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األحوال  لقانون  السلبية  اآلثار  من  املرصية  األرسة  تعاين 
الشخصية الذي مىض عىل إصداره قرن من الزمان،  تبدلت 
فيها ظروف املجتمع االقتصادية واالجتامعية،  وجرى عليه 
بام  مفقودة،  للقانون  املوضوعية  الوحدة  جعلت  تعديالت 
نسب  ترتفع  حيث  املرصية،  األرسة  نسيج  تآكل  يف  أسهم  
وقت  يف  املحاكم،   يف  اخلصومات  حجم  وتتزايد  الطالق، 
يعاين النظام القضائي املرصي من عيوب واضحة تستوجب 
، إىل حد عدم متتعها برشوط العدالة الناجزة،  ا عاجالاً إصالحاً
مطلوبة  قانونية  أدوات  من  ذاته  القايض  حرمان  عن  فضالاً 
لتفعيل القانون الراهن حتى يستطيع توطني العدل، واحلفاظ 

عىل السالمة النفسية واالجتامعية ألفراد األرسة بال تفرقة.
وفضالاً عام تقدم يسهم هذا القانون بصورته الراهنة بشكل 
ودول  بل  العربية،   الدول  بني  مرص  صورة  تقزيم  يف  فعال 
العامل الثالث  التي وضعت قوانني ومدونات اجتامعية ترتكز 
العرص  مع  تتامشى  ا  وأيضاً اإلسالمية،  الرشيعة  صحيح  عىل 
وحتفظ عىل األرسة حرمتها وقدراهتا، فمثالاً رشعت باكستان 
بتعدد  أو ال يسمح  بوجود جملس حتكيم يسمح  عام 1961 
حتريم  عىل  تونس  واعتمدت  حالة،   لكل  ا  طبقاً الزوجات 
التعدد يف تأويل مهم للنص القرآين " لن تعدلوا "، كام تفادت 
الكثري من الدول اإلسالمية اخللل الناتج عن الطالق الشفوي 
والغيايب الذي يستهني بالعالقة الزوجية وآثارها املرتتبة عىل 

الصحة النفسية لألطفال.

الدولة  هبا  قامت  التي  اجلهود  نرصد  الدراسة  هذه  ويف 
عنرصهيا  ا  خصوصاً املرصية  األرسة  أوضاع  حتسني  سياق  يف 
املرأة واألطفال،  كام نقدم رؤية نقدية ترتبت عىل  األضعف 
االجتامعية  التكلفة  عن  فضالاً  للقانون   األخرية  التعديالت 
قد  جدل  ضوء  يف  ا  خصوصاً الراهن  للوضع  واالقتصادية 
جرى خالل الدور الترشيعي األول للربملان 2016\2017، 
لألحوال  متوازن  غري  بقانون  النائبات  أحد  تقدمت  حني 
الرامية  املدين  املجتمع  منظامت  جهود  ا  وأخرياً الشخصية،  
يتسم  الشخصية،   األحوال  لقانون  جديد  ترشيع  توفري  إىل 

بالشمول والعدالة.
:- املوقف الراهن للدولة  أوالاً

مناسبة  من  أكثر  يف  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أشار 
الراهنة  احلالة  زاوية  من  الديني  اخلطاب  جتديد  رضورة  إىل 
لألرسة حيث صك تعبري تآكل نسيج األرسة املرصية للداللة 
ارتفاع  زاوية  من  األرسة  هذه  متاسك  يف  الرتاجع  مدى  عىل 
التي  الشفوي  الطالق  ظاهرة  ووجود  الطالق،   معدالت 
يرتتب عليها حرمان املرأة من حقوقها املستقرة دينياًا ويف هذا 
السياق نشري إىل أنه قد متت  جمموعة من اإلصالحات يف جمال 
وافق    ،2000 عام  يناير   26 ففي  مرص؛  يف  األرسة  قوانني 
جملس الشعب املرصي عىل قانون رقم 1 لعام 2000، هبدف  
التغلب عىل املشاكل النامجة عن تراكم القضايا، واإلجراءات 
القانونية غري الفعالة؛ وهي أهم املشكالت التي تواجه النساء 
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قضايا املرأة املرصية : التحديات واالنجازات
أمام املحاكم،  وقد ضمن  القانون رقم 1 تطورين أساسيني 
مقابل  للنساء  اخللع  يف  احلق  أقرت  التي   20 املادة  األول: 
النساء  متنح  التي   17 واملادة  املالية،   حقوقهن  عن  التنازل 
تم  كام   بالطالق،  دعوى  إقامة  يف  احلق  عرفياًا  املتزوجات 
 ،2000 العام  من  أغسطس  يف  اجلديد  الزواج  عقد  إصدار 
وهو الذي سمح بإضافة بعض الرشوط التعاقدية من جانب 

الزوجني.
القانون  مها   جديدين  قانونني  إقرار  تم   ،2004 عام  ويف 
رقم 10)حمكمة األرسة ( الذي دشن جمموعة من اإلجراءات 
توفري  طريق  عن  لألرسة  الفضىل  املصلحة  حتقيق  املستهدفة  
رقم  القانون  أما  األرسي��ة.   النزاعات  حلل  متنوعة  آليات 
خالل  من  احلكومة  تديره  لألرسة  ا  صندوقاً أسس  فقد   ،11
أحكام  تنفيذ  تسهيل  يتمثل غرضه يف  االجتامعي  نارص  بنك 

املحاكم فيام يتعلق بنفقة الزوجة واألطفال.
ويف ضوء املثالب التي ترتبت عىل تنفيذ القانونني السابقني 
حاولت احلكومة تطوير اآلليات اإلجرائية للقانونني،  فمنذ 
القومي  املجلس  مع  العدل  وزارة  أطلقت   ،2006 ديسمرب 
للطفولة واألمومة مرشوع عدالة األرسة؛ وهو مرشوع استمر 
ملدة مخس سنوات قامت بتمويله هيئة املعونة األمريكية للتنمية 
الدولية، ويتضمن شقني أساسيني: إرشاف وزارة العدل  عىل 
النهوض بقدرات مكاتب تسوية النزاعات، وتنمية املهارات 
واملامرسات  واإلجراءات  التسوية،  بعمليات  للقيام  الالزمة 
الثاين للمرشوع الذي  أما املكون  بأدوارهم؛   املعيارية للقيام 
فهو  واألمومة،  للطفولة  القومي  املجلس  إرشاف  حتت  يقع 

يستهدف ما ييل:
 1( رفع وعي األرس املرصية والرأي العام بمحاكم األرسة، 

وبالوالدية اإلجيابية، وتقنيات التصالح.
 2( تأسيس مكاتب استشارية داخل املنظامت غري احلكومية 

توفر لألرس خدمات تسوية النزاعات وتقديم االستشارات.
 3( توفري خدمات محاية الطفل.

من  جمموعة  توفري  خالل  من  املرصية  األرس  متكني   )4  
اخلدمات تتضمن القروض متناهية الصغر، وبناء القدرات، 

واملساعدة القانونية، ورعاية الطفل.
واضح يف  فهناك قصور  اجلهود  هذه  من كل  الرغم  وعىل 
أمرين  و  11  ألهدافهام، وذلك يف ضوء  قانوين 10  حتقيق 
يف  النظر  عىل  القضائي  النظام  عجز   -: األول  أساسيني 
القضايا واحلكم فيها يف توقيت إنساين ومناسب حيقق العدالة 
الناجزة حيث تستغرق قضايا الطالق للرضر ما يقرب من 5 
سنوات،  كام ال يقل احلكم يف قضايا اخللع عن عام ونصف 
العام وذلك بسبب العجز يف أعداد القضاة من ناحية، و قلة 

عدد القضايا التي ينظرها القايض شهرياًا من ناحية أخرى.
أما األمر الثاين : فهو افتقاد منظومة ترشيعية داعمة لقانون 
الرضر  إثبات  مهام  وحدهن  النساء   عىل  يقع  حيث  األرسة 
عليهن  يقع  كام  املحكمة  من  دعم  أي  دون  عليهن  الواقع 
األكثر  هي  التي  النفقة  ا  خصوصاً األحكام  تنفيذ  مسئولية 
كام    . القضائي  النظام  من  مساندة  أدنى  دون  وذلك  ا  شيوعاً
يفتقد القايض القدرة عىل النفاذ لطبيعة  الواقع املايل لألطراف 
أو  البنوك  حسابات  إىل  النفاذ  مثال  يملك  ال  فهو  املتنازعة 
هنا  ومن  العقارية،   املمتلكات  أو  البورصة  يف  التعامالت 

يصعب احلكم بقيم عادلة للنساء يف قضايا النفقة. 
ثانياًا:- التكلفة االجتامعية واالقتصادية

يف   40 إىل  املائة  يف   7 من  مرص  يف  الطالق  نسب  ارتفعت 
املائة خالل نصف القرن املايض، ليصل إمجايل    عدد املطلقني 
يف مرص 710 آالف و850 نسمة، حيث  تزيد نسبة اإلناث 
املطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1%. حاالت 

الطالق يف احلرض بلغت 60.7%، وىف الريف 39.3.%.
املرأة  ونسب  معدالت  ارتفاع  نالحظ  مواز  صعيد  وعىل 
حجم  ثلث  عن  يزيد  ما  حوايل  إىل  لتصل  مرص  يف  املعيلة 
تقديرنا منها مثالاً  األرس املرصية وذلك ألسباب متعددة  يف 
يتم  حيث  واملهمشني  الفقراء  قطاع  يف  الزوجات  تعدد  حالة 
الذي  نفسه  الزوج  معيشة  لتمويل  كوسيلة  للتعدد  اللجوء 
غالباًا ما يكون عاطالاً عن العمل، أما يف الرشائح الوسطى من 
ا  املجتمع فغالباًا ما يتم التعدد  الذي غالباًا ما يكون رسياًا تعبرياً
واألبناء  األرسة  باستقرار  ا  استهتاراً أو  ربام،  مالية  مالءة  عن 

الذين غالباًا ما يدفعون أثامناًا باهظة هلذا التعدد.
لالحتياجات  الراهن  القانون  تلبية  عدم  أسهم  وقد 
إىل  داخل األرسة  القانونية  املراكز  لتوازن  املتزايدة  املجتمعية 
األهداف  متعددة  ضغط  جمموعات  تكوين   األول  أمرين، 
ا فيام يتعلق بمسألة تنظيم رؤية  ومتعارضة املصالح خصوصاً
جانب  من  دعوات  بروز  ا  وأيضاً املنفصلة  األرس  يف  األطفال 
يف  أحقيتها  ومدى  واملسنة  املطلقة  املرأة  رعاية  بشأن  نائبات 
ا عىل  جزء من ثروة الزوج وهي دعوات أثارت جدالاً واسعاً

مواقع التواصل االجتامعي.       
ويف هذا السياق نرى أن قانون األحوال الشخصية الراهن 
يقوم بتهديد جزئي لألمن القومي املرصي ذلك أن استمرار  
مع  ناجزة  عدالة  توفري  وعدم  األرسي  االستقرار  عدم  حالة 
للرجل  مقيد  القرآين  النص  أن  رغم  الزواج،   حرية  إطالق 
تزايد ظاهرة  املرصية،  يسهم يف  اإلفتاء  لدار  ا  التعدد طبقاً يف 
أطفال الشوارع الذين هم قنبلة اجتامعية موقوتة، فضالاً عن 

املسامهة يف االنفجار السكاين.
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ثالثاًا : جهود  املجلس القومي للمرأة واملجتمع املدين 

يف   حكومية  جلنة  بتكوين  للمرأة  القومي  املجلس  قام 
لألحوال  جديد  ترشيع  بوضع  للقيام   2017 أغسطس 
والتضامن،  العدل،  وزارات  عن  ممثلني  تضمنت  الشخصية 
والداخلية، واخلارجية، وجملس األمومة والطفولة، واألزهر، 
واجلنائية،  االجتامعية  للبحوث  القومي  واملركز  والنيابة، 
الترشيعية  جلنته  عقدت  كام  للسكان،  القومي  واملجلس 
وجملة  للدراسات  األهرام  مركز  ممثيل  مع  استامع  جلسات 
النوعي  واالحتاد  املرأة  حلقوق  املرصي  واملركز  الدنيا  نصف 
مقرتح  بشأن  نصري  آمنة  النائبة    عن  فضالاً  مرص   لنساء 
مركز  من  بمبادرة  تم  الشخصية،   لألحوال  جديد  بقانون 
األهرام للدراسات بالتعاون مع جملة نصف الدنيا،  حيث تم 
األخذ بعني االعتبار خمرجات دراسات قام هبا مركز األهرام 
املرأة  دراسات  جمال  يف  واالسرتاتيجية  السياسية  للدراسات 
دعت  وقد  الدنيا،  نصف  جملة  هبا  قامت  صحفية  وحتقيقات 
ا من منظامت املجتمع املدين التي سبق وأن  هذه املبادرة أطرافاً
إىل  الشخصية  لألحوال  جديدة  بقوانني  مرشوعات  بلورت 
التعاون يف تقديم   مرشوع قانون موحد لألحوال الشخصية، 

هبدف التفاعل اإلجيايب مع  دوائر صناعة القرار. 
اجلديد  القانون  بلورة  يف  املبادرة  هذه  نجحت  وبالفعل 
لدول  شخصية  أحوال  قانون   15 دراسة  عىل  اعتمد   الذي 
ورجل  سيدة   1000 من  يقرب  ما  ومقابلة  وإسالمية  عربية 
أمهات  مثل  املهتمة  واملجموعات  املصالح  أصحاب  من 
استعامل  عن  فضالاً  واملطلقات  األرامل،  اآلباء،  حاضنات، 
ونقيب  ورشيعة،  قانون  خرباء   مع  املعمقة  املقابلة  منهج 
اجتامع  علم   خرباء  مع  ا  وأيضاً املأذونني  من  وعدد  املأذونني 
وعلم نفس. كام أسهمت يف املداوالت اخلاصة هبذا القانون  
حماميات مرموقات لدهين باع يف قضايا األحوال الشخصية. 

ويمكن القول إن املحددات املستقرة هلذا القانون  املوحد 
املرصي  للمجتمع  الراهنة  والثقافية  الدينية  البيئة  راعت  قد 
ا يف ضوء هيمنة الذكورة  والتحديات املجتمعية املاثلة خصوصاً
التعليمية  املناهج  لرتاجع حمتوى  طبيعية  كنتيجة   عام  بشكل 
من ناحية وعدم استجابتها حلساسيات النوع االجتامعي من 
ناحية أخرى، فضالاً عن تاريخ من سيطرة الفكر السلفي عىل 

املناهج التعليمية وهي كاآليت:-
• احلفاظ عىل األرسة كوحدة مكتملة.

إهلي  ملبدأ  ا  تنفيذاً الزوجني  بني  اخلصومة  إيغال  ختفيف   •
يف احلفاظ عىل املودة والرمحة  وحصول كل طرف عىل حقه 

بدون إهدار عمر ومال بني طرقات املحاكم.

واالجتامعية  النفسية  احلامية  متطلبات  عىل  احلفاظ   •
لألطفال. 

باألحوال  تتعلق  مسائل  من  تنظيمه  أغفل  ما  تنظيم   •
الشخصية كاخلطبة وبعض مسائل الزواج.

• تنظيم كافة ما يتعلق باألرسة يف قانون موحد.
•  حماوله ضبط إيقاع اخلرباء االجتامعيني.

• اخلطبة وتنظيمها.
يتضمن  بام  ا  وضوحاً أكثر  بشكل  الزواج  مسائل  تنظيم   •
حقوق األرسة  وحيافظ عىل حقوق املرأة من مهر ومنقوالت 

زوجية ونفقة وخالفه.
•  جعل مسؤولية األرسة حتت رعاية الزوجني.  

•  تبني صياغة حديثة حتفظ من كرامة وإنسانية املرأة.
حسب  متارسه  الرشيدة،  للمرأة  ا  حقاً الوالية  جعل    •

اختيارها ومصلحتها.
يف  الزوج  بحق  خيل  ال  بام  الزوجات  تعدد  حق  تنظيم   •
الكريم،   بالقرآن  الواردة  والضوابط  للرشوط  ا  وفقاً التعدد 
الرجل   الاليت يف عصمة  الزوجات  أو  الزوجة  إبالغ  وضامن 
املادي  هلا، وكذلك  جعل  أو  املعنوي  لضامن عدم اإلرضار 
الطالق حالاً مليثاق الزوجية يامرس من قبل الزوج والزوجة، 

كل حسب رشوطه الرشعية، وبمراقبة القضاء.
األرسة  بتدخل  والوساطة،  التوفيق  آليات  تعزيز   •

والقايض.  
الزوج،  التطليق، إلخالل  طلب  يف  املرأة  حق  توسيع    •
مثل  بالزوجة  لإلرضار  أو  الزواج،  عقد  رشوط  من  برشط 
عدم اإلنفاق أو اهلجر أو العنف، وغريها من مظاهر الرضر.

يراعي  بام  واحلضانة  والرؤية  االستضافة  حق  تنظيم   •
املصلحة الفضىل للطفل واحلفاظ عىل حقوق الطفل،  فضالاً 

عن حقه يف النسب. 
للمجلس  الترشيعية  اللجنة  محاس  فإن  السياق  هذا  ويف 
إرادة  لبلورة  يبدو  فيام  لألسف  كافية  تكن  مل  للمرأة  القومي 
سياسية تسعى إىل تغيري كامل للقانون،  حيث إن االجتاه الراهن 
من جانب الدولة هو اللجوء إىل مزيد من الرتقيع يف القانون 
القارصات،  بتجريم زواج  بتعديالت حمدودة مرتبطة  الراهن 
مازال  أنه  .ويبدو  األب   وفاة  بعد  املال  عىل  الوالية  ومسألة 
املوقف  لتغيري هذا  املدين ممارسة ضغوط مكثفة  املجتمع  عىل 
النساء املرصيات، الذي مل يسفر عن تطور إجيايب  السلبي من 
ا  يف أوضاعها االجتامعية عىل الرغم من إعالن عام 2017 عاماً

للمرأة املرصية ولكننا مل نحصد إال جمرد قبض ريح. 


