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عقد الزواج بجممة من األوامر والنواىي الالزمة لنجاحو الشريعة اإلسالمية أحاطت   
واستمراره وبموغ أىدافو وألزمت كال الزوجين بتأدية واجباتو التي ىي حقوق زوجو اآلخر 

ومنعتيما من اإلتيان بكل شيء من شأنو أن يسيء إلى العشرة أو يفضي إلى قطع العالقة 
عمى الحياة الزوجية من األمور التي يتنافى  بينيما، إال أنيا وفي المقابل قد راعت ما يطرأ

 .وجودىا واستمرار تمك العالقة دون إلحاق الضرر بأحدىما 

ن عدم القدرة عمى اإلنجاب  الجنسي الطبيعي بين الزوجين لم يعد  باالتصالىذا وا 
حائال أمام تحقيق مبتغى األوالد، حيث تمكن األطباء بفضل التطورات الطبية الحاصمة من 

 .طبيعي عن طريق تقنية التمقيح اإلصطناعي ية حمل الزوجة بأسموب غيرإمكان

المعموم أن التطور الطبي قد ظيرت نتائجو بالنسبة لمسألة اإلنجاب بالتحديد من و
بصفة تبدو في الظاىر متناقضة، حيث أنو من زاوية قد وفر لألزواج المحرومين من األوالد 

ومن زاوية  ،ية أو خمقية وسيمة تمكنيم من ذلكضوالراغبين في اإلنجاب بسبب موانع مر
 .أخرى فقد أوجد وسائل طبية عديدة لمنع اإلنجاب 

ولعل سعي الزوجين إلى تنظيم النسل بصفة عامة يكون بمرحمتين، فاألولى تتمثل في 
ل الزوج أو الزوجة وأما الثانية عة لحدوث الحمل سواء كان المستعمالعمل بأساليب وقائية مان

فتمكن في طرق جراحية عالجية تصل في بعض األحيان إلى إسقاط الحمل وقطعو عند 
 .ذلك في األيام األولى أو في فترة أخرى بعد دالئموظيور 

كما أن المشرع الجزائري قد عالج موضوع القطع اإلرادي لمحمل في قانون العقوبات 
أمام من يرغب في التخمص من حمل غير مرغوب فيو، باستثناء  وبيذا يكون قد قطع السبيل

 .في قانون الصحةعمميات اإلجياض العالجي الذي يتم بتوافر الضوابط القانونية الواردة 
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والتشريع الجزائري بقانون األسرة المعروف باستميام أغمب نصوصو من روح الشريعة 
س من الباب األول في الكتاب األول مسألة النسب في الفصل الخامبىتم د إاإلسالمية ق

. 46إلى  40بموجب المواد من 

األثر المترتب عمى األخذ بنتائج الطرق العممية المتمثمة في البصمة الوراثية في  و
مجال إثبات النسب أو نفيو يتعدى إلى مصير العالقة الزوجية، فبسببيا تنفك ىذه الرابطة 

حالة أن جاءت نتائجيا خالف ما كان معيودا أي بعدم صحة نسب الطفل لوالديو، أو حتى 
جين إلى التحقق من نسب طفمييما ولو جاءت النتائج مطابقة لما كان بمجرد لجوء أحد الزو

 باالنفصالمعيودا، إذ يعد ذلك التصرف غير مقبول لدى الزوج اآلخر فيدفعو إلى المطالبة 
.  هعن زوج

المة الزوجين من س ىبقاء عقد الزواج كما نعمم مرتبط في أغمب األحوال بمدو
افو ويعد المرض المزمن المعدي أحد صورىا، إذ األسباب التي تتعارض مع تحقيق أىد

ومادام أن األسرة ىي أساس بناء ، اه إلى ذريتودبوجوده يحصل الضرر لمزوج السميم ويتع
المجتمعات ومنبع النسل، فإن الشريعة اإلسالمية قد أرشدت بصفة عامة إلى اإلحتراز من 

 .ذلك 

ن كان فقياء الشريعة اإلسالمية الق        قد أعطوا لمزوج السميم حق فسخ النكاح  امیدوا 
فإنو في الوقت الحالي قد ظيرت ، حين وجود المرض المزمن المعدي في الزوج اآلخر 

 كمرض اإليدزأمراض أخطر وأخبث تمكن الطب الحديث من الوقوف عمى مسبباتيا 
 الجنسي وعدم توصل باالتصالخاصة بعد ثبوت انتقاليا أساسا  ،المسمى بطاعون العصر

األطباء إلى عالج ليا وىو ما دفع بالفقو اإلسالمي المعاصر إلى محاولة إسقاط نفس الحكم 
. عمييا بتمكين الزوج السميم من فك الرابطة الزوجية تجنبا لألذية
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. الرغبة في البحث في ىذا الموضوع قائمة عمى دوافع ذاتية وأخرى موضوعيةو
لجامح لمواضيع األحوال الشخصية المستنبطة من فبالنسبة لمدوافع الذاتية فتكمن في ميمنا ا

أحكام الشريعة اإلسالمية والتي قد تتأثر بعض مسائميا بما ىو مستجد سواء ما كان من 
أما الدوافع الموضوعية فتتجمى من خالل دراستنا لمدور السمبي  ،الناحية الطبية أو غيره

لمتطور الطبي في المجاالت ذات الصمة بالعالقة الزوجية، فمعل الناظر يجد أن الطب ما 
. فتئ يوما يوجد الوسائل القادرة عمى حل المشاكل الصحية لإلنسان 

لذلك فوسيمة التمقيح غير أن المتعارف عميو ىو أن لكل مبتكر إيجابيات وسمبيات، 
وتنظيم النسل وقطع الحمل إنما وجدت لممساعدة عمى اإلنجاب وتكوين أسرة  االصطناعي

طرف أحد الزوجين قد ييز كيان األسرة بسبب الرفض  بصفة منتظمة، لكن المجوء إلييا من
 االختالفخاصة في ظل  باالنفصالالمستمر لمطرف اآلخر، بل يدفعو ذلك إلى المطالبة 

. كري لمزوجين الف

  البيولوجية والطبية الحديثة االكتشافاتأما الجانب اآلخر من بحثنا فيتعمق بتمك 
فالبصمة الوراثية سيمت من عممية التثبت من ىوية الشخص ونسبو، إال أنيا قد تزرع الشك 

.  في نفس الزوج حول صحة نسب الطفل إليو

يضاف إلى ذلك ما تم التوصل إليو بواسطة عمم الفيروسات من اكتشاف أمراض 
خطيرة معدية وغير معدية من شأنيا التأثير عمى العالقة الزوجية والزج بيا إلى حدود التفكك 

 هبعد عمم الزوج السميم بما أصاب زوجو المريض خشية انتقال العدوى أو عدم تمكن زوج
األسرية، وتزداد األىمية خاصة في ظل القصور التشريعي المصاب من تأدية واجباتو 
إحاطتو بكل التفاصيل الدقيقة لموجبات فك الرابطة  وعدمالجزائري واتصافو بالعمومية 

. الزوجية تماشيا والمستجدات الطبية والبيولوجية مقارنة مع أحكام الفقو اإلسالمي
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الطبية عمى فك الرابطة  التطورات أثر» عمى إثر ذلك تتمحور ىذه الدراسة حول 
أثر التطورات الطبية عمى فك  فيما تتمثل: انطالقا من اإلشكال المطروح التالي « الزوجية 

الرابطة الزوجية؟ 

ومما ال شك فيو أن معالجة الموضوع لم تخل من عقبات كانت وراء عدم تمكننا من 
لتي لم تنل الحظ الوافر من التوسع بالشكل الكافي، كان أوليا قمة المراجع في بعض البنود ا

الفقو القانوني أو التشريعي كمسألة تنظيم النسل التي قد ال يراىما جانب بأنيا مسببة لمفرقة 
الزوجية وحتى المشرع الجزائري الذي أدرجيا ضمن الحقوق المشتركة لمزوجين دون تحديد 

ي اشتيرت بخطورتيا األثر المترتب عن مخالفتيا، إلى جانب األمراض المكتشفة حديثا والت
. وصوال إلى درجة الموت المحتم

ة اإلجتيادات القضائية حول معظم التطورات الطبية لأما العقبة الثانية فتتمثل في ق
يرجع السبب في ذلك كما ذكرنا إلى عمومية النصوص القانونية في مجال  التي تناولناىا،

الطالق والتطميق، وكذلك إلى ظاىرة عدم التصريح باألسباب الحقيقة التي تدفع في سائر 
األحيان بالزوج إلى الطالق، فقد تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن السرطان إال أن الزوج 

مر يؤثر عمى طبيعة األحكام القضائية الصادرة في ىذا ال يسند طمب الطالق إليو وىذا األ
. الشأن ومرد ذلك ىو الذىنية السائدة في المجتمع الجزائري

وبالنسبة لألسموب المنتيج فقد تمثل في األسموب الوصفي عند الحديث عن المفاىيم 
بين آراء  واألسباب الدافعة الستعمال الوسيمة الطبية وطريقة العمل بيا واألسموب التحميمي

و األسموب  الفقو اإلسالمي والقانون الجزائري حين التطرق لكيفية فك الرابطة الزوجية
. المقارن حين التطرق إلى رأي الفقو  والقانون حول ىذا الموضوع

: أما بالنسبة لمخطة المتبعة فستكون من خالل فصمين  -

. الزوجية  إشكاالت اإلنجاب ومدى تأثيرىا عمى فك الرابطة: الفصل األول 
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يرىا عمى فك الرابطة تأثبيولوجية والطبية الحديثة ومدی ال االكتشافات:  الفصل الثاني 
. الزوجية 
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كما أنيا ،أسيمت التطكرات الطبية الخاصة إلى حد كبير في حفظ مقصد النسؿ  
عند تضررىـ، بؿ أكثر مف ذلؾ  معتبرةأكجدت كسائؿ يمجأ إلييا لتنظيـ اإلنجاب كمنعو لفترات 

ننا فىـ حتى مف إسقاط الحمؿ كقطعة تمكف طكرات عممية بتمؾ الت دصؽقبؿ مكعده الطبيعي، كا 
. حمؿلؿ القطع اإلرادمك كسائؿ تنظيـ اإلنجابك التمقيح اإلصطناعي
بعض األزكاج عمى حؿ مشاكميـ في مجاؿ اإلنجاب،  ىذه التطكرات تدفبقدر ما ساع

تمؾ  ر في تأثيركلتكضيح أكث ،بقدر ما أدت إلى فؾ الرابطة الزكجية لدل البعض اآلخر
ة طعالج في المبحث األكؿ التمقيح اإلصطناعي كأثره عمى فؾ الرابفس التطكرات الطبية،

لقطع اإلرادم لمحمؿ كسائؿ تنظيـ اإلنجاب كاسنتطرؽ إلى المبحث الثاني  في الزكجية، أما
. كأثرىما عمى فؾ الرابطة الزكجية

 المبحث األول
 وأثره عمى فك الرابطة الزوجية التمقيح اإلصطناعي

م الشعكر باألبكة قمف أىـ مظاىر غريزة حفظ النكع التي في اإلنساف ال محالة  
غير أف ىذا المظير قد ال يتحقؽ لدل كثير مف الناس، بسبب إصابة أحد الزكجيف ، كاألمكمة

ىذه الحالة  بمرض يحكؿ دكف تمكنيما مف إنجاب األكالد كبمكغ ما اجتمعا ألجمو، كيطمؽ عمى
. 1قـفي الغالب بالع

مرتبة عالية في مجاؿ التداكم كالعالج نتيجة تطكر العمـك  اإلنساف قد بمغك
(. المطمب األكؿ) خص بالذكر تقنية التمقيح اإلصطناعي، فالسيما ما تعمؽ باإلنجاب ك،الطبية

تفاديا  الفقو اإلسالمي كرجاؿ القانكف ليذه التقنية حدكد كضكابط كضعيا عمماء غير أف
المطمب )  لما قد تثيره مف مسائؿ أخالقية كدينية كقانكنية مف شأنيا المساس بالكياف البشرم

التمقيح اإلصطناعي ال يخمك مف النتائج السمبية التي قد تطرأ عمى الرابطة  غير أف.(الثاني

                                                           

،01ط ،فاؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة،أطسالمةزياد أحمد  -1 . 28.ص ،1996األردف، ، الدار العربية لمعمـك
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إلى كسيمة سمبية تككف السبب في كقكع الزكجية، فتتحكؿ مف كسيمة إيجابية لمـ شمؿ األسرة 
(. المطمب الثالث)فؾ الرابطة الزكجية 

المطمب األول 
ماىية التمقيح اإلصطناعي 

صطناعيا كىك ما سنعرج إليو مف خالؿ تبياف إعممية التمقيح  ثمف إحدااألطباء ف تمؾ
. (الثاني الفرع ) تطرؽ إلى صكره ف، ثـ (الفرع األكؿ) تعريفو كأسباب المجكء إليو 

الفرع األول 
تعريف التمقيح اإلصطناعي وأسباب المجوء إليو  
حقيقة التمقيح اإلصطناعي مف خالؿ الكقكؼ عمى تعريفو  سنبرزضمف ىذا الفرع 

(. ثانيا)ككذا ذكر أىـ األسباب التي تدفع بالزكجيف إلى المجكء إليو ( أكال)
 

تعريف التمقيح اإلصطناعي : أوال
(. ب ) ـ إصطالحاث  (أ)  لغة سنكضح تعريؼ التمقيح اإلصطناعي

: التعريف المغوي-أ
قبمت المقاح فيي القح مف لكاقح  : يقاؿ لقحت الناقة كسمع ، لقحا محركة ك لقاحا:  التمقيح-

. 1كلقكح
ؿ، جمع ممقح س في اآلخر كالمالقح الفحكدد مف الفحؿ ليسـ ما أخإالحبؿ ك :محركة : كالمقح

األميات كما في : ىا أكالدىا مف جمع ممقحة بفتح القاؼ كالمالقيحكاإلناث التي في بطكف
      .2قحت الرياح الشجر فيك لكاقح كمالقحأك ما في ظيكر الجماؿ الفحكؿ كأؿ بطكىا مف األجنة

كمنع، صنعا بالضـ كصنع بو صنيعاكالمصانع : صنع إليو معركفا:الصناعي واإلصطناعي-

                                                           

-.239، ص2005، مؤسسة الرسالة، بيركت،08، طالفيركز آبادم، القامكس المحيط مجد الديف محمد بف يعقكب -1
240. 

 .241-240.، صنفسومجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم، المرجع  -2
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أف  أمر: خاتمااتخذىا، كاصطنع  :أعاف آخر، كاصطنع عناده صنيعة: كأصنع  ،الجمع
. 1"كاصطنعتؾ لنفسي" لو صنعم
: التعريف اإلصطالحي -ب

التمقيح الصناعي أك اإلصطناعي ىك تمؾ العممية التي تنقؿ فييا الحيكانات المنكية 
لمرأة كالمعركؼ عند لمرجؿ إلى رحـ المرأة عف طريؽ الحقف كيككف ذلؾ كقت التبييض لدل ا

. األطباء القائميف بيذه العممية 
كلقد كردت العديد مف التعريفات الفقيية لعممية التمقيح اإلصطناعي، فيناؾ مف عرفة 

كضع الحيكانات المنكية في الجياز التناسمي لممرأة أك خصاب بكيضة المرأة بغير » عمى أنو 
عادة زرعيا  الطبيعي كذلؾ عف طريؽ استخراج البكيضةالطريؽ  ك تمقيحيا بالخمية الذكرية كا 

. 2«في المرأة 
كية بغير خمية جنسية مذكرة كخمية جنسية أنثالجمع بيف » : كعرفو آخركف عمى أنو

. 3«جاب ص قصد اإلفتعاية طبيب مخالطريؽ الطبيعي، بر
 تبياف األسباب الدافعة إليو في يمكنناعمى مفيـك عممية التمقيح اإلصطناعي،  بالكقكؼ
. البناء المكالي 

ى المجوء إلى التمقيح اإلصطناعي األسباب الدافعة إل: ثانيا
: قد تتعدد كتختمؼ مف شخص آلخر، فيي تصيب الزكج كما قد تصيب الزكجة 

إذا كانت الحيكانات المنكية القادرة عمى اإلخصاب لدل الزكج قميمة جدا   -:فبالنسبة لمزوج
. ح كال يمكنيا الكصكؿ إلى محؿ التمقي

                                                           

 .41سكرة طو ، اآلية  -3
 ،2010دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، دار اليدل، الجزائر،  إقركفة زبيدة، التمقيح اإلصطناعي -4

. 15.ص
 .18.إقركفة زبيدة، المرجع نفسو، ص -5
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عند كجكد تضاد مناعي بيف خاليا الميبؿ كالحيكانات المنكية فينجـ عف ذلؾ مكت ىذه  -
. 1األخيرة

عدـ القدرة عمى اإلتصاؿ الجنسي ألم سبب أك اإلنزاؿ السريع عند الزكج دكف كجكد   -
. حيكانات منكية سميمة

: أما بالنسبة لمزوجة     -
. عندما يككف ضيؽ لمعنؽ الخارجي لمرحـ كىك أكثر قابمية لمعالج   -
إذا كاف رحـ الزكجة مصاب بمرض يحكؿ دكف حدكث حمؿ كاإلفرازات اإللتيابية كالغشاء  -

مما يجعؿ كقناتيما كقيف بالمخاطي لمرحـ الذم يمنع إنغراس البكيضة أك كجكد تشكه فتحتي اؿ
. 2ممكفغيركصكؿ الحيكاف المنكم إلى البكيضة 

. العقـ غير المفسر -
: أو أسبابا مشتركة بين الزوجين  
.  3کإصابة أحدىما بمرض خبيث يستدعي العالج باألشعة كالعقاقير فيصاب بالعقـ  -
األمراض الجنسية المختمفة كالسيالف كالزىرم التي تسبب عدـ الخصكبة لمرجؿ كالمرأة  -

بتشخيص األسباب التي تقؼ كراء عدـ اإلخصاب لدل .4بإحداث إلتياب في الغدة التناسمية
أحد الزكجيف أك كالىما يمكف لمطبيب المشرؼ عمى عممية التمقيح اإلصطناعي معرفة أم 

ىذا ما سنبينو في الفرع صكرة مف صكر ىذه العممية تككف مناسبة لمحالة المعركضة عميو ك
 .المكالي 

الفرع الثاني 
صور التمقيح االصطناعي 

                                                           

. 398ىػ ، ص 1429، دار إبف الجكزم، الرياض، 01مرحبا إسماعيؿ، البنكؾ الطبية البشرية كأحكاميا الفقيية، ط  -1
. 32.صزياد أحمد سالمة المرجع السابؽ،  -2
. 34.زياد أحمد سالمة المرجع نفسو، ص -3
 .34.زياد أحمد سالمة المرجع نفسو، ص -4
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ا يعرؼ بالتمقيح الداخمي ، تتمثؿ األكلى في ـإلى صكرتيفالتمقيح اإلصطناعيينقسـ 
( . ثانيا)أما الثانية فتكمف في التمقيح الخارجي  ،(أكال)

:  اإلصطناعي الداخمي التمقيح:أوال
السائؿ مجمكعة مف األعماؿ الطبية التي تتـ عف طريؽ إدخاؿ » : م إبراىيـ بأنوعرفو حسف

 المكضع المخصص لو عند الزكجة بغية اإلنجاب كذلؾ لضركرة عالجيةفي المنكم لمرجؿ 
. 1«ضكابط البد مف تكافرىا بك

 : صطناعي الخارجياإلالتمقيح : ثانيا 
يتـ ىذا النكع مف التمقيح بأخذ بكيضة المرأة خارج جيازىا التناسمي كتمقيحيا بالحيكانات 

كاإلخصاب تنقؿ  كبعد عممية اإللتحاـ. صطناعياإالمنكية لمرجمفي أنبكب مخبرم مييأ 
ككاف ىذا الحدث " طفؿ األنبكب" البكيضة الممقحة إلى رحـ المرأة كىك ما أطمؽ عميو بتسمية 

. 2عند ميالد أكؿ طفمة جاءت بيذا األسمكب 
في كعاء كيتـ بالتقاء الحيكاف المنكم بالبكيضة مف غير اتصاؿ طبيعی خارج رحـ المرأة أ

ف لمتمقيح اإلصطناعي الخارجي، أنكاعا يمكنذكرىا فيما 3طبؽ بيترمبزجاجي يعرؼ  ، ىذا كا 
: يمي

: التمقيح اإلصطناعي الخارجي بماء الزوجين وفيو  -أ
حالة تمقيح بكيضة الزكجة بنطقة زكجيا ثـ تزرع المقيحة داخؿ رحـ الزكجة أثناء حياة   -1

. الزكج
حالة تمقيح بكيضة الزكجة بنطفة زكجيا ثـ تزرع المقيحة داخؿ رحـ الزكجة بعد كفاة الزكج -2 

. 4أثناء فترة العدة أك بعد انتيائيا
                                                           

. 43.زكبيدة ، المرجع السابؽ،ص  إقركفة -5
تممساف،كمية  دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص،جامعة-اإلصطناعي مخطارية،التمقيح طفياني-1

. 26.،ص2014-2013الحقكؽ،
 .27.ص مخطارية،المرجع نفسو، طفياني -2
. 415.مرحبا إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص -3
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: صطناعي الخارجي بتدخل طرف ثالث بين الزوجين وفيو إلالتمقيح ا -ب
.  حالة تمقيح بكيضة الزكجة بنطفة رجؿ أجنبي ثـ تزرع المقيحة في رحـ الزكجة -1
في حالة تمقيح بكيضة مف امرأة أجنبية بنطفة رجؿ أجنبي ثـ تزرع المقيحة داخؿ رحـ -2

.  الزكجة 
. حالة تمقيح بكيضة مف امرأة أجنبية بنطفة الزكج ثـ تزرع المقيحة داخؿ رحـ الزكجة -3
نطفة زكجيا ثـ تزرع المقيحة داخؿ رحـ امرأة أجنبية كتعرؼ بحالة تمقيح بكيضة الزكجة  -4

. باألـ البديمة
. 1ع المقيحة داخؿ رحـ امرأة أجنبيةنطفة رجؿ أجني ثـ تزربحالة تمقيح بكيضة الزكجة  -5
: صطناعي الخارجي كل أطرافو أجانب وفيو اإلالتمقيح  -ج
حالة تمقيح بكيضة امرأة متبرعة بنطفة رجؿ أجنبي متبرع ثـ تزرع المقيحة داخؿ رحـ امرأة -1 

. 2متبرعة 
اإلنتياء مف تبياف مفيـك التمقيح اإلصطناعي كصكره في المطمب األكؿ، البد مف بعد 

 .مالتقنية الطبية ضمف المطمب اآلت القانكف الجزائرم مف ىذهك الفقو اإلسالميلمكقؼ التعرض
المطمب الثاني 

القانون الجزائري من التمقيح اإلصطناعي و الفقو اإلسالميموقف 
بالحديث عف  ؾالفقو اإلسالمي في ىذه العممية كذؿ سنتناكؿ في ىذا المطمب رأم

، بعدىا نبيف مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذه (الفرع األكؿ )الحكـ الشرعي في المجكء إليو 
. (الفرع الثاني ) إلنجاب ؿالكسيمة الحديثة 

الفرع األول 
 الفقو اإلسالمي من التمقيح اإلصطناعي موقف

                                                           

. 416.، صنفسومرحبا إسماعيؿ، المرجع  -4
. 418.مرحبا إسماعيؿ، المرجع نفسو، ص-5
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ىتـ بيا الفقو المعاصر باعتبارىا مف إمف المسائؿ التي  عممية التمقيح اإلصطناعي
تضح مف خالؿ الحكـ الشرعي مالنكازؿ التيمـ يضبطيا نص شرعي، كرأم الفقو اإلسالمي 

( . ثانيا)كالضكابط الشرعية التي تحكمو ( أكال) قلمتمقيح اإلصطناعي بجميع صكر
الحكم الشرعي لمتمقيح اإلصطناعي : أوال

حكـ التمقيح الداخمي بالتطرؽ لمحاالت التي تندرج تحت عنكانو  البندفي ىذا سنكضح
. (ب)، ثـ نتطرؽ بعدىا لحكـ التمقيح الخارجي كالمسائؿ التابعة لو (أ)
لشرعي لمتمقيح االصطناعي الداخمي الحكم ا -أ
: كيشمؿ ىذا النكع ثالث حاالت تتمثؿ فيما يمي   -
.  زكجيابنطفةحالة تمقيح بكيضة الزكجة -1
. نطفة غير الزكجبحالة تمقيح بكيضة الزكجة -2
. شترؾ بيف الزكج كغيره ـقيح بكيضة الزكجة بحيكاف منكم ؿحالة ت-3

:  ياف ىماألقد كرد بشأف ىذه الحالة ر :الحالة األولى
كحقنو  جيرل أنصاره بجكاز إجراء التمقيح اإلصطناعي الداخمي بأخذ مني الزك :الرأي األول 

كىذا الرأم ىك قكؿ ، ك شركط معينة في محمو المناسب مف ميبؿ الزكجة كلكف ضمف ضكابط
: دؿ أصحاب ىذا الرأم بما يميكقد است،1أغمب الفقياء المعاصريف 

. ة تمقيح طبيعي إذا قصد منو تحصيؿ النسؿباثاعتبار التمقيح اإلصطناعي الداخمي بـ  -
الداخمي تندرج ضمف عمـك جكاز التداكم كالمعالجة العممية  صطناعيإلأف عممية التمقيح ا -

.  2مف العقـ
كيقكؿ أصحابو بعدـ جكاز إجراء عممية التمقيح االصطناعي الداخمي كمنيـ  :الرأي الثاني 
أف مف الحقكؽ األساسية في الزكاج ىك اإلستمتاع الذم  : -كدليميـ في ذلؾ3أحمد الحجي 

                                                           

. 430.مرحبا إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .431.مرحبا إسماعيؿ ، المرجع نفسو، ص -2
 .434.المرجع نفسو، ص مرحبا إسماعيؿ ، -3



 انفصم األول                       إشكاالت اإلنجاب ومدى تأثيرها عهى فك رابطة انسوجية 
 

11 
 

كف النفسي لمزكجيف لينجـ عنو إنجاب األكالد كىك ما ال يتحقؽ يحصؿ بو المتعة الحسية كالسؾ
َوَجَعَل ِمنْفَيا  مِّمن نَّفْفٍس َواِحَدةٍ  ُىَو الَِّذي َخَمَقُكم» في التمقيح اإلصطناعي لقكلو تعالى 

َجَيا ُكَن ِإَليْفَيا  َزوْف اًل  َحَمَمتْف  َتَغشَّاَىا َفَممَّا ۖ  ِلَيسْف ِمُك ... َحمْف ِإالَّ  ِلَنفْفِسي َنفْفًعا َواَل َضرًّاُقل الَّ َأمْف
ُت ِمَن الْفَخيْفِر َوَما  المَّوُ  َشاءَ  َما َثرْف َتكْف َمُم الْفَغيْفَب اَلسْف ِبِيَفَممَّا َأثْفَقَمت دََّعَوا  َفَمرَّتْف ... َوَلوْف ُكنُت َأعْف

. 1«َربَُّيَما َلِئنْف  َتيْفَتَنا َصاِلًحا لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِرينَ  المَّوَ 
ـ طبقا لمقاعدة الفقيية مكماداـ أف التمقيح اإلصطناعي ال يؤدم إلى ذلؾ فيككف حكمو التحر

.  2"األصؿ في الفركج التحريـ حتى يقاـ الدليؿ عمى الحؿ"القائمة 
كىي تمقيح بكيضة الزكجة بنطفة غير الزكج كحيكاف منكم مشترؾ  :الحالة الثانية والثالثة -

ىما نفس الحكـ الشرعي كىك التحريـ ؿبيف الزكج ك شخص أجنبي، إذ أف ىاتيف الحالتيف 
ُقُينَّ " بدليؿ قكلو تعالى  ُلوِد َلُو ِرزْف َوُتُينَّ  َوَعَمى الْفَموْف : ، كقكلو تعالى أيضا 3"... ِبالْفَمعْفُروفِ  َوِكسْف

ُعوُىمْف ِِلَباِئِيمْف ُىَو َأقْفَسُط ِعنَد المَِّو "  كما أنو باتباع ىاتيف الحالتيف سيككف ىناؾ خمط  ،4"ادْف
. منوفي األنساب، فالكلد إذا نسب لمزكج فسيككف أب لكلد لـ يخمؽ 

. 5لتساكييما في الجكىر ؾ أماـ فاحشة زناككف كذؿف -
: الحكم الشرعي لمتمقيح اإلصطناعي الخارجي -ب 

، سنعمد إلى الجمع بيف تمؾ الصكر 6ؽبليذا األسمكب صكرا كنا قد بيناىا في ما س
: م تشترؾ فيو كىذا ما سنبينة عمى النحك التاليذبالنظر إلى السبب اؿ

ار، ثـ بكبكيضة الزكجة كتمقيحيما داخؿ أنبكب اخت خذ نطفة الزكجكتكمف في أ:الحالة األولى
تؤخذ المقيحة كتزرع في داخؿ رحـ الزكجة صاحبة البكيضة كغالبا ما يتـ المجكء إلى ىذا 

                                                           

. 189سكرة األعراؼ، األية  -4
 .434.، صالسابؽ المرجع،مرحبا إسماعيؿ -5
 .233جزء مف اآلية  ،سكرة البقرة-1
 .05سكرة األحزاب، جزء مف اآلية -2
 .88زياد أحمد سالمة، المرجع السابؽ، ص -3
 .مف ىذا البحث 6 أنظر، ص -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya5.html
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، كلقد اختمؼ العمماء في جكاز ىذه الحالة 1األسمكب عندما يككف ىناؾ انسداد في قناة فالكب 
 :عمى قكليف 
اإلصطناعي بيف الزكجيف كمف ىؤالء العمماء المعاصريف  يرل بحرمة التمقيح: القول األول

 .2رجب التميمي كالصديؽ الضرير كىاركف خمؼ جبمي
النكع مف التمقيح، لكف بتكافر جممة مف  ايقكؿ أصحاب ىذا الرأم بجكاز ىذ :القول الثاني

 .3ةجمع الفقيي اإلسالمي بمكة المكـرالشركط كالضكابط كبو قاؿ فريؽ مف أعضاء مجمس الـ
المرأة المتكفى عنيا زكجيا إلى تمقيح خارجي بيف بكيضتيا كمف  أأف تمج:الحالة الثانية 

ليتـ غرس المقيحة في رحميا كلقد ثار بشأف ىذه ،4المني مدا في بنؾجزكجيا الذم كاف ـ
ر بجكازىا مع عدـ ؽكآخر م العمميةحرمة بالمسألة خالؼ فقيي بيف قكليف، أحدىما يرل 

                                                                                             .5استحسانيا
 فضمنا إجماؿ الحكـ الشرعي لباقي الصكر كاألساليب التي في ىذه الحالة:الحالة الثالثة 

          كيضة بىذه العممية كذلؾ مف زاكية تدخؿ طرؼ ثالث فييا سكاء كاف نطفة أك اأف تتـ بويمكف 
. 6أجنبي أك رحـ

كجكد حيكاف منكم أك بكيضة أجنبية أك كالىما معا، فقد يككف الزكج عاجزا عف  -1
اإلخصاب لسبب معيف، مما يدفع الزكجيف إلى البحث عف متبرع يمنحيما منيو أك جمبو مف 
قيح بنكؾ المني، كنفس الشيء في حاؿ ككف الزكجة غير قادرة عمى إفراز بكيضات قابمة لمتؿ

                                                           

.  1662، ص 2008، عالـ الكتب، القاىرة، 01،ط03، معجـ المغة العربية المعاصرة، مجأحمد مختار عمر -5
 .40.صؽ، ، المرجع السابمخطارية طفياني-6
 .60.انمرجع انسابق، ص زوبيدة، إقروفة-7
ببنؾ النطؼ، فيك مكاف مخصص  لحفظ كتخزيف الحيكانات المنكية لمرجؿ ليتـ المجكء إلييا  كيسميكذالؾ: بنؾ  المني -8

 .96.زكبيدة، المرجع نفسو،ص إقركفةعند الحاجة الييا عند عممية التمقيح االصطناعي، 
 .40.، صنفسو، المرجع مخطارية طفياني -9
كيطمؽ عميو الرحـ الظئر أك الرحـ المستأجرة أك األـ البديمة أك الحاضنة أك المضيفة كيمجأ إلى ىذه : الرحـ األجنبي -1

الطريقة عند إصابة رحـ الزكجة بمرض يمنعيا مف الحمؿ أك يككف رحميا مستأصال، بکر بف عبد اهلل أبك زيد، فقو 
 .258.ص ،1996بيركت، ،مؤسسة الرسالة01النكازؿ،قضايا فقيية معاصرة،ط
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بسبب مرض يحكؿ دكف ذلؾ، فيحتـ عمى طرفي العالقة الزكجية اإلستنجاد بامرأة تمنحيا 
، حيث يتـ التمقيح كتعاد المقيحة إلى رحـ 1بكيضة بديمة بمقابؿ مالي أك عمى كجو التبرع

حرمة ىذا األسمكب، ألف الزكجة إذا حممت بالزكجة،كعميو فإف فقياء الشريعة اإلسالمية قالكا 
كمعمـك أف الزنا محـر قطعا  ،مف ماء أجنبي غير ماء زكجيا فيك حمؿ بو معنى الزنا

كالكلد الذم ينخمؽ كيكلد مف ىذا الصنيع حراـ بيقيف، اللتقائو مع ، كالسنة، 2بنصكص القرآف
. 3الزنا المباشر في اتجاه كاحد كىك يؤدم إلى اختالط األنساب 

كتشمؿ ىذه الصكرة مسألتيف، أكالىما أف يككف الرحـ المرأة أجنبية : كجكد الرحـ األجنبي -2
، المنيعف الزكجيف تماما كثانييما ككف صاحبة الرحـ البديؿ ىي زكجة ثانية لمزكج صاحب 

: أم ضرة لمزكجة كىك ما يستكجب التفصيؿ فيو تبعا لما يمي
ذه الحالة كبعد اإلنتياء مف مراحؿ تمقيح البكيضة، يتـ في ق :صاحبة الرحم امرأة أجنبية  -أ

غرسيا في رحـ امرأة أجنبية كبغض النظر عف صاحب المني أك البكيضة فحكميا الشرعي 
والذين ىم  "ىك التحريـ المطمؽ كبيذا قاؿ فقياء الشريعة اإلسالمية استنادا لقكلو تعالى

أيمانيم فإنيم غير ممومين فمن ابتغى وراء  ما ممكت أو إال عمى أزواجيم.لفروجيم حافظون
فساد لمعنى خكالعمة في تحريـ ذلؾ ىك الكقكع في ا4"ذلك فأولئك ىم العادون تالط األنساب كا 

، ىؿ ىي صاحبة البكيضة أـ المرأة 5األمكمة، فال يمكف التعرؼ عمى األـ الحقيقية لمجنيف
:الرحم زوجة ثانية لمزوج صاحبة -بالتي تحمي الجنيف في أحشائيا كتغذل مف دميا؟

تككف إحداىما غير قادرة عمى عصمة زكج ك تتكمف ىذه الحالة في كجكد زكجتيف تح 
 مؿ بأف يككف رحميا معطال أك منزكعا كلكف بإمكانيا إفراز بكيضات أما الثانية فبإمكانياالح

                                                           

ىي المرأة التي تتبرع بكيضتيا امرأة أخرل ذات زكج أك غيره ك تسمی كذلؾ بالمانحة ،  بكر بف عبد اهلل أبك : المتبرعة  -2
 . 258، ص السابؽزيد، المرجع 

شَكةن  َوال َتقْفَرُبوا الزِّمَنا: " قكؿ اهلل عز كجؿ -3  .32سكرة اإلسراء، اآلية "  سَكبِإيالن  َوَساءَ  إِإنَّنوُه كَكافَك فَكاحِإ
 .69.، ص01، ىامشالسابؽإقركفة زبيدة، المرجع -4
 .07إلى  5سكرة المكمنكف، اآليات مف  -5
 .69.، ص01، ىامش نفسوإقركفة زبيدة، المرجع -6
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قيح بكيضة تؿ مؿ مکاف ضرتيا المحركمة مف األكالد ماداـ أفالحمؿ، فتقبؿ ىذه األخيرة الح
 .1كاشترط القائمكف بجكاز ذلؾ رضا األطراؼ الثالثة، مني زكجيماالزكجة األكلى يتـ ب

إنتيينا مف تبياف رأم الفقو اإلسالمي حكؿ حكـ أساليب التمقيح اإلصطناعي في ىذا  
 ىا فيزالبناء كما بقي لنا إال أف نبيف الضكابط الشرعية إلجراء تمؾ العممية عند القائميف بجكا 

. البند المكالي
الضوابط الشرعية إلجراء عممية التمقيح اإلصطناعي : ثانيا
إال أنيـ كضعكا ليا  عممية التمقيح اإلصطناعي أجاز الكثير مف الفقياء المعاصريف 

ضكابط ك شركطا البد مف احتراميا كعدـ تجاكزىا لكي تبقي مباحة كيمكف تعداد ىذه الضكابط 
قؿ الحيكاف المنكم مف الزكج إلى زكجتو سكاء بالتمقيح فإف : كشؼ العكرة  -1:فيما يمي
يف عمى ىذه سينجر عنو کشفعكرة الزكجيف أماـ األطباء القائـيأك الخارجي، ال محالة الداخؿ

لعممية كىـ مف األجانب في نظر الشريعة اإلسالمية كذلؾ يعتبر في األصؿ محرما، لذلؾ ا
. 2كاف مف األجدر أف يتـ التمقيح بحضكر الزكج 

كما اىتـ بيا كذلؾ الفقياء كحاكلكا ضبطيا مع المستجدات الطبية، فقالكا جكاز مداكاة 
. 3حاجةاؿة كلممرأة أف تداكم الرجؿ كذلؾ عند الضركرة كأالرجؿ لممر

وا:"كحث اهلل سبحانو كتعالى عمى ذلؾ قكلو ِمِنيَن َيُغضُّ َفُظوا ُفُروَجُيمْف  ُقل لِّممْفُمؤْف ِمنْف َأبْفَصارِِىمْف َوَيحْف
َكىَٰ َلُيمْف ۚ   ِلَكَأزْف َنُعونَ  ۗ  ذََٰ  .4"ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيصْف
: قائمةالزكجية أف تككف العالقة -2 

                                                           

 .69.، صنفسوإقركفة زبيدة ، المرجع -7
شامي أحمد، التعديالت الجديدة لقانكف األسرة الجزائرم دراسة فقيية كنقدية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية،  -1

.  111، ص2009-2008كمية الحقكؽ 
، دار المنار لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية 01محمد عمي البار، مداكاة الرجؿ لممرأة كمداكاة الكافر لممسمـ، ط  -2
.  07. ، ص1995سعكدية، اؿ
 .30سكرة النكر األية  -3
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إال إذا كاف بيف زكجيف كأثناء عالقتيما الزكجية قبؿ انتيائيا بكفاة أك بطالؽ عند 
. العمميةغالبية الفقياء، مع كجكب رضا الزكجيف عند المجكء إلى ىذه 

: الولدأن تكون ىناك حاجة الزوجين إلى  -3
بأف الحاجة إلى الكلد يمكف تنزيميا منزلة الضركرة، حيث يرل مصطفى  الفقياء اعتبر

أحمد الزرقاء أف الغرض المشركع في الحصكؿ عمى الكلد يمكف أف يبيح انکشاؼ الزكجة في 
سبيؿ معالجة العقـ أك التمقيح اإلصطناعي إف تكف طريقة التمقيح تنطكم عمى محظكرات 

 .1أك الزكجةأخرل، سكاء كاف ذلؾ برغبة مف الزكج 
ف كاف في مقابؿ ذلؾ بعض الفقياء يركف بأف عمؿ اإلنجاب بيذه الطريقة ال  ىذا كا 

 .كيككف تركو أكلى مف فعمو2يمكف اعتباره ضركرة تخكؿ لصاحبيا شرعية اإلنكشاؼ كالتعرم
عمى الطبيب القائـ عمى عممية التمقيح :القائم عمى عممية التمقيح اإلصطناعي -4

بتقكل اهلل عز كجؿ كالتككؿ عميو لقكلو  بدءأف يتصؼ بجممة مف المكاصفات  اإلصطناعي
يْفَنا الَِّذيَن ُأوُتوا الْفِكَتابَ "تعالى  يَّاُكمْف  ِمن َوَلَقدْف َوصَّ ِمُكمْف َواِِإ كأف يعمؿ عمى ستر ، 3"اتَُّقوا المَّوَ  َأنِ  َقبْف

كما . التحمي باإلخالصعكرات مرضاه كعدـ النظر إال بقدر ما يحتاج إليو، مع ضركرة 
. 4ـاتمييز الحالؿ مف الحرك يطمب منو التحمي بالفقو كالعمـ الشرعي

ناف مف عدـ طمئفإذا اتصؼ الطبيب المككؿ إليو عممية التمقيح بيذه الصفات، حقؽ اإل
. خاؿ مني أجنبي عف العالقة الزكجيةساب عند نقؿ المني كالبكيضات كعدـ إدفاختالط األ

: أخذ الحيوانات المنوية طريقة -5
إف أخذ الحيكانات المنكية مف الرجؿ تختمؼ عف نظيرتيا ألخذ البكيضة مف المرأة،  

:  فبالنسبة لمزكج البد مف المجكء إلى إحدل الطرؽ التالية

                                                           

 .52-51. زياد أحمد سالمة ، المرجع السابؽ، ص -4
.  275. بكر بف عبد اهلل أبك زيد، المرجع السابؽ، ص -5

 .131ألية اسكرة النساء  -1
 .10.ص المرجع السابؽ، محمد عمي البار،-2
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 العضكتيييجكىك طمب إخراج المني لمحصكؿ عمى نطفة الزكج عف طريؽ  :اإلستمناء -أ
. 1التناسمي أماـ الطبيب كلقد اختمؼ الفقياء في حكمو 

كىك أف يجامع الزكج زكجتو فإذا أحس بقرب اإلنزاؿ نزع كقذؼ خارج الفرج  :العزل -ب 
. 2كبعدىا يتمكف الطبيب مف أخذ نطفة الزكج كلقد اختمؼ الفقياء كذلؾ في حكمو

أك شفط الحيكانات المنكية  إعطاء الزكج عقاقير تثير الشيكة كتحدث اإلنزاؿ بسيكلة -ج
. بأجيزة خاصة 

. استخراج البكيضة مف رحـ المرأة  -أ:3أما بالنسبة لمزكجة فيمكف أخذ بكيضتيا بالطرؽ التالية
إدخاؿ آلة لسحب البكيضة لمرحـ  -ب

كانت تمؾ ىي أحكاـ عممية التمقيح اإلصطناعي كالقيكد الشرعية التي أكجبيا فقياء 
المجكء إلييا كالتي أجممناىا في ىذا الفرع كسنتناكؿ مكقؼ القانكف  عندالشريعة اإلسالمية 

. ىذه التقنية العممية في الفرع المكالي مف الجزائرم
الفرع الثاني 

 موقف القانون الجزائري من التمقيح اإلصطناعي
سنحاكؿ في ىذا الفرع إبراز مكقؼ المشرع الجزائرم مف عممية التمقيح اإلصطناعي مف  

عرج إلى ذكر ف، ثـ (أكال)التشريع الجزائرم  فيتبياف األساس القانكني ليذه العممية خالؿ 
(. ثانيا)الشركط التي أكردىا المشرع الجزائرم إلجراء عممية التمقيح اإلصطناعي 

المجتمع  ذىنيةاؿف المشرع الجزائرم کانمسايرإ :لقيح اإلصطناعيتاألساس القانوني لل: أوال 
الجزائرم كعاداتو كتقاليده المحافظة كالدليؿ عمى ذلؾ ىك أف تقنية التمقيح اإلصطناعي لـ 

ثر إ 2005يمة لإلنجاب إال سنة يرخص بالمجكء إلييا بصفة صريحة باعتمادىا ككسيمة بد

                                                           

اإلستمناء، أما الحنابمة كالحنفية  فقالكا بحرمتو  ما لـ تكف ىنالؾ ضركرة ذىب الشافعية كالمالكية كالريادية في تحريـ  -3
 . 257.كخشية مف الكقكع في الزنا ككذا قاؿ ابف تيمية كأما الظاىرية فقالكا بأنو مكركه، زياد أحمد سالمة المرجع السابؽ، ص

 .258. زياد أحمد سالمة المرجع نفسو، ص -4
 .258. ق، صزياد أحمد سالمة المرجع نفس -5
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ك لـ يخصص سكل مادة كاحدة فقط  ،021-05ق لقانكف األسرة بمقتضى األمر رقـ ؿدمتع
مكرر التي نصت  45بالرغـ مف أىمية المكضكع كما يترتب عميو مف مسائؿ كىي المادة 

يخضع التمقيح اإلصطناعي يف المجكء إلى التمقيح اإلصطناعي،يجكز لمزكج» : عمى ما يمي
: لمشركط التالية 

. أف يككف الزكاج شرعيا  -
.  ىماتيف كأثناء حياأف يككف التمقيح برضا الزكج  -
. مني الزكج الزكج كبكيضة رحـ الزكجة دكف غيرىا بأف يتـ  -
 .«  البديمةال يجكز المجكء إلى التمقيح اإلصطناعي باستعماؿ األـ   -
كبتأممنا لنص ىذه المادة نالحظ أف المشرع الجزائرم لـ يعط لنا تعريفا لمتمقيح  

كلـ يذكر صكره، بؿ أكد عمى ضركرة مراعاة الشركط التي أكردىا كالغاية مف  اإلصطناعي
ف ـتجنب المخاطر التي قد تنجـ  مذلؾ ق ف استعماؿ ىذه التقنية، السيما في مجاؿ النسب كا 

ال يعترؼ بثبكت النسب إال بالكلد الناتج عف اتصاؿ جنسي كاف كاف قبؿ صدكر ىذا التعديؿ 
. 2بيف الزكجيف

رسـ كتشافات الطبية الحديثة،كإللماـ باإللى ضركرة اإك قد تفطف المشرع الجزائرم  
شكاالت قانكنية ك قضائية ، إصطناعي كأزاح كؿ لبس مف شأنو خمؽ إلحدكد كمعالـ التمقيح ا

، ك في ىذا القانكف اعتنى المشرع الجزائرم  113-18كىذا بمكجب صدكر قانكف الصحة رقـ 
" نجابإلالمساعدة الطبية عمى ا" خصص لو قسماسماه بصطناعي ك إلبمكضكع التمقيح ا

.  374الى  370كخصص لو مجمكعة مف المكاد مف 

                                                           

 09المؤرخ في   11-84، المعدؿ كالمتمـ لقانكف األسرة الجزائرم رقـ 2005فبراير  27، المؤرخ في 02-05األمر رقـ -1
 .      15ع .ر.،  ج1984يكنيك

،ديكاف المطبكعات الجامعية، 01تشكار جياللي، الزكاج كالطالؽ تجاه االكتشافات الحديثة لمعمـك الطبية كالبيكلكجية ، ط-2
.                                        97.، ص2011الجزائر،

 .46ع .ر.،المتضمف قانكف الصحة، ج 2018جكيمية  02، االمؤرخ في 11-18القانكف رقـ  -3
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نجاب ىي نشاط طبي يسمح إلالمساعدة الطبية عمى ا:"عمى ما يمي 370المادة  كنصت
 كتتمثؿ في ممارسات عيادية.نجاب خارج المسار الطبيعي،في حالة العقـ المؤكد طبياإلبا

ألنابيب كنقؿ األجنة باضة كالتمقيح بكاسطة اإلكبيكلكجية كعالجية تسمح بتنشيط عممية ا
" .صطناعيكالتخصيب اإل

فا كاضحا كصريحا لعممية التمقيح كبتأممنا لنص ىذه المادة نرل أف المشرع لـ يعط تعرم       
. صكرهصطناعي ك لكف بالمقابؿ قد بيف إلا

تبياف مكقؼ المشرع الجزائرم مف تقنية التمقيح اإلصطناعي، البد لنا مف مف كلكي نتمكف 
 البندكىذا في  مف قانكف الصحة371التفصيؿ أكثر في الشركط التي أكردىا بنص المادة 

. مؿالمكا
 
 

الجزائري   الصحةلتمقيح اإلصطناعي في قانون الواجب توافرىا إلجراءا الشروط: ثانيا
صطناعي كلكف مع كجكب احتراـ إلالجزائرم لمزكجيف المجكء إلى عممية التمقيح ا المشرعأجاز 

تخصص : "التي نصت عمى األتيكالصحةمف قانكف  371محددة في المادة طاؿشركاؿ
ستجابة لطمب يعبر عنو رجؿ كامرأة في سف إلنجاب حصريا،ؿإلالمساعدة الطبية عمى ا

يكافقاف كـ مؤكد طبيا ؽمرتبطا قانكنا، يعانياف مف عنجاب، عمى قيد الحياة، يشكالف زكجا اإل
ال لمحيكانات المنكية لمزكج كبكيضة إكال يمكف المجكء فييا .اإلصطناعيعمى النقألك التخصيب

. الزكجة،دكف سكاىما، مع استبعاد كؿ شخص أخر
ل يقدـ الزكج كالزكجةكتابيا،كىما عمى قيد الحياة، طمبيما المتعمؽ بالمساعدة الطبية عؿ

كاحد مف تاريخ استالمو مف الييكؿ أك المؤسسة ( 1)االنجاب، ك يجب عمييما تأكيده بعد شير
. "المعنية
 :في ما يميسنتطرؽ ليذه الشركط المذككرة في المادة        

كتابي  تقديم طمب  :الشرط األول
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عمى ضركرة أف يككف مكتكبا لما  اشترط المشرع  لصحة جكاز عممية التمقيح اإلصطناعي
تنطكم عميو ىذا العممية مف مخاطر كمشاكؿ قانكنية مف جية الزكجيف كمف جية الطبيب 

القائـ بالعممية، إذ أف إفراغ رضا الزكجيف في شكؿ كتابي مف شأنو التأكيد عمى كعييما التاـ 
مدة ثالثكف يكما  حكؿ ما يقدماف عميو كفيو حماية ليما كلمطبيب المختص، مع إمياليما

نجاب، كلتكفير حماية أكثر مف إلعالف مكافقتيا الكتابية مرفقة بممؼ طمب المساعدة الطبيةؿإل
األفضؿ إعادة تحريره عند كؿ محاكلة لمتيقف مف أف الزكجيف ال يزاالف متمسكيف بإجراء عممية 

 .التمقيح دكف خيبة أمؿ بعمؿ عدة محاكالت سابقة
يح برضا الزوجين وأثناء حياتيما  التمقأن يكون : الشرط الثاني

أما عنصر رضا الزكجيف فقد آثرنا معالجتو عند الحديث عف مدل تأثير التمقيح  
، ليبقى لنا مناقشة شرط الحياة الذم خالؼ فيو المشرع 1اإلصطناعي عمى فؾ الرابطة الزكجية

اإلصطناعي بعد كفاة الزكج، بعد جانب مف فقياء الشريعة اإلسالمية المميزيف لعممية التمقيح 
.  2المنيقياميا بحفظ نطفة زكجيا أثناء حياتو في بنؾ حفظ 

كىما عمى "ج كاف كاضحا كصريحا الستعمالو عبارة .ص.مف ؽ 371إف نص المادة  
، مما يعني معو عدـ شرعية المجكء إلى التمقيح اإلصطناعي بعد كفاة الزكج "قيد الحياة

كذا فإف المشرع يعتد بالرابطة الزكجية القائمة فعال كحقيقة كليس قية كالنقطاع العالقة الزكج
، كحتى فترة العدة 3حكما كأف زمف إجراء العممية مف القيكد األساسية لمشركعيتيا بيف الزكجيف 

بعد الكفاة ال تعتبر امتدادا لمعالقة الزكجية ألف ىذه األخيرة انتيت لحظة الكفاة كتعدـ شرط 
. 4الحياة 

                                                           

 .كما بعدىا مف ىذا البحث  17أنظرص -1
. 258ص المرجع السابؽ، بكر بف عبد اهلل أبك زيد، -2
 116إقركفة زبيدة المرجع السابؽ، ص -3
".  الرابطة الزكجية بالطالؽ أك الكفاة ؿتنح:" ج عمى أنو .أ.ؽ مف 47تنص المادة  -1
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ك أف المشرع الجزائرم أغفؿ شرط حياة الزكجيف لكاف ذلؾ تناقضا مع أحكاـ النسب كؿ 
ج، إذ الحمؿ الذم تفترض أف يحدث أثناء .أ.كما بعدىا مف ؽ 40كالحمؿ التي نظمتيا المادة 

العدة عف طريؽ عممية التمقيح اإلصطناعي ال مناص مف أنو سيجاكز الحد األقصى المقدر 
مرة إلى غاية التصاؽ المقيحة بجدار  مفألنالعممية غالبا ما يتـ إجراؤىا أكثربعشرة أشير، 

نحالؿ الرابطة الزكجية بكفاة إلكما يتبع ذلؾ ىك عدـ إمكانية نسب الكلد ألبيو نظرا .1الرحـ
. الزكج

يضاؼ إلى ما ذكرناه التحايؿ الذم قد تعمد إليو الزكجة المتكفى عنيا زكجيا بشأف 
صيب الميراث ككف فتركتو، إذ قد تمجأ إلى كسيمة التمقيح اإلصطناعي لمرفع مف حظكظيا في 

، يعترؼ بحؽ الجنيف في التركة إال 2.ج.أ.ؽ 128أف المشرع الجزائرم مف خالؿ نص المادة 
األمر ككفر حماية أكثر لبقية الكرثة، بعدـ إباحة طريقة التمقيح اإلصطناعي  أنو قد أحتاط ليذا

قكؿ بأف مثؿ ىذا التصرؼ يعتبر محظكرا بمقتضى أحكاـ التشريع فبعد الكفاة، مما يجعمنا 
كتجنب حدكث مشاكؿ إجتماعية  مكاليدؼ مف ذلؾ كمو ىك تكفير اإلستقرار األسر. الجزائرم

. 3بيف الكرثة كغيرىـ 
 و قانونيا أن يكون الزواج شرعيا :الشرط الثالث 

الجزائرم شأنو شأف التشريعات العربية يستمد ركحو مف كما ىك معمـك أف المشرع  
أحكاـ الشريعة اإلسالمية كىك بذلؾ ال يعترؼ بأم عالقة بيف رجؿ كامرأة إال إذا كانت تقـك 

صطناعي إلغير األزكاج المطالبة بإجراء التمقيح اؿذا فال يمكف ،كبو4عمى عقد زكاج شرعي

                                                           

إ، .ؽ.ع.تشكار حميدك زكية،شركط التمقيح اإلصطناعي في ضكء النصكص المستحدثة في قانكف األسرة الجزائرم، ـ-2
. 91.،ص04، ع2006جامعة تممساف،  كمية الحقكؽ، 

ج ، عمى أنو يشترط الستحقاؽ اإلرث أف يككف الكارث حيا أك حمال كقت افتتاح التركة ، مع ثبكت .أ.ؽ128تنص المادة -3
 .سبب اإلرث كعدـ كجكد مانع مف اإلرث

 .92.صالمرجع السابؽ، تشكار حميدك زكية، -4
. ج.أ.ف  ؽـ 41ك  40ككذلؾ المادة  4كفي ذلؾ تأكيد عمى ما جاء في نص المادة  -5
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كما يفيـ كذلؾ مف ىذا الشرط ىك عدـ تمكيف .1مثمما ىك عميو األمر في جؿ الدكؿ الغربية
المرأة غير المتزكجة مف اإلستفادة مف كسيمة التمقيح اإلصطناعي بحجة حقيا في اإلنجاب 

.  2دكف زكاج شرعي
بعقد عرفي فال يسمح ليما القانكف بالمجكء إلى ىذه أما بشأف الزكجيف المذيف ارتبطا 

التقنية، لككف أف المراكز المخصصة ليذا الغرض ال يمكنيا قبكؿ طمبيما النعداـ كثيقة عقد 
الزكاج، مما يحتـ عمييما األمر تثبيت زكاجيما أماـ القضاء تطبيقا لمفقرة األكلى مف نص 

. ص.ؽ مف 371ك المادة  ج.أ.مف ؽ 22المادة 
سواىما أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون : الرابع الشرط

احة في عممية بلقد كاف مكقؼ المشرع الجزائرم كاضحا كصريحا بخصكص الصكرة الـ 
التمقيح اإلصطناعي، إذ أكجب أف يتـ التمقيح بمني الزكج كبكيضة الزكجة دكف تدخؿ طرؼ 

تكمف في تفريج كربة عدـ اإلنجاب عمى الزكجيف كبيذا يتجمى لنا بأف غاية المشرع ال . ثالث
كتمكينيما مف الحصكؿ عمى األكالد، بؿ غايتو أسمى مف ذلؾ، فيك بيذا الشرط گرس حماية 

كاسعة لمسألة النسب تماشيا مع ما أقره الفقو اإلسالمي بشأف صكر التمقيح اإلصطناعي 
. الجائزة شرعا 

أف نسب الكلد يثبت باإلتصاؿ الطبيعي ،ص.ؽمف  371نصالمادةفي ىذا الصدد يفيـ مف
لتقاء بيف مني الزكج ك بكيضة إلمزكجيف أك عف طريؽ التمقيح اإلصطناعي ما داـ أف ىناؾ 

ذات ثقة تقـك  ةزكجتو، لذلؾ كاف مف الكاجب إسناد ميمة التمقيح اإلصطناعي إلى ىيئة عممي
ففي حالة ما إذا لجأ الطبيب إلى ، 3بكيضات أكاستبدالياطؼ كاؿفباتخاذ ما يمـز لمنع اختالط اؿ

                                                           

الصالح  بكغرارة، أثر اإلكتشافات الطبية عمى أحكاـ الزكاج، أطركحة دكتكراه في العمـك القانكنية، جامعة سيدم بمعباس،  -6
 .276 .، ص2014-2013كمية الحقكؽ، 

، 2006جامعة تممساف، كمية الحقكؽ،  إ ،.ؽ.ع . عبد الكريـ مأمكف، اإلطار الشرعي كالقانكني لإلنجاب الصناعي، ـ -7
 .84 .،ص04ع
.  95، ص السابؽتشكار حميدك زكية، المرجع -1
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عد مرتكبا مزكجيا، فإنو في نظر قانكف العقكبات الجزائرم  نطفةتمقيح بكيضة الزكجة بغير 
 .3351 لجريمة الفعؿ المخؿ بالحياء المعاقب عميو بالمادة 

اإلصطناعي باستعمال األم البديمة ال يجوز المجوء إلى التمقيح :  الخامسالشرط 
اإلمتداد الكاسع لظاىرة التمقيح اإلصطناعي كما سايره مف شغؼ الكثيريف مف األزكاج في ظؿ 

في الحصكؿ عمى األكالد، طفح إلى الكجكد اإلستعانة باألـ البديمة في اإلنجاب السيما في 
الدكؿ الغربية، كذلؾ عف طريؽ إقداـ الزكجيف عمى إبراـ عقد مع امرأة تمتـز بمكجبو تسخير 

فؿ عند كالدتو، أم أف الحمؿ قـك بتسميميما الطتبدكف مقابؿ، ؿجنينيما بمقابؿ أك رحميا لحمؿ 
طع المشرع السبيؿ أماـ مف يحاكؿ لقد ؽ. 2ك الكضع كاف لحساب الزكجيف كليس لصالحيا 

المجكء إلى اإلستعانة باألـ البديمة كذلؾ بالجـز عمى عدـ جكازىا، تأكيدا عمى عدـ مشركعية 
إلنساف أك في جزء منو،كبالرجكع إلى القكاعد العامة المنظمة لمعقكد يككف التعامؿ في جسد ا

العقد المبـر بيف الزكجيف كالمرأة صاحبة الرحـ عقدا باطال بطالنا مطمقا، لككف أف محمو 
ة غير مشركعيف، كال تترتب عميو أية آثار مف الناحية القانكنية، السيما كأنو يتعمؽ ببكس

. 3ىك مف النظاـ العاـ بمسألة النسب الشرعي ك
 

المطمب الثالث 
مدى تأثير التمقيح اإلصطناعي عمى فك الرابطة الزوجية 

صطناعي ىك مطمب الزكجيف المذيف إلسبقت اإلشارة إلى أف المجكء إلى التمقيح ا 
بالطريؽ الطبيعي كىذا ما يعني معو مكافقتيما  تأكدت لدييما عدـ القدرة عمى اإلنجاب

                                                           

يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات كؿ مف ارتكب فعال مخال :" عمى أنو.ع.مف قا 335تنص المادة-2
 ".بالحياء ضد إنساف ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ أك شرع في ذلؾ 

ىجيرة، التمقيح االصطناعي دراسة مقارنة بيف القانكف الفرنسي كالقانكف الجزائرم، مذكرة ماجستير في القانكف خداـ  -3
. 109، ص2007-2006الخاص، جامعة تممساف، كمية الحقكؽ ، 

قانكف األسرة  أىمية المياديف الشرعية كالقانكنية كاألخالقية التي تحكـ عممية التمقيح االصطناعي في ضكء ،بمحاج العربي -4
 .24، ص15،ع2013س، جامعة تممساف، كمية الحقكؽ، .إ.ع.الجزائرم الجديد كالمقارف ، ـ
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غير أنو ليس في كؿ الحاالت أف (. الفرع األكؿ ) ريب ىذه الكسيمة جكرضاىما بضركرة ت
تتحقؽ تمؾ المكافقة بيف الزكجيف مبدئيا أك حتى بعد الشركع في إجراء عممية التمقيح، سكاء 

(. الفرع الثاني)جـ عنو انحالؿ الرابطة الزكجية الزكج أك لدل الزكجة، مما يف لدلكاف ذلؾ 
الفرع األول 

 رضا الزوجين إلجراء التمقيح اإلصطناعي
مريض دكف حصكلو عمى مكافقتو كرضاه،  لؿالعالج  تقديـبيب كأصؿ عاـ طال يمكف لؿ
ا ، مع أف ىناؾ أسباب(أكال)كجيف معاال يتـ إال برضا الز التمقيح االصطناعي لذلؾ فإف إجراء

( . ثانيا)ة كدكافع لدل بعض األزكاج تحكؿ دكف حصكؿ الرضا بخصكص ىذه العممي
شرط رضا الزوجين إلجراء عممية التمقيح االصطناعي : أوال 
األصؿ أف مباشرة الطبيب ألم عمؿ طبي عمى جسـ اإلنساف غير جائز إال بإذنو،  

جسد حؽ لو بتمميؾ اهلل عز كجؿ، كلما كاف التمقيح اإلصطناعي ال يقتصرعمى المساس اؿألف 
مصمحة كؿ منيما،  جسد الزكج اآلخر كيستيدؼ كج المصاب بالعقـ بؿ يمتد إلىبجسد الز

. ق تكفر رضا الزكجيف معاتستمـز القكؿ بمشركعيم
مف  371كالمادة  ج.أ.ؽمكرر مف  45لقد أقر المشرع الجزائرم بمقتضى المادة  
 إلجراء عممية التمقيح اإلصطناعي ك مكافقتيما الحرة ك المستنيرة شرط رضا الزكجيفص.ؽ

سنة كاممة، لككف أف ىذه العممية  19 سف الرشد كىك ما يعني معو أف يككف الزكجاف بالغاف
 40رادتي الزكجيف مثمما ىك عميو األمر في باقي العقكد كىك ما أكردتو المادة إتستمـز تكافؽ 

. 2ج.أ.ؽمف   86 ك 07 مادة اؿك 1ج . ـ. مف ؽ
                                                           

كؿ شخص بمغ سف الرشد ممتعا بقكاه العقمية كلـ يحجر عميو يككف كامؿ األىمية : " ج  عمى أنو.ـ.ؽ 40المادة  تنص -1
المتضمف  1975/ 26/09المؤرخ في 58-75،األمر رقـ "سنة كاممة ( 19)لمباشرة حقكقو المدنية كسف الرشد تسعة عشر 

. 1975/ 30/09، مؤرخة في 78ر، ع. القانكف المدني الجزائرم، ج
سنة كلمقاضي أف يرخص بالزكاج  19تكتمؿ أىمية الرجؿ كالمرأة في الزكاج بتماـ :" ج  عمى أنو .أ.ؽ 07تنص المادة  -2

". قبؿ ذلؾ لمصمحة أك ضركرة، متيتاكدت قدرة الطرفيف عمى الزكاج
مف  40فقا ألحكاـ المادة ج عمى أنو مف بمغ سف الرشد كلـ  يحجر عميو يعتبر كامؿ األىمية ك.أ.ؽ 86كتنص المادة  -

 ".القانكف المدني
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اآلثار الناجمة عف عممية التمقيح راد ىذا الشرط، لككف أف مكقد كاف مف الالـز إ 
يتحمميا الزكجاف كبالذات نسب المكلكد، مما يجعؿ القرار المتخذ في ىذا الجانب يتكقؼ عمى 

رؼ طكما ال يمكف ألحد الزكجيف إلزاـ اؿ. رغبة الزكجيف دكف سكاىما، باعتباره قرارا شخصيا
 .1د رخصة كليس كاجبا أك حقااآلخر عمى قبكؿ المجكء إلى ىذه العممية، ككف ىذا الرضا مجر

د أف عقد الزكاج يمكف أف يككف بيف رجؿ نج،ج.أ.ؽمف 07كبالرجكع إلى نص المادة  
كامرأة دكف بمكغ أحدىما أك كالىما السف القانكني لمزكاج شريطة تكافر اإلذف القضائي 

ی جكاز إقداـ الزكج الحاصؿ عمى اإلذف دبالزكاج، كىذا ما يدفعنا إلى التساؤؿ حكؿ ـ
القضائي عمى عممية التمقيح اإلصطناعيكاإلعتداد برضاه؟ 

م أبـر عقد قرانو بناء عمى إذف قضائي ال ذيمكف القكؿ في ىذا الجانب أف القاصر اؿ 
إذ أف ىذا األخير يستفيد فقط مف أىمية  يمكف إبداء مكافقتو عمى التمقيح اإلصطناعي،

، كما يؤكد ذلؾ الفقرة الثانية مف نص 2التقاضي بشأف آثار الزكاج دكف التصرفات القانكنية
لمقاصر المرشد مكطف خاص بالنسبة :" مف ذات القانكف كالتي جاء فييا ما يمي 38المادة 

.  3"م يعتبره القانكف أىال لمباشرتيالمتصرفات الت
ال يشترطكف سنا معينا إلجراء  الفقياءإلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية، فإف  اادكاستف 

. بوعممية التمقيح ما داـ أف الزكج المقدـ عمييا أبـر عقد زكاج صحيح كرضي 
كعميو فالقكؿ ىك أف السف الدنيا لممكافقة عمى حالة التمقيح في حالة اإلذف القضائي 

براـ عقد الزكاج قانكنا، ألف أىمية القاصر في الزكاج تمكنو م السف الدنيا إلمكانية إقبالزكاج 
. 4التمقيح مف أف يعبر عف إرادتو بشأف

                                                           

 .، ص04، ع2006إ، جامعة تممساف، كمية الحقكؽ، .ؽ.ع.تشكار جياللي، رضا الزكجيف عمى التمقيح اإلصطناعي، ـ -3
57. 
 .57.ص، السابؽ، المرجع ...تشكار جياللي، رضا الزكجيف-1
/ 26/09المؤرخ في 58-75ك المتمـ لألمر رقـ  ، المعدؿ2005/ 20/06المؤرخ في  10-05عدلت بالقانكف رقـ  -2

 .21.،ص44ع.ر.المتضمف القانكف المدني، ج 1975
 . 57.المرجع نفسو،ص ،تشكار جياللي، رضا الزكجيف-3
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صطناعي فحسب، بؿ البد مف تأکد إلجراء عممية التمقيح اإلال يكفي تكفر شرط الرضا  
صحتو، إذ يجب أف يتمتع كال الزكجيف بقكاىما العقمية كلـ يحجر عمييما بسبب عكارض 

، التي تقضي بعدـ صحة تصرفات ج.ـ.ؽمف 2 43ك 1 42لمشار إلييا في المادتيف األىمية ا
كتطبيقا عمی مسألة التمقيح، فال يمكف لممجنكف كالمعتكه طمب إجرائو درءا . نكف كالمعتكهمجاؿ

أما إذا كاف أحد الزكجيف سفييا فيؿ  ،3يةبعاىات عقمية بصفة كراثإلنجاب أطفاؿ مصابيف 
يمكف االعتداد برضاه في مسألة التمقيح؟ 

ج فإف السفيو يعتبر ناقص األىمية ككذا المادتيف .ـ.ؽ 43استنادا إلى المادة 
بالحجر  التي ال تعتد بتصرفاتو، إذ تككف باطمة بعد الحكـ عميو ج.أ.ؽمف 1075ك1014

كفاشية كقت صدكر تمؾ التصرفات، غير أف مسألة  بو کانت ظاىرةكقبمو ما دامت أف أسبا
. التمقيح اإلصطناعي تقتضي بذؿ اإلنفاؽ في سبيمو

الماؿ كعدـ ترشيده، فإف السفو إذا كاف متحقؽ لدل  بتبذيرمرتبط  قكباعتبار السؼ
الزكجة، فال يمكف القكؿ بتأثيره عمى صحة العقد بيف الزكجيف كالجية القائمة عمى التمقيح، أما 

ا كاف قد تحقؽ في جانب الزكج فال يمكف األخذ برضاه، إذ البد أف يككف بالغا رشيدا لككنو إذ
كفضال عف ذلؾ، فالبد أف .6ىك الممـز باإلنفاؽ عمى زكجتو مف الكجية الشرعية كالقانكنية

                                                           

أكعتو  ال يككف أىال لمباشرة حقكقو المدنية مف كاف فاقد التمييز لصغر في السف ،:" ج عمى أنو. ـ.ؽ 42تنص المادة  -4
 ."أك جنكف يعتبر غير مميز مف يبمغ ثالثة عشر سنة

كؿ مف بمغ سف التميز كلـ يبمغ سف الرشد ككؿ مف بمغ سف الرشد ككاف سفييا أكذا :" ج عمى أنو .ـ.ؽ 43تنص المادة  -5
 ".غفمة يككف ناقص األىمية كفقا لما يقرره القانكف

 .58.، صنفسوم، رضا الزكحيف، المرجع ؿتشكار جيال-6
مف بمغ سف الرشد كىك مجنكف أك معتكه أك سفيو، أك طرأت عميو إحدل الحاالت :" ج عمى أنو .أ.ؽ 101تنص المادة  -7

". المذككرة بعد رشده يحجر عميو
تعتبر تصرفات المحجكر عميو بعد الحكـ عميو باطمة كقبؿ الحكـ إذا كانت أسباب :" ج عمى أنو .أ.ؽ 107تنص المادة  -8

. ىرة كفاشية كقت صدكرىاالحجر ظا
 .58.ص، السابؽتشكار جياللي، رضا الزكجيف، المرجع  -1
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يككف الرضا الصادر عف كال الزكجيف خاليا مف عيكب اإلرادة مف غمط أك إكراه أك تدليس 
 .1ثرهحتى ينتج أ

كيمكف التماس عيب التدليس في عممية التمقيح اإلصطناعي، لجكء الزكج إلى حيمة 
غراء زكجتو لمحصكؿ عمى مكافقتيا، كما يمكف أف يككف التدليس مف إجمب المني مف غيره ك

زكجيا إلى مركز تحميؿ الخاليا التناسمية  قدـكطرؼ الزكجة التي تتحيف الفرصة المناسبة عند 
بأم دافع كاف، فتتفؽ مع مف يقـك بالتحميؿ ليحتفظ ليا ببعض تمؾ الخاليا كتقـك بعدىا بطمب 

، يككف في آخر 2اكخداع ميا دكف عمـ زكجيا، مما يعتبر ذلكغشاقيحيا بخالياىا في جسؿت
.  3المطاؼ أساسا لنفي النسب مف طرؼ الزكج

كراه قد يتحقؽ عند إقداـ أحد الزكجيف عمى تحديد الطرؼ اآلخر كحممو أما عيب اإل 
عمى المجكء إلى التمقيح اإلصطناعي دكف رضاه، بحيث أف التصرؼ الكاقع تحت سمطاف 

كفي ىذا الشأف يمكف إعماؿ ذلؾ قبؿ بدء عممية . الرىبة يككف قابال لإلبطاؿ كقاعدة عامة
ـ العممية ال يمكف لمزكج الذم شاب إرادتو عيب اإلكراه صطناعي، ذلؾ أنو بعد إتماإلالتمقيح ا

، ككنو عمال 4قيح بحجة أنو كاف مكرىا كال يمكنو المجكء إلى كسيمة اإلجياضتؿالعدكؿ عف اؿ
ينبغي عمى الطبيب قبؿ مباشرة إجراءات عممية التمقيح أف  منثمةك.غير جائز شرعا كتشريعا

يحصؿ عمى رضا الزكجيف، مع تزكيدىما بكؿ المعمكمات كالبيانات الكافية التي تسمح ليما 
 .5فؿ ليما في نفس الكقت سالمة رضاىماككاعيا كتؾ احر اما تعبيرتوبالتعبير عف إراد

قيح دكف رضا الزكجة كما يترتب عميو كما يمكف إضافتو ، ىك حالة إجراء عممية التؿ 
مف مسؤكليات، إذ ىذا الفعؿ يجسد الركف المادم لجريمة ىتؾ العرض كىك الكشؼ عف عكرة 

                                                           

 .93.تشكار حميدك زكية، المرجع السابؽ، ص -2
 .166.صالمرجع السابؽ،  ،إقركفة زبيدة -3
الكضعية، أطركحة دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية ك القكانيف -شامي أحمد، السمطة التقديرية لقاضي شؤكف األسرة -4

 .115.دكتكراه في القانكف الخاص،جامعة تممساف، كمية الحقكؽ، ص
 .62.ص،المرجع السابؽ، ...تشكار جياللي، الزكاج ك الطالؽ  -5
 .59.، صنفسو ، المرجع...تشكار جياللي، رضا الزكجيف -6
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الزكجة كمالمستيا كيتقرر ذلؾ بالخصكص في جانب الطبيب الذم عمد بالقكة إلى كشؼ 
ف جاز لوبعكرتيا كخدش حيائيا، أما الزكج فيتا اإلطالع عمى  ع كشريؾ في الجريمة حتى كا 

عكرة زكجتو فال يسمح لو أف يأذف لغيره بالكشؼ عف زكجتو بدكف رضاىا حكؿ حقيقة 
 .2كالمعاقب عمييا بمقتضى أحكاـ قانكف العقكبات1الفحص

جراء عممية التمقيح دكف رضا أحد الزكجيف جريمة انتزاع كنقؿ إكما يمكف أف يشكؿ  
خاليا كأنسجة أك مكاد مف جسـ شخص عمى قيد الحياة كالمنصكص عمييا بمكجب نص 

ذا كانت تمؾ ىي أحکاـ شرط رضا الزكجيف لعممية .3ج. ع.ؽمف 19مكرر  303المادة 
. المكالي كىذا ىك فحكل البند كؿ دكف حصكلوالتمقيح االصطناعي، فبالمقابؿ ىناؾ أسبابا تح

لزوجين إلجراء التمقيح اإلصطناعي األسباب التي تحول دون حصول رضا ا: ثانيا 
التي يتخذىا الزكجيف كسند لرفض طمب الطرؼ اآلخر في المجكء إلى  مف أىـ تمؾ األسباب

: ما سنكضحو في ما يميعممية التمقيح 
 الطابع الديني كاألخالقي لشخصية أحد الزكجيفقد يشكؿ :اإلعتبارات الدينية واألخالقية -1

صطناعي، ذلؾ أف الزكج الرافض ليذه إلالعائؽ أماـ تحقؽ رضاىما إلجراء عممية التمقيح ا
ىا إذ يفرض عميو المجكء إلى طرؽ غير ئالعممية يتخذ مكقؼ كراىية كاشمئزاز حكؿ كيفية إجرا
.  4حؿ تصرؼ الطبيبمقبكلة أخالقيا، كما قد تككف الزكجة لمرات عديدة ـ

، فقد ترفض بتاتا ىذه الكسيمة تفاديا لكشؼ تخصيبأما الزكجة باعتبارىا محؿ اؿ
ا أماـ األجانب كفقدانيا لمعنى األنكثة التي تتطمب الستر كالحياء، إذ في مجاؿ التمقيح توعكر

. 5صطناعي الخارجيإلتككف عبارة عف حقؿ لمتجارب، السيما في طريقة التمقيح ا

                                                           

 .115.قركفة زبيدة، المرجع السابؽ، ص إ -7
. ج.ع.ؽ 337ك 336المادتيف  -8
األشيب العندليب فؤاد، الحماية الجنائية لحرمة جسـ اإلنساف عف األعماؿ الطبية الحديثة نقؿ كزرع األعضاء كالتمقيح  -1
 .74، ص 2011-2010صطناعي، مذكرة ماجستير، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ،إلا
 .66.، المرجع السابؽ ، ص. . تشكار جياللي، رضا الزكجيف -2
 .ثمف ىذا البح 6أنظر ص -3
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ال يمكف الجـز بأف عممية التمقيح اإلصطناعي خالية مف :األنساب ختالطإالخشية من  -2
حدكث أخطاء عند مباشرة إجرائيا، إذ يكجد ىناؾ احتماؿ كبير في مسألة أخذ عينة مف 

الحيكانات المنكية لمزكج كاستعماليا في تمقيح بكيضة امرأة أجنبية عنو، مما يتحقؽ معو ىدـ 
 بعدل النسب الذم ىك مف ضركريات الشريعة اإلسالمية، السيما كأنو مقصد المحافظة عؿ

مزاكلة تمؾ العممية يككف الطبيب قد احتفظ في مختبره بمجمكعة مف البكيضات الممقحة 
، تحسبا إلعادة عممية التمقيح عند فشميا في المرة األكلى كىك ما يدفع بالزكجيف أك مجمدة

ألجنة المجمدة كبالذات كـ عدد أحتفظ بو الطبيب؟ في أحدىما إلى التشكيؾ في مصير تمؾ ا
حالة نجاح التمقيح، خصكصا كأنيا عممية صعبة المناؿ لدل األطباء، مما يعني رجحاف لجكء 
ف كاف  الطبيب إلى اإلحتفاظ بيا كاستعماليا لفائدة أزكاج آخريف، نظرا لما تدره مف أرباح كا 

. 1ذلؾ محرما قطعا 
تمكف الطب الحديث مف الكقكؼ عمى النتائج السمبية :الخوف من إنجاب طفل مشوه -3
صطناعي، إذ تأكد لدل األطباء أف حدكث تشكىات لألجنة في ىذه العممية إلعممية التمقيح اؿ

اب الطبيعية تخمؽ مقاكمة لمحيكانات المنكية نجأمر كارد بنسبة كبيرة، ذلؾ أف كسيمة اإل
يتيا كالتي تككف السبب في كقكع تمؾ التشكىات كىذا مما يحتاج إليو المصابة بمرض في صبغ

يو يتـ حقف الحيكانات المنكية مباشرة دكف تمييزىا فقد تككف مف بينيا ؼ، ؼ2التمقيح اإلصطناعي
حيكانات منكية شاذة تصؿ إلى البكيضة فتمقحيا، أضؼ إلى أنيا تتعرض لتغيرات كثيرة ألنيا 

 .3ةالطبيعي بنيتياخرجت مف 
تكصؿ األطباء إلى أف عممية التمقيح : إنخفاض نسبة نجاح عممية التمقيح اإلصطناعي -4

اإلصطناعي في أغمب األحكاؿ ال يمكف نجاحيا، بؿ ال بد مف إعادة المحاكلة عدة مرات كىذا 

                                                           

 .188.صإقركفة زبيدة المرجع السابؽ، -4
 . 70.، المرجع السابؽ، ص..تشكار جياللي، رضا الزكجيف-1
 .457 .مرحبا إسماعيؿ، المرجع السابؽ ، ص -2
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حباطما ينجـ عنو حدكث خيبة أمؿ  نفسي لدل الزكجيف، بؿ قد يصؿ إلى درجة النفكر مف  كا 
. 1ىذه التقنية بعد قبكليا في الكىمة األكلى

بيض في ـإف حالة كالدة التكأـ بصفة طبيعية تككف نتيجة إفراز اؿ:الخشية من والدة التوأم -5
بعض األحياف أكثر مف بكيضة، فيتـ تمقيح كؿ منيما حيكاف منكم كيطمؽ عمى ىذه التكأـ 

، بمعنى أف ىناؾ بكيضتيف ممقحتيف فيخمؽ اهلل مف كؿ كاحدة منيما كلدا "الثنائية البكيضة"
كتعد عممية التمقيح اإلصطناعي مف الطرؽ المؤدية إلى إنجاب التكأـ كفي ذلؾ خطر عمى .2

ف كانت تعاني مف مشاكؿ صحية أك كانت تعاني مف البدانة كىك ما  المرأة الحامؿ السيما كا 
عسيرا عمييا، إذ أف الطبيب كتفاديا لفشؿ العممية كضماف نجاحيا يقـك بإدخاؿ  يجعؿ الحمؿ

. 3أكثر مف بكيضة ممقحة داخؿ رحـ الزكجة، مما ينتج عنو حدكث حمؿ تكأـ 
ستجابة المتزايدة ىي أحد المخاطر إلإف متالزمة ا:الخشية من حدوث مضاعفات صحية -6

ع تقنية أطفاؿ األنابيب، حيث يزيد حجـ المبيضيف التي يكاجييا األطباء في تحفيز اإلباضة ـ
ة األمالح بكتتجمع السكائؿ في البطف كالرئة كما يتبعو مف حدكث جفاؼ كتغير في نس

كقد تؤدم إلى %  1.9إلى  0.6كالتجمط، مع فشؿ كمكم حاد، كتحدث ىذه المضاعفات بنسبة
لمنع حصكؿ مثؿ ىذا  الكفاة، لذا كجب تفاديو بمراقبة المريضة أثناء العالج بدقة

. 4المضاعفات
، إذ أف الشريعة اإلسالمية مف الضركريات عد حفظ العرض فيم :المساس بشرف الزوجين  -7

الزكجيف المذيف عرفا بعقميما كعدـ تمكنيما مف إنجاب األكالد داخؿ المحيط اإلجتماعي الذم 
األذل في عرضيما جراء الظف بصحة تمكنيما مف اإلتياف بكلد عف  يعيشاف فيو، قد يمحؽ بيما

صطناعي، سكاء بالتصريح أك بالتعريض كىك ما ال يمكف أف يتحممو أحد الزكجيف إلطريؽ التمقيح ا

                                                           

 .70. ، المرجع نفسو ، ص..تشكارجياللي، رضا الزكجيف-3
 .475.ص ،1983الدار السعكدية،  ،4ط ف،آمحمد عمي البار، خمؽ اإلنساف بيف الطب ك القر -4
 .475.، صنفسو محمد عمي البار،المرجع -5
 .464.ص، نفسومرحبا إسماعيؿ، المرجع  -6
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                                                                                                               .1أك كالىما 
صطناعي ىي السبب في عدـ إلأف تككف تكاليؼ التمقيح ا يمكف:ف التمقيح اإلصطناعيتكالي -8

لزكجيف، خاصة كأف ىذه العممية تتطمب بذؿ أمكاؿ ليست باليسيرة بالنسبة لألسر ذات احصكؿ رضا 
 .2الدخؿ الضعيؼ 

مف الناحية الشرعية تككف كاجبة عمى  يمكف القكؿ أف نفقات عممية التمقيح اإلصطناعي 
ىا قبؿ ـعقـ زكجتو قبؿ الزكاج، فيككف قد رضي بذلؾ، أما إذا لـ يكف يعمـ بعؽبالزكج إذا عمـ 

ذا لـ يكف  الزكاج، فينا ال يجب عميو كتككف الزكجة ىي متحممة اإلنفاؽ مف ماليا الخاص كا 
أف يتحمؿ الزكج  يستحبغير أنو . ارده حالة يسرهبمف زكجيا كتككف ممزمة استدانت ليا ماؿ 

 .3نفقات العالج لما يحققو ذلؾ مف حسف المعاشرة بالمعركؼ
مناص في حالة كجكد سبب مف تمؾ األسباب التي تقدـ ذكرىا لدل أحد الزكجيف،  ال 

تأثير عمى استمرار الحياة الزكجية بينيما لتصؿ إلى حد الفرقة، كلمكقكؼ عمى طبيعتيا الفقيية 
 .كالقانكنية يتكجب عمينا التفصيؿ في الفرع المكالي

 الفرع الثاني
ة الزوجية بسبب عدم التكييف الفقيي والقانوني لفك الرابط

 التمقيح اإلصطناعي عمميةرضا أحد زوجين عمى 

                                                           

 .272.بکر بف عبد اهلل أبك زيد المرجع السابؽ، ص-7
يضاؼ إلييا مف األدكية  دج ، 120 000,بالنسبة لتكاليؼ عممية التمقيح االصطناعي في الجزائر فثمنيا يقدر حكالی -1

ج ، مع أف ثمف العممية غير قابؿ لمتعكيض مف طرؼ مصالح لمضماف اإلجتماعي .100. 000كالذم يصؿ إلى حكالي 
خالؼ ثمف األدكية، مع العمـ أف العممية ال يتحقؽ نجاحيا مف المرات األكلي كىذا ما يزيد مف تكاليفيا ؛ زىية بكغميط، 

 / / : eldjazaireldjadida.dz.httpزائر، حؿ أخيرا أمؿ كبير، كنجاح ضئيؿ،مكقع اإلنترنت،التمقيح اإلصطناعي في الج
www  20/01/2019تاريخ االطالع .

إلغات ربيحة، الحقكؽ الزكجية عمى ضكء االجتياد القضائي الجزائرم، أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص، جامعة -2
 .155-154 .،ص 2011،سنة01الجزائر
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يترتب عمى عدـ اقتناع أحد الزكجيف بضركرة المجكء إلى عممية التمقيح اإلصطناعي  
كلمعرفة طبيعة حؿ ىذه لطريؽ الطبيعي كقكع شقاؽ بينيما، حالة فشميما في اإلنجاب با

(. ثانيا)كحالة رفض الزكج ( أكال)الزكجة الرابطة البد مف التمييز بيف حالة رفض 
 :حالة عدم رضا الزوجة: أوال

إذا رفضت الزكجة المجكء إلى عممية التمقيح اإلصطناعي فيؿ يككف ذلؾ مسكغا لمزكج في فؾ 
 الرابطة الزكجية؟ كما ىك التكييؼ الفقيي كالقانكني لذلؾ؟

ا النكاح ىي فيويفسخ قاؿ جميكر فقياء الشريعة اإلسالمية عمى أف العيكب التي 
الجنكف، الجذاـ كالبرص كىي تثبت الخيار لمزكجيف في فسخ النكاح أك اإلبقاء عميو، باستثناء 

كاختمفكا في . 1الحنفية الذيف قالكا بعدـ إمكانية الفسخ كلك اشتد الجذاـ أك البرص كنحكىما
ف كانت ىذه العيكب تعكد إ لى سبب كاحد ىك المنع العيكب المتبقية باعتبارىا مثبت لمخيار كا 

مما يدفعنا . مف الكطء، أك حصكؿ لذتو فإنو ليس باإلمكاف مقارنتيا بالعقـ إذ ال تشابو بينيما
لزكج ؿكيبقى . 2إلى القكؿ بأنو ال يمكف لمزكج في حالة تأكده مف عقـ زكجتو فسخ عقد النكاح

مثمة في الطالؽ لقكلو في ىذه الحالة إستعماؿ الرخصة الشرعية لفؾ الرابطة الزكجية كالمت
َسانٍ "تعالى  ِريٌح ِبِإحْف َساٌك ِبَمعْفُروٍف َأوْف َتسْف َيا َأيَُّيا ":  كقكلو تعالى أيضا3"الطَّاَلُق َمرََّتاِن  َفِإمْف

  .4" النَِّبيُّ ِإَذا َطمَّقْفُتُم النِّمَساء َفَطمِّمُقوُىنَّ ِلِعدَِّتِينَ 
النسؿ مف األىداؼ السامية لعقد الزكاج في القانكف الجزائرم كما أكد ذلؾ ىك  يعتبر
ج، حيث أف اعتراض الزكجة عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ يشكؿ إىانة .أ.ؽمف 4نص المادة 

، 5كلكف المعمـك ىك أف الزكاج ال يتـ إال بيف رجؿ كامرأة سميميف قادريف عمى اإلنجاب. لمزكج

                                                           

 .273.صأحمد، المرجع السابؽ،  شامي-3
 .274.، صنفسوشامي أحمد، المرجع -4
.  229سكرة البقرة، جزء مف اآلية  -1
.  01سكرة الطالؽ، جزء مف اآلية -2
ة ماؿ خمسة صباح مف قانكف دراسة مقارف -مؤمف، التفريؽ القضائي بيف الزكجيف في الفقو اإلسالمياؿبمباقي عبد -3

 .97-96، ص2000ىدی، الجزائر، الجزائرم، دار اؿاألسرة
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بتطبيؽ نظرية البطالف استنادا عمى كقكع  نتمسؾكجة يمكف لنا أف فبغياب ىذه الصفة في الز
الزكج في غمط يتمثؿ في العقـ الناجـ عف العجز الجنسي، إال أنيا يشترط لذلؾ أف يككف 

الغمط متعمقا بصفة جكىرية، فالقدرة الجنسية تعد كذلؾ إذا استعنا بالمعيار الذاتي 
لة اإلنجاب، كىذا ما يدفعنا إلى البحث عما إذا كالمكضكعي، غير أف ىذا ال ينطبؽ عمى مسأ

 .1كاف بحؽ الزكج رفع دعكل الطالؽ بسبب التمقيح اإلصطناعي
قانكف  رغـ عدـ النص صراحة عمى ىذه المسألة كعمال بعمـك النصكص التي جاء بيا

الفقرتيف األكلى كالثانية يدعكنا إلى القكؿ بأف الزكجة الرافضة  36، 04األسرة في مكاده 
الرابطة الزكجية  فؾلعممية التمقيح اإلصطناعي قد ارتكبت خطأ يتأسس معو حؽ الزكج في 
ف 2.ج. أ. ؽ 48مف خالؿ تمسكو بالطالؽ بصفة مطمقة كفقا لما جاء في نص المادة  ىذا كا 

قضاء الجزائرم ال يعتبر عقـ الزكجة سببا يخكؿ لمزكج المجكء إلى الطالؽ بسبب عقـ كاف اؿ
مف األسباب الشرعية كالقانكنية المخكلة لمزكج حؽ الطالؽ  يعدزكجتو، ذلؾ أف العقـ ال 

 .3بتظميـ الزكجة ألنو مف المسائؿ الخارجة عف إرادتيا 
عف قرارىا في إتماـ عممية التمقيح  جع الزكجةاكالجدير بتسميط الضكء عميو ىك حالة تر

 اإلصطناعي، فيؿ يمكف لمزكج استعماؿ حقو في فؾ الرابطة الزكجية؟
في غياب نص خاص بيذه الحالة في القانكف الجزائرم، فيناؾ مف يرل أنو ال مانع  

مف اعتبار رفض الزكجة التمقيح بنطفة زكجيا أف يجعميا المشرع الجزائرم سببا لفؾ الرابطة 
في حيف إذا كانت مصابة بمرض كراثي  صحية سميمة،كجية ما دامت أف الزكجة في حالة الز

يحتمؿ نقمو إلى األكالد، فيمكف القكؿ بأف رفض الزكجة إلتماـ عممية التمقيح مؤسسا كمبررا 
                                                           

، المرجع ....المؤلؼ نفسو، رضا الزكجيف  154-153، المرجع السابؽ، ص ....تشكار الجياللي الزكاج كالطالؽ-4
 . 66-65 .السابؽ، ص

ج عمى أنو مع مراعاة أحكاـ المادة أدناه، يحؿ عقد الزكاج بالطالؽ الذم يتـ بإرادة الزكج أك .أ.ؽ 48تنص المادة  -5
" . مف ىذا القانكف 54ك  53بتراضي الزكجيف أك بطمب الزكجة في حدكد ما كرد في المادتيف 

، بمحاج 499، ص 01، 2007ؽ،  .، ـ 37377لؼ رقـ ـ 2006/ 15/11ش، قرار تاريخ.ا.المحكمة العميا، غ -6
، 2010-1966العربي، قانكف األسرة كفقا ألحدث التعديالت كمعمقا عميو بقرارات محكمة العميا المشيكرة خالؿ أربع كأربعيف 

  . 243 .، ص2012ديكاف مطبكعات الجامعية الجزائر،   ،4ط
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مف 77، الذم أجازه القانكف بمكجب نص المادة 1قياسا عمى عممية اإلجياض العالجي
 .308نظر قانكف العقكبات بالمادة  ، كالمسمكح بو فيج.ص.ؽ
ف تعسؼ الزكج في استعماؿ حقو في طمب الطالؽ مف شأنو أف يسبب ضررا   ذلؾ كا 

 .2اقفي المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم لحقو ب مبررا ليالمزكجة، يككف 
 حالة عدم رضا الزوج: ثانيا 
سنحاكؿ في ىذا المكضع إبراز التكييؼ الفقيي كالقانكني لفؾ الرابطة الزكجية بطمب  

فإذا كاف أحد الزكجيف . مف الزكجة عند رفض زكجيا المجكء إلى عممية التمقيح اإلصطناعي
مصابا بالعقـ، فيؿ يككف ذلؾ مبررا لمزكج اآلخر طمب فمؾ الرابطة الزكجية كفسخ الزكاج ليذا 

 :كلقد جاء في أقكاؿ الفقياء بشأف ىذه المسألة ما يمي.3كف تسميتو كذلؾالعيب إذا أـ
 .4« .ك ال يضر عدـ النسؿ كالعقـ... » : فالمالكية قالكا -
إذا كجد اآلخر : كال نعمـ في ىذا بيف أىؿ العمـ خالقا، إال أف الحسف قاؿ» كأما الحنابمة  -

تريد الكلد كىك في ابتداء النكاح، فأما  ر، كأحب أف يتبيف أمره كقاؿ عسى امرأتوبعقيما يخ
الفسخ فال يثبت بو، كلك ثبت بذلؾ أثبت في األيسة، كأف ذلؾ ال يعمـ، فإف رجاال ال يكلد 

 .5... "ألحدىـ كىك شاب، ثـ يكلد لو كىك شيخ كال يتحقؽ ذلؾ منيما
كذكر : " كلقد أكرد ابف القيـ حديثا عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو في ىذا فقاؿ 

حدثنا ىشيـ، أنبأنا عبد اهلل بف عكؼ، عف ابف سيريف أف عمر بف : سعيد بف منصكر 
الخطاب رضي اهلل عنو بعث رجال عمى بعض السقاية ، فتزكج امرأة ككاف عقيما، فقاؿ لو 

                                                           

 .188 .إلغات ربيحة ، المرجع السابؽ، ص-1
 .99.المرجع السابؽ، صمؤمف، اؿبمباقي عبد -2
 .100.مؤمف، المرجع نفسو، صاؿبمباقي عبد -3
شعيباألرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط، .إبف القيـ الجكزية، زاد المعاد في ىدم خيرالعباد،تحشمس الديف محمد بف أبي بكر-4
. 165.، ص1998، مؤسسة الرسالة، بيركت،03ط
  .170.الجكزية، المرجع نفسو، صإبف القيـ شمس الديف محمد بف أبي بكر -5
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كبيف ىذا كذاؾ فإنو .1"فانطمؽ فأعمميا ثـ خيرىا : ال، قاؿ : عقيـ؟، قاؿ أنؾىا تأعمـ: عمر
ف ثبكت الخيار في فسخ عقد الزكاج يككف لمزكجة فقط دكف زكجيا، ألف في ىذا يمكف القكؿ أ

. ا معنكيا ال تقؿ جسامتة عف الضرر المادمقدفعا لمضرر الذم يمحؽ ب
ىا مف تالي بيخكالعقـ يمكف اعتباره ضررا نفسيا يكلد أالما عميقة كسط األسرة اؿ

فالزكجة بطبيعتيا تتطمع ، 2"إذ ضاؽ األمر اتسع  "األطفاؿ، كمناط ذلؾ القاعدة الفقيية القائمة،
تككف أما، فإذا فشمت في ذلؾ أصابتيا خيبة أمؿ كضيؽ كمف باب أكلى تمكينيا مف  أف

 :فيما يمي بقيكد نجممياغير أف تمؾ الكسيمة البد أف تقيد . كسيمة فسخ النكاح لعقـ زكجيا
أك مف زكج آخر قبمو، ألف كجكد الكلد  أف ال يككف لمزكجة كلد منو قبؿ أف يطرأ عميو العقـ -

 . ينفي تحقؽ الضررباألمكمة
أف يثبت الفحص الطبي عقـ الزكج كعدـ احتماؿ زكالو أك يغمب عمى الظف ذلؾ إذا لـ  -

. لبة الظف تقـك مقاـ اليقيف فيما ال سبيؿ لمكقكؼ عميو غيتحقؽ التيقف، إذ أف 
 .3الدخكؿ ما ال يقؿ عف أربع سنكات انتظار مدة مف الزمف بعد عقد الزكاج كتحقؽ -

اف القانكني إذا رفض الزكج المجكء إلى عممية التمقيح اإلصطناعي، فإنو يمكف الميدأما في 
ج في فقرتيا الثانية كالتي تنص . أ. ؽ 53لمزكجة رفع دعكل التطميؽ بناءا عمى نص المادة 

".   ...جتحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكا العيكب التي: "... عمى أنو
أما إذا اتضحت إمكانية العالج أميمو سنة ميالدية تطمب العالج كلككف التمقيح 

. 4اإلصطناعي مف كسائؿ العالج فإذا امتنع عف المجكء إليو كافؽ عمى طمب الزكجةبالتطميؽ

                                                           

  .177.إبف القيـ الجكزية، المرجع نفسو، صشمس الديف محمد بف أبي بكر-6

، أبي عبد المعز محمد عمي فرككس في حكـ التمقيح اإلصطناعي، مكقع 08/11/2006بتاريخ  136فتكل رقـ  -7
 . 20/01/2019، تاريخ اإلطالع  www . ferkous .com اإلنترنت

 .101.م عبد مؤمف، المرجع السابؽ، صبمباؽ-1
؛ تشكار حميدك زكية، بعض حقكؽ المرأة المستحدثة مقتضى األمر رقـ 113-112إقركفة زبيدة، المرجع السابؽ، ص -2

 .70.، ص03، ىامش  12ع. 2011س، بجامعة تمسماف ، كمية الحقكؽ، .إ.ؽ. ع. المعدؿ لقانكف األسرة، ـ 05-02
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 يؽ بإضافتو لمفقرة العاشرة مف المادةؿكما كسع المشرع الحماية لمزكجة في مسألة طمب التط 
كىذا ما يخكؿ لمقاضي سمطة تكسيع دائرة " كؿ ضرر معتبر شرعا: "ج بقكليا.أ. ؽمف  53

عتداد بحرماف الزكجة مف تحقيؽ الشعكر باألمكمة كالكالدة كالحمؿ إلالضرر، إذ بإمكانو ا
 53عمال بنص المادة 1كاإلرضاع لمحكـ بالتطميؽ ككذا التعكيض عف الضرر الالحؽ بيا

 .2ج.أ.مکررؽ
في أكج في مسألة رفض الزكج  53أحكاـ الفقرة العاشرة مف المادة غير أف العمؿ ب
قيح اإلصطناعي يتكجب معو عدـ عمـ الزكجة قبؿ العقد بصفات زكجيا ؿالمجكء إلى عممية الت

ا رضيت كىذا قالتي يغمب عمييا الطابع الديني كالركحي، أما إذا كانت تعمـ بذلؾ فيعني أف
 .3الرضا يسقط حقيا في طمب التطميؽ

ف كاف قضاة المحكمة العميا قبؿ صدكر تعديؿ  ، قد اعتبركا أف عدـ 02-05ىذا كا 
القدرة عمى اإلنجاب تشكؿ ضررا لمزكجة يستمـز معو اإلستجابة لمطمبيا في التطبيؽ، إذ جاء 

ر رمف المقرر شرعا أنو يجكز لمزكجة أف تطمب التطميؽ لكؿ ض»: في أحد القرارات ما يمي
ا تبيف في قضية الحاؿ أف المعاشرة الزكجية كانت طكيمة بيف الزكجيف ـك... معتبر شرعا، 

ؽ ليكأف الطاعف لـ ينجب أطفاال طيمة ىذه المدة الطكيمة مما أدل بالزكجة إلى أف تطمبالتط
لتضررىا لعدـ اإلنجاب، كعميو فإف قضاة المكضكع بقضائيـ بتطميؽ الزكجة بسبب العيب 

 .4« كؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج طبقكا القانكف تطبيقا سميمايحالذم 
كعمال بالقكاعد العامة، فإنو يمكف كذلؾ لمزكجة التمسؾ ببطالف العقد عمى أساس 
 82كقكعيا في غمط يقـك عمى صفة مف الصفات الجكىرية لمزكج المنصكص عميو في المادة 

                                                           

 .113، ص  نفسوإقركفة زبيدة، المرجع -3
يجكز لمقاضي في حالة حكـ بالتطميؽ أف يحكـ لممطمقة بالتعكيض عف :"عمي أنو .ج . أ. مكرر ؽ 53تنص المادة -4

 ".الضرر الالحؽ بيا
 .67.،المرجع السابؽ، ص. .م، رضا الزكجيفؿتشكار جيال-5
، محكمة 119.، ص2000خ، .ع .ؽ.، ـ213571، ممؼ رقـ 16/02/1999بتاريخ  ش، قرار.ا.المحكمة العميا، غ -6

. 92، ص 1995، سنة  02. ؽ، ع. ـ.، 87301، ممؼ رقـ 1992/ 22/12ش قرار بتاريخ.ا.العميا، غ
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لجنسي التي يترتب عمييا اإلنجاب كالتناسؿ، القدرة عمى اإلتصاؿ اعدـ كالمتمثمة في ،1ج.ـ.ؽ
ما لـ يثبت عمميا بذلؾ قبؿ العقد، عمى أساس أف القانكف قد استحدث إجراء مسبقا لمزكاج مف 
شأنو تكفير الحماية لطرفي العالقة الزكجية تكمف في الفحص الطبي الذم نصت عميو المادة 

:"  مف قانكف الصحة 72المادةكقد نص عميو كذلؾ  ج في فقرتيا األكلى.أ.مكرر ؽ 07
 ".الفحص الطبي السابؽ لمزكاج إجبارم

كنختـ ىذا الفرع بالقكؿ أف أغمب فقياء الشريعة اإلسالمية لـ يعتبركا العقـ عيب يكجب  
التفريؽ بيف الزكجيف، ذلؾ أف معرفة أم مف الزكجيف بأنو غير قادر عمى اإلنجاب کاف 

التطكر الطبي في الكقت الراىف، إذ بات مف شيده ممستعصيا في عصرىـ عمى عكس ما 
ة كانت أك دائمة كبالخصكص في ؤقتالسيؿ القكؿ بعدـ القدرة عمى اإلنجاب كتحديد نسبتيا ـ

جانب الزكج، الذم كاف يعتقد أنو فحؿ بطبعو ال يتصكر منو عدـ النسؿ كأف العقـ مرض 
 .2أنثكم

التمقيح اإلصطناعي باعتباره  اذا كنا  خصصنا المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ لمسألة 
كسيمة غير طبيعية ينجـ عنيا إنجاب األكالد كمدل تأثيرىا عمى فؾ الرابطة الزكجية، فقد آثرنا 

الحديث في المبحث المكالي عف تنظيـ اإلنجاب كالقطع اإلرادم لمحمؿ كأثرىما عمى فؾ 
 .الرابطة الزكجية

المبحث الثاني 
 الرابطة الزوجيةتنظيم اإلنجاب والقطع االرادي لمحمل و أثرىما عمى فك 

ف عدـ قدرة الزكجيف عمى رعاية أكالدىما كتربيتيـ عمى الكجو المثالي قد يمكف إ            
اعتباره عذرا يسمح ليما العمؿ عمى إيجاد فترات متباعدة بيف الحمؿ كاآلخر كىك ما يعرؼ 

ف بعض األزكاج قد يتكسعكف في مفيـك ىذه الرخصة، فتسكغ ليـ بتنظيـ اإلنجاب، إال أ
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قة إرادية كىك ما مبطر قنفسيـ في التفكير إلى منع حدكث الكالدة بقطع الحمؿ قبؿ اكتماؿأ
. (المطمب األكؿ )ك اإلجياض أيعرؼ بالقطع  اإلرادم لمحمؿ 

خراجيا مف تتدخؿ تدخال مباشرا لتنظيـ األسرةاإلسالمية منذ بركزىا الشريعة ك دائرة الفكضى كا 
 كجؿ كسنة رسكلو المصطفى الكريـ بتكجيياتيا لتنظيـ شؤكف األسرة، بكاسطة كتاب اهلل عز

سايرىا في ذلؾ التشريع مف خالؿ نصكصو في إرساء قكاعد قانكنية مف شأنيا تمكيف  كقد
األزكاج مف التخطيط العائمي السميـ ككذا محاربة كؿ تصرؼ يشكؿ خطرا عمييا كعمى 

. (طمب الثاني ـاؿ)المجتمع عامة 
ربية كالزكجاف كحدىما المؤىالف لمتقرير في مكضكع تنظيـ النسؿ لرفع الحرج عنيما كت  

، غير أف ىذا التكافؽ قد ال قرراف ترؾ فترات بيف الحمؿ كاآلخرأكالدىما في ظركؼ حسنة، في
يقع مما ينتج عنو خالؼ بيف الزكجيف، بؿ قد يمتد األمر إلى أكثر مف ذلؾ، فتحدث الفرقة 

. (المطمب الثالث )بينيما 
المطمب األول 

ماىية تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي لمحمل 
في ىذا المطمب مسألة تنظيـ اإلنجاب بالتطرؽ إلى تعريفو كالطرؽ الطبية التي يمجأ  سنعالج

اإلنجاب كىذا في الفرع األكؿ، أما الفرع الثاني فنخصصو قطع إلييا مع التعريج إلى مكضكع 
. لمفيـك القطع اإلرادم لمحمؿ بذكر تعريفو كاألسباب الدافعة إليو 

الفرع األول 
مفيوم تنظيم اإلنجاب 

، كالطرؽ الطبية المتاحة لمجكء (أكال)سكؼ نكضح مفيـك تنظيـ اإلنجاب مف خالؿ تعريفو 
. (ثالثا)، ثـ تختـ ىذا الفرع بالتمييز بيف تنظيـ اإلنجاب كقطعو (ثانيا )إليو
 نجابإلتنظيم ا:أوال

 .(ب)كاصالحا ( أ)سنعرض تعريؼ تنظيـ اإلنجاب لغة      
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انتظـ ؼيأتي مف النظـ، أم التأليؼ، نظمو ينظمو نظما كنظاما كنظمو :التنظيـ: لغة-أ 
. 1أم جمعتو في السمؾ كالتنظيـ مثمو: ، كنظمت المؤلؤـكتنظ

في المساف العربي ىك الخمؽ كالكلد كالذرية، كتناسمكا أنسؿ بعضيـ بعضا، كنسال مف :كالنسؿ
منيما لمعنى  كممة بحكـ إفادة كؿ باب ضرب كثر نسمو المراد المطابؽ لكممة النسؿ ىي

. 2الخمؽ كمعنى الكثرة
أك اتخاذ كسيمة  ابوتنظيـ النسؿ كىك كضع منيج يككف اإلنجاب بحس: إصطالحا –ب 
شركعة غير ضارة إليجاد فترات متباعدة بيف مرات الكالدة، عف طريؽ تخفيض معدؿ ـ

. 3جديةالمكاليد عف النمك ألسباب 
اؾ طرؽ عديدة لمنع الحمؿ قد جربيا اإلنساف منذ فق:ظيم اإلنجاب الطرق الطبية لتن:  ثانيا

ف كاف مف الممكف القكؿ أف جؿ تمؾ الطرؽ كالكسائؿ القديمة منيا  العصكر السابقة، كا 
كيمكف تقسيـ ىذه  ،4كالحديثة، ليا نسبة نجاح معينة، فرغـ استعماليا فقد يحدث الحمؿ

ف أك5الكسائؿ إلى طرؽ سمككية كنا في ىذا البحث سنتطرؽ إلى الطرؽ الطبية، خرل طبية، كا 
 .لككف أف بحثنا يرتكز عمى مدل تأثيرىا عمى استمرار الحياة الزكجية

كنقصد بالطرؽ الطبية ىي كؿ كسيمة اكتشفيا الطب الحديث تستعمؿ لمنع الحمؿ       
ا ـبصفة مؤقتة، كىذه الطرؽ إما كسائؿ آلية أك أدكية كعقاقير كقد تصؿ إلى حد الجراحة كفي

. حدة  لباإليجاز كؿ كسيمة عؿيمي سنبيف 
ىكعبارة عف كيس جمدم مصنكع منو الذكرم : الكاقي:-ك تتمثؿ فيما يمي :الوسائل  اِللية-1

ك األنثكم حتكاء ما يقذفو الزكج عند الجماع مف مادة رقيقة ممساء أك محببة في طرفو حممة ال

                                                           

 .180.،ص04مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، المرجع السابؽ، ج -1
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الذم ىك أكبر حجما ك يكجد بو حمقة داخمية لتثبيتو ك يقـك بنفس الدكر الذم يقـك بو الكاقي 
.    1الذكرم ك ىك منع حدكث التمقيح

الرحـ بحيث يجعؿ الكسط الرحمي غير صالح لمتمقيح بيف نطفة  ىك جياز يزرع في: المكلب-
. 2الزكج ك بكيضة الزكجة

ىي قبعة مخصصة لعنؽ الرحـ بأشكاؿ ك مقاييس ك تركيب مختمفة تتناسب : القبعة العنقية-
كما . مع عنؽ الرحـ، إذ تقـك بإغالؽ عنؽ الرحـ فتمنع الحيكانات المنكية مف تمقيح البكيضة

رأة استعماليا إال بعد إجراء فحكصات طبية لمتأكد مف عدـ كجكد أمراض تحكؿ يمنع عمى الـ
. 3دكف استعماليا بشكؿ صحيح

كيماكية تستعمؿ بطريؽ الفـ أك  كتككف عبارة عف مركبات ىرمكنية أ:األدوية و العقاقير-2
: الحقف أك بشكؿ دىانات مكضعية كىي

عبارة عف مركب ىرمكني يؤدم إلى منع االباضة كيككف استعماليا عمى  :حقن منع الحمل-
ك منيا كبسكالت تزرع تحت الجمد بمحقف  ر،تيا، فمنيا مف يؤخذ كؿ ثالثة أشوحسب فعالي

خاص بعد تخدير مكضعي،كمكانيا ىك أعمى الذراع مف ناحية الجسـ كيبقى مفعكليا لمدة 
. 4خمس سنكات

عف كريمات ك مراىـ أك تحاميؿ ميبمية تقضي عمى الحيكانات  عبارة :الدىانات الموضعية-
. 5المنكية تستعمؿ قبؿ االتصاؿ الجنسي بيف الزكجيف

أكما تسمى بحبكب منع الحمؿ كىي األكثر استعماال كانتشارا نظرا لفعاليتيا :األقراص الدوائية-
. 1في منع المبيض مف تككيف البكيضة أكخركجيا منوكظيفتيا تكمف ك
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. ك نقصد بيا التعقيـ الجراحي المؤقت الذم يعمؿ لمرجؿ كالمرأة: رق الجراحيةالط-3
تككف عممية التعقيـ المؤقت لمرجؿ بربط النيايتيف ربطا جيدا، كبما أف مجرل : بالنسبة لمرجؿ-

األسير ضيؽ كجدرانو العضمية ثخينة نكعا ما، فاف سد المجرل يككف بشد الخيط بقكة، عمى 
 .      2ر قابؿ االمتصاص لربط كالقطف ك النايمكف ك الحريراف يككف الخيط غي

تككف بكاسطة ربط البكقيف لمنع نقؿ البكيضات كذلؾ باستخداـ منظار جكؼ : لممرأة بالنسبة
. البطف، الذم يمكف الطبيب مف رؤية أنابيب الرحـ ليتمكف مف ربطيما بآالت متصمة بالجياز
كما يمكف إغالؽ البكؽ مف الخارج باستعماؿ حمقات بالستيكية أك ممقط كمف األطباء مف 

ؿ مشبؾ الغسيؿ، كعند رغبة الزكجيف في اإلنجاب مجددا يتـ إرجاع يركب عمى البكقيف مث
. 3القناة عند الرجؿ ك المرأة إلى حالتيا الطبية

لمزيد مف التكضيح حكؿ تنظيـ اإلنجاب سكؼ نقارنو مع طريقة أخرل تشابييا في 
. بعض الكسائؿ غير أنيا تختمؼ عنيا مف حيث األثر ك ذلؾ في البند المكالي

رق بين تنظيم اإلنجاب و قطعو الف :لثااث
، ثـ مف (1)سنكضح الفرؽ بيف تنظيـ اإلنجاب كقطعو مف حيث الكسائؿ المستعممة 

(. 2)حيث األثر المترتب عمى كؿ منيما
. ىناؾ كسائؿ خاصة بالرجؿ كأخرل خاصة بالمرأة :من حيث الوسائل-1
: تتـ عممية قطع اإلنجاب عند الرجؿ بما يمي :بالنسبة لمرجل*
كيتـ عف طريؽ استئصاؿ خصيتي الرجؿ كنزعيما مف جسده كىي كسيمة قديمة : الخصاء-

كتطكرت حاليا بتطكر الكسائؿ الطبية كىذه العممية ال تؤدم إلى منع اإلنجاب فحسب، بؿ 
. 4نزع أسباب الشيكة كفقداف الرغبة في النساء لتؤدم إؿ
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سد األنبكب الناقؿ لمنطؼ مف الخصية  ك ربط أكأيقـك الجراح بقطع : التعقيـ الجراحي الدائـ-
، حيث أنو بعد القطع يعقد كؿ طرؼ مف أطرافو كحده بعيد (سـ 01)إلى الحكيصمة بمقدار 

عف األخر، ثـ يكضع الحبؿ المنكم مكانو داخؿ الصفف، كىذه العممية بسيطة كسريعة 
.  1دقيقة كأضرارىا قميمة الحدكث 30تستغرؽ أقؿ مف 

تنكعت الطرؽ كتعددت، إال أنيا تؤدم كميا إلى إعاقة حركة كصكؿ  :بالنسبة لممرأة * 
الكب دكف التعرض إلى جيازىا التناسمي، كاستخداـ الكي ؼالبكيضة الناضجة إلى القناة 

كما يتـ عف طريؽ إدخاؿ . بالكيرباء أك استعماؿ الميزر أك إجراء قطع كربط قناتي قالكب
. 2تنطبؽ عمى العركة ك تسد مجراىا بإحكاـحمقة بكاسطة منظار خاص إلى قناة الرحـ 

ف قطع الحمؿ ىك العمؿ عمى استئصاؿ القدرة عمى اإلنجاب بصفة دائمة إ:من حيث األثر-2
ما بتناكؿ "سكاء لمرجؿ أك لممرأة، حيث عرفو أحدىـ عمى أنو  منع اإلنساف إما باالخصاء كا 

ما بعممية جراحية خاإلمادة طبية تعطؿ القدرة عمى ا صة لألنثى تمنع مف القدرة عمى نساؿ كا 
، في حيف إف تنظيـ اإلنجاب يؤدم الى خمؽ فترات متباعدة بيف الكالدة لمدة مؤقتة 3"اإلنجاب

. دكف القطع النيائي لإلنجاب
ف تنظيـ النسؿ قد يختمط مع فكرة أخرل تكمف أك ما يمكف اإلشارة إليو كذالؾ ىك 

التكقؼ بالنسؿ عند حد معيف، كاالكتفاء بكلد أك اثنيف كىك في  كيقصد بو "تحديد النسؿ"في
الغالب يككف كسياسة عامة تتبناىا الدكلة أك حركات شعبية ك ىيئات اجتماعية لمنع الحمؿ 

كيتخذ ذلؾ طابع اإللزاـ لألسر لغرض كضع حد لمشكالت اجتماعية كاقتصادية، كعميو 
. 4تائج كبالتالي الحكـفبينيما فرؽ مف حيث المبدأ كاألسمكب ك الف

الفرع الثاني 
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( إجياض الحمل)مفيوم القطع اإلرادي لمحمل 

ف مصطمح القطع اإلرادم لمحمؿ ال يستعممو أغمب فقياء الشريعة اإلسالمية، إف لـ إكإشارة ؼ
يميؿ غالبيتيـ أف  ذلؾ.1نقؿ جميـ، بؿ ىك مصطمح يفضمو بعض رجاؿ القانكف نظرا لداللتو

اإلجياض أك قتؿ الجنيف، كلمتكضيح أكثر البد مف الكلكج إلى تعريؼ إلى تكظيؼ مصطمح 
(.   ثانيا)، ثـ األسباب الدافعة إليو (أكال)القطع اإلرادم لمحمؿ 

تعريف القطع اإلرادي لمحمل   :أوال
 ،(ب)، اصطالحا(أ)لغة لتبياف معنى القطع اإلرادم لمحمؿ يتكجب عمينا تكضيح معنى المحمؿ

(. ج)ثـ القطع اإلرادم لمحمؿ 
الحمؿ ما يحمؿ في البطف مف الكلد، جمع حماؿ كأحماؿ كحممت المرأة  :الحمل لغة -أ

ؿ حبكيفيـ بأف الحمؿ كاؿ .2بو أك قميؿ كىي حامؿ كحاممة حممتعمقت، كال يقاؿ :تحمؿ
 .3قيح الحيكاف المنكم لمبكيضة ؿكالعمكؽ مفردات مترادفة ذات معنى كاحدة ىك ت

ىك ما تحممو المرأة مف كلد في بطنيا بعد تمقيح نطفة الرجؿ بكيضة  :الحمل إصطالحا  -ب
مف العمكؽ إلى الكالدة، كقاؿ اإلماـ القرطبي في تفسيره معنى قكؿ اهلل عز كجؿ  ءاالمرأة، باد

ذْف َأنْفُتمْف َأِجنٌَّة فِ ... »  َرْفِض َواِِإ َمُم ِبُكمْف ِإذْف َأنْفَشَأُكمْف ِمَن األْف ، ىك الكلد 4«.. ي ُبُطوِن ُأمََّياِتُكمْف ُىَو َأعْف
 .5قارتما داـ في البطف، سمي جنينا الجتنابو كاست

كاختمؼ عمماء الشريعة اإلسالمية في مدة الحمؿ األقصى، فمنيـ مف قاؿ سنتيف كىك 
ف كىك قكؿ الشافعي، أما اإلماـ مقكؿ سفياف الثكرم، كمنيـ مف قاؿ أقصى مدة الحمؿ أربع سف

أربع سنيف كثانييا سنتاف،إال أنيـ أجمعكا عمى أف أدنى مدة الحمؿ : ركايتاف إحداىمالو ؼأحمد 

                                                           

 .158.، المرجع السابؽ، ص....تشكار الجياللي الزكاج كالطالؽ-2
 .121-120.،صالسابؽ محمد خالد منصكر، المرجع -3
،دار 01إبف القيـ الجكزية، تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد، تح،مكتب الدراسات كالتكثيؽ،طشمس الديف محمد بف أبي بكر-4

 .195. ، ص2004الفكر، بيركت،
 .32سكرة النجـ، جزء مف اآلية -5
. 185.، صالسابؽإبف القيـ الجكزية، تحفة المكدكد، المرجع -6
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ىي ستة أشير، فإذا جاءت المرأة بكلد ألقؿ مف ستة أشير مف يـك تزكج بيا الرجؿ فالكلد 
 . 1غير الحؽ بو

، أم أف مدة الحمؿ (يكما 280) أما األطباء فيقدركف مدة الحمؿ كسطيا بأربعيف أسبكعا 
، كالمرأة قد تخطئ في (أشير قمرية 09)، أم نحك(يكما 266=  280 - 14)الحقيقية ىي 

       حساب مدة حمميا إف كانت عادتيا الشيرية غير منتظمة، كعادة ما يككف زيادة أسبكعيف
. 2يكما 266أك نقصا نيما كقد تككف مدة الحمؿ الفعمية في بعض الحاالت أقؿ مف

فيك يتماشى كمعنى مصطمح اإلجياض الذم يقصد بو  :حملأما القطع اإلرادي لل -ج
أسبكعا تحسب مف آخر حيضة لممرأة، كأغمب حاالت  28خركج محتكيات الحمؿ قبؿ »

اإلجياض تقطع في األشير الثالثة األكلى لمحمؿ عندما يقذؼ الرحـ محتكياتو بما في ذلؾ 
جياض بعد الشير الرابع فيشبو يف كأغشيتو كيككف في أغمب حاالتو محاطا بالدـ، أما اإلجفاؿ

 .3المشيمة الكالدة، إذ تنفجر األغشية أكال كينزؿ منيا الحمؿ ثـ تتبعو
رادة القائـ بو،كإل  فيجب أف يككف  كتماؿ معنى القطع اإلرادم لمحمؿ، البد أف يتـ بعمـ كا 

عمى عمـ بحالة الحمؿ كأف تتجو إرادتو إلى تنفيذ عممية إنياء الحمؿ قبؿ أكانو، فإذا كانت 
الحمؿ بسبب قكة قاىرة أكحالة الضركرة أك بفعؿ الغير، فال يمكف القكؿ بأننا أماـ حالة  نياية

دم لمحمؿ كبيذا فإف القطع اإلرا. القطع اإلرادم لمحمؿ مف طرؼ الزكجةأك بطمب الزكج
 القصديختمؼ عف بقية الصكر األخرل إلنياء حالة الحمؿ، فيك يتميز عنيا مف حيث تكفر 

 .افعة إليو كىذا ما سنفصمو في البناء المكاليدالعمدم كمف حيث األسباب اؿ
 :األسباب الدافعة إلى المجوء إليو: ثانيا

                                                           

 .187-186، صنفسوتحفة المكدكد، المرجع  ابف القيـ الجكزية، -7
مكسكعة جامعة لألحكاـ الفقيية في الصحة كالمرض كالممارسات الطبية، -احمد محمد کنعاف، المكسكعة الطبية الفقيية -1
 .374.،  ص2000، دار النفائس، بيركت، 01ط
 .31.،  المرجع السابؽ، ص..محمد عمي البار، خمؽ اإلنساف  -2
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ددة كىي تختمؼ إف األسباب الدافعة إلى منع الحمؿ بطريقة إرادية كاسعة كمتع 
           باختالؼ الحاالت كاختالؼ األزمنة كاألمكنة فقد تككف أسبابيا إجتماعية أك إقتصادية

:  أك صحية كسنذكر ذلؾ فيما يمي
قد تحمؿ الزكجة كلكنيا بعد فترة كجيزة يتككف لدييا دافع التخمص مف  :السبب اإلجتماعي-1

المحافظة عمى المظير الجمالي ليا أك الرشاقة، خاصة إذا كانت مف المكاتي بقصد الحمؿ 
ركج عبر كسائؿ اإلعالـ كالقنكات الفضائية، فمف ىذا ميتأثرف بتقميد الثقافات الغربية أماـ ما 

 -حسب نظرىا -نينيا قبؿ ظيكر اإلنعكاسات السمبية جالمنطمؽ قد تفكر في التنازؿ عف 
ة الحمؿ أك بعد كضع الجنيف كما يمكف أف تتحسف الرغبة في حفظ لمحمؿ سكاء أثناء فتر

 .1جماؿ الزكجة مف جية الزكج كذلؾ
إف الكضع المالي كالمعيشي قد يمعب الدكر البارز في حمؿ أحد : السبب اإلقتصادي -2

، لما يترتب عمى حمكلو دالزكجيف عمى التخمص مف الحمؿ كقطعو كعدـ الرضا بمكلكد جدم
عب إقتصادية كاجتماعية، فيؤثر عمى مستكاىا المعيشي ك تسكء حالتيا كيستعصي باألسرة متا

. 2عمييا مكاجية أعباء الحياة في ظركؼ مالئمة
إف الكشؼ الطبي المستمر لحالة الجنيف عمى طكؿ فترة الحمؿ، قد  :سبب تشوه الجنين -3

كراثي، كىذا ما يدفع ينبئ الزكجة بأف الطفؿ سيكلد مشكىا أك مصابا بإعاقة خمقية أك مرض 
بأحد الزكجيف إلى التخمص مف الحمؿ بناء عمى نظرة مستقبمية لكيفية التكفؿ بو ماديا 

كاجتماعيا كنفسيا كبيكلكجيا، كتزداد نسبة كالدة الطفؿ المشكه في ظؿ التقنيات المستحدثة 
. 3لإلنجاب نتيجة لمتدخؿ الطبي الكاسع في عمـ الكراثة كالتكاثر

                                                           

ف الحضر كاإلباحة في الفقو اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مالمطمب حسف أحمد، اإلجياض بشحاتة عبد -3
 .14. ، ص2006

،ص 2006أميرة عدلي أمير عيسی خالد، جريمة إجياض الحامؿ في التقنيات المستحدثة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  -1
273 .

، ة المنتدل القانكني، جامعة بسكرةدراسة مقارنة مجؿ -نفسيا بيف التجريـ كاإلباحة بد الحميـ بف مشرم، إجياض المرأة ؿع-2
 .63،ص  07ع, 2010كمية الحقكؽ، 
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ال يمكف الكشؼ الطبي المستمر لمحمؿ مف معرفة حالة : جنس الجنين سبب إختيار -4
كلقد انتشرت في اآلكنة األخيرة فكرة إسقاط . الجنيف فحسب، بؿ يتعدل حتى إلى معرفة جنسو

مجرد الكقكؼ عمى الجنس غير المرغكب فيو كغالبا ما يككف أنثى ، كما يحاكؿ بالجنيف 
ؿ الحصكؿ عمى كال الجنسيف، أك تفضيؿ أحدىما لزكجاف إحداث التكازف األسرم مف خالا

 .1عمى اآلخر، أك كما سماىا البعض بطريقة اإلجياض المنتخب
إف الدكافع الطبية التي يمكف أف تقؼ كراء القطع اإلرادم لمحمؿ خاصة  :السبب الصحي-5

ا قبؿ قا أك تككف قد أصيبت بقمف جانب الزكجة، كميا تدكر حكؿ األمراض التي تصاب ب
لحمؿ كتزداد حدتيا مع استمراره، كمف ىذه األمراض أمراض القمب كالتي أثبت الطب الحديث ا

أنيا يمكف أف تتأثر بالحمؿ، غير أف خطكرتيا تفاكت إلى حد القكؿ بعدـ كجكد أم آثار سمبية 
جراء الحمؿ كالشأف نفسو بالنسبة لمرض ارتفاع ضغط الدـ كأمراض الجياز التنفسي كمرض 

 .2اؼ إلى جانب ذلؾ ىناؾ األمراض العقمية كالنفسية التي تطرأ عمى الزكجة السكرم، يض
مدل  تبييفبعد أف اتضحت لنا ماىية تنظيـ اإلنجاب كالقطع اإلرادم لمحمؿ يستكجب  

. تقبؿ كؿ مف الفقو اإلسالمي كالقانكف الجزائرم لياتيف المسألتيف كىذا ضمف المطمب المكالي
المطمب الثاني 

 القانون الجزائري من تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي لمحملوالفقو اإلسالمي  موقف
برز رأم الفقو اإلسالمي مف تنظيـ اإلنجاب كالقطع اإلرادم لمحمؿ مف خالؿ الحكـ سف

لى إق بالتطرؽ زرنبالشرعي لياتيف المسألتيف ضمف الفرع األكؿ، أما مكقؼ القانكف الجزائرم فس
. التكييؼ القانكني لمقطع اإلرادم لمحمؿ في الفرع الثاني اإلنجاب ثـيـ األساس القانكني لتنظ

 الفرع األول
 لحمللرأي الفقو اإلسالمي من تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي 

                                                           

كسائؿ التحكـ في جنس الجنيف كمدی نجاحيا كحكميا الشرعي الدكرة الثامنة  ،محمد عمي البار، إختيار جنس الجنيف -3
، تاريخ www . themwl .org ، مكقع اإلنترنت 12/04/2006-08عشر لممجمع الفقيي اإلسالمي خالؿ الفترة 

 .22/02/2019اإلطالع
 .36الى30. ، ص1985، الدار السعكدية، 01محمد عمي البار، مشكمة اإلجياض، دراسة مقارنة طبية فقيية، ط -4
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مسألة تنظيـ اإلنجاب ؿسنقؼ عمى رأم الفقو اإلسالمي مف خالؿ الحكـ الشرعي  
 (.ثانيا)لمحمؿ ع اإلرادم ط، ثـ الحكـ الشرعي لمؽ(أكال)كقطعو 

 الحكم الشرعي لتنظيم اإلنجاب وقطعو: أوال
کكف أف تنظيـ اإلنجاب مسألة تيدؼ إلى التقميؿ مف النسؿ فينبغي الكقكؼ عمى مدل 
تعارضيا مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي تحث عمى اإلكثار مف األكالد، السيما إذا تعدل 

الرغـ مف تكفر القدرة عميو كذلؾ ما سنكضحو األمر إلى درجة التكقؼ النيائي عف اإلنجاب ب
: مف خالؿ ما يمي

 الحكم الشرعي لتنظيم اإلنجاب -أ 
جاب يتـ عف طريؽ لجكء الزكجيف إلى كسائؿ سمككية فعرفنا بأف تنظيـ اإل 

لى كسائؿ حديثة لمنع الحمؿ مؤقتا،  سكؼ تبيف حكـ كؿ  لذلؾكبالخصكص مسألة العزؿ كا 
. بإيجازمنيا عمى حدة كلك 

 . 1ىك إراقة المني خارج الفرج :العزل  -
 : أقوال الفقياء في العزل

العزؿ مباحا إال أنو مكركه ألف فيو ترؾ " يرل اإلماـ الغزالي كىك شافعي المذىب :الشافعية -
بذكر أك صالة، ككجو  يكره لمقاعد في المسجد أف يقعد فارغا ال يشتغؿ: لفضيمة، كما يقاؿ 

الفضيمة المترككة بالعزؿ أف يفكت احتماؿ حصكؿ الكلد كما يمكف أف يحصؿ منو مف جياد 
. 2"في سبيؿ اهلل كنفع المسمميف

                                                           

 .01/01/2019تاريخ اإلطالع ، https://binbaz.org.sa: مكقع انترنتحكـ العزؿ، اإلماـ بف الباز،   -1
، زيداف عبد الكريـ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة 266، ص 2الشرح الكبير لمدردير، ج  -2

 .244. ، ص1993، مؤسسة الرسالة، بيركت، 01اإلسالمية،ط

https://binbaz.org.sa/
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    كقرأ" قيذاؾ الكأد الحقي: "فقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في العزؿ: فإف قمت» : ثـ قاؿ أيضا
ُءوَدُة ُسِئَمتْف »  َذا الْفَموْف قمنا كفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة في : كىذا في الصحيح  ، 1«َواِِإ

. 2"كذلؾ يكجب كراىة ال تحريما " الشرؾ الخفي" كقكلو " الكاد اخفي " اإلباحة، كقكلو
كيكره لمزكج أف يعزؿ عف امرأتو الحرة بغير  "يقكؿ اإلماـ عالء الديف الكاساني :الحنفية -

رضاىا، ألف الكطء عف إنزاؿ سبب لحصكؿ الكد كليا في الكلد حؽ كبالعزؿ يفكت الكلد فكأنو 
ف كاف العزؿ برضاىا ال يكره ألنيا رضيت ب  .3"كات حقياؼمسببا لفكات حقيا كا 

إال أف يككف لحاجة ... كالعزؿ مكركه » جاء في المغني البف قدامى الحنبمي  :الحنابمة -
عزؿ عف مكال : ، ثـ قاؿ «مثؿ أف يككف في دار الحرب فتدعكه حاجتو إلى الكطء فيطأ كيعزؿ 

. 4"زكجتو إال بإذنيا
العزؿ إذا أذنت  -مةأم زكج اآل–كلزكجيا » بير لمدردير جاء في الشرح الؾ :المالكية

 .5"كسيدىاکالحرة لزكجيا العزؿ إذا أذنت مجانا أك بعكض 
بالتأمؿ في أقكاؿ فقياء المذاىب السالفة الذكر، نجد أف بعضيـ يقكؿ بالجكاز المطمؽ 

 .لمعزؿ كمنيـ مف يقكؿ بالجكاز المشركط، في حيف قاؿ بعضيـ بالمنع المطمؽ 
كال ريب أف أحاديث » ذىب إلى ما قالو ابف القيـ الجكزية ففإنناكکتكفيؽ بيف أقكاليـ 

كنحف نركم عف عدد مف : قد قاؿ الشافعي رحمو اهللجابر صريحة في جكاز العزؿ، ك
كقد : أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنيـ رخصكا في ذلؾ كلـ يركا بو باسا، قاؿ البييقي

ركينا الرخصة فييف عف سعد بف أبي كقاص كأبي أيكب األنصارم، كزيد بف ثابت، كابف 
 .6"جميكر أىؿ العمـعباس ك غيرىـ، كىك مذىب مالؾ كالشافعي كأىؿ الككفة ك

                                                           

 .08سكرة التككير، األية  -3
 .245-244.، صنفسو، زيداف عبد الكريـ، المرجع  266، ص 2ج  الشرح الكبير لمدردير، -4
 .251.، ص نفسو، زيداف عبد الكريـ، المرجع  267، ص 2الشرح الكبير لمدردير، ج  -5
 . 251.، زيداف عبد الكريـ، المرجع نفسو، ص88 .، ص3البحر الزخار، ج  -6
 .252، ص السابؽزيداف عبد الكريـ، المرجع  ،268، ص 2الشرح الكبير لمدردير، ج  -1
.  132، ص5، المرجع السابؽ، ج...ابف القيـ الجكزية، زاد المعاد  -2
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كيسرم ما تقرر بشأف العزؿ مف أحكاـ عمى كؿ ما جرل مجراه أك كاف في معناه مف 
ف كانت مسألة العزؿ قد نالت ا حد الكافر مف أقكاؿ الفقياء، ؿالكسائؿ السمككية التي ذكرناىا كا 

فمف أباحو ذلؾ أنو لـ تخرج بقية الكسائؿ التي فييا معنى العزؿ عندىـ في مؤداىا عف العزؿ 
. 1أباحيا

ذكرنا آنفا مجمكعة مف الكسائؿ الحديثة التي يمكف أف : حكم الوسائل الحديثة لمنع الحمل -
يستعمميا الزكجيف لمنع الحمؿ مؤقتا، فالكاقي الذكرم كاألنثكم كالقبعة العنقية قد اعتبرىا 

 .قياسا عمى حكـ العزؿ مباحةالفقياء كسائؿ 
ككف أف فكرة عممو تقـك عمى زيادة تقمصات الرحـ كقنكاتو فتدفع البكيضة ؿأما المكلب 

بسرعة إلى الخارج قبؿ نضجيا أك اإللتقاء مع الحيكاف المنكم فينا يككف كسيمة منع الحمؿ، 
عمؿ المكلب كجو آخر في حالة عدـ تمكف تقمصات الرحـ مف دفع البكيضة ؿغير أنو قد يككف 

كاف المنكم كتخصيبيا بالفعؿ، إذ بيذا الكضع يرل البعض أنو كسيمة إال بعد اإللتقاء مع الحي
 .2إجياض ال كسيمة منع مؤقت لمحمؿ

كأما حبكب منع الحمؿ فيرل الفقياء المعاصريف، أنو ينبغي لممسمميف أف يكثركا مف  
ق النسؿ ما استطاعكا ذلؾ سبيال، فيك المراد الذم كجو إليو النبي صمى اهلل عميو كسمـ في قكؿ

، إال أنيـ أجازكا استخداـ حبكب منع الحمؿ بشرط، أف "تزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر بکـ"
مؿ الحمؿ كؿ سنة أك نحيفة حتككف حاجة تدعكا لذلؾ، مثؿ أف تككف الزكجة مريضة ال تت

مكانع أخرل تضرىا أف تحمؿ كؿ سنة، كما يشترط أف يأذف ليا زكجيا، ألف لو  اقالجسـ أك ب
 .3"حؽ في األكالد كاإلنجاب كال بد كذلؾ مف مشاكرة الطبيب ىؿ أخذىا ضار أـ ليس بضار

                                                           

 .254، ص نفسو، زيداف عبد الكريـ، المرجع 302، ص 2الشرح الكبير لمدردير، ج  -3
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كأما طريقة التعقيـ الجراحي المؤقت فيناؾ مف قاؿ بجكازىا، كىناؾ مف قاؿ بعدـ  
لمجيزيف لقكة أدلتيـ، فيذه الطريقة ال تؤدم إلى تغيير خمؽ جكازىا، لكف المتبيف رجحاف قكؿ ا

نما ىي شبيية بالعزؿ لككنيا كسيمة مؤقتة ال تقضي عمى المصنع الرئيسي لمنطؼ ك  اهلل كا 
 .1البكيضات عند الزكجيف 

كال شؾ أف أية كسيمة يثبت ضررىا باليقيف يستكجب القكؿ بعدـ جكازىا، عمى أف تناط 
كصؼ المظاىر المنضبط، فالعبرة في ذلؾ كمو بالغالب األعـ ال بالنادر األحكاـ في ذلؾ باؿ

الشاذ، ذلؾ أف كؿ ما اتفؽ عميو الزكجاف مف تمؾ الكسائؿ كلـ يستتبع ضررا بالجسـ كالنفس 
. 2كتبعا لمشكرة طبيب مكثكؽ، يككف جائزا مع كراىة التنزيو

ف خال خالؼ بيف العمماء في حرمة اؿ:الحكم الشرعي لقطع اإلنجاب -ب صاء كأما التعقيـ كا 
ال في قطع القدرة عمى اإلنجاب كذلؾ ىك مناط الحكـ، حيث ذىب آخالفو إال أنو يتفؽ معو ـ

كثير مف العمماء إلى حرمة كؿ ما في معنى التعقيـ، بمنعيـ ما يقطع الحبؿ مف أصمو أك 
دَك )تحت قكلو تعالى ، ألف ذلؾ يندرج 3يفسد القكة التي بيا الحمؿ َكرأضِإ لِإيُهفأسِإ لَّنٰىسَكعَكٰى فِإي األأ كَكا ِإذَكا تَككَك
ؿَك  ثَك كَكالنَّنسأ رأ يُهيأمِإؾَك الأحَك . 4« كَكالمَّنوُه الَك يُهحِإبُّ الأفَكسَكادَك  ۗ  فِإييَكا كَك

 الحكم الشرعي لمقطع اإلرادي لمحمل: ثانيا
لشريعة قد تعرض إلييا فقياء ا( اإلجياض) الجدير بالتنبيو ىك أف مسألة قطع الحمؿ  

كبالنظر إلى اتساع ىذه . اإلسالمية في مباحث الديات كالجنايات، كبالضبط في غرة الجنيف
ف كاف مقتضيا،  القضية كضيؽ المقاـ فإننا سنحاكؿ الكقكؼ عمى الحكـ الشرعي ليا كا 

 ،"نفخ الركح"حـر مف المباح أال كىك ـباإلعتماد عمى األساس الذم استند إليو الفقياء لتبياف اؿ
 : آراء الفقياء المعاصريف كىذا تبعا لما يمي بعض ع ذكرـ
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 القطع اإلرادي لمحمل قبل نفخ الروح -أ
كفيما يأتي آراء فقياء المذاىب األربعة كالتي يتضح بعد ذكرىا انقساميـ بيف مجيز 

كال » : قاؿ الدسكقي  :فالمالكية واإلمام الغزالي.كمانع كمبيح بشرط كمبيح عمى اإلطالؽ
ذا نفخت فيو الركح حـر  يجكز إخراج المني المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف يكما كا 

، كبيذا فالمالكية قالكا بالتحريـ المطمؽ، ذلؾ أف إسقاط الجنيف محـر في أية مرحمة 1«إجماعا 
 .كاف عمييا كلك قبؿ نفخ الركح فيو

ف » قاؿ ابف قدامی  :أما الحنابمة ألقت مضغة، فشيد ثقات مف القكابؿ أف فيو صكرة خفية كا 
ف شيدت أنو مبدأ خمؽ آدمي لك بقي تصكر، ففيو كجياف، أصحيما ال شيء  ففيو غرة، كا 
فيو، ألنو لـ يتصكر، فمـ يجب فيو كالعمقة كألف األصؿ براءة الذمة، فال تشغميا بالشؾ 

 .2« تصكر، كىذا يعطؿ بالنطفة كالعمقة كالثاني، فيو غرة، ألنو مبتدأ خمؽ آدمي، أشبو ما لك 
فالحنابمة يجيزكف إسقاط الجنيف قبؿ أف يصير مضغة أم قبؿ تخمقو عمال بالمدة التي 

 .حددىا رسكؿ اهلل صمی اهلل عميو كسمـ كىي ثنتاف كأربعكف پكما
فإف ألقت مضغة كلـ يظير .. » فجاء في التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي  :وأما الشافعية

قد ظير فييا تحطيط باطف، ال يعرفو إال القكابؿ، ففيو غرة : طيط، فإف قالت أربع نسكة حىا في
ف قمفجثـ يظير، أك شککف، فال ت( قمف) ك إف  ىذا مبتدأ خمؽ اآلدمي، كما لك : ب الغرة، كا 

 .3"ألقت عمقة 
عميو  ك سكاء استباف خمقو أك بعض خمقو، ألنو..»جاء في بدائع الصنائع  :وأما الحنفية

ف لـ يستبف شيء مف  الصالة كالسالـ قضى بالغرة فمـ يستفسر، فدؿ أف الحكـ ال يختمؼ كا 
 .4خمقو فال شيء فيو، ألنو ليس جنيف إنما ىك مضغة 

                                                           

 .267-265، ص 2، ج2005، مؤسسة المعارؼ،بيركت، 03بف طاىر الحبيب، الفقو المالكي كأدلتو، ط -5
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كالمستنتج مف كؿ ما ذكرناه مف أقكاؿ الفقياء ىك اتفاؽ المذاىب الثالثة الشافعية،  
كجكب الغرة عمى الجاني في المرحمة األكلى  الحنابمة كالحنفية حكؿ جكاز إسقاط الجنيف دكف

إلى بداية التخمؽ كتشكؿ مالمح الجنيف عمى عكس المالكية كاإلماـ الغزالي الذيف قالكا بحرمة 
 .اإلسقاط مطمقا ابتداء مف كلكج النطفة في رحـ الزكجة 
إسقاط الجنيف قبؿ مضي أربعة » : كمف الفقياء المعاصريف عبد الكريـ زيداف إذ قاؿ

... يباح لمعذر المشركع كبدكف العذر مكركه  -أم قبؿ تفخ الركح فيو -أشير عمى حممو 
. 1...."كمف األعذار المبيحة لألـ إلسقاط جنينيا قبؿ نفخ الركح العالج لممرض

 القطع اإلرادي لمحمل بعد نفخ الروح -ب
بعد نفخ الركح عمدا كبدكف عذر مسكغ ( اإلجياض)الفقياء عمى أف قطع الحمؿ  أجمع

 :لذلؾ، يككف محرما شرعا كاستدلكا في ذلؾ
ـأ .. » يقكؿ اهلل تعالى  - زُهقُهيُهـأ كَكا ِإيَّناىُه فُه نَكرأ ؽٍق نَّنحأ ـأ مف إِإمأالَك دَككُه ، كقكؿ اهلل تعالى 2"كَكالَك تَكقأتُهمُهكا أَككأالَك

طأئنا كَكبِإيرنا كَكالَك تَكقأتُهمُهكا أَككأ " أيضا  ـأ إِإفَّن قَكتأمَكيُهـأ كَكافَك خِإ زُهقُهيُهـأ كَكا ِإيَّناكُه فُه نَكرأ ؽٍق  نَّنحأ يَكةَك إِإمأالَك شأ ـأ خَك دَككُه . 3«الَك
حدثنا رسكؿ اهلل صمى : كبالحديث الذم ركاه األعمش عف زيد بف كىب عف عبد اهلل قاؿ -

عيف يكما ، ثـ اهلل عميو كسمـ كىك الصادؽ المصدكؽ، إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أرب
يككف في ذلؾ عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يككف في ذلؾ مضغة، ثـ يرسؿ الممؾ فينفخ فيو الركح ك 

.  4يؤمر بأربع کممات، يكتب رزقو، كأجمو، كعممو ، كشقي أك سعيد
عد نفخ الركح يحـر حرمة تامة ميما كاف بكقد أجمع الفقياء عمى أف قتؿ الجنيف  

ـ في خطر، فقدمكا محكا باإلجياض إال إذا كانت حياة األالجنيف مشكىاأك غير ذلؾ كلـ يس
. 5حينئذ حياتيا عمى حياتو ألنيا أصمو
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سقاط جنيف ىك الخشية مف الفقر كعدـ  كتشتد الحرمة إذا كاف الدافع إلى قطع الحمؿ كا 
 .1تحقيؽ اإلكتفاء المعيشي لألطفاؿ أك كاف بدافع إصابة الجنيف بمرض معدم

مف إبراز الحكـ الشرعي لمسألة تنظيـ اإلنجاب كالقطع اإلرادم لمحمؿ كبقي لنا  إنتيينا
 .إيضاح مكقؼ القانكف الجزائرم مف تمؾ المسألتيف كذلؾ في الفرع المكالي

 الفرع الثاني
 موقف القانون الجزائري من تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي لمحمل

تنظيـ اإلنجاب كقطع الحمؿ مف خالؿ  يتجمى لنا مكقؼ القانكف الجزائرم مف مسألة 
جممة القكاعد القانكنية التي أقرىا لذلؾ، فيك يسمح لمزكجيف خمؽ فترات متباعدة بيف الكالدات 

، غير أنو في المقابؿ ال يسمح بالتخمص مف الحمؿ عند (أكال)بالمجكء إلى كسائؿ مشركعة 
(. ثانيا)ق عف طريؽ عممية اإلجياض حدكث

 بقانوني لتنظيم اإلنجااألساس ال: أوال 
 02المؤرخ في  11-18اب بمكجب أحكاـ القانكف رقـ جفتناكؿ المشرع تنظيـ اإل 

تحت عنكاف تدابير  .2، القسـ األكؿالثالثفي الفصؿ  المتعمؽ بقانكف الصحة2018جكيمية 
تضمف حماية صحة األـ كالطفؿ " :ليمما  69، إذ جاء في المادة  صحة األـ كالطفؿ حماية

بكاسطة كؿ التدابير الطبية ك النفسيةكاإلجتماعية ك التربكية كاإلدارية التي تيدؼ ، ال سيما 
 :إلى ما يأتي

حماية صحة األـ قبؿ كأثناء كبعد الحمؿ،  -
 ".ضماف الظركؼ الصحية لمطفؿ كنمكه-

مف نفس القانكف بصريح العبارة مسألة تنظيـ النسؿ بنصيا  71كلقد تناكلت المادة 
كيساىـ في الحفاظ عمى صحة األـ .لتنظيـ العائمي أكلكية لمصحة العمكميةيشكال":عمى ما يمي

. كالطفؿ
                                                           

 .45 .، صنفسومحمد عمي البار، مشكمة اإلجياض، المرجع  -2
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كتعده ىياكؿ كمؤسسات الصحة كتنفذه عبر كؿ التدابير كالترتيبات الصحية 
 ."كالتحسيسكاإلجتماعية ك التربكية ككذا اإلتصاؿ 

المادتيف أف المشرع ركز عمى ضركرة تكفير الحماية الالزمة لمعائمة  ىاتيفيفيـ مف 
الجزائرية مف خالؿ خمؽ الظركؼ الطبية كاإلجتماعية المالئمة، بدءا بالمحافظة عمى صحة 

األـ ككصكال إلى صحة الطفؿ كنمكه الحركي كالنفسي، حيث أقر أف تباعد فترات الحمؿ يككف 
 .برنامج كطني منسجـ يساعد عمى تحقيؽ ذلؾ مكضكع

قانكنا عاما يمـز  ليسالسالفة الذكر،  71إف تنفيذ البرنامج الذم أشارت إليو المادة  
نما يككف تنفيذه بطريقة ضمنية، مف خالؿ  األسر الجزائرية بكجكب تنظيـ النسؿ أك تحديده كا 

ير الكسائؿ المساعدة عمى المنع غرس ثقافة تنظيـ النسؿ في المجتمع الجزائرم كذلؾ بتكؼ
. المؤقت لمحمؿ كالتركيج لو

كيمكف القكؿ أف ىدؼ المشرع مف ىذه المكاد ىك اجتماعي كليس ىدفا اقتصاديا، تبناه 
مف قانكف األسرة في فقرتيا  36ذلؾ ىك نص المادة  يؤكدجؿ حماية األسرة الجزائرية، كما أل

 ."تسيير شؤكف األسرة كتباعد الكالداتالتشاكر في "... :الرابعة كالتي جاء فييا
فأصبح تسيير شؤكف األسرة بما فييا تباعد الكالدات مف حقكؽ ككاجبات كال الزكجيف، 

فترؾ بذلؾ الحرية التامة ليما في تقرير ذلؾ، كبيذا يككف المشرع قد ساير مجمع الفقو 
 .اإلسالمي الرامي إلى إباحة تنظيـ النسؿ كعدـ تحديده

ىك مكقؼ القانكف الجزائرم مف تنظيـ اإلنجاب فما ىك مكقفو مف القطع إذا كاف ىذا 
 اإلرادم لمحمؿ؟

التكييف القانوني لمقطع اإلرادي لمحمل : ثانيا
بحماية تناكؿ المشرع الجزائرم مكضكع القطع اإلرادم لمحمؿ في نفس القسـ الخاص          

ييدؼ : "عمى ما يمي77حيث نصت المادة  ،78ك77صحة األـ كالطفؿ، في المادتيف 
اإليقاؼ العالجي لمحمؿ إلى حماية صحة األـ عندما تككف حياتيا أك تكازنيا النفسي كالعقمي 

". تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ. ميدديف بخطر بسبب الحمؿ
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أك اؿ قطع اإلرادم مف خالؿ نص ىذه المادة يمكف القكؿ أف المشرع أجاز كقؼ الحمؿ       
لمحمؿ لكف بشرط أف يككف ىذا الحمؿ مضر بصحة األـ  الجسدية كالنفسيةكالعقمية، أم 

 . إكتماؿ فترة الحمؿ تؤدم باألـ إلى اليالؾ
ال يمكف إجراء : "  78أما الشرط الثاني لمقياـ بعممية كقؼ الحمؿ فنصت عميو المادة  

". لعمكمية اإلستشفائيةإال في المؤسسات ااإليقاؼ العالجي لمحمؿ 
في قانكف العقكبات في  أيضا تطرؽ المشرع إلى مكضكع القطع اإلرادم لمحمؿك

، في القسـ األكؿ منو تحت "ات كالجنح ضد األسرة كاآلداب العامةماجفاؿ" الفصؿ الثاني بعنكاف
 .313إلى  304بالمكاد مف " اإلجياض"عنكاف 

 :1يمة اإلجياض تقـك عمى أركاف ثالثة ىييتضح لنا أف جر 304المادة نص كباستقراء 
كجكد الحمؿ ىك المحؿ الذم يرد عميو السمكؾ اإلجرامي كىذا ما يسمى : الركن المفترض -1

بالجانب المفترض، كىك عبارة عف مركز قانكني أك كاقعي يسبؽ قياـ الجريمة كالبد مف ىذا 
 .2الكجكد قبؿ الخكض في مدل تكافر أركاف الجريمة األخرل

فييا الخميتيف المذكر كالمؤنثة إلى  تندمجكككف أف حياة الجنيف تبدأ منذ المحظة التي 
يككف في الفترة ما بيف اإلخصاب " قطع الحمؿ "اؿ إجياض الحمؿ جغاية أكاف الكالدة، فإف ـ

ك بنياية الكالدة، كقبؿ ىذه الفترة أك بعدىما فال يتحقؽ اإلجياض، أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه 
حقؽ بكقكعيا عمى المرأة الحامألك المفترض حمميا كحالة اإلفتراض عند عدـ ظيكر الجريمة تت

الحمؿ كىك ما تكتشفو المرأة خالؿ األياـ األكلى مف انقطاع الدكرة الشيرية، باعتبارىا إحدل 
 .3الدالئؿ عمى كجكد الحمؿ

                                                           

 .ج.ع.،ؽ 304 المادة -1
عدلي أمير عيسى خالد، الحماية الجنائية لمجنيف في ظؿ التقنيات المستحدثة،  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،   أميرة -2

. 308، ص 2005
 .309.، صالسابؽأميرة عدلي أمير عيسى خالد، المرجع -1
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مف ثالثة كيتمثؿ في النشاط الذم يقـك بو الجاني كيتككف ىك اآلخر : الركن المادي -2
 : عناصر ىي

المتمثؿ في كؿ فعؿ يؤدم إلى قطع الحمؿ قبؿ المكعد الطبيعي : الفعل المادي -
أك كسائؿ ..( عقاقير ، أعشاب ) ةبفعؿ إيجابي، مف خالؿ استعماؿ كسائؿ طبيعي

آالت ميكانيكية أك تدليؾ أك  صناعية كاألدكية التي تحدث تقمصات في الرحمأك
ضرب، أك بفعؿ سمبي کترؾ الحامؿ دكف رعاية أك حبس الزكجة في غرفة دكف 
عالج كغير ذلؾ مما يؤدم إلى إسقاط الحمؿ، كالمشرع بدكره أكرد بعض تمؾ 

 -.1ج عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر.ع.ؽ 304الكسائؿ في المادة 
تتمثؿ في األثر الناتج عف السمكؾ اإلجرامي، كىك خركج الجنيف  :النتيجة اإلجرامية

مف الرحـ قبؿ مكعد الكالدة، كما داـ أف المشرع يعتاد بأم مرحمة كاف عمييا الحمؿ، 
بؿ اكتفى بحالة إنياء الحمؿ قبؿ  يتافيك بذلؾ لـ يشترط خركج الجنيف حياأك ـ

 . 2األكاف
بيف السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية، ذلؾ أف  كىي اإلتصاؿ الكاقع: العالقة السببية -

.  قاضي المكضكع ىك مف يفصؿ في مدل تكافر ىذه العالقة مستعينا بالخبرة الطبية 
يقصد بو إتجاه نية الفاعؿ إلى الفعؿ المفضي إلى إجياض الحمؿ، إذ أف  :الركن المعنوي-3

لفعؿ ال بد أف يعمـ بأف فعمو مكجو كعميو فمرتكب ا. جريمة اإلجياض ىي مف الجرائـ العمدية
 .3حداث النتيجة كىي طرد الجنيف قبؿ الميعاد الطبيعي إإلى امرأة حامؿ كأف تتجو إرادتو إلى 

كبالمقارنة مع أحكاـ الفقو اإلسالمي، نجد أف المشرع لـ يفرؽ بيف إسقاط الحمؿ قبؿ 
قكؿ المالكية كاإلماـ الغزالي اؿنفخ الركحأك بعدىا كبيذا يككف قد خالؼ غالبية الفقياء كمساير

في ذلؾ، إضافة إلى أنو أفرد مادة خاصة بمعاقبة المرأة الحامؿ التي تقدـ عمى إجياض 

                                                           

 .78. الشيخ صالح بشير، المرجع السابؽ، ص -2
. 79. الشيخ صالح بشير، المرجع نفسو ، ص -3
.  325.ص، نفسويرة عدلي أميرة عيسی خالد، المرجع أـ-4
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ت الغرض كىذا نفسيا أك تمكيف الغير مف فعؿ ذلؾ أك استعماؿ الكسائؿ التي تكصؼ ليا لذا
 .1.ج.ع.ؽ 309بمكجب المادة 
زاكية أخرل فقد عمؿ المشرع بقاعدة الضركرة المكجبة إلسقاط الحمؿ كقع،  كمف

ال عقكبة  :"جالتي نصت عمى أنو.ع.ؽ 308فقو اإلسالمي كىذا بالمادة المعمكؿ بيا في اؿ
أجراه طبيب أك جراح في  متىخطر ؿعمى اإلجياض إذا استكجبتو ضركرة إنقاذ حياة األـ مف ا

إذ نصت  مف قانكف الصحة، 78كأكد ذلؾ بالمادة ".طة اإلداريةغير خفاء ك بعد إبالغو السؿ
ال يمكف إجراء اإليقاؼ العالجي لمحمؿ اال في المؤسسات العمكمية :" عمى أنو

ال يجكز  :"مف مدكنة أخالقيات مينة الطب عمى أنو 33كما نصت المادة ."اإلستشفائية
. 2"كص عمييا قانكنالمطبيب أف يجرم عممية لقطع الحمؿ إال حسب الشركط المنص

 المطمب الثالث
تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي لمحمل   اِلثار المترتبة عمى

يمكف لتنظيـ اإلنجاب داخؿ األسرة أف يؤثر عمى استقرار الحياة الزكجية، فباإلمكاف أف 
يصؿ عدـ التفاىـ بيف الزكجيف إلى حد فؾ الرابطة الزكجية بينيما، باعتبار أف ذلؾ حؽ يكفمو 

كغني عف التبياف (. الفرع األكؿ) حالؿ ميثاؽ الزكاج افالقانكف، فأم إخالؿ بو سيؤدم إلى 
قطع اإلرادم لمحمؿ بسبب أم مف الزكجيف سيدفع بالزكج المتضرر إلى استعماؿ الكسائؿ أف اؿ

 (.الفرع الثاني) القانكنية المتاحة لو لفؾ الرابطة الزكجية 
 الفرع األول

 اإلخالل بالحق في تباعد الوالدات کسبب لفك الرابطة الزوجية
ية ضمانا الستقرار كزيادة حث اإلسالـ عمى التشاكر بيف الزكجيف في حياتيما اليـك

المكدة كالرحمة بينيما، مما يعني معو عدـ إنفراد أحد الزكجيف برأيو في أم أمر يتعمؽ 
َوَلُينَّ ِمثْفُل » كقكلو تعالى أيضا .3.." َوَعاِشُروُىنَّ ِبالْفَمعْفُروفِ " مصداقا لقكؿ اهلل تعالى بأسرتيما

                                                           

. ج.ع.ؽ 309المادة  -5
. 52ع.ر.، المتضمف مدكنة اخالقيات مينة الطب، ج1992يكليك  06المؤرخ في  276-92المرسـك التنفيذم رقـ  -1

.  19سكرة النساء، جزء مف األية  -2
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أجاز الفقياء القدامى ك.1« َوِلمرِّمَجاِل َعَميْفِينَّ َدَرَجٌة  َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيمٌ الَِّذي َعَميْفِينَّ ِبالْفَمعْفُروِف 
العزؿ لما ركم عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كأقره الفقياء المعاصريف بإجازتيـ استعماؿ 

كؿ ما مف شأنو منع حدكث الحمؿ دكف أف يككف منطكيا عمى ضرر، مع كجكد حاجة معتبرة 
كىذا ما يعني معو القكؿ بأف الزكجة إذا رأت في التكقؼ عف اإلنجاب . ا الزكجافشرعا يراه

ليا ؼسباب صحية، کتضررىا مف الحمؿ المتتالي كبعد إقرار األطباء أللفترة معينة مف الزمف 
أف تستشير زكجيا في ذلؾ، غير أف إصرار ىذا األخير عمى مكاصمة اإلنجاب قد يمنعيا مف 

رجاع صحتيا كعافيتيا، مما يتحقؽ لدييا ضرر ال يمكف تحممو فميا خمؽ فرصة ما في است
 .2عمنا لي طمب التفريؽ بينيما التحقؽ صكرة مف صكر الضرر

كمف زاكية أخرل إذا كاف قرار تكقيؼ اإلنجاب مف طرؼ الزكج ألسباب معيشية يقابمو 
ليذا السبب ما فيو  إصرار الزكجة عمى زيادة النسؿ كالتكاثر، فال يمكف لمزكج إيقاع الطالؽ

، ذلؾ أف رزؽ المكلكد يكلد معو كىك مقيد 3مف جحكد لنعمة اهلل كسكء الظف برب العالميف
ُقَيا »  بمحكمة اهلل عز كجؿ مصداقا لقكلو تعالى َرْفِض ِإالَّ َعَمى المَِّو ِرزْف َوَما ِمنْف َدابٍَّة ِفي األْف

َدَعَيا  ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن  َتوْف َتَقرََّىا َوُمسْف َمُم ُمسْف  .4«َوَيعْف
منو، قد تضمنت الحقكؽ كالكاجبات  36د أف نص المادة نجأما في ظؿ قانكف األسرة  

 02-05كاف محؿ تعديؿ مكجب األمر رقـ المشتركة لمزكجيف، مع أف نص ىذه المادة 
كالتي جمع مف خالليا المشرع كؿ الحقكؽ المالية كغير المالية  27/02/2005المؤرخ في 

لمزكجيف، بما فييا التشاكر في تسيير شؤكف األسرة كتباعاد الكالدات في الفقرة الرابعة منيا، 
ؿ في المجتمع الجزائرم، كبيذاخمؽ نيا التغيير الحاصأكذلؾ تماشيا مع اإلتفاقيات الدكلية كؾ

                                                           

 .228سكرة البقرة ، جزء مف األية  -3
دراسة ميدانية بمدينة باتنة، مذكرة ماجستير في  -أحمد عبد الحكيـ، التخطيط العائمي في األسرة الحضرية بعطكش بف-4

 .182، ص 2008-2007عمـ اإلجتماع العائمي، جامعة باتنة، كمية العمـك اإلسالمية كالعمـك اإلجتماعية ، 
 .183.، صنفسوبعطكش أحمد عبد الحكيـ، المرجع  بف-5
 .06اآلية سكرة ىكد،  -1
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المشرع لمزكجيف مركزا قانكنيا متساكيا في مسألة اإلنجاب، ليقطع بذلؾ الطريؽ أماـ إنفراد أم 
. 1منيما بقرار تنظيـ اإلنجاب مف عدمو 

،  2كيعتبر تنظيـ األسرة مف المسائؿ التي تيـ المرأة أكثر مف الرجؿ في الكقت الحالي
م زيادة األكالد كضماف اإلمتداد العائمي، مما يترتب عف كؿ ذلؾ ظيكر يقابمو رغبة الزكج ؼ

عالمات الشقاؽ بيف الزكجيف، فيؿ يمكف لكؿ منيما حسب رأم المشرع المجكء إلى الكسائؿ 
 المتاحة لفؾ الرابطة الزكجية؟

ج تنص عمى كجكب التشاكر بيف الزكجيف .أ.ؽ 36ما داـ أف الفقرة األكلى مف المادة 
مف نفس القانكف، فإف  53تعمؽ بتباعد الكالدات، كبالتنسيؽ مع الفقرة العاشرة لممادة فيما م

الزكجة التي أضرىا تتابع الكالدات كأرغميا الزكج عمى عدـ خمؽ فترات بيف الحمؿ كاألخر 
ألسباب شخصية كحب الحصكؿ عمى مكلكد ذكر يمكنيا طمب التطميؽ لمضرر المعتبر 

تقدير ذلؾ بالنظر لككف أف المشرع ترؾ الحرية المطمقة لمزكجيف  شرعا، كلمقاضي السمطة في
 .3في تقدير المدة الزمنية المعتبرة في تنظيـ اإلنجاب

سباب غير جدية كاإلكتفاء ألكمف جية أخرل فإف الزكجة التي ال ترغب في اإلنجاب 
فقط دكف إعطاء أم اعتبار لرأم الزكج في ذلؾ، يككف أساسا لتمكيف الزكج مف  بكلد أك كالديف

 .ج .أ.ؽ 48فؾ الرابطة الزكجية كفقا ألحكاـ المادة 
كما يتبادر إلى األذىاف ىؿ أف التشاكر بيف الزكجيف في تباعد الكالدات المشار إليو 

لتالي إخضاعو لمقكاعد العامة ممزما لمجانبيف كبا عقدايرقى العتباره .ج .أ.ؽ 36في المادة 
غير أف الزكجة بدافع . لمعقكد، خاصة في حالة إتفاؽ الزكجيف عمى خمؽ فترة معينة لمحمؿ

                                                           

 .184.بعطكش أحمد عبد الحكيـ، المرجع السابؽ ، ص بف-2
جدكؿ سؤاؿ يظير مدل تشجيع الزكج مف عدمو عمى تنظيـ األسرة ، األخضر زككر، دكر التعميـ العالي في تنظيـ  -3

نطينة، كمية العمـك دراسية ميدانية بمدينة باتنة، مذكرة ماجستير في عمـ إجتماع التنمية، جامعة قس -األسرة الجزائرية 
 .163، ص  2008-2007اإلنسانية كالعمـك اإلجتماعية، 

 .184.بعطكش أحمد عبد الحكيـ، المرجع نفسو ، ص بف-4
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تعزيز بقائيا في كنؼ الزكج باإلكثار مف األكالد، تتحايؿ عمى زكجيا كتمتنع عف استعماؿ 
 كسائؿ منع الحمؿ فيحدث الحمؿ كيكتشؼ الزكج تحايميا ذلؾ؟

ف اتفقا عمى ضركرة تنظيـ اإلنجاب إال أكما ىك مؤؾ  ما قد يختمفاف في نود أف الزكجيف كا 
الكسيمة المستعممة، ذلؾ أف أحدىما قد يفضؿ كسيمة تككف في نظر الطرؼ اآلخر منبكذة، 
فالزكج كبدكافع دينية أخالقية قد يرفض بتاتا المجكء إلى استعماؿ أية كسيمة مف شأنيا منع 

 .1سمككية أك طبية معاصرة، لككف ذلؾ يعد في نظره كأدا خفياحدكث الحمؿ سكاء كانت 
ف كاف يبدكا لنا أنيا تككف  2كليس الزكج ىك الرافض في كؿ األحكاؿ  ، بؿ إف الزكجة كا 

ستعماؿ أية كسيمة مف شأنيا خمؽ فترات متباعدة بيف الحمؿ كاآلخر، غير أف إلىي السباقة 
ستند إليو الزكجة ىي األخرل، أك أنيا ترجح ما ذكرناه مف أسباب في جانب الزكج، قد ت

الحفاظ عمى صحتيا بتجنب اآلثار السمبية الناجمة عف استعماؿ الكسائؿ الطبية، خصكصا 
.  3تمؾ المفضية إلى أمراض مزمنة، فتحمؿ متاعب الحمؿ عمى تمؾ النتائج الكخيمة

ف الكالدات في كؿ األحكاؿ خمؽ فترات متباعدة بيبفإف مسألة تنظيـ اإلنجاب  ختاما،          
حؽ يتقرر في جانب الزكجة عند كجكد المانع الشرعي لمحمؿ دكف أف يتقرر في جانب الزكج 
بالتحجج بالكضع المعيشي، كبالتالي إذا لجأ لمطالؽ فيككف متعسفا كلمزكجة طمب التعكيض، 

ف كاف المشرع قد تحدث عف التشاكر في تباعد الكالدات بصفة اجمع فمـ يفرؽ بيف  ىذا كا 
. رغبة الزكج أك الزكجة

 الفرع الثاني
 القطع اإلرادي لمحمل كسبب لفك الرابطة الزوجية

                                                           

جدكم محمد آميف، جريمة اإلجياض بيف الشريعة كالقانكف، مذكرة ماجستير في العمـك الجنائية كعمـ اإلجراـ، جامعة -1
  .66ص  ،2010-2009تممساف،  كمية الحقكؽ، 

أكدت اإلحصائيات التي أجريت عمى األسر العربية أف أغمب حاالت الفرقة الزكجية كاف سببيا اإلصطدامات الشخصية  -2
دارة البيت،العربي بختي، أحكاـ الطالؽ كحقكؽ األكالد في الفقو  بشأف تنظيـ النسؿ أك تحديده كطريقة تربية األكالد كا 

 .104.، ص2013، کنكز الحكمة، الجزائر، 01ألسرة الجزائرم، ط دراسة مقارنة بقانكف ا -اإلسالمي 
 .107.العربي بختي، المرجع نفسو،ص -3
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مؿ الح بسبب قطع لـ يتطرؽ فقياء الشريعة اإلسالمية إلى مسألة إحداث الفرقة بيف الزكجيف
باعتباره مانعا  تحدثكا عف إذف الزكج في اإلجياض ىـغير أف .إرادية مف طرؼ الزكجةبصفة 

 .1فمف إيجاب دية الجني
ذا كاف إسقاط الجنيف طريقا لنجاة األـ مف مكت محقؽ، فيمكف القكؿ بأف األمر   كا 
ذا أذف فال يجكز  معتبرةئز لمضركرة، أما بدكف ضركرة اج شرعا فال يجكز أف يأذف باإلسقاط كا 

ف فعمت أثمت كضمنت دية الجنيف   .2لممرأة الحامؿ أف تأخذ بو فتسقط جنينيا كا 
كبالنظر إلى قكؿ فقياء المالكية في مسألة التفريؽ بيف الزكجيف لمضرر، نجد أف  

كلك لممرة الكاحدة األكلى كاؼ  ةبعضيـ يرل أف ثبكت الضرر الكاقع مف الزكج عمى الزكج
إلعطاء المرأة حؽ الخيار بالتفريؽ بينيما، أك دفع الظمـ عنيا مع البقاء معو، مع أف المالكية 

تصنيؼ صكر الضرر المكجبة لمتفريؽ بيف الزكجيف عمال بقاعدة ال ضرر كال قد تكسعكا في 
 .3ضرار

كعميو فإف الزكج إذا طمب مف زكجتو إسقاط حمميا كأصر عمييا، فيمكف اعتبار ذلؾ 
 .بياضررا يخكؿ ليا طمب التفريؽ دفعا لمضرر الكاقع 

إلرادم لمحمؿ كفي مجاؿ التشريع الجزائرم فإف نصكصو كاضحة، إذ تعتبر القطع ا
جريمة معاقب عمييا حسب ما فصمناه سابقا، ك كفقا لذلؾ فال غرابة في اعتبار قطع الحمؿ 
سببا مقبكال النحالؿ الرابطة الزكجية ما لـ يكف محاطا بسبب مف أسباب اإلباحة كالمتمثمة 

 .4خصكصا في الضركرة الحتمية المنطكية عمى إنقاذ حياة الزكجة 
األزكاج عمى المحافظة عمى مقكمات األسرة كىذا  ثأحكاـ قانكف األسرة تحكاألمر نفسو فإف 

ما يجعؿ القطع اإلرادم لمحمؿ منافيا لذلؾ، مما يمكف القكؿ معو أف قاعدة الطالؽ كاجبة 

                                                           

 .45.محمد عمي البار، مشكمة اإلجياض، المرجع السابؽ، ص -4
 .406 .، ص05زيداف عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ج -5
 .49. ، صالسابؽمحمد عمي البار، مشكمة اإلجياض، المرجع  -1
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اإلعماؿ في ىذه الحالة إذا تكافرت شركطيا، فمكي يتسنى لمزكج مقاضاة زكجتو عمى أساس 
أف يثبت أف قطع الحمؿ قد قامت بو زكجتو دكف مبرر يسكغ ج، عميو . أ.ؽ  48نص المادة 

مف  32ليا ذلؾ كلـ يكف يعمـ بو، بؿ تـ بإرادتيا المنفردة كال يمكف عندئذ إلزامو بأحكاـ المادة 
 .1نفس القانكف

إف الخبرة الطبية في ىذا الجانب تمعب دكرا بالغ األىمية في إثبات حقيقة كقكع قطع  
إذا أحدثت إجياضا لنفسيا كحاكلت إخفاء ذلؾ، فالطبيب الشرعي ىك  الحمؿ، حيث أف الزكجة

الذم يقرر مدل صدؽ بالغ الزكج في ذلؾ، أـ أنو مجرد إدعاءکيدم ناتج عف الخالفات 
كاألىـ بالذكر أف دعكل الطالؽ المرفكعة مف الزكج ضد زكجتو التي أسقطت .2القائمة بينيما

اتيا، كفي اإلطار المنصكص عميو قانكنا، تككف غير حمميا لضركرة حتمية تمثمت في إنقاذ حي
 .3ة يككف مصيرىا الرفضبة كمسبسمؤس

كانت تمؾ ىي إشكاالت اإلنجاب كالتي مف شأنيا أف تؤدم إلى فؾ الرابطة الزكجية 
تناكلنا دراستيا في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث كما بقي لنا إال االنتقاؿ إلى االكتشافات 

خصصنا دراستيا ضمف الفصؿ كالتي الطبية الحديثة ككيفية تأثيرىا عمى فؾ الرابطة الزكجية 
 .المكالي
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جنسو كانت في البداية تعتمد عمى  إلى ذكمإف حاجة اإلنساف إلى التعرؼ  
 ر،نظرا لمتزايد المستمر لبني البشغير أف ذلؾ لـ يعد كافيا ، ات الشكمية الظاىريةؼتبلخاإل

فكاف لزاما البحث عف كسيمة جديدة بإمكانيا الكشؼ عف أدؽ التفاصيؿ، كنظرا لمدراسات 
. 1المستمرة عمى جسـ اإلنساف تمكف العمماء مف اكتشاؼ ما يسمى بالبصمة الكراثية

  2مجكعمى عدة عكامؿ أساسية، لعؿ أبرزىا التفاعؿ الز تقـككالحياة الزكجية   
             بالنماء أك اإلنحراؼ يتحدد مصير العبلقة الزكجيةما بو، إذ 3مكالتكافؽ الزكاج

كال يقتصر استقرار الحياة الزكجية عمى الجانب الجنسي فحسب، بؿ يتعداه  ،حبلؿفأك اإل
مف شأنو زيادة أعباء  بمرضإلى الجانب الصحي لكبل الزكجيف، فإصابة أحدىما 

نا ال يرجى شفاؤه أك كاف معديا ككاجبات الزكج اآلخر، خاصة إذا كاف ذلؾ المرض مـز
، السيما في ظؿ ما أفرزتو التطكرات الطبية 4قيجعؿ الزكج السميـ يتفادل اإلحتكاؾ بزكج

مف اكتشافات ألمراض عديدة مزمنة معدية كغير معدية قد يككف ليا األثر البالغ عمى 
. استمرار الحياة الزكجية

                                                           

كبيف أنو المسؤكؿ عف نقؿ الصفات " إفرم"مف طرؼ العالـ  1944عاـ  ADNيعكد اكتشاؼ الحمض النككم  -1
كما أكد العالـ .  ADNتركيبة " كيستكف كگريؾ"اكتشؼ العالماف  1985الكراثية مف األصكؿ الى الفركع ، كفي عاـ 

يختمؼ مف شخص ألخر كال يمكف أف يتطابؽ عند شخصيف باستثناء حالة التكأـ المتماثؿ؛  ADNاف " أليس جفرم"
، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 01حجيتيا في اإلثبات الجنائي كالنسب، ط  -حساـ األحمد، البصمة الكراثية 

 .26.، ص2010
ىمة في الحياة الزكجية تدفعو نحك تحقيؽ األىداؼ منو أك تعكقو ، كما أنيا عممية مركبة عممية ـ: التفاعؿ الزكجي -2

مف عدة عمميات حسية كعقمية ككجدانية يستحيؿ الفصؿ بينيما كاقعيا، ككنيا تشترؾ فييا حاسة أك أكثر مف الحكاس 
رتيما عمى اإلنتباه لؤلقكاؿ كاألفعاؿ الخمس، مما يعني أف التفاعؿ الزكاجي يعتمد عمى مدل سبلمة حكاس الزكجيف كقد

كالتعبيرات كاإلنفعاالت التي تحدث بينيما ؛ کماؿ إبراىيـ مرسي، العبلقة الزكجية كالصحة  النفسية في اإلسبلـ كعمـ 
 .86-85، ص 1995، دار القمـ، الككيت، 02النفس، 

لككيات الزكج االخر بالقياـ بكاجباتو اتجاىو يعتبر الزكجاف متكافقاف عند تقبؿ كبل الزكجيف لس: التكافؽ الزكاجي -3
شباع حاجاتو كاإلمتناع عف ما يؤذم كيفسد بو عبلقتو بو كباألسرة كقد تتعرض الحياة الزكجية لصعكبات تحكؿ دكف  كا 

تحقيؽ بعض أىداؼ الزكاج أك تحـر أحد الزكجيف مف حقكقو أك إشباع بعض حاجاتو فبل يتحقؽ التكافؽ الزكاجي، 
 .195-194ىيـ مرسي، المرجع نفسو، ص كماؿ إبرا

 .195.، ص نفسوكماؿ إبراىيـ مرسي، المرجع  -4
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البيكلكجية كالطبية الحديثة أف تؤثر عمى  عمى ضكء ما ذكرناه، فكيؼ لئلكتشافات 
فالمبحث األكؿ مبحثيف، فؾ الرابطة الزكجية؟ ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عميو مف خبلؿ 

. خصصناه لمبصمة الكراثية كأثرىا عمى فؾ الرابطة الزكجية
 .أما المبحث الثاني فسنعالج فيو األمراض المزمنة كأثرىا عمى فؾ الرابطة الزكجية 

 
 
 
 
 

مبحث األول ال
البصمة الوراثية وأثرها عمى فك الرابطة الزوجية 

ىا ثكرة العمـك تأفرزالتي ات الحديثة دنظرا لككف البصمة الكراثية مف المستج      
، فقد بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية حكـ استخداميا في جميع الحاالت ذات 1الجينية

. عتني بيا الفقو اإلسبلمياالصمة كخاصة مسألة النسب باعتباره مف الضركريات التي 
كما أف التشريعات الكضعية ىي األخرل قد حاكلت إبراز مكقفيا تجاه ىذه التقنية الحديثة 

  .عمى غرار القانكف الجزائرم
؟ كما ىي اإلشكاالت التي تحد مف ىي حقيقة تقنية البصمة الكراثية لذلؾ فما 

ثبات لمنسب في ظؿ تضارب آراء الفقو اإلسبلمي؟ ةؿماستعماليا کكس كىؿ يمكف  نفي كا 
. رلبعيدا عف الطرؽ الشرعية األخفؾ الرابطة الزكجية بناء عمى نتائج البصمة الكراثية 

الفقو  مكقؼماىية البصمة الكراثية في المطمب األكؿ، ثـ  إلى عرضنتلتفصيؿ في ذلؾ سؿ

                                                           

 .12.، صلمرجع السابؽحساـ األحمد، ا -1
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ية في المطمب الثاني، كأخيرا مدل تأثير اثالقانكف الجزائرم مف البصمة الكركاإلسبلمي 
. ثالرابطة الزكجية ضمف المطمب الثاؿ فؾالبصمة الكراثية عمى 

 المطمب األول
ماهية البصمة الوراثية  

، أما الفرع الثاني الكراثيةتقنية البصمة  تعريؼ خصص الفرع األكؿ لدراسةفس 
. شركط العمؿ بياؿتركو فؼ

 الفرع األول
 البصمة الوراثيةتعريف 

، ثـ المدلكؿ (ثانيا)كاصطبلحا ،(أكال) لغة البصمة الكراثية سنعرؼمف ىذا الفرع ض  
. ( رابعا)، ثـ التعريؼ القانكني(ثالثا)العممي ليذه التقنية 

  .يةاثكراؿية يتركب مف كممتيف البصمة كاثالبصمة الكر حمصطؿ :المغويالتعريف :أوال
صر كالفكت ىك ما فالب ؼالى طر الخنصر طرؼىك فكت ما بيف  البصـ :البصمة -أ

كالبصمة الكراثية عند اإلطبلؽ ينصرؼ معناىا إلى بصمات ، 1كالط إصبعيفبيف كؿ 
التي تتركيا عند مبلمستيا األسطح المصقكلة، فيككف  األصابع التي تعني اإلنطباعات

التي تكسك جمد األصابع كىي ال تككف  2ألصؿ ألشكاؿ الخطكط الحمبية ا ذلؾ األثر طبؽ
كال تقتصر البصمة عمى الخطكط  ،ة حتى في أصابع اليد الكاحد لمشخص بعينةبومتشا

، 3الكؼ ك باطف القدميف التي تكجد في األنامؿ بؿ تشمؿ كذلؾ تمؾ المكجكدة في راحتي
ذلؾ الخاتـ اإلليي الذم ميز اهلل » : اقكقيؿ بأف البصمة تعرؼ بصفة عامة عمى أف

                                                           

مجد الديف .317، ص14أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر، لساف العرب المرجع السابؽ، ج  -1
 .1080.المرجع السابؽ، ص محمد بف يعقكب الفيركزآبادم،

كىي عبارة عف خطكط تستخدـ عند إعداد الخرائط الطبكغرافية عمـ الجغرافيا، " بخطكط الكنتكر" ىناؾ مف يسمييا  -2
فيي تربط بيف عدد مف النقاط المتساكية في االرتفاع عند مستكل ثابت، طو کاسب فبلح الدركبي، المدخؿ في عمـ 

 .37، ص 1، ىامش 2006الثقافة، عماف، دار ، 01البصمات، ط 
 .37طو کاسب فبلح الدركبي، المرجع السابؽ، ص  -3
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سبحانو كتعالی بو کؿ إنساف عف غيره، بحيث أصبح لكؿ إنساف خاتمو  بصمتو المميزة 
. 1« لو في الصكت كالرائحة كالعينيف كاألذنيف 

رثاثكر، قثالراء، پرث أباه كمنو يكسر يقاؿ كر :يةثالورا-ب كسر الكؿ، بكرثة  ،ا ككراثة كا 
 .2لؽخاء اؿفالباقي بعد ؼ: جعمو مف كرثتو ، كالكارث : ، ككرثوقرثو أبكأكك
عمى ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ بأف البصمة الكراثية ىي األثر الذم ينتقؿ مف  

 .كاألـ األصكؿ إلى الفركع بكاسطة المكرثات الكامنة في الخبليا التناسمية لؤلب
نظرا لككف البصمة الكراثية مف المستجدات الحديثة، فإنو ال  :التعريف االصطالحي -ثانيا

يكجد في الفقو اإلسبلمي تعريؼ ليا، إال أف بعض الفقياء المعاصريف حاكلكا إعطاءىا 
التركيب الكراثي » : عمى أنيا ىناؾ مف عرفيا:تعريؼ كلكنيـ اختمفكا في ذلؾ تبعا لما يمي

               .3«الناتج عف فحص الحمض النككم لعدد كاحد أك أكثر مف أنظمة الدالالت الكراثية 
البصمة الكراثية ىي الناتج عف فحص » : كقد آثر البعض العمؿ بالتعريؼ التالي       
            4.«التفصيمية التي تدؿ عمى ىكية كؿ إنساف بعينو (الكراثية أك)ة ية الجينيبفاؿ

تمكف العمماء مف اكتشاؼ أف جسـ اإلنساف :المدلول العممي لمبصمة الوراثية -ثالثا
الييف مف الخبليا كلكؿ منيا كظيفتيا الخاصة بيا، كما تحتكم الخمية بيتألؼ مف مئات اؿ

كما يكجد ، ىي مركز السيطرة عمى الخمية كحمؿ الصفات الكراثية ليا كلمجسـ نكاةعمى 
كىي ( الكركمكسكمات)مف الصبغيات  46ا حسب ما دلت عميو اإلكتشافات الطبية بو

، حيث يرث كؿ -كسجينيأالحمض النككم الريبكزم البل -التي تتككف مف المادة الكراثية 
مف األـ، عف  23مف األب ك 23ة، أم شخص تمؾ الصبغيات عف أبيو كأمو مناصؼ

                                                           

دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص،  -النسب في ظؿ التطكر العممي كالقانكني بف قكيدر، مزبير -1
 231.ص ،2011-2011جامعة تممساف، كمية الحقكؽ،

 .177الفيركز آبادم، المرجع السابؽ، ص مجد الديف محمد بف يعقكب  -2
 .232.، المرجع نفسو، صبف قكيدر مزبير -3
 .237.، المرجع نفسو، صبف قكيدر مزبير -4
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طريؽ الحيكاف المنكم كالبكيضة كباتحاد تمؾ الصبغيات المكركثة عف الكالديف يتشكؿ لديو 
كما يكجد في کركمكزـك كاحد عدد كبير  ،کركمكزكمات خاصة بو يجعمو مستقبل عنيما

ائة ألؼ مف الجينات الكراثية، يمكف أف يبمغ عددىا في الخمية البشرية الكاحدة ـ
 .1جينية تقريبا مكرثة( 100.000)
يتككف مف شريطيف يمتؼ أحدىما عمى  DNAأك  ADNكجزء الحمض النككم  

اآلخر في شكؿ سمـ حمزكني كفي ىذا الجزء كحدات متكررة تدعي نيكکميكتيدات مرتبطة، 
منزكع األكسجيف كحمض ( كزمبری)يتككف النيككميكتيد الكاحد مف سكر خماسي 

 .2كأحد القكاعد النيتركجينية الفكسفكريؾ
: كمف أىـ ما يتميز بو الحمض النككم بما يمي 

إختبلؼ الحمض النككم مف شخص آلخر كال يمكف أف يككف ىناؾ تشابو إال في التكأـ  -
 . المتطابقة 

كراثية مف أدؽ الكسائؿ في تحديد ىكية اإلنساف، ألف نتائجيا قطعية ال اؿر البصمة بتعت -
. تقبؿ الشؾ

عمؿ البصمة الكراثية تقـك عمى كظيفتيف ال ثالث ليما، كظيفة اإلثبات ككظيفة النفي،  -
. 3ة ـقتكالجريمة كتنفي الجريمة كاؿ تثبت النسب

                                                           

 ،، دار الفضيمة01ط يؿ، البصمة الكراثية كمدل مشركعية استخداميا في النسب كالجناية،بعمر بف محمد الس -1
.  11ك10،ص 2002الرياض،

 
، إذ ينسخ مف نفسو نسخا ليا نفس  REPLICATIONىي المادة الكحيدة التي ليا القدرة عمى النسخ  ADNجزمء -1

الخصائص كبالتالي يحدث التكاثر كىك الخاصية المميزة لمحياة عمى سطح األرض، طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية، 
.  267، ص 2001البصمات كأثرىا في اإلثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

 .268.، المرجع نفسو، صطارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية -2
 17.عمر بف محمد السبيؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
 48.الخميفة عمي الكعبي، المرجع السابؽ، ص -4
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كىذا ( حرارة، رطكبة كجفاؼ)أقسى الظركؼ الطبيعية  ـتميزه بقكة التحمؿ كالثبات أما -
. 1ما يكسبو المركنة لمتعرؼ عمى أصحاب األشبلء كالجثث

ع البصمة الكراثية بالقدرة عمى اإلستنساخ، إذ تعمؿ عمى نقؿ صفات النكع مف جيؿ تتـ -
. 2ألخر
تعريؼ البصمة الكراثية في نص المادة  تـ لقد :لمبصمة الوراثية التعريف القانوني -رابعا
، المتعمؽ باستعماؿ البصمة الكراثية في اإلجراءات القضائية 03-16مف القانكف رقـ  02

 : يقصد في مفيـك ىذا القانكف بما يأتي" كالتعرؼ عمى األشخاص،  
 .في المنطقة  غير المشفرة مف الحمض النككم التسمسؿ: البصمة الكراثية 
تتككف كؿ  تسمسؿ مجمكعة مف النكميكتيدات(: الريبي منقكص األكسجيف) الحمض النككم

كمف ( T)كالتيميف( C)السيتكزيف ( G)الغكانيف ( A)كاحدة منيا مف قاعدة أزكتية األدنيف
 .كمجمكعة فكسفات( ريبكر منقكص األكسجيف)سكر 

 .ف معيفمناطؽ مف الحمض النككم، تشفر لبرككتي: ض النككمالمناطؽ المشفرة في الحـ
مناطؽ مف الحمض النككم، ال تشفر لبركتيف : المناطؽ غير المشفرة في الحمض النككم

 .معيف
مجمكعة الخطكات التي تجرل عمى العينات البيكلكجية، بيدؼ الحصكؿ : التحميؿ الكراثي

 .عمى البصمة الكراثية
 .الكراثية أنسجة أك سكائؿ بيكلكجية تسمح بالحصكؿ عمى البصمة: العينات البيكلكجية

  3 ."ىي المقارنة بيف بصمتيف كراثيتيف: المقاربة

                                                           

 
 
 
البصمة  ، المتعمؽ بإستعماؿ2016يكنيك  19المكافؽ ؿ  1437رمضاف عاـ  14، المؤرخ في 03-16قانكف رقـ -3

 .2016يكنيك  22، الصادرة بتاريخ 37ع . ر.الكراثية في اإلجراءات القضائية ك التعرؼ عمى األشخاص، ج
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الفرع الثاني 
شروط العمل بالبصمة الوراثية 

(. ثانيا)كأخرل تقنية ( أكال)يمكف القكؿ بكجكد شركط إجرائية
: الشروط اإلجرائية -أوال
التي يؿ الحمض النككم عمى الكيفية حؿيرتكز نجاح ت :كيفية جمع العينات وتوثيقها -1

الناحية العممية أف العينات تفقد حيكيتيا  تؤخذ بيا العينة كطريقة حفظيا، إذ تبيف مف
كتفاعميا إذا لـ يتـ حفظيا بطريقة جيدة سميمة، كىك ما يستمـز تكثيؽ جميع العينات 

 . 1لمرجكع إلييا عند الحاجة
              رقـتنفيذا لما كرد في نص المبدأ السادس مف التكصية  :إعتماد المعامل المناسبة -2
1-92R  يجب إجراء ىذه » : الصادرة عف المجمس األكربي عمى أنو 1992لسنة

. 2«التحاليؿ في معامؿ طبية تابعة لكزارة العدؿ أك حاصمة عمى ترخيص بذلؾ 
كىذا لمنع القطاع الخاص كالشركات التجارية مف المتاجرة في ىذا الميداف، مع  

فرض عقكبات لمف يقـك بالتبلعب بالجينات البشرية، يضاؼ إلى ذلؾ ضركرة تزكيد تمؾ 
المعامؿ بأحسف األجيزة كالتقنيات ذات المكاصفات الفنية العالية كالقابمة لمتفاعؿ مع 

. 3ا في الدكلة العينات كالظركؼ المحيطة بو

                                                                                                                                                                                

إ، جامعة سيدم . ؽ. ع . نزار كريمة ، نفي النسب بيف المعاف كاكتشاؼ التقنية العممية لمبصمة الكراثية ، ـ  -2
 .205، ص  07، ع 2010بمعباس ، كمية الحقكقي ،

 .206.كريمة، المرجع نفسو، ص نزار -3
 .206.نزار كريمة، المرجع نفسو، ص -4
 .، المرجع السابؽ03-16القانكف رقـ مف  09المادة رقـ -5
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 المتعمؽ 03-16في الفقرة األكلى كالثانية مف القانكف رقـ  9كجاء في نص المادة 
تنشأ لدل "،باستعماؿ البصمة الكراثية في اإلجراءات القضائية كالتعرؼ عمى األشخاص

 .لمبصمات الكراثية، يديرىا قاض تساعده خمية تقنية كزارة العدؿ، مصمحة مركزية
دارة كحفظ القاعدة الكطنية لمبصمات الكراثية تكمؼ ىذه المصمح ة بتشكيؿ كا 

 .1 ."المتحصؿ عمييا، مف تحميؿ العينات البيكلكجية طبقا ألحكاـ ىذا القانكف
كلقد أقر ذلؾ نص المبدأ السادس مف  :حماية نتائج التحاليل لمحمض النووي -3

يجب أف »: الصادرة عف المجمس األكربي عمى أنو 1992لسنة  R 92-1التكصية رقـ 
يتـ تحميؿ الحامض النككم في نطاؽ احتراـ التكصيات كالقكاعد التي أقرىا المجمس 

 .2« األكربي كالمتعمؽ باحتراـ كحماية المعمكمات ذات الطبيعة الشخصية 
:  الشروط التقنية -ثانيا
ليؿ الحمض النككم بأخذ جزء مف جسـ يمكف تح :طريقة تحميل الحمض النووي -1

اإلنساف ال يتعدل رأس دبكس مف الدـ، المني، العظـ، جذكر الشعر، خبليا الفـ، خبليا 
الكمية، خمية مف البكيضات المخصبة، خمية مف الجنيف كيتـ استخبلص ما تحممو مف 

:  صفات مكركثة كتتـ العممية كما يمي
. الدليؿ أك األب المفترضمف العينات المأخكذة مف  ADNتحصيؿ  -
. مف كبل العينتيف إلى مبلييف الشظايا باستخداـ إنزيـ خاص  ADNتقطيع   -
تفرد الشظايا عف طريؽ التفريد الكيربائي بالجيف، مما يجعميا تتحرؾ بسرعة تختمؼ   -

. 3باختبلؼ حجميا، فالشظايا األصغر تتحرؾ بسرعة مف الشظايا األكبر 

                                                           

 
 .206.، صالسابؽنزار كريمة، المرجع  -2
ؽ ، المركز الجامعي تامنغست، معيد . د. البصمة الكراثية في مجاؿ النسب، ـ يكسفات عمي ىاشـ، مدل إستخداـ -3

 70.، ص02، 2012الحقكؽ، 
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لعرضيا لفيمـ أشعة " الغشاء"ككضعيا عمى نكع مف الكرؽ يسمى  ADNنقؿ شظايا  -
 .1"الصكرة اإلشعاعية الذاتية " سينية، ينتج عف ذلؾ ظيكر شرائط قاتمة المكف تسمى

   تتـ المقارنة بيف عدد الشرائط كمكافقتيا كبيف كرات الدـ البيضاء المأخكذة مف المتيـ  -
ذا كجد اختبلؼ أك الشخص المشككؾ فيو، فإذا كاف ىناؾ  تكافؽ عد الشخص كاحدا كا 

. 2اؿ الجنائيجاتضح بكجكد شخصيف مختمفيف، سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ النسب أك الـ
بعد إجراء تحاليؿ البصمة الكراثية يتحتـ تحديد المكاقع : تحديد المواقع الوراثية -2

تبيف مدل كالعكامؿ الكراثية مع تحديد نسبة كجكدىا في المجتمع عف طريؽ إحصاءات 
اتساع ىذه العكامؿ فيو، كيتطمب األمر في ذلؾ كجكد خبرة كتخصص رفيع المستكل 

. 3ككفاءة عالية داخؿ المعامؿ المسند إلييا عممية الفحص الجيني 
مف تحديد مفيـك البصمة الكراثية ك شركط العمؿ بيا في المطمب  كباإلنتياء        

األكؿ باعتبارىا كسيمة عممية ذات نتائج قطعية، سكؼ نتعرض في المطمب المكالي 
لمكقؼ الفقو اإلسبلمي كالقانكف الجزائرم مف ىذه التقنية في مجاؿ اإلستعانة بيا إلثبات 

 .أك نفيو        النسب
 

المطمب الثاني 
  البصمة الوراثية  من الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري موقف

يمكف إبراز رأم الفقو اإلسبلمي في تقنية البصمة الكراثية كالعمـك الدمكية مف   
ثباتو، خصكصا كنحف نعمـ أف  خبلؿ معرفة الحكـ الشرعي الستخداميا في نفي النسب كا 

ثباتو  أما مكقؼ المشرع، ،ال(أكال)كطريؽ المعاف ىنالؾ كسائؿ شرعية الستعماليا في نفية كا 
                                                           

أسامة الصغير، البصمات كسائؿ فحصيا كحجيتيا في  ، Auto Radiongram. يطمؽ عمى كؿ تمؾ العمميات  -1
 . 243.كيدر، المرجع السابؽ ، ص؛ زبيرم بف ؽ73.، ص2007اإلثبات الجنائي، دار الفكر كالقانكف، المنصكرة، 

 .271.، صنفسوزبيرم بف قكيدر، المرجع  -2
 .207.، صنفسونزار كريمة، المرجع  -3
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فسيتبيف لنا مف خبلؿ البحث في نصكصو التشريعية كأحكامو القضائية حكؿ مدل 
(. ثانيا)االعتداد بيذه التقنية عند التنازع في حقيقة النسب 
الفرع األول 

استخدام البصمة الوراثية  منالفقه اإلسالمي  موقف
ثباته  لنفي النسب وا 

، ثـ مشركعية (أكال)سنعالج في ىذا الفرع مسألة المعاف كطريؽ شرعي لنفي النسب   
، لنصؿ إلى استعماؿ البصمة الكراثية (ثانيا)استخداـ البصمة الكراثية في إثبات النسب 

(.  ثالثا)لمتأكد مف صحة النسب الثابت 
   المعان كطريق شرعي لنفي النسب: أوال

اإلسبلمية بطرؽ عديدة في مسألة إثبات النسب غير أف نفيو لقد جاءت الشريعة        
ال يككف إال بطريؽ كاحد ىك المعاف كلككنو كسيمة لنفي النسب كرد بشأنيا نص شرعي 

، كمشركعيتو (كالأ)قطعي، كاف لزاما عمينا تبياف أحكامو كذلؾ مف خبلؿ إبراز تعريفو 
 (.رابعا)تبة عميو ثـ اآلثار المتر( ثالثا)، كأركانو كشركطو (ثانيا)
: تعريف المعان -1

(. ب)ثـ اصطبلحا( أ)نتطرؽ إليو لغة 
طرده كأبعده فيك لعيف كممعكف، كالعف امرأتو مبلعنة، كلعانا :  ق، کمنعوػػفلع: لغة-أ

اْلَخاِمَسُة  َ » ، كسمي كذلؾ لقكؿ اهلل تعالى1حكـ: بينيما لعانا  -كتبلعنا، كالعف الحاكـ 
 .2«المَِّه َعَمْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِاِبينَ َأنَّ َلْعَنَت 

ف كانت كميا تعني أف  :إصطالحا -ب ذكر فقياء المذاىب األربعة تعريفات بخصكصو كا 
المعاف ىك أف يحمؼ الرجؿ إذا قذؼ امرأتو بالزنا أربع مرات إنو لمف الصادقيف كالخامسة 

                                                           

  .1231.آبادم، المرجع السابؽ، ص مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز -1
 .07سكرة النكر، اآلية  -2
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أف لعنة اهلل عميو إف كاف مف الكاذبيف، كأف تحمؼ المرأة عند تكذيبو أربع مرات إنو لمف 
. 1هلل عمييا إف كاف مف الصادقيف الكاذبيف كالخامسة أف لعنة ا

. لقد ثبتت مشركعية المعاف بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة  :مشروعيته -2
يجب التذكير بأف المعاف قبؿ أف يقع البد أف يسبقو قذؼ مف الزكج زكجتو بالزنا أكنفي 

َوالَِّايَن َيْرُموَن  »: حمميا ككلدىا، كلقد نص القرآف الكريـ عمى حد القذؼ بقكلو تعالى 
 اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم َيْ ُتوا ِبَ ْرَبَعِة ُشَهَداَا َفاْجِمُدوُهْم َثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل َتْقَبُموا َلُهْم َشَهاَدةً 

َوالَِّايَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن  "كقكؿ اهلل عز كجؿ ، 2«  نَ َوُأولََِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقو ۚ  َأَبًدا 
اِدِقيَن  ۙ  لَُّهْم ُشَهَداُا ِإالَّ َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِبالمَِّه  ِإنَُّه َلِمَن الصَّ

َوَيْدرَؤُأ َعْنَها اْلَعَااَب َأن  (7)َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت المَِّه َعَمْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِاِبينَ  (6)
َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب المَِّه َعَمْيَها ِإن  (8)ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِاِبيَن  ۙ  َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِبالمَِّه 

اِدِقينَ        .3"(9) َكاَن ِمَن الصَّ
أف ىبلؿ بف أمية قذؼ " كمف السنة النبكية فبالحديث الذم ركاه البخارم كغيره          

صمی اهلل عميو ك سمـ بشريؾ بف سحماء، فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمی اهلل زكجتو عند النبي 
نبي اهلل إذا رأل أحدنا عمى امرأتو رجبل  يا: البينة أك حد في ظيرؾ، فقاؿ : عميو كسمـ

كالذم : ينطمؽ يمتمس البينة؟ فجعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يكرر ذلؾ، فقاؿ ىبلؿ
" اهلل ما يبرئ ظيرم مف الحد، فنزلت اآلياتبعثؾ بالحؽ نبيا إني لصادؽ كلينزلف 

كالحكمة مف مشركعية المعاف ىك إيجاد سبيؿ لمضيؽ كالحرج الذم يشؽ عمى كثير مف .4
                                                           

الفقو اإلسبلمي كأدلتو،الشامؿ لؤلدلة الشرعية  كاآلراء المذىبية كأىـ النظريات الفقية ك تحقيؽ  كىبة الزحيمي، -1
،  1985، دار الفكر، دمشؽ،02لممكضكعات كأىـ المسائؿ الفقيية،ط األحاديث النبكية كتخريجيا كفيرسةألفبائية

  .556. ، ص07ج
 .04سكرة النكر، اآلية  -2
  .09إلى  06النكر، اآليات مف  سكرة -3
عبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم، أحكاـ المعاف في ضكء القرآف، بحمة جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة  -4

 .102-100.، ص19، ج43ق، ع 1428العربية كآدابيا، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
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الناس في ىذا األمر، إذ أف الزكج الذم رأم زكجتو تزني كلـ يكف لو بينة ال محالة 
ألنو ليس معو  خاؼ عمى نفسو مف عقكبة القذؼ سيصاب باأللـ الشديد، فإذا نطؽ بذلؾ

ف سكت ألـ بو مف الضيؽ ما ال يطاؽ، فكاف المعف ىك الكسيمة المشركعة لرفع  بينة، كا 
. 1ذلؾ الحرج عنو 

:  أركان وشروط المعان -3
فقاؿ الحنفية بركف كاحد كىك المفظ المتمثؿ في الشيادات المؤكدات  :أما أركانه -أ

. باليميف كالمعف مف کبل الزكجيف
 .2كأما جميكر الفقياء فقاؿ بأنو أربعة أركاف ىي المبلعف، المبلعنة، سببو كلفظو

: فيشترط لصحة المعاف شركط عشرة ىي :وأما شروطه -ب
. استكماؿ لفظات المعاف الخمسة فإف نقص منيا لفظة كاحدة لـ يصح -
. إتياف كؿ كاحد مف الزكجيف بالمعاف بعد إلقائو عميو  -
ىا عمى لعاف فنة عمى شيء مف األلفاظ األربعة أك قدمت المرأة لعاإف قدـ لفظ المع -

. الرجؿ لـ يعتد بو 
. قذؼ الرجؿ زكجتو بالزنا أك نفي الكلد -
.  نفي الزكجة لمقذؼ كال يمكف لمزكج مف اإلتياف بالبينة   -
.  إشارة كؿ كاحد منيما إلى اآلخر إف كاف حاضرا أك بالتسمية أك نسبتو إليو -
.  كف بمحضر اإلماـ أك نائبو أف يؾ -
.  أف يؤتی بصكرتو المذككرة في اآليتيف فإف تـ إبداؿ لفظ لـ يصح -
. أف يككف بيف زكجيف -
. 1أف تطالب بو الزكجة، فإف لـ تفعؿ فبل لعاف ألف ذلؾ حؽ ليا -
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إذا تـ المعاف أماـ القاضي كتكفرت جميع شركطو  :اآلثار المترتبة عمى المعان  -4
  :التاليةترتبت اآلثار 

. سقكط حد القذؼ عمى الزكج المبلعف أما إذا لـ يبلعف كجب عميو حد القذؼ -
التفريؽ بيف الزكجيف ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فرؽ بيف ىبلؿ كامرأتو بعد تماـ   -

  .المعاف
. ف كىك رأم أغمب الفقياءالتحريـ المؤبد بيف الزكجي -
نما ينسب ألمو  - . إنتفاء الكلد عف الزكج فبل ينسب إليو كا 
. ال يجكز رمييا كال رمي كلدىا كمف فعؿ ذلؾ حد -
. ب لممبلعنة عمى المبلعف نفقة كال سكفجال ت -
. سقكط حد الزنا عمى المبلعنة كلك جاءت عمى صفة مف رميت بو   -
ال يسقط صداقيا بعد الدخكؿ فبل يرجع بو عمييا، فإف كاف صادقا استحؿ مف فرجيا   -

ف كاف كاذبا فأكلى كأ  .2رلخعكض الصداؽ كا 
ذا كاف المعاف كسيمة ثابتة بنصكص شرعية فما مدل مشركعية استخداـ البصمة    كا 

 .الكراثية في إثبات النسب ؟، ذلؾ ما سبينو في البند المكالي
  شروعية استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسبم: ثانيا 

: ىماكفي مجاؿ إثبات النسب يكجد قكليف 
ذىب الفقياء المعاصركف إلى القكؿ بجكاز إثبات النسب بالبصمة الكراثية  :القول األول 

بالقيافة عند النزاع في النسب أك عند  قياسا عمى مذىب الفقياء القائميف بجكاز اإلستعانة
. 3تعارض أك تساكم األدلة 

                                                                                                                                                                                

. 145-142.ص، المرجع السابؽ عبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم، -1
 .148،149.، صنفسوعبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم، المرجع  -2
دراسة مقارنة بيف الفقو  -حسني محمكد عبد الدايـ عبد الصمد، البصمة الكراثية كمدل حجيتيا في اإلثبات  -3

 .718.، ص2011، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  02اإلسبلمي كالقانكف الكضعي، ط
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جاءت أـ سميـ إلى رسكؿ :" كدليميـ ما أخرجو البخارم كمسمـ، عف أـ سممة قالت  
يا رسكؿ اهلل إف اهلل ال يستحيي مف الحؽ فيؿ عمى : اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ فقالت 

إذا رأت الماء فغطت أـ : اهلل عميو كسمـالمرأة مف غسؿ إذا احتممت؟ قاؿ النبي صمی 
، فبـ 1نعـ، تربت يمينؾ: كتحتمـ المرأة؟ قاؿ : يا رسكؿ اهلل: كقالت  -سممة تعني كجييا

كيؤخذ مف ىذا الحديث أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد أخبر أف الشبو ، 2"يشبييا كلدىا
مناطو المغني كالشبو مناط شرعي لثبكت النسب، إذ أف الجنيف يخمؽ مف ماء الرجؿ كماء 

. 3المرأة خبلفا لمف يزعـ أنو يخمؽ مف ماء الرجاؿ فقط 
تعتمد عمى الصفات يمكف إثبات النسب بالبصمة الكراثية قياسا عمى القيافة، التي   

المتشابية بيف اآلباء كاألبناء كىك قياس جمي أك قياس أكلي، إذ الحكـ فيو يككف لمفرع 
ذلؾ أف القيافة ترتكز باألساس عمى الشبو ( القيافة)أكلى مف األصؿ ( البصمة الكراثية)

ية غير أف البصمة الكراثية ترتكز كؿ ،الظاىر في األعضاء، کاألرجؿ، كيغمب عمييا الظف
كما ىك معمـك أف الكسيمة إذا ، 4عمى بنية الخمية الجسمية، كىذا ما يجعؿ نتائجيا قطعية

أفضت إلى مقصد مشركع عدت مشركعة، لذلؾ تككف البصمة الكراثية مشركعة كفؽ مبدأ 
إعطاء الكسيمة حكـ ما تفضي إليو، ألنيا تيدؼ إلى تحقيؽ مصالح العباد كالمبلئمة 

                                                                                    .5لمقاصد الشرع 
كما استدؿ أصحاب ىذا الرأم بدليؿ عقمي مفاده أف أصكؿ الشرع كقكاعده تقضي        

اعتبار الشبو في إلحاؽ النسب، كالشرع يبتغي اتصاؿ النسب كعدـ انقطاعو، فميذا اكتفى 
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األسباب مف شيادة المرأة الكاحدة كظاىر الفراش، فبل يستبعد أف يككف في ثبكتو بأدنى 
. 1الشبو الذم تقـك عميو البصمة الكراثية الخالي مف سبب مقاـك لو کافيا في ثبكتو

، إلى أنو ال يجكز إثبات النسب بالبصمة ذىب بعض العمماء المعاصريف :القول الثاني  
فقياء الحنفية مف أنو ال يجكز إثبات النسب بالقيافة، ألنو الكراثية، بناء عمى ما ذىب إليو 

كالشارع حصر دليؿ  ،يشمميا حكـ الكيانة في الذـ كالحرمة، أك أف الشبو ال يثبت بو
ة إثبات المخمكقية مف الماء ال إثبات الفراش، فبل يمكف ؼالنسب في الفراش، كىدؼ القيا
 .2اعتبارىا حجة في إثبات النسب

َأيِّ  في   (7)الَِّاي َخَمَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك ا» ذلؾ قكؿ اهلل عز كجؿ  كدليميـ في  
أف اهلل عز كجؿ خمؽ اإلنساف عمى الصكرة  ، ككجو اإلستدالؿ3«   ُصوَرٍة َما َشاَا َركََّبكَ 

التي يريدىا ال عمى أساس قاعدة الشبو بيف الكلد كأصمو كلك كاف األمر كذلؾ لكاف الناس 
 .4كميـ عمى صكرة أبيو آدـ عميو السبلـ

يمكف القكؿ أف أدلة الرأم األكؿ ىي األكثر منطقية كتماشيا مع التقدـ العممي   
كص كىذا في مقابؿ ضعؼ أدلة الرأم الثاني، ذلؾ أف كالبيكلكجي عمى كجو الخص

المقصكد بالشبو ليس ذلؾ الذم يقع مف بيف األجانب الذيف ال تجمعيـ صمة قرابة كالذم 
نما المقصكد بو ىك الشبو القائـ عمى القكاعد النتركجينية  قد ال يكجد بيف األقارب كا 

عند اإلخصاب، كأف احتماؿ  كاألحماض النككية التي يحمميا الطفؿ مف أبكيو مناصفة
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تطابقيما مف شخصيف مختمفيف مف األمر النادر، كأف األحكاـ الشرعية تبني عمى الغالب 
. 1ال عمى القميؿ النادر

كانت تمؾ ىي آراء الفقياء حكؿ استخداـ البصمة الكراثية في إثبات النسب ضمف ىذا 
لمتأكد مف صحة النسب  (الكراثيةالبصمة )تقنية اؿ ىذه  البند، فيؿ يجكز المجكء إلى

. الثالث الثابت، ذلؾ ما سنعالجو في البند
  البصمة الوراثية لمت كد من صحة النسب الثابت: ثالثا
ذا استقر النسب التحؽ الكلد    إف النسب المستقر ىك ما ثبت بأحد األدلة الشرعية كا 

الـ قد أحاط النسب الثابت كاإلس، بمف نسب إليو كتعمقت بو األحكاـ الشرعية المرتبطة بو
كما لـ يجز لمكالديف إبطاؿ نسب كلدىما لمحديث الذم  بجممة مف األحكاـ كمنع العبث بو،

أيما امرأة أدخمت عمى قـك مف ليس منيـ : " أكردناه، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 
 -ينظر إليو  كىك –فميست مف اهلل في شيء كلـ يدخميا اهلل جنتو، ك أيما رجؿ جحد كلده 

ككما ال يحؿ لمكالديف أف ينفيا ، 2"احتجب اهلل عنو كفضحو عمى رؤكس األكليف كاآلخريف
عف أبيو لمحديث الذم  قكلدىما إال بالطريؽ الشرعي، فكذلؾ ال يجكز لمكلد أف ينفي نسب

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : سمعت ابف مالؾ يقكؿ : ركاه أبك عثماف النيدم، قاؿ 
. 3"مف ادعى إلى غير أبيو كىك يعمـ فالجنة عميو حراـ" كسمـ 

كيرل الجميكر مف المالكية كالشافعية في األصح كالحنابمة أنو ال يجكز الرجكع   
بحجة شرعية فبل يزكؿ كفي كجو لمشافعية يجكز الرجكع عف  باإلقرار بالنسب، ألنو ثبت

ف كاف اإلسبلـ قد أكجب تمؾ الحصانة المتينة خكفا ىذ، راإلقرار بالبينة إذا كافقو المؽ ا كا 
مف زعزعة اإلستقرار في المعامبلت بيف الناس كحرصو في إثبات النسب، فإنو مف جية 

                                                           

دم منزار كريمة، أبعاد كمخاطر مشکؿ اإلثبات في مجاؿ الزكاج، أطركحة دكتكرا في القانكف الخاص، جامعة س -1
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لتشكؼ في إثبات الحقيقة ككضع أخرل يتعارض مع حقيقة دينية أخرل تكمف في ا
َيا َأيَُّها الَِّايَن آَمُنوا ِإَاا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل المَِّه » كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى  1الحقائؽ مکانيا

َيا َفِعنَد َفَتَبيَُّنوا َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقىَٰ ِإَلْيُكُم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّنْ 
ِلَك ُكنُتم مِّن َقْبُل َفَمنَّ المَُّه َعَمْيُكْم َفَتَبيَُّنوا  ۚ  المَِّه َمَغاِنُم َكِثيَرٌة  ِإنَّ المََّه َكاَن ِبَما  ۚ  َكاََٰ

ْنهُ » كقكلو تعالى ، 2«اَتْعَمُموَن َخِبير . 3« ... َأَفَمن َكاَن َعَمىَٰ َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه َوَيْتُموُو َشاِهٌد مِّ
إذا كانت ىذه اآليات كأمثاليا تأمر بالتبيف كالتبصر كالتحقؽ، فيؿ معنى ذلؾ أنو   

 مف الجائز شرعا اإلعتماد عمى البصمة الكراثية لمتحرم حكؿ النسب بعد ثبكتو شرعا؟
لئلحاطة بيذا التساؤؿ كالرد عميو، يتحتـ عمينا األمر التفريؽ بيف حالتيف ىما حالة   

. لمنسب كحالة التحقؽ الجماعي لمنسب عف طريؽ المسح الشامؿالتحقؽ الفردم 
: حالة التحقق الفردي لمنسب  -
تناكؿ الفقياء ىذه المسألة بصفة عرضية في بابيف مف أبكاب الفقو اإلسبلمي ىما   

، كتبسيط ذلؾ أف دعكل 5كالقيافة كطريؽ إلثبات النسب 4دعكل النسب عند الحنفية 
التنازع، كذلؾ بشرط عند مف يقكؿ بمشركعية القيافة ككجكب النسب ال ترفع إال عند 

ثباتا مع عدـ كجكد دليؿ يقطع ذلؾ التنازع كما لك  ، العمؿ بيا قياـ تنازع في الكلد نفيا كا 
حدىما ألادعى رجبلف أك امرأتاف أك إذا كطء رجبلف امرأة شبية كأمكف أف يككف الكلد 

                               .6سو فالترجيح يككف لمقيافةكلكف كبلىما ينفيو عف نفسو أك يثبتو لنؼ
 لبصمةاأكد مف صحة النسب عف طريؽ ليذا كمو فإنو ال يجكز محاكلة الت»       

الكراثية كال غيرىا مف الكسائؿ، كما أنو لك تـ إجراء الفحص بالبصمة الكراثية لمتأكد مف 
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نسب شخص مف األشخاص كأظيرت النتائج خبلؼ المحكـك بو شرعا مف ثبكت النسب، 
فإنو ال يجكز اإللتفات إلى تمؾ النتائج، كال بناء أم حكـ شرعي عمييا، ألف النسب إذا 

بطالو إال عف طريؽ كاحد كىك المعاف ثبت ثبكتا شرعيا ال يج                          .1« كز إلغاءه كا 
  :حالة التحقق الجماعي لمنسب 

كسكاء كاف التحقؽ مف النسب بصفة فردية أك بصفة جماعية، فإنو يسرم عميو حكـ 
التحريـ، لما في ذلؾ مف الفتف كالتشكيؾ في أعراض الناس كنقض ما أبرمة اإلسبلـ مف 

. 2استقرار
الفقو اإلسبلمي مف المجكء إلى البصمة  مكقؼإيضاح  مف إتماـبالفراغ         

الكراثية في مجاؿ إثبات النسب كنفيو، نتكجو إلى إبراز مكقؼ القانكف الجزائرم مف 
الحديثة كذلؾ بذكر مكقؼ التشريع ثـ القضاء كىذا كمو في الفرع  ةاستخداـ تمؾ التقني

 .المكالي 
الثاني  الفرع

  موقف القانون الجزائري من البصمة الوراثية 
يمكف لنا معرفة مكقؼ القانكف الجزائرم مف كسيمة البصمة الكراثية في مجاؿ   

، ككذا (أكال)النسب مف خبلؿ النصكص التشريعية التي أقرىا المشرع في ىذا الجانب 
(. ثانيا) ليذه الكسيمةنظرة القضاء 

  في ظل التشريع الجزائريالبصمة الوراثية : أوال
بالتأمؿ في التشريع الجزائرم نجد أف المشرع قد اعتنى بمقصد حفظ النسب مف   

يثبت النسب :" التي تنص عمى أنو  11-84مف قانكف األسرة رقـ  40خبلؿ نص المادة 

                                                           

، 2013بف صغير مراد، حجية البصمة الكراثية كدكرىا في إثبات النسب، دفاتر السياسة كالقانكف، جامعة كرقمة،  -1
 .270-267. ، ص09ع
،  06، ع2012يكسفات عمى ىاشـ، أثر تحاليؿ الدـ في ضبط النسب، دفاتر السياسية كالقانكف، جامعة كرقمة،  -2

 .280ص 



 الرابطة فك علي تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية اإلكتشافات الثاني الفصل

 الزوجية
 

62 
 

بالزكاج الصحيح أك باإلقرار أك بالبينة أك بنكاح الشبية أك بكؿ زكاج تـ فسخو بعد 
مف  41كأكد ذلؾ بنص المادة  ،"مف ىذا القانكف 34ك  33ك  32طبقا لممكاد الدخكؿ 

ينسب الكلد ألبيو متى كاف الزكاج شرعيا كأمكف :" نفس القانكف التي نصت عمى أنو
ف كاف المشرع لـ يصرح عمى جكاز استعماؿ  ،"اإلتصاؿ كلـ ينفو بالطرؽ المشركعة ىذا كا 

بالطرؽ " ق يمكف أف يفيـ مف عمـك عبارة غير أف ،البصمة الكراثية لنفي النسب
أف المشرع لـ يعترض عمى تمؾ الكسائؿ ك. ج.أ.ؽ 41الكاردة في المادة " شركعةالـ

الحديثة لنفي النسب، أم عدـ اقتصاره عمى كسيمة المعاف فقط، بؿ أخذ بكؿ الكسائؿ 
. 1اضي أنيا باإلمكاف إبراز الحقيقةاألخرل التي يراىا الؽ

فقد تجمى بكضكح  02-05باألمر رقـ  2005بمراجعة قانكف األسرة سنة  كلكف  
حكؿ إمكانية المجكء إلى الطرؽ العممية في مجاؿ إثبات النسب، مف خبلؿ الفقرة الثانية 

يجكز المقاضي المجكء إلى الطرؽ العممية إلثبات :" ج عمى أنو .أ.ؽ 40لنص المادة 
ف كاف المشرع لـ يجعؿ لتمؾ الطرؽ ، كىذا مسايرة لمتطكرات الطبية "النسب الحديثة، كا 

، فما يعاب عمى ىذه الفقرة أنيا جاءت عامة، حيث لـ تحدد الطرؽ 2العممية تنظيما خاصا
العممية ىؿ ىي التحاليؿ الدمكية أـ البصمة الكراثية؟ أـ أنو ترؾ المجاؿ مفتكحا إلمكانية 

  اإلستعانة بجميع الطرؽ العممية التي لـ تكتشؼ بعد؟
كقد قاؿ بعض الفقو الجزائرم بأف المشرع أجاز المجكء إلى الكسائؿ العممية في مجاؿ 
إثبات النسب فقط، ككاف أجدرا منو تطبيقيا في كمتا الحالتيف، سكاء تعمؽ األمر بإثبات 

النسب أك نفيو، ضمانا لتحقيؽ العدالة في نطاؽ كاسع لككف أف نتائجيا قطعية يقينية، إذ 
ما يبلحظ أيضا عمى ىذا النص ،ك3تخطئ في التحقؽ مف الكالدية البيكلكجيةأنيا ال تكاد 

                                                           

 .167.، المرجع السابؽ، ص...الزكاج كالطبلؽ  تشكار جيبللي، -1
 .284.283.، صالسابؽ، المرجع ...يكسفات عمى ىاشـ، أثر تحاليؿ -2
زائرم الجديد،  بمحاج العربي، الجكانب القانكنية إلثبات النسب بالبصمة الكراثية في ضكء قانكف األسرة الج -3
 .18.، ص13، ك2012كمية الحقكؽ،  -تممساف  س، جامعة .ؽ. ع. ـ
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، مما يعني معو فتح المجاؿ لسمطة القاضي في "يجكز لمقاضي"استعماؿ المشرع العبارة 
العمؿ بالدليؿ العممي مف تركو، خصكصا إذا كاف ذلؾ في مكاجية األدلة الشرعية التي 

.  في فقرتيا األكلى 40ىا المادة تأقر
لعؿ أىـ تمؾ العراقيؿ التي قد تطرح نفسيا حكؿ تطبيؽ الطرؽ العممية في إثبات   

النسب، ىي أف ىذه الكسائؿ تتطمب الحصكؿ عمى معطيات جسدية، مما يجعميا 
تتعارض مع مبدأ عدـ المساس بالسبلمة الجسدية لمشخص أك الحؽ في الكرامة 

 20162مف دستكر سنة  40المادة  كىي سبلمة مكفكلة دستكريا، إذ نصت 1اإلنسانية
أك  تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف كيحظر أم عنؼ بدني أك معنكم:" عمى أنو 

كتعد حرمة الحياة الخاصة حقا يمكف أف يتأثر بإجراء فحص ، "أم مساس بالكرامة
ذا تـ التعرؼ عمييا أمكف  الحمض النككم، ذلؾ أنو يبحث عف الخصائص الكراثية كا 

ؼ عف اإلستعداد الكراثي لو، مما يمد لمغير معمكمات خاصة بالزكجيف تتسـ بالطابع الكش
مف  35الخاص الشخصي كأف ىذه األفعاؿ تمس بالحريات كالحقكؽ المخالفة لنص المادة 

يعاقب القانكف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقكؽ :" الدستكر التي تنص عمى أنو 
 .3"اإلنساف البدنية كالمعنكية كالحريات كعمى كؿ ما يمس سبلمة

إلى جانب المبدأ الذم ذكرناه ىناؾ مبدأ عاـ آخر أقرتو مختمؼ القكانيف مفاده أنو   
 ، بحيث أف أخذ عينات لمحمض"ال يجكز إجبار الشخص عمى تقديـ دليؿ ضد نفسو

                                                           

طباش عز الديف، الحماية الجزائية لمحؽ في الكرامة اإلنسانية لمرحمة ما قبؿ الميبلد في ظؿ تطكر العمـك الطبية،  -1
، جامعة بجاية ، 2013أفريؿ  29-28ممتقى كطني حكؿ تأثير التطكر العممي كالتقني عمى حقكؽ اإلنساف، يكمي 

 71.كؽ، صكمية الحؽ
المعدؿ لممرسـك الرئاسي،  2016مارس  06ق المكافؽ 1437جمادل األكلى  26المؤرخ في  01-16القانكف رقـ  -2

المتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو في استفتاء  1417رجب  26المؤرخ في  438-96رقـ 
 .07/03/2016، المؤرخة في 14ر، ع.، ج 28/11/1996
 .298-297. ، المرجع السابؽ، ص...ىاشـ، أحكاـ النسب يكسفات عمي  -3
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النككم ينطكم عمى إجبار الشخص لئلشياد عمى نفسو كفي ذلؾ خرؽ لممبدأ القانكني 
      .1الراسخ 
إذا كاف ذلؾ ىك مكقؼ المشرع مف البصمة الكراثية فما ىي نظرة القضاء لتمؾ       

. الكسائؿ، ذلؾ ما سنكضحو في البند الثاني 
  البصمة الوراثية في ظل القضاا الجزائري: ثانيا 

كسيمة حديثة اإلستعماؿ في القضاء الجزائرم،  ADNتعد تقنية البصمة الكراثية   
السيما مع الغياب التاـ لمنصكص القانكنية التي تنظـ مسألة إثبات النسب بالدليؿ العممي، 

. كلئليضاح أكثر فإننا سنبيف مكقؼ القضاء مف ذلؾ عمى مرحمتيف
  2005سنة قبل تعديل قانون األسرة : المرحمة األولى -أ

في ظؿ ىذه المرحمة يمكف القكؿ أنو مع عدـ كجكد نصكص قانكنية صريحة إلعماؿ 
البصمة الكراثية كدليؿ إلثبات النسب، فقد تحتـ عمى القضاء أف يتحمؿ العبء األكبر في 
تبياف ما يجب األخذ بو كما ال يجب العمؿ بو مف خبلؿ المبادئ القضائية الجديدة التي 

. 2كاف يرسييا
في ىذا الجانب تمكنا مف الكقكؼ عمى قرار كاحد صادر عف غرفة األحكاؿ الشخصية ك

لممحكمة العميا كالمتعمؽ بتعييف خبير مف أجؿ تحميؿ دـ التكأميف كاألطراؼ المتنازعة 
 40حيث أف إثبات النسب قد حددتو المادة " لتحديد نسبيا لمطفميف، إذ جاء في القرار 

ة الذم جعؿ لو قكاعد إثبات مسطرة كضكابط محددة تعنى بكؿ كما بعدىا مف قانكف األسر
الحاالت التي يمكف أف تحدث، كلـ يكف مف بيف ىذه القكاعد تحميؿ الدـ الذم ذىب إليو 

                                                           

زركؽ يكسؼ، حجية كسائؿ اإلثبات الحديثة، أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص، جامعة تممساف، كمية -4
 .27.، ص2013-2012الحقكؽ

 ،01ع، 2003، 41جإ، ؽ، . ع. تشكار جيبللي، القضاء مصدر تفسيرم تعسفي لمقاعدة المنظمة لمنسب، ـ-1
 .13.ص
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قضاة المكضكع، فدؿ ذلؾ عمى أنيـ قد تجاكزا سمطتيـ الحاكمية إلى التشريعية، األمر 
حالتو . 1"إلى نفس المجمس  الذم يتعيف معو نقض القرار المطعكف فيو كا 

كأضاؼ قضاة المحكمة كذلؾ مف المقرر قانكنا أنو يثبت النسب بالزكاج الصحيح      
  ،33،32كباإلقرار كالبينة كبنكاح الشبية كبكؿ نکاح تـ فسخو بعد الدخكؿ طبقا لممكاد 

                                                                        " .األسرة قانكف مف34
فبعض الفقو قد ارتأل أف المسألة تتعمؽ بنفي النسب ككاف مف األجدر العمؿ  

ج، التي تنص عمى إمكانية نفي النسب بالطرؽ المشركعة كبيذا . أ.ؽ  41بأحكاـ المادة
. 2فيك يكسع مف مجاؿ إعماؿ تمؾ الطرؽ

إف المحكمة العميا بقرارىا ىذا لـ تأخذ في الحسباف التطكرات الحديثة في مجاؿ   
عمـك الطب كالبيكلكجيا، مع مراعاة الظركؼ اإلجتماعية التي أضحت تحيط بالمجتمع 

يار القيـ األخبلقية كالركحية في نفكس األفراد إلى نوالمعاصر، كانخفاض الكازع الديني كا
 .3جانب آفات أخرل

  2005ما بعد تعديل قانون األسرة سنة : رحمة الثانيةالم -ب
لقد فتح المشرع المجاؿ لمقضاة بإمكانية العمؿ بالدليؿ العممي بمقتضى الفقرة   

يجكز لمقاضي المجكء إلى الطرؽ : " ج التي نصت عمى أنو. أ. ؽ 40األخيرة مف المادة 
العميا الصادر بتاريخ  ، كاتضح ذلؾ جميا في قرار المحكمة"العممية إلثبات النسب

مف قانكف األسرة إثبات  40المبدأ أنو يمكف طبقا لممادة " ، حيث جاء فيو 05/03/2006
كال ينبغي الخمط بيف إثبات   -ADNالحمض النككم  -النسب عف طريؽ الخبرة الطبية 

                                                           

 .88.، ص2001خ، . ؽ، ع. ، ـ 222674.، ممؼ رقـ15/06/1996ش، قرار بتاريخ . أ. المحكمة العميا، غ  -2
 .43.، ص03ع، 2005 إ.ؽ. ع.بف شكيخ رشيد، الطرؽ الشرعية كالقانكنية لثبكت النسب أك نفيو، ـ -3
 .14.، صنفسو، المرجع ...تشكار جيبللي، القضاء مصدر  -4
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كبيف إلحاؽ النسب في حالة  -مف نفس القانكف  40المادة  -النسب في الزكاج الشرعي 
. 1"الشرعية العبلقة غير

إذا كاف اعتراؼ القضاء بالدليؿ العممي بعد التعديؿ التشريعي كاضحا، فإف ما   
ذكر المادة خص باؿفرل كييمنا ىك كيفية تطبيؽ ىذا النص مع كجكد نصكص قانكنية أخ

، التي تخضع األدلة المعدة مسبقا لئلثبات لمنصكص المعمكؿ 2مف القانكف المدني 08
 ج بأثر رجعي؟ أـ. أ.ؽ 40إعداد الدليؿ، بمعنى آخر ىؿ يمكف إعماؿ المادة  بيا كقت

أف األمر يقتصر فقط حكؿ اختبلؼ طبيعة الدليؿ العممي تحميؿ الدـ كتقنية الحمض 
. 3النككم ؟

ما ىك معمـك أف القاعدة القانكنية تسرم مف تاريخ صدكرىا كبدكف أثر رجعي، ذلؾ   
غير أف المشرع استثنى مف تمؾ القاعدة . أف الكقائع يحكميا القانكف القائـ أثناء حدكثيا

. المعدة لئلثبات، فأخضعيا لمنصكص المعمكؿ بيا عند تقديـ الدليؿبعض األدلة 
فمك فرضنا أف قضاة المحكمة العميا كضعكا البصمة الكراثية مكضع الدليؿ المعد   

لئلثبات، فيفيـ أنيـ سايركا التعديؿ التشريعي، لكف إذا كاف ال يمكف اعتبار الطرؽ العممية 
ج مف األدلة المعدة لئلثبات مقدما، فالقكؿ .أ.لثانية ؽالفقرة ا 40المشار إلييا في المادة 

ف أصبحت بعد التعديؿ  40إذا أف المادة  قبؿ تعديميا ال تزاؿ تفرض نفسيا عمى القضاة كا 
 . 4أكثر كضكحا، بمعنى آخر فالنص القاسـ بصياغتو يككف دائما ىك الصالح لمتطبيؽ

ضعؼ الدليؿ العممي المتمثؿ  أما إذا فرضنا أف قضاة ذات المحكمة قد تيقف لدييـ 
                                                           

. ، ص01، ع 2006ؽ، . ، ـ 355180.، ممؼ رقـ 05/03/2003ش، قرار بتاريخ . أ. المحكمة العميا، غ  -5
.  كما بعدىا  469

تخضع األدلة المعدة مقدما لمنصكص المعمكؿ بيا في الكقت الذم أعد فيو :" ج عمى أنو . ـ. ؽ 08تنص المادة  -1
 ".الدليؿ أك في الكقت الذم كاف ينبغي فيو إعداده

س، جامعة تممساف، . ؽ . ع. زبيرم بف قكيدر، القضاء بيف التطكر العممي كالتشريعي في مسألة إثبات النسب، ـ -2
 .69-68.، ص08، 2009كمية الحقكؽ، 

 .69.، صنفسوزبيرم بف قكيدر، المرجع  -3
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مقارنة مع تقنية البصمة الكراثية  15/06/1999في تحميؿ الدـ في القرار المؤرخ في 
، ففي ىذا معنى لمقكؿ بأف 05/03/2006كىك ما تـ اعتماده في القرار المؤرخ في

الطرؽ العممية " غير أف عمكمية عبارة . البصمة الكراثية أقرب لميقيف مقارنة مع المعاف
. 1تفيد بعدـ التمييز بيف الدليؿ العممي تحميؿ الدـ كالبصمة الكراثية " إلثبات النسب 

كما ،الكراثيةنكف الجزائرم مف البصمة القاكالفقو اإلسبلمي  مكقؼىذا ما ذكرناه في   
بقي لنا إال التطرؽ لمدل تأثير الدليؿ العممي عمى فؾ الرابطة الزكجية في المطمب 

. المكالي 
المطمب الثالث 

مدى ت ثير البصمة الوراثية عمى فك الرابطة الزوجية 
الثابت أف النسب الشرعي يثبت شرعا كقانكنا بالفراش القائـ في العبلقة الزكجية   

كيثبت باإلقرار كالبينة، كما أف نفيو ال يككف إال بالطرؽ ( زكاج صحيح أك فاسد)الشرعية 
البصمة )، لكف التساؤؿ يثكر حكؿ مكانة الدليؿ العممي مف كؿ ذلؾ (المعاف)الشرعية
ق في مسألة إثبات النسب كنفيو؟ كما ىي حدكد سمطة القاضي ؟ كما ىي حجيت(الكراثية

، كاألىـ مف ذلؾ ما ىك (الفرع األكؿ) في األخذ بو كترجيحو عمى الطرؽ الشرعية ؟ 
(. الفرع الثاني) لدليؿ العممي ؟ التكييؼ الفقيي كالقانكني لفؾ الرابطة الزكجية بعد نتائج ا

الفرع األول 
 بات النسب ونفيهحجية البصمة الوراثية في إث

لمعالجة ذلؾ ال بد مف الحديث عف حجية الدليؿ العممي في مسألة النسب نفيا   
ثباتا (. ثانيا)مية عمى الطرؽ الشرعية ، كمدی سمطة القاضي في ترجيح الطرؽ العؿ(أكال)كا 
                  مدى حجية الدليل العممي في مس لة إثبات النسب ونفيه: أوال

 :النسب ىي الحالة العكسية لمسألة نفيو كلذلؾ يتحتـ عمينا التفصيؿ تبعا لما يميمسألة إثبات 

                                                           

 .70-69.، صنفسوزبيرم بف قكيدر، المرجع  -4
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 :حجية الدليل العممي في مس لة إثبات النسب  -أ
إختمؼ الفقياء المعاصريف في تحديد مرتبة الدليؿ العممي مف بيف طرؽ إثبات   

ىما يعتبرىا كسيمة النسب األخرل بيف فريؽ، أحدىما يجعميا في مرتبة بعد اإلقرار كثاني
. مكممة لمطرؽ المثبتة لمنسب 

يرل أنصاره بأنو ال يمكف لمدليؿ العممي أف يقدـ عمى األدلة الشرعية  :1الفريق األول  
كأف مرتبتو تصؿ إلى درجة القيافة، فاإلستعانة بالدليؿ العممي ال تككف إال إذا انعدمت 

ا لككف تمؾ الطرؽ ىي قانعدـ العمؿ بأك ( الزكجية كالبيئة كاإلقرار) األدلة الشرعية 
األقكل في نظر الشرع كعامؿ الكراثة ليس مف األصكؿ القاطعة التي تثبت البنكة كاألبكة 

الكلد " كاألمكمة، بؿ تبقى مجرد قرينة لئلستئناس، إذ يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
. 2"لمفراش كلمعاىر الحجر 

كما أجمع عميو الفقياء أف الفراش ىك أقكل األدلة أثناء قياـ العبلقة الزكجية كفي   
الحد األدنى لمحمؿ مع إمكانية اإلتصاؿ بيف الزكجيف، يقكؿ محي الديف القرداغي حكؿ 

فالقاعدة ىي أف ال يعمك عمى الفراش شيء مف األدلة » مكانة البصمة الكراثية كالفراش 
  .3«اهلل فيو جكاز نفي النسب الثابت بو سكل المعاف الذم حصر 

بؿ العكس تقدـ ( البينة)إف البصمة الكراثية أيضا ال يمكف أف تقدـ عمى الشيادة   
الشيادة عمى البصمة عند التعارض كذلؾ لثبكت الشيادة بالكتاب كالسنة كاإلجماع، فقكلو 

َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ... »تعالى كقكلو  4 «... رَِّجاِلُكمْ  ِمن َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْينِ .. »تعالى 
. 5«... ۚ   ِلمَّهِ 

                                                           

 .590. كىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص -1
 .592. كىبة الزحيمي، المرجع نفسو، ص -2
 .594. كىبة الزحيمي، المرجع نفسو، ص -3
 .282سكرة البقرة، جزء مف اآلية  -4
 .02سكرة الطبلؽ، جزء مف اآلية  -5
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كما ال يمكف تعطيؿ النصكص الشرعية الثابتة بالكتاب كالسنة بمجرد دليؿ عممي،   
فقد ينطكم عمى خطأ أك تبلعب بأدنى األسباب کعطس أك غبار، كيضاؼ إلى ذلؾ أف 

      ترؾ األدلة الشرعية كاألخذ باألدلة العممية ليك جحكد لشرع اهلل كسنة رسكلو الكريـ، 
كبالتالي سيقكدنا ذلؾ إلى استتباع كؿ ما استجد مف أدلة عممية في ظؿ التطكر الذم 
. 1يشيده العالـ كفتح األبكاب إلحبلؿ مكاف األدلة الشرعية كؿ ما تقكاه النفس البشرية 

فيرل أنصاره أف الدليؿ العممي أكلى بالتطبيؽ مف أدلة اإلثبات  :الفريق الثانيأما   
األخرل، خصكصا إذا تعارضت نتائجيا مع فراش الزكجية كالشيادة، ككف أف البصمة 
الكراثية تعتبر دليبل عمميا حسيا كعمميا كقطعيا في تحديد ىكية الشخص، فتدكر بيف 

إذا رتب الشارع الحكـ عمى دليؿ الحس، کثبكت النسب السبب كالشرط كالمانع، فتعد سببا 
لممتنازعيف في كطء الشبية، إذ اعتبر اإلسبلـ الشبو كالحس السبب في اإللحاؽ، كتككف 
شرطا في كؿ ما كصفو الشارع لقبكلو شرط مكافقة الحس كالعقؿ، کثبكت النسب بالفراش، 

تحديد ىكية الشخص عند  كتككف مانعا مف قبكؿ كؿ ما كضع لو شرط مكافقة الحس في
تعارض البصمة الكراثية معو، كما يمكف قكلو في ىذا المقاـ أف البصمة الكراثية ىي 

. 2تفسير لمفراش الحقيقي دكف ما کشؼ لمعكرة أك ىتؾ لمعرض
كما يرد عمى أقكاؿ الفريؽ األكؿ أنيـ اعتمدكا عمى األدلة المبنية عمى الظف   

لمخطأ كالنسياف كالتزكير، أما البصمة الكراثية فتقـك عمى الغالب كىذا ما يجعميا عرضة 
اليقيف إذا احترمت شركط العمؿ بيا كضكابطيا لضماف سبلمة النتائج خاصة بعد تکرار 

 .محاكالت الفحص كظيكر نفس النتائج
كرد في ىذه المسألة خبلؼ بيف الفقياء : حجية الدليل العممي في نفي النسب -ب

 :يما يمي إبراز رأم كؿ فريؽ كلك بنكع مف اإليجازالمعاصريف، سنحاكؿ ؼ

                                                           

 .598-597. كىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص -1
 .609. ، صنفسوكىبة الزحيمي، المرجع  -2
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يرل أنصاره أف المعاف ىك الطريؽ الشرعي الكحيد لنفي النسب كال يجكز  :الرأي األول 
:  تقديـ الدليؿ العممي عميو، كذلؾ ألف

أف آيات المعاف ذكرت أف الزكج إذا لـ يكف لو شيداء إال نفسو فعميو بالمعاف لتجنب حد  -
عـ . اؿ البصمة الكراثية ىنا أمر مردكد شرعا القذؼ كا 

أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أىدر الشبو البيف، القائـ عمى الصفات الكراثية كعمؿ  -
 .1، فالنسب ال ينفى إال بالمعاف"الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر" بالحكـ األصمي في حديثو

كاإلكتفاء بالبصمة الكراثية، إذا تأكد لدل قالكا بإمكانية اإلستغناء عف المعاف : الرأي الثاني
    .2الزكج أف الحمؿ لـ يكف منو

نسب الطفؿ بالمعاف إذا أتت نتائج البصمة الكراثية تثبت صحة  لال ينؼ:  الرأي الثالث 
 نسبو كلك العف الزكج، كينتفي نسبو بطريؽ المعاف كحده إذا جاءت نتائج البصمة الكراثية 

 
  .3تكميميا كتعد في ىذا الصدد دليبلمؤكدة قكؿ الزكج 

إذا ثبت يقينا بالبصمة الكراثية أف الحمؿ أك الكلد ليس مف الزكج فبل كجو :  الرأي الرابع
إلجراء المعاف، غير أنو يبقى لمزكجة الحؽ في المطالبة بو لدفع حد الزنا عف نفسيا 

ية أف الكلد مف الزكج إلحتماؿ أف الحمؿ نتج عف كطء شبية، فإذا أثبتت البصمة الكراث
 .4كجب عميو حد القذؼ، إال عمى قكؿ مف يرل أف حد القذؼ حؽ لممرأة كليا أف تسقطو 

طريؽ المعاف كارد بمقتضی آيات  :أدلة القائمين ب ن نفي النسب ال يكون إال بالمعان -
قرآنية صريحة، جاءت لتمكيف الزكج الذم رمى زكجتو مف دفع حد القذؼ عف نفسو لعدـ 

عماؿ البصمة الكراثية في ىذا المكضع أمر مردكد شرعاإت . يانو بأربعة شيداء كا 
                                                           

 .798. الصمد، المرجع السابؽ، صحسني محمكد عبد الدايـ عبد -3
 .798. ص ،نفسوحسني محمكد عبد الدايـ عبد الصمد، المرجع -4
. 805-799. ص ،السابؽحسني محمكد عبد الدايـ عبد الصمد، المرجع  -1
 166.، صالسابؽالمرجع عبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم، -2
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أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أىدر الشبو البيف، القائـ عمى الصفات الكراثية كعمؿ  -
، ألف النسب ال ينتفي إال بالمعاف "الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر" بالحكـ األصمي في حديثو
. 1رعي عمى أقكاؿ طبية ظنية كال يمكف إلغاء حكـ ش

ال يمكف اإلعتماد عمى البصمة الكراثية فحسب إلقامة حد الزنا عمى الزكجة، إذ ال بد  -
. 2مف بينة كمف باب أكلى فبل يمكف تقديـ الدليؿ العممي عمى المعاف كال عمى الحد 

بشريؾ بف إف ىبلؿ بف أمية قذؼ امرأتو : فيما ركاه البخارم عف أنس بف مالؾ قاؿ  -
أبصركىا فإف جاءت بو بيض : " فبلعنيا، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: سحماء، قاؿ 

ف جاءت بو أكحؿ جعدا فيك لمذم رماىا بو ، فجاءت بو عمى "سبطا فيك لزكجيا، كا 
 .3"لكال األماف لكاف لي كليا شأف" النعت المكركه، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

:  بالبصمة الوراثية ىالنسب ينف أما أدلة القائمين ب ن -
أف اآليات التي نصت عمى المعاف إنما أقرتو في حالة انعداـ الشيادة لدل الزكج، غير  -

أنو إذا كانت معو بينة کالدليؿ العممي يشيد لقكلو فميس ىناؾ مسكغ لمعاف النعداـ الشرط 
َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِمَها ِإن  ۚ  ي َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعن نَّْفسِ » قكؿ اهلل تعالى . في اآلية

ن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر  (26)َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِاِبيَن  َواِ 
اِدِقينَ َفَكَاَبْت َوُهَو ِمَن  ِإنَّ  ۖ  َفَممَّا َرَأىَٰ َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل ِإنَُّه ِمن َكْيِدُكنَّ  (27) الصَّ

، فكجو الداللة ىك أف شؽ القميص مف جية معينة يعتبر شيادة كالدليؿ 4"ِظيمٌ َكْيَدُكنَّ عَ 
اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد ... » قكؿ اهلل تعالى  . -العممي يقـك مقاـ الشيادة أيضا

                                                           

 199.، صنفسوالمرجع عبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم،  -3
  200.، صنفسوالمرجع عبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم،  -4
 .200.، صنفسوالمرجع عبد العزيز بف عبد اهلل الخضيرم، -5
 .28-27-26سكرة يكسؼ ، اآليات  -6
 .05سكرة األحزاب، جزء مف اآلية  -7
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، كيستدؿ مف ىذه اآلية أف نسب الطفؿ ألبيو مف مقاصد الشريعة، فإذا 1 «...ۚ  المَِّه 
أثبت الدليؿ العممي نسب الكلد كأراد أبكه نفيو لمجرد الشؾ أك التيرب مف النفقة، خاصة 
مع ضعؼ الذمـ في زماننا ىذا، فالعدؿ يقتضي إلحاؽ الطفؿ بأبيو مع عدـ تمكيف األب 

. 2مف المعاف تجنبا لضياع الطفؿ
  سمطة القاضي في ترجيح الطرق العممية عمى الطرق الشرعية: نياثا 
في الساحة القضائية يكاجو الدليؿ العممي في مجاؿ إثبات النسب عائقا كبيرا، قد   

در مف قيمتو إال بما قأسست عميو الشريعة اإلسبلمية السمحاء أغمب أحكاـ النسب كلـ ت
الفراش، الذم ىك ثابت بالكتاب كالسنة كاإلجماع، ، ذلؾ العائؽ ىك (المعاف)ىك أقكل منو 

إذف فالدليؿ العممي عند كجكد الفراش يككف ال أثر لو كما ىك حكـ الشبو الذم ألغاه 
الكلد لمفراش كلمعاىر : " الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الصحيح حيف قاؿ 

. 3 "الحجر
لمعاف، الذم جعمو اهلل عز كجؿ كعائؽ آخر يفرض نفسو حتى عمى العائؽ األكؿ كىك ا

قامتو ىك مف باب إقامة شرع اهلل لقكلو عز كجؿ  وأن الحكم » فرجا كمخرجا لمزكجيف، كا 
، فكذلؾ ال يمكف لمدليؿ العممي أف يحؿ 4 «...بينهم بما أنزل اهلل وال تتبع أهوااهم 

  . 5محمو عند أغمب القضاة لمنافاتو لمنص الشرعي
دليؿ عمى آخر، إنما يتكقؼ عمى تأثير كؿ منيما في نفسيتو، إف قياـ القاضي بترجيح 

ذلؾ أف الدليؿ العممي يككف غير مؤثر نيائيا مما يجعمو مترددا في األخذ بو کدليؿ قاطع 

                                                           

 
    القانكنية تخصص عمـك جنائية،    سمطاني تكفيؽ، حجية البصمة الكراثية في اإلثبات، مذكرة ماجستير في العمـك -1

 96.، ص 2010  -2011جامعة باتنة، كمية الحقكؽ ، 
 .394. ، المرجع السابؽ، ص....نزار كريمة، أبعاد كمخاطر  -2
 .49سكرة المائدة، جزء مف اآلية -3
 .395-394. ، صنفسو، المرجع ....نزار كريمة، أبعاد كمخاطر -4
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، كأنيا تحاكي 1كىذا بعكس األدلة الشرعية كاإلقرار كالشيادة التي ىي أدلة يقينية بذاتيا
كجداف القاضي أثناء الجمسة، فتبعث في نفسو الطمأنينة كىذا ما يفتقر إليو الدليؿ العممي، 
ككف أف إجراءات التحاليؿ البيكلكجية تككف في غياب القاضي عمى الكجو الدائـ، كخارج 
نطاؽ المحكمة بخبلؼ األدلة الشرعية التي تككف محسكسة كمسمكعة لديو، يضاؼ إلى 

، مما يدخؿ ذلؾ في القائميف عمى إجراء التحاليؿعدـ كقكؼ القاضي عمى نكعية ذلؾ 
نفسيتو الشؾ كعدـ االرتياح، خصكصا إذا عممنا أف نتائج الدليؿ العممي ال تأتيو إال عمى 

. 2"الشاىد الصامت" مجرد كرقة كلقد أطمؽ عمييا البعض باسـ
لى مسألة إثبات النسب كنفيو في كبالعكدة إلى نصكص القانكف نجد أف المشرع قد نص ع

ج، مع العمـ أنو أجاز لمقاضي المجكء إلى الطرؽ العممية إلثبات . أ.ؽ 41ك 40المادتيف 
ف كنا نبلحظ أف صياغة نص المادة  تظير تسبيؽ األدلة الشرعية عمى  40النسب، كا 

ذلؾ  ، أما بشأف نفي النسب بالطرؽ العممية، فإف المشرع قد سكت عف3الطرؽ العممية 
كنص عمى أف نفي النسب يككف بالطرؽ المشركعة كما ىك معمـك عند فقياء الشريعة 

 .4اإلسبلمية أف الطريؽ الشرعي لنفي النسب ىك المعاف فقط 
التي كاف نسبيا " صفية"كمف أبرز ما شيده القضاء في ىذا الصدد قضية الطفمة   

رجؿ فرنسي الجنسية، ككقع  يتأرجح في ظؿ زكاج مختمط بيف جزائرية افترض حمميا مع
جاؾ "التنازع حكؿ نسبيا بيف الزكج األكؿ الجزائرم كعائمتو كالزكج الفرنسي المسمى 

. 5"شاربكؾ
                                                           

 .68.، المرجع السابؽ، ص...استخداـ يكسفات عمي ىاشـ، مدی -5
 .71.، المرجع نفسو، ص...يكسفات عمي ىاشـ، مدی استخداـ -6
. 14، المرجع السابؽ، ص ...بمحاج العربي ، الجكانب القانكنية -7
 .ج. أ.ؽ 40المادة  -1
إقرار، بينة، -في دعاكل النسب عمى ضكء قانكف األسرة الجزائرم حجية الطرؽ الشرعية كالعمميةذيابي باديس، -2

دراسة مقارنة مدعمة باإلجتياد القضائي، دار اليدل، الجزائر، -تمقيح إصطناعي، البصمة الكراثية، نظاـ تحميؿ الدـ
 .124.، ص2010
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مف أبييا  ةكالكاقع أف لب مكضكع القضية دار حكؿ المطالبة بنفي نسب الطفؿ  
غير أف اجتياد المحكمة العميا كاف صريحا . بالمجكء إلى تحميؿ الحمض النككم( ش.ج)

بالنص عمى أنو ال يمكف إصدار حكـ بإلغاء عقد بتراب دكلة أجنبية، األمر الذم يجعؿ 
 .1الكجييف المثاريف غير كجيييف مما يتعيف رفضيما كتبعا لذلؾ رفض الطعف 

القضاء قد استند إلى الدليؿ العممي في مسألة إلغاء النسب بعد كمف زاكية أخرل نجد أف 
النككم في إحدل القضايا المعركضة عمى مجمس قضاء معسكر، نتائج تحميؿ الحمض 

برفع دعكل قضائية أماـ محكمة تغنيؼ ( ب)التي تدكر كقائعيا حكؿ إقداـ المدعكف فرؽ 
( كؽ)ك ( ؽ ب)متبنی مف طرؼ  ، باعتباره(ع -ب) إلبطاؿ شيادة ميبلد المدعى عميو 

كبعد رفض الدعكل مف طرؼ المحكمة لعدـ التأسيس، استأنؼ   27/03/2005بتاريخ 
إلى حيف إجراء خبرة فنية  أماـ مجمس القضاء الذم أرجأ الفصؿ في الدعكل( ب)الفريؽ 

كمقارنتيا مع الحمض النككم ألبناء عمكمتو، حيث جاءت نتائج ( ع-ب)لحمض النككم ؿ
 ،(كؽ)ك ( ؽ ب)ليس مف األقارب كبالتالي ليس إبنا شرعيا ( ع-ب)ة تؤكد أف الخبر

كأف ىذا األخير ىك ( ب ع)ائي يقضي بتصحيح شيادة ميبلد قفصدر قرار حضكرم ف
، مع أمر ضابط الحالة المدنية لبمدية كادم األبطاؿ بإجراء (س-ب)ك( ـ-ف)إبف 

. 2التصحيح المقرر
كما نخمص إليو في ىذه المسألة أنو ال يحؽ لممحكمة تأخير إجراء المعاف في التفريؽ بيف 
الزكجيف، ما داـ أف الزكج مصر عمى اتياـ زكجتو كمستعد لئلمتثاؿ لؤلحكاـ الشرعية، 

                                                           

. ، ص2007، 01ؽ، ع. ، ـ 375053.، ممؼ رقـ  13/12/2007أش، قرار بتاريخ . المحكمة العميا، غ -3
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فذلؾ يؤدم إلى إحداث بدعة في الديف كتعطيؿ أحكاـ اهلل عز كجؿ، كأحسف ما فعؿ 
. 1لبيكلكجي في المرتبة األخيرة كأنو يبقى أمر جكازم لمقاضي المشرع إذ جعؿ التحميؿ ا

كعمكما فإنو يمكف لمقاضي أف يستعيف بالقرائف الحديثة كتحميؿ الدـ كالصفات الكراثية 
كغير ذلؾ مما يستعاف بو لمكصكؿ إلى الحقيقة، لكف مع التحرز كالتثبت مف المشرفيف 

تقدما عمميا مباركا بقدر ما يمكف التبلعب بيا عمى إيجاد ىذه القرائف، فإنيا بقدر ما تعد 
 .2كتزكيرىا بطرؽ فنية كعممية مبتكرة

الفرع الثاني 
التكييف الفقهي والقانوني لفك الرابطة الزوجية 

، ثـ (أكال)سنتطرؽ لمتكييؼ الفقيي لفؾ الرابطة الزكجية بعد نتائج البصمة الكراثية 
              (.ثانيا)نتائج البصمة الكراثية  التكييؼ القانكني لفؾ الرابطة الزكجية بعد

لفك الرابطة الزوجية بعد نتائج البصمة الوراثية  التكييف الفقه: أوال
ب الكلد ال تقـك إال في حالة الشؾ الذم ينتاب الزكج تجاه إف خصكمة الزكجيف حكؿ نس 

لؾ برفع ذحقؽ مف حقيقة الحمؿ أك الطفؿ الذم كلد ىك إبنو، كىك ما يدفعو إلى محاكلة الت
ما  ،دعكل إنكار النسب غير أف ىذه الدعكل قد ينتيي الحكـ فييا إما بصحة إدعائو كا 

ثبكت النسب في جانبو كأف الكلد ىك لو، كما نعممو أنو مف النادر أف يتنازع الزكجاف حكؿ 
ذا كاف مف الثابت أف  نسب الكلد كال تحدث فرقة بينيما، إال إذا عدؿ الزكج عف إدعائو، كا 

، فيؿ يمكف لمدليؿ العممي 3ل التفريؽ بيف الزكجيفتؤدم إؿ( المعاف)الطرؽ الشرعية 
ذا كانت اإلجابة باإليجاب فما ىك  المتمثؿ في البصمة الكراثية أف ينتج األثر نفسو؟، كا 

التكييؼ الفقيي كالقانكني لفؾ الرابطة الزكجية مقارنة بالطرؽ الشرعية؟ 
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الزكجيف، فإف الفرقة في ظؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فإنو بمجرد كقكع المعاف بيف   
تقع بالتحريـ المؤبد عمى قكؿ الشافعية كالمالكية كالحنابمة كأبك يكسؼ الثكرم كىك قكؿ 
عمي كعمر كابف مسعكد لما ركم عف النبي صمی اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ لممبلعف بعد 

. 1"ال سبيؿ لؾ عمييا " المعاف
قكؿ الشافعي كأحمد كمف قاؿ كأما تكييؼ فرقة المعاف فيي فسخ كليس طبلقا كىذا   

، فكانت فسخا كفرقة الرضاع، كاحتجكا 2بقكليما، كاحتجكا بأنيا فرقة تكجب تحريما مؤبدا 
بأف المعاف ليس صريحا في الطبلؽ كال نكل الزكج بو الطبلؽ، فبل يقع بو الطبلؽ، قالكا 

لـ يتكقؼ عمى كلك كاف المعاف صريحا في الطبلؽ أك كناية فيو لكقع بمجرد لعاف الزكج ك
لعاف المرأة كاألف الطبلؽ بيد الزكج إف شاء طمؽ أك إف شاء أمسؾ كىذا الفسخ حاصؿ 

. 3غير اختياره ببالشرع ك
 ، فإف أثره يقتصر عمى إثبات النسب (البصمة الكراثية)أما بالنسبة لمدليؿ العممي   

زكجيف، بؿ يبقى غير أنو ال يمكف أف يكقع الفرقة بيف اؿ. أك نفيو عند مف يقكؿ بذلؾ
مجرد قرينة يستند إلييا القاضي، كبالذات نتائج البصمة الكراثية كالتي يمكف أف تككف في 
صؼ الزكجة كتؤيد نسب الطفؿ إلى أبيو كبالتالي تمنع الزكج مف المبلعنة، كقد تككف في 

 صؼ الزكج، فيمجأ إلى المعاف عند أغمبية العمماء المعاصريف كمنيـ مف يرل باالكتفاء
. 4بالبصمة الكراثية 

                     التكييف القانوني لفك الرابطة الزوجية بعد نتائج البصمة الوراثية: ثانيا
ذا جئنا إلى نصكص قانكف األسرة فإف المشرع لـ يتطرؽ إلى حالة فؾ الرابطة الزكجية  كا 
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نما اكتفى بيا في مجاؿ إثبات  النسب دكف نفيو، طبقا بناء عمى نتائج البصمة الكراثية ، كا 
. مف نفس القانكف 41ج كعمبل بالمادة . أ.ؽ 40لعمـك نص المادة 

كعمى ضكء ذلؾ، فإنو يمكف لمقاضي أف يطمب مف الزكج مبلعنة زكجتو إذا   
جاءت نتائج البصمة الكراثية نافية لنسب الطفؿ لو مع احتراـ أجؿ رفع الدعكل القضائية، 

ل اعتبار أف طمب إجراء المعاف ىك رخصة شرعية مقررة دكف أف يككف ذلؾ ممزما لو عؿ
كبالبحث في التشريع نجد أف المشرع لـ يحدد أجبل معينا لقبكؿ دعكل  .لمزكج دكف غيره 

الزكج التي يطمب مف خبلليا إنكار نسب الطفؿ إليو، لكف القضاء استقر عمى عدـ قبكليا 
كانت متناقضة في ىذه المدة ما بيف إذا أخرت كلك ليـك كاحد، مع أف األحكاـ القضائية 

كما يری جانب مف الفقو أف الزكج إذا أثبت  .1يـك كاحد كثمانية أياـ كاثنی عشر يكما 
بكاسطة الكسائؿ الحديثة أف الكلد ال يمكف أف ينسب إليو الختبلؼ البصمات محؿ 

ت نتائج كفي المقابؿ إذا جاء، 2فبإمكانو أف يطمب الطبلؽ كيككف طمبو مؤسسا  الفحص،
البصمة الكراثية تؤكد نسب الكلد إلى أبيو، فإنيا قد تدفع بالزكجة إلى طمب التطميؽ 

لتضررىا مف افتراء الزكج عمييا كرمييا في شرفيا كلمقاضي النظر في مدل إمكانية قبكؿ 
ج، كتكييؼ .أ.ؽ 53دعكاىا كالتفريؽ بينيما، عمبل بأحكاـ الفقرة العاشرة مف نص المادة 

. ضررا معتبرا شرعا ما لحقيا
مف الكقكؼ عمى مدل تطابؽ الصفات الكراثية كلـ يقتصر دكر التطكر الطبي         

بيف اآلباء كاألبناء مف خبلؿ تحميميا لمبصمات كالسكائؿ الدمكية، بؿ تعداه حتى إلى 
الكشؼ عف كؿ ما يكتنؼ الجسـ مف آالـ كأمراض بجميع أصنافيا، ابتداء بكجكد 

المسبب لممرض الى حيف مرحمة الظيكر البيف لو كباألخص اذا كاف المرض الفيركس 
مزمنا كمعديا ككاف المصاب بو مرتبطا بعبلقة زكجية، فالمحتـ ىنا ىك تأثر تمؾ العبلقة 
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ذلؾ ىك محكر البند  الزكجية إلى حد مطالبة الزكج السميـ بالفرقة كفؾ الرابطة الزكجية
 .المكالي

 الثانيالمبحث 
 ض المزمنة وأثرها عمى فك الرابطة الزوجيةألمراا

           عرؼ اإلنساف منذ القدـ أمراض مزمنة معدية كانت تصيبو بشكؿ فردم  
أك جماعي مثؿ الطاعكف كالجدرم كغيرىا، أكدت بحياة المبلييف مف البشر إال أف 

الطبية كباألخص في مجاؿ الكائنات  لكف مع بركز اإلكتشافات ،مسبباتيا كانت خفية
الحية الدقيقة تمكف مف تأكيد دكر ىذه األخيرة في اإلصابة بالمرض، فقد تـ اکتشاؼ 

كاستمرت اإلكتشافات 1 1883ثـ ميکركب الككليرا سنة  1882ميکركب التدرف سنة 
اب ألنكاع كثيرة مف الفيركسات الناقمة لممرض أبرزىا فيركس مرض اإليدز كمرض اإللتو

. الكبدم الكبائي
كمرض  كفي الجانب اآلخر اكتشفت أمراض مزمنة غير معدية كمرض السرطاف  

، إال أنيا فتاكة تنيؾ جسد الشخص المصاب بيما كأكثر مف ذلؾ السكرم كضغط الدـ
. تفقده تكازنو كتحد مف قدراتو الجسدية كالعقمية 

ة الزكجية عند إصابة أحد إف ىذه األمراض كاف ليا التأثير في استمرارية الحيا  
الزكجيف كصؿ إلى حدكد طمب اإلنفصاؿ كالفرقة مف الزكج المصاب، لذلؾ فما ىي 

الفقو  مكقؼحقيقة األمراض المزمنة؟ كما مدل تأثيرىا عمى الحياة الزكجية؟ كما ىك 
اإلسبلمي كمكقؼ القانكف الجزائرم منيما؟ 

ية في المطمب األكؿ، ثـ لئلجابة عمى ذلؾ نتطرؽ لؤلمراض المزمنة المعد  
. األمراض المزمنة غير المعدية ضمف المطمب الثاني
المطمب األول 
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مراض المزمنة المعدية وأثرها عمى فك الرابطة الزوجية األ
ف حمكؿ المرض المزمف المعدم باألسرة يؤثر تأثيرا جميا عمى تكامميا ككحدتيا، إ  

ف كاف في الكقت الحالي أصبح باإلمكاف  التقميؿ مف آثارىا السمبية نتيجة التطكر الطبي كا 
غير أف الطب قد عجز عف التصدم ، في مجاؿ الدكاء كالعبلج لمكثير مف أنكاعيا

. لمسببات أنكاع أخرل، كفيركس مرض اإليدز
دكف سكاه بتبياف ماىية األمراض  ىذا المرضلذلؾ سيقتصر بحثنا في نطاؽ   

مدل تأثير األمراض المزمنة المعدية عمى الحياة  ، ثـ(الفرع األكؿ)المزمنة المعدية 
القانكف الجزائرم مف ىذه األمراض كالفقو اإلسبلمي  مكقؼكأخيرا ( الفرع الثاني ) الزكجية 

 .(الفرع الثالث )
الفرع األول 

ماهية األمراض المزمنة المعدية 
األمراض المزمنة المعدية ىي تمؾ األمراض التي بإمكانيا أف تنتقؿ مف شخص   

أكالطفيميات  pathogensمصاب إلى شخص سميـ بسبب الجراثيـ الممرضة 
parasitesا في الغالب تكمف ق، كبصفة عامة فإف األسباب التي تؤدم إلى اإلصابة ب

السريع كغزكىا لجسـ الشخص السميـ ككذا مدل  في قدرة تمؾ الميكركبات عمى اإلنتشار
شراستيا كالعدد المتسرب منيا إلى جسـ المريض، إذ أنو كمما زادت كمية الميكركبات 

. 1الدفاعية في رد المرض  قالداخمة إلى الجسـ أخفقت كسائؿ
 قطرؽ الكقاية مف ، ثـ(أكال) ك مسبباتو مرض اإليدز تعريؼ سنفصؿ في ىذا بالحديث عف

(.  ياثاف)
 ومسبباته رض اإليدزمتعريف : أوال
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 . (ب)، ثـ أسباب اإلصابة بو (أ)سندرس تعريؼ مرض اإليدز   
 تعريف مرض اإليدز -أ
ىي مختصر لئلسـ  AIDSاإليدز ىك مرض عضكم يصيب جسـ اإلنساف ككممة   

: 1العممي بالمغة اإلنجميزية ليذا المرض كتعني بالتفصيؿ مايمي 
.  كتعني المكتسب A :AQUIRED حرؼ 
. كتعني المناعة، أم جياز مناعة اإلنساف I :IMMUNEحرؼ  -
.  ختفاء إكتعني نقص أك فقداف أك  D :DELICIENCY حرؼ -
كتعني متبلزمة، أم جممة مف األعراض المميزة لمرض  S :SYNDROME حرؼ -

                                                                                                   معيف 
ىذا المرض ىك ظاىرة يصاب بيا الشخص باإلكتساب، ينتج عنيا ىدـ الجياز المناعي 

لمشخص كالذم كىبو اهلل عز كجؿ لنا كمف مككنات ىذا الجياز كرات الدـ البيضاء 
 .3كيمكف أف نسميو بمرض نقص المناعة المكتسبة أك الفشؿ المناعي 2كالجياز الممفاكم 

يمكف أف يككف فقداف المناعة لدل اإلنساف بصفة كراثية عمى ىذا األساس أضيفت 
إلحداث الفرؽ بينيما، حيث أف مناعة اإلنساف قد تنخفض عند  -كممة مكتسب 

بعض العقاقير األشخاص الذيف يصابكف بأمراض مزمنة أخرل تحتاج إلى تعاطي 

                                                           

، دار مكتبة اليبلؿ ، 01محمد رفعت، ط . عإمرض العصر،  -فاركؽ مصطفی خميس، قامكس اإليدز الطبي  -2
 .08-07.، ص1987بيركت، 

الجياز الممفاكم عبارة عف سائؿ مائي يدخؿ في تركيب الدـ يعمؿ ككسيط لنقؿ األكسجيف كالمكاد الغذائية مف الدـ  -3
المخمفات الذائبة مف ىذه الخبليا كيعكد بيا إلى الدـ لتتـ عممية الطرح عف إلى خبليا الجسـ كفي الكقت ذاتو يجمع 

طريؽ الشعيرات الرقيقة كالمنتشرة في األنسجة بيف خبليا الجسـ؛ زىير الكرمي، محمد سعيد صباريني، سياـ العقاد 
 .58.ف، ص .س.العارؼ، األطمس فيزيكلكجيا اإلنساف، دار الكتاب المبناني، د

 . 10.، صنفسوميس، المرجع فاركؽ مصطفی خ -4
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كاألكراـ الخبيثة أك عند تمقي كمية عالية مف مادة الككريتيزكف أك عبلجا يؤدم إلى 
.  1إنقاص المناعة ألجؿ نقؿ األعضاء 

أسباب اإلصابة بمرض اإليدز   -ب
لقد أثبتت األبحاث العممية أف مرض اإليدز يصنؼ ضمف خانة األمراض 

س ببعيد ككف أف انتقالو يككف بإحدل األسباب المعدية، لذلؾ فإف احتماؿ اإلصابة بو لي
                                                                                       :                                                   التالية

يعد السائؿ المنكم غنيا بالكريات البيضاء مما  :عن طريق تمقي السائل المنوي -1
كمعمـك أف  2يجعمو شديد العدكل، نظرا لتكاجد أعدادا جد كبيرة الفيركس ىذا المرض 

السائؿ المنكم ال ينتقؿ بيف األشخاص إال بطريؽ اإلتصاؿ الجنسي الطبيعي، أم بالعبلقة 
ية شرعية أك في إطار عبلقة الجنسية القائمة بيف رجؿ كامرأة سكاء في إطار عبلقة زكج

ما شذكذ جنسي كيتمثؿ في تمؾ العبلقة الجنسية بصكرة المكاط . غير شرعية أم الزنا، كا 
كما يمكف أف ينتقؿ بعممية التمقيح اإلصطناعي كتتجسد العدكل حالة قياـ األطباء   

. القائميف عمى تمؾ العممية مباشرة دكف فحص الحيكانات المنكية
يتجسد ذلؾ في حالة نقؿ الدـ أك أحد مرکباتو كىك  :الدم ومشتقاتهعن طريق نقل  -2

ممكثا بفيركس اإليدز مف شخص آلخر، مما يعرض جسـ الشخص المتمقي إلى اإلصابة 
يما عند بالمرض، كمعمـك أف نقؿ الدـ في المستشفيات يستخدـ في حاالت كثيرة، الس

بالنسبة لمشخص المصاب بالنزيؼ أك نقؿ األعضاء أك حتى  إجراء العمميات الجراحية
الناعكرية، فمتجنب حدكث الكفاة ( الييمكفيميا)كالذم يككف دمو مصابا بمرض سيكلة الدـ 

     .3"البد مف إعطائو دما طازجا

                                                           

 .133.، ص1986، دار المنارة، جدة، 02محمد عمى البار، األمراض الجنسية أسبابيا كعبلجيا، ط -1
 .139.، صنفسو، المرجع ...محمد عمي البار، األمراض الجنسية  -2
 .141.، صنفسو، المرجع ...محمد عمي البار، األمراض الجنسية  -3
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يؤدم استخداـ الحقف كاآلالت  :إستعمال الحقن واألدوات المموثة بفيروس اإليدز  -3 
الممكثة بالفيركس إلى انتقاؿ العدكل كالصكر الغالبة النتقاؿ ىذا المرض بيذه الطرؽ 

  : تكمف فيما يمي
إستعماؿ أدكات الجراحة كالحقف الطبية كباألخص في مجاؿ العمميات الجراحية دكف  -أ

رات كيرجع ذلؾ إلى اإلىماؿ استبداؿ الحقف أك تعقيـ األدكات الجراحية ككذلؾ في المختب
. 1كالبلمباالة 

ينتقؿ فيركس ىذا المرض بيف فئة مدمنكا المخدرات نتيجة : الحقف بالمخدرات -ب  
    .2تداكليـ عمى إبر الحقف في الكريد أك ما يسمى بالزرؽ 

تككف فئة المرضى بعجز الكمی ميددة بإصابتيـ بعدكل فيركس : أجيزة تصفية الكمى -ج
نقص المناعة المكتسبة، جراء خضكعيـ لمعبلج بكاسطة أجيزة غسيؿ الكمى كباإلمكاف أف 

تككف ىذه األجيزة غير معقمة بيف اإلستعماؿ كاآلخر، عمما أف ىذه األجيزة ليست 
نما تستعمؿ لعبل . 3ج كؿ المرضى القاصدكف لتمؾ العيادة المتخصصة لمريض بذاتو كا 

 نقل وزرع األعضاا البشرية  -4
معمـك أف انتزاع عضك مف شخص مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة كزرعو في 

جسـ مريض آخر سيؤدم حتما إلى انتقاؿ المرض إلى جسـ الشخص المستقبؿ، كما في 
 4. حالة زرع الكمية كالقمب أك القرنية

   نتقال المرض من األم إلى جنينهاإ -5
  :التاليةيمكف أف ينتقؿ المرض مف األـ إلى جنينيا بإحدل الطرؽ 

                                                           

ـ بف سعد اليكيمؿ، جريمة نقؿ مرض نقص المناعة المكتسبة، بحث مقدـ الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة إبراىي -4
 .38.، ص2009الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، قسـ العدالة الجنائية ،

 .141. ، صالسابؽ، المرجع ...محمد عمي البار، األمراض الجنسية  -1
 .40.، صالسابؽإبراىيـ بف سعد اليكيمؿ، المرجع  -2
 .40.إبراىيـ بف سعد اليكيمؿ، المرجع نفسو، ص -3
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.  بالدكرة الدمكية لؤلـ إلى الجنيف عبر المشيمة -
.  لحظة الكالدة كعند ابتبلع الجنيف دـ األـ أك أحد سكائؿ الجسـ الحاممة لممرض -
. 1ؿ عبر الحميب بعد الكالدة كأثناء اإلرضاع فيك ينتؽ -
 عن طريق المعاب-6

تكصمت الدراسات الطبية إلى أف فيركس نقص المناعة المكتسبة يمكف أف ينتقؿ عبر 
. 2المعاب، خاصة عند حدكث خدكش عمى مستكل الشفتيف كالفـ

كانت تمؾ ىي الكسائؿ التي يمكف أف ينتقؿ بكاسطتيا فيركس نقص المناعة  إذا  
               المكتسبة، فما ىي الطرؽ التي مف شأنيا أف تساعد عمى تكخي اإلصابة بيذا الفيركس؟

مف منطمؽ أف الكقاية خير مف العبلج، ارتأينا : رق الوقاية من مرض اإليدزط: ثانيا
التدابير البلزمة لمكقاية مف ىذا المرض كقد أجممنا ذلؾ في تدابير اإلشارة إلى بعض 

. شرعية كاجتماعية كأخرل صحية
ىناؾ مسائؿ ىامة حثت عمييا الشريعة اإلسبلمية إذا ما ركعيت، : التدابير الشرعية -1

فإنيا بالتأكيد ستساعد بشكؿ فعاؿ عمى تفادم انتقاؿ مرض متبلزمة نقص المناعة 
: تتمثؿ فيما يميالمكتسبة كىي 

يعتبر الزكاج المنفذ الكحيد كالشرعي لتمكيف الشباب  : قالتشجيع عمى الزكاج كتسييؿ -أ
مف إشباع غرائزىـ كتجنب الكقكع في المحرمات، مصداقا لما جاء في حديث عمر بف 

حفص عف األعمش عف عمارة عف عبد الرحمف بف يزيد عف عبد اهلل أف النبي صمى اهلل 
يا معشر الشباب مف استطاع الباءة فميتزكج، فإنو أغض لمبصر : " اؿ عميو كسمـ ؽ

. 3"كأحصف لمفرج كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء

                                                           

 .41.، صنفسوإبراىيـ بف سعد اليكيمؿ، المرجع  -4
 .42-41.إبراىيـ بف سعد اليكيمؿ، المرجع نفسو، ص -5
 .145. ،  المرجع السابؽ، ص...محمد عمي البار، األمراض الجنسية  -1
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لقد تمت الشريعة اإلسبلمية عف ارتكاب الفكاحش كأمرت باإلبتعاد  :اجتناب الفكاحش -ب 
بيف الجنسيف لعدـ إثارة الشيكات كالكقكع  عف السبؿ المفضية إلييا، بدء بتفادم اإلختبلط

يضاؼ إلى ذلؾ ضركرة  ،في الزنا ككنو مف األسباب الرئيسية لئلصابة بمرض اإليدز
. 1 تجنب كؿ فعؿ يعد مف الشذكذ الجنسي كالمكاط

 :   تكمف ىذه التدابير فيما يمي: التدابير اإلجتماعية -2
عف الزكاج مف شخص معافي لتجنب  يتكجب عمى المصاب بفيركس اإليدز اإلمتناع-أ 

نجاب أطفاؿ مصابيف بنفس المرض         .نقؿ العدكل إليو كا 
عمى المرأة المصابة بيذا المرض أف تمتنع عف اإلنجاب كالحمؿ لتفادم انتقاؿ  -ب

                                           . العدكل لمجنيف قصد المحافظة عمى النسؿ
يركس نقص المناعة المكتسبة عمى مستكل المؤسسات التربكية، تدريس مكضكع ؼ -ج

برنامجا شامبل لذلؾ بغية  2001كفي ىذا المجاؿ كضع المكتب الدكلي لمتربية سنة 
. 2التحسيف الجذرم لمكقاية مف ىذا الفيركس

 :تتمثؿ فيما يمي: التدابير الصحية -3
اإلتصاالت الجنسية، مع تكضيح التثقيؼ كالتكعية الصحية حكؿ انتقاؿ العدكل نتيجة  -أ

 .3مخاطر ىذا الفيركس
التحسيس عمى ضركرة إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج لمتأكد مف خمك الطرفيف  -ب 

 4. مف فيركس ىذا المرض

                                                           

 .146. ، صنفسو، المرجع ...مد عمي البار، األمراض الجنسية مح -2
دليؿ إدراج تدريس فيركس نقص المناعة البشرية اإليدز في المناىج الرسمية، المكتب الدكلي لمتربية، اليكنسكك،  -3

 .01.، ص2006جنيؼ، النسخة الثالثة ، 
 .103.، ص1986، ، دار ابف قدامة ، بيركت، 02عبد الحميد القضاة، اإليدز حصاد الشذكذ، ط -4
، الغرفة التجارية الصناعية باإلحساء ، ( فحص ما قبؿ الزكاج قرار أجياؿ ) مشركع مكافحة أمراض الدـ الكراثية  -5

 .04.، ص 2015,العربية السعكدية 
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إعطاء تعميمات صارمة لممؤسسات الصحية، بإجراء الفحص المسبؽ لمراغب في  -ج
 .1خمكه مف الفيركسالتبرع بالدـ أك أم عضك مف أعضائو لمتثبت مف 

الفرع الثاني 
مدى ت ثير األمراض المزمنة المعدية عمى الحياة الزوجية 

يعد المرض داخؿ األسرة مف أشد األزمات، خاصة إذا كاف مف األمراض التي   
ا ككاف الشخص المصاب بو ىك الزكج أك الزكجة بالنظر إلى مركز كؿ قيندر اإلصابة ب

ادر األثر المترتب عميو ما تمبث أف تنعكس سمبا عمى منيما في العائمة، حيث أف بك
ىا إلى إحداث اإلختبلؿ في مسؤكليات ا، لتتعد(أكال)الحياة األسرية بدء بالمعاشرة الزكجية 

(. ثانيا)كبل الزكجيف 
  ت ثير األمراض المزمنة المعدية عمى قدرة الزوج المصاب عمى المعاشرة الزوجية: أوال
المسألة مف خبلؿ الحديث عف درجة اإلصابة بمرض  يمكف التفصيؿ في ىذه  

متبلزمة نقص المناعة المكتسبة، إذ أف ىذا المرض يبرز لدل المصابيف بعد فترة تمتد 
. 2مف سنتيف إلى ثماني سنكات مف زمف انتقاؿ العدكل كمعدؿ كسطی 

لقد حاكؿ األخصائيكف في ىذا المجاؿ معرفة مراحؿ فيركس نقص المناعة   
ة، إال أنيـ صادفكا صعكبات عديدة، ككف أف المصاب بو قد تظير لديو أعراض المكتسب

أك قد تنعدـ مطمقا، إضافة إلى عدـ إمكانية تحديد زمف اإلصابة كفترة الحضانة عند كؿ 
. 3شخص أك أف البعض اآلخر ال تتطكر حالتيـ إلى حد اإلصابة الحقيقية بالمرض 

المرض تمعب الدكر البارز في التأثير عمى إف المراحؿ التي يتطكر خبلليا ىذا   
قدرة الزكج المصاب عمى المعاشرة الزكجية، ففي البداية أم مرحمة األعراض المستترة، 

                                                           

 .104.ص، نفسوعبد الحميد القضاة، المرجع  -6
في الفقو اإلسبلمي،  -اإليدز -حناف محمد فكزم عبد الرحمف إسماعيؿ، أحکاـ مرضى نقص المناعة المكتسبة  -1

 .16.، ص2001رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فمسطيف، قسـ الفقو كالتشريع، 
 .17.، صنفسوحناف محمد فكزم عبد الرحمف إسماعيؿ، المرجع  -2
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فإف ىذا الزكج يبدك سميما ككف أف فيركس المرض يستتر كتظير لدل المصاب أعراض 
حرارة  رجةبسيطة كمألكفة كتمؾ التي تككف مصاحبة لمرض األنفمكنزا، مثؿ ارتفاع د

الجسـ كألـ في العضبلت كالرأس، ثـ تختفي الفترة كيبقى الزكج المصاب سميما لسنكات 
. 1عدة، مما يجعمو قادرا عمى المعاشرة كاإلتصاؿ الجنسي، إال أنو يككف ناقبل لمفيركس

بإصابة الطرؼ ( الزكج أك الزكجة)خبلؿ ىذه المرحمة، فإف عمـ الزكج السميـ  
ف كاف يبدك بمظير سميـ كمخادع ا ، يؤدم بو إلى رفض المعاشرة  2آلخر بالفيركس كا 

. الزكجية خشية انتقاؿ العدكل إليو الستكاء حالة اإلصابة بالفيركس كالمكت المحقؽ
أما مرحمة الظيكر البيف األعراض المرض لدل الزكج المصاب كالتي في األساس   

إلى انييار تاـ نتيجة فقداف المكاد المغذية األساسية ىا تؤدم فتؤثر عمى سبلمة الجسد، کك
كعدـ التمكف مف المقاكمة بسبب انعداـ التغذية مع اإلسياؿ الدائـ كلمدة طكيمة ينجـ عنيا 

ىزاؿ لمجسـ كاإلنياؾ كالتعب الذم يرافقو عدـ القدرة عمى الحركة مصحكب ببركز بقع 
ا ككذا طفح جمدم إلى غيرىا مف بيضاء في الفـ، مع تضخـ الغدد الممفاكية أحياف

. 3األعراض التي ال تطاؽ كال تحتمؿ 
كال يقؼ األمر عند ىذا الحد، بؿ إف الزكج المصاب بيذا المرض يفقد تكازنو   

العقمي كينتابو اإلحباط كالكآبة أك حتى الجنكف في المراحؿ المتأخرة كالشمؿ نتيجة 
 .4التيابات الدماغ كالنخاع الشككي كالسحائي 

كعميو فإنو خبلؿ ىذه المرحمة ال كجكد لممعاشرة الزكجية ككف أف الزكج المريض غير     
ف كانت الزكجة ىي المصابة،  قادر ال مف الناحية العضكية أك النفسية أك حتى العقمية، كا 

 .5فإف الزكج ال محالة سيمتنع عف اإلقتراب منيا بالنظر إلى الحالة التي آلت إلييا

                                                           

 17.، صنفسومحمد فكزم عبد الرحمف إسماعيؿ، المرجع  حناف -3
 .17.حناف محمد فكزم عبد الرحمف إسماعيؿ، المرجع نفسو، ص -4
 .18-17.، صنفسوحناف محمد فكزم عبد الرحمف إسماعيؿ، المرجع -5
 .202.، المرجع السابؽ، ص...محمد عمي البار، األمراض  -1
 .19.، صالسابؽمحمد فكزم عبد الرحمف إسماعيؿ، المرجع  حناف -2
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ة المعدية عمى مسؤوليات الزوجين  األمراض المزمنت ثير : ثانيا
تتمحكر مسؤكليات األسرة التي يتحمميا طرفا العبلقة الزكجية حكؿ أربعة مجاالت   

:  ىي 
شباع حاجاتو  - .  المحافظة عمى حقكؽ الزكج اآلخر كا 
.  القياـ بأعماؿ كشؤكف األسرة -
.  رعاية األطفاؿ كتربيتيـ -
 .األسرةتكل معيشة كسب الرزؽ كتحسيف مس -

إف حمكؿ المرض داخؿ األسرة سينجر عنو اختبلؿ في القياـ بتمؾ المسؤكليات        
، ثـ (أ)عمى الكجو األكمؿ، لذلؾ سنبرز کيفية تأثير المرض المزمف عمى مسؤكلية الزكج 

(. ب)تأثيره عمى مسؤكلية الزكجة 
 ق واإلنفاق ت ثير المرض المزمن عمى مسؤولية الزوج في كسب الرز -أ
ال جداؿ مف الكجية الشرعية أف العمؿ عمى كسب الرزؽ يندرج تحت مسؤكلية   

الزكج كليس داخبل في كاجبات الزكجة، ككنو ىك المكمؼ باإلنفاؽ عمى أسرتو كلقد كردت 
وعمى المولود له رزقه ...  "أدلة شرعية عديدة عمى كجكب ذلؾ كقكؿ اهلل عز كجؿ 

. 1 "ويرون بالمعروف
قاؿ رسكؿ ": كفي الحديث الذم ركاه أبك صالح عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ   

أفضؿ الصدقة ما ترؾ غنى كاليد العميا خير مف اليد السفمی " اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ما أف تطمقني: كابدأ بمف تعكؿ، تقكؿ المرأة  . 2"إما أف تطعمني كا 

د نص عمى التزاـ الزكج بالنفقة عمى كحتى مف الناحية القانكنية، فإف المشرع ؽ   
غير  ،مف نفس القانكف 78ج كعدد مشتمبلتيا بالمادة . أ.ؽ 74زكجتو بمقتضى المادة 
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أنو أكرد استثناء بشأف النفقة عمى األكالد إذ جعميا مف التزامات الزكجة عند عجز الزكج 
. 1المرض مف ذات القانكف كىذا يتجسد حالة 76عمى النفقة عمييـ بمكجب المادة 

جتماعي لكجدنا أف عمؿ الزكج خارج البيت مف المسائؿ كلك أتينا إلى الكاقع اإل  
الضركرية ألسرتو، فيك غير مييأ ألف تككف مسؤكليتو منحصرة في أعماؿ البيت كتربية 
األكالد، كبالتالي إذا لحؽ بالزكج أم عائؽ يجعمو يقصر في أداء مسؤكليتو نحك أسرتو، 

مف فتاؾ، فكضعية أسرتو ال محالة ستتغير، فتسقط األسرة في ضيؽ كإصابتو بمرض مز
كحرج بسبب انقطاع الكسب كشح اإلنفاؽ كال تجد مف يعيميا خصكصا أماـ التغيرات 
االجتماعية الحاصمة، حيث أصبحت المعيشة في الكقت الحالي صعبة حتى بالنسبة 

. قلؤلصحاء، فما بالؾ بشخص مريض ال يقكم حتى عمى إعالة نفس
كمعمـك أف إصابة أم شخص بمرض كبائي معد ىي مسألة تكجب عزلو ككضعو   

بمصحات تحت الرقابة المشددة لمنع اختبلطو باألصحاء كالتمكف مف احتكاء المرض 
درء المفاسد مقدـ عمى جمب » كىذا عمبل بالقاعدة الفقيية التي تنص عمى أف 

العمؿ كتكفير ما تشممو النفقة كينجـ عف ذلؾ العزؿ تكقؼ الزكج عف .2«المصالح
فإنو عمى الزكج الذم  ،األسرية، السيما إذا كانت اإلصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة

يشتغؿ في مجاالت تتطمب بذؿ جيد بدني كبير أف يتفادل تمؾ األشغاؿ خاصة في 
ك طكر الحاد لممرض، بحيث يككف مطالبا بالراحة كمبلزمة السرير إذا كاف يشؾتمرحمة اؿ

. 3مف كىف شديد
 ت ثير المرض المزمن عمى مسؤولية الزوجة في القيام بواجباتها األسرية -ب
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تتصؼ مسؤكلية الزكجة داخؿ بيتيا األسرم بالتركيب، إذ أنيا تصب في اتجاه  
عاتقيا القياـ بدكرىا األنثكم، فتظير لو في صكرة حسنة لكي  زكجيا مف جية، فيقع عمى

كمف جية أخرل يجب عمييا أف تككف قادرة عمى إتماـ كاجباتيا تجاه بيتيا . يسكف إلييا
. كأكالدىا مف خبلؿ القدرة عمى اإلنجاب كاألمكمة كتربية األكالد

إف كفاءة الزكجة بيذه الصكرة ال يمكف أف تتجسد عند إصابتيا بمرض معد   
كمرض اإليدز بدء بكاجب اإلرضاع كالحضانة، فإذا كانت تمؾ الكاجبات مف الحقكؽ 
الثابتة شرعا لمكلد، فإنو يتعيف عزؿ الطفؿ عف أمو في فترة اإلرضاع، ذلؾ أف أىؿ 

ؿ انتقالو إلى الطفؿ عف طريؽ اإلختصاص قد أكدكا عمى أف فيركس اإليدز يحص
. 1"الرضاعة كىنا يمكف أف يستأجر لو مرضعة أك تكفر لو أغذية اصطناعية 

كلقد قاؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية أنو إذا كاف باألـ برص أك جذاـ سقط حقيا مف   
 3، كعمى ىذا النحك أقر التشريع2الحضانة ألنو يخشی عمى الكلد مف لبنيا كمخالطتيا 

كجكب خمك الحاضف مف أم مرض معد لتجنب انتقالو إلى الطفؿ 4القانكني  كالفقو
المحضكف عمبل بالمعيار الصحي أحقية الحضانة كالذم يشترط بمقتضاه أف يككف 

الحاضف قادرا عمى القياـ برعاية المحضكف غير عاجز بسبب تقدـ في السف أك إصابة 
ية فبل يمكنيا إعطاء ما ال لرعابمرض معد، ككف أف الزكجة المريضة ىي بحاجة إلى ا

كما نمفت إليو ىك أنو بالنسبة لمرض اإليدز، فإف لو التأثير البيف عمى كفاءة الزكج  .تممؾ
المصاب بو، ال سيما في مرحمتو الثانية أم بعد استحکامة في جسـ المريض كظيكر 
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استكائو األعراض السريرية لدرجة أنو يمكف اعتباره مرض مكت بحجة استحالة عبلجو ك
. 1بالمكت المحتـ 

كما ىك مؤكد أف الشريعة اإلسبلمية قد عالجت مصير العبلقة الزكجية في ظؿ الحالة    
األسرية، بسبب ما لحؽ بأحد الزكجيف مف مرض معد كما نجـ عنو  التي آلت إلييا الحياة

 .في الفرع التالي ىك ما سنبسطة مف ضرر لمزكج السميـ كسايرىا بذلؾ القانكف الجزائرم،
 الفرع الثالث

 القانون الجزائري من األمراض المزمنة المعديةوالفقه اإلسالمي  موقف

كرد في الشريعة اإلسبلمية أدلة ظاىرة تحث عمى عدـ مخالطة األصحاء لممرضى   
ىناؾ أحكاما تقر بأف اإلنساف لف  قبمرض معد كعدـ إلقاء النفس لمتيمكة كفي الكقت ذات

كبالتالي فإذا كاف المصاب ىك الزكج أك الزكجة، إال ما قدره اهلل عز كجؿ عميو،  يصيبو
فيؿ يككف الزكج السميـ ممزما بالبقاء مع زكجو المريض بمرض مزمف كمعد؟ أـ لو الحؽ 
في فؾ الرابطة الزكجية بسبب المرض بناء عمى آراء الفقو اإلسبلمي كنصكص القانكف 

الجزائرم؟ 
خبلؿ إبراز رأم الفقو اإلسبلمي مف األمراض المزمنة المعدية سنعالج ذلؾ مف   
(. ثانيا)، ثـ مكقؼ القانكف الجزائرم مف تمؾ األمراض (أكال)
سنبيف رأم فقياء الشريعة : مي في األمراض المزمنة المعديةرأي الفقه اإلسال: أوال 

، ثـ رأم الفقو اإلسبلمي (أ)اإلسبلمية القدامى في المرض کسبب لمتفريؽ بيف الزكجيف 
               (. ب)في مسألة الفرقة الزكجية عند كجكد مرض اإليدز 

لقد تباينت أقكاؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية : المرض كسبب لمتفريق بين الزوجين-أ
مسألة التفريؽ بيف الزكجيف بسبب المرض كباألخص األمراض الناقمة  القدامى في شأف

: عمى قكليفلمعدكل كالمنفرة لمزكج السميـ كجاءت 
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فذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى القكؿ بثبكت حؽ فسخ   
النكاح بسبب عيب المرض الذم كجد في الزكج اآلخر، مع اختبلفيـ في تحديد ىذا 

 .1ك ليـ أدلتيـ الكافية العيب
أما القكؿ الثاني، فذىب فقياء الحنفية إلى عدـ ثبكت الخيار لمزكج في فسخ النكاح بسبب 

المرض، حيث قالكا أف النكاح ال يفسخ بسائر العيكب كبالفسخ ال يظير أف الممؾ لـ 
يكف، فبل يرتفع ما يقابؿ كىك المير فبل يجكز الفسخ، كال شؾ أف ىذه العيكب ال تمنع مف 

 .لجنكف كالجذاـ كالبرص فبل يشكؿاإلستمتاع، أما ا
كبخصكص القكؿ الثالث، فالظاىرية قالكا أنو ال يفسخ النكاح بعد صحتو بجذاـ 
حادث كال برص كال بجنكف كذلؾ، كال بأف يجد بيا شيئا مف ىذه العيكب كال بأف تحد بو 

. 2شيئا ىي كذلؾ 

لة الكافية لثبكت كفي ىذا الصدد، فاألسمـ ىك األخذ برأم القكؿ األكؿ لكجكد األد
الخيار في فسخ النكاح مف طرؼ الزكج السميـ، بسبب إصابة الزكج األخر بمرض معد 

الجذاـ كالبرص فيما يزعـ أىؿ العمـ بالطب كالتجارب تعدل » كخير دليؿ ما قالو الشافعي 
الزكج كثيرا كىك داء مانع لمجماع، ال تكاد نفس أحد أف تطيب بأف يجامع مف ىك بو، كال 

أنو إذا كلده أجذـ  -كاهلل تعالى أعمـ -س امرأة أف يجامعيا مف ىك بو، فأما الكلد فبيف نؼ
ذا سمـ أدرؾ نسمو                    . 3« أك أبرص أك جذماء أك برصاء قمما يشكـ كا 

عرفنا أف حادث إصابة أحد الزكجيف بمرض معد كمرض الجذاـ كالبرص كاف أمرا كاردا، 
ق مع األمراض المزمنة المعدية المعركفة في عصرنا كمرض فيؿ يستكم الحكـ نفس

أك      اإليدز كاإللتياب الكبدم الكبائي لمقكؿ بإمكانية فؾ الرابطة الزكجية بالفسخ 
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الطبلؽ، ىذا ما سنبينو في البند اآلتي، بالحديث عف رأم فقياء الشريعة اإلسبلمية 
 .المعاصريف في األمراض المزمنة المعدية

لحديثة كسبب لفك الرابطة لفقه اإلسالمي في األمراض المزمنة المعدية ارأي ا -ب
 الزوجية

بالزكاج يحصؿ قضاء الشيكة بطريؽ شرعي، فتعؼ النفس كيحفظ النسؿ كالنسب 
كيحدث التكالد كالتراحـ بيف طرفي العبلقة، مع شرط عدـ اإلضرار بكؿ منيما لآلخر 

. كاستفاء كؿ ذم حؽ حقو
عمى أم منيما مرض مف شأنو الحيمكلة دكف تحقيؽ تمؾ  غير أنو إذا طرأ  

األىداؼ المرجكة مف الزكاج كباألخص إذا كاف مف األمراض المعدية المستعصية عبلجيا 
الصادر عف مجمس مجمع الفقو ( 7/9)  90كمرض اإليدز، حيث جاء في القرار رقـ 

الفترة ما بيف اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع بأبك ظبي في 
بأف العدكل بفيركس » 1995أفريؿ  06-01ق المكافؽ 1415ذم القعدة  06 -01

ال تحدث عف طريؽ ( اإليدز)العكز المناعي البشرم مرض نقص المناعة المكتسبة 
المعايشة أك المبلمسة أك التنفس أك الحشرات أك اإلشتراؾ في األكؿ كالشرب أك حمامات 

كات الطعاـ كنحك ذلؾ مف أكجو المعايشة في الحياة اليكمية السباحة أك المقاعد أك أد
نما تككف العدكل بصكرة رئيسية بإحدل الطرؽ التالية  :  العادية كا 

.  اإلتصاؿ الجنسي بأم شكؿ كاف -
.  نقؿ الدـ الممكث أك مشتقاتو  -
.  إستعماؿ اإلبر الممكثة كال سيما بيف متعاطي المخدرات ككذلؾ أمكاس الحبلقة -
حؽ السميـ مف ... ةطفميا في أثناء الحمؿ كالكالداإلنتقاؿ مف األـ المصابة إلى  -

الزكجيف في طمب الفرقة مف الزكج المصاب بعدكل مرض نقص المناعة المكتسب 
(: اإليدز)
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لمزكجة طمب الفرقة مف الزكج المصاب باعتبار أف مرض نقص المناعة المكتسب   
. 1« كرة رئيسية باالتصاؿ الجنسيمرض معد تنتقؿ عدكاه بص( اإليدز)
كيمكف القكؿ أف األمراض المزمنة المعدية كفي مقدمتيا مرض اإليدز ىي أشد   

خطكرة مف األمراض التي ذكرىا الفقياء کالجذاـ كالبرص، كبذلؾ يتعيف فسخ الزكاج مف 
فإف ىذا  كبالتالي". الضرر يزاؿ"زاكية أف الكقاية خير مف العبلج كعمبل بالقاعدة الفقيية 

المرض يضاىي باقي األمراض المعدية في أنو طريؽ لمعدكل كلحد اآلف لـ يعثر لو عمى 
كما يشتد انتقالو بالمعاشرة الجنسية، مما يتحتـ معو القكؿ أنو ال يجكز الجمع بيف . عبلج

 .2شخصيف أحدىما مصاب كاآلخر سميـ 
ذلؾ أف مرض اإليدز يمكف اعتباره مف عيكب العصر المكجبة لمتفريؽ بيف   

الزكجيف، ما داـ أنو ثبت مف الناحية العممية كبصفة يقينية أنو معد عف طريؽ المعاشرة 
الجنسية كأف الطب الحديث قد عجز عف إيجاد عبلج ناجع يقي األصحاء، كالمسمـ 

ديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف مرض مطالب باإلبتعاد عف كؿ كباء قاتؿ عمبل بح
كما أنو قياسا عمى ما كاف معركفا مف أمراض . الطاعكف كحديثو عف الفرار مف المجذـك

کالجذاـ كالبرص كىما مف األمراض المنفرة كأف مرض اإليدز مؤدم لممكت حتما، إضافة 
م كمعاشرتو إلى أف إجبار الزكج السميـ عمى العيش مع الزكج المصاب بالمرض المعد

لمجكء إلى الحيمة لمتخمص مف فيو دعكة إلى عدـ اإلستقرار، كقد يدفع بالزكج السميـ إلى ا
كىذا ، 3المصاب كىذا ما سيترتب عميو مف بعث لمفكضى في أكساط المجتمعق زكج

كؿ عيب ينفر الزكج اآلخر منو كال يحصؿ » : يصب في قكؿ ابف القيـ الجكزية حيف قاؿ
ككيؼ يمكف أحد الزكجيف مف .... مف الرحمة كالمكدة يكجب الخيار  بو مقصكد النكاح

                                                           

تاريخ ،  http : / / www . fiqhacademy . org . sa جمع الفقو اإلسبلمي الدكلي،لـمكقع اإلنترنت  -1
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الفسخ بقدر العدسة مف البرص كال يمكف منو بالحرب المستحكـ المتمكف كىك أشد إعداء 
 . 1«مف ذلؾ البرص اليسير ككذلؾ غيره مف أنكاع الداء العضاؿ؟ 

لى خطكرة األمراض كعمى ضكء ما تقدـ، فإنو بعد تقرير أىؿ اإلختصاص مف األطباء ع
المعدية كخاصة مرض اإليدز كما ىك عمى شاكمتو كبعد معرفة رأم الفقياء بالقكؿ بأف 

أم ضرر أك عيب أك مرض يضر بالزكجة فميا حؽ طمب فسخ النكاح، كما يجكز لمزكج 
س لو نظير مف لي-كاإليدز –فالمرض المعدم. طمب الفرقة مف زكجتو المصابة

 .2لؽ كينتقبلف مف األقدـ إلى األحدثخيدـك بدكاـ اؿك ككارث فومف اؿ األمراض، بؿ يعتبر
حيث أف في بقاء الزكج السميـ مع الزكج المصاب بمرض معد فيو عسر كحرج    

كمشقة ال تحتمؿ، لذلؾ يككف إعطاء الزكج السميـ حؽ الفرقة، كالفرار مف أككد الكاجبات 
ذلؾ عقكبة لممريض بؿ ىك حصر لمضرر لما فيو مف حماية لو كلؤلسرة كالمجتمع كال يعد 

.  3"كدرء لممفسدة
إنتيينا مف إبراز رأم الفقو اإلسبلمي مف األمراض المزمنة المعدية المكتشفة حديثا   

كدكرىا في فؾ الرابطة الزكجية كسننتقؿ إلى تبياف مكقؼ القانكف الجزائرم مف تمؾ 
. ة كىذا ضمف البند اآلتي األمراض كىؿ يمكف األخذ بيا كسبب لفؾ الرابطة الزكجي

 ائري من األمراض المزمنة المعديةموقف القانون الجز: ثانيا
مف مختمؼ األمراض المزمنة  المجتمعلحماية  ةنصكصا قانكني المشرع الجزائرم قد أقر 

كالمعدية، كما أنو حرص عمى ضركرة خضكع المقبميف عمى الزكاج لفحص طبي مسبؽ 
. عند بداية تككينيا لما في ذلؾ مف حماية لؤلسرة

مف منطمؽ ذلؾ فما ىك مكقؼ القانكف الجزائرم مف األمراض المزمنة المعدية؟   
كىؿ باإلمكاف فؾ الرابطة الزكجية بسبب المرض المزمف المعدم؟ 

                                                           

 .168.، ص05المرجع السابؽ، ج.... إبف القيـ الجكزية، زاد المعاد  -2
 .169.، ص05، جنفسوالمرجع .... إبف القيـ الجكزية، زاد المعاد  -3
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، ثـ فؾ (أ)سنكضح ذلؾ بتبياف نظرة القانكف الجزائرم لؤلمراض المزمنة المعدية   
(. ب)لمزمنة المعدية في ذات القانكف الرابطة الزكجية بسبب األمراض ا

 ةجزائري لألمراض المزمنة المعدينظرة القانون ال -أ
مف التعديؿ الدستكرم مبدأ الحؽ في الصحة  66أقر المشرع بمكجب المادة   

. الرعاية الصحية حؽ لممكاطنيف": بنصيا
تسير الدكلة عمى . تتكفؿ الدكلة بالكقاية مف األمراض الكبائية كالمعدية كبمكافحتيا  

« تكفير شركط العبلج لؤلشخاص المعكزيف 
كلقد تطرؽ المشرع لمسألة األمراض المعدية مف خبلؿ نصكص قانكف الصحة في   

كمكافحتيا في  المتنقمةتحت عنكاف الكقاية مف األمراض  الثانيالفصؿ القسـ األكؿ مف 
عمى ضركرة تمقي األشخاص المصابيف  أكد المشرع حيث  411إلى  38المكاد مف 

، ذلؾ أف المجتمع الجزائرم معرض لئلصابة لمقاحات اجبارية كمجانيةبأمراض معدية 
بمثؿ ىذه األمراض في ظؿ انتشار العبلقات غير الشرعية كالتصرفات الدخيمة المساعدة 

.  عمى انتقاؿ العدكل
ال  كأكد المشرع عمى ضركرة اإلخطار الفكرم عند تشخيص أم  مرض معد كا 

التي تنص  مف نفس القانكف 39تعرض الطبيب لعقكبات إدارية كجزائية بمكجب المادة 
يجب عمى كؿ ممارس طبي التصريح فكرا لممصالح الصحية المعنية بكؿ :"عمى ما يمي 

حالة مشككؾ فييا أك مؤكدة مف األمراض الكاردة في قائمة األمراض ذات التصريح 
تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا في  أعبله، 38المادة  اإلجبارم المذككرة في

 ".القانكف

                                                           

خاص المصابكف بأمراض منتقمة كاألشخاص الذيف شيخضع األ:" عمى ما يمي 11-18مف قانكف  38المادة  تنص-1
تحدد قائمة األمراض .يككنكف عمى اتصاؿ بيـ، الذيف قد يشكمكف مصدرا لمعدكل، لتدابير الكقاية كالمكافحة المناسبة

 ".المنتقمة الخاضعة لمتصريح اإلجبارم، عف طريؽ التنظيـ
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التي تنص عمى  72حماية مسبقة لؤلزكاج بمكجب أحكاـ المادة قانكف الصحة  أقرك قد  
 .الفحص الطبي السابؽ لمزكاج إجبارم:"ما يمي

 ".تحدد قائمة الفحكص كالتحاليؿ عف طريؽ التنظيـ
الراغبيف في الزكاج بتقديـ  األسرة نجد المشرع قد ألـز كذلؾك بالرجكع إلى نصكص قانكف 

كثيقة طبية ال تزيد مدة صبلحيتيا عف ثبلثة أشير تثبت خمك طرفي العبلقة مف أم 
   كما يتعيف عمى المكثؽ ،مرض أك أم عامؿ قد يشكؿ خطرا يككف متعارضا مع الزكاج

كصات الطبية مع عمميما بما قد أك ضابط الحالة المدنية التأكد مف خضكع الطرفيف لمفح
. 1تكشؼ عنو مف أمراض أك عكامؿ قد تشكؿ خطرا يتعارض مع الزكاج

نعقاد كغني عف البياف أف ىذه المادة بإلزاميا تكافر الشيادة الطبية كإجراء شكمي إل  
عقد الزكاج تيدؼ إلى خمك الزكجاف مف األمراض المعدية كمف أم عامؿ يتعارض مع 

كغيره مف األمراض الفتاكة المزمنة ( اإليدز)ية مف الزكاج كمرض السيدا األىداؼ األساس
كمعمـك أف مف إيجابيات الفحص الطبي كبالتحديد الجيني استقرار األسر ، 2كالمعدية 

          كالعبلقات اإلجتماعية، فيككف أساس اختيار الشريؾ ىك السبلمة مف أم مرض 
بالزكج المصاب بكؿ حرية كاقتناع دكف تدليس، ذلؾ أف نسبة معتبرة مف  أك اإلرتباط

الفرقة الزكجية مردىا إلى اكتشاؼ عيب في الزكج اآلخر، بحيث لك كاف عالما بو لما 
كالفقو اإلسبلمي كالقانكف الجزائرم متفقاف عمى مبدأ حؽ فؾ . أقدـ عمى اإلرتباط بو

                                                           

المحدد لشركط  11/05/2006المؤرخ في  154-06ج؛ المرسـك التنفيذم رقـ . أ .مکرر مف ؽ 07دة الما -2
المتضمف قانكف األسرة،  09/07/1984المؤرخ في  11-84مکرر مف القانكف رقـ  07ككيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 

 14/05/2006، بتاريخ 31ر، ع-ج
قبؿ كبعد الزكاج مقارنة فقيية قانكنية، ممتقى )ق عمى حقكؽ اإلنساف إقركفة زبيدة، الفحص الطبي الجيني كتداعيات -3

، جامعة بجاية، كمية 2013أفريؿ  29ك 28كطني حكؿ تأثير التطكر العممي كالتقني عمى حقكؽ اإلنساف يكمي 
 .106-105.الحقكؽ كالعمـك السياسية، ص
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كالمعدية كالعيكب الخمقية التي تحكؿ دكف تحقؽ  الرابطة الزكجية بتكافر العمؿ المنفرة
. 1أىداؼ الزكاج مف المكدة كالرحمة كالتآلؼ كاإلستقرار النفسي كرجاء النسؿ 

ما داـ أف األمراض المزمنة المعدية قد نالت حظا مف قكاعد القانكف الجزائرم فيؿ يمكف  
 .رزه في البند المكالي فؾ الرابطة الزكجية بتكافر المرض المزمف المعدم؟ ذلؾ ما ستب

ري بسبب األمراض المزمنة المعدية فك الرابطة الزوجية في القانون الجزائ -ب
إف أسباب فؾ الرابطة الزكجية في المجتمع الجزائرم تختمؼ باختبلؼ الفئة التي 

إلييا طرفا العبلقة الزكجية، فإلى جانب اختبلؼ الميكؿ كاألفكار كعدـ التكافؽ ينتمي 
بعد الدراسات التي أجريت مف  20% لمزكجيف، ىناؾ أسبابا أخرل بمغت نسبتيا الجنسي 

. 2بينيا عامؿ المرض الذم يقعد الزكج عف العمؿ كعف أداء كاجباتو األسرية
كلكف الباحث في طيات نصكص قانكف األسرة كفؽ ما أشرنا إليو في مكاضع   

ذا القانكف لتمكيف الزكجة مف مف ق 53سابقة، يجد أف المشرع لـ يفرد سكل نص المادة 
طمب التطميؽ عند كجكد العيب الذم يحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج كبيذا يككف قد 

. كافؽ الفقياء القائميف بحؽ الزكج في فسخ النكاح بسبب العيب
إف كممة العيكب الكاردة في الفقرة الثانية مف نفس المادة يمكف أف تشمؿ العيكب   

كحتى النفسية، ما داـ أف المشرع لـ يحدد طبيعة تمؾ العيكب، كىنا  الجنسية كالجسدية
يككف المشرع قد ساير الفقو اإلسبلمي القائؿ بعدـ كركد العيكب المكجبة لخيار الفسخ 
عمى سبيؿ الحصر، ذلؾ أنو اكتفى بتحديد العمة التي تكجب التطميؽ كىي عدـ تحقيؽ 

ج، كىذا ما قاؿ بو ابف تيمية كابف . أ.ؽ 04اليدؼ مف الزكاج تنسيقا منع نص المادة 
القيـ الجكزية كبيذا يككف قد ترؾ المجاؿ الكاسع لمسمطة التقديرية لمقاضي في تحديد نكع 

                                                           

 .107.المرجع السابؽ، صإقركفة زبيدة، -1
 .166.، ص2013ناجي بمقاسـ عبللي، الطبلؽ في المجتمع الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر،  -2
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كعميو فإف األمراض المزمنة  ،1"كطبيعة العيب الذم ال يتحقؽ مع كجكده أىداؼ الزكاج
ج ككنو . أ.ؽ 53ف المادة رم عميو أحكاـ الفقرة الثانية ـجمكف أف ف المعدية كاإليدزم

كفي ىذا المقاـ فالقكؿ أف قضاة  ،تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج منفر عيكب
المحاكـ الجزائرية قد تركت ليـ السمطة التقديرية لفؾ الرابطة الزكجية باإلستناد عمى 
العيكب المنفرة، فإنو مف جية تحديد خطكرتيا يككف األمر مف اختصاص األطباء 

الطبية باعتبارىا دليؿ اإلثبات األقكل في ىذا المجاؿ، حيث أف ىناؾ أمراضا  كالخبرات
أك  جديدة تختمؼ مف حيث جسامتيا كمدل عبلجيا في المدة المحددة شرعا كقانكنا

 . 2استحالة الشفاء منيا كبالتالي الحكـ بفؾ الرابطة الزكجية 
إنياء الرابطة  المرض بيذاكعمى أساس ذلؾ، فإنو يحؽ لمزكج الذم أصيبت زكجتو   

ج . أ.ؽ 48الزكجية بالرخصة القانكنية لو المتمثمة في الطبلؽ عمبل بأحكاـ المادة 
مف نفس  33كلمزكجة ىي األخرل طمب فؾ الرابطة الزكجية بمقتضى أحكاـ المادة 

القانكف لكجكد العيكب التي تحكؿ دكف تحقؽ اليدؼ مف الزكاج حسب الفقرة الثانية منيا 
. لضرر المعتبر شرعا كفقا لمفقرة األخيرة منيا أيضاككجكد ا

ف لـ يكف معديا، فيؿ    كلكف الضرر قد يتحقؽ كذلؾ عند كجكد المرض المزمف كا 
يحؽ ألم مف الزكجيف فؾ الرابطة الزكجية حيف إصابة الزكج اآلخر بو؟ ىذا ما سنبينو 

. في المطمب اآلتي 
المطمب الثاني 

ة وأثرها عمى فك الرابطة الزوجية األمراض المزمنة غير المعدي

                                                           

دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم  -آيت شاكش دليمة، إماء الرابطة الزكجية بطمب الزكجة  -3
جامعة تيزم كزك ، كمية الحقكؽ كالعمـك  ك بعض تشريعات األحكاؿ الشخصية العربية ، أطركحة دكتكراه في القانكف ،

 .54-53.، ص26/06/2016السياسية، تاريخ المناقشة 
سميرة معاشی، أحكاـ التطميؽ عمى ضكء التعديبلت الجديدة لقانكف األسرة الجزائرم، مجمة المنتدل القانكني،  -1

 .204.، ص2009، 06جامعة بسكرة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، ع
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األمراض المزمنة غير المعدية أك كما تسمى أيضا باألمراض غير السارية، ىي   
أمراض ال ينتج عنيا بعد اإلصابة أية عدكل ألشخاص ليـ إحتكاؾ بالشخص المريض، 
كمعمـك أف ىذه األمراض ىي غير قابمة لمشفاء في سائر األحياف كيككف سبب اإلصابة 

             راجع إلى التعرض لفترة طكيمة لعكامؿ مسببة لممرض مرتبطة بسمككيات شخصية بيا
كيمكف تقسيـ األمراض المزمنة غير المعدية إلى أربعة مجمكعات  ،1أك عكامؿ بيئية 

أمراض القمب، كمرض السرطاف بجميع أنكاعو، كأمراض الجياز التنفسي، : رئيسية ىي
. 2كمرض السكرم 

في ىذا المطمب سنقتصر عمى مجمكعة كاحدة فقط كمدل تأثيرىا عمى فؾ الرابطة   
الزكجية كتخص مرض السرطاف باعتباره مف األمراض المزمنة غير المعدية كالمؤثرة عمى 

دراسة ماىية األمراض المزمنة غير المعدية ضمف الفرع األكؿ، الحياة الزكجية، مف خبلؿ 
ة غير المعدية عمى الحياة الزكجية في الفرع الثاني، كأخيرا ثـ مدل تأثير األمراض المزمف

. فؾ الرابطة الزكجية بسبب المرض المزمف غير المعدم في الفرع الثالث 
الفرع األول 

 ماهية األمراض المزمنة غير المعدية
يعد مرض السرطاف مف األمراض المزمنة األكثر شيكعا في الكقت الحالي، حيث    

 07, 09عالميا، تكفي منيـ  2008مميكف نسمة سنة  08,  12سجمت إصابتو لحكالي 
، كما أف ىذا المرض يصيب الجنسيف عمى حد سكاء كالكشؼ عنو يعتبر 3مبلييف شخص

كنو مف األمراض المزمنة غير مكتا محققا، لذلؾ سنكضح مفيـك مرض السرطاف ؾ

                                                           

 .05.، ص2013، مؤسسة ىنداكم، القاىرة، 1كالس جيمس، السرطاف مقدمة قصيرة جدا ، طنيک -2
 :ىناء محمد، ما ىي األمراض المزمنة كلماذا سميت بيذا اإلسـ، مكقع اإلنترنت -3

 http : / / www . almursal . com 29/04/2019 تاريخ اإلطبلع. 
 .09.ص المرجع السابؽ،نيکكالس جيمس،  -1
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، ثـ أنكاع أمراض السرطاف التي تصيب الزكجيف كالمؤثرة عمى الحياة (أكال)المعدية 
(. ثانيا)الزكجية 

 مفهوم مرض السرطان: أوال
ما داـ أف مرض السرطاف ىك مف األمراض التي تترؾ آثارا سمبية عمى حياة   

شخص المصاب لتصؿ إلى حالتو الجسدم لؿ المريض لككنيا تتعدل الجانب الصحي
النفسية كالعقمية، لذلؾ فمف األجدر أف نكضح مفيـك مرض السرطاف بالحديث عف تعريفو 

(. ب)ككذا ذكر أسباب اإلصابة بو ( أ)
تعريف مرض السرطان   -أ

السرطاف ىك مرض يصيب خبليا الجسـ باعتبارىا الكحدة األساسية لبنائو، حيث تتـ 
جديدة بشكؿ مستمر، ينتج عنيا نمك الجسـ كذلؾ باستبداؿ الخبليا عممية استخبلؼ خبليا 

الميتة أك معالجة الخبليا التالفة بعد اإلصابة بجركح كىذه العممية تتحكـ فييا جينات 
لؼ تمؾ الجينات مما يؤدم إلى تصرؼ تمعينة كعميو فإف مرض السرطاف يحدث حيف ت
كيعرؼ كذلؾ  1نة كتمة يطمؽ عمييا كـر الخبليا بشكؿ غير طبيعي كقد تنمك الخبليا مكك

كـر سكداكم يبتدئ مثؿ المكزة أك أصغر فإذا كبر ظير عميو عركؽ حمر » : عمى أنو
نما يعالج لئبل يزداد  . 2« كخضر شبيو بأرجؿ السرطاف ال مطمع مف برئو كا 

: 3إف لمرض السرطاف سمات مميزة لو تكمف فيما يمي 
.  إليجابية مع خمؽ أكعية دمكية جديدة إكتفاء ذاتي في إثارات النمك ا -
. عدـ اإلستجابة لئلثارات المثبطة  -
. عدـ الخضكع لعممية المكت الخمكم المبرمج الذم ينتج عنو طرح الخبليا المعيبة  -

                                                           

، الجمعية السعكدية الخيرية لمكافحة 01محمد عبد الرحمف العقيؿ، كؿ ما تريد أف تعرفو عف سرطاف الدـ، ط  -2
 . 06-05.، ص2013السرطاف ،

 .43.، صنفسونيکكالس جيمس، المرجع  -3
 .43.، صنفسونيکكالس جيمس، المرجع  -4
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. عدـ التأثر بعممية التدمير التي يقـك بيا جياز المناعة-
 .التمكف مف غزك أنسجة أخرل عمى طريؽ مدمر -
لمكت الخمكم المبرمج مف الكظائؼ األساسية لخمية الجسـ، إذ بمكجبيا كعممية ا  

يتـ التخمص مف الخبليا المصابة بخمؿ أك تمؾ التي قرب آجاؿ سايتيا كيتحتـ استبداليا، 
كككف أف الخبليا السرطانية ىي شاذة، فإنيا تفمت مف عممية المكت الخمكم المنتظـ مما 

األمر الذم عجز عنو األطباء ىك عدـ إمكانية إتبلفي  كما أف. يجعميا ذات قدرة تكاثرية
ف كانت  تمؾ الخبليا بالعبلج الكيماكم أك اإلشعاعي مقارنة مع الخبليا العادية األخرل كا 
نما تصاب بإصابة مميتة ليتـ إتبلفيا عف  ىذه األخيرة ال تمكت نيائيا بالعبلج الكيماكم كا 

مر عند ىذا الحد، بؿ إف الخبليا السرطانية كال يتكقؼ األ. طريؽ المكت الخمكم المبرمج
ليا اإلمكانية عمى غزك أنسجة أخرل دكف تمكف جياز المناعة الجسـ مف تدميرىا، بمعنى 

أف ليا القدرة عمى النمك في المكضع الخطأ كىذا ما يتميز بو الكـر الخبيث عف الكـر 
. 1الحميد 

نا ىي قدرتو عمى خمؽ كلعؿ مف السمات األساسية لمرض السرطاف كما ذكر  
مصدر دمكم جديد لو عف طريؽ تنشيط نمك األكعية الدمكية باإلستعانة بجينات ال تساىـ 
في تككيف األكعية الدمكية الطبيعية، كىذا ما دفع باألطباء إلى إيجاد أدكية تمكف مف منع 

. 2إمداد الكـر السرطاني بالدـ لمحد مف زيادة نمكه
: سرطان أسباب اإلصابة بمرض ال -ب 
يمكف القكؿ بأف اإلصابة بمرض السرطاف تعكد إلى أسباب كراثية كأخرل غير   

كراثية، فالسرطانات المكركثة تشكؿ جزء ضئيبل مف النسبة اإلجمالية لحاالت السرطاف، 
الكقكع ككف أف السرطاف يكرث كأم  إال أف اإلصابة بو مف اآلباء إلى نسميـ إحتمالي

                                                           

 .44-43.، صالسابؽنيکكالس جيمس، المرجع  -1
 .45. ، صنفسوجيمس، المرجع  نيکكالس -2
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صفة كراثية أخرل كفي أغمب األحياف تؤدم القابمية المكركثة إلى اإلصابة بنكع كاحد كال 
كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ مرض الببلستكما  ،ينطبؽ عمى جميع أنكاع السرطانات بشكؿ عاـ

شعة إذا الشبكي كىك سرطاف يظير عند األطفاؿ كيمكف عبلجو بكاسطة الجراحة أك باأل
، أما السرطانات غير الكراثية فيي تمؾ التي تصيب جسـ 1تـ تشخيصو في مرحمة مبكرة 

: 2اإلنساف بسبب عكامؿ خارجية كأىميا 
 . العكامؿ المادية المسرطنة كاألشعة فكؽ البنفسجية كاألشعة المؤينة -
تككسيف العكامؿ الكيميائية المسرطنة كاإلسبستكس كمككنات دخاف التبغ كاإلفبل -
 (. ممكثات مياه الشرب)كاإلرسنيؾ ( ممكنات الغذاء)
 .العكامؿ البيكلكجية، كالعدكل الناجمة عف بعض الفيركسات أك الجراثيـ أك الطفيميات  -

 مراض السرطان التي تصيب الزوجين أنواع أ: ثانيا
إف مرض السرطاف ال يمكف أف نجده محصكرا في صكرة كاحدة أك اثنتيف، بؿ إف   

ىناؾ سرطانات شائعة في مختمؼ المجتمعات كىي تختمؼ إختبلؼ األعضاء المككنة 
غير أننا في ىذا ،لجسـ اإلنساف كتككف السبب الرئيسي في إحداث الكفاة لدل المصاب

طانات كالتي نراىا مؤثرة عمى الحياة البحث سنسمط الضكء عمى بعض أنكاع تمؾ السر
 : الزكجية سكاء ما كاف خاصا بالزكج أك الزكجة أك كاف مشتركا بينيما كىذه األنكاع ىي

 . سرطاف البركستاتا  -
 . سرطاف الخصية -
 . سرطاف الثدم -
 . سرطاف عنؽ الرحـ  -

                                                           

نسبة نجاح عمميات أكراـ شبكية العيف، مكقع اإلنترنت % 97ىدية محمكد،  -3
 http: //www.alyaum.com  29/04/2019، تاريخ اإلطبلع. 

  :الصحة العالمية، مكقع اإلنترنت منظمة -4
 http://www .wh .int /mediacentre 29/04/2019 ، تاريخ اإلطبلع. 
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 .سرطاف الدـ  -
 :سرطان البروستاتا  -1
صيب إال الرجاؿ كىك مف أخبث السرطانات كتككف ىذا النكع مف السرطاف ال م  

اإلصابة بو عادة بعد سف الستيف كتزداد بصكرة كبيرة بعد سف الثمانيف، كتكمف مشاكمو 
كما يمكف ، أك مزمف مع تضخـ عضك البركستاتا في صعكبة التبكؿ أك كجكد إلتياب حاد

ر بالراحة في أف يصاحب ذلؾ كجكد دـ في البكؿ أك في السائؿ المنكم كعدـ شعك
 . 1الحكض كتكـر الساقيف

كمف األسباب التي تساعد عمى اإلصابة بيذا المرض إلى جانب عامؿ السف، فإف   
في % 10إلى % 05كجكد إصابة أحد أفراد العائمة كاألب أك األخ تزيد مف نسبة 
في الجسـ يساعد عمى  احتمالية اإلصابة بو، إضافة إلى تكاجد ىرمكف التستستركف

اإلصابة بيذا النكع مف السرطاف، كبمفيـك المخالفة، فمف انعدـ لديو ىذا اليرمكف لسبب 
كما أف نمط  ،کاستئصاؿ الخصية التي تمعب الدكر الياـ في إفرازه ال يصاب بيذا المرض

 التغذية المعتمد لدل الشخص لو األثر البالغ في نشأتو، إذ أف التغذية الخالية مف
 .2الخضركات كاأللياؼ كالغنية بالدىنيات يزيد مف احتماؿ اإلصابة بو 

: سرطان الخصية -2
يعد ىذا النكع مف السرطاف الكـر األكثر انتشارا بيف الشباب في الفترة ما بيف سف   

 seminomaالعشريف كاألربعيف سنة، كينقسـ إلى صكرتيف إحداىما الكـر المنكم 
، مع أف سبب اإلصابة بيذا nonseminomatousكثانيتيما األكراـ غير المنكية 

ف كاف كؿ رجؿ معرض لئلصابة بو غير أف األبحاث الطبية  ،السرطاف لـ يتـ تحديده كا 
ترجعو إلى بعض العكامؿ اإلحتمالية، ككالدة الطفؿ بخصية معمقة في بطنو كعدـ إعادتيا 

                                                           

أبك فارة، مف الميـ متابعة حاالت سرطاف البركستات عف كثب نظرا إلمكانية حدكث انتكاسات؛ مكقع  محمد -1
 .30/04/2019، تاريخ اإلطبلع  www . aljazera . net / news / healthmedecine  اإلنترنت

 . نفسومحمد أبك فارة، المرجع  -2
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             بكرة أك صغر حجميا أك كجكد تشكىات خمقيةإلى مكانيا الطبيعي في مرحمة ـ
ف التقدـ العممي في ىذا المجاؿ قد أثبتت أف ىذا  أك اإلصابة متبلزمة كبلينفمتر، ىذا كا 

. 1% 95النكع مف األكراـ كمف أكثرىا تجاكبا لمعبلج بنسبة جد عالية تصؿ إلى أكثر مف 
: سرطان ثدي المرأة  -3

النمك غير المنضبط لمخبليا الظاىرية لمثدم، حيث  يتحقؽ ىذا المرض نتيجة
يشير ذلؾ إلى كجكد كـر خبيث تطكر مف تمؾ الخبليا، كعضك الثدم يتككف مف نكعيف 
مف األنسجة أحدىما تسمى األنسجة الغددية كالثانية تسمى األنسجة الداعمة، فاألكلى 

ف مف أنسجة دىنية كأنسجة تحيط كتمؼ الغدد المنتجة لمحميب كقنكاتو، أما الثانية فتتكك
.  2كما أف الثدم يحتكم عمى جياز مناعي يطرح النفايات كالسكائؿ الخمكية . رابطة ليفية

ف  3أما عف العكامؿ المؤدية لئلصابة بو فمـ يتـ تحديدىا كضبطيا لحد اآلف ، كا 
كاف ىناؾ مف يرل أف مجمكعة مف العكامؿ قد تساعد عمى اإلصابة بو كالتقدـ في السف، 

أك التعرض لمعبلج اإلشعاعي بمنطقة الثدم أك زيادة كثافة نسيج الثدم كتناكؿ 
المشركبات الكحكلية كأصحاب البشرة البيضاء ككذا تناكؿ اليرمكنات كاإلستركجيف 

. 4كالبركجيستركف
 :عنق الرحمسرطان  -4
تكصؿ الطب الحديث إلى أف السبب في حدكث ىذا المرض ىك فيركس الكـر   

كيعد مف أكثر الفيركسات المنتشرة عف طريؽ العبلقة ( HPV)الحميمي البشرم التناسمي 
                                                           

، عمى 15811، ع 08/10/2011، بتاريخ % 95إمكانية الشفاء تتجاكز ... جريدة الرياض، سرطاف الخصية  -1
 .30/04/2019، تاريخ اإلطبلع www . alriyadh . comمكقع اإلنترنت 

 .30/04/2019، تاريخ اإلطبلع  w.w.w.deltauniv.edu.eg فاطمة النبكية، سرطاف الثدم، مكقع اإلنترنت -2
دليؿ المرأة العربية لسرطاف الثدم، المركز العربي لمخدمات اإلقتصادية كاإلجتماعية، قسـ الخدمات الصحية  -3

 .01.كالبحكث، ص
، تاريخ  www. oncologyclinic. Orgمحمد عبد اهلل ، معمكمات عامة عف سرطاف الثدم، مكقع اإلنترنت -4

 .28/04/2019اإلطبلع
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غير أف اإلصابة بو ال تؤدم في معظـ الحاالت إلى ظيكر أية أعراض مع أنو ، الجنسية
.  1سرطانات التي تصيب األعضاء التناسمية لممرأة مرتبط بالعديد مف أنكاع اؿ

: سرطان الدم -5
ىك مرض خبيث يصيب الخبليا المككنة لمدـ كالتي تككف في النخاع العظمي   

: ، كينقسـ إلى أربعة2أقساـ رئيسية مختمفة ىي 
.  سرطاف الدـ النخاعي الحاد -
 
 
.  الحاد  سرطاف الدـ الميمفاكم -
. النخاعي المزمف سرطاف الدـ  -
. سرطاف الدـ الميمفاكم المزمف   -

ف النخاع العظمي لدل الشخص المصاب بسرطاف الدـ يقـك بإنتاج خبليا  ىذا كا 
. دـ بيضاء غير طبيعية حيث أنيا ال تمكت في الكقت المحدد ليا عكس الخبليا الطبيعية

فيصعب عمى كريات  كما تعمؿ عمى اإلحاطة بكريات الدـ الحمراء كالصفائح الدمكية،
 . 3الدـ البيضاء أداء عمميا 

كلعؿ األسباب المفضية إلى اإلصابة بيذا المرض تختمؼ مف مريض آلخر، حيث 
تـ التكصؿ أف التعرض النسب عالية مف اإلشعاعات کانفجار القنابؿ الذرية أك استخداـ 

باألشعة العبلج اإلشعاعي مف طرؼ األطباء كباألخص طبيب األسناف عند التشخيص 
                                                           

معيد الصحة العمكمية بالنركيج، معمكمات لؤلطفاؿ كاألكلياء األمر حكؿ لقاح فيركس الكـر الحميمي البشرم  -5
HPVمكقع اإلنترنت ، w.w.w . fhi . no / infoletters    24/04/2019تاريخ اإلطبلع. 

ة لنيؿ درجة اإلجازة في دالؿ مكسى قكيدر ، الخكؼ مف سرطاف الدـ كعبلقتو بالصدمة النفسية ، دراسة ميداني -6
. 15.، ص2008اإلرشاد النفسي، جامعة دمشؽ، 

 .16-15.دالؿ مكسى قكيدر، المرجع السابؽ، ص -1
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، يضاؼ إلى ذلؾ عكامؿ أخرل كالتدخيف كالعمؿ في مجاؿ البنزيف XRAYSالسينية 
كالعبلج الكيماكم عند المصابيف بنكع آخر مف السرطاف جراء تعاطييـ العقاقير معينة مف 

.  1أجؿ مقاكمة السرطاف، فينتج عندىـ سرطاف الدـ 
الفرع الثاني 

وجية مدى ت ثير مرض السرطان عمى الحياة الز
إف إصابة أحد الزكجيف بأم مرض ميما كاف نكعو لمف شأنو أف يمحؽ ضررا 

بالمصاب بو، مما ينتج عف ذلؾ إحداث خمؿ في أداء دكره داخؿ األسرة عمى أكمؿ كجو، 
ف لـ  ىذا كيزداد األمر تعقيدا السيما إذا كاف المرض مبلزما لمشخص طيمة حياتو حتى كا 

. يكف ساريا
، ليصؿ األمر إلى (أكال)تتأثر بذلؾ العبلقة الجنسية بيف الزكجيف كلعؿ أكؿ مسألة   

( . ثانيا)زكج المصاب بيذا المرض الحالة النفسية التي يككف عمييا اؿ
 المعاشرة الزوجيةت ثير مرض السرطان عمى قدرة الزوج المصاب عمى : أوال

ذلؾ  ما داـ أف مرض السرطاف يصيب أعضاء جسـ أحد الزكجيف، فبل محالة أف
ينعكس سمبا عمى األداء الجنسي لكمييما خصكصا تمؾ األنكاع التي تطرقنا إلييا، ككنيا 

ف كاف البعض منيا لـ يتكصؿ  سرطانات تصيب جزء مف األعضاء التناسمية، ىذا كا 
ف كاف باإلمكاف معالجتو  . الطب إلى إثبات قدرتيا عمى سمب الشخص مقدرتو الجنسية كا 

تاتا، فقد أمكف التحكـ فيو كعبلجو مف خبلؿ إعطاء الشخص فبالنسبة لسرطاف البركس
مف % 90المصاب أدكية كيماكية تمثمت في اليرمكنات المخمقة كثبت أف أكثر مف 

حاالت ىذا المرض تشفی إذا تـ تعاطي جرعات بصفة مستمرة كمنتظمة مف اليرمكف 

                                                           

 18.، صنفسودالؿ مكسى قكيدر، المرجع  -2
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ف كانت طريقة العبلج باليرمكنات ليا تأثير سمبي،  ،estrogene1األنثكم المخمؽ  كا 
. بحيث أنيا تؤدم في الغالب إلى فقداف الغريزة الجنسية لدل بعض الرجاؿ المصابيف 

في حيف قد يصاب البعض اآلخر بضعؼ في إفراز الحيكانات المنكية، كمع ذلؾ لـ  
جنسية لممصاب بو ما لـ يجـز الطب لحد اآلف عمى أف سرطاف البركستاتا يعدـ القدرة اؿ

كما يمكف أف يتـ العبلج باستئصاؿ عضك  ،يتـ إزالة الشبكة العصبية الدمكية بصفة كاممة
. 2البركستاتا جذريا مع المحافظة عمى الشبكة العصبية الدمكية 

كيككف % 95أما بالنسبة لسرطاف الخصية، فقمنا بأف نسبة الشفاء منو تتجاكز   
الج الكيماكم أك العبلج اإلشعاعي كقد يجمع الطبيب بيف أكثر العبلج بالجراحة أك الع

غير أف الطبيب قبؿ مباشرة أم نكع مف العبلج قد يحتاط ألمر ميـ  ،مف طريقة كاحدة
يكمف في إمكانية تأثر عمؿ الخصية السميمة عند عبلج الخصية المصابة، فيمجأ إلى 

ية التمقيح اإلصطناعي عند الطمب تجميد الحيكانات المنكية لممريض الستعماليا في عمؿ
كعمی المريض اإللتزاـ بإرشادات الطبيب المعالج كالمتابعة الدكرية لتفادم حصكؿ انتكاسة 

.  3لممرض
        ئصاؿ خصية الزكج المصابة ال تفقده إطبلقا قدرتو الجنسية تككذلؾ فإف إس  

إمكانية زرع خصية  أك القدرة عمى اإلخصاب كىك أمر يتحقؽ بكجكد خصية كاحدة، مع
كعميو فالطب قد تكصؿ إلى القكؿ بإمكانية حدكث  ،اصطناعية لتفادم شعكره بالنقص

ضعؼ جنسي لدل بعض المصابيف دكف البعض اآلخر كيبقى مف الضركرم المتابعة 
 . 4باألدكية كالعقاقير حتى حالة نزع كمتا الخصيتيف
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ت ممكنا بعدة طرؽ منيا كأما سرطاف الثدم الذم يصيب المرأة، فإف عبلجو با
ف كاف لو األثر البيف عمى جسـ الزكجة مف خبلؿ ما يحدثو مف  العبلج الكيماكم كا 

تأثيرات جانبية كاليزاؿ كتساقط الشعر كانخفاض الرغبة الجنسية كتغير في المزاج ككذلؾ 
كتبقى أصعب طريقة لمعبلج عند . ما ينجـ عف العبلج باألشعة مف احمرار في الجمد

ة المصابة ىي استئصاؿ الثدم المصاب كمية كيزداد األمر تعقيدا إذا شممت عممية المرأ
. 1اإلستئصاؿ كبل الثدييف

كمف زاكية تقبؿ الزكجة المصابة لممعاشرة الجنسية، فإف مرضيا ال يمنعيا مف   
مباشرة حياتيا بصفة معتادة باستثناء فترة العبلج الكيماكم نظرا لممضاعفات الناجمة عنو 

لغثياف كالدكار كخطر التعرض لمعدكل بسبب تمؼ إنتاج كريات الدـ البيضاء التي كا
. 2يستعمميا الجسـ کكسيمة دفاعية

كعف إمكانية حمؿ الزكجة المصابة فيك أمر كارد بشرط تكقفيا عف تعاطي العبلج   
الكيماكم أك تأخيره، مع أنو ال يكجد دليؿ عمى أف سرطاف الثدم يضر بالجنيف، بؿ إف 

نكع العبلج ىك الذم قد يضر بو كغالبا ما يفضؿ األطباء تأخير العبلج حتى نياية الثمث 
لكف في حاؿ استئصاؿ الثدم بالجراحة فيرجع تأخيره . األكؿ مف الحمؿ إذا كاف كيماكيا

. 3إلى الثمث األخير مف الحمؿ 
لى نكع كبالنسبة إلصابة الزكجة بسرطاف عنؽ الرحـ، فاألمر نفسو يبقى متكقفا ع 

العبلج المتبع في مسألة تقبؿ المرأة لممعاشرة الجنسية كالرغبة في ذلؾ، إذ أف الحؿ 
األنسب لمزكجة التي حظيت بعدد معتبر مف األطفاؿ ىك إجراء عممية استئصاؿ الرحـ 

                                                           

 .نفسوجريدة الرياض، المرجع  -5
 .70.نيکكالس جيمس، المرجع السابؽ، ص -1
شريياف إبراىيـ، ال خطر عمى الجنيف مف سرطاف الثدم، مكقع اإلنترنت  -2

 http : / / www . rougemagz . com29/04/2019ع ، تاريخ اإلطبل. 
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لمتخمص نيائيا مف كـر السرطاف كأف ىذه العممية ال تؤثر عمى الرغبة الجنسية، إذ ال 
 .1قة الزكجية سكاء بالنسبة لمرغبة عند الزكج أك اإلشباع لدل الزكجة ارتباط ليا بالعبل

السرطان عمى نفسية الزوج المصاب  ت ثير مرض : ثانيا
يعد نبأ اإلصابة بمرض السرطاف مف األزمات الشديدة كالذم يترؾ في نفسية   

كبتر أحد األعضاء أك فقد  ، 2المريض آثارا شبيية بالصدمة النفسية التي تمـ بالشخص
. غير أنيا ال ترقى إلى درجة اإلعبلف عف اإلصابة بمرض السرطاف ، أحد الحكاس

إف السرطاف مرض مخادع، فيك قريب مف أم شخص كفي أم كقت ككذا   
يككف أمرا مفاجئا، إذ الشخص يعيش شعكرا بالخيانة كالغدر مف طرؼ اإلعبلف عنو 

كؿ بفقد كؿ قدرات المكاجية كمحاكلة المحافظة عمى جسده، فيصبح الجسـ المتيـ األ
. 3ىكيتو 

       فقط عمى الجانب العضكم الجنسي  لذلؾ فإف أثر مرض السرطاف ال يقتصر  
أك الجانب التكافقي لمزكجيف، بؿ سيؤدم إلى انخفاض في محدكدية العبلقة الزكجية، 

حتى يفككيا، إذ أف سعادة كبل فيمكنو أف يحصر كيضيؽ مف امتداد العبلقة الزكجية أك 
. الزكجيف تنبع مف سعادة الزكج اآلخر كلذة أحدىما ىي مطمب الطرؼ اآلخر

 
 

 
 

                                                           

فاسي أماؿ، اإلكتئاب األساسي لدل مريض السرطاف كنشاط عقمي مميز، مذكرة ماجستير في عمـ النفس العيادم،  -4
. 41. ، ص2011-2010جامعة قسنطينة ، كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك اإلجتماعية ،
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 الرابطة فك علي تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية اإلكتشافات الثاني الفصل

 الزوجية
 

110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة ال
 

89 
 

وختاما لما تقدمنا بو من دراسة، نخمص إلى أن التطورات الطبية قد يكون ليا األثر 
ن لم يكن ىنالك نص شرعي أو تشريعي صريح  البين عمى فك الرابطة الزوجية، ىذا وا 
. يقضي بذلك ولكن قد يفيم من تحميل و تنسيق النصوص الشرعية والتشريعية بمجمميا 

الطبية المتمثمة في التمقيح اإلصطناعي وطرق تنظيم النسل فمو أتينا إلى التطورات 
والقطع اإلرادي لمحمل نجد أن كميا تتعمق بمسألة اإلنجاب وىو من أىم المقاسات التي أبرم 

. ألجميا عقد الزواج

عمى إثر ذلك، فإن وسيمة التمقيح االصطناعي تيدف إلى تحقيق ذلك المقصد في 
الذي لم يتحقق لطرفييا، وىي وسيمة جائزة في نظر غالبية إطار العالقة الزوجية الشرعية 

طيا فقياء الشريعة اإلسالمية سواء باألسموب الداخمي أو الخارجي متى توافرت شرو
.  وضوابطيا

دث، فإذا تح دغير أنو في حالة عدم حصول رضا الزوجين، فإن الفرقة الزوجية ق
بطة فك الرا جزولاإلسالمي أنو ال يمكن لكان الطرف الرافض ىو الزوجة فوفقا ألحكام الفقو 

قدرة الزوجة  عدمبرخصة الطالق لوجود المبرر الشرعي وىو  كالزوجية بفسخ النكاح ولو ذل
. عمى اإلنجاب بالطريق الطبيعي

أما بالنسبة لمزوجة، فحالة ما إذا كان زوجيا عنيدا ورفض العالج بتقنية التمقيح 
باألمومة حسب الضرورة والحاجة إلى األوالد والشعور  اإلصطناعي، فميا فسخ النكاح لقيام

 .الشريعة اإلسالمية

وأما بالنسبة لمسألة تنظيم اإلنجاب بالوسائل الطبية الحديثة، فعممنا أنيا عمى العموم 
تأخذ حكم الجواز لدى فقياء الشريعة اإلسالمية قياسا عمى العزل، بشرط وجود الحاجة التي 
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وال يمكن المجوء . لحاقيا ضررا بالجسم وبعد مشورة طبيب موثوق تدعو الستعماليا وعدم إ
 .إلى تنظيم اإلنجاب إال بتشاور الزوجين، فيمنع عمى أي منيما اإلنفراد بذلك القرار 

غير أنو في نطاق فك الرابطة الزوجية ونظرا النعدام النص الصريح شرعا وتشريعا، 
ل وسائل بالطالق حالة لجوء الزوجة إلى استعما فالقول أن الزوج بإمكانو فك الرابطة الزوجية

الشرعي المتمثل أساسا في تضررىا من تقارب  رربمنع الحمل دون رضاه مع عدم وجود الم
. د أو ولدينترات الحمل أو حالة اكتفائيا بولف

ىذا ولمزوجة ىي األخرى طمب التفريق في الحالة العكسية إذا أرغميا زوجيا عمى 
. ي بالحمل ورأت نفسيا قادرة عميوهالحمل ألسباب معيشية ورضيت  منع استعمال وسائل

ومن جية أخرى إذا لم يوافقيا في خمق فترات متباعدة بين الوالدات مع وجود الحاجة وتقرير 
األطباء بخطورة الحمل عمى صحتيا ويمكن تكييف ذلك عمى أنو ضرر معتبر شرعا حسب 

. ج. أ.ق 53الفقرة العاشرة من نص المادة 

والشيء نفسو بالنسبة لمقطع اإلرادي لمحمل، فإن الزوج إذا طمب من زوجتو إسقاط 
طمب التفريق دفعا لمضرر الواقع حمميا وأصر عمييا، فيمكن اعتبار ذلك ضررا يخول ليا 

ولمزوج ىو اآلخر طالق زوجتو التي قامت بقطع الحمل دون مبرر يسوغ ليا ذلك ولم  ،اهب
 .يكن يعمم بو

ة لإلكتشافات البيولوجية والطبية الحديثة، فإن ما توصل إليو الطب قد مس أما بالنسب
بالرغم من تأكيد البصمة الوراثية ف. بوحدة األسرة واستقرارىا نتيجة اآلثار المترتبة عمى ذلك

ودقة نتائج ىذه التقنية في إثبات نسب الطفل لوالديو أو عدم  عمى نجاعة االختصاصأىل 
نسبة إلييما، إال أنيا من الوجية الشرعية ال تؤدي إلى فك الرابطة الزوجية حالة أن جاءت 

نتائجيا تؤكد عدم نسب الطفل لوالده، ذلك أن نفي النسب كما ىو معموم ال يكون إال بطريق 
األبدي بين الزوجين وىو أمر ثابت بنص شرعي قطعي وال  المعان والذي يترتب عمية التفريق
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نما يمكن اإلستعانة بيا كقرينة  يجوز إحالل البصمة الوراثية محمو أو تقديميا عميو، وا 
. لإلستئناس

واألمر ذاتو حسب موقف المشرع حيث أجاز المجوء إلى إثبات النسب بالطرق العممية 
أما في . ترك السمطة التقديرية لمقاضي باألخذ بيا ج في فقرتيا األخيرة مع. أ.ق 40بالمادة 

ج أنو ال يكون إال بالطرق . أ.ق 41مجال نفي النسب فما توصمنا إليو من نص المادة 
 . المشروعة وىي المعان

وبشأن التطور الطبي في مجال الكشف عن األمراض الخطيرة، توجد ىناك أمراضا 
د المصاب تصل جسما تمحقو من أضرار بسريانيا ومزمنة معدية كشف الطب عن كيفية 

إلى حد اعتبارىا مرض موت كمرض اإليدز ، لذلك فإن الرابطة الزوجية ال محالة معرضة 
فالزوج ال يمكنو كسب . ال الزوجينک التزاماتتأثير ىذا المرض عمى  بسبب االستقرارلعدم 

وخادمة  حضانة و تربية األوالدالرزق واإلنفاق، والزوجة ال يمكنيا القيام بواجباتيا األسرية كال
 المصاب  هدم استطاعة الزوج السميم من االقتراب من زوجزوجيا، بل أكثر من ذلك ع

 .خشية انتقال العدوى إليو، فيبقى وجوده شبو معدوم ويترتب عمى ذلك ضياع مقاصد النكاح

بوجود وما دام أن فقياء الشريعة اإلسالمية قد مكنوا الزوج السميم من فسخ النكاح 
المرض المعدي أو بأي عيب يحول دون تحقيق مقاصده، فيستوي األمر بوجود ىذين 
المرضين داخل األسرة، إذ بإمكان الزوج السميم فك الرابطة الزوجية حالة عممو بإصابة 

 .زوجو

أما بالنسبة لمرض السرطان، فيو من األمراض المزمنة غير المعدية الخطيرة والمؤثرة 
لمصاب البدنية والنفسية يجعمو غير قادر عمى التعايش، خاصة إذا عمى صحة الشخص ا

نجم عنو حدوث تشوىات ظاىرة لمعيان أو منفرة بسبب العالج الكيماوي واإلشعاعي الذي 
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غير قابمة الكما أنو يعد طريق لمموت المحتم إذا كان من أنواع السرطانات . يتمقاه المريض
. لمشفاء

حد الزوجين بيذا المرض يؤدي إلى عدم استطاعة لذلك فمن المؤكد أن إصابة أ
الزوج اآلخر عمى تحمل زوجو المريض، مع زيادة أعبائة األسرية، فيكون الطريق المناسب 

م دالرابطة الزوجية إذا عممنا بالرأي اإلسالمي القائل بع كىو ف االلتزامات فك لتجنب مثل
إن كنا قاد سممنا بذلك إال أنو بالنسبة غير أنو و. حصر العيوب الموجبة لمتفريق بين الزوجين

ليذا المرض فاألرجح وبصفة عامة أن ال يكون سببا لمتفريق بين الزوجين، فميس لمزوج أن 
العيوب التي تحول دون تحقيق  يطمق زوجتو لوجوده وال لمزوجة طمب التطميق بإدراجو ضمن

. لتكافل والتراحم اف الزواج، ألن ذلك يعد من األزمات الزوجية التي تتطمب ادأه
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 .71.، جامعة بجاية ، كمية الحقوق، ص2013أفريل  29-28حقوق اإلنسان، يومي 
وسائل التحكم في جنس الجنين ومدی  ،محمد عمي البار، إختيار جنس الجنين -3

-08نجاحيا وحكميا الشرعي الدورة الثامنة عشر لممجمع الفقيي اإلسالمي خالل الفترة 
  اإلطالع ، تاريخwww.themwl.orgموقع اإلنترنت ،12/04/2006
22/02/2019. 

 .المعاجم والقواميس والموسوعات: خامسا
موسوعة جامعة لألحكام الفقيية في -الفقييةحمد محمد کنعان، الموسوعة الطبية أ -1

، دار النفائس، 01الصحة والمرض والممارسات الطبية، تقد،محمد ىيثم الخياط، ط
 .2000بيروت،

، عالم الكتب، 01ط ،03أحمد مختار عمر، معجم المغة العربية المعاصرة، مج -2
 .2008القاىرة، 

محمد نعيم .تح، المحيطموس مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القا -3
 .2005، مؤسسة الرسالة، بيروت،08طالعرقسوسي، 
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 .النصوص القانونية: سادسا

المتعمق بإصدار  1417رجب  26المؤرخ في  438-96لمرسوم الرئاسي، رقم ا-1
القانون رقم بالمعدل ، 28/11/1996نص تعديل الدستور المصادق عميو في استفتاء 

ر، .ج ،2016مارس  06ه الموافق 1437جمادى األولى  26المؤرخ في  16-01
 .07/03/2016، المؤرخة في 14ع

المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966يونيو 08المؤرخ في  156-66األمر رقم -2
 .المعدل والمتمم

المتضمن القانون المدني، المعدل  26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم  األمر-3
 .44عر،.، ج20/06/2005المؤرخ في  10-05والمتمم بالقانون رقم 

، المتضمن قانون األسرة الجزائري، 1984جوان 09المؤرخ في  11-84القانون رقم -4
 .15ع ر،.، ج2005فبراير 27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم باألمر رقم 

،المتضمن قانون الصحة،  2018جويمية  02، االمؤرخ في 11-18القانون رقم  -5
. 46ع ، ر.ج
 ، المتعمق باستعمال2016يونيو  19، المؤرخ في 03-16القانون رقم -6
ونة ، المتضمن مد1992يوليو  06المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  -7

البصمة الوراثية في اإلجراءات القضائية والتعرف  .52ع.ر.اخالقيات مينة الطب، ج
 .2016يونيو 22، الصادرة بتاريخ 37ع.عمة األشخاص ج ر

المحدد لشروط  11/05/2006المؤرخ في  154-06المرسوم التنفيذي رقم  -8
المؤرخ في  11-84مکرر من القانون رقم  07وكيفيات تطبيق أحكام المادة 

 .31ر، ع-سرة، جالمتضمن قانون األ 09/07/1984
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المذكرة  مــلخص

 

كتشافات عرف العالم المعاصر تقدما هائال فً مجال التقنيات المرتبطٌ بالتطورات واإل

البيولوجيٌ والطبيٌ مكنت الجنس البشري من معالجٌ أغلب مشكالتى اليوميٌ والوقوف 

الزوجين فبعدما كان إشكال العقم وعدم اإلنجاب أمرا يالزم . علٍ أسرار وخبايا جسده

طيلٌ حياتوما الزوجيٌ تمكن الطب من إيجاد تقنيٌ التلقيح اإلصطناعً كبديل لطريقٌ 

وفً المقابل لما كان تتابع الوِدات مرهقا للزوجين أوجدت  .الطبيعًالحمل 

العلوم الطبيٌ وساُل متعددة لتنظيم اإلنجاب وصلت إلٍ حدود قطع الحمل 

. قبل موعده الطبيعً

الطبيٌ إلٍ غايٌ تحديد الصفات الوراثيٌ للطفل ومقارنٌ وامتدت التطورات 

مدى تطابقوا مع ما يحملى أبواه من صفات بواسطٌ تقنيٌ البصمٌ الوراثيٌَ 

التً كما أسومت تلك اإلكتشافات الطبيٌ فً الكشف عن مختلف األمراض 

تعتري جسم اإلنسان سواء األمراض المعديٌ كاإليدز أو غير المعديٌ 

. نكمرض السرطا

ة الزوجيٌ طإن هذه التطورات الطبيٌ قد أثرت بشكل مباشر علٍ فك الراب

الشريعٌ اإلسّميٌ كون أن تلك التطورات من النوازل  موهو ماعالجتى أحكا

الواجبٌ إعطاؤها التكييف الشرعً الخاص بواَ وبالموازاة فنصوص القانون 

لذلك .تفصيلالجزاُري قد تناولت بعض تلك التطورات بصفٌ صريحٌ دون   

فوذه الدراسٌ جاءت كمحاولٌ لتبيان أثر التطورات الطبيٌ علٍ فك الرابطٌ 

 .الزوجيٌ

تنظيم اإلنجاب /2  التلقيح اإلصطناعً/1:الكلمات المفتاحيٌ

البصمٌ الوراثيٌ /4   قطع الحمل       /3                     

 اض غير المعديٌاألمر/6  األمراض المعديٌ /5                     
 

 

 

 

 

 


