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نًغــخ ٔفــــبء 
 

 

نٕ أٌ كم ٔاؽذ يُب رأيم كم ثُذ شفخ ُٚطمٓب، ٔكم ؽشف ٚغشِ انمهى 

يٍ ثٍٛ أَبيهّ، ألدسكُب عظى َعى هللا رعبنٗ عهُٛب، إر عخش نُب سعبال َٔغبء 

.  ألم يب ٔطفٕا ثّ أَٓى سعم

.  فهكم يٍ عهًُٙ أثغذٚبد انهغخ

. نكم يٍ عهًُٙ كٛف أفكش 

. نكم يٍ عهًُٙ كٛف أكزت

.  نكم يٍ ٔعُٓٙ َٔظؾُٙ

نكم يٍ عبعذَٙ ٔنى ٕٚطذ انجبة فٙ ٔعٓٙ يٍ أعبرزرٙ األعالء 

ٔيٕظفٙ خضاَخ كهٛخ انؾمٕق ثفبط ٔيؾبفع  خضاَخ كهٛخ انششٚعخ ٔانخضاَخ 

.  انٕطُٛخ ثبنشثبط ، ٔكزا انذاس انجٛضبء 

. نًٍ عهًُٙ أٌ يُٓغٛخ رمذٚى انًعهٕيخ أعًٗ يٍ انًعهٕيخ َفغٓب

نًٍ عهًُٙ أٌ انشكم يب ْٕ إنٗ يشآح نهًضًٌٕ، ٔأٌ انًضًٌٕ 

.  ٚطفٕ عهٗ انغطؼ فٛعجش عٍ انشكم

نًٍ ششفُٙ ثبالَخشاط فٙ خهٛخ عًم ٔكذ ال ُٚضت يعُٛٓب  

خهٛخ يكُزُٙ يٍ االَفزبػ عهٗ اٜخش ، ٔطشق ثبثّ  فزعشفذ 

.  ٔعشفَٕٙ ، ٔأخزد ٔأعطَٕٙ

خهٛخ عهًُٙ فٛٓب أعزبر٘ ٔٔانذ٘ انذكزٕس يؾًذ َبطش يزٕٛ٘ 

يشكٕس٘ أٌ يٍ أساد انعهٗ عٓش انهٛبنٙ، ٔأٌ انطبنت انجبؽش إًَب ْٕ 

طؾفٙ ٚجؾش عٍ انغجك فٙ كم شٙء ، ٚجؾش عٍ انغذٚذ ، ٚهزمظ انًعهٕيخ 

ثعذ رًؾٛظٓب ٔانزٕصك يٍ يظذسْب خهٛخ رعهًذ فٛٓب أٌ انمبٌَٕ ٚجمٗ عغذا 

.  ثذٌٔ سٔػ إرا نى ٚذسط فٙ إطبس األثعبد االعزًبعٛخ ٔانُفغٛخ

ألعزبر٘ انفبضم انذكزٕس أؽًذ اعٕٚٛذ، انز٘ غًشَٙ ثشعبٚزّ 

. ٔششفُٙ ثزأطٛشِ ، ٔصٔدَٙ ثزٕعٛٓبرّ َٔظبئؾّ انمًٛخ 

إلخٕاَٙ ٔأخٕارٙ طهجخ ٔؽذح األعشح ٔانطفٕنخ انزٍٚ 

ٔانهٕارٙ  ششفذ ثبالَزًبء إنٛٓى ، َظشا انشٔػ 

االَضجبط انزٙ ٚزؾهٌٕ ثٓب ٔعذٚخ انعًم انز٘ ٚمٕيٌٕ 

ثّ ٔيغزٕٖ انُضظ ٔانٕعٙ انز٘ ٔطهٕا إنّٛ ٔلٛى 

.  انزضبيٍ ٔانزعبٌٔ انغبئذح ثُٛٓى

نكم انظذٚمبد انهٕارٙ اعزٕلفزُٙ يعٍٓ انهؾظبد 

انغًٛهخ  

فهكم ْؤالء اَغبة انًذاد يٍ لهًٙ انًزٕاضع فخظ ْزِ 

 . نًغخ ٔفبء: انعجبساد فكبَذ انهًغخ 
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 إْـــــــــذاء

.  يب ٔعذد أثهغ يٍ كهًخ إْذاء أعجش ثٓب عًب ٚخزهظ فٙ طذس٘ ارغبِ

يٍ أٔطبَٙ ثًٓب سثٙ ٔأيشَٙ ثبنذعبء نًٓب  

ٔانذ٘ ٔيعهًٙ َجع انعطبء أطبل هللا فٙ عًشِ  

ٔانذرٙ انؾضٍ انذافئ، سيض انزضؾٛخ أيذ هللا فٙ عًشْب  

أخٙ ؽًٛذ انز٘ أؽججذ انؾمٕق يٍ خالنّ  

أخٙ خبنذ انز٘ ؽفضَٙ عهٗ ايزطبء سكت انذساعبد انعهٛب  

أخٙ يؾًذ انز٘ رعهًذ يٍ خالنّ أٌ انذساعخ ال ؽذٔد نٓب  

أخٙ عٕاد انز٘ لشة يُٙ َبفزح انجؾش أنًعهٕيبرٙ ٔععهٓب يمء ٚذ٘  

أخزٙ ععبد انزٙ غًشرُٙ ثزشغٛعبرٓب ٔدعبئٓب نٙ 

أخزٙ ٔدٚعخ انزٙ كبَذ خٛش عهٛغخ  

 أخزٙ سعبء انزٙ أرًُٗ نٓب كم انزٕفٛك ٔانُغبػ

نضٔط أخزٙ أؽًذ ٚبعٍٛ  

صشٚخ ، أدٚجخ ، إنٓبو  انهٕارٙ أسؽت ثٍٓ فٙ : نضٔعبد إخٕاَٙ 

أعشرُب 

. صٚبد، صُٚت ، شًٛبء، ؽًضح ، سٚبٌ : نجشاعى األعشح انظغبس 

كم عبئهزٙ انكجٛشح يٍ عًبرٙ ٔأخٕانٙ ٔخبالرٙ  

كم طفم ٚهزؾف انغًبء ٔٚفزشػ األسع  

نكم شٓذاء فهغطٍٛ ٔانعشاق 

فهكم ْؤالء أْذ٘ ْزا انعًم انًزٕاضع 
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  ش  ر    تا  

 

 

 

 

ال ٚغعُٙ ٔأَب أضع آخش انهًغبد عهٗ عًهٙ انًزٕاضع 

:  ْزا إال أٌ أرمذو ثشكش٘ انخبنض إنٗ 

 انز٘ كفهُٙ ثذعًّ يٍ خالل أستاذي أحمد اجوييد

.  رٕعٛٓبرّ َٔظبئؾّ انمًٛخ انزٙ كبَذ َجشاعب نٙ طٛهخ ثؾضٙ 

جعفر  ٔأعزبر٘ أستاذي محمد ناصر متيوي مشكوري

  انهزاٌ ششفبَٙ ثعضٕٚزًٓب فٙ يُبلشخ ْزا انعًم العلوي

. انًزٕاضع 

:  كًب أرمذو ثشكش٘ انغضٚم  إنٗ 

األعزبر انًغبعذ٘ سئٛظ لغى لضبء األعشح ثفبط  

. األعزبر خبنذ كزبس٘ سئٛظ لغى لضبء األعشح ثغطبد

. األعزبر يؾًذ صثبسَخ لبضٙ ثمغى لضبء األعشح ثفبط 

األعزبر يظطفٗ انضسٔلٙ لبضٙ ثمغى لضبء األعشح 

.  ثفبط 

األعزبرح ٔفبء ثُبَٙ َبئجخ ٔكٛم انًهك ثمغى  لضبء األعشح 

.  ثفبط 

األعزبر عهٙ ؽضشَٔٙ يؾبيٙ ثٓٛئخ انًؾبيٍٛ ثفبط 

. ٔأعزبر صائش ثكهٛخ انؾمٕق ثفبط

نطٛفخ انزٙ نى رجخم عهٙ ٕٚيب ثذعٕارٓب ٔيغبعذرٓب  انغٛذح

. نٙ عبصاْب هللا عُٙ كم خٛش

.  األخذ ععٛذح انزٙ طشصد أَبيهٓب ثؾضٙ انًزٕاضع ْزا
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ٔلم سثٙ صدَٙ عهًب 

 

 114 عٕسح طّ اٜٚخ
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  :يمذيـــخ

  

تعد األسرة الخمية األساس لتكويف المجتمع، ولعؿ ىذا ما يفسر االىتماـ الكبير الذي 
تحظى بو عمى كافة المستويات، خاصة مف جانب توفير كافة الضمانات لحمايتيا، ومف ثـ 

.  حماية األفراد المكونيف ليا، وبالتالي حماية المجتمع
إال أف ىذه الخمية بات يتيددىا خطر الطبلؽ بحدة، حيث أصبح ظاىرة تنخر 

. المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات العربية اإلسبلمية بصفة خاصة
والطبلؽ حسب تعريؼ ابف عرفة ىو صفة حكمية ترفع حمية متعة الزوج بزوجتو 

.  1موجب تكررىا مرتيف حرمتيا عميو قبؿ زوج
نما تمتد آثاره إلى باقي المجتمع ألنو  والطبلؽ بيذا المعنى ال يخص الزوجيف فقط وا 

. تقويض لبناء األسرة مف أبناء وزوجيف وما يترتب عف ذلؾ مف تبعات مادية ونفسية
فواقعة الطبلؽ ليست مجرد تصرؼ ثنائي بؿ ىو تصرؼ اجتماعي تنعكس آثاره 

 ، إال أنو مع ذلؾ يكوف حبل في بعض 2مباشرة عمى المجتمع وتسيء إلى استقراره وطمأنينتو
.  األحياف

مف ىذا المنطمؽ، أجازت الشريعة اإلسبلمية الطبلؽ بآيات مف كتاب اهلل وبأحاديث 
.  مف السنة المطيرة ، ولكف وفؽ ضوابط شرعية

.  3 الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان : قاؿ تعالى 
 4"أبغض الحبلؿ إلى اهلل عز وجؿ الطبلؽ: " ومف أحاديثو صمى اهلل عميو وسمـ 

 أيما امػرأة : " ، وقولو عميو السبلـ 1" تزوجوا وال تطمقوا فإف الطبلؽ ييتز منو العرش"
                                                 

1
محمد بف معجوز ، أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسبلمية وفؽ مدونة األحواؿ الشخصية ، الجزء األوؿ  ، مطبعة  -   

. 176:  ، ص 1994النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 
2
التعميؽ عمى قانوف األحواؿ الشخصية ، الجزء األوؿ ، الزواج والطبلؽ ، مكتبة المعارؼ ، الطبعة : أحمد الخمميشي  -  

. 262:  ، ص 1987الثانية 
3
.  229: سورة البقرة ، اآلية  -  

4
. 233:  ، ص 4الحديث رواه أبو داود وابف ماجة عف ابف عمر ، نيؿ األوطار لمشوكاني ، ج  -  
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1
.  الحديث مروي عف عمي بف أبي طالب -  



 8 

.  1" سألت زوجيا الطبلؽ في غير ما بأس فحراـ عمييا رائحة الجنة 
ن عزموا الطالق فإن اهلل سميع عميم: وقولو تعالى  .   2 وا 

ف كاف مشروعا إال أنو  فيذه النصوص مف الكتاب والسنة ، تدؿ عمى أف الطبلؽ وا 
  3ال ينبغي المجوء إليو إال عند الضرورة القصوى وذلؾ لما يترتب عميو مف ىدـ لؤلسرة

دونما سبب مشروع، كما أف الزوج الذي يحتاط لعقيدتو ولدينو يفكر مميا قبؿ توقيع الطبلؽ 
 . 4خوفا مف الوقوع في المحظور الذي يحـر صاحبو مف شـ رائحة الجنة واالقتراب منيا 
وتقميبل مف آثار الطبلؽ عمدت الشريعة اإلسبلمية إلى تقييده مف خبلؿ فرض 

ن خفتم شقاق بينيما فابعثوا حكما من أىمو  : التحكيـ العائمي مصداقا لقولو تعالى  وا 
.  5وحكما من أىميا إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينيما

إضافة إلى منع الطبلؽ خبلؿ فترات العادة الشيرية ، وفي كؿ فترة طير بمجرد 
وقوع المسيس فييا، مع فرض بقاء الزوجة في بيت الزوجية خبلؿ فترة العدة، حتى تكوف 

 : فترة إلعادة مراجعة النفس، وفرصة الستئناؼ الحياة الزوجية مف جديد ، يقوؿ تعالى 
والمطمقات يتربصن بأنفسين ثالثة قروء، وال يحل لين أن يكتمن ما خمق اهلل في 

أرحامين إن كن يومن باهلل واليوم اآلخر، وبعولتين أحق بردىن في ذلك ، إن أرادوا 
.   6 إصالحا ، ولين مثل الذي عميين بالمعروف

كما قيد الشارع الطبلؽ بمجموعة مف الحقوؽ المالية ىذه الحقوؽ منيا ما ىػو خاص 
.  بالمرأة بصفتيا مطمقة ومنيا ما ىو خاص باألطفاؿ بصفتيـ محضونيف 

                                                 
1
نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار لمشوكاني كتاب الطبلؽ ، جزء السادس، ص : عف ثوباف رواه الخمسة إال النسائي  -  
 :233 .
2
. 227: سورة البقرة ، اآلية  -  

3
.   وما بعدىا177: محمد ابف معجوز ، مرجع سابؽ ، ص  -  

4
. 268: أحمد الخمميشي ، مرجع سابؽ ، ص  -  

5
 ف سورة النساء  35اآلية  -    

6
.   مف سورة البقرة228اآلية  -  
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والحقوؽ المالية ىي تمؾ الحقوؽ التي يمكف تقييـ محميا بالنقود وتنتج عف المعامبلت 
. المالية بيف األفراد وتنظميا قوانيف األحواؿ العينية أو قواعد المعامبلت

لكف وحيث أنيا تتموقع ضمف حقوؽ األسرة، التي تبقى في األصؿ غير مالية ، 
وحيث إف لمطبلؽ آثارا اجتماعية وقانونية ، فإف المقصود بالحقوؽ المالية في ىذا الصدد 

.  تمؾ االلتزامات والمستحقات المالية التي تعقب إيقاع الطبلؽ
ىذه المستحقات التي تكوف مف نصيب المرأة المتزوجة واألطفاؿ ، إذ تستفيد المرأة 

.  المطمقة مف ىذه المستحقات طيمة فترة العدة ، أو إلى أف تضع حمميا إذا كانت حامؿ
أما األطفاؿ أو المحضونيف فيستحقوف ىذه الحقوؽ المالية، إلى حيف بموغيـ سف 

أو  (فيما يتعمؽ بالنفقة  )الرشد ، أو إلى سف الخامسة والعشريف إذا كانوا يتابعوف دراستيـ 
(. 198المادة  )إلى غاية زواج البنت أو توفرىا عمى كسب 

لكف وقبؿ الخوض في الحديث عف ىذه الحقوؽ، تجدر اإلشارة إلى أف التنظيـ 
.  القانوني لمطبلؽ عرؼ تعديبلت ميمة مف جوانب متعددة

فبعد ما كاف الطبلؽ حبل لعقد النكاح بإيقاع الزوج أو وكيمو أو مف فوض لو في ذلؾ 
 مف مدونة األحواؿ 44أو الزوجة إف ممكت ىذا العقد أو القاضي وذلؾ حسب المادة 

الشخصية الممغاة أصبح يمارس مف طرؼ الزوج والزوجة كؿ بحسب شروطو ولكف تحت 
 مف مدونة األسرة ىذه المراقبة جعمت مدونة األسرة ال 78مراقبة القضاء وذلؾ حسب المادة 

تعترؼ بالطبلؽ المبني عمى الحمؼ باليميف أو الحراـ وكذا المعمؽ عمى فعؿ شيء أو تركو 
بخبلؼ مدونة األحواؿ الشخصية السابقة التي كانت تعتد بالطبلؽ  (93 و 91 )المادة 
) مع تنصيصيا عمى احتراـ شرعية توقيع الطبلؽ، وذلؾ بموجب  ( 46الفصؿ  )المفظي 
حيث نصت عمى أف القاضي يجبر الزوج   ( 47الفصؿ 

.  عمى الرجعة إذا وقع الطبلؽ والمرأة حائض الشيء الذي لـ تكرسو مدونة األسرة 
في الوقت الذي حرصت فيو مدونة األسرة عمى ضماف الحقوؽ المالية لممطمقة 
واألطفاؿ ، وذلؾ باشتراطيا إيداع المستحقات في صندوؽ المحكمة قبؿ الحصوؿ عمى 
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ف كاف قد اشترطتو المدونة الممغاة إال أنو  اإلذف باإلشياد عمى الطبلؽ، ىذا األخير الذي وا 
.  لـ يتـ استحضاره بالقوة البلزمة في التطبيؽ

ىذه المستحقات التي تشمؿ فيما يتعمؽ بالمرأة الصداؽ المؤخر إف وجد ونفقة المعتدة 
والمتعة مع تعييف مسكف لقضاء فترة العدة، أو تحديد تكاليفو في حالة تعذر ذلؾ إضافة إلى 

حقيا في متاع البيت مف جياز وشوار ونصيبيا في ثروة األسرة المتراكمة أثناء الحياة 
.  الزوجية ، إف تـ توثيؽ ذلؾ في عقد

إذ كاف ىذا األخير إجراءا جديدا أتت بو المدونة ، وذلؾ في إطار ما أسمتو بتدبير 
.  األمواؿ المكتسبة أثناء قياـ الزوجية والذي يضمف في وثيقة مستقمة عف عقد الزواج

أما ما يتعمؽ بمستحقات األطفاؿ فقد حددىا المشرع في أجرتي الرضاع والحضانة، 
.  وجعؿ تكاليؼ السكف مستقمة في تقديرىا في النفقة

ىذه المستحقات ، عممت عمى تناوليا مف منطمؽ الفقو اإلسبلمي ومف منطمؽ 
القانوف، حيث عمؿ المشرع عمى تحديد ىذه المستحقات ، مع إقراره لنوع مف الضمانات 

ف كانت ىذه الضمانات تشوبيا بعض النقائص  كوسيمة لضماف التنفيذ واستمرارية األداء ، وا 
عمى مستوى الصياغة ، وعدـ التحديد خاصة حينما يكوف األب أو الزوج عديـ الدخؿ ، أو 

.  غير موظؼ
كما رتب المشرع عمى امتناع األب أو الزوج عف أداء النفقة عقوبة سالبة لمحرية، 

 مف القانوف 480وذلؾ مف خبلؿ مسطرة، إىماؿ األسرة المنصوص عمييا في المادة 
ف كانت ىذه المسطرة تبقى عديمة الجدوى في أحياف كثيرة ، خاصة حينما  الجنائي ، وا 
يكوف الزوج أو األب معسرا، مما يعطؿ فعالية ىذه الضمانة التي تبقى في كؿ األحواؿ 

.  محط نقاش فقيي
وحرصا مف المشرع عمى توفير الحماية ألطفاؿ الطبلؽ، جعؿ تكاليؼ السكنى 

منفصمة عف النفقة ، وذلؾ في إطار اإلستجابة لحقوؽ الطفؿ التي يسعى المغرب لتحقيقيا، 
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مف منطمؽ توقيعو عمى االتفاقية األممية لحقوؽ الطفؿ والني انفتح عمييا المشرع في مدونة 
(.  54المادة )األسرة ، خاصة في 

لكف التعامؿ القضائي ىو الذي يبيف مدى نجاعة المقتضيات القانونية ، ىذا األخير 
يصعب في الوقت الراىف الحكـ عميو نظرا لحداثة التجربة وندرة االجتيادات القضائية ، إال 

أنو وبالرغـ مف ذلؾ، يمكف االعتماد عمى بعض األحكاـ القضائية الصادرة عف بعض 
ف كانت تعموىا بعض الضبابية ، إال أنيا مع  محاكـ المممكة ، والتي توحي ببعض الصور وا 

ذلؾ تفيد في أخذ نظرة أولية عف كيفية تعامؿ السادة القضاة مع تقدير المستحقات المالية 
ف كانت عرفت بعض االرتفاع ، خاصة بالنسبة لممطمقة إال أف ىذه  ىذه المستحقات التي وا 
الميزة ما تبرح تزوؿ أماـ قصر مدة العدة، وغياب الجية البديمة لتأميف استمرارية النفقة ، 

. زيادة عمى تأثير نوع الطبلؽ خاصة إذا كاف خمعيا 
أما بالنسبة لمستحقات األطفاؿ فإنيا لـ تعرؼ تغيرا ممحوظا عما كاف في ظؿ تطبيؽ 
المدونة الممغاة، الميـ إال ما تعمؽ بفصؿ تكاليؼ السكف عف باقي النفقة، الشيء الذي يجعؿ 
حقوقيـ المالية ضئيمة وقاصرة عف تمبية أبسط المتطمبات المعيشية ، ىذه األخيرة التي تبقى 
.  معمقة في كثير مف األحياف عمى عيب في مسطرة التبميغ ، أو بطء تنفيذ أو انعدامو حتى

الشيء الذي يفسر محدودية ىذه المستحقات التي تبقى قاصرة عف تأميف المتطمبات 
المعيشة لممطمقة واألطفاؿ في غياب اآلليات الكفيمة بتجاوز مظاىر القصور المعبر عنيا 

.  سابقا 
فاإلسراع بإحداث صندوؽ التكافؿ العائمي ، يبقى مف أىـ الحموؿ اآلنية والبراكماتية 

التي تفرض ضرورتيا بحدة ، في الوقت الذي يحتـ فيو منطؽ األوليات ، توجيو تدخؿ 
القضاء في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطبلؽ لرد كؿ طبلؽ بدعي ال يوافؽ السنة وال 

يتماشى والضوابط الشرعية المنصوص عمييا في الكتاب والسنة، ىذاف المصدراف المذاف 
صبلح ذات البيف خطوطا أساسية بؿ قيدا، إف صح التعبير عمى توقيع  جعبل التحكيـ وا 

. الطبلؽ، حيث المرور بيما وسيمة لبموغ غاية الحفاظ عمى كينونة األسرة ومف ثـ المجتمع 
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ومدونة األسرة ىي األخرى سارت عمى نفس النيج وحافظت عمى مكانة الوساطة 
والمصالحة كوسيمتيف أساسيتيف في إطار سعي المغرب الحثيث نحو ولوج ركب الطرؽ 

.  بصفة عامة واألسرية بصفة خاصة 1البديمة لفض المنازعات
.  لكف األمؿ معقود عمى تفعيؿ نيج ىذه األساليب حتى ال يكوف مصيرىا التيميش

ف كاف في نطاؽ أوسع  وفي الواقع موضوع الحقوؽ المالية لممرأة سبقت معالجتو وا 
.  حيث شمؿ المرأة بصفتيا زوجة ومطمقة وأرممة

وعموما المواضيع التي تيـ آثار الطبلؽ مف حيث النفقة والحضانة والمتعة تداوليا 
.  وعالجيا عدة باحثيف

نما جاء في إطار دورة  واختياري ليذا الموضوع لـ يأت مف أجؿ تكرار ما عولج، وا 
البحث العممي التي تعد االستمرارية سمتيا األساسية ، ثـ إف الظروؼ التي عولجت فييا 

.  البحوث السابقة، تغيرت بفعؿ عوامؿ اقتصادية ، واجتماعية وقانونية وقضائية
فإذا كانت الجدة واألىمية معياريف أساسييف في اختيار أي موضوع فإف موضوع 
بحثي، وعمى الرغـ مف سبؽ تداولو فيو يبقى موضوعا قديما جديدا، ولعؿ جدتو تستمد 
أساسا مف التعديبلت والمستجدات التي جاءت بيا مدونة األسرة ، والقراءة الجديدة التي 
طبعت بنودىا ، إضافة إلى سمسمة التعديبلت التي أعقبت صدور ىذه المدونة مف قبيؿ 

.  تعديؿ قانوف المسطرة المدنية وكذا ظيير التنظيـ القضائي
.  أما أىميتو فأعتقد أنيا تتخذ بعديف أساسييف 

ويتجمى أساسا في وجود مطمقات كثيرات وأطفاؿ طبلؽ يتزايد عددىـ : بعد عممي 
سنة بعد أخرى ، واعتبارا لممعطيات االقتصادية لممغرب واإلكراىات القضائية، فإف مصير 

ىؤالء يبقى مجيوال خاصة في حالة عطالة األـ أو المطمقة ، مما يجعؿ غياب صندوؽ 
.  التكافؿ العائمي، يساىـ في تدىور الوضعية المعيشية لممطمقة وأطفاؿ الطبلؽ

                                                 
1
.  90 ، ص 32محمد بوزالفة ، مجمة المعيار ، عدد  - 
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الشيء الذي يجعمني أتخذ بحثي ىذا منبرا لممناداة بضرورة اإلسراع بإخراج ىذا 
.  الصندوؽ إلى حيز الوجود

مع محاولة تممس وقع إسناد رقابة القضاء عمى توقيع الطبلؽ مف حيث الحفاظ عمى 
.  المستحقات المالية لممطمقة واألطفاؿ

إضافة إلى معرفة القيمة المضافة لتخصيص األسرة بقضاء خاص بيا وذلؾ في 
إطار مسمسؿ التخصص القضائي الذي ينيجو المغرب، وذلؾ في اتجاه الطموح نحو جعؿ 

التخصص كيفي مف حيث انفتاح القضاء عمى باقي التخصصات ذات الصمة بالقضايا 
األسرية كعمـ االجتماع وعمـ النفس، ومف ثـ  التطمع إلى تفعيؿ الطرؽ البديمة لفض 

.  المنازعات األسرية مف قبيؿ المصالحة والوساطة
معمـو أيضا أف المغرب تبنى مؤخرا المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية ىذه األخيرة، ال 
يمكف أف تنجز واألسرة مفككة ماديا ومعنويا ، وجحافؿ أطفاؿ الطبلؽ تتزايد يوما عف يـو 

مع ما يعكسو ذلؾ مف آثار وخيمة عمى المجتمع مف تشرد وارتفاع في نسبة أطفاؿ الشوارع 
.  واالشتغاؿ المبكر

فنجاح ىذه المبادرة رىيف بتأىيؿ اإلنساف المغربي عبر األسرة المغربية  والتي يعتبر 
. التقميؿ مف نزيؼ الطبلؽ أحد معابر استمراريتيا 

حيث سمحت لنفسي مف خبلؿ انتمائي لوحدة األسرة والطفولة أف أساىـ : بعد نظري 
في تعميؽ البحث حوؿ مواضيع حساسة تمس لب المجتمع خاصة وأف مدونة األسرة ال 
زالت في بدايتيا ، فكانت فرصة لمحاولة حصر مجموعة مف اإلشكاليات ، مع محاولة 

إضافة إلى إعطاء فكرة ولو أولية عف كيفية التعامؿ . اإلجابة عمى بعضيا كمما تأتى ذلؾ 
.  القضائي مع تقدير المستحقات المالية معززة ببعض األحكاـ القضائية

ىذه األحكاـ التي يبقى اإلسراع بإحداث صندوؽ التكافؿ العائمي خير مفعؿ ليا ، 
ذلؾ أنو قميف بضماف استمرارية المعاش لممطمقة واألطفاؿ ولو في أدنى الحدود ، مع توجيو 
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مراقبة القضاء في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطبلؽ، وذلؾ في أفؽ التخفيؼ مف ممفات 
.  الطبلؽ التي باتت تثقؿ رفوؼ أقساـ قضاء األسرة الحديثة العيد

إال أف الرىاف األكبر يظؿ متوقفا عمى إقرار الطرؽ البديمة لفض المنازعات العائمية 
كنيج سيمكف المجتمع المغربي مف ربح التحدي ، أال وىو استرداد األسرة المغربية مف موجة 

.  االستبلب التي تجرفيا نحو الياوية 
ذلؾ أف أي حؿ اقتصادي مالي لف يضمف لؤلطفاؿ االستقرار النفسي إال إذا تـ في 

. الضماف االجتماعي الحقيقي لمفرد والمجتمع : فضاء األسرة 
لكف وبما أف الواقع ال يرتفع ، إذ تشكؿ قضايا الطبلؽ السواد األعظـ مف بيف 

.  الممفات الرائجة أماـ أقساـ قضاء األسرة
: األمر الذي يفرض معالجة اإلشكالية التالية

إلى أي حد تضمف المستحقات المالية المقدرة مف طرؼ القضاء استمرارية المعاش 
لممرأة والطفؿ بعد الطبلؽ؟  

:  ىذه اإلشكالية تتنسؿ منيا مجموعة مف األسئمة يمكف إجماليا فيما يمي 
ما مصير الضمانات القانونية المقررة أماـ زوج غير ذي شغؿ أو ال دخؿ لو؟   -
أي أثر لعدـ احتراـ آجاؿ التبميغ ، وبطء التنفيذ عمى الوضعية المعيشية لممطمقة  -

 . واألطفاؿ

 ىؿ مف عبلقة بيف نوع الطبلؽ والمستحقات المالية لممرأة والطفؿ؟  -

ىؿ يمكف مأسسة البعد التضامني لممجتمع في إطار مؤسسة مالية كصندوؽ أو  -
 بيت الزكاة كبديؿ لمؤسسة الزواج واألسرة؟ 

حسب  )ىؿ يمكف الربط بيف تطبيؽ مدونة األسرة وانخفاض معدؿ الطبلؽ  -
 بالمغرب؟ (إحصائيات وزارة العدؿ

ىؿ يمكف المناداة بتقوية الشراكة المالية بيف الزوجيف بدؿ الشراكة المعنوية  -
 الروحية االنصيارية كحؿ لمحد مف نزيؼ الطبلؽ؟
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:  ىذا  ما سأحاوؿ اإلجابة عنو مف خبلؿ قالب رتبت فيو أفكاري كما يمي 
الحقوق المالية لممرأة والطفل بعد الطالق : الفصل األول 
 المستحقات المالية وآليات الحد من قصورىا محدودية: الفصل الثاني 
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انفظم األٔل 

انؾمٕق انًبنٛخ نهًشأح ٔانطفم ثعذ انطالق 

 

إف أبغض الحبلؿ إلى اهلل الطبلؽ ، مف أجؿ ذلؾ عممت الشريعة اإلسبلمية عمى 
التقييد مف ىذا الحؽ، حفاظا عمى استمرارية األسرة، إذ قيدت إيقاع الطبلؽ بمجموعة مف 

.  الحقوؽ المالية
منيا ما ىو خاص بالمرأة المطمقة كنفقة المعتدة وسكناىا ، والمتعة إضافة إلى الحؽ 

في متاع البيت، وما حممتو المدونة مف مستجد يتعمؽ بنصيب المرأة في الثروة المتراكمة 
أجرتي الحضانة : ومنيا ما ىو متعمؽ باألطفاؿ  (الفرع األوؿ )أثناء الحياة الزوجية 

.  (الفرع الثاني)والرضاع  وسكنى المحضوف ، فالنفقة 
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 . اامقوق اامتاية اعمطعقة: اافرر ااوو  

لقد حدد الفقو اإلسبلمي الحقوؽ المالية لممطمقة في النفقة والمسكف أثناء العدة، وفي 
.  سكنى الحاضنة ، وفي حؽ المتعة وكذا حقيا في المتاع المنزلي

ىذه الحقوؽ قد تحوزىا المرأة كميا، وقد تقتصر عمى بعضيا، وذلؾ تبعا لما إذا كاف 
الطبلؽ رجعيا أو بائنا ، وحتى تستحؽ المطمقة كؿ أو بعض ىذه الحقوؽ يجب أف يكوف 
الطبلؽ ناتجا عف زواج صحيح وتـ فيو الدخوؿ، أما إذا تـ قبؿ الدخوؿ ، فبل تستحؽ تمؾ 

.  الحقوؽ ألنو ال عدة عمييا
 ، إذ حصرتيا في نفقة 84كما أف مدونة األسرة نصت عمى ىذه الحقوؽ في مادتيا 

إضافة إلى نصيبيا في متاع  (المبحث الثاني )والمتعة  (المبحث األوؿ  )المعتدة وسكناىا 
 مف 49البيت وفي أمواؿ وممتمكات األسرة المتراكمة أثناء الحياة الزوجية وذلؾ طبقا لممادة 

 .  (المبحث الثالث )مدونة األسرة 
. نفقة المعتدة وسكناىا: المبحث األول 

يمكف تعريؼ النفقة بأنيا كؿ ما يمـز اإلنساف مف طعاـ وكسوة ومسكف وغيرىا مف 
. 1الحاجيات األساسية

أستيؿ ىذا المبحث بالتفصيؿ  (المطمب الثاني  )وقبؿ الحديث عف سكنى المعتدة 
.  (المطمب األوؿ )في مسألة النفقة خبلؿ فترة العدة 

.  النفقة خالل فترة العدة: المطمب األول
الفقرة )إف المعتدة ال تستحؽ النفقة دائما، إذ ىناؾ حاالت يسقط فييا ىذا الحؽ 

.  أيما  ارتباط( الفقرة الثانية)كما يبقى أمر تقديرىا صعبا، ألنيا مرتبطة بالواقع  (األولى

                                                 
1
تشمؿ النفقة الغذاء والكسوة والعبلج، وما :  مف مدونة األسرة النفقة مف خبلؿ مشتمبلتيا فقالت 198عرفت المادة  -  

.   أعبله168يعتبر مف الضروريات والتعميـ لؤلوالد مع مراعاة أحكاـ المادة 
والمبلحظ مف خبلؿ ىذه المادة أنيا لـ تشمؿ السكف كعنصر مف عناصر النفقة وسيأتي الحديث عف ىذا األمر في الفرع 

. الثاني
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. حاالت استحقاق ، وسقوط نفقة المطمقة: الفقرة األولى 

أبدأ بعرض حاالت  (ثانيا )قبؿ الخوض في دراسة حاالت سقوط نفقة المطمقة 
.  (أوال)االستحقاؽ 
  .حاالت االستحقاق: أوال 

إذا طمؽ الزوج زوجتو طبلقا رجعيا ، فقد اتفؽ الفقياء عمى أف نفقتيا تجب ليا كاممة 
عمى مطمقيا مدة العدة، سواء كانت حامبل، أو غير حامؿ لقياـ الزوجية بينيما  حكما كما 

 . 1" اتفقوا عمى أف لممعتدة الرجعية النفقة والسكف وكذا الحامؿ: " قاؿ ابف رشد المالكي 
فإذا كانت نفقة المعتدة مف طبلؽ رجعي ال تثير أي إشكاؿ فإف نفقة المعتدة مف 

. 2طبلؽ بائف تثير خبلفا فقييا
إف القوؿ ، بأف نفقة العدة بالنسبة لممطمقة طبلقا بائنا ىي محؿ خبلؼ فقيي فيذا 

. 3معناه ىؿ تجب نفقة العدة لممبانة؟
لقد حاوؿ الفقو اإلسبلمي اإلجابة عف ىذا السؤاؿ معتمدا في ذلؾ عمى القرآف الكريـ 

يأييا النبي إذا طمقتم النساء : والسنة النبوية ، حيث قاؿ عز وجؿ في محكـ تنزيمو 
فطمقوىن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا اهلل ربكم ال تخرجوىن من بيوتين وال يخرجن إال أن 

 أسكنوىن من حيث سكنتم من وجدكم وال :، وقولو تعالى  4يأتين بفاحشة مبينة
ن كن أوالت حمل فانفقوا عميين حتى يضعن حممين تضاروىن لتضيقوا عميين وا 

5  .

                                                 
1
. 94 ،ص 1952 ، مطبعة االستقامة ، القاىرة ، طبعة 2بداية المجتيد ونياية المقتصد، ج  (الحفيد )ابف رشد  -   

2
الطبلؽ البائف الصادر مف الزوج أنواع ، فيو إما لممكمؿ لمثبلث والطبلؽ قبؿ البناء والطبلؽ باالتفاؽ والطبلؽ  -  

(. 123المادة  )الخمعي أو المممؾ وذلؾ حسب مدونة األسرة  
3
الحقوؽ المالية لممرأة المتزوجة، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في القانوف الخاص ، كمية : عبد السبلـ الشمانتي -  

. 86:  ، ص 89 – 88الحقوؽ بالرباط ، سنة 
4
. 1: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

5
. 6: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  
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ومف السنة النبوية عف الشعبي عف فاطمة بنت قيس عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
: " رواه أحمد ومسمـ في رواية عنيا قاؿ " ليس ليا سكنى وال نفقة : " في المطمقة ثبلثا قاؿ 

رواه " طمقني زوجي ثبلثا فمـ يجعؿ لي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سكنى وال نفقة 
طمقني زوجي ثبلثا، فأذف لي رسوؿ اهلل : " الجماعة إال البخاري  وفي رواية عنيا ايضا قاؿ 

. 1رواه مسمـ " صمى اهلل عميو وسمـ أف أعتدفي أىمي 
بيد أف اختبلؼ  الفقياء في فيـ اآليتيف السابقتيف مف سورة الطبلؽ ، تولد عنو 

:  انقساـ في اآلراء ، يمكف إجماليا في ثبلثة آراء أساسية 
المطمقة المبانة ليا السكنى والنفقة وىو رأي تزعمو عمر بف الخطاب  : الرأي األول

.  وعائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيما وسايرىما األحناؼ 
. أنو ال سكنى ليا وال نفقة وىو رأي الحنابمة والظاىرية : الرأي الثاني
أف المطمقة المبانة ليا السكنى وال نفقة ليا وىو رأي مالؾ والشافعي  : الرأي الثالث

. 2وجماعة

                                                 
1
: نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار لمحمد الشوكاني  ، الجزء السادس باب ما جاء في نفقة المبتوتة وشكماىا ، ص  -  

319 .
2
وسبب اختبلفيـ اختبلؼ الرواية في حديث فاطمة : " في بداية المجتيد ونياية المقتصد  (الحفيد )يقوؿ ابف رشد  -  

بنت قيس ومعارضة ظاىر الكتاب لو فاستدؿ مف لـ يوجب ليا نفقة وال سكنى  بما روي في حديث فاطمة بنت قيس، أنيا 
قالت طمقني زوجي ثبلثا عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فأتيت النبي صمى اهلل عميو وسمـ فمـ يجعؿ لي سكنى 
وال نفقة خرجو مسمـ وفي بعض الروايات أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ إنما السكنى والنفقة لمف لزوجيا عمييا 
الرجعة وىذا القوؿ مروي عف عمي وابف عباس وجابر بف عبد اهلل وأما الذيف أوجبوا ليا السكنى دوف النفقة فإنيـ احتجوا 
بما رواه مالؾ في موطئو مف حديث فاطمة المذكور وفيو فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليس كؿ عميو نفقة وأمرىا 

أسكنوىف مف حيث سكنتـ : " أف تعت في بيف أـ مكتـو ولـ يذكر فييا إسقاط السكنى، فيبقى عمى عمومو في قولو تعالى 
وأما الذيف . وعمموا أمره عميو الصبلة والسبلـ ليا بأف تعتد في بيت ابف أـ مكتـو بأنو كاف في لسانيا بذاء " مف وجدكـ

" أسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ : " أوجبوا ليا السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى ليا بعمـو قولو تعالى 
وصاروا إلى وجوب النفقة ليا لكوف النفقة تابعة لوجوب اإلسكاف في الرجعة وفي الحامؿ وفي نفس الزوجية وبالجممة 

فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة وروي عف عمر أنو قاؿ في حديث فاطمة ىذا ال ندع كتاب بيننا وسننو لقوؿ 
اآلية  وألف المعروؼ مف سنتو عميو الصبلة والسبلـ أنو " أسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ : " امرأة ، يريد قولو تعالى 

أوجب النفقة حيث تجب السكنى فمذلؾ األولى في ىذه المسألة أف يقاؿ إف ليا األمريف جميعا مصيرا إلى ظاىر الكتاب 
ما أف يخصص ىذا العمـو بحديث فاطمة المذكور وأما التفريؽ بيف إيجاب النفقة والسكنى فعسير  والمعروؼ مف السنة، وا 

. 95:  و ص 94:  ، ص 1952 ، طبعة سنة 2الجزء ... ." ووجو عسره ضعؼ دليمو 
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وعموما إذا كاف مرد الخبلؼ حوؿ نفقة عدة المبانة، عدـ ثبوت الحديث، والتبايف في 
تفسير القرآف وفيمو، فإف مدونة األسرة أخذت برأي مالؾ والشافعي وذلؾ في فقرتيا الثانية 

المطمقة طبلقا بائنا إذا كانت حامبل تستمر نفقتيا إلى أف تضع حمميا ،  " 196مف المادة 
ذا لـ تكف حامبل يستمر حقيا في السكنى فقط إلى أف تنتيي عدتيا ".  وا 

 نجد أف المطمقة رجعيا تستفيد مف حقيا 196وبالرجوع إلى الفقرة األولى مف المادة 
.  في السكنى والنفقة ما لـ تعترييا حاالت السقوط

. حاالت السقوط : ثانيا 
إذا كانت القاعدة تقضي باستحقاؽ المطمقة لنفقة العدة طيمة فترة العدة فإنو ىناؾ 

.  حاالت تسقط فييا ىذه النفقة
لقد أسمفت سابقا بأف المطمقة طبلقا رجعيا يستمر حقيا في  :   مغادرة بيت العدة–أ 

النفقة ما دامت كذلؾ أما المطمقة طبلقا بائنا فإنيا تبقى محتفظة بالحؽ في السكنى إلى 
.  حيف انتياء عدتيا وسيأتي الحديث عف ىذا الحؽ الحقا

غير أف ىذا الحؽ مقيد ببقاء الزوجة في البيت الذي تعتد فيو إلى حيف انتياء عدتيا 
يأييا النبيء إذا طمقتم النساء فطمقوىن لعدتين وأحصوا  : وذلؾ مصداقا لقولو تعالى 

 العدة  واتقوا اهلل ربكم ال تخرجوىن من بيوتين وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة
أما إذا خرجت منو وانتقمت إلى غيره بدوف مبرر شرعي فإف نفقتيا تسقط عف زوجيا فبل .1

يبقى مطالبا بالنفقة كميا في الطبلؽ الرجعي ، وال بأجرة المسكف في الطبلؽ البائف  ذلؾ أف 
بقاء الزوجة في بيت الزوجية أثناء العدة حؽ هلل، ولذلؾ ال يجوز لمزوجيف أف يتفقا عمى أف 

 إال أف مدونة األسرة 2تعتد الزوجة في غير بيت الزوجية إال إذا كاف ىناؾ مبرر يقبمو الشرع
حادت عف ىذا الموقؼ وأقرت لممطمقة النفقة وأسقطت عنيا الحؽ في السكنى فقط بالرغـ 
مف إجماع الفقو اإلسبلمي بكؿ مذاىبو أف الزوجة الناشز تسقط نفقتيا، وأخذت بموقؼ ابف 

                                                 
1
. 1: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

2
. 132:  ، مرجع سابؽ ، ص 2محمد ابف معجوز ، الجزء  -  
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وعمى  : حـز الظاىري الذي يرى بأف نفقة الناشر ال تسقط عف زوجيا لعمـو قولو تعالى 
، وبيذا تكوف مدونة األسرة قد أخذت بالرأي 1 المولود لو رزقين وكسوتين بالمعروف

. 196الشاذ في مادتيا 
المتوفى عنيا زوجيا حسبما ذىب إليو المالكية، ال تستحؽ نفقة : وفاة الزوج  –ب 

العدة إذا توفي الزوج وىي في عصمتو سواء كانت حامبل أو غير حامؿ ، ولكف ليا السكنى 
، إذا كانت في منزؿ ممموؾ لممتوفى ومثميا المطمقة رجعيا إذا مات عنيا وىي في العدة، 

أما المطمقة طبلقا بائنا حامبل كانت أو غير حامؿ ، فإنو إذا مات عنيا وىي في العدة فإف 
. 2ليا حؽ السكنى مطمقا سواء كانت في ممكو أو في منزؿ مستأجر

ألف كؿ ما صح االلتزاـ بو شرعا :  تسقط النفقة إذا كانت عوضا في الخمع –ج 
، إذ يعتبر ىذا نوعا مف أنواع اإلبراء 3صمح أف يكوف بدال في الخمع دوف تعسؼ وال مغاالة

ومف حؽ الزوجة أف تبرئ  ذمة زوجيا مف نفقتيا لكف شريطة أف تكوف متمتعة بأىمية 
.  التبرع

وتجدر اإلشارة إلى أف مدونة األسرة لـ تخصص فصبل ، أو مادة لمحديث عف 
 بؿ اكتفت بالتنصيص عمى الحالة األولى فقط ضمف الفقرة األولى مف 4مسقطات  النفقة

.   والمتعمقة بمغادرة بيت الزوجية أو بيت العدة196المادة 
. حتى إذا تحقؽ القاضي مف استحقاؽ المطمقة لمنفقة شرع في تقديرىا 

.  تقدير نفقة المطمقة: الفقرة الثانية 
تعتبر مسألة تقدير النفقة مف المشاكؿ التي يواجييا القضاء نظرا لتعمقيا بحياة 

ىما المنفؽ المديف بالنفقة والمنفؽ عميو الدائف بيا، حيث يكوف عمى القاضي : شخصيف 
تحقيؽ التوازف بيف طرفي المعادلة ، عف طريؽ ضماف العيش لمدائف ، والحفاظ عمى مصدر 

                                                 
1
. 233سورة البقرة ، اآلية  -  

2
 ، 1987 ،  مطبعة المعارؼ الجديدة الرباط ، طبعة سنة 1شرح مدونة األحواؿ الشخصية ، ج: عبد الكريـ شيبوف  -  

. 462: ص 
3
.   مف مدونة األسرة 118المادة  -  

4
.   لمحديث عف مسقطات النفقة 122بخبلؼ مدونة األحواؿ الشخصية الممغاة  والتي خصصت المادة  -  
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، مما يفرض معرفة المعايير واألسس التي يعتمدىا القاضي حيف تقديره لمنفقة 1عيش المديف 
.  (ثانيا )وحدود السمطة التقديرية الممنوحة لو في ىذا اإلطار  (أوال)

.  معايير تقدير النفقة: أوال 
لقد حث اهلل سبحانو وتعالى الزوج  عمى التوسعة عمى زوجو وعيالو في اإلنفاؽ وذلؾ 

لينفق ذو سعة من سعتو ومن قدر عميو رزقو فمينفق مما أتاه  : مصداقا لقولو تعالى 
اهلل ال يكمف اهلل نفسا إال ما أتاىا، سيجعل اهلل بعد عسر يسرا

2 .
فمف خبلؿ ىذه اآلية يتضح أف النفقة تكوف بحسب سعة المنفؽ، وىذا ما أكده فقياء 

، كما 3المالكية حيث اعتبروا أف تقدير النفقة يعتمد عمى حاؿ الزوج والزوجة والبمد واألسعار
أف آراء الفقياء قد تباينت في ىذا الموضوع ، وذلؾ عمى حسب حاؿ الزوج، والزوجة ، 

.  وعمى حسب حالة اليسار واإلعسار
يراعى في تقدير كؿ ذلؾ :  عمى أنو 189أما المشرع المغربي فقد نص في المادة 

التوسط ودخؿ الممـز بالنفقة، وحاؿ مستحقيا ومستوى األسعار واألعراؼ والعادات السائدة 
".  في الوسط الذي تفرض فيو النفقة

وبذلؾ يكوف المشرع قد احتفظ بنفس المعايير التي كاف معموال بيا في إطار مدونة 
، 4األحواؿ الشخصية سابقا الميـ تقديمو لمعيار التوسط عمى الوضعية المادية لمزوج المنفؽ 

ىذه األخيرة تـ استبداليا بعبارة دخؿ الممـز بالنفقة ، عمى أساس أف تعريؼ مؤسسة الزواج 
 عمى 194، إال أنو عاد وأكد في المادة  (4المادة  )جعؿ إنشاء األسرة تحت رعاية الزوجيف 

.  وجوب نفقة الزوج عمى زوجتو بمجرد البناء 
                                                 

1
 ، سنة 24أسس تقدير نفقة الزوجة ، مجمة الممحؽ القضائي ، العدد : أمجاط محمد الصغير والعبدوني عبيد اهلل  -  

. 57:  ، ص 1991
2
. 7: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

3
اعتبار حاؿ البمد والسعر، في وجوب النفقة عمى الزوج إذ ليس بمد الخصب كبمد الجذب وال بمد : " يقوؿ ابف عرفة  -  

الغبلء كبمد الرخاء ، وال حاؿ الموسر كحاؿ المعسر، وليست الببلد الحضرية التي يجمب إلييا الشيء المنتفع بو ، كالبمد 
".  الذي وجد فيو الشيء المنتفع بو

4
.   مف مدونة األحواؿ الشخصية الممغاة119الفصؿ  -  
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وبالتالي فإف الممـز بالنفقة يبقى ىو الزوج ، ىذا األخير تجب مراعاة وضعيتو المادية 
. كأحد المعايير األساسية في تقدير نفقة المطمقة
 نجد أف المشرع رتب معايير تقدير النفقة 189وبالرجوع إلى الفقرة الثانية مف المادة 

:  كما يمي 
يمكف القوؿ بأف اعتبار التوسط مف طرؼ القاضي ىو الكفيؿ بتنفيذ ما  :  التوسط- 

قدر مف نفقة، ذلؾ أف إثقاؿ كاىؿ الممـز بمبالغ باىضة لف يمكف المنفؽ عميو مف التوصؿ 
بيا، خاصة وأف الممـز بالنفقة يكوف قد شرع في تأسيس أسرة جديدة ولو التزامات أخرى مما 

".  وأف الضرر يزاؿ " ال ضرر وال ضرار " يقتضي تطبيؽ القاعدة الشرعية 
يعد أىـ عنصر يدخؿ في تقدير النفقة ، إذ يتعيف أف يكوف  :  دخل الممزم بالنفقة-

ذلؾ التقدير عمى أساس المداخيؿ التي حصؿ عمييا المكمؼ بيذه النفقة ، مف مرتب أو أجر 
أو أرباح، أو غير ذلؾ مف مصادر الرزؽ وال ينظر إلى ما يكوف لو مف ثروة ال تدر عميو 

مداخيؿ ، مما يعني أنو إذا كاف ليذا المطالب بالنفقة عقارات مثبل ال تدر عميو مداخيؿ فبل  
، كما أف 1تفرض عميو نفقة ذوي المداخيؿ العالية ، وال تدخؿ ىذه العقارات في االعتبار
.  المحكمة تتوفر عمى صبلحية تعييف خبير لمتأكد مف الوضعية المادية لمزوج

لكف مع ذلؾ تبقى مسألة عبء إثبات يسر أو عسر المحكـو عميو بالنفقة تثير بعض 
.  المشاكؿ مف حيث المكمؼ باإلثبات

وأعتقد أف تطبيؽ القاعدة العامة في اإلثبات القاضية بأف مدعي الشيء ممػػـز  
بإثباتو كفيؿ بحؿ ىذا المبس، وىذا ما عممت عمى تطبيقو بعض محاكـ المممكة كاستئنافية 

وحيث إف المستأنؼ لـ يدؿ لممحكمة بما يثبت : " طنجة مثبل حيث جاء في أحد قراراتيا 
دخمو حتى يمكنيا أف تبسط رقابتيا وتقدر ما إذا كاف المبمغ المحكـو بو كنفقة لمبنت ىدى 

                                                 
1
 115: مرجع سابؽ ، ص : ابف معجوز  -  
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مناسبا أو غير مناسب لوضعيتو المادية األمر الذي يجعؿ ادعاءه بكونو مجرد مياـو بدخؿ 
. 1درىما يفتقر لئلثبات وبالتالي يستدعي عدـ األخذ بو 30يومي قدره 

فإف كاف ىذا القرار ييـ نفقة األبناء فإف ىذا ال يمنع مف تطبيؽ فمسفتو اإلثباتية حتى 
.  عمى نفقة الزوجة المطمقة ، خاصة حينما يكوف دخؿ الزوج غير معروؼ

وبالمثؿ إذا أثبت المدعى عميو ضعؼ دخمو فإف المحكمة تستجيب لطمبو وتخفض 
مف المبمغ المحكـو بو، ليبقى المعيار األساس ىو قدرة الممـز المالية عمى أداء النفقة، والتي 

. 2يجب إثباتيا مف طرؼ مدعييا بكافة وسائؿ اإلثبات
والمقصود بيا ىنا حاؿ المطمقة وكذا حاؿ األطفاؿ أي الوضعية  :  حال مستحقيا- 

. 3المعيشة والتعميمية التي كانوا عمييا قبؿ الطبلؽ 
كما أف المالكية إضافة إلى اعتبارىـ ليسر أو عسر الزوج في تقدير النفقة فإنيـ 

يعتدوف أيضا بأحواؿ الزوجة ، والمدونة سارت عمى غرار الفقو المالكي ، في اعتبار حاؿ 
الزوجة، وتركت أمر تقديرىا لمقضاء ، الذي يجب عميو أف يراعي يسر الزوج، وذلؾ مف 

. 4خبلؿ الوثائؽ والمستندات اإلثباتية 
ىذا المعيار لـ يعد لو األثر الذي كاف لو في السابؽ حيث كانت :  حالة األسعار - 

أما في الوقت الراىف فإف األسعار في ارتفاع مطرد : األسعار ترتفع وتنخفض حسب األحواؿ
. وفي تزايد مستمر، وال يحدث انخفاض األسعار أبدا بؿ يزداد ارتفاعا

لذلؾ فمف الناحية العممية ال يتصور النقص في النفقة بعمة انخفاض األسعار بؿ 
. 5ترتفع فقط بمضي الوقت بموازاة ارتفاع األسعار

                                                 
1
 أورده محمد الشرقاوي ونور الديف أوال عبد الرحمف  في 13/3/2003 صادر بتاريخ 2003/7/ 156قرار شرعي عدد  - 

 ، ص 2003 – 2001رسالة نياية التدريب ، إشكالية اإلثبات في النفقة بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية بالرباط لفترة 
 :84 .
2
. 85: محمد الشرقاوي نور الديف أوالد عبد الرحمف ، نفس المرجع ، ص  -  

3
.   مف مدونة األسرة 85المادة  -  

4
. 287:  ، ص 2004محمد األزىر ، شرح مدونة األسرة أحكاـ الزواج ، مطبعة النجاح الجديدة  -  

5
. 60: أمجاط محمد الصغير ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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وىو ما عبرت عنو المدونة باألعراؼ والعادات السائدة في  : الوسط المكاني- 
الوسط الذي تفرض فيو النفقة، ذلؾ أف النفقة تختمؼ ما بيف البادية والمدينة وبيف المدينة 
الصغرى والكبرى، فمثبل المتطمبات المعيشية في مدينة فاس ليست ىي نفسيا في مدينة 

.  الدار البيضاء  أو أكادير ، ومف ثـ فالقاضي ممـز بمراعاة ىذا المعيار بعناية شديدة
أما ما يتعمؽ باألعراؼ والعادات فيذه يمكف اعتمادىا في مناسبة األعياد الدينية وما 
تتطمبو مف نفقات أو ما يسمى بتوسعة األعياد، خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ مف حيث المباس 

.  وغير ذلؾ مف المتطمبات التي تكوف في مثؿ ىذه المناسبات
والمحكمة في كؿ ما مر تعتمد عمى تصريحات الطرفيف وحججيما مع االستعانة 

الواردة في " وليا أف تستعيف بالخبراء في ذلؾ" فالذي يفيـ مف عبارة . بالخبراء في ذلؾ
 ، أف األمر ليس إلزاميا ، خاصة وأف الخبرة تبقى إجراء مف إجراءات التحقيؽ 190المادة 

المنصوص عمييا في المسطرة المدنية ، والتي إما أف تكوف بناء عمى طمب الطرفيف معا أو 
.  أحدىما أو تمقائيا بحسب ظروؼ كؿ قضية

بيد أف األمر كاف سيختمؼ كثيرا لو أف الخبراء المعنييف كانوا خبراء اجتماعييف ألنو 
في الحقيقة ىذه الميمة يجب أف تسند إلى خبير اجتماعي وىذا يجرنا إلى تساؤؿ آخر وىو 

. 1ىؿ الخبرة االجتماعية معموؿ بيا لدى المحاكـ في الوقت الحالي؟
في الواقع إف قضاءنا الزاؿ منغمقا عمى نفسو، لـ ينفتح بعد عمى التخصصات 

االجتماعية والنفسية بالرغـ مف أنو يخوض في مياديف ال سبيؿ لتكممة حموليا إال باالستخداـ 
والتوظيؼ الجيد لمبعديف االجتماعي والنفسي ،طالما أف األمر يتعمؽ بعبلقات إنسانية داخؿ 

.  نواة اجتماعية
ىكذا إذف يكوف عمؿ المحكمة سيبل في ظؿ توفر معايير التقدير السابقة، لكف 
األمر يصعب كثيرا في حالة عدـ وجود تمؾ المعايير، خاصة ما يتعمؽ بدخؿ الزوج أو 
. 1الممـز بالنفقة، وذلؾ إما بسبب عدـ إدالء الزوج بما يثبت حالتو المادية وضعيتو المادية

                                                 
1
النفقة في التشريع المغربي بيف النظرية والتطبيؽ بحث نياية التدريب في المعيد : عطوش عمي ومحي الديف عدناف  -  

. 50:  ، ص 1996الوطني لمدراسات القضائية لسنة 
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ويصبح األمر أكثر صعوبة بالنسبة لمممزميف غير المنتميف ألسبلؾ الوظيفة العمومية 
. الشيء الذي يعرض حقوؽ المستحقيف لمنفقة لمضياع

بيد أف التوجو القضائي درج عمى تبني طريقة تكوف أكثر إيجابية نظرا لتعمقيا بقضايا 
اجتماعية ومعاشية حساسة في نفس الوقت ، ىذه الطريقة التي تعتمد عمى توجيو اليميف أو 

ذا ما عجز األطراؼ عف إثبات ادعاءتيما بحيث ادعى الزوج 2القياـ بالبحث االجتماعي ، وا 
العسر والزوجة اليسر فإنو استنادا إلى القاعدة القائمة بأف األصؿ في الشخص ىو اليسر 
وعمى مف يدعي العكس أف يثبتو ، ليذا يتحتـ عمى الزوج أف يثبت عسره خبلؼ األصؿ، 

 ممؼ 20/3/90 الصادر في 392وقد ذىب المجمس األعمى في ىذا االتجاه في القرار عدد 
 حيث نص عمى أف ادعاء الطاعف بأف مبمغ النفقة غير مناسب لظروفو 3226/88عدد 

باعتباره عاطبل بقي مجردا عف الدليؿ فكاف الدفع بو ال أثر لو والمحكمة غير ممزمة بالرد 
. 3عمى ما ال أثر لو عمى قرارىا 

وعموما تبقى المعايير السابقة عناصر تعميؿ تعتمدىا المحكمة في تسبيب أحكاميا 
 . وقراراتيا، ألف األمر يخضع أوال وأخيرا لمسمطة التقديرية لمقاضي

.  حدود السمطة التقديرية لممحكمة: ثانيا 
 مف مدونة األسرة نجد أف المحكمة ىي المكمفة بتقدير 190بالرجوع إلى المادة 

النفقة، إال أنيا في سبيؿ حسف التقدير تعتمد عمى مجموعة مف العناصر والمعايير ، إذ تعد 
ىذه العناصر بمثابة قيود عمى السمطة التقديرية لمقاضي وىذا ما تؤكده عدة قرارات صادرة 

قضاة : " عف المجمس األعمى نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر القرار القاضي بأف 
الموضوع ليـ الصبلحية في تحديد قدر النفقة بعد أف تتوفر ليـ العناصر الراجعة إلى 

                                                                                                                                                        
1
. 60: أمجاط محمد الصغير ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. كما يتـ االسترشاد بما يتضمنو عقد الزواج مف حيث المينة والصداؽ ومحؿ السكنى -  

3
.  64: أمجاط محمد الصغير ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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اعتبار األسعار وعادة أىؿ البمد وحاؿ الطرفيف كما أنيـ غير مجبريف باألخذ بالقدر 
. 1"المطالب بو، إذ بوسعيـ الحكـ بأقؿ منو أو أكثر

إف النفقة تخضع في تقديرىا لسمطة " وجاء في قرار لمحكمة االستئناؼ بالبيضاء 
القضاء ، غير أف ىذه السمطة قد جعؿ ليا المشرع سببا يحفظيا مف طغياف ىذه السمطة مدا 

. 2... "وجزرا 
ولعؿ السمطة التقديرية تكوف في أوج استخداميا عند ما تنعدـ تمؾ المعايير أو تنقص 
أما في حاؿ توفرىا ، فإف المحكمة ممزمة في قراراتيا وأحكاميا بإبراز المعيار الذي استندت 

.  عميو إلصدار حكميا، إذ يكوف محؿ رقابة مف طرؼ المجمس األعمى
وفي الواقع يبقى تقدير النفقة مسألة مرتبطة بالواقع أشد ارتباط وىي مسألة موضوعية 

نما ىي سمطة تحدىا  بيد أف ىذا ال يعني أف سمطة المحكمة مطمقة في ىذا اإلطار، وا 
 مف مدونة األسرة ، مع ضرورة أخذ 190 و  189المعايير المنصوص عمييا في المادتيف 

.  المحكمة بعيف االعتبار لدفوعات الطرفيف معا
وفي نفس اإلطار ذىب بعض الفقو إلى القوؿ بضرورة وضع معيار عممي دقيؽ 

 مع اعترافيـ 3لتقدير النفقة عمى شاكمة التعويضات في ميداف الشغؿ وحوادث السير
بصعوبة األمر باعتباره لصيقا بشخص اإلنساف وحياتو، إال أنيـ نادوا ببذؿ الجيد إليجاد 

معايير تتميز بمرونة كبيرة يترؾ فييا المجاؿ لمقاضي لمتصرؼ وفقا لظروؼ كؿ نازلة عمى 
مع التمييز بيف ... حدة بحيث يمكف إيجاد  جداوؿ أو عمميات حسابية خاصة بكؿ شريحة 

. 4المناطؽ االقتصادية بالمغرب

                                                 
1
 أورده محمد أمجاط في بحثو المنشور بمجمة الممحؽ 7236/88 في ممؽ عدد 3/4/90 صادر بتاريخ 526قرار عدد  -  

. 64:  ، ص 1991 لسنة 24القضائي عدد 
2
 منشور بمجمة المحاكـ المغربية ، عدد 1094/ 89 ممؼ شرعي عدد 1990 فبراير 28  صادر بتاريخ 314قرار  -  

.   وما بعدىا173:  ص 65 /64
3
. 66: أمجاط محمد الصغير  ، مرجع سابؽ، ص  -   

4
. 66: أمجاط محمد الصغير  ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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وأعتقد أف وضع معيار دقيؽ عمى شاكمة التعويضات المينية وحوادث السير ىو 
طرح صعب نظرا ألف التعويضات في مجاؿ الشغؿ وحوادث السير يعود األمر فييا إلى 

شركات التأميف عمى السيارات أو عمى صندوؽ الضماف االجتماعي أو صندوؽ المعاشات 
نما المتوفر ىو زوج في أحسف األحواؿ موظؼ  والحاؿ أف المؤمف في وضعنا غير موجود وا 

معروؼ الراتب يقتطع مف منبعو، وفي أسوأ الظروؼ رجؿ ال دخؿ لو أو لو دخؿ غير 
معروؼ ، مما يكوف معو طرح وضع معيار دقيؽ وجامد غير ذي جدوى في الظروؼ 

.  الحالية
أما مسألة وضع جداوؿ أو عمميات حسابية، فتبقى صعبة التطبيؽ نظرا ألف فئة 
الفبلحيف والحرفييف والصناع التقميدييف معفية مف الضرائب ، أما التجار وأصحاب الميف 
الحرة فإف الحس التنظيمي التجاري ال زاؿ ضعيفا لدييـ، فميست لدييـ دفاتر محاسبية ، 

.  وبالتالي جدولتيـ ستكوف صعبة جدا
وفي ىذا اإلطار حاولت مدونة األسرة ، اإلتياف بجديد في ىذا المجاؿ حيث أقرت 

 لكنيا لـ توضح ما ىي ىذه الضمانات؟ لكف 1بتوفير الضمانات الكفيمة باستمرار أداء النفقة
الممارسة القضائية تعتبر أف الضمانات تكمف في اقتطاع النفقة مف  

منبع األجر ، إال أف الصعوبة تثور حينما يتعمؽ األمر بممـز غير موظؼ ، فالمحكمة ىنا 
تحدد أو تقدر النفقة لكنيا تبقى دوف تنفيذ عمى اعتبار أنو ال توجد أي وسيمة إلرغاـ الممـز 

. 2عمى األداء
وعموما فإف الزوجة يحكـ ليا بالنفقة مف تاريخ إمساؾ الزوج عف اإلنفاؽ الواجب 

، كما ألـز المشرع المحكمة بالبث في قضايا  (195المادة  )عميو وال تسقط بمضي المدة 

                                                 
1
.  مف مدونة األسرة 191المادة  -  

2
. لقاء أجريتو مع األستاذ محمد زبارنة قاضي بقسـ قضاء األسرة بفاس  -  
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، إال أف ىذه المدة ال تحتـر وذلؾ إلكراىات التبميغ وطوؿ 1النفقة في أجؿ أقصاه شير واحد
.  المساطر ، الشيء الذي يفرغ ىذا المقتضى مف جدواه

وحيث إف قانوف المسطرة المدنية ىو القانوف العاـ في اإلجراءات القضائية ، فإف 
 ىذا 179القضايا المتعمقة باألسرة تطبؽ عمييا المسطرة المدنية ، ومف جممتيا الفصؿ 

 حيث تـ إلغاء بعض 2003األخير عرؼ تعديبلت ميمة كاف آخرىا تعديؿ سنة 
ضافة أخرى ، إذ تـ إلغاء الفقرات المتعمقة بإبراـ الصمح، والحكميف ووضع  المقتضيات وا 
المستحقات في الصندوؽ قبؿ إعطاء اإلذف بالطبلؽ ، وبقيت المقتضيات األخرى دوف 

.  تعديؿ
ىذه المقتضيات التي تجعؿ مف البث في طمبات النفقة يتـ باستعجاؿ ، مع تنفيذ 
األوامر واألحكاـ بغض النظر عف كؿ طعف ، بؿ أكثر مف ذلؾ، فإف الحكـ الصادر في 

دعوى النفقة المؤقتة ينفذ قبؿ التسجيؿ وبمجرد اإلدالء بنسخة منو، الشيء الذي يفيد أف أىـ 
خاصية لمحكـ القاضي بالنفقة ىو شمولو بالنفاذ المعجؿ بقوة القانوف ، إذ يجب عمى 

.  المحكمة القضاء بو في األحكاـ الصادرة في قضايا النفقة ولو لـ يطمبو الخصـو
كما أف المشرع أكد عمى أف البث في طمبات النفقة باستعجاؿ غير أف كممة استعجاؿ 
ىناؾ مف يفيميا عمى أساس أف الطمب يوجو إلى رئيس المحكمة بصفتو   قاضي األمور 

 149المستعجمة فجية توجيو الطمب بقيت محط نقاش خاصة في ظؿ النص القديـ لمفصؿ 
ـ الذي كاف يتضمف عبارة عمى شكؿ استعجالي ، الشيء الذي جعؿ بعض الفقو .مف ـ

والممارسيف لمقضاء يؤولوف األمر عمى أساس أف البث في القضايا المتعمقة بالنفقة يتـ مف 
طرؼ قضاء الموضوع لكف النظر فيو يكوف عمى وجو سريع ، إذ أف المشرع المغربي 

أعطى لممتقاضيف إمكانية أخرى أكثر سرعة ىادفا إلى استصدار أمر ينفذ قبؿ التسجيؿ 

                                                 
1
.  مف مدونة األسرة 190المادة  -  
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 عوضت 72. 03 ، وبعد التعديؿ الذي تـ بموجب القانوف  رقـ 1وبمجرد اإلدالء بنسخة منو
إال أنو رغـ ذلؾ ال يمكف الحسـ في " باستعجاؿ " كممة أو عبارة عمى شكؿ استعجالي بكممة 

نما يبقى مفتوحا وقاببل لجميع التأويبلت ، خاصة وأف المشرع عاد بعد ذلؾ  األمر ، وا 
" و" األوامر " فاستعماؿ كممة ... " تنفذ األوامر واألحكاـ في ىذه القضايا " وصرح بأنو 

دليؿ عمى أف الطمب يمكف أف يبث فيو القضاء االستعجالي ، كما يمكف أف يبث " األحكاـ
فيو قضاء الموضوع مع إجازة االستفادة مف المسطرة االستعجالية كقضاة المستعجبلت ، 
كما حرص المشرع عمى أف يبث قاضي الموضوع في دعوى النفقة المؤقتة باعتباره أكثر 

إحاطة بالممؼ مف غيره وفي أقرب وقت ممكف ليس فقط عف طريؽ تطبيؽ المسطرة 
االستعجالية بؿ أيضا عف طريؽ تقييده لمدة زمنية قصيرة ال يحؽ لو تجاوزىا وىي مدة شير 
مف تاريخ الطمب ، وأرى أف في كؿ ىذا ما يغني عف االلتجاء إلى رئيس المحكمة االبتدائية 

 . 2باعتباره قاضيا لممستعجبلت
كما تجدر اإلشارة إلى أف ىذه النفقة المفروضة لممطمقة ، يمكف أف تقدـ بشأنيا 

طمبات الزيادة أو التخفيض منيا ولكف شريطة مرور سنة عمى فرضيا إال في حالة  وجود 
كتغير حاؿ الزوج فقرا أو غنى أي تغيرىا مف اليسر إلى  (192المادة  )ظروؼ استثنائية 

العسر أو العكس ويقصد بيا كذلؾ تغيير األسعار بشكؿ مفاجئ وممموس ارتفاعا أو 
. 3فإذا تحقؽ ذلؾ فرضت النفقة مف جديد وقبؿ مضي السنة عمى فرضيا. انخفاضا

.  سكنى المطمقة: المطمب الثاني 
كما ضمنتو  (الفقرة األولى )لقد ضمنت مدونة األسرة السكنى لممطمقة في فترة العدة 

.  وذلؾ عبر إجراءات قانونية (الفقرة الثانية )في فترة الحضانة 
.  اإلجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة: الفقرة األولى 

                                                 

1
 مف قانوف المسطرة المدنية مجمة المحامي  عدد 179حوؿ تطبيؽ التعديؿ الوارد في الفصؿ : محمد السعيد بف سبلـ  -  

. 30:  ، ص 1988 لسنة 12
2
 ،              1998القضاء المستعجؿ في القانوف المغربي مطبعة النجاح الجديدة البيضاء : عبد المطيؼ ىداية اهلل  -  

.   وما بعدىا458: ص 
3
تقدير نفقة الزوجة فقيا، تشريعا وقضاء بحث نياية التمريف بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية  : محمد صادؽ  -   

. 50: ،  ص 1999 – 1997سنة 



 31 

أوصى اهلل عز وجؿ في محكـ تنزيمو بضرورة تمتيع المطمقة بحؽ السكنى لمدة العدة  
يا أييا النبيء إذا طمقتم النساء فطمقوىن لعدتين وأحصوا : وذلؾ مصداقا لقولو تعالى

   1العدة واتقوا اهلل ربكم ال تخرجوىن من بيوتين وال يخرجن إال أن ياتين بفاحشة مبينة
ن : وقولو تعالى  أسكنوىن  من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروىن لتضيقوا عميين وا 

 . 2كن أوالت حمل فأنفقوا عميين حتى يضعن حممين
وبناء عمى ذلؾ فإف حؽ السكف الوارد في اآليتيف عاـ يشمؿ كافة المعتدات ألنو حؽ 

 لذلؾ 3هلل تعالى ال يجوز لمزوجيف االتفاؽ عمى خبلفو إال إذا كاف ىناؾ مبرر يقبمو الشرع 
.  4تجب السكنى أثناء العدة لممطمقة رجعيا ولممبانة سواء كانت مبلعنػة أو مختمعة أو مبارأة 
ولعؿ الحكمة مف اعتبار مكوث الزوجة أو المطمقة في بيت الزوجية لقضاء عدتيا 
حقا مف حقوؽ اهلل تعالى ىي الغاية التي يوفرىا مف حيث إمكانية استئناؼ العبلقة الزوجية 

مف جديد، خاصة وأف بقاءىما متقاربيف مكانيا، قد يسرع عودة المياه إلى مجارييا عف 
. طريؽ الرجعة ، مما يساىـ في إعادة الدؼء إلى األسرة مف جديد

إال أنو إذا تعذر قضاء الزوجة عدتيا في بيت الزوجية ألسباب وظروؼ استثنائية 
تبرر ذلؾ فحينئذ يمكف ليا أف تقضييا في مكاف آخر خارج البيت الذي كاف مقررا 

. 5لمزوجيف
: "  في فقرتيا الثانية84وىذا ما عممت مدونة األسرة عمى تكريسو مف خبلؿ المادة 

تسكف الزوجة خبلؿ العدة في بيت الزوجية ، أو لمضرورة في مسكف مبلئـ ليا لموضعية 
ذا تعذر ذلؾ حددت المحكمة تكاليؼ السكف في مبمغ يودع كذلؾ ضمف  المادية لمزوج ، وا 

".  المستحقات بكتابة ضبط المحكمة
إال أف اإلشكاؿ الذي يثور بشأف ىذه المادة ىو أف المستحقات تودع قبؿ اإلذف 
بالطبلؽ فكيؼ يتـ التحقؽ مف تعذر قضاء العدة ببيت الزوجية حتى يتـ تقدير تكاليؼ 

السكف ضمف المستحقات والحاؿ أف الطبلؽ لـ يتـ بعد والعدة لـ يمض أجميا؟  
                                                 

1
. 1: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

2
. 6: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

3
. 132: محمد ابف معجوز ، مرجع سابؽ  ، ص  -  

4
. 474:  ، ص 5مدونة اإلماـ مالؾ ، ج  -  

5
 وما 139:  ، ص 2005 لشير نونبر 13حقوؽ المطمقة في مدونة األسرة ، مجمة كتابة الضبط عدد : محمد أكديد  -  

.  بعدىا
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تعتد المطمقة والمتوفى عنيا زوجيا في منزؿ "  عمى أنو 131كما نصت المادة 
".  الزوجية أو في منزؿ آخر يخصص ليا

وىكذا يتجمى مف نص ىاتيف المادتيف أف مسألة السكنى بالنسبة لممطمقة تطبؽ 
:  بشأنيا أربعة حموؿ تستوجب الترتيب ال التخيير وىي عمى التوالي

.  السكنى في بيت الزوجية الذي كانت تقيـ بو قبؿ الطبلؽ : الحالة األولى- 
السكنى في محؿ آخر غير بيت الزوجية عند الضرورة أي عند  : الحالة الثانية- 

ما يتعذر قضاء العدة في بيت الزوجية لظروؼ قاىرة تحوؿ دوف ذلؾ، وتقدير ىذه الظروؼ 
.  يخضع لسمطة القضاء المعروض عميو األمر

 عمى مقتضيات إضافية ترمي إلى صيانة حؽ المطمقة في ىذه 84وقد نصت المادة 
الحالة وذلؾ بضرورة أف يكوف المسكف الجديد مبلئما ليا، ومناسبا لئلمكانيات المادية 

. 1لمزوج
إيداع مبمغ مالي مسبقا بكتابة الضبط مف طرؼ الزوج ،  لتغطية : الحالة الثالثة - 

تكاليؼ ىذه السكنى التي تحددىا المحكمة ضمف المستحقات التي ستحكـ بيا في إطار 
 ، وذلؾ عند تعذر تطبيؽ أحد الحميف المشار إلييما في الفقرتيف السابقتيف ، 88المادة 

بمعنى أف ىذه الحموؿ الثبلثة يجب أف تطبؽ عمى  وجو الترتيب ، ال عمػى  
.  وجو التخيير ، وال يخضع  اختيار أحدىا ال إلرادة الزوج وال لئلرادة الزوجة المطمقة

 وتتعمؽ بالحالة التي 196نصت عمييا الفقرة األولى مف المادة  : الحالة الرابعة- 
 وذلؾ إذا انتقمت مف بيت عدتيا دوف 2يسقط فييا حؽ المطمقة في السكنى خبلؿ العدة 

: توفر أحد الشرطيف التالييف 
.  موافقة زوجيا عمى ىذا االنتقاؿ -

                                                 
1
. 141 و ص 140: محمد أكديد ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
المطمقة رجعيا يسقط حقيا في السكنى دوف النفقة إذا انتقمت مف بيت عدتيا دوف موافقة زوجيا أو  : " 196المادة  -   

". دوف عذر مقبوؿ
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 .1وجود عذر مقبوؿ لدى المطمقة يبرر ىذا االنتقاؿ  -

إال أنو مف الناحية العممية يصعب ، إثبات واقعة الخروج مف بيت العدة بدوف عذر 
وذلؾ نظرا لقصر فترة العدة وتكاليؼ دعوى استرجاع النفقة بعد أدائيا التي يمكف لمزوج أف 

. 2يرفعيا ضد زوجتو تفوؽ المبمغ المؤمؿ استرجاعو
ىكذا إذف تستفيد المطمقة بصفتيا معتدة مف حقيا في السكنى، كما تستفيد مف نفس 

. الحؽ بصفتيا حاضنة
.  اإلجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة: الفقرة الثانية 

لقد أثارت سكنى الحاضنة نقاشا اجتماعيا ، إذ أصبح مف العسير عمى المطمقة 
توفير مسكف خاص بيا لتطمب ذلؾ مبالغ طائمة ، فتعددت المنازعات واألقضية التي تمثؿ 

وأماـ . صراعا بيف الزوجيف بعد الطبلؽ عمى توفير مسكف إليواء المطمقة ومحضونيا 
الفراغ القانوني في ىذه المسألة  اختمفت أحكاـ المجمس األعمى في ىذا الصدد ، فبعضيا 

مكف الزوجة واألوالد مف المسكف ، وبعضيا مكف الزوج وطرد الزوجة واألوالد ليواجيوا 
. 3وحدىـ تدبير مأوى ليـ في وقت عز فيو الحصوؿ عمى مسكف

وفي الواقع سكف المطمقة لو عبلقة بدرجة الوعي والتربية واليسر المادي، واألوضاع 
االجتماعية المؤثرة مباشرة أو بشكؿ غير مباشر في عبلقة الرجؿ بامرأتو المطمقة وأوالده 

منيا والنسائيوف مقتنعوف أف أضعؼ اإليماف أف يترؾ الرجؿ مطمقتو وأوالده منيا في بيتيـ 
.  كما فعؿ المشرع التونسي4وينسحب في سبلـ وىدوء ليؤسس أسرة أخرى إف شاء 

                                                 
1
. 141/ محمد أكديد ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
 ، مطبعة المعارؼ 1994 ، الطبعة األولى ، 2التعميؽ عمى قانوف األحواؿ الشخصية ، ج : أحمد الخمميشي  -  

. 231: الجديدة ، الرباط ،  ص 
3
وضعية المرأة في تقنينات األحواؿ الشخصية لدوؿ المغرب العربي أطروحة لنيؿ الدكتوراه في : محمد بودالحة  -  

. 721:  ، ص 2000 ػ 1999الشريعة ، كمية الشريعة 
4
مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدونة األحواؿ الشخصية أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في : محمد بشيري  -  

. 685:  ،          ص 1995 – 1994القانوف الخاص ، كمية الحقوؽ ، جامعة الحسف الثاني بالدار البيضاء  ، سنة 
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وقد قضى المجمس األعمى في غرفتو االجتماعية بتمكيف المطمقة ومحضونييا مف 
سكنى الحضانة ناقضا بذلؾ قرار ا صادرا عف محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء لكونو 

. 1قضى بإفراغ الزوجة المطمقة مف البيت الذي تأويو مع محضونييا
 لمحديث عف سكنى المحضوف، وحيث 168أما مدونة األسرة فقد خصصت المادة 

أف األـ تعد حاضنة ألوالدىا فإف المقتضيات القانونية التي تسري عمى سكنى المحضوف 
ىي نفسيا السارية عمى األـ الحاضنة، مف أجؿ ذلؾ سأرجئ الحديث عنيا إلى القسـ 

المتعمؽ بمستحقات األطفاؿ بعد الطبلؽ ىذا األخير يرتب آثارا معنوية عمى المرأة ، مما 
.  جعؿ الشارع الحكيـ، ومدونة األسرة يفرضاف ليا حقيا في المتعة

.  المتعة: المبحث الثاني 
وقد  (المطمب األوؿ )تعددت اآلراء الفقيية حوؿ المتعة مف حيث وجوبيا وتقديرىا 

.  (المطمب الثاني )أشارت إلييا مدونة األسرة أيضا 
 

.  المتعة من خالل الفقو اإلسالمي: المطمب األول 
البد مف تعريفيا ومعرفة  (الفقرة الثانية )قبؿ استعراض آراء الفقياء في المتعة 

.  (الفقرة األولى)الحكمة منيا وتحديد مشروعيتيا 
. معنى المتعة ومشروعيتيا: الفقرة األولى 

المتعة ىي ما يعطيو الزوج لزوجتو عند الطبلؽ جبرا لخاطرىا وتعويضا ليا عما 
ال جناح  : ، وقد أشار إلييا القرآف الكريـ في قولو تعالى 2يمكف أف يمحقيا مف الضرر 

عميكم إن طمقتم النساء ما لم تمسوىن أن تفرضوا ليم فريضة ومتعوىن عمى الموسع 
                                                 

1
 ، منشور بمجمة القضاء والقانوف ، 1984 يوليوز 23حيث جاء في القرار الصادر عف الغرفة االجتماعية بتاريخ  -  

مف مدونة األحواؿ الشخصية فإف السكنى ىي مف 127طبقا لمقتضيات الفصؿ : "  وما بعدىا 136 – 135العدداف 
مشموالت نفقة األوالد وحقا مف حقوقيـ وأف الحاضنة ما دامت ممتصقة بمحضونييا فيي تسكف معيما بصفتيا ىاتو وال 

حؽ ليا في التنازؿ عف حقوؽ محضونييا وليذا فإف المحكمة عندما اعتبرت موافقة الطاعنة عمى تحديد النفقة وانتظاميا 
 المذكور وعرضت قرارىا لمنقض 127باإلفراغ يفقدىا حقيا في السكنى مع أوالدىا بحكميا باإلفراغ تكوف قد خالفت الفصؿ 

. 721: أورده محمد بودالحة في نفس المرجع ، ص ... ". 
2
. 309: محمد ابف معجوز ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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قدره وعمى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا عمى المحسنين ولممطمقات متاع بالمعروف 
حقا عمى المتقين

يأييا الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طمقتموىن : وقولو  عز وجؿ 1
من قبل أن تمسوىن فما لكم عميين من عدة تعتدونيا فمتعوىن وسرحوىن سراحا جميال 


2 .

طمقيا أبو عمرو بف : " ومف السنة ما رواه النسائي عف فاطمة بنت قيس قالت 
حفص البثة ثـ خرج إلى اليمف ووكؿ بيا عياش بف أبي ربيعة فأرسؿ إلييا عياش بعض 

مالؾ عمينا نفقة وال سكنى ، ىذا رسوؿ اهلل فسميو : النفقة فسخطتيا ، فقاؿ ليا عياش 
ليس لؾ نفقة وال سكنى ولكف : فسألت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عما قاؿ ؟ فقاؿ ليا 

. 3متاع بالمعروؼ واخرجي عنيـ 
وأجمع أىؿ العمـ عمى أف " كما أجمع الفقياء عمى مشروعيتيا ففي تفسير القرطبي 

والمتعة تيدؼ جبر خاطر 4"التي لـ يفرض ليا ولـ يدخؿ بيا ال شيء ليا غير المتعة
.  المطمقة والتخفيؼ عنيا مما ألـ بيا مف صدمة الطبلؽ

إال أنو وعمى الرغـ مف وضوح اآليات القرآنية الواردة في شأنيا ، فإف األمر لـ يسمـ 
.  مف اختبلؼ الفقياء حوؿ حكميا

.  االختالف الفقيي في حكم المتعة: الفقرة الثانية 
.  لقد تعدد آراء الفقياء في حكـ المتعة

فذىب أبو حنيفة إلى أف المتعة تكوف واجبة لممطمقة في حالة واحدة وىي عند طبلقو 
، ويرى اإلماـ مالؾ أف المتعة ليست واجبة، إنما ىي 5ليا قبؿ الدخوؿ وقبؿ تسمية الصداؽ

                                                 
1
. 236: سورة البقرة ، اآلية  -  

2
 .  49سورة األحزاب ، اآلية  -  

3
.  كتاب الطبلؽ 211:  ، ص 6أخرجو النسائي في سننو ج -   

4
. 132:  ، ص 3القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف ، ج  -  

5
ال جناح عميكـ ، إف طمقتـ النساء ما لـ تمسوىف أف تفرضوا ليف فريضة : " واستندوا في ذلؾ عمى قولو تعالى  -   

قالوا ومطمؽ األمر لموجوب والمتعة ىنا واجبة ألنيا  (234البقرة ، اآلية  )" ومتعوىف عمى الموسع قدره وعمى المقتر قدره 
بدؿ الواجب وىو نصؼ مير المثؿ وبدؿ الواجب واجب ألنو يقـو مقاـ الواجب كالتيمـ بدؿ الوضوء والوضوء واجب ، 
فكاف التيمـ واجبا، والدليؿ عمى أنيا تجب بدال عف نصؼ المير أف بدؿ الشيء ما يجب بسبب األصؿ عند عدمو ، 
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حقا عمى المتقين: ، وقولو كذلؾ 2 حقا عمى المحسنين : ودليمو قولو تعالى 1مندوبة 
3 
، 4فدؿ األمر عمى أف المتعة ىي مف قبيؿ اإلحساف والتفضيؿ ، وما كاف كذلؾ فميس بواجب

. 5ولو كانت واجبة ألطمقيا عمى الخمؽ أجمعيف 
أما الشافعية فقد جعموا المتعة حقا لكؿ مطمقة باستثناء التي سمي ليا صداؽ وطمقت 

. 6قبؿ الدخوؿ فميا نصؼ الصداؽ 
أما الظاىرية فيعتبروف أف المطمقة تستحؽ المتعة في جميع الحاالت أي سواء طمقيا 

 : قبؿ الدخوؿ أو بعده ، سواء فرض ليا صداؽ أو لـ يفرض ألنيـ أخذوا قولو تعالى 
. 7 عمى أنو جاء عمى صيغة األمر واألمر يكوف دائما لموجوب ومتعوىن

والحاصؿ أف القوؿ بوجوب المتعة لكؿ مطمقة مدخوال بيا أو غير مدخوؿ بيا، 
ولممطمقات متاع : لعمـو اآلية . مسمى ليا أو غير مسمى ليا

، فمـ يخص مطمقة دوف 8
أخرى ، وال ذكرت مدخوال بيا أو غير مدخوؿ بيا، بؿ جاءت عامة، كما أف األمر الوارد 

ومتعوىن: في قولو تعالى 
 يقتضي الوجوب وىو مذىب جماىير العمماء، وال حجة 9

لممخالفيف في اآلية ، ألف لفظ حقا بدؿ عمى تأكيد األمر الواجب الوارد في أوؿ اآلية 
ومتعوىف

، وأيضا المخاطبوف ولممطمقات متاع : ، كما أف البلـ لمتمميؾ في قولو تعالى10

                                                                                                                                                        

كالتيمـ مع الوضوء ، والمتعة تجب بالسبب الذي يجب بو مير المثؿ وىو النكاح ال الطبلؽ ألف الطبلؽ مسقط لمحقوؽ ال 
موجب ليا، لكف عند الطبلؽ يسقط نصؼ مير المثؿ ، فتجب المتعة بدال عف نصفو ، الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب 

. 303:  ، ص 2الشرائع ، ج 
1
. 73:  ، ص 2بداية المجتيد ونياية المقتصد ج  (الحفيد )ابف رشد  -   

2
. 236سورة البقرة ، اآلية  -  

3
. 211سورة البقرة ، اآلية  -  

4
. 74:  ، ص 2ابف رشد بداية المجتيد ونياية المقتصد ، ج -  

5
. 132:  ، ص 3القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف ، ج  -   

6
 ، لكؿ مفارقة متعة إال 318: جاء في كتاب الفقو اإلسبلمي وأدلتو لمدكتور وىبة الزحيمي في الجزء السابع ، ص  -   

أي  )التي فرض ليا صداؽ ، وفورقت قبؿ البناء أو كانت الفرقة بسببيا أو بممكو ليا، أو بموت ، وفرقة المعاف بسببو 
. (المعاف

7
المتعة فرض عمى كؿ مطمقة واحدة أو اثنتيف أو ثبلث أو آخر ثبلث  : " 145:  ، ص 10ابف حـز األندلسي ، ج  -  

وطئيا أو لـ يطأىا فرض ليا صداقيا أو لـ يفرض ليا شيئا أف يمنعيا وكذلؾ المفتدية ، ويجبر  الحاكـ عمى ذلؾ أحب أـ 
".  كره 

8
. 241سورة البقرة ، اآلية  -  

9
. 236: سورة البقرة ، اآلية  -  

10
. 236: سورة البقرة ، اآلية  -  
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بأصوؿ الشريعة وفروعيا، كما أف اهلل تعالى أمر جميع العباد أف يكونوا مف المحسنيف ومف 
. 1المتقيف ، إال مف أبى

وقد سارت مدونة األسرة عمى نفس الرأي واعتبرت أف المتعة مف مشتمبلت 
.  مستحقات الزوجة بعد الطبلؽ

.  المتعة في مدونة األسرة: المطمب الثاني 
إف مقاربة مسألة المتعة ال تخمو مف نقاش مف حيث أنيا تعويض عف الطبلؽ 

لكف مع ذلؾ  (أوال)وليست متعة ، ومف حيث أنيا قد تكوف متعة وتعويض في نفس اآلف 
.  (ثانيا)تبقى كيفية تقديرىا عمى قدر مف األىمية 

؟ ىل المتعة تعويض :طبيعة المتعة: الفقرة األولى 
لعؿ الحديث عف طبيعة المتعة فرضو النقاش الفقيي الواسع مف حيث ىؿ المتعة 

.  جبر لخاطر المرأة بعد الطبلؽ الذي يوقعو الزوج أـ ىي تعويض عف طبلؽ تعسفي
 مف مدونة األسرة، نجد أنيا جعمت المتعة واجبة عمى الزوج 84فبالرجوع إلى المادة 

، وعمى القاضي أف يراعي عند تقديرىا يسر الرجؿ وحاؿ المرأة ، لكف إذا  كاف الطبلؽ 
تعسفيا وبدوف مبرر فإف المتعة تتحوؿ إلى تعويض يجبر الضرر الذي قد  

. 2يحصؿ لمزوجة نتيجة ىذا الطبلؽ الجائر
وفي الواقع القوؿ بأف األمر يتعمؽ بتعويض يحتاج إلى وقفة ذلؾ أف التعويض يمزمو 
عنصر الخطأ كما أنو يقدر وفقا لمقواعد العامة بحسب الضرر الناجـ عف الخطأ أو التجاوز 

.  في حيف أف تقدير المتعة يكوف حسب يسر المطمؽ وحاؿ المطمقة
لذا كاف عمى المشرع المغربي أف يفرؽ بيف المتعة والطبلؽ التعسفي وأف ينص 

صراحة عمى الحكـ  بالتعويض عف الضرر البلحؽ بالمطمقة في جميع الحاالت التي يثبت 

                                                 
1
 695: محمد بودالحة ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. 141: محمد األزىر ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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فييا أف الزوج قد تعسؼ في استعماؿ حقو في الطبلؽ سواء كاف الضرر البلحؽ بالمطمقة 
. 2كما فعمت بعض الدوؿ العربية1ماديا أو معنويا

وفيما يتعمؽ بمدونة األسرة، احتفظت بالمتعة، ولـ تقربا لمتعويض إال أنيا وضعت 
.  معايير وعناصر مف أجؿ تقديرىا

.  عناصر تقدير المتعة: الفقرة الثانية 
. 3لقد اختمؼ الفقياء ولـ يجمعوا عمى تحديد مقدار معيف لممتعة

نما أوكمت األمر إلى السمطة التقديرية  كما أف مدونة األسرة لـ تحدد مقدارىا وا 
.  84لممحكمة مع تقييدىا بعناصر معينة نصت عمييا المادة 

أي المدة التي استغرقتيا الحياة الزوجية بيف الطرفيف ويفيـ مف ىذا :  فترة الزواج -
.  أنو كمما كانت ىذه المدة طويمة ، كمما كاف احتماؿ الزيادة في مبمغ المتعة قائما

وىذا يعني أنو كمما كاف الزوج ميسورا كمما كانت المتعة : الوضعية المالية لمزوج - 
ومتعوىن عمى الموسع قدره وعمى المقتر قدره متاعا  :مرتفعة وذلؾ مصداقا لقولو تعالى 

 .  ...بالمعروف 
 وما إذا كانت آتية مف جية الزوج أو مف جية الزوجة أو منيما أسباب الطالق- 

.  معا
مدى تعسؼ الزوج في توقيعو ومفيومو مع وجوب مراعاة كوف الطبلؽ كذلؾ - 

. 4يستند إلى تبرير

                                                 
1
أحكاـ األسرة في ضوء مدونة األحواؿ الشخصية ، دار وليمي لمطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة،  سنة : محمد الشافعي -  

 .  323:  ، ص 1998
2
 مف قانوف األحواؿ الشخصية ينص عمى أنو يحكـ عمى حسب حاؿ مطمقيا ودرجة 117المشرع السوري في المادة  -  

تعسفو بتعويض ال يتجاوز مبمغ نفقة ثبلث سنوات ألمثاليا زيادة عمى نفقة العدة ولمقاضي أف يجعؿ دفع ىذا التعويض 
.  جممة أو شيريا بحسب مقتضى الحاؿ

3
.  أدنى ما تكوف المتعة ثبلثة أثواب درع وخمار وممحفة : 62:  ، ص 6جاء في المبسوط لمسرخسي ، ج  -  

4
.   وما بعدىا148: محمد أكديد ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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وعمى ىذا األساس فالقاضي ممـز بتقصي األمر ومعرفة األسباب ومدى ثراء الزوج 
ومساىمة الزوجة في ذلؾ، وحالتيا الصحية إلى غير ذلؾ مف العناصر التي تساعد عمى 

. 1تحديد مبمغ المتعة تحديدا عادال 
وفي الواقع إعماؿ المشرع ليذه المعايير فيو استجابة لمطالب الفقو المنادي بالرقي 

بالمتعة إلى مستوى التعويض الحقيقي خاصة وأنو راعى  مدة الزوجية وعدد األوالد 
واألضرار التي يمكف أف تمحؽ المرأة وغيرىا، وأكثر مف ىذا فالطبلؽ جعؿ تحت مراقبة 

ىذه المراقبة التي تمكف القاضي عبر سمطتو التقديرية مف تقييـ مدى تعسؼ الزوج . 2القضاء
.  في إيقاعو لمطبلؽ فيقدر إثر ذلؾ المتعة المستحقة

فالمشرع المغربي ال زاؿ متشبثا باصطبلح المتعة، دوف التعويض بالرغـ مف أف 
بعض الفقو يرى بأنو ليس ىناؾ مانع شرعي أو قانوني مف حرماف المطمقة مف التعويض 

. 3إلى جانب حقيا في المتعة متى كاف الزوج متعسفا في الطبلؽ 
إال أنو ، وكما سبؽ توضيحو سابقا فإف التعويض يكوف عف خطأ أما المتعة فيي 
مف التبعات المالية لمطبلؽ ميما اختمفت أسبابو ، وقبؿ ىذا وذاؾ فإف مصطمح المتعة 

أشرؼ مف التعويض ألف أي تعويػض ال يمكنو أف يغنػي المرأة عف زوجيا وبيتػيا  
. 4ووضعيا االجتماعي كما أف المتعة تغطي معنويا ما ال يستطيع التعويض تغطيتو 

                                                 
1
عبد الكبير العموي المدغري ، المرأة بيف أحكاـ الفقو والدعوة إلى التغيير ، مطبعة فضالة ، المحمدية ، الطبعة  -  

.   وما بعدىا 189:  ص 1999األولى ، 
2
بمحساني الحسيف ، مبدأ التعويض عف الطبلؽ التعسفي في الفقو اإلسبلمي ومدونة األحواؿ الشخصية ، مجمة  -  

. 228:  ، ص 1988 لسنة 3المياديف ، عدد 
3
إدريس الفاخوري ، الزواج والطبلؽ في مدونة األحواؿ الشخصية وفؽ آخر التعديبلت ، دار النشر الجسور ، وجدة ،  -  

. 285:  ، ص 1999 – 2000الطبعة السادسة ، 
4
والمتعة تقـو مقاـ التعويض ، ويراعى فييا يسر الزوج وحاؿ الزوجة ، واسـ المتعة أشرؼ مف اسـ التعويض  والحـر  -  

فيو يسمو بعقد الزواج في أف يكوف عقد تشغيؿ تستحؽ الزوجة بمقتضاه تعويضا بعد طردىا طردا تعسفيا مف بيت 
الزوجية أو مقر عمميا األسروي ، ثـ إف المتعة تغطي معنويا ما ال يستطيع التعويض تغطيتو، إذ أي تعويض يمكف أف 

أنظر عبد الكبير العموي المدغري ، نفس : يغطي خسارة المرأة في زوجيا وبيتيا ومستقبميا وعواطفيا ووضعيا االجتماعي 
. 190: المرجع ، ص 
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كما أف إيجاب التعويض عقوبة ، والعقوبة ال تكوف إال عمى فعؿ محـر فيؤخذ مف 
إيجاب التعويض تحريـ الطبلؽ، الذي لـ تبد أسبابو لممحكمة أو لمقاضي أو كاف دوف سبب 

فعبل، وىذا لـ يرو عف السمؼ مف المسمميف بؿ روي كثير مف حادثات الطبلؽ عف 
. 1الصحابة ومف بعدىـ ولـ يرو أف أحدا طالبيـ بالتعميؿ وبياف األسباب 

فالمحكمة تعتمد عمى المعايير السابقة، فتقرر مبالغ سمتيا العامة االختبلؼ وذلؾ 
ف كاف البعض ينادي بالرفع مف قيمتيا  حسب المناطؽ الجغرافية ، وحسب مينة الزوج، وا 

.  حتى تكوف رادعة وزاجرة لؤلزواج مف مغبة إيقاعيـ لمطبلؽ
غير أف حقوؽ المرأة المطمقة ال تكتمؿ إال إذا حصمت عمى نصيبيا في ممتمكات 

. األسرة 
 . نصيب المطمقة في ممتمكات األسرة: المبحث الثالث 

إف الزوجة أثناء الحياة الزوجية غالبا ما تساىـ في تكويف متاع البيت عبر الجياز أو 
الشوار أو شراء بعض المواـز مما يفرض حيف االنفصاؿ أف تأخذ نصيبيا مف المتاع المنزلي 

كما أف مدونة األسرة أسست لحؽ جديد أال وىو نصيب الزوجة في  (المطمب األوؿ )
. (المطمب الثاني )المستفاد مف ثروة األسرة 
.  أحكام قسمة متاع البيت: المطمب األول 

يراد بمتاع البيت في مجاؿ العبلقة الزوجية كؿ ما يوجد في بيت الزوجية مما ينتفع 
بو في الحياة مف أثاث ومفروشات وأجيزة منزلية وغيرىا ، سواء كاف ىذا المتاع مف الجياز 
أو الذي تأتي بو الزوجة لبيت الزوجية عند زفافيا أو كاف مف ممتمكات الزوج أو كاف مف 

. 2أدوات منزلية جدت بعد الزفاؼ 
 :  والمتاع أنواع ثالثة

نوع يصمح لمزوج دوف الزوجة كأدوات الحبلقة ، ونوع يصمح لمزوجة دوف الزوج 
كالحمي وأدوات الزينة ، ونوع يصمح لكؿ مف الزوج والزوجة ويستعمبلتو معا كأواني الشاي 

                                                 
1
أحكاـ وآثار الزوجية ، شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية ، الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ، : محمد سمارة  -  

. 350:  ، ص 2002األردف ، الطبعة األولى 
2
. 149: محمد أكديد ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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ف اختمفا تطبؽ قواعد اإلثبات ، إال أف  وآلة التسجيؿ وغيرىا فإذا كانا متفقيف فبل إشكاؿ ، وا 
. 1كيفية تطبيقيا يعترييا اختبلؼ بيف الفقياء 

 ، حيث أحالت في 34بيد أف مدونة األسرة فصمت في الموضوع بموجب المادة 
الفقرة الثانية عمى القواعد العامة لئلثبات في حالة النزاع بيف الزوجيف ، وأوضحت في الفقرة 

:  الثالثة القواعد التي يجب اتباعيا في حالة عدـ توفر أي منيما عمى بينة وىي 
.  القوؿ لمزوج بيمينو في المعتاد لمرجاؿ

.  ولمزوجة بيمينيا في المعتاد لمنساء
أما المعتاد لمرجاؿ والنساء معا فيحمؼ كؿ واحد منيما ويقتسمانو ما لـ يرفض 

. 2أحدىما اليميف ويحمؼ اآلخر فيحكـ لو
ومتاع البيت كما سبؽ تعريفو يشمؿ ما يصطمح عميو بالجياز أي األثاث الذي يتـ 
بو تجييز بيت الزوجية ، إذ أف العرؼ جرى عمى أف ما يدفعو الزوج لمزوجة ال يعتبر كمو 

نما ىو عبارة عف مبمغ يدفعو ليا لتسعيف بو عمى شراء ثيابيا ،  صداقا في مقابمة الزواج ، وا 
.  3وتجييز بيت الزوجية بما يحتاج إليو مف فراش وأثاث أو ما يعبر عنو الشوار

مما يطرح مصير ما أنت بو الزوجة مف جياز وشوار في حالة انفصاـ عرى الزوجية 
 نجد أف المدونة تنص عمى أف 34بالطبلؽ فبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة األولى مف المادة 

كؿ ما أتت بو الزوجة مف جياز وشوار يعتبر ممكا ليا، وأف الصداؽ ممؾ لممرأة تتصرؼ 

                                                 
1
وما كاف لمرجاؿ والنساء كالخادـ والعبد والشاة والفرش  فيو لمرجؿ في قوؿ أبي حنيفة رحمو اهلل تعالى إف كانا حييف  -  

ف مات أحدىما ووقع االختبلؼ بيف الحي منيما وورثة الميت فيو لمباقي منيما أييما كاف وقاؿ محمد رحمو اهلل تعالى  وا 
ما يصمح لمرجاؿ والنساء فيو لمرجؿ إف كاف حيا ولورثتو ، إف كاف ميتا وقاؿ أبو يوسؼ رحمو اهلل تعالى تعطى المرأة 

جياز مثميا والباقي لمرجؿ استحسف ذلؾ وقاؿ ابف أبي ليمى ما يصمح لمرجاؿ والنساء فيو لمزوج، إف كاف حيا ولورثتو إف 
نما ليا ما يصمح لمنساء خاصة وعمى قوؿ ابف شبرمة المتاع ممو لمرجؿ إال ما عمى المرأة مف ثياب بدنيا وقاؿ  كاف ميتا وا 
زفر رحمو اهلل تعالى المتاع بينيما نصفاف إذا لـ تقـ لواحد منيما بينة وىو قوؿ مالؾ رحمو اهلل تعالى وأحد أقاويؿ الشافعي 

. 214:  ، ص 5رضي اهلل عنو ، جاء ىذا في كتاب المبسوط لشمس الديف السرخسي ، ج 
2
لى ىذا أشار ابف عاصـ في تحفتو  -   . 34: تحفة الحكاـ في نكت العقود واألحكاـ ، ص : وا 

ف متاع البيت فيو  اختمفػا   ولـ تقـ بينػة فتقتفػى ** وا 
فيما بو يميؽ كالسكيػف **  فالقوؿ قوؿ الزوج مع يميػف 
فيو لزوجة إذا ما تأتمي **  وما يميػؽ بالنساء  كالحمػي 

3
. 112: ابف معجوز ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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فيو كيؼ شاءت ، وال حؽ  لمزوج في أف يطالبيا بأثاث أو غيره في مقابؿ الصداؽ الذي 
 (.29المادة  )أصدقيا إياه 

يتضح إذف أف الزوجة غير ممزمة بأي تجييز مما قبضتو مف الصداؽ وأف ما أتت 
.  بو ال حؽ لمزوج فيو

والمدونة بموقفيا ىذا تحاوؿ تغيير األعراؼ والعادات السائدة داخؿ المجتمع ، ىذه 
.  العادات التي تؤدي في غالب األحياف إلى المغاالة في الميور

غير أف ىذا ال يمنع مف أنو إذا وجد اتفاؽ عمى قياـ الزوجة بيذا التجييز يعمؿ بيذا 
االتفاؽ طبقا لمقواعد العامة لئلثبات، كما يبدو أنو يؤخذ كذلؾ بما يجري بو عرؼ وعادة 

. 1أىؿ بمدىما تطبيقا لمقاعدة الفقيية العادة محكمة 
ىكذا إذف تستحؽ المطمقة أخذ حقيا في متاع البيت حسب األحكاـ المدرجة سابقا، 
بؿ أكثر مف ذلؾ ذىب بعض الفقو ، وسايرتو مدونة األسرة في تخصيص حؽ لممطمقة في 

. المستفاد مف الثروة المتراكمة أثناء فترة الحياة الزوجية 
.  الحق في المستفاد من الثروة: المطمب الثاني 
لكؿ واحد مف الزوجيف ذمة مالية "  مف مدونة األسرة عمى أف 49تنص المادة 

مستقمة عف ذمة اآلخر، غير أنو يجوز ليما في إطار تدبير األمواؿ التي ستكتسب أثناء 
.  قياـ الزوجية االتفاؽ عمى استثمارىا وتوزيعيا

.  يضمف ىذا االتفاؽ في وثيقة مستقمة عف عقد الزواج
. يقـو العدالف بإشعار الطرفيف عند زواجيما باألحكاـ السالفة الذكر 

كما تضيؼ ىذه المادة في فقرتيا األخيرة أنو إذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ فيرجع لمقواعد 
العامة لئلثبات مع مراعاة عمؿ كؿ واحد مف الزوجيف وما قدمو مف مجيودات وما تحممو 

.  مف أعباء لتنمية أمواؿ األسرة

                                                 
1
. 155: محمد أكديد ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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وفي الواقع ىذه المادة جاءت مستجيبة لمتحوالت التي عرفتيا األسرة المغربية عمى 
مستوى البنية واألدوار ، إذ أف المرأة أصبحت تساىـ في الدخؿ االقتصادي لؤلسرة بشكؿ 

.  بيف سواء في المدينة أو في البادية
إف معالجة مدونة األسرة لتدبير األمواؿ المشتركة بيف الزوجيف أثناء الفترة الزوجية لـ 

يأت مف فراغ ، بؿ إف المدونة استندت عمى مرتكزات الشريعة اإلسبلمية وكذا عمى الفقو 
اإلسبلمي عبر القروف ، والذي تبمور في عدة فناوي ونوازؿ حكـ فييا القضاء عمبل بقواعد 
. 1اإلنصاؼ والعدالة والقسط ، وأنو ال يجوز لمسمـ أف يأكؿ ماؿ وجيد وسعي الغير بالباطؿ

أو " الكد والسعاية " كما أف التراث الفقيي المغربي أصؿ ىذا الحؽ بما سماه بحؽ 
ويمكف أف نذكر في ىذا اإلطار " خاصة في المناطؽ الجنوبية أو مناطؽ سوس" الشقا" حؽ 

كتاب فقو النوازؿ في سوس لمؤلفو الدكتور حسف العبادي ، ىذا األخير خمص بعد 
ويبدو أف القوؿ الجدير بالتأييد والترجيح  ): استعراضو لمعديد مف النوازؿ والفتاوي إلى القوؿ 

ىو الذي يعطي لمسعاية أحكاـ الشركة وىو الذي يتماشى والموقؼ الواضح في الفقو 
، ىذا الموقؼ عززه التوجو القضائي في جممة مف األحكاـ والقرارات الصادرة عف 2المالكي

.  محاكـ المممكة
"  أكد عمى أف 1984 مارس 3ففي قرار لمحكمة االستئناؼ بمراكش صدر بتاريخ 

لممحكمة االستئنافية بالخبرة لتحديد قيمة الذمة والممتمكات التي أنشئت خبلؿ فترة الزواج 
". لمحكـ بما ناب الزوجة مف المستحؽ بواسطة حؽ الكد والسعاية 

                                                 
1
قضى سيدنا عمر رضي اهلل عنو في واقعة عمرو بف الحارث وحبيبة بنت زريؽ حيث كاف زوجيا قصارا يتجر في  -  

األثواب وكانت تساعده في ترقيعيا حتى اكتسبا ماال كثيرا، فمات عمرو وجاء ورثتو واستحوذوا عمى مفاتح المخازف 
واألجنة واقتسموا الماؿ بينيـ فأقامت عمييـ الزوجة حبيبة بنت زريؽ دعوى وطالبت بعمؿ يدىا وسعايتيا مترافعة مع الورثة 
أماـ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب الذي قضى بينيما وبيف الورثة بشركة الماؿ وقسمتو إلى نصفيف أخذت منو حبيبة 

أوردتو زىور الحر في مداخمتيا ، حؽ الزوجة في المستفاد مف : النصؼ بالشركة باإلضافة إلى نصيبيا مف اإلرث كزوجة
  والمنشورة في 2004 فبراير 26 ، 25،24 ،23الثروة خبلؿ األياـ الدراسية التي أقيمت حوؿ مدونة األسرة بمراكش أياـ 

. . 40: دراسات قانونية لمدونة األسرة ، الصادر عف وزارة العدؿ ، ص " كتاب 
2
.  6: زىور الحر ، نفس المرجع ، ص  -  
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إف الكد : "  جاء فيو 2000 أبريؿ 4كما صدر قرار آخر لمحكمة االستئناؼ بتاريخ 
والسعاية  مف لدف المرأة سواء في البادية أو الحاضرة المعتبر لمتعويض عنو ىو المترتب 
عف عمؿ مكسب وافر عف الحاجيات الشخصية يصب في ثروة مادية أنشئت أثناء الحياة 

". الزوجية
االستفادة التي تحصؿ لمزوجة " وفي نفس االتجاه سار المجمس األعمى إذ اعتبر أف 

إذا ثبت أف ما استفاداه ناتج عف عمميما المشترؾ تجعؿ الكد والسعاية ثابتيف لمزوجة 
. 1"وتستحؽ بذلؾ نسبة مف الثروة خبلؿ الحياة الزوجية

استنادا إذف عمى ما سبؽ بيانو يتضح أف التراث الفقيي المغربي ومعو الموقؼ 
ذا  القضائي يؤيداف حؽ المرأة في أخذ نصيبيا مف الثروة المتراكمة أثناء الحياة الزوجية وا 

كانت مدونة األسرة قد سايرت ىذا التوجو ، وأصمتو عبر تنصيصيا عمى حؽ الزوجيف حيف 
إبراـ عقد الزواج عمى إنشاء عقد مستقؿ يضمناف فيو كيفية استثمار أمواليما فإف ىذا 
االتفاؽ يبقى اختياري وليس إلزامي ، مما يفرض أنو في حالة عدـ االتفاؽ المجوء إلى 

القواعد العامة لئلثبات مع مراعاة عمؿ كؿ واحد مف الزوجيف ومساىمتو في تنمية أمواؿ 
األسرة ، الشيء الذي يطرح مف الناحية العممية إشكالية إثبات الزوجة لمدى مساىمتيا في 

أعباء تنمية أمواؿ األسرة خاصة إذا كانت ىذه المساىمة غير موثقة ، أو جرى العرؼ 
كما ىو الشأف بالنسبة لؤلعباء المنزلية مما " بدوف" أو " ال شيء " والعادة عمى اعتبارىا 

العمؿ  " 49جعؿ فرؽ األغمبية أثناء مناقشة مشروع مدونة األسرة تطالب بتضميف المادة 
المنزلي أيضا باعتباره مساىمة فعمية في تنمية موارد األسرة إف ماديا أو معنويا لكف المدونة 

.  لـ تنص عميو بشكؿ صريح ومباشر
وبالرجوع إلى الواقع المعيش نجد أف نساء أمضيف عمرىف في خدمة أزواجيف 

وبيوتيف، وحيف الطبلؽ يخرجف كيـو ولدتيف أمياتيف مثؿ المرأة في البادية والمرأة الموظفة 
. 1التي تجمب الماؿ لؤلسرة مف عمميا فحقيا ثابت بواسطة القواعد العامة لئلثبات

                                                 
1
.  8زىور الحر ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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وليذا فإنني أعتبر إقداـ المدونة عمى تأصيؿ ىذا األمر خطوة ميمة ، إال أف األرقاـ 
.  اإلحصائية تفيد قمة ىذه االتفاقات ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

حاالت االتفاق عمى استثمار الدائرة االستئنافية 
األموال خالل الحياة الزوجية 

 16الرباط 
 40القنيطرة  

 171الدار البيضاء  
 3الجديدة  
 2فاس  
 10تازة  

 1مراكش  
 0ورززات 
 1آسفي  
 12مكناس  

 15الراشيدية  
 0أكادير  
 0العيوف  
 0طنجة  
 0تطواف  
 7سطات  

 1بني مبلؿ  
 0خريبكة  
 32وجدة  

 1الناظور  
 0الحسيمة  

 2 312المجموع العام  
وفي ختاـ الحديث عف مستحقات المطمقة ، ال يفوتني التعريج عمى مؤخر الصداؽ 
كحؽ مالي تستحقو الزوجة بعد الطبلؽ ، إذا كاف بعض الصداؽ ال زاؿ في ذمة الزوج ، 

                                                                                                                                                        
1
الزواج، : مدونة األسرة في إطار المذىب المالكي وأدلتو ، الكتاب األوؿ : عبد اهلل بف الطاىر السوسي التناني  -  

. 206:  ، ص 2005مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة األولى ، 
 128:  ، ص 2005مجمة قضاء األسرة الصادرة عف وزارة العدؿ ، العدد األوؿ ، يوليوز  -  2
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، فيو مف قبيؿ الديوف التي لمزوجة عمى زوجيا، ومف مميزاتو أنو 88وذلؾ في إطار المادة 
. 1ال يخضع لمتقادـ كما ىو الشأف بالنسبة لمديوف األخرى

يتبيف إذف أف المشرع حاوؿ إدخاؿ بعض التنقيحات عمى الحقوؽ المالية لممرأة 
المطمقة ، خاصة ما يتعمؽ بالمتعة مع تأسيسو لحؽ المرأة في المستفاد مف الثروة المتراكمة 

. أثناء الحياة الزوجية ، مضفيا عميو صفة االختيارية 
أما نفقة المعتدة وسكناىا ، فمـ تعرؼ تغييرا ميما، وعموما تبقى إلزامية وضع 

المستحقات في صندوؽ المحكمة قبؿ اإلذف باإلشياد عمى الطبلؽ مف أىـ المقتضيات، 
ف كاف ىذا األخير يعرؼ بعض المشاكؿ  نظرا لتعمقيا المتيف بالحفاظ عمى حقوؽ المرأة، وا 
في التطبيؽ العممي، مف حيث التماطؿ في اإلشياد بعد الحصوؿ عمى اإلذف ، ومف حيث 

حضور الزوجة جمسة الطبلؽ أىو ضروري أـ ال؟  
وفي ىذا االتجاه تعمؿ وزارة العدؿ عمى تجميع ىذه اإلشكاليات، ومحاولة اإلجابة 

. عنيا بعض استشارة الممارسيف 
وبما أف الطبلؽ تمتد آثاره إلى غير طرفي الزواج، فإف المشرع حرص عمى تمتيع 

.  األطفاؿ بجممة مف الحقوؽ 

                                                 
1
. 159: محمد أكديد ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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. اامقوق اامتاية اعطف ل بتد ااطالق: اافرر االت ل  
إف الطفؿ الناتج عف الطبلؽ حددت لو مستحقات مالية مف طرؼ المشرع المغربي، 

.  جاءت متفرقة بيف مواد مدونة األسرة
، وسكنى   (المبحث األوؿ )أجرتي الحضانة والرضاع : فتشمؿ ىذه المستحقات 

.  (المبحث الثالث)فنفقتو  (المبحث الثاني )المحضوف 
. أجرتي الحضانة والرضاع: المبحث األول 

الحضانة ىي القياـ عمى تربية الطفؿ الذي ال يستقؿ بأمره برعاية شؤونو مف تدبير 
. 1طعامو وممبسو ونومو وتنظيفو ووقايتو عما ييمكو أو يضره

الحضانة حفظ الولد مما : "  بقوليا 163وىو ما عبرت عنو كذلؾ المدونة في المادة 
. 2"قد يضره والقياـ بتربيتو ومصالحو 

( 164المادة  )وتعد الحضانة مف واجبات األبويف ما دامت عبلقة الزوجية قائمة 
وفي حالة انفصاميا بطبلؽ فإف أـ المحضوف تستحؽ أجرة عف حضانتيا ذلؾ أف الحضانة 
ىي نوع مف الخدمة وعميو يمكف لمحاضنة أو الحاضف أف يطمب أجرة مقابؿ العناية المادية 

. 3والمعنوية التي تبدؿ لمصمحة المحضوف
 )لذا جعؿ المشرع المغربي أجرة الحضانة ومصاريفيا عمى المكمؼ بنفقة المحضوف 

. أو النفقة( المطمب الثاني ) وىي غير أجرة الرضاعة  (المطمب األوؿ 
 .  أجرة الحضانة: المطمب األول 

وأجرة الحضانة يؤدييا المكمؼ بنفقة المحضوف وذلؾ وفقا لتقدير المحكمة الذي  
                                                 

1
. 733: ، ص 1977أحكاـ األسرة في اإلسبلـ، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، بيروت، : مصطفى شمبي  -  

2
والحضانة تجد سندىا الشرعي فيما رواه ابف عمر مف أف امرأة جاءت إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقالت يارسوؿ  -  

ف أباه طمقني وأراد أف ينتزعو مني فقاؿ رسوؿ اهلل  اهلل ، ىذا ابني كاف بطني لو وعاء وحجري لو حواء وثديي لو سقاء وا 
.  أخرجو أحمد وأبو داود والبييقي" أنت أحؽ بو ما لـ تتزوجي : صمى اهلل عميو وسمـ  

3
 ، 1989خالد بنيس ، مدونة األحواؿ الشخصية الوالدة ونتائجيا مع قضاء الحالة المدنية ، بابؿ لمطباعة ، الرباط،  -  

. 195: ص 
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. 1يأخذ بعيف االعتبار الظروؼ المادية واالجتماعية لكؿ حالة عمى حدة
وحتى أتمكف مف اإلحاطة بجؿ جوانب أجرة الحضانة كمستحؽ أساسي لطفؿ الطبلؽ 

عمى أف أعالج  (الفقرة األولى )البد مف التطرؽ لمجاؿ  أو نطاؽ  استحقاؽ ىذه األجرة  في 
. مسقطات الحؽ في أجرة الحضانة  (الفقرة الثانية )في 

. نطاق استحقاق أجرة الحضانة: الفقرة األولى 
لقد أجمع الفقو اإلسبلمي عمى عدـ استحقاؽ األـ ألجرة الحضانة في حالة قياـ 

رابطة الزوجية وكذا في حالة العدة مف طبلؽ رجعي لقياـ الزواج حكما ذلؾ أف الزوج ممـز 
.  باإلنفاؽ عمى زوجتو في الحالتيف

 بأف األـ ال تستحؽ 167والمشرع المغربي سار عمى نفس النيج، وقرر في المادة 
.  أجرة الحضانة في حالة قياـ العبلقة الزوجية أو في عدة مف طبلؽ رجعي

ذا انفصؿ الزوجاف وانتقمت الحضانة إلى األـ وىي مطمقة طبلقا بائنا ولكف عدتيا  وا 
لـ تنتو بعد، فقد رأى بعض الفقو أنيا ال تستحؽ األجرة ألف ليا عمى والد المحضوف نفقة 
العدة، فبل تجمع بينيا وبيف أجرة الحضانة، بينما رأى البعض اآلخر أنيا تستحؽ األجرة ، 
ألف الرابطة الزوجية قد انقطعت ، ولممرأة في ىذه الحالة أف تأخذ نفقة العدة وأجرة الرضاع 

.  وأجرة الحضانة
ويبدو أف ىذا الرأي األخير ىو األقرب لمترجيح عمبل بالمفيـو المخالؼ لمقتضيات 

 مف المدونة السابقة والذي ال يعطييا الحؽ في أجرة الحضانة أثناء عدة 2 104الفصؿ 
أما إذا انتيت العدة أو كاف الطبلؽ بائنا ، فإف المطمقة تستحؽ أجرة  . 3الطبلؽ الرجعي

                                                 
1
:   يقوؿ ابف عاصـ في تحقتو  

موكؿ إلى اجتياد القاضي ** وكؿ ما يرجع  الفتػراض 
والسعر  والزماف والمكاف ** بحسب األقوات واألعيػاف 

2
 ( .  2فقرة  ) مف مدونة األسرة 167 مف مدونة األحواؿ الشخصية الممغاة  ىو نفسو المادة 104الفصؿ  -  

3
أحكاـ الحضانة وفؽ مدونة األحواؿ الشخصية واالجتياد القضائي بحث نياية التمريف بالمعيد : عبد الجميؿ جماؿ  -  

. 28:  ، ص 1997 – 1996الوطني لمدراسات القضائية لسنة 
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الحضانة مف يـو ابتدائيا فعبل بخبلؼ الحاضنة غير األـ حيث ال تستحؽ تمؾ األجرة، إال 
.  1مف تاريخ الحكـ ليا بيا أو االتفاؽ عمييا دوف احتساب المدة السالفة عف ذلؾ 

بيد أف المشرع المغربي جعؿ الحضانة مأجورة في حالة انفصاـ الزوجية سواء كانت 
الحاضنة أما أو سواىا ، دوف توضيحو ألسس تقدير ىذه األجرة، مما يعني أف أسس تقدير 

 تبقى ىي األصؿ ، وينسحب تطبيقيا عمى أجرة الحضانة 189النفقة الواردة في المادة 
. كذلؾ 

ونظرا لخصوصية ىذا المستحؽ فقد نادى البعض بضرورة إضافة سف المحضونيف 
ف كاف 2وعددىـ وطبيعة الخدمات التي تقدميا ليـ الحاضنة إلى بقية المعايير األخرى  ، وا 

األمر يتطمب في ىذه الحالة االستعانة بمساعدة اجتماعية عمى اعتبار أنيا الكفيمة بتحديد 
.  نوعية الخدمات المقدمة لممحضوف عمى الوجو الحقيقي والواقعي 

 قررت االستعانة بمساعدة اجتماعية في 172فإذا كانت مدونة األسرة في مادتيا 
مجاؿ سكف الحاضف وما يوفره لممحضوف مف الحاجيات المادية والمعنوية ، فيذا يدفعني 

لمتطمع إلى تمديد اختصاص المساعدة االجتماعية إلى أف تمعب دورا في تقدير أجرة 
.  الحضانة كذلؾ

فإذا كاف األصؿ ىو استحقاؽ الحاضف أو الحاضنة ألجرة الحضانة ، فإف ىذا الحؽ 
.  يعرؼ حاالت سقوط
.  حاالت سقوط الحق في أجرة الحضانة: الفقرة الثانية 

يحؽ لمحاضنة التنازؿ عف حقيا في أجرة الحضانة عف المدة السالفة دوف البلحقة 
، كما يجوز اإلبراء مف األجرة في 3ألنو ال يمكف التنازؿ إال عف ديف ثابت وحاؿ وموجود 

 ، إذ أجاز المالكية مبدئيا الخمع مقابؿ 4مقابؿ الطبلؽ إذا كانت المطمقة أما لممحضوف 
                                                 

1
. 196: خالد بنيس ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. 29: عبد الجميؿ جماؿ ، نفس المرجع ، ص  -   

3
. 198: خالد بنيس ، مرجع سابؽ ، ص  -   

4
أحكاـ الحضانة في التشريع المغربي ، دراسة فقيية قضائية ، بحث نياية التدريب المعيد الوطني : محمد جبلؿ  -  

. 34:  ، ص 1996 ػ 1994لمدراسات القضائية 
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إسقاط الحضانة ، ولكف إذا لـ يسبب ضررا لممحضوف سواء كاف ماديا أو معنويا ، بينما 
مدونة األسرة ركزت عمى الضرر المادي فقط ، وذلؾ بإجازتيا بمفيـو المخالفة لمخمع بحؽ 

.  مف حقوؽ األطفاؿ في حالة ما إذا كانت المرأة موسرة 
وعموما فحؽ الحضانة يثير نقاشا مف حيث ىؿ ىو مرتبط بالحاضف أـ بالمحضوف 

؟ ذلؾ أف اعتباره حقا لمحاضف يعطي الفرصة لممعاوضة والبيع والشراء بو في الخمع ، 
 . 1الشيء الذي يؤثر عمى مصمحة المحضوف التي ىي أولى باالعتبار

كما أف زواج األـ الحاضنة ىو اآلخر يعفي األب مف تكاليؼ سكف المحضوف وأجرة 
(. 175المادة  )الحضانة 

 ، فإف استحقاؽ األجرة يبقى 2أما في حالة غياب أحد شروط الحضانة عف الحاضنة
، ىذه األخيرة تؤجر عمى 3قائما ، إال إذا أثبت ولي المحضوف إخبلؿ الحاضنة بالتزاميا 

.  قياميا بإرضاع المحضوف أيضا
. أجرة الرضاع : المطمب الثاني 

نظرا لمفوائد الجمة لحميب األـ عمى صحة الرضيع ، فقد ألـز اهلل عز وجؿ األـ 
والوالدات يرضعن أوالدىن حولين كاممين لمن أراد  : بإرضاع ولدىا مصداقا لقولو تعالى 

 .   4أن يتم الرضاعة
مما يتضح معو أف الرضاع مفروض في األـ بالطبيعة ، وواجب في نفس الوقت في 

حالة االرتباط أو االفتراؽ ، ألنيا مسؤولة أماـ اهلل عف ولدىا وتأثـ إف فرطت في واجبيا 
                                                 

1
عبد المجيد اغميجة ، موقؼ المجمس األعمى مف ثنائية الفقو والقانوف في مسائؿ األحواؿ الشخصية ، أطروحة لنيؿ  -  

. 249:  ، ص 2000 – 1999. دكتوراه الدولة في القانوف الخاص ، كمية الحقوؽ ، الرباط 
2
:   مف مدونة األسرة فيما يمي 173وقد حددتيا المادة : شروط الحضانة  -  

.  الرشد القانوني لغير األبويف – 1
.   االستقامة واألمانة – 2
.  القدرة عمى تربية المحضوف وصيانتو ورعايتو دينا وخمقا  وعمى مراقبة تمدرسو – 3
.   بعده175 – 174 عدـ زواج طالبة الحضانة إال في الحالتيف المنصوص عمييا في المادتيف – 4

.  إذا وقع تغيير في وضعية الحاضف خيؼ منو إلحاؽ الضرر بالمحضوف سقطت حضانتو 
3
. 198:خالد بنيس ، مرجع سابؽ ، ص  -  

4
.   مف سورة البقرة 1جزء مف اآلية  -  
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ىذا، غير أنو في حالة انفصاـ عرى الزوجية بالطبلؽ ، فإف األـ تستحؽ آنئذ أجرة عف 
قياميا بالرضاع عمى اعتبار أنيا تؤدي خدمة لممحضوف ، لكف الفقياء اختمفوا في وجوبو 

.  عمييا مف الناحية القضائية
ولئلحاطة بحؽ الطفؿ في أجرة الرضاع سأحاوؿ معالجتو مف خبلؿ معرفة حاالت 

. (الفقرة الثانية )ومقدار ىذه األجرة   (الفقرة األولى )استحقاؽ أجرة الرضاع 
. حاالت استحقاق أجرة الرضاع: الفقرة األولى 
 مف مدونة األسرة عمى أف مف الحقوؽ الواجبة عمى األـ، إرضاعيا 54تنص المادة 

ألطفاليا عند االستطاعة ، مما يفيد ضمنيا أف ذلؾ الحؽ يسقط بعدـ االستطاعة إذ القاعدة 
. 1أنو ال تكميؼ بما فوؽ الطاقة 

واألـ تستحؽ أجرة الرضاع بعد انتياء الزوجية والعدة أو في عدة الوفاة لقولو تعالى  
: فإن أرضعن لكم فآتوىن أجورىن 2 وال تستحقيا في حالة الزوجية والعدة مف طبلؽ 

. رجعي
 مف مدونة األسرة أجد أف أجرة الحضانة 167وبالرجوع إلى الفقرة األولى مف المادة 

وىذا ما أكده "ومصاريفيا عمى المكمؼ بنفقة المحضوف وىي غير أجرة الرضاعة والنفقة 
".   مف نفس المدونة201المشرع المغربي في المادة 

وحتى تستحؽ األـ ىذه األجرة يجب أف يتـ اإلرضاع داخؿ الحوليف األوليف مف عمر 
الرضيع فإف أرضعت المرأة الطفؿ بعد ذلؾ فإنيا ال تستحؽ األجرة ويبقى لمزوجة عندئذ 

:   وذلؾ مصداقا لقولو تعالى3الحؽ في أجرة النفقة والحضانة في حالة استحقاقيما
 

 والوالدات يرضعن أوالدىن حولين كاممين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 .
                                                 

1
. 136: محمد الكشبور ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
 . 6سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

3
. 236: خالد بنيس ، مرجع سابؽ ، ص  -  

4
. 231: سورة البقرة  ، اآلية   -  
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أخمص مف كؿ ما سبؽ إلى القوؿ بأف الزوجة تستحؽ أجرة الرضاع بمجرد حصوؿ 
الوفاة أو الطبلؽ البائف أو انتياء العدة مف الطبلؽ الرجعي، إف ىي أرضعت طفميا داخؿ 
الحوليف أما إذا كانت المرضعة غير األـ فإنيا تستحؽ أجرة الرضاع كمما أرضعت طفبل 

. 1داخؿ الحوليف وثبت ذلؾ
وقياسا عمى أجرة الحضانة فإف أجرة الرضاع يمكف التبرع بيا، ويمكنيا أف تكوف في 

.  مقابؿ الخمع، ما داـ أف كؿ ما صح التزامو شرعا صمح أف يكوف بدال لمخمع
. مقدار أجرة الرضاع: الفقرة الثانية 

لقد ألـز المشرع المغربي أب المحضوف بأداء أجرة الرضاع، دوف توضيحو لكيفية 
تقدير ىذه األجرة ، مما يبرر استخداـ القاضي أو المحكمة لسمطتيا التقديرية ، ما لـ يتفؽ 
الطرفاف عمى مقدارىا ، فالقاضي حاؿ رفع النزاع إليو، وعدـ وجود أجر متعارؼ إليو، يعمد 
إلى تفعيؿ سمطتو التقديرية مراعيا في ذلؾ كوف األجرة ، إنما ىي مقابؿ لبللتزاـ بعمؿ خبلفا 

لما ىو عميو األمر بالنسبة لتقدير مبمغ النفقة ،إذ أف معايير تقدير النفقة ال تصمح دائما 
لتقدير أجرة الرضاع، فبل يمكف مثبل اعتبار حاؿ الزوجيف كأساس، ألف المرضع قد ال تكوف 

، كأف تكوف متبرعة وفي ىذه الحالة تطرح مسألة أحقية األـ بأجرة الرضاع، 2ىي الزوجة 
إذا كانت ىناؾ متبرعة ، فالمدونة السابقة تعرضت ليذه المسألة واعتبرت أف المتبرعة أحؽ 

                                                                                                                                                        

:                      يقوؿ ابف عاصـ في تحفتو 
إلى تماـ مدة الرضاع ** ومع طبلؽ أجرة اإلرضاع 

1
: وتجدر اإلشارة  إلى أف األـ يجب أف ترضع ولدىا في الحاالت التالية  -  

.  إذا اعتاد الولد ثدي أمو - 
.  إذا كاف األب معسرا وال ماؿ لمولد - 
.  إذا لـ يجد األب امرأة ترضع طفمو - 

2
. 238: خالد بنيس ، مرجع سابؽ ، ص  -  

:  يقوؿ ابف عاصـ في تحفتو
والػده ما يستحػؽ جعػػبل  **   ومرضع ليس بذي ماؿ عمى 
إلػى تمػاـ مدة الرضػػاع **   ومع طبلؽ أجرة  اإلرضاع 
وعف أب يسقط كؿ ما استحؽ **   ومف لو ماؿ ففيو الفرض حؽ
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باإلرضاع مف األـ الطالبة لؤلجرة إذا كاف األب ضعيفا مما يعني أف تفضيؿ المتبرعة 
.  مشروط بفقر األب أما إذا كاف عنيا فاألجرة تبقى مف حؽ األـ ولو مع وجود المتبرعة

في حيف التزمت مدونة األسرة الصمت في ىذا الموضوع ولـ توضح أحكاـ التبرع 
. بالرضاع

.  وعموما ، تبقى قضايا طمب أجرة الرضاع قميمة إف لـ نقؿ منعدمة في الواقع العممي
لكف مع ذلؾ ينبغي االحتياط لؤلمر ، خاصة وأف الرضاعة اليـو أصبحت عبئا ثقيبل 

. ، أماـ تراجع الرضاعة الطبيعية وخضوع الحميب االصطناعي لمضريبة 
.  لكف أىمية أجرة الرضاع لف تكتمؿ إال إذا توفر المحضوف عمى سكف يأويو 

 . سكنى المحضون: المبحث الثاني 
لقد فصمت مدونة األسرة سكنى المحضوف عف باقي مشتمبلت النفقة وجعمتو التزاما 

كما أقرت آليات قانونية تضمف لممحضوف الحؽ في السكنى  (المطمب األوؿ)مستقبل 
. (المطمب الثاني)

. االلتزام بالسكنى: المطمب األول 
لقد كانت السكنى حسب المدونة الممغاة جزءا ال يتجزأ مف عناصر النفقة، لكف الفقرة 

النفقة تشمؿ الغذاء والكسوة "  مف مدونة األسرة نصت عمى أف 189األولى مف المادة 
 ... "  168والعبلج وما يعتبر مف الضروريات والتعميـ لؤلوالد مع مراعاة أحكاـ المادة 

الذي يوضح أف المشرع المغربي لـ يعد يعتبر السكنى عنصرا مف عناصر النفقة، إنما ىو 
التزاـ مستقؿ بذاتو عمى ما أكده في القسـ الخاص بالحضانة ، حيث يستفاد ضمنا مف 

. 1 مف المدونة 189المادة 
 مف مدونة األسرة عمى أنو تعتبر تكاليؼ سكنى 168وفي نفس السياؽ تنص المادة 

.  المحضوف مستقمة في تقديرىا عف النفقة وأجرة الحضانة وغيرىما

                                                 
1
. 153: مرجع سابؽ  ، ص : محمد الكشبور  -  
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يجب عمى األب أف يييئ ألوالده محبل لسكناىـ ، أو أف يؤدي المبمغ الذي تقدره 
... " .  بعده 191المحكمة لكرائو، مراعية في ذلؾ أحكاـ المادة 

ولعؿ موقؼ المشرع ىذا جاء كرد عمى االختبلؼ الذي شاب االجتياد القضائي فيما 
يتعمؽ بإشكالية إدخاؿ أجرة السكف في تقدير النفقة، خاصة أماـ ىزالة المبالغ المالية 

.  المحكـو بيا والتي ال تكفي لسد الرمؽ ولو لمدة وجيزة
وىكذا فيجب عمى محكمة األسرة أال تخمط بيف االلتزاـ بالنفقة وااللتزاـ بالسكنى إنما 

. 1عمييا أف تحدد في حكميا كبل منيما باستقبلؿ عف اآلخر 
وبيذا يكوف المشرع المغربي، قد حذا حذو بعض التشريعات العربية، كالتشريع 

. 2التونسي
 نجد أف المشرع أوجب عمى األب تيييئ 168وبالرجوع إلى الفقرة الثانية مف المادة 

محؿ لسكف أوالده ، ىذا المسكف قد يكوف ىو بيت الزوجية ، وقد يكوف مسكف آخر، كما 
منحو المشرع إمكانية أداء مبمغ مالي لتغطية مصاريؼ السكف، والذي يتـ تقديره مف طرؼ 

.  المحكمة بناء عمى قناعتيا وسمطتيا التقديرية
وبالتالي ، فااللتزاـ بالسكنى يمـز عند تقديره مراعاة ظروؼ الطرفيف خاصة الزوج 
المطمؽ عمى اعتبار تحممو ألعباء مالية جديدة ، إضافة إلى المستحقات المالية لمطمقتو 

. 3وأبنائو 
.  وفي سبيؿ التأسيس ليذا الحؽ أحاطو المشرع بجممة مف الضمانات القانونية

 
 .  اآلليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون: المطمب الثاني 

                                                 
1
. 154: محمد الكشبور ، مرجع سابؽ ، ص  -   

2
مصاريؼ شؤوف المحضوف تقاـ مف مالو، إف كاف لو : "  مف المجمة التونسية لؤلحواؿ الشخصية 56ينص الفصؿ  -  

ذا لـ يكف لمحاضنة مسكف فعمى األب إسكانيا مع المحضوف ال فمف ماؿ أبيو وا  ".  ماؿ وا 
3
. 155: محمد الكشبور ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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لقد فصؿ المشرع تكاليؼ سكف المحضوف مف حيث تقديرىا عف بقية التكاليؼ ، وفي 
سبيؿ تفعيؿ ىذا الحؽ وضمانو ألـز المشرع في الفقرة الثالثة بعدـ إفراغ المحضوف مف بيت 

(.  168المادة )الزوجية إال بعد تنفيذ األب لمحكـ الخاص بسكنى المحضوف  
فيذه الفقرة ال تثير أي إشكاؿ إذا كاف األب ىو المالؾ لبيت الزوجية ، لكف إذا تعمؽ 
األمر  بطرؼ ثالث  كمالؾ العقار الذي بو بيت الزوجية ، فإف اإلشكاؿ يثور ، إذا لـ ينفذ 
األب الحكـ الخاص بسكنى المحضوف ويكوف قد أفرغ بيت الزوجية وسمـ المفاتيح لمالؾ 

.  العقار ، ىنا سنواجو باحتبلؿ بدوف سند مف طرؼ المحضوف وحاضنتو
والقضاء المغربي لـ يحسـ في ىذا الموضوع، بؿ ظمت قراراتو متضاربة عمى اعتبار 

. طرفيف  تتداخؿ فيو مصالح  أف الموضوع
وفي ىذا اإلطار جاء إقرار المشرع بعدـ إفراغ المحضوف مف بيت الزوجية إال بعد 

.  تنفيذ األب الحكـ الخاص بسكنى المحضوف
وربما ستثير ىذه األحكاـ مشاكؿ كثيرة فيما يخص واجبات المكري وبقاء المرأة في 
البيت خصوصا إذا تماطؿ األب في التنفيذ أو غاب أوفر دوف أداء واجباتو بما في ذلؾ 

 . 1تكاليؼ السكنى
ومف أجؿ ضماف تنفيذ الحكـ مف طرؼ األب المحكـو عميو، أشار المشرع في  

 إلى أف لممحكمة أف تحدد في حكميا 168عبارات عامة مف خبلؿ الفقرة األخيرة مف المادة 
اإلجراءات الكفيمة بضماف استمرار تنفيذ حكميا القاضي عمى األب بالسكنى عمى نحو 

.  معيف دوف أف يبيف ىذه اإلجراءات أو يعطي أمثمة عنيا عمى األقؿ
  باإلضافة إلى حجز مبمغيا مف المنبع إف 2وحسب بعض الفقو فإف الغرامة التيديدية

كاف األب موظفا أو مستخدما أو عامبل  تعد مف أىـ الوسائؿ التي يمكف اعتمادىا في ىذا 
. 1الصدد 

                                                 
1
. 262: محمد األزىر ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
عرؼ األستاذ عبد الرزاؽ أحمد السنيوري الغرامة التيديدية بأنيا مبمغ مالي يمـز القضاء لمديف بتنفيذ التزامو عينا  -  

خبلؿ مدة معينة فإذا تأخر التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة تعديدية عف ىذا التأخير ، عف كؿ يـو أو كؿ أسبوع أو كؿ شير 
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وزيادة في الضماف فإف المشرع اعتبر الحكـ القاضي عمى األب بالسكنى أو بمقابؿ 
السكنى يبقى ساري المفعوؿ إلى أف يصدر حكـ آخر يحؿ محمو أو يسقط حؽ المحضونيف 

 والتي 191في النفقة ، وذلؾ في إطار األحكاـ العامة لمنفقة المنصوص عمييا في المادة 
 إذ يكفي أف يصدر  حكـ واحد بالنفقة وأنو يمكف 168أحالت عمييا الفقرة  الثانية مف المادة 

التنفيذ بواسطتو  بشأف النفقات التي سوؼ لف تؤدى مستقببل إلى أف تسقط النفقة بالكيفية 
. 2التي حددىا القانوف 

وتجدر اإلشارة إلى أف عدـ التزاـ األب بتوفير سكنى المحضوف ال يخضعو لجريمة 
ج يخص الممتنع عف أداء النفقة ، وحيث أف . مف ؽ 480إىماؿ األسرة ذلؾ أف الفصؿ 

السكنى  ىي التزاـ مستقؿ عف النفقة ، فإف العقوبة لف تمحؽ الممتنع عف أداء تكاليؼ 
السكنى وذلؾ تطبيقا لمبدأ  ال جريمة وال عقوبة إال بنص ، الشيء الذي يضعؼ مف آليات 
تنفيذ االلتزاـ بالسكنى، وذلؾ عمى خبلؼ االلتزاـ بالنفقة الذي رتب المشرع عف عدـ أدائو 

.  إحالة الممتنع عمى جريمة إىماؿ األسرة ، وذلؾ كضمانة أساسية لممحضوف
 

.  نفقة المحضون: المبحث الثالث 
كما أوضح  (المطمب األوؿ )لقد حدد المشرع عناصر النفقة ووضع معايير تقديرىا 

في ذات الوقت أحكاـ استخبلص النفقة قضائيا مف حيث وسائؿ التنفيذ ومميزات حكـ النفقة 
. (المطمب الثاني  )وكذا أثر عدـ تنفيذ الحكـ القاضي بالنفقة 

 . مشموالت نفقة المحضون وكيفية تقديرىا: المطمب األول

                                                                                                                                                        

أو أية وحدة أخرى مف الزمف أو عف كؿ مرة يأتي عمبل يخؿ بالتزامو ، وذلؾ إلى أف يقـو بالتنفيذ العيني أو إلى أف يمتنع  
نيائيا عف اإلخبلؿ بااللتزاـ ثـ يرجع إلى القضاء فيما تراكـ عمى المديف مف الغرامات التيديدية ويجز لمقاضي أف يخفض 

 .  807:  ،       ص 2الوسيط في شرح القانوف المدني ج " ىذه الغرامات إذ أف يمحوىا بتاتا 
1
. 257: محمد الكشبور ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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ويعتمد القاضي في  (الفقرة األولى )تشتمؿ نفقة المحضوف عمى عناصر أساسية 
 .  (الفقرة الثانية )تقديرىا عمى معايير أساسية 

 .  مشتمالت نفقة المحضون: الفقرة األولى 
، 1المشتمبلت تعني عناصر النفقة ػ أو قائمة الحاجيات الضرورية لمستحؽ النفقة

 فإف النفقة تشمؿ الغذاء والكسوة والعبلج وما يعتبر مف الضروريات 189وبناء عمى المادة 
. والتعميـ لؤلوالد

وعميو فقد اشتممت ىذه المادة عمى ما يمـز لضماف العيش السميـ لممحضوف ، لكف 
إكراىات الواقع تضرب بيذه العناصر عرض الحائط عمى اعتبار أف الدخؿ الفردي ضعيؼ 

جدا مما قد يؤثر عمى القوة الشرائية فتتأثر بالتالي قدرة اآلباء عمى توفير الغذاء والكساء 
. ألوالدىـ

كما تـ التنصيص عمى حؽ األوالد في التعميـ وما يتطمب ذلؾ مف مصاريؼ ، 
فالتعميـ يعتبر غذاء روحيا لؤلبناء واألساس الذي يعوؿ عميو لتوسيع مدارؾ الطفؿ والخروج 

.  بو مف قوقعة الجيؿ
نما فقط عمى  مف خبلؿ ىذه المشتمبلت يتضح أنو لـ تأت عمى سبيؿ الحصر ، وا 

. 2وما يعتبر مف الضروريات " سبيؿ المثاؿ ودليؿ ذلؾ إقحامو لعبارة 
ومقارنة مع المدونة الممغاة ، نجد أف مدونة األسرة أضافت الحؽ في العبلج أو  
التطبيب باعتباره مف أىـ الضروريات وذلؾ في إطار انفتاحيا عمى مقتضيات االتفاقية 

.  األممية لحقوؽ الطفؿ
 وىي 167والنفقة مستقمة عف أجرة الحضانة وعف أجرة الرضاع وذلؾ بموجب المادة 

تماـ الخامسة والعشريف بالنسبة  واجبة عمى األب نحو أوالده إلى حيف بموغيـ سف الرشد وا 
.  لمف يتابع دراستو
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وفي كؿ األحواؿ ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرىا عمى الكسب أو بوجوب نفقتيا عمى 
المادة )زوجيا ويستمر إنفاؽ األب عمى أوالده المصابيف بإعاقة والعاجزيف عف الكسب 

198 .)
مف خبلؿ ىذه المادة يتضح أف المشرع قاـ بتحديد السف األقصى التي تنتيي عندىا 
ال فإف النفقة  تتوقؼ  النفقة وىي سف الخامسة والعشريف في حالة متابعة الطفؿ لدراستو وا 

عند سف الرشد القانوني مستثنيا في ذلؾ البنت ، عمى اعتبار أف نفقتيا ال تنتيي إال بإثبات 
 ، كما 1أنيا تتوفر عمى الكسب ، أو بوجوب نفقتيا عمى زوجيا ، بدخولو بيا دخوال صحيحا

أبقى المشرع عمى نفقة األوالد المصابيف بإعاقة بدنية أو ذىنية والعاجزيف عف الكسب في 
. 2ذمة األب 

نما تجب عمى األـ إذا كانت  بيد أف األب إذا كاف معسرا ال تجب عميو نفقة األوالد وا 
إذا عجز األب " مف مدونة األسرة 199موسرة وقد تـ النص عمى ىذه القاعدة بموجب المادة 

كميا أو جزئيا عف اإلنفاؽ عمى أوالده وكانت األـ موسرة ، وجبت عمييا النفقة بمقدار ما 
".  عجز عنو األب 

                                                 
1
. 142: محمد الكشبور ، مرجع سابؽ ، ص  -  

.  وفي اإلناث بالدخوؿ ينفصؿ*** ففي الذكور لمبموغ يتصؿ : وفي ىذا اإلطار يقوؿ ابف عاصـ في تحفتو 
أوالد الصمب تجب نفقتيـ عمى والدىـ بشرطيف أف يكونوا صغارا وأف ال يكوف ليـ ماؿ ويستمر : كما يقوؿ ابف جزي 

وجوب النفقة عمى الذكر إلى البموغ وعمى األنثى إلى دخوؿ الزوج بيا ، فإف بمغ الذكر صحيحا سقطت نفقتو عمى األب 
ف بمغ مجنونا أو أعمى أو مريضا بزمانة يمتنع الكسب معيا لـ تسقط نفقتو بالبموغ عمى المشيور بؿ تستمر وقيؿ تنتيي  وا 

.  إلى البموغ كالصحيح 
ف طمقت البنت بعد سقوط نفقتيا لـ تعد عمى األب إال إف عادت وىي غير بالغ  القوانيف الفقيية ، دار الفكر لمطباعة . وا 

. 193 – 192: والنشر والتوزيع ، ص 
2
في نفس اإلطار ذىبت محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء في قرارىا معتبرة أنو ال يعتبر تعديا عمى االختصاص  -   

ف لـ ينص الفقو  الفني ما يقـو بو القاضي مف معاينة الفحص الطبي الموجود ضمف الممؼ وجاء في قرار المحكمة أنو وا 
 7 سنة والذي ثبت طبيا أف عمره العقمي ال يتجاوز 26عمى تحديد مدة الحضانة ، فإف االبف المريض البالغ مف العمر 

ذا ثبتت ليا الحضانة بناء  سنوات مف مصمحتو  البقاء تحت حضانة أمو ، طالما كانت عمى درجة كافية مف االستقامة وا 
. عمى ما ذكر فإف ليا أف تطالب بنفقة اإلبف مع أجرة حضانتيا

  منشور بمجمة المحاكـ المغربية ، عدد            89/1094 ممؼ شرعي عدد 1990 فبراير 28 بتاريخ 314قرار  رقـ 
.  173 ، ص 1992 لسنة 65 – 64
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ىكذا إذف وحتى تمتـز األـ بالنفقة عمى أوالدىا البد مف تحقؽ شرط عجز األب عف 
ثباتو العسر ويمكف لؤلـ أف تثبت خبلؼ ذلؾ .  اإلنفاؽ وا 

كما يجب أف تكوف األـ موسرة ، ويمكنيا إثبات العكس لمتخمص مف ىذا االلتزاـ 
ولؤلب أف يثبت خبلؼ ذلؾ ، ومع ذلؾ يبقى التأكد مف عجز األب أىو كمي أـ جزئي 

. 1مشروطا ليتـ تطبيؽ التزاـ األـ باإلنفاؽ 
أما في حالة كوف المحضوف معاقا، فإف النفقة تكوف مف نصيب الوالديف باتفاؽ 

ف كاف  الفقياء وقد تجب عمى األـ إف كاف األب معسرا، واألـ أولى بالحضانة مف غيرىا، وا 
.  2األبواف معوزيف واألـ غير قادرة عمى الحضانة فالدولة العصرية أحؽ بالرعاية واإلنفاؽ

فإذا كانت عناصر النفقة واضحة وال تثير أي إشكاؿ فإف تقديرىا عمى العكس مف 
. ذلؾ يصادؼ بعض المشاكؿ عمى اعتبار أنيا تبقى مسألة واقع 

.  تقدير نفقة المحضون: الفقرة الثانية 
إف تقدير النفقة يبقى مسألة واقع، تتحكـ فييا السمطة التقديرية لقضاء الموضوع وذلؾ 

بناء عمى مجموعة مف العناصر ، ىذه العناصر التي تكوف بمثابة أسباب التعميؿ التي 
ال اعتبر الحكـ ناقص التعميؿ وتعرض بذلؾ  يتوجب عمى القاضي توضيحيا عند كؿ حكـ وا 

. 3إلى النقض
ذا كانت المدونة السابقة ، فصمت بيف معايير تقدير نفقة الزوجة واألبناء ، فإف  وا 

مدونة األسرة الحالية اعتمدت عمى مبدأ الوحدة في معايير التقدير وذلؾ بناء عمى الفصؿ 
 حيث جاءت الصياغة شاممة لمزوجة واألبناء ، وىذا يتماشى وفمسفة المدونة القائمة 189

.  عمى تحقيؽ الوحدة بيف أفراد األسرة، ولعؿ ىذا ىو سبب تسميتيا بمدونة األسرة 

                                                 
1
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ونظرا ألف التفصيؿ في معايير تقدير النفقة حيف تـ الحديث عنو في الشؽ المتعمؽ 
بالمطمقة فمف أكرر ما قيؿ، الميـ ما يتعمؽ بمراعاة الوضعية المعيشية والتعميمية التي كاف 
عمييا األطفاؿ قبؿ الطبلؽ والتي يمكف اعتبارىا معيارا جديدا ينضاؼ إلى باقي المعايير 

.  السابقة
فالحديث عف الوضعية والمعيشية والتعميمية التي كاف عمييا الطفؿ قبؿ الطبلؽ يحيؿ 
مباشرة عمى التفريؽ بيف الطفؿ المنحدر مف أسرة ميسورة وذلؾ المنحدرة مف أسرة متوسطة  

أو فقيرة ، ذلؾ أف حاجيات األوؿ  تختمؼ عف حاجيات الثاني فكـ مف طفؿ كاف يتابع 
دراستو في المدارس الخاصة، وتخمى عنيا بعد الطبلؽ ، وذلؾ لتكمفتيا  الباىضة خاصة 

.  إذا كاف ىناؾ أكثر مف طفؿ، وفي مستويات مختمفة 
.  ولعؿ ما يزيد األمر صعوبة ، العراقيؿ التي تحوؿ دوف تنفيذ الحكـ القاضي بالنفقة

. استخالص نفقة المحضون قضائيا: المطمب الثاني 
إف استخبلص نفقة المحضوف عف طريؽ القضاء ، يتـ التقاضي فيو عادة مف طرؼ 

الحاضنة ، إال أنو لـ يتـ التعرض مف طرؼ المشرع إلى الحالة التي يكوف فييا القاصر 
المستحؽ لمنفقة مضطرا لمقاضاة أبيو الممـز بالنفقة، بيد أف القضاء المغربي أجاز لؤلبناء 
القاصريف العاجزيف عف الكسب توجيو الدعوى مباشرة ضد أبييـ لمطالبتو بالنفقة عمييـ، 
وتمكينيـ مف مستمزمات متابعة دراستيـ  ما داموا في السف المخولة ليـ حؽ النفقة، ولـ 

يقبؿ دفع األب بعدـ أىمية أبنائو القصر لرفعيـ دعوى النفقة ىذه ضده دوف ولييـ الذي ىو 
 ، فمنح الطفؿ أىمية التقاضي يحقؽ مصمحتو اعتمادا عمى قاعدة جمب المنفعة 1األب نفسو

الفقرة األولى  )،ىذه المصمحة لف تكتمؿ إال بعد ما يأخذ الحكـ القضائي طريقو نحو التنفيذ 
الفقرة الثانية ) ونظرا لمصبغة العيشية لمنفقة فقد رتب المشرع جزاء عمى الممتنع عف أدائيا  (

  . )

                                                 
1
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. تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة: الفقرة األولى 
. ثانيا  )ومتعو بضمانات أساسية   (أوال)أقر المشرع وسائؿ لتنفيذ الحكـ

:  وسائل تنفيذ الحكم–أوال 
في الواقع الحديث عف تنفيذ األحكاـ يكوف منطقيا إذا تعمؽ األمر بقواعد الشكؿ 
وليس بقواعد الموضوع، لكف المدونة الجديدة درجت عمى إقحاـ قواعد الشكؿ في مواقع 
ف كاف ىذا األمر ثار حولو نقاش كبير، إال أنني أعتقد أف المشرع ، نحا ىذا  كثيرة ، وا 

المنحى إليمانو بأىمية قضايا األسرة عامة، وبمعاشيا خاصة ، ىادفا مف وراء ذلؾ تسريع 
فقد نصت المادة . المسطرة، لكف مع ذلؾ تبقى المسطرة المدنية ىي صاحبة االختصاص 

عمى أمواؿ ... تحدد المحكمة وسائؿ تنفيذ الحكـ بالنفقة "  مف مدونة األسرة عمى أنو 191
المحكـو عميو أو اقتطاع النفقة مف منبع الريع أو األجر الذي يتقاضاه وتقرر عند االقتضاء 

... ". الضمانات الكفيمة باستمرار أداء النفقة 
فمف خبلؿ ىذا الفصؿ يتضح أف االقتطاع مف منبع الريع أو األجر يعد وسيمة مف 

وسائؿ تنفيذ الحكـ القاضي بالنفقة، كما أوضح الدليؿ العممي لمدونة األسرة بأف أحكاـ 
 تبرز ما يجب أف تكتسيو األحكاـ الصادرة بالنفقة مف طابع خاص ، نظرا لمدور 191المادة 

المعيشي لمنفقة وما تقتضيو مف طابع االستعجاؿ، فقد نصت عمى الدور األساسي لممحكمة 
في تحديد وسائؿ تنفيذ الحكـ الصادر عنيا بالنفقة وبتكاليؼ السكف عمى أمواؿ المحكـو 

عميو، منقوال كاف أو عقارا  أو األمر باقتطاع قدر النفقة مف منبع  
. 1الريع كمبالغ الكراء أو األجر الذي يتقاضاه الممـز مف الدولة أو المقاولة

وزيادة في تفعيؿ ىذا الفصؿ يعتمد القضاء الغرامة التيديدية كوسيمة ضغط عمى 
.  األب مف أجؿ أداء النفقة
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إال أف المشكؿ يصبح أكثر خطورة عمى مصمحة الطفؿ، إذا كاف األب ليس لو أجر 
إما بسبب عممو الحر أو بسبب البطالة، فالحقيقة المحكمة تعدـ الوسيمة في مثؿ ىذه 
.  الحاالت لكف في الحالة العادية، متع المشرع النفقة بضمانات مف أجؿ دواـ استمرارىا

:  الضمانات الكفيمة بتنفيذ الحكم –ثانيا 
جاء في الدليؿ العممي لمدونة األسرة أنو ولتوفير الضمانات الكفيمة التي تسمح بتنفيذ 
الحكـ حتى يبقى أداء النفقة مستمرا يتعيف عمى المحكمة  أف تحدد تمؾ الضمانات ما أمكنيا 
ذلؾ، وضمانا الستمرار أداء النفقة أو درءا النقطاع أسباب العيش عف مستحقييا ، وتخفيفا 

عنو مف أعباء ما تقتضيو المطالبة بيا كؿ مرة مف إجراءات ومصاريؼ ، نصت المادة 
 عمى أف الحكـ الصادر بتقرير النفقة يبقى ساري المفعوؿ إلى أف يصدر حكـ يحؿ 191

.  محمو بتعديمو بالرفع أو بالتخفيض منيا أو بسقوط حؽ المحكـو لو في النفقة
ىذا ناىيؾ عف تمتيع الحكـ الصادر بالنفقة بالحصانة لمدة سنة ، حيث ال تقبؿ 
مراجعة النفقة إال بعد مرور سنة ، إال في ظروؼ استثنائية ، إذ قرر المشرع مف خبلؿ 

ال يقبؿ طمب الزيادة في النفقة المتفؽ عمييا أو المقرر "  مف مدونة األسرة أنو 192المادة 
".  قضائيا أو التخفيض منيا قبؿ مضي سنة إال في ظروؼ استثنائية

مما يكوف معو األصؿ عدـ مراجعة النفقة خبلؿ سنة واالستثناء ىو المراجعة ، طالما 
توفرت الشروط االستثنائية كظيور نفقات طارئة كبيرة ليا طابع الديمومة أو إصابة 

. 1المحضوف بمرض مزمف أو بعاىة دائمة أو انقطاع كسب األب بكيفية مفاجئة
ذا كاف مف حؽ األـ طمب الزيادة، فإنو وبالمثؿ يمكف لؤلب طمب التخفيض إذا  وا 

.  كانت النفقة المقررة تفوؽ قدراتو المالية
كما أف المشرع وزيادة في ضماف تنفيذ الحكـ القاضي بالنفقة متعو بالنفاذ المعجؿ 

 مكرر مف المسطرة المدنية، حيث تبث المحكمة في القضية 179وذلؾ بموجب الفصؿ 
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بشكؿ استعجالي، وفي حالة تأخر البث في القضية ألكثر مف شير، يحكـ القاضي بنفقة 
. مؤقتة، طبعا بعد التأكد مف صحة الطمب وصحة الحجج المدلى بيا

وفي كمتا الحالتيف، ينفذ الحكـ تنفيذا معجبل، قبؿ تسجيمو وبمجرد اإلدالء بنسخة 
.  منو

ونظرا لمطابع المعيشي لمنفقة، فقد أقحميا المشرع ضمف الديوف التي ال تقبؿ الحجز 
 . 1لدى الغير

.  أثر االمتناع عن أداء النفقة: الفقرة الثانية 
لقد اعتبر المشرع المغربي الممتنع عف أداء النفقة مرتكبا  لجريمة إىماؿ األسرة 

وما  (أوال) مف القانوف الجنائي ، فما ىي شروط قياـ ىذه الجريمة 480وذلؾ طبقا لمفصؿ 
 .  (ثانيا)ىي أركانيا
:   شروط قيام جريمة إىمال األسرة–أ وال 

479بعدما أشار المشرع المغربي في الفصؿ 
  مف القانوف الجنائي إلى األحكاـ 2

 مف نفس 480الخاصة بجريمة إىماؿ األسرة والعقوبة المخصصة ليا، أوضح في الفصؿ 
يعاقب بنفس العقوبة مف صدر عميو حكـ نيائي أو قابؿ لمتنفيذ المؤقت " القانوف إلى أنو ، 

.  بدفع نفقة إلى زوجو أو أحد أصولو  أو فروعو وأمسؾ عمدا عف دفعيا في موعدىا المحدد
وفي حالة العود الحكـ بعقوبة الحبس حتما، والنفقة التي يحددىا القاضي تكوف واجبة 

".  األداء في المحؿ المستحؽ ليا ما لـ ينص الحكـ عمى خبلؼ ذلؾ
                                                 

1
يمكف لكؿ دائف ذاتي أو اعتباري يتوفر عمى ديف ثابت إجراء :  مف المسطرة المدنية 488ينص المشرع في الفصؿ   -  

غير أنو ال يقبؿ التحويؿ . حجز بيف يدي الغير بإذف مف القاضي عمى مبالغ ومستندات لمدينو والتعرض عمى تسميميا لو
:  والحجز فيما يمي 

.  التعويضات التي يصرح القانوف بأنيا غير قابمة لمحجز- 
. النفقات - 
.  المبالغ التي تسبؽ أو ترد باعتبارىا مصاريؼ مكتب أو جولة أو تجييز أو تنقؿ أو نقؿ- 

2
 درىـ أو بإحدى 2000 إلى 200يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة وبالغرامة مف :  مف ؽ ج 479ينص الفصؿ  -  

:  ىاتيف العقوبتيف فقط 
 األب أو األـ إذا ترؾ أحدىما بيت األسرة دوف موجب قاىر لمدة تزيد عف شيريف وتممص مف كؿ أو بعض واجباتو – 1

.  المعنوية والمادية الناشئة عف الوالية األبوية أو الوصاية والحضانة
. وال ينقطع أجؿ الشيريف إال بالرجوع إلى بيت األسرة رجوعا ينـ عف إرادة استئناؼ الحياة العائمية بصورة نيائية 

.   الزوج الذي يترؾ عمدا، ألكثر مف شيريف ودوف موجب قاىر، زوجتو وىو يعمـ أنيا حامؿ – 2
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مف خبلؿ قراءة ىذا النص يتضح أف تطبيؽ مقتضياتو يتطمب توفر شرطيف أساسييف 
   :

:  وجود أساس شرعي عائمي لبللتزاـ بالنفقة  – 1
فقد حصر المشرع المستحقيف لمنفقة في الزوج أو األصوؿ أو الفروع ، والنفقة 

عبلقة )المقصودة ىنا ىي النفقة التي ترتكز عمى التزاـ قانوني ناتج عف عبلقة أسروية 
.  مما يقصي االلتزاـ التعاقدي أو الوصية (زوجية أو قرابة

كما أف التزاـ األب الطبيعي اتجاه ابنو بأداء النفقة، ال يدخؿ في دائرة جريمة إىماؿ 
. 1األسرة ، وذلؾ ألف العبلقة بينيما ال ترتكز عمى أساس النسب الشرعي 

لكف مستجدات مدونة األسرة توسع مف دائرة االلتزاـ القانوني ، أو عمى األقؿ المادة 
 تدعو إلى التأمؿ في سبب آخر مف أسباب النفقة ، أال وىي فترة الخطوبة التي تـ فييا 156

. 2حمؿ وتوفرت الشروط المنصوص عمييا وتعذر توثيؽ عقد الزواج 
وتجدر اإلشارة إلى أف األـ يمكف أف تتابع ىي األخرى بجريمة إىماؿ األسرة طالما 
أف األسرة ، أصبحت تحت رعاية الزوجيف وأف المرأة أو الزوجة تكوف ممزمة باإلنفاؽ في 

 ال يقصي ىذه الحالة إذ أف الخطاب جاء عمى 480حالة إعسار الزوج ، وعموما فالفصؿ 
.  ومف تكوف لمعاقؿ مف الرجاؿ والنساء" مف صر عميو " صيغة 

:  صدور حكـ قضائي نيائي أو مؤقت  – 2
 مف ؽ ج يتضح أف المشرع المغربي اشترط ضرورة وجود 480انطبلقا مف الفصؿ 

.  حكـ قابؿ لمتنفيذ أو مشموال بالنفاذ المعجؿ كأساس لممتابعة باإلىماؿ
.  ىذا الحكـ ينبغي أف يبلحظ إمساؾ المديف أو أف يقضي عميو بأداء النفقة 

                                                 
1
إىماؿ األسرة في التشريع المغربي رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في القانوف الخاص، اليبلؿ : سعيد اركيؾ  -  

. 11:  ، ص 1992العربية لمطباعة والنشر ، الرباط 
2
 مف حيث بطبلف الزواج وما يترتب عنو وكذا اإلقرار بالنسب مف خبلؿ 58ىذا إضافة إلى ما نصت عميو المادة   -  

. 160المادة 
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فإذا توفرت ىذه الشروط ، تقـو جريمة إىماؿ األسرة والتي تتمثؿ في عدـ تنفيذ الحكـ 
القضائي بأداء النفقة في وقتيا المحدد، مع توفر النية الجريمة المتمثمة في اإلمساؾ 

.  العمدي
 :  أركان جريمة إىمال األسرة –ثانيا 

ال سبيؿ  لقياـ جريمة إىماؿ األسرة إال بامتناع الممـز بالنفقة عف أداء ما ثبت بذمتو 
(. 2)مع توفر القصد الجنائي أي النية العمدية لئلضرار بالمحضوف (1)اتجاه المحضوف

 :  االمتناع عف أداء النفقة – 1
بعد صدور الحكـ القاضي بالنفقة ، وتوصؿ الممـز بالنفقة بو أي عممو بفحواه، فإذا 
ذا امتنع فالمحكـو لو ال يجد بدا مف االلتجاء إلى رفع شكوى إلى  امتثؿ سقطت الجريمة ، وا 
النيابة العامة متيما الممتنع بإىماؿ األسرة ويتحقؽ فعؿ االمتناع بعد مضي آخر لحظة مف 

 يوما مف استجواب ضابط 15الفترة المحددة لمقياـ بالعمؿ الذي وقع عنو االمتناع ، وىي 
 وأما في حالة ىروب المديف أو عدـ 1الشرطة القضائية الذي أحيؿ إليو أمر استجواب

معرفة محؿ إقامتو ، يتـ التنصيص عمى ذلؾ في محضر، وتجري المتابعة دوف التفات إلى 
. 2ذلؾ

 يوما، تبقى قميمة مقارنة ببعض التشريعات 15وفي الواقع منح الممـز بالنفقة مدة 
العربية التي اعتمدت آجاال أطوؿ مف المشرع المغربي الف اليدؼ في الحقيقة ليس ىو 
تثبيت الجريمة عمى الممـز بقدر ما ىو تمكيف المحضوف مف مستحقاتو المالية ، وىذا لـ 
. يتأتى إال باعتماد بعض المرونة في التعامؿ مع مثؿ ىذه القضايا ذات الطابع المعيشي 

                                                 
1
 ،                 2000 ، 99 ، مكتبة المعارؼ الجامعية ، فاس 2شرح القانوف الجنائي الخاص ، ج : أحمد اجوييد  -  

. 74: ص 
2
 ،                   88 لسنة 3منشور بمجمة المياديف ، عدد  )حدو عبد الرحماف ، إىماؿ األسرة في التشريع العربي  -  

 .  55:  ص 
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 يوما ولو بمحظة فإف الجريمة ال 15ىكذا إذف إذا أقدـ الممـز باألداء قبؿ مضي 
، 1تتحقؽ كما أنو لو انتيت المدة وقاـ بعد ذلؾ باألداء فإف الجريمة تتحقؽ رغـ ىذا األداء
ف كنت أحبذ لو أف المشرع المغربي نحا نفس منحى المشرع الميبي إذ اعتبر أنو وفي  وا 

جميع األحواؿ إذا أدى المحكـو عميو ما تخمد في ذمتو أو قدـ كفيبل يقبمو صاحب الشأف فبل 
فطالما أدى ما بذمتو حتى ولو مرت المدة فما الجدوى مف سجنو ، خاصة  . 2تنفذ العقوبة 

وأف السياسة الجنائية في المغرب ترـو التقميؿ مف العقوبات الحبسية لصالح العدالة 
التفاوضية ، إضافة إلى أف ىذا الممـز يبقى أب أولئؾ األطفاؿ ورب األسرة رغـ كؿ شيء ،  

فحبذا لـ يتـ استخداـ السمطة التقديرية لممحكمة في اتجاه التخفيؼ مف العقوبة  الحبسية 
لصالح الغرامة ، إذا كانت نازلة الحاؿ تقتضي ذلؾ بحيث يتـ التعامؿ مع كؿ حالة عمى 

 مف ؽ ج 480حدة ، وذلؾ حفاظا عمى الروابط األسرية ، لكف الفقرة  الثانية مف الفصؿ 
تحد مف ىذه السمطة ، إذ تفرض عمى القاضي  الجنائي الحكـ بالعقوبة الحبسية في حالة 

.  العود
أعتقد أف إعماؿ العقوبات الحبسية في قضايا األسرة ييدـ وال يبني مع أف األمر قد 
يبدو  لمبعض عمى أنو تجسيد لحماية األسرة ، فحسب األب أو الممـز بصفة عامة لف يفيد 
األبناء في شيء وحتى الزوجة ، بؿ كؿ ما في األمر أف المسألة يطبعيا البعد االنتقامي ال 

.  أقؿ وال أكثر ، ألف األب الذي ال يمزمو وازعو وواجبو المقدس لف يمزمو شيء آخر 
ف كاف األمر يحتاج إلى بعض التدقيؽ فاألب الذي ال عمؿ لو أو معسر، فبل فائدة  وا 

.  مف حبسو بؿ عمى العكس تمتيعو بحريتو أضمف عمى األقؿ البحث عف عمؿ

                                                 
1
  1926 ماي 22الفصؿ األوؿ مف األمر المؤرخ في  )في التشريع التونسي مثبل ثبلثة أشير مف تاريخ صدور الحكـ  -  

 مف قانوف 33ـ ر ) ، ومدة تتجاوز شيريف في القانوف الجزائري  ( 1928 شتمبر 13، المعدؿ باألمر الصادر في 
 .  ( مف قانوف العقوبات 293ـ ) وثبلثة شير في القانوف المصري  (العقوبات 

2
. 74: أحمد اجوييد ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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أما الموسر الممتنع  فيمكف بعد استنفاد إمكانية الحجز عمى ممتمكاتو ، لـ ال يتـ 
المجوء إلى سحب رخصة السياقة أو جواز السفر أو أية وثيقة ميمة كوسيمة ضغط عميو مف 

.  أجؿ اإلذعاف لتنفيذ الحكـ 
 لـ يحدد ما إذا كاف األداء يجب أف 480بقي أف أشير إلى أف المشرع في الفصؿ 

. يكوف كميا أو جزئيا 
ف كاف ىناؾ مف يعتبر أف األداء الجزئي ىو أداء مشوب بخمؿ خاصة إذا كاف  وا 
مصحوبا بنية إجرامية يقصد منيا عدـ تنفيذ الحكـ بالشكؿ المطموب ، أو بعث المبمغ إلى 

عنواف مجيوؿ أو كتابة اسـ المنفذ لو خطئا في الحوالة البريدية ، ىادفا مف وراء ذلؾ 
.  ، وبالتالي فبلبد مف توفر القصد الجنائي1األضرار بالمنفذ لو 

 : القصد الجنائي – 2
وأمسؾ " مف ؽ ج نجد أف المشرع يخاطب الزوج المتابع 480انطبلقا مف الفصؿ 

، مما يفيد ضرورة توفر شرط اإلمساؾ العمدي لمقوؿ " عمدا عف دفعيا في موعدىا المحدد
بتوفر النية الجرمية عند الممتنع ، ذلؾ أف ىذه الجريمة ال يمكف أف تتحقؽ عمى سبيؿ 
نما يجب أف يكوف امتناعو إراديا، حيث أكد المجمس األعمى في قراره عدد  الخطأ، وا 

يكوف عديـ األساس القانوني الحكـ الذي يقضي بإدانة الزوج مف أجؿ جنحة "  أنو 2588/6
. 2"إىماؿ األسرة دوف  أف تبيف الصفة اإلرادية لعدـ األداء ودوف وجود أي عائؽ 

عمى ضوء ما سبؽ يتحقؽ القصد الجنائي ، إذا تـ إخبار الزوج بالحكـ القاضي 
بالنفقة ولـ يمتثؿ ، أي  انصرفت إرادتو إلى التممص منو بعدـ األداء ولكف شريطة توفر 

المبلءة المالية ، أما إذا كاف عدـ انصياعو راجعا لعسره وعدـ قدرتو عمى الوفاء فآنئذ ينتفي 

                                                 
1
. 74:أحمد اجوييد ، مرجع سابؽ ، ص   -  

2
 منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى عدد 16937/96 ممؼ جنائي ، عدد 19/9/2001 بتاريخ 2588/6قرار عدد  -  

. 385:  ، ص 2001 يوليوز 58 – 57
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 ويمكف لممحكمة منح الممـز بالنفقة مدة أخرى لمتمكف مف تأميف المبمغ 1القصد الجنائي 
. 2المطموب ولكف شريطة أف تتحقؽ المحكمة مف عنصر اإلعسار

بيد أف الواقع يعكس توجو آخر لمنيابة العامة ، إذ يتـ التوقؼ عند حرفية النص، فتتـ 
.  متابعة الموسر والمعسر عمى حد سواء ، مما ييدد األمؿ في استقرار الروابط األسرية

ىذا ويجدر التأكيد عمى أف مقابؿ التمدرس ىو اآلخر يندرج ضمف الحقوؽ المالية 
كما أكدت عميو  (189المادة  )لمطفؿ ، عمى اعتبار أف التعميـ عنصر مف عناصر النفقة 

أيضا إذ اعتبرت التعميـ والتكويف مف ضمف الحقوؽ التي لؤلطفاؿ عمى أبوييـ  (54المادة )
  .

وبالتالي فمقابؿ التمدرس تسري عميو جميع أحكاـ النفقة التي سبؽ الحديث عنيا  
طبعا ىذا في حالة الطفؿ العادي ، أما إذا كاف مصابا بإعاقة فتنضاؼ إلى باقي الحقوؽ 

الحؽ في الرعاية الخاصة بحالتو وال سيما التعميـ والتأىيؿ  ( 54المادة  )المذكورة في 
.  المناسباف إلعاقتو قصد تسييؿ إدماجو في المجتمع 

وعموما ، فالحقوؽ المالية لمطفؿ بعد الطبلؽ تبقى واحدة مف بيف مجموعة حقوؽ 
تعتبر الدولة مسؤولة عف اتخاذ التدابير البلزمة لحماية األطفاؿ وضماف حقوقيـ ورعايتيا 

.  طبقا لمقانوف 
كما أوكؿ لمنيابة العامة ميمة السير عمى مراقبة تنفيذ األحكاـ وذلؾ حسب الفقرة 

وىذا يدؿ عمى مدى وعي الدولة بصفتيا دولة الحؽ عمى أىمية  (54المادة )األخيرة مف 
الطفولة وبالتالي فيي تسعى نحو توفير أعمى مقومات الرعاية والحماية ليا حتى تكوف 

. معاوؿ بناء ال معاوؿ ىدـ 
إال أف الممارسة العممية تفرز أحكاما تتسـ فييا المستحقات بالمحدودية والقصور عف 

تمبية المتطمبات المعيشية لممرأة المطمقة والطفؿ ، والتي ال ترجع إلى الممارسة القضائية 

                                                 
1
. 165: محمد الكشبور  ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. 75: أحمد جوييد ، مرجع سابؽ ، ص  - 



 69 

فحسب، بؿ ىي مرتبطة أشد االرتباط بالظرفية االقتصادية العامة لمببلد وبالضبط بالقوة 
 . الشرائية لممواطف المغربي
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انفظم انضبَٙ  

انًغزؾمبد انًبنٛخ   يؾذٔدٚخ

 ٔآنٛبد انؾذ يٍ لظٕسْب

 

حرصا مف المشرع عمى حماية األسرة المغربية مف التفكؾ ، عمؿ عمى حمؿ الطبلؽ 
تحت مراقبة القضاء، بحيث ال يمكف لمزوج اإلشياد عمى الطبلؽ إال بعد الحصوؿ عمى 

اإلذف ، ىذا األخير ال يمكف الحصوؿ عميو إال بعد وضع المستحقات المالية لممرأة 
واألطفاؿ في صندوؽ المحكمة ، وذلؾ بغية ضماف حقوؽ المطمقة بعد ما كانت في 

ف كانت ىذه الخطوة تبقى ناقصة ، عمى اعتبار  الماضي ال تعرؼ حتى متى طمقت ، وا 
قصر اآلجاؿ بالنسبة لممطمقة ، وغياب الجية المالية البديمة لمؤسسة الزواج، وقصور 

.  المبالغ المالية المرصودة لؤلطفاؿ عف ضماف المستوى المعيشي البلئؽ 
الشيء الذي يجعؿ ىذه المستحقات تتسـ بالمحدودية ، مما يجعؿ البحث عف آليات 

تجاوز تمؾ المحدودية منطقيا ، سواء مف الناحية المالية الصرفة بالدعوة إلى اإلسراع بإخراج 
صندوؽ التكافؿ العائمي إلى حيز الوجود أو مف حيث السعي إلى توجيو تدخؿ القضاء في 

اتجاه الرقابة عمى شرعية الطبلؽ ليبقى الحؿ األساس ىو ضماف استمرارية ألسرة عبر 
وىذا ما سأحاوؿ بمورتو مف خبلؿ الفرعيف . تفعيؿ األساليب البديمة لفض المنازعات العائمية 

:  التالييف 
.  محدودية المستحقات المالية في تأمين المتطمبات المعيشية : الفرع األول 
.  آليات الحد من قصور المستحقات المالية المترتبة عن الطالق: الفرع الثاني 
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ممدودية اامسسمق تت اامتاية فل تأمين  : اافرر ااوو  
اامسطعبتت اامتيشية  

 إف المرأة المطمقة ال تستفيد مف اآلثار المالية لمطبلؽ إال خبلؿ فترة العدة، مما تكوف 
معو مدة االستفادة قصيرة ، فميما كانت المبالغ المحكـو لما ليا مرتفعة فإنيا ال تدـو ، 

المبحث )الشيء الذي يطرح مسألة تأميف حياتيا المعيشية بعد انتياء فترة العدة ، بحدة 
، ويزداد األمر صعوبة إذا كاف ليا أطفاؿ ، خاصة وأف مستحقات ىؤالء ىي  (األوؿ

 )األخرى تعرؼ تذبذبا وضعفا في كثير مف الحاالت ، مما يؤثر عمى مستواىـ المعيشي 
.  (المبحث الثاني

 بيد أف األمر يصبح أكثر تعقيدا، إذا كاف الطبلؽ خمعيا، حيث تضطر المرأة إلى 
المبحث  )التنازؿ عف مستحقاتيا، واألنكى مف ذلؾ أنيا تفرط حتى في حقوؽ أطفاليا 

.  في بعض األحياف (الثالث
.  قصور المستحقات المالية لممطمقة عن ضمان استمرارية المعاش: المبحث األول

انطبلقا مف دراسة مجموعة مف الممفات بكؿ مف محكمة قضاء األسرة بفاس وسطات 
 )اتضح لي أف المستحقات المالية المحكـو بيا لصالح المطمقة تعرؼ ارتفاعا ممحوظا 

لكف ىذه الميزة سرعاف ما نتبدى أماـ قصر مدة العدة وغياب مؤسسة مالية  (المطمب األوؿ 
 . (المطمب الثاني )بديمة عف مؤسسة الزواح 

. انعكاس طمب اإلذن باإلشياد عمى الطالق عمى مستحقات المطمقة: المطمب األول 
بعدما كانت في السابؽ مستحقات المرأة المطمقة تعرؼ نكوصا مستمرا بسبب قمة 

المبالغ المرصودة ، وبسبب عدـ إلزاـ الزوج المطمؽ بإيداع تمؾ المبالغ قبؿ اإلذف بالطبلؽ 
تفادي المشرع ىذه الثغرة ، وجعؿ إيداع المستحقات في صندوؽ المحكمة شرطا أساسيا 

 مف مدونة األسرة والتي تنص في فقرتيا 87لئلذف بتوثيؽ الطبلؽ، وذلؾ بموجب المادة 
بمجرد إيداع الزوج المبمغ المطموب منو ، تأذف لو المحكمة بتوثيؽ : األولى عمى أنو 

. الطبلؽ لدى العدليف داخؿ دائرة نفوذ نفس المحكمة 
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ولعؿ المشرع بيذا المقتضى ىدؼ إلى حماية حقوؽ المطمقة ، التي كانت في السابؽ 
ال تدري متى طمقت ، فباألحرى الحصوؿ عمى مستحقاتيا ، وحتى ال يبقى كبلمي مجردا ، 

سأعززه بدراسة قمت بيا، مف خبلؿ مجموعة مف الممفات الرائجة أماـ كؿ مف محكمة 
قضاء األسرة بفاس وسطات ، وذلؾ منذ بداية دخوؿ المدونة حيز التنفيذ في شير فبراير 

 : ، وصنفتيا  في الجدوؿ التالي 2004
المتعة  المحكمة

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

نفقة العدة 

 الحد األقصى-  الحد األدنى

أجرة السكن 

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

 4000 --- 1500 7000 --- 1200 25000--- 3000فاس 

 300000 --- 120000 300000 --- 120000 1500000--- 500000سطات 

طبعا ىذه األحكاـ تبقى غير نيائية ، لكف  وحيث إف مدونة األسرة ال زالت في 
بدايتيا إذ لـ يمر عمى دخوليا حيز التنفيذ سوى سنتيف كما أف األحكاـ ال زالت ابتدائية إال 
لى أي حد يراعي القاضي  أنيا ومع ذلؾ تعطي فكرة أولية عف كيفية تقدير المستحقات وا 

؟  (189المادة )المعايير المحددة مف طرؼ المشرع 
إف القراءة األولية ليذه المبالغ ، توحي بتحسف ، إذا ما تـ استحضار المبالغ التي 

. 1كانت تقدر في إطار مدونة األحواؿ الشخصية الممغاة
فيذه المبالغ يعتمد في تحديدىا عمى معيار يسر الزوج ومدى تعسفو في إيقاع 

الطبلؽ ، فمجمؿ األحكاـ التي اطمعت عمييا تكوف فييا الزوجة متمسكة بالعبلقة الزوجية 
إلى أبعد الحدود، إال أف الزوج يكوف مصرا عمى الطبلؽ ، باسباب ال تستشؼ منيا الجدية 

                                                 
1
حاولت القياـ بدراسة مقارنة بيف فترة تطبيؽ مدونة األسرة وفترة تطبيؽ مدونة األحواؿ الشخصية الممغاة، إال أف  -  

محاولتي باءت بالفشؿ ، نظرا لصعوبة الحصوؿ عمى الممفات السابقة مف محاكـ التوثيؽ ، إذ تـ وضع الممفات في 
األرشيؼ  مما يزيد صعوبة البحث خاصة وأف ىذه األحكاـ لـ تستفد مف البرمجة المعموماتية، وكذا النفصاؿ محاكـ األسرة 
عف المحاكـ االبتدائية ، وحيث أف دورة البحث العممي مستمرة ، فيمكف التأسيس عمى األبحاث التي سبؽ القياـ بيا، أذكر 

الحقوؽ المالية لممرأة المتزوجة لعبد السبلـ الشمانتي  وبحث األستاذة رجاء ناجي مكاوي حوؿ التوجو القضائي في : منيا
. 1999 لسنة 31/32مجاؿ نفقة األبناء المنشور بالمجمة المغربية لمقانوف والسياسة واالقتصاد عدد مزدوج 
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أو الخطورة التي يمكف أف تعرقؿ مسيرة الحياة الزوجية، ىذا طبعا حسب تصريحات األزواج 
المدلى بيا في متف األحكاـ ، فكثيرا مف األزواج سؤسسوف طمبيـ عمى خروج الزوجة مف 

. البيت دوف إذف أو بتمسؾ الزوجة بزيارة أىميا ورفض الزوج
ولعؿ ىذه األسباب ىي التي تدفع القضاة إلى الرفع مف المبالغ المستحقة حتى تشكؿ 

وسيمة ردع لثني الزوج عف إيقاع الطبلؽ، وفي ىذا استجابة إلى مطمب الفقو الذي طالما 
. نادى بجعؿ المتعة مثبل وسيمة مف وسائؿ الردع

وبالرجوع إلى الجدوؿ التوضيحي يتبيف أف ىناؾ فرؽ شاسع بيف المبالغ المحكـو بيا 
بمحكمة قضاء األسرة بفاس وتمؾ المحكـو بيا بسطات ، ولعؿ ىذا يرجع إلى يسر الزوج 
إذ . بالدرجة األولى حيث أف معظـ ساكنة سطات عماؿ بالخارج وخاصة بالديار اإليطالية 

 . ( درىـ234676.57)يصؿ دخؿ أحد األزواج مف ضمف الممفات المدروسة إلى 
وعميو يمكف القوؿ بأف المبالغ المحكـو بيا تبيف بما ال يدع مجاال لمشؾ بأنيا 

أصبحت وسيمة مف وسائؿ عقاب الزوج عمى إيقاعو الطبلؽ ، بؿ يمكف القوؿ بأف ىذه 
المبالغ تعد ضريبة الطبلؽ ، خاصة وأف جؿ األحكاـ التي اطمعت عمييا تكوف المرأة فييا 

متشبثة باستمرار العبلقة الزوجية، في حيف يدفع الزوج باستحالة العشرة ، إما لكثرة المشاكؿ 
... أو لعدـ التفاىـ ، أو لتدخؿ أىؿ الزوجة في حياتيما أو خروج الزوجة بغير إذف زوجيا 

مع أف ىذه المشاكؿ تبقى عادية خاصة في السنوات األولى لمزواج ، مما يعدـ مبرر إيقاع 
.  الطبلؽ الميـ إذا كاف األمر يتعمؽ بالجوانب النفسية

لكف ، وعمى ارتفاع ىذه المبالغ ، فإنيا تبقى قاصرة عف تحقيؽ حاجيات ومتطمبات 
المطمقة خاصة وأف مدة العدة قصيرة ، مما يفرض طرح السؤاؿ التالي مف أيف تعيش 

المطمقة بعد انتياء مدة العدة؟  
إف اإلجابة الواقعية عمى ىذا السؤاؿ تفضي إلى اقتراح إنشاء مؤسسة مالية أو جية 
احتياطية بديمة لمؤسسة الزواج التي تبقى في األصؿ المعيؿ األساسي لمزوجة خاصة إذا لـ 

. تكف عاممة ، وحيث تـ الطبلؽ فبل يمكف مطالبة الزوج بأكثر مما فرضو الشرع والقانوف 
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ليبقى العبء مطروحا عمى المرأة فتسمؾ إحدى طرقيف إما الخروج إلى العمؿ، أو ركوب 
قطار الرذيمة والدعارة ،  
.  غياب مؤسسة مالية بديمة: المطمب الثاني 

إف مؤسسة الزواج ال تيدؼ فقط إلى تمبية الرغبات الغريزية لئلنساف، وضماف 
 1استمرار النوع البشري ، ولكنيا في نفس اآلف تحقؽ اليدؼ الوظيفي واالقتصادي والحيائي
ألفراد األسرة، عمى اعتبار أف الزواج  مؤسسة طبيعية وشرعية لتكويف األسرة ىذه األخيرة 

التي كانت تعد المؤسسة األصيمة لمضماف االجتماعي، والمولد األساسي لو، أصبحت اليـو 
، ذلؾ أف تنامي النزعة الفردية ، وتراجع الوازع الديني 2ىدؼ أنظمتو ، بعد ما كانت سببا لو 

لصالح طغياف المادية جعؿ البعد التضامني لؤلسرة يأفؿ فالمطمقة في ظؿ ىذا الوضع تكوف 
قد فقدت حماية أسرتيا التي كانت الضماف ليا في األصؿ ، ويزداد األمر صعوبة إذا كاف 

.  ليا أطفاؿ
إف المطمقة اليـو فقدت األمف االجتماعي وأصبحت تتحمؿ وحدىا آثار مؤسسة 

اجتماعية ذات وظيفة اقتصادية وثقافية ودينية أال وىي مؤسسة الزواج ، إف طبلقيا أثر 
ناجـ عف ىذه المؤسسة ، وىذا واقع اجتماعي ال يجب أف يجني المجتمع مغانمو دوف 

.  3مغارمو 
فالزواج يبقى بالنسبة لممرأة المؤمف االقتصادي ليا وألبنائيا ، وانحبلؿ ىذه المؤسسة 

يعني غياب المعيؿ، خاصة إذا كانت الزوجة غير عاممة، فمثؿ ىذه المرأة إذا لـ تجد 
أسرتيا لتحتمي بيا، فيي غالبا ما تمجأ إلى نيج طريؽ البحث عف عمؿ لتغطية حاجياتيا 

، قد ال تتوفر فييا مما 4المعيشة ، إف ىي وجدتو ، نظرا لتطمب بعض األعماؿ شروط معينة

                                                 
1
عبلقة الضماف االجتماعي ينظـ األسرة واألحواؿ الشخصية ، أطروحة لنيؿ الدكتوراه في : سعيد يوسؼ البستاني  -  

. 72: ، ص 1983القانوف الخاص ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 
2
. 50: سعيد يوسؼ البستاني ، نفس المرجع ، ص  -  

3
. 105: مرجع سابؽ ، ص : عبد السبلـ الشمانتي  -  

4
غياب األب وآثاره عمى األسرة ، بحث نياية التمريف بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية بالرباط لسنة : وفاء بناني  -  

. 62:  ، ص 1992– 1994
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التسوؿ ، الشعوذة، الدعارة ، البغاء )يدفع الكثير مف المطمقات إلى سموؾ الطريؽ السيؿ 
  .)...

خاصة وأف صندوؽ التكافؿ العائمي لـ يفعؿ لحد اآلف ، مما يجعؿ المرأة المطمقة 
وأطفاليا سواء إذا كاف ىذا الزوج معسرا ، ويكوف جزاؤه اإلكراه البدني، وىنا ال تستفيد 
الزوجة شيئا ، أو إذا كاف موسرا فإنو يماطؿ في أداء واجب النفقة ، وىذا ما قد يجعؿ 
بعض النساء يمتيف مينا غير شريفة إلنقاذ أنفسيف وأوالدىف ، وقد يمجأ بعضيف إلى 

. 1تشغيؿ أطفاليف وىـ في سف التمدرس
وحتى لو كانت عاممة، وأجرىا ال يتعدى الحد األدنى لؤلجور، فالمستحقات وعمى 
الرغـ مف ارتفاعيا ، إال أنيا ال تضمف ليا استمرارية المعاش، وفي ىذا اإلطار ذىبت 

بعض التشريعات العربية كتونس ، إلى تمتيع المطمقة بإمكانية االختيار بيف التعويض عمى 
شكؿ رأس ماؿ وبيف جراية عمرية ، ىذه الجراية تقبؿ المراجعة إما ارتفاعا أو انخفاضا ، 
بحسب ما يطرأ مف متغيرات وتستمر إلى أف تتوفى المفارقة أو يتغير وضعيا االجتماعي 

بزواج جديد أو بحصوليا عمى ما تكوف معو في غنى عف ىذه الجراية وفي حالة وفاة الزوج 
. 2تصبح دينا عمى التركة

، ضماف الحؽ لممرأة المطمقة في 3والمشرع التونسي يقصد مف وراء ىذا المقتضى
مواصمة حياتيا في ظروؼ مادية تماثؿ أو تقارب نمط العيش  الذي اعتادت عميػو  

. 4خبلؿ فترة الزوجية، بما أف ىذه األخيرة لـ تنقض ال بطمب منيا وال بخطئيا
ذا كانت ىذه المقتضيات غربية المنشأ، والطبع، حيث تـ استيفاؤىا مف التشريع  وا 

.  األوربي، وذلؾ في إطار ثورة الحداثة التي عرفتيا وتعرفيا تونس في اتجاه العممانية
                                                 

1
.  2006 فبراير 7 ، بتاريخ 1336جريدة التجديد ، العدد  -   

2
التجربة التونسية في مادة األحواؿ الشخصية المجمة المغربية لقانوف واقتصاد التنمية عدد خاص : محمود حسف  -  

:  ،                  ص 2004 لسنة 5باليـو الدراسي حوؿ األسرة  المغربية بيف الفقو المالكي والقانوف الوضعي ، العدد 
59 .
3
 فبراير 18 ، المؤرخ في 1981 لسنة 7نقح بالقانوف عدد  ) مف مجمة األحواؿ الشخصية التونسية 31الفصؿ  -  

1981 .
4
. 60: مرجع سابؽ ، ص : محمود حسف  -  
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ونظرا ألف المغرب بمد إسبلمي ، يستقي أحكامو مف روح الشريعة اإلسبلمية ، فإف 
مثؿ ىذا التوجو يتعارض مع األحكاـ اإلسبلمية فيما يتعمؽ بحقوؽ المطمقة التي يتحمميا 
الزوج أثناء فترة العدة، فعمى المجتمع أف يتحمؿ الباقي في إطار التكافؿ والتضامف عبر 

، أو منح قروض صغرى ومتوسطة دوف فوائد لتحفيز المطمقات 1مؤسسات مالية كالوقؼ
.  عمى القياـ بمشاريع تحقؽ ليف االكتفاء الذاتي مف الحاجيات والمتطمبات

إف مثؿ ىذه المؤسسات إضافة إلى صندوؽ الزكاة والذي سيأتي الحديث عنو ضمف  
الفرع الثاني مف ىذا الفصؿ ، ليو الكفيؿ ، والبديؿ لمؤسسة الزواج التي بدأ يدب فييا 

 . الوىف، وأصبحت تتراجع لصالح مؤسسات دخيمة ال شرعية ليا
. عدم استجابة المستحقات المالية لممتطمبات المعيشية لطفل الطالق : المبحث الثاني

إف النظرة الشمولية لممستحقات المالية ألطفاؿ الطبلؽ حتى اآلف لـ تفرز تحسنا 
كبيرا عما كاف عميو الوضع في ظؿ المدونة الممغاة، فالضآلة ال زالت ىي السمة العامة، 

دوف إغفاؿ أثر  (المطمب األوؿ )إضافة إلى غياب ضمانات قانونية كفيمة باستمرار النفقة 
الجوانب المسطرية مف حيث التبميغ والتنفيذ، وما تسببو مف عرقمة في استفادة األطفاؿ مف 

.  (المطمب الثاني  )مستحقاتيـ 
. ضآلة المستحقات وغياب الضمانات الكفيمة باستمرار النفقة : المطمب األول 

غياب الضمانات الكفيمة  (الفقرة األولى  )إف ما يزيد مسألة ضآلة المستحقات سوءا 
 .  (الفقرة الثانية )باستمرار النفقة 

 .  ضآلة المستحقات: الفقرة األولى 
مف خبلؿ دراستي لمجموعة مف الممفات بقسـ قضاء األسرة التابع لممحكمة االبتدائية 

:   ممفا، توصمت إلى النتائج التالية25بفاس حيث بمغ مجموع الممفات المدروسة 
                                                 

1
. 185: عبد السبلـ الشمانتي ، مرجع سابؽ ، ص  -  

     ويكفي الرجوع إلى عيد عمر بف عبد العزيز ، ىذا الخميفة الذي عرفت في عيده نسبة الفقر صفرا ، ففي عيده بعث 
: " عمر يحيى بف سعيد عمى صدقات إفريقية فاقتضاىا وطمب فقراء يعطييا ليـ فمـ يجد فقيرا ، ولـ يجد مف يأخذىا ، قاؿ 

" . لقد أغنى عمر بف عبد العزيز الناس ، فاشتريت بيا رقابا فأعتقتيـ 
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قسم  قضاء 

 األسرة بفاس

عدد أطفال              

طالق   المجموعة 

 المدروسة

النفقة 

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

أجرة  الحضانة 

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

تكاليف سكنى المحضون 

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

 درىم 1300 --- 200 درىم 300---50 1000 --- 200 43

 25إف قراءة ىذه المعطيات ، توحي بداية بارتفاع عدد أطفاؿ الطبلؽ ، فإذا كانت 
 6159 طفبل، فمنا أف نتصوركـ سيكوف العدد إذا كاف األمر يتعمؽ بػ 43حالة طبلؽ تخمؼ 

3887حالة طبلؽ مسجمة بقسـ قضاء األسرة بفاس وحدىا حكـ منيا 
منذ بداية دخوؿ 1

. المدونة حيز التطبيؽ طبعا  مع إضافة مخمؼ ما قبؿ دخوؿ مدونة األسرة حيز التنفيذ
فبالرجوع إلى المعطيات السالفة الذكر يتضح أف مبالغ النفقة ال زالت ىزيمة فماذا 

 درىـ مف حاجيات في حالتنا ىذه، خاصة وأف الكثير مف القضاة  يحكموف 200ستمبي 
 درىـ لمطفؿ الواحد، فما عساىا تغطي ىذه النفقة 400ألميات بنفقة شيرية ال تربو عف 

اليزيمة ، عمما أف مصاريؼ األبناء واحتياجاتيـ بالخصوص تسير كمفتيا في خط 
 درىـ، 200 أو 100 درىـ  كأجرة حضانة أو حتى 50، وماذا تستطيع أف تحقؽ 2تصاعدي

يمكف لمبعض أف يجيب عمى ىذا الوضع بأنو بإمكاف األـ رفع طمب الزيادة في النفقة طبعا 
بعد مرور سنة، أو إذا حمت ظروؼ استثنائية تبرر ذلؾ، حيث يمقى عمى عاتؽ األـ عبء 
ال ال يستجاب لطمبيا كما ىو الحاؿ في حكـ صدر  إثبات تغير الوضعية المادية لمزوج وا 

حيث لـ تدؿ المدعية بما يثبت تحسف في الوضعية االقتصادية : " عف ابتدائية فاس 
واالجتماعية لممدعى عميو وبذلؾ يبقى طمبيا بيذا الخصوص غير مؤسس كما يجب ومآلو 

. 3"اإللغاء
لكف مع ذلؾ توجد أحكاـ تستجيب لطمب الزيادة ، بؿ أكثر مف ذلؾ أحكاـ تقضي 
بتحويؿ التعويضات العائمية لصالح األـ كما ىو الشأف في حكـ صادر عف قضاء األسرة 

                                                 
1
.  ىذه اإلحصائيات حصمت عمييا مف قسـ قضاء األسرة بفاس -  

2
. 10:  ، ص 2005 يناير 29 بتاريخ 2193األحداث المغربية ، عدد  -  

3
 .  (حكـ غير منشور  ) 2006 يناير 23 صادر بتاريخ 1350/1/05حكـ رقـ  -  
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وذلؾ بجعمو ... الرفع مف النفقة المحكـو بيا لمبنت : ، حيث جاء في منطوؽ الحكـ1بفاس
.   درىـ ابتداء مف تاريخ الطمب مع األداء مع النفاذ المعجؿ300 درىـ عوض 350

 درىـ ابتداءا مف تاريخ الطمب 300وبأدائو ليا واجب السكني بحساب شيري قدره 
لحساب األـ ابتداء مف تاريخ الطمب .. والحكـ بتحويؿ التعويضات العائمية الخاصة بالبنت 

... وباقتطاع ىذه المبالغ المحكـو بيا مف منبع راتب المدعى عميو بيف يدي اآلمر بالصرؼ 
  ."

 درىـ كواجب نفقة إال أنو يبقى مع 350إف ىذا الحكـ وعمى الرغـ مف ضعؼ مبمغ 
ذلؾ إيجابيا ألنو خطا خطوة ميمة ، إذ اعتبر التعويضات العائمية مف حؽ أـ المحضوف ، 

فطالما أف حضانتيا موكولة ألميا، وحيث أف الغـر بالغنـ إذ أف األب يستفيد مف تمؾ 
التعويضات ألنو يقـو برعايتيا ، وبما أف أمر رعايتيا أصبح موكوال لؤلـ فاألـ ىي األولى 

بيذه التعويضات ، أتمنى أف يحذو السادة القضاة حذو ىذا الحكـ، طبعا في حالة توفر ىذه 
التعويضات ، ذلؾ أف فئة قميمة مف المغاربة ىي التي تستفيد مف خدمات الضماف 

.  االجتماعي 
أما بخصوص حؽ السكنى فإف أغمب األحكاـ تعمؿ عمى تقدير تكاليؼ السكنى 

ف كانت في الواقع تمؾ 168باستقبلؿ عف النفقة وأجرة الحضانة وذلؾ حسب المادة   ، وا 
المبالغ ال تستطيع اكتراء غرفة ، فباألحرى شقة تضمف لمطفؿ العيش الكريـ في احتراـ تاـ 

ألبسط الحقوؽ المتطمبة ، خاصة والكؿ يعرؼ حجـ المضاربات العقارية ، واألثمنة الباىضة 
التي يعرفيا سوؼ العقار، فأيف كؿ ىذا مف حؽ الطفؿ في السكف، وفي الترفيو المضموف 

.  لو بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ األممية 
كما يعمد السادة القضاة في بعض األحياف إلى تعييف محؿ سكنى بناء عمى طمب 

األب، لكف اإلشكاؿ يطرح  في حالة ما إذا كاف ىذا المحؿ ليس في ممؾ األب ، إذ في ىذه 
الحالة ، يمكف أف يواجو المحضوف وحاضنو باحتبلؿ بدوف سند، خاصة إذا لـ يؤد الوجيبة 

.  الكرائية لمالؾ العقار عف المدة التي سيقطف خبلليا المحضوف
                                                 

1
 .  (حكـ غير منشور ) 2005 دجنبر 22 صادر بتاريخ 882/1/05 ممؼ رقـ 4976حكـ رقـ  -  
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ف كانت ىذه  وعموما فإف أغمب األحكاـ تميؿ إلى تحديد تكاليؼ السكنى ، وا 
التكاليؼ تبقى في أغمبيا األعـ قاصرة عف توفير المأوى والمسكف البلئؽ بالعيش الكريـ، 

مما يجعؿ األطفاؿ يتكدسوف في غرفة واحدة، خاصة إذا كاف عددىـ يتجاوز الثبلث وكانوا 
مف جنسيف مختمفيف ، الشيء الذي يؤدي إلى ما ال يحمد عقباه مف حيث وقوع السموكات 

كزنا المحاـر ، فأيف ىي وصايا النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف حيث التفريؽ في 1الشاذة 
!!!. المضاجع 

كما أف الدراسات االجتماعية ، تفيد أف أغمب أطفاؿ الطبلؽ يصبحوف عرضة 
لمضياع والتشرد وأكثر قابمية لئلنحراؼ ، إضافة إلى خروجيـ المبكر لسوؽ الشغؿ حتى 
يتمكنوا مف ضماف لقمة العيش أماـ حالة اليتـ الحكمي الواقعي الذي يعيشونو في حياة 

.  آبائيـ
مف أجؿ ذلؾ ، حاولت مدونة األسرة ، توفير ضمانات تكفؿ استمرار النفقة ، إال أف  

.  ىذه الضمانات تبقى غائبة

                                                 
1
. 45: وفاء بناني ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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.  غياب الضمانات الكفيمة باستمرار النفقة: الفقرة الثانية
 في فقرتيا األخيرة عمى أنو عمى المحكمة أف 168لقد نصت مدونة األسرة في المادة 

تحدد في حكميا اإلجراءات الكفيمة بضماف استمرار تنفيذ ىذا الحكـ مف قبؿ األب المحكـو 
وتقرر عند االقتضاء الضمانات الكفيمة  " ... (191)كما نص المشرع في المادة ". عميو 

".  باستمرار أداء النفقة
نما يبقى عمى المحكمة  إال أف ىذه الضمانات تبقى غير واضحة وغير محددة، وا 

البحث عف الوضعية المادية لمممـز بالنفقة، وذلؾ عف طريؽ استقصائيا عف كؿ ما يمكف أف 
.  لكؿ حالة عمى حدة1يفيد في معرفة الوضعية المادية

لكف أغمب السادة القضاة يعمدوف إلى اعتماد تقنية االقتطاع مف منبع الريع أو 
األجر الذي يتقاضاه الممـز بالنفقة، كما ذىب بعض الفقو إلى تطبيؽ الغرامة التيديدية 

لكف األمر يصعب حينما يتعمؽ .  كوسيمة ضغط مف أجؿ إلزاـ األب باالستمرار في األداء
األمر  بالممـز غير الموظؼ أو غير األجير حيث يصعب إيجاد ضمانة لتمكيف األطفاؿ 
مف مستحقاتيـ، إذ يتـ المجوء إلى مسطرة إىماؿ األسرة التي ال تعطي أكميا في غالب 

ذا أضيؼ إلى 2األحياف ، إذ ما الفائدة التي تجنييا المطمقة ومحضونييا مف سجف الزوج  ، وا 
ىذا تعسؼ الزوج أحيانا ، إذ يرفض األداء ويعمؿ كؿ ما في وسعو مف أجؿ عدـ تمكيف 
المطمقة ومحضونييا مف نفقتيـ ، حيث يمتجئ إلى الطرؽ الممتوية كالرشوة والتحايؿ عف 
طريؽ تغيير العنواف مما يجعؿ التبميغ ال يتـ ومف ثـ تبقى نفقة األطفاؿ معمقة ، وتزداد 

تعميقا إلى أجؿ غير مسمى إذا كاف األب عاطؿ أو معدـ ، ليس لديو ما يحجز ، وال دخؿ 
لو ، فينا تطرح مسألة الضمانات بحدة، فمف سيضمف لمطفؿ لقمة عيشو، أثناء فترة 

.  التقاضي وبعدىا
                                                 

1
التقرير الختامي عف األياـ الدراسية التي نظمتيا وزارة العدؿ، حوؿ اإلشكاليات العممية في مجاؿ قضاء األسرة  -  

، منشور بمجمة قضاء األسرة المتخصصة،  (2004 دجنبر 21 و 20 أكتوبر و 5 و 4إفراف أياـ  )والحموؿ المبلئمة ليا 
. 72:  ، ص2005العدد األوؿ يوليوز 

2
صرح لي بيذه المعطيات السيد خالد كتاري رئيس قسـ قضاء األسرة بسطات في لقاء أجريتو معو بمقر ىذه المحكمة  -  

. 2006 فبراير 7بتاريخ  
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أعتقد، أف غموض المشرع في ىذا الجانب يعمؽ المشكؿ أكثر، مما يفرض وبحدة 
اإلسراع بإخراج صندوؽ التكافؿ العائمي إلى حيز الوجود ، ألنو في الحقيقة ىو الضامف 
األساسي القميف بتوفير أو باستمرارية أداء النفقة في الحاالت التي أشرت إلييا سابقا، 

.  وسيأتي الحديث عف ىذا الصندوؽ في الفرع الثاني مف ىذا الفصؿ
وعموما ، غياب الضمانات الكفيمة باستمرار النفقة، ليس ىو الوحيد الذي يحد مف  
نما لمجوانب المسطرية بالغ األثر ، مف حيث  فعالية المستحقات المالية ألطفاؿ الطبلؽ ، وا 

.  التبميغ وكذا تنفيذ األحكاـ
. أثر إجراءات التبميغ والتنفيذ عمى مستحقات األطفال: المطمب الثاني 

البد مف الحديث عف  (الفقرة الثانية  )قبؿ التطرؽ إلى الجانب المتعمؽ بتنفيذ األحكاـ 
.  (الفقرة األولى  )أثر إجراءات التبميغ 
. أثر إجراءات التبميغ : الفقرة األولى 

حرصا مف المشرع عمى اإلسراع بتوفير النفقة التي ليا طابع معيشي لمستحقيا في 
( 190المادة  )الوقت المناسب نص عمى وجوب البث في قضاياىا داخؿ أجؿ أقصاه شير 

.  حتى تحقؽ الغاية المتوخاة منيا
لكف ىذه الميزة تبقى معطمة واقعيا ، نظرا إلمكانية تمسؾ ذي المصمحة باآلجاؿ 

 مف قانوف المسطرة 41 و 40المحددة قانونا لبلستدعاء والمنصوص عمييا في الفصميف 
.  المدنية ، والتي قد يترتب عف مخالفتيا البطبلف

وعميو يبقى إقرار المبدأ قانونا وحده ال يكفي ذلؾ أف تفعيمو يقتضي توفير الوسائؿ 
المادية والبشرية لتحقيقو ، الشيء الذي لـ يتحقؽ بعد، إذ أف مشكؿ التبميغات يبقى دائما 
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العائؽ في التسريع بالبت في القضايا ، نتيجة التأخير في تبميغ االستدعاءات الراجع أساسا 
.  2 المكمفيف بذلؾ ، واالعتماد عمى رجاؿ السمطة مما يخؿ بجودة التبميغ 1إلى قمة األعواف 

ىذا ناىيؾ عف بعض السموكات البلأخبلقية التي يقـو بيا بعض األعواف ، كابتزاز 
المطمقات عف طريؽ اشتراط بعضيـ لنسب مئوية مف مجموع المستحقات المحكـو بيا 

. 3كشرط لقياميـ بالتبميغ 
ينضاؼ إلى ىذا المشكؿ شساعة الرقعة الترابية التابعة لمنفوذ الترابي لممحكمة مما 
يجعؿ ميمة العوف صعبة ، خاصة أماـ كثرة العناويف وتشابييا ويزداد األمر استفحاال إذا 

، ىذا دوف إغفاؿ بعض السموكات التي يقـو بيا 4كاف التبميغ خارج المنطقة الحضرية 
األعواف مثؿ طمبيـ مف المبمغ إليو عدـ التوقيع عمى الطي التبميغي وذلؾ حتى يتمكف في 

.  5المستقبؿ مف الطعف فيو
إف ىذه العوامؿ مجتمعة تجعؿ إجراءات التبميغ مشوبة بالخمؿ في أغمب األحياف، 
مما يضرب في الصميـ خاصية السرعة التي يجب أف تتسـ بيا مثؿ ىذه القضايا نظرا 

لطابعيا المعيشي االستعجالي إضافة إلى ىزالة األجور التي يتقاضاىا األعواف القضائيوف ، 
.  والتي تمقي بظبلليا أيضا عمى مشكؿ التبميغات

                                                 
1
 المتعمؽ بإحداث ىيئة األعواف القضائييف وتنظيميا 25/12/1980أنشئت مؤسسة األعواف القضائييف بموجب ظيير  -  

بدأ تطبيقيا بفاس، إال أنيا اقتصرت 1992، حيث كاف تطبيقيا منحصرا في مدينتيف الرباط والدار البيضاء ، وفي فبراير 
.   أسندت ليـ ميمة تنفيذ األحكاـ1994في البداية عمى التبميغات المدنية وخبلؿ يوليوز 

 لكونو 12/1/1425عرفت ىذه المؤسسة عدة تعديبلت بموجب المناشير التي تصدر في وزارة العدؿ ، لعؿ أىميا منشور 
تضمف تدابير عممية تيدؼ إلى تصريؼ أشغاؿ األعواف في أحسف الظروؼ والرفع مف مستوى مردوديتيـ وتنظيـ عبلقاتيـ 

.  مع الغير
2
بعض اإلشكاالت المحمية التي تطرحيا مدونة األسرة عمى المستوى التطبيقي منشور بمجمة المحكمة : محمد نجاري  -  

. 40:  ، ص 2004 لسنة 4، عدد 
3
. 11:  ، ص 2005 يناير 29 بتاريخ 2193األحداث المغربية ، عدد  -  

4
تقييـ تجربة األعواف القضائييف مف خبلؿ ابتدائية فاس كنمودج بحيث منشور بمجمة المعيار عدد : سعد الجرندي  -  

. 43:  ، وص 41:  ، ص 2002 لسنة 28
لمعرفة  المزيد مف التفاصيؿ حوؿ مؤسسة العوف القضائي يرجع إلى تجربة األعواف القضائييف بفاس بحث إجازة في 

. 99 – 98القانوف الخاص أعد مف طرؼ الطالبتيف فدوى الوالي وخديجة أبو ميدي  خبلؿ الموسـ الجامعي ، 
5
. 45: سعد الجرندي ،  نفس المرجع ، ص  -  
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ولعؿ وزارة العدؿ بدأت تفكر في إصبلح ىذه المؤسسة ، حيث صرح وزير العدؿ في 
 أف ىناؾ 2005 دجنبر 11مجمس المستشاريف في إحدى جمسات األسئمة الشفوية ليـو 

مشروع قانوف جديد سيعدؿ القانوف الحالي ، حيث تـ تغيير اسـ األعواف القضائييف 
بالمفوضيف القضائييف ، كما تـ الرفع مف أجورىـ مع تعزيز دور النيابة العامة مف حيث 

.  تشديد المراقبة
وفي انتظار خروج ىذا القانوف إلى حيز التنفيذ ، يبقى عدـ التبميغ معضمة تعاني 

 األمر الذي 1منيا قضايا النفقة ، إال إذا حرص صاحب الممؼ بنفسو عمى سير اإلجراءات
.  ال يتسنى لمعمـو نظرا العتبارات متعددة

عمى  . ـ.ـ. مكرر ؽ179ومف أجؿ التسريع بالبث في طمبات النفقة ينص الفصؿ 
ريثما يصدر الحكـ في موضوع دعوى النفقة لمقاضي أف يحكـ بنفقة مؤقتة : " ... أنو 

لمستحقيا في ظرؼ شير مف تاريخ طمبيا مع اعتبار صحة الطمب والحجج التي يمكف 
".  االعتماد عمييا وينفذ ىذا الحكـ قبؿ التسجيؿ وبمجرد اإلدالء بنسخة منو

 مف مدونة األسرة التي حددت أجبل أقصاه 190إال أف ىذا الفصؿ ال يساير المادة 
 مكرر لمقاضي إمكانية الحكـ 179شير واحد لمبث في قضايا النفقة ، فيما أعطى الفصؿ 

بنفقة مؤقتة لمستحقيا في ظرؼ شير مف تاريخ طمبيا في انتظار الحكـ في موضوع دعوى 
النفقة والحكـ بالنفقة المؤقتة بدوره يطرح تساؤال حوؿ ما إذا كاف يصدر تمقائيا مف طرؼ 

المحكمة بعد تأكدىا مف خبلؿ معطيات الممؼ أف اإلجراءات المسطرية ال تسعفيا في البث 
في الدعوى داخؿ األجؿ المحدد أـ أف األمر يقتضي تقديـ طمب تمؾ النفقة مف طرؼ 

مستحقييا، إال أف صراحة النص تجيب عمى ىذا التساؤؿ ، حيث أف القاضي يحكـ بيا بناء 
عمى الطمب المقدـ مف طرؼ مستحقييا في ظرؼ شير مف تاريخ طمبيا، وتكوف مستحقة 

اعتمادا عمى صحة الطمب، أي الدعوى بإثبات شرطيا وقبوليا والحجج التي يمكف االعتماد 
. 2عمييا 

                                                 
1
. 10:  ، ص 2005 يناير 29 بتاريخ 2193األحداث المغربية ، عدد  -  

2
.   وما بعدىا 41: مرجع سابؽ ، ص : محمد نجاري  -  
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ىكذا إذف تعرقؿ اإلجراءات التبميغية وتعطؿ مفعوؿ الطابع االستعجالي لمنفقة ، 
.  وتجعؿ مفيـو الطبيعة المعيشية لمنفقة في ميب الريح

لكف بطء اإلجراءات التبميغية وعدـ فعاليتيا في أحياف كثيرة ليس ىو الوحيد المؤثر 
نما تنضاؼ إلييا أيضا الصعوبات التي يعرفيا تنفيذ األحكاـ .  عمى مستحقات األطفاؿ ، وا 

. أثر عدم تنفيذ األحكام: الفقرة الثانية 
أف يبمغ إلى طرؼ المحكـو عميو، الحكـ  (العوف القضائي )يجب عمى عوف التنفيذ 

 مف 440الفصؿ )المكمؼ بتنفيذه ويعذره بأف يفي بما قضى بو الحكـ حاال أو بتعريفو بنواياه 
 . (المسطرة المدنية 

وحيث أف قضايا النفقة مشمولة بالنفاذ المعجؿ ، فإف ىذا يعطي ضمانة أكثر 
.  لئلسراع بالتنفيذ ، إال أف الواقع يعكس خبلؼ ذلؾ

فمف خبلؿ إحصائيات حصمت عمييا مف قسـ التنفيذ بالمحكمة االبتدائية بفاس ، 
 ممؼ 891 ممؼ نفذ 1624، وفيما يتعمؽ بالنفقة مف أصؿ 2005وجدت أنو خبلؿ سنة 

.   ممؼ لـ ينفذ733وبقي 
 34 ممؼ مف أصؿ 25 ، نفذ 2005أما ما يتعمؽ بأجرة الحضانة فخبلؿ نفس السنة 

.   ممفات9أي بقي 
 ، أوضح لي بأف الممفات التي لـ 1ومف خبلؿ المقاء الذي أجريتو مع السيد السقاط 

تعرؼ طريقيا نحو التنفيذ تعود باألساس إلى إكراىات واقعية مف قبيؿ فرار الزوج، أو عدـ 
وجود ما يحجز حيف التنفيذ، حيث يواجو العوف بكوف المنفذ عميو ال دخؿ لو ،           أو 
ال منقوؿ عنده أو ال عقار بممكو ، في ىذه الحالة يطبؽ في حؽ الزوج          اإلكراه   
ما أف الزوج يتعسؼ ، ويرفض اإلذعاف  البدني مف خبلؿ سموؾ مسطرة إىماؿ األسرة وا 

لسمطة التنفيذ ، وىنا يتـ الدخوؿ في حمقة مفرغة ، حيث يركف الزوج إلى الطرؽ الممتوية 
وغير المشروعة، والمحاكـ تعج بمثؿ ىذه الحاالت ، وىنا تطرح العدالة في الميزاف ، ذلؾ 

                                                 
1
صرح لي بيذه التوضيحات السيد السقاط منتدب قضائي مكمؼ بقسـ التنفيذ بالمحكمة االبتدائية بفاس في لقاء أجريتو  -  

.  2006 يناير 30معو بمقر ىذه المحكمة بتاريخ 
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أف عدـ تنفيذ األحكاـ موت بطيء لمعدالة، وتنقيص مف قيمة األحكاـ ، ومس بمصداقية 
.  القضاء

فإذا كاف التنفيذ بشكمو المجرد ال يكفي ، فباألحرى عدـ التنفيذ ، ذلؾ أف البطء في 
التنفيذ يشبو عدـ التنفيذ مف حيث أثره عمى نفسية المتقاضي وخمخمة الثقة في األحكاـ وفي 

. 1القضاء 
فمجموعة مف األحكاـ تكوف جاىزة إال أف ىناؾ نقص عمى مستوى الجياز المكمؼ 

.  2بالتنفيذ ، مما يعرقؿ استفادة الطرؼ المتضرر في األسرة مف ىذه األحكاـ
الشيء الذي يجعؿ إشكالية التنفيذ محكا حقيقيا ، ذلؾ أف محاولة اإلجابة تقتضي 

وبالضرورة استحضار مؤسسة قاضي التنفيذ كحػؿ ، فيؿ توجد في المغرب ىػذه  
.  المؤسسة ، بكؿ ما تحممو كممة مؤسسة مف معنى

في الواقع  المغرب فكر في ىذه المؤسسة ، إال أف تفكيره وقؼ عند خطوة إيعاز ىذه 
الميمة إلى رئيس المحكمة ىذا األخير ونظرا لكثرة انشغاالتو يعمد إلى تعييف قاضي التنفيذ 

.  مف بيف قضاة الييئة ، فبقيت ىذه المؤسسة مجمدة في الواقع ، وموجودة في األوراؽ
إف مؤسسة قاضي التنفيذ ىي بمثابة محكمة مصغرة ليا آلياتيا ، ووسائؿ عمميا التي 

توظفيا في اتجاه تحقيؽ الغاية مف الحكـ ، حيث يتخذ القاضي المكمؼ بالتنفيذ جميع 
اإلجراءات والخطوات البلزمة ألجؿ تحقيؽ ذلؾ بما فييا االنتقاؿ إلى عيف المكاف، والمتابعة 

الدقيقة ألعواف التنفيذ ، بحيث ال يقـو ىؤالء بأي إجراء إال بعد استشارة قاضي التنفيذ ، 
وذلؾ في إطار ربط مؤسسة األعواف القضائييف بقاضي التنفيذ إشرافا ومراقبة ، كما يجب 

خمؽ نصوص تشريعية ، تتأكد بمقتضاىا المساعدة الفعمية لمنيابة العامة ، وذلؾ بغية تحقيؽ 
الغرامة  ) مع منح قاضي التنفيذ  سمطة الجزاء المدني  3التنفيذ القضائي في أقرب اآلجاؿ

                                                 
1
. 3:  ، ص 32افتتاحية مجمة المعيار ، العدد : عبد اهلل الحمومي  -  

2
. 2006 فبراير 7  بتاريخ 1336جريدة التجديد ، عدد -  

3
. 279:  ، ص 2000قاضي التنفيذ ، مكتبة دار السبلـ الطبعة األولى : رشيد مشقاقة  - 
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 ، كما تجدر اإلشارة إلى أف االستعانة بالخبرة في مجاؿ 1 (التيديدية القطعية والتعويض
تقدير النفقة قد يعرقؿ الطابع االستعجالي لمثؿ ىذه القضايا ذات الطابع المعيشي الشيء 

الذي دفع بعض الفقو إلى المناداة بإحداث شعبة بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية لتدريب 
الخبراء عمى الجوانب القانونية والتقنية الواجب االطبلع إلييا إضافة إلى إحداث قاضي 

 وذلؾ بيدؼ إضفاء نوع مف 2الخبرة ، كما ىو معموؿ بو في األنظمة القضائية المقارنة 
الديناميكية عمى األحكاـ القضائية، وذلؾ في اتجاه التنفيذ ، عمو يخفؼ مف وطأة النقص 

واليزالة التي تتسـ بيا المستحقات المالية ألطفاؿ الطبلؽ ، ىؤالء الذيف يدفعوف ثمف أبغض 
.  الحبلؿ إلى اهلل إلى جانب أميـ خاصة إذا كاف الطبلؽ خمعيا

. تأثير نوع الطالق عمى المستحقات المالية: المبحث الثالث 
إف مستحقات المطمقة تختمؼ حسب ما إذا كاف الطبلؽ رجعيا ، أو بائنا أو خمعيا، 

 (المطمب األوؿ  )أو قبؿ البناء، الشيء الذي ينعكس ال محالة عمى متطمباتيا المعيشية 
كما أف األطفاؿ جزء ال يتجزأ مف آثار الطبلؽ، إذ تيتز مستحقاتيـ ووضعيتيـ المعيشية 

.  (المبحث الثاني )خاصة أماـ ارتفاع وتيرة الطبلؽ الخمعي 
.  تأثير نوع الطالق عمى المستحقات المالية لممطمقة : المطمب األول 

ولعؿ مف أكثر أنواع الطبلؽ تأثيرا عمى المستحقات المالية لممطمقة الطبلؽ قبؿ 
 . (الفقرة الثانية )والطبلؽ الخمعي  (الفقرة األولى )البناء 

 
 

. الطالق قبل البناء: الفقرة األولى 

                                                 
1
لمزيد مف التفصيؿ حوؿ مؤسسة قاضي التنفيذ يرجع إلى بحث األستاذ عبيد اهلل العبدوني  المنشور بمجمة المحاكـ  -  

. 67:  ، ص 2001 لسنة 87المغربية  ، عدد 
2
. 231: نفس المرجع ، ص  -  
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إف المطمقة قبؿ الدخوؿ ال تستحؽ إال نصؼ الصداؽ المسمى أو المتعة عند عدـ 
ن طمقتموىن من قبل أن تمسوىن وقد فرضتم : التسمية ، وذلؾ مصداقا لقولو تعالى  وا 

لين فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
1
، وىذا ما  

تستحؽ الزوجة نصؼ الصداؽ المسمى إذا  " ( 32المادة  )أكدتو مدونة األسرة أيضا في 
.  وقع الطبلؽ قبؿ البناء 

وحسب مذىب اإلماـ مالؾ ومذىب الشافعي فإف المقصود بالمسيس في اآلية الوطء 
بعد العقد، وبالتالي فمجرد االختبلء بالزوجة ال يوجب ليا الصداؽ إال إذا صاحبو مس أي 

.  2وطء 
لكف باستقراء التحوالت التي عرفيا المجتمع، مف حيث تغير مجموعة مف القيـ 

واألعراؼ االجتماعية ، يبلحظ أف المقاء بيف طرفي العبلقة الزوجية الموقوفة التنفيذ إف صح 
التعبير، تأخذ أشكاال متعددة ، خاصة أماـ موجة التحرر واالنفتاح التي أصبحت تعرفيا 

.  المجتمعات اإلسبلمية 
فيؿ يمكف اعتبار بعد كؿ ىذا، المسيس بمفيومو الضيؽ المنحصر في الوطء فقط 

أـ تجاوز ىذا المفيـو إلى أشياء أخرى كالقبمة ، والشعور الذي ينتاب الزوج وىو يرى زوجتو 
بجانبو ، عمى اعتبار أف ىذا يعتبر بمثابة نوع مف أنواع االستمتاع خاصة إذا لـ يكف ىناؾ 

، وحتى إف كاف ىناؾ سبب فقد يرجع إلى الزوج 3مبرر أو سبب مشروع لمطبلؽ قبؿ الدخوؿ
وفي ىذا اإلطار يعتبر المذىب الحنفي أف . مف حيث االستعداد والتيييئ لبيت الزوجية 

الصداؽ يجب بالخموة ولو لـ يقع فييا مس ، أفمـ يكف حريا بالمدونة األخذ بيذا الرأي  
خاصة وأنيا عرفت انفتاحا عمى باقي المذاىب في مواضع مختمفة ، وذلؾ أخذا بمبدأ 

                                                 
1
 ./  مف سورة الطبلؽ237اآلية -  

2
. 123: ابف معجوز ، مرجع سابؽ ، ص  -  

3
قضاء األسرة ، :  منشورة بمجمة 2005 يناير 31 إلى 2004 فبراير 5إحصائيات رسمية صادرة عف وزارة العدؿ مف  -  

. 122:  ، ص 2005مجمة متخصصة العدد األوؿ يوليوز 
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اختبلؼ أمتي رحمة خاصة وأف نسبة الطبلؽ قبؿ البناء تعرؼ تصاعدا ميما والجدوؿ 
 . 1التالي يبيف ذلؾ
الناظور وجدة طنجة القنيطرة فاس الدار البيضاء المدينة  

عدد حاالت الطبلؽ 

قبؿ البناء  
462 162 302 533 434 340 

إف مثؿ ىذه اإلحصائيات ، تدعو إلى التفكير ، والتأمؿ في مفيـو المسيس، خاصة 
أماـ ضعؼ الوازع الديني لكثير مف الناس في أيامنا ىذه ، أفبل يجب معاممتيـ بنقيض 

قصدىـ ، وبقدر ما أحدثوا مف فجور عمى قوؿ عمر بف عبد العزيز ، ألف كثرة المقاءات ، 
فما استمتعتم بو منين : يقوؿ تعالى . 2قد تجعؿ الزوج يناؿ مف زوجتو ما يريد دوف وطء

، فالوطء أصؿ والممس والنظرة والقبمة والكبلـ كميا بعض مف  3فآتوىن أجورىن فريضة
. 4ذلؾ األصؿ 

ىذا مف جية ، أما مف جية أخرى فإف طبلقيا قبؿ الدخوؿ يكوف قد فوت عمييا 
فرصة الزواج ممف قد يكوف أفضؿ منو، ويضيؽ إف لـ نقؿ يعدـ أماميا فرصة الزواج مف 
.  جديد ، نظرا ألف المجتمع ال يرحـ المطمقة بعد الدخوؿ ، فما بالؾ بتمؾ غير المدخوؿ بيا
نظرا إذف لكؿ ىذه المعطيات ، وفي ظؿ ىذه التحوالت فإف وضعية المطمقة قبؿ 

لى دفع عجمة االجتياد في ىذا االتجاه .  البناء ، تدعو إلى عميؽ تفكير، وا 
 . الطالق الخمعي: الفقرة الثانية 
لمزوجيف أف يتراضيا عمى الطبلؽ "  مف مدونة األسرة عمى أنو 115تنص المادة 

، فمف خبلؿ ىذه المادة يتضح أف عنصر التراضي "  أعبله 114بالخمع طبقا ألحكاـ المادة 
بيف الطرفيف حاضر بشكؿ قوي الشيء الذي يكسبو صفة العقد، إذ أف التراضي ىو قواـ 

                                                 
1
. 288: عبد السبلـ الشمانتي ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. 289: عبد السبلـ الشمانتي ، مرجع سابؽ ، ص  -  

3
.   مف سورة النساء 24مف اآلية  -  

4
. 289: عبد السبلـ الشمانتي ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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العقد، حيث تيدؼ مف خبللو الزوجة الخبلص مف زوجية لـ تعد ترغب فييا نظير بدؿ 
.  1تدفعو إلى زوجيا ، فيو طبلؽ يشترؾ فيو الزوجاف وال يتـ مف جانب واحد

وحتى يقع الخمع صحيحا يجب أف يكوف رضا الزوجة قد تـ عف بينة واختيار ، 
وعميو فإذا استعمؿ الزوج  بعض األساليب التي تدفع الزوجة مرغمة لئلقباؿ عمى طمب 

، وذلؾ مصداقا لقولو 2طبلؽ الخمع منو، وقع الطبلؽ بائنا دوف التزاـ ىذه الزوجة ببدؿ الخمع
يا أييا الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرىا وال تعضموىن لتذىبوا  : تعالى 

ببعض ما أتيتموىن ، إال أن يأتين بفاحشة مبينة
 مف 117 ، وىذا ما أكدتو أيضا المادة 3

مدونة األسرة حيث نصت عمى أنو لمزوجة استرجاع ما خالعت بو إذا أثبتت أف خمعيا كاف 
. 4نتيجة إكراه أو إضرار  الزوج بيا وينفذ الطبلؽ في جميع األحواؿ 

بيد أف اإلشكاؿ يطرح بحدة في مسألة العوض الذي يقع بو الخمع مف حيث طبيعتو 
مف مدونة األسرة تنص عمى أف كؿ ما صح االلتزاـ بو شرعا صمح  ( 118المادة )ذلؾ أف 

. 5أف يكوف بدال في الخمع دوف تعسؼ وال مغاالة
لكف مرآة الواقع تعكس صورة أخرى ذلؾ أف الطبلؽ الخمعي يحتؿ الرتبة األولى في 

 فبراير 5 حالة طبلؽ خمعي وذلؾ مف 11.999قائمة أنواع الطبلؽ، وذلؾ بما مجموعو 

                                                 
1
البعد األخبلقي لطبلؽ الخمع مقاؿ منشور بالمجمة المغربية لقانوف واقتصاد التنمية عدد خاص : محمد الكشبور  -  

.   وما بعدىا 23:  ، ص 2002 لسنة 46القانوف واألخبلؽ ، العدد 
2
. 25: محمد الكشبور ، نفس المرجع ، ص  -  

3
.   مف سورة النساء 19اآلية  -  

4
ف تكف قد خالعت وأثبتت :  يقوؿ ابف عاصـ في تحفتو   -   إضراره ففي اختبلع رجعت  ** وا 

5
وأما صفة العوض فإف الشافعي وأبا حنيفة يشترطاف فيو أف يكوف معمـو الصفة ومعمـو : يقوؿ ابف رشد الحفيد  -  

الوجود ومالؾ يجيز فيو المجيوؿ الوجود والقدر والمعدـو مثؿ اآلبؽ والشارد والثمرة التي لـ يبد صبلحيا والعبد غير 
الموصوؼ ، وحكي عف أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدـو وسبب الخبلؼ تردد العوض ىاىنا بيف العوض في البيوع 

أو األشياء الموىوبة والموصى بو فمف شبييا بالبيوع اشترط فيو ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع ومف شبيو 
باليبات لـ يشترط ذلؾ واختمفوا إذا وقع الخمع بما ال يحؿ كالخمر والخنزير ىؿ يجب ليا عوض أـ ال بعد اتفاقيـ عمى أف 

 67: الطبلؽ يقع فقاؿ مالؾ ال تستحؽ عوضا وبو قاؿ أبو حنيفة وقاؿ الشافعي يجمبيا مير المثؿ، مرجع سابؽ ، ص 
. وما بعدىا 



 90 

 والجدوؿ التالي يبيف توزيع الطبلؽ الخمعي حسب دوائر 2005 يناير 31 إلى غاية 2004
. 1محاكـ االستئناؼ بالمغرب

عدد الحاالت دوائر االستئناف 
 1566الرباط  

 905القنيطرة  
 1813الدار البيضاء 

 346الجديدة  
 432فاس  
 250تازة 

 797مراكش 
 222ورزازات  
 325آسفي  
 1021مكناس  
 491الرشيدية  
 901أكادير  
 57العيوف  
 669طنجة  
 258تطواف  
 176سطات  

 400بني مبلؿ  
 313خريبكة  
 628وجدة  

 375الناظور  
 54الحسيمة 

 11999المجموع العام  
إف األرقاـ الموضحة أعبله، تبرز أف الطبلؽ الخمعي يزداد استفحاال ، ويمكف تبرير 
ارتفاع معدلو في اعتقادي ببخس كمفتو بالنسبة لمزوج، ذلؾ أف الزوجة ال تكمفو شيئا فيي 
تتنازؿ لو عف كؿ شيء مقابؿ الحصوؿ عمى حريتيا، خاصة إذا استعصى عمييا إثبات 

                                                 
1
. 122: إحصائيات صادرة عف وزارة العدؿ منشورة بمجمة قضاء األسرة المتخصصة ، مرجع سابؽ ، ص  -   
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الضرر، وفي ظؿ المدونة الحالية لوحظ بالتزامف مع الطبلؽ الخمعي ارتفاع نسبة التطميؽ 
( . 120المادة  )لمشقاؽ وذلؾ في حالة عدـ استجابة الزوج لطمب الخمع 

ىكذا إذف تمجأ معظـ النساء إلى المخالعة بنفقتيف ومستحقاتيف بالرغـ مف أف 
وفي  (117المادة ) ودوف إكراه  (118ـ  )المشرع يشترط عدـ حصوؿ التعسؼ والمغاالة 

الواقع بعض السادة القضاة يحرصوف عمى مراعاة ىذه الجوانب ويتحققوف مف عدـ وجود أي 
عيب مف عيوب اإلرادة كاإلكراه أو الضغط مف طرؼ الزوج وغالبا ما يرفضوف تنازؿ 

الزوجة عف حقوقيا، ويمزموف الزوج بوضع المستحقات في صندوؽ المحكمة ، إال أف ىذه 
الممارسة تبقى محدودة في بعض الحاالت وفي المحاكـ التي ال تعرؼ زخما مف الممفات 

والقضايا ، أما المحاكـ االستثنائية كالبيضاء وفاس والرباط فإف الممفات التي اطمعت عمييا 
خاصة بمدينة فاس تنطؽ عف حاليا ، حيث تصرح الزوجة بتنازليا عف حقوقيا كاممة مف 

.  أجؿ الحصوؿ عمى الطبلؽ
 امرأة مطمقة بدوف 11.000فحسب اإلحصائيات السابقة يمكف القوؿ بأف أزيد مف 

مستحقات ، فإذا كنت قد عالجت في المبحث األوؿ مف ىذا الفرع قصر األجؿ وتأثيره عمى 
ضماف استمرارية النفقة والمتطمبات المعيشية لممطمقة ، فكيؼ ستكوف والحالة ىذه أوضاع 
ىؤالء المطمقات المعيشية الشيء الذي يطرح مسألة البعد األخبلقي لطبلؽ الخمع وبحدة ، 

 والمتمثمة أساسا في رغبة الممحة التي 1ذلؾ أف الغاية التي شرع مف أجميا طبلؽ الخمع
تكوف لمزوجة في الطبلؽ والزوج يكوف متشبثا بالحياة الزوجية فتقدـ إلى الزوج مقاببل 

لمطبلؽ كعوض عف المير وسائر النفقات األخرى ، أما السموكات المستشرية اآلف فيي 
بعيدة كؿ البعد عف ىذه الغاية ، حيث يتمنع الزوج مف إيقاع الطبلؽ كوسيمة ضغط لدفع 
الزوجة الفتداء نفسيا بمبمغ مف الماؿ أو بنفقتيا بؿ أكثر مف ذلؾ ىناؾ فئة مف األزواج 

يحترفوف ىذه الممارسة ، ولعؿ ىذا ما يفسر ىذه الوتيرة المرتفعة ، وفي المقابؿ بدأت النساء 
(.  120المادة  )تتوجيف إلى التطميؽ لمشقاؽ 

                                                 
1
. 21: محمد الكشبور ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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وأماـ استفحاؿ ىذه الظاىرة ، يصبح التساؤؿ عف مصير مستحقات األطفاؿ واردا 
.  بحدة

. مصير مستحقات األطفال في ظل ارتفاع وتيرة الطالق الخمعي: المطمب الثاني
حسب الفقو المالكي فإف بدؿ الخمع يمكف أف يكوف النفقة أو أجرة الرضاع أو أجرة 

ال يجوز الخمع بشيء تعمؽ "  مف مدونة األسرة عمى أنو 119الحضانة ، بينما تنص المادة 
". بو حؽ األطفاؿ أو بنفقتيـ إذا كانت األـ معسرة 

يستخمص مف ىذا المقتضى التشريعي أف الزوجة يمكنيا أف تخالع بالمستحقات 
المالية العائدة ألوالدىا كالنفقة وأجرة الرضاع والحضانة وكذا الحؽ في السكنى أو تكاليفيا 

.  طالما ىي موسرة ، أما إذا كانت معسرة فبل يجوز ليا القياـ بذلؾ
وىكذا إذا أعسرت األـ المختمعة بنفقة أطفاليا ، وجبت النفقة عمى أبييـ دوف مساس 

( .  119الفقرة الثانية مف المادة  )بحقو في الرجوع عمييا 
 1وبذلؾ فالمدونة تحرص عمى أال تكوف حقوؽ الطفؿ موضع مساومة بيف الزوجيف 

ف كاف في الواقع ىذا األمر يثير إشكالية كبرى تتعمؽ بنسبية العقود في التشريع المغربي ،  وا 
عمى اعتبار أف الخمع ىو عقد تراضي بيف الزوجيف، واألطفاؿ ليسوا أطرافا في العقد إال أنو 

مع ذلؾ فالمشرع يجعؿ أثر العقد يمتد بالنسبة لمغير في حالة ما إذا كانت  األـ موسرة ، 
والتي تعد مف بيف الحاالت االستثنائية في التشريع المغربي ومع ذلؾ فإف الفقو اإلسبلمي 

ومعو مدونة األسرة قد كفبل لؤلطفاؿ حقوقيـ في حالة إعسار األـ، وذلؾ حفاظا عمى 
.  المصمحة الفضمى لمطفؿ

وىذا ما يكرسو بعض السادة القضاة، حيث يعمموف عمى الحفاظ عمى مستحقات 
األطفاؿ ولو كاف الطبلؽ خمعيا، كما ىو الشأف في حكـ صدر عف ابتدائية سطات أقر 

 درىـ شيريا عف واجب نفقة البنت شيماء ومبمغ 400.00باستحقاؽ المحضونة شيماء لمبمغ 

                                                 
1
 نونبر 4حقوؽ الطفؿ في مدونة األسرة واالتفاقات الدولية مقاؿ منشور بمجمة المحكمة العدد : عبد الواحد بنمسعود  -  

. 95:  ، ص 2004
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 درىـ عف واجب أجرتيا مع إشفاع 50 درىـ  شيريا عف واجب سكنى البنت ومبمغ 300.00
,  1الحكـ بالنفاذ المعجؿ

لكف مثؿ ىذه األحكاـ تبقى استثنائية ، نظرا ألف معظـ األميات ، تنقؿ مصاريؼ 
التقاضي كاىميف مف أتعاب المحامي ، ومصاريؼ التبميغ فيمجأف إلى ركوب أقصر الطرؽ 
أال وىي التنازؿ عف كؿ شيء مقابؿ موافقة الزوج عمى إيقاع الطبلؽ، وىذا ما تأكد لي مف 
خبلؿ شيادة بعض موظفي محكمة قضاء األسرة بفاس ، حيث يكوف ىاجس األـ الوحيد ىو 

. الحصوؿ عمى حريتيا 
وبالمقابؿ ىناؾ نوعية مف النساء ، بسبب الجيؿ وقمة المعرفة ال يحسف الدفاع عف 

كراىات فيكوف مصير 2حقوقيف ، وحقوؽ أبنائيف إذا ال يثرف ما تعرضف لو مف ضغوط وا 
األطفاؿ مع كامؿ األسؼ الضياع والتشرد  وفي أحسف الحاالت ، االشتغاؿ المبكر، مما 
يدعو إال دؽ ناقوس الخطر خاصة وأف نسبة الطبلؽ الخمعي ترتفع يوما عف يـو ، حيث 

مف  % 60باتت تمجأ إليو النساء المغربيات في السنوات األخيرة بنسب مرتفعة تصؿ إلى 
نسب الطبلؽ الموقع سنويا مما يحوؿ الخبلص مف قبضة الزوج إلى ابتزاز واضح تتنازؿ 

. 3في ظمو الزوجة عف كافة حقوقيا وأحيانا عف حقوؽ أبنائيا أيضا 
استنادا عمى ما تـ توضيحو، يتبيف أف المستحقات المالية المقررة لممطمقة واألطفاؿ 
تبقى المحدودية سمتيا العامة ، نظرا لعدـ قدرتيا عمى ضماف استمرارية المعاش بالنسبة 

لممطمقة عمى الرغـ مف االرتفاع الممحوظ في المستحقات المرصودة ليا وكذا لغياب مؤسسة 
.  مالية بديمة عف مؤسسة الزواج 

                                                 
1
 .  (غير منشور  ) حكـ 2005 مارس 14 بتاريخ 2005 /11حكـ صادر عف قسـ قضاء األسرة بسطات رقـ  -  

2
التوجو القضائي  في مجاؿ نفقة األبناء  ، المجمة المغربية  لمقانوف والسياسة واالقتصاد ، عدد : رجاء ناجي مكاوي  -  

. 32:  ، ص 1999  لسنة 31/32مزدوج 
3
. 10:  ، ص 2005 يناير 29 بتاريخ 2193األحداث المغربية ، عدد  -  
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في حيف تظؿ مستحقات األطفاؿ تتراوح بيف الضآلة واليزالة خاصة أماـ غياب 
ضمانات حقيقية كفيمة بتأميف المتطمبات المعيشية لمطفؿ ذو األب غير الموظؼ أو عديـ 

.  الدخؿ 
لكف األمر يصبح أكثر خطورة أما استفحاؿ الطبلؽ الخمعي خاصة وباقي أنواع 

الطبلقي األخرى عامة ، الشيء الذي يؤثر ال محالة عمى المستحقات المالية ، مما يفرض 
.  إيجاد آليات لمحد مف ىذا القصور 

آايتت اامد من قصور اامسسمق تت اامتاية  : اافرر االت ل  
 .  اامسرتبة عن ااطالق

إف المعالجة الموضوعية لقصور المستحقات المالية لممطمقة واألطفاؿ تفرض تحقيؽ 
حداث صندوؽ التكافؿ العائمي في المدى  التنمية االقتصادية واالجتماعية في المدى البعيد وا 

حتى يستوعب الطمبات الممحة والمتراكمة منذ مدة، مع الحرص  (المبحث األوؿ  )القريب 
 (المبحث الثاني  )والسير عمى تقوية تدخؿ القضاء في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطبلؽ 

حتى يكوف توقيع الطبلؽ مبنيا عمى جمب مصمحة ال مفسدة، ليبقى تفعيؿ األساليب البديمة 
 .  (المبحث الثالث )لفض المنازعات األسرية وسيمة أساسية لضماف استمرار مؤسسة األسرة 

.  إحداث صندوق التكافل العائمي: المبحث األول 
إف الدعوة إلى إحداث صندوؽ التكافؿ العائمي تصبح ضرورة ممحة أماـ تزايد عدد 
أطفاؿ الطبلؽ الناتج عف استفحاؿ ظاىرة الطبلؽ بوجو عاـ، مما يطرح وبحدة ضرورة 

، لكف فعالية ىذا الصندوؽ رىينة بدقة شروط االستفادة  (المطمب األوؿ  )توفير موارد مالية 
 .  (المطمب الثاني )منو وحسف تسييره وتدبيره 

.  ضرورة توفير موارد مالية: المطمب األول 
 تبيف أف ىناؾ طفؿ  واحد 2002إف اإلحصائيات الصادرة عف وزارة العدؿ لسنة 

مف حاالت الطبلؽ، وتأتي الزيجات التي انتيت % 21عمى األقؿ يذىب ضحية بالنسبة لػ
مف مجموع الحاالت التي تـ رصدىا في حيف  % 7,60وأثمرت طفميف في الدرجة الثانية بػ 
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وتحدث أغمبيا  % 1,83تمثؿ حاالت الطبلؽ التي حدثت في أسر تضـ ستة أبناء فما فوؽ 
. 1في الوسط القروي

ألجؿ ذلؾ، كانت الحكومة قد أقدمت عمى تبني مشروع قانوف يتـ بموجبو إحداث 
، حيث حددت المادة السابعة مف ىذا المشروع 2صندوؽ لصرؼ نفقات أطفاؿ الطبلؽ 

الموارد المالية لمصندوؽ، إذ تـ إجماليا في منحة سنوية تخصص مف ميزانية الدولة وكذا 
المبالغ المستخمصة عمى سبيؿ الديف مف اآلباء مع غرامة التأخير ، ذلؾ أف ىذا الصندوؽ 
إنما يحؿ محؿ المحكـو لو في الرجوع عمى المحكـو عميو بالمبمغ الذي أداه عنو مضافا إليو 

مف مجموع المبمغ % 10المصاريؼ والغرامة التأخيرية والتي تحددىا المادة التاسعة في 
.  المؤدى ابتداء مف تاريخ أداء الصندوؽ لمنفقة المحكـو بيا 

 مما يفسر 3إضافة إلى نسبة معينة مف الثمث الذي تستحقو األوقاؼ  عف كؿ حبس
أىمية األحباس واألوقاؼ كمؤسسات تتصدى إلقامة نوع مف التكافؿ والتضامف داخؿ 

.  المجتمع الواحد
ذلؾ أف الوقؼ كاف يخصص بيوتا لفئات معينة مف المجتمع كالمطمقات واألرامؿ 

 يعشف فييا إلى حيف زواجيف مف جديد أو وفاتيف ، وقد أشاد العاىؿ الراحؿ الحسػػف 

                                                 
1
.  الصفحة األولى 2002 يناير 23 بتاريخ 6741االتحاد االشتراكي ، عدد  -  

2
.  كما تقدـ فريؽ االتحاد الدستوري أيضا بمقترح قانوف يرـو إحداث صندوؽ التكافؿ العائمي  -  

3
. 1:  ، ص 2002 يناير 23 بتاريخ 6741جريدة االتحاد االشتراكي ، العدد  -  



 96 

.  1الثاني في إحدى خطبو بيذه المؤسسة الدينية ذات المنافع االجتماعية الكبرى
.  مف ىذا المنطمؽ ، تتضح أىمية تشجيع الوقؼ ، وذلؾ بشتى المحفزات

لى جانب األوقاؼ واألحباس ، ىناؾ الزكاة باعتبارىا واجبا دينيا يرـو إشاعة روح  وا 
التكافؿ والتضامف داخؿ المجتمع ، حيث تصبح حبل أكيدا نظرا لوظيفتيا التمويمية القائمة 
عمى إعادة توزيع الدخؿ ومساعدة المعدميف وذوي العاىات واألمراض المزمنة والعاجزيف 

.   وذلؾ حسب سمـ يراعي شدة االحتياج ، ويقدر الحاجيات تقديرا دقيقا2عف العمؿ 
وفي ىذا اإلطار ىناؾ حساب خاص في القانوف المالي ينص عمى صندوؽ الزكاة، 

فقد آف األواف بدوف شؾ ... وقد ظؿ ىذا الحساب مفرغا عبارة عف مجرد شيء لمتذكير 
وببلدنا تتجو نحو ىذا الطابع االجتماعي الذي يطمح إليو صاحب الجبللة ، والذي يقيـ 
أسسو عمى أسس منطقية قانونية ومعقولة ، وأسس مجمع عمييا، البد مف اكتشاؼ جميع 

 ، عمى أساس أف الدور الذي ينبغي أف 3األدوات التي تمكف مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة
تمعبو الزكاة ىو مؿء ثغرات النظاـ الجبائي المغربي في تأدية الوظيفة االجتماعية وذلؾ مف 

أجؿ أ، يصبح التعاوف االجتماعي والصحي بالنسبة ألغمبية فئات السكاف المغاربة أداة 
. 4جوىرية توازي التأميف االجتماعي 

                                                 
1
كانت عندنا أحباس إلغاثة المميوؼ  : " 1985جاء في خطاب الراحؿ الحسف الثاني بمناسبة عيد الشباب لسنة  - 

وأحباس إلدخاؿ الفرحة عمى قموب الناس، أو فتاة أرادت الزواج وال تممؾ ما تتزيف بو في ليمة عرسيا وىذه أيضا كانت 
الحظت أف الناس . تشمميا األحباس ولكف األحباس كذلؾ كانت تفرج عمى الناس، فاألحباس ىي مقياس لمحضارة والرقة 

ال يحبسوف وأف رأس ماؿ األحباس رغـ الجيود التي تبذليا عوض أف يتنمى أصبحت رقعتو تضيؽ فوجدت أف مف أعطى 
جريدة " .  ىبة أو حبس تفرض عمييا الضرائب ، لذلؾ في إطار القانوف لـ يعد عمى مف يعطي أو يحبس أداء ضرائب 

. 3:  ، ص 1985 يوليوز 10 بتاريخ 12741العمـ ، عدد 
2
إدخاؿ الزكاة في النظاـ المالي لمدولة منشور ضمف  سمسمة ندوات ومناظرات رقـ : عبد السبلـ بف البشير  ببلجي  -  

الزكاة وانعكاساتيا في المجاليف االقتصادي واالجتماعي مطبعة " منشورات كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بالرباط  . 30
 . 192:  ، ص 1994النجاح الجديدة ، البيضاء ، الطبعة األولى لسنة 

3
مقتطؼ مف تدخؿ النائب عبد الحميد عواد أثناء مناقشة مشروع قانوف مدونة األسرة منشور بكتاب مدونة األسرة في  -  

. 223:  ، ص 2004 – 2003 السنة التشريعية 2007 – 2002مجمس  النواب منشورات مجمس النواب الفترة التشريعية 
4
مف أجؿ نظاـ إسبلمي لمتكافؿ االجتماعي عف طريؽ : لمزيد مف التفصيؿ يرجع إلى عرض الدكتور عبد اهلل بودىريف -  

، منشور بمجمة 1983 نونبر 27 إلى 21الزكاة والممقى في مؤتمر المعيد الدولي لمقانوف الفرنسي المنعقد بالرباط مف 
. 9:  ، ص 1984 لسنة 30المحاكـ المغربية عدد 
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إف تجميع أنصبة الزكاة وضخيا في صندوؽ الضماف العائمي كفيؿ بتنمية موارده 
المالية، ومف ثـ ضماف تغطية نفقات أكبر عدد ممكف مف المستفيديف خاصة األطفاؿ 

. 1منيـ
وبالرجوع إلى مشروع القانوف نجد أف اليبات والوصايا تشكؿ ىي األخرى موردا 

تمويميا ليذا الصندوؽ الذي لـ تكتب لو الحياة لحد اآلف في الوقت الذي نجد فيو دوال في 
نفس المستوى االقتصادي واالجتماعي، نظمت ىذه المؤسسة منذ بداية التسعينات كتونس 

.  2مثبل 
ففي الوقت الذي ينادي فيو الفقو في تونس بتوسيع صبلحيات صندوؽ ضماف النفقة 
وجراية الطبلؽ وذلؾ عبر تدخؿ الصندوؽ ، وتسديده لكؿ ما يحكـ بو لفائدة المرأة واألطفاؿ 
ولو خبلؿ قياـ العبلقة الزوجية والمطالبة بتحديد اإلجراءات الممكف اتباعيا في حالة رفض 

، مع الدعوة إلى تحديد الجية المختصة بالنظر في النزاعات 3الصندوؽ األداء بدوف مبرر
المترتبة عف ذلؾ يبقى مشروع القانوف المغربي حبيس األمانة العامة لمحكومة مف جية 

.  ورىيف النقاشات والدراسات واآلراء المترددة مف جية أخرى
ذلؾ أف وزير العدؿ عبر في إحدى الجمسات العمومية لؤلسئمة الشفوية       بمجمس 
النواب  بأف صندوؽ التكافؿ العائمي رىف الدراسة ، عمى اعتبار أف البعض  يعتبر مشجعا 
عمى تفاحش معدؿ الطبلؽ، مما يعطؿ ويعرقؿ صدور مثؿ ىذا القانوف   إلػى حيز الوجود، 

 الشيء الذي يتنافى ودعوة جبللة الممؾ محمد السادس إلى ضػرورة 

                                                 

1
لقد أنشأت الكويت بيت الزكاة وىي تجربة رائدة في ىذا المجاؿ حيث تعمؿ عمى تقديـ المساعدات إلى األرامؿ  -  

المطمقات والعجزة عبر مساعدات شيرية وقروض ولممزيد مف التفاصيؿ يرجع ، إلى ندوة الزكاة وانعكاساتيا في المجاليف 
.   وما بعدىا 214:  االقتصادي واالجتماعي ، مرجع سابؽ ، ص 

2
.   يتعمؽ بإحداث صندوؽ النفقة وجراية الطبلؽ 1993 جويميو 5 مؤرخ في 1993 لسنة 65قانوف عدد  -  

3
 لسنة 50التجربة التونسية في مادة األحواؿ الشخصية ، المجمة المغربية لقانوف واقتصاد التنمية عدد : محمود حسف  -  

. 74:  ، ص 2004
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 ، وذلؾ عمى اعتبار أنو يبقى وسيمة مف بيف 1اإلسراع بإحداث صندوؽ التكافؿ العائمي
أخرى تساىـ في تنمية المجتمع والتقميص مف المشاكؿ المادية التي يعيشيا ولو بشكؿ جزئي 
، نظرا ألف أطفاؿ الطبلؽ ليسوا المستفيد الوحيد مف خدمات ىذا الصندوؽ ، فيناؾ اليتامى 

. 2وىناؾ أطفاؿ ال قدرة آلبائيـ عمى اإلنفاؽ عمييـ 
كما أف الدعوة إلى إحداث ىذا الصندوؽ مجمع عمييا مف طرؼ الممارسيف ورجاؿ 

عمى أف "الفقو والقانوف ، ففي تصريح لمسيدة زىور الحر قبؿ صدور مدونة األسرة أكدت فيو 
مشكؿ أداء النفقة بالنسبة لممرأة المطمقة وأطفاليا، ىو أكثر القضايا التي تروج أماـ المحاكـ 
، فبعد سموؾ مسطرة التقاضي والحصوؿ عمى حكـ بالنفقة، تصادؼ المطمقة عقبة التنفيذ 
لمحصوؿ عمى المبالغ المحكـو بيا والتي تشكؿ المورد الوحيد إلطعاـ أطفاليا، إذ يعمد 
الزوج إلى كؿ وسائؿ التنصؿ واإلفبلت مف األداء مما قد يؤدي إلى تشرد وجنوح ىؤالء 

قرار صندوؽ ألداء ىذه النفقة كاف مطمبا أساسيا لحؿ ىذه  األطفاؿ ولجوئيـ إلى الشارع وا 
اإلشكالية ، وأكيد أنو سيساىـ في تحسيف وضعية أطفاؿ الطبلؽ الذيف أصبحوا مصدر قمؽ 

. 3في المجتمع لما يعانونو مف إىماؿ وتيميش 
وعموما ، ولمرد عمى مف يشكؾ في فعالية ىذا الصندوؽ ، أقوؿ بأف ارتفاع معدالت 
وحاالت الطبلؽ ليا أسباب متعددة ومتشعبة ، أما القوؿ بأف وجود صندوؽ التكافؿ العائمي 
فيو تشجيع عمى الطبلؽ ، يحتاج في نظري إلى مزيد تدقيؽ ، وحتى ولو فرضنا أف ىذا 

األمر صحيح فإف وضع شروط دقيقة وصارمة لممستفيديف مف خدمات ىذا الصندوؽ كفيؿ 
.  بتفنيد ىذا الطرح

.  إقرار شروط االستفادة من خدمات الصندوق: المطمب الثاني 

                                                 
1
. . مف خطاب جبللة الممؾ محمد السادس أثناء افتتاحو لمسنة التشريعية الثانية مف الوالية السابعة -  

2
. 44: محمد النجاري ، مرجع سابؽ ، ص  -  

3
تصريح األستاذة زىور الحر رئيسة قسـ قضاء األسرة بالدار البيضاء حاليا وناشطة حقوقية ميتمة بقضايا األسرة  -  

والطفولة أوردتو فضيمة وىبي في رسالتيا لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة ، وضعية األطفاؿ بعض انفصاـ الرابطة 
.   وما بعدىا 70:  ، ص 2002 – 2001الزوجية في الفقو اإلسبلمي والقانوف المغربي  بكمية الشريعة بفاس ، 
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لقد جاء المشرع موضحا لطبيعة المستفيديف مف خدماتو حيث أجمميـ في األطفاؿ 
الذيف حكـ ليـ بالنفقة إلى غاية بموغ سف الرشد القانوني لكنني آمؿ أف يتـ تحديد تاريخ 

.   سنة في حالة متابعة الدراسة، وذلؾ كحد أقصى25انقضاء صرؼ المستحقات إلى سف 
وعمى خبلؼ المشرع التونسي الذي اشترط إثبات امتناع المديف ، سموؾ مسطرة 
إىماؿ العياؿ التـز المشرع المغربي الصمت حياؿ ىذا األمر، مما يطرح جريمة إىماؿ  
.  األسرة عمى المحؾ، خاصة في شقيا المتعمؽ باالمتناع عف أداء النفقة في وقتيا المحدد

فيؿ ستبقى ىذه المسطرة متبعة خاصة وأف الصندوؽ سيحؿ محؿ األب أـ ستصبح 
العبلقة بيف الصندوؽ واألب، وذلؾ في إطار رجوع الصندوؽ عمى األب مف أجؿ 

.  استخبلص ديونو أـ أف المشرع سيحتاط لؤلمر ويحاكي نظيره التونسي
كما أف المشروع أقصى أطفاؿ المرأة العاممة، والتي ال يقؿ دخميا عف الحد األدنى 
ف كاف الحد األدنى لؤلجور ال يغني وال يسمف مف جوع،  خاصة  لؤلجور مف االستفادة ػ وا 

عماال لمنطؽ األولويات ، فإف األطفاؿ   إذا كاف ىناؾ أكثر مف ثبلث أطفاؿ إال أنو وا 
.  اليتامى آلباء أحياء ىـ أشد حاجة مف أبناء األـ العاممة ، فما ال يدرؾ كمو، ال يترؾ جمو 

لكف ما سوؼ يزيد األمر صعوبة ، مف حيث التطبيؽ الواقعي ىو التحايؿ عمى ىذه 
الشروط خاصة وأف الممارسة القضائية لحد اآلف أفرزت مجموعة مف إشكاليات تعتري 

تطبيؽ المدونة ، ففيما يتعمؽ بإذف الطبلؽ مثبل، فالزوج يمجأ إلى المحكمة ويقدـ طمب اإلذف 
.  بالطبلؽ ، وحينما يحصؿ عميو يجعمو رىف إشارتو متى أراد أف يطمؽ

فتحت ضغط الحاجة والفقر يمكف لمزوجيف ادعاء الطبلؽ ورفع طمب النفقة مف 
طرؼ األـ، ومف ثـ الحصوؿ عمى مساعدة الصندوؽ ، ومعاودة استئناؼ الحياة الزوجية 

.  مف جديد ، فيحيد الصندوؽ عف وظيفتو األساسية
طبعا يبقى ىذا مجرد افتراض أو احتماؿ ، أو حتى سيناريو مف بيف سيناريوىات 
عديدة يمكف أف تحدث ، ألف التحايؿ ضريبة أي قانوف ، لكف ىذا ال يمنع مف ضرورة 
تفكير المشرع في أسوأ االحتماالت ، والتصدي ليا بوضع شروط دقيقة ، مف قبيؿ نيج 
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أسموب القضاء المتتبع المواكب عف طريؽ التوظيؼ الجيد لمؤسسة المساعدة االجتماعية 
وذلؾ حتى يحقؽ ىذا الصندوؽ اليدؼ المتوخى منو، خاصة بالنسبة لؤلزواج عديمي الدخؿ 

، وفي ىذا الخضـ لـ ال يتـ التفكير في تحويؿ ىذا الصندوؽ إلى شركة تقـو باستغبلؿ 
األمواؿ المتواجدة وتوظيفيا حتى تعود عمييا بالربح الذي يضمف لو االستمرارية في أداء 

. النفقات، وىذا لف يتأتى إال عف طريؽ التسيير والتدبير الجيد لموارده البشرية والمادية
وفي ىذا اإلطار صرح وزير العدؿ بأف الوزير األوؿ كمؼ خمية وزارية بتعميؽ 

التفكير في كيفية إحداث مؤسسة مؤىمة بمواجية كؿ ما يكمؼ الصندوؽ مف تحمبلت وأف 
تقييما عمميا لموضعية بعد تطبيؽ  مدونة األسرة كاف ضروريا قبؿ اإلقداـ عمى وضع نظاـ 
ىذا الصندوؽ وتحديد مجاؿ تدخبلتو حتى نضمف لو البقاء واالستمرار، ويكوف عامبل مف 

.  1عوامؿ استقرار األسرة ال حافزا لمتشجيع عمى تفككيا وانحبلليا
وبناء عمى أف األصؿ ىو حسف النية ، فإنني أتمنى أف ال تطوؿ ميمة التفكير أكثر 
مف الوقت الذي مضى ، وأف تسرع الخمية الوزارية في إعطاء الجواب اإليجابي وذلؾ حتى 

.  تضمف المطمقة وأوالدىا معاشيـ اليومي 
ىذا المعاش الذي يمكف أف تساىـ في ضمانو بعض األسرة الميسورة الحاؿ في 

المغرب ، وذلؾ عبر نظاـ الكفالة الذي اقترحو البعض كحؿ لعدـ قدرة الزوج عمى تحمؿ 
، خاصة وأف مفيـو الطفؿ الميمؿ قد يشمؿ طفؿ 2نفقة أبنائو وعجز المطمقة عف ذلؾ 

الطبلؽ أيضا ألنو يندرج ضمف فئة مف عجز أبواه عف رعايتو ، والعجز والحالة ىذه يحمؿ 
كما يندرج أيضا ضمف فئة األيتاـ ألف اليتـ ال يعني دائما  . 3عمى معنى العجز المادي

                                                 
1
مقتطؼ مف خطاب السيد وزير العدؿ في الجمسة االفتتاحية ألشغاؿ اليـو الدراسي بمناسبة مرور سنة عمى صدور  -  

. 23:  ، ص 2005مدونة األسرة ، منشور بمجمة قضاء األسرة ، العدد األوؿ يوليوز 
2
 2002 ػ 2000الطبلؽ أسبابو وطرؽ معالجتو ، رسالة نياية التدريب المعيد الوطني لمدراسات القضائية ، الرباط   -   

. 69 : ، ص 
3
 ، رسالة لنيؿ دبمـو 2002 يونيو 13كفالة األطفاؿ الميمميف ، دراسة تحميمية نقدية لظيير : عبد القادر قرموش  -  

. 32:  ، ص 2003 – 2002الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص ، كمية الحقوؽ بفاس ، 
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نما قد يكوف يتما حكميا راجعا إلى غياب األب المادي  اليتـ الواقعي أي مف فقد أباه ، وا 
.  والمعنوي في نفس اآلف 

إال أف ىذا ال يغني عف ضرورة التفكير في كيفية الحد مف أصؿ الداء أال وىو 
الطبلؽ ، وفي ىذا الخضـ يمكف تقوية دور القضاء في اتجاه الرقابة عمى شرعيتو، نظرا 

.  لغياب الثقافة الدينية الشرعية عند كثير مف األزواج 
. تقوية دور القاضي في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطالق : المبحث الثاني 

لقد أصبح الطبلؽ ظاىرة تتزايد معدالتيا بشكؿ اطرادي الشيء الذي أصبح ييدد في 
مما جعؿ البعض ينادي بضرورة  (المطمب األوؿ )العمؽ األسرة كمكوف أساسي لممجتمع 

.  الحد منو عف طريؽ إيبلء زمامو إلى القضاء
لكف المناداة بالحد منو تبقى فكرة غير محسوبة النتائج ذلؾ أنو حؽ مشروع بالكتاب 
والسنة شريطة احتراـ الضوابط الشرعية إليقاعو ، مف ىنا تطرح فكرة توجيو رقابة القاضي 

أي ىؿ احتـر الزوج أثناء نطقو بالطبلؽ  (المطمب الثاني  )إلى شرعية إيقاع الطبلؽ 
الضوابط الشرعية أـ ال ، عميا تكوف وسيمة فعالة لمتخفيؼ مف ىذه الظاىرة التي تنخر 

.  مقومات المجتمع  المسمـ يوما عف يـو 
 . حجم ظاىرة الطالق بالمغرب: المطمب األول 

الفقرة  ) الذاتي والموضوعي فيو 1ال يمكف حصر أسباب الطبلؽ ، نظرا لتداخؿ
( .  الفقرة األولى ) لكف حجمو يمكف حصره  (الثانية

 
. حجم ظاىرة الطالق بالمغرب وأسبابيا: لفقرة األولى ا

                                                 
1
مف خطاب السيد وزير العدؿ في الجمسة االفتتاحية ألشغاؿ اليـو الدراسي بمناسبة مرور سنة عمى صدور مدونة  -  

. 2005 فبراير 14األسرة بالمعيد العالي لمقضاء ، االثنيف 
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حسب تصريح السيد وزير العدؿ ، فإف نسبة الطبلؽ المسجمة بمختمؼ محاكـ 
 بمغت ما مجموعو 31/1/2005المممكة خبلؿ الفترة الممتدة بيف تاريخ صدور المدونة و

1990 وحتى يتوضح األمر أكثر سأعرض لحاالت الطبلؽ ابتداء مف سنة 26914
1 . 

                                                 
1
. 125:  ، ص 2005إحصائيات رسمية صادرة مف وزارة العدؿ منشورة بمجمة قضاء األسرة ، العدد األوؿ ، يوليوز  -  
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فمف خبلؿ ىذا الجدوؿ يتضح أف حاالت الطبلؽ تعرؼ تذبذبا مف سنة إلى أخرى 
 – 2005 وسنة 58.480 السنة التي عرفت أكبر عدد حاالت الطبلؽ 1992لتبقى سنة 

.   حالة22914 السنة التي عرفت أقؿ نسبة طبلؽ بػ 2004
لكف الحكـ بتراجع نسبة الطبلؽ ، يبقى سابقا ألوانو ذلؾ أف نسبة البث في ممفات 

لمدة  )الطبلؽ تبقى بطيئة نوعا ما ، والنموذج التالي مف مدينة الدار البيضاء يبيف ذلؾ 
 ( 18/02/2005  إلى 21/10/2004ثبلثة أشير فقط مف 

الرائج المحكوم المسجل المخمف التاريخ 
 1963 140 913 920 21/10/2004 إلى 30/11/2004مف 

 1715 542 606 1693 2004دجنبر 
 1815 497 555 1757 2005يناير 

 5259 1179 2074 4367المجموع  
وىذا يبيف أف نسبة البث في ممفات الطبلؽ سواء ما تراكـ مف قبؿ أو ما سجؿ 

حديثا نسبة ضعيفة ال تستطيع أف تواكب الطمب حيث كاف متوسط المحكـو مف الطبلؽ 
 فكيؼ يمكف أف نحكـ بنسبة معينة لمتراجع في حاالت يمكف أف تعود إلى 393شيريا ىو 

. 1عدـ القدرة عمى البث في القضايا المعروضة؟
 إلى 2004/1/12نفس الشيء بالنسبة لمدينة فاس حيث أف عدد ممفات الطبلؽ منذ 

 ممفا غير 2272 فقط يعني بقي 3887 ممفا مسجبل حكـ منيا 6159 بمغت 30/12/2005
.  محكـو

نفس األمر بالنسبة لمحكمة قضاء األسرة بسطات حيث يبمغ عدد ممفات الطبلؽ 
.  ممؼ 728 ممؼ حكـ منيا 1041 : 2005 إلى 2004المسجمة مف 

                                                 
1
. 11:  التقرير السنوي حوؿ تطبيؽ مدونة األسرة الصادر عف مركز اإلعبلـ والرصد لمنساء المغربيات ، ص  -  
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 %              27لقد سقت ىذه النماذج لمتدليؿ عمى أف القوؿ بتراجع نسبة الطبلؽ بيف 
يحتاج إلى مزيد مف التروي والوقت خاصة وأف المدونة لـ يمض عمى تطبيقيا  % 72و 

.  سوى سنتيف ، مما يجعؿ الربط بينيا وبيف انخفاض نسبة الطبلؽ صعب التأكيد
وعموما ، ومف خبلؿ بحثي الميداني في محكمة مدينة فاس وسطات الحظت كثرة 
.  حاالت الطبلؽ خاصة الطبلؽ الرجعي والخمعي وتزايد إقباؿ النساء عمى التطميؽ لمشقاؽ 

.  أسباب الطالق: الفقرة الثانية 
إف انفصاـ عرى الزوجية بالطبلؽ يأتي نتيجة أسباب متداخمة يتفاعؿ فيما الذاتي 

والموضوعي ، بؿ أحيانا تكوف التفاىة واالستخفاؼ بالعبلقة الزوجية ، وانعداـ الصبر ىي 
المتحكـ في وقوع الطبلؽ ، لكف وحسب الممفات التي اطمعت عمييا وجدت أف األسباب 

...  تتراوح بيف عدـ التفاىـ، واستحالة العشرة ، والخروج مف البيت بدوف إذف الزوج 
فمثؿ ىذه األسباب وعمى عموميتيا ال تبرر وقوع الطبلؽ، ولعؿ ىذا ما يجعؿ ميمة 
القاضي صعبة ، ألف ىذه األسباب قد تكوف قطعة طافية فوؽ سطح الماء مف جبؿ جميدي 

يغوص في األعماؽ، ذلؾ أف األسباب النفسية المرتبطة بشعور الزوج المعني باألمر 
كالفتور في العبلقة الجنسية ، والجفاء في المعاممة ، يستحيؿ نقؿ وقائعيا إلى مجمس 

 ، الشيء الذي يتطمب حنكة وخبرة القاضي لتممس مثؿ ىذه األسباب ولـ ال 1القاضي
.  حضور أخصائي نفساني ومساعدة اجتماعية

وفي أحياف كثيرة يكوف الزواج نفسو ىو السبب الرئيسي في حدوث الطبلؽ ذلؾ أف 
مؤسسة الزواج لـ تعد تمؾ المؤسسة القائمة عمى مبدأ التكافؤ االجتماعي والتناغـ العاطفي 
وعبلقة الحب والقرابة ، بؿ أصبح خاضعا لتحوالت القيـ التي يتعرض ليا المجتمع بتدافؽ 
قوي وسريع ، حيث سيطرت النزعة المادية عمى روح الجماعة وتحوؿ الزواج مف عبلقة 

.  2!!حميمية إلى عبلقة تفاوضية تجارية 

                                                 
1
. 60:  ىند احرارتي ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. 60: ىند احدارتي ، مرجع سابؽ ، ص  -  
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الشيء الذي يفرض وبإلحاح إعادة النظر في مؤسسة الزواج ، مف خبلؿ التعريؼ 
بيا وبماىيتيا والغاية منيا ، وسبؿ نجاحيا ، وىذا لف يتسنى إال بإشراؾ أئمة المساجد 

.  والدعاة  ، والجمعيات الميتمة بالموضوع ، وكؿ فعاليات المجتمع المدني
إف إعادة االعتبار لمؤسسة الزواج، بكؿ ما تحممو كممة مؤسسة مف معنى ىو القميف 
بالتقميؿ مف حدة الطبلؽ وجعمو استثناء ال قاعدة بعد ما أثبتت تقنية منح اإلذف بالطبلؽ مف 

طرؼ القاضي عدـ فعاليتيا ، إال أف ىذا ال يعني إلغاء تدخؿ القاضي، بؿ عمى العكس 
.  تدخمو سيضفي إيجابية أكثر خاصة إذا وجو إلى الرقابة عمى شرعية الطبلؽ 

 . توجيو تدخل القاضي في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطالق: المطمب الثاني 
لقد عرفت المدونة الطبلؽ بأنو حؿ ميثاؽ الزوجية، يمارسو الزوج والزوجة كؿ 

. 1بحسب شروطو تحت مراقبة القضاء ، وطبقا ألحكاـ ىذه المدونة 
حيث أصبح عمى كؿ مف يريد إيقاع الطبلؽ طمب اإلذف مف المحكمة ، مف أجؿ 

.. 2اإلشياد عميو مف طرؼ عدليف منتصبيف لئلشياد
الفقرة )الشيء الذي يفرض معرفة الجدوى مف تدخؿ القاضي في أمر الطبلؽ 

) ومف ثـ الطموح نحو توجيو تدخؿ القاضي في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطبلؽ  (األولى
.  (الفقرة الثانية

.  قياس جدوى تدخل القضاء في أمور الطالق : الفقرة األولى 
كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ كثرت في السنيف األخيرة األصوات المنادية بجعؿ 

، إال أف ىذا ال يعني 3الطبلؽ في يد القضاء وذلؾ بدعوى إساءة استعماؿ الزوج ليذا الحؽ
إلغاء ىذا الحؽ ، ذلؾ أف كؿ قانوف في ىذه الدنيا ميما كانت درجة إتقانو وجودتو يساء 

استعمالو مف طرؼ البعض ، فيؿ ىذا يعني إلغاء ذلؾ القانوف لمجرد أف فئة أساءت 

                                                 
1
.  مف مدونة األسرة 78المادة -  

2
.  مف مدونة األسرة 79المادة -  

3
 2002  2001ضوابط إيقاع الطبلؽ ، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا ، كمية الشريعة بفاس ، " نور الديف أسبلو  -  

.  87: ، ص 



 107 

إف كؿ نظاـ في الدنيا  يساء : " استعمالو، وىنا أتذكر قوؿ  األستاذ مصطفى السباعي 
استعمالو ، وكؿ صاحب سمطة ، البد أف يتجاوزىا ، إذا كاف سيء الخمؽ، ضعيؼ الوازع 
الديني، ومع ذلؾ فبل يخطر بالباؿ أف تمغى األنظمة الصالحة ، ألف بعض الناس يسيئوف 

استعماليا ، إف اإلسبلـ أقاـ دعامتو األولى في أنظمتو عمى يقظة ضمير المسمـ، واستقامتو 
والدليؿ عمى ذلؾ أف الطبلؽ عندنا ال يقع في ... ومراقبتو لربو وقد سمؾ لذلؾ سببل متعددة 

البيئات المتدينة تدينا صحيحا ، صادقا ، إال نادرا عمى أف كؿ نظاـ أو كؿ قانوف في الدنيا، 
البد أف تنشأ عند تطبيقو بعض األضرار لبعض األفراد، ومقياس صبلح النظاـ أو فساده ، 

. 1ىو نفعو ألكبر قدر مف الناس أو إساءتو إلييـ
أما وقد بعد الناس عف الديف وقؿ فييـ وازعو ، ولـ تعد تمؾ الرقابة الدينية تعمؿ 

، إذ ما الفرؽ بيف سفيو يبذر أموالو فيحجر 2عمميا ، فإنو لـ يعد ىناؾ بد مف تدخؿ القضاء
عميو القاضي، وبيف شخص يسيء التصرؼ في زواجو وطبلقو؟ بؿ أييما أشد خطرا عمى 

.  3المجتمع الماؿ أـ األسرة ؟
ىو أف الطبلؽ غالبا ما يكوف نتاج خصومة أو سوء تفاىـ : لكف السؤاؿ الممح ىنا 

الميـ أنو يحدث في ظروؼ انفعالية ، والمغرب بمد مسمـ ، والمغاربة مسمموف يعمموف بأف 
الزوج ىو مف يوقع الطبلؽ، فيب أف زوجا نطؽ بصيغة الطبلؽ في ظروؼ ما وىو غير 
حاصؿ عمى إذف الطبلؽ ، فما مصير ذلؾ الطبلؽ ، ما مصير تمؾ األسرة أماـ صفوؼ 

ولعؿ ما يزيد األمر استفحاال                     وخطورة ىو عدـ ! منح األذونات الطويمة 
ىنا يقع التعارض بيف الطبلؽ بمفيومو الديني والطبلؽ . اعتداد المدونة بالطبلؽ المفظي 

.  بمفيومو القانوني القضائي

                                                 
1
. 130: المرأة بيف الفقو والقانوف المكتب اإلسبلمي بيروت ، الطبعة السادسة ، ص : مصطفى السباعي  -  

2
دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص . دور قاضي التوثيؽ في حماية األسرة المغربية " محمد الجرموني  -  

. 67:  ، ص 2003 – 2002، كمية الحقوؽ ، فاس 
3
مدى حرية الزوجيف في الطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية ، بحث مقارف ، الجزء األوؿ، مطبعة : عبد الرحماف الصابوني  - 

. 107: جامعة دمشؽ ، ص 
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ىؿ يظف عاقؿ أف ىذا الزوج الذي أراد : " وفي ىذا اإلطار يقوؿ الدكتور المدغري 
... الطبلؽ ورفضو القاضي ، سيطمئف إلى زوجتو ، ويحسف معاشرتيا ، ويثؽ فييا ويحبيا 

بؿ ىؿ سيعتبرىا زوجة شرعية ، بعد أف أوقع طبلقا شرعيا ونطؽ بو ، ثـ رفضو القاضي 
"1  .

ىذا ناىيؾ عف اإلشكاالت القانونية التي يثيرىا منح اإلذف ، ذلؾ أف عددا مف 
األزواج يحصموف عمى اإلذف وال يقوموف باإلشياد عمى الطبلؽ داخؿ األجؿ ، مما يجعؿ 

العدوؿ يرفضوف اإلشياد بو ، األمر الذي يتطمب إثبات العذر القاىر الذي حاؿ دوف 
أو ال يحضر إلى الجمسة ، أو ال يودع المستحقات في صندوؽ . اإلشياد عمى الطبلؽ

.   ، حيث يعتبر متراجعا عف طمب الطبلؽ83المحكمة كما ىو مفروض عميو في المادة 
في الواقع إف مراقبة القضاء إليقاع الطبلؽ، ال يجب أف تتخذ طابعا إداريا فاألذوف 
والرخص ال تمنحيا إال السمطات اإلدارية ، أما الطبلؽ فيبقى أمر شخصي تمفو ظروؼ 

نفسية شخصية ، وبينية ألنو ليس ىناؾ سبب محدد لمطبلؽ وبالتالي فتدخؿ القضاء يجب 
. أف يتـ في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطبلؽ 

. توجيو تدخل القضاء في اتجاه الرقابة عمى شرعية الطالق: الفقرة الثانية 
 :لقد قرف اهلل تعالى توقيع الطبلؽ بتوفر  ضوابط شرعية أساسية ، يقوؿ تعالى 

الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 2 مما يعني تفريؽ الطبلؽ وعدـ 
إرداؼ الطمقة أثناء العدة، ذلؾ أف الشريعة لـ تكف لئلضرار بالناس وال لمتضييؽ عمييـ وال 
. 3إليقاعيـ في الحرج ، فبل حرج في الديف وال ضرر وال ضرار وىذه قواعد يتحتـ األخذ بيا 

فييا إشارة إلى أحكاـ الرجعة، كما وضح  4وبعولتين أحق بردىن : وقولو تعالى 
تفرضوا لين  ال جناح عميكم إن طمقتم النساء ما لم تمسوىن أن : عز وجؿ أحكاـ العدة 

                                                 
1
. 186: عبد الكبير العموي المدغري ، مرجع سابؽ ، ص  -  

2
. 229: سورة البقرة ، جزء مف اآلية  -  

3
أطفاؿ الطبلؽ وأثار فسخ العبلقة الزوجية عمى األبناء : مداخمتو في الندوة الوطنية حوؿ موضوع : أحمد السراج  -  

  37:  ، ص 1997  سنة 32منشور بمجمة الممحؽ القضائي ، العدد 
4
. 228سورة البقرة ، جزء مف اآلية  -  
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فريضة
يا أييا النبيء إذا طمقتم النساء فطمقوىن لعدتين وأحصوا  :  ثـ قولو تعالى 1

العدة واتقوا اهلل ربكم
 ذلؾ أف العدة فوائدىا جمة إذا مورست بالطريقة الشرعية مف حيث 2

بقاء الزوجة واعتدادىا في بيت الزوجية ، إذ تكوف فرصة لمراجعة النفس ، وتفيـ أخطاء  
 . 3بعضيما البعض، حتى إذا عادت الحياة الزوجية مف جديد عمبل عمى تجنبيا

أنو طمؽ امرأتو وىي حائض ، فذكر ذلؾ عمر " ومف السنة النبوية حديث ابف عمر 
لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ فتغيظ فيو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليراجعيا ، ثـ يمسكيا 
حتى تطير ، ثـ تحيض ثـ تطير فإف بدا لو فميطمقيا قبؿ أف يمسيا ، فتمؾ العدة التي أمر 

.  4"اهلل أف يطمؽ ليا النساء
والحكمة مف جعؿ الطبلؽ محرما في فترة الحيض، ترجع باألساس إلى أف ىذه الفترة 
ال يقرب فييا الزوج زوجتو وبالتالي يشوب العبلقة الزوجية نوع مف الفتور والنفور المذاف قد 
يكوناف ىما السبب في إيقاع الطبلؽ، وحيث أف فترة الحيض عارض يزوؿ بعد مرور أياـ  
معدودة ، واإلسبلـ ال يعتد إال بالطبلؽ المؤسس عمى حاجة أو سبب تستحيؿ معو العشرة 

.  جاء التحريـ في فترة الحيض
وعميو فالطبلؽ المشروع، ىو ذلؾ الموافؽ لمسنة أي الطبلؽ الذي يتـ والزوجة طاىر 
مف الحيض والنفاس، وأف ال يجامعيا في ذلؾ الطير، وأف تكوف طمقة ، واحدة ال أكثر وأف 

، حتى ال يكوف طبلقا بدعيا أي مخالفا لمسنة، 5ال يردؼ تمؾ الطمقة بطبلؽ آخر أثناء العدة
ذا حدث وطمؽ الزوج زوجتو وىي حائض فإنو يمـز بأف يراجعيا ما دامت لـ تنقض عدتيا  وا 
، ثـ يمسكيا إلى أف تطير مف الحيض الذي طمقيا أثناءه ، ثـ تحيض ثـ تطير ، تـ إف 

                                                 
1
. 236سورة البقرة جزء مف اآلية  -  

2
. 1: سورة الطبلؽ ، اآلية  -  

3
. 285:  ، ص 1محمد ابف معجوز ، مرجع سابؽ ، ج  -   

4
.  رواه البخاري ومسمـ ، وأصحاب السنف ، واإلماـ أحمد  -  

5
. 198: محمد ابف معجوز، مرجع سابؽ ، ص  -  
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ف شاء أمسكيا فإف امتنع مف رجعتيا ارتجعيا القاضي عنو  .  1شاء طمقيا قبؿ أف يمسيا ، وا 
فطالما أف الوازع الديني تراجع فينا، وتطبيقا لقوؿ عمر بف عبد العزيز ، تحدث 
لمناس أقضية بقدر ما أحدثوا مف فجور ، فاألولى أف نعوض الجانب الذي أنقص مف 
صبلحية الزوج في إيقاعو لمطبلؽ، وىو الجانب الديني الشرعي ، ولتوكؿ ىذه الميمة 

لمقاضي ، بحيث يتولى قاضي األسرة  مراقبة شرعية الطبلؽ ، بحيث ال يوثؽ الطبلؽ إال 
.  بعد التأكد مف أنو وافؽ الضوابط الشرعية، وأنو ليس بطبلؽ بدعي 

وحتى يتسنى لمقاضي ذلؾ، ال بأس مف استفسار الزوجيف عف كيفية وقوع الطبلؽ 
حتى يتمكف مف معرفة مدى سنيتو، ولـ ال يتـ طمب مساعدة األطباء في ىذا المجاؿ حتى 

إذا ثبت لمقاضي شرعية الطبلؽ أمر بتوثيقو بعد استفراغ الوسع في محاولة رأب الصدع مف 
ذا لـ تثبت تمؾ الشرعية رد الطبلؽ .  أجؿ عودة الحياة الزوجية لما كانت عميو، وا 

إف التعامؿ مع الطبلؽ عمى أساس أنو باب ضيقة ال يعبر منيا إال األزواج المتوفرة 
، سيجعمو استثناء ال قاعدة ، وسيوقع الطبلؽ حيث 2فييـ المواصفات الشرعية المطموبة

.  يجب أف يوقع أي حيث تكوف المصمحة
ىذه األخيرة ال يمكف تحقيقيا إال بالحفاظ عمى كينونة األسرة والتي يعد تفعيؿ 

.  األساليب البديمة لفض المنازعات األسرية إحدى وسائؿ حمايتيا
 
 

.  تفعيل األساليب البديمة لفض المنازعات األسرية : المبحث الثالث 
إف تأميف العيش الكريـ، القائـ عمى تحقيؽ التوازف المادي والمعنوي لممرأة واألطفاؿ 
رىيف باستمرارية األسرة وذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى دور الوساطة في تفعيؿ مسطرة الصمح 

                                                 
1
. 199: ابف معجوز ، مرجع سابؽ ، ص  -   

2
. 94: مرجع سابؽ ، ص : نور الديف أسبلو  -  
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إلى جانب خمؽ خمية عمى صعيد كؿ محكمة أسرة لتسوية الخبلفات  (المطمب األوؿ)
.  (المطمب الثاني)األسرية 

.  دور الوساطة في تفعيل مسطرة الصمح: المطمب األول
إف الحديث عف الصمح ال يخمو مف أىمية، عمى اعتبار مزاياه المختمفة والمتمثمة 

أساسا في تخفيؼ العبء عف القضاء، وعف المتقاضيف مف حيث طوؿ اإلجراءات 
.  وتعقيداتيا ومف حيث التكاليؼ الباىضة التي قد ال يتحمميا كؿ الناس

ىذا ناىيؾ عف النتيجة التي ال تكوف مضمونة دائما نظرا لبشرية القاضي مف جية، 
ولوسائؿ بثو في النزاع المعتمدة أساسا عمى الوثائؽ والمستندات المقدمة والتي قد يقع فييا 

.  تحايؿ مف جية أخرى
ولعؿ ما يضفي عمى الصمح قيمة مضافة ىو تحقيقو لمعدالة بمعناىا الحقيقي، والتي 
شاعة  ال يصؿ إلييا القاضي في جؿ الحاالت، الشيء الذي يسمح بنشر السمـ االجتماعي وا 

. 1األمف والسبلـ بيف أفراد المجتمع
ألجؿ كؿ ىذه األىداؼ السامية، حث القرآف الكريـ، عمى األمر بالصمح ورغب فيو 

ن تصمحوا وتتقوا فإن اهلل كان غفورا رحيما : في الكثير مف اآليات كقولو تعالى   .  2 وا 
 .   3إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينيما : وقولو

مف ىذا المنطمؽ تبدو، فائدة الصمح الكبرى كوسيمة أساسية لرأب الصدع داخؿ 
األسرة، والتي تعتبر المبنة والنواة األساسية لبناء أي مجتمع، ومف ثـ فإعماؿ وسيمة الصمح 
يحوؿ دوف نشر األسرار والخبلفات الزوجية، بؿ حصرىا في دائرة ضيقة تقتصر عمى مف 

.  ييميـ األمر، وىذا فيو بارقة أمؿ إلعادة استئناؼ الحياة مف جديد

                                                 
1
الصمح بيف أفراد األسرة في الفقو اإلسبلمي ، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا ، كمية الشريعة ، : الطاىر الكركري  -  

.   وما بعدىا23:  ، ص 1996 – 1995
2
 مف سورة النساء  128مف اآلية  -  

3
. 35: سورة النساء ، اآلية  -   
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لممحكمة أف تقـو "  عمى أنو 82وفي ىذا الخضـ، نصت مدونة األسرة في مادتيا 
بكؿ اإلجراءات، بما فييا انتداب حكميف أو مجمس العائمة أو مف تراه مؤىبل إلصبلح ذات 
البيف، وفي حالة وجود أطفاؿ تقـو المحكمة بمحاولتيف لمصمح تفصؿ بينيما مدة ال تقؿ ف 

 ". ثبلثيف يوما

فالقراءة األولية ليذه المادة، تفيد بأف المحكمة ليست ممزمة وال مجبرة عمى انتداب 
" لممحكمة" الحكميف أو مجمس العائمة إلصبلح ذات البيف وذلؾ واضح مف خبلؿ عبارة 

" بمعنى أف ليا الحرية واالختيار في حيف كاف األرجح أف تكوف العبارة مبتدئة بكممة يجب 
، كما أف ىذه المادة لـ تحصر اإلجراءات التي يمكف القياـ بيا إلصبلح "أو عمى المحكمة 

نما جاءت عمى سبيؿ المثاؿ وألدؿ عمى ذلؾ عبارة  وفي " أو مف تراه مؤىبل" ذات البيف وا 
. ىذا اإلطار يمكف طرح الوساطة كأسموب حيوي ومؤثر في عممية الصمح

المساعي التي يقـو بيا شخص محايد بيف أطراؼ : "والوساطة يمكف تعريفيا بأنيا 
. 1" النزاع ومحامييـ مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ ودي ليذا النزاع 

جبارىما عمى أي  فالوسيط ىو شخص محايد وال يممؾ أية سمطة إللزاـ الطرفيف وا 
شيء ولكنو يقدـ مساعدتو ليما معا حتى يتمكف كؿ منيما مف تقييـ مركزه القانوني الواقعي 

في النزاع، ويكوف عمى بينة مف المكاسب واألضرار التي يمكف أف تكوف وراء  

                                                 
1
  29:  ، ص 2004 لسنة 37أحمد السراج ، الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ، مجمة الممحؽ القضائي عدد  -  

La médiation familiale est un mode alternatif de règlement des conflit familiaux c’est un 

processus structuré de gestion des conflits par lequel l’intervention confidentielle neutre est 

impartiale d’un professionnel qualifié, à savoir le médiateur , vise à rétablir la communication 

et le dialoguer entre les parties , alors appelées les médis son rôle et de les amener à élaborer 

elles-mêmes des accords  durables qui tiennent compte des besoins de chacun et de ceux des 

enfants dans un esprit de coresponsabilité parentale . Laurent Benoiton : la médiation 

familiale . DEA de théorie juridique Faculté de droit et de sciences politique université d’Aix  

Marseille III , Année 2001 / 2002 , p. 9. 
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.  1استمرار النزاع وسموؾ مسطرة التقاضي العادية
 ابتكار الحموؿ  لنزاعاتيـ ، مما   تقـو عمى مشاركة األطراؼ أنفسيـ في2والوساطة 

يجعميـ مطمئنيف إلييا، كما تعمؿ عمى الحفاظ عمى العبلقات العائمية  واالجتماعية  
. 3واإلنسانية بيف األطراؼ

وفي ىذا اإلطار تعمؿ وزارة العدؿ في اتجاه تعزيز دور الوساطة أكثر في مدونة األسرة، 
حيث تـ تنظيـ ندوة حوؿ مدونة األسرة ودور الوساطة في تفعيؿ مسطرة الصمح، حيث 
تدارس كيفية تفعيؿ ىذه المسطرة  في ضوء آليات الوساطة األسرية معتمديف في ذلؾ  

، وىذا يدخؿ في توجو عاـ يرـو التأسيس لتبني نيج األساليب 4تجربة بعض  الدوؿ الغربية 
 . 5البديمة لحؿ المنازعات في جميع المياديف 

 فاستنادا عمى ىذه الحركية ، يمكف لموساطة أف تحقؽ ما لـ يستطع القضاء النظامي 
بشكمو التقميدي تحقيقو ،ولكف شريطة إشراؾ جميع المتدخميف بما في ذلؾ المحاموف والخبراء 
واألعواف القضائيوف وضباط وأعواف الشرطة  القضائية وذلؾ مف خبلؿ إصبلح القوانيف  

المنظمة لعمميـ ، بحيث يصبح المحامي شريكا وفاعبل في عممية  الوساطة مف خبلؿ تقديـ 
. 6النصح لمموكؿ وعدـ مجاراتو في مساطر ال طائؿ مف ورائيا 

                                                 
1
.   وما بعدىا 29: أحمد السراج ،  مرجع سابؽ ، ص  -  

2
.  قضائية أو اتفاقية أو قانونية : الوساطة أنواع  -   

أي أف القضاء ىو الذي يحيؿ عمى وسطاء معنييف ضمف قائمة أسماء لوسطاء المعتمديف لدى : الوساطة القضائية 
الوساطة  ...  قضاة متقاعدوف ، محاموف متقاعدوف  )المحاكـ والذيف يمحموف في غالب األحياف في القطاع الخاص 

قد تكوف ىناؾ : االتفاقية   وىي التي يتفؽ عمييا الطرفاف مف غير أف يكوف ىناؾ أي نزاع أماـ المحاكـ الوساطة القانونية 
وساطة تشريعية عندما يكوف ىناؾ نص قانوني ينص عمى إحالة الطرفيف عمى الوساطة قبؿ المرور إلى مرحمة المحاكمة 

 .
 .37  و 36: ىذه التعاريؼ أوردىا  األستاذ السراج ، مرجع سابؽ ، ص 

3
. 14: التقرير السنوي حوؿ  تطبيؽ مدونة األسرة الصادر عف مركز اإلعبلـ والرصد  لمنساء المغربيات، ص -  

4
. 5: ، ص2005شتنبر 16 بتاريخ 8043االتحاد االشتراكي ، عدد  -  

5
 . 3:  ، ص 2005 شتنبر 8 بتاريخ 8036االتحاد االشتراكي  ، عدد  -  

6
.   وما بعدىا 49: أحمد السراج مرجع سابؽ ، ص  -  
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 إال أف ما يجري اآلف في محاكـ أو أقساـ قضاء األسرة ، ىو أف عممية الصمح يقـو 
بيا السادة القضاة ، وكما ىو معمـو فتكويف السادة القضاة قانوني بالدرجة األولى في حيف 
أف القضايا التي يعالجونيا ذات أبعاد اجتماعية ونفسية متشعبة مما يفرض وبإلحاح تدخؿ 

.  أخصائييف في ىذا المجاؿ
 وىنا تطرح مسألة تأىيؿ القضاء األسري ، عف طريؽ تكويف قضاتو وتطعيمو بذوي 

التخصص في عمـ االجتماع وعمـ النفس ، حيث تتـ عممية الصمح في حضورىـ وتنحصر 
ميمة القاضي في التأشير عمى ما وصموا إليو ، إضافة إلى فرض إجبارية حضور 

االجتماعية في جمسات الصمح ،وىذا لف يتأتى إال بتوفير العدد الكافي مف المساعدة 
المساعدات مع االىتماـ بوضعيتيف المادية ،وظروؼ عمميف ،ولعؿ ىذا ما أكد عميو 

 – 2004الخطاب الممكي الذي تـ إلقاؤه أماـ البرلماف أثناء افتتاحو لمدورة التشريعية لسنة 
إنو ميما تضمنت المدونة مف عناصر اإلصبلح فإف تفعيميا يظؿ :"  حيث جاء فيو 2003

رىينا بإيجاد قضاء أسري عادؿ وعصري وفعاؿ ال سيما وقد تبيف مف خبلؿ تطبيؽ المدونة 
الحالية أف جوانب القصور والخمؿ ال ترجع فقط إلى بنودىا ولكف باألحرى إلى انعداـ قضاء 
أسري مؤىؿ ماديا وبشريا ومعنويا لتوفير كؿ شروط العدؿ واإلنصاؼ مع السرعة في البث 

". في القضايا والتعجيؿ بتنفيذىا 
إف  تأىيؿ القضاء األسري يقتضي ضرورة إدماج عمـ االجتماع وعمـ النفس ضمف 

مواد استكماؿ التكويف ، الشيء الذي يمكف القاضي مف التمكف مف مفاتيح كيفية عبلج 
المشاكؿ المجتمعية التي تعرض عميو، وذلؾ بغية تحقيؽ ىدؼ لـ شتات كؿ أسرة تعيش 

، مع تقوية تدخؿ النيابة العامة في القضايا األسرية عبر تزويد أقساـ 1التمزؽ والتفكؾ 
. قضاء األسرة بالموارد البشرية الكافية 

وفي انتظار استكماؿ حمقة التكويف ىذه، ، لماذا ال يتـ التأسي بالمشرع المصري 
الذي أقدـ عمى خمؽ لجنة لتسوية المنازعات األسرية تتكوف مف أخصائي اجتماعي وآخر 

                                                 
1
 .  104:  ، ص 32دور القضاء في مدونة األسرة  منشور بمجمة  المعيار ، عدد : خديجة العممي   -  
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نفسي تكوف ميمتيا التوفيؽ والصمح بيف الزوجيف وديا قبؿ المنازعة القضائية ، فإف تمت 
تسوية النزاع بالصمح حرر محضر بذلؾ فإف فشمت جيود المجنة حرر محضر يوقع مف 

يمكف البعض الرد عمى ىذا التساؤؿ بالقوؿ أف . 1أطراؼ النزاع ويرسؿ إلى محكمة األسرة 
المشرع المغربي نص عمى دور مجمس العائمة في ىذا المضمار، إال أف الواقع يعكس 

خبلؼ ذلؾ ، إذ أف ىذا المجمس لـ يفعؿ مذ تـ التصريح بنشأتو نظرا لمصعوبات الييكمية 
.  التي تكتنفو، مما يقتضي  التطمع إلى إنشاء خمية لتسوية المنازعات األسرية 

 . إنشاء خمية لتسوية المنازعات األسرية: المطمب الثاني 
لقد أصبحت األسرة أكثر مف أي وقت مضى معرضة إلى ىزات داخمية تزعزع 

استقرارىا وتوازف العبلقات بيف أفرادىا ،وحرصا مف اهلل عز وجؿ عمى دواـ واستمرار ىذه 
األسرة حث عمى إصبلح ذات البيف والتأليؼ بيف القموب المتخاصمة ، وذلؾ عف طريؽ 

ن خفتم شقاق بينيما فابعثوا حكما من أىمو وحكما من  : الحكميف مصداقا لقولو تعالى  وا 
. 2 أىميا إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينيما إن اهلل كان عميما خبيرا

ذلؾ أف وجود حكميف مف أىؿ الزوجيف يفيد في إعادة تآلفيما نظرا لمعرفتيما  
وأجمعوا عمى أف الحكميف ال يكوناف إال " بطبائعيما وميزاجيتيما وفي ىذا يقوؿ ابف رشد  

مف أىؿ الزوجيف أحدىما مف قبؿ الزوج واآلخر  مف قبؿ المرأة إال أف ال يوجد في أىميما 
، فاألىؿ واألقارب أقدر عمى تقريب اليوة بيف 3"مف ال يصمح لذلؾ فيرسؿ مف غيرىما 

الطرفيف ونفسية الزوجيف ترتاح إلييما ، مما يسيؿ عممية الصمح إف كانت ىناؾ إرادة لدى 
. الزوجيف

                                                 
1
قراءات في مدونة  األسرة الجديدة ، الطبعة األولى ، مكتبة دار السبلـ : في رحاب القضاء والقانوف : رشيد مشقاقة  -  

. 84:  ، ص 2005، الرباط ، 
2
. 135: سورة النساء ، اآلية  -  

3
. 98: مرجع سابؽ ، ص  (الحفيد )ابف رشد-  
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 حيف  سمحت لمقاضي بانتداب 82ولعؿ ىذا ما أخذت بو مدونة األسرة في المادة 
حكميف إلصبلح ذات البيف ، لكف في حالة تعثر ميمة الحكميف وعدـ توصميما إلى حؿ 

(. 82المادة )أمكف لممحكمة االستعانة بمجمس العائمة وذلؾ بموجب الفقرة الثانية مف 
وذلؾ نظرا ألىميتو في الحفاظ عمى الروابط األسرية ، حيث يضـ المجمس إلى 

كما يضـ أربعة .جانب القاضي بصفتو رئيسا كبل مف األب واألـ أو الوصي أو المقدـ
ذا ما تعذر توفرىـ  أعضاء بالتساوي بيف جية األب وجية األـ يمثموف األقارب واألصيار وا 

.  مف الجيتيف أمكف اختيارىـ مف جية واحدة
ويراعى في اختيار أعضاء ىذا المجمس شروط أساسية مف جممتيا عبلقتيـ باألسرة 

مع  (2المادة  )ومؤىبلتيـ ومدى استعدادىـ لمعناية بشؤونيا وحرصيـ عمى مصمحتيا
(. 3المادة  )إمكانية تغيير أي عضو مف أعضاء المجمس عند االقتضاء 

لكف مع كؿ ىذا تبقى ميمة مجمس العائمة استشارية فقط حيث يقـو بإبداء الرأي 
. حوؿ ما يناط لو مف اختصاصات 

إال أف المبلحظ أف ىذا المجمس لـ يفعؿ لحد اآلف ولـ يشكؿ لمقياـ بما أنيط لو 
، إذ أف  الممارسة العممية تفيد بأف جمسات 1حسب ما  نص عميو المرسـو المنظـ لو 

الصمح ال تحضرىا ىذه المؤسسة ،وأف القاضي ال يبذؿ أي مجيود في سبيؿ تشكيؿ ىذه 
الييأة ، كما لـ يسبؽ لقضاة التوثيؽ ، أف شكموا مجمس العائمة الذي تـ إحداثو بمقتضى 

 وكرستو 1993 شتنبر 10التعديؿ الذي أدخمو المشرع عمى مدونة األحواؿ الشخصية بتاريخ 
.  حاليا مدونة األسرة 

وحتى عند تشكيمو ، فإف اليدؼ المنشود مف ورائو ال يتحقؽ ،نتيجة تنافر              
 أفراد األسرتيف وتعصب كؿ طرؼ لرأيو ،ويزداد األمر تعقيدا إذا كاف سبب النزاع ىػو 

                                                 
1
بشأف تكويف مجمس العائمة وتحديد  (1994 ديسمبر 26 ) 1415 رجب 23 صادر في 2 . 94. 31المرسـو رقـ  -  

. ميامو
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الخبلؼ  بيف أىؿ الزوج وأىؿ الزوجة ، فيتعذر التقاؤىما فباألحرى توصميما إلى حؿ أو 
. 1توافؽ 

كما وجدت نفس الرأي عند ممارسي القضاء ، إذ أكدوا لي بأف مجمس العائمة 
بالطريقة التي تصورىا المشرع ال يمكف أف تفعؿ نظرا لعدـ وجود األرضية  الخصبة التي 
تتيح لو طرح ثماره، ذلؾ أف الذىنية ال زالت لـ تتغير، وقابمية الحوار ال تتوفر لدى كؿ 

،ىذا إضافة إلى أف أقارب الزوجيف كثيرا ما يشحناف النزاع، بدؿ العمؿ عمى 2المتخاصميف 
. 4،الشيء الذي يجعؿ مستقبؿ ىذا  المجمس شبو ماضيو ألنو ولد ميتا 3الصمح 

وفي ىذا اإلطار أخبرني السيد خالد كتاري بأف الكاتب العاـ لوزارة العدؿ        
األستاذ ليديدي  طرح فكرة في أحد االجتماعات تقـو عمى أساس تكويف خمية بدائرة كؿ 
محكمة قضاء األسرة ، تضـ بيف أعضائيا أشخاصا مشيودا ليـ بالثقة والوقار والتقوى 

كأئمة المساجد وبعض الوعاظ تعمؿ عمى تسوية الخبلفات الرائجة بيف الزوجيف،     وذلؾ 
بنية التخفيؼ مف حدة الشروخ التي أصابت األسرة المغربية ، ويمكف               

االستعانة بمساعدات اجتماعيات وأطباء نفسانييف لما ليـ مف حنكة ودراية                 
وىذه الفكرة ىي في الواقع  مستوحاة مف التراث المغربي              . بالواقع االجتماعي

األصيؿ ، حيث كاف الناس خاصة في البوادي يمجأوف إلى عمماء الديف وأئمة              
 المسػاجد ومػدارس عمـو الديػف ال في أمور دينيـ فحسػب ولكف حتى فيمػا يتعمػؽ 

                                                 
1
قانوف األسرة المغربي بيف الثبات  والتطور ، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة األولى ، لسنة :محمد الشافعي  -   

 . 105:  ، ص 2004
2
استجواب أجريتو مع السيد خالد كتاري رئيس قسـ قضاء األسرة بسطات وكذلؾ السيدة وفاء بناني نائبة وكيؿ الممؾ  -  

. بقضاء األسرة بفاس
" كما أكد ىذا األمر أيضا تصريح األستاذة زىور الحر رئيسة قسـ قضاء األسرة بالدار البيضاء ، وذلؾ مف خبلؿ برنامج  

 بمناسبة مرور سنتيف عمى دخوؿ مدونة األسرة حيز 2006 مارس 15الذي بثتو القناة الثانية يـو األربعاء " مباشرة معكـ
.  التنفيذ

3
. 14: التقرير السنوي حوؿ تطبيؽ مدونة األسرة الصادر عف مركز اإلعبلـ والرصد لمنساء المغربيات ، ص  -  

4
 .105:محمد الشافعي ،نفس المرجع ، ص -  
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بمعامبلتيـ الدنيوية وما يشوبيا مف نزاع ، وكانوا يرضوف ويسمموف بما أفتى بو اإلماـ أو 
، وىو ما زالت تحتفظ بو بعض المناطؽ في يومنا 1العالـ، نظرا  لقوة الوازع الديني لدييـ 

بالصمح بيف المتخاصميف ، "الفقيو "ىذا خاصة في القرى والبوادي حيث يقـو إماـ المسجد أو
والعمؿ عمى إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية، في حالة نشوب نزاع بيف الزوجيف وىذا ما 

أكده لي أيضا السيد خالد كتاري ، حيث وقؼ عمى ىذا الواقع أياـ كاف يمارس ميامو بمدينة 
. تادلة

فمماذا إذف ال نكرس ىذا التراث الجميؿ، وىو نابع مف أعرافنا وتقاليدنا مما يوفر لو 
.  سبؿ النجاح األكيد 

يتضح إذف أف تأىيؿ القضاء عبر انفتاحو عمى باقي التخصصات كأخصائيي عمـ 
االجتماع وعمـ النفس ، ونيج أسموب الطرؽ البديمة لفض المنازعات األسرية تبقى ناقصة 
إذا لـ تتخذ بعدىا الثالث أال وىو البعد المالي عف طريؽ اإلسراع بإحداث صندوؽ التكافؿ 

 . العائمي كأولوية لتقديـ اإلسعافات األولية لممتضرريف الحالييف 

                                                 
1
. 46: أحمد السراج ، مرجع سابؽ ، ص -  
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  خـبرًـــــــخ
إف الحديث عف تأميف مستوى معيشي مبلئـ لممرأة والطفؿ بعد الطبلؽ ، ىو حديث 

يتعدى ويتجاوز النطاؽ القانوني والقضائي إلى مجاؿ أوسع يرتبط بالتنمية االقتصادية 
. واالجتماعية كفضاء عاـ تدور في فمكو باقي الجوانب 

ذلؾ أنو ميما كاف النص القانوني محكـ الصياغة وجيد، وكانت طرؽ تطبيقو عمى 
المستوى القضائي سميمة، فإف تنفيذه ىو المقياس والميزاف الذي توزف بو مصداقية األحكاـ ، 

.  والقرارات القضائية 
والتنفيذ يرتبط بمدى قوة القدرة الشرائية لممواطف في المرتبة األولى، وبقوة الجياز 

.  التنفيذي الساىر عميو، ىذا مف حيث ما ىو كائف 
أما مف حيث ما ينبغي أف يكوف، فيو مرتبط أشد االرتباط بإعادة االعتبار إلى 
مؤسسة الزواج ، عف طريؽ توعية المقبميف عمى الزواج  بمعايير اختيار الشريؾ اآلخر 

.  والتي يجب أف يكوف مقوميا األساسي ىو الديف
ذلؾ أف الرىاف معقود عمى الموارد البشرية ، إذ ىي الثروة الحقيقية لكؿ بمد، واألسرة 
ىي المنجـ الحقيقي الذي يجب استغبللو لمحصوؿ عمى معادف نفيسة تدر الربح الوفير عمى 

.  المجتمع
.  بيد أف ىذا المنجـ بدأ ينضب معينو نظرا لسوء االستغبلؿ الذي يتعرض لو

فاألسرة اليـو أصبحت قشة في ميب الريح، تكالبت عمييا المحف والنوائب ، نظرا 
.  ليشاشة محتواىا، فصارت األسرة في معظـ الحاالت شكبل بدوف مضموف 

ولعؿ السبب وراء ذلؾ ، يعود إلى االستخفاؼ بمؤسسة األسرة، وتداعيات انحبلليا 
عمى المجتمع الناتج أساسا عف ضعؼ الوازع الديني ، ىذه العبارة التي نبخسيا ، ونختصره 

في الجانب التعبدي ، ناسيف أو متناسيف أف الديف المعاممة، وأف مف استقامت عبادتو 
. استقامت معاممتو
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فمو أف كؿ زوج وكؿ زوجة استحضرا مراقبة اهلل ليما في كؿ كبيرة وصغيرة ما ضاع 
.  حؽ أبدا ، ولو تمثؿ كؿ واحد منا أنو إنما يتعامؿ مع اهلل عز وجؿ ما فسدت معاممة قط

قد يقوؿ قائؿ إف مثؿ ىذا الكبلـ ، إنما ىو ضرب مف الموعظة والنصح المثالي، وال 
. يمت لمواقع بصمة 

ف ما صمحت أحواؿ أمـ  ليؤالء أقوؿ بأف الواقع عميو أف يوافؽ الديف، ال العكس وا 
.  مف قبمنا ، إال بتقوى اهلل، وباتخاذىـ الدنيا معبرا لآلخرة

 
 " سثُب ال رؤاخزَب إٌ َغُٛب أٔ أخطأَب" 

 258عٕسح انجمشح ، اٜٚخ   

 
 

رى ثؾًذ هللا 
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الئؾخ انًشاعع انًعزًذح 
:  انًشاعع ثبنعشثٛخ 

 :  انًظــــبدس
,  الجامع ألحكاـ القرآف ، الجزء الثالث: القرطبي  -
 .بدائع الصنائع ، الجزء الثاني : الكاساني  -

 . كتاب السنف ، الجزء السادس: النسائي  -

 .المحمى ، الجزء العاشر: ابف حـز  -

 . القوانيف الفيية: ابف جزي  -

 . بداية المجتيد ونياية المقتصد : (الحفيد  )ابف رشد  -

 . المبسوط ، الجزء السادس: شمس الديف السرخيسي  -

 . المدونة الكبرى ، الجزء الخامس: مالؾ  -

 .نيؿ األوطار شرح منتقى األخبار: محمد الشوكاني  -

 . الفقو اإلسبلمي وأدلتو ، الجزء السابع: وىبة الزحيمي  -

:  انُظٕص انمبََٕٛخ 

مدونة األسرة   -
 المسطرة المدنية -

 القانوف الجنائي  -

 مجمة األحواؿ الشخصية التونسية  -

الدليؿ العممي لمدونة األسرة   -
  : انكزـت

التعميؽ عمى قانوف األحواؿ الشخصية ، الجزء الثاني ، مطبعة : أحمد الخمميشي  -
 .1994المعارؼ الجديدة ، الرباط ، الطبعة الثالثة ، 
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شرح القانوف الجنائي الخاص ، الجزء الثاني ، مكتبة المعارؼ الجامعية : أحمد اجوييد  -
 . 2000 ػ 1999، فاس 

 . الوسيط في شرح القانوف المدني ، الجزء الثاني : أحمد السنيوري  -

الزواج والطبلؽ في مدونة األحواؿ الشخصية وفؽ أخر التعديبلت ، : إدريس الفاخوري  -
 2000 – 1999دار النشر الجسور وجدة ، الطبعة السادسة ، 

مدونة األحواؿ الشخصية الوالدة ونتائجيا مع قضاء الحالة المدنية، بابؿ : خالد بنيس  -
 .1989لمطباعة ، الرباط 

  .2000قاضي التنفيذ ، مكتبة دار السبلـ ، الطبعة األولى : رشيد مشقاقة  -

في رحاب القضاء والقانوف قراءات في مدونة األسرة الجديدة الطبعة : رشيد مشقاقة  -
 .ـ2005األولى ، مكتبة السبلـ ، الرباط 

إىماؿ األسرة في التشريع المغربي ، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا : سعيد أزكيؾ  -
 .1992 ، مطبعة اليبلؿ العربية ، طبعة 1986في القانوف الخاص ، 

شرح مدونة األحواؿ الشخصية ، مطبعة المعارؼ الجديدة ، : عبد الكريـ شيبوف  -
 .1987الرباط ، 

مدونة األسرة في إطار المذىب المالكي وأدلتو ، الكتاب : عبد اهلل بف الطاىر السوسي  -
 , ـ2005األوؿ ، الزواج ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة األولى ، 

مدى حرية الزوجيف في الطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية ، : عبد الرحمف الصابوني  -
 .1962بحث مقارف ، الجزء األوؿ ، مطبعة جامعة دمشؽ 

المرأة بيف أحكاـ الفقو والدعوة إلى التغيير ، مطبعة : عبد الكبير العموي المدغري  -
 .1999فضالة ، المحمدية ، الطبعة األولى ، 

القضاء المستعجؿ في القانوف المغربي ، مطبعة النجاح : عبد المطيؼ ىداية  اهلل  -
 .1998الجديد، الدار البيضاء 
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أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسبلمية وفؽ مدونة األحواؿ : محمد ابف معجوز المزغراني  -
الخصية ، الجزء األوؿ والثاني ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار 

 .1994البيضاء ، طبعة 

شرح مدونة األسرة أحكاـ الزواج ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار : محمد األزىر  -
 . 2004البيضاء  ، طبعة 

أحكاـ االسرة في ضوء مدونة األحواؿ الشخصية ، دار وليمي : محمد الشافعي  -
 .1998لمطباعة والنشر ، طبعة ثالثة 

المرأة بيف الفقو والقانوف ، المكتبة اإلسبلمية ، بيروت ، الطبعة : مصطفى السباعي  -
 . السادسة

أحكاـ األسرة في اإلسبلـ دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، : مصطفى شمبي  -
 .1977بيروت 

أحكاـ الحضانة ، دارسة في الفقو المالكي وفي مدونة األسرة  ، : محمد الكشبور  -
 .2004مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 

قانوف األسرة المغربي بيف الثبات والتطور ، مطبعة الوراقة الوطنية، : محمد الشافعي  -
 .2004مراكش الطبعة األولى لسنة 

أحكاـ وآثار الزوجية شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية ، الدار : محمد سمارة  -
 .2002العممية لمنشر والتوزيع األردف الطبعة األولى لسنة 

مدونة األسرة في مجمس النواب منشورات مجمس النواب الفترة التشريعية                -
  . 2004 – 2003 السنة التشريعية 2007 – 2002
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  : األطشٔؽبد ٔانشعبئم انغبيعٛخ

الصمح بيف أفراد األسرة في الفقو اإلسبلمي رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات : الطاىر كركري  -
 .1996 – 1995العميا ، كمية الشريعة 

عبلقة الضماف االجتماعي بنظـ األسرة واألحواؿ الخصية ، : سعيد يوسؼ البستاني  -
أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف الخاص ، جامعة محمد الخامس، 

 .1983الرباط 

موقؼ المجمس األعمى مف ثنائية الفقو والقانوف في مسائؿ : عبد المجيد اغميجة  -
األحواؿ الشخصية ، أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف الخاص ، 

 . 2000 – 1999كمية الحقوؽ ، الرباط 

الحقوؽ المالية لممرأة المتزوجة رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا : عبد السبلـ الشمانتي  -
 .1989 – 1988في القانوف الخاص ، كمية الحقوؽ ، الرباط 

أحكاـ الحضانة وفؽ مدونة األحواؿ الخصية واالجتياد القضائي : عبد الجميؿ جماؿ  -
 – 1996بحث نياية التمريف بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية 

1997. 

النفقة في التشريع المغربي بيف النظرية والتطبيؽ : عطوش عمي محي الديف عدناف  -
 .1996بحث نياية التدريب بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية لسنة 

وضعية األطفاؿ بعد انفصاـ الرابطة الزوجية في الفقو اإلسبلمي والقانوف : فضيمة وىبي  -
المغربي ، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة ، كمية الشريعة ، 

2001 – 2002. 

وضعية المرأة في تقنيات األحواؿ الخصية لدوؿ المغرب العربي : محمد بودالحة  -
 .2000 – 1999أطروحة لنيؿ الدكتوراه في الشريعة 
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إشكالية اإلثبات في النفقة رسالة نياية : محمد الشرقاوي ونور الديف أوالد عبد الرحمف  -
التدريب بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية بالرباط ،                

2001 – 2003. 

مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تفسير مدونة األحواؿ الشخصية :محمد بشيري  -
أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف الخاص ، كمية الحقوؽ ، جامعة 

 .1995 – 1994الحسف الثاني ، الدار البيضاء 

تقدير نفقة الزوجة فقيا تشريعا وقضاء ، بحث نياية التمريف بالمعيد : محمد صادؽ  -
 .1999 – 1998الوطني لمدراسات القضائية 

دراسة فقيية قضائية ، بحث نياية : أحكاـ الحضانة في التشريع المغربي : محمد جبلؿ  -
 .1996 – 94التمريف بالمعيد الوطني لمدراسات القضائية 

دور قاضي التوثيؽ في حماية األسرة المغربية ، رسالة لنيؿ دبمـو : محمد الجرموني  -
 2002الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص كمية الحقوؽ بفاس، 

– 2003. 

ضوابط إيقاع الطبلؽ رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا ، كمية " نور الديف أسبلو  -
 .2002 – 2001الشريعة ، 

الطبلؽ أسبابو وطرؽ معالجتيا ، رسالة نياية التدريب في المعيد الوطني : ىند احدارتي  -
  . 2002 – 2000لمدراسات القضائية 

غياب األب وآثاره عمى األسرة بحث نياية التمريف بالمعيد الوطني : وفاء بناني  -
 .1994 – 1992لمدراسات القضائية 

 :  انًمبالد ٔاألثؾبس انمبََٕٛخ

أطفاؿ الطبلؽ وآثار فسخ العبلقة الزوجية عمى األبناء ، مجمة الممحؽ : أحمد السراج  -
 . 1997 لسنة 32القضائي ، عدد 
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 سنة 37الطرؽ  البديمة  لحؿ النزاعات ، مجمة الممحؽ القضائي ، عدد : أحمد السراج  -
2004. 

 21أسس تقدير نفقة الزوجة ، مجمة الممحؽ القضائي العدد : أمجاط محمد الصغير  -
 .1991لسنة 

مبدأ التعويض عف الطبلؽ التعسفي في الفقو اإلسبلمي ومدونة : بمحساني الحسني  -
 .1988 لسنة 3األحواؿ الخصية ، مجمة المياديف عدد 

 .32دور القضاء في مدونة األسرة ، مجمة المعيار عدد : خديجة العممي  -

المجمة المغربية لمقانوف : التوجو القضائي في مجاؿ نفقة األبناء : رجاء ناجي مكاوي  -
  . 1991 لسنة 32/31والسياسة واالقتصاد عدد مزدوج 

تقييـ تجربة األعواف القضائييف مف خبلؿ ابتدائية فاس ، مجمة المعيار : سعد الجرندي  -
 .2002 لسنة 28عدد 

 لسنة 3إىماؿ األسرة في التشريع المغربي ، مجمة المياديف ، عدد : عبد الرحمف حدو  -
1988 .  

مف أجؿ نظاـ إسبلمي لمتكافؿ االجتماعي عف طريؽ الزكاة ، مجمة : عبد اهلل بودىريف  -
  .1984 لسنة 30المحاكـ المغربية ، عدد 

 .32افتتاحية مجمة المعيار عدد : عبد اهلل الحمومي  -

حقوؽ الطفؿ في مدونة األسرة واالتفاقات الدولية مجمة المحكمة، : عبد الواحد بنمسعود  -
 .32عدد 

حقوؽ الطفؿ في مدونة األسرة واالتفاقات الدولية مجمة المحكمة، : عبد الواحد بنمسعود -
 . 4/2004عدد 

تجربة األعواف القضائييف بفاس بحث، إجازة في : فدوى الوالي وخديجة أبو ميدي  -
 .1999 – 1998القانوف الخاص 
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 مف قانوف المسطرة 179محمد السعيد بف سبلـ حوؿ تطبيؽ التعديؿ الوارد في الفصؿ  -
 . 1988 لسنة 12المدنية مجمة المحامي ، عدد 

 .13/2005حقوؽ المطمقة في مدونة األسرة ، مجمة كتابة الضبط ، عدد : محمد أكديد -

التجربة التونسية في مادة األحواؿ الشخصية المجمة المغربية لقانوف : محمود حسف  -
واقتصاد التنمية ، عدد خاص باليـو الدراسي حوؿ األسرة المغربية في 

  . 2004 لسنة 5الفقو المالكي والقانوف الوضعي ، عدد 

البعد األخبلقي لطبلؽ الخمع، المجمة المغربية لقانوف واقتصاد التنمية : محمد الكشبور  -
  . 2002 لسنة 46عدد  خاص ، القانوف واألخبلؽ ، عدد 

بعض اإلشكاالت العممية التي تطرحيا مدونة األسرة عمى المستوى : محمد نجاري  -
  . 2004 لسنة 4التطبيقي ، مجمة المحكمة ، عدد 

خطاب السيد محمد بوزبع وزير العدؿ في الجمسة االفتتاحية ألشغاؿ اليـو الدراسي  -
بمناسبة مرور سنة عمى صدور مدونة األسرة منشور بمجمة ، قضاء 

 . 2005األسرة العدد األوؿ لسنة 

  : أْـى انُـذٔاد

 فبراير 26 إلى 23األياـ الدراسية التي نظمت حوؿ مدونة األسرة بمدينة مراكش مف  -
، والمنشورة مف طرؼ وزارة العدؿ في كتاب دراسات قانونية 2004

 . لمدونة األسرة

األياـ الدراسية حوؿ اإلشكاليات العممية في مجاؿ قضاء األسرة والحموؿ المبلئمة ليا،  -
  . 2004 دجنبر 21 و 20 أكتوبر  و5 و 4إفراف أياـ 

الزكاة وانعكاساتيا في المجاليف االقتصادي واالجتماعي منشور ضمف سمسمة ندوات  -
 منشورات كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بالرباط ، 3ومناظرات رقـ 

 .1994مطبعة النجاح الجديدة ، البيضاء ، طبعة أولى لسنة 
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 123                       انفٓشط 
 

 

 

 

 

 

نًغــخ ٔفــــبء 
 

 

نٕ أٌ كم ٔاؽذ يُب رأيم كم ثُذ شفخ ُٚطمٓب ، ٔكم ؽشف ٚغشِ انمهى 

يٍ ثٍٛ أَبيهّ، ألدسكُب عظى َعى هللا رعبنٗ عهُٛب، إر عخش نُب سعبال َٔغبء 

.  ألم يب ٔطفٕا ثّ أَٓى سعم

.  فهكم يٍ عهًُٙ أثغذٚبد انهغخ

. نكم يٍ عهًُٙ كٛف أفكش 

. نكم يٍ عهًُٙ كٛف أكزت

.  نكم يٍ ٔعُٓٙ َٔظؾُٙ

نكم يٍ عبعذَٙ ٔنى ٕٚطذ انجبة فٙ ٔعٓٙ يٍ أعبرزرٙ األعالء 

ٔيٕظفٙ خضاَخ كهٛخ انؾمٕق ثفبط ٔيؾبفع  خضاَخ كهٛخ انششٚعخ ٔانخضاَخ 

.  انٕطُٛخ ثبنشثبط ، ٔكزا انذاس انجٛضبء 

. نًٍ عهًُٙ أٌ يُٓغٛخ رمذٚى انًعهٕيخ أعًٗ يٍ  انًعهٕيخ َفغٓب 

نًٍ عهًُٙ أٌ انشكم يب ْٕ إنٗ يشآح نهًضًٌٕ ، ٔأٌ انًضًٌٕ 

.  ٚطفٕ عهٗ انغطؼ فٛعجش عٍ انشكم

نًٍ ششفُٙ ثبالَخشاط فٙ خهٛخ عًم ٔكذ ال ُٚضت يعُٛٓب  

خهٛخ يكُزُٙ يٍ االَفزبػ عهٗ اٜخش ، ٔطشق ثبثّ  فزعشفذ 

.  ٔعشفَٕٙ ، ٔأخزد ٔأعطَٕٙ

خهٛخ عهًُٙ فٛٓب أعزبر٘ ٔٔانذ٘ انذكزٕس يؾًذ َبطش يزٕٛ٘ 

يشكٕس٘ أٌ يٍ أساد انعهٗ عٓش انهٛبنٙ، ٔأٌ انطبنت انجبؽش إًَب ْٕ 

طؾفٙ ٚجؾش عٍ انغجك فٙ كم شٙء ، ٚجؾش عٍ انغذٚذ ، ٚهزمظ انًعهٕيخ 

ثعذ رًؾٛظٓب ٔانزٕصك يٍ يظذسْب خهٛخ رعهًذ فٛٓب أٌ انمبٌَٕ ٚجمٗ عغذا 

.  ثذٌٔ سٔػ إرا نى ٚذسط فٙ إطبس األثعبد االعزًبعٛخ ٔانُفغٛخ

ألعزبر٘ انفبضم انذكزٕس أؽًذ اعٕٚٛذ، انز٘ غًشَٙ ثشعبٚزّ 

. ٔششفُٙ ثزأطٛشِ ، ٔصٔدَٙ ثزٕعٛٓبرّ َٔظبئؾّ انمًٛخ 

إلخٕاَٙ ٔأخٕارٙ طهجخ ٔؽذح األعشح ٔانطفٕنخ انزٍٚ 

ٔانهٕارٙ  ششفذ ثبالَزًبء إنٛٓى ، َظشا انشٔػ 
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االَضجبط انزٙ ٚزؾهٌٕ ثٓب ٔعذٚخ انعًم انز٘ ٚمٕيٌٕ 

ثّ ٔيغزٕٖ انُضؼ ٔانٕعٙ انز٘ ٔطهٕا إنّٛ ٔلٛى 

.  انزضبيٍ ٔانزعبٌٔ انغبئذح ثُٛٓى

نكم انظذٚمبد انهٕارٙ اعزٕلفزُٙ يعٍٓ  انهؾظبد 

انغًٛهخ  

فهكم ْؤالء اَغبة انًذاد يٍ لهًٙ انًزٕاضع فخظ ْزِ 

 . نًغخ ٔفبء: انعجبساد فكبَذ انهًغخ 
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 إْـــــــــذاء

.  يب ٔعذد أثهغ يٍ كهًخ إْذاء أعجش ثٓب عًب ٚخزهظ فٙ طذس٘ ارغبِ

يٍ أٔطبَٙ ثًٓب سثٙ ٔأيشَٙ ثبنذعبء نًٓب  

ٔانذ٘ ٔيعهًٙ َجع انعطبء أطبل هللا فٙ عًشِ  

ٔانذرٙ انؾضٍ انذافئ ، سيض انزضؾٛخ أيذ هللا فٙ عًشْب  

أخٙ ؽًٛذ انز٘ أؽججذ انؾمٕق يٍ خالنّ  

أخٙ خبنذ انز٘ ؽفضَٙ عهٗ ايزطبء سكت انذساعبد انعهٛب  

أخٙ يؾًذ انز٘ رعهًذ يٍ خالنّ أٌ انذساعخ ال ؽذٔد نٓب  

أخٙ عٕاد انز٘ لشة يُٙ َبفزح انجؾش انًعهٕيبرٙ ٔععهٓب يمء ٚذ٘  

أخزٙ ععبد انزٙ غًشرُٙ ثزشغٛعبرٓب ٔدعبئٓب نٙ 

أخزٙ ٔدٚعخ انزٙ كبَذ خٛش عهٛغخ  

 أخزٙ سعبء انزٙ أرًُٗ نٓب كم انزٕفٛك ٔانُغبػ

نضٔط أخزٙ أؽًذ ٚبعٍٛ  

صشٚخ ، أدٚجخ ، إنٓبو  انهٕارٙ أسؽت ثٍٓ فٙ : نضٔعبد إخٕاَٙ 

أعشرُب 

. صٚبد، صُٚت ، شًٛبء، ؽًضح ، سٚبٌ : نجشاعى األعشح انظغبس 

كم عبئهزٙ انكجٛشح يٍ عًبرٙ ٔأخٕانٙ ٔخبالرٙ  

كم طفم ٚهزؾف انغًبء ٔٚفزشػ األسع  

نكم شٓذاء فهغطٍٛ ٔانعشاق 

فهكم ْؤالء أْذ٘ ْزا انعًم انًزٕاضع 
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  ش  ر    تا  

 

 

 

 

ال ٚغعُٙ ٔأَب أضع آخش انهًغبد عهٗ عًهٙ انًزٕاضع 

:  ْزا إال أٌ أرمذو ثشكش٘ انخبنض إنٗ 

 انز٘ كفهُٙ ثذعًّ يٍ خالل أستاذي أحمد اجوييد

.  رٕعٛٓبرّ َٔظبئؾّ انمًٛخ انزٙ كبَذ َجشاعب نٙ طٛهخ ثؾضٙ 

جعفر  ٔأعزبر٘ أستاذي محمد ناصر متيوي مشكوري

  انهزاٌ ششفبَٙ ثعضٕٚزًٓب فٙ يُبلشخ ْزا انعًم العلوي

. انًزٕاضع 

:  كًب أرمذو ثشكش٘ انغضٚم  إنٗ 

األعزبر انًغبعذ٘ سئٛظ لغى لضبء األعشح ثفبط  

. األعزبر خبنذ كزبس٘ سئٛظ لغى لضبء األعشح ثغطبد

. األعزبر يؾًذ صثبسَخ لبضٙ ثمغى لضبء األعشح ثفبط 

األعزبر يظطفٗ انضسٔلٙ لبضٙ ثمغى لضبء األعشح 

.  ثفبط 

األعزبرح ٔفبء ثُبَٙ َبئجخ ٔكٛم انًهك ثمغى  لضبء األعشح 

.  ثفبط 

األعزبر عهٙ ؽضشَٔٙ يؾبيٙ ثٓٛئخ انًؾبيٍٛ ثفبط 

. ٔأعزبر صائش ثكهٛخ انؾمٕق ثفبط

نطٛفخ انزٙ نى رجخم عهٙ ٕٚيب ثذعٕارٓب ٔيغبعذرٓب  انغٛذح

. نٙ عبصاْب هللا عُٙ كم خٛش

.  األخذ ععٛذح انزٙ طشصد أَبيهٓب ثؾضٙ انًزٕاضع ْزا
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ٔلم سثٙ صدَٙ عهًب 

 

 114 عٕسح طّ اٜٚخ
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انؾمٕق انًبنٛخ نهًشأح ٔانطفم  

ثعذ انطالق   
ثؾش نُٛم دثهٕو انذساعبد انعهٛب انًعًمخ 

 فٙ انمبٌَٕ انخبص

 
 

رؾذ  :                 إعذاد انطبنجخ

:   إششاف
اؽًذ . َجٛهخ ثٕشفشح                                       د

اعٕٚٛذ  

 
نغُخ انًُبلشخ 

 مشرف ت ورئيست  : أأستا ااستعيي ااتتال  : أحمد اجوييد        . د
 عضوا: أأستا ااستعيي ااتتال  : مممد  تار مسيوو مششورو  . د 

 عضوا: أأستا ااستعيي ااتتال  : جتفر ااتعوو        . ا 

 
 

عبيعخ عٛذ٘ يؾًذ ثٍ عجذ هللا  
كهٛخ انعهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ  

ٔاالعزًبعٛخ  
 - فبط - 

شعجخ  انمبٌَٕ انخبص 
: ٔؽذح انزكٍٕٚ ٔانجؾش 

 األعشح ٔانطفٕنخ
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 انغُخ انغبيعٛخ 
 ْـ  1427 – 1426

2005 
 2004فبراير 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005يناير 

 

 

22914 44922 11450 37593 38438 42069 50763 47872 51741 53247 48332 50919 58480 50719 50,107 

حاالت 

 الطالق

-40,09% 8,38% 10,26% -2,20% -8,63% -17,13% 6,04% -7,48% -2,83% 10,17% -5,08% -12,93% 15,30% -9,60% - 

نسبة 

 التغيير

 و 2006 – 


