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للبحوث  آراء  رشكة  قبل  من  الدراسة  هذه  أعدت 

اطار  وذلك ضمن  اديان  مؤسسة  من  بطلب  واالستشارات 

الذي  لبنان"  يف  االنسان  واالديان وحقوق  "النساء  مرشوع 

اديان  مؤسسة  يف  الثقافية  للحوكمة  رشاد  مركز  ينفذه 

بالرشاكة مع مؤسسة دامنيشيون وبدعم من وزارة الخارجية 

الدمناركية.

قوانني  يف  النساء  حقوق  تحسني  إىل  املرشوع  يهدف 

األحوال الشخصيّة ال15 الحالية، من خالل تنظيم حوار بني 

انطالقًا  واملدنيّة  والسياسيّة-القانونيّة  الدينيّة،  الفعاليات 

من القاعدة القيمية الجامعة واملسؤولية االجتامعية لجميع 

من  للخروج  السعي  عىل  املبادرة  هذه  ترتكز  األطراف. 

أرضيّة  وإيجاد  األطراف،  هذه  بني  املواقف  يف  االستقطاب 

الجميع.  ملصلحة  التعاون  مجال  وفتح  بينها،  فيام  مشرتكة 

لذلك يسعى هذا املسار إىل وضع توصيات تُسهم يف انهاء 

التمييز وحامية حقوق النساء وتعزيزها.
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لمحة إلى التقرير
اللبنانيني  نظرة  عن  ّي،  وكمِّ نَوعيٍّ  بِشقَّني:  بحث  من  جزء  هو  التقرير  هذا 

واللبنانيات إىل حقوق النساء يف ظل قوانني األحوال الشخصية يف لبنان. التقرير 

مؤسسة  يف  الثقافية  للَحوكمة  رشاد  مركز  أْجرَاه  للرأي،  استطالع  هو خالصة 

أديان، باالستعانة بخدمات رشكة آراء للبحوث واالستشارات.

إن الترشيع اللبناين يحمي الحقَّ يف مامرسة الحقوق والشعائر الدينية للطوائف 

الثامين عرشة املعرتف بها، بصفتها طوائف تاريخية. إال أن هذا الواقع، جعل عالقة 

الفرد بالدولة متر من خالل الطوائف حتاًم. وهذه الحالة تطرح نوًعا من التناقض. 

فِمن جهة، هي متنح الفرد حرية مامرسة شعائره الدينية من دون التعرض لالضطهاد 

والتمييز، ومن جهة أخرى تَحِتم عليه االنصياع لقوانني أحوال شخصية دينية قد 

تكون أحيانًا مجحفة بحقه، دون أن يكون له الخيار يف اتِّباع غريها.

الشخصية  األحوال  قوانني  مبوضوع  متاًما  مرتبطة  النساء  حقوق  قضية  إن 

الطائفية. لذلك، فإنَّ مركز رشاد للحوكمة الثقافية التابع ملؤسسة أديان، ِضمن 

مرشوعه حول النساء واألديان وحقوق اإلنسان يف لبنان، باالستعانة بخدمات 

رشكة آراء للبحوث واالستشارات - قام بتنفيذ هذا االستطالع ِلراء املواطنني 

واملواطنات اللبنانيني/ات، حول وضع النساء يف ظل قوانني األحوال الشخصية 

اللبنانيون، إضافة إىل دراسة  القوانني حسب ما يراها  لبنان، وتقييم هذه  يف 

موقف املستطلعني من املحاكم الدينية ومامرساتها، وتأثريها يف حقوق النساء. 

يهدف البحث أيًضا إىل قياس مدى تأييد اللبنانيني إلجراء إصالحات يف قوانني 

األحوال الشخصية مرتبطة بحقوق النساء، وماهية هذه اإلصالحات، ومعرفة 

البدائل من وجهة نظر املستطلعني.

 .1
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1.1. أقسام التقرير

يأيت هذا التقرير يف ستة أقسام. القسم األول نتناول فيه تعريف االستطالع/االستبيان وأهدافه، 

واملنهجية املتبعة، والعيِّنة ووْصفها من الناحية االقتصاديةاالجتامعية. القسم الثاين نتناول فيه معرفة 

هذه  ظل  يف  النساء  بوضع  يتعلق  فيام  سيام  ال  حولها،  وآرائهم  الشخصية  األحوال  لقوانني  العيِّنة 

القوانني، فضاًل عن تجارب النساء مع هذه القوانني. يف القسم الثالث نتناول موضوع املحاكم الدينية 

ودورها، ورأي املستطلعني فيها وتوصياتهم، وتقييمهم لتأثري مامرساتها يف معاملة النساء. أما القسم 

الرابع، فيتناول بحث موضوع املبادرات املحلية والدولية يف إطار تحسني وضع النساء يف ظل قوانني 

األحوال الشخصية، والجهود يف إجراء تعديالت يف قوانني األحوال الشخصية حتى تصبح أكرث عدالة مع 

النساء. القسم الخامس من البحث يتناول الزواج املختلط والزواج املدين لناحية موقف املستطلعني 

منهام، وأيًضا املوقف من اإلرث ال سيام يف الزواج املختلط. أما الجزء السادس واألخري، فيتناول نظرة 

تحليلية يف نتائج االستطالع، مع بعض الخالصات األساسية.

إضافة  وجداول،  بيانية  رسوم  يف  تنفيذه  جرى  الذي  االستطالع  نتائج  يَعرض  التقرير  هذا  إن 

إىل وضع هوامش أو تحليالت تتضمن فقرات محددة، متعلقة بنتائج ذات داللة معيَّنة من النتائج 

موجودة يف امللَحَقني رقم 2 ورقم 3، وغري موجودة يف الجسم األسايس للتقرير. يُظهِّر التقرير النتائج 

يف  فوارق  وجود  حال  يف  املثال:  سبيل  عىل  إليها.  الركون  ميكن  التي  أي  اإلحصائية،  الداللة  ذات 

يكون  اإلناث، حني  آرائهم عن  يختلفون يف  الذكور  أن  استنتاج  واإلناث، ميكن  الذكور  بني  اإلجابات 

امللحقات، فتحوي جميع  أما  الفرق.  الفرق ذا داللة إحصائية. وإْن مل يكن، فال ميكن االعتداد بهذا 

النتائج.

األرقام،  فتُبنيِّ جميع  الجداول  أما  ملونة.  التحليالت موضوعة يف فقرات مستقلة  أو  الهوامش 

الرقم  أن  إىل  )األزرق يشري  للفوارق  بداللة إحصائية  تتمتع  التي  األرقام  فتَحوي  امللونة  الخاليا  وأما 

منخفض مقارَنًة باملتغريات األخرى، والفارق يتمتع بداللة إحصائية؛ أما الربتقايل فيُشري إىل أن الرقم 

مرتفع مقارَنًة باملتغريات األخرى، والفارق يتمتع بداللة إحصائية(.
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1.2. االستبيان المعتَمد في البحث

للبحوث  آراء  رشكة  ِقبل  من  إعداده  تم   )1 رقم  )امللحق  استبيان  وفق  البحث  هذا  أْجرَي 

واالستشارات. ينقسم االستبيان إىل أربعة محاور أساسية: املحور األول يشمل أسئلة تهدف إىل قياس 

معرفة املستفتنَي لقوانني األحوال الشخصية يف لبنان، وتقييمهم لها ولوضع النساء يف ظلها. أما املحور 

أسئلة  عىل  ويشتمل  النساء،  وضع  يف  وتأثريها  ومامرساتها  الدينية  املحاكم  بدور  يتعلق  فهو  الثاين، 

تهدف إىل معرفة رأي املستفتني بدور املحاكم الدينية. املحور الثالث يشتمل عىل أسئلة تهدف إىل 

الهادفة إىل تعديل قوانني األحوال  الدولية  املبادرات املحلية، وأيًضا  قياس مستوى معرفة املستفتني 

ظات لبنان عليها.  الشخصية، ال سيام املتعلقة بتأثريها يف النساء، وأيًضا معرفة "اتفاقية سيداو" وتحفُّ

بشكل عام، تهدف أسئلة املحور الرابع إىل قياس مستوى املعرفة والتأييد للمبادرات املتعلقة بالعمل 

النساء.  مع  عدالة  أكرث  يجعلها  بشكل  الشخصية  األحوال  قوانني  يف  بتحسينات  واملطالبة  والنشاط، 

أيًضا تهدف أسئلة املحور الرابع إىل معرفة رأي املستفتني يف الزواج املختلط والزواج املدين واملوقف 

الخاص  االستبيان  إعداد  جرى  منها.  واملوقف  باإلرث  املتعلقة  واإلجراءات  القوانني  ومعرفة  منهام، 

ه فريق من الخبريات املرشفات عىل البحث. ولقد سهل هذا األمر  بالدراسة، استناًدا إىل مخطط أعدَّ

عملية تصميم االستبيان، ليك يتناسب مع أهداف البحث.

مستوى  تحديد  وأسئلة  االحتامالت(،  متعددة  أو  ثنائية  )سواء  مغلقة  أسئلة  االستبيان  شمل 

املعرفة، وأسئلة الرأي التي تتبع مقياًسا من 4 مستويات، إضافة إىل األسئلة املفتوحة التي تهدف إىل 

لة ونوعية، تساعد عىل فهم املوقف والرأي والتفسري، وتُْغني التحليل. أخذ إجابات مفصَّ
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1.3.  المنهجية والتحديات التي واجهت تنفيذ 
الدراسة

املبــارشة الشــخصية  املقابــالت  منهجيــة  وفــق  البحــث  يُْجــَرى  أن  مخطَّطًــا  كان   لقــد 

)Face to face interviews: Computer Assisted Personal Interviews - CAPI(، غرْي أنَّ األوضاع 

املرتافقــة مــع فــريوس كورونــا، فرضــت تعديــل املنهجيــة لتصبــح عــرْب االتصــاالت الهاتفيــة العشــوائية 

ــر  ــن أن األوضــاع املســتجدة ال تؤث ــق م )Computer Assisted Telephonic Interviews(. وللتحق

ــزام املســتفتني  ــاس مــدى الت ــة االســتبيان، لقي ــة أســئلة يف بداي ــج البحــث، جــرت إضافــة ثالث يف نتائ

َت هــذه  اإلجــراءات والَحْجــر الوقــايئ، ومــدى تأثرهــم النفــي باألوضــاع املســتجدة، وملعرفــة هــل غــريَّ

األوضــاع يف مســتوى قربهــم مــن الديــن أم ال. األســئلة طُرَحــت عــىل عيِّنــة مــن 100 شــخص. وبعــد 

التحقــق مــن أن األوضــاع مل تؤثــر يف نتائــج البحــث، جــرت املبــارشة بالتطبيــق الفعــي لالســتبيان.

إًذا جرى تطبيق هذا البحث من خالل االتصاالت الهاتفية العشوائية، عىل عيَنة مامثلة للتوزيع 

السكاين يف لبنان. ولقد جرت جميع االتصاالت من مكاتب رشكة آراء للبحوث واالستشارات، وباستخدام 

أعىل املعايري لضامن حسن تطبيق البحث، والتزام الكوتا املامثلة للتوزيع السكاين يف لبنان. ولقد جرى 

مني عىل الفئات العمرية  اختيار عيِّنة مؤلفة من ألف )1000( شخص مناَصفًة بني الرجال والنساء، ومقسَّ

واألقضية واملذاهب. جرت املقابالت خالل شهور نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وحزيران/يونيو 2020.

إن النتائج األساسية التي أظهرها البحث ستُعرض مع النص، وهي يف غالبيتها تُبنيِّ مواقف املستفتني 

بحسب الطوائف، غرْي أن بعض النتائج تَظهر بشكل عام دون اعتبار الفوارق الخاصة بالطوائف، وذلك 

أو معنى من  ذات داللة  ليست  أو غريها  الطوائف  بني  الفوارق  إن  اإلحصائية؛ حيث  الداللة  لغياب 

الناحية اإلحصائية. وهناك ُملَحقان لنتائج البحث )امللحق رقم 2 وامللحق رقم 3(، وفيهام نتائج أكرث 

تفصياًل لجميع نتائج البحث.
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نة 1.4. العيِّ
نة[ جنس المستفَتى  جدول 1: ]العيِّ

الجنس

100%1000املجموع

50%495ذكر

50%505أنثى

نة[ عمر المستفَتى جدول 2: ]العيِّ
العمر

100%1000املجموع

12%115بني 18 و 25

19%1٨٧بني 25 و 35

19%1٨٧بني 35 و 45

22%220بني 45 و 55

29%291أكرب من 55

نة[ قضاء السكن جدول 3: ]العيِّ
قضاء السكن

100%1000املجموع

13%133 بريوت

6%61زحلة

1%14الهرمل

٧%٧0بعلبك

1%13راشيا

2%25البقاع الغريب

5%4٧صيدا

1%13حاصبيا

5%51صور

4%39النبطية

4%40بنت جبيل

3%30مرجعيون
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قضاء السكن

3%34عاليه

2%22جبيل

5%54الشوف

4%45بعبدا

5%4٨املنت

3%25كرسوان

1%13برشي

2%16الكورة

2%1٧البرتون

2%21زغرتا

6%64طرابلس

3%30املنيه-الضنية

٨%٧5عكار

نة[ محافظة السكن جدول 4: ]العيِّ
السكن محافظة 

100%1000املجموع

13%130بريوت

23%234جبل لبنان

1٧%166لبنان الشاميل

٧%٧0عكار

الجنويب 13%134لبنان 

10%9٧النبطية

9%93البقاع

٨%٧6بعلبك – الهرمل
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نة[ المذهب جدول 5: ]العيِّ
املذهب

100%1000املجموع

21%20٧ماروين

4%44روم كاثوليك

٨%٧9روم ارثوذكس

2%23أرمن أرثوذكس

1%٧أرمن كاثوليك

بروتستانت 1%٧إنجييل/ 

0%4رسياين أرثوذكس

0%1رسياين كاثوليك

24%243سني

23%234شيعي

1%٨علوي

4%42درزي

1%5ال ديني

10%96رفض االجابة
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نة 1.5. الوصف االقتصادي-االجتماعي للعيِّ

نة[ الوضع المهني جدول 6: ]العيِّ
الوضع املهني

100%1000املجموع

1٨%1٨4عمل خاص

29%2٨6موظف

53%530ال يعمل

نة[ الدخل األسري جدول 7: ]العيِّ
الدخل األرسي

100%1000املجموع

30%304أقّل من 801 دوالر

21%210من 801 إىل 1200 دوالر

11%110من 1201 إىل 1800 دوالر

9%92من 1801 إىل 2800 دوالر

5%4٨من 3801 إىل 5000 دوالر

2%21أكرث من 5000 دوالر

21%214ال جواب

نة[ الوضع االجتماعي جدول 8: ]العيِّ
الوضع االجتامعي

100%1000املجموع

63%630متأهل

29%295أعزب

2%1٨مطلق

6%5٧أرمل
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نة[ المستوى الدراسي جدول 9: ]العيِّ
املستوى الدرايس

100%1000املجموع

23%226متوسط أو أقل

22%215ثانوي

3%2٧دبلوم

49%491جامعي

4%41ال جواب
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قوانين األحوال الشخصية 
في لبنان: 

ماهيتها، ومستوى معرفتها، والموقف 
منها، ووضع النساء في ظلها

يف هذا القسم من البحث نتناول مستوى معرفة الَعيِّنة 

ومعرفة  منها،  مواقفهم  وتقييم  الشخصية،  األحوال  لقوانني 

النساء يف ظل هذه  آرائهم فيها، ال سيام فيام يتعلق بوضع 

القوانني، فضاًل عن تجارب النساء مع قوانني األحوال الشخصية 

يف الطوائف املختلفة. إن قوانني األحوال الشخصية يف لبنان، 

هي مجموعة القواعد القانونية الدينية التي تنظم العالقات 

والحضانة  والعائلة  الزواج  مثل:  بأمور،  املتعلقة  األرسيّة 

والطالق والنفقة واإلرث والوصاية وغريها. يتفرّد لبنان بـ15 

قانونًا منفصاًل لألحوال الشخصيّة.

 .2
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1.2. مستوى المعرفة لقوانين األحوال الشخصية

الشخصية، و%2٨  األحوال  قانون  يعني  ماذا  واٍف  بشكل  يَعرفون  ال  تقريًبا  اللبنانيني  نِصف 

منهم ال يعرفون شيئًا عن هذا املفهوم، و20% سمعوا به، ولكن ال يعرفون عنه شيئًا. ومن النتائج 

الفئات  لدى  ارتفاًعا  أكرثُ  الشخصية،  األحوال  قوانني  عن  يعرفون  ال  الذين  نسبة  أن  البديهية، 

كبرية  فوارق  توجد  ال  املتأهلني، يف حني  غري  لدى  وأيًضا   ،)1 رقم  البياين  )الرسم  الصغرية  العمرية 

بني الذكور واإلناث.

رسم بياني 1:  
مستوى المعرفة لقانون األحوال الشخصية  )بحسب الفئة العمرية(

 سؤال 2: هل تعرف ماذا يعني قانون األحوال الشخصية؟ 
)بحسب الفئة العمرية(

 
 

٤٫٦٨٫٠٩٫٧١٤٫٢١١٫٥
١٧٫١

٢٨٫٨

٤٩٫٩٤٤٫٧٤٧٫٧
٣٥٫٠

٢٧٫٩

١٨٫٩٢١٫٥
١٠٫٤

٤٣٫٣
٣٥٫٢

٢١٫٥١٩٫٢
٢٩٫٨

٠٫٤٠٫٦

۲٥-۱۸۲٥۳٥۳٥٤٥٤٥٥٥٥٥

أع�ف جيً�ا أع�ف إل� ح� م� سمع� به� ولك� ال أع�ف عنه� شيًئ� ال أع�ف عنه� أبً�ا ال ج�اب

مستوى معرفة  فإن  الشخصية يف طوائفهم،  األحوال  لقوانني  اللبنانيني  يتعلق مبعرفة  فيام  أما 

املسلمني لقوانني األحوال الشخصية يف طائفتهم، أعىل من مستوى معرفة املسيحيني لقوانني األحوال 

الشخصية يف طائفتهم. وأما مستوى معرفة املوحدين الدروز لقانون األحوال الشخصية يف طائفتهم، 

فهو األعىل بني جميع الطوائف، حيث إن 34% منهم يعرفون قانون األحوال الشخصية يف طائفتهم 

بشكل جيد، و3٧% يعرفونه إىل حّد ما.
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 %6٧ إن  األرثوذكس، حيث  األرمن  لدى  األدىن  الشخصية هو  األحوال  لقوانني  املعرفة  مستوى 

أبًدا(. ومن  منهم ال يعرفون عن قوانني األحوال الشخصية )2٧% ال يعرفون كثريًا، و40% ال يعرفون 

الالفت أن 41% من الروم األرثوذكس ال يعرفون شيئًا عن قوانني األحوال الشخصية الخاصة بطائفتهم 

)الرسم البياين رقم 2(.

الطوائف،  الشخصية يف  األحوال  لقانون  املعرفة  أن مستوى   2 رقم  امللحق  النتائج يف  تُظهر 

نيا لديها معرفة أقل لقانون األحوال الشخصية.  يرتفع مع ارتفاع العمر. فالفئات العمرية الدُّ

يف  الشخصية  األحوال  لقانون  أفضل  معرفة  لديهم  واملطلّقني  املتأهلني  أن  املالَحظ  ومن 

طائفتهم، مقارَنًة بالذين مل يتزوجوا )انظر النتائج يف امللحق 2(.

 رسم بياني 2:  
مستوى المعرفة لقانون األحوال الشخصية )بحسب الطائفة(

 سؤال 3: ما مستوى معرفتك لقانون األحوال الشخصية 
 الخاص بطائفتك؟ 

)بحسب الطائفة(

 
 

٢٣١٧٢٩١٨٢٠١٩٢٩٢٩٢٩٣٤٣٤
١٦

٣٤٣٤
٣٥

٣٦٣٥٢٧
٣٣

٢٩١٠٠

٢٧

٣٧٣٣٣٢٣٧

٤٣٢٥

١٥١٥
١٤

١٤١١
١٤٢٧

٤٢

٥٥١٠٠

١٣١٦
١٣

١٥

٢٨٣٣٢٢٣٢٣٣٤١٤٠
١٩٢١٢٣٣٤

١٦

٥٧٤٤

أع�ف� جيً�اأع�ف� إل� ح� م�ال أع�ف عن� كثيً�اال أع�ف عن� أبً�ا ال ج�اب
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ا- عن قانون األحوال الشخصية، حول  عند سؤال العيِّنة التي تَعرف -ولو بشكل قليل جدًّ
القانون  إيجايب وما هو سلبي يف  ما هو  اإلجابات متعددة بني  أتت  قانون طائفتهم،  ما مييز 
الظلم يف حضانة  د املذاهب. أما مسألة  د اإلجابات أىت مع تعدُّ الخاص بطائفة املُجيِبني. تَعدُّ
األوالد بالنسبة إىل املرأة، فَتربز بشكل الفت عند النساء الشيعة )انظر امللحق رقم 3(، حيث 
ا- عن قانون األحوال الشخصية يف  إن 26.4 % من اللوايت يعرفن منهّن -وإْن بشكل قليل جدًّ
الطائفة، يعتربن أن هناك ظلاًم للمرأة يف موضوع الحضانة، يف مقابل 15.5% من الذكور فقط، 
الذين يعتربون أن هناك ظلاًم للمرأة يف القوانني يف هذا املجال. عند املسيحيني، ليس ملسألة 
ظلم النساء يف حضانة األوالد الحساسيُة نفسها، غري أنه من املالحظ وجود فارق كبري بني الذكور 

واإلناث يف هذا املجال )9.3% من النساء، مقابل 2.٧% من الذكور(.

من الالفت اعتبار أّن "حق املرأة محفوظ يف قانون األحوال الشخصية، والقوانني منصفة 
نَّة، يف حني تنخفض النسبة لدى الذكور )33.9% من  للمرأة يف الطائفة"، مرتفع لدى النساء السُّ
النساء، مقابل 1٧.5% من الذكور(، مع وجود داللة إحصائية statistical significance. هذا 
األمر يشري إىل أن مثة مسائل ذات حساسية أو أهمية معيَّنة بالنسبة إىل املرأة، تعتربها النساء 
ّنة ُمرْضية ومنصفة يف قانون األحوال الشخصية الخاص بالطائفة )انظر امللحق رقم 3(. أّما  السُّ
-وباملقارنة- رمبا  لهذا  كبريًا.  إعالميًّا  الشيعية، فقد أخذت حيِّزًا  الطائفة  لدى  الحضانة  مسألة 

نِّيّات أن القانون الخاص بهن ُمنصف.      تعترب النساء السُّ

من الالفت أيًضا لدى رجال الطائفة الشيعية، اعتبارهم أن الزواج واملسائل املرتبطة به   
من أهم ما ُييِّز قانون األحوال الشخصية الخاص بطائفتهم. فرنى أنَّ 29.9% من الرجال الشيعة 
الذين يعرفون عن قانون األحوال الشخصية، ذكَروا الزواَج بوصفه إحدى أهم املسائل التي مُتيز 
قانون األحوال الشخصية يف طائفتهم، يف حني نجد فارقًا كبريًا عند النساء، حيث إن 15.5% منهن 
يعتربن الزواج أهمَّ ما يتميز به قانون األحول الشخصية عند الشيعة. هنا، نَذكُر النتائج التي تتمتع 

بداللة إحصائية1، أي حيث الفرق يف الراء بني الرجال والنساء مؤكَّد )انظر امللحق رقم 3(.

يف نظرة إىل الجزئيات، فيام يتعلق باملعرفة لقوانني األحوال الشخصية، نرى أنَّ املسيحيني أقلُّ معرفة 

من املسلمني لتفاصيل قوانني األحوال الشخصية يف طائفتهم، باستثناء الوصاية وسّن الزواج. وتُظهر الرسوم 

البيانية التية )3 و4 و5 و6( فوارق يف مستوى املعرفة للجزئيات التي تشتمل عليها قوانني األحوال الشخصية 
للطوائف، غرْي أن الدالالت اإلحصائية لهذه الفوارق غرْي ذات أهمية كربى يف معظم األحيان.1

يأيت موضوع النفقة يف أسفل الرتتيب، من حيث مستوى املعرفة الجيد للمسائل املرتبطة بقوانني 

األحوال الشخصية الخاصة بالطوائف الكاثوليكية واألرثوذكسية؛ إذ إنه من العيِّنة املُْستَفتاة التي تَعرف -ولو 

قلياًل- عن قوانني األحوال الشخصية، فإن 32% من الطوائف الكاثوليكية و42% من الطوائف األرثوذكسية، 

دفة. 1 داللة إحصائیة: أْي أن الفوارق املقاسة يف البحث تعُود إىل املتغیرات )موضوع الدراسة(، ولیس إىل عوامل تتعلق بالصُّ
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يَعرفون جيًدا عن مسألة النفقة يف قوانني األحوال الشخصية. أما سّن الزواج، فهو يأيت يف املرتبة األوىل من 

حيث مستوى املعرفة له لدى الطوائف الكاثوليكية واألرثوذكسية )الرسامن البيانيان 3 و4(. ومن املالَحظ 

أن الطوائف الكاثوليكية أقلُّ معرفة لقوانني األحوال الشخصية، ُمقارَنًة بالطوائف األرثوذكسية.

رسم بياني 3:  
 مدى معرفة بعض المسائل المرتبطة بقوانين األحوال الشخصية 

)بحسب الطوائف الكاثوليكية(

 سؤال 5: إلى أي مدى َتعرف عن المسائل التي سأذكرها لك، 
 والمرتبطة بقوانين األحوال الشخصية المعتَمدة في طائفتك؟ 

)طوائف كاثوليكية(

 
 

٦٨

٥٩

٤٧

٤٤

٤٤

٤١

٣٧

٣٢

١٦

١٩

٣٧

٣٢

٢٧

٣٣

١٧

٢١

٤

٤

٧

١٢

١٠

٩

٦

١٠

١٠

١٥

٨

١٠

١٧

١٦

٣٢

٢٩

١
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٣

٢

٨

٩

أع�ف جيً�اأع�ف إل� ح� م�ال أع�ف كثيً�اال أع�ف أبً�اال ج�اب

النفق�
ال�الي� ف� ال�واج

الطالق
ال�ص�ي�
الحض�ن�

الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج
المي�اث

س� ال�واج

رسم بياني 4:  
 مدى معرفة بعض المسائل المرتبطة بقوانين األحوال الشخصية 

)بحسب الطوائف األرثوذكسية(

 سؤال 5: إلى أي مدى تعرف عن المسائل التي سأذكرها لك، 
 والمرتبطة بقوانين األحوال الشخصية المعتَمدة في طائفتك؟ 

)طوائف أرثوذكسية(
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أع�ف جيً�اأع�ف إل� ح� م�ال أع�ف كثيً�اال أع�ف أبً�اال ج�اب

 

النفق�
ال�الي� ف� ال�واج

الطالق
ال�ص�ي�

الحض�ن�
المي�اث

س� ال�واج

الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج
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عند املسلمني السنة يأيت موضوع الوصاية يف أسفل الرتتيب، من حيث مستوى املعرفة الجيد 

املُْستَفتاة  نية  السُّ العيِّنة  من  إنه  إذ  بالطائفة؛  الخاصة  الشخصية  األحوال  بقوانني  املرتبطة  للمسائل 

التي تعرف -ولو قلياًل- عن قوانني األحوال الشخصية الخاصة بأهل السنة، فإن 46.2% منهم يَعرفون 

جيًدا عن مسألة الوصاية يف قوانني األحوال الشخصية. أما سّن الزواج، فهو أيًضا يأيت يف املرتبة األوىل، 

كام عند املسيحيني )الرسم البياين رقم 5(.

رسم بياني 5:  
 مدى معرفة بعض المسائل المرتبطة بقوانين األحوال الشخصية 

ة( يَّ نِّ )بحسب الطائفة السُّ

 سؤال 5: إلى أي مدى تعرف عن المسائل التي سأذكرها لك، 
 والمرتبطة بقوانين األحوال الشخصية المعتَمدة في طائفتك؟ 

ة( )ُسنَّ
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١

١

ال�ص�ي�٢
ال�الي� ف� ال�واج

الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج
الحض�ن�

الطالق
المي�اث

س� ال�واج

أع�ف جيً�اأع�ف إل� ح� م�ال أع�ف كثيً�اال أع�ف أبً�اال ج�اب 

النفق�

 

عند املسلمني الشيعة، يأيت موضوع الوصاية يف أسفل الرتتيب أيًضا، من حيث مستوى املعرفة 

الشيعية  العيِّنة  من  إنه  إذ  بالطائفة؛  الخاصة  الشخصية  األحوال  بقوانني  املرتبطة  للمسائل  الجيد 

التي تعرف -ولو قلياًل- عن قوانني األحوال الشخصية الخاصة بالشيعة، فإن 43.5% منهم  املُْستَفتاة 

املرتبة  يف  يأيت  فهو  الزواج  سّن  أما  الشخصية.  األحوال  قوانني  الوصاية يف  مسألة  عن  جيًدا  يَعرفون 

عند  للطالق  الجيدة  املعرفة  نسبة  انخفاض  الالفت  من  ولكن،   .)6 رقم  البياين  )الرسم  أيًضا  األوىل 

الشيعة )49%(، مقارَنًة بالسنة )%62(. 
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رسم بياني 6:  
 مدى معرفة بعض المسائل المرتبطة بقوانين األحوال الشخصية 

)بحسب الطائفة الشيعية(

 سؤال 5: إلى أي مدى تعرف عن المسائل التي سأذكرها لك، 
 والمرتبطة بقوانين األحوال الشخصية المعتَمدة في طائفتك؟ 

)شيعة(
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أع�ف جيً�اأع�ف إل� ح� م�ال أع�ف كثيً�اال أع�ف أبً�اال ج�اب 

 

ال�ص�ي�
ال�الي� ف� ال�واج

الطالق
الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج

الحض�ن�
المي�اث

س� ال�واج

النفق�

 

النفقة من  أيًضا، ويليه  الزواج يف أسفل الرتتيب  عند املوّحدين الدروز، يأيت موضوع الوالية يف 

حيث مستوى املعرفة الجيد للمسائل املرتبطة بقوانني األحوال الشخصية الخاصة بالطائفة؛ إذ إنه من 

التي تعرف -ولو قلياًل- عن قوانني األحوال الشخصية الخاصة بالدروز، فإن  العيِّنة الدرزية املُْستَفتاة 

35.٨% منهم يَعرفون جيًدا عن مسألة الوالية يف الزواج، و41.6% يَعرفون جيًدا عن مسألة النفقة يف 

قوانني األحوال الشخصية. أما سّن الزواج، فهو يأيت يف املرتبة األوىل أيًضا )الرسم البياين رقم ٧(.

رسم بياني 7:  
 مدى معرفة بعض المسائل المرتبطة بقوانين األحوال الشخصية 

)بحسب الطائفة الدرزية(

 سؤال 5: إلى أي مدى تعرف عن المسائل التي سأذكرها لك، 
 والمرتبطة بقوانين األحوال الشخصية المعتَمدة في طائفتك؟ 

)دروز(
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س� ال�واج

الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج

أع�ف جيً�اأع�ف إل� ح� م�ال أع�ف كثيً�اال أع�ف أبً�اال ج�اب   



18

يف النتائج ذات الدالالت اإلحصائية املرتفعة، نلحظ أنه من بني الذين يعرفون -ولو قلياًل- عن 
قوانني األحوال الشخصية يف طائفتهم، فإن 5٧% من السنة يعرفون جيًدا عن الحقوق واملسؤوليات 
التي يرتتب عليها عقد الزواج، و62% منهم يَعرفون جيًدا عن الطالق، يف حني 13% من املسيحيني 
-منهم 15% من املوارنة- ال يعرفون شيئًا عن الطالق/إبطال الزواج. إنَّ 59% من السنة يعرفون جيًدا 
عن الحضانة، يف حني 46% فقط من املسيحيني يَعرفون عنها. أما 4٧% من الكاثوليك، فال يَعرفون 
شيئًا عن موضوع الوالية يف الزواج، مقابل 24% عند الشيعة فقط مثاًل. ثم إن 61% من السنة 
يعرفون جيًدا عن مسألة النفقة، و2٧% منهم يعرفون إىل حد ما، لكنَّ 50% من الشيعة يعرفون 
جيًدا عن النفقة، و2٧% منهم يعرفون إىل حّد ما عنها. يف املقابل، فإنَّ نَِسب املعرفة عن النفقة 
ا عند املسيحيني، بواقع 34% منهم يعرفون جيًدا، و20% يعرفون إىل حّد ما. وتنخفض  منخفضة جدًّ
نسبة املعرفة جيًدا ملوضوع النفقة لدى الروم الكاثوليك بواقع 20%، و35% منهم يعرفون إىل حّد 
ما. إنَّ 29% ال يعرفون شيئًا عن النفقة من بني العيِّنة التي سئلت عن معرفتها ملوضوع النفقة. أما 

نسبة الذين ال يعرفون شيئًا عن مسألة املرياث عند املسيحيني، فتَبلغ 13% )انظر امللحق رقم 2(.
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2.2. اآلراء حول قوانين األحوال الشخصية

منهم  بواقع %43  الشخصية يف طائفتهم،  األحوال  قوانني  رًِضا عن  أكرث  نَّة  السُّ املسلمون  يبدو 

راضون متاًما، يف حني تنخفض النسبة لدى املسيحيني إىل 28%، وتحديًدا لدى املوارنة بواقع 26% منهم 

راضون متاًما. طبًعا نتحدث هنا عن الذين يَعرفون -ولو قليًل- عن قوانني األحوال الشخصية يف الطائفة. 

ولكن، ترتفع نسبة الذين يعتربون أن قانون األحوال الشخصية لدى املسيحيني يف طائفتهم، هو إيجايب 

نوًعا ما إىل نحو 51% )الرسم البياين رقم 8(. إن رأي اللدينيِّني الِفت يف قوانني األحوال الشخصية يف 

الطائفة التي تنتمي أرَُسُهم إليها، فهو سلبي بالكامل، غرْي أن هذه األرقام ليست لها داللة إحصائية 

ًا1. ليك يُبَنى عليها استنتاجات دقيقة علميًّا، بسبب قلة عددهم يف العيِّنة، ولكنها تبقى مؤشِّ

رسم بياني 8:  
رأي المستفَتى في قانون األحوال الشخصية الخاص بطائفته

 سؤال a-6: ما رأيك في قانون األحوال الشخصية الخاص بطائفتك؟ 
)بحسب الطائفة(
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إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب 

 

ا يف وضع النساء يف ظل قوانني األحوال الشخصية  ّنة نسبة الذين رأيهم إيجايب جدًّ ترتفع لدى السُّ

يف طائفتهم بواقع 43%. وهذه النسبة تتمتع بداللة إحصائية، وهي أكرث ارتفاًعا من الطوائف األخرى. 

ا يف وضع النساء يف ظل قوانني  ويربز انخفاض ملحوظ وذو داللة لدى املسيحيني، الذين رأيهم سلبي جدًّ

األحوال الشخصية يف طائفتهم بواقع 6%، و5% عند املوارنة تحديًدا؛ يف حني ترتفع لدى األرمن الكاثوليك 

ا يف ظل قوانني األحوال الشخصية للطائفة إىل 42% )الرسم  نسبة الذين يرون أن وضع النساء سلبي جدًّ

البياين رقم 9(. ومع أن النسبة ترتفع إىل 100% عند الالدينيِّني، غرْي أن العدد القليل لعيِّنة الالدينيني، 

تجعل إمكانية استخدام هذه النتيجة يف بناء استنتاجات مؤكّدة تشملهم صعبًة.

1  ھذا ُمعطًى یجري األخذ به إىل حدٍّ ما، مع العلم بأن عدد العیِّنة صغیر. وِمن املرَّجح أن تكون النتیجة ذاتھا لو كان عددھم أكرب، غري أن النسبة لن 

تكون ذاتھا، وقد تتغیر.
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رسم بياني 9:  
وضع النساء في ظل قوانين األحوال الشخصية )بحسب طائفة المستفَتى(

 سؤال b-6: ما وضع النساء في ظل قوانين األحوال الشخصية لطائفتك؟ 
)بحسب الطائفة(
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عند سؤالنا عن أسباب الراء املكوَّنة حول وضع النساء يف ظل قانون األحوال الشخصية للطائفة، 

برزَت الطوائف األرثوذكسية، واألرمن األرثوذكس والروم األرثوذكس، من حيث االطمئنان إىل إنصاف 

النساء يف ظل قوانني األحوال الشخصية، بفارق ملحوظ، ومع داللة إحصائية قوية، مقاَرنًة باملذاهب 

املسيحية األخرى، وبالطوائف األخرى إجاماًل )انظر امللحق رقم 2(.

 

ا يف وضع النساء يف ظل قوانني األحوال  من الالفت أن نسبة الذكور الذين رأيهم إيجايب جدًّ
الشخصية يف الطائفة، مرتفع بشكل ملحوظ وذو داللة إحصائية، مقارَنًة باإلناث، وذلك بواقع %42 
من الذكور مقابل 32% من اإلناث )انظر امللحق رقم 2(. وهذا التفاوت يَظهر تحديًدا وبشكل أكرب 
ا يف وضع النساء يف ظل قوانني  نة رأيهم إيجايب جدًّ لدى السنة، حيث إنَّ 53.9% من الذكور السُّ
نة. وتجدر اإلشارة إىل أن نسبة عالية  األحوال الشخصية يف الطائفة، مقابل 34.5% من اإلناث السُّ
نة قد ذكَرَْن أن ما مييِّز قانونهن هو اإلنصاف، غرْي أن هذا اإلنصاف -ُمقارَنًة باملذاهب  من النساء السُّ
األخرى- ال يبدو كافيًا لهن. التفاوت يَظهر يف جميع الطوائف، إمنا يَظهر لدى السنة بشكل ملحوظ 
وبداللة إحصائية )انظر امللحق رقم 3(. ويف حني تنخفض نسبة الذكور، الذين يعتربون أن وضع 
النساء سلبي يف ظل قوانني األحوال الشخصية الخاصة بالطائفة لدى جميع الطوائف -مقارَنًة 
بنسبة اإلناث-، فإن هذا الفارق يَظهر بشكل أكرث داللًة لدى املسيحيني ولدى السنة. فريى 11% من 
الذكور املسيحيني الذين يعرفون -ولو قلياًل- عن قانون األحوال الشخصية يف طائفتهم، أنَّ وضع 
النساء سلبي نوًعا ما يف ظل قوانني األحوال الشخصية يف الطائفة. يف املقابل، هذه النسبة هي %19 

نة فهي ٨% لدى الذكور، مقابل 1٧% لدى اإلناث )انظر امللحق رقم 3(. لدى اإلناث؛ أما لدى السُّ
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يرى 1٧% من املسيحيني الذين يعرفون -ولو قلياًل- عن قوانني األحوال الشخصية الخاصة بطائفتهم، 

ا، يف حني يرى ٧% من املسلمني أن قوانني  أن قوانني األحوال الشخصية لدى الطوائف اإلسالمية سلبية جدًّ

ا. أيًضا يَظهر تَقبُّل املنتمني إىل املذاهب املسيحية  األحوال الشخصية لدى الطوائف املسيحية سلبية جدًّ

لقوانني األحوال الشخصية لدى الطوائف املسيحية األخرى، أكرث ِمن تَقبُّل املنتمني إىل املذاهب اإلسلمية 

لقوانني األحوال الشخصية لدى املذاهب اإلسلمية األخرى )انظر الرسَمنْي البيانِيَّنْي 10 و11(.

رسم بياني 10:  
رأي المستفَتى في قوانين األحوال الشخصية للطوائف اإلسالمية الباقية

 سؤال c-6: ما رأيك في قوانين األحوال الشخصية 
الخاصة بالطوائف اإلسالمية الباقية؟ 
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إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب

46% من املسيحيني، رأيهم "إيجايب نوًعا ما" يف قوانني األحوال الشخصية لدى الطوائف املسيحية 

ا". تتقارب النَِّسب بني الطوائف املسيحية املختلفة )إيجايب نوًعا  األخرى، و11% منهم رأيهم "إيجايب جدًّ

ما: 44% موارنة، و46% روم كاثوليك، و4٧% روم أرثوذكس( )الرسم البياين رقم 11(. يف املقابل، تنخفض 

ا، و19% إيجايب نوًعا ما، بالنسبة إىل قوانني األحوال الشخصية لدى  نَّة إىل 9% إيجايب جدًّ النسبة لدى السُّ

ا، و23% إيجايب نوًعا ما )انظر الرسم البياين  الطوائف اإلسالمية األخرى. وهي لدى الشيعة 9% إيجايب جدًّ

رقم 10(.
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رسم بياني 11:  
رأي المستفَتى في قوانين األحوال الشخصية للطوائف المسيحية الباقية

 سؤال d-6: ما رأيك في قوانين األحوال الشخصية 
الخاصة بالطوائف المسيحية الباقية؟ )بحسب الطائفة(
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إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب

يُظهر الجدول اليت رقم 10 تسويغات إيجابية )الخاليا الُخْض(، وأخرى سلبية )الخاليا الزهرية(، 

الطائفة. ففي حني  النساء يف ظل قانون األحوال الشخصية يف  ِقبل املستفتني للموقف من وضع  ِمن 

يرى 14% من أتباع الطوائف الكاثوليكية الذين أجابوا عن هذا السؤال، أن قوانني األحوال الشخصية 

فإن  أيًضا؛  ذلك  رأَْوا  الدروز  دين  املوحِّ من  و٨%  اإلنصاف،  وتُحقق  واملرأة  الرجل  بني  تَعدل  املسيحية 

النسبة تنخفض إىل 2% لدى املسلمني السنة والشيعة.

يَربز موضوع ظلم النساء يف موضوع الحضانة عند الشيعة تحديًدا، حيث 13% من الذين أجابوا 

منهم عن هذا السؤال، ذكروا موضوع ظلم املرأة يف الحضانة، أو إجبارها عىل التخي عن حقوقها فيها. 

وتنخفض هذه املسألة لدى السنة واملسيحيني. ويرَبز تربيٌر لدى السنة بأن القانون ال يطبِّق الرشع بشكل 

ا لدى املسيحيني، حيث هناك ثقة أكرب بانسجام  صحيح بواقع 13%، يف حني هذه النقطة منخفضة جدًّ

القوانني مع الدين، لتقف عند حدود 4% لدى الطوائف الكاثوليكية، و1% لدى الطوائف األرثوذكسية. 

لدى  الدينية  املؤسسات  يف  والوسائط  عام،  بشكل  الفساد  موضوع  إحصائية-  داللة  -مع  يرَبز  وأيًضا 

الشيعة )٧%(. وهذا األمر يبدو أنه ينعكس سلبًا عىل موضوع حقوق النساء، وغالبًا ما يكون ملصلحة 

الرجال، يف حني تنخفض النسبة يف موضوع الفساد لدى املسيحيني -يف الطوائف الكاثوليكية تحديًدا-، 

ن أجاب منهم عن هذا السؤال. إىل 1% ِممَّ
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جدول 10:
الموقف من وضع النساء     

في ظل قانون األحوال الشخصية في الطائفة

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 7: شرح الموقف من وضع النساء في 
ظل قانون األحوال الشخصية في الطائفة

طوائف 

كاثوليكية

طوائف 

أرثوذكسية
درزيشيعيسني

المواقف اإليجابية
3964514353املرأة تأخذ حقوقها/هناك إنصاف للمرأة

ن املساواة 14322٨القانون عادل بني الرجل واملرأة ويؤمِّ

-53--القانون منسجم مع الرشع

-1621القانون جيد/ال يوجد يشء مثايل متاًما

وجود الَخلْع ُمهّم/إمكانية حصول املرأة عىل 

الطالق مهمة

1402-

015-1القانون مينح املرأة الحق يف التعلم

--0-0ال مشاكل يف القانون/القانون جيد

-1---مينح القانون املرأة حرية قبول اإلنجاب أو رفْضه
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المواقف السلبية
ظلم للمرأة يف الحضانة/إجبار املرأة عىل التخي 

عن حقوقها يف الحضانة

٧5٧1310

ظلم للمرأة يف النفقة/إجبار املرأة عىل التخي 

عن حقوقها يف النفقة

1132-

93466املجتمع الذكوري مينع التطبيق السليم للقانون

12022املرأة خاضعة للرجل يف الدين وأيًضا يف القانون

ال يطبَّق القانون بالشكل الصحيح/ال يطبق 

القانون بحسب الرشع

4113102

--1-2رجال الدين منحازون إىل الرجل

هناك قيود عىل املرأة أكرث من الرجل يف 

مواضيع األرسة والزواج

1201-

43٨-4هناك متييز ضد املرأة/ال يوجد مساواة

145٧2هناك فساد ووسائط يف املؤسسات الدينية

يسمح القانون بالعنف ضد املرأة/ يرُبِّر العنف 

ضد املرأة

1-21-

القانون ظامل للرجل حيث ال ميْكنه أن يطلِّق 

املرأة بسهولة

021--

1412141521املرأة ال تحصل عىل حقوقها/ظلم املرأة

-1--1إعطاء األم  الجنسية ألوالدها

144-5تعديل القوانني

هناك متييز وليس هنالك من عدالة يف إعطاء 

الناس حقوقهم

1--1-

-6566غري ذلك

112-1ال أعرف

-1--1ال جواب
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مستوى عدم الرضا، أو مستوى التقييم السلبي للمواضيع املتعلقة بقوانني األحوال الشخصية 

يف الطائفة، هو األعىل لدى املُجيِبني من الطائفة الشيعية، ال سيام يف مواضيع الحضانة والطلق وسن 

نَّة )انظر الرسوم  الزواج، سواء عند املقارنة باملسيحيني، أو بالطوائف املسلمة األخرى، وبشكل خاص السُّ

البيانية 11، و12، و13، و14(. يُحوز موضوع املرياث أعىل مستوى من الرضا الكامل أو التقييم "إيجايب 

ا لقانون املرياث  ا" لدى الطوائف املسيحية، حيث إن 59% من الكاثوليك واملوارنة تقييُمهم إيجايب جدًّ جدًّ

الذي تعتمده طوائفهم، و49% لدى الطوائف األرثوذكسية )وهو قانون مدين غري تابع للمحاكم الروحية، 

إمنا يعود تطبيقه للمحاكم املدنية(.

رسم بياني 12:  
 تقييم وضع النساء في بعض المسائل في ظل قوانين األحوال الشخصية 

)بحسب الطوائف الكاثوليكية(

سؤال 8: ما تقييمك لوضع النساء في ظل قوانين األحوال الشخصية 
المعتَمدة في طائفتك في المسائل اآلتية؟ )طوائف كاثوليكية(
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إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب 

الطالق
الحض�ن�
ال�ص�ي�

ال�الي� ف� ال�واج

س� ال�واج
الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج

المي�اث

النفق�

 

إنَّ الالفت هو االنخفاض الكبري يف مستوى التقييم اإليجايب ملوضوع الطلق يف قوانني األحوال   

أنهم راضون عن صعوبة فسخ  أْي  ا،  إيجايب جدًّ الشخصية املسيحية، حيث إن 11.٧% فقط تقييمهم 

ا )انظر الرسم البياين رقم 12(. ويرَبز ارتفاع يف نسبة التقييم السلبي  الزواج، و16.6% رأيهم سلبي جدًّ

ملوضوع الطالق يف قوانني األحوال الشخصية الشيعية، وهي أكرث ارتفاًعا مقارنًة بالقوانني األخرى، حيث 

ا يف الطالق يف قوانني الطائفة. هذا إضافة إىل موضوع الحضانة،  إن 23.9% من الشيعة رأيهم سلبي جدًّ

ا يف هذا األمر )الرسم البياين رقم 15(. حيث 23.5% من الشيعة رأيهم سلبي جدًّ
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رسم بياني 13:  
 تقييم وضع النساء في بعض المسائل في ظل قوانين األحوال الشخصية 

)بحسب الطوائف األرثوذكسية(

سؤال 8: ما تقييمك لوضع النساء في ظل قوانين األحوال الشخصية 
المعتمدة في طائفتك في المسائل اآلتية؟ )طوائف أرثوذكسية(
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إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب 
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الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج

المي�اث

ال�الي� ف� ال�واج

رسم بياني 14:  
 تقييم وضع النساء في بعض المسائل في ظل قوانين األحوال الشخصية 

ة( يَّ نِّ )بحسب الطوائف السُّ

سؤال 8: ما تقييمك لوضع النساء في ظل قوانين األحوال الشخصية 
المعتمدة في طائفتك في المسائل اآلتية؟ )سنة(
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إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب 
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يف موضوع تقييم وضع النساء يف ظل قوانني األحوال الشخصية املعتَمدة يف الطائفة، يأيت قانون   

ا"،  املرياث يف املرتبة األوىل عند الكاثوليك واألرثوذكس والسنة والشيعة، ِضْمن نسبة التقييم "إيجايب جدًّ

إال أن هذا القانون لدى الطوائف املسيحية غرْيُ تابع للمحاكم الروحية. أما املرتبة األخرية يف نسبة التقييم 

ا"، فتختلف بحسب الطوائف. ويف حني يأيت قانون الطالق يف املرتبة األخرية لدى املسيحيني  "إيجايب جدًّ

عىل تنوع طوائفهم، تأيت الوصاية يف املرتبة األخرية لدى السنة، حيث إن 34% منهم أعطَوا تقيياًم إيجابيًّا 

ا. أما الحضانة، فتأيت يف املرتبة األخرية لدى الشيعة، ويليها الطالق الذي هو بيد الرجل ُمطلًَقا. جدًّ

رسم بياني 15:  
تقييم وضع النساء في بعض المسائل في ظل قوانين األحوال الشخصية )بحسب 

الشيعية( الطوائف 

سؤال 8: ما تقييمك لوضع النساء في ظل قوانين األحوال الشخصية 
المعتَمدة في طائفتك في المسائل اآلتية؟ )شيعة(
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الحض�ن�٣
الطالق

س� ال�واج

ال�ص�ي�

ال�الي� ف� ال�واج
النفق�

المي�اث

الحق�ق والمسٔ�ولي�ت الت� يت�ت� عليه� عق� ال�واج

إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب 

ا" يف مسألة الطلق/فسخ الزواج، تَظهر لدى النساء  إن النسبة العليا للرأي "سلبي جدًّ
ا" يف  رأيهن "سلبي جدًّ إليهن ٨.%13  ما"، يضاف  نوًعا  رأيهن "سلبي  إن %34.9  إذ  املسيحيات، 
مسألة فسخ الزواج يف قانون األحوال الشخصية لدى املسيحيني )انظر امللحق رقم 3(. أما الرجال 
املسيحيون الذين أجابوا عن هذا السؤال، فإن رأي 21% منهم هو "سلبي نوًعا ما"، ويضاف إليهم 
نَّة كأكرث فئة راضية متاًما عن مسألة الطالق  ا. ويرَبز الرجال السُّ 19.5% يقولون: إن رأيهم سلبي جدًّ

يف قانون األحوال الشخصية لديهم، بواقع 42.4%، مقابل 2٨.٨% لدى النساء السنة.
يَربز موضوع الحضانة لدى النساء الشيعة، اللوايت أجنب عن السؤال حول رأيهن يف موضوع 
ا، مقابل  الحضانة يف قانون األحوال الشخصية لدى الشيعة، حيث 33.2% منهنَّ رأيهن سلبي جدًّ
14.2% لدى الرجال الشيعة. وترتفع النسبة لدى النساء السنة أيًضا )انظر امللحق رقم 3(، حيث 
ا يف مسألة الحضانة لدى الطائفة السنية، مقابل 5.9% من الذكور  إن 20.2% منهن رأيهن سلبي جدًّ
ا. أيًضا يَظهر الرجال السنة كأكرث الراضني عن قانون األحوال الشخصية  السنة رأيهم سلبي جدًّ
ا، مقابل 2٨.٨% من  املتعلق بالطلق املعتمد يف الطائفة والرشع، بواقع 42.4% رأيهم إيجايب جدًّ

النساء السنة ممن لهن نفس الرأي.
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يف موضوع األولويات، أِي املسائل التي يرى املستفتَى/املْستَْفتاة أن لها األولوية يف تناولها ومعالجتها 

وإيجاد البدائل والحلول لها، لتحسني وضع النساء يف قانون األحوال الشخصية املعتَمد يف الطائفة - ترَبز 

نَّة بواقع  الطائفة الشيعية يف موضوع الحضانة ورضورة حلِّها كأكرث املواضيع إلحاًحا بواقع 44%، ثم السُّ

36%. أما الطالق( فسخ الرابطة الزوجية)، فهو أكرث املسائل أولويًة وإلحاًحا لدى املسيحيني بواقع %43. 

وأما الحقوق واملسؤوليات التي يرتتب عليها عقد الزواج، فهي أكرث إلحاًحا لدى السنة من غريهم من 

الطوائف. وأما يف املرياث، فتَربز هذه املسألة عند الدروز بفارق كبري عن غريهم من الطوائف من حيث 

اإللحاح )انظر الرسم البياين رقم 16(.

رسم بياني 16:  
 المسائل ذات األولوية لتحسين وضع النساء في قانون األحوال الشخصية 

المستفَتى لطائفة 

 سؤال a-8: ما المسائل ذات األولوية لتحسين وضع النساء 
في قانون األحوال الشخصية المعتَمدة في طائفتك؟
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الحض�ن� س� ال�واج الطالقال�ص�ي� ال�الي� ف� النفق�
ال�واج

الحق�ق 
والمسٔ�ولي�ت الت� 
يت�ت� عليه� عق� 

ال�واج

 

 

 

يرَبز موضوع الحضانة لدى الطائفة الشيعية بشكل خاص لدى النساء، حيث إن %32.9 
الذكور  لدى  الحضانة، مقابل %15.4  ذكَرْن رفع سن  السؤال  اللوايت أجنب منهن عن هذا  من 
الشيعة )انظر امللحق رقم 3(. ويرَبز أيًضا إنصاف املرأة وإعطاؤها حقوقها ال سيام بني النساء 
الشيعة بواقع 11.9%، مقابل 2.1% لدى الذكور الشيعة الذين أجابوا عن هذا السؤال، وهذه 
ّنة  السُّ النساء  الزواج إىل 1٨ عاًما لدى  النتائج تتمتع بداللة إحصائية. يرَبز موضوع رفع سن 
تحديًدا بواقع ٨.2%، مقارنة بـ2.٧% لدى الذكور فقط. أما عند املسيحيني الذكور تحديًدا، فيَربز 
موضوع اعتامد قانون مدين اختياري لألحوال الشخصية بواقع 11%، وأيًضا لدى الذكور الشيعة 
نة موضوع سن قوانني للحضانة وإعطاء األم حقوق الحضانة  بواقع ٨.٨%. يرَبز لدى النساء السُّ
نة. أخريًا، أعىل نسبٍة لِلَّذين قالوا بوجوب أالَّ تكون  بواقع 10.1%، مقابل 1.2% من الذكور السُّ
هناك أية تعديالت، هي لدى الرجال السنة بواقع 24.4%، وهي نسبة أعىل بكثري مام هي لدى 

اإلناث السنة بواقع 14.6% )انظر امللحق رقم 3(.
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األحوال  قوانني  تكون  أن  أجل  من  بها،  القيام  يجب  التي  اإلصالحات  أو  التعديالت  إىل  بالنظر 

الشخصية أكرث عدالة مع النساء، يأيت موضوع رفع سن الحضانة يف املرتبة األوىل بواقع 14.5%، ويليه 

رفع سن الزواج بواقع 9.٨% )انظر الرسم البياين رقم 1٧(.

رسم بياني 17:  
تحديد التعديالت الواجبة لجعل قوانين األحوال الشخصية أكثر عدالة مع النساء

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال c-8: برأيك، أية تعديالت أو إصالحات يجب القيام بها، من أجل أن 
تكون قوانين األحوال الشخصية أكثر عدالة مع النساء؟ 
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غي� ذل�

ال تع�يالت
مس�ئ� متعلق� بق�ن�ن العم�

ال�واج الم�ن� /  فص� ال�واج ع�  ال�ي�
جع� الطالق أصع�

تطبي� العلم�ني� الك�مل�
المس�واة ف� الحق�ق والمسٔ�ولي�ت بع� الطالق

من� العن� األس�ي بح� الم�أة
ن�اه� القض�ء

االستقاللي� والح�ي� للم�أة ف� أخ� الق�ارات دون تبعي� لل�ج�
االحت�ام واالتف�ق المتب�دل بي� ال�ج� والم�أة

المشكل� ف� العقلي� / ف� المجتم� ال�ك�ري
ال�ج�ع إل� الش�ع / إل� الكت� المس�وي�

المس�واة ف� ال�الي� ف� عق� ال�واج
تطبي� الق�ان� بشك� سلي�
األم تعط� األوالد الجنسي�

اعتم�د ق�ن�ن م�ن� إل�ام� لألح�ال الشخصي�
سّ� ق�اني� للنفق� لمصلح� األم

تنظي� الطالق / ت�ضي� ش�وط الطالق /  تحسي� ش�وط الطالق
تغيي� الق�اني�

المس�واة ف� ال�ص�ي� ف� عق� ال�واج
سّ� ق�اني� للحض�ن� / حق�ق الحض�ن� لألم

المس�واة بي� ال�ج� والم�أة
اعتم�د ق�ن�ن م�ن� اختي�ري لألح�ال الشخصي�

المس�واة ف� ح� إنه�ء ال�واج بي� الم�أة وال�ج�
المس�واة ف� الحق�ق والمسٔ�ولي�ت ف� إط�ر ال�وجي�

المس�واة ف� المي�اث بي� النس�ء وال�ج�ل (ل�ى الط�ائ�....)
إعط�ء الم�أة حق�قه� / إنص�ف الم�أة / تحصي� الم�أة وحم�يته�

رف� س� ال�واج ل�ى اإلن�ث إل� س� ١٨
رف� س� الحض�ن�

حمالت ت�عي� ح�ل الق�ن�ن والحق�ق وال�اجب�ت

أو  التعديالت  تتحقق  ليك  العمل،  يف  أسايس  دور  لها  يكون  أن  يجب  التي  الجهات  موضوع  يف 
اإلصالحات يف قوانني األحوال الشخصية، من أجل أن تكون أكرث عدالة مع النساء، يرَبز إميان كبري عند 
الشيعة ِبدور املرجعيات الدينية ورجال الدين والقيِّمني عىل املحاكم الدينية، بشكل ملحوظ وذي داللة 
إحصائية؛ يف حني نشهد انخفاًضا ملحوظًا لدى السنة واملوحدين الدروز يف هذا املجال )انظر الجدول رقم 
11(. ويرَبز دور املجتمع املدين وجمعياته عند املسيحيني )20% عند الطوائف الكاثوليكية واألرثوذكسية(، 
ّنة يرَبز دور الحكومة يف موضوع  يف حني ينخفض دوره بشكل ملحوظ عند الشيعة )بواقع 10%(. عند السُّ
اإلصالحات واإلميان بدور الحكومة بواقع 26%، يف حني ينخفض هذا الدور عند الدروز إىل 9%. أيًضا يثق 
السنة بدور املجلس األعىل للقضاء، إذ ذكَره منهم 14%، يف حني ينخفض هذا الدور إىل ٧% عند الطوائف 
الكاثوليكية، وصفر0%  لدى الطوائف األرثوذكسية. أما أقلُّ الطوائف إميانًا بدور الجمعيات النسائية يف 

تحقيق اإلصالحات، فهي الطائفة السنية بواقع 4% )انظر الجدول رقم 11(.
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جدول 11:
 الجهات التي لها دور أساسي في العمل لتحقيق 

التعديالت واإلصالحات في قوانين األحوال الشخصية
السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 9: الجهات التي يجب أن يكون لها دور 
أساسي في العمل لكي تتحقق التعديالت 

أو اإلصالحات في قوانين األحوال الشخصية 
من أجل أن تكون أكثر عدالة مع النساء

طوائف 

كاثوليكية

طوائف 

أرثوذكسية
درزيشيعيسني

202226169الحكومة

النيايب 2310161٧10املجلس 

النسائية 9114619الجمعيات 

2020161012املجتمع املدين/جمعيات املجتمع املدين

الشعبي/الثورة -12-2الَحراك 

105٨1٧4القيِّمون عىل املحاكم الدينية

رجال الدين والناشطون والناشطات يف الشأن 

الديني

2٨16203515

الدينية 15221٨3020املرجعيات 

املحامني 52233نقابة 

14912-٧املجلس األعىل للقضاء

36346املرأة نفسها

--1-2األمهات

-0---املدرسة

----1اإلعالم

بكاملها 3-4-0الدولة 

الروحية 535-4القضاء الرشعي/املحاكم 

---6-األحزاب

212-1الرجل

2323-غري ذلك

٨1243٧ال أعرف/ال جواب
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 3.2.  الموقف من المساواة في اإلرث 
بين المرأة والرجل

نجد  ال  كبري، يف حني  بشكل  واملرأة  الرجل  بني  اإلرث  يف  املساواة  لبنان  يف  املسيحيون  يؤيد 

األمر نفسه عند املسلمني. وهذا التفاوت هو ذو داللة إحصائية كبرية. ٨3% من املسيحيني يؤيدون 

 %٨3 املوارنة، وإىل  ٨4% عند  ترتفع إىل  النسبة  املرأة والرجل، وهذه  املرياث بني  املساواة يف  متاًما 

عند الروم الكاثوليك، لتصل نسبة التأييد التام للمساواة يف املرياث عند الروم األرثوذكس إىل %91. 

يف املقابل، نسبة التأييد التام للمساواة يف املرياث لدى املسلمني تنخفض إىل 4٧%، وتصل إىل %42 

التقليدية  الدينية  الرؤية  عن  يختلف  إنه  إذ  لالنتباه؛  مثري  وهذا  الشيعة.  عند  و%49  السنة،  عند 

ملوضوع املرياث. عند الدروز ترتفع نسبة التأييد التام للمساواة يف املرياث إىل ٧4%. ولكن، مع هذا 

وتأييٍد  تأييد  )بني  املرياث  املساواة يف  يؤيدون  املسلمني  أكرث من نصف  أن  بالذكر  التفاوت، جدير 

موضوع  متاًما  يعارضون  املسلمني  من   %2٧ أن  النتائج  تُظهر   .)1٨ رقم  البياين  الرسم  انظر  تام، 

 ،%24 34%، ولدى الشيعة  التامة للمساواة لدى السنة هي  املساواة يف املرياث، إذ نسبة املعارضة 

لدى  املساواة  عىل  التام  االعرتاض  نَِسب  تتعدى  وال  الدروز.  عند  فقط   %4 إىل  تنخفض  حني  يف 

اإلناث  بني  مغزى  ذات  فوارق  وال  األرثوذكس،  الروم  لدى   %2 إىل  تنخفض  وهي   ،%5 املسيحيني 

والذكور يف كل طائفة.

رسم بياني 18:  
مدى تأييد موضوع المساواة في الميراث بين المرأة والرجل )بحسب الطائفة(

سؤال 28: ما مدى تأييدك لموضوع المساواة في الميراث بين المرأة والرجل؟
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4.2.  عن النساء المتضررات من قوانين األحوال 
الشخصية والمعرفة الشخصية لحاالت مماثلة

األحوال  قوانني  عن  قلياًل-  -ولو  يعرفون  الذين  من   %65 أن   ،19 رقم  البياين  الرسم  يُظهر 

األحوال  قوانني  تأثرت سلبًا من  ما  بامرأة  أو سمعوا  قد عرَفوا  بهم،  الخاصة  الطائفة  الشخصية يف 

العليا، بداللة إحصائية، يف قضاء زحلة بواقع  النسبة هي  الالفت هو أن هذه  لبنان.  الشخصية يف 

٨0%. أما النسبة الدنيا، فهي يف قضاء املنت بواقع 46%، مقابل 49% مل يَعرفوا أية واقعة. لكن عىل 

الشخصية  األحوال  قوانني  من  سلبًا  تأثرت  ما  امرأة  َعرَفوا  الذين  نسبة  ترتفع  املحافظات،  صعيد 

فهي يف  الدنيا،  النسبة  أما  واقعة.  أية  يَعرفوا  مل   %2٧ ٧2%، يف حني  إىل  ملحوظ  بشكل  النبطية  يف 

محافظة جبل لبنان بواقع 53% من الذين عرَفوا، يف حني 46% مل يعرفوا أية واقعة تأثرت فيها امرأة 

.)2 ما سلبًا من قوانني األحوال الشخصية يف لبنان )انظر امللحق رقم 

رسم بياني 19:  
المعرفة أو السماع بتأثر امرأة ما سلًبا من قوانين األحوال الشخصية في لبنان

 سؤال 10: هل عرْفت أو سمعت بامرأة ما تأثرت سلًبا 
من قوانين األحوال الشخصية في لبنان؟

٦٥٫۳

۳۳٫۹

۰٫۸
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إن أكرثية الذين عرفوا عن امرأة ما تضرت من قوانني األحوال الشخصية، كان َمصدرهم وسائل 

اإلعالم بنسبة 54.4%، و2٨% قالوا إن امرأة من معارفهم تعرضت لضر من قوانني األحوال الشخصية، 

و1٧% قالوا إن امرأة من أصدقائهم أو من الدائرة القريبة تعرضت للضر من قوانني األحوال الشخصية، 

و15% قالوا إن فرًدا من العائلة تعرَّض لضر أو ظلم من قوانني األحوال الشخصية، ونسبة 2% كانت 

للنساء اللوايت قُلْن إنهن تعرَّضن شخصيًّا للضر من قوانني األحوال الشخصية )انظر الرسم البياين رقم 

.)20

رسم بياني 20:  
مصدر المعلومة عن امرأٍة ما تأثرت سلًبا من قوانين األحوال الشخصية في لبنان

سؤال 11: من أين عرْفت عنها؟

 

ً)
(
۱٫۷٪

۱٥٫٥٪ ۱۷٫۰٪

)
(
۲۷٫۹٪

٥٤٫٤٪

۰٫۲٪

ً
)(

)
(

أما عن موضوع القضية المرأة ما تضرت من قوانني األحوال الشخصية يف طائفتها، فإنَّ نسبًة 

مهمة )32%( من الذين عرَفوا عن واقعة إلحدى هؤالء النساء ذكَروا حرمان األم أوالَدها، يضاف إليها 

ن عرَفوا عن مواضيع متعلقة بالحضانة، لكن دون حرمان األم أوالَدها. وتأيت يف املرتبة الثانية  13% ِممَّ

ل املحاكم  تعقيدات متعلقة بالطالق/إبطال زواج بواقع 21%. وقد ذكَر 15% الضب والتعنيف دون تدخُّ

الدينية لحامية النساء، يف حني ذكر 12% موضوع حرمان املرأة حقوقَها االقتصادية واملالية )انظر الرسم 

البياين رقم 21(.
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رسم بياني 21:  
شرح قضية امرأة تأثرت سلًبا من قانون األحوال الشخصية في لبنان

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال a-11: ماذا كان الموضوع أو القضية؟ هل في إمكانك أن تشرح/ي أكثر؟ 

 

 

٣١٫٨
٢٠٫٨

١٥٫٥
١٣٫٣

١٢٫٣
٨٫٦

٦٫٥
٤٫٦

٤٫٢
٢٫٧
٢٫٦

٢٫٠
١٫٨

١٫٤
١٫٢

٠٫٩
٠٫٥
٠٫٣
٠٫١

٢٫٥
٣٫٧

٢٫٥

 /

ال ج�اب
غي� ذل�ال أذك� جيً�ا

قت� تح� مسم� ج�يم� ش�فمش�ك� ن�جم� ع� ك�ن ال�وجي� م� ط�ئفتي� مختلفتي�
زوج سكي�

قت� الم�أةخي�ن� زوجي�اغتص�ب
ال�واج م� ق�ص� وتعنيفه�

مش�ك� ح�ل حض�ن� األوالد
ح�م�ن وال�ة م� مي�اثه�

مش�ك� ن�جم� ع� ك�ن ال�وجي� م� جنسيتي� مختلفتي�
قت� ام�أة عل� ي� زوجه�ظل� للم�أة / اته�م�ت ب�طل� ال أس�س له�

ح�م�ن األم النفق�
ح�م�ن ام�أة م� حق�قه� الم�لي� / االقتص�دي�

ض�ب وتعني� م�اضي� متعلق� ب�لحض�ن�
تعقي�ات متعلق� ب�لطالق

ح�م�ن األم أوالده� / ح�م�ن اآلم ال�ص�ي� عل� أوالده�

تعني� إلجب�ر الم�أة عل� أن تتخل� ع� حق�قه�
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المماَرسات في المحاكم 
الدينية

الدينية:  نتناول موضوع املحاكم  التقرير  القسم من  يف هذا 

مامرساتها  لتأثري  وتقييمهم  فيها،  املستطلعني  ورأي  َدورها، 

يف وضع النساء. يتطرق البحث يف هذا القسم إىل مامرسات 

املحاكم الدينية وتأثريها عىل النساء من وجهة نظر املستفتني، 

إضافة إىل تأثري مامرسات املحاكم الدينية عىل صورة الدين 

يف املجتمع، فضاًل عن التوصيات من أجل أن تكون مامرسات 

املحاكم الدينية أكرث عدالة مع النساء.

 .3
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1.3.  تقييم ممارسات المحاكم الدينية من حيث تأثيرها 
على النساء

املوحدون الدروز هم األكرثون رًِضا إزاء مامرسات املحاكم املذهبية مع املرأة الدرزية، حيث 

إن 31% منهم يرون أن املامرسات عادلة متاًما مع النساء، و38% يرون أنها عادلة نوًعا ما. وباإلجامل، 

فإن املسلمني يرون عدالة محاكمهم مع النساء، أكرث مام يراها املسيحيون يف محاكمهم )الرسم البياين 

رقم 22(. ويبدو أن نسبة املسيحيني املوارنة الذين يعتربون أن مامرسة املحاكم مع النساء عادلة متاًما، 

هي أقلُّ النَِّسب بني جميع الطوائف، ومع داللة إحصائية؛ إذ نجد 10% فقط من املوارنة يعتربون أن 

مامرسات املحاكم يف الطائفة هي عادلة متاًما. إن النسبة الكاملة )100%( من اللدينيني ومن الرسيان 

الكاثوليك، الذين يقولون إن تقييمهم ملامرسة املحاكم الدينية يف طائفتهم سلبي متاًما، هو أمر الِفت، 

غرْي أنه ال يتمتع بداللة إحصائية لِصَغر حجم العيِّنة.

رسم بياني 22:  
تقييم ممارسات المحاكم الدينية المتعلقة بالنساء )بحسب طائفة المستفَتى(

 سؤال 12: بشكل عام، ما تقييمك لممارسة المحاكم الدينية في طائفتك 
مع النساء؟ 

 

١٥١٢١٧١٠١١١٦١٩

٥٩

١٨١٣
٣٢٣١٢٠

٣٥٣٤
٣٨

٣٠٣٦٣٨
٥١

٢٩
٤٥

٣٨
٣٦

٦٨

٣٨

٢٧

١٩١٨
١٩

٢٠
٢٣١٢

٨

٢٩

٤١

١٨
٢٠

١٨

٢٢

١٩١٩
١٨

٢١
١٨٢٠٤٢

١٠٠

١٧٢٢
٩

١٠٠

١٦

١٢١٧٩١٩١٢١٤٢٢
٣٩

٩٩٥١٥

ع�دل� تم�ًم�ع�دل� ن�ًع� م�غي� ع�دل� ن�ًع� م�غي� ع�دل� بت�ًت�ال ج�اب   

الكاثوليكية  طوائفهم  من  كل  يف  املسيحيني  لدى   %16 بواقع  املحاكم  يف  الفساد  مسألة  ترَبز 

واألرثوذكسية، فمثاًل: يرَبز لديهم موضوع تأخري الفصل يف القضايا وقتًا طوياًل قبل إنهائها، وبشكل بارز 

بواقع 11% لدى الطوائف الكاثوليكية. وعند مقارنة النسبة بباقي الطوائف، نجد أنها منخفضة لدى 

كل من الشيعة والسنة بواقع 3%، وهي معدومة متاًما عند الدروز. وتنخفض نسبة غياب العدالة لدى 

ّنة  السُّ الطوائف األرثوذكسية، حيث 4% منهم أعطوا إجابات متعلقة بهذا األمر. ويف حني ترتفع عند 

نسبة الذين يعتربون أن املحاكم تقوم بالتطبيق الجيد للدين بواقع 10%، فإن نسبة الذين يقولون منهم 
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إن املشكلة هي يف الفقه وليس يف املحاكم، تنخفض إىل 3%، وهي نتيجة ذات داللة إحصائية. وأيًضا 

موضوع الوقت الطويل لِلبَتِّ يف القضايا ينخفض إىل 3% عند السنة، وبنفس النسبة لدى الشيعة أيًضا. 

يشتيك الشيعة من التفاوت بحسب الُقضاة، وبشكل ملحوظ مقارَنًة بباقي الطوائف حيث تبلغ النسبة 

ا عند الشيعة  11%، يف حني الشكوى من أن املشكلة هي يف النصوص والفقه وليس يف املحاكم بارزة جدًّ

بواقع 12%. أيًضا يَظهر أن ال أحد من الطوائف الكاثوليكية واألرثوذكسية، يَعترب أو يَذكر أن املحاكم تقوم 

بتطبيق الدين بشكل صحيح )الجدول رقم 12(.

جدول 12:
أسباب المواقف من ممارسات المحاكم الدينية المتعلقة بالنساء

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال a-12: أسباب المواقف من ممارسات 
المحاكم الدينية المتعلقة بالنساء

طوائف 

كاثوليكية

طوائف 

أرثوذكسية
درزيشيعيسني

المواقف اإليجابية
1059-0تطبيق للدين بشكل جيد

-0---وقت معقول

----1مسار طبيعي

163315142٨املحاكم عادلة/مع الحق

-322-حكم إيجايب عام من التجربة

11112حكم إيجايب من خالل السمع

المواقف الحيادية

553124املشكلة يف القوانني املجحفة وليس يف املحاكم

366114حسب القضاة

01113حسب كل حالة

-00-0ال ميكن أن تكون القوانني عادلة %100
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المواقف السلبية
- 1616٨9فساد يف املحاكم/رشاوى مالية/تجارة

-11٧33وقت طويل قبل إنهاء القضية

2٧13232325ظلم للمرأة/ال تأخذ حقوقها

11121296الوسائط تلعب دوًرا

العدالة 9499٨غياب 

111012910املحاكم منحازة ضد املرأة وملصلحة الرجل

ُمَسيَّسة/محسوبيات 416٧2املحاكم 

--0-1املحاكم تخضع للضغوطات

- 301-رشوة جنسية/إغراء للقايض/إغراء لرجل الدين

-1110هناك ثغرات

-01-1حكم سلبي عام من التجربة

-0--1حكم سلبي من خالل السمع

-11--عدم تطبيق الرشع

21225غري ذلك

12143ال أعرف

--021ال جواب
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المحاكم  في  للنساء  العدالة  أجل  من  2.3.  التوصيات 
الدينية

يف موضوع املسائل التي يجب القيام بها، من أجل أن تتمتع النساء بوضع أفضل لناحية مامرسات 

املحاكم الدينية يف الطائفة، يرَبز موضوع إقرار الزواج املدين والقوانني املدنية لدى 11% من الكاثوليك 

واملوارنة، يف حني تنخفض تلك النسبة بشكل خاص لدى املسلمني السنة إىل 5% فقط. يف املقابل، يرَبز 

مرة أخرى موضوع صحة النصوص وقُدسيَّتها لدى 11% من املسلمني السنة، والذين يرون وجوب تطبيق 

النصوص والرشع بشكل صحيح، من أجل أن تتمتع النساء بوضع أفضل، يف حني يَظهر موضوع مراقبة 

رجال الدين ومحاسبتهم لدى 4% من الشيعة. بطبيعة الحال، ترتفع نسبة املطالبني بتعديل قوانني الحضانة 

للنساء لدى الشيعة بواقع ٨%، مع أن السؤال متعلق باملحاكم. وهذا يشري مرة أخرى إىل أهمية هذه املسألة 

ومحوريَّتها، بالنسبة إىل الضر الذي تُلحقه بالنساء عند الطائفة الشيعية( انظر الجدول رقم 13(.

جدول 13:
 آراء مقتَرحة لجعل النساء يتمتعن بوضع أفضل 
لناحية ممارسات المحاكم الدينية في الطائفة

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 13: برأيك، ماذا يجب القيام به من 
أجل أن تتمتع النساء بوضع أفضل لناحية 

ممارسات المحاكم الدينية في طائفتك؟ 

طوائف 

كاثوليكية

طوائف 

أرثوذكسية
درزيشيعيسني

61553توعية للمرأة حول حقوقها

-1122توعية للرجل

211٨2تعديل قوانني الحضانة تحديًدا ملصلحة النساء

2116-توظيف أكرث للنساء

915٧146تحسني القوانني لتصبح عادلة أكرث مع النساء

1195613إقرار الزواج املدين والقوانني املدنية

أن يكون القضاة أكرث عداًل ونزاهة/كفاءة 
القضاء

10611105

321164تطبيق القوانني بشكل صحيح

5٧661إلغاء الفساد واملحسوبيات والوسائط

-11-1تغيري القضاة/يجب تعيني قضاة أفضل

--221الحد من الطالق
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-00-1تسهيل إجراءات الطالق للمرأة

11214الدفاع عن املرأة ودعمها من قبل الجمعيات

-22--كف يد السياسة عن املحاكم

-10-0العودة للمراجع الدينية

4533٧تحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف القوانني

-10--منح املرأة حق إعطاء أوالدها الجنسية

34565إعطاء املرأة جميع حقوقها

14021التفاهم بني املرأة والرجل

122-2الرتبية الجيدة حول الحقوق والواجبات

-0121تغيريات جذرية يف املحاكم

املراقبة واملحاسبة لرجال الدين، وللقضاة يف 
املحاكم

12342

يّة أكرث 34324تناُول حقوق املرأة يف املحاكم بِجدِّ

3235٧إرصار املرأة نفسها عىل الوصول إىل حقوقها

مالحقة مدى تطبيق القانون بعد إقراره يف 
املحاكم

02104

-2423تعزيز دور الدولة وسلطتها عىل املحاكم الدينية

-2201عدم املامطلة يف املحاكامت

--0-1رفع سن الزواج

04--0الحرية للمرأة/مزيد من الحرية للمرأة

-32-6دراسة القضايا جيًدا وبتجرُّد قَبل الحكم

-11-1الرجوع إىل الله والرشيعة والدين

-1112عدم التحيز للرجال يف املحاكم

1123-مساندة املرأة من ِقبل املجتمع واألرسة

5-112تغيري ثقافة املجتمع

إعادة هيكلة القوانني مبا يتناسب مع العرص 
والتطور

3324-

23452غري ذلك

٧610614ال يشء

211413109ال أعرف

2٨633ال جواب
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الوصول إىل  لبنان  النساء يف  بإمكانية  بالثقة  الطوائف فيام يتعلق  ال يوجد تفاوت كبري بني 

العدالة أمام املحاكم الدينية، إذ راوحت النتيجة بني 63% و٧5% لدى الطوائف الكربى عدًدا، 

وأيًضا ال تفاُوت ملحوظ عىل صعيد جنس املستفتَى )66% لدى الذكور، و٧1% لدى اإلناث(. 

ولكن، مقارَنًة بالطوائف األخرى، يرَبز بشكل ملحوظ ارتفاع نسبة الشيعة غري الواثقني بتاتًا 

بإمكانية النساء يف لبنان الوصول إىل العدالة أمام املحاكم الدينية بواقع 20%، يف حني املعدل 

14% )انظر امللحق رقم 2، السؤال 14(.

عىل صعيد الفئات العمرية، ترَبز الفئة العمرية بني 45 و55 عاًما كأكرثَ الفئات تفاؤاًل، حيث إن %44 

من هذه الفئة واثقون متاًما بإمكانية النساء يف لبنان الوصول إىل العدالة أمام املحاكم الدينية )انظر الرسم 

البياين رقم 23(.

رسم بياني 23:  
 مدى الثقة بإمكانية النساء الوصول إلى العدالة أمام المحاكم الدينية 

)بحسب الفئة العمرية(

 سؤال 14: ما مدى ثقتك بإمكانية النساء في لبنان الوصول إلى 
العدالة أمام المحاكم الدينية؟ )بحسب الفئة العمرية(

 
 

٣٣٫٧٣٣٫٧٣٥٫١
٤٣٫٦

٣٢٫٩

٤٣٫٨
٢٨٫٩٣٠٫٥

٢٩٫٦
٣٤٫٢

١٣٫٨

١٩٫٤١٣٫٩
٦٫٥

١٠٫٩

٦٫٣
١٣٫٠١٦٫٠١٣٫١١٨٫٠

٢٫٣٤٫٩٤٫٥٧٫١٤٫٠

١٨٢٥٣٥٣٥٤٥٤٥٥٥٥٥-٢٥

واث� تم�ًم�واث� ن�ًع� م�غي� واث� ن�ًع� م�غي� واث� بت�ًت�ال ج�اب  

يف التحديات التي تعيق وصول النساء إىل العدالة يف املحاكم، يَربز موضوع الذكورية يف املجتمع 

بشكل كاسح بواقع 23%، وبفارق كبري عن جميع املسائل األخرى. وبعيًدا يف املرتبة الثانية، يأيت موضوع 

املجتمع والعادات والتقاليد بواقع 11%. ويف املرتبة الثالثة تأيت القوانني املجحفة، والتي يرى 11% أنها 

تعيق وصول النساء إىل العدالة أمام املحاكم الدينية )انظر الرسم البياين رقم 24(. 
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رسم بياني 24:  
التحديات التي تعيق النساء عن الوصول إلى العدالة

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 15: ما التحديات التي تعيق النساء عن الوصول إلى العدالة؟
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 /

ال أع�ف / ال ج�اب
ال ش�ء
غي� ذل�
ضع� الثق� ب�جه�ة  انف�ذ الق�اني� (الش�ط�...)
صع�ب�ت التمت� ب�لمع�ن� الق�ن�ني� الت� تق�مه� نق�ب� المح�مي�

ضع� المع�ف� لمق�م� الخ�م�ت الق�ن�ني� المق�م� بص�رة مج�ني� للنس�ء

ت�خ� الع�ئل�
ضع� المع�ف� للق�اني� الحم�ئي�
ظل� الم�أة
ط�ل أم� المح�كم�ت
تكلف� المح�كم�ت
 وض� الم�أة أو ح�له� م� الن�حيتي� الثق�في� والم�دي� وشخصيته�
ضع� ال�ع� األس�ي للنس�ء لطل� الع�ال�
رض�خ الم�أة
الط�ئف�
س�ء تطبي� الق�اني�
رج�ل ال�ي�
ت�خ� السي�س� ف� المح�ك�
ضع� الق�رة الم�لي� عل� اللج�ء إل� المح�ك�
الجه� وغي�ب ال�ع�
الخ�ف / خ�ف النس�ء
ضع� الثق� ب�لقض�ء
ضع� القب�ل االجتم�ع� للنس�ء لطل� الع�ال�

ال�ك�ري� ف� المجتم�
المجتم� / الع�دات والتق�لي� / العقلي�ت الق�يم�

الفس�د وال�س�ط�ت وال�ش�وى
الق�اني� المجحف�

وض� البل�

األوالد

العدالة  إىل  النساء  يعيق وصول  يًا  كتحدِّ املوارنة  لدى  أسايس  يرَبز بشكل  الذكورية  موضوع 

بواقع 29% )انظر امللحق رقم 2، السؤال 15(، وأيًضا موضوع القوانني املجحفة بواقع %15. 

وهذا ميكن أن يفسِّ ارتفاع نسبة التأييد للزواج املدين عند املوارنة.

أما يف موضوع كيفية تذليل هذه العقبات، فترَبز مسألة التغيري يف القوانني وتطويرها من أجل 

حامية املرأة، وذلك بنسبة 14%. ويف املرتبة الثانية يأيت موضوع توعية املرأة بحقوقها، وذلك بواقع %13. 

ويف املرتبة الثالثة يأيت تغيري املجتمع الذكوري بنسبة 12% )انظر الرسم البياين رقم 25(. من الالِفت أن 

هناك نقاطًا مذكورة متعلقة بتمكني املرأة أو تقويتها أو زيادة ثقتها بنفسها، وهذا يشري إىل أن هناك 

بعض املالمة عىل املرأة، أو تحميلها املسؤولية عن العقبات التي تقف أمامها. فإضافة إىل توعية املرأة 

بحقوقها )13%(، تنال مسألة تقوية املرأة لشخصيتها 9%، وتعليم املرأة ٨%.
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جدول 14:
تذليل العقبات أمام تغيير القوانين وتطويرها من أجل حماية المرأة

نساءرجالاملجموعكيف يمكن تذليل العقبات؟

1٧%12%14%تغيري يف القوانني والترشيعات لتحمي املرأة/تطوير القوانني

14%11%12%تغيري املجتمع الذكوري/تغيري املجتمع/توعية األهل واملجتمع

15%10%13%توعية للمرأة بحقوقها

٧%9%٨%تعليم املرأة

4%٨%6%إلغاء الطائفية واعتامد قانون مدين او محاكم مدنية

10%٨%9%شخصية املرأة يجب أن تكون قوية وعندها ثقة بنفسها

5%6%5%عمل الجمعيات النسائية ومنظامت املجتمع املدين

2%6%4%غري ذلك

5%5%5%مكافحة الفساد والرشاوى ومحاسبة املتورِّطني

4%5%5%التوعية والرتبية البيتية واملدرسية

3%4%4%القضاء النزيه

6%4%5%التضامن بني النساء

2%4%3%املساواة بني الرجل واملرأة

4%4%4%ال يوجد حلول

6%4%5%ال أعرف

6%3%5%االستقاللية املادية واالقتصادية للمرأة

3%3%3%دور أكرب للمراجع الدينية

2%3%2%الجيل الجديد/دور الشباب

2%3%2%عىل الدولة ان تساعد املرأة

2%3%2%ال يوجد عقبات

2%2%2%تحكيم الضمري

4%2%3%الرتكيز عىل حقوق املرأة

3%1%2%توعية الرجل

1%1%1%تغيري يف املوظفني/القضاة

0%1%0%دعم دويل/دعم هيئات دولية

1%1%1%تفعيل دور املرأة

1%1%1%ال جواب

2%0%1%تأمني ُمحامني بتكاليف مقبولة للنظر يف هذه القضايا
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رسم بياني 25:  
آراء حول سبل تذليل العقبات أمام تغيير القوانين من أجل حماية المرأة

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 16: كيف يمكن تذليل هذه العقبات؟
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ال أع�ف 
غي� ذل�
دع� دول� / دع� الهيئ�ت ال�ولي�
ت�مي� مح�مي� بتك�لي� مقب�ل� للنظ� ف� ه�ه القض�ي�

تفعي� دور الم�أة

ت�عي� ال�ج�
ال ي�ج� عقب�ت
عل� ال�ول� أن تس�ع� النس�ء
الجي� الج�ي� / دور الشب�ب
الت�كي� عل� حق�ق الم�أة
المس�واة بي� ال�ج� والم�أة
دور أكب� للم�اج� ال�يني�
القض�ء الن�ي�
ال ي�ج� حل�ل
الت�عي� والت�بي� البيتي� والم�رسي�
االستقاللي� الم�دي� واالقتص�دي� للم�أة
التض�م� بي� النس�ء
مك�فح� الفس�د وال�ش�وى ومح�سب� المت�رطي�
جه�د الجمعي�ت النس�ئي� ومنظم�ت المجتم� الم�ن�
إلغ�ء الط�ئفي� واعتم�د ق�ن�ن م�ن� أو مح�ك� م�ني�
تعلي� الم�أة
شخصي� الم�أة يج� أن تك�ن ق�ي� وعنه� ثق� بنفسه�
تغيي� المجتم� ال�ك�ري / تغيي� المجتم� / ت�عي� األه� والمجتم�
ت�عي� للم�أة ح�ل حق�قه�

تحكي� الضمي�

تغيي� ف� الم�ظفي� / القض�ة

تغيي� ف� الق�اني� والتش�يع�ت لتحم� الم�أة / تط�ي� الق�انين�

النساء  لتحمي  والترشيعات  القوانني  يف  والتطوير  التغيري  بضورة  يقلن  اللوايت  نسبة  ترتفع 

وتُذلِّل العقبات أمام النساء لوصولهن إىل العدالة بواقع 1٧%، يف حني تنخفض إىل 12% عند 

الوسائل  إحدى  بوصفها  للمرأة  واملادية  االقتصادية  االستقاللية  أهمية  ترَبز  أيًضا  الذكور. 

عىل  الرتكيز  مسألة  تَبلُغ  أيًضا  الذكور(.  لدى  و%3  اإلناث،  لدى   %6 )بواقع  العقبات  لتذليل 

حقوق املرأة 4% لدى اإلناث، و2% عند الذكور. أما موضوع توعية املرأة بحقوقها، فيَربز لدى 

اإلناث بنسبة 15%، مقابل 10% لدى الذكور. وهذه كلها فوارق ذات داللة إحصائية. إنَّ إلغاء 

العقبات  تذليل  إىل  الوسائل  أبَرُز  أو محاكم مدنية أىت ضمن  قانون مدين  الطائفية واعتامد 

بالنسبة إىل الذكور بواقع ٨%، مقابل 4% لدى اإلناث )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 16(.
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3.3. تأثير ممارسات المحاكم في صورة الدين

يرى 45% من املستفتني أن مامرسات املحاكم الدينية تؤثر سلبًا عىل صورة الدين عموًما يف املجتمع، 

وأن تأثريها سلبي يف جميع الطوائف. وترتفع هذه النسبة تحديًدا لدى فئتني: أواًل لدى الذكور بواقع %50، 

مقابل 39% عند اإلناث. أما الفئة الثانية التي ترتفع فيها بداللة إحصائية، فهي فئة املوارنة التي تَعترب 

أن مامرسات املحاكم الدينية تؤثر سلبًا عىل صورة الدين عموًما يف املجتمع، وأن تأثريها سلبي يف جميع 

الطوائف، وذلك بواقع 53% )انظر الرسم البياين رقم 26(. وترتفع نسبة الذين يقولون إن األثر هو إيجايب 

يف طائفتهم، لكنه سلبي لدى الطوائف األخرى )مثل السنة بواقع 9%(، وأيًضا لدى اإلناث بواقع ٧% مقارنة 

بـ4% لدى الذكور.

رسم بياني 26:  
آراء في إمكانية تأثير المحاكم الدينية سلًبا أو إيجاًبا في صورة الدين عموًما في المجتمع

 سؤال 17: هل تعتقد/ين أن ممارسات المحاكم الدينية تؤثر سلًبا أو إيجاًبا 
على صورة الدين عموًما في المجتمع؟ 

١٣١٣١٤١٢١٢١٤١٦
٩

٦٤٧٦٣
٩٤

٥

٢١
٢

١٣
٢

١
٢

٤٥٥٠٣٩٥٣
٤١

٤٢
٤٣

٤٣

١٩١٩
١٨

١٤

٢٠
١٩٢٣

٢٥

١٦١٣١٩١٥٢١
١٤١٣١٧

ال ج�اب
غي� ذل� 
سلب� ل�ى جمي� الط�ائ�

إيج�ب� ل�ى جمي� الط�ائ�

سلب� ف� ط�ئفت� لكن� إيج�ب� عن� الط�ائ� األخ�ى

إيج�ب� ف� ط�ئفت� لكن� سلب� عن� الط�ائ� األخ�ى

الدين  الدينية تؤثر سلبًا عىل صورة  الذين يعتربون أن مامرسات املحاكم  أيًضا ترتفع نسبة 

لدى  وذلك  إحصائية،  داللة  مع  الطوائف،  جميع  يف  سلبي  تأثريها  وأن  املجتمع،  يف  عموًما 

أصحاب العمل الخاص، ولدى جميع فئات الدخل ما فوق 1٨00 دوالر، وال سيام فئة الدخل 

ما فوق 5000 دوالر أمرييك، وأيًضا لدى الجامعيني )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 1٧(.
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مبادرات محلية وعالمية

املبادرات  موضوع  إىل  نتطرق  التقرير  من  القسم  هذا  يف 

املحلية والدولية، يف إطار تحسني وضع النساء يف ظل قوانني 

هذه  يف  تعديالت  إلجراء  الجهود  وبذل  الشخصية،  األحوال 

إىل  أيًضا  ونتطرق  النساء.  مع  عدالة  أكرث  لتصبح  القوانني 

ورأي  عليها،  لبنان  ظات  وتحفُّ سيداو"،  "اتفاقية  موضوع 

املستفتني يف بنودها.

 .4
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1.4. اتفاقية سيداو

إن اتفاقيــة ســيداو )CEDAW( هــي االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز 

ــة ــامت جمل ــن كل ــا م ــرف األوىل مًع ــط األح ــن رب ــمها م ــة اس ــذه االتفاقي ــتمد ه ــاء. تَس ــّد النس  ض

 ،)The Convention on elimination of all forms of Discrimination Against Women(

ــد  ــز ضــد النســاء". وق ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ــة: "اتفاقي ــة العربي ــي باللغ ــي تعن والت

ــام 19٧9.  ــة يف ع ــذه االتفاقي ــدة ه ــم املتح ــة لألم ــُة العام ــدت الجمعي اعتَم

النساء،  اتفاقية سيداو من ديباجة و30 مادة، ُوضعت لتحديد كل ما يُشّكل متييزًا ضّد  تتألّف 

ولتحديد الِْتزامات الدول األطراف يف مختلف القضايا ذات الصلة بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، مبا يخص النساء. وِمن بعد اعتامد الجمعية العامة لالتفاقية، جرى التوقيع عليها 

يف متوز/يوليو 19٨0 يف "كوبنهاغن" من ِقبل 64 بلًدا، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد 

فقط يف 3 أيلول/سبتمرب 19٨1، بعد أن صّدقَتها 20 دولًة عضًوا.

 5٧2 رقم  قانون  عرْب  النساء،  ضد  التمييز  أشكال  كافة  إللغاء  "سيداو"  اتفاقية  إىل  لبنان  اِنضمَّ 

تاريخ 24-٧-1996. غرْي أنه كان قد أبدى تحّفظًا عىل بعض بنودها املتعلقة باملساواة يف منح الجنسية، 

وبالحقوق واملسؤوليات املتساوية اثناء الزواج وعند فسخه، إضافة إىل بند عرض الخالفات بني الدول 

حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها عىل محكمة العدل الدولية.

يف موضوع االتفاقية ومعرفة اللبنانيني بها، فإن هذا االستطالع أظهر أنَّ غالبية واسعة من اللبنانيني 

مل تسمع باتفاقية سيداو، أْي حوايل ٨٨% )انظر الرسم البياين رقم 2٧(. 
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رسم بياني 27:  
مدى المعرفة أو السماع بـ"سيداو"

سؤال 24: هل عرْفت أو سمعت ِبـ"سيداو"؟ وما االتفاقية الدولية التي 
تتبناها األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء؟

 
١٢٫٢

٨٧٫٨

ِمن تلك النسبة القليلة التي تَعرف عن هذه االتفاقية، نرى أن 43.٧% منهم يَعرفونها باالسم فقط، 

و22.6% يَعرفون أنها من أجل تحقيق العدالة للنساء، و22.٨% يَعرفون أنها متعلقة بحقوق النساء، يف 

حني ذكَر 5.4% إجابات أخرى، و15.4% مل يجيبوا عن هذا السؤال )انظر الرسم البياين رقم 2٨(. 

رسم بياني 28:  
مدى معرفة أن سيداو تتعلق بحقوق المرأة، مثل: تحقيق العدالة لها والمساواة وعدم 

التمييز ضدها

سؤال 25: ماذا تعرف عن اتفاقية سيداو؟
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ظات لبنان عليها )انظر الرسم  ن يَعرفون عن اتفاقية سيداو، يَعرفون أيًضا تحفُّ 20.3% فقط ِممَّ

البياين رقم 29(. إن الفوارق عىل مستوى الطائفة والجنس واملناطق يف هذا السؤال ال تتمتع بداللة 

ظات لبنان، مقارنًة  إحصائية، غرْي أن 24% من النساء اللوايت يَعرِفْن عن االتفاقية، يَعرفن أيًضا عن تحفُّ

بـ16% من الرجال. 

رسم بياني 29:  
ظات لبنان على اتفاقية سيداو مدى المعرفة لتحفُّ

ظات لبنان على هذه االتفاقية؟ سؤال 26: هل تعرف تحفُّ

٢٠٫٣

٧٨٫٢

١٫٥

لبنود  تأييًدا بكثري  اتفاقية سيداو وَموادِّها، يَظهر املسيحيون بطوائفهم املختلفة أكرث  يف بنود 

االتفاقية من املسلمني، باستثناء الدروز. وملعظم الفوارق من حيث املوافقة التامة، داللٌة إحصائية. 

يف موضوع املساواة يف عقد الزواج الواردة يف االتفاقية، نجد أّن نسبة املوافقة التامة لدى الطوائف 

الكاثوليكية هي ٨9%، ولدى الطوائف األرثوذكسية ٧9%، يف حني هي 65% عند الشيعة، و56% عند 

السنة. األمر نفسه ينسحب عىل موضوع املساواة بني املرأة والرجل يف حرية اختيار الزوج)ة(، وعدم 

سيام  -ال  املسيحيني  لدى  الكامل  التأييد  نسبة  ترتفع  حيث  والحر،  الكامل  بالرضا  إال  الزواج  عقد 

الحقوق  يف  املساواة  موضوع  أما  كامل.  بشكل  التامة  املوافقة  بواقع  واإلنجيليِّني-  األرثوذكس  عند 

واملسؤوليات عند عقد الزواج وعند فسخه، فرتتفع نسبة املوافقني عليه متاًما إىل 92% لدى الطوائف 

لكنها  السنة،  لدى  الشيعة، و٧5%  لدى  الَعلويِّني، و٧6%  لدى   %34 إىل  تنخفض  الكاثوليكية، يف حني 

ترتفع عند الدروز إىل ٨9%. أما يف موضوع تَساِوي األب واألم يف الحقوق واملسؤوليات، فإن النسبة 

الَعلويني، يف  90%، وإىل 100% لدى  املارونية( إىل  الطائفة  )وبينها  الكاثوليكية  الطوائف  ترتفع لدى 

حني تنخفض عند الشيعة إىل ٧2%.
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إنَّ نَِسب التأييد الكامل ترتفع لدى الطوائف املسيحية، يف حني تنخفض لدى الطوائف املسلمة يف 

معظم بنود اتفاقية سيداو، غرْي أنه يف مسألة تقرير عدد األطفال واملدة بني إنجاب طفل وآخر تختلف 

الصورة، إذ ترتفع النسبة إىل 100% لدى الَعلويني، و٨6% لدى الشيعة، و٨2% لدى السنة، لكنها تنخفض 

لدى الطوائف املسيحية مقارنًة مبستوى تأييدهم لبنود أخرى يف االتفاقية، باستثناء اإلنجيليِّني )%100(، 

لتصل إىل ٧٧% لدى الطوائف الكاثوليكية، و٨2% لدى األرثوذكس.

النسبة  ترتفع  وتبنِّيهم،  األطفال  عىل  والوصاية  والِقوامة  الوالية  املساواة يف حقوق  مسألة  يف 

السنة  لدى  تنخفض  املقابل،  يف  الَعلويني.  لدى   %100 وإىل   ،%٨5 إىل  الكاثوليكية  الطوائف  لدى 

والشيعة، وخصوًصا لدى الذين رفضوا االجابة عن طائفتهم. ويف موضوع املساواة بني املرأة والرجل، 

والتمتع بنفس الحقوق الشخصية لكل من الزوج والزوجة، ويَشمل ذلك الحقَّ يف اختيار اسم األرسة، 

واملهنة، والوظيفة - يرَبز التفاوت أيًضا، حيث ترتفع لدى الطوائف الكاثوليكية نسبة املوافقة التامة 

إىل ٨0%، بينام تنخفض إىل 64% لدى السنة، وإىل 34% لدى العلويني، مع داللة إحصائية. أخريًا، يف 

فيها،  والترصف  بها  والتمتع  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  املمتلكات وحيازتها  ملكية  املساواة يف  مسائل 

لدى   %6٨ عند حدود  تقف  لكنها   ،%٧٨ إىل  الكاثوليكية  الطوائف  لدى  التامة  املوافقة  نسبة  ترتفع 

املساواة  يوافق أحد منهم متاًما عىل  الذين مل  العلويني،  السنة، يف حني هي صفر 0% عند  املسلمني 

بني الرجل واملرأة يف ملكية املمتلكات وحيازتها، واإلرشاف عليها وإدارتها والتمتع بها والترصف فيها 

)انظر الجدول رقم 15(.

مع وجود هذا التفاوت، إالَّ أنَّ هناك موافقة تامة من معظم اللبنانيني )مسلمني ومسيحيني(. 

وإْن جمْعنا نَِسب الذين يوافقون متاًما، والذين يوافقون نوًعا ما، فسرنى أن غالبية كاسحة 

شعبي  مربِّر  يوجد  ال  ثَمَّ  وِمن  سيداو،  اتفاقية  بنود  عىل  تُوافق  واللبنانيات  اللبنانيني  من 

لالعرتاض أو التحفظ عليها )انظر امللحق رقم 2، السؤال 2٧(.
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جدول 15:
نسب الموافقة بين الطوائف على بعض المواد الواردة في اتفاقية 

سيداو، التي تساوي بين الرجل والمرأة

سؤال 27: هل ُتوافق تماًما 
على المواد اآلتية الواردة في 
اتفاقية سيداو، التي تساوي 

بين المرأة والرجل؟

املجموع

ف كاثوليكية
طوائ

سية
ف أرثوذك

طوائ

ت
ستان

إنجيليون/ بروت

سنة

شيعة

علويون

دروز

الدينيون

ضوا االجابة
رف

املساواة يف نفس الحقوق يف عقد 

الزواج
٧1٨9٧91005665-٧95٧65

نفس الحقوق يف حرية اختيار الزوج)ة( 

ويف عدم عقد الزواج إال بالرضا الكامل 

والحر

969٨10010096951009410091

نفس الحقوق واملسؤوليات عند عقد 

الزواج وعند فسخه
٨092٨4٧1٧5٧634٨95٧٧1

حقوق ومسؤوليات للوالدة مامثلة 

لحقوق الوالد ومسؤولياته
٧990٧9٧1٧5٧2100٧45٧٧5

القرار يف تحديد عدد األطفال واملدة 

بني إنجاب طفل وآخر
٨1٧٧٨2100٨2٨6100٨٨٧6٧5

املساواة يف حقوق الوالية والقوامة 

والوصاية عىل األطفال وتبنِّيهم
٧٨٨5٨361٧5٧4100٨1٧669

نفس الحقوق الشخصية للزوج 

والزوجة، ويشمل ذلك الحق يف اختيار 

اسم األرسة، واملهنة، والوظيفة؛

٧2٨0٧3٨464٧134٨010069

نفس الحقوق يف ملكية املمتلكات 

وحيازتها، واإلرشاف عليها، وإدارتها، 

والتمتع بها، والترصف فيها

٧3٧٨٧6٧16٨٧6-٧٧5٨69
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بتعديل قوانين األحوال  2.4.  المعرفة عن دول قامت 
الشخصية

أكرثية اللبنانيني ال يَعرفون عن بلدان قامت بتعديل يف قوانني األحوال الشخصية فيها، ليك تكون 

عادلة أو عىل األقل أكرث عدالة مع النساء. 60% من اللبنانيني ال يعرفون عن أي دولة قامت بهذا األمر، 

و40% يَعرفون عن دول قامت بهذا األمر، و0.6% مل يُعطوا جوابًا عن هذا السؤال. من الالفت أن الذكور 

يَعرفون أكرث من النساء عن هذا املوضوع، ومع داللة إحصائية. إذ42% من الذكور يقولون إنهم يَعرفون 

عن دول قامت بتعديل قوانني األحوال الشخصية فيها، ليك تكون أكرث عدالة مع النساء، يف حني 3٧% من 

النساء يَُقلْن إنهن يعرفن عن هذا املوضوع )انظر الرسم البياين رقم 30(.

رسم بياني 30:  
 مدى المعرفة عن دول قامت بتعديل قوانين األحوال الشخصية فيها لتكون عادلة 

ق العدالة للمرأة أو لُتحقِّ

سؤال 18: هل عرْفت أو سمعت بدول قامت بتعديل قوانين األحوال 
الشخصية فيها، لكي تكون عادلة أو على األقل أكثر عدالة مع النساء؟

 

٣٩٫٦٤٢٫٠٣٧٫٢

٥٩٫٨٥٧٫٣٦٢٫٣

٠٫٦٠٫٧٠٫٥

عندما طلبنا من الذين يعرفون عن دول قامت بتعديالت يف قوانني األحوال الشخصية فيها ليك 

تكون أكرث عدالة مع النساء، تحديَد الدول التي قامت بذلك، ذَكر 23% منهم أوروبا أو الدول األوروبية، 

من دون تحديد دولة محددة، ثم جاءت تونس بواقع 12%، وبعدها الواليات املتحدة األمريكية بواقع 

11%. أّما السعودية، فجاءت يف املرتبة الرابعة بواقع 10.2%، ثم فرنسا بنسبة 10.1% )انظر الرسم البياين 

رقم 31(.
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رسم بياني 31:  
تعيين المستْفَتْيَن بعض الدول التي قامت بتعديالت في قوانين األحوال الشخصية لديها

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 19: أية دول؟

 

 

 
 

٢٢٫٩

١٢٫٢

١١٫٣
١٠٫٢
١٠٫١

٧٫٦

٥٫٩
٤٫٩

٤٫٤

٤٫٢
٣٫٨

٢٫٨
٢٫٤

١٫٩
١٫٩

١٫٢

١٫٢

١٫٢

١

١٫١

٠٫٦
٠٫٣

٠٫٢

٧٫٣
٣٫٥
٣٫٤

 

ال أذك�
رف� األج�ب�
غي� ذل�
الس�دان
قط�
الن�وج
المغ�ب
س�يس�ا
اإلم�رات الع�بي� المتح�ة

س�ري�
ال�نم�رك
مص�
إي�ان
ب�يط�ني�
الس�ي�

ألم�ني�
كن�ا
ت�كي�
أست�الي�
ف�نس�
السع�دي�

ت�ن�
أوروب�

ال�الي�ت المتح�ة األمي�كي�

ال�ول الغ�بي� األجنبي�

دول الخلي�

التي  الدول  بني  من  السعودية  العربية  اململكة  ذكروا  الذين  املوارنة،  نسبة  أن  الالفت  من 

النساء،  أكرث عدالة مع  الشخصية ليك تكون  األحوال  قوانني  بإصالحات وتعديالت يف  قامت 

العهد السعودي األخرية  هي 1٨%. وعىل األرجح، فإنَّ ِذكر السعودية مرتبط بإجراءات ويل 

)انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 19: أية دول قامت بتعديل قوانني األحوال الشخصية فيها، 

ليك تكون عادلة أو عىل األقل أكرث عدالة مع النساء؟(.
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3.4.  معرفة أشخاص أو جمعيات يعملون لتغيير قوانين 
األحوال الشخصية في لبنان من أجل تحقيق العدالة 

للنساء

هناك نسبة جيدة من اللبنانيني واللبنانيات، الذين يَعرفون عن أشخاص أو جمعيات يعملون من 

أجل التغيري أو التعديل لقوانني األحوال الشخصية يف لبنان، لتصبح أكرث عدالة مع النساء. وهذا يدل 

عىل أن املجتمع املدين -ال سيام الذين يعملون فيه من أجل حقوق النساء- قوي يف لبنان وناشط. إنَّ 

62% من اللبنانيني يعرفون أو يسمعون بأشخاص أو جمعيات يطالبون بتغيري قوانني األحوال الشخصية 

يف لبنان لتصري أكرث عدالة مع النساء، يف حني 3٧.9% مل يسمعوا بذلك أو مل يعرفوا عن األمر شيئًا. ومن 

الجدير بالذكر، أن مستوى معرفة النساء لهذه الجمعيات أو األشخاص أعىل بواقع 66.5%، مقابل 4.%5٧ 

لدى الرجال )انظر الرسم البياين رقم 32(.

رسم بياني 32:  
مدى المعرفة بأشخاص أو جمعيات طالبوا بتغيير قوانين األحوال الشخصية في لبنان 

لتحقيق عدالة أكثر للنساء

 سؤال 20: هل عرْفت أو سمعت بأشخاص أو جمعيات يطالبون بتغيير 
قوانين األحوال الشخصية في لبنان، لتصبح عادلة مع النساء؟

 

٦٢٫٠٥٧٫٤
٦٦٫٥

٣٧٫٩٤٢٫٦
٣٣٫٣

يف الوقت الذي مل يتمكن فيه كثري من املجيبني واملجيبات، الذين عرفوا أو سمعوا بأشخاص 

لبنان، لتصبح أكرث  التعديل لقوانني األحوال الشخصية يف  التغيري أو  أو جمعيات يعملون من أجل 

يف  واستغالل"  عنف  "كفى  منظمة  ترَبز   - جمعيات  أو  أشخاص  أي  تحديد  من  النساء،  مع  عدالة 

من   %4٧ أن  فرنى  النساء.  بني  سيام  وال  األخرى،  األسامء  جميع  عن  شاسع  وبفارق  القامئة،  رأس 

واستغالل"،  عنف  "كفى  منظمة  ذكَْرَن  جمعيات،  أو  أشخاص  تحديد  منهن  طُلب  اللوايت  النساء 
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الهرمل  بعلبك  ثم   ،)%35( الجنوب  محافظة  يف  نسبة  بأدىن  مقارنة   ،)%54( بريوت  يف  وبخاصة 

)3٧%(، ويف محافظة لبنان الشاميل )39%(؛ وذلك بفارق ملحوظ عن الذكور )33%(؛ يف حني %45 

من الذكور الذين طُرح عليهم هذا السؤال مل يتمكنوا من تحديد أي أشخاص أو جمعيات، مقابل 

3٨% من النساء )انظر الرسم البياين رقم 33(.

رسم بياني 33:  
تحديد المستفَتى لجهات أو مبادرات قامت بتعديل قوانين األحوال الشخصية في لبنان 

لتكون أكثر عدالة مع النساء

 سؤال 21: هل بإمكانك تحديد جهات معينة أو مبادرات، قد تكون سمعت بها 
أو عرْفت عنها؟

 

  

٤١

٥ ٥
٢ ٢ ٢ ١ ١ ١

٦

٤١

٣

٣٣

٨
٤ ٢ ١ ٠ ١ ١ ٠

٩

٤٥

٣

٤٧

٤ ٦ ٣ ٣ ٢ ٠ ١ ١ ٣

٣٨

٢

ّ  /

 

أو  التغيري  أجل  من  تعمل  التي  للجهات  والنشاط  العمل  بتقييم  يتعلق  فيام  الالفت  من 

تقييم  نجد  أن  النساء،  مع  عدالة  أكرث  لتصبح  لبنان  يف  الشخصية  األحوال  لقوانني  التعديل 

يََريَْن  النساء  من   %53.6 إنَّ  وأفضل.  إيجابية  أكرث  الجمعيات  أو  الجهات  لدور هذه  النساء 

ا، و3٧.٧% يَريَْن أن دورها إيجايب نوًعا ما. يف املقابل، يرى  أن دور هذه الجهات إيجايب جدًّ

ا، يف حني يرى 34.9% أن دورها إيجايب  46.٨% من الرجال أن دور هذه الجهات إيجايب جدًّ

ومن اللفت أن 9% من الذكور يرون أن دور هذه الجهات سلبي نوًعا ما )انظر  نوًعا ما. 

امللحق رقم 2، السؤال 22(.
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يُظهر الرسم البياين رقم 34 تفاوتًا عىل صعيد الطوائف، بالنسبة إىل عمل الجمعيات والجهات 

الذين هم من بني  التي تُطالب بتغيري يف قوانني األحوال الشخصية. وتبدو نظرة املسيحيني، والدروز 

الطوائف اإلسالمية، أكرث إيجابية من نظرة باقي الطوائف اإلسالمية، وتحديًدا الشيعة. فنجد أنَّ ٧1% 

ا، وأيًضا 66% من الروم األرثوذكس، و61% من  من الدروز يرون أن دور هذه الجهات وعملها إيجايب جدًّ

ا"، فهي  املوارنة. وهنا، نذكر األرقام التي تتمتع بداللة إحصائية. أما النسبُة الدنيا للتقييم "إيجايب جدًّ

لدى الشيعة بواقع 36% والروم الكاثوليك بواقع %33.

رسم بياني 34:  
تقييم عمل الجهات أو الجمعيات المطالبة بتغيير في قوانين األحوال الشخصية

 سؤال 22: بشكل عام، ما تقييمك لعمل هذه الجهات أو الجمعيات 
التي ُتطالب بتغيير في قوانين األحوال الشخصية؟
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لق�ن�ن المي�اث ف� ط�ئف� زوجه�لق�ن�ن المي�اث ف� ط�ئفته�لق�ن�ن م�ن� خ�ص ب�لمي�اثال أع�ف / ال ج�اب
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الزواج المختلط والزواج 
المدني

املختلط  الزواج  نتناول موضوَعي  البحث  من  القسم  يف هذا 

ومدى  منهام،  املستطلعني  موقف  لناحية  املدين،  والزواج 

انسجام هذا املوقف مع موقف األفراد الذين ينتمون إىل نفس 

الطائفة، فضاًل عن االنسجام مع موقف الطائفة الرسمي.

 .5
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1.5.  الموقف من الزواج المختلط ومدى انسجامه مع 
موقف الطائفة الشعبي والرسمي

غرْي  الطوائف،  وبني  األديان  بني  املختلط  الزواج  من  إيجايب  موقف  اللبنانيني  أكرثية  لدى 

هي  مام  الذكور  لدى  أعىل  هو  املختلط،  الزواج  موضوع  من  ا"  جدًّ "إيجايب  املوقف  نسبة  أن 

ا" من موضوع الزواج املختلط،  لدى اإلناث، حيث إن نحو 44% من الذكور موقفهم "إيجايب جدًّ

اللوايت  النساء  نسبة  وترتفع   .%25 إىل  اإلناث  لدى  ا"  جدًّ "إيجايب  املوقف  نسبة  تنخفض  حني  يف 

ا" من موضوع الزواج املختلط إىل 26%، يف حني هي 14% فقط لدى الذكور  موقفهن "سلبي جدًّ

 .)35 البياين رقم  )انظر الرسم 

رسم بياني 35:  
الموقف من الزواج المختلط من طائفتين أو ديانتين مختلفتين بحسب الجنس

سؤال 29: ما هو موقفك من الزواج المختلط بشكل عام، عندما يكون 
الزوجان من طائفتين أو ديانتين مختلفتين. )بحسب الجنس(
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ا" يف موضوع الزواج املختلط هم  عىل صعيد الطوائف، نرى أن نسبة الذين رأيهم "إيجايب جدًّ

الشيعة بواقع 40%، يف حني تنخفض النسبة لدى األرمن األرثوذكس إىل 20% فقط، وتنخفض 

لدى السنة إىل 29% )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 29(. إن التفاوت بني الذكور واإلناث من 

حيث املوقف من الزواج املختلط، ينسحب عىل جميع الطوائف دومنا استثناء، حيث إن نسبة 

ا" يف الزواج املختلط أعىل بشكل ملحوظ مام هي لدى اإلناث  الذكور الذين رأيهم "إيجايب جدًّ

)انظر امللحق رقم 3، السؤال رقم 29-أ(.

من اللفت أن هناك انسجاًما يف موضوع املوقف من الزواج املختلط، سواء بشكل عام كان، 

أو يف حالة زواج امرأة من رجل من غري طائفتها، أو زواج رجل من امرأة من غري دينه أو 

طائفته. وتَظهر الطائفة الشيعية أكرث تَقبُّاًل للزواج املختلط يف جميع األحوال، ِعلاًم أنَّ تقبُّلهم 

لزواج رجل من طائفتهم بامرأة من طائفة أخرى أعىل من نسبة تقبُّلهم لزواج امرأة شيعية 

من رجل غري شيعي، ولكن هذا األمر ينسحب تقريبًا عىل جميع الطوائف. من ناحية أخرى،  

ال  حيث  واألرثوذكس(،  )الكاثوليك  األرمن  موقف  موضوع  يف  النسب  يف  كامل  تطابُق  يَظهر 

النظر عن كون الذي أقَْدم عىل الزواج  يوجد أي فارق يف املوقف من الزواج املختلط، بغض 

املختلط رجاًل أو امرأة )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 29(.

الزواج  موضوع  يف  ا"  جدًّ "إيجايب  الرأي  نسبة  حيث  من  الطوائف  كأقلَّ  واألرمن  الدروز  يَظهر 

ُسنِّيًّا، والزوجة من طائفة أخرى أو دين آخر، فإن نسبة  املختلط. أما لدى السنة، فحني يكون الزوج 

ا" من موضوع الزواج املختلط ترتفع بشكل ملحوظ )انظر الرسم البياين رقم 36(. املوقف "إيجايب جدًّ

رسم بياني 36:  
نسب الموافقة على الزواج المختلط على أنواعه )بحسب الطائفة والجنس(

سؤال 29: هل ُتوافق تماًما على الزواج المختلط؟
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ا" من الزواج املختلط؛ إذ  من الالفت أن املستوى التعليمي غري مرتبط باملوقف "إيجايب جدًّ

ا" من الزواج املختلط هي بني الجامعيِّني بواقع  إن النسبة الدنيا للذين موقفهم "إيجايب جدًّ

31%، يف حني ترتفع النسبة إىل 4٧% لدى الذين دْخلُهم مرتفع، وأيًضا لدى املطلّقني، ولدى 

أصحاب األعامل واملهن الخاصة؛ يف حني تنخفض لدى الذين واللوايت ال يعملون، حيث تصل 

الفوارق يف املناطق، فهي  2، السؤال رقم 29(. أما  أيًضا )انظر امللحق رقم  النسبة إىل %31 

أقلُّ داللة.

يبدو الفارق واضًحا متاًما بني الرجال والنساء، يف اتخاذ مواقف مغايرة ملواقف املرجعيات الدينية. 

فبينام يُْعرب 2٨% من اإلناث أن موقفهن من الزواج املختلط هو مثل موقف املؤسسات الدينية متاًما، 

تنخفض هذه النسبة إىل 23% لدى الرجال، وهذا التفاوت يتمتع بداللة إحصائية. ورمبا لِكون الرجال 

يشعرون بأنهم أكرث قدرة عىل فرض شوطهم يف املجتمع الذكوري السائد يف لبنان، فإنَّ هذا يجعلهم 

أكرث قدرة عىل أن يتخذوا موقًفا غري مطابق ملوقف املؤسسات الدينية يف طائفتهم. يف املقابل، فإن نسبة 

الرجال الذين يقولون إن موقفهم مختلف متاًما عن املوقف السائد يف املؤسسات الدينية يف طائفتهم 

ًدا يف معارضة موقف  يبلغ 3٧%، مقابل 29% فقط عند اإلناث، وهو األمر الذي يعني أن اإلناث أكرث تردُّ

املؤسسات الدينية يف طائفتهن )انظر الرسم البياين رقم 3٧(. 

رسم بياني 37:  
مدى توافق موقف المؤسسات الدينية من الزواج المختلط مع موقف طائفة المستفَتى 

)بحسب الجنس(

 سؤال 30: هل ترى أن موقف المؤسسات الدينية في طائفتك 
من الزواج المختلط، هو مثل موقفك؟
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 %34 بواقع  طائفتهم،  يف  الدينية  املؤسسات  مواقف  مع  انسجاًما  أكرث  والدروز  السنة  يَظهر 

عند السنة، و39% عند الدروز. فيقولون إن موقفهم مطابق متاًما ملوقف املؤسسات الدينية يف 

الطائفة، وذلك مع داللة إحصائية. يف املقابل، فإن املوارنة والروم األرثوذكس لديهم أقل نسبة 

تطابق يف املوقف مع املؤسسات الدينية يف الطائفة، فيام يتعلق بالزواج املختلط، وذلك بواقع 

21% و1٨% عىل التوايل )انظر امللحق رقم 2، السؤال 30(. وعندما يتعلق األمر مبدى التطابق 

مع موقف غالبية الناس يف الطائفة، فإن الفوارق بني النساء والرجال تتضاءل بشكل ملحوظ، 

ّنة بنسبة  ولكْن تَظهر أعىل نسبة من الذين يقولون إن موقفهم مطابق متاًما ملوقف غالبية السُّ

من  الغالبية  موقف  عن  متاًما  مختلف  موقفهم  إن  الدروز  من   %40 يقول  املقابل،  يف   .%33

املنتمني إىل طائفتهم، وهي أكرث النسب ارتفاًعا بني الطوائف، ومع داللة إحصائية. أّما النسبة 

)أي  الكبرية  العائلت  تَظهر  أيًضا   .%12 بواقع  املوارنة  لدى  فهي  إحصائية-،  -مع داللة  الدنيا 

أكرث من 6 أفراد( أكرث ميًل إىل التطابق الكامل يف املواقف مع الغالبية يف الطائفة، وأيًضا مع 

املؤسسات الدينية )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 30(.

املختلط،  الزواج  من  ا"  جدًّ "إيجايب  موقفهم  الذين  األشخاص  من  معترَبة  نسبة  أن  الالفت  من 

يَعتربون أن رأيهم غري منسجم متاًما مع موقف غالبية الناس يف الطائفة، وبشكل أكرب مع املؤسسات 

ا من الزواج املختلط أن موقفهم يتامىش  الدينية يف الطائفة. يف املقابل، يَعترب الذين موقفهم سلبي جدًّ

متاًما مع موقف غالبية املنتمني إىل الطائفة، ومع موقف املؤسسات الدينية )انظر الرسم البياين رقم 3٨(. 

هذا األمر يشري إىل أنه -بغضِّ النظر عن موقف األشخاص- هناك نظرة قوية سائدة ترى أن املؤسسات 

الدينية، وأيًضا املجتمع الخاص بكل طائفة، ال يتقبلون الزواج املختلط متاًما.

رسم بياني 38:  
مقارنة موقف المؤسسات الدينية/غالبية الناس من الزواج المختلط بموقف المستفَتى

 سؤال 29: هل ترى أن موقف المؤسسات الدينية/غالبية الناس 
في طائفتك من الزواج المختلط هو مثل موقفك أو مغاير عنه؟
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الزواج  يخص  فيما  الميراث  قوانين  من  2.5.  الموقف 
المختلط

الواقع،  املختلط. ويف  الزواج  املتبعة يف حالة  املرياث  قوانني  يعرفون عن  اللبنانيني ال  غالبية 

هذا  حول  التامة  املعرفة  عدم  نسبة  أن  سوى  الطوائف،  بني  ملحوظة  فوارق  هناك  ليس 

عن  جيًدا  يعرفون  الذين  من  نسبة  أدىن  لديهم  إن  ثم  املوارنة،  لدى  العليا  هي  املوضوع 

القوانني املتبعة يف املرياث يف حالة الزواج املختلط )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 31(.

عند سؤال الذين يعرفون عن قوانني املرياث املعتَمدة يف الطائفة يف حالة الزواج املختلط، عن 

تقييمهم ملدى عدالة هذه القوانني مع املرأة يف حال كانت ديانتها مختلفة عن ديانة أوالدها، كانت 

اإلجابات تتوزع عىل مقياس من أربع نقاط، َوْفق نسب متقاربة ومن دون دالالت مهمة. لكن، يغلب 

ا أو عادلة نوًعا ما، عند أكرث من نصف األشخاص الذين  امليل إىل اعتبار أن القوانني املعتَمدة عادلة جدًّ

جرى سؤالهم عن هذا املوضوع )انظر الرسم البياين رقم 39(.

رسم بياني 39:  
المواقف من قوانين الميراث في حالة الزواج المختلط

 

قوانين الميراث في حالة الزواج المختلط، والموقف منها
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عند السؤال عن أسباب اإلجابات التي أعطاها املستْفتَون عن تقييمهم لقوانني املرياث، من حيث 

عدالتها مع املرأة يف حال كانت عىل غري دين زوجها، جاء موضوع إنصاف الدين للمرأة يف املرتبة األوىل 

لدى الرجال بواقع 41%، يف حني جاءت اإلجابة األوىل عند النساء بأن املرأة التي تُغريِّ دينها تُْحرم املرياث 

التي اختارت  وهذا يشري إىل أن هناك نظرة إىل أن املرأة  البياين رقم 40(.  الرسم  بنسبة 32% )انظر 

الزواج من خارج طائفتها، إمنا هي عىل علم بخسارتها للمرياث، وبأن نسبة مهمة من الرجال ما زالت 

تنظر إىل األمر بنوع من اللمباالة.

رسم بياني 40:  
 أسباب تقييمات المستفَتيَن لعدالة قوانين الميراث مع المرأة في حال كونها 

على غير دين زوجها

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

 سؤال 33: أسباب تقييمات المستفَتْيَن لعدالة قوانين الميراث مع المرأة، 
في حال كانت على غير دين زوجها
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يُظهر الجدول اليت رقم 16، أنَّ نِصف الذين يقولون إن قوانني املرياث عادلة مع املرأة يف حال 

كانت عىل غري ديانة أوالدها، ذكَروا أن الدين أنَْصف املرأة، يف حني 59% من الذين يقولون إن قوانني 

بنظرهم  يَُعدُّ  األمر  املرياث، وهذا  تُْحرم  تُغريِّ دينها  التي  املرأة  أن  املرأة، ذكَروا  املرياث غري عادلة مع 

ن أجابوا بأن قوانني املرياث عادلة مع املرأة يف حال كانت عىل غري ديانة  قلة عدل. أيًضا يقول 11% ممَّ

أوالدها، ذكَروا أن السبب هو مساواة املرأة بالرجل يف قوانني األحوال الشخصية.
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جدول 16:
أسباب تقييم قوانين الميراث في حالة الزواج المختلط

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال 33: ما أسباب تقييم قوانين الميراث في 
حالة الزواج المختلط؟

Q32: ما تقييمك لقوانين الميراث 
المعتمدة في طائفتك في حالة 
الزواج المختلط، حين تكون ديانة 
األم مختلفة عن ديانة أوالدها؟

غري عادلةعادلةاملجموع

-50.3%الرشع أنصف املرأة

59.3%13.5%املرأة املرتدة تُْحرم املرياث

0.٨%10.9%مساواة املرأة بالرجل

٧.2%3.5%ترث املرأة أقل من الرجل

6.0%1.3%عدم إعطاء املرأة كامل حقوقها

1.9%3.6%حسب االتفاق

2.9%1.3%عدم تطبيق القوانني بالشكل الصحيح

19.4%9.٧%غري ذلك

3.2%5.4%ال أعرف

1.1%0.5%ال جواب

أما الرأي حول أي قانون يجب أن تخضع له املرأة يف حالة الزواج املختلط، فإن النَِّسب توزعت، 

يف  املجيبني.  من   %٨ بواقع  بطائفتها  الخاص  املرياث  لقانون  املرأة  لخضوع  الدنيا هي  النسبة  أنَّ  غرْي 

املقابل، نسبة عالية بلغت 35%، اعترَبت أن املرأة املتزوجة زواًجا مختلطًا يجب أن تخضع لقانون مدين 

خاص باملرياث، وحصلت هذه اإلجابة عىل نسب جيدة لدى معظم الطوائف، وبخاصة املسيحية منها، 

ّنة الذين يقولون بوجوب خضوع  ّنة بواقع 2٨%. إاّل أن نسبة املستفتنَي السُّ يف حني أدناها كان لدى السُّ

املرأة لطائفة زوجها ترتفع بواقع 3٨%، وبوجوب خضوعها لطائفتها بنسبة 13%. يف املقابل، نسبة الذين 

يقولون إن املرأة يجب أن تخضع لقانون مدين، هي العليا لدى األرمن )الكاثوليك ٧1%، واألرثوذكس 

٧0%(، ثم الدروز بواقع 5٧%، ثم الروم الكاثوليك بواقع 4٨%. أّما نسبة الذين يقولون إنه عىل املرأة أن 

تخضع لقانون املرياث الخاص بطائفة زوجها يف حالة الزواج املختلط، فتنخفض بشكل أكرث تحديًدا لدى 

الروم الكاثوليك بنسبة )20%(، والدروز بنسبة )19%(، وتنخفض إىل ٨% لدى األرمن األرثوذكس و0% لدى 

األرمن لكاثوليك )الرسم البياين رقم 41(. 
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رسم بياني 41:  
آراء الطوائف الدينية في خضوع المرأة لبعض قوانين الميراث، في حالة الزواج المختلط

 سؤال 34: ألي قوانين ميراث على المرأة في حالة الزواج المختلط 
أن تخضع برأيك؟

 

٢٩٢٦٣٣٢٨٢٠٢٩
٨

٢٩

٨١
١٠٠

٣٦٣٢

٦٦

١٩١٤٢٢

٨٥
١١

٥
٨

٤

١٤

١٣
١٠

٥١٩٣

٣٥٤١
٣٢

٤٠٤٨٣٤
٧٠

٧١

١٩

٢٨٣٢

٣٤

٥٧

٦٧

٢٨

٢٨٢٧٢٤٢٨٢٥٣٣

٨
٢٩

٥٥

٢٤٢٦١٩

٤٨

لق�ن�ن المي�اث ف� ط�ئف� زوجه�لق�ن�ن المي�اث ف� ط�ئفته�لق�ن�ن م�ن� خ�ص ب�لمي�اثال أع�ف / ال ج�اب

تجدر اإلشارة إىل أن الفئات العمرية الصغرى، أكرث تأييًدا -بشكل ملحوظ مع داللة إحصائية- 

ملوضوع خضوع املرأة لقانون مدين خاص باملرياث )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 34(.
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3.5.  الموقف من الزواج المدني واالنسجام مع موقف 
الطائفة الشعبي والرسمي

مع كل ما يقال عن الزواج املدين إنه أكرث عدالة مع النساء، فإن الذكور هم أكرث من النساء تأييًدا 

الزواج املدين االختياري، مقابل %23  ا" يف  الذكور رأيهم "إيجايب جدًّ للزواج املدين، حيث إن 35% من 

ا" يف الزواج املدين االختياري، يف حني  من النساء. وباإلجامل، فإن 29% من اللبنانيني رأيهم "إيجايب جدًّ

تنخفض النسبة إىل 15% عندما نتحدث عن الزواج املدين اإللزامي. وإْن أضفنا الذين يرون أن الزواج 

املدين "إيجايب نوًعا ما"، فإن نسبة النظرة اإليجابية إىل الزواج املدين االختياري تصبح 51%، وإىل الزواج 

ا"، يف حني تنخفض  املدين اإللزامي 25%. ويرى 50% من اللبنانيني أن الزواج املدين اإللزامي هو "سلبي جدًّ

نسبة الزواج املدين االختياري إىل 33% )انظر الرسم البياين رقم 42(. 

رسم بياني 42:  
 موقف المستفَتْيَن من الزواج المدني االختياري والزواج المدني اإللزامي 

)بحسب الجنس(

 

سؤال 35: الموقف من الزواج المدني االختياري واإللزامي 
بحسب الجنس

 

٢٩٫٢ ٣٥٫٤
٢٣٫١

١٥٫١ ١٧٫٥ ١٢٫٧

٢١٫٩
٢١٫٢

٢٢٫٥

٩٫٦ ٩٫١
١٠٫٢

٩٫١
٦٫٠

١٢٫٢

١١٫٤ ٧٫٥ ١٥٫٣

٣٢٫٦ ٣١٫٠ ٣٤٫٢

٥٠٫٢ ٥٢٫٨ ٤٧٫٦

٧٫٣ ٦٫٥ ٨٫٠ ١٣٫٧ ١٣٫١ ١٤٫٢

إيج�ب� جً�اإيج�ب� ن�ًع� م�سلب� ن�ًع� م�سلب� جً�اال ج�اب 
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ا" إىل الزواج املدين االختياري لدى املسيحيني، وبشكل  يف حني ترتفع نسبة النظرة "إيجايب جدًّ

بنسبة  األرثوذكس  الروم  وعند   ،%51 بنسبة  وأرثوذكس(  )كاثوليك  األرمن  عند  تحديًدا  أكرث 

4٧%، واملوارنة بنسبة 3٨%؛ فإن النسبة تنخفض كثريًا عند السنة إىل 19%، وعند الشيعة إىل 

ا" يف الزواج املدين االختياري، فيَربز عند السنة بواقع  21%. أّما االعرتاض أو الرأي "سلبي جدًّ

46%، وعند الشيعة 42%. إنَّ النمط نفسه ينسحب عىل الزواج املدين اإللزامي، غرْي أن النسب 

تختلف، إذ تقلُّ الراء اإليجابية وتزيد التقييامت السلبية. ويَعترب 23% من املوارنة أن الزواج 

لكنها  األرثوذكس،  الروم  لدى   %26 إىل  النسبة  ترتفع  حني  يف  ا،  جدًّ إيجايب  اإللزامي  املدين 

تنخفض إىل نحو 10% لدى السنة والشيعة. أما نسبة التقييم السلبي للزواج املدين اإللزامي، 

فهي 63% عند السنة، و60% عند الشيعة )انظر امللحق رقم 2، السؤال رقم 35(.

يف  الناس  ولغالبية  الدينية  للمؤسسات  مغايرة  مواقف  ألخذ  استعداًدا  أكرث  املسيحيون  يَظهر 

طوائفهم، مقارنًة باملسلمني يف موضوع الزواج املدين. غرْي أن هذا ال ينطبق عىل الطوائف املسيحية 

الدينية ومع غالبية  املؤسسات  انسجاًما مع  أكرث  رأيها هو  أنَّ  تَعترب  أن  التي متيل إىل  الصغرى عدًدا، 

الطوائف  عيِّنة  انخفاض  بسبب  سيام  ال  إحصائية،  داللة  لها  ليس  النتيجة  فهذه  الطائفة.  يف  الناس 

املسيحية الصغرى عدًدا. إنَّ 44% من السنة يعتربون أن موقف املؤسسات الدينية السنية من الزواج 

املدين هو نفس موقفهم، و40% من الشيعة يقولون األمر نفسه. يف املقابل، تنخفض هذه النسبة بشكل 

ملحوظ لدى الطوائف املسيحية الكربى، حيث 25% من املوارنة يقولون إن موقفهم منسجم متاًما مع 

موقف املؤسسات الدينية يف طائفتهم بالنسبة إىل الزواج املدين، و1٧% من الروم الكاثوليك، و1٨% من 

األرثوذكس. بالنسبة إىل االنسجام بني موقف املستَْفتَى وموقف غالبية الناس يف طائفته/ها، فإنَّ منطًا 

الطائفة لدى  أتباع  الغالبية من  التام مع مواقف  االنسجام  ينطبق عليه هنا. وتنخفض نسبة  مشابًها 

املوارنة بواقع 24%، والدروز 21%، مع داللة إحصائية. لكنها ترتفع لدى السنة بواقع 41%، ولدى الشيعة 

بواقع 3٨% )انظر الرسم البياين رقم 43(.
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رسم بياني 43:  
مدى موافقة موقف المؤسسات الدينية/غالبية الناس من الزواج المدني، لموقف طائفة 

المستفَتى

 سؤال 36: هل موقف المؤسسات الدينية/غالبية الناس في طائفتك 
من الزواج المدني مطابق تمامًا لموقفك؟

٣٢
٢٣

٤١

٢٥
١٧١٨١٤

٤٢

٦٨
٥٩

٤٤٣٩
٣٢٣٠

٢٤١٩
٣٢٢٧

٣٨

٢٤٢٢٢٨
١٦

٧١
٨٤٧٨

٤٠٣٨
٣٢

٢١٢٤٢٢

م�ق� المٔ�سس�ت ال�يني� ف� ط�ئفت� م� ال�واج الم�ن� مث� م�قف� تم�ًم�
م�ق� غ�لبي� الن�س ف� ط�ئفت� م� ال�واج الم�ن� مث� م�قف� تم�ًم�

 

يف رشح املوقف من الزواج املدين، ترَبز نسبة مهمة من السنة والشيعة الذين يَعتربون أن هذا 

الشكل من الزواج، أمنا هو خروج عن الدين، وذلك بواقع 39% عند الشيعة، و34% عند السنة. وتنخفض 

هذه النسبة عند املوارنة مثاًل إىل 24%، وإىل 11% فقط عند الدروز. ويُعربِّ 30% من الروم األرثوذكس عن 

تأييدهم للزواج املدين لِكونه أفضل من غريه، وتَبلغ هذه النسبة 35% عند الدروز، لكنها تنخفض بشكل 

ملحوظ لدى الشيعة إىل 16%، وإىل 13% فقط لدى السنة. ويف حني تنخفض عند املوارنة نسبة الذين 

يقولون إنهم ال يحبون الزواج املدين أو ال يحبذونه إىل 6%، فإنه من الالفت أن نسبة الذين ذكَروا من 

املوارنة أنه أرسع للطالق تبلغ 13%، يف حني تنخفض هذه النسبة لدى الشيعة إىل نحو 3%؛ إذ إن الطالق 

مسألة سهلة ال سيام لدى الرجال الشيعة. إنَّ موضوع تحقيق الزواج املدين للمساواة بني الرجل واملرأة 

ينخفض إىل 3% عند الشيعة، أما موضوع إعطاء املرأة حقوقها، فينخفض عند كل من الشيعة والسنة إىل 

4% )انظر الجدول رقم 1٧(.



69

جدول 17:
مواقف بعض الطوائف الدينية من الزواج المدني

السؤال مفتوح دون ذكر إجابات املستفَتى، واألرقام هي نسب مئوية

سؤال a-35: هل 
في إمكانك أن 

تشرح أكثر موقفك 
من الزواج المدني؟

املجموع

ماروين

ك
روم كاثولي

س
روم اورثودك

ك
ن كاثولي

أرم

س
ن أرثودك

أرم

ت
ستان

ني/ بروت
إنجيلي

ك
رسيان كاثولي

س
رسيان أرثوذك

ي
شيع

ي
سن

درزي

ني
علوي

ي
ال دين

ض االجابة
رف

المواقف اإليجابية
ل الزواج املدين 6312-22161335-19241٨30292٨39أؤيد / أُفضِّ

146-44٨--6٧139292016يعطي املرأة الحقوق

يعطي مساواة أكرث بني الرجل 

واملرأة
5٧53-12-100193610--٧

المواقف الحيادية
4216-14131٧---2٧-15161٧20حرية شخصية/رأي شخيص

2---34--61342421219أرسع للطالق

المواقف السلبية
هو ضد الدين/خروج من 

الدين
29242٧29422216--39341134-1٨

11-59914٨32----962٧ال أحبه/ال أؤيد الزواج املدين

4--252-----3423أسوأ لألوالد/يؤثر سلبًا

4--336-----3-33هو عقد ال معنى له

3---25-------20ال يعطي املرأة حقوقها

1---14--29---214حرام

---326-------21غري طبيعي/ضد عاداتنا

يلغي االرتباط الروحي/رس 

الزواج
021------------

-----------1--0الزواج الديني عدل

5--412-----3235غري ذلك

9--215-----2261ال أعرف

٧---11------102ال جواب
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أهم التحليالت والخالصات

 .6
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1.6 معرفة شحيحة لقوانين األحوال الشخصية في لبنان

إن نسبة كبرية من اللبنانيني )تقريبًا النصف(، ال تَعرف ماذا يعني مفهوم قانون 

األحوال الشخصية. وهذا يشري إىل أن هناك نقًصا يف التوعية بهذا املفهوم املهم، ال سيام 

وأن لديه تأثريًا كبريًا يف حياة الناس، منذ الوالدة حتى الوفاة وما بعد الوفاة. وترَبز هنا 

مسألة مهمة أظهرَتها نتائج الدراسة، وهي أنَّ مستوى معرفة املسلمني لقوانني األحوال 

الشخصية يف طائفتهم، أعىل من مستوى معرفة املسيحيني لقوانني األحوال الشخصية 

َمردَّ هذا هو إىل اشتامل قانون األحوال الشخصية لدى املسلمني  يف طائفتهم. ولعل 

عىل مسألتَي املرياث وسهولة إجراءات الطالق، وهام من املسائل التي تجعل املسلمني 

يتعرضون للتفاصيل املتعلقة بقوانني األحوال الشخصية يف طوائفهم أكرث من املسيحيني.

2.6 مسألة الحضانة عند األم الشيعية

ترَبز مسألة الحضانة عند املسلمني الشيعة بوصفها إحدى أهم املسائل التي تُرافق 

الحديث والبحث يف موضوع قانون األحوال الشخصية وموضوع املحاكم. أّما الشكوى 

من الظلم الذي تتعرض له املرأة الشيعية يف موضوع الحضانة لألوالد، فيَظهر يف أكرث 

من َمفِصل يف البحث، ويؤكد رضورة العمل عىل هذه املسألة بشكل رسيع، من أجل 

تحقيق العدالة للنساء الشيعة يف هذا املجال. إن الثار والدوافع النفسية واالجتامعية 

ملوضوع حضانة األم ألوالدها، إضافة إىل األضواء التي ُسلِّطت أخريًا يف اإلعالم ووسائل 

التواصل االجتامعي، وجهود جمعيات املجتمع املدين - كلها تجعل موضوع حقِّ األم يف 

حضانة أوالدها حارًضا يف األذهان بشكل كبري.

رع ة وعدالة الشَّ نَّ 3.6 السُّ

ّنة أكرث رًِضا عن قوانني األحوال الشخصية يف طائفتهم، ال سيام فيام  املسلمون السُّ

النساء يف ظل قانون األحوال الشخصية الخاص بالطائفة. وهنا، يَظهر  يتعلق بوضع 

ّنة. ولهذا  حضور الرشع، وَدوره التاريخي واالجتامعي يف النتائج املتعلقة باللبنانيني السُّ

ّنة أكرثَ املستفتني  األمر جذوٌر متعلقة بالثقافة والرتبية واملجتمع. ويَظهر املجيبون السُّ

تركيزًا عىل أن أية أخطاء أو مشاكل، أمنا تُعود لسوء التطبيق، وليس ملشاكل يف القوانني 
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ّنة أكرثَ الراضني عن قانون األحوال الشخصية املتعلق  التي تراعي الرشع. يَظهر الرجال السُّ

بالطالق املعتَمد يف الطائفة والرشع، وأيًضا يَظهر السنة كأكرث الطوائف الِْتزاًما وانسجاًما 

مع املؤسسات الدينية ومجتمعهم الخاص، ويتبنيَّ ذلك يف املوقف من الزواج املختلط 

والزواج املدين. إنَّ نسبة اعتبار حقِّ النساء محفوظًا يف قانون األحوال الشخصية، وأن 

القوانني منصفة للمرأة يف الطائفة، مرتفعٌة لدى النساء السنة. ولكن، عند السؤال عن 

مدى تحقيق قوانني األحوال الشخصية العدالَة للمرأة، فإننا نرى صورة مختلفة، حيث 

إن نسبة الرجال الذين يرون أن قوانني األحوال الشخصية املعتَمدة يف الطائفة السنية 

تُحقِّق العدالة للمرأة أعىل من نسبة النساء اللوايت يَريْن األمر نفسه. هذا األمر يعني 

بشكل أو بآخر، أنه يف حني أكرثية الرجال -سواٌء شديدي التدين كانوا أم ال- يعتربون 

قوانني األحوال الشخصية منصفة للمرأة، فإن هذا التقدير هو محدود بفئة معيَّنة من 

نَّة، اللوايت قد يُكنَّ شديدات التدين، وال يُحبّْذَن نقد املرِجعيّة الدينيّة. النساء السُّ

4.6 المسيحيون أقلُّ ِرًضا من المسلمين عن قوانين األحوال الشخصية

يَظهر املسيحيون أقلَّ رًِضا من املسلمني عن قوانني األحوال الشخصية يف طوائفهم، 

لناحية تحقيق العدالة للمرأة. ويف حني تتمحور الشكاوى يف موضوع حضانة األم لدى 

املسلمني تحديًدا )الشيعة مثاًل(، يرَبز موضوع فسخ الرابطة الزوجية وصعوبته لدى 

بعض الطوائف املسيحية. إن متطلبات الحياة اليوم، والتغيريات الكبرية يف املجتمع، 

واملرأة العاملة، والرشوط االجتامعية التي يفرضها منط الحياة واملعيشة اليوم - تجعل 

من صعوبة فسخ الزواج مسألًة ذات تأثري سلبي، يف نظرة املسيحيني -ال سيام النساء 

املسيحيّات- إىل موضوع قوانني األحوال الشخصية.

5.6 دور المجتمع المدني

إنَّ إميان املسيحيني بأهمية دور مؤسسات املجتمع املدين وجمعياته، ال ينسحب 

عىل املسلمني وتحديًدا الشيعة، حيث يرَبز دور رجال الدين وأهميته يف تحقيق العدالة 

للمرأة. وال شك يف أن هناك أثرًا للعوامل السياسية يف هذا األمر، لناحية دور املجتمع 

املدين يف مناهضة املحكمة الجعفرية، يف موضوع رفع سن حضانة األم ألوالدها. 
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6.6 تفاُوت بين المواطنين والسلطة

اتفاقية سيداو  إىل  بالنظرة  يتعلق  فيام  واملسيحيني  املسلمني  بني  التفاوت  مع 

بنود  املسلمني، مؤيَِّدٌة لجميع  اللبنانيني حتى من  أكرثيًة معترَبة من  فإنَّ  وبنودها، 

النساء  التمييز ضد  أن  يعني  األمر  عليها. وهذا  لبنان  يتحفظ  التي  اتفاقية سيداو، 

يتأثر بعمل السلطات واملحاكم والهيئات الدينية، أكرث منه مبا هو نابع من محددات 

اجتامعية شعبية، وأنَّ املعارضة التي تحصل عىل الكثري من املسائل، أمنا هي معارَضة 

، وليس ملحتواه وبنوده. فإْن جرى تفصيلها وعرضها، فِمن  ى معنيَّ لتصنيٍف أو مسمًّ

الواضح أْن يكون هناك إجامع عليها ِمن ِقبل أكرثيٍة معترَبة من اللبنانيني.

7.6 المجتمع الذكوري والقوانين

تحقيق  مسرية  تُعيق  التي  العوامل  أهم  أحد  بوصفها  املجتمع  ذكورية  ترَبز 

العدالة للنساء. ويرَبز تأثري املجتمع الذكوري، ليس يف مامرسات الرجال فحسب، بل 

أيًضا يف املحاكم وانحيازها إىل الرجال، وأيًضا لدى النساء اللوايت نجدهن أكرث محافظة 

من الرجال يف العديد من األماكن. ولعل هذه النزعة املحاِفظة عند النساء يف بعض 

من  العديد  يف  والدين  الرشع  بأحكام  كها  ومتسُّ املختلط،  الزواج  سيام  ال  املواضيع 

األماكن أكرث من الرجال - قد يكون َمردُّها إىل أن الرجال يشعرون بأنهم أكرث قدرة 

عىل فرض رشوطهم يف املجتمع الذكوري السائد يف لبنان؛ ما يجعلهم أكرث قدرة عىل 

أن يتخذوا موقًفا غري مطابق ملوقف املؤسسات الدينية يف طائفتهم.

8.6 الموقف من القوانين المدنية لألحوال الشخصية

يف حني ال يحظى الزواج املدين اإللزامي مبوافقة أغلبية اللبنانيني، بدأت نسبة 

الزواج املدين االختياري، إذ وصلت إىل  اللبنانيني تنظر بإيجابية إىل  ال بأس بها من 

51%، مع العلم أن حوايل ثلث اللبنانيني ضد هذا الزواج قطًعا. لقد أيّد الزواَج املدين 

من  بسيطة  أغلبية  رفَضه  حني  يف  والدروز،  املسيحيني  من  كبرية  أغلبيٌة  االختياري 

الزواج  النوع من  الشيعة والسنة خصوًصا، رافضني لهذا  املسلمني. ويرَبز املسلمون 

بها ملصلحة تحقيق  يأيت  التي  التحسينات  العديد من  الرغم من  بحوايل 55%، عىل 
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الزواج  الزواج. غرْي أنه من الواضح أن معارضة  العدالة للمرأة فيام يتعلق برشوط 

الزواج، ولرتاث سيايس  الشكل من  ثقافية معادية لهذا  املدين تَحمل وزر موروثات 

يحمل العداء للتسمية برصف النظر عن املحتوى. فالتسويغات التي تُستخدم لتربير 

العداء لهذا الشكل من الزواج، هي تسويغات سياسية محضة، حيث يتعارض هذا 

التربير مع الدين وغريه من الحجج املخترصة، دومنا كثافة يف التفاصيل. ويؤكد هذا 

إًذا  املسلمون.  ومنهم  سيداو،  اتفاقية  لبنود  اللبنانيني  من  مهمة  أكرثيٍة  تأييُد  األمَر 

ينبغي مزيد من التوعية مبوضوع الزواج املدين وتفاصيله وفوائده ملصلحة النساء، 

وإلسهامه يف تحقيق العدالة للنساء املتزوجات.

9.6  األولويات في التحسينات في قوانين األحوال الشخصية لتصبح 
أكثر عدالة مع النساء

يف موضوع األولويات، أِي املسائل التي يرى املستفتَى/املستَْفتَاة أن لها األولوية 

قانون  يف  النساء  لتحسني وضع  لها،  والحلول  البدائل  وإيجاد  ومعالجتها  تناولها  يف 

األحوال الشخصية املعتَمد يف الطائفة - تختلف األولويات بحسب الطوائف املختلفة. 

فلدى الطائفة الشيعية يرَبز موضوع الحضانة، ال سيام بنظر النساء بوصفه أولوية، 

وهناك أيًضا موضوع وضع النساء يف الزواج والوالية فيه وقدرة املرأة عىل الطالق. 

إًذا العمل عىل تأمني حق النساء يف الحضانة يف الطائفة الشيعية، هو أكرث املواضيع 

إلحاًحا. أما إمكانية الطالق (فسخ الرابطة الزوجية)، فهو أكرث املسائل أولوية وإلحاًحا 

لدى املسيحيني. وأما لدى السنة، فإن مسألة الحقوق واملسؤوليات التي يرتتب عليها 

عقد الزواج هي أكرث إلحاًحا. وأما لدى املوحدين الدروز، فإن مسألة املرياث هي أبرز 

املسائل وبفارق كبري عن غريهم من الطوائف، بوصفها أولوية تحتاج إىل تحسينات 

لتصبح أكرث عدالة مع النساء.
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