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 الخاصت الداخليت الجسائريت الدشريعاث في للمرأة القاهىوي املرلس جتىور
 الشخصيت باألحىال

 الجسائر وهران حامعت  حمعي ليلى الدلخىوة

 

:  املداخلت ملخص

 لبىاء أطاض هىن القا أمام املىاؾىحن بحن الهىطسر  املحز هبر و املظاواة مبدأ املخخاليت الجصائسيت الدطاجحر حميو لسطذ

 جميحز بأر الخرزم يمنً ال:"   أهه نلى ألدث التي و  مىه 29  املا ة في الحالي  طخىز  نليه هظ ما وهى ، الجصائسر  املجخمو

 الهديد في أزسي  مسة الجصائسر  املشسم نصشه الرر الاججاه ذاث هى و...."  الجيع أو الهسر  أو املىلد إلى طببه يهى  نىطسر 
 منها و املىاؾىحن بحن املظاواة مبدأ بقدطيت مىه انترافا ألاطاس ي الدشسيو جػمىه ما مو لخيسجم الها يت الدشسيهاث مً

.   بالجصائس الهامت املؤطظاث و للمشسم اطتراججي لسياز الجيظحن بحن املظاواة

 
ّال
 جىلي و الخهليم في الفسص حظاور  مظخىي  نلى املظاواة مبدأ جؿبيق نسفه الرر بالخؿىز  يقىو لم الجصائسر  املشسم أن إال

 و مدافكت الىطائـ ألثر  في غسطها نلى بدسضه أنمق مظخىي  نلى  فنسة ذاث جنسيع إلى نمد بل ، الجيظحن بحن الىقائف
 ، املجخمو و ألاطسة  ازل املسأة مسلص جدظحن ملطلحت ، مها الجيظيت و ألاطسة لقاهىن  الجسيئت حهديالجه ،نبر ألاطسة هي

 شؤون حظحر في الحقىر  مامل شسيو أنها نلى ناملها لما ، انهائه و الصواج نقد اوشاء في الحقىر  مامل  ؾسفا منها حانال
 لبىاء لأطع املشازلت و املظاواة فنسة غسض و  جنسيع  في ألاطسة اقدام هى ذلو مً غايت ،و ألاؾفاى زنايت و الاطسة

 هره في هللا شاء إن نليه طىقف التي الىقاؽ هي و. لغاءإلا و الاطخدىاذ نً نىغا طىيت و مخىاشهت احخمانيت نالقاث

 . املدازلت

      

 

   مقدمت

 في و القػاء و القاهىن  أمام املظاواة بمبدأ الدطخىز  مً منسز  31 و 31 ، 29 املىا  بمقخط ى  الجصائسر  املشسم انترف
 ضىزجه ماهذ مهما و طببه مان ليفما زر الهىظ املحز أشهاى مً شهل لهل برلو مخطديا ، املىاؾىحن لجميو الفسص حظاور 

 اهتهاء و 1963  طخىز  مً ابخداء  طاجحرها حميو في الجصائس حظدجه ما هى و ، املسأة غد الهىطسر  املحز مهافدت زأطه نلى و ،

 جمانيتالاج للخغحراث امخثاال ذلو و. الظياطيت خقىقها ممازطت في املسأة أمام الفسص مً مصيد فخذ الرر ألازحر بالخهديل
 للحقىر  الدوليحن الههديً نلى جىقيهها بهد الدوليت اللصماتها الجصائس اخترام نلى إغافت ، حهت مً الجصائسر  للمجخمو

 الدوليت الاجفاقيت نلى الجصائس مطا قت إليها مػاف. الاحخمانيت و الاقخطا يت و الثقافيت الحقىر  و ، املدهيت و الظياطيت



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

6 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 بحن املظاواة مً مصيد جنسيع إلى الخياز هرا اؾاز في الجصائسر   املشسم اججه   1.املسأة اججاه هطسر الو املحز أشهاى مل ملهافدت
 بالقاهىن  ألامس حهلق طىاء لؤلشخاص املدهيت للحالت املىكمت الىطىص مً الهديد زالى مً الجيظحن بحن زاضت املىاؾىحن

.  2005 فبرايس 27 في املىزر 02  –05 زقم باألمس  له حهديل ىأو نسف الرر ألاطسة قاهىن  ،و2 الجيظيت قاهىن  أو ، املدوي

 طىاء الصوححن مسلص بحن الخقازب و الخىاشن  مً مصيدا حلب إلى ألاطسة قاهىن  نلى حهديالث مً أ زله ما نبر املشسم نمد

 ؾانت لىاحب إلغائه و,  الخهد  في الصوج لخياز جقييده زالى مً أو 3.وليها إزخياز و, شواحها إبسام في املساة بدسيت إنترافه نبر

. ألاطسة  ازل الصوححن لىقائف جىكيمه إنا ة نلى شيا ة, لصوحها الصوحت

 مىه  29 ما ة في هظ الرر للدطخىز  اطدىا ا الجيظحن بحن املظاواة ججظيد الى الخهديل هرا حساء مً املشسم هدف ولقد

.  القاهىن  أمام طىاطيت املىاؾىحن مل"  أن نلى

." احخماعي أو شخص ي مان طىاء آزس قسف أر أو… الجيع أو.… املىلد الى طببه يهى  جميحز بأر يخرزم أن لًيم ال و
 فهل.قـ باألطسة تهخم لم و وخدها املسأة لطالح حاءث بأنها الجصائسر  ألاطسة قاهىن  مظذ التي ألازحرة الخهديالث وضفذ لرا
  لرلو؟ فهال ألامس مان

 الجيظحن مسالص نلى أزسها و  الدشسيهيت الخهديالث  جلو مظتها التي املجاالث نلى  ازلتالم هرا في  الىقىف طىداوى  

.   ألاطسة   ازل  و  املجخمو في

  للجيضين القاهىوي املرلس بين الخقريب على املشرع حرص:  ألاولر املبحث

 الازخالف ازس مً برلو مقلال ، للجيظحن القاهىوي املسلص بحن الخقسيب نلى الاطخقالى مىر الجصائسر  املشسم خسص
 ذلو ،و القاهىهيت مهاملتهما  ليفيت جدديد و القاهىوي مسلصهما زطم و ، بينهما الخمحز في اليظاء و السحاى بحن الجيس ي

.   لؤلشخاص املدهيت الحالت أو الصخطيت باألخىاى  يهسف ما مظخىي  نلى

  املضاواة جلك الممع وصم في املشرع إليه اصدىد الذي أصاش:  ألاولر املتلب

 لطالح حاءث بأنها  ،02 -05 ألامس بمقخط ى ألاطسة قاهىن  هطىص نلى الجصائسر  املشسم ا زلها التي الخهديالث وضفذ

 الخهديل نً أيػا  يقاى أن يمنً ما هى و. الدطخىز  في نليه مىطىص هى لما املظاواة مً ملصيد جسليظا. وخدها املسأة
.  الفنسة لراث منسطت حاءث  أزسي  حشسيهاث قبلهما و ، 01  –05 ألامس ض ىبمقذ  الجيظيت حشسيو مع الرر

  املىاطىين بين املضاواة مبدأ مممىنر:  ألاولر الفرع

  الهىطسر  املحز أشخاص مل جيبر التي الحديثت الدطخىزيت ألاهكمت في أطاس ي  مبدأ املىاؾىحن بحن املظاواة مبدأ يهد

.   مطدزه أو طببه مان ليفما

                                                           
 
/  03/ 04يف   HRINFO.ORG,موقف الدول العربية من التصديق و التوقيع على املواثيق الدولية للحقوق االنسان , الشبكة العربية للمعلومات  :اَظز  - 

2006 . 

 
  0  -05عسل ْٕ أٚضب ثبأليز  - 
 
 .الرجل الذي يستطيع ابرام زواجو بنفسوحقيقة  بني املرأة و  ساوى دون أن ي - 
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 أمام طىاطيت املىؾىحن مل:"  أن  فيها حاء التي و  الجصائسر  الدطخىز  مً 29 املا ة في املبدأ هرا نلى هظاى حاء

...."   الجيع أو الهسر  أو ، املىلد إلى طببه يهى  جميحز بأر يخرزم أن يمنً ال و ، القاهىن 

 املؤطظاث حظتهدف:"   مايلي نلى هطذ التي  و الدطخىز  ذاث مً 31 املا ة في أزسي  مسة نليه الخأليد حاء ما هى و
 و ، الاوظان شخطيت جفخذ حهىر  التي الهقباث بئشالت الىاحباث و  الحقىر  في املىاؾىاث و املىاؾىحن مل  مظاواة غمان

."   الاحخمانيت و الاقخطا يت و الظياطيت الحياة في الفهليت الجميو مشازلت  ون  جدىى 

 مؤلدا. الاوظان  شخطيت جفخذ نلى نالمت و طبيل املظاواة ند املشسم أن لسالر الظالفت 31 املا ة هظ مً يالخل 
 لقاهىن  ألازحر حهديله في جنسيظه املشسم خاوى  ما هى و ، الهدف هرا جدقق  حهىر  التي الهقباث حميو  إشالت غىزة نلى

.   ألاطسة

 للمسأة الظياطيت الحقىر  جسقيت ولتالد  نلى أهه نلى 194  -08 زقم  الدطخىزر الخهديل مً منسز  31 املا ة هطذ
 .املىخسبت املجالع في جمثيلها خكىف بخىطيو

 ".املا ة هره جؿبيق ليفياث نػىر  قاهىن  يدد 

 و املدهيت للحقىر  الدوليت الاجفاقيت  في  أيػا املبدأ ذاث نلى الىظ حاء ، املبدأ  لهرا الدطخىزر جقسيس إلى إغافت

 في واليظاء السحاى حظاوي  بنفالت الههد هرا في ألاؾساف الدوى  جخههد:"  يلي ما منها  لثالثتا املا ة  جػمىذ التي و الظياطيت

  ".الههد هرا في نليها املىطىص والظياطيت املدهيت الحقىر  بجميو الخمخو خق

 الىظ بتمسث إلى يسقى ال أهه  مً السغم نلى ، فدىاه و مػمىهه في الاوظان لحقىر  الهالمي الانالن جىاوله ما هى و
  ، امللصم القاهىوي

ّال
 لحقىر  الهالمي الانالن أطع برلو و ، قاهىهيا هطا منها ألثر زلقيت لخىضيت  به الاطخئىاض  يمنً أهه إال

  الىاض حميو أن مػمىهه  قاهىوي مبدأ إلى ذلو بهد ازجقى ، الحديث الاوظاوي املجخمو أقسه زلقي لمبدأ  املظاواة ملبدأ

  يىلدون 
ًا
  وهبىا وقد ، الحقىر  و النسامت في يًمدظاو أخسازا

ًا
  نقال

ًا
  بهػهم يهامل أن ونليهم وغمحرا

ًا
. إلازاء بسوح بهػا

  الدوليت الاجفاقيت لرا و5، الهىطسر  الخميحز اشهاى حميو نلى للقػاء الدوليت الاجفاقيت هظ مً أيػا وظدشفه ما هى و
 6. املسأة غد الخميحز أشهاى حميو نلى للقػاء

  الاوضان شخصيت جفخح مً املاوعت العقباث بئزالت  الجسائرير املجخمع جتىور: الثاوي الفرع

 في املىاؾىاث و املىاؾىحن حميو بحن املظاواة غمان الدولت مؤطظاث هدف أن مىه 31 املا ة في الجصائسر   الدطخىز  ألد

.  الىاحباث و الحقىر 

  لخفخذ طبيال بانخبازه ، جدققه  ون  جدىى  قد رالذ الهقباث حميو  بئشالت الىظ ذاث وفق الهدف هرا اهجاش يخم و
 نليه ألد ما هى و. مهاضسة حصائسيت  ولت و  مخفخذ مجخمو بىاء في الجميو ملشازلت غماها و ، الجصائسر  الاوظان شخطيت

 و ، ةالديمقساؾي و الحسيت طبيل في  وما يىاغل و هاغل الجصائسر  الشهب إن:"  فيها حاء التي  يباحخه في الدطخىز  ذاث
                                                           

4
تضمن التعديل الم2008  نوفمبر سنة  15الموافق  1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في  19-08قانون رقم  من  02و التي جاء تعديلها بالمادة  - 

  2008نوفمبر  16مؤرخة في  63 الجريدة الرسمية رقمب الدستوري

5
 965 انصبزر عٍ األيى انًزحسح فٙ  - 
6
 . 979 نًزحسح فٙ صسرد  ْذِ االرفبقٛخ عٍ األيى ا - 
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 غمان و املظاواة  جدقيق في..... حصائسيت و حصائسر  مل مشازلت  أطاطها  طخىزيت مؤطظاث الدطخىز  بهرا يبجي أن  يهتزم

."  الحسيت

 يطدز فيما املىاؾىحن بحن املظاواة مً مصيد جنسيع هدى الدشسيهيت الظلؿت جدسيو ألاهداف هره جدقيق اقخط ى لرا
 نلى للمىاؾىحن القاهىهيت املسالص بحن الخميحز جنسيع حظبب قد التي الفىازر  إذابت لىم خسضا ، حشسيهيت هطىص مً ننها

.  حيس ي اطاض

 مسالصهما بحن الخقسيب و الجيظحن بحن املظاواة  مً مصيد لخنسيع زطبا خقال الصخطيت ألاخىاى هطىص شهلذ لرا

 .  الصخظ به يىلد الرر الجيع ال  املىاؾىت أطاض نلى القاهىهيت

  الشخصيت ألاحىال حشريعاث في للجيضين القاهىهيت املرالس بين الخقريب مالمح: الثاوي لباملط

 الصخطيت ألاخىاى و املالي مجاى في الاوظان نالقت هي و الهيييت ألاخىاى هي و ، ألاخىاى مً همؿحن جىكيم القاهىن  يخىلى
 ،لرا حيظيتها إلى ييخمي بالدولت نالقخه أو بأطسجه جهنالر في و غحره نً الصخظ جمحز التي املمحزاث مجمىم بها يقطد و ،

 7. بها يخىاحد التي للدولت القاهىوي للىكام  باليظبت للصخظ القاهىوي الىحى  نً الحالت حهبر

  الجسائرير القاهىوي الىظام في  مخعددة حشريعاث على  الشخصيت ألاحىال أحكام جفررر:  ألاولر الفرع

 هرا طلبياث اش ا ث  و ،  قاهىن  مً ألثر نلى مخفسقت الجصائسر   القاهىوي الىكام في  الصخطيت ألاخىاى أخهام حاءث

.  بينهما الؿبيعي الترابـ زغم ، املدوي القاهىن  نً  ألاطسة لقاهىن   الجصائسر  املشسم بفطل الدشدذ

 القاهىن  نلى مخفسقت هاغحر أو الظياطيت أو الجيظيت بالحالت جخهلق أو نائليت ماهذ طىاء  الحالت نىاضس حاءث خيث

.  الجيظيت قاهىن  و ألاطسة قاهىن  و املدهيت الحالت قاهىن  و املدوي

  اوسجام نلى أزس لما ، ألزس حشسيو مً الىاخدة املظألت خنم حغحر بظبب الازجباك مً لثحر الدشدذ هرا نً هخج لقد و

 . املىاليت الىقاؽ في ألثر طىندشفه ما هى و.اؾىتاملى أطاض نلى الجيظحن بحن املظاواة مبدأ مً  الجصائسر  املشسم مىقف

                                                           
7
- THIERRY Garé : Droit des personnes et de la famille , Montchrestien ; Paris France ;1998 ,p 92  
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  للجيضين القاهىهيت املرالس بً الخقريب  خياو مً الدشريعي الخذبذب: الثاوي الفرع

 مل اشالت بػسوزة انترافه و ، املىاؾىت فنسة مً اهؿالقا ،   طخىزيا الجيظحن بحن املظاواة ملبدأ  الجصائسر  املشسم جبجي إن
 لحقىر  الدوليت الاجفاقياث نلى الجصائس مطا قت نلى شيا ة ، الىاقو أزع نلى املظاواة هره جنسيع  ون  وى جذ التي الهىائق
 نلى املهمت هره إهجاش طهىلت بػسوزة يهجي ال الهىطسر  الخميحز ألاشهاى لهل ـ الاجفاقياث أر ـ املىاهػت جلو و ، الاوظان

 و مخربربا املشسم مىقف بدي لرا ، الشهبيت جىكيماجه و زقافخه مدىز  الجيظحن بحن الخميحز مان  مجخمو  ازل الىاقو أزع

.  املىاليت الجصئياث مً طىندشفه ما هى و.زويت و بهدوء الىاقو أزع نلى املظاواة فنسة اهصاى يداوى  هى

  ابخداء املضاواة ملبدأ املدهيت الحالت  اهىنر و املدوي القاهىنر جكريط: أوال

ىا  رالجصائس املشسم مىقف حاء  مً مجمىنت مً هندشفه ما هى و ، املدوي القاهىن  في  املظاواة مبدأ مً واضحا ، بيّال

 يهىن  برلو و."  خيا وال جه بخمام الاوظان القاهىهيت الصخطيت جبدأ:" أهه نلى هطذ التي و مىه 25 املا ة هظ منها الىطىص

 هطذ لما  . ألازس ش يء نلى ليع و الاوظاهيت ضفخه نلى الؿبيعي للصخظ القاهىهيت الصخطيت بجى  قد الجصائسر  املشسم
 مجخمهىا في ألاوال  أن إال. إهار و ذمىز  بحن جمحز  ون ."  أوال ه يلحق الصخظ لقب:".... أن نلى القاهىن  ذاث مً 28 املا ة

    . القاهىن  ليع و الظائد الهسف بظبب آباءهم لقب يدملىن 

 اطماء ازخياز في املظاواة قدم نلى  الابىيً بدق   الظيار هفع في  املدهيت لتالحا قاهىن  و املدوي القاهىن  مً مل انترف 
.   اؾفالهما

اقحن مان املدهيت ألاخىاى قاهىن  و املدوي القاهىن  أن هالخل هنرا .   الجيظحن بحن املظاواة مبدأ لخنسيع طبّال

 لتفلهما الجسائريت حيضيتهما هقل في الجيضين بين املضاواة جأخر:  ثاهيا

 الدولت و الصخظ بحن جسبـ  زابؿت  بانخبازها ، املىاؾىت  بدقىر  يهسف ما أو الظياطيت الحقىر  مً خقا الجيظيت  حو

 املىاؾً مً اللقب خاى هى لما الحق هرا ييخقل أن يفترع لرا ، جميحز  ون  املىاؾىحن لجميو يثبذ خق هي و. إليها ييخمي التي

    . الدم هكسيت إلى اطدىا ا أوال ه إلى

 قاهىن  في الطسيذ هطه نبر ،  طخىزيا مبدأ نده الرر  املظاواة مبدأ وظف و هفظه نازع  الجصائسر  املشسم أن إال

:"  يلي ما نلى 8612 -70 زقم باألمس الطا ز الجيظيت

:  باليظب الجصائسيت الجيظيت مً حهخبر"

   حصائسر  أب مً املىلى  الىلد - 
  مجهىى  أب و حصائسيت أم مً املىلى  الىلد - 

  الجيظيت نديم أب و حصائسيت أم مً املىلى  الىلد - 

                                                           
 
 كٕر فٙ أغهتنقس كبَذ أَظًخ قبََٕٛخ قسًٚخ رقصز انشرصٛخ انقبََٕٛخ عهٗ فئبد ثعُٛٓب ، يثم أرثبة األسز فٙ انقبٌَٕ انزٔيبَٙ ، أٔ األحزار يٍ انذ - 

 .األَظًخ انقبََٕٛخ 
9
 فٙ حٍٛ ٚززك رحسٚس نقت أ٘ يٍ األثٍٕٚ سٛحًهّ االثٍ الذزٛبر األثٍٕٚ فٙ انكثٛز يٍ األَظًخ انقبََٕٛخ    - 
 0
 يٍ قبٌَٕ انحبنخ انًسَٛخ   64يٍ قبٌَٕ انًسَٙ ٔ انًبزح  9 ٔ    انًٕاز - 
  
 .ح عهٗ أسبس انٕالزح يٍ أة أٔ أو ٚحًم جُسٛخ ثعُٛٓب رعس َظزٚخ انسو ، احسٖ انُظزٚبد انزٙ رحكى االَزقبل انجُسٙ - 
  
  970 /   / 5 انصبزر ثزبرٚد - 
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 ال  ماهذ ، بالجيظيت املخهلق 86 -70 لؤلمس اطدىا ا الجصائسيت الجيظيت أن  الىظ هرا مً لىا واضح و حلي يكهس إذ
 خالحن في ذلو و اطخثىاء إال ألؾفالها حيظيتها جمىذ فال الجصائسيت ألام أما ، الجصائسر  ألاب ؾسيق نً إال ألاوال  إلى جىقل

  مجهىى  أب و حصائسيت أم مً املىلى  الىلد:  هما ، فقـ

 الجيظيت نديم أب و حصائسيت أم مً املىلى  الىلد  

 املظاواة ملبدأ مىافي أهه إلى اغافت ، أبىائها و الجصائسيت للمسأة لثحر غبن فيه مان الرر الخياز هرا نً جساحو املشسم أن إال

 مىه طا طت املا ة في هظ الرر    الجيظيت قاهىن  بخهديل املخهلق 01 -05 ألامس زالى مً ، الجيظحن بحن املىاؾىت خقىر  في

  ."    حصائسيت أم أو حصائسر  أب مً املىلى  الىلد حصائسيا يهخبر:" أهه نلى

 حشسيعي، نائق ب،بظب  2005 في إال ألؾفالهما حيظيتهما هقل في الجصائس في ألام و ألاب بحن املظاواة جخدقق لم برلو
 مً  املىاؾىحن حميو جمىو و الجصائسر  الاوظان شخطيت جفخذ جمىو التي الهىائق مل إشالت إلى  عى الرر هفظه املشسم ضىهه

 القسن  بدايت إلى  الهشسيً القسن  طبهيىاث مً الدشسيعي بسيازه جمظنه ما مو ، مخماطو مجخمو بىاء في الفهليت املشازلت
 مىاؾً مً اهددز فمً حيس ي أطاض نلى  حصائسيت أضىى  مً مىددزيً أؾفاى بحن يمحز  زاللها ،قل الهشسيً و الىاخد

.       أهثى ألنها فقـ مىاؾىت مً اهددز مً منها خسم خحن في الجصائسيت الجيظيت له خقذ ذلس

 انهائه و السواج عقد إوشاء في  الجيضين بين املضاواة ملبدأ  الحذو الخكرش:  ثالثا

.  إنهائه و الصواج نقد إبسام مجاى في الاحيظحن بحن املظاواة مً ملصيد منسطا ألاطسة لقاهىن  ألازحر يلالخهد حاء

 ر مً 9 املا ة هطذ خيث. الصواج نقد في الصوححن مسلصر  بحن الهىة جقليل نلى  املشسم خسص في املظاواة جلو ججلذ
 أمس ألر خاحت  ون  الصواج نقد إلبسام مافي الصوححن زغا نأ نلى يدى وهرا."  الصوححن زغا بدبا ى الصواج يىهقد"  ج أ

  ، آزس
ّال
 هي الشسوؽ مً مجمىنت الصواج نقد في جخىافس أن يجب  أهه نلى ألدث القاهىن  هفع مً منسز  9 املا ة أن الا

 املسأة حهقد"  افيه حاء والتي ج أ ر مً 11/1 املا ة هظ مً أيػا ماوظدشفه هى و    14.(.… الىلي الطدار، الصواج، أهليت)

  الخهديل بمقخط ى اضبذ هنرا و." جسخازه آزس شخظ أر أو أقازبها أخد أو أبىها هى و وليها بدػىز  شواحها الساشدة

 مً خسيت بهل شواحها ابسام  املسأة  بئمهان ، 02 -05 ألامس   إلى اطدىا ا ألاطسة قاهىن  نلى الجصائسر  املشسم أ زله الرر
  5.لىليها الحس ازخيازها و هابىفع للهقد جىليها زالى

 بهل الصواج نقد جػمحن مً  الصوححن جمنحن  نبر  بصوحها نالقتها مظخقبل مهالم زطم مً املشسم مننها لقد بل

 شوحها مو إلاجفار ج أ ر مً 19 املا ة بمقخط ى للصوحت يدق خيث(.ج أ ر مً 19 املا ة)غسوزيت يهخبرانها التي الشسوؽ
. غسوزيت  يهدانها قد التي شسوؽ مً غحرها أو الهمل في خقها يهيق ال أن و  ا،نليه يتزوج ال أن نلى

 ، شواحها ابسام في الحسيت مً مصيدا املسأة ألاطسة، لقاهىن  ألازحر الخهديل بمقخط ى أنؿى، قد املشسم يهىن  وبرلو
 نقد يخػمنها أن يمنً التي  زوؽالش زالى مً الصواج بهد مطحرها جقسيس و  بصوحها  املظاواة مً مصيد لها برلو مدققا

     .   الصواج نقد نً مظخقال يهىن  زطمي نقد في الخقا نليها إلاجفار يخم التي أو شوحها، مو باالجفار الصواج

                                                           
  
 005 فجزاٚز  7 انًؤرخ فٙ  - 
 4
 .زيادة على حضور الشاىدين و انعدام املوانع الزوجية - 
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 ، الصوج زض ى شسؽ مً الخلو خسز  لما ، بالتراض ي للؿالر ، الؿالر في ألاولىيت املشسم أنؿى الاججاه هفع في و
 فق و للػسز  الخؿليق بدق للمسأة انترافه مو ، الصوج يملنه الرر املىفس ة باالزا ة الؿالر مطاف إلى  برلو لحرفهه

 15.   أ ر مً 53 املا ة في نليها املىطىص الحاالث

 بيىما املضاواة مً مسيدا ًحقق بما ألاصرة داخل السوحين دوور وصم اعادة:  الثاوي املبحث

 بحن املظاواة  جنسيع حهسقل ماهذ التي الهقاباث مً مصيد اشالت يإى  2005 نام مؿلو مو الجصائسر  املشسم طعى
 هره بروز  شزم نلى خسضه إلى اغافت ، الجيظيت قاهىن  بخهديل ابخداء حظده ما وهى ، املىاؾىت أطاض نلى الجيظحن
 يمىهه لم ذلو أن إال ، الجيس ي الخمايص نلى القاهىوي هكامىا في الصواج فنسة بخأطيع جمظنه  مو ألاطسة  ازل  املظاواة

 الصوححن لهالقت  جىكيمه  إنا ة زالى مً  ألاطسة  ازل الصوححن بحن املظاواة مً مصيد جنسيع نلى خسضه اقهاز مً
 حهد  في الصوج لحق جقيده نلى شيا ة الجيظحن، بحن املظاواة  مً مصيدا يدقق بما بأؾفالهما، نالقتهما و ، ببهػهما

.    الصوحاث

 و ، حهت مً الشسيهت لقىاند مساناة  الحقىر  و الىقائف بهؼ مجاى في  الجيس ي للخمايص ألازاز عبو أبقى أهه إال

    .  أزسي  حهت مً الؿفل مطلحت

     السوحين بين املضاواة مبدأ على ألاصرة داخل العال ت جأصيط:  ألاولر املتلب

 للهالقت جىكيمه انا ة زالى مً الجيظحن  بحن ةاملظاوا مبدأ ألاطسة لقاهىن  ألازحر حهديله في الجصائسر  املشسم لسض

      16.الصوحيت الحياة قيام ازىاء الصوححن بحن

   اصرتهما وعاًت مضؤوليت في السوحان اشراك:  ألاولر الفرع

 مان ما بهد ج أ ر مً 37 و 36 املا ة في بهػهما اججاه الصوححن وحباث و خقىر  جىكيم الجصائسر  املشسم ازخطس 

. الظابق ألاطسة قاهىن  في مامل فطل لها مسطظ

"  أهه نلى هطذ التي ج أ ر مً 13 املا ة بمقخط ى لصوحها الصوحت ؾانت واحب حديد القاهىن  بمىحب الغى خيث
 املرمىز  و 1984 طىت يىىيى 9 املىافق 1404 نام زمػان 9 في املؤزر 11-84 زقم القاهىن  مً… 39 و 38 املىا … املىا  جلغى

 ما وفق املشترلت، أطستهما قيا ة في لصوحخه شسيو مجس  أضبذ بل لؤلطسة، زئيظا يهد لم الصوج أن نلى يدى مما, ." أناله
: الصوححن نلى يجب" أهه نلى هطذ التي ج أ ر مً 36 املا ة نليه الدث

  املشترلت الحياة واحباث و الصوحيت السوابـ نلى املدافكت  -1 

 السخمت و املى ة و جسامإلاح وجبا ى باملهسوف، املهاشسة  –2 

  جسبيتهم خظً و ألاوال  زنايت و ألاطسة مطلحت نلى الخهاون   –3 

." الىال اث جباند و ألاطسة شؤون حظيحر في الدشاوز   –4 

                                                           
 5
 يٍ ق أ    4اَظز انًٕاز  - 
 6
 .من قانون األسرة اجلديد 19انظر املادة  - 
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 .املشترلت بدياتهما املخهلقت القسازاث اجساذ ،و  ألاطسة شؤون حظحر في شسيهان الىظ هرا بمقخط ى فالصوحان اذن
ّال
 الا

 املاليت ذمت الصوححن مً واخد لهل أن نلى القاهىن  هفع مً 37 املا ة في الىظ مً املشسم جمىو لم واةاملظا هره أن
 الصوج ماشاى بل ألاطسة، و البيذ الشؤون نلى الىفقت في شوحها بمشازلت الصوحت يلصم أن  ون  ألازس، الصوج نً مظخقلت

 املشسم خسص أن إال 17.إلاطالمي الفقه في الىفقت مقابل هي القىامت أن زغم أ ر مً 74 بمقخط ى شوحخه نلى بالىفقت ملصم
 قد التي لالشهالياث الخيبه نً يغفل حهله ، ألاطسة  ازل  للصوححن القاهىهيت املسالص بحن مظاواة مً مصيدا  ججظيد نلى

 مدل يطبذ نأل الؿفل يهسع قد ما هى و ، أؾفالهما و ألطستهما مطلحت يهد ما جقسيس في الصوححن ازخالف نً جىجس

 إلى  خالت هره مثل في الفسوس ي الدشسيو نمد بيىما. له مطلحت يهد ما خىى  إزخالفهما بظبب الديه و بحن مظخمس لجزام
 هىاك بل خل يىحد فال الجصائسر  القاهىوي الىكام في أما. مطلحت يهد فيما للفطل القػاء إلى بالسحىم ألابىان إلصام

 زئيظا ألاب يهخبر الرر ، الاطالمي الفقه نلى جديلىا التي أ ر مً 222 املا ة إلى السحىم يقخط ي مما ، حشسيعي ضمذ

.  لها مطلحت مً يهد ما جقسيس في الظلؿت ضاخب و لؤلطسة

  السواج حعدد في السوج حق جقيد:  الثاوي الفرع

   18.مشسونا الخهد  يهخبر ماشاى أهه زغم واخدة الصوحت قاندة الجديد ألاطسة قاهىن  في الجصائسر  املشسم لسض
ّال
 أن الا

 نليها املىطىص الشسوؽ مً يبدوا وهىما,قاندة ليع و اطخثىاء أهه نلى يؤلد اطخهماله مً جدد التي القيى  في جفطيله

: مايلي في املخمثلت و ج أ ر مً 8 املا ة في

  الشسعي املبرز وحى   –1

  الهدى هيت جىافس -2

  بها شواج نلى يقبل رالذ املسأة و الظابقت الصوحت مىافقت  –3

 الصوحيت مظنً ملهان املدنمت زئيع مً جسزيظ نلى خطىله  –4

 ؾلب في الصوحت خق نلى الدزىى،شيا ة قبل الجديد الصواج فسخ الشسوؽ هره جىافس ندم نلى يترجب خيث

 .  الثاوي الصواج إلبسام الخدليع الى الصوج لجىء زبذ اذا الخؿليق

 خمايت الىاخدة الصوحت مبدأ ينسض بما الخهد ، في الصوج خسيت مً الحد هى الشسوؽ جلو إ زاج مً املشسم هدف و

 جأليدا و.قاهىها و شسنا بها له املهترف الظلؿاث ممازطت إطاءة و أطسجه مو حهامله في الصوج حهظف مً ألاؾفاى و للمسأة

.  ألاطسة  ازل الصوححن بحن املظاواة املبدأ نلى مىه

 في هظ هجده ، الصوححن لهالقت زطمه اؾاز في  للجيظحن القاهىوي املسلص بحن جقسيبه اؾاز في املشسزم مً ومداولت 

 مىؾً مً ألثر الىاخد للصخظ يهىن  أن يجىش  ال أهه نلى 10-05 القاهىن  بمقخط ى املدوي القاهىن  مً 36 املا ة حهديل

                                                           
 7
 222 ص, لبنان , بريوت ,دار الكتاب العريب , انني الفقهية القو: ابن اجلزي  - 

  
حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بارادة الزوج أو برتاضي الزوجني أو بطلب من الزوجة يف حدود ماورد , أدناه  49مع مرعاة أحكام املادة " و اليت نصت على أنو  - 

 ."من ىذا القانون 54و  53يف املادتني 
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 و ، حهد  هىاك مان لى و ختى لمىاؾً واخد ةاقام بمدل إال يهخد ال أهه أنلً قد يهىن   برلو و." الىقذ هفع في واخد

.    الخهد  ألزاز الخؿىيق  مً هىم ذلو في

 خيث ألاطسة،  ازل للصوححن القاهىهيت املسالص بحن الخقسيب الى 2005 في ألاطسة قاهىن  مظذ التي الخهديالث أ ث لقد
 نً هدظاءى يجهلىا شوحخه،مما  ون  القطس ال هأو نلى وليا يهخبر ماشاى أهه خحن في ألازحرة، للهره زئيظا الصوج يهد لم

.    اطسجه  ازل الؿفل خقىر  نلى الخهديالث هره ازس

 السوحين بين املضاواة مبدأ على الىاودة الاصخثىاءاث: الثاوي املتلب

 هكاماى في املسأة و السحل مسلص بحن الهىة جقليل الى 2005 في ألاطسة قاهىن  حهديل مً جبيىه طبق لما املشسم نمل 
 إلغائه زالى مً واضحا ذلو ويخجلى أطسجه، نلى السحل طلؿت ـ 1984 لظىت ألاطسة قاهىن  في ـ يجظد مان الرر ، ألاطسة

 أمام الباب فخده نلى شيا ة. املشترلت اطستهما شؤون حظيحر في شسيهان انخبازهما و لصوحها، الصوحت ؾانت لىاحب
 ذلو يهىن  ال أن شسؽ الخق زطمي نقد أو الصواج نقد في إلاجفار يقؾس نً ألاطسة  ازل مسالصهما لخىكيم الصوححن

(.   ج أ ر مً 19 املا ة) ألاطسة لقاهىن  مىافيا إلاجفار

 زالى ذلو و الصوج، غساز نلى الصوحيت السابؿت فو في بالحق للصوحت إنترافه زالى مً املظاواة هره لسض لما
 نً الطا ز لؿالر لؤلخدهما، املىفس ة باإلزا ة يخم الرر الؿالر و يً،الصوج بحن التراض ي ؾسيق نً الؿالر بحن جميحزه
 نلى شيا ة بالخلو، يهسف ما هى و إزخيازها و زغبتها نلى بىاء الصوحت نً الطا ز الؿالر و وخده، زغبخه نلى بىاء الصوج

      .ألاطسة قاهىن  مً 53 املا ة إلى إطدىا ا للصوحت به املهترف املدنمت بجنم الؿالر نً

  اضافيت بىاحباث السوج إلسام:ألاولر الفرع

 في شسيهان حهت مً انخبرهما خيث ألاطسة،  ازل الصوححن بحن املظاواة مً غامػا الجصائسر  املشسم مىقف حاء

 .ج أ ر مً 36 املا ة مً السابهت و الثالثت الفقسة في برلو ضسح لما حظيحرها
ّال
 بهؼ في املظاواة هره نً جساحو اهه الا

.    الصوحيت قيام أزىاء القطس أؾفاله نلى وليا انخبازه و أبىائه و شوحخه نلى بالىفقت للسحل إلصامه منها واقف،الم

 

  الىفقت: ألاولى الفقرة

 مو القىامت هره الجصائسر  املشسم ألغى خحن في    19الىفقت، مقابل الاطالميت الشسيهت في املسأة نلى السحل قىامت حاءث
. الىفقت بىاحب نام  ألمب للسحل الصامه

 مسناة مو ببيىت اليه  نىتها أو بها بالدزىى  شوحها نلى الصوحت هفقت ججب"  أهه نلى أ ر مً 74 املا ة في هظ خيث

 نً شوحها امخىو اذا الخؿليق ؾلب بدق ذلو نلى بىاء للصوحت انترف و." القاهىن  هرا مً 80 و 79 و 78 املىا  أخهام
: ألاجيت لؤلطباب الخؿليق جؿلب أن للصوحت يجىش "  ج أ ر مً 53 املا ة مً ألاولى الفقسة وفق نليها إلاهفار

                                                           
 9
 222 ص, لبنان , بريوت ,دار الكتاب العريب , القوانني الفقهية : زي ابن اجل - 
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 مً 80 و 79 و 78 املىا  مسناة مو الصواج قذ و بئنظازه ناملت جنً مالم بىحىبه الحنم ضدوز  بهد إلاهفار ندم  –1

." القاهىن  هرا

 طً الى للرمىز  فباليظبت, ماى له ينً مالم بألا نلى الىلد هفقت ججب  أ ر مً 75 املا ة في هرا مىقفه ألد ولقد

  يظقـ ال الىفقت في البيذ فدق" … الدزىى  الى إلاهار و السشد
ّال
 مً نليها الىفقت جيخقل خيث بها شوحها يدزل أن بهد الا

 يقو حبوا حهخبر الىفقت أن نلى يؤلد وهرا,   زاطخه انهاء و بالسشد الىفقت في ألابً خق يظقـ خحن في شوحها الى أبيها
 ألام نلى ألاوال  هفقت ججب ألاب عجص خالت في"  أهه نلى أ ر مً 76 املا ة في  هظ إن و أبا، أو شوحا مان طىاء السحل نلى

 مان اذا ، أؾفالها نلى باإلهفار املىطسة ألام إلصام هى الىظ هرا نليه يدى ما مل أن الا."  ذلو نلى قا زة ماهذ إذا
  ، مهظسا والدهم

ّال
 بمظاندة قاهىها الصوحت يلصم لم املشسم أن يهجي وهرا. ألازحر هرا نلى باإلهفار ملصمت ليظذ أنها الا

 الصوححن بحن الخميحز هرا البهؼ يبرز وقد.مىطسة هي و مهظسا ألازحر هرا مان اذا زاضت البيذ أنباء جدمل في شوحها

.    الجصائسر  ألاطسة قاهىن  و ةالاطالمي الشسيهت في املسأة و السحل بحن املحرار اهطبت ازخالف بظبب

 

  السوحيت أثىاء القصر أطفاله على ألاب والًت:الثاهيت الفقرة  

 أوال ه نلى واليا ألاب يهىن "  ج أ ر مً 87 املا ة هظ وفق والدهم بيد الصوحيت قيام ازىاء القطس نلى الىاليت جهىن 

. قاهىها ألام مدله جدل وفاجه بهد و القطس

." باألوال  املخهلقت املظخعجلت باألمىز  القيام في مدله ألام جدل,  له ماوو خطىى  أو بألا غياب خالت وفي

 نلى بالىاليت ألام  ون  ألاب جسطيظ إلى ، أناله  املرمىز  أ ر مً 87 املا ة هظ مً واضحا يكهس لما املشسم اججه 
 ليظذ التي شوحخه  ون  للصوج جهىن  الحالت هره في ألاوال  نلى الظلؿت أن أر الصوحيت، قيام أزىاء القطس ألاوال هما

 ؟ا أطاض أر نلى و أوال ه طيؿيهه فنيف  .بؿانخه قاهىها ملصمت

 خحن ،في أ ر مً 36 املا ة بمقخط ى أؾفالهما زنايت في لؤلب شسينت ألام جهىن  أن يهقل  ليف ذلو إلى إغافت            

ا وخده ألاب يهىن   هطحن بحن جىاقؼ و ازخالى هرا أليع.  القاهىن  ذاث مً 87 ا ةالم بمقخط ى القطس أوال هما نلى وليّال
 ،بظبب هفظه الجصائسر  املشسم  فيه أوقو الرر الازجباك مدي نً ينشف  مما ، مسخلفت بؿسر   واخد مىغىم  يهالجان

 . الاطالمي الفقه جػمنها لما القطس نلى الىاليت بأخهام الازالى  ون  املظاواة مبدأ اخترام بحن الخلفيق نلى خسضه

  التالر بعد  وحده الحاضً ًد في التفل وعاًت صلتاث جرليز:   الثاوي الفرع

 الحػاهت و للىاليت حمهه زالى مً ألاطسة، لقاهىن   ألازحرة حهديالجه في بهيد خد الى الؿفل الجصائسر  املشسم اغفل

 . الصواج اهدالى بهد ألاقازب أو الىالديً أخد بيد

 القاض ي يمىذ,  الؿالر خالت في"  أهه نلى 87 املا ة مً ألازحرة الفقسة في ألاطسة لقاهىن  ألازحر ىالخهدر ازس املشسم هظ

 والد إما هى و واخد، شخظ بيد ذلو نلى بىاء  الىاليت و الحػاهت ججخمو خيث." ألاوال  خػاهت له اطىدث ملً الىاليت
 الىالد زنايت مً الحالت هره مثل في الؿفل يدسم مما  يه،نل الحػاهت خق له اطىد الرر اقازبه أخد أو والدجه أو الؿفل

. بالحػاهت له يدنم لم الرر
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 مو  20. شخطيخه نلى زؿسا يشهل قد والديه لال زنايت جلقي في خقه مً الؿفل خسمان أن  الاهدباه املشسم نلى يجب
 الؿفل مطلحت غمان  هى و ايػا ززهيب ما له  الدشسيهيت زيازاجه في الخىحه هرا مثل جبجي مً املشسم هدف أن الهلم

ـــــان أبىيً بحن مجصءة زنايت جلقي مً وقايخه  نلى الهمل و أزسي  وحهت مً ــ  ازىاء بينهما الخيظيق يسفػان و بهػهمــــا يهيقــ

. مطلحخه جقخػيه ما وفق  لؿفلهما زنايتهما

 بظبب زؿس في الؿفل أن بئنخباز التربىيت، باملظاندة يهسف ما ؾسيق نً املشهل هرا ججاوش  املشسم باطخؿانت مان 

 إلاجفاقيت نليه ألدث ما هى و. مها اليهما خاحخه زغم الصوجي فشلهما مشهلت جسؿي نلى قدزتهما ندم و أبىيه ؾالر
 ال الؿالر أن ألاليد و ممنىا، ذلو مان ما مل والديه لال زنايت جلقي في خقه نلى هطذ التي الؿفل لحقىر  الدوليت

.   السنايت هرا نلى الؿفل خطىى   ون  يدىى 

 ألاولىيت مهؿيا ، الؿالر بهد ؾفلهما خياة في الىحى  في الىالديً بحن املظاواة مبدأ أهمل قد املشسم يهىن  برلو و

 في و. الؿالر وقىم بهد ختى الؿليقحن بحن الطسام و الخطام  اطخمساز نً جىجس قد التي الطهىباث بظبب للحاغً

 .الصيازة خد نىد ألازس بالىالد نالقخت جقف و بسنايخه والديه أخد طيظخأزس الرر  الؿفل ملطلحت تهديد ذلو
ّال
 جسلحز أن الا

 مً هىم لخلق طهيه و ؾليقها، زخمت جدذ جكل ال ختى القطس أؾفالها نلى الىاليت مً املؿلقت ألام جمنحن نلى املشسم
 الداه و اهفطل الرر الؿفل خق نً يغفل حهله  ألام،  بو مباشسة لؤلب الحػاهت مىده زالى مً ألابىيً بحن الخىاشن 

. مها زنايتهما جلقى في

 بما جقيدا ضسف، حيس ي أطاض نلى الايىار الرمىز  بحن املحرار في بالخمايص املشسم اخخفل قىله طبق ما إلى إغافت

 بظلم املظاض  ون  حخموالم نطسهت بحن الخىفيق برلو مداولت 21. الطد  هرا في الاطالميت الشسيهت أخهام به حاءث
.   املظلم الجصائسر  املجخمو نليها يقىم التي القيم

 

 

  خاجمت

 حصائسر  مجخمو لبىاء لأطأض الهىطسر  الخميحز هبر و املظاواة بمبدئي  الاطخقالى فجس مىر  الجصائسر  املشسم أنترف
 نليها بىيذ التي الهخيقت الاهخماء مهايحر مً غحرها أو  القبلي أو الهىطسر  الاهخماء نً بدال املىاؾىت نلى يقىم مهاضس

  22.البائدة املجخمهاث

 الحىاحص و املىاوو  حميو إشالت نلى الهمل إلى املؤطظاث مافت  الدطخىز   مً 31 املا ة زالى مً الجصائسر   املشسم  عى

 لآلليت جىقيفه نبر  الىاقو أزع نلى ججظيده نلى  خسص  ما هى و.  الىاقو أزع نلى املظاواة هره جدقيق جدىى  الرر
 ألف الرر املجخمو الطخقساز تهديده  ون  املظاواة هره لخنسيع الىانم الخدزل إلى زاللها مً نمد التي الدشسيهيت

                                                           
 0
مركز اإلسكندرية , أطفال بال أسر , أنس حممد أمحد قاسم . 13ص ,  1989,  1ط ,معهد اإلمناء العريب , رعاية الطفل احملروم : علي اهلادي احلوات و أخرون  - 

 32 – 22ص , للكتاب 
  
 قبٌَٕ األسزح انجزائز٘  اَظز كزبة انًٛزاس فٙ - 
  
 .ٔ ْٕ يب ارجٓذ إنّٛ شزٚعزبَب انغزاء أٚضب انزٙ جعهذ أسبس االَزًبء ْٕ انٕالء انسٛبسٙ ال االَزًبء انسُٚٙ  - 



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

16 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 أزع نلى املظاواة جلو اهصاى في املشسم جدزج. جازيسيت و زقافيت زلفياث نلى الاحخمانيت الؿبقاث بحن الخميحز و الؿبقيت

.  للمجخمو ألاطاطيت الخليت لىإ بها وضل ختى الىاقو

 لطالح اضالخاث بأنها ، ألاطسة  ازل  املسأة مسلص و   وز  لخفهيل املشسم بها حاء التي إلاضالخاث وضفذ خيث

 .املسأة
ّال
 القيام مً يمننها و ألاطسة جماطو يػمً بما أخهامها مسخلف بحن الخيظيق الى جفخقس حاءث الخهديالث جلو أن الا

   23.الدشسيو مطا ز اش واحيت بظبب بىقائفها،

 الصوحيت، قيام أزىاء القطس أوال ه نلى بالىاليت يظخأزس و ألاطسة، نلى باإلهفار وخده الصوج يلصم أن  يمنً ليف اذ
 في الحق لها يهىن  أن  ون  ألاوال ، جسبيت و ألاطسة شؤون حظحر ليفيت خىى  السار ابداء نىد الصوحت  وز  يقف خحن في

 مً هىم يػفي مما بؿانخه، ملصمت غحر الىقذ هفع في وهي الظلؿاث، ممازطت و القسازاث اجساذ في شوحها مشازلت

. املقبل الخهديل في جدازله املشسم نلى يجب أمس هى. ألاطسة  ازل للصوححن القاهىهيت املسالص نلى الغمىع

 ، أؾفالهما و ألطستهما مطلحت يهد ما خىى  ألابىيً بحن الخالفاث بها جدل التي النيفيت جدديد نليه يخىحب لما
 و ، ألاخدار؟ قاض ي أم ألاطسة شؤون قاض ي هى هل ،و الحالت هره في بينهما القائم الجزام في بفطل املسخظ القاض يو

 ما و الاهماى أو الهىف اطاليب  نً نىغا ، الهالئقيت املشامل خل في الخدنيم و القػاء و القاهىن   لدوز  جثميىا ذلو
  املظخقبليت الجياى جيشئت في بدوزها اؾالنها و ألاطسة بخماطو مظاض مً ننها يىجس

  الجصائسر، املجخمو نسفها التي إلاحخمانيت الخدىالث مو بئيجابيت  الخهاؾي خاوى   قد  الجصائسر  املشسم يهىن  وبرلو
 ، لؤلطسة إلاحخماعي ملفهىما نلى ازس مً نىه اهجس ما و للمسأة إلاقخطا ر و إلاحخماعي املسلص في حغحر مً ضاخبها وما

  ون  لنً و ، املجخمو  و ألاطسة في املسأة لدوز  مثمىت الدشسيهاث مً مصيد اضداز في  في الخغحر هرا جىقيف  مداوال

.   ألاماشيغي و الهسبي البهديً و الاطالم نلى جبجى الرر الجصائسر  املجخمو بقيم مظاض

 ر
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