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قوانني األحوال الشخصية في سوريا
دعد موسى

املقدمة
تعتبــر قوانــن األحــوال الشــخصية أكثــر القوانــن مساسـاً بحيــاة اإلنســان الســوري ،فه ــي
تتحكــم يف حياتــه اخلاصــة ،وعالقاتــه األســرية اعتبــاراً مــن نشــأته إل ــى مــا بعــد مماتــه،
وتســتقي أحكامهــا مــن الشــرائع الدينيــة ألتبــاع الديانــات واملذاهــب يف ســوريا .وتتســم تلــك
القوانــن بتكريســها للطائفيــة وزعزعــة االســتقرار القانون ــي ،وانتهاكهــا حلقــوق اإلنســان
وخاصــة احلريــة الدينيــة واملســاواة بــن املواطنــن يف احلقــوق والواجبــات وأمــام القانــون
والقضــاء.
رســخت قوانــن األحــوال الشــخصية الســورية
أمــا مــن ناحيــة التمييــز بــن اجلنســن ،فقــد ّ
الــدور التقليــدي للمــرأة وعـزّزت الصــورة النمطيــة لهــا وقصــرت دورهــا يف املنــزل ،وأباحــت
لول ــي أمرهــا تزويجهــا قســرياً كمــا أباحــت لزوجهــا «تأديبهــا» ،واتنقصــت تلــك القوانــن
مــن حقوقهــا وكرامتهــا واعتبرتهــا ناقصــة األهليــة ،فه ــي تنطلــق يف أحكامهــا مــن مبــدأ
«إن الرجــل هــو رأس األســرة» ممــا أدى إل ــى تكري ــس ـــ ـــ قيــم النظــام األبــوي وأحكامــه ـــ ـــ
وجعلتهــا تتحكــم يف حيــاة النســاء الســوريات وحقوقهــن بوصفهــا قيم ـاً دينيــة اجتماعيــة
مقدســة.
وكان لتلــك القوانــن تأثيــر عميــق عل ــى حيــاة النســاء وشــعورهن بعــدم األمــان واالســتقرار،
وعــدم القــدرة عل ــى تطويــر الــذات ورفــع الكفــاءة واملهنيــة ،وشـ ّكلت عائقـاً أمــام مشــاركتهن
يف عمليــة اتخــاذ القــرار عل ــى كافــة الصعــد العامــة واخلاصــة ممــا حــال دون خلــق بيئــة
مالئمــة للمشــاركة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لتنميــة املجتمــع.
ولعــل املشــكلة تبــدو جليــة مــن التدقيــق يف عنــوان هــذه املقالــة ،فمــن املفتــرض أن املواطنني
يف ســوريا يخضعــون لقانــون أحــوال شــخصية واحــد يضمــن املســاواة فيمــا بينهــم ،لكــن
تلــك القوانــن املتباينــة لألحــوال الشــخصية تكــرس التمييــز بــن املواطنــن ليــس مــن
ناحيــة اجلنــس (نســاء ورجــال) وحســب ،وإمنــا بــن املواطنــن كأديــان وطوائــف ومذاهــب،
وهــذا يــؤدي إل ــى تخريــب النســيج االجتماع ــي ووضــع حـ ٍّـد للتطــور اإليجاب ــي ببنــاء أســرة
وطنيــة تقــوم عل ــى االختيــار احلــر بعيــداً عــن العصبويــات الدينيــة والطائفيــة واملذهبيــة.
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اإلطار القانوني لقوانني األحوال الشخصية:
تاريخيـاً ،تســتند قوانــن األحــوال الشــخصية إل ــى القــرار رقــم  60ل.ر .الصــادر عــن املفوض
ـام الطوائـ ِ
الســامي عــام  1936خــال فتــرة االنتــداب الفرنس ــي ،واملعـ ُ
ـف الدينيـ ِـة»
ـروف «بنظـ ِ
حيــث يخضــع الســوريون يف أحوالهــم الشــخصية لنظــام طوائفهــم الشــرعي ،وفيمــا بعــد
صــدرت مجموعــة مــن القوانــن الت ــي مصدرهــا دين ــي وطائف ــي لتحكــم األحوال الشــخصية
يف ســوريا ،وه ــي ثمانيــة قوانــن حتكــم قضايــا األســرة وتُعتبــر جميعهــا قوانــن متييزيــة
تعتبــر املــرأة ناقصــة أهليــة وتُخضعهــا لواليــة الرجــال يف العائلــة.
قانــون األحــوال الشــخصية العــام رقــم  59لعــام  1953للمســلمني الــذي مصــدره الشــريعة
االســامية :وسـ ّم ي القانــون العــام ألنــه يُط ّبــق عل ــى املســلمني يف قضايــا اخلطبــة والــزواج
والنفقــة والطــاق واحلضانــة ،أمــا اإلرث فيُط ّبــق عل ــى باق ــي الســوريني غيــر املســلمني
باختــاف دياناتهــم ومذاهبهــم يف ماعــدا ذلــك.
فقانــون األحــوال الشــخصية للمســلمني يســتند إلــى املجلــة العدليــة العثمانيــة التــي
اعتمــدت املذهــب احلنف ــي ١حصــراً واســتبعدت نصــوص واجتهــادات املذاهــب اإلســامية
األخــرى .ومت اســتثناء املوحديــن الــدروز الذيــن يخضعــون لقانــون أحــوال شــخصية خــاص
بهــم وكذلــك الطوائــف املســيحية حيــث لــكل طائفــة قانونهــا اخلــاص مبــا يتعلــق باألحــوال
الشــخصية.
وفق ـاً لقانــون الســلطة القضائيــة يف ســوريا تنظــر احملاكــم الشــرعية يف قضايــا األحــوال
الشــخصية للمســلمني واحملكمــة املذهبيــة يف قضايــا األحــوال الشــخصية للــدروز ،وتنظــر
احملاكــم الروحيــة للطوائــف املســيحية مــع اإلشــارة ال ــى أن جميــع القضــاة يف تلــك احملاكــم
رجــال وبالنســبة للمحاكــم الروحيــة املســيحية هــم كهنــة وليســوا قضــاة.
تعان ــي النســاء الســوريات مــن اللجــوء ال ــى محاكــم األحــوال الشــخصية بكافــة أنواعهــا
بســبب تعقيــد وطــول اإلجــراءات ونفقــات التقاض ــي ،وعــدم القــدرة عل ــى اإلثبــات يف العديد
مــن احلــاالت ممــا يجعلهــن يف كتيــر مــن األحيــان تتنازلــن عــن حقوقهــن وخاصــة يف حــال
وجــود أطفــال ،كمــا وتتداخــل قضايــا األحــوال الشــخصية مــع العديــد مــن القوانــن الت ــي
 -١املذاهب :املذاهب اإلسالمية (احلنفي ،املالكي ،الشافعي واحلنبلي).

٢

حتتــوي عل ــى مــواد متييزيــة مثــل قانــون اجلنســية الســوري الــذي ال يســمح لــأم الســورية
منــح جنســيتها ألطفالهــا يف حــال الــزواج مــن غيــر ســوري.
باإلضافــة إل ــى قانــون العقوبــات الــذي يبيــح االغتصــاب يف إطــار الزوجيــة ،ويشــجع عل ــى
ارتــكاب العنــف ضــد النســاء فيخفــف العقوبــة عــن مرتكــب جرميــة القتــل دفاع ـاً عــن
الشــرف ،ويعاقِ ــب عل ــى اســتخدام وســائل منــع احلمــل ،ومينــع اإلجهــاض ،واليعاقــب عل ــى
جرائــم التحــرش اجلنس ــي ،ويوقــف املالحقــة اجلزائيــة عــن مرتكب ــي جرائــم االغتصــاب
واخلطــف والعنــف اجلنس ــي يف حــال زواجهــم مــن الضحايــا ،ويعاقــب النســاء يف الدعــارة
واليعاقــب الزبــون ،واليعاقــب عل ــى العنــف املعنــوي أو اجلســدي الــذي يُرتَكــب ضــد النســاء
داخــل األســرة ،وكذلــك قانــون األحــوال املدنيــة الــذي اليســمح بتســجيل األطفــال دون وجــود
زواج مســجل لــدى الســجالت املدنيــة ،وهــذا مــن اكثــر املســائل الشــائكة واملنتشــرة حاليــا
بكثــرة يف ســوريا فتوجــد نســبة كبيــرة مــن األطفــال غيــر املســجلني ،وه ــي بازديــاد مســتمر
وخاصــة خــال الســنوات األخيــرة.

وضع النساء يف قوانني األحوال الشخصية السورية:
لقــد كرســت قوانــن األحــوال الشــخصية ذات املرجعيــات الدينيــة ،جلميــع الديانــات
فحرمــت
والطوائــف ،التمييــز والعنــف ضــد النســاء بإخضاعهــن لقوامــة وواليــة الرجــالُ ،
النســاء الســوريات مبجمــل تلــك التشــريعات مــن جميــع حقوقهــن.

الزواج:
الــزواج يف ســوريا هــو زواج دين ــي وليــس مدن ــي ،واليجــوز إجــراء بعــض أنــواع عقــود الــزواج
مثــل زواج املســلم بغيــر املســلمة مــا لــم تكــن كتابيــة ،وزواج املســلمة بغيــر املســلم الــذي
يعتبــر باطـ ً
ا  ،ويعتبــر األطفــال نتــاج ذلــك الــزواج غيــر شــرعيني .أ ّمــا غيــر الكتابيــة كاملــرأة
الدرزيــة ،فيُطلــب منهــا وثيقــة إشــهار اإلســام لك ــي تســتطيع عقــد قرانهــا عل ــى رج ــل
وتنص أيض ـاً أغلــب قوانــن األحــوال الشــخصية اخلاصــة بالطوائــف املســيحية
مســلم.
ّ
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يف ســوريا عل ــى حتــرمي الــزواج بــن أتبــاع الديانــات املختلفــة أو حت ــى الطوائــف املســيحية
املختلفــة.
واليتــم تســجيل الــزواج املدن ــي املبــرم يف خــارج ســوريا إذا كان طــريف العقــد أو احدهمــا
ســورياً.

سن الزواج:
ّ
جميــع قوانــن األحــوال الشــخصية يف ســوريا تبيــح زواج األطفــال مــع بعــض االختالفــات
بــن قانــون وآخــر ،وال يوجــد نــص قانون ــي يشــترط حظــر زواج األطفــال ،وخاصــة للفتيــات،
حتــت ســن  18الــذي هــو ســن األهليــة القانونيــة يف ســوريا.
يجيــز قانــون األحــوال الشــخصية العــام تزويــج املراهــق الــذي ي ّدع ــي البلــوغ بعــد إكمــال
اخلامســة عشــر واملراهقــة بعــد إكمــال الثالثــة عشــر ســنة إذا تبــن لــه احتمــال جســميهما
مــع اشــتراط موافقــة الول ــي ،و يتــم تثبيــت الــزواج نتيجــة وجــود ولــد أو حمــل حت ــى ولــو يف
ســن أصغــر مــن ذلــك بكثيــر .وإن وجــود مثــل هــذه املــواد القانونيــة يعط ــي الفرصــة لتزويــج
الفتيــات الصغيــرات مــن قبــل األوليــاء.
إن الــزواج يف مثــل هــذه الســن لــه الكثيــر مــن النتائــج الســلبية عل ــى املــرأة لناحيــة حرمانهــا
مــن فــرص التعليــم والعمــل والتأهيــل ،ناهيــك عــن املضــار الصحيــة واالجتماعيــة ،األمــر
الــذي ينعك ــس عل ــى مشــاركتها يف احليــاة العامــة .والــزواج املبكــر والقســري منتشــر بشــكل
كبيــر ومــازال معمــوالً بــه يف بعــض البيئــات واألريــاف وازداد مؤخــراً خــال النــزاع ،حيــث يتــم
تزويــج عـ ٍ
ـدد كبيـ ٍـر مــن الفتيــات يف املخيمــات داخــل ســوريا ويف بــاد اللجــوء ،لعــدم قــدرة
ـرهن عل ــى إعالتهــن ،أو حلاجــة األســرة للمهــر لتحســن أوضاعهــا املعيشــية.
أسـ ّ

الوالية:
حيــث تعط ــى للذكــور يف األســرة .فهــم مــن لهــم حــق الواليــة يف قوانــن األحــوال الشــخصية
لكافــة الديانــات والطوائــف يف ســوريا.
٤

فللمســلمني الذكــور الواليــة عل ــى املــرأة يف الــزواج ،حيــث يؤخــذ إذن ول ــي أمرهــا ،وللول ــي
حــق فســخ الــزواج احلاصــل دون إذنــه حيــث تعتبــر املــرأة ناقصــة أهليــة وقاصــر .واملبــدأ
القانون ــي العــام يف القوانــن املدنيــة الســورية أن الواليــة ال تكــون إال عل ــى القاصريــن.
كمــا والواليــة عل ــى االوالد والت ــي ه ــي حــق ممنــوح لآلبــاء ولألقــارب مــن الرجــال ممنوعــة
عــن األمهــات أو النســاء يف العائلــة.

تعدد الزوجات:
يبيح قانون األحوال الشخصية العام للمسلمني تع ّدد الزوجات:
"للقاض ــي أن ال يــأذن للمتــزوج بــأن يتــزوج عل ــى امرأتــه إال إذا كان لديــه مســوغ شــرعي وكان
الــزوج قــادراً عل ــى نفقتهمــا" ،فاملشــرع اشــترط العــدل واإلنفــاق ووجــود املســوغ الشــرعي،
وقــد تُــرِك أمــر املســوغ الشــرعي للقاض ــي ،وهــو كلمــة فضفاضــة ال معاييــر محــددة لهــا،
وميكــن أن يجــري االلتفــاف عليهــا باللجــوء إل ــى الــزواج العــريف ومــن ثــم تثبيــت الــزواج عــن
طريــق تقاريــر طبيــة تثبــت احلمــل.
وملنــع تعــدد الزوجــات ال بــد مــن حتديــد املســوغ الشــرعي بدقــة ،إضافــة إل ــى منــع ظاهــرة
الــزواج العــريف خــارج احملكمــة مــن خــال التشــديد مــن العقوبــة عليــه (قيمتهــا  100احلالية
إل ــى  250ل.س (نصــف دوالر)) لتصبــح غرامــة كبيــرة باإلضافــة للســجن ،باإلضافــة إل ــى
جعــل الــزواج الثان ــي ســبباً لطلــب التفريــق مــن قبــل الزوجــة األول ــى واعتبــار اإلســاءة مــن
قبــل الــزوج ويحكــم القضــاء حينهــا للمــرأة بكافــة احلقــوق وخاصــة مؤج ــل املهــر.

الطالق:
يعطــي قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمني حــق الطــاق اإلداري اخلــاص بالرجــل
بــدون شــروط وال قيــود ،فللــزوج حــق إيقــاع الطــاق بــإرادة منفــردة وبــدون ســبب مشــروع،
وهــذا الطــاق اإلداري اليحتــاج إل ــى دعــوى وال رأي فيــه للزوجــة ،وال متلــك منعــه ،بينمــا
املــرأة ليــس لهــا حــق الطــاق ،وإمنــا لهــا حــق رفــع دعــوى تفريــق أمــام احملكمــة الشــرعية
٥

وألســباب محــددة وإجــراءات قــد تكــون طويلــة ومعقــدة (للشــقاق والضــرر ،العلــل ،الغيبــة،
عــدم اإلنفــاق)...
أما لدى الدروز فال يقع الطالق إال بصدور قرار من القاضي.
فيمــا الطوائــف املســيحية لديهــا أحــكام متعــددة ومعقــدة يف قضيــة الطــاق تختلــف مــن
طائفــة ألخــرى وال يوجــد لديهــا طــاق منفــرد مــن الــزوج إمنــا يتــم إنهــاء الــزواج بصــدور
قــرار مــن احملاكــم الروحيــة.

حضانة األطفال:
يطبــق قانــون األحــوال الشــخصية العــام 1953عل ــى املســلمني والــدروز يف موضــوع احلضانة
(وباقــي قوانــن الطوائــف لديهــا أحكامهــا اخلاصــة حيــث حتــدد ســن احلضانــة لــكل
مــن الصب ــي والبنــت دون البحــث باحلقــوق الواجــب منحهــا لــأم وال مصلحــة األطفــال)
والقانــون الوحيــد الــذي يراع ــي مصلحــة األطفــال يف قضيــة احلضانــة هــو قانــون األحــوال
الشــخصية للطائفــة الكاثوليكيــة.
وحضانــة األطفــال مســألة شــائكة ،وتؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى النســاء األمهــات يف
حــال الطــاق ،حيــث تقعــن حتــت الضغــط والتخويــف ،ويحــد مــن حريــة حركتهــن
وســفرهن وعملهــن ناهيــك عــن حرمانهــن مــن الواليــة أو الوصايــة علــى أوالدهــن.

اإلرث:
يف قانــون األحــوال الشــخصية العــام للمســلمني يتــم توزيــع احلصــص اإلرثيــة بــن أفــراد
العائلــة حيــث يكــون نصيــب الذكــور ضعــف نصيــب اإلنــاث ،هــذا القانــون كان يطبــق عل ــى
جميــع الســوريني بكافــة طوائفهــم حت ــى صــدرت قوانــن عنــد معظــم الطوائــف املســيحية
عــام  2010ســاوت يف اإلرث بــن الذكــور واإلنــاث.

٦

تطور القوانني والنقاشات اجلارية يف املجتمع السوري:
طــوال عقــود ،وحتــت ســتار "علمانيــة زائفــة" واعتبــارات "أمــن قومــي مضللــة" ومراعــاة
رجــال الديــن مــن كافــة الديانــات والطوائــف ،لــم تقــم احلكومــة الســورية بــأي تعديــل
جوهــري ملصلحــة النســاء يف األحــوال الشــخصية ،وتخلــت عــن مســؤولياتها يف تنظيــم
شــؤون األســرة وأعطتهــا للمرجعيــات الدينيــة حتــت ذرائــع احلفــاظ عل ــى الهويــة الثقافيــة
وعــدم املســاس باملقــدس وســيطرة العــادات والتقاليــد.

تطور القوانني:
عــدل قانــون األحــوال الشــخصية العــام مرتــن يف عام ــي  1975و 2003تعديــات ســطحية
لــم تلـ ِـغ التمييــز ضــد النســاء ولــم تعتبرهــن مواطنــات كامــات األهليــة القانونيــة كالرجــال،
وطــرأ تعديــل يف قوانــن األحــوال الشــخصية للطوائــف املســيحية عــام  2003وعــام .2010
يف عــام  2009قدمــت احلكومــة مشــروعاً لقانــون األحــوال الشــخصية قلّــل مــن شــأن املــرأة
أكثــر مــن قبــل ،وقــد ُرفــض بشــدة مــن قبــل اجلمعيــات النســوية  ،٢واملجتمــع املدن ــي ملــا
يحتويــه مــن مــواد متييزيــة وطائفيــة.
وقــد رأت بعــض املرجعيــات الدينيــة يف مشــروع القانــون تدخ ً
ال يف املعتقــدات واخلصوصية،
وانتُقــد مــن قبــل رجــال ديــن مســلمني متنوريــن ألنــه متشــدد ،واعتُبــر مــن قبــل رجــال ديــن
مســيحيني انــه ينســف العقيــدة املســيحية وفيــه هضــم حلقــوق املســيحيني ،أشــار رئيــس
احملكمــة الروحيــة للــروم الكاثوليــك األب انطــون مصلــح إل ــى العديــد مــن الشــواهد عل ــى
التراجعــات بــن القانــون القــدمي ومشــروع التعديــل اجلديـد" احلجــة املســتخدمة ه ــي وضــع
اجلميــع حتــت ســقف قانــون واحــد ،اذا كان األمــر كذلــك فيضعــوا قانــون مدن ــي يحتــرم
االتفاقيــات الدوليــة"
واعتبــره شــيوخ الطائفيــة الدرزيــة تدخــ ً
ا يف خصوصيــة املعتقــدات الروحيــة ،حيــث
انتقــد شــيخ عقــل الطائفــة الدرزيــة حســن جربــوع التعديــل ومــدح القانــون احلال ــي قائــا
"أصحــاب املذاهــب الدينيــة إســامية أو مســيحية متــارس خصوصيــة معتقداتهــا منــذ
٧

 -٢رابطــة النســاء الســوريات،املبادرة النســوية ،جلنــة دعــم قضايــا املــرأة ،راهبــات الراع ــي الصالح،صلجنــة دعــم قضايــا املــرأة،
منتــدى ســوريات اإلســامي ،اجلمعيــة لتطويــر دور املــرأة ،املنــدى الفكــري ،موقــع نســاء ســوريا ،موقــع الثــرى......

أالف الســنني ،ال أحــد يتنــازل عــن نظامــه الروح ــي املقــدس وال عــن خصوصيــة معتقداتــه،
وهــذا مــا جمــع النــاس وعمــل الوحــدة الوطنيــة ،حيــث أتــاح الدســتور للجميــع احلريــة
املطلقــة مبمارســة معتقداتهــم".
وسحب املشروع من قبل رئاسة مجلس الوزراء وأعيد إلى وزارة العدل للدراسة.
ُ

النقاشات احلالية:
ال توجــد إرادة سياســية إلجــراء تغييــر حقيق ــي يف قوانــن األحــوال الشــخصية يف ســوريا،
بــل عل ــى العك ــس ،فه ــي تســعى إل ــى تكري ــس الطائفيــة واالبتعــاد عــن املواطنــة واملســاواة
يف احلقــوق ،بدليــل أن الدســتور الســوري اجلديــد لعــام  2012عــاوة عل ــى أنــه لــم يتضمــن
أيــة نصــوص إللغــاء التمييــز ضــد املــرأة ،ويحظــر تعرضهــا للعنــف ويضمــن لهــا املســاواة
يف احلقــوق كمواطنــة كاملــة األهليــة ،جــاء ليكــرس الطائفيــة يف مــادة تعط ــي املرجعيــات
الدينيــة حــق التحكــم بحيــاة الســوريني "األحــوال الشــخصية مصونــة ومرعيــة للطوائــف
الدينيــة" فهــذا النــص مينــح قوانــن األحــوال الشخصية،املســتندة ملرجعيــات دينيــة،
حصانــة دســتورية.
ونــص عل ــى أن ديــن رئيــس الدولــة اإلســام ،واعتبــر الفقــه اإلســامي مصــدراً للتشــريع
األمــر الــذي يؤكــد أنــه ال ميكــن يف ظــل النظــام السياســي احلالــي إجــراء أي تعديــل
جوهــري يف القوانــن الطائفيــة التــي حتكــم االســرة الســورية والــذي يؤكــد دائمــا بــكل
املناســبات أن أي تغييــر يف قوانــن األحــوال الشــخصية يجــب أن ال يتعــارض مــع النصــوص
الدينيــة للشــرائع الســماوية.
يســتحيل فصــل الشــأن العــام عــن اخلــاص يف قضايــا املــرأة ،فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــن
االســتبداد السياس ــي والدين ــي ،ومــن مصلحــة النظــام باإلبقــاء عل ــى األوضــاع كمــا ه ــي،
بهــدف إرضــاء اجلهــات الدينيــة والطبقــات احملافظــة باملجتمــع وتكري ــس الطائفيــة لضمان
اســتمرار احلكــم.
ويف هــذا الســياق لــم يقــم حــزب البعــث بإلغــاء أي مــادة متييزيــة يف قوانــن األحــوال
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الشــخصية وإمنــا قــام باجــراءات شــكلية لتلميــع صورتــه مــن خــال وضــع النســاء يف
مواقــع صنــع القــرار ،وإنشــاء منظمــة االحتــاد العــام النســائي ،الــذي قــام مبحــاوالت خجولــة
مقدمــاً بعــض املقترحــات لتعديــل بعــض املــواد يف قوانــن األحــوال الشــخصية تتعلــق
بقضايــا بســيطة مثــل حضانــة األطفــال دون املســاس بجوهــر التمييــز يف قضايــا الــزواج،
القوامــة ،والواليــة واإلرث.
طالــب احلــزب الشــيوعي الســوري تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية بشــكل عصــري
وعلمانــي يضمــن حتقيــق املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف احلقــوق.
وكان احلــزب الســوري القوم ــي االجتماع ــي متقدمـاً عل ــى باق ــي األحــزاب مطالبـاً بإصــدار
قانــون مدن ــي لألحــوال الشــخصية.
إن املجتمــع الســوري ومنــذ ســنوات طويلــة شــهد حــراكاً قوي ـاً ،ومــا يــزال مســتمراً باجتــاه
تغييــر قوانــن األحــوال الشــخصية حيــث تعالــت األصــوات املطالبــة بإصــاح منظومــة
قوانــن األحــوال الشــخصية مبــا يف ذلــك إلغــاء القيــود املفروضــة عل ــى الــزواج املختلــط
واملدن ــي وحظــر تعــدد الزوجــات وغيرهــا وع ّبــر املطالبــون عــن ضــرورة سـ ّـن قانــون للــزواج
املدن ــي ينطبــق عل ــى جميــع املواطنــن دون متييــز.
وطالبــت العديــد مــن املجموعــات املدنيــة واجلمعيــات النســوية والناشــطات النســويات
بضــرورة تعديــل القانــون احلال ــي ليكــون قانــون أســرة موحــد جلميــع الســوريني ،باالســتناد
ال ــى املواثيــق الدوليــة حلقــوق االنســان والتفاقيــة القضــاء عل ــى جميــع أشــكال التمييز ضد
املــرأة (ســيداو) ،وليحقــق املســاواة بــن النســاء والرجــال وبــن جميــع الســوريني باختــاف
دياناتهــم وطوائفهــم عل ــى أســاس مبــدأ املواطنــة الكاملــة.
وباملقابــل كانــت مواقــف بعــض اجلهــات الدينيــة املتشــددة مــن قوانــن األحــوال الشــخصية
التــي رفضــت كل تغييــر ،وهاجمــت دعاتــه واعتبرتهــم خونــة وتابعــن لألفــكار الغربيــة
املنفلتــة وغيــر األخالقيــة ،واعتبــرت قوانــن األحــوال الشــخصية مقدســة وتعط ــي املــرأة
حقوقهــا الكاملــة.
وكانــت جهــات دينيــة متنــورة مــن كافــة الطوائــف دعــت إل ــى تعديــل تلــك القوانــن بتــدرج
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عبــر اعتمادهــا عل ــى اجتهــادات وآراء فقهيــة تنســجم مــع تطــورات العصــر واحتياجاتــه وال
تتناقــض مــع الشــريعة.

خامتة وتوصيات:
ملحــة بالنســبة للمــرأة
مهمــا يكــن تبق ــى املســاواة أمــام القانــون مســألة أساســية وضــرورة ّ
الطــرف األكثــر ظلم ـاً يف املجتمــع ،والت ــي ه ــي بحاجــة إل ــى احلمايــة القانونيــة ملــا تعانيــه
مــن متييــز تاريخــي تتأصــل جــذوره يف مجموعــة مــن األعــراف واملمارســات التقليديــة
تكــرس قمعهــا ،وتأت ــي هنــا أهميــة القوانــن العادلــة لتنصفهــا وتتول ــى حمايتهــا ،محققــة
التــوازن خارقــة تلــك األعــراف الت ــي يصعــب تعديلهــا.
فف ــي البدايــة البــد مــن وضــع دســتور جديــد حســاس للنــوع االجتماع ــي يرتكــز عل ــى قيــم
ومبــادئ احلريــة ،الكرامــة ،املســاواة ،عــدم التمييــز ،والعلمانيــة ،يتضمــن احلقــوق التــي
ينبغ ــي أن تتمتــع بهــا النســاء وينــص عل ــى حــق احلمايــة مــن العنــف املبن ــي عل ــى النــوع
االجتماع ــي.
وكــون مســألة تغييــر قوانــن األحــوال الشــخصية مســألة شــائكة ،فالبــد مــن العمــل عل ــى
إصــدار قانــون مدن ــي لألحــوال الشــخصي اختيــاري ،واحملافظــة عل ــى قوانــن األحــوال
الشــخصية الدينيــة بعــد تغييرهــا بشــكل جــذري وجوهــري يضمــن املســاواة التامــة بــن
النســاء والرجــال ،واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــن الزوجــن داخــل األســرة لناحيــة
عقــد الــزواج ،ورعايــة شــؤون األســرة واألوالد ،وفســخ الــزواج أو الطــاق ،واملشــاركة يف
أمــوال األســرة ،وحتديــد ســن للــزواج اليقــل عــن  18عام ـاً للجنســن واملســاواة يف اإلرث
والغــاء تعــدد الزوجــات وحــق الطــاق املنفــرد مــن قبــل الــزوج ،والقوامــة والواليــة عل ــى
النســاء ،واعتبــار النســاء مواطنــات كامــات األهليــة وبالتال ــي لهــن احلــق يف الواليــة عل ــى
أنفســهن وعل ــى أبنائهــن ،ولهــن أن يبرمــن عقــود زواجهــن بأنفســهن اســتنادا إل ــى املواثيــق
الدوليــة حلقــوق اإلنســان و(ســيداو).
ومبــوازاة ذلــك البــد مــن تعديــل قانــون اجلنســية الســوري مبــا يســمح للــأم الســورية إعطــاء
١٠

جنســيتها ألطفالهــا وتعديــل املــواد التمييزيــة التــي تشــجع علــى ارتــكاب العنــف ضــد
النســاء يف قانــون العقوبــات الســوري ،وإصــدار قانــون حلمايــة النســاء مــن العنــف.
إن إلغــاء القوانــن التمييزيــة يجــب أن يكــون أولويــة يف الفتــرة االنتقاليــة بعــد انتهــاء
ـتكن جــزءاً مــن تشــكيل مســتقبل
الصــراع الســوري ،و لــذا يجــب التأكــد مــن أن النســاء سـ ّ
ســوريا ،ومــن أن يتــم متثيلهــن علــى قــدم املســاواة علــى طاولــة املفاوضــات .يجــب أن
تكــون حقــوق املــرأة واحتياجاتهــا جــزءاً مــن عمليــة الســام منــذ البدايــة ،وعندئــذ فقــط،
ميكــن تطبيــق حقــوق اإلنســان واحلقــوق املدنيــة باإلضافــة إل ــى حــق تقريــر املصيــر لــكل
الســوريني وميكــن للنســاء أن تقمــن بــأدوار بــارزة يف احليــاة العامــة وتأ ّثــرن عل ــى القوانــن
والعــادات واخلطــاب يف بلدهــن.
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