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الممخص:
اىتمت التشريعات األسرية عامة كالتشريع الجزائرم خاصة باألسرة اىتماما كبي ار
باعتبارىا الخمية األساسية في المجتمع ،إذ بصالحيا يصمح كبفسادىا يفسد ،فكالىما يؤثر

في اآلخر سمبا أك إيجابا ،كالعالقة التي تربطيما ىي عالقة تأثير كتأثر؛ لذلؾ حاكلت ىذه
التشريعات جاىدة أف تحقؽ بأحكاميا السكينة كالطمأنينة كاالستقرار كاألمف ألفرادىا في كؿ

مراحؿ تشكميا ،سكاء في المرحمة السابقة عف الزكاج أك في مرحمة انعقاده أك في مرحمة
إنجاب األكالد ،كحتى بعد كفاة أحد الطرفيف أك كالىما ،كاف مف أىـ األىداؼ التي تصبك

إلى تحقيقيا ىذه الكرقة البحثية ىك معرفة مقكمات األمف األسرم التي تضمنيا قانكف األسرة

الجزائرم بالنظر إلى األحكاـ التي أكردىا في القانكف رقـ  09-05المؤرخ في  04مايك

2005ـ.

كقد حاكلت ىذه الكرقة البحثية بمكغ أىدافيا مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:
ما معنى األمف األسرم؟ ماىي مقكمات األمف األسرم التي أكردىا المشرع الجزائرم في
قانكف األسرة سكاء في مرحمة ما قبؿ الزكاج أك عند انعقاده أك بعد ذلؾ؟

كفي نياية ىذه الكرقة تكصمنا إلى نتائج ميمة منيا ،أف المشرع الجزائرم حرص في

قانكف األسرة عمى تكفير أىـ مقكمات األمف األسرم التي يتطمبيا قياـ أسرة متكازنة كفعالة،

ليا دكر في تطكير المجتمع ،سكاء في مرحمة الخطبة التي جعميا مجرد كعد بالزكاج يمكف
العدكؿ عنيا مما يتيح لمطرفيف حرية االختيار بكؿ ىدكء كركية كدكف تخكؼ مف االرتباط

قس ار بشخص ال يرتاح لو أك تنفر منو نفسو كىي بداية الشعكر باألماف كاالستقرار ،كما
اشترط ضركرة القياـ بفحكصات طبية تثبت خمك الطرفيف مف العيكب كاألمراض التي تؤثر

عمى العالقة الزكجية قبؿ إبراـ العقد ،أك في مرحمة انعقاده إذ منع الزكاج القائـ عمى اإلكراه

كأكجب تكثيؽ الزكاج حتى تحفظ حقكؽ كؿ األطراؼ مما يساىـ في تحقيؽ التكازف بينيـ ،أك

بعد انعقاده إذ جعؿ القكامة لمرجؿ كأكجب عميو ضركرة اإلنفاؽ عمى أفراد األسرة كتكفير

مسكف يأكييـ كما إلى ذلؾ مف األحكاـ التي ركزت عمى تحقيؽ المقصد العاـ مف بناء أسرة.
الكممات المفتاحية :مقكمات ،األمف األسرم ،قانكف األسرة الجزائرم.
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مقدمة:
تعد األسرة عماد المجتمع كالخمية األساسية بو ،كبصالحيا يصمح المجتمع
كيزدىر ،كبفسادىا يفسد؛ لذلؾ أحاطيا المكلى عز كجؿ بعناية كبيرة منذ تككينيا عف
طريؽ مؤسسة الزكاج كبناء أسرة إلى غاية تككف ثمرتو كىـ األكالد ،كجعؿ بينيـ مكدة
كرحمة كطمأنينة تتيح الجك المالئـ لبناء أسرة آمنة مطمئنة ،يعرؼ فييا كؿ فرد ما لو
كما عميو ،كيبدؿ ما في كسعو ليسيـ في تحقيؽ السعادة ليا ،كصدؽ ربنا سبحانو
كتعالى إذ قاؿ" :كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا ،كجعؿ بينكـ
مكدة كرحمة إف في ذلؾ آليات لقكـ يتفكركف" (الركـ  ،)21كما حرصت التشريعات
األسرية كمنيا التشريع األسرم الجزائرم أيما حرص عمى تحقيؽ األمف كاالستقرار
لألسرة بقكاعدىا التي حاكلت تكفير البيئة المالئمة لتنشئة كالدية سميمة كايجابية
لألطفاؿ ،عف طريؽ التكافؿ كالترابط بيف أفرادىا كحسف المعاشرة كحسف الخمؽ كنبد
اآلفات االجتماعية.
كبقدر اىتماـ التشريعات األسرية بكضع قكاعد قانكنية تتصؼ بالشمكؿ كاإللزاـ
كالكضكح بقدر ما يتحقؽ أمف كاستقرار األسرة؛ ذلؾ أنو يفترض في ىذه التشريعات أف
تحكم المقكمات كالعناصر الالزمة لقياـ العالقة الزكجية عمى أسس متينة ،تمكنيا مف
مكاجية أشد الصعاب ،كتحؿ مشاكميا بالطرؽ السميمة.
مشكمة الدراسة :يعد تحديد مشكمة الدراسة مف أىـ خطكات البحث العممي المنيجي،
التي تحدد لمباحث األسمكب الذم سيتبعو قصد الكصكؿ إلى حقيقة عممية ما ،كالمشكمة
ا لتي تطرحيا كرقتنا البحثية تتعمؽ بمقكمات األمف األسرم في قانكف األسرة الجزائرم،
كيقصد بالمقكمات تمؾ العناصر المادية كالمعنكية التي تحافظ عمى األمف األسرم
كاستم ارره ،كعدـ تعرضو ألم خمؿ داخمي أك معنكم ،كتمؾ المقكمات تتمثؿ في رئاسة
األسرة ،كالتكافؽ كاالنسجاـ بيف الزكجيف ،ككذا بيف أفراد األسرة ،كتكافر االحتياجات
األساسية لألسرة ،كالشكرل بيف أفرادىا ،كالضبط األسرم كاالجتماعي ،كالتزاـ األسرة
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بالمعايير كالقكانيف كاألنظمة السائدة في المجتمع ،كاالستقرار السياسي كاالجتماعي،

كتكافر الخدمات العامة كالكيرباء كاالتصاؿ ،كالتكيؼ مع البيئة االجتماعية...إلخ(.)1

كعميو فالمشكمة المراد اإلجابة عنيا مف خالؿ ىذه الكرقة البحثية تتعمؽ بتبياف
المقكمات كالعناصر األساسية لألمف األسرم في قانكف األسرة الجزائرم كالتي تناكؿ
أحكاميا بالتفصيؿ كالبياف ،إف في مرحمة ما قبؿ إبراـ عقد الزكاج أك عند إبرامو أك بعد
ذلؾ ،كسيساعدنا في اإلجابة عف ىذه اإلشكالية اإلجابة عف التساؤالت الفرعية اآلتية:
معنى األمف األسرم؟ ماىي مقكمات األمف األسرم التي أكردىا المشرع الجزائرم في
قانكف األسرة سكاء في مرحمة ما قبؿ الزكاج أك عند انعقاده أك بعد ذلؾ؟
أهداف الدراسة :كتيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى:
 اإلجابة عف إشكالية كتساؤالت الدراسة. إبراز أىمية األمف األسرم عمى مستكل األسرة كالمجتمع الجزائرم. إبراز المقكمات كالعناصر األساسية التي حرص المشرع الجزائرم في قانكفاألسرة عمى تحقيقيا كتكريسيا.
 حث الباحثيف كالفاعميف في المجتمع عمى االىتماـ باألمف األسرم لما لو مفأثر كبير عمى األفراد كالجماعات.
 إثراء الدراسات األكاديمية التي تعنى باألمف األسرم لقمة ىذا النكع مفالدراسات.
أهمية الدراسة :كتبرز أىمية ىذه الكرقة البحثية في ككنيا تحث األسرة كالمجتمع
كأجيزة الدكلة التي ليا سمطة سف القكانيف كالباحثيف عمى االىتماـ باألمف األسرم،
باعتباره العنصر األساسي كالفاعؿ في تحقيؽ األمف لممجتمع ،كغيابو يؤثر سمبا عمى
األمف المجتمعي ،كالعكس صحيح فغياب ىذا األخير يؤثر سمبا عمى األمف األسرم.

( –)1عزيز أحمد صالح ناصر الحسني ،األمف األسرم المفاىيـ-المقكمات-المعكقات :مع دراسة ميدانية في مدينة
صنعاء ،مجمة األندلس لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،العدد ،12 :المجمد ،15 :السنة :أكتكبر 2016ـ ،ص .172
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إلى جانب تكفير المعمكمات كالبيانات المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كذلؾ باستقراء
نصكص القانكف رقـ  02_05المؤرخ في  27فبراير  2005المعدؿ كالمتمـ لقانكف
األسرة الجزائرم ،قصد الكقكؼ عمى العناصر األساسية لألمف األسرم في ىذا القانكف.
منهج الدراسة :كقد انتيجنا في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي قصد الكقكؼ
عمى أىـ مقكمات األمف األسرم في قانكف األسرة الجزائرم ،إف في مرحمة الخطبة أك
عند إبراـ عقد الزكاج أك بعد ذلؾ.
أوال :تحديد مفاهيم الدراسة.
سنحاكؿ ىا ىنا الكقكؼ عمى مفاىيـ الدراسة بدء بمفظ المقكمات ،فاألمف
األسرم ،كأخي ار قانكف األسرة الجزائرم.
 .1تعريف مصطمح المقومات
أ .تعريف المقومات لغة
كمقكمات (لغير العاقؿ) :ك ّؿ ما يتألّؼ أك يترّكب منو
قكمكف ِّ
قكـ [مفرد] :ج م ِّ
ُم ِّ
كفاعميتو
أساسية تسيـ في قيامو ككجكده
جسـ أك جياز أك مشركع مف عناصر
ّ
ّ
انية"(.)1
"مقَ ِّكمات الحياة /الجماؿِّ -
المقكمات العمر ّ
ُ

ب .تعريف المقومات اصطالحا

تمؾ العناصر المادية كالمعنكية التي تحافظ عمى استقرار األسرة كأمنيا
كاستم ارريتيا ،كعدـ تعرضيا ألم خطر داخمي أك خارجي ،كالتي يمكف استخراجيا
كاستنتاجيا مف قانكف األسرة ،سكاء في مرحمة ما قبؿ الزكاج أك بعده.
 .2تعريف األمن األسري
أ .تعريف األمن

( –)1أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتكفى1424 :ىػ) بمساعدة فريؽ عمؿ ،معجـ المغة العربية المعاصرة ،ط:
 ،1الناشر :عالـ الكتب 1429 ،ىػ  2008 -ـ ،ج ،3 :ص .1879
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 لغة :أمف :األمف :ضد الخكؼ ،كالفعؿ منو :أمف يأمف أمنا .كالمأمف :مكضع
األمف .كاألمنة مف األمف ،اسـ مكضكع مف أمنت(.)1

 اصطالحا :اختمفت تعريفات األمف حسب الزاكية التي ينظر منيا إلى ىذا
المفظ ،فمنيـ مف عرفو ب " :األمف :عدـ تكقع مكركه في الزماف اآلتي"(،)2

كمنيـ مف عرفو بأنو" :اطمئناف اإلنساف كاألسرة عمى حياتيما كأمكاليما مف أم
انتياؾ ،كأف يناؿ اإلنساف كيمارس كؿ حقكقو في أمف كأماف ،لذا فاألمف يدؿ
عمى الشمكؿ لجميع مناحي الحياة"" .كاألمف بكؿ بساطة :ىك التحرر مف
الخكؼ أك الحاجة ،بمعنى التحرر مف الخكؼ أيا كاف نكعو كمصدره ،ككذا

التحرر مف الحاجة أيا كاف نكعيا كمصدرىا"( ،)3كفي التصكر اإلسالمي لألمف
ثبت أنو ال يكجد أدؽ مف قكلو تعالى" :فميعبدكا رب ىذا البيت (  )3الذم
أطعميـ مف جكع كآمنيـ مف خكؼ(.)4( ")4

رغـ كجكد االختالؼ حكؿ مصطمح األمف إال أف معظـ التعريفات تشترؾ في
ككف األمف يعني البعد عف الخكؼ كالحاجة كالتحرر منيما ،كالشعكر باالستقرار
كالطمأنينة في الحاؿ كالمآؿ.
ب .تعريف األسرة

( –)1أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ،كتاب العيف ،تحقيؽ :ميدم
المخزكمي ،د إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة اليالؿ ،ج ،8 :ص .388

( –)2عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،كتاب التعريفات ،ط ،1 :ضبطو كصححو جماعة مف
العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية ،بيركت –لبناف1403 ،ىػ 1983-ـ ،ص .37

( –)3عزيز أحمد صالح ناصر الحسني ،األمف األسرم المفاىيـ-المقكمات-المعكقات :مع دراسة ميدانية في مدينة
صنعاء ،مجمة األندلس لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،العدد ،12 :المجمد ،15 :السنة :أكتكبر 2016ـ ،ص .168

( –)4سكرة قريش :اآليتيف .4-3

6

 لغة :األسرة (مف الرجؿ :الرىط األدنكف) كعشيرتو؛ ألنو يتقكل بيـ ،كما قالو

الجكىرم .كقاؿ أبك جعفر النحاس :األسرة ،بالضـ :أقارب الرجؿ مف قبؿ

أبيو(.)1

 اصطالحا :عرؼ المشرع الجزائرم األسرة في المادة الثانية مف قانكف األسرة
بأنيا" :األسرة ىي الخمية األساسية لممجتمع كتتككف مف أشخاص تجمع بينيـ

صمة الزكجية كصمة القرابة"( ،)2كتعتمد األسرة في حياتيا عمى الترابط كالتكافؿ

كحسف المعاشرة كالتربية الحسنة كحسف الخمؽ كنبذ اآلفات االجتماعية(.)3
ج .تعريف المفهوم المقبي (األمن األسري)

يعرؼ األمف األسرم بأنو" :األمف الشامؿ لجميع جكانب حياة األسرة المادية
كالمعنكية ،أم يشمؿ أمف األسرة في جميع الجكانب الحياتية ،النفسية ،كالمعيشية
كالصحية كالثقافية ،...كأف تمارس حقكقيا في أمف كأماف ،كىذه الجكانب تشكؿ

منظكمة متكاممة ألمف األسرة ،فأمف األسرة عممية ديناميكية مستمرة"(.)4

فاألمف األسرم ىك تكفير األمف بكؿ معانيو كأبعاده ،كىذا األخير يعني :حماية
األسرة مف أم اعتداء عمى حياة أفرادىا كممتمكاتيا مف أم أخطار تيددىا ،كأف يشعر
أفرادىا باالطمئناف ،فيككف ليـ دكر كمكانة في المجتمع ،كيمارسكف كؿ حقكقيـ

()1
الرزؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممقّب بمرتضىَّ ،
الزبيدم ،تاج العركس مف جكاىر
محمد بف عبد ّا
محمد بف ّ
– ّ
القامكس ،المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية ،ج ،10 :ص .51

( –)2األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ ،يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ
 11_84المؤرخ في  9رمضاف 1404ق المكافؽ  9يكنيك 1984ـ المتضمف قانكف األسرة ،الجريدة الرسمية،
العدد ،15 :السنة ،42 :الصادرة بتاريخ  18محرـ  1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ.

( –)3انظر المادة  3مف األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ
كالمتمـ لقانكف األسرة.

( –)4عزيز أحمد صالح ناصر الحسني ،األمف األسرم المفاىيـ-المقكمات-المعكقات :مع دراسة ميدانية في مدينة
صنعاء ،المرجع السابؽ ،ص .171

7

السياسية كاالقتصادية ...في أمف كأماف ،كال يشعركف بأم تيديد لكياف األسرة أك أحد

أفرادىا(.)1

 .3تعريف قانون األسرة

قانكف األسرة ىك :مجمكعة القكاعد القانكنية كالشرعية التي تحكـ الركابط العائمية

كأحكاـ الزكاج كالطالؽ ،كالنسب ،كالميراث ،كالنيابة الشرعية.
كالمالحظ أف القكاعد المنظمة لقانكف األسرة في الجزائر يحكميا قانكف خاص
مصدره التشريع اإلسالمي ،رغـ أنو مف المفركض أف يككف ضمف القانكف المدني؛
كذلؾ راجع العتبارات تاريخية سياسية بالدرجة األكلى.
كقد صدر أكؿ تقنيف لألسرة في ظؿ الجزائر المستقمة بتاريخ 9جكاف1984ـ
بالقانكف رقـ ، 11-84:كقد كانت الجزائر طيمة العشريف سنة السابقة ليذا القانكف
تنظـ األمكر المتعمقة بالزكاج كالطالؽ كفؽ األمر رقـ  59-274الصادر في
4فيفرم 1959ـ(كقد عدؿ ىذا األمر عدة مرات قبؿ أف يتكج بقانكف ينظـ كؿ شؤكف
األسرة سنة 1984ـ) ،كقد تـ تعديمو باألمر رقـ  02-05المؤرخ في 27فيفرم
2005ـ ،تجاكبا مع متغيرات كعكامؿ كطنية كدكلية ممحة .كقد جاءت مكاده مقسمة
إلى أربعة كتب كاآلتي .1 :الزكاج ك انحاللو .2 .النيابة الشرعية :الكالية ،الكصاية،
التقديـ ،الحجر ،المفقكد كالغائب ،الكفالة .3 .الميراث .4 .التبرعات :الكصية ،الكقؼ،
اليبة.
ثانيا :مقومات األمن األسري في المرحمة السابقة عمى الزواج
إف مف أىـ عناصر كمقكمات األمف األسرم األساسية في المرحمة السابقة عمى
إبراـ عقد الزكاج في قانكف األسرة الجزائرم ،جعمو الخطبة كعدا بالزكاج غير ممزـ
( –)1المرجع نفسو ،ص .171
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يمكف العدكؿ عنو ،كالزامو المقبميف عمى الزكاج بضركرة إجراء الفحص الطبي الذم
يثبت خمكىما مف المكانع الصحية التي تحكؿ دكف تحقيؽ المقصد مف الزكاج ،كىذا ما
سنعرضو بالتفصيؿ في ىذا المبحث.
 .1الخطبة()1وعد بالزواج غير ممزم
تعد الخطبة مف مقدمات الزكاج التي عرفيا المشرع الجزائرم في األمر رقـ
 02_05المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة ،بأنيا كعد بالزكاج غير ممزـ ،كلكؿ مف
الطرفيف العدكؿ عنيا( ،)2كالحكمة منيا ىي إتاحة الفرصة لمطرفيف (الخاطب
كالمخطكبة) لمتعرؼ عمى بعضيما ،بطريقة تتيح ليما الشعكر باألماف كالطمأنينة،
كتجعميما يق دماف عمى إتماـ عقد الزكاج في جك مف الرضا كالقناعة التي تساىـ بشكؿ
كبير في إحالؿ المكدة كالسكينة كالرحمة كاألمف داخؿ األسرة؛ كىذا ينعكس باإليجاب
عمى ثمرة ىذا الزكاج (األكالد) الذيف ينشؤكف في جك مفعـ بالحب كاالحتراـ.
كفي حاؿ شعر أحد الطرفيف الخاطب أك المخطكبة في مرحمة الخطبة بعدـ
االرتياح ،أك عدـ التكافؤ ،بإمكانو التكقؼ عند ىذه المرحمة كعدـ إبراـ عقد الزكاج،
كذلؾ عف طريؽ ما يسمى شرعا كقانكنا بالعدكؿ عف الخطبة ،ذلؾ أف الطبيعة الفقيية
كالقانكنية لمخطبة تختمؼ عف الطبيعة الفقيية كالقانكنية لمزكاج ،إذ تعتبر األكلى
(الخطبة) كعدا غير ممزـ ،مما يعني إمكانية الرجكع عنيا كعدـ إتماميا كىذا يتالءـ
مع المقصد الشرعي كالحكمة منيا ،بخالؼ الزكاج الذم يعتبر عقدا ،كما يترتب عف
العقد يختمؼ عما يترتب عف الكعد غير الممزـ شرعا كقانكنا.
( –)1الخطبة لغة :خطب المرأة إلى القكـ إذا طمب أف يتزكج منيـ كاختطبيا كاالسـ الخطبة بالكسر فيك خاطب

كخطاب مبالغة كبو سمي كاختطبو القكـ دعكه إلى تزكيج صاحبتيـ .انظر :أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ

الحمكم ،أبك العباس ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العممية – بيركت ،ج ،1 :ص  .183كقد
عرفيا الفقياء بأنيا" :ىي تقدـ الرجؿ أك ككيمو إلى المرأة أك كلييا طالبا الزكاج منيا" ،انظر :الصادؽ عبد الرحماف
الغرياني ،مدكنة الفقو المالكي كأدلتو ،ط ،1 :مؤسسة الرياف ،بيركت1423 ،ق_2002ـ ،ج ،2 :ص .494

( –)2انظر المادة  5الفقرتيف 1ك 2مف األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير
2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.
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كعميو ،كتفكي ار مف المشرع في استقرار األسرة كأمنيا حتى قبؿ نشكئيا جعؿ ليا
مقدمة إما تنيي باالقتناع بإتماـ الزكاج أك العكس ،كأثبت حؽ العدكؿ عنيا مف أحد
الطرفيف دكف رضا اآلخر ،كدكف تعسؼ أك إضرار بالطرؼ اآلخر المعدكؿ عنو
تطبيقا لحديث النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -الذم جعمو الفقياء قاعدة فقيية يسيركف
عمييا" :ال ضرر كال ضرار"؛ مع إقرار حؽ التعكيض لمطرؼ المضركر في حاؿ
حصكؿ ضرر تطبيقا لمقاعدة الفقيية" :الضرر يزاؿ" ،كىذا ما أكدتو الفقرة الثانية
كالثالثة مف المادة الخامسة مف قانكف األسرة الجزائرم بنصيا عمى" :يجكز لمطرفيف
العدكؿ عف الخطبة ،إذا ترتب عف العدكؿ عف الخطبة ضرر مادم أك معنكم ألحد
الطرفيف جاز الحكـ لو بالتعكيض".
 .2ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج
إف مف مقكمات األمف األسرم الضركرية كالالزمة كالتي تساعد بشكؿ كبير
عمى تحقيؽ االستقرار ،كتكفير الحماية لألسرة مف التفكؾ كالطالؽ كتشرد األطفاؿ،
تمتع أفرادىا بصحة جيدة؛ كبما أف األبناء يرثكف عف أباءىـ الكثير مف الصفات التي
تساىـ في بناء الصحة الجسدية كالعقمية كالنفسية ليـ ،فقد حرص المشرع الجزائرم قدر
اإلمكاف عمى ضركرة تكفر ىذا الشرط في المقبميف عمى الزكاج كبناء أسرة سميمة؛
إليمانو الكبير بمدل تأثير العامؿ الصحي عمى أمف كاستقرار األسرة كمف ثـ المجتمع.
كيظير حرص المشرع عمى ضركرة تكفر العامؿ الصحي مف أجؿ بناء أسرة
سميمة آمنة في نصو عمى ضركرة إجراء الفحص الطبي لممقبميف عمى الزكاج في
المادة السابعة مكرر منو ،كالتي نص فييا عمى ما يأتي" :يجب عمى طالبي الزكاج أف
يقدما كثيقة طبية ،ال يزيد تاريخيا عف ثالثة أشير تثبت خمكىما مف أم مرض أك أم
عامؿ قد يشكؿ خط ار يتعارض مع الزكاج .يتعيف عمى المكثؽ أك ضابط الحالة المدنية
أف يتأكد قبؿ تحرير عقد الزكاج مف خضكع الطرفيف لمفحكصات الطبية كمف عمميما
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بما قد تكشؼ عنو مف أمراض أك عكامؿ قد تشكؿ خط ار يتعارض مع الزكاج ،كيؤشر

بذلؾ في عقد الزكاج .تحدد شركط ككيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ"(.)1

كلعؿ مف أىـ األسباب التي جعمت المشرع يمزـ المقبميف عمى الزكاج بيذا
اإلجراء ،كثرة دعاكل الطالؽ التي ترفع بسبب ما يجده أحد الزكجيف في اآلخر مف
عيكب صحية ،إلى جانب ما يترتب عف ىذه الدعاكل مف زعزعة ألمف كاستقرار
األسرة.
يقكـ المقبمكف عمى الزكاج بإجراء الفحص الطبي عف طريؽ قياميـ بمجمكعة
مف التحاليؿ كالفحكص الطبية ،التي تبيف مدل إصابة أحد الطرفيف باألمراض التي
تنتقؿ كراثيا أك عف طريؽ العدكل ،كالتي تتعارض مع المقصد مف الزكاج ،مثؿ زمرة
الدـ.
كإلبراـ عقد الزكاج ال بد مف تقديـ شيادة طبية ال تزيد مدتيا عف ثالثة أشير،
ضمف الكثائؽ المطمكبة لذلؾ ،كعمى المكثؽ أك ضابط الحالة المدنية أف يعمـ الطرفيف
بنتائج تمؾ الفحكص ،كلكف ليس لو صالحية االمتناع عف إبراـ عقد زكاج ثبت مف
خالؿ الشيادة الطبية أف أحد أطرافو أك كمييما مصاب بمرض يتعارض كالمقصد مف
الزكاج إذا أراد الطرفاف إتمامو ،حتى ال يككف ىناؾ تعد مف قبمو عمى الحرية

الشخصية لألطراؼ(.)2

ثالثا :مقومات األمن األسري في مرحمة إبرام عقد الزواج
إف مف أىـ عناصر كمقكمات األمف األسرم األساسية في مرحمة إبراـ عقد
الزكاج في قانكف األسرة الجزائرم ،جعمو شرط األىمية القانكنية أم ار الزما إلتماـ عقد
( –)1األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.

مكرر مف قانكف األسرة
( –)2تنص المادة  7مف المرسكـ 154_06
ّ
المحدد ّ
لكيفيات كشركط تطبيؽ أحكاـ المادة ّ 7
الجزائرم عمى أنو"" :يجب عمى المكثؽ أك ضابط الحالة المدنية التّأكد مف خالؿ االستماع إلى كال الطرفيف في آف

كاحد مف عمميما بنتائج الفحكصات اّلتي خضع ليا كؿ منيما كباألمراض أك العكامؿ اّلتي قد تشكؿ خط ار يتعارض

طبية خالفا إلرادة المعنييف".
لممكثؽ أك ضابط الحالة
المدنية رفض إبراـ عقد ّ
مع ّ
الزكاج ألسباب ّ
ّ
الزكاج .ال يجكز ّ
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الزكاج ،كاعتباره رضا الزكجيف الركف الكحيد في عقد الزكاج ،كاشتراطو ضركرة تكثيؽ
عقد الزكاج أماـ المكثؽ أك ضابط الحالة المدنية حفاظا عمى ما يترتب عمى ىذا العقد
مف حقكؽ ألطرافو ،كىذا ما سنعرضو بالتفصيؿ في ىذا المبحث.
 .1شرط األهمية القانونية إلبرام عقد الزواج
ترتبط أىمية مباشرة التصرفات القانكنية عادة بعنصريف أساسييف ىما :السف
كالعقؿ ،كلـ يحدد فقياء الشريعة اإلسالمية سنا معينة لمزكاج بؿ ربطكه بالبمكغ كالعقؿ،
حيث أجازكا زكاج الكلد متى ظيرت عميو عالمات البمكغ كاالحتالـ ،كالبنت متى
حاضت ،لقكلو –صمى اهلل عميو كسمـ " :-رفع القمـ عف ثالث... :كعف الصبي حتى
يحتمـ كعف المجنكف حتى يفيؽ"( ،)1كأجازكا زكاج الصغير غير المكمؼ كالمجنكف الذم

ال يعقؿ لممصمحة رغـ اختالفيـ فيمف يممؾ حؽ التزكيج كشركط ذلؾ(.)2

كقد ربط المشرع الجزائرم األىمية القانكنية لمزكاج بالسف كالعقؿ ،رغـ أنو لـ
يشر مباشرة إلى العنصر الثاني (العقؿ)؛ كذلؾ راجع ألىمية عقد الزكاج كما يترتب
عنو مف آثار ،إذ حدد سف التاسعة عشرة ( )19سنة لمرجؿ كالمرأة الرتباط ىذه السف
عادة بنضكج عقمي كنفسي يؤىؿ صاحبيا ليعي معنى الزكاج كيتحمؿ مسؤكلياتو في
بناء أسرة مستقرة ،كأجاز الزكاج دكف ىذه السف لممصمحة كالضركرة كالعتبارات عرفية
عديدة شرط إذف القاضي ،كىذا ما نص عميو في المادة السابعة مف قانكف األسرة التي
الزكاج بتماـ  19سنة ،كلمقاضي أف
أىمية الرجؿ كالمرأة في ّ
نصت عمى " :تكتمؿ ّ
يرخص بالزكاج قبؿ ذلؾ لممصمحة أك لمضركرة متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزكاج .
ّ
الزكاج مف حقكؽ
يتعمؽ بآثار عقد ّ
يكتسب ّ
الزكج القاصر ّ
أىمية التّقاضي فيما ّ
كالتزامات"(.)3

( –)1تخريج الحديث

( –)2لمزيد مف التفصيؿ حكؿ المسألة شرعا انظر :كىبة الزحيمي ،الفقو اإلسالمي كأدلتو ،ط ،1 :دار الفكر،
1984ـ ،ج.183-179 ،7 :

( –)3األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.
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كما يؤكد اشتراط المشرع الجزائرم العقؿ فيمف يقدـ عمى الزكاج ،ربطو تصرفات
فاقد األىمية أك ناقصيا كمنيا الزكاج بمف ينكب عنو شرعا كقانكنا مف كلي أك كصي

أك مقدـ ،ككذا مدل النفع الذم تحققو لو ىذه التصرفات(.)1

كعميو ،فبمكغ طرفي العالقة الزكجية األىمية القانكنية لمزكاج يعد مقكما أساسيا
مف مقكمات بناء األسرة اآلمنة ،إذ ال يتصكر مف فاقد األىمية أك ناقصيا أف يعي دكره
في األسرة ،كمف ثـ في تنشئة األكالد تنشئة سميمة.
 .2اعتبار رضا الزوجين الركن الوحيد إلبرام عقد الزواج
اعتبر المشرع الجزائرم في المادة التاسعة مف األمر رقـ  02_05المتضمف
قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ أف رضا الزكجيف ىك الركف الكحيد لمزكاج ،حيث تنص

عمى أنو" :ينعقد الزكاج بتبادؿ رضا الزكجيف"( ،)2بينما اعتبر الكلي كالصداؽ كالشيكد

كانتفاء المكانع الشرعية شركطا ،كىك ما كرد في المادة (  ) 09مكرر(.)3

كما يؤكد تكجو المشرع الجزائرم نحك إعطاء األىمية الكبرل لرضا الطرفيف
ائي يتـ بيف
نصو في المادة الرابعة مف قانكف األسرة عمى أفّ :
"الزكاج ىك عقد رض ّ
رجؿ كامرأة عمى الكجو الشرعي ،مف أىدافو تككيف أسرة أساسيا المكدة كالرحمة

كالتعاكف كاحصاف الزكجيف كالمحافظة عمى األنساب"(.)4

( –)1المادتيف 81 :ك 83مف األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ
المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة .تنص المادة  81مف قانكف األسرة عمى" :مف لـ يبمغ سف التمييز لصغر سنو طبقا
لممادة ( )42مف القانكف المدني تعتبر جميع تصرفاتو باطمة" ،كتنص المادة  83منو عمى" :مف بمغ سف التمييز كلـ
يبمغ سف الرشد طبقا لممادة ( )43مف القانكف المدني تككف تصرفاتو نافذة إذا كانت نافعة لو ،كباطمة إذا كانت

ضارة بو كتتكقؼ عمى إجازة الكلي أك الكصي فيما إذا كانت مترددة بيف النفع كالضرر ،كفي حالة النزاع يرفع األمر

لمقضاء".

( –)2األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.

( –)3تنص المادة  9مكرر عمى أنو" :يجب أف تتكفر في عقد الزكاج الشركط اآلتية :أىمية الزكاج ،الصداؽ ،الكلي،
شاىداف ،انعداـ المكانع الشرعية لمزكاج".

( –)4األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.
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إف ما انتيجو المشرع في أركاف الزكاج الغاية منو التنبيو إلى أىمية بناء األسرة
عمى أسس متينة مف التكافؽ كالرضا ،مما يسيـ في تحقيؽ األمف كاالستقرار ليا؛ ألف
ما بني عمى اإلجبار كاإلكراه ال يدكـ كال يستمر ،كىذا ما ال يتالءـ كشرط الديمكمة في
عقد الزكاج كاال أصبح محض استمتاع ال يحقؽ المقصد العاـ منو كىك تقكية النسؿ
مف أجؿ تحقيؽ االستخالؼ في األرض ،كال يتحقؽ ىذا المقصد إال بزكاج متيف مبني
عمى التكافؽ بيف الزكجيف.
كقد دعـ المشرع الجزائرم ركف الرضا بمجمكعة مف الشركط التي البد مف
تكفرىا لينعقد الزكاج صحيحا مستكفيا لكافة شركطو كأركانو ،فغياب أحد ىذه الشركط
(األىمية القانكنية لمزكاج ،الصداؽ ،الشاىديف ،انتفاء المكانع الشرعية) يؤثر في العقد
تأثي ار كاضحا بحيث يجعمو باطال أك قابال لإلبطاؿ.
 .3ضرورة توثيق عقد الزواج
إف عقد الزكاج عقد رضائي بناه المشرع الجزائرم عمى ركف الرضا ،كتبادؿ
اإليجاب كالقبكؿ بيف الرجؿ كالمرأة ،إال أنو كحفظا لحقكؽ أطرافو (الزكج ،الزكجة،
كاألكالد) ،كحفاظا منو عمى استقرار األسرة بالدرجة األكلى كالمجتمع بالدرجة الثانية
أخضعو لشكمية معينة عند إبرامو ،اشترط فييا تكثيقو أماـ مكثؽ أك ضابط لمحالة
المدنية بعد التأكد مف تكفر الكثائؽ المطمكبة لذلؾ ،فمـ يكتؼ بالعقد الشرعي الذم يتـ
عادة في المساجد ،لما في التكثيؽ مف فكائد ،حيث نص في المادة الثامنة عشرة ()18
مؤىؿ قانكنا مع مراعاة ما
"يتـ عقد ّ
المكثؽ أك أماـ مكظؼ ّ
منو عمى ّأنوّ :
الزكاج أماـ ّ
مكرر مف ىذا القانكف"(.)1
كرد في ّ
المادتيف (  )9ك( ّ )9
كنظ ار لألىمية الكبرل التي يكتسييا تكثيؽ عقد الزكاج في شكؿ عقد مدني
يحرره مكثؽ أك مكظؼ مؤىؿ قانكنا ،مع مراعاة تكفر أركانو كشركطو المنصكص
عمييا في المادتيف ( 9ك 9مكرر) ،فقد نص في المادة الثانية كالعشريف ( )22مف
المدنية ،كفي حالة
الزكاج بمستخرج مف سجؿ الحالة
قانكف األسرة عمى أنو" :يثبت ّ
ّ
( –)1األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.
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المدنية
الزكاج في الحالة
عدـ تسجيمو يثبت بحكـ
قضائي ،يجب تسجيؿ حكـ تثبيت ّ
ّ
ّ
العامة"( ،)1كالمتمعف في نص ىذه المادة يالحظ أف ىناؾ طريقيف
النيابة
بسعي مف ّ
ّ
لتثبيت عقد الزكاج :األكؿ بتسجيمو في الحالة المدنية ابتداء قبؿ الدخكؿ ،كالثاني بحكـ

قضائي بعد الدخكؿ ،كىذا يبرز تكجو المشرع الجزائرم نحك تكفير كافة السبؿ لحماية
األسرة كتكفير االستقرار الالزـ ليا.
رابعا :مقومات األمن األسري بعد إبرام عقد الزواج
مقكمات األمف األسرم كما تقدـ ال تقتصر عمى فترة معينةػ بؿ تمتد مف بداية
التفكير في إبراـ عقد الزكاج إلى إتماـ ىذا العقد كتحقيؽ أىدافو السامية ،لذلؾ نجد
الشريعة اإلسالمية كمختمؼ التشريعات العربية كمف بينيا المشرع الجزائرم ،قد حرصت
عمى تحقيؽ أمف كاستقرار األسرة بعد إبراـ عقد الزكاج مف خالؿ النص عمى عدد
مف المقكمات تتمثؿ أىميا في تحديد المكمؼ باإلنفاؽ عمى األسرة كبياف حقكؽ كؿ مف
الزكجيف ،كربط تعدد الزكجات بالقدرة عمى اإلنفاؽ كعدـ تكقيع الطالؽ إال بعد المركر
بالصمح كالتحكيـ بيف الزكجيف كىك ما سنتناكلو بالتفصيؿ عمى النحك اآلتي بيانو:
 .1اإلنفاق عمى األسرة من واجبات الزوج
تعتبر النفقة أحد مقكمات األمف األسرم فال يمكف الحديث عف ىذا األخير في
غياب االستقرار المادم المبني عمى تكفير مستمزمات الحياة األساسية كالمتمثمة في
الغذاء كالعالج كالمسكف كالممبس ،كغيرىا مف الضركريات المتعارؼ عمييا ،كقد جعؿ
المشرع الجزائرم النفقة إحدل الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ الزكج كذلؾ بمكجب نصي

المادتيف  75 ،74المتاف نصتا عمى التكالي( « :)2تجب نفقة الزكجة عمى زكجيا
بالدخكؿ بيا أك دعكتيا إليو ببينة مع مراعاة أحكاـ المكاد  78ك  79ك « ،»80تجب
نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ ،فبالنسبة لمذكر إلى سف الرشد كاإلناث إلى

( –)1األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة.

(–)2القانون رقم  11-38املؤرخ يف  4رمضان 1848ه املوافق  4يونيو سنة  ،1438املتضمن قانون األسرة ،املعدل واملتمم.
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الدخكؿ كتستمر في حالة ما إذا كاف الكلد عاج از آلفة عقمية أك بدنية أك م ازكال لمدراسة،
كتسقط باالستغناء عنيا بالكسب».
ثـ خصص المادة  78لبياف مشتمالت النفقة حيث جاء فييا« :تشمؿ النفقة:
الغذاء الكسكة ،كالعالج ،كالسكف كأجرتو ،كما يعتبر مف الضركريات في العرؼ
كالعادة».
فالمشرع الجزائرم إذا حدد المكمؼ بالنفقة بشكؿ صريح حتى ال يككف ىذا
األمر عرضة لمنقاش كتضييع المصالح بإلقاء المسؤكلية مف طرؼ عمى طرؼ آخر،
مم ا قد يتسبب بضياع مصالح األسرة كخاصة األكالد ،كما حدد المشرع مضمكف النفقة
كالتي جعميا تشمؿ الغذاء كالكسكة كالعالج كالسكف ككؿ ما يعتبر مف الضركريات في
العرؼ كالعادة حتى يتحقؽ األمف األسرم.
إضافة إلى ىذا ،نجد أف المشرع -كحرصا منو عمى كجكب تكفير النفقة التي
تعد أحد المقكمات األساسية لألمف األسرم -قد أكجب النفقة عمى الزكجة حاؿ عجز
الزكج إذا كانت قادرة عمى ذلؾ كىذا حفاظا عمى االستقرار كاألمف المصمحة األكالد
كىك ما تضمنتو المادة  76التي نصت عمى أنو« :في حاؿ عجز األب تجب نفقة
األكالد عمى األـ إذا كانت قادرة عمى ذلؾ»(.)1

كتقدي ار مف المشرع ألىمية النفقة نص بمكجب المادة  80مف قانكف األسرة عمى
أنو «:تستحؽ النفقة مف تاريخ رفع الدعكل كلمقاضي أف يحكـ باستحقاقيا بناء عمى بينة
لمدة ال تتجاكز سنة قبؿ رفع الدعكل»(.)2
 .2الحقوق الزوجية
يعتبر االستقرار النفسي أحد ركائز األمف األسرم ،كال شؾ أف ىذا االستقرار
يتحقؽ بداية برضا كؿ مف الزكجيف باآلخر ،كبحصكؿ طرفي العالقة الزكجية عمى
( –)1القانون رقم  11-38املؤرخ يف  4رمضان 1848ه املوافق  4يونيو سنة  ،1438املتضمن قانون األسرة ،املعدل واملتمم.
( –)2املرجع نفسه.
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حقكقيما ،كقد ركزت التشريعات عمى النص عمى ىذه الحقكؽ انطالقا مف أىميتيا
كتعزي از لمدكر الكبير الذم يمعبو االستقرار النفسي في بناء أسرة متماسكة.
كىك ما تضمنو قانكف األسرة الجزائرم ،حيث جاء في مادتو  9المعدلة« :ينعقد

الزكاج بتبادؿ رضا الزكجيف»( ،)1كما خصص المشرع الفصؿ الرابع مف خذا القانكف
كبالتحديد المادتيف  37، 36المعدلتيف لبياف حقكؽ ككاجبات الزكجيف إذ أف كؿ حؽ
ألحد األطراؼ ىك كاجب عمى الطرؼ اآلخر كالعكس صحيح ،كقد نصتا عمى
التكالي(:)2

«يجب عمى الزكجيف:-1المحافظة عمى الركابط الزكجية ككاجبات الحياة المشتركة،
-2المعاشرة بالمعركؼ ،كتبادؿ االحتراـ كالمكدة كالرحمة،
-3التعاكف عمى مصمحة األسرة كرعاية األكالد كحسف تربيتيـ،
-4التشاكر في تسيير شؤكف األسرة كتباعد الكالدات،
-5حسف معاممة كؿ منيما ألبكم اآلخر كأقاربو كاحتراميـ كزيارتيـ،
-6المحافظة عمى ركابط القرابة كالتعامؿ مع الكالديف األقربيف بالحسنى كالمعركؼ،
-7زيارة كؿ منيما ألبكيو كأقاربو كاستضافتو بالمعركؼ»، .
« لكؿ كاحد مف الزكجيف ذمة مالية مستقمة عف ذمة اآلخر.غير أنو يجكز لمزكجيفأف يتفقا في عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ ،حكؿ األمكاؿ المشتركة بينيما ،التي
يكتسبانيا خالؿ الحياة الزكجية كتحديد النسب التي تؤكؿ إلى كؿ كاحد منيما».

( –)1أمر رقم  40-40مؤرخ يف  13حمرم عام 1801ه املوافق  02فرباير  ،0440يعددل ويدتمم القدانون رقدم  11-38املدؤرخ يف
 4رمضان عام 1848ه املوافق  4يونيو سنة  1438واملتضمن قانون األسرة ،ص.04
( –)2املرجع نفسه ،ص.01
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فيذه النصكص تم ّكف مف حفظ الحقكؽ المقررة لمزكج كالزكجة كتمزـ كال منيما

بمراعاة حقكؽ الطرؼ اآلخر كمحاسبتو في حاؿ تقصيره كىك ما يعطي طمأنينة كراحة
نفسية تساىـ الشؾ في تحقيؽ األمف األسرم.
 .3تقييد تعدد الزوجات بالقدرة عمى اإلنفاق
حرص المشرع الجزائرم عمى ضماف األمف األسرم حتى في حاؿ رغبة الزكج
في التعدد ،حيث أباح لو التعدد كحؽ مف حقكقو الشرعية لكنو قيد ىذا الحؽ بكجكد
المبرر الشرعي ،كقدرتو عمى العدؿ كتكفير مستمزمات الحياة الزكجية كىك ما تضمنو
نص المادة  8المعدلة حيث جاء فييا« :يسمح بالزكاج بأكثر مف زكجة كاحدة في
حدكد الشريعة اإلسالمية متى كجد المبرر الشرعي كتكفرت شركط كنية العدؿ .يجب
عمى الزكج إخبار الزكجة السابقة كالمرأة التي يقبؿ عمى الزكاج بيا كأف يقدـ طمب
الترخيص بالزكاج إلى رئيس المحكمة لمكاف مسكف الزكجية .يمكف رئيس المحكمة أف
يرخص بالزكاج الجديد ،إذا تأكد مف مكافقتيما كأثبت الزكج المبرر الشرعي كقدرتو

عمى تكفير العدؿ والشروط الضرورية لمحياة الزوجية»(.)1

كتقييد التعدد بالقدرة عمى تكفير العدؿ كالشركط الضركرية لمحياة الزكجية ،يشير
إلى ضركرة قدرة الزكج عمى اإلنفاؽ عمى الزكجة األكلى كأبناءىا ،كقدرتو أيضا عمى
اإلنفاؽ عمى الزكجة الثانية كىك ما يضمف الحفاظ عمى األمف األسرم لألسرة األكلى
ألف االستقرار المادم يعد أحد مقكمات ىذا األمف كما تقدـ ،فال يمكف مراعاة حؽ
الزكج في التعدد ،كاىماؿ حؽ الزكجة األكلى كاألكالد في الحصكؿ عمى مستمزمات
الحياة.
 .4إجراء الصمح والتحكيم قبل الطالق حفاظا عمى االستقرار األسري
انطالقا مف أف األسرة ىي الخمية األساسية ،كالنكاة األكلى لممجتمع ،فإف جؿ
التشريعات سعت لضركرة الحفاظ عمى كيانيا كمراعاة أفرادىا كخاصة األكالد كحقيـ
(–)1أمر رقم  40-40مؤرخ يف  13حمدرم عدام 1801ه املوافدق  02فربايدر  ،0440يعددل ويدتمم القدانون رقدم  11-38املدؤرخ يف
 4رمضان عام 1848ه املوافق  4يونيو سنة  1438واملتضمن قانون األسرة ،ج.ر ،مرجع سابق ،ص.04-14
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في أف ينشؤكا في حضف أب كأـ ،حيث أقرت التشريعات كاقتداء بأحكاـ الشريعة
اإلسالمية الصمح كالتحكيـ كطريقيف لمتكفيؽ بيف الزكجيف في حاؿ الشقاؽ كذلؾ قبؿ
تكقيع الطالؽ حتى كاف تقدـ الزكجاف لممحكمة لمطالؽ بالتراضي ،فبالنسبة لممشرع
الجزائرم نجده نص في الفقرة األكلى مف المادة  49معدلة عمى أنو« :ال يثبت الطالؽ
إال بعد عدة محاوالت صمح يجريها القاضي دكف أف تتجاكز مدتو ثالثة ()3أشير مف

تاريخ رفع الدعكل»(.)1

فالقاضي يجب عميو أف يجرم عدة محاكالت لمصمح بيف الزكجيف يحاكؿ فييا
تفادم الطالؽ قدر اإلمكاف منعا ليدـ األسرة كحفاظا عمى أمنيا كاستقرارىا.
إضافة إلى ىذا نجد المشرع نص عمى التحكيـ أيضا كطريؽ لمتكفيؽ بيف
الزكجيف كمنع انييار األسرة كالحفاظ عمى استقرارىا كأمنيا ،حيث جاء في المادة 56
عمى أنو « :إذا اشتد الخصاـ بيف الزكجيف كلـ يثبت الضرر كجب تعييف حكميف
لمتكفيؽ بينيما .يعيف القاضي الحكميف ،حكما مف أىؿ الزكج ،كحكما مف أىؿ الزكجة،
كعمى ىذيف الحكميف أف يقدما تقري ار عف ميمتيما في أجؿ شيريف»(.)2

كالمالحظ بالنسبة ليذيف النصيف أف المشرع حدد أجؿ محاكالت الصمح بمدة ال
تتجاكز الثالثة أشير ،كحدد أجؿ تقديـ المحكميف لتقريرىما بشيريف حرصا منو عمى
إنياء معاناة األسرة كحفظا الستقرارىا.
خامسا :نتائج الدراسة
نستخمص في نياية ىذه الكرقة البحثية النتائج اآلتية:
 حرص المشرع الجزائرم في التقنيف الخاص باألسرة عمى تكفير عناصر
كمقكمات األمف األسرم لألسر الجزائرية ،في جميع مراحؿ تككف ىذه األسرة،

(–)1أمر رقم  40-40مؤرخ يف  13حمدرم عدام 1801ه املوافدق  02فربايدر  ،0440يعددل ويدتمم القدانون رقدم  11-38املدؤرخ يف
 4رمضان عام 1848ه املوافق  4يونيو سنة  1438واملتضمن قانون األسرة ،مرجع سابق ،ص.01
(–)2القانون رقم  11-38املؤرخ يف  4رمضان 1848ه املوافق  4يونيو سنة  ،1438املتضمن قانون األسرة ،املعدل واملتمم.
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كمحاكلة مرافقتيا حتى في حؿ الخالفات التي تنشب بيف الزكجيف كالتي تؤدم
في كثير مف األحياف إلى التفكؾ األسرم.
 حاكؿ المشرع الحفاظ عمى األمف كالسكينة داخؿ األسرة مف خالؿ نصكص
تسعى لتحقيؽ أىداؼ الزكاج (اإلحصاف ،تحقيؽ السكف النفسي ،الطمأنينة،
تكثير النسؿ كالمحافظة عميو بغرس قيـ اإلسالـ فيو حتى يقكـ بدكره في بناء
المجتمع الجزائرم خاصة كاألمة اإلسالمية عامة).
 تحقيؽ األمف المادم لألسرة مف خالؿ تكميؼ الزكج بالنفقة عمى الزكجة كاألكالد
كاآلباء إف كجدكا كلـ يكف ليـ ماؿ ،فكجكد معيؿ لألسرة يكفر ليا المأكؿ
كالممبس كالمسكف مف شأنو تحقيؽ الشعكر باألمف كاألماف ،مما يساعد بدرجة
كبيرة في تحقيؽ االستقرار كالنماء االقتصادم ليا ،كمف ثـ تحقيؽ مكانة
اجتماعية الئقة لتمؾ األسر تدفعيا لالنطالؽ نحك النجاح كتحقيؽ انجازات
تسيـ في تطكر المجتمع.
 رغـ االىتماـ الكبير لقانكف األسرة الجزائرم باألمف األسرم في جميع نصكصو
إال أنو أىمؿ عنص ار ميما يسيـ في تحقيؽ االستقرار كالتكافؽ بيف الزكجيف ،أال
كىك ضركرة تكفر الكفاءة بينيما.
سادسا :التوصيات والمقترحات
 ضركرة تعزيز كدعـ عناصر كمقكمات األمف األسرم المكجكدة في قانكف
األسرة الجزائرم بعناصر جديدة :كاشتراط الكفاءة في الزكاج ،إنشاء مراكز
تابعة لمدكلة أك خاصة تعنى بالتأىيؿ األسرم كالتكعية بأىمية كقداسة العالقة
الزكجية لما ليا مف تأثير في النشء كالمجتمع؛ لمتخفيؼ مف حاالت التفكؾ
األسرم المتفشية بكثرة في الجزائر.
 التكعية الدينية كاإلعالمية مف قبؿ كؿ الفاعميف في المجتمع بأىمية األمف
األسرم ،كمدل تأثيره عمى التنمية المستدامة في المجتمع ،فخير استثمار تتكجو
إليو الدكؿ في عصرنا ىك االستثمار في اإلنساف ،عف طريؽ بناء إنساف متخمؽ
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كاع بدكره؛ لذلؾ فإف العبء يقع عمينا في تنشئة جيؿ آمف يستشعر قيمة
االستقرار كاألمف داخؿ األسرة كالمجتمع.
 تظافر الجيكد مف أصؿ الكصكؿ إلى ترسيخ فكرة أف األصؿ ىك األمف
كاالستقرار كالطمأنينة إف في النفكس أك األسر تثبيتا كتطبيقا لقكلو تعالى" :كمف
آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة"
(الركـ  ،) 21كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :مف أصبح منؾ معافى في جسده،
آمنا في سربو ،عنده قكت يكمو ،فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا".
الخاتمة:
مف خالؿ ىذه الكرقة البحثية عرفنا أف المشرع الجزائرم حرص في قانكف
األسرة عمى تكفير أىـ مقكمات األمف األسرم التي يتطمبيا قياـ أسرة متكازنة كفعالة،
ليا دكر في تطكير المجتمع ،سكاء في مرحمة الخطبة التي جعميا مجرد كعد بالزكاج
يمكف العدكؿ عنيا مما يتيح لمطرفيف حرية االختيار بكؿ ىدكء كركية كدكف تخكؼ مف
االرتباط قس ار بشخص ال يرتاح لو أك تنفر منو نفسو كىي بداية الشعكر باألماف
كاالستقرار ،كما اشترط ضركرة القياـ بفحكصات طبية تثبت خمك الطرفيف مف العيكب
كاألمراض التي تؤثر عمى العالقة الزكجية قبؿ إبراـ العقد ،كما أنيا تؤثر عمى الحياة
لكيفيات
المحدد
الصحية لألكالد (المادة  7مكرر كالمرسكـ التنفيذم رقـ 154_06
ّ
ّ
كشركط تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة)  ،أك في مرحمة انعقاده إذ منع الزكاج القائـ عمى
اإلكراه (في المادة  9مف قانكف األسرة) كأكجب تكثيؽ الزكاج حتى تحفظ حقكؽ كؿ
األطراؼ مما يساىـ في تحقيؽ التكازف بينيـ (في المادتيف  18ك 22مف قانكف
األسرة)  ،أك بعد انعقاده إذ جعؿ القكامة لمرجؿ كأكجب عميو ضركرة اإلنفاؽ عمى أفراد
األسرة كتكفير مسكف يأكييـ (في المكاد مف 74إلى  )80كما إلى ذلؾ مف األحكاـ التي
ركزت عمى تحقيؽ المقصد العاـ مف بناء أسرة.
كما يعتبر االستقرار النفسي أحد ركائز األمف األسرم ،كال شؾ أف ىذا
االستقرار يتحقؽ بداية برضا كؿ مف الزكجيف باآلخر ،كبحصكؿ طرفي العالقة
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الزكجية عمى حقكقيما ،كقد ركز قانكف األسرة الجزائرم عمى النص عمى ىذه الحقكؽ
انطالقا مف أىميتيا كتعزي از لمدكر الكبير الذم يمعبو االستقرار النفسي في بناء أسرة
متماسكة (المادتيف  36ك.)37
كتقييد التعدد بالقدرة عمى تكفير العدؿ كالشركط الضركرية لمحياة الزكجية (في
المادتيف  8ك8مكرر) ،يشير إلى ضركرة قدرة الزكج عمى اإلنفاؽ عمى الزكجة األكلى
كأبناءىا ،كقدرتو أيضا عمى اإلنفاؽ عمى الزكجة الثانية كىك ما يضمف الحفاظ عمى
األمف األسرم لألسرة األكلى ألف االستقرار المادم يعد أحد مقكمات ىذا األمف كما
تقدـ ،فال يمكف مراعاة حؽ الزكج في التعدد ،كاىماؿ حؽ الزكجة األكلى كاألكالد في
الحصكؿ عمى مستمزمات الحياة.
كما أقر المشرع الجزائرم كتماشيا مع أحكاـ الشريعة ضركرة المجكء إلى الصمح
كالتحكيـ لفض النزاعات التي تنشأ بيف الزكجيف بطريقة كدية (المادتيف  49ك 56مف
قانكف األسرة) ،مف شأنيا إنياء النزاع كعكدة االستقرار لألسرة ،كمف ثـ منع التفكؾ
األسرم الذم يزعزع أمف األسرة كاستقرارىا.
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قائمة المصادر والمراجع:
 القرآف الكريـ.
 الكتب بالمغة العربية:
 أحمد مختار ،عبد الحميد عمر بمساعدة فريؽ عمؿ (1429ق2008-ـ)،معجـ المغة العربية المعاصرة ،عالـ الكتب.

 -الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ (1403ىػ 1983-ـ )،

كتاب التعريفات ،ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،بيركت-
لبناف ،دار الكتب العممية.

 -الحسني ،عزيز أحمد صالح ناصر (2016ـ ،أكتكبر) ،األمف األسرم

المفاىيـ-المقكمات-المعكقات :مع دراسة ميدانية في مدينة صنعاء ،مجمة

األندلس لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،المجمد( 15 :العدد.)12 :

 الغرياني ،الصادؽ عبد الرحماف (1423ق_2002ـ ) ،مدكنة الفقو المالكيكأدلتو ،ج ،2 :بيركت-لبناف ،مؤسسة الرياف.

 الفراىيدم ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ ،كتاب العيف،دار كمكتبة اليالؿ.

 الفيكمي ،أبك العباس ،أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،المصباحالمنير في غريب الشرح الكبير ،بيركت-لبناف ،المكتبة العممية.

الرزاؽ الحسيني ،تاج العركس مف
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
 مرتضى الزبيدمّ ،جكاىر القامكس ،دار اليداية.
 -الزحيمي ،كىبة ،الفقو اإلسالمي كأدلتو (1984ـ) ،دار الفكر.

 القكانيف كالمراسيـ:

 األمر رقـ  02_05المؤرخ في  18محرـ 1426ق المكافؽ  27فبراير2005ـ ،يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ  11_84المؤرخ في  9رمضاف 1404ق
المكافؽ  9يكنيك 1984ـ المتضمف قانكف األسرة ،الجريدة الرسمية ،العدد،15 :
السنة ،42 :الصادرة بتاريخ  18محرـ  1426ق المكافؽ  27فبراير 2005ـ.
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مكرر مف
المحدد
 المرسكـ 154_06ّ
ّ
لكيفيات كشركط تطبيؽ أحكاـ المادة ّ 7
قانكف األسرة الجزائرم.
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