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 *عبد اللطيف ةملك

 

 حق المرأة المسلمة في اختيار زوجها مالمح
 **في المنظومة الفلسطينية

 مقدمة

ساهمت ظاهرة تضخم الحقوق في بلورة النظرية الترميمية، وهي النظرية التي تنظرر للرا الحقروق مره و  رة 
نظر حديثة تعكس مو بات التضخم. ولعل أبرز ما يمكه قوله فري خضرم الحردين تره تضرخم الحقروق هرو 

الزو ررة بحريررة  /لررزو ل. فررالح  فرري اختيررار الفرررد فعرر   مرره الحقرروق هررو حرر  أساسرري  أه حقررا  كيفيررة اسررتنتا  
 فعر   زو تره يمرس  /للوهلرة اوولرا، باتتبرار أه حرمراه أد فررد مره اختيرار زو رهحقرا  وبإرادة يبدو تلا أنه 

 .اآلخريهومساواته مع  كرامتهوبحريته،  ،استق ليته كفردب

مه ذلك، ستسلط هذه الورقة الضوء تلا ح  المرأة في اختيار الزو ، وخاصة في ظل غياب نص  انط قا  
الزو ررة، لأ أه اسررتنباك ذلررك لرره / يررنص تلررا حريررة الفرررد فرري اختيررار الررزو  اوساسرريصررريف فرري القررانوه 

م التمييرز تلرا المسراواة وترد تلرا المواثير  الدوليرةو الفلسرطيني  اوساسريالقرانوه  تأكيردفي ظل صعبا  يكوه 
 أساس ال نس. 

 

                                                           
 باحثة مستقلة، حاصلة تلا الما ستير في القانوه العام مه  امعة بيرزيت. *

"، في برنامج ما ستير القرانوه ب امعرة بيرزيرت، خر   اوساسيةالحريات العامة والحقوق هذه الدراسة في أصل ا ورقة بحثية مقدمة ضمه مساق " **
 تلا م حظات أستاذ المساق د. تاصم خليل. بناء  . وقد  رى تطويرها لغايات النشر 2016/2017الفصل الدراسي الثاني 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

الوثيقرررة  2003المعرررد  لسرررنة  اوساسررريعرررد القرررانوه ي  
، بحيرررررن كفرررررل حقررررروق فلسرررررطيه دولرررررة اوسرررررما فررررري

فرري البرراب الثرراني منرره، وافتررتف ذلرررك  اوفرررادوحريررات 
بالتأكيرررد تلرررا مبررردأ المسررراواة، وضررررورة تررردم التمييرررز 
تلرررا أسررراس ال رررنس. هرررذا بافضرررافة للرررا اتفاقيرررات 

القضرراء تلررا  ميررع حقرروق افنسرراه وخاصررة اتفاقيررة 
 انضرمت ل راالتري  (سريداوأشكا  التمييز ضد المرأة )

أد تحفرر . وتلررا  لبررداء برردوه  2014تررام  فلسررطيه
غم مررره ذلرررك، هنررراك العديرررد مررره القررروانيه المحليرررة الرررر 

الترررري تنت ررررك مبرررردأ المسرررراواة وت سررررد التمييررررز بأقسررررا 
لمكانيررة صرروره. ومرره هنررا يثررار التسررا   حررو  مرردى 

، وخاصرة حقرا  أساسريا  الح  في اختيار الرزو   اتتبار
فرري ظررل غيرراب نررص صررريف يرردتم ذلررك، وبالمقابررل، 
و رررررود نصررررروص صرررررريحة تسرررررلب المررررررأة حق رررررا فررررري 

 ختيار الزو ؟ا

حررر   1976لعرررام الشخصرررية  اوحررروا ينت رررك قرررانوه 
المرررررررأة فرررررري اختيررررررار زو  ررررررا. ورغررررررم تأكيررررررد القررررررانوه 

تلرررا مبررردأ المسررراواة، لأ أه ذلرررك لرررم يررر ثر  اوساسررري
. بافضرررافة للرررا هرررذا القرررانوه  فررري اسرررتمرارية تطبيررر 

ذلك، لم تقم فلسطيه بمواءمة تشريعات ا الداخليرة مرع 
  عاهدات حقوق افنساه، والتيمتطلبات انضمام ا لم

، برررل ل رررا أساسرررا  التمييرررز يشررركل مبررردأ المسررراواة وتررردم 
تستمر في تطبي  القوانيه التي تمت ه المرأة وتسرلب ا 

 أبسط حقوق ا. 

لررذلك، لمررا كرراه حرمرراه المرررأة مرره حق ررا فرري اختيررار 
اسررررتق ليت ا كفرررررد فرررري بزو  ررررا يمررررس بشرررركل واضررررف 

 ا ومساوات ا مرع وحريت وي ثر تلا كرامت االم تمع، 
اآلخريه، كراه اسرتنتا  ذلرك مره نصروص تامرة هرو 

مررره  حقرررا  أساسررريا  السررربيل الوحيرررد لتقررردير اتتبرررار هرررذا 
تدمه. ولذلك، فإه المن ج المتبرع الرذد سيسراتد فري 
 ،لثبررررات الفرضررررية المطروحررررة هررررو المررررن ج التحليلرررري

الررذد يسررتند للررا مبرردأ المسرراواة وترردم التمييررز كركيررزة 
أساسرررررررية تسرررررررتمد من رررررررا الحقررررررروق و ودهرررررررا، بحيرررررررن 
سيتعامل مع النصوص القانونية ذات الع قرة برالح  
في اختيار الزو ، دولية كانت أو وطنية، وبافضافة 
للررا ذلررك، سررتحلل هررذه النصرروص فرري ظررل النظريررة 

 الترميمية.

 أربعررررة تفرررررد، الدراسررررةلتحقيرررر  ال ررررد  المر ررررو مرررره 
يتناو  المحور اوو  الحدين ته الح  فري  :محاور

اختيررررررار الررررررزو  فرررررري ظررررررل مبرررررردأ المسرررررراواة والكرامررررررة 
، بحيررررن سرررريربط هررررذا المحررررور الحرررر  فرررري افنسررررانية

ز، وصوأ  للمحور ار الزو  بالمساواة وتدم التميياختي
الترري ترردتم  لتبريرررات القانونيررةا الثرراني الررذد يتضررمه

ص التري تمت نره. أمرا مع التعرض للنصرو  هذا الح ،
في معالم الح  فري اختيرار  فيخوض، النالمحور الث

الزو  في النظام الداخلي، مع تحديد التزامرات الدولرة 
 رابعالح . وتليه، فإه المحور الواوفراد لتحقي  هذا 

يخضرررع الحررر  فررري اختيرررار الرررزو  لمبررردأ التررروازه بررريه 
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 (2017/3)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

رضيات النظريرة الح  والمصلحة العامة، وهذه هي ف
 1الترميمية التي ستكوه متبعة في هذه الدراسة.

I . ضقققرور  حقققق المقققرأة فقققي اختيقققار زوجهقققا 
 لتعزيز استقالليتها

يعررزز حرر  المرررأة فرري اختيررار زو  ررا مرره اسررتق ليت ا 
كفررررد فررري الم تمرررع: ل رررا كرامت رررا افنسرررانية، مسررراوية 

 اوفررراد، وحرررة. ويت لررا ذلررك فرري كرروه ف ررم لآلخررريه
تلرررررررا كونررررررره وسررررررريلة مقتصررررررررا  أه الرررررررزوا  لرررررررم يعرررررررد 

 شرك   أغنا وأتم ، فيعتبر  منحا  لذ يأخذ  لإلن اب؛
مررررره أشررررركا  التعررررراوه المشرررررترك بررررريه الرررررزو يه فررررري 

وتطرررروير  لغنرررراء، وترررره طريقرررره يررررتم كافررررة الم رررراأت
شخصررررية الررررزو يه، ومرررره هنررررا لررررم يعررررد الررررزوا  يررررتم 

ار فري اختيرر اوهررلبصرورة تقليديرة تامررة تمتراز بتردخل 
الشرررررررررررررريك، لذ سررررررررررررراهمت التطرررررررررررررورات اأ تماتيرررررررررررررة 
واأقتصررررررررادية فرررررررري توسرررررررريع دا رررررررررة اختيررررررررار القررررررررريه 

، لتشررمل وتطررا  اختيررار شررريك باوقرراربوالمحصررورة 
 2ينتمي لديه أو طا فة مختلفة.

ويمكه القو  له هذا الف رم المتطرور لم سسرة الرزوا  
سرراتد فرري بلررورة فكرررة أه يختررار الفرررد شررريكه. لررذلك، 

                                                           
1 Kai Moller, The global model of constitutional rights 
(New York: New York University, 2013),4-13. 

تحليررررل سوسررررريولو ي لنظرررررام اأختيررررار الزوا ررررري فررررري  مرررراهر فرحررررراه، 2
 .28(، 2013)تماه: دار آمنة للنشر والتوزيع،  الم تمع العربي

اأختيرررررار تعرررررد نتي رررررة للتطرررررور الثقرررررافي  فرررررإه حريرررررة
وخاصررة النسرراء فرري التعلرريم والعمررل،  اوفرررادوانخررراك 
المررأة  تمّكرهباأسرتق لية التري  شرعورا  ذلرك وّلد بحين 

 ح ررررر  يعررررد اختيررررار الشررررريك  3مرررره اختيررررار الشررررريك.
 أيررةاوسراس الرذد سررتقوم تليره الحيراة الزو يررة بردوه 

معيقرررات أسرررتمرارها وتقررردم ا، أحتوا ررره تلرررا رابطرررة 
روحيررررة تعنرررري و ررررود در ررررة مرررره التواصررررل الفكرررررد، 
الو داني، العاطفي، وال نسري بمرا يحقر  لكرل من مرا 
القررررردرة تلرررررا اتخررررراذ قررررررار اأرتبررررراك بشرررررخص معررررريه 

 4بذاته.

مررره ذلرررك، فرررإه هرررذه الدراسرررة سرررتعنا بحررر  انط قرررا  
 أهللررا  فاسررتنادا   .اختيررار زو  رراالمرررأة المسررلمة فرري 

اختيرررررار الرررررزو  مررررررتبط باسرررررتق لية المررررررأة بعناصررررررها 
تعنري افرادة  حريقة اخختيقارالث ن، فإه هذا يعني: 

 .بالرررذات معرررّيهليمة فررري اختيرررار شرررريك الكاملرررة والسررر
في الوقت الذد كاه اختيار الشريك يتم تره طرير  و 

ل ررم مرره اأسررتق لية  اوفررراد، أصرربف اوهررل واوقررارب
 مكن م مه اختيار الشريك. ما ي

، فريمكه القرو  له بالكرامقة اننسقانيةأما فيما يتعل  
حرية اختيار الزو  تعرزز الكرامرة افنسرانية، لذ تبنرا 

                                                           

.29ساب ، المر ع ال  3  
معرررايير اختيرررار شرررريك الحيررراة وأثرهرررا فررري الحسررريه بررره حسررره السررريد،  4

(، 2015اأسررية، ) دة:  معية المرودة للتنميرة تحقي  التواف  الزوا ي 
22. 
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هذه الحرية تلا أسس توافقية بيه الطررفيه ت عل مرا 
تلررا قناتررة كاملررة باختيررار كررل من مررا لآلخررر، وهررذا 

حق را تطا  ا بإمدخل لتعزيز الكرامة افنسانية للمرأة 
  .اختيار زو  افي 

هررري مررردخل آخرررر لمسقققاواة وفررري الوقرررت ذاتررره، فرررإه ا
يعررزز مرره اسررتق لية المرررأة، والمسرراس برره هررو مسرراس 
باسرررتق ليت ا، ويت لرررا ذلرررك فررري حررر  المررررأة المسرررلمة 
مه الرزوا  بغيرر المسرلم فري ظرل مرنف الر رل المسرلم 

، أد التقييررررررررد "كتابيررررررررة"الحرررررررر  فرررررررري الررررررررزوا  بررررررررإمرأة 
المفرررروض تلرررا المررررأة المسرررلمة هرررو تمييرررزد برررالنظر 

انت اكررا  للررا الحرر  الممنررول للر ررل المسررلم، وهررذا يعررد 
 باأستق لية. مساسا  لمبدأ المساواة وبالتالي 

الشررريعة افسرر مية )أحرد مصررادر التشررريع فرري  كفلرت
 ت، وأكرررردزو  رررراحرررر  المرررررأة فرررري اختيررررار  فلسررررطيه(،

رأي را، وأأ يرتم مصرادرة حريت ررا  لبررداءتلرا حق را فري 
ود سربب،  شخصرا  معّينرا  الفكرية، وأأ يخترار الرولي 

لأ أنررره مررره  5وأ أه ي برهرررا تلرررا غيرررر مررره ترضررراه.
مصررادرة حق ررا فرري اختيررار  لهاوهميررة بمكرراه القررو  

زو  ا تكمره فري منرع المررأة المسرلمة فري الرزوا  مره 
                                                           

مررررررررريم أبرررررررررو بكرررررررررر برررررررراوزير، "أهليرررررررررة المررررررررررأة وأثرهررررررررا فررررررررري الحقررررررررروق  5
، م لرررررررد افسررررررر مية حوليرررررررة مركرررررررز البحرررررررون والدراسررررررراتوالوا برررررررات"، 

أحمررررررررد ربيررررررررع  ، انظررررررررر أيضررررررررا:613 -612(، 2011) 24، ترررررررردد 7
مكانرررررة المررررررأة أحمرررررد يوسرررررر، "حررررر  المررررررأة فررررري اختيرررررار الرررررزو "، فررررري: 

( 2سلسررررررررررلة مركررررررررررز دراسررررررررررات اأسرررررررررررة ) ،افسرررررررررر موحقوق ررررررررررا فرررررررررري 
 .164-160، (2006، افس مية)القاهرة: رابطة ال امعات 

أ غيررر المسررلم، وترتررب تلررا ذلررك الرربط ه. أد أنرره 
آمنررت بحرر  المرررأة  افسرر ميةخرر   فرري أه الشررريعة 

في اختيار زو  ا، ولكه سلبته من ا في حالة رغبرت 
المرررررأة فرررري الررررزوا  مرررره غيررررر المسررررلم، بحيررررن قيدترررره 
بشرررررركل تمييررررررزد أضررررررعا  التقييررررررد المفررررررروض تلررررررا 

مرررره  الر ررررل. وهررررذا مررررا سرررريتم الخرررروض فرررري تفاصرررريله
حرر  أه التوصررل للررا فرري ترردة محرراور تسرراتد  خرر  

اختيرررار الرررزو  هرررو حررر  أساسررري أم أ فررري المنظومرررة 
 الفلسطينية.

II.  حقققق المقققرأة فقققي اختيقققار مبقققرراع اعتبقققار
 حقًا أساسياً زوجها 

حقرا  يسب  الحكم تلا حر  بأنره حر  أساسري اتتبراره 
. وبعد أه تم ((prima facie rights للوهلة اوولا

استعراض كيفية ارتباك ح  المرأة في اختيرار زو  را 
باسررررتق ليت ا، وأه التعرررررض لرررره يمررررس وينررررتقص مرررره 
هررذه اأسررتق لية، فررإه أولررا خطرروات البحررن فرري هررذا 

 الح  تتمثل في التعرض للتبريرات التي تّدتمه. 

  دوليررا، حظيررت المرررأة باهتمررام تررالمي تبلررور مرره
قيرررات التررري ت كرررد تلرررا خررر   المعاهررردات واأتفا

كرامت ررررررا وحقوق رررررررا المتسررررررراوية، وضررررررررورة تررررررردم 
 التمييز تلا أساس ال نس.

 ه قرردمت فلسررطيه تصررديقات ل نضررمام ل ملررة مرر
كرررراه و  .2014معاهرررردات حقرررروق افنسرررراه تررررام 
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فلسرطيه بمرنف لقررار ال معيرة العامرة  استنادا  هذا 
مركرررررز دولرررررة مراقرررررب فررررري اومرررررم المتحررررردة ترررررام 

2012.6 
  حفظرات تلرا اتفاقيرات مره الت أيرا  طيه فلس تبد  لم

 افشكاأتوهذا يثير العديد مه  .حقوق افنساه
أهم رررا ضررررورة تحديرررد مكانرررة المعاهررردات الدوليرررة 
في النظرام الرداخلي، وتبيراه مردى الترزام فلسرطيه 

 لبررداءبالمعاهردات الدوليررة وخاصررة فرري ظررل ترردم 
أد مه التحفظات التي تناقض بشكل صريف مرا 

 ورد في العديد مه القوانيه الوطنية.
 فرري ديبا ترره  (1945) أكررد ميثرراق اومررم المتحرردة

تلا الكرامة افنسرانية، وتلرا الحقروق اوساسرية 
المتسرراوية للر ررا  والنسرراء، وورد فرري العديررد مرره 
نصوصرررررررره ضرررررررررورة أه يشرررررررريع احترررررررررام حقرررررررروق 

يرررز تلرررا أسررراس ال رررنس، افنسررراه بررردوه أد تمي
 7وأأ يكوه هناك أد تفري  بيه الر ا  والنساء.

  (1948) العالمي لحقوق افنساه افت هرسخ 
مبدأ المساواة وتدم التمييز، كمرا أكرد أيضرا تلرا 
الكرامررررررة المتأصررررررلة ل ميررررررع البشررررررر، وأه  ميررررررع 

، أ تمييررز فرري الكرامررة والحقرروق  متسرراووه لنرراس ا
. تبعررا لررذلك، يررره()وغ تلررا أسرراس ال ررنسبيررن م 

بشكل صريف تلرا حر   ( منه16)نصت المادة 
                                                           

، الردورة 2012نروفمبر  29قرار ال معية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  6
 السابعة والستوه.  

 ( مه الميثاق.55، 13، 8، 1انظر المواد ) 7

الر ل والمرأة بالزوا  وتأسيس أسررة دوه أد قيرد 
ينعقرررررد الرررررزوا   أه)ال رررررنس، الرررررديه(، وضررررررورة 

 8برضا الطرفيه.
  أكررررردت اأتفاقيرررررة الدوليرررررة للقضررررراء تلرررررا  ميرررررع

 مبرراد تلررا  (1965) التمييررز العنصرررد  أشرركا 
تمييرررررز تلرررررا أسررررراس المسررررراواة وتررررردم الو الكرامرررررة 

صراحة تلا منه  (5/4)ال نس، ونصت المادة 
 9ح  اختيار الزو .

  اتتبرررر الع ررررد الرررردولي الخررراص بررررالحقوق المدنيررررة
في  أصيلةالكرامة افنسانية  (1966) والسياسية

تنبثرر  مرره  أصرر الشررخص، وأه حقرروق افنسرراه 
كرامته، كما أكد تلا مبدأ المساواة وتدم التمييز 

، ( منررررره23)تلرررررا أسررررراس ال رررررنس. أمرررررا المرررررادة 
فنصررررت صررررراحة تلررررا حرررر  المرررررأة والر ررررل فرررري 
الزوا ، أه يكوه الرضا بين ما هو أساس انعقاد 

 10العقد.
 يع أشكا  التمييز  اءت اتفاقية القضاء تلا  م

مرررررررة وأكررررررردت تلرررررررا الكرا (1979) ضرررررررد المررررررررأة
افنسررانية، وكررراه مبررردأ المسررراواة هرررو  وهرهرررا، لذ 

تلررررا مبررررردأ ترررردم التمييرررررز  أحكام رررررانصررررت فرررري 
 ل رراءالمرأة والقضراء تلرا أد  لنصا وضرورة 

، ف رراءت لترسررخ (16)يفررّوق الر ررل. أمررا المررادة 
                                                           

 مه افت ه. (16، 7، 2، 1انظر المواد ) 8
 ( مه اأتفاقية.5-1انظر المواد ) 9

 ( مه الع د.26، 23انظر المواد ) 10
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حرررر  المرررررأة فرررري اختيررررار الررررزو ، وضرررررورة تقررررد 
 الزوا  برضاها الحر الكامل. 

 افسر مية،كواحردة مره الردو   ،هذا وطبقت فلسرطيه
 اوحرررررروا فرررررري مسررررررا ل  افسرررررر ميةمبرررررراد  الشررررررريعة 

وفيمررا يتعلرر  ب ررذا الحرر ، ن ررد أه الرردو   .الشخصررية
؛ فعلرا سربيل ن  ت ن ج بعض ا فري ذلرك افس مية
الكررررررويتي  اوحررررروا  الشخصررررريةقررررررانوه نرررررص  المثرررررا 

تلرررررا أنررررره أ ينعقرررررد زوا  المسرررررلمة بغيرررررر ( 1984)
. وفي ماليزيا، ينص قانوه العا لة (18)مادة  المسلم

تلرررررا تررررردم  رررررواز زوا  المررررررأة  (1984) افسررررر مي
. واتتبررررررت (10)مرررررادة  المسرررررلمة مررررره غيرررررر المسرررررلم

مدونرررة اوسررررة فررري المغررررب أنررره مررره موانرررع الرررزوا : 
 . (39)مادة زوا  المرأة المسلمة مه غير المسلم

حو  حقروق افنسراه فري افسر م وفي لت ه القاهرة 
، ن رررررد أنررررره رغرررررم نصررررره تلرررررا المسررررراواة 1990لعررررام 

في تنظيمه للح   لأ أنه (1)مادة  والكرامة افنسانية
 أسررررررةفررررري الرررررزوا ، نرررررص تلرررررا أه الرررررزوا  وتكرررررويه 

قيد هرذا الحر  برالنص تلرا ذاته  مكفو ، وفي الوقت
العرق،  منشأهاتعي  هذا الح  قيود  أهأ ي وز  أنه

القرررراهرة . أد أه لترررر ه (5)مررررادة  اللرررروه، وال نسررررية
اسررررتثنا القيررررد المتعلرررر  بالررررديه وأ ررررازه، ويررررأتي هررررذا 

الشرررريعة أه التررري ت كررد تلرررا  25مرررع المررادة  متوافقررا  

الوحيررد فرري تفسررير وتوضرريف هرري المر ررع  افسرر مية
 مادة. أية

فإه مبررات ح  المررأة فري اختيرار  ،فلسطين أما في
 زو  ا تتمثل في التشريعات اآلتية:

  القررررررررانوه مقامرررررررره، كالدسررررررررتور أو القررررررررا م يمثررررررررل
التشررريع (، 2003)الفلسررطيني المعررد   اوساسرري

اوسرررررررررما فررررررررري الدولرررررررررة، لذ يتضرررررررررمه المبررررررررراد  
الدسرتورية، ويررنظم الحقرروق والحريررات، وي ررتم بمررا 

خرررررر  القرررررررانوه وقرررررررد  يتعلرررررر  بالدولرررررررة ونظام ررررررا.
مررره أد مضرررموه للتمييرررز الفلسرررطيني  اوساسررري

ضررررررد المرررررررأة، لذ كرررررراه مبرررررردأ المسرررررراواة هررررررو مرررررره 
 ( منرره9)فيرره، ونصررت المررادة  الر يسررةمررات المقو 

الفلسرررطينيوه أمرررام القرررانوه والقضررراء تلرررا أنررره: "
سواء أ تمييز بين م بسربب العررق أو ال رنس أو 
  اللوه أو الديه أو الرأد السياسي أو افتاقة".

  اأسرررتق   لتررر ه سرررب  ذلرررك مرررا تضرررمنته وثيقرررة
مرره تأكيررد تلررا مبرردأ ( 1988تشررريه ثرراني  15)

وتررررردم التمييرررررز تلرررررا أسررررراس ال رررررنس،  المسررررراواة
 11واتتبرت ذلك مه مقومات الشعب الفلسطيني.

                                                           
"له دولة فلسطيه هي للفلسرطينييه أينمرا كرانوا في را يطروروه هرويت م  11

الوطنيرة والثقافيررة، ويتمتعرروه بالمسرراواة الكاملررة فرري الحقرروق، تصرراه في ررا 
معتقرررررردات م الدينيررررررة والسياسررررررية وكرررررررامت م افنسررررررانية، فرررررري ظررررررل نظررررررام 
ديمقراطي برلماني يقوم تلا أسراس حريرة الررأد وحريرة تكرويه اوحرزاب 
ورتايررة اوغلبيررة حقرروق اوقليررة واحترررام اوقليررة قرررارات اوغلبيررة، وتلررا 
العررررد  اأ تمرررراتي والمسرررراواة وترررردم التمييررررز فرررري الحقرررروق العامررررة تلررررا 
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 بشرررررأه   اسررررريالمرسررررروم الر  أضرررررر للرررررا ذلرررررك أه
المصرررررادقة تلرررررا اتفاقيرررررة القضررررراء تلرررررا  ميرررررع 

الرررررذد صررررردر ترررررام  التمييرررررز ضرررررد المررررررأةأشررررركا  
والررررررذد نرررررررص تلررررررا المصرررررررادقة تلرررررررا  ،2009

يعرررد مبرررررا  آخرررر  لحررر  المررررأة فررري  اتفاقيررة سررريداو،
 12.اختيار زو  ا

  أيررة لشررارةالفلسررطيني مرره  اوساسرريخرر  القررانوه 
لرذلك فرإه  ؛زو تره /لح  الفرد فري اختيرار زو ره

اسررتنباك ذلررك سرريكوه مرره خرر  : مبرردأ المسرراواة 
سرريتم  لنرره ، بحيررناوساسرريالم سررد فرري القررانوه 

التعرض لح  المرأة المسلوب في اختيرار زو  را 
، وبررراوخص حالرررة كررروه افسررر ميةي الشرررريعة فررر

المررررررأة المسرررررلمة أرادت الرررررزوا  مررررره ر رررررل غيرررررر 
مسررررلم، ف ررررذا اأنت رررراك يمررررس مبرررردأ المسرررراواة وه 
الر ررررررل المسررررررلم يسررررررتطيع الررررررزوا  بررررررامرأة غيررررررر 
مسرررررلمة. أمرررررا الكرامرررررة افنسرررررانية المتأصرررررلة فررررري 
البشررر، ف رري مرردخل م ررم للنظررر فرري حرر  مررا أنرره 

ر أه كرامررة الفرررد تتحقرر  مرره باتتبررا حقررا  أساسرريا  
خرررررر   اختيرررررررار زو رررررره، فمررررررره تبعررررررات الكرامرررررررة 

                                                                                       

أسراس العرررق أو الرديه أو اللرروه أو بريه المرررأة والر رل، فرري ظرل دسررتور 
سيادة القانوه والقضاء المستقل وتلا أساس الوفراء الكامرل لترران  ي مه

فلسطيه الروحري والحضرارد فري التسرامف والتعرايم السرمف بريه اوديراه 
 مركز المعلومرات الروطني الفلسرطيني تلرا الررابط الترالي: تبر القروه".

ww.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741http://w  
 (،80، الوقررررا ع الفلسررررطينية ترررردد )2009( لسررررنة 19مرسرررروم رقررررم ) 12

 .20ص ،2009\4\27بتاريخ 

يحترررررررم قرررررررار المرررررررأة فرررررري اختيررررررار  أهافنسررررررانية 
 زو  ا.

  الشخصرية مره  اوحروا استمدت نصوص قانوه
 اوساسرررريوضررررمه القرررانوه  ،افسررر ميةالشرررريعة 

: "مبررراد  الشرررريعة (2\4)المرررادة  ذلرررك فررري نرررص
 للتشريع". ر يسمصدر  افس مية

  اوحررررررروا ي سرررررررد التمييرررررررز فررررررري تطبيررررررر  قرررررررانوه 
السرارد فري الضرفة  (1976) اوردنيالشخصية 

 تمييررزا  بحيررن يمررارس  13فرري ترردة أحكررام، الغربيررة
ضرررد المررررأة بشررركل واضرررف، ومرررا يعنينرررا مررره هرررذه 

التررري ترررنص تلرررا  (33)النصررروص هررري المرررادة 
الررزوا  بررراط   فرري الحرراأت التاليرررة:  يكرروه أنرره: "

، وتررررنص "]...]المسررررلمتررررزو  المسررررلمة بغيررررر -1
الرزوا  الباطرل سرواء وقررع " تلرا أه (41)المرادة 

لررررم يقررررع برررره دخررررو  أ يفيررررد حكمررررا   أوبرررره دخررررو  
تلرررا ذلررك أ تثبررت بررره برريه أحكرررام وبنرراء  أصرر   

الررزوا  الصررحيف كالنفقررة والنسررب والعرردة وحرمررة 
تلررررا  (43)المصرررراهرة وافرن". وتررررنص المررررادة 

اطرل أو الفاسرد بقاء الزو يه تلرا الرزوا  البأه "
ممنرروف فررإذا لررم يفترقررا يفرررق القاضرري بين مررا تنررد 
ثبرررررررروت ذلررررررررك بالمحاكمررررررررة باسررررررررم الحرررررررر  العررررررررام 
الشررررررتي...". فررررري المقابرررررل، وفررررري نرررررص المرررررادة 

                                                           
، ال ريرررردة الرسررررمية اوردنيررررة، ترررردد 1976( لسررررنة 61قررررانوه رقررررم ) 13
 .551، ص1976\12\1(، بتاريخ 2668)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
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، أ يعررررررد زوا  الر ررررررل مرررررره امرررررررأة كتابيررررررة (33)
، فالر ل يستطيع الزوا  مه امرأة مسيحية باط   

ر     لأأو ي ودية، تكس المرأة، التي أ تتزو  
 .مسلما  

  الشخصرررية مرررع مبررردأد  اوحررروا يتعرررارض قرررانوه
. يعارض هرذا القرانوه افنسانيةالمساواة والكرامة 

اأتفاقيررررات الدوليررررة الترررري انضررررمت ل ررررا فلسررررطيه 
. هرررررذا وتلرررررا الررررررغم مررررره نرررررص سرررررابقا  والمبينرررررة 
كرررل مرررا يتعرررارض  للغررراءتلرررا  اوساسررريالقرررانوه 

أد تعررررديل أو  ل ررررراءوأحكامرررره، لأ أنرررره لررررم يررررتم 
وتلرررررررا صرررررررعيد  14تلرررررررا هرررررررذا القرررررررانوه. للغررررررراء

 اأتفاقيات الدولية، رغم أه انضمام فلسطيه للا
اتفاقيررات حقرروق افنسرراه هررو خطرروة حسررنة،  أهررم

 تمليررا  وواقعيررا  لأ أه ذلررك أ يكفرري لذا لررم يتررر م 
 لما ورد في هذه اأتفاقيات.

III . تجقا  حقق المقرأة التزاماع الدولة واألفقراد
 ختيار زوجهافي ا

تتمثررررل التزامررررات الدولررررة بمررررا يقررررع تلررررا تاتق ررررا مرررره 
احتررررررام وحمايرررررة الحقررررروق اوساسرررررية. وتتعررررردى هرررررذه 

بررررراحترام حقررررروق  اوفررررررادالفرضررررية لتصرررررل للرررررا للررررزام 
افنساه. وفيما يتعل  بالح  فري اختيرار الرزو ، ن رد 

                                                           
"يلغررا كررل مررا ( مرره القررانوه اوساسرري تلررا أنرره: 119تررنص المررادة ) 14

 يتعارض مع أحكام هذا القانوه اوساسي المعد ". 

فررري المعاهرردات الدوليرررة  سررابقا  أنرره ضررمه كمرررا ذكرنررا 
الترري أشررارت فرري نصوصرر ا للررا ضرررورة قيررام الرردو  

التي تكفرل الحقروق الرورادة فري  باف راءاتالمصادقة 
المعاهررررردة، مرررررع احتماليرررررة و رررررود نسررررربة ضررررر يلة مررررره 

 .اوفرادتلا  اوفقيةاألتزامات 

ولررررة بصرررررفة مراقررررب فرررري اومرررررم أصرررربحت فلسررررطيه د
ع تلي را ترات  يمكره القرو  له فلسرطيه يقر، و المتحدة

برأه تروا م تشرريعات ا الداخليررة بمرا يتناسرب مرع ميثرراق 
اومرررررم المتحررررردة، والرررررذد نرررررص بررررردوره تلرررررا الحقررررروق 
المتساوية بيه الر ا  والنساء، وضرورة تدم التمييز 

 اآلتيرررةتلرررا أسررراس ال رررنس. لرررذلك، فرررإه األتزامرررات 
طرررررر  متعاقرررررد فررررري  أن ررررراملزمرررررة لفلسرررررطيه باتتبرررررار 

 اأتفاقيات الدولية:

تتضمه اأتفاقيات الدوليرة التعررض ألتزامرات الردو  
متمثلرة فيمرا تقروم  لي ابيرة، وهرذه األتزامرات اوطرا 

الحقروق، والتزامات را فري  فتما به الدولة مه تدابير 
العرررررالمي  فرررررافت هاحتررررررام هرررررذه الحقررررروق وكفالت رررررا. 

نرررص تلررا تررردم  رررواز تأويلررره  مرررث   لحقرروق افنسررراه 
يمس  ل راء ماتة أو فرد أد بشكل يسمف لدولة أو 
 . (30)مادة  ويتعرض ل ذه الحقوق 

وفيما يتعل  بالع رد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة 
ر مررررره النصررررروص التررررري يررررروالسياسرررررية، ورد فيررررره الكث
 تضررررّمه، ن ررررد أنرررره فمررررث   تتضررررمه التزامررررات الدولررررة. 
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بررراحترام  اوطررررا الرررنص صرررراحة تلرررا تع رررد الررردو  
دوه تمييرررز  اوفررررادل ميرررع  الحقررروق الرررواردة وكفالت رررا

تلرا أد أسراس، وأه تقروم كرل دولرة طرر  فري حرا  
هرررررررذه  لتمررررررا كانررررررت تشررررررريعات ا الداخليررررررة أ تكفررررررل 

الحقررروق، باتخررراذ كرررل مرررا هرررو ضررررورد فتمرررا  هرررذه 
)مرادة  الحقوق، وأه تكفل الدولة السبل الفعالة للرتظلم

. ورد النص تلا ضررورة أه تكفرل الدولرة تسراود (2
والنسررررراء فررررري التمترررررع برررررالحقوق المنصررررروص الر رررررا  
. ونرررررص الع رررررد صرررررراحة تلرررررا أه (3)مرررررادة  تلي رررررا

 القرروانيه ي ررب أه تحظررر أد تمييررز ود سرربب كرراه
. وفيمرا يتعلر  برالح  فري اختيرار الرزوا ، (25)مرادة 

ن رررد أه الع رررد الررردولي تضرررمه الرررنص تلرررا ضررررورة 
التررردابير المناسررربة لكررري تكفرررل  اوطررررا اتخررراذ الررردو  

 . (23)مادة  طرفيهحقوق ال

، ن ررررد أه اتفاقيررررة القضرررراء تلررررا ذاترررره وفرررري السررررياق
التمييررز العنصرررد نصررت تلررا و رروب  أشرركا  ميررع 

أد  فن ررراءتررردابير مناسررربة  اوطررررا أه تتخرررذ الررردو  
تلررا  أيضررا   . ونصررت اأتفاقيررة(2)مررادة  تمييررز قررا م

أه تتع ررد كررل دولررة بتقررديم تقريررر ترره الترردابير التررري 
تدابير أخرى(  أيةية أو القضا ية أو اتخذت ا )التشريع

 . (9)مادة  ل ذه اأتفاقية لتماأ  بحين تمثل 

أتفاقيرة سريداو، يمكره القرو  لن را كانرت ثمرررة  وصروأ  
  ررررود الم تمررررع الرررردولي مرررره أ ررررل الن رررروض بررررالمرأة 

 بحقوق ليس فقط  نصا  وتحسيه أوضات ا، وتضمنت 

 ضررا  أيالمرررأة وتأكيررد مبرردأ ترردم التمييررز، لنمررا وضررحت 
والمسررر وليات التررري تررررتبط  اوطررررا التزامرررات الررردو  

بالحقوق فري اأتفاقيرة، ووضرعت آليرات لمراقبرة مردى 
اتسرررراق مررررا تقرررروم برررره الرررردو  مررررع التزامات ررررا بمو ررررب 

يتريف لمكانيررة  بروتوكرروأ  اختياريرا  اأتفاقيرة، وتضرمنت 
التقدم بشكاوى فردية في حا  انت اك أد مه الحقوق 

 15الواردة.

إه الدولرة فري حرا  اختيارهرا التصردي  تلرا وتليه، فر
تقوم بتطبير   أهمعاهدة ما، فإن ا تضع تلا تاتق ا 

بنودهررررا. فمررررث ، ي ررررب تلي ررررا انط قررررا مرررره ذلررررك أه 
ت عررررررل مرررررره مبرررررردأ المسرررررراواة والكرامررررررة أساسررررررا لكافررررررة 
التشررررررريعات الوطنيررررررة، وأه ترا ررررررع هررررررذه التشررررررريعات 
 لتلغررري كرررل مرررا يعرررارض هرررذه المبررراد ، وتلرررا الدولرررة

الممارسررات والعررادات  فن رراءتعمررل   رردها  أيضررا  أه
ضرررد المررررأة. وفررري هرررذا السرررياق،  تمييرررزا  التررري تمرررارس 

أتفاقيرررررة سررررريداو، فإن رررررا وفقرررررا  يمكررررره اأسرررررتنتا  أنررررره 
، بحيرن اوفررادتضمنت التزامات تقوم ب ا الدولة بيه 

 ميررع  اوطرررا تتخررذ الرردو  " أه (5)المررادة  أو بررت
)أ( تغييرر اونمراك  :التدابير المناسبة لتحقي  مرا يلري

اأ تماتيرررة والثقافيرررة لسرررلوك الر رررل والمررررأة، ب رررد  
والعادات العرفيرة وكرل  التحّيزاتتحقي  القضاء تلا 

                                                           
تبعرررات مصرررادقة را ررع اتفاقيرررة سرريداو. انظرررر أيضررا: خدي رررة نصررر،  15

التمييرز ضرد المررأة  أشركا  دولة فلسطيه تلا اتفاقية القضاء تلرا كافرة
 .15-14(، 2013)رام هللا: ال ي ة المستقلة لحقوق افنساه،  1979
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الممارسررات اوخرررى القا مررة تلررا اأتتقرراد بكرروه أد 
مرررره ال نسرررريه أدنررررا أو أتلررررا مرررره اآلخررررر، أو تلررررا 

نررص اأتفاقيررة تلررا  له". والمرررأة أدوار نمطيررة للر ررل
هررررذه األتررررزام الملقررررا تلررررا تررررات  الدولررررة هررررو تأكيررررد 
ل وهرية المساواة وتردم التمييرز تلرا أسراس ال رنس، 
لذ لررم تكتررر المعاهرردة بررأه تلررزم الدولررة باتخرراذ ترردابير 

التمييررررررز، برررررررل  فلغررررررراءتشررررررريعية أو غيرررررررر تشررررررريعية 
 اوسررررررحرصررررت تلرررررا أه تمترررررد األتزامرررررات لتشرررررمل 

الر ررررل تلررررا  )تبرررررز( لعررررادات العرفيررررة الترررري تفرررروق وا
 المرأة.

مره ذلرك، فرإه حر  المررأة فري اختيرار زو  را انط قا  
منت ررك فرري منظومررة التشررريع الفلسررطينية، فكمررا ذكررر 

، يرررتم المسررراس ب رررذا الحررر  مررره خررر   تطبيررر  سرررابقا  
للررا  افشررارةمررع ضرررورة  الشخصررية، اوحرروا قررانوه 

 ووفقررا 16و تغييرر تليرره.أد تعررديل أ ل ررراءلررم يرتم  أنره
حرماه المرأة مه حق را فري اختيرار  فإه ل ذا القانوه،

فررري حرررا  تزو رررت  أيضرررا  بطررر ه ترررامزو  رررا يلحقررره 

                                                           
أنررررره الشخصرررررية خاصرررررة، وباتتبرررررار  اوحررررروا بالحررررردين تررررره قرررررانوه  16

، ن ررد أنرره كأغلبيررة الرردو  العربيررة الترري افسرر ميةمسررتقا مرره الشررريعة 
الشخصرررية سررررواء مررره   ررررة اوحرررروا  تعتمرررد الفصررررل الترررام برررريه مسرررا ل 

 فبررررداءالشخصررررية  اوحرررروا القررررانوه أو القضرررراء، فيترررررك تنظرررريم مسررررا ل 
الشخصرية تررتبط بالرديه، أمرا  اوحروا مسرا ل  أهالديانة أنفس م باتتبار 

فيمررا تعلرر  بالقضرراء، فينظررر فرري النزاتررات الترري تنشررأ ترره تطبيرر  قررانوه 
سررررامر الفررررارس وفررررراس الشخصررررية القضرررراء الشرررررتي. انظررررر:  اوحرررروا 
 بحرن غيرر منشرور، مع رد الحقروق  ،"أسس التشرريع فري فلسرطيه"ملحم، 

 .39-38 ، امعة بيرزيتب

المررررأة المسررررلمة مرررره ر ررررل غيررررر مسررررلم. فالمشرررررف لررررم 
يكترررر بسرررلب الحررر  فررري اختيرررار الرررزو ، برررل وألحررر  

للرا  افشارةالبط ه بالزوا  في حا  تمامه. وت در 
فرري  اوساسرريالمحرراكم الشرررتية أ تلتفررت للقررانوه  أه

الشخصررررية، ف رررري تطبرررر   اوحرررروا تطبيق ررررا لقضررررايا 
الشخصررية بحررذافيره ودوه أد اتتبررار  اوحرروا قررانوه 

 17.أساسيا  ود ح  قد يبدو 

وتليرره، تررأثرت نظرررة الم تمرررع الفلسررطيني للررا المررررأة 
، وبالعررادات والتقاليررد التررري افسرر ميةبنظرررة الشررريعة 

، هرذا بررغم أه دا مرا   وتفوقرهت كد تبعية المرأة للر ل، 
مباد   هو اوساسياوصل المتف  تليه في القانوه 

القرررررروانيه السررررررارية تبرررررريه  لأ أهالكرامررررررة والمسرررررراواة، 
، وهرذا ي كرد ضررورة متابعرة التشرريعات تمامرا  العكس 

للتأكرررررررد مررررررره أن رررررررا أ تعرررررررارض أو تخرررررررالر القرررررررانوه 
 18.اوساسي

يتطلرررررب ضررررررورة تحديرررررد مكانرررررة  سرررررابقا  له مرررررا ذكرررررر 
المعاهرردات فرري النظررام القررانوني الفلسررطيني، لذ يبرردو 

فلسرررطيه أ تطبررر  مرررا  ررراء فررري المعاهررردات  لّيرررا أه 
لمشررررف الدوليرررة، وهرررذا واضرررف مررره خررر   تررردم قيرررام ا

بأد تعديل ي  م اتفاقيرات حقروق افنسراه، مرا ي عرل 

                                                           

.2010( لسنة 84قرار المحكمة العليا الشرتية رقم )  17  
 .34-32الفارس وملحم، "أسس التشريع في فلسطيه"،  18
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فلسررررررطيه مخلررررررة فرررررري التزامات ررررررا الدوليررررررة، لذ كيررررررر 
 تصادق تلا اتفاقيات تع ز ته الوفاء ب ا.

لرررررم تتضرررررمه المنظومرررررة الفلسرررررطينية أد نرررررص يرررررنظم 
الع قة بيه القانوه الداخلي والقانوه الدولي، لذ خ  

شرررررارة وأد ل يرررررةأالفلسرررررطيني مررررره  اوساسررررريالقرررررانوه 
 بررررإبرامتحديررررد للع قررررة بين مررررا أو للسررررلطة المختصررررة 

 آليررررررررات لنفرررررررراذالمعاهرررررررردات، ولررررررررم يتضررررررررمه كررررررررذلك 
المعاهررردات الدوليرررة أو قيمت رررا القانونيرررة. لرررذلك، أدى 
غياب التنظيم التشرريعي لمسرألة الع قرة بريه القرانوه 
الررررردولي والقرررررانوه الرررررداخلي لو رررررود اضرررررطراب فعلررررري 

 افنفررراذمعاهررردات وتبيررراه طررررق لتحديرررد مكانرررة هرررذه ال
 19الداخلي.

                                                           
أ تقتصر افشكالية تند هرذا الحرد، برل تمترد وبعرد مره ذلرك، ف نراك  19

لمنظمررررة  هرررريالمعاهرررردات الدوليررررة  لبررررراممرررره يطرررررل فكرررررة أه صرررر حية 
المنظمرررة هررري  أهة، باتتبرررار التحريررر الفلسرررطينية ولررريس للسرررلطة الوطنيررر

الررذد يثررار فرري هررذا الصرردد  اآلخرررصرراحبة الشخصررية القانونيررة. اومررر 
هرررو اتفاقيرررة أوسرررلو، التررري لرررم تخرررو  السرررلطة الوطنيرررة صررر حية التوقيرررع 

؛ لذ ترنص المرادة أص   تمنع ا مه ذلك  لن اتلا اأتفاقيات الدولية، بل 
ه الضرررفة والقطررراف لعرررام ( مررره اأتفاقيرررة افسررررا يلية الفلسرررطينية بشرررأ9)

بنرراء تلررا لترر ه المبرراد ، لرره يكرروه للم لررس صرر حيات  -: "أ1995
ومس وليات في م ا  الع قات الدولية والتري تشرمل تأسريس سرفارات أو 

ممثليررات فرري الخررار  أو السررمال بتأسيسرر ا فرري الضررفة أيررة قنصررليات أو 
ممارسرررة الغربيرررة أو غرررزة، أو تعيررريه أو قبرررو  مررروظفيه دبلوماسرررييه، أو 

مرره أحكرام هرذا البنرد، فبإمكراه منظمررة  تلرا الررغم-م رام دبلوماسرية. ب
التحرير الفلسطينية أه ت رد في مفاوضات توقيرع اتفاقيرات مرع دو  أو 

اتفاقيرررات  -منظمررات دوليررة لمصررلحة الم لررس فررري اومررور التاليررة فقررط:
اقتصررادية كمررا هررو منصرروص تليرره بوضررول فرري الملحرر  الخررامس مرره 

يررة. اتفاقيررات مررع دو  مانحررة مرره أ ررل تنفيررذ ترتيبررات لتقررديم هررذه اأتفاق
المسرراتدات للم لررس، اتفاقيررات مرره أ ررل تنفيررذ خطررط التنميررة افقليميررة 
 

الترررري يمكرررره اتتمادهررررا لتبيرررراه قيمررررة  اوسررررستتبررررايه 
القرررررانوه  معاهررررردات، ففررررري الوقرررررت الرررررذد لرررررم يرررررنظمال

الثالثرررررة  أه المسررررروّدة، ن رررررد اوساسررررري هرررررذه المسرررررألة
لرررذلك، وفرري ظرررل  20بشررركل صررريف.  رراللدسررتور نظمت

هررررررذا التخرررررربط فرررررري معرفررررررة اوسرررررراس القررررررانوني ل ررررررذه 
 أهالمعاهررردات، فرررإه هنررراك مررره يطررررل فكررررة اتتبرررار 

لخلروه مرا يفيرد تكرس  أحراددالنظام الفلسطيني نظرام 
يحررررررن تلررررررا  اوساسرررررريالقررررررانوه  أهذلرررررك، باتتبررررررار 

بالتررالي يمكرره و  21لبطرراء.اأنضررمام للمعاهرردات دوه 
 دوه الحا ررررة ذ تلقا يررررا  ت نفررررالمعاهرررردات  أهاأسررررتنتا  
بقررررانوه، مررررع التأكيررررد تلررررا ضرررررورة نشرررررها  فقرارهررررا

                                                                                       

كمررررا هررررري موضرررررحة فررررري الملحررررر  الرابررررع مررررره لتررررر ه المبررررراد  أو فررررري 
المعاهردات الدوليرة والقرانوه الروطني: دراسرة انظر: ريم بطمة،  اتفاقيات.

 وآليررررات برررريه المعاهرررردات الدوليررررة والقررررانوه الرررروطنيمقارنررررة للع قررررة مررررا 
)المركررررز الفلسررررطيني أسررررتق   المحامرررراة والقضرررراء "مسرررراواة"،  توطين ررررا
2014 ،)46-47. 

 م لررررس: "يقررررر 2003( مرررره المسررررودة الثالثررررة للدسررررتور 79المررررادة ) 20
الررروزراء اأتفاقيرررات والمعاهررردات الدوليرررة التررري يبرم رررا أتضررراء الحكومرررة 

ت المفوضرررريه ب رررا، ويلرررزم لسررررريان ا تصررردي  ر رررريس بمو رررب الصررر حيا
أمررا اأتفاقيررات والمعاهرردات  الدولررة تلي ررا ونشرررها فرري ال ريرردة الرسررمية.

 ت حّمررررلالترررري ت حمررررل خزانررررة الدولررررة نفقررررات غيررررر واردة فرررري الموازنررررة أو 
المرررواطنيه أو الدولرررة التزامرررات خ فرررا  للقررروانيه السرررارية فتسرررتو ب أيضرررا  

أتضررررراء الم لرررررس النيرررررابي فنفاذهرررررا. وينررررراقم  موافقرررررة أغلبيرررررة م مررررروف
الم لررس النيررابي المعاهرردات الترري يترتررب تلي ررا مسرراس باسررتق   الدولررة 
أو سرررر مة أراضرررري ا، توط ررررة لقيررررام الحكومررررة بطرح ررررا تلررررا اأسررررتفتاء 

المشرررررراركيه فرررررري هررررررذا  أغلبيررررررةالشررررررعبي العررررررام، ويلررررررزم لنفاذهررررررا موافقررررررة 
 اأستفتاء".

 -1الفلسرررطيني تلرررا أه: " اوساسررريوه مررره القررران 10ترررنص المرررادة  21
تعمرررل  -2حقررروق افنسررراه وحرياتررره اوساسرررية ملزمرررة ووا برررة اأحتررررام. 

 افت نرراتتلررا اأنضررمام للررا لبطرراء السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية دوه 
 والدولية التي تحمي حقوق افنساه". افقليميةوالمواثي  
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ونرررره يضررررع  نظرررررا  النشررررر أ غنررررا تنرررره  أهباتتبررررار 
 22.واوفرادالمعاهدات بيه متناو  السلطات 

الدسررررتور  مسررررّودةحرررررد أه نررررذكر فرررري هررررذا الصرررردد  
التي نصت بشكل صريف  2015،23لعام الفلسطيني 

المواثي  الدوليرررررة مرررررع تلرررررا ضررررررورة الترررررزام الدولرررررة بررررر
مواءمررررة القرررروانيه والتشررررريعات بمررررا أ يتعررررارض مررررع 

. ونصرررت المسرررودة تلرررا أمرررور (40)مرررادة  الدسرررتور
واضررحة متعلقررة بالمعاهرردات، فبينررت أه الررر يس هررو 

 أه، وبينررت كررذلك (191)مررادة  الررذد يصررادق تلي ررا
مرررررره اختصرررررراص المحكمررررررة الدسررررررتورية النظررررررر فرررررري 
دسررتورية تقررد المعاهرردات، وتقريررر بطرر ه أد قررانوه 

)مرادة  في حا  تعارضه مع الدستور أو مع المعاهدة
261). 

لذلك، فإه النظرام القرانوني فري فلسرطيه غيرر واضرف 
المعاهدات الدولية في النظام  آليات لنفاذفيما يخص 

الوفرررراء بالتزامات ررررا  الررررداخلي، وحتررررا تسررررتطيع الدولررررة
تكوه قادرة تلا التعامل مع  أهالدولية، و ب تلي ا 

فري تطبيق را،  أيرة لشركالياتتثرار  وأأهذه األتزامات 
ويبرز في هذا دور القضاء في رسم خطوك واضرحة 

 24للع قة بيه القانوه الداخلي والقانوه الدولي.

                                                           

.50-49، المعاهدات الدولية بطمة،  22  
.2015يلو  أور دولة فلسطيه، مسودة دست  23  
.54، المعاهدات الدوليةبطمة،   24  

مسألة انت اك الحقوق اوساسية والتعرض لمبدأد  له
فقرررط فررري  ليسرررت وهريرررة  لشررركاليةرامرررة والمسررراواة الك

تلا  واوفراد، لنما أيضا  الع قة العمودية بيه الدولة 
، لذ اوفرررادبرريه اوفررراد ت رراه اوفقيررة مسررتوى الع قررة 
فررررري ت قرررررات م الخاصرررررة  اوشرررررخاصيتو رررررب تلرررررا 

تنرررررررد  لضررررررررارهمكررررررررامت م، وتررررررردم  اآلخرررررررريهاحترررررررام 
قرررانوني هرررو مررره ال افلرررزام، وهرررذا برررأم ك مالتصرررر  

 مسررتوييهالررذد يررنظم  اوساسرريالحرر   انعكرراس لفكرررة
تلررا الدولررة برراحترام  التزامررا  مرره الع قررة، ف ررو يضررع 

وتكررريس ذلررك فرري الدسررتور والقرروانيه،  اوفرررادحقرروق 
وبافضافة للا ذلك، فإه ضمانات الكرامة افنسرانية 

، فيمنررع اوفقيررةفرري ت قررات م  اوفرررادمفروضررة تلررا 
اأتتررررداء  -حا ررررات م الخاصررررة لشرررربافتنررررد -تلرررري م 

 25تلا اآلخريه.

الفلسرطيني مره أد نرص تلرا  اوساسريخ  القانوه 
قررررانوه  أه، وهررررذا يوصررررل أسررررتنتا  اوفقررررياألتررررزام 
الشخصررررية برررردوره لررررم يتضررررمه أد نررررص أو  اوحرررروا 

، اوفقيررةت رراه ت قررات م  اوفررراديقررع تلررا  لشررارة للررزام
-اختيار زو  را ما يتعل  بح  المرأة في–ولعل هذا 

يمترررد  أثرررر فعرررا لررره  حقرررا  أساسررريا  لرررم يتبلرررور ليصررربف 
الع قررررة  . لرررريس هررررذا فحسررررب، فررررإهاوفقيررررةللع قرررات 

                                                           
تيررد أحمررد الحسررباه، "فعاليررة الحقرروق اوساسررية فرري تقييررد الصرر حية  25

تلررررروم الشرررررريعة  -م لرررررة دراسررررراتالتقديريرررررة للمشررررررف: دراسرررررة مقارنرررررة"، 
 .457، 456(، 2012) 2، تدد 39، م لد والقانوه 
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 اوحوا قانوه  له، لذ خلل كبيرالعمودية أيضا في ا 
الشخصرررية فررري منرررع زوا  المررررأة المسرررلمة مررره ر رررل 

بطالرررهغيرررر مسرررلم،  دوه أه يرترررب أد أثرررر، يمرررس  وا 
 أهيرررررار زو  رررررا، وهرررررذا يعنررررري بحق رررررا فررررري اخت فعليرررررا  

 اوفرراداألتزامات العمودية المترتبة تلا الدولة ت راه 
معطوبررررررة، لذ لررررررم يقررررررم المشرررررررف الفلسررررررطيني بمراترررررراة 

 أثّرر فعليرا  ضمانات المساواة والكرامة افنسانية، وهرذا 
تلررررا الحرررر  فرررري اختيررررار الررررزو  رغررررم  وهريترررره فرررري 

 المواثي  الدولية.

، فتبنيره اوساسيد الح  يتبيه مما سب  أهمية تحدي 
وبشرركل كبيرررر تلررا المشرررف، الررذد يررر ثر  يرر ّثر فعليررا  

بررردوره تلرررا سرررلطات الدولرررة اوخررررى، ومررره ثرررم تلرررا 
 .اوفراد

IV. بققين حققق المققرأة المسققلمة فققي  الموازنققة
 اختيار زوجها والقيد الشرعي

أضررحت مسررألة فرررض قيررود تلررا الحقرروق والحريررات 
بررره فررري دسررراتير الررردو  وفررري اأتفاقيرررات  أمررررا  مسرررّلما  

الدوليررة المتعلقررة بحقرروق افنسرراه مررع اسررتثناء بعررض 
مه هذه الحقوق. وتبدو ضرورة القو  له فرض قيود 

ي ررب أه  أنرهتلرا حر  مرا هرو أمررر حسراس باتتبرار 
التقييرد، ومره  ل رراءيراتي تدة مسرا ل ومعرايير تنرد 

براحترام حقروق وحريرات  ممثلاأتتبارات ما هو هذه 
، أو اتتبررررررررارات متعلقررررررررة برررررررراحترام وحمايررررررررة اآلخررررررررريه

 /العررام اومرره /مصررالف الم تمررع ككررل )النظررام العررام
 26العامة(. اآلداب /الصحة العامة

يتعريه تلرا القاضري وتو ي رات  لرشراداتتردة  هناك
القيرررود الرررواردة تلرررا تنرررد فحصررره مشرررروتية اتبات رررا 
شرك مو  رة لحمايررة برردوه  افرشراداتوهرذه  الحقروق،

تلرررا موازنرررة تادلررة بررريه الحررر   بنرراء  حقرروق افنسررراه 
 27وأسباب القيد.

، فرررإه القاضررري تنرررد بحثررره فررري حررر  المررررأة ب ررردء  بررراد  
 افيمرراهالمسررلمة فرري الررزوا  مرره غيررر المسررلم، تليرره 

برررره يرررر ثر تلررررا مبرررراد   المسرررراسبأنرررره حرررر  أساسرررري 
الكرامررررررة والمسرررررراواة. فالقاضرررررري تنرررررردما يضررررررع هررررررذه 

، تصررربف المعرررايير من ررراكأسررراس ينطلررر   تاأتتبرررارا
القاضررري التررري يل رررأ الي رررا لعمليرررة الموازنرررة أوضرررف، و 

تليرره قضررية  قرراض  ت عررر ضالمقصررود برره هنررا هررو أد 
الحقرررررروق  لنفررررراذيعتري رررررا انت ررررراك ود حرررررر ، فعمليرررررة 

تلرا القاضري الدسرتورد، لنمرا  حكررا  اوساسية ليسرت 
محكمة تنظر في قضية في ا  ويةينعقد اأختصاص 

 28انت اك ود مه الحقوق والحريات.

                                                           
فررررري فلسرررررطيه )دراسرررررة تم يديرررررة التنظررررريم الدسرررررتورد محمررررد خضرررررر،  26

لغايررات اقترررال النصرروص الناظمررة للحقرروق والحريررات والسررلطة القضررا ية 
)رام هللا: المركررز الفلسررطيني أسررتق    فري دسررتور دولررة فلسررطيه المقبررل

 .42(، 2015المحاماة والقضاء "مساواة"، 
.54مر ع الساب ، ال  27  
.55المر ع الساب ،   28  
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 المعيقققار األو يمثرررل لعمليرررة الموازنرررة تررردة معرررايير. 
يفسررر الررنص لصررالف الحقرروق اوساسررية،  أهضرررورة 

وفرري حررا  حرر  المرررأة فرري  29،قانونيررا   وأه يكرروه القيررد
مبررردآه اختيرررار زو  رررا، فرررإه مبررردأ المسررراواة والكرامرررة 

لمنظومة الحقوق، وي ب أه تكوه المساواة أساسياه 
والكرامرررة هررري اوسررراس التررري تنطلررر  منررره التشرررريعات 
الفلسطينية الناظمة لحقوق افنساه. ولذلك، فإه منع 
زوا  المرأة المسلمة مه غير المسلم هو اتتداء تلا 
حق رررا مررره   رررة، وتفسرررير موسرررع للقيرررد تلرررا حسررراب 

متروفرة فري  لو أه قانونية القيرد اوساسي. حتاالح  
منررع المرررأة المسررلمة مرره الررزوا  بغيررر المسررلم، لأ أه 
القيررد تعتريرره ترردم المشررروتية أتتدا رره تلررا مبرراد  

 المساواة والكرامة افنسانية.

يتمثررل فرري ف ،فرري تمليررة الموازنررة المعيققار النققاني أمررا
، وتمثرل هرذه الغايرة فري العرادة غاية مه التقييردو ود 

ناصررها )نظرام ترام، و ود مصلحة تامة بأد مره ت
تام(. وفي حا  منع  أمهتامة، صحة تامة،  آداب

زوا  المرأة المسلمة مه ر ل غير مسلم، فرإه الغايرة 
الترري ي ررد  القيررد للررا تحقيق ررا يمكرره اسررتنباط ا مرره 
الغايررة مرره  ررواز زوا  الر ررل المسررلم بررامرأة كتابيررة، 

الزو ررررة  لإلسرررر م، حيررررن لهوالمتمثلررررة بأن ررررا كسررررب 
، وأه ويحسرررره لسرررر م اترررره قناتررررة  مافسرررر ترررردخل 

                                                           

.56المر ع الساب ،   29  

م تمعررررره  وأفكرررررارالرررررزو  ينقرررررل للرررررا زو تررررره ترررررادات 
المسررررلم مرررره خ لرررره، وأه الزو ررررة برررردورها تنقررررل ذلررررك 

 30الصرحيف لغيرهرا. افسر ملم تمع ا وبالترالي تنقرل 
 لذهررذا الطرررل خيررالي وغيررر صررحيف،  أهولكرره يبرردو 

تحررريم زوا  المرررأة  أهبررالمف وم المعرراكس فإنرره يعنرري 
المسلمة مه ر ل غيرر مسرلم هرو وه المررأة المسرلمة 

وتاداتررره  أفكرررارهسرررتتأثر بزو  رررا غيرررر المسرررلم وتأخرررذ 
، أضرررر للرررا ذلرررك أه المررررأة الكتابيرررة افسررر موتتررررك 

م كردا  في حرا  زوا  را مره الر رل المسرلم فإنره لريس 
، ف ررذه فرضرريات أ يمكرره وأفكررارهسررتتأثر بدينرره  أن ررا

ب رررررا، والعكرررررس صرررررحيف فيمرررررا يتعلررررر  برررررالمرأة ال رررررزم 
المسرررررلمة، فمررررره الممكررررره أأ تترررررأثر بعرررررادات وأفكرررررار 

 زو  ا غير المسلم.

تتمتررررع تعرررراليم الموازنررررة بمركررررز أساسرررري فرررري النظررررام 
العرررررالمي للحقررررروق الدسرررررتورية، ف ررررري تتطلرررررب و رررررود 
امتحرررراه التناسرررربية الررررذد يسررررتعمل لحررررل صررررراف برررريه 

عامرررة، ويمكرررره حقررريه متنافسرررريه أو بررريه المصررررلحة ال
تملية الموازنة هي المن ج المناسب لتحديد  لهالقو  

 31الح  أو المصلحة التي تأخذ اوولوية.

، فرري تمليررة الموازنررة نالقق ال معيققارالتمثررل التناسرربية 
ف رري تقرروم تلررا فكرررة اوخررذ باأتتبررار للموازنررة برريه 

                                                           
المرررررأة برررريه الررررزوا  والطرررر ق فرررري الم تمررررع العربرررري فيصررررل الررررزراد،  30

 .67-66(، 2010)بيروت: دار الكتاب العربي،  وافس مي
31 Moller, The global model, 99-205. 
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الررذد ينررتج  واوثرررالررذد ينررتج ترره تقييررد الحرر   اوثررر
ْنيرهيتم  أهته حماية المصلحة، أد ما يمكه  مره    

 التاليرررة معررراييرتتبرررع المحكمرررة ال 32.وأضررررارمصرررالف 
 :مبدأ التناسبللتأكد مه مراتاة 

باأسرررتق   الرررذاتي والمصرررلحة  األو المعيقققار يمثرررل 
تقييررد الحرر  هررو انتقرراص  ي ْعت بررر أهف ررو  ،المشررروتة

مررررره اسرررررتق لية الفررررررد، أد يمكررررره القرررررو  له نبرررررراس 
تملية الموازنة يعتمد تلا المساس باستق لية الفررد، 

وبررررالعودة للررررا التقييررررد  33ف ررررو العنصررررر المو رررره ل ررررا.
التمييزد الواقع تلا المرأة المسلمة بمنرع زوا  را مره 

س يمرررررر تقييرررررردا  واتتررررررداء  ، فررررررإه هنرررررراك غيررررررر المسررررررلم
فطريررة ترردفع للقرراء  ميررو ق ليت ا، ففرري كررل فرررد باسررت

، بحيررررن تكلررررل هررررذه الميررررو  برابطررررة اآلخرررررواختيررررار 
وفرررري حررررا  المرررررأة المسررررلمة، فررررإه  34الررررزوا  بين مررررا.

فرري ظررل المنررع المقررنه فرري  مقبرروأ  اختيارهررا لرره يكرروه 
الشخصررية، وبالتررالي فررإه و ررود هررذا  اوحرروا قررانوه 

 القيد التمييزد يمس باستق ليت ا.

معيرار و رود ت قرة مباشررة ف رو  ،المعيار النقانيما أ
، وبالعودة للا موضروف الدراسرة، بيه القيد والمصلحة

                                                           

.60، التنظيم الدستورد  خضر،  32  
33 Moller, The global model, 99-205. 

ضررميرية برره  معررة، "احترررام الكرامررة افنسررانية والمسرراواة برريه الر ررل  34
م لرررررة الحقررررروق للبحرررررون القانونيررررررة "، افسررررر ميةوالمررررررأة فررررري الشرررررريعة 

 .809-808(، 2011-2010تدد خاص )،)مصر( واأقتصادية

فررإه ال ررد  وراء منررع زوا  المرررأة المسررلمة مرره غيررر 
تلررا  أ معررواالررذيه  -)ل م ررور الفق رراء  وفقررا  المسررلم 

هررو أنررره لررو أ يرررز نكررال المررررأة  -(تحررريم هررذا الرررزوا 
وهرذا  ،تلي را وأيرة وسربيلالمسلمة لغير المسلم لثبت 

تخضع لسلطاه الزو  ويضيع  أهمه خوفا  أ ي وز 
دين ررررا وتررررألر دينرررره، أضررررر للررررا ذلررررك، أه الحكمررررة 

ترررررررادة  اووأدوال رررررررد  مررررررره وراء المنرررررررع بسررررررربب اه 
ولرذلك فرإه المحافظرة تلرا الرديه  آبرا  ميتبعوه ديه 

مي تقتضررري التفريررر  بررريه  رررواز نكرررال المسرررلم اأسررر 
لغيرررر المسرررلمة مرررع تررردم  رررواز العكرررس، فالمسرررلم لذا 

، أمررا لذا تزو ررت بافحسرراه للي رراتررزو  بكتابيررة يرر مر 
المسرررررلم فررررر  يمكررررره أه تصررررراه مررررره غيرررررر  المسرررررلمة

 35تليه. لإلس مكرامت ا مه ر ل أ سلطاه 

فرررري الحقيقررررة، أ يحمررررل التقييررررد التمييررررزد أترررر ه أد 
ارتبررررراك بتحقيررررر  ال رررررد ، ونررررره أ يحمرررررل أد و ررررره 

م بصرررررورة أو برررررأخرى مررررره أتررررر همنطقرررري، فال رررررد  
المناك تحقيقه هو هد   اودياه اوخرى، أد ال د 

دينرررررري بحررررررت دوه أد اتتبررررررار ود مسررررررا ل أخرررررررى، 
أضر للا ذلك أه ال رد  اتتبراطي وغيرر مردروس، 

الممكررررره أأ ترررررألر المررررررأة ديررررره زو  رررررا، ومررررره فمررررره 
الممكرره أأ يصرروه المسررلم زو ترره، ومرره الممكرره أه 

                                                           
نظريرررة الررربط ه والفسررراد فررري تقرررد الرررزوا  فررري بوكررراه أبررروبكر كرررريم،  35

اهرة والشرررررارقة: دار الكترررررب القانونيرررررة، )القررررر الشخصررررريةاوحررررروا  قرررررانوه 
2012 ،)156. 
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يصوه الر ل غير المسرلم زو تره المسرلمة ويكرم را، 
فقررط بالر ررل المسررلم. وفيمررا يتعلرر   منوطررا  ف ررذا لرريس 

يتبعوه  أه اوبناءباوبناء، وبالقو  الذد يعتمد تلا 
اب، ونره مرث  لرو ، فإنه هذا ي انب الصرو آبا  مديه 

تررزو  الر ررل المسررلم بررامرأة غيررر مسررلمة وأخررذت تعلررم 
تعاليم دين ا، فحين را تنتفري الع قرة بريه القيرد  أبناءها

والمصرررررلحة. ومررررره اومرررررور التررررري ينبغررررري م حظت رررررا 
الزوا  المدني هو وسريلة تحقر  رغبرة الفررد  أيضا أه

قطعيرا  في الزوا  ممه يشاء، وفي هذه الحالرة تنتفري 
ة التقييررد بال ررد  بحيررن هنرراك طرررق أخرررى يررتم ت قرر

للقو  له التقييرد غيرر تباتا  ، وهذا يقودنا للي االل وء 
م دد. ولذلك، فإه المحكمرة فري بحث را للع قرة بريه 

الع قرررة غيرررر متررروفرة  أهو ررردت  لهالقيرررد والمصرررلحة 
مررر داه أ يحقرر  المصرررلحة، فإن رررا  احتمررراأ  وأه هنرراك 

 قيد والمصلحة.تحكم بعدم التناسب بيه ال

اختيرررار ف رررو يعتمرررد تلرررا  ،المعيقققار النالققق أمرررا تررره 
هرذا المعيرار تلرا  وي  سس. للح  تقييدا  التقييد اوقل 

تلررا الحرر ، وتحقرر  الغايررة  تقييرردا  و ررود وسرريلة أقررل 
ا نفس ا. وبالنظر للا التقييد التمييزد المفرروض تلر

في حق ا،  تقييد مدتم بتمييز  المرأة المسلمة فن د أنه 
فلررررو اتتمررررد التقييررررد برررردوه التمييررررز القررررا م تلررررا منررررع 

، كليرررررررا  مرررررره مسرررررررلم، أختلفررررررت الصررررررورة  لأزوا  ررررررا 
، مررع بقرراء التقييررد لكررل قا مررا   ووضررحا مبرردأ المسرراواة

كراه  لهمه الر ل والمرأة. ولعل ما يمكه طرحه هو 

تقييردا  هناك وسيلة تحقر  الغايرة المر روة بوسريلة أقرل 
 تلا الح ؟ 

وأهميرررة  اوساسررريللموازنرررة بررريه أهميرررة الحررر   وأ  وصررر
يقروم تلرا فالمعيقار الرابق  المصلحة المراد حمايت ا. 

النرراتج ترره تقييررد الحرر  مرره   ررة، وأثررر  اوثررردراسررة 
بموضروف  وارتباطرا   حماية المصلحة مه   رة أخررى.

 أضررارالناتج ته تقييد الح  فيره  البحن، فإه اوثر
الشخصررررررررية ألحرررررررر    اوحررررررررواقررررررررانوه  لهكبيرررررررررة، لذ 

الرربط ه بعقررد زوا  المرررأة المسررلمة بغيررر المسررلم، بررل 
لبط نررره  ونظررررا  واتتبرررر الرررزوا  الباطرررل بمنزلرررة الزنرررا، 

 36لرثرررا.أو نفقرررة أو م ررررا  مررره أساسررره ف رررو أ يرترررب 
مقارنررة بالمصررلحة المر ررو  رردا  كبيرررة  اوضررراروهررذه 

أضرر للرا  احتماليرة.حمايت ا، والتري يمكره اتتبارهرا 
أضرارا  ذلك أه ترتيب البط ه تلا زوا  قا م يلح  

مثرل  أه، وهرذا مرا يمكره ذكرره باتتبرار باوبناء أحقرا  
التي تنرتج  اآلثارهذا الزوا  أ يس ل وهذا يعني أه 

  ته الزوا  غير معتر  في ا.

وتليرررره، فررررإه تمليررررة الموازنررررة بمعاييرهررررا وأسسرررر ا أ 
رغرم أهميت را فري  ل رالتماتطب  في فلسرطيه، وأ يرتم 

 حمايرررررة الحقررررروق اوساسرررررية مررررره تعسرررررر السرررررلطات.
للرررا مرررا سرررب ، فرررإه حررر  المررررأة فررري اختيرررار  واسرررتنادا  

                                                           
)د.م: د.ه، القواتررررد العامررررة فرررري اوحرررروا  الشخصررررية وديررررع رحررررا ،  36

1997 ،)111. 



 يف املنظومة الفلسطينية  حق املرأة املسلمة يف اختيار زوجها مالمح

 

17 
 (2017/3)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

زو  ا هو ح  أساسي مكفرو  فري المواثير  الدوليرة، 
ل رررذا الحررر   يلتفرررتولكنررره مغيررربل فررري فلسرررطيه، لذ أ 

أد مرررره القرررروانيه، والتفات ررررا يكرررروه فقررررط لتقييررررد هررررذا 
الشخصرررية.  اوحرروا فرري قرررانوه  الحرر . ويتمثررل ذلرررك

ورغررم انضررمام فلسررطيه للررا المعاهرردات الدوليررة الترري 
تعرررررزز حقررررروق افنسررررراه ومررررره ضرررررمن ا حررررر  اختيرررررار 
الزو ، لأ أه فلسطيه لرم تلترزم ب رذه المعاهردات ولرم 

مرررره شررررأنه أه يعررررزز هررررذه الحقرررروق،  ل ررررراءتقرررم بررررأد 
أضر للا ذلك أه المحكمة الدستورية قد تع ز ته 

القاضررري الدسرررتورد  ي عمرررلالحقررروق، فقرررد حمايرررة هرررذه 
مبدأ التناسب بيه ح  المرأة المسلمة فري الرزوا  مره 

لمبرررررراد  وفقررررررا  غيررررررر المسررررررلم وبرررررريه الحرررررر  الشرررررررتي 
مررره مصرررادر  مصررردرا  التررري تعرررد  افسررر ميةالشرررريعة 

التشررررريع فرررري فلسرررررطيه، ولكنرررره سيصررررطدم بمصرررررالف 
 لنصرررررا ويرررررفض  افسررررر ميةمسررررتقاة مررررره الشررررريعة 

 ادا ل ا.الحقوق استن

 خاتمة

سرررعت الدراسرررة للرررا فحرررص لمكانيرررة تطبيررر  النظريرررة 
الترميمية في فلسطيه مه خر   التعررض للرا الحر  
فرري اختيررار الررزو ، وخاصررة حرر  المرررأة المسررلمة فرري 

 الزوا  مه غير المسلم. 

اسرررتق لية الفررررد )الكرامرررة،  انط قرررا  مررره ذلرررك، كانرررت
تنطلرررر  منرررره  ذداوسرررراس الررررهرررري الحريررررة، المسرررراواة( 

 وبنررراء  تلررا هرررذه المبررراد ،  فبنررراء  النظريررة الترميميرررة، 
مررررره  انتقررررراصهرررررو أيضرررررا تلرررررا أه أد مسررررراس ب رررررا 
للوهلرررررة  حررررر مرررررا هرررررو حقرررررا  اسرررررتق لية الفررررررد، يكررررروه 

اوولررررا. وهررررذا ي كررررد تلررررا أهميررررة حقرررروق افنسرررراه، 
بحيررررن ترتكررررز هررررذه الحقرررروق تلررررا مبرررراد  الكرامررررة، 

لنظريررة الترميميررة المسراواة، الحريررة. وهررذا ي عررل مرره ا
تقوم تلا هذه المباد  التي  أن اباتتبار  ن  ا  حسنا  

 مختلفة ود مه الحقوق. مداخل  تعد 

يمثرررررل التضرررررخم للنظريرررررة الترميميرررررة تررررردة فرضررررريات 
، فمرا يمكره اأتتقراد بأنره حر  أساسري قي أول االحقو 

قررد أ يكرروه كررذلك، ومررا يعتقررد أنرره حرر  غيررر أساسرري 
م ذلرك مره خر   المررور يتبيه أنره حر  اساسري، ويرت

بمرحلرة التبريرر. وفيمررا يتعلر  بحر  المرررأة فري اختيررار 
زو  ا، ف و ح  مكفو  في المنظومة الدولية بغرض 

للمنظومرة الفلسرطينية،  وصروأ  النظر ته أد تمييرز، 
فقرررد تبررريه أن رررا ت كرررد تلرررا مبررراد  المسررراواة والكرامرررة 
 افنسرررررانية، ولكن رررررا تنت رررررك حررررر  المررررررأة فررررري اختيرررررار

 .الشخصية اوحوا ا في قانوه زو  

أمررا فيمرررا يتعلررر  بالتزامرررات الدولرررة واوفرررراد ت ررراه حررر  
فلسرطيه للرا  امانضرمالمرأة في اختيار زو  ا، فرغم 

ليررة لحقرروق افنسرراه برردوه  ملررة مرره المعاهرردات الدو 
لررم ترروا م تشررريعات ا الداخليررة مررع  لأ أن رراأد تحفرر ، 

لقررروانيه التررري هرررذه اأتفاقيرررات، وتسرررتمر فررري تطبيررر  ا
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، وهرررررذا يعنررررري أه الفرضرررررية تنت رررررك حقررررروق افنسررررراه
 الثانية مه النظرية الترميمية غير مطبقة.

وصرروأ  وهررم فرضررية فرري النظريررة الترميميررة أأ وهرري 
تمليررة الموازنررة النبررراس الررذد يحمرري لذ تعررد  الترروازه،

تلرا أأ  الضرماهالحقوق اوساسية، والذد يوفر ل ا 
 ت طّبرررر وفرررري فلسررررطيه، أ  .بشرررركل اتتبرررراطيتنت ررررك 

الحقرررروق  لتمررررا المحرررراكم معررررايير الموازنررررة، رغررررم أه 
تليره قضرية في را  قراض  ت عرر ضاوساسية وا رب كرل 

المحرراكم التقييررد هررو  ت عت برررولألسررر  لأ أنررهانت رراك، 
 أههررررررو اأسررررررتثناء. أد  اوساسررررررياوسرررررراس والحرررررر  

المحاكم تطب  النص بدوه أد نقام فري حرا  زوا  
سرررلمة مررره غيرررر المسرررلم، ف ررري ترترررب تليررره المررررأة الم

 البط ه بغض النظر ته أد ح  للمرأة.

وتليرره، ناقشرررت الدراسررة فرضررريات النظريررة الترميميرررة 
حقرررررا   تنفررررري اتتبرررررارهالتبريررررررات التررررري  لهللحقررررروق، لذ 

نوقشت تلا أساس مساس ا باستق لية المررأة أساسيا  
كفرد مه أفراد الم تمع: حرة، ل ا كرامت ا، ومتسراوية 
مررع اآلخررريه، وهررذا يسرراتد فرري اسررتنتا  مرردى اتتبررار 

وفيمرررا يتعلررر   حقرررا  أساسررريا .الحررر  فررري اختيرررار الرررزو  
 ل رراءبالتزامات الدولة، ن د أه فلسطيه لرم تقرم برأد 

ا العكرررس، فرررإه مبررردأ يعكرررس مبررردأ المسررراواة، برررل تلررر
 أيرررررةالتمييرررررز هرررررو السرررررا د. وتليررررره، لرررررم يكررررره هنررررراك 

أو تموديررة، فالدولررة نفسرر ا لررم تحترررم  أفقيررةالتزامررات 

فري  واضرحا  ح  المرأة في اختيار زو  ا، وهرذا يبردو 
نصررروص القررروانيه التررري مرررا زالرررت تطبررر ، والتررري تعرررد 

 وصررررروأ  خلفيت رررررا ترررررادات الم تمرررررع، ثقافتررررره ودينررررره. 
ه، ن رررد أه القررروانيه المرررذكورة غلبرررت لموضررروف الترررواز 

فرري نصوصرر ا ذات الع قررة كررل حرر  ترردا حرر  المرررأة 
 .في اختيار زو  ا

فلسررطيه  أهخرر   الطرررل  خ صررة القررو ، يبرردو مرره
ليست مه ضرمه التو ره العرالمي للحقروق اوساسرية. 

، وأ أساسريا  قد يكروه أو أ يكروه  حقا  ف  هي توا ه 
لرررررذلك وتبعرررررا  العموديرررررة و  افي ابيرررررةتقررررروم بالتزامات رررررا 

. وبافضررافة للررا ذلررك، ف رري بعيرردة كررل البعررد اوفقيررة
ترره تمليررة الموازنررة ومعاييرهررا الترري تقرررر البررت فرري 

 مصالف وحقوق متضاربة.

ه الطمررررول المر رررررو فرررري فلسررررطيه هرررررو أه لررررذلك، فررررإ
تصبف المحكمة الدستورية قادرة تلرا حمايرة الحقروق 

فررري حق رررا  تنصرررر المررررأة أهاوساسرررية، وقرررادرة تلرررا 
 زو  ا وأأ يعيق ا في ذلك أد تا  . باختيار
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 (2017/3)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 المصادر والمراج قائمة 

 :المصادر -أوخ

  ،1945حزيراه  26ميثاق اومم المتحدة. 
 كررررررانوه  10العررررررالمي لحقرررررروق افنسرررررراه،  افترررررر ه

 .1948اوو ، 
  اأتفاقية الدولية للقضراء تلرا  ميرع أشركا  التمييرز

 .1965العنصرد، ديسمبر 
  ،الع ررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية

آذار  23)نفررررررررذ بترررررررراريخ  1966كررررررررانوه اوو   16
1976). 

  لسرررنة  61رقرررم  اوردنررريالشخصرررية  اوحررروا قرررانوه
، اوردنيررررة، المنشررررور فرررري ال ريرررردة الرسررررمية 1976
 .551، ص2668، تدد 1976\12\1بتاريخ 

 رأةاتفاقية القضاء تلا كافة أشكا  التمييز ضرد المر 
 .1980اذار  1، )سيداو(

  لسرررنة  51قرررانوه اوحررروا  الشخصرررية الكرررويتي رقرررم
1984. 

  1984الماليزد لسنة  افس ميقانوه العا لة. 
  ،تشررررررررريه الثرررررررراني  15لترررررررر ه اسررررررررتق   فلسررررررررطيه

1988. 
 لعام  حو  حقوق افنساه في افس م لت ه القاهرة

1990. 
  الضرررررررفة اأتفاقيرررررررة افسررررررررا يلية الفلسرررررررطينية بشرررررررأه

 .1995والقطاف 
  2003المسودة الثالثة للدستور. 
  لسررررنة  70.03قررررانوه مدونررررة اوسرررررة المغربرررري رقررررم

2004. 

  بشأه المصرادقة تلرا  2009لسنة  19مرسوم رقم
التمييررررز ضررررد  أشرررركا اتفاقيررررة القضرررراء تلررررا  ميررررع 

المرررررأة "سرررريداو"، المنشررررور فرررري الوقررررا ع الفلسررررطينية، 
 .20ص، 80، تدد 2009\4\27بتاريخ 

  2010لسنة  84قرار المحكمة العليا الشرتية رقم. 
  26قرررررار ال معيررررة العامرررررة لألمررررم المتحرررردة بتررررراريخ 

 .، الدورة السابعة والستوه 2012نوفمبر 
   2015مسودة دستور دولة فلسطيه، ايلو. 
 

 :المراج  -نانيا

 ،أهليررررة المرررررأة وأثرهررررا فرررري " ر.مررررريم أبررررو بكرررر برررراوزير
حوليرررررررررة مركرررررررررز البحررررررررررون  "،الحقررررررررروق والوا برررررررررات

 24، ترررررررررررردد 7م لررررررررررررد  ،افسرررررررررررر ميةوالدراسررررررررررررات 
(2011): 559-694. 

  .لمعاهررردات الدوليرررة والقرررانوه الررروطني: ابطمرررة، ريرررم
دراسرررة مقارنرررة للع قرررة مرررا بررريه المعاهررردات الدوليرررة 

المركرررز  رام هللا: .والقرررانوه الررروطني واليرررات توطينررره
 ،الفلسرررطيني أسرررتق   المحامررراة والقضررراء "مسررراواة"

2014. 
 فعاليرة الحقروق اوساسرية فري  .تيد أحمرد ،الحسباه"

تقييررد الصرر حية التقديريررة للمشرررف: دراسررة مقارنررة"، 
، 39، م لرد تلوم الشريعة والقرانوه  -م لة دراسات

 .471-453 :(2012) 2تدد 
  .التنظرررريم الدسررررتورد فرررري فلسررررطيهخضررررر، محمررررد: 

دراسرررة تم يديرررة لغايرررات اقتررررال النصررروص الناظمرررة 
ق والحريررررات والسررررلطة القضرررا ية فرررري دسررررتور للحقرررو 

المركرررز الفلسرررطيني رام هللا:  .دولرررة فلسرررطيه المقبرررل
 .2015 ،أستق   المحاماة والقضاء "مساواة"
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  .اوحررررررررروا  القواترررررررررد العامرررررررررة فررررررررريرحرررررررررا ، وديرررررررررع 
 .1997 د.م، د.ه، .الشخصية

  .المرررررأة برررريه الررررزوا  والطرررر ق فرررري الررررزراد، فيصررررل
: دار الكتررراب بيرررروت .الم تمرررع العربررري واأسررر مي

 .2010 ،العربي
  .معررررايير اختيررررار شررررريك السرررريد برررره حسرررره الحسرررريه

:  ررردة. الحيررراة وأثرهرررا فررري تحقيررر  التوافررر  الزوا ررري
 .2015 ، معية المودة للتنمية اأسرية

  ،احترررررررام الكرامررررررة افنسررررررانية "ضرررررميرية برررررره  معررررررة
افس مية"، والمساواة بيه الر ل والمرأة في الشريعة 

 الحقررررررروق للبحرررررررون القانونيرررررررة واأقتصررررررراديةم لرررررررة 
-805 (،2011-2010)مصررررر(، ترررردد خرررراص )

844. 
  الفررارس، سررامر، وفررراس ملحررم. "أسررس التشررريع فرري

فلسررررررطيه"، بحررررررن غيررررررر منشررررررور، مع ررررررد الحقرررررروق 
 ب امعة بيرزيت.

  .تحليررل سوسرريولو ي لنظررام اأختيررار فرحرراه، مرراهر
. تمرررراه: دار آمنررررة الزوا رررري فرررري الم تمررررع العربرررري

 .2013 ،للنشر والتوزيع
  .نظريررررة الرررربط ه والفسرررراد فرررري تقررررد كررررريم، بوكرررراه

القرررررراهرة . الشخصررررررية اوحرررررروا  الررررررزوا  فرررررري قررررررانوه 
 .2012 ،: دار الكتب القانونيةلشارقةاو 

  .تبعات مصادقة دولة فلسرطيه تلرا نصر، خدي ة
التمييز ضرد المررأة  كافة أشكا اتفاقية القضاء تلا 

 ،مسرررتقلة لحقررروق افنسررراهال ي رررة ال. رام هللا: 1979
2013. 

 حرر  المرررأة فرري اختيررار " أحمررد.أحمررد ربيررع  ،يوسررر
، مكانررررة المررررأة وحقوق ررررا فررري افسرررر م"، فررري: الرررزو 

 (.2اوسرررررة )سلسررررلة مركررررز دراسررررات  .141-164
 .2006القاهرة: رابطة ال امعات افس مية، 

 Moller, Kai. The global model of 
constitutional rights. New York: New 
York University, 2013. 

 
 



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


