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تقديم :
يسعى مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة  والتزامًا بأهدافه االسرتاتيجية إىل املسامهة يف احلد من التمييز القانوين واالجتامعي ضد 
املرأة وزيادة فرص وصول النساء للعدالة وتعزيز حقوقهن واختياراهتن، ويف إطار جهود املركز الرامية لتحقيق هذه األهداف يقوم املركز 
بتنفيذ مرشوع "احلامية القانونية للنساء" واملمّول من برنامج تعزيز السيادة يف األرض الفلسطينية – العدالة واألمن للشعب الفلسطيني، الذي 
هيدف إىل املسامهة يف تعزيز حقوق املرأة ومساواة النوع االجتامعي يف قطاع غزة. وتأيت هذه الدراسة حول ) حق املرأة يف احلصول عىل التفريق 
( باعتبارها أحد أنشطة املرشوع الرئيسية لتسلط الضوء عىل الواقع القانوين والقضائي لقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع يف قطاع 

غزة، وصوال لتحديد املعيقات ملعاجلتها قضائيا وترشيعيا.

ولقد جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل األسباب والعقبات واآلثار املتعلقة بحق املرأة يف احلصول عىل التفريق للرضر 
للشقاق والنزاع وذلك بسبب تزايد أعداد الشابات اللواتى توّجهن بالشكوى لوحدة االستشارات القانونية يف املركز، واللوايت بلغ عددهن 
أثناء تنفيذ مرشوع "احلامية القانونية للنساء" )132( إمرأة  حيث أن غالبية هذه الشكاوى تتلخص يف معاناهتن من الرضر الواقع عليهن من 
قبل أزواجهن مما تصبح بسببه احلياة معهم مستحيلة ويصبح التفريق املالذ األفضل بالنسبة هلؤالء النساء، لكنهن ال جيرؤن عىل طلب التفريق 
مبارشة  نظرا ألن القانون الفلسطيني ال يسّهل عملية التفريق، وباالضافة لذلك فان هناك )20( امرأة لدهين قضايا تتعلق بطلب التفريق 
للرضر من اهلجر والغيبة أو من الشقاق والنزاع ، كام يوجد )6( نساء رفع عليهن قضايا تفريق من قبل أزواجهن للرضر من الشقاق والنزاع 
وذلك لكي يقوم أزواجهن بتطليقهن دون دفع حقوق مالية للزوجات. ومما سبق أتت كام وتعترب هذه الدراسة تدخل يف إطار استكامل املركز 
لنشاطه البحثي حول املشكالت التي تعاين منها النساء يف فلسطني عمومًا وقطاع غزة خصوصا جّراء التمييز القانوين ضدهن يف قضايا الزواج 
والطالق والتفريق، ولتقديم معلومات جديدة لصناع القرار من أجل العمل عىل تعزيز املساواة والعدالة يف القانون الفلسطيني بام يضمن 

حقوق املرأة.

ويعتمد املركز ضمن منهجية عمله عىل تنفيذ األنشطة املبنية عىل النتائج لتقوية البيانات من أجل تطوير وحتسني منارصة املرأة حلاميتها من 
العنف القانوين الواقع ضدها، ومن أجل تقديم إضافة نوعية بإنشاء قانون أحوال شخصية جديد من منظور النوع االجتامعي وتعزيز املناقشة 

الفاعلة مع اجلهات متخذة القرار واملؤسسات ذات العالقة.

ويرى املركز أنه من الرضوري العمل عىل معاجلة مشكلة تعطيل املجلس الترشيعي لعمله ودوره، وهو الواقع الذي فرضه االنقسام السيايس 
التطور يف  تواكب  والتي ال  القديمة  القوانني  بمنظومة  العمل  وأدى الستمرار  الترشيعية  احلياة  مما عّطل  يومنا هذا،  2007 حتى  عام  منذ 
املجتمع الفلسطيني واملبنية عىل التمييز ضد املرأة واإلجحاف بحقوقها مما يعيقها عن املشاركة بشكل أكثر فاعلية يف املجاالت املختلفة للتنمية 

املجتمعية.

– العدالة واألمن للشعب  الفلسطينية  السيادة يف األرض  بالشكر والتقدير لربنامج تعزيز  القانونية  ويتقدم مركز األبحاث واالستشارات 
الفلسطيني بصفتها اجلهة املمولة هلذه الدراسة، ونخص بالشكر رئيس ديوان القضاء الرشعي سامحة الدكتور حسن اجلوجو، واملؤسسات 
ورد  فور  )بال  رشكة  نشكر  كام  امليدانيات،  الباحثات  مهام  تسهيل  يف  تعاونت  التي  األهلية  املؤسسات  نشكر  كام  العالقة،  ذات  الرسمية 

لالستشارات واخلدمات( وفريق البحث بكامل أعضائه.

أ.زينب الغنيمي 
مديرة مركز األبحاث واالستشارات 

القانونية للمرأة
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ملخص الدراسة

تركز هذه الدراسة عىل حق الزوجة يف رفع  دعوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع ،  وتأيت كأحد األنشطة الرئيسية ملرشوع  " احلامية القانونية 
للنساء"  الذي نّفذه مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة، واملمّول من برنامج تعزيز السيادة يف األرض الفلسطينية – العدالة واألمن 

للشعب الفلسطيني, والذي هيدف إىل املسامهة يف تعزيز حقوق املرأة ومساواة النوع االجتامعي يف قطاع غزة.
 يعترب القانون الساري املفعول يف قطاع غزة1 أن الشقاق والنزاع صورة من صور الرضر الذي قد تتعرض له الزوجة خالل العالقة الزوجية من 
سوء يف املعارشة سواء بالرضب والتعنيف أو من خالل السب والشتم هلا بشكل مستمر، مما يؤدي أن تصبح احلياة بني الزوجني مستحيلة، ويف 

نفس الوقت يكون أهل اإلصالح قد عجزوا عن اإلصالح بينهام .
ويعطي القانون احلق للزوجة املترضرة من سوء معارشة الزوج يف أن ترفع األمر للقايض الرشعي وذلك من خالل دعوى تسمى بدعوى التفريق 
للرضر للشقاق والنزاع، تطالب الزوجة من خالهلا القايض بالتفريق بينها وبني زوجها بسبب الشقاق والنزاع وبام يضمن هلا احلقوق املالية املرتتبة 

عىل الطالق باعتبار الزوج أرض هبا إلرصاره عىل ترصفاته القائمة عىل الغلظة والقسوة وسوء املعاملة.
وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى توفر احلامية القانونية والقضائية واإلنصاف للزوجات يف قضايا التفريق للرضر بسبب الشقاق والنزاع 
، وأيضا معرفة مرشوعية حق الزوجة املترضرة من الشقاق والنزاع برفع دعوى طلب التفريق، كام ُتسلط الدراسة الضوء عىل العقبات القانونية 
واإلجرائية أمام الزوجة خالل إجراءات التقايض يف دعاوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع ، وصوال إىل اخلروج بتوصيات للمرّشع الفلسطيني 

وجهاز القضائي الرشعي ، واملؤسسات احلقوقية والنسوية، بام يضمن محاية حقوق املرأة القانونية عند رفعها دعوى التفريق .
1    قانون حقوق العائلة األمر 303 لسنة 1954 ، قانون األحوال الشخصية عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن .
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وتتجىّل أمهية هذه الدراسة يف كوهنا األوىل التي تتناول وتناقش أسباب ومعيقات وآثار دعوى املرأة للحصول عىل التفريق للرضر بسبب الشقاق 
والنزاع، حيث تشكل حافزًا قويًا للباحثني/ات واملؤسسات املختصة النسوية واملجتمعية يف حمافظات غزة ملتابعة موضوع االنتهاكات والظلم 
التي تتعرض له النساء ومشكالهتن أمام املحاكم سواء عىل املستوى القانوين أو اإلجرائي، وسوف تساعد هذه الدراسة صنّاع القرار، املهتمني 
واملهتامت، وكذلك املؤسسات ذات العالقة، سواء كانت رسمية أو غري رسمية، بإجياد تدابري وقائية وعالجية لضامن توفري احلامية والعدالة للمرأة 

أمام املحاكم الرشعية .
واإلنصاف  اإلجرائية  أو  الترشيعية  باألدوات  سواء  القانونية  احلامية  توفر  مدى  حول  الدراسة  تساؤالت  عىل  اإلجابة  من  التمكن  سياق  ويف 
للزوجة عند رفعها دعوى التفريق بسبب الشقاق والنزاع ؟ تم إلقاء الضوء عىل أهم العقبات التي تواجه النساء أثناء رفعهن لدعوى التفريق 
للرضر للشقاق والنزاع ، ومن هذه العقبات: العقبات اخلاصة باملرأة كمدعية وباملجتمع الذي تعيش فيه، عقبة التشديد عىل إلزامية التمسك 

احلريف باملصطلحات وااللفاظ يف الئحة االدعاء والعقبات القانونية واإلجرائية وغريها .
ولقد اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، الذي من خالله تم مجع املعلومات من خالل استبانة تم إعداده وعرضه عىل جمموعة 
خرباء حقوقيني وباحثني/ات  ىف املجال وعىل إدارة مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة وعىل رئيس جملس القضاء األعىل الرشعي. 
ولقد تكونت عينة الدراسة من عينة قصدية من ))10( من القضاة العاملني ىف جملس القضاءالرشعى ىف حماكم قطاع غزة ، )18(  حمامني /ات 

من وكالء عن متقدمات بدعوى التفريق ، )47( نساء متقدمات بدعاوى تفريق من مجيع حمافظات قطاع غزة(.

ولقد أجابت الدراسة عىل التساؤالت التالية: 
1.ملاذا طالب القانون املرأة إثبات وقوع الرضر يف حالة طلب التفريق ، ومل يطلبه من الرجل يف حالة الطالق؟

2.ما سبب هذه اإلجراءات املعقدة والطويلة إلجابة طلب املرأة بالتفريق؟

وخلصت هذه الدراسة اىل العديد من النتائج من أمهها:
• وجود متييز واضح يتنايف مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو يف إجراءات إهناء العالقة الزوجية.	
• يتسم التنظيم القانوين للتفريق بني الزوجني بسبب الشقاق والنزاع بالتعارض الواضح مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو، ألن 	

تنظيم أحكام الطالق من قبل الرجال خيتلف يف النصوص واإلجراءات عن تنظيم أحكام التفريق.
• جاء تنظيم أحكام التفريق يف إطار حاالت ضيقة حددها القانون عىل وجه احلرص، واستثنى منها حاالت مهمة ومتطلبات هامة الستمرار 	

احلياة الزوجية ، ومل يدمج حاالت العقم واإلساة النفسية والكره والبغضاء ضمن حاالت التقريق.
• من أهم العيوب التي حتول دون حصول الزوجة عىل قرار التفريق االشرتاط عىل الزوجة بأن تثبت الرضر أمام القايض، ومن املتعذر عليها 	

تقديم بيانات تثبت هذا الرضر من جانب، واشرتاط الذهاب ملحكمني، وعادة ما حيتكمون لألعراف السائدة وال يمتلكان اخلربة واملعرفة 
بحقوق املرأة القانونية واإلنسانية. 

• من أهم ما يميز السامت اإلجرائية للتفريق إطالة أمد التقايض دون مربرات، خاصة يف ظل إعالن رغبة املرأة بشكل رصيح يف إهناء العالقة 	
الزوجية.

• وجود مجود يف التعاطي مع النصوص القانونية، ووجود العديد من املعيقات اإلجرائية التي تواجه دعاوى التفريق.	
• مل تسهم التعميامت القضائية الصادرة خالل فرتة االنقسام يف تسهيل وتيسري وتوسيع خيارات النساء يف دعاوى التفريق.	
• البيانات الكمية اىل ما ييل:	 نتائج حتليل  	•خلصت 
• ترتفع نسبة الشقاق والنزاع وسط األرس الشابة وذوات املستوى التعليمي اجليد، وغالبية حاالت لشقاق والنزاع متت يف السنوات اخلمس 	

األوىل للزواج، حيث جاءت النسب عىل النحو التايل:
•  87% من السيدات املترضرات من الشقاق والنزاع يف األرسة هن شابات من عمر 15 سنة وحتى 35 سنة، منهن   15.2% دون سن 	

العرشين سنة، 37 % من سن 25-21 سنة، 23.9 % من سن 30-26 سنة، و 10.9% من سن 35-31 سنة ، يف حني أن 13 %  فقط 
أعامرهن فوق سن 53 سنة.

• غالبية النساء متعلامت منهن 47.8 % مستوى جامعي ، 45.7 % ثانوي ، 4.3 % إعدادي ، 2.2 % ابتدائي.	

7دراسة بحثية حول "حق املرأة يف احلصول عىل التفريق



• غالبية النساء أوضاعهن االقتصادية متوسطة وبنسبة 63 %، بينام 30.4 % ضعيفة ، وفقط 6.5 % عالية.	
• وأن عدد سنوات الزواج كانت : أقل من سنة 13 % ، من 4-1 سنوات بنسبة 45.7 % ، ومن 8-5 سنوات بنسبة 17.4 % ، أما أكثر من 	

8 سنوات فبنسبة 23.9 % .
• فرتة الشقاق والنزاع التي أجربت املرأة عىل رفع دعوى التفريق كانت : أقل من سنة بنسبة 30.4 % ، من 1 3- سنوات 32.6 % ، من أكثر 	

من 3 سنوات 5- سنوات 21.7 % ، أكثر من 5 سنوات 15.2 %.
• 73.8 % من املستهدفات أفدن بوجود مشاكل وعقبات تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع منها :	
•  46.4 % أفدن بأن الزوج ُيقر بام جاء يف الدعوى، يف حني ما نسبته 53.6 % ينكر فيها الزوج )املدعى عليه( يف هذه القضايا ما تدعيه 	

الزوجه )املدعية(, االمر الذي يتطلب معه تكليف الزوجه إثبات ما تدعيه يف دعواها حسب االجراءات املتبعة يف االثبات.
• 52.2 % أفدن بأنه تم تأجيل دعواهن والطلب منهن تعديل وتصحيح الئحة دعواهم، يف حني أن  ما نسبتهن 47.8 %، كانت الئحة 	

دعواهن صحيحة, ومل يتم تأجيل الدعوى. 
• 55.1 % أفدن بأن االزواج )املدعى عليهم( حيلفون يمينًا حاسمة بعدم صحة ادعاء الزوجات عليهم.	
• 62.3 % أقدن بأهنن تنازلن عن حقوقهن مقابل الطالق لعدم قدرهتن عىل إثبات الرضر بالوثائق التي تطلبها املحكمة.	
• 31.2 % أفدن بأنه تم تأجيل جلسة الدعوى بسبب إشكالية يف إجراءات التبليغ, 	
• 92.4 % من النساء رصحن بأن املحامي يقوم بتوضيح األدلة املطلوبة يف دعاوى الشقاق والنزاع.	
• 89.5 % من القضاة أفدن باهتامم املجلس األعىل للقضاء الرشعي بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع. 	

خلصت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات اهلامة منها:
• دعوة القوى السياسية للعمل عىل إهناء حالة االنقسام وتوحيد منظومة الترشيعات والقضاء الرشعي ما بني الضفة الغربية وقطاع غزه.	
• إعادة النظر جذريًا يف قانون األحوال الشخصية والعمل عىل إنشاء قانون جديد بام ينسجم مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو 	

ويتضمن أشكال إهناء العالقة الزوجية.
• بني 	 ما  اهلوة  جلرس  احلالية  النصوص  وحتديث  جديد،  قانون  وضع  يتسنى  حتى  التفريق  قضايا  يف  القضائية  االجتهادات  نطاق  توسيع 

إجراءات الطالق وإجراءات التفريق. 
• تكثيف  دور املجلس األعىل للقضاء الرشعي يف الرقابة والتفتيش عرب الدائرة املختصة هبذا األمر مع إعطاء التعليامت وإصدار التعاميم 	

التي تعمل عىل تقييد إطالة أمد التقايض.
• دعوة القضاة الرشعيني بأن يامرسوا صالحياهتم التي منحهم اهيا القانون للعمل عىل احلد من إطالة أمد التقايض فهذا األمر يدفع باجتاه 	

زيادة ثقة املواطنني بمرفق القضاء.
• رضورة إصدار تعميم قضائي لتحديد إطار زمني حمدد ال يتجازو مدة العام للبت يف قضايا التفريق.	
• العمل عىل  تأسيس نادي للمحامني/ات  الرشعيني /ات  كجسم نقايب  له دور يف تقويم اعوجاج بعض الترصفات التي تتنايف مع مهنة 	

املحاماة الرشعية. 
• عقد الورش والدورات التوعوية لتوعية أفراد الرشطة القضائية واملوظفني املكلفني بعملية التبليغ القانونية لقضايا التفريق.	
• استهداف القائمني عىل إنفاذ القانون بالتوعية والتثقيف بحقوق املرأة ، وتسهيل إجراءات نفاذ النساء ووصوهلن للعدالة.	
• تعزيز العالقة والتعاون ما بني القضاء الرشعي واملؤسسات النسوية يف القضايا املتعلقة بالنزاعات الزوجية، وإرشاك املؤسسات النسوية 	

يف العالج واجياد احللول القائمة عىل مبدأ املساواة.
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"حق املرأة يف احلصول عىل التفريق "
دعوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع

) أسباب وعقبات وآثار (

مقدمة:
تقوم احلياة الزوجية يف األصل بقصد االستمرار والديمومة عىل أساس احرتام الزوجني حلقوق بعضهام البعض، ويف حال استحال استمرار املودة  

واملعارشة احلسنة ُيصبح من املنطقي إهنائها باعتبار ذلك هو احلل األنسب.
كام أباحت الرشيعة اإلسالمية مرّشوعية الطالق بالرغم من كرهه وبغضه، كعالج ُينهي اخلالف ويقيض عىل أسباب النزاع، حيث قال تعاىل يف 

حمّكم كتابه : "الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان" 1 .

ومن هذا املنطلق نّظمت القوانني السارية املفعول يف فلسطني والتي تستند يف مرجعيتها للرشيعة اإلسالمية طرق إهناء العالقة الزوجية.
 إالّ أن قوانني األحوال الشخصية السارية املفعول2 ، هي قوانني قديمة وخمالفة ملبدأ املساواة وحظر التمييز عىل أساس اجلنس املنصوص عليه يف 
القانون األسايس الفلسطيني حيث تنص املادة )9( منه"الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو الدين 

أو الرأي السيايس أو اإلعاقة" .
 وعمال بام جاء يف املادة )10( من القانون األسايس3 فقد وقعت دولة فلسطني عىل اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو"4 
، وبام يتضمن حسب فقرة )1( إلزام الدول إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ىف دساتريها الوطنية أو ترشيعاهتا املناسبة األخرى، والفقرة 
)3( تنص عىل ضامن محاية قانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى ىف 

البلد من أى عمل متييزى.

والتمييز يف القوانني يف فلسطني جلهة احلق يف إهناء احلياة الزوجية بني كل من الزوج والزوجة يف املصطلحات وحاالت إهناء العالقة الزوجية 
يف اإلجراءات، وبتتبع النصوص ُيالحظ أن املرّشع استخدم للرجل اصطالح الطالق، ويستطيع بموجبه إهناء العالقة الزوجية دون أي سبب 
كان وبإجراءات ميرسة، لدرجة أنه يستطيع إهناء العالقة الزوجية بالطالق خارج املحكمة ،ومن ثم إثبات الواقعة وتسجيلها الحقًا يف املحكمة.
أما املرأة ال تستطيع إهناء العالقة الزوجية إال بموجب طلب التفريق أمام القايض، ويتم هذا األمر من خالل سلسلة من اإلجراءات القضائية 

الصعبة واملعقدة والتي يف أغلب األحوال يصعب منحها هذا احلق.

تأيت هذه الدراسة لتبحث يف دعوى التفريق والتي ترفعها الزوجة للرضر بسبب الشقاق والنزاع، و قد حرصنا من أجل إلقاء الضوء عىل موضوع 
هذه الدراسة من كافة اجلوانب عىل اجلمع بني املعلومة القانونية املوثقة من خالل العودة للمراجع واملصادر املتعددة، واإلحصاء الدقيق لألرقام 
واألعداد والنسب التي ذكرت فيها وذلك بالرجوع جلهات االختصاص، مع اإلشارة ملا هو جديد بشأن هذه الدعوى وفق التعميامت الصادرة 
عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي هبذا اخلصوص ، وقد وقفنا عىل العديد من املعيقات التي تواجه الزوجة عند مطالبتها للتفريق بينها وبني 
زوجها بسبب الشقاق والنزاع وكيفية التغلب عليها من خالل االستامع لكافة اجلهات املعنية هبذا األمر بداية من الزوجات اللوايت يعانني من 
قضية الشقاق والنزاع مرورا بجميع اجلهات ذات ومنها املحاكم الرشعية وبالتحديدـ  قضاة املحاكم الرشعية االبتدائية، ودوائر اإلرشاد األرسي 
يف تلك املحاكم، الرشطة القضائية، املحامني الرشعيني، واملحكمني الرشعيني وغريهم، وتم يف هناية هذه الدراسة ذكر عدد من التوصيات اهلامة.

1   سورة البقرة اآلية 229 .
2    قانون حقوق العائلة األمر 303 لسنة 1954 ، قانون األحوال الشخصية عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة يف قطاع غزة ، أما يف الضفة الغربية يرسي القانون األردين رقم 61 لسنة 1976

3    لتؤّكد عىل محاية حقوق اإلنسان إذ  نصت عىل: »أ. أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام. ب. وتعمل دولة فلسطني دون إبطاء عىل االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية 
التي حتمي حقوق اإلنسان.

4     مرسوم رقم )19( لسنة 2009م بشأن املصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو«صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 08/03/2009 ، نرش يف جملة  الوقائع / العدد )80( الصادر بتاريخ 
27/4/2009

9دراسة بحثية حول "حق املرأة يف احلصول عىل التفريق
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الفصل األول 

اإلطار المنهجي للدراسة

11دراسة بحثية حول "حق املرأة يف احلصول عىل التفريق



الفصل األول / اإلطار املنهجي للدراسة
أمهية الدراسة

تعود أمهية هذه الدراسة  إىل أهنا : 
ُتعترب من الدراسات املهمة، كوهنا األوىل التي تتناول وتناقش أسباب ومعيقات وآثار دعوى املرأة للحصول عىل التفريق للرضر بسبب الشقاق 

والنزاع. 
تشكل هذه الدراسة حافزًا قويًا للباحثني/ات واملؤسسات املختصة النسوية واملجتمعية يف حمافظات غزة ملتابعة موضوع االنتهاكات والظلم التي 

تتعرض له النساء ومشكالهتن أمام املحاكم سواء عىل املستوى القانوين أو اإلجرائي.
سوف تساعد هذه الدراسة صنّاع القرار، املهتمني واملهتامت، وكذلك املؤسسات ذات العالقة، سواء كانت رسمية أو غري رسمية، بإجياد تدابري 

وقائية وعالجية لضامن توفري احلامية والعدالة للمرأة أمام املحاكم الرشعية .

1.منهج وأداة الدراسة:
 اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسية للدراسة جلمع املعلومات، وقد تم إعداد االستبيان 
من قبل فريق البحث ومن ثم عرضه عىل جمموعة خرباء حقوقيني وباحثني /ات  ىف املجال وعىل إدارة مركز األبحاث واالستشارات القانونية 

للمرأة  وعىل رئيس جملس القضاء األعىل )الرشعى(.
قام قريق البحث بجمع املعلومات من القضاة يف املحاكم الرشعية، وعينة من املحامني/ات  وعينة اخرى من النساء اللوتى تقدمن بدعاوى 

للتفريق .

جمتمع وعينة الدراسة: 
 تم حتديد العينة القصدية الفرضية والتي تتناسب مع هذه الدراسة باعتبارها دراسة كيفية بالدرجة األوىل وذلك عىل النحو التايل :  

)47( من النساء املتقدمات بدعاوى تفريق من مجيع املحافظات.
)10( من القضاة العاملني ىف جملس القضاءالرشعى ىف حماكم قطاع غزة. 

)18( حمامني /ات منهم )11 حمامي و8 حمامية( ممن هم وكالء عن متقدمات بدعوى التفريق.

حدود الدراسة:
احلدود املكانية : قطاع غزة

احلدود الزمانية 2016 

تم تناول الدراسة يف  مخسة فصول:
• الفصل األول: اإلطار املنهجي للدراسة .	
• الفصل الثاين: اإلطار النظري للدراسة.	
• الفصل الثالث:  العقبات التي تواجه املرأة كمدعية يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع	
• الفصل الرابع: حتليل نتائج البيانات لعينة الدراسة	
• الفصل اخلامس: صالحيات ذوي االختصاص لتحقيق العدالة للمرأة يف دعاوى التفريق.	
• الفصل السادس: النتائج والتوصيات واملالحق .	

إجراءات تنفيذ الدراسة :
تم اختيار )4( من الباحثني من خالل رشكة بال فور ورد لالستشارات منهم بحاثني رئيسيان  وياحثتان مساعدات، وجيمعهم لدهيم خربة عالية  
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ىف مثل هذا النوع من الدراسات، حيث قام الفريق بالعمل عىل كاًل من اجلانب النظرى واجلانب العمىل التى متثل بجمع االستبانات ورشح 
االستبانات للنساء حتى يكونوا عىل دارية كاملة  بحيثيات الدراسة واالستبانة التى تم تعبئتها منهم.

 مشكلة الدراسة :
تعاين النساء يف قطاع غزة  معاناة شديدة قبل احلصول عىل قرار تفريق من املحكمة املختصة، لعدة أسباب أوهلا أن املرأة املترضرة من استمرار 
زواجها بسبب مشكالت كبرية ال تلجأ للمحكمة إالّ بعد معاناة كبرية وتفاقم هذه املشكالت بعد انسداد أفق اإلصالح بينها وبني الزوج مما 
ال يكون أمامها أية خيارات أخرى غري رفع دعوى التفريق ، ومن جهة ثانية تعاين مرة أخرى من إجراءات التقايض عند رفعها دعوى التفريق 

للرضر بسبب الشقاق والنزاع إلهناء العالقة الزوجية بعد أن أصبحت ُتشّكل عبئا عليها عىل املستوى النفيس واملادي .
وقد تبنّي ملركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة ومن خالل طبيعة شكاوى النساء اللوايت تقدمن لطلب االستشارة القانونية أمام وحدة 
االستشارات، أن الشقاق والنزاع والذي اعتربه القانون صورة من صور الرضر هو ما تتعرض له العديد من الزوجات أثناء قيام العالقة الزوجية  
بينهام  املعارشة بالرضب والتعنيف أو من خالل السب والشتم هلن وآلبائهن وعائالهتن بشكل مستمر إىل أن تصبح احلياة  سواء من سوء يف 

مستحيلة، ويف نفس الوقت يكون املتدخلني قد عجزوا عن اإلصالح بينهام.

 لقد أعطى القانون احلق للزوجة التي تعاين من سوء معارشة الزوج  رفع دعوى للمحكمة  للمطالبة من خالهلا القايض التفريق بينها وبني زوجها 
بسبب الشقاق والنزاع املتكرر وخاصة عندما تصل الزوجة لقناعة راسخة بأن احلياة مع زوجها باتت مستحيلة الرصاره عىل ترصفاته القائمة 

عىل الغلظة والقسوة .

وتبنّي أيضا أن املرأة تواجه العديد من العقبات متعددة اجلوانب عند رفعها دعوى التفريق للرضر بسبب الشقاق والنزاع ، وعليه فإن دراستنا 
هذه تركز عىل هذه الدعوى لبحث جوانبها اإلجيابية والسلبية والتي تم عرضها بعد االطالع واالستامع من أصحاب الشأن بداية النساء اللوايت 
يعانني من معضلة الشقاق والنزاع مرورا بكل اجلهات ذات العالقة لالستامع واالستقراء ملا لدهيم من معلومات ومقرتحات هبذا الشأن لتخرج 

هذه الدراسة بشكل مهني صحيح مبنية عىل حقائق ومعلومات موثقة .

تساؤالت الدراسة :
• متى يمكن للزوجة رفع دعوى التفريق للرضر بسبب الشقاق والنزاع ؟	
• ما مدى احلامية القانونية واإلنصاف للزوجة عند رفعها دعوى التفريق بسبب الشقاق والنزاع ؟	
• ما مدى دعم آليات وإجراءات التقايض للزوجة املترضرة عند رفعها دعوى التفريق بسبب الشقاق والنزاع ؟ 	

أهداف الدراسة : 
• التعرف عىل مدى احلامية القانونية والقضائية واإلنصاف للزوجات يف قضايا  التفريق للرضر بسبب الشقاق والنزاع	
• التعرف عىل مرشوعية حق الزوجة املترضرة من الشقاق والنزاع برفع دعوى طلب التفريق 	
• تسليط الضوء عىل العقبات القانونية واإلجرائية أمام الزوجة خالل إجراءات التقايض يف دعاوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع .	
• اخلروج بتوصيات للمرّشع الفلسطيني وجهاز القضائي الرشعي، واملؤسسات احلقوقية والنسوية، بام يضمن محاية حقوق املرأة القانونية 	

عند رفعها دعوى التفريق .
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري للدراسة
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الفصل الثاين / اإلطار النظري للدراسة 
املبحث األول

مصطلح الشقاق والنزاع تعريفه ومصدر املطالبة هبذا احلق
يشتمل هذا املبحث عىل ثالثة مطالب وهي:- 

املطلب األول : التعريف بمصطلح الشقاق والنزاع

التعريف اللغوي ملصطلحي ) الشقاق والنزاع ( : 
جاء يف خمتار الصحاح1 أن املقصود بكلمة الشقاق أي اخلالف والعداوة . 

واملقصود بالتنازع أي التخاصم وذكر يف الصحاح2  ) نازعه منازعة ( جذبه يف اخلصومة وبينهم ) نزاعة ( بالفتح أي خصومة يف احلق و) التنازع( 
التخاصم .  

قاُق عىل أربعة أوجه3 :  وقد ورد الشِّ
ُل : بمعنى اخِلاَلِف كام يف سورة النساء) وإن خفتم شقاق بينهام( )النساء :آية 35 (، أي : خالف بينهام  األوَّ

الُل ، قال تعاىل : ) َوإِنَّ الظَّاملنَِِي َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد ( ] احلج : آية53 [ أي : يف ضالل . الثَّاين : الضَّ
ِرَمنَُّكْم ِشَقاِقى ( ] هود : 89 [ أي: عداويت. َقاَق : العداوة قال تعاىل : ) َويا َقْوِم الَ جَيْ الثَّالث : أن الشِّ

الرابع : أّن ُكلَّ واحٍد منها صار يف شّق بالعداوة ، واملباينة. 

تعريف الشقاق والنزاع يف االصطالح :
ال خيتلف التعريف االصطالحي عن التعريف اللغوي للشقاق والنزاع بل هناك تشابه بينهام حلد كبري  فقد عرف د.العلواين الشقاق : " بأنه اشتداد 

اخلصومة بني الزوجني وتعذر التفاهم بينهام".

ويمكن أن نعرف دعوى الشقاق والنزاع قانونيًا : 
بأهنا دعوى قضائية ترفع أمام القضاء الرشعي يرتب عليها التفريق بني الزوج وزوجه إذا ظل املدعى مرصًا عىل دعواه والتي يدعى فيها بأن 
الطرف اآلخر يسيئ املعاملة معه ماديا ومعنويا حتى وصل اخلالف بينهام لدرجة أنه يستحيل معه العرشة الزوجية ، وأن أهل اخلري واالصالح 
قد عجزوا عن اإلصالح بينهام وقد تكررت الشكوى هبذا اخلصوص فيطلب املدعي سواء كان الزوج أو الزوجة من القايض الرشعي أن يفرق 

بينهام بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى دفعًا للرضر احلاصل من سوء املعارشة .
أما تعريفنا اخلاص للتفريق للنزاع والشقاق وفقًا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان هو طلب إهناء العالقة املقدم من الزوجة للقايض، وللقايض 

سلطة تقديرية يف قبول الطلب أو رفضه .

املطلب الثاين /  األصل الرشعي لدعوى الشقاق والنزاع .
تنص عىل  التي  القاعدة  من  انطالقًا  والقانوين  الرشعي  احلق  هذا  وأكدت عىل  حتدثت  التي  الرشعية  والقواعد  والنصوص  املصادر  كثرية هي 

)الرضر ُيزال ( ومن هذه املصادر ما ييل : 
أوال:  الرشيعة اإلسالمية : 

1- القرآن الكريم .  
 ] َخبرًِيا  َعِلياًم  َكاَن  اهللَ  إِنَّ  َبْينَُهاَم  اهللُ  ِق  ُيَوفِّ إِْصاَلًحا  ُيِريَدا  إِْن  َأْهِلَها  ِمْن  َوَحَكاًم  َأْهِلِه  ِمْن  َحَكاًم  َفاْبَعثوا  َبْينِِهاَم  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  َوإِْن   [   : تعاىل  قوله 

}النساء:35{.
1     خمتار الصحاح ص 654 باب )ن( تأليف زين الدين حممد الّرازي ـ مؤسسة الرسالة.

2     اللباب يف علوم الكتاب )6 / 367، 368(.
3     سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي ) كتاب أدب االختالف يف اإلسالم ( ، ص 23 .
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2- السنة النبوية:-
عن ابن عباس يف قوله :"وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكاًم من أهله وحكاًم من أهلها:  فهذا الرجل أو املرأة، إذا تفاسد الذي بينهام، فأمر اهلل 
سبحانه أن يبعثوا رجال صاحلًا من أهل الرجل، ومثله من أهل املرأة، فينظران أهيام امليسء ، فإن كان الرجل هو امليسء، َحَجبوا عنه امرأته وَقرَصوه 

عىل النفقة، . وإن كانت املرأة هي املسيئة، قرصوها عىل زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأهيام عىل أن يفّرقا أو جيمعا، فأمرمها جائز4.
 وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل ( 5. وهذا احلديث قاله النبي 
ـ صل اهلل عليه وسلم ، عندما كثرت الشكوى من بعض النساء من سوء معاملة ازواجهن هلن، ووفقا ملفهوم هذا احلديث أن األصل والواجب 
أن يسعى الزوج حلسن املعاملة مع زوجه، فإن كان األمر عىل خالف ذلك فمن املعروف واإلحسان أن يطلق الزوج زوجته امتثاالً لقوله تعاىل : 

) وال متسكوهن رضارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ... ( )اآلية 231 سورة البقرة ( 

فإن متنع الزوج وظل عىل حالته هذه من الظلم واالعتداء ويف نفس الوقت رفعت الزوجة أمرها للقايض فيثبت من خالل البينه وقوع الظلم 
بالرضب واالهانة لزوجة أو أقارهبا فيصدر القايض حكمة بالتفريق بينهام دفعا للرضر احلاصل بعد أن يعجز أهل اإلصالح عن الصلح بينهام .

 * وهناك قاعدة رشعية تنص عىل : ) الرضر يدفع ( وهذه القاعدة تعترب من القواعد االساسية يف الرشيعة اإلسالمية فطاملا استطاع أحد الزوجني 
أن يثبت أمام القضاء أنه قد وقع عليه رضر من الطرف األخر سواء كان رضر فعيل أو قويل بام ال يستطيع معه حتمل العيش مع الطرف األخر 
وال يستطعن أمثاهلا من الزوجات أو األزواج حتمل هذه احلياة فهنا وفقًا هلذه القاعدة يتوجب عىل القايض الرشعي بعد أن يسعى يف اإلصالح 
بينهام بداية فإن مل يفلح يف ذلك رغم االستعانة بأهل الصالح واإلصالح وجب عليه أن يفرق بينهام دفعًا للرضر احلاصل إذا ثبت صحة ما جاء 

يف االدعاء بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى . 
ومن املالحظ أن كافة النصوص السابقة التفرض عىل املرأة االستمرار يف حياة زوجية ال تطيقها، أو تعاين يف ظلها من ظلم وقهر.  واألصل يف 

إطار الرشيعة االسالمية أن تكوين األرسة واستمراها وحلها، يتم برضا تام ودون إكراه.  

ثانيا:  القانون . 
1-  قانون حقوق العائلة رقم )303( لسنة 1954املعمول به يف قطاع غزة6

نص قانون حقوق العائلة الصادر عن احلاكم العسكري املرصي عىل قطاع غزة عىل العديد من النقاط القانونية يف قضية التفريق للرضر من النزاع 
والشقاق وحرصها يف املواد من) 97 اىل 102 ( .

وجاء يف نص املادة )97(  إذا ادعت الزوجة إرضار الزوج هبا بام ال يستطاع معه دوام العرشة بني أمثاهلا جيوز هلا أن تطلب من القايض التفريق 
وحينئذ يطلقها القايض طلقة بائنة إذا ثبت الرضر وعجز عن اإلصالح بينهام ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ومل يثبت الرضر بعث 

القايض حكمني وقىض عىل الوجه املبني باملواد ) 98 اىل 102 (.
2- قانون األحوال الشخصية . 

وهذا القانون مستمد من مذهب األمام ايب حنيفة النعامن، وحيتوي عىل العديد من املوضوعات ذات العالقة بقضايا األحوال الشخصية كاخِلطبة 
والنكاح والطالق واملرياث وما يتعلق هبم من مسائل وموضوعات .  

3- قانون أصول املحاكامت الرشعية رقم 12 لسنة 1965م7
الدعاوى الرشعية  التي تتخذ يف كافة  املنظم واملوضح لالجراءات  القانون  1967م هو  12 لسنة  يعترب قانون أصول املحاكامت الرشعية رقم 
بشكل عام ومن ضمنها دعاوى التفريق بمختلف أسباهبا ومنها دعوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع من حلظة رفع الدعوى مرورا بجميع 
االجراءات القضائية من تبليغ اخلصوم وإنعقاد للخصومة وبينات ودفوع كل طرف من أطراف اخلصومة والرد عليها إىل حني صدور احلكم 
املتعددة وفق  القضائية  أو االعرتاض عليها وغريها من االجراءات  الرشعي حسب األصول إىل جانب اجراءات استئناف االحكام الرشعية 

األصول القانونية املتبعة أمام املحاكم الرشعية بقطاع غزة عىل اختالف درجاهتا  .
4     تفسري الطربي ) 8/ 325(.

5     رواه الرتمذي وابن ماجه.
6     نرش هذا القانون يف اجلزء العارش من جمموعة القوانني الفلسطينية .

7     اجلزء العارش ـ مرجع سابق .
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د ( جملة األحكام العدلية  املواد القانونية املتعلقة بالتحكيم بشكل عام8:
     كون أن املجلة العدلية مستمدة من مذهب األمام أيب حنيفة رمحه اهلل فمن باب شمولية هذه الدراسة نشري إىل املواد املتعلقة بالتحكيم بالتفصيل 
التفريق للرضر للشقاق والنزاع وألن املجلة العدلية ال تزال تعترب مرجع رشعي  يف قسم املالحق كون أن التحكيم كإجراء أصيل يف دعاوى 

وقانوين معمول هبا، ونكتفي يف هذا املطلب باإلشارة إىل ارقام املواد ذات العالقة بدراستنا وهي من املادة ) 1841 حتى املادة 1851 ( 
و( التعاميم الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي 9:

ُتعنرب التعاميم الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي مصدرا أساسيا لتفسري النص أو املزيد من التوضيح أو التأكيد عليه ، أو لتوضيح 
القضاء  جملس  عن  التعاميم  من  العديد  صدرت  والنزاع  الشقاق  من  للرضر  التفريق  دعوى  وبشأن   ، املحاكم  أمام  به  العمل  وإجراءات  آلية 
الرشعي  بقطاع غزة  وتتعلق بموضوعات عديدة مثل : دعوى الطاعة إذا اجتمعت مع دعوى النزاع والشقاق، دعاوى التفريق للرضر من النزاع 

والشقاق، بخصوص إعادة رفع دعوى التفريق للنزاع والشقاق من الزوجة غري املدخولة وغري املختىل هبا. 
وبتطبيق هذه املعايري القانونية والرشعية والتنفيذية عىل حق املرأة يف طلب التفريق نصل للحقائق التالية:-

الرجل يطلق املرأة بإرادته املنفرده ، ويستطيع إيقاع الطالق خارج أسوار املحكمة، فيام املرأة ال تستطيع إهناء العالقة الزوجيه ، اال أمام . 1
القايض حرصًا.

الرجل ينهي العالقة الزوجية بالطالق بألفاظ تفيد الطالق لزوجته ، فيام املرأة ال تنتهي عالقتها الزوجية بزوجها من خالل التفريق، اال . 2
بقرار يصدر عن القايض.

طالق الرجل للمرأة غري مقيد بأية أسباب، فيام التفريق يتطلب وجود أسباب عىل وجه احلرص حددها القانون.. 3
معقدة . 4 إجراءات  تتطلب  القايض  أمام  للمرأة  التفريق  إجراءات  فيام   ، ورسيعة  ميرسة  بإجراءات  الزوج  قبل  من  الطالق  إجراءات  تتم 

وطويلة.
مل ينص القانون يف حالة الطالق من الزوج عىل إجراء مصاحلة إجبارية بواسطة حكمني ، فيام دعوى املرأة بالتفريق ، تتطلب من القايض . 5

حتويل الزوجني اىل حكمني أحدمها من الزوج واألخر من أهل الزوجة.

ونخلص مما تقدم اىل التايل:-
ينطوي تنظيم إهناء العالقة الزوجية يف القانون األسايس الفلسطيني عىل متييز واضح ما بني الرجل " الطالق" وما بني املرأة " التفريق".. 1
من غري املقبول عقاًل أن تضطر املرأة لنبش أرسار احلياة الزوجية لكي تبت الرضر للحصول عىل التفريق.. 2
مادام األصل يف احلياة الزوجية الرضا واملحبه والرشاكة ، ال مربر ألن يفرض عىل املرأة االستمرار يف حياة زوجية ال تطيقها بنص القانون . 3

واإلجراءات املعقدة.

املطلب الثالث: التفريق من منظور املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والنوع االجتامعي
تستند نظرية النوع االجتامعي واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف تنظيم األدوار والعالقات بني الرجال والنساء عىل مبدأ املساواة وحظر التمييز 
باملرأة يف  القمة املعنية  ضد املرأة ، - وذلك10  باالنطالق مما حتقق من توافق آراء ومن تقدم فيام سبق من مؤمترات األمم املتحدة واجتامعات 
نريويب عام 1985 م، والطفل يف نيويورك عام 1990 م، والبيئة والتنمية يف ريو دجيانريو عا م 1992 م، وحقوق اإلنسان يف فيينا عام 1993 

م، والسكان والتنمية يف القاهرة عام 1994 م،والتنمية االجتامعية يف كوبنهاغن عام 1995 م، وذلك هبدف حتقيق املساواة والتنمية والسلم.
كام أن اتفاقية  القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، والتي تعترب بمثابة إعالنا عامليا حلقوق املرأة والتي انضمت هلا دولة فلسطني11، 
وباتت طرفًا تعاقديًا هبا، أكدت بشكل واضح يف املادة )16( فقرة -1 بأن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد 
املرأة يف مجيع األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األرسية وبوجه خاص تضمن، عىل أساس تساوي الرجل واملرأة:ج( نفس احلقوق واملسؤوليات 

8    عىل حيدر، جملة األحكام العدلية.
9  مجيع التعاميم واردة يف امللحلق .

10 بند 10 من نص الوثيقة اخلتامية التي وقعت عليها احلكومات املشرتكة يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.يف 1/9/1995
11     مرسوم رقم )19( لسنة 2009م بشأن املصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو«صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 08/03/2009 ، نرش يف جملة  الوقائع / العدد )80( الصادر 

بتاريخ 27/4/2009 ،
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عند الزواج وفسخه .
كام جاء يف املادة )2( فقرة )1( رضورة أن تقوم الدول بإدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ىف دساتريها الوطنية أو ترشيعاهتا املناسبة األخرى، 
والفقرة )3( تنص عىل ضامن محاية قانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة 

األخرى ىف البلد من أى عمل متييزى.
أيضا كافة   ، إنسان  املرأة هي حقوق  تقر أن حقوق  ، كام  الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات  املساواة بني  الدولية تشرتط  املعايري  فإن  وعليه 
االتفاقيات الدولية تشرتط عىل الدول املوقعة عليها أن تعكس مضامني هذه االتفاقيات يف دساتريها وترشيعاهتا الوطنية إذا مل توجد لتتطابق مع 

التزامات الدول األطراف هبذه االتفاقيات واملعاهدات .
وكام أرشنا أعاله يف املطلب الثاين أن ما ورد يف الترشيعات الفلسطينية السارية املفعول يف قطاع غزة املتعلقة بقانون حقوق العائلة واألحوال 
ومع   ، عام  بوجه  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  تتعارض  والشقاق  للنزاع  التفريق  قضايا  بشأن  الرشعية  اإلجراءات  وقانون  الشخصية 

االلتزامات التعاقدية لدولة فلسطني بموجب اتفاقية سيداو بوجه خاص.

املبحث الثاين :  
نبذة خمترصة إلجراءات دعوى الشقاق والنزاع .

نشري من خالل هذا املبحث للخطوات التي متر هبا دعوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع من حلظة رفعها حلني صدور احلكم فيها ، عرب اخلطوات 
املخترصة التالية :

اخلطوة األوىل : صياغة وإعداد الئحة الدعوى:
 تتمثل هذه اخلطوة بإعداد الئحة الدعوى بصورة صحيحة مشتملة عىل مجيع أركان هذه الدعوى، وإالّ ُيكّلف املدعي بالتصحيح وإن عجز عن 
التصحيح للمرة الثالثة يتم رد الدعوى ويضطر املدعي لرفعها من جديد ويف الغالب يكون من الصعب عىل املدعي يف مثل هذه الدعاوى سواء 

كانت الزوجة أو الزوج أن ُيعد الئحة الدعوى بمفرده .

اخلطوة الثانية : ترسيم الدعوى وتعني موعد هلا:
تعترب الدعوى معتمدة لدى املحكمة الرشعية من حلظة  دفع الرسوم املقررة هلا وُتعطى رقم معني وهو )ما يعرف برقم أساس الدعوى( وُتسّجل 

يف سجل الدعاوى ويعني يوم وتاريخ وساعة حمددة لنظرها .

اخلطوة الثالثة : تبليغ اخلصوم:
ال جيوز قانونا للقايض السري يف نظر اخلصومة إال بعد أن تتم إجراءات تباليغ اخلصوم حسب األصول ألن تبليغ اخلصوم من النظام العام فإن مل 

يتم بشكل سليم تقع اإلجراءات الالحقة له باطلة . 

اخلطوة الرابعة : إنعقاد اخلصومة:
وتكون بحضور أطراف اخلصومة جلسات التقايض شخصيا أو بحضور وكيال عن من يرغب من أطراف الدعوى فبذلك تكون اخلصومة قد 

انعقدت بشكلها القانوين . 

اخلطوة اخلامسة : االدعاء 
يكون بالتأكيد عىل ما جاء يف الئحة الدعوى وهو ما يعرف ) بتقرير الدعوى( أو االدعاء من جديد يف حال استدرك املدعي أن هناك خلل أو 
نقص يف الئحة الدعوى فهنا يتم التصحيح والتمسك به ويغض النظر عام جاء خمالف يف الئحة دعواه ويطلب املدعي أو وكيله من املحكمة سؤال 

املدعى عليه أو وكيله احلارض عن صحة ادعائه واختاذ املقتىض الرشعي حسب األصول .
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اخلطوة السادسة : رد املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعية . 
فهنا نكون أمام فرضيتني  :

الفرضية األول : التصديق عىل صحة ما جاء يف دعوى املدعي حرفا بحرف ، وهذه الفرضية نادرة جدا ألن املدعى عليه سواء كان الزوج أو 
الزوجة  يعلم بأنه يف هذه احلالة سيتحمل كافة التبعات وال سيام املالية املرتتبة عىل إهناء العالقة الزوجية بينهام بناء عىل طلب الطرف األخر فهنا 
يكون احلكم يف التفريق بني الزوج وزوجته دفعا للرضر احلاصل نتيجة لسوء املعارشة من املدعى عليه رضورة رشعية فعندها يصدر القايض 

الرشعي احلكم بالتفريق بينهام بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى دفعا للرضر احلاصل بناًء عىل إقرار املدعى عليه بصحة دعوى املدعي .
الفرضية الثاين : أن يصادق الزوج ) املدعى عليه ( عىل صحة الزوجية الصحيحة الرشعية وبقائها وينكر باقي دعوى املدعي . 

فهنا يطلب املدعى سواء كان الزوج أو الزوجة من القايض الرشعي السامح له بتقديم البينات التي تؤكد صحة دعواه، فيقرر القايض الرشعي 
السامح للمدعي بإثبات صحة دعواه حسب الوجه الرشعي .

اخلطوة السابعة : تكليف املدعي بإثبات باقي دعواه حسب الوجه الرشعي .
  يكون ذلك من خالل تقديم البينة الرسمية ) تقرير طبي ( وشهادة الشهود عىل صحة ما ورد يف الئحة االدعاء 

بينهام بطلقة  التفريق  بينهام يتم  إثبات صحة دعواه حسب الوجه الرشعي وعجز القايض وأهل الصالح عن اإلصالح  *  فإن استطاع املدعي 
واحدة بائنة بينونة صغري دفعًا للرضر احلاصل مع حتميل كل طرف نسبته من النتيجة التي توصل إليها احلكم الرشعي. 

*  ويف حال رفعت دعوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع يف املرة األوىل ومل يكن لدى املدعي البينة عىل إثبات صحة ما جاء يف الئحة االدعاء 
من كون أن املدعى عليه يسئ معاملتها بالرضب والشتم إىل غري ذلك من صور اإلرضار الفعلية والقولية فهنا تقول املدعية بلساهنا أو بلسان 
وكيلها بأهنا عاجزة عن تقديم البينة عىل ما جاء يف الئحة الدعوى فيتم رد الدعوى، وبعد ستة أشهر من صريورة هذا القرار هنائي حيق هلا أن 
ترفع الدعوى من جديد وخاصة إذا تكررت الشكوى مرة أخرى، وعند رفع الدعوى للمرة الثانية يصدر القايض الرشعي حكمه بالتفريق 
بينها وبني زوجها بطلقة واحد بائنة بينونة صغرى دفعا للرضر احلاصل هلا مع حتديد النسبة التي يتحملها كل طرف بناء عىل تقرير املحكمني 

الرشعيني املكلفني .
تنبيه : تستثنى الزوجة قبل الدخول من مدة الستة أشهر املطلوب من الزوجة املدخول هبا انتظارها قبل رفع الدعوى للمرة الثانية وفقا ملا جاء يف 

التعميم القضائي رقم 7 / 2016 والصادر بتاريخ 10/2/2016.   
* هذه هي جممل اخلطوات التي  متر هبا دعوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع باختصار الكتامل الفائدة .

ومن خالل تتبع اإلجراءات السابقة ، تكون املرأة ووكيلها مطالبني باإلثبات لوقوع الرضر بشهادة شهود أو تقارير ، وهي عادًة ال تكون متوافرة . 
وربام السؤال الرئيس يف هذا املجال :  ملاذا طالب القانون املرأة إثبات وقوع الرضر يف حالة طلب التفريق ، ومل يتطلبه من الرجل يف حالة الطالق؟ 

، واألهم من ذلك : ما سبب هذه اإلجراءات املعقدة والطويلة إلجابة طلب املرأة بالتفريق؟
وتدلل اإلجراءات السابقة عىل وجود متييز واضح يتنايف مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو يف إجراءات إهناء العالقة الزوجية؟

املبحث الثالث 
دور  احلكمني يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع وأثره عىل واقع الدعوى

بداية نشري إىل  حكم بعث احلكمني من قبل القايض عند وقوع نزاع وشقاق بني األزواج قبل احلديث عن دور احلكمني، لقد اتفق العلامء عىل 
مرشوعية بعث احلكمني؛ وقال مجهور الفقهاء واملفرسين بوجوبه استدالالً باألمر الوارد يف قوله تعاىل: ) فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها( 

فهي آية حمكمة غري منسوخة .
وقال اإلمام الشافعي: " فإذا ارتفع الزوجان املخوف شقاقهام إىل احلاكم فحق عليه أن يبعث حكام من أهله وحكام من أهلها12 ،  وقال الشيخ 

رشيد رضا:  "وظاهر األمر أن هذا التحكيم واجب13. 

12     األم للشافعي ـــ 5/208
13     تفسري املنار )5 / 65(
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ويشتمل هذا املبحث عىل مطلبني ومها : 

املطلب األول : مهام احلكمني يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع
 للحكمني يف دعوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع دور غاية يف األمهية وخاصة عند بداية التدخل حيث من املفرتض أن يكون كل الرتكيز 
واإلهتامم من قبل احلكمني ينصب عىل قضية جوهرية تتمثل يف السعي احلثيث لالصالح والتوفيق بني الزوجني املتخاصمني بكل السبل املرشوعة 
والطرق املتاحة يف سبيل احلفاظ عىل إعادة النسيج األرسي لبيت الزوجية ، فيفرتض أن تكون هذه الغالية احلميدة هي الشغل الشاغل للحكمني . 
ِق اهللُ َبْينَُهاَم إِنَّ اهللَ َكاَن َعِلياًم َخبرًِيا[ }النساء:35{  قال تعاىل : ] َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهاَم َفاْبَعُثوا َحَكاًم ِمْن َأْهِلِه َوَحَكاًم ِمْن َأْهِلَها إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحا ُيَوفِّ

وقد جعل القانون للحكمني مهمتني رئيسيتني ومها : 
املهمة األوىل : التعرف عىل أسباب اخلالف بني الزوجني عىل أن يبذال جهدمها يف اإلصالح بينهام وهلام االستعانة باألقارب واجلريان بام حيقق 

التعرف عىل أحواهلام هبدف اإلصالح بينهام كمهمة أوىل .
أما املهمة الثانية للحكمني: فتتمثل يف االستامع لكال الزوجني والتعرف عىل أسباب اخلالف التي أوصلت الزوجني هلذه احلالة من النزاع والشقاق 
املستحكم بينهام ومن هو املتسبب فيه واألسباب التي أوصلت الزوجني إىل هذه احلالة ونسبة كل طرف من حتمل املسئولية عنها ، وبعد العجز 
عن اإلصالح بينمها يتم إعداد تقرير من املحكمني يعترب بمثابة ملخص لكل اخلطوات التي قاما هبا احلكمني الرشعيني يذكر يف هنايته النسبة التي 

يتحملها كل طرف ويرفع هذا التقرير للقايض الرشعي املرفوعة أمامة دعوى التفريق للشقاق والنزاع .  
وجتدر األشارة هنا إىل أن القانون املرصي جعل قرار احلكمني غري ملزم للقايض وله أن يستأنس به

وهذا عىل خالف القانون األردين الذي جعل قرار احلكمني ملزم للقايض إذا التزم احلكامن الطريق الذي رسمه القانون هلام، وال يقع الطالق 
بقرار احلكمني إذا قررا التفريق بل يقع بحكم القايض ، ويشرتط اتفاق احلكمني عىل احلكم فإذا اختلفا فال اعتبار برأي أحدمها وللقايض بعثهام 

مرة ثانية مع حمكم ثالث ليأخذ بقرار األغلبية .

أما  يف قطاع غزة فعىل احلكمني أن يرفعا إىل القايض الرشعي ما يقررانه ، وعىل القايض أن حيكم بمقتضاه  إن وافق األصول الرشعية ، وذلك وفقًا 
ملا جاء يف املادة )102( من قانون حقوق العائلة الفلسطيني 

ويف هذا السياق نشري إىل أنه قد جاء يف جدول االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن فاعلية احلكمني الرشعيني يف وضع تقرير حقيقي يعكس صورة 
النزاع حصلت عىل نسبة جيدة ، حيث بلغت النسبة 68.0 %، لكن أداء احلكمني الرشعيني يف صياغة تقرير حقيقي يرفع للقايض الرشعي تبني 

أن احلكميني الرشعيني بحاجة لتطوير لكي ترتفع النسبة ويصبح األداء أفضل. 
لدى  ومعرفة  خربة  وجود  بداية  يتطلب  الذي  األمر   ، للقايض  بالنسبة  حاسم  املحكمني  رأي  فإن   ، السابق  للعرض  وفقًا  أنه  فيه  الشك  ومما 

املحكمني بحقوق املرأة يف القانون الفلسطيني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وهذا ال يتوافر يف غالبية احلاالت  .
ومن جانب أخر فإن املحكمني هم من الرجال ، وما يعنيه ذلك من انحيازهم جلنسهم ، خاصة يف ظل ضعف ثقافة النوع االجتامعي وحقوق 

اإلنسان .
لقد بات من الالزم تطوير وإصالح نظام احلكمني يف ظل وجود مؤسسات متتلك اخلربة واملعرفة بالقوانني وبحقوق اإلنسان.

املطلب الثاين : الشقاق الذي يوجب التفريق بني الزوجني14
التفريق أخذا بام جاء يف املذهب املالكي فإذا ادعت الزوجة إرضار الزوج  اشرتط القانون إرضار الزوج بزوجته وجعل اإلرضار سببا لطلب 
بام ال يستطاع معه دوام العرشة أسوة بمثيالهتا من النساء جاز هلا أن تطلب التفريق ويف حال أثبتت صحة دعواها بالبينه يتوجب عىل القايض 
الرشعي إجابت طلباهتا الواردة يف الئحة دعواها واملتمثل بطلب التفريق بينها وبني زوجها بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى وخاصة إذا عجز 
عن اإلصالح بينهام فإذا مل تثبت الرضر يتم  رد الدعوى  وإذا عادت املدعية برفع دعواها لتكرار الرضر من الزوج بعد مرور مدة الستة أشهر عىل 
صريورة احلكم برد الدعوى األوىل ومل تثبت الرضر بعث القايض حكمني لتعرف عىل أسباب اخلالف والعمل عىل اإلصالح بينهام بداية وإال 

فيستكمال مهمتهام التي ارشنا إليها سابقًا . 
14     بترصف من كتاب التحكيم يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع للشيخ / حممد ناجي بن فؤاد فارس عضو املجلس األعىل للقضاء الرشعي ـ سابقًا ـ
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اشرتط القانون لبعث احلكمني ثالثة رشوط وهي :
أوال :  أن يكون هناك إرضار من الزوج بالزوجة  ووفق التعميم القضائي رقم 8 / 2016 والصادر بتاريخ 10/2/2016 عن املجلس األعىل 
للقضاء الرشعي بغزة مل يقف احلد عند إرضار الزوج بالزوجة بل أجاز للزوج املترضر من سوء معارشة الزوجة  من رفع هذه الدعوى 

أسوة بالزوجة ، حيث أن املالكية جعلوا إرضار أحد الطرفني باآلخر سببا لطلب التفريق .
ثانيا :  عدم إثبات الرضر ، أما إذا أثبتت الزوجة إرضار زوجها هبا وطلبت التفريق ، أجاهبا القايض إذا عجز عن اإلصالح بينهام بداية ، وذلك 
بتطلقها طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ، أما إذا مل تطلب التفريق وأثبتت الرضر كان للقايض زجره بام يراه مناسبا ، وإذا مل تثبت الرضر 

رفض دعواها ) رد الدعوى ( .
ثالثا :  تكرار الدعوى ، ال يكفي لبعث احلكمني أن تدعي الزوجة إرضار زوجها هلا ، وعدم استطاعتها إثبات الرضر بل اشرتط القانون أن تتكرر 
دعوى التفريق للرضر للشقاق والنزاع  ، وجيب أن يكون رفض الدعوى األوىل لعدم القدرة عىل إثبات الرضر ، ال لسبب آخر كعدم صحة 
الدعوى ، ويشرتط عدم استطاعتها إثبات الرضر يف الدعوى الثانية ، أما إذا أثبتته وطلبت التفريق أجاهبا القايض لطاهبا بتطلقها طلقة 

واحدة بائنة بينونة صغرى دفعا للرضر الواقع عليه 

تعيني احلكمني من أهل الزوجني أو غريمها 
اشرتط القانون أخذا بام يف املذهب املالكي رضورة أن يتوفر رشطان يف احلكمني ومها :

الرشط األول /  أن يكون احلكامن من األهل ما أمكن ذلك ، وإال كان للقايض بعث حكمني من غري األهل ممن هلم خربة بحال الزوجني وقدرة 
عىل اإلصالح بينهام .

الرشط الثاين /  رشط التعدد ، قال تعاىل ) فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها ( وظاهر اآلية أنه يلزم توفر رشط العدد يف التحكيم للشقاق 
بني الزوجني .

املطلب الثالث : مكانة احلكمني ورضورة حسن اختيارمها .
من خالل الوقوف عىل بعض التفاسري يف قوله تعاىل : ) .. وإن يريدا اصالحا يوفق اهلل بينهام .. ( وجدنا أن املقصود من تفسري قوله تعاىل ) إن 
يريدا اصالحا .. ( املقصود هنا ) احلكمني ( فإن النية الصادقة لإلصالح والتوفيق من احلكمني تكون سببا يف نجاح املهمة التي اسندت إليهام 

والعكس صحيح . 
وقد جاء رجل وامرأة إىل عىل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ومع كل واحد منهام فئام من الناس بمعنى جمموع من الناس ، فأمرهم ريض اهلل عنه بأن 

يبعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها ثم قال للحكمني : 
أتدريان ما عليكام ؟ إن رأيتام أن جتمعا مجعتام وإن رأيتام أن تفرقا فرقتام ، قالت املرأة رضيت بكتاب اهلل بام عيل فيه ويل ، فقال الرجل : أما الفرقة 

فال ، فقال عيل ريض اهلل عنه : كذبت واهلل حتى تقر بمثل الذي أقرت به15. 

إن أمهية دور احلكمني جعلت فقهاء اإلسالم يشرتطون رشوطا خاصة فيمن يرتشح ملهمة احلكم الذي يعينه القايض، حيث البد أن تتوفر فيهام 
األهلية والكفاءة، واألخالق العالية وملكة احلوار واإلقناع، وحتى ال يعرتي حكمهام حيف أو ظلم، وال ينزلقا يف مسالك العاطفة .

وقد ذكر الفقهاء عدد من الرشوط الواجب توافرها يف احلكمني ومنها : 
 1- العقل : فال جيوز حتكيم املجنون.

 2- البلوغ : فال جيوز حتكيم الصغري والسفيه .
3- اإلسالم: فال حيكم غري املسلم يف املسلم ، ملا فيه من االستعالء عليه== .

4ـ الذكورة : اشرتط املالكية واحلنابلة والشافعية 16أن يكون احلكمني ذكرين .
5ـ أن يكونا من أهلهام : واحلكمة يف ذلك أن األهل أعرف بأحوال الزوجني ، وأقرب إىل أن يرجع الزوجان إليهام، قال الشيخ الدردير :

15     تفسري البغوي لسورة النساء اآلية )35(
16     رشح الزركيش )2 / 450 (.
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" حكام من أهله وحكام من أهلها )إن أمكن( وال جيوز بعث أجنبيني مع اإلمكان17.
-  وأما اجلمهور فرأوا أن ذلك عىل سبيل االستحباب والندب ال عىل سبيل اإلجياب واحلتم، فإن كان احلكامن أجنبيني جاز ذلك وإن كان خالف 

األوىل. " ألنه إن جرى التحكيم جمرى احلاكم ، فحكم األجنبي نافذ ، وإن جرى جمرى الوكالة فوكالة األجنبي جائزة18. 
وجاء عند احلنفية  " واألوىل أن يكون احلكامن من أهليهام كام ذكر اهلل تعاىل وإنام كان أوىل ألهنام أخرب بباطن أمرمها وأشفق عليهام19

6ـ علمهام باجلمع والتفريق :
قال املرداوي: "   يشرتط أن يكونا عاملني باجلمع والتفريق"20 

بمعنى أن يتمتع احلكمني بالعلم الرشعي وخاصة يف ما يوجب التوفيق بني الزوجني أو التفريق بينهام 
7ـ العدالة :

ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل اشرتاط العدالة، وعدم جواز بعث الفاسق21. 
8ـ الرشد :

اشرتط املالكية أن يكون املبعوث رشيدا، ونصوا عىل بطالن حكم السفيه .
قال الشيخ الدردير:  " وبطل حكم غري العدل وحكم سفيه وهو املبذر يف الشهوات .. "22.

9ـ أن ال يكون بني أحدمها ) احلكمني ( وبني أحد الزوجني عداوة ، دفعا للتهمة.
قال الشيخ الدردير: رشط كون احلاكم غري خصم، وعامل بام حكم فيه"23  

َم عليهام عدوين للتهمة الالحقة هبام" )5( 24 وقال املاوردي " : وال جيوز أن حُيَكِّ
فهذه مجلة الرشوط التي ذكرها الفقهاء يف صفة احلكمني والتي يفرتض أخذها يف االعتبار عند اختيار احلكمني للوصول ألفضل النتائج من وراء 

تدخلهام عند وقوع النزاع والشقاق بني الزوجني. 

بأنه من الرضورة أن يكون للقايض الرشعي دور  إذ نشدد عىل رضورة حسن االختيار للحكمني ونرى  فإننا ومن خالل دراستنا هذه  لذلك 
ملموس يف هذا اجلانب ال أن يرتك األمر لكل طرف من أطراف العالقة الزوجية باختيار احلكم الذي يريده دونام أن تتوافر فيه عالمات الصالح  
واخلربة والعلم الكايف للقيام هبذا الدور اخلطري واهلام ، فال تكفي القرابة وحدها لكون أن صفات الصالح والتقوى والعلم مطلوبة جدا يف هذا 
اجلانب ألن القاعدة تقول ) فاقد اليشء ال يعطيه ( ، باإلضافة إىل رضورة عقد دورات متخصصة بارشاف جهات االختصاص ومنح من جيتاز 
هذه الدورات واالمتحان واملقابلة املطلوبة إجازة العمل كمحكم رشعي يف قضايا الشقاق والنزاع بني األزواج وذلك من أجل إعداد واختيار 
املحكمني الرشعيني ذوي الكفاءة القادرين عىل القيام بام يكلفون به من مهام التحكيم الرشعي يف هذا املجال فهذه املهمة النبيلة بالتأكيد تستلزم 
من احلكم الرشعي أن يكون عىل وعي واطالع وثقافة وصرب وحلم وحسن خلق وغريها من الصفات احلميدة ، وبعدها بالتأكيد ستكون النتائج 
أفضل عىل صعيدي اإلصالح  والتفريق من خالل السري يف إجراءات التحكيم يف دعوى الشقاق والنزاع بمراحلها املتعددة إىل أن يتم إعداد 

التقرير املطلوب من املحكم الرشعي  لرفعه للقايض الرشعي الستكامل اإلجراءات القضائية يف هذه الدعوى حسب األصول .

17    الرشح الكبري للشيخ الدردير - )2 / 344(.
18    احلاوى الكبري ـ املاوردى - )9 / 1426(.

19     رشح فتح القدير - )4 /244(.
20     اإلنصاف للمرداوي )8 / 380(

21     املغني )8 / 167(.
22     الرشح الكبري للشيخ الدردير )2 / 344(.

23     الرشح الصغريللدردير )4/ 198(.
24     احلاوى الكبري ـ املاوردى )9 / 1426(.
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الفصل الثالث 

العقبات التي تواجه المرأة كمدعية 
في دعوى التفريق للشقاق والنزاع
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الفصل الثالث  
العقبات التي تواجه املرأة كمدعية يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع

تواجه املرأة يف دعاوى التفريق جمموعة من العقبات  والتي تؤّثر يف الدعوى ومسارها وإمكانية حصول املرأة املترضرة عىل احلق يف التفريق ، وقد 
أقّرت النساء من خالل الدراسة بنسبة 73.8 % من العينة عن وجود مشكالت متعددة يعانني منها يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع 
، منها ما هو متعلق بالزوج وبآلية التقايض ، ولكن أبرزها جمموعة من العقبات تتمحور حول عدد من القضايا منها ما يتعلق باملرأة كمدعية 
التمسك احلريف باملصطلحات وااللفاظ يف الئحة  إلزامية  التشديد عىل  التقايض بدءا من  تتعلق بإجراءات  الذي تعيش فيه، وعقبة  وباملجتمع 
االدعاء، وأيضا العقبات املتمثلة بسلسلة اإلجراءات القضائية الطويلة وكيفية التغلب عليها، والعقبة املتمثلة يف القوانني والتعاميم ذات الصلة، 

وصوال إىل العقبة املتمثلة بالدور السلبي لبعض املحامني الرشعني يف إطالة أمد التقايض.
وسوف نتناول هذه العقبات عىل الوجه التايل:-

املبحث األول : العقبات اخلاصة باملرأة كمدعية وباملجتمع الذي تعيش فيه .
رغم معاناة الزوجة من الرضر الواقع عليها من قبل الزوج بسبب الشقاق والنزاع إالّ أهنا تتأّخر يف رفع دعوى التفريق للشقاق والنزاع يف الغالب 
، فمن خالل االطالع واملقابلة مع العديد من احلاالت اللوايت فقد تبني بأهنن مل يقدمن عىل رفع دعاوى هبذا اخلصوص إال بعد تكرار االعتداء 
من من قبل الزوج عليهن بكافة أشكاله وال سيام البدنية منها، ناهيك عن اإلعتداء املعنوي والعنف اللفظي من سب وشتم والتي ال يقل أثره عن 

اإلعتداء والعنف البدين من ناحية الرضر وأثره عىل سري احلياة الزوجية .
و رّصحت العديد من السيدات اللوايت يعانني من رضر الشقاق والنزاع  أن من أسباب ترددهن يف اختاذ قرار رفع دعوى التفريق  يعود إىل :

 اخلوف ملا تتوقعه من معارضة من املجتمع املحيط هبا.
 اجلهل وغياب الوعي القانوين فيام يتعلق بدعوى التفريق للشقاق والنزاع .

 التكلفة املالية املطلوبة عند الرشوع يف رفع هذه الدعوى من رسوم ومصاريف وأتعاب حماماة .
عدم قدرة الزوجة بمتابعة هذه الدعوى بمفردها داخل املحكمة بسبب صعوبة اإلجراءات ـ 

صعوبة اثبات دعواها نظرًا للخصوصية العالقة بني األزواج فال يطلع عليها أحد سوامها يف الغالب . 
عقبات  يكون مصدرها املجتمع املحيط بالزوجة :

وذكرت   ، الدعاوى  هذه  مثل  برفع  يتقدمن  ال  كي  العائيل  حميطهن  من  لضغوطات  يتعرضن  الدراسة  عينة  يف  السيدات  غالبية  أن  تبنّي  حيث 
بعضهن أهنن واجهن هذه املامرسات والضغوطات من أقرب الناس إليهن كاألب أو األخ أو العم وغريهم، بحجة "أن احلياة الزوجية ال ختلو 
من مناكفات وخالفات قد تصل حلد الرضب من األزواج ، وأن عىل الزوجة أن تتحمل الزوج بكل ما فيه من ترصفات" ، وأنه "ال جيوز للزوجة 
أن تفضح أمره رغم سوء املعارشة الزوجية " وبالتايل فإنه غري مقبول حسب الثقافة االجتامعية أن تشكو الزوجة زوجها ألي شخص أو أية جهة 

فهذا األمر يعترب كشف ألرسار احلياة الزوجية يف تصورهم . 
وهناك بعض السيدات تم الضغط عليهن من قبل أفراد عائالهتن أومن قبل خمتار العائلة أو بعض رجال اإلصالح من أجل التنازل عن الدعوى 

التي تم رفعها ليتم إغالق القضية بطريقة خاطئة دونام وضع حلول سليمة ُتنهي معاناهتن .
وقد حيدث أن يضطر أفراد األرسة للتعاون مع املرأة عند تكرار العنف واإلساءة من قبل الزوج لعائلة الزوجة بام يؤثِّر عىل العالقة بني العائلتني 

لتصل حد عدم االحتامل وتتعقد املشكلة بصورة أكرب، وأحيانا قد ال ُيستدرك األمر.

املبحث الثاين : التشديد عىل إلزامية التمسك احلريف باملصطلحات وااللفاظ يف الئحة االدعاء.
 بالرغم من أن قانون أصول املحاكامت الرشعية مل يشرتط عند رفع دعوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع أن تشتمل الئحة االدعاء عىل 
ألفاظ حمددة سوى رضورة عرض موضوع الشكوى بصيغة واضحة ختدم املعنى ، إالّ أن مسألة التشديد عىل رضورة أن تلتزم املدعية أو وكيلها 
بالتمسك احلريف بمصطلحات واأفاظ حمددة يف الئحة اإلدعاء مسألة ملحوظة بشكل كبري بل وملفتة لالنتباه عند غالبية القضاة الرشعيني فيام 

يتعلق بمحتويات الئحة االدعاء، وهي أيضا متطّلب إلزامي يف كافة الدعاوى الرشعية عموما .

مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة 26



ومع إدراكنا التام  لرضورة توفر أركان كل دعوى ووجوب توّفر عنارصها إال أن الشكلية املطلقة التي يطلبها القضاة ُتؤدي يف الغالب إىل تعقيد 
األمر، وينتج عن ذلك من آثار سلبية أمهها إطالة أمد التقايض من خالل التأجيل املتكرر لتصحيح بعض اخللل يف املصطلحات، أو جرب النقص 
الوارد يف بعض اللوائح والتي يمكن جربها يف نفس اجللسة وال سيام إن مل يكن للمدعية حماميا وكيال عنها ألن القانون مل يلزم املدعى سواء كان 

رجل أو أمرأة بأن حيرض عنهام حمامي أمام حمكمة أول درجة ) املحاكم االبتدائية الرشعية (.
وتصحيح الصيغة يف نفس اجللسة حسب مطلب القايض مسألة ممكنة وهو ال يعترب من قبيل إعانة طرف عىل طرف آخر بل هو من قبيل التيسري 
عىل الناس حسب القاعدة  الرشعية ) يرسوا وال تعرسوا ( فليس كل املتداعيني ذو ثقافة واطالع عىل املصطلحات الرشعية والقانونية املستخدمة 

أمام املحاكم من خالل لوائح الدعاوي.
ومن ناحية ثانية وبوجود حمامي وكيل عن املدعية طاملا أن الئحة الدعوى تستويف الرشوط القانونية الرئيسة يف حيثيات االدعاء فإن متسك القايض 
بشكلية النص من قبيل التشدد، خصوصا أن القضاء ومنذ زمن النبي ) صل اهلل عليه وسلم( ومرورًا بعرصي الصحابة والتابعني وما بعدمها 
وجدنا أن القايض يستمع لطريف االدعاء ويرتك كل خصم يدعي أو يرد عىل االدعاء بالطريقة التي يتقنها وبااللفاظ التي يستخدمها عادة،1 ورغم 
العبارات  القايض يستمع ويعي كل الطروحات ويتعامل مع مجيع  الكبري يف طريقة وأسلوب كل شخص من أطراف اخلصومة كان  التفاوت 
واملفردات التي كانت خترج من أفواه املتخاصمني سواء كانت بلغة فصيحة أو ركيكة ، شديدة أو لينة املهم أن تكون الشكوى قد فهمت والفكرة 
قد وصلت واالدعاء قد تم واحلجة والبينة قد عرضت فيكون احلكم عىل أثر ذلك دونام أن يكون هناك إلزام عىل اخلصوم بأن تكون دعواهم 
عىل شكل معني مشتملة أللفاظ بعينها وإال ترد دعواه وال تسمع شكواه ، فالكالم عند أهل اللغة يراد منه توصيل املقصود من كالم املتكلم فإن 
حتقق ذلك فهذه هي الغاية املنشودة فالقاعدة تنص عىل :) أن العربة للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين ( وكذلك ) ال مشاح يف االصطالح ( .

وقد تبنّي لنا من عينة الدراسة أن هناك العديد من السيدات اللوايت تقدمن بدعاوي التفريق للشقاق والنزاع عانني من الشكلية املفرطة، واملتمثلة 
برضورة أن يذكر يف الئحة االدعاء لفظ كذا وكذا حرفيا وإال تكّلف بالتصحيح وبالتايل يكون التأجيل أكثر من مرة ،وقد ال توفق للتصحيح 
املطلوب حرفيا فرتد الدعوى وتضطر لرفعها من جديد وما يتبع ذلك من رسوم ومصاريف وإطالة يف إجراءات التقايض ،ويف الغالب جتد نفسها 
مضطره لتوكيل حمامي ملتابعة دعواها بام يزيد من إرهاقها ماديا ، وقد أفاد 47.8 % من املحامني أن القايض طلب منهم تعديل الئحة الدعوى 

هبدف  شكلية النص.
 ويف املقابل رصحت بعض السيدات من خالل املقابلة معهن بأهنن عندما رفعن دعاوى حقوق للمطالبة باملصاغ الذهبي عىل سبيل املثال أمام 

املحاكم النظامية مل جيدن الشكلية املفرطة عند رفع الدعوى كام هو احلال عند رفع الدعاوى الرشعية . 

املبحث الثالث : سلسلة اإلجراءات القضائية الطويلة.
سبق وأن أرشنا2 إىل اإلجراءات القضائية الواجبة االتباع عند رفع دعوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع ، ورأينا التسلسل الطويل يف هذه 
اإلجراءات منذ إيداع الدعوى إىل صدور احلكم فيها ونحن يف هذا املبحث ال نعيب عىل هذه السلسلة اإلجرائية فهذه إجراءات قضائية وردت 
يف القوانني ذات العالقة ال بد منها، ولكن املشكلة تكمن يف البطء املالحظ يف التقدم هبذه السلسلة الكبرية من اإلجراءات ويف حني أنه باإلمكان 

التغلب عىل هذه املسألة واإلرساع يف اخلطوات من غري إخالل فيها .

فمثاًل عندما يطلب وكيل أحد أطراف اخلصومة التأجيل من أجل أن يتمكن من حتقيق ما يكّلف به، يستطيع القايض  إعطاء املدة بقدر احلاجة 
وال داعي ملضاعفة املدة، فمثاًل إذا طلب أحد الوكالء التأجيل من أجل أن يراجع موكله بخصوص ما ورد يف الئحة الدعوى فهنا يكفي أن يمنح 
مدة ال تتجاوز ثالثة أيام حتى يتمكن من مراجعته فهي مدة كافية3 ال أن يمنح مدة تزيد عىل أسبوعني وقد تصل إىل شهر يف بعض األحيان، فهذا 
الترصف يدفع باجتاه تعزيز مشكلة إطالة أمد التقايض، حيث أن الوكيل الذي ُمنح مدة أسبوعني من أجل أن يراجع موكله يف أمر ما ال يمنع أن 
يأيت بعد انتهاء مدة األسبوعني فيطلب من القايض التأجيل مرة ثانية وثالثة مدعيًا أنه مل يتمكن من التواصل مع موكله، رغم أن األمر ال يستدعي 

هذا التأجيل املتكرر ولكن القايض يمنحه هذه الفرص.

1       فاالعرايب مثاًل كان يدعى أو يرد عىل االدعاء باسلوبة املعروف الذي يغلب عليه الشدة والفظافة يف احلديث ، وذلك عىل خالف طريقة ادعاء الصحايب أو الرد عىل دعوى اخلصم من لني يف القول وفصاحة يف التعبري.
2     الفصل الثاين  من هذه الدراسة، املبحث الثاين

3     خصوصا إذا مل يكن املوّكل عىل سفر
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ونرى أنه من املفرتض أن يكون لدى القايض الصالحية يف هذه احلالة أن يطبق القاعدة الرشعية التي تنص عىل )يعامل املرء بنقيض قصده ( فإن 
كان قصد وكيل طرف اخلصومة إطالة أمد التقايض من خالل اإلكثار من طلبات التأجيل وهو ما يظهر يف حمارض اجللسات، فرغم أن مسألة 
القصد ترجع إىل النوايا إال أن ظاهر األمر كفيل بكشفها وال سيام عندما يتكرر هذا األسلوب الغري مقبول رشعا ) أسلوب املامطلة والتسويف (.

للتنازل عن حقوقهن  ما دفعهن  أن  الشقاق والنزاع  التقايض يف دعوى  أمد  إطالة  يعانني من قضية  اللوايت  السيدات  العديد من   ولقد عرّبت 
الرشعية إطالة أمد التقايض فعنرص الزمن مهم جدًا لدى الزوجة حيث أن التجربة املريرة ملن سبقهن من السيدات يف أروقة املحاكم لعدة أعوام 
دفعهن دفعا للتنازل عن كل يشء مقابل اخلالص فيكون الزوج بمساعدة وكيله قد كسب الرهان واستطاع أن جيرب الزوجة عىل التنازل عن كافة 
حقوقها الرشعية والقانونية مقابل اخلالص، ويف هذا ظلم واضح  يتوجب عيل اجلميع العمل عىل رفعه وخاصة أصحاب القرار وذلك بكافة 
الطرق املرشوعة ، فإن كان طلب التأجيل حق ألطراف اخلصومة فال جيوز التعسف يف استعامل هذا احلق من باب اإلرضار بالطرف األخر وعىل 

القايض أن يمنع هذا التعسف بام لديه من صالحيات .

املبحث الرابع : الدور السلبي لبعض املحامني الرشعني.
األصل أن يقوم املحامي سواء كان نظامي أو رشعي أو جيمع بينهام أن يقوم بالدور املساند للقضاء واملتمثل يف نقل الصورة بكل وضوح أمام 
القايض بخصوص الدعاوى التي يتم توكيله فيها وذلك من خالل البينات التي يتقدم هبا بكل أمانة ومهنية ليتوصل بعد ذلك القايض إىل حكمه 
يف الدعوى املنظورة أمامه بعد اختتام البينة ودارسة ملف الدعوى فهذا هو األصل والواجب عىل املحامي أن يقوم به، حيث جاء يف املادة )4( 
من مدونة سلوك املحامي ) عىل املحامي أن يتقيد يف سلوكه بمبادئ الرشف واالستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه 
القوانني واألنظمة والتعليامت (4  فإن كان األمر كذلك فإن النتائج املرجوة من عملية التقايض بالتأكيد ستكون مبنية عىل أسس واضحه فيتحصل 
كل صاحب حق عىل حقه فيسود العدل وينعم املجتمع وتستقر أوضاعه إما إذا كان سلوك بعض املحامني مغاير هلذا األصل فإن النتيجة املتوقعه 
ستكون عىل العكس من ذلك متاما حيث يسود الظلم وعدم املصداقية وتزيد حدة املشاحنة بني اخلصوم نظرا لتغري احلقائق والسعي من قبل بعض 
املحامني لنرصة موكله سواء كان حمق أو غري حمق ، وهذا السلوك الغري أخالقي والغري مهني لألسف موجود عند بعض املحامني وتشهد عليهم 
حمارض الضبط التي تظهر فيها بكل وضوح سياسة املامطلة والتسويف كمنهج متبع لدهيم وبسبب هذا املسلك الغري رشعي والذي يتعارض مع 
أخالقيات وسلوكيات مهنة املحاماة يالحظ أن مكاتبهم أصبحت قبلة لكل من يعشق املامطلة والتسويف ويسعى إلضاعة حقوق خصمه فيجد 

أمثال هؤالء اخلصوم من يعينه عىل ظلمه، وتقع النساء ضحية هلذا الظلم.

واألصل يف الرشيعة اإلسالمية هو العدل واإلنصاف وليس الظلم ، فقد جاء يف احلديث عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول 
اهلل - صىل اهلل عليه وسلم : " من أعان ظاملا بباطل ليدحض بباطله حقا ، فقد برئ من ذمة اهلل وذمة رسوله5.

وعن ابن عمر - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -:  " من أعان عىل خصومة بظلم ، أو يعني عىل ظلم ، مل يزل يف 
سخط اهلل حتى ينزع "  ويف رواية: " من أعان عىل خصومة بظلم , فقد باء بغضب من اهلل6.

وقد رصحت العديد من السيدات يف عينة الدراسة بأهنن ومن خالل التعامل املبارش مع بعض املحامني الرشعني عن مجلة من الترصفات التي 
قام هبا بعضهم تتناىف مع مهنة املحاماة، مثال: بعضهم كان وكيال عن الزوجة وبعدما اختلف معها حول األتعاب ومل يعد وكيلها ، تفاجأت بعد 
فرتة من الزمن أنه أصبح وكيال عن الزوج يف دعاوى أخرى واستغل مجيع املعلومات التي حصل عليها من الزوجة عندما كان وكياًل عنها ضدها 
لصالح  زوجها ، وهذا املسلك عدا عن كونه يتنايف مع الدين واألخالق أيضا يتنايف مع مدونه سلوك املحامي الرشعي، حيث جاء يف املادة )9( 
فقرة )3( من مدونة سلوك املحامي ) ال جيوز للمحامي أن يقبل الوكالة ضد شخص كان وكياًل عنه يف نفس الدعوى أو يف دعوى متفرعة عنها 

ولو بعد انتهاء الوكالة (7.
وعند احلديث عن الدور السلبي لبعض املحامني الرشعني وأثره عىل إطالة أمد التقايض فهذا لألسف الشديد موجود وبشكل ملحوظ ومنتقض 

4     الوقائع الفلسطينية العدد )87( مايو 2003م.
5     صحيح اجلامع: 6048/ 1 , السلسلة الصحيحة: 1020

6     صحيح اجلامع: 6196 , السلسلة الصحيحة: 1021
7     صحيح اجلامع: 6196 , السلسلة الصحيحة: 1021
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عند القضاة الرشعيني بشكل يومي وكذلك األمر حتدثن معظم السيدات اللوايت تنازلن عن حقوقهن مقابل احلصول عىل الطالق ) الطالق مقابل 
اإلبراء العام ( أن الدافع الرئيس هلذا التنازل يرجع للمامطلة وكثرة التأجيالت التي يقوم هبا حمامي اخلصم حتى أن بعض السيدات رصحن بأن 
دعواهن استمرت لعدة سنوات بسبب كثرة التأجيالت املصطنعة من قبل حمامي الزوج، وعليه مل يعد رسا من أن هناك بعض املحامني يتقنون 
سياسة املامطلة والتسويف، بل إن بعضهم رصح لزميله بأنه سيبذل كل ما يف وسعه إىل إبقاء الدعوى يف املحاكم عدة أعوام أو القبول بام يعرضه 

عليه من عروض ظاملة للزوجة .

ال بد أن يكون للجهات املختصة دور حازم يف القضاء عىل كل اشكال الترصفات الغري مهنية من قبل بعض املحامني الرشعيني ، وإننا يف هذا 
األطار إذ نطمح بأن يكون هناك جسم نقايب قانوين يضم مجيع املحاميني الرشعيني ليكون له دور يف تقيم اعوجاج بعض الترصفات التي تتنايف مع 

هذه املهنة من بعض املحاميني الرشعيني وفقا للقانون ليكون هذا اجلسم النقايب عونا للقضاء الرشعي .

املبحث اخلامس : القوانني والتعاميم ذات الصلة .
يكفل صون  بام  باآلخرين  الناس وعالقاهتم  تنظيم حياة  العمل عىل  تتمثل يف  عند سنها وإصدارها  بالعموم  والتعاميم  القوانني  من  الغاية  إن 
حقوقهم و راحتهم يف حياهتم املعيشية ، والقوانني الوضعية يف الزمان واملكان فهي بالتايل تكون قابلة للتغيري والتعديل إذا ما تبنّي للمرّشع أن 
املتغريات والتطورات االجتامعية والثقافية يف املجتمع  كشفت عن نقص أو خلل ما ، مما يستوجب من حني آلخر إعادة النظر يف سلة الترشيعات 
ليتم تعديل نصوص يف القانون أو إلغاء قانون معني وإنشاء قانون جديد بدل منه ليساير التطور والتقدم احلاصل يف املجتمع ، وكذلك احلال 

بخصوص التعاميم والقرارات القضائية التي من شأهنا توضيح أو تفسري نص قانوين أو اتباع إجراء يسّهل التقايض.

وجتدر اإلشارة إىل أن القوانني التي السارية املفعول يف فلسطني أمام املحاكم الرشعية هي قوانني قديمة وبالية وال تتضمن يف جوهرها العدالة 
واملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء ، ويف قطاع غزة خصوصا فإن القوانني قد تم سنها والعمل هبا منها ما هو منذ اإلدارة املرصية عىل قطاع 

غزة ومنها ماوجد زمن اخلالفة العثامنية مثل قانون األحوال الشخصية عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة وجملة االحكام العدلية.

وتعطي القوانني الرجل احلق املطلق يف تطليق زوجته متى وكيف شاء دون قيود ، أو تعليقها وهجرها والزواج عليها بأخرى بحثا عن راحته 
وتركها يف معاناة وبؤس ، ويستطيع وفق القانون التحايل يف هذا األمر دون أن تستطيع املرأة إثبات مستوى الرضر الواقع عليها ، ويف دعوى 
التفريق للرضر من الشقاق والنزاع التي ترفعها الزوجة حتتاج إىل قائمة من اإلثباتات كي تقنع القايض برضورة التفريق ألن القانون مبني عىل 
عدم الثقة يف عقل املرأة وإدراكها ملصاحلها وقدرهتا عىل اختاذ القرار وما إحالة البت يف الدعوى حلكمني إالّ للبت يف مدى صحة ادعائها ، بالرغم 

من أن األصل الرشعي لوجود احلكمني هو ملحاولة اإلصالح بالدرجة األوىل وليس لتقدير الرضر كام جيري العمل عليه يف املحاكم الرشعية. 
 ومن املؤسف القول أن هذه القوانني ما تزال هي املطبقة رغم أهنا ال تتوافق مع التطور واحلداثة يف املجتمع عىل مجيع األصعدة سواء االجتامعية 
أو السياسية أو االقتصادية وغريها ، هذا التطّور الناشئ وخصوصا يف واقع املرأة باجتاه التقدم العلمي واإلنتاجي بحيث مل تعد الشخص القارص 
واجلاهل والعالة عىل الرجل وهو األمر الذي حيتاج إىل قوانني وترشيعات تتوائم مع هذا التغيري بام يكفل حقوق للمرأة مساوية حلقوق الرجل ، 

وبام يتوافق مع القانون األسايس الذي كفل عدم التمييز عىل أساس اجلنس .

ولكن الواقع الراهن املرتدي يف ظل االنقسام السيايس وعدم التئام املجلس الترشيعي يعيق إنشاء قانون أحوال شخصية جديد موّحد يضمن 
العدالة االجتامعية واملساواة يف احلقوق والواجبات دون متييز بني الرجل واملرأة ، وال شك أن هذا يتطلب بالرضورة تنحية السلطة الترشيعية عن 

الرصاع السيايس الداخيل كي تطلع بدورها بام يكفل إنشاء القوانني العادلة واملنصفة حلقوق املواطنني دون متييز.

من جهة ثانية  فإن التعاميم الصادرة عن جملس القضاء الرشعي بغزة  مل تأيت لألسف لتغرّي من الواقع القائم من التمييز ضد املرأة بل لتثبته ، 
وآخرها التعميم  الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي يف قطاع غزة رقم )80/2016 بتاريخ 11/2/2016( يتيح للزوج رفع دعوى 
الشقاق والنزاع ضد الزوجه ، وبام يكفل للزوج احلصول عىل الطالق بقرار املحكمة وهو ما يعفي الزوج من دفع احلقوق املالية الرشعية املرتتبة 
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عىل قرار الطالق ، وال شك أن هذا التعميم سوف يّشجع األزواج عىل اإلدعاء بأن املرأة هي التي تتحمل عبء الشقاق والنزاع للحصول عىل 
الطالق عرب املحكمة دون دفع احلقوق املالية املتوجبة للمرأة نتيجة الطالق.

كام أن التعاميم التي صدرت يف فرتات سابقة يكون موضوعها إما إلغاء تعميم أوتعديل أو إلغاء بعض فقراهتا أو إلغائها بالكلية بموجب تعاميم 
أخري ، من منطلق املراجعات التي تتم من حني آلخر كمراجعة من املجلس األعىل للقضاء الرشعي لتذكري السادة القضاة برضورة اتباع القانون 
تعاميم شارحه  إىل  أو   ، القانون  تتوافق ونصوص  التي  اإلداري  الطابع  ذات  التعاميم  إصدار  األمر عىل  ويقترص  كذا،  واملسألة  كذا  املسألة  يف 

وموضحة لبعض املواد القانونية التي يكون فيها بعض الغموض والتي ترتبط بقضايا إجرائية  .

وبالنظر ملا هو بات معروفا جلهة  عدم إمكانية إنشاء قانون يف ظل االنقسام السيايس من جهة وعن دور التعاميم القضائية املحدود ، فإن السادة 
القضاة واملحامني كان من الطبيعي أن تأيت نتيجة استطالع آرائهم يف سياق الدراسة أنه نسبة )64.4 %( منهم يعتربون أن الترشيعات والتعميامت 

القضائية تستجيب إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع لكنها بحاجة إىل مزيد من التطوير والتحديث.
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الفصل الرابع 

تحليل نتائج البيانات لعينة الدراسة
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الفصل الرابع 
حتليل نتائج البيانات لعينة الدراسة  

اللوايت  النساء  معينة من  بفئة  والتي ختتص  كيفية  الدراسة كدراسة  لطبيعة هذه  وبالنظر  التحلييل،  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل  اعتمدت هذه 
يلجأن لطلب التفريق للرضر من الشقاق والنزاع ، تم استخدام االستبيان كأداة رئيسية للدراسة جلمع املعلومات، من عينة قصدية قوامها النساء 

املترضرات ، السادة القضاة ، واملحامون/ات .
)47( من النساء املتقدمات بدعاوى تفريق من مجيع حمافظات قطاع غزة.

)10( من القضاة العاملني ىف جملس القضاءالرشعى ىف حماكم قطاع غزة . 
 )18( حمامني /ات منهم )11 حمامي و8 حماميات( ممن هم وكالء عن متقدمات بدعوى  التفريق .

 املبحث األول : نتائج عينة النساء املرضرات من الشقاق والنزاع
أوالً: خصائص عينة الدراسة 

بلغ عدد النساء يف العينة )47( امرأة وهن اللوايت تقدمن بدعاوي لطلب التفريق يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة.

 %العددالفئةاملتغري %العددالفئةاملتغري

الفئة العمرية

715.2أقل من  20 سنة
عدد سنوات 

الزواج

613.0أقل من سنة
2145.7من 1 – 4 سنوات1737.0من 21 – 25 سنة
817.4من 5 – 8 سنوات1123.9من 26 – 30 سنة
1123.9أكثر من 8 سنوات510.9من 31 – 35 سنة
613.0أكثر من 35 سنة

العمر عند 
الزواج

715.2أقل من  18 سنة

احلالة 
التعليمية 
للزوجة

2145.7من 18 – 22 سنة12.2ابتدائي
1532.6من 23 – 28 سنة24.3إعدادي
36.5أكثر من 28 سنة2145.7ثانوي

2247.8جامعي
العمر عند 

الزواج

715.2أقل من  18 سنة

احلالة 
االقتصادية

2145.7من 18 – 22 سنة36.5عايل
1532.6من 23 – 28 سنة2963.0متوسط
36.5أكثر من 28 سنة1430.4ضعيف

السكن
24.3قرية

فرتة النزاع
1430.4أقل من سنة

1532.6من 1.5 – 3 سنوات3473.9مدينة
1021.7من 3.5 – 5 سنوات1021.7خميم

عدد الذكور 
يف األرسة

715.2أكثر من 5 سنوات01634.8
11737.0

عدد اإلناث 
يف األرسة

01634.8
2919.611737.0
336.52613.0
412.2312.2

448.7
524.3
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ويتبني من اجلداول أعاله أن  النتائج أظهرت أن:
87 % من السيدات املترضرات من الشقاق والنزاع يف األرسة هن شابات من عمر 15 سنة وحتى 35 سنة ، منهن 15.2 % دون سن العرشين 

سنة ، 37 % من سن 25-21 سنة ، 23.9 % من سن 30-26سنة ، و10.9 % من سن 35-31 سنة.
وأن 13  %  فقط أعامرهن فوق سن 53 سنة 

وأن غالبية النساء متعلامت منهن 47.8 % مستوى جامعي ، 45.7 % ثانوي ، 4.3 % إعدادي ، 2.2 % ابتدائي.
و أن غالبيتهن وبنسبة 63 % أوضاعهن االقتصادية متوسطة ، بينام 30.4 % ضعيفة ، وفقط 6.5 % عالية.

وأن عدد سنوات الزواج كانت : أقل من سنة 13 % ، من 4-1 سنوات بنسبة 45.7 % ، ومن 8-5 سنوات بنسبة 17.4 % ، أما أكثر من 8 
سنوات فبنسبة 23.9 % .

وأن فرتة الشقاق والنزاع التي أجربت املرأة لرفع دعوى التفريق كانت : أقل من سنة بنسبة 30.4 % ، من 1.5 3- سنوات 32.6 % ، من 2.5 
5- سنوات 21.7 % ، أكثر من 5 سنوات 15.2 %.

ثانيا: فحص أثر املتغريات املستقلة/خصائص العينة عىل املشاكل التي تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من 
الشقاق والنزاع :

الختبار ذلك قام الباحث بتطبيق حتليل التباين األحادي )One-Way ANOVA( إلجياد أي فروق أو أثر يتعلق باملشاكل التي تواجه النساء؛ 
يمكن أن تعزى للمتغريات التالية )الفئة العمرية، احلالة التعليمية للزوجة، احلالة االقتصادية، منطقة السكن، عدد سنوات الزواج، السن عند 
الزواج، فرتة النزاع واخلالف بني الزوجني، عدد الذكور يف األرسة، عدد اإلناث يف األرسة( عىل وجود مشاكل تعاين منها النساء يف دعاوى 

التفريق للرضر من الشقاق والنزاع.
بعد تطبيق االختبار وتفحص نتائجه مل جيد الباحث أي أثر للمتغريات عىل زيادة أو انخفاض مستوى املشاكل التي تعاين منها النساء يف دعاوى 

التفريق للرضر من الشقاق والنزاع
التعليمية  احلالة  احلال مع متغري  لفئة عمرية عن غريها، كذلك  املشاكل، دون وجود ختصيص  تعاين من نفس  العمرية  الفئات  أن مجيع  حيث 

للزوجة، ومتغري احلالة االقتصادية.
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ثالثا: التعرف عىل املشاكل التي تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع
يوّضح اجلدول أدناه النسب املئوية لوجود مشاكل تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع حسب ما أفادت به أفراد العينة 
حمل الدراسة، حيث أن النسبة املرتفعة تعني عدم وجود بارزة تستحق النظر والتدقيق، أما النسبة املنخفضة فتدلل عىل وجود مشكلة بحاجة 

ملناقشة ووضع حلول هلا.

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#
90.614  %بني املحامي مفهوم الرضر يف قضايا التفريق للشقاق والنزاع1
94.216 %وضح املحامي يف دعوى الشقاق والنزاع األدلة املطلوبة2
79.010 %حماولة القايض اإلصالح بني الطرفني3
71.06 %الئحة الدعوى ال تتضمن كل احلوادث التي شكلت الرضر4
47.82 %طلب القايض من املحامي تعديل الئحة الدعوى5
74.68 %بمقدور الزوجة دفع رسوم دعوى التفريق للشقاق والنزاع6
68.85 %وجود خلل يف إجراءات تبليغ الزوج للحضور أمام املحكمة7
46.41 %إقرار املدعى عليه )الزوج( ما جاء يف الدعوى8
62.34 %مدى وجود بينة متلكها الزوجة إلثبات دعوى الشقاق والنزاع 9

72.57 %إمكانية توجيه اليمني للمدعى عليه )الزوج( يف حال عدم وجود بينة لدى الزوجة 10
55.13 %عدم إقرار الزوج بام تدعيه الزوجة يف حال توجيه اليمني له 11
93.515 %القدرة عىل رفع دعوى للتفريق للشقاق والنزاع أكثر من مرة12
86.213  %إمكانية تكليف الزوجة بتعيني حكم من قبلها يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع للمرة الثانية13
79.711  %مدى استامع احلكمني لكافة أسباب النزاع وكافة أوجه الرضر14
81.212 %مدى حماولة احلكمني اإلصالح بني املدعية واملدعى عليه 15
77.59 %مدى تضمني تقرير احلكمني قرار تفريق الزوجة عن زوجها16

73.8 %النسبة العامة للمجال

من اجلدول أعاله نالحظ وجود عدة عقبات واشكاليات تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع, حيث بلغت النسبة 
العامة إلقرار أفراد العينة بوجود مشاكل وعقبات 73.8  %، وكانت االشكاليات االكرب عىل الرتتيب التايل بيانه :

1. طلب القايض من املحامي تعديل الئحة الدعوى :
عادة ما حيدث يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع, أن يطلب القايض الرشعي من املدعية أو وكيلها تعديل الئحة الدعوى املقدمة, لعدم 
حتديدها لعنارص الرضر, وتاريخ وقوع الرضر, واأللفاظ التي تسبب الرضر وغريها من العنارص األساسية التي جيب أن تتضمنها الئحة الدعوى 
حسب طبيعة القضية والرضراملدعى به، األمر التي يرتتب معه تأجيل نظر الدعوى مع تكليف املدعية أو وكيلها بتصحيح الئحة الدعوى مما 

يكون سبب يف إطالة أمد التقايض, وقد يرتتب أن يقوم القايض بإسقاط الدعوى لعدم اشتامهلا عىل عنارصها األساسية .

ويف هذا اإلطار وبالنظر إىل عينة الدراسة نجد أن ما نسبته 47.8  %، ال يطلب منهم تعديل وتصحيح الئحة دعواهم, أي ان ما نسبته 52.2  % 
من لوائح الدعاوى املتعلقة بالتفريق للرضر من الشقاق والنزاع يطلب منهم تعديل الئحة الدعوى، األمر الذي يتطلب معه القول برضورة قيام 

املحامني بمعرفة أسباب النزاع جيدا واألساس الذي ترتكز عليه دعواهم والتحديد اجليد لعنارص ومكونات الرضر املربر للتفريق .
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2. مدى اقرار الزوج يف قضايا التفريق بام جاء يف دعوى التفريق .
إقرار الزوج يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع بام تدعيه الزوجة املدعية يف الئحة دعواها يعني انتهاء اخلصومة باحلكم هلا بالتفريق 
القضائي, وهذا يعني من ناحية احلكم بتطليق الزوجة مع احتفاضها بكافة حقوق التي تضمنها عقد الزواج )تابع املهر املعجل باالضافة اىل املهر 

املؤجل( ومن ناحية اخرى ال تبقى الزوجه معلقة بقدر ما يريد الزوج .
 وبالنظر اىل عينة الدراسة نجد أن نسبة 46.4  % أفدن بأن الزوج ُيقر بام جاء يف الدعوى، أي أن ما نسبته 53.6  % ينكر فيها الزوج )املدعى 
عليه( يف هذه القضايا ما تدعيه الزوجه )املدعية(, االمر الذي يتطلب معه تكليف الزوجه إثبات ما تدعيه يف دعواها حسب االجراءات املتبعة يف 

االثبات .

3. حلف اليمني من قبل الزوج )املدعى عليه( بعدم صحة االدعاء:
لعل اإلثبات يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع من األمور الصعبة جدا عىل الزوجة, ألن طبيعة وخصوصية العالقة الزوجية ال تسمح 
يف أغلب االحوال وجود الشهود الذين باإلمكان االستعانة هبم إلثبات الرضر املدعى به, لذلك وحسب القانون ال جتد الزوجة )املدعية( أمامها 
بّدا اال توجيه اليمني احلاسمة للزوج )املدعى عليه( وتكون بذلك عاجزة عن اإلثبات, لذلك نجد ان ما نسبته  55.1  %، من االزواج )املدعى 

عليهم( حيلفون يمينًا حاسمة بعدم صحة االدعاء عليهم .

4. مدى وجود بينة متلكها الزوجة إلثبات دعوى الشقاق والنزاع :
تكمن اإلشكالية الرئيسية  كام أرشنا آنفا والتي تسبب معاناة النساء يف قضايا التفريق للرضرمن الشقاق والنزاع, هي عدم وجود بينات الثبات 
الرضر املدعية به، مما جيعلها عاجزة عن اإلثبات وبالتايل تبقى معلقة ال حول هلا وال قوة, وحمال الستبداد الزوج يف فرض رشوطه التي يريدها, األمر 

الذي يرتتب عليه غالبا تنازل الزوجة عن كافة حقوقها مقابل احلصول عىل الطالق .
وبالنظر اىل عينة الدراسة نجد أن نسبته 62.3 % من احلاالت ال يوجد لدهيا بينة الثبات دعوى الشقاق والنزاع, األمر الذي يدعونا ملخاطبة املرّشع 

برضورة األخذ بعني االعتبار إجراءات االثباث يف مثل هذه القضايا, بحيث ال تكون سبيال لطغيان الزوج وتعسفة يف استعامل حقه يف الطالق.

5. وجود خلل يف إجراءات تبليغ الزوج للحضور أمام املحكمة
ال تنعقد اخلصومة أمام املحاكم الرشعية إالّ بتبليغ املدعى عليه بالئحة الدعوى وموعد املحاكمة, وعليه فإن أي خلل يف إجراءات تبليغ املدعى 
عليه تكون سببًا يف إطالة أمد التقايض, وبالنظر إىل عينة الدراسة فنجد أن ما نسبته  31.2  % كانت لدهيم إشكالية يف إجراءات التبليغ, االمر الذي 

يتطلب ضبط إجراءات التبليغ من قبل الرشطة القضائية يف املحاكم, فضال عن رضورة تزويد قلم املحكمة بالعنوان الدقيق للمدعى عليه .

6. الئحة الدعوى ال تتضمن كل احلوادث التي شكلت الرضر: 
عينة  اىل  بالنظر  لكن  الرضر,  التي شكلت  احلوادث  والنزاع عىل كل  الشقاق  من  للرضر  التفريق  الدعوى يف دعاوى  أن تشمل الئحة  األصل 
الدراسة نجد أن ما 29  % من الدعاوى التي رفعت من خالل النساء التي اجريت عليهم الدراسة  ال تشتمل لوائح الدعاوى اخلاصة هبم عىل كل 

احلوادث التي تشكل منها الرضر حمل القضية, األمر الذي يتطلب معه أن تكون الدعوى قارصة عىل بعض احلوادث فقط .

يف حني كانت املشكلة األقل بروزًا حسب ما أفادت به النساء أفراد العينة "توضيح املحامي يف دعوى الشقاق والنزاع األدلة املطلوبة" حيث أن 
92.4  % من العينة أفادوا بأن املحامي يقوم بتوضيح األدلة املطلوبة يف دعاوى الشقاق والنزاع.
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املبحث الثاين :نتائج عينة القضاة الرشعيني

أوالً: خصائص عينة الدراسة 
بلغ عدد القضاة املستطلعة آراؤهم من خالل االستبيان )10( قضاة.

1.توزيع العينة حسب املحافظة
النسبة املئويةالعدداملحافظة
20.0 %2شامل غزة

50.0 %5غزة
10.0 %1الوسطى
20.0 %2خانيونس

2.توزيع العينة حسب الفئة العمرية

النسبة املئويةالعددالفئة العمرية
40.0 %4من 40 – 45 سنة
20.0 %2من 46 – 50 سنة
40.0 %4أكثر من 50 سنة

3.توزيع العينة حسب عدد سنوات اخلربة

النسبة املئويةالعددسنوات اخلربة
40.0 %104 سنوات فأقل

30.0 %3من 11 – 15 سنة
30.0 %3أكثر من 15 سنة

4.توزيع العينة حسب الوظيفة يف جمال القضاء الرشعي

النسبة املئويةالعددالوظيفة
10.0 %1رئيس حمكمة االستئناف
10.0 %1قايض حمكمة استئناف

80.0 %8قايض ابتدائي
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ثانيًا: التعرف عىل املشاكل التي تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع من وجهة نظر القضاة 
الرشعيني

1.ما مدى اهتامم املجلس األعىل للقضاء الرشعي بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#

يوجد لدى املجلس األعىل للقضاء الرشعي رؤية واضحة حول قضايا التفريق للرضر من الشقاق 1
94.01  %والنزاع

توجد لدى املجلس األعىل للقضاء الرشعي إرادة حقيقية لتطوير الترشيعات والتعميامت اخلاصة 2
92.02  %بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع

يصدر املجلس األعىل للقضاء الرشعي التعليامت والتعميامت الالزم والكافية لضامن فاعلية النصوص 3
90.03  %املنظمة حلق الزوجة يف التفريق للرضر من الشقاق والنزاع

يصدر املجلس األعىل للقضاء الرشعي التعليامت والتعميامت الالزم والكافية للحد من إطالة أمد 4
82.04  %التقايض

89.5  %النسبة العامة5
من اجلدول أعاله نالحظ اهتامم كبري من املجلس األعىل للقضاء الرشعي بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع، حيث بلغت النسبة العامة 

التي تعكس مدى اهتامم املجلس هبذا املوضوع 89.5  %.
وقد حصلت العبارة "يوجد لدى املجلس األعىل للقضاء الرشعي رؤية واضحة حول قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع" عىل أعىل نسبة 
وبلغت 94.0  %، يف حني جاءت العبارة ذات أقل نسبة "يصدر املجلس األعىل للقضاء الرشعي التعليامت والتعميامت الالزم والكافية للحد 
من إطالة أمد التقايض" بنسبة 82.0  %، وهذا يعكس رغبة أفراد العينة )القضاة الرشعيني( من املجلس األعىل للقضاء الرشعي إصدار املزيد من 

التعليامت والتعميامت الالزمة والكافية للحد من إطالة أمد التقايض.

2.ما مدى استجابة الترشيعات والتعميامت القضائية إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#
74.02  %القانون واضح بشأن التفريق )األسباب – اإلجراءات(1

النصوص القانونية والتعميامت القضائية جاءت كافية إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من 2
76.01  %الشقاق والنزاع

62.03  %اإلجراءات القانونية التي حتكم قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع تساهم يف إطالة أمد التقايض3

عدم قبول دعوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع للمرة الثانية لذات األسباب إال بعد مرور ستة 4
60.04  %أشهر من األسباب الرئيسية يف إطالة أمد التقايض

القواعد القانونية التي تنظم اإلثبات يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع ال ختدم الزوجة يف 5
50.05  %غالبية القضايا

64.4  %النسبة العامة
من اجلدول أعاله نالحظ أن استجابة الترشيعات والتعميامت القضائية إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع حصلت 

عىل نسبة جيدة )بلغت النسبة %64.4(، لكنها بحاجة إىل مزيد من التطوير والتحديث.
وحصلت العبارة "النصوص القانونية والتعميامت القضائية جاءت كافية إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع" عىل 
%74.0، يف حني جاءت أقل نسبة  – اإلجراءات(" بنسبة  التفريق )األسباب  "القانون واضح بشأن  العبارة  %76.0، تليها  أعىل نسبة وبلغت 

للعبارة "القواعد القانونية التي تنظم اإلثبات يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع ال ختدم الزوجة يف غالبية القضايا" وبلغت 50.0%.
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3.ما مدى استجابة القواعد القانونية املنظمة لإلثبات إلمكانية االستفادة منها إلثبات وقائع غالبًا ال يكون شهود عليها؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#

قواعد اإلثبات املعمول هبا لدى املحاكم الرشعية تساعد الزوجة يف سهولة إثبات الرضر يف قضايا 1
60.04 %التفريق للرضر من الشقاق والنزاع

72.03 %مفهوم الرضر املربر للتفريق يف قضايا التفريق للشقاق والنزاع حمدد وواضح لدى املحاكم الرشعية2

ال يؤخذ بأي حال من األحوال االعتامد عىل الشهادات السمعية إلثبات الرضر يف قضايا التفريق 3
96.01 %للرضر من الشقاق والنزاع

42.05 %يمكن للمحاكم الرشعية االعتامد عىل التقارير الطبية يف إثبات الرضر الواقع عىل الزوجة4

يف غالبية قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع حيلف الزوج املدعى عليه اليمني بعدم صحة ادعاء 5
78.02 %الزوجة املدعية 

69.6 %النسبة العامة

عليها  شهود  يكون  ال  غالبًا  وقائع  إلثبات  منها  االستفادة  إلمكانية  لإلثبات  املنظمة  القانونية  القواعد  استجابة  أن  نالحظ  أعاله  اجلدول  من 
حصلت عىل نسبة جيدة نوعًا ما حيث بلغت النسبة 69.6 %، لكنها بحاجة إىل مزيد من التطوير والتحديث.

وحصلت العبارة "ال يؤخذ بأي حال من األحوال االعتامد عىل الشهادات السمعية إلثبات الرضر يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع" 
عىل أعىل نسبة وبلغت 96.0 %، تليها العبارة "يف غالبية قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع حيلف الزوج املدعى عليه اليمني بعدم صحة 
إدعاء الزوجة املدعية" وحصلت عىل نسبة 74.0 %، يف حني جاءت أقل نسبة للعبارة "يمكن للمحاكم الرشعية االعتامد عىل التقارير الطبية يف 

إثبات الرضر الواقع عىل الزوجة" وبلغت 42.0 %.

4.ما مدى فاعلية احلكمني الرشعيني يف وضع تقرير حقيقي يعكس صورة النزاع؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#
68.03 %احلكمني الرشعيني يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع يرتك تعيينهم لكال اخلصمني1

احلكمني الرشعيني يف أغلب األحوال مؤهلني للقيام بدورمها يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق 2
76.02 %والنزاع

78.01 %احلكمني الرشعيني لدهيام الكفاءة إلعداد التقرير اخلاص بالنزاع3
50.04 %تقرير احلكمني غري ملزم للقايض إلصدار قرار لصالح الزوجة بالتفريق4

68.0 %النسبة العامة

من اجلدول أعاله نالحظ أن فاعلية احلكمني الرشعيني يف وضع تقرير حقيقي يعكس صورة النزاع حصلت عىل نسبة جيدة نوعًا ما، حيث بلغت 
النسبة 68.0 %، لكن أداء احلكمني الرشعيني يف صياغة تقرير حقيقي يعكس صورة النزاع بحاجة إىل تطوير لكي ترتفع النسبة ويصبح األداء 

أفضل. 
وجاءت العبارة "احلكمني الرشعيني لدهيام الكفاءة إلعداد التقرير اخلاص بالنزاع" ذات النسبة األعىل وبلغت 78.0 % تليها العبارة "احلكمني 
الرشعيني يف أغلب األحوال مؤهلني للقيام بدورمها يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع" وحصلت عىل نسبة 76.0 %، بينام جاءت أقل 

نسبة للعبارة "تقرير احلكمني غري ملزم للقايض إلصدار قرار لصالح الزوجة بالتفريق" وبلغت 50.0 %.
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املبحث الثالث :نتائج عينة املحامني/ات العاملني/ات أمام املحاكم الرشعية

أوالً: خصائص عينة الدراسة :
بلغ عدد املحامني/ات العاملني/ات أمام املحاكم الرشعية ) 18( حمامي/ة.

1.توزيع العينة حسب املحافظة
النسبة املئويةالعدداملحافظة
16.7 %3شامل غزة

27.8 %5غزة
16.7 %3الوسطى
22.2 %4خانيونس

16.7 %3رفح

2.توزيع العينة حسب الفئة العمرية

النسبة املئويةالعددالفئة العمرية
16.7 %3أقل من 30 سنة
33.3 %6من 40-30 سنة
27.8 %5من 49-40 سنة
22.2 %504 سنة فأكثر

3.توزيع العينة حسب عدد سنوات اخلربة

النسبة املئويةالعددسنوات اخلربة
33.3 %6من -1 5 سنوات
17.8 %5من 10-6 سنوات
16.7 %3من 15-12 سنة
22.2 %4أكثر من 15 سنة
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ثانيًا: التعرف عىل املشاكل التي تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع من وجهة نظر املحامني 
الرشعيني :

1.ما مدى اهتامم املجلس األعىل للقضاء الرشعي بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#

يوجد لدى املجلس األعىل للقضاء الرشعي رؤية واضحة حول قضايا التفريق للرضر من الشقاق 1
84.41 %والنزاع

توجد لدى املجلس األعىل للقضاء الرشعي إرادة حقيقية لتطوير الترشيعات والتعميامت اخلاصة 2
77.83 %بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع

يصدر املجلس األعىل للقضاء الرشعي التعليامت والتعميامت الالزم والكافية لضامن فاعلية النصوص 3
82.22 %املنظمة حلق الزوجة يف التفريق للرضر من الشقاق والنزاع

يصدر املجلس األعىل للقضاء الرشعي التعليامت والتعميامت الالزم والكافية للحد من إطالةأمد 4
75.64 %التقايض

80.0 %النسبة العامة
نالحظ من اجلدول أن املحامني/ات  يرون أن املجلس األعىل للقضاء الرشعي يبدي اهتامما كبريا بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع، 

حيث بلغت النسبة العامة 80.0 %.
وقد حصلت العبارة "يوجد لدى املجلس األعىل للقضاء الرشعي رؤية واضحة حول قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع" عىل أعىل نسبة 
وبلغت 84.4 %، يف حني جاءت العبارة ذات أقل نسبة "يصدر املجلس األعىل للقضاء الرشعي التعليامت والتعميامت الالزم والكافية للحد من 
إطالة أمد التقايض" بنسبة 75.6 %، وهذا يعكس رغبة املحامني/ات برضورة إصدار املزيد من التعليامت والتعميامت الالزمة والكافية للحد 

من إطالة أمد التقايض.

2.ما مدى استجابة الترشيعات والتعميامت القضائية إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#
63.33 %القانون واضح بشأن التفريق)األسباب – اإلجراءات(1

النصوص القانونية والتعميامت القضائية جاءت كافية إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من 2
60.05 %الشقاق والنزاع

64.42 %اإلجراءات القانونية التي حتكم قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع تساهم يف إطالةأمد التقايض3

عدم قبول دعوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع للمرة الثانية لذات األسبابإال بعد مرور ستةأشهر 4
67.81 %من األسباب الرئيسية يف إطالةأمد التقايض

القواعد القانونية التي تنظم اإلثبات يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع ال ختدم الزوجة يف 5
62.24 %غالبية القضايا

63.6 %النسبة العامة
يتضح من اجلدول أعاله أن استجابة الترشيعات والتعميامت القضائية يف قطاع غزة إلنصاف الزوجة يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع 

حصلت عىل نسبة متوسطة وبلغت 63.6 %، لكنها بحاجة إىل مزيد من التطوير والتحديث.
بعد مرور ستة أشهر من األسباب  إال  لذات األسباب  الثانية  للمرة  والنزاع  الشقاق  التفريق للرضر من  قبول دعوى  "عدم  العبارة  وحصلت 
الرئيسية يف إطالة أمد التقايض"عىل أعىل نسبة وبلغت 67.8 %، تليها العبارة "اإلجراءات القانونية التي حتكم قضايا التفريق للرضر من الشقاق 
والنزاع تساهم يف إطالة أمد التقايض" بنسبة 64.4 %، يف حني جاءت أقل نسبة للعبارة "اإلجراءات القانونية التي حتكم قضايا التفريق للرضر 

من الشقاق والنزاع تساهم يف إطالة أمد التقايض" وبلغت 60.0 %.
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3.ما مدى استجابة القواعد القانونية املنظمة لإلثبات إلمكانية االستفادة منها إلثبات وقائع غالبًا ال يكون شهود عليها؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#

قواعد اإلثبات املعمول هبا لدى املحاكم الرشعية تساعد الزوجة يف سهولة إثبات الرضر يف قضايا 1
75.62 %التفريق للرضر من الشقاق والنزاع

72.24 %مفهوم الرضر املربر للتفريق يف قضايا التفريق للشقاق والنزاع حمدد وواضح لدى املحاكم الرشعية2

ال يؤخذ بأي حال من األحوال االعتامد عىل الشهادات السمعية إلثبات الرضر يف قضايا التفريق 3
73.33 %للرضر من الشقاق والنزاع

67.85 %يمكن للمحاكم الرشعية االعتامد عىل التقارير الطبية يف إثبات الرضر الواقع عىل الزوجة4

يف غالبية قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع حيلف الزوج املدعى عليه اليمني بعدم صحة ادعاء 5
78.61 %الزوجة املدعية

73.6 %النسبة العامة

بنّي اجلدول أعاله أن استجابة القواعد القانونية املنظمة لإلثبات إلمكانية االستفادة منها إلثبات وقائع غالبًا ال يكون شهود عليها حصلت عىل 
نسبة جيدة نوعًا ما حيث بلغت النسبة 73.6 %، لكنها بحاجة إىل مزيد من التطوير والتحديث.

وحصلت العبارة "يف غالبية قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع حيلف الزوج املدعى عليه اليمني بعدم صحة ادعاء الزوجة املدعية"عىل 
أعىل نسبة وبلغت 78.9 %، تليها العبارة "قواعد اإلثبات املعمول هبا لدى املحاكم الرشعية تساعد الزوجة يف سهولة إثبات الرضر يف قضايا 
"يمكن للمحاكم الرشعية االعتامد عىل  للعبارة  أقل نسبة  75.6 %، يف حني جاءت  الشقاق والنزاع" وحصلت عىل نسبة  التفريق للرضر من 

التقارير الطبية يف إثبات الرضر الواقع عىل الزوجة" وبلغت 67.8 %.

2.ما مدى فاعلية احلكمني الرشعيني يف وضع تقرير حقيقي يعكس صورة النزاع؟

الرتتيبالنسبة املئويةالفقرة#
70.04 %احلكمني الرشعيني يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع يرتك تعيينهم لكال اخلصمني1

احلكمني الرشعيني يف أغلب األحوال مؤهلني للقيام بدورمها يف قضاياالتفريق للرضر من الشقاق 2
78.92 %والنزاع

84.41 %احلكمني الرشعيني لدهيام الكفاءة إلعداد التقرير اخلاص بالنزاع3
76.73 %تقرير احلكمني غري ملزم للقايض إلصدار قرار لصالح الزوجة بالتفريق4

77.5 %النسبة العامة
  

نالحظ من اجلدول أعاله أن فاعلية احلكمني الرشعيني يف وضع تقرير حقيقي يعكس صورة النزاع حصلت عىل نسبة جيدة جدًا، حيث بلغت 
النسبة 77.5 %. 

وجاءت العبارة "احلكمني الرشعيني لدهيام الكفاءة إلعداد التقرير اخلاص بالنزاع"ذات النسبة األعىل وبلغت 84.4 % تليها العبارة "احلكمني 
الرشعيني يف أغلب األحوال مؤهلني للقيام بدورمها يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع" وحصلت عىل نسبة 78.9 %، بينام جاءت أقل 

نسبة للعبارة "احلكمني الرشعيني يف قضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع يرتك تعيينهم لكال اخلصمني" وبلغت 70.0 %.
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الفصل الخامس 

صالحيات ذوي االختصاص لتحقيق 
العدالة للمرأة في دعاوى التفريق
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الفصل اخلامس
صالحيات ذوي االختصاص لتحقيق العدالة للمرأة يف دعاوى التفريق

املبحث األول : صالحيات املجلس األعىل للقضاء الرشعي.
املهام اجلسام تتطلب من املجلس  العليا املرشفة واملراقبة واملتابعة ألعامل املحاكم الرشعية وهذه  املجلس األعىل للقضاء الرشعي يعترب اجلهة 
األعىل أن يكون دائم االجتامع والتشاور بني أعضائه ليعطى التعليامت املناسبة للقضاة الرشعيني وكافة العاملني باملحاكم الرشعية وهو ما يتم 
يف الواقع وأّكد عليه السادة القضاة أيضا، وذلك من خالل إصدار التعاميم يف املسائل واملوضوعات التي تستجد ويتطلب األمر صدور تعاميم 
بخصوصها، وبناء عليه وطاملا أن التعاميم التي تصدر عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي تكون واجبة االتباع من مجيع املخاطبني هبا من قضاة 
رشعيني وموظفني باملحاكم الرشعني وكل من له صلة هبذه التعاميم فهذا األمر يعني أن املجلس األعىل للقضاء الرشعي منوط به االهتامم يف 
املشكالت والتي تعاين منها العديد من  النساء أمام املحاكم الرشعية ، ونتوّقع أن يقوم املجلس األعىل للقضاء الرشعي بداية بتكثيف دوره اهلام 

واخلاص بمسألة الرقابة والتفتيش عرب الدائرة املختصة هبذا األمر للتوقف أمام الترصفات التي تعمل عىل إطالة أمد التقايض واحلد منها .
كام نتوقع من السادة القضاة عىل اختالف درجاهتم وبام هلم من صالحيات أن يضعوا حدا لترصفات  بعض املحامني الذين حياولون املامطلة 

والتسويف، وأن ال يستجيبوا لطلبات تأجيل القضايا الغري مربرة . 
 إن اإلرساع يف االستجابة إلنجاز القضايا املعلقة أمام القضاء من شأنه تعزيز ثقة املواطنني بمرفق القضاء وينزع اليأس عند الكثريين من املتنازعني 
وخاصة السيدات منهن، فيكون لذلك بالغ األثر اإلجيايب عىل سري العدالة واحقاق احلق بني اخلصوم ، حيث أن هناك عدد من السيدات بقيت 
قضاياهن يف املحاكم الرشعية مدة تزيد عىل عامني مما دفع ببعضهن للتنازل عن حقوقهن مقابل احلصول عىل الطالق ) الطالق مقابل االبراء 

العام ( وذلك بسبب الضغوط التي تعرضن هلا . 

املبحث الثاين : صالحيات الرشطة القضائية واثره عىل السري يف إجراءات التقايض.
تقع عىل عاتق الرشطة القضائية مهمة تبليغ اخلصوم ومن املعروف أنه ال جيوز قانونا للقايض السري يف نظر اخلصومة إال بعد أن تتم إجراءات 
تباليغ اخلصوم حسب األصول، ألن تبليغ اخلصوم من النظام العام وعليه فإنه إن مل يتم التبليغ بشكل سليم وصحيح تقع اإلجراءات الالحقة 
له باطلة وغري منتجة ألثرها جتاه الطرف الذي مل يتم تبليغه حسب األصول بمواعيد جلسات التقايض، وخصوصا التبليغ بموعد اجللسة األوىل 

حتى تنعقد اخلصومة بشكلها القانوين الصحيح .
 هذه املهمة األساسية يف إجراءات التقايض التي تقع عىل عاتق الرشطة القضائية ، وإذا مل يتم تبليغ اخلصوم بشكل صحيح فإنه يرتتب عىل ذلك 
إعادة التبليغ  وقد يكون ألكثر من مرة إىل أن يتم حسب األصول، ويف كل مرة ال يتم التبليغ يصدر قرار من القايض بتأجيل موعد اجللسة من 
أجل إعادة التبليغ وهذا األمر يساهم يف إطالة أمد التقايض، وقد أشارت عدد من السيدات بأنه قد تم تأجيل النظر يف دعواهن لعدة جلسات إىل 

أن تم التبليغ بشكل صحيح .
 ومن خالل الوقوف عىل هذه املشكلة نظرا ألمهيتها فقد تبنّي أن هناك العديد من األسباب التي تقف وراء عدم امتام إجراءات التبيلغ بشكله 

الصحيح وهي تتمثل فيام ييل :
مسؤولية تقع عىل طالب التبليغ : حيث يكون اخللل املتسبب بالتأجيل وعدم إمتام التبليغ من جهة طالب التبليغ جلهة عدم وضع عنوان واضح 
للطرف األخر يف اخلصومة واملراد تبليغه، فمن الواجب عىل طالب التبليغ أن يذكر عنوان املطلوب تبليغه بشكل مفصل وعليه أن يذكر )منطقة 
السكن املدينة أو القرية أو املخيم، الشارع ، العامرة ، الطابق، رقم الشقة، أورقم املنزل (، فإذا مل يكن العنوان واضحا فإنه بالتأكيد لن يتم التبليغ 
بشكله الصحيح، ويف الغالب سيتم إعادة األوراق القضائية للمحكمة بدون تبليغ ويقوم املوظف بكتابة مجلة عىل ورقة التبليع مفادها ) مل يستدل 
عىل العنوان (، وبالتايل يقرر القايض مضطرا تأجيل نظر الدعوى جللسة قادمة مع تكليف طالب التبليغ أن حيرض عنوان واضح للشخص املراد 

تبليغه، فلو استدرك طالب التبليغ هذا اخللل من البداية وقام بوضع عنوان واضح للمطلوب تبليغه ملا حدث هذا اخللل . 
مسؤولية تقع عىل املوظف املختص:  يرتكب أحيانا املوظف املختص بإجراء التبليغ لألوراق القضائية بعض األخطاء والتي ربام تبدو بسيطة كان 
من املمكن أن يتفادها، ولكن رغم بساطتها إال أن األثر املرتتب عليها كبري، وهو إعتبار التبليغ غري صحيح مما يستدعي تأجيل القضية إلعادة 
التبليغ إىل أن يتم بشكل صحيح ، ومن هذه األخطاء أن يقوم موظف التبليغ بإعطاء وصل التبليغ لصاحب حمل جماور لسكن الشخص املراد 
تبليغه، أو يعطيه ألحد جريانه يف املنطقة التي يسكن فيها ، أوأن يقوم بإلصاق وصل التبليغ عىل باب شقته، أو يلقيه من حتت باب  الشقة، ويتبني 
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بعد ذلك أنه ربام كان اخلصم  مستأجر وترك الشقة وانتقل ملكان آخر منذ فرتة من الزمن، أو أنه مسافر وغري متواجد يف املكان ، أو أن من استلم 
إيصال التبليغ مل يقم بتسليمه إياه ، وغريها من صور التباليغ املنقوصه والتي يرتتب عليها إعادة التبليغ بعد ذلك وما لذلك من أثر واضح عىل 

تأخري النظر يف الدعوى كأن من املفرتض عىل موظف التبليغ أن جيتهد قلياًل يف عمله ويعمل جهده ليتم التبليغ بشكل قانوين صحيح .
مسؤولية قيادة الرشطة القضائية :  تكمن مسؤولية قيادة الرشطة القضائية يف التحقق من أن تتم التبليغات القضائية عىل أكمل وجه وبشكلها 
الصحيح ، وهذا يقتيض أوال : أن تقوم بعقد الدورات وورش التوعية لألخوة املبلغني من أجل توعيتهم بشكل كامل بعملية التبليغ القانونية بكل 
تفاصيلها نظرًا ألمهية هذه املهمة كام سبق االشارة لذلك ، ثانيا: تفعيل الدور الرقايب عىل التزام املكلفني بإجراءات التباليغ من حيث مواعيدها 

وعدم السامح يف التأخري بإجرائها وحماسبة املقرص عن تقصريه، باإلضافة لتأكد من أن عملية التبليغ بكل مراحلها تتم بشكلها الصحيح .
وقد أشارت النساء املستطلعة آرائهن إىل وجود خلل يف إجراءات تبليغ الزوج للحضور للمحكمة بنسبة  %68.8  وهذه النسبه جتعلنا نؤكد عىل 

رضورة مراعاة مسألة التبليغ لألوراق القضائية بشكل مهني صحيح . 

املبحث الثالث : دور دوائر اإلرشاد واإلصالح األرسي يف دعوى الشقاق والنزاع.
 لقد تم إنشاء دوائر اإلرشاد األرسي يف املحاكم الرشعية كي تضطلع بالعديد من املهام  ومنها :                        

اخلصومة  ألطراف  النصائح  بتقديم  منها  احلد  أو  االجتامعية  املشاكل  حل  يف  واملسامهة  وتطورها،  األرسية  النزاعات  تفاقم  من  احلد  1ـ 
وترشيدهم .                                                                                

2ـ إبراز الدور اإلجيايب للمحاكم الرشعية كعيادات اجتامعية، ومؤسسات توعوية.
3. محاية احلقوق املتصالح عليها بتدوينها وتوثيقها قضائيًا، حتى تكون بمثابة السندات التنفيذية امللزمة.

4. نرش الثقافة األرسية يف املجتمع من خالل برامج التوعية املختلفة . 
ورغم أن هذه املهام ذات قيمة هامة  وأهدافها نبيلة فيام لو حتققت بالوجه الصحيح، إال أن نسبة غري قليلة من العاملني  يف هذه الدوائر ينظرون 
للمرأة باعتبارها أقل شأنا من الرجل، وأن عليها واجب احتامل ترصفات الزوج مهام كانت ، من خالل العمل عىل حث بعض السيدات عىل 
رضورة عدم تفعيل دعاوى عىل أزواجهن أو إقناعهن برتك الدعاوى املرفوعة وخاصة يف دعاوى الشقاق والنزاع أمال يف الصلح ،ويعترب هذا 
الدور سلبي ويساهم يف إهدار حقوق املرأة ، بغض النظر عن االدعاء بأنه يأيت بدافع املحافظة عىل كيان األرسة ، ألن املحافظة عىل كيان األرسة 

واستمرارها يوجب عىل الزوج احرتام حقوق زوجته وعدم تعنيفها.
من  للتهرب  للزوج  الفرصة  عليها  الواقع  األذى  رغم  التصالح  بدعوى  الدعوى  يف  االستمرار  عن  املرأة  ثني  يف  السلبي  الدور  هذا  ويعطي   

االستحقاقات املكّلف هبا إزاء زوجته، سواء املالية أو املعنوية ويعطيه الفرصة إلطالة أمد التقايض بكل السبل . 
وقد رصحت عدد من الزوجات من أن تأثري كالم ونصائح بعض العاملني والعامالت يف دوائر االرشاد واإلصالح األرسي أدى إىل عدم رفع 

دعاوى عىل األزواج ، أوالتنازل عن الدعاوى املرفوعة منهن وقد اكتشفن أن هذه النصائح جمرد مسكنات ومل حتل املشكالت .
ومما أفادت به النساء أن املوظفني/ات كانوا يتعاملون مع شكواهن ببساطة، بتبسيط وتسخيف معاناة املرأة وخاصة فيام يتعلق باالعتداء بالرضب 

والشتم  باعتباره أمرا عاديا ، ومن العبارات التي سمعنها بدوائر االرشاد واإلصالح األرسي : 
منها عبارات الرتهيب والرتغيب وحتميلها عبء االنفصال مثل : "وايش فيها ملا يرضب الزوج زوجته بدك تتحميل عشان احلياة متيش" ،" إذا ما 

حتملتي وصربيت عىل زوجك أوالدك بضيعوا وخطيتهم يف رقبتك" ، "كل األزواج بشتمو وبسبو ما ترديش عليه عشان األمور ما تتفاقم"
  ومنها االنحياز لتربير سلوك الرجل والتعاطف معه رغم سوء معاملته للزوجه ، وتكريس االعتقاد أن مطلبها غري مرشوع وأهنا تتمرد عىل 
واقعها دون وجه حق مثل : "انت بتفكري فش إال انِت بتعاين من سوء معاملة الزوج معظم النساء مثلك وأكثر" طول ما األوضاع االقتصادية 

صعبة توقعي من زوجك كل يشء واهلل يعينو وبدك تتحميل" 
  وبادعاء القيام باإلرشاد والنصح هناك الكثري من العبارات التي ُتقال للزوجة التي تتعرض للعنف من الزوج سواء املادي أو اجلنيس أو العنف 
للعديد من  املحبط  السلبي  األثر  املحاكم   العبارات كوهنا تصدر عن أشخاص هلم صفة رسمية يف  اللفظي واملعنوي ، حيث يكون ملثل هذه 
السيدات خصوصا اللوايت استجبن ملثل هذه النصائح وعدن للحياة مع الزوج ، الذي استغل األمر ملصلحته وزاد من تعنته ألن الزوجة قد قبلت 
العيش معه مرة أخرى دون أن يقدم أية تنازالت من قبله ، وبتكرار االعتداءات والعنف تعود الزوجة  للجوء للمحكمة لطلب التفريق لعدم 

التزام الزوج بتعهداته ، أما هي مل تكسب سوى إطالة أمد املعاناة واألمل .

45دراسة بحثية حول "حق املرأة يف احلصول عىل التفريق
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الفصل السادس 

نتائج وتوصيات الدراسة

47دراسة بحثية حول "حق املرأة يف احلصول عىل التفريق



الفصل السادس نتائج وتوصيات الدراسة

أوالً: النتائج:-
وخلصت هذه الدراسة اىل العديد من النتائج من أمهها:

• وجود متييز واضح يتنايف مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو يف إجراءات إهناء العالقة الزوجية.	
• يتسم التنظيم القانوين للتفريق بني الزوجني بسبب الشقاق والنزاع بالتعارض الواضح مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو، ألن 	

تنظيم أحكام الطالق من قبل الرجال خيتلف يف النصوص واإلجراءات عن تنظيم أحكام التفريق.
• جاء تنظيم أحكام التفريق يف إطار حاالت ضيقة حددها القانون عىل وجه احلرص، واستثنى منها حاالت مهمة ومتطلبات هامة الستمرار 	

احلياة الزوجية ، ومل يدمج حاالت العقم واإلساة النفسية والكره والبغضاء ضمن حاالت التقريق.
• من أهم العيوب التي حتول دون حصول الزوجة عىل قرار التفريق االشرتاط عىل الزوجة بأن تثبت الرضر أمام القايض، ومن املتعذر عليها 	

تقديم بيانات تثبت هذا الرضر من جانب، واشرتاط الذهاب ملحكمني، وعادة ما حيتكمون لألعراف السائدة وال يمتلكان اخلربة واملعرفة 
بحقوق املرأة القانونية واإلنسانية. 

• من أهم ما يميز السامت اإلجرائية للتفريق إطالة أمد التقايض دون مربرات، خاصة يف ظل إعالن رغبة املرأة بشكل رصيح يف إهناء العالقة 	
الزوجية.

• وجود مجود يف التعاطي مع النصوص القانونية، ووجود العديد من املعيقات اإلجرائية التي تواجه دعاوى التفريق.	
• مل تسهم التعميامت القضائية الصادرة خالل فرتة االنقسام يف تسهيل وتيسري وتوسيع خيارات النساء يف دعاوى التفريق.	

بينام خلصت نتائج حتليل البيانات الكمية اىل ما ييل:
• ترتفع نسبة الشقاق والنزاع وسط األرس الشابة وذوات املستوى التعليمي اجليد، وغالبية حاالت لشقاق والنزاع متت يف السنوات اخلمس 	

األوىل للزواج، حيث جاءت النسب عىل النحو التايل:
• 15.2 % دون سن 	 35 سنة، منهن  15 سنة وحتى  87 % من السيدات املترضرات من الشقاق والنزاع يف األرسة هن شابات من عمر 

العرشين سنة، 37 % من سن 25-21 سنة، 23.9 % من سن 30-26 سنة، و10.9 % من سن 35-31 سنة ، يف حني أن 13  %  فقط 
أعامرهن فوق سن 53 سنة.

• غالبية النساء متعلامت منهن 47.8 % مستوى جامعي ، 45.7 % ثانوي ، 4.3 % إعدادي ، 2.2 % ابتدائي.	
• غالبية النساء أوضاعهن االقتصادية متوسطة وبنسبة 63 %، بينام 30.4 % ضعيفة ، وفقط 6.5 % عالية.	
• وأن عدد سنوات الزواج كانت : أقل من سنة 13 % ، من 4-1 سنوات بنسبة 45.7 % ، ومن 8-5 سنوات بنسبة 17.4 % ، أما أكثر من 	

8 سنوات فبنسبة 23.9 % .
• فرتة الشقاق والنزاع التي أجربت املرأة عىل رفع دعوى التفريق كانت : أقل من سنة بنسبة 30.4 % ، من 1 3- سنوات 32.6 % ، من أكثر 	

من 3 سنوات 5- سنوات 21.7 % ، أكثر من 5 سنوات 15.2 %.
• 73.8 % من املستهدفات أفدن بوجود مشاكل وعقبات تعاين منها النساء يف دعاوى التفريق للرضر من الشقاق والنزاع منها :	
•  46.4 % أفدن بأن الزوج ُيقر بام جاء يف الدعوى، يف حني ما نسبته 53.6 % ينكر فيها الزوج )املدعى عليه( يف هذه القضايا ما تدعيه 	

الزوجه )املدعية(, االمر الذي يتطلب معه تكليف الزوجه إثبات ما تدعيه يف دعواها حسب االجراءات املتبعة يف االثبات.
• 52.2 % أفدن بأنه تم تأجيل دعواهن والطلب منهن تعديل وتصحيح الئحة دعواهم، يف حني أن  ما نسبتهن 47.8 %، كانت الئحة 	

دعواهن صحيحة, ومل يتم تأجيل الدعوى. 
• 55.1 % أفدن بأن االزواج )املدعى عليهم( حيلفون يمينًا حاسمة بعدم صحة ادعاء الزوجات عليهم.	
• 62.3 % أقدن بأهنن تنازلن عن حقوقهن مقابل الطالق لعدم قدرهتن عىل إثبات الرضر بالوثائق التي تطلبها املحكمة.	
• 31.2 % أفدن بأنه تم تأجيل جلسة الدعوى بسبب إشكالية يف إجراءات التبليغ, 	
• 92.4 % من النساء رصحن بأن املحامي يقوم بتوضيح األدلة املطلوبة يف دعاوى الشقاق والنزاع.	
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• 89.5 % من القضاة أفدن باهتامم املجلس األعىل للقضاء الرشعي بقضايا التفريق للرضر من الشقاق والنزاع. 	

خلصت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات اهلامة منها:
• دعوة القوى السياسية للعمل عىل إهناء حالة االنقسام وتوحيد منظومة الترشيعات والقضاء الرشعي ما بني الضفة الغربية وقطاع غزه.	
• إعادة النظر جذريًا يف قانون األحوال الشخصية والعمل عىل إنشاء قانون جديد بام ينسجم مع أحكام القانون األسايس واتفاقية سيداو 	

ويتضمن أشكال إهناء العالقة الزوجية.
• بني 	 ما  اهلوة  جلرس  احلالية  النصوص  وحتديث  جديد،  قانون  وضع  يتسنى  حتى  التفريق  قضايا  يف  القضائية  االجتهادات  نطاق  توسيع 

إجراءات الطالق وإجراءات التفريق. 
• تكثيف  دور املجلس األعىل للقضاء الرشعي يف الرقابة والتفتيش عرب الدائرة املختصة هبذا األمر مع إعطاء التعليامت وإصدار التعاميم 	

التي تعمل عىل تقييد إطالة أمد التقايض.
• دعوة القضاة الرشعيني بأن يامرسوا صالحياهتم التي منحهم اهيا القانون للعمل عىل احلد من إطالة أمد التقايض فهذا األمر يدفع باجتاه 	

زيادة ثقة املواطنني بمرفق القضاء.
• رضورة إصدار تعميم قضائي لتحديد إطار زمني حمدد ال يتجازو مدة العام للبت يف قضايا التفريق.	
• العمل عىل  تأسيس نادي للمحامني/ات  الرشعيني /ات  كجسم نقايب  له دور يف تقويم اعوجاج بعض الترصفات التي تتنايف مع مهنة 	

املحاماة الرشعية. 
• عقد الورش والدورات التوعوية لتوعية أفراد الرشطة القضائية واملوظفني املكلفني بعملية التبليغ القانونية لقضايا التفريق.	
• استهداف القائمني عىل إنفاذ القانون بالتوعية والتثقيف بحقوق املرأة ، وتسهيل إجراءات نفاذ النساء ووصوهلن للعدالة.	
• تعزيز العالقة والتعاون ما بني القضاء الرشعي واملؤسسات النسوية يف القضايا املتعلقة بالنزاعات الزوجية، وإرشاك املؤسسات النسوية 	

يف العالج واجياد احللول القائمة عىل مبدأ املساواة.
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مالحق: 

أ ( قانون حقوق العائلة رقم )303( لسنة 1954املعمول به يف قطاع غزة )1(
نص قانون حقوق العائلة الصادر زمن اإلدارة املرصية عىل قطاع غزة عىل العديد من النقاط القانونية يف قضية التفريق للرضر من النزاع والشقاق 

وحرصها يف املواد من 97 اىل 102  . املواد هي : 
مادة 97 – إذا ادعت الزوجة إرضار الزوج هبا بام ال يستطاع معه دوام العرشة بني أمثاهلا جيوز هلا أن تطلب من القايض التفريق وحينئذ يطلقها 
القايض طلقة بائنة إذا ثبت الرضر وعجز عن اإلصالح بينهام ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ومل يثبت الرضر بعث القايض حكمني 

وقىض عىل الوجه املبني باملواد ) 98 اىل 102 (
مادة 98 – يشرتط يف احلكمني أن يكونا رجلني عدلني من أهل الزوجني إن أمكن ، وإال فمن غريهم ممن هلم خربة بحاهلام  وقدرة عىل اإلصالح .

مادة 99 – عىل احلكمني أن يتعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني ويبذال جهدمها يف اإلصالح إن أمكن عىل طريقة قرارها .
مادة 100 - إذا عجز احلكامن عن اإلصالح وكانت اإلساءة من الزوج أو منهام أو جهل احلال ، قررا التفريق بطلقة بائنة ، وإن كانت اإلساءة من 

الزوجة قررا خمالعتها عىل كامل املهر أو عىل قسم منه .
مادة 101 – إذا اختلف احلكامن أمرمها القايض بمعاودة البحث فإن استمر اخلالف بينهام حكم غريمها 

مادة 102 – عىل احلكمني أن يرفعا اىل القايض ما يقررانه وعىل القايض أن حيكم بمقتضاه إن وافق األصول املرشوعة .  

جملة األحكام العدلية املواد القانونية املتعلقة بالتحكيم بشكل عام .
وهي من املادة ) 1841 حتى املادة 1851 (  

واملواد هي :  
مادة 1841 -  جيوز التحكيم يف دعاوى املال املتعلقة بحقوق الناس .

مادة 1842 -  ال جيوز وال ينفذ حكم املحكم إال يف حق اخلصمني اللذين حكامه ويف اخلصوص الذي حكامه به فقط ، وال يتجاوز اىل غريمها 
وال يشمل خصوصياهتام األخرى .

مادة 1843 – جيوز تعدد املحكم فيجوز نصب حكمني أو أكثر خلصوص واحد ، وجيوز أن ينصب كل من املدعي واملدعى عليه حكام.
مادة 1844 – إذا تعدد املحكمون عىل ما ذكر يلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم أن حيكم وحده .

مادة 1845 – إذا كان املحكمون مأذونني بالتحكيم فلهم حتكيم آخر .
مادة 1846 – إذا تقيد التحكيم بوقت ، يزول بزوال ذلك الوقت فاحلكم املنصوب عىل أن حيكم من اليوم الفالين اىل شهر ، ليس له أن حيكم بعد 

مرور ذلك الشهر ، فإن حكم فال ينفذ حكمه .
مادة 1847 – لكل من الطرفني عزل املحكم قبل احلكم ولكن إذا حكمه الطرفان وأجازه القايض املنصوب من قبل السلطان املأذون بنصب 

النائب ، يكون بمنزلة نائب هذا القايض حيث قد استحلفه .
مادة 1848 – حكم املحكمني الزم اإلجراء عىل الوجه املذكور يف حق من حكمهم يف اخلصوص الذي حكموا به ، فلذلك ليس ألي واحد من 

الطرفني االمتناع عن قبول املحكمني بعد حكم احلكمني حكام موافقا ألصوله املرشوعة .
مادة 1849 – إذا عرض حكم املحكم عىل القايض املنصوب من قبل السلطان فإذا كان موافقا لألصول صدقه وإال نقضه .

فتعترب تسوية  نسبا ذلك  إذا  بتسوية األمر صلحا  توفيقا ألصوله املرشوعة  أذنامها يف احلكم  اللذين  املحكمني  الطرفان  أذن  – إذا   1850 مادة 
يف  املذكور  الوجه  عىل  أيضا  الصلح  بإجراء  اآلخر  املحكم  واآلخر  املحكمني  أحد  الطرفني  أحد  وكل  إذا  أنه  وهو  صلحا  اخلالف  املحكمني 

اخلصوص الذي تنازعا فيه وتصاحلا توفيقا للمسائل املندرجة يف كتاب الصلح فليس ألحد الطرفني أن يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية .
مادة 1851 – إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بني شخصني بدون أن حيكم يف ذلك وريض الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكم
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بعض التعاميم ذات العالقة بدعوى التفريق للشقاق والنزاع : 
تعميم قضائي رقم 33/2009م 

املوضوع املادة )97( من قانون حقوق العائلة 

تعميم قضائي رقم 36/2009 
املوضوع دعوى الطاعة إذا اجتمعت مع دعوى النزاع والشقاق 

وهو تأكيد عىل ما جاء يف التعميم رقم ق ش /69 املؤرخ يف 10/10/1996م 
ويلغى كل ما يتعارض معه خاصة التعميم الصادر يف 8/8/1996

  
تعميم قضائي رقم 9 /2012 والصادر بتاريخ 29/5/2012

املوضوع / دعاوى التفريق للرضر من النزاع والشقاق
باالشارة للموضوع أعاله ، والحقًا للتعميم رقم 33/2009م الصادر بتاريخ 23/7/2009م بخصوص دعاوى التفريق للرضر من النزاع 

والشقاق وعماًل بام استقر عليه رأي املحكمة العليا الرشعية بجلستها بتاريخ 28/5/2012م نصدر التعميم اآليت : 
1ـ إذا مل يثبت الرضر يف دعاوى التفريق للنزاع والشقاق وردت الدعوى فال مانع من رفعها مرة ثانية بأسباب ووقائع جديدة . 

2ـ أما إذا ردت الدعوى وتكررت مرة ثانية بدون أسباب ووقائع جديدة فإهنا ال ترفع إال بعد ميض ستة أشهر من صريورة احلكم بالرد قطعيًا . 
3ـ يلزم التقيد والعمل به حسب األصول . 

حرر يف 8 / رجب /1433ه وفق 29/5/2012م 

تعميم قضائي رقم 7 / 2016 والصادر بتاريخ 10/2/2016
بخصوص إعادة رفع دعوى التفريق للنزاع والشقاق من الزوجة غري املدخولة وغري املختىل هبا 

املادة )1( : 
تستثنى الزوجة غري املدخولة وغري املختىل هبا من مدة رفع الدعوى ) ستة أشهر ( إذا ردت وتكررت مرة ثانية بدون اسباب ووقائع جديدة مع 

صريورة احلكم بالرد قطعيًا حسب الفقرة الثانية من التعميم رقم 9/2012 الصادر بتاريخ 29/5/2012م 
املادة )2( : 

عىل اجلهات املختصة كُل فيام خيصه تنفيذ هذا التعيم اعتبارًا من تاريخ 21/2/2016م 
ويلغى كل ما يتعارض معه . 

حرر يف 1/مجاد األول / 1437ه وفق 10/2/2016م 

تعميم قضائي رقم 8 / 2016 والصادر بتاريخ 10/2/2016
بخصوص رفع دعوى شقاق ونزاع من قبل الزوج

املادة )1(   
فعاًل بحيث ال يمكن مع هذا اإلرضار  أو  به قوالً  بينه وبني زوجته وادعى ارضارها  نزاع وشقاق  إذا ظهر  التفريق  للزوجة طلب  للزوج كام 

استمرار احلياة الزوجية . 
املادة )2( 

إذا اثبت الزوج وجود النزاع والشقاق بذل القايض جهده يف اإلصالح بني الزوجني ، فإذا مل يمكن االصالح أجل القايض دعواه مدة ال تقل عن 
شهر أماًل باملصاحلة فإذا أرص الزوج عىل دعواه بعد ميض األجل ومل يتم اإلصالح أحال القايض األمر إىل احلكمني . 

املادة )3( 
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تقيض املحكمة بالدعوى بعد احالتها للحكمني كام هو موضح يف املواد ) 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ( من قانون حقوق العائلة .
املادة )4( 

الصالحية املكانية ألقامة هذه الدعوى ما نصت الفقرة السادسة من املادة السابعة من قانون أصول املحاكامت الرشعية القضائية حسب األصول.
املادة )5( 

يف حال وجود دعوى من الزوج وأخرى من الزوجة باخلصوص فيتم ضم الدعوى اجلديدة إىل السابقة لدى املحكمة املنظورة أمامها الدعوى 
السابقة لالرتباط بينهام يف موضوع الدعوى الرضر للنزاع والشقاق وتسري املحكمة باالجراءات القضائية حسب األصول . 

املادة )6( 
عىل اجلهات املختصة كُل فيام خيصه تنفيذ هذا التعميم اعتبارًا من تاريخ 21/2/2016م    ويلغى كل ما يتعارض معه . 

حرر يف ا / مجاد األول / 1437ه وفق 10/2/2016  

تعميم قضائي رقم 10 / 2016 والصادر بتاريخ 10/2/2016
بخصوص دفع بدل اخلُلع من الزوجة يف دعاوى التفريق للنزاع والشقاق

املادة )1( 
إذا قرر احلكامن يف دعوى التفريق للنزاع والشقاق عوضا عىل الزوجة ) املدعية ( لزوجها فعليها أن يؤمنا دفع العوض ، قبل إصدار قرارمها . 

املادة )2( 
وإن تعذر تأمني العوض قبل إصدار احلكمني لقرارمها حسب املادة )1( فيجب عىل الزوجة تأمينة قبل إصدار احلكم ، فإذا امتعنت ترد دعواها . 

املادة )3( 
عىل اجلهات املختصة كُل فيام خيصة تنفيذ هذا التعميم اعتباراص من تاريخ 21/2/2016 ويلغى كل ما يتعارض معه . 

حرر يف 1/ مجاد األول /1437ه وفق 10/2/2016م 
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املراجع

القرآن الكريم 
1ـ تفسري البغوي

2 ـ  تفسري املنار  ج 5 
3ـ كتب السنة ـ صحيح مسلم

4ـ صحيح اجلامع / السلسلة الصحيحة
5ـ صحيح اجلامع / السلسلة الصحيحة 

6ـ رشح الزركيش  ج 2
7ـ الرشح الكبري للشيخ الدرديرج2 

8ـ الرشح الصغري للدردير ج4
9ـ احلاوى الكبري ـ املاورديج9 

10ـ رشح فتح القدير ج4 
11ـ اإلنصاف للمرداوي ج 8   

12ـ املغني ج 8  
13ـ  األم للشافعي ج 5

14ـ خمتار الصحاح تأليف زين الدين حممد الّرازي ـ مؤسسة الرسالة
15ـ جمموعة القوانني الفلسطينية/ اجلزء العارش / قانون حقوق العائلة 

16ـ الوقائع الفلسطينية العدد )87( مايو 2003م
17ـ جملة األحكام / عيل حيدر

18ـ ملخص األحكام الرشعية يف مذهب املالكية / حممد حممد عامر
19ـ كتاب التحكيم يف دعوى التفريق للشقاق والنزاع للشيخ / حممد ناجي بن فؤاد فارس

         عضو املجلس األعىل للقضاء الرشعي
20ـ سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي  )  كتاب أدب االختالف يف اإلسالم (   

21ـ العزة : اإلرشاد األرسي ، )ص170( ـ نرشة ـ
22ـ جمموعة التعاميم القضائية الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي بغزة .
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