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عادة نرش هذا البحث   ،لأهداف غري جتارية ،ميكن اإ

 دون احلصول عىل اإذن من الاكتب  
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 :توطئة
وقد ختتلف داخل . تتعدد وتتباين الترشيعات والأعراف واملامرسات اخلاصة بتعدد الزوجات من دوةل لأخرى

الثقافةة  صوصياتأأو اخل  سائدةنفس ادلوةل من ولية لأخرى أأو من منطقة لأخرى حسب املعتقدات ادلينةة ال 

قليات  .ار  اها العملاجل القوانيأأو  للأ
 

ذا نيف العديد من ادلول واملامرسةترشيع د انسااما اتما أأو ب ب  اتم بي ال جت تكن واإ بملوازاة مع  تالحظ ك، فاإ

، بل قد املكرسة هل السائدة ةواملامرس" للتعدد" املانع الرمسي ترشيعذكل، يف دول أأخرى، اختالفا جليا بي ال 

مبيح هل، حةث ي عرتف  ف  ر  ع  للتعدد و  بي قانون مدين مانع اتم تناقض عىل أأحةاان داخل نفس ادلوةل تقف

 .لطريف الزواج العريف بنفس احلقوق وامحلاية اليت يس تفةد مهنا طرفا الزواج املدين
 

ذا كنت ل ب  فوق أأراضهيا ل تعرتف ، مبوجب حق الس يادة،د دولجت واإ ممارسة  رمسيا متنع حبيث ،واحد ترشيعاإ

أأخرى،  فاإن دولالأنظمة العرفةة اليت ت رخص بتعدد الزوجات،  وأأ  رشائع ادلينةةال  اس تثناءتعدد الزوجات دون 

تعرتف بأأكرث قد الثقافةة، أأو انطالقا من اعتبارات س ياس ية رصفة،   خلصوصيات ادلينةة أأوا ةانطالقا من مراعا

  .يف جمال الأحوال الشخصية أأراضهيا ـ  عىلـ  من قانون أأو ترشيع
 

ذا كن نوتع "تعددال "ظر د دول حجت تواإ منادية دول أأخرى بترتفع عاليا،  أأصواات ك جتد أأيضااقب ممارس ي ، فاإ

يقاف اهنيار اجملمتع معلنة   وضبط ، بتقني التعدد عدد ، ويتعلق الأمر أأساسا بدول قل فهيا أأن  احلل الوحةد لإ

مة فهيا الأز  تب تدا وأأ ، بشلك اكريث رتفع فهيا عدد الأرامل والأيتاما وأأ الرجال بشلك ملفت للنظر، 

 .سواء بلنس بة للرجال أأو النساء املناسب عىل العملعثور ال يس تعيص  أأصبح الاقتصادية، حبيث
 

مجموعة من ادلول مبأ خذة يف الاخنفاض  تعدد الزوجاتالقانونية ل  امرسةامل يالحظ املراقبون ادلوليون أأنوهكذا، 

يسمح و . عرض لها يف حةهناس ي   دول أأخرى لأس باب عديدةبأ خذة يف الارتفاع بيامن تبقى ، خمتلفةلأس باب 

نساء وحرص ال ، كقاعدة عامة "بأأحادية الزواج" يف بعض ادلول النساءمتسك املهنج املقارن أأيضا مبالحظة 

 .والفنت احلرمانلرش  اتقاء   وأأ للرعاية وامحلاية،  ، طلبا  ىل التعدد دول أأخرى عب
    

   

تعدد الزوجات يف اترخي الأداين  ض الأضواء عىل، تركزي بعهذا البحث املقارن وقد يكون من الأنسب يف

( ثايناملبحث ال )لتعدد ورضورات  ل  (عرب العامل) ادلواعي املوضوعية قبل اس تعراض (الأولاملبحث )

 يف الأخري التعرجيمع ، (ثالثاملبحث ال )املبيحة للتعدد  والأعراف من الترشيعات اس تعراض ما تيّس  مجع و 

   .(رابعاملبحث ال) الترشيعات املانعة هلعىل 
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 :املبحث الأول

 تعدد الزوجات يف اترخي الأداين

 يف الهيودية
، حسب أأس تاذ ادلراسات العربية واكنت العادة اجلارية بي الهيود .تسمح التوراة رصاحة بتعدد الزوجات

د اكن مباحا فق"الأقىص لتعدد الزوجات لعدد اعىل اختاذ أأكرث من زوجة دون حديد  ادلكتور حسن ظاظا، 

لكن حت ضغط الاضطهاد اذل  اكن يعيش   ."للهيود  أأن يتخذ من النساء ما طاب هل بال قةد أأو رشط

" جربوم بن هيودا"فقد اضطر احلاخام  تعدد الزوجات حرميا  مطلقا ، تماليت حر   الاكثوليكةة الهيود يف أأورب

ben Yehuda  Gershom  (061 م4131م ـ ) صدار فتوى ىل اإ  .تعدد كنوع  من التقةةال عىل الهيود ظر حاإ

يف أأورب  يةلهيودال ية وحمامك الأحوال الشخصية اجهتاده بلتطبيق القانوين املتفق علي  يف اجملالس امل  س يحظى و 

ن اكن تعدد الزوجات بي الهيود قد ظل منترشا، رسا وعلنا، قروان طويةل " ،مةالدية 4311حوايل س نة  واإ

فريقةة وأ س يابعد هذا التارخي، و  "خباصة يف بدلان اإ
 
اترخييا ي منع تعدد الزوجات هكذا، فمل و  .(4011،ظاظا حسن)

ىل أأورب الرشقةة ومه ميثلون)بلنس بة للهيود الإبكناز  ل ( يف املائة من الهيود 11 اليوم اذلين ترجع أأصوهلم اإ يف اإ

 .امليالد  اد  عرشاحلالقرن 
 

أأوردت هيئة الإذاعة الربيطانية فقد ، "ل جواز تعدد الزوجاتجدل ديين يف اإرسائيل حو "وحت عنوان 

ىل السامح بتعدد الزوجات قانونيا يف "أأن مجموعة من النساء الهيودايت دعت  ،م3144يوليو  36بتارخي  اإ

هو احلل الهيود  الأمثل لعديد " بعتبار أأن تعدد الزوجات ،"اإرسائيل، وذكل للحد من ارتفاع نس بة العنوسة

 ".لك الاجامتعية، مبا فهيا مشلكة الزناع ادلميغرايف مع العربمن املشا
 

تعدد "موحضة بأأن عدد قليل من رجال ادلين الهيود، ساندهاقد  ذه ادلعوةبأأن ه هيئة املذكورةأأضافت ال و 

ادلعوات سفرت وأأ  ."ن التوراة ل حرهماأأ رسائييل جرمية حياسب علهيا القانون رمغ الزوجات حسب القانون الإ 

ىل ىل نفس استنادا، تعدد الزوجات اإ انقسام يف أأوساط املتديني من الهيود بي مؤيد " عن املصدر، اإ

 ."اقل تشددأأ ومعارض، وحديدا بي كبار رجال ادلين ومدارسهم اخملتلفة بي رشقةة وغربية وبي متشددة و 
 

ة أأ مر ب  هو نفس  مزتوج نأأ رمغ  اتعدد مقبول دينةال ن أأ  املصدر ذات ، حسب، "دوف ب تاين"ويرى احلاخام 

براهمي اإ بو الشعب الهيود ، تزوج أأربع نساء، وجده أأ حسب التوراة، فةعقوب النيب، ":  يض قائالومي. واحدة

السبب احلقةقي وراء منع تعدد "ن بأأ احلاخام ب تاين وذك ر  ".ةأأ تزوج اثنتي وحفةده داود تزوج مثان عرشة امر 

    ، موحضا بأأن"وروبأأ هيود قبل أألف عام ملنع انتشار هذه العادة يف وروبية للالزوجات هو هتديد الكنيسة الأ 

 .ول واجبأأ والتوراة تعترب ذكل واجبا بل وهو  .الشعب الهيود  بعب صغري وحيتاج اإىل زايدة املواليد فة " 

أأن  ضاأأياحلاخام ب تاين و يرى . "ولهذا فنحن نؤيد تعدد الزوجات اذل  سينمجز هممة زايدة عدد مواليد الهيود

 ."تعددال "مراض اجلنس ية يمكن يف والأ  لعديد من املشالك الاجامتعية اكلعنوسة والزانعالج ا
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 يف املس يحية
 

ذا اكنت املس يحية   الاكثوليكةةالرومانية الكنيسة ف :الأمر خيتلف اليوم اترخيا بتعدد الزوجات فاإن تعرتفقد ااإ

الزواج  تدمع ممارسة الكنائس الربوتس تانتةة والإجنيليةو  ،رصاحةمتنع   ،أأكرب الكنائس يف العاملاليت يه 

من الفصل الثالث من  32نصت املادة  حةث ل جتزي التعدد، مبرص الأرثوذكس يةالقبطية  والكنيسة ، الأحاد 

ل جيوز لأحد الزوجي أأن  :عىل أأن  4041 العام س نة يل  لحئة الأحوال الشخصية اليت أأصدرها اجمللس امل  "

من  14و نصت املادة  .(مبوانع الزواج الرشعيةاملتعلق الثالث الفصل ) اثنيا  مادام الزواج قامئا   يتخذ زوجا  

لو ريض يعترب بطال و عىل أأن لك عقد يقع خمالفا للامدة السابقة   ،الفصل السادس اخلاص ببطالن عقد الزواج

   .القارص، وللزوجي ولك ذ  بأأن حق الطعن فة  ب  الزوجان أأو أأذن ب  ويل
 

 ،أأواخر القرن املايض أأن بعض منظامت الكنائس العاملية مثل الكنائس الأجنلياكنية منذلوحظ  قدرمغ هذا، فو 

جات من زوجاهتم عند فريقةا، حبيث أأهنا ل متنع الرجال متعدد  الزوبإ الأعضاء  هاتعدد ببعض كنائس ل تسمح ب

 . التحاقهم بلكنيسة
 

أأيضا بلكنيسة املورمونية أأحد الاس تثناءات عروفة امل" كنيسة يسوع املس يح لقدييس الأايم الأخرية"لت وقد مث  

، مارس هذا (4111ـ 4112)عىل يد جوزيف مسيث  4141فبعد تأأسيسها س نة . يف القرن التاسع عرش

، وهو 4101وبعد موت ، متسكت اهذه املامرسة خنبة من أأتباع  حىت عام . اع الأخري تعدد الزوجات وعلم  لأتب

 L'Etat des religions dans le) .رمسيا عن ترشيع تعدد الزوجات املذكورة الكنيسة التارخي اذل  ختلت فة 

monde,1987) ون اإىل تعدد،واذلين ينمتال  ميارسون مازالوا ول تعرتف هذه الكنيسة اليوم بملورمون اذلين

 ,Hinckley ) .اليت نشأأت مع مطلع القرن العرشين" الأصولية لقدييس الأايم الأخرية املس يح  كنيسة يسوع "

1998) 
 
 

 

 يف الإسالم
، يف أأربع زوجات الأقىص هعدد بعد أأن اكن تعدد الزوجات مطلقا يف احلضارات السابقة، جاء الإسالم وحدد

ابج :" ...قال هللا عز وجل .بي الزوجات العدل عنعند العمجز  يف نفس الوقت حظرهمع  لكن ا طج وا مج فجان ك ح 

ة   دج اح  ل وا فجوج د  ف ُت   َأل تجع  ن  خ 
ِ
عج فجا بج ر  ث الثج وج ث َنج وج اء  مج نج الن  سج    :وقال س بحان (. 4ال ية : سورة النساء..." )لجُك   م 

اء  " ج الن  سج جي  ل وا ب د  وا أَن  تجع  يع  تجط  جس   جن  ت ل تجت ق وا  وج وا وج ل ح  ن  ت ص 
ِ
ا ل قجة  وج عج ل م  ا اكج وهج ر  ي ل  فجتجذج يل وا لك   ال مج جم  ُت   فجالج ت ص  رج جو  حج ل وج

مي ا ح  ا رج نج غجف ور  ج اكج ن  اَّلل 
ِ
 (. 430ال ية : سورة النساء" )فجا
 

ن  : "عاىلـ واجب بنص القرأ ن كام فامي تقدم ويف قوهل ت زوجاتوالعدل بي الزوجتي ـ أأو ال وه  عجارش   وج

وف   ر  ع  ل مج فضيةل ، كام يقول والعدل .بي نسائ  الرجل ، ومن املعارشة بملعروف أأن يعدل[40: النساء" ]ب 

درس بشعبة ادلراسات الإسالمةة بلكية ال داب و العلوم الإنسانية بعي امل س تاذالأ ، ادلكتور محمد اخلربايف

ىل قسينقسم  ،الشق بدلار البيضاء  :مياإ
 

 .س وغري ذكلالعدل املس تطاع، وهذا يف الأمور املادية، من سكن وملبس وأأن  : القسم الأول

ىل هات  أأكرث من هات ، فهذا غري : القسم الثاين  ن  قد مييل قلب  اإ امليالن القليب، فهذا ل يس تطيع  الإنسان، فاإ

http://jesus-over-time.com/forum/showthread.php?t=28536
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اللهم هذا قسمي فامي أأمكل فال »: ل ويقولمؤاخذ ب ؛ فالنيب صىل  هللا علي  وسمل  اكن يقسم بي زوجات  ويعد

 .(يف السنن وداد أأخرج  أأبو) «تلمين فامي متكل ول أأمكل
 

فهذا حمك  ما أأخرب ب  رسول هللا صىل هللا علي  وسمل يف  ،أأما من مل يعدل بي نسائ  يف القسم الأول املذكور

حداهام جاء يوم القةامة وبق »:قوهل (أأخرج  أأبو داود يف السنن).«  مائلمن اكن هل امرأأاتن مفال اإىل اإ
 
 

ن فعل بعث  هللا يوم القةامة عىل هذه الصفة  فليحذر املسمل اذل  هل عدة زوجات أأل يعدل بي زوجات  فاإ

 .اليت أأخرب اها رسول هللا صىل هللا علي  وسمل ،اخملزية
 

ا ...:"وقال س بحان  أأيضا ح  ونج ن اكج د  ينج لج جيج  ف ف  اذل   تجع  ل يجس   ل   وج ن  فجض  ن هيج م  اَّلل   م  ىت  ي غ  (. 44ال ية :سورة النور". )حج

ج  :" وقال الصادق الأمي محمد صىل هللا علي  وسمل ن  ل ل فجر  صج أَح  ن    أَغجض  ل ل بجرصج  وج
ِ
ج  فجا و  ج ةج فجل يجزتج اعج ال بجاءج تجطج ن  اس   مج

 
ِ
م  فجا و  لص  لجي    ب  ع  فجعج تجط  جس   جم  ي ن  ل مج اء  وج جج  . (أأخرج  البخار  يف حصيح )"ن    هلج  و 

 

  يف الهندوس ية
 .(Wikipédia, 2008)ناكح الأرامل  ظرحلهندوس ية بتعدد الزوجات، غري أأهنا تعرتف ا
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 : املبحث الثاين

  العامل عرب لتعدد الزوجات ادلواعي املوضوعية

ن اخلبري احلكمي راقجب ل ي رشج ع لأمة دون املسؤول وامل  و  دوداحمل الزوجات ددتعنظام  رش عوهو ي   ، جل  وعال،اإ

وادلواعي . قبواحل   قبة دون أأخرى، ولكن  س بحان  يرشع يمجيع الأ م والشعوب يف خمتلف الظروفحل  وأأ غريها، 

هنا قد ختتلف داخل نفس ادلوةل من منطقة لأخرى  .  املوضوعية للتعدد قد ختتلف من دوةل لأخرى، بل اإ
 

ذا اكو  يف مجموعة من ادلول أ خذة يف  (وليس تعدد الرشاكء الواقعي)القانوينالرشعي أأو  تعددال نت ممارسة اإ

ن الأمر خيتلف يف دول أأخرى ،...أأو اقتصادية س ياس ية قانونية أأو مذهبية أأوالاخنفاض لأس باب  اختالفا  فاإ

ىلا وأأ  ،تبةح التعددراخسة رفةة اعتقادات دينةة وأأنظمة ع  انطالقا من ف :نا  بي   اخلصوصيات  مراعاة ستنادا اإ

قليات" الثقافةة"  ،والصحية عتبارات ادلميوغرافةةوالا لحةامل   لرضورات الاجامتعية والاقتصاديةل مراعاة وأأ ، للأ

ىل الإحصائيات املوثوقة املنحى يالحظون  راقبياملفاإن  ،املتواترة الوطنية وادلولية والتقارير واستنادا اإ

    .عديدة من أأحناء املعمور اءأأرجب التصاعد  للتعدد
 

الأس باب ادلميوغرافةة والاجامتعية والصحية اليت جعلت  بعض جوانب بلإبارة اإىلهذا املبحث  س ي كتفى يفو 

  .سالمت و  متعحفاظا عىل متاسك اجمل وذكل العديد من الأصوات ترتفع، هنا وهناك، منادية بتقني التعدد، 
 

 الأس باب ادلميوغرافةةـ أأول 

الفمجوات الرمقية امللفتة للنظر، يف كثري من اجملمتعات، بي أأعداد : يترئيس ي  عضلتيعلق الأمر هنا أأساسا مب يت

فعىل . ، من هجة أأخرىالرجال وأأعداد النساء، من هجة، وتناقص عدد الساكن الأصليي يف بعض البدلان

 :سبةل املثال، ل احلرص

  ىل الإحصاء الوطين اذل  ن ظم ، روس يابفدرالية ال تعزز ارتفاع عدد النساء مقارنة بعدد الرج استنادا اإ

ىل  41من  بروس يا ، امرأأة  000 515 10، حةث تبي أأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بـ 3141أأكتوبر  32اإ

ىل احلرب العاملية الثانية أأساسا وترجع هذه الظاهرة. 3113س نة امرأأة   000 956 9مقابل  .اإ
 

اقرتح زعمي احلزب اللبريايل ادلميوقراطي بروس يا فالدميري فقد ، الساكين بروس يالتااوز مشلك التناقص و 

اقرتح  ختصيص كام  ،تعدد الزوجاتب  الرتخةص ،3141يناير  40بتارخي  Vladimir Jirinovskiجريينوفسيك 

ت يف ، مؤكدا أأن نصف النساء الراغبا(يورو 3421وايل حب) روبل عن الولدة الأوىل 411.111منحة تبلغ 

، وهذا حس امب أأوردت  جريدة لوموند الفرنس ية يف نسخهتا الإهجاض س يغرين رأأهين وسريغنب يف الولدة

 4004أأيضا أأن عدد ساكن روس يا قد نقص بي س نة  أأفادتواليت  ،الإليكرتونية الصادرة يف نفس التارخي

 . (Le Monde, 19 janvier 2010) مليون نسمة 2،1بـ  3141وس نة 
 

، حس امب خطر مشلكة تواهجها روس يا اليومأأ الرئيس الرويس فالدميري بوتي  اجع عدد الساكن يف نظرويعترب تر 

" رجـ  بحل"الوضع ادلميوغرايف يف روس يا   وصف، حةث 3116مايو  41أأوردت  هيئة الإذاعة الربيطانية بتارخي 

ىل الهمجرةو تناقص عدد الولدات وزايدة معدل الوفةات  بسبب عدد ساكن روس يا بنحو  فاضاخن ، مما أأدى اإ

  …لف خشص س نوايأأ  111
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 ،3143فرباير  44بتارخي  ،"نوفوس يت ـيت يف "الفضائية التابعة ملؤسسة " روس يا اليوم"قناة  ملا أأوردت واستنادا 

 1عاد انتخاب  رئيسا يمجهورية روس يا الاحادية بتارخي أأ  قبل أأن ي  ) بوتي الوزراء الرويس رئيس اقرتحفقد 

عىل  هاللأرسة اليت يزيد عدد أأطفال ( دولر 341حوايل )روبل  1111تبلغ تقدمي معوانت بهرية  (3143 مارس

 .ادلميوغرافةة سيئة هتاقالمي اليت تعترب حالالأ اثني يف 
 

  أأن عدد الساكن يبلغ  3114دجنرب  2بتارخي  أأوكرانيامهورية ب وبي  الإحصاء الساكين اذل  ن ظم

، أأ  ان ( يف املائة 16،4)رجل  22.441.000و( يف املائة 24،1)امرأأة   26.016.000مهنم 48.457.000

امرأأة مقابل  4420، 3114وهكذا، فقد كنا جند س نة . امرأأة 4.212.111: عدد النساء يفوق عدد الرجال بـ

 .رجل 4111امرأأة مقابل  4464كنا جند  4010رجل، علام أأن  س نة  4111
 

ىل أأن مجهو  نقص عدد  حةث ،رية أأوكرانيا تعاين من نفس املشلك الساكين اذل  تعرف  روس ياوجتدر الإبارة اإ

ذنسمة،  4.114.111بـ  3114وس نة  4010الساكن بي س نة   4010اكن عدد الساكن يف اإحصاء س نة  اإ

 .نسمة 51.500.000يبلغ ( اذل  ن ظم يف عهد الاحاد السوفةايت)
 

  امرأأة مقابل  31 434 111اكن يبلغ ( 4016)ب العاملية الثانية كر أأن عدد النساء بعد احلر ، ذ  أأملانياويف

أأما  .(Population, 1951) امرأأة 1 310 311، أأ  أأن عدد النساء اكن يفوق عدد الرجال بـ رجل 40 114 111

مليون امرأأة، أأ   13مليون نسمة، مهنم  13حوايل  ، استنادا اإىل مصدر رمسي،اليوم فةبلغ عدد ساكن أأملانيا

وتعرف أأملانيا نفس املشلك الساكين اذل  تعرف  روس يا . دد النساء يزيد عن عدد الرجال مبليوين امرأأةأأن ع

ىل  (مليون من الإانث 13،3مهنم )3112مليون نسمة س نة  13،2اخنفض عدد الساكن من ، حةث وأأوكرانيا  اإ

 .(مليون من الإانث 13مهنم حوايل ) 3141مليون س نة  13
 

صدار قانون جديد للانس يةاختذهتا أأملانيا ملعاجلة مشلك التناقص الساكينومن التدابري اليت  دخل حزي )، اإ

كام اكن الأمر  Jus sanguinisوليس اإىل حق ادلم  Jus soliيستند اإىل حق الأرض  (3111التنفةذ منذ فاحت يناير 

ل ويعين هذا أأن أأطفال الأجانب اذلين ودلوا عىل الرتاب الأملاين ي . 4044مع قانون  عتربون أأملانيي بقوة القانون اإ

ذا اعرتض أأبؤمه عىل ذكل  1وحصل حوايل  .مليون نسمة من أأصول أأجنبية 42أأكرث من  يعيش اليوم بأأملانياو . اإ

حقائق )ويعيش بأأملانيا اليوم حوايل أأربعة مليون مسمل .ن خشص عىل اجلنس ية الأملانية من خالل التمجنيسيومل 

 .(3141عن أأملانيا، 

  ىل ااستنادو ما مجموع   2007س نة  الاحاد الأوريباملعهد الوطين لدلراسات ادلميوغرافةة، بلغ ساكن  اإ

فقد هذا التارخي،  حىت ن ارجل، أأ   399 671 241امرأأة و  130 457 253مواطن، مهنم   529 128 495

 .امرأأة  731 785 11مبا مجموع   اكن عدد النساء يفوق عدد الرجال
 

 تبي أأن ي ، هورية الفدرالية الربازيليةبيمج ظم اذل  ن   3141صاء ادلميوغرايف لس نة الإحبلرجوع اإىل و

أأن هذه  امرأأة، علام 411رجل مقابل  06، أأ  حوايل امرأأة 3.941.819عدد النساء يفوق عدد الرجال بـ  

ىل  وفمجوة تتسع مبدينة ريال  .امرأأة 411مقابل  04،3د  جانريو حةث ينخفض عدد الرجال اإ
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 امرأأة، أأ  أأن عدد  8.468.911رجل و  7.878.968تتأألف من   3110س نة  أأنغولمجهورية ت واكن

 .(امرأأة 411رجال مقابل  04) امرأأة 210014:  النساء اكن يفوق عدد الرجال بـ

   أأن عدد الساكن يبلغ   (فولتا العليا سابقا) ببوركينا فاسواذل  ن ظم  3116س تفاد من اإحصاء س نة وي

امرأأة، أأ  أأن عدد النساء يفوق عدد الرجال  1 101 011رجل و  6 642 441مة، مهنم نس 44 141 321

  .امرأأة 411رجال للك  01امرأأة، أأ  حوايل  120 633بـ 

  مجهورية أأن عدد النساء يف  4001دجنرب  43وي س تفاد من وثيقة رمسية للأ م املتحدة صدرت بتارخي

    امرأأة 411رجل مقابل  01أأن مثة   4004نة اكن يفوق عدد الرجال، حةث بي اإحصاء س   تشاد

Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,12 décembre 1997)).  

  عن احاد ايمجهورايت الابرتاكية  4004اس تقلت س نة اليت )مجهورية طاجكس تانوخبصوص

كوريي "أأوردت أأس بوعية فقد  (م4003وأأصبحت عضوا مبنظمة التعاون الإساليم س نة  ،السوفةاتية

"  الاختيار بي الزوجة الثانية أأو ممارسة البغاء: "، حت عنوان3144نونرب  41الفرنس ية بتارخي " رتانس يوانلـأأن

قد أأفرز اليوم رجال واحدا للك أأربع هذه ايمجهورية اذل  تواهج  ( النساء والرجالبي )أأن اخللل ادلميوغرايف 

 .(Courrier international, 10 novembre 2011) نساء
 

 ـ الأس باب الاجامتعية اثنيا
 

الأرامل والأيتام واملطلقات لكثري من  الوضعية احلرجة ،تعددال العديد من ادلول تشمجع من الأس باب اليت جتعل 

 بعض غري أأن .ال خذة يف التفامق أأو ما ي عرف بظاهرة العنوسة ، وظاهرة التأأخري يف سن الزواجداخل اجملمتع

ومن  .قد حول أأحةاان دون الهنوض بوضعية املرأأةوالأعراف البالية والتقاليد اخلاطئة  الراخسة عتقدات ادلينةةامل 

بأأباكل "، الاعرتاف القانوين منذ مطلع الألفةة اجلديدة الأس باب اليت توسع الهوة الرمقية بي الرجال والنساء

 . مقارنة بلنساء يف صفوف الرجال نتحاريف مجموعة من ادلول، وارتفاع نس بة الا" أأخرى للأرسة
  
 وضعية الأراملـ أأ 
 

     :الهندمجهورية العراق و مجهورية  صانخياثني  مبثالي صددميكن الاكتفاء يف هذا ال

" عراقةات"، نقال عن تقرير منظمة 3116ما   2بتارخي " القدس العريب"أأوردت حصيفة  لعراق،ل بلنس بة

ىل"العراق أأصبح بدل الأرامل"ق املرأأة العراقةة أأن النسائية اليت ت عَن حبقو   الأ م ، وهو التقرير اذل  أأرسلت  اإ

 .املتحدة
 

فقدان عتربه تدهورا اجامتعيا خطريا وضياعا للأرسة والأطفال واتساعا حلاةل الفقر والعوز، مع اوحيذر التقرير مما 

ل العنف الطائفةة والهمجامت والابتبااكت، واجلرمية نتةاة أأعام ما بي تسعي ومائة امرأأة عراقةة لأزواهجن يومةا

ون قل عن مكتب الأ م املتحدة لتنس يق الشؤون الإنسانية أأن هذه . املنظمة اليت بهدت معدلهتا ارتفاعا قةاس يا

ذا  وعيتالأرقام قد تكون أأقل مما يه يف الواقع اإ حصاؤها رصدهاجرامئ القتل اخلفةة اليت يتعذر  ر   وينقل. واإ

ىل جانب  أألف أأرمةل يف بغداد 411 وجودعن جسالت وزارة بؤون املرأأة يف العراق  املكتب  4وحدها اإ

وتؤكد مةادة زهري رئيسة رابطة حقوق املرأأة  .حسب الساالت الرمسية ماليي أأرمةل يف خمتلف أأحناء العراق
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ىل  ،زواهجن يف لك يوملأ يف العراق أأن خسارة العرشات من ربت البيوت  مس توى معيشة الأرس تدين  أأدت اإ

ىل املزيد من النساء الأراملمما دعا العراقةة،   .لبحث عن أأ  معل للحصول عىل مصدر للعيشا اإ
 

تغيريات جممتعية ملحوظة خالل سفر عن أأ  ،النساء بدون عائل ارتفاع عددويؤكد خرباء اجامتع عراقةون أأن 

ىل تشغيل أأطفال  كثرية واضطرت أأرس ،الس نوات الأخرية، وخاصة عىل املس توى الاقتصاد  والأخاليق  هااإ

 .املتفش ية لكسب العيش يف ظل حاةل الركود الاقتصاد  والبطاةل
 

الأعامل اخملةل غريها من ادلعارة و  تنايم أأنشطةبأأن الس نوات الأخرية بهدت " القدس العريب"وتضيف حصيفة 

يواهجن صعوبة يف الزواج  وتضيف الصحيفة أأيضا أأن الأرامل  .بشلك رس  يف أأغلب الأحةان ،بل داب

 ...مثل البطاةل وانعدام الأمنخمتلفة لأس باب 
 

اذل  نظم  جملس النواب العرايق بتعاون  "ادلمع واملدافعة عن حقوق الأرامل يف العراق" ويف لكمت  أأمام مؤمتر

وع تضع ، ذكر رئيس جملس النواب أأن دقة وخطورة املوض3144ب تنرب  41مع هيئة الإغاثة ادلولية بتارخي 

 ،من حكومة وبرملان وقضاء وجممتع مدين ومؤسسات دينةة واجامتعية وأأرس وعشائر وأأفراد ومجموعات ،ايمجيع

 جيتازهامن أأقىس احملن اليت  يه أأمام مسؤولية اترخيية كربى، مضيفا بأأن حمنة الأرامل اليت وصفها بلاكرثة

حميط املرأأة الأرمةل فقط بل يغطي بنةة اجملمتع العرايق  بأأن معيار اكرثيهتا ل يقترص عىل موحضاو  ،الشعب العرايق

فعندما تكون نس بة الأرامل بي " :بؤس حةاهتا وقسوة ظروفها ينعكسان عىل اجملمتع برمت  لكها، بعتبار أأن

يف ]...[ نساء العراق تقرتب من العرشة بملائة، وعندما تعيش هذه النس بة الهائةل يف ظروف اقتصادية صعبة 

تناىم فة  الطفةليات الأخالقةة الرديئة للنيل مهنن دومنا رادع أأو حسيب، علينا أأن ندرك أأن منو الاكرثة وقت ت 

 ".مة جممتعنامس متر وأأن أأخطارها ايمجة ستنال من حل  
 

من يرتبع عىل عرش املسؤولية وعىل الرصيف أأرمةل تس تاد  الرغيف، ]...[ ليس من ديننا " :أأيضا أأضافو 

ليس منا من حياول ]...[ أأم مواطنا، من تقر عين  ، وجارت  الأرمةل جائعة وأأيتاهما جةاع،  وليس منا، مسؤول

النيل من الأرمةل واس تغالل ظروفها لأغراض  الرشيرة، وليس منا من ل يردع العابثي حبياة أأخواتنا الصابرات 

 ."احملتس بات عن عبهثم

 

بعض احملافظات  يف اقرتحتأأن السلطات العراقةة  3144يناير  34وأأوردت هيئة الإذاعة الربيطانية بتارخي 

 .تقدمي مساعدات مالية لتشمجيع الرجال املزتوجي عىل الاقرتان بزوجة اثنية أأو اثلثة أأو حىت رابعة
 

لهيا، فعن أأيب  صىل هللا علي  وسمل ورمحة  بلأرمةل، مل ينس رسول هللا كراهما وتكرميها والإحسان اإ أأن يرغ بنا يف اإ

ـب    الساعي:" عن النيب صىل هللا علي  و سمل قالهريرة  س  عىل الأرمةل واملسكي اكجملاهد يف سبةل هللا وأأح 

ـ طر   جف رت   واكلصامئ ل ي ف   .  (أأخرج  مسمل يف حصيح ) "قال واكلقامئ ل ي
 

ات الرمسية ، أأن الإحصاء3111دجنرب  34بتارخي  ،لهند، فقد أأوردت هيئة الإذاعة الربيطانيةأأما بلنس بة ل 

وزيرة بؤون املرأأة والطفل  مما جعل  ،معظمهن يعاني من الفقرأأرمةل يف الهند،  مليون 44تشري اإىل وجود 

الأرامل الشابت  ؤازرةم رومتعلن عن برانمج حكويم ي Renuka Chowdhury" رينواك تشاودور "يف الهند 
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 حرم ، والتفكري يف الزواج مرة أأخرى، وهو يشء احلياة الطبيعية ندجمن يفمواكبهتن حىت ي مواهجة الفقر و  يف

 .ادلاينة الهندوس ية
 

جملمتع الهند ، وميكن أأن تفقد الأرمةل هويهتا أأو حقوقها بأأن صوت الأرامل غري مسموع وأأفاد نفس املصدر 

بدلة موحضا بأأن أأقارب أ لف الأرامل يتخلصون مهنن بنفهين يف بدلات دينةة مثل الأساس ية حي تفقد زوهجا، 

 اإىلعىل املساعدات، وبعضهن يلاأأن أأن معظم الأرامل يعشن ، ومضيفا ببامل الهنداليت تقع فريندافان 

ل القليل :وقالت الوزيرة تشاودور . التسول  .نتحدث دامئا عن مساعدة الأرامل ولكن يف احلقةقة ل يتحقق اإ

ن الأمر خيت ذا اكنت ادلاينة الهندوس ية حرم ناكح الأرمةل، فاإ وجتدر  .لف طبعا بلنس بة لنساء الهند املسلامتواإ

ىل أأن ا  411عن  عددمه يزيد ، حةثمن الساكن يف املائة 41.2يف الهند نس بة  ميثلون يملسلمالإبارة هنا اإ

ىل مليون خشص  (41440عدد رمق ال) 3116فاحت ب تنرب  الصادرة بتارخي جريدة الرشق الأوسط، استنادا اإ
 

ظاهرة اعتناق الهندوس لالإسالم اهدف الزتوج للمرة الثانية،  أأن 3110مارس  4رخي أأفاد نفس املصدر بتا وقد

فبيامن دعت طائفة مهنم اإىل حظر أأ  زواج يكون أأحد طرفة  ، جدل بي علامء ادلين املسلمي يف الهندأأاثرت 

زوجات، فاإن بعض قد اعتنق الإسالم حديثا، يف حماوةل لوقف معليات اعتناق الإسالم كذريعة لتربير تعدد ال

هل )القةادات ادلينةة قد بككت يف صواب هذا الرأأ  نظرا لصعوبة التحقق من صدق نية معتنقي الإسالم 

ىل مصادر مطلعة اهيئة قانون الأحوال الشخصية (. أأسلموا حايال عىل القانون أأم اقتناعا بلإسالم؟ واستنادا اإ

 .ى والقضاة ل يدققون يف نوااي معتنقي الإسالمللمسلمي الهنود، فاإن كثريا من الأمئة وأأهل الفتو 
 

 نوسةالع   أأو  ب ـ ظاهرة تأأخر سن الزواج
 

وخصوصا يف ظل الأزمات الاقتصادية )الش باب عن تغطية احلد الأدىن من تاكليف احلياة الزوجةة يسامه عز

تأأخر سن تفامق ظاهرة  يف بعض البدلان،ب "التعازيية"أأو عن توفري قمية املهور ، (ونقص فرص العمل العصيبة

أأكدت اإحصائية حديثة صادرة عن املركز القويم  ،تضغط منظامت نسوية لتأأخري سن الزواجبيامن و  .الزواج

 .فتاة مرصية عىل الانتحار س نواي  3111للسموم مبرص أأن العنوسة يه ادلافع الأقوى لإقدام 
 

ارتفاع نس بة من  3141أأبريل  41ت بتارخي ، صدر "واقع العنوسة يف العامل العريب" عنوحذرت دراسة علمية 

اجملمتع العريب  بهدهالعامل العريب وتزايدها نتةاة التغريات الاقتصادية والاجامتعية اليت بتأأخر سن الزواج 

ىل ارتفاع مس توى املعيشة  تدين ادلخل الفرد ، وتزايد الأعباء عىل الش باب وانتشار البطاةل بي و وأأدت اإ

 .صفوفهم
 

 نس بة أأعىل أأنأأس تاذ عمل الاجامتع الأردين ادلكتور اسامعيل الزيود  اليت أأعدها اسةادلر  كشفتو 

لت يف  (بلعامل العريب)للعازبت ىل العراق ممن بلغن سن الزواج وجتاوز معرهن اخلامسة والثالثي، جس  وتصل اإ

اب بسوراييف املائة من الش باب  21بينت أأن و . يف املائة 12 ز  الفتيات السورايت  يف املائة من 61، وع 

، وأأن مليون 2،6 بلغ الاليت جتاوز معرهن اخلامسة والثالثي مبرصعدد العازبت  بينت أأيضا أأنو  .عازبت

، يف املائة 10 النس بة بلغت الأردن ويف .زاب ممن بلغوا سن الزواج وجتاوزوهاعازبت وع   اجلزائرثلث ساكن 

لت أأدىن نس بة يف  .يف املائة 41 عامنبسلطنة و  ،يف املائة 31 والصومال السودانيف و حةث  فلسطيوجس 

 .  س نة 42يف املائة بلنس بة للوايت جتاوزن  4بلغت 
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ىل  ع، كشف تقرير اإحصايئ "املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأأة"واستنادا اإ ز  عىل  و 

أأن العنوسة  ،3111ية ادلوةل لس نة أأعضاء جملس النواب التونيس وجملس املستشارين خالل مناقشة مزيان 

( س نة 41ـ  32) بي التونس يات ارتفعت ارتفاعا  كبريا ، مؤكدا  أأن عزوبة الإانث يف معر الإخصاب الأقىص

وقد سهر عىل املسح ادليوان الوطين للأرسة والعمران البرش  بتونس، بلتعاون مع . نصف الإانثتشمل 

املركز العريب ) ملرشوع العريب لصحة الأرسة بامعة ادلول العربيةمنظمة الأ م املتحدة للطفوةل ووحدة ا

 .(3111، للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأأة
 

دلينا ما " أأن القايض بحملمكة اجلزائية بلرايضالسعودية، يقول ادلكتور عيىس بن عبد هللا الغيث  فامي خيصو 

وهذا يعين أأن أأربعي بملائة من نساء الشعب "]...[ ج زول يقل عن أأربعة ماليي بابة يف سن الزواج وبال

 ".السعود  بال زواج، وهذه ل تعد ظاهرة حفسب بل اكرثة اجامتعية ومظلمة نسائية وكذكل مظلمة ب بابية
 

 من الإانث حسب رباذلكور أأك ، حةث أأن عددوأأوحض ادلكتور الغيث أأن البالد ل تشكو من قةل الش باب

حفيامن يكون الشاب عاطال أأو  :أأن املشلكة الكربى يه يف القدرات املالية للش باب الإحصائيات، مبينا

ويأأيت  .مبرتب ضعيف فلن يكون قادرا  عىل الزواج، وبلتايل فعالج البطاةل يه الركن الأول ملشلكة العنوسة

معاجلة ويرى ادلكتور الغيث وجوب الإرساع يف . نصف مصاريف النفقة ثلمي اذل  بعدها مشلك السكن 

مع تفعيل حلول جانبةة عرب التعدد، حةث أأن الكثري من املزتوجي قد بلغوا س نا  وقدرة مالية "املشلك، 

تؤهلهم للزواج بأأخرى، ومن يقف يف طريق هذا احلل الرشعي اجلزيئ يكون قد بارك يف ظمل النساء 

ا أ اثر خطرية عىل الوطن أأن هذه الاكرثة له" وأأوحض أأيضا". الاليت مضت أأعامرهن بال زوج ول ذرية

 .( ه  4141 -1-44 موقع اخملترص للأخبار،)"واملواطني
 

تضامن  تتخذ، يف س ياقاجملمتع، فادلول قد  مجيع مكوانت عىللهذه الظاهرة  اخلطرية نعاكساتلووعيا مهنا ب

ماكانهتا اجامتعي س ي كتفى و . ن حدت أأو التخفةف م احتواء هذا املشلكيف  لإسهاممن بأأهنا ا ، تدابرييراعي اإ

 :أأمثةلأأربعة بهنا 
 

ىل املثال الأول ذكر أأبو عبيد يف الأموال عن سهيل بن أأيب صاحل عن عهد معر بن عبد العزيز، حةث  يرجع اإ

ىل عبد امحليد بن عبد الرحامن ـ وهو بلعراق ـ : رجل من الأنصار قال  أأن أأخرج  " كتب معر بن عبد العزيز اإ

لي" للناس أأعطياهتم فكتب "اإين قد أأخرجت للناس أأعطياهتم، وبقي يف بيت املال مال: "  عبد امحليد فكتب اإ

لي   جف؛ فاقض عن ، [ مبعَن اس تدان] أأن انظر لك من أأدان: "اإ لي  "يف غري سف  ول رسج اإين قد : فكتب اإ

لي " قضيت عهنم، وبقي يف بيت مال املسلمي مال وج وهو الفىت اذل  مل يزت ] أأن أأنظر لك بكر: "فكتب اإ

فكتب [" أأ  ادفع هل الصداق وهو املهر] ليس هل مال فشاء أأن تزوج  فزوج  وأأصدق عن [ ويقابل الثيب

لي   لي  بعد خمرج هذا " اإين قد زوجت لك من وجدت، وقد بقي يف بيت مال املسلمي مال: اإ أأن "فكتب اإ

ع فج عن أأرض  فأأسلف  عىل معل أأرض  فاإان ل  ما يقوى ب  [أأ  أأعط  سلفة]انظر من اكنت علي  جزية فضج

 . (4016أأبو عبيد بن سالم، ) "نريدمه لعام ول لعامي
 

 خيرفعليا  بتا امعله برشت اليتيف الإمارات العربية املتحدة " صندوق الزواج"تعلق مبؤسسة ي واملثال الثاين 

 :أأساساروم ت يه، و41-43-4003
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 .  ـ تشمجيع زواج املواطني من مواطنات4" 

 . الوعي الأرس  بقواعد تكوين الأرسة السلمية والعمل عىل حقةق الاس تقرار الأرس  يف اجملمتعـ  زايدة  3

ـ تعزيز وتفعيل الرشااكت مع القطاع اخلاص واملؤسسات والهيئات املعنية بشؤون الش باب والأرسة 4

 ]...[".واجملمتع،
 

 قدرة هل عىل نفقات الزواج، أأو ممن ويشرتط يف طالب املنحة أأن يكون من ذو  الإماكانت احملدودة ممن ل

درمه   19000يتااوز دخل الشهر  الإجاميل  وأأليس تفةدون من الإعانة الاجامتعية وأأن يكون ملتحقا  بعمل 

 ...بعد اس تقطاع حصة التقاعد

ل يف احلالت التالية  :كام يشرتط فة  أأيضا أأل يكون قد س بق هل الزواج اإ
  

 .وفاة الزوجة الأوىل -"

 .عدم قدرة الزوجة الأوىل عىل الإجناب -

بطلب منحة أأخرى  انهتاء الزواج الأول بلطالق قبل ادلخول، ويتعهد برد املنحة املرصوفة هل قبل التقدم  -

 .(3143، "الإمارايت" صندوق الزواج)  "وفقا  لرشوط وضوابط الصندوق
 

 

جمللس الوزراء اللييب  440القرار رمق  مبوجبُأحدث  اذل  بليبةا" صندوق دمع الزواج" خيص املثال الثالثو

 ،التابع لوزارة الشؤون الاجامتعية ،هذا الصندوق يمتتعو  .مةالد  3143لس نة ( احلكومة الليبةة الانتقالية)

 :مبا ييل وهو خيتص. بلشخصية الاعتبارية واذلمة املالية املس تقةل
 

ماكنياهتم أأ ـ املساعدة يف توفري السكن املطلوب للراغبي يف "  الزواج ملن ل يس تطيعون توفريه بلعامتد عىل اإ

 .اذلاتية

 .ب ـ دمع الراغبي يف الزواج مببلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج

 .ج ـ دمع برامج الأفراح ايمجاعية اليت تنظمها ايمجعيات اخلريية وغريها

 .الزواجد ـ التعاون مع اجلهات اليت تعمل عىل معاجلة ظاهرة التأأخري يف سن 

ديوان  )"هـ ـ تشمجيع الزواج بي الليبيي والليبةات للمحافظة عىل الامتسك والرتابط الاجامتعي بي أأفراد اجملمتع

  (.3143، "اللييب"رئاسة الوزراء
   

امن " صندوق الزواج" فهيج ماملثال الرابع أأما  أأن  3144ما   1امن بتارخي ، حةث أأوردت جريدة ع  بسلطنة ع 

. عىل تقرير فريق العمل اخلاص مبرشوع صندوق الزواج 3144 ما  6قد وافق بتارخي  رىجملس الشو 

دمع مايل للراغبي يف الزواج من املواطني ذو  الإماكانت وفري ت يس هتدف أأساساأأن الصندوق  تكر ذو 

لضغوط والأعباء هر العنوسة، واحلد من املشالك الأرسية النامجة عن ااظاحتواء املالية احملدودة، والإسهام يف 

كام . م التضامن الاجامتعي، وتشمجيع حفالت الزواج ايمجاعيو مفه وترس يختطلبات الزواج، اخلاصة مب  املالية

طالب  يقل معر، رشيطة أأل عامين (1111)قدره أأربعة أ لف رايل امالي دعاموفر س يالصندوق  أأيضا أأن تكر ذ

( 111)س بعامئة الشهر   الطلب، وأأل يتااوز دخلعاما مةالداي عند تقدمي ( 34)عن واحد وعرشين املنحة

 .رايل عامين
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بأأوسع ) وبختصار بديد، مفن الصعوبة مباكن أأن تظل اجملمتعات أ منة يف غياب تمنية حقةقةة مس تدامة

: بقوهل" جوهر الأمن"وهذا ما س بق لروبرت ماكنامارا أأن عرب عن  قبل عدة عقود يف كتاب  الشهري. (معانهيا

ن اكن قد اإ و  العسكريةالقوة  هو ليس والأمنقد يتضمهنا،   ن اكناإ و يس هو املعدات العسكرية والأمن ل "

ن أأ ون التمنية ل ميكن التمنية، وبد هو الأمنن اإ . ن اكن قد يشملاإ العسكر  و  النشاط ليس والأمنيتضمهنا، 

ذا مل توجد تمنية داخلية ...منةأ  ن تظل أأ وادلول النامةة اليت ل تمنو يف الواقع، ل ميكن ببساطة .  منأأ يوجد  واإ

والسبب يف اس تحالهتا أأن . أأو عىل الأقل درجة أأدىن مهنا، فاإن النظام والاس تقرار يصبحان أأمرا مس تحيال

 .اإىل ما ل هناية خاضعة لالإحباط الطبيعة الإنسانية ل ميكن أأن تس متر
 

ن رد الفعل نتةاة حمتية انبعة من هذه الطبيعة ما  جةداولعل هذا الالكم يفّس  .(4011، رااماكنام) ..."اإ

 .أأصبح ي عرف بلربيع العريب اذل  عصف بلعديد من الأنظمة
 

 "للأرسة أأخرىبأأباكل "ـ الاعرتاف القانوين  ج
 

ف يف بعض ادلول بقانون  وي طلق عىل هذا النوع من العالقات يف . ية اكتفاء الرجال بلرجال والنساء بلنساءاعرت 

زواج اجلنس "و" زواج املثليي: "مثلادلينةة  وأأ العامل تسميات خمتلفة حسب املرجعيات الثقافةة والفكرية 

وأأملانيا  ديدة يف هولنداوبدأأ هذا الاعرتاف مع مطلع الألفةة اجل .الشذود اجلنيسو  "املثلية اجلنس ية"و "املثيل

س بانيا  ،(3114منذ س نة ) مثل بلمجياك اممث حذت دول أأخرى حذوه(. 3114منذ س نة ) منذ س نة )واإ

فريقةا  ،(3112منذ س نة )وكندا  ،(3112  ،(3111منذ س نة )والرنوجي  ،(3116منذ س نة )وجنوب اإ

يسالندا  ،(3141منذ س نة )والربتغال  ،(3110منذ س نة )والسويد  منذ )والأرجنتي  ،(3141س نة  منذ)واإ

 .(3144منذ س نة )، وفرنسا (3144منذ س نة )ومدينة مكس يكو  ،(3141س نة 
  

ىل مثال، خبصوص أأملانيا تعاون مع اذل  يصدر ب " حقائق عن أأملانيا " (3141)الكتاب الس نو   واستنادا اإ

لت املعارشة اليت يكون فهيا الرشياكن ارتفع بشلك ملحوظ عدد حا"وزارة اخلارجةة الأملانية الاحادية يف برلي،

 ."من ذات اجلنس
 

ذا اكنت بعض ادلول تعرتف بقانونية هذا النوع من العالقات، فاإن دول أأخرى  ترتاوح  عقوبتب تعاقب علي واإ

 .(Wikipédia,2013)بي اخملففة واملشددة والسمجن مدى احلياة والإعدام
 

بي الرجال والنساء،  الرمقية فمجوةتوس يع ال يف ،عىل املدى البعيد ،الإسهامومن بأأن هذا النوع من العالقات 

لتغطية  الهمجرة الأجنبية والتمجنيس نس بة تزايد، و وارتفاع حالت الأمراض اجلنس ية، عدد املواليدتقليص و 

 ...نقص اليد العامةل
 

 ـ ارتفاع نس بة الانتحار يف صفوف الرجال مقارنة بلنساء د

نس بة  منيه أأعىل رة دلى منظمة الصحة العاملية أأن نس بة الانتحار يف صفوف الرجال تفةد الإحصائيات املتوف

   (Statistiques mondiales,  2013) احلقةقةويبي اجلدول التايل جزءا من هذه . النساء عندالانتحار 
 

 نسمة 411.111نس بة الانتحار بلنس بة للك 
 الس نة النساء الرجال ادلوةل

 3114 41،4 64،4 روس يا البيضاء

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9++&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 3111 0،4 22،0 ليتوانيا

 3111 0،2 24،0 روس يا

 3111 0،1 16،3 اكزخس تان

 4004 46،1 11،6 رسيالناك

 3112 44،3 13،4 اجملر

 3112 1،1 11،0 أأوكرانيا

 3111 44،1 42،1 اليابن

يس تونيا  3112 1،4 42،2 اإ

 3111 1،1 41،4 ليتونيا
 

 الصحيةا ـ الأس باب لثاث
 

هل يس تطيع أأحد ختيل جحم املأأساة اليت يواهجهـا :  حدى الطبيبات وضعية النساء غري املزتوجات بقولهاوصفت اإ 

هنـن يعشـن حـاةل تـوتر وقلـق  هنن عاجزات عن ربط عالقات متوازنة مع ال خرين، بل اإ عامل النساء الوحةدات؟ اإ

زواج مــن اجلــارات والصــديقات ورغبــة يف الانــزواء بعيــدا عــن العيــون والألســ نة والهتــام مبحــاوةل خطــف الأ 

 . يؤد  اإىل الاكتئاب ورفض احلياة والعمجز عن التكةف مع النس يج اجملمتعي، مما والقريبات
 

وحذرت هذه الطبيبة مما يتعرض هل هؤلء النسوة مـن أأمـراض نفسـ ية وعضـوية مثـل الصـداع النصـفي وارتفـاع 

لقولون العصيب واضطرابت ادلورة الشهرية وسـقوط ضغط ادلم والهتابت املفاصل وقرحة املعدة والإثَن عرش وا

 .وهكذا، يضطر الكثري مهنن اإىل الارتباط برجل مزتوج. الشعر والاحنراف اخللقي
 

لأمـراض الثـد  أأكـرث أأحد أأطباء أأمراض النساء والتوليد،  ، حسبعدم الزواج أأو تأأخريهبسبب املرأأة  وتتعرض

ويؤكـد أأحـد أأسـاتذة الأمـراض النفسـ ية والعصـبية أأن . رام الليفةـةعرض لّسطان الرمح والأو تتكام . من املزتوجة

ىل العديد من الأمراض العضوية والنفس ية  . احلرمان العاطفي عند املرأأة هو الطريق الّسيع اإىل الاحنراف واإ
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 :لثثااملبحث ال 

  املبيحة للتعدد الترشيعاتو  الأعراف

قدمي عرفت  الأ م قبل ترشيع فهو . ارخيية يف أأغلبية اجملمتعاتعرب خمتلف احلقب الت الزوجات لقد مورس تعدد

وادلول اليت . والقواني الوضعية يه اليت منعت  يف أأغلب ادلول املس يحية. البعثة احملمدية وأأقرت  الكتب الساموية

 .دوةل 11تعرتف اليوم بتعدد الزوجات ـ وفق ضوابط معينة ـ أأو ي امرس فهيا بشلك أأو بأ خر، يتااوز عددها 
 

. وأأطفالها ابرشوط لفائدة املزتوج علهي املقةد بتعدد الزوجات املغربية مدونة الأرسةاعرتفت فعىل سبةل املثال، 

ذا ثبت"من املدونة  11فللمحمكة مبوجب املادة  لها املربر  أأن تأأذن بلتعدد مبقرر معلل غري قابل لأ  طعن، اإ

 ."مع تقةيده برشوط لفائدة املزتوج علهيا وأأطفالها املوضوعي الاس تثنايئ، وتوفرت رشوط  الرشعية،
 

ذ للزوجة مبوجب املادة لزوجة عىل القبول بلتعددا لإكراه "املدونة"جمال يفول  أأن تشرتط عىل الزوج  11، اإ

ذا خةف عدم العدل بي الزوجات، كام مينع  ": نصت هذه املادة عىل أأن  ، حةثعدم الزتوج علهيا ي منع التعدد اإ

وقد أأنصف الإسالم املرأأة حي خولها حق طلب  ."ةل وجود رشط من الزوجة بعدم الزتوج علهيايف حا

ب اس   اب ن   عجن  ف.  عند الرضورةالطالق  اءجت   :قجالج  َأن     عج َأة   جج رج ب ت   ام  ىلج  قجي س   ب ن   اثج
ِ
ول   ا س  ىل   اَّلل    رج  عجلجي     اَّلل    صج

ج  مل  سج ولج  ايج  فجقجالجت   وج س  ين    اَّلل    رج
ِ
ت ب   لج  ا ب ت   عجىلج  َأع  ين   يف   اثج لج  د  ل ق   وج لجك ين    خ  يق     لج  وج ول   فجقجالج  ُأط  س  ىل   اَّلل    رج  اَّلل    صج

ج  عجلجي     مل  سج ينج  وج د   يقجتج    عجلجي     فجرتج  د  م   قجالجت   حج جعج ول   قجالج ويف رواية أأخرى، . (أأخرج  البخار  يف حصيح )ن س   اَّلل    رج

ىل   ج  عجلجي     اَّلل    صج مل  سج يقجةج  اق بجل :وج د  ق هجا ال حج ل   طج ل يقجة   وج  .(أأخرج  البخار  يف حصيح )تجط 
 

ن  مبوجب املادة ويف حاةل الإ  بعارها من طرف "، 16ذن بلتعدد، فاإ ل بعد اإ ل يُت العقد مع املراد الزتوج اها اإ

يضمن هذا الإبعار والتعبري عن الرىض يف "و  "ضاها بذكلالقايض بأأن مريد الزواج اها مزتوج بغريها ور

 .(3111مدونة الأرسة املغربية، ) "حمرض رمسي
 

أأن يشرتطا يف عقد الزواج أأو يف عقد رمسي لحق  " قانون الأرسة اجلزائر من  40املادة  حسب،  للزوجيو 

املرأأة، ما مل تتناف هذه الرشوط  لك الرشوط اليت يرايهنا رضورية، ول س امي رشط عدم تعدد الزوجات ومعل

  .(3111قانون الأرسة اجلزائر ، )"مع أأحاكم هذا القانون
 

 :عىل أأن  3141لس نة  الأردين قانون الأحوال الشخصيةمن  44وتنص املادة

 : جيب عىل القايض قبل اإجراء عقد زواج املزتوج التحقق مما ييل -أأ 

 .ـ قدرة الزوج املالية عىل املهر 4

نفاق عىل من جتب علي  نفقت ـ قــد 3  . رة الزوج عىل الإ

فهام اخملطوبة بأأن خاطهبا مزتوج بأأخرى 4  .ـ اإ

جرائ  وذكل  -ب ن اكن للزوج أأكرث من زوجة بعقد الزواج بعد اإ عىل احملمكة تبليغ الزوجة الأوىل أأو الزوجات اإ

 (3141، الأردين قانون الأحوال الشخصية) وفق قانون أأصول احملاكامت الرشعية
 

ت املادة  برضورة العدل بي  3112لس نة  قانون الأحوال الشخصية دلوةل الإمارات العربية املتحدةمن  22وذكر 

 ".ن اكن للزوج أأكرث من زوجةاإ وبي بقةة الزوجات "... الزوجة 



 

www.epanouissement.org                                     17 

 

 

الأولد  التسوية يف الهبة وما يف حمكها بي" من نفس القانون عىل وجوب  63املادة ونصت الفقرة الثانية من 

  ...."وبي الزوجات ما مل تكن مصلحة يقدرها القايض

ذا رضيت اإ  ل حيق للزوج أأن يسكن مع زوجت  رضة لها يف مسكن واحد،:" عىل أأن  11املادة ونصت  ل اإ

 .( 3112  ،قانون الأحوال الشخصية دلوةل الإمارات )"بذكل، وحيق لها العدول مىت حلقها رضر من ذكل
 

وبي بقةة :" عىل رضورة العدل بي الزوجة 3116س نة الصادر  قانون الأرسة دلوةل قطرمن  21ونصت املادة 

ن اكن للزوج أأكرث من زوجة  ".الزوجات اإ
 

ذا فاضل الزوج بي زوجات  أأو : " من نفس القانون عىل أأن  311ونصت املادة  جيوز للمحمكة فسخ الهبة اإ

ذا اكنت امل ذا سكت من هل طلب  .فاضةل لسبب مقبولالوادل بي أأولده، وميتنع الفسخ اإ ول تسمع ادلعوى اإ

 .(3116، قانون الأرسة دلوةل قطر )"الفسخ مدة س نة بال عذر من اترخي علم  بلهبة
 

ل جيوز أأن : " عىل أأن  4011س نة الصادر  قانون الأحوال الشخصية دلوةل الكويتمن  34ونصت املادة 

حدى زوجات  الأربع وتنق يض عدهتا يزتوج الرجل خبامسة قبل أأن ينحل زواج  قانون الأحوال الشخصية  )"بإ

 .( 4011، دلوةل الكويت
 

صدار قانون أأحاكم الأرسة املتعلق  3110لس نة ( 40)قانون رمق من ال 44وتنص املادة  ململكة البحرين عىل بإ

نون أأحاكم الأرسة ململكة قا)"ايمجع بي أأكرث من أأربع ولو اكنت اإحداهن يف عدت ... حيرم مؤقتا ... : " أأن  

 .( 3110البحرين، 
 

 :عىل ما ييل4020لس نة  قانون الأحوال الشخصية العرايقالباب الأول من وتنص املادة الثالثة من  
  
ذن القايض وي شرتط لإعطاء الإذن حقق الرشطي التاليي  ـ 1" ل بإ   :ل جيوز الزواج بأأكرث من واحدة اإ

  .الية لإعاةل أأكرث من زوجة واحدةأأ ـ أأن تكون للزوج كفاية م

  .ب ـ أأن تكون هناك مصلحة مرشوعة
 

ذا خةف عدم العدل بي الزوجات فال جيوز التعدد وي رتك تقدير ذكل للقايض 2  .ـ اإ
  

يعاقب بحلبس مدة ل تزيد  2و  1 ـ لك من أأجرى عقدا بلزواج بأأكرث من واحدة خالفا ملا ذكر يف الفقرتي 6

 . لغرامة مبا ل يزيد عىل مائة دينار أأو اهامعىل س نة أأو ب
 

س تثناء   1 ذا واحدة من بأأكرث الزواج جيوزة، املاد هذه من 5 و 4 الفقرتي أأحاكم من ـ اإ  اها الزواج املراد اكن اإ

 .( 4011، 4020، قانون الأحوال الشخصية العرايق )"أأرمةل
 

 .1980 س نةالصادر  189 رمق القانون مبوجب 3 املادة أ خر اإىل قد أأضيفت 1رة الفقوجيدر التذكري بأأن 
 

فرباير  44بتارخي  لتمئةامل  السادسة عرشةيف جلس ت  الاعتيادية  لكوردس تان العراقووافق اجمللس الوطين 

الصادر  411اخلاص بتعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رمق  3111لس نة  42عىل القانون رمق  3111

قلمي كوردس تان ـ العراقوىل من وورد يف املادة الأ .  4020س نة   :ما ييل القانون اجلديد املتعلق بإ
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 :مهنا وحيل حملها ما ييل( 1،6،2،1)اثنياـ يوقف العمل بلفقرات  "

ذن القايض، ويشرتط لإعطاء الإذن حقق الرشوط التالية ل بإ  :ل جيوز الزواج بأأكرث من واحدة اإ

 .ام احملمكةأـأ موافقة الزوجة الأوىل عىل زواج زوهجا أأم

ب ـ  املرض املزمن الثابت املانع من املعارشة الزوجةة واذل  ل ي رىج من  الشفاء أأو عقم الزوجة الثابت بتقرير 

 .من جلنة طبية خمتصة

ماكنية مالية تكفي لإعاةل أأكرث من زوجة واحدة عىل أأن يثبت ذكل  ج ـ أأن يكون لطلب الزواج الثاين اإ

 .حمكة عند اإجراء عقد الزواجمبس متساكت رمسية يقدهما للم

جراء عقد الزواج بتحقةق العدل بي الزوجي يف القسم  د ـ أأن يقدم الزوج تعهدا خطيا أأمام احملمكة قبل اإ

 (.املادية واملعنوية)وغريه من الالزتامات الزوجةة 

 .هـ ـ أأن ل تكون الزوجة قد ابرتطت عدم الزتوج علهيا يف عقد الزواج

اثنيا / من(أأ،ب،ج،د،هـ )وـ لك من أأجرى عقدا بلزواج بأأكرث من واحدة خالفا ملا ذكر يف أأ  من الفقرات 

من هذه املادة يعاقب بحلبس مدة ل تقل عن س تة أأبهر ول تزيد عىل س نة وبغرامة قدرها عرشة ماليي 

  .دينار
 

يقاف تنفةذ العقوبت الواردة يف الفقرة  قانون الأحوال الشخصية لإقلمي ) أأعاله( و)ز ـ ل جيوز للقايض اإ

  .(3111كوردس تان العراق، 
 

من الفصل السابع من قانون الأحوال الشخصية  24من املادة " د"تنص الفقرة  ،السودانمجهورية يف و

ن اكن للزوج : "عىل( حبقوق الزوجة عىل زوهجااملتعلقة )، 4004للمسلمي لس نة  العدل بيهنا وبقةة الأزواج اإ

  ".كرث من زوجةأأ 
 

ىل  3114 س نةأأن دعا  لرئيس السوداين معر حسن البشريس بق لو  أأن السودان حباجة اإىل ب وحضام ،تعددال اإ

كر . املزيد من البرش من أأجل التمنية ىل أأن حكومة اخلرطوم معدت منذ وصولهاوذ  اإىل  4010السلطة عام  اإ

مبهور رمزية يف مجيع أأحناء السودان حت اإرشاف  مت عقد أ لف الزجيات" وأأن  تطبيق برانمج الزواج ايمجاعي

 .(3114 غست 42 نت،.اجلزيرة) "ومتويل منظامت حكومةة وغري حكومةة
 

دها أأيضا سائدة يف جتبل  ذات الأغلبية املسلمة، الشاملية مجهورية السودانتعدد عىل ال ول تقترص ممارسة 

 .3144يوليوز  0فصلت عن الشامل رمسيا بتارخي ذات الأغلبية املس يحية، اليت ان مجهورية جنوب السودان
 

وميارس  (.ولية 46من أأصل  43)تعرتف ولايت الشامل بتعدد الزوجات  مجهورية نيمجراي الاحاديةويف 

فريقةة املس تقةل وأأتباع ادلايانت أأتباع الكنائس الإ من دلن تعدد يف نيارياي بي املسلمي و ال 

 . (Wikipédia,2013)التقليدية
 

رترايب تعدد ال مينع  4011 أأن قانون ورمغ ن، مهورية اإ يف حدود أأربع نساء للرجال بملناطق اليت حمكها  ي باح  فاإ

 . (Wikipédia,2012)الرشيعة الإسالمةة، علام أأن املسلمي ميثلون أأكرث من نصف ساكن البالد
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نية ول يعرتف بأأ  حق أأو حامية تعدد بعقوبة مالية وجس ال عاقب مماريس ي   مجهورية طاجكس تان ورمغ أأن قانون

للزوجة الثانية أأو الثالثة، فاإن ممارسة تعدد الزوجات فرضت نفسها بقوة خالل العقدين الأخريين وأأصبحت 

 :واقعا ملموسا يس تحيل تغيريه حسب العديد من املراقبي للشأأن الطاجيك
 

رب الأهلية اليت دارت رحاها خالل فبسبب نقص عدد الرجال امللفت للنظر يف هذا البدل اذل  أأهنكت  احل 

ونظرا  رجل،  411.111بي الش يوعيي واملعارضة الإسالمةة وأأودت حبياة أأكرث من  4006ـ  4003س نوات 

ىل اخلارج طلبا للرزق بسبب الأزمة ادلاخلية، ومراعاة لرتفاع عدد الأرامل  لكرثة املهاجرين من الرجال اإ

، ومراعاة لش ب  اس تحاةل عثور النساء عىل العمل العناية والرعايةىل والأيتام اذلين مه يف أأمس  احلاجة اإ 

طار  ىل املواليد اذلين ينشأأون خارج اإ املناسب، وأأخذا بعي الاعتبار انتشار ظاهرة البغاء يف اجملمتع، وبلنظر اإ

  ومؤكدة عىل أأنتعدد، ال التوازن الأرس ؛ فاإن الأصوات أ خذة يف الارتفاع داخل اجملمتع منادية بتقني ممارسة 

يقاف اهنيار اجملمتع  .احلل الوحةد لإ
 

ن املرأأة              أأصبحت طوعا وليس ك رها، تلوذ بلرجل بطاجكس تانوجتاوزا للعديد من املشالك، فاإ

        عرضة للضياع  تظلاملزتوج طلبا للرعاية وامحلاية، مفضةل أأن تصبح زوجة اثنية أأو اثلثة عىل أأن 

ىل العديد من التقارير ادلولية املتواترة، فاإن عدد مماريس واستن. واحلرمان   تعدد أ خذ يف الارتفاع اهذا البدلال ادا اإ

(Courrier international, 10 novembre 2011) . 
 

( 4004عن الاحاد السوفةايت س نة ت س تقلا) هورية قرغزيس تانيمج  من القانون اجلنايئ 424ورمغ أأن املادة 

تعدد بس نتي جسنا، فاإن كثريا من ال تعاقب ممارسة ، املذهب احلنفيعىل لإسالم الس ين يدين ساكهنا ب اليت

طار التعدد عرب خمتلف ربوع البالد ونعيشي  الرجال ، ويتعلق الأمر عقوبة هذه املادة مدون أأن تطبق علهي يف اإ

مرصحا بأأن  ،تعددال ح سن قانون يبة وزير العدل عىل الربملان واقرتح. أأساسا بميع الساسة ورجال الأعامل

 Courrier)القرغزيية" احلقةقة الثقافةة"ول يتالءم  أأصبح القانون املوروث عن الاحاد السوفةايت

international,14 juin 2007). 
 

ن   أأما. عقوبةال بأأن  مزتوج بمرأأتي دون أأ  مشلك، موحضا بأأن  ل خيىش القرغزي البالد ثرايءأأ أأحد ورصح  اإ

ىل السمجن فسيتعي عىل أ خرينتعي علي  اذلها  (السابق) أأن يرافقوه ابتداء من رئيس البالد أأيضا ب اإ

مجيع الساسة ورجال "كام أأوحض بأأن . اذل  هو مزتوج بثالث نساء Kourmanbek Bakievكورمابيك بكييف 

   ".فايمجيع عىل عمل اهذادلهيم عدة زوجات،  الأعامل
     

بسبب ف . مقبوةل اجامتعيا عىل نطاق واسع تظل مفامرس ت ، مهورية أأنغولب  تعدد يعترب غري قانوينال ورمغ أأن 

العديد من النساء العيش  يقبل ، (النامج أأساسا عن احلرب الأهلية)نقص عدد الرجال اذلين مه يف سن الزواج 

  . (Wikpedia,2012) ذا البدل مع رجال متعدد  الزوجاتاه
          

الأمر  فاإنغري قانوين بلنس بة للهندوس وبلنس بة لبايق اجملموعات ادلينةة،  اليوم ربيعت الهنديف تعدد ال  ورمغ أأن

 43 جريدة الرشق الأوسط،) اخلاص اهم حوال الشخصيةالأ قانون مبوجب  الهنود بلنس بة للمسلميخيتلف 

  .(3143 يونيو
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ن  اململكة املتحدةاملسلمي يف  وخبصوص ، أأصبحت 3111الربيطاين س نة  مع التغيري اذل  عرف  الترشيع، فاإ

والرشط اذل  وضعت  احلكومة لالعرتاف اهذا الزواج هو . ادلوةل تعرتف حبقوق املرأأة املسلمة الثانية وأأطفالها

وي س تثَن من هذا الاعرتاف من يزتوج بمرأأة . أأن يكون قد مت يف بدل يعترب فة  الزواج بأأكرث من امرأأة مرشوعا  

صدار القانون . الغربأأخرى يف بريطانيا أأو دول  ماكن الرجل املسمل املزتوج رسا قبل اإ وهكذا، فقد أأصبح بإ

ضافةة من ادلوةل. اجلديد أأن يعلن ال ن زواج  الثاين  جريدة الرايض،)كام أأصبح من حق  احلصول عىل معونة اإ

 .(3111 أأبريل 46
 

ن   قدف، مهورية موريش يوسب  تعدد ليس ممارسة واسعة الانتشارال ورمغ أأن  " قانون خشيص للمسلمي"  س 

  .(Wikpédia,2013)سمح للرجل بزتوج أأربع نساءي 
 

، 3143أأبريل  1بتارخي  (القطرية) بثت قناة اجلزيرة ،التابعة لفدرالية روس يا مجهورية الشيشانوفامي خيص 

مسلمي يف كر فة  أأن السلطات املركزية مبوسكو ت رخص اليوم لل ذ   ،روبوراتجا عن املسلمي اهذه ايمجهورية

، (رمغ احتااج بعض املنظامت احلقوقةة اليت تصف  بجلرمية)تعدد طبقا لأحاكم الرشيعة الإسالمةة ل الشيشان ب

لقاء خطب ايمجعة وممارسة تشيةدكام ترخص هلم ب    .بعائرمه ادلينةة خمتلف املساجد ورفع الأذان واإ
 

 . (Wikipédia, 2013) سلميمل ا عىل غري تعددال مينع القانون  ورسيالناك س نغافورةويف 
 

ويتعي التذكري بأأن . تعدد خمالفة قانونية، بل هو جزء من ثقافة وتقاليد القارة املوروثةال ل يعترب  اتنزانياويف 

أأن  املراقبون للشأأن التانزاين  ويالحظ .الرشيعة الإسالمةة أأحاكم احلق يف التعدد مبوجب اهذا البدلللمسلمي 

 .(Wikipédia, 2013)وةلادل هذاهان أأحةاان عىل ادلس تور ادلين والعرف يتقدم
 

 3112وأأورد مصدر رمسي س نة . تعدد مبوجب مدونة الأبخاص والأرسةل ب مهورية التوغوب  يرخص القانونو 

طار قد تزوجنيف املائة من النساء املزتوجات يف التوغو  21أأن   . تعددال  نظام يف اإ
 

الأقلية الأوىل  اهذا البدل ، علام أأن املسلمي ميثلونذات الأغلبية املس يحية غنداأأو مهورية ب تعدد قانونيا ال ويعترب 

 .(Wikipédia, 2012)بعد املس يحيي
   
ذا اكنت و  فريقةااإ رفةة مبوجب هنا تسمح بعدة زجيات ع  فاإ الزتوج بمرأأتي يف الزجيات املدنية، متنع  جنوب اإ

 تعرتف لطريف الزواج العريف بنفس احلقوق وامحلاية اليت ويه. الزجياتاهذا النوع من القانون اذل  يعرتف 

هورية، وخاصة اهذه ايمج تعدد ال  فال أأحد يشك يف قانونية .(ONU- Femmes) يس تفةد مهنا طرفا الزواج املدين

لهيا رئيس ايمجهوريةظل يف  كر أأن . جاكوب زوما ،ثقافة قبائل الزولو اليت ينمتي اإ  وعىل املس توى الربوتوكويل، ذ 

حدى زوجات  يف املناس بات الرمسية أأو زايرات ، وذكل وفق دورة تناوبية رئيس ايمجهورية عادة ما ترافق ون قل  .اإ

 42وأأوردت هيئة الإذاعة الربيطانية بتارخي . ابنا 34احتفل بعيد مةالده الس بعي رفقة  ايمجهورية أأيضا أأن رئيس

وبذكل . ن هذا الأخري س يزتوج للمرة السادسةأأ  هوريةايمج اسة رئ ، نقال عن متحدث بمس3143أأبريل 

 .زوجات  احلاليات مضنالرابعة  ت زوج  "غلوراي بونغي نغامي"س تصبح 
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جلنة القضاء عىل المتيزي "أأوردت ، حةث اليت تعترب مس يحية وفقا لدلس تور مجهورية زامبياتعدد يف ل ويسمح ب

 تعددال أأن نساء زامبيا قررن المتسك مبامرسة  3144يوليوز  44بتارخي  (التابعة للأ م املتحدة)"ضد املرأأة

(Onu,Conseil économique et Social,2011 ).  
 

 ويبقى التعدد حقةقة مقبوةل يف اجملمتع. تعدد مبوجب القانون العريفل ب مجهورية غينةا الاس توائيةيف عرتف ي   و

(Wikipédia, 2009).  
 

 ,Wikipédia)تعددل ، يعرتف العرف ب(يجنيليالإ اكثوليك و الروم من ال)ذات الأغلبية املس يحية ملكة ليسوتومبو

2011).  
 

وسن  42وي ذكر أأن أأكرث من ثلث النساء املزتوجات بي سن . تعددل بالقانون العريف يعرتف  ليربايمهورية ب و

طار تعدد الزوجات 10   .(OECD: Social institutions & gender index, 2012)يعشن يف اإ
 

 L’Afrique) (بلنس بة للمسلمي)تعدد مبوجب القانون العريف والرشيعة الإسالمةة ل ص برخ  ي   ة كينةامهوريب و 

pour les droits des femmes : Kenya). 
 

بي مخس نساء تقريبا وي ذكر أأن امرأأة واحدة من . تعدد مبوجب القانون العريفل رخص ب، ي  مجهورية مالو ويف 

طار  .(Wikipédia, 2012)دتعدنظام ال يعشن يف اإ
  

 

ذكر أأن أأكرث من ثلث النساء املزتوجات يف وي  . تعدد مبوجب القانون العريفال ميارس موزمبيق  مجهورية ويف

طار  هذا البدل .(Wikipédia, 2012)تعددال يعشن يف اإ
 

 

فريقةا املس تلهم 3114اعرتف قانون مهورية انمبيا ب و  القانون تعدد مبوجب ل ب، من قانون مجهورية جنوب اإ

طار عالقات . العريف .(Wikipédia,2010) تعددال وي ذكر أأن امرأأة واحدة من أأصل س بع نساء تقريبا يعشن يف اإ
    

 

 L’Afrique pour les)الرشيعة الإسالمةة والقانون العريف أأحاكم تعدد مبوجبل ي رخص ب مجهورية سرياليون ويف

droits des femmes, Sierra Leone). 
 

.(Wikipédia, 2009)التعدد من الرجال مماريسل يوجد أأ  قانون حلد ال ن يعاقب  وازيالندمملكة سويف 
 

كام ل 

ذ اكن  وهكذا مثال،. يوجد أأ  حديد لعدد الزوجات زوجة،  Sobhuza II11  للمكل الراحل سوبوزا الثاينفاإ

 ,Inter Press Service) زوجة 44،(احلايل البالدمكل )  Mswati III مسوايت الثالثفاإن لبن   عىل سبةل املثال،

2008).
   

 

، يرخص القانون (يف املائة 10حوايل )اليت يدين أأغلبية ساكهنا بلبوذية ( بريمانيا سابقا) مةامنار مجهورية يفو

  .(Wikipédia, 2010)بتعدد الزوجات
 

ن التقارير ادلولية الرمسية،  هتاداين البوذيةاليت تعترب  مملكة بواتنخبصوص  تؤكد اس مترار ممارسة التعدد اهذه فاإ

بلنس بة  الأخوات تعدد الزوجات: من التعدد د اهذا البدل نوعيجت ك، غري أأن(Cedaw: Bhutan,2004) اململكة

 Le Nouvel"أأوردت أأس بوعية هكذا مثال، و  .ملرأأةنفس ابلنس بة ل  الإخوة لرجل، وتعدد الرجالنفس ال 
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Observateur" أأن املكل السابق  3144وبر كتأأ  41بتارخي  الفرنس يةJigme Singye Wangchuck  اذل  حُك

ىل س نة  4013البالد من س نة   .بأأربع أأخوات 4010س نة  قد تزوج 3116اإ
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 :رابعاملبحث ال

 الترشيعات املانعة للتعدد 

 لتعدد،ا حظريت الول ادل ، قبل تركزي الأضواء عىل ترشيعات وممارساتقد يكون من املفةد يف هذا املبحث

    :يف هذا الشأأن لقانون ادلويلموقف ا حديد
 

 أأ ـ تعدد الزوجات يف القانون ادلويل
 

بتفاقةة القضاء عىل مجيع  املعروفةاتفاقةة كوبهناغن  4010 دجنرب 41بتارخي لأ م املتحدة ل ايمجعية العامة اعمتدت

املرأأة بي " ساواةامل "مفهوم  ل يتسعو .4014ب تنرب  4رخي دخلت حزي التنفةذ بتااليت  "أأباكل المتيزي ضد املرأأة

يتناقض  حةث يرى معدو التفاقةة أأن هذا التعدد تعدد الزوجات، نظام ليس توعبالتفاقةة  هذه يفالرجل و 

 :من التفاقةة عىل ما ييل 46وهكذا، فقد نصت املادة  .مع الرجل مع حق املرأأة يف املساواة
 

اف مجيع التدابري املناس بة للقضاء عىل المتيزي ضد املرأأة يف اكفة الأمور املتعلقة بلزواج ـ تتخذ ادلول الأطر  4

 :عىل أأساس تساو  الرجل واملرأأة والعالقات الأرسية، وبوج  خاص تضمن

 أأ ـ نفس احلق يف عقد الزواج؛

ل برضاها احلر الاكمل؛  ب ـ نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج اإ

 نفس احلقوق واملسؤوليات أأثناء الزواج وعند فسخ ؛  ج ـ  

د ـ نفس احلقوق واملسؤوليات كوادلة، بغض النظر عن حالهتا الزوجةة، يف الأمور املتعلقة بأأطفالها؛ ويف  

 مجيع الأحوال، تكون مصاحل الأطفال يه الراحجة؛

د أأطفالها، والفرتة بي اإجناب طفل وأ خر، نفس احلقوق يف أأن تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عد  هـ ـ  

 ويف احلصول عىل املعلومات والتثقةف والوسائل الكفةةل بمتكةهنا من ممارسة هذه احلقوق؛

نفس احلقوق واملسؤوليات فامي يتعلق بلولية والقوامة والوصاية عىل الأطفال وتبنهيم، أأو ما باب    و ـ  

حي توجد هذه املفاهمي يف الترشيع الوطين؛ ويف مجيع الأحوال  من الأنشطة املؤسس ية الاجامتعية، ذكل

 تكون مصاحل الأطفال يه الراحجة؛

 ؛نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذكل احلق يف اختيار امس الأرسة واملهنةوالوظيفة  ز ـ 

دارهتا والمتتع اها، نفس احلقوق لالك الزوجي فامي يتعلق مبلكةة وحةازة املمتلاكت والإرشا  ح ـ  ف علهيا واإ

 .والترصف فهيا، سواء بال مقابل، أأو مقابل عوض ذ  قمية
 

ـ ل يكون خلطوبة الطفل أأو زواج  أأ  أأثر قانوين، وتتخذ مجيع الإجراءات الرضورية، مبا فهيا الترشيع،   2

لزامةًّا ا اإ  ."لتحديد سن أأدىن للزواج، وجلعل تسمجيل الزواج يف جسل رمسي أأمر 
 

برام نفس احلق للرجل واملرأأة يف ب  عرتفاذل  ي "أأ "البند   مما ي الحظ عىلو  ىل  أأن عقد الزواج، اإ نع امل يدعو اإ

وهذا التأأويل هو (. سمح لها بلتعدداليت ل ي  )تعدد الزوجات، من بب التساو  بي الرجل واملرأأة املطلق ل 

لي  هذه علقت فقد  .41بثقة عن التفاقةة مبوجب املادة املن " جلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأأة" اذل  ذهبت اإ
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 44الصادرة خالل دورهتا  34يف توصيهتا العامة رمق  عىل تقارير بعض ادلول الإسالمةة بشأأن التعدد لمجنةال 

 :، مبا ييل4003املنعقدة س نة 
 

ن تع. امرس يف عدد من البدلانتعدد الزوجات ي  يالحظ بشأأن تقارير ادلول الأطراف أأن " دد الزوجات واإ

وعىل من  يتناقض مع حقوق املرأأة يف املساواة بلرجل، وقد تكون هل نتاجئ عاطفةة ومالية خطرية عىل املرأأة

وي الحظ بقلق أأن بعض  .تعول، دلرجة أأن  قد يتعي عدم تشمجيع هذا الشلك من الزواج بل قد جيب حظره

احرتاما  أأوعن اقتناع رخص بتعدد الزوجات ادلول الأطراف اليت تضمن دساتريها تساو  حقوق اجلنسي، ت  

اليت تنص عىل ما  "من التفاقةة أأ  2حاكم املادة لأ  خمالفةلحقوق ادلس تورية للمرأأة و ، مما يعترب انهتااك للعرفل

 :ييل
 

 :تتخذ ادلول الأطراف مجيع التدابري املناس بة، لتحقةق ما ييل" 

واملرأأة، اهدف حقةق القضاء عىل التحزيات  تعديل الأمناط الاجامتعية والثقافةة لسلوك الرجل ( أأ )

والعادات العرفةة، ولك املامرسات الأخرى القامئة عىل فكرة دونية، أأو تفوق أأحد اجلنسي، أأو عىل 

 .(UN, Division for the advancement of women, 2009) ]...["أأدوار منطية للرجل واملرأأة؛ 
 

عن ايمجعية  املنبثقـ   (UN- Women)" اجلنسي واس تقاللي ة النساء هجاز الأ م املتحدة للمساواة بي"ويدعو 

ىل  ـ املرشعج  3141العامة للأ م املتحدة خالل بهر يوليوز  اختاذ تدابري ملنع ممارسات تعدد الزوجات والقضاء "اإ

 أأن ممارسة ، مشريا  اإىل"علهيا، دون أأن يس تثين يف ذكل الأداين والأنظمة العرفةة اليت ت رخص بتعدد الزوجات

 46الصادر بتارخي " )العهد ادلويل اخلاص بحلقوق املدنية والس ياس ية"تعدد الزوجات ختالف املادة الثالثة من 

بتأأمي حق الرجل واملرأأة املتساو  يف المتتع بميع " اليت نصت عىل تعهد ادلول الأطراف ،(4066دجنرب 

  ."احلقوق املدنية والس ياس ية املقررة يف هذا العهد
 

متام عدة  املذكورجلهاز احذر ـوي   ماكنية التحايل عىل القانون من خالل اإ حت أأنظمة خمتلفة، مبي نا أأن  زجياتمن اإ

طار زواج اإساليم،  طار الزواج املدين، مث يزتوج بمرأأة أأخرى يف اإ نفس الشخص ميكن أأن يزتوج يف اإ

ن  يتعي عىل املرشع، طار نفس النظام القانوين أأو يف التعدحسب نفس اجلهاز، منع  وبلتايل، فاإ د املامرس يف اإ

طار أأنظمة قانونية خمتلفة ىلكام . اإ تعدد ال نع مف هكذا، و  .حالت الزواج غري الرمسيسن قانون يعاقب  يدعو اإ

 ,ONU- Femmes)    "تقدما هاما عىل مس توى احلقوق الأساس ية للنساء "هذه املؤسسة  يف رأأ يعترب 

Polygamie).  
 

 عات املانعة للتعددب ـ الترشي
 

ىل  اليوم ل ي نظر ر  م  بعي الارتياح يف احلضارة الغربيةتعدد ال اإ ـ مجج :، دلرجة أأن عدة دول ت
 
 

 

مارس  31الصادر بتارخي  41-14-4114القانون ) من القانون املدين الفرنيس 411تنص املادة وهكذا مثال، 

برام عقد زواج اثن قبل أأ "عىل أأن   (م 4114  ,Code civil français) "ن تنحل رابطة الزواج الأولل ميكن اإ

طار تعدد الزوجات فوق الرتاب الفرنيس. (1803 برام عقد يندرج يف اإ ماكنية اإ وجتاهل . وعلي  فال ميكن تصور اإ

ىل بطالن الزواج  . هذه املادة يؤد  حسب الترشيع الفرنيس اإ
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31-144املادة  مبوجب اجلنايئ الفرنيسجرمية يف القانون  يف وقت واحد ويعترب الزتوج بمرأأتي
 
(
 

Code pénal 

français, Article 433-20)  عىل أأن الشخص املزتوج اذل  يربم عقد زواج أ خر قبل أأن تنحل رابطة اليت نصت

املأأمور العمويم  تيويعاقب بنفس العقوب . وروأأ  12 111وبغرامة قدرها  الزواج السابق، يعاقب بس نة جسنا

 . الزواج مع علم  بلزواج السابقاذل  يعقد هذا 
 

لغاء أأو مرة أأخرى  الزتوجعىل أأ  خشص يريد  ، يتعيالسويّس  املدينقانون المن  06املادة  مبوجبو  ثبات اإ اإ

الشخص املزتوج اذل  يربم عقد زواج  ويعاقب .(Code civil suisse, 1907)ةالسابق ةةزوج الرابطة ال احنالل

من القانون اجلنايئ  342املادة  قتىض، مب س نوات أأو بغرامة مالية أ خر، بلسمجن ملدة أأقصاها ثالث

 .(Code penal Suisse, 1937)السويّس 
 

دت تركي ا أأن احملمكة الإدارية الفدرالية السويّسية جر   3141ما   32أأوردت هيئة الإذاعة الربيطانية بتارخي و 

اكتسب واكن املعين بلأمر قد . زوجات، بسبب تعدد ال3114السويّسية اليت اكتس هبا س نة  من اجلنس ية

ىل . واطنة سويّسيةمباجلنس ية من خالل زواج   هذه وهكذا، فقد قضت احملمكة بأأن يعيد جوازه السويّس  اإ

وجيدر . اجلنس ية السويّسية اكتسبالسلطة اخملتصة، بعد أأن تبي لها أأن  اكن مزتوجا بمرأأة يف تركيا عندما 

 ."عىل رضورة أأن يكون الطرفان أأحاديي الزوج"  ينص بشأأن التانس التذكري بأأن القانون السويّس 
 

بلسمجن ملدة تصل اإىل مخس  القانون اجلنايئمن  304املادة عاقب علهيا تيعترب تعدد الزوجات جنحة  كندا ويف

 .(Criminal Code of Canada, 1985)  س نوات
 

مع  4163يوليوز  1اترخي منذ  ت غري قانونيةأأصبحت ممارسة تعدد الزوجا الولايت املتحدة الأمريكةةويف 

 "خمالفة" ايمجع بي زوجي اذل  جعل ،(The Morrill Anti-Bigamy Act)توقةع قانون ماكحفة ايمجع بي زوجي

(misdemeanor) . دموندز4113ويف عام ايمجع بي  اذل  اعترب( The Edmunds Act) ، أأقر الكونغرس قانون اإ

 (felony).  "جنحة"زوجي 
 

القانون اجلنايئ لولية ف ،وهكذا مثال. ر  م ايمجع بي أأكرث من زوجةمجج ـ  تاليت اصة اخل اقوانيهن أأمريكةة وللك ولية

 ،(Utah Criminal Code: 76-7-101) من ادلرجة الثالثة جنحةيعترب ايمجع بي زوجي  Uta (16-1-414) يوات

 .ا يعين أأن العقوبة قد تصل اإىل مخس س نوات جسنامم
 

أأن هيئة حملفي أأمريكةة أأدانت  3114ما   40أأوردت هيئة الإذاعة الربيطانية بتارخي عىل مس توى املامرسة، و 

اذل  رزق " توم جرين"واعتربت هيئة احمللفي يف احملمكة . رجال اهتم بلقرتان خبمس زوجات يف وقت واحد

دانت  دلفاع  علنا عن التعدد عرب بابات أأ هنا بأأ هيئة احمللفي  وقالت. من زوجات  بتسع وعرشين جنال، مذنبا

بأأن غرين سيسمجن ملدة  3114وذكرت جريدة الرشق الأوسط يف عددها الصادر بتارخي فاحت ب تنرب . التلفزيون

 .مخس س نوات
 

طفال يف  146أأن حممكة بتكساس قضت بأأن يظل  ،3111أأبريل  40هيئة الإذاعة الربيطانية بتارخي  أأفادتو 

ثر مدامهة لطائفة ـ منشقة عن داينة املورمون ـ متارس حامية الرشطة    .تعددال اإ
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 (Offences Against the Person Act) 4164من قانون س نة  21املادة  عاقبت ململكة املتحدةبو

ىل بلسمجن ملدة   ،الشخص اذل  جيمع بي زوجي  .س بع س نواتتصل اإ
 

أأن الربملان الصيين  3114أأبريل  30الربيطانية بتارخي  ، أأوردت هيئة الإذاعةمجهورية الصي الشعبيةوخبصوص 

التصويت  أأكدو . خارج نطاق املؤسسة الزوجةة عالقةأأ  نع تعدد، ومت ظر ال ح قانونيةصادق عىل تعديالت قد 

عىل أأن ممارسات تعدد الزوجات والارتباط بعش يقة من جانب الأثرايء اجلدد يف "الربملان الصيين  برشهاذل  

 ".مر الأخالقةات الاجامتعية، كام يلطخ مسؤولو احلزب واحلكومة املتورطون فهيا صورة احلكومةالبالد يد
 

لحتواء  بدأأ منذ مثانينةات القرن املايض  النقاش حول تقنين لكنتعدد غري قانوين، ال يعترب  فدرالية روس يابو

  .الفمجوة الرمقية بي النساء والرجال
 

الرشيعة الإسالمةة  مبوجبمبوجب القانون املدين، لكن  يبقى قانونيا  ري قانوينتعدد غال يعترب مهورية غاان ب و

طار نساء ويقدر عدد . والعرف  & OECD: Social institutions)يف املائة 33تعدد نس بة ال غاان الاليت يعشن يف اإ

gender index, 2012). 
 

غري أأن  ظل يعرتف برشعية الزجيات  ،تعددل ا 4061س نة الصادر أألغى القانون املدين مهورية كوت ديفوار، ب و

 211 111و 21 111تعدد بغرامة مالية ترتاوح بي ال ويعاقب القانون مماريس . اليت متت قبل اعامتد القانون

ىل  11أأ  حوايل من ) CFAفرنك  أأو بلسمجن ملدة ترتاوح بي س تة أأبهر و ثالث  (دولر أأمرييك 111اإ

 .(OECD: Social institutions & gender index, 2012)س نوات
 

يعرتف بلزواج املتعدد اذل  مت ما زال تعدد، غري أأن القانون املدين ال  3111منع دس تور مجهورية بني، يف و

  . (Wikipédia, 2012, Conseil du statut de la femme : Québec, 2010) قبل هذا التارخي
 

، ورمغ أأن القانون نظراي تعددال  4004س نة  أألغىقد  ة بوروند هورييمج ورمغ أأن التعديل القانوين ملدونة الأرسة 

ن ممارس  241مينع التعدد مبوجب املادة  3110اجلنايئ املعمتد س نة  أ خذة يف  بل يهسائدة،  تزال ل ت ، فاإ

 : Wikipédia, 2012; L’Afrique pour les droits des femmes) ...(،اتنزاعات، أأزم)الارتفاع لأس باب خمتلفة 

Burundi).  
 

ثيوبيا الفدرالية ادلميوقراطيةيمج  ورمغ أأن القانون اجلنايئ تعدد ال م ممارسة قد جر   3112س نة الصادر  هورية اإ

 .  (OECD: Social institutions & gender index, 2012)ثيوبيا القرويةبإ ما زالت سائدة ا ، فاإهن261مبوجب املادة 
 

ل بلزواج الأحاد ، ندامجهورية روا من دس تور 32ورمغ أأن املادة  ن  تسال حالت  ،ل تعرتف اإ لتعدد افاإ

حدى استنادا اإىل مصدر مطلع، فقد و . (Wikipédia, 2012)عىل مس توى املامرسة  "الأهمات العازبت"رصحت اإ

يف ظل قواني املنع  عل من املس تحيل عىل مجيع النساء أأن يزتوجنجتن مشلك قةل الرجال اإ  :قائةل، اهذا البدل

 ".  اقتسام الرجال"، مما حيُت عىل النساء لق للتعدداملط
 

نمهورية لوس ادلميقراطية الشعبية، ب  تعدد يعترب جرميةال ورمغ أأن  لتعدد يف مجموعة احالت   ت رصد فاإ

 قرتنميكن للرجل أأن يحبيث  مقبوةل هذه املامرسة عترباليت ت  Hmong people (Wikipédia, 2010)" اهلمونغ"

ن ةعدب  .ثراي  اكن  نساء اإ
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أأن بعض اجلرائد املنغولية تساءلت س نة بمصدرا صينةا أأفاد  غري أأنتعدد غري قانوين، ال يعترب منغوليا مهورية ب و

ذا اكن يتعي عىل منغوليا تقني 3112 لتعدد بأأن الترشيع قد يساعد عىل ب املنادونواحتج  .تعددال  نظام عام اإ

    .(Wikipédia, 2009) النساءالفمجوة الرمقية بي الرجال و  ختفةف حدة
 

ن  ،  (Wikipédia, 2011)ملكة اتيالندمبتعدد ال مينع   1935 ورمغ أأن قانون ينترش عىل مس توى  ما زال  فاإ

 .املامرسة
 

يالحظ ، يمجهورية الرتكيةبتعدد ال منع  4036ورمغ أأن القانون املدين اذل  أأصدره مصطفى كامل أأاتتورك س نة 

ليت يرأأسها رجب طيب أأردوغان، رئيس حزب العداةل والتمنية، تغض الطرف عن التعدد احلكومة احلالية ا أأن

 ومن. ملناطق القرويةبومن طرف الساكنة احلرضية الغنية و أأعىل الهرم الس يايس الرتيكيف س اذل  ميارج 

 ةةمستشار الشؤون ادلين " عيل يوكسل"، هلم أأكرث من زوجةو  سامةةيتقدلون مناصب  املسؤولي اذلين

 . وهذا ما جعل الصحافة العلامنية تشن جهوما عىل أأردوغان .ردوغانلأ 
 

يبحث عن زوجة "قوهل ان  ، نقلت الصحف عن يوكسل، فقد (AFP) استنادا اإىل واكةل الأنباء الفرنس يةو 

ذاعة هولندا س نة  ".سالمالإ ذكل رابعة كام جيزي  بوراتجا أأورد فة  أأن عدد ور  3141وأأذاع القسم العريب بإ

الإذاعة مقابةل مع مزارع تريك  وأأجرت. صمليون خش 3،2الرجال متعدد  الزوجات يقدر يف تركيا حبوايل 

   . طفال وحفةدا 26مزتوج بأأربع زوجات ودلي  
 

س نة  ورمغ رفض الربملان ،مهورية تركامنس تانب  تعدد رمسيا يف ظل النظام الش يوعي السابقال ورمغ حظر 

مبختلف ربوع  لتعددانتشار اتؤكد  التقارير ادلولية املتواترة فاإن تعدد،ل خةص بالرت  رومملرشوع قانون ي 3111

اليت البالد
 

عتنق أأغلب ساكهنا الإسالم الس ين عىل ي اليت و 4004اس تقلت عن الاحاد السوفةايت س نة 

  .(L’Economiste, 11-15-2000) املذهب احلنفي
 

أ خذ يف   فاإن التقارير ادلولية تؤكد أأن، مهورية أأوزبكس تانب  تعدد غري قانوين عىل املس توى الرمسيال ورمغ أأن 

   .(World Organisation Against Torture, 2002)الانتشار
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 ةـمــاتــخ
 

فراز تعدد الزوجات يف العاملل  التارخيية دليةأأسفرت اجلقد ل ما  : ل اثلث هلامي رئيس يتيمقاربت عن اإ التعدد فاإ

ما  ،من طرف أأهجزة ادلوةل اخملتصة واملراقجب املقة د املسؤول لق للتعدد القانوين املنعواإ  العديد منتؤكد و . امل ط 

حدى ال ليات الرئيس ية ل عىل املؤرشات بكثري من البدلان،  جامتعيالا والاس تقرار لامتسكأأن التعدد س يظل اإ

طار  وذكل ، بعتبار أأن المتسك بـاملساواة العددية ةلتحدايت الاجامتعيل  تعددة الأبعادامل عالجةة القاربة امليف اإ

، ل مساواة حقةقةة ومأ يس اجامتعية ل يس توى الواقعامل خفي وراءه، عىل ـي  ( رجل للك امرأأة)الظاهرية 

ـ حىص جملمتعات اليت بالعديد من النساء ـ  وخصوصا  ، حةث أأنقواعد العدل والإنصاف، وذكل لتناقض  مع ت

 ـ والاكيف القار ذو  ادلخلعدد الرجال  يقل فهياأأو ملفت للنظر النساء بشلك  د الرجال عن عد فهيا عددقل ي

من من حق  نشاء ُأرس سهن يف س ي حرج طار حةاة كرمية عفةفة ويةاإ  . يف اإ
 

ل يعدو كون  مرادفا  (بلعدل ةاملقةدوتفرض  املصلحة العامة  اذل  متلي  الرضورة) التعددحفظر مراعاة ذلكل، و 

مسؤولية رشعية أأو أأية يف غياب  ، رشط بال قةد أأوس تعاض فة  عن احلليالت بخلليالت، لتعدد واقعي ي  

طار ما ي عرف بحلرية اجلنس ية املطلقة أأو املعارشة غري الرشعيةوذكل ، ...قانونية أأو اجامتعية تفتح  اليت يف اإ

والأوجاع القاتةل  الفتاكةاض الأمر  انتشارالأنساب، و  طختالاالبغاء، و  ظاهرة تفيش الباب عىل مرصاعي  أأمام

 ،(4006، اجلواد الصاو  عبدادلكتور  ؛3112، يّس  الزهري ادلكتور )عالهجا الأطباءاس تعىص عىل اليت 

لأطفال بجتار الاانتشار قطاء، و الل   عدد ارتفاع، و "الأهمات العازبت وغري العازبت"اإهجاض  ارتفاع حالتو 

 احلقوق بلتايل تضيعو ، ناةساءةل اجل  حديد املسؤوليات وم   ادلولعىل  يس تعيصوهكذا . والنساء عىل حد سواء

  .وترتخس املأ يس
 

مل تظهر الفاحشة يف :" ...محمد صىل هللا علي  وسمل حي قال خامت الأنبةاء واملرسلي صدق الصادق الأميفد و 

ل ظهر فهيم الطاعون والأوجاع اليت مل تكن مضت يف   ..."أأسالفهم اذلين مضواقوم قط حىت يعلنوا اها اإ

هجرج  :"حي قال ،السالم أأزىك علي  ،صدقو  .(للطرباين املعمجم الأوسط) جظ  ي مل   وج جق ل  ال ع  اعجة  أَن  ي اط  الس  ج ن  أَرش  م 

أَة  ال   رج يج ام  س  م  ىت  يجك ونج ل خج ال  حج جق ل  الر  جج ي اء  وج ج الن  سج تجك رث  انج وج هجرج الز   جظ  ي ه ل  وج د  ال مجج اح  والقمي  الزوج القادر ] ،"قجمي    ال وج

نفاق حي أأخرب عن اس تغناء الرجال  ،السالمأأفضل علي   ،وصدق .(أأخرج  البخار  يف حصيح ) [عىل الإ

 .(املس تدرك عىل الصحيحي للحامك)بلرجال والنساء بلنساء وظهور  اخلسف واملسخ والقذف
 

الإعالن يف  وأأ الشعارات ترديد و  زجريةالترشيعات ال سنب  ،عىل املس توى النظر ول يكفي الاكتفاء، 

جيادولكن يتعي أأيضا ، انعاكسات  العاجةل وال جةلمع جتاهل  التعدد ساند ملنعــ  املناس بات عن املوقف امل  أأنسب  اإ

نشاء الأرس، هذا اخليار  لاكفة تبعاتاحللول  جتنكر مضنا حلق اكفة النساء يف اإ ا يغض  الطرف غو اذل  ي نكر وي ض 

ن  ، بل والعوانس داخل اجملمتع واملطلقات والأيتام الأراملأ يس عن م  مالبعض عىل اس تغالل بؤسه شمجعي اإ

  .م وقةل حةلهتموضعفه
 

براز أأوج  الإعاز الترشيعي املتادد يف نظام تعدد الزوجات، عىل ضوء لقد حاول  هذا البحث الإسهام يف اإ

ث املعطيات الاجامتعية والاقتصادية وا ، وذكل من خالل الوطنية وادلولية لترشيعية والتوهجات الس ياس يةأأحدج

د  الاجتاهات العامة ادلواعي املوضوعية للتعدد الوقوف عىل أأبرز  حلاح، ورص  اليت أأصبحت تفرض نفسها بقوة واإ

 . خملتلف املشاهد والسلواكت الاجامتعية اليت حمكها املعتقدات والأعراف وت قنـ هنا الترشيعات
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غناء النقاش املمثر بي أأنصار التعدد املقة د واملمتسكي بملنع املطلق، تعىل ذكل، فالبحث ي  وعالوة ىل اإ طلع اإ

طار لمي يف ترس يخ أأسس  وهذا يف اإ حوار حضار  متاكئف جاد وبن اء، ل ينطو  عىل أأ  اس تالب أأو تس 

سات  .    امل سل امت أأو تنك ر للثوابت واملقد 
 

 :ميكن صياغهتا اكل يت الوجهية اليت س ئةلالأ  بعض طرحب هذا احلوارن ي س هتل أأ ميكن من هذا املنطلق، و 
 

 بي "الفمجوة الرمقية"معضةل  عاجلةمل (بد واملراقج املقة   بس تثناء التعدد) واقعياحلل ال أأول  وا همف  

نساء البغاء واكتفاء الرجال بلرجال وال  خةار احلياة الرهبانية أأم و خةارهل ه الرجال؟و  النساء

 بلنساء؟

 يف  املطلقةأأم الإبحةة  ،ة من دلن أأهجزة ادلوةلواملراقبج  املسؤوةل ةداملقة   الإبحة ،أأهيام أأفضلاثنيا، و

طار ل م   اكءلرش  الواقعي ل تعدد ال  اإ وتفيش الأمراض اجلنس ية  اجلنس ية لفوىضا) امحكاذل  ل ي نكره اإ

 ؟(الفتاكة

 ثباتنساب و ق من الأ حق  الت   بلإماكن هلاثلثا، و الفوىض يف ظل  لزتاماتاحلقوق وحديد الا اإ

 سؤوةل؟ مل واملعارشة غري ا اجلنس ية 

  نشاء  اكفةلتعدد حق ا منع مفهوم يراعيهل رابعا، و  وفق قترصق ي هذا احل، أأم أأن رسالأ النساء يف اإ

 ؟نطائفة من النساء دون غريه عىلهذا املفهوم 

  داخل اجملمتع؟ أأم أأن   والعوانس واملطلقات والأيتام الأرامل مأ يس املنع هل يراعي خةارخامسا و

 ؟ موقةل حةلهت موضعفه مالبعض عىل اس تغالل بؤسه شمجعي 

  ا يشغلها مب أأن  أأم ،ختفةف الأعباء عن ادلول هاجسهذا اخليار فعال  راعيهل يأأخريا وليس أ خرا، و

 ؟ قة لها ب ال ط

 

ن   ﴿
ِ
ل ي ُت    فجا جوج ا ت أَل ت ُك    فجمج ن   سج ر  أَ  م  ن   ج 

ِ
ر  ج  ا ل   أَج 

ِ
ت   اَّلل    عجىلج  ا ر  أُم  نج  أَك ونج  أَن   وج يج  م  ل م  س  ال ية : سورة يونس)﴾ ال م 

13). 

*** 
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 :الرئيس ية املصادر 
 :املصادر بللغة العربية

 الكتب
  .1998  1419 . املكتبة املكةة -سسة الراين مؤ  -دار القبةل  (.سنن أأيب داود)كتاب السنن : سلامين بن الأبعث الأزد  السمجس تاين ،ـ أأبو داود

 .4016 .الطبعة الأوىل. بريوت ـ لبنان. دار الكتب العلمية. حقةق وتعليق محمد خليل هراس". كتاب الأموال:" أأبو عبيد بن سالمـ 

 - 4111. مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حقةق :الطبعة  -بريوت  -دار ابن كثري الاميمة  .حصيح البخار : البخار  أأبو عبد هللا محمد بن اإسامعيلـ 

4011 

 . 3141. بتعاون مع وزارة اخلارجةة الأملانية الاحادية يف برلي ،فرانكفورت ،دار نرش سوسيتيس: النارش  ."حقائق عن أأملانيا"ـ 

 .م 3113ه ـ  4133 .كتب العلمية، بريوت دار ال . مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وحقةق. املس تدرك عىل الصحيحي: احلامك النيسابور  ـ

 .4011 .ادلار القومةة. القاهرة. تعريب يونس باهي". جوهر الأمن:"اروبرت ماكنامارـ  

 .م 4002 -  ه 4142 ،دار احلرمي .املعمجم الأوسط: القامس سلامين بن امحد وحلافظ أأبا الطرباين، ـ 

  .4011. دار العلوم والثقافة، بريوت/ دار القمل، دمشق". اهب أأطواره ومذ: الفكر ادليين الهيود :"ظاظا حسنـ 

 :مواقع الإنرتنت
 .3111قانون الأرسة اجلزائر ،  ( : ايمجهورية اجلزائرية ادلميوقراطية الشعبية، رئاسة ايمجهورية)الأمانة العامة للحكومة -

www.joradp.dz/TRV/AFam.pdf 

الظهري الرشيف رمق  .3111فرباير  2/ هـ  4131ذو احلاة  41ـ  2411: عدد املغربية اجلريدة الرمسية( : بيةاململكة املغر )ـ الأمانة العامة للحكومة

 . مبثابة مدونة الأرسة 11.14بتنفةذ القانون رمق ( 3111فرباير  4) 4131من ذ  احلاة  43الصادر يف  4.11.33
www.sgg.gov.ma/textes_codes_pdf/code_fam_ar.pdf 

 3141 ،الأردين قانون الأحوال الشخصية: عات الأردنية، نظام املعلومات الوطينـ الترشي
www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=36&year=2010 

  3114غشت  42، البشري يدعو اإىل تعدد الزوجات ملضاعفة الساكن: نت .ـ اجلزيرة
www.aljazeera.net/news/pages/a4d0aa75-cd28-4227-9719-7b65b6adb0ee 

 3111أأبريل  46،  بعد أأن اكن رسا  وعقوبت  تصل س بع س نوات جسنا  ( : جريدة)ـ الرايض
www.alriyadh.com/2008/04/16/article334938.html 

 :ب بكة املعلومات القانونية دلول جملس التعاون اخلليمجيـ 

 3112  ،قانون الأحوال الشخصية دلوةل الإمارات العربية املتحدة  
www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=3128&country=2 

 4011، قانون الأحوال الشخصية دلوةل الكويت 
www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?country=1&LawID=1018 

 3116، قانون الأرسة دلوةل قطر 
www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2978&country=3 

  صدار قانون أأحاكم الأرسة ململكة البحرين 3110لس نة ( 40)القانون رمق  املتعلق بإ
www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?country=6&LawID=3637 

 (:جريدة" )الرشق الأوسط"ـ 

  3116فاحت ب تنرب . 41440عدد رمق ال ملاذا يتخلف املسلمون يف الهند؟. 
 www.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=380611 

  3110مارس  4، 44124العدد رمق  . الهند حول اعتناق الهندوس لالإسالم جدل يف أأوساط علامء ادلين املسلمي يف. 
www.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=509330 

  3143يونيو  43 ،43321العدد رمق . جامعة علامء الهند تدعو اإىل اختاذ خطوات جتاه منح النساء حقوقهن. 
www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=681443&issueno=12250 

 :  (الإمارات العربية املتحدة)صندوق الزواج  ـ 
http://zawaj.gov.ae/index.php 

 : ـ صندوق دمع الزواج، احلكومة الانتقالية الليبةة، ديوان رئاسة الوزراء
www.pm.gov.ly 

 3144ما   1. دمع حملدود  ادلخل من صندوق الزواج( : جريدة)ـ ع امن
www.omandaily.om/node/134703 

 : قاعدة الترشيعات العراقةة -

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=3128&country=2
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2978&country=3
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 مجموعة القواني والأنظمة . 311الوقائع العراقةة رمق ، (4020دجنرب  43) قانون الأحوال الشخصية العرايق 
www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=151220056661242 

 دجنرب  41الصادر بتارخي  العراق –املعدل يف اقلمي كوردس تان  4020لس نة ( 411)تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رمق  قانون

 02رمق العدد . 42، وقائع كوردس تان 3111
www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=130420102760680 

خبارية يومةة مس تقةل) ـ اخملترص للأخبار  :ه  4141 -1-44(. هتُت بأأخبار العامل العريب و الإساليم نرشة اإ
www.almokhtsar.com/node/49836 

 ( :أأمان)ـ املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأأة 
www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=17431 

 : (BBCيب يب يس أأونالين )ـ هيئة الإذاعة الربيطانية 

 3114أأبريل  30، د الزوجات يف الصيمنع تعد 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1302000/1302826.stm 

 3114ما   40،هيئة حملفي أأمريكةة تدين التعدد 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1339000/1339387.stm 

 3114غشت  42،البشري حيث السودانيي عىل تعدد الزوجات 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1493000/1493205.stm 

 3144يوليوز  36، جدل ديين يف ارسائيل حول جواز تعدد الزوجات 
 www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/07/110725_israel_polygamy.shtml 

 3144يناير  34، تشمجيع السلطات واضطرار النساء: تعدد الزوجات يف العراق 
www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/110121_iraq_polygamy_new.shtml 

 3143أأبريل  42  ،رئيس جنوب افريقةا جاكوب زوما يزتوج للمرة السادسة 
www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/04/120415_south_africa_zoma.shtml 

 هيئة الأ م املتحدة

  " تفاقةة القضاء عىل مج   14ـ61104( A( . )4010)يع أأباكل المتيزي ضد املرأأة اإ
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 

عاز العلمي يف القرأ ن والس نة  ( :جمةل الإعاز العلمي)ـ الهيئة العاملية لالإ

  3112فرباير  41. العدد العرشون. املرض اجلنيس القاتل.. الإيدز :يّس  الزهري  كتور ادل 
www.eajaz.org/index.php/component/content/article/78-Twenty-number/662-AIDS 

  بحةةا: عبداجلواد الصاو كتور ادل   4006ب تنرب  41. العدد الثاين. لأمراض اجلنس ية احلصاد احلمتي لالإ
www.eajaz.org/index.php/component/content/article/60-Second-Issue/232-STDs-inevitable-harvest-of-pornographic 
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