
)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧(  
  ]١٣٩ص-٨٥ص[

 

 

 
  نادیا خیر الدین عزیز. د

  مدرس األحوال الشخصیة
  جامعة الموصل/ كلیة القانون 

  نغم اسحق زیا. د
  مدرس القانون الدولي العام

  جامعة دھوك/ كلیة القانون 

  :مقدمة 














 















  دور توحید قوانین األحوال الشخصیة
  في تحقیق الوحدة اإلسالمیة

٨٥    



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ٨٦













































================================  

  ٨٧



























 

 

 







 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ٨٨

 





















––

                                   
 .٧١١أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب العربیة، بیروت، دون سنة طبع، ص)  ١(

، المطبعـة الكاثولیكیـة، بیـروت، دون ١٩لویس معلوف، المنجد في اللغة واألدب والعلـوم، ط)  ٢(
 .٨٩٠نة طبع، صس

محمد زنیبر، مفهوم الحضارة اإلسالمیة، بحث وارد في مجلـة المـؤرخ العربـي بالعـدد الـسابع )  ٣(
ــشر والــــصادرة عـــن األمانــــة العامــــة التحـــاد المــــؤرخین العـــرب، بغــــداد، العــــراق،  ، ١٩٨١عـ

 .٢٤٦ص

الجیـــل، ، دار ٢انظــر جـــالل الــدین المحلـــي، وجـــالل الــدین الـــسیوطي، تفــسیر الجاللـــین، ط)  ٤(
 .٣٣٠من االنبیاء، ص) ٩٢(، في المفهوم من تفسیر اآلیة ١٩٩٥دمشق، 
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، ٢٠٠٤، القـاهرة، دار التوفیـق النموذجیـة للطباعـة، ٢ط، ٢ج، اإلسـالم، سعید حـوى: انظر)  ١(

 .١٠٥-١٠١ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ٩٠



–







 

 

  المبحث األول
مراحل تطور األحوال الشخصیة ومظاھر وحدة التشریع 

  فیھا


 

 

 

                                   
مــع هــذا التبــاین فــي نطاقهمــا فقــد اتفقــا فــي قیامهمــا علــى اغلــب عناصــر الوحــدة مــن وحــدة )  ١(

خضوع للفكر اإلسالمي مع وحدة اللغة والتـاریخ وان حـصر نطاقـه وضـمن مفهـوم العقیدة وال
الوحدة القومیة باألمـة العربیـة فقـط ، راجـع فـي بیـان ذلـك عبـدالعزیز الـدوري، أصـول الوحـدة 
العربیة في طریق العرب ، بحث ألقـاه فـي النـدوة الفكریـة التـي نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة 

، صــادرة عــن مركــز ١، ط) الوحــدة العربیــة تجاربهــا وتوقعاتهــا(ن العربیــة والتــي تحمــل عنــوا
ـــــسابق، . ٣٥، ص١٩٨٩دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة ، بیـــــروت ،  وأیـــــضا زنیبـــــر، المرجـــــع ال

 .١٠١ص، المرجع أعاله، ، سعید حوى٢٤٣ص



================================  
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  المطلب األول
من قیام اإلسالمیة في عھد الرسول : المرحلة األولى 
) ( ١٩١٧وحتى عام  
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، دار العلـــم ٤المحمــصاني، األوضــاع التــشریعیة فــي الـــدول العربیــة ماضــیها وحاضــرها، ط)  ١(

 .١٠٠، ص١٩٨١یروت، لبنان، للمالیین، ب

) كـرم اهللا وجهـه(هـ من خالفـة معاویـة بعـد وفـاة اإلمـام علـي )٤١(بدأت هذه الفترة من سنة )  ٢(
هـ وحتى أواسط القرن الرابع الهجري حیث انحـالل ) ١٣٢(مرورا بسقوط الدولة األمویة سنة 

 .لنفوذ التركيوزیادة ا) م١٢٥٨ – هـ٦٥٦(الدولة العباسیة وتبعها سقوط بغداد سنة 
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 .١٥٩-١٥٨المحمصاني، األوضاع التشریعیة، ص: لالطالع على هذه الرسالة راجع)  ١(

  .١٠٤المحمصاني، المرجع أعاله، ص)  ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ٩٤

–





 

 















 

 



 

                                   
 .٤٥راجع الدوري، المرجع السابق، ص)  ١(

 .٥٣راجع الدوري، المرجع السابق، ص)  ٢(

رن فــي الــشریعة اإلســالمیة صــبحي المحمــصاني، أركــان حقــوق اإلنــسان، بحــث مقــا: راجــع)  ٣(
 .٣١، ص١٩٧٩، دار العلم للمالیین، بیروت، ١والقوانین الحدیثة، ط
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 .١٦٠المحمصاني، األوضاع التشریعیة، ص)  ١(

 .١٣٨المحمصاني، المرجع أعاله، ص)  ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ٩٦















 





 

  المطلب الثاني
وحتى تقنین األحوال  ١٩١٧من عام : المرحلة الثانیة 

  الشخصیة في معظم الدول العربیة










                                   
 .٢٠٠-١٩٩المحمصاني، األوضاع التشریعیة، ص)  ١(
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هـد الـسلطان محمـد رشـاد، راجـع فـي  فـي ع١٩١٧/تشرین األول/ ٢٥صدر هذا القانون في )  ١(

، المطبعــة ٢، ط١عبــدالرحمن الــصابوني، شــرح قــانون األحــوال الشخــصیة الــسوري، ج: ذلــك
 .١٥، ص١٩٨٥الجدیدة، دمشق، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  
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 أعطیــت المحــاكم حــق النظــر بقــضاء األحــوال الشخــصیة للجعفــریین علــى وفــق ١٩١٧عــام )  ١(

 محـاكم خاصـة للجعفـریین وللـسنیین مذهبهم ثم صدر قانون للمحاكم الشرعیة انشأت بموجبه
فـي القـانون األساسـي لالطـالع ) ٧٧( كما أكدته المادة ١٩٢٣وقانون المحاكم الشرعیة عام 

عبــاس زیــاد الــسعدي ومحمـــد حــسن كــشكول، شــرح قـــانون : راجـــع) ٧٧(علــى نــص المــادة 
 وتعدیالتــه، بغــداد، العــراق، دون ســنة طبـــع، ١٩٥٩لــسنة ) ١٨٨(األحــوال الشخــصیة رقــم 

، واالتجاه ذاته في تقسیم المحـاكم الـشرعیة اإلسـالمیة إلـى فئتـین معتمـد فـي لبنـان إذ ١٣ص
 بقرار حاكم لبنان المصدق من المفوض الفرنسي بهـذا ١٩٢٦تأسست المحاكم الجعفریة في 

 .الخصوص

 فـي مـصر الـذي اسـتمد أحكامـه مـن اجتهـادات المـذاهب ١٩١٥من هذه المحاوالت مشروع )  ٢(
 ١٩٤٥ر مقیـد بـالرأي الـراجح فـي الفقـه الحنفـي ومـشروع قـانون لـوزارة العـدل عـام األربعة غیـ

تضمن أحكام لكل من المذهب السني والجعفري على حـدة لـم یـرى النـور حتـى صـدر قـانون 
 .١٩٥٩في ) ١٨٨(یقوم على أساس توحید العائلة العراقیة برقم 

تعمـــل بقـــانون حقـــوق العائلـــة صـــدر قـــانون األحـــوال الشخـــصیة فـــي ســـوریا بعـــد أن كانـــت )  ٣(
، ١٩٧٥ الــصادر عــام ٣٤والــذي عــدل بالقــانون رقــم ) ٥٩( بــرقم ١٩٥٣العثمــاني فــي عــام 

یطبـــق حقـــوق == ==بعــــد أن كــــان األردن ) ٩٢( بالرقــــم ١٩٥١أمـــا األردنــــي صــــدر عــــام 
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 ذو الــرقم ١٩٧٦العائلــة العثمــاني تــم تعــدیل هــذا القــانون بــصدور قــانون جدیــد لألســرة عــام 

هو قانون األحوال الشخصیة األردني، أما تونس فقد صدر قـانون األحـوال الشخـصیة ) ٦١(
 بــالرقم ١٩٨٤فــي حــین صــدر فــي لیبیــا عــام ) مجلــة األحــوال الشخــصیة (١٩٥٨فیهــا عــام 

 ٢٠٠٥ فبرایــر ٢٧فــي ) قــانون األســرة الجزائــري(وكــذا بــالجزائر فــي ذات العــام وعــدل ) ٣٤(
ة كقـانون واحـد، أمـا التـي جـاءت منفـصلة دون أن یجمعهـا قـانون هذا بالنـسبة للقـوانین الـوارد

واحـد إنمـا بقـوانین مــستقلة فهـو فـي حــال تـشریع مـسائل األحـوال الشخــصیة فـي مـصر الــذي 
 الخاص بالنفقـة والعـدة ١٩٢٠لسنة ) ٢٥(تضمن كل قانون مسائل معینة كالقانون ذو الرقم 

لتفریـــــق بــــسبب الـــــشقاق والحـــــضانة  الخــــاص بـــــالطالق وا١٩٢٩والتفریــــق وغیـــــره، وقـــــانون 
 .١٩٤٦ قانون الوصیة لسنة ١٩٤٦ قانون الوقف لسنة ١٩٤٣،المواریث 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٠٠

  المبحث الثاني
بوادر الوحدة اإلسالمیة في قوانین األحوال الشخصیة 

  والمشاریع والوثائق الوحدویة






 

  المطلب األول
  بوادر الوحدة في قوانین األحوال الشخصیة



 















……
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 ١٩٥٩ لــسنة ١٨٨صــباح صــادق االنبــاري، قــانون األحــوال الشخــصیة العراقــي رقــم : راجــع)  ١(

 .٤٩، ص٢٠٠٠، بغداد، ٧وتعدیالته، ط

صادر بالمرسـوم التـشریعي رقـم ممدوح عطري، قـانون األحـوال الشخـصیة الـسوري، الـ: راجع)  ٢(
 وأســــبابه ١٩٧٥ لعــــام ٣٤ ومذكرتــــه االیــــضاحیة المعــــدل بالقــــانون رقــــم ١٩٥٣ لــــسنة ٥٩

 .١٣-٦، ص ٢٠٠٥الموجبة، مؤسسة النوري للطباعة والنشر، دمشق، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  
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مــصطفى الزلمــي، آثــار أحكــام الــشریعة اإلســالمیة فــي التــشریعات العربیــة الحدیثــة، : راجــع)  ١(

 .٣٩ونیة، العدد األول، السنة الثانیة، بیت الحكمة، بغداد، صمجلة دراسات قان

 .٢٩-٢٣األنباري، المرجع السابق، ص: لإلطالع على هذه النصوص راجع)  ٢(



================================  

  ١٠٣

 

 
 

…

 


















 

                                   
كـل مـا لـم یـرد الـنص علیـه فـي : " من قانون األسرة الجزائري على أنه) ٢٢٢(نصت المادة )  ١(

 ".ة هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة اإلسالمی

والــــــصادر عــــــن المحكمــــــة العلیــــــا فـــــــي ) ١٢٣٠٥١(ینظــــــر فــــــي ذلــــــك القــــــرار ذو الــــــرقم )  ٢(
 .٢٠٥دالنده، المرجع السابق، ص: لإلطالع علیه راجع. ٢٥/٢/١٩٩٥



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٠٤

















 

                                   
ال یقــع الطــالق المعلــق علــى فعــل : ف ب(أحــوال لیبــي ) ٣٣(مــن ذلــك مــا جــاء فــي المــادة )  ١(

وهــو مــأخوذ مــن ) مــین الطــالق أو الحــرامال یقــع الطــالق فــي الحنــث بی: شــيء أو تركــه، ح
للمحكمـة أن (ٕوان ) ٥١(ًوأیـضا مـا جـاء فـي المـادة . المذهب الظـاهري وبعـض أئمـة الـشیعة

فالمـشرع یعطـي الـصالحیة ) تحدد فـي حالـة وقـوع الطـالق نفقـة الزوجـة المطلقـة أثنـاء عـدتها
 .للقاضي في اعتماد ما یراه من أي رأي من اآلراء الفقهیة

، دار الكتـــب ١محمـــد خلیفـــة العقیلـــي، الـــزواج والطـــالق فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة، ط: راجـــع)  ٢(
 .١٦، ص١٩٩٠الوطنیة، بنغازي، 

ٕ أنظــر فــي اإلشــارة إلیــه والــى انــه اشــمل قــانون عربــي اســتقى ١٩٩٢لــسنة ) ٢٠(قــانون رقــم )  ٣(
، مــصطفى الزلمــي، المرجــع الــسابق: مباشــرة مــن الفقــه اإلســالمي دون تقیــد بمــذهب معــین

 .٣٩ص



================================  

  ١٠٥





 

















 

                                   
كـل مـا لـم ((من قانون األحوال السوري التي نـصت علـى أن ) ٣٠٥(هذا ما جاء في المادة )  ١(

أمـا األردنـي )) یرد علیه نص في هـذا القـانون یرجـع إلـى القـول االرجـح مـن المـذهب الحنفـي
كـل مــا ال ذكـر لـه مــن هـذا القــانون ((التـي نــصت علـى أن ) ١٨٣(فقـد ورد ذلـك فــي المـادة 

مـن قـانون ) ٢٩٧(، فـي حـین تـضمنت المـادة ))إلى الراجح من مذهب أبـي حنیفـةترجع فیه 
ٕاألحوال المغربـي واشـارتها فـي الرجـوع للـراجح مـن المـذهب المـالكي وان  كـل مـا لـم یـشمله ((ٕ

هــذا القــانون ترجــع فیــه إلــى الــراجح أو المــشهور أو مــا جــرى بــه العمــل مــن مــذهب اإلمــام 
 )).مالك



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٠٦





 

 





 


 

 

 



 

                                   
، ١٢، وممـــدوح عطـــري، المرجـــع الــــسابق، ص٢٤رجـــع الــــسابق، صراجـــع الـــصابوني، الم)  ١(

ٕوأیضا ما جاء عـن الزلمـي واشـارته للـوارد فـي المـذكرة اإلیـضاحیة لمـشروع قـانون رقـم  ً)٣٤ (
كانـــت الحكومـــات العثمانیـــة قـــد : (ٕوانـــه) الخـــاص بقـــانون  األحـــوال الـــسوري (١٩٧٥لـــسنة 

نیفــة وسـارت المحـاكم ودوائــر حـصرت القـضاء واإلفتــاء بالـصحیح الـراجح مــن مـذهب أبـي ح
ًالفتــوى علــى ذلــك أمــدا طــویال تبــین بعــده أن مــن الــضروري العــدول عــن القــول الــراجح فــي  ً
ًالمـذهب أحیانـا واألخــذ مـن المـذاهب الثالثــة األخـرى ومــن مـذهب غیـر األئمــة األربعـة حینــا  ً

ادث وجمـــع األحكـــام الـــشرعیة فـــي مجموعـــات قانونیـــة لـــسعة المـــذهب وفروعـــه ولتغیـــر الحـــو
 .٣٨، المرجع السابق، ص)واألعراف
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، محمــــود ٤االنبــــاري، المرجــــع الــــسابق، ص: یراجــــع فــــي االطــــالع علیهــــا وعلــــى الترتیــــب)  ١(

، دار العـداوي ١، الـزواج وآثـاره، ط١السرطاوي، شرح قـانون األحـوال الشخـصیة األردنـي، ج
بق، ، ممـــــدوح عطـــــري، المرجـــــع الـــــسا٢١، ص١٩٨١للطباعـــــة والنـــــشر، عمـــــان، األردن، 

 .٢٨١، العقیلي، المرجع السابق، ص٦، دالنده، المرجع السابق، ص٢٠ص

، وممـدوح ٦األنباري، المرجع السابق، ص: لالطالع على النصوص أعاله وبالترتیب یراجع)  ٢(
، ودالنــده، المرجــع ٢٨١، والعقیلــي، المرجــع الــسابق، ص٢١عطــري، المرجــع الــسابق، ص

 .١٧السابق، ص



================================  
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، ١٣-١١االنبـــــاري، المرجـــــع الـــــسابق، ص: علیهـــــا وعلـــــى الترتیـــــبراجـــــع فـــــي االطـــــالع )  ١(

، العقیلـي، ٢٦، ممدوح عطري، المرجع السابق، ص٩٥-٧٥السرطاوي، المرجع أعاله، ص
 .٣٠-٢٨، دالنده، المرجع السابق، ص٢٨٢-٢٨١المرجع السابق، ص

 ، ممـــدوح عطــــري، المرجــــع١٤-١٣االنبـــاري، المرجــــع الــــسابق، ص: راجـــع علــــى الترتیــــب)  ٢(
، دالنـــــده، المرجـــــع الـــــسابق، ٢٨٦، العقیلـــــي، المرجـــــع الـــــسابق، ص٣٢-٣٠الـــــسابق، ص

 .٢٢-٢٠ص

األنبــاري، المرجــع : أحــوال عراقــي لالطــالع علیهــا راجــع) ٣٣-٢٣(أنظــر فــي ذلــك المــواد )  ٣(
: من قانون األحوال السوري أنظر لالطـالع علیهـا) ٨٤-٣٣(، والمواد ١٩-١٤السابق، ص

مــــن قــــانون األحــــوال ) ٨٢-٦٦(، والمــــواد ٣٦-٣٣سابق، صممــــدوح عطــــري، المرجــــع الــــ
: مــن قــانون األحــوال اللیبــي راجــع فــي الــوارد عــنهم) ٢٧-٢٢(الشخــصیة األردنــي، والمــواد 
، أمـا فـي األسـرة الجزائـري فهـو مـا جـاء فـي المـواد ٢٨٨-٢٨٧العقیلي، المرجع الـسابق، ص

 .١٣٢-١٢٥ صدالنده، المرجع السابق،: لالطالع راجع) ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٤(
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 .١٣١راجع دالنده، المرجع السابق، ص)  ١(

 .٢٨٥راجع العقیلي، المرجع السابق، ص)  ٢(

: لالطــالع علیهــا راجــع) ٨٦، ٨٥(ومـن هــذه التــشریعات قـانون األحــوال الــسوري فــي المـادة )  ٣(
العقیلـي، : لیبـي لالطـالع أنظـر) ٣٣-٣٢(، والمواد ٣٦ممدوح عطري، المرجع السابق، ص

یكــون (أحــوال أردنــي التــي نــصت علــى أنــه ) ٨٤-٨٣(، والمــواد ٢٩٤الــسابق، صالمرجــع 
ًالزوج أهال للطالق إذا كان مكلفـا فقـد نـصت علـى ) ٨٤(أمـا المـادة ) ٨٣(وهـذا فـي المـادة ) ً

 ).محل الطالق المرأة المعقود علیها بزواج صحیح(أنه 

 -١: ص اآلتـــي بیـــانهموأنـــه ال یقـــع طـــالق األشـــخا) ٣٥(وهـــذا مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة )  ٤(
السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمییز مـن غـضب أو مـصیبة مفاجئـة أو 

مـن األحـوال الـسوري لالطـالع ) ٨٩(المـادة . كبر أو مرض، كما لم تختلف عن هـذه المـادة
مـــن األحــوال اللیبـــي ) ب/٣٢(، وال المــادة ٣٧ممــدوح عطـــري، المرجــع الـــسابق، ص: راجــع
أمــا األردنــي فهــو مــا تــضمنته المــادة . ٢٩٤العقیلــي، المرجــع الــسابق، ص: الع راجــعلالطــ

 ال یقع طالق السكران وال المدهوش وال المكره وال المعتوه وال المغمـى علیـه وال -أ) " أ/٨٨(
 ".النائم 
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. ٢٢االنبـــاري، المرجـــع الـــسابق، ص: عراقـــي راجـــع) ٢، ١/ ٣٧(نـــصت علـــى ذلـــك المـــادة )  ١(

والطـــالق ) ٩٢(ســـوري وأنـــه یملـــك الـــزوج علـــى زوجتـــه ثـــالث طلقـــات ) ٩٢، ٩١(والمـــادة 
ًالمقتـــرن بعـــدد لفظـــا أو إشـــارة ال یقـــع إال واحـــدا الطـــالق (ٕأردنـــي وان ) ٩٠(وكـــذا المـــادة ). ً

ًالمقتــرن بالعــدد لفظــا أو إشــارة والطــالق المكــرر فــي مجلــس واحــد ال یقــع إال بهمــا إال طلقــة 
ًجلس واحد فكان أكثـر تحدیـدا مـن بقیـة التـشریعات، أمـا المـشرع وما نراه أنه حدده بم) واحدة

أمــا اللیبــي فقــد نــص علــى ذلــك فــي المــادة . الجزائــري لــم یــشر إلــى ذلــك إنمــا أحالــه للــشریعة
 .٢٩٤العقیلي، المرجع السابق، ص: راجع) د/٣٣(

ق، االنبــــاري، المرجــــع الــــساب: لالطــــالع علیهــــا راجــــع) ٤٥-٤٠(هـــذا مــــا جــــاء فــــي المــــواد )  ٢(
لالطـــالع علیهـــا ) ١١٥-١٠٥(، أمـــا المـــشرع الـــسوري فقـــد نظمهـــا فـــي المـــواد ٣٠-٢٣ص

، أمــا المــشرع األردنــي فقــد نظمهــا فــي ٤٢-٤٠ممــدوح عطــري، المرجــع الــسابق، ص: راجــع
مـــــن ) ٤٣-٣٩(والمـــــواد . مـــــن قــــانون األحـــــوال الشخـــــصیة األردنــــي) ١٣٣-١١٣(المــــواد 

 .٣٠١-٢٩٩المرجع السابق، صالعقیلي، : األحوال اللیبي راجع في بیانها

) ٥٠-٤٧: (راجع في بیان اآلثار المترتبة علـى انحـالل العالقـة الزوجیـة ومنهـا العـدة المـواد)  ٣(
أحـوال سـوري ) ١٢٧-١٢١(، والمـواد ٣٢-٣١أحـوال عراقـي األنبـاري، المرجـع الـسابق، ص

) ٦١-٥٨(، والمــواد ٤٦-٤٥ممــدوح عطــري، المرجــع الــسابق، ص: لالطــالع علیهــا راجــع
، وراجـع فـي بیـان ٩٣-٩١دالنـده، المرجـع الـسابق، ص: أسرة جزائـري لالطـالع علیهـا راجـع

: ولالطـــالع علیهـــا راجـــع) ٥٢(موقـــف المـــشرع اللیبـــي وتنظیمـــه لهـــذه المـــسألة فـــي المـــادة 
 .٣٠٧العقیلي، المرجع السابق، ص
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 والمــــواد أحـــوال عراقــــي،) ٥٤-٥١(راجـــع فــــي بیـــان هــــذه اآلثــــار الخاصـــة بالنــــسب المــــواد )  ١(

الـــسوري الـــذي میـــز بـــین النـــسب فـــي الـــزواج الـــصحیح والفاســـد وهـــو اتجـــاه ) ١٣٦-١٢٨(
، أمـا المــشرع )٥٩-٥٣(واللیبـي فـي المـواد ) ١٤٩-١٤٨(ًالمـشرع األردنـي أیـضا فـي المـواد 

مـن قـانون األسـرة الجزائـري لالطـالع ) ٤٥-٤٠(الجزائري فقد نظم أحكـام النـسب فـي المـواد 
 .٣١٢-٣٠٩لي، المرجع السابق، العقی: علیها راجع
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ًإذا كــان األوالد ســواء أكــانوا ذكــروا أم إناثــا أكثــر مــن واحــد تقــسم : (نــصت المــادة علــى أنــه)  ١( ً

 ١١فــي ) ٢٣(مــن قــانون األحــوال الشخــصیة الــصومالي ذو الــرقم ). التركــة بیــنهم بالتــساوي
 .١٩٧٥ینایر 

 .٣٨الزلمي، المرجع السابق، ص)  ٢(
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  :على هذه الشروط وهي) ٤٥(نصت المادة )  ١(

أن یـتم . ٣. أن یكـون التلقـیح برضـا الـزوجین وأثنـاء حیاتهمــــا. ٢. ًأن یكـون الـزواج شـرعیا. ١
  . بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما

 .وال یجوز اللجوء إلى التلقیح االصطناعي باستعمال األم البدیلة
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…



 















 

 

                                   
لزوجین أو ورثتهمـا فـي متـاع البیـت ولـیس ألحـدهما إذا وقع النزاع بین ا) ٧٣(نصت المادة )  ١(

بینة فالقول للزوجة أو ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع الیمـین 
 في المعتاد للرجال والمشتركات بینهما یقتسمانها مع الیمین
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  المطلب الثاني
دة في المشاریع والوثائق الوحدویة لقوانین بوادر الوح

  األحوال الشخصیة






                                   
 .١٩الصابوني، المرجع السابق، ص: راجع في اإلشارة لذلك)  ١(

، ١أدیب استنابولي، سعدي حبیب، المرشد في قـانون األحـوال الشخـصیة الـسوري، ج: راجع)  ٢(
ـــــة، دمـــــشق، ٢ط ـــــسابق، ٢٠، ص١٩٩٧، المكتبـــــة القانونی ، مـــــصطفى الزلمـــــي، المرجـــــع ال

 .٣٩ص
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–مشروع قانون األحوال الشخصیة الموحد لإلقلیمـین المـصري والـسوري وضـع هـذا القـانون )  ١(

، مـــع مذكرتـــه -)رحمـــه اهللا(كتور مـــصطفى احمـــد الزرقـــا علـــى یـــد لجنـــة خاصـــة ترأســـها الـــد
 إال انه لم یصدر ولـم ینفـذ ١٩٦١-١٩٥٩اإلیضاحیة ما بین فترة الوحدة بین مصر وسوریا 

الزرقـا نـشره لالطـالع علیـه واالسـتفادة .بسبب انحالل الوحدة بین القطرین فبقـي حتـى أعـاد د
ألحــوال الشخــصیة للمــسلمین وغیــر مــادة تنــاول فیهــا ا) ٤٥٢(منــه ، یتــضمن هــذا المــشروع 

المسلمین مع مذكرة إیضاحیة تبین المصدر الشرعي لكـل مـادة تنـاول فیـه مـا یتعلـق بـالزواج 
والطـــالق ومـــا إلیهمـــا واألهلیـــة والوالیـــة والوصـــایا والمواریـــث، لالطـــالع علـــى هـــذا المـــشروع 

حـد لإلقلیمــین مـصطفى احمـد الزرقـا، مــشروع قـانون األحـوال الشخـصیة المو:ومذكرتـه راجـع 
، دار القلـــم ، دمـــشق ، الـــدار الـــشامیة ، ١المـــصري والـــسوري فـــي عهـــد الوحـــدة بینهمـــا ، ط

 .م١٩٩٦بیروت ، 

وضــع هــذا المـــشروع مــن قبـــل لجنــة فنیـــة متخصــصة مـــن المختــصین فـــي العلــوم القانونیـــة )  ٢(
هــا مــادة لألحــوال الشخــصیة للمــسلمین تطــرق فی) ٢٩١(والــشرعیة مــع مذكرتــه اإلیــضاحیة بـــ

إلــى كــل مــا یتعلــق بمــسائل األحــوال الشخــصیة مــن زواج وفرقــة وأهلیــة ووالیــة ثــم الوصــیة 
واإلرث إذ وضـــعته اللجنـــة المختـــصة بنـــاءا علـــى توصـــیة مـــن اللجنـــة الوزاریـــة المنبثقـــة مـــن 

، ١٩٧٧ دیـــسمبر عـــام ١٦-١٤المــؤتمر العربـــي األول لـــوزراء العـــدل العــرب والمعقـــود فـــي 
لجهود المبذولة والتي نـتج عنهـا وضـع هـذا المـشروع خـالل ثـالث لمزید من التفاصیل حول ا

المجلـة العربیـة للفقـه والقـضاء الـصادرة عـن األمانـة العامـة : انظر) ١٩٨٥-١٩٨٢(سنوات 
، ١٩٨٥لمجلــس وزراء العــدل العــرب، العــدد الثــاني، الــسنة الثانیــة، أكتــوبر، تــشرین األول، 

 .٤٦ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١١٨

















 





 





                                   
مـــادة قانونیـــة مـــن قبـــل لجنـــة مـــن الخبـــراء واقـــر ) ٢٨٢(صـــیغت هـــذه الوثیقـــة المتـــضمنة لــــ)  ١(

 واتفــق علیهــا ١٩٩٦صـیاغتها وزراء العــدل فـي دول مجلــس التعـاون فــي مـسقط فــي أكتـوبر 
 ولالطالع علـى التعلیـق الخـاص حولهـا ١٩٩٦المجلس األعلى في الدوحة في دیسمبر عام 

 مـــسقط للنظـــام مراجعـــة وتعلیـــق علـــى وثیقـــة(محمـــد جبـــر األلفـــي وبحثـــه الموســـوم : انظـــر
، مجلـــة )الموحـــد لألحــوال الشخـــصیة لـــدول مجلــس التعـــاون لـــدول الخلــیج العربـــي) للقــانون(

الحقـوق، العــدد األول، الــسنة الـسادسة والعــشرون، وهــي صــادرة عـن مجلــس النــشر العلمــي، 
 .٢٨٥-٢٧٣، ص٢٠٠٢جامعة الكویت، الكویت، مارس، 



================================  

  ١١٩





 





















                                   
 العربیــة للفقــه والقـــضاء، المرجــع الـــسابق، ، المجلـــة١٤الزرقــا، المرجـــع الــسابق، ص: أنظــر)  ١(

وأنظـر فـي الـوارد عـن بیـان األسـباب الموجبـة . ٢٧٣، االلفي، المرجع الـسابق، ص٢٤٥ص
فـــي القـــوانین لتحقیـــق هـــذه الغایـــة المتمثلـــة بالحفـــاظ علـــى األســـرة ووفـــق نـــصوص تتفـــق مـــع 

ري، المرجـع ، ممـدوح عطـ٧١األنباري، المرجع السابق، ص. الشریعة على اختالف مذاهبها
 .٧، محمود السرطاوي، المرجع السابق، ص١٣السابق، ص

 .٢٧٥األلفي، المرجع السابق، ص: راجع)  ٢(

 ٢٥-٢٣خطة صـنعاء تمثـل ثمـرة المـؤتمر الثـاني لـوزراء العـدل العـرب المنعقـد فـي صـنعاء )  ٣(
 .٤٦المجلة العربیة للفقه والقضاء، ص:  تنظر١٩٨١فبرایر 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٢٠













 





…



 

                                   
  :انون العام الشامل هيأهم مصادر هذا الق)  ١(

  .قانون حقوق العائلة العثماني: ًأوال
  .القوانین المصریة مع بعض التعدیل: ًثانیا
  .كتاب قدري باشا: ًثالثا
  .قانون األحوال الشخصیة السوري: ًرابعا

مــذاهب الفقــه اإلســالمي األربعــة وغیرهــا فیمــا رأت هــذه اللجنــة المؤلفــة بوضــع هــذا : ًخامــسا
  .ذ فیه بغیر المذهب الحنفيالمشروع أن تأخ

قاعــدة االستــصالح واالستحــسان التــي بنــت علیهــا اللجنــة المــواد التنظیمیــة التــي ال : ًسادســا
  .تنافي من نصوص الشریعة وقواعدها

 .١٣،ص٦الزرقا ، المرجع السابق ، ص: راجع



================================  

  ١٢١











 













                                   
ل مــن مــشروع القـــانون العربــي الموحــد لجامعــة الـــدو) ٢٩١(هــذا مــا جــاء فــي نـــص المــادة )  ١(

إذا لــم یوجــد نــص فــي هــذا القــانون یحكــم بمقتــضى قواعــد الــشریعة اإلســالمیة (العربیــة وانــه 
المجلة العربیة للفقه والقضاء ، المرجع الـسابق : راجع) األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون

: من وثیقة مسقط أیضا لالطـالع علیهـا راجـع ) ب/٢٨٢( وهو ما جاء في المادة ٤١، ص
 .٢٧٥ السابق ، صاأللفي ، المرجع

الزرقــا، : مـن المـشروع مـن المـشروع لالطـالع علیهـا راجـع ) ٤٠٩(نـصت علـى ذلـك المـادة )  ٢(
 تطبـــق نـــصوص هـــذا القـــانون علـــى جمیـــع الحـــوادث التـــي -١. (٤٤٣المرجــع الـــسابق، ص

تــشملها بلفظهــا أو بفحواهــا، وكـــل مــا ال تــشمله یرجـــع فیــه إلــى القـــول الــراجح فــي المـــذهب 
 ).الحنفي



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٢٢







 















                                   
إذا أتــم الخاطــب أو المخطوبــة الــستین مــن العمــر وكــان فــرق الــسن ): (أ/٢٢(  نــصت المــادة )١(

بینهما یتجاوز نصف عمر األكبر منهما ال تأذن المحكمـة بـالزواج إال إذا كـان فیـه مـصلحة 
 .٦٨-٦٧، راجع الزرقا، المرجع أعاله، ص)ظاهرة استثنائیة

الوصــیة الواجبــة مــن حیــث مــدلولها : (ة وان مــن الوثیقــ) ٢٢٨(هــذا مــا نــصت علیــه المــادة )  ٢(
التـي كانـت أحـد األسـباب التـي حملـت بعـض ) ومبدأ األخذ بها تنظم أحكامها بقـانون خـاص

علـــى رفـــض تبنـــي المـــشروع العربـــي الموحـــد لقــــانون ) كالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة(الـــدول 
 .األحوال الشخصیة السابق



================================  

  ١٢٣



 















                                   
حــضانة ، راجــع فـي ذلــك األلفــي ، المرجــع الــسابق كمـا فــي مــسألة تحدیــد مـدة انتهــاء حــق ال)  ١(

 .٢٨٥-٢٨٠،ص

صـیغة الوصـیة ، الوصـیة الواجبـة، ) المـوص لـه ، المـوص بـه(كالمسائل المتعلقة بالوصـیة )  ٢(
األلفــي ، المرجــع الـــسابق، : میــراث الجــد ، ارث ذوي االرحــام ، انظــر فــي ذلــك وللتفــصیل 

 ٢٨٤-٢٨٢ص
اء فـي المـذكرة اإلیـضاحیة لمـشروع القـانون العربـي الموحـد انظر فـي الـدلیل علـى ذلـك مـا جـ)  ٣(

الخاصـــة بعـــدم وقـــوع الطـــالق المعلـــق وال المقتـــرن ) ٩١(لألحـــوال الشخـــصیة لـــنص المـــادة 
المجلة العربیة للفقه والقـضاء ، : الخ، لمزید من االطالع راجع…بالعدد لفظا إال طلقة واحدة

ي المـــشروع قـــانون األحـــوال الموحـــد  ؛ وانظـــر أیـــضا مـــا جـــاء فـــ١١٤المرجـــع الـــسابق ، ص
لإلقلیمــین المــصري والــسوري واعتبــاره أن ممــا یــدخل فــي مــصادره القــوانین المــصریة وقــانون 
األحوال الشخصیة السوري والعائلة العثمانیة والمذاهب األربعة وهو خیر دلیـل علـى العالقـة 

در هــذه المــشاریع الوثیقــة بــین هــذه المــشاریع وهــذه القــوانین التــي اعتبــرت مــن ضــمن مــصا
 .١٣الزرقا، المرجع السابق، ص: راجع



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٢٤



 

  المبحث الثالث
الھیئات المعنیة بتحقیق الوحدة اإلسالمیة من جانب 

  قوانین األحوال الشخصیة


 













 

  المطلب األول
  جامعة الدول العربیة







                                   
 .٦٢١، ص١٩٨٦احمد أبو الوفا، الوسط في قانون المنظمات الدولیة، القاهرة، . أنظر د)  ١(



================================  

  ١٢٥

















 

 



















                                   
 . من میثاق جامعة الدول العربیة٢انظر أهداف الجامعة في م،)  ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٢٦



































                                   
عربــي الموحــد لألحــوال انظــر فــي ذلــك مــا جــاء فــي المــذكرة اإلیــضاحیة لمــشروع القــانون ال)  ١(

، مـصدر سـابق، )٢( الـسنة ٢الشخصیة، المنشورة في المجلة العربیة للفقـه والقـضاء، العـدد 
 .٤٦  و ص ٤٥ص 



================================  

  ١٢٧



























 

 

 

                                   
 مـــن النظـــام االساســـي لمجلـــس وزراء العـــدل العـــرب ٢/مـــن م) ٣(و ) ٢(و ) ١(انظـــر ف )  ١(

 الذي أقرته جامعة الدول العربیة

عــن أعمــال لجنــة الخبــراء المكلفــة بإعــداد مــشروع قــانون مــن التقریــر المعــد ) ٥(انظــر ف )  ٢(
عربي موحد لألحـوال الشخـصیة، المنـشور فـي المجلـة العربیـة للفقـه والقـضاء، العـدد الـسابق 

 .٦٤١ص 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٢٨

 































                                   
علي الدین هالل، میثاق الجامعة العربیة بین القطریـة والقومیـة، ورقـة عمـل قـدمت . انظر د)  ١(

، ٢، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط)واقع والطموحجامعة الدول العربیة ال(إلى ندوة 
 .٨٠، ص١٩٩٢

 .٨١على الدین هالل، مصدر سابق، ص . انظر د)  ٢(



================================  

  ١٢٩



































                                   
لمجلـس جامعـة ) ١٨( فـي الـدورة العادیـة ٢٠٠٥آذار / ٢٩-٢٨حیث تم تعدیل المیثاق في )  ١(

 .٢٠٠٦ -الدول العربیة على مستوى القمة في الخرطوم السودان 

ٕ خلیــل إســماعیل الحــدیثي، النظــام العربــي واصــالح جامعــة الــدول العربیــة بیــت الحكمــة، .د)  ٢(
 .١١٨، ص ٢٠٠١بغداد، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٣٠

























 

 

  المطلب الثاني
  منظمة المؤتمر اإلسالمي











================================  

  ١٣١



 

 



























                                   
 .من مقدمة میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي) ١(انظر ف )  ١(

 . من المیثاق أعاله٢/م) أ٠) ١(انظر ف )  ٢(

 .المصدر أعاله/ ٢/م) ٢(ف )  ٣(

 .المصدر أعاله/ ٢/م) أ) (٣(ف )  ٤(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٣٢

–




























                                   
، أوال القـــضایا الفكریـــة والـــسیاسیة مـــن وثیقـــة البـــرامج العـــشرین الـــصادر عـــن )٤(انظـــر ف )  ١(

 .٢٠٠٥منظمة المؤتمر اإلسالمیة في الدورة الطارئة في مكة بتاریخ 

ًانظـر ف ثانیــا الخاصــة بالقـضایا االقتــصادیة واالجتماعیــة والتربویـة والعلمیــة منهــا المــصدر )  ٢(
 .اعاله

 هـــذه االتفاقیـــات وغیرهـــا فـــي االتفاقیـــات التـــي اشـــرفت علیهـــا واعـــدتها منظمـــة انظـــر بـــصدد)  ٣(
 .www.oic-oci/arabic/conrentionsالمؤتمر اإلسالمیة، موقع المنظمة 



================================  

  ١٣٣







 

 



















 

                                   
وینبغـي اإلشـارة إلـى أن منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي وافقـت علـى قـرار یتعلـق بمـشروع اتفاقیــة )  ١(

المتخـذ ) ٣( ومنظمة المؤتمر اإلسالمیة، قـرار رقـم التعاون المعدل بین جامعة الدول العربیة
 ١٩ للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیـة المنعقـدة فـي بـاكور، اذربیجـان، بتـاریخ ٣٣في دورة 

 .٢٠٠٦ یونیو ٢١ ٠



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ١٣٤

 







 

 





 
 







 








                                   
مجلـــة الفقـــه : راجـــع أهـــم األســـس العامـــة لعملیـــة التوحیـــد التـــي جـــاءت بهـــا خطـــة صـــنعاء)  ١(

 .٤٦والقضاء، المرجع السابق، ص



================================  

  ١٣٥





 

 

  :الخاتمة 
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