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 إشكالية المساواة بيه الزوجيه في الفقه اإلسالمي وقاوون األسرة  الجزائري المعدل

  00/00 باألمر 

  سامية به قويةد.

 ملخص
إن كثريا من التعديالت يبدو أهنا جاءت استجابة التفاقية سيداو اليت كان اذلدف منها ىو إعطاء مزيد من 
احلقوق للمرأة من خالل حتقيق مبدأ ادلساواة بني اجلنسني ،علما أن ادلساواة اليت يدعون إليها ىي ادلماثلة 

ي بني الذكر واألنثى ، وقد سبقت الشريعة وىذه ال ديكن أن تكون يف ظل االختالف البيولوجي والنفس
 . اإلسالمية النظم احلديثة يف تكرًن ادلرأة من خالل عدم إرىاقها ابلتكاليف

وقد وجدان يف ثنااي كتب الفقو اجلزائري ،  إلثراء قانون األسرة  االفقو اإلسالمي غين ابلفتاوى اليت قد حنتاجهو 
زواج مثال ما يتماشى والتطور الذي عرفو اجملتمعات اإلسالمية  مؤخرا ، حيث جييز األحناف  وادلالكي احلنفي 

 . ادلرأة  بدون ويل شرط أن ال يعًتض عليو وليها ، كما أجازوا واليتها على القصر
 

 الكلمات ادلفتاحية 
 الرابطة الزوجية ، احنالل الرابطة الزوجيةادلساواة ، الزوجني ، الفقو اإلسالمي ، اتفاقيات دولية ، قيام 

 
 ادلقدمة 

ولعل أبرز ىذه   ،تعترب قضااي ادلرأة من أىم القضااي اليت أاثرت اجلدؿ عرب التاريخ اإلنساين وخاصة يف ظل  العودلة
ادلسائل ادلثارة ىي مسألة ادلساواة بينها وبُت الرجل يف كامل احلقوؽ ادلادية وادلعنوية  ،وأصبح اخلطاب حوؿ حقوؽ 
 ادلرأة ذي أتثَت كبَت يف األوساط احلقوقية و اإلعبلمية واألكادديية و إتهت األنظار اىل االدعاء  أبف إلسبلـ ىو

 واحلديث القرآين النص راديكاليا رفضا يرفضوف جعلهم و إىانتها شلا حقوؽ ادلرأة، ةدر صاالدين  الذي يعمل على م
من األعراؼ والتقاليد ادلتوارثة يف العامل ادلزري والبائس للمرأة، و ادلستمد  بُت  الواقع  غَت مفرقُت  ، الشريف النبوي

وحرمت أي ظلم يرتكب يف  ، وأعلت من شأهنا اليت كرمت ادلرأةاإلسبلمي و بُت تعاليم ومبادئ اإلسبلـ السمحة 
  . حقها 
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حلقوؽ ادلرأة  تلـز ذليآت احلقوقية واجلمعيات النسوية تناضل من أجل إصدار اتفاقية دولية ادلنظمات و اوظلت ا

الدوؿ بتطبيق موادىا يف قوانينهم الداخلية  لتغيَت النظرة النمطية للمرأة، واجلزائر كغَتىا من الدوؿ العربية األخرى 
صادقت على االتفاقيات الدولية اخلاصة ْتقوؽ االنساف بصفة عامة وعلى اتفاقية سيداو وىي االتفاقية اخلاصة 

ـ حيث أف جوىر ىذه االتفاقية ىو إلزاـ الدوؿ بتحقيق ادلساواة 1979ادلرأة لسنة ٔتكافحة أشكاؿ التمييز ضد 
 . 7وادلادة  1الفقرة  2بُت اجلنسُت وخاصة ما ورد يف ادلادة 

بدؿ أف يعرض كمشروع  قانوف    05/02وىذا ما جعل الدولة اجلزائرية تعدؿ قانوف  األسرة ٔتوجب أمر رائسي  
تصادـ وجهات النظر وتسيس القضية وفتح رلاؿ للمنظمات الدولية للتدخل، وحفاظا على أماـ الربدلاف خوفا من 

 اذلوية اإلسبلمية.
ويف نفس الوقت سعت  إىل ادلصادقة على االتفاقيات الدولية ادلنادية ابدلساواة بُت اجلنسُت  حىت ال تقدـ تقارير    

َت أف ىذا التعديل مازاؿ زلل انتقاد من حقوقيُت  وبعض سوداء  ضدىا يف رلاؿ محاية احلقوؽ واحلرايت العامة ، غ
السياسيُت بدعوى أف قانوف األسرة قانوف غَت دستوري و مل يرؽ إىل ادلساواة أو ادلماثلة والدليل على ذلك  عدـ 

رًن م التطور العلمي  ، وعدـ ٕتغر  ادلساواة يف اإلرث  وعدـ النص صراحة على إلغاء الويل ،و اإلبقاء على العدة
 .التعدد يف احلاالت غَت الضرورية 

وىنا وقع ادلشرع اجلزائري يف حرج  بُت التوفيق بُت ادلرجعية اإلسبلمية وبُت  ادلرجعية الدولية  وىذا من خبلؿ 
  1الفقرة  29، وادلادة  16، وادلادة  4الفقرة  15، وادلادة 2الفقرة  9، 2على ادلادة  اٖتفظه

 : ىو واإلشكال ادلطروح
  أي مدى وفق ادلشر  اجلزائري يف إقرار ادلساواة بني الزوجني وفق ادلرجعية اإلسالمية والدولية  ىلإ 

 وألجل ذلك قسمت ادلداخلة إىل مبحثُت :
ادلساواة بني الزوجني أثناء قيام الرابطة الزوجية يف الفقو اإلسالمي وقانون األسرة  شكالية ادلبحث األول :إ

 اجلزائري 
ادلساواة بني الزوجني يف احنالل الرابطة الزوجية يف الفقو اإلسالمي وقانون األسرة إشكالية ادلبحث الثاين  : 

 اجلزائري 
 أسباب اختيار ادلوضو  :

بعد مصادقة الدولة اجلزائرية على اتفاقية سيداو ورغم إبداء بعض التحفظات على بعض البنود إال أن  
 بتطبيق ادلساواة ادلطلقة بني اجلنسني وىو ما يتناىف وادلرجعية اإلسالمية . مضمون االتفاقية يلزم الدول
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 أمهية ادلوضو  

بعد 05/02اجلزائري ادلعدل وادلتمم ابألمر تكمن أمهية ادلوضو  يف ادلساواة بني اجلنسني يف قانون األسرة 
 ادلصادقة على اتفاقية سيداو ذات الطابع القانوين واإللزامي وما يًتتب عليها من تبعات قانونية ،وبيان مدى

 دور ادلرجعية الدينية يف عدم ادلساس مبا أمجع عليو العلماء . 
 

الرابطة الزوجية يف الفقو اإلسالمي وقانون األسرة  ادلساواة بني الزوجني أثناء قيامإشكالية ادلبحث األول : 
 اجلزائري

 أوال : ادلساواة يف األىلية بني الرجال والنساء 
 2005فرباير  27ادلؤرخ يف  02-05مر رقم ابأل:من قانون األسرة اجلزائري ادلعدل وادلتمم  7نصت  ادلادة  

وللقاضي أف يرخص ابلزواج قبل ذلك دلصلحة أو ضرورة، مىت سنة،  19تكتمل أىلية الرجل وادلرأة يف الزواج بتماـ 
 .أتكدت قدرة الطرفُت على الزواج

 .يكتسب الزوج القاصر أىلية التقاضي فيما يتعلق آباثر عقد الزواج من حقوؽ والتزامات
 .سنة 18سنة، وللمرأة بتماـ  21تكتمل أىلية الرجل يف الزواج بتماـ  ادلادة السابقة:

 .رخص ابلزواج قبل ذلك دلصلحة أو ضرورةوللقاضي أف ي
دماج مبدأ إبالدوؿ  اليت طالبت فيو  )أ( الفقرة  1من اتفاقية سيداو  2وىذا التعديل ىو استجابة صرحية  للمادة 

ادلساواة بُت الرجل وادلرأة يف دساتَتىا الوطنية أو تشريعاهتا ادلناسبة األخرى، إذا مل يكن ىذا ادلبدأ قد أدمج فيها 
 حىت اآلف، وكفالة التحقيق العملي ذلذا ادلبدأ من خبلؿ التشريع وغَته من الوسائل ادلناسبة.

 حيث نصت على :  ) اتفاقية سيداو(من نفس االتفاقية  15وأكدت ىذا ادلبدأ ادلادة .
 .ػ تعًتؼ الدوؿ األطراؼ للمرأة ابدلساواة مع الرجل أماـ القانوف 1 

رأة، يف الشئوف ادلدنية، أىلية قانونية شلاثلة ألىلية الرجل، وتساوى بينها وبينو يف فرص ػ ٘تنح الدوؿ األطراؼ ادل  2
شلارسة تلك األىلية. وتكفل للمرأة، بوجو خاص، حقوقا مساوية حلقوؽ الرجل يف إبراـ العقود وإدارة ادلمتلكات، 

 وتعاملهما على قدـ ادلساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية.
 احلقوؽ أف اتفاقية سيداو تركز على األنظمة واإليديولوجيات وادلؤسسات اليت تنكر على ادلرأة تساويها يفونبلحظ 

  -صراحة -، طالبت احلكومات (CSW) 2كما أف جلنة مركز ادلرأة يف األمم ادلتحدة.مع الرجل مساواة كاملة 
                                                 

1
 . المرأة أوضاع لتحسين المتحدة األمم في المرأة لجنة مركز بها لامت التي الجهود من سنة 30 ثمرة سيداو  اتفالية تعدـ   

  .م1979 ديسمبر/األول كانون 18 في المؤرخ 3/180 المتحدة لألمم العامة الجمعية لرار بموجب واالنضمام والتصديك للتوليع وعرضت اعتمدت

 بموجب سنة 17 دام تــــــــردد بعد بتحفظ الجزائر عليها صادلت ،ولد1 الفمرة 27 المادة ألحكام وفما ،1981 سبتمبر/أيلول 3: النفاذ بدء تاريخ
 . م22/01/1996 في المؤرخ 51/96 رلم المرسوم

 . اإلنسان بحموق المتعلمة المتحدة األمم مهام عليها تموم التي المـــانونية الماعدة العامـــة الدولية الصكون وتمثل
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، وسن الزواج مع minimum legal age of consent3 بتحديد كل من السن القانوين دلمارسة اجلنس 
 4 .رفع سن الزواج إذا لـز األمر

 ولتجنب ادلعارضة من الدوؿ اإلسبلمية، يتم ترمجة ادلصطلح بشكل سلتلف للغة العربية ْتيث يتم استبداؿ عبارة
صدار وابلتايل فالًتمجة الرمسية للبند ىي: "استعراض وإ سن قبول الزواج) بعبارة (السن القانوين دلمارسة اجلنس

والتقيد إبنفاذىا، ورفع احلد  لسن إمتام الزواجواحلد األدىن  ابحلد األدىن لسن قبول الزواجقوانُت ولوائح تتعلق 
 األدىن لسن الزواج حيثما تقتضي الضرورة.

تساوي 5اشًتط يف التعديل اجلديد لقانوف األسرة  استجاب التفاقية سيداو حيث  فنبلحظ أف ادلشرع اجلزائري
 متمتعا الرشد سن بلغ شخص للتتوافق أيضا مع القانوف ادلدين اجلزائري :  كالرجل وادلرأة فيما يتعلق أبىلية الزواج 

 (. 19) عشر تسعة الرشد سن و .ادلدنية حقوقو دلباشرة االىلية كامل يكوف عليو حيجر ومل العقلية بقواه
ويف الفقو اإلسبلمي ليس ىناؾ ٖتديد لسن الزواج ،بل أحكامو العامة قاضية ببلوغ سن الرشد حُت البلوغ اجلنسي 

 .6فعبل وتقديرا ٓتمس عشر سنة 
 عليو هللا صلى النيب على عرضت: فيها يقوؿ عمر البن رواية وصحيح يفوقد استدلوا ٔتا رواه  اإلماـ البخاري  

 عشر مخسة ابن وأان اخلندق يوم عليو وعرضت, جيزين فلم سنة عشرة ثالث ابن وأان أحد يوم وسلم
 7.فأجازين

ومن مث فالفقو اإلسبلمي فصل يف ىذه العبلمات وىي ٗتتلف من جنس لآلخر ، وتركت احلرية للشخص يف 
 .  اختيار سن الزواج ما داـ ابلغا

                                                                                                                                                          
ـ، كهيئة رمسية دولية تتألف من مخس 1946سنة  Commission on the Status of Women (CSW)أتسست جلنة مركز ادلرأة ػ   2

صيات وأربعُت دولة من الدوؿ األعضاء، ٕتتمع سنواًي؛ هبدؼ دراسة أوضاع النساء على النطاؽ العادلي، وعمل مسودات وتوصيات وتقارير، ووضع تو 
 .Gender Equality، ومساواة اجلندر Woman Empowerment اص: ٘تكُت ادلرأةخاصة ابدلرأة، وبشكل خ

 Review, enact and strictly enforce laws and regulations concerning the minimum legal age"ػ   3
of consent and the minimum age for marriage, raising the minimum age for marriage where 

necessary". 

 
 ـ . 2007، مارس  /13الستنتاج ادلتفق عليو الصادر عن اجللسة الواحدة واخلمسُت للجنة مركز ادلرأة ابألمم ادلتحدة، البند ػ ا  4
-05ابألمر رقم :وادلضمن قانون األسرة ادلعدل وادلتمم 1984يونيو  09ادلوافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ يف  11-84قانون رقم ـ   5
 09-05( وادلوافق بقانون رقم 2005فرباير  27مؤرخة يف  15)ج ر  2005فرباير سنة  27ادلوافق  1426حمرم عام  18ادلؤرخ يف  02

 (.2005يونيو  22ادلؤرخة يف  43ر )ج  2005مايو  04ادلوافق لـ  1426ربيع األول عام  25ادلؤرخ يف 
6
 .39م ، ص2010ـ المرأة بٍه الفقه والقاوون ، مصطفى السباعً ، دار السالم للطباعت والىشر والتوزٌع والترجمت ، اإلسكىدرٌت الطبعت الرابعت ،  

كتاب اإلمارة ، ابب بياف ،   ـ1996ىػ / 1416النشر: ، دار اخلَت  ، سنة  زكراي أبو الدين زلي النووي شرؼ بن حيِت،   مسلم على النووي شرح ػ   7
 2/14سن البلوغ، 
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 إلغاء الويل كركن من أركان الزواج: اثنياـ  

ادلادة اعتبار الرضا ىو الركن الوحيد واألساسي للزواج وما عداه اعترب شروطا لصحة الزواج من خبلؿ  ال شك أف
 (2005فرباير  27ادلؤرخ يف  02-05أمر رقم  من قانوف األسرة ):9

 .ينعقد الزواج بتبادؿ رضا الزوجُت
 .: يتم عقد الزواج، برضا الزوجُت، وبويل الزوجة، وشاىدين وصداؽادلادة السابقة

 .2005فرباير  27ادلؤرخ يف  02-05أمر رقم :مكرر  9ادلادة 
 :جيب أف تتوفر يف عقد الزواج الشروط اآلتية

 أىلية الزواج -
 الصداؽ -
 الويل -
 شاىداف -
 .ادلوانع الشرعية للزواج انعداـ -

يدؿ بوضوح أف الويل مل  يعد يعترب  05/02من قانوف األسرة اجلزائري ادلعدؿ ابألمر   مكرر 9إن نص ادلادة 
و يعترب الزواج صحيحا إال اذا اكتملت شروطو.صحة ، إذ ال  وجوده كركن من أركاف الزواج بل شرط من شروط 

تلـز الدوؿ ادلصدقة على االلتزاـ بنصوص 8اتفاقية الرضا ابلزواج، واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 
ال ينعقد الزواج قانوان  و اليت تنص  على أنو :ـ 1962لسنة  ابلزواج الرضا اتفاقيةمن   ادلادة األوىلادلواد ومنها 

فيو، وإبعراهبما عنو بشخصيهما بعد أتمني العالنية الالزمة وحبضور إال برضا الطرفني رضاء كامال ال إكراه 
 .السلطة ادلختصة بعقد الزواج، وحبضور شهود وفقا ألحكام القانون

إف االتفاقية تؤكد الطبيعة الرضائية للزواج وىذا ال يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية اليت تقر ٔتبدأ الرضا الذي عرفو 
 9. ل دوف أف يشوبو إكراهقصد الفعمجهور الفقهاء ب

 
                                                 

رض االتفاقية مت ع .الزواجعن معايَت  األمم ادلتحدةطرحت يف  اتفاقيةىي  اتفاقية الرضا ابلزواج، واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواجػ   8
وقّعت على  [1].1964ديسمرب  9يذ ودخلت يف حّيز التنف 1962نوفمرب  7( يف 17-ألف )د 763رقم  اجلمعية العامةللتوقيع والتصديق خبلؿ قرار 

 فيها . دولة طرفا 55دولة وتوجد  16اقية االتف

، وهبامشو كتاب التاج واالكليل للمواق ن دمحم بن عبد الرمحن أيب عبد هللا دمحم ب احلطاب،  خليل خمتصر لشرح اجلليل مواىب ـ   9
 .  5/  9الغرانطي، دار الكتب العلمية بريوت، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%28%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D9%84%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%29#cite_note-convention-1
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ثبات الوالية على ادلرأة اليت مل يسبق إالشريفة من وىذا خيالف ما قررتو السنة النبوية والويل أصبح شرطا وليس ركنا ،
 .10" ال نكاح اال بويلذلا الزواج كما يف قوؿ النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ 

اليت كانت تنص على السماح لؤلب من قانوف األسرة اجلزائري السابق ،   12إلغاء ادلادة كما مت ـ  
،وىكذا أطلق العناف للمرأة يف أف تتزوج  أبف دينع ابنتو البكر من الزواج  إذا كاف يف ذلك مصلحة ذلا 

إىل الفقهاء  مجهور اختلف العلماء يف ذلك، فذىب و تصر وجود الويل على رلرد احلضور ٔتن تشاء  ، واق
حيث ورد يف بدائع الصنائع : " ......و االستحباب،  ، وذىب أبو حنيفة ومن وافقو إىلوجوب اشًتاط الويل

لويل عندىم يف النكاح مندوب وزفر والشعيب والزىري وقوذلم عدـ اشًتاطو واأليب حنيفة القوؿ الثاين  
 .11وليس بشرط ،إليو

 قد وإبطالو إذا مل يكن الزوج اه احلق يف إيقاؼ العػػأعط ولكن إال أف أاب حنيفة دلا مل يشًتط الويل 
الويل يف  فيفسخو القاضي إال أنو إذا سكت حىت ولدت  أو محلت محبل ظاىرا ، سقط حق.12كفؤا

  13االعًتاض وطلب التفريق .

قاؿ ابن قدامة رمحو هللا: أف النكاح ال يصح إال بويل وال ٘تلك ادلرأة تزويج نفسها وال غَتىا وال توكيل غَت وليها يف 
وإليو تزوجيها فإف فعلت مل يصح النكاح روي ىذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأيب ىريرة وعائشة مهنع هللا يضر 

ذىب سعيد بن ادلسيب و احلسن و عمر بن عبد العزيز و جابر بن زيد و الثوري و ابن أيب ليلى و ابن شربمة و 
ابن ادلبارؾ و عبيد هللا العنربي و الشافعي و إسحاؽ و أبو عبيد وروي عن ابن سَتين و القاسم بن دمحم و احلسن 

 14إف فعلت كاف موقوفا على إجازتو.غَت إذف الويل فبن صاحل و أيب صاحل و أيب يوسف ال جيوز ذلا ذلك ب

 

 

                                                 
ـ ،  ، كتاب النكاح ، ابب  2009ىػ / 1430احملقق: شعيب األرانؤوط وآخروف ، دار الرسالة العادلية ، أبو داود  السجستاين ،  أبو داود ، سننػ   10

 ، 1/635،  2085يف الويل، حديث 
 2/241ـ ،  1982ىػ/1402 2عبلء الدين أبو يكر بن مسعود الكاساين ، مطابع احلليب ، ط،   الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع ػ   11
 .141ـ ،ص 1984ىػ /1377دار الفكر العريب ، القاىرة ، أبو زىرة ، ،دمحم  الشخصية األحواؿ ػ  12
13

 . 190، ،ص1984، 2دار الفكر ، ،ط ، الزحيلي وهبة ـ الفقه اإلسالمً وأدلته ،  
  446/ 6، دار الكتاب العريب ،بَتوت،   ادلقدسي اجلماعيلي قدامة بن دمحم بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق ،  ادلغٍت ػ  14
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لَِقْوِؿ اَّللِه تَػَعاىَل  اَبب َمْن قَاَل ال ِنَكاَح ِإال ِبَويلٍّ ومن أدلة اجلمهور أيضاً: ما بوب بو البخاري يف صحيحو قاؿ: 
أديا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها : "ويف حديث عائشة ادلرفوع  15"َفال تـَْعُضُلوُىنَّ أن ينكحن أزواجهن"

 .16 والسلطان ويل من ال ويل ذلا: "  احلديث وفيو" ابطل 

: إنو ال يُعرؼ عن قاؿ قاؿ الشوكاين : وقد ذىب إىل اعتبار الويل مجهور السلف واخللف ، حىت قاؿ ابن ادلنذر 
 .17أحد من الصحابة خبلؼ ذلك

، وليست إىانة ذلا ، أو إنقاصا من قيمتها ، بل حضوره تشريف ذلا ،  ليس تقييدا حلرية ادلرأةإف اشًتاط الويل 
نكاح ادلرأة اليت تعسف األب وزوجها  ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلصفض من مل ترد االرتباط بو ، كما رد الرسولحيق للمرأة أف تر وثبت أنو 

أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أيب زوجين من ابن أخيو لريفع يب  -اهنع هللا يضر  -دوف رضاىا لرواية  عائشة 
، فجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربتو، فأرسل إىل خسيستو، وأان كارىة، فقالت: اجلسي حىت أييت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أبيها، فدعاه، فجعل األمر إليها، فقالت: اي رسول هللا، قد أجزت ما صنع أيب، ولكن أردت أن أعلم الناس، 
 18.أن ليس لآلابء من األمر شيء 

فكرىت ذلك، فأتت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فرد نساء بنت خداـ األنصارية، أف أابىا زوجها، وىي ثيب، اخلو عن 
 .19انكاحه

: وموجب ىذا احلكم، أنو ال ٕترب البالغ على النكاح، وال تزوج إال برضاىا، وىذا قوؿ اجلوزية  و قاؿ ابن القيم
قد سواه، مجهور السلف، ومذىب أيب حنيفة وأمحد يف إحدى الرواايت عنو، وىو القوؿ الذي ندين هللا بو، وال نعت

 .20وىو ادلوافق حلكم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأمره، وهنيو، وقواعد شريعتو، ومصاحل أمتو

 اثلثا : إلغاء  حق الطاعة  
                                                 

 . 232 اآلية  ػ سورة البقرة  15
  9/191ـ  ،1379دار ادلعرفة ، بَتوت ،  ابن حجر العسقبلين أبو الفضل شهاب الدين ،،  البخاري صحيح شرح الباري فتحػ   16
ٖتقيق : زلمود  ابراىيم زايد ،  دار الكتب العلمية ، بَتوت   ، دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين تدفق على حدائق األزىار ،ادل ػ  السيل اجلرار  17

،2/259. 
 .( 316/ 6القاىرة.  )، القاىرة. ٖتقيق: أمحد شاكر، دار ادلعارؼ  ، دار ادلعارؼ اإلماـ أمحد  بن حنبل،  ،  أمحد مسند ػ  18
 .5138رقم  165/ 6ـ ، ) 1991، دار الفكر ، بَتوت ، لبناف ، طبعة البخاري إمساعيل  بن دمحم،  البخاري  صحيح  ػ   19
لبناف. الطبعة  -بَتوت  -شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  -،  ٖتقيق: عبد القادر األرنؤوط ابن قيم اجلوزية  ،   العباد خَت ىدي يف ادلعاد زادػ   20

 .  96/ 5ـ ،  1984ىػ. 1404السادسة 
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  :حيث كانت تنص على أنو  جيب على الزوجةمن قانوف األسرة  السابق ،  39 ألغيت ادلادة 
 .ومراعاتو ابعتباره رئيس العائلة طاعة الزوج .1
 إرضاع األوالد عند االستطاعة وتربيتهم، .2
 .احًتاـ والدي الزوج وأقاربو .3

و ىذا اإللغاء ىو زلاولة من ادلشرع اجلزائري تكييف النصوص ٔتا يتماشى ومبدأ ادلساواة بُت الزوجُت وفق اتفاقية 
 من اتفاقية سيداو  4 الفقرة15 ادلادةسيداو اليت   اعتربت  أف القوامة  ىي عنف معنوي  وىذا ما نصت عليو  

 .القانوف أماـ الرجل مع ابدلساواة للمرأة األطراؼ الدوؿ تعًتؼ ػ1

 فرص يف وبينو بينها وتساوي الرجل، ألىلية شلاثلة قانونية أىلية ادلدنية، الشؤوف يف ادلرأة، األطراؼ الدوؿ ٘تنح  ػ 2
 وإدارة العقود إبراـ يف الرجل حلقوؽ مساوية حقوقا ، خاص بوجو ، للمرأة وتكفل ، األىلية تلك شلارسة

 .القضائية اإلجراءات مراحل مجيػػػػػػػػػػػع يف ادلساواة قدـ على وتعاملهما ادلمتلكات،

 يستهدؼ قانوين أثر ذلا يكوف اليت اخلاصة الصكوؾ أنواع وسائر العقود مجيع اعتبار على األطراؼ الدوؿ تتفق ػ 3
 .والغية ابطلة للمرأة القانونية األىلية من احلد

 اختيار وحرية األشخاص ْتركة ادلتصل ابلتشريع يتعلق فيما احلقوؽ نفس وادلرأة الرجل األطراؼ الدوؿ ٘تنح  ػ 4
 .وإقامتهم سكناىم زلل

 ما ىو و سكنها، و إقامتها مكاف اختػػػػػػيار يف احلق للمرأة أف على نصت اليت سيداو  اتفاقيــــــــة من 4 الفقرة إف
 دفع الذي التعارض ىو و الزوجية، مسكن يف ابإلقامة ادلتزوجة ادلرأة يلـز الذي اجلزائري األسرة قانوف مع يتعارض
 أبف على تقضي اليت اجلزائرية األعراؼ على احملافظة بغية ادلادة ىذه على ٖتفظها على لئلعبلف اجلزائرية احلكومة
 األسرة تستقر مل إف للزواج معٌت ال وإال الزواج لعقد منطقية و حتمية كنتيجة زوجها مػػػع ادلتزوجة ادلرأة تسكن

 . خيتاره الذي ادلكاف يف منهما واحد كل بقاء يف االختبلؼ ألجل الزوجُت بُت. النزاع ،ويشب

من التقرير األشلي "وينبغي إنشاء جهاز وطٍت  271ومن ذلك ما ورد يف الفقرة  ابلشهراكِة وذلذا استبدلت القوامة 
خل األسرة، وصوغ سياسات وقائية وتوفَت أشكاؿ مؤسسية لتقدًن ادلساعدة ايتوىل معاجلة مسألة العنف د

االقتصادية وغَتىا من أنواع ادلساعدة حلماية ضحااي العنف من النساء واألطفاؿ. كما ينبغي تعزيز اإلجراءات 
 زاـ الدوؿ األطراؼ التشريعية وتقدًن ادلساعدة القانونية، كما أف ادلادة الثانية من اتفاقية سيداو  تدور حوؿ الت
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بشجب مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة وكفالة ادلساواة بينها وبُت الرجل يف التمتع بكافة احلقوؽ واحلرايت الواردة 
  . دوف إبطاء-مجيع التدابَت ادلناسبة يف االتفاقية. واٗتاذ 

ٔتناسبة تقييم منجزات عقد األمم ادلتحدة للمرأة، اعتربوا أف احلائل والعقبة  1985ففي التقرير األشلي الصادر عاـ 
الكؤود أماـ ٘تكُت ادلرأة ىو جعل الرجل مسئواًل عن األسرة. وطالب التقرير الدوؿ األطراؼ بتغيَت التشريعات 

 ةنود ادلختلفة لتنص على ذلك وىو اعتبار شلارسة الرجل مسئوليات القوامة داخل األسرة "عنًفا ضد ادلرأفجاءت الب

 بينما مفهوم الطاعة يف الشريعة اإلسالمية ىي : 

عمد بعض مشوىي مقاصد بينما  21الطاعة ىي إلزاـ الزوجة ابالنقياد للزوج يف احلقوؽ ادلًتتبة على عقد الزواج " "
 الَِّذي ِمْثلُ  َوذَلُنَّ قال هللا تعاىل : " النظرة النمطية للمرأة .الشريعة يف الزواج إىل أتويل النصوص أتويبل يتوافق مع 

 .22"(  َحُكيمٌ  َعزِيزٌ  َواللُّ  ، َدرََجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َولِلرَِّجالِ  ، اِبْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ 

 ". َدرََجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َولِلرَِّجالِ  من اآلية ىو :" االستدالؿ ووجو 
 ابدلصاحل والقياـ واالنفاؽ والطاعة وادلنزلة اخللق و واخللق الفضيلة يف أي" :  درجة عليهن وللرجال" : تعاىل وقولو

 ومبا بعض على بعضهم هللا فضل مبا النساء على قوامون الرجال: تعاىل قاؿ كما واآلخرة الدنيا يف والفضل
 .23أمواذلم من أنفقوا

 وقال هللا سبحانو وتعاىل  أيضا : 
 قَانَِتاتٌ  فَالصَّاحِلَاتُ ۚ   َأْمَواذلِِمْ  ِمنْ  َأنَفُقوا َومبَا بـَْعضٍ  َعَلى   بـَْعَضُهمْ  اللَُّ  َفضَّلَ  مبَا النَِّساءِ  َعَلى قـَوَّاُمونَ  الّرَِجالُ "   

يت ۚ   اللَُّ  َحِفظَ  مبَا لِّْلغَْيبِ  َحاِفظَاتٌ   فَِإنْ ۚ   َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  َفِعظُوُىنَّ  ُنُشوَزُىنَّ  ََتَاُفونَ  َوالالَّ
ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ   .24" َكِبريً  َعِليِّا َكانَ  اللََّ  ِإنَّ ۚ   َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ

  و خرب قاؿ القرطيب دمحم بن أمحد : ابتداء،  "ال قوامون على النساءـــــالرج"  وحمل االستدالل من اآلية ىو : 
.  النساء يف ذلك وليس ، يغزو ومن واألمراء احلكاـ فيهم فإف وأيضا ؛ عنهن والذب عليهن ابلنفقة يقوموف أي

 .25 وقيم قواـ:  يقاؿ
 . ادلهر من ساقوا ٔتا أمواذلم من أنفقوا ؤتا:  يقوؿ سفياف مسعت:  قاؿ ادلبارؾ ابن أخربان

 
                                                 

21
 . 145ـ السواج والطالق فً الفقه اإلسالمً ، دمحم كمال الدٌه إمام ، المؤسست الجامعٍت للدراساث والىشر والتوزٌع ، بٍروث ،  ص  

 228اآلية  ػ سورة البقرة   22
23

 .257-1 ، م1994/هـ1414 ، الجديدة الطبعة، دار الفكر ، حسن محمود:  المحمكأبو الفداء إسماعيل ،  كثير ابن،   العظيم المرآن تفسيرـ   
24

 . 34ـ سورة الىساء اٌَت   
25

 .5/48ـ تفسٍر القرطبً ، دمحم به أحمد القرطبً ، دار الفكر ، دون سىت الىشر ،   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=34#docu
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 عليهن وإبنفاقهم ، عليهن إايىم هللا بتفضيل ، نسائهم على قواموف الرجاؿ:  إذا الكبلـ فتأويل:  جعفر أبو قاؿ
 "26.. أمواذلم من

من  55يف ادلادة مل يعّرؼ  النشوز  ادلشرع اجلزائري ولو مل تطعو فيما أمرىا هللا هبا العتربت الزوجة انشز، وإف كاف  
حيث بل أشارت إىل اإلجراء الواجب اٗتاذه  من طرؼ القاضي   05/02قانوف االسرة ادلعدؿ وادلتمم ابألمر 

 .ادلتضرر عند نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي ابلطالق و ابلتعويض للطرفنصت ادلادة  : 
فاف امتنعت عن ، بيت الزوجية  ويكوف النشوز عادة ٔتغادرة الزوجة بيت زوجها  ، وبعد رفع دعوى رجوع ادلرأة إىل

 . اعتربت انشزا تنفيد احلكم النهائي الصادر ضدىا و القاضي برجوعها اىل بيت الزوجية 

أنو يف حالة امتناع الزوجة عن  41718يف ادللف رقم  5/5/1986حيث جاء قرار احملكمة العليا الصادر يف 
 .و ابلتايل تفقد حقوقها من نفقة و غَتىا، صبحت هنائية يعترب نشوزا أحكاـ استئناؼ احلياة الزوجية احملكـو هبا أب

سقوط النفقة عن الزوجة ال  فأ 33762يف ادللف رقم  9/7/1984كما قضت احملكمة العليا يف قرار صادر يف 
 27.ال بعد ثبوت امتناعها عن تنفيد ىذا احلكم شلا جيعلها انشزا عن طاعة زوجهاإيكوف 

ضي ابلرجوع ال ديكن تنفيذه عن طريق اجلرب و ال بواسطة القوة العمومية و ال جيوز ألعواف وتنفيد احلكم القا
السلطة القضائية و ال غَتىم إجبار الزوجة على الرجوع تنفيذا للحكم الصادر ضدىا و لكن حيق للزوج أف يطلب 

عدـ الرجوع( يتضمن رفض الزوجة  من ادلوظف القائم ابلتنفيذ ) احملضر القضائي (  أف حيرر لو زلضر رمسي )زلضر
بيت زوجها رفضا  صرحيا و دوف اي مربر شرعي بعد صدور احلكم النهائي القاضي برجوعها  لكن لو  .الرجوع إؿ

 غادرت بيت الزوجية لسوء ادلعاشرة أو بسبب شلارسة العنف ضدا سواء عنف معنوي أو مادي فهنا األمر خيتلف.

  للزوجني ادلالية الذمة استقالل رابعا :

 واجب الزوج عاتق على يقع فإنو ،05/02 ابألمر وادلتمم ادلعدؿ اجلزائري األسرة قانوف من 74 ادلادة نص حسب
 مستقلة، مالية ذمة الزوجُت من واحد لكل أف على 37 ادلادة من األوىل الفقرة نصت كما. زوجتو على اإلنفاؽ

 غَت تعترب بذلك وىي ادلالية، دلعامبلهتا سلصصة تبقى اليت ادلالية بذمتها واالنفراد التملك يف احلق كامل ذلا فادلرأة
 ادلادة رتبت كما  اآلخر، ذمة عن مستقلة مالية ذمة الزوجُت من واحد لكل ويكوف الزوج، لذمة مكملة أو اتبعة

 أو أصولو أحد أو زوجتو، نفقة دفع عن ديتنع الذي الزوج على جنائية عقوبة اجلزائري العقوابت قانوف من 331
 .دج 5000 إىل 500 من وبغرامة سنوات ثبلث إىل أشهر ستة من ابحلبس فروعػو

                                                 
26

 . 8/290ن جرٌر ، دار المعارف ، دون سىت الىشر ،  ـ تفسٍر الطبري ، الطبري دمحم   
27

 -نشوز-موضوع-في-العليا-المحكمة-ات-لرار/https://elmouhami.comـ  ttp://www. 5ـ   
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 ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر.لكل واحد من الزوجني : 05-02من قانوف األسرة ادلعدؿ أيمر  37تنص ادلادة و 

غري أنو جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو عقد رمسي الحق، حول األموال ادلشًتكة بينهما، اليت يكتسباهنا خالل احلياة 
  الزوجية وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما

استقبلؿ  .وقد أثبت الفقو اإلسبلمي28إف الذمة ىي قبوؿ االنساف شرعا لزـو احلقوؽ دوف التزامها  
 الذمة ادلالية للزوجُت .

وفيما يتعلق ٔتلكية وحيازة ادلمتلكات فإف اجلػػػػزائر أتخذ يف ىذا الشأف أبحكاـ قانوف األسرة اجلزائري 
اليت أشارت إىل استقبللية الذمة ادلالية يف قولو تعاىل :  .29ادلستمدة من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

َربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  دمَّا َنِصيبٌ  َولِلنَِّساءِ  َواأَلقْـَربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  دمَّا َنِصيبٌ  لِلّرَِجالِ "  َقلَّ  دمَّا َواألَقـْ
 .30"َمْفُروًضا َنِصيًبا َكثـُرَ  َأوْ  ِمْنوُ 

 َنِصيًبا َكثـُرَ  َأوْ  ِمْنوُ  َقلَّ  دمَّا َواأَلقْـَربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  دمَّا َنِصيبٌ  َولِلنَِّساءِ ووجو االستدالؿ من ىذه اآلية ىي " 
ترث   ادلسلمة ادلرأةف أبطل ما كاف متعارفا عليو قبل اإلسبلـ من حرماف ادلرأة والصغَت من ادلَتاث، لقد  "َمْفُروًضا

 الَِّذينَ  َأيُـَّها "   ايَ وفق ما نصت عليو الشريعة اإلسبلمية شلا قل أو كثر ،وال جيوز أخذ ماذلا إكراىا  لقولو تعاىل : 
 وقاؿ ادلوىل عز وجل أيضا :  31" َكْرًىا  النَِّساء َترِثُواْ  َأن َلُكمْ  حيَِلُّ  الَ  آَمُنواْ 

ُهمْ  َءاَنْسُتمْ  فَِإنْ »   أىل أقواؿ من الصحيح على العمـو ىذا يف داخلةٌ  وادلرأة  32«َأْمَواذَلُمْ  ِإلَْيِهمْ  َفاْدفـَُعوا ُرْشًدا ِمنـْ
 .33 تفسَته يف القرطيب قاؿ كما عليو دليلَ  ال ٖتكمٌ  فقولو ذلك، سوى قاؿ ومن. العلم

،اكتسباه قبل الزواج أو بعده وىنا نستخلص أف الزواج ال أثر لو على أمواؿ الزوجُت سواء أكانت منقولة ، أو عقار 
 يف الفقو اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري  ادلساواة يف فك الرابطة الزوجية إشكالية ادلبحث الثاين : .

 أوال : حق ادلرأة يف فك الرابطة الزوجية ابإلرادة ادلنفردة ـ اخللع 
 ـ على أنو :  2005فرباير  27ادلؤرخ يف  02ػ05ابألمر رقم   ادلعدؿ من قانوف األسرة   54 ادلادة نصت 

                                                 
 . 2/200،  1، ادلكتبة العصرية ، بَتوت ، لبناف ، طشهاب الدين قرايف ادلشهور ابلفروؽ ،  الفروؽ أنواء يف الربوؽ أنوارػ  28
 118ػ  119، ص 4اجلزائر ، ط،ادلؤسسة الوطنية للكتاب  ،   العريب بلحاج ،لوجيز يف قانوف األسر اجلزائري ػ  ا 29
30

 7ـ سورة الىساء اٌَت   
31

 . 19ـ سورة الىساء اٌَت    

    6.32ػ سورة النساء اآلية   
 . 39_5/38ـ  ،  1935ىػ /1353، 2طدار الكتب ادلصرية ، ،   القرطيب األنصاري أمحد بن دمحم القرطيب ، تفسَتػ   33
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 . جيوز للزوجة دوف موافقة الزوج أف ٗتالع نفسها بقابل مايل 

  وقت صدور احلكمٔتا ال يتجاوز قيمة صداؽ ادلثل إذا مل يتفق الزوجاف على ادلقابل ادلايل للخلع حيكم القاضي 
ـ قد نص على اشًتاط 1992وابلعودة إىل ادلراحل اليت مر هبا  تشريع اخللع نرى أف االجتهاد القضائي قبل سنة 

ـ مل تنص األحكاـ القضائية على  1992األمر .أما بعد مل يصرح هبذا  84رضػا الزوج ابخللع ، حيث أّف قانوف 
 اشًتاط رضا الزوج .ويف التعديل اجلديد دفعا لكل لبس نص صراحة على عدـ اعتبار رضا الزوج .

كما   اخللع، طلب يف الزوج فقةموا يشًتط ال أنو يف غموض لكل مزيبل واضحا ادلعدؿ 54 ادلادة نص جاء مث من و
االعتبار لرأي  عدـ و خلع، بصدد ال ابلًتاضي طبلؽ بصدد لكنا شرطا موافقتو كانت لو ألنوكاف يف السابق 

 .نفسو اخللع ال التعويض مقدار على االتفاؽ وحصر األرجح ىو اخللع دعوى على  توموافق الزوج يف 
إف تشريع اخلُلع يعترب من  روائع وعظمة التشريع اإلسبلمي، لقد أجاز اإلسبلـ للمرأة أف تفك الرابطة الزوجية 
ابإلرادة ادلنفردة ،ودوف اعتبار لرضا الزوج ،ودوف حق طلب الرجعة من الزوج طادلا أهنا  غَت راغبة يف االستمرار يف 

وال حيل ئلرادة احلرة اليت منحها اإلسبلـ  للمرأة. لقولو تعاىل :  "  ىذه العبلقة الزوجية ،ففي تشريع اخللع إعبلف ل
لكم أن أتخذوا دما آتيتموىن شيئا إالّ أن خيافا أالّ يقيما حدود هللا ،فإن خفتم أن ال يقيما حدود هللا فال جناح 

 .34"عليهما فيما افتدت بو 
من صداقها الذي كاف آاتىا  :  قاؿ الطربي " بو فال جناح عليهما فيما افتدتوزلل االستدالؿ من اآلية ىو : "

 35زوجها الذي ٗتتلع منو
حق أصيل للزوجة تلجأ إىل فك وعليو فإف اخللع كطريقة الحنبلؿ الرابطة الزوجية ىو نظاـ أقره اإلسبلـ  ،  وىو 
 للزوج ، فبل ٖتتاج إىل رللس عقد ىذه الرابطة الزوجية مىت أرادت إذا استحالت العشرة الزوجية  مقابل ماؿ تدفعو 

 .36وال إجياب الزوج وىذا الرأي قاؿ بو اجملتهد ابن رشد 
و قانوف األسرة اجلزائري مل يفرد لو إال نصا واحدا شلا استوجب علينا البحث يف ادلوضوع انطبلقا من مصدره وىو 

لسبب ال ديكن  ٔتا اصطلح عليو فقها بػ اخللع الشريعة اإلسبلمية فقد ترؾ  احلق يف حل ىذه الرابطة إبرادهتا ادلنفردة
ال جيوز شرعا إفشاؤىا  الزوج واليت  إثباتو قضاء ، أو ألسباب ال ديكن البوح هبا أماـ القضاء خوفا من نشر أسرار

 إال للقاضي إف دعت الضرورة .
 
 

                                                 
 . 227البقرة اآلية  سورة ػ  34
35

 . 4/573،574ـ تفسٍر الطبري ، مصدر سابك ،   
 .  2/68دار الكتب اإلسبلمية ادلصرية ، جاحلفيد  ،  رشد ابن ػبداية اجملتهد وهناية ادلقتصد ،   36
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 توسيع األسباب اليت تسمح للمرأة طلب التطليق اثنيا :  ػ

ادلعدؿ  األسرة قانوف من 53 ادلادة يف للتطليق القانونية األسباب على صن نمل يعرؼ ادلشرع اجلزائري التطليق لك
 سبب ذلا توفر إذا ادلنفردة إرادهتا على بناء زوجها من التطليق طلب حق فيها الزوجة ومنح  05/02وادلتمم ابألر 

  : األسباب ىذه من
 79و 78) ادلواد مراعاة مع الزواج، وقت إبعساره عادلة تكن مل ما بوجوبو احلكم صدور بعد اإلنفاؽ عدـػ  1
 الزواج. من اذلدؼ ٖتقيق دوف ٖتوؿ اليت العيوب _ 2القانوف. ىذا من( 80و

 وتستحيل األسرة بشرؼ مساس فيها جردية عن الزوج على احلكم ػ  4أشهر، أربعة فوؽ ادلضجع يف اذلجر -3
 يف الواردة األحكاـ سلالفة ػ 6نفقة، وال عذر بدوف سنة مرور بعد الغيبة ػ  5الزوجية، واحلياة العشرة مواصلة معها
 ادلتفق الشروط سلالفة _ 9 الزوجُت، بُت ادلستمر الشقاؽ_  8 مبينة، فاحشة ارتكاب_  7أعبله،( 8) ادلادة
  شرعا معترب ضرر كل -10 الزواج، عقد يف عليها

أسباب للتطليق  يف ادلادة  7فتح ابب التطليق على مصراعيو، فبينما كاف ينص على نبلحظ أف ادلشرع اجلزائري 
أسباب كنموذج ، وكل ما يعترب ضررا شرعيا فهو موجب للتعويض وطلب التطليق إف  10ادلعدلة أصبح ينص على 

 .أيقن القاضي أنو ال سبيل حلل النزاع بُت الزوجُت غَت التطليق  
 ة فقد وردت نصوص يف القرآف تؤكد ضرورة  عدـ اإلضرار ابدلرأة ،  قاؿ هللا تعاىل :أما يف الشريعة اإلسبلمي

 لِتَـْعَتُدوا ِضَرارًا متُِْسُكوُىنَّ  َواَل  مبَْعُروفٍ  َسّرُِحوُىنَّ  َأوْ  مبَْعُروفٍ  فََأْمِسُكوُىنَّ  َأَجَلُهنَّ  فـَبَـَلْغنَ  النَِّساءَ  طَلَّْقُتمُ  َوِإَذا ﴿ 
 ِمنَ  َعَلْيُكمْ  َأنـَْزلَ  َوَما َعَلْيُكمْ  اللَِّ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا ُىُزًوا اللَِّ  َآاَيتِ  تـَتَِّخُذوا َواَل  نـَْفَسوُ  ظََلمَ  فـََقدْ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ 

 .37﴾ َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللََّ  َواتَـُّقوا ِبوِ  يَِعُظُكمْ  َواحلِْْكَمةِ  اْلِكَتابِ 
 أف"  ضرارا"  الضرار عن هللا هنى رلاىد قاؿ" لِتَـْعَتُدوا ِضَرارًا متُِْسُكوُىنَّ  َواَل ووجو االستدالؿ من اآلية ىو : "

 . 38بو ليضارىا ، أشهر تسعة ذلا يفي حىت ، األجل من يبقى يـو آخر عند يراجعها مث امرأتو الرجل يطلق
وجب على ادلرأة أف تدفع الضرر عن نفسها إذا وال ضرر وال ضرار ،  تطبيقا للقاعدة الفقهية الضرر يزاؿ ،أوىذا 

استحاؿ التحكيم والصلح وذلك عن طريق طلب التطليق مع حصوذلا على تعويض ذلا عن الضرر البلحق هبا 
ػ  مبلغ مايلوكما أابحت الشريعة اإلسبلمية للرجل حق فك الرابطة الزوجية ابإلرادة ادلنفردة ،أوجبت عليو تقدًن .

حىت وإف مل يكن متعسفا يف استعماؿ حقو ، جربا خلاطر ادلرأة ،و قد الزمت بعض التشريعات يطلق عليو "ادلتعة" 
العربية يف حالة الطبلؽ التعسفي فقط دفع مبلغ مايل، و للقاضي السلطة التقديرية يف ٖتديده  يسرا وعسرا وبقدر 

 الضرر الذي حلق ابدلرأة .

                                                 
37

 . 231ـ سورة البقرة اٌَت   
38

 . 5/7سابك ، ـ  تفسٍر الطبري ، مصدر   
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 من اتفاقية سيداو  16ونبلحظ أف التوسع يف ذكر بعض أسباب التطليق ىو االرتقاء التدرجيي لتطبيق ادلادة 

  اثلثا : ادلساواة بني الرجل وادلرأة يف احلضانةػ 

اج سواء أكاف ىي مسألة حضانة األطفاؿ النإتُت عن ىذا الزو إف من أىم  وأبرز اآلاثر ادلًتتبة عن الطبلؽ 
ينجر عنها مشاكل عويصة حوؿ مصَت األطفاؿ من حيث التكفل هبم واحلفاظ عليهم   ما صحيحا أو غَت صحيح 

 فهل  استجاب التعديل اجلديد لقانوف األسرة فيما يتعلق ابحلضانة إىل إمبلءات االتفاقيات الدولية أـ ال ؟  .

حقوؽ الطفل أوؿ وثيقة يف اتريخ العبلقات الدولية ادلعاصرة، تفرض حقوؽ الطفل على الدولة بقوة اتفاقية  تعترب
د هبا أثناء وضع التشريعات الداخلية من أجل ضماف اإللزاـ القانوين حيث توجب مراعاة ىذه احلقوؽ و التقي

يف ادلادة الثالثة منها حيث تنص على مجيع الدوؿ وادلؤسسات واذليئات التشريعية والقضائية  ادلصلحة العليا للطفل
 على أف يعطى االعتبار األوؿ دلصاحل الطفل الفضلى يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق ابألطفاؿ.

 ـ على :  1989الفقرة األوىل من اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة   الثامنة عشرةكما نصت ادلػػادة 

تبذؿ الدوؿ األطراؼ قصارى جهدىا لضماف االعًتاؼ ابدلبدأ القائل أف كبل الوالدين يتحمبلف مسئوليات   
ادلسئولية األوىل عن مشًتكة عن تربية الطفل ومنوه، وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيُت, حسب احلالة, 

 تربية الطفل ومنوه, وتكوف مصاحل الطفل الفضلى موضع اىتمامهم األساسي.

وعند اللجوء إىل القضاء، تثار إشكاالت ٘تس ٔتصلحة الطفل ، وىو األمر الذي يدعو القاضي إىل التصدي ذلا، 
بكل دقة مراعيا يف األساس مصلحة  يتعامل معها فاحلضانة تعد من أعقد ادلسائل اليت ينظرىا القاضي ، وعليو أف

 احملضوف يف األحكاـ اليت يصدرىا.

أف األـ أوىل ْتضانة  تعديل  القبل  قانوف األسرة اجلزائري  64يف النص السابق للمادة  اجلزائري  كاف ادلشرع و 
 ولدىا مث أمها مث اخلالة مث األب مث أـ األب مث األقربوف درجة مع مراعاة مصلحة احملضوف.

 ،رؤية ابنها مىت أتيحت ذلا الفرصة وإف تزوجت رجبل أجنبياؤلـ تسهيبل ل  إلسبلمي وروحوا يتماشى والفقو اذا موى
فقد أصبح الًتتيب على  وٖتقيقا دلبدأ ادلساواة ، أما بعد التعديل الذي يدعي أنو راعى التطور االجتماعي للجزائريُت

 ألب، اخلالة، العمة مث األقربوف.األـ، األب، اجلدة ألـ، اجلدة  النحو اآليت  :
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ب مث اخلالة مث ـ مث اجلدة ألب مث اجلدة ألوىل ْتضانة ولدىا مث األأادلعدلة ىي كما يلي : ".األـ  64فنص ادلادة  
 "....... قربوف درجة مع مراعاة مصلحة احملضوفاألالعمة مث 

أي أنو ديكن  لؤلب  اكتساب حق احلضانة بطلبو من القاضي ادلختص شرط  أف يكوف أىبل ذلذه ادلسؤولية ،  
وأصبحت حضانة الطفل تؤوؿ بعد األـ إىل األب وىذا يف نظر البعض حرماف للمرأة من رؤية ابنها  مىت شاءت 

من اتفاقية  16وادلادة رؤية ابنها وىو زلضوف عند أبيو .ألـ ىي احلاضنة ، بينما يتعذر عليها  حينما تكوف اجلدة
سيداو يف الفقرة )و( تعطي نفس احلقوؽ وادلسئوليات فيما يتعلق ابلوالية والقوامة والوصاية على األطفاؿ وتبنيهم، 

ادلفاىيم يف التشريع الوطٍت، وىف مجيع األحواؿ أو ما شابو ذلك من األنشطة ادلؤسسية االجتماعية، حُت توجد ىذه 
 .تكوف مصاحل األطفاؿ ىي الراجحة

 ـ إسناد الوالية دلن تؤول إليو احلضانة 

جعلت إسناد  الوالية دلن تؤوؿ إليو احلضانة  أّما   من قانوف األسرة اجلزائري  87كما أف التعديل اجلديد يف ادلادة 
 لولية على زلضوهنا إف أسندت إليها احلضانة .كانت أو أاب  وأصبحت ادلرأة  ىي ا

مفهـو الوالية مع احلضانة ، فادلظهر الواحد من مظاىر احلضانة ديكن أف يكوف أيضًا مظهرًا من وىنا تتداخل 
 مظاىر الوالية على الطفل.

والوالية من النظاـ العاـ ال ديكن التنازؿ عنها ، فإّف احلضانة إذا كانت لؤلـ فإّف الوالية على النفس و ادلاؿ تبقى 
من اختصاص األب ، و احلضانة عندان ال تنقل لصاحبها أي سلطة على الطفل و يبقى خاضعا لوالية العصبة من 

 الذكور. 

الفقرة  88، و  87و لكن ديكننا أف نفهم  معٌت الوالية من نصي  ادلادتُت  وقانوف األسرة اجلزائري مل يعرؼ الوالية 
األوىل من قانوف األسرة اجلزائري ادلعدؿ حيث نص يف األوىل على أف من لو احلق يف الوالية على القصر واليت جاء 

 فيها : يكوف األب وليا على أوالده القصر وبعد وفاتو ٖتل األـ زللو قانوان .

 أفّ  ىذا فمعٌت اجلزائري  ادلدين القانوف من 135 ادلادة يف األب مسؤولية أساس ىي األبوية السلطة توإذا كان
 األـ وتصبح ، ابنو يساكن مل وإف ، يتوىف أف إىل فيو متوفرة األبوية السلطة أف طادلا مسؤوال دائما يبقى األب

 . الرقابة متويل مسؤولية أساس على 134 ادلادة ٔتوجب الضارة احملضوف ابنها أفعاؿ عن مسؤولة احلاضنة
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ادلعدلة ما إذا كانت الوالية اليت ٘تنح للحاضن ىي والية على ادلاؿ أـ والية على النفس أـ    87ومل ٖتدد نص ادلادة 
كليهما ،فإذا كانت والية على ادلاؿ فقط فاإلشكاؿ  ال يثور ْتدة ، أما إذا كانت الوالية والية على النفس أو على 

 النفس وادلاؿ  معا ، فإف ىذا يعترب تعدي على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية حسب رأي بعض الفقهاء .

. والثاين أي القوؿ الثاين : تلي بعد األب واجلد هناية احملتاج": "وال تلي األـ يف األصح قياسا على النكاح ففي 
 . 39وتقدـ على وصيهما لكماؿ شفقتها

 التصرؼ والية فأما احلضانة، حق ذلا الثابت ألف وتبيع؛ لو تشًتي أف ػ بولدىا أحق كانت وإف ػ للمرأة وليس
  40.األمومة بسبب ال الوصاية بسبب تتصرؼ أف فلها أبيو وصية ىي كانت فإف بعده، مقامو يقـو دلن أو لؤلب،

صدقا لقولو  هللا تعاىل : والية األـ على األطفاؿ القصر  وقد استند ادلشرع اجلزائري إىل اآلراء الفقهية القائلة ّتواز
 41 ""وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعٍض يف كتاب هللا

قرابتها ورمحّيتها أقرب ألوالدىا من قرابة  حّجًة ودليبًل زلكمًا ومتقنًا على تقّدـ األـ، حيث إفويعترب ىذا النص 
 اجلّد أو غَته.

وىنا نبلحظ حجم توظيف مواد من اتفاقية حقوؽ الطفل بقانوف األسرة  ادلعدؿ جليا سواء من حيث إثبات 
 .42النسب أو احلضانة 

    إشكاالت مساواة الرجل وادلرأة يف اإلرث خامسا:

بعد مصادقة اجلزائر على اتفاقية سيداو ، ولكن   لنسائية خصوصااتثار مسألة اإلرث جدال حادا يف األوساط 
ومن احلكمة اليت يذكرىا العلماء  علماء الفقو اإلسبلمي بينوا أف نظاـ اإلرث نظاـ خاص حيقق العدالة االجتماعية 

 لى نفسها أف ادلرأة ليست مكلفة ابلنفقة ع : يف كوف نصيب ادلرأة على النصف من نصيب الرجل يف بعض احلاالت

                                                 
دار الكتب العلمية ،  بَتوت، لبناف ،  ،   الدين مشس، الرملي هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج،  ومعو حاشية أمحد بن عبد الرزاؽ ادلغريب الرشيديػ   39
4/375  

 . 17/ 6ـ ،  1989ىػ / 1409، دار ادلعرفة ، سهل أيب بن أمحد بن دمحمادلبسوط ، السرخسي ػ    40
 .75سورة األنفاؿ اآلية ػ   41
يسجل الطفل بعد والدتو فورًا ويكون لو احلق منذ والدتو :1990لسنة  260اتفاقية حقوق الطفل رقم دلــادة السابعة الفقرة األوىل ا ـ انظر :  42

   .احلق يف معرفة والديو وتلقي رعايتهما ,يف اسم واحلق يف اكتساب جنسية ويكون لو قدر اإلمكان
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واألخ ، واجلد  وإمنا ادلكلف ن بث من األب والزوج ، واالأو بيتها أو أوالدىا ، وال بدفع ادلهر عند زواجها ،فهي تر 
 . تعًتيو النوائب يف الضيافة والدية والصلح على األمواؿ وحنو ذلكبذلك الرجل ، كما أف الرجل 

ولكن لو ثبت أهنا كانت تساعده يف العمل داخل البيت أو تنازلت عن حقها يف النفقة مقابل استثمار ماذلا يف  
النصف ٕتارة ما ، فالشرع يوجب أف تعطى النصف من الًتكة ، والنصف اآلخر يقسم على الورثة وأتخذ حقها من 

 الثاين ، وىو ما عرب عنو فقهاء القرف الثالث عشر حق : الكد والسعاية .

  : أما ادلرأة بصفة عامة فلها حاالت سلتلفة يف اإلرث

وكاألـ مع األب مع عدـ وجود األوالد أو الزوج  كالبنت مع أخيها الذكر ، أ ػ فتارة أتخذ نصف نصيب الرجل ،
ولؤلب الباقي وىو  ألف األـ ذلا الثلث حينئذ ، فًتث ادلرأة ىنا نصف الرجل  ت ،وىو ادلثاؿ الذي ذكر  أو الزوجة ،

  وليس األمر كما ظننت من تساويهما يف ىذه ادلسألة الثلثاف ،

فلؤلـ السدس ، ولؤلب السدس والباقي لبلبن .  واترة أتخذ مثلو ، كاألـ مع األب يف حاؿ وجود االبن ، ب ػ 
َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو   : لقولو تعاىل ما يراثف ابلتساوي ؛فإهن وكاألخ واألخت ألـ ،

ُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء يف الثُـُّلثِ   .43" ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج  وذلما الثلثاف ، فلو الربع ، ابنتيو ،كالزوج مع  ج ػ واترة أتخذ أكثر منو ،

 . ويرد الربع الباقي ذلا أيضا وذلا النصف ، فلو الربع ، مع ابنتو الوحيدة ،

كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجًا وأاًب وأمًا وبنتًا وبنت ابن ، فإف بنت اإلبن ترث  د ػ واترة ترث وال يرث ،
ىف حُت لو أف ادلرأة تركت ابن ابن بداًل من بنت االبن لكاف نصيبو صفرًا ؛ ألنو كاف سيأخذ الباقي  السدس ،

  . تعصيباً ، وال ابقي

  .وما سبق من احلاالت لو أمثلة كثَتة ٕتدىا يف كتب ادلواريث

 

 

                                                 

 12سورة النساء اآليةػ  43ػ 
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 .اخلامتة 

، ال دينع من ترقية القوانُت ومعاجلة  2ػ  إف اإلسبلـ ابعتباره دين الدولة اجلزائرية كما نص عليو الدستور يف ادلادة 
ادلستجدات والنوازؿ  اخلاصة ابألسرة . و طبقا لذلك فإف قانوف األسرة السابق فعبل كاف حيتاج إىل تعديل ،وحىت 
احلايل ال زاؿ ال يستجيب دلتطّلبات محاية األسرة و الطفل، و جيعل األسرة بعيدة عن ادلقاصد احلضارية اليت تتطلع 

.ومعظم ادلواد ادلعدلة شعوب لإليها األمة اجلزائرية. كما أف االتفاقيات الدولية مل  ٖتًـت ىذا التنوع القيمي و الثقايف ل
وكذا االجتماعي ٘تاشيا مع مبدأ ادلساواة اليت تضمنتها االتفاقيات الدولية وكاف جاءت مدعمة دلركز ادلرأة القانوين 

 األمر جد صعب أثناء زلاولة التوفيق بُت ادلرجعية الدينية والدولية .

 قائمة المراجع 

 .ـ 1984ىػ /1377دار الفكر العريب ، القاىرة ،  أبو زىرة ،،دمحم  الشخصية األحواؿ ػ 1
  1شهاب الدين قرايف ، ادلكتبة العصرية ، بَتوت ، لبناف ، طادلشهور ابلفروؽ ،  الفروؽ أنواء يف الربوؽ أنوار ػ 2
 2مطابع احلليب ، ط، عبلء الدين أبو يكر بن مسعود الكاساين ، ،   الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع ػ  3 

 .ـ 1982ىػ/1402
 .ادلصرية اإلسبلمية الكتب دار ،  احلفيد رشد ابن ػ ، ادلقتصد وهناية اجملتهد بداية ػ 4
  اجلديدة، الطبعة ، الفكر دار حسن، زلمود:  احملقق ، إمساعيل الفداء أبو كثَت ابن ،  العظيم القرآف تفسَت ػ  5

 .ـ1994/ىػ1414
 النشر سنة دوف ، الفكر دار ، القرطيب أمحد بن دمحم ، القرطيب تفسَت ػ 6
 النشر سنة دوف ، ادلعارؼ دار ، جرير ف دمحم الطربي ، الطربي تفسَتػ  7
 مؤسسة األرنؤوط، شعيب - األرنؤوط القادر عبد: ٖتقيق  ،  اجلوزية قيم ابن ،  العباد خَت ىدي يف ادلعاد زاد ػ8

 . ـ 1984. ىػ1404 السادسة الطبعة. لبناف - بَتوت - الرسالة
 ، والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة ، إماـ الدين كماؿ دمحم ، اإلسبلمي الفقو يف والطبلؽ ػ الزواج9

 .بَتوت
 ىػ 1430، العادلية الرسالة دار ، وآخروف األرانؤوط شعيب: احملقق  ، السجستاين  داود أبو ، داود أبو سنن  10

 .  ـ 2009/
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ٖتقيق : زلمود  ابراىيم زايد ،    ، دمحم بن علي بن الشوكاين دمحم تدفق على حدائق األزىار ،ادل سيل اجلرارالػ  11

 .دار الكتب العلمية ، بَتوت 
ىػ / 1416، دار اخلَت  ، سنة النشر:  زكراي أبو الدين زلي النووي شرؼ بن ، حيِت  مسلم على النووي شرح ػ 13

 .كتاب اإلمارة ، ابب بياف سن البلوغ،   ـ1996
 .ـ  1991، دار الفكر ، بَتوت ، لبناف ، طبعة إمساعيل البخاري  بن البخاري  ، دمحم صحيح 14
ابن حجر العسقبلين أبو الفضل شهاب الدين ، دار ادلعرفة ، بَتوت ، ،  البخاري صحيح شرح الباري فتحػ 15

 .ـ  1379
 1984 ،2،ط ، الفكر دار  الزحيلي، وىبة ، وأدلتو اإلسبلمي الفقوػ 16
ادلؤسسة ،   العزيز عبد سعدػ قانوف األسرة اجلزائري يف ثوبو اجلديد، أحكاـ الزواج والطبلؽ بعد تعديلو ، 17

 الوطنية للكتاب.
 . ـ 1989/  ىػ1409 ، ادلعرفة دار سهل، أيب بن أمحد بن دمحم السرخسي ، ػ ادلبسوط18
 اإلسكندرية ، والًتمجة والتوزيع والنشر للطباعة السبلـ دار ، السباعي مصطفى ، والقانوف الفقو بُت ادلرأةػ 19
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