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لسُت بصدد تبرير أو نقد الفكرة األساسية التي ال يختلف عليها أحد؛ ضرورة 
حماية األسرة كمؤسسة من حيث مكانة عقد الزواج كونه يتم بني رجل وامرأة12 
وحماية األفراد داخلها، وبخاصة الفئات الضعيفة فيها: األطفال والنساء، رغم 
أن احصائيات أظهرت في بعض الدول  بوجود نسبة ال يستهان بها من الرجال 
يعانون من عنف زوجاتهم! تستهدف طرق البحث اخملتلفة دراسة ظاهرة العنف 
داخل األسرة وحتليل أسبابها وحتديد اجراءات ممكنة لتجاوزها. السؤال الرئيسي: 
األفضل  الوسيلة  التشريعية( هو  السلطة  )نص صادر عن  »قانون«  تَبني  هل 

واألجنع لتحقيق الهدف املرجو بحماية األسرة؟ 

التي  التقليدية  احلجج  جتاوز  العنف،  ملواجهة  واضح  تشريع  وضع  يستهدف 
خاص  قانون  بوجود  أسرهم  داخل  والنساء  األطفال  حماية  لتبرير  عادة  تقدم 
لهذه الغاية؛ ولتحقيق ذلك يجب أن ال يتم التعامل مع القانون كهدف بحد 
ذاته بل كوسيلة لتحقيق غاية أسمى تستهدف تنظيم العالقات بني املواطنني 
أنفسهم وكذلك الدولة، وحماية أفضل لألفراد على املستوى البعيد من إمكانية 
تعسف الدولة أو أقرانه. يضمن صياغة التشريع وضوح العالقات »العمودية« 
األساسية،  واحلريات  احلقوق  انتهاك  بعدم  الدولة  وإلزام  واملواطنني،  الدولة  بني 
املدنية والسياسية أو ما يطلق عليه حقوق اجليل األول بالتزام الدولة »باالمتناع 
عن االنتهاك« أو إلزامها بتفعيل وتطوير حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، 
وهو ما يطلق عليه حقوق اجليل الثاني بإلزام الدولة »بالترويج للحقوق« لتشمل 

العالقات »األفقية« بني املواطنني أنفسهم وبني جتمعاتهم.13 

وضمان  كمؤسسة  نفسها  األسرة  حماية  يستهدف  للقانون  الثانية  الغاية 
بقائها ألهميتها اجملتمعية؛ فالعائلة أو البؤرة االجتماعية األكثر قدماً، ال زالت 
في  خاصة  اآلن،  حتى  الزواج  ويشكل  املعاصرة؛  للمجتمعات  الرئيسي  الركن 
الدول العربية، الطريقة الطبيعية لتشكيل األسرة. العائلة مؤسسة عفوية 
لكنها ضرورية لبقاء اجلنس البشري وإن جتاوزت طبعاً هدف التكاثر اجملرد، والذي 

يربط البشر مع باقي الكائنات احلية-احليوانية. 

أنظر على سبيل املثال ما حصل عند النقاش عن تعريف األسرة أو العائلة داخل ما يطلق عليها »مشروع الدستور   12

األوروبي«.
أفكار مت تقدميها وتطويرها في ورقة غير منشورة للبروفسور فرانسواز دريفوس من جامعة السوربون، في محاضرة   13

بتاريخ 2007/5/21 في جامعة بيرزيت. 
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جعلتها  التي  االجتماعية  والتقاليد  العادات  من  الكثير  األسرة  تكوين  رافق 
بدل  أو  بجانب  عائلياً  انتماء  خالقة  االجتماعي  للتضامن  األساسي  الركن 
انتماءات أخرى؛ فيما قامت جميع الديانات بتنظيم تكوينها حرصاً على عدم 
تفككها ومنحتها طابعاً يسمو بها فوق اللقاء اجلنسي بني ذكر وأنثى بهدف 
العائلة  من جنسني مختلفني.  بني شخصني  حراً  إرادياً  عقداً  ليصبح  اإلجناب 
مؤسسة ذات طابع ديني يرمز أحياناً للعهد الذي مت بني اهلل والبشر أو يُعتبر 
الدينية  الزواج  صورة  تؤثر  واخلالص.  اخللق  عملية  في  البشر  فيه  يشارك  سراً 
حد  إلى  يذهب  قد  والذي  العقد،  هذا  حل  إمكانية  مع  التعامل  طريقة  على 
إنهاء العالقة الزوجية باالتفاق مع مراعاة نتائج هذا القرار على األوالد. حرصت 
معظم الدول على تنظيم شؤون األسرة وإن بدرجات متفاوتة، ومت حصر دورها 
أحياناً بوضع األطر ومعاجلة التحديدات العامة وتسليم قضية تنظيمها إيجاباً 

للطوائف الدينية اخملتلفة. 

تداخل الدولة بشؤون العائلة يأتي في سياق حماية مجموعة مستضعفة من 
تعسف أحد أفراد العائلة باآلخرين لسيطرته على مصادر قوة مرتبطة أحياناً 
وموروثات  اجتماعية  عادات  أو  الدخل،  مبصادر  التحكم  أو  اجلسدي،  بالتكوين 
دينية في أحيان أخرى. أي حديث عن إمكانية قيام الدولة بتبني قانون يجب أن ال 
يدخل في إطار تشجيع الرغبات وامليول الشمولية لبعض الدول بهدف التحكم 
في جميع مناحي حياة األفراد واجلماعات داخل الدولة، دون اعتبار خلصوصيتهم 
وحلاجاتهم، وهو أمر قد يثير حفيظة املواطنني كأفراد وجماعات وخاصة عندما 
تدخلها،  يُصبح  بل  العائلة؛  وهي  خصوصية  األكثر  باملؤسسة  األمر  يتعلق 
أمام  الدولة  بالتزامات  وإيفاًء  اإلنسان،  حقوق  حلماية  وسيلة  سبق،  ما  عكس 
اجملتمع الدولي وأمام مواطنيها واستجابة لضغوطات خارجية وداخلية. تدخل 
سياساتها  حتقيق  بهدف  سيادتها  حدود  داخل  احلياة  مناحي  لتنظيم  الدولة 
العامة، أمر غير محصور بالتشريع عن طريق قانون، بل ميكنها صياغة لوائح 
التنظيم  توفير تنظيم مستقل حتى خارج إطار  أو  تنفيذية لقوانني موجودة 
القانوني، أو عبر تفعيل اجلهاز القضائي وتدريبه للتعامل مع بعض القضايا، 

وأيضا بتنفيذ حملة توعية شاملة حول موضوع محدد.

قد تكون فكرة القانون أحياناً عفوية، لكن التوجه نحو تبني قانون يجب أن ال 
يكون عشوائياً؛ بل يجب أن يكون مدروساً بدقة من حيث النص نفسه )احملتوى 
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والشكل( وتبعات تبني القانون على النظام القانوني القائم وعلى اآلثار احملتملة 
بشأن التنظيم اإلداري للدولة وتبعاته املالية واالقتصادية.14

هي  ما  لألسرة؟  قانون  لتبني  الكافية  املبررات  تتوفر  هل  للقانون؟  نحتاج  ملاذا 
معيقات تبني قانون لألسرة؟ هل تبني قانون سيء أفضل من عدم وجود قانون؟ 
ما هي نتائج تبني قانون حلماية األسرة، وهل يُقبل اجتماعياً ويصمد اقتصادياً؟

ليس هناك محتوى مثالي لقانون لألسرة وذلك لغياب احملتوى املثالي للقانون 
بشكل عام وهو شأن ينطبق على أي مكان وأي زمان.15 هناك بالطبع معايير 
أصبح متفق عليها في الدول الدميقراطية وأخرى مرتبطة بتطور الفهم حلقوق 
احلرب  ويالت  اكتشاف  عقب  السريع  التطور  بعد  وخاصة  وحرياته،  اإلنسان 
نزعها  ميكن  القوانني  بأن  االعتقاد  مبكان  اخلطورة  من  أنه  إال  الثانية؛  العاملية 
وزرعها بحذافيرها في نظام قانوني مختلف كلياً من حيث تطور التاريخ، نوع 
النظام السياسي، الثقافة والعادات السائدة، الدين، اللغة ودون أن يؤدي ذلك ال 
محالة إلى ظهور قانون معيق، وفي أحسن األحوال غير قابل للتطبيق وقد يؤدي 

إلى نتائج عكسية مناقضة ألهداف تشريعه. 

يأتي القانون انعكاساً ملصالح إنسانية متضاربة أو جملموعة منهم؛ واملصالح 
محرك رئيسي في العالقات بني األفراد وداخل الدولة، وقد تكون ضرورية للتحرك 

وتدخل الدولة، اجملتمع املدني أو األفراد.

هل نحتاج قانوناً حلماية األسرة؟

وأهوائهم  ميولهم  األفراد  فيه  ميارس  قانون؛  غير  من  عالم  تخيل  باالمكان 
الفوضى،  بالتأكيد سيكون عاملاً حتكمه  دون حسيب  وغرائزهم ومعتقداتهم 

ومن هنا أهمية معرفة املراحل اخملتلفة للتشريع والتي قد تختلف من بلد إلى آخر في التفاصيل ولكنها قد تتشابه في   14

املالمح العامة خاصة في األنظمة السياسية املتشابهة. معرفة أصول »اللعبة التشريعية« هذه قد تساعد مؤسسات 
اجملتمع املدني على أنواعها من القيام بدور في املناصرة والتأثير والضغط لصالح أو ضد مشروع قانون معني.

بأثر  وليس  الرسمية(  اجلريدة  في  )ونشرها  تبنيها  بعد  عادة  تسري  التي  القوانني  بطبيعة  ومرتبط  طبيعي  وهذا   15

رجعي )إال في حاالت استثنائية( وبحكم تبني القانون نفسه وكأن من يضعه يُقر بأنه توجد دائماً إمكانية لتعديله 
في املستقبل بنفس الطريقة التي مت فيها تبنيه. وبالتالي فإن القانون يحتوي في ذاته عنصر نقدي مستمر يُقر 
بعدم كماله؛ فإذا كانت أي من القوانني تدعي الكمال )وبالتالي تدعي احلصانة أمام إمكانية التعديل في املستقبل 
-حتى القوانني الدستورية، وإن وجدت عملياً إجراءات خاصة ومعقدة أحياناً لتعديلها، إال أنه نظرياً تتوفر دائماً هذه 

اإلمكانية( فلن نتجرأ نحن هنا بالدفاع عن فكرة »قانون مثالي«.
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لألفراد  حرية  أوسع  يضمن  اليقني  من  درجة  تأمني  األولى  القوانني  ومهمة 
مبفهوم  القانون  يرتبط  أن  يجب  ذلك  أجل  ومن  اجملتمعي،  االحتقان  وتخفيف 
اإلنصاف والعدالة.16 »القانون« موجود في كل مجتمع منظم؛ عند الذهاب إلى 
السوق، يدفع املشتري ثمن حاجاته بشكل دائم، وال ضرورة اللزام املشتري بالدفع 
في كل مرة، لكن في حال تناول بضاعة دون دفع ثمنها يصبح املشتري سارقاً... 
حينها فقط يتعرض للمالحقة القانونية وذلك لوجود قاعدة قانونية مفادها 

بأن السارق يُعاقب؛ هذا يعني أننا نلجأ للقانون فقط كحالة استثنائية.17

يوجد فرق بني »القانون« كقاعدة أو مجموعة من القواعد السلوكية امللزمة 
والتي جتد مصدرها في نصوص قانونية مكتوبة متنوعة وأخرى عرفية، والقانون 
كنص تشريعي مصدره البرملان.18 السؤال: ملاذا نحتاج إلى »قانون«؟ ملاذا نحتاج 

لتشريع صادر عن البرملان؟

قاعدة  خلق  في  بالرغبة  قانون  طريق  عن  التشريع  إلى  اللجوء  تبرير  ميكن 
قانونية ملزمة جديدة أو لتقنني قاعدة قانونية عرفية موجودة أصالً، ومنحها 
 – نظرياً   – وبالتالي ضمان حمايتها  فيه،  توجد  الذي  للنص  القانونية  القيمة 
أو  التنفيذية  اللوائح  عبر  التنفيذية  السلطة  قبل  من  جتاوزها  إمكانية  من 
األنظمة املستقلة دون الوقوع في مخالفة ملبدأ املشروعية، بل على العكس 
بتبني لوائح تنفيذية لتضع مضمون القانون  تلزم السلطة التنفيذية أحياناً 

16 Arnold, Roger, Efficiency vs. Ethics: Which is the Proper Decision Criterion in Law Cases? The Journal of 
Libertarian Studies, Vol. VI, No.1 )Winter 1982(.  

فعند وجود قضية أمام القاضي فإنه »يقول القانون« مبعنى أنه يستقرأ النصوص القانونية السارية ويعمل على   17

تطبيق القواعد القانونية اجملردة على احلالة الواقعية التي أمامه؛ ال مجال للقاضي بأن يقول: ال يوجد عندي قانون 
ينظم مثل هذه القضية؛ إن كان القاضي صاحب اختصاص فعليه دائماً أن يقول »القانون« في احلالة التي أمامه. 
حتى  يتم  وال  العالم  دول  جميع  في  التشريعية(  السلطة  عن  صادرة  )كنصوص  القوانني  نفس  جند  لن  باملقابل، 
التعامل معها بالطريقة نفسها؛ ففي فرنسا مجاالت التشريع عن طريق قانون محصورة بتلك املنصوص عليها في 
دستور اجلمهورية اخلامسة لعام 1958، بينما يدخل ما عدا ذلك من صالحيات احلكومة التنظيمية؛ بينما يتم حصر 
صالحيات احلكومة التنظيمية في دول أخرى لتكتفي بتنظيم املرافق العامة فقط وبالتالي ينحصر مهمتها بتنفيذ 
القوانني عن طريق لوائح تنفيذية وفقط بتخويل من القانون؛ هذا كله طبعاً في دول حتتل فيه القاعدة القانونية 
املكتوبة الصدارة من حيث األولوية والقوة؛ أما في بالد ما زال فيه للعرف وللسوابق القضائية املكانة الرئيسية في 

النظام القانوني فإن اللجوء للتشريع عن طريق قانون يبقى االستثناء وليس القاعدة.
وما االختالف، واخللط أحياناً، بني القانون واحلق إال دليل على عدم إمكانية فصل املصطلحان عن بعض؛ فبالفرنسية   18

القانون  إلى  الوقت عينه  والتي تشير في   )droit( املشرع عن  الصادر عن  النص  لتمييز   )loi( مثالً، تستعمل كلمة 
)كمجموعة من القواعد السلوكية أو لإلشارة للقانون الساري في حالة معينة( أو للحق أي إلمكانية عمل شيء 
معني والتي تستعمل في اجلمع لإلشارة حلقوق اإلنسان. بينما في اللغة اإلنكليزية يتميز احلق )right( عن القانون 
أيضاً  يجري  الذي  التمييز  وهو  امللزمة.  السلوكية  القواعد  القانون كمجموعة من  أو عن  املشرع  كنص صادر عن 

باللغة العربية مع العلم أحياناً بأنه يتم اخللط وبسهولة فنقول أن فالن يدرس »قانون« في كلية »احلقوق«!
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حيز التنفيذ )وإن ال يتم إلزامها عادة بفترة زمنية محددة( وذلك ألن القانون، من 
حيث مبدأ هرمية القواعد القانونية، يحتل -بعد الدستور وأحياناً االتفاقيات 
الواسعة في  التحركات  يبرر  القانوني، وهذا قد  النظام  الصدارة في  الدولية- 

سبيل تبني »قانون حلماية األسرة«. 

هناك نصوص تشريعية متعددة تنظم األسرة من جهة )األحوال الشخصية 
اجلزائية  اإلجراءات  وقوانني  العقوبات،  )قانون  باحلماية  مرتبطة  وأخرى  مثالً( 
موحد  قانون  إلى  نحتاج  ملاذا  آخر:  مستوى  إلى  ينتقل  السؤال  لكن  واملدنية( 
تصدره السلطة التشريعية وخاص بحماية األسرة؟ ما هو مضمونه ونطاقه؟ 

ما هي تبريرات مثل هذا القانون؟ 

السارية  القوانني  توحيد  بالرغبة في  األسرة مرتبط  قانون خاص حلماية  تبني 
واملوروث  العائلة  ألهمية  انسجاماً  أكثر  يكون  واحد  قانون  في  العائلة  بشأن 
الثقافي والتأثير الديني املتعلق بالعائلة. تثبت اإلحصائيات ارتفاع نسبة العنف 
داخل أسوار العائلة مستهدفاً املرأة، وبالتالي قد يكون للقانون هدفني متالزمني: 
األول قريب املدى بوقف العنف ومعاقبة املذنب وعدم تخفيف العقوبة عليه أو 
األمد  بعيد  والثاني  الواحدة،  العائلة  أفراد  بني  حصولها  بسبب  منها  إعفائه 
على  اجلنس،  بسبب  متييز  دون  املواطنني  بني  أفضل  إلى حتقيق مساواة  يهدف 
أن متتد هذه املساواة ليس فقط إلى صناديق االقتراع )املساواة كمفهوم ملزم 

عمودياً( بل أيضاً إلى األسرة )املساواة كمفهوم ملزم أفقياً(.

إذا لم يتضمن القانون الساري مدخال ملمارسة العنف ضد األطفال والنساء؛ وإذا 
كانت الترسانة القانونية تكفل للقاضي تطبيق القانون في قضية مطروحه 
أو خارج  داخل  كان،  أياً  العنف،  ميارس  –نظرياً- مالحقة من  املمكن  أمامه؛ من 

العائلة، مبوجب القانون اجلنائي نفسه. 

تبنت والية كاليفورنيا األميركية قانوناً يبيح إرضاع الطفل في مكان عام باعتباره 
قانونياً؛ مما أثار حفيظة بعضهم وذلك العتبار مثل هذا القانون غير ضروري وخاصة 
بأنه ال يوجد أي قانون سابق مينع مثل هذا التصرف.. هل كان مثل هذا القانون غير 
ضروري فعالً؟ يذكر من دافع عن هذا النص بأنه وإن لم يكن هنالك من قاعدة متنع 
ذلك، إال أن اإلرضاع في األماكن العامة يثير حفيظة البعض؛ وبالتالي كان هدف 

هذا القانون جعل هذا الشيء مقبوالً ثقافياً في اجملتمع. 
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اللجوء أحياناً للقانون لغايات مختلفة منها تربوية وتعليمية وتثقيفية، تهدف 
لتغيير عادات مجتمعية أو املساهمة في ذلك، لكننا لسنا بصدد اخلوض في 
تفاصيل مثل تلك القوانني. إن تبني قانوناً خاصاً قد يهدف إلى اإلرشاد بضرورة 
اطالع جميع املواطنني بأن من ميارس العنف يُعاقب، حتى جتاه فرد من األسرة؛ 
للقانون  جلوئهم  وتبرير  مواقفهم  في  املعنفني  تقوية  إلى  تهدف  أنها  كما 
رذيلة مجتمعية  إلى  بالضرورة  ذلك  يؤدي  أن  دون  املعتدي،  أو ملعاقبة  للحماية 

لتصرف »غير الئق بفرد من أفراد العائلة«.

السياسة التشريعية

تتشكل القوانني عموماً من قالب ومحتوى وكالهما ضروري عند صياغة التشريع، 
وتقوم بعملية تكوين السياسة التشريعية وعملية الصياغة مجموعة واحدة 
مجموعتني  قبل  من  أو  القاري(  األوروبي  )النظام  الدول  بعض  في  متجانسة 
مختلفتني لالحتياج لكفاءات مختلفة )النظام األجنلوسكسوني(.19  التشريع 
)وضع قوانني( ليست هدفاً بل وسيلة لتحقيق غاية أخرى، على قاعدة االفتراض 
بوجود قضية أو مشكلة حتتاج حلل أو تنظيم عن طريق قانون، وهذا يعني وجود 

أسئلة حتتاج إجابة من قبل واضعي السياسة التشريعية:20 

ما هي املشكلة أو املشاكل التي حتتاج لتدخل الدولة؟  • 

هذه  حلل  واألجنع  األفضل  احلل  هو  تشريع  طريق  عن  الدولة  تدخل  هل  • 
املشكلة؟ 

هل تبني لوائح أو أنظمة أو قرارات تكفي للتعامل مع املشكلة؟ • 

باإلضافة إلى ذلك يتطلب األمر دراسة األثر املمكن لتبني مثل هذا القانون من 
حيث:

تأخذ  القانون بخطة توعية شاملة  إرفاق  الضروري  التقبل اجملتمعي، من  • 
بعني االعتبار الواقع االجتماعي والثقافي للبلد، ووضع القانون في إطاره 

الزمني واملكاني واإلنساني.

التشريعية  للصياغة  منوذج  تطوير  حول  عمل  ورشة  التشريعات،  مشاريع  وإدارة  وصياغة  حتضير  كيث.  باتشيت،   19

للبرملانات العربية، بيروت 3-6 شباط 2003.
التقدمي،  ولغايات هذا  ولكن،  لها  التطرق  الضروري  أن يكون من  التشريعية ميكن  بالصياغة  هنالك معايير خاصة   20

سأكتفي باإلشارة إلى السياسة التشريعية فقط.
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الكلفة  حول  موضوعية  دراسات  إجراء  ضرورة  االقتصادية،  الكلفة  • 
املالية للقانون والتي تأخذ بعني االعتبار املؤشرات والتوقعات االقتصادية 

املستقبلية.   

إمكانية التنفيذ املؤسساتي، ضرورة تدريب األطراف التي لها عالقة بالقانون،  • 
سواء القضاة أم القانونني بشكل عام، النيابة العامة والشرطة، وجميعها 

مؤسسات حيوية متتلك دورها في تنفيذ محتوى قانون حلماية العائلة.21

االنسجام التشريعي

كيف يكون القانون ركيزة للتغيير ويحافظ في الوقت ذاته على انسجام مع 
القوانني األخرى؟ ال توجد مشكلة من حيث املبدأ في إحداث تغيير في القوانني 
وهرمية  املشروعية  مبدأ  احترام  شرط  جديد،  قانون  تبني  بهدف  السابقة 
ومحاولة  القائم  القانوني  الوضع  ادراك  املهم  األمر  طبعاً،  القانونية  القواعد 
التنبؤ بأثر التنظيم القانوني اجلديد. ذلك أن تشريع قانون جديد غير منسجم 
عشوائية  انتقائية  إلى  بالقاضي  يؤدي  قد  السارية  القانونية  املنظومة  مع 
من  املرجو  القانوني  االستقرار  هدف  تخدم  ال  السارية،  القانونية  للنصوص 
تنفيذه  إمكانية  وعدم  اجلديد  القانون  شلل  إلى  تؤدي  قد  أو  اجلديد،  القانون 
ل.  وتفعيله. في كلتا احلالتني تكون النتيجة واحدة: قانون غير فعال أو غير ُمفعَّ
حال التوجه نحو تبني قانون حلماية األسرى، يجب األخذ بعني االعتبار انسجام 
القانون اجلديد مع املنظومة القانونية السارية املتنوعة واألثر املمكن واملتوقع 

ملثل ذلك قانون: 
 

أوالً: االنسجام مع الدستور
يتميز الدستور بسموه عن القوانني بوضعه إجراءات خاصة جتعل أمر تعديله 
حالة غير ممكنة وصعبة على املشرع العادي، وحال وجود مخالفات معينة قد 
االمتناع عن تطبيقه بسبب مخالفته  أو  املعني  القانون  إلغاء  إلى  ذلك  يؤدي 
تشكل  التي  واحلريات  احلقوق  من  الئحة  على  عادة  الدساتير  تنص  للدستور. 
حلماية  قانون  تشريع  وعند  العادي،  املشرع  تدخل  حلدود  املقيد  العام  اإلطار 
األسرى يجب األخذ بعني االعتبار: النص الدستوري باملساواة بني الرجل واملرأة 
التمييز  مبنع  أو  للمساواة(  اإليجابي  )املفهوم  تفعيلها  على  العمل  وضرورة 

هذه التساؤالت مستلهمة من أوراق عمل مت توزيعها لغايات التدريب قدمه الدكتور فيصل نور كخبير في مشروع   21

تعزيز املساءلة والشفافية في العملية التشريعية ”مشروع بيان“ لباحثني وخبراء فلسطينيني عام 2007. 
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)املفهوم السلبي للمساواة(؛ النص الدستوري بحماية الطفل أو وجود جسم 
خاص لذلك؛ اإلشارة للدين أو للشريعة في الدستور كمصدر رئيسي أو املصدر 
الرئيسي للتشريع؛ اإلشارة إلى طريقة تنظيم األحوال الشخصية سواء من 

حيث التشريع أو القضاء.

ثانياً: االنسجام مع القانون الدولي
توجد طرق مختلفة للتعامل مع القانون الدولي باالعتماد جزئياً على مصدر هذا 
القانون: إذا كان مصدر القانون الدولي عرفياً فهو ُملزِم جلميع الدول بال استثناء، 
للتعامل  هنالك طرق مختلفة  دولية  اتفاقية  أو  إذا كان مصدره معاهدة  أما 
معه: ملزم للدول التي تتبناه ويكون اإللزام أحياناً بحكم تبني املعاهدة أو بعد 
باألسرة بشكل عام،  دولية ذات عالقة  اتفاقيات  حتويله لقانون محلي؛ وهناك 
واملرأة والطفل بشكل خاص، وقد تبنتها الكثير من الدول وباتت تشكل مرجعاً 

رئيسياً يجب أخذه بعني االعتبار عند تشريع قانون جديد حلماية األسرة. 

ثالثاً: االنسجام مع القوانني األخرى
يلغي  واخلاص  السابق  يلغي  الالحق  القانون  بأن  للتشريع  األساسية  القاعدة 
العام، إال أن اإللغاء بالتعارض غير محبذ ملا يتركه من عدم وضوح في النصوص 
في  باألراضي  املتعلقة  السارية  القوانني  عشرات  هناك  السارية.  القانونية 
فلسطني قد تبرر تبني قانون موحد إال أنه ال يعفي القاضي من النظر في جميع 
النظام  الواردة في  اعتبار اإلجراءات  األراضي. يجب  السارية في مجال  القوانني 
في  التغيير  يكون  بحيث  اجلزائية  أو  التجارية  أو  املدنية  القوانني  سواء  العام 
اإلجراءات هدفه فقط األخذ بعني االعتبار لوضع خاص مثل األسرة، وهناك قوانني 
ذات عالقة بقانون حماية األسرة: السلطة القضائية وأصول احملاكمات املدنية؛ 

العقوبات واإلجراءات اجلزائية؛ األحوال الشخصية؛ قانون الطفل )إن وجد(. 

رابعاً: االنسجام مع اللوائح التنفيذية
تبقى القوانني السارية حبراً على ورق إذ لم تقم السلطة التنفيذية بالتشريع 
الثانوي الضروري جلعل القانون بعموميته سارياً في قطاعات معينة؛ وقد تكون 
طريقة لقيام السلطة التنفيذية بإعاقة التقدم نحو تنفيذ محتوى القانون، 
أو تأجيل تنفيذ بعض مواده األكثر إشكالية أو التي ال تتفق وأولويات احلكومة. 
مبا أن التشريعات الثانوية السارية كانت مرتبطة بالقانون القدمي وحتى تبني 
تشريعات ثانوية جديدة، فالقانون على أرض الواقع لن يجري التغيير املطلوب 
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بضرورة  احلكومة  بإلزام  التفكير  وميكن  ونشاطها،  احلكومة  رحمة  منتظراً 
القانون مفصالً مع ترك مساحة محدودة لتدخل احلكومة،  أو جعل  التشريع 
وينطوي كال احللني على سلبيات يجب أخذها بعني االعتبار عند التوجه لهذا 

اخليار أو ذاك. 

اجملتمع املدني وقانون حماية األسرة

أن  يفترض  الدميقراطية  الدول  في 
تكون مؤسسات الدولة ممثلة للشعب 
والعرقية  السياسية  أطيافه  بجميع 
والدينية، وفي هذا اإلطار يتم تطبيق 
القانون  حول  روسو  جاك  جان  نظرية 
فيصبح  العامة،  اإلرادة  عن  كتعبير 
الوسيلة احملددة للدولة واملواطنني في 
ممارسة احلقوق والواجبات؛22 لهذا ميكن 
القول بالعالقة التبادلية املستمرة بني 

مثلث الدولة والقانون واجملتمع.23

القانون  الدكتاتورية يصبح  الدول  في 
ومؤسساتها  الدولة  بيد  وسيلة 
بواجبات  والزامهم  باألفراد  للتحكم 
تستخدم  احلقوق.  بعض  ومنحهم 
خلق  بهدف  وسيلة  القانون  الدولة 
قواعد قانونية ملزمة فتصبح الدولة 

فوق القانون. 

احلكومات  في  الدولة  وأجهزة  اجملتمع  بني  والتأثير  التبادل  مجاالت  تبدو 
املدنية  بينما تساهم املؤسسات  نادرة ومحدودة،  القوانني  الديكتاتورية بشأن 

22 KHALIL, Asem. Palestinian Nationality and Citizenship: Current Challenges and Future Perspectives. 
CARIM Research Report, Florence2007/7, pp.42ff. Available at: http://cadmus.eui.eu/dspace/
bitstream/1814/8162/1/CARIM%20RR-2007-07.pdf 

اجملتمع مبفهومه الواسع الذي يشمل لغايات هذه الورقة جميع املواطنني وغيرهم من األفراد في مختلف جتمعاتهم   23

وبغض النظر عن املصالح والغايات )القانونية منها طبعاً( التي جتمعهم. 

اجملتمعالقانون

الدولة

الدولة

القانون

اجملتمع
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في الدول الدميقراطية بتأثير واسع24 على العملية التشريعية وبطرق مختلفة؛ 
ووعي  التشريعية  للعملية  تنظيمها  طريقة  على  الدولة  جانب  من  اعتماداً 
التوعية،  املناصرة،  املساعدة،  في  ومجاالتها  بإمكانياتها  اجملتمع  مؤسسات 

الضغط مع أو ضد قانون محدد ضمن اإلطار القانوني للعملية التشريعية. 

تختلف إجراءات العملية التشريعية في الدولة حسب األنظمة السياسية؛25 
التي يحددها نوع الفصل بني السلطات وخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية. 
بينهما،  الوظيفي  بالتعاون  وتتميز  السلطات  بني  مرناً  الفصل  يكون  عندما 
يبرز نظام برملاني تستند فيه احلكومة على ثقة النواب، وعندما يغيب الفصل 
بني املؤسسات وفي الوظائف، يبرز نظام رئاسي يستند فيه رئيس الدولة إلى 
السلطة التنفيذية مبساعده أمناء دولة تكون مسؤوليتهم فقط أمام الرئيس 
الذي ال يحتاج إلى ثقة البرملان  ملمارسة مهامه التنفيذية. هذا النوع أو ذاك 
من الفصل بني السلطات له أثر على العملية التشريعية ومجرياتها من حيث: 
احلق باقتراح القوانني؛ إجراءات الدفاع عن مشاريع القوانني من قبل احلكومة؛ 

إمكانية االعتراض على القوانني؛ تنفيذ القوانني وفق اجلدول التالي:26 

النظام البرملانيالنظام الرئاسي

 ممكنة.غير ممكنة.اجلمع بني الوزارة وعضوية البرملان

 أعضاء البرملان فقط. تقدمي مشاريع القوانني
 أعضاء البرملان ومجلس

الوزراء.

 غير ممكنة.ممكنة.إمكانية االعتراض على القوانني

إن مؤسسات اجملتمع املدني تعني هنا املنظمات األهلية أو املنظمات غير احلكومية األجنبية. لكن الدور الفاعل في   24

العملية التشريعية غير محصور مبؤسسات اجملتمع املدني بل ميتد ليشمل أيضاً املنظمات الدولية اخملتلفة، الدول 
األجنبية منفردة أو مجموعات مصالح محلية أو دولية والتي ميكنها أن متارس ضغوطات معينة على الدولة بهدف 
تبني قوانني محددة أو ذات محتوى محدد؛ ولكن هذا املوضوع يخرج عن املوضوع الرئيسي لهذه الورقة وبالتالي لن 

يتم التطرق له. 
مثالً(  املتحدة  )الواليات  والرئاسية  مثالً(  )بريطانيا  البرملانية  ثالثة:  الدستوري  الفقه  بحسب  السياسية  األنظمة   25

ونظام اجمللس )سويسرا مثالً(؛ ومبا أن النظام األخير نادر التطبيق في دول أخرى، سنكتفي في هذه الورقة مبقارنة 
النظام البرملاني والرئاسي وأثر ذلك على العملية التشريعية. هنالك من يتحدث أيضاً عن نظام مختلط أو شبه 
رئاسي )فرنسا( لكن هذا النظام يبقى نظاماً برملانياً إذ أن الفصل بني السلطات مرن وإن مع انتخاب للرئيس بطريقة 
مباشرة من قبل الشعب؛ االنتخاب املباشر يجعله غير مسؤول أمام البرملان وإن كان له صالحيات تنفيذية؛ لكن، 

وملمارسة صالحياته التنفيذية يحتاج إلمضاء رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ألنهم سيكونون مسؤولني أمام البرملان.
حرب، جهاد، فصل السلطات في إطار املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مفتاح، 2006، ص. 16-14.   26
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ال تنحصر إمكانية مساهمة مؤسسات اجملتمع املدني في العملية التشريعية 
بشكل عام، عن طريق تقدمي مشاريع قوانني )عن طريق أحد النواب في البرملان، 
الشكل  وفق  للتشريع  اخملتلفة  املراحل  إلى  متتد  بل  الوزراء(  أحد  طريق  عن  أو 

التالي:27 

املرحلة األولى
والدة فكرة القانون

املرحلة الثالثة
تنفيذ القانون

املرحلة الثانية
مناقشة مشروع 

القانون

تتنوع مساهمات مؤسسات اجملتمع املدني في العملية التشريعية لكنها قد 
تختلف بحسب املرحلة، وقد تكون من أهم مساهماتها: حتديد القضية التي 
تعديالت  أو  القانون  مشروع  بصياغة  املبادرة  قانون،  طريق  عن  لتشريع  حتتاج 
املناصرة  اجلمهور،  توعية  املعلومات،  مصادر  توفير  سارية،  لقوانني  مقترحة 
العملية  سير  قواعد  مراقبة  ما،  تشريع  ضد  أو  لصالح  والتأثير  والضغط 

التشريعية ومراقبة تنفيذ القانون من قبل احلكومة ومؤسساتها.

اخلالصة

بلورة  يستهدف  تشريع  وآثار  مببررات  املرتبطة  الرئيسية  األفكار  اجمال  ميكن 
قانون حلماية األسرة في النقاط األربع التالية: 

التشريع عن طريق قانون قد ال يكون الوسيلة الوحيدة أو األجنع أمام الدولة  1 .
للتدخل املباشر. 

بيان“:  التشريعية ”مشروع  العملية  والشفافية في  املساءلة  تقرير قدمه مشروع تعزيز  أنظر  املعلومات  ملزيد من   27

التشريعية،  العملية  املدني في  دور ومساهمة مؤسسات اجملتمع  الفلسطينية  التشريعية  العملية  عرض لسير 
نوفمبر- 2006.
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تتجاوز غايات القانون الزام املواطنني بتصرف محدد أو منعهم منه على  2 .
اعتبار أنه وسيلة للتغيير اجملتمعي ككل.

النتائج  ودراسة  السارية  القوانني  باالعتبار  األخذ  يجب  قانون  تبني  عند  3 .
املتوقعة من تبني القانون اجلديد.

القانون ليس حكراً على القانونيني أو على مؤسسات الدولة، اجلميع معني  4 .
بصياغة قانون  والتأثير به وإن بدرجات متفاوتة.  


