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ون وق ل اعملوا فسيرى اه عملكم ورسوله والمؤم  يقول تعالى:

106سورة التوبة، اآية:   

 إهداء
 

ل نلإنتظا يلإلعطاءلب لعل ىلم ل..لإ  قا إل ل للهلهلالهيب ىلم ىل.إ  ..لإ 
لأ ملل لللقبهم لم ج ل..لأ  ا إلللإلعىبللإفت لما للر ليلم أ نلم

... لإنتظا لط لحانلقطافهالبع لق

 والدي العزيز.

ل..لللللل يا ىلمايليلإ بلل.إ  ىلمعىلإ ...إ  للللإمعاا لح م فاءل ىلإل للإ  للم
إهاليلللل اع الأ  قل...أ حىلإل ل ىلم قلإ  ل للمع غ لإل ليلساح ن إ

مزل ... ما لإل  اييلأ ش لإلت نانل .لإ لإما بع ل يا ليلإ م إل  

.حنونةوالدتي ال  

ىللللللللللل اءلإ  ك ل ي...لم خ لإ  أ خصلاذك ...ل لبي أ خ ل لبأ  لش للم
ىلصاح للإديلكبرملإ  للملم .جهإلصغر...لأ ه  

فاضلإخوتي اأ  
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 كلمة شكر

انبالشكر و  أتقدم أود أن بادئ ذي بدء العرفان و عظيم اامت  

ا أصول البحث العلمي واإلى   لهم الفضل في  كان  ذينلالسادة آساتذة الذين أشرفوا على تلقي
ا من الحسن إلى آحسن، وعلى رأسهم أستاذي وقدوتي عبد الرزاق أيوب المشرف  تغيير شخصيت

  .بحثعلى هذا ال

والعلم وآخاق في  ،البحث بذورفي زرع  حترام إلى من كان لهم الفضلاتقدير واالشكر و ال
ا وآستاذ الجليل  ،الحسين بلوش أستاذيو  ،وعلى رأسهم أستاذي الفاضل كمال بلحركة ،نفوس

جليلة و أستاذتي  ،مشيشيالنادية وأستاذتي  ،إدريس الحياني وآستاذ الفاضل ،ميدياعادل ح
ا أبجديات البحث العلمي فكل باسمه وص  ،وكل من سخروا مجهودهم الجبار...دريسي ته في تلقي

ا إلى أعلى المرتبات.  لهدف الرقي بكتابات
وكل العاملين فيه والذي لم يدخر يوما جهدا لجلب   ،إلى مختبر القانون والمجتمع تقديرالشكر و ال

كل ما هو في مصلحة الطلبة الباحثين، وكل الشكر والتقدير لصروح كلية الحقوق جامعة ابن زهر 
ت في ذلك.التي ك اءها فأحس ت أب انت بمثابة آم التي احتض  

جهودهم ملذين وضعوا ي اجزيل لكل الطلبة الباحثين في ماستر آسرة بفوجيه آول والثانالشكر ال
ا ا ،رهن إشارت ا يد العون في وقدموا ل علها صروح هذا البحث،  ما يخص المادة العلمية التي أسس

وية التي تلقيسى المساعدة نوكذا ا  ا في التكويندها من أصاالمادية والمع الطلبة الباحثين  ،قائ
ازعات والمهن القانونية ،المدني المعمقالقانون بماستر  ا في  واللذين كانوا المثال والقدوة ،والم ل

 جميع مراحل التكوين.

لم يدخر يوما جهدا  عرفان لمكتبة دار الطالب في شخص القائم عليها السيد أحمد والذيالشكر و ال
ا نتوجه بها إليه. ويا في سد كل المتطلبات التي ك  ماديا أو مع

ان لاكر واشالوأخيرا  الدراسة ذه إثراءكل من ساهم من قريب أو بعيد في مت  
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 قانون االتزامات والعقود ق.ل.ع

 قانون المسطرة المدنية ق.م.م

 دون ذكر الطبعة د.ذ.ط

طد.ذ.م  دون ذكر المطبعة 

.عد.ذ.ت والعدد دون ذكر التاريخ   

 مرجع سابق م.س

 الصفحة ص

ي أن اإحالة أو تتمتها في الصفحة الموالية ==  هذا الرمز يع

 

 

 

 

 

 ائحة فك الرموز
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:تعالى يقول  

ساء فبلغن أجلهن ف أَْمِسُكوُهن بَِمْعرُوٍف أَْو َسرُِحوُهن    وإذا طلقتم ال
ِلَك فَقَْد ظَ َلم  

َٰ
بَِمْعرُوٍف  َوَا ُتْمِسُكوُهن ِضرَارًا لَِتْعَتُدوا  َوَمن َيْفَعْل ذ

نفسه، وا تتخذوا آيات ه هزؤا، واذكروا نعمت ه عليكم وما أنزل  
من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا اه وعلموا أن ه بكل شيء  

 عليم 

.229سورة البقرة، اآية:   
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: مقدمة  

ى  أحاط ة آساسية للمجتمع، حيث تع اية كبيرة، وكيف ا وهي اللب الشارع اإسامي صرح آسرة بع

ها ه تعالى في كتابه  بدور مركزي في إصاح آمة وازدهارها، ويتضح هذا ااهتمام من خال آحكام التي س

ته العطرة. ون وأقر بها نبيه في س  المك

ح اإسام إلى إعطاء تعريف لأسرة بشكل عام، وهذا التعريف ا يكاد يبتعد كثيرا عن ذاك المقرر لف قد ج

يان المجتمع وكيانه، بفي العلوم اإنسانية، حيث عرفها  كونها الوحدة آساسية والرئيسية التي يتأسس عليها ب

ة آفراد حيث لها أدوار لعل أهمها تكريس قيم  ية آخاق الساميةفهي حاض  ،والمثل العليا والمبادئ الدي

شأ مجتمع ه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى افي  .1متكاما متراحما كالجسد الواحد إذا اشتكى م

، فبالعودة إلى علم 2وبخصوص التعريف الذي ذهبت إليه بعض الحقول المعرفية لمؤسسة آسرة

صرين، أحدهما عاقة نسبية باعتبارها تجمع بين  هانجد يعرف ،ااجتماع على أنها تلك الوحدة التي تقوم على ع

ها كعاقة آبوة  طرفين على آقل وهي على ضروب مختلفة، آصل فيها العاقة الزوجية وسواها متفرع م

صر الثاني هو الخلق... وة وعاقة آخوة، والع شأ العاق، وعاقة الب اس فآسرة هي م ات آخاقية بين ال

                                                           

 
ر في  -1 ل منش ، م سرة في اإسا ريف ا ان، ت نيمحمد مر قع االكتر ريخ اإطاع  http://mawdoo3.comالم ع  //، ت

ع    :الس
2
ي  -  ، ف عي ندس ااجتم سي في ال حدة قي صغر   ، ب اة المجتمع الص صد ب ن جي، في ل ب نتر سرة في الم ا ريف ا ص ت سم م بخص

ثر مبمن ك م رجي،  ل الخ ال رد  سيط از بين ال  ، كي اعد الس ال خاقي  ي ا ف ال ي في المجتمع، إن منش ك ظي ين ن آلي  شر في تك
ل عن استمرار قي المج ي المس ، ف ي لأم ل الجم ال ل  في تشكيل المخي عي،  ره ااجتم مس تحديد مصيره  فراد،  س شخصي ا تمع، يتم

هن ين ب ي سك   .بتم
-  ، ل ط، الطب ا رف الجديدة، الرب ، مطب الم سري زع ا مي في المن المح ضي  ئي ل ض ال ي  ، الدليل ال ميد دل ح ع

 .، ص:  

http://mawdoo3.comت
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ظرا للدور الذي تتبوؤ آسرة فقد كرس  .3بحق، بحيث ا عاقة إنسانية بغير أخاق وا أخاق بغير أسرة ف

ى بها بكل جاء  .4ونقصد في هذا الصدد علم ااجتماع آسري ،علماء ااجتماع علما يع

، فهذ العلوم بعض الشرع اإسامي ومعه  ةفإذا كانت نظر  ا ذكر حو الذي أسلف اإنسانية لأسرة على ال

ظور القانوني والحقوقي سواء الداخلي اعميق االمؤسسة تجد لها صد وحتى في  .6آمميأو ،  5خصوصا في الم

ظيما محكم  حيث خصصت، 7العاقات الدولية الخاصة  وما  8من حقوق ت ما لهكما بي  هذا الصرح،ا لكلها ت

 عليها من واجبات.

ت مختلف  فإذا كانت آسرة عماد المجتمع وأساسه، فهذ آخيرة ا تتأسس إا بالزواج، حيث اعت

ها ،9الشرائع السماوية به ات كثيرة  الشريعة وم زيل وردت آيات بي ىالمحمدية، ففي الت الزواج لعل أهمها ب تع

                                                           
3
في ال -  ، المركز الث سيس الحداث اإسامي ، المدخل إل ت ح الحداث ن، طب طه عبد الرحمن، ر ، لبن  .  ، ص: ربي، بير

4
ر ك مست -  سرة، ف ل يظ ت بدراس ا الذ ي را  انتش را  كثره تط ع،  ع ع ااجتم حد فر نه  سر ع  ع ا رف ع ااجتم ئ ي ل ق

ن،  سرة قدي قد اإنس كير في ا شرين، لكن الت رن ال ء في بذاته إا مع بداي ال دب ا كرين  الم اس  سرة ع اهتم الكثير من ال ذ ا إذ استح
ض بدراس ا ع اهت ب ء ااجتم م ن ع ...كم  ريسط ن،   فاط س،  سي ن ب ك ريخي مثل كت ترا الت ف ال مخت ف المجتم  ل مخت مث سرة 

ت عن ا ب ركس،  كت رل م ك  ، ي رك د  ، ن .جيس ك عي اهر اجتم م به من ظ لمجتمع ككل،  م ب ن جزءا من اهتم  سرة ك
زيع - الت نشر  رى ل ، مكتب الش سر ع ا ، نظرة ع ااجتم ى عبد الحميد الخطي ض، طب  -س  .، ص: الري

5
سرة  -  ي ب ض لمشرع المغربي  –يتج اهتم المشرع ال ا ب طي هن مث ذل بتنصيصه  –ن  ، ي ني الداخ ن م ال في خض المنظ

ن في الباد  ن سم ق ت في  ن ع مك ي  ر( ع صل )الدست لضبط في ال ئم ع عاق  ب سرة ال نه :" ا الذ ينص ع  منه، 
لمشرع في هذا الصدد نح نح م تبن مجتمع..." ف سي ل س ي ا اج الشرعي هي الخ ن الز سرة بني من بني ر ا ه الشرع اإسامي في اعتب

. ض ن سس المجتمع إا ع  ن يت سي التي ا يمكن  س ي ا ره الخ  المجتمع، حيث اعتبره بد
ير الشريف رق  - يذ الظ در بتن ك المغربي الص ر المم .دست ريخ . ر في الجريدة الرسمي عدد  ، بت ز، المنش لي  ي

ريخ  درة بت بر  الص  .كت
ن في ا -6 سرة ككي لي ب شرع الد ن ل ممي المك م ا ر اهتم المنظ لييتمح اثي الد الم ديد من اإعان  طي هن ع سبيل ل ن  ،

ن لسن  لمي لح اإنس رد في اإعان ال ل ا الحصر م  دة ، المث نه:" ...من الذ نص في الم ي  -ه ع  سرة هي الخ ا
ي ال ل ح التمتع بحم مجتمع،  سي ل س ا ي  ن الطبي ر  من هن يظ  " ل الد حت مجتمع  لي  شرع الد ن ل ممي المك م ا المنظ

قب الشرع اإسامي ي  ض انين ال ني قد منح نصيب كبيرا من ااهتم ،غ ال ده ال اإنس ا  ، ن حض سرة في  سس ا  لم
. ي المجتم البشري ي التي ا محيد عن ل ن الخ  من ذل إقراره ب

7
انين -  زع ال اعد تن ء في البداي "ق يه ال ط ع جنبي، تحكمه م  نصر  اق المتضمن ل ، ت ال ص لي الخ اق الد ل صد ب " ي

ي فيم ب ص".ط ع لي الخ ن الد ن  د " ال
لند - لي المغربي ب ج ال الشخصي ل ح حيدة، نظ ا ، اجمي  ل ط، الطب ا النشر، الرب  ، ع طب بي رقرا ل ، دار  آف اقع   ،

 .، ص: 
8
ل -  ، ك ي ئ ن ال ة اإنس ع من الح التي تتصل بحي ن " مجم سرة ع  رف ح ا جين، ت دل بين الز اجب المتب ال ح 

"... ئ بن ء ع  ح اآب  ، ي ب ء ع  بن  ح ا
ني رق  - ن ث ال س البح ي، س ض ن ال ن ي، مدخل لدراس ال ف ، محمد الش ل ، مراكش، الطب ا طني راق ال ، المطب ال

 .، ص: 
9
دي -  ي ال ث ال ن ب ل مند  سي المث اتص ن ال اج ليك ن الز يض ع لس دى، شرع ل  ن ل سبيل ال يبين امره  ن ل  غ س يب ر رسا إل الن

م ع  ض رس  ، اق د هذه ال ن حد لشري اإسامي تك ببي آخر، ف كذا النظ الذ يحدد عاق كل من ب ة،  لمر د الرجل ب قر ن
س الدليل ع ذل النصي ال  ، اطف، بل نظمت تنظيم محكم ال اء  ه سرة سدى تتحك في ا ئل ا ن ل تتر مس ، كم  ي ئ افر الذ دة ال ل

صيا في شريف سنته.== س ت يه  زاده النبي ص ه ع  ، سرة من آي الذكر الحكي  حظي به ا
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دما خلق آدم  ين تكون تلك التي أنزلها اه تعالى ع دما خلق له حواء، وبزواج ااث عليه السام، وكون له أسرة ع

يَ ا أَيَها ال اُس اتقُوا رَبُكُم الِذي خَلَقَُكم ِمن  : ىتعال يقولوفي هذا المقام ، ضأول أسرة على وجه آر 

ُْهَما رَِجاًا َكثِ  َْها زَْوَجَها َوَبث ِم َساَءُلوَن بِِه  َواتقُوا اللَه الِذي تَ   ِنَساءً يرًا وَ نْفٍس َواِحَدٍة وَخََلَق ِم

َوِمن ُكِل َشْيٍء  : رب العزة في الذكر الحكيم يقولكما ،  10ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبً   َواْأَْرَحامَ 

َ ا زَْوَجْيِن َلَعلُكْم َتَذكرُونَ  خََلَق الزْوَجْيِن الذَكَر  َوأَنُه   :جلة قدرته يقولوكذلك  ،11خََلْق

َوِمَن  َجَعَل َلُكم ِمْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا  فَ اِطُر السَماَواِت َواْأَْرِه   :وقوله جل وعا، 12َواْأُنَثىٰ 

لِِه َشْيء  َليْ   اْأَْنَعاِم أَْزَواًجا َيْذرَُؤُكْم ِفيهِ   :حاكمينأحكم الوقوله وهو ، 13َوُهَو السِميُع اْلَبِصيرُ   َس َكِمث ْ

ِبُت اْأَْرُه َوِمْن أَنُفِسِهْم َوِمما َا َيْعَلُمون   .14ُسْبَحاَن الِذي خََلَق اْأَْزَواَج ُكلَها ِمما ُت

ظور الشرعي الزواج ف ي ااقتران بين الرجل والمرأة مصداقا لقوله تعالىفي الم ُهن لِبَ اس  لُكْم   :يع

ى اإسام ب، 15لُهن َوأَنُتْم لِبَ اس      ،إلى ااتزان والتريث وآناة قبل اإقدام عليه ودعاوندب إليه،  هفلقد اعت

التشريعات الوضعية سواء تلك  بعضكما جعل له مقدمات لعل أهمها الخطبة، وهو آمر الذي نحت نحو 

                                                                                                                                                                                                 

انحا - اج  ي، الز ف ني محمد الش ن ث ال س البح سرة، س ن ا ، له في مد ني ، مراكش، الطب الث طني راق ال    ، ص:   ، المطب ال
  . 

10
 -  : ء، اآي رة النس  .س

11
 -  : ، اآي رة الداري  .س

12
 -  : ، اآي رة النج  .س

13
 -  : رى، اآي رة الش  .س

14
 -  : رة يس، اآي  .س

15
 -  : رة، اآي رة الب  .س



 
9 

ين حمو  –القديمة  وتلك الحديثة، خصوصا التشريعات العربية التي تدين بالدين اإسامي،  – 16رابيومها تق

ين آحوال الشخصية ، 18إلى العمل بمبادئ وأحكام الشريعة اإسامية 17حيث عملت هذ آخيرة قبل تق

 وبعض آعراف السائدة في كل بلد.

ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل  على أنها19في مادتها الرابعةمؤسسة الزواج آسرة مدونة د عرفت فق

إلى درجة الميثاق أخذا ه وامرأة على وجه الدوام لتحقيق مقاصد مثلى وغايات نبيلة، وكيف ا والمدونة ارتقت ب

ُكم ِميثَ اق ًا   :ورد في قوله تعالى ابم َكْيَف تَ أُْخُذوَنُه َوقَْد أَْفَضٰى َبْعُضُكْم إَِلٰى َبْعٍض َوأََخْذَن ِم

 .20َغلِيظًا

صيص المدونة في مادتها الرابعة على أن الزواج يراد به الدوام وااستمرارلكن،  إا أن هذا آمر  ،ورغم ت

اءاتا يمكن أن يكون إا قاعدة ترد عليها است ي أنه إذا كان  ،والفسخ لعل أهمها الطاق والتطليق ،21ث مما يع

ه تحقيق أهداف سامية ومقاصد بليغة آهمية إا أنه قد يحدث ما يعكر صفو آجواء بين  ،الزواج يروم م

قلب من خاله المودة والرحمة إل ،الزوجين، ويكدر مزاج آسرة قد تصبح معه الحياة  ،خصام وشقاق ىوت

                                                           
16

ص ا -  ، فبخص ال الشخصي ح ئل ا هم مس ل  ئل عدة ل ي بتنظي مس ب رة الب رابي في خض الحض ه حم ض ي الذ  ب ن الب ن د اهت ال اج ل لز
احدة. ل ة  اج من امر لز سس ب دي تت راقي ال س المجتمع ال س ئ هي  ن ال د ك ن ف ن :في هذا ال مر، يراجع إل ل هذا ا ح ح  مزيد من اإيض

(، ص:  - رابي، )د.ذ.مط.ط. ن حم ن مران، ق س ال . إسراء ج ي  م ي
17

ال -  ت هذه، من حيث ص النس  فراد فيم بين بص ني التي تنظ عاق ا ن اعد ال ع من ال ن مجم ال الشخصي ع  ح رف ا اج ت ز
هرة  ادة المص هرة  م ينش عن من مص اج  ال الشخصي ينظ رابط الز ح ن ا ن ن ق هكذا ف  ، اق اجب التي تنش عن هذه ال ال الح 

. ن حض خير من ن  م يترت ع هذا ا طا  صي  إرث  ن  ن  حض  اي 
ال الشخصي مع آخر الت - ح ن ا ، مد في زيز ت ير عبد ال ، طب //ديا )ظ ف ، دار الث ي المغربي ص التشري س النص ، (، س

 .ص: 
18

ن في كت الم -  حك المد سري إل ا ت ا ن فيم يخص تنظي عاق ن يخض م رب المس ن المغ ، ك ي ع المغر ل الحم ث ، قبل فرض  لكي
تح ابن  يل  ص مثن الشيخ خ ازل خص ن مي،  ازل ال ن نشريسي  ر ل ي ل الم مث ي  ازل ال كذا كت الن  ، م ح المرتبط ب الشر ص  ع

ء الشرعي. ض م ال ن  ن بش ض يت زاني،  د ال  الم
ح الجديدة، الدار  - ره، مطب النج آث اج  د الز ل، ع سرة، الكت ا ن ا سيط في شرح مد ر، ال ، محمد الكشب ني ء، الطب الث ، ص: البيض

.  
19

ير الشريف رق  -  ج الظ درة بم سرة المغربي الص ن ا .مد ريخ  . اف ل  من ذ الحج  بت بر  الم يذ كت ضي بتن ال  ،
ن رق  ن رة في الجريدة الرسمي عدد  /ال المنش سرة  ن ا ب مد ريخ  بمث اف ل  ذ الحج  بت ح فبراير  الم ، الص

. 
20

 -  : ء، اآي رة النس  .س
21

سر -  ل ا عدة في المج تتح هذه ال ء"،  ص نجد "لكل مبد استثن جه الخص ن ع  ن ال  ، م مي ع ل ال ف في المج ر اعد الم ذا من ال ، ف
جي ف اق الز ا ال ن المبد ه د .ك را ء ه ال  استثن
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لرفع آذى والضرر عن الطرف المتضرر في العاقة  22قالزوجية مستحيلة ااستمرار، لذلك شرع ه الطا

 .الزوجية

د  فراقويجد فصم الرابطة الزوجية بال  بوية، ففي الذكر في العديد من اآيات القرآنية وآحاديث الشرعي س ال

ُتن ُترِْدَن   :الحكيم ورد قوله تعالى ِبي قُ ل ِأَْزَواِجَك ِإن ُك اْلَحيَ اَة الدْنيَ ا َوزِيََتَها  يَ ا أَيَها ال

زيل، 23فََتَعاَلْيَن أَُمتِْعُكن َوأَُسرِْحُكن َسرَاًحا َجِميلً  َ اَح عَلَْيُكْم ِإن    :وقوله تعالى في محكم الت ا ُج

َِساَء َما َلْم َتَمسوُهن أَْو َتْفرُِضوا َلُهن فَرِيَضةً  ِبي ِإذَا   :قالوقوله عز من ، 24طَ لقُْتُم ال يَ ا أَيَها ال

َِساَء َفطَ لِقُوُهن لِِعدِتِهن َوأَْحُصوا اْلِعدةَ  ة العطرة فلقد ورد  .25طَ لقُْتُم ال أما مشروعية الطاق في الس

العديد  بهوهو آمر الذي أخذت ، 26إنما الطلق لمن أخ ذ بالساق :رسول ه صلى ه عليه وسلم عن
ها 70المادة  منويستفاد هذا آمر ، من التشريعات وفي مقدمتها مدونة آسرة ص على أنه: م بغي  التي ت ا ي

اء، وفي حدود آخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في  اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطاق أو بالتطليق إا استث
د  رغم ".ذلك من تفكيك آسرة واإضرار بآطفال أن نفس المادة أقرت أنه ا يجب أن يسار إليه إا ع

   .27الضرورة القصوى وفي حدود آخذ بقاعدة أخف الضررين

                                                           
22

ذة م -  خ خيرة م ذه ا ا ضرار، ف عدة ا ضرر  هي ق  ، خذ ب ه اإسامي في ا ض ال تن الغراء، است ر ب شري عدة شرعي ت ن الحديث هن ق

ل: س ق يه  ل ص ه ع ن الرس لخدر رضي ه عنه،  ن  يد بن سن بي س اه  ج في سننه ح ا ضرر وا ضرارالذ ر اه ابن م ديث حسن، ر
. ط ل في الم  اإم م

- : عدة ينظر في ذل إل ل هذه ال ح ح مزيد من اإيض  ل
ص - ي  ن، ك ن ال جستير في الشري  ل لنيل دب الم سرة، رس ه ا حك ف ثره في  ل الح  م سف في است ، نظري الت ربي مجيد ل الدين ال

م ، ج ي ي الخر م  .، ص: / الجزائر، السن الج
23

، اآي  -  حزا رة ا  .س
24

رة، اآي  -  رة الب  .س
25

، اآي  -  رة الطا  .س
26

بد، برق  -  ، ب طا ال ج في سننه، كت الطا اه ابن م  .ر
27

  ، ل مكنته من ذل جته  شرة ز م المحكم عد رغبته في م ج  نه:" تصريح الز ر ع  ظ لن در عن المحكم اابتدائي ب ء في حك ص ي  ج يض
دة  تضي الم ل بذل لم ن  سب جد مخ صم د دف من ف ال ل ال يج سف  بع الت ن ع الط ط سرة التي تنص ع  ن ا ا ه من مد
خف الضررين عدة  خذ ب د ا في حد ء،  ي إا استثن لتط لطا  ب جي ب ء إل حل ميث الز ج  "...ينبغي ال

ريخ   - ر بت ظ لن در عن المحكم اابتدائي ب ا  فبراير  حك ص ئي، حصي س سن ض د ال سرة في ااجت ن ا ي، مد ف ر إليه: محمد الش ش
ني من التطب ن ث ال س البح ي، س م ، مراكش، ي ال طني راق ال  .، ص: ، المطب ال

ه ا  ، ن ن ق تبر شرع  ء الم ااستثن رة  اج إا عند الضر ء إل ف عصم الز ج عدة عد ال ض المغربي كذل كرس ق ء الن ن قض مر الذ كم 
ع عد س ا در عن المج ر في قرار ص ريخ  د يظ ف عدد  //بت ء إل  /في الم ج نه:" ا ينبغي ال حل  الذ نص ع 

خف الضررين،  عدة  خذ ب د ا في حد ء،  ي إا استثن لتط لطا  ب جي ب دة ميث الز م كد من  طب ل ي الت تط د الشرعي ل ي ن من بين ال
ن ا ن تك ج  التي تست دل..."سنيته  زارة ال در عن  ي الص م شرة حس الدليل ال ل تت فيه الم ر  ج في ط  لز

ني - ئي المغربيين، الطب الث ض مل ال ال ن  ن س ال ، س ئي را دراس قض ئي المغربي، منش ض مل ال ال سرة  ن ا ير، مد ، ص: ، محمد ب
 . 
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ها،   ،جمة انحال العاقة الزوجية وقد عمل المشرع على تعداد وسائل طاق البعض اآخر م وتوسيعه ل

 للشقاقلإخال بشرط من شروط العقد و كما قام باستحداث أنواع أخرى من آطلقة لعل أهمها التطليق 

 .28والطاق بااتفاق

مدونة آحوال بعدما كان حكرا على الزوج في ضل  ،29كما قام بوضع الطاق في يد الزوجين معا  

ح إلى توسيع حق المرأة في طلب الالشخصية الملغاة  98كما هو مبين في المادة   ،30من زوجها فراق، وكذا ج

 ،أو غيبته لمدة محددة ؛أو وجود عيب فيه ؛جعل المشرع عدم إنفاق الزوج على زوجته، حيث 31من المدونة

 .اكلها أسباب تبرر للقاضي تفريق الزوجة من زوجه

أغوار إا بعد تعريف مصطلحات مفاتيحه،  سبروكأي موضوع بحث معين، فا يجب الخوض في غمار و 

ا "التطليق للضرر في ضوء  وان بحث ها مدونة أحكام فع آسرة" تتخلله ثاثة مفاهيم أساسية، يتجلى أمر آول م

د فقهاء الشريعة اإسامية بالتفريق القضائي، أي لجوء المرأة للقاضي لكي  في "التطليق" فهذا آخير يعرف ع

ظر في أمرها ويفك عصمتها من زوجها بعدما أصبح ا يحسن معاشرتها هج الذي اتجه إليه المشرع  ،ي وهو ال

 ن الكتاب الثاني من مدونة آسرة.لمغربي، ويظهر ذلك في القسم الرابع ما

                                                           
28

ش -  ي ل اد من قر المشرع المغربي التط صيل الم ن  إل   ضمن ت ف في ظل مد ر ه من ضمن المستجدا التي ل تكن م  ، ن من المد
ض ئي ال ض حك ال ن يطرح تذييل ا ضا التي ك ض الم ز ب ات لتج كذل استحدث المشرع الطا ب ة.  غ ال الشخصي الم ح ي ا لتط ي ب

يذي في لصيغ التن رج. ب  الخ
ن مد -29 دم ك جين" ب رسه كل من الز كثر حداث "يم طيه صيغ  ن ت ة طرف فيه،  ل المر ن تج لطا  سرة فيم يتصل ب ن ا ل مد ن ح

ع الرجل". ي ح ب د النك " حل ع رفه  ال الشخصي ت ح  ا
لندا، - لي المغربي ب ج ال الشخصي ل ح حيدة، نظ ا مش .س، ص: جمي   .، ال

30
ن م نصه:"... -  مد ج ل ب ديب تبر بمث الم مي  كي الس ء في الخط الم ج بشرط من  -ج ي إخال الز ة في ط التط سيع ح المر : ت ب س

خذ هر الضرر،  غيره من مظ نف،  جر  ال ج مثا عد اإن  ال لز اج  إضراره ب د الز ط ع ا ضرار(  شر ي )ا ضرر  عدة ال ل ا ب
ء..." ض قي تح مراقب ال ات جين. كم ت إقرار ح الطا  ف بين الز اإنص اة  مس زيزا ل  ت

دة   31 نه :"  تنص الم سرة ع  ن ا سب اآتيمن مد حد ا ء ع  ي بن ج ط التط ز   :ل

د - 1 ط ع ج بشرط من شر اج؛ إخال الز  الز

 الضـرر؛ - 2

؛ - 3  عد اإن

؛ - 4  الغيـب

؛ - 5 ـي  ال

جر؛ - 6 ال    "اإياء 
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ا وهو "الضرر" حيث وضع فقهاء الشريعة اإساميةأما المفهوم الثاني   ، 32الذي يتأسس عليه موضوع بحث

ات الوضعية تعارف غزيرة للضرر، حيث ا نكاد نجد مؤلفا من المؤلفات الفقهية خصوصا  ي تلك وكذا جل التق

صر الضرر، وكذلك حال القواعد العامة الموضوعية في  ضوية تحت لواء "فقه المعامات" خاليا من تعريف لع الم

إخال بحق أو كونه  34الفقه أحد هحيث عرف، 33كقانون االتزامات والعقود المغربي  التشريعات الوضعية

ويا، والضرر  ، كما عرفه البعض اآخر من35مصلحة خال أنواعه، وذلك بالقول أنه إما أن يكون ماديا أو ضرر مع

وي فهو الذي  المادي هو الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله وهو الغالب الحدوث، أما الضرر المع

 .36يصيب المضرور في شعور وعاطفته أو كرامته أو شرفه أو سمعته أو غيرها من آمور

ا هذا وهو "مدونة آسرة"أما بخصوص آخر مفه  طوي عليه موضوع بحث ية عن فهذ آخيرة  وم ي غ

د نشأتها حتى انحالها واآثار المترتبة عن  ظم كل المسائل المتعلقة بآسرة م التعريف كونها القانون الذي ي

 ذلك.

 :أهمية الموضوع 

احي وتجليات عدة   يمكن حصرها فيما يلي:تتجلى أهمية الموضوع قيد الدراسة والتحليل في م

احية الشرعية: من آمور التي تجد لها بواسطة التطليق للضرر إن موضوع فصم عرى الزوجية  أوا: من ال
ا  اعميق اصد ة العطرة، إذ إن رب ير والس دما الكريم في الكتاب الم ا محرما، فع حرم على نفسه الظلم وجعله بي

                                                           
32

 - ." ذى مط ا ن  ص صد منه الن  "الضرر ي
(، ص:  - ، )د.ذ.ط. لث، نشر المكتب اإسامي ثر، الجزء الث ا ي في غري الحديث  ثير، الن  .اإم مجد الدين ابن ا
ئز"كم قيل  - جه غير ج ضر به ع  ن يضر بمن قد  الضرار  ن يضر بمن يضره،  ن الضرر ه "   كذل 
، بير - ل سس الرس ني، م ، الجزء الث امع الك الحك في شرح خمسين حديث من ج مع ال  ي، ج ، الطب زيد الدين عبد الرحمن بن رج الحنب

 .، ص: ، 
33

ن -  ن داالتزام ق ال يذ ال   در لتن يرالص رخ في ظ ن   الم ريخ  (غسطس  ) رمض دل بت ، جريدة عدد سبتمبر  الم
ريخ   نبر  بت  .، ص: ن

34
لتزامه" -  ته بسب إخال المدين ب ع ي كل ن لدائن،  ح ب رة ت  "كل خس
ن ا - ن ، شرح ال بدا ، إدريس ال ال ل ط، الطب ا ، الرب ل د، مكتب الط ، نظري ال م لالتزا  .، ص: لمدني، النظري ال

35
، ال -  ربي ض ال ل، مطب دار الن د ا ، المج جه ع ن المدني الجديد، نظري االتزا ب ن سيط في شرح ال ، ال ر ، عبد الرزا السن ني طب الث

 .، ص: 
36

 -  ، ل ء، الطب ا ح الجديدة، الدار البيض ، مطب النج در االتزام ن المدني، مص ن سيط في ال ر، ال حمد عط ر بن   .، ص: المخت
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قلب مسكن الزوجية إلى مجال لممارسة تحت ذريعة الزواج، يصبح معه التدخل  وإلحاق الضرار بآخر الظلم ي
 أمرا متطلبا.عن المظلوم وتمتيعه بحقوقه  لفصل عرى الرابطة الزوجية ورفع الحيف

ح فقهاء الشريعة اإسامية في مؤلفاتهم إلى إعطاء الحق للزوج المظلوم بأن يفك  حو ج وعلى هذا ال
حوا ا لزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب الفرقة من زوجها تحت ما يسمى العصمة بالطاق، كما م

بالتفريق القضائي، رغم أن فقهاء الشريعة اإسامية خصوصا في المذاهب الفقهية آربعة قد اختلفوا في مسائل 
ادا إلى الضرر الاحق بها  .عدة، لعل أهمها حق الزوجة في اللجوء للقضاء لفك العصمة است

ا هذا أهمية بالغة خصوصا من ناحية التأصيل  فا شك أن كل هذ آمور الشرعية والفقهية تعطي لبحث
 وبيان الخاف الحاصل بين فقهاء اإسام في بعض مواضعه. للضرر لموضوع التطليق

احية ااجتماعية: في عصرنا هذا تاشت القيم، وضعفت الهمم، وأصبحت كثير من أسرنا في  ثانيا: من ال
مرتع السقم، ففي معظم آحيان ا نكاد نجد أسرة زوجية يختفي فيها الشد والجدب، ويغيب فيها الخصام 
ا أصبح الزواج من آمور  ي فيها الشقاق بين الزوجين لقيم التسامح والوقار، ففي مجتمعات ح والشجار، وي

صر يرفع الستار عن مؤسسة الزواج وتصإبحيث  ،المادية  بح بذلك عارية. ن تخلف هذا الع

اع عن الحالة التي أصبحت تعيشها بعض آسر  ظور ااجتماعي يرفع الق ا من م إن أهمية موضوع
ف أسري وإيذاء زوجي وفسادالمغربية وحتى العرب أخاقي ٓوهى آمور واإشكاات، خصوصا من  ية، من ع

وا استغالها لما فيه صاح لأسرة آزواج تجا زوجاتهم، فإذا كان الدين اإسامي قد متعهم بالق وامة ليحس
والمجتمع، فقد لوحظ أن العكس هو الحاصل، فغالبا ما يستقوي الزوج على زوجته في بيت الزوجية ويمارس 

ن في إلحاق الضرر بهاعليها   ف ويتف وعة من الع مما كان معه على هذ الزوجة اللجوء إلى القضاء  ،أشكاا مت
 ويخلصها من طاغوت زوجها. الحماية اليوفر له

احية القانونية ا هذا في شقه القثالثا: من ال ن المغربي و : تتمحور أهمية موضوع جل انوني، في أن المق
ظيم المحكم في القوانين  ات العربية المقارنة قد خصصت لموضوع التطليق للضرر حيزا وافرا من الت ي التق

ظم من مقتضيات قانونية تعطي للزوجة الحق في الفرقة جراء إضرار زوجها بها كالقانون  آسرية، وا تخلو هذ ال
ظم أعطت الحق لكلى الزوجين معا في سلوك تونسي والمصريالمغربي وال ، بل إن آدهى من ذلك أن بعض ال

 .التونسية مسطرة التفريق للضرر ومن أمثلتها مجلة آحوال الشخصية
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ا هذافي موض كذلك من آمور ذات آهمية التي جاء بها المشرع  قتضياتهو البحث عن الم ،وع
 الملغى.الشخصية المغربي في مدونة آسرة ٓجل تجاوز بعض الثغرات التي كانت تعتري قانون آحوال 

احية القضائية:  –يقول أستاذنا عادل حاميدي بأنه "مما اشك فيه أن فعالية أي نص قانوني  رابعا: من ال
ظمة للتطليق للضرر في المدونة  صوص الم ها ال اهت دقته  –وم ا تتحقق فقط من خال جودة التشريع مهما ت

في إنزال مقتضياته على مختلف وجودة وضوحه، وإنما أساسا من خال مهارة القائمين على تطبيق أحكامه 
صوص قانو  دما يتعلق آمر ب زاعات المرتبطة به، خاصة ع نية كمدونة آسرة الذي يامس كيان الوقائع وال

 المجتمع بجميع مكوناته"

فإذا كان القضاء يعود له الفضل في تطبيق نصوص أي قانون وإخراجها من حالة الجمود إلى الحياة 
صوص في بعض آحيان، إا أنه في عديد ال ،العملية نجد أن توجه العمل  حااتوسد الثغرات التي تعتري ال

د هذا آمرالقضائي يختلف  ص من نصوص المدونة، وا يقف الحد ع اك  ،في تطبيقه ل بل كثيرا ما نجد ه
، ومن أهم المسائل التي وقع الخاف بشأنها من طرف القضاء المغربي فيما يخص العمل القضائيفي تضارب 

ل التي يمكن إثبات هو نوعية آضرار التي تبرر للزوجة طلب التطليق من زوجها، وكذا الوسائ ،التطليق للضرر
 . واقعالضرر الحاصل بها، باإضافة إلى المعايير المعتمدة في تقدير التعويض عن الضرر ال

 :إشكالية الموضوع 

ا بأن نؤطر بها هذ الدراسة في ة الرئيسيةاإشكاليتتجلى  إلى أي حد  : ما يلي التي عهدنا أنفس

للزوجة    الموضوعية واإجرائية  الكافيةاستطاع المشرع المغربي والمق ارن تحقيق الحماية  

صون الق انونية، وتوجه الفقه والقضاء في هذا المضمار  ؟ المطلقة للضرر من خلل ال

 :تتمثل فيما يلي طوي في كليتها على توجهات ثاثةتساؤات عدة ت ويتفرع عن هذ اإشكالية

ظومة الفقه اإسامي من ناحية التأصيل له التوجه آول: - يترك  ،إن دراسة موضوع التطليق للضرر في م

التفريق تصورا لدى الباحث يدفعه إلى طرح بعض التساؤات من قبيل: كيف تعامل فقهاء الشريعة اإسامية مع 
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هم معما هي للضرر؟ و  وسلطة  ،الموجبة للتطليقسواء من حيث آضرار ه أبرز مكامن ااختاف في تعامل كل م

ت عليه الزوجة طلبها؟ القاضي ادا إلى السبب الذي ب  في التفريق بين الزوجين است

صوصما دام فصل الرابطة الزوجية با التوجه الثاني: - ا قانونية لتطليق للضرر مؤطر ب ، فهذا آمر يدفع

ات آسرية لتجاوز مكامن الخلل التي كانت ل ي لتساؤل عن أبرز ما جاء به المشرع المغربي وكذا المقارن في التق

صوص تعتري  سائل وطرق إثباته؟ وأهم ذا و كالقوانين الملغاة، سواء من حيت مفهوم الضرر المبرر للتطليق؟ و ال

اآثار و كن سلوكها إيقاع التطليق للضرر، يمالتي رصدت إصاح ذات البين؟ واإجراءات التي  المؤسسات

  التي تترتب عن ذلك؟  

من المدونة بليغ آثر في توجه القضاء، سواء العمل  99لعمومية الضرر الوارد في المادة  التوجه الثالث:

قض، مما نتسا وكذا  وطرق إثباته؟ المبرر للتطليق الضررءل معه عن كيفية تعامل القضاء مع القضائي وقضاء ال

ح المعايير التي   لتحديد التعويض المستحق عن الضرر الحاصل للزوجة؟ إليهايج

 :دوافع اختيار الموضوع 

وخاصة المواضع القانونية، تحكمه عدة دوافع  ،ا ريب أن أي إقدام للبحث في موضوع من المواضع

واعتبارات تدفع الباحث إلى المضي قدما في البحث المختار مؤيدا في ذلك بالدوافع وآسباب التي دعته إلى 

لم يأت إلى بعد مخاض  "التطليق للضرر"المواضع آخرى، فاختيارنا لموضوع  باقي اختيار ذلك الموضوع دون

اعسير من الشد والجدب وآخذ والرد  رة التكوين، تطيلة ف في مجموعة من المواضيع التي كانت تشغل مخيلت

ا  في  قدم فيه إضافة نوعية بتوفيق من رب  خيرآحيث خلص ا ا محالة، وس إلى أن هذا الموضوع سيشفي غليل

 ذا الموضوع نورد مثاا ا حصرا:العلى، ومن آسباب الداعية إلى اختيار ه
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ه أن أي باحث يجد ضالته في موضوع معين بالذات، حيث ما تفتأ لم بمن المس :ذاتيةأوا: دوافع  -

ا مع موضوع "التطليق للضرر في ضوء د الخوض في تفاصيله، وهذا حال مدونة آسرة"  أحكام نفسيته ترتاح ع

ا نولي له اهتماما بليغا لقرابة شه ا أنه لن يكو ور من الز حيث ك ا اختيارنا ولن مان، وفي آخير أيق ن إا ماذا آم

ا. ون  يخيب ظ

إن الكتابة في موضوع له مساس بواقع آسرة وحياة المجتمع له نكهة خاصة،  ثانيا: دوافع اجتماعية: -

ص ا ففي هذا المقام نولي ااعتبار إلى مدى تأثير ال ا اجتماعيين بطبع واقع  القانونية المعتمدة علىوص فما دم

ف داخل آسرة واإيذ ا نقارب مدى نجاعة وتوجه الجماعة، فالع ه أي مجتمع، ومن ه اء الزوجي ا يخلو م

صوص القانونية التي رصدت للتطليق للضرر لحماية الحقوق والتخفيف من تبعات هذ المعضلة.  ال

ا الذين  إن من دواعي  دوافع علمية أكاديمية:ثالثا:  - اختيارنا لهذا الموضوع فضل كبير يعود ٓساتذت

ا يحاولون قدر اإمكان إظهار أهم اإشكاات التي  ،في الموائد العلمية المرصودة لذلك معهم كانوا خال نقاش

صيب الواف طوي على الكتاب الثاني تتخبط فيها المدونة، ولعل ال ها ي ون بانحال ميثاق الزوجية وآثار م ، المع ر

حيث التطليق للضرر من مواضع هذا الكتاب والذي تعتريه جملة من اإشكاات تستحق فعا وحقيقتا دراستا 

 وتمحيصا.

 :صعوبات البحث 

ال، حيث  يعتبر البحث في موضوع قانوني بصفة عامة، وأسري بصفة خاصة من المواضيع الصعبة الم
 وجزئياته والسيطرة على جوانبه أمر فيه من الصعوبة ما فيه.الخوض في غمار ومحاولة اإلمام بتفاصيله الدقيقة 
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ا فقهية وقانونية وقضائية  –فأن تقارب موضوعا أسريا مقاربة ثاثية آبعاد  ليس بآمر اليسير،  –ونقصد ه

اك أبجديات علمية يجب التقيد بها ، واحترام هذ الركائز يجعل البحث والباحث أكثر صرامة 37ونحن نعلم أن ه

، فالخوض في ا في مسألة مختلف فيها يجعل البحث مؤلفات الفقهية لمحاولة إعطاء توجه كل مذهب لفي أمر

صوص آسرية سواء المغربية أو المقارنة يجعل آمر أكثر تعقيدا  شيقا وشاقا في اآن ذاته، كما أن التعامل مع ال

ه موقف القضاء في جميع لى هذا الخليط كلإ نضافإذا  لإلمام بتفاصيل الموضوع في كليته، زد على ذلك

 فا شك أن آمر يشكل صعوبة حقيقية تستحق أن تؤخذ بعين ااعتبار. ،درجاته سواء المغربي أو المقارن

ا لهذا البحث هو صعوبة الولوج إلى بعض المكتبات  من الصعوبات كذلك التي وقفت حاجزا أمام صياغت

في دهاليز المحاكم يعتبر أمرا صعبا إن لم  القضائية آحكام والقرارات خصوصا الجامعية، كما أن الحصول على

ا نقل مستحيا، نظرا للحواجز التي يضعها القائمون على صروح المحاكم ، فالحصول على حكم في مواجهت

ة يحتاج إلى جهد كبير من المال والعمل.  واحد من أرشيف محكمة معي

 هج البحث  :م

هج وصفي وتحليل  ا هذا انطاقا من إعمال م  ومقارن.واستدالي وتاريخي  ينؤسس موضوع بحث

وعة، نجيب في هذا الصدد أن اعتمادنا  اهج المت ا لهذ الم فقد يتساءل البعض عن السبب وراء إعمال

صوص القانونية واآراء الفقهية في بعض مو  ه إدراج ال هج الوصفي قصدنا م لبحث كما هي، حيث ضع هذا االلم

 نقوم بوصفها على شاكلتها دون أن نغير شيء من مضمونها ومحتواها.

هج التحليلي ا للم عمل  ،أما إعمال ه، حيث س فكما هو معروف فالتحليل في أي دراسة أمر ا محيد ع
صوص القانونية وآحكام والقرارات القضائية. على تحليل بعض أراء الفقهاء  وال

                                                           
37

، يراجع: -  ني ن مي ال ث ال ئز البح رك بجدي  ل  ح ح مزيد من اإيض  ل
مي  - ل البحث ال ص تي،  لح إبراهي المني م البحرين، ص:ص ، ج ي الح (، ك ن، )د.ذ.ع. ن ال ه  ر بمج ال ل منش ني، م ن . ال ي  م ي
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ا وبخصوص ه المجيء بالعديد من   إعمال هجين ااستدالي والتاريخي، فااستدالي قصدنا م كذلك للم
صوص القانونية  هج التاريخي فقد أخذنا به للحديث على ال ؤيد بها بعض آفكار التي أوردنها، أما الم آدلة ل

علم وآحكام والقرارات القضائية المتفاوتة في التاريخ التي صدرت فيه صوص  ل الجديد الذي جاءت به ال
 .المعتمدة

هج المقارن فلم يكن إلى من أجل المقارنة بين توجهات الفقه المختلفة في المسألة  أما اعتمادنا على الم
علم الجديد الذي جاءت ب سوخة ل صوص القانونية آسرية سواء المعمول بها حاليا أو الم ه الواحدة، وكذا بين ال

صوص المعتمدة،  ستشف من ذلك مكامن القوة والقصور  وكذا المقارعةال بي ل ي وآج ص القانوني الوط بين ال
بي في الموضوع قيد الدراسة ي في مختلف درجاته وكذا آج هم، وكذا مقارنة توجه القضاء الوط  .في كل م

 خطة البحث: 

ا وفاء  ام ا ت هجية آكاديمية القانونية التي تفرض علي ا هذا انطاقا من للم ائيول موضوع بحث  ،تصميم ث
ا فلقد  ائي كما هو على دراستهعمل  إليه أسفله: مشار وفق تقسيم ث

 الفصل آول: موقف الفقه والقانون من التطليق للضرر، أسبابه وإثباته -

هللضرر الفصل الثاني: اإجراءات المسطرية إيقاع التطليق  - اجمة ع  واآثار ال
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ح فقهاء الشريعة اإسامية بعضهم في ما يخص مسألة التطليق للضرر إلى سلوك توجهات مختلفة  38ج

مذهب و  39اإمام مالكمذهب بجواز فصم الرابطة الزوجية للضرر والممثل في  عترففي جانب ي ،عن بعض

بل يفةمذهب ا، وفي توجه آخر معارض يمثله كل من 40اإمام أحمد ابن ح اإمام مذهب  و 41إمام أبي ح

 .42الشافعي

ادا ف ااختاف هو سيد الموقف في توجه المذاهب الفقهية آربع بخصوص مسألة فصم عرى الزوجية است

التي تسير إلى اعتبار الضرر من و ، 43آمر على خاف ذلك في معظم التشريعات العربيةلكن إلى الضرر، 

ح هذ اإمكانية لكا الزوجين معا ، 44مبررات حل ميثاق الزوجية، رغم أن هذ التشريعات بدورها اختلفت في م

حها للزوجة حصرا  .45أو م

دها    ة التي   -أي التشريعات العربية آسرية– ااختافكما أنها قام ع كذلك في تسمية هذ المك

فصل بها الر  فيما نحى  ،وفي من أطلق عليها الطاق للضرر رفي من أسماها بالتطليق للضر  ،ابطة الزوجيةت

ا وهو آمر الذي سيأتي تفصيله آخرون إلى تسميتها بالتفريق القضائي،    في قادم هذ الدراسة.مع
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ع  -  الجم هل السن  رب  ي ا ال المذاه ال ء الشري اإسامي في هذا المن صد ب ي  –ن الحن ي  ف الش ي  الحنب لكي  ن  – الم حيث 
ي  ل ف احد. مس يد بحثن هذا في نس  ذل حت ن  ، حد هذه المذاه ن من  صيل هذه الدراس ستك  سترد في جل ت

39
ش بين سنتي  -  صحبي الحمير المدني، ع مر ا بي ع ل بن  نس بن م ل بن  هل    ه عبد ه م رب عند  ئم ا ني ا ، ه ث هجري

رف المزيد ح . لم ع الجم :السن  ته، يراجع إل ل م ل  ة اإم م  ل حي
(، ص:  - ربي،)د.ذ.ط. كر ال ، دار ال ي ريخ المذاه ال ت ئد  ال س  ريخ المذاه اإسامي في السي ب زهرة، ت . اإم محمد  ي  م ي

40
ش بين سنتي  -  ي، ع ني الذه حمد بن محمد بن حنبل الشيب ب عبد ه  ،   إل ه  ع الجم هل السن  ربع عند  ئم ا ه رابع ا  ، هجري

 : ته، ينظر إل ل م حمد  ل شخصي اإم  مزيد ح  ل
.س ، ص:  -  ، ي ريخ المذاه ال ت ئد  ال س  ريخ المذاه اإسامي في السي ب زهرة، ت . اإم محمد  ي  م ي

41
ن بررن -  مر رر الن بي حني رررف بر ش برين سررنتي  ي في، عر بر الكرر ل    ث مزيرد حرر ، ل عرر الجم هررل السرن  ربررع عنرد  ئمر ا ل ا هرر   ، هجرير

: ته ينظر إل ل م ب حني   شخصي اإم 
.س ، ص:  -  ، ي ريخ المذاه ال ت ئد  ال س  ريخ المذاه اإسامي في السي ب زهرة، ت ي اإم محمد   .م ي

42
ش بين سنتي  -  رشي، ع بي ال ي المط ف ب عبد ه محمد إدريس الش ،  إل  ه  ع الجم هل السن  ربع عند  ئم ا لث ا ه ث  ، هجري

: ي يراجع إل ف ل اإم الش م ل شخصي  مزيد ح  ل
ئد  - ال س  ريخ المذاه اإسامي في السي ب زهرة، ت .س ، ص: اإم محمد   ، ي ريخ المذاه ال . ت ي  م ي

43
يب -  ال نسي  الت ني  ريت الم الجزائر  سر المغربي  ربي في هذا الصدد، التشريع ا لتشري ال ني ب ردني  ين ا سطيني  ال المصر 

. ر خيرا الس طر  ال يتي  الك راقي  ال راتي   اإم
44

ربي -  سطيني من التشري ال ال يبي  ال نسي  جين نجد التشريع الت دا إل الضرر لكا الز جي استن ني ط فص الرابط الز ل إمك  التي خ
ردني. ا راتي  اإم راقي  ال يتي   الك

45
صل ل  -  سيس ع الضرر الح جي ت ن غيره مكن فصل الرابط الز ج د ز ربي ل ض التشري ال طي هن اعترف ب ن  ، ج ل ز ف جراء 

ني. ريت الم طر  ال نظيره المصر  التشريع الجزائر  سر المغربي  لتشريع ا ا ب  مث
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الضرر المبرر  وا ريب أن كل من فقهاء الشريعة اإسامية والتشريعات العربية آسرية قد وضعت لقيام

 .46وسائل عديدة إثباتهوضعوا له كما   ،للمطالبة بالفرقة أسبابا معتبرة

قسم المومأ إليها إلى مبحثين يأتيان على الشاكلة دراسة هذا الفصل  وعليه، وعطفا على ما سبق، س

  :أسفله

 المبحث آول: موقف الفقه اإسامي والقانون من الضرر المبرر للتطليق وأسبابه -

 المبحث الثاني: وسائل وآليات إثبات الضرر المبرر للتطليق -
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 - . ره ني ترتب آث ن اق ق د  ج ن، ع  ن لطر التي حدده ال ء ب ض م ال م الدليل  نه إق ني ك ن ه ال ن رف اإثب بم  ي
حمد  - ، عبد الرزا  ربي ض ال ، دار الن ر االتزا ، آث ، اإثب جه ع ني، نظري االتزا ب ن المدني، الجز الث ن سيط في شرح ال ، ال ر السن

 ، ني ، الطب الث  .  ، ص: بير
ن ه اإثب  - ن د ق ص اإثب الم  ، د ح ج ضي ع  م الدليل لدى ال نه إق رف كذل  ئي.كم ي ض  ال
-  ، ل نس، الطب ا ، ت نسي ري الت جم ، المطب الرسمي ل ، إثب الح م ن مدني، النظري ال ن ل شرف الدين، ق  .، ص: محمد كم
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 أسبابهالمبحث اأول: موقف الفقه اإسلمي والق انون من الضرر المبرر للتطليق و 

ايا  حيث يعرف  حول مفهوم الضرر بصفة عامة.موجزة  إضاءة أوا ، نعطيهذا المبحثقبل الخوض في ث

فعذمشتق من مصدر ضر وهو آ أنه ، وهو ضد ال ي 47ى والمكرو واحد وااسم ، وقد ضار وضر بمع

ازل مما ا مدفع له  أحد الفقه، فقد عرفه 48الضرر ما  على أنه آخر، كما عرفه 49كونه مشتق من الضرورة، وهو ال

احية المالية، وية يصيب اإنسان من ال ويا فيصيب اإنسان في نواحي مع قيل كذلك و ، 50وقد يكون أدبيا أو مع

 .51أنه ما يصيب الشخص مما يلزم تعويضه ٓنه يمس حقا من الحقوق أو مصلحة مشروعة

هو كل ما من شأنه أن بأنها قد أجمعت جلها إن لم نقل كلها بأن الضرر من خال هذ التعريفات يتضح  

وية. يلحق آذى والخسارة  بالشخص سواء كانت مادية أو مع

اول في  ايا هذا المبحث إلى مطلبين نت قسم ث ه، س توجه الفقه اإسامي والقانون  أآول)المطلب وم

لأسباب والمبررات الداعية لطلب التطليق للضرر في  بعد بخصوص التطليق للضرر، على أن نرجئ الحديث

 .أالمطلب الثاني)

 طليق للضرر  المطلب اأول: توجه الفقه اإسلمي والق انون بخصون الت

هج سبيا واحدا بخصوص مسألة فك  سبقت اإشارة في هذ الدراسة أن المذاهب الفقهية آربعة لم ت

ادا إلى الضرر ال ، وذلك راجع إلى قراءة وتأويل كل مذهب من هذ المذاهب لْية واقععصمت الزواج است
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 -  ، ل ن، الطب ا ، لبن النشر، بير زيع  ت ع ل في، شرك المطب لك ف ب ر ربي الحديث الم ج ال  .: ، صالم
48

، طب  -  در، بير دس، مطب دار ص ني، الجزء الس د الث ر المحيط، المج ن ال ر، لس  .، ص: ابن منظ
(، ص:  -49 هرة، )د.ذ.ط. ، ال ضي ، دار ال ري ج الت ني، م ي محمد السيد شريف الجرج  .ع

50
ن االتزام -  ن ، نظري االتزا في ق ن الكزبر م ( ، ص:  م ، )د.ذ.مط.ط. در االتزا ل، مص د ا د المغربي، المج  .ال

51
حك ال -  ززة ب جنبي م ا ربي  انين المدني ال ال ه اإسامي  رن بين ال ن المدني، دراس م ن سيط في شرح ال ضل، ال حك منذر ال ه 

، الط را النشر، ال ع  طب راس ل ء، دار ت ض ، ال ل  .، ص: ب ا
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بَْيِِهَما فَ اْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه وََحَكًما ِمْن  َوِإْن ِخْفُتْم ِشقَ اَق   :الكريمة التي يقول فيها رب العزة

 .52ا خَبِيرًاِإن اللَه َكاَن َعلِيمً   ا ُيَوفِِق اللُه بَْيَُهَماأَْهِلَها ِإن ُيرِيَدا ِإْصَلحً 

تلفين، بين من فقراءة هذ اآية من طرف فقهاء الشريعة اإسامية بتأويات مختلفة أفرز ذلك توجهين مخ

 لطلب الفراق، وبين من ا يعتبر كذلك.يعتبر الضرر مبرر 

فإذا كان ااختاف هو سيد الموقف في توجه ومواقف فقهاء اإسام حول مسألة التطليق للضرر، فإن 

ظمة لأحوال والعاقات آسرية، حيث إن معظم  العكس منآمر على  ذلك بخصوص التشريعات العربية الم

ا أنها تعترف بالتطليق للضرر، رغم اختافها  دها بدا ل ا ع ات التي وقف ي في تسميته وكذا تباين موقفها حول  التق

ة من الزوجين، حيث انقسمت هذ التشريعات إلى ثلثا خ ولتها لكا طرفي العاقة مسألة من يملك هذ المك

 الزوجية، وثلثا أخرى خولتها للزوجة حصرا. 

د فقهاء الشريعة اإسامية،  ا لإلمام بدقائق وتفاصيل هذا الخاف واائتاف، سواء الحاصل ع وسيرا م

ها مدونة آسرة وقبلها مدونة آحوال الشخصية ،أو ذلك الحاصل في التشريعات العربية عمل ، سالملغاة وم

للبحث عن موقف الفقه اإسامي ومدونة آحوال  أآولى)الفقرة ا المطلب إلى فقرتين، نخصص ذإلى تقسيم ه

مدونة آسرة  وموقفالتطليق للضرر، على أن نرجئ الحديث بعدها إلى مسار موضوع الشخصية الملغاة من 

 . أفقرة ثانية)الوالقوانين آسرية العربية بخصوص موضوع التفريق للضرر في 
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ء، اآي -  رة النس  .:  س
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 رمن التطليق للضر   ىالملغالشخصية  اأحوال    ق انونالفقرة اأول: موقف الفقه اإسلمي و 

احتدم الخاف بين المذاهب الفقهية آربعة حول مسألة التفريق للضرر، بين من يرى أن مجرد حصول 

هما  شأ عن ذلك التفريق بي ادا إلى هذا السبب، وبين من يرى بأنالضرر ٓحد أطراف العاقة الزوجية ا ي  است

 الرابطة الزوجية. فكالحق في  ٓحد الزوجين يعطي له وآذى نشوء الضرر

أخذت بالتوجه الذي كان لها موقف في هذا الشأن، إذ وال الشخصية الملغاة  وا شك أن مدونة آح

ا الفقه ادا إلى الض يتب ، وهو آمر الذي كان بادئ في غرة حاصلرر الالمؤيد إمكانية المطالبة بالتطليق است

 .53من نفس القانون 56الفصل 

حاول تبيان موقف فقهاء الشريعة اإسامية من التطليق للضرر وع من التفصيل وعليه، س رفع الستار و  ب

هم في هذا الصدد )أواأ على أن نسير إلى البحث والتقصي حول موقف وتوجه مدونة  عن الخاف الحاصل بي

 .)ثانياأ واقعآحوال الشخصية الملغاة من فصم عرى الزوجية بالضرر ال

 أوا: الخلف الحاصل بين فقهاء الشريعة اإسلمي حول التطليق للضرر

ية على الزواج الصحيح ف  ،ا خاف في إجماع فقهاء الشريعة اإسامية حول كون آسرة المب والتي يكت

ة والسام الدرع الحصين للمجتمع وآمة، كما أنه ا خاف  أحضانها الود والوئام وتعج بآلفة والمعاشرة الحس

دما تتصدع ركائز آسرة نتيجة  هم حول ضرورة القيام بمحاولة اإصاح بين الزوجين بكل السبل الشرعية ع بي

هم في مسألة التفريق بين الزوجين تأسيس الخاف والشد والجدب، في حين نجد أن العك س هو الحاصل بي

 على الضرر الحاصل ٓحدهم.
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صل  -  ل من ال رة ا ضرر: تنص ال ي ل نه:" التط ة ع  غ ال الشخصي الم ح ن ا  من مد
عجز ا  ثب م ادعته  ل  مث شرة بين  ا ال ه د اع الضرر الذ ا يستطيع م ن ع من  ج إضراره ب ب ن ج ع ز ضي عن ( إذا ادع الز ل

يه..."  م ط ع  اإصاح بين
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فية والشافعية يرون أن إساءة  رويظه هم الح الخاف الواقع في أن بعض من فقهاء الشريعة اإسامية وم

للزوجة أن ترفع فالزوج يملك حق الطاق ويمكن خر يمكن إزالته بوسيلة أخرى غير التفريق، أحد الزوجين لْ

أمرها إلى القاضي ليأمر بحسن معاشرتها، فإن لم يمتثل الزوج ٓمر عاقبه بما يرا كفيا بحماية الزوجة، وعلى 

إلى القول أنه يحق للزوجة المطالبة ليس فقط بحسن معاشرتها وتأديبه  54المالكيةفقه  سيرالعكس من ذلك ي

بل يذهبون أكثر من ذلك إلى إمكانية مطالبة الزوجة من القاضي التفريق  –كما يقول ااتجا السابق   –على ذلك 

ها وبين زوجها إذا أساء عشرتها  .55بي

ادا في ذلك إلى  مذهب ن هذ المذاهب نورد رأي كليب 57العالي 56وتدقيقا لمضان الخاف هم است م

تقصى أوجه ااختاف في المسألة الواحدة المتعلقة بالتفريق للضرر.  بعض من مؤلفات كل مذهب، ل

ها وبين زوجها اتقاء   - الحاصل  اآذىفالمالكية ذهبوا إلى القول بأحقية الزوجة في المطالبة بالتفريق بي

 :59بن عاصم آندلسي في تحفة الحكام، ففي ذلك يقول 58لها من جراء إضرار زوجها بها

 وحيثما الزوجة تثبت الضرر            ولم يكن لها به شرط صدر            
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ندلسي. -  ص ا بكر بن ع ب ط   حمد الط يه  ه في هذا الصدد كل من ال  يمث
55

ني رق محمد ال -  ن ث ال س البح سرة، س ن ا ي في مد التط ي، الطا  ف ، ش ل ، مراكش، الطب ا طني راق ال ، ، المطب ال
 . ص: 

56
ء ع -  م يد :" ات ال ل ابن رشد الح ري من عدمه، ي ت ن الضرر سب ل ل ك ء الشري ح صل بين ف ل الخاف الح از ب في مس  ج

 : ل له ت عني المح من المبطل ل جر،  م في التش ال ح ج  جين  جر بين الز قع التش ِِهَما فَ اْبَعُثوا َحَكًما ِمْن  الحكمين إذا  وَِإْن ِخفُْتْم ِشق َاَق بَْي
جين: ِإن اللَه َكاَن َعلِيًما خَبِيرًا  َمابَْيَهُ   أَْهلِِه وََحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإن ُيرِيَدا ِإْصَلًحا ُيَوفِِق اللهُ  هل الز ن إل من  ن ن الحكمين ا يك ا  جم  ، اآي

ا ن الحكمين إذا اخت ا  جم  . ح لذل فيرسل من غيره م م يص ه جد في  ا ي ة، إا  خر من قبل المر ا ج،  ،  حدهم من قبل الز م د حكم ل ين
ن ق ا ع  ج إل إذن من الزجم ، هل يحت م إذا ات ع ذل ري الحكمين بين ا في ت اخت جين،  كيل من الز فد بغير ت م ن م في الجمع بين ج ل

ل ا ق  ، م في ذل ا إذن من جين  كيل من الز ع بغير ت في ااجتم رق  م في ال ل ز ق به: يج صح ل  ل م ؟ ف ج إل ذل ب لش ا يحت ي  ف
ل في الحك نه ق ل  بي ط ي بن  اه من ذل عن ع ل م ر حج م  . ري م الت ج ل ل الز ن يج ، إا  رق ن ي : ليس ل  ب صح م حني  مين: إلي

ج..." ه الز ك ج  من ي ى الز حد س ن الطا ليس بيد  ب حني  ي  ف حج الش الجمع،  جين  ري بين الز  الت
-  ، ل ، الطب ا رف، بير ني، دار الم تصد، الجزء الث ي الم ن د  رطبي، بداي المجت ليد ابن رشد ال . ، ص: ب ال ي  م ي

57
صل بين المذاه ال -  ني ه الخاف الح الث احد،  ل خاف داخل المذه ال ن من الخاف، ا ع ي هن ن ن المذاه ال حض ل في  ي في المس

لي. لخاف ال رف ب ه م ي احدة،   ال
58

مر، ير لاستزاد  -  ل هذا ا :اكثر ح  جع إل
-  ، ل ، الطب ا ، بير مي ر، دار الكت ال الظ ع  الخ حك الطا  برار ب ، تنبيه ا ط حمد الط ي  . ، ص: ع ي  م ي
حك  - ه خاف،  ، الطب عبد ال ي ، الك ، دار ال ك لمح مل ب يه ال م ع بي حني  ف مذه  ، ع  سامي ال الشخصي في الشري اإإ ح ا

، ني  .، ص:  الث
59

، ب  -  ل هرة، الطب ا ، ال ربي ف ال ، دار ا حك ا د  ندلسي، تح الحك في نك ال ص ا  .، ص: بكر محمد بن ع
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 قيل لها الطاق كالمــــــــلتزم             وقيل بعد رفعه للحكـــــــــــــــــم            

 60ويزجر القاضي بمــــا يشاؤ             وبالطاق إن يـــــــــــعاد قضاؤ            

تعليقا على هذ آبيات، فقد أقر اإمام أبو عبد ه محمد الفاسي بأنه من حق الزوجة أن تشترط على و 

إن إقدامه على اإخال بهذا زوجها شروطا في ميثاق الزواج، ومن أمثلتها اشتراطها عليه بأن ا يضر بها، حيث 

ه بدون رفع آمر إلى القاضي اظم في قوله لم يصرح  ،الشرط يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها م مع أن ال

بهذا آمر إنما يظهر ويفهم من كامه، فإذا أثبتت الزوجة الضرر الحاصل، ترفع أمرها للحاكم الذي يقوم بزجر 

، فإن عاد لمضارتها قضى عليه بالطاق  يه اجتهادابتداء بما يقتض –أي الزوج  – من توبيخ وسجن أو غير

 .61عليه هاوطلق

بله هو التوجه الذي سلكهذا وموقف المالكية  جعل من اآية  في مذهبه، حيث اإمام أحمد بن ح

ا  وََحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإن ُيرِيَدا ِإْصَلحً َوِإْن ِخْفُتْم ِشقَ اَق بَْيِِهَما فَ اْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه   :الكريمة

دا له في توجهه، باإضافة إلى حديث خير  62اِإن اللَه َكاَن َعلِيًما خَبِيرً   ُيَوفِِق اللُه بَْيَُهَما س

 .للزوجة ليقر بذلك إمكانية التفريق بين الزوجين أخذا بالضرر الحاصل 63ا ضرر وا ضرار:البشرية
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ل الذكر، ير -  بي الس ظ في ا له الن ل م ق ح ح مزيد من اإيض :ال  جع إل
-  ، ل ، بير ، الطب ا مي ل، دار الكت ال ، الجزء ا ج في شرح التح لي، الب . ، ص: بي الحسن عبد السا التس ي  م ي

61
سي، اإت -  ل، بي عبد ه محمد ال هرة، الجزء ا ، دار الحديث، ال حك ا د  حك شرح تح الحك في نك ال ا  .، ص: ن 

62
 -  : ء، اآي رة النس  س
ل -  استدل ب  ، ض التسريح من صرائح الطا ل ض اإمس من صرائح الرج  ن ل فيه  له:"  طي هذه اآي ب ل فسر اإم جال الدين السي ه ت

ط  هذا غ  : ل الكي ، ق ف فتحصل به الرج ر ك بم ن إمس ح فك صد النك ى م ق نه  طء  ل ل إن الرج تحصل ب ف( من ق ر مس بم له )ف ن ق
ل".  ل ن( طا إل ب حس تسريح ب ( 

، الطب - ، بير مي ط التنزيل، دار الكت ال يل في استنب طي، اإك ، جال الدين السي ل  .، ص:  ا
63

الدارقطن -  ج  اه ابن م ".يحديث حسن، ر ط ل في "الم اإم م  ، 
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يفة تواتر القول أن من حق أما  بخصوص الرأي المخالف للتوجهين السابقين، ففي مذهب اإمام أبي ح

أَْو َسرُِحوُهن    فَ أَْمِسُكوُهن بَِمْعرُوفٍ  :تعالى يقولها بقول أو فعل أو خلق، ب الزوجة على زوجها أا يضر

فإذا لم يوفها زوجها ، 64ِلَك فَقَْد ظَ لَم نفسهَوَمن َيْفَعْل ذَ َتْعَتُدوا  َوَا ُتْمِسُكوُهن ِضرَارًا لِ   بَِمْعرُوفٍ 

ه لهذا ،هذا الحق أو أضر بها كأن يضربها أو يؤذيها بأقواله أو أفعاله ، إنما السبب فليس لها أن تطلب تطليقها م

 . 65ترفع أمرها إلى القاضي ليزجر ويعزر ليرتعد عن اإضرار

فية بخصوص عدم إمكانية مطالبة الزوجة من الحاكم تطليقها اجتهاد إسوة ب من زوجها للضرر مذهب الح

بدور بأنه ا يجب للزوجة طلب التفريق،  يرى ، حيثالمذهب الشافعي نفس السبيلفقد صار على الاحق بها، 

ع إيذاء الزوج لها وإساءته معاملتها عن طريق وعضه ها، وم  .66تحذيرأو  وذلك ٓنه يمكن رفع الضرر ع

ا من مو  اقف فقهية مختلفة في مسألة الضرر، ومدى أحقية الزوجة في طلب التفريق عطفا على ما سبق مع

من زوجها من عدمه، نرى في هذا المقام أنه رغم الخاف الحاصل إا أنه ا يؤثر في مشروعية ما يقول كل 

د في توجهه على نصوص قرآنية ق هم يست طعية الثبوت وأحاديث نبوية شريفة قديمة مذهب، مادام أن كل م

 العهود.

ة يظهر من خال ابلن كان بين مذاهب عتيدة الصروح، فالمالكية والحإفالخاف محمود، خصوصا 

التي تقر بأن الضرر يزال، وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، حيث يكون وخهم للقاعدة ضموقفهم ر 

فية والشافعية إلى عدم  ذهبالتفريق في هذا الصدد أولى من بقاء زوجية متهالكة الركائز، على خاف ذلك  الح
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 -  : رة، اآي رة الب  .س
65

.س ، ص:  -   ، ال الشخصي في الشري اإسامي ح حك ا ه خاف،   .عبد ال
66

سرة، الجزء  -  ن ا في في شرح مد ن، الش ب ، عبد الكري ش ل ، الطب ا د، سط ل، مكتب الرش  .، ص: ا
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مة، وعدم الزج بها التفريق للضرر المدعى به من طرف الزوجة، ومراميهم في ذلك اإبقاء على الحياة الزوجية قائ

 وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على آسرة والمجتمع كون آولى الدرع الحصين للثاني. ،براثن الفرقةفي 

 من التطليق للضرر  ىاأحوال الشخصية الملغق انون    ثانيا: موقف

إضرار زوجها أن الزوجة التي تدعي ، 67من مدونة آحوال الشخصية الملغاة 56الفصل  جاء في مضمون

حاها الطبيعي، وثبت  ع الضرر الذي يستعصى معه استمراربها بأي نوع من أنوا  ودوام العاقة الزوجية في م

ه بعد فشل محاوات اإصاح المقامة.  للقاضي ما تدعيه، فيطلقها م

ص أتى عاما و  امين هذا الفصل ورفع الستار عنفباستقراء مض شاما، مقتضياته، يمكن القول إن هذا ال

أي نوع معين من الضرر، إنما يجب أن يكون الضرر مما تستحيل معه الحياة الزوجية، حدد فيه ٓن المشرع لم ي

لم يقيدها أي قيد، ٓن ما يعتبر فيه ضرر لزوجة قد ا  بسلطة تقديرية الموضوع وفي هذا المجال يتمتع القاضي

سبة ٓخرى في المجتمع الواحد وآعراف السائدة لها دور كبير ، حيث اختاف الثقافات في 68يكون كذلك بال

آفعال التي يكون معها الضرر الحاصل موجبا للتطليق من عدمه، فمثا ما يبرر التطليق في المدن قد ا تكييف 

يبرر في البوادي، وما قد يضر بالمرأة العربية ليس هو ما يضر بالمرأة آمازيغية ركونا في ذلك إلى الثقافة التي 

 .69حداتشبع بها كل مجتمع على 
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صل  -  ل من ال رة ا ضرر: نص ال ي ل ي:" التط ة ع م ي غ ال الشخصي الم ح ن ا  من مد
عجز ا  ثب م ادعته  ل  مث شرة بين  ا ال ه د اع الضرر الذ ا يستطيع م ن ع من  ج إضراره ب ب ن ج ع ز ضي عن ( إذا ادع الز ل

يه..." م ط ع  اإصاح بين
68

ني رق  -  ن ث ال س البح ، س ال الشخصي ح ن ا ء مد سرة في ض ي، ا ف ، ، المطبمحمد الش ، مراكش، الطب الراب طني راق ال  ال
 .  ، ص: 

69
، ف -  نت ل إه تتشدد ع من يح  ، بي اق داخل مجتمع ال عراف المنظم ل ا بي  زيغي محمي من طرف ال م ة ا رض فمثا " المر يا م تت

تت خذ الشخص الذ عن محل جد،  لب م ي غ نف،  عي ل حدت حس ن ف قيمت  لي تخت ب زجري ع شكل غرام م ه ع بي في ح خذ ال
رس..." نف المم  ال

دد  - مي، ال رة بمج البحث ال ل منش فيا الكبرى، م ذج من ت ، نم ي عراف المح زيغي من خال ا م ة ا ي المر ض حيحي،  يد  ، س
نبر  .، ص: ن
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ا أن نعترف  اك نوعية من آفعال التي قد يرتكبها الزوج تسبب للزوجة ضررا حتميا لكن، يجب علي أن ه

الوضعية تحرم  القوانين وحتى 70في أي مجتمع كان، ونبدي تمثيا لذلك بقذفها بالزنا، فالشرع والفقه اإساميين

ر الذي كرسه المجلس في حياة الزوجة الموصوفة بهذا الوصف الدنيء، وهو آمهذا الفعل، كونه يترك أثرا باديا 

اتهام الزوج لزوجته بالزنا يعد إضرارا بها يحق لها أن تطلب آعلى في أحد قراراته والذي جاء في أحد حيثياته:" 

قض المصرية في أحد قراراتها .71التطليق لهذا السبب" :" جاء فيه 72كذلك  وهو التوجه الذي سلكته محكمة ال

عليه...يكفي إثبات الضرر بما ا يمكن معه استدامة العشرة...حيث أنه يتهمها ...القذف الشائن من المطعون 

في خلقها وعفتها، مدعيا بأنها كانت على عاقة غير شرعية به،...فإنه يتعين معه القضاء بتطليقها من المطعون 

ة للضرر"  .عليه طلقتا بائ

اعه باستحالة استم إصاح ذات البين يطلق وجية، وعجز عن رار العاقة الز فثبوت الضرر للقاضي واقت

ع القاضي بما تدعيه الزوجة أو أيقن أن الضرر  الزوجة من زوجها في هذ الحالة، على العكس من ذلك إذا لم يقت

المدعى به ا يستوجب التطليق فإنه يرفض الطلب، وإذا تكررت شكوى الزوجة ولم يثبت الضرر قام ببعث 

ن ي، كما هو مقرر في مذاهب فقهاء اإسام، حيث يسخر الحكم74بين الزوجينلمحاولة السداد  73الحكمين

                                                           
ع.ال -70 إجم ئر ب ه من الكب  ، لزن شرع ه الرمي ب  ، غ  ذف ه الرمي في ال
(، ص:  - ، )د.ذ.ط. ، بير مي لث، المكتب ال ، الجزء الث ب في شرح الكت ي، ال  .عبد الغني الغنيمي الحن

احدة إذا  ل  ج إا في مس ده " ا يج قذف الز ن م عدة كرس ابن الم "هن ق ده من زن لد اعت  لد 
-  ، ل ض، الطب ا ، الري ي ل، دار ابن ال د ا ه، المج اعد ال ئر في ق النظ ه  شب ن  ا اعد ابن الم ن، ق  .، ص: ابن الم

ل  ل ت ذا قذف الرج اآي  ولم يكن لهم شهداء إا أنفسهم والذين يرمون أزواجهمق ر، ف رة الن تي من س يه الحد إذا ل ي ج ع لزن  ته ب ل امر
ن. ل ط الحد ب له إس  .  ببين

-  ، مب (، ب حمد، مطب ) حمد في مذه اإم  زى، المذه ا  .، ص: ابن الج
71

ريخ  -  در بت ، الص ع س ا مج ز  قرار ل لي رده:ي  ، 
ا - ح ن ا سرة في مد ي، ا ف .س ، ص: محمد الش  ،  ل الشخصي
 

، رق  -72 ض المصري در عن محكم الن ن ص ريخ ط در بت ني: //، ص قع االكتر ارد في الم  ،www.kenenaonline.com 
ريخ ااطاع   ع  //ت  .:ع الس

73
ل  -  .فيم يخص مس ص ب ان الخ نبين كل الج صيل ل  طي ت ، حيث سن ني من هذه الدراس صل الث صي في ال ن ت تي م  الحكمين، سي

74
صل  -  ني من ال طع الث ء في الم ضرر: ج ي ل ي:"التط ال الشخصي م ي ح ن ا  من مد
ث ال  ل يثب الضرر ب ى،  تكرر الشك ي  "( إذا رفض ط التط م سداد بين  ضي حكمين ل

http://www.kenenaonline.com/
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جهدهما إصاح ذات البين بأي وسيلة يريان أنها ناجعة لذلك، فإذا فشا في مهمتهما يرفعان تقريرهما للقاضي 

اسبا  .75ليتخذ ما يرا م

مالك بخصوص التطليق  يظهر مما سبق أن مدونة آحوال الشخصية الملغاة نحت نحو مذهب اإمام

إلى  من نفس القانون كونه ورد فيه مفهوم الضرر بشكل مطلق 56 لللضرر، لكن ما يمكن أن نبديه على الفص

ح سلطة واسعة لقضاة الموضوع في اعتبار أنواع من الضرر سببا للتطليقحد ما رغم أنها في واقع آمر  ، مما م

للتطليق رغم أنها في حقيقة آمر كذلك، الشيء  مبرراتر غير ليست كذلك، واعتبروا أنواع أخرى من آضرا

 الذي زاد من تأزم وضعية آسرة والمجتمع المغربي في خضم تطبيق هذا القانون.

 الفقرة الثانية: موقف مدونة اأسرة والقوانين المق ارنة من مسألة التطليق للضرر

هذ التشريعات عديد من الف، العربية للمذاهب الفقهية على اختافها تشريعاتبالرغم من إتباع بعض ال

، وقانون آحوال 76تأخذ برأي مذهب اإمام مالك بخصوص التفريق للضرر، كالشأن في ذلك القانون المصري

، وقانون 79، ومجلة آحوال الشخصية التونسية78، وقانون آحوال الشخصية آردني77الشخصية السورية

 وغيرها. 81، باإضافة إلى مدونة آسرة المغربية80الجزائريآسرة 

ة التطليق للضرر لكا الزوجين معا سواء  غير أن هذ التشريعات انقسمت إلى توجهين، آول خصص مك

 هذا الحق للزوجة حصرا دون الزوج.أعطى الزوج أو الزوجة المتضررة، وآخر 

                                                           
75

ضرر: -  ي ل نه:" التط قراره ع  ة ب غ ال الشخصي الم ح ن ا لث من مد طع الث مر الذ صرح به الم  ه ا
إذا عجزا عن ا ين قرراه  مكن عن طري م ن  دهم في اإصاح، ف ن يبدا ج جين،  سب الش بين الز م  ن يت ن  إصاح رفع ( ع الحكم

" ريرهم ء ت ضي ع ض ضي لينظر في ال مر إل ال  ا
76

ن  -  ن دس من ق دة الس ن  لسن  الم ن ل دل ب  .لسن  الم
77

دة  -  ي رق  الم لمرس التشري در ب ، الص ر ال الشخصي الس ح ن ا ن ريخ  من ق  .//بت
78

دة  -  ن الم ردني لسن من ق ال الشخصي ا ح  .ن ا
79

دة  -  مر  الم درة ب ، الص نسي ال الشخصي الت ح  .غش  من مج ا
80

دة  -  ن  الم ن ل در ب ، الص سرة الجزائر ن ا ن رخ في  /من ق ني  الم  .ي
81

دة  -  ن  الم ن ل درة ب سرة المغربي الص ن ا  .لسن  /من مد



 
31 

قسم موضوع هذ الفقرة إلى وحدتين  وال  )أواأ، يكون موضوع وعليه س بخصوص  آسرة مدونةم

للحديث عن توجه بعض القوانين العربية بخصوص  )ثانياأالتطليق للضرر وأبرز ما جاءت به، في حين نخصص 

 إنهاء الرابطة الزوجية للضرر.

وال مدونة اأسرة بخصون التطليق للضرر    أوا: م

ستة أسباب من آسباب الموضوعية  أدرجت في فحواهانجدها قد من المدونة،  98المادة من انطاقا 

، تشمل اإخال بالشروط الزوجية 82التي تجيز للمرأة في اإسام  اللجوء إلى القضاء من أجل طلب الفراق

د الشقاق83الشرعية أو التي تم عليها ااتفاق بسبب ، أو 86الزوج غيبة أو 85، أو عدم اإنفاق84، أو الضرر ع

 .88هجرالاإياء و أو  ،87العيب

وجة بالخصوص في المطالبة فهذ آسباب الموضوعية الستة، انتدبها المشرع ٓجل توسيع حق الز 

ته المدونة والمستشف من المواثيق الد ولية والمعاهدات آممية، بالفرقة، عما بالتمييز اايجابي الذي تب

ٓساس من المبادئ العامة للفقه اإسامي، التطليق تلك جاءت على سبيل الحصر، وهي مستمدة با وأسباب

 وتتصل جميعها بالضرر بمفهومه العام.

ا لجوانب هذ الدراسة وذلك باعتمادنا للضرر بمفهومه الضيق، وهو الذي تطرق له  وتقليصا م

ون ، ةالمشرع المغربي في الفرع آول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من المدون والمع

ن المغربي في المادة  حيث، باإخال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر ص:"  99جاء المق من المدونة بال
                                                           

82
رن  -  ن ال ، مطب فن ني، الطا دلته، الكت الث لكي  ر المذه الم سرة في إط ن ا ني، مد سي التن ء، عبد ه الس ، الدار البيض

 ، ل  .، ص: الطب ا
83

صل  -  ل من ال رة ا اج في ال د الز ط ع سرة. رد التنصيص ع اإخال بشرط من شر ن ا  من مد
84

دة  -  ني من الم رة الث ضرر في ال ي ل سرة. نص المشرع ع التط ن ا  من مد
85

دة  -  د اإن في الم ي ل ني التط مك ء المشرع المغربي ب سرة. ج ن ا  من مد
86

ج -  سيس ع غيب الز جي ت ني فصل الرابط الز مك دتين  خذ المشرع المغربي ب .    حبسه في الم ن  من المد
87

دة  -  جين في الم حد الز ترن ب ي الم ي بسب ال سرة ت التنصيص ع التط ن ا  من مد
88

دة  -  جر في الم ال ي لإياء  سرة درج المشرع التط ن ا  من مد
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 .يعتبر كل إخال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق

بالزوجة يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بآخاق الحميدة يلحق 

وية تجعلها غير قادرة على ااستمرار في العاقة الزوجية."  إساءة مادية أو مع

اعتبار المشرع المغربي أن اإخال بشرط من شروط عقد  ،أول ما يمكن أن ناحظه بخصوص هذ المادة

من مدونة  56الفصل  مضامينسببا مبررا لطلبة الزوجة للفرقة، وهو آمر الذي لم نكن نلمسه في  89الزواج

 آحوال الشخصية الملغاة، حيث هذا آمر يعد من المستجدات التي جاءت بها المدونة.

اك  صيص المشرع على التطليق من أي ووفي اعتقادنا الشخصي نرى أنه لم يكن ه موجب يدعو إلى ت

دنا في ذلك ما ورد في تفاصيل ال90جراء اإخال بشرط من شروط عقد الزواج من المدونة، التي  48مادة ، وس

ه ، 91تعطي للمشترط عليه إمكانية اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بتعديل الشرط أو إنقاصه أو حتى اإعفاء م

اء شرط اك مبرر يدعو إلى ذلك، باستث ل تعديله وإسقاطه جفريد ا يمكن للمحكمة التدخل ٓ وذلك إذا كان ه

دما ترفع الزوجة طلب التطليق  ،92أا يتزوج عليهاوالمتعلق باشتراط الزوجة على زوجها ب فكيف سيكون المآل ع

ادا إلى إخال زوجها بأحد  فصل الرابطة الزوجية من أجلهاالللضرر است ويظهر ذلك  شروط التي ا تستحق أن ت

                                                           
89

م في  -  ض ني ااشتراط ع ب جين إمك ز صده، عط المشرع ل م د  حك ال لف  زم م دام ا تخ ط م ن هذه الشر اج، حيث يك د الز ع
دة  ه م ي من صريح الم ن،  ن اعد اآمرة ل . كذا ال ن  من المد

90
 - : جين، ينظر إل اج بين الز ص ااشتراط في ميث الز ح بخص مزيد من اإيض  ل
جي، المذه في ا - ل المج ، محمد سكح ل ، الطب ا ، دمش ني، دار ال دلته، الجزء الث لكي  ه الم . ، ص: ل ي  م ي
زارة ا - لث، نشرة  ، الجزء الث المغر ندلس  ا ي  هل إفري ى  مع المغر ع فث الج ر  ر الم ي نشريسي، الم حمد ال س بن  ف بي عب ق

ك المغرب ، المم ن اإسامي ، الش ل ط، الطب ا ، الرب  .  ، ص: ي
-  ، ل ، جدة، الطب ا اد ني، مكتب الس حمد بن حنبل الشيب ه اإم  نع في ف دسي، الم ف الدين بن قدام الم . ، ص: م ي  م ي
- ، رن ي م ح، دراس ف د النك ط المشترط في ع ، الشر ط ب ال حمد  ن،  خديج  ن ال ه  جستير في ال ل ع درج الم حص ا ل دم استكم ل م رس

س الدراسي  ، غزة، الم م اإسامي ن، الج ن ال ي الشري  . هـ، ص: /ك ي  م ي
جستير ف - دة الم ، مذكرة تخرج لنيل ش سرة الجزائر ن ا ن اج في ق د الز سف، ااشتراط في ع د ي ر، مس ي بش م سرة، المركز الج ن ا ن ي ق

ي  م . ، ص: /الجزائر، السن الج ي  م ي
ل، مطب - سرة، الجزء ا حك ا ا في  ، م ز م ا ي ز من  ح م ي د النك ترن ب ط الم مراني، الشر ي، مراكش،  عبد الرحمن بن محمد ال لي

 ، ل . ، ص: الطب ا ي  م ي
91

ن -  ي ال ال ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال ، رس دة النظر في االتزام المره ، إع را دي لطي  ااقتص ني 
ي  م س الج جدة، الم ل،  م محمد ا ، ج عي . ، ص: /ااجتم ي  م ي

92
دة  -  نه:"  تنص الم سرة ع  ن ا ج من مد د التز ج ب د شرط من الز ج ل  ، كم يمنع في ح ج دل بين الز دد إذا خيف عد ال يمنع الت

ي  ".ع
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اك ظأكيد في ، 93من بعض آحكام الصادرة عن القضاء المغربي لعل أهمها إخال ل هذ الوضعية سيحدث ه

ا نرى ضرورة تدخل المشرع تعديل مقتضيات المادتين   99و  98بآمن آسري وااجتماعي ا محالة، ومن ه

من المدونة، والتغاضي عن اعتبار اإخال بشروط عقد الزواج من مبررات التطليق للضرر، ما دام أنه يمكن 

 التدخل لتعديلها أو إسقاطها كقاعدة عامة.

كل تصرف من الزوج   أن من موجبات التطليق للضرر 99ية من المادة اعتبرت المدونة في الفقرة الثان كما

وية يجعلها المشين والمخل بآخاق الحميدة،  أو سلوكه الذي من شأنه أن يلحق بالزوجة إساءة مادية أو مع

  .94ليس بمقدورها ااستمرار في عشرته

  التطليق للضرر  من اأسرية  العربيةالقوانين  بعض  ا: موقف  ثاني

حت معظم التشريعات العربية آسرية إلى  الضرر الحاصل ٓحد الزوجين كمبرر للمطالبة  اعتمادج

دها الخاف في من يملك هذ  ه وقع ع ها أقر بها لكا  اإمكانيةبالتفريق، لك من الزوجين، حيث فريق م

 .96اإمكانية دون غيرها، وفريق آخر متع الزوجة بهذ 95الزوجين
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حيث إن المدعي ل تثب الضرر الذ تدعيه، بل إن -  نه:"  ته  حد حيثي ء في  زة في حك ل ج م تدعيه ا  ه م ذهب إليه المحكم اابتدائي بت
دة  جي بم الم ص عرى الز ن  يرق إل مرتب الضرر المبيح ل ص  ، خ سس ل هذه غير م الح اه  ه دع ن م سرة، مم تك ن ا من مد

يل..." ن ت طر له د ني الم ن صل ال ر ال ن ي في إط  الضرر يج 
ريخ  - زة بت در عن المحكم اابتدائي بت ف الشرعي عدد //حك ص ر إليه في: /، في الم  ، مش
الدائل، ا - ح  س الشر ، س ئي ض ال ني  ن م ال ي نشر الم را جم ل، منش ، الجزء ا ن ء في تطبي المد ض دد المنت من عمل ال ، ل

، سا، فبراير   .، ص: مطب إلي
صل بدا لن من خال هذه  -94 ن نح نح ال مه الضي  ضرر بم ي ل ن من التط قف المد ه ع م طئ التي قدمن ال  الت ح ن ا ن من ق

ت ي  تط اع الضرر المبرر ل ن ر  إظ المجيء بمستجدا  غ  ن في حسن الصي تمد رغ ت المد ص في المذه الم ، خص غ سيع الشخصي الم
ض ء ال إعط قه  صل.نط يض عن الضرر الح ج الح في الت كذا منح الز اس في تكيف الضرر،  ديري  ط ت  ء س

95
ر -  اإم ي  الك سطين  ف نس  ليبي  ضرر نجد كا من ت ي ل لتط لب ب لح في المط جين م ب ز ربي التي اعترف ل ا من التشري ال

. را ال ردن   ا
96

ل  -  ض الد الجزائر اعترف ب طر  ال ني  ريت : التشريع الم من ضرر  ي ل لتط لب ب حده في المط ج  سري بح الز ت ا نين ربي في ت ال
. لف هذه الدراس نه في س ف إل المغربي كم سب تبي إض  المصر ب
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ادا إلى الضرر  ات العربية التي اعترفت للزوجين بحقهما في فصم ميثاق الزوجية است ي ففيما يخص التق

ص من مجلة آحوال الشخصية الذي  31الحاصل له، نجد المشرع التونسي في المقطع الثاني من الفصل  ي

 :بأنه:" يحكم بالطاق

اء على طلب أحد الزوجين2  بسبب ما حصل له من ضرر"  أ ب

أنه جرى العمل لدى المحاكم اشتراط عبارة الطاق  على هذ المادة، في تعليقه 97الفقه أحدوقد أوضح 

ه من طلب الطاق  .للضرر، أي أن المدعي في قضية الطاق يتمسك بأن المدعى عليه ألحق به ضررا يمك

دما اعترف للزوجين معا أحقيتهما في فصم الرابطة للضرر  نظيرونفس توجه المشرع التونسي سلكه  الليبي ع

ة  10من قانون  39الحاصل ٓحدهما في الفصل  كان المتسبب في  والذي جاء فيه:" ...فإذا 1984لس

فقة مع التعويض عن الضرر  يهاعل تالضرر هي الزوجة حكم المحكمة بسقوط مؤخر الصداق وبتجميد ال

المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر  تأما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكم .للطرف الطرف اآخر

 الصداق، وذلك كله مع عدم اإخال بالحقوق آخرى المترتبة عن الطاق.

فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعوا واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة 

 المحكمة بالتطليق مع إسقاط جميع حقوق طالب التفريق". تحكم

حىسلك المشرع السوري نفس ال توجهوغير بعيد عن هذا ال  ي المشرعوكذا ، 98م في المادة  99الفلسطي

ي،  132 ين آسري آردني في المادة  وخطى على نفس الخطىمن قانون آسرة الفلسطي دما  126التق ع
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ي  -  ن المدني، ك ن ضرا في ال ، مح ال الشخصي ح ن ا ن ، ق يم سي بن ح نس، س ر، ت نس المن م ت ، ج سي ال السي الح 
(، ص:  . )د.ذ.

98
دة  -  نه :"  نص الم نسي ب سرة الت ن ا ن ز  -من ق شرة يج ا ال ه د جين إضرار اآخر به بم ا يستطيع م حد الز إذا ادع 

. ري ضي  الت ن يط من ال  له 
 . ئن ي ط ب تبر هذا التط ي م  ضي عن اإصاح فر بين عجز ال  ( إذا ثب اإضرار 

ض ل يت اإصاح عين ال ى  ن إصر المدعي ع الشك لح ف لمص ما ب ر  ل عن ش ضي المحكم مدة ا ت جل ال ي حكمين ( إذا ل يثب الضرر ي
ض إا ممن يرى فيه ال جين  هل الز "==من  ن م دل  م ب مت م بم ن ي م يمين ع  ح م   ي قدرة ع اإصاح بين
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من الطرف اآخر يتعذر معه  فريق للشقاق إذا ادعى ضرر لحق بهزوجين أن يطلب التنص على أنه:" ٓي من ال

ويا أي  ويا، ويعتبر ضررا مع استمرار الحياة الزوجية  سواء كان الضرر حسيا كاإيذاء بالفعل أو القول أو مع

 .100بالطرف آخر إساءة أدبية..." ألحق تصرف أو سلوك مشين أو مخل

إلى ااعتراف حصرا  آخرى من التشريعات العربية بعضسير تخافا لتوجه التشريعات آنفة الذكر، 

من قانون آحوال للزوجة بالحق في التطليق للضرر، وعلى ذلك تواتر التشريع المصري في مادته السادسة 

م العشرة بين أمثالها يجوز لها أن :" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ا يستطاع معه دواالشخصية بالقول

هما، فإذا  ة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإصاح بي تطلب من القاضي التفريق، وحتى يطلقها القاضي طلقتا بائ

رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 

11.10.9.8.7". 

أن التفريق للضرر يكون بأن تتضرر الزوجة من البقاء على الزوجية، ويكون وقد بين اإمام محمد أبو زهرة  

ه على الضرر، فيكون لها طلب التفريق لذلك  ااتجا سار، وفي نفس 101تمت سبب مادي لاستدال م

ا واضحا في المشرع الجزائري ن قانون آسرة الجزائري، معدلة م 53المادة من  10المقطع ، وهو ما بدا ل

صيصه على   .102كل ضرر معتبر شرعا"  -10 :" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لأسباب التالية:ما يليوذلك بت
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دة  -  ري إذا ادع إضرار اآخر به  تنص الم ن يط الت م  كل من جين ف ش بين الز ر نزاع  نه:" إذا ظ سطيني ع  سرة ال ن ا ن من ق
ا، بحيث ا يمكن مع هذا الضرر است ا  ف .ق جي ة الز  مرار الحي

ل م  ح ح ن يص نذر ب ذا ل يكن اإصاح  م ف ده في اإصاح بين ضي ج ج ب بذل ال ج إضرار الز ري من الز ن ط الت جل ( إذا ك  
مر ع الحكمين.  ل ا ح م  ذا ل يت اإصاح بين ر، ف ل ع ش ة مدة ا ت  الدع

ن المدعي ه ا ل ( إذا ك اه مدة ا ت ضي دع جل ال ذا ل يكن اإصاح  م ف ده في اإصاح بين ضي ج الش بذل ال د النزاع  ج ثب  ج  لز
مر ع الحكمين..." ضي ا ل ال ح ح  ل يت الص اه  صر ع دع جل إذا  ء ا د انت ب لح  لمص ما ب ر   ع ش

100
ضرر  -  ري ل ل الت رف المزيد ح :لم ردني، ينظر إل ن ا ن  في ال
ل ع درج الدكت - ب الحص ا لمتط دم استكم ح م طر  ، رن م ي  صي جين، دراس ت ري بين الز ، نظري الت مر راه في شرف يحي رشيد ال

، سن  ردني م ا ، الج ي ي الدراس ال له، ك ص ه  . ، ص: ال ي  م ي
101

(، ص:  اإم -  ، )د.ذ. ني ربي، الطب الث كر ال ، دار ال ال الشخصي ح ب زهرة، ا  .محمد 
102

دة  -  شر من الم مر رق  ضيف البند ال ج ا تبر شرع بم دا إل كل ضرر م ي استن الذ نص ع التط  ، سرة الجزائري ن ا ن دل من ق م
رخ في  -  .، ص: يدة الرسمي ، الجرفبراير  الم
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، 103فالمشرع الجزائري وضع سبا عشرة يخول تحقق أحدها أحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق للضرر

د العاشر من  آنفة الذكر، والمقر بكل آضرار المعتبرة شرعا  53المادة ومن هذ السبل نجد ما ورد في الب

 .104والمخولة للزوجة حق المطالبة بالفراق

ح اإمكانية للزوجين ومن كل هذا ، نرى أن ااختاف الحاصل بين التشريعات العربية بخصوص مسألة م

حها ٓحدهم  ن قبيل درجة تأثر هذ الدول لم يكن إا م –أي الزوجة  –لفصم الرابطة الزوجية بالضرر أو م

ية.بالمواقف الفقهية المختلفة، وكذا   بالمتغيرات الدولية والوط

 المطلب الثاني: اأسباب والدواعي المبررة لطلب التطليق للضرر  

للزوجة طلب التطليق من المدونة آسباب والدواعي التي تبرر  99أوضح المشرع المغربي في المادة 

 .يعتبر كل إخال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق:" للضرر بالقول

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بآخاق الحميدة يلحق بالزوجة 

وية تجعلها غير قادرة على ااستمرار في العاقة الزوجية  105".إساءة مادية أو مع
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 - : ، يراجع إل ن الجزائر ن ج في ال ز صل ل ضرر الح را ل جي اعتب ل انحال ميث الز ح ح مزيد من اإيض  ل
( ، ص:  - مه، الجزائر، )د.ذ.ط. ، دار ه رن ي م ، دراس ف سرة الجزائر ن ا ن ره في ق آث ، الطا  . مبر المصر ي  م ي

104- : مر، ينظر إل ل هذا ا كثر ح ضيح  ت  ل
س  - من عشر، م ء، الجزائر، الدف الث ض ي ل زة المدرس ال ، مذكرة التخرج لنيل إج ي ، التط ر سني . ، ص: إل  لد عم ي  م ي
، مذكر - سرة الجزائر ن ا ن ج في ق ي بط من الز مي، التط م ي اليزيد عيس ب ، ك الشري د  ن، فرع ال ن جستير في ال دة الم ة لنيل ش

ي  م م الجزائر، السن الج ن، ج . ، ص: -الح بن عكن ي  م ي
105

ج -  ي من ز ج بتط لب الز سيع م الضرر المبرر لمط قع ت دة :"  ص هذه الم ل بخص ن ال مد ي ل م ء في الدليل ال صبح من ج ، إذ 
ط ال سه،  الشر د ن ج ال ن بم ن مضم ط التي يك اء من الشر اج، س د الز ط ع ي منه بسب اإخال بشرط من شر ن تط تط تي التز ح 

. رج المغر دت إل خ ا ين من ب ج ع  له شرط الز ب ج بمحض إرادته، ك  ب الز
ء  ، يتمثل الضرر في س الشت لس  ن ك نف،  م ل ال م ست د ك ه إم ضرر م ذرا،  جي مت ل استمرار الز جته بم يج ءته إل ز إس شرة  الم

ج خا الحميدة الذ يسيء إل الز ج المشين،  المخل ب تج عن س الز ل م حر ه، كم يتمثل في الضرر الن  " إكراه ع ف
ي ل - ل، دليل عم دد ا الدائل، ال ح  س الشر ، س ئي ض ال ني  ن م ال ي نشر الم را جم دل، منش زارة ال سرة،  ن ا  ، ص: مد

 . 
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اك صور وبالتمعن الجيد في هذا  ص، يتضح أن ه عبارة عن تكييف تشريعي له،  يه ،متعددة للضرر اال

ص أورد مجرد أمثلة ن ال درج في إطار السلطة التقديرية لقاضي آسرة ،فإن ما لم يشر إليه المشرع ،ٓو ، 106ي

ه إلى تعليل ضب وإن كان آمر يحتاج م  .107طم

صوص صياغرغم ااختاف الحاصل في  وهو آمر الذي سارت عليه بعض التشريعات العربية، ة ال

ح إمكانية فصل الرابطة لكا الزوجين أو للزوجة فقط  ا   –القانونية، وكذا م ا وأن بي قسم  حيث –كما سبق ل ي

تيجة التي أوقعها إلى ضرر مادي الضرر ادا لل وي 108وفقا لهذ التشريعات است ، وكاهما كفيل 109وآخر مع

 مستحيلة ااستمرار.بجعل الحياة الزوجية 

كما أن القضاء سواء المغربي أو المقارن أعمل بدور أسبابا جمة، واعتبرها من موجبات التطليق للضرر 

ظمة له، والتي أعطته مطلق السلطة التقديرية في اعتبار آفعال الحاصلة من  صوص الم مسايرة في ذلك لل

اع في التعلي  ل.موجبات التطليق من عدمه، شريطة اإق
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 -  ، لث ء، الطب الث ح الجديدة، الدار البيض ، مطب النج جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .، ص: محمد الكشب
107

مر الذ كرسه -  ه ا ي من عدمه،  تط ر الضرر المدع به مبرر ل اس في اعتب ديري ال ط الت ل الس ضي الح في إعم  عط المشرع ل
كد ش ب من خال البين التي  جته ث عن بز :" إن إضرار الط من رارا  ديد من ال رن في ال اء المغربي  الم ء س ض م ال دات  ده ش

" ئغ سب س ن مبني ع  ن م ع به قراراه ك ، ف ط المحكم دير الضرر يرجع لس م دا ت  ،... ئي ض بط ال  الض
ريخ  - ع عدد بت س ا در عن المج ف عدد //قرار ص ئي/، في الم ض مل ال ال سرة  ن ا ير، مد ر إليه في: محمد ب  ، مش

.س ، ص:   .المغربي، 
شرة - ا ال ه د ع م جته إضرارا ا يستط ج بز :"...إضرار الز رد في التي  حد قراراته،  ض المصر في  ء الن كه قض جه الذ س استدل  ه الت

ن."  ن لف ال ن قد خ نه ا يك ع ف ض ضي الم ديره ق ل بت ئغ مم يست دل س  ع ذل ب
در عن  - ن ص ، رق ط ض المصري ريخ  محكم الن ني //بت قع االكتر ارد في الم  ، ال الشخصي ح ف ا ، في الم

www.kenenaonline.com   ريخ ااطاع ع  //ت  .:ع الس
108

ن في ذمته ا -  د ه الذ يصي اإنس إم في الضرر الم ر لغيره،  ل   ع ح عيب بمن خر  ي ع ل ع  مزر ف الشخص مت ن يت لي ك لم
رة. حد الم رة  ئ السي ض يسبب س رض ح  لجر  جسمه ك

.س ، ص:  - د المغربي،  ال ن االتزام  ن ، نظري االتزا في ق ن الكزبر م  .  م
109

دب -  ن  ا ه فيه، الضرر الم ه تحدث تش ح  ع ، ف قد يصي الجس من جراء جر لي حي غير م ن في ن ي ه الذ يصي اإنس
. س المص ل في ن  يسب ا

.س ، ص:  - د المغربي،  ال ن االتزام  ن ، نظري االتزا في ق ن الكزبر م  .م

http://www.kenenaonline.com/
http://www.kenenaonline.com/
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قسم هذ المطلب إلى فقرتين، نتخذ من آسباب المبررة للتطليق للضرر في مدونة آسرة  وعليه، س

وانا )للفقرة آولأ فيما نرجئ الحديث بعدها في )الفقرة الثانيةأ إلى سلطة القاضي  والتشريعات المقارنة ع

 المغربي والمقارن في تكييف الضرر الحاصل للزوجة.

 اأسباب المبررة للتطليق للضرر  الفقرة اأولى:  

، وعلى ذلك أجمعت جل مذاهب الفقه 110أقرت الشريعة اإسامية نبد العدوان والظلم بين الزوجين

 .111اإسامي

يف والمذاهب الفقهية للرجل بالقوامة  ، وأقرنت معه واجب الزوجة في 112فاعترف الدين اإسامي الح

 .زوجاتهم معحسن المعاشرة وزرع بدور المحبة وآلفة بت آزواج أوص، و 113الطاعة
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جين  -  ر بنبذ الظ بين الز : من اآي التي ت ل له ت الرحم ق ر المحب  َوِمْن آيَ اِتِه أَْن خََلَق َلُكم ِمْن أَنُفِسُكْم أَْزوَاًجا لَِتْسُكُوا إِلَْيَها  زرع بد

ِلَك َآيَ اٍت لِقَْوٍم يَتََفكرُونَ   ْيَُكم مَودًة َورَْحَمةً وََجَعَل بَ 
َٰ
:  ِإن ِفي ذ ، اآي : الر ل له ت ق فَ ِإن َكرِْهُتُموُهن فََعَسٰى أَن    َوَعاِشرُوُهن بِاْلَمْعرُوفِ . 

ء، اآي : َتْكَرُهوا َشْيئً ا َوَيْجَعَل اللُه ِفيِه خَْيرًا َكثِيرًا رة النس :س ل الكري ل الرس ساء خيراا. كذل ق له  ستوصوا بال ق  . مس ر  اه البخ ر

 : زك السا فضل الصاة  يه  ني. خيركم خيركم أهله وأنا خيركم أهلي  ع لب صححه ا ج  ابن م اه الترميد   ر
111

 -  . ص حد م يس  ذى اآخر، ف يتحمل كل من  ف  ر لم شرا ب ن يت جين   حيث يج ع الز
-  ، ل ، الطب ا ، بير ، دار ابن حز ع في الشري اإسامي حك الخ  ، ر يد الزيب مر س  .، ص: ع

: جين، يراجع في ذل إل اجب المشترك بين الز ال ل الح  رف المزيد ح  لم
-  ، ل ، الطب ا ، بير ، دار ابن حز مين في الغر مس ال الشخصي ل ح حك ا ي،  ل بن عبد الغني الراف . ، ص: س ي  م ي

 
لي:  -112 له ت ، مصداق ل ام ل رجل ب َِساِء بَِما فَضَل اللهُ اعترف الدين الحنيف ل  بَْعَضُهْم عََلٰى بَْعٍض َوبِمَا أَنفَقُوا ِمْن أَْموَالِِهمْ  الرَِجاُل قَواُموَن َعَلى ال

ب ا فر كل متط ي جته  يكد لكي ين ع ز مل  ن ي يه  رض ع خيرة ت مره هذه ا ه في  ن تطي ة ب مر المر بل  لم ب ة،  ن  –لحي ن يك شريط ب
ع  جته ف –مشر ج لز دي الز ل ت ء الشري اإسامي مس ل ف قد تن مره،  لف  جته عندم تخ دي ز ه في ت ج في ح ز ي لذل اعترف اإسا ل

؟ مت يت  ، دي ب ي التي يت الت رف الكي لم  ، ت ل : م  يراجع إل
.س ، ص:  - حمد،  حمد في مذه اإم  ى، المذه ا  .ابن الجز
، )د - ني كر، مصر، الطب الث ني، دار ال ، الجزء الث ل ئم م ه إم ا ل في ف د الس ل المدار شرح إرش س  ، (، ص: ب بكر حسن الكنش .ذ.

. 
ع في  - حك الخ الي،  ي الدين ال ني، ت ، الطب الث ، المكت اإسامي، دمش . ، ص: اإسا ي  م ي
.س ، ص:  -  ، ع في الشري اإسامي حك الخ  ، ر يد الزيب مر س . ع ي  م ي

113
 - : ؟ يراجع في ذل إل مت ج  فيم ت  ، ج ج لز ع الز ل ط رف المزيد ح  لم
مران - .س ، ص: عبد الرحمن بين محمد ال ل،  سرة، الجزء ا حك ا ا في  ؟، م ج ة ز . ي، فيم تطيع المر ي  م ي
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ما اعترفت أن من حقوق الزوجين بعضهم تجا بعضسارت مدونة آسرة،  نفس المسلكوعلى   114حي

ة الشرعية والمعاشرة  هم لأخر، بالمعروفالمساك سل،  واإحصان وإخاص كل م والعفة وصيانة العرض وال

 باإضافة إلى تبادل ااحترام والمودة والحفاظ على مصلحة آسرة.

المعاش، ففي أحيان عدة ا تطيع الزوجة زوجها، وا يرأف الزوج  في الواقع لكن آمر على خاف ذلك

هما، وتصبح الحياة الزوجية التي كان المفما بزوجته، فغالبا  زغ الشيطان بي اغم والتراحمي حلبة  ،ترض فيها الت

وحة للخصام، وفي الغالب ما يكون آذى صادرا من الزوج في حق زوجته غير في له ، كونه أعمل القوامة المم

، 115الذي وضعت المدونة في يد حق التفريقموضعها، فتتضرر الزوجة ضررا مدقعا يكون معه لجوؤها للقاضي 

 .116تكون مما ا يطاقلكي يخلصها من معاناتها التي قد 

، بل أقرت بأي تصرف شاد 117نوعا محصورا من الضرر 99المدونة في الفقرة الثانية من المادة لم تبين 

تيجة التي قد يحدثه الفعل المرتكب والتي قد تكون 118يقدم الزوج على ارتكابه ، لكن نفس المادة صرحت بال

                                                           
114

دة  -  نه:"  تنص الم سرة ع  ن ا جينمن مد دل بين الز اجب المتب ال  :الح 

ن كل   -1 إحص دد،  ي عند الت تس عدل  جي  شرة ز جبه من م كن الشرعي بم تست ن المس صي ز ال  خر، ب إخاصه ل م  رض    من ال
 .النسل

سرة  -2 ح ا ظ ع مص الح الرحم  دة  الم دل ااحترا  تب ف،  ر لم شرة ب  .الم

ل  -3 ط ا ن البي  ي ش رع لي تسيير  ج مس ج مع الز  .تحمل الز

ن   -4 رارا المت بتسيير ش ذ ال ر في اتخ تنظي النسلالتش ل  ط ا سرة   .ا

ف  -5 ر لم استزارت ب رت  زي احترام  رمه  مح ب اآخر  م  م كل من  .حسن م
م  -6 ارث بين  "ح الت

115
 - : ضي، ينظر إل ضع الطا بيد ال صيل   لإلم بت
ل الطا بيد  - ل ج مراني، النظر في مس هيل عبد الرحمن بين محمد ال را البحث في ت س منش ني، س سرة، الجزء الث حك ا ا في  ضي، م ال

 ، ل ، مراكش، الطب ا ني ال اإنس ي اآدا  ، ك آف التنمي سرة  . ، ص: ا ي  م ي
116

ف،  -  ل يخت لح ة ف مر لنسب ل م ب له:"  ل بن عبد الغني، في ق ر س ، فا صرح به الدكت ذي ي ره  ج يض قد تبت بز  ، دة الطا إذ ليس بيده ع
ي ضي الح في تط عط ل ء،  ض ة الطا من ال ن تط المر ز اإسا  ج ، فمن هن  ن تط ره  د ه كم ليس بم درة ع تحم ة  هي ق المر

ج رغم عنه، إذا ثب لديه تضرره من الب بين ز ري بين  ه"الت  ء م
.س ، ص:  -  ، مين في الغر مس ال الشخصي ل ح حك ا ي،  ني الراف ل بن عبد الغ  .س

117
عاه  -  ن الصيغ التي صيغ ب النص  ر ب ذ محمد الكشب ست دة  –اعترف ا صد الم ن  ه ي ر  –من المد اء ص درا ع احت ه ق تج

من ذل ا ع تح الحصر،  ضرار ا ت ل التي ليس ا ف ا  ، جي ن الز الخي صر  هت عرض ق ن  م ن ا خي لسرق  ئي ك بع الجن ل ذا الط ف
رت ل اإس ج من زي ر الز ق من ذل منع  جته،  ز ج  د بين الز ن تس خا الحميدة التي يج  ا قض  لكن تتن ئي  بع جن مدة ذا ط ءة المت

بيه،   ره في م   ج حض ء ا تطي الز ر  شر الخمر مع رف س م رس ال يل البي لمم يل،  تح خر من ال ق مت طرده من البي في 
"  البي

.س ، ص:  -  ، جي ، انحال ميث الز ن اضح في شرح المد ر، ال  . محمد الكشب
118

له: -  دة ب ه من هذه الم ق زهر م ذ محمد ا ست د " المشرع المغربي قد حدد الضرر في اآتي:بدى ا ص ج: ل يحدد م الم ( كل تصرف من الز
، ت إن المشرع هن ف يد اإض ( ت حرف ) ئن،  ( ش شرة ) س نه سيضيف مب ط من النص  رة س ن هن عب دير  في ت ذا التصرف،  يحيد  ب

ة يط ل المر ن الضرر كم يط اة  . ع مبد المس ن ل الرجل من طرف ل يج  ف ن هذه ا ن  خا الحميدة، بم (  س مشين  مخل ب
ي ض المجتم الت خا لب لس المشين  المخل ب ين، ف ذة داخل مجتمع م تبر ش ت ي  ل نه قد تمس ب ض من الجميع،  ن مرف دي في== تك
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وية تتمادية  هج صيبها بالضرر في علحق آذى بجسد الزوجة أو مالها، أو مع اطفتها وكيانها، وعلى هذا ال

 ارت بعض التشريعات العربية المقارنة.ص

تشرة ا لتبيان أنواع الضرر الم قسم هذا وحدوا م الفقرة إلى وحدتين، نخصص  والتي تبيح التطليق، س

 اأثانيحين نخصص )، في للضرر لأسباب التي تؤدي إلى اإضرار المادي بالزوجة وتستوجب التطليق )أواأ

وية للزوجة وتستوجب التطليق فس العلة لأسباب التي تحدث أضرارا مع  .ل

 اأسباب التي تؤدي إلى اإضرار المادي بالزوجة  أوا:

تحت الحصر،  –والتي يقدم زوجها على ارتكابه  –ا تقع آسباب التي تلحق بالزوجة الضرر المادي 

وعة تتعدد بتعدد السلوكات الشاذة عن الفطرة السليم ية مستحيلة والتي تجعل الحياة الزوج ،ةفهي كثيرة ومت

يفها ااستمرار، ومن  ف )أبرزها ضرب الزوجة وتع أ وكذا إقدام الزوج على ممارسة أفعال شاذة 1بشتى أنواع الع

ة في حقها أو في حق الغير يمكن أن يتسبب  أ.2ذلك في معاقبته ) ومشي

يفها -1  ضرب الزوج لزوجته وتع

د نشوزها الشرع والفقه اإساميين للزوج حق تأديب الزوجةأعطى   وعصيانها ٓمر  119وذلك ع

ه لم يم120المشروع ف حه، لك يفها والتعدي عليها بشتى أنواع الع  121المعروفة حق ااعتداء عليها وضربها وتع

                                                                                                                                                                                                 

صيا ع ت ت  ف جم ، يخت ء جن المغر ل اانتم اس مشترك ب ، لكن هن ق ص المدن الكبرى من ، خص استا المدين ن م فرضته من س 
في ه الدين اإسامي" ام رافد ث احدة ق ي   إل ال

.س ، ص:  - سرة،  ن ا زهر، شرح مد  .محمد ا
119 -  : ل له ت منه ق ع،  غ يدل ع اارت ز في ال ، اآي  وَِإذَا ِقيَل انُشزُوا فَ انُشزُواالنش دل رة المج ل ااصطاحي: يط س م في ااست  ،

ه. بغض إي يه  ع ع امتن ج  ن لز صي ن ب ج يك ز من الز لنش حبه، ف شرة ص جين لأخر م حد الز ءة  ز ع إس  النش
ي من خال مختص - ح ال ف المصط ح، كش لكي، الرابط المحمدي محمد المص ه الم الدراس في ال ث  لكي، مركز البح يل بن إسح الم ر خ

 ، ل ط، الطب ا ء، الرب م  .، ص: ل
120

ل  -  له ت ِإن اللهَ    تَْبُغوا عَلَْيِهن َسبِيلً   فَ ِإْن أَطَْعَُكْم فَ لَ   ي اْلَمَضاِجِع وَاْضرُِبوُهن َواللِتي َتخَاُفوَن ُنُشوزَُهن فَِعُظوُهن وَاْهُجرُوُهن فِ ذل مصداق ل

:   َكاَن َعلِي ًا َكبِيرًا ء، اآي رة النس  .س
121

ف  -  إض ، ب آخر رمز عنف جنسي  سي  عنف ن ته إل عنف جسد  صن ع،  يتن ف  ج يخت رس ع الز نف المم ن ال حث  قر إحدى الب
نف  .==إل ال د نف ااقتص ال ني  ن  ال
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ا محرما، لكن والحال خافه، حيث يقدم ، 122تحت ذريعة تأديبه لها واه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بي

 آزواج على إذاقة زوجاتهم كؤوسا من العذاب داخل بيت الزوجية أو خارجها في كل كبيرة أو صغيرة.

ف الجسدي بالحرمة الجسدية أو محاولة المس يشكل مختلف صور المس المباشر 123فالضرب والع

فاتبحياة  ساء المع ف الذي تذكر المشتكيات من ال من خال حيث يتضح  ،المرأة، وهو أهم أنواع الع

الجسدية التي يمارسها الزوج ضد زوجته تتخذ عدة صور تتمثل آضرار أن  ،ااضطاع على محاضر الضحايا

ف ، 124والخرق وتشويه الوجه أو باقي الجسد ،وكسر العظام ،والجرح ،أساسا في الضرب ويمكن أن يمتد الع

 كذلك داخل البيت أو خارجا.  125الممارس من آم إلى آطفال

ف بشتى أنواعه سواء على الزوجة ف آطفال يبرر للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر الحاصل، شريطة  وأالع

ي، حيث يفهم من آمر كذلك في قانون آسرة الجزائر ما عليه هو و إثبات استحالة استمرار العاقة الزوجية، 

د العاشر من المادة  ف بشتى أنواعه يبرر للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر، وهو  53العبارة الواردة في الب أن الع

ه بعبارة "كل ضرر معتبر شرعا" ما  الجزائرية في أحد قراراتها قضمحكمة ال وفي هذا الصدد اعتبرت ،المعبر ع

                                                                                                                                                                                                 

ن - م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال اقع، رس إكراه ال ني  ن ي ال ة بين الحم جي ضد المر نف الز ط،  ال مط حدة ثري  ص،  ن الخ
اا دي  ااقتص ني  ن ي ال ال رن، ك الم سرة المغربي  ن ا ن البحث في ق ين  س التك ، م ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي جتم

. ، ص: / ي  م ي
كثر زيج  ئع ااستخدا في  ...ش جي شرة الز ء الم متطرف ع س د  بير ح نف الجسد ت نه " ال ي مرعي ب قر الشيخ ع الي في ذل كذل 

ى ا اج التزام ع المست ز كثر ا من قبل   ، ..."عصري يض الديني   خاقي 
ل،  - ن، الطب ا في، لبن ء الشرعي، المكت اإسامي الث ض سرة في محكم ال ي مرعي، ا  . ، ص: الشيخ ع

122
 - : ، يراجع إل دي د هذا الت حد ج  دي الز ل ت ح ح مزيد من اإيض  ل
در المب - ج بين ال دي الز ، ت ب زين ي بن محمد  د ع جستير، م ب درج الم ل ع متط حص ا ل دم استكم ل م اج، رس ز ز ا تج ح 

ض، سن  ، الري مني ربي ل ا يف ال ديمي ن ك  ، ي . ، ص الدراس ال ي  م ي
ا  - دم استكم ل م ، رس ج في الشري اإسامي ز الز حك نش ر،  تص عبر الرحمن منص التشريع، م ه  جستير في ال ل ع درج الم حص ل

سطين، سن  س، ف ب ، ن طني ح ال م النج ، ج ي ي الدراس ال . ، ص: ك ي  م ي
123

ا -  ج ضرب الضر المبرح، بل يج التدرج م كم ه  ذا ا ي شزا ف ة ن ن المر إن ك نه حت  ب زهرة ب ، اعترف اإم محمد  رد شرع
غير الم ئن  لضر غير الش جر في المضجع، ت ب عظ، ت ال بطري ال ل،  ل لج الرجل ب ة ع ن المر ز من ج ن النش إذا ك ل "  برح كم حيث ق

 " رآن الكري ء في ال  ج
- ، ل هرة، الطب ا ربي، ال كر ال تنظي النسل، دار ال سرة   .، ص:  اإم محمد  زهرة، تنظي ا

124
ن -  م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال ، رس ذج جي نم نف الز ، ال ي ي حم ة  سر ضد المر نف ا يالي عاش، ال ص، خديج ال ن الخ

م  راز، ج ر الم عي ظ ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال ، ك ل الط سرة  البحث ا ين  س حدة التك س، م سيد محمد بن عبد ه، ف
 . ، ص: /

125
ي  -  ص لزرع ال ء خ مجتمع فض سي ل س اة ا ق الذ تشكل فيه الن ي ال سرة، ف ر ا رس في إط ل قد يم ع ع الط نف الذ قد ي النبي إن ال

ااجتم سي  ه الن ن نم يم لضم ل تنشئ س سي لتنشئ الط س ا  ن مج د يك يك نف،  رس ال ف لمم غير مكش ل خص  ل إل مج ن قد تتح عي. إا 
ل. ط رس عن ضد ا راشدين لمم ن ل م ع  كن شي م كثر ا  المنزل من 

حدة ا - ص،  ن الخ ن م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال ، رس ني ن ق ل دراس سسي نف ضد الط ص كرمي، ال ن ح ن البحث في ق ين  لتك
س  ، م ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال رن، ك الم سرة المغربي   .   ، ص: /ا
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المشرع  ذهب إليهونفس آمر ، 126يعتبر كذلك سبب من أسباب التطليق":" ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا يلي

ف 127المصري في المادة السادسة من قانون آحوال الشخصية ، حيث أجمعت كل هذ التشريعات أن الع

ادا إلى السلطة التقديرية للقاضي.المبرر للتطليق هو الذي تستحيل معه العشرة   بين الزوجين است

صيص على مفهوم الضرر كمفهوم مطلق أمر وفي اعتقادنا الش ات إلى الت ي خصي، نرى أن تواتر هذ التق

ف وتعدد مشاربه، وسيؤدي المفهوم العام  وع الوسائل التي يمارس بها الع محمود، ونؤيد هذا التوجه نظرا لت

ف ا ف الممارس خصوصا الع  لجسدي.للضرر المعتمد من كل هذ التشريعات إلى احتواء جل أنواع الع

ة ومجرمة في حق الزوجة أو اأغيارالزوج  ارتكاب   -2  أفعال مشي

يشكل ضررا حاصا بها، فما بالك بالزوج الذي  آزواجإذا كان عزوف الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة 

اء المعاشرة  ةعلى فعل أفعال شاذة الزوجية يحثها أث للخلقة البشرية، كما لو أجبرها على معاشرتها من  128ومشي

، 130، فإقدام الزوج على إجبار زوجته على ممارسة هذا الفعل المخل يبرر لها المطالبة بالتطليق للضرر129دبرها

 ضي لن يتردد في ااستجابة لطلبها.القا حيث

                                                           
126

ريخ  -  ي الجزائري بت در عن المحكم ال ف رق  //قرار ص  .في الم
127

صيل  -  ء في ت شرة ج ا ال ه د ع م ج ب بم ا يستط ج إضرار ز ي:" إذا ادع الز ال الشخصي المصر م ي ح ن ا ن دس من ق دة الس الم
"... ري ضي الت ن تط من ال ز ل  ، يج ل مث  بين 

128
 -  : جته، يراجع في ذل إل ح ضررا بز ت ج  ك المشين التي يرتكب الز ل الس كثر ح  لاستزاد 
ددين  - ، ال كم ر بمج مح ل منش ئي، م ض د ال ااجت ي  ضرر بين التنصيص التشري ي ل بر/ دجنبر،   مكي رشيد، التط كت  ، ،

. ص:  ي  م ي
:حرم الشري - 129 ظ ل الن في ذل ي  ، ي يه المذاه ال جم ع ه م   ، جي جته من دبره في فراش الز تي ز ن ي ج    اإسامي ع الز

ع من ز ااستمت ج ج  ج من           ز ز ن ل ا اإتي  جم
ــــــ ح ف حكمته مثل النك  جمي إا من دبر حــــــر          

، المرابط ال - ل رة، الطب ا ن، المدين المن ، دار الزم ي انين ال يطي، التح المرضي لنظ ال ر الشن نص ظ ا  .، ص: مح
ال ر  ل الث ه ق ي،  شد الن ن عنه  ين  ، ن ذل بن يكره صح ر:  ب ج ل  ل:" ق ء ال م رد في مختصر اختاف ال س السي  ي في في ن ف ش

 المزني."
-  ، ل ، الطب ا ئر اإسامي ني، دار البش ء، الجزء الث م ، مختصر اختاف ال حمد الطح ر   .، ص: ب ج

130
ت -  م يه يسيء م نف ع ن المست ن إل ك ء فيه :" استند المست حد قرارات الذ ج س في  ف ب مر الذ كرسته محكم ااستئن يه ا ريد  

" ع شرع ه تصرف ممن ف  ن من الخ  إتي
ف عدد  - س في الم ف ب در عن محكم ااستئن ريخ  //قرار ص ن //بت ء في تطبي مد ض ر إليه في: المنت من عمل ال ، مش

.س ، ص:  سرة،   .إل  ا
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ة كذلك والتي تصيب الزوجة بالضرر  إكراهها   ا وإمساكها عن زيارة أهله131كما أن من آفعال الشائ

عها م ،واستزارتهم بالمعروف ه وإجهاضهاأو م ية، أو حثها على عدم اإنجاب م إذا   132ن ممارسة شعائرها الدي

في أحد المجلس آعلى  هبذوفي هذا الصدد وما يترتب عن ذلك من إمكانية إصابتها بالعقم،  كانت حاما

ن آسباب الموجبة للتطليق إنما يتعلق بالعقم الطبيعي الذي ا يقصد به :" عدم اعتبار العقم مإلى ما يليقراراته 

دما يحصل العقم بفعل الزوج وإرادته بقصد اإضرار بالزوجة الثانية حتى ا ه،  اإضرار بالزوجة، أما ع جب م ت

 133فإن ذلك يعتبر إضرارا يبرر التطليق"

ن المغربي في  ة المرتكبة من الزوج من مبررات ونقر في هذا الصدد أن توجه المق اعتبار آفعال المشي

التطليق، هو نفسه توجه معظم التشريعات العربية المقارنة، حيث بدورها فتحت الباب على مصراعيه للزوجة بأن 

ادا إلى هذ التصرفات، وذلك عطفا على مفهوم الضرر الوارد بشكل عام في  تطالب بالتطليق للضرر است

 .سرية لهذ الدولالتشريعات آ

وي  ثانيا: اأفعال والمبررات التي تلحق بالزوجة الضرر المع

ويا اضرر تي يرتكبها الزوج وتلحق بزوجته ا تقع آفعال ال وهو  تحت الحصر، لعل أهمها القيام بسبها مع

اف بمراكش في قرار لهايه إلذهبت آمر الذي  اء على جاء فيه:" ...إن محكمة 134محكمة ااستئ اف ب ااستئ

اء على اللفيف المدلى به من طرف المدعية  البحث الذي قام به السيد المستشار المقرر بحضور الطرفين وب

فرعيا والذي يؤكد شهود أنهم يعرفون الطرفين ويعلمون بواسطة السماع الفاشي والمستفيض أن المستأنف يضر 

                                                           
131

ر ع م يكره اإ -  اإجب نه اإلزا  رف اإكراه ع  ضر.ي د ع عد الرض ليرفع م ه  ، في ن طب  شرع  نس
.س ، ص:  -  ، ري ج الت ني، م ي محمد السيد الشريف الجرج  .ع

132
ل  -  ص ذل في ال  ، ب قر له ع ئي كم  ن الجن ن ض جريم في منط ال ئي المغربي اإج  .إل  اعتبر المشرع الجن

ح  مزيد من اإيض :ل ، ينظر إل ل هذه الجريم  ح
رف الج - ، مطب الم ئي ض الدراس ال ث  ي تنمي البح را جم ، منش الحري المغربي دل  زارة ال ح،  ئي في شر ن الجن ن ديدة، الدار دليل ال
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شتم والسب والضرب والجرح وأنه ا يعاملها معاملة الزوجة وأنه بزوجته المستأنف عليها بجميع أنواع الضرر كال

"  .أصر على ذلك وتمادى فيه...مما يجعل الحكم المستأنف فيما يخص التطليق في محله ويتعين تأييد

:" ما يلي135لمجلس آعلىلقرار  في حيث ورد ،قذفها بالزناكذلك الموجبة للتطليق للضرر  ومن آفعال  

ه لهذاتهام الزوج لز  في  ا السبب لقول خليل )إن قذفها بزناوجته بالزنا يعد إضرارا بها يحق أن تطلب الطاق م

 .كاحهأ"ن

هيات أقدامهكذا و   وهو ما ذهبت إليه المحكمة اابتدائية لبرشيد في أحد  ،على تعاطي المخدرات والم

طوقه بمؤاخذة  136أحكامها حي...القاضي في م والذي جاء فيه:" ...وحيث عززت المدعية دعواها بحكم ج

ين ...من أجل حيازة المخدرات وااتجار فيها...وحيث إن تبعا لما ذكر أعا يبقى طلب المدعية الرامي  الض

 .إلى التطليق للضرر مؤسس قانونا ويتعين ااستجابة له"

ها وما بطن   ما 137الفواحش ذلك إتيان الزوجمن آفعال المرتكبة كو   كأن يكون مدمن خمور، ظهر م

 أن تضر بزوجته.كلها أسباب تضر بالزوج قبل   138عاطي المخدرات والمسكرات والفسادفت

وهو ما ذهبت إليه المحكمة اابتدائية  باإضافة إلى قيامه بجرائم لعل أهمها الخيانة الزوجية والسرقة 

ها اعتبار قيام الزوج بالسرقة والحكم عليه بعقوبة حبسية نافدة بمثابة  جاء فيه:" 139بالجديدة في حكم صادر ع

 "خل بآخاق الحميدة...يستوجب التطليق للضررمالسلوك المشين وال
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وياتفكل هذ آسباب تخول للزوجة حق المطالبة بالتطليق للضرر   هالما لها من آثار وخيمة على مع

نجد في بعض  توجهتكون غالبيتها من تلك التي تجعل الحياة الزوجية مستحيلة ااستمرار، وهذا ال هاوعواطف

ا ذكرها التشريعات العربية المقارنة ، حيث هذ آخيرة تعطي للزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة التي أسلف

ويا، والذي خدش شعورها ومس بكرامتها ووأد إحساسها.لفك عصمتها من زوجها ت  بعا للضرر الحاصل بها مع

ن المغربي لم يشترط تكرارا  لضرر الحاصل حتى يكون من حق لوتجدر اإشارة في هذا الصدد أنا المق

إليه  أن وقوعه ولو لمرة واحدة كافي لذلك، وهو آمر الذي لم تشر ذهب إلىالزوجة المطالبة بالتطليق، بل 

يعر أي اهتمام لمكان وقوع الضرر سواء لم ، كما أن المشرع 140المدونة لكن الدليل العملي المرفق بها أشار إليه

ما يلي:" لم يقيد المشرع الضرر الاحق من  141جاء في قرار صادر عن المجلس آعلى ،في البيت أو خارجه

اء المعاشرة،  ،الزوج بالزوجة ا ببيت الزوجية وا أت  فيمكن أن يقع الضرر من الزوج سواء قبل الدخول أو بعد

 . وسواء في بيت الزوجية أو خارجه"

 قد يؤديولو لمرة واحدة، وجعله سببا مبررا للتطليق الضرر ونرى في هذا الصدد أن إقرار المشرع وقوع 

من هذ آضرار التي بما ما ا يدع مجاا للشك إلى إغراق المحاكم بطلبات التطليق للضرر رغم أن جملة 

ص  أسست عليها الطلبات تافهة ا تستوجب طلب التطليق ٓجلها، مما نرى معه تدخل المشرع لتعديل ال

ظم لمبررات التطليق للضرر  ة، أو على آقل حذف الفقرة التي تقضي بأحقية  وصياغته صياغةالقانوني الم رصي

 من الدائل المفسرة وواحدة من الدليل العملي للمدونة كونه  الزوجة في المطالبة بالتطليق ولو وقع الضرر مرة

 بها إن صح التعبير، وبهذا اإجراء يحقق نوع من ااستقرار وآمن آسريين. ةمرتبطال
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ن في خلق أسباب جديدة تبرر التطليق للضرر، وأضافها إلى تلك  وبالرجوع إلى القضاء المغربي، فلقد تف

اقشه في الفقرة الثانية.المقررة فقها وقانونا، و   آمر هذا هو الذي س

 سلطة الق اضي المغربي في تكيف الضرر الحاصل الفقرة الثانية:

ح المشرع المغربي للقضاء سلطة واسعة في تكييف الضرر بالزوجة واعتبار من موجبات التطليق  الاحق م

حت بدورها للقضاء هذ السلطة، حيث لم يفرض  وهو نفسمن عدمه،  توجه بعض التشريعات المقارنة حيث م

 .142عليه رقابة من حيث اعتبار الضرر وأدلته من موجبات التطليق إا من حيث التعليل وااستدال

اعته بخصوص مبررات  لقد تعددت آسباب التي اعتمدها القضاء المغربي بمختلف درجاته لتكوين ق

يق للضرر، حيث جعل أساس ااستجابة لطلب الزوجة للفراق مجموعة من آسباب سواء أمام قضاء التطل

قض تطرق في هذ ا ،الموضوع أو حتى أمام محكمة ال أ قاضي أوالفقرة إلى وحدتين، يكون موضوع )وعليه س

قض المغربيأ برر للتطليق، على أن نتطرق في )ثانياالموضوع وسلطته في تقدير وجود الضرر الم  إلى قضاء ال

 وسلطته في تكييف موجبات التطليق للضرر. والمقارن

 أوا: قضاء الموضوع وسلطته في تقدير وجود الضرر المبرر للتطليق

لاستجابة لطلب  وجعلها أساسا ،اعتمد قضاء الموضوع المغربي على مجموعة من آسباب والمبررات

ة كمبرر ، فمثا نجد قد اعتمد على كون الزوج مصاب باختاات عقليالزوجة الرامي لتطليقها من زوجها للضرر

اء 143لتطليق، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة اابتدائية باليوسفيةبالاستجابة لطلب الزوجة  ما نصه:" ب

على المقال اافتتاحي للدعوى الذي تقدمة به المدعية...عرض فيه أن المدعى عليه زوجها يعاني من خلل 
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قه بين ذراعيه، والزوج اآن مودع في مستشفى  هما الوحيد عن غير قصد بعد أن خ عقلي، إذ قام بقتل اب

لأمراض العقلية، ملتمسة الحكم بتطليقها من عصمته للضرر...لهذ آسباب حكمة المحكمة...بقبول 

ة للضرر مع تح  ميل المدعى عليه الصائر".الطلب...وبتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعي عليه طلقة بائ

، حيث جاء في حيثياته ما يلي:" وفي نفس السياق ذهبت المحكمة اابتدائية  بتازة في أحد أحكامها

، والذي 1/11/2004بتاريخ  9وحيث إنه وحسب الثابت في أوراق الملف، وخاصة الموجب العدلي عدد 

في كل ما يضر وما يصلح له، وأنه يعيش  يشهد شهود بكون المدعى عليه مريض ومختل عقليا، وا يعرف

د علمهم المجاورة والقرابة والمخالطة وشدة اإطاع على تضرر مكان، وأن زوجته المدعية ت ، وس

ادا إلى ما ورد أعا فإن طلب المدعية يبقى مؤسسا ويتعين ااستجابة له، وبالتالي  آحوال...وحيث إن است

 .144مدعى عليه للضرر"الحكم بتطليقها من عصمة زوجها ال

ة من الزو  را مبررا ج يصح اعتبار ضر ا كما سار نفس القضاء إلى اعتبار أن بقاء الزوجة بكرا لمدة معي

بها إذا  ل:" إن الزوجة الغير المدخو ن المحكمة اابتدائية ببركان أنه، حيث جاء في حكم صادر علطلب التطليق

وسارت على نهجها المحكمة اابتدائية  ،145ادعت عدم الرضا بعد العقد وقبل الدخول تطلق عليه للضرر"

د أن  بالحسيمة في أحد أحكامها الذي جاء فيه:"...وحيث تبين للمحكمة أن الزوجة ما تزال بكرا م

وات...يع دد ضررا ثابتا ا يستطاع معه دوام تزوجة...وحيث إن بقاء الزوجة بكرا وهي ببيت الزوجية...لعدة س

حى ، 146العشرة الزوجية مما يكون معه طلب المدعية بخصوص هذا الشق وجيها يتعين ااستجابة إليه" وهذا الم
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الزوجة بكر  بقاء ما جاء فيه:"147من قراراته، لعل أهمها في العديدذهب إليه سبق للمجلس آعلى وأن هو الذي 

وات وهي في بيت   .الزوجية مع زوجها في فراش واحد يعتبر من قبيل الضرر المبرر للتطليق"لعدة س

من اإدانة بأحد الجرائم الماسة بالشرف كالخيانة الزوجية  عتبر قضاء الموضوع المغربي أن كلكذلك ا

، كلها مبررات تستوجب التطليق، باإضافة إلى جرائم 149وجرائم الفساد 148وهتك عرض قاصر والقذف

افهاوال 150السرقة ف بجميع أنواعه، وكذا التعاطي للمخدرات بجميع أص كلها أسباب تبرر للزوجة تطليقها ،  151ع

 من زوجها بمجرد اقترافها واإدانة من أجلها.

قضثانيا: قضا  وسلطته في تكييف موجبات التطليق للضرر  ء ال

للزوجة فك عصمتها غير بعيد عن توجه قضاء الموضوع المغربي في آخذ بأسباب عدة كمبررات تخول 

قض المغربية تساير هذا آخير في مجموعة من توجهاته في هذا الصدد، ففي  للضرر، من زوجها نجد محكمة ال

جاء في قرار صادر عن ا بكرا لمدة بعد العقد عليها، ما يخص كون عدم معاشرة الزوجة من طرف زوجها وبقاؤه

اقشة المحكم 152المجلس آعلى اع زوجها عن الدخول بها رغم مرور ما مضمونه أن عدم م ة ادعاء الزوجة امت

ة الشرعية وثبوت الضرر ذلك مدة غير يسيرة على العقد عليها، ومدى تأثير  على إخال الزوج بالتزامات المساك

قض الجزائرية في أحد قراراتها، حيث  ذهبت إليه، وهو ما قضاءها مشوبا بالقصورعى به يجعل المد محكمة ال
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دما قضى جاء فيه :" من المقرر قانونا أنه يمكن طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا...والمجلس القضائي ع

وات، اهي مزوجة وا هي مطلقة...فإن القضاء كما حكموا  بتطليق الزوجة بسبب بقائها مدة تقارب الخمس س

 .153طبقوا صحيح القانون..."

لعل أهمها أن الضرر المبرر للتطليق هو الذي  ،القواعدكما أن المجلس آعلى نفسه أقر بمجموعة من 

ا يد للزوج فيه فا يبرر التطليق، وهذا التوجه هو الذي سبق يصدر من الزوج ويكون له دخل فيه، أما الذي 

فس المجلس أن أقر في أحد قراراته التي جاء فيها:" إن من شروط الضرر المبرر للتطليق هو الذي  يكون ل

ه ما يسيء صادر من ال فصل به العاقة الزوجية طالما أنه لم يصدر ع زوج، أما الضرر الذي ا يد له فيه فا ت

  .154للزوجة من ضرب أو أذى"

دنا في ذلك أن  والرأي فيما نعتقد أن توجه المجلس آعلى في هذا المقام صائب في تجلياته، وس
ى أن الضرر المبرر للتطليق من المدونة عبارة  99المشرع المغربي أقر في المادة  "كل تصرف من الزوج" بمع

أنه  هو الصادر من الزوج بأفعال أو أقوال، أما الضرر الذي لحق الزوجة وا دخل للزوج في حدوثه فمن البديهي
ا يستوجب التطليق من أجله، شريطة أن ا يكون متصا به بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، فإن تعرضت الزوجة 

و اإهانة أمام زوجها، مع قدرت هذا آخير على إيقاف ذلك الفعل، ولم يتدخل ولم يبدي أي رد فعل للضرب أ
 لحماية زوجيته، فإن هذا الفعل يعتبر كأنه صادر من الزوج حتى ولو لم يتم بيديه.

الضرب كذلك نجد المجلس آعلى يقر في العديد قراراته تزكية طلب الزوجة بتطليقها للضرر عطفا على 
قرار صادر عن المجلس آعلى ما نصه:" اتهام الزوج زوجته  حيث جاء فيوكذا ااتهام بالزنا  ،155الاحق بها

ة التي يرتكبها الزوج  في156بالزنا مبرر للتطليق" حق زوجته وعدم اكتراثه بها وإهماله  وغيرها من آفعال الشائ
 . لها
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ف رق قرار ص -  ض الجزائري في الم ريخ  در عن محكم الن در بت دد //الص ، ال ئي الجزائري ض ر إليه في المج ال ، مش
ني، سن   .الث

154
ع عدد  -  س ا در عن المج ريخ  قرار ص در بت ف عدد  //الص ع///في الم س ا ء المج ر بمج قض ، عدد ، منش

. ، ص:    ي  م ي
155

ف عدد  -  ع في الم س ا در عن المج ريخ ///قرار ص در بت ء في //، الص ض ر في: مج المنت من عمل ال المنش  ،
.س ، ص:  سرة،  ن ا  .تطبي مد

156
ف عدد  -  ع في الم س ا در عن المج ء في تطبي //ريخ ، بت///قرار ص ض ر إليه في: المنت من عمل ال المش  ،

.س ، ص:  سرة،  ن ا  .مد
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 المبرر للتطليقوسائل وآليات إثبات الضرر  المبحث الثاني: 

اول بها المشرع في نصوصه وطبقها القضاء ها الفقه الشرعي في مؤلفاته، وأخذ يعرف اإثبات كمؤسسة ت

ازع فيها بين  في أحكامه وقراراته على أنه تقديم الدليل أمام القاضي بالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية مت

دليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة بأنه" إقامة ال أحد الفقهفلقد عرفه  ،157الخصوم

ازع فيها" بأنه" إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود  آخرونعرفه  فيما 158قانونية مت

كما عرفه أحد الباحثين كونه " إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظرا لما   159واقعة  قانونية ترتبت آثارها"

وكلمة إثبات تدل على إقامة الدليل على صحة الواقعة التي تستخدم كأساس  160يترتب عليه من آثار قانونية"

 .161للحق المدعى به، بواسطة الطرق المسموح بها قانونا

  163تميز عن باقي المجاات لعل أهمها حرية اإثبات 162ولإثبات في المادة آسرية خصوصيات

ظمة للتطليق للضرر، بالخصوص في المادة  صوص الم طوق ال كقاعدة عامة، وهذا آمر هو الذي نستشفه من م

المشرع اكتفى بإعطاء فمن المدونة التي وردة فيها عبارة "تثبت وقائع الضرر بجميع وسائل اإثبات"  100

يا على القواعد العامة سواء الموضوعيةنموذج لهذ الوسائ  أو 164ل الممثلة في شهادة الشهود، ليحيل آمر ضم

 .165اإجرائية

                                                           
157

، الجزائر، طب  -  ي ي ، م د ، دار ال ري التج دة المدني  ن المدني، اإثب في الم ن اضح في شرح ال ، ال د  .، ص: محمد صبر الس
158

 -  ، بدا ، إدريس ال ال ل ، )د.ذ.مط( ، الطب ا ئل اإثب س م ل اعد ال ئل اإثب في التشريع المدني المغربي، ال  .، ص: س
159

.س ،ص:  -   ، ، اإثب جه ع ني، نظري االتزا ب ن المدني، الجز الث ن سيط في شرح ال ، ال ر حمد السن  .عبد الرزا 
160

افي في  -  ن مرقش، ال يم ، س مس ، الطب الخ در، بير قي ص را الح ، المنش دل المط إجراءاته، ا ل اإثب  ص ن المدني،  ن شرح ال
 .، ص: 

161
عم -  ن ا ن ن، فرع ق ن راه ال في ال دة دكت دم لنيل ش ح م طر  ، دل اإثب دير  ضي المدني في ت ط ال س الزين، س ي ل، كفر م

س  م محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، م ، ج سي ال السي  .، ص: /الح 
162

 - : ، يراجع إل صي سري لإطاع ع ت دة ا صي لإثب في الم ميد تس خص دل ح ذ ع ست  رد ا
.س ، ص: من   - مي،  المح ضي  ئي ل ض ال ي  ، الدليل ال ميد دل ح  .إل  ع

163
 - " ين دل م عه من دليل   ستمداد اقتن ن ب ن يده ال عه من  دليل ا ي ن يستمد اقتن ضي  ني" مبد يط ل  حري اإثب ت
هرة،  - ، ال ميري بع ا ن المط م لش يئ ال ، ال ربي غ ال ن، مجمع ال ن ج ال  .، ص: م

164
اعد اإثب -  صد ب ه ن د في فص ال ن االتزام  ن اردة في ق عي ت ال ض  . الم

165
صل  -  ن المسطرة المدني في ال ن اعد اإجرائي ل ء في ال ض م ال ن يت ب اإثب  ئل التي يمكن  س ع من ال . رد مجم  من
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اك وسائل   ي أن ه وما دام المشرع المغربي يقر بحرية اإثبات بخصوص مسألة الضرر الحاصل، فهذا يع

إليها إثبات ما تعرضت له من أذى، كما يمكن للقاضي أن يأمر بإجراء من  الركون كثيرة ومتعددة يمكن للزوجة

ازلة والحكم وفقا لذلك.اإ اعته في ال ها تكوين ق  جراءات يهدف م

حاول في هذا المبحث فك الغموض ورفع الستار على أهم الوسائل التي قررها المشرع المغربي  وعليه س

لضرر المبرر للتطليق )المطلب آولأ على أن نرجئ الحديث بعد ذلك إثبات ا في المدونة والقواعد العامة

 .لتلك الوسائل التي قررها فقهاء الشريعة اإسامية وتلك التي أعملها القضاء في )المطلب الثانيأ

 المطلب اأول: وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق وفق ا للمدونة والقواعد العامة

حرية الزوجة المتضررة من أفعال على من المدونة  100المشرع المغربي في الفقرة آولى من المادة  نص

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل :" تى الوسائل، حيث ورد فيها ما يليبش في إثبات الضرروسلوكات زوجها 

  ..".اإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة

ة كالقرائن بقوله: وقد أورد الدليل العملي تعليقا على هذ المادة " يثبت الضرر بكل وسائل اإثبات الممك

وشهادة الشهود الذين يتم ااستماع إليهم من طرف المحكمة في غرفت المشورة، كما يثبت بكل وسائل 

ة والخب رة، وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم آدلة التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة كإجراء البحث والمعاي

 .166والحجج المعروضة عليها..."

ص والتعليق الوارد عليه ا توجه المشرع المغربي في اعتماد حرية من خال الماحظة آولى لهذا ال ، بدا ل

بواضح اإثبات بخصوص التطليق للضرر، وهو ما سارت عليه بعض التشريعات المقارنة، رغم أنها لم تصرح 

ها قانون آسرة الجزائري والمصري والتونسي والموريتاني،  العبارة بالوسائل التي يعتمد فيها في إثبات الضرر، وم

                                                           
166

.س ، ص:  -  سرة،  ن ا ي لمد  .دليل عم
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حيث اكتفت بعبارة )وثبت الضررأ مما يستشف معه إمكانية إثبات المرأة للضرر بكل وسائل اإثبات وذلك 

عه ال ادا إلى القاعدة القائلة بأن كل ما ا يم  قانون فهو يبيحه.است

ها تلك التي  وحري عن البيان أن وسائل اإثبات التي يمكن إثبات الضرر بواسطتها متعددة ومختلفة، م

ص  بواضحصرحت بها المدونة  ا شهادة –ال ي ه ها تلك المقررة في القواعد العامة  – 168الشهود 167ونع وم

ة في القواعد العامة ، 172والقرائن 171واللفيف 170واليمين 169الموضوعية كاإقرار باإضافة إلى تلك المبي

 اإجرائية كمثال إجراء البحث والتحقيق والخبرة.

ما تدعيه، حتى يستجاب لطلبها  173وقد وضع المشرع على الزوجة المدعية إضرار الزوج بها عبء إثبات

ها فوقه  .174التزام أو اإدعاءوالتي يطلق عليها غالبا طرق إثبات ا ،وذلك باعتماد أحد الوسائل المعلن ع

تطرق في هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص )الفقرة آولأ للحديث عن إثبات الضرر بشهادة  وعليه س

اول في )الفقرة الثانيةأ إثبات الضرر بالخبرة واليمين وآبحاث. ت  الشهود واإقرار والقرائن، في حين س

 

 
                                                           

167
دة ف -  رف الش خر" ي الشري اإساميت غير ع ا ضي بح ل س ال دة في مج ظ الش ن ب ر عن عي ن :" إخب  ب
.س ، ص:  -  ، ري ج الت ني، م  .محمد السيد شريف الجرج

168
 - " لح ي الح ب د " ر لش صد ب  ي
.س ، ص:  -  ، ري ج الت ني، م  .محمد السيد شريف الجرج

169
رف  -  إقرار ه إثب ي ي ف ل ال م في ااست ...، ن اإقرار يثب الح  ، الثب ن  ن السك ه م دة )قر(،  نه مشت من م اإقرار ع 

خذه. تمكين الغير من  اعترافه به،  سه  غيره،  ح ع ن  الشخص ل
.س ، ص:  -  ، ي ح ال ف المصط ح، كش  .محمد المص

170
رف اليمين -  لف" ي د ه ع صد م يخبر به الح نه" إش ئل اإثب  س سي من   ك
.س ، ص:  - ن،  ن ج ال  .م

171
ا منتصبين لإش -  ه ليس ال،  ح اإطاع ع ا لط  المخ رة  ن بحك المج م فراد بم ي ع من ا دة مجم يف :" ش دة ال صد بش د بين ي

ذا فا تشترط ف س، ل :الن يف يراجع إل دة ال ل ش ح ح مزيد من اإيض " ل دال  ي ال
راق  - ، المطب ال صر ثي ال الت دلي  ثي ال ء الت ، دراس ع ض درة عن المحررا الص ين  ث لم ص ب حك الخ ي، ا ، محمد الربي طني ال

 ، ل . ، ص" مراكش، الطب ا ي  م ي
172

را -  رف ال "ت ب م مر ث ل من  ب مج مر غير ث ط  :" هي استنب ن  ئن ب
رس  - ر يحي ف م الدكت ، ج ي الح ستر، ك دة الم ، مذكرة تخرج لنيل ش اد المدني دل اإثب في الم ل محمد،  ج ب سين  مر ي ، الجزائر، ع المدي

س   .، ص: /م
173

ء اإثب " ذل  -  صد ب :ي ، يراجع إل ل هذا الم كثر ح سع  ت م الدليل ع م يدعيه" ل ق ى ب طراف في الدع حد  يف   التك
دس، ص:  - دد الس كر، ال ر بمج الم ل منش ، م الجزائي دة المدني  ء اإثب في الم ، ع ز . هدى ز ي  م ي

174
 - : ، ينظر إل ل طر اإثب رف ح مزيد من الم  ل
دد  - ، ال ئي ض دراس ال طني ل د ال ئي، الم ض ح ال ر بمج الم ل منش ، م راقي، طر إثب االتزا بر رشيد ال كت م  ، ص: ، 

 . ي  ي
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 اإقرار والقرائنالفقرة اأولى: إثبات الضرر بشهادة الشهود،  

المدونة وبآخص تلك التي تقر بسبل إثبات الضرر إثباتا مقيد، بل نص نصوص ل ظلم يجعل المشرع في 

لعل أهمها بقاء الزوجة  المطروحة، اإشكاات بعضل اتجاوز ، و 176، وذلك تحقيقا لمساعي نبيلة175على إطاقيته

 في حياة ا تطاق.

صيص على إمكانية  على اقتضاء حقوقهم الحقوقفتخفيفا للعبء ومساعدة ٓرباب  بأيسر السبل، تم الت

اك اإقرار والقرائن )ثانياأ.  إثبات الضرر بشتى الوسائل لعل أهمها وأكترها شيوعا شهادة الشهود )أواأ تم ه

 أوا: إثبات الضرر المبرر للتطليق بشهادة الشهود

كونها إخبار اإنسان ويمكن تعريفها  177في شهادة الشهود إن أهم وسيلة إثبات الوقائع أمام القضاء تتمثل

ها  شروط ، حيث أجمع فقهاء الشريعة اإسامية بضرورة توفر178بحق لغير على غير  لشهود وهي:في ابعي

 أأ العقل.

 بأ البلوغ.

 -إضرار الزوج بزوجته والعلم بأسباب هذا الضرر  – همتأ سماع

اف  ابلة والشافعيةجأ الحرية، وهو قول آح  .179والح

ها والتي  100في المادة 180الضرر يمكن إثباته بشهادة الشهودأن قد عمدت المدونة إلى اإفصاح بو  م

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في جاء فيها :" 

 "..غرفة المشورة

                                                           
175

دة  -  اردة في الم " ال ئل اإثب س رة "بجميع  مسه بصريح عب مر ن . هذا ا ن  من المد
176

ال  -  ح ن ا صل في ظل مد لضبط في ال ب ة  غ ن  الشخصي الم ج  ز ئل التي يمكن من خال ل س رة ع ال ب من ل تكن تنص بصريح ال
. مر يحس ل ص  ذا الخص ن ب ء به المد م ج  تثب ب الضرر، 

177
 -  ، ل ، الطب ا ال، بير ، دار ال طر اإداء ب د  دة الش سيديف، ش  .، ص: كريشن ف

178
ستر  -  ل لنيل دب الم (، رس ذج ضرر، الن نم ي ل ، التط ، النس ئي )الخطب ض مل ال ال سرة  ن ا ب زيد، اإثب في مد اد  ن ج ن في ال

س  دير، م ك م ابن زهر،  ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال  .، ص: /المدني، ك
179

 -  ، ل ، الطب ا ، بير مي ، دار الكت ال رفي في اإسا اج ال د، الز ل بن محمد بن محم  .==، ص: جم
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بأن الضرر يثبت بشهادة الشهود رغم أنها أوردتها على سبيل المثال دليل فإفصاح المدونة في هذ المادة 

اول لكي تثبت ما تعرضت له من اعلى أهميته أذى، ، وكونها الوسيلة اليسيرة التي قد تجدها الزوجة في المت

زل.  خصوصا والمعلوم أن غالبية الضرر الذي يلحقها يكون داخل أسوار الم

وفي حقها  181التشريعات العربيةوال لها إذن أهمية كبيرة، تأخذ بها معظم في هذا المفشهادة الشهود 

اظم  :182قال ال

 ـماع داع في الـــوجودـــالشهود         أو ســويثبت الضرر ب

ة د بعض التشريعات المقارنة  183فا شك أن شهادة الشهود أو ما يسمى بالبي مركز الصدارة في  تتبوأع

آثِم   َوَمن َيْكُتْمَها فَ إِنُه    َوَا َتْكُتُموا الشَهاَدةَ : وفيها يقول رب العزة ،إثبات الضرر الذي يلحق الزوجة

 شأنها وعظمة أجرها. رفعةفأهمية أداء الشهادة وعدم كتمانها دليل على ، 184وَاللُه بَِما َتْعَمُلوَن َعلِيم    قَ ْلُبهُ 

د فيها الشاهد فالشهادة  إما أن تكون قطعية وإما أن تكون شهادة سماع، فالشهادة القطعية هي التي يست
ى ا يفيد اليقين، وقد عمل  اس، وهو علمه الشخصي القطعي، ٓن الدليل الض إلى مصدر غير مسموع بين ال

على سماعه على طول صحبة يعتمد فيها الشاهد  التي أما شهادة السماع فهي، 185بها الفقهاء المسلمون لقوتها
ة صبر أحدهما على سوء عشرة آخر  .186الزوجين وقري

                                                                                                                                                                                                 
180

- la preuve testimoniale : est celle que résulte des dispositions faites au cours dune enquête ; par des personne 

appelées : trémousses. 

-  Abdelouahed Nadifi, Précis De Terminologie Juridique, Imprimerie Papeterie El Lwataniya, Marrakech, Edition 

Octobre, 2013, Page : 27. 
181

 - : مر يراجع إل ل هذا ا ح ح مزيد من اإيض ، ل ن الجزائر ن ن في ذل ال  كم الش
ج - ج في ف الرابط الز ، ح الز بد جستير في عبد ه ع د لنيل درج الم ل م ، رس سرة الجزائر ن ا ن ق ه اإسامي  رن بين ال ، دراس م ي

هران، سن  م  ، ج رة اإسامي الحض ني  ي ال اإنس ن، ك ن ال ص، قس الشري  ن الخ ن . ، ص: ال ي  م ي
182

ندلسي، تح الحك في    ص ا .س ، ص: ب بكر ع  ، حك ا د   .نك ال
183

ن -  ني بين م اليمين  ل عدة " البين ع المدعي  ل ق ن، كمث ني ع يراد به الدليل  ك ن الث الم د،  دة الش صد به ش ي ص  ن خ ل م : ا
. م ال صد البين بم ن ن نكر" ف  ع من 

184
 -  : رة، اآي رة الب  .س

185
نمحم -  ي ال ال رن، ك الم سرة المغربي  ن ا ن م في ق ي الم ل لنيل دب الدراس ال سرة، رس ن ا يل، اإثب في مد ني د ك

ي  م س الج ، الم ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي   .، ص: /ااقتص
186

ضرر في  -  ي ل ني، التط ني هش الريس ن ي ال ال ص، ك ن الخ ن ستر في ال دم لنيل دب الم ل م رن، رس الم ن المغربي  ن ال
س الدراسي  ، الم ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي   .، ص: /ااقتص
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 في أربعة وهي: 187والشهادة لها خصائص عددها أحد الباحثين

 أأ أنها حجة قطعية وليست ملزمة.

 بأ أنها حجة غير قاطعة.

 تأ أنها حجة متعدية.

 جأ أنها دليل مقيد.

هم أو بأكثر من وتختلف شهادة الشهود على اللفيف، حيث  آولى يمكن أن يؤديها شخصان أو ثاثة بعي

ى عشر ) أ شخصا يشهدون أمام القضاء أو أمام 12ذلك، على خاف اللفيف الذي يجب أن يتوفر على أث

 العدول على صحة واقعة من عدمها.

الجيران فإذا كان إثبات الضرر الحاصل للزوجة يكون من اليسير بما كان إثباته بشهادة الشهود ك

ى عشر ) أ 12وآقارب، فإن إثباته بشهادة اللفيف أمر تعجيزي على الزوجة القيام به، فكيف لها أن تجمع أث

شاهدا وتذهب بهم إلى المحكمة لكي يقولون قوا واحدا، ويؤكدوا إضرار الزوج بزوجته واستحالة استمرار 

هما.  العشرة بي

 حيث – فاللفيشهادة  –المغربي في آخذ بهذ الوسيلة  كذلك ما ياحظ في هذ الفترة تشدد القضاء

اك أضرار ا يمكن  ى عشر شاهدا يشهدون بوقوع الضرر الذي تدعيه الزوجة، خاصة وأن ه صعوبة إيجاد أث

 .188للغير اإطاع عليها

في لكن الذي تجب اإشارة إليه أن القضاء باشتراطه تكرار الضرر قد أدى إلى تعجيز الزوجة الراغبة 

الحصول على حكم التطليق، فكما هو معلوم أن الحياة الزوجية تتميز بالخصوصيات والكتمان أسرار الزوجين، 

                                                           
187

.س ، ص:  -  ئي،  ض مل ال ال سرة  ن ا ب زيد، اإثب في مد اد   .  ج
188

حدة -  ص،  ن الخ ن ستر في ال دة الم ل لنيل ش ئي، رس ض د ال ااجت ني  ن سري بين النص ال ي ا لي، اإثب في قض س سرة  خديج الب ا
س الدراس س، الم عيل، مكن ل إسم م الم ، ج دي ااقتص عي  ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال ، ك  .  ، ص: /ي التنمي



 
56 

ى عشر شاهدا  ادر أن يصل الضرر إلى حد السماع الفاشي، وبالتالي يصعب على المرأة إيجاد أث وذلك فمن ال

 .189من الجيران ليشهدوا لفائدتها الضرر الذي تزعمه

عمال الشهادة كوسيلة إثبات أنه فيه نوع من التيسير التشريعي للزوجة، خصوصا وأن ونرى بخصوص إ

ي معه أن الزوجة قد تستعين بشاهد واحد أو  المشرع أقر بعبارة "شهادة الشهود" دون تحديد لعدد معين، مما يع

ين ا نؤاخذ على لكي تثبت ضررها وهو أمر اث ف العديد من اعتماد شهادة اللفي يحسب للمشرع، رغم أن

السلبيات أهمها أن هذ آخيرة يكون فيها إثبات الضرر صعب التحقق ٓنه من الصعب بما كان أن تجد الزوجة 

ن وجدته فالقضاء المغربي يتشدد في آخذ بشهادتهم، ونؤيد إ، وحتى و 190لفيفا يشهدون لها بالضرر الحاصل

ا هذ ركون ب حيث اتخذوا من شهادة  ،عض آشخاص أمام المحاكمهذا التوجه آخير حيث ما نرا في أيام

ي وآخاقي  الزور حرفة لهم فغالبا ما نجد شاهدا يشهد مرة أو أكثر في المحكمة كل يوم، فضعف الوازع الدي

 أفرغ شهادة اللفيف من محتواها.

حاصل تتم في نردف إلى القول أن المشرع أقر بأن الشهادة التي يدلي بها الشهود والتي تثبت الضرر ال

ه بضرورة الحفاظ على خبايا وأسرار العاقة الزوجية، والستر على تفاصيلها  ،غرفة المشورة وذلك إيمانا م

 ونقائصها.

لكن قد تطرح إشكالية بخصوص إعمال شهادة الشهود كوسيلة لإثبات، حيث قد تتقدم الزوجة بشهود 

فون ما تدعيه الزوجة حيث نصبح أمام يثبتون الضرر الحاصل بأقوالهم، في المقابل يتقدم  الزوج بشهود آخرين ي

ا، لكن إجابة على هذ اإشكالية في نظرنا لن يكون إلى بإعمال القاعدة المقررة التي مفادها  تضارب الشهادة ه

في"  ." أن شهود اإثبات مقدمون على شهود ال

                                                           
189

.س ، ص:  -  ئي،  ض د ال ااجت ني  ن سري بين النص ال ي ا لي، اإثب في قض س  .خديج الب
190

 - : ص إثب الضرر، يراجع في ذل إل يف بخص دة ال لي التي تثيره ش ل اإشك ح ح مزيد من اإيض  ل
س  - ر الحر، قراءة في قرارا المج مي زه س، ي سرة بمكن ء ا ة قض ة في ند ذج " مداخ م ضرر نم ي ل " التط ي ي التط ض ع المت ب  ا

ريخ   ط، ص: //، بت ، الرب مني . ، مطب ا ي  م ي
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 : إثبات الضرر المبرر للتطليق باإقرار والقرائناثاني

يا على القواعد العامة لإثبات الواردة في الفصل أحال  د  404المشرع المغربي ضم من ق.ل.ع ع

صيصه في المادة  من  404ث نص الفصل من المدونة أن الضرر يثبت بجميع وسائل اإثبات، حي 100ت

 وسائل اإثبات التي يقررها القانون هي::" ق.ل.ع على أنه

 ...إقرار الخصم؛ - 1

ة؛ - 4  ..."القري

فقد جعل المشرع إقرار الخصم والقرائن من الوسائل التي تثبت بها االتزامات، وبها كذلك يمكن للزوجة 

 إثبات الضرر الحاصل لها والمبرر للتطليق.

اول بالدراسة و  ت صر اإقرار وحجيته في وعليه س أ على أن 1) إثبات الضرر المبرر للتطليقالتحليل ع

صر  .أ2) المبرر للتطليق القرائن ودورها في إثبات آذى نرجئ الحديث بعدها لع

 اإقرار وحجيته في إثبات الضرر المبرر للتطليق-1

الموجب إثباته باإقرار والذي يخول فك العصمة بسببه هو ماا يجوز القيام به شرعا في الحياة إن الضرر 

اسلودة والرحمة ومن مقاصدها باعتبار أن غايتها الم ،الزوجية وتكوين آسرة، ومن أمثلته على سبيل الحصر:  الت

اس، وكل ما هو معتبر شرعا ة ال  .191سب الزوجة وسب أبيها بآلفاظ الدائرة على ألس

اعتراف شخص بحق عليه لأخر قصد ترتيب حق في ذمته أي ، 192ااعتراف :يراد به رار في اللغةفاإق

ة وإجماع آمة والمعقول، أما بخصوص 193وإعفاء آخر من إثباته ، فقد 194مشروعيته فهو ثابت بالكتاب والس

                                                           
دة - 191 ح لنيل ش طر ئي،  ض د ال ااجت سرة  حك تشريع ا ، الطا بين  ي ح ت ت ن،  عبد ال ي الح بن عكن ن، ك ن ل في ال راه الد الدكت

ي  م م الجزائر، السن الج  . ، ص: /ج
192

هرة، )د.ذ.ط(،  -  ني، دار الحديث، ال ، الجزء الث حك حك شرح تح ا ا ن  سي، اإت  .، ص: بي عبد ه  محمد ال
ب زيد، اإثب في  - 193 اد  .س ، ص: ج ئي،  ض مل ال ال سرة  ن ا  .مد
194

 -  ، ص ض، طب خ ، الري ل الكت د الرابع، دار ع ، المج حك حك شرح مج ا ي حيدر، درر ا  .، ص: ع
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ا عليه اإق أورد اإمام ابن الملقن قاعدة رار: أن أستعمل اليقين وأطرح الشك وا أستعمل مفادها " أصل ما أنب

 .195الغلبة"

ا فاإقرار هو وسيلة من وسائل اإثبات القضاء، وذلك د إليها أمام م، التي يمكن للزوجة أن تع196ومن ه

 .بدفع زوجها لاعتراف بأنه يؤديها ويذيقها مرارة ا تطاق داخل ببيت الزوجية أو خارجه

حيث ، للضرر تدعيه زوجته يكون ذلك مبررا قويا لاستجابة لطلبها بالتطليقفإقدام الزوج على اإقرار بما  

اك قاعدة مشهورة مفادها أن قض السورية في أحد قراراتها، محكمة " اإقرار سيد آدلة "وهو ما أكدته ه ال

 .197والذي جاء فيه:" اإقرار في المسائل المدنية هو سيد آدلة، وهو حجة ملزمة على المقر"

صيص على اإقرار كوسيلة من وسائل اإثبات زاع  198فالت يؤدي حتما بمجرد حدوته إلى الفصل في ال

يا على اإقرار الوارد في القواعد  ا بأن المدونة أحالت ضم لفائدة من صدر اإقرار في مصلحته، وكما أسلف

غالبا ما تكون على اتصال بقانون التي  199تجليات انفتاحها على مختلف فروع القانون ذا آمر منهو العامة 

 .آسرة

عته أو بسبب ناقص آهلية  زوجرح إشكال في هذا الصدد مفاد قيمة إقرار الصادرة من اللكن قد يط

ي هذا الصدد نسير إلى توجه عدم ااعتداد بهذا، ٓن اإقرار يجب أن يصدر عن فنقصان في قوا العقلية، ف

عدمة،فحرية واختيار وإرادة،  مما يكون معه آمر الذي  مادام الزوج في هذ الحالة فقيمة إقرار ناقصة إلى م

                                                           
195

.س ، ص:  -  ه،  اعد ال ئر في ق النظ ه  شب ن  ا اعد ابن الم ن، ق  .ابن الم
196

سي -  ر اإقرار  ، حيث نص المشرع ع هذه اعتب لتشريع الجزائر ا ب طي مث ن رن  ديد من التشري الم جه ال سه ت ئل اإثب ه ن س  من 
دتين  سي في الم ري رق    ال التج دة المدني  ن اإثب الجزائر في الم ن  .لسن  من ق

197
ري عدد -  ض الس در عن محكم الن ضي  / قرار ص ريخ  في ال ر إليه في: //بت  ، مش
ددين  - ، ال ري ن الس م حزيران، سن   مج المح ر  ي  ،. 

198
 - : ئل اإثب يراجع إل س سي من  ل اإقرار ك ح ح مزيد من اإيض  ل
ني، دار ا - ، الجزء الث ج في شرح التح لي، الب ، عبد السا التس ل ، الطب ا ، بير مي . ، ص: لكت ال ي  م ي

199
 - : ن المدني، ينظر إل ن ن في ذل ال لش ن ك ن ع ال ض فر ن ع ب ح المد ت ل ان رف المزيد ح  لم
ل  - لكي، رس ه الم رن مع ال ن المدني، دراس م ن سرة ع ال ن ا ح مد ت كريكر، مدى ان بن  ن ل ن م في ال ي الم لنيل دب الدراس ال

ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال رن، ك الم سرة المغربي  ن ا ن البحث ق ين  حدة التك ص،  س الخ ، الم ، طنج د
ي  م . ، ص: /الج ي  م ي
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نسير إليه عدم ااستجابة لطلب التطليق للضرر اعتمادا على إقرار الزوج ناقص آهلية لسبب عته أو مرض 

ي  .ده

 إثبات الضرر المبرر للتطليق بالقرائن    - 2

ة بأنها  من استخاص مجهول من معلوم، وهي دليل إثبات وإن يكن ضعيفا، وتقدير قيمتها "تعرف القري

باط أمر مجهول من أمر معلوم، وقد عرفها أصحاب القانون بأنها " دليل يقوم  200"شأن قاضي الموضوع على است

ة ثاثة: اصر القري  فع

 آول: أمر مجهول: وهو آمر أو الواقعة المراد إثباتها.

ة، وي  طلق عليه الفقه القانوني آمارةالثاني: أمر معلوم: هو الذي تقوم عليه القري

 .201الثالث: استخاص آمر المجهول من آمر المعلوم يفيد قيام آمر المجهول"

تجه القانون أو القاضي من واقعة معلومة ليطبقه على وقد عرف أحد الباحثين القرائن على أنها "  ما يست

لم يقررها  ونيةواقعة مجهولة، والقرائن على نوعين: قرائن مقررة من طرف القانون، وهي تسمى بالقرائن القان

قانون االتزامات وهو بالتقريب نفس التعريف الذي أورد المشرع في  202وهي نسميها القرائن القضائية" القانون

 .205، ونظير الجزائري204الفرنسي ع، وهو نفس توجه المشر 203والعقود

                                                           
200

.س ، ص:  -  ن،  ن ج ال  .م
201

 -  ، ني ض، الطب الث ، الري م س ، مكتب  رن ه اإسامي، دراس م رائن في ال ل ئز، اإثب ب  .، ص: إبراهي بن محمد ال
202

بر،  -  كت ، مراكش، طب  طني راق ال ، المطب ال ني ن ح ال ي، المختصر في المصط احد النظي  .، ص: عبد ال
203

صل  -  نه:"  نص المشرع في ال .ل.ع ع  لمن  ئع مج ق د  ج ضي  ن  ال ن ص من ال رائن دائل يستخ  "ال
204

دة  -  رائن في الم رنسي، ال م  عرف المشرع ال اق م ضي من  ن  ال ن ص ال ئج يستخ رة عن نت :" عب ن ن المدني ع  ن من ال
اق مج رف  "لم  ل

205
دتين  -  ئل اإثب في الم س سي من  رائن ك ري رق    تطر المشرع الجزائر ل التج دة المدني  ن اإثب في الم ن لسن  من ق

. 
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ها، عطفا على ما سبق، فاإثبات بالقرائن يقتضي وجود واقعتين إحداهما مجهولة وهي المراد  الكشف ع

باط إثبات الواقعة آولى مع ضرورة وجود الصلة القوية بين آمر الظاهر  ها عن طريق ااست وآخرى يتوصل ع

ه ة التي أخذت م  .206وبين القري

ا مثاا لإثبات بالقرائن   دائما ما يكون في حالةفي هذا الصدد بالزوجة التي تدعي أن زوجها ونعطي ه

ة على كامها، فثبوت للقاضي بأن الزوج يقيل إلى  بها وهو في هذ الحالة، وأنه يضر سكر طافح وليست لها بي

ه صحة  اول الخمر وا يدخل البيت إا متأخرا وهو ما يستشف م ة بأنه يت أنصاف الليل في الماهي الليلة قري

 .للضرر إدعاء الزوجة، فيستجيب لطالبها بالتطليق

ح ا ونرى في هذا الصدد أن ثبات الضرر بكل حرية، باعتماد مجموعة من الوسائل لعل إلحق للزوجة م
وط بها داخل صرح أهمها القرائن  فيه نوع من التيسير عليها لتخليصها من زوجية أصبحت ا تؤدي الدور الم

  المجتمع.

 الفقرة الثانية: إثبات الضرر الحاصل باليمين واأبحاث والخبرة

وازل إلى آمر بإجراء من اإجراءات التي تكون  اضيكثيرا ما يلجأ الق اعه في نازلة من ال ٓجل تكوين ق

اعة، وهو آمر نفسه كذلك بخصوص الضرر الحاصل بالزوجة، حيث يأمر القاضي المكلف  البت بلديه هذ الق

إلى انتداب  ، كما قد يلجأ209أو المتممة 208من قبل آطراف سواء اليمين الحاسمة 207في الملف بأداء اليمين

ها هو حسن سير العدالة. 210خبراء إجراء خبرة ية إلى غيرها من اإجراءات التي يكون آساس م  ف

                                                           
206

.س ، ص:  -  ئي،  ض مل ال ال سرة  ن ا اد ب زيد، اإثب في مد  .ج
207

في الشرع: ت -  ة.  : ال غ نه ا اليمين في ال ف  ل ح الجزاء حت  ليمين بغير ه ذكر الشرط  ، ف ي ل  الت حد طرفي في الخبر بذكر ه ت ي 
ف.  يح

.س ، ص:  -  ، ري ج الت ني، م  .محمد السيد الشريف الجرج
208

صد حس النزاع، ف -  خر ب ى إل ا حد الخصمين في دع جه  :" يمين ت سم ليمين الح صد ب صل في النزاع ي ل عن ال يترت ع ح  النك
كل". لف  ضد الن ح الح  لمص

.س ، ص:  - ن،  ن ج ال  .م
209

عه. -  صد تكميل اقتن ضي ب حد الخص من ال ازا إل  جه ج : يمين ت  اليمين المتمم
.س ، ص:  - ن،  ن ج ال  .م

210
در عن شخص  -  ني:" ر فني ص ر الخبير غير الخبرة ت  ، الخبرة دليل إثب ى،  صل في الدع قف ع ال ل فني يت ن مس مختص في ش

. محكم  إلزامي ل
.س ، ص:  - ن،  ن ج ال  .م
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اول في هذ الفقرة إثبات الضرر الحاصل  ت تقل بعدها للحديث عن أوالزوجة باليمين )لوعليه، س أ تم ن

 أ.ثانيا)القضائية  اإثبات الذي يتم بواسطة الخبرة وآبحاث

 إثبات الضرر الحاصل للزوجة باليمين -أوا

 اإثبات التي يقررها القانون هي: من ق.ل.ع على أنه:" وسائل 404نص المشرع في الفصل 

ها"5... كول ع  أ اليمين وال

ل اإثبات التي بموجبها ئانطاقا من نص القانون هذا، نجد المشرع المغربي اعتبر اليمين وسيلة من وسا 

اعته ويحكم وفقا لذلك.يقوم القاضي   بتوجيهها لأطراف وتأسيسا على نتائجها يكون ق

يين: أولهما: الحلف باه أو بصفة من صفاته على  فاليمين في ااصطاح الفقهي يستعمل للدالة على مع

جيه ر أم على نفي شيء أو إثبات. وثانيها التزام أمر غير مقصود به الطاعة، وا يحتاج إلى قبول، معلق ت

 ا يؤاخذكم ه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم :، وفي ذلك قال تعالى211آخر

ه : وجاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي، 212اأيمان ه في   ع أدرك عمر رضي ه ع

اداهم الرسول صلى ه عليه وسلم: ركب   أا إن ه عز وجل نهاكم إن تحلفوا  وهو يحلف بأبيه ف

 .213بآبائكم فمن كان حالف ا ف ل يحلف باه أو ليصمت

يا باليمين كوسيلة إثبات الضرر الحاصل للزوجة، و  عليه سارت هو آمر الذي وقد أخذ المشرع ضم

دما تدعي الزوجة إضرار إن ، حيث 214معظم التشريعات العربية المقارنة القاضي بخصوص اليمين الحاسمة ع

                                                           
211
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ة،  ا يأمرها بأداء اليمين بأنهفالقازوجها بها وليست لها بي وأن الضرر الذي لحق بها  ،يضرها ويؤديها ضي ه

دما تؤديهاااستمرارأصبحت معه الحياة الزوجية مستحيلة  ا أمام  ،لك للزوجيوجهها القاضي كذ ، فع ونكون ه

 ؛فرضيتين

اع الزوج عن أداء اليمين التي وجهها له القاضي ،آولىالفرضية  -  بمثابة دليل على صحة ما  وهو امت

 .تدعيه الزوجة، حيث القاضي في هذا المقام يحكم وفق لطلبها

هي أداء الزوجة اليمين وأداء الزوج كذلك لها حيث في هذ الحالة يبحث القاضي  ،أما الفرضية الثانية - 

 على بدائل أخرى لكي يؤسس عليها ما سيحكم به.

اك اليمين المتممة حيث اعهال يوجهها تم ه ويحكم وفقا لطلبها،   ،قاضي جوازا إلى الزوجة لكي يتمم اقت

وعمدت إثبات ذلك بشهادة شاهد واحد، فبعدما يسمع له القاضي في  ،كما لو ادعت الزوجة إضرار زوجها بها

اعه أن يأمر الزوجة بأداء اليمين المتممة حيث بمجرد أدائها يحكم وفقا  ،غرفة المشورة يمكن ٓجل تتميم اقت

 لطلبها.

ا في هذا الصدد أنه ية إلى التطليق ليس في كل آحوال تكون الزوجة محقة في دعواها الرام وحسب رأي

فترفع ضد دعوى التطليق  ،في اانتقام من زوجها عن طريق الزج به في دهاليز المحاكم للضرر، فقد ترغب

ة تست د عليها إلى أداء اليمين، وفي هذا الخصوص للضرر انتقاما وبدون أي موجب حق، وقد ا يكون أمامها بي

دنا في المسائل آسرية التي تتسم بالحساسية، نرى بأنه ا يجب التوسع في آخذ باليمين كوسيلة إثبات  وس

ي وآخاقي،  في ذلك أن الحلف باه وبغير أصبح من المسائل التي يتم العبث بها نتيجة ضعف الوازع الدي

، ونحن نعلم أن بها، والواقع أن العكس هو الصحيح تحلف باه جهد أيمانها أن زوجها يضرفالزوجة يمكن أن 

لضرر وأداء اليمين ن ادعاء الزوجة لإت آسرية، حيث اليمين خصوصا الحاسمة لها خطورة على استقرار العاقا
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قض الحاسمة أمام القضاء على وقوعه، يؤدي حتما إلى ااستجابة لطلبها، وفي هذا الم حى جاء قرار لمحكمة ال

ات" ازل عما سواها من البي زاع وتفيد الت  .215السورية مفاد أن:" اليمين الحاسمة تحسم ال

 القضائية  إثبات الضرر بالخبرة واأبحاث -ثانيا

اول بالدراسة والتحليل مسألة الخبرة القضائية في قواعد الموضوع، بل  كما هو معلوم، فالمشرع لم يت

ون بإجراءات ، وخصوصا في الباب الثالث 216قانون الشكل الممثل في قانون المسطرة المدنية نضمها في المع

اء على طلب آطراف أو أحدهم :" من نفس القانون ما نصه 55الفصل  التحقيق، فقد جاء في يمكن للقاضي ب

المكان أو بحث أو تحقيق أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين 

  خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

يابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.  "يمكن لممثل ال

ظام العام إنما وضعت لحماية مصالح آطراف، فيمكن لهؤاء  217فمادامت قواعد اإثبات ليست من ال

صوص عليها في  اسبة إثبات الدعوى، فباإضافة إلى قواعد اإثبات الم قانون االتزامات اختيار الوسيلة الم

صوالعقود  اك قواعد أخرى م ضوية لعل أهمها الخب قانون المسطرة المدنيةوص عليها في فه رة وآبحاث الم

ص المومأ إليه أعا فيمكن لأطراف مطالبة من المحكمة القيام تحت لواء إجر  اءات التحقيق، حيث حسب ال

 وذلك بهدف الوصول للحقيقة. بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ويمكن لها أن تقوم بها تلقائيا 

                                                           
215

ري عدد  -  ض الس در عن محكم الن ضي رق  قرار ص ريخ  في ال در بت ، //الص ري ن الس م ر إليه في مج المح ، مش
دد .س.  ين ال  ، 
216

در  -  ن المسطرة المدني الص ن ج الق ير بم ن رق الظ ن ب ق .شريف بمث ريخ  . ن  بت دق شتنبر  ) رمض لمص (  ب
ن المسطرة المدني ن ريخ  الجريدة الرسمي عدد ، ع نص ق ن  مكرر، بت  (، ص شتنبر  ) رمض

217
ضه  -  ن  اعد اإثب ليس من النظ ال  ء فيه:" ق حد قرارات الذ ج ن ذهب إليه في  ري  ص الس مر الذ سب لمحكم الن  ا

." ي الخص  لحم
، عدد  - ري ض الس در عن محكم الن ضي /قرار ص ريخ  ، في ال ن الس//بت م ر إليه في مج المح ددين ، مش ، ال  ري

.س .   ، 



 
64 

تطرق في هذ الوحدة إلى إثبات الضرر بواسطة الخبرة القضائية ) تقل ب على أنأ 1وعليه، س عدها إلى ن

 .أ2) إثباته بواسطة آبحاث القضائية

 بالخبرة القضائيةللزوجة  إثبات الضرر الحاصل   -1

ليست وسيلة تابعة لوسائل اإثبات القائمة، بل هي وسيلة مستقلة بذاتها لها أحكامها  الخبرة القضائية

من أهم الخاصة تتبوأ مكانة راقية في شتى فروع القانون خاصة، وآسرة على وجه الخصوص، فهي تعتبر 

يين: أوله218إجراءات التحقيق وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي ما اامتحان ، فالخبرة "لغة تجمع بين مع

 .220تعالى:" فسئل به خبيرا"مصداقا لقوله  219وااختبار وثانيهما: العلم بالشيء"

ي الخبرة في ااصطاح القانوني  بأن الواضح من خال نصوص المسطرة  بعض الفقهحسب رأي وتع

نجد المدنية أن المشرع وإن كان قد نظم جل أحكام الخبرة إا أنه ترك مهمة تعريفها للفقه والقضاء، وهكذا 

حو التالي:" هي إجراء من إجراءات التحقيق  عادة  يلتجئ  إليها قضاء الموضوعبعض الفقه قد عرفها على ال

ضرورية بواسطة أهل ااختصاص، وذلك من أجل البت في مسائل علمية أم قصد الحصول على المعلومات ال

ية تكون غالبا محل نزاع بين ولئك القضاة اإلمام بها والتقرير بشأنها  دون الخصوم في الدعوى، وا يستطيع أ ف

 .221بالغير" ااستعانة

قسم الخبرة إلى نوعين، خبرة قضائية وهي التي يأمر القاضي بإجرائها في إطار أحد الدعاوى المعروضة  وت

قاضي الموضوع إجراءها سواء كان قاضي مكلفا أو قاضيا مقرر، أما فتدخل ضمن اإجراءات التي يأمر عليه، 
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وع الثاني فهي الخبرة الغير القضائية ى أن القاضي ليس هو من أمر التي ا تتصف بالخبرة القضائية ال ، بمع

 .223أو في حالة عرضية وتلقائية 222أحد الخصوم بإجرائها، إنما جاءت نتيجة طلب من

لضرر مدقع من طرف زوجها وليست ، فالزوجة قد تتعرض 224بالخبرة القضائية فبخصوص إثبات الضرر

أ إلى القضاء وتكتفي باإدعاء بأن زوجها مثا يأتيها من دبرها، وأن تلج ثحي ،بت بها ما حصل لهاتثلها وسائل 

تدبضرار صحية و أذلك تسبب لها في  لكي الطبيين أحد الخبراء  خيمة، فأمام هذا آمر فيمكن للقاضي أن ي

يخضع الزوجة لفحوصات طبية لكي يثبت حقيقة وجود اعتداءات من عدمه، فبعد قيام الخبير بما أمر القاضي 

فإذا  به، يدلي بتقرير الفحوصات التي أجراها للزوجة، وعلى ضوئها يؤسس القاضي حكمه بالتطليق من عدمه، 

كانت نتائج تقرير الخبير ايجابية وتؤكد وجود اعتداءات من الدبر فالزوجة تكون محقة في ما تطلب من فك 

 عصمتها من زوجها، فيتم ااستجابة لطلبها.

ادا إلى الشواهد الطبية ي ، وهو آمر الذ225كما أن الزوجة يمكن لها أن تثبت الضرر الحاصل لها است

اظورأخذت به المحكمة اابتدا دما اعتبرت أن ثبوت الضرر بمقتضى الشواهد الطبية المدلى بها  226ئية بال ع

قض الجزائرية في أحد  يجعل الزوجة محقة في طلب التطليق للضرر، وهو عكس ما ذهبت إليه محكمة ال
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دما اعتبرت تقديم شهادة طبية وحدها  اء عليها وحدها م ا تثبتقراراتها ع خالف الضرر والحكم بالتطليق ب

 .227للقواعد الشرعية والقانونية

يجب أن ا للتطليق  المبرر الضرر والرأي فيما نعتقد بخصوص إعمال الشواهد الطبية كوسائل إثبات

دنا في ذلك أن الشواهد الطبية في هذ اآونة يمكن الحصول القضاة  ه، وأن يتشدديتوسع في في آخذ بها، وس

طباء، يشهد من خالها وقوع الضرر رغم عدم وقوعه، وذلك راجع إلى رغبة عليها بدراهم معدودة تقدم ٓحد آ

الزور في الشواهد الطبية المقدمة من  إعمالالقائمين على قطاع الصحة في الربح السريع حتى ولو استدعى ذلك 

ي وآخاقي، مما يجعل هذ الشهادة   مصداقيتها.تفقد في أحيان كثيرة طرفهم، وتغييبهم للضمير المه

 إثبات الضرر بواسطة اأبحاث القضائية -2

ا هذا  ا في سالف بحث صوص عليها في لااالضرر إثبات لقد تطرق حق بالزوجة بشهادة الشهود الم

اول بالدراسة هذ الوسيلة قانون االتزامات والعقود لكن ليس فقط  ،228الموضوعية القواعد العامة شائعة المن ت

أي من  طلق عليها المشرع بتسمية آبحاث،وهو ما أ ،ئية كذلكاإجرابل تطرقت لها القواعد العامة  ،تلإثبا

 .229م.ممن ق. 84إلي الفصل  71الفصل 

يجوز آمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن  ".م على أنه:ممن ق. 71حيث نص المشرع في الفصل 

تها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت  ها مقبوا ومفيدا في تحقيق الدعوىمعاي  ."م
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ه أن يأمر اقا من الفصل أعا يتضح أن القاانط ضي المكلف أو القاضي المقرر حسب آحوال يمك

 يكون إما ذيتخقد آمر الذي  وهذا ر العدالة في مجراها الصحيح،سييرى أنها مفيدة ل واقعةبإجراء البحث في 

اء  الخصومة . من أحد أطرافطلب  على بصفة تلقائية أو ب

ظر في ملف الدعوى  بحث بصفة تلقائية، فهذ اإمكانية تجد بإجراء ففيما يخص أمر القاضي الذي ي

من ق.م.م، والذي يعطي للمحكمة كامل السلطة التقديرية لأمر بإجراء البحث كون  56مشروعيتها في الفصل 

يأمر القاضي قد نص المشرع في نفس الفصل على ما يلي:" ل، ف230جراء من صميم إجراءات الدعوىهذا اإ

ه إجراء  -المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط  الطرف الذي طلب م

هم على طلب اإجراء أو  55من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل  أو آطراف الذين وقع اتفاق بي

يداع مبلغ مسبق يحدد لتسديد صوائر اإجراء المأمور به عدا إذا كان آطراف أو أحدهم استفاد بإ -تلقائيا 

 ".من المساعدة القضائية

أما الحالة الثانية التي يكون فيها طلب إجراء آبحاث ليس من طرف القاضي تلقائيا، بل بطلب من أحد 

دها في الفصل السالف ال ذكر، وتشكل في الغالب الحالة آكثر تطبيقا من خصوم الدعوى وهي نفسها تجد س

ظر في الملف إجراء بحث  آبحاث ٓجل تكوين من نظيرتها حيث غالبا ما يطلب الخصوم من القاضي الذي ي

اءها أو حتى بعد إدخال  ظر في جوهر الدعوى أو أث اعته، ويمكن طلب إجراء هذ آبحاث سواء قبل ال ق

ها وبآمر في إجراء البحث الذي يظهر له كفيا الملف إلى المداولة أو  التأمل، حيث يأمر القاضي بإخراجها م

 بإظهار الحق.
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لى المحكمة، فالقاضي المكلف إفالزوجة المتضررة من زوجها بمجرد ما تتقدم بدعوى التطليق للضرر 

دات تثبت ادعاء الزوجة للضرر، حيث يمكن لهذ آخ يرة أن تطلب من بالبت في ملفها يبحث عن مست

ة ما خلفه الزوج به، جراء اعتياد  زل الزوجية لمعاي القاضي القيام بآبحاث الازمة، وعلى رأسها اانتقال إلى م

دما   وا أو سمعوا صراخ الزوجة ع ه كذلك أن يستمع إلى الجيران كشهود عاي السكر الطافح مثا، وقد تطلب م

ا طلب الزوجة من القاضي أن يعرضها على طبيب لكي يعاين آضرار كان زوجها يعتدي عليها بالضرب، أو مث

ف الذي تلقته  اتجة عن الع بعلها، والذي أصبحت ترى معه استحالة استمرار العاقة من الجسدية والكدمات ال

هما.الزوجية   بي

حسن فعل فهذ الوسائل وغيرها يمكن إعمالها للوقوف على جدية طلب الزوجة للفراق من عدمه، حيث 

مفتوحا على مصراعيه للزوجة أن تثبت الضرر الحاصل بشتى الوسائل، حيث هذا آمر  ترك الباب المشرع لما

  فيه نوع من التيسير التشريعي يزيد من اإقدام إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بالحقوق والدفاع عن المصالح.

 فقه والقضاءالمطلب الثاني: وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق في ال

، فقد كان 231انطاقا من قاعدة إثبات االتزام على مدعيه، والتي أقرت بها القواعد العامة الموضوعية

إثبات الضرر واستخاصه وتقدير من أعقد ما واجهته الزوجات المغربيات اللواتي سبق لهن أن رفعن دعوى 

ت الذي كثيرا ما كانت تواجه به من طرف القضاء، الملغاة التطليق للضرر في إطار مدونة آحوال الشخصية  للتع

صوص الخاصة بالتطليق للضرر لصالح الزوج، بل وكان  يؤول بل وكانت تصطدم بموقف القضاء الذي كان ال
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صل  -  ي:" إثب االتزا ع مدعيه". ينص ال .ل.ع ع م ي  من 
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اقضة مع شريعة اه التي تحث  يتمسك بأحكام فقهية أو عبارات توثيقية بعيدة كل البعد عن روح العصر، بل ومت

 .232إحسانبالمعروف أو اافتراق بعلى المعاشرة 

ل مدونة آسرة، فباإضافة إلى قواعد اإثبات التي قررها القانون في القواعد العامة الموضوعية ظأما في  

اد ، حيث يمكن آخذ بأحكامها من قبل قه اإساميالففقد تطرق لها وحتى اإجرائية،  عليها من طرف وااست

ها 400تحيل صراحة على الفقه المالكي في المادة مادام أن المدونة  القضاء ، حيث أصبح القضاء يتعامل 233م

 .بخصوص إثباته بليونة كبيرة مع دعاوى التطليق للضرر

تطرق إل رجئ الحديث  ةاإسامي اء المذاهبفقهئل اإثباتية التي قررها ى الوساوعليه س )الفقرة آولىأ ل

تي يأخذ بها القضاء كأساس لفك عصمة الزوجية، وتلك التي يستبعدها من بعدها بالدراسة والتحليل للوسائل ال

 ذلك في )الفقرة الثانيةأ.

 الفقرة اأولى: إثبات الضرر المبرر للتطليق في الفقه اإسلمي ووسائله

تطرق فقهاء الشريعة اإسامية لوسائل اإثبات في المعامات المالية والشخصية في مؤلفاتهم، حيث كثيرا 

ما نقف في هذ آخيرة على أبواب أو فصول خصصت لهذ الوسائل نظرا ٓهميتها كونها تساعد أصحاب 

ة بمفهومها ا –الحقوق على اقتضاء حقوقهم، ولعل أهمها شهادة الشهود   تم اإقرار واليمين. –لعام البي

اإتقان وآحكام شرح تحفة الحكام باب كامل يتحدث مؤلف فبخصوص اإثبات بالشهادة فقد ورد في 

 .235وهو رؤية الحق بالحق 234عن الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك، فالشهود جمع شاهد،
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سرة، انحال ميث -  ن ا اضح في شرح مد ر، ال .س ، ص: محمد الكشب  ، جي  . الز
233

دة  -  ي  تنص الم د الذ يراع فيه تح ااجت لكي  ن يرجع فيه إل المذه الم نه:" كل م ل يرد فيه نص في هذه المد سرة ع  ن ا من مد
ف". ر لم شرة ب الم اة  المس دل   قي اإسا في ال

234
ا -  ن  سي، اإت . ، ص" بي عبد ه محمد ال  ،  .حك

235
.س ، ص:  -   ، ري ج الت ني، م  .محمد السيد شريف الجرج
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كما أن لمقدم .236وأنواع الشهادات خمس بالشهود، خاص باب جاء في البهجة في شرح التحفة   

اظم في:شروط الشهادة في الفقه اإسامي   يجب أن تتوفر فيه لخصها ال

 237عـــــــــــــــــــدالة تيقظ حـــرية       وشاهد صفته المرعية

يظهر من هذا البيت أن الشاهد في الفقه اإسامي يجب أن يتحلى بالعدالة وآهلية والحرية في 

، أما بخصوص إعمال الشهادة كوسيلة إثبات الضرر في الفقه اإسامي، فقد جاء في تحفة ابن 238ااختيار

 عاصم:

 يثبت الضرر بالشهود        أو سماع داع في الوجودو 

وهو  –يستفاد من هذا البيت أن إضرار الزوج بزوجته قد يثبت بشهادة الشهود أو بشهادة السماع 

وفي نفس ااتجا جاء في مؤلف تبصرت الحكام  – )..."أو سماع داع في الوجودأ المقصود في البيت أعا

اهج آحكام للعامة القاضي المالكي برهان الدين ابن فرحون ما نصه " وأما الشهادة  في أصول آقضية وم

ساء وغبالسماع  شاهد رهن من الرجال جاز وكذلك إن شهد يعلى الضرر فإذا شهد به السماع الفاشي من قول ال

د الزوج فيه مدفع وا يمين، وعليه قال  واحد بمعرفة الضرر وشهد لها بالسماع مع الشهادة بذلك إذ لم يكن ع

ابن القاسم سألت مالك عن شهادة السماع في ذلك فقال ا أرى ذلك يخفى على جيرانها فإن كان إضرار بها 
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.س ، ص:  -   ، ج في شرح التح لي، الب  .عبد السا التس
237

.س ، ص:  -  لي،   .عبد السا التس
238

لغ ال -  دل الحر المس الب ال  ، دال دة ال ط الش ل اإم الدردير:" شر "ق بدع ا حجر   قل با فس 
، طب سن  - ، نجيري ن ي ك ، مكتب  ل ل لمذه اإم م قر المس  .، ص: حمد بن محمد الدردير، 

إن   ، با بدع ا حجر  لغ، با فس  قل، ب ، ع دل حر، مس دة:" ال بل ع الش فره في الم يل في ح م يج ت ل الشيخ خ رجي كذل ق يل كخ ت
،  ل نرد". ه ،  س ،  صغيرة خس شر كبيرة،  كثر كذ ، ل يب  قدر

خدم التراث، ال - ط  مخط يه ل ل، مركز نجي يل، الجزء ا ل خ يل في حل م ء الغ ه ش م يل  ، مختصر خ يل بن إسح الجند هرة، الشيخ خ
 ، ل  . ، ص: الطب ا
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ها يستوجب به مثل ذلك مشهورا معروفا حتى توطأ سم اعهم على ظلمه لها في إساءة عشرتها في غير ذنب م

ساء طلقها عليه السلطان ساء العدول أو غيرهن من الرجال على سماعهم من ال   .239وشهد على ذلك ال

على إثبات اإضرار بالزوجة بواسطة  اءبأن الظاهر أن تأكيد الفقه 240أحد الفقه اعتبروفي هذا الصدد 

طلق من أن ذلك اإضرار يتم داخل بيت الزوجية في الغالب من آحيان، بعي ا، ي دا عن أعين شهادة السماع ه

همالشهود،وإن قد ا يخف  .ى على سماع الجيران وانتقاله كخبر شائع بي

ال هو كذلك نصيبه من الدراسة والتحليل أما بخصوص اإقرار كوسيلة لإثبات في الفقه اإسامي، فلقد ن

ه آقوال الصادرة عن اإنسان على وجه اإخبار بحق يثبت في آموال أ و في المؤلفات الفقهية، ويقصد م

فسآبدان، ا تخلوا   .241من أن تكون إخبار بحق للغير على ال

ررة فقها، وهي البلوغ والعقل واإقرار كالشأن في ذلك الشهادة ا يصح إلى ممن توفرت فيه شروط المق

اظم:  وااختيار، حيث ا يصح اإقرار الصادر من هؤاء كما يقول ال

ون والصبي نق      ل     ــــــــــــــــتة إقرارهم ا يقبــــــــوس  لواــــــــذوو الج

 بدن كذلك لسفيه يسمعـــــــــــــــل         ـــــــذلك العبد فيما ايرجع ك

تفيــــــــأهــــــــــــــــــــــ   ومـــــــفلس كذلك المريض في         ــل المودة له في

 242ي نفسه. وغير ا يقبلــــــــــــــــــف   كم بإقرار المقر إن أقر     ـــــــــوأح
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.س ، ص: -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكشب
240

.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكشب
241

.س ، ص:  -  دلته،  ه اإسامي  جي، ال ل المج  .محمد سكح
242

يطي، التح -  ظ الشن .س ،ص: المرابط بن مح  ،   المرضي
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د فقهاء الشريعة اإسامية، فهو جائز حيث  أن إدعاء وبشأن إعمال اإقرار كوسيلة إثبات الضرر ع

هما، وتأكيد الزوج ذلك بإقرار يكون ذلك حجة قوية للقاضي  الزوجة إضرار زوجها بها واستحالة العشرة بي

اك قاعدة فقهية مشهورة مفادها "أن اإقرار سيد  هما متى رغبت الزوجة في ذلك، ٓن ه للحكم بالتفريق بي

 آدلة".

اك قاعدة فقهية مكرسة وهي " الفقه اإسامأما بخصوص اليمين كوسيلة من وسائل اإثبات في  ي، فه

ة " ة على المدعي واليمين على من أنكر وا يمين حتى تثبت الخلطة أو الض . فاليمين تتم بالحلف باه، 243البي

حو المحدد شرعا أمام الحاكم  وقد يؤديها  –القاضي  –حيث يقوم الذي وجهت له اليمين بتاوة صيغتها على ال

يلجأ إليها الحاكم لتتميم  ،ا قد يؤديها الدائن، ويؤديها الشاهد وغيرهم، فهي وسيلة تزكية لما سبقهاالمدين كم

اعه.  اقت

دما تؤديها،  فاليمين وسيلة من وسائل إثبات الضرر الحاصل للزوجة حيث يوجهها القاضي للزوجة فع

ه إن أرادة ذلك،  ها يحكم القاضي وفقا لطلبات الزوجة ويطلقها م يوجهها القاضي ثانية للزوج فإذا نكل ع

قض  ذهب إليهلذي إا بالحكم الجزائي، وهو آمر ا تكذيبهافاليمين وخصوصا الحاسمة ا تقبل  قضاء ال

 244السوري
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، ا -  ، بير مي ني، دار الكت ال اني، الجزء الث ير بي زيد ال ل  اني ع رس اكه الد لكي، ال زهر الم زا ا ، حمد بن غني الن ل لطب ا
 .، ص: 

244
بل تكذيب -  سم ا ت ي:" اليمين الح ري م ي ض الس ء في قرار لمحكم الن   بغير الحك الجزائي".ج
ري عدد  - ض الس در عن محكم الن ضي  /قرار ص ريخ  في ال ددين //بت ، ال ري ن الس م ر إليه في مج المح  ، مش

.س. ص:...   ، 
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 للضرر  ل اإثبات التي يأخذ بها القضاء كأساس للتطليقئالفقرة الثانية: وسا

إا أنه قد يحدث ضرر للزوجة يلحقه  – 245كما هو مقرر شرعا  –من المعلوم أن الطاق يكون بيد الزوج 

ا ي  246حق للزوجة أن تطلب تطليقهابها الزوج كااعتداء عليها بالضرب أو الشتم أو اإهانة التي ا تحتمل، ه

هما بسبب وجود ضرر،  استحالةعن طريق القضاء، هذا التطليق الذي يثبت بحكم قضائي وذلك متى  العشرة بي

ال الزوجة حريتها وال حال هذا عليها إثبات الضرر المبرر للتطليق، وا غرو ما يطرحه إثبات الضرر من وحتى ت

 .247إشكاات عملية قد تحد في كثير من آحيان من حصول الزوجة المتضررة على التطليق للضرر

د المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقدير الضرر من عدمه، وهو آمر الذي كرسه   حيث أس

جاء فيها:" حيث إن تقدير آدلة موكول لسلطة المحكمة وا معقب عليها  248آعلى في أحد قراراتهالمجلس 

تهي إليها..." تيجة التي ت  .إلى من حيث ال

فالقضاء المغربي بجميع درجاته وحتى القضاء المقارن أخذ بمجموعة من الوسائل التي اعتمدتها الزوجة 

لبها بالتطليق، لعل أهم هذ الوسائل نجد الشهادة، فبخصوص ااستجابة إثبات الضرر كمبررات لاستجابة لط

ادا إلى شهادة السماع فقد ورد قرار عن المجلس آعلى يقر بأن إضرار أحد الزوجين  لطلب الزوجة بتطليقها است

                                                           
ل - 245 ل ي رة فَ ِإْمَساك  بَِمْعرُوٍف أَْو َتْسرِيح  بِ إِْحَسانٍ   الط َلُق َمرتَ انِ  :ت رة الب : س  .، اآي
246

 - : ، يراجع إل ي ة في ط التط ل ح المر رف ح مزيد من الم  ل
س  - ء الرابطآي ش ، إن ب دلي  ، سرة الجزائر ن ا ن ق ه اإسامي  رن بين ال ، دراس م ج جي بط من الز ال الز ح ض تشري ا

، ت مر د م ل م م ، ج سي ال السي ي الح  ن، ك ن ، تخصص ال راه في ال دم لنيل درج الدكت ح م طر  ، ربي ، الشخصي ال ز يز 
. ، ص: سن  ي  م ي

ي - ح، دراس ف د النك ء ع ة في إن راد المر حك إن ب جزر،  ن  ني رمض جستير  ت ل ع درج الم ب الحص ا لمتط دم استكم ل م ، رس رن م
، غزة، سن  م اإسامي ن، الج ن ال ي الشري  رن، ك ه الم . ، ص: في ال ي  م ي

جس - د لنيل درج الم ل م ، رس رن ، دراس م سرة الجزائر ن ا ن ضرر في ق ري ل ل، الت ي ال فريح مك ، ك لي المس د  تير في ال
ي  م س الج م الجزائر، الم ن، ج . ، ص: /الح ابن عكن ي  م ي

247
.س ، ص:   -  ئي،  ض د ال ااجت ني  ن سرة بين النص ال ي ا لي، اإثب في قض س  .  خديج الب

248
ع عدد  -  س ا ف  قرار المج ريخ  //في الم .س ، //بت سرة،  ن ا ء في تطبي مد ض ارد في: المنت من عمل ال  ،

 .  ص: 
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ة شأن وهو ما جاء في قرار آخر له حيث نص على أنه:" لكن حيث تقدير آدل 249بآخر يثبت بشهادة السماع

ها وهي لما ناقشت موجب إثبات الضرر الذي  السلطة التقديرية للمحكمة وا رقابة عليها إا فيما استخلصت م

ة أهل العدول وغيرهم أن الطالب يسيء إلى زوجته وقضت بالتطليق لهذا  أفاد شهود عن طريق السماع على ألس

تقديرا سائغا ما دام أن الضرر يمكن إثباته  السبب تكون قد بتت في حدود الطلب، وقدرت الموجب المذكور

 .250بشهادة السماع كما هو مقرر فقها..."

أن المجلس آعلى اعتمد على شهادة السماع لاستجابة لطلب  يتضحنطاقا من حيثيات هذين القرارين ا

قض السورية في أحد قراراتهللضرر الزوجة بالتطليق جاء في حيثية من  ا، وهو ما سارت على خافه محكمة ال

ية على السماع في إثبات الضرر"  .251حيثياته أنه:" ا يجوز قبول الشهادة المب

اعة إعمال القضاء المغربي للخبرةأما بخصوص  وااستجابة لطلب  والشواهد الطبية ٓجل تكوين الق

تقد الزوجة بالتطليق، فلقد جاء في حيثية من حيثيات قرار صادر عن المجلس آعلى ما نصه :" القرار الم

ص الفقهي المعتمد عليه في  ازعة في البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق أنزل ال المعتبر أن الم

ادا لباب عيوب الزوجية خافا لموضوع نازلة الحال المؤسس على طلب التطليق للضرر  قضائه في غير محله است

ف المؤيد بشهادة طبية ولفي وي جسيم لحق بالزوجة يوم حفل الممثل في الع ف يشهد شهود بوجود ضرر مع

 .252دخول زوجها بها وبإهانته لها"
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ع عدد  -  س ا در عن المج ف الشرعي عدد  قرار ص ريخ  /في الم مل //بت ال سرة  ن ا ير، مد ارد في: محمد ب  ،
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.س ، ص:  سرة،   .ا
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د لاستجا ،عطفا على القرار السالف الذكر بة لطلب التطليق للضرر على يظهر أن المجلس آعلى است

حد في أ 253بمراكشكمة اابتدائية الشهادة الطبية واللفيف العدلي، وهو الشيء الذي سارت على خافه المح

دما اعتبرت أن المستقر عليه قضاء أن الشهادة الطبية ا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل إثبات  أحكامها ع

قض الجزائري ه، وهو ما سبق لقضاء ال ذهب أن  254الضرر، وحتى ولو كانت كذلك فا تثبت نسبته لشخص بعي

ما اعتبر أن تقديم الشهادة الطبية لوحدها ا  إليه اء عليها وحدها مخالف للقواعد حي تثبت الضرر وأن الحكم ب

 الشرعية والقانونية.

الذي يدين زوجها بارتكاب  ،وبخصوص إثبات الضرر المبرر للتطليق عن طريق إداء الزوجة بحكم اإدانة

ء فيه:" جا255لمحكمة اابتدائية بآسفيلأحد آفعال المجرمة، فهي كثيرة ومتعددة، لعل أهمها ما جاء في حكم 

.وحيث أكدت الزوجة أن حيث إن دعوى المدعية تهدف إلى تطليقها من عصمة زوجها المدعى عليها للضرر..

ويا...وحيث بااطاع على  سلوكات الزوج أدت إلى اعتقاله، وأن اعتقاله أساء إلى سمعتها وأضر بها ماديا ومع

حة  ة ونصف حبسا نافذا من أجل ج الحكم اابتدائي المدلى به يثبت أن الزوج المدعى عليه محكوم عليه بس

...حيث إن تبعا لذلك أساءة إلى سمعة الزوجة وأضرت بهاأفعال  ااتجار في المخدرات والفساد والسكر وهي

يا على أساس يتعين ااستجابة له..." وهو آمر الذي ذهبت له كذلك المحكمة  يكون طلب المدعية مب

اظور في العديد من  ذهب إليهفي أحد أحكامها، كما أنه الشيء الذي سبق للمجلس آعلى أن   256اابتدائية بال

حة ااتجار في المخدرات يعتبر ضررا مبررا  ،تالقرارا للتطليق لعل أهمها ما نصه:" الحكم على الزوج بج

بي يشكل وقائع مادية يعتمد  لمساس ذلك بآخاق، وعدم استطاعة دوام العشرة...حيث مضمون الحكم آج
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ريخ  -  در عن المحكم اابتدائي بمراكش بت بر  حك ص ي، كت ف ر إليه: محمد الش ش .س ،ص: ،  ئي،  ض د ال سرة في ااجت ن ا مد

. 
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ف عدد  -  ض الجزائري في الم در عن محكم الن ريخ  قرار ص قع //بت ر إليه في الم ، مش
ني ريخ اإطاع  boubidi.blogspot.com httpاالكتر ع  //ت  .:ع الس

255
در عن المحكم اابتدائي -  ف عدد حك ص ي في الم س ريخ  / ب ن //بت ء في تطبي مد ض ر إليه في: المنت من عمل ال ، مش

.س ، ص: من  سرة،   .إل  ا
256

ريخ  -  ر بت ظ لن در عن المحكم اابتدائي ب ضفبراير  حك ص د ال سرة في ااجت ن ا ي، مد ف ر إليه في: محمد الش .س، ص: ، مش ئي، 
  . 
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فس المجلس وفي قرار آخر 257عليها في إثبات الضرر المبرر للتطليق" إدانة الزوج بالحبس من  جاء فيه :" ل

حة الضرب والجرح ضد زوجته والذي تسبب لها في عجز مدته  يوما يثبت الضرر الحاصل  40أجل ارتكاب ج

 .258لها والمبرر للتطليق"

وقد عمد القضاء المغربي في كثير من أحكامه وقراراته إلى آخذ بوسائل أخرى ٓجل إثبات الضرر 

ها الصور الفوتوغراف اظور،ية، وهو آمر الذي جاء في حكم صادر عن االحاصل، وم نص  لمحكمة اابتدائية بال

ة بمقال على ما يلي:" حيث تقدمة المدعية  ترمي من خاله الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه طلقتا بائ

اقشات...أن الزوج  دات الملف ووثائقه ولما راج أمامها من م للضرر، حيث تبين للمحكمة بعد رجوعها إلى مست

ن تسبب المدعى عليه اعتدى على زوجته المدعية بالضرب، وأن اآثار البادية عليها في الصور الفوتوغرافية هو م

لطلب التطليق...حيث يكون طلب مبررا من مدونة آسرة، فإنه يعتبر ضررا  99بها...حيث وإنه وتطبيقا للمادة 

احية الواقعية، مما يتعين ااستجابة له، والحكم تبعا لذلك  التطليق للضرر تبعا لذلك مؤسسا قانونا ومبررا من ال

ة تملك بها أمر نفسها..."بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طل  .259قتا واحدة بائ

يتبين من خال ما سلف من أحكام وقرارات أن القضاء المغربي بجميع درجاته ومعه المقارن قد عمد إلى 

مما أدى إلى خلق  اكما قام بالتوسع فيه  ،وتشريعا إثبات الضرر المبرر للتطليقآخذ بالوسائل المقرر شرعا 

وسائل أخرى يمكن إثبات الضرر بها كما الشأن في ذلك محاضر الضابطة القضائية وآحكام الزجرية القاضية 

آخذ بوسائل كثيرة  يفأن توسع القضاء رى بهذا الخصوص نباإدانة باإضافة إلى الصور الفوتوغرافية، حيث 

 .ل المدونة الملغاةظإثبات الضرر فيه نوع التيسير على الزوجة المتضررة هو ما كان آمر عكسه في 

                                                           
257

ع عدد  -  س ا در عن المج ف شرعي عدد  قرار ص ريخ  ///م سرة //بت ن ا ير، مد ر إليه في: محمد ب ، مش
.س ،ص:  ئي المغربي،  ض مل ال  .ال

258
ع عدد  -  س ا در عن المج ر  قرار ص ف ال ريخ  /في الم ئي //بت ض مل ال ال سرة  ن ا ير، مد رده: محمد ب  ،

.س ،ص:   .المغربي، 
259

ف عدد  -  ، م لحسيم در عن المحكم اابتدائي ب ريخ  /حك ص در بت ء في تطبي //الص ض ، مدرج في: المنت من عمل ال
.س ، ص:  سرة،  ن ا  .  مد
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د لها لحل ميثاق  رلكن يجب أن نشي  إلى أمر من آمور وهو أن اعتماد الصور الفوتوغرافية كدائل يست

ه الحذر ولوجي الذي عرفته الحياة أصبح معه إمكانية فبركة كون التطور   ،الزوجية للضرر يجب أن يؤخذ م التك

 الصور وإدخال عليها أشياء هي في الواقع والحقيقة غير موجودة.

ا من تبيان كل من وكذا وسائل  لهآسباب المبررة  موقف الفقه والقانون من التطليق للضرر و وبعدما تفرغ

ا  هإثبات لحديث عن اإجراءات المسطرية التي تتبعها الزوجة لفك العصمة اانتقال لإلى أمام القضاء، فلم يبقى ل

تطرق له في الفصل الثاني من هذ الدراسة بحول ه. ،للضرر  واآثار المترتبة على ذلك، وكل هذا س
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بغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية إا 70نص المشرع في مضمون المادة  في  من مدونة آسرة أنه ا ي

اء أخف الضررين، لما ضرورة آخذ بمع استحضار القاعدة المقررة ب، كما سبقت اإشارة إلى ذلك، حالة ااستث

مكوناته  انفصال الرابطة الزوجية من بليغ آثر على الصرح المؤسس للمجتمع، حيث يؤدي إلى تفككه ويجعل 

افرة متباعدة بعضها عن بعض.  مت

، يتوافق إلى حد كبير مع خاصية التأبيد المميزة لميثاق الزواج،   وما صرحت به المادة المشار إليها أعا

ص على أن الزو  260كما أقرت بذلك المادة الرابعة من المدونة الدوام  اج ميثاق بين رجل وامرأة يراد بهالتي ت

 لية قائمة الذات تستطيع تأدية دورها اايجابي في المجتمع.وااستطالة وتكوين خ

الزواج عقد من قانون آسرة أن  70ففي بادئ آمر يتضح من قول المشرع في المادة الرابعة والمادة 

دما نسير  ،مؤبد كقاعدة عامة ا عكس هذا آمر ع د الضرورة القصوى، لكن يتبدى ل اء إا ع ا يرد عليها ااستث

فصل بها الرابطة الزوجية، 261ا لشق تفاصيل الكتاب الثاني من المدونةقدم ، حيث المشرع عدد الوسائل التي ت

  .اتهاوقام بتيسير إجراء

تهي بها الرابطة الزوجية نجد إضرار الزوج بزوجته بمختلف آضرار سواء المادية  فمن أهم آسباب التي ت

وية،  زوجها بأي نوع من أنواع الضرر الذي تصبح معه الحياة الزوجية  آذى منفالزوجة التي تدعي أو المع

فس السبب، وما يصبح ازما  ،مستحيلة ااستمرار من حقها أن تسلك إجراءات مسطرية ٓجل إيقاع التطليق ل

لها هو أن ترفع دعواها إلى المحكمة المختصة، وأن تثبت الضرر الذي تدعيه، حيث بمجرد إثبات الضرر وعجز 
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دة الراب -  ي:" تنص الم سرة ع م ي ن ا ف  من مد ال ن  يته اإحص ، غ ا جه الد ة ع  امر ترابط شرعي بين رجل  اج ميث تراض  الز
ن حك هذه المد جين طب  ي الز رة، برع سرة مست ء   " .إنش

261
لطا  الالمغربي عدد المشرع  -  اء ب ، س جي ب صل الرابط الز دة السبل التي تن اردة في الم سب ت ال ه هذه ا ل  ل سخ،  ي  ال  تط

سرة.      ن ا  من مد
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وبجميع المستحقات  فهي تحكم بالتطليق للضرر، اإصاحعن طريق  كمة عن إعادة الميا إلى مجاريهاالمح

 .المقررة للزوجة قانونا

لكن قد يحدث من آضرار التي تجعل الحياة الزوجية عصية ااستمرار تكون معها الزوجة ليس بمقدورها  

ة، ففي هذ الحالة وجد لها المشرع مخرجا فقط إثبات ما تدعيه أمام القضاء، حيث تكتفي باادعاء  دون بي

تها وهو اللجوء لمسطرة الشقاق كما هو وارد في مضمون المادة   .262من مدونة آسرة 100لمح

ا لإلمام بتفاصيل اإجراءات المسطرية التي يتم سلوكها من  ، للضررالزوجة إيقاع التطليق قبل وسيرا م

اجمة عن الحكم الصادر بإنهاء الرابطة الزوجية للضرروكذا مجمل المستحقات  ، باإضافة إلى الوصف الذي ال

ى به التطليق عمد إلى إعمال التصميم المبين أسفله:وإجراءات ومضمون اإشهاد عليه الواقع يك  ، س

 المبحث آول: اإجراءات المسطرية المتبعة إيقاع التطليق للضرر. -

 الحكم بالتطليق للضرر، أوصافه ومضمون اإشهاد عليه.المبحث الثاني: آثار  -
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دة  -  ني من الم رة الث ي تنص ال سرة ع م ي ن ا ء إل :"  من مد ج ، يمكن ال ي صر ع ط التط ج الضرر،  إذا ل تثب الز

 ".مسطرة الش
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 ة إيق اع التطليق للضررالمبحث اأول: اإجراءات المسطرية المتبع

من  98المشرع المغربي بأن دعوى التطليق المؤسسة على أحد آسباب التي صرحت بها المادة  اعتبر

أشهر بعد القيام بمحاولة اإصاح ورأب الصدع بين تبت فيها المحكمة في أجل أقصا ستة  مدونة آسرة

ى من هذا آجل حالة الغيبة فيها الزوج غائب سواء علم مكانة أو جهل، يكون كونها   263الزوجين، في حين استث

حيث المحكمة تحتاج في هذ الحالة إلى آجال خارجة عن القاعدة العامة المقررة في ستة أشهر لكي يتم تبليغ 

 المرفوعة من قبل زوجته. ب بالدعوى الرامية إلى التطليقالزوج الغائ

رغم من المدونة،  98على أحد آسباب الواردة في المادة  رتكزةفالمشرع بخصوص دعاوى التطليق الم

ص على اإجراءات المسطرية  إا أنهمن نفس المدونة،  113أجل للبت فيها بصريح المادة بلها  هاعتراف لم ي

يا للقواعد العامة اإجرائية  المتبعة لرفع هذ الدعاوى إلى القضاء في نفس المدونة، بل أحال على ذلك ضم

صوص عليها في قانون المسطرة المدنية رافعة 265توفرها في الزوجة ة، سواء من حيث الشروط الازم264الم

، باإضافة إلى 268وكذا نوع المسطرة ،267جب أن تتوفر في هذا المقالوالبيانات التي ي، 266المقال اافتتاحي

من ق.م.م  212مضمون الفصل هو ما يفهم من ، و 270والمحكمة المختصة للبت في الملف ،269أجال التبليغ
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دة تنص ال -  ل من الم ي:" رة ا سرة ع م ي ن ا دة  من مد ي في الم ص ع سب المنص حد ا سس ع  ي الم ى التط يب في دع
ل   ي بمح د ال ، عاه، ب ل الغيب ء ح ستثن صاإصاح، ب ف خ جد ظر ر، م ل ت ش ه ست  قص جل   "في 

درة  -264 ن المسطرة المدني المغربي الص ن ج الق ير بم ن رق الظ ن ب ق .شريف بمث ريخ  . ن  بت ( شتنبر  ) رمض
ريخ  الجريدة الرسمي عدد  ن  مكرر، بت  .(، ص شتنبر  ) رمض

265
إض -  ح ب المص ي  ه ا ى الص  ط رفع الدع صد بشر ء.ي ضي عند ااقتض  ف إل الح في الت

ء. -266 ض ح لطر ب ال ح المص ي ص سي التي يستند ع ي ه ال ص حي  الط ا ل اافتت  الم
267

صل  -  ء في ال ض ع إل ال ا المرف ن التي يج تضمين في الم . نص المشرع ع البي ن المسطرة المدني ن  من ق
268

ن ا -  صل تك ني من ال ذل بصريح البند الث  ، ي ي مسطرة ش ي التط ن المسطرة المدني لمسطرة في قض ن  من ق
269

صل من  -  يغ في ال تب م ل د ال . إل  نص المشرع المغربي ع المب ن المسطرة المدني ن  من ق
270

ى الت -  ب في دع ص ل حب ااختص ك اابتدائي ص تبر المح صل ت ي بصريح ال ك  ط قد حدد المشرع المغربي عدد المح  ، . . من 
ك في  ن رق  اابتدائي داخل المم ن ب ق ئي المغربي بمث ض ير التنظي ال ل من ظ دة ا ل من الم اردة ع البند ا ل ال ج اإح ذل بم محكم 

. ريخ  . ني  بت دى الث اف جم ز  ل  الم لي ر في الجريدة الرسمي عدد ي النش ريخ  ،  ني  بت دى الث  جم
اف ل  ز  الم لي :، ص: ي ، يراجع إل ل ي اشتغ كي  ، زت ج  ، ك اابتدائي ل تشكيل المح رف المزيد ح  . لم

ئي المغربي، المطب ا - ض جيز في التنظي ال ، ال ، محمد كر ني ، مراكش، الطب الث طني راق ال . ، ص: ل ي  م ي
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مقال التطليق إلى المحكمة اابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها نص على أنه:" يقدم وفقا لإجراءات العادية الذي 

 ."ت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواجبي

فس السبب، واستطاعتها  ،فإدعاء الزوجة للضرر الذي تسبب فيه زوجها لها ورفعها لدعوى التطليق ل

ا وأن  ا إليهاإثبات الضرر أمام المحكمة بالوسائل التي سبق ل في سالف هذا البحث، فا شك أن  تطرق

ها وبين زوجها، وعلى العكس  تالمحكمة تستجيب لطلبها بالتطليق للضرر بعد فشل محاوا الصلح المقامة بي

ها اللجوء لمسطرة الشقاق،  ،فإذا لم تفلح في إثبات الضرر وبقية مصرت على طلب التطليق ،من ذلك فيمك

بدل التطليق للضرر بسبب يسر هذ  271زوجة اللجوء إلى مسطرة الشقاقوقد لوحظ عمليا بأنه كثيرا ما تفضل ال

 .272المسطرة وإعفائها من اإثبات

ا لهذا المبحث  قتصر في دراست إجراءات المسطرية المتبعة من قبل الزوجة إذا نجحت على اوعليه، س

د العجز عن إثبات الضرر،  قسم هذا المبحث  في إثبات الضرر، دون الخوض في تلك المتبعة ع إلى حيث س

 أثر اادعاء بالضرر والشروط السابقة لرفع دعوى التطليقللحديث على  أالمطلب آول)مطلبين، نخصص 

اإجراءات الموازية لرفع دعوى التطليق للضرر  لموضوع أالمطلب الثاني)، على أن نرجئ الحديث في  للضرر

 .والحكم الصادر بشأنها
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ي بين سنتي  -  لتط ضي ب حك ال ع ا ش من مجم ي ل حك التط ي   :إل  النسب المئ
      

لمئ . لمئ . ب لمئ . ب لمئ . ب لمئ . ب لمئ . ب  ب
ي  - ي سرة، دراس تح ن ا ا من تطبي مد ، عشر سن اآف اقع  ، ال سر إ ء ا ض اردة في: مج ال ئي  زارة -إحص را  ، منش

 ، دل المغربي  .، ص: ال
272

سرة -  ن ا ء مد رة ع ض ي المث م الماحظ ال ، الطا  زيز هد ، مراكش، الطب  عبد ال طني راق ال التشريع اإسامي، المطب ال
 ، ل . ، ص: ا ي  م ي
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 اادعاء بالضرر والشروط السابقة لرفع دعوى التطليق للضرر: أثر  المطلب اأول

من مدونة آسرة، والتطليق عبارة عن  112إلى  94المواد من  نظم المشرع المغربي حاات التطليق في

فصم الرابطة الزوجية بحكم تصدرهم محكمة مختصة، لذلك يجب أن يسبق هذا الحكم رفع دعوى من قبل 

ادا إلى ، 273الزوجة كقاعدة عامة اء هو إمكانية رفع دعوى التطليق حتى من قبل الزوج سواء است حيث ااستث

ه هذ آخيرة. ه وبين الزوجة، أو اعتمادا على العيب الذي تعاني م  الشقاق المستمر بي

والتطليق للضرر باعتبار دعوى من دعاوى التطليق التي ترفعها الزوجة حصرا ضد زوجها، يجب أن تتقيد 

عها من تمكين الزوج من نفسها، حيث ادعاء الضرر  بشروط د رفعها لعل أهمها أن ادعاء الزوجة للضرر يم ع

واقترانه بالتمكين يسقط دعوى التطليق للضرر، وهو آمر الذي أكد عليه الفقه المالكي وأخذت به المدونة 

 .275غاة، وقبلها مدونة آحوال الشخصية المل274بموجب اإحالة الواردة فيها عليه

كما أن ادعاء الزوجة للضرر ورفعها دعوى بشأنه يسقط دعوى الرجوع لبيت الزوجية التي سبق للزوج وأن 

رفعها، فإقدام الزوجة على رفع دعوى التطليق للضرر يجب أن يتخلل ذلك مجموعة من الشروط باإضافة إلى 

 .مكانا ونوعا ضرورة رفع هذ الدعوى إلى المحكمة المختصة

قسم تفاصيل هذ  للحديث بالدراسة والتحليل عن  )الفقرة آولأ، نخصص فقرتينإلى  المطلبوعليه، س

اع الزوجة عن تمكين الزوجونقصد م –من قبل الزوجة أثر اادعاء بالضرر  وكذا سقوط دعوى ، من نفسها ه امت

عن رفع دعوى التطليق للضرر للشروط السابقة  أالثانية)الفقرة على أن نخصص  –الرجوع لبيت الزوجية 

 والمحكمة المختصة للبت فيها.
                                                           

273
.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكش

274
دة  -  نه:"  تنص الم سرة ع  ن ا ن يرجع من مد ي كل م ل يرد به نص في هذه المد د الذ يراع فيه تح ااجت لكي  فيه إل المذه الم

ف ر لم شرة ب الم اة  المس دل   "قي اإسا في ال
275

دة  -  مل  تنص الم ر  م جرى به ال المش ن يرجع فيه إل الراجح  ن ه هذا ال نه:" كل م ل يشم ة ع  غ ال الشخصي الم ح ن ا من مد
" في مذه اإم ل  م
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 بالضرر عليها  وعلى دعوى زوجها  : أثر ادعاء الزوجةالفقرة اأولى

د الفقهاء إما أن يكون بسيطا أو جسيما، وإما أن يكون ثابتا أو غير ثابت ، 276الضرر المبيح للتطليق ع

أ  أواالتزام بعدم تمكين الزوج من نفسها وإا سقطت دعواها )فالزوجة التي ترفع دعوى التطليق للضرر يقع علها 

يسقط دعوى الرجوع لبيت الزوجية المرفوعة من قبل الزوج من قبل الزوجة كما أن رفع دعوى التطليق للضرر 

 أ.ثانيا)

ع الزوجة من تمكين   -أوا  الزوج من نفسها  اإدعاء بالضرر يم

على المرأة، بما تخوله له من الحق في استخدامها بما هو في  لما كان اإسام قد جعل القوامة للرجل

صالح آسرة واستقامة آمور الزوجية، فقد نهى آزواج عن التعسف والجور في معاملة الزوجات، فما دامت 

ها بما الزوجة تقوم بواجباتها كما يتطلبها الشرع، ولم تكن ناشزا، فا حق للزوج في اإساءة في معاملتها، أو إيذائ

ة عن الخلقة البشرية السوية التي قد 277يجرح شعورها وكرامتها ، عن طريق مجموعة من آفعال الشاذة والشائ

 يقدم الزوج على ارتكابها في حقها.

مبررات التي تسمح للزوجة بالمطالبة الالذي يقدم الزوج عليه من  278فإذا كان الإياء والهجر

د ادعائه279بالتطليق ه من نفسها  نأعليها ا لضرر ألحقه بها زوجها يجب ، فإن الزوجة ع ه، وأن ا تمك تولي م

 في فراش الزوجية تحت طائلة سقوط حقها في اادعاء.
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طر -  سرة،  ن ا حك مد ء  الطا ع ض اج  الز ي الخطب  ض س، دراس ل ي في س ازل ال سرة من خال الن ي ا ح عد البشير، قض
س  ل، م ي م يين،  ر م ال ن، ج ن ال ي الشري  ، ك راه في الشري دة الدكت  .، ص: /لنيل ش

277
دة    م ي ل ي ني، دراس تح جستير في  نجي زيت ن، مذكرة لنيل درج الم ن ال حك الشري اإسامي  ء  سرة الجزائر في ض ن ا ن من ق

ي  م م الجزائر، السن الج ، ج ي الح ، ك لي المس د  ص، فرع ال ن الخ ن  .  ، ص: ال
278

جر ه  -  ال ة.الإياه  ء لح المر ر من غير إي ش رب  طء  ع عن ال  اامتن
الدراس - ي الشري  له، ك ص ه  جستير فرع ال د لنيل درج الم ل م ، رس ج ج اإسا في رفع اإضرار عن الز ي، من حمد جب  هدى 

س  ، م رى، مك المكرم م  ال ، ج  .هـ، ص: /اإسامي
دة تنص ال -279 ي:"  م ن ع م ي ن من المد ر، ف ش رب  ه  ج مره إل المحكم التي ت ن ترفع  ج  ز ، ف جته  هجره ج من ز إذا آل الز

يه المحكم ت ع جل ط د ا ئ ب  ."ل ي



 
85 

فالفقه المالكي يؤكد أن الزوجة التي ترفع دعوى التطليق للضرر، تم تمكن الزوج من نفسها، تكون عمليا 

د في أن ا280قد أسقطت دعواها لضرر الذي لحق بالزوجة يعتبر مما أصبحت معه الحياة ، وهذا آمر يجد س

ي أ الزوجية ادا إلى ما ألحقه بها من عصية ااستمرار، مما يع ن الزوجة أصبحت في حالة نفور من زوجها است

ه فا تلبي له رغبة وا تقدم له خدمة جزاء له على ما اقترفه في حقها. ه وتبتعد ع فر م  أذى، يجعلها ت

من ذلك، فادعاء الزوجة للضرر الاحق بها من زوجها أمام القضاء عن طريق رفع مقال به، وعلى العكس 

ودعوى التطليق للضرر  ،ومع ذلك عادت إلى بيت الزوجية واستجابة لطلب زوجها بااختاء في فراش الزوجية

ت رغبته وأيدت الزوجة ، فإن هذ آخيرة تسقط بمجرد إقرار الزوج أن الزوجة لبأمام القضاء مرفوعة وقت ذاك

به في أحد قراراته، جاء فيه:"...حقا، يتضح من شرح  أفصحذلك، وهو آمر الذي سبق للمجلس آعلى أن 

د قول صاحب التحفة، وتبت اإضرار بالشهود...الخ، أن الزوج إذا ادعى بعد قيام الضرر أنها  أي  –التسولي ع

ته من نفسها وصدقته سقط حقها سواء كانت جاهلة أو عالمة..." -الزوجة  .281مك

قض المغربي في هذا المضمار، حيث أن الزوجة التي تدعي  وبدورنا نؤيد توجه الفقه المالكي وقضاء ال

ه من أفعالها وتصرفاتها، وخير دليل على ها وبي عدم رضاها  إضرار زوجها بها يجب أن يظهر استحالة العشرة بي

ها  ه وبغضها إيابما لحق بها واستحالة عشرتها من زوجها هو عدم تمكي قها م للعشرة  من نفسها عربونا على ح

ا نلمس من هذا السلوك  معه، أما إذا ادعت الضرر ورفعت أمرها إلى القضاء ومع ذلك مازالت تعاشر زوجها فه

ها وبين زوجها ليست مستحيل ة ااستمرار، ونحن نعلم أن من شروط التطليق للضرر هو أن العشرة الزوجية بي

 . 283وزاد في تأكيد الدليل العملي لها 282ثبوت الضرر واستحالة العشرة بين الطرفين كما أقرت بذلك المدونة

                                                           
280

.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكش
ريخ قرار ص -281 ع بت س ا ر إليه:بريل  در عن المج ش  ، 

.س ، ص:  -  ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكش
282

دة  -  ني من الم رة الث ء في ال ي:"  ج سرة التنصيص ع م ي ن ا جمن مد ، كل تصرف من الز ي تبر ضررا مبررا لط التط  س  ي
درة ع ااستمرار في ي تج غير ق ن دي  م ءة م ج إس لز ح ب خا الحميدة ي . مشين  مخل ب جب اق الز  "ال

283
دة  -  ه ع الم ي ء ت ثن ن  مد ي ل م ء في الدليل ال ءة الرجل  ج في إس شرة  ء الم ي:"...يتمثل الضرر في س سرة م ي ن ا جته من مد إل ز

ذرا..." جي مت ة الز ل استمرار الحي  بم يج
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المقارنة، وخصوصا تلك التي جعلت من  العربية وا ريب أن نفس آمر هو الذي سلكته بعض التشريعات

ما نص 53كما الحال في ذلك قانون آسرة الجزائري في مادته   ،قدوة لها في توجهها مذهب اإمام مالك  حي

ها على " كل ضرر معتبر شرعا " في د العاشر م ا هو الذي تستحيل معه العشرة الزوجية،  ،الب والضرر المقصود ه

ه فس آمر كذلك قانون آحوال الشخصية المصري في المادة السادسة م  سبيلوعلى نفس ال ،284وذهب ل

 .102285صار قانون آحوال الشخصية الموريتاني في مادته 

 الرجوع لبيت الزوجيةالتطليق للضرر تسقط دعوى    رفع الزوجة لدعوى -ثانيا

 ،، وأن عليهم واجبات ابد من أدائهاابين الشارع الحكيم أن لكل من الزوجين حقوقا ا بد من استيفائه

 قوله:وكذلك ، 286َوَعاِشرُوُهن بِاْلَمْعرُوفِ  :تعالىورسم لهما سبل السكن وااستقرار الدائمين، قال 

ُل الِذي َعلَْيِهن بِاْلَمْعرُوفِ  الوسائل الواجبة اإتباع لعاج  ه سبحانه وتعالىكما حدد ،  287َوَلُهن ِمث ْ

َواللِتي َتخَاُفوَن   :ما قد يحدث بين الزوجين من المشكات، فخول الزوج سلطة تأديب زوجته لقوله تعالى

فَ ِإْن أَطَْعَُكْم فَ َل َتْبُغوا َعَلْيِهن    َضاِجِع َواْضرُِبوُهن ُنُشوزَُهن فَِعُظوُهن َواْهُجرُوُهن ِفي اْلمَ 

 .288َسبِيلً 

                                                           
284

شرة -  ا ال ه د ع م ج ب بم ا يستط ج إضرار الز ي:" إذا ادع الز ال الشخصي المصر ع م ي ح ن ا ن دس من ق دة الس  نص الم
"... ري ضي الت ن تط من ال ز ل  م يج  بين

285
دة  -  ن تنص الم اع الضرر الذ ا من  ق ن ع من  ج إضراره ب ب ن ج ع ز نه:" إذا ادع الز ني ع  ريت ال الشخصي الم ح ن ا

شرة..." ا ال ه د ع م  يستط
286

 -  : ء، اآي رة النس  .س
287

 -  : رة، اآي رة الب  .س
288

 -  : ء، اآي رة النس  .س
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ضر بزوجته بأن تعدى حسن المعاشرة والمعاملة ي لكن قد يحدث وأن يتعدى الزوج سلطة التأديب، بحيث 

تها عن طريق الدعوى في هذ الحالة ن لها ، حيث يكو  289ىبالحس أن ترفع أمرها للحاكم لكي يخلصها من مح

 ى التطليق للضرر.الرامية إل

ويا، مما يجعلها تتخذ قرار  بيت الزوجية كونه لم ترك ب افقد يضر الزوج بزوجته سواء كان الضرر ماديا أو مع

ا لها، حيث تلجأ إلى القضاء وترفع دعوى التطليق للضرر على زوجها، فيقوم هذا آخير في  يعد ماذا آم

توقف دعوى  فالقاعدة المقررة في الفقه المالكي أن دعوى التطليق للضررمطالبتها قضاء بالرجوع لبيت الزوجية. 

شر إليها ا في ، وذلك حسبما قرر فقهاء المذهب المالكي، مع العلم أن هذ القاعدة لم يالرجوع لبيت الزوجية

لك فإن وا في قانون المسطرة المدنية، ورغم ذ –ا قبلها في مدونة آحوال الشخصية و  –مدونة آسرة 

القضاء المغربي قد طبق تلك القاعدة في إطار اإحالة على الفقه المالكي والذي اعتمدته مدونة آسرة، وقبلها 

 .290مدونة آحوال الشخصية الملغاة

فإذا رفع الزوج على زوجته دعوى الرجوع لبيت الزوجية، وطلبة الزوجة تأخير البت فيها إلى أن يفصل في 

.حيث القاضي يغض الطرف عن دعوى الزوج تكان لها ما أراد  291التي رفعتها ضد زوجهادعوى التطليق للضرر 

الرامية إلى الرجوع لبيت الزوجية، ويبت في دعوى التطليق للضرر المرفوعة من الزوجة، وهذا آمر يظهر جليا 

حصول أي توافق في العديد من قرارات المجلس آعلى لعل أهمها ما نصه:" لما تأكدت المحكمة من تعذر 

تاجاتها إلى أن طلب الرجوع لبيت الزوجية ا  هما، وانتهت في است بين الطرفين لمواصلة المعاشرة الزوجية بي

يجدي نفعا، ٓنه طلب يتعارض مع ما انتهت إليه في قرارها القاضي بالتطليق والذي أصبح نهائيا بقوة القانون، 

                                                           
289

مر -  ني ل ن ، المركز ال ن سمي صغير ن جستير في ال دة الم ، مذكرة تخرج لنيل ش سرة الجزائر ن ا ن ع من خال ق الخ ي  حك التط ة في 
س  ، م اد خضر، ال يد حمه ل م الش ، ج سي ال السي ي الح  ، ك ال الشخصي ح ص، تخصص ا  .، ص: /الخ

290
ن ا -  اضح في شرح مد ر، ال .س ، ص: محمد الكش  ، جي  .  سرة، انحال ميث الز

291
رف الجديدة، الرب -  ، مطب الم رف ، دار نشر الم ني، الطا سرة، الجزء الث ن ا ال الشخصي إل مد ح ن ا يشي، من مد ط، طب حمد الخم

 .، ص: 
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يا ٓن جابة عن الدفوع المتعليكون سكوتها عن اإ قة بهذا الطلب أو عدم اإشارة إليه بمثابة استبعادها ضم

 292الطلب أصبح غير ذي أساس، ومن تم يكون حكما معلا..."

قض المغربي صائب بما تحمله الكلمة من  حى أن ما ذهب إليه الفقه المالكي وقضاء ال ونرى في هذا الم

دنا في ذلك أن رفع الزوج ى، ونؤيد هذا التوجه، وس ة لدعوى التطليق للضرر وبعدها رجوعها لبيت الزوجية مع

استجابة لمطالب زوجها والحال أن دعوى التطليق قائمة وجارية في دهاليز القضاء، قد يفتح المجال أمام الزوج 

ها إيا من نفسها، وبالتالي إذ ذاك القول قوله، وتسقط دعوى التطليق للضرر  يكون ادعاء اختائه بزوجته وتمكي

 .مرفوعة من الزوجةال

لدا وتفاديا لمثل هذ المعضات نرى ضرورة إسقاط دعوى الرجع لبيت الزوجية أو على آقل تأخير  

البث فيها حتى يتم البت في دعوى التطليق للضرر، فإذا كانت هذ آخيرة مؤسسة استجابة المحكمة لها، وإن  

 ت الزوجية.يي دعوى الزوج الرامية للرجوع لبكانت غير مؤسسة تم إلغاؤها واستأنفت المحكمة بتها ف

 والمحكمة المختصةلرفع دعوى التطليق    سابقة: الشروط الالفقرة الثانية

ها من طرف  ة التي بموجبها يتم اقتضاء الحقوق أمام القضاء والدفاع ع الدعوى هي تلك الوسيلة أو المك

، 293من حيث الشكل على توفرها على مجموعة من الشروط هاأصحاب المصلحة في ذلك، لذلك يتوقف قبول

، كما يضمن إلى حد ما 294ويتضمن تحقق هذ الشروط الحد آدنى من جدية الطلب المعروض على القضاء

 اإنقاص من عدد الطلبات الكيدية التي تقدم إلى المحاكم.

                                                           
292

ع عدد  -  س ا در عن المج ريخ  قرار ص در بت نبر  الص ف الشرعي عدد ن ر إليه:///، في الم ش  ، 
.س ، ص:  -  ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال مش  محمد الكش  .ال

293
ن  -  يك د الشيء،  ج يه  قف ع قيل الشرط: م يت ني،  جد الث ل  جد ا ي شيء بشيء بحيث إذا  نه ت رف الشرط ب ا ي هيته،  رج عن م خ

يه. قف ثب الحك ع قيل الشرط م يت ده،  ج ثرا في  ن م  يك
.س ، ص:  -  ، ري ج الت ني، م ي محمد السيد الشريف الجرج  .ع

294
( ، ص:  -  ط، )د.ذ.ط. ، الرب مني ، مطب ا جيز في المسطرة المدني ل، ال م اد   .ج
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ا يا ونوعيالمحكمة المختصة مكانوالدعوى المرفوعة بصفة عامة، وآسرية بصفة خاصة يجب أن تقدم إلى 

للبت فيها، ويعرف ااختصاص في نظر بعض الفقه كونه صاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة 

 .295عليها

اول في بادئ آمر الشروط المتطلبة لرفع دعوى التطليق للضرر ت أ على أن أوا) من قبل الزوجة وعليه، س

 أ.ثانيات في دعوى التطليق للضرر المرفوعة )نتطرق بعد إلى المحكمة المختصة للب

 الشروط المتطلبة لرفع دعوى التطليق للضرر -أوا

لم يتطرق المشرع في ظل مدونة آسرة إلى الشروط العامة لرفع دعاوى التطليق أمام القضاء، بل نص 

الزوجة رافعة دعوى التطليق ، حيث يجب على 296انون المسطرة المدنيةعلى ذلك في القواعد العامة اإجرائية لق

ن في الصفة ة عددها المق باإضافة إلى الحق في  299والمصلحة 298وآهلية 297للضرر أن تتوفر فيها شروط معي

 .في بعض آحيان 300التقاضي

صيص في الفصل آول من ق.م.م على ما يلي:" ا يصح التقاضي إا ممن له الصفة،  فقد ورد الت

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو آهلية أو المصلحة أو اإذن . ات حقوقهآهلية، والمصلحة، إثبو 

. ذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدد  بالتقاضي إن كان ضروريا وي
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، الشرح -  ل بريل  عبد الكري الط ، مراكش، طب  رف ع الم ، مطب ن المسطرة المدني ن ي ل م  .، ص: ال
296

 - . ن المسطرة المدني ن ل من ق صل ا ى في ال عي لرفع الدع ض م الم ط ال  نص المشرع المغربي ع الشر
297

ح الح في إجر -  هي التي يتح ب ص ى،  شرة الدع اي مب لص  صد ب ف له ي ح الح  خ نه ص ، يستمده المدعي من ك م اءا الخص
ني. ن ئبه ال   ن

.س ، ص:  -  ، ن المسطرة المدني ن ي ل م ، الشرح ال ل  .عبد الكري الط
298

دة  -  لضبط في الم ب سرة،  ن ا ي في الكت الرابع من مد ه حك ا س إ تطر المشرع المغربي  تن  ، دة من ج )الم ي ال ه ل قسمين، 
دة  داء )الم ي ا ه تحمل (  الح  رس التصرف  ني صاحي الشخص لمم داء التي ت ي ا ه ى هي  ب لرفع الدع ي المتط ه ا  )

. : االتزام ، ينظر إل ي ي بش ه ل عنصر ا ضيح ح رف المزيد من الت  جل م
هعبد ه الس - ، الجزء الرابع، ا رب ء المذاه ا رن ع ض ي م صي دلته، دراس ت لكي  ر المذه الم سرة في إط ن ا ني، شرح مد ي سي التن

 ، ل ط، الطب ا ح الجديدة، الرب ، مطب النج ب الشرعي . ، ص: الني ي  م ي
299

د ع -  ن ي ن م يمكن  ح ب رف المص ن ت هم  ط  ح من شر مص ابد ل  ، مكتسب فع  ء من من ض ى من جراء طرقه ب ال  رافع الدع
. ل ح ئم  ن ق ف إل ك إض شرة ب مب شخصي  ني  ن ح ق ن مص  تك

300
الذ -  يجه  صر الذ ت تز ح ل نه ذل اإذن الممن سرة  ن ا ضي في ظل مد تبر الح في الت ن ن ئل  يمكن  ضي في جميع المس ل له الت يخ

دة  دا إل الم ، استن جي ته الز . المت بحي ن  من المد
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إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإا صرح القاضي بعدم قبول 

 "الدعوى.

ص، يتضح أن المشرع قد حدد شروطا عامة يجب توفرها في الشخص رافع  انطاقا من تفاصيل هذا ال

دعوى التطليق للضرر، حيث التي يجب أن تتوفر في الزوجة المقدمة لالدعوى إلى القضاء، وهي نفسها الشروط 

لعاقة الزوجية يجمعها مع يجب أوا أن تكون ذات صفة غي اإدعاء، وهذ آخيرة تكتسبها كونها طرفا في ا

ولعل أهم ما  زوجها رباط الميثاق الغليظ، أما بخصوص المصلحة فهي ما ترمي الزوجة تحقيقه من وراء دعواها

ها تتوخى  تحقيقه من لجوئها إلى القضاء في دعوى التطليق للضرر هو تخليصها من معاناتها ورفع الحيف ع

من عقد الزواج، وأخيرا بخصوص آهلية، فيجب أن تكون الزوجة وضمان حقوقها بعد فصم ما يجمعها بزوجها 

ها من ممارسة حقوقها التي يخولها القانون لها  ا أهلية آداء التي تمك أها لرفع الدعوى، ويقصد بآهلية ه

اء إذا كانت قاصرا واكتسبت حق التقاضي   301من مدونة آسرة 208حسب المادة  كقاعدة عامة، أو كاستث

 .302من مدونة آسرة 22زواجها طبقا للفقرة آولى من المادة  بمجرد

صوص عليها   وباإضافة إلى الشروط العامة الموضوعية لرفع الدعوى، ابد كذلك من شروط شكلية م

كاتب طرف  للدعوى سواء تم تحرير من 304لعل أهمها رفع مقال افتتاحي 303كذلك في القواعد العامة اإجرائية

من  32عمومي أو من طرف محامي، فابد أن يتضمن البيانات اإلزامية التي نص عليها المشرع في الفصل 

ة ق.م.م، والذي جاء فيه ما يلي:"  يجب أن يتضمن المقال أو المحضر آسماء العائلية والشخصية وصفة أو مه

                                                           
301

دة  -  نه:" تنص الم سرة ع  ن ا ن  من مد ن يحدد ال ته،  ذ تصرف ن لي  الم قه الشخصي  رس ح داء هي صاحي الشخص لمم ي ا ه
ن  ص سب ن ب  ط اكتس دامشر  " ان

302
دة  -  ل من الم رة ا دة  تنص ال م ن طب ل ج ي:" يكتس المتز سرة ع م ي ن ا ضي  من مد رس ح الت ي المدني في مم ه عاه، ا

". التزام اج من ح  د الز ر ع ث  في كل م يت ب
303

ين  -  ص ي المشرع في ال ن المسطرة المدنيمن ق   هي التي نص ع  ن
304

بل الح  -  لم طي ب ي ء،  ض م ال اه  تتح به المدعي دع نه" ه المحرر المكت الذ ي ى ب دع حي ل ل اافتت حثين الم حد الب ء عرف  ض ل
طراف" ص ب اق الشخصي الخ تدخل في ال  ل

، مح - ري التج ي المدني  ض ي، المسطرة في ال ني حسن الرمي ن ي ال ال ، ك ني ن دس من الدراس ال صل الس ب ال ة ع ط ضرا م
ي  م س الج ض، مراكش، الم ضي عي م ال ، ج عي ااجتم دي   .، ص: /ااقتص
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د ااقتضاء أس ماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا ع

 أحد آطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقاات والمحاضر عاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة  

د اا وي المدعي استعمالها ع دات التي ي قتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي وترفق بالطلب المست

دات المرفقة ونوعها.  "..يثبت فيه عدد المست

ه قبله، يتضح أن المشرع ألزم رافع  قانون المسطرة المدنيةمن  32الفصل  مضامينانطاقا من  المعلن ع

ه العديد من البيانات اإلزامية،  الدعوى إلى القضاء أن يرفعها في شكل مقال أصلي إلى المحكمة، وأن يضم

طبق على الزوجة المتضررة التي تسلك مسلك القضاء عن طريق تقديمها لمقال افتتاحي  وهذا آمر كذلك ي

ى استصدار حكم بتطليقها من زوجها للضرر، حيث يجب أن يتضمن المقال مجموعة للدعوى بموجبه تسعى إل

 الذي تم إغفال 305من ق.م.م وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب 32من البيانات المصرح بها في الفصل 

 أحد البيانات الواجبة التضمين فيه.

ه ما هو متطلب  قانونا من بيانات، فيجب عليها أن وبعد رفع الزوجة للمقال اافتتاحي للدعوى، وتضمي

 .توجهه إلى المحكمة المختصة للبت فيه

 المحكمة المختصة للبت في دعوى التطليق للضرر -ثانيا

نوعيا من الم زاعات آسرية، والرغبة في فضها في أقرب وقت وبأنجع الوسائل، وتخليص  ق بخطورة ال

ظيم  306من خال قانون المسطرة المدنيةالمشرع  يرة ااختصاص القضائي، حددالمتقاضين من ح والت

                                                           
305

ب  -  ن المتط ء البي ض ع إل ال ا المرف نن في قر المشرع المغربي جزاء ع عد تضمين الم ل الط الذ صرح به الم ه عد قب  ، ن ن ق
صل  خيرة من ال رة ا ل:" ال ل . ب . م  التي ت  من  ن غير الت ء تحديد البي ضي عند ااقتض ل ف ب ضي المك رر  ال ضي الم يط ال

جل يحدده، ت ذل داخل  في  ل الك ، كم يط اإداء بنسخ الم ل ل الطإغ د قب ئ الحك ب  ".ح ط
306

صل  -  ذل بصريح ال سرة  ي ا نظر في قض ك اابتدائي هي المختص ل ن المح . نص المشرع المغربي ع  ن المسطرة المدني ن  من ق



 
92 

وعي والمحلي في قضايا آسرة الذي جاء قطعيا، داخل أقسام  308ومدونة آسرة 307القضائي ااختصاص ال

 .309قضاء آسرة التي أصبحت تمثل محكمة صغيرة داخل المحاكم اابتدائية

ها دعاوى التطليق ا –فإذا كانت المحكمة المختصة للبت نوعيا في القضايا آسرية  هي  –لتي من بي

ظيم القضائي –المحكمة اابتدائية، فإنه وحسب هذ المقتضيات  ا  – 310أي الفصل  الثاني من ظهير الت فإن

ظام العام من  16ا يحكم قاعدة التمسك به مضمون الفصل  ،نكون أمام اختصاص نوعي خاص من صميم ال

اء أعا من م ومن تم فيمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى من طرف كل  ،حتواق.م.م حتى ا يفرغ ااستث

ظام العام. 311من له مصلحة في ذلك  ، وحتى من طرف المحكمة تلقائيا ما دام من متعلقات ال

من قانون المسطرة المدنية المغير والمتمم على اثر إحداث أقسام قضاء القرب اإطار  18ويعد الفصل 
فه  وعيالذي صاغ المشرع في ك مع  -تختص المحاكم اابتدائية  ، حيث جاء فيه ما يلي:"312ااختصاص ال

ظر في جميع القضايا المدنية وقضايا آسرة  -مراعاة ااختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب  بال
اف ةوالتجاري  "...واإدارية وااجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق ااستي

فإذا كان الحال عليه بخصوص كون الدعاوى آسرية بصفة عامة، والتطليق للضرر بصفة خاصة يرجع فيها 

ظام العام، فإنه وبالعودة إلى ااختصاص المحلي نجد أنه  313البت للمحاكم اابتدائية كون ذلك من صميم ال

. تعرض لها بعد  تثار بخصوصه بعض اإشكاات العملية التي س

                                                           
307

قس -  ، حيث من ضمن  ك اابتدائي ليف المح حديث ع ت ئي ل ض ير التنظي ال ني من ظ صل الث ء ال سرة التي ج ء ا قس قض ك نجد   هذه المح
سري حصرا. ي ا ض لب في ال ن ب  ت

308
س -  لف من رئيس ال ي تت ، ف سرة ب ء ا قس قض لضبط  ب  ، ك اابتدائي سري هي المح ي ا ض ب في ال ك المختص ل ن المح   – ا ش 

ئ رئيس المحكم  ص به، ب –ن ب الخ ب الضبط.الكت ح كت كذا جن ص به،  ب الخ الكت كيل الم  ف إل   إض
309

دد الرابع، فبراير  -  ن، ال ن ال ه  ر بمج ال ل منش ، م سري ي ا ض صي المسطرة في ال مي، خص لد الت  .، ص: خ
ير التنظي ال -310 ني من ظ صل الث مس من ال الخ لث  رتين الث ء في ال ن ج ن ل تتميمه ب ه  دي د ت ئي ب ي:"  -ض ءم ي قس قض سرة  تنظر  ا

صرين ال ثي  ن الت ش ل المدني  الح الميراث  ال الشخصي  ح ي ا سرة في قض ي ا حم ي  كل م له عاق برع ل  ن  ....الك يمكن لكل غرف 
ض ع المحكم ر ي الم ض تحك في كل ال سرةتبحث  ء ا قس قض ء م يت ب ستثن ع ب ن ن م ك  ..." كي

.س ، ص: - 311  ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكشب
312

 -  ، لث ن، الطب الث د، إنزك ر ، مطب ال ف آخر المستجدا ن المسطرة المدني  ن ، ق رة غزان الشني  .، ص: ن
313

رة ا -  سرة، "حيث حدد المشرع في ال ك ا د بمح ه في م ب سم  ، سري ي ا ض ب في كل ال ن ل ك مست ت ل حدث المشرع المصر مح
دة  سرة رق  من الم ن محكم ا ن ن لسن  من ق ال الشخصي ب ح ى ا لنظر في جميع دع ي ب سرة المختص مح == محكم ا  محكم



 
93 

 تجد أساسها في والتطليق للضرر بصفة خاصة  ،لمكاني في دعاوى التطليق بصفة عامةفااختصاص ا

ص على ما يلي:"  212الفصل  يقدم وفقا لإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة من ق.م.م الذي ي

وعلى العكس من  ."الزواجاابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد 

ص على أنه:"  79ذلك في دعاوى الطاق التي تجد أساسها في المادة  يجب على من من مدونة آسرة التي ت

تصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي  يريد الطاق أن يطلب اإذن من المحكمة باإشهاد به لدى عدلين م

 " .محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو

صين السالفين الذكر، يتضح جليا أن معالم التمييز اايجابي  ا لل والقاضي بتيسير اإجراءات  –بمقارعت

صين، فالمشرع أقر أن المحكمة التي يجب أن يرفع إليها طلب  –على الزوجة  بادئ بشكل جلي في كا ال

صوص عليه في المادة اإذن بالطا من المدونة، وذلك مراعاة لوضعية  79ق يجب أن تكون حسب الترتيب الم

صوص عليه في المادة  ازل عن مسألة الترتيب الم ن ت قلها للمحكمة، كما أن المق اء ت الزوجة وتيسير ٓمرها أت

ث أن القاعدة العامة تقضي من ق.م.م، وهو كذلك من باب التيسير، حي 212من مدونة آسرة في الفصل  79

الزوجة هي المقدمة لها، فالمشرع رأف بها وخيرها بأن ترفع دعوى التطليق  نو أن طلبات التطليق غالبا ما تك

 :وما يصلح لها للضرر في أي محكمة من المحاكم التالية حسب إرادتها

 .المحكمة التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية -

 .موطن الزوجةالمحكمة التي يتوطن فيها  -

 ة التي أبرم بدائرتها عقد الزواج.المحكم -

                                                                                                                                                                                                 

 : لي ئل الت ل من مس جين في مس حد الز ى ترفع إلي من  ل دع لنظر في  ي ب سرة المختص مح ري ا ي  الت اج  الطا  التط ( الز
سخ..." ني  ال  الجسم

سرة في ض - مين ا ء صند نظ ت ن إنش ن ق سرة  ن محكم ا ن ، شرح ق ي ي عن ء، دار مصر لإصدارا حسن عبد الح ض حك ال ه  ء ال
 ، مس ، الجيزة، الطب الخ ني ن  .، ص: ال
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وقد أقر أحد الفقه أن توسيع المشرع من مجال ااختصاص القضائي المكاني لم يكن إا لحماية الزوجة 

إلى المحكمة التي تراها في مصلحتها، فيمكن  للضرر ، فبعد رفع هذ آخيرة لمقال التطليق314على الخصوص

ي مواجهتها بعدم ااختصاص ما دام ذلك من حقه، ووجب أن يثار هذا الدفع قبل أي دفع أو للزوج أن يدفع ف

، 316، وهذا آمر هو الذي سبق للمجلس آعلى أن أكد عليه في العديد من قراراته315دفاع في الجوهر

ما أقرت أنه: وصارت عليه إليه كذلك قص السورية حي آثار التمسك " كل ما يشترطه القانون إعمال محكمة ال

بعدم ااختصاص المكاني هو أن يبدي في بادئ المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر، وإا سقط الحق 

ظام العام  317فيه" وتجدر اإشارة في آخير أن ااختصاص المكاني في قضايا التطليق ليس من متعلقات ال

وعي الذي يعتبر من صميمه.  بخاف ااختصاص ال

المدعية للضرر لمقالها اافتتاحي للدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا، تبدأ وبعد تقديم الزوجة 

اقشات التي تتخللها  إجراءات الدعوى من قبيل تبليغ آطراف بها واستدعائهم للجلسات والقيام بمجمل الم

تهي بصدور الحكم بالتطليق  .في حالة العجز عن اإصاحللضرر  محاوات اإصاح وت

 والحكم الصادر بشأنهالموازية لرفع دعوى التطليق  : اإجراءات الب الثانيمطال

تطليقها من زوجها للضرر إلى المحكمة إلى بمجرد ما ترفع الزوجة المتضررة مقالها آصلي الرامي 

من مدونة آسرة على ما  113المختصة مكانا ونوعا، تبدأ إجراءات التقاضي، حيث نص المشرع في المادة 

صوص عليها في المادة يلي:"  ، بعد القيام  98يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد آسباب الم أعا

اء حالة   ".الغيبة، وفي أجل أقصا ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصةبمحاولة اإصاح، باستث
                                                           

314
.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكش

صل  - 315 ل من ال رة ا ي:"  تنص ال . ع م ي . د من  طراف الدفع ب ع.يج ع ا ني قبل كل دفع  دف عي  المك ص الن  "ااختص
316

هم قرار عدد  -  ل  ريخ  ل در بت ف الشرعي عدد  فبراير  الص ر إليه:///في الم ش  ، 
.س ، ص:  -  ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال مش محمد الكش  .. ال

317
در عن م -  ضي قرار ص ري في ال ض الس ريخ  حكم الن ر إليه في://بت  ، مش
ددين  - ، ال ري ن الس م درة سن  مج المح ط، الص شب ني  ن الث ن  .، ص: ، ك
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واستدعاؤهم  318فأول ما تبدأ به دعوى التطليق للضرر بعد رفع المقال إلى المحكمة هو تبليغ آطراف به

اقشاتها حيث  ،للجلسة المحددة تاريخها في التبليغ، بعد حضور آطراف تجري المحكمة جلساتها وتعقد م

ة سلفا، كما تحاول الزوجة فيها ت اععمل على إثبات الضرر الاحق بها بشتى الوسائل المبي المحكمة باستحالة  إق

ها وبين زوجها وبعدها تجري المحكمة محاوات الصلح، والتي إذا لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية  319العشرة بي

 .للضرراستجابة المحكمة لطلب الزوجة بالتطليق 

تطرق في هذ ال لتبليغ آطراف بالدعوى ونجاح  أآولى)الفقرة ، نخصص فقرتينإلى  مطلبوعليه، س

إقامة محاوات اإصاح والحكم بالتطليق للضرر بعد  أالثانية)الفقرة الزوجة في إثبات الضرر، فيما نخصص 

 فشلها.

 : تبليغ اأطراف بالدعوى ونجاح الزوجة في إثبات الضررالفقرة اأولى

اصطاح القانوني: إعان إجراء قضائي أو قانوني معين ومرتبط بأجل وصادر عن جهة ا في يقصد بالتبليغ

ه إباغ شخص بما يتخذ من إجراءات قانونية تتوخى الحصول على حق أو فقدانه أو  قضائية، الهدف م

 .320حمايته

مل على تبليغ هذ الدعوى إلى آطراف، بموجبه تعلمهم بتاريخ عفبمجرد رفع المقال إلى المحكمة، ت

اقشة، حيث في خضم هذ آخيرة تعمل الزوجة المتمسكة بالتطليق  إثبات  علىالجلسة التي ستجرى فيها الم

اعتها، والحكم تبعا لذلك وفقا  ها وبين زوجها لكي تدفع المحكمة لتكون ق الضرر واستحالة استمرار العشرة بي

 طلبها.ل
                                                           

318
ل من  -  ص ص في ال خص ن المسطرة المدني  ن يغ في ق تب م ل ر ع  .إل  ضع المشرع المغربي إط

319
مر من ال -  ه ا  ، جي شرة الز ه ال ن هذا الضرر مم تستحيل م ن يك ضرر، بل يج  ي ل لتط ل ب في ل حده غير ك م إن إثب الضرر ل

. رن ربي الم نين ال ديد من الت ال ن  يه المد كد ع  الذ 
320

ئي، -  ض مل ال يذ في ال التن يغ  ه، إجراءا التب حمد ن لد  ي ال  محمد يحي  ص، ك ن الخ ن ستر في ال ل لنيل دب الم ، رس رن دراس م
ي  م ، السن الج ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن  .، ص: /ال
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تطرق في هذ ال إلى تبليغ آطراف بدعوى الزوجة الرامية إلى التطليق للضرر فقرة ومن خاله، س

اقشات أواواستدعائهم للجلسة ) اء الم أ على أن نتطرق بعد إلى إثبات الزوجة للضرر واستحالة العشرة أث

 .أثانيا)

 للجلسةواستدعاء   اأطراف بدعوى التطليق للضرر تبليغ -أوا

التقاضي من بين أبرز الحقوق المكفولة والمحفوظة للجميع، إذ به يستطيع أي شخص تم  في يشكل الحق

ى للمحكمة الحسم  المساس بحقه من قبل الغير اللجوء إلى جهاز القضاء بغية الحكم له بما يدعيه، وحتى يتس

زاع يلزمها أن تقوم باستدعاء آطراف محل الدعوى لل مثول أمامها، باعتبار تبليغ ااستدعاء في موضوع ال

د بدايتها إلى نهايتها ارتباطه الوثيق بها، فهو يمكن  الوسيلة القانونية التي يتحكم في سير إجراءات الدعوى م

اقشة الدعوى  .321المبلغ إليه من تتبع المساطر القضائية المتخذة ضد من حضور الجلسات وإعداد دفاعه وم

هي التي تسعى للتخلص من زوجية متهالكة المصلحة في دعوى التطليق للضرر، و فالزوجة هي صاحبة 

صوص عليه قانونا  آسس بسبب تصرفات الزوج المسببة لأذى، فبعد تقديمها للمقال آصلي وفقا لما هو م

دوق إلى كتابة ضبط المحكمة اابتدائية المختصة، وبعد تقييد مقال الدعوى مباشرة دعاء الزوج ، يتم استفي الص

صوص عليها ضمن مقتضيات الفصول من   .322من ق.م.م 41إلى  36و الزوجة طبقا للقواعد العامة العادية الم

                                                           

 
يغ، م -321 ه بتس التب ، الج الم ن المسطرة المدني ن ء ق يغ ع ض ال، التب ني سمير  قع اإلكتر لم رة ب   www.marocdroit.comل منش

ريخ اإطاع  ع //ت  .:، ع الس
322

.س ، ص: -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكش

http://www.marocdroit.com/
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تكن الزوجة  مل ما – 323وتقييد بكتابة الضبط وأداء المصاريف القضائية عليهمقال الفبعد تقديم 

القاضي المكلف بالملف لكون حيث يعمل رئيس المحكمة على تعيين  –مستفيدة من المساعدة القضائية 

 .324المسطرة شفوية تكون فيها التشكيلة فردية

فبعد تعيين القاضي المكلف بالملف فإنه يعمل على استدعاء الزوجة المدعية والزوج المدعى عليه كتابة 

من  36إلى جلسة يعين تاريخها بدقة ويضمن هذا ااستدعاء عديد من البيانات أقر بها المشرع في الفصل 

ها حسب  الطرفان، ويوجه ااستدعاء إلى 325ق.م.م ها القاضي المكلف آنسب م بسبل عدة يختار م

أو غيرها من الطرق التي يتم  326الحاات، سواء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين

طوق الفصل   .327من ق.م.م 37بها التبليغ حسب م

حيث أوجب مشرع مدونة آسرة  –أي الزوج والزوجة  –ويجب أن يسلم التبليغ شخصا إلى آطراف 

صوص عليها في الفصل  328تحقق التوصل الشخصي من  38ٓطراف اادعاء خافا لما تقرر القواعد العامة الم

                                                           
323

ذاة  -  ريف الم ير الشريف رق  نظ المشرع المغربي المص ج الظ ء بم ض ع إل ال ئي المرف ض ى ال .ع الدع در في  . رج  الص
اف ل   لي لسن  بريل  الم ن الم ن ب ق ر في الجريدة الرسمي عدد بمث المنش ريخ  ،   .، ص: //مكرر بت

صل  - 324 ء المشرع في ال .  ج . ي:"...من  تنصيص ع م ي ليل ي الت ض ي في ال ن ش ن المسطرة تك الطا  - ...غير  ي الن  قض
؛ ي  ..."التط

325
صل  -  ي:" ينص ال ي م ي . ع . ء:  من  يتضمن هذا ااستدع م  ين ي س ي ب إل ج يه كت المدع ع ا المدعي  ضي ح  يستدعي ال

ي  -  ئ يه؛ااس ال المدع ع م المدعي  طن  محل إق م ن  م  الشخصي 
؛ -  ع الط ض  م
ن تب فيه؛ -   المحكم التي يج 
ر؛ -  ع الحض س  ي 
ء -  ر المحكم عند ااقتض طن في م ر م ج اختي  . "التنبيه إل 

ن رق - 326 ن ه ال ئيين،  ض ضين ال ن الم ن بتنظي م ن ي ن ير الشريف رق  - صدر ق تض الظ در بم .الص ريخ  . محر  بت
اف ل   ر في الجريدة الرسمي عدد //الم المنش ريخ  ،  ر  بت اف ل  ص رس  الم  .، ص: م

صل  -327 ي:"  ينص ال . ع م ي . ب الضبط، من  ان كت ع حد  اسط  ء ب جه ااستدع ل ي ئيين  عن طري البريد برس ض ان ال ع حد ا  
لطري اإداري صل  ب لت ر ب ن مع اإش  .مضم

ن، ع اسط البريد المضم سي  ب م اسط الس اإدار ع الطري الدب ء ب جه ااستدع ، ي رج المغر ي خ ن المرسل إليه ي ن إذا ك دا إذا ك
قي الد تضي اات .م ضي بغير ذل  "لي ت

328
ط، الطب ا -  ن، الرب ريس إديسي لم ل، مطب ب ئي المغربي،، الجزء ا ض د ال ء ااجت سرة ع ض ي ا ما في قض ، ت دل حميد ل، ع

 .، ص: 
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ه أ329ق.م.م و في محل عمله أو في ، والتي تعطي إمكانية تسليم ااستدعاء إما إلى الشخص نفسه أو في موط

 أي مكان آخر يوجد فيه، كما يجوز أن يتم التسليم في المكان المختار.

من  81و  43فلمسطرة التبليغ في القضايا آسرية خصوصيات، حيث بالتمعن في مقتضيات المادتين 

ة متميزة تتجلى مدونة آسرة، نجد المشرع المغربي أولى مسطرة التبليغ وااستدعاء في قضايا آسرة خصوصي

صوص عليه في القواعد العامة للفصل  ،في ضرورة التوصل الشخصي للزوجة بااستدعاء وهو خاف ما هو م

، جاء 331، والتوصل الشخصي في القضايا آسرية أكد عليه المجلس آعلى في أحد قراراته330من ق.م.م 38

 .فيه:" ا يعتبر التبليغ صحيحا إذا توصل به خصم المبلغ إليه"

يتضح من القرار السالف الذكر أن التبليغ الصحيح هو الذي يتم لأطراف بصفة شخصية، وأن ذاك الذي 

يكون غير صحيح، ونؤيد هذا التوجه كون أن التبليغ الذي يتم لغير آطراف قد ا  إليهيتم إلى غير المبلغ 

ا أن المحكمة ملزمة بأن تجري محاوات اإصاح بي ن الزوجين، والمعلوم أن هذا اإجراء يجدي نفعا إذا علم

ظام العام، ولن يتحقق إا بحضور الطرفين معا، مما يكون معه ضرورة توصل الزوج والزوجة بااستدعاء  من ال

 شخصيا أمرا ازما ومحتوما.

لكن من اإشكاات التي قد تطرح في هذا الصدد، هو تعمد الزوجة التصريح بمعلومات مزيفة عن زوجها 

إقامته وذلك بغية تفويت عليه  فرصة الحضور للجلسات  ه أو محلمقالها، سواء بتحريف اسمه أو موطفي 

 نص علىواإداء بأقواله، فالمشرع لم يرتب أي جزاء على الزوجة مقترفة هذا الفعل، على العكس من ذلك 

                                                           
329

صل  -  ل من ال رة ا نه:"  تنص ال . ع  . ئ إل الشخص نمن  ث ال ء  ن يس ااستدع ه  في  مك طنه  في محل عم سه  في م
ر طن المخت ي في الم ن يت التس ز  يج جد فيه،   "آخر ي

330
.س ، ص:  -   ، سري دة ا صي المسطرة في الم مي، خص لد الت  .خ

331
ع عدد  -  س ا در عن المج ف عدد  قرار ص ريخ ///في الم نبر  ، بت ر إن  ليه في:، مش
ط،  - ، الرب مني الميراث، الجزء الرابع، مطب ا ال الشخصي  ح ، غرف ا ع المتخصص س ا . ، ص: نشرة قرارا المج ي  م ي
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ائي ا للتساؤل332في حق الزوج مرتكب هذا الفعل جزاء ج من القيام بمثل هذ معصومة : هل الزوجة ، مما يدفع

ته المدونة؟  آفعال؟ أم أن آمر ا يعدو وأن يكون تكريسا للتمييز اايجابي الذي تب

اقشة -ثانيا اء الم  إثبات الزوجة للضرر واستحالة العشرة أث

يمتثل الزوجان أمامها حيث تبدأ  ،بمجرد ما تستدعي المحكمة آطراف للجلسة، ووصول أجلها

يابة العامة بالدعوى اقشات داخل أسوار المحكمة، ويتم تبليغ ال تجاتها 333الم ، حيث الزوجة 334لكي تقدم مست

ها  اعة المحكمة بصحة ما تدعيه، وأن الضرر ثابت في حقها، وأن العشرة بي أول ما تسعى إليه هو أن تكسب ق

 وبين زوجها أصبحت في خبر كان.

فالزوجة المطالبة بالتطليق للضرر تسعى إلى إثبات ما تدعيه، وإثبات الضرر يكون بشتى وسائل اإثبات 

ا إليها ا وأن تطرق ة إثبات 335التي سبق ل ها شهادة الشهود، فالفقه لم يتشدد كثيرا في بي ، والتي يعتبر آهم م

أنها تفيد مطلق الضن...وا يقيد من حرية هذا  الضرر بين آزواج، فأجاز إثباته بشهادة السماع الفاشي، رغم

 .336اإثبات إا أن تكون الشهادة مفسرة غير مجملة

                                                           
332

ي  -  ي ع محكم بغي ت جته ل ذب عن ز ن ك دل عن قصد ببي ج الذ  ئي الذ رتبه المشرع في ح الز ر الجزاء الجن ر يظ فرص الحض
دتين  س في الم ج صل    ل الذ يحيان ع ال سرة،  ن ا ئي. من مد ن الجن ن ع ال  من مجم

333
م في جميع قض -  ب ال ن تدخل الني الم   ، ت د مستنتج م لكي ت ب ال ى ع الني ف الدع ن تحيل نسخ من م سرة يج ع المحكم  ي ا

نهتدخل  التي تنص ع   ، لث من دة الث ي بصريح الم ن :"ص حك هذه المد ي الرامي إل تطبي  ض ي في جميع ال ص م طرف  ب ال تبر الني "  ت
م في كل اإجراءا ب ال ي الني ر ممث رة حض ل ضر ل مس ئم ح ل يب ق ي، لكن اإشك ص م طرف  ب ال ن الني ر  ي ب في  هن يظ المزمع ال

تضي رخ بين م رض الص ، الت ا التي قد تطرح كذل ن من اإشك ؟ كم  ي ض ت في كل ال دي مستنتج ي بت ط تكت سرة،  ف ي ا لث  قض دة الث الم
ن  ل لن يك ب ع هذا اإشك ن اإج ه يرى  ض ال ؟ حيث ب . . سع من  صل الت ال سرة  ن ا ص من مد ن "النص الخ عدة التي تنص  ل ال عم إا ب

." يد النص ال ي ل   ي

334
 - : طبي هذا التدخل، يراجع إل سرة،  ي ا م في قض ب ال ل تدخل الني رف المزيد ح  لم
ئي لم - ض حدث التطبي ال ززة ب رن م اج، دراس م حك الز سرة المغربي،  ن ا ن ، ق ر خ ع، مطب إدريس ال ض ك الم مح ض  حكم الن

ط، طب سن  رف الجديدة، الرب . ، ص: الم ي  م ي
ي - ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال سرة، رس ن ا ء في مد ض ني لتدخل ال ن ش، الطبي ال ش ن ال ني عدن ن  ال ال

ااجتم دي  ي ااقتص م س الج ، الم ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج . ، ص: /عي ي  م ي
ي ال ال - ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال سرة، رس ي ا م في قض ب ال ر الني ض، د دي حمد البنض ااقتص ني  ن

ل م عبد الم ، ج عي ي  ااجتم م س الج ، الم ، طنج د . ، ص: /الس ي  م ي
د ال - لم ي التدري ب عت ن دم ع  ل م سرة، رس ء ا م قض م  ب ال ر الني فيال، د نجي  ي  غ ري ال ال ظي الج ء، فترة عبد ال ض لي ل

. ، ص: إل  التدري  ي  م ي
335

رة  -  .لم ل من هذه الدراس صل ا ني من ال ، يرجع إل المبحث الث ي تط ئل التي يثب ب الضرر المبرر ل س ل ال  المزيد ح
336

.س ، ص:  -  س،  ي في س ازل ال سرة من خال الن ي ا  .عد البشير، قض
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ما أقرت للزوجة إمكانية إثبات الضرر بكل حرية أمام القضاء،  وال الفقه سارت مدونة آسرة حي وعلى م

من نفس  100اردة في المادة وهو ما يمكن أن نستشفه من عبارة "تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإثبات" الو 

ما سمح للزوجة بإعمال عديد الوسائل 337المدونة ، وهو آمر الذي كرسه القضاء المغربي، وحتى المقارن حي

 إثبات الضرر الاحق بها أمام المحكمة.

حيث يمكن لها أن تعمد إلى شهادة الشهود لتثبت الضرر، لكن ااستماع لهؤاء من طرف المحكمة ا 

ية، بل في غرفة المشورة كما ورد في المادة  يكون في من المدونة عبارة "الذي تستمع إليهم  100جلسة عل

 المحكمة في غرفة المشورة"

ونرى في هذا الصدد أن توجه المشرع صائب إلى أقصى الحدود، ٓن في مثل هذ الدعاوى يحتاج  

ع إليهم بمقدورهما التصريح بها لو تم ااستما شهود الزوجان إلى التصريح بمجموعة من آسرار التي لن يكون 

ية، كما أ ن هذ آمر يجعل الشهود في مأمن من اطاع الجمهور على هويتهم، وما قد يترتب لهم في جلسة عل

 على ذلك من آثار سلبية قد تلحق بهم.

إدائها بمجموعة من ويمكن للزوجة أن تثبت ضررها كذلك بواسطة إقرار الزوج، أو القرائن، باإضافة إلى 

جزة من الخبراء، الالوثائق لعل أهمها محاضر الضابطة القضائية، وآحكام القضائية القاضية باإدانة، و  تقارير الم

فإذا ثبت للمحكمة أن الضرر محقق وأن استمرار العشرة بين الزوجين على مشارف ااندثار، فإنها تقوم 

ادة الميا إلى مجاريها، وإن فشلت في ذلك تحكم وفقا لطلب بمحاوات اإصاح لعل وعسى تفلح في إع

 الرامي إلى الفرقة.الزوجة 

 
                                                           

337
دة  -  ل من الم رة ا ي تنص ال سرة ع م ي ن ا ق:" من مد د، الذين تستمع إلي تثب  دة الش ئل اإثب بم في ش س ئع الضرر بكل 

رة  "المحكم في غرف المش
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 بين الزوجين: قيام المحكمة بمحاوات اإصلح  الفقرة الثانية

، وفي 338صالحة، يقال: صالح يصالح صاحا مصالحةمال كونه مشتق من اسم  يعرف الصلح في اللغة:

زاع وع أنواعا، وهو 339الشريعة عقد يرفع ال ، أما 340معاقدة يتوصل بها إلى اإصاح بين المختلفين والصلح يت

ائية وفق القوانين التي تجيز  ازل سلطة ااتهام عن إقامة الدعوى الج ائي فيعرف الصلح بأنه ت في المجال الج

ظيم خطياو ، أما في المجال المدني فقد أعتبر أحد الفقه ك341ذلك  .342نه عقد تبادلي يحتاج إلى ت

يف، حيث يجد صدفالصلح من المسائل التي  ير،  اندب إليها الدين اإسامي الح عميق في الكتاب الم

، 343َحُمونَ َواتقُوا اللَه َلَعلُكْم ُترْ   أَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكمْ إِنَما اْلُمْؤِمُوَن إِْخَوة  ف َ  :وفيه يقول تعالى

َوِإِن   :وهو أحكم الحاكمين يقولكما   ،344اللَه َوأَْصلُِحوا ذَاَت َبْيُِكمْ فَ اتقُوا   :وقوله جل جاله

َ اَح َعَلْيِهَما أَن ُيْصلَِحا َبْيَُهَما ُصْلًحا   وَالصْلُح   اْمرَأَة  خَاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا فَ َل ُج

َخْير  
345 . 

َوِإْن ِخْفُتْم ِشق َاَق َبْيِِهَما   :الروابط آسرية قوله تعالىومن أهم اآيات التي تؤصل للصلح في 

ِإن اللَه َكاَن عَلِيًما    ُيَوفِِق اللُه َبْيَُهَما    فَ اْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه وََحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإن ُيرِيَدا ِإْصَلًحا

                                                           
338

.س ، ص:  -   ، ي ح ال ف المصط ح، كش  .محمد المص
339

.س ، ص:  -   ، ري ج الت ني، م ي السيد شريف الجرج  .محمد ع
340

.س ،ص:  -  ن،  ن ج ال  .م
341

،  محمد بين -  ل ، الطب ا ، بير مي ل، دار الكت ال ، الجزء ا هل الشري رف اختاف  ني البدي في م ردفي الريمي، الم عبد ه ال
مش ، ص:   .، ه

342
، طب -  ، بير قي بي الح را الح سع، منش ، الجزء الت رن ن المدني، دراس م ن مل في شرح ال ، الك ريس نخ  .، ص:  سن م

343
 -  : ، اآي رة الحجرا  .س

344
 -  : ل، اآي ن رة ا  .س

345
 -  : ء، اآي رة النس  .س
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بوية الشريفة .346َخبِيرًا الداعية إلى إصاح ذات البين بين الزوجين قوله صلى ه كما أن من آحاديث ال

صلح  إ :ق ال ،ق الوا بلى .خبركم بأفضل من درجة الصيام والصلة والصدقةأ ا  أ :عليه وسلم

 .347ذات البين

ظومة  اول بالدراسة مسألة الصلح في فروع عدة من الم اية أما المشرع المغربي فقد ت التشريعية، لكن الع

ظام العام، حيث  الكبرى التي أواها للصلح هي تلك الواردة في المجال آسري، حيث جعله من متعلقات ال

تطرق إلى قيام المحكمة بمحاولة اإصاح بين الزوجين  تكون المحكمة ملزمة بالقيام به كقاعدة عامة، وعليه س

تقل  على أأوا) ووسائله للضرر في دعوى التطليق  أ.ثانيالفرضية فشلها والحكم بالتطليق للضرر )بعد أن ن

 ووسائله  قيام المحكمة بمحاوات اإصلح في دعوى التطليق للضرر -أوا

بمجرد ما ترفع الزوجة طلب التطليق للضرر، تلتزم المحكمة بالقيام بالعديد من محاوات اإصاح بين 

هما أ وتعتمد ٓجل اإصاح 1الزوجين )  .أ2وسائل ومؤسسات عدة )بي

 إلتزام المحكمة بالقيام بمحاوات اإصلح في دعوى التطليق للضرر -1

د وجود آسرة المغربية، ولهذا أبدع اإنسان المغربي مساطر  زاعات آسرية قائمة م من المعلوم أن ال

ي  أو آعراف  348الشرعيوقواعد خاصة لحل هذ الخصومات آسرية، وذلك اعتمادا على الجانب الدي

 .350أو على الجانب القانوني والقضائي 349والتقاليد

                                                           
346

 -  : ء، اآي رة النس  .س
347

حمد ) -  مع، ، رق /خرجه  ني في الصحيح الج لب صححه ا  ،). 
348

جين ذا  -  ح بين الز ص دة ل سس المرص .من الم ي الزا بع الديني نجد كل من المسجد   الط
349

جي -  صاح ذا البين بين الز ين ب ي شيخ قبي م ضي ب رة، عرف ي ي زاك ئدة في منط تزارين إق ن س ليد التي ك الت عراف  ن من ا
ن جد  صمين، حيث ك يه  –المتخ سمي رحم ه ع ظ ف –الحسين ق ر، حيث يستي مص هذا الد ن )سكر، يت ض الم ه ب خذ م ح في ي الصب

ه م ح م ه م ص ي  د ل بم ي  ، ه اتج إل منزل  ج  درة بي ز ج التي غ هل الز صد ف دابته منزل  ن...( في ب ،ص ن،== زي ن م

http://www.asalni.com/1439/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.asalni.com/1439/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
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ظرا لما يسببه الطاق والت طليق من آثار سلبية وخيمة على آسرة والمجتمع، عمل المشرع المغربي على ف

ظام العام وا  خلق مؤسسة الصلح لتفادي واقعة الطاق والتطليق وفق مسطرة محددة، إذ يعتبر الصلح من ال

ه  .351يجوز للمحكمة مخالفته والتغاضي ع

نص المشرع على ضرورة القيام  ففي دعاوى التطليق بصفة عامة، والتطليق للضرر بصفة خاصة،

معظم  صارت نفس التوجه، وعلى 352من مدونة آسرة 113بمحاوات الصلح بين الزوجين بصريح المادة 

من قانون آسرة الجزائري الذي جاء في  56كما الحال في ذلك بخصوص المادة   ،التشريعات العربية المقارنة

هما" كما نصت المادة   7فقرته آولى ما يلي:" إذا اشتد الخصام بين الزوجين...وجب تعيين حكمين للتوفيق بي

من أهل  نمن قانون آحوال الشخصية المصري على ما يلي:" يشترط في الحكمين أن يكونا عدلي

هما" وعلى  والهمالزوجين...لهم خبرة بحالهما وقدرة عن اإصاح بي ار المشرع التونسي في مجلة آحوال ص م

ما نص في الفصل  ها على ما يلي:"...وا يحكم بالطاق إلى بعد أن يبدل قاضي  32الشخصية التونسية، حي م

 آسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين".

بي، فالماحظ أن مسطرة الصلح تم إخراجها من نصوص قانون المسطرة المدنية، ففي التشريع المغر 

صيص عليها بشكل واضح ، 121و  178بحيث تم إلغاء المادتين  وتم استبدالهما بمقتضيات واضحة تم الت

د اإقدام على ح 354من المدونة 82، وتعتبر المادة 353من خال مدونة آسرة ل اإطار العام إجراء الصلح ع

                                                                                                                                                                                                 

ح جديدة في من ر ال ليبد ص ه بت نه سيدف عده  يت  ، ج ع إل ز ه إل الرج ه  يدع ج، حيث يدع مر ي به مع الز س ا كذل ن  ، م
جي إل مجراه ة الز د الحي ت اطر  ي حت تص الخ م هي إل   ، ا م د إل الص ن ي جته  في ز سه  ي ه في ن  ن يت

دتي حي  ح في ب ا الص غ ح ن تت  ذه الطري ك ، فب ك ء إل المح ج ن ال ي د ع الطبي ن ل الحسن  ل س ب يين الن تمد كثيرا ع ت ن ت ث ك
ن. ل النسي ضمه مخ صبح ت ر  ني من ااندث رف ي صبح هذا ال لأسف  ح، لكن  يب في الشخص المص  من ال

350
ن -  ال ه  ر بمج ال ل منش ، م ي نبل الغ هري اإجراء  ي بين ج التط ح في الطا  ، الص يرحمد خرط لث، ين دد الث  .، ص: ن، ال

351
.س ، ص:  -   ، سري دة ا صي المسطرة في الم مي، خص لد الت  .خ

352
دة  -  ل من الم رة ا ي:"  تنص ال سرة ع م ي ن ا دة من مد ي في الم ص ع سب المنص حد ا سس ع  ي الم ى التط يب في دع

ل   ي بمح د ال ، عاه، ب ل الغيب ء ح ستثن صاإصاح، ب ف خ جد ظر ر، م ل ت ش ه ست  قص جل   ".في 
353

.س ، ص:  -   ، سري دة ا صي المسطرة في الم مي، خص لد الت  .خ
354

دة  -  نه:" تنص الم سرة ع  ن ا لمن ترى  من مد د  ع إل الش رة، بم في ذل ااستم قش بغرف المش ر الطرفين، تجر المن عند حض
ع إليه ئدة في ااستم س ا .المحكم ف ، بم في انتدا حكمين  مج ن ت بكل اإجراءا محكم  ها إصاحل ،  من تراه م ئ .==  ذا البين ل
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د حضور الزوجين المقدميميثاق الزوجية، حيث يفهم من مضمو  اقشة نها أنه ع ن على الطاق أو التطليق فإن الم

 .معهما تجريها المحكمة في غرفة المشورة

بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة هما حيث تقوم المحكمة بكافة اإجراءات ٓجل اإصاح بي 

من قبيل انتداب المجلس العلمي أو ااستعانة بالمساعدة  ح ذات البين بين الزوجينأو كل من ترا مؤها إصا

هما مدة ا تقل على ااجتماعية  .يوما 30، في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بي

المشورة، من الخصوصيات التي تتميز بها مسطرة الصلح أنها قيدت ذلك بحضور الطرفين في غرفة ف 

فعدم حضور الطرفين أو أحدهم رغم استدعائهم يجعل المحكمة توقف البت في ملف التطليق للضرر، وهو 

اظور في أحد أحكامهما جاء فيه:" عدم حضور الطرفين 355آمر الذي ذهبت إليه المحكمة اابتدائية بال

 لمحاولة الصلح يتعذر معه على المحكمة مواصلة البت في الملف".

محاولة الصلح بين الزوجين بالوسائل المقررة أمر ضروري، وا يحق للزوجة أن ترفض القيام بها  فإجراء

، فإجراؤها 356وإا كانت دعواها غير مقبولة، وهو آمر الذي سبق للمحكمة اابتدائية بكلميم أن ذهبت إليه

ظام العام تكون من خاله المحكمة ملزمة بالقيام به تحت  طائلة نقض قرارها، وهو ما سبق ضروري كونه من ال

:" إن إجراء محاولة الصلح بين الزوج والزوجة جاء فيه 357في أحد قراراتهإليه  ذهب للمجلس آعلى أن

هما" وهو التوجه الذي سبق لقضاء  ضروري، وأنه ا يحكم بفك العصمة إا في حالة العجز عن اإصاح بي

                                                                                                                                                                                                 
م في ل عن ثاثين ي م مدة ا ت صل بين ح ت ص لتين ل ل ت المحكم بمح ط د  ج ل  د . ح ت اإش جين حرر به محضر  إذا ت اإصاح بين الز

 ."به من طرف المحكم
355

ف عدد  -  ر في الم ظ لن در عن المحكم اابتدائي ب ريخ  //حك ص ر إليه ف//بت  ي: ، مش
ط، طب سن  - رف الجديدة، الرب ض، مطب الم محكم الن ع  ض ء الم م قض سري  زع ا ، المن ر خ  .  ، ص: إدريس ال

356
ريخ  -  مي بت در عن المحكم اابتدائي بك ف عدد  تح عدد  //حك ص ر إليه:/مكرر في الم  ، مش
ير،  - .س ، ص: محمد ب ئي المغربي،  ض مل ال ال سرة  ن ا  .  مد

ع عدد  -357 س ا در عن المج ف عدد  /قرار ص ريخ  /في الم ر إليه://بت  ، مش
دد  - ر، ال ي درة سن مج الم . ، ص: ، الص ي  م ي
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قض الجزائري أن  ، جاء فيها:" من المقرر قانونا أنه ا يثبت الطاق إا بحكم بعد 358في أحد قراراته صار إليهال

 .محاولة الصلح من طرف القاضي"

 وسائل وآليات اإصلح بين الزوجين في دعوى التطليق للضرر – 2

يف إلى إصاح ذات البين بين الزوجين وحث على ذلك مصداقا لقوله تعالى وَِإِن   :ندب الدين الح

َ اَح َعَلْيِهَما أَ اْمرَأَة    وَالصْلُح    ن ُيْصلَِحا َبْيَُهَما ُصْلًحاخَاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا فَ َل ُج

َخْير  
َوِإْن ِخْفُتْم ِشق َاَق َبْيِِهَما فَ اْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه وََحَكًما ِمْن   :لئعز من قا يقولكما ،  359

ا   :وفي ذلك قال خير البشرية صلى ه عليه وسلم، 360ُيرِيَدا ِإْصَلًحا ُيَوفِِق اللُه َبْيَُهَماأَْهِلَها ِإن  

أُنبئكم بدرجة أفضل من الصلة والصيام والصدقة؟"ق الوا : بلى، ق ال: " إصلح ذات البين، 

 .361وفساد ذات البين هي الحالقة

هج س حيث رغبة في اإصاح بين الزوجين بكل السبل لعل ، ارت كل المذاهب الفقهيةوعلى نفس ال

أهمها بعث الحكمين إصاح ورأب الصدع بين الزوجين، وعلى سبيلهم غدت كل التشريعات العربية 

ها مدونة آسرة المغربية362المقارنة ظمة له في مدونة آسرة 363، وم ، حيث يتميز الصلح طبقا للمواد الم

                                                           
358

ض الجزائري رق  -  در عن محكم الن ريخ  قرار ص ر في://بت  ، منش
در سن  - لث، الص دد الث ، ال ئي الجزائري ض  .، ص: المج ال

359
 -  : ء، اآي رة النس  .س

360
 -  : ء، اآي رة النس  .س

361
د  -  بي دا  .صحيح سنن 

362
ين -  ص نسي في ال ال الشخصي الت ح ين     من هذه التشري مثا نجد مج ا ص بي في ال ل سرة  ن ا ن كذا ق  ، منه،    من

اده  ني في م ريت ال الشخصي الم ح ن ا  ...الخ.  كذا مد
363

دد في -  ل في مسطرة الت جين، كمث ل اإصاح بين الز ن ع لز إجراء المحكم لمح تضي المد ديد من م  صرح المشرع المغربي في ال
دة  دة الم ل الطا في الم كذا في مس دة ،  في مسطرة الش في الم اد ،  ي في الم قي التط كذا عند ب س      ،  من ن

. ن  المد
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فرد به نظرا لخصوصيات بمجموعة من الخصائص يشترك في  بعضها مع العقود المدنية آخرى والبعض اآخر ي

 .المجال الذي يجرى فيه

د إدعاء الزوجة بوجود ضرر، تلتزم بالقيام بكل محاوات اإصاح عن طريق المؤسسات  فالمحكمة ع

المجلس  لعائلة أو عن طريقببعث الحكمين )أأ أو بواسطة مجلس اذلك المرصودة لذلك، سواء أكان 

 )بأ.العلمي

 إصلحوانتداب المحكمة للحكمين ل الزوجة للضررادعاء   - أ

ه لم حث  المشرع المحكمة على القيام حسب سلطتها التقديرية بمحاوات اإصاح بين الزوجين، لك

الطرق والوسائل التي يتم بها هذا اإصاح، إا أنه أحال على  من المدونة 113مضمون المادة يبين في نفس 

يا من نفس القانون 82مقتضيات المادة  ، والتي تبين الطرق والمؤسسات التي يتم بها اإصاح والتوفيق بين ضم

د الرغبة في ال  للمحكمة أن تقوم بكل اإجراءات، ، حيث نصت نفس المادة على ما يلي:"...تطليقالزوجين ع

 ...."بما فيها انتداب حكمين

ص  ن ال يتضح من هذا ال د ادعاء أن أول المؤسسات التي رصدها المق مغربي إصاح أحوال الزوجين ع

، وعلى نهجه حدت معظم التشريعات العربية، وهذ المؤسسة تجد لها 364هي مؤسسة الحكمين الزوجة للضرر

اولها فقهاء 365تأصيا في الذكر الحكيم الشريعة اإسامية بكثير من آهمية نظرا لما لها من عظيم آثر ، وقد ت

 .والفضل الكبير لإصاح بين أعمدة آسر

                                                           
364

ل -  ذل في البند الث  ، ع من ااحتش ة بن غ ال الشخصي الم ح ن ا سس الحكمين في ظل مد ل المشرع المغربي م صل تن ء  ث من ال ثن من 
دة  ء حديثه في الم ثن ص  خص  ، همي ع من ا ل بشكل نسبي ن ن  عط ل في المد ضرر، بخاف ذل  ي ل تط سس اإصاح  تنظيمه ل عن م

دة  كذا عند حديثه عن مسطرة الش في الم جين،  .   بين الز ن س المد  من ن
 

ل في ال -365 ل ت رة  بَْيَُهمَ  ِمْن أَْهِلِه وََحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإن ُيرِيَدا ِإْصَلًحا ُيَوفِِق اللهُ  فَ اْبَعُثوا َحَكًما بَْيِِهَما وَِإْن ِخْفُتْم ِشقَ اقَ تنزيل: ي س

 : ء، اآي  .النس
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ن لمحالة اإصاح والتوفيق بين الطرفان، وغالبا ما يكونان من يبعث الحكمحث على فالمشرع المغربي 

ادا في ذلك إلى اآية  ساء في القر  35أهل الزوجان، است ع أن يكونوا من سورة ال اك ما يم آن، إا أنه ليس ه

:" وإذا العظيم، قال البرادعي في التهذيبمن غيرهم إن لم يكن في أهل الزوجان ما يصلح لتقمص هذا الدور 

ظر،  قبح ما بين الزوجان وجهلت حقيقة أمرهما بعث اإمام حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل العدول وال

. ويشترط في الحكمان 366ما يرا لذلك أها، أو ا أهل لهما، بعث من غير آهلين" فإن لم يكن من أهلهما

 .367العدالة والذكورة والتفقه والعلم باإضافة إلى كونهما من أهل الزوجين كقاعدة عامة

فالحكمان يقومان بعد بعث القاضي لهما باستقصاء أسباب الخاف بين الزوجين ويبدان جهدهما 

قض المصري أن كرسه في أحد قراراته، وهو 368إنهائه جاء فيها:" ...المشرع  369آمر الذي سبق لقضاء ال

ة  خول للحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبدا جهدهما في اإصاح فإن أمكن على طريقة معي

قض السورية في قرار لها الحكمين أن يبدا ، جاء فيه:" على 370قرراها" وهو نفسه ما ذهبت إليه محكمة ال

 الجهد وعقد جلسات في سبيل رأب الصدع".

فإذا توصل الحكمان إلى اإصاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثاث نسخ يوقعه الحكمان 

ه وتحفظ الثالثة، ويتم اإشهاد على  والزوجان ويرفعانه إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجان نسخة م

قض ذلك من طرف  المحكمة، وتقرير الحكمان بمثابة وثيقة رسمية ا يطعن فيها إا بالزور، كما سبق لمحكمة ال

                                                           
366

ني، دار  -  ، الجزء الث ن ر المد ذي في اختص يد البرادعي، الت ، بي س ل ء التراث، دبي، الطب ا إحي دراس اإسامي  ث ل ، البح
 .ص: 

367
 - : فره في الحكمين، ينظر إل ب ت ط المتط ل الشر رف المزيد ح  لم
.س ، ص:  -  ، ئي ض اته ال إشك ش  ي ل ، التط ميد دل ح  .إل  ع

368
دة  -  مر الذ ي من صريح الم :"  ه ا ء في سرة التي ج ن ا جين من مد سب الخاف بين الز ء  ص ست م ب ن  من في حكم ي الحكم

ء النزاع دهم إن  " ببذل ج
369

ض المصري عدد  -  در عن محكم الن ريخ  قرار ص قع اإلكتر//بت ر إليه في الم    www.kenanaonline.comني:، مش
ريخ اإطاع  ع //ت  .:، ع الس

370
ري عدد  -  ض الس در عن محكم الن ضي  قرار ص ريخ  في ال ر في://بت  ، منش
عداد  - ، ا ري ن الس م درة سن مج المح  .، الص
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السورية وأن صرحت بذلك في قرار لها، جاء فيه:" تقرير الحكمان من آسانيد الرسمية التي ا يطعن فيها إا 

اعة الحكمين" قض على ق  .371بالتزوير وا رقابة لمحكمة ال

ذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدما خال آجل وفي حالة ما إ

المضروب لهما من قبل المحكمة، أمكن لهذ آخيرة أن تجري من آبحاث اإضافية والوسائل الكافية ما ترا 

د ااقتضاء 372مائما لإصاح ااستعانة بالمجلس ، ولعل من أهمها اللجوء إلى عقد مجلس العائلة أو ع

 ، وكل ذلك في سبيل التوفيق والسداد بين الزوجين.وكذا المساعدة ااجتماعية العلمي

ومما تجدر اإشارة إليه أخيرا، أن المشرع المغربي إن كان في المدونة قد قصر سلطة الحكمين في 

هما للقاضي حصرا،  اك من التشريعات من وسعت التوفيق واإصاح بين الزوجين، وترك إمكانية التفريق بي فإن ه

د فشل محاوات  من سلطة الحكمين إلى أبعد مدى، حيث اعترفت لهما بالحق في التفريق بين الزوجين ع

ات نجد المشرع آردني في الفقرة )وأ من المادة  ي من قانون  138الصلح المقامة، ومن أمثلة هذ التق

هما على  :"اآحوال الشخصية آردني والذي جاء فيه إذا ظهر للحكمين أن اإساءة من الزوجين قررا التفريق بي

هما  هما، وإن جهل الحال ولم يتمكن من تقدير نسبة اإساءة قررا التفريق بي سبة إساءة كل م تسلم من المهر ب

د في بعض أراء المذاهب ا هما"، وهذا التوجه في نظرنا يجد س لفقهية على العوض الذي يريان أخذ من أي م

بلية.  التي تقر للحكمين إمكانية التفريق بين الزوجين أهمها مذهب المالكية والح
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ري عدد  -  ض الس در عن محكم الن س  قرار ص س ريخ  في ا ر إليه://بت ش  ، 
.س ، ص:  -  ، ئي ض اته ال إشك ش  ي ل ، التط ميد دل ح مش ع  .. ال

372
دة  -  ء في صريح الم نه:"  ه م ج سرة التي نص ع  ن ا ،  ل من مد لي رير  في تحديد المس ن الت ن في مضم ف الحكم إذا اخت
سي التي تراه مائمي ل في ب ن تجر بحث إض محكم  مكن ل  ، م جل المحدد ل ه خال ا  "دم
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 اإصلح بين الزوجين بواسطة مجلس العائلة والمجلس العلمي - ب

يا من مدونة آسرة  113أحال المشرع في المادة  على المؤسسات المرصودة لإصاح بين الزوجين ضم

اإجراءات، بما للمحكمة أن تقوم بكل  نفس القانون، حيث جاء في هذ آخيرة:"من  82الواردة في المادة 

وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة  .مجلس العائلة، أو من ترا مؤها إصاح ذات البين...فيها انتداب

هما مدة ا تقل عن ثاثين يوما  ."بمحاولتين للصلح تفصل بي

ص القانوني ، يتضح أن القيام باإصاح بين الزوجين، يعد أحد أهم أوجه  انطاقا من مضامين ال أعا

، ويعتبر 373الحماية القانونية والقضائية الهادفة بآساس إلى الحفاظ على كيان آسرة من التشتت والضياع

من المؤسسات والمجلس العلمي والمساعدة ااجتماعية مؤسسة الحكمين كل من إلى جانب   374مجلس العائلة

بر  10أقر بها المشرع المغربي ٓجل اإصاح بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير التي  شت

صيص عليه في الفصل 1993 مكرر، وهذا التعديل الذي جاء كإضافة أخرى لمساعدة  56، حيث تم الت

الحاات التي ا في إيجاد الحلول البديلة والسريعة لحل القضايا الشائكة داخل آسرة، في  375الجهاز القضائي

فع معها المساعي الحبية آخرى، وقد حددت مقتضيات هذا المجلس وأحكامه بمقتضى المرسوم   2.04.88ت

 26 376ناسخا بموجبه مقتضيات المرسوم 2004يونيو  14الموافق ل  1425ربيع آخير  25الصادر في 

                                                           
373

ر  -  ل منش م البديل؟، م ؟  لي ف ر  ،  د ئ س ال مج ، الحكمين  سري ل النزاع ا ح في مج ص د ل سس المرص بمج حمزة التريد، الم
من،  دد الث ل، ال عم زع ا دجنبر، من نبر   .، ص: ن

374
جبه مرس يحمل رق  -  صدر بم جين، حيث  ح بين الز ص سس ت رصده ل ئ كم س ال همي لمج .ل المشرع المغربي  در في  . الص

ني   اف ل  ربيع الث ني  الم ر في الجريدة الرسمي عدد ي المنش ريخ  ،  درة بت ل ج الص دى ا اف ل  م  الم
ني   .  ، ص: ي

375
دة  -  ني من الم رة الث ي:"  تنص ال سرة ع م ي ن ا ته المت من مد ص ء في اختص ض عدة ال م مس ط به م ، تن ئ س ل يحدث مج

تض نص تنظيمي مه بم م ينه  يحدد تك سرة،  ن ا  "بش
376

غ رق المرس  -  ئ الم س ال تضي المحددة لمج لم .المت ب در في  . اف ل  رج  الص ر في دجنبر  الم المنش  ،
ريخ  الجريدة الرسمي عدد  .فبراير  بت
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بر  ه ومهامه ستحدد مؤكدة أن  251، كما نصت عليه مدونة آسرة في المادة 1994دج اختصاصه وتكوي

ظيمي  .377بمقتضي نص ت

 2004378يونيو  14الموافق ل  1425من ربيع اآخر  25في  2.04.88فقد صدر مرسوم  ،وفعا

بر  26الصادر في  2.94.31ناسخا بموجبه مقتضيات المرسوم رقم  ، كما صدرت بموازاته العديد 1994دج

اشير الوزارية من أجل تفعيل مقتض  .379ياتهمن الم

ازعات آسرية، تظهر  فرغبة من المشرع في تكريس آلية الوساطة كأحد الحلول المعول عليها لفض الم

مدونة آسرة من الرغبة في تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتداخل  ةشاخصة من خال ما أشير إليه في ديباج

 . 380آسرة والقاضي

إلى انعقاد مجلس العائلة كمؤسسة للتوفيق بين  يدعو ضرر فيمكن للقاضي أنفبمجرد ادعاء الزوجة لل

طوق المادة آولى ظم له من القاضي بصفته رئيسا،  381الزوجين، ويتألف المجلس حسب م من المرسوم الم

هم رئيس المجلس  من آقارب  –أي  القاضي  –باإضافة إلى آب أو الوصي أو المقدم، وأربعة أعضاء يعي

هم من جهة واحدة.  وآصهار بين جهة الزوج وجهة الزوجة، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوي

ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما  ية، حيث يقوم بالتحكيم وإصاحوتعتبر مهام هذا المجلس مهام استشار 

ظم للمجلس، والذي جاء فيها:"قانون من ال 7يتعلق بشؤون آسرة، وهو ما نستشفه من مضمون المادة  مهام الم

                                                           
377

.س ، ص: -  رن،  الم ن المغربي  ن ضرر في ال ي ل ني، التط  .  هش الريس
378

ينه رق المرس -  تك ئ  س ال تضي مج . المت بم ريخ  . در بت ني  الص اف ل  ربيع الث ني  الم ر في ي المنش  ،
ل  الجريدة الرسمي عدد  دى ا ريخ جم اف ل  بت ني  الم  .  ، ص: ي

379
ن -  ضرر في ال ي ل ني، التط .س ، ص: هش الريس رن،  الم  .ن المغربي 

380
.س ، ص:  -   ، سري زع ا مي في المن المح ضي  ئي ل ض ال ي  ، الدليل ال دل حميد  .ع

381
ئ من: -  س ال ن مج ي:" يتك ئ ع م ي س ال ل من المرس المنظ لمج دة ا  تنص الم
 - ، ته رئيس ضي بص  ال
صي، -  ا  ال  ا 
إذ -  ال،  ح ج حس ا ،  ج الز ج ا لتس بين ج ا  ر ب ص ر  ا ق ئ من بين ا س ال ين رئيس مج ء ي عض ذر رب  ا ت

احدة". ينه من ج  مكن تك تين  فره من الج  ت
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مجلس العائلة مهام استشارية. يقوم مجلس العائلة بالتحكيم إصاح ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له عاقة 

 بآسرة".

ادعاء الضرر من وباإضافة إلى مجلس العائلة كمؤسسة من مؤسسات اإصاح بين الزوجين في حالة 

اكالزوجة فس الدور لعل أهمها مؤسسة المجلس العلمي ، فه ى ب ها أهمية تع  مؤسسات أخرى ا تقل ع

 .والمساعدة ااجتماعية

فلقد حمل تعاظم قضايا الطاق والتطليق، وفشل مسعى الصلح المجرى من لدن المحكمة أو بمساعدة 

لغرض وتحقق المطلوب، الحكمين في أغلب الحاات المحاكم على التعويل على بدائل أخرى علها تفي با

دها في ذلك مقتضيات المادة و  ة المحكمة على التعويل على أي جهة  82س من مدونة آسرة، والتي مك

تدبها إعانتها على التوفيق بين طرفي دعوى الطاق والتطليق وفق حكم تمهيدي يحدد مهام السداد بدقة،  ت

اد تلك المهمة للمجلس العلمي المحلي  ا تعدو أن تكون أحد الخيارات  -اعدة ااجتماعيةأو المس –وإس

 .382التي يعود أمر تقريرها إلى المحكمة

د  جد به المحكمة لرأب الصدع بين أطراف العاقة الزوجية يجد س فالمجلس العلمي كمؤسسة قد تست

من ترا مؤها  أو "ة الواردة فيها والقاضية بما يلي:من مدونة آسرة من خال العبار  82في مضمون المادة 

 إصاح ذات البين".

حى هو الصعوبة التي تعترض إجراءات الصلح بين الزوجين، في  ،لكن ما يمكن اإشارة إليه في هذا الم

ها للسرعة التي تتم  ةمساطر انفصال الرابطة الزوجية، حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق آهداف المتوخا م

                                                           
382

المح -  ضي  ئي ل ض ال ي  ، الدليل ال ميد دل ح .س ، ص: ع  ، سري زع ا  .مي في المن
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سيق بين  ، فبخصوص مثا الصعوبات التي تعترض383بها ، هي تلك المتعلقة بالت المجلس العلمي في القيام بدور

أقسام قضاء آسرة والمجلس العلمي من أجل التعاون على إصاح ذات البين بين الزوجين، حيث أبانت التجربة 

أجل  مساطر الطاق والتطليق با جدوى أو طائلة، فا يحترمثل هذا اإجراء يفضي إلى تطويل العملية عن كون م

من مدونة  97ذلك الفقرة آخيرة من المادة ذهبت إلى ، كما 384الستة أشهر المحدد للبت في قضايا التطليق

سبة لدعوى الشقاق سبة لباقي أنواع التطليقات الواردة في المادة  113و المادة  385آسرة بال من  98بال

 .386المدونة

زل عن محاولة  –قديرية فبعد قيام المحكمة بمحاوات اإصاح حسب سلطتها الت د  واحدةعلى أا ت ع

د وجودهم فإنها تكون أمام فرضيتين، تتمثل آولى في نجاح محاولة  – 387عدم وجود أطفال، ومحاولتين ع

الصلح المقامة وإشهاد المحكمة على ذلك، حيث تعود الحياة الزوجية لعز عطائها، وإما فشل محاوات 

تطرق للفرضية آخيرة ، ضررضي بالتطليق للاإصاح وإصدار المحكمة لحكم يق غالبة الكونها هي لوس

 .بين الزوجين ن أغلب محاوات اإصاح التي تقوم بها المحكمة ا تسفر على اإصاحإ حيثالحدوث، 

 للضرر  وإصدار المحكمة لحكم بالتطليق فشل محاوات اإصلح -ثانيا

زاع أمام المحكمة،  اصر ال دما تكتمل ع اعتها الكاملة بشأنه، تفصل في الدعوىع المرفوعة  388وتكون ق

ا بعدما ثبت لها أن الضرر قائم في حق الزوجة، وأن العشرة  من الزوجة والرامية إلى التطليق للضرر، فالمحكمة ه

ها وبين زوجها أصبحت مستعصية ااستمرار، وكذا فشل محاوات اإصاح التي قامت بها، حيث  الزوجية بي
                                                           

383
ني -  ن قع ال ال ر بم ل منش ، م اآف ائ  ال ، المكتسب  ا من التطبي د سن سرة ب ن ا ي، مد ف  www.marocdroit.comفتيح الش

ريخ النشر   .، ص: م  ، ت
ال -384 ضي  ئي ل ض ال ي  ، الدليل ال دل حميد .س ، ص: ع  ، سري زع ا مي في المن  .مح

385
دة  -  ني من الم رة الث ي:"  تنص ال سرة ع م ي ن ا دي الطمن مد ريخ ت ر من ت ش ز ست  جل ا يتج ى الش في  صل في دع  "ي

386
دة  -  ل من الم رة ا ي:"  تنص ال سرة ع م ي ن ا ى من مد دة يب في دع ي في الم ص ع سب المنص حد ا سس ع  ي الم التط

ص  ف خ جد ظر ر، م ل ت ش ه ست  قص جل  في   ، ل الغيب ء ح ستثن ل اإصاح، ب ي بمح د ال  "عاه، ب
387

دة  -  ي:"  تنص الم ني ع م ي رت الث سرة في ف ن ا ن ت بكل اإجراءامن مد محكم  ،  من ل ئ س ال ، بم في انتدا حكمين  مج
ها إصاح ذا البين م. تراه م ل عن ثاثين ي م مدة ا ت صل بين ح ت ص لتين ل ل ت المحكم بمح ط د  ج ل   "في ح

388
.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكش
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ادور ب حتما تستجيب لطلب الزوجة، وتضع حدا للرابطة الزوجية بواسطة حكم قضائي  ها لم تجدي نفعا، فه

 غير قابل للطعن يقضي بالتطليق للضرر. وقطعي نهائي

والحكم الصادر بشأن دعوى التطليق للضرر والقاضي بالفرقة يجب أن يصدر خال أجل أقصا ستة 

اك من الظروف ما  ،أشهر ازما، وهو آمر الذي نصت عليه المادة أمرا آجل  هذا تجعل تمديدما لم تكن ه

صوص عليها في المادة من المدونة، جاء فيها:"  113 يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد آسباب الم

اء حالة الغيبة، وفي أجل أقصا 98 ، بعد القيام بمحاولة اإصاح، باستث ظروف ستة أشهر، ما لم توجد  أعا

 ."خاصة

لى المشرع في هذا الصدد، أنه تحدث عن آجل دون أن يذكر إومن اانتقادات التي يمكن أن توجه 

 .390من المدونة 97وبالضبط في الفقرة آخيرة من المادة  389بدايته كما فعل بخصوص دعوى الشقاق

فيذ كل المسائل المقررة   فبمجرد صدور الحكم القضائي، والقاضي بالتطليق للضرر يلزم الشروع في ت

هو إنهاء الرابطة الزوجية في الحال والمآل، حيث تصبح  ،392، ومن أهم ما يقضي به الحكم الصادر391فيه

ونة صغرى، ما بية عن زوجها، ويتصف نوع التطليق في هذ الحالة بوصف البائن بي لم يكن مكما  الزوجة أج

ونة صغرى إلى البا ،للثاث ونة كبرىحيث يتحول من البائن بي ضي المحكمة وكذا في حكم التطليق تق ،ئن بي

الصداق والمتعة والتعويض، أو تلك  لعل أهمها مؤخربمجموعة من المستحقات، سواء تلك المخصصة للزوجة 

. تطرق له تبعا لما سيأتي بعد فقة والحضانة، وهو آمر الذي س ها ال  المخصصة لأطفال التي م

 
                                                           

389
.س ، ص:محمد ال -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .كش

390
دة  -  خيرة من الم رة ا صل  تنص ال ي:" ي سرة ع م ي ن ا دي الطمن مد ريخ ت ر من ت ش ز ست  جل ا يتج ى الش في   "في دع

391
ن ا -  ن ئي الجديد في ق ض ر ال ش، الد در قرم دي عبد ال ااقتص ني  ن ي ال ال ص، ك ن الخ ن راه في ال ح لنيل الدكت طر سرة المغربي، 

ي  م س، السن الج م سيد محمد بين عبد ه، ف ، ج عي  . ، ص: /ااجتم
392

ي التي صرح ب المشرع المغربي في ا -  ف الكي ن يصدر  ي يج  لتط ضي ب صل إن الحك ال . ل ن المسطرة المدني ن  من ق
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 ومضمون اإشهاد عليه  م بالتطليق للضرر، وصفهالمبحث الثاني: آثار الحك

حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وكذا تجا آطفال، فالحقوق الزوجية  الزواج يترتب على قيام عقد

ة .حيث يلتزم كل ملزم بما عليه طول 393هي جملة من الحقوق التي تثبت للشخص باعتبار عضوا في أسرة معي

ما تجعل الحياة الزوجية على  ئعاقودوام الحال من المحال، فإنه قد تحدث من الو  ما عقد الزواج قائما، لكن

ا شرع الفراق لتخليص  افر وعداء، ومن ه قلب المودة والرحمة  إلى خصام وت شفى حفرة الزوال، حيث ت

ق بمجموعة الطا إيقاعالزوجين أو أحدهما من معاناته، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما قيدت الشريعة اإسامية 

 أطفال.سواء للزوجة أو ل 394من الحقوق

ت  :الشريعة اإسامية للمطلقة حقوقا يلتزم المطلق بالوفاء بها، مصداقا لقوله تعالى فلقد بي

ِينَ   َدُرُ َمتَ اًعا بِاْلَمْعرُوفِ َوَمتُِعوُهن َعَلى اْلُموِسِع قََدُرُ َوَعَلى اْلُمقِْتِر قَ   ، 395َحق ًا َعَلى اْلُمْحِس

ُتم ِمن وُْجِدُكْم َوَا ُتَضاروهُ  :وقوله عز وجل وَِإن  ن لُِتَضيِقُوا َعَلْيِهن  أَْسِكُوُهن ِمْن َحْيُث َسَك

 ،396فَ ِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم فَ آُتوُهن أُُجورَُهن  َحتٰى َيَضْعَن َحْمَلُهن    ُكن أُوَاِت َحْمٍل فَ أَنِفقُوا َعَلْيِهن 

ِل أَن َتَمسوُهن  ِمن َوِإن طَ لقُْتُموُهن  :رب العزة يقولكما  َوقَْد فَرَْضُتْم َلُهن فَرِيَضًة َفِْصُف َما   قَب ْ

ِ  لهُ   َمْوُلود   َا ُتَضار َواِلَدة  بَِوَلِدَها َواَ  :وقوله جل وعا ،397فََرْضُتمْ  وعلى نهج ، 398بَِوَلِد

                                                           
393

، ج -  ي الح ، ك جستير في الح دم لنيل الم ل م ئي، رس ض د ال ااجت سرة  حك تشريع ا جي بين  ، الح الز طم ش ف م بن عيش
ي  م س الج  .، ص: /الجزائر، الم

394
ل -  الط ة  مر لي ل رة، الح الم ش ني  نبي ب ن ي ال ال ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ، بحث لنيل دب الدراس ال د الطا ب

ي  م س الج جدة، الم ل،  م سيد محمد ا ، ج عي ااجتم دي   .، ص: /ااقتص
395-  : رة، اآي رة الب  .س

396
 -  : ، اآي رة الطا  .س

397
رة، اآي -  رة الب  .: س

398
 -  : رة، اآي رة الب  .س
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دما أقرت للزوجة المطلقة 399ارت المذاهب الفقهيةصالشريعة اإسامية  ، ونحت نحوهم التشريعات العربية ع

ته المواثيق الدولية المشكلة للشرعة آممية د إيقاع الفرقة، باإضافة إلى ما تب ائها حقوقا ع  . 400وأب

د إنهاء العاقة الزوجية للضرر محقوقا تخول له أطفالهاللمرأة و  اعترفتومدونة آسرة بدورها  ، كما 401ع

أعطت لهذا آخير وصفا ووضعت له إجراءات ٓجل اإشهاد عليه من طرف المحكمة، كما أوضحت ذلك 

 من نفس المدونة. 141مضامين المادة 

اول مجريات هذا المبحث فيوع ت اجمة مطلبين، نخصص )المطلب آولأ ل ليه، س لحديث عن اآثار ال

، على أن نخصص )المطلب الثانيأ هاأطفالليق للضرر على المرأة المطلقة و عن إنهاء العاقة الزوجية بواسطة التط

 وإجراءات ومضمون اإشهاد عليه.للضرر  للحديث على وصف التطليق

 المطلب اأول: آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة واأطف ال

بعد  402آثار غاية في آهمية في حق الزوجة المطلقة، وأطفالها، حيث يتدخل القضاء على التطليق ترتبي

ا هي اآثار  ا ه فشل محاوات اإصاح بين الزوجين لتحديد مجمل المستحقات المترتبة على الفرقة، وما يهم

اتجة  عن التطليق للضرر سواء في حق الزوجة أو في حق آطفال، وذلك طب ه  عبرتقا لما ال الفقرة الثانية من ع

 من مدونة آسرة. 133المادة 

                                                           
399

 - : ه اإسامي، يراجع إل ل ح المط في ال  لاستزاد ح
ي ال - ، ك جستير في ال اإسامي دم لنيل الم ل م ، رس سرة الجزائر ن ا ن ق ه اإسامي  ي، ح المط بين ال يك قبزي ، م  اإسامي

م الجزائر،  . ، ص: سن ج ي  م ي
ل ع  - حص ا ل دم استكم ل م ، رس رن ي م ، دراس ف رق د ال ب جي  ء الز تن ة  طي، ح المر ج م ره ح ج عبد الرحمن بن فغ ب ح متط

، سن  ردني م ا ، الج ي ي الدراس ال له، ك ص ه اإسامي  جستير في ال . ، ص: الم ي  م ي
400

 - : ، ينظر إل لي اثي الد ة في الم ع ح المر ض ل م ضيح المكثف ح ت  ل
ر بمج ال - ل منش ، م ذج سرة نم ن ا ن ق ب  ن اانتخ ن ، ق التشريع الجزائر لي  اثي الد ة في الم ف، ح المر ضي رة ب ن، عم ن ال ه 

دد  بر  ال كت يم  ، ص: ،   ي
401

اد  -  ي الم يض      هي التي نص ع ف إل الت إض ن ب الحض المت  دة  ن ال خر الصدا  سرة، من قبيل م ن ا من مد
صل.  عن الضرر الح

402- : ، ينظر إل جي اق الز طراف ال جل تحديد مستح  ء  ض ل تدخل ال رف المزيد ح  لم
ش،  - ش ن ال .س ، ص: عدن سرة،  ن ا ء في مد ض ني لتدخل ال ن . الطبي ال ي  م ي
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قسم تفاصيل  ادا إلى التطليق للضرر، س اتجة عن حل ميثاق الزوجية است جل اإلمام بمجمل اآثار ال ٓو

هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص )الفقرة آولىأ للحديث عن آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة 

 ثم نخصص )الفقرة الثانيةأ للحديث على آثار إنهاء الرابطة الزوجية للضرر على آطفال. المطلقة،

 الفقرة اأولى:آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة المطلقة

د ااقتضاء في من مدونة آسرة على ما يلي:"  113نصت الفقرة الثانية من المادة  تبت المحكمة أيضا ع

 ." أعا 85و 84وآطفال المحددة في المادتين مستحقات الزوجة 

ص بصريحانطاقا من  هذا  ص يتضح أن المشرع لم ي اجمة عن التطليق  ال العبارة عن المستحقات ال

ظمة للطاق، وبالخصوص في  صوص الم سبة للزوجة أو آطفال، بل أحال على ذلك لل للضرر سواء بال

ها، وهذ اإحالة لست إا من قبيل تفادي تكرار المقتضيات القانونية 85و  84المادتين   .م

تشمل مستحقات من المدونة على ما يلي:"  113مادة المحال عليها بمقتضى ال 84فلقد نصت المادة 

الزوجـة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية 

 .للزوج، وأسباب الطاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه

مائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر تسكن الزوجة خال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن 

 ".ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن من نفس المدونة على ما يلي:"  101كما نصت المادة 

 ".الضرر تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن
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سبة للزوجة متعددة  اجمة عن فك العصمة بالتطليق للضرر بال ، يتضح أن اآثار ال صين أعا انطاقا من ال

وعة، لذلك  عمل على تقسيم هذ الفقرة إلى وحدتين، ومت نتطرق في )الوحدة آولىأ للحديث على مؤخر س

في حق الزوجة، على أن نرجئ الحديث بعدها في  الصداق والعدة كأثر من آثار انتهاء العاقة الزوجية للضرر

 )الوحدة الثانيةأ إلى المتعة والتعويض كأثر من آثار فصم الرابطة الزوجية للضرر.

 من آثار التطليق للضرر  ينا: مؤخر الصداق والعدة كأثر أو

ه والجزء اآخر اتفقا على  إذا عقد الزوج على الزوجة واتفقا على تأجيل الصداق، أو قدم لها جزءا م

د التطليق حيث  ،تأجيله، وحدث التطليق للضرر قبل الوفاء به فإن هذا الصداق يصبح من مستحقات الزوجة ع

اتجة على التطليق للضرر كذلك هو أن المرأة المطلقة  تحكم المحكمة على الزوج بأدائه لها، كما أن من اآثار ال

َِساَء َفطَ لِقُوُهن لِِعدِتِهن يَ ا   :تعالى مصداقا لقولهتلتزم بالعدة،  ِبي ِإذَا طَ لقُْتُم ال َوأَْحُصوا   أَيَها ال

 .404طَ لق َاُت َيَترَبْصَن بِأَنُفِسِهن ثَ َلَثَة قُُروءٍ َواْلمُ  :جل وعلى يقولكما ،  403اْلِعدةَ 

قسم تفاصل هذ الوحدة إلى أ على أن نتطرق 1مؤخر الصداق كأثر من آثار التطليق للضرر ) :وعليه، س

 أ.2بعدها إلى العدة ونفقتها والسكن الذي تجريها الزوجة فيه )

 ة للضررمؤخر الصداق كأثر من آثار إنهاء العلقة الزوج -1

تشمل مستحقات الزوجـة: الصداق  من مدونة آسرة بما يلي:" 84جاء المشرع المغربي في المادة 

 "...المؤخر إن وجد،

                                                           
403

 -  : ، اآي رة الطا  .س
404

 -  : رة، اآي رة الب  .س

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_4y827fTAhUNUlAKHRTnDyIQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura2-aya228.html&usg=AFQjCNGsIaJxrrhxYp2gQeBOstvE-SnOSw
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د بتها في المستحقات التي ستحكم بها للزوجة طالبة   ص، يتضح أن المحكمة ع انطاقا من هذا ال

 .405التطليق للضرر يكون أول ما تبت فيه هو وجود كالئ الصداق من عدمه

اء ، حيث المشرع خول لأزواج ااتفاق على تعجيل 407أو الموت قبله 406فالزوجة تستحق الصداق بالب

 .408إلى أجل مسمى كا أو بعضاالصداق أو تأجيله 

ازع الزوجان أمام المحكمة حول قبض الصداق  ،لكن ، حيث بعضهكاما أو من عدمه  قد يحدث وأن يت

يدعي الزوج أن الزوجة قبضت كل صداقها، في حين تدعي الزوجة خاف ذلك، لذلك فقد أورد المشرع 

إذا اختلف الزوجان في قبض  نصت على ما يلي:"لحسم آمر، حيث  33المغربي الفقرة الثانية من المادة  

 ".الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه

ها وبين  ص يتضح أن الزوجة المقدمة لطلب التطليق للضرر بعد العجز عن اإصاح بي انطاقا من هذا ال

 يحيث يصبح في هذ الحالة من الحقوق التي يجب أن تقض زوجها، قد تدعي أنها لم تتوصل بمؤخر صداقها

ازع فيه، تحت طائلة كلها بها المحكمة، ل ازع زوجها في قولها، مما يجعله ملزما بإثبات ما ي ن قد يحدث وأن ي

د عجز عن إثبات ما يدعيه.  العمل بقول الزوجة ع

نه ا يسقط لحماية، فباإضافة إلى كو ومما تجدر اإشارة إليه أن المشرع حمى الصداق بمختلف أوجه ا

جعله من الديون الممتازة، حيث إذا لم يكن الزوج قد أدى الصداق بكامله للزوجة، فما ، فإنه كذلك 409بالتقادم

                                                           
405

دة  -  ي ع الم ن ت مد ي ل م ء في الدليل ال جد" ج لئ الصدا إن  ج تتمثل في: ك ي:" إن مستح الز  م ي
406

ء في قرار لم -  ي ج غ الب ع ج ب في بيته  اختاء الز جي  ج إل بي الز ل الز ن انت رر شرع  ي:" من الم ض الجزائري م ي حكم الن
." مل صداق ج ك ل الز تن ر الشرعي  يه اآث ي يرت ع ا ف تبر دخ ة ااهتداء( ي ر  خ ء الست رخ بر عنه )ب  ه الذ م ي

در - ف عدد  قرار ص ض الجزائري في الم ريخ  عن محكم الن در بت ني //الص قع االكتر ر إليه في الم ، مش
www.boubidi.blogspot.com   ريخ اإطاع ع  //ت  .:ع الس

407
دة  -  سرة ع  تنص الم ن ا ه نه:"من مد ء  الم قب لبن ه ب ج الصدا ك  ".تستح الز

408
دة  -  نه:" تنص الم سرة ع  ن ا ض من مد جل مسم كا  ب ه إل  جي جيل الصدا  ت ز اات ع ت  ".يج

409
دة  -  خيرة من الم رة ا " تنص ال د نه:" ا يخضع الصدا  ت سرة ع  ن ا  من مد

http://www.boubidi.blogspot.com/
http://www.boubidi.blogspot.com/
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ا عالقا بذمته، يؤديه رضاء وإا فجبرا عن طريق القضاء ه يصبح دي د حكم 410تبقى م ، كما الحال في ذلك ع

 الواجبة للزوجة في حالة التطليق للضرر.المحكمة به ضمن المستحقات 

 العدة كأثر من اآثار المترتبة على التطليق للضرر -2

ع عن  تظر فيها المرأة وتمت العدة تطلق على أيام حيض المرأة وعلى أيام طهرها، وكذلك على المدة التي ت

تظرها الزوجة . فقد عرفها الدكتور محمد المصلح كونها 411التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها "المدة التي ت

كاح، بسبب طاقها، أو موت زوجها، أو فسخ نكاحها" ع فيها من ال  .412وتم

، وكذا حسب الوضعية التي وجدت 413التي انتهت بها الرابطة الزوجيةطريقة وتختلف العدة حسب نوع ال

د إيقاع ال عليها سواء كانت حاما أو غير حامل، أو سواء كانت تحيض أو يئست من  فرقةفيها الزوجة ع

 المحيض.

، وهو ما أكدت عليه 414حيث تبتدئ العدة من تاريخ إيقاع الطاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة

ها جة في حكم صادر ع ، جاء فيه:" يبدأ سريان مدة العدة من تاريخ صدور الحكم 415المحكمة اابتدائية بط

تهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه، وتعتد الغير الحامل بثاثة أطهار كاملة لذوات الحيض، ب التطليق، وت

 من مدونة آسرة" 136مع مراعاة باقي مقتضيات المادة 

                                                           
410

.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكشب
411

سف -  م بن ي ، ج ي الح ن، ك ن ل في ال راه الد ح دكت طر  ، ئي ض حك ال ثره ع ا ي  عي، عدة الطا الرج ر الدين لمط بن  ن
. ، ص: خدة، الجزائر، سن  ي  م ي

412
.س ، ص:  -   ، ي ح ال ف المصط ح، كش  .محمد المص

413
مزيد م -  سخ، ل ي  ال ة  الطا  التط ف ل اء ب جي س ل التي انت ب الرابط الز ج حس الح تده الز دة التي ت ف ال ل تخت ح ح ن اإيض

: ، يراجع إل مدده اع  ن دة   ال
ن - ثم .س ، ص: بي عبد ه محمد ال  ، ي ي ال سي، الك  .ي المكن

414
دة  -  يه الم مر الذ نص ع نه:" ه ا رة عندم نص ع  ب ن بصريح ال سخ   من المد ي  ال ريخ الطا  التط دة من ت تبتد ال

ة ف  "ال
415

ريخ  -  در عن المحكم اابتدائي بطنج بت ير  حك ص ر إليين ش  ه:، 
.س ، ص:  - ئي المغربي،  ض د ال سرة في ااجت ن ا ي، مد ف  .محمد الش
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د  ،فالمحكمة قبل تحديد نفقة العدة إذا كانت الزوجة حاما والمبلغ المحدد للسكن المخصص لها ع

 136ن حالة الزوجة، فإذا كانت غير حامل فإنها تعتد حسب مقتضيات الواردة في المادة ااقتضاء تستفسر ع

سبة للتي لم تحض  تند بثاثة أطهار كاملة إذا كا، حيث تعت416من مدونة آسرة تحيض، أو بثاثة أشهر بال

ة أشهر وتضيف لها أصا أو التي يئست من المحيض، أما متأخرة الحيض أو التي لم تميز من غير فتعتد بتسع

 ثاثة أطهار.

تهي عدتها بوضع حملها أو سقوطه سبة للزوجة الحامل فت ، أما إذا ادعت المعتدة الريبة في 417أما بال

ها وبين زوجها فيرفع آمر إلى القضاء الذي يستعين بأهل ااختصاص  ازعة في ذلك بي الحمل، وحصول الم

ئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها، وهو آمر الذي قضى به للتأكد من وجود الحمل من عدمه، وفترة نشو 

، جاء فيها:" يلتجئ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة، أو حما 418المجلس آعلى في أحد قراراته

ة من تاريخ الطاق أو الوفاة.إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء   "الس

المراد تطليقها من زوجها، سواء كانت حاما أو غير حامل تحيض أم فالمحكمة على ضوء وضعية الزوجة 

يئست من المحيض، تقوم بتحديد نوع العدة التي يجب على المراد تطليقها أن تعتدها، وعلى ضوء مدة هذ 

العدة تحدد لها نفقة العدة إذا كانت حاما، وتحدد لها في الحكم القاضي بالتطليق للضرر المكان الذي 

تسكن  من مدونة آسرة التي جاء فيها:" 84فيها فترة العدة، وهو ما صرحت به الفقرة الثانية من المادة ستجرى 

الزوجة خال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن مائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك 

 ".بكتابة ضبط المحكمةحددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات 
                                                           

416
دة  -  ي:"  تنص الم سرة ع م ي ن ا يمن مد مل بم ي تد غير الح  :ت

ا الحيض - 1 م لذ ر ك ط  .ثاث 

ض - 2 ض قبل ان ن ح صا،  التي يئس من المحيض ف ر لمن ل تحض  ش نئ ثاث  ر است ط دة بثاث   .ال

ر -3 ط تد بثاث  ر ث ت ش خرة الحيض  التي ل تميزه من غيره، تس   "تتربص مت
417

دة  -  نه:" تنص الم سرة ع  ن ا طه من مد ضع حم  س مل ب ي عدة الح  ".تنت
418

ع عدد  -  س ا در عن المج ف عدد  قرار ص ريخ  /في الم ر إليه في://بت  ، مش
.س ، ص:  - ئي المغربي،  ض مل ال ال سرة  ن ا ير، مد  . محمد ب
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د تقريرها المستحقات التي ستخول للزوجة المراد  ، يتضح أن المحكمة ع انطاقا من تفاصيل المادة أعا

ا لتعتد فيه، وهو مسكن ال زوجية كقاعدة عامة، مما يطرح تطليقها من عصمة زوجها للضرر، تحدد لها مسك

هل ستطلب المحكمة من الزوج مغادرة هذا المسكن ريثما ذا كان هذا المسكن صغيرا، فإالتساؤل معه حول ما 

والمعلوم أن  ،تقضي فيه الزوجة العدة، أم أنها ستسمح له في أن يقيما كليهما وما قد يترتب على ذلك من آثار

بية عن زوجها؟  ى أن المرأة أصبحت أج ة، بمع دما تطلق للضرر فإن نوع الطلقة تكون بائ  المطلقة  ع

لى اختاء الطرفين آمر في نظرنا ا يجب قبوله كونه فيه خرق للقواعد الشرعية، وقد يؤدي إحيث هذا 

قض الجزائرية وأن ببعض رغم أنهما أصبحا في عداد آجانببعضهما  ، وهذا آمر هو الذي سبق لمحكمة ال

زل مطلقها 419صرحت به دما قضت بما يلي:" من المقرر شرعا  أن بقاء المطلقة بم يخل بمقاصد الشرع ، ع

ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ خرق للقواعد الشرعية، ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن قضاة 

اف قضو  بية فإن ببقبإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مط اااستئ ه أج ائهم لقها وقد صارت ع

 وجب نقض القرار المطعون فيه"المقاصد الشرعية. ومتى كان ذلك است اهذا خالفو 

ا مائما لكي تقضي فيه الزوجة عدتها، أخدا بعين ااعتبار وضعية  د الضرورة  تحدد المحكمة مسك وع

زل الزوجية، وإذا تعذر كل ذلك فالمحكمة حسب سلطتها  الزوج المادية، إذا لم يكن باإمكان قضاؤها في م

ة سكن العدة في مبلغ مستقل عن باقي المستحقات لكي يودعه التقديرية تحدد التكاليف التي ستضمن للزوج

 الزوج بكتابة ضبط المحكمة.

صفو القول، إن الزوجة المراد تطليقها للضرر من زوجها إذا كانت حاما فالمحكمة تحدد نفقة عن حملها 

فيه عدتها حتى من مدونة آسرة، باإضافة إلى سكن تجتاز  84ذلك المادة عن  عبرتتسمى نفقة العدة كما 

                                                           
419

ف عدد  -  ض الجزائري في الم در عن محكم الن ريخ  قرار ص در بت ني م  الص قع االكتر ر إليه في الم ، مش
www.boubidi.blogspot.com   ريخ اإطاع ع  //ت  .:ع الس
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من كل ذلك إلى سكن العدة فقط، وهو ما جاء ستحق وضع حملها أو سقوطه، أما إذا كانت غير حامل فهي ا ت

جة بما يلي:" ما دامت المدعى عليها غير حامل، فهي  صرح 420في حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بط

طوق تبقى محقة في سكن العدة فقط، مما يتعين معها تحديد واجبات س اها  في المبلغ المحدد في م ك

 الحكم".

 من آثار فصم الرابطة الزوجية للضرر  ينثانيا: المتعة و التعويض كأثر 

َحق ًا عََلى  بِاْلَمْعرُوِف  َمتَ اًعا   قََدُرُ  َوَعَلى اْلُمقِْترِ  َوَمتُِعوُهن َعَلى اْلُموِسِع قََدُرُ  :تعالى يقول

ِينَ   يقولكما ،   422َحق ًا َعَلى اْلُمتِقينَ   ق َاِت َمتَ اع  بِاْلَمْعرُوفِ َولِْلُمطَ ل  :كذلكوله  وق، 421اْلُمْحِس

ََتَها فََتَعالَْيَن أَُمتِْعكُ  :جل وعلى ُتن ُترِْدَن اْلَحيَ اَة الدْنيَ ا َوزِي ِبي قُ ل ِأَْزَواِجَك ِإن ُك ن  يَ ا أَيَها ال

 .423َجِميلً َوأَُسرِْحُكن َسرَاًحا  

اجمة عن فك الرابطة الزوجية، فقد  هذ فانطاقا من  اآيات الكريمات يتضح أن المتعة تعتبر من اآثار ال

الذي حصل لها بسبب  ج لمطلقته ليجبر بذلك آلمزو شي بقوله" المتعة هي ما يعطيه العرفها اإمام الخر 

المتعة هي اإحسان إلى المطلقات من حيث الطاق بما  "، كما عرفها ابن جزي المالكي آندلسي بقوله"الفراق
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.س ، ص:  - ئي المغربي،  ض د ال سرة في ااجت ن ا ي، مد ف  .محمد الش

421
: س -  رة، اآي  .رة الب

422
 -  : رة، اآي رة الب  .س

423
 -  : ، اآي حزا رة ا  .س



 
123 

فتمتيع المطلقة بشيء من المال، مستحب ليجبر قلبها  424يقدر عليه المطلق حسب ما له في القلة أو الكثرة"

 .425من فجيعة الطاق، فيؤمر بها الزوج على قد حاله من العسر و اليسر"

ا أن نعرفه بأنه ما يقدمه  المقصر أو المتسبب في الضرر إلى المتضرر أو الضحية من أما التعويض فيمكن ل

ية، حيث تهدف الوظيفة اإصاحية للتعويض إلى جبر آضرار الاحقة  أموال سواء كانت نقدية أو عي

اسب خطورة 426بالمضرور ، فالمشرع المغربي أقر إمكانية حصول الزوجة المطالبة بالتطليق للضرر على تعويض ي

 .427من المدونة 101فيها كما أشارة إلى ذلك المادة آضرار المتسبب 

صر المتعة كأثر من آثار التطليق للضرر ) اول ع ت أ على أن نعود بعدها للحديث عن التعويض 1وعليه، س

 أ.2) كأثر من آثار التطليق للضرر  عن آضرار الاحقة بالزوجة

 المتعة كأثر من آثار التطليق للضرر -1

، وهو آمر الذي 428الزوج لزوجته بعد طاقها زيادة على الصداق لجبر خاطرهاالمتعة هي ما يعطيه 

قض الجزائرية في قرار لها ح للزوجة 429أكدت عليه محكمة ال ، جاء فيه:" من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تم

اتج بها من طاق غير مبرر" فالمتعة من أهم المستحقات المالية المخولة للزوج  .430ة بعد طاقهامقابل الضرر ال

المتعة التي يراعى في ..."تشمل مستحقات الزوجـة: من مدونة آسرة على ما يلي:" 84فقد نصت المادة 

" وقد ورد في .تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه
                                                           

424
عداد  -  ئي، ا ض ح ال ر بمج الم ل منش ، م سراح، المت في الطا نبر     الحسين   .، ص: ، ن

425
.س ، ص -  دلته،  لكي  ه الم جي، المذه من ال ل المج  .: محمد سكح

426
ن، ا -  ن ال ه  ر بمج ال ل منش ، م ء الجزائر ض ال ن  ن لي المدني في ال يض عن المس دير الت ضي في ت ط ال يل، س لح حم دد ص ، ل

ز  لي  .، ص: ي
427

دة  -  ي:"  تنص الم سرة ع م ي ن ا ن تحمن مد محكم  ضرر، ل ي ل لتط ل الحك ب يض المستح عن في ح غ الت س الحك مب دد في ن
 "الضرر
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.س ، ص:  -   ، ي ح ال ف المصط ح، كش  .محمد المص
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ف عدد  -  ض الجزائري في الم در عن محكم الن ريخ  قرار ص ر إليه في://بت  ، مش
در سن  - ل، الص دد ا ، ال ئي الجزائري ض  .المج ال

430
.س ، ص:  -  رن،  الم ن المغربي  ن ضرر في ال ي ل ني، التط  .هش الريس
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ما يلي:" المتعة التي يتم تحديدها بقدر يسر الزوج وحالة الزوجة،  مفاد الدليل العملي تعليقا على هذ المادة

دها الشرعي َحق ًا    بِاْلَمْعرُوفِ َولِْلُمطَ لقَ اِت َمتَ اع    :وقد شرعت لتعويضها عما لحقها بسبب الطاق وس

ها عمر الزواج، وأسباب 431َعَلى اْلُمتِقينَ  اصر م والوضعية  ،الطاق، وتراعي المحكمة في تقديرها عدة ع

د تقديرها للمتعة أن تراعي مدى تعسف الزوج من عدمه في إيقاع الطاق،  المالية للزوج...وعلى المحكمة ع

د تقدير المتعة، وما يمكن أن يل ق حفإذا ثبت لها أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول، يتعين عليها أن تراعي ذلك ع

 .432الزوجة من أضرار"

، يتضح أن المتعة حق والتعليق الوارد عليها في الدليل العمليمن المدونة  84 نص المادةانطاقا من 

ة وأقواله الجارحة للمرأة التي تطالب بالتطليق للضرر، كون الدافع لطلب التطليق يعود إلى أفعال  الزوج الشائ

 .التي أصبحت معها الحياة الزوجية مستحيلة ااستمرارو 

صر المتعة، فهذ آخير   د  ةأما بخصوص موقف الفقه اإسامي بخصوص ع ا خاف في مشروعيتها ع

الفقهاء، وإنما الخاف واقع من حيث وجوبها أو عدم وجوبها، فلقد اختلف الفقه اإسامي في هذا الصدد، 

اف إلى أنها واجبة على الزوج لمفارقته المطلقة، وعلى القاضي اذحيث  لحكم بها من تلقاء نفسه، هب آح

وذلك في حالة الطاق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، وفي غير هذ الحاات فإنها تكون مستحبة فقط، في 

بلية إلىذحين  الدخول وقد فرض لها إذا طلقت المرأة قبل  أن المتعة واجبة لكل مطلقة، إا هب الشافعية و الح

دوبة، مستدلين بقوله عز وجل، أما المالكية اعتبروا المتع433المهر َحق ًا َعَلى   :ة بغير واجبة إنما هي م
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ِينَ  ، وقال أن آمر ليس بأمر حزم ٓن التقوى ا تدرى، َحق ًا َعَلى اْلُمتِقينَ  :وقوله كذلك اْلُمْحِس

 .434والتفضيل، وما كان كذلك فلس واجبا فدل أن المتعة من قبل اإحسان

المستحقات آخرى، تستقل المحكمة بالسلطة التقديرية الكاملة في تحديد  رها من باقييفالمتعة وغ

، جاء فيه:" إن تقدير مستحقات الطاق 435مقدارها، وهو آمر الذي أكد عليه المجلس آعلى في قرار له

 تستقل به محكمة الموضوع، طالما كان تقديرها معلا طبقا للقانون"

د تقدير متعة الزو   من  84جة في التطليق للضرر يعتمد على معايير حددتها المادة حيث القضاء ع

المدونة في أربعة أساسية وهي: فترة الزواج، والوضعية المادية للزوج، وأسباب الطاق، ومدى تعسف الزوج في 

من مدونة آسرة فإن  84، جاء فيه:" تطبيقا للمادة 436توقيعه، وهو ما أكد عليه المجلس آعلى في قرار له

د تحديد متعة الطاق بأن تراعي فترة الزواج التي دامت ا ة، والوضعية المالية للمطلوب  24لمحكمة ملزمة ع س

الذي بلغ السلم الحادي عشر في وظيفته، وكذا مدة تعسفه في توقيع الطاق في غيبتها،...مراعية في ذلك 

 الفترة التي دامت فيها العاقة الزوجية بين الطرفين".

اك معايير  84ضمون المادة يتضح من م من مدونة آسرة، وكذا من حيثيات قرار المجلس آعلى أن ه

د تحديدها لمقدار المتعة المستحقة للزوجة وهي:  أربعة يجب على المحكمة أن تأخذ بها ع

هذ فترت الزواج: أي المدة التي استغرقتها الحياة الزوجية بين الطرفين، ويفهم من هذا أن كلما كانت  -
 المدة طويلة كلما كانت احتمال الزيادة في مبلغ المتعة قائما.
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ي أن كلما كان الزوج ميسورا كانت المتعة مرتفعة، والعكس صحيح،  - الوضعية المالية للزوج: وهذا يع

  َمتَ اًعا بِاْلَمْعرُوفِ  قََدُرُ  َوَعَلى اْلُمقِْترِ  َوَمتُِعوُهن َعَلى اْلُموِسِع قََدُرُ  :وذلك مصداقا لقوله تعالى

ِينَ   .437َحق ًا َعَلى اْلُمْحِس

د تقدير المتعة أسباب اليطلتأسباب ال - ، وما إذا كان مبررا أو غير فراقق: كما تراعي المحكمة أيضا ع

مبرر من جانب الزوج أو الزوجة أو هما معا، مع مراعاة الحاات التي يضطر فيها الزوج إلى طاق زوجته إذا  

 .438ترتكب في حقه أفعاا ا تليق بالواجبات الزوجيةكانت 

مدى تعسف الزوج في توقيع الطاق: في التطليق للضرر فرغم أن الزوجة هي التي تطلب التطليق من  -

ة وأقواله الجارحة التي جعلت من  القضاء، إا أن الدافع الحقيقي الذي دفعها للمطالبة به هي أفعال زوجها الشائ

ة مستحيلة ااستمرار، مما يعتبر معه أن الزوج هو المتعسف في استعمال الحق، وهو الذي دفع الحياة الزوجي

قض في أحد قراراتها ه للضرر، وهو الشيء الذي أكدت عليه محكمة ال ، جاء 439زوجته إلى طلب الفرقة م

اد إلى مسؤولية الزوج في إيقاع الطاق".  فيه:" تقدير المتعة بااست

إلى عدم استحقاق المطلقة  أحكامه وقراراتهبعض هب في أن القضاء المغربي ذرة إليه، ومما تجدر اإشا

اف بالعيون في أحد قراراتها جاء فيه:"إن المادة  للضرر للمتعة، ومن هذ القرارات ما قضت به محكمة ااستئ

ص على أنه في حالة الحكم بالتطليق للضرر فللمحكمة أن تحدد  101 في نفس الحكم من مدونة آسرة ت

مبلغ التعويض عن الضرر، أي أن المطلقة للضرر ا تستحق إا التعويض عن الضرر الاحق بها...لما قضت 
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 -  : رة، اآي رة الب  .س
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ل لنيل دب الدراس ال -  ، رس جي ء الرابط الز ل عند انت ط ا مط  لي ل ء في تحديد المستح الم ض ر ال ل، د م في منير التي ي الم
ل  م عبد الم ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال ص، ك ن الخ ن ( ، ص: ال ، )د.ذ. ، طنج د . الس ي  م ي

439
ض المغربي عدد  -  در عن محكم الن ف الشرعي عدد  قرار ص ر إليه في: ///في الم  مش
-  ، ل ء، الطب ا ، الدار البيض لمغر ء ب ض را دار ال سرة، منش ن ا ض في مد ء محكم الن ر، قض ك ز . م ، ص: عمر  ي  ي
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اء العدة تكون قد خالفت القانون" ها أت رت إليه بعد المحكمة صاوهو خاف ما  440المحكمة بالمتعة وسك

دما قضت في حكم لها  :جب على المفارق تمتيع مفارقته لقوله تعالى:" وحيث ييبما يل 441اابتدائية بتازة ع

 .442"َحق ًا َعَلى اْلُمتِقينَ   لق َاِت َمتَ اع  بِاْلَمْعرُوفِ َولِْلُمط َ 

ا نجد العمل القضائي وكذا ااجتهاد القضائي  كثيرا ما  المغربي والرأي فيما نعتقد أنه بخصوص المتعة فإن

ها هذا الحق، مما  في ع اقضة، بعضها يعترف بالمتعة للمطلقة للضرر، والبعض اآخر ي يصدر أحكاما وقرارات مت

صوص صريحة واضحة  ليبدي موقفه من مدى استحقاق المطلقة  نرى معه ضرورة تدخل المشرع المغربي ب

 عدمه، تجاوزا لإشكال الذي تطرحه.للضرر للمتعة من 

 لزوجة على إثر التطليق للضررالتعويض المستحق ل -2

ص المادة  في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد  من مدونة آسرة على ما يلي:" 101ت

  ."في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر

ها أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق  فكلما حكمت المحكمة بالتطليق للضرر أمك

صوص عليها في  ه طبقا للقواعد العامة الم  .قانون االتزامات والعقودللزوجة ع

يدخل ضمن المستحقات آخرى التي يمكن الحكم بها نتيجة الطاق أو ا والتعويض عن الضرر  

مر الذي أكد عليه المجلس آعلى في أحد قراراته، جاء فيها:" يجب عدم الخلط بين الحق وهو آ 443التطليق

                                                           
440

ريخ  -  ن بت ي ل ف ب در عن محكم ااستئن ر إليه في://قرار ص  ، مش
ط، طب  - ، الرب رف سرة، دار نشر الم ء ا لي المدني في قض من، المس لد بنم  .، ص: خ

441
ريخ  -  در بت زة، ص در عن المحكم اابتدائي بت ف عدد //حك ص ر إليه://، في الم ش  ، 
.س ، ص:  - سرة،  ء ا لي المدني في قض من، المس لد بنم  .خ

442
 -  : رة، اآي رة الب  .س

443
ع عدد  -  س ا در عن المج ف عدد  قرار ص ريخ  /في الم ر إليه://بت ش  من 
.س - ئي المغربي،  ض مل ال سرة  ال ن ا ير مد  .، ص:  محمد ب
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د الطاق أو التطليق، وبين حقها في التعويض عن الضرر،  في المتعة والسكن خال العدة كمستحق للزوجة ع

ع الحكم باآخر" هما مستقل عن آخر والحكم بأحدهما ا يم  .ٓن كل م

ا بمقال مكتوب أو بتصريح أمام مذا التعويض تلقائيا، بل يتعين على المتضررة المطالبة به إوا يحكم به 

المحكمة، وتقدير قيمة التعويض موكول إلى سلطة المحكمة التي عليها أن تراعي في تحديد مدى الضرر 

 .444الحاصل، وتأثير على شخص المطلقة

، وذلك في إطار قواعد 445التعويض عما لحقه من ضررفمن المسلم به أن لكل متضرر الحق في اقتضاء 

اصر ثاثة أساسية وهي: الخطأو  ،المؤطر للمسؤولية التقصيريةقانون االتزامات والعقود  ، 446التي تقوم على ع

ادا إلى المادة 448، العاقة السببية447الضرر من المدونة والتعليق الوارد على هذ المادة في  101، حيث است

ح للزوجة في التطليق للضرر 449لها يتضح بأن التعويض الدليل العملي هو مستحق مستقل عن باقي  ،الذي يم

المستحقات آخرى التي يفرضها القانون للزوجة المتضررة من آفعال وآقوال الصادرة عن الزوج التي أصبحت 

 معها الحياة الزوجية مستحيلة ااستمرار في خواتيمها.

حتى ا  ،الضرر الاحق بالزوجية، ا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلبفالحكم بالتعويض عن 

ا لم تطلب في مقالها من المحكمة أن تحكم بتعويض ذتتجاوز بذلك حدود طلبات آفراد، حيث أن الزوجية إ

                                                           
444

.س ، ص:  -   ، ن مد ي ل م  .الدليل ال
445

ج  -  ئيين، ال ض ين ال ح ي التدري الم د في ن ئي المغربي، بحث م ض مل ال ال سرة  ن ا يض من خال مد ، الت يك الغن ، فترة التدري م
 .، ص: إل  

446
لي المدني ع فكرة الخط  -  ن هذا ت المس غير عن هذا الضرر، إذا ك يض ل لت تز ب ن مرتكبه ي غير، ف يه ضرر ل ترت ع الذ إذا ثب 

ث الضرر. شر لحد  الخط ه السب المب
447

هذا الضرر إم  -  غير،  ن يترت عن هذا الخطـ ضرر ل ين  ، بل يت ع الخط ق ي لتح  ، ا يك لي ني من المس ن الضرر: ه الركن الث ن يك
. ي ن دي  م  م

448
ع ا -  ق شر ل ن الخط ه السب المب شئ، حيث يك لضرر الن صل ب شرة التي تربط الخط الح ني ب ت الرابط المب ن  : اق السببي قد ال لضرر، 

ا ل د ب ص هذا الم ن هذا الخط ه السب في الضرر،  ن يك ن " ابد  حث ب ره ركن من اعتبرت إحدى الب عتب الضرر، ب ق السببي بين الخط 
" دي لي ال ن المس  رك

ا - ي الح  ، ك ني ن جستير في ال ال دة الم ، مذكرة تخرج لنيل ش دي لي ال يض عن الضرر في المس حك الت ا دهيمي،  ل ش
ي  م س الج ، الم تن ج لخضر ب م الح ، ج سي  .، ص: /السي

449
ن الضرر الاح  -  ذا ك اء قصدا  عن غير قصد، ف لغير س ر هذا الح إل إلح الضرر ب دى استثم  ، د ح ج يض إنم ي ع  الت

يض. ثب ل الت نبه  س من ج ن ذل ت ح التي ح المط ك لمط ي المص  ب
يض عن  - س، الت يم إلي د ن ص، مس ن الخ ن راه في ال دة الدكت دم لنيل ش ح م طر  ، رن ، دراس م الطا اج  ئل الز ض مس الضرر في ب

ي  م س الج ن، الم مس يد، ت ب بكر ب م  ، ج سي ال السي ي الح   .، ص: /ك
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قانون من  يجبر الضرر الذي أصابها فالمحكمة لن تحكم به تلقائيا من نفسها، اقتداء بمضامين الفصل الثالث

ص على ما يلي:"المسطرة المدنية  أن يبت في حدود طلبات آطراف وا يسوغ له  يتعين على القاضي الذي ي

ازلة ولو لم يطلب  أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذ الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على ال

 " آطراف ذلك بصفة صريحة

سواء كان هذا  ،لحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابهايجب أن ترفع مقالها الرامي ل فالزوجية

د رفع بمقال مستقل قد تم رفعه  طلبال سواء ضمن في المقال آصلي الرامي إلى  التطليق للضرر، أو دعوىع

وذلك بواسطة مقال  طلب التطليق للضرر وذلك كطلب احتياطي، أو سواء تم رفعه بعد رفع المقال اافتتاحي،

 إضافي للدعوى.

فتقدير المحكمة للتعويض المستحق للزوجة أناطه المشرع بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حيث 

 موضوع التعويض القضائي فيبين طياتها بالعودة إلى مدونة آحوال الشخصية الملغاة، فهي لم تكن تتضمن 

الزوج قد ألحق بزوجته أضرار بليغة وحكمة بتطليقها لهذا ولو ثبت للقاضي أن  ،حاات التطليق للضرر

، أما في ظل مدونة آسرة فقد أعطت للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض عن الضرر للزوجة المتضررة 450السبب

حت كامل السلطة ا ا للقول أن هذا آمر من المستجدات التي جاءت بها المدونة، كما أنها م لتقديرية مما يدفع

التعويض الذي سيحكم به، رغم أن المدونة لم تحدد له المعايير التي على ضوئها يحدد  في أن يحدد للقاضي

ما  ها الدليل العملي حي اك معيارين يجب آخذ بهما  بينمقدار التعويض، وهو الشيء الذي استدركه ع أن ه

د تحديد قيمة التعويض وهما: مدى الضرر الحاصل ودرجة خطورته، تم تأثير هذا الضرر على شخصية المطلقة  ع

فسية.  وأبعاد ال

                                                           
450

ء الرابط الز -  يض عند انت الت حك المت  اد قريشي،  ي ف ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ل لنيل دب الدراس ال ، رس رن ، دراس م جي
ي  م س الج ، الم ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن  .، ص: /ال ال
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جل حصول الزوجة على التعويض عن التطليق للضرر فابد من تتبع اإجراءات الشكلية لرفع الدعوى  ٓو

صوص عليها في قواعد  ، مع احترام 452وحتى الموضوعية 451، سواء الشروط الشكليةقانون المسطرة المدنيةالم

 وم القضائية.قواعد ااختصاص وأداء الرس

لكن، من اإشكاات التي تطرح بخصوص حصول المرأة على التعويض، هو ذلك الخلط الحاصل لدى 

صرين، فيقوم بالحكم بالمتعة  ما يخلط القضاء القضاء المغربي بين المتعة والتعويض، حيث كثيرا  بين هذين الع

ر ضرر الزوجة المتضررة، وهو ما يمكن بج وا يحكم بالتعويض على أساس أن المتعة تأخذ أحكام التعويض في

جة لجبر الضرر الاحق  تجاء فيه:" المتعة شرع 453أن نستشفه في حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بط

تراعي المحكمة في تقدير مدة العاقة الزوجية وأسباب الطاق ومبرراته والوضعية المالية وااجتماعية  مطلقةبال

ذهبت المحكمة اابتدائية طلب التعويض غير مؤسس ويتعين رفضه" وفي نفس ااتجا للطرفين، مما يكون معه 

إلى الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة، ورفضت التعويض ٓن المتعة شرعت لجبر الضرر الاحق  بشفشاون

 .454بالمطلقة وأن طلب التعويض غير مؤسس

صرينبفي حين نجد اتجاها آخر من القضاء يتجه إلى الحكم  و التعويض، وهو ما أ، سواء المتعة معا الع

يمكن أن نستشفه من حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بشفشاون، جاء فيه:" المتعة تستحقها الزوجة كتعويض 

في إيقاع الطاق. أما بخصوص  الزوج عن التطليق وتقدر على أساس دخل الزوج ومدة الزواج ومدى تعسف

                                                           
451

ين  -  ص ي ال .   هي التي نص ع ن المسطرة المدني ن  من ق
452

 - . ن المسطرة المدني ن ل من ق صل ا  كم نص ع ذل ال
453

ف عدد  -  لمحكم اابتدائي بطنج في الم سرة ب ء ا در عن قس قض ريخ  /حك ص در بت ر إليه في://الص ش  ، 
ي - ل لنيل دب الدراس ال ، رس جي رابط الز ي ل س ء الت تي، اإن دي  لبن الغ ااقتص ني  ن ي ال ال ص، ك ن الخ ن م في ال الم

ي  م س الج ، الم ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي  .، ص: /ااجتم
454

ف عدد  -  ن في الم ش لمحكم  اابتدائي بش سرة ب ء ا در عن قس قض ريخ  /حك ص در بت ر إلي//الص ش  ه:، 
.س ، ص:  -  ، جي رابط الز ي ل س ء الت تي، اإن  .لبن الغ
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ي لها طلب التعويض، فإن المحكمة وبعد إ طاعها على وثائق الملف، وما صرح به الشاهد أخ المدعي عليه، تب

 .455أن الزوج مسؤول عن طالب التطليق، ويكون طلبها للتعويض مؤسسا قانونا"

يتضح أن القضاء المغربي كثيرا ما يخلط في أحكامه  ،من خال استقراء ما تقدم ذكر من أحكام قضائية

صر المتعة والتعويض، فم ها من يحكم بكليهما، كما بين ع اك م ن المحاكم ما تقضي بالمتعة دون التعويض، وه

صرين، وأصبحت فيما بعد تحكم بهما معا. اك من المحاكم ما كانت تسير في توجه الحكم بأحد الع  أن ه

فهذا الخلط والتضارب الحاصل في آحكام الصادرة عن القضاء المغربي لم يكن إلى من قبيل السلطة 

ع  ،مفتوحة على مصراعيها التقديرية التي تركها المشرع لقضاة الموضوع هم يستعملها وفقا لما يقت حيث كل م

. به، اسبا حسب نظر  ويحكم بما يرا م

ا  بدورنا ونحن  صوص صريحة  ،في هذا الصددنبدي موقف والرامي إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي ب

والحاات التي تستحق فيها  ،بارة الحاات التي تستحق فيها الزوجة المتعةوواضحة ا لبس فيها تقر بواضح الع

هما ٓجل تحقيق نوع من التوافق في العمل القضائي.فيها والحاات التي تستحق  ،التعويض  الجمع بي

 لضرر على اأطف الالتطليق لالفقرة الثانية: آثار إنهاء الرابطة الزوجية ب

ومعبر البشرية التي تعبر عليها من جيل إلى جيل، في مراحل متصلة الخلود، تعتبر الطفولة نبت الحياة 

تهي حلقاتها حتى يأذن اه بانتهائها. وأطفال اليوم يك ى آجيال وا ت لون مستقبل الدولة وأمد الغد، وهو فتف

ى توفير ، حيث سعى المشرع المغربي إل456مستقبل متوقف على مدى ما يقدم لهم من أجل نموهم وإسعادهم
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ف عدد  -  ن في الم ش سرة بش ء ا در عن قس قض ريخ  /حك ص در بت ر إليه:،/الص ش  ، 
.س ، ص:  - ئي،  ض مل ال ال سرة  ن ا يض من خال مد ، الت يك غن  .م

456
ي حسيني،  -  ددين محمد ص ئي، ال ض ح ال ر بمج الم ل منش ن المغربي، م ن ل في ال بريل   ح الط  .، ص: ، 
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د قيام العاقة الزوجية وحتى بعد انتهائها وفصم عراها سواء بالطاق  457الحماية للطفولة داخل آسرة سواء ع

 .458أو التطليق

د تبت المحكمة أيضا يلي:"  على مامن مدونة آسرة في فقرتها الثانية  113فقد نصت المادة  ع

 ".أعا 85...المادتينآطفال المحددة في ...ااقتضاء في مستحقات

د انتهاء ان  طاق من مضمون هذ المادة يتضح أن المشرع لم يذكر المستحقات المخولة لأطفال ع

اء حديثه عن أنواع التطليق وتفصيلها، بل أحال ذلك على المادة  نفس المدونة من  85العاقة الزوجية للضرر أث

 تضيات القانونية.الطاق وذلك تفاديا لتكرار المق التي نظم فيها

اء بعد  فقة الواجبة لأب قسم تفاصل هذ الفقرة إلى وحدتين، نخصص )أواأ للحديث عن ال وعليه، س

 الحكم بالتطليق للضرر، على أن نخصص )ثانياأ للحديث على الحضانة كأثر من آثار التطليق للضرر.

 أوا: نفقة اأطف ال بعد الحكم بالتطليق للضرر

من مدونة  194العاقة الزوجية بين الزوجين وجوب إنفاق الزوج على زوجته طبقا للمادة يترتب على قيام 

د الثالث من المادة  قع، كما ي459آسرة ائه طبقا للب د 460من نفس المدونة 54عليه واجب اإنفاق على أب ، وع

ا 461الطاق أو التطليق تسقط نفقة الزوجة  ء الملزم باإنفاق عليهم.ويبقى على الزوج التزام اإنفاق على آب

                                                           
457

صل -  ي في ال ص ع هي المنص  ، جي اق الز ل عند قي ال سرة. نص  المشرع المغربي ع ح الط ن ا  من مد
458

دة  -  ي في الم ص ع هي المنص  ، ي د الطا  التط ل ب ع من الح التي يتمتع ب الط .  نص المشرع ع مجم ن  من المد
459

ي -  ي ان، دراس تح لمحكم اابتدائي بتط سرة ب ء ا ن، قض د ل لنيل  نس س ، رس ره آث جي  اق الز ء ال نش لأحك المت ب
س دب ، الم ، طنج د ل الس م عبد الم ، ج عي ااجتم دي  ااقتص ني  ن ي ال ال ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ي الدراس ال م  الج

 .، ص: /
دة  - 460 لث من الم ي:" ينص البند الث سرة ع م ي ن ا لي من مد ي الح الت ب ل ع  حك  (...:لأط الن طب  ن  الحض النس 

لث من هذه ال نالكت الث  "مد
461

س هذا ال -  س ل  م ح مزيد من الم ن من عدمه، ل ج المط ل ط استح الز ل ن ء المذاه اإسامي ح ي بين ف خاف قع خاف ف
: ته، يراجع إل ي  تج

ثر - لد عبد ه،  د خ ي الشري  رحم محم رن، ك ه الم جستير في ال ل ع درج الم ب الحص ل متط دم استكم ل م ح، رس د النك التغرير ع ع
، غزة، سن  م اإسامي ن، الج ن . ، ص: ال ي  م ي
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على  ةمن نفس المدون 113من مدونة آسرة بعد اإحالة الواردة عليها من المادة  85فقد نصت المادة 

فقتهم طبقا للمادتين ما يلي:"  ، مع مراعاة الوضعية  190و  168تحدد مستحقات آطفال الملزم ب بعد

 ".الطاقالمعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل 

فقة آطفال تصبح التزاما على والدهم بعد ال ادا إلى سبب القرابة، كما أقرت بذلك يطلتف ق، وذلك است

ص على أنه:" 187المادة  فقة على الغير التي ت اك  ": الزوجية والقرابة واالتزامأسباب وجوب ال فما دامت ه

 ه، حتى بعد التطليق للضرر.قرابة الدم بين آب وأطفاله فهو الملزم باإنفاق علي

فقة الواجبة ل شخص على غير في ثاثة: وهي الزوجية والقرابة لوقد سبق للفقهاء أن حصروا أسباب ال

د التشريع، حيث تكون واجبة على آب 462والملكية د الفقه أو ع فقة سواء ع ، إذن فالقرابة من موجبات ال

على عاتق آم إذا التزمت باإنفاق على صغارها، وهو ما أكد عليه تجا أطفاله، في حين قد تصبح التزاما يقع 

فقة كما تجب بالقرابة تجب باالتزام، فإن من التزم لمدة 463المجلس آعلى في أحد قراراته ، جاء فيها:" إن ال

فقة الغير صغيرا كان أم كبيرا ولو لحمل بين لزمه ما التزم به، فإذا كان لمدة غير محددة، تولت  محددة ب

 المحكمة تحديدها"

اصر صرحت بها المادة  من مدونة آسرة، لعل أهمها الغداء  189وتشمل نفقة آطفال العديد من الع

فقة تراعي و والكسوة والعاج، وما يعتبر من الضروريات وتعليم آواد، حيث المحكمة  هي تبت في مقدار ال

ية في تقديرها، وكذا دخل آب الملزم باإنفاق وكذا حال مجموعة من آمور ذات آهمية لعل أهمها الوسط

مستحقيها باإضافة إلى آخذ بعين ااعتبار مستوى آسعار، وكذا آعراف والعادات والتقاليد التي يتوطن فيها 

فقة عليه  .من فرضت ال
                                                           

، )د.ذ.ط. - 462 ربي، بير كر ال ره، دار ال آث اج  د الز ضرا في ع ب زهرة، مح  .( ، ص: محمد 
463

ريخ  -  ع بت س ا در عن المج ز  قرار ص لي ر إليه:ي ش  ، 
.س ،ص:  - ئي المغربي،  ض مل ال سرة في ال ن ا ي، مد ف  .محمد الش
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فقة يرجع لسلطة قاضي الموضوع، وهو ما   ، جاء 464علىفي قرار صادر عن المجلس آ وردفتقدير ال

اصر التقدير  فقة مما يستقل به محكمة الموضوع، فإنه يجب أن تبرز في قرارها ع فيه:" لئن كان تقدير ال

 المعتمدة".

فقة والواردة في الفقرة الثانية من المادة  اصر التي تأخذ بها المحكمة لتقدير ال من  189فباإضافة إلى الع

اصر أخرى أ465المدونة اك ع تعتمد المحكمة  من نفس المدونة، حيث جاء فيها:" 190المادة  اوضحته، فإن ه

فقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين  ، ولها أن تستعين  189و 85في تقدير ال أعا

  "بالخبراء في ذلك

فقة الواجبة لأطفال د التطليق  فرغم كون المشرع قد ترك حيزا من السلطة التقديرية لتحديد مقدار ال ع

فقة تكون واجبة لمن توفرت فيه  ها أن ال ها، وم للضرر، فإنه وضع كذلك أسس يجب على المحكمة أا تحيد ع

صوص عليها في المادة  تستمر نفقة آب على أواد إلى حين  من المدونة، والتي جاء فيها:" 198الشروط الم

ت  .سبة لمن يتابع دراستهبلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بال وفي كل آحوال ا تسقط نفقة الب

ويستمر إنفاق آب على أواد المصابين بإعاقة  .إا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها

 "والعاجزين عن الكسب

سب ثابت  فقة تتأكد أوا من كون ال ، يتضح أن المحكمة قبل الحكم بال ص أعا اء انطاقا من ال لأب

اء، وهو آمر الذي صرح بيه المجلس آعلى في كذا من آب، و  وجود عقد زواج شرعي جاء نتيجته هؤاء آب

                                                           
464

ع عدد  -  س ا در عن المج ف عدد  قرار ص ريخ ///في الم در بت نبر  ، الص ر إليه في:ن  ، مش
.س ، ص:  - ، الجزء الرابع،  ع المتخصص س ا  .إل  نشرة قرارا المج

465
دة  -  ني من الم رة الث سرة:"  تنص ال ن ا ر من مد س ى ا مست  ، ل مستح ح  ، لن ز ب دخل الم سط  ، الت دير كل ذل يراع في ت

رض فيه  سط الذ ت ئدة في ال دا الس ال عراف   "النا
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وة، على 466أحد قراراته فقة على الولد يستلزم بداية، إثبات سببها من زوجية وب ، جاء فيه:" إن استحقاق ال

ظر في دعوى نفقة الولد أن تتحقق من  وة الشرعية"المحكمة قبل أن ت  ثبوت الزوجية والب

فقة آطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد المحدد في المادة المحكمة تحكم في ف  التطليق للضرر ب

اء رغم رشدهم إن كانوا يتابعون دراستهم 467من مدونة آسرة 209  إلى حين، كما قد يمتد إنفاق آب على آب

ة، أما بخصوص نفقة ا 25بلوغهم سن  ت فهي تستمر في الوجوب على آب وا تسقط إلى بزواجهاس  ،لب

، جاء فيه:" لكن ردا على ما 468به المجلس آعلى في قرار له ذهبحيث تفرض إذ ذاك على زوجها، وهو ما 

ت المحضونة لم تعد واجبة  قض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبت لها أن نفقة الب ورد في وسائل ال

فق عليها بمقتضى عقد مدني على وال قض، لكونها اختارت العيش مع زوجها في بلجيكا وي دها المطلوب في ال

 .لم يقع الطعن فيه من الطرفين"

ت تسقط عن أبيها بمجرد زواجها، حيث تصبح واجبة على   يتضح من مضمون القرار أعا أن نفقة الب

في قرار صادر عن  ورد، وهو ما دخاعلى نفسها زوجها، كما تسقط نفقتها كذلك إذا كانت تشتغل وتدر 

ت راشدة وتشتغل بأجر لدى الغير فإن نفقتها تسقط 469المجلس آعلى ، جاء فيه:" وما دام قد ثبت أن الب

 لتوفرها على الكسب".

ائه المعاقين والعاجزين عن الكسب الكلي هم لتبقى مفروضة  ، حيثكما أن نفقة آب تستمر على أب

:" يستمر ، ورد فيه470تسقط ما داموا أحياء، وهو ما أكد عليه المجلس آعلى في أحد قراراتهدائما وا 

                                                           
466

ع عدد  -  س ا در عن المج ف الشرعي عدد  قرار ص ريخ  ///في الم ر إليه:م  بت  ، مش
ني  - ط، ي ، الرب مني شر، مطب ا دد ال الميراث، ال ال الشخصي  ح ض، غرف ا  .  ، ص: نشرة قرارا محكم الن

467
دة  -  ن تنص الم ي:" من مد سرة ع م ي ني ا ن م  سن الرشد ال  "سن شمسي ك

468
ف عدد  -  ع في الم س ا در عن المج ريخ  ///قرار ص ر إليه في://بت  ، مش
.س ، ص:  - سرة،  ن ا ء في تطبي مد ض  .المنت من عمل ال

469
ع عدد  -  س ا در عن المج ف  قرار ص ر إليه في:///الشرعي عدد في الم  ، مش
.س، ص:  - شر،  ض، الجزء ال  .إل  نشرة قرارا محكم الن

470
ريخ  -  ع بت س ا در عن المج ني  قرار ص ر إليه في:==ي  ، مش
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فقة ولو بعد بلوغ سن الرشد القانون إذا كان ص الطفل  واجب...ال معاقا أو عاجزا عن الكسب قياسا على ما ي

 عليه القانون من استمرارية نفقته في هذ الحالة".

ائه بعد صدور حكم بالتطليق للضرر يحدد ومن أجل ضمان قيام آب  المحكوم عليه باإنفاق على أب

فقة ومن تجب له كل توقف ممن تجب  ما يلي"من المدونة  202لمشرع في المادة ا م، فقد أوضحمقدار ال

حيث غاية ، "عليه نفقة آواد عن آداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال آسرة

ائي  فقة في آجل تحت طائلة الجزاء الج المشرع من هذا المقتضى هو إلزام الملتزم باإنفاق على دفع ال

 .471المقرر لجريمة إهمال آسرة

اء، تحدد في نفس الحكم القاضي بالتطليق للضرر  فقة الواجبة لأب وأخيرا، فالمحكمة بعد تقدير مقدار ال
فيذ هذا الحكم، سواء  فقة الوسائل ت بع الريع أو من آاقتطاع ال جر الذي يتقاضا الملزم محكوم بها من م

د ااقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أدائها، وكل هذا  هبآنفاق، كما تقرر ع المشرع في المادة  أفصح ع
 .472من مدونة آسرة 191

  كأثر من آثار التطليق للضرر  اأطف ال  حضانة  : ثانيا

القيام على تربية الطفل الذي ا يستقل بأمر وبرعاية شؤونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه الحضانة هي 

ظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضر حفظ من مدونة آسرة على أنها:" 163، حيث عرفها المشرع في المادة 473وت

، والقيام بتربيته ومصالحه  ".الولد مما قد يضر

                                                                                                                                                                                                 

.س ، ص:  - ئي المغربي،  ض د ال سرة في ااجت ن ا ي، مد ف  .محمد الش
471

ل من جر المشرع  -  ص ذل في ال  ، ين سرته لمدة م ل  جين ع إهم حد الز ق ع كل إقدا من طرف  ن  إل  ع ن ع ال من مجم
ئي.  الجن

472
دة  -  ي:"  تنص الم ن ع م ي ع المن المد يه،  اقتط ال المحك ع م ليف السكن ع  تك  ، لن يذ الحك ب ئل تن س ن من تحدد المحكم 

ء الضم رر عند ااقتض ت ه،  ض جر الذ يت داء النمنبع الريع  ا ستمرار  ي ب ن  .ن الك ل إل  ر الم ، يب س دير الن در بت الحك الص
ط ح المحك له في الن ه،  يس  "يصدر حك آخر يحل مح

473
، دراس م -  سرة في اإسا حك ا بي،  ، )د.ذ.ط( ، مصط ش ، بير ربي ض ال ، دار الن  .، ص: رن
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الحضانة من واجبات آبوين، مادامت عاقة  كذلك على أنه:"  من المدونة 164كما نصت المادة 

ادا إلى الواجبات المفروضة عليه بموجب  "الزوجية قائمة حيث آبوين يقع عليهما عبء حضانة الطفل است

تقل حضانة آطفال المحضونين 474من المدونة 54المادة  د انفصال الرابطة الزوجية بالطاق أو التطليق ت ، وع

، شريطة توفر 475من المدونة 171ستحقها قانونا حسب الترتيب المقرر من طرف المشرع وفقا للمادة لمن ي

 .476من نفس القانون 173الشروط المقررة حسب المادة 

بي 477فالحضانة هي نوع من الخدمة دها الشرعي في ما روا ابن عمر من أن امرأة جاءت إلى ال ، تجد س

ي وعاءا وحجري له حواء وتديي له سقاء وإن أبا  ي كان له بط صلى ه عليه وسلم فقالت يا رسول ه، هذا اب

ي، فقال رسول ه صلى ه عليه وسلم:  تزعه م ي وأراد أن ي  .478أنت أحق به ما لم تتزوجيقد طلق

                                                           
474

دة  -  ي:" تنص الم سرة ع م ي ن ا لي من مد ي الح الت ب ل ع   :لأط

صحت منذ الحمل إل حين ب سن الرشد -1 ت  ي حي  .حم

لنسب لاس  -2 ، ب ص ي خ ظ ع الح يت  مل ع تثبي ه ل المدنيال التسجيل في الح  .الجنسي 

لث من هذه ال -3 حك الكت الث الن طب  ن  الحض نالنس   .مد

ع -4 اده عند ااستط ع ا   .إرض

عا -5 ي  ق ي بصحت  ن ال سي  الن ظ ع سامت الجسدي  لح ل ب ي لأط نم الطبي ذ كل التدابير الممكن ل  .جاتخ

اجتن  -6 مل،  ال ل  دي إل الصد في ال قي النبل الم ي  التربي ع الس ال جيه الديني  ضي إل اإضرار الجسدالت نف الم ،  ال ن الم
ل لح الط ي من كل استغال يضر بمص ق  .الحرص ع ال

ي الن -7 ض ل ي  م ة ال حي ه ل ين الذ ي التك ي  ب الت ف المائم لمت ع الظر اده قدر المستط ا  يئ ن ي ء  ع اآب ف في المجتمع، 
البدني كر  داده ال ن.دراست حس است حك الحض م بحس م ه مبين في  اجب بين زع هذه ال ن، تت ج تر الز   .عندم ي

اجب إل ل هذه ال م تنت ي جين  ك حد الز ة  ف معند  احد من لي كل  ئ الشرعي بحس مس الن ضن   . الح

سب هيل المن الت ي  ا سيم الت لته،  ص بح ي الخ لح في الرع عاه، ب رة  ف إل الح المذك ، إض ق ع ل المص ب قته قصد يتمتع الط ن إع
جه في المجتمع يل إدم ذ التدابير ا .تس ل عن اتخ ل مس تبر الد نت ن يت طب ل رع ق  ن ح ضم ل  ط ي ا  .لازم لحم

ل الذكر حك الس يذ ا م ع مراقب تن ب ال ر الني  ".تس
475

دة  -  ي:" تنص الم سرة ع م ي ن ا ء ع م لدي من  من مد رر بن ن ت محكم  ، ف ذر ذل ن ت ، ف ، ث  ا ، ث لأ ن لأ ل الحض تخ
فير س ل ت ، مع ج ي ه كثر  ر ا ق حد ا ن  د الحض ن، إسن ي المحض لح رع اجب النقرائن لص ن من  محض  "كن ائ ل

476
دة  -  ي: تنص الم سرة ع م ي ن ا ضـن "من مد ط الحـ  :شـر

ين ؛ - 1 ب ني لغير ا ن  الرشد ال

ن ؛ - 2 م ا م   ااست

ع مراقب تمدرسه ؛ - 3 خ  صح  يته دين  رع نته  صي ن  درة ع تربي المحض  ال

دتين - 4 ي في الم ص ع ا المنص ن إا في الح لب الحض اج ط ده  عد ز  .ب

قع تغيير ف يهإذا  انت إل من ي نته  ط حض ن، س لمحض ضن خيف منه إلح الضرر ب ي الح ض  ".ي 
477

ي ال ا -  ص، ك ن الخ ن م في ال ي الم ، بحث لنيل دب الدراس ال د الطا ل ب الط ة  مر لي ل رة، الح الم ش ني نبي ب ن ل
م سيد محم ، ج عي ااجتم دي  ي ااقتص م س الج س، الم  .هـ، ص: /د بن عبد ه، ف

478
ي. -  البي د  ب دا حمد   خرجه 
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د لمن له الحق فيها شريطة أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة، وهو ما جاء في قرار صادر عن   فالحضانة تس

قض صوص عليها في بما يلي:" من المقرر صرح، 479محكمة ال د لمن توفرت فيه الشروط الم ، أن الحضانة تس

ها القدرة على تربية المحضون وصيانته  173المادة  ا وصحتا وخلقا ومراقبة من مدونة آسرة، وم ورعايته دي

 تمدرسه".

ائها مادامت أهلة لذلك حسب الترتيب طبقا  ،ففي التطليق للضرر، تكون آم هي آولى بحضانة أب

ازل بهذا الحق لأب أو من يليه حسب الترتيب 171للمادة  وهو ما أقرت به أحد  من مدونة آسرة، لكن قد تت

اء في عقد الطاق 480اإدارية بفاس آحكام الصادرة عن المحكمة ازل المطلقة عن حضانة آب ، جاء فيه:" ت

اء المحضونين".  يجعل آب من استمرار حصوله على التعويضات العائلية عن آب

د ال ق التزاما بضرورة مراعاة يطلتفقد وضع المشرع على القضاء وهو يبت في مسألة حضانة الطفل ع

وهو آمر الذي نستشفه في العديد من نصوص المدونة، وعلى سبيل المثال عبارة المصلحة الفضلى للطفل، 

هج  166"شريطة أا يتعارض ذلك مع مصلحته" الواردة في الفقرة آخيرة من المادة  من المدونة، وعلى نفس ال

مصلحة نجد المشرع الجزائري فتح الباب واسعا للقضاة إعمال السلطة التقديرية باعتماد أساس على 

 .481المحضون كمعيار أساسي لمعالجة القضايا المتعلقة بالحضانة

د بتها في حضانة آطفال تحديد تكاليف سكن المحضونين، حيث هذ آخيرة  كما أن المحكمة ع

فقة وأجرة الحضانة وغ هم، يمستقلة في تقديرها عن ال رهما. فآب ملزم أن يهيئ ٓواد المحضونين محا لسك

ة، وذلك مع آخذ بعين ؤدي المبلغ الذي تقدر المحكمة لكراء المسكن الذي ستمارس فيه الحضانأو أن ي
                                                           

479
ض عدد  -  ف الشرعي عدد  قرار لمحكم الن ريخ  ///في الم ر إليه:م  بت  ، مش
الميراث، الجزء  - ال الشخصي  ح ض، غرف ا ط، سن س ، السنشرة قرارا محكم الن ، الرب مني  .إل  ، ص: ، مطب ا

480
ريخ  -  س بت در عن المحكم اإداري ب ر إليه:دجنبر  حك ص  ، مش
.س ، ص:  - ئي المغربي،  ض د ال سرة في ااجت ن ا ي، مد ف  .محمد الش

481
سرة في الط -  ن ا ضي ش ديري ل ط الت يني، الس ي سمي لم ، ك ستر في الح دة الم ب نيل ش ل ع متط حص ره، مذكرة مكم ل ث ا 

ي  م س الج م محمد خيضر، بسكرة، الم ، ج سي ال السي  .، ص: /الح 
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، حيث المحكمة توفيرا لمصلحة المحضون، فهو يبقى في 482من المدونة  191صت عليه المادة ااعتبار ما ن

تقل إليه المحضون، كما أن  محكمة تسهر كذلك علىال بيت الزوجية حتى يقوم الزوج بإعداد مسكن آخر لكي ي

فيذ هذا الحكم من قبل آب المحكوم عليه.  استمرار ت

عن تستعين بمساعدة اجتماعية في انجاز تقرير  483من المدونة 172كما أن المحكمة طبقا للمادة 

ه الحاضن، ومدى استجابته للحاجيات الضرورية للمحضون سواء المادية أو  السكن الذي أعد آب اب

وية.  المع

لمشرع ترك لقضاة الموضوع سلطة تقديرية بموجبها يقومون بتقدير كل آمور المتعلقة اصفوة القول، إن 

اهم وأجرة رضاعهم وكذا أجرة حضانتهم، كما يحدد في نفس الحكم  بالحضانة من مستحقيها ونفقتهم وسك

 د آم من الحضانة.غالبا ما تستفي هعلى اعتبار أنٓجل صلة الرحم  ينأوقات زيارة آب للمحضون

اءها شريطة احترام شروط هذ الحضانة ، لكن قد تحكم المحكمة للمرأة المطلقة للضرر بأن تحضن أب

اك أسباب تؤدي إلى سقوطها إلى أن بي عن المحضون، وهو ما ه ، لعل أهمها زواج أم الحاضن بشخص أج

وات وأن أمه ، جاء فيه:" لما كان ااب484المجلس آعلى في قرار له إليه ذهب ن المحضون قد تجاوز سبع س

اعا كليا  ل يقيم مع أبيهظم من المحضون وأنه تزوجت بغير قريب محر  ع امت وات في حياة هادئة وامت د أربع س م

ازلة، فإن المحكمة لما قضت بإرجاع اابن  جز في ال عن الذهاب مع أمه كما يستفاد من المحضر اإخباري الم

 يوجد في حكم إسقاط الحضانة لم تراعي مصلحة المحضون التي على أساسها يحدد المحق إلى أمه بعلة أنه ا

                                                           
482

دة  -  ي:" تنص الم سرة بم ي ن ا ليف  من مد تك  ، لن يذ الحك ب ئل تن س ع الن تحدد المحكم  يه،  اقتط ال المحك ع م السكن ع 
داء الن ستمرار  ي ب ن الك ء الضم رر عند ااقتض ت ه،  ض جر الذ يت  .من منبع الريع  ا

ط ح المحك له في الن  ه،  يس ن يصدر حك آخر يحل مح ل إل  ر الم ، يب س دير الن در بت  "الحك الص
483

دة  -  ي:"  تنص الم سرة بم ي ن ا ن من من مد محض فره ل م ي ضن،  رير عن سكن الح ز ت عي في إنج عدة اجتم ن بمس ، ااست محكم ل
ي ن الم دي  ري الم ج الضر  "الح

484
ريخ  -  ع بت س ا در عن المج ر إليه:م  قرار ص ش  ، 
سرة في - ن ا ي، مد ف .س ، ص:  محمد الش ئي المغربي،  ض د ال  .ااجت
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قض" وعلى نفس  في الحضانة تكون قد عللت قرارها تعليا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قراراها لل

قض الجزائرية في قرار لهاذ السبيل ريعة اإسامية ، جاء فيه:" متى كان مقررا في أحكام الش485هبت محكمة ال

ة ولو كانت أم للمحضون أن تكون خالية من الزواج أما إذا كانت متزوجة فا حضانة  أنه يشترط في المرأة الحاض

 لها انشغالها عن المحضون".

ة إلى الخارج وترك المحضون في المغرب، وهو ما  كما أن من أسباب سقوط الحضانة سفر آم الحاض

قض في ق ة للعيش بالخارج وترك المحضون  486رار لهاأقرت به محكمة ال جاء فيه:" يترتب على انتقال الحاض

تقل مباشرة بقوة القانون إلى أب المحضون"، كما أن فساد  بالمغرب لدى أهلها سقوط حقها في الحضانة التي ت

ة يعد سبب من أسباب سقوط الحضانة كما  إليه ، و ذهبت 487ذلك المشرع المغربي بينأخاق آم الحاض

قض الجزائرية في أحد قراراتها جاء فيه:" سقوط حق الحضانة عن آم لفساد أخاقها وسوء  488محكمة ال

 .تصرفاتها"

د إلى الحاضن انطاقا من مجموعة من الشروط المعتبرة شرعا  يتضح مما سبق ذكر أن الحضانة تس

لبا، وتتعدد آسباب التي تؤدي إلى ، فإذا اختل أحدها أصبح سقوط الحضانة عن الحاضن أمرا متطوقانونا

ا بتعدادها سلفا.  سقوط الحضانة، وهي التي قم

 

 
                                                           

485
ف رق  -  ض الجزائري في الم در عن محكم الن ريخ  قرار ص ر إليه في://بت  ، مش
ني - قع االكتر رة    www.boubidi.blogspot.comالم ريخ الزي ع ع ا //ت  .:لس

ض، عدد  - 486 در عن محكم الن ف الشرعي عدد  قرار ص ريخ  ///في الم ر إليه://بت ش  ، 
.س ، ص:  - سرة،  ن ا ض في مد ء محكم الن ر، قض ك ز  .  عمر 

487
دة  -  ني من الم نه:"  ينص البند الث سرة ع  ن ا ضـنمن مد ط الحـ  :شـر

؛ - ن م ا م   ..."ااست
ف  - 488 ض الجزائري في الم در عن محكم الن ريخ  قرار ص ر إليه في://بت  ، مش

در سن  - ل، الص دد ا ، ال ئي الجزائري ض  .المج ال

http://www.boubidi.blogspot.com/
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 المطلب الثاني: وصف التطليق للضرر، وإجراءات ومضمون اإشهاد عليه

ا، فإما أن يوصف بكونه ليقالتطب ابمجرد ما تصدر المحكمة حكم ، فإن هذا آخير يتخذ وصفا معي

رجعي، حيث في هذ الحالة يمكن للزوج مراجعة زوجته داخل أجل العدة دون أن يحتاج في ذلك لصداق وا 

هاببعض اإجراءات يكتفي عقد جديد، بل   من المدونة. 124المشرع في المادة  بي

التطليق هو أن يوصف بكونه بائن، حيث يفهم من مضمون  ه حكمأما الوصف الثاني الذي قد يقترن ب

اء التطليق لاياء من المدونة أن كل طاق قضت به المحكمة ف 122المادة  وعدم اإنفاق فهما هو بائن باستث

ونة صغرى489رجعيان ا بي ونة كبرى ،490. كما أن الطاق البائن نفسه قد يكون بائ ا بي ، وهذا 491وقد يكون بائ

 يق للضرر.حال التطل

بمجرد صدور الحكم الذي يقضي بإنهاء العاقة الزوجية للضرر، فإن المحكمة تبدأ بمجموعة من ف

 .نفس المدونةمن  141بذلك المشرع في المادة  صرحاإجراءات ٓجل اإشهاد على هذا الحكم كما 

قسم تفاصيل هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص )الفقرة آولأ للحديث على الوصف الذي  وعليه، س

يتصف به الحكم القاضي بالتطليق للضرر، على أن نرجئ الحديث بعدها في )الفقرة الثانيةأ إلى إجراءات 

 ومضمون اإشهاد على التطليق للضرر.

 

 

                                                           
489

دة  -  ي:" تنص الم سرة ع م ي ن ا ئن، إا من مد عد اإنكل طا قض به المحكم ف ب ي لإياء  لتي التط  ." في ح
490

 - . ه صدا جديدين برض د  يد المط إليه إا ب ن ي ده  ج ب ن صغرى ه الذ ا يستطيع الز ئن بين  الطا الب
491

ه الطا ال -  دة،  ى ال ثر س ج  ز ا يب ل  ، الحل م ن كبرى ه الذ يزيل الم  ئن بين ج عن الطا الب صل الز ثاث، حيث تن مكمل ل
. ا ح شرعي بني الد ج غيره نك ا تحل له حت تنكح ز ئي  ج ن  الز
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 لحكم الق اضي بالتطليق للضررلفقرة اأول: الوصف المقرر ق انونا لا

بالبائن، وهذا ما يمكن أن نستشفه من  التطليق للضرر الذي قضت به المحكمةب الحكم القاضي يتصف

ص على أنه:" 122مضمون المادة  كل طاق قضت به المحكمة فهو بائن، إا في حالتي   من المدونة التي ت

 ".وعدم اإنفاق اءيلإالتطليق 

ة، حيث في هذا آخير  ص يتضح بأن التطليق للضرر يدخل في خانة آطلقة البائ انطاقا من هذا ال

كاح من إذن المرأة وبدل صداق لها  يحتاج الزوج لكي يقوم بمراجعة زوجته في ذلك ما يحتاجه في إنشاء ال

 .492وعقد وليها

فالطاق البائن هو الذي ا يملك فيه الزوج بعد توقيعه إعادة مطلقته عن طريق الرجعة، وإنما يحتاج آمر 

يه وشرو  ، عكس الرجعي الذي يمكن للزوج مراجعة 493ط صحتهإلى إبرام عقد زواج جديد، ا يصح إا بتوفير رك

اظم ه ال دما قال: 494زوجته داخل فثرة العدة، وهو ما عبر ع  ع

 وكـــــابتداء ما سوى الرجعي             فـــــــي اإذن والصداق و الولي

ع الرجعة495الرجعة عق الرجعي ا يمفإذا كان الطا قسم إلى  ، وهذا آخير496، فإن التطليق البائن يم ي

 قسمين:

 

 
                                                           

492
( ، ص:  -  ، )د.ذ.ط. ، بير ، دار ابن حز لكي خيص مذه الم ي في ت انين ال ، ال  .ابن جز

493
سرة، انحال ميث ال -  ن ا اضح في شرح مد ر، ال .س ، ص: محمد الكشب  ، جي  .ز

494
.س ، ص:  -   ، حك ا د  ندلسي، تح الحك في نك ال ص ا  .ب بكر ابن ع

495
دة  -  ي:" نص المشرع المغربي في الم سرة ع م ي ن ا دة من مد ء ال ثن جته  ن يراجع ز ج  ز  "ل

496
لخرير المتدف  -  ني، السيل  ك ي الش ( ،ص: اإم محمد بن ع ، )د.ذ.ط. ، بير زهر، دار ابن حز  .ع حدائ ا
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ونة صغرى  أوا: اتصاف التطليق للضرر بوصف البائن بي

من مدونة آسرة بالقول:" الطاق البائن دون الثاث  126المادة نص المشرع على هذا الوصف في 

ع من تجديد عقد الزواج"   يزيل الزوجية حاا، وا يم

ونة صغرى يرفع الملك والحل في الحال، ولكيتضح من مقتضيات هذ المادة أن التطليق البائن   هبي

وع من الطاق يزيل العاقة بين الزوجين في 497مراجعة زوجته بعقد ومهر جديدينحق يملك فيه الزوج  ، فهذا ال

بية عن زوجها وا يجوز له ااستمتاع بها وا يرث أحدهما آخر،  الحال وا يبقى له أثر بحيث تصبح الزوجة أج

ق، وإذا أراد أن يراجع زوجته، فله ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها، يطلتجة مؤخر الصداق بهذا الويحل للزو 

وإذا طلق  ،طلقتان وتعود له بما يبقى عليها من الطلقات، فإذا طلقها واحدة بقي له بعد إعادتها إلى عصمته

ونة كبرى ه بي  .498طلقتان بقيت له طلقة واحدة حتى تبين م

ونة صغرى إذا كان قد ت  ا بي م في الطلقة آولى والثانية فالتطليق للضرر الذي تحكم به المحكمة يعتبر بائ

عليه المحكمة زوجته عن طريق التطليق للضرر أن يقوم بمراجعة  لزوجين، حيث يحق للزوج الذي طلقةا بين

 زوجته برضاها وذلك بعقد وصداق جديدين.

ونة   في ما يلي: 499يكون في حاات عددتها إحدى الباحثات رىصغفالطاق البائن بي

 الطاق قبل الدخول الحقيقي، سواء اختلى بها الزوج قبل أن يطلقها خلوة صحيحة أو لم يختل. -

                                                           
497

ض -  طني ل د ال ين، الم ي التك دم لن ء، مذكرة م ض م ال رة  اته المث إشك جي  ضن في مسكن الز ، ح المط الح ء عيسي زارة سم ء، 
دل، الجزائر، الدف  س ال  .، ص: /، م

498
ز س -  ي ن التشريع، ك ه  جستير في ال ل ع درج الم ب الحص ا لمتط دم استكم ل م ل، رس حك الطا قبل الدخ ل محمد حنني، 

س، سن  ب ، ن طني ح ال م النج ، ج ي  .، ص: الدراس ال
499

.س، ص:  -  ل محمد حنني،  ز س  .  ن
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الطاق على مال تدفعه الزوجة في مقابل خاصها من زوجها، وهو ما يعرف بالخلع ٓنه يطلب من  -

ا  ٓن الهدف م  .ه هو التخلص من الزوج وعدم عودتها له إا برضاهاالزوجة فيكون بائ

اء على طلبها إذ رفع الضرر ا يكون إا  - تطليق القاضي للزوجة وذلك لتضررها من هذا الزوج، وب

بالطاق بالبائن حتى ا تعود إلى زوجها إا برضاها، وقد يكون تطليق القاضي بسبب عيب في الزوج أو غيبته 

هماعن زوجته أو حبسه أ  .و تعذر حسم الشقاق الحاصل بي

د  - قضي عدتها دون أن يراجعها فيصير الطاق ع إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ويتركها حتى ت

قض في قرار لها، جاء فيه:" إذا انقضت العدة  ونة صغرى، وهو ما أكدت عليه محكمة ال ا بي انقضاء العدة بائ

 بدعي".ا محل للرجعة ولو كان الطاق  هفإن

ونة الكبرى  ثانيا: اتصاف التطليق للضرر بوصف البي

زيل  500ن  افَ ِإْمَساك  بَِمْعرُوٍف أَْو َتْسرِيح  بِ إِْحس الط َلُق َمرتَ انِ : قال تعالى في محكم الت

ِكَح زَْوًجا َغْيرَ  ِمن َبْعُد َحتىٰ  فَ ِإن طَ لقََها فَ َل َتِحل َلهُ  :وأضاف جل جاله  فاآيتين الكريمتين ،501َت

بعد زواجها برجل آخر  تشيران إلى الطاق الثاث، وهو الذي ا يستطيع فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته إا

 .502يدخل بها دخوا حقيقيا

فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة تم راجعها قبل انتهاء عدتها تم طلقها ثانية تم راجعها تم 

، ويدخل بها دون  طلقها ثالثة كح زوجا غير ه فا يحل للزوج إعادة الزوجة إلى عصمته، إا بعد أن ت ا تبين م ه

                                                           
500

 -  : رة، اآي رة الب  .س
501

 -  : رة، اآي رة الب  .س
502

.س ، ص:  -   ، جي سرة، انحال ميث الز ن ا اضح في شرح مد ر، ال  .محمد الكشب
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فإذا فارقها الزوج الثاني بطاق أو وفاة  – 504حتى ا تسقط في أحكام الزواج الباطل – 503إرادة التحليل

 .505يحل للزوج آول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبرضاها هوانتهت عدتها م

ا يتضح بجا أن التطليق للضرر إذا كان قد جاء في نصاب الطلقة الثالثة من الطلقات التي يملكها  ومن ه

ونة كبرى، حيث ا يحق له مراجعتها إا بعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل بها  ه بي الزوج على زوجته، تبين به ع

 دخوا يعتد به شرعا.

 على التطليق للضرر  اإشهادالفقرة الثانية: إجراءات ومضمون  

هي العاقة الزوجية في الحال  506بمجرد ما تصدر المحكمة حكما يقضي بالتطليق للضرر والذي ي

فيذ مض المستحقات، لكن قد  باستيفاء امين الحكم خصوصا في الشق المتعلقوالمآل، فإن الزوجة تسعى لت

اف في اليبادر الزوج بدور إلى  دون الجانب القاضي بإنهاء الرابطة الزوجية الذي ا ، 507الشقهذا طعن بااستئ

يقبل أي طعن من طرق الطعن كونه أصبح نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، حيث الطعن في الشق المتعلق 

قض يجب أن يتم داخل أجل  اف أو ال من صدور الحكم أو القرار  508يوما 15بالمستحقات سواء بااستئ

 الحق في ممارسته. وإا سقط 509المطعون فيه

                                                           
503

 -  : س يه  له ص ه ع ي، ل ف الش بي حني  ل ا يصح خاف  ح المح ض  لعن ه المحلل والمحلل لهإن نك د م نه ع يد حظره،  هذا ي

ن. اقع ع دة به ال  جه يستح ع
504

دة  -  طا بصريح الم يل ب صد التح اج ب ن الز لث  يك قت بصريح البند الث انع الم تبر من الم جين ثاث ي سرة، حيث الطا بين الز ن ا من مد
دة  ي لمط من الم لمط ثاث تح اجه ب ني من ز ج الث ، حيث إذا قصد الز ن طا.من المد اج ب قع الز  ، 

505
 -  ، ربي، بير كر ال ل، دار ال ، الجزء ا ظي رآن ال سير ال ي، ت  .هـ، ص: ابن كثير الدمش

506
، فمثا ف -  ربي ديد من التشري ال ر ال ع درب ص  ، ئي من المحكم اعد يصدر بحك قض ن ي بجميع  سرة التط ن ا ي صبح في ظل مد

ل نس ف ء ت رتب ع ذل انت ره ا يحصل إا بحك  ال الشخصي ج الطا بجميع ص ح ، فمج ا ع إا بحكم ، فا ي ر بيد المحكم طا ص
. ي د جديد ت الشك ب إا ب م الس ت ع لحي ن الرج رق مت رة ا يمكن م ل جي بص اق الز ل ال  م

507
خيرة من ا -  رة ا دة تنص ال ي:"  لم سرة ع م ي ن ا ديمن مد ن طب لإجراءا ال ط بل ل  ".قرار المحكم ق

508
صل  -  ني من ال رة الث ي:"  تنص ال . ع م ي . ديمه داخل من  ن يج ت درة في ش حك الص ف ا ن استين سرة ف ي ا ض مر ب إذا ت ا

. م  "جل خمس عشر ي
509

ض إل من  -  لن ف  ب استئن ن ب رس الط جل مم يص  سري هي ت ي ا ض صي المسطرة في ال ررة  خص م الم اعد ال ء من ال م استثن ي
ن. جل  رس هذا الط م لمم  ي
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فبعد صدور الحكم أو القرار وصيرورته نهائيا تقوم المحكمة بمجموعة من اإجراءات ٓجل اإشهاد على 

ى الطرفين، حيث نصت المادة  من مدونة آسرة على أنه:"  141الحكم لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سك

بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطانه، إلى  توجه المحكمة ملخص وثيقة الطاق، أو الرجعة، أو الحكم

ضابط الحالة المدنية لمحل وادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ اإشهاد به، 

يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص  .أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطان

دة الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل وادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل بهامش رسم وا

ها في الملخص المشار إليه في الفقرة . الملك لدى المحكمة اابتدائية بالرباط تحدد المعلومات الواجب تضمي

، بقرار من وزير العدل  ".آولى أعا

من  141أي  –المادة هذ إن أحكام  مفاد 510الدليل العملي للمدونة تعليقا على هذ المادة أوردوقد 

خال أجل  -بالتطليق للضرر نموذجا–تقضي بتبليغ ضابط الحالة المدنية بوضعية الزوجين المتفارقين  - المدونة

فيا لحصول البعض على تا 511قتطليوذلك بواسطة ملخص لوثيقة اليوما من من صدور الحكم بالتطليق،  15

الشواهد إدارية ا تعبر عن حقيقة وضعيتهم العائلية، وهو ما جعل المشرع يتوخى ضرورة التعجيل واإسراع 

ى تبليغ ملخصها إلى ضابط الحالة المدنية لمحل وادة الزوجين في  بإنجاز آحكام القاضية بالتطليق حتى يتس

ه بهامش رسم وادتهما، فإن لم يكن لهما محل وادة قصد  - يوما 15أي  –غضون آجل المذكور  تضمي

 بالمغرب يوجه الملخص إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة اابتدائية بالرباط

                                                           
510

.س ، ص: -   ، ن مد ي ل  .دليل عم
511

دل رق  -  زير ال رار ل ج ال خص بم ن هذا الم مضم در في  /حدد شكل  اف  ذ الحج  الص ضي  فبراير  هـ الم ال
، ص:  ح ش التصرف، الم ن كن مضم  .بتحديد شكل 
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فبمجرد إرسال المحكمة لملخص الحكم بالتطليق للضرر داخل آجل المحدد، يعمل ضابط الحالة 

ادا إلى نصوص قانون الحالة المدنية ه على تضمين   22 وبالضبط في الفقرة الثانية من المادة، 512المدنية است م

و يشير بطرة رسم  الفقرة على ما يلي:" بيانات الملخص القاضي بالتطليق للضرر في سجاته، حيث نصت نفس

سخة من هذ ...التطليق...الوادة إلى البيانات آساسية لوثيقة ، و كذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله ب

الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 

هائي بالتطليق   "...المصدرة للحكم ال

يحيل ضابط الحالة  ي:"من قانون الحالة المدنية نفسها على ما يل 22كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 

ه في نظير السجل  المدنية بيان الزواج أو انحاله المدرج بطرة رسم وادة الزوجين على وكيل الملك ليضم

 ."..المحفوظ بالمحكمة، 

صوص أن الغاية آساسية من كل هذ اإجراءات هي توفير نوع من آمن وااستقرار  يتضح من كل هذ ال

سيق  اإعاموالعبث وتحقيق جزء كبير من  التاعبالمسائل آسرية من دائرة  بعادوإآسري وااجتماعي،  والت

 بين اإدارات وذلك تحاشيا لحصول بعض آشخاص على شهادات ا تعبر عن وضعهم آسري أو العائلي.

ث يمكن عليهم، حيوتيسيرا من المشرع على الجالية المغربية بالخارج، فقد عمل على تبسيط اإجراءات 

بالمغرب أن  إقامةموطن وا محل  مالتطليق للضرر في الخارج ولم يكن له بإيقاعالذين قاموا  للمغاربة بالمهجر

صليات المغربية المعتمدة في دول  ٓخيرة على توجيه ملخص ، وتعمل هذ اااستقباليتوجهوا بها إلى الق

 إلى وكيل الملك لدى المحكمة اابتدائية بالرباط. التطليق

                                                           
512

ن رق  -  ن ير الشريف رق  .ال يد الظ در بتن ل المدني الص لح .المت ب ريخ  . اف ل  من رج  بت بر  الم ، كت
ر ف ريخ  ي الجريدة الرسمي عدد المنش ن  بت اف ل  رمض نبر  الم  .، ص: ن
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تسلم للزوجة المطلقة أصل الحكم القاضي  وبمجرد خطاب المحكمة على وثيقة التطليق للضرر، فهي

ه، وهو آمر الذي صرحت به المادة ب ما نصت  140التطليق للضرر، وتسلم للزوج نظيرا م من مدونة آسرة حي

حق للزوجة، يجب أن تحوزها خال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اإشهاد على وثيقة الطاق  على أنه:"

ها  ".الطاق، وللزوج الحق في حيازة نظير م

ا الرابطة الزوجية بين الطرفين هما مستقا عن آخر، للضرر وبهذا نكون قد أنهي ، حيث يصبح كل م

ه أن يبدأ حياة زوجية أخرى أو يتغاضى   .رغبتهذلك حسب عن ويمك
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:خاتمة  

، يظل موضوع التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة آسرة من المواضيع ومسك الختام صفة الكام
اك صعوبة حقيقية  الشيقة والشاقة، خصوصا إذا اقترنت دراسته بالفقه والقانون والقضاء المقارن، فا شك أن ه

د محاولة مقاربة اصر الثاث  هذا ع سجمة، لكن هذ الصعوبة التي تواجه  لتهيئالموضوع بهذ الع دراسة م
هاية.حول إلى تما تفتأ لتتاشى وتالباحث في البداية   إحساس رائع على أعتاب ال

ا اإلمام بكل تفاصيله من حيت التأصيل له، وتبيان موقف كل  ا لهذا الموضوع، ومحاولت فمن خال دراست
وكذا البحث عن مختلف آضرار الموجبة للتطليق وطرق ووسائل إثباتها، ه، القانون والقضاء ممن الفقه و 

د نجاح الزوجة في إثباته، وكذا مختلف  باإضافة إلى مختلف اإجراءات المسطرية إيقاع التطليق للضرر ع
ا للعديد من الخاصات اجمة عن الحكم بالتطليق، خلص حاول اها بالوأعقب ،اآثار ال عديد من المقترحات، وس

 تبيانها تبعا لما سيأتي:

الخلصات أوا:  

  ح فقهاء المذاهب اإسامية إلى سلوك توجهات مختلفة بعضهم عن بعض في ما يخص ج
فس العلة والممثل في الفقه الزوجية بجواز فصم الرابطة  يعترفمسألة التطليق للضرر، في جانب  ل

بلي،  في.المالكي والفقه الح في هذ اإمكانية والممثل في الفقه الشافعي والفقه الح  وجانب آخر ي

  ها مدونة آسرة المغربية على مسألة جواز فصم الرابطة اتفقت التشريعات العربية آسرية وم
حها للزوجة  ح هذ اإمكانية لكا الزوجين، أو م ها حول م الزوجية للضرر، رغم أن الخاف واقع بي

كما وقع الخاف لديها كذلك بخصوص تسمية هذ اإمكانية، في جانب أطلق عليها التطليق حصرا،  
 للضرر، وجانب آخر لقبها بالطاق للضرر، وتوجه ثالث أسماها التفريق للضرر.

   صر الضرر تعددت التعاريف التي أعطاها فقهاء اإسام وبعد التشريعات الوضعية لع
ها في كليتها أن الضرر هو ما يصيب اإنسان في جسد أو ماله أو كمفهوم، لكن ااتفاق حاصل لدي

قسم إلى قسمين، ضرر م وي.عاطفته، وي  ادي وآخر مع

  ا خاف بين المذاهب الفقهية وكذا التشريعات الوضعية آسرية حول ضرورة القيام
دما تتصدع ركائز وأسس آ  سرة.بمحاوات اإصاح بين الزوجين بكل السبل الشرعية ع
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  د وجود بين الزوجين على ضرورة اإصاح  خاف عميقأجمع فقهاء الشريعة اإسامية ع
هما وذلك ببعث الحكمين، آول من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجية، لكن الخاف وقع لديهم  بي

بلية  إمكانية تفريق  أكدوافي مسألة إمكانية تفريق الحكمين بين الزوجين من عدمه، فالمالكية والح
همابين الالحكمين  فية نزعوا هذ السلطة م  .زوجين، في حين أن الشافعية والح

  وسعت مدونة آسرة من حق الزوجية في المطالبة بالفراق، حيث عددت وسائل وسبل كثيرة
ها ما ورد في مضمون المادة لفصل الرابطة الزوجية،  ، وهذ آسباب مستمدة بآساس من 99وم

بادئ العامة للفقه اإسامي، وتتصل كلها بمفهوم الضرر بشكل عام، فهي عبارة عن تكييف تشريعي الم
حيث المشرع أورد أنواع من آضرار وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للسلطة التقديرية لقضاة 

ٓمر شريطة أن يقترن هذا اللضرر الموضوع اعتبار أنواع أخرى من آضرار من موجبات التطليق 
ضبط ومقبول  .بتعليل م

  من الضرر، بل أقرت بأن من مدونة آسرة نوعا محصورا  99لم تبين الفقرة الثانية من المادة
وتكون معه الحياة الزوجية  المشين يقدم على ارتكابه في حق زوجتهن الزوج أو سلوكه أي تصرف م

هج  عصيت ااستمرار ارت معظم التشريعات سيكون من موجبات التطليق للضرر، وعلى نفس ال
  العربية المقارنة.

   بخصوص التطليق للضرر نجد المشرع المغربي في المدونة يحيد على مبدأ المساواة التي
 كرستها هذ آخيرة، ٓن الضرر كما قد يطال الزوجة، قد يطال الزوج من طرفها فهي ليست معصومة.

 ف المبرر للتطليق هو الذي أجم ها مدونة آسرة المغربية أن الع عت التشريعات العربية وم
ادا إلى السلطة التقديرية تستحيل معه العشرة الزوجية بين الزوجي  .الموضوع لقاضين است

  وعة من ه أنواع مت كرس القضاء المغربي بجميع درجاته في آحكام والقرارات الصادرة ع
ررة للتطليق للضرر، كمثال السب والشتم والقذف بالزنا، وتعاطي المخدرات بجميع آضرار المب

أشكالها وترويجها، وإتيان الفواحش، وكذا إقدام الزوج على ارتكاب بعض الجرائم من قبيل الخيانة 
 الزوجية والسرقة وهتك العرض...الخ.
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 أن وقوعه ولو لمرة  وضحلم يشترط المشرع المغربي تكرار الضرر المبرر للتطليق، بل أ
واحدة  كافي لذلك، كما أنه لم يقيد وقوعه بمكان معين، سواء في بيت الزوجية أو خارجه، وكل هذ 

ها. ص، لكن الدليل العملي لها استدركهم ع  آمور لم تتطرق لها المدونة بصريح ال

 ي تصدر عن الزوج القضاء المغربي والمقارن أن آضرار المبررة للتطليق هي تلك الت اعتبر
 .بأفعاله وأقواله، أما آضرار التي ا دخل للزوج في وقوعها فا تبرر التطليق بشأنها

  يعرف اإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة أو نفيها بالطرق التي يحددها
وع وسا ئله، حيث أقر القانون، ولإثبات في المادة آسرية خصوصيات عدة لعل أهما حريته وت

المشرع المغربي في المدونة حرية الزوجة في إثبات الضرر الذي لحق بها بشتى الوسائل، على رأسها 
ة عامة، حيث هذا آمر لم ن وآبحاث والخبرة القضائية بصفشهادة الشهود واإقرار والقرائن واليمي

 .الملغاة الشخصية من مدونة آحوال 56نكن نلمسه في ظل الفصل 

 المشرع المغربي بخصوص ااستماع إلى شهود الزوجين سواء شهودا عدوا أو لفيفا  ذهب
ه في الحفاظ على أساس آسرة والستر إلى  أن يتم ااستماع إليهم في غرفة المشورة، وذلك رغبة م

 على خباياها.

 افة إلى قام القضاء المغربي بإعمال عديد الوسائل ٓجل إثبات الضرر المبرر للتطليق باإض
تلك المعروفة في التشريع لعل أهمها: محاضر الضابطة القضائية وتقارير الخبرة الطبية باإضافة إلى 

 والصور الفوتوغرافية...الخ.القاضية باإدانة آحكام القضائية 

  د إرادتها توقيع التطليق للضرر إجراءات ميسرة ومساطر خول المشرع المغربي للزوجة ع
حها نوعين من المساطر، مسطرة التطليق للضرر كمسطرة أصلية يتم مقتضبة وأجال مع قولة، حيث م
د نجاح ومع في إثبات الضرر المبرر للتطليق، لكن قد تعجز الزوجة عن إثبات الضرر  هاسلوكها ع

تها وهي مسطرة ذلك تصر على  ا المشرع أسعفها بمسطرة احتياطية كمخرج لمح طلب التطليق، فه
 .التطليق للشقاق

 د العجز عن إثباته في أجل  تبت د إثباته أو الشقاق ع المحكمة في دعاوى التطليق للضرر ع
هما فاد كل مرامي اإصاح بين الزوجين ورأب الصدع بي  .ستة أشهر بعد است



 
152 

  فس العلة، يجب عليها إن الزوجة التي تدعي إضرار زوجها بها ورفعها لمقال ٓجل التطليق ل
ه من نفسها والقانون آسري المغربي بموجب اإحالة على  -حسب ما يقر به الفقه المالكي  أا تمك

ها ودعوى التطليق للضرر جارية أمام  -نفس الفقه  ه م تحت طائلة سقوط دعواها إذا قامت بتمكي
المحكمة، كما أن دعوى الزوج الرامية للرجوع لبيت الزوجية تسقط بمجرد رفع الزوجة لدعوى التطليق 

 .للضرر

  لم يتطرق المشرع المغربي إلى الشروط العامة سواء الموضوعية أو الشكلية لرفع لدعوى
لقانون اإجرائية بل نص على ذلك في القواعد العامة ، في مدونة آسرة التطليق للضرر أمام القضاء

كل من   المسطرة المدنية، حيث يجب على الزوجة رافعة المقال الرامي للتطليق للضرر أن تتوفر فيها
ها ةالصفة وآهلية والمصلحة والحق في التقاضي في بعض الحاات، باإضافة إلى شروط شكلي  بي

دون  أ32)الفصل  من ق.م.م تتمثل في رفع مقال متضمن للعديد من البيانات اإلزامية 31الفصل 
صيب محامي ٓن المسطرة شفوية طبقا للفصل   القانون. سمن نف 45ضرورة ت

  وعي في قضايا آسرة بصفة عامة والتطليق للضرر جعل المشرع المغربي ااختصاص ال
ظام العام، حيث المحكمة تثير تلقائيا قبل  بصفة خاصة مقيدا في أقسام قضاء آسرة وربط ذلك بال

ظام أي دفع أو دفاع،  على خاف ااختصاص المكاني في نفس الدعوى الذي ليس من متعلقات ال
من ق.م.م، حيث وسع المشرع المغربي من دائرة ااختصاص المكاني رغبة  212بصريح الفصل العام 

ه في تيسير وحماية مصالح الزوجية على الخصوص.  م

  أولى المشرع المغربي التبليغ في القضايا آسرية خصوصيات، حيث بالتمعن في مقتضيات
قضايا آسرة يتميز بخصوصيات لعل أهمها  من مدونة آسرة يتضح أن التبليغ في 81و  43المادتين 

ضرورة التوصل الشخصي للزوجة بااستدعاء خاف لما عليه آمر في القواعد العالمة اإجرائية، 
 من ق.م.م. 38وخصوصا الفصل 

  ،اية كبيرة لمسألة اإصاح بين الزوجين أولت الشريعة اإسامية وبعدها الفقه اإسامي ع
بوية الشريفة وكذا المؤلفات الفقهية،  وعلى ويظهر ذلك في العديد من اآيات القرآنية وآحاديث ال

ها مدونة آسرة المغربية، حيث المشرع الم غربي جعل نهجهم صارت معظم التشريعات العربية، وم
ظام  ، فالمحكمة ملزمة بالقيام به كقاعدة عامة.العام اإصاح بين الزوجين من متعلقات ال
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  في القانون المغربي تم إخراج الصلح من نصوص قانون المسطرة المدنية بعدما تم إلغاء
صيص عليها في المدونة، و  121و  178المادتين  ها، وتم استبدالها بمقتضيات واضحة تم الت تعتبر م

ها اإطار العام الذي صاغ في 82المادة  المشرع اإجراءات وكذا مؤسسات اإصاح بين الزوجين،  هم
ومن أهم هذ المؤسسات المرصودة للصلح نجد مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة وكذا المجلس 

 ..الخ..والمساعدة ااجتماعية العلمي

 عشرة الزوجية وفشل كل محاوات بمجرد إثبات الزوجية للضرر الذي تستحيل معه ال
لتحديد المستحقات التي  القضائية أو الودية، تلجأبين الزوجين سواء ة اإصاح التي تقوم بها المحكم

ها مؤخر الصداق ونفقة العدة إن كانت حامل وسكن العدة إن لم  تضمن حقوق الزوجة وآطفال، وم
باإضافة إلى نفقة آطفال وحضانتهم، وكل هذ المستحقات  ،تكن كذلك، تم المتعة والتعويض

 تستقل المحكمة بسلطة تقديرية واسعة لتقديرها وا معقب عليها إا من حيث التعليل.

 هم من حيث مشرو إذا كان فقهاء اإ عية المتعة، فإنهم وقع الخاف لديهم سام ا خاف بي
اف إلىفي مسألة وجوبها من عدمه القول بوجوبيتها على الزوج لفائدة مفارقته، وعلى  ، فذهب آح

الحكم بها من تلقاء نفسه وذلك في حالة الطاق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، في حين  اضيالق
بلية بوجوبيتها على الزوج لفائدة مفارقته، إلى إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها  ذهب الشافعية والح

دوبة.الصداق، أما المالكية فقد ا  عتبروا المتعة بغير واجبة إنما هي م

  ،لم تكن مدونة آحوال الشخصية الملغاة تقر بالتعويض للزوجة المتضررة من أفعال زوجها
المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي  أصبح من حقهاخافا لما عليه آمر في مدونة آسرة حيث 

ى هذا التعويض رهين بمطالبتها به في مقالها أو لحقها من جراء أفعال زوجها، لكن حصول الزوجة عل
ى أن القاضي ا يحكم به من تلقاء نفسه، حيث جبر  اء على طلب مستقل يوجه إلى القضاء، بمع ب

 ضرر المطلقة للضرر من ضمن المستجدات التي جاءت بها المدونة.

  ائه حقوق لعل أهمها أن بعد إيقاع المحكمة التطليق للضرر، يقع على آب تجا أب
فقة الواجبة لهم إذا توفرت فيهم الشروط المتطلبة قانونا، كما تقوم  المحكمة تحكم بمقدار ال
اد الحضانة لمن له الحق فيها وتحديد أجرتها والسكن الذي ستؤدى  المحكمة في نفس الحكم بإس

 فيه باإضافة إلى تحديد أوقات الزيارة.
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  اف قض يمكن للزوج أن يطعن بااستئ للضرر في الشق  في الحكم الصادر بالتطليقوال
، بخاف الشق القاضي بإنهاء الرابطة  15المتعلق بالمستحقات، وذلك داخل أجل  يوما من صدور

 الزوجية فا يقبل أي طريق من طرق الطعن كونه يصدر نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به المطلقة.

 الة المدنية بالحكم الصادر بالتطليق للضرر لحرع المغربي بضرورة تبليغ ضابط االمش اعترف
ه في هامش رسم وادة الزوجين معا،  15في أجل أقصا  يوما من صدور هذا الحكم قصد تضمي

وذلك تافيا لحصول بعض آشخاص على شواهد ووثائق إدارية ا تعبر عن حقيقة وضعهم آسري 
 والعائلي.

  ا يتجلى بأنه بمجرد ما تصدر المحكمة حكما بالتطليق للضرر، فهذا آخير يتخذ وصفا معي
اء التطليق لاياء و عدم اإنفاق، حيث  بائن، حيث أن كل طاق حكمة به المحكمة فهو بائي باستث
ونة كبرى إذا كان في نصاب  ا بي ونة صغرى، كما قد يكون بائ ا بي الحكم بالتطليق  للضرر قد يكون بائ

 لقات التي يملكها الزوج على زوجته.الطلقة الثالثة من عدد الط

 ثانيا: المقترحات

  نقترح في بداية آمر ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل تقييد السلطة التقديرية المخولة
لقضاة الموضوع بخصوص مسألة تقدير الضرر المبرر للتطليق، ووضع معايير واضحة وصريحة التي 

 على ضوئها يتأسس هذا التقدير.

  المشرع المغربي أن وقوع الضرر ولو لمرة واحدة كافي لمطالبة الزوجة بتطليقها من اعتبار إن
زوجها للضرر، نسجل عليه ما نسجل، فهذا آمر سيؤدي حتما إلى إغراق المحاكم بطلبات التطليق 

فصل الرابطة الزوجية ٓجلها، م ما رغم أن آضرار التي أسست عليها هذ الطلبات ا تستحق أن ت
ظم لمبررات التطليق للضرر،  ص القانوني الم  وصياغته صياغةنقترح ضرورة تدخل المشرع لتعديل ال

ة، أو على آقل حذف الفقرة التي تقضي بأحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق للضرر ولو وقع هذا  رصي
يستأنس القضاة  تابعا لهذ آخيرة دلياآخير لمرة واحدة في الدليل العملي للمدونة ما دام 

ه  .بمضامي

  قد يطرح وأن تقدم الزوجة شهودا يثبتون تضررها من زوجها، وهذا آخير بدور يقدم شهودا
فون هذا ا هذا  يتضارب في الشهادة أمام القضاء، لذلك نقترح فإدعاء، مما نكون معه أمام آخرين ي
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في" وذلك "شه:الصدد إعمال القاعدة المقرر بما يلي ود اإثبات مقدمون في شهادتهم على شهود ال
 لحسم هذا التضارب.

  الشواهد الطبية كوسائل إثبات الضرر أمام القضاء، نقترح على القضاء أا  إعمالبخصوص
دنا في ذلك أن تعامل معيتوسع في آخذ بها، حيث يجب عليه أن يتشدد ويكون حازما في ال ها، وس

د من أي مستشفى أو مستوصف أو مصحة خاصة، يهبمقابل ز حصول عليها هذ الشواهد يمكن ال
ها أمورا  حيث كثيرا ما يقع التواطؤ بين طالب الشهادة والطبيب المعبئ لها، ويقوم هذا آخير بتضمي
ي والرغبة في الربح السريع يجعل هذ  هي في حقيقة آمر غير موجودة، حيث غياب الضمير المه

 كثيرة تفقد لمصداقيتها.  الشهادة في أحيان

  بخصوص الوسائل التي يعتمد عليها القضاء المغربي لاستجابة لطلب الزوجة بالتطليق
ا نقترح عدم التوسع في آخذ بها، حيث يجب على القضاء ةالصور الفوتوغرافي وتحديداللضرر،  ، فإن

ولوجي الذي ا في ذلك أن التطور التك ها، ودليل أفرز تطورا  الرقمية عرفته الحياة أخد الحيطة والحذر م
واقع الحقيقة غير موجودة في معلوماتي يمكن من خاله فبركة الصور وإدخال عليها مؤثرات هي في 

 آمر.

  ا للفصول من د تصفح نجد  ،أي الفرع الرابع من الباب الثالثمن ق.م.م،  84إلى  71ع
ونة هذا المشرع فيه يتحدث عن مسطرة أداء الشهادة، وهو ما يدف ا للتساؤل عن قيام المشرع بع ع

وان اختيار غير موفق، ٓن وضع مصطلح البحث للدالة "آبحاث"اإجراء ب ، حيث وضع هذا الع
ظمه،  بئ بسهولة على الموضوع الذي ي على ذلك اختاط مصطلح  زدعلى إجراءات الشهادة ا ي

اسب البحث بمصطلح التحقيق، مما نقترح معه ضرورة تدخل الم اسب يت وان م شرع لوضع ع
وان "مسطرة أداء الشهادة" أو " مسطرة  ونة هذا الفرع بع ظمه، ونقترح عليه ع والموضوع الذي ي

 ."آبحاث"ااستماع إلى الشهود" عوض مصطلح 

  قد تتعمد الزوجة التصريح بمعلومات كاذبة عن زوجها في مقالها الرامي للتطليق للضرر، سواء
اقشات وإدائه  ه لكي تفوت عليه فرصة الحضور إلى الجلسات وتتبع الم بتحريف اسمه أو مكان سك
ائي في حقها في هذ الحالة، مما نقترح معه  بأقواله في صددها، فالمشرع لم يرتب أي جزاء ج
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ائي في حق الزوجة مرتكبة هذا الفعل إسوة بما  صيص المشرع على جزاء ج به المشرع في  صرحت
 حق الزوج ٓنها ليست معصومة.

 للبت في دعاوى التطليق  أجلعلى من مدونة آسرة  113المشرع المغربي في المادة  نص
ه من المدونة، والذي حد 98المؤسسة على أحد آسباب الواردة في المادة  د في ستة أشهر، لك

أغفل الحديث في نفس المادة على التاريخ الذي يبتدئ فيه سريان هذا آجل، مما نقترح على 
الذي يبتدئ فيه سريان أجل الستة  مدوذلك بإضافة آ ،من المدونة 113المشرع ضرورة تتميم المادة 

ظيمه  97مادة اقتداء في ذلك بما فعل في ال الواردة في نفس المادة، وذلك أشهر اء ت من المدونة أث
 لمسطرة الشقاق.

  في مساطر انفصال الرابطة إن من بين الصعوبات التي تعترض إجراء  الصلح بين الزوجين
ها للسرعة التي تتم بها، لذلك نرى  ةحيث أصبحت عاجزة عن تحقيق آهداف المتوخا الزوجية م

بت في دعاوى التطليق للضرر، وكذا الرفع من عدد ضرورة تتدخل المشرع المغربي للزيادة في آجال ال
 محاوات اإصاح إلى ثاثة محاوات إسوة بالمشرع التونسي.

  إن من آسباب التي تؤدي إلى فشل محاوات اإصاح بين الزوجين، نجد كذلك
الفضاءات التي يتم فيها هذا اإصاح، فجو المحاكم المكتظ والشد والجدب وكثرة الزحام من 

فس وا تجعلها في أهبة للصلح، لذلك نقترح إعداد فضاءات خاصة يتم فيها ا ٓسباب التي ا تلين ال
اإصاح بين الزوجين بعيدا عن شوشرة المحاكم واكتظاظها، إقتداء في ذلك بما ذهبت إليه بعض 

زهات لإصاح بين الزوجين.  الدول الغربية التي خصصت فضاءات كمت

 د العمل القضائي المغربي وكذا ااجتهاد كثيرا ما التطليق للضرر، نجصوص المتعة في بخ
ها هذا الحق،  في ع ها، بعضها يقر للزوجة بالمتعة والبعض اآخر ي يصدر أحكاما وقرارات متضاربة بي
صوص واضحة صريحة ليبدي موقفه من مدى استحقاق  ن المغربي ب مما نقترح معه تدخل المق

من عدمه، وذلك ٓجل توحيد العمل وااجتهاد القضائيين والسير بهما في نسق  المطلقة للضرر للمتعة
 واحد.

  صر المتعة والتعويض رغم أن كليهما مؤسسة مستقلة كثيرا ما يخلط القضاء المغربي بين ع

عن آخرى، حيث اتجا يحكم بالمتعة دون التعويض على اعتبار أن المتعة تأخذ أحكام التعويض في 
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، وات ، هذا آمر جا يحكم بالتعويض ويتغاضى عن الحكم بالمتعة، واتجا ثالث يحكم بهما معانظر

صوص  من قبل المشرع مما نرى معه ضرورة التدخل ،أدى إلى تدبدب العمل القضائي ٓجل توحيد ب

 .تحاشيا لهذا التضاربا تدع مجاا للشك تقر بمستحقات المطلقة للضرر 
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دما قال:صفوة ما   نختم به هذا الدراسة مقولة اإمام آصفهاني ع

غيَر   ِ: لُو ُ إني رأيُت أنه ا يكتب أحد كتاباً في يومِه إا وق ال في َغِد
 ،ولو قُدم هذا لكان أفضل ،ولو زيد هذا لكان ُيستَحسن ،هذا لكان أحسن

ق   ولو ُترِك هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيل ء ال
 على جملة البشر
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حسن الرميلي، المسطرة في القضايا المدنية والتجارية، محاضرات ملقاة على طلبة الفصل السادس  (48
وااجتماعية، جامعة القاضي عياض، من الدراسات القانونية، كلية العلوم القانونية وااقتصادية 

 م.2014/2015مراكش، الموسم الجامعي 
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ي الرافعي، أحكام آحوال الشخصية للمسلمين في  (52 الغرب، دار ابن حزم، بيروت، سالم بن عبد الغ
 م.2002الطبعة آولى، 
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 م.1990وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 
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ية، مراكش، الطبعة آولى،   م.2014اإسامي، المطبعة الوراقة الوط
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 م. 2016الجديدة، الرباط، الطبعة آولى، 
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166 

، المطبعة 18محمد الشافعي، الطاق والتطليق في مدونة آسرة، سلسلة البحوث القانونية رقم  (84
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 م.2011والعمل القضائي المغربيين، الطبعة الثانية، 
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شور بمجلة الملحق القضائي، آعداد  (111 و  10و  9الحسين أسراح، المتعة في الطاق، مقال م
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زاعات آسرية، الحكمين ومجلس العائلة،  (111 حمزة التريد، المؤسسات المرصود للصلح في مجال ال
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 اأطاريح والرسائل والبحوث:

 اأطاريح  -

أشرف يحي رشيد العمري، نظرية التفريق بين الزوجين، دراسة تأصيلية ومقارنة، أطروحة مقدمة  (115
استكماا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتورا في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة 

ة   م.2005آردنية، س

آية شاوس دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة، دراسة مقارنة بين الفقه اإسامي وقانون  (116
يل درجة الدكتورا  آسرة الجزائري، وبعض تشريعات آحوال الشخصية العربية، أطروحة مقدمة ل

ة  في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، س
 م.2014

يل شهادة  (117 عبد الفتاح تقية، الطاق بين أحكام تشريع آسرة وااجتهاد القضائي، أطروحة ل
ة الجامعية  لة في القانون، كلية الحقوق بنالدكتورا الدو  ون، جامعة الجزائر، الس عك

 م.2006/2007

يل الدكتورا في  عبد القادر قرموش، الدور القضائي الجديد (118 في قانون آسرة المغربي، أطروحة ل
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة سيدي محمد بين عبد ه، 

ة الجامعية   م.2008/2009فاس، الس

وازل الفقهية في سوس، دراسة لقضايا الخطبة والزو عدي الب (119 اج شير، قضايا آسرة من خال ال
يل شهادة الدكتورا في الشريعة، كلية الشريعة  والطاق على ضوء أحكام مدونة آسرة، أطروحة ل

 م. 2011/2012والقانون، جامعة القرويين، أكادير، موسم 

يل شهادة  (121 فروق موسى الزين، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإثبات، أطروحة مقدمة ل
ع قانون آعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دكتورا العلوم في القانون، فر 

 م.2013/2014خيضر، بسكرة، الجزائر، موسم 
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محفوظ بين صغير، ااجتهاد القضائي في الفقه اإسامي وتطبيقاته في قانون آسرة الجزائرية،  (121
يل شهادة الدكتورا في العلوم اإسامية، كلية العلوم ااجتماع ية والعلوم اإسامية، بحث مقدم ل

ة، الجزائر، موسم   م. 2008/2009قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، بات

مسعود نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطاق، دراسة مقارنة، أطروحة  (122
يل شهادة الدكتورا في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب و بكر مقدمة ل

 م.2009/2010بلقايد، تلمسان، الموسم الجامعي 

نور الدين لمطاعي، عدة الطاق الرجعي وأثرها على آحكام القضائية، أطروحة دكتورا الدولة في  (123
ة القانون، كلية الحقوق، جامعة بن   .م2006يوسف بن خدة، الجزائر، س

 الرسائل-

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (124 يابة العامة في قضايا آسرة، رسالة ل ضوض، دور ال أحمد الب
جة،  القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط

 . 2005/2006الموسم الجامعي 

بتطوان، دراسة تحليلية لأحكام المتعلقة بإنشاء  أنس سعدون، قضاء آسرة بالمحكمة اابتدائية (125
يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم  العاقة الزوجية وآثارها، رسالة ل
جة، الموسم الجامعي  القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط

 م.2008/2009

يل شهادة رسالة أشواق دهيمي، أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية،  (126 تخرج ل
ة، الموسم  الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر بات

 م. 2013/2014الجامعي 

يل دبلوم العربي مجيدي، نظرية التعسف في استعمال الحق وأثر في أحكام فقه ا (127 ٓسرة، رسالة ل
ة  الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، كلية أصول الدين الخروية، الجزائر، الس

 م.2001/2002الجامعية 
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اليزيد عيسات بلمامي، التطليق بطلب من الزوجة في قانون آسرة الجزائري مدعما بااجتهاد  (128
يل شهاد رسالةالقضائي للمحكمة العليا ،  ة الماجستير في القانون، فرع العقود والشريعة، كلية ل

ة الجامعية  ون، جامعة الجزائر، الس  م.2003-2002الحقوق بن عك

كاح، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة  (129 تهاني رمضان أبو جزر، أحكام إنفراد المرأة في إنهاء عقد ال
المقارن، كلية الشريعة والقانون، استكماا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 

ة   م2012الجامعة اإسامية، غزة، س

يل دبلوم  (131 ف الزوجي ضد المرأة بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع، رسالة ل ثريا أمطوط،  الع
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون آسرة المغربي 

جة، موسم والمقارن، كل ية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط
 م.2007/2008

فقة  (131 سب، التطليق للضرر، ال جواد أبو زيد، اإثبات في مدونة آسرة والعمل القضائي )الخطبة، ال
يل دبلوم الماستر في القانون المدني، كلية العلوم القانون رسالةنموذجاأ،  ية وااقتصادية ل

 م.2015/2016وااجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، موسم 

اء الزوجية وبعد الفرقة، دراسة فقهية مقارنة،  (132 حاج عبد الرحمن بن فغار حاج معطي، حقوق المرأة أت
رسالة مقدمة استكماا للحصول على متطلبات الماجستير في الفقه اإسامي وأصوله، كلية 

ة الدراسات العلي  م.2006ا، الجامعة آردنية، س

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (133 حفصة الوهابي، مركز الخبرة الطبية في مدونة آسرة، رسالة ل
جة،  القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط

 م.2005/2006الموسم الجامعي 

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  حفصة كرمي، (134 ف ضد الطفل دراسة سسيوقانونية، رسالة ل الع
القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون آسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية 

جة، موسم   م. 2007/2008وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط
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كاح، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة خديجة أحمد أ (135 بو العطا، الشروط المشترطة في عقد ال
استكماا للحصول على درجة الماجستير في الفقه والقانون، كلية الشريعة والقانون، الجامعة 

 هـ.1428م/2007اإسامية، غزة، الموسم الدراسي 

ص الق (136 يل  رسالةانوني وااجتهاد القضائي، خديجة البوسالي، اإثبات في قضايا آسرية بين ال ل
مية، كلية العلوم القانونية وااقتصادية  شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة آسرة والت

اس، الموسم الدراسي   م.2010/2011وااجتماعية وااقتصادية، جامعة المولى إسماعيل، مك

ف آسري ضد المرأة أية حما (137 يل خديجة الفيالي عاش، الع ف الزوجي نموذجا، رسالة ل ية، الع
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث آسرة والطفولة، كلية 

المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد ه، فاس،  ظهرالعلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية 
 م. 2005/2006موسم 

كاح، رسالة مقدمة استكمال متطلبات رحمة محمود خالد عبد ه،  (138 أثر التغرير على عقد ال
الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإسامية، غزة، 

ة   م.2011س

سمية صغيري، المركز القانوني للمرأة في أحكام التطليق والخلع من خال قانون آسرة الجزائري،  (139
يل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص آحوال الشخصية، كلية الحقوق ت رسالة خرج ل

 م.1014/2015والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه للخضر، الوادي، موسم 

141) ، ي، السلطة التقديرية لقاضي شؤون آسرة في الطاق وأثار مكملة للحصول  رسالة سمية لمعي
تر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد على متطلبات نيل شهادة الماس
 م.2014/2015خيضر، بسكرة، الموسم الجامعي 

عبد ه عابدي، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة بين الفقه اإسامي وقانون  (141
يل درجة الماجستير في القانون الخاص، قسم الشريعة والقانون،   رسالة آسرة الجزائري، مقدم ل

ة   م.2006كلية العلوم اإنسانية والحضارة اإسامية، جامعة وهران، س
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يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (142 عادل العشابي، الشهادة الطبية في القانون المغربي، رسالة ل
انونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، القانون المدني، كلية العلوم الق

 م.2001/2002الرباط، الموسم الدراسي 

يل شهادة الماستر،   رسالةبلعجال محمد، أدلة اإثبات في المواد المدنية،  عامر ياسين و (143 تخرج ل
 م.2013/2014كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحيى فارس المدية، الجزائر، موسم 

يل دبلوم الدراسات عدن (144 ان العشعاش، الطبيعة القانونية لتدخل القضاء في مدونة آسرة، رسالة ل
العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد 

جة، الموسم الجامعي   م. 2007/2008المالك السعدي، ط

ة، تأديب الز  (145 مقدما استكماا  رسالةوجة بين القدر المباح وتجاوز آزواج، علي بن محمد أبو زي
للحصول على متطلبات درجة الماجستير، معهد الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

ة  ية، الرياض، س  م.1998آم

ي، التفريق القضائي بين الزوجين في ضوء الفقه اإسامي والتشريع المغربي، رسا (146 لة مقدمة عياد لودي
يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قضاء آسرة، كلية  ل

 م.2007/2008العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة الحسن آول، سطات، موسم 

القضائي، رسالة مقدمة فاطمة بن عيشوش ، الحقوق الزوجية بين أحكام تشريع آسرة وااجتهاد  (147
يل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي  ل

 م.2011/2012

يل درجة  رسالةفريحاوي مكال، التفريق للضرر في قانون آسرة الجزائري، دراسة مقارنة،  (148 مقدم ل
و  ن، جامعة الجزائر، الموسم الماجستير في العقود والمسؤولية، كلية العلوم الحقوق ابن عك

 م. 2000/2001الجامعي 

يل دبلوم  (149 د انتهاء الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة، رسالة ل فؤاد قريشي، أحكام المتعة والتعويض ع
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة 

ج  م.2007/2008ة، الموسم الجامعي عبد المالك السعدي، ط
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يل دبلوم  (151 د انتهاء الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة، رسالة ل فؤاد مباركة، أحكام المتعة والتعويض ع
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة 

ةمحمد آول، وجدة، ال  .2007 ةالجامعي س

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  (151 ى الغوتي، اإنهاء التعسفي للرابطة الزوجية، رسالة ل لب
جة،  الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط

 م.2007/2008الموسم الجامعي 

ة أكريكر، مدى انفتاح مدونة آسرة على ال (152 قانون المدني، دراسة مقارنة مع الفقه المالكي، لوب
يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون آسرة  رسالة ل
المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، 

جة، الموسم الجامعي   م.2007/2008ط

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (153 ظر في االتزامات المرهقة، رسالة ل لطيفة وراوي، إعادة ال
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية ااجتماعية، جامعة الحسن آول، وجدة، الموسم 

 وما يليها. 29م، ص: 2006/2007الجامعي 

ق بين الزوجين للعيوب واسيما الوراثية، رسالة مقدمة استكماا محمد أحمد المستريح، حكم التفري (154
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه، كلية الشريعة والدراسات اإسامية، جامعة 

ة   م.2003اليرموك، آردن، س

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قان رسالةمحمد كفيل، اإثبات في مدونة آسرة،  (155 ون آسرة ل
المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، 

جة، الموسم الجامعي   م.2006/2007ط

يل  (156 فيذ في العمل القضائي، دراسة مقارنة، رسالة ل ، إجراءات التبليغ والت محمد يحيى ولد أحمد نا
كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد   دبلوم الماستر في القانون الخاص،

ة الجامعية  جة، الس  م.2009/2010المالك السعدي، ط

يل شهادة  رسالةمسعودي يوسف، ااشتراط في عقد الزواج في قانون آسرة الجزائري،  (157 تخرج ل
ة الج  م. 2006/2007امعية الماجستير في قانون آسرة، المركز الجامعي بشار، الجزائر، الس
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صور، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة اإسامية، رسالة مقدمة استكماا  (158 معتصم عبر الرحمن م
ية،  جاح الوط للحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة ال

ة   م.2007نابلس، فلسطين، س

يل رسالة اإسامي وقانون آسرة الجزائري،  مليكة قبزيلي، حقوق المطلقة بين الفقه  (159 مقدمة ل
ة   م. 2003الماجستير في العلوم اإسامية، كلية العلوم اإسامية، جامعة الجزائر، س

د انتهاء الرابطة  (161 ير التيال، دور القضاء في تحديد المستحقات المالية للمطلقة وآطفال ع م
يل دبلوم الدراسات ال عليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الزوجية، رسالة ل

جة، )د.ذ.تأ.  وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط

ي، أحكام الطاق قبل الدخول، رسالة مقدمة استكماا لمتطلبات الحصول  (161 نازك سالم محمد ح
ة على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات الع ية، نابلس، س جاح الوط ليا، جامعة ال

 م.2011

يل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  رسالةنبيلة بوشفرة، الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطاق،  (162 ل
، آول الحسنفي القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة سيدي 

 م. 2005/2006وجدة، الموسم الجامعي 

من قانون آسرة الجزائري في ضوء أحكام الشريعة  53نجية زيتوني، دراسة تحليلية للمادة  (163
يل درجة الماجستير في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولية، كلية  اإسامية والقانون، مذكرة ل

ة الجامعية   م.2006الحقوق، جامعة الجزائر، الس

نعيمة تبودوشت، الطاق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة اإسامية والقانون الوضعي، رسالة  (164
يل شهادة الماجستير في القانون، معهد الحقوق والعلوم اإدارية، جامعة الجزائر، الموسم  مقدمة ل

 م.1999/2000الجامعي 

هج اإسام في رفع اإضرار عن الزوجة،  (165 يل درجة الماجستير  رسالةهدى أحمد جبلي، م مقدم ل
فرع الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات اإسامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، موسم 

 هـ. 1409/1410
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يل دبلوم الماستر في  (166 هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، رسالة مقدمة ل
جة، القانون الخاص، كلية العلوم القانو  نية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، ط

 م. 2005/2006الموسم الدراسي 

 البحوث

ة في مسكن الزوجية وإشكااته المثارة أمام القضاء، مذكرة  (167 أسماء عيسيو، حق المطلقة الحاض
ي للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، الدفعة  هاية التكوين، المعهد الوط موسم  ،12مقدمة ل

 م. 2001/2002

يابة العامة أمام قضاء آسرة، بحث مقدم على  (168 عبد العظيم الجوال الورياغلي ونجيب أفيال، دور ال
 م.2009إلى  2007فترة التدريب  المغرب، أعتاب نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء،

ام، التعويض من خال مدونة آسرة والعمل القضائي المغربي (169 ، بحث مقدم في نهاية مليكة الغ
 م.2010إلى  2008، فترة التدريب 35التدريب الملحقين القضائيين، الفوج 

ة  (171 يل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الدفعة الثام يم، التطليق، مذكرة التخرج ل ولد عمار س
 م.2010إلى  2007عشر، موسم 

 .الدائل والمعاجم

 الدائ    ل  -

مية البحوث دليل القانون  (171 شورات جمعية ت ائي في شروح، وزارة العدل والحريات المغربية، م الج
 م.1997ر البيضاء، الطبعة آولى، اوالدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الد

شورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية،  (172 دليل عملي لمدونة آسرة، وزارة العدل، م
 م.2004الدائل، العدد آول، وح و سلسلة الشر 
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 المعاجم  -

ان، الطبعة  (173 شر، بيروت، لب المعجم العربي الحديث المعروف بالكافي، شركة المطبوعات للتوزيع وال
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 إثبات الضرر بواسطة آبحاث القضائية -2 66
 المطلب الثاني: وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق في الفقه والقضاء 68
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 116 آولى:آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة المطلقةالفقرة 

 117 أوا: مؤخر الصداق والعدة كأثرين من آثار التطليق للضرر

 117 مؤخر الصداق كأثر من آثار إنهاء العاقة الزوجة للضرر-1



 
181 

 119 العدة كأثر من اآثار المترتبة على التطليق للضرر-2

 122 كأثرين من آثار فصم الرابطة الزوجية للضررثانيا: المتعة و التعويض  

 123 المتعة كأثر من آثار التطليق للضرر-1

 127 التعويض المستحق للزوجة على إثر التطليق للضرر-2

 131 الفقرة الثانية: آثار إنهاء الرابطة الزوجية بالتطليق للضرر على آطفال
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