للمحاكم واحلصول على اخلدمات 
املتاحة؟

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
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هل برأيك هناك في احملاكم من يحاول إسكات املرأة عند نظر القضية، ال . 19
يسمح لها باحلديث؟ 

.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.......................................................................................
.....................

برأيك، هل برأيك يوجد فرق بني القضاة الرجال والقاضيات النساء في . 20
التعامل مع النساء في احملاكم الشرعية؟

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
ما توصياتك لتحسني وصول النساء إلى حقوقهن في احملاكم الشرعية؟ . 21

وحتسني التعامل مع النساء في احملاكم الشرعية؟ 
مركز إرشاد في احملاكم؟ وجود نشرات تعريفية؟ دائرة تنفيذ في احملكمة 
الشرعية؟ زيادة أعداد القاضيات؟ إعفاء النساء من الرسوم؟ تأجيل دفع 

الرسوم؟ املساعدة القضائية “تعيني محام من احملكمة”...

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
......................................................................................

.....................
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الغالف اخللفي من اخلارج
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

تأسس مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس عام 1991 كمؤسسة 
فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم 
ضد املرأة. ويهدف إلى املساهمة في بناء مجتمع فلسطيني دميقراطي على أساس 

مبادئ املساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية. ويعمل املركز في إطار أجندة 
نسوية واضحة، تقوم على املعايير الدولية حلقوق اإلنسان


