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عزيزتي املرأة: اعريف حقوقك الشرعية
نصفة  وإليجاد  بحقوقها،  للمطالبة  أكبر  بشكل  احملاكم  إلى  النساء  تتوجه 
قانون  يف  الواردة  احلقوق  مجموع  تلعب  ما  وعادة  واألسرية.  الزوجية  ملشاكلها 
األحوال الشخصية أيضا وسيلة للمرأة للتأكيد على حقوقها الزوجية يف مواجهة 
املجتمع  أوساط  يف  تتجاذب  الشرعية.  احملاكم  إلى  اللجوء  دون  حتى  املجتمع 
خاصة  األزواج،  من  الكثير  بني  و»االنفصال«  الطالق  حوادث  وتيرة  الفلسطيني 
الشابة منها، األمر الذي أّدى إلى بروز إشكاليات عملية حول نطاق حقوق املرأة 
التزامات  معرفة حدود  أحيانًا  وتعذر  الطالق،  تسبق  التي  املرحلة  أو يف  املطلقة 

الزوج املطلق، خاصًة االلتزامات املالية. 
وتسببت هذه اإلشكاليات مبعاناة شديدة للمرأة املطلقة، خاصة عندما تكون 
ثقافة  وإعاشتهم، خاصة يف ظّل  األطفال  تربية  عليها عبء  ويقع  وحاضنة  ُأمًا 
مجتمعية ذكورية تنظر بعني الريبة والشك لفئة النساء املطلقات، وجتعلهن يف 
الفئة،  هذه  لرعاية  شاملة  حكومية  منظومة  انعدام  ظّل  ويف  االستهداف،  دائرة 
شأنها شأن الفئات املهمشة األخرى األقل حظًا يف املجتمع. كّل هذا حدا باملركز 
الفلسطيني الستقالل القضاء واحملاماة »مساواة« إلى إصدار نشرة توعوية خاصة 
يف  للمرأة  القانون  رتبها  التي  احلقوق  أبرز  مبسطة  بصورة  خاللها  من  يتناول 
على  ومساعدتها  احلقوق  بهذه  توعيتها  بهدف  وبعده،  الطالق  قبل  ما  مرحلة 
والذي  النساء،  الفئة من  املجتمع ككل بحقوق هذه  توعية  وكذلك  بها،  املطالبة 
ذريعة،  أي  حتت  االنتهاكات  هذه  استمرار  على  السكوت  أو  القبول  له  يجوز  ال 
وذلك تطبيقًا للمادة التاسعة من القانون األساسي الفلسطيني التي قررت مبدأ 
املساواة أمام القانون والقضاء، واملادة 29 من القانون ذاته بخصوص رعاية األمومة 
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والطفولة، واملادة 16 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948، واملادة 23 من 
العهد الدولي حلقوق اإلنسان لعام 1967.

القسم  يتناول  أقسام:  ثالثة  يف  املطلقة  املرأة  حقوق  موضوع  النشرة  هذه  تتناول 
األول حقوق املرأة أثناء الزواج )آثار الزواج(. ويتناول القسم الثاني حقوق املرأة يف حال 
الطالق ) آثار الطالق(، ويتناول القسم الثالث حق املرأة يف طلب إنهاء العالقة الزوجية.
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القسم األول
حقوق املرأة أثناء الزواج ) آثار الزواج(

للمرأة مجموعة من احلقوق أثناء الزواج، وهي تشكل التزامات رتبها القانون 
على الزوج، منها: 

1- العشرة احلسنة:
أكدت املادة 39 من قانون األحوال الشخصية لسنة 1976 على لزوم حسن معاشرة 
الزوج زوجته وأن يعاملها باملعروف. وللمرأة على زوجها األمن يف نفسها ومالها، وأن 
ال يقوم الزوج مبا يلحق الضرر بها. وقد يترتب على إخالل الزوج بالعشرة احلسنة 
للمحكمة  بالتوجه  فيها  للمرأة  تسمح  آثار  عدة  بها  باإلضرار  وقيامه  لزوجته 
الزوجية. هذا  الرجل لذاته وقيامه بواجباته  أو بإصالح  بالتفريق،  إما  للمطالبة 
االشتراط العام قد يترتب عليه حق الزوجة يف رفع دعاوى الشقاق والنزاع، أو دعوى 

التفريق للغيبة، أو للهجر، أو للضرر وفق شروط واردة يف القانون. 

ال يجوز مثال أن يضرب الزوج زوجته؛ ألّن ذلك يخّل مببدأ العشرة احلسنة، 
كما ال يجوز له أن يسيء إليها أو إلى أهلها بالقول أو الفعل، ولها احلق يف أن 
إلى  تتوجه  أن  فلها  بذلك  الزوج  أخل  فإن  بيته.  يف  ونفسها  مالها  على  تأمن 

احملكمة. 

املشار  العام،  لترجمة هذا احلق  تباعا محاولة  الواردة  املادية  وتعتبر احلقوق 
إليه أعاله، إلى بنود تطبيقية تفصيلية.
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2- التزام الزوج بالشروط الواردة يف عقد الزواج:
للمرأة حني انعقاد الزواج أن تشترط من الشروط ما تراه يحقق مصلحتها، 
شريطة أن ال يكون منافيا للشريعة اإلسالمية. ومن األمثلة على هذه الشروط 

املعتبرة:
-احلق يف تطليق نفسها،

- احلق يف العمل،
- احلق يف التعليم، 

- احلق يف السكن يف مكان معني،
- احلق يف أن ال يتزوج عليها.

التعليم وبني  لها يف  اإلذن  زوجها  املرأة على  أن تشترط  التفريق بني  يجب 
احملاكم  قضت  فقد  الدراسة،  نفقات  الزوج  يتحمل  بأن  يقضي  الذي  الشرط 
الشرعية بأن اشتراط املرأة على زوجها أن تتعلم ال يعني أن ينفق الزوج على 

تعليمها؛ كون ذلك يخرج عن مشتمالت النفقة املعتبرة شرعا.

وحتى تكون هذه الشروط معتبرة قانونا وملزمة للزوج، ال بد من تدوينها يف 
وثيقة عقد الزواج. ويف حال إخالل الزوج بأي من الشروط الواردة يف عقد الزواج 
مع  العقد،  بفسخ  للمطالبة  املختصة  الشرعية  احملكمة  مراجعة  للزوجة  يحق 

احتفاظها بسائر حقوقها الزوجية ومنها املهر والنفقة. 

3- املهر:
للمرأة دائما احلّق يف املهر، وهو من االلتزامات املالية التي تترتب على الزوج 
الزواج.  عقد  يف  ومقداره  املهر  على  االتفاق  يتّم  ما  وعادة  الزواج.  لعقد  نتيجة 
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ويقسم املهر إلى قسمني:
قبل  أو  الزواج  عقد  إجراء  دفعه حني  يجب  ما  وهو  )املقّدم(:   املعجل  املهر   -
النقلة إلى بيت الزوجية، وتستطيع الزوجة أن تطالب زوجها مبا لم ُيقبض 

منه يف أي وقت تشاء.
- املهر املؤجل ) املؤخر(: وهو ما يتّم دفعه عند حلول أقرب األجلني؛ الطالق 

أو الوفاة. 
لم  إذا  أما  املسمى.  املهر  الزواج  واملدون يف عقد  عليه  املتفق  املهر  على  ُيطلق 
يتضمن عقد الزواج مهرًا، فإّن املرأة تستحق مهر مثيالتها من النساء، مثاًل إذا 
كان العرف السائد يف بلدة ما أّن املهر هو ثالثة آالف دينار معجل ومثلها مؤجل، 
املهر وتعيني مقداره يف  املهر يف حال عدم تسمية  الزوجة تستحق مثل هذا  فإّن 

عقد الزواج.
تستحق الزوجة املهر كاماًل بثبوت الدخول واخللوة الشرعيتني، مع مراعاة احلاالت التالية:

- إذا وقع الطالق أو الفسخ من قبل الزوج قبل الدخول أو اخللوة، فتستحق 
الزوجة نصف املهر املسمى.

لطلب  أو  الزوج  لعلة يف  واخللوة  الدخول  قبل  العقد  فسخ  املرأة  إذا طلبت   -
الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة يسقط احلق يف كامل املهر.

- إذا طلب الزوج فسخ العقد لعيب يف الزوجة قبل الدخول يسقط احلق يف 
كامل املهر.

املهر  دفع  عن  للعجز  الزواج  عقد  فسخ  طلب  دعوى  رفع  يف  احلّق  للزوجة   -
املعجل أو جزء منه إذا حصل ذلك قبل الدخول واخللوة.

ويف حال امتناع الزوج عن دفع املهر املعجل، كله أو بعضه، وبقيت ذمته مشغولة 
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به على هذا النحو، سقط عن الزوجة االلتزام بطاعة الزوج، وبالتالي ترّد أي دعوى 
املرأة  باملهر احدى دفوع  انشغال ذمته  إذ يعتبر  الزوج على زوجته،  طاعة يرفعها 

املعتبرة واملقبولة أمام احملاكم الشرعية لصد دعوى الطاعة.

من  الزواج  عقد  املهر يف  حالة  توثيق حقيقة  على  احرصي  املرأة:  عزيزتي 
حيث قبضه، كليا أو جزئيا، أو عدم القبض.

	

زوجها  ضّد  دعوى  ترفع  أن  املعجل  مهرها  تقبض  لم  التي  الزوجة  تستطيع 
للمطالبة مبا لم يقبض منه. ويف حالة وفاة الزوج يعتبر املهر دينا يحق للمرأة 

استيفاؤه من تركة زوجها قبل تقسيمها وتنفيذ الوصايا املتعلقة بها، إن وجدت.

4- النفقة:
جتب نفقة الزوجة على زوجها من وقت انعقاد العقد. ويعتبر هذا املبدأ من 
وجهة نظر الشريعة اإلسالمية جزءًا جوهريًا يف ميزان احلقوق والواجبات لألزواج، 
وتقع مسؤولية النفقة بالكامل على الزوج حتى لو كان للزوجة مال خاص بها، أو 

كانت تعمل. 
واملسكن  واملشرب،  املأكل،  وهي:  الشرعية  الزوجة  لوازم  سائر  النفقة  وتشمل 
وخادمة  عسرا،  أو  يسرا  الزوج  حال  بحسب  الطبي  والعالج  والكساء،  الشرعي، 

للزوجة، التي يوجد لدى مثيالتها خادمات، أو مقدار أجرة هذه اخلادمة.
تقدير  ويتم  الزوج وحالته من يسر وعسر،  وفقًا لظروف  النفقة  تقدير  ويتم 
النفقة إما بالتراضي بني الزوجني على مبلغ معني أو بحكم القاضي، ويف هذه 
احلالة األخيرة يستعني القاضي، قبل احلكم بالنفقة، بإخبار خبراء خالني عن 
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الغرض وعاملني بحال الزوج.

سقوط حق الزوجة بالنفقة:

يسقط حق الزوجة يف النفقة إذا كان عقد الزواج باطاًل أو فاسدًا، أو إذا ثبت أن 
املرأة ناشز بحكم قضائي وقام الرجل مبا أوجبه عليه القانون يف هذه الدعوى كما 
سنبينه الحقًا. وتسقط النفقة أيضًا بالطالق، ولكن تستحق املطلقة نفقة العدة، 

والتي تبدأ اعتبارا من وقت وقوع الطالق حلني انتهاء العدة. 
دعوى  يف  بالنفقة  احلكم  احملكمة  من  الطلب  تاريخ  من  النفقة  تقدير  يبدأ 

تسمى دعوى نفقة.  

5- املسكن الشرعي: 
للزوج أن يعّد لزوجته مسكنًا شرعيًا. ويعتبر عدم توفر هكذا مسكن من الدفوع 
التي تستطيع املرأة أن ترّد بها دعوى الطاعة، مبعنى أن املرأة تستطيع أن متتنع 
عن السكن فيه حلني توفير الزوج مسكنا شرعيا يتالءم وشروط املسكن الشرعي 

التي أهمها:
املسكن  فشروط  غنيًا  كان  فإذا  املادية،  الزوج  حالة  بحسب  املسكن  يكون  أن   -

يجب أن تكون أعلى من شروط الزوج الفقير.
أثاث،  من  الشرعية  اللوازم  على  املسكن  يحتوي  أن  يجب  األحوال  كل  يف   -
وفراش، وأدوات منزلية تتطلبها مقتضيات السكن، فكثيرًا ما قضت احملاكم 
أو خللوه من  املناسبة،  التدفئة  أدوات  بعدم وجود مسكن شرعي خللوه من 

مكان لنشر الغسيل، أو لعدم توفر أدوات الطهي والغسل ونحوه.
وال  الصاحلني،  اجليران  كتوفر  لزوجته،  آمنًا  مسكنًا  الزوج  يهيئ  أن  يجب   -
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يعتبر املسكن شرعيًا يف حالة وجود جيران غير صاحلني. 
على  تأمن  ال  أنها  بحيث  أهله  من  أحدًا  زوجته  مع  يسكن  أن  للزوج  ليس   -

مقتنياتها أو يحد من حريتها يف املعاشرة.
- للزوجة أن تطلب من زوجها االنتقال إلى مسكن آخر إذا كان يسكن بجانبها 
أحد أقاربه وكانوا يسببون األذى لها، كما لها أن تطلب عدم إسكانها بجانب 

ضرتها.

من واجبات الزوجة: 
حّق الطاعة

يعتبر قانون األحوال الشخصية أّن من واجب الزوج على زوجته حّق الطاعة، 
والذي يترتب على عدم االلتزام به اعتبار املرأة ناشزًا، وبالتالي يسقط حقها يف 
أو تغيبت عنه دون  الزوجية  إذا تركت منزل  الزوجة غير مطيعة  النفقة. وتعتبر 

سبب شرعي، أو تلك التي منعت زوجها دخول منزلها. 

من الضروري التنبه إلى أن عمل املرأة خارج منزلها دون إذن الزوج قد يصنف 
ضمن حاالت عدم الطاعة. إال أنه يف حال كانت املرأة تعمل ابتداء وقبل الزوج 
فال يحق للزوج حرمانها منه، طاملا لم يشترط ذلك حني العقد. كما أن الزوجة 

التي يقوم الزوج بطردها من بيتها ال تعتبر ناشزا  يف حكم القانون. 

إّن عدم الطاعة ال يسقط النفقة تلقائيًا، وإمنا يجب أن يصدر بها حكم من 
احملكمة الشرعية املختصة، وأن يقوم الزوج بعد حصوله على أمر الطاعة بالتوجه 
أبت،  فإن  الزوجية،  إلى منزل  العودة  ليطلب منها، بطريقة مناسبة،  زوجته  إلى 
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حكم القاضي بنشوزها. 
وتستطيع املرأة أن ترّد دعوى الطاعة بإثباتها إيذاء الزوج لها بالضرب، أو بسوء 
املعاشرة، أو عدم تهيئة الزوج لها مسكن شرعي، أو شغور ذمة زوجها مبهرها كله أو 

بجزء منه، أو برفع دعوى نزاع وشقاق والتي توقف النظر يف دعوى الطاعة.
ال ميكن اجبار الزوجة، يف أي حال من األحوال، على الرجوع إلى بيت زوجها 
عنوة عند احلكم بالطاعة، وإمنا تؤمر بذلك، وعادة ما يتم تنفيذ هذا احلكم من 

خالل الطلب من محارمها العودة لبيت الزوجية. 
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القسم الثاني
حقوق املرأة يف حال الطالق ) آثار الطالق(

الطالق هو تصرف أحادي اجلانب يقوم به الزوج لفراق زوجته أو تسريحها؛ 
يكون  وقد  عليه.  الدالة  األلفاظ  من  غيرها  أو  الطالق  لفظ  باستعمال  وذلك 

باتفاق العاقدين، كما يف الطالق البائن مقابل االبراء العام. 

أنواع الطالق:
الطالق الرجعي: هو الطالق الذي يقع على الزوجة املدخول بها، ويكون فيه 
للزوج حق إرجاع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه خالل فترة العدة قوال أو فعال، 
أحدهما خالل  مات  وإذا  قائمة،  فيه  املرأة  وتبقى حقوق  الزواج،  عقد  ينحل  فال 
الرجعة أصبح الطالق  العدة دون حصول  انقضت  إذا  أما  العدة يرث من اآلخر. 

بائنا بينونة صغرى.  
الطالق البائن بينونة صغرى: ويحصل عندما تنتهي العدة يف الطالق الرجعي 

دون أن يرجع الزوج زوجته، أو عندما ينص القانون على اعتباره كذلك كالطالق 
الزوجة عن حقوقها  تتنازل  الذي يقع على مال عندما  الفراق  أو  الدخول،  قبل 
بينونة صغرى ال  البائن  الثالث(. ويف الطالق  أو بعضها )الطالق ما دون  املالية 

يحق للرجل اعادة زوجته إلى عصمته إال برضاها بعقد ومهر جديدين.
)املكمل  الثالثة  للمرة  يقع  الذي  الطالق  وهو  كبرى:  بينونة  البائن  الطالق 

للثالث( وينهي الرابطة الزوجية، وهنا ال ميكن للزوجة أن تعود إلى زوجها إال بعد 
أن تتزوج من غيره، ويدخل بها، ويطلقها )مختارا دون أن يكون هناك اتفاق على 
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ايقاع الطالق لتعود إلى زوجها األول( أو ُيتوفى.  

ذلك  ثبوت  يلزم  وإمنا  كبرى،  بينونة  البائن  الطالق  لثبوت  اإلقرار  يكفي  ال 
قضائيا من خالل دعوى، وفقا لتعميم صادر عن املجلس األعلى للقضاء الشرعي. 

على  للمرأة  معينة  حقوق  بالطالق  الزوجية  الرابطة  انحالل  على  يترتب 
مطلقها منها:

1- احلق باملهر املؤجل
الطالق  الدخول واخللوة وأصبح هذا  الزوج بتطليق زوجته بعد  قام  يف حال 
على  ناشزا  املرأة  كون  يؤثر  وال  املؤجل.  مهرها  كامل  تستحق  الزوجة  فإن  بائنًا، 

حقها يف احلصول على مهرها املؤجل. 

2- نفقة العدة
عدة،  نفقة  املطلقة  املرأة  تستحق  ولكن  بالطالق،  الزوجية  النفقة  تسقط    

والتي تبدأ اعتبارا من وقت وقوع الطالق حلني انتهاء العدة.  

يجب التنبه إلى أّن إبالغ املرأة بالطالق ضروري ملطالبتها بنفقة العدة، فإن 
مّت إبالغها بالطالق قبل انتهاء العدة فعليها أن تسارع باملطالبة بالنفقة، وإال 
فسوف يسقط حقها فيها. أما إذا مت تبليغها بالطالق بعد انتهاء العدة فيكون 

مبقدورها املطالبة بالنفقة بأثر رجعي.

هذا وإذا ما حتصل الزوج على حكم بالطاعة ضد زوجته، وحكم القاضي بعد 
ذلك بنشوز الزوجة، فإن املطلقة ال تستحق نفقة العدة يف هذه احلالة.
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3- احلضانة
تعني	احلضانة	ضّم	الصغير	والقيام	بخدمته	ورعايته	وتربيته.	وقد	نظم	القانون	
أصحاب	حق	احلضانة.	فاحلق	األول	هو	لألم،	ويكون	لها	هذا	احلّق	خالل	الزواج	
أو	بعد	الطالق	أو	التفريق.	وينتقل	حّق	األم	يف	احلضانة	إلى	أمها	عند	وفات	األم	

أو	زواجها،	أو	عندما	ال	تكون	أهال	للحضانة.	
ميتد	حق	احلاضنة	يف	حضانة	الصغار	إلى	حني	بلوغهم	وفقاً	ملا	ورد	يف	مجلة	
أو	 للصغير	 محرم	 بغير	 األم	 زواج	 احلضانة	 موانع	 من	 ويعتبر	 	 العدلية.	 األحكام	

سفرها	مع	الصغير	القاصر	خارج	البالد	بدون	موافقة	الولي.	
وتستطيع	املرأة	التي	لها	حق	احلضانة	أن	تطلب	نفقة	للصغار	من	وليه	الشرعي،	
وتعتبر	النفقة	يف	تلك	احلالة	نفقة	كفاية	وهي	تعتمد	على	سّد	حاجات	الصغير	من	
مأكل	ومشرب	وملبس،	وال	تعتمد	فقط	على	قدرة	الولي	كما	هو	احلال	يف	نفقة	
الزوجة.	وتستحق	األم	احلاضنة	املطلقة	أجرة	من	ولي	الصغير	عن	حضانته،	كما	

تستحق	أجرة	مسكن	للصغير.		

تعتبر الشروط اخلاصة بالتنازل والتخلي عن حّق احلضانة يف حال اإلبراء 
ورد  فإن  تقوم على مصلحة احملضون،  أن احلضانة  إذا  باطلة.  اخُللع  أو  العام 
هكذا شرط يف وثيقة اإلبراء، يكون باطال. إال أن املرأة املطلقة قد تتنازل عن 

حقها يف أجرة احلضانة أو أجرة مسكن الصغير.

هذا	ويف	حال	كانت	األم	ليست	هي	احلاضنة	فإن	لها	احلق	يف	مشاهدة	الصغير	
واستضافته،	كما	يكون	للزوج	مثل	هذا	احلق	مع	مراعاة	حالة	الصغير.	فيكون	لألب	

أو	األم	غير	احلاضنة	أن	تستضيف	الصغير	ملدة	معينة	حسب	االتفاق.		
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4-  التعويض عن الطالق التعسفي
بدون سبب شرعي احلق يف مطالبة  زوجها  التي طلقها  للمرأة  القانون  أقر   
وهذا  الطالق.  جراء  من  لها  حصل  الذي  الضرر  عن  بتعويض  قضاًء  مطلقها 
عكسه.  يثبت  أن  إلى  بالطالق  قام  الذي  الرجل  على  مفترض  والضرر  التعسف 
وتستحق املرأة تعويضا يقدره القاضي على أن ال يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة 
يأتي  وإمنا  املطلقة،  للمرأة  أخرى  مادية  بأية حقوق  التعويض  وال يخل  واحدة. 

باإلضافة اليها.
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القسم الثالث

حق املرأة يف طلب إنهاء العالقة الزوجية
تستطيع املرأة أن تطلب إنهاء العالقة الزوجية بعدة طرق منها: 

1- اخللع القضائي قبل الدخول
أن  يف  احلق  للمرأة  الشرعي  للقضاء  األعلى  املجلس  عن  صادر  تعميم  أجاز 
تطلب من القاضي فسخ عقد الزواج دون أن تبدي أسبابا غير كرهها لزوجها أو 
بغضها للحياة معه. لكن يشترط حتى تستطيع املرأة أن تطلب اخللع القضائي 

ما يلي:
- أال يكون هناك دخول أو خلوة صحيحة. 

- أن تقوم املرأة بإرجاع املهر الذي دفعه الزوج لها، وأي نفقة قام بدفعها. 

2- اخللع االتفاقي:
من  بإبرائه  تقوم  أن  مقابل  يطلقها  أن  زوجها  من  تطلب  أن  املرأة  تستطيع 
يف  تطليقها  على  زوجها  مع  تتفق  أن  فتستطيع  جزئيا،  أو  كليا  املادية  حقوقها 
مقابل تنازلها عن مهرها املؤجل، أو مقابل تنازلها عن نفقتها املتراكمة. أما إذا 
قامت الزوجة بالتنازل عن كامل حقوقها املادية فهذا يشمل جميع ما تستطيع 

املرأة أن تطالب به زوجها من حقوق مادية أثناء الزواج أو بعد الطالق.  

3- دعاوى التفريق
يترتب على إخالل الزوج بالتزاماته الزوجية الواردة يف القانون ويف عقد الزواج 
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املتاح  القانوني  الشكل  وإن  زوجها.  وبني  بينها  التفريق  طلب  يف  للمرأة  احلق 
للزوجة لطلب االنفصال هو رفع دعوى تفريق أمام احملكمة الشرعية ترد على عدة 
أسباب أبرزها: عدم دفع النفقة، وجود نزاع وشقاق، الغيبة والضرر والهجر، وجود 

مرض معدي، أو كون الزوج عنينا...الخ. 
أ- دعوى التفريق لعدم اإلنفاق:

أو  للتفريق  الشرعية  للمحكمة  بطلب  التقدم  للزوجة  احلّق  القانون  يعطي 
التطليق لعدم التزام زوجها بالنفقة عليها سواء كان عدم اإلنفاق ناجتا عن إعسار 

الزوج أو لعدم رغبته يف النفقة شريطة:
- أن يسبق الطلب حكم بالنفقة على الزوج.

- وأن يتعذر تنفيذ هذا احلكم من ماله.
إذا لم يكن للزوج مال، ولم يقل أنه يستطيع اإلنفاق من عدمه، أو أصّر على 
عدم اإلنفاق دون إبداء األسباب، فإّن القاضي يستطيع يف هذه احلالة أن يطلق 

الزوجة يف احلال. 
القاضي مدة قد  أمهله  وأثبت ذلك،  اإلنفاق  الزوج عدم قدرته على  ادعى  إذا 
تصل إلى ثالثة أشهر، إلثبات يساره بدفع النفقة، فإن لم يتم ذلك خالل هذه املدة 

جاز للمحكمة احلكم بالتفريق.
الدخول،  بعد  كان  إذا  رجعيًا  اإلنفاق طالقًا  لعدم  القاضي  تطليق  يقع حكم 
وطالقًا بائنًا إذا كان قبل الدخول. ويستطيع الزوج يف احلالة األولى إرجاع زوجته 
وإبداء االستعداد لإلنفاق  تراكم من نفقات  أشهر مما  بدفع نفقة ثالثة  قام  إذا 

فعاًل أثناء فترة العدة.
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ب- دعوى تفريق لوجود نزاع وشقاق بني الطرفني:

إذا كان هناك نزاع وشقاق بني الزوجني، يتقرر حق الزوج والزوجة يف رفع دعوى 
التفريق للنزاع والشقاق. والنزاع والشقاق هو استفحال اخلالفات الزوجية التي 
أو  واخللوة  الدخول  قبل  الدعوى  هذه  تقدمي  الضرر. وميكن  وقوع  عليها  يترتب 

بعدهما. ويشترط لقبول دعوى التفريق للنزاع والشقاق:
- إثبات وجود شقاق ونزاع بني الزوجني مستفحل يتعذر معه استمرار احلياة 
الزوجية. وقد منح التعميم الصادر عن قاضي القضاة رقم 2012/59 القضاة 
الشرعيني سلطة تقديرية يف حتديد مدى وجود شهرة النزاع والشقاق بني 
الزوجني، وليس كما ورد يف القانون الذي اشترط على الزوجة عبء اثبات 

إضرار الزوج بها فقط.
- يقوم القاضي ببذل جهد اإلصالح، وبعد ذلك يحيل األمر إلى حكمني عدلني 
يختارهما الطرفان، حملاولة اإلصالح بني الزوجني، فإن عجزا قاما بتقدمي 
تقرير حول أسباب اإلساءة من الزوجني ونسبة هذه اإلساءة وبدل التعويض، 

وليحكم القاضي بذلك.
يقع الطالق للنزاع والشقاق بائنًا بينونة صغرى إذا لم يكن هناك من طالق 

قبله، ويقع بائنًا بينونة كبرى إذا سبقه طالقان. 

ت- دعوى تفريق للغيبة والضرر والهجر

أقّر القانون بحق الزوجة يف رفع دعوى تطلب فيها من القاضي تطليقها إذا 
أثبتت أّن زوجها قد غاب عنها أو هجرها مدة سنة أو أكثر بدون عذر مقبول حتى 

لو كان له مال تنفق منه.



19

ويجب على الزوجة أن تصرح بأن غيبة الزوج أو هجره لها يسبب لها الضرر، 
معلوم محل  على شخص  مقامة  التفريق  دعوى  كانت  إذا  فيما  احلال  ويختلف 
اإلقامة أو شخص مجهول محل اإلقامة. فإذا كان الزوج معلوم اإلقامة يرسل له 
بتطليق  القاضي  يفعل حكم  لم  فإذا  للحضور،  مهلة  له  ويحدد  رسالة  القاضي 
الزوجة، وإذا كان محل اقامته مجهوال، وال تصله الرسائل، كان على الزوجة إثبات 

دعواها إما بإحضار الشهود، أو يف حال عجزها بحلف اليمني احلاسمة.
هذا وقد حدد القانون حاالت أخرى يحّق فيها للزوجة طلب التفريق ومنها 
طلب  أّن  إال  املعاشرة،  متنع  التي  واجلنسية  املعدية  كاألمراض  والعيب  احلبس، 
التفريق يف هذه احلاالت قد يترتب عليه انتظار الزوجة يف بيت الزوجية ملدة عام 

أمال يف زوال هذه العيوب.
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