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اجلزائــــري بــــالتجريم والعقــــال بــــالرغم مــــخ

ملخــص:

تض رياا البالغ على تفكب األسرة ،حيث تعد

جــا ت اــا الدراســة للو ــوا علــى مو ـ

اخليانـــــة الزوجيـــــة االلك ونيـــــة مـــــخ اـــــم

املشـــــرج اجلزائـــــري مـــــخ اخليانـــــة الزوجيـــــة

األسبال يف عصرنا ابـالي الـ تـدفرت الـزو

االلك ونية مخ حيث التجريم والعقال ،ومـا

املت ـــرر منهـــا إ اللجـــو إ فـــب الرابطـــة

يــنجم عنهــا مــخ آ ــار تتعلــة بــاحنذل الرابطــة
الزوجيـــة .وتوســـلنا إ

الزوجية.

ن اخليانـــة الزوجيـــة

الكلمــات املفتاحيــة :خيانــة الك ونيــة؛

اإللك ونيــة مــا اــي إال نتيجــة لتحــول العــاخ

احنذل الرابطة الزوجية؛ التجريم والعقال.

* -املُ َ ِل املُراسل.
transformation into a small village
through the World wide Web,
however the Algerian legislator did
not address her with criminalization
and punishment, despite its influence
on the dissolution of the conjugal
association.
;Keywords: Adultery electronic
dissolution
of
;marriage
criminalization and punishment.

Abstract:
This study came to know the
Algerian legislator's attitude from
adultery electronic from where
criminalization and punishment, the
resulting effects are related to the
dissolution
of
the
conjugal
association.
Reaching
the
conclusion that adultery electronic
as a result of the world's

مقدمــة:
يعترب الزوا مخ )ى و دأ الرواب  ،عما ن الربا الـاي يو ـة واسـر األسـرة
ببع ــها ملــا في ـ مــخ إحصــان ل ـ زوا واحملافظــة علــى النســل والنس ـ مــخ االخــتذ .
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فالعذ ـة الزوجيـة اـي مـخ ر ـى و )ـى العذ ـات؛ ألنهـا تت ـاق علـى مشـاعر العاطفـة
واإلخذص واالسـتقرار العـاطفي بـ الـزوج  ،وبـالب فـذن ي غـدر و خيانـة مـخ حـد
الزوج ي تي إ ادم األسرة بضعملها.
واخليانة الزوجية ظاارة موجوتة يف عافة اجملتمعات وعـرب خمتلـ األزمنـة ،غـري ن
االعتســـــا غـــــري املســـــبو للوســـــائل التكنولوجيـــــة ابديثـــــة عـــــاهلوات الاعيـــــة
والكمبيوتر احملمول وغرياا وظهور وسـائل التواسـل االجتمـاعي املتنوعـة ويف مقـدمتها
الفيس بور رفى على اخليانة الزوجية طابعا الك ونيـا ،وبـالب سـهل ارتكـال اـاا
الفعل مخ طرا حد الـزوج  ،حبيـث سـبحط اخليانـة الزوجيـة االلك ونيـة تشـكل
آفة خطرية اجتاحط العاخ عل وت تي إ ادم االستقرار األسري.
واجلزائــر ليســط يف منــضق عــخ تلــب التطــورات اباســلة حبيــث زحفــط األن نيــط إ
عل بيط وعل م سسة وعل بقعة إن س التعبري ،تون ن ننسـى تخـول اجليـل الثالـث
إ اجلزائر ،فقد سب اال

ار يف اإلن نط متاحا مبجـرت رـ

زر اهلـات النقـال،

مما جيعل طرفا العذ ة الزوجية سوا الزو و الزوجة ي تنم ي افوة يرتكبها الطـرا
ااخر وجيعلها حجة لل وص يف عاخ اف اري يبـد بصـدا ة اجتماعيـة عمـا تسـمى يف
الب العاخ لينتهي ريانة زوجية.
فاملشكلة ابقيقية ن ااا التطور التكنولوجي فرز لنـا نوعـا جديـدا مـخ املمارسـة
اجلنســية املقــرو ة واملســموعة واملرئي ـة ،وال ـ

ســبحط متاحــة للجميــرت ممــا تولــد مع ـ

مشاعل تبلورت يف زنا حقيقـي ،ي تتعـدق املمارسـة خـار األجهـزة لتكـون فعـذ علـى
الوا رت ال العاخ االف اري فقـ  .وظهـور تقنيـات االتصـال ابديثـة واملتطـوارة اـي

ر

نتــا ظــاار العوملــة يف جمــال اإلعــذم واالتصــال ،ومــا ترتـ عنهــا بعــد الــب مــخ ــورة يف
جمال اإلعذم واالتصال عما اسطل عليها الحقا ،فعوملة اإلعذم واالتصال ال

لقـط

بظذهلا على اجملتمرت العاملي زالـط بسـببها ابـدوت الزمانيـة واملكانيـة ،وعـان مـخ بـ
ام جتلسياتها وآ اراا :االعتسا غري املسبو لوسائل التواسل االجتماعي.
ومخ املعروا ن القوان الورعية وعاا الشريعة اإلسذمية جرمط اخليانـة الزوجيـة
و مــا تســمى

ر ــة الزنــا علــى حــد ســوا  ،حتــى وإن عــان انــار اخــتذا مــخ حيــث

التجريم والعقال ،لكخ اإل كال املطرو انـا يتعلـة باخليانـة الزوجيـة اإللك ونيـة،
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مــا اــو مو ـ املشــرج اجلزائــري مــخ اــاا النــوج مــخ اخليانــة؟ اــاا مــخ جهــة ،ومــخ جهــة
خرق ما مدق ر ااا النوج اجلديد مخ اخليانة الزوجية يف احنذل الرابطة الزوجية؟
فهــا الدراســة تهــدا إ تورــي ماايــة اخليانــة الزوجيــة اإللك ونيــة مــخ خــذل
مقارنتهــا مــرت اخليانــة الزوجيــة الفعليــة ،وتبيــان مو ـ املشــرج اجلزائــري مــخ اــاا النــوج
اجلديــد مــخ اخليانــة الزوجيــة ،وعــاا ربــ اــا األخــرية مبورــوج احنــذل الرابطــة
الزوجية.
ومخ جل معاجلة ااا املوروج سمط الدراسة إ اوريخ رئيسي اما:
احملور األول :مو

املشرج اجلزائري مخ اخليانة الزوجية اإللك ونية

احملور الثاني :ر اخليانة الزوجية اإللك ونية على احنذل الرابطة الزوجية
احملور األول :مو

املشرج اجلزائري مخ اخليانة الزوجية اإللك ونية

بل التطر للخيانـة الزوجيـة اإللك ونيـة جيـ

ن نورـ املقصـوت

ر ـة الزنـا و

اخليانة الزوجية الفعلية بعيدا عخ التطور التكنولوجي ووسائل التواسل االجتماعي:
وال -مفهوم جر ة الزنا الفعلية:
خيتل مفهوم الزنا يف التشريعات الورعية عنـ يف الشـريعة اإلسـذمية ،والـب نظـرا
الختذا ساأ التجريم لدق عل منهما:
 -2تعري الزنا يف التشريعات الورعية :كخ التمييز ب اجتـاا يف التشـريعات
الورعية فيما خيص تعري الزنا:
ما االجتا األول فيتمثل يف التشريعات الـ خ تعـرا الزنـا ،حيـث خ تعـرا غالبيـة
التشـــريعات الورـــعية الزنـــا تارعـــة الـــب للفقــ  ،ومـــخ بــ تلـــب التشـــريعات التشـــريرت
اجلزائري والاي تناول جر ة الزنـا يف املـاتة  113مـخ ـانون العقوبـات( )1تون ن يعطـي
تعريفا هلا اجلر ة بقول  :يق ى باببس مخ سنة إ سنت عل امر ة متزوجة بـط
ارتكابها جر ة الزنا.
وتطبة العقوبة ااتها على عل مخ ارتك جر ة الزنـا مـرت امـر ة يعلـم نهـا متزوجـة.
ويعا

الـزو الـاي يرتكـ جر ـة الزنـا بـاببس مـخ سـنة إ سـنت وتطبـرت العقوبـة

ااتها على ريك .
وال تتخا اإلجرا ات إال بنا على كوق الزو امل رور ،وإن سف ااا األخري ي رت
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حدا لكل متابعة .
عالب تناول املشرج املصري جر ة الزنا يف املوات  725 ،721مخ انون العقوبات،
وخ يشــر يف اــا املــوات إ تعري ـ الزنــا .لكــخ إاا اســتطلعنا تعريفــات الفق ـ املصــري
لوجدنااا مرت اختذا األلفاظ املسـتخدمة يف تعريفـاتهم تـدور حـول معنـى واحـد يتجسـد
يف :موا عــة نثــى بررــااا خــار العذ ــة الزوجيــة رغــم ن حــداما و عذامــا متــزو
بآخر( .)2ما التشريرت الفرنسي فقد تعر
العقوبات ،وال

جلر ة الزنا يف املوات  113 ،111مخ انون

ل يط بالقانون ر م  102لعام  0325الصـاتر يف 00ا05ا .0325وخ

يعرا املشـرج الفرنسـي الزنـا تارعـا لديـد معنـا للفقـ  .و ـد عـرا اـاا األخـري الزنـا
بضن  :خر برمات الزوا مخ خص متزو ل عذ ات غري مشروعة بـآخر غـري زوجـ
بررــااما .و يــز بـ نــوع مــخ الزنــا :زنــا بســي واــو الزنــا الــاي يرتكبـ الشــخص
املتزو مرت خص غري متزو  .وزنا نائي ،واـو زنـا يرتكبـ
متزو .

ـخص متـزو مـرت ـخص

()3

وباملقابل انار اجتا ان لثل تشريعات عرفط الزنا وال تتسم بطابعها اإلسذمي،
ومـخ مثلتهــا التشــريرت اللــيض حيــث عرفــط املـاتة األو مــخ ــانون العقوبــات اللــيض لعــام
 0324الزنــا بضن ـ  :موا عــة نثــى بررــااا خــار العذ ـة الزوجيــة  .و ــد فســر الق ــا
الليض لفـك اجلمـاج بضنـ الـو
بضن  :عل و

يف القبـل .وعـالب التشـريرت الـيمين والـاي عـرا الزنـا

ارم سوا سدر مخ الزو و مخ الزوجة و مخ غرياما .

 -0تعري الزنـا يف الفقـ اإلسـذمي :عـرا الفقهـا جر ـة الزنـا بتعريفـات خمتلفـة
وعــان الســب يف اخــتذفهم يف األعــم األغل ـ يرجــرت إ اخــتذفهم يف اعــر األرعــان
والشرو الواجبة فيها و يف الشبهة املانعة مخ وجول ابد .ومخ اا التعريفات:
 -عرفها ابنفية بضنها :و

مكل طائرت يف بل مشتهاة خال عخ ملك و بهت يف

تار اإلسذم و لكين مخ الب و لكينها(.)4
 -وعرفهـا املالكيـة بضنهــا :و

مكلـ مسـلم خــر تمـي ال ملـب لـ فيـ بـذ ــبهة

عمدا(. )5
 وعرفها الشافعية بضنهـا :إيـذ ملتـزم عـاخ بـالتحريم حشـفة و ـدراا بفـر اـرملعين خال عخ الشبهة مشتهي طيعا(.)6
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 وعرفها ابنابلة بضنها :فعل الفاحشة يف بل و تبر(. )7تتفــة التعريفــات الســابقة للفقــ اإلســذمي يف تعــريفهم للــو
األلفاظـ ،إا يعين الو

احملــرم وإن اختلفــط

احملرم املتعمد يف غري ملب و بهة .وخيتلفون يف ال الـو ،

فــالبعل يقصــر علــى القبــل فقـ  ،بينمــا ــد الــبعل ااخــر إ الــدبر ي ــا .ويــرج
االجتا الاي يقصـر اـل الـو

علـى القبـل ،واـو مـا ثـل اجتـا اجلمهـور ويتفـة اـاا
()8

املفهوم مرت التشريعات ال عرفط الزنـا  .مـا مـاتون الـب فهـو معصـية ال توجـ ابـد
ولكخ توج التعزير ،وعلى مخ فعل الب ن يتول إ اهلل عـز وجـل ،ويكثـر مـخ فعـل
موجـ إ

ابسنات ال تاا السـيئات ،فـالنهي عـخ مقربـات الزنـى رمـا تون الـو

حالــة جمتمعيــة بكامــل بعاتاــا االجتماعيــة تر لو ــوج الفاحشــة يف اجملتمــرت ،خذفــا
للقوان الورعية ال رعزت على محاية الرابطة الزوجية.
يف رو مفهوم الزنا يف الفقـ اإلسـذمي والفقـ الورـعي يت ـ اختذفهمـا يف سـفة
اجلاني :فالفق اإلسذمي ال يش
الورــعي الــاي ال جيــرم الــو

يف اجلاني ن يكون متزوجا على عكـس التشـريرت
إال إاا عــان اجلــاني متزوجــا .ومــرت الــب يتفــة الفقــ

الورعي مرت الفق اإلسذمي يف ذ ة مور:
األول :النشا اإلجرامي واو الـو

يف اـرم ،والثـاني :الـرعخ املعنـوي واـو تعمـد

الــو  ،والثالــث :ررــا الطــرف بالزنــا ألن انعــدام الررــا ي ــري مــخ وســ اجلر ــة
والعقال ،إا يصب جناية اغتصال يف التشـريعات الورـعية ،يف حـ يصـب حـد حرابـة
يف الشريعة اإلسذمية إاا توافرت روطها.
انيا -اخليانة الزوجية االلك ونية
وســــنحاول بدايــــة تورــــي املقصــــوت ب الزنــــا اإللك ونــــي و مــــا يســــمى باخليانــــة
اإللك ونيــة حتــى نس ـتطيرت لديــد مــدق انطبــا نــص التجــريم اخلاســة

ر ــة الزنــا

الفعلية عليها:
 -2مفهوم اخليانة الزوجية اإللك ونية :الزنا اإللك وني بصـفة عامـة نـوع فمنـ
ما يكون ب

خص متزوج

وب

خص متزو وااخـر غـري متـزو  ،واـاا النـوج

الاي طلة علي العلمـا اسـم اخليانـة الزوجيـة اإللك ونيـة  .مـا النـوج الثـاني فيكـون
ب

خص غري متزوج واو يعرا بالزنا اإللك وني االف اري.
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وي عد الوا رت ن ال يوجد اتفـا علـى تعريـ ملصـطل الزنـا االلك ونـي  ،فـبعل
البــاحث يعر فــ بضنــ اإل ــبا كج اجلِنســي مــخ خــذل التعــري مــا َم جهــزة الكمبيــوتر،
والبعلك ااخر يرَق ن مشاادةُ الصُور واألفذم االباحيـة ،و ال اسكـل اإللك ونـي بـيخ
اجلنســ  ،عــربَ الربيــد اإللك ونــي ،ووســائل االتصــال الر مــي املعاســرة باســتخدام
الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة .ويكــون اــاا الفعــل  -غالبعــا  -مكررِ ـيعا ح ـدَ الطــرف

و

عليهمــا ،ســوا ع عــان اعـرعا و نثــى ،و اعـرعا وآخَــر ،و نثــى و ُخــرق ،فهــو ممارسـةُ
جِنس نفسي اف اري؛ ي :إنَ زنعا ،ويت مخ فعاالً و واالً ااَة ،وغري سويَة ،يقوم مِخ
خذهلـــا األفـــراتك بذ ـــباج ال ريـــزة اجلنســـية بطريـــة اإلفـــرال اخلـــاطئ بـــضي ـــكل مِـــخ
األ ـكال املشـار إليهـا ،واملعروفـة لـدَق ركوَات اـاا النـوج مِـخ الفاحشـة ،مـرت مذحظـةِ مـا
يَشيرت يف اا املمارسات مِـخ عـاِل وتجَـل ،ولويـ وخلـ لـ ورا واملسـميات .وبـالب
كخ القول ن الزنـا االلك ونـي اـو :ال اسـل اإللك ونـي بـ اجلنسـ املكلفـ
ومــا يتبع ـ مــخ ممارســات منحرفــة و ــااة ارمــة  .و ــد اســتند العلمــا يف تســمية اــا
املراسذت بالزنا على حديث رسـول اهلل -سـلىى اهلل عليـ وسـلىم -فيمـا روا بـو اريـرة -
رري اهلل عن  -نَ رسول اهلل ال" :عتَ َ اهللُ على عل عك وٍ حظى ك مـخَ الزنـا؛ فـالعَيخك
تَزنــي وزنااــا النَظه ـرك ،واللِســانك يَزنــي وزنــا ك الكهــذمك ،واليَ ـدان تَزنيــان وزنااــا ال ـبَطغك،
والرج ـلك تَزنــي وزنااــا املش ـيك ،والسَــمرتك يَزنــي وزنــا ك االســتماجك ،ويكصــد ك الــب الفهــر ك و
يككابك ك" (.)9
عما عرف آخرون بضن  :إ باج لرغبة جنسية عـخ طريـة التخيـل واملشـاادة والثر ـرة
الداعرة بواسطة االن نط ،واو خيتل مبفهومة ااا عخ با ي األنواج املختلفـة للحصـول
علــى املتعــة اجلنســية عاملكاملــات اهلاتفيــة ،ومشــاادة األفــذم املخلــة بــااتال ألعــون
اجلنس االلك وني يتحقة في وجوت طرا و ـريب آخـر يف الفعـل يقـوم بـنفس الفعـل
يف و ط واحد (. )10
مـــا اخليانـــة الزوجيـــة اإللك ونيـــة فهـــي الـــ تكـــون باســـتخدام التكنولوجيـــا
اإللك ونية خليانة الطـرا ااخـر ،فهـي مفهـوم جديـد للخيانـة الزوجيـة غـري التقليديـة
عـل مــا يف األمـر نهــا تكـون بواســطة التكنولوجيـا الـ ا تحمـط ابيــاة الزوجيــة يف
عصر العوملـة ولطـيم اخلصوسـيات .ولكـخ اـاا ال نـرت يف بعـل ابـاالت ن تتحـول
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اخليانة االف ارية إ وا عية إاا )حط ظروا الزو اخلائخ بـالب ،واـاا مـا ي عـد
خطورة اا الظاارة على تفكب وانهيار األسرة عكل.
 -0نصوص التجريم :بـالرغم مـخ ن اخليانـة الزوجيـة اإللك ونيـة مـا اـي إال خيانـة
زوجية حبلة جديدة إال ن االختذا بينهما عبري ،فجر ة الزنا الفعلية حتى تقوم ال بد
مــخ تــوافر الــرعخ املــاتي واملتمثــل يف فعــل الــو
اجلنــائي ،إ جانـ الــرعخ املفـ

والــرعخ املعنــوي املتمثــل يف القصــد

ال واــو العذ ــة الزوجيــة يف القــوان الورــعية،

والــب علــى خــذا الشــريعة اإلســذمية الـ ال جتعــل مــخ العذ ــة الزوجيــة ســوق ظــرا
لتشديد عقوبة الزنا.
ما فيمـا خيـص اخليانـة الزوجيـة اإللك ونيـة ال حيـد فيهـا و

غـري ـرعي ،بـل

عما لنا سابقا اي إ باج جنسي حيـد عـرب ـبكة األن نـط ،ي ال يتـوافر الـرعخ
املاتي الاي تتطلب جر ـة الزنـا الفعليـة ،وبـالب ال كـخ ن نقـول نهـا نـوج مـخ نـواج
الزنا الفعلي .وانـا اإل ـكال املطـرو مـا حكـم اـا اخليانـة؟ واـل اـي خصوسـية م
جر ة؟
فيمــا خيــص ر ي الفق ـ اإلســذمي يف اــاا الصــدت يقــول الــدعتور امــد الشــحات
اجلندي  -ستاا الشريعة

امعة األزاـر وع ـو جممـرت البحـو اإلسـذمية -ن اإلن نـط

عضي وسيلة خرق د تستخدم يف اخلري والطاعـة ،و يف املعصـية وال ـذل ،واإلسـذم
يـــرفل تكـــويخ مثـــل اـــا الصـــدا ات عـــرب تلـــب الوســـائل ألنهـــا تــ تي إ الو ـــوج يف
احملظورات ،وتهدم البيوت وتنتهب األعـرا

وابرمـات ،عمـا ن اإلن نـط تنعـدم فيـ

الر ابــة علــى احملات ــات ال ـ تــتم عــرب الشــبكة ،وال ـ هلــا حكــم خلــوة الرجــل بــاملر ة
األجنبيــة عنـ  ،و ــد نهــى اإلســذم عــخ الــب لصــينعا هلــا مــخ الشــيطان ،ويف اــاا يقــول
الرسول سلى اهلل علي وسلم مخ عان ي مخ باهلل واليوم ااخر فذ خيلـون بـامر ة لـيس
معها او اـرم منهـا فـذن الثهمـا الشـيطان  ،عمـا ن التواسـل عـرب اإلن نـط مـرت امـر ة
جنبية بالصوت والصورة يت مخ النظر ،و د اعترب النض سلى اهلل علي وسلم النظرات
مــخ حــد اجلنس ـ إ ااخــر زنــا فيقــول ابــديث الشــري  :العينــان تزنيــان ،وزناامــا
النظر (.)11
و كخ ن نصن اا اخليانة عجر ة تعزيرية يستحة مرتكبهـا جر ـة تعزيريـة
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وليسط جر ة حدية ،فجر ة الزنا يف الشريعة اإلسذمية تعترب مخ جرائم ابدوت الـ
تكـون عقوبتهــا مقـدرة ــرعا ،مــا الزنـا اإللك ونــي ال ير ــى مـخ حيــث م ــمون إ
املقصوت مـخ حـد الزنـا ،لكـخ لـيس معنـا ن يفـر مرتكبـ بـدون ي عقـال ،فض ـلا مـا
يقــال فيهــا :إنهــا حــرام واــي بالنســبة للمتــزوج تــدخكل يف بــال لبي ـ  -ي :إفســات -
األزوا علــى بع ِــهم ،و ــد جــا يف ابـديثِ الشــري  :لــيس منَــا مَــخ خبَـ امــر ةً علــى
زوجِها و عبدعا على سيد ؛ روا بو تاوت ،واباعم ،والبيهقي يف" ع اإل ـان "عـخ
بــى اريــرة ،وجــا ي عــاِ :عفُــوا تع ـ َ نِســا كعم روا ابــاعم يف املســتدرر .054/4
فاهلل سبحان وتعا خ يقل :حرمطك عليكم الزنا  ،وإنَما ال:

وَلهـا تَقرَبكـوا الزنَـا إنَـ ك

عهــانَ فهاحِشَ ـةً َوسَــا َ سَ ـبِيلًا رســورة اإلســرا  ،اايــة  ، 17وعبــارة اله تَقرَبكــوا تفيــد
لريمَ الفاحشة ،ومجيرت مقدماتها(.)12
ما فيما خيص مو

القوان الورعية  -مبا يف الب املشرج اجلزائـري -مـخ اخليانـة

الزوجيــة اإللك ونيــة فــذ
عررط علي

ــد نــص جيــرم اــاا الفعــل ،وبــالب ال كــخ للقارــي ااا

ية فيها خيانة زوجية إلك ونيـة ن خيـال مبـد ال جر ـة وال عقوبـة

إال بــنص  ،فهــي خ جتــرم حتــى رــمخ اجلــرائم اإللك ونيــة ال ـ
األ خاص .غري ن

كــخ ن تقــرت علــى

كخ ن ندر ااا الفعل ااا عان علنا مسموحا للكافـة االطـذج

علي عرب الفـيس بـور مـثذ رـمخ جر ـة الفعـل العلـين املخـل بابيـا ااا تـوافرت بـا ي
رعان ـ حس ـ املــاتة  111مــخ ــانون العقوبــات اجلزائــري .إال ن اــاا ال يســد الفــرال
اخلــاص بالزنــا االلك ونــي ،الــب ن جر ــة الفعــل املخــل بابيــا لتل ـ عــخ جر ــة
اخليانة الزوجية مخ عدة وج  ،و امها ن جر ة الزنـا مبنيـة علـى وجـوت عذ ـة زوجيـة
حيميها انون العقوبات ،بينما جر ة الفعل املخل بابيا ال تشـ

وجـوت اعتـدا علـى

العذ ة الزوجية ،بـل ـد يعتـرب الـزوج مـرتكب للفعـل املخـل بابيـا ااا عـان الـب
علنا مام الناأ و ااا عان فعلهما ممكخ االطذج علي عرب الوسائل ابديثة.
مــا فيمــا خيــص جر ــة الزنــا الفعليــة فقــد يــداا املشــرج اجلزائــري بوســائل إ بــات
ادتة على سبيل ابصر ،واي حس املاتة  140مخ ـانون العقوبـات ،رـب الفاعـل
يف حالة تلبس مخ طرا ربا الشرطة الق ائية ،اإل رار الق ائي ،اإل رار الـوارت يف
رســائل ومســتندات ســاترة عــخ الفاعــل حبيــث لتــوي اــا الرســائل واملســتندات علــى
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عبارات وارـحة يعـ ا مـخ خذهلـا الفاعـل بارتكابـ جلر ـة اخليانـة الزوجيـة وال تهـم
طبيعة اا الرسائل حتى لو عانط الك ونيـة .ومـخ انـا نذحـك سـعوبة إ بـات جر ـة
الزنا فما بالب اخليانة الزوجية اإللك ونية ،فمخ الصع
و الزوجة يف حالة تلبس ،عما ن ال حيصل إ رار

ن ي ب رجال األمخ الـزو

ائي مخ حد الزوج بارتكابـ

الزنــا بكــل ســهولة و يقــر بــالب برســائل مكتوبــة وي عهــا يف متنــاول يــدي الــزو
ااخر ،وحتى وإن حد فمخ السهل علي إنكار الب مما يعدم حجيتها.
ومما تقدم يت

لنا سعوبة إ بات جر ة الزنا الفعلية وعدم جتريم املشرج اجلزائري

للزنا اإللك وني ،وبالتالي يف ظل اـاا الفـرال التشـريعي فيمـا خيـص اخليانـة الزوجيـة
اإللك ونية سيكون املو

الاي د يتخا الزو الاي يتعر

للخيانة او اللجو إ

احملاعم مخ جل فب الرابطة الزوجية
احملور الثاني :ر اخليانة الزوجية اإللك ونية على احنذل الرابطة الزوجية
إن ســهل وســيلة يلجـــض إليهــا حـــد الــزوج خليانـــة الطــرا ااخـــر يف ظــل التطـــور
التكنولوجي اي وسائل التواسل االجتماعي ،فقـد بـرز مبجتمعنـا يف السـنوات األخـرية
نـــوج جديـــد مـــخ اإلتمـــان واـــو اإلتمـــان علـــى موا ـــرت التواســـل االجتمـــاعي واســـتخدام
التطبيقــات اإللك ونيــة املتنوعــة ،ل ــمان االتصــال اجملــاني والســري بض ــخاص مــخ
اجلنس مبختل

رجـا املعمـورة يف ي و ـط ومكـان ،مـا و ـرت الكـثري مـخ الزوجـات

واألزوا  ،خاســة الشــبال مــنهم ،يف ــبار ــكل تكنولــوجي عصــري مــخ اخليانــة
الزوجية ،يعرا باخليانة الزوجية االف ارية و اإللك ونية.

و ــد ورــحنا مــا املقصــوت بهــا اخليانــة ومــدق جتر هــا ،وسنورـ انــا اــم موا ــرت
التواسل االجتمـاعي الـ تسـهل تلـب اخليانـة ،ـم نتطـر إ احنـذل الرابطـة الزوجيـة
بسب تلب اخليانة:
وال -ام موا رت التو اسل االجتماعي املساامة يف اخليانة الزوجية اإللك ونية:
يعترب الفيس بور مخ ام وسائل التواسـل االجتمـاعي ،جتسـدت فكرتـ علـى ر
الوا ـــرت بتـــاريخ  4فيفـــري  ،7004واـــو يـــضتي يف املرعـــز الثالـــث بعـــد مو ـــرت جوجـــل
ومايكروســوفط مــخ حيــث االســتخدام ،فقــد وســل عــدت مســتخدمي يف  7002إ 7
مليار مستخدم .وحس احصائيات مو رت  socialbakersاملتخصص يف متابعة ـبكات
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التواسل االجتماعي على األن نط تضتي الواليات املتحـدة األمريكيـة يف ول القائمـة مـخ
حيث عدت املستخدم  ،ما يف العاخ العربي فتتصدر مصر القائمـة ـم تليهـا السـعوتية
م اجلزائر(.)13
ويتصدر الفيس بور املرتبة األو يف موا رت التواسل االجتماعي ال تسهل ارتكال
اخليانة الزوجيـة ومـخ ـم فـب الرابطـة الزوجيـة ،فحسـ تراسـة جديـدة نشـرتها جامعـة
بوســـطخ األمريكيـــة ،فـــذن  %17مـــخ مســـتخدمي مو ـــرت "فـــيس بـــور بشـــكل ـــر
يفكرون جديا يف االبتعات و اجـر ـريب حيـاتهم ،م ـيفة ن فـيس بـور سـجل علـى
امل رات تض ري يف زياتة نسبة الطذ واملشاعل الزوجية .عما نشري بضن تراسة جريط
م خرا بربيطانيا ،بتط بضن  11باملائة مـخ حـاالت الطـذ باجملتمعـات املعاسـرة سـببها
اإلتمان على الفيس بور.
ويلي الفيس بور برنام واتس ل  ،وعالب توي و نست رام وسنال ات وغرياا.
عما توجد تطبيقات تشجرت على اجملاارة بالشاوا اجلنسي ،واألخطر ن انار تطبيـة
بنفسجي كخ است ذل تون لميل عخ طرية فت حسال مبو ـرت تواسـل يعتـرب األول
مــخ نوع ـ ألن ـ خمصــص للمتــزوج الــراغب يف امل ــامرات واللقــا ات الســرية العــابرة،
علما بضن ااا املو رت يتهافط علي املذي عرب العاخ(.)14
انيا -احنذل الرابطة الزوجية بسب اخليانة الزوجية االلك ونية:
إن مخ بـرز النتـائ الـ ترتبـط عـخ انتشـار موا ـرت التواسـل االجتمـاعي اـي احنـذل
الرابطة الزوجية ،والب بسب اخليانة ال تقرت بـ الـزوج عـخ طريـة تلـب الوسـائل،
يصـع علـى الـزو الـاي تعـر

وال

للخيانـة إ باتهـا ،وحتـى يف حالـة إ باتهـا ال يوجـد

نص جيرمها يف القوان الورعية مبا يف الب القانون اجلزائري ،ومـخ ـم ال جيـد الـزو
املخدوج وسيلة مام سوق طل فب الرابطة الزوجية ،فيلجض الزو إ الطذ والزوجة
إ طل التطلية و اخللرت ،ونظـرا لسـهولة إجـرا ات اخللـرت مقارنـة مـرت التطليـة

ـد ن

غلبيـــة النســـا يلجـــضن إليـ ـ  ،ويشـــكل الفـــيس بـــور  %80مـــخ بـ ـ األســـبال امل تيـــة
للخلرت( ،)15و د امط  01ل امر ة رلرت زوجها يف  7008يف اجلزائر.
و ــد ورــحط مندوبــة الشــر يف اللجنــة الوطنيــة االستشــارية ل يــة حقــو اإلنســان
ورئيســة مجعيــة نــور بمايــة وتر يــة األســرة ،احملاميــة فتيحــة ب ــداتي ترعــي  ،بضنهــا
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حاولــط معاجلــة

ــيت تصــنفان يف خانــة اخليانــة االف ارــية ال ـ اعتربتهــا ظــاارة

مسكوت عنها مبجتمعنا ،رغم انتشـاراا اخلطـري .م ـيفة بـضن الـزوجت الذئـي جلضتـا
إليهــا عجزتــا عــخ إ بــات ال ــرر الــاي ب ـة بهمــا مــخ زوجيهمــا ،وتقــديم األتلــة الذزمــة
للمطالبـة بـالتطلية ،فالقـانون اجلزائـري خ خيصـص مـاتة حـول اـاا النـوج مـخ اخليانــة
العصــرية النامجــة عــخ االســت ذل ال ــار والذ خذ ــي للتكنولوجيــا .ر ـ علــى الــب
سعوبة إ بات جر ة الزنا واخليانة الزوجية الوا عية وما بالب باالف ارية ،فهنار ـرة
انونية عبرية يف انون العقوبات اجلزائري فيما يتعلة بذ بات اخليانة الزوجية عمومـا،
فمخ الصع جدا ن ي ب رجال األمخ الزو و الزوجـة يف حالـة تلـبس اسـتناتا للمـاتة
 140مــخ ــانون العقوبــات ،واــاا الســب الــاي ي ـ تي إ لــول معظــم
الزوجية اإللك ونية إ

ــايا اخليانــة

ايا طذ (.)16

ما يف تونس فقد عد احملامي التونسي امد الفقي إنـ اسـتلم عشـرات الق ـايا
يف اخليانـــة الزوجيـــة االف ارـــية ،مشـــرياً إ

ن الثـــورة الر ميـــة ســـاامط يف عشــ

العديد مخ العذ ات ال تتم عرب العاخ االف اري وتعري املسـتور ".فالق ـا التونسـي
جييز طذ ال رر بسب اخليانة عرب موا رت التواسل االجتمـاعي ،عمـا عـد رئـيس
اجلمعية التونسية للنهو

باألسـرة ،حـاا املنيـاوي ،إن بذمكـان القارـي االجتهـات يف

مثل اا الق ايا ،ولديد طبيعة ال رر الاي يوج الطذ  ،مبينـاً ناـ حـ تكـون
انــار خيانــة ابتــة وعذ ــات ال لـ م ابيــاة الزوجيــة وتنتهــب الواجبــات احملمولــة علــى
الزوجة و الزو  ،كخ للمحكمة ن تق ي حبكم الطذ (.)17
وانــار ــرار تعقــيض يف تــونس يظهــر مــخ و ائعـ ن الــزو علــم بــرب زوجتـ لعذ ــة
محيمية مرت رجل عرب االرساليات عرب اهلات اجلوال ،و د تقـدم بشـكاية يف الزنـا رـد
ز وجت وعالب بـدعوق للطـذ لل ـرر .ويتـب
الـدعوق يف

ن اكمـة األسـل

ـط بعـدم )ـاج

ــية الزنـا لعــدم بـوت وجــوت عذ ـة جنســية بـ الزوجــة والرجـل ،ولكــخ

رت احملكمة االبتدائية م اكمة االستئناا بالطذ لل رر رد الزوجة وت ر هـا
 1000تينــار لقــا رــرر املعنــوي .فتعقبــط الزوجــة القــرار االســتئنايف باعتبــار ن ـ ا
الق ـــا بعـــدم )ـــاج الـــدعوق يف

ـــية الزنـــا ،ولكـــخ اكمـــة التعقيـ ـ

ـــرت ن

االرساليات القصرية وإن خ تثبط وجوت عذ ة جنسية محيميـة بـ الزوجـة وال ـري فذنهـا
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تثبط اخـذل الزوجـة لواجـ

احـ ام العذ ـة الزوجيـة واـو مـا جيعـل ابكـم بـالطذ

لل رر وت ر ها بالتعويل يف طريق

()18

.

ويف اجلزائــر وعخطــوةإل إلغــذ منافــا إلك ونياــة «مشــبواة» ي ـ تت عليهــا الشاــبال
وحتــى األزوا  ،وت ـ تاي إ تفجــري األســرة وانهيــار العذ ــات الزوجياــة ،طال ـ ن ـواال يف
الربملان مخ سلطة ال اب يف وزارة الربيد وتكنولوجيا االتصاالت يف اجلزائـر يف واخـر
عـــام  ،7005حبجـ ـ املوا ـــرت اإلباحيـــة ،واعتــــــرفط وزيـــرة االتاصـــاالت الســـابقة اـــدق
فرعــــون يف م لرٍ سحايفا عقدت يف اجلــــزائر العاسمة ،نا مشـروج خلقـة اإلنتــــرنط
رروريا ،وال خيتل حول ا نان يف الو ــــط الراااخ ،إال نا ما يعية العملياة اـو معاررـة
تلـــب اإلجـــرا ات الرا ابياـــة ،برياـــة التاعـــبري يف الـــبذت  .ورمبـــا عـــان مـــخ حســـخ طـــالرت
اجلزائر اي  ،نا جنسيااتهم خ تاعر يف مو رت

ـلي ماتيسـون املتخصاـص يف التوساـ

مبساعدة املتزواج على إ امة عذ ات خار إطار الزاوا  ،مقارنةً بض رانهم مـخ العـرل،
فبعدما لكىخ راسنة مخ اخ ا املو رت اإللك وني ،وسرَبوا بياناتـ املت ـمانة )ـا
املبحـريخ فيـ مـخ نســا ورجـال يطلبـون املتعـة خــار فـراب الزاوجياـة ،ظهـرت املعطيــات
ال ـ نشــرت ،نَ عثــر البــاحث عــخ اخليانــات الزاوجياــة يف العــاخ العربــي مــثذً ،مــخ
امل ــرل اجلــارة للجزائــر ،وعــدتام  333ع ــواً مس ـجاذً يف املو ــرت .مَــا العــرا  ،فتــايال
جذً .وخ تـدر )ـا جزائرياـة رـمخ اـا
الئحة املبحريخ العـرل بوا ـرت  71ع ـوًا مسـ ا
الذئحــة .وزعــم راســنة إن نــط نا لــديهم بيانــات خاسَــة بــضعثر مــخ  12مليــون رجــل
وامر ة ،وام زوا وزوجات ارسون اخليانة عرب املو رت املعروا باملواعدة (.)19
ونشري يف األخري ن اخليانة الزوجية االلك ونية مثلـها مثـل اخليانـة الزوجيـة الفعليـة
د تـ تي لـيس فقـ إ فـب الرابطـة الزوجيـة ،بـل ـد تـ تي إ القتـل الـاي يرتكبـ
الزو املخدوج بظـة اعتشـاف خليانـة الـزو ااخـر عـرب وسـائل التواسـل االجتمـاعي،
وااا ما ي عد خطر وسائل التواسـل االجتمـاعي لـيس فقـ علـى العذ ـة الزوجيـة بـل
على األسرة عكل ومخ م اجملتمرت.
خـالـــة:
لقد جرم املشرج اجلزائري اخليانة الزوجية الفعلية لكن يداا بوسائل إ بات سع
و ب مستحيل لققها ،وبالب يفر مرتكبواـا مـخ العقـال وتنهـار العذ ـة الزوجيـة،
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بينما حرمط الشريعة اإلسذمية الزنا الفعلي عحد مخ ابدوت لـ عقوبـة مقـدرة ـرعا
سوا عان مرتكب متزوجا م ال ،وحرمط عـالب الفاحشـة عمومـا ب ـل النظـر عـخ
الوســيلة ال ـ تــتم بهــا ،وبــالب تعتــرب اخليانــة الزوجيــة اإللك ونيــة فاحشــة يقــدر هلــا
القاري عقوبة تعزيرية تتناسـ مـرت جسـامتها .و ـد توسـلنا مـخ خـذل تراسـتنا اـا إ
جمموعة مخ النتائ امها:
 -اخليانة الزوجية اإللك ونية مـا اـي إال نتيجـة لتحـول العـاخ إ

ريـة سـ رية عـخ

طريــة الشــبكة العنكبوتيــة ،ممــا ســهل علــى األزوا توســيرت جمــال اخليانــة ليمتــد إ
عل حنا العاخ.
 لتلــ اخليانـــة الز وجيـــة اإللك ونيـــة عـــخ اخليانـــة الزوجيـــة الفعليـــة يف رعنهـــااملاتي ،فها األخرية تتطل فعل الـو

بينمـا تـتم األو بـضي طريقـة تـ تي إ اال ـباج

اجلنسي عخ طرية التواسل مرت خص آخر عرب وسائل األن نط.
 تعد وسائل التواسل االجتماعي وعلى ر سـها الفـيس بـور مـخ عثـر الوسـائل الـتســهل وتســاعد علــى اخليانــة الزوجيــة ،خاســة و ن النــط ســب متاحــا يف عــل رجــا
العاخ مبا فيها اجلزائر.
 خ يــــدر القــــانون اجلزائــــري اخليانــــة الزوجيــــة اإللك ونيــــة رــــمخ اجلــــرائماإللك ونيــة الــ تقــرت علــى األ ــخاص ،عمــا ال كــخ ن نــدرجها رــمخ اخليانــة
الزوجية الفعلية الختذفهما مخ حيث األرعان.
 عدم جتريم اخليانة الزوجيـة اإللك ونيـة وسـعوبة إ باتهـا ال يـ ر للـزو املتعـرللخيانة سوق اللجو إ فب الرابطة الزوجية.
 بتط الدراسـات يف خمتلـ تول العـاخ مـدق تـض ري موا ـرت التواسـل االجتمـاعي يفارتفاج نسبة الطذ .
وبنا على ما توسلنا إلي وسي مبا يلي:
 -فر

الدولة ر ابة ويَة على املوا رت اجلِنسيَة عخ طرية بـرام َ ويـة وفعالـة ،وعـدم

االعتِفا حبج ِ موا رت كخ االلتفاا عليها بربام متوفِرة عندَ اجلميرت.
 رــرورة تــدخل املشــرج اجلزائــري مــخ جــل جتــريم اخليانــة الزوجيــة اإللك ونيــةبذتراجها رمخ اجلرائم اإللك ونية ،والب مخ جل توفري محاية جنائية عـرب للعذ ـة
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الزوجية واألسرة عكل.
 توعيــة الشــبال رطــورة اــا الظــاارة انطذ ــا مــخ إترا اــاور رــمخ الــربامالتعليمية املدرسـية القائمـة علـى تعـاليم الـديخ اإلسـذمي الـاي حيـرم عـل فاحشـة ،إ
جانـ عقـد نـدوات توعويـة للشـبال املقبـل علـى الـزوا لتـاعريام بقداسـة اـاا امليثــا
ال لــيك ورــرورة ابفــاظ علي ـ مــخ جــل

ــا اــاا الــزوا ومــخ ــم بنــا ســرة ســليمة

وجمتمرت سليم.
 التنبي إ خطورة موا رت التواسل االجتماعي مخ طرا ئمة املساجد واعر بعـلاباالت ال مخ ضنها ن لرر األنفس جتا التصدي هلا الفاحشة.
ا هلـوامــغ واملـراجــرت:
( -)1املـاتة  113مـخ األمـر ر ـم  051-11املـ رخ يف  08يونيـو  0311املت ـمخ ـانون العقوبـات واملعدلـة
واملتمم.ة بالقانون ر ـم  04-87املـ رخ يف  01فربايـر  ،0387اجلريـدة الر)يـة العـدت  2م رخـة يف 01
فرباير  0387ص .174
( -)2محــد فتحــي ســرور ،الوســي يف ــانون العقوبــات ،القســم العــام ،،تار النه ــة العربيــة ،مصــر،
الطبعة الساتسة ،0331 ،ص .551
- Auguste FOREL, Question sexuelle, 3 édition, Revue et corrigée.1911. p.344.
( -)4العذمــة ابــخ عابــديخ ،حا ــية رت احملتــار علــى الــدر املختــار – ،طبعــة ابلــض 0757 ،اـــ ،اجلــز

()3

الثالث.047-040 ،
( -)5حا ية الدسو ي املتويف سنة  0710اـ على خمتصر سيدي خليل املتـويف سـنة  212اــ4 ،ا- 101
حا ية اخلر ي على خمتصر سيدي خليل ،تار الفكر ،بريوت5 ،ا.101
( -)6رورة الطالب ولفة املفتي لسمام النووي املتويف سنة 121اـ ،طبعة بريوت2 ،ا.103
( -)7امل ين البخ دامة املتويف سنة  110اـ على منت بي القاسم اخلر ي ،تار الكتال العربي ،بريوت،
تار ابديث بالقاارة8 ،ا.080
( -)8اموت محد ط  ،ابماية اجلنائية للعذ ة الزوجيـة ،تراسـة مقارنـة ،تار حامـد للنشـر والتوزيـرت،
الريا  ،الطبعة األو  ،7007 ،ص .70
( -)9امـد فتحـي را ـد ابريـري ،باحـث يف ـ ون األسـرة وعلـم ال بيـة ،اإلمـارات العربيـة املتحــدة،
مقــال بشــبكة األلوعــة ،تــاريخ اإلرــافة  71وت  ،7000منتــدق الشــريعة ،آفــا الشــريعة ،نــوازل
و بهات ،نوازل فقهية ،راب املقال:
2020) à 19: 11.ا01ا24905. (10ا0اshariaا www.alukah.netاhttp:/
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(-)10

ــخ عمــا ل الســباعي ،الزنــا االلك ونــي ب ـ التجــريم والتقــويم ،جممــرت واتــا االلك ونــي،

اجلمعية الدولية للم مج والل وي العرل ،سم ال مجة القانونية وامللتقيات الدولية ،راب املقال:
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?2408. (20/01/2020) à 10: 05.

( -)11علي محد بو عوتة ،اخليانة الزوجية اإللك ونية  ..مفهومها..توافعها ..حكامها ..سبل عذجها،
مقال منشور يف تنيا الوطخ ،نظر الراب :
2020) à 15: 06.ا01اfile:///C:/Users/RCOMP/Desktop/-. (22

( -)12امد فتحي را د ابريري ،املرجرت السابة.
( -)13آمـال بـخ سـويل  ،اخليانـة الزوجيـة اإللك ونيــة وعذ تهـا بانتشـار وسـائل التواسـل االجتمــاعي،
جامعة  8ماي  0345املة ،الراب :
https://www.researchgate.net/publication/333388635-alkhyant-alzwjyt-alalktrwnytwlaqtha-bantshar-mwaq-altwasl-alajtmay. (23/01/2020) à 21: 22.

( -)14اهلام طال  ،اخليانة االلك ونية مربر جديد للطذ والقتل القانون اجلزائري ال جيرم مق فيها،
يومية النصر ،نشر بتاريخ فرباير  ،7005الراب :
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-17-13-22-10/2014-08-27-18-4522/4149-2015-02-28-00-28-08. (24/01/2020) à 16: 13.

( -)15عر ة خذص 01 ،ل جزائرية للرت زوجها سنويا واملتهم الفيس بور ،جريـدة الشـرو  ،نشـر
بتاريخ 07ا00ا ،7003الراب :
https://www.echoroukonline.com/13-%D8%A3%D9%84%D9%81. (25/01/2020) à
11: 10.

( -)16اهلام طال  ،املرجرت السا .
( -)17بسمة برعات ،الق ا التونسي جييز طذ ال رر بسب اخليانـة عـرب موا ـرت التواسـل ،العربـي
اجلديد 73 ،اوت  ،7008الراب :
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7
)7070/05/70(à 11: 10.

( -)18اخليانــة الزوجيــة عــرب الفيســبور :ــرار جديــد مــخ الق ــا  ،الصــدق ،الصــحيفة االلك ونيــة،
08ا8ا ،7008الراب :
https://essada.net/%d9%8a%d9%87%d9%85 )7070/05/70(- à 15: 10.

( -)19مـ الونيســي ،القــانون اجلزائــري ال يع ـ ا باخليانــة االف ار ـياة ،مصــدر املقــال جريــدة ابيــاة
اللندنية ،بتصرا وتعلية مخ مو رت بينات ،نشر بتاريخ  70عتوبر  ،7005راب املقال:
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=19362. (26/01/2020) à 17: 22.
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