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 العربي المشرق دول في الشخصية األحوال مجال في التنوع إدارة

 * نائل جرجس

كل من سوريا ولبنان ومصر واألردن وفلسطين والعراق، بتنوعها الديني  وخاصةتتسم منطقة المشرق العربي، 

يؤّثر  حيث. القانونيةأيضًا واالجتماعية وألمر الذي ألقى بظالله على مختلف مناحي الحياة السياسية والثقافية الشديد، ا

االنتماء الديني للقاطنين في هذه المنطقة على وضعهم القانوني، فيحتكم المسيحيون إلى شرائعهم الكنسية في مجال 

ية زائفة الدر، أّما أتباع الطن التشريعات المستقاة من الشريعة اإلسالميةوالمسلم ، بينما يطبقاألحوال الشخصية

تتنوع المحاكم الدينية في دول باإلضافة إلى هذه التشريعات، . مذهبهمفيحتكمون أيضا إلى تشريعاتهم الدينية الخاصة ب

 والمذهبية للدروزفتوجد المحاكم الروحية للمسيحيين  الطائفية،الدينية والمشرق العربي بحسب تبعية المواطنين 

ولكنها أبقت على التشريعات  2511 عام الدينية لغير المسلمين ، عدا مصر التي ألغت المحاكموالشرعية للمسلمين

  .في هذه الورقةمعينة كما سنبينه  شروطبتوفر تطبق الكنسية التي 

ضمان الحرية الدينية والمساواة بين  مجال األحوال الشخصية، كغيرها من المجاالت، فيالديني تقتضي إدارة التنوع 

 الدينية تشريعاتتزال الوعلى الرغم من ذلك ال. جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأيضًا أمام القانون والقضاء

هذه سنبرزه في إطار  كمادارة التنوع بسوء إ متسمةفي مجال األحوال الشخصية المطبقة  واالجتهادات القضائية

في دول المشرق تضمن استعراضا تحليليًا ونقديًا لكيفية تعامل المشرع وكذلك الجهاز القضائي خيرة تهذه األ. الورقة

هكة للحق بالحرية تالمناألحوال الشخصية، مع التركيز على المواد القانونية  مع مسألة إدارة التنوع في مجالالعربي 

من استعراض اآلثار الناجمة على التطبيقات المختلفة وبذلك تنطلق الدراسة . والقضاء الدينية وبالمساواة أمام القانون

بعض إلى تقديم  في هذا المجال، وصواًل لهذه القوانين على حياة المواطنين مع التركيز على اجتهادات المحاكم الدينية

 . بين المواطنين مع مبدأ الحرية الشخصية والدينية والمساواةالمنسجمة توصيات ال

 

 في بلدان المشرق العربي شهدت فترة االنتداب األجنبي

استصدار العديد من القوانين الوضعية القائمة على 

المساواة بين المواطنين، األمر الذي أسهم في تعزيز 

الحّد من التأثير الديني على المواطنة وكذلك  مبدأاحترام 

الدول والقوانين في المجتمعات العربية
1
على الرغم من  .

تزال معالم البنية السياسية لألنظمة الحاكمة في ال ،ذلك

 العربيشرق مدول العالم العربي بشكل عام ودول ال

هل تحديد حيث ليس من الس. بشكل خاص غير واضحة

فيما إذا كانت مدنية أم  طبيعة هذه المنظومات السياسية

دين دول على أّن هذه الفبيمنا تنّص أغلب دساتير  .دينية

عدا سوريا ولبنان – الدولة هو اإلسالم
2

أّن الشريعة و – 

اإلسالمية أحد مصادر التشريع أو حتى المصدر 

نرى غياب لتطبيق فعلي وشامل للشريعة الرئيسي، 

اإلسالمية على غرار الوضع في كل من السعودية 

وإيران
3

تأثير الدين على عدم إال أّن ذلك ال يعني . 

شرق معلى أنظمة الحكم في دول الالتشريعات القانونية و

 واألردن وسوريا ولبنان مصروال سيما  ،العربي

وهذا ما يبدو بشكل واضح في مجال  ،والعراق وفلسطين
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األحوال الشخصية
4

المستمدة بشكل أساسي من الشريعة  

بالنسبة للمسلمين ومن  الحنفي المذهب اإلسالمية وخاصة

 المذهب الدرزي منللمسيحيين والقانون الكنسي بالنسبة 

 هذه إلى باإلضافة .الطائفة هذه ألتباع بالنسبة

 بديانتهمالمعترف  المسلمين لغير غالبًا يحق التشريعات،

 التي ألغت مصر عدا الخاصة، محاكمهم إلى اللجوء

 264بمقتضى قانون رقم  المسلمين لغير الدينية المحاكم

التي  التشريعات الكنسية على أبقتمع ذلك و 5511لعام 

وفق شروط معينة ٌتطبق
5

 . 

ُتعتبر مسألة إدارة التنوع الديني والسيما في مجال 

األحوال الشخصية من أهم التحديات التي تواجهها 

ستفرزها أفرزتها أو مختلف األنظمة العربية التي 

. التغيرات السياسية الحالية التي يشهدها العالم العربي

ه الحوكمة الرشيدة الديمقراطي المرجو بما في االنتقالف

المتمثلة  مصاعبالديني يواجه العديد من ال إلدارة التنوع

السلبي  بتأثير الدين على الدولة والقوانين وكذلك الدور

العادات والتقاليد الموروثة على كافة األصعدة لبعض 

أنظمة القانونية والسياسية واالجتماعية، فضاًل عن قيام 

االستبداد العربية على مدار عقود في بث التخلف والفرقة 

الطائفية وبين أبناء البلد الواحد واستخدام الورقة الدينية 

تغييب ثقافة حقوق اإلنسان كذلك و ،لضمان استمرارها

والحياة السياسية من أجل إجهاض أي مشروع 

على األنظمة يتوجب  ،وفي هذا الصدد. ديمقراطي

تعمل على معالجة مختلف القضايا المتعلقة  الجديدة أن

 بالطائفية والحريات العامة والسيما الدينية بما يسهم

جميع المواطنين وخاصة أتباع حقوق ضمان احترام ب

على  همفي مجتمعات ماندماجهلتحقيق ألقليات الدينية ا

التالي تحقيق نهضة هذه أساس من المساواة التامة، وب

ئدة ليس فقط ألبناء هذه األقليات، وفي هذا فا .المجتمعات

 .لجميع أبناء الوطن إنما أيضًا

معالجة أهم مجالين يتضح على هذه الورقة قتصر ست

في  في دول المشرق العربيالتنوع  ةفيهما سوء إدار

والسيما انتهاك الحق في  مجال األحوال الشخصية،

 عن زعزعة االستقرار المساواة والحرية الدينية، فضاًل

ط الضوء في المطلب سنسّل. الطائفيةتكريس القانوني و

األول على موضوع الزواج المختلط وآثاره المختلفة قبل 

  .أن نعالج في المطلب الثاني موضوع تغيير الدين وآثاره

 

 الزواج المختلط وآثاره :المطلب األول

آثار ما يترتب عليه من ُتعتبر مسألة الزواج المختلط و

من أعقد القضايا في مجال األحوال  مختلفة قانونية

من الناحية األولى ن يمشير الشخصية كما سنبينه أدناه

دول المشرق  إلى حظر بعض أنواع الزواج المختلط في

حضانة مسألة قبل أن ننتقل إلى معالجة  (أواًل) العربي

 . (ثانيًا) واجالنوع من الز إطار هذاوديانة األطفال في 

ال تزال أغلب القوانين المعمول بها في دول المشرق 

، العربي تمنع إبرام بعض أنواع عقود الزواج المختلط

المسلمة بغير المسلم وكذلك زواج المسلم بغير  وخاصة

المسلمة ما لم تكن كتابية
6

من قانون  24تنّص المادة . 

سلمة بغير األحوال الشخصية السوري على أن زواج الم

من قانون  44وهو ما تؤكده أيضًا المادة  ،المسلم باطل

هذا الحظر غير  .4252األحوال الشخصية األردني لعام 

وفي هذه  .منصوص عليه صراحة في التشريع المصري

الحالة، أي غياب النّص الصريح، ُيلَزم القاضي بالرجوع 

، إلى أحكام المذهب الحنفي المقّننة في كتاب قدري باشا

. والذي يتضمن على حظر هكذا نوع من الزواج المختلط

كما يمكن ألي مواطن في مصر تحريك القضاء 

"دعوى الحسبة"المصري في إطار ما ٌيسمى 
7

من أجل  

حظورة الحكم ببطالن وتفريق المعاشرة الزوجية الم

قوانين  تتضمن أيضًا. بمقتضى الشريعة اإلسالمية

ات تقييدعلى في لبنان  ول بهاماألحوال الشخصية المع

 عقودعلى الرغم من االعتراف بالزواج المختلط، ب تتعلق

مبرمة في الخارج،على عكس بقية الدول الزواج ال

المجاورة
8

 . 

 منتميين، أي الذي يجمع شخصين الزواج المختلط ُيعتبر

ذو أهمية بالغة خاصة  انتين أو طائفتين مختلفتين،يإلى د

 المساهمة في الحّد منلتحقيق الغنى الثقافي للمجتمع و

 إّن. المستشرية في مجتمعات المشرق العربي الطائفية

تقييد حرية األشخاص في اختيار شريك الحياة يؤدي إلى 

القضاء على أسمى العالقات اإلنسانية من حب وتوافق 

لى حظر عيترتب كما . عاطفي وبناء أسرة متماسكة

آثار اجتماعية وقانونية سيئة جدا الزواج المختلط 

كإنجاب أطفال خارج إطار العالقة الزوجية وأيضا 

على القانون وذلك بإقدام الراغبين بالزواج على  التحايل
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الكثير من  أّن فضاًل عنتغيير الدين لغاية الزواج فقط، 

جرائم الشرف تعقب حاالت الزواج المختلط التي غالبا 

يرفضها المجتمع ألسباب عديدة منها تكريس القوانين  ما

 .لهذا التحريم

مع الشرعة  يتعارض حظر الزواج المختلط وأخيرًا

الدولية لحقوق اإلنسان التي تنّص على حق الزواج دون 

تمييز
9

هكذا حظر انتهاك لحق المرأة المسلمة في  فيف. 

اختيار شريك حياتها ولحق غير المسلم الذي يتعرض 

القوانين المعمول بها تجيز زواج أيضًا للتمييز ألن 

انتهاكات  ر إلىظكما يؤدي هذا الح. المسلم بكتابية

 . طفال الذين يعتبرون غير شرعيينيتعرض لها األ

 

أعاله فإّن الزواج المختلط المقبول من الناحية  أشرناكما 

في هذا الصدد و .القانونية هو زواج المسلم بالكتابية

مسألة  كيفية إدارة النزاعات القضائية فيسنستعرض 

 .هكذا رابطة زوجيةإطار حضانة األطفال وديانتهم في 

شهدت العديد من االجتهادات القضائية  :حضانة األطفال

تمييز صارخ ضد المرأة غير المسلمة في حال نشوب 

من ف. خالف بين الزوجين بخصوص حضانة األطفال

حيث المبدأ ال تشترط أغلب المذاهب الفقهية في اإلسالم 

غالبًا ما ُتعطى إال أنه  .اتحاد الدين بين الحاضن والطفل

ائية، دون حضانة للطرف المسلم في النزاعات القضال

حيث ُتحرم األم المسيحية من  .االكتراث بمصلحة الطفل

هذا الحق إذا ُخشي أن يألف الطفل غير دين أبيه المسلم 

أو حتى المعتنق لإلسالم لغاية معينة منها إسقاط الحضانة 

على الرغم من عدم صراحة أغلب قوانين و. عن زوجته

ّن االجتهادات لشخصية في هذا الخصوص، فإاألحوال ا

القضائية السابقة في كثير من دول المشرق العربي كانت 

قد أعملت هذا الحكم وأسقطت الحضانة عن األم غير 

 6المسلمة كقرار محكمة النقض السورية في 

من  145المستند إلى المادة  5545أبريل لعام /نيسان

سقاط الحضانة عن ُتجيز إ المادةهذه . كتاب قدري باشا

. المرأة غير المسلمة إذا ُخشي على دين الطفل المسلم

يتبعه القضاء المصري في أحكامه المختلفة وهو ما 

الشرعية في  االبتدائية محكمةالذهبت إليه ومنها ما 

في قضية زغبي حالق عندما  5512عام اإلسكندرية 

 ،بعد اعتناقه لإلسالم ،أعطت الحضانة لألب المسيحي

وعلى  .وذلك خشيًة على دين طفلته من والدتها المسيحية

الرغم من اعتراض الكنيسة المصرية على هذا الحكم 

متذرعة بأّن الطفلة ٌولدت وتربت كمسيحية، إال أّن 

بأّن الطفلة التي تجاوزت من  أشارت المحكمة الشرعية

العمر الثماني سنوات يمكن أن تتأثر بالدين المسيحي 

على حّد تعبير  "الكفر"مها تي يمكن أن تعّللوالدتها وال

القاضي
10

 . 

فقد كانت متساهلة في كثير من ، بالنسبة لألحكام األردنية

القضايا التي لم ٌتسقط فيها الحضانة عن المرأة المسيحية 

وهو ما  مستندة إلى مصلحة الطفل في الدرجة األولى

للشريعة عاصرة والقراء الم كان يدّل على التسامح الديني

اإلسالمية
11

األحوال الشخصية ، إلى حين صدور قانون 

 172الذي نّص صراحة في المادة  4252األردني لعام 

الحضانة فيما إذا تجاوز المحضون سن  إسقاط"على 

  ".السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة

األطفال المولودون من أب مسلم وأم يتبع  :ديانة األطفال

في أغلب دول المشرق للدين اإلسالمي حتمًا كتابية 

حتى لو كان كان ذلك يخالف إرادة األهل الذين ال العربي 

 ،وبالنتيجة. والدهميستطيعون اختيار ديانة أخرى أل

 مختلط أن يختار الزوجينهكذا زواج اليمكن في إطار 

في غير الدين اإلسالمي أو اختيار نظام  تربية أوالدههم

في انتهاك وذلك  ،تعليمي غير إسالمي لهم في المدارس

وخاصة  لشرعة الدولية لحقوق االنسانبنود ا لبعض

اتفاقية حقوق الطفل
12
.  

 ةكما هو الحال في قضايا النزاع من أجل حضانو

األطفال، فإّن تبعية الطفل إلى الدين اإلسالمي غالبا ما 

حة راص شيرالتي ُتالمحاكم الشرعية على قرارات  تهيمن

وجوب تبعية الطفل ألشرف أو ألفضل الوالدين "على 

 إطار المحكمة الشرعية بدمشق، فيوهو ما قررته  "دينًا

من ديانتين مختلفتين، عندما  شخصينإحدى القضايا بين 

إلحاق الولد بدين أمه وهو اإلسالم ألنه أشرف " ـب حكمت

، كما اعتبرت المحكمة بأن الزواج ")....(األبوين دينًا 

باطل وطالبت بتفريق الزوجين واعتبار معاشرتهم غير 

شرعية 
13

 . 

في حال اعتناق أحد الزوجين الغير المسلمين للديانة و

في كل من مصر اإلسالمية، فأطفاله يتبعونه تلقائيا 

في  االبتدائية محكمةالهذا وقد حكمت . يا واألردنوسور

على تبعية  ،5514مارس /آذار 56، بتاريخ اإلسكندرية

 هاعلى إثر اعتناق المسيحيةلوالدتهم األطفال في الدين 
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طالما أن زوجها بقي على ديانته المسيحية  ،لالسالم

ورافضًة " اإلسالم هو أفضل الوالدين دينا"متذرعة بأّن 

رغبة األوالد "باعتبار أّن هم دالد بالبقاء مع والخيار األو

"ال قيمة لها إنما أحكام القانون الواجبة التطبيق
14

البّد . 

من اإلشارة إلى أن سوريا ٌتتيح في هكذا قضايا إمكانية 

عودة األطفال لديانتهم األصلية حال بلوغهم سّن الرشد 

على أن يتحقق القاضي من عدم إقرار المعني باإلسالم 

مارسته لشعائره بعد بلوغه سّن الرشدمو
15

أّما لبنان . 

فتتعامل مع هذه القضية بطريقة مختلفة عن بقية الدول 

المشار إليها، حيث ُتترك الحرية للوالدين في اختيار ديانة 

أّما في حال كون . أطفالهما في إطار الزواج المختلط

 االثنين من نفس الديانة وقيام أحدهما الحقًا في تغيير

يتبع األوالد حصرًا ديانة األب أما  ةديانته، ففي هذه الحال

هذا . تغيير األم لديانتها فال يؤثر على ديانة األطفال

ودوا في حال تبعيتهم لدين األب أن يع يمكن لألطفالو

لديانتهم األصلية بعد بلوغهم سّن الرشد
16

 . 

يتضح مما سبق بأّن تبعية األشخاص إلى دين معين له 

فيما  ثر في تحقيق مكاسب على الصعيد القانونيأكبر األ

فإّن تغيير الدين  ،ولهذا .يتعلق بحضانة وديانة األطفال

، األمر ضائيالنزاع القيلقي بأثره في العديد من مجاالت 

في المطلب بشكل تفصيلي سنسّلط الضوء عليه الذي 

 . الثاني من هذه الورقة

 وآثارهتغيير الدين : المطلب الثاني

الحق بالمساواة أمام القانون والقضاء أبرز انتهاكات  تتمثل

. بتغيير الدينالمسائل المتعلقة إطار في  الحرية الدينيةوكذلك 

ّلط الضوء في هذا المبحث على اآلثار سسنوفي هذا الصدد 

 والعدول( أواًل)المختلفة المترتبة على قضية اعتناق اإلسالم 

 .(ثانيًا)عنه 

 

 على عكس الردة عن اإلسالم، فإّن اعتناقه ميسورًا

من الرسوم ما يتم إعفاء من يشهر إسالمه  وغالبا

ي مصربموجب القانون الكما هو الحال اإلدارية المختلفة 

وتبرز أهم أسباب اعتناق االسالم  .5525لعام  65رقم 

القانوني النظام  النزاعات القضائية في مجال في إطار

قد  النظام صحيح أّن هذا. ألحوال الشخصيةلالتعددي 

لغير المسلمين وخاصة  أتاح في غالب األحيان

تجنب تطبيق الشريعة اإلسالمية عليهم على المسيحيين 

إال أّن عكس تجارب بعض الدول األخرى كالسودان، 

 .باألسلمةمساوئ هذا النظام عديدة متمثلة بشكل أساسي 

من مواطني المشرق  ات اآلالف سنويًايث يتحول عشرح

إلى اإلسالم ألسباب عديدة  وخاصة المسيحيين العربي

الحصول على حضانة األطفال وإمكانية الزواج منها 

مرأة مسلمةاب
17

مرأة ثانية طالما أن االسالم اأو حتى ب 

إلسقاط حكم المحاكم وكذلك  ،يبيح تعدد الزوجات

ميراث مع  ال"أنه إمكانية الميراث حيث الروحية أو 

 ". اختالف الدين

 المذكورة أعاله، ُيعتبر حظرباإلضافة إلى هذه األسباب 

التي تقصره على  ،الطالق عند بعض الطوائف المسيحية

أحد أهم أسباب  ،ت ضيقة للغاية تكاد تكون مستحيلةحاال

لطالق قرار با على لغاية الحصول اعتناق اإلسالم

ثانية الزواج مرةإمكانية وبالتالي 
18
تمنع الطوائف ف .

علة الطالق لغير"الكاثوليكية في بلدان المشرق العربي 

" بالهجر المؤبد" غالبًاوحتى في هذه الحالة تحكم " الزنا

بينما . إبرام عقود زواج جديدة للطرفينوبالتالي اليمكن 

كسية في مسألة ذاألرثوو تستنانيةوالبر تتساهل الطوائف

لتشمل خيانة أحد  أسبابه الطالق وغالبا ما توسع من

الزوجين، عدم عذرية الزوجة، تبذير الزوجة لمال 

لمدة تزيد عن ثالث  أو الحكم عليه زوجها، غياب الزوج

عدم عودة الزوجة لبيت الزوجية على الرغم من سنوات، 

. إلخ ،عدم الوفاء بااللتزامات الزوجية حكم القاضي،

ق في وعلى الرغم من هذا التساهل في أمور الطال

 ،تشريعات األحوال الشخصية للطوائف األرثوذكسية

هذه األخيرة في مصر على رفض إبرام عقود  تصّر

زواج لرعاياها الحاصلين على قرارات طالق لغير علة 

الزنا، األمر الذي أكّده الراحل البابا شنودا في قراره 

. 5575تشرين الثاني /نوفمبر 54في  7المشهور رقم 

شهدت المحاكم المصرية العديد من  ،وفي هذا اإلطار

الدعاوى بحق الكنيسة األرثوذكسية لرفضها استصدار 

تصريح بالزواج للحاصلين على قرارت قضائية بالطالق 

لغير علة الزنا
19

 . 

الدين اإلسالمي في مجتمعات الشرق األوسط ُيفرض 

دون أن  على المواطن نتيجة والدته في أسرة مسلمة من

يتمكن في وقت الحق من اختيار دين آخر أو حتى 

في  عامل أغلب الدول العربية المولودينفٌت ,اإللحاد
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ليهم في مجال مسلمين وتطبق عك عائالت مسلمة

رغم عدم إيمان قوانين إسالمية  األحوال الشخصية

األمر كذلك . عة لهابها أو بالسلطة الدينية المشّر بعضهم

من  المعترف بها لطوائف غير المسلمةع ابالنسبة ألتبا

في السجالت  وإلحاقهم لتشريعات الدينيةناحية فرض ا

غير أو حتى  ،المدنية كمنتمين إلى طائفة أسرهم

من  المؤمنين والمنتمين إلى أقليات دينية غير معترف بها

للحق في في انتهاك واضح ناحية فرض ديانة عليهم، 

بالضرورة على  األخيرةفتشتمل هذه . الحرية الدينية

حرية اإليمان أو عدم اإليمان، حرية االنتماء أو عدم 

االنتماء إلى دين أو لطائفة معينة وبالتأكيد حق تغيير 

الدين
20
.  

تترتب على قضية الردة في اإلسالم انتهاكات حقوقية 

حقوق السياسية ال تجريد المرتد منتتمثل في مختلفة 

عن المرتد  كم بتفريقتقضي غالبًا المحاف. والمدنية

سقط عنه حضانة األطفال ويتم وُت شريكه في الزواج

 هالحجر على أمالكه ويفقد شخصيته القانونية التي تمنح

القدرة على إبرام العقود المختلفة
21

ولعّل أبرز القضايا . 

هي قضية الراحل نصر حامد  في العالم العربي المعروفة

بالردة  5556 النقض عاممحكمة  اتهمتهأبو زيد الذي 

وأمرت بتفريقه قصرًا عن زوجته بحجة بطالن زواج 

وتجدر اإلشارة بأنه وعلى الرغم . غير المسلم بالمسلمة

المشرق  دولمن غياب أية عقوبة جنائية بحق المرتد في 

السجن تحت تهم جنائية به في العربي، فإنه غالبًا ما ُيزج 

دراء زاأو  زعزعة األمن العام والوحدة الوطنيةكأخرى 

السماوية كما في حالة الشيخ المصري بهاء الدين األديان 

الذي قضى عّدة أشهر في السجن قبل أن يتم  العقاد

إطالق سراحه بموجب قرار من محكمة في القاهرة 

4226 يوليو/تموز 12بتاريخ 
22

 . 

على حقوق في اإلسالم ال تقتصر انتهاكات قضية الردة 

ى انتهاكات تتعلق بغير المسلمين بل تشتمل أيضًا عل

كالمسيحين الذين يتعرضون للتمييز طالما أنه  المسلمين

ٌيسمح باعتناق اإلسالم وٌتيسر إجراءاته، بينما ال ُيسمح 

تؤثر قضية الردة على كما . للمسلمين باعتناق المسيحية

في  المسيحي الرابطة الزوجية كأن يفسخ عقد الزواج

قبول الزوج الدخول حال إسالم الزوجة المسيحية وعدم 

وغالبا ما يتعرض المسيحييون لالعتقال . في اإلسالم

تحترم بعض الدول والتوقيف بتهمة التبشير الذي 

ممارسته بمقتضى الحق بحرية التعبير والحرية 

الدينية
23
وأخيرًا، ُيعاني الكثير من المسيحيين المتحولين  .

دة لإلسالم من المصاعب القانونية أثناء محاولتهم العو

العائدون إلى "سم اانتهم األصلية وهذه الفئة تعرف بلدي

من أهم القضايا التي تثير الحساسية  هيو ،"المسيحية

الدينية في بلدان المشرق العربي
24
.  

تجدر اإلشارة ة أعاله، باإلضافة إلى االنتهاكات المذكور

غير المسلمين ألوجه تمييز أخرى في مجال  إلى تعرض

األحوال الشخصية نذكر منها عدم قبول شهادتهم في 

القضايا المنظور بها أمام المحاكم الشرعية وعدم جواز 

الميراث مع اختالف الدين وهو ما يحرم المرأة أو 

تبدو كما  .األطفال المسيحيين لرجل مسلم من الميراث

خالل استبعاد القوانين غير  مسألة إدارة التنوع منسوء 

المسلمة في حال وجود تنازع للقوانين، بل ويتم تطبيق 

الشريعة االسالمية في مصر على المسيحيين في حال 

اختالف الطرفين في الطائفة والملة، كحالة نزاع في 

كسيذأرثوتجمع شخص كاثوليكي وآخر  قضية
 25

هذا . 

ام الشريعة ألحكاالستثنائي مصر في هذا التطبيق  وتنفرد

اإلسالمية على المسيحيين في دول المشرق العربي، 

األردن الخيار للزوجين المسيحيين المختلفين مثاًل فيتيح 

للتطبيق على بالطائفة باختيار قانون إحدى الطائفتين 

وفي حال فشلهما تختص المحكمة المدنية بالنظر القضية 

في القضية
26

أّما لبنان وسوريا فيتم فيهما إعمال قانون  ،

  .المحكمة الكنسية التي أبرمت عقد الزواج

نتهاكات للحق لقد استعرضنا في هذه الورقة مختلف اال

 في إطار األحوال الشخصية بالمساواة والحرية الدينية

ما تسببه  ين مع تسليط الضوء إلىللمسلمين ولغير المسلم

من تكريس واألحكام القضائية في هذا اإلطار التشريعات 

للطائفية ولسيطرة المؤسسة الدينية على المجتمعات، 

وكذلك تفكك المجتمع نتيجة لتطبيق قوانين مختلفة على 

و زعزعة االحتيال على القانون أأبناء الدولة الواحدة و

االستقرار القانوني الذي يعتبر أحد أهم أركان السلم 

انتهاك الحرية الدينية نظرًا إلى ذلك أضف . االجتماعي

 ينالتشريعات الدينية على غير المؤمنهذه تطبيق ل

 يينحتى البهائيين والعلمانيأو بالديانات التوحيدية 

من المنتمين إلى أقليات دينية غير معترف بها  موغيره

رجال دين التشريعات والسيما وأّن مشّرع هده  ،رسميًا

وليست الدولة الممثلة للشعب والتي من المفترض أن 
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كما  .تكون صاحبة الحق األساسي والحصري بالتشريع

تشتمل تشريعات األحوال الشخصية ولجميع الطوائف 

على بنود أخرى متعارضة مع حقوق االنسان كالتمييز 

ضد المرأة وخاصة زواج القاصرات وتعدد الزوجات 

 . ، إلخالمسلم لزوجته وسهولة تطليق الرجل

سوء إدارة التنوع الديني في دول بشكل واضح تبين ي

شكل المشرق العربي في إطار األحوال الشخصية التي ٌت

 مختلفعلى  عقبة أمام تطور مجتمعات الشرق األوسط

 .والثقافية التشريعية واالجتماعية والسياسية األصعدة

لضمان شخصية الصياغة قوانين أحوال  لهذا البّد أن يتم

انسجامها مع متطلبات العصر وشرعة حقوق اإلنسان، 

باإلضافة إلى استئصال مساوئها المختلفة المكرسة لعدم 

االستقرار القانوني وإتاحة بعض بنودها إلمكانية 

االحتيال على القانون وخاصة في الدعاوى التي يكون 

 توجبكما ي. خصومها من أتباع أديان وطوائف مختلفة

ما ورد في االتفاقيات الدولية وخاصة العهد  مراعاة

لحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الخاص باالدولي 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية 

حماية حقوق الطفل
27

يتوجب على دول المشرق العربي . 

كما  المبرمة في الخارجالمدني االعتراف بعقود الزواج 

قانون يتيح إقرار  ٌيفترض أيضًا .ال في لبنانهو الح

ن بصرف النظر عن انتمائهم الزواج المدني للمواطني

ورغم صعوبة إلغاء واستبدال تشريعات األحوال . الديني

في الوقت الراهن وضعيةبقوانين  الدينيةالشخصية 
28

، 

المطلب األساسي يبقى باستصدار قانون مدني مع  فإّن

المحافظة على قوانين األحوال الشخصية لكل طائفة، 

وبذلك يكون أمام أي شخصين راغبين بالزواج حرية 

االختيار ما بين القانون المدني أو الديني أو حتى االثنين 

ّن إقرار إ .معا كما هو الحال في أغلب الدول المتقدمة

مدنية مستلهمة من حاجات العصر هكذا تشريعات 

، هو لى الجميع بصرف النظر عن طوائفهموتنطبق ع

كما  حق لكل مواطن يؤمن برفعة الدين عن السياسة

نسان والسير احترام حقوق اإلبتعزيز  هم ذلك حتمًاسسي

قدمًا نحو بناء دول ديمقراطية مدنية قائمة على مبدأ 

  .ينية والسياسيةوعلى التعددية الد ة بين مواطنيهااالمساو
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1
 .ستصدار قوانين وضعية لتحّل محل القوانين الدينية المطبقة في مجال األحوال الشخصيةفي هذه الفترة ال المختلفةمحاوالت الهذا ولم تفلح  
2

في انتهاك لمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، أّما الدستور اللبناني  "دين رئيس الجمهورية اإلسالم"على أّن يكتفي الدستور السوري بالنّص  

 .مبني على مبدأ المحاصصة الدينية التي عجزت حتى اليوم عن تجاوز الطائفية السياسيةإشارة إلى الدين اإلسالمي ولكنه  أية فيخلو من
3

 أي دون من المواطنين بين بمجملها وضعية قائمة على المساواة تكاد تكون معمول بها في دول المشرق العربيإّن أغلب التشريعات القانونية ال 

 .الجنس حتى أو الدين أساس على تمييز
4

  .على جميع القضايا المتعلقة بالعائلة بما فيها الزواج والطالق والحضانة والنفقة والميراثتشتمل األحوال الشخصية  
5

 .أنظر أدناه 
6

تنّص أيضًا أغلب قوانين األحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية في دول المشرق العربي على تحريم الزواج بين أتباع الديانات أو  

عة ق الشريحتى الطوائف المسيحية المختلفة، إال أنه يتم غالبًا استبعاد هذه القوانين في القضايا المشتركة بين المسلمين والمسيحيين لصالح تطبي

  .اإلسالمية التي ٌتبيح زواج المسلم بالمسيحية
7

 . 5566لعام  1القانون رقم  أنظر 
8

غير من حيث المساواة بين المسلمين ومن اإلشارة إلى أّن الوضع في لبنان يشّكل استثناء لما هو معمول به في بقية دول المشرق العربي  البّد 

 .ومع ذلك تشتمل هذه األخيرة على العديد من أوجه التمييز ضد المرأة .في مجال قوانين األحوال الشخصية مسلمينال
9

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن يكون  56تنّص المادة  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  41كما أّكدت المادة  ."قيامه وعند انحاللهقيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء 

، كما نّصت 41السياسية والمدنية على أهمية مؤسسة الزواج حيث كرست لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة في الفقرة األولى من المادة 

  ".تداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرةيكون للرجل والمرأة، اب"الفقرة الثانية من نفس المادة على أن
10

 Dina Charif FELLER, La garde Hadanah en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien, 

Librairie Droz, Genève, 1996, p. 213. Et Sami ALDEEB, Non-Musulmans en Pays d’Islam, cas de l’Égypte, 

Thebookedition, Lille, 2009, p. 319. 
11

والذي أجازت بموجبه  5566المنشور في جريدة المحامون األردنية عام  61/251قرار محكمة التمييز األردنية رقم أنظر على سبيل المثال  

 .الحادية عشر فيما إذا كانت أنثىللمرأة المسيحية بحضانة طفلها حتى بلوغه سّن التاسعة إذا كان المحضون ذكر وحتى سّن 
12

وألزمت الفقرة الثانية من نفس المادة  .الفكر والوجدان والدينمن اتفاقية حقوق الطفل لتؤكد على حق هذا األخير في حرية  52جاءت المادة  

وجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، في تباحترام الدول األطراف 

 .كما أّكدت بنود هذه االتفاقية على ضرورة إعطاء مصلحة الطفل األهمية القصوى .تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

 
13

 . 4222أكتوبر /تشرين األول 52بتاريخ  522رقم قرار ، 4421قرار رقم أساس 

Cf., Sami ALDEEB, « La définition internationale des droits de l’homme et l’islam », in Revue générale de 
14

 

droit international public, tome 89, 1985, n° 3, A. Pedone, Paris, 1985, p. 668. 

Charif FELLER, op. cit., p. 216.
 15

 
16

 .5514نوفمبر /تشرين الثاني 54في  526من القرار رقم  4أنظر المادة  
17

  .أنظر أعاله 
18

 ttp://www.elaph.com، 4255أغسطس /آب 51ألف مسيحي يهددون بالتحول عن اإلرثوذكسية في مصر،  512، صبري حسنين: أنظر 
19

بحق الراحل البابا عيد صبحي غطاس  أحوال الشخصية المحركة من طرف المواطن المصري/1142أنظر على سبيل المثال قضية رقم  

 . 5554أغسطس /آب 12شنودة في تاريخ 
20

ويشمل ذلك حريته . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل انسان في حرية الفكر والوجدان والدين 54تنّص المادة  

ال يجوز تعريض أحد إلكراه "قرة الثانية من نفس المادة أنه كما ُتضيف الف". أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"في 

 ."من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
21

 .على أن ال يكون مستحق الحضانة مرتدًا 4252من قانون األحوال الشخصية األردني لعام  575فمثاًل تشترط صراحة المادة  
22

 :أنظر أيضًا  

J. G. ORBÀN DE LENGYELFALVA et K. ORBÀN DE LENGYELFALVA, Aid to the Church in Need, 

Violence Against Christians in the Year 2003, éd., 2004, p. 58. 
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Gianfranco Rossi, « Le droit à la liberté de diffuser sa religion », in Conscience et Liberté, n° 59, 2000, pp. 
23

 

123 et s.  

Cf., Nael Georges, Les chrétiens dans le monde arabe et la question de l’apostasie en islam, Maghreb-

Machrek,
24

 

N° 209, Automne 2011, pp. 109-119. 
25

فضاًل عن هذا التطبيق . يتم استبعاد التشريعات المسيحية في حال مخالفتها للنظام العام الذي تشكل الشريعة اإلسالمية أحد أهم أركانه كما 

من انتهاكات أخرى في مجال حرية التعبير والمساواة أمام القانون وفي مناحي  للشريعة اإلسالمية على مسيحيي مصر، فإنهم يعانون أيضًا من

ترميم أماكن ووعقبات كثيرة في بناء  ممارسة الشعائر الدينية كما يتعرضون وكنائسهم العتداءات مستمرة خالل. ياة األخرى كالعمل والتعليمالح

 . العبادة بينما ُيالحظ عدم تعرض المسيحيين في بعض البلدان المجاورة لمثل هذه االنتهاكات
26

 . 5514لعام  4من القانون رقم  52أنظر المادة  
27

 . صادقت دول المشرق العربي على هذه االتفاقيات الدولية وبالتالي يتوجب احترام بنودها وإعمال أحكامها على المستوى الوطني 
28

ال بّد من التذكير أيضًا بأّن إنجاح هكذا مطلب في مجتمعات الشرق األوسط يتوجب عليه اتخاذ بعض الخطوات الضرورية كتعميق ثقافة  

فيكفي أن نذكر على سبيل . حقوق اإلنسان والمواطنة وذلك بتعديل المناهج التعليمية الحالية التي ال تسهم على اإلطالق في تحقيق هذا الغرض

ما شّنه الدكتور عمر سليمان األشقر من هجوم على الزواج المدني في الغرب الذي بفضله تمّكن األوربيون من العيش بسالم بعيدا عن المثال 

فيقول الدكتور سليمان، في كتابه الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية الذي ُيدّرس في كلية . سيطرة الكنيسة على الدولة وعلى القوانين

إّن الحكم في الزواج المدني للبشر الذي يجلسون على كراسي الحكم في البرلمان يحلون ويحرمون بأهوائهم، لقد » الجامعة األردنية،  الحقوق في

والمستغربون يريدوننا أن نسير سيرة . ، و أباحوا الزنا واللواط والسحاق وقتل األجنة في األرحام(برلمانتهم)حرم الغربيون تعدد الزوجات في 

 . «لمانيين وننبذ ديننا وشريعتنا كما فعلوا في دولهم التي هدمت األسرة فيها، ودّمرت األخالق و تهاوت القيمالع

 


