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انـــــعرف شكر و  

أقدم كلمة شكر وامتنان إىل من أوجد�ي من عدم، وربا�ي بالنعم، وعلمين 
  .ما مل أكن أعلم، أمحده سبحا�ه، وأشكر فضله وامتنا�ه

  :شرف الدكتورشكري وعرفا�ي ألستاذي امل   خالص  أقدم   ثم 

  "ةعبد العايل حاح" 

ن صنع إليكم معروفا م«:امتثاال ألمر رسول ا صلى ا عليه وسلم 
ذا البحث، فله منا هلي غمر�ا بفيض علمه، وبذل وقته ، ومتابعته ، الذ»فكافئوه

  .خالص الشكر، ومن ا جزيل الثواب

م على سيد�ا حممد آخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني، والصالة والسال و
  .صلى ا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ةـدمـقـم

  

 

 



  :مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

» « ير ررفقا بالقوا« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع 
وكأنه سبحان اهللا آخر األشياء كان يعلم أن المرأة ضائع حقها » أوصيكم بالنساء خيرا 

  .إلى يوم الدين وسيبقى ضائعا

جاء اإلسالم هدى للعالمين وسن قوانين وقواعد فأحبت العامة والخاصة من 
« الناس آنذاك وأعظم ما جاء به هو تحرير العبيد وإعطاء قدر للنساء ومنع عنهم القتل 

  .»بأي ذنب قتلت  ألتالموءودةسوإذا 

هم يعتبرون لم يكن األمر عند العرب فقط، فكان عند الروم والفراعنة وغير
المرأة كائن ال شخصية له وال إحساس مثله مثل الجماد أو الحيوان لكن اهللا سبحانه 
وتعالى أنزل آخر الكتب وهو القرآن وسما أكبر سورة تشريعية به النساء وحث سبحانه 

  .وتعالى على حسن المعاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان

نون والرسول صلى اهللا عليه وسلم األسرة هي الخلية األساسية للمجتمع في القا
  .»يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج « قال 

والزواج هو رابطة وطيدة بين رجال وامرأة تسمى هو الزوج وهي الزوجة 
وتنبثق عن هذه الرابطة حقوق وواجبات للطرفين مادية ومعنوية، وككل األمم 

د دائما الكالم عن الحقوق المادية أي والشعوب أو كالملموس أوضح من المحسوس نج
المالية وال تهتم بالحقوق بالمعنوية رغم أنها هي القاعدة واألساس ألن نفسية اإلنسان 

  .تأخذه إلى األحسن أو تأخذه لألسوأ

اعترفت جل التشريعات عبر األزمنة بحقوق الزوج المعنوية خاصة االستمتاع 
المعنوية للزوجية كانت فكرة أو كارثة أن  والطاعة والتملك، لكن الكالم عن الحقوق

يتكلم عنها إال أنه مؤخرا بدء الحديث عنها والتطرق لها رغم أن القرآن ومحمد صلى 
وأصبح هناك قوانين تنص على ضرورة حفظ  قرنا 14عليه وسلم تكلم عنها منذ اهللا 

ع عقوبات على الحقوق المعنوية للمرأة أي مراعاة تقييمها وحالتها النفسية وسن المشر
  .من ينتهكها حتى ولو كان زوجها



  :مقدمة
 

 ب 
 

  :أهمية الدراسة

شرح وتوضيح أهمية اعتناء الحقوق بالمعنوية للزوجة وأم المستقبل ومكونة   
المجتمع، ألنه انتهاك حقوقها المعنوية يؤثر على نفسيتها وبالتالي على مردودها في 

  .إنشاء جيل المستقبل وتوضيح الصورة الشرعية في ذلك

  :باب الدراسةأس

  :أسباب ذاتية

بما أن المرأة منذ القدم وهي كائن لم يعترف به وحقوقه في الحضارات القديمة 
كالحقوق المادية والمعنوية فتجاهلتها بكل األبعاد إلى أن جاءت الشريعة اإلسالمية 
أعطت لها حقوقا لم تمتلكها قط، التي رغم ذلك بقيت فاقدة لمعصمها خاصة ألنها في 

ع ذكوري، فجاءت المنظماتالعالمية ونصت بعض االتفاقيات والمعاهدات لتحمي مجتم
لها حقوقها وأدت إلى بعض التعديالت في القانون الجزائري منها قانون األسرة وقانون 

  .العقوبات

  :أسباب موضوعية

بما أنني امرأة وزوجة في المستقبل أرى أن المجتمع الذكوري يتجاهل أحاسيس   
رفقا « : تها ويتجاهل حقوقها المعنوية في قوله صلى اهللا عليه وسلمالمرأة ونفسي

وبالتالي . »المرأة كالظل األعوج إذا أردت أن تعدلها كسرته  «وقوله كذلك  »يرربالقوا
  .اخترت هذا البحث

  :اإلشكالية

القانونية في توفير حماية  إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خالل منظومته-
المعنوية للزوجة،بما يكفل لها القيام بدورها في االسرة علي اكمل  لة للحقوققانونية فعا

  وجه؟

  



  :مقدمة
 

 ج 
 

  :المنهج المتبع

، الذي قمت فيه بتحليل يهداف الدراسة اعتمدنا على المنهج التحليلتحقيقا أل
حكام المناسبة منها، والذي قمت من ومناقشتها ونقدها واستخراج األ القواعد القانونية،

المعلومات المتفرقة في كتب الفقه االسالمي والنصوص القانونية، واالحكام  خالله بتتبع
   .القضائية

  :وكل فصل قسمناه إلى مبحثين على النحو اآلتي: ولقد قسمنا بحثنا إلى فصلين

  االطار المفاهيمي للحقوق المعنوية للزوجة: الفصل األول

الرابطة (لزوجة لوية االساس القانونية الكتساب الحقوق المعن: المبحث األول
  )الزوجية

  مفهوم الحقوق المعنوية للزوجة: المبحث الثاني

األسرة  في قانونلزوجة للحقوق المعنوية لالحماية القانونية : الفصل الثاني
  .الجزائري

في قانون االسرة  .حقوق المعنوية للزوجةلالحماية المدنية ل: المبحث األول
  .الجزائري

  .الجزائية للحقوق المعنوية للزوجة الحماية: المبحث الثاني

  

  .ولقد ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج   
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  :الفصل األول
االطار المفاهيمي للحقوق 

  المعنویة للزوجة
  
  

االساس القانونية الكتساب الحقوق المعنوية لزوجة : المبحث األول

  )الرابطة الزوجية(

  للزوجةمفهوم الحقوق المعنوية : المبحث الثاني
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  :الفصل االول

  :االطار المفاهيمي للحقوق المعنوية لزوجة

ه عليه غرائزه يلملقد كرم اهللا اإلنسان على سائر المخلوقات ولم يتركه لما ت
فشرع له الزواج من أجل تكوين أسرة وتعتمد في حياتها على المودة والرحمة بين 

⎯ô ﴿: الزوجين مصدقا لقوله تعالى ÏΒuρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ô⎯ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& (# þθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 

$yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tG tƒ ∩⊄⊇∪ ﴾) ، الروم
 كما نظم الشارع عالقة الزوج بزوجته تنظيما محكما وأخفى عليها قدسية،  )21االية 

خاصة توجب االلتزام بما شرعه اهللا من أحكام حدد بموجبها الحقوق والواجبات بين 
  .الزوجين

  المبحث األول

  :)الرابطة الزوجية(ساس القانوني الكتساب الحقوق المعنوية للزوجة األ

 وأهميتها، الزوجية الحياة استقرار بقيمة الزوجين لدى الشعور تنمي اهللا إلى الدعوة إن
 األهداف من العديد لهما تحقق أنها كما والمجتمع، واألسرة للفرد ذلك وضرورة
 وواجباتها الزوجية بحقوق والتبصير اإلسالم، في الزواج بمقاصد كالتوعية المطلوبة
 الناجحة، الزوجية الحياة عليها تقوم التي األسس بيان إلى إضافة طرففيها، بكل الخاصة
 لهذه تحفظ وفاعلية بحكمة الطارئة الحياة تمشكال مع اإليجابي التعامل كيفية وكذلك
 من يعتبر اإلسالمي المجتمع استقرار وأن خاصة وسعادتها، وسموها رونقها العالقة
 للمجتمع األولى اللبنة إصالح من ينطلق الهدف هذا وتحقيق اهللا، إلى الدعوة أهداف
 .األسرة وهي

لبشري، وعدم فنائه،  تعالى سنن الكون بحيث تضمن استمرار الجنس اوضع اهللا
ومن هذه السن الزواج حيث سن اهللا الزواج في االرض وللزواج مفهوم وشروط في 
االسالم، ومن هذا المبحث سنتحدث عن ماهية الزواج ، وتعريف الزواج لغة 

  .واصطالحا
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  : ولالمطلب األ

  :ماهية الزواج

⎯ô﴿: قال تعالى ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& (# þθãΖ ä3 ó¡ tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ 

Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tGtƒ ∩⊄⊇∪    ﴾)، 21روم.(  
الزواج هو أساس األسرة التي هي أساس المجتمع، نص عليها القانون الجزائري، فهو 

ه اهللا لمصالح عبادة يحفظ به الذريةوالنسل ويعف من ذلك العقد الشريف الذي شرع
  .خالله عن ما حرم اهللا

  :الزواج لغة: ولالفرع األ

الزاي والواو والجيم، أصل يدل على مقارنة الشيء : روح المعانيجاء في 
      : لشيءوذلك الزوج، زوج المرأة ، والمرأة زوج بعلها، وهو الفصيح، قال تعالى

﴿ã ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρy—uρ sπ ¨Ψ yfø9 فأما قوله تعالى عز وجل في ..) 19األعراف، اآلية (﴾  #$

u$uΖ﴿: ذكر النبات  ÷Fu; /Ρ r& uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρy— 8kŠ Îγ t/ ∩∠∪  ﴾) ون، لأراد به ال: ، فيقال)7ق، االية
نه يزوج غيره ن يكون من الذي ذكرناه، ألأمن كل لون بهيج، وهذا ال يبعد : نه قالأك
  .)1( ا يقاربهمم

االرتباط واالقتران، ويعني االقتران بين شيئين، وارتباطهمامعا بعد ان وهو ايضا 
كانا منفصلين عن بعضهما، وقد شاع استخدامه لتعبير عن االرتباط بين الرجل 

  .والنمراة بهدف االستقرار ، وانشاء المنزل ، واالسرة

  

  

  

                                                 
م، 1985/هـ1405،  4،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،طروح المعانيأبي الفضل محمود االلوسي،  -)1(
 . 124، ص 1ج
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  :تعريف الزواج اصطالحا: الفرع الثاني

  )1( ." عقد يرد على ملك المتعة قصدا: "من االحناف بأنه صاحب الكنزوعرفه 

وعرفه غيره بانه عقد يفيد حل االستمتاع كل من العاقدين باالخر على الوجه 
  )2( .المشروع

وفي تعريف اخر هو اتفاق بين الرجل والمرأة  على االرتباط واالقتران بهدف 
وع البشري عن طريق التكاثر، ويطلق على انشاء اسرة، ويعود الزواج بفائدة حفظ الن

  .الطرفين المتفق الزوج والزوجة

في المعنى ، وللفقهاء تعريفات أخرى كلها تدور حول  ةمتقارب ت السابقةوالتعريفا
ان موضوع عقد الزواج  إلىن اختلف التعبير، وهي تؤدي في جملتها إهذا المعنى و

لغرؤض منه في عرف الناس والشرع وإلى أن ا.امتالك المتعة على الوجه المشروع
  )3(."هو جعل هذه المتعة حالال"

  : المطلـب الثـانـي

  :وآثار تخلفها الـزواجأركان عقد 

إختلف الفقهاء المسلمين في تحديد أركان عقد الزواج فمنهم من جعلها ركنين 
اإليجاب والقبول كالحنفية وهناك من جعلها ثالث الصيغة، المحل، الولي وهناك من 
جعلها أربعة الصيغة، الولي، الزوج والزوجة، الصداق كالمالكية وهناك من جعلها 
خمسة كالشافعية، و اإلختالف حول تحديد أركان عقد الزواج لم يقتصر على الفقهاء 
المسلمين وإنما تعد إلى التشريعات العربية وهذا منطقي جدا بإعتبار كل تشريع أخذ 

ين المذاهب مثلما هو الحال بالنسبة للتشريع بمذهب ما وهناك تشريعات أدمجت ب
الجزائري الذي حدد أركان عقد الزواج في المادة التاسعة من قانون األسرة بأربع 

                                                 
، 1أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط: ، تحقيقكنز الدقائقأبي البركات عبد اهللا النسفي،  -)1(

 .174، ص2هـ، ج1422
 .17، بيروت، لبنان، دون سنة نشر، ص 1، دار الفكر العربي ، طحوال الشخصيةاألأبي زهير،  -)2(
 .18نفس المرجع، ص  -)3(
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كان عقد الزواج يكون رأركان وهي الرضا، الولي، الشاهدين، الصداق، وتعرضنا أل
  .الجزائري بناءا على ما نص عليه قانون األسرة

  :وأثر تخلفهفي عقد الزواج  ركن الرضا :ولالفرع األ

الرضا وهو عكس اإلكراه وقد جاء اإلسالم وحرم اإلكراه في عدة أشياء كإعتناق 
اإلسالم والزواج والطالق والبيع والشراء وغيرها فاعتبر أن أهم ركن في أي عقد يبرم 
بين المسلمين أن يكون علي رضا و ليس علي اكراه و غضب واهم هذه العقود الرضا 

  جوهري في عقد الزواج كركن 
  :ركن الرضا في عقد الزواج: أوال

لقد اتفق كل من فقهاء الشريعة اإلسالمية وفقهاء القانون ومختلف التشريعات وكذا 
اإلتفاقيات الدولية على أن الرضا هو الركن األساسي في عقد الزواج وهو القائم الذي 

ك من يطلق عليه تسمية يقوم عليه ويتوقف وجوده عليه وأختلف في تسميته فهنا
اإليجاب والقبول وهناك من يسميه الصيغة وهناك من يسميه العنصر النفسي في عقد 

و هذا اإلختالف هو لفظي   L’ELEMENT PSYCHOLOGIUE (2)الزواج
 :   من ميثاق حقوق اإلنسان على أنه 16فقط أما المعنى فهو واحد، ولقد نصت المادة 

'' الطرفين المزمع زواجهما زواجا كامال ال إكراه فيه اليعقد الزواج إال برضا '' 
من العهد  10من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة  23ونصت المادة 

ال ينعقد زواج إال '' الدولي لحقوق اإلنسان اإلقتصادية واإلجتماعية والتقافية على 
من  16، ونصت المادة ''يه برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كامال ال إكراه ف

للمرأة الحرية في إختيار الزوج '' على  1975إتفاقية إلغاء التميز ضد المرأة لسنة 
و نجد أن معظم التشريعات العربية قد '' وفي عدم الزواج إال برضاها الحر والكامل 

سارت في هذا النهج وكمثال عن ذلك المشروع العربي الموحد لقانون األحوال 
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين '' على أنـه  23نص في مادته  الشخصية

  )1( . وقبول من اآلخر صادرين عن رضا تام

                                                 
 .الشخصية من القانون العربي الموحد لألحوال 32المادة  -)1(
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  :المقصود بركن الرضـا في عقد الزواج -1

الرضا وإنما إكتفى فقط في الفقرة األولى من المادة  لم يعرف قانون األسرة ركن
امة الذي يحوز به التعبير عن اإليجاب العاشرة بتحديد قسمي الرضا واللفظ بصفة ع

والقبول، وعدم تعريف المشرع الجزائري لركن الرضا بتركنا نذهب إلى التعريف الذي 
بأنه توافق إرادة الطرفين في '' يعرفه  منوضعه له الفقه ومن بين تلك التعريفات نجد 

يجاده، وأنه ما اإلرتباط بواسطة التعبير الدال على التصميم على إنشاء اإلرتباط وإ
ويعرفه الدكتور  )1( صدر من األول يعتبر إيجابا وما صدر من الثاني يعتبر قبوال 

اإليجاب والقبول الصادرين من التعاقدين الذين يرتبط '' يين بدران بأنه ندران أبو العب
  .)2( يدان تحقق المراد من صدورهما قأحدهما باآلخر في

من قانون األسرة  10يف ونص المادة ومن خالل إطالعنا على هذه التعار
  .نستخلص أن ركن الرضا في عقد الزواج ينقسم إلى قسمين وهما اإليجاب والقبول

  :اإليجاب والقبول -2

جاءت متفقة تماما مع ما ذهب إليه فقهاء الشريعة  01فقرة  10إن نص المادة 
ما يؤخد على اإلسالمية وهو أن ركن الرضا يتكون من شقين اإليجاب والقبول لكن 

هذه المادة أنها حددت اإليجاب والقبول من دون أن تعرفهما ولم تحدد شروطهما ولهذا 
من قانون األسرة نرجع إلى ماذهب إليه فقهاء الشريعة  222ووفقا لنص المادة 

  :اإلسالمية في هذا الموضوع

  

  

  

                                                 
 .29، ص1977، بيروت ، لبنان 2ط دار الكتب العلمية، محمد مصطفى شلبي، أحكام االسرة في االسالم، -)1(
بدران أبو العينين، الفقه المقارن لالحوال الشخصية بين المذاهب االربعة ، السنية والمذهب الجعفري  -)2(

 . 312، ص1998، 1، مج1نهضة العربية لطباعة والنشر والتوزيع، طوالقانوني، دار ال
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  تعريف االيجاب والقبـول -أ

اب هو ما يصدر من أحد العاقدين يتفق الفقهاء على أن اإليج: اإليـجـاب -1أ
  يدل على أنه يود اإلرتباط بعالقة زوجية مع طرف العقد اآلخر ويسمى بالتالى موجبا

يعرف الفقهاء القبول بأنه الكالم الذي يصدره المتعاقد الثاني الذي : القبـول -2أ
  .)1( وجه له اإليجاب يدل على موافقته على ما أوجبه الموجب ويسمى القابل

  :شروط صحة االيجاب والقبول -ب

لصحة اإليجاب والقبول إشترط الفقهاء المسلمين أن تتوافر فيهما شروط معينة 
  :منها ما اتفقوا عليها ومنها ما اختلفوا فيها وهي كالتالي

  :صيغة اإليجـاب والقبول  -ج

يكون الرضا بإيجاب من أحد '' تنص المادة العاشرة من قانون األسرة على أن 
، وما يستخلص )2(''ن وقبول من الطرف اآلخر يكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا الطرفي

من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يجدد األلفاظ التى يتم بها التعبير عن اإليجاب 
والقبول ولم يجدد اللغة التي يتم بها العقد وصيغة الفعل عند التعبير عن اإليجاب 

حديدها الرجوع إلى ماذهبت إليه الشريعة اإلسالمية وفقا والقبول وهذا ما يؤدي بنا لت
قانون األسرة ولقد أفاض الفقهاء المسلمين في الحديث عن هذه من  222لنص المادة 

  :المسألة وهي كالتالي

  :لزواجاأللفـاظ المعبـرة شرعـا عن ا -3

 وتعرض لأللفاظ المعبرة شرعا عن النكاح في نقطتين أساسيتين وفقا لما ذهب 
  .إليه الفقهاء المسلمين

  :األلفاظ المتفق عليها أنها تؤدي معنى النكاح شرعا أو ال تؤدي معناه -أ

لقد إتفق الفقهاء المسلمين سنة منهم أو شيعة بأن الزواج ينعقد بألفاظ الزواج، النكاح 
                                                 

 .55، ص2000، 2، دار الشهاب، ط1محمد محدة، الخطبة والزواج، ، ج -)1(
 .من القانون العربي الموحد لألحوال الشخصية 10المادة  -)2(
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منشدين في ذلك أن معظم اآليات واألحاديث المتعلقة بالزواج جاءت بهذين اللفظين كما 
اإلباحة، اإلحالل، اإليداع، اإلعارة، : تفقوا على أن الزواج ال ينعقد باأللفاظ التاليةإ

  .)1( الرهن، الوصية، اإلجازة وذلك بسبب أنها ال تؤدي مفهوم الزواج حقا

  :زواجاأللفـاظ المختلف فـي آدائهـا لمعنى ال -ب

: فاظ التاليةذهبت المالكية والحنفية بأنه يجوز ويصح أن يكون اإليجاب باألل
على بقاء  الهبة، التمليك، البيع، الصدقة والجعل مشترطين فقط أن تدل تلك األلفاظ

  .)2( الحياة الزوجية مدى الحياة

  :في عقد الزواج ركن الرضاتخلف  أثر :ثانيا

الرضا ركن اساسي في عقد الزواج يصح بوجوده ويبطل بيغيابه و هذا ما شرعه 
من قانون  9ن االسالمي ليحبو حبوه و اعتبره حسب  المادة اهللا تعالي منذ و جود الدي

  .االسرة الجزائري انه الركن الوحيد
 : أثر تخلف ركن الرضا في الشريعة االسالمية  - 1

جمهور الفقهاء المسلمين الى ان تخلف ركن الرضا في عقد الزواج يجعله يذهب 
ثار، ولم يحلُون به الدخول، ومنعدما لما أصابهه من خلل ، ولم يرتبوا عليه اية آ باطال

ذا تم الدخول ، فلقد اتفق على وجوب التفريق بين الزوجين، ويعتبرونه زنا، لكن إو
اختلف حول وجوب اقامة حد الزنا عليهما، فالمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون 

ن في حين الحنفية ترى بأن الزواج باطل في حد ذاته شبهة تدرا الحدود، ولك ،باقامته
  )3( .هذا ال يمنع من انزال عقوبة التعزير عليهما

                                                 
دى ، عين مليلة ، الجزائر، باديس ديابي، قانون االسرة الجزائري، على ضوء الممارسة القضائية، دار اله -)1(

 .17، ص2012طبعة 
 .70محمد محدة، المرجع السابق، ص -)2(
  . 1997، بيروت،4، دار الفكر المعاصر، ط4وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج - ) 3( 
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ومن المتفق عليه أييضا انه ال يثبت المهر وال النفقة وال الطاعة، كما انه ال يرد 
الطالق، ام النسب فقد اختلف فيه ، فالجمهور يرى بعدم ثبوته عكس الحنفية التي قالت 

  .بثبوته

  :قانون األسرةأثر تخلف ركن الرضا في  - 2

في قانون  33، 32المشرع الجزائري تخلف ركن الرضا في نص المادتين  تناول
 :)1(التطرق اليه كما يلي سرة والذي يمكن األ

من قانون االسرة  32تنص المادة  :الحالة التي رتب عليها فسخ عقد الزواج  - أ
على انه يفسخ الزواج اذا اختل احد اركانه، او اشتمل على مانع او شرط يتنافى 

وبما ان المشرع رتب على تخلف ركن الرضا الفسخ سواء قبل "  :مع العقد
ثبوت النسب، حرمة المصاهرة، : الدخول أو بعده فانه يترت عليه االثار التالية

 .ووجوب العدة، ونفقة العدة

من قانون االسرة  33تنص المادة  :الحالة التي يترتب عليها بطالن عقد الزواج  - ب
لبطالن اذا ما تخلف ركن الرضا، وركن اخر على هذه الحالة وهي ان يترتب ا

سواء الشاهدين ، الصداق، الولي وبالتالي فهو منعدم ، وال ينتج عليه أي اثر، 
ويذهب بعض من الفقه الى ان المشرع الجزائري موقفه يتماشى ومقف الحنفية، 
تقول ان النسب يثبت بالزواج الباطل، وذلك وفقا لمبدا احياءا الولد الن هذه 

خير ال ذنب له، وهو ضحية وبالتالي فمن غير المعقول تحميله جزاء عمل لم اال
ثبات النسب إسرة تجيز من قانون األ 40يقوم به، خصوصا وان نص المادة 

باالقرار، لكن ما ينتقد عليه المشرع الجزائري عند تناوله الثر تخلف ركن 
الفسخ : حينسرة استعماله مصطلمن قانون األ 33، 32الرضا في المادتين 

والبطالن، وهذا ما يعني بأنهأ بالمذهب الحنفي الذي يفرق بين العقد الفاسد 
والباطل، وتخلف ركن من اركان عقد الزواج، يرتب البطالن، اما تخلف شرط 
من شروط االنعقاد يؤدي الى الفسخ، وفي حالة تخلف ركنين رتب البطالن، 

                                                 
 .20، 18،19باديس ديابي، قانون االسرة الجزائري ، ص ص ص  -)1(
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خذ بتقسيمه لحاالت فساد الزواج، وبالتالي خالف المذهب الحنفي الذي كان قد أ
وكذا يؤخذ على المشرع الجزائري انه خالف المبادئ العامة للقانون، وهي انه اذا 
تخلف ركن من أركان عقد الزواج يترتب عليه بطالن العقد في حين هو رتب 
عليه فسخ االستثناء في حالة تخلف ركنين في عقد الزواج لكي يترتب بطالن عقد 

هل تخلف ركن الرضا يدخل ضمن الركنين : ؤال المطروحالزواج، فالس
الذي اذا تخلفوا ترتب بطالن العقد ام ال؟  33المنصوص عليهما في المادة 

لم تذكر ركن الرضا ضمن تلك االركان في مبناها  33خصوصا وأن نص المادة 
بالغة العربية، ولكن لو رجعنا اليها كما هي مكتوبة بالغة الفرنسية لوجدناها 
تنطبق على ركن الرضا، واالجدر كما سبق ذكره اعاله ان نطبق عليه قاعدة 
بطالن عقد الزواج في حالة ما اذا تخلف الرضا مع احد اركان عقد الزواج 

  )1(. 33المحددة في المادة 

   :في قانون األسرة الجزائري شروط صحة عقد الزواج :ثانيالفرع ال

  :لجزائريمكرر من قانون األسرة ا 9حسب المادة 
  :يجب ان تتوافر في عقد الزواج الشروط اآلتية

  .هلية الزواجأ -
  .الولي -
  .)المهر(الصداق  -
  .شاهدان -
  .انعدام الموانع الشرعية -
يقصد اصطالحا بشترط الصحة هو ما يلزم من عدمه أي ما يتوقف على  -

  :)2(مكرر هي 9توفيره صحة العقد، وأن الشروط الصحة كما ذكرتها م

                                                 
  .الجزائريمن قانون األسرة  33المادة  - ) 1( 
 .20، 19باديس ديابي، قانون االسرة الجزائري ، ص ص  -)2(
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  :األهلية الزواج -1

حسب القاعدة العامة السائدة في الفقه : بسن الزواج في الفقه اإلسالمي-1
اإلسالمي هو أن أهلية الزواج تحدد على أساس اإلمارات الطبيعية للشخص بحيث 
بوجود واحدة من هذه اإلمارات يعتبر الشخص بألفًا ومن ثم يتسمى له الزواج أن هذه 

  .اإلنزال واثبات بشعر العانة: يها كل من الذكر واالثنين وهمااإلمارات اثنتان يشترك ف

الخ ولكن في حالى ما إذا ... وهناك أمارات تنفرد بها االنثى كالحيض والحمل-
تأخرت هذه األمارات فعندئذ جدد الفقه اإلسالمي أهلية الزواج بين معينة بحيث حددها 

الشافعية والحنابلة . وحددها سنة األنثى 17سنة للذكر و 18الغمام أبو حنيفة لـ
 18سنة للذكر واألنثى وحددها لمالكيه بـ  15واألحناق من الرأي المشهود عندهم بـ 

  سنة لكال الجنسين

هو حق مالي أوجبه الشرع للمرأة في ذمة الرجل في عقد الزواج  :المهر-2
ال يجوز الصحيح أو في الدخول بشبهة، وفي مقابل االستمتاع فأقل ما يقال عنه أنه 

#?θè#) ﴿:االتفاق على إسقاطه فهو واجب لقوله تعالى u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 ﴾ )النساء ،
وال يوجد حد ، )1( "ولو خاتما من حديد " التمس"، وقوله صلى اهللا عليه وسلم )04

  .أقصى لقيمته ألن الشرع يحث على عدم المغاالة فيه

ديد لقيمته ويصلح من المهر كل مقوم معلوم وكل منفعة والراجح في الفقه أال تح
  ".هو ما يدفع نحلة من نقود أو غيرها" 14م. تقوم بالمال تصح أن تكون مهرا

  :الولي-3

الوالية حق شرعي، ينفذه بمقتضاه األمر على الغير جبرا عنه، وهي والية عامة 
  .ى المالووالية خاصة، والوالية الخاصة والية على النفس، ووالية عل

  . والوالية على النفس هي المقصودة هنا أي والية على النفس في الزواج

                                                 
دار الحديث، القاهرة، مصر، طبعة سنة ، البخاريصحيح أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري،  -)1(

 . 6045، حديث رقم 104، ص5ج م، 2004/هـ1425
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  .والولي على النفس هي المقصودة هنا أي والية على النفس في الزواج

والولي هو أبو الزوجة أو الوصي أو األقرب من عصبتها أو ذو الرأي من اهلها 
" وقول عمر رضي اهللا عنه" ال بوليال نكاح إ: "او السلطان لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ".ال تنكح المرأة إال بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها او السلطان

إن النكاح ال يصح إال بولي وال تملك المرأة تزويج نفسها وال : ورأي الجمهور
غيرها وال توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة لم 

  )1( .وهو رأي كثير من الصحابة رضي اهللا عنهميصح النكاح 

  ".ال نكاح إال بولي"ومن أدلتهم حديث عائشة وأبي موسى وبن عباس 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها "وحديث عائشة 
  ".المهر بما استحل من فرجها فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولى له

خالف في والية المرأة فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي  ومهما يكن من
المرأة ويعرف رضاها قبل العقد، إذ ان الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين الرجل 

  والمرأة وال يدوم الوئام ويبقى الود واالنسجام ما لم يعلم رضاها

  :الشاهدان-4

الرجال العدول المسلمين، لقوله المراد بالشاهدين إن يحضر العقد اثنان فأكثر من 
ال نكاح "ن وقوله صلى اهللا عليه وسلم -02الطالق–" وأشهدوا ذوي عدل منكم" تعالى

ن وأما حكم اإلشهاد على الزواج فقد ذهب جمهور العلماء إلى "إال بولي وشاهدي عدل
 أن الزواج ال ينعقد غال ببيئة وال ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو
حصل إعالن عنه بوسيلة أخرى وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقد بكتم العقد وعدم 

  :إذاعته كان العقد صحيحا واستدلوا على صحته بما يلي

                                                 
ر الحديث، القاهرة، مصر، طبعة سنة دا، البخاريصحيح أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري،  -)1(

 . 6045، حديث رقم 104، ص5ج م، 2004/هـ1425
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البغايا الالتي : "عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أوال -
  .رواه الترمذي"ينكحن أنفسن بغير بيئة 

ال : " ي اهللا عنها ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن عائشة رض: ثانيا -
ن وهذا النفي يتوجه إلى الصحة وذلك يستلزم أن يكون "نكاح إال بولي وشاهدي عدل

  .اإلشهاد شرطا ألنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط

إال رجل  وعن أبي الزبير إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه: ثالثا -
" ، وقال الترمذي"هذا نكاح السر، وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت"وامرأة فقال 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم ومن بعدهم من 
ال نكاح إال بشهود لم يختلف في ذلك من مضى منهم غال قوم "قالوا " التابعين وغيرهم 
  ". أهل العلم من المتأخرين من

وألنه يتعلق به حق المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئال : رابعا -
  .يجحد أبوه فيضيع نسبه

منهم الشيعة ويزيد بن هارون : نه يصح بغير شهودأويرى بعض أهل العلم  -
  .وبن المنذر

قصود العقل والبلوغ وسماع كالم المتعاقدين مع فهم ان الم: ويشترط في الشهود-
به عقد الزواج، فلو شهد على العقد صبي أو مجنون أو أصم او سكران فإن الزواج ال 

  .يصح إذ أن وجود هؤالء كعدمه

يشترط الشافعية والحنابلة في شهود المذكورة فإن عقد الزواج : شهادة النساء -
مضت السنة عن " برجل وامرأتين ال يصح لما رواه أبو عبد عن الزهري أنه قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلمك أن ال يجوز شهادة النساء في الحدود وال في النكاح  رسول
  ".وال في الطالق

وألن عقد الزواج عقد ليس بمال، وال المقصود من المال ويحضره الرجال -
  .غالبا فال يثبت بشهادتين كالحدود
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ة و رجل وامرأتين كافيأواألحناف ال يشترطون هذا ويرون أن شهادة رجلين  -
™ρß‰Îηô±tFó#) 4 ﴿:لقول اهللا تعالى $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( βÎ* sù öΝ ©9 $tΡθä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n=ã_u‘ ×≅ ã_t sù 

Èβ$s?r& z ö∆$# uρ ⎯ £ϑÏΒ tβöθ|Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™!# y‰pκ ’¶9 وألنه مثل البيع في أنه عقد  )282:البقرة( ﴾ #$
  .معاوضة فيعقد بشهادتين من الرجال

  :الموانع الشرعية -5

ويقصد بهن النساء الالئي يحرم الزواج بهن مؤبدا، : المحرمات المؤبدة  - أ
  :والحاالت التي يقع فيها التحريم المؤبد

 24المحرمات بالنسب، المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالرضاعة، ووفقا لمادة  -
القرابة ، المصاهرة : من قانون االلسرة موانع الزواج المؤبدة من القرابة هي 

 .عةوالرضا

هن النساء النساء يحرم الزواج بهن بسبب قرابة الدم لقوله  المحرمات بالنسب *
ôM ﴿: تعالى tΒÌh ãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθyz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑtã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yzuρ 

ßN$oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Βé& uρ û© ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è|Ê ö‘ r& Νà6 è?≡ uθyzr& uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9 $# 

àM≈ yγ ¨Βé& uρ öΝä3 Í←!$|¡ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝä3 Í←!$|¡ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yz yŠ £⎯ Îγ Î/ βÎ* sù 

öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yz yŠ  ∅Îγ Î/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ ã≅ Í× ¯≈ n=ymuρ ãΝ à6 Í←!$oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Î7≈ n=ô¹ r& βr& uρ (#θãèyϑôfs? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG÷zW{ $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n=y™ 3 χÎ) ©!$# tβ% x. # Y‘θà xî 

$VϑŠ Ïm§‘ ∩⊄⊂∪   ﴾  ) 23النساء، االية(  
وهن النساء المحرمات بسبب الزواج حسب مانصت عليه  المحرمات بالمصاهرة*

أصول : المحرمات بالمصاهرة هي : من قانون األسرة الجزائري 26المادة 
الزوجة بمجرد العقد عليها، فروعها إن حصل الدخول بها، االرامل او المطلقات 
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والمحرمات . طلقات فروع الزوج وإن نزلوأصول الزوج وإن علو، أرامل او م
  )1( :بالمصاهرة هن 

Ÿω ﴿ :زوجة االب والجد مهما عال لقوله تعالى - 1 uρ (#θßsÅ3Ζ s? $tΒ yxs3 tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ 

š∅ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 وهذا بمجرد العقد وإن لم يدخل بها فتحرم ). 24النساء، االية ( ﴾ #$
درجتها تحريما مؤبدا، وهذا الن زوجة  على االبن وابن االبن، البنت مهما نزلت

االب او الجد في منزلة االم، والتقدير واالحترام، اما ابنتها وامها فال تحرم على 
  .االبن

زوجة االبن وابن االبن وابن البنت وان نزلوا سواء دخل بها او لم يدخل بها،  - 2
هذا االبن من  فان عقد االبن على امرأة تحرم على ابيه وجده مهما عال سواء كان

≅ã ﴿: النس أو الرضاعة، في قوله تعالى Í× ¯≈ n=ymuρ ãΝ à6 Í←!$oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈ n=ô¹ r&  ﴾       
  . حتى ولو طلقها أو عنها). 23النساء، االية ( 

وهن امها وجدتها مهما علت سواء كانت لالم او لالب وسواء : اصول الزوجة  - 3
لقوله . وحتى ولو طلقها او ماتت عنه) مجرد العقدب(دخل بابنتها او لم يدخل بها 

≈àM﴿: تعالى  yγ ¨Βé& uρ öΝä3 Í←!$|¡ÎΣ ã﴾  ) والتحريم هنا لما في ذلك من ) 23النساء، االية
  .اثارة للكراهية بين االم وابنتها، وتنقطع بذلك صلة القرابة

زوج اذا دخل الابنتها وبنت ابنتها وابنة ولدها وان نزلت : فروع الزوجة وهن 
عقد عليها ( باالم يحرمن عليه حتى ولو طلقها او ماتت عنه، اما ان لم يدخل بها ، 

فال يحرم عليه الزواج بأحد فروعها ) ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول
ãΝ﴿: الدخول باالمهات يحرم البنات، وقوله تعالى : لقول الفقهاء à6 ç6Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9$# ’ Îû 

                                                 
، سنة 1ابراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: أبو الحسن الجرجاني الحنفي، التعريفات، تحقيق - ) 1( 

  .120: هـ، ص1405
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Ν à2Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yzyŠ £⎯ Îγ Î/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yzyŠ  ∅Îγ Î/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 

öΝ à6 ø‹ n=tæ ﴾  ) 1( ).23النساء، اآلية(  
 ﴿ :وهن االم من الرضاعة والجدات مهما علو لقوله تعالى المحرمات بالرضاعة*

ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Βé& uρ û© ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è|Ê ö‘ r& ﴾  ) ،البنت من الرضاعة وبنات )23االية النساء ،
االوالد مهما نزلوا، وفروع االبوين من الرضاعة والعمات والخاالت من 
الرضاعة، وام الزوجة وجدتها من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة وبنات 
اوالدها مهما نزلن، زوجة االب او الجد من الرضاعة، زوجة االبن وابن االبن 

يحرم من : "لقوله صل اهللا عليه وسلم . عة وان نزلواوابن البنت من الرضا
  .من قانون األسرة 27حسب نص الماد ة ". الراضعة ما يحرم من النسب

  : المبحث الثاني

  :زوجةالحقوق المعنوية لل

من الحقوق التي يغفل او يتغافل عنها كثير من الناس، الحقوق المعنوية للزوجة 
ا النفسية والقلبية، وهي الحاجات التي بغيابها تهدم والتي تراعي مشاعر المرأة وحاجاته

كثير من البيوت العامرة، ففي آخر اإلحصائيات الصادرة عن العديد من المراكز 
من حاالت الطالق التي  %60االجتماعية والبحثية في العالم العربي ان زيادة عن 

لحقوق، كانت بسبب غياب تلك ا 2008وقعت في منطقة الخليج العربي في سنة 
 %72وضياع التفاهم والمحبة بين األزواج والزوجات، في حين ارتفعت النسبة لتصل 

لنفس األسباب، في حين كشفت أحدث اإلحصائيات الصادرة من  2009في مصر سنة 
من المطلقات تحت األربعين سنة، وأن  %76مؤسسة صندوق الزواج في أبي ظبي أن 

ة وغياب الحقوق المعنوية، والعقود الرعية من حاالت الطالق ترجع لسوء العشر 50%
وغن كانت قد ركزت على الحقوق المادية للمرأة والتي تنحصر في ثالثة أو أربعة 
حقوق، وتشددت فيها إال أن لم حاجتها للحقوق المادية، ولو قارنا بين الحقوق المادية 

                                                 
، سنة 1األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، طابراهيم : أبو الحسن الجرجاني الحنفي، التعريفات، تحقيق - ) 1( 

  .120: هـ، ص1405
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نا فارقا شاسعا بين التي كفلها اإلسالم للمرأة وحقوقها المعنوية التي كفلها أيضا لرأي
  )1( .الحقين يتمثل في عدة أمور منها

  : ولالمطلب األ

  :الحقوق المعنوية

تناول المشرع الجزائري حقوق الزوجة الواجبة على الزوج باعتباره المسؤول 
األول عن العائلة وحدد واجباتها اتجاه الزوج، وهذا انطالقا من أن الزواج رابطة 

ألسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم وضرورة احترام هدفها التعاون على مصلحة ا
 .أقارب كال من الطرفين والتعامل معهم بالحسن والمعروف

  :)2( لغة واصطالحا تعريف الحق: الفرع األول

فقهاء الشريعة اإلسالمية لم يولوا أهمية كبرى لتعريف الحق، ذلك ألنهم راوا انه 
التعريف اللغوي لهن اما فقهاء القانون أوضح من ان يعرف، أو ألنهم اعتمدوا على 

الوضعي فقد جاءت جل تعريفاتهم في تعريف الحق المالي، لهذا لم أجد تعريفا شامال 
  .جامعا مانعا للحق

اما القرآن الكريم فقد جاء قيه ما يدل على ان في انتقاء الحق انتفاء للمصلحة في 
%Βr'sù ×Š̈$ ﴿:مثل قوله تعالى tæ (#ρç y9ò6 tGó™ $$sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tóÎ/ Èd, pt ø:$# (#θä9$s% uρ ô⎯ tΒ ‘‰x© r& $̈Ζ ÏΒ ¸ο §θè% ( 

óΟ s9 uρr& (# ÷ρt tƒ χr& ©!$# “Ï% ©! $# öΝ ßγ s) n=yz uθèδ ‘‰x© r& öΝ åκ ÷] ÏΒ Zο §θè% ( (#θçΡ% x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ šχρß‰ ysøg s† ∩⊇∈∪   ﴾       
  .هم، فعاقبهم سبحانه وتعالى بجنس أعمال)15سورة فصلت، اآلية  (

  :تعريف الحق لغة: أوال

  .حقوق وحقاق: نقيض الباطل، وجمعه: حقق الحق

  .الحق امر النبي صلى اهللا عليه وسلم وما أتى به من القرآن: قال أبو إسحاق
                                                 

  .178- 7/177، ص1م، ط2000ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت  - ) 1( 
  علي محيي الدين القره داغي،كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر - ) 2( 
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  )1( .يحق ويحقُ حقا حقوقا، صار حقا وثبت: وحق األمر

ويقابله .. .هو الثابت الذي ال يصوغ إنكاره، وهو الحكم المطابق للواقع،: الحق
  )2( .الباطل

  :تعريف الحق اصطالحا:ثانيا

استعمل علماء الفقه اإلسالمي الحق كثيرا في مواضيع مختلفة وفي معاني عديدة 
  .متميزة ذات دالالت متباينة على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها

لى حيث أنهم عرفوا الحق بأنه ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته، وع
من حق فالن ان يفعل كذا أو أن يتملكن وهذه العين حق لفالن، : هذا األساس قالوا

والية : سكنى هذه الدار حق لفالن، وعلى المصلحة، فقالوا: وألقوه على المنفعة فقالوا
  )3( .هذا المال حق لفالن، وحضانة هذه الصغيرة حق لفالن

ى تعريف للحق فقهاء القرن نه عثر علأاما الدكتور عبد السالم العبادي ذكر 
الخامس الهجري وهو الفقيه الشافعي حسين بن محمد الموسي  حيث عرف الحق في 

، فقال الدكتور عبد السالم العبادي معلقا "اختصاص المظهر فيما يسقط له شرعا: "قوله
  .هذا التعريف له وزنه وقيمته العلمية من عدة نواحي: على هذا التعريف

  :ريف بالحقوق المعنوية لغة واصطالحاتع: الفرع الثاني

بمعنى الثابت، والصحيح والجدير،والصدق،ونقيض الباطل، وهو اسم : الحق لغة
من أسماء اهللا تعالى اي الثابت بال شك، ويطلق على النصيب الواجب للفرد، أو 

                                                 
  .178- 7/177، ص1م، ط2000بيروت ابن منظور، لسان العرب، دار صادر  - ) 1( 
، سنة 1ابراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: أبو الحسن الجرجاني الحنفي، التعريفات، تحقيق - ) 2( 

  .120: هـ، ص1405
: هـ، ص1406، سنة1أحمد الكبيسي، دار الوفاء، جدة، ط: قاسم بن عبد اهللا القونوني، أنيس الفقهاء، تحقيق -  ) 3( 

216.  
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الجماعة وجمعه حقوق، وحقاق، وحقوق اهللا تعالى ما يجب علينا نحوه من عبادته، 
  )1( .، وطاعته وحقوق الدار مرافقهاوتوحيده

أطلقوا الحقوق على حقوق اهللا تعالى   نجد أن علماء األصول: االصطالحوفي 
  :)2(لى أربعة أقسام، وهيعوحقوق العباد، وقسموها 

بأنه متعلق أمره ونهيه وهو   حقوق اهللا الخالصة، وقد عرفها بعض األصوليين-1
tΒuρ àM$ ﴿:عبادته، قال تعالى ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪  ﴾)سورة الذريات ،

فيكون كل تكليف شرعي حق اهللا تعالى، ولكن حق اهللا تعالى بمعناها العام ) 56االية
إن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد «: يدخل فيه حق االمة وصالحها العام، قال الشاطبي

  )3( »نما وضعت لمصالح العبادا آجال بناء على أن الشريعة إإمما عاجال وإ

مصطلح واسع يسع معناها جميع الحقوق  بأنهاالحقوق المعنوية وتعرف كذلك 
  .غير المادية، فيدخل فيها الحقوق الفكرية كحق التأليف والصناعة

فقد عرف القانونيون الحق المعنوي بأنه سلطة لشخص على شيء غير مادي هو 
المخترع في مخترعاتهن وحق التاجر في االسم  ثمرة فكره، او خياله، أو نشاطه كحق

وقد يعبرون عنها، أو عن بعضها بالحقوق  )4(التجاري، والعالمة التجارية وثقة العمالء
الذهنية، والحقوق األدبية، والحقوق الفكرية، وحقوق االبتكار، والملكية األدبية والفنية 

  .يفوالصناعية واالسم التجاري، وحق االختراع وحقوق التأل

والحق المعنوي هو ثالث أنواع الحقوق لديهم بعد الحق العيني الذي يتعلق بشيء 
معين يمكن أن يؤخذ دون الحاجة إلى وساطة أحد، والحق الشخصي الذي يعطيه الحق 

                                                 
محمد بالل الثاني، مهران، نظرية الحق في الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، جامعة األزهر،  -  ) 1( 

  .8- 7، ص1980كلية الشريعة والقانون، 
  .10علي الحفيف، الملكية في الشريعة االسالمية مع مقارنتها بالقوانين العربية، ص - )2( 
نظرية الحق في الفقه اإلسالمي رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، جامعة األزهر كلية محمد بالل مهران،  - ) 3( 

  ،8-7:م، ص1980الشريعة والقانون 
  .10صعلي الخفيف، الملكية في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانين العربية، - ) 4( 
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وعندما ظهرت الحقوق المعنوية اختلف  .في المطالبة دون أن يباشره إال بواسطة الدين
كية حقيقية، فذهب بعضهم إلى أنها حق ملكية حقيقية، إذ القانونيون في اعتبارها حق مل

فيها جميع مقوماتها األساسية، وذهب آخرون غلى أنها ليست بحق ملكية، ولكنها 
احتكار لالستغالل في الجانب المالي، وحق من حقوق الشخصية في الجانب األدبي، 

ن حقوق وهب فريق ثالث إلى أنها حق عيني معنوي في جانبه المالي، وحق م
 .)1( الشخصية في جانبه األدبي وذلك ألن محلها غير مادي

والتحقيق أن كون الحق ماديان أو غير مادي إنما يصح باعتبار متعلقه، وإال 
  )2( .معنوية-بما فيها حق الملكية- فجميع الحقوق

كان المحتوى محقق،  وإنوعند النظر في كتب الفقه واألصول ال نجد هذا االسم، 
، )3(مصطفى الزرقا حقوق االبتكارلف المعاصرون في تسميتها، فقد سماها ولذلك اخت

ضيق ال يتالءم مع كثير " الحقوق األدبية"وذلك ألن اسم  )4(وتبعه األستاذ فتحي الدريني
من أفراد هذا النوع كاالختصاص بالعالمات الفارقة التجارية، واألدوات الصناعية 

مما ال صلة له باألدب والنتاج الفكري، في حين ان  المبتكرة، وعناوين المحال التجارية
يشمل كل ذلك كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه " حق االبتكار«اسم 

  .»"الملكية الصناعية"

يوحي " االبتكار"وربما يرد على هذا االسم أيضا بأنه اخص من المطلوب، ألن 
اع فقط، في حين ان الحق قد يترتب هنا، بتخصيص هذه الحقوق بما فيه االبتكار واإلبد

وإن لم يوجد ابتكار سواء أكان في األدبيات أن في األسماء التجارية، ام الصناعية أو 
  )5(.»الحقوق المعنوية«نحوهاولذلك نرى إبقاء هذا االسم وهو 

                                                 
  .11-10ص ص القوانين العربية،لي الخفيف، الملكية في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بع - ) 1( 
  .92، ص1عبد السالم العبادي ، الملكية في الشريعة االسالمية، دار االقصى، دط،عمان ، االردن، ج - ) 2( 
  .10صعلي الخفيف، الملكية في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانين العربية، - ) 3( 
  .92، ص 1ة اإلسالمية، دار األقصى، د ط،عمان، األردن، جعبد السالم العبادي ، الملكية في الشريع - ) 4( 
  .62، ص2مصطفى الزرقا، مدخل إلى نظرية اإللتزوم، ج - ) 5( 
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زكون هذا المصطلح جديدا ال يمنع من اعتباره، إذ العبرة بالمحتوى وليس باللفظ 
وذلك ألن محل الملك في نظر الفقه اإلسالمي أعم من كونه ماديا او غير  والمسمى،

مادي، وبهذا االعتبار تدخل هذه الحقوق في الملكية بل وفي المال عند جمهور الفقهاء 
   ).ما عدا الحنفية(

كما أن الفقه اإلسالمي ال يشترط في الملكية التأييد كما قي ملك المنفعة للعين 
لمقصود بالملك هو عالقة اختصاص أي أنه يختص بالمالك دون غيره المستأجرة، ألن ا

لذلك فدخول الحقوق المعنوية في الحقوق الملكية  )1(فال يعترض في التصرف فيه أحد،
ال يؤدي إلى أي مخالفة لنص وال لقاعدة فقهية، وال لمقاصد الشريعة وقواعدها، في 

ي القانون حيث يشترط أن يكون حين ان اعتبرها في القانون كان يؤدي إلى حرج ف
  .)2(محل الحق ماديا

وبذلك يتبين لنا أن موقف الفقه اإلسالمي من هذه الحقوق يختلف عن القانون، ألن 
دائرة الملك في الشريعة أوسع منها في القانون حيث ال يشترط ان يكون محل الملك 

الحق المعنوي  شيئا ماديا معينا بذاته في الوجود الخارجي، وعلى ضوء ذلك فمحل
داخل في مسمى المال في الفقه اإلسالمي، وذلك ألن له قيمة بين الناس وأعرافهم، 
ويباح االنتفاع به شرعا فإذا قام االختصاص به تكون حقيقة الملك قد وجدت، كما انه 

  )3( .ال يشترط التأييد في المالية

ر في دورته وقد صدر قرار من مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتم
م اعتبر الحقوق المعنوية حقوقا مالية مصونة 1988 /هـ1409الخامسة بالكويت عام 

  :ىويرد عليها التصرفات الشرعية الواردة على الملكية حيث نص عل

                                                 
  .79فتحي الدريني، حق االبتكار في الفقه االسالمي المقارن، ص.- ) 1( 
  .12المرجع السابق، صلي الخفيف، ع - ) 2( 
  .المرجع نفسه، ص نفسها - ) 3( 
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االسم التجاري، والعنوان التجاري، العالمة التجارية، والتأليف، واالختراع،  :والأ"
أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية  واالبتكار هي حقوق خاصة ألصحابها،

  .لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتمد بها شرعا فال يجوز االعتداء عليها

يجوز التصرف في االسم التجاري أو العنوان التجاري او العالمة التجارية  :ثانيا
حقا ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح 

  .ماليا

حقوق التأليف واالختراع او االبتكار مصونة شرعا وأصحابها حق : ثالثا
 ".التصرف فيها وال يجوز االعتداء عليها 

  :المطلب الثاني

  :تمييزالحقوق المعنوية للزوجة عن غيرها من الحقوق 

   الحقوق المادية: الفرع األول

  :المهر: أوال

لمرأة والذي يقدمة الزوج الى زوجتة مقابل المهر هو مقدار المال الذي تستحقة ا 
زواجها ، وهذا المال الذي يجب في ذمة الرجل لزوجتة يلزمة ان يؤدية حاال او 

فإذا كان المهر مقداراً وجب علية دفع ماقدرة ووافق عليه ، وان كان غير . مستقبالً 
داد الزوجة عن مسمى فأنة يدفع لها مهر المثل ، وهذا المهر قد يسقط كما في حالة ارت

ويدفع هذا المهر . االسالم وقد يسقط نصفة اذا طلق الزوج زوجتة قبل الدخول عليها 
عند الدخول ويجوز دفعه قبل ذلك ويجوز دفع بعضة وتأجيل بعضة ، واذا تأخر منه 

الطالق او الموت ، وال يبرأ : شئ فأنة يجب دفع هذا المتأخر بحلول اقرب االجلين 
   .هر اال بأدائة أو بإبراء الزوجه لهذمة الزوج من الم

#?θè#)﴿: واهللا تبارك وتعالى قال  u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 ﴾)ي ادفعوا اليهن أ
مهورهن فريضة واجبة والمهر ليس شرطا من عقد الزواج وليس ركنا من اركان 
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ولكن . ق الجمهورالزواج بل هو اثر من اثارة ، فإذا تم العقد بدون مهر صح بإتفا
  .)1( االمام مالك بن انس رضي اهللا عنه يقرر ان الزواج اليصح والينعقد دون مهر

   :النفقة :ثانيا

وهي توفير ماتحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن ، فتجب لهذا هذه االشياء وان 
وقد اجمع علماء االسالم على وجوب نفقات الزوجات على زوجاتهن . كانت غنية 
  .تستحق النفقه  كين المراة نفسها لزوجها، فان امتنعت عنه لمبشرط تم

والحكمة في وجوب النفقة لها لها ان المراة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد  
لالكتساب ، فكان ان  الزواج ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية اال باذن منه سورة

  . ع وتمكين نفسها لهينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا فهي مقابل االستمتا

  :السكنـى:ثالثا
وهو من حقوق الزوجة وهو أن يهئ لها زوجها مسكناً على قدر وسعته وقدرتة ، ففي 
السكن المنفرد مع االبناء والزوجين تعم المحبة وااللفة والمحبة وتجنب المشاكل التي 

ديرة سيقعون فيها في المستقبل مع االهل والزوجة تحتاج لمسكن خاص هي التي ت
  .)2(وتعتني به وبأبنائها

  )الغير مادية (المعنوية الحقوق:  الفرع الثاني

   حسن المعاشــرة :أوال

من حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة ، المعاشرة الجنسية واهللا تعالى عرض 
لنا هذا في كتاب بصراحة ولكن بأدب وبعبارة كنائية كما قال ابن عباس إن اهللا حيي 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴿: شاء بما شاء كما قال تعالىكريم يكني عما 

                                                 
، 1986، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،)د ط(، 4الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب االربعة، ج عبد - ) 1( 

  .138ص 
محمد بالل مهران، نظرية الحق في الفقه اإلسالمي رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، جامعة األزهر كلية  - ) 2( 

  .8-7:م، ص1980الشريعة والقانون 
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، لباس اإلنسان أقرب شيء إليه وألصق شيء به  ﴾هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
فتوحي كلمة اللباس بالقرب واللصوق والدفء والزينة والستر والوقاية ، هذا معنى 

المعاشرة والمباشرة فهذا من حقوق ، أباح اهللا تعالى ﴾هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴿
الزوجية ، وال يجوز للمرء أن يهمل زوجته وال للزوجة أن تتمرد على زوجها في هذا 
الجانب ، المرأة لها حق كما أن الرجل له حق عليها، اإلسالم يرعى هذا، من حق 

  ،أوالدومن حق الرجل أن يجيبها إلى ذلك، أوالداً وأوالد  ،المرأة أيضاً أن تطلب الولد
           :هذا حق وهذه فطرة اهللا التي فطر الناس عليها، ويقول المفسرون في قوله تعالى

﴿(¨ ùs$$9ø↔t≈⎯z /t≈³Åçρδè⎯£ ρu#$/öFtóäθ#( Βt$ 2ŸFt=| #$!ª 9s3äΝö ∪∠∇⊇∩ ﴾  ) أي ما كتب ).187البقرة، اآلية
ل أن يستمر هذا النوع لكم من النسل ومن الولد ومن األغراض األساسية للزواج النس

اإلنساني إلى ما شاء اهللا ليعمر األرض ويقوم بخالفة اهللا وتستمر هذه الحياة للبشرية 
  .)1(حتى يرث اهللا األرض ومن عليها

   حسن الخلـق :ثانيا

من واجب الزوج أن يكون حسن الخلق معها ، وهذا ما ينطبق عليه قول اهللا 
المعاشرة بالمعروف هي التي ) 4النساء، االية( ﴾ ρuãt$°Åçρδè⎯£ /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å 4﴿: تعالى

أكمل المؤمنين إيماناً "يتجلى فيها حسن الخلق ، كما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
كان عليه الصالة " خيركم خيركم وأنا خيركم ألهلي"وقال " أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

طرهن ، كان يستمع إلى والسالم أفضل الناس عشرة مع نسائه ، كان يطيب خوا
حكاياتهن، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سيد الخلق، ورسول العالمين، رسول 
رب العالمين، كان يالعب زواجته ويسابقهم ويمازحهم طوال الوقت هذا هو اللطف 
وحسن الخلق الذي كان يتجلى في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم وفي سيرته مع 

ن رسول اهللا يشكو همه الى زوجاته ويشاورهن في جميع اموره اما فقد كا, نسائه 
رجال اليوم فال يمازح زوجته واليالعبها وال يشاورها فالرسول امر الرجال ان 
يعاشرو زواجتهم بالمعروف، ويتراضيا ، األب واألم ، إذا كانت األم مطلقة فال ينبغي 

                                                 
  .223، ص1994، لبنان،  بيروت ،دار الجيل،  2 ج ،يسألونك في الدين والحياة ،حمد الشرباصيأ - ) 1( 
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غي للرجل أن يكايدها ألن هذا ضرر أن تكايد زوجها وتفطم الولد قبل أوانه ، وال ينب
على الولد فهذا ما يجب على الزوج مع زوجته ، أن يالطفها ويحسن عشرتها وال يكفي 
هذا بل يحتمل أذاها ، يتحمل األذى منها ويصبر عليها ربما كانت بعض الزوجات 

ها، شديدة االنفعال والغيرة ، تتصرف بسرعة فال ينبغي أن يكون هذا سبباً لالنفصال عن
⎯£ ﴿ :اهللا تعالى يقول èδρ ç Å°$tã uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 4 βÎ* sù £⎯ èδθßϑçF÷δÌ x. #© |¤yèsù βr& (#θèδt õ3 s? $\↔ ø‹ x© 

ρu†sgøèy≅Ÿ #$!ª ùÏŠµÏ zyöZ# 2ŸWÏZ# ∪®⊇∩   ﴾  )لعل المرأة التي تكرهها هذه  )4النساء، االية ،
هي التي تكون عوناً لك عند  يرزقك اهللا منها ذرية صالحة وأوالداً نابغين ، لعلها

الشيخوخة وعندما يهيض جناحك وعندما يهن عظمك وعندما تبلغ من الكبر عتياً ، 
لعلها هي التي تمرضك وتقف إلى جنبك حين يبتعد عنك األقربون من هنا وهناك، 

  .)1(  كثيراً  فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اهللا فيه خيراً 

   :العدل بين الزوجات :ثالثا

حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، ان  من
كان له زوجات في المبيت والنفقة والكسوة ويجب على الزوج قبل ان يكثر من 
زواجته ان يكون على يقين تام من انه سوف يعدل بينهن وال يقوم بظلم واحدة منهن او 

ن يظلم او يفرق بينهم فاالفضل عليه يفضل واحدة على الباقي من زوجاته وان خاف ا
θßsÅ3Ρ#)÷﴿ :ان يبقى مع واحدة واليتزوج الثانية قال تعالى عز وجل  $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

#$9ΨiÏ¡|$!™Ï ΒtW÷_o©4 ρuOè=n≈]y ρu‘â/t≈ìy ( ùs*Îβ÷ zÅøFçΟó &rω ?sè÷‰Ï9äθ#( ùsθu≡nÏ‰yο ̧÷﴾ ). 3النساء، اآلية.(  

  : الزوجه والرحمه والعطف عليهاعدم االضرار ب :رابعا

وهذا من اصول االسالم واذا كان ايقاع الضرر محرما على االجانب فإن يكون 
محرما ايقاعه على الزوجة اوال واخيرا ، ويجب على الزوج حماية زوجته من كل 
االضرار وان يصونها ويحميها ويحفظها عن كل مايسئ بكرامتها ، ويجوز ضرب 

وال ولكن على مراحل منها اختيار الزوجه التي ال تحوج إلى الزوجه في بعض االح
                                                 

  .223صالرمجع السابق،  ،حمد الشرباصيأ - ) 1( 
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سوء المعاملة وحسن المعاشرة من الزوج وارشادها عند الخطأ ثم تحذيرها ثم تخويفها 
ثم تحكيم بعض اهلها لهدايتها ثم هجرها في الفراش فإن ابت اال التمرد والطغيان 

كسر عظماً وال يشوة خلقة حتى فالضرب الخفيف الذي اليسيل الدم واليقطع لحماً والي
  .)1( .إلمتناع عن الضرب افضلاقال إن الضرب هنا يكون بالسواك مثال ومع هذا ف

وطريقة  ،حقوق الزوجة على زوجها  وفي أخرهذا الفصل والذي تناولنا فيه     
القيام بها وإن الزوج الذي يقوم بها هو الزوج الصالح ياأخواتي ، الذي يراعي هذه 

كلها ويؤديها إبتغاء وجه اهللا وحتى يرضى اهللا عنه ويكون من عباد الرحمن ، الحقوق 
فهذا ... الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإجعلنا للمتقين إمام 

الزوج هو الزوج األمثل لحماية الزوجة والقيام بواجباته والمحافظة على أسرتة 
 .هوأبناء

 
التي للزوج على زوجته ، هو نداء للزوجات ليسمعن له هنا ، وذكرت أيضا الحقوق 

أيتها الزوجات أنتن إحرصن على سعادة أزواجكن وإجعلن من بيوتكن جنات يأوي 
... إليها األزواج ؛ حتى يجدوا من قلوبكن وبشركن ونظافتكن مسكناً لهم ، وحذار 

ى جميع الزوجات حذار من الغفلة والتفريط والتساهل في هذه الحقوق ، فيجب عل
واألزواج القيام بجميع بنود هذه الحقوق والقيام بما أمرة اهللا عز جاللة ومقامة ، فمن 

ستكون ثمرة هذا الزوج وهذه الزوجة الذين يقومون  إبتغى مرضاة اهللا أتمها جميعها
بأداء الواجبات ، ثمرةً جميلة بناءة وأسرة تنعم بالسكون العاطفي والهدوء النفسي ، 

سرة المترابطة المتحابة أساسها الزوج الصالح والزوجة الصالحة التي تقوم فاأل
بواجباتها تجاه زوجها وابنائها وتربيتهم تربيةً صالحة لتنشئ األجيال الصحيحة ، 
والزوجة الصالحة التي ترضي زوجها في جميع أمور الحياة وتحمل همومة وأعبائة 

طيبة والمساعده المعنوية والتخفيف عنه وتساعده وتعينة في التخلص منها بلكلمة ال
وعند تضايق الزوج لسبب ما فيحتاج إلى عطف معنوي، وإلى من يقف بجانبه ، فالتألم 
أللم اآلخر له أكبر األثر في بناء المودة بين الزوجين، وجعلهما أكثر قربا ومحبة 

                                                 
  .422ص،  المرجع نفسه - ) 1( 
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ي األم أحدهما لآلخر، وتقدم المشورة السليمة له فهي السكن وشريكة الحياة وه
  .... الحبيبةو لزوجةوا

ولقد جعل رسول اهللا عليه الصالة والسالم رضا الزوج عن زوجته من أسباب 
أي إمرأة ماتت وزوجها عنها  (: دخولها الجنة ، قال رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم 

  .)1( . )راضٍ  دخلت الجنة

ات لتكون المحبة واأللفة فهنا نداء لكل األزواج والدعوة إلى الترابط والقيام بالواجب
  .والترابط ؛ حتى ينعموا بأسرة مترابطة وجيل صحيح

  
 
 
 

                                                 
  .422ص،  المرجع السابق - ) 1( 
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  :الفصل الثاني

  الحماية المدنية للحقوق المعنوية للزوجة

بعدما تطرقنا في الفصل السابق إلى التعريف بالحق وتقسيماته نقوم فيما يلي 
والحديث في هذا . بتبيان الحقوق المدنية للمرأة المقررة لها بموجب الشريعة و القانون

ل عن حقوق المدينة للمرأة يقودنا إلى الحديث عن مبدأ المساواة بين المرأة وأخيها المجا
  . الرجل لما لها من اهمية في تفصيل هذه الحقوق

وفي الشريعة اإلسالمية نجد أم مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة قد نص عليه 
غزيرا بمثل ) الكريم القرآن( الشارع منذ أربعة عشر قرنا ولقد جاء الدستور اإلسالمي 

pκ$﴿: هذه المبادئ ومن ذلك قوله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ 

$\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz ∩⊇⊂∪ ﴾           
  ". كلكم ألدم وآدم من تراب: " وقوله صلى اهللا عليه وسلم ).13الحجرات، االية ( 

ولقد كرس هذا الدستور مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في كل شيء إال فيما 
        دعت الضرورة إلى استثنائه فالمالحظ في أغلب األحيان نصوص القرآن الكريم 

نها تجمع المرأة و الرجل في نفس األحكام و التكاليف، و السنة النبوية الشريفة أ
وعموما فقد كرس الشارع اإلسالمي مبدأ المساواة بكل موضوعية وشمولية، اما في 
مجال القانون الوضعي فقد أجمعت جل الشرائع و األمم على هذا المبدأ في عديد 

كما  1948نسان المحطات ولعل أهمها ما ورد في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإل
لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء البشرية وبحقوقهم : " يلي

شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق ... المتساوية 
  . )1( ..."من حقوق متساويةوالمرأة اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجل 

                                                 
 .65، ص1992، دار الهدى ، الجزائر، )دط(، 1ج شرح القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي، -)1(
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 1996كما كرس الدستور الجزائري  منه، 10 -7سه في المواد وهو األمر نف
، وعموما فالقوانين 32 -31 - 29هذا المبدأ واحترمه في عديد المواد منها المواد 
أكدت عليه، فماذا قررت الشريعة الوضعية هي األخرى احترمت مبدأ المساواة و 

  . ا الفصلالقانون من حقوق مدنية للمرأة ؟ وهو ما سيتم توضيحه في هذو

  لواألمبحث ال

  :الحماية المدينة للحقوق المعنوية للزوجة 

كما هو معروف فإن هدف المشرع من وضع القاعدة القانونية هو تباين حقوق 
  . األفراد وواجباتهم من جهة ومن جهة أخرى وضع حدود لها

وكما سلف الذكر فإن الحديث عن الحقوق المقررة للزوجة بموجب القانون يتطلب 
نا التطرق إلى الحديث عن مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة، ولقد أجمع كل من م

الشرع و القانون على أهمية هذا المبدأ وثباته حيث كانت أغلب النصوص واردة بصفة 
  ). مواطن -شخص -فرد( المذكر 

ومفادها أن للمرأة ما للرجل من حقوق وواجبات و الدليل على ذلك ما سيتم 
  .)1(. هذا المبحثتوضيحه في 

  : االول مطلبال

  المعاشرة بالمعروف وتبادل االحترام و المودة و الرحمةا

إن الحديث عن ما قررته الشريعة اإلسالمي من حقوق مدنية للزوجة مرتبط بمبدأ 
المساواة بين الرجل و المرأة وهو فعال ما نص عليه القرآن الكريم وما حرص عليه 

  . عليه وسلم وفي هذا المجالنبي العالمين محمد صلى اهللا

  

  
                                                 

 .125، ص)د ت(السيد محمد رشيد رضا، حقوق النساء في اإلسالم، دار الشهاب، الجزائر،  -)1(
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   بالمعروف  المعاشرة: األول الفرع

هناك آداب مضت عليها الشريعة اإلسالمية في معاملة األزواج حتى تدوم حسن 
المعاشرة بين الزوجين ويبقى ببث الزوجية ثابت الدعائم قوية البنيان غير مهدم بالفشل 

أ ومن هذه اآلداب .ص في قأو الضياع وجاء المشرع جزائري ودعم ذلك بنصو
واألخالق حسن المعاشرة الزوجة لزوجها وتأدية حقوق، أو حسن معاملتها به، وطاعته 

ويقول النبي العظيم صلى اهللا ) ص(فيما يرضى اهللا تعالى ورسوله يقول النبي العظيم 
. ويقول أيضا عليه الصالة والسالم. "أعظم الناس  حقا على امرأة زوجها"عليه وسلم 

  "يما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنةأ
  : مفهوم المعاملة الحسنة :أوال

/ 02/ 27المؤرخ في  02 -05من قانون األسرة من األمر : 03نص المادة 
تعتمد األسرة في حياتها على الترابط و التكافل وحسن المعاشرة و التربية : " 2005

   "الحسنة وحسن الخلق ونبذ اآلفات االجتماعية

: الخاصة بالحقوق الزوجية المشتركة على 36كما تنص الفقرة الثانية من المادة 
   .)1( المعاشرة بالمعروف وتبادل االحترام و المودة و الرحمة

نجدهم  36و الفقرة الثانية من المادة  03بالتأمل في كل من نص المادة 
موقف الفقهاء  متماشيتين مع نصوص التشريع اإلسالمي من الكتاب و السنة وكذا

الداعي إلى التأسي بأخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم في حسن معاشرته لزوجاته 
وحث جميع المسلمين على التحلي بأخالقه في معاملة الزوجات بالحسنى و المعروف، 

  .)2(وبما ان المعاملة الحسنة هي أساس تآلف القلوب واستدامة ترابطها 

حسن العشرة المبنية على المودة الصادقة، فيبذل  من الحقوق المعنوية المشتركة،
كل واحد من الزوجين وسعه إلسعاد اآلخر وحسن صحبته بإشاعة المودة و الرحمة في 

⎯£ ﴿:البيت وترك الهجر غير المشروع، قال تعالى èδρ ç Å°$tã Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 4 βÎ* sù £⎯ èδθßϑçF÷δÌ x. 
                                                 

 .29-28باديس ديابي، قانون األسرة الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(
 .160محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ص -)2(
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#© |¤yèsù βr& (#θèδt õ3 s? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèøg s†uρ ª!$# ÏµŠ Ïù # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 ∩⊇®∪﴾ ) وجاء )3النساء، االية ،

كنت لك كأبي زرع ألم « في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة 
  .  )1(أي في حسن العشرة» زرع

« وتكون المعاشرة بالفضل و اإلحسان قوال وفعال وخلقا، قال صلى اهللا عليه وسلم
  )2(.»خيركم ألهلي خيركم خيركم ألهله وأنا

مع أن اإلسالم قد نظر إلى المرأة بعين الرأفة والرحمة رعاية لضعفها الطبيعي 
في الخلقة، وصونا لكرامتها الزوجية فقد خاطب اهللا تعالى األزواج وأمرهم أن يعاشروا 
زوجاتهم بالمعروف، واألمر هذا للوجوب، والمعاشرة بالمعروف هي اإلجمال بالقول و 

  )3(النفقة على قدر االستطاعةالمبيت و 

ويجب ان تبنى العالقة بين الزوجين على االحترام و التقدير ومراعاة كل واحد 
منهما حقوق اآلخر ومشاعره، وهذا يجلب المحبة و المودة بينهما ويظل منزل الزوجية 
بظالل من الهدوء والسكينة، ويجعل المنزل جنة يفيء إليها كل واحد من الزوجين ليجد 

⎯ô ﴿:ي تلك الظاللة راحة النفس وهدوء البال، قال تعالىف ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô⎯ÏiΒ 

öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& (#þθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 

tβρ ã ©3 x tGtƒ ∩⊄⊇∪﴾)4(   

الحسنة بين الزوجين، إحسان واتقان الزوج معاملة زوجته  ومعالم العشرة
  . )5(ورعايتها رعاية حسنة يقابل ذلك طاعة المرأة لزوجها

                                                 
 ). 184/ 11( فتح الباري في صحيح البخاري  -)1(
 . 3895، كتاب المناقب، باب فرض أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم )709/ 5(ه الترميذي أخرج -)2(
 . 96 -95المبشر الطرازي الحسيني، المرأة وحقوقها في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -)3(
 . 21سورة الروم، اآلية  -)4(
نة، دار النفائس للنشر و التوزيع، األردن، ص عمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب و الس/ د -)5(

293 . 
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ولو قام كل منهما يما يجب عليه بإحسان وإتقان فإنهما يعيشان حياة سعيدة 
ويصبح كل منهما بالنسبة لآلخر نصفه الذي ال غنى عنه، وال يستطيع أن يحي حياة 

دونه، وبذلك يتحقق بينهما حسن العشرة الذي هو أهم الحقوق المشتركة بين طيبة ب
  .)1(الزوجين

  : تبادل االحترام و الرحمة و الحفاظ على مصلحة األسرة :الفرع الثاني

مما الشك فيه ان تحقيق العشرة بالمعروف بين الزوجين يعتبر من أهم مقاصد 
حق المشترك بين الزوجين أساسه في قول الزواج ومن مرتكزاته األساسية، ويجد هذا ال

ومن آياته، إن خلق : وكذلك في قوله عز وجل  ﴾وعاشروهن بالمعروف ﴿: اهللا تعالى
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم 

  . يتفكرون

ما البعض كما فالشريعة اإلسالمية ربطت بين الزوجين برباط المحبة، يضم بعضه
﴿هن لباس لكم :يضم اللباس الجسد فيكون كل منهما لباس لآلخر، ومصداقا لقوله تعالى

وأنتم لباس لهن﴾، فهذه اآلية تظهر تصور اإلسالم للزواج ولطبيعة العالقة في ظله بين 
الرجل و المرأة وهي كعالقة اللباس يقول أبو األعلى المودودي في تفسيره لهذا 

أن يتصل قلباهما وروحاها كل باآلخر وأن يستتر كالهما باآلخر ويحمي أي : ( المعنى
  ). كل منهما قرينة من المؤثرات التي تفسد أخالقه

إنطالقا مما سبق يظهر أن المراد بحسن المعاشرة ما يكون به الزوجين من األلفة 
  . و االجتماع وبذلك تتحقق المودة والرحمة بينهما

لمشرع لحسن المعاشرة بين الزوجين وضرورة وغني عن القول إن إقرار ا
المودة و الرحمة بينهما واعتباره ذلك حقا مشتركا ومتبادال، يتم عن انسجام مع مبدأ 
المسؤولية ال يمكن أن تكون مشتركة إال إذا كانت مبنية على المساواة في الحقوق و 

  .)2(. ة األسرةالواجبات حق لنا أن نتساءل عن مدى تحقق هذه المساواة في ظل مدون
                                                 

 . 164محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ص  -)1(
 .75، .2000، دار الشهاب ، الجزائر، 2، ط1محمد محدة، الخطبة والزواج، ج-)2(
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من المؤكد أن المساواة من المبادئ التي شكلت جوهر المطالب بشأن تعديل مدونة 
الحوال الشخصية وتحسين وضعية المرأة و المشرع بدوره حاول أن يؤسس لهذا المبدأ 
من خالل المادة الرابعة من المدونة، وذلك في التعريف الذي أعطاه لعقد الزواج، وهنا 

هريا يتعلق بمدى إرادة المشرع إقرار مبدأ المساواة كأساس لحكم نطرح سؤاال جو
  .)1(العالقة بين الزوجين من خالل ما ذهب إليه في إطار المادة المذكورة 

إن مناقشة هذه األسئلة التي ال تغني عن طرح قضيتين جوهريتين شكلتا مجاال 
و القوامة وما يترتب  خصبا للنقاش في مجال العالقات األسرية ويتعلق األمر بالطاعة

  .عنهما من تداعيات

قلد حاول بعض الباحثين أن يحلل مبدأي القوامة والطلعة على أنهما حكما العديد 
من التفسيرات الفقهية وأثرا على منظور العديد من الفقهاء للمبدأ حسن المعاشرة 

المعاشرة والمعاملة بالمعروف وذلك بأن تم تحميل الزوج دون الزوجة بااللتزام حسن 
باعتباره واجبا ملزما له ديانة ال قضاء، ومرد ذلك دون شك يرجع إلى أن الخطاب 

  . ﴿ وعاشرهن بالمعروف﴾: موجه مباشرة إلى األزواج  في اآلية القرآنية الكريمة

تقول  -﴿ والذي عليهن بالمعروف﴾: والحقيقة أنها بالرجوع إلى اآلية الكريمة
ا لتفسيرات الفقهية السابقة استنتاج تحميل كال الزوجين يمكن وخالف -األستاذة الشافعي

  .)2(. في هذا االلتزام على قدر المساواة

وفي معرض تساؤل الباحثة عن حلول الطاعة وحسن المعاشرة بين الزوجين، 
تخلص إلى تقرير الطاعة بمفهوم الذي يجعل لحسن معاشرة الزوج لزوجته أن يحتبسها 

م في تنقالتها، بل له ان يمنعها من زيارة أهلها او استقبالهم بين جدران البيت وأن يتحك
لحجة الحفاظ على عفتها وشرفها او يمنعها من الرضاع او التكسب أو القيام ببعض 
النوافذ ألن في ذلك تفويتا وانتقاصا في حق الزوج في االستمتاع بها، يتناقض مع قاعدة 

                                                 
، إلسكندرية، عبد الحميد الشواربي، مجموعة األحوال الشخصية في ضوء الفقه والقانون، منشأة المعارف، ا-)1(

 .51ص

 .63المرجع السابق، ص محمد محدة، -)2(
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فقهي خاص بمفهوم الطاعة بالمعروف حسن المعاشرة وان هذا التناقض نتائج عن فهم 
وقوامة الرجل نالحظ ان المشرع كان يساير في ظل مدونة األحوال الشخصية ذلك 

نه في ظل أغير  .)1(االتجاه الفقهي على غرار اغلب التشريعات الوضعية العربية،
مدونة األسرة لم يعد هناك حديث عن حق الطاعة للزوج بل إن المشرع أرسل مبدأ 

مبدأ التشاور الذي يفترض تبادل األفكار واآلراء بما فيها مصلحة األسرة  آخر وهو
والذي يمكن أن نتصور من نتائجه االبتعاد عن مفهوم الطاعة العمياء واالحتكام بدال 
عنهم إلى الحوار والنقاش في بناء العالقة بين الزوجين وفي هذا المعنى يكون المشرع 

لرجل بالمعنى المطلق الذي يلغي شخصية الزوجة قد تخلى عن تكريس مفهوم قوامة ا
وموقعها داخل األسرة باعتبارها شريكة في الحياة الزوجية وليس مجرد موضوع لعقد 

  . الزواج

من خالل كل ما سبق يمكن أن نخلص، جواب على السؤال الذي طرحنها بالشأن 
شتركة إال في ظل مبدأ المساواة، حيث بدا لنا أنه ال مناص للحديث عن المسؤولية الم

هذا المبدأ، أن نية المشرع اتجهت حقيقة إلى بناء عالقة بين الزوجين على أساس مبدا 
المساواة وهو الطرح الذي مؤيدا له في تخلي المشرع عن مبدأ الطاعة وتبني مفهوم 
التشاور بين الزوجين بدال عنه ما يترتب من تحمل الزوجين معا لمسؤولية تسيير 

   .)2( ألسرةورعاية شؤون ا

يجب على الرجل أن يدخل السرور على أهله وأن يسعد  :حسن العشرة  -1
èδρ⎯£ 4﴿:زوجته ويالطفها، لتدوم المودة، ويستمر الوفاء، قال تعالى ç Å°$tã uρ 

Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 4 βÎ* sù £⎯ èδθßϑçF÷δÌ x. #© |¤yèsù βr& (#θèδt õ3 s? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèøg s† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Z ö yz 

# Z ÏW Ÿ2 ∩⊇®∪ ﴾)3(  ]19: النساء .[  

                                                 
 .63المرجع السابق، صربي بلحاج، الع-)1(
 .56مرجع سابق، صعبد الحميد الشواربي، -)2(
 . 19اآلية : سوررة النساء -)3(
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وقد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم نموذجا عمليا لحسن معاشرة النساء، فكان 
فسبقته، ثم بعد ذلك  –يداعب أزواجه، ويالطفهن، وسابق عائشة رضي اهللا عنها 

] ابن ماجه) [ خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي: (وقال) هذه بتلك: ( فسبقها، فقال
روا ) ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفه بأهله: ( صلى اهللا عليه وسلموقال 

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يكون : ، وتقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها)الترميذي
، فإذا سمع اآلذان )يساعد في إنجاز بعض األعمال الخاصة بهن: أي( في مهنة أهله 

  . البخاري، وأبو داود. خرج

وينبغي على المسلم أن يصبر على زوجته إذا رأى منها بعض ما ال يعجبه من 
تصرفاتها،ويعرف لها ضعفها بوصفها أنثى، ويعرف لها حسناتها بجانب أخطائها، 
ومزاياها إلى جوار عيوبها وفي حديث معاوية ابن حيدة رضي اهللا عنه بيانا لبعض 

س وحسن المعاملة كل حسب مقدرته حقوق الزوجة على الزوج وأهمها المطعم و الملب
أن تطعمها « : يا رسول اهللا، ما حق زوجة أحدنا علينا ؟ قال: قلت: المادية حيث قال

»» أي ال تضرب الوجه« إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تقبح الوجه وال تضرب 
  .رواه أبو داود

فرائض من الحقوق المهمة جدا للزوجة على الزوج تعليمها : تعليم الزوجة  -2
دينها من غسل ووضوء وصالة وصوم وغيرهما كالكفارات حين الحاجة إلى 
معرفة أحكامها، وهذا الواجب كثيرا ما يغفل الناس عنه فيقصرون حقوق 
 .الزوج على الماديات فقط دون المعنويات والدينيات مع أن هذه الخيرة أهم

)1(.   

وال يعلم هو بنفسه وهنا تكمن مشكلة أخرى وهي أن بعض األزواج ال يدرك 
أحكام الدين الواجبة عليه ففي هذه الحالة يجب عليه التعلم ويعلم نفسه أوال ولكي 
يستطيع تعليم زوجته، كما يجب عليه أن يسأل العلماء ويستفتي لزوجته إذا أشكل 
عليهما شيء، وغن لم يقم بواجب التعليم والسؤال فال يجوز له بحال أن يمنع زوجته 

                                                 
 .40مرجع سابق، صعبد الحميد الشواربي، -)1(
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ئض دينها بسؤال العلماء أو حضور دروس العلم وبتطور وسائل التعليم أن تتعلم فرا
  .)1(اليوم أصبح التعلم وسؤال أهل الذكر أسهل بكثير من ذي قبل

إن حسن العشرة هو الترجمة الواقعية للمودة والرحمة التي جعلها اهللا بين الرجل 
أشارت إليها اآلية والمرأة، وهو أيضا التعبير الصادق عن الحقوق المتبادلة والتي 

⎯£ 4﴿ : الكريمة بقوله تعالى çλm; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £⎯Íκ ö n=tã Å∃ρá ÷èpR ùQ $$Î/ 4 ∩⊄⊄∇∪ ﴾)2(   

الزوجان مطالبان معا بأن يحسن كل منهما إلى اآلخر واستطاع إلى ذلك سبيال، 
ويقتضي حسن العشرة من الرجل أن يحدث زوجته بالكلمة الطبية و الرعاية الكاملة في 
صحتها ومرضها وفي حزنها وفرحها، كما ال ينبغي عليه أن يستبد برأيه، وإنما يشاور 
زوجته ويشاركها الرأي معه، فهي نصف البيت األساسي وال تستقيم الحياة في بيت 

  . يهمل فيها نصفه

فال يعتد برأيه ويعبأ بقوله، ومن ثم كان من أساسيات حسن العشرة أن يتشاور 
األسرة وان يكون بينهما االحترام المتبادل لكل اآلراء مع  الزوجان في كل شؤون

  . مناقشتها في كل هدوء وسماحة النفس وسعة الصدر

  : غض الطرف عن الهفوات واألخطاء - 3

يكون غض الطرف عن األخطاء والهفوات غير المقصود منها، كالسوء في 
ل اهللا صلى اهللا أن رسو: األقوال و األفعال،روي عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه

  . )3(»كل ابن آدم خطاء  وخير الخطائين التوابون« : عليه وسلم قال

                                                 
، م2013، بوزريعة، الجزائر، )ط. د(سرة الجزائري، عربي بلحاج، احكام الزوجية واثارها في قانون االال -)1(

 .56ص
 .  228اآلية : سورة البقرة-)2(
في  7251في صفة القيامة، باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، ابن ماجه  2501أخرجه الترميذي رقم  -)3(

  ). 171خط  4(وصححه األلباني في صحيح الجامع . الزهد، باب ذكر التوبة



	اية المدنية للحقوق المعنوية للزوجةالحم                            :الفصل الثاني
 

- 42 - 
 

فعلى كل من الزوج والزوجة أن يلتمس صاحبة، فلكل جواد كبوة وكل امرء هفوة 
ولكل إنسان زلة وحق الناس باالحتمال من كان كثير االحتكاك بمن يعاشر، قال 

  : الشاعر

  صديق لم تلقى الذي تعاتبه           إذا كنت في كل األمور معاتبة

ومن المعاشرة بالمعروف طالقة الوجه و البشاشة لقد بين صلى اهللا عليه وسلم ان 
ذلك من المعروف، فعن جابر ابن سليم رضي اهللا عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هك ال تحقرن شيء من المعروف، وان تكلم أخاك وانت منبسط إليه بوج«: وسلم قال له
وعن عدي ابن حاتم رضي اهللا عنه قال صلى اهللا عليم  )1(»فغن ذلك من المعروف

  . )2( )اتقو النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة: ( وسلم

ما أجدر الزوجان أن يعودا لسانهما على الكالم الطيب في أول حياتهما الزوجية، 
يد هذه الكلمة إن كانت حلوة عذبة من ومما يتصل بالكلمة الطيبة طريقة إلقائها فقد تز

تأثيرها، وما أجدرها أن يعود عضالت وجوهنا على اإلبتسامة التي تبسط أكثر المسائل 
  .تركيبا وتعقيدا وتمنحنا قوة في التغلب على كل المصاعب

  : الكلمة الطبية أساس تآلف القلوب - 4

قد يغير حيات  الكلمة الطبية غذاء للروح وشفاء ألمراض النفس ولها تأثير
اإلنسان أو أمة، ألجل ذلك كان وجوب اقتران القول الحسن مع األمور األساسية في 
العقيدة و العبادة والسلوك في توحيد اهللا وإقامة الصالة وبر الوالدين وحسن معاملة 
الزوجة من أهم ما دعت الشريعة إلى تحقيقه وإقامته، فاآلية ترشدنا إلى القول الحس 

﴿ وقولوا للناس : مور، ونود أن نعيش لحظات في ضالل قوله تعالىفي هذه األ
   )3(حسنا﴾

  .نطل من خاللها على حياتنا االجتماعية واألسرية
                                                 

 . 1221في اللباس وصححه ابن حيان، رقم  4084أبو داود أخرجه  -)1(
 . في األنبياء، باب عالمات النبوة في اإلسالم) 451 -450/ 6( رواه البخاري  -)2(
 . 83اآلية : سورة البقرة -)3(
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كم تضيع علينا في حياتنا االجتماعية و األسرية فرص سعادة وغنى و أنس كنا 
لطيبة، إن على مقربة منها لو قلنا كلمة حلوة، ولكننا أضعناها عندما لم نرق بالكلمة ا

كلمة واحدة تستطيع أن تفعل شيئا كبيرا، فبسبب كلمة قامت حروب، وبسبب كلمة 
تآلفت قلوب، لماذا نهمل الكلمة الطيبة في نطاق األسرة وهي ال تكلفنا شيئا، إن السعادة 
كلها ربما كانت في كلمة فيها مجاملة ومؤانسة يقولها أحد الزوجين لصاحبه، او الوالد 

ينا أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر اهللا وبالكالم اللين الجميل، ال سيما عندما إلبنه، إن عل
   .)1(يخاطب أحد الزوجين اآلخر ألن المرأة عاطفية رقيقة إلى أبعد الحدود

لمذا ال تكون المالطفة مع من نعايش، لماذا ال تكون الكلمة الطيبة مع األزواج و 
سواء أنجبوا أم لم ينجبوا، ولو أننا نظرنا إلى األوالد حتى وإن تقدمت األيام و السنون، 

حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أزواجه لرأينا أنها مثال المالطفة و المؤانسة، 
فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يؤانسهن ويمازحهن ويعمر نفوسهن بالكلمة الطيبة و 

  . النظرة الحانية و التصرف الودود، ويحتمل منهن أخطاءهن

خالصة القول أن هناك أمور يسيرة متصلة بالكلمة الطيبة يتجاهلها كل من و
الزوجين في حياتهما العائلية فيضيعا على أنفسهما سعادة كبيرة ويصليان من وراء ذلك 
نار الخالف و الشجار و الشحناء و البغضاء مدة العيش المشترك بينهما، طالت هذه 

ية الحق في الفقه اإلسالمي رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، جامعة محمد بالل مهران، نظر. المدة أم قصرت
  .8-7:م، ص1980األزهر كلية الشريعة والقانون 

إن هذه األمور اليسيرة لمن ينتبه إليها عظيمة الجدوى و النفع لمن يأخذ بها 
ويحققها فهي بالنسبة غلى الزوجين وإن كانت ظروف حياتنا تجعل هذه األمور مطلوبة 

  .)2(ن الزوجة بصورة أكيدة م

وأعظم الناس حماقة من يفوت على نفسه السعادة من تجاهله أمرا ال يكلفه شيئا، 
وإهماله أدبا قد نصح به، ومما يؤسف له حقا أن كثيرا من األزواج و الزوجات 
يخالفون التوجيهات وآداب حسن العشرة متعذرين بأعذار واهية عدة، كالدعوة زوال 

                                                 
 .56المرجع السابق، صربي بلحاج، الع-)1(
 .22المرجع السابق، صمحمد بالل مهران، -)2(
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وى الرغبة في البساطة أو دعوى الميل إلى المرح، تلك هي أعذار باطلة الكلفة أو دع
  .)1( مردودة ال تصح وال تصدق

االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حسن العشرة ونماذج من السلف 

  : الصالح

وكان من أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه جميل : قال ابن كثير رحمه اهللا
لبشر، يداعب أهله ويتلطف معهم ويوسعهم نفقاته ويضاحك نساءه حتى العشرة دائم ا

سابقتي رسول اهللا : إنه كان يسابق عائشة رضي اهللا عنها ويتودد إليها بذلك، قالت
صلى اهللا عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد أن حملت اللحم 

والسالم يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي هذه بتلك، وكان عليه الصالة : فسبقني فقال
يبيت عندها فيأكل معهن العشاء في بعض األحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، 
وكان عليه الصالة والسالم إذا صلى العشاء يدخل منزله ويسمر مع أهله قليال قبل أن 

(ô‰s ﴿:ينام، وقد قال فيه اهللا تعالى ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym ∩⊄⊇∪ ﴾         

   ).21حزاب، االية األ( 

ومع إنشغاله صلى اهللا عليه وسلم بتبعات وشوؤن المسلمين كان ال يؤلي جهدا 
عن مجاملة زوجاته، فكان عليه الصالة والسالم يرخم اسم عائشة رضي اهللا عنها 

قلبها، وكان عليه يا عائشة ياعويش ويا حميراء، ويدخل السرور على : فيخاطبها
الصالة والسالم يقول لها إني ال أعلم إن كنت عني راضية وإذا كنت علي غضباء، 

ال ورب محمد، : ومن أين تعرف ذلك؟ أما إذا كنت عني راضية تقولين: قالت فقلت
ال ورب ابراهيم، قالت أجل واهللا يارسول اهللا، ما أهجر : وإذا كنت عني غضباء تقولين

     )2(.إال اسمك

                                                                                            
                                                 

 .22المرجع السابق، ص محمد بالل مهران،-)1(
في فضائل  2439في النكاح، باب غيره النساء ووجدهن، وفي األدب ومسلم رقم ) 285/ 9( رواه البخاري  -)2(

 . الصحابة، باب في فضل عائشة رضي اهللا عنها
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  :الثاني مطلبال

 ةاألسر انونفي قالتطليق و الخلع حق المرأة في فك الرابطة الزوجية بإجراء 

  الجزائري

ح إن فك الرابطة .حق المرأة في فك الرابطة الزوجية بإجراء الخلع في ق أ
الزوجية وانحالل عقد الزواج، وان كان من يكون شرا البد منه ليتقى به المرء شر 

  الة العشرة ن بين الزوجينأكبر، خاصة في استح
  التطليق   :الفرع األول

يعرف التطليق بأنه فك الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة طالما انها -
متضررة من الحياة الزوجية ويتم التطليق بحكم قضائي رغم معارضة الزوج و 

ي المادة وهذا طبقا لما ورد ف)1(القاضي يفرق بينهما طبقا لقواعد العدالة و اإلنصاف
  .من قانون األحوال الشخصية 53

فالزوجة تستطيع طلب التطليق حالة توفر شرط من الشروط السبعة الواردة 
وهي حاالت حددها المشرع الجزائري على سبيل الحصر ) ق أ(  53ضمن المادة 

بهدف إتاحة الفرصة للمرأة في حل رابطة الزواج متى أصبحت الحياة الزوجية صعبة 
  .اإلستمرار

وعند تحليل هذه المادة يمكننا ان نقول أن المشرع الجزائري سعى إلى حماية 
المرأة بل أكثر من ذلك أعطاها المجال الواسع لتقدير حالة فك الرابطة الزوجية متى 

  . إقتنعت بضرورة ذلك

إال أن هذه المادة التي جاءت لتقر حق للمرأة مقابل حقه في حل عقد الزواج 
هت لها عدة إنتقادات سواء في محتواها ككل أو بعض عناصرها، بإرادة منفردة، وج

فمن االنتقادات التي وجهت لهذه المادة بدون تفصيل لعناصرها، كونها جاءت بحاالت 

                                                 
ع، الجزائر، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزي) ج.الزواج و الطالق في ق،أ(عبد العزيز سعد، -)1(

 .102، م 1996
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وردت على سبيل الحصر فهي ذات طابع مقيد يؤثر على إستخدام وسائل اإلثبات 
  . )1(ويصعب على المرأة تقديم الدليل فيما تدعيه

/ 01/ 12ؤكده أيضا االجتهاد القضائي في القرار الصادر بتاريخ وهذا ما ي
حيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى قصدت : ( إذ جاء في حيثياته ما يلي 1987

من ورائها تطليقها من زوجها بناءا على انه يهينها، ويسيء إليها، وأنه أهملها ولم تأت 
فتطليق امرأة من زوجها من غير وعليه ... للمحكمة بدليل تدعي لدعواها رفضت لها 

أن يكون لديها من األسباب الشرعية المنصوص عليها فقها في باب التطليق للضرر أو 
العيوب التي تخول لها ذلك من غير أن تثبتها، فيه خرق للنصوص الفقهية، وحكم بدون 

  )2( .)دليل وضعف التسبيب

وعا ما غريب بتاريخ وفي اجتهاد آخر الصادر عن المحكمة العليا وهو يبدو ن
، اعتبر ان الشهادات الطبية إلثبات اعتداء الزوج ال يعد سبب كافي 1989/ 01/ 02

حيث أن تطليق الزوجة على : ( للتطليق للضرر، وجاء في حيثيات القرار ما يلي
زوجها يتوقف على أن يكون لها أحد أسبابه الشرعية، وحيث أن الزوجة لم تقدم سوى 

ال يعمل بها في هذه األمور وحدها، إذ الطبيب لم يشاهد فاعل  شهادات طبية التي
الضرب، وإنما يشهد على ما يراه في أعلى جسم اإلنسان ومن ثم ال يوجد أي سببا 

  )3( ).تطلق القواعد الشرعية و القانونية المر الذي يستوجب معه النقض

سف الزوج، أو وإذا كان المشرع قد اعترف للمرأة بحقها في طلب التطليق إذا تع
انتهك حقوقها، فإنه من ناحية أخرى حرمها من حق التعويض عن الضرر الذي 
يلحقها، وبالتالي أخرج التطليق للضرر عن دائرة الطالق التعسفي الذي يكون فيه 
التعويض، وكأن الزوجة عندما تتضرر من المعاشرة الزوجية وتطلب التطليق ال يعتبر 

ا سار فيه االجتهاد القضائي في قرار صادر عن هناك تعسف من الزوج، وهذا م
كل زوجة بادرت ( إذ جاء في حيثيات القرار  1989/ 03/ 27المحكمة العليا بتاريخ 

                                                 
)1(- Nadia ait zai. Op cit p . 201  
 . 46ص،  91سنة  -المجلة القضائية، العدد األول -)2(
 . 95ص،  91سنة  -المجلة القضائية، العدد األول -)3(
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بإقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها ويحكم لها به فالحكم لها بالتعويض غير شرعي، 
لقت فهذا فعلى الفرض أن زوجها أضر بها وطلب تطليقها منه من اجل االضرار وط

     االضرار هو الذي أتاح لها فرصة التطليق، وال تأخذ شيئا غيره كي ال تستفيد 
  )1( )مرتين

ومن بين االنتقادات التي وجهت لفقرات هذه المادة ما ورد في الفقرة األولى 
فإن المشرع الجزائري لم يميز بين )2(المتعلق بدفع النفقة فحسب الدكتور العربي بلحاج

اع الزوج عن اإلنفاق مع قدرته، وحالة امتناعه عن اإلنفاق مع عدم قدرته، حالة إمتن
وإعساره، كما أنه لم يميز بين الزوجة الغنية و الفقيرة في التفريق لألعسار، ولم يحدد 
مقدار النفقة، التي أعسر الزوج بها وامتنع عنها، كما انه لم ينص على أي أجل يتعين 

ب النفقة وتاريخ إقامة الدعوى أو طلب التطليق وهذا كله مروره بين تاريخ الحكم بوجو
ينعكس سلبا على المرأة الملتجئة للقضاء لطلب حمايتها خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار 
غالء مصاريف التقاضي وتعقد إجراءات القضاء كما أن المرأة عند لجوئها إلى هذا 

مصدر لإلنفاق ربما ال  اإلجراء تكون في مركز ضعيف وتنطلق منه، فلو كان لها
  . تلتجئ إلى هذا اإلجراء

أما االنتقادات األخر الثاني فقد وجه للفقرة السادسة و المتعلقة بطلب التطليق 
للضرر إذ جاء مصطلح الضرر واسعا وغير محدد فالمشرع الجزائري لم يحدد 

ار إذا المعيار الذي بواسطته يمكننا التمييز بين السلوك الضار و السلوك غير الض
  )3(إدعت الزوجة أضرار الزوج بها

ق أ و خاصة الحالة  53إال أن عند تحليلنا للحاالت الواردة ضمن المادة -
السادسة وهي طلب التطليق للضرر المعتبر شرعا فقد منح المشرع للمرأة حماية 
واسعة من خالل هذه الفقرة فالمصطلح جاء عاما و غير محدد يمكن أن يشمل كل 

                                                 
 . 57ص  91المجلة القضائية، العدد األول، سنة  -)1(
، دار الهدى، عين 2007وء القانون والقضاء في الجزائر، طباديس ديابي، صور فك الرابطة الزوجية على ض -)2(

 .60مليلة، الجزائر، ص
 .25العربي بلحاج، المرجع االسبق، ص -)3(
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ريف يضر بالمرأة كالعنف الجسدي الذي يمكن أن تتعرض له بحجة فصل أو تص
  . التأديب

بأن إدانة  1996/ 01/ 06هذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 
) ق أ(  53من المادة  06الزوج بسبب ضربه لزوجته يعتبر ضررا حسب الفقرة 

  : وجاء في حيثيات ما يلي

عوقب من ) الزوج( حكم المطعون فيه يتبين أن الطاعن حيث أنه بالرجوع إلى ال
أجل جنحتين، الضرب  والجروح العمدية ضد زوجته، وكذلك تعرض األوالد القصر 

(  53من المادة  6لخطر وسوء السلوك، وهذا يعد ضررا معتبرا شرعا حسب الفقرة 
  )1(وبالتالي قضاة المحكمة طبقوا القانون تطبيقا سليما) أ. ق

صة فإن االعتراف للمرأة بالحق في طلب التطليق غير وضعية المرأة والخال-
ومركزها فلم تعد تحت رحمة الرجل بل أصبحت مزودة بوسائل تمكنها من الحصول 
على حقوقها وأن تدخل المشرع بهذه الوسائل المتاحة لها لتحقيق التطليق يدخل ضمن 

ط العائلة أين يجب التعامل رغبة المشرع في البحث عن وسائل لترقية المرأة في وس
  )2(معها كإنسان مسؤول يساهم إيجابيا ويسير أمور العائلة وترقيتها

وربما ستكتمل حمايتها الالزمة، غذ أصبح لها الحق في الحصول على التعويض 
  .في هذه الحالة، وهذا ما يجب مراجعته

  : عـلـالخ :الفرع الثاني

ع و اإلزاله فيقال خلع فالن ثوبه، وبضم بأنه النز) بفتح الخاء( يعرف الخلع لغة 
طالق المرأة بعوض تلتزم به المرأة وفي إصطالح الفقهاء هو ان يتفق الرجل " الخاء 

، وفي معناه القانوني هو تخلي الزوج )3("و المرأة على الطالق مقابل مال تدفعه لزوجها
يمارس مبدئيا حين عن حقوقه على زوجته مقابل قدر من المال وشراء المرأة لحريتها، 

                                                 
 . 100ص،  1999لسنة  54نشرة القضاة العدد  -)1(
)2(- Hadjira Denouni et Houcine Benchikh op cit. p 72.  
 ..27العربي بلحاج ، المرجع السابق، ص -)3(
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يغدو من المسلم به فشل الزواج بسبب عدم استجابة الزوجة، بما أن هذه االستجابة 
 )1(ضرورية الستمرار الزواج

ولقد أعطى المشرع الجزائري للمرأة إمكانية خلع نفسها من الزوج الذي ال 
  : من قانون األسرة التي تنص على ما يلي 54ترغب فيه وهذا من خالل المادة 

يجوز للزوجة ان تخلع نفسها من زوجها على مال يتم اإلتفاق عليه فإن لم يتفقا " 
  ". على شيء يحكم القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم

فمن خالل هذه المادة يتبين أنه بإمكان المرأة أن تتبع إجراء الخلع لفك الرابطة 
يتم االتفاق بينها وبين الزوج وفي الزوجية إن رأت ضرورة لذلك ولكن على شرط أن 

حالة عدم التوصل إلى إتفاق يتدخل القاضي لتحديد مبلغ الخلع واعتمد المشرع 
الجزائري في ذلك معيار صداق المثل في الفترة الزمنية التي يحكم في الدعوى غير أن 

رأة المشرع الجزائري لم يتبين المقصود بصداق المثل هنا هل الذي يدفع لمثل تلك الم
  )2(.الطالبة للخلع أو الذي يدفع ألي مرأة كانت في تلك الفترة الزمنية

ونشير هنا إال أن إدراج الخلع ضمن إجراءات حل عقد الزواج من قبل المرأة و 
االعتراف به ضمن قانون األسرة الجزائري، لقى إنتقادات إلذاعة وبرزت أراء رافضة 

  . اعتبارها كعبد يسعى لشراء حريتهله، اعتبار من كونه حط من قيمة المرأة و

فهناك من اآلراء ما اعتبر الخلع قاعدة مهملة ولكن القانون الجزائري أرجع هذه -
القاعدة وأدرجها ضمن قانون األسرة، فعندما تريد الزوجة االفتراق عن الزوج وتخاف 

نه من رفضه لهذا الفراق، ال يبقى لها إال اللجوء للتعويض وهذا إصالح للزوج لتمكي
إعادة الزواج، وليس للزوجة إال شراء حريتها ألن الزوج هو رب العائلة ويجب طاعته 

تبادل للمصالح بما انه ممارسة " في طالق الخلع  )4(، ويرى شاشت)3(كالعبد مع سيده
                                                 

نشر الفنك  –فاطمة المرنيسي الجنس كهندسة اجتماعية بين النص و الواقع، ترجمة فاطمة الزهراء زريول  -)1(
 . 44ص  1996الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  1987

)2(- Hadjira Denouni et Houcine Benchikh op cit. p 72.  
)3(- Nadia Ait Zai.op cit. p. 20.  
)4(- J. S. Schascht Islamic Law. P. 164   ،هذا في مرجع فاطمة المرنسيسي، مرجع سابق  
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المرأة تنال حريتها و الرجل ينال تعويض مقابل خسارة : عادلة ينال فيها كل نصيبه
ه من السهل تصور الفساد الذي يمكن أن يترتب عن مثل هذه التي مني بها، غير أن

الممارسة بل يمكن أن يستعمل كسالح الضطهاد المرأة خاصة إذا كانت غنية أو من 
عائلة ميسورة فيحيل الزوج حياتها إلى عذاب حتى تضطر إلى شراء نفسها مقابل ثمنا 

  ". ما

لجوئها إلى إجراء الخلع  وفي هذا السياق ذهب إتجاه آخر إلى أن الزوجة عند -
فهي تسعى لشراء حريتها وال تختلف عن العبيد السود في أمريكا إذ يعتبر إشتراط 
تحصلها على الطالق بدفع مبلغ مالي أكبر إهانة لها ومساس بكرامتها ويضيفون أن ما 

من  46من قانون األسرة الجزائري هو تعارض مع نص المادة  53ورد في المادة 
ورأينا أن هذه اآلراء تنطلق من )1(دني التي تمنع التنازل عن الحرية الفرديةالقانون الم

  . احكام مسبقة على أحكام الشريعة اإلسالمية

كما ان االنتقاد الموجه للخلع المتاح للمرأة كوسيلة لفك الرابطة الزوجية ليس له 
المقاصد أساس قانوني، فهي إنتقادات مبنية على انفعاالت ومالحظات سطحية تجهل 

الحقيقية لما ورد في الشريعة اإلسالمية ويمكننا القول أنها نقاشات بعيدة عن النقاشات 
  .  الموضوعية المطروحة في البلدان العربية اإلسالمية

ففي مصر مثال أثارت قضية الخلع ورضا الزوج عن ذلك في آلونة الخيرة 
الشخصية المصري خاصة بمناسبة مراجعة قانون األحوال  1999نقاشات عميقة سنة 

، أن الخلع )2(فيما يتعلق بوجوب قبول الزوج بالخلع، فقد اعتبر الدكتور إبراهيم الخولي
إذ اشترط فيه رضا الزوج لم يعد خلع بل أصبح طالق إبراء، فالخلع هو إجراء لفك 
الرابطة الزوجية يتطابق مع الطالق للضرر لكن المرأة حين ال تستطيع إثبات الضرر 

   .أ إلى الخلع فالخلع هو فتح باب للرحمةتلتج

                                                 
 الجمعية المستقلة من اجل تطوير حقوق النساء ورد هذا في رسالة ماجستير، طالبي سرور، مرجع سابق، ص  -)1(
وال الشخصية في حصة تليفزيونية بثتها القناة المصرية، بمناسبة مناقشة قانون األح: الدكتور ابراهيم الخولي -)2(

 . 1999نوفمبر  22المصري، 
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كما طرح إشكال آخر في مصر مرتبط أيضا بضرورة رضا الزوج عن الخلع، -
وهو كيف يمكن أن تبقى إمرأة مع رجل وهي تنفر منه ؟ أال يعد هذا شكال من أشكال 

  الدعارة ؟ 

لى طلب ولماذا تحكمنا آراء فقهاء قدموا أرائهم منذ قرون ؟ وهذب هذا االتجاه إ
سن الخلع بدون شرط وال موافقه الرجل وعلى أساس أن هذا ال يعد سلبا لقوامة 

، اما الشيخ يوسف القرضاوي فقد ذهب إلى إمكانية جبر الرجل على خلع )1(الرجل
ولألسف نجد أن المحكمة العليا قد سارت  )2(المرأة إن رغبت في ذلك وأبى عن ذلك

ضرورة  1991/ 04/ 23رار صادر عنها بتاريخ بخالف هذا االتجاه إذ اعتبرت في ق
قبول الزوج الخلع وال يمكن للقاضي فرضه عليه، وجاء في حيثيات القرار أن أحكام 

تجيز للقاضي حق التدخل في االتفاق على مبلغ الخلع فقط ال على ) أ. ق(  54المادة 
  )3(.مبدأ الخلع الذي يترك إلرادة الزوج

عن المحكمة العليا سارت عكس هذا االجتهاد، إال أنه هناك قرارات صادرة 
، أن أصل مشروعية الخلع قد 1992/ 07/ 21واعتبرت في قرار صادر بتاريخ 

وضعت كعالج ومخرج أخير للزوجة، التي أصبحت ال تطيق معاشرة زوجها، وهي ال 
تشترط قبول الزوج بالمبلغ ) ق أ( 54تملك المبرر الشرعي للفراق،وحيث أن المادة 

لي الذي تعرضه الزوج بعنوان الخلع، فالمادة تسمح للزوجة أن تخالع نفسها من الما
زوجها على مالي دون تحديد لنوعه، أما مقداره فيرجع إلى اتفاق الطرفين أو إلى تدخل 
القضاء دون االلتفات إلى عدم قبول الزوج لما تعرضه الزوجة ألن ذلك يفتح الباب 

  . )4(ه شرعالالبتزاز و التعسف وذلك منهى عن

لذا نعتبر أن ربط الخلع برضا الزوج هو تقييد لهذا الحق الممنوح للمرأة وحتى ال 
يتعسف الزوج في استعمال حقه في الرضا يجب مراجعة هذا الشرط أو تركه للقضاء 

                                                 
  1999الدكتورة نوال السعداوي في حصة تليفيزيونية بمناسبة مناقشة الحوال الشخصية المصري في نوفمبر  -)1(
 . 1999سبتمبر : يوسف القرضاوي في قناة الجزيرة حصة الشريعة و الحياة -)2(
  . 99، ص 1997لسنة  52نشرة القضاة العدد -)3(
 . 136، ص 2001االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، العدد الخاص لسنة  -)4(
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حتى تحمي المرأة من التعسف و تستعمل حقها في طلب الخلع بحرية ودون خوف أو 
  )1(. ضغط

  :المبحث الثاني

  :لحماية الجزائية للحقوق المعنوية للزوجةا

ن التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها مجتمعنا كان لها األثر على إ
التطور مظاهر العنف األسري ماديا كان أو معنويا في وجوب الرابة الزوجية وبعد 

ها في أنقصاها وكان منها تعرضها لضغوط النفسية لالعتداءات الجسدية وهو ما يهدد
  .حقوقها وحريتها 

مر الذي يقتضي من الشرع الوقوف بصرامة في ذلك، ومن هذا المنطلق واأل
وضع المشرع عقوبات لذلك، وقد أمر الدستور الجزائري التالي الدولة تضمن عدم 
انتهاك حرمة اإلنسان، ويحضر أي عنف بدني أو معنوي او أي مساس بالكرامة، 

يعاقب على كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق منه القانون  34ونصت المادة 
والحريات وكل ما يمس سالمة اإلنسان البدنية والمعنوية وبالفعل حرم قانون العقوبات 
الجزائري أفعال العنف والجرح وجعلها جنحة معاقب عليها واعتبرها جنحة يعاقب 

مة رئيس عليها، وخرا لعدم مسايرة نصوص الشريعة اإلسالمية لذلك وتجسيد لفخا
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة  بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف 

حماية الجزائية لها من بعض أشكال العنف الجسدي .ضد المرأة جاء القانون الجديد ل
  .)2(واللفظي والجنسي

  

  

  
                                                 

 . 136، ص 2001االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، العدد الخاص لسنة  -)1(
 . 140، ص المصدر نفسه-)2(
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  :المطلب األول

  :عقوبات الجزائريلحقوق المعنوية للزوجة في قانون اللالحماية الجزائية  

نظرا إلى خصوصية العالقة الزوجية وتعقدها، وتفاديا إلى أي تجاوز يرتكب من 
أحد الزوجين أثناء قيام العالقة الزوجية أو بعد انفصالهما، وتجنبا إلى أي أعمال عنف 

  )1( .عمال انتقامية يسببها العالقة الزوجيةأأو أي 

هو مادي كالعنف الجسدي واللفظي  وقد أخذ العنف عدة أشكال متعددة منها من
والجنسي، ومنها ما هو معنوي كالتحسس والحرمان من الحقوق وغيرها من المظاهر 

  .التي تنقص من كرامة الزوجة مما ينجز عنه أثارا وانعكاسات سلبية
  .أوجبت على المشرع نص قوانين لحمايتها والحد من هذه الظاهرة

  .وجة من العنف اللفظي والنفسي والجسديالحماية الجزائية للز: األولالفرع 

نظرا الي خصوصية العالقة الزوجية و تعقدها  و تفاديا الي اي تجاوز يرتكب 
من احد الزوجين اثناء قيام العالقة الزوجية او بعد انفصالها  و تجنبا الي اي اعمال 

  .العنف او اي اعمال انتقامية بسببها العالقة الزوجية 
اشكال متعددة منها من هو مادي كالعنف الجسدي و اللفظي  وقد اخذ العنف عدة

والجسدي و منها من هو معنوي كاتحرش و الحرمان من الحقوق و غيرها من 
  .المظاهر التي تنقص من كرامة الزوجة مما ينجز عنه اثارا و انعكاسات سلبية 

  .اوجبت علي المشرع نص قوانين لحمايتها و الحد من هذه الظاهرة 
  : العنف اللفظي والنفسي: أوال

يعتبر العنف اللفظي والنفسي من بين األشكال الخاصة التي تميز العنف الزوجي 
وتثبت الدراسات أن الضرر على الجانب النفسي وصحة الزوجة حد عميق بل 

  .)2( وبالتكرار التصاعدي يؤدي لالنهيار العصبي بل حتى االنتحار

                                                 
)1(- Hadjira Denouni et Houcine Benchikh op cit. p 72.  
، دار ابن فرحون، 1سعيد آل خنين، الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها، طعبد اهللا بن محمد بن ال -)2(

 .19، ص2010الرياض، السعودية، 
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قسم حتى بالرق العلمية الطبية في يعرف صعوبة إثبات والت: العنف اللفظي
خصوصية هذا الشكل من أشكال العنف يستوجب التكفل الحقيقي وتشجيع اإلبالغ عن 
الضحايا وعدم تأقلم الزوجة بواقعها األسود ويجب ان نبحث عن التخلص من 
الضغوطات وأن تحرر وال تحكم على نفسها وال يحكم عليها بالمؤبد، أي الحكم بالتألم 

وت وفي غياب المساعدة القضائية يعتبر رفع الدعوى القضائية لدى المحاكم حتى الم
ف المرأة جرأة وشجاعة تطغى بها على التقاليد والعادات االجتماعية واسترجاال أمن ر

  )1( منها ونشوزا

والضغط الذي يمارس ضد المرأة وتحتم المرأة لرفع هذه الدعوى بعدما عانت 
لممارس من طرف الزوج لذى اعتبرت حقوق المرأة مرة أو عدة مرات من العنف ا

المعنوية البد أن يتكفل بها القانون وأن يمنح لها كل الوسائل حتى ال يمارس عليها 
  .الضغط من طرف عائلتها أو عائلة الزوج

واقترح المشرع ان تلغى امكانية الصفح الزوجة المعنية عن الزوج ويعاقب 
  .)2( بوا بمضاعفة العقوبة في حالة العودالزوج المرتكب لجريمة العنف وطال

لكن نجد ان التكتالت السياسية والدينية واالجتماعية رفضت ذلك باستداللها أن 
الرجل الجزائري متعصب وسيجعل هذا نفوره من الزواج وزيادة في العنوسة، وأن هذا 

المية أنها لقانون األسرة الجزائرية واحتجوا في الشريعة االس 222يتماشى عكي المادة 
رفقا «أباحت التهذيب للزوج وضربة لزوجته متناسيا قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .»وما أكرمهن إال كريم وما أهانهن إال لئيم» «بالقوارير

اما عن المشرع الجزائري في قانون العقوبات القديم جعلها جريمة عادية تشمل 
بالتكليف بالحضور جميع أفراد المجتمع دون تخصيص ويكون ذلك برفع شكوى 

المباشر لدى السيد وكيل الجمهورية ويجعل صفح الضحية مرات او حينا، زوجا ، 

                                                 
 .20عبد اهللا بن محمد بن السعيد آل خنين، المرجع السابق، ص -)1(
 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66العنف ضد المرأة، قانون يعدل ويتمم لألمر رقم  قانون مشروع-)2(
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رجال، أي كان المتهم حذا للمتابعة الجزائية وحق المطالبة بالتعويضات المدنية، ما 
  .2016جعل الدولة تلجأ إلى تعديالت في قانون العقوبات في 

  : جريمة السب - 1

 :تعريف جريمة السب-أ

 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23من قانون العقوبات  297ص المادة تن
د سبا  كل تعبير مشين او عبارة تتضمن تحقير أو قدحا ال ينطوي على يع"على أن 

ويقصد بالسب كل خدش للشرف واالعتبار، فهو مدلول أوسع من " إسناد أي واقعة
القذف الذي ال يتحقق إال باسناد واقعة معينة، وقد تناول المشرع الجزائري السب في 

بار أشخاص، ونص عليه في القسم الخامس تحت عنوان االعتداء على شرف  واعت
  .)1( من قانون العقوبات  299مكرر  298، 297المواد 

والعنصر الذي يفرق السب عن القذف هو أن القذف ال يكون إال بإسناد أمر 
معين، اما السب فيتوافر بكا ما يتضمن خدشا للشرف أو االعتبار، أي بكل ما يمس 

خصيته عند غيره وعلى ذلك فكل قذف قيمة اإلنسان عند نفسه أو يحط من كرامته أو ش
يتضمن في نفس الوقت سبا، ولكن قد يخدش الشرف أو االعتبار في غير اسناد واقعة 
معينة وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة، كمن يقول آلخر إنه لص او 
مزور أو نصاب أو سكير او فاسق او ماجن، وهنا قد يختلط القذف بالسب وتكون 

رة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب ظروف األحوال، ويتعين حتى يعتبر العب
  .السب مكونا لجريمة أو يوجه على شخص أو أشخاص معينين

فإذا كانت ألفاظ السب عامة او موجهة إلى شخص خياليين فال جريمة فالسكير 
ذلك شخص الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام بألفاظ السب غير قاصد ب

معين ال يشكل نسبه هذا جريمة، ولكن قد يحتاط الجاني فال يذكر اسم المجني عليه 
  .صراحة بها عباراته
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وعندئذ يكون لمحكمة الموضوع أن تتعرف على الشخص من وجه إليه السب من 
  .عبارات السب وظروف حصوله والمالبسات التي اكتشفت

  :أركان جريمة السب -ب

نون العقوبات السالفة الذكر تبين لنا أن لجريمة السب ثالثة من قا 297من المادة 
  : أركان هي

والهو السلوك الذي يصدر من الجاني ويكون منطويا على : الركن المادي  - أ
 .خدش الشرف أو االعتبار ضد المجني عليه

 .العالنية حيث أن ال عقاب على جريمة السب إال إذا ارتكبت عالنية  - ب
القصد الجناي العام الذي يقوم على عنصري العلم  ويتمثل في: القصد الجنائي  - ت

 .)1(واإلرادة

  : الركن المادي -

يتمثل الركن المادي في جريمة السب في كل سلوك يصدر على الجاني ويكون 
وبكل عبارة . منطويا بأس وجه من الوجوه على خذش لشرف المجني عليه أو اعتباره

قعة مسندة او معينة، وهذا ما يميز تتضمن قدحا أو تحقيرا، دون أن يكون موضوعه وا
السب عن القذف كما ذكرنا آنفا ومن صور السب إسناد عيب إلى المجني عليه بوصفه 
أو نعته بانه مقامر، سكير فاسق او كاذب أو عديم الخلق أو أنه غبي او حيوان كما أن 

وال عبرة مغازلة الفتيات والنساء في الطريق العام بعبارات ماجنة وبذية تعتبر سبا، 
بالوسيلة او األسلوب الذي تصاغ به عبارات السب، فهو بتحقق بكل صيغة توكيدية أو 
تشكيكية صريحة أو ضمنية، ويشترط أيضا أن يكون السب موجها إلى شخص معين 
حتى يمكن القول بانه قد نال من شرفه ومكانته االجتماعية سواء أكان الشخص طبيعيا 

                                                 
 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66العنف ضد المرأة، قانون يعدل ويتمم لألمر رقم  قانون مشروع-)1(

 .1966يونيو سنة  8الموافق لـ 



	اية المدنية للحقوق المعنوية للزوجةالحم                            :الفصل الثاني
 

- 57 - 
 

وال عبرة بأن يحدث السب في حضور المجني عليه أم في  أو معنويا منفردا أو جماعة،
  .)1( .غيابه ألنه في الحالتين يقلل من شرفه واعتباره ويحط من مكانته بين قومه وذويه

وال تختلف طبيعة النشاط االجرامي وجريمة السب عنه في جريمة القذف، 
و إشارة ، كما فجوهر النشاط يتمثل في جريمة التعبير سواء أكانت كتابة أو قول أ

ذكرنا يجب أن يكون السب موجه إلى شخص معين أو أشخاص معينين حتى يمكن 
  .القول بتحقيق خدش الشرف واالعتبار

قانون العقوبات إال إذا ضمن  299ولم يعاقب القانون على السب بمقتضى المادة 
خدشا وتحقيرا العتبار ومكانة المجني عليه سواء حصل على مسمع من المارة 

ضور المجني عليه أو في غيابه المهم أنه يؤدي على تحقيره عند أهل قومه وبلده بح
على مسمع عدد من الجمهور فردا او عدة أفراد، فالجهر بألفاظ السب على باب منزل 

  .المجني عليه بصوت عالي يسمعه سكان المنزل يوفر ركن العالنية بها جريمة السب

  : القصد الجنائي -

ة عمدية يتخذ ركنها المعنوي القصدي الجنائي وهو قصد جريمة السب هي جريم
عام على عنصري العلم واإلدارة، فيتعين علم المتهم بمعنى األلفاظ التي صدرت عنه 
إدراكه ما يتضمنه المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره وأن يعلم المتهم 

سجيلها كتابة أو إلى بعالنية نشاطه وان تتجه إرادته إلى النطق بعبارات السب أو ت
  إذاعة عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس

وما دام السب قد وقع علنا فال يكون للمتهم ان يدفع بان المجني عليه هو الذي 
استفزه ومتى كانت األلفاظ شائنة ومعيبة ومحقرة فإن قصد اإلسناد يفترض، والقصد 

رادة الجاني إلى إذاعة ما يصدر منه ماسا الجنائي هنا ال تكتمل عناصره إلى بإنصاف إ
  .)2(محقرا اعتبار وشرف المجني عليه

                                                 
 ..82، ص2012، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 4العربي بلحاج، قانون األسرة، ط-)1(
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  العقوبات المقررة لجريمة السب - 2

لقد جرم المشرع الجزائري كل تعبير مشين أو عبارة تحقير أو قدح تنطوي تحت 
من قانون العقوبات واعتباره سبا، وحدد له العقوبات كونه اعتداء  297نص المادة 
من قانون  299مكرر  و 298ف واعتبار األشخاص، وجاءت المادتين على شر
  : بفحوى العقوبة وهي 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23العقوبات 

مكرر يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب  298تنص المادة 
 أيام) 5(انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية او على دين معين بالحبس من خمسة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  50.000دج إلى  5.000أشهر وبغرامة من ) 6(ستة 
  .فقط

يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من : "29وتنصالمادة 
  ".دج25.000دج إلى 10.000إلى ثالثة أشهر وبغرامة مالية من ) 1(شهر

  .)1( "ويضع صفح الضحية للمتابعة الجزائية

  :الحماية الجزائرية للزوجة من االغتصاب الزوجي : الثانيالفرع 

االغتضاب هي من الجرائم الجنسية فيها ان يغتصب شخص شخص اخر بالقوة 
يعاقب عليها القانون و يعتبر ممارسة الجنس بالعصب تحت رابطة الزواج ايضا 

اءت فالزواج يغتصب زوجته و يمارس معها الجنس بعدم موافقتها لذالك ج.اغتصاب 
  .التعديالت القانونية الجديدة لتحريم هذا التصرف

  : االغتصاب الزوجي -أوال

يفرضه الزوج على الزوجة من دون رغبتها في تلك العالقة الجنسية وهو إكراه 
         الزوج للزوجة على ممارسة العالقة الجنسية معه وبشكل يتم فيه استخدام العنف 

  "  حمد المهديكما يقول األستاذ م"أو التهديد 
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هو نوع من العنف يتلبس بالفعل الجنسي وهو *:   تعريف االغتصاب الزوجي -1   
رغبة من الزوج في إثبات رجولته التي ربما تكون قد عانت قهرا من قوى أخرى 

  .فيزيح هذا القهر نحو الحلقة األضعف في نظره وهي الزوجة

طرف زوجها قد يكون بالضرب هو إلغاء إلرادة الزوجة في العالقة الجنسية من *
.                                                المبرح أو ممارسة العنف اللفظي والجسدي عليها

.                                                            هو كل إكراه للزوجة على الجماع *
.                       يعاقب عليه القانوناالغتصاب الزوجي نوع من العنف األسري لكن ال *
   :أسباب االغتصاب الزوجي  - 2

  :)1(إن أهم األسباب المؤدية لالغتصاب الزوجي هي  

فهو ال يعترف اال باحتياجات الرجل الجنسية بينما يرى //نظرة المجتمع الذكورية  -
لرجل إن له حق ان المرأة ليس لديها ولو الحق في التعبير عن احتياجاتها ،فيرى ا

السيطرة المطلقة على المرأة من اجل إرضاء احتياجاته الجنسية وان له الحق في 
استعمال السلطة لفرض ما يريد وقتما يريد ومن جهة أخرى ففي ظل هذا المجتمع 
.           ألذكوري تتربى المرأة على الطاعة زوجها والرضوخ له واالنصياع ألوامره

هناك الكثير من المفاهيم الدينية الخاطئة التي ترسخ :المفاهيم الدينية الخاطئة  -
لمفهوم الطاعة للزوج وبعض األحاديث واألقوال التي ترسخ ذلك المفهوم وسنذكر منها 
رواية بن عباس التي تقول أتت امرأة من خثعم إلي النبي فقالت إني امرأة أيم ،وأريد 

ا حق الزوج؟ وكانت أولى الحقوق الزوجية التي قيلت في الحديث إن من إن أتزوج فم
حق الزوج علي زوجته إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي علي ظهر بعير ال تمنعه 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشة فأبت غضبان عليها،تلعنها " وهناك أيضا حديث أخر
القرآنية التي ترسخ صورة سلبية هناك أيضا بعض التفسيرات . المالئكة حتى تصبح

لدور المرأة الجنسي وسنذكر منها مقالة الطبري الذي نصح المؤمن بان يوثق المرأة 
ن أية واهجروهن في مضجعهن تعني حسب احد تفسيراته الرافضة في فراشها أل

                                                 
 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66العنف ضد المرأة، قانون يعدل ويتمم لألمر رقم  قانون مشروع-)1(
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اربطوهن بفراشهن ،الن الهجر حسب تفسيره هو الحبل الذي كانت تربط به الجمال 
الجزء الرابع من تفسيره إن للرجل الحق في إن يجامع امرأته عندما يريد كما قال في 

كما قال بن قيم الجوزية في كتابة . وكما يريد شريطة إن يكون الجماع من الفرج
ال يجب على الزوج مجامعة زوجته فانه حق له ان شاء :روضة المحبين قالت طائفة

ى الزوج وطوءها في العمر مرة يجب عل:استوفاه وان شاء تركة،وقالت طائفة أخرى
أما إذا نظرنا سريعا إلى احد الكتب التي كانت مقررة على . واحدة ليستقر لها الصداق

الثانوية األزهرية دعاة وشيوخ المستقبل وهو الروض المربع بشرح زاد 
الزوج ال يلزمه كفن امرأته  وال يلزمه دواء أو أجرة طبيب إذا مرضت وال "المستنقع

دية المرأة نصف دية الرجل، يلزم الرجل الوطء إن قدر  عشرة اسواط ، ضربها عن
أيضا يعرف كتاب الفقه على المذاهب األربعة الزواج على انه .عليه كل ثلث سنة مرة

عقد على مجرد التلذذ بآدمية ولذلك فالفقه ال تجب إال في نظير االستمتاع والزوجة 
ع ولذلك كما قلنا ثمن الدواء ليس واجبا المريضة على سبيل المثال ال تصلح الستمتا

بالطبع مما سبق يمكننا فهم سر تحليل الفقهاء الغتصاب الزوجي فهو حق .على الزوج 
                                                          .)1(للزوج في نظرهم

يد وحتى فقد ترى الزوجة إن عليها الرضوخ لزوجها وقتما ير :الخوف من الطالق -  
.           لو لم تكن هي لديها الرغبة في ذلك خوفا من الطالق وتفكك األسري

هناك صعوبات لدى المرأة لمعرفة إنها تتعرض لالغتصاب :عدام التوعيةإن -
خصوصا إن ذلك يحدث داخل إطار الزواج ونتيجة لعدم وجود معرفة بحقوقها وذلك 

 .                                    وم بالتوعية في هذا األمرنتيجة لغياب جمعيات تق
كما تقول الدكتورة جيزيل أبي شاهين األخصائية في علم النفس :المرض النفسي - 

والتي تعمل بالتعاون مع منظمة كفى عنف واستغالل إن ممارسة االغتصاب الزوجي 
مؤكد أن يكون لديه هو مرض نفسي فالرجل عندما يقوم باغتصاب زوجته من ال

اضطرابات نفسية كان تكون لديه مشاكل بطفولته وخلل في عالقته بأمه وتسبب في 
هذه العالقة المتوترة بأمه إلى إذالل مما يخلق حاجة الرجل بالسيطرة على المرأة 

                                                 
 .76العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -)1(
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،وآما إن لديه مشكلة مع سلطته الداخلية وليس بإمكانه ضبط أو منع )1( واالنتقام منها
. قيام بأي تصرف سلوكي ا وان لديه شعور باللذة عندما يرى األخر يتألمنفسه من ال

كما يقول الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة األزهر انه قد لوحظ زيادة 
حاالت االغتصاب الزوجي في الطبقات األكثر فقرا، ربما الن الزوج الفقير المعدم ال 

ال يستطيع توفير حاجات أسرته وربما يشعر  يشعر بكرامته وال برجولته بينما هو
بالدونية لفقره فيحول كل هذه المشاعر السلبية إلى طاقة قهر وإذالل لزوجته علة 
يتلخص من تلك المشاعر ويثبت لنفسه انه مازال رجال ومازال مسيطرا،ويتابع الخبير 

الفرصة مهيأة  في مثل هذه الظروف التي يسود فيها الفقر المادي،نجد أن:"النفسي قوله
للفقر العاطفي إذ ال يتوقع أن تنمو مشاعر حميمة دافئة ورقيقة بين زوجين تطحنهما 
الحياة ويتعرضان للمذلة والمهانة وقسوة الظروف في كل لحظة ،وليس فقط الفقر 
المادي والعاطفي بل يلحق بهما الفقر الفكري والثقافي والروحي حيث ال توجد وسائط 

وحية تسمح بالتواصل الراقي بين الزوجين فتتحول العالقة الجنسية فكرية وثقافية ور
إلى عالقة جسدية بدائية تتبدى فيها المشاعر البدائية من العنف والجنس في أكثر 

وشية تأخذ شكل زما/وتتحول العالقة الزوجية إلى عالقة سادو,صورها فجاجة 
المادي يتضافر معه أنواع  االغتصاب ألزواجي ، ولكن في اغلب الحاالت نجد ان الفقر

أخرى من الفقر العاطفي والفكري والثقافي لكي ينتج هذه الحالة من القهر والقهر 
المزاج ،قهر للرجل من ظروف حياته القاسية يزيحه  نحو زوجته حين يقهرها على 
عالقة جنسية ال ترغبها فيشعر هو بالنصر والتوازن النفسي المؤقت الذي يغريه 

           .)2(وك ألنه الوسيلة الوحيدة التي يشعر فيها يكينونته الذكورية والرجولية بمعاودة السل
  :النتائج -2 

يقول دكتور محمد المهدي إن االغتصاب الزوجي يرسب في نفس الطرف المغصوب 
عنه الزوجة المغتصبة بأنها  والمقهور مشاعر الم وغضب واشمئزاز،وهذا ما تعبر

تشعر بعد العالقة الجنسية بالرغبة في القئ وإنها تكره نفسها وتكره زوجها بعد هذه 

                                                 
 .77المرجع نفسه، ص -)1(
 .79العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -)2(
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العالقة وتشعر بان دنسا قد أصاب جسدها ولهذا تحتاج لالغتسال مرات عديدة لعلها 
كما توضح  .تزيل ما لحقها من تلوث بالضبط كما تشعر المغتصبة غير المتزوجة 

كالصدمة ،االكتئاب ، االنعزال : ة جيزيل أبي شاهين هناك التأثيرات النفسيةدكتور
والشعور بالوحدة، عدم الثقة بصورة الرجل ، عدم االعتبار بالذات ، وقد تصل األمور 

، الخوف )1( كحدوث مشاكل جنسية:إلى محاولة االنتحار، وهناك التأثيرات السلوكية 
ية ، األكل بإفراط شديد ، التدخين بشراهة ، شرب من ممارسة الجنس ، البرودة الجنس

كاألوجاع المزمنة وغير المبررة : الكحول  تعاطي المهدئات ،وهناك التأثيرات الجسدية
كل هذه المسائل يدعو الزوجة لرفض إقامة عالقة ..طبيا ، األلم في الرأس والظهر 

االنزعاج واأللم وعدم جنسية مع زوجها ، ألنها تربط بين العالقة والشعور بالخوف و
كما أن هناك بعض اآلثار الجسدية التي من الممكن أن تحدث ويمكن أن . الشعور باللذة

يستدل بها الطبيب الشرعي في حالة لجوء الزوجة الى القضاء ومنها الكدمات ، تمزق 
خارجي على المهبل أو الداخلي ، أو أثار لألظافر على العنق مثال، أو أصابع يد على 

جه، ناهيك عن االلتهابات الجنسية المتكررة، ونقل العدوى في حال إصابة الزوج الو
، والتهابات الكبد الفيروسي )السيدا(بها مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة 

تكرار .ومن اآلثار أيضا. والكالميديا والزهري وكلها أمراض قد تكون مميتة"سي- بي"
األحيان ،إضافة إلى اضطرابات الرغبة الجنسية  اإلجهاض وتأثير الخصوبة في بعض

إلى . كاأللم عند المجامعة ،واضطرابات الرغبة الجنسية وصعوبة الوصول إلى النشوة
المشاكل النفسية الكبيرة التاتية عن االغتصاب الزوجي مثل حالة اضطراب النوم 

الة العقلية والنفسية بشكل والقلق االكتئاب، انعدام الثقة بالنفس واالنعزال ، وقد تتفاقم الح
  .                              يؤدي إلى إعراض انطوائية اكتئابية وانتحارية

  :آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية بين مؤيد ومعارض: ثانيا 

لقد اعلي الدين اإلسالمي من شان االختيار ،وكرم الجسد اإلنساني ، وأوصى بالنساء 
،وليس من المعقول والمنطقي إن يجبر الزوجة على " اريررفقا بالقو) "ص(خير ألقوله
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فعل يحتاج كل هذا الكم من األحاسيس والرغبة والقبول ، يجبرها لمجرد إرضاء 
نساؤكم حرث لكم " رغبات الزوج وإطفاء ظمأه حتى ولو على حساب سالمتها النفسية 

مالقوه وبشر  فاتوا حرثكم إنا شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا واعلموا إنكم
،فال يمكن إن يعتبر اإلسالم الجنس مونولوجا من طرف واحد وال يمكن )1"(المؤمنين

إن يوافق على أن تكون العالقة الجنسية اغتصابا مقننا بورقة تدعى عقد زواج وعلى 
الرغم من ذلك فلقد اختلفت العلماء في اإلباحة أو التجريم وهل وطئ الزوج لزوجته 

ام أو ما يسمى في عصرنا باالغتصاب الزوجي فاستدلوا على ذلك كرها حالال أو حر
.           بما جاءت به الشريعة اإلسالمية من الكتاب والسنة

   :الرأي المؤيد لحق الزوج في وطئ زوجته كرها  -1

االستمتاع فال زوج والزوجة حسب هذا الرأي يرى انه من الحقوق المشتركة لكل من ال
يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها الن في ذلك عفة للزوج وانصرافه عن 

فالصالحات قانتات حافظات " الفحشاء فان امتناعها عن ذلك يعتبر نشوزا لقوله تعالى 
  .  43النساء " للغيب بما حفظ اهللا

جها فمتى أمنعت فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زو  
 )1(كانت عاصية وأباح ذلك عقابها وضربها وهذا من وجوه التفضيل في حقوق الزوج

والالتي تخافون نشوزهن فعضوهن :والضرب يكون بعد الوعض لقوله تعالى 
واستدلوا  )2("واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فال تبتغوا عليهن سبيال

زوجته على عالقة جنسية بعنف وإكراه منها فلقد قال  على اعتبار حق الزوج في إجبار
عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية انه يرفض آي تدخل / الشيخ يوسف البدري

قانوني من خالل ما يسمى االغتصاب الزوجي،الن المرأة مأمورة شرعا بطاعة 
عصية ،  زوجها،وإال فمصيرها النار،الن طاعة الزوج واجبة طالما انه لم يأمرها بم

                                                 
عالجه في الفقه اإلسالمي، المكتبة القانونية، دار الجامعة الجديدة علي محمد علي قاسم نشوز الزوجة أسبابه و –) 1( 
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إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته :"فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذا باتت المرأة هاجرة " وفي رواية".فبات غضبان عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح

والذي نفسي بيده : "أيضا) ص(وقال الرسول". فراش زوجها لعنتها المالئكة حتى تصبح
رأته إلى فراشه فتأبى عليه إال كان الذي في السماء ساخطا عليها ما من رجل يدعو ام

وبالتالي فإن تفكير الزوجة في تقديم شكوى للقاضي ،ألنها ال تريد " حتى يرضى عنها 
معاشرة زوجها فهذا أمر مرفوض ، ولها أن تطلب الخلع ألنها تكرهه مثال وتتنازل له 

البري ،األستاذ في كلية الدعوة ورئيس  عن المهر،كما قال الدكتور محمد عبد المنعم
االغتصاب "جبهة علماء األزهر ، مؤكدا انه ليس في اإلسالم شيء يسمى 

هي قوانين غريبة في مجال األسرة ، تريد أن تخترق مجتمعاتنا "،وإنما "الزوجي
اإلسالمية لمعاقبة الزوج بعقوبات تصل للسجن او الغرامة ،بحجة اغتصاب زوجته أو 

بغير رضاها،وفرض ذلك من خالل االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة تحت  معاشرتها
مسمى تمكينها ،من خالل ما يعرف باإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء 
،ومنها االغتصاب في إطار العالقة الزوجية وعما يجب على الزوجة فعله ،إذا كان 

عليها أن :" مشاعرها قال البري  زوجها يعاشرها بعنف وفي اي وقت ،دون مراعاة
تنصحه وتصبر عليه وتحاول الصلح معه  ، محافظة على أسرتها وإسرارها ، فقال 

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا : "تعالى 
بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت األنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان اهللا كان بما 

لكن إذا لم يكن للزوجة مبرر لرفض لقاء زوجها . سورة النساء 99اية" لون خبيراتعم
إذا دعا الرجل زوجته : "،فيجب عليها طاعته ، لقول رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم 

وفي الوقت نفسه نطالب الزوج بان يرحم " .لحاجته فلتاته وان كانت على التنور
                        .)1(التي قد تمر بها  زوجته،ويراعي الظروف االستثنائية 

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة سعاد صالح العميد األسبق لكلية الدراسات     
اإلسالم اعتبر أن العالقة الجنسية للرجل مع زوجته من " جامعة األزهر اإلسالمية في 
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صاحبه من           باب العبادة التي يثاب الطرفان فيها ،الن كال منهما ساعد على عفة 
وجاء الدكتور علي جمعة بالتفرقة بين اإلكراه في الوطئ وبين االغتصاب الجنسي فكما 
قال الدكتور علي جمعة أن االغتصاب الزوجي عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب 

هي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء فرض الصيام ،وقد حرم الرجل مواقعة زوجته و
اهللا سبحانه وتعالى هذا ، وأعطى المرأة الحق في أن تمتنع عن زوجها في ذلك ،مستدال 

ويسألونك عن المحيض قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحيض وال  « :بقوله تعالى 
هللا إن اهللا يحب تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطرهن فأتوهن من حيث أمركم ا

وأضاف أنه إذا استعمل الزوج القوة لمعاشرة .سورة البقرة  222آية  »المتطهرين
كما أن . زوجته في الحاالت السابقة فهو أثم شرعا ،وها المطالبة بمعاقبته عند القاضي 

للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أصيب بمرض معد ، أو استعمل العنف المؤذي لجسدها 
وضع : ممارسة الجنسية  ويقول األستاذ في جامعة األزهر مبروك عطية في أثناء ال

اإلسالم بعض اآلداب لتحقيق االنسجام الزوجي قبل هذه العالقة الحميمية وأثناءها حتى 
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا ألنفسكم  «: يتم التوافق ال، فقال تعالى 

ومن يتأمل هذه اآلية سيجد أنها تدعو إلى المباشرة . ةسورة البقر 223آية  »و أتقو اهللا
الزوجية ، حتى ال يقع الزوج في الحرام،لكن بشرط المالطفة و المداعبة حتى يتحقق 

، ومن هنا أرى » وقدموا ألنفسكم« : االنسجام و التجاوب بينهما من خالل قوله تعالى
  .)1(أن تحل مشكالت غرف النوم بعيدا عن ساحات المحاكم

وأوضح الدكتور مبروك أن اإلسالم ال ينظر إلى الزوج على أساس أنه حيوان، ال  
يستطيع أن يصبر ويكتم شهوته الجنسية حتى تصبح المرأة مهيأة للمعاشرة، ويرغمها 

واألفضل أن تكون المبادرة من الزوج . عليها دون حب واستعداد نفسي من الطرفين
لزوجها كائن رقيق ال تستطيع هي نفسها بلطف وحب و حنان، ألن المرأة المحبة 

مقاومة ندائه لها، وإذا كانت غير راغبة اآلن أو ال تشعر بالرغبة حاليا فان اعتذارا 
لطيفا  يكفي ليحس الزوج بمشاعرها بدون غضب، بل إنه قد يحاول مداعبتها 
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 و الزوج مع مرور الوقت يعرف األوقات المناسبة التي تكون زوجته.والتخفيف عنها
فيها جاهزة للحب،و األحاديث النبوية في هذا الشأن ليست من أجل إجبار المرأة على 
طاعة زوجها في الفراش، حتى وإن كانت في حالة نفسية تكون فيها غير مهيأة 

 .)1(للجماع، و إنما تتحدث عن مبدأ رفض المرأة لدعوة زوجها لها للجماع دون عذر
للتأهيل النفسي و االجتماعي الدكتور عبد اهللا كما دعا عضو مجمع البحوث اإلسالمية 

النجار األزواج إلى أن يحسنوا معاملة زوجاتهم قبل المعاشرة وأثنائها ، حتى ال يكونوا 
ثالث « ممن وصفهم النبي،ص، العجز في الرجال و منها المعاشرة دون اللعب، فقال

بل أن يعلم اسمه أو أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه ق: األول من العجز في الرجل،
أن يقارب الرجل جاريته  :و الثالث. ، أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامتهوالثانينسبه، 

أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها و يؤانسها و يضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن 
ولهذا  يجب أال يكون هناك أي شىء يعيق المعاشرة في الزواج، . »تقضي حاجتها منه 

األزواج و الزوجات أن يتعاملوا مع أمور غرف النوم المغلقة في إطار  ويجب على
ذا الشريعة، وليس من خالل استدعاء الشرطة أو الوقوف في ساحات المحاكم، إال إ

وفي الوقت نفسه ال بد من تغيير ثقافة المجتمع إلى األفضل . وصلوا إلى طريق مسدود
رد آلة ميكانيكية ال تتعب وال يصيبها من حيث احترام مشاعر المرأة، ألنها ليست مج

اإلرهاق أو التعب النفسي و الجسدي، مما يجعلها غير مهيأة نفسيا و جسديا أحيانا 
و أنهى النجار كالمه الفتا إلى دور فقهاء المسلمين في أن يوجبوا . للمعاشرة الجنسية

يمية على أن يراعي شعور زوجته، فقد تكون مضطرة لالمتناع عن العالقة الحم
ألسباب قد تكون نفسية أو اإلرهاق، فهي إنسان مثله تماما لها غرائزها وشعورها 

ورفض سجن الزوج الذي ال يجيد التعامل مع زوجته في العالقة الحميمية، . وأحاسيسها
أو يعاشرها رغما عنها، ألن الطريق الشرعي لذلك هو طلبها الطالق أو الخلع إذا لم 

  .)2( تستطع أن تتوافق معه
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قبل :" كما يقول الدكتور  محمد صبري، عضو اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين  
من قبل الزوج، " اغتصاب الزوجة" الخوض في بيان الحكم الشرعي فيما يعرف بـ

يجب أوال أن نقف عند حدود المصطلح لنعرف دالالته الشرعية، ألن معرفة الداللة من 
من العلماء من يعترض على اغتصاب الزوجة  المصطلح لها تأثير على الحكم، فهناك

ويرى أنه مصطلح وافد ضمن حملة إعالمية لزعزعة األمن االجتماعي ألسرة، باعتبار 
أن الجماع حق مشترك للزوجين، وأن للزوج أن يجامع زوجته متى شاء، وال يسمى 
هذا ال في العرف وال في الشرع اغتصابا إنما العنف في الممارسة الحميمية 

هناك من الفقهاء المعاصرين من يثبت المصطلح، ولكنه يرى أن له ":" صبرى"ضيفوي
دالالت شرعية مغايرة عما تسميه جمعيات حقوق اإلنسان و الدفاع عن المرأة، فهو 

عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب الرجل مواقعة " االغتصاب الزوجي" يرى أن
ادة فرض الصيام،وقد حرم اهللا سبحانه زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء عب

وتعالى هذا و أعطى الحق للمرأة أن تمتنعا النحراف فهذا الرأي الراجح لما استدل به 
الجمهور الفقهاء من مالكية وشافعية و الحنابلة وبعض الحنفية وهو المذهب عند 

سلمة التقية وحسب ما يستنتج برأيهم أن المرأة الم )1(الظاهرية و األمامية و الزيدية 
التي تعرف حق اهللا وحق زوجها واجب في كل أمر لها فيها خيرا للمحافظة على 
الرابطة السرية وأن تلبي حاجياته الجنسية طاعة هللا رغم كرهها ألنهم يعتبرونه ثوابا 

قالوا يا . وفي بضع أحدكم صدقة):" ص(عند ربها يكتب لها به صدقة قال رسول اهللا 
نا شهوته و يكون له فيها أجره قال أرأيتم لو وضعنا في الحرام رسول اهللا أيأتي أحد

  .  )2("أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجر
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  :الرأي المعارض لحق الزوج وطئ زوجته كرها -2   

هناك من علماء الدين اإلسالمي الذين يرون أن هذا ليس من حق الزوج على 
ا كرها و منهم الدكتورة سعاد صالح أنه لألسف فإن بعض إجبار زوجته في وطئه

الفقهاء وصفو العالقة الزوجية بصورة خاطئة، فاعتبرها عقد استمتاع من الرجل 
بالمرأة، وحللوا وفق ن يستمتع بها دون النظر الحتياجاتها النفسية، واستدلوا على ذلك 

فهم أو تقدير لحالة  بأحاديث نبوية جعلوها سيفا مسلطا على رقاب الزوجات دون
.           الزوجة المزاجية أو الصحية، وغيرها من الظروف التي تتعرض لها النساء

لمن يسيئون إلى زوجاتهم في الفراش، أو ال " االغتصاب الزوجي" ووافقت على وصفه 
ة، ألن الرجل إذا عامل زوجته في الفراش بطريقة سيئة وال يراعون حاالتهن النفسي

يتفق مع آدميتها وكرامتها، فإنه يكون مغتصب لها، لها ترفع أمرها إلى القضاء لطلب 
وطالبت مفتية . »ال ضرر وال ضرار«  ):ص(التطليق أو الخلع، لقول رسول اهللا

ئل الزوجية والذي يجعل بعض النساء بإعادة النظر في الفقه الذكوري الذي يتناول المسا
. »ان المرأة تستحق دخول النار إذا لم تفعل ما يدعوها إليه الرجل«  :الفقهاء يقولون

وكأنها مجرد آلة دون أي مراعاة للواجبات على الزوج مقابل ما له من حقوق، وقد 
 بم « :، االزدواجية التي يتعامل بها بعض األزواج مع زوجاتهم، فقال)ص(نهى النبي،

والمقصود هو كيف يضرب . »يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، ثم لعله يعانقها
أحدكم زوجته ويعاملها بقسوة و اهانة وهو بحكم العالقة التي تربطهما ال يلبث أن 

                                                                    .)1( يعانقها

العميدة السابقة لكلية الدراسات اإلسالمية في  كما قالت الدكتورة عبلة الكحالوي 
جامعة األزهر أن الجماع الجنسي يعد جزءا من الزواج وليس كل الزواج، الذي يجب 

ومن آياته « :أن تحيط به الرحمة و المودة التي تؤدي إلى السكينة النفسية، لقوله تعالى
سورة  21آية .»دة ورحمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مو

الروم، وأشارت إلى أن الزوج يستخدم العنف مع زوجته أثناء المعاشرة أو من ال 
 :، األزواج فيقول)ص(يراعي حالتها النفسية، مخالف لتعاليم الشرع، ويوصي الرسول،
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وما  « :، قيل»ال يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول «
            .القبلة و الكالم: قال »ا رسول اهللا؟ي  الرسول

واعترضت الدكتورة عبلة على سن قوانين لسجن الزوج على معاشرة زوجته  
رغما عنها، ألن هذا سيؤدي  إلى زيادة المشكالت و انهيار األسر وإفشاء األسرار في 

اة نفسية المحاكم، واألفضل أن نعلّم األزواج اآلداب اإلسالمية في الجماع، ومراع
 "خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي):"ص(الرسول، الزوجة وتعبها،ليكون كما قال

﴿و يسَألُونَك عنِ الْمحيضِ قُْل هو َأذَى : عن زوجها في ذلك مستدال بقوله تعالى   
ذَا تَطَهرن فَْأتُوهنّ من حيثُ فَاعتَزِلُوا النِّساء في الْمحيضِ والَ تَقْرِبوهن حتّى يطْهرن فَِإ

رِينتَطَهالْم بحيو ابِينالْتَّو بحاهللا ي اهللا ِإن كُمرفإذا استعمل القوة ). 222:البقرة( ﴾  َأم
فهو آثم شرعا، و لها الحق بالمطالبة بتعزيره عند القاضي، كما أن على المرأة أن 

مرض معد أو استعمل العنف المؤذي لجسدها أثناء تمتنع عن زوجها إذا أصيب ب
" العنف في الممارسة الحميمة بين الزوجين" الممارسة الجنسية، و يمكن أن نطلق عليه 

أما حل تلك المشكلة، فهو إتباع "  )1( :و يتابع عضو اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين
و الخاصة، أما العامة هدى النبي ص في معاشرة النساء من حيث المعاملة العامة 

أما فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة، فقد أرشد . المعاشرة بالمعروف و القيام بحق الزوجية
النبي ص أال يقع اإلنسان على زوجته كما تفعل البهائم، بل عليه أن يقدم مقدمات تمهد 

ل ص لألمر بما يزيل الرهبة و يجعل األمر مشتركا بين الزوجية، وهو ما أسماه الرسو
من القبلة و نحوها و كذلك المناداة اللطيفة، كما ثبت عنه ص أنه كان ينادي عائشة " 

و من ذلك حسن التزين، فقد كان الصحابة ". يا عويش" ، "يا عائش: " أحيانا بقوله
يتزينون لنسائهم، و أرشد إلى ذلك عباس مفصحا عن فطرة النساء من أنهن يحببن 

هيئة الحال و المكان، و غير ذلك مما يحبب الطرفين في كذلك ت. منكم ما تحبون منهن
فإن أصر الزوج على العنف، و كانت الزوجة . قضاء الوطر الذي أحله اهللا تعالى لهم

متضررة منه، فعليها أن تتفاهم معه قدر المستطاع، حفاظا على سرية البيت، فإن لم 
من بعلها نُشُوزا َأو ِإعراضا فَلَا جنَاح  وِإن امرَأةٌ خَافَتْ:( يكن، فكما قال ربنا سبحانه
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رخَي لْحا و الْصلْحا صمنَهيا بحلصي ا َأنهِملَيمسعود .ويختتم د.)1( )128:النساء) (ع
أما إن كانت المرأة ال تتضرر من هذا، فمثل هذه األشياء يجب أن : صبري حديثه

  .فشائها، فحفظ األسرار من صفات المؤمنينتكون بين الزوجين، و ينهى عن إ

كما أن المرجع اإلسالمي الشيعي السيد محمد حسين فضل اهللا قد اصدر بيانا    
أفتى بموجبه أن  2007شرعيا في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في عام 

 باستطاعة المرأة أن ترد عنف الرجل الجسدي الذي يستهدفها بعنف مضاد من باب"
سواء أكان عنفا جسديا أو اجتماعيا أو "، و دعا إلى رفع العنف عنها، "الدفاع عن النفس

، فقد أوضح القاضي في المحكمة الشرعية "نفسيا أو تربويا أو داخل البيت الزوجي
الشيخ زكريا غندور انه حتى الشتيمة تدخل في أسباب طلب الطالق أمام 

حتى المعاشرة . ة أو إيذاء مادي أو معنوييعتبر الزوج مسؤول في أي شتيم."القاضي
نرفض االغتصاب الزوجي أو إيذاء المرأة و أن . لها أصولها في الدين اإلسالمي

فالمرأة هي سكن للرجل و البيت، أما أن يعيش الرجل . يصبح الرجل حيوانا مفترسا
كل  التسلط و اإلرهاب و الرعب، فهذا عمل غير إنساني و غير مقبول بكل جوانبه، و

المعاشرة حق للزوج و الزوجة، إذا هي رفضت المعاشرة له الحق . الشرائع ترفضه
بالطالق و العكس صحيح، إنما ال يحق للرجل إرغام المرأة على شيء ال تريده 
فاألحاديث النبوية إذن ليست من أجل إجبار المرأة على طاعة زوجها في الفراش و إذا 

قادرة على ممارسة العالقات الجنسية فللزوج أن  كانت في حالة نفسية تكون فيها غير
يراعي أحوالها و ال يستعمل القوة و اإلكراه النفسي و الجسدي ألن أصل الزواج المودة 
و الرحمة و السكينة و اعتبار العالقة الجنسية واجبة بين الطرفين بالتفاهم و ليس حق 

تبارها حميمية بين الطرقين ينفرد به الزوج فقط و ما يخالف طبيعة هذه العالقة باع
فيكون حسب ما نستنتج من آراء الفقهاء أنه معارض أصال لطبيعة الزواج و أركانه و 

  .    قيمه و تطلعاته

                                                         
                                                 

  مقال منشور الكتروني تحت عنوان اإلعتداءات الجنسية بين الزوجين، ساسي بن حليمة منتدى القانتين،-)1(
www.alminbar.net  1، ص31/03/2015اطلع عله يوم. 
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  :بعض اإلحصائيات  -2   

تقارير منظمة العفو تكشف المعلومات التي تم جمعها من الدراسات المستندة إلى 
الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و شبكة بي بي سي اإلخبارية، و الجمعية 

النقاب عن حجم و انتشار العنف ضد النساء و التي تم  -البرلمانية للمجلس األوروبي
:           جمعها و عرضها من كتاب المرأة في عالم غير أمن، وجاءت المؤشرات كالتالي

قا لدراسة استندت إلى خمسين مسحا ميدانيا أجريت حول العالم، هناك ما ال يقل وف   
عن امرأة واحدة من بين ثالث نساء تعرضت للضرب أو أرغمت على ممارسة الجنس 

و عادة ما يكون الجاني أحد . أو أسيئت معاملتها بأي شكل من األشكال خالل حياتها
                                                )1( .أعضاء أسرتها أو شخصا تعرفه

آالف  3. )2(مازال العنف المنزلي ضد النساء منتشرا، ففي سويسرا ما يقارب من 
امرأة للجوء إلى بيوت حماية النساء، و المقدر أن شريحة ضئيلة فقط من الضحايا 

ي نتيجة العنف و تقدر التكلفة الواقعة على االقتصاد السويسر. اإلناث قمن بهذه الخطوة
.           مليون فرنك سويسري في السنة حسب أقل التقديرات 400المنزلي بما يزيد عن 

من قضايا الطالق ترجع ألسباب تتعلق بالعنف ضد النساء، بينما  %50في النمسا، 
و مازال . من النساء الفنلنديات بتعرضهن للعنف من قبل شركائهن %22أقرت 

              .                    غتصاب الزوجي أكثر الجرائم شيوعا على المستوى العالمياال
 .                                               حالة في وهران لوحدها 999الجزائر 

  .و هذا و يبقى الصامتات أكثر بكثير ممن تكلمن و قالت كفى     

  

  

                                                 
كلية الحقوق، جامعة الحلوان، المكتبة حامد محمد شموخ، حقل االستمتاع بين الزوجين وموانيعه الشرعية، / د –) 1( 

  .16، ص2001القانونية، طبعة 
  ..18المرجع نفسه، ص –) 2( 
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  :المطلب الثاني

  :لجزائية للحقوق المعنوية للزوجة في ظل التعديالت الجديدةالحماية ا

مكرر كل من احدث عمدا جرحا أو صربا لزوجه  266كما نصت في المادة 
سنوات إذا لم ينشأ على الجرح والصرب أي مرض 3يعاقب بالحبس من سنة إلى 

  .يوم 15يفوق . أوعجز كلي عن العمل
 15ز لكي عن العمل لمدة تزيد عن سنوات إذا نشأ عج 5وال لحبس من سنين أو 

س إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد  20سنوات إلى  10وبالسجن المؤقت من . يوم
أو نشر أحد األعضاء أو استعماله أو فقد بصر أحد العينين أو أي عاهه مستديمة أخرى 

  .وبالسجن المؤبد إلى أدى الضرب أو الجرح المرتكب  إلى وفات دون قصد إحداثها
نف مشروع قانون أن ليس في الفاعل ضروف التحقيق أو إذا أرتكب ويص

الجريمة بحضور أبناء القصر أو بتهديد بالسالح وبضع صروح الصحية حدا للمتابعة 
  2و  1القضائية في الحالة 

 266كما جاء في م  03سنوات في حالة  10إال  5ويكون العقوبة بالسجن من 
نوات كل من  ارتكب صدر وجه أي شكل من س 3إلى  1يعاقب بالحبس من  1مكرر 

الذي يجعل الصحة في حالة تمس  1أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر 
  )1(. مكرر 330بكرامتها أو تؤثر على سالمتها البدئية او النفسية م

س كل من مارس على زوجته أي شكل من  2اشراح  6يعاقب بالحبس من 
  .ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية. ويفأشكال اإلكراه أو التخ

  في قانون العقوبات  2016في  مستحدثةالتعديالت القانونية ال: الفرع األول

إن ظاهرة العنف قديمة ومتفشية و ال تقتصر على بلد واحد او على مجتمع بعينه، 
جنسي عالوة على كونها تتخذ أشكاال متعددة منها ما هو مادي كالعنف الجسدي وال

واللفضي، ومنها ما هو معنوي كالتحرش والحرمان من الحقوق وغيرها من المظاهر 

                                                 
حامد محمد شموخ، حقل االستمتاع بين الزوجين وموانيعه الشرعية، كلية الحقوق، جامعة الحلوان، المكتبة / د –) 1( 

  .25، ص2001القانونية، طبعة 
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التي تنتقص من كرامة اإلنسان وتمنعه من مزاولة حقوقه في إطار الحرية والمساواة، 
  )1( .مما ينجز عنه اثأرا وانعكاسات سلبية على الدولة والمجتمع

عيشها مجتمعنا كما في اغلب إن التحوالت االجتماعية و االقتصادية التي ي
المجتمعات، كان لها بالغ األثر على تطور مظاهر العنف و خاصة منها ضد المرأة، 
وتعرضها للضغوط واالعتداء والتحرش، وهو ما يهددها في حقوقها وحريتها وحتى 
في حياتها، األمر الذي يقتضي من الجميع الوقوف بصرامة لصد كل انتهاك لحقوق 

ءة لسمعتها، الن في ممارسة العنف ضد المرأة إهدار لكرامتها وزعزعة المرأة أو إسا
لثقتها في ذاتها وفي مجتمعها،مما ينعكس سلبا على إسهامها في التنمية و يحول دون 

                     )2( .مشاركتها في حركية التطور االجتماعي

نية لمكافحة هذه و من هذا المنطلق، أصبح من الضروري تعزيز منظومتنا القانو 
الظاهرة، وعدم التجاوز ضد المرأة أو انتقاص من قيمتها كعضو كامل الحقوق و 
الواجبات في المجتمع، أو امتهان لكرامتها أو إنسانيتها بأي شكل من األشكال، وهي 
ثقافة قبل إن تكون تشريعات أو مواثيق، و مهمة سامية ينبغي أن ينخرط فيها المجتمع 

  . درك أهميتها لتطوره لنموهبكل مكوناته وي

وقد اقر الدستور الجزائري صراحة جميع الحقوق والحريات األساسية لإلنسان 
الدولة تضمن عدم "بغض النظر عن جنسه ذكر كان أم أنثى، وهكذا نص على أن 

" انتهاك حرمة اإلنسان، ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
القانون يعاقب على كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  "، وكذلك نص على أن)34.م(

، وبالفعل جرم قانون "والحريات  وعلى كل من يمس سالمة اإلنسان البدنية والمعنوية
العقوبات الجزائري أفعال الضرب والجروح العمدية بالسالح أو بدونه و جعلها جنحة 

  . )266، 264م .م(معاقب عليها بالحبس والغرامة 

                                                 
اع بين الزوجين وموانيعه الشرعية، كلية الحقوق، جامعة الحلوان، المكتبة حامد محمد شموخ، حقل االستمت–) 1( 

  .16، ص2001القانونية،  طبعة 
  .18حامد محود شمخ، المرجع السابق، ص –) 2( 
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لى  خصوصية العالقة الزوجية وتعقدها، وتفاديا ألي تجاوز قد يرتكب من نظرا إ
احد الزوجين بعد انفصالهما، وتجنبا ألي إعمال انتقامية، سببها العالقة الزوجية 
السابقة، ودرءا الي غموض او لبس قد يكتنف هذه المادة، خاصة بعد انقطاع العالقة 

هما وتخضع تصرفاتهما في هذه الحالة الزوجية حيث يصبح الزوجين غريبين عن بعض
للقواعد العامة التي تطبق على العنف والتعدي، عدلت اللجنة هذه المادة باشتراط وجود 

  .واالعتداءات بالعالقة الزوجية السابقة لقيام الجريمة,صلة لهذه األعمال

                                     :)1(وعليه تصاغ هذه المادة على النحو األتي
كل من احدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته يعاقب    :مكرر معدلة 266المادة       
إلى ثالث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح و الضرب أي  سنةبالحبس من -1:  كما يلي

  .مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر  يوم

ة تزيد إذا نشا عجز كلي عن العمل لمد سنوات بالحبس من سنتين  إلى خمس-2
  .يوما خمسة عشرعن 

بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذ نشأ عن الجرح أو  -2
الضرب أو بتر احد األعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو بصر 

  .إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى

ن قصد بالسجن المؤبد إذ أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدو  -3
  .               إحداثها

.           وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو اليقيم في نفس المسكن مع الضحية
كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل العنف السابق، وتبين أن 

  .صلة بالعالقة الزوجية السابقة ذات األفعال

فاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حامال أو معاقة أو إذا اليستفيد ال  
ارتكبت الجريمة بحضور األبناء القصر أو تحت التهديد بالسالح           

                                                 
 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66العنف ضد المرأة، قانون يعدل ويتمم لألمر رقم  قانون مشروع-)1(

 .1966يونيو سنة  8الموافق لـ 
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تكون العقوبة السجن ) 2(و ) 1(يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين
  .في حالة صفح الضحية ) 3(الة الثالثة سنوات في الح إلى عشر سنواتمن خمس 

  )   2الواردة ضمن المادة (معدلة  1مكرر  266المادة *

مكرر، ونظرا لوحدة  266انسجاما مع التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة  
 266الموضوع،أعادت اللجنة صياغة هذه المادة لنفس المبررات المذكورة في المادة 

  :وعليه تصاغ هذه المادة على النحو األتي. المكررة

  :  معدلة 1مكرر 266المادة *   

زوجته اي شكل من يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات كل من ارتكب ضد 
األشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس 

  .ية أو النفسيةبكرامتها أو تؤثر على سالمتها البدن

وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل    

كما تقوم الجريمة أيضا إذا  مع الضحية لمسكن المادةا يقيم أو ال يقيم في نفس

ذات صلة بالعالقة  ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن األفعال

  )1(. الزوجية السابقة

ال يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حامل او معاقة او إذا   
.           اء القصر أو تحت التهديد بالسالحارتكبت الجريمة بحضور األبن

  "يضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية

                                          ) 5الواردة ضمن المادة (معدلة  1مكرر 333المادة *

، وإضافة "و"بحرف " او"عدلت اللجنة هذه المادة من حيث الشكل باستبدال حرف
على مستوى السطر الثاني من الفقرة االولى، وذلك " او بإحدى هاتين العقوبتين"عبارة

                                                 
 .30مرجع سابق، صالعنف ضد المرأة،  قانون مشروع-)1(
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.           المفعول في التشريع الساريانونية المعتمدة انسجاما مع الصياغة الق
  :وعليه تصاغ هذه المادة على النحو األتي

  :معدلة  1مكرر333المادة *  

دج إلى  20.000أشهر وبغرامة من ) 6(إلى ستة ) 2(يعاقب بالحبس من شهرين 
تين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل دج أو بإحدى هاتين العقوب 100.000

تضاعف العقوبات إذا كانت الضحية قاصرا لم .فعل او قول او إشارة تخدش حياتها
  "                                    تكمل السادسة عشر

  :  2مكرر 333المادة*

امة سنوات وبغر ما لم يشكل الفعل جريمة اخطر، يعاقب بالحبس من سنة  إلى ثالث
دج أو كل اعتداء يرتكب يعتبر خلسة أو بالعنف أو 500.000دج إلى  100.200من

  )1(.  اإلكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية

وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو 
لفعل ضعف الضحية كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر أو إذا سهل ارتكاب ا

أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت 
وتوسع المشرع في ذلك انه يمس "   الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها 

  .الزوجة أكثر منها المرأة وشيد العقوبة إذا كان الفاعل الزوج

من طرف البرلمان والتغيرات الواقعة في ا التعديالت الموافق عليه:الفرع الثاني

 :                                        العقوباتقانون 

عن طريق وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح أن مشروع  أكدت الجزائر
القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف 

 أي المقصود المرأة ،.»لمرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهنيالذي ال يزال يهدد ا«
الزوجة من طرف زوجها كسلطة قوية عليها والواضح خالل عرض لمشروع القانون 

                                                 
  .20حامد محود شمخ، المرجع السابق، ص –) 1( 
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الرغم من المكاسب التي حققتها «أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه ب 
تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة  المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي

  .»ويقوض مسار ترقيتها

ال تزال ضحية «فبالرغم مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجاالت فهي    
للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب 

    )1( .»وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر

لغرض عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية هذا الو
وتعرضت للحاالت التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات 
المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها سيما ما تعلق العنف الجسدي 

.           ي الذي تتعرض له ،كما أضاف الوزيروالجنسي واللفظي والنفسي واالقتصاد
فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية تم استحداث مادة جديدة 
مكرر تقر حماية الزوجة من االعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر 

.           لوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحيةأحد أعضائها أو ا
إال في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح (ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية  

  .حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية  )عذرا مخففا فقط  

ا ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي كم
أو العنف اللفظي أو النفسي أو معاملة المهنية الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء 
.           الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي التنجر عنه بالضرورة جروح
.           كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحاالت حدا للمتابعات الجزائية 

من قانون العقوبات المتعلقة باإلهمال العائلي  330يل المادة كما تم لنفس الغرض تعد
حماية الزوجة من اإلكراه «وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حامال لتنص على  

.           »والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها 

                                                 
لجنة الشؤون القانونية واالدارية والحريات، الفترة التشريعيةالتقرير التمهيدي عن مشروع قانون يعدل ويتمم  –) 1( 

  المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18، المؤرخ في 156-66االمر رقم 
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أما الشق المتعلق بحماية الزوجة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث 
كل إعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو التهديد واإلكراه ويمس «مادة جديدة تجرم 

  .»بالحرمة الجنسية للضحية

انون العقوبات لتشديد مكرر من ق 341كما يقترح في نفس اإلطار تعديل المادة 
العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية 

  .من المعاقين أو من المحارم 

وتم أيضا إستحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكاتل العنف الممارس ضد 
العقوبات إذا  المرأة في األماكن العمومية لتجريم التصرفات غير األخالقية مع تشديد

.           تعلق االمر بقاصر
رغم أن إعادة تتكلم عن المرأة بصفة عامة لكنها في مضمونها تتعلق أكثر -1

    )1(. تصاب زوجي دائمبالزوجات وذلك لما تعانه من اغ

  . رغم أن الجزائر أبدت بعض التحفظات على مواد اتفاقية سيداو -2

ويرجع ميول الجزائر إلى هذه المادة دخولها في معاهدات دولية والضغوطات -3
تي التي ضغطت يالدولية عليها في هذا النفق من طرف منظمات دولية كمنظمة أمن

صاب الزوجي بين األزواج كما هو واقع في تونس عليها من أجل سن قانون يمنع االغت
  .قبلنا 

                  :وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح

وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح بأن مشروع القانون المعدل والمتمم  أكد
لقانون العقوبات أتى بأحكام تحارب العنف أشكاله سواء ما تعلق بالعنف الجسدي أو 

تأمين خاصة تلك التعديات الجنسية الخفية التي كان فيها فراغ،وذلك من أجل الجنسي 
  .الزوجة والعائلة بصفة عامة

                                                 
  .33لجنة الشؤون القانونية واالدارية والحريات، مرجع نفسه، ص –) 1( 
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ويتضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة من طرف أعضاء مجلس األمة 
هذا الخميس باإلجماع إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المراة فمن أهم 

ا في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية التدابير المنصوص عليه
أعضائها أو  بتر أحد الزوجة من االعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو

الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية ويضع صفح الضحية 
 )يكون الصفح عذرا مخففا فقط في حالة وفاة الزوجة أين ( حدا للمتابعة  القانونية إال

.                                                            على فرص استمرار الحياة الزوجية 

كما ينص القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي 
النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على أو العنف اللفظي أو 

إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي التنجر عنه بالضرورة جروح 
.           كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحاالت حدا للمتابعات الجزائية 

ئلي امن قانون العقوبات المتعلقة باإلهمال الع 330ولنفس الغرض تم تعديل المادة 
وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حامال لتنص على حماية الزوجة من اإلكراه 
والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح 

  .لوضع حد للمتابعة القضائية

ا الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح القانون استحداث مادة أم
كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد واإلكراه ويمس بالحرمة  «جديدة تجرم 

  . »الجنسية للضحية 
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مكرر من قانون العقوبات لتشديد  341كما يقترح في نفس اإلطار تعديل المادة 
لتحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية العقوبات على جريمة ا

  . من المعاقين أو من المحارم

وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد 
المرأة في األماكن العمومية لتجريم التصرفات غير األخالقية مع تشديد العقوبات إذا 

  .تعلق األمر بقاصر

قانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات بعدما صودق عليه من طرف يذكر أن ال
    )1( . المجلس الشعبي الوطني في الخامس من مارس الفارط

  

  

  

   

                                                 
لجنة الشؤون القانونية واالدارية والحريات، الفترة التشريعيةالتقرير التمهيدي عن مشروع قانون يعدل ويتمم  –) 1( 

  المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18، المؤرخ في 156-66االمر رقم 
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  الخاتمة

ية وق المعنوجد فيها الحقوضعية التي تولقد جاءت هذه الدراسة لتشخيص ال
نية  التي واعد القانوالل التطرق الى القذلك من خ، ون الجزائريوجة في القانوللز

من خال ل هذه الدراسة و التعديالت الجديدة فيهالجزائري ون  وتحكمها في ظل القان
لي ورق في ظل المجتمع الرجوجة ستبقى حبرا عال وية للزوق المعنوتبين فعال ان الحق
ا بقيام هذه م لهوتق، وجتاواج تصبح زوالتي  باسم الزو فالمرأة   .الذي نعيش فيه

  ." بالميثاق الغليظ"اجبات في العالقة التي  سماها اهللا تعالى حقوق وو الرابطة

جة من ولة  حماية الزورائها المشرع محاول من وجاءت التعديالت الجديدة ليحاو
 التأثيرات، وعوضوصية التي تحيط بالموجي  خاصتا في ظل الخصوالعنف الز
ن الذي شهد وعلى نص القان" أخيرا"ة الغرفة العليا ل مصادقوح، والخارجية الداخلية و

أحزاب والقى معارضة شرسة السيما من أطراف و سط المجتمع، وجدال كبيرا 
تحريض المرأة وإفشاء أسرارها وإسالمية بمبرر مساسه بتماسك األسرة الجزائرية 

حة ة هامة في مكافوخط"ح إنها تعد وجها، قال السيد لوى في حق زوعلى إيداع شك
  ".العنف الممارس هذه الفئة بصفة خاصةوالعنف بصفة عامة 

ذلك بعد أن صادق ون خالل جلسة علنية، ولإلشارة، تمت المصادقة على القان   
           .طني في الخامس مارس الماضيواب المجلس الشعبي الوعليه ن

ق وعلى المضي قدما من أجل الظفر بمزيد من الحقتصر  ية والجمعيات النستبقى  و  .
القديمة على  االجتماعيةبة، فرضت الحياة وقا مسلوصفها حقوتكريس مطالبها، بو

ن ذي األهمية في بناء وم لرفع الظلم عن هذا المكوقت اليوحان الولها، والمرأة قب
ع وضون مولوشريحة من المفكّرين الذين يتناوتفسر الجمعيات النسائية و المجتمع،

انبها، ذات والعالم العربي، أزمة التخلّف بأنها في جانب من جومشكالت العالم الثالث 
ع المرأة التي تعيش االضطهاد، حيث ال غنى عنها في مسارات التنمية وضوصلة بم

التي تنظر  والمنزل، أوصر األنثى في المطبخ ية النظر التي تحوالبناء، بعيدا عن زاو
 .ثةوإليها على أنها مجرد جسد يختزل األن
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الصفح وإتاحة فرصة الصلح  ون هومن أهم التدابير الجديدة التي أتى بها القانو
نية إال في حالة وبة ضد مرتكب العنف، حيث يضع الصفح حدا للمتابعة القانوالعق إللغاء

جة من االعتداءات وكما أقر حماية الز. ح عذرا مخففا فقطن الصفوفاة، حيث يكوال
فاة مع إدراج وال وبتر أحد أعضائها أ وعاهة أ وحا أوالعمدية التي تسبب لها جر

ن أي شكل من أشكال ويجرم القانو. بات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحيةوعق
ن ومجال تطبيق القانسع ويو. المعاملة المهينة والنفسي أ والعنف اللفظي أ والتعدي أ
. لفظيا على المرأة ومية، حيث يعاقب أي شخص يتعدى جسديا أواءات العمضعلى الف

سع مجال تطبيقه إلى الزمالء في العمل، ون وص التحرش الجنسي، فإن القانوبخصو
  .ل الذي يملك سلطة على المرأة فقطوبعدما كان مقتصرا على المسؤ

المصادق عليه إجراءات جديدة لمكافحة كل بات ون العقوع قانويتضمن مشروهذا 
ذلك من خالل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية وجة وزالعنف ضد ال أشكال 

 وبتر أحد أعضائها أ وعاهة أ وحا أوجة من االعتداءات العمدية التي تسبب لها جروالز
 يضع صفح الضحيةوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية وفاة مع إدراج عقوال

ن الصفح عذرا مخففا فقط وجة أين يكوفاة الزونية إال في حالة وحدا للمتابعة القان
  .جيةوحفاظا على فرص استمرار الحياة الز

ن على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي وكما ينص القان
ر على المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرا والنفسي أ والعنف اللفظي أ وأ

ح ورة جرويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي ال تنجر عنه بالضروإيذاء الضحية 
  .كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحاالت حدا للمتابعات الجزائية

بات المتعلقة باإلهمال ون العقومن قان 330المادة  لنفس الغرض تم تعديل و
جة من وامال لتنص على حماية الزاء حوجته سوج لزوتشمل إهمال الزوالعائلي 
اردها مع التنصيص على ويف الممارس عليها من اجل حرمانها من موالتخواإلكراه 
 .ضع حد للمتابعة القضائيةوالصفح ل

ما يسمى باالغتصاب  وا من العنف الجنسي جة وزأما الشق المتعلق بحماية ال
جديدة جميع النساء مادة  تشمل ن استحداث مادة ويقترح القان جوجي من طرف الزوالز
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يمس بالحرمة الجنسية واإلكراه وبالعنف التهديد  وكل اعتداء يرتكب خلسة أ"تجرم 
  "للضحية
 وح الى أي حد ستفيد هذه المادة االسرة الجزائرية اويبقى السؤال المطر و
  ستدمرها

الية بسكرة عن حكم والمجالس  ب وقة المحاكم وأنا ابحث في أروم والمالحظ الي
حية المعنوية للزوجة بال جته من الناوي لزوج بسبب هضمه لحق معنوقضائي يدين الز

قرارفي االخير ارى ان المجتمع الجزائري ال يحتاج  ولم  اعثر على أي حكم اجدوى و
 وقضايا  و ،صيةوالخص والتي بعض من السرية قوانين  تنظم العالقات االسرية والى 
اد وثقافة أسرية  اكثر منها م، واجتماعية وعية دينية وت واكثر ما يحتاج اليه ه، محاكم
 ."اقع  ونية يصعب تطبيقها في ارض الوقان

  .مارس الماضي 5صادق عليه نواب الشعب الوطني في 
  

  :التوصيات واالقترحات

  :وفي االخير نقدم مجموعة من االقتراحات التي يمكن تضمن للمراة حقوقها مثل

 266ة من قانون العقوبات الجديد ةالمعدل موادي الف التنفيذ جراءات إاتخاذ  •
 .1مكرر  266مكررو 

حماية المرأة من مختلف االضطهادات والتحرشات التي تلحق بها ، ورفع  •
 .الظلم عن المجتمع النسوي خصوصا في المجتمعات العربية

على المضي قدما من أجل الظفر بمزيد من  ية والجمعيات النسمساعدة  •
 .س مطالبهاتكريوق والحق

 .ة بكامل حقوقهاأنشر الوعي بين الفئات المختلفة من المجتمع وتعريف المر •
العقوبة  بين الزوجين وذلك قبل البدا في تنفيذإتاحة فرصة الصلح والصفح  •

  .ضد مرتكب العنف 
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 الملخص
خلق اهللا آدم حواء لتكون له زوجا وأنسا في وحدته و شريكتا لحياته تحت إطار الزواج ، فالزواج  عقد رضائي بين رجل و امرأة  

" و جعلنا بينهم مودة و رحمة"سل و النسب  في ظل عائلتا يجمع بينهم المودة و الرحمة لقوله تعالى لتكوين أسرة و الحفاظ على الن

واالحترام المتبادل بينهما ، هذا و قد جاء االسالم ليقنن ذلك بعدما كانت المرأة كالجارية تباع و تشترى ، و تسلب حريتها الجسدية و 

عيد لها احترامها و مكانتها و يحافظ عليها كونها مخلوق ضعيف يستوجب حمايته و ذلك جاء االسالم لي.الجنسية بالغصب و بالقوة 

و " الجنة تحت أقدام األمهات"في حجة  الوداع و قوله " أوصيكم بالنساء خيرا"و "رفقا بالقوارير "لقوله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سورة النساء رسخ "بر سور القران التي تشمل على معظم التشريعات اإلسالمية كرم اهللا عز جالله  المرأة ،الزوجة ، بان سمى عليها اك

في األذهان وما ترسب في العقول من تربية المجتمع الرجولي إلي ال يرى في المرأة إال ذلك المملوك الضعيف الذي خلق فقط من أجل 

طلب حقوقها او رفضها او محاولة التغيير تعتبر نشوز والخروج إرضاء غرائزه الجنسية ويقوم له باألعمال المنزلية، وتربية األوالد، و 

عن المعقول ، وطبعا احتياال على الشريعة حللوا من خاللها وجعلوا يتحول الى سب و شتم و أحيانا قذف، والضرب الغير مبرح إلى 

جتمع الذكوري إلى ال يؤمن إال بكل و كما قلنا فيظل الم.  ضرب مبرح يؤدي في أغلب األحيان إال عاهات وتشوهات جسدية ونفسية

ملموس و ال يعترف بالمحسوس ضاعت حقوق ذلك المخلوق الحساس في أمواج بحر الحياة، و نجد القانون تجاهل حقوقه المعنوية 

المقدمة من  ، لتأتي االقتراحات"تبات نار تصبح رماد"ألنها من ناحية صعبة االثبات و من ناحية صعب أن تبادر المرأة بها لقول المثل 

لتعديل قانون العقوبات ليتماشى ومقتضيات العصر ويحافظ على الحقوق المعنوية والجنسية للمرأة بصفة  2014طرف الرئيس للبرلمان 

أي أنها تنطبق عال الرجل و المرأة، لكنها تتوجه بطريقة مباشرة للزوجة و " زوج"عامة و للزوجة بصفة خاصة ورغم أن المادة قالت 

التحايل إال لما واجهه هذا القانون من رفض من بعض فئات المجتمع و ال عجب فنحن في مجتمع رجولي، ال كنها تعتبر خطو ما هذا 

ايجابية تحسب في حق المشرع الجزائري و يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل ستباشر الزوجات برفع دعاوي ضد ازواجها في مجتمع 

  .  ك  لحقوقها المعنوية  كما تجاهلها المجتمع منذ أالف السنينمتحفظ  أم ال وهل ستبقى متجاهلة بذل
Résumé : 
Dieu a créé Adam Eve pour être son conjoint et ANSA dans son unité et Hricta pour sa vie dans le cadre du 
mariage, le mariage est un contrat consensuel entre un homme et une femme pour former une famille et de 
maintenir le contrôle des naissances et des rapports dans les familles les unit d'affection et de compassion 
pour le verset, "et leur fit l'amour et la miséricorde." mutuelle entre eux et le respect, et cela a l'Islam est venu 
à codifier que, après la femme Kgarah vendu et acheté, et de voler la liberté physique et Balgsb sexuelle et la 
force .jae Islam pour rétablir le respect et le prestige, et les maintient en tant que créature faible nécessite une 
protection et pour dire le Messager d'Allah bénisse Dieu soit sur lui, «Rafka Balquarir» et «commandant des 
femmes bien" pendant le pèlerinage d'adieu en disant: «le paradis est sous les pieds des mères» et la 
générosité de Dieu Tout-Puissant femme majesté, épouse, Ban a appelé les plus grands versets du Coran, qui 
comprennent la plupart des lois islamiques "Nisa cimenté dans l'esprit et le dépôt dans le cerveau de l'élevage 
communauté masculine n'a pas vu la femme, mais il appartient à la faiblesse qui a créé seulement pour 
satisfaire ses instincts sexuels et fait ses corvées et d'élever des enfants, et de revendiquer leurs droits ou de 
rejeter ou de tenter de changer est le récalcitrante et hors raisonnable et de fraude de cours Sharia analysé à 
travers eux et ils ont fait le tour en insultes et jurons et parfois jeter, des tiers frappeurs à sévèrement 
sévèrement battus conduit souvent seulement des déficiences, des anomalies physiques et psychologiques. Et 
comme nous l'avons dit la société dominée par les hommes reste inchangé à ne pas croire, mais tout le béton 
et ne reconnaît pas Bamahsus perdu les droits que les vagues délicates de la créature de la vie, la mer, et nous 
trouvons la loi ignoré son moral parce qu'il est difficile en termes de preuve et en termes de dur pour inclure 
les femmes prennent l'initiative de dire la proverbiale «feu Tbaat devenir cendres, «à venir aux propositions 
faites par le Président du Parlement de 2014 modifiant le code pénal en conformité avec les exigences de 
l'époque et de maintenir ses droits moraux et sexuels pour les femmes en général et pour la femme, en 
particulier, et même si l'article dit" paire "qui est, ils appliquent les hommes et les femmes Ola, mais ils se 
dirigent directement pour femme et ce que cette fraude que lorsque confronté par la loi du refus de certains 
segments de la société et pas étonnant que nous sommes dans une communauté virile, mais il est considéré 
comme une étape positive calculée contre législateur algérien et reste la question se pose Do va commencer 
les femmes poursuivi son mari dans une société conservatrice ou Il ne reste pas pour ignorer leurs droits en 
tant que société morale ignorée pendant des milliers d'années.   
 
 

  

 

  


