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توجه بالشكر الجزيل والعرفان المقرون بكامل االحترام والتقدير إلى أ  

: دكتور واألستاذ الفاضلال  

 محمد العسري

اشكر جهوده الجبارة  الذي لم يتوان لحظة في نصحي وتوجيهـي، كما

ود.وٕارشاداته النيرة التـي ساعدتني على إخراج هذا البحث إلى حيز الوج  

   كما ال يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى

و إلى مكناسبالمحكمة االبتدائية ب األساتذة األجالء  

 السيد مدير المعهد العالي للقضاء.

والملحقين القضائيين. السيد مدير مديرية تكوين القضاة  

 وٕالى كل السادة القضاة األجالء الذين عملوا على تأطيرنا

 سواء من داخل المعهد العالي للقضاء أو داخل المحاكم.

.39 الملحقين القضائيين بالفوجو إلى السادة   

.كل من ساندني بحبه ودعائهو إلى   

خير الجزاء إنه سميع الدعاء.  يم اهللا عنـفجزاه  
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  ��د��:

� وأ
دت ��� �ون   �
��� �ر ا���ور ��ت ا��را�� ا����و�� ����ن أ��� �

�م ا��را�� ��
را��* و��� �+* () أن ���ش ��� &دم ا����واة �� $�ره، وظ ر ا���م 

�+رة را(�1 
ل أواع ا�ظ�م �ؤ
دا ��� ����� �+وق ا���ن را��� ��,�ر ���ة ��

  وا����ب $�ر ���ز ,�ن ا�ر3ل وا��رأة �ؤ�� ,���ق وا��دل وا���م.

�دي ,�ر�� ا�6
ر وا����واة   �� (و,�دھ� �3ءت �+وق ا���ن ,�6 و� � ا�
و

و��ھ1� ا��ف وا��رام �+وق ا���ن و,�طور ھذه ا��+وق وا��ر��ت () ظل ا��6&��ت 

���ت ��3و�� �ن ا?(
�ر وا��,�دئ �1رب =وا,ت و��و���ت و� ود و�ؤ��رات 

�ر ا?�رة ا��ر��� أو ا�+�و�� () ا���ق�ا��طر ا�ذي � دد  ��لو،   ا���وب ا������ و

� ھو ا�طر�+� ا��) ��در , � ا��3��� ا�Aر,) �=+�(�* �ن طر�ق ا@��6&��ت ا�دو��� �����3�

�د�و () $�ر �� �رة �� (����B� �6رة، وا��ؤ��رات ا��&رار ,�?�
�ل ا����ددة وا��

��رج  ����� ��ول ا���&�ت ا�3�
����3 ا�=+�(� ا�3��� ,�ن ا���(��ن وا���(��ت، إ�

��ر �ن ا�زواج �� ����3 ا����ر��ت ا�3��� () �ن �,
رة، إ,��� E��ؤ��� ا?�رة، 

�,ر ا���� (��� ا�3 �ض، ا��ط��,� ,�را�3� ا�+وا�ن ا�وط�� ا��
ذوذ ا�3�) 3ر���، إ�


رة ا��ر�� وا�ر�1 () ا���&�ت ) (,� ،�,���ا��,�ر ��3ع ا�ر3ل �زو3�* دون ر�1ھ� ا$

ا�3��� دون �+��دھ� ,ر,�ط ا�زواج و$�ر ذ�ك �ن ا?(
�ر ا��) رو3ت � � ھذه ا@��6&��ت 

  وا��ؤ��رات.

  � � ����3�,ذ 
ل �ر��3� د��� �ن ھذا ا��ط�ق ��ع ا��6 وم ا��6رط ���ر�� ,
ل  �


ل �)ء ��
ن. H,إ�� أن أ� ��&��  أو أ

) �6 وم ا��ر�� وا����واة أ
=ر �ن ��6) ظواھر $ر�,�   ,�و@ ��ھد ا��وم ��� 

 � �ن  ��� ا��3��� ا��Aر,)، ����ود� I���6) ا���&�ت ا�3��� $�ر ا��ر��� و�� )

وا�ط6و�� ا����1� وا���ردة  ��ل ��رج �ؤ��� ا�زواج�ح و���ظم ظ�ھرة ا���ل �6



ت ا���� �رج �
	�� ا��واج�� إ��

 

3 

 

�د�) �� ا�و&وف @���راف أي ��
� � ظواھر  ���وا����6ل ا�3 �ض وا�3را�م ا�3

 .��ظر3��� وأي ���+,ل ��  

و�� ��ط�H ���*" ,�?� �ت ا���ز,�ت" أ(ظ�ھرة ا���ل ��رج �ؤ��� ا�زواج         

����ف ا���6ھ�م ا@3������  ظ رت �� ,دا�� ا�=ورة ا�6ر��� و��طرة ا�ظرة ا������� ���

�&�� و,�����) �م ��د ��
ل ا��6ل ا�ذي ���,ر �ط��� ���+�م وا��) ا��6ت �ن ا�����1ن ا?

ظر ا�د�ن ��� $�ر ��روع () ظر ا�+�ون و
�ن ھذا ا@��6ل ,��وص �6 وم  ()

) ا��,�ر ���ر�� ھ�� ��� ����ذه ا��ر�� ا��رض �ؤ=را ��ث ار�,ط ,6
رة ا��ر�� ا��

��ط� ��رو�� دون �+��د ذ�ك ,���راط ��� &�و�� �ن أي وع �� ,�ن أطراف ا���� 

 ���ا�3��� وو(ق ھذه ا��ط� ا��ر ��3ل ا��3ر�م () أ(��ل ا@��داء ��� ا��ر�� ا�3


رة ا�) Nر����در���3 �و  � � �ر�� () ا��3ھ�ن: ا@��3ه ا?ولو,�����) دأ,ت ��ر���

��� ���3 ا���&�ت ا�3��� ا��,�� ��� ا�رادة ا����,رة &�و� وا�=�) �ظ ر ����3 () إ,

�ل ا���د�د () �3ر�م و() ���&,� 
ل ��&� &�ر���  .)1(�ن 

 ،�����E, رة��
وا�����رة ا��رة ,دون  و�ن ھ� ظ رت ��6ھ�م أ�رى 
��ز��3ت ا�

.��  زواج () (ر

وإن 
�ن �ن ا��وا��1 ا���
وت � � إ@  (�و1وع ا���ل ��رج �ؤ��� ا�زواج

�* ا��ط�رة ��� ا��3��� وا?(راد وا�ذي و�د ���
�أ* و,��و��* ا�=+�(�� وا@3������ و,�

��ت ,�� ا?�رة ا��Aر,�� و��ق وع �ن ا���ل ,�ن أ(رادھ�، ����3و�� �ن ا��
����ت 

�� �ن ا��
����ت (����ل () إط�ر ��&�ت ��رج إط�رھ� ا��ر�) وطرح �� ��3و

 ،�����ق ,������� ا�+�و� ���) �����3� �ن ھذه ا���&�ت ,وة ھ�� و�وة ا�,��, �+���ا��

أو ا?,�ء $�ر ا��ر���ن،  ( ذه ا��6� �ن ا?ط�6ل ��ط�H ��� � أ,�ء ا�ز� أو أ,�ء ا���6ح

��@ت ا��3�����، (�?ط�6ل ا�����3ن �ن ��ل ا��)ء ا�ذي ��
ل �ظ ر �ن �ظ�ھر ا�

                                                           

�$�د #��ب: �را!م ا	�رض ��ن ا	���وم  ا	د��� وا	���وم ا������ـ�، ا	���� ا	��ر��ـ� 	����ـ�د وا	���ـون، ا	�ـدد  -1 
  .54- 53، ص2003أ�ر�ل 7
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ت ظ�ھرة ������ @ �
�د ���و � � أي ,�د إ@ أن دا�رة و�3م �
��رج �ؤ��� ا�زواج وإن 

.����ف �1,ط ا�+�م دا�ل 
ل �ن �3����ف �ن ,�د @�ر ,���  ا������ 

�ظم ا�دو�) ور$م اھ����* ,و��1� ا�ط6و�� �ذ إ��ن 3�ف أو �ن  1924(���

ا�ذي ��1ن �ن ,�ن �,�د�* �ق  1959ة ��+وق ا�ط6ل ��� طر�ق إ��ن ھ��� ا?�م ا����د

 �����ن ا�����) ��+وق ���3 ا?ط�6ل ,����� ��
,���+وق دون أي ����ز وا�ذي �3ء �

ا�ذي أ
د ���  1948د3,ر  10ا���ن ا���درة �ن ا����3� ا����� ��Bم ا����دة () 

ھذا ا�ط6ل =�رة ��&� �ر��� أم $�ر  إ��ط� ا�ط6ل ,������� ا�3������ ا����� �واء 
�ن

�ن ھذا ا���ن ��� أ*:" ��Bو�� وا�ط6و��  �25ر��� ��ث �ص ا�,د ا�=�) �ن ا���دة 

��ن و��م 
ل ا?ط�6ل ,6س ا������ ا�3������ �واء ���ا��ق () ا�����دة ور���� 

�3� �ن ر,�ط �ر�) أو ,طر�+� $�ر �ر��� وھ) ا��+وق�ت و@د� م �
ا��) ��و�ت  

�ل ��3و�� �ن ا������ر و�,��ن ا��د ا?د� �ن ا��+وق �ا��6&�� �+وق ا�ط6ل �و��ده �ن 

�� , � ھذا ا?��ر.��
ن أن ��� (�  ا�

 () ��&�6���ل ���  �1993و��وز  12وا��Aرب ,دوره و�ذ ���د&�* ��� ھذه ا�

�ر��
ل �, ����* ا�دا�م ��* ا������ر ا�دو��� إد��ل ��3و�� �ن ا���د��ت ��� &وا

�ر���� ا�ط6ل وا���6ظ ��� �ر
زه ا�+�و)، ا,�داء �ن أ��� &�ون () ا�,�د وا����=ل () 

� أ����� ���3��� وأ
د ��� ا?�رة ,�
ا�د��ور وا�ذي ص ��� 1رورة ا�ھ���م ,�?�رة 


ل ا���خ ا�ط,��) وا����م ��ط6ل وا�ذي �و(ر �* ا������� (�
�� أ
د ��� ا��ر��� ا� ،�

�6� ����و�� �
�و(�ر ا������ ا�+�و�� وا@��,�ر ا@3����) وا���وي ����3 ا?ط�6ل ,

 � و&�ون  54,�رف ا�ظر �ن و��1� م ا������� و�ن ,�ده �دو� ا?�رة ���� ا���دة �

��ون ا�
��6� وا�+�ون ا�3��� وا����� ا��د�+
���ق , و��*، و&وا�ن أ�رى � ���) .(��  ا�3

+�رھ� ��� ا��3ب ا�����ق ,��,ن � (��H1 أھ��� ھذه ا�درا�� وا�� ��ن ھ

�وى �� ��� ����ا���S �ن ��ل ��رج �ؤ��� ا�زواج وا��
����ت ا��) �=�رھ� 

�ر
زه ا�+�و) وھو��* وذ�ك ��دة ا��,�رات أو� � و3ود �,��ن وھوة () ا��+وق ا����رف 

��ط6ل اط�&� �ن ����ر ا��ر��� ا�ذي ���ز ,�ن ا�ط6ل ا��ر�) و$�ر ا��ر�) ���  , �
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ظرة ا���+�ر  ��أ��س ط,��� ا���در ا���S � م ��ل �ر�) أو $�ر �ر�)، =�

��3� �1ف  ��ا�ر���� ا�+�و�� وا�3������ ا���و�� � ذه ا��6� �ن وا���ور ,��دو

���ر ھذا ا��و1وع ���� () ظل ��6&م ظواھر 
Eط�6ل ا?ط�6ل، و�ن �م 
�ن ا�دا(� () ا�

 م أو () و��1� ��,� و,�����) �3ءت � ����ا��وارع وا��دد ا���زا�د �Bط�6ل ا��

�3� �ن ��ل ��رج �ؤ��� ا�زواج ��ري ا�,وة ا��� (�ا�ر$,� () ا�,�ث �ن ا��
����ت ا�

T, ر�,
�ل �ؤ��� ا�,وة وا��ب وار�,�ط �� ,�
ل ����ق ,�� و��.�ن �
����ت أ�رى �   

���ور �ول ��ر(� ھل أ(رد ا�+�ون ��,ن �و���* �طرح ا��و1وع إ�
���� ر����� 

�I �ن ��ل ��رج �ؤ��� ا�زواج ����� و�ر
زا &�و�� وا��1 
,�&) ا?,�ء �ا�

�6رع �ن ھذه ا��
���� ��3و�� � (����ر�* &�ور؟و,���� (ا��ر���ن أم ان �ر
زه ا�+�و

�ن ا��
����ت ا�6ر��� �ن &,�ل ��ر(� �� ھو ا��ر
ز ا�+�و) ��,ن $�ر ا��ر�) () 

�ل �+���1� � ا����� إ(راد ����� �دو� ا?�رة؟ وھل ا��ط�ع ا���رع ا?�ري �ن �

��3ن �ن ��&�ت ��رج �ؤ��� ا�زواج؟ ��ھو��ء ا�,B�  ؟���ر
زه () &�ون ا����� ا��د

و�� �و&�* () &�ون ا�3���؟ وإ�� أي �د ا��ط�ع ا�+�و�ن ����� ا�ط6ل $�ر ا��ر�) () 


���ت ھذه ا���دود�� ��و� � �* ا���رع و��ھ) ا (����3 �دود ا������ ا��ھو��*؟ أ�ن 

����ل ا���رع ��  ��� �+و&*؟ ��ن ��ب و��ھو دور ا��,رة ا�ط,�� () إ=,�ت �,*؟و
�ف

      &وا�د ا���ؤو��� () ا�,وة $�ر ا��ر���؟

��رض �ن  ، (������ل ا����د � I ا��+را�) �ھذا �� ���ول ا��3,� �* �ن 

��* ?ھم ا?�,�ب وا��
�@ت ا��ر�,ط� ,���و1وع، و
�ف ����ل ا���ر�ع ا��Aر,) �� � 

��ر��� و&�1ء.  

�E��+���* ��� ا��
ل ا����):و�درا�� ھذا ا��و1وع (+د إر �  

   ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��	�ر+ز ا	���و�� 	��ن (�ر ا	#ر�� ا)ول: ��لا	

  ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��و�� ا��ن (�ر ا	#ر��ا	.���:  ��لا	
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  ا)ول: ��لا	                              

  ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��	�ر+ز ا	���و�� 	��ن (�ر ا	#ر��     
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  � ��	�ر+ز ا	���و�� 	��ن (�ر ا	#ر��ا	��ل ا)ول: ا�#+�	��ت ا	�ر��ط

�ظم ا�دو�)  �
ل ا�ھ���م ,��ط6و�� أو�و�� �ن ا?و�و��ت ا�
,رىا��) اھ�م , � ا��

 ��� و������ و@  أ �,�+و&* ��� أ��س  و���� ا�ھ���م �و��� إ�� �ر�����+وق إ

.� ��3E�1) � � أو �A�
ن ا���  


ل ا��+وق ا����رف �* , ����و,�ء ��� ذ�ك (Tذا 
�ن ا�ط6ل ,�6�* ط6� ��س إ@ �

) ا����=ل (��) ا���6&�� , �، و���ل �ر
زا &�و�� وا��1 ووا�دا () ا�+�ون ا�دو�) ا�


ل ا?ط�6ل ,Aض ا�ظر ا?���� ��+وق ا�ط � 6ل، ,���,�ر أن ا��+وق ا�واردة , � ����6د �

��وا � �،وھو �� ��رت ���* 3ل ا���ر���ت ا�Aر,�� � (��ن ط,��� ا���&� ا�3��� ا�

���زا �ن � ��
س ��ر���ت ا�دول ا������ ا��) أ�طت ��ط6ل ا��ر�) �ر
زا &�و�,

�ر1* ��3و ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ا�ذي���ب  �� �ن ا��
����ت ���ف ,
ل �+و&* �)

  و@ 6+� و@ أ�رة و@ ��و�ض...

�+��م ھذا ا��6ل  ��E��رض ا@,ن ا�ط,��) ار�� (��م ,���
����ت ا�+�و�� ا� �� و�

��ص ا��,�ث ا?ول ���
����ت ا��ر�,ط� ,���ب��� أن  -ولا?�,�ث ا�-()  ��,�=�ن 

��ص -(  و3��� ا@,ن ا�ط,��).@�م  -ا��,�ث ا�=�

  ث ا)ول: ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��	�/با	��$ـــ

���� و ����ط �ر�� �د�دا ��� ��رص  �+د أو�� ا���م ا��ب ���دم ا

��و&* ا�,��V إ�� أن �
ون �
ل و�د �,*، و�� �و��* �,��*  ا?��ب و���1 �. وأ,دى

�ط �.���ت ا?��ب وا���6* ھذا ا��ق وإ�ط��* ھذه ا?ھ��� إ@ �و(� �ن , �����  و

�ء , م (Tن ا��ب ھو ا�ذي         �وإذا 
�ن �ن �+�ود ا�زواج ا�+��م ,�+وق ا?,�ء وا@�

�ل ا?,�ء �ن اW,�ء �وھو �,�ث ا��3ذ,�� وا���ل ا�6طري �,�1 م �و �ؤ�س ��ر��� 

(�&) أو ا�+�و� .)2(ا�,�ض ا?�ر وا��ؤ�س ����&�ت ,� م �واء () �+ � ا?

                                                           

  .177ص 2008/��   ��155ود ��ض �#+�ت ا����ء ا	4ط�� �دون زواج،���� ا	��2ء وا	���ون،ا	�دد  $/��ن -2 
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��6ء را,ط� �د�) ,��1رورة ا���م ��رج �ؤ��� ا�زواج � �&�و���*، (
ل �


ون إ�� ,�ء ��� �ر��� ا���&� ا�زو�3� و,�����) (Tن ا�+�ون @ �+�م � @ (�ا��ب �Bب ا�

�ل ا��ر�) ,�ن ا?ب وا,* دون ا��,�ر ��,وة $�ر ا��ر��� ,�
س ا?م (��,وة �وز� إ@ ��

�وي �د� � �و��ت �ر��� أو $�ر �ر���.�
  اء 

و,�����) (Tذا 
�ن �ن ا�� ل �ب ا@,ن ا�ط,��) ?�* وإ=,��* ,�3رد وا&�� ا�و@دة أو 

* �ن ا���ب إ=,�ت �ب ا@,ن ا�ط,��) ?,�* T) ،� , (��1& م
,T&رار ا?م أو ,�دور �

دي �دو� �دو� ا?�رة ��رت ��� ھ ��� أ* ازداد ��رج �ؤ��� ا�زواج،��و�� وأنط�

 � &د أ�ت ,3د�د ��=ل T) �وة ا��ر��� و$�ر ا��ر��ا?�وال ا������ () ا��6ر&� ,�ن ا�,

�+ل �ن  150() ��ر�ف ا��ب () ا���دة �وا��,رت ا*: "���� �ر��� ,�ن ا?ب وو�ده 

�م () ظل  144ا���ف إ�� ا���ف". و�ر(ت  ا�,وة ا��ر��� () ا���دة � (� � ا�و@دة ا�E,

�ت �ن ��ر�ف ا�,وة $�ر ا��ر���. �,ب
  �ن أ�,�ب ا��ب () ��ن �

�� ,�دم إ�ط�ء ��ر�ف، ا��را�� )3(�+ول ا?���ذ ���د ,���� �: "(+د أ��ت ا��دو

��+��دة ا?�و��� ا�+���� ,Eن "ا��رع ���وق ���+وق ا?��ب" (�ن �Eن إ�ط�ء ��ر�ف 

��
�ف ا�و&��� ����ق ا?��ب ,Eھ� �. (� ��H د&�ق ��,وة $�ر ا��ر��� �+��د ا�+�1ء () 

�� ا�����ل �6 وم ا�����6� () ا���دة �
�T, إذا �م � 144ا�+ول *و3د �,ب �ن أي أ

 .)4(وق ا��ب ا��,رت ا�و@دة $�ر �ر���"ا?�,�ب ا��ذ
ورة ���

�* ھذه ا�,وة �ن �ر��ن أ�ري  ��� ��, *وھ1م ���+وق و�را��ة  وا���رع وو��� �

��وق ا��ب ��ل ��� ���1ن �+���1ت 3د�دة �1ن �واد �دو� ا?�رة و&* ����

�ر�* ��3و��  156وا����=�� () ا���دة ��إ@ أ* ور$م ذ�ك  (Tن إ=,�ت �ب ا@,ن ا�ط,��) 

(��ل  �ن ا���و,�ت وا��
����ت وا���و� � ,������ل �ن �وا�ذي  -ا��ط�ب ا?ول–�

*���� � S���طرق () ن ��ب ا�ط6ل ا� ���ب ا�ط6ل  -ا��ط�ب ا�=�)–ا��ط,� ,��

.�  ا���S �ن ا@$���ب وا�ز

                                                           

  ��ض ��	�$+�� ا��7دا!�� ��+��س. -3 
�$�د ����: إ#+�	�� ا	����ز ��ن أ�/�ب ا	�/ب وو/�!ل إ.���: �9 �دو�� ا)/رة، ا	���� ا	���و��� 	��$+�� ا��7دا!��  -4 

  .65، ص2008، ا	/����+��س،ا	�دد ا)ول



ت ا���� �رج �
	�� ا��واج�� إ��

 

9 

 

  ا	��#ـــ> �ــن ا	4ط�ــ�. ا��ن: �/ــب ا	�ط�ب ا)ول


,�رة    ��6� � ��ب ا�ط6ل ا���S �ن ا��ط,� ����� � ���E�را�ت �دو� ا?�رة () 

��� إ���ق �, م ,X,�� م ����� �ن ا?,�ء ا��زداد�ن ��رج �ؤ��� ا�زواج وذ�ك ,���رص 

� م �ن ا���رد وا���1ع. و@�ك أن ھذا ا��+��1 &د ��6ف �ن �دد ا?ط�6ل ذوي أ��ف 

.����  ا� و��. و���+ق ا?�ن وا@��+رار () ا��3��� ,�6� ���� ودا�ل ا?�رة ,�6� 

��3) ,و1وح �6 وم ا���دة   � ��وا�ذي �ؤطر ��ب ا�ط6ل ا���S �ن  156و�

ز�ل 
ل ا��ط ���طر� � ا���دة � (�,� @,د �ن �رض و�وH�1 ا��
����ت ا�����دة ا�

�طرق () +ط� =��� ��و&ف ا�+�1ء �ن  ��+ط� أو�� ,� () � ���1��,س () ( م �+

�I �ن ا��ط,�. 156�ط,�ق �+���1ت ا���دة �  و,�����) =,وت أو �دم =,وت ا���ل ا�

  .�156.�رھ� ا	��دة : ا�#+�	��ت ا	�� ا	��رة ا)و	=

ص ا���دة   �  �ن �دو� ا?�رة ��� �� ��): 156

"إذا ��ت ا��طو,� و��ل ا���3ب وا�+,ول و���ت ظروف &�ھرة دون �و=�ق �+د 

 :�����  ا�زواج وظ ر ��ل ,����طو,�، ��ب ����طب ���, � إذا �وا(رت ا��روط ا�

د ا@&��1ء.أ) إذا ا�� رت ا��ط,� ,�ن أ�ر�� ��، ووا(ق و�) ا�زو3� � ��� �  

  ب) إذا �,�ن أن ا���طو,� ���ت أ=�ء ا��ط,�.

.��   ج) إذا أ&ر ا��ط�,�ن أن ا���ل �

�م ����� ھذه ا��روط  ,�+رر &��1) $�ر &�,ل ��ط�ن.�  


ر ا���طب أن �
ون ذ�ك ا���ل �*، أ�
ن ا��3وء إ�� ���3 ا�و���ل ا��ر��� إذا أ

  () إ=,�ت ا��ب".

�,�ه �د &راءة ا���دة ��ل أول �� ھ) ا����$� ا����,�� ?��6ظ  ��156�ر�) ا@

 .� �  ا���دة و����
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-  (����ر1� ھ) ا���3 () ص وا�د ,�ن ا���طو,� وا�زو3� و,���� ����
(Eول إ�

�ل ا���دة ��� را,ط� زواج ��د ,�ء  156ا����ؤل �ول �� إذا 
�ن ا���رع �����ل �ن 

م أن ا?�ر @ ��دو أن �
ون �, � أو &ر�� &��ت ����H ط��ب إ=,�ت ��� � ا�و�د ��6راش أ

ا��ب، (�ن 3 � 3د ا�ص ا��ذ
ور ���دث () (+ر�* ا?و�� �ن ��طب و��طو,�، 

�) ,�د ذ�ك () ا�,د ا?ول �ن 6س ا�6+رة و�����ل Eء ��� ا��, � ،و��و��وق ا��ب ,

  ج.�,�رة ا�زو3� ( ل ����ق ا?�ر ,�ط,� أم ,زوا

�(�ت ��� ���وى �ط,�ق ھذه        ��* أن �=�ر اE� رض ,�ن ا���ط���ت �ن���( ذا ا�

���1ت ا��واد �ن +�� �1�� (��(� ,�ن ا���طو,� ا����ن  9إ��  5ا���دة، ذ�ك أن ھ�ك ا

و���6دي أي �,س () �ط,�ق �+���1ت ھذه ا���دة، 
�ن ��� ا���رع أن  .)5(�دو� ا?�رة

 I����ر ,�را�� إ�� أن ا?�ر ����ق ,����طو,� @ ,��زو3� ���� وأن إ=,�ت ا��ب ا�

�ن ا��ط,� ,�د �و(ر ا��روط ا����6� ا�ذ
ر @ ��ر�ب ���* إ=,�ت ا���&� ا�زو�3�، إ@ إذا 

د إ���م ھذا ا��+د �=,ت � �� ا��ب +د ا�زواج، وإذا �م �ر,� إ,رام �أراد ا���طب وا���طو

  .)6(و@ �=,ت � �� ا�زو�3�"

�=�رھ� ا���دة         (��و� � () �+د�� ا�ص  �156ن ,�ن أ��1 ا��
�@ت ا��ھو 

���ط��) ا���3ب وا�+,ول وھ�� ر
�ن �ن أر
�ن �+د ا�زواج و��ط�ب ا�ص أ��1 

�و(رت ا�� �ر ا��ط,� و�وا(+� ا�و ���) وھ�� �رط�ن �ن �روط ��� �+د ا�زواج. و�

ا?ر
�ن وا��روط ا��ذ
ورة �م �,ق �+��م �+د ا�زواج �وى ����� ا��داق و�و=�ق ا��+د �دى 

� � ا���دة �1� (���,�ن ��� �د. (���روط ا�وإن 
�ن @ �د�ل �1 �  �156د��ن �

�,�ر �و1وع ا���دة ا��داق و�و=�ق ا��+د ( ذا @ ��� �ن ا��,�ر ا��ر�@ ��)�
 � �وط ذا

,�ن ا���طب وا���طو,� 156زو�3� ����� �ر�� و,�����) ا���&� ا��ؤطرة �1ن ا���دة 

                                                           

�ن �دو�� ا)/رة: "ا	4ط�� �وا�د ر�ل وا�رأة ��= ا	زواج ��$�ق ا	4ط�� �����ر طر�9�� �@ي  ��5ء �9 ا	��دة  -5 
و/��� ����رف ����� ���د ا	�وا�د ��= ا	زواج، و�د4ل �9 $+��� �راءة ا	���$� و�� �رت �: ا	��دة وا	�رف �ن 

  ���دل ا	�دا��". 
  �د ��	زواج و��رد ا	و�د 7 ��#> ا	�زا�� �9 ذ�� +ل �ن ا	�4طب وا	�4طو��.وا	4ط�� ��رد �وا

��ر �و/=: إ#+�	��ت �/ب ا	$�ل ا	���E �ن ا	4ط�� ��= 2وء �دو�� ا)/رة وا	��ل ا	��2!�، �$ث ����� ا	��ر�ن  -6 
  .43.ص ��2010-2011	���د ا	��	� 	���2ء �$ت إ#راف ا)/��ذ إ�راھ�م �$���� ا	/�� 
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�� إ=,�ت و���ت ��
�� ��� ا�زواج. و��ل ھذا �� �3ل ا���رع ���ق �� ��
��3ل ا���

�دا ���, ���دا ��6 )7(ا��ب ,����طب () �=ل ھذه ا����� ا��  .)8(راشو��س ا�

أ=�ر () ا���دة ا����6� ا�ذ
ر ��ط�H ظروف &�ھرة (��د�د �6 وم ا�ظروف ا�+�ھرة   

�(ر ���س ,�?�ر ا�� ل ?* &د �طرح �دة ���6رات @ ��ر � � ( ل ��
ن ا��,�ر 

�ف أ(
�رھ�� ,�=�,� ظرف &�ھر إن �,�ن ,�د ا���ل؟ وھل ��Aر ا�ظروف ��ا��ط�,�ن @

ب �ن ا���ل ���,ر ظر(� &�ھرا؟ ( ل ,و�� ا�+�1) ا?�ري ا@&���د�� وطرد ا���ط

�ف ���3) ����د�د ا�ظرف ا�+�ھر �� ���* ,� () (ا����رة ��6ھ�م ا�+�ون ا��د


* �ن �� )9(ا��ط,�ق�� ����  �ز ا�ظرف ا�+�ھر �ن $�ره.�،أم أ* ���1 �����ر 

   *3�������6ل  156ا���دة أ�� �� ����ق ,ظ ور ا���ل أ=�ء (�رة ا��طو,�، (�م ��,

ا�ذي 
�ن ����ن أن �
ون، إذا ا&��رت ا�ص ��� أ* "إذا ظ ر ��ل ,����طو,�" أو "إذا 

�,�ن أن ا���طو,� ���ت أ=�ء ا��ط,�" ا?�ر ا�ذي �=�ر ا����ؤل �ول ا��دى ا�ز�) ا�ذي 

,A) ا@��داد ,* @��,�ر ا���ل، و&د �E أ=�ء (�ر� �&���3� ا��ت ,�ن ا��) ��3ة ا��ط,� و


د ��� إذا 
�ن ا���ل &د E�ا���طب وا���طو,� وا��) &د �دوم ��وات ��� �����ل ��* ا�

��+ق أ�ده ا?د� أم @، وا���ل أن ا?�ر ����ق ,=,وت ا��ب وھ) ���E� ��و�� و�ط�رة، 

* @ ���ص �ن ا��+�د ,���Wد ا���ددة �=,وت ا�T) � ,�, ق ,وطء����ب أي و,�� أن ا?�ر �

,�ن أ&ل �دة ا���ل وأ
=رھ� وا�ذي �=,ت ,��ر3وع إ�� ا���ر�N ا�ذي ا�+دت (�* ا��ط,� 

  .)10(وا�ذي ��
ن إ=,��* ,Eي و���� �ن و���ل ا�=,�ت ا�����دة () إ=,�ت ا��ب

�طر� � ا���دة    (��  156وأ��را و ,�د �رض ��3و�� �ن ا��
����ت ا�
��


ن ا���رع ا?�ر����� (�� ��ا����ؤل ھل �� رو�� �ن ا� و�� ,�+ � () ا��ب ���ي �ن 

                                                           

�9وG2 ا	#��� ا	�ذ+ورة �وا9ر ��� ا�$��ن 	دى ا	طر�9ن وا#���ر ا	���� ������ �#+ل �دل ��= ��/ل ا	و	د �ن  -7 
  ��ب ا	�4طب �9 ظل $د أد�= �ن ا	�#رو���.

�ن �دو�� ا)/رة، ����  ��156د ا	ر$��ن ا	���و��: إ.��ت ا	�/ب �#��� �ن �4ل �ر$�� ا	4طو�� �راءة �9 ا	��دة  -8 
  .43، ص2006، 152وا	���ون، ا	�دد ا	��2ء 

�ن �دو�� ا)/رة، �/��دات �دو�� ا)/رة  156ر#�د $����: إ.��ت ا	�/ب 	�#���، �راءة �9 �����2ت ا	��دة  -9 
-52، ص:2010و�ط������� ا	�����، /�/�� ا	�وا!د ا	�/�د�رة ��$+�� ا7/�!��ف ��	ر��ط �ط��� ا)���� ا	ر��ط 

53.  
  .65، ص�44/2011/ب ا	$�ل ا	��#> أ.��ء ا	4ط��، ���� ا	��$ق ا	��2!�، ا	�دد أ$�د زو+�(�:  -10 
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و�� ?ط�6ل 
�ن �ن ا���
ن أن �ظ�وا �� �& ���H �د) (����و(رت ا��روط ا��ذ
ورة و,��

�,ق ا��رار أط�6@ ط,����ن و$�ر �ر���ن أم أن ا���رع ��* ا��ق () ا��ب أ=�ء 

وإن =,�ت ا��ب إ@ أ � �م �=,ت  156ا��ط,� ���, � و�ر�* �ن �+وق أ�رى، (����دة 

ا�زو�3� و,ذ�ك �ظل 
ل �ن ا���طب وا���طو,� أ3,��ن �ن ,�1 �� ,�,ن �ر�) �م ��,ق 

  ?,و�* أن ا&�ر� ,�+د زواج.

��ج � ذا ا�و�1: ھل   
 � �6�طرح  (��,دأ ��3و�� �ن ا����ؤ@ت وا� ��ن ھ

�زو�3ن و(+� �
�ن ا��دو�؟ أم أ*  ����164دة ا?,و�ن ���+����ن ��1� ھذا ا@,ن 

�* وأ3رة ا���1� و(+� +6��1ون �ن طرف أ�* 
��ل ا��ط�+�؟ وھل �Bم ا��ط��,� ,

وھل زواج أ�* ��ط) �Bب �ق  �168ن ا��دو� وا��
� و(+� ����دة  ����167دة 

 �؟.� �  ا��ط��,� ,�T+�ط ا���1


د   E�� *��
ط�ق أ���ن ھذا ا����ؤ@ت و3ب ���� ا�و&وف ��� �و&ف ا�+�1ء وا�


د �ن أن إ$�6ل أي �رط �ن ا��روط ا��ذ
ورة () ا��6ل E��ن �ط�,+� ا�ص ��وا&�؟ وا�

  ��رض ا��
م ��ر(ض؟ أم �
6) (+ط �و(ر ,�ض � � �=,�ت ا��ب؟  156

  ���E �ن ا	4ط��.: �و�ف ا	��2ء �ن �/ب ا	$�ل ا	�.���ا	��رة ا	

�دا ��� ,�ض أ�
�م ����� أن  
م ا��و1وع و&رارات ��
�� ا�+ضا�
��

���ءل �ن �و&ف ا�+�1ء �ن �+���1ت ا���دة ھل �و�) ا@و�و��   ������� ا�156  ��16

ز�� ا���,ث ,���ط,�ق ا��ر() ��+���1ت ا���دة  *�
�����ب أ�� ��ط6ل و��+* () ا@

�ل ��3و�� �ن ا?�
�م وا�+رارات �ن ا��دو� وھذ 156�3��* �ن �ا �� ���ول ا�

  ا���درة �ن ا����
م ا��Aر,��.

  .)11((+د �3ء () �
م ����
�� ا@,�دا��� ,و3دة

                                                           

إدر�س ا	��4وري: ا	��ل ا	��2!�   ���20/02/2006ر�I  959/05$+م ا	�$+�� ا��7دا!�� �و�دة �9 ا	��ف ر�م  -11 
��، �ط��� ا)���� ا	ر��ط ا)/ري، ا	زواج، ا�$�ل ��.�ق ا	زو��� ا	�زء ا)ول، ا	ط��� ا)و	=، دار ا�9Jق ا	��ر�

  .298إ	=  296، ص:2009
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 ��"��ث إن ا��د�) ا�� دف �ن د�واه ا��
م ,=,وت ا�,ت إ��* وا�ذن ��1,ط ا����� ا��د


�ش ا����� ا��د�� ا���ص ,*., � ��3��,  

إن ا�=�,ت �ن و=��ق ا���ف و�ن ��ر���ت ا�طر(�ن ازد��د ا�,ت ا��ذ
ورة 
�ن  و��ث

 Nر���,23/04/2005  Nر���  .11/02/2005وأن �+د زوا3 �� 
�ن ,

 � ��� *� I� �� �ل (�رة �ط,� �� و&� ا���ل ,��و��ث إن ا�طر(�ن &د أ&را ,Eن 

ت ا��ذ
ورة.,��,  

����ط,�+� ���6ول و��ث أن ا��ب �=,ت ,��و���ل ا� *��، ا�6راش، ا�&رار، ا��, �، و��ث إ

  �ن �دو� ا?�رة.  160و 156و 153


ون ا�,ت ا��ذ
ورة &د ازدادت �ن ��ب ا��د�) أ��ه � *و��ث إ* ا��,�را ��� ��ف ,��

  وأ� �...".

  .)12(و() �
م آ�ر ����
�� ا@,�دا��� ,�طوان


م ,T=,�ت �ب ا�و�د إ��*."��ث إن ا��د���ن ا�� د(� �ن د�واھ�� ا��  

و��ث إن ا�=�,ت �ن و=��ق ا���ف و�ن ��ر���ت ا�طر(�ن أن ازد��د ا@,ن ا��ذ
ور 
�ن 

 Nر���ت �ر,ط �� ��&� ا��ط,�  06/08/1996,�
وأ* &,ل �� �ن �+د زوا3 �� 

  و�ر�ب � � ��ل ا��د���. 

�طب ا��د��� ا�=��� �ن  *وا�دھ� ,�ز� � و&د �م ا���3ب و��ث �رح ا��د�) ا?ول ,
و

وا�+,ول، ووا(ق وا�د ا�زو3�، إ@ أن ظروف ا�&��� ,����رج ���ت دون �و=�ق �+د ا�زواج 

  ,طر�+� �ر���.

.��   و��ث أ&ر ا��ط�,�ن أن ا���ل �

                                                           

: ��855/13ف ر�م  ���17/09/2007ر�I  1188$+م ا	�$+�� ا��7دا!�� ��طوان، �/م ��2ء ا)/رة $+م ر�م  -12 
  .81إ	=  78أ$�د زو+�(�، �ر�G /��ق، ص:
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 Nر���ت ,�
 (�و��ث أ
د ا���ھد و3ود �ط,� ,�ن ا��د���ن وأ � ا�� رت ,� ��، وا�

�و,ر 
  .1995أ

�وا(ر ا��روط ا���وص ��� � () ا���دة  �,�نو��ث  ��
� � ,�+رر  ����156و��ت ����

  &��1) $�ر &�,ل ��ط�ن.

  و��ث أ* ا��,�را ��� ��ف، �
ون ا�و�د ا��ذ
ور &د ازداد �ن ��ب ا��د�) وأ�*...".

ت �,�ث () ا��روط ا�وا3ب �و(رھ�   �
�I �ن ھذ�ن ا��
��ن أن ا���
�� وإن ���

�ذ (�* ,��ن  156 () ا���دةE�
م ا?ول �م ���) .� ���1��ط,�ق �+ () ����ھل أ���� � T)

ا@��,�ر �وا(ر 
ل ا��روط ا���وص ���* () ا��6ل ا��ذ
ور ,���1(� إ�� �دم ذ
ر 

و3ود ظرف &�ھر ��ل دون �و=�ق �+د ا�زواج، وھ) ,ذ�ك �را�) ا������ ا���16 ��ط6ل 

��دد () �ط,�ق �+���1ت ا��  ,�ذا(�رھ�.  ��156دة و@ 


م ا��و1وع (�� ھو �و&ف ا���3س ا?��� �ن   ���� �,�وإذا 
�ن ھذا ا���ل ,��

  ؟ 156�ط,�ق �+���1ت ا���دة 

���,)��� �,�وق ا��ب، ا��,ر ا���3س ا?��� ,���,� �را&,�* ,� ��رط =,وت ا��ط,� ا��ر

�ط,�ق �+���1ت ا���دة  ��ط,�ق ا�+�ون �ن طرف ���
م ا��و1وع أن ھذا ا��رط ���م�

�ل ا�+رار �دد  156�ا�ذي �3ء (�* "�
ن  )13(�264ن �دو� ا?�رة و��H1 ذ�ك �ن 

��1 ا���دة +�, ** �ن �1ن �روط إ���ق ا��ب  ��156ث إT) ا?�رة ��ن �دو

 � ��ل، وا���
�� ��درة ا�+رار ا��ط�ون (�*، � I����طب ���, � =,وت ا��ط,� ا���,

ھ� ا��ؤ�د ���
م ا@,�دا�) ا�+�1) ,ر(ض ط�ب إ���ق ا��ب ا��ط�وب ,��� أ* ���ت &رار

�ن �دو� ا?�رة، ,�� () ذ�ك إ3راء �,رة ��� =,ت  156@ ��3ل ��ط,�ق �+���1ت ا���دة 

 � ��ل �و1وع � I��� � �دم ��ول ا��ط,� ,�ن ا�طر(�ن، وأن ا���&� ا��ز�و�� ا�

�* و&��� ا�+رار ا�3�) ا���در ()  ا�زاع �3رد ��&� (��د ��,��,=���ف  21/04

                                                           

ا�+��1) () &���1 ا?�رة ،ا,راھ�م ,����) ا���ل ��607/2/1/2005ف  26/04/2006ا��ؤرخ ()  264ا�+رار  -13 

زا�* و���3دا�* () �دو� ا@�وال ا������ و�دو� ا@�رة ا���3د ا@ول، ا�ط,�� ا�=���، ط,� و�ر و�وز�� ��ر

�,� دار ا���م ا�ر,�ط،
  .460إ��  457ص  �2009
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728/04  H��� (
ون &د أ��ت &�1ءھ� ��� أ��س &�و��*، و,ذ�ك ����و��,�� ا�

  و����* ,�� (�* ا�
��6� �ذ�ك ����ن ر(ض ا�ط�ب".

  �ذ�ك أ�د ا���3س ا?��� &رار ا���
�� ا�+�1) ,�دم إ3راء �,رة  

ن ا�طر(�ن" وا��,ر �دم =,وت ا��ط,� ,�ن ا�طر(�ن "��� =,ت � � �دم ��ول ا��ط,� ,� 


�(�� �و�دھ� �ر(ض ا�ط�ب. ���  

 � ا���ل   � I� (�ت &���� ,�ن ا�طر(�ن وا��
 (�(����3س ا?��� ا��,ر ا���&� ا�

�دا إ�� �� أ=,�* ا�+رار ا�3�) ا���در () �وا3 � ا�����ن ,�?�ر ��3رد ��&� (��د ا�

 Nر����ت ,* ا���
�� ا@,�دا���  728/04ا���ف ا�3�) �دد  () 21/05/04,�وإ�� �� ا&

  ,�د ا����� � �� �دة ا�� ود.

�د اد��ء ا��د��� ��� �و(ر أي �رط �ن �روط ا���دة ����ن ��* ر(ض   156(�دم ا��


�ر ا���طب.  ط�, � دون ا��وض () إ

وا�ذي �3ء  )14(282/2/1/2006و() &رار آ�ر ����3س ا?��� ��ف �ر�) �دد   

��1 ا���دة +�, *��3ز ��وق �ب ��ل  156(�*:"��ث إ (��ن �دو� ا?�رة وا�

ا���طو,� ����طب ���, � (Tن ذ�ك رھ�ن ,��� �ر ا��ط,� ,�ن أ�ر�� �� وإ&رار ا��ط�,�ن 


ر () ���ر �را�ل ا��+�1) أن ,Eن ا���ل � �� أو ,=,وت و&و�* أ=�ء ا��ط,� وا�ط��ن أ

 م* 
�� أن ا�� ود ا������ إ�� م �ن طرف ا���
�� ا��+� ��ظ� م ��� �
ون ا���ل �

�طو,� �ن طر�ق ا����ع وا���
�� ��� &1ت ,=,وت �ب ا�,ت إ�� ا�ط��ن أ��م ��,


�ره دون ا��3وء إ�� ا�و���ل ا�+�و�� () إ=,�ت ا���وص ���* () ا���دة ا�6+رة  156إ


ون &د أ��ءت �ط,�ق �+���1ت �  ا���دة ا����I , � ��� ��رض &رارھ� ��+ض".ا?��رة 

                                                           

ا	��ل إدر�س ا	��4وري:  �282/2/1/2006دد  ��ف #ر�� �18/4/2007رار ا	���س ا)��= �ؤرخ �9  -14 
  .274- 273ا	��2!� ا)/ري، �ر�G /��ق، ص:
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�ل ھذه ا?�
�م ��,�ن أن ا���3س ا?��� أ,دى �را�� () �ط,�ق �+���1ت   ��ن 

وأ* ا��,ر =,وت ا��ط,� ,���روط ا���وص ��� � () 6س ا���دة �رط�  156ا���دة 

  ����� و3وھر�� () &,ول ا�د�وى.

  ت ا�,وة ا�ط,���� ا��
�� =,وت و���*، (Tذا �
�3� �ن ا��ط,� &د @&ت �ظ� () إ��

156�ب ا@,ن ?,�* إذا �� �,�ن ��+�1ء �و(ر ا��روط ا���وص ��� � () ا���دة  

���رض وا�=وا,ت ا�د��� (Tن �ظ  ا�,وة () ا��ب � @ (���ب أو وو3ود ��رج &�و$��

�� =,وت ا��ب.��
  �ز� أ&ل �ظ� () إ�

  ا	��#ــ> �ــن ا7(��ـ�ب وا	ــز��. ا��نا	.���: �/ــب  ا	�ط�ب  

@ أ�د ��
ن أن ��3دل () �طورة اW=�ر ا���ر�,� �ن أ(��ل ا�ز� وا@$���ب.   

و@�ك أن ا&�را( �� ھو 3رم ��&ب ���* ا��رع وا�+�ون. �
ن ر$م ا��3ر�م وا��+�ب �ظل 

��3نا?ط�6ل ����ر�ن، ( م ,���,�ر ا����3 أط�6ل $�ر �ن ھذه ا�3را�م أ
,ر ا�����1 وا� ا�


,* أ�و� م �ن 3را�م وأن و�6 م ,��ء $�ر �ر��ون: ر$م أن @ ذب � م (��� ار,?�

، و@ �,رر ا��,�رھم �ذ,�ن و@ ���در �+ م () ����� م ,راء� ما��ر���ن @ �زع � م 

  و��1ن �+و& م.

  ف ا�+�1ء �ن �, م؟( ل ��+ق � م �وص ا��دو� ���� �ن ذ�ك و�� �و&  

   () ��ول �ب ا�ط6ل ا���S �ن ا�ز�أو�� ��� أن  (+رةاط�&� ��� �,ق �

�طرق () �ب ا�ط6ل ا���S �ن ا@$���ب. (+رة� ���=  

  : �/ب ا	ط�ل ا	��#> �ن ا	ز��:ا	��رة ا)و	=

�ن �دو� ا?�رة وا�ذي �3ء (� �:  146إذا 
�ن ا���رع ا��Aر,) ,�و3ب ا���دة   

�3� �ن ��&� �ر��� أو �ت �
�ر�ب ��� � �واء � (��وي ا�,وة �Bم () اW=�ر ا���"

و��3* () 6س ا��ر�,� �� ا�ط6ل  و,ذ�ك (����رع �وى ا�ط6ل $�ر ا��ر�) $�ر �ر���


* () ا��+�,ل &د ��ز� .*� ,�ن ھذا ا�ط6ل وا�ط6ل ا��ر�)  ا��ر�) () �وا3 � وا�د
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�* ,وا�ده ,��وص &�ص ��� أ* 148ا���دة  ��بط,��� وآ=�ر �� (��ر�ب وا�� @"

��� ا�,وة $�ر ا��ر��� ,���,� �Bب أي أ=ر �ن آ=�ر ا�,وة ا��ر���" وھو ,ذ�ك �
ون &د 

.*�  أ&,ر 
ل ��&� �* ,وا�ده و��3* () �ر�,� دو�� �+�ر� �* ,��ط6ل ا��ر�) () �وا3 

رع ,����ز واH1 ,�ن ��� ا��ب وا�,وة، ��ث �رف إ�1(� إ�� ذ�ك &�م ا���  

�+ل �ن ا���ف إ��  150ا��ب () ا���دة �&�ل: "ا��ب ���� �ر��� ,�ن ا?ب وو�ده 

وة (+د &رر () ا���دة ,�� �,���+ق ا�,وة  142ا���ف" أ�� ,���" :(�� �� ��ن 6س ا��دو

�ل ا�و�د �ن أ,و�* وھ) �ر��� و$�ر �ر���."�,  

���رع ,ذ�ك �
ون &د أ&�م ����زا 
,�را ,�ن ا��ب وا�,وة، و�
ون ,ذ�ك �د ا��ب وا  

�ن  144و&�ره ��� ا?ب دون ا?م. (�?ب @ �=,ت �* إ@ ا�,وة ا��ر��� �3ء () ا���دة 

 I��
ون ا�,وة �ر��� ,���,� �Bب () ���� &��م �,ب �ن أ�,�ب ا��ب و��دو� ا?�رة:"

�=W���3 ا �   ر ا���ر�,� �ن ا��ب �ر��".�

و���*، إذا �و(رت أ�,�ب ��وق ا��ب 
��6راش وا�&رار وا��, � ���ق ا@,ن 

�ر�ب ���* أ�
�م ا�,وة $�ر ا��ر��� �Bم (+ط دون ا?ب. ��6ت (Tن ا@,ن ,وا�ده، وإذا ا


ون &د أ�ذت� و,ذ�ك (Tن �دو� ا?�رة و��� $رار �دو� ا?�وال ا������ ا���د�� 

��6ء ا��ب�� ��وق  )15(,رأي �3 ور ا�6+ �ء ا�+��ل ,��
�� �رى �3ب آ�ر �ن ا�6+* إ��,

  .)16(ا�و�د ا���S �ن ��&� ��6ح

�I �ن ا�ز� �ن ا��ق ()    �
ون &د �ر�ت ا�ط6ل ا��و,�ء ���* (���دو� ,ذ�ك 

�رف , ذا ا��ق ����3 ا?��ط�6ل دون ا��ب ,�6� �ر��� ر$م أن ا��6&�� �+وق ا�ط6ل 

 H���� نT) ز و, ذا�����ن ا?ط�6ل ا�ط,����ن أو $�ر ا��ر���ن ��1رب �رض  اW@ف

                                                           

 15-  G��� �9 = أي أب	/�: #ر��، �9 ��/ب إ� ��ح �����ذي �+ون .�رة ���� /	د ا	و	رى أ�$�ب ھذا ا���7ه أن ا�
ا)$وال /واء +��ت أ�: ��زو�� أم (�ر ذ	ك وھو �ذھب  ���ور ا	����ء �ن ا	$���� وا	#����9 وا	رأي ا	��	ب �9 

  ا	��	+�� وا	$����� وا	ظ�ھر��.�ذھب 
و����= ھذا ا	�و�ف +ل �ن إ/$�ق �ن راھو��، وا	$/ن ا	��ري، و�روة �ن ا	ز��ر، و/����ن �ن /��ر و�ن �����  -16 

�7�9ن ا	��#> �ن ���� /��ح �.�ت �/�: إ	= ا	زا�� إذا 	م �+ن �و	ودا ��= 9راش �د��: (�ره. 	��ز�د �ن 
-124أھو#� و���2 ا	��وة (�ر ا	#ر��� �9 ا	���ون ا	��ر��، �ر�G /��ق، ص:ا	����ل ا�ظر: ��د ا	$+�م 

127.  
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�ض �ن ��� (�
ل ا��+وق ا?�رى ���دا ��ك ا� (6����6ء ا��ب ا��ر�) ا����ط. (,�

�&� ا@,ن ,�E* وإن 
�ن ا���رع &د ���ز �ن ,�&) ا���ر���ت ,���6ر�ق ,�ن ا�,وة �

� �م �6رق ,�ن ا?�و�� ا��ر��� وا?�و�� ا��ر��� و$�ر ا�=� (��ر��� 3د ا���رع ا��و

 ����$�ر ا��ر��� ���,را أن ا?�و�� 
ل وا�د @ ��3زأ وھ
ذا 3د أن ��3� ا?�وال ا��

�� �6 و�� ��ط�,ق �� ظ�ره () ا���ر�� ا����) وھ) ا�,وة ,�ظ�ت أ�
�م ا��ب �

+���� ,�ن ط6ل وأ,�* �ذ�ك ��1�A ا���رع �ن إ(راد ا��ر��� ا�+��رة ��� ا�را,ط� ا�


��ل ا�=,�ت ��� $رار ظ�م إ=,�ت ا��ب أو ا?,وة ا��+ررة ,���6ل � 68ا?�و�� ,ظ�م �

  . )17(م.أ.ش 152و 70و �17ن أ.ش. ��� ا���رض () ,�ض �ن (�و� � 
���6ل 

�ب   (6� � �,�ت �دو� ا?�رة وا�1� و�ر��� () �
ا@,ن $�ر  و���* إذا 

* �,+� �ن ا�1روري ا�,�ث () �و&ف T) ف (+ �ء ا������ن��ا��ر�) وا�ذي 
�ن ��ط 

 ���
�ب ا@,ن ا�ط,��) أم أن ھ�ك أ� (6�ذ &ط��� ,E� 3زم ھل ��ا�+�1ء ا��Aر,) �

���6ت ھذا ا��,دأ.  

   Nر���. "��ث إن ا���
�� ��� )18(�310/05/2006ء () &رار ����3س ا?��� ,

��ب ر�م  �02/02/1993 � أن ا��ط�وب () ا�ط�ن &د �+د ��� ا�ط��� ()  =,ت


�ح �دد ، أي () أد� أ�د ا���ل 26/05/1993. وأن ا�و�د ... ازداد () 310ا�


ون �ا��ر�) وھو ��� � ور �ن ��ر�N ا��+د، و6ت ,ذ�ك �,* إ�� ا��ط�وب () ا�ط�ن، 

�ن �دو� ا?�وال ا������، و�3ء  85و 84,��� � ھذا &د ط,+ت �+���1ت ا����6ن 

� �����، و�� أ=�ر ,�Eن ا�&رار ,�@���ل ا�3�) ,�ن ����,ذ�ك &رارھ� ��� أ��س، و���ك 

ا��ر�) �وا�ده إذا و�د   �و3ب أ=را، ?ن ا�و�د �=,ت �,*ا�طر(�ن &,ل إ,رام �+د ا�زواج @

  �د، (و3ب �ذ�ك ر(ض ا�ط�ب".��� ا�6راش ا����H أو �� ���ق ,*، و@ �=,ت ,��&� ا��6

                                                           

) أ��	� 2006-���1956د 9ر$�ت: ا)�و�� وا	��وة �9 أ$+�م ���� ا)$وال ا	#���4، ���� ا)$وال ا	���4# ( -17 
  .167، 2006و$دا.�، �ر+ز ا	�$وث ا	درا/�ت وا	�و.�ق وا���م $ول ا	�رأة، �و�س: ا	+ر�د�ف 

 18-  Iس ا)��= ��در ���ر����	ف ر�م  �10/05/2006رار ا��	ط�ب  �193$ت �دد  289/2/1/2006ا	ا ،
ا	#ر��وي،أھم �رارات ا	���س ا)��= �9 �ط��ق ا	+��ب ا	.�	ث �ن �دو�� ا)/رة،ا	��وة وا	�/ب،ا	$���2،ا	���� ، 

  .31،ص2010ا	���س ا��7= ،إد+ل 	�ط���� وا	�#ر ا	ر��ط، 
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 �
�ح ھو ��ر�H ,و3ود ��&� ز�راف ,�@���ل ا�3�) &,ل ��ر�N �+د ا��@�)

 *
� ا��ب إذ و�د �ن ھذه ا���&� $�ر ا��ر���. وھو 6س ا� I ا�ذي ���� *� I� ���

�I �ن ��&� $�ر �ر��� @ ���ق �,* ,��ر3�ل &رار آ�ر وا�ذي أ
د ��� أن ا���ل ا�

 Nر���  .)19(18/7/2007ا�ذي ��,ب (�* �ن طر�ق ا�ز� &رار ا���3س ا?��� ��در ,


ن ��ث إن ا���
�� ��� ���ت &رارھ� ,Eن ا�ط��,� �م �=,ت ,���3� ا��+,و�� �ر�� �"

ت �
 �&�ت �ر,ط � ,���ط�وب وا��,رت ,�ء ��� ذ�ك، أن ��ك ا���
 (�ط,���� ا���&� ا�

�دھ� ��� ا��
م ا�3�) وا�ذي �و,�ت ا�ط��,� ,�و3,* �� ا��ط�وب �ن �$�ر �ر��� ,��

�3ت �ن ذ�ك أن ا���ل ا�ذي ظ ر أ3ل 3�� ا���6د، و�أد�ت �ن ا�3 � ,�+��1ه، وا�


ون � � T) ،ن إ���&* ,���ط�وب
3� ��&� $�ر �ر���، و@ �����ل ھذه ا�6�رة 
�ن �


ن () ��3� إ�� إ3راء أي �,ذ�ك &د أ�3,ت ,�� (�* ا�
��6� ��رد ��� �� أ=�ر�* ا�ط��,�، و�م 

�ل و=��ق ا���ف أن ا���ل 
�ن ���� &د =ا?�ر ,���,رة ا�ط,��، ط,�ث، أو �,ت �د� � �ن 


ن إ���&* إ@ , �  ��ب ا����ول ,* (+ �� @ (�����3� ز� ا�ط��,�،و,���، و�ن �م �
ون 

���� ��

�(��، و�,+� �� أ=�ر @ أ��س �*". &رار ا��� �����  

�* &��دة ��6دھ� "ا���=�� () �,�و�د ��6راش" وأن (�����ظ أن ا���3س ا?��� &د 

�راف ,��,وة أو إ3راء �@�
"ا��د وا��ب @ �3����ن" دون �و1* () ا�و���ل ا?�رى 


رس ا��3ه ��3و�� �ن �ت &��دة ا�و�د ��6راش �
�,رة () ا��و1وع. $�ر أ* وإذا 

ا�6+ �ء () �ب ا@,ن $�ر ا��ر�) (Tن ھ�ك �ن ا�6+* ا�����ر �ن �رى �
س ذ�ك. إذ 

& *
م ا��+��د رأي ��6ده أن ا��ر��� ا������ &د &ط�ت �ب ا�و�د $�ر �رى أ�, Nر��د 

���E, Hن �
ون  @ ����ا��ر�) وا�+�1ء أ
د ذ�ك. (�+ول ھل ���H أن ا��ر��� ا��

  ��و�د $�ر ا��ر�) �ب �ن أ,�*؟ 

إن �� ���دل ,* ��� ھذا ا�+ط� ھو �د�ث ا�ر�ول ���* ا���م "ا�و�د ��6راش 

�دل ,* ��رج ��3ل و����ھ�� ��ر ا��3ر" $�ر أن ا?���ذ ا������) �ؤ
د ��� أن ا��د�ث إ

                                                           

، ��س ا	�ر�G �410$ت �دد  ��664/2/1/2006ف ر�م  18/07/2007ار ا	���س ا)��= ��در ���ر�I �ر -19 
  .32ا	/��ق، ص
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�ورده، (���$�* وا�1� () أن ا��و�ود ��� (راش ا�زو�3� ��ب إ�� ا�زوج وإذا اد�� 

�ن أ�د أ* و�ده �ن طر�ق ا�ز� (�* ا��3ر وا���,� وھذا @ زاع (�*، و�م �+ل ,�Aره 

إذا ھو ��ل ا@زد��د () ظل زو�3� &���� () ��ن أن ا��و1وع  أ�د، (ط�ق إ���ل ا��د�ث

�  .)20(��ل ا���&�� ھو ���� ��ل ا��رأة $�ر ا���زو3� �ن ز


ن وا����� ھذه (���ذا �ؤ�ذ ا@,ن ,3ر�� �) *,
��رة أ,و�* و��3زى ��� ذب �م �ر

�6*، ?ن �+وق ا������ أو ,�دم 3واز إر$�م ا���ص ��� �+د�م أد�� 1د ��ا��ذرع ,

أ�+�� ا�ط6ل () أن ��ب إ�� أ,�* �+دم ��� �� �واھ�، وھ) ?ھ��� � أو�� ,�@��,�ر. 


�� �ر��� =�,�� و@ ��&ض �,دأ �+ررا � (A�� @ راح���ذ ا������) �رى ,�ق أن ا@&�?�)

و@ ����ف إ����3، وھو �د(� �,� �ر��6� 3دا �ن ا���ر(�ن ,Aر�ز� م ا�3��� إ�� 

�  .)21(زام ,����وك ا��وي وإ�� �دارك ا��طE (ور �دو=*ا@�

  : �/ب ا�7ن ا	��#> �ن ا(���ب.�.���ا	��رة ا	

,��ر3وع إ�� �دو� ا?�رة 3د أن ھذا ا�+�ون �م �و�) أي اھ���م ,وا&� ا�ط6ل 

�6ت (+ط ا���دة 
ا���S �ن 3ر��� ا$���ب و@ ,�ر
زه ا�+�و) () �وا3 � وا�ده، وإ�� ا


ون ,وة ا?�و�� �ر��� () ���� ا�زو�3� ,� 147��,�رھ� �ر��� () �وا3 � ا?م "�

 � �م T) ر �ن ذ�ك=
وا��, � وا@$���ب" و,�دم ا��,�ر ذ�ك () �وا3 � ا?ب، ,ل وا?

 � �ر�ب () �وا3 �* أي أ=ر �ن أ=�ر ا�,وة ا��ر��� و���� � �Bم �و�دھ� �� أ

  .)22(ا���1�

 ،� ��ب �Aل ا���ؤو��� () ��ن ���6 ا����
���ل ا?م �و�دھ� �
�ف ��+ل أن )

��ص ���, �6�
��,� و�� ��
ون ���ره واAرث ,��ل ا���
(Tذا 
�ن ا�+�ون ا�3��) �م �

                                                           

، ��2002$/��� ا	$/�ن، �وا�د إ.��ت ا	�/ب وا	�����ت ا	$د�.�، ا	���� ا	��ر��� 	�����د وا	���ون ا	�دد  -20 
  .114ص:

  .�116�س ا	�ر�G ا	/��ق، ص -21 
�ط�: ا	�ر+ز ا	���و�� 	�ط�ل ا	���E �ن ا	�را!م ا	��/��، درا/� ���ر�� 	��ل د��وم ا	��/�ر �9 ��د ا	�ط�ف ا	�� -22 

ا	���ون ا	�4ص، #��� ا	���ون ا	�4ص ��/�ر ا	ط�و	� و��2ء ا)$داث ، ����� ��د ا	��	ك ا	/�دي +��� ا	��وم 
  .92ص، 2010- 2009ا	���و��� وا����7د�� وا�������7، ط���، ا	/�� ا	������ 
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ون �6�3� () �+ � �د�� ���� ا@(��1ض �� ��د�د ا��+و,� () ذ�ك. (Tن �دو� ا?�رة 

��بA��� �&�  �� ا,* ا�,�و�و3). �م �ر�ب أي �


ون �دو� ا?�رة &د ���6ت ا���� ا�ذي ��ر ���*  أ$�ب ا�6+* ��ث 3د �و,ذ�ك 

���ب ?,�* ا���Aب، وإ�� ذ�ك  ذھب أن ا���(��� &د ذھ,وا إ�� ا�+ول ,�ق ھذا ا�ط6ل ,�@

 *ا���,�� وأ��+وا ا�و�د ����Aب ���, �، أ�� �د ا����
�� )+د روي �ن ���ك ر(1 ] �


�ن ���ل ,� *�+�(� �=,وت ا��ب ���� ا@$���ب، (Tن أ=,�ت ا�+�(� �ب ا�و�د إ�� أ

�6�6�* ا  .)23(ا���Aب =,ت، وإن 

وا أ�وج �� �
ووا و���و(�ن ���وق ا��ب أ(��س ا���رع �
(6+ �ء ا���م 

�ب ا�ط6ل ا���S �ن ا��ط,� () �+ر�ره ��ب ا�ط6ل  ��ا?�ري ,+�در ��� أن ��و �

��I �ن ا���S �ن ا$�وا ھذا ا�طرح و�,وا ا@,ن ا�,���ب، وإذا 
�ن (+ �ء ا������ن 

ا$���ب ?,�* و�و ,��+�(� 
�� (�ل ا���م ���ك أ��س �ر�� و�ن () أوج ا��+دم ا����) 

��,� �ن Aط6ل ا�� ��� ����ط و������1 ا?��ب و @ ����ره () ھذه ا�وازل ���

�� ,�+و&* 
,�&) ا?ط�6ل.�ر
ز &�و) ��1ن �* ��� ا?&ل ا���  

��ق  �ن ����ب �ر3ل ا�ذي وإذا 
�ن ھذا ا�ط6ل ��
وم ���* ,���درة �+* () ا@

� ��� ا?&ل ��و�1* ,��1ن �+و&* ا���د�� و�+وق (�� �ر�1� �ن ا?ط�6ل 
���*، أ@ ��

��3� ا$���ب (Tذا 
�ن �ر�� م �ن �, م ,��ر$م �ن �دم ��ؤو��� م �ن ا�����ن 

�1) ��� و��1� م +�$�ر ا��ر��� ��6) ا?ب �ن أي ا��زام (Tن ا������ ا���16 ��ط6ل 

ا?&ل �و&�� ا@��زام ��� ھذا ا?ب �ن طر�ق ��وك ��طرة ا���و�ض �ن ا���ؤو��� 

ص () ھذا ا�ط�ر ��د إ�� &وا�د ا�+�ون ا��د)، $�ر أن �دو� ا?�رة �ا��+��ر�� ,�@�

�ر�ب ���� @ *ا�,وة $�ر ا��ر��� أي أ=ر �ن أ=�ر ا�,وة ا��ر��� .و, ذا ا@��3ه  ��� أ

 �3���,*، �3رد �ن ��3وع ا��+وق ا� *
ون ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ,���1(� إ�� (+دا��

                                                           

  ��س ا	�ر�G ا	/��ق، ��س ا	��$�. -23 
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�ن ا��ب 
���ق () ا�6+� وأ3رة ا�ر�1ع وأ3رة ا��
ن و$�رھ� �ن ا��+وق ا���د�� 

 � أن ����ده ��� اE� ن� (�  .)24(���ش ,
را�� ,دل ا���رد و�د ا��د ���ؤالا�1رور�� ا�

 �) �وا�+�1ء ,دوره ��ر () أ�
��* و&رارا�* ��� ا��,�ر ا@$���ب �=�* �=ل ا�ز

�ر�ب ���* أي أ=ر �ن آ=�ر ا�,وة �Bب (6) &رار ����3س ا?��� �ؤرخ () �

11/06/2008)25( 
ون ا�,وة �م ا��,�ر ا�ز� وا@$���ب @ �=,ت , �� ا��ب ا��ر�) �

3زة �ن � ��ا�,�و�و�3� @ �=,ت ا�,وة ا��ر��� وا�ط��� ر$م إد@� � ,�,رة &�3 ����1

�ف ا�ذي أدطرف ا��رط� �����ب، ا@ان ا��ط�وب �ن أ3ل 3��� ا������، و,�
م ا@�$

دة () ذ�ك، ��� �دم �ور$م ��ول ا��ط,� وا���
�� ��� ا��,�دت �ب ا@,ن ���, � ��

�=,ت  156ط ا���دة �و(ر �رو @ � T) ��3وة ا�,�و�وو��� ا��,�دت ا��,رة وإن أ=,�ت ا�,


ون &د �ا�,وة ا��ر��� ��دا�ت ,�&) ا��روط ا�����+� ,T=,�ت ا��ب $�ر ��و(رة و,ذ�ك 


�(�� إ�1(� إ�� أن ا�6+* وا�+�1ء ا��+را ��� أن ا�ز� وا@$���ب @  ��������ت &رارھ� 

ا��ر�) ?ن ا��د وا��ب @ �3����ن إ@ () ��@ت ���� و�,+� ��  ���ق , �� ا��ب

  أ=�ر ,دون أ��س".

�I �ن �و���* ��
ن ا�+ول أن ا@3� �د ا�+��1) ا��+ر ��� أن �ب ا�و�د ا�

وھو �� ���3� ا@$���ب @ ��
ن أن ��ب ?,�* ر$م ا���&� ا�,�و�و�3� ,�ن ا?ب وا@,ن، 

ون ا��Aر,)، ��6دھ� أن ا��رأة ا��) ���ت �6 � �ن طوا��� أ��م ��6ر&� $ر�,� () ا�+�

��ع ��ل أو و�د ��ب ���I �ن ذ�ك ا����ت ,* و���� , � وا������ر إ�� ��ط, �، (���وا

�و(رت ا��روط ا���وص ��� � () ا���دة  ���ن �دو� ا?�رة،  156إ�� ا���طب �

��ب ا��رأة وھ) () ا?و�1ع ا��) �دA��ن ا�+�ون ا�3��)،  486دھ� ا��6ل و�د�� 

��3� ذ�ك ���ل و�دھ� � ( )،���و�6رض ��� � ا���ل أو ا�و�د (ر�1 ,�@��داء ��� � 3

                                                           

أد��� �وا�2ل ا	���$� ا	��2= 	�ط�ل �9 ا	روا�ط ا	دو	�� ا	���4، ر/�	� 	��ل د��وم ا	درا/�ت ا	���� ا	����� �9  -24 
ا	���ون ا	�4ص و$دة ا)/رة وا	ط�و	�، ����� /�دي �$�د �ن ��د S ،+��� ا	��وم ا	���و��� وا����7د�� ���س 

  .57، ص2006-2005/�� ا	������ ،ا	
إ�راھ�م �$���� ا	��ل ا	��2!�  443/2/1/2007، ��ف #ر�� �دد 11/06/2008ا	�ؤرخ �9  �327رار �دد  -25 

  .108إ	=  �9105 ����2 ا)/رة، �ر�G /��ق، ص:
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ذ�ك � ��3� ،26ا@$���ب ط��� ���� � ,ل وط��� ���ة ا,و�� ذب ا�و�د ا�ذي �3ء 

وھذا إ��3ف  ا$���ب أ�*؟ أ�م �
ن �ن ا?3درأن ��ب ����Aب إ�� �3ب �,* إ�� أ�*؟

ظم �ب ا@,ن � (�() �ق ا@,ن و��� ا�+�1ء وا���ر�� إ��دة ا�ظر () ا��+���1ت ا�

.*+����* و@زا�ت +�� (��I �ن ا$���ب �1Bرار ا��  ا�ط,��) ���� ا�

و���ذا @ ���ول 
ل �ن ا���ر�� وا�+�1ء ا���ل ��� ا�د�وة إ�� ا����ك ,���+�د 

) و���ل,�  .)27(ا�=,�ت ا��3د�� وا����6� ا��) �و(رھ� ا���م ا��د�ث ا��ر�) () ا��ب ,

                                                           

���و��� و#ر��� �$�د ا	+#�ور، ا	��وة وا	�/ب �9 �دو�� ا)/رة، �راءة �9 ا	�/��دات ا	��و	و���، درا/� -26
  .28ص  ���2007ر��،ط��� 

  .96ا	$/�ن ��$/���، �ر�G /��ق، ص -27 
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 �9 ���ل ا	�/ب وا	��وة ا	��2!��ا	.���:ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��	�4رة  ا	��$ث

  .و���ل �$د�د ا	�/ؤو	�� �9 ذ	ك

�+دم ��رق () ��3ل  *,
�ل ا��+ود ا?��رة وا� ��رف ا���م ا��د�ث �طورا ھ��

 �� *�د�� ��S3�6 ا�,رو(��ور ا���3زي "أ��ك 6�3ري"  1985ا���وم ا�ط,��، إ@ أ��

ا����م ,,�=* ا����) �ول ا���ض ا�ووي، وا�ذي ��ص (�* إ�� أن �
ل إ��ن ,��� 

���زه ��ن �واه. ورا=�� �6رد , � �ن $�ره �ن  (�ا��س إ�� �3ب ,��� ا?��,� ا�

 (�و,�طور ا?,��ث ا������ وا������ل ا�ط,�� ��ر
ت ا�W� ا���ر���� () ا��د�د �ن ا�دول ا�

�طورات ا���م ا��د�ث �� ��3�
ون ��� � � )28(��ر�ت إ�� إد��ل ��د��ت ��� &وا

 () ���,رة وا���وم ا��3��, ����  إ=,�ت و6) ا��ب.���� () ا@�

�د�ل ا��,رة  (�( ذا ا��طور ا����) ا�ورا=) د(� ا��Aرب ��
ون �ن ,�ن ا�دول ا�

�ذ �1ن ھذا ا��ط�ب E � أو ا?�ر��. و���* �� ����ا��3�� �1ن ��ر���� � �واء ا�3

��  -ا�6+رة ا?و��–���1ن ا���رع ا?�ري ���,رة �1ن و���ل إ=,ـ�ت و6ـ) ا��ـب �,

�طرق  -������ل ا�+��1) وا�6+ ) �� ا��,رة ا�ط,��. -() ا�6+رة ا�=��  

  .ا)ول: �$دود�� ا	����ل ا	�#ر��� وا	�G� �!�2 ا	�4رة ا	ط��� ا	�ط�ب

�3ءت �دو� ا?�رة ,��3و�� �ن ا����3دات ا��) $�رت وا&� ا?�رة ا��Aر,�� 

�,رة ا�ط,�� �1�� � ��1� � ���� (�ن و���ل إ=,�ت ا��ب و�ن ,�ن أھم ا����3دات ا�

 .*�6  و

                                                           

) ودورھ� �9 إ.��ت أو ��� ا	�/ب �راءة �9 �وا�ف A.D.N-�و/ف وھ���: �$�	�ل ا	���� ا	ورا.�� (أ.د.ن.  -28 
  .10، ص��2006رس  8ا	��2ء وا	�#ر�G (�دو�� ا)/رة): درا/� ���ر�� ���� ا	��ف، ا	�دد 
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��ذه ھذا ا���� ا����ود وا��رن () �����* �� و���ل إ=,�ت ا��ب �وا���رع ,�

 ����3ل ا��,رة ا�ط,�� �ن �1ن و���ل ا�=,�ت، �
ون �و&6* ھذا �ط�,+� �+��دة (+ �� را�

��  .)29(���وق ا��ب وف�+وم ��� أن ا��رع �

�ل ا���دة �وظرا ?ھ��� ا��ب (+د و�� ا���رع �ن و���ل إ=,�ت ا��ب �ن 

�ن �دو� ا?�رة (�1Eف � � ا��,رة ا�+���1� إ�� �3ب ,�&) و���ل ا�=,�ت  158

  ا��ر��� ا����=�� () ا�6راش وإ&رار ا?ب و� �دة ا��د��ن و,�� ا����ع.

ق ا�=,�ت و�3� وا�1� ��6د وا��,رة ا�+���1� ,���,�رھ� و���� �ن و���ل طر

ا�+ط�، (H,�E ا��3وء ���,رة ا�ط,�� ,�� ����* �ن ����ل ���3�ت أو �� ���� ,��,��� 

���� ا�ورا=�� () ��3ل ا��ب أ
=ر ذ�و�� () ا����م، إذ أن � إ=,�ت ا��ب , � �
ون �+�

��ف ا?,��ث ا������ () ا��د�د �ن ا�6روع &د �ر(ت ���3 وا��� ,�
ل ���د�) وأن ��


ون ��د�� ا��+�+�� ا�+�و�� وا������ ��� أن ,�ض ا�6+ �ء �+ول ,Eن � � ا@���6دة �

 .)30(و���ل ا�=,�ت �����

ص  *و�� 
ل �� أ,داه ا���رع ا?�ري �ن ر$,� () ا?�ذ ,���طور ا����)، إ@ أ

�ب ,�
ل ����م و�+�د��, �����طرق �* �ن وھو �� � ��� ا��,رة �1ن ا��+���1ت ا�

�ل ��د , ذه ا�و���� () �ط,�ق &وا�د ا���ؤو��� ا��د�� ()  – ا��ط�ب ا?ول-E� م� *
�� أ

���� أ=,�ت ھذه ا��,رة ��&� ا�و�د ,E,�* ا�,�و�و3)، و���ت ا@م 
��ل ا���ؤو��� دون ا?ب 

6س ا��6ل �� أ �� ا () �
�ر�–(   - ا��ط�ب ا�=�

  د ا	�4رة �9 ���ل ا	�/با	��رة ا)و	=:إ#+�7ت ا����

ص ��� ��,رة 
و���� �=,�ت ا��ب،@ 3دھ� ��, �+���,��ر3وع ���وص ا��

����ء �� �3ءت ,* ا���دة إ3راءات ا�=��ن �دو�  153د ھذه ا�و���� أ��م ا�+�1ء ,��

                                                           

�و/ف �9	� �$/ن: إ.��ت ا	�/ب و���: ��	�$�	�ل ا	ط��� ���ر�� �#ر���� و�9��� و��2!��، ����2 ا)/رة �ن �4ل  -29 
، ����� ا	�+�9ل ا������� 	��2ة ��2007رس  9-8ا����دات ا	���س ا)��=، ا	�دوة ا	��و�� ا	.���� ��+��س 

  .265ا	ر��ط، ص - و�وظ�� ا	���س ا)��=،�ط��� ا)����
د.��د S أ�و �وض: أ.ر ا��7��د ا	���� وا	��2!� �9 ��د�ل �دو�� ا)/رة ا	��ر���، درا/� �@����� �9 ا	��دة  -30 

  .315، ص2011 - (دون ذ+ر ا	ط���) ��#ورات دار ا)��ن ،�ط��� ا)���� ا	ر��ط 400
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��Eر ا���
�� ,3Tراء ا��,رة،  ا@�رة (
�ت ��� ,�ض ا��روط ا�وا3ب �و(رھ� � (�ا�

.� , �+���  وھو �� ��ق ��و,�ت () �ط,�ق �+���1ت ا��وص ا��

��� ھذه ا�و���� دون ��د�د ?�
�� �  16وھ
ذا �ت �دو� ا@�رة () ا���دة 

��د ا���
�� () ���ع د�وى ا�زو�3� ���ر و���ل ��  ا�=,�ت و
ذا ا��,رة".ا�3را���:" 

�,ر ا�6راش ,�روط* �3� &�ط�� ��� =,وت 153و�3ء () ا���دة �� " : (�� ��


ن ا�ط�ن (�* إ@ �ن ا�زوج  �ن طر�ق ا����ن، أو ,وا�ط� �,رة ��6د ا�+ط� ا��ب �� @

  ,�رط�ن: و

  إد@ء ا�زوج ا���) ,د@�ل &و�� ��� اد���*. -

 �دور أ�ر &��1) , ذه ا��,رة. -

�ل ا���دة �: "�=,ت ا��ب ,��6راش أو ,T&رار ا?ب، أو ,� �دة 158و
ذا �ن 

�د��ن أو ,,�� ا����ع، و,
ل ا�و���ل ا?�رى ا��+ررة �ر�� ,�� () ذ�ك ا��,رة 

  ا�+���1�".

�ل ھذ�ن ا���ن ��,�ن أن ا���رع أ�� ��� ذ
ر ��ط�H ا��,رة و�رة �(�ن 

ح إ�� ا��,رة ا�ط,�� أو ا��3�� (����ط�H ا?ول أ�رى ا��,رة ا�+���1� و�م ��ر ,و1و

�3ء �3ردا و�+�دا () �ط,�+* ,�رط�ن ا=�ن �ن ا���ب ��+�+ �� ,ل و�3ل أ�ر ا��,رة 

�و
ول إ�� ا�+�1ء وإ�� ��ط� � ا��+د�ر��. 
�� أن ��ط�H ا��,رة ا�=�) �3ء �, �� 

��ص ا����رع ��� ��ط�H و����ل ��3و�� �ن ا��Eو��ت و�� �=�ر ا����ؤل ھو 

( ل  222و 23و 20ا��,رة ا�ط,�� () $�ر ��3ل ا��ب ,�
ل واH1 و�ر�H () ا��واد 

 (���ر�3 ا?�ر ���6ظ ا���رع ��� ا��,رة ا�ط,�� () ��3ل ا��ب ���� وأن ا�6+* ا��

*�31(���6ظ ��� ا��,رة ا�ط,�� () ا��ب و@ ����دھ� ��طورة ھذا ا���3ل و�����(.  

                                                           

ل ا����دات ا	���س ا)��=، ا	�دوة . �4	د �ر��وي: �طور �وا�د ا	�/ب �9 ا	���ون ا	��ر��، ����2 ا)/رة �ن 31-�4 
، ����� ا	�+�9ل ا������� 	��2ة و�وظ�� ا	���س ا)��=،�ط��� ��2007رس  9- 8ا	��و�� ا	.���� ��+��س 

  . 259ا	ر��ط، ص -ا)����
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��1 ��روط ا��,رة ,�6� ����  ا���رع �م �,�ن إ3راءات ھذه ا��,رة
�� أن �ھل 

�,رة � � ��و��� � ؟  � 
�� ھ) �ظ�� () &�ون ا���طرة ا��د��؟ أم ا  

 ,��ر3وع إ�� ا���ل ا�+��1) 3ده �����ل �� ا��,رة () ��3ل ا��ب وا�,وة ط,+�

، إ@ أن ا��
�ل و���ل ��+�ق ا�د�وى ,���,�رھ� و���� �ن��+وا�د ا����� ا��ظ�� ���,رة 

�,� � () ط�ب ا��,رة، ھل �ط�ب و(ق  ا�ذي �=�ر�ھو أن ا���رع �م �,�ن ا���طرة ا�وا3ب 

ط�ب أ��) أم إ�1() وھل ��
ن ط�, � ,�
ل ا����ط)، وھل �
�ن ا�د(� , � أ=�ء �ر��ن 

  د�وى ا��ب؟

ظم ا��,رة ا�ط,�� ھو �� �=�ر ھ� (ذه ا��
�@ت ��ل $��ب ص &�و

ا�+�و��،و,��ر3وع إ�� ا���ل ا�+��1) 3د أن أ$�ب ا�زا��ت ���S3 أطرا( � أ���� إ�� 

�6* وا����ط�� إ3راء �,رة ط,��، وط�ب ا��,رة ,�
ل ا����ط) ��)  ط�ب إ=,�ت ا��ب أو

زاع دون ا��3وء إ�� ھذه أن ا���
�� ���ت ��ز�� ,��,ث () ا�ط�ب إذا �� ظ ر � � �ل ا�

ا��,رة، وھو �� ��) ان ا��,رة ا�ط,�� �3ب أن �+دم إ�� ا���
�� و(ق �+�ل �ؤدى �* و@ 


6) () ذ�ك �3رد إ=�رة ا�د(� 
�� ا � �3ب أن �+دم إ�� �3ب ط�ب أ��) �ر�) إ�� �

  إ=,�ت ا��ب أو �6* و@ �+دم 
ط�ب أ��).

ا��,رة وا��) او&6 � ��� �روط أ�ز� � ا���رع  
�� ان ا���رع &�د �ن ا��3وء إ��

@ *��ك ا�����+� ,Tد@ء ا�زوج ,د@�ل &و�� ��� إد���*، 
�� أ ���� ��E3 إ�� ��� ط��, � 

ھذه ا�و���� إ@ () ���� و3ود زاع �ول ا��ب و@ �و3د �ل ا�ر $�ر ا��,رة ا�ط,�� 

و,�����) ر(ض ا�طرف ا��ط�وب  إ��,�را ���و��� ھذه ا��,رة وار�,�ط � ,�ر�� ا��3د

وھو �� �ؤ
د 1رورة إد@ء ا�زوج ,د@�ل &و�� ��� اد���* و����
��  إ3راء ا��,رة 1ده

.� 
��ل ا������ () أن ��Eر , � أو �Aض ا�طرف �  

ا?�ر ا�ذي �د�و �����ؤل �ن �و&ف ا�+�1ء ا��Aر,) �ن إ���ل ا��,رة وھل 

�ظل آ�ر و���� ��م ا��3وء إ�� � و
�ف ����ل أ=�ء ا��,رھ� و���� �ر��� �ؤ�ذ , � أم أ � 

���ر1 � �� و���� أ�رى �ن ا�و���ل ا��ر���؟  
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  .ا	��2!��ا	��ــرة ا	.���ــ�: ا	����ــل ا	��2!ــ� �ــG ا	�4ــرة 

, � وھذا �� �ؤ
ده  وأ�ذ,�ن ���رض  ا�+���1��+د ���ز ا�����ل ا�+��1) �� ا��,رة 


�� ا�+ض ����� - ا���درة �ن ا���3س ا?��� ��3و�� �ن ا�+رارات�� -:  

32(�2007��ر  10ا��ؤرخ ()  ه&رار +د �3ء ()(( :(�� ��  

ت ا���دة �
�ن �دو� ا?�رة أ�3زت  ��زوج ا�ط�ن ()  153"�
ن ��ث إ* إذا 

�� إ@ إذا E�=,وت ا��ب �ن طر�ق ا����ن أو ,وا�ط� �,رة &���1� ��6د ا�+ط� (Tن ذ�ك @ �

�� ا�زوج ,د@�ل &و�� ��� اد���*، وا���
�� ��� ردت د�وى ا�ط��ن ,��� أن ط�ب أد

إ3راء �,رة @ ��3م �� و&��� ا��ز�� ا��) ��س (� � أي �ك �� دام أن ا�,ت &د ازدادت 

 Nر���,04/02/2004  Nر���أي دا�ل ا?�د ا�+�و)  05/12/2003و,�د و&وع ا�ط�ق ,

�
�(�� و�� ,��و���� �,+� ,دون و() ظل ��&� زو�3� =�, �����
ون &د ���ت &رارھ� � �

  أ��س".

��ر�N() &رار آ�رو, *  : إ�� �� ��) (�* ذھب )33(�2006��ر  18 �در �

"��ث �H �� ��,* ا��,ب ذ�ك أن ا�6راش �
ون �3� &�ط�� ��� =,وت ا��ب �رط 

�ن ا���دي وا��ر�) وا�=�,ت �ن أوراق ا���ف أن�
ا�ط��ن �زع () �ب  ��+�ق ا��

ا@,ن إ��* واد�� أ* �م ���ل ,���ط�و,� �ذ ازد��د ا@,ن ا?ول أي أ* ا��,رأھ� ,�د ھذا 

 ��
ا�و�1 وأدى ���ن ا����ن ��� ذ�ك () ��ن ر(1ت ا��ط�و,� أداءھ� ر$م �و�� � 

ر(1ت ا��1ور أ=�ء أدا�* ا����ن ور(1ت 
ذ�ك ا��,رة وا���س إ3راء �,رة &���1� 

=,�ت �دم �ب ا��و�ود إ��* و���ك , � وا���
�� ��� ���ت &رارھ� ,Eن ا��,رة ���ت �ن �

�ن �دو� ا?�رة ا��(ذة ا����ول , �  153و���ل 6) ا��ب �ر��، () ��ن أن ا���دة 

ص ��� أن ا��,رة ا�+���1� �ن � (���ر�N ا�+رار ا��ط�ون (�* وا�وا3,� ا��ط,�ق وا�,

                                                           

إدر�س ا	��4وري، �ر�G  2/1/2006/ ��101ف #ر�� �دد ����2007ر  �10رار ا	���س ا)��= ا	�ؤرخ �9  -32 
  .308/��ق ص 

: إدر�س ا	��4وري، �ر�G ��108/2/1/2000ف #ر�� �دد  ����2006ر  �18رار ا	���س ا)��= ا	�ؤرخ �9  -33 
  .310/��ق، ص
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ون &د أ&��ت &�1ءھ� ��� $�ر أ��س و�م ����* و���ل ا�ط�ن () ا�� ��6�ب إ=,��� أو 

� ����� ��� �ر1* ��+ض". وھو 6س �� ��رت ���* ا���
�� ا@,�دا��� ,+�,� ��د�� ����

  .��214/9/06ف ر&م  2006د3,ر  5ا��ؤرخ ()  �489
م ر&م 

�م ا@��داد ,���,رة        � @ *�ل ھذه ا�+رارات أ�أو ���  ا�+���1�(�����ظ و�ن 

ا��3وء إ�� � ر$م إ�رادھ� �1ن ا�و���ل ا��ر��� �=,�ت و6) ا��ب ��م ر(1 � أو �دم 

 Nر���&,و� � وھو �� ��ل () ا�+رار ا��� ور ا���در �ن ا���3س ا?��� ,

دة ا�,ت دا�ل أ3ل ا��� �ن ��ر�N ط�ق ا?م ��ث &�1 أن و@ )34(30/12/2004

�� ?,� � وإن أ=,�ت ا��,رة ا�ط,�� �ن طر�ق �����ل ا�دم �
س ذ�ك، وھذا ,�= � ,���3ل 

ت د&�+�، وا�ذي �
�ؤ
د أن ا�+�1ء ا��Aر,) �رH3 �3� ا�6راش ��� ا��,رة، ��� وإن 

  ا��ب". ر,�� �3د �ده () ا��,دأ ا�+�1) ",��وق ا���رع إ�� ��وق

   �� *����� () *�� ھذا أن ���د ا�+�1ء ���,�
ن أ�,H �ن ا�1روري () ز��

��3� ا�,��� ا�ورا=�� () ا�=,�ت ھ) ا��,رة ا�ط,�� ��و�� وأن أھل ا�طب �ؤ
دون أن 

 �,���ف ا�و���ل  99.99,�() ا����� و() ���� ا�6) ���� ,������ وا��,�را �
ون �

�، ا����ن) @ (���+�* (ا�6راش، ا�,��، ا�&رار، ا() إ=,�ت ا��ب أو 6 ا��ر��� ا����ول , �

 ���+�) ��� ا?�ل وھو ��ل ا��س ��� ا@�,� � ��6د ا�+ط� وا��+�ن وا��,�را �
و

�,� ) 35(وا���ح�&) و(��د () ا�ذ�م، أ���ش و�ط �N�6 أ �
ن �� ا���ل وا���ل أ�

�ف اW@ف �ن ا?ط�6�&وا ���رھم  � م ل ,دون ھو�� أم Aض ا�طرفا���م و��

  ؟ا��3 ول ,� �+وق

   ا	�ط�ب ا	.���: ��ور �وا�د ا	�/ؤو	�� �9 ���ل ا	��وة (�ر ا	#ر���.

 � أد��ت ا���ؤو��� ,و�� � �ن ,�ن أھم ا���و���ت ا��) ��زت �دو� ا?�رة ھ) 
و

 () �����1رر ا�ذي &د ���رض �* أ�د ا ر�دة �واد وذ�ك , دف ا�ردع او 3,ا��د�� وا�3

                                                           

��ف ���!� �دد �9   30/12/2004ا	�ؤرخ �9  658ا	/ت ا	������ �دد  :ا	���س ا)��= ��ر�9رار   -34 
  .232ص، 2005أ+�و�ر  7، ��#ور ����� ا	��ف ا	�دد 556/2/1/2003

  .�25و/ف وھ���، �ر�G /��ق، ص -35 
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 ��
ا���ؤو��� () �دة ��@ت �واء ��ك ا�����+�  ھذه �ط,�ق ��رت ��3ل أ(راد ا@�رة، 

��دث () (+رة =��� �ن �طرق �* () (+رة أو�� ��� أن ,����ؤو��� ا�3���� وھو �� �

   � ا��د��.ا��ق ا�����ق ,����ؤو��

 ا	���!�� ا	�ر��ط� ��	��وة (�ر ا	#ر��� ا	��رة ا)و	= : إ#+�	�� ا	�/ؤو	��

3� ��&� $�ر �ر��� ,�ن ر3ل  ����� @ �ك (�* ان ا�,ن $�ر ا��ر�) �3ء 

وا�رأة  وھذه ا���&� 3ر� � ا���رع ا�3��) وأ(رد � � �+و,� ,ص ��ص وھ) �� �ط�ق 

ا�3��)  �ن ا�+�ون 490ر��� ا���6د ا���وص ��� � و��� �+و,� � () ا��6ل ���3 � ,


ون وا�ذي ا��,ر أن��&� ا�زو�3� � �� 3��� ,�ن ر3ل وا�رأة @ �ر,ط ,� �&�
ل �" :

� � ,���,س �ن � ر وا�د إ�� ��" (�ن ا��
����ت ا��) �=�رھ� 3ر��� ا���6د و���&ب ��

�ط,�+* ��� ا?م $�ر ا���زو3� أو ا?م ا���ز,� ، ��� ا��,�ر أن  ���
ھذا ا��6ل ھو إ�

  @دة &ر�� ��� و&وع ا��6ل ا�3ر�) ا����=ل () ا���6د ا�و

(����رع ا��Aر,) أ�ط� ��ر��6 �3ر��� ا���6د، �
* () اWن �6* ا����ل ,�ض 

ا���ط���ت ا����, � ����6د 
��,�Aء وا�د��رة وا�36ور و�م ��رف أ�� � �. (+د ص () 

و() ا�,�Aء" ��� �3ر�م  ا�6رع ا���,� �ن ق.ج ا�ذي ���ل �وان "() إ(��د ا��,�ب


ل �ن ا�,�Aء � ���� �
�� أ* @ �+�د �� � ��1� () ھذا ا�6رع و��� �+و,�ا?(��ل ا��

  )36(وا�د��رة وا�36ور وإ�� �3ءت ,��� وا�د ��وض 
ل � � ا?�رى

ا�+�ون ا�3��) ا��Aر,)، ا���&� ا�3��� $�ر ا���رو�� ,�ن ا�ر3ل و���* ا��,ر

، �ط�ق ��� � ا�م "ا���6د". وا��Aرب ,�+�,* ��� ھذه ا���&� ا�3���، ��د وا��رأة 3ر���

ظ�م ا���ر��) () ھذا ا���3ل، و&د ورث ھذا ا���ر�م �� (����زال  @ (��ن ا�دول ا�+���� ا�

�ط�ق ��� ا�3ر��� ز� ا�,
ر أو ز� $�ر ا����ن (�، وذ�ك )37(�ن ا��ر��� ا������ ا�

�دام ا�Aر�زة ا�3��� () $�ر �� ��+ت �* (� ,�A� ا����(ظ� ��� �ا��ل ,Eن �ر�ت ا�

                                                           

2�9ل �$�د، �ر��� ا	�/�د، ا	�ر+ز ا	وط�� 	��/�ق و�4ط�ط ا	�$ث ا	���� وا	����، �ط��� ا	ر/�	�، +��� ا	$�وق  -36 
 .50ا	ر��ط، ص

 .2�99ل �$�د، �ر�G /��ق، ص -37 
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�3وز إر�1ء ا�Aر�زة ,طر�+� $�ر ط,���� و@ �3وز ا�وطء ,�ن ا�ر3ل وا��رأة () $�ر 

  .)38(زواج أو ��ك ���ن

) ��� ر
ن ��دي  490و���* واط�&� �ن ص ا��6ل ,�ق.ج (Tن 3ر��� ا���6د 

�+�د , � 
ل ا���ل 3�) أي �وا&�� ر3ل @�رأة، (���6ل ���=ل () ا���&� ا�3��� و

�ط�ب ��ول ا��وا&��  490� *ق.ج �+�1) ا����6ر ا��1ق ��,�رة "ا���&� ا�3���" أي أ

�,ر (��دا وإ�� &د �د�ل �1ن 3ر��� �� �,�ن ر3ل وا�رأة، أ�� $�ر ذ�ك �ن ا?(��ل (

�ل ا���) ,�����ء () ���� �و(ر �روط*، �
ون ا���&� ا�3��� ,�ن ر3ل وا�رأة أوا��ن 


�ف ا��6ل اداك  )39(@ �ر,ط ,� �� زواج� *وأن @ �
ون أ�د ا�طر(�ن ��زو�A��, �3ر @

� زو�3�، ����رط �� @ ��
���ب أو ھ�ك $��
أ@ ���ف ا��6ل ا�3�) ,و�ف ا�ر 


ون �ن ��ر�ن، أو� ��أن ���� ا��رض،��و�3* إرادة  �و(ر ا�+�د ا�3��) ا�ذي �

���ر، و=�� �� ��م �3��� �ن ,�� وا �&�ا��3) إ�� ا�وا&�� ا���د�� ���6ل وھ) ���ر�� �


ز ,�?��س ��� إ��ط� ا��3) ,Eن �ا��3) ,�+�+� ا���رف ا���دي ��3ر��� ا�ذي �ر

�ر,ط* ,* ��&� ا�زواج @ ����H1 ان .)40(ا���ص ا�ذي ��رس ��* ا���&� ا�3� ��ن ھ


�ن 3ر��� ا���6د ��و(رة () ���� ا�,وة $�ر ا��ر��� ،�
ن ��زم �و(ر ��ر � م أر


و�ن  وھو 490����ل ا��6ل �1) ,�����دھ� ��+�� H��� (��و(ر و���ل ا�=,�ت ا�

 �����,� ا�3ر��� ���� م ,����6د و���* إذا 
�ن ا?�ل () ا@=,�ت () ا���دة ا�3 () *���ا&

(Tن ھذا ا?�ل �+�د () 3ر��� ا���6د ?ن ا���رع و�1 () ا��6ل  ھو �ر�� ا@=,�ت

�ن ق.ج و���ل إ=,�ت ��ددة � ذه ا�3ر��� و��� �,�ل ا���ر. ,��� أ* @ �+,ل  493

��ص ���* () ا��6ل �ق.ج وا�ذي �ص  493أي إ=,�ت () ھذه ا�3ر��� $�ر �� �م ا�

�=,ت إ@ ,�ء ��� ��1ر  491و ���490 أ* "ا�3را�م ا����&ب ��� � () ا����6ن  @

 *��1�ر��) ��رره أ�د 1,�ط ا��رط� ا�+���1� () ���� ا���,س أو ,�ء ��� ا��راف 

��ب أو أوراق ��درة �ن ا��� م أو ا��راف &��1)".�
�  

                                                           

 38- /� .11، ص1988+�در�� �$�د أ$�د ���د�ن،�را!م اJداب ا	����، دار ا	�ط�و��ت ا	������ ا
 .88إدر�س ا	$����، �ر�G /��ق، ص-39 
 .�117$�د 2�9ل،�ر�G /��ق ص -40 
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�ل ��و���* (�ن ���,) أو  ا@��راف� ذا ا��6ل ��,�ن أ* �ن $�ر  &راء
ا�

� �� ,�د و ا?ما�+��1) ا���در�ن �ن �,��
ن ��� @ *T) ،3ر��� ا���6د �� ,�
�ا?ب ,�ر

��� �ر�,ط ,�دة ��ن &�ون ا���طرة ا�3 56ور ا��6ل ا�3ر�) ?ن ا���,س ��ب ا���دة ر�

ز��� ��ددة و,�روط ���� و,ذ�ك @ ��د ا�و@دة &ر�� ��� ��ول ا���6د ,�� أ � ���ت 

  �ن ا�+�ون ا�3��). 493ا��6ل  ا���وص ��� � () �ن ,�ن و���ل ا�=,�ت

و,�����) ا����ؤل ا�ذي ��
ن طر�* ھل ��
ن ���,�� ا��ط�,�ن ا�ذ�ن ا��ر(� ,و&وع 

���3 �&�* ��ل أ=�ء ا��ط,�، �� I�� نأ,��  ���  �&�
�ف ��ب ا�+�ون ھذه ا��

�د�) ا?�ذ ,��ن ا�3��) ��ض ز� ا?�ر ا�ذي @ ��د 
ذ�ك ,���,� ��دو� ا?�رة �� ���

���� � �دو� ا?�رة، وھذا  (���ف ا�+وا�ن و�ر��ة ا���و��� ا��ا���,�ر ا��+�ط� ,�ن �

ت �ر�ب  ��156 ��6ر �ن 3 � أ�رى �رص ا���رع ا?�ري ��� 
ون ا���دة �
وإن 

 � �ن 3 � أ�رى @ �ر�ب أ=ر ا�زو�3T) �,ط���3ن �ن ا��� أ=ر ا��ب ������ ا@ط�6ل ا�

���رض و�+���1ت � (�
� أ��م ��3و�� �ن ا��
����ت ا�� *,�,�ن ا��ط�,�ن ?* �و ر

��د�د ا���د��ن  ���
�T
 (�����ل أ��1  491و 418ا�+�ون ا�3� (���ن ا�+�ون ا�3

� ��ل ��� ا��ذر ا���6ف  ���+و,� () ���� �دوث &�ل أو 1رب أو 3رح ا��ط�,�ن �ن 

� أ�د ا����I �ن ��رط �� (�� () ا��ط,� �ن ا�3را�م ا��
��� ا�����ط�,�ن، و�3ل ا��

و3ود �
��� �ن أ3ل ��ر�ك ا����,��، وا��,�ر ا���&� ا��) �+دم ��� � ا��ط�ب �� $�ر 

�ط,� و���ت (��د وإ�,�س ط�,� ا���و��� ��� ا��ط�,�ن ���  ���� �&�ا���طو,� �

�رع ا?�ري ا�ذي ر,�� را�� () ا���,�ن $رار ��ك ا���و�� ��زو�3ن و��� (�ل ا��

�� ا�
�ل �+���1ت ا���دة إ�A��165 .�������ص �ن ,�ض ا�3را�م ا�3�     
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  �9 ���ل ا	��وة. ا	�/ؤو	�� ا	�د��� �دى �ط��ق	��رة ا	.���� :ا

ا�+��1) ���,ر ,وة ا?م �ر��� () ����  وا@3� �دإذا 
�ن ا���ر�� ا�و�1)        


ون () ���� &��م �,ب �ن، ا@$���ب�أ�,�ب ا��ب  وا�,وة ا��ر��� ,���,� �Bب 

 ��� ��وا@$���ب ��س �,,� ���وق ا��ب، (���ذا @ ��زم ا?ب ,���ل ا���ؤو��� ا��د

�ل �ن ���* �,�V ا@,ن �نا?&ل إ�� أن � *  .ا�ر�د () ���� �� إذا أ=,�ت ا�,��� ا�ورا=�� أ

�ن �1ن أ�,�ب ا�6+� ا���ددة () ا���دة  وا@$���با�ز� و,��ر$م �ن أن         �@ �د


ن ����3� ا��و1وع ()  187�� *T) ،زام��ن �دو� ا?�رة () ا�زو�3� وا�+را,� وا@�

 ��
ل (�ل  ا@��زا��ت�ن &�ون  77(����دة إط�ر ا���ؤو��� ا��د" :*ص ��� أ�وا��+ود 

 *,
����ر �ن $�ر أن ���H ,* ا�+�ون، (�Eدث 1ررا ��د�� ار�ا���ن �ن ,�� وا

*,
�أن ذ�ك ا��6ل ھو ا��,ب ا��,��ر ,��و�ض ھذا ا�1رر إذا ا=,ت  و��و�� ���Aر،أ�زم �ر

���ف ذ�ك �
ون �د�م ا?=ر".���ول ا�1رر، و
ل �رط  )(  

ص ا���دة         � ��

ل  78 ": *�ص ��ؤول �ن ا�1رر �ن 6س ا�+�ون ��� أ�

ا���وي أو ا���دي ا�ذي أ�د=* @ ,��6* (+ط و�
ن ,�ط�* أ��1 وذ�ك �د�� �=,ت أن ھذا 

  ا��طE ھو ا��,ب ا��,��ر () ذ�ك ا�1رر و
ل �رط ����ف �
ون �د�م ا?=ر".

      
,* ا?ب ا�,�و�و3) ا�ذي ��,ب �وإذا �� أ�+ط� ھذ�ن ا���ن ��� ا��6ل ا�ذي �ر

Tط�* ��ز�*  ا@,نأو ا��3ه  ا?مأو ,��6* () إ�داث 1رر ��دي و��وي �واء ا��3ه  ه,T)

 �+6�ذ �
ل E� و�ض ا�ذي &د���د(� و��و3ب ���* 3,ر ا�1رر ا����ل � �� �ن طر�ق ا�

و@ �د �* (� �،  3ر��� @ د�ل () ��&� أو ا?
,روا����ر  ا?و��?* ا���1�  ا@,ن� ذا 

�� � () ���� ا�,وة(� ��+ل �ط,�ق &=�وھو ا�رأي  وا�د ا���ؤو��� () ,�&) ا���3@ت وا�

 (�������ذ أ��د ا��?�
�ه ,�ض ا�6+* ,��و&6* () $�ر �� �رة وا����=ل  وا�ذي ,�نا�ذي 

  ا��ط��,� ,����ل ا���ؤو��� ا��د�� �B,�ء ا���ر(�ن. )(

        
ن ����3� وأ
د ��� ھذا ا��و3* ا?���ذ ا,راھ�م ,������ *) ,�� ��): " ... ورى أ

ا��و1وع () إط�ر ا���ؤو��� ا��د��، وذ�ك ,3Tراء ����ل ط,) ��� ا��و�ود، وإذا أ=,ت 
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�& V�,� ب أ�* إ�� أن���
ن إ�زا�* ,���6ق ���* () ���� ا$�� *T) ،م �درا أ* �ن ��ء ا��


�و,�ط,�ق &وا�د ا���ؤو��� ا��+��ر�� (Tن ا���ص  41.�ف��� ا�
�ب 
�� () ���� ا�

ا�ذي ��,ب ,�ط�* () و&وع ��ل �ن طر�ق ��&� @ ���H , � ا�+�ون،�
ون &د أ1ر 

�I �ن ھذا ا��طE، ذ�ك أن &��م أو@ ,���رأة ا��) و&� ��� � ا��6ل و=��� ,��و�د ا�ذي &د �

=� ا��) ھ) ا��طE وا�1رر وا���&� �ؤو��� �ن ا��6ل ا����) ��زم �وا(ر ا?ر
�ن ا�=�ا��

   ,,�� وھ) 1رور�� ���+ق ا���ؤو���، ا��

ا���ؤو��� ا��+��ر�� ()  (�ن ا�Aرا,� أن @ �ص ا���رع ا��Aر,) ��� �ط,�ق &وا�د       

�و(ر ��� ���3  �ن ا � ��3ل ا�,وة $�ر ا��ر���، ,��ر$م �ا�+�و�� ا���ط�,� ()  ا@�,�ب

��ص ��� � () �دو� ا?�رة () ��ط,�ق &وا�د ھذه ا���ؤو���، �� ا���م أ � �,ق ا�

ا�+�م ا�����ق ,���ط,� وا�+�م ا�����ق ,���ط��ق ���+�ق، و,�����) ��س ھ�ك �� ��� �ن 

��د�د &وا�د ا���ؤو��� �و��1� ا�,ن $ �+6���* إ�� �ر ا��ر�) و��و�1* ��� ا?&ل ,��


ن �ن ا��6ق ��� �6*،إذا 
�ن �,* إ��* $�ر ���ح �ن ا����� ا��ر���،��       أن �


�ب ���ب (�* ردع �
ل �ن ��ول �* �6* ارAؤو��� ا���� ��� ((T&رار ھذا ا@��زام ا��,

  ھذه ا�3ر��� و���6ف �ن ا��بء ا�وا&� ��� ا?م () �ر,�� ا@,ن $�ر ا��ر�).

و���* @,د �ن إ�1(� ��دة () �دو� ا?�رة () ,�ب ا�6+� وا�����+� ,��ؤو��� ا?,�ء      

 V�,� إ�� أن *ا�,�و�و��3ن ��� ا��6ق ��� أ=,�ت ا��,رة ا�ط,�� را,ط� ا�,وة ,�* و,�ن ا,

��,� درا��* و@ ��+ط �ن ا�,ت إ@  �ن ا�ر�د أو إ���م ا������ وا���ر�ن إذا 
�ن�

6+� ,���,� �Bو@د ا����,�ن ,��T&� وا���3ز�ن �ن ,�و(رھ� ���ر ا��� ��
�� ا�
�ب،

    ا�
�ب إ�� $��� زوال ا���&� أو ا��3ز.

  

  

  

                                                           

�ب ا?,�ء () ا�زواج ا���6د �+�ل ��ور ,��3� ا�+�1ء وا�+�ون �دد  -41 ،(�2004�  149د/ إ,راھ�م ,����.  
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  ا	��ل ا	.���:                        

  ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��و�� ا��ن (�ر ا	#ر��     
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  ا��ن (�ر ا	#ر��ا	��ل ا	.���: ا�#+�	��ت ا	�ر��ط� ��و�� 

�+ل �+وق ا������ ا�+�و�� &��� �ن ا��ق () ا����ة (Tذا 
�ن ھذا ا?��ر �ن    @


ن �ن ���ر�� ,�&) ا��+وق ا?�رى، (Tن �ق ��أ&ل �+وق ا���ن ا��) �3ب ا��را� � ��

�,ر أ&ل ا��+وق ����3 و��درھ� ا?ول و��
ل ا��ق () ا��م �� ��ا������ ا�+�و

���� أ�د ��3دل أن ا�وا&� ا����3د �� د ا����6ل )42(أ��دة ور
��ز ھذه ا������ وا�3)

 (ظ�ھرة ا?,�ء $�ر ا��ر���ن و�� ��ر�ب �ن ذ�ك �ن آ=�ر ��,�� ��س �ر
زھم ا�+�و

�ءم وا��ز�� ��� ���* ا�+�وا���* ا�دو��� ھذه اW=�ر د(�ت ا���رع ا��Aر,) ��3د�د �ر��

� ا���د��ت ��� &�ون ا����� ا��د�� و&�ون ا�3���. و�3ءت ,� �ن(�م إد��ل ��3و�� 

�دم و��1� ا�ط6ل $�ر ا��ر�)�.  

�ل ھذا ا��6ل و���*،  ��طرق �ن � �+,ل أي ط6ل ��+�ن أ�����ن وھ���ن �,�ء ��

-() ا���ول ��� ا�م وا����3ل ,�3�ت ا����� ا��د��  وھ�� �ق ا�ط6ل $�ر ا��ر�)

��ص () �� - أول 
�,�ث  () ا�3���. ��ق ا@,ن $�ر ا��ر�) -ا�=�) ا��,�ث-ن 

وا	�/��ل �/��ت  ا	$�ــول ��= ا/ــــم�9  (�ر ا	#ر��ا)ول: $ــــق ا	ط�ــل  ا	��$ث

  ا	$�	� ا	�د���.

��ص ا?(راد وا�
�ف �ن   ����زم �� ���ظ�م ا����ة () ا��3���� @�ك (�*  أن 

�ل إ�ط�ء ا�6رد ا��� ���* ھو�� م، وا���6ظ ��� � وذ�ك �ن ��� إ@ �ن E�ا��ط�ب -�

(-وا���رو��� ���*  و���3ل ا@�م ,د(��ر ا����� ا��د�� �ط�6ء �6� ا�ر���� - ا�=�

  .- ا��ط�ب ا?ول

   

                                                           

" درا/� �$����� �$ث 	��ل د��وم ا	درا/�ت ا	���� ا	����� �9 �$/ن ا	��زي،و.��� ��و�ورك "��	م ��	T 	�ط��ل -42 
 2003- 2002ا	���ون ا	�4ص و$دة ا	���ون ا	�4ص و$دة ا)/رة وا	ط�و	� ،+��� ا	$�وق ���س ا	/�� ا	درا/�� 

  .40ص
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  �9 ا	�/��ل �/��ت ا	$�	� ا	�د��ــ�. (�ر ا	#ر��ا)ول: $ق ا	ط�ل  ا	�ط�ب

           ����دد و�1*  )43(��رف ا����� ا��د (� � أو��ف ا���ص ا���ص ,* ا�E,

��دد �+و&* ووا3,��* �� ,�ن و@د�* وو(��*، و() ظ�م �+وم ���  ���ا�+�و) () ا��3

���3ل و�ر��م ا�و&��� ا�د��� ا?����� �B(راد �ن و@دة وو(�ة وزواج وط�ق و1,ط 

و= � () �3�ت ا����� ���3 ا�,���ت ا�����+� , � �ن ��ث و� � و��ر�N و�
�ن �د

��  )44(ا��د��، و������ ا��د�� أھ��� 
,�رة�
��� ���3 ا?��دة ( ) ��ط) ����ص إ�

)��* �ن ���ر�� �+و&* ا��د�
��� *�  ).45إ=,�ت ھو�

و���,ر ���3ل ا�ط6ل ,�د و@د�* �ن أو�� وأھم �+و&* ا��د�� (,��و�* ��� و=�+� 

����� و=�+� ا��واط (��� ,�+و&* و,
ل ا@����زات  ���ده وا���
ون ��+� () ا��


ل دو�� ��واط� �، ھو �ق �
6ول ,�+��1 ا@��6&��ت ا�دو���،  � ��� (�وا�����H ا�

ص ��� أ* "��3ل ا�ط6ل ,�د و@د�* (ورا �(����دة ا���,�� �ن ا��6&�� �+وق ا�ط6ل 

 ."(  و,�+��1 ا���ر�� ا�وط

�ل &�ون�&د � د إ�� ����3�  99.37ا����� ا��د��  ����)رع ا��Aر,( �ن 

و��1� ا@,ن ا�ط,��) و(ق �� ��رد ����6* أد�ه , دف ا�+�1ء ��� ا���ور ,��+ص 

* أن �ؤدي إ�� ظ ور (��ت � ��� أو �&�� ��� ا��3��� إ�� �3ب E� وا��ر��ن ا�ذي �ن

                                                           

ذ 4رو�: إ	= ھذا ����ر �ظ�م ا	$�	� ا	�د��� �ن ا)�ظ�� ا	$د�.� ا	�� اھ��ت ���ر�I أھم و��!G ا��/�ن و��ر��9: �� -43 
ا	و�ود إ	= $�ن ودا�: و�ن ا	���وم أن ا	��رب 	م ��رف �ظ�م ا	$�	� ا	�د��� إ7 �9 �دا�� ا	�رن ا	�#ر�ن ��د د4ول 

  ا	�ر�/��.
�ظ�ر ھذه ا)ھ��� �ن ا	��$�� ا�������7 �9 ا	دور ا	ذي ����: ر/وم ا	$�	� ا	�د��� �9 إ.��ت ا	و7دات و�� �4و	:  -44 

��ك ا	و.�!ق �ن $�وق �9 ا	$��ة ا	���� +�	$�ول ��= ا	��و��2ت ا	��!��� وا	��درس وا	و	وج إ	= ا	��ل و(�رھ� 
�� أر��2 	�$�ول ��= ا	��ط��ت ا	د���را��9 و��ض ا	�ؤ#رات و�ن ا	��$�� ا����7د�� �+ون ر/وم ا	$�	� ا	�د�

ا����7د�� أ�� �ن ا	��$�� ا	/��/�� �9�� أھ��� �9 �2ط ا	�وا!T ا����4��7 ا�ظر +��ب د��وي ا	$�	� ا	�د��� 	�ؤ	�: 
  .295، ص�41994	د ���س، دار ا	��ر�9، ا	ر��ط 

���)،��#ورات ����� ����� ا	�$وث وا	درا/�ت ا	��2!��،ا	ر��ط �4	د ���س، د��وى ا	$�	� ا	�د���،( دون ذ+ر ا	ط-45 
  295ص 1994
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����ء ������ أي ا��ق () ا� و�� إذ @ ��
ن �وازن ����� ا�ط6ل () ا@� H��� و�ن �واطن


*������ *,���  .)46(ا������ () $��ب ا

���3ل ا�ط6ل $�ر ا��ر�) () �3�ت ا����� ا��د�� @,د �ن  ��E�� ��� و��و&وف

��د�د ا?���ص ا���ز�ون ,����ر�H ,�زد��د ا�ط6ل ا��ذ
ور (أو@) و
ذا ��د�د ا�3راءات 

.(��  ا���طر�� ا�وا3ب ا�,�� � () ذ�ك (=�

  : ا)#�4ص ا	��ز�ون ��	��ر�T ��زد��د ا	ط�ل (�ر ا	#ر��.��رة ا)و	=ا	

إن وا3ب ا���ر�H ,��ط6ل ا�ذي �زداد �ن ��&� $�ر �ر��� ��ود �Bم �ن ��ث 

�+ل ھذا ا�وا3ب إ�� ا���,� ا����� (ب). � ����=�  ا��,دأ (أ) و() ���� ا�

  ��� ا)م �9 ا	��ر�T ��زد��د و	دھ�. -و7أ

$�ر ا��ر�) �* أب �ن ا����� ا�+�و�� () ا���ر�� ا��Aر,) ��� �و �رف أ,وه  إن ا�ط6ل

�ذ�ك ظ�ت ا?م ���,� ا��6� () ا���ر�H ,�زد��د و�دھ� ا�ذي أ�ت ,* ��رج  )47(�+�+�

,ر  �24ن ظ �ر  22إط�ر ا�زواج وھو �� ����6د �ن ص ا��6ل �ا���Aر  �1915

,ر  2,ظ �ر ��ن  �16رع ا��Aر,) �را�� ,�+��1 ا���دة ،وھو �� أ
ده ا�� �1931

�و,ر  3ظ �ر 
�ت (+ر� � ا���د�� � �  2002أ (�ا�����ق ,+�ون ا����� ا��د�� وا�

��رح ,�@,ن ا��3 ول ا?ب أ�* أو �ن �+وم �+�� �..." وا��+�ود ,�ن �+وم  *��� أ

Hر��� � ��+وم ,��� *�,�� � أو أي ��ص آ�ر أ�(�?م � � أن �و
ل  )48(�+�� � وا�د� �، أ

��ر�H و@دة ا@,ن وذ�ك ��ب �� ����6د �را�� �ن �+���1ت ا�6+رة ��, � (��ن �وب �

  ا����6� ا�ذ
ر وا��) �3ء (� � "�+وم ا�و
�ل () ذ�ك �+�م �و
�*". �16ن ا���دة  5

                                                           

: "�دو�� ا)/رة و/ؤال ا	�ر����"، ر/�	� 	��ل د��وم ا	درا/�ت ا	���� ا	����� �9 ا	���ون ا	�4ص آ��ل زر+��� -46 
#��� ا	���ون ا	�4ص و$دة ا	�+و�ن وا	�$ث �9 ���ون ا)/رة ا	��ر�� ����� ��د ا	��	ك ا	/�دي +��� ا	��وم 

  .137ص 2007- 2006ا	���و��� �ط��� ا	/�� ا	������
 47-  Gد ���س، �ر�	96/��ق، ص�4.  
��د ا	�ط�ف �����، �ظ�م ا	$�	� ا	�د��� �9 2وء ا	���ون ا	��ر�� ا	�د�د،ا	ط��� ا)و	=،�ط��� ا	���ح ا	�د�دة،ا	دار  -48 

  .96ص 2003ا	���2ء،
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�ر و&د ��1 ا?م �و�ودھ� () ا��3ن و() ھ��* ا����� ��م ا���ر�H ,* �ن طرف �د        

() (+ر� �  138ا��ؤ��� أو ا��ون ا��
�ف ,������� ا@3������ و(ق �� �ت ���* ا���دة 

ظ�م و����ر ا��ؤ���ت ا��3�� 23.98ا?و�� �ن &�ون �  .)49(ا�����ق ,

وإذا 
�ن ا���رع &د �� ا��B� �6م ,����ر�H ,و��دھ� ا�ذي أ�ت ,* ��رج إط�ر   


ون ���ت ط���� ا����ء�� ا�3����. ا�زواج ( ل ��) ھذا أن ا?م  Hر���  ��ز�� ,��

�ن ا�+�ون ا�3��) ا��Aر,) 3ده &د �دد  468وإذا ر�3� إ�� �+���1ت ا��6ل   

� د( م ا��+و,� ا�3���� () ���� �دم ا���ر�H ,���و�ود ا�3د�د دا�ل ��ا?���ص ا�ذ�ن 

  ا?3ل ا�+�و) إ@ أ* �م ��3ل �ن ,� م ا?م.

�و,ر  �3ن ظ �ر  31إ@ أ* و,��ر3وع إ�� �+���1ت ا��6ل   
وا�ذي  2002أ

��1�* ��� أ* ���&ب ,Aرا�� ����� �ن �درھم 
ل �ن و3ب  1200إ��  �300ص () �+

و�م �+م , ذا ا�3راء  24وا���دة  ���16* ا���ر�H ,��و@دة أو ا�و(�ة ط,+� ?�
�م ا���دة 

3�ء, H1�� (��� أن ا?م ��
ن ��� � ,�+��1 ھذا ا�ص ���  دا�ل ا?3ل ا�+�و

 �&�ا��,�ر أن ا?م ھ) ���,� ا��6� () ا���ر�H ,و��دھ� ا�ذي أ�ت ,* ��رج إط�ر ا��


ن أن �
ون �,,� �� Hر���ا�زو�3� ھذا �ن 3 � و�ن 3 � أ�رى (Tن �دم إ�زا��� ا?م ,��

*��* أو &� (���
�ب 3رم أ�طر وھو �رك ا�ط6ل وا���ن  468
�� أن ا��6ل  )50(() ار

ص ��� �,�رة أو أن أي ��ص �1ر ا�و@دة و() �+د�� �ن ��1ر  (��ا�+�ون ا�3

  ھ��* ا�وا&�� ,ط,��� ا���ل ھ) ا?م.

 (�ت ا?م ھ) ���,� ا��6� () ا���ر�H ,و��دھ� $�ر ا��ر�) () ا����� ا��
وإذا 

��� (�
ن () ا����� ا�� *��6ظ , ذا ا?��ر ,�د و@د��* �,��رة ,�د و�1* (�ن ا�ذي � ��


ون �* ا��6� () ا���ر�H ,��ط6ل () ھ��* ا����� ھذا �� ���م ����3�* () ا�+ط� �

  ا��وا���.

                                                           

  ��س ا	�ر�G ا	/��ق،��س ا	��$�. -49 
  .��154د ا	$+�م أھو#�، �ر�G /��ق، ص -50 
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  ا	����� ا	���� ودورھ� �9 ا	��ر�T ��7زد��د. - .����

* أ�* �,��رة ,�د � �����إن ا�و�د ا�ذي �زداد �ن ��&� $�ر �ر��� $��,� �� 

,ذه ��رج ھذه ا��ؤ���ت و�1* �دى &�م �����6ت ا�و@دة أو ��, ������ا�����دة ا@3

�� ا������ن �رص ا���رع ا��Aر,) ��� ���3ل ا�ط6ل ,�3�ت �
,����رع ا���م و() 

ا����� ا��د�� وأو
ل ھ��* ا�� �� ����,� ا����� ��+��م , � إذ أن و
�ل ا���ك ھو ا�ذي �+وم 

3�ت ا����� ا��د�� إ�� ��+���� أو ,�ء ��� ط�ب ا���ط� ,����� ���3ل ا@,ن ا��ذ
ور ,�

ا������ وا�����دة ا@3������ أو 
ل �ن ���* ا?�ر وھو �� ����6د �را�� �ن �+���1ت 

�ت ��� أ*:"إذا ���ق ا?�ر  16ا�6+رة ا�را,�� �ن ا���دة  (��ن &�ون ا����� ا��د�� ا�

(���* ,�د ا�و�1 ��رح ,و@د�* و
�ل ا���ك ,�6�  ,�و�ود �3 ول ا?,و�ن أو و&� ا��

��+���� أو ,�ء ��� ط�ب �ن ا���ط� ا������ أو 
ل �ن ���* ا?�ر...".  

�ذ ا���,� ا����� () د�وى ا���ر�H ,�@زد��د ھذه �6� ا�طرف ا�ر��)، إذ ھ) �ن ��و

 �217+دم ,ط�ب ا���ر�H ,�@زد��د (���6ل � ��ص ��� أ* �ن &�ون ا���طرة ا��د


ن �
ل ��ص �* ����� ��رو�� أو ����,� ا����� أن �ط�ب �ن ا���
�� ا@,�دا��� ��":

إ�دار ��ر�H &��1) ,�زد��د أو و(�ة �م ��,ق �+��ده ,د(��ر ا����� ا��د��". و() 6س 

ا�����ق ,
��6� ا?ط�6ل  15- �01ن &�ون  15ا@��3ه �+1) ا�6+رة ا?و�� �ن ا���دة

*:" �+وم و
�ل ا���ك �د ا@&��1ء ,
ل ا�3راءات ا�را��� إ�� ���3ل ا�ط6ل ا�� ���ن E,

,������ ا��د�� &,ل �+د��* ط�ب ا���ر�H ,��ھ��ل"، و��� �,�ل ا��+�ر�، (Tن ا���رع 

 �,��* �ن وا3,�ت ا�� ����ا�3زا�ري �م ��3ل � �� ا���ر�H ,��و�د $�ر ا��ر�) وا��

� ا���ؤول أو ا���ؤو�� �ن ����� ا����ف ا���و�) ��ث ���3* ا����� وإ�� أو
� � إ�

��,�� ,ذ�ك إ�� �1,ط ا����� ا��د�� ,��,�د�� 
 �() �3ل ��ص ���ط* ,���ر�� =م �ر�ل ,��

ا��) �و3د ا������6 () دا�ر� � و,�د ذ�ك �+وم ھذا ا?��ر ,���3ل ا��و�ود () �3�ت 

�دا إ�� ذ�ك ا�,���ن أو ا���ر�H ا�ذي �+د�* ����� ا����ف ا���و�) ا����� ا��د�� ا�

�ن &�ون ا����� ا��د�� ا�3زا�ري و����  30وو(+� ���
ل ا���وص ���* () ا���دة 



ت ا���� �رج �
	�� ا��واج�� إ��

 

42 

 

� � إ��ه �� (����ق ,���� و�وم و�� و@دة ا��و�ود و3�* و�
�ن و@د�* وا?���ء ا�� ���)

  .)51(�1,ط ا����� ا��د�� أو ����� ا����ف ا���و�)

وإذا  
�ن و
�ل ا���ك ھو �ن �+وم ,����ر�H ,���وا��د ا��3 و�) ا?,و�ن أو ,���وا��د   

�زم ,��ز�ز ��ر��* ,��1ر �3ز () ھذا �� *T) �1م ,�د ا�و � (���ا�ذ�ن و&� ا�

ا��Eن و,� �دة ط,��  ��دد ��ر ا��و�ود ��� و3* ا��+ر�ب ��ب �� ھو ���ر إ��* () 

و,�د�� ��+دم و
�ل ا���ك ,�����* ا�را�) إ��  �37.99ون �ن & �16+���1ت ا��6ل 

 ��
���3ل ا��و�ود ا��ذ
ور ,�3�ت ا����� ا��د�� ��ززا ,��و=��ق ا��ذ
ورة ��در ا���

��� أ�رھ� ,�+��ده () ا��3�ت ا��ذ
ورة و(��� ��) ورد �وذج ��=ل ھذا ا?�ر� )52(ا��

&�1ء ا?�رة، وا�ذي �3ء (�* �� ��): ...  وا���در �ن ا���
�� ا@,�دا��� ,�
�س &�م

�,� ا�1,ط و,�د ا@ط�ع ��� ا��+�ل ا�ذي �
ا�+�1) ا��
�ف ,��+�1� و,����دة ا���دة ... 

��,� ا�1,ط 
&دم إ�� ا���
�� �ن طرف ا���د و
�ل ا���ك �دى ھذه ا���
�� ا���3ل ,

 Nر����ود ,�3�ت ا�را�) إ�� �+��د �و 1888/3/2012��ت �دد  13/04/2012,

 .��  ا����� ا��د

��,�� ����د و
�ل ا���ك.
دات ا��  و,�ء ��� ا@ط�ع ��� ا���

���I ا�,�ث ا�ذي أ3ري �&��� ا��3� ��� ��� ا�و&��� ا���رو1� و,�ء ��� 

 Nر����ن أ,�*  ���30/01/2012 ا���
�� وا�ذي أ�6ر �ن أن ا�ط6ل ...... و�د ,�
�س ,

  . ا��زدادة ,ـ ..... ,��ر�N ........�,د ا���د وأ�* .....

(  و��ث إن ا�و@دة �م ��رح , � () ا?3ل ا�+�و

 .�����3ل 
ل �و�ود () �3�ت ا����� ا��د (1�  و��ث إن ا�ظ�م ا���م �+

                                                           

$�	� ا	�د���" ر/�	� 	��ل د��وم ا	درا/�ت ا	���� ا	����� �9 ا	���ون �$�د ا	�+��/�: "$�وق ا	ط�ل �9 �ظ�م ا	 -51 
ا	�4ص، #��� ا	���ون ا	�4ص و$دة ا	�+و�ن وا	�$ث ،���ون ا)/رة ا	��ر�� وا	���رن،����� ��د ا	��	ك ا	/�دي، 

  .123،ص2007-2006+��� ا	��وم ا	���و��� وا����7د�� وا�������7 �ط��� ا	/�� ا	������ 
  (�ر ��#ور. �91888/3/2012 ا	��ف �دد  2012-04- 03ا	��در ���ر�I  1980)�ر �دد ا -52 
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,�Eن &�ون  2012 10-09و�ر�وم  2012-10-03و,�ء ��� �+���1ت ظ �ر 

ق.م.م ��رح ,+,ول ا�ط�ب و�رح  �ن 217ا�����ق ,������ ا��د�� وا��6ل  37- 99

��3� �ذ�ك ,Eن ... و�د ,�
�س ,��ر�N .... �ن أ,و�* ا��ذ
ور�ن أ��ه.  

 ���� ��
�س ,�+��د ھذه ا�و=�+� ,�3ل ا����� ا��د�, ��و�Eر �1,ط ا����� ا��د

ا��3ر�� ���ل ا�و@دة �� ا���رة ا��و3زة إ�� ��1ون ھذا ا?�ر ,طرة 6س ا��3ل () 

��ر�N ا�ذي 
�ن �3ب (�* ا��+��د.ا�  

و�3ب ا���رة أ��1 () ا?��ر إ�� أ* (��� �دا أ���ب ا��6� ا��ذ
ور�ن أ��ه، 

وا�ذ�ن �ر,ط م ,��ط6ل $�ر ا��ر�) ا��راد ا���ر�H ,�زد��ده را,ط� ا?�و�� أو ا�+را,� أو 


��و�) أو ا�و
�ل أو ا���,� ا�����، �ظل ,�&) ) ��ا?���ص ا���وص ا���&� ا�+�و

�ن ا�+�ون ا�3��) $�ر ذي �6� () ا�ط6ل ا��زداد �ن ��&� $�ر  ���468 م () ا���دة 

�و,ر  �3ر��� ط,+� ���+���1ت ا����� �ظ �ر 
  ا�����ق ,������ ا��د��. 2002أ

وإذا 
�ن ا���رع &د �ول �
ل �ن ا?م أو �ن �+وم �+�� � أو ����,� ا����� ��ب ��  

إ��* أ��ه ,����ر�H ,�زد��د ا��و�ود $�ر ا��ر�) (�� ھ) إذن ا�3راءات ھو ���ر 

.���Wط� ا+�م ا��3,� �* () ا��  ا���طر�� ا���,�� ��+��م ,ذ�ك وھذا �� �

  : �/طرة �/��ل ا	ط�ل (�ر ا	#ر�� �9 /��ت ا	$�	� ا	�د���.ا	��رة ا	.����

ا���طرة ا��,��رة وا��)  إن ���3ل ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ��م إ�� �ن طر�ق ��وك

أ��م �1,ط ا����� ا��د�� ���ل ا�و@دة (أ) وإ�� �ن طر�ق ا���طرة $�ر ا��,��رة �ن 

  طر�ق ا���دار �
م &��1) (ب).
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  ا	�/طرة ا	���#رة أو ا�دار��.أو7: 

ص ا���دة ��و,ر  15

ل و@دة أو و(�ة  �2002ن �ر�وم أ, Hر������ أ* �+� ا�

�=��ص دا�ل أ3ل =�ن �و�� �ن ��ر�N و&وع ا�و@دة أو ا�و(�ة �دى �1,ط ا����� ا��د�� ا��

  ا�ذي ��رر ,�ء ��� ذ�ك ر��� � ذه ا�وا&��".

و,���+راء �+���1ت ا��6ل ا��ذ
ور ����3 ��� أن �1,ط ا����� ا��د�� ھو 

��ت ��ؤو � ��3���+,ل ا���ر�H ,و&��� ا����� ا��د�� و� ���ص ا��ؤھل &�و��* ا����

�ن  �61T,5ء ا�ط�,� ا�ر��) ��� �+ودھ� �1ن ا��دود ا��را,�� �*. ��ث �ت ا���دة 

ظ�م ا����3) ... ��ط,�+� ?�
�م ا�+�ون ا�����ق ,�� *ا�+�ون ا�����ق ,������ ا��د�� ��� أ

�� د ,� �م �1,ط ا����� ا��د�� دا�ل ا����
� إ�� رؤ��ء ا����3س ا�����3� ا��1ر�� 

و�� (Tذا ��A,وا أو ��& م ���ق �ب � م ����دوھم" و�1,ط ا����� ا��د�� ھو ر��س وا�+ر

واب ر��س ا���3س ا����3)  ��ا���3س ا����3) و��
ن أن �+وم ,� �� �1,ط ا����� ا��د

"�,��  .)53(و�وظ6و ا�����H ا�����3� �ن طر�ق ا��6و�ض أو ا�

ا?م () ھ��* –دة �ن طرف ا���رح و,�د �+د�م ا�و=��ق ا?����� ����ر�H ,��و@

�م دا�ل ا?3ل ا�+�و)  -ا����� Hر���
د �ن أن ا�E��� � ��6�, ���+وم �1,ط ا����� ا��د

ا�ذي ھو أ3ل ا�=�=�ن �و�� �ن ��ر�N و&وع ا�و@دة و�ن ,�ن ھ��* ا�و=��ق ا��ذ
ورة ھ�ك 

إذا و&�ت ا�و@دة ,���زل  � �دة ا�و@دة و���� � ا�ط,�ب أو ا�+�,�� أو ا���ط� ا������

و� �دة ا���+�H ا������ �ن طرف ا�����H ا�ط,�� و
�ش ا����� ا��د�� أو ا�د(�ر ا�����) 

�� إ�ط�ء ا�ط6ل  )54(() ا�م ا?م�
وا��زام ��در �ن أ�د أ&�رب ا?م ��رح ,�+��1ه إ�

Hا�ط6ل ا�� م  ا@�م ا�����) ?�* () ا����� ا��) �ر$,ون (� �  ھؤ@ء ا?&�رب () �

                                                           

ا	�$�وظ /�دون: "ا���47ص �9 ����2 ا	$�	� ا	�د��� و+��	� ا)ط��ل ا	�����ن، �$ث 	��ل #��دة ا	��/�ر �9  -53 
�� وا����7د�� وا�������7 ا	���ون ا	�4ص، #��� ا	���ون ا	�4ص، ��/�ر ا)/رة وا	����� �+��� ا	��وم ا	���و�

  .25ص2011- ��2010+��س 	/�� 
أ�ط= 	Vم �9 $�	� ا	��وة (�ر ا	#ر��� ا	$ق �9  1989#���ر  8ا	��در ���ر�I  ��258#ور وز�ر ا	دا���4 �دد  -54 

ن ا	��دة ا	$�ول ��= د�9ر ا	$�	� ا	�د��� وذ	ك  �9�4	�Vل $�ث �/�م ا	د�9ر ا	�ذ+ور 	Vب، إ7 أ�: و�ن ا	��$ظ أ
 4	م ��ص ��= �/��م أم ا	ط�ل (�ر ا	#ر�� ا	د�9ر ا	��!�� $�ث $ددت �9 ا	��رة  2002أ+�و�ر  �3ن ظ��ر  23

�� ا)#�4ص ا	ذ�ن 	�م ا	$ق �/�م ا	د�9ر ا	�ذ+ور وھم ا	زو�� وا	�ط��� وا	��!ب ا	#ر�� دون ا�#�رة إ	= أم ��
  +ور و����ن ��= ا	�#رع ا	�د4ل 	/د ا	�راغ ا	�ذ+ور.ا	ط�ل (�ر ا	#ر�� وھذا ��د ���� ا��رى ا	��ل ا	�ذ
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ا�����) أ�� إذا ا��ر1وا �ن ذ�ك ��ط� ��ط6ل ا�م ����) ��ص ,* ط,+� ?�
�م ا��6ل 

�و,ر  16
  . �2002ن ظ �ر أ

) =م ,�د ذ�ك �
���ص ا���
د �ن وا&�� ا@E�
�� �+وم �1,ط ا����� ا��د�� () ا�

�ل وا�ظ�ر �+وم ,���3ل ر�م ا�و@دة �,��رة ,�3ل ا�و@دات ���� ا��3ر�� () ا?

�و,ر  �9ن �ر�وم  18و��1ن ا�ر�م ا�,���ت ا���ددة &�و� () ا��6ل 
. و��ل 2002أ

�ن أھم ھذه ا�,���ت ا@�م ا����) وا@�م ا�����) ���و�ود و�
�ن و��ر�N و@د�* وا�م 

ا?,و�ن. 
�� ���ر �1,ط ا����� ا��د�� () طرة ر�م ا�و@دة إ�� أن ا�ط6ل $�ر �ر�) 

�� ��* أن ���ر () ر�م ا�و@دة إ�� �,�رة "�ن أب �3 ول" 
�� ���ر إ�� ھو�� و��

 ا���رح ,�@زد��د و�و&��* �� �و&��* ��� ر�م ا�و@دة إ�� �3ب �و&�� ا���رح ,�ده (+ط

ص ���* ا���رع  ��� �)��دون أن ���رط ا����ل ا��و&�� ��� ا@�م وا��+ب 
����ن و

�رط () &�و�� ا��و&�� ا�����* ��� ا@�م وا��+ب ا���ري () ھذا ا��دد ا�ذي ا�


����ن)55(.  

�م (� � ا���ر�H دا�ل ا?3ل ا�+�و) ��ث �+وم (� � � (�ھذا (��� ��ص ا����� ا�

�ص ,���Eس ر�م ا����� ا��د�� ��,ن�$�ر ا��ر�). �
ن ()  �1,ط ا����� ا��د�� ا��

�ل � �دة ا�و@دة أن أ3ل ا�=�=�ن �و�� &د ا�رم �
د ���1,ط ا��ذ
ور �ن E�� (�ا����� ا�

* �ر(ض ا����3ل ��� ��) 1رورة ا��3وء إ�� ا�+�1ء �ن أ3ل ا���دار �
م &��1) T)

��ر�H ,��زد��د وھو �� ���م ا��طرق �* () ا�+ط� ا��وا���. ��,  

  ة (�ر ا	���#رة أو ا	��2!��.ا	�/طر .����:

�ن ا����وم أن ا���رع ا��Aر,) &د �رص ��� ��1ن �ق أي �و�ود () ا����3ل 

3�ت ا����� ا��د�� و�ن ذ�ك ا��و�ود $�ر ا��ر�) ��� �����3ل �ن أھ��� 
,رى () � ()

�ر��م و����ن ھو�� ا�ط6ل و,���,�ر �� ��ر�ب �ن ذ�ك �ن آ=�ر &�و�� وا3������. �ذ�ك 


ل �ن (��* أ3ل ا���ر�H ,��و@دة �,��رة �دى �1,ط ا����� ا��د�� (ر�� � H( و &د �
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��� وھو �� �أ�رى ��+��م ,ذ�ك، وذ�ك �ن طر�ق ر(� د�وى &���1� أ��م ا���
�� ا��


ن �
ل ��ص �*  ��217��6د �ن �+���1ت ا��6ل �� "*�ن ق.م.م ا�ذي �3ء (�* أ

� أن �ط�ب �ن ا���
�� ا@,�دا��� إ�دار ��ر�H &��1) ����� ��رو�� أو ����,� ا����

�و,ر  �3ن ظ �ر  30,�زد��د أو ,و(�ة �م ��,ق �+��ده ,د(��ر ا����� ا��د�� "و
ذا ا���دة 
أ

�ت ��� أ* "إذا �م �+� ا���ر�H ,��و@دة أو ا�و(�ة دا�ل أ3ل ��دد ,ص  2002 (�ا�


ن ���3ل ا�ر�م ا���ص ,��وا&�� �ظ��) (��� إ@ ,�ء ��� �
م ��ر��) ,��و@دة أو 

��� و�+وم ,ذ�ك ا�ط�ب �ن طرف أي ��ص �* �ا�و(�ة �+دره ا���
�� ا@,�دا��� ا��

  ����� ��رو�� أو �ن طرف ا���,� ا�����.

و�3در ا���رة إ�� أن ر(� ا�د�وى ا�+���1� �ن أ3ل ا���دار �
م ��ر��) 

�+�� � أو �ن طرف ا���,� ا����� ���1 ()  ,�@زد��د �واء �ن طرف ا?م أو �ن �+وم

6س ا��
���ت وا��روط ا�وا3ب �و(رھ� () ا�د�وى ا�+���1� وا���وص ��� � � *����
�

  �ن &�ون ا���طرة ا��د��. �ن �6� و����� وأھ���.  32و 31و  1() ا��6ول 

�,دأ ��طرة ا���دار ا��
م ا���ر��) ,و@دة ا��و�ود $�ر       (���ا��ر�) ,�+د�م  و,��

�1� ���3 ا�و&��� ا��ر�,ط� ,��وا&�� وا�ظروف �� �������) أ��م ا���
�� ا����+�ل ا(

 (�ا��) ���ت دون إ3راء ا���ر�H دا�ل ا?3ل ا�+�و) �ر(+� ,���3 ا�و=��ق ا�=,و��� ا�

�3��ت ��ززه =م ,�د ذ�ك و,�د�� �3ري ا�+�1) ,�=* () ا�ط�ب ا��+دم إ��* و�ط�� ��� ��

ا���,� ا����� و�����  �Bطراف ا����� ,�?�ر و&د �3ري أ,��=� �&��� ا��3� ��� ��� 

ا�و&��� ا���رو1� ���* ,���3 ا�و���ل ا�+�و�� �,ث () ا�ط�ب إ�� ,+,و�* أو ر(1*، و() 

�+��د ا�و�د ا���رح ,* , ����@ت ا�+,ول ��در ا�+�1) أ�ره إ�� �1,ط ا����� ا��د

��,� ا�1,ط ����
�� و@ �6ذ إ@ ,�3�ت ا���
� ا��3ر�� و��م و�1 ا��
م ,��� ���� ا��د

�ف أو ا���رض (Tذا �� ا�ر�ت ھذه ا�3Wل �ن $�ر ��,�د �رور آ�3ل ا�ط�ن ,�@�

�6ذ�� ���
م ��� ا?���� ا�����ل ��� ا���,� ا����� ا� ��
��,� 1,ط ا���
ا�ط�ن (�* (Tن 

() *�3���ص  ا� ��) ا�ذي �� � إ�� �1,ط ا����� ا��د�� ا���������3ل ��ص و��در 
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&�د ���1ن �طوق ا��
م ,���3ل ا���م ������ ا��د�� ھذا ا?��ر ا�ذي ,�3رد �و��* 

56( ,���
م �+وم ,���Eس ر�م ا�و@دة ��ط6ل(.  

و�واء 
�ن ا���ر�H ,�زد��د ا�ط6ل ا��زداد ��رج  إط�را�زواج �,��رة أ��م �1,ط   

� ا��د�� أو �ن طر�ق ا���دار �
م ��ر�H ,�@زد��د (Tن ���Eس ر�م ا�و@دة � ذا ا����

�ت ھذا ا@�م و�� ھو ا��طور ا�ذي �ر(* ھذا ��ا�ط6ل ��م ��ت ا�م ���ن، ��) ھ( ��

�*؟@�
  ا?��ر () ظ�م ا����� ا��د�� ا��Aر,) و�� ھ) إ�

  �9 ا/ــم. (�ر ا	#ر��: $ــق ا	ط�ــل ا	�ط�ب ا	.���

�+د أ�زم ا���رع ا���رح ,��و@دة ��ب �� ��ت ا���رة إ��* أ��ه ,��د@ء  

��ر�N ا�و@دة ,���وم وا�� ر وا��� وا����� و�
�ن  � ,��3و�� �ن ا�و=��ق وا�,���ت �

ت ھذه ا�,���ت ��� در3� �ن ا?ھ��� @ر�,�ط �+وق �
و&وع ا�و@دة و3س ا��و�ود، وإذا 

ا�ط6ل () ا�م @�ق ,* @ �+ل أھ��� �ن ذ�ك. ( و �ق �
6ول ������ (+د ا�ط6ل , � (Tن �ق 

24ص ا�� د ا�دو�) ا���ص ,���+وق ا��د�� وا������� () ا�6+رة ا�=��� �ن ا���دة   ���

�ق ا���ن () ا�م، ( ذا ا��ق �=,ت ����ص ��ل و@د�* وھو �ن ا��+وق ا������ إذ 


ن �ن ����ز �� (��() ا���ط ,�* و,�ن $�ره. أ* ا�و���� ا���* و���  ذا�* و����ن �

إ��  ���د و�ص &�ون ا����� ا��د�� ا��Aر,) ��� 1رورة إ�ط�ء ا�ط6ل ا���        

ظ�م ا@�م ا����) () ا���دة ���ث �ت ��� أ* �3ب أن  37-�99ن ا�+�ون  21

��ره �ن �+دم ا���ر�H ,��و@دة &�د ا��+��د () �3�ت ���ب ا@�م ا����) ا�ذي �
�

ا����� ا��د�� ط�,�� �Aر,�� وأ@ �
ون ا��� ������ أو �
ون ا��� �ر
,� �ن أ
=ر �ن ا���ن 

�ق أو ا�ظ�م ا���م وھذه 
� � أو ا�م �د�� أو �* أن ��س ,�?E� ون �ن
&ر�� وأ@ �

���1ت � دف إ�� أن �
ون ����ص ,�6� ���� وا�ط6ل ���� ا�م ���) @�ق ,* +�

���ر �و�ط أ&را* و�3���* ا����3 �� �� �ث ���* ا�د�ن ا����) �ن 1رورة ��ن ا

 ���6  ��� ����* �ن ��ث ��* و&,�*.ا@�م ���و�ود ��� �* �ن آ=�ر ا3������ و
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وإذا 
�ن �ن ا����وم أن ا�,وة $�ر ا��ر��� ���Aة ,���,� �Bب () ا�+�ون ا��Aر,) 

���ب ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ا�م ا?ب وا@�م ا�����) 
(Tن ا����ؤل ا��طروح �,+� �ن 
��6� ا

���ب إ�� ا?ب �ن ��ث ا��,دأ ���ب ھذا ا?��ر �
ون ,�@
=م �� ھو ا��طور ���� وأن ا

  ا�ذي �ر(* ا�م ا�ط6ل $�ر ا��ر�) () ظ�م ا����� ا��د��؟

   . 37-�99ل �دور ���ون ا/م ا	ط�ل (�ر ا	#ر�� �: ا	��رة ا7و	=

�+راء ا��+���1ت ا�+�و�� ا��ظ�� ������ ا��د�� ,���Aرب &,ل �دور ��, *��ث أ

3 37- 99&�ون ���ل ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ,�3�ت ��H1 ��� أ* ��س (� � �� ��� �ن 

ا����� ا��د�� أو أن ھذا ا����3ل �+��ر ��� إ�ط�ء ا�ط6ل ا@�م ا����) (+ط و
ذا ا@�م 

.*�? (��  ا��

��) ا?,�ء $�ر ا��ر���ن ,���Aرب طر�ت �دة ���
ل ��� ���و��ت   �
ن و�� �

�� �وا3* ,�ض �دة 
�ن أ,رزھ� ��� ���وى ا����� ا��د��، و
�ن �1,ط ا����� ا��د

ا���و,�ت �د ��+�* ا���ر�H ,�زد��د ط6ل $�ر �ر�) ��ث �
ون ��ز�� ,���3ل ا�ط6ل 

 Nر��� 8,���* ا����) و,��م أ�*، (�درت () ھذا ا�ط�ر دور�� ا?��ن ا���م ���
و�� ,

H ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ا�م أ�*  ��1962ي � ���ط�ب (� � �ن �1,ط ا����� ا��د

��ر�N )57(ا�����), ����د3,ر ,����ل ��  11. و&د �درت ,�د ذ�ك دور�� �وزارة ا�دا

وزارة ا��دل &د أ���ت إ�ط�ء ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ا@�م ا�����) ?�* و�
ن ا��رطت �ذ�ك 

��6دي � ��,��

ون ھذه ا��وا(+� ���و� � ��� �وا(+� أ,� � أوإ�وا � إن و3دوا و�ط�,ت أن 

. و�� ذ�ك �م �,+� ر�م ا�و@دة ����� �ن ا���رة إ�� ا�م )58( أي ��رض &د �+� (��� ,�د

���1ت ظ �ر +�, �,ر  12ا?ب ���وھو �� �ؤدي إ�� ا����س , و�� ا�ط6ل  �1922

د � ����ر ا?م ,���6ق �� �1,ط ا����� ا��د��$�ر ا��ر�) �ذ�ك �+�رح ,�ض ا�6+* أن 

                                                           

 57h- :$+�م أھو#�، م.س، ص	��165د ا .  
،أ.ر ا	��س ا	�ر��� ��= و���2 ا	�رأة �9 ا	�ظ�م ا	���و�� ا	��ر��،ا	�/�ء ودو	� ا	$ق ا	$/�ن ��$/���  -58 

���ر +��� ا	��وم  2002أ�ر�ل  20و 19،أ#��ل ا	����= ا	دو	� ا	��ظم �و�� 1وا	���ون./�/�� ا	�دوات ر�م 
  .55ا	ر��ط،ص-ا	���و��� وا�����د�� وا��������  ا	/و�/�
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3ب ��� �1,ط ا����� ا��د�� أن ا���ر�H ,��و@دة ا��� ����� �ور�� �Bب و�
ن �

  ���ر ,�6� �ر�� ,�3�ت ا����� ا��د�� إ�� أن ا�ط6ل �و�ود �ن أب �3 ول.

وظرا �����
ل ا���6� ا��) �وا3  � ا�ط6ل ,دء �ن د�و�* ا��در�� و��� و�و3*   

 *�6
�ر () 
��6� �وا3 � ھ��ا����ة ا������ ��ث 
�ن ��س أ* ���ب ھو�� �&�� ,دأ ا�


ل و�دم إ=�رة ا��Aر �ول أ��* $�ر ا��ر�) وا&�رح ا�,�ض. ���1ن ر�م و@دة ا����

, ذا ا��+�رح ھذا  37-99ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ا�م ا?ب ( ل أ�ذ &�ون ا����� ا��د�� ر&م 

��رف ���* () ا�+ط� ا��وا���.� ��  

  .37-99: ا/م ا	ط�ل (�ر ا	#ر�� ��د �دور ���ون ا	��رة ا	.����

�دھور () ظل    ��, �����&�� ا����دة وا���ا?و�1ع ا@3������ وا@&���د�� وا?


�=ر �دد ا?ط�6ل ا��3 و�) ا?,و�ن أو �3 و�) ا?ب، و�زا�د 
ذ�ك �دد ا?ط�6ل ا�� ���ن �

�1 &�ون ا����� ا��د�� ا�3د�د ا��د�ل �ن أ3ل و�1 �د �وھو �� ��م ��� ا���رع ,�+

 � ھذ� (��� (�"إذا ���ق ا?�ر ,�و�ود �ن أ,و�ن  16ه ا���6ت ,ص () ا��6ل �����
ل ا�

* ,�د ا�و�1 ��رح ,و@د�* و
�ل ا���ك ,�6� � (����3 و��ن أو ,�و�ود و&� ا�

��ر �* ا��� ����� وا��� ������ وأ���ء أ,و�ن أو ا�م أب إن 
�ن ��روف ���+����.... و


�ن ���ر1ون �* �ن A1وط�ت  ا?م"، و, ذا �
ون ا���رع &د 3ب ھؤ@ء ا?ط�6ل ��

��1ن ا���رة إ�� ���6� �د�� 
�ن ��م ����� م () ظل ا�+�ون ا�+د�م �+ود ازد��د @ 

  .)59(ا?,و�ن أو ا?ب

        ��
وا���رع �د�� &�م , ذه ا��طوة ا�3ر��� �م �
ن ھد(* ط�س ھو�� ھؤ@ء ا?ط�6ل 

�ق �ن أ���ء ا��,ود�� _ @  �,دو () أول ا?�ر وذ�ك ,�Tط�ء أ���ء أ,و�ن��$�ر �+�+��ن 


را�� و����� ا�ط6ل ظ�ھر�� ()  �,ل ��� ا��
س (+د �ن ھذه ا�3راءات (+ط ����

 (��* ,���ط* و
ذا ا����3 �� �� ورد () ا@��6&��ت ا�دو��� ا����� ,�+وق ا���ن ا�&��

�رط (� � ا��Aرب وإذا 
�ن ا���رع ا��Aر,) &د ��ول �د ا�6راغ ا���ر��) ,��وص ا

                                                           

، �دوة ���4 ��دو�� ا)/رة،ا)��م 2002أ+�و�ر  3ت ظ��ر ا	$�	� ا	�د��� ا	�ؤرخ �9 ����� 2و�9ر، �/��دا -59 
  .184، ص:2004،ا	���د ا	��	� 	���2ء، �+��� دار ا	/�م، ا	ر��ط 5ا	درا/�� $ول �دو�� ا)/رة  ا	�دد
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 *, ������ر @, � ا�م أب وا��� ������ ��ا�ط6ل $�ر ا��ر�) وذ�ك ,Eن أ�ط� �Bم أن 

 (��و��ن أ��ح � ذا ا�ط6ل () ���� ,�و$* �ن ا�ر�د ا�+�و)  ا��ق () إ�1(� ا�م �

* و�� ذ�ك �,+� ا��ؤال  ا��طروح ����ور �ول �دى T) *��Bب إ�� ,���ت ر�م و@د

���ر ا�م ���) و����) ا����داد ا���رع ا��Aر,) �H ا���ص $�ر ��روف ا?ب ا

 ��

ون (� � ھذا ا?��ر ��رو(�، � (��ط�,ق ���م ا��+�+) �Bب ا�,�و�و3) () ا����� ا�

  () ��@ت ا@$���ب �=�؟

����� �ن أي �+��1 ���ر إ��    � �+راء �+���1ت ا�+�ون ا��Aر,) ��H1 ��� أ��,

 *�ا����E� و&د ذھب ,�ض ا�6+* إ�� أ* ��س  ھ�ك () ا�+�ون ا��Aر,) �� ��� ا�6رد () ھ�

�زل �* ���6دة ��ص آ�ر��زل �=� ا�
�(ل )60(ا���رف () ا��* �ن طر�ق ا��
Eن � .

�ن ا��* ا�����) ���6دة ا�ط6ل ا��
6ول أو ا?ب ا�,�و�و3) ���6دة ,و�* ا�ط,���� �ر�ط� 

�) �6ر1 � ا�+�ون () ھذا ا���3ل.ا��رام ا��روط ا�  

  �9 ا	��/��. (�ر ا	#ر��: $ق ا	ط�ل ا	��$ث ا	.���

    ��� (,�ت ��3و�� �ن ا�دول ()  3 � ا����) �+�ر,� �+و&�� ��ط6ل ,��+د 

�1) ,��1رورة ا���ل ��� �=,�ت ھو���. وا��Aرب �ن +� (�ا��,�ر �����* ا���16 وا�

�ل ا����د&� ��� ��3و�� �ن ا@��6&��ت ا�دو��� ��� ,�ن ا�دول ا��) ��ت �3ھدة ��ن 

 *��ءم وروح ھذه ا@��6&��ت و�ن ,� � ���د&�� ��, ��* ا�وط����� &وا� ����� I 

 �و�ن ,�ن �� �ت ���* ھذه ا@��6&�� ا��زام ا�دول  ���1993 ا��6&�� �+وق ا�ط6ل �

 ��, *��* �دو� ا?�رة ,���رام �ق ا�ط6ل () ا���6ظ ��� ھو�,��* وھذا �� ��() ذ�ك 3

��و�� وأ* �3ء 54() ا���دة  ،����ل &�ون ا�3�
ر��* �ن �، و��� إ�� ��ز�زه و

� � ?ط��6 � وا��) ,دون �ك ��,��3و�� �ن ا����3دات �ن ,� � �ق ا?م () +ل 3

.���3��, ������Aر �ن و��1� ا�ط6ل ا�ط,��) () ا��  

                                                           

  .��170د ا	$+�م أھو#�، �ر�G /��ق، ص:   -60 
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 ���و�� �� ��ز�ز  وھو �� �د(� ������ؤل �ن �ق ا�ط6ل ا�ط,��) () ا�3��

�طرق �,دأ ا����واة ,�ن ا�ر3ل وا��رأة () �H ا�3���  ��ط6ل ,�ء ��� �ق ا�دم و���* �

  .-(+رة =���–و,�د ا���د�ل ()  -(+رة أو��-��ق ا�ط6ل ا�ط,��) () ا�3��� &,ل ا���د�ل

  .�2007ــ�رس  23 ا)ول: ا	و2ــG ��ــل ��د�ــل ا	�ط�ب

1958ص ظ �ر  :*  () ��د�* ا���د�� �ن &�ون ا�3��� ��� ا

�,ر �Aر,��:�� "  

  أو@: ا�و�د ا���در �ن أب �Aر,).

��: ا�و�د ا��زداد �ن أم �Aر,�� وأب �3 ول"       �=  

�,ر �Aر,�� ا�و�د ا��زداد () ا��Aرب �ن أم    ��" :*�ت ا���دة ا���,�� ��� أ ��


  �� وأب @ 3��� �*" �Aر,


ر��ن و��1� ا�����واة ,�ن ا?ب وا?م �ن ��ث إ��د ا�3��� ا?���� ���ن ا���د��ن � )

.�� ��,?  

    (��� (�(��و�د ا���در �ن أب �Aر,) ���,ر �Aر,�� ,�رف ا�ظر �ن ا�3��� ا�

إ�� � أ�* و,Aض ا�ظر أ��1 ��� إذا 
�ن �و�ودا دا�ل ا��Aرب أو ��ر3*، () ��ن أن 

 ����ا�و�د ا���در �ن أم �Aر,�� @ ���,ر �Aر,�� إ@ () ���� �� إذا 
�ن �3 ول ا?ب، أي 

��ت ��رج  �&�إط�ر را,ط� ا�زواج، أو () ���� �� إذا 
�ن �و�ودا () ا��Aرب �ن �ن �

د ,�ء ��� را,ط� ا��ب ��ت ا�3��� ا?���� �
 (���أم �Aر,�� وأب �د�م ا�3���، و,��

3��� �=ل ��, ����
ل �6ذا ����
ن أن �� (�ت ا�روا,ط ا?�رى ا��
 ���ن 3 � ا?ب، ,�


����� أو أدوات ����دة ����ن د�� � ,��3و�� را,ط� ا?�و�� ,و3* ��ص �3رد �و���ل 

���6وت �ن ��ث ا��دة وا��رو� (�  .)61( �ن ا��روط ا�

                                                           

�/�واة 	م �+��ل، ���� ا	��ف، ا	�دد  62-��06 ����2= ا	���ون ر�م أ$�د زو+�(� إ��ح ���ون ا	��/�� ا	��ر� -61 
  .91-90، ص: 2010/ أ�ر�ل 16
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ون ����� ���6� ا�وط�� ا��Aر,��، ,ل           �
6) أن � @ � ���+ل 3� (
(�?م �

��6د��� � إ�� أو@دھ� ��3� �ن ا��روط ��+ل 3��رط (1� �ن ذ�ك ���  ���ن ا�6+رة ا�=�

:(�� ��
  �ن ا��6ل ا���دس ا����ر إ��* أ��ه وھ) 

� � أ���� أو  -1��
ون �Aر,�� ��ظ� ازد��د ا�و�د، ,�رف ا�ظر �ن 
ون 3�أن 

��,�، و,�رف ا�ظر �ن 
ون ا�و�د ازداد () ا��Aرب أو () ا���رج.
�  

2- ��ظ� أ� �� ��
ون ھذه =,وت �ب ا�و�د إ�� � أ��م �1,ط ا����� ا��د�
6) أن � *

 ا?م ��رو(�.(���� ا@,ن $�ر ا��ر�)).


ن �ن إ��د ا��ب إ�� ا?ب  -3��
ون ا?ب �3 و@: وا��+�ود ,��3 ��� ھ� �دم ا�


�ن ��رو(� أو $�ر ��روف �62(&�و(.  

 �� ت �دو� ا?�رة &د ��زت ,�ن ا��ب وا�,وة وذ�ك �د�� �ر(ت 
ل ��
وإذا 


و*: " ا��ب ���� �ر��� ,�ن ا?ب  �150�ب () ا���دة ,ص ��ص، إذ �رف ا,

وة (+د �ر(� � () ا���دة ,�� �,��+ل �ن ا���ف إ�� ا���ف" أ�� ,����+ق 142وو�ده �� " :

�ل ا�و�د �ن أ,و�*، وھ) �ر��� و$�ر �ر���".�  ا�,وة ,

و��ره و�� ����6د �ن ھذا ا�����ز ھو أن ا���رع &د &�ر ا��ب ��� ا?ب (+ط 

��ر () �() ا���&� ا��ر���، و3��I �3ل ��&� ا?م ,و�دھ� �ل ا�,وة ��س إ@ �واء 

  .146ا�و�د �ن ��&� �ر��� أو $�ر �ر���، ��ب ا���دة 

   �&�� ��� (
ون ,ذ�ك ��رت ��ؤو��� ا?ب ا��3ه ا@,ن (+ط () ا��ب ا��,�و

ا��ر�) ,��� ��ل ا��رأة  �ر��� دون $�رھ�، و&ط� 
ل ��&� �* () ا��ب $�ر

3� ��&� �ر��� أو $�ر �ر���.��وا �
  ��ؤو��� � () �وا3 � أ,�� � �واء 

�,�ن أن ا?ب ��H ا�3��� ا?����   �  ���و,�T+�ط ھذه ا��+���1ت ��� &�ون ا�3

��3ن ��� ��&� $�ر ��ء ا�,B� ���H ا�3�� @ ��3� ��&� �ر��� ,����ء ,B� ط+)
                                                           

درا/� ���ر��، ���� ا	��$ق -�$�د ا	��دي، �دى $ق ا	�رأة �9 ��ل ��/���� إ	= أو7دھ� ���ء ��= $ق ا	دم -62 
  .42-41، ص: ����2007ر  40ا	��2!�، ا	�دد 
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ت �
�ر���، أ�� ا?م ( ) وإن ��� � ا���رع 
�(� ا���ؤو��� () �وا3 � ا�,وة �واء 

د ��
ن أن �� @ (�* �1ق �ن ھذا ا���3ل () �H ا�3��� ا�T) ،�ر��� أو $�ر �ر���

* ���Aر �ن �+�+� ا?�ر E
�ء إ@ إذا ا&�رن ,و3ود ا?ب ا��3 ول أو �د�م ا�3��� و,B�


و�ن وا����� ھذه و��1� ا�ط6ل ا�ط,��) �Bم ا���ز,� ھل ��,+� ��رو�� �ن ����. (
�ف 

 ���* ��رم �ن ا�3T) �ا�3��� ا?���� () $��ب أب �3 ول، وإذا �� أ�,H ��رو(� &�و

.*,�
* ا� &رار ,�� @ *�� ا������ن ?�
 ()  

   
ون �ر�� ,����رع �د�� ر�ب ��� � آ=�ر ا��ب ا��3ه ا,� �� $�ر ا��ر�) أن أ(

�ء ��� �ق ا�دم., � ,@ � ���3 H
�ل ���* و��
 � �ن ا��ق () ��  

��ط و+�د ,�?��س زواج ا��رأة ا��Aر,�� �ن   ���) �و3� ا�زواج ا���و() ظل 


ون ���ر � �أ3,)، (��زواج () ظر ا��رع ,�طل ?* زواج �A, ����� ��3ر ���م، أ(

�,�ون أ� م () �, � وا�� � و@ �ق � م ()  أ,�� م () ظر ا�+�ون� �ا��Aر,) أ,�ء ز

.� ���3  

إن ھذه ا?و�1ع ا���ذة وھذا ا���ف ,�ن ا�ر3ل وا��رأة () �H ا�3��� و�زا�د   

ا�A1وط ا�دو��� ھ) �� د(�ت ا��Aرب إ�� ا�&دام ��� ��د�ل &�ون ا�3��� ����ل 

����واة ,�ن ا�ر3ل وا��رأة () �H ا�3��� ��3و�� �ن ا����3دات 
�ن أھ� � إ&رار ا

  ا?���� ,�ء ��� �ق ا�دم.

  : و��2ــ� ا	ط�ــل ا	ط���ــ� ��ــد ا	��د�ــل.ا	�ط�ب ا	.���

�+د �
ل ��د�ل &�ون ا�3��� و���� ا���دة ا���د�� �* 3وھر ا���ح ا�ذي �س   

�رن �زو�3 أ3,�� أو ?�ر��ت ���ن ھذا ا�+�ون و(ك ����ة ��ء �Aر,��ت �ن ا��وا�) ا

  () ا�� 3ر أو أ� �ت أ3,ن ��رج �ؤ��� ا�زواج و����ن و�دھن ��ؤو��� أ,�� ن.

�م ��د �ر�,ط� ,+��دة ا��ب (+ط،  1958ا���Aر وا����م �ظ �ر  06.62(��+�ون   

�ر، أي ا����واة ا��ط�+� ,�ن ا��ب W�16ل أي ����ر ��� ا�,ل ,���ب وا�,وة دون 

 ���وا�,وة �Bب، وا�,وة �ن 3 � ا?م و,ذ�ك أ��1 ا��وان ا�,�رز � ذا ا��6ل ھو "ا�3
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��+ق ا���A� ا��+�ودة �ن �3ل ا?م ا��Aر,�� �&�� ا���ر�,� ��� ا��ب وا�� ��وة" �,

� � ا?���� ?,�� � () ���3 ا?�وال��و,�رف ا�ظر �ن 3��� زو3 � �واء  )3�)63

��3 �ن زواج ���H أو ,�طل أو �ن ��&� $�ر �ر��� و���وي () ذ�ك �
�ن ھذا ا�و�د 


ون ھذه ا�و@دة &د و&�ت دا�ل أرض ا�وطن �  .)64(أو ��ر3*أن 

+ل ا�3��� �ن طرف ا?م إ�� ا?,�ء 
�� �+ول ا?���ذ زر�ول: "��س ا����ز   )

���رأة ,+در �� ھو إ&رار ���ق ا�ط,��) ��ط6ل () 3��� أ�* و����� ���1ن �+وق ا���ن 

���ل  ��ا�����E� () ا�
��ن ا�,�ري وھ) ���3د ��ق ا�ط6ل () 3��� أ�* و�ن �+وق =�,

6س ا�د@ � 
�� أ ،����و��� ا�=+�(�� أو ا�د���, ����@ت و6س ا����وى و$�ر �ر�,ط� ,


�ل ا?ظ�� ا��������E, �+��� 65(���ت(.  

) ا��3ه �H ا��رأة �ق ���و�� ��ر3ل   ,�وھذا �� �دا ,E$�ب ا���ر���ت ا��د�=� إ�� 

� � إ�� أو@دھ� و() ھذا ا�ط�ر 3د �=� ا���دة��ون ا�3��� ا�6ر�) �ن  7() +ل 3�&

 ��,ر (ر��� ا�ط6ل ا��ر�) أو ا�ط,��) إذا 
�ن أ�د وا�د�*  ��1973��" : *ص ��� أ�


�� �در ا�+�ون ر&م  ."���ا���ري �ر(� ا���ف �ن  ��2004�  ���154 ا?&ل (ر

� � إ�� ا?,�ء . (,��ب ھذه ا�+وا�ن (T=,�ت ا��6� ا�و��ط�� ا��رأة ا���ر�� () +ل 3

  .)66(?�د ا�وا�د�ن �واء ���ق ا?�ر ,�?ب أو ا?م 
�ف () �د ذا�* �=,وت ا�3��� ��و�د

��+ق ا��روط   ��=,ت ا�3��� ا��Aر,�� ��و�د ا��و�ود �ن أم �Aر,�� �3ب أن  ��و�

:�����  ا�

                                                           

رأة �9 ���ون ا	��/�� ا	��ر��� ��د ا	��د�ل ا	���� ا	��ر��� 	�ط�ل وا)/رة +ر/� أ$�د $��وي : و���2 ا	� -63 
، ����2010ر  1ا	�و�/+و ا	ط�ل ا)/رة وا	����G وا	�ر�د ا	وط�� 	$�وق ا	ط�ل +��� ا	$�وق �9س، ا	�دد 

  .142ص
م 	�$�	� ا	�د��� وا	��و��ت ��د ا	و$�د ا	$��وي: ار���ط �ط��ق ��ض �����2ت ���ون ا	��/�� ��	���ون ا	��ظ  -64 

، 2009ا	����� ا	����� �ن ذ	ك، ا	���� ا	���و��� 	��$+�� ا��7دا!�� ��+��س �دد �زدوج ا	.��� وا	.�	ث، ا	/��
  .41ص

�$�د زر�ول: $�وق ا	ط�ل ��= 2وء �دو�� ا)/رة و���ون ا	��/��، ا)/رة ��ن ا	�#ر�G وا	��2ء و��ط���ت  -65 
و	=،أ#��ل ا	�دوة ا	وط��� ا	��ظ�� �ن طرف ���و�� ا	�$ث �9 ا)/رة وا	����� و#��� ا	���ون ا	�����،  ا	ط��� ا)

 25ا	�4ص ،�+��� ا	��وم ا	���و��� و ا�����د�� و ا��������، ����� �و7ي إ/����ل ��+��س، �دد �4ص ،�و�� 
  .243، ص1429/2008، �رزاق 	�ط���� �+��س ��2007ي  26و

أ$+�م ���ون ا	��/�� ا	��ر���، درا/� �9 ا	�وا�ب ا	�ظر�� وا	����� و��9 )4ر ا	��د��ت ا	ط��� �$�د ا)طرش،  -66 
  .90، ص2009ا)و	= ا	�ط��� وا	ورا�� ا	وط��� �را+ش 
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ون ھذه ا?م �Aر,�� ��ظ� ���ده، ,�رف ا�ظر�ن 
و � �Aر,��   �أو@: أن 

�1 3��� أ�ت ����� ��3��� ا��Aر,�� و�دھ� او ,�+�
 ،�,��
� ���3 �1����� أو ,�+

���ل �� � 3��� أ�رى، و,�رف ا�ظر �ن 
ون ا�,ن و�د () ا��Aرب أو () ا���رج 

  ،و,�رف ا�ظر �ن 
ون ا?ب �Aر,�� أم @.


ون ھذه ا?م ��رو(� �ن ��ث   �
6) أن � *��: =,وت ,و�* إ�� �، �� ���ظ� أ�=

���و��ن ,���,� � � ��ب �+���1ت �دو� )67( �وا&�ا�، إذ ا�,وة ا��ر��� و$�ر ا��ر��� 

  ا?�رة، و�=,ت � � �ن طر�ق ا�و@دة أو ا�&رار أو �دور �
م &��1) , �.

وإذا =,ت �� �,ق، وا��ط��ت ا?م أن �=,ت ,و� � ��و�د، (Tن ا�+�ون ��ط) � ذا   

 ����ف ا?��ر �ق ا@���6دة �ن ا�3�ا��Aر,��، و,�����) ���ر �Aر,�� �ذ و@د�* دون 


ن ا��
�ل �=�ر () ,�ض ا���@ت ا��) &د ���ذر (� � إ=,�ت ا�,وة �د و@دة ا�ط6ل و@ �

�م ذ�ك إ@ () و&ت @�ق. و���* �� ھو ا�و&ت ا�ذي �3ب أن ��م () $1و* ھذا ا�=,�ت �

��6د ھذا ا�و�د �ن 3��� أ�*؟�� ���  

ص ا�   @" :*�� () ا���دة ا�=��� ��ث ص ��� أ�
��رع ا��Aر,) ��� ھذه ا��

�* إ@ إذا =,ت ھذا ا��ب أو ا�,وة &,ل ,�و$* �ن ���ؤ=ر �ب أو ,وة ا�و�د ��� 3

ا�ر�د". وھ
ذا إذا =,�ت ,وة ا�و�د ,�د ,�و$* �ن ا�ر�د (Tن ذ�ك @ ��دث أي أ=ر، و�ن �م 


* أن ����6د �� @ *T) (6) ،ل ,�و$* ھذا ا��ن,& *��ن ا�3��� ا��Aر,��، أ�� إذا =,�ت ,و

�+د، (+د 
�ن د �* ا�3��� ا��Aر,�� ,E=ر ر�3) إ�� �وم ا�و@دة. وھذا أ�ر ���ھذه ا����� 

�و3ب ��� ا���رع ا��Aر,) أن ��وي ,�ن إ=,�ت ا�,وة &,ل ,�وغ �ن ا�ر�د أو ,�ده، ذ�ك �

�د إ�� �� ,�د ,�وغ ا���) أن إ=,�ت ا�,وة &د �طول ���ز�� و��� �إ3راءا�* إذا 
�ن ��

,�?�ر �ن ا�ر�د، و() ���� �� إذا �م �=,ت ��,ن @ ا�3��� ا��Aر,�� و@ أ�� 3��� أ�رى 

                                                           

، ا	ط��� ا	.���� ���$� و�$���، ��#ورات ���� �06.62$�د ا	��دي،ا	��/�� ا	��ر��� �9 2وء �/��دات ا	���ون  -67 
  .54، ص2012ا	��ر��� 	�درا/�ت ا	���و��� وا	��2!��، دار ا	��م ا	ر��ط، ا	��س 
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���* ��ظل () ھذه ا����� �د�م ا�3T))68( ��، وھو �� ��� ا���رع أن ���د ا�ظر (�* �

  ��و�* ��� 3��� أ�*. ��+ق ��ط6ل ا������ ا��ر3وة �ن

وأ��را ��
ن ا�+ول أن و��1� ا�ط6ل ا��+و&�� �+�س ,�3م ا��+وق ا����رف �* , �. 

ت ,�ض ا���ر���ت ا��ر,�� و� � ا���ر�� ا��Aر,) &د ��ز () �H ھذه ا��+وق �
وإن 

,�ن ا�,وة ا��ر��� و$�ر ا��ر���. (Tن ,�ض ا�دول ا�Aر,�� &د و��ت �ن ط�ق ھذه 

��3و,� �� ا@��6&��ت ا�دو���  $�ر �ر�)�6� ���� �ر��� 
�ن أم ����ل ا�ط6ل , ا��+وق

���� إ�� ا����واة ,�ن ا�,وة ا��ر��� وا�,وة ا�ط,���� (� . أو $�ر ا��ر��� ا�

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

���دة ��و ،ا	�ر+ز ا	���و�� 	��رأة �9 2وء ���ون ا	��/�� ا	�د�د، ر/�	� 	��ل د��وم ا	درا/�ت ا	���� ا	����� �9 -68 
دي �$�د �ن ��د S،+��� ا	���ون ا	�4ص،#��� ا	���ون ا	�4ص و$دة ا	�+و�ن وا	�$ث ا)/رة وا	ط�و	�، ����� /�

  .65ص 2009- 2008ا	��وم ا	���و��� وا�����د�� و ا��������  ���س ا	/�� ا	������
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����4 :  

�� () $�,� ا�ھ���م �+د     E� أ�,�ت ا�ط6و�� ��ط اھ���م دو�)،( وض ا?�م �ن �

�ل ا�ھ���م ,�دة �,��ط6ل، (�� وض ,��ط6و�� ھو اھ���م ,�����+,ل وا��=��ر (�* �ن 

��3@ت �ن أ,رزھ� ا��3ب ا��+و&) ا�ذي � دف و�1 ا�+وا�د ا�+�و�� ا�
��6� ,��1ن 

ا����� ,��ط6ل و
��6� �+* () ا����ة، () ا��ب، () ا��م، () ا�3��� و
�(� �+و&* 

.��  ا��د

�ل ا���+) ا����د () وأ�1ت ا��وة $�ر ا��ر��� �وا� ,�رزا ?ز�� ا�+�م وا�,

ا�ذي  ا��3����ت ا�Aر,�� وا��ر,�� ��� �د ا��واء، وا��) �ن �1 � ا��3��� ا��Aر,)

�رت �3ده ظ�ھرة ا���ل ��رج �ؤ��� ا�زواج و�� �6رزه �ن ,وة $�ر �ر���، وأ��م 

���* أ�,H �ن $�ر ا���T) �1ا�وا&� ھذا ا�و *غ ,+�ء ا���رع ا��Aر,) ,��دا �ن �� �م �

� م ,وا�دھم ا�,�و�و3) &�و��3ھل أط��6* و�دم ��د�د �ر
ز &�و) � م ��دد ط,��� �

  و�3م �+و& م ? م أو@ وأ��را ����1.

:() ��=�����3ت وا����ل ھذا ا�,�ث ا���وا�1 �و��ت إ�� ��3و�� �ن ا���  �ن 

�ل �دو� ا?�رة ,�ب �ف ���ن �ن ا?,�ء        �أن ا���رع ا��Aر,) ا��رف �ن 

�3���ن أ=�ء ا��ط,� وذ�ك و(ق �روط و�+���1ت ا���دة $�ر ا��ر���ن وھم ا?,�ء ا�

�ن �دو� ا?�رة وأن ا�+�1ء ا��Aر,) �د ظره () د�وى �ب ا,ن ا���طو,�  156


�* �ن 3 � ا��ط,�ق ا��ر() ��ز��  ��156+���1ت ا���دة  *�
��و�ن 3 � أ�رى 

ا����(ظ� ��� ا������ ا���16 �ط6ل و�6ظ �,* إ���@ ��,دأ ا��رع ���وق ���وق 

  ا��ب.

      � ��3� �ن ا$���ب �
ن ,�ورة ������ إذ ا��,ر�أن ا��دو� ا��ر(ت ,��,وة ا�

�,� �Bب.�ر��� ,���,� �Bم (��� �م �+ر ,Eي أ=ر � ذه ا�,وة ,��  
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�3ب ا���3ه ا�را(ض        ��T) ،�أن ا�6+* ا����) $�ر ���3 ��� &ط� �ب ا,ن ا�ز

  أ�س ��و&ف ���رض.���وق �ب ا�ط6ل $�ر ا��ر�) ھ�ك ا��3ه ا�ر 

      () *+� �
رھ� ��� ا�ز�أ* () ��ب ا���3ه ا�را(ض ھ�ك �3ب �* أ&ر @,ن ا���

���ب ����Aب.  ا�

  ا���ر�� ا��Aر,) أ&�م ����زا وا��1 ,�ن ا��ب ا��ر�) وا��ب $�ر ا��ر�). أن    

  �م ��دد ا��ر
ز ا�+�و) �ط6ل $�ر ا��ر�) و@ �3م �+و&* وط,��� � () �وا3 � وا�ده    

  �3ل ا��,رة ا��3�� إ3راء �ن إ3راءات ا���+�ق و��س �,,� �ن أ�,�ب ��وق ا��ب.    

��ت �رص ا���رع ا��Aر,)      �����3ل ا�ط6ل ,Aض ا�ظر �ن و��1�* ا�+�و ���

ا�م ��رف ,* ���ل ,���1(� ���م ا����) وا�م أ�* ا��� ������ ���� ,* وا��� 

���� �Bب.�    

 ����� ھذه ا��6� �ن ا?ط�6لو�ن أ3ل T):�    ) أ�+دم ,,�ض ا��+�ر��ت �ن ,�

1رورة ا��د�ل ����م () �و1وع ا�,وة ا�ط,���� و�+و& � ا��3ه ا?ب ا�,�و�و3)  -

  ا��3ه ط�6*. �ط�*() ���ل ��ؤو��� 

�I �ن ا$���ب �+* -�إ&رار ��د�ل () &�ون �دو� ا?�رة ا��Aر,) ��3ل �ط6ل ا�

��� :" إذا () ا�����ق ,�ب ا���Aب أ��م إ��3ع (+ �ء ا���م و() ھذا ا�ط�ر �+ول ا���(


رھ� ��� � 
ره ا�ر3ل ا��رأة ��� ا�ز� أي ا$��, �، أ&�م ���* ا��د و@ �+�م ��� �، ?�ا�

  ��Aو,� ��� أ�رھ�، و� � � ر �=� �، و�=,ت ا��ب �* إذا ���ت". 

��ذ ا��,رة ا�ط,�� 
و���� 1رور�� و����� ���� () إ=,�ت �ب إ,ن  -�ا

.�,��Aا��  

�I �ن ظ�ھرة ���Aر �,�رة ا�,وة $- *�ر ا��ر��� ,��,وة ا�ط,���� ��� أ��س أ

  ط,���� ���=�� () ا�و@دة ا�ط,����.
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�,�ره إ&رار �ن  -�A, ���م �دى 1,�ط ا����� ا��د� (��3�ت ا���إ�ط�ء ��3� ��

 ����د �و&ف �ر�H ,ذ�ك.طرف ا?ب ا�ذي �+وم ,���3ل و�ده () �3�ت ا����� ا��د�  وا

إ�1(� �,ب ا���ؤو��� ا��+��ر�� إ�� أ�,�ب ا�6+� ا���وص ��� � () ا���دة -

��1 ا�+�ون  187+�, (=�
ل إ��ن () ���* إ@ �� ا� �+6 ": H,��  �ن �دو� ا?�رة (

  أ�,�ب و3وب ا�6+� ��� ا��Aر: ا�زو�3� وا�+را,� وا���زام وا���ؤو���."
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�$!7 Gرا��	ا:  

  وا	���4:ا	+�ب ا	����  �

��رة () ا�+�ون ا�3��) ا��Aر,)، ا�ط,��  �إدر�س ا����): دروس �

 .2009-2008ا?و��،���3� إ,ن زھر أ
�د�ر 

�ل ��=�ق ا�زو�3� ا�3زء  �إدر�س ا��6�وري: ا���ل ا�+��1) ا?�ري، ا�زواج، ا

  .2009ا?ول، ا�ط,�� ا?و��، دار اW(�ق ا��Aر,��، �ط,�� ا?��� ا�ر,�ط 

   �
زا�* و���3دا�* () �دو�ا,راھ�م ,����): ا���ل ا�+��1) () &���1 ا?�رة �ر

ا@�وال ا������ و�دو� ا@�رة ا���3د ا@ول، ا�ط,�� ا�=���، ط,� و�ر و�وز�� 

�,� دار ا���م ا�ر,�ط،
�2009 . 

  �������د ,�س: د��وى ا����� ا��د��،( دون ذ
ر ا�ط,��)،��ورات ���3� 

 .1994وث وا�درا��ت ا�+���1�،ا�ر,�ط ا�,�

���د (ر��ت: ا?�و�� وا�,وة () أ�
�م ��3� ا?�وال ا������، ��3� ا?�وال  

) ����) أ���� و�دا=�، �ر
ز ا�,�وث ا�درا��ت وا��و=�ق 2006- 1956ا��

 .2006وا���م �ول ا��رأة، �وس: ا�
ر�د�ف 

��د�ل �دو� ا?�رة �,د ] أ,و �وض: أ=ر ا@3� �د ا�6+ ) وا�+1  () (��

(دون ذ
ر ا�ط,��) ��ورات دار ا?��ن  400ا��Aر,��، درا�� �����E� () ا���دة 

� .2011 -� ا�ر,�ط،�ط,�� ا?�

ظ�م ا����� ا��د�� () 1وء ا�+�ون ا��Aر,) ا�3د�د،ا�ط,��   :(�3��,د ا��ط�ف 

 .2003ا?و��،�ط,�� ا��3ح ا�3د�دة،ا�دار ا�,��1ء،

�ط�ط ا�,�ث ا����)  (�1ل ���ق و�� (���د: 3ر��� ا���6د، ا��ر
ز ا�وط

)، �ط,�� ا�ر����، 
��� ا��+وق ا�ر,�ط+� وا�
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���د أ��د ��,د�ن: 3را�م اWداب ا�����، دار ا��ط,و��ت ا�����3� ا��
در��  

1988. 

���د ا?طرش: أ�
�م &�ون ا�3��� ا��Aر,��، درا�� () ا�3واب ا�ظر��  

���� و(+� ?�ر ا���د��ت ا�ط,�� ا?و�� ا��ط,�� وا�ورا&� ا�وط�� �را
ش وا��

2009.  

، ا�ط,�� ا�=��� ���06.62د ا�� دي: ا�3��� ا��Aر,�� () 1وء ���3دات ا�+�ون  

�ورات ��3� ا�+,س ا��Aر,�� ��درا��ت ا�+�و�� وا�+���1�، دار � ،�+�� و����

 .2012ا�+�م ا�ر,�ط، 

��ب ا�=��ث �ن �دو� ا�ط�ب ا� 
�ر&�وي: أھم &رارات ا���3س ا?��� () �ط,�ق ا�

ا?�رة،ا�,وة وا��ب،ا���1�،ا�6+� ، ا���3س ا@��� ،إد
ل ��ط,��� وا��ر 

  .2010ا�ر,�ط، 

  ا	ر/�!ل ا	������: �

أد�,� ,وا�1ل: ا������ ا���16 ��ط6ل () ا�روا,ط ا�دو��� ا�����، ر���� ��ل  

ت ا����� ا����+� () ا�+�ون ا���ص و�دة ا?�رة وا�ط6و��، ���3� د,�وم ا�درا��

��دي ���د ,ن �,د ] 
��� ا���وم ا�+�و�� وا@&���د�� ,�6س، ا��� ا�����3� 

2005-2006.  

): �دو� ا?�رة و�ؤال ا��ر��3�، ر���� ��ل د,�وم ا�درا��ت ا�����   �
آ��ل زر


و�ن وا�,�ث () &�ون ا����+� () ا�+�ون ا���ص ��,� �ا�+�ون ا���ص و�دة ا�

 �ا?�رة ا��Aر,) ���3� �,د ا����ك ا���دي 
��� ا���وم ا�+�و�� ,ط3� ا��

  .2007-2006ا�����3� 

���ص () &���1 ا����� ا��د�� و
��6� ا?ط�6ل ا�� ���ن،  �ا���6وظ ��دون: ا@

ون ا���ص ����ر ا?�رة ,�ث ��ل � �دة ا�����ر () ا�+�ون ا���ص ��,� ا��+
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�س، ا��� ا�����3� �, ������
��� ا���وم ا�+�و�� وا@&���د�� وا@3 ،����وا�

2010-2011. 

�,د ا��
�م أھو�): و��1� ا�,وة $�ر ا��ر��� () ا�+�ون ا��Aر,) درا�� �و��و  

���3� �,د  &�و��، ر���� ��ل د,�وم ا�درا��ت ا����� ا����+� () ا�+�ون ا���ص،


��� ا���وم ا�+�و�� وا@&���د�� وا@3������ ,ط3� و�دة  –ا����ك ا���دي 


و�ن وا�,�ث () &�ون ا?�رة ا��Aر,) وا��+�رن، ا��� ا�����3� �- 2005ا�

2006 . 

��3ن �ن ا@$���ب، ر����  ���3ل أ&��): ا������ ا�+�و�� وا�+B� ����1ط�6ل ا�


و�ن وا�,�ث &�ون ا?�رة ا��Aر,) ��ل د,�وم ا�درا��ت ا����� ا����+� و�دة ا��

 ������وا��+�رن ���3� �,د ا����ك ا���دي 
��� ا���وم ا�+�و�� وا@&���د�� وا@3

  .2010-2009,ط3�، ا��� ا�����3� 

�I �ن ا��ط,� ��� 1وء �دو� ا?�رة  ���ر �و��: إ�
����ت �ب ا���ل ا�

  �- 2010وا���ل ا�+��1)، ,�ث  ��� ا���ر�ن ,���� د ا����) ��+�1ء، ا��

2011.  

�I �ن ا�3را�م ا�3���، درا��  ��,د ا��ط�ف ا����ط): ا��ر
ز ا�+�و) ��ط6ل ا�

�ل د,�وم ا�����ر () ا�� �ون ا���ص، ��,� ا�+�ون ا���ص ����ر ا�ط6و�� �+�ر�+

و&�1ء ا?�داث، ���3� �,د ا����ك ا���دي، 
��� ا���وم ا�+�و�� وا@&���د�� 

  .2010-2009وا@3������ ط3�، ا��� ا�����3� 

���د ا��
��): �+وق ا�ط6ل () ظ�م ا����� ا��د��، ر���� ��ل د,�وم ا�درا��ت  


و�ن وا�,�ث ا����� ا����+� (�) ا�+�ون ا���ص، ��,� ا�+�ون ا���ص و�دة ا�

 ��ون ا?�رة ا��Aر,) وا��+�رن،���3� �,د ا����ك ا���دي، 
��� ا���وم ا�+�و�&

 .2007-2006وا@&���د�� وا@3������ ,ط3�، ا��� ا�����3� 
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�ل ��3دة ,3و: ا��ر
ز ا�+�و) ���رأة () 1وء &�ون ا�3��� ا�3د�د، ر�  � ���

د,�وم ا�درا��ت ا����� ا����+� () ا�+�ون ا���ص ��,� ا�+�ون ا���ص، و�دة 

 �
و�ن وا�,�ث ا?�رة وا�ط6و��، ���3� ��دي ���د ,ن �,د ] (�س ا���ا�

 .2009-2008ا�����3�

���د ا�زھري: �ق ا�ط6ل () ا� و��، ,�ث ��ل د,�وم ا�درا��ت ا����� ا����+� ()  

�
و�ن وا�,�ث ا@�رة وا�ط6و��، ���3� ��دي ���د ,ن �,د ا�+�ون ا���ص،و�دة ا�


��� ا��+وق ظ ر ا�� راز، ا��� ا�����3�  ،[2006-2007 . 

�ط�6ل" درا�� �������، ,�ث ��ل  � H��� و�ورك "���م����ن ا��Aزي: و=�+� 

��ص و�دة د,�وم ا�درا��ت ا����� ا����+� () ا�+�ون ا���ص، و�دة ا�+�ون ا�

  .2003-2002ا?�رة وا�ط6و�� ،
��� ا��+وق ,�6س، ا��� ا�درا��� 

  ا	���7ت: �

�ب ا���ل ا���S أ=�ء ا��ط,�، ��3� ا����ق ا�+��1)، ا��دد   :($�
أ��د زو

44/2011.  

 62-06أ��د زو
�$): إ��ح &�ون ا�3��� ا��Aر,�� ,�+��1 ا�+�ون ر&م  

��ل، ��3� ا���ف، 
� .2010/ أ,ر�ل 16ا��دد ���واة �م 

أ��د ���وي : و��1� ا��رأة () &�ون ا�3��� ا��Aر,�� ,�د ا���د�ل ا���3�  

 (
و ا�ط6ل ا?�رة وا��3��� وا��ر�د ا�وط�ا��Aر,�� ��ط6ل وا?�رة 
ر�) ا��و

�2010��ر  ��1+وق ا�ط6ل 
��� ا��+وق (�س، ا��دد  .  

��1� ا��رأة () ا�ظ�م ا�+�و) ا����ن ,����): أ=ر ا��,س ا��ر�3) ��� و 

،أ��Aل ا����+� ا�دو�) 1ا��Aر,)،ا���ء ودو�� ا��ق وا�+�ون.����� ا�دوات ر&م 

,�+ر 
��� ا���وم ا�+�و�� وا�&���د��  2002أ,ر�ل  20و 19ا��ظم �و�) 

 ا�ر,�ط،- وا�3������  ا��و��)
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� �ء ا��ط,� ,دون زواج،��3� �ت ا
ا�+�1ء  ����ن �,ود: ,�ض ��

�2008�  155وا�+�ون،ا��دد  

�ل  ����د ,ر�3وي: �طور &وا�د ا��ب () ا�+�ون ا��Aر,)، &���1 ا?�رة �ن 


�س �, ��، ��2007رس  9- 8ا3� �دات ا���3س ا?���، ا�دوة ا�3 و�� ا�=�

��
�(ل ا�3����) �+�1ة و�وظ6) ا���3س ا?���،�ط,�� ا?�� ا�ر,�ط. -���3� ا�

�ن �دو�  156,�,): إ=,�ت ا��ب ���, �، &راءة () �+���1ت ا���دة ر��د � 

ا?�رة، ���3دات �دو� ا?�رة و�ط,�+�� � ا������، ����� ا��وا�د ا����د�رة 

�ف ,��ر,�ط �ط,�� ا?��� ا�ر,�ط ��2010,��
�� ا@�.،  

�ل �ر��� ا��طو,� &راءة �()  �,د ا�ر���ن ا����و): إ=,�ت ا��ب ,�, � �ن 

 .2006، �152ن �دو� ا?�رة، ��3� ا�+�1ء وا�+�ون، ا��دد  156ا���دة 

ون ا��ظم  �+��, ����,د ا�و��د ا���3وي: ار�,�ط �ط,�ق ,�ض �+���1ت &�ون ا�3

 ��
���� �������� ا��د�� وا���و,�ت ا������ ا���3� �ن ذ�ك، ا���3� ا�+�و

 .2009ا�=��ث، ا���ا@,�دا��� ,�
�س �دد �زدوج ا�=�) و

���د � �ب: 3را�م ا��رض ,�ن ا��6 وم ا�د�) وا��6 وم ا@3����)، ا���3�  

���د وا�+�ون، ا��دد &� .2003أ,ر�ل 7ا��Aر,�� �

���د ,���: إ�
���� ا�����ز ,�ن أ�,�ب ا��ب وو���ل إ=,��* () �دو� ا?�رة،  


�� ا@,�دا��� ,�
�س،ا��د���� �� .2008د ا?ول، ا���ا���3� ا�+�و

� � إ�� أو@دھ� ,�ء ��� �ق ا�دم ��-���د ا�� دي: �دى �ق ا��رأة () +ل 3

�2007��ر  40درا�� �+�ر�، ��3� ا����ق ا�+��1)، ا��دد . 

���د زر�ول: �+وق ا�ط6ل ��� 1وء �دو� ا?�رة و&�ون ا�3���، ا?�رة ,�ن   

���،  ا��ط,�� ا?و��،أ��Aل ا�دوة ا�وط�� ا��ظ�� ا���ر�� وا�+�1ء و��ط�,�ت ا�

��� و��,� ا�+�ون ا���ص ،,
��� ا���وم ��ن طرف ��3و�� ا�,�ث () ا?�رة وا�
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ا�+�و�� و ا�&���د�� و ا�3������، ���3� �و@ي إ�����ل ,�
�س، �دد ��ص 

 .1429/2008، �رزاق ��ط,��� �
�س ��2007ي  26و 25،�و�) 

�و,ر  3�3دات ظ �ر ا����� ا��د�� ا��ؤرخ () ���� 1و(�ر: �� 
دوة 2002أ ،

،ا��� د ا����) 5���� ,�دو� ا?�رة،ا?��م ا�درا��� �ول �دو� ا?�رة  ا��دد

�,� دار ا���م، ا�ر,�ط 
 .��2004+�1ء، �

��ر���� و(+ ��   ��6* ,�������ل ا�ط,�� �+�ر�و�ف (��) ���ن: إ=,�ت ا��ب و

�ل ا3� �دات ا���3س ا?���، ا�دوة ا�3 و�� ا�=��� و&���1�، &��1�� ا?�رة �ن 


�(ل ا�3����) �+�1ة و�وظ6) ا���3س ��2007رس  9- 8,�
�س �، ���3� ا�

��  .ا�ر,�ط -ا?���،�ط,�� ا?�

) ودورھ� () إ=,�ت أو �A.D.N- (6و�ف وھ�,): �����ل ا�,��� ا�ورا=�� (أ.د.ن.  

ا�+�1ء وا���ر�� (�دو� ا?�رة): درا�� �+�ر� ��3� ا��ب &راءة () �وا&ف 

  .��2006رس  8ا���ف، ا��دد 
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