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                         كممة شكر

 
ظيم التقدير إلي أستاذي الفاضل الدكتور  أتقدم بجزيل الشكر وع
وي مشكوري, لما منحني بو من تشجيع وثقة,  محمد ناصر متي

شادات ساىمت مساىمة فعالة في  ر وجييات وا  وما قدمو لي من ت
ره الدءوب عمى تقديم  مى سي واضع, وع إنجاز ىذا العمل المت

اتو لمطمبة في سبيل العمم.  مساعد
كما اشكر أساتذتي األجالء لمتضحيات التي يقدمونيا في سبيل 

 : البحث العممي

 أستاذي الدكتور احمد اجوييد -
 عبد الحميد اخريف -أستاذي الدكتور

ة   -أستاذي الدكتور محمد بوزالف

رة  "قانون االس تكوين       وجميع أساتذة وحدة البحث وال
  ." طفولة وال
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, إلى روح والدي الغالية-
, إلى أمي الحنون عرفانا وتقديرا ومحبة- 
, الى عمتي خديجة العاطي اهلل تقديرا ومحبة- 
إلى من استميمت منو معنى اإليمان والقوة و الصبر إلى من أنار -

طريق بنصائحو النيرة إلى رمز اإلخالص و الوفاء أخي وصديقي 
, عزالدين العاطي اهلل

إلى القمب الحنون رمز التضحية والوفاء أخي وصديقي محمد العاطي -
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, إلى جميع أفراد أسرتي كل واحد باسمو-
إلى جميع أصدقائي -
 
 

.                                 اىدي ىذا العمل المتواضع
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همذهت 

وتعذر بقاء المجتمعات الوطنٌة فً مؽزل , لإن ازدٌاد الحاجة إلى التعامل بٌن الدو

عن بعضها البعض من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
1

أدى إلى بروز ثقافة من نوع , 

نوعا من االنسجام -دوال وأفراد–ثقافة مجتمع دولً تعرؾ العبلقات بٌن عناصره , خاص

والتكامل 
2

 والتكامل أدى بحكم تداخل المصالح وتصادم الرؼبات إلى البحث مهذا االنسجا, 

 على نسق قانونً ٌعتمد ابناء, عن نظام ٌكفل تطبٌق مقتضٌات القوانٌن األجنبٌة على األفراد

على مجموعة من المفاهٌم
3

بحٌث ,   فً اعتماد ما ٌسمى بقواعد تنازع القوانٌنكٌتجلى ذل, 

ال ٌتؤتى للقضاء الوطنً الوصول إلى الحلول الوضعٌة المقررة لمعالجة النزاعات الخاصة 

, إال إذا كان ٌتوفر على قاعدة إسناد تعٌن بالنسبة لكل مجموعة من الروابط القانونٌة, الدولٌة

 نال, ؼٌر أن األمر لٌس بهذه البساطة, المتوفرة على عنصر أجنبً القانون الواجب تطبٌقه

.    األنظمة القانونٌة ؼٌر موحدة فً جمٌع الدول

ٌشكل , خاصة ذلك أن األحوال الشخصٌة للجالٌة المؽربٌة فً المهجر عموما والطبلق

مٌدانا خصبا للتنازع بٌن أنظمة قانونٌة علمانٌة وأنظمة قانونٌة إسبلمٌة 
4

فقد ٌرفض , 

القاضً األجنبً الكثٌر من المإسسات اإلسبلمٌة العتبارها مخالفة لنظامه العام الذي ٌقوم 

على مبادئ العلمانٌة والحرٌة والمساواة
5

كما أن القاضً  المؽربً ال ٌتردد بدوره فً  , 

األمر , رفض مفاهٌم ومإسسات القانون األجنبً العتبارها مخالفة للنظام  العام    المؽربً 

                                                           
1
. 224 مطبعة فاس بريس ص 2005الطبعة األكلى " الكسيط في القانكف الدكلي الخاص"محمد التغدكيني- 

2
الجمعية المغربية لمدفاع عف حقكؽ -"الجانب القانكني كالقضائي–تقييـ االتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية " محمد المرابط- 

 141 ص 3العدد "لنكسر الصمت "النساء سمسمة 
3
أسمكب متميزا لمعالجة التنازع , الذم ينظـ الركابط القانكنية المتصمة بأكثر مف دكلة, يستخدـ القانكف الدكلي الخاص-  

. الذم يمكف أف يطرح في حالة التعارض بيف القكانيف لتنظيـ الركابط الدكلية الخاصة
4
النساء كدكلة الحؽ "سمسمة الندكات " تنازع قكانيف الطالؽ بيف المغرب كىكلندا"انظر في ىذا الصدد جميمة أكحيدة  -  

 119 ص 2004 ,1رقـ "كالقانكف 
5
 -Eige Ddawy »Relation entre systèmes confessionnels et la laïque en Droit international 

privé .Dalloz .paris .1972. Volume 4.p 
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 المهاجرٌن المؽاربة بالذي ٌترجم الرهان الدابر بٌن دولة اإلقامة التً تسعى إلى استٌعا

وبٌن البلد األصلً الذي ٌرؼب فً الحفاظ على الهوٌة والثقافة األصلٌة لمواطنٌه
1

 .

سواء على المستوى ,  واضحةةبصور, وقد جسدت األبحاث والدراسات العلمٌة

 عدم االستقرار التً تعٌشها الجالٌة المؽربٌة ةوضعً, الفقهً أو على مستوى العمل القضابً

 تعلق األمر بحماٌة حقوق المراة وحقوق الطفل عند انحبلل الرابطة افً المهجر كلم

الزوجٌة
2

ذلك أن الظروؾ و المبلبسات التً صدرت فٌها مدونة األحوال الشخصٌة لسنة ,  

 جعلتها لم تتناول المشاكل االجتماعٌة فً مجال األحوال الشخصٌة بعمق وحكمة1957
3

 ,

 و ما ابرم من 1993كما أن ما ادخل من تعدٌبلت على مدونة األحوال الشخصٌة لسنة 

من اجل معالجة , اتفاقٌات دولٌة اعتبر ؼٌر كاؾ وال قادر على ضمان حماٌة كافٌة ومبلبمة

فمدونة األحوال الشخصٌة وان أخذت ,  المشاكل القانونٌة لؤلسرة المؽربٌة فً المهجر

صراحة بطبلق التملٌك وبالتطلٌق القضابً وبالخلع وبالطبلق الذي ٌتم بإرادة الزوج 

 ترتب على انحبلل الرابطة الزوجٌة أثار سٌبة لم تمس فقط الزوجة واألوالد هفان, المنفردة

الذٌن تعرضون للتشرد والضٌاع وإنما مست المجتمع ككل
 4

 . 

فكان البد من وضع إستراتجٌة جدٌدة على المستوى القانونً تؤخذ باالعتبار 

و ما التزام به المؽرب من االتفاقٌات الدولٌة الخاصة ,  الجدٌدة لؤلسرة المؽربٌةتالمتؽٌرا

بحقوق اإلنسان وؼٌرها من المعاهدات التً تتضمن التنصٌص على ضرورة احترام حقوق 

خاصة أن هذه االتفاقٌات تفرض على الدولة تكٌٌؾ قوانٌنها الداخلٌة بما , المراة والطفل

                                                           
1
 -Carlier Jean Yves « quelques principes généraux du droit international privé belge de la 

famille au regard des projets de conventions entre la Belgique et le Maroc »in de 

wenselijikheid van een bilaterral verdrag tussen marokk en netherland over conflicten 

dangaand het internatinal familiercht. Bijdrgenaan de studie day van 21 februari 1992 en de 

reactie van het NCB utrecht. Juli 1992 p 30 à 37 
2
 -Deprez Jean »Droit international privé et conflits de civilisation .aspects méthodologiques. 

Les relations entre systèmes d’Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut 

personnel R.C.A.D.I ; T 211 ; 1988 ; P 152-372 
3
المجمة المغربية "مدكنة األحكاؿ الشخصية بعد خمسة عشر سنة مف صدكرىا"احمد الخمميشي كعبد الرزاؽ مكالم أرشيد - 

 . 45ص  , 1981 ,10عدد , لمقانكف كاالقتصاد
4
 -Moulay Rchid   abderrazak « la condition de la femme au Maroc »thèse de doctorat d’état, 

ed.De faculté de droit, Rabat .1995, p 607 
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بناء على مبدأ أسبقٌة المرجعٌات الدولٌة ,  ٌنسجم مع نصوص وروح هذه االتفاقٌات

المصادق علٌها على التشرٌعات الوطنٌة 
1

 .

منها ما ٌتعلق بالمراة ومنها ما ٌتعلق , وألن إنهاء الزوجٌة تترتب علٌه نتابج مختلفة

باألوالد كان ال بد من تدخل إرادة كل من الزوجٌن إلنهاء العبلقة الزوجٌة بالطبلق
2

 والعمل 

تتم فٌها مراعاة وضعٌة الجالٌة , على إدخال تعدٌبلت جوهرٌة على النظام األسري

التً حظٌت باستمرار باهتمام من قبل أعلى هٌبة فً الببلد, المؽربٌة
3

حٌث أكد الملك , 

 السابعة على ة افتتاح السنة التشرٌعٌة الثانٌة من الواليةمحمد السادس فً خطابه بمناسب

 بالخارج نالمقٌمً,  العناٌة بؤحوال رعاٌانا  األعزاءيؾ, تجسٌد إرادتنا الملكٌة"ضرورة 

"لرفع أشكال المعانة عنهم
4

 .

تتعامل بمرونة مع زواج المؽاربة فً , وبهذا تضمن قانون مدونة األسرة مقتضٌات

مراعاة لخصوصٌات ظروفهم, المهجر بتبسٌط مسطرته
5

و تإكد تؤسٌس األسرة على  , 

أسس المساواة والتكافإ والمعاشرة بالمعروؾ بٌن الزوجٌن بناء على التراضً وعلى سبٌل 

  على المرجعٌة الكونٌة فً تكرٌس مبدأ المساواة بٌن الزوجٌن ةمنفتح, الدوام واالستمرار

                                                           
الدكؿ "بتأكيد عمى أف , 1969 مف اتفاقية فينا حكؿ قانكف المعاىدات لعاـ 27 المبدأ صراحة المادة اكقد نصت عمى ىذ -1

راجع في ىذا الصدد سعيد الصديقي "األطراؼ ال يمكنيـ التذرع بالقانكف الداخمي لتبرير عدـ تنفي معاىدة صادقكا عمييا 
  2003مام يكنيك , 50 دعد, المجمة المغربية لإلدارة المحمية كالتنمية"حقكؽ اإلنساف كحدكد السيادة الكطنية "

2
لقد تزايدت المطالب مف قبؿ المؤسسات النسكية كمراكز حقكؽ اإلنساف بضركرة تعديؿ قكانيف األحكاؿ الشخصية -  

 الدكلية كاتفاقيات حقكؽ اإلنساف كبشكؿ خاص اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المراة رالمطبقة كاألخذ بالمعايي
لغاء مظاىر اإلجحاؼ كالتميز تجاىيا ف كما تنص عميو مف تحقيؽ المساكاة بي1979الصادرة في ديسمبر   المراة كالرجؿ كا 

فالطالؽ تصرؼ فردم يترتب عميو أثارا قانكنية عمى الزكجيف كىك بذلؾ .خاصة عندما يتعمؽ األمر بإنياء الرابطة الزكجية
كال تترتب عميو أثارا سكل عمى طرفيو , يختمؼ عف الزكاج في أف الزكاج يتـ بإرادة طرفيف بالغيف كليس بإرادة طرؼ كاحد 

لذلؾ لك نظرنا إلى األمر بيذا المنظكر لك جدنا أف الطالؽ بيف الزكجيف كبسبب ما يرتبو مف أثار قانكنية يجب ,المتعاقديف 
كمف ىنا نرل أف مبدأ ,أف يتـ بإرادة طرفيو كاتفاقيما لما سيترتب عمى كؿ منيما مف التزامات نحك انفسيما كنحك اآلخريف

المساكاة كعدـ التمييز بيف الزكجيف في العالقات العائمية ىك المبدأ األكؿ الذم يجب أف يسكد ىذه العالقات كما نصت في 
.  ذلؾ االتفاقيات الخاصة فيما يتعمؽ بفسخ الزكاج أك إنياء العالقة الزكجية بالطالؽ

3
ضابط اإلرادة في األحكاؿ الشخصية كأثاره عمى الجالية المغربية بأكركبا "ىشاـ اصنيب , راجع أيضا في ىذا الصدد-. 

. 3ص , 2003, جامعة سيدم محمد بف عبد اهلل كمية الحقكؽ فاس, بحث لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة" الغربية 
  2003 أكتكبر 10الخطاب الممكي الذم ألقاه جاللة الممؾ بمناسبة افتتاح الدكرة التشريعية األكلى لمبرلماف في - 4

5
. 15 ص 2004دار القمـ "مدل استجابة مدكنة األسرة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي المغربي"خالد البرجاكم - 
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 الزوجٌن إلى اللجوء رٌضط, مما ٌجعل اإلخبلل بهذه المبادئ أمرا صعبا, فً رعاٌة األسرة

. إلى الطبلق كحل استثنابً

حل مٌثاق الزوجٌة ٌمارسه الزوج والزوجة " و الطبلق كما عرفه قانون األسرة هو 

 هنا أن ظوالمبلح, 78م "كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام هذه المدونة

بل جعلته بٌد كل منهما حسب الشروط , المدونة لم تعتبر الطبلق حقا للزوج دون الزوجة

وذلك الن األصل , وأخضعته لمراقبة القضاء سعٌا إلى تقٌٌده ومنع التعسؾ فٌه, الشرعٌة

وال ٌباح إال للضرورة, فً الطبلق الحظر
1

 .

 فً مدونة األحوال ةوباإلضافة إلى حاالت الطبلق والتطلٌق التً كانت مقرر

الشخصٌة 
2

تم التنصٌص على أحكام جدٌدة تخص الطبلق باالتفاق بٌن الزوجٌن سواء , 

 شروط ال تتنافى مع أحكام مدونة األسرة أو دون شروط وهذا النوع الجدٌد من الطبلق قوؾ

رهٌن باإلرادة المعبر عنها بصفة مشتركة بٌن الزوجٌن ؼٌر أن المشرع المؽربً لم ٌضع 

وتمٌٌزه عن , لهذا سنحاول تحدٌد المقصود بالطبلق االتفاقً, تعرٌفا للطبلق االتفاقً

.  الحاالت األخرى المشابهة له

   لما كان الطبلق
 

ذلك أن عقد , فً الشرٌعة اإلسبلمٌة هو رفع القٌد التابث بالنكاح

 وقع الطبلق انحل ذلك الرباط وارتفع القٌد              افإذ, الزواج ٌعتبر قٌدا ٌربط بٌن الزوجٌن

الن الطبلق شرع لٌنهً العبلقة الزوجٌة وٌفصل بٌن الزوجٌن اللذٌن ارتباطا بعقد , وزال

                                                           
1
. 187 ص 2005 األكلى ةالطبع, مطبعة النجاح"مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة "سعاد االخريسي - 

2
يكقعو عندما يريد إنياء الرابطة الزكجية التي تربطو , لقد كاف الطالؽ في ظؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية بيد الزكج-- 

بزكجتو كفؽ مقتضيات الشريعة اإلسالمية غير أف اإلسالـ لـ يحـر الزكجة مف حؽ إنياء الرابطة الزكجية فيما إذا رغبت 
نما قيد , في ذلؾ كاف كاف ال يعطييا ىذا الحؽ لتستعممو في جميع الحاالت ككمما رغبت في ذلؾ كما فعؿ بالنسبة لمرجؿ كا 

 يككف لدييا سبب معيف مف األسباب المحصكرة التي تبيح ليا طمب الطالؽ كاف فأ, حقيا في الحصكؿ عمى الطالؽ بقيديف
لكف المراة قد ترغب في , بعد إثبات السبب الذم تستند عميو, ترفع األمر إلى القضاء لتحصؿ عمى الطالؽ عف طريقو

 لـ يسد اإلسالـ !الحصكؿ عمى الطالؽ حتى فيما إذا لـ يكف لدييا سبب مف األسباب التي تبيح ليا الحصكؿ عمى الطالؽ 
نما أعطاىا فرصة لمحصكؿ عمى الطالؽ كذلؾ عف طريؽ الخمع أم االتفاؽ , الباب في كجو المراة حتى في ىذه الحالة كا 

.   مع الزكج عمى أف يطمقيا مقابؿ عكض تدفعو لو
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الزواج 
1

بعد أن كان  ؼٌر معترؾ به لدى بعض التشرٌعات كوسٌلة إلنهاء العبلقة , 

الزوجٌة
2

ٌمكن تعرٌؾ الطبلق االتفاقً بؤنه عقد ٌتم بمقتضاه توافق إرادة كل من الزوج , 

والزوجة على الطبلق من خبلل االتفاق فٌما بٌنهما على مبدأ إنهاء العبلقة الزوجٌة وعلى 

وهو ٌتشابه بذلك مع بعض الحاالت ,  اآلثار المترتبة على انفصال هذه الرابطة األسرٌة

والتً , التً كانت تنص علٌها مدونة األحوال الشخصٌة والمستمدة من الشرٌعة اإلسبلمٌة

ٌتم فٌها الفراق بإرادة الزوجٌن معا وبناء على مشاركتهما فً العمل على إنهاء العبلقة 

 :وهذه الحاالت هً , الزوجٌة التً تجمعهما

عندما ٌفوض الزوج لزوجته إٌقاع الطبلق على نفسها أو ٌملكها حق تطلٌق نفسها أو -

.  ٌخٌرها بٌن البقاء معه فً حالة الزوجٌة أو الفراق

عندما ٌتفقان على إنهاء الزوجٌة عن طرٌق الخلع -
3

 .

إذ لم ٌؤت من جانب الزوج ,   فالطبلق فً هذه الحاالت ٌتم بمشاركة الطرفٌن معا

وإنما ٌقع الطبلق فً هذه     , وحده وبإرادته المنفردة وال برؼبة الزوجة فقط وطلبها للطبلق

                                                           
1
كيقـك كؿ كاحد منيما , حكمة مشركعيتو أف الزكاج يربط بيف رجؿ كامراة ليعيشا حياة سعيدة ىادئة تحت سقؼ كاحد ك- 

سعاد أفرادىا إال انو قد يتبيف أف اجتماع الزكجيف ال يحقؽ األىداؼ المتكاخاة مف الزكاج , بكاجبو في تحمؿ أعباء األسرة كا 
كال يكفر لمزكجيف ما كانا يؤمالنو مف ارتباطيما فمك فرض عمييما أف يدكما عمى ىذا الحاؿ كاف يستمرا مترابطيف برباط 

 فيو عسر كمشقة اكاهلل لـ يكمؼ المسمميف بـ, الزكجية لكاف في ذلؾ اعناتيما كلمحقيما مف ذلؾ حرج كبير كمشقة عظيمة 
أحكاـ "راجع في ىذا الصدد محمد بف .  مف سكرة البقرة185اآلية "يريد اهلل بكـ اليسر كال يريد بكـ العسر"لقكلو تعالى 

 ص . 1990، مطبعة النجاح الطبعة الثانية سنة الجزء األكؿ"األسرة في الشريعة اإلسالمية كفؽ مدكنة األحكاؿ الشخصية
195 .

2
, مف بيف ىذه البمداف اسبانيا, لقد كاف الطالؽ محرما بمكجب التعاليـ الكاثكليكية التي كاف معمكال بيا في البمداف الغربية- 

 متاترة بذلؾ بتجربة الدكؿ الغربية الميبرالية بخصكص عدد مف القضايا 1978التي لـ تعرؼ الطالؽ إال بعد صدكر دستكر 
 14 جاء ينص في مجاؿ الركابط الزكجية عمى مبادئ ليبرالية حيث قضت المادة مكالذ. األساسية مثؿ ضماف حرية العقيدة

 لكال الزكجيف حؽ إبراـ عقد الزكاج 32بالمساكاة بيف الزكجيف دكف تميز بسبب الجنس كمنحت الفقرة األكلى مف المادة 
 عمى صدكر قانكف يتكلى تنظيـ األحكاـ الخاصة باالنفصاؿ الجسماني 32 نصت المادة اعمى قدـ المساكاة بينيما كـ

 الذم نص عمى االلتزاـ بأحكاـ القانكف المدني حيف يتعمؽ األمر 1981يكليكز 7كبالفعؿ صدر قانكف . كفسخ عقد الزكاج
كما نص القانكف المدني االسباني عمى أف المطالبة بحؽ الطالؽ مف طرؼ احد , بالطالؽ حتى كلك ثـ الزكاج أماـ الكنيسة

راجع في ىذا الصدد ممخص . كفؽ اتفاؽ الطرفيف أك بطمب احد الزكجيف, الزكجيف يجب أف يسبقو حدكث انفصاؿ جسماني
. 1988 سنة 3 العدد فمجمة الميادم"تطكر قانكف الطالؽ في اسبانيا ."لعرض األستاذ بمس خسكس امبركدا

3
. ك ألىمية دراسة الفرؽ بيف طالؽ الخمع كالطالؽ االتفاقي فانو سيتـ تكضيح ذلؾ في متف المكضكع- 
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الحاالت بمشاركة الزوجٌن معا
1

ؼٌر أن هذه الحاالت التً ٌتم بمقتضاها إنهاء العبلقة ,  

 اتفاق يوه, 114الزوجٌة تختلؾ عن الحالة التً نصت علٌها مدونة األسرة فً المادة 

الزوجٌن على إنهاء العبلقة الزوجٌة بشروط أو بدون شروط
2

, حٌث أن الطبلق المملك, 

 أجازت الشرٌعة دوق,  هو الذي ٌملك الحق فً إٌقاعه ومن ٌملك حقا ٌملك اإلنابة فٌهجالزو

,  فوض الزوجة نفسها أو ؼٌرها فً الطبلقءسوا, اإلسبلمٌة للزوج أن ٌفوض ؼٌره فٌه

وكالة أو تملٌكا 
3

ٌا أٌها النبً قل "وقد استدل لجواز تفوٌض المراة فً الطبلق بقوله تعالى , 

وان ,ألزواجك إن كنتن تردن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها فتعالٌن أمتعكن وأسرحكن سراحا جمٌبل 

"فان هللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظٌما, كنتن تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة 
4

 . 

 أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قد خٌر نساءه بٌن مفارقته :ووجه الداللة من اآلٌة 

لما كان لتخٌرهن معنى, وبٌن المقام معه فلو لم ٌكن الختٌارهن الفرقة اثر
5

. 

 عندما نصت على انه 89وقد أخذت مدونة األسرة صراحة بالطبلق المملك فً المادة 

كان لها أن تستعمل الحق عن طرٌق تقدٌم طلب , إذا ملك الزوج زوجته حق إٌقاع الطبلق"

...  أعبله80 و 79إلى المحكمة طبقا ألحكام المادتٌن 

                                                           
1
. 241 مرجع سابؽ ص 1محمد بف المعجكز ج - 

2
 -Omar Mounir « la moudawana »Mar Sam 2004 p :63 

3
لمنائب التي قد تككف الزكجة أك غيرىا   - الزكج–إف التمميؾ كالتككيؿ كالىما إنابة أم سمطة يتنازؿ عنيا المنكب عنو - 

أك  (نيابة قضائية )أك في القضاء (نيابة قانكنية ) السمطة المتنازؿ عنيا مصدرىا المباشر في القانكف دكتج, إليقاع الطالؽ
مرشد الحيراف إلى الفيـ المحمكد بفؾ القيكد عف نكت أحكاـ "راجع في ىذا الصدد محمد شيمح .(نيابة اتفاقية )في االتفاؽ 

. 55 ص 1999 الثانية ةالطبع, برانت_انفك" البيع المنضكد في القانكف المغربي لاللتزامات كالعقكد 
كىك ال يككف ,  فالتككيؿ ىك أف يقيـ الزكج شخصا آخر غيره مقاـ نفسو في تطميؽ زكجتو. غير انيما يختمفاف في حقيقتيما

 كلك استعمؿ ةأما التمميؾ أك التفكيض فيك يككف لمزكجة عاد.كاف كاف المذىب المالكي يسمح بو لمزكجة, عادة إال لمغير
 مف مدكنة األحكاؿ الشخصية األشخاص الذيف يحؽ 44 جمعت مقتضيات الفصؿ دبصدده لفظ التككيؿ كليس التفكيض كؽ

الطالؽ ىك حؿ عقد النكاح بإيقاع الزكج أك ككيمو أك مف فكض لو في ذلؾ أك الزكجة إف ممكت "ليـ تكقيع الطالؽ بقكليا 
مطبعة النجاح الجديدة الطبعة "الكسيط في قانكف األحكاؿ الشخصية"راجع في ىذا الصدد محمد الكشبكر " ىذا الحؽ 
ر عدد . ج70-03 كقد تـ حذؼ ىذا الفصؿ بمقتضى قانكف مدكنة األسرة رقـ 303ـ ص 2000- ق 1424الخامسة
  418 ص 2004 فبراير 1 بتاريخ 5184

4
 . 29,28سكرة االخزاب اآليتاف -  

5
, الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع عماف"أحكاـ كآثار الزكجية شرح مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية "محمد سمارة -  

. 286 ص 2002الطبعة األكلى 
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." ال ٌمكن للزوج أن ٌؽزل زوجته من ممارسة حقها فً التملٌك الذي ملكها إٌاه

االتفاقً فً كون األول هو تملٌك الزوج لحقه وهنا ٌظهر االختبلؾ بٌنه وبٌن الطبلق 

 تملٌكه كؽٌره من زٌجو, وجاز تملٌكه ألنه حق له دون الزوجة, فً الطبلق للزوجة

وإنما لها ,  أخرى تفوٌض حق الطبلق للزوجة التً ال تملك هذا الحقةبعبار, التملٌكات

فكما ٌمنح هذا ,  بٌنما الطبلق االتفاقً هو اتفاق الزوجٌن على الطبلق, الحق فً التطلٌق

ٌخول كذلك للزوجة حق إنهاء العبلقة الزوجٌة باالتفاق , األخٌر الحق للزوج فً استعماله

وهذا االتفاق ٌدل على المشاركة والتفاعل من الجانبٌن على إحداث , مع الزوج على الطبلق

ذلك , فبل ٌجبر إنسان على الدخول فً رابطة عقدٌة ال ٌردها, اثر قانونً لعبلقتهما الزوجٌة

أن اإلرادة إذا كانت كافٌة وحدها إلبرام العقد فهً ضرورٌة ال ٌمكن االستؽناء عنها عند 

الرؼبة فً إنهابه
1

  .

وبهذا نصت مدونة األسرة على الطبلق االتفاقً بما انه هو األصل فً إنهاء عقد 

وجعلته ٌتم تحت مراقبة القضاء لتحقٌق المساواة بٌن الرجل والمراة فً اللجوء إلٌه , الزواج

حٌث ٌمكن الحدهما أو لكبلهما أن ٌقدم طلبه إلى المحكمة لتنظر فٌه 
2

  .

لتكون بذلك حققت مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة التً تنبنً على الرضً والتشاور فً        

"الطبلق مرتان فإمساك بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان " لقوله تعالى فً محكم آٌاته, األمر
3

 .

أي أن الطبلق المشروع الذي ٌملك به الزوج الرجعة مرتان ولٌس بعدهما إال المعاشرة 

بالمعروؾ مع حسن المعاملة أو التسرٌح بإحسان باال ٌظلمها من حقها شٌبا وال ٌذكرها 

                                                           
1
 األكلى ةالطبع,  النجاح الجديدةةمطبع,  الثقافةردا"العقد, نظرية االلتزاـ في القانكف المغربي"احمد حسف البرعي - 

.  28 ص 1401-1981
2
نعتقد انو في ظؿ الشريعة اإلسالمية ال مانع مف حيث المبدأ مف إسناد الطالؽ "يقكؿ األستاذ الخمميشي في ىذا الصدد - 

كدفع , إلى القضاء إذا كاف اليدؼ مف ذلؾ ىك السعي إلى تطبيقو في حدكد الشريعة كالحيمكلة دكف التعسؼ في استعمالو
التعميؽ عمى "احمد الخمميشي " عف الزكجة أك األكالد الذيف يتضرركف مف الطالؽ غير الشرعي- قبؿ حدكتو–الضرر =

. 282 ص 1987الجزء األكؿ الزكاج كالطالؽ الطبعة الثانية 'قانكف األحكاؿ الشخصية 
3
.  227سكرة البقرة اآلية -  
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بسوء وال ٌنفر الناس عنها
1

فامسكوهن بمعروؾ أو "وقوله تعالى فً سورة البقرة , 

" سرحوهن بمعروؾ 
2

ولعل أحسن وسٌلة ٌتم بها الطبلق بالمعروؾ هو أن ٌتم االتفاق  , 

تنم عن الوعً بالحقوق , بٌن الزوجٌن على  إنهاء هذه الرابطة الزوجٌة بطرٌقة ودٌة 

. والواجبات األسرٌة  الملقاة علٌهما اتجاه اطفالهما والمجتمع المؽربً اإلسبلمً

 منها و,     الحضارات القدٌمةاعرفته, كما أن الطبلق االتفاقً ٌعتبر مإسسة عرٌقة

الحضارة الرومانٌة 
3

التً تعتبر اتفاق ,وتم التنصٌص علٌها فً معظم التشرٌعات األجنبٌة , 

تمكن الزوجٌن من التوافق ,الزوجٌن على الطبلق كحالة من حاالت انحبلل الرابطة الزوجٌة

حول المسابل التً ستكون محل نزاع عند الطبلق خاصة عندما ٌتعلق األمر بروابط دولٌة 

األمر الذي ٌوضح لنا األهمٌة النظرٌة لدراسة ومعالجة موضوع الطبلق االتفاقً , مختلطة 

بالنظر إلى أنها مإسسة تعتمد على إرادة الزوجٌن كحل لتنظٌم كل ما , للمؽاربة فً المهجر

ومن ناحٌة أخرى نهج المشرع , ٌتعلق بالروابط األسرٌة و الدولٌة الخاصة من ناحٌة

المؽربً لسٌاسة تشرٌعٌة تراهن على خضوع المؽاربة فٌما ٌخص أحوالهم الشخصٌة 

للقانون المؽربً من خبلل مإسسة الطبلق االتفاقً   ذلك أن طبلق المؽاربة فً المهجر 

 علٌها فً مدونة األسرةص إلى األحكام المنصوعٌخض
4

وفقا لمقتضٌات المادة الثانٌة التً , 

  :تسري أحكام هذه المدونة على "تنص على أن 

                                                           
1
بدكف ) التاسعةةالطبع, القاىرة, دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع, المجمد االكؿ"صفكة التفاسير "ممحمد الصابكف-  

  (ذكر سنة الطبع
 السادسة ةالطبع,  األكؿ مؤسسة الكتب الثقافية بيركتءالجز,  ابف كثيررتفسي, راجع في ىذا الصدد أيضا. 136ص 

 262 ك 261ـ ص 1998_ق1419
2
. 229سكرة البقرة اآلية -  

3
 الطالؽ االتفاقي لدل الركماف في عصر اإلمبراطكرية السفمى فبعد أف طرأت تعديالت ىامة تحت تأثير   ؼلقد عر-  

حتى جاء جكستياف , فانو كاف في جميع الحاالت يجكز الطالؽ باتفاؽ الزكجيف,  إلى عدـ إباحة الطالؽتأد, الكنيسة
. 566 خمفو اإلمبراطكر جكستياف الثاني أجازه مف جديد سنة فكحي, 542فألغى الطالؽ باالتفاؽ عاـ 

الطالؽ " انظر كذلؾ 649مرجع سابؽ ص " مدل حرية الزكجيف في الطالؽ "راجع في ىذا الصدد عبد الرحمف الصابكني 
. 642 المرجع ص سنؼ, "باتفاؽ الزكجيف عند المسيحية

4
نـ, ك قد كانت قاعدة التنازع في ىذا المجاؿ ال تستند إلى نص تشريعي-     كاف الزكجاف افإذ,  ىي مف إنشاء القضاءاكا 

أك احدىما مف جنسية مغربية بصرؼ النظر عف مكطف أك محؿ إقامة الزكجيف فاف القانكف الكاجب التطبيؽ ىك القانكف 
عف ,  المنفردةقبإرادت,  الذم يترتب عمى ذلؾ تمتع الرجؿ المغربي بالحؽ في إنياء ارتباطو بزكجتو المغربيةراالـ, المغربي
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. جمٌع المؽاربة ولو كانوا حاملٌن لجنسٌة أخرى-1

. العبلقات التً ٌكون فٌها احد الطرفٌن مؽربٌا-3

." والعبلقات التً تكون بٌن مؽربٌٌن احدهما مسلم4-

 نوهو القانو)إن مقتضٌات المدونة هاته تقرر امتٌاز التطبٌق لفابدة قانون معٌن 

 قانون طرؾ على حساب طرؾ أخر فً وأ, على حساب قواعد قانون أخر (المؽربً

,  بشكل آلً ٌمثل خرقا صرٌحا لمبادئ وقواعد التحلٌل التنازعًكوذل, الروابط المختلطة

على أن اخذ المدونة بهذه ,  تفرض احترام القوانٌن المتنازعة ووضعها فً نفس المرتبةيالت

 ثحً, القواعد قد تثٌر إشكالٌات فً تطبٌق القانون المؽربً على طبلق المؽاربة فً المهجر

أن الفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة تكرس ما ٌعرؾ بامتٌاز الجنسٌة وامتٌاز الدٌانة
1

 ,

لتعارضها مع مبادئ وأهداؾ , وهذه االمتٌازات ؼٌر مقبولة لدى فقه القانون الدولً الخاص

هذا الفرع القانونً
2

 . 

فاعتماد المشرع المؽربً على الجنسٌة كضابط إسناد بالنسبة لؤلحوال الشخصٌة 

حل أخذت به معظم التشرٌعات فً الدول األوروبٌة ولكن بشكل , للمؽاربة فً الخارج

مما ٌإدي إلى التعارض بٌنها وبٌن ضوابط اإلسناد فً القانون الدولً , استثنابً فقط

ذلك أن قوانٌن البلدان األوربٌة تشدد على ضرورة تطبٌق قوانٌنها ,  الخاص المقارن

الداخلٌة على جمٌع الوضعٌات والروابط المتصلة باألحوال الشخصٌة ذات العبلقة المباشرة 

 وأ,  الموطن أو اإلقامة االعتٌادٌةوأ,  على فكرة الجنسٌة الفعلٌةااعتماد, بإقلٌمها أو مجتمعها
                                                                                                                                                                                     

أما المراة المغربية فال تتمتع بحؽ الطالؽ كلكف النظاـ العاـ في مختمؼ الدكؿ , طريؽ الطالؽ حتى في البمداف األجنبية
 .األكركبية ال يجيز الطالؽ بمفيـك مدكنة األحكاؿ الشخصية

1
دبمـك الدراسات »نظاـ األحكاؿ الشخصية لمجالية المغربية في دكؿ المغرب العربي "انظر في ىذا الصدد خالد البرجاكم - 

. 1994-1993العميا جامعة محمد الخامس كمية الحقكؽ اكداؿ 
2
عمى كضع القكانيف المتنازعة , جرل العمؿ في القانكف الدكلي الخاص المقارف بخصكص حمكؿ الركابط الدكلية الخاصة-  

عطائيا فرص أكثر لمتطبيؽ كفقا , ثـ ترجيح احدىا عمى األخرل بناء عمى معايير منطقية كمكضكعية, في نفس المرتبة كا 
لمتحميؿ التنازعي الذم يعتبر في الكقت الحالي الكسيمة الفنية السميمة لحؿ المنازعات الدكلية الخاصة بشكؿ منصؼ ليذه 

لحكـ عالقة دكلية = التحميؿ التنازعي السميـ تزاحـ القكانيف أك أكثر ضكيفتر, بعيدا عف أم نزعة كطنية كدينية, القكانيف
كاعتماد عمى ضابط إسناد كضعي , كاختيار أكثر القكانيف مالئمة بفضؿ قاعدة إسناد مكضكعية كغير متحيزة, خاصة معينة
 .ىك الجنسية
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 حتى باستخدام فكرة النظام العام الستبعاد أحكام القانون المؽربً الداخلً وأ, القواعد اآلمرة

فً حٌن أن ,  التً تتناقض مع المبادئ واألسس التً ٌقوم علٌها مجتمع دولة القاضً

للقانون المؽربً ,  المؽربٌة تإكد على وجوب إخضاع رعاٌٌها بما فً ذلك النساءنالقوانً

وكون , بالنسبة لقضاٌا األحوال الشخصٌة استنادا على فكرة تبعٌتهم الدابمة للجنسٌة المؽربٌة

داخل التراب , حسب قواعد التنازع المؽربٌة, فٌما ٌتعلق بهذه القضاٌا, األجانب ٌخضعون

 أساس مبدأ المعاملة بالمثلىعل, المؽربً لقوانٌنهم الوطنٌة
1

على أن اعتماد المشرع , 

المؽربً على امتٌاز الجنسٌة أو الدٌانة أصبح متجاوزا لدى القانون الدولً الخاص المقارن 

فالمشرع التونسً قد تراجع عن االمتٌاز للقانون الوطنً وأخضع األحوال الشخصٌة للجالٌة 

التونسٌة للقانون الموطن المشترك للزوجٌن 
2

وٌإدي هذا التوجه التشرٌعً الجدٌد ,  

بالقضاء األجنبً إلى إٌجاد الهفوة القانونٌة التً سٌعتمدها لعدم منح الصٌؽة , والصرٌح

 المؽربٌة الصادرة بناء على هذه المقتضٌاتتالتنفٌذٌة لؤلحكام والقرارا
3

ذلك انه إذا كان , 

الزوجان من جنسٌتٌن مختلفتٌن ٌتعٌن تطبٌق القانونٌن معا وللقاضً السلطة التقدٌرٌة فً 

فإذا لم ٌتمكن من المبلبمة والتقرٌب بٌنهما , المبلبمة بٌن القانونٌن إذا لم ٌصل إلى التعارض

 من القانون المؽربً افعلٌه أن ٌطبق اقربهم
4

ولما كانت االحكام .                       

والحق فً حضانة األبناء وحق الرإٌة أو الزٌارة , المتعلقة بآثار الطبلق الشخصٌة والمالٌة

فً نظام القانون الدولً الخاص المؽربً ونظم القانون الدولً الخاص , لٌست واحدة

                                                           
1
 عمى أف التطميؽ صريحأما بعض التشريعات العربية كالقانكف المصرم كالسكرم كالميبي كالككيتي فقد نصت بشكؿ - 

تسرم عميو أحكاـ الدكلة التي ينتمي إلييا الزكج في جميع الحاالت كقت رفع الدعكل كىذا عمى خالؼ ما ذىبت إليو 
راجع في ىذا الصدد محمد التغدكيني .القكانيف االنجمكسكسكنية التي تخضع التطميؽ بصفة عامة إلى قانكف دكلة القاضي

.  433مرجع سابؽ ص " الكسيط في القانكف الدكلي الخاص"
2
  -JamilaOuhida » la reforme du code de la famille :nouveau acquis pour la communauté 

marocaine en Europe » colloque International sur les relations familiales en migration : 

quelle compréhension et quelle pratique ?Les 25 ,26 février 2005  

ET Mohamed el arbi hachem « le code tunisien de droit international privé »R.C.D.I.P .88 (2) 

avril juin 1999 p 227 à 244. 
3
 - Khalid de Barjawi " l’évolution le code de la famille dans le droit international privé" 

colloque sur les relations familiales organise par la cour suprême. Rabat. Les 10 et 11 

novembre 2005 .a la cour suprême  
4
  128 ص 2003مبادئ في القانكف الدكلي الخاص مكتبة المعارؼ الجامعية "ناصر المتيكم مشككرم - 
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 بشؤنها سواء عن المحاكم المؽربٌة ةفانه قد ٌعٌق تنفٌذ األحكام القضابٌة الصادر, األوروبٌة

. أو عن أٌة محكمة تابعة ألحدى الدول األوروبٌة

 ٌعتمد مباشرة مقتضٌات االتفاقٌة حأصب, فالقضاء فً الكثٌر من الدول األوروبٌة

األوروبٌة لحقوق اإلنسان وباقً االتفاقٌات الدولٌة الستبعاد تطبٌق مقتضٌات القانون 

المؽربً واألحكام والقرارات القضابٌة التً استندت إلٌه بناءا على مبدأ المساواة بٌن 

والن مإسسة الطبلق االتفاقً تحقق لنا فً ظل ,الزوجٌن عند انحبلل الرابطة الزوجٌة

وألنها أٌضا , مدونة األسرة نوع من المساواة بٌن الزوجٌن عند انحبلل الرابطة الزوجٌة

تعتبر مإسسة ناجحة لفض النزاعات األسرٌة وفقا للحلول المعمول بها داخل اإلطار 

القانونً الدولً الراهن
1

األمر الذي سٌساهم إلى حد ما فً تقلٌص التفاوت بٌن األنظمة , 

.  التشرٌعٌة

 ابرٌل 13 بتارٌخ 2 س 13وهذا ما تؤكد لنا من خبلل منشور وزارة العدل عدد 

.  الموجه إلى السادة القضاة الملحقٌن بسفارات المملكة المؽربٌة بالخارج2004

 الذي راهن على إخضاع طبلق المؽاربة فً المهجر إلى القانون الوطنً المؽربً 

عند انحبلل الرابطة الزوجٌة بلجوء الزوجٌن إلى مسطرة الطبلق االتفاقً وهنا تبرز لنا 

.  األهمٌة العملٌة لمإسسة الطبلق االتفاقً

فإننا , وبالنظر إلى وجود أجٌال عدٌدة من الجالٌة المؽربٌة فً البلدان األوربٌة الؽربٌة

سنقتصر فً بحتنا على بعض البلدان الؽربٌة التً عرفت الطبلق االتفاقً كحالة من حاالت 

 تتواجد فٌها أفراد الجالٌة المؽربٌة بكثرة و ترتبط مع المؽرب بعبلقات يوالت, الطبلق

 نصداقة وتعاون على المستوى الدولً الخاص ونقؾ باألخص على دراسة كل من القانو

 و اإلٌطالً لتلمس مدى االختبلؾ بٌن النظام المؽربً واألجنبً فً مادة يالفرنس, البلجٌكً

.  الطبلق االتفاقً وتؤثٌر ذلك على الجالٌة المؽربٌة

  :ونطرح اإلشكال التالً 

                                                           
إف الطالؽ االتفاقي يشكؿ معظـ حاالت الطالؽ التي تككف في بمجيكا بحيث أف ثالث حاالت طالؽ عمى أربعة ىي - 1

 Institut national de statistique, Statistique et information     .نتيجة طالؽ باتفاؽ الزكجيف

économique, SPf Economie. belge            
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 إمكانٌة تجاوز مإسسة الطبلق االتفاقً لئلشكالٌات التً تواجه الجالٌة ىما مد

المؽربٌة فً المهجر والى أي حد استطاع المشرع المؽربً التفاعل مع هذه المإسسة     و 

الرهان على خضوع انحبلل الرابطة الزوجٌة للمؽاربة للقانون المؽربً ؟ 

تقتضً اختٌار معالجة هذا الموضوع من خبلل , إن محاولة مناقشة هذه اإلشكالٌة

 :الدراسة فً 

الطبلق االتفاقً بٌن قانون األسرة المؽربً والقوانٌن المقارنة    :الفصل األول -

 إشكالٌة التنفٌذ وأفاق التطبٌق  : أحكام الطبلق االتفاقً :الفصل الثانً -
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انطالق االتفالً بٍه لاوىن األسزة : انفصم األول

  وانمىاوٍه انمماروت

 الزوجٌة صحٌحة فانه ال ٌجوز ألي من الزوجٌن أن ٌطلب ة     إذا ما نشؤت الرابط

 أن معظم القوانٌن ىعل, بانحبللها إن لم ٌتوفر سبب من األسباب التً ٌحددها القانون

. المقارنة تجٌز حل الرابطة الزوجٌة باالتفاق بٌن الزوجٌن على إنهابها

 إرادة حلمن, وقد اعتمد المشرع المؽربً نظام التراضً األسري فً مدونة األسرة

 عند عقد الزواج أو عند الرؼبة فً ءسوا, الزوجٌن الحرٌة فً تدبٌر أمور حٌاتهما الزوجٌة

 التً تنتهجها أوروبا من اجل باألمر الذي ٌعتبر تحدٌا لسٌاسة االستٌعا, إنهاء هذه الرابطة

أو , باسم قانون الموطن أو اإلقامة االعتٌادٌة تارة, إخضاع أفراد الجالٌة المؽربٌة لقانونها

. أو ما ٌعرؾ بضابط سلطان اإلرادة تارة أخرى, باسم قانون إرادة الزوجٌن

مإسسة الطبلق االتفاقً كمستجد من المستجدات التً أتى بها قانون األسرة وألن 

  , الزوجٌة باالتفاق فٌما بٌنهما مع احترام أحكام المدونةتهممن إنهاء رابطهم المؽربً تمكن

فً التشرٌعات المقارنة باعتبارها  تجد أصولها مٌكانٌزمات المإسسة على هفان قٌام هذ

 ضمانات للزوجٌن سواء على المستوى تحقق, إلنهاء الرابطة الزوجٌةلدٌها الوسٌلة الناجعة 

 .اإلجرابً أو على مستوى الحقوق والمكتسبات الناتجة عنها

إال أن اختبلؾ المرجعٌة الثقافٌة اإلسبلمٌة لقانون األسرة المؽربً عن نظٌره فً 

سٌطرح من جدٌد بعض التحدٌات أمام المشرع , ذات المرجعٌة البلبكٌة, القوانٌن الؽربٌة

. واالجتهاد القضابً المؽربً

 مما ٌستلزم دراسة مإسسة الطبلق االتفاقً فً القانون المؽربً والمقارن للوقوؾ 

على نقط االبتبلؾ واالختبلؾ بٌن التشرٌعٌن من خبلل دراسة االتفاق على مبدأ إنهاء 

 على اآلثار المترتبة على قعلى أن نتعرض لبلتفا (المبحث األول )العبلقة بٌن الزوجٌن فً

. (المبحث الثانً )الطبلق فً
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 االتفاق عهى مبذأ إوهاء انعاللت انشوجٍت : انمبحث األول  

جاءت مدونة األسرة بنظام التراضً بٌن الزوجٌن على إنهاء الرابطة الزوجٌة 

من ,  الباب الثانً من المدونة باسم الطبلق باالتفاق أو بالخلع, فً القسم الخامس, بٌنهما

وان كان الطبلق الخلعً قد تم التنصٌص علٌه فً , اجل توسع إرادة الزوجٌن عند الطبلق

 إال أن مدونة األسرة أدخلت علٌه مجموعة من 1957مدونة األحوال الشخصٌة لسنة

التعدٌبلت فً إطار االعتراؾ للزوجٌن بحرٌة اكبر لتنظٌم اتفاقهما فً إطار احترام أحكام 

فقد  : وسٌلتٌن إلنهاء عبلقتهما بالتراضً فٌما بٌنهما حٌث منحت للزوجٌن, مدونة   األسرة

ٌتفق الزوجٌن على الطبلق بمقابل مادي تدفعه الزوجة للزوج من أجل حصولها على 

 إنهاء العبلقة الزوجٌة التً بٌنهما على التراضً فقط بٌنهما على قالطبلق وقد ٌقتصر االتفا

 .التفاقًاوهو ما ٌسمى بالطبلق 

      وبهذا ٌمكن للزوجٌن االتفاق على إنهاء العبلقة الزوجٌة بمقابل مادي تدفعه 

كما ٌمكن لهما كذلك إنهاء هذه الرابطة (المطلب االول)الزوجة للزوج بعد االتفاق على ذلك

 (المطلب الثانً)بدون مقابل وهو ما أقرته المدونة  بتراضً الزوجٌن على الطبلق 

االتفاق على الطالق بمقابل  :المطلب األول 

ٌتم الزواج بإٌجاب وقبول من الزوجٌن واألصل فً كل عقد تم بإرادتٌن أن ٌنتهً   

 اإلسبلمٌة وان جعلت ةوالشرٌع, إذا ما اتفق المتعاقدان على إنهاء ما تعاقدا علٌه, كذلك

فإنها لم تؽفل , األصل فً إنهاء الحٌاة الزوجٌة بالطبلق الذي ٌوقعه الزوج بإرادته المنفردة

فؤعطت لها الحق فً الخلع, جانب المرأة فً هذا الموضوع الخطٌر الذي ٌتصل بحٌاتها
1

 .

                                                           

1
 لما جعؿ الطالؽ قفاف, إنما جعؿ لممرأة في مقابؿ ما بيد الرجؿ مف الطالؽ (الخمع)كالفقو أف الفداء " يقكؿ ابف رشد - 

بداية المجتيد كنياية "ابف رشد الحفيد : أبي الكليد".بيد الرجؿ إذا فرؾ المرأة جعؿ الخمع بيد المرأة إذا فركت الرجؿ
 ال يستعمؿ إال ؿكقي, ضالبغ, ؾالعرا:كالفرؾ . 68ـ ص 2004- ق1425سنة الطبع , 2دار الحديث القاىرة ج ".المقتصد

. في تباغض الزكجيف خاصة
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 لم ٌتم التراضً بٌنهما فللقاضً إلزام الزوج افإذ, والخلع ٌتم بتراضً الزوجٌن أصبل

 عملت المدونة على تقنٌن نظام التراضً على الطبلق بٌن الزوجٌن من خبلل دوق, بالخلع

 .  من قانون األسرة الجدٌد115 و114المادة 

 الفقه اإلسبلمً الزوجٌن على الطبلق بمقابل فً نمما ٌستدعً منا دراسة االتفاق بً

والتشرٌع  (الفقرة األولى )على اعتبار أن المدونة تستمد أحكامها من الشرٌعة اإلسبلمٌة

فً التشرٌعات  الطبلق ٌعتبر حالة من حاالت الطبلق ىالؽربً مادام أن االتفاق عل

. (الفقرة الثانٌة )المقارنة

  فً الفقه اإلسالمًقاالتفاق على الطال :الفقرة األولى

للزوجٌن أن ٌتراضٌا على الطبلق بمقابل، وهو ما ٌعرؾ فً الشرٌعة اإلسبلمٌة 

أي إزالة (بفتح الخاء)ٌقال خلع الرجل ثوبه خلعا ,اإلزالة :والخلع لؽة  ,1بالطبلق الخلعً 

أي أزل عصمتها أو هو إنهاء عقد الزواج (بضم الخاء)وخلع الرجل زوجته خلعا,عن جسده

. على بدل تدفعه الزوجة لزوجها

وقد , والخلع شرعا إزالة عقد النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما فً معناه

: عرفه الفقهاء بتعرٌفات شتى نذكر منها

 تعلٌقا روقال الدردي, 2"الطبلق بعوض"تعرؾ خلٌل من المالكٌة فً مختصره بؤنه

هذا هو األصل فٌه وقد ٌكون ببل عوض إذا كان بلفظ الخلع بدون "على تعرٌؾ خلٌل 

عوض والجواب انه تعرٌؾ ألحد أنواع الخلع وترك تعرٌؾ النوع األخر لكونه      

إذا كرهت المرأة زوجها , هو االفتداء ":وعرفه ابن حزم من الظاهرٌة فً المحلً , "بدٌهٌا

فخافت أن ال توفٌه حقه أو خافت أن ٌبؽضها فبل ٌوفٌها حقها فلها أن تفتدي منه وٌطلقها إن 

                                                           
1
إال أف اسـ الخمع يختص ببذليا لو جميع ما أعطاىا كالصمح ببعضو كالفدية . بذؿ المرأة العكض عمى طالقيا: الخمع-  

الكسيط في . شبكرالؾمحمد انظر أيضا , 349 ص 2حاشية الدسكقي الجزء .بأكثره كالمباراة بإسقاطيا عنو حقا ليا عميو 
 . 310 ص 2000 – 1412 الطبعة الخامسة ,قانكف األحكاؿ الشخصية مطبعة النجاح

2
 406 الجزء الثاني ص .حاشية الدسكقي- 
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 الطبلقواال لم ٌجبر هو وأجبرت هً وإنما ٌجوز بتراضٌهما على, رضً هو
1

وٌتؤسس . 

وال ٌحل لكم أن تؤخذوا مما أتٌتموهن شٌبا، إال :" قوله تعالى بالقرآن الكرٌمنظام الخلع فً 

أن ٌخافا أال ٌقٌما حدود هللا، فإن خفتم أال ٌقٌما حدود هللا فبل جناح علٌهما فٌما افتدت به، 

"تلك حدود هللا ومن ٌتعد حدود هللا فؤولبك هم الظالمون
2

  .

إال أن , أي انه ال ٌحل للزوج أن ٌؤخذ مما دفعه إلى زوجته من المهر شٌبا ولو قلٌبل

 توأراد, وأال ٌراعٌا حقوق الزوجٌة التً أمر هللا تعالى بها, ٌخاؾ الزوجان سوء العشرة

 إثمالزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شًء من المال لزوجها حتى ٌطلقها فبل 

على الزوج فً أخذه وال على الزوجة فً بذله
3

 .

عن عكرمة عن ابن عباس رضً هللا "جاء فً السنة النبوٌة صحٌح البخاري قد و

عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قٌس ابن شماس إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقالت ٌا 

فقال رسول هللا صلى هللا . رسول هللا ما أنقم على ثابت فً دٌن وال خلق إال أنً أخاؾ الكفر

 .قالت نعم، فردت علٌه فؤمره ففارقها....  علٌه حدٌقته؟ نعلٌه وسلم افتردي

 كما أجمع المسلمون على مشروعٌة الخلع ولم ٌخالؾ إال بكر بن عبد هللا المإنً 

ولكن اإلجماع انعقد قبل خبلفه
4

 .

,     وال خبلؾ بٌن المسلمٌن على من أراد أن ٌخالع امرأة على عوض فذلك جابز له

أما الخبلؾ بٌن الفقهاء فهو حول جواز اخذ المال من ,  خٌؾ عدم إقامة حدود هللا بٌنهمااإذ

 ؼٌر مشروط؟ أمالزوجة هل هو مشروط 

                                                           
1
 لنيؿ الدكتكراه في أطركحة " في الشريعة اإلسالمية  مدل حرية الزكجيف في الطالؽ"عبد الرحماف الصابكنينقال عف -  

 .   506, 489 ـ ص 1962-  ىػ 1382عة جامعة دمشؽ ب مط,الحقكؽ
 ةالطبع,  األكؿ مؤسسة الكتب الثقافية بيركتءالجز,  ابف كثيررتفسي, راجع في تفسير ىذه اآلية, 229 سكرة البقرة اآلية -2

 262 ك 261ـ ص  1998_ ق1419السادسة 
3
بدكف ) التاسعةةالطبع, القاىرة, دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع, المجمد األكؿ"صفكة التفاسير"محمد الصابكني - 

 146ص (ذكر سنة الطبع
 الدراسات ةشعب,  األكؿدجامعة محـ, رسالة دكتكراه"فقو األسرة المسممة في الميجر ىكلندا نمكذجا"العمراني الكد -4

 19 الجزء األكؿ ص 2003-2002, اإلسالمية
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قال بعض الفقهاء أن اخذ المال مشروط بوجود الشقاق بٌن الزوجٌن حٌن الخوؾ من    " 

وحدود هللا بٌن الزوجٌن هً ما فرضته الشرٌعة اإلسبلمٌة على كل . عدم إقامة حدود هللا

". إال أن ٌخافا أال ٌقٌما حدود هللا"منهما نحو شرٌكه األخر وذلك بقوله تعالى 

     وقال بعضهم أن هذا وان ذكر فً القران الكرٌم ولكن لٌس على سبٌل الشرط بل 

. على انه الؽالب من األمر

     والذٌن قالوا ٌشترط الشقاق اختلفوا فٌما بٌنهم هل هذا ٌجب أن ٌكون من احد 

لو خالع الرجل زوجته واألخبلق ملتبمة:حٌث قال الجمهور , االزوجٌن أم من كلٌهم
1

  صح 

 :الخلع ولكن ذلك مكروه ودلٌل ذلك 

فهذا صرٌح "فان طبن لكم عن شًء منه نفسا فكلوه هنٌبا مرٌبا  ":قوله تعالى -1

بإباحة وطٌبة اخذ المال من الزوجة إذا كان ذلك برضاها دون أن ٌكون هناك أي شرط من 

. وجود شقاق أو خبلؾ أو ؼٌره

وقالوا إذا جاز للزوج أن ٌؤخذ المال من زوجته على طبلقها فً حال الشقاق -2

والنزاع وهً ؼالبا الحالة التً تكون فٌها مضطرة للخبلص من زوجها أفبل ٌجوز للزوج 

أن ٌؤخذ من مالها لطبلقها وهً فً حالة الرضاء واألخبلق ملتبمة أي فً حالة االتفاق فٌما 

. بٌنهما على الطبلق

 :وقال الزٌدٌة و الظاهرٌة والجعفرٌة 

 :واستدلوا ,  اخذ المال إال بوجود الشقاقجال ٌجوز للزو

إال بحق وفً موضوع الخلع حرم هللا ذلك  إن األصل عدم حل اخذ مال الؽٌر-1 

بعد أن ذكر التحرٌم " إال أن ٌخافا أال ٌقٌما حدود هللا ":وأباحه فً وضع معٌن حٌث قال

 :ولم ٌكتؾ القران بذلك بل هدد من ٌخالؾ هذه األحكام بقوله ..."وال ٌحل لكم  ":بقوله 

..." تلك حدود هللا فبل تعتدوها"

                                                           
1
. كىك ما يتحقؽ لدينا باتفاؽ الزكجيف عمى الطالؽ - 
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اشترط هللا أٌضا وجود الشقاق بٌن ..."فان خفتم شقاقا بٌنهما فابعثوا ":وقوله تعالى -2

فإذا ما فرق فقد ٌحكم بعوض على الزوجة , قالزوجٌن لبعث الحكمٌن للصلح أو التفري

. تدفعه لزوجها ولهذا اشترط الشقاق

أن السنة النبوٌة بٌنت أحكام الخلع فً حادثة ثابت بن قٌس اثر شكوى امرأة - 3

زوجها من سوء معاملتها فدل على أن مشروعٌة الخلع كانت بعد أن وجد الخبلؾ والشقاق 

. بٌن الزوجٌن

 :وردوا على حجج الجمهور بقولهم 

إنما , فهذا فً ؼٌر موضوع الخلع فبل عبلقة له به...فان طبن لكم:أما قوله تعالى -1

ورد فٌما إذا تركت الزوجة مهرها لزوجها بطٌبة من نفسها والزوجٌة قابمة ال حٌن 

. انفصالهما فالقٌاس مع الفارق

وأما قولهم انه لما جاز فً حال الشقاق اخذ مالها فٌجب أن ٌجوز فً حال الرضا -2

 وال ٌحل :الن هللا نص فً الخلع على اخذ المال مع الحظر بقوله , باألولى فؽٌر صحٌح

...  فان طبن: هونص على اإلباحة فً محل آخر وفً موضوع آخر وهو قول...لكم

 فقول القابل لما جاز أن ٌؤخذ مالها بطٌبة من نفسها من ؼٌر خلع :قال الجصاص 

قول مخالؾ لنص الكتاب, جاز فً الخلع
1

 ."

إن باستعراض اختبلؾ آراء الفقهاء حول التراضً على الطبلق بمقابل بٌن جواز 

وعدم جواز اخذ المال إال بوجود (رأي الجمهور)اخذ المال من الزوجة عند الطبلق بالخلع 

 (رأي الزٌدٌة والظاهرٌة و الجعفرٌة)الشقاق وعدم التوافق بٌن الزوجٌن على الطبلق 

شرٌعة عامة وصالحة لكل زمان ومكان تواكب , ٌوضح لنا بجبلء أن الشرٌعة االسبلمٌة

ه كما ٌمكن للزوجٌن االتفاق على الطبلق بمقابل فانه من الممكن أٌضا أن نأحوال الناس وا

. ٌتم االتفاق على الطبلق بدون مقابل

وهذا ما أكدته مدونة األسرة فً المادة ,      وألن المذهب المتبع عندنا هو المذهب المالكً

, "ٌرجع فٌه إلى المذهب المالكً, كل ما لم ٌرد به نص فً هذه المدونة" على انه 400
                                                           

1
. 571-570مرجع سابؽ ص " مدل حرية الزكجيف في الطالؽ"نقال عف عبد الرحماف الصابكني - 
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او ما  (بدون مقابل)ٌبرز لنا ؼٌاب الطبلق الخلعً . بعوضقطبل, الذي ٌعتبر طبلق الخلع

.   ٌمكن تسمٌته باالتفاق على الطبلق بدون مقابل

      ذلك انه فً فقه النوازل لم ٌذكر انه ثم التعرض لهذا النوع من االتفاق وهذا ٌعود 

حسب بعض الفقهاء المعاصرٌن إلى أن االتفاق بٌن الزوجٌن على الطبلق بدون مقابل ٌمكن 

فً , وهذا بالفعل ما تم تؤكٌده من قبل بعض قضاة التوثٌق, الزوج من اللجوء إلى الطبلق

 (بدون مقابل)أنه عند االتفاق بٌن الزوجٌن على الطبلق ,  مدونة األحوال الشخصٌةمنظا

على أنهم ال ٌلجبون إلى الخلع إال عندما تتنازل الزوجة عن , فان الزوج ٌقوم بالطبلق

حقوقها الشرعٌة عند الطبلق أو ٌتم االتفاق حول المبلػ الذي ستدفعه الزوجة مقابل طبلق 

.    زوجها

االتفاق على الطبلق بٌنهما , فً ظل الشرٌعة اإلسبلمٌة,        وبهذا ٌمكن للزوجٌن

على انه إذا ما أرادت الزوجة تعوٌض الزوج , واللجوء إلى الطبلق أو الخلع بدون عوض

وفً إطار االتفاق , عن الضرر الذي من الممكن أن ٌلحقه جرأ فسخ عقد الطبلق فان لها

 ال ضرر "التً تقضً بؤنه الشرعٌة حسب القاعدة, أن تدفع له العوض على الطبلق, دابما

". وال ضرار

فالتخلص قد ٌكون مرؼوبا لكبل الزوجٌن وهذا "وفً هذا الصدد ٌقول ابن عاشور

وهو , وقد ٌكون مرؼوبا الحدهما وٌمتنع منه األخر فلزم ترجٌح احد الجانبٌن, إلشكال فٌه

فانه عند , وإذا كان الطبلق شرع أصالة بٌد الرجل, جانب الزوج الن رؼبته فً المراة اشد

ورفض الزوج الطبلق ٌمكنها اللجوء إلى الخلع كحل مقابل دفعها مقدارا , اإلضرار بالمراة

"معٌنا من المال لزوجها
1

  .  

 تعلق اسوء, مما ٌعنً أن الشرٌعة اإلسبلمٌة أقرت الطبلق باالتفاق بٌن الزوجٌن

األمر بالطبلق باالتفاق بدون مقابل والذي ٌعتبر استثناءا أو الخلع الذي ٌتم بتراضً 

فللقاضً إلزام الزوج بالخلع الن تابتا وزوجته , فإذا لم ٌتم التراضً بٌنهما, الزوجٌن أصبل

والزمه الرسول بان ٌقبل الحدٌقة وٌطلقها كما تقدم , رفعا أمرهما للنبً صلى هللا علٌه وسلم

                                                           
1
 -hppt//www.islamonline.net/arabic/adam 
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 الطبلق للزوجٌن أن ٌتراضٌا على "115 مدونة األسرة فً المادة وبهذا نصت ,فً الحدٌث

 ."114 إلحكام المادة ابالخلع طبق

 إنهاء العبلقة الزوجٌة مع أداء الزوجة للزوج مبلؽا من إذ للزوجٌن التراضً على

المال، أو كل ما صح االلتزام به شرعا، مع مراعاة عدم التعسؾ والمؽاالة فً المبلػ الذي 

 حصل, كل ما صح االلتزام به شرعا"   على أن 118 حٌت نصت المادة, تمت المخالعة به

فالخلع ال ٌتم إال إذا صدر اإلٌجاب من ".  تعسؾ وال مؽاالةندو, أن ٌكون بدال فً الخلع

عقد معارضة ٌمنح فٌه الزوج فهو , الزوجة بالطبلق وفق مقابل تدفعه له وقبول من الزوج

 ,كما سبقت      اإلشارة, الطبلق الذي ٌملكه وتمنح الزوجة المقابل المالً، وقد أباح اإلسبلم

 الحٌاة الزوجٌة بٌنهما أن تدفع الزوجة لزوجها مبلؽا من المال ءللزوجٌن إذا اتفقا على أنها

. ال ٌتجاوز ما ساقه إلٌها من المهر

ولكن هل ٌمكن اعتبار الطبلق االتفاقً بؤنه نوع من انواع طبلق الخلع وفق مدونة 

  األسرة؟

:  الطبلق بالتراضً طبلقا خلعا ٌجب أن تتوفر فٌه الشروط التالٌةرعتباإن ال

.  أن ٌكون الخلع بطلب من الزوجة-

وأن ٌتم بالتراضً بٌن الزوجٌن على المخالعة بؤن ترضى الزوجة بدفع البدل -

وٌرضى الزوج بالخلع وبالبدل
1

  .

 

 

ال كان طبلقا االبد فٌه من مقابل تدفعه الزوجة لزوجها و-
1

 .

                                                           
1
إذا اتفؽ الزكجاف عمى الفرقة في مقابؿ مقدار معيف مف الماؿ تعطيو الزكجة لزكجيا كطمقيا بناء عمى ذلؾ فاف ىذا - 

كالتعميؽ يسمى يمينا في اصطالح الفقياء كيعتبر , ألنو عمؽ طالقيا عمى قبكؿ الماؿ, يعتبر يمينا مف جانب الزكج
األحكاـ "زكي الديف شعباف .ألنيا التزمت بالماؿ في مقابؿ افتداء نفسيا كخالصيا مف الزكج, معاكضة مف جانب الزكجة
  460 ـ ص 1978- ق1398 الرابعة ةالطبع, منشكرة الجامعة الميبية كمية الحقكؽ "ةالشرعية لألحكاؿ الشخصي
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فؽٌاب توفر أحد هذه الشروط السابقة ٌنزع عن الطبلق الخلعً أو بالمقابل صفته، 

.       ٌعتبر الخلع طبلقا بعوضيوذلك حسب مذهبنا المالكً الذوٌجعله طبلق صرفا

 فً االتفاق باعتبار الطبلق ,األمر الذي ٌدفعنا للقول بؤن ما ذهب إلٌه بعض الفقه

، اتجاه ؼٌر الخلعًصورته المتمثلة فً التراضً بٌن الزوجٌن نوع من أنواع الطبلق 

 ؼٌر مرتكز على أساس الخلع نوع من أنواع طبلق االتفاقً، فاعتبار الطبلق صحٌح

  :قانونً وذلك لسببٌن 

التفاقً ٌتم بتوافق إرادتً الزوجٌن على إنهاء الرابطة الزوجٌة، ا أن الطبلق :األول -

وذلك بالتراضً على مبدأ الطبلق وعلى اآلثار المترتبة عنه ، بدون طرح فكرة المقابل 

على الطبلق وإنما الؽرض هو إنهاء هذه الرابطة المقدسة بطرٌقة ودٌة، ٌتم من خبللها 

الفرقة بهدوء وتفاهم تراعى فٌها باألساس ما أمر هللا سبحانه وتعالى عباده فً قول عز 

.  وان طرح فكرة المقابل سٌشنج هذه العبلقة" فإمساك بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان"وجل 

طبلق بمقابل وإن كان ٌتفق مع الطبلق االتفاقً فً أن كبل اتفاق على ال أن :الثانً -

إال أن حرٌة الزوجٌن , توفر فٌه شرط التراضً بٌن الزوجٌنيمنهما ٌعتبر عقدا ٌجب أن 

.  المإسستٌن كبلختلؾ فًتفً التراضً 

فالمشرع المؽربً وإن سمح للزوجٌن بالتراضً على المقابل، فإنه احتاط لتعسؾ 

فجعل االتفاق على المقابل بٌن , الزوج فً ممارسة حقه فً الطبلق والمؽاالة فً المقابل

. كما وضع معاٌٌر ٌجب على القاضً مراعاتها, الزوجٌن مقٌد بشروط

إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا فً " على أنه 120 نصت المادة حٌث

حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدٌر مقابله مراعٌة فً ذلك مبلػ الصداق، وفترة ... المقابل

واحتاط المشرع لحماٌة الزوجة "الزواج، وأسباب طلب الخلع، و الحالة المادٌة للزوجة 

                                                                                                                                                                                     
1
عمد المشرع المغربي إلى النص عمى أحكاـ الخمع كفقا لما قررتو الشريعة اإلسالمية كلعؿ ذلؾ سيحقؽ منافع لطرفي -  

العالقة الزكجية إذ بمكجبو يسترد الزكج ما دفعو لزكجتو مف مقدـ صداؽ كيرفع عف كاىمو عبء أداء أم مف الحقكؽ 
المالية الشرعية لمزكجة مف نفقة كعدة كمتعة كمؤخر صداؽ فيزكؿ عنو بذلؾ أم ضرر مما يجعؿ إمساكو لزكجة بعد أف 

.  إضرارا خالصا بياقتقرر مخا لعت
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".                                    على المحكمة أن تراعً مصلحتها عند تقدٌر بدل الخلع "صالقاصرة فقام بالن

. هذه المعاٌٌر ٌجب مراعاتها من قبل المحكمة حتى بعد االتفاق على المقابل

وإذا كانت الزوجة ٌحق لها أن تتنازل عن كافة حقوقها المالٌة الشرعٌة من نفقة 

حقوق أطفالها والتخلً عن , فانه ال ٌمكن لها أن ٌشمل التنازل,  ومإخر صداقةومتع

حضانتهم ونفقتهم وؼٌرها
1

 119وهذا ما نصت علٌه المادة . لٌست حقوقا خاصة بهااألنه, 

 أعسرت اوإذ, ال ٌجوز الخلع بشًء تعلق به حق األطفال أو نفقتهم إذا كانت األم معسرة"إذ 

"األم المختلعة بنفقة أطفالها وجبت النفقة على أبٌهم دون مساس بحقه فً الرجوع علٌها
2

 , 

 أنه فً ظل هذه المقتضٌات ال ٌمكن الحدٌث عن إرادة حرة فً االتفاق ٌوضحاألمر الذي  

وان كانت هذه , بخبلؾ الطبلق االتفاقً، الذي ٌستلزم أن ٌكون االتفاق حر بٌن الزوجٌن

.  الحرٌة نسبٌة لخضوعها لمراقبة القضاء 

 على نظام 115 و114 المشرع المؽربً نص من خبلل الفصلٌن  مما ٌوضح لنا أن

, الزوجٌة       ٌحق فٌه للزوجٌن التراضً على إنهاء العبلقة ثالتراضً على الطبلق، حً

 لكن مع احترام المقتضٌات التً نصت علٌها ,أو بمقابل, بدون مقابل وهو الطبلق االتفاقً

 االختبلؾ الموجود بٌن مإسسة الطبلق الخلعً  كذلكد وٌإك, أحكام الخلعيمدونة األسرة ؾ

و الطبلق االتفاقً من حٌث األهداؾ والمبادئ التً ٌنبنً علٌها كل واحد منهما، وأن 

 سٌإدي إلى إفراغ هذه المإسسة من الخلعً نوع من أنواع الطبلق االتفاقًاعتبار الطبلق 

 114 على أحكام المادة 115 إحالة مدونة األسرة فً الفصل على أن ,الهدؾ المتوخى منها

إنما للمسطرة المتبعة فً حالة التراضً بٌن الزوجٌن على الخلع، إذ ٌجب على الزوجٌن أن 

. هٌقدمان طلب التطلٌق للمحكمة مرفقا به لئلذن بتوثٌق

                                                           
1
ىذا مقيد باف ال يخشى عمى " حاشية الدسكقي عمى مختصر خميؿ تعميقا عمى جكاز الخمع بالتنازؿ عف الحضانة م كؼ 

 كيقع ااتفاؽ,  لككف األب غير حصيف كاال فال تسقط الحضانة حينئذكأ, المحضكف ضررا إما بعمكؽ قمبو بأمو
. 349 ص 2حاشية الدسكقي ج.الطالؽ

ذ, كمف الحؽ أف يكمؼ الرجؿ نفقة كلده كاف اشترط عمى أمو نفقتو"قاؿ مالؾ - 2 أبك عبد اهلل " لـ يكف ليا ما تنفؽ عميواكا 
.. 143 ص الثالث ءزجاؿ دار إحياء التراث العربي الطبعة األكلى"الجامع ألحكاـ القراف"القرطبي 
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  ق موقف التشرٌع الغربً من االتفاق على مقابل الطال:الفقرة الثانٌة

إن معظم التشرٌعات الؽربٌة لم تعتبر االتفاق على الطبلق بمقابل كحالة من حاالت 

.  اللجوء إلى مسطرة الطبلق، وإنما تم التنصٌص على الطبلق االتفاقً

 بٌن المؽاربة فاقتلكن هل ٌعنً هذا انه ال ٌمكن لهذه األنظمة االعتراؾ بهذا النوع من اال

 ؟  فً المهجر

باستقرابنا لمقتضٌات بعض التشرٌعات الؽربٌة وعلى األخص التشرٌع البلجٌكً نجده 

ٌمنح حرٌة مطلقة إلرادة الزوجٌن فً االتفاق على الطبلق وال ٌوجد ما ٌمنع الطرفٌن من 

بل إن القانون المدنً البلجٌكً ٌستلزم من الزوجٌن عند , االتفاق على المقابل فً الطبلق

 التراضً حول كافة النقط التً من الممكن أن  فٌهم ٌتالطبلق تحرٌر اتفاق مسبق بٌنهما،

تثٌر نزاعا بٌنهما ومن بٌن العناصر التً ٌجب االتفاق علٌها ما ٌرتبط بقسمة األموال 

والممتلكات المشتركة بٌنهما
1

الزوجٌن، فقد   وتحدٌد النسبة المتفق علٌها لكل واحد من ,

ٌتنازل أحد الطرفٌن عن حصته كاملة أو قد ٌقبل بحصة أقل من الطرؾ اآلخر، فكل ما 

ٌشترطه المشرع البلجٌكً هو أن ٌكون االتفاق بناءا على اإلرادة الحرة للزوجٌن
2

 األمر 

الذي ٌضع موقؾ القانون الدولً الخاص البلجٌكً من االعتراؾ بالطبلق بمقابل محل 

تساإل؟  

قد عرفت السٌاسة التشرٌعٌة البلجٌكٌة تحوال جذرٌا فً معالجة القضاٌا المتعلقة ل

بالجالٌة المسلمة فً بلجٌكا وخاصة المواطنٌن المؽاربة
3

 فمنذ دخول دورٌة وزارة العدل ,

1994 أبرٌل 27 حٌز التنفٌذ فً  watheletلسٌد 
4

، والطبلق ٌخضع لتقدٌر النٌابة العامة 

فً حالة كون أحد الزوجٌن بلجٌكٌا، وكثٌرا ما كانت تقبل النٌابة العامة، خاصة عندما ٌتعلق 

االعتراؾ بهذا النوع من الطبلق منذ  (طبلق بواسطة عوض)األمر بالطبلق الخلعً 

                                                           
1
 مف التقنيف القضائي البمجيكي  1287الفقرة الثانية مف الفصؿ 1- 

2
 Http// www. Notaire. be – info – divorces 

3
 - Catheline Hamesse “deux réforces vers plus d’égalité pour le statut juridique des femmes 

marocaines en Belgique » colloque du 16 novembre 2004. http. www. Alter. Be /modawana- 

16 Nov 04 – catheline Hamesse.  
4
 - publiée au moniteur belge au 19 mai 1994.   
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إذ ذهب االجتهاد الفقهً والقضابً على اعتبار أن قرارات , تسجٌله فً السجل الخاص

خاصة محكمة , الطبلق الخلعً ٌمكن استقبالها لما تتؤسس علٌه من تراضً بٌن الزوجٌن 

. التً اتجهت إلى  قبول مثل هذا االتفاق  Bruxellesبروكسٌل 

 مقابل،     كما جرى العمل على قبول النٌابة العامة االعتراؾ بفعالٌة الطبلق بواسطة

هذا الطبلق الذي ٌكون فٌه الطلب مقدم من طرؾ الزوجة بناءا على التراضً بٌن 

وهو ما ٌعتبر فً نظرهم، شبٌها بالطبلق االتفاقً الذي ٌنص علٌه القانون المدنً . الزوجٌن

. البلجٌكً

 أكتوبر 1 إال أنه وإلى حدود دخول القانون الدولً الخاص البلجٌكً حٌز التنفٌذ فً 

 المادة نصت، شهدت المحاكم البلجٌكٌة تراجعا فً االعتراؾ بالطبلق الخلعً حٌث 2004

 من القانون الدولً الخاص البلجٌكً الجدٌد على رفض أي حالة طبلق تمت بالخارج 57

.  سواء تعلق األمر بالطبلق الخلعً أو الطبلق االنفرادي والذي ال ٌمكن تسجٌله فً بلجٌكا

تطبق هذه المادة على األشخاص الذٌن ال ٌحملون الجنسٌة البلجٌكٌة على أن 
1
  .

 وهذا ما أكدته الدورٌة الوزارٌة لوزارة العدل البلجٌكٌة
2

التً اعتبرت أن االعتراؾ , 

بالطبلق ال ٌمكن أن ٌتعلق إال بالوضعٌات التً ٌكون فٌها الطبلق أكتسب فً دولة أجنبٌة 

تعترؾ بالطبلق االتفاقً بٌن مواطنٌها، وٌملكون جمٌع الوسابل التً تمكنهم من تنظٌم 

حٌاتهم المشتركة عند الطبلق، كما ال ٌمكن أن ٌسمح لهم بالطبلق بعوض إذا كان أحد 

 .الزوجٌن بلجٌكا أو ٌقٌم فً بلجٌكا

 أن ما تضمنته هذه الدورٌة هو حل للمشكل .Piron  Luc وقد اعتبر األستاذ 

المطروح والمتمثل فً اختبلؾ النظام البلجٌكً عن نظٌره المؽربً، هذا األخٌر ٌعترؾ 

 بالنسبة للنساء المؽربٌات دونٌة ,بالطبلق الخلعً الذي ٌكرس امتٌاز الزوج وٌعتبرنه ٌشكل

                                                           
1
عمى . الخمعي محؿ مناقشة في األعماؿ التحضيرية لمقانكف الدكلي الخاص البمجيكي الجديد كلقد كاف االعتراؼ بالطالؽ- 

.   أنظر في ىذا الصدد,أساس أف ىذا النكع مف الطالؽ يجعؿ المرأة تشترم حريتيا
-Marie claire FOBLETS, Jean Yves Carlier, le code marocain de la famille incidences au 

regard du droit international privé. Bruylant Bruxelles. 2005 p 69,70.  
2
 - Publiée au moniteur belge du 28 septembre 2004.  
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 اعتبار أن هذا الطبلق هو طبلق ؼٌر متكافا ٌعطً للزوج مزاٌا كبٌرة ىونقص لهن، عل

. وان الكثٌرات من النساء ٌإثرن التنازل عن حقوقهن تجنبا للدخول فً إجراءات التطلٌق

والمعتاد أن هذا النوع من التفاوض ٌعنً موافقة الزوجة على التنازل عن كل 

و ٌجعل ,  الذي ٌعتبر نتاجا لنظام الطبلق البالػ التمٌٌز للرجلراألم, ااضطراري, حقوقها

,   الزوج     المرأة مضطرة إلى اللجوء لخٌارات شبه مستحٌلة تكون محل استؽبلل من قبل

مما حتم على التشرٌع البلجٌكً منع امتٌاز الطبلق بمقابل من بطاقة اعترافه 
1

 . 

ٌعتبر تجاهل  (الطبلق الخلعً)إن موقؾ المشرع البلجٌكً من الطبلق بمقابل 

للخصوصٌة الثقافٌة للجالٌة المؽربٌة وٌتعارض مع االتفاقٌات المبرمة بٌن المؽرب وبلجٌكا 

2
 األمر الذي ٌمكن تفسٌره بمحاولة إدماج المهاجر المؽربً فً السٌاسة التشرٌعٌة ,

البلجٌكٌة وطمس الهوٌة الوطنٌة والثقافٌة للجالٌة المؽربٌة فً بلجٌكا 
3

وجعلها تتفاعل مع ,

.  التً انتهجتها أوروبا فً السنوات األخٌرةبسٌاسة االستٌعا

مما ٌستدعً تدخل األجهزة المختصة من كبل الدولتٌن وفتح حوار حول هذه الدورٌة 

الوزارٌة والعمل على أن ٌتم األخذ بعٌن االعتبار ما تضمنته مدونة األسرة من مستجدات 

وتعدٌبلت، خاصة بمإسسة الطبلق االنفرادي والخلع والتً احتاط من خبللها المشرع 

المؽربً إلى صٌانة حقوق المرأة فً حالة تعسؾ الزوج أو نتٌجة إكراهه لها أو إضراره 

 قام بتعزٌز حماٌة مصلحة الطفل وحقوقه فً حالة إعسار األم ولو كان  ذلك نتٌجة ا كم,بها

 .التزامها بإرادتها الحرة حول حقوقها المترتبة على  الطبلق

                                                           
1
 - Texte de Luc Piron. Colloque Modawana . op.cit 

2
لقد كقع المغرب مع بمجيكا عمى مجمكعة مف االتفاقيات في ىذا المجاؿ إال أنيا لـ تحظ إلى كقتنا الحالي بالمصادقة -  

:  كىذه االتفاقيات كالتالي
 1979يرتكككؿ اتفاقي إدارم حكؿ القكاعد التي تحكـ حالة األشخاص في سنة -
.  1981اتفاقية لمتعاكف القضائي كبرتكككؿ اتفاؽ حكؿ إنشاء لجنة استشارية مختمطة في سنة -
ثالث اتفاقيات بشأف القانكف المطبؽ عمى االعتراؼ بالزكاج كانحاللو كتنفيذ األحكاـ القضائية في مادة النفقة كالحضانة - 

 .   1991كحؽ الزيارة في يكليكز 

3
. راجع في ىذا الصدد ىشاـ أضيب ضابط اإلرادة في األحكاؿ الشخصية كآثاره عمى الجالية المغربية بأكركبا الغربية-  

. 2002جامعة سيدم محمد بف عبد اهلل كمية العمـك القانكنية ,في القانكف الخاص  بحث لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة
.  51 ص 2003
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ؼٌر أن المشرع المؽربً و فً إطار تجاوز الصعوبات التً تواجهها الجالٌة 

المؽربٌة فً الخارج كلما تعلق األمر بانحبلل الرابطة الزوجٌة فقد أسس لمإسسة جدٌدة 

  . تراعً إرادة الزوجٌن المشتركة عند الرؼبة فً إنهاء العبلقة الزوجٌة

 التراضً بٌن الزوجٌن على الطالق :الثانًالمطلب 

ٌمكن للزوجٌن أن " :  حٌث من مدونة األسرة على الطبلق االتفاق114ًنصت المادة 

ٌتفقا على مبدأ إنهاء العبلقة الزوجٌة دون شروط أو بشروط ال تتنافى مع أحكام هذه 

وقد وسعت هذه المادة من حق المرأة فً طلب إنهاء ..."وال تضر بمصالح األطفال, المدونة

العبلقة الزوجٌة باالتفاق مع الزوج تحت مراقبة القضاء، وهو ما ٌعتبر مظهر من مظاهر 

بمنحها إلرادة الزوجٌن معا،  (الفقرة األولى)المساواة بٌن الزوجٌن فً ممارسة حق الطبلق 

.  (الفقرة الثانٌة)دور أساسً فً مجل العبلقات األسرٌة عند انحبلل الرابطة الزوجٌة 

 

 المساواة بٌن الزوجٌن فً الطالق :الفقرة األولى

 إن التطور البارز الذي عرفه المؽرب فً مجال حقوق اإلنسان ٌكمن أساسا فً 

دولٌا،    الحرص على تحدٌد وترشٌد الوسابل العملٌة، لجعل الحقوق اإلنسانٌة المتعرؾ بها 

أمرا واقعٌا ومجسدا بكٌفٌة ملموسة فً األنظمة الداخلٌة
1

 .

ولعل ما نص علٌه المشرع المؽربً من خبلل مقتضٌات قانون األسرة ٌعكس لنا 

بوضوح الموازنة بٌن االلتزام بؤحكام الشرع مع االستشهاد بما تقتضٌه روح العصر 

والتطور، التً تجسدت فً إٌجاد وسٌلة تجمع بٌن منظومة القٌم ومنظومة الحقوق، من اجل 

 .تكرٌس التوازن خاصة عند انحبلل الرابطة الزوجٌة

                                                           
1
يكسؼ الفاسي الفيرم، تطبيؽ االتفاقية الدكلية بشأف القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في األنظمة -  

.  21 ص 1999, 16الداخمية، مجمة االقتصاد كالقانكف العدد 
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 مٌثاق ه أقرالذي,  بٌن الزوجٌنمبدأ المساواةوبهذا حاول المشرع المؽربً تكرٌس  

 16 نصت المادة حٌثم التؤكٌد علٌه فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان وتاألمم المتحدة، 

  :على ما ٌلً 

 قٌد بسبب ندو,  التزوج وتؤسٌس أسرةقح, للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ"

 معا ٌتساوٌان فً الحقوق لدى التزوج وخبلل قٌام الزواج اوهم, العرق أو الجنسٌة أو الدٌن

"ولدى انحبلله
1

  .

 عبر بشكل صرٌح على الذي , العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌةو   

  : 23المساواة بٌن الزوجٌن إذ نصت المادة 

على تساوي حقوق الزوجٌن وواجباتهما لدى التزوج وخبلل قٌام الزواج ولدى "

.  انحبلله

  

 

 وفً حالة االنحبلل ٌتوجب اتخاذ تدابٌر لكفالة الحماٌة الضرورٌة لؤلوالد فً حالة 

"وجودهم
2

 .

 ى لمبدأ المساواة بٌن الزوجٌن وعل,  مما ٌوضح، إقرار االتفاقٌة الدولٌة العامة

سواء خبلل عقد الزواج أو , ضرورة أن تتوفر حرٌة اإلرادة الكاملة لدى طرفً الزواج

. عندما ٌتعلق األمر بانحبلل الرابطة الزوجٌة

ؼٌر أن مصادقة المؽرب على االتفاقٌة الدولٌة بشؤن القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 

ضد المرأة 
1

تعتبر نقلة نوعٌة فً إطار االعتراؾ بحقوق المرأة خاصة ما تضمنته بنود ,  

:   من االتفاقٌة التً من بٌن ما نصت علٌه، ما ٌل16ًالمادة 

                                                           

1
 10/12/1948 صدر بتاريخ -  

2
.  1966 دجنبر 16صدر العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية في -  
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أن تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً 

كافة األمور المتعلقة بالزواج والعبلقات العابلٌة، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة 

:  بٌن الرجل والمرأة

نفس الحقوق والمسإولٌات أثناء الزواج وعند فسخه- ج
2

  . 

ن تحفظ المؽرب على هذه االتفاقٌة اعتبرته لجنة القضاء على التمٌٌز ضد ؼٌر ا

وال ٌترك أي مجال ,  مخالفا لموضوع االتفاقٌة وؼٌر منسجم مع القانون الدولً،المرأة

.  لتطوٌر المفاهٌم النابعة من الشرٌعة اإلسبلمٌة

ذلك أن أؼلب التحفظات والتصرٌحات التً قدمها , وهذا ما حاول المؽرب تجاوزه

بعد ,  منها، أضحت دون جدوى16بخصوص االتفاقٌة وباألخص ما نصت علٌه المادة 

 بٌن الجنسٌن اعتمادا على  التدرٌجٌة المساواة تكرٌسو االتجاه نحو, إصبلح قانون األسرة

مما ٌستدعً ضرورة إقدام المؽرب على رفع التحفظات . المرجعتٌن اإلسبلمٌة والكونٌة

.  ومراجعة التصرٌحات التً أبداها

                                                                                                                                                                                     

1
 26 )1421 مف رمضاف 29 الصادر في 361-93-1كالتي صادؽ عمييا المغرب بمقتضى الظيير الشريؼ رقـ -  

ثـ نشر اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ  (2000ديسمبر 
. 1979 ديسمبر 18المتحدة في 

2
لقد نحفظ المغرب عمى مقتضيات ىذه المادة، خاصة ما يتعمؽ منيا بالتساكم بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ -  

كالمسؤكليات أثناء الزكاج كعند فسخو كذلؾ لككف مساكاة مف ىذا القبيؿ تعتبر منافية لمشريعة اإلسالمية التي تضمف لكؿ 
فأحكاـ الشريعة تمـز "مف الزكجيف حقكقا كمسؤكليات في إطار مف التكازف كالتكامؿ كذلؾ حفاظا عمى الرباط المقدس لمزكاج 

المرأة ممزمة بمقتضى القانكف كما أنو عند فسح عقد الزكاج، ... الزكج بأداء الصداؽ عند الزكاج كبإعالة أسرتو في حيف 
. فإف الزكج ممـز بأداء النفقة كعمى عكس ذلؾ تتمتع الزكجة ككامؿ الحرية في التصرؼ في ماليا أثناء الزكاج كعند فسخو
دكف رقابة الزكج إذ ال كالية لمزكج عمى ماؿ زكجتو، ككاف عمى الحككمة المغربية أف تتحفظ باسـ القانكف الداخمي كما 

فعمت كؿ مف تكنس كالجزائر كليس باسـ الشريعة اإلسالمية األمر الذم فسره البعض بأف تراجع المغرب عف تحفظو عمى 
. ىذه المادة ىك تراجع عف الشريعة اإلسالمية

كما أف منظمة العفك الدكلية انتقدت أيضا التحفظات التي أدخمتيا المممكة المغربية لتناقضيا كركح االتفاقية كاالستناد إلى 
لـ تبدم التحفظات نفسيا بما يدؿ عمى أف ثمة تأكيالت  (تكنس)تعارضيا مع قكانيف الشريعة، مع أف دكال أخرل في اإلقميـ 

. 2004 نكنبر 3   بتاريخ  /  IOR51 009 / 2004رقـ الكثيقة / ة اإلسالمية منظمة العفك الدكلية المكتبة عمختمفة لمشرم
http:/ara.amnestsy.org/autonailes/app.nsf.  
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 المشرع المؽربً فً خلق نظام ةفقد تضمنت مدونة األسرة مقتضٌات تعكس رؼب

. اسري ٌقوم على احترام حقوق المرأة وصٌانة كرامة الرجل وحماٌة حقوق الطفل

 أقرتها المدونة، تجسد لنا مٌكانٌزماتالتفاقً من ا مإسسة الطبلق هولعل ما توفر

الفلسفة الجدٌدة التً أطرتها ثقافة المساواة والعبلقة التشاركٌة بٌن الزوجٌن عند انحبلل 

. الرابطة الزوجٌة

فإن , فإذا كانت إرادة الزوجٌن هً التً أبرمت عقد الزواج بالتراضً فٌما بٌنهما

األولى أن تحترم هذه اإلرادة عند الرؼبة فً إنهاء هذا العقد، بعد التؤكد من استحالة العشرة 

"وإن ٌتفرقا ٌؽن هللا كبل من سعته وكان هللا واسعا حكٌما"إعماال لقوله تعالى 
1

 .

 إطار الروابط ي ؾ,ان اتفاق الزوجٌن على الطبلق وما ٌحققه من مساواة بٌنهما

األسرٌة الدولٌة، آلٌة تمكن المؽاربة المقٌمٌن فً المهجر من تجاوز اإلشكالٌات العملٌة التً 

 األمر الذي ٌعتبر مخالفا للنظام العام , الزوجةندو, ٌطرحها الطبلق بإرادة الزوج المنفردة

. الدولً

 ذلك أن مإسسة الطبلق االتفاقً تتؤسس على بعض المبادئ التً تم التنصٌص علٌها 

كاالتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان التً تنص على , فً بعض االتفاقٌات اإلقلٌمٌة والدولٌة

 الملحق باالتفاقٌة 7 البرتوكول و" حق الرجل والمرأة فً التمتع بنفس الحقوق والواجبات

ٌتمتع الزوجان بالمساواة فً الحقوق وااللتزامات التً من " على أن 5 نص فً المادة الذي

طابع القانون الخاص، وذلك فٌما بٌنهما، وفً عبلقاتهما بؤوالدهما عند الزواج وأثناء 

".  الزواج وعند انحبلل الرابطة الزوجٌة

وقد كانت هذه االتفاقٌة و البرتوكول الملحق بها تعتبر وسٌلة ٌتم من خبللها استبعاد 

أو كآلٌة ٌلجا إلٌها القضاء األجنبً لعدم االعتراؾ , تطبٌق القانون المؽربً المختص

على اعتبار أن الطبلق الذي ٌقع فً المؽرب ٌخالؾ النظام , باألحكام الصادرة بالمؽرب

. العام الدولً الذي ٌقر بالمساواة بٌن الزوجٌن

                                                           
1
.  36سكرة النساء اآلية -  
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ؼٌر أن المشرع المؽربً وإن سعى إلى تكرٌس مبدأ المساواة بٌن الزوجٌن عند 

 مع اٌبلء بطبٌعة الحال، مصالح , على الطبلققفٌما بٌنهما باالتفا انحبلل الرابطة الزوجٌة

إال أننا نجد أن هذه المساواة تبقى نسبٌة مقارنة مع ما ذهبت إلٌه , األطفال االعتبار األول

.  بعض التشرٌعات العربٌة

  : من المجلة التونسٌة على انه  31 نص المشرع التونسً فً الفصل ثحً

 :ٌحل الطبلق "

بتراضً الزوجٌن  -

بناء على طلب احد الزوجٌن بسبب ما حصل له من ضرر -

  ."..بناء على رؼبة الزوج إنشاء الطبلق أو مطالبة الزوجة به-

      فالمشرع التونسً دأب منذ الٌوم األول لبلستقبلل ٌفكر فً الوسٌلة الناجعة التً من 

وان كان وال بد منه بحكم السنة البشرٌة وباعتباره ابؽض , شانها التخفٌؾ من قضاٌا الطبلق

فلٌقع تنظٌمه وتحدٌد ما علٌه بطرٌقة سلمٌة إلى ابعد حد لذلك أول ما بدر به , الحبلل إلى هللا

 هو أن جعل الطبلق ال ٌقع إال 1958 ؼشت 13ٌوم إصدار مجلة األحوال الشخصٌة فً 

(من المجلة 30الفصل)عن طرٌق المحكمة 
1

 الصور التً ٌمكن على 31ثم حدد الفصل , 

أساسها الطبلق حٌث جعل الحق فً  الطبلق  ٌمارسه كبل الزوجٌن سواء عن طرٌق 

االتفاق أو من طرؾ  احد الزوجٌن  مقررا بذلك مساواة تامة بٌنهما فً اللجوء إلى  هذه 

. مسطرة

        بخبلؾ ما تضمنته مدونة األسرة التً وان جعلت الطبلق ٌتم تحت مراقبة القضاء 

 الطبلق ظل حقا بٌد الزوج ال ٌتطلب سوى اإلذن به نفا, وباستدعاء الزوجة لبلستماع إلٌها

من طرؾ القاضً وال ٌحق للزوجة اللجوء إلٌه إال فً حالة الطبلق االتفاقً أو إذا ملكها 

.   الزوج منه

                                                           
1
 70ص.1983المجمة القانكنية التكنسية "الجديد في مجمة االحكاؿ الشخصية " الطيب المكمي - 
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ا من حٌث الرعاٌة م كما أن مبدأ تقاسم الوالدٌن المسإولٌة المشتركة تجاه أطفاله

والحماٌة واإلعالة عند الطبلق ؼٌر معترؾ به فً القانون المؽربً، إذ مازالت هناك بعض 

المقتضٌات القانونٌة التً تولً االعتبار األول لؤلب كالوالٌة القانونٌة على أموال األبناء 

وسقوط حضانة األم فً حالة زواجها بؤجنبً وهو ما ٌعد انتهاكا مضاعفا لحق األم فً 

الحضانة وحقها المدنً فً الزواج
1

.     

المشرع التونسً قد ذهب بعٌدا فً هذا اإلطار حٌث سوى حقوق أن  نجد فً حٌن

الزوجة بحقوق الزوج، فلكل واحد منهما الحق فً طلب الطبلق ومن تعسؾ فً طلبه 

ٌعوض الطرؾ اآلخر، كما اتجه إلى إقامة مساواة تامة فً الحقوق بٌن األم واألب بعد 

.  1999التعدٌبلت التً أدخلت على المجلة سنة 

 أن ٌثٌر تدخل نٌمك, فعدم وجود مساواة بٌن األب واألم فً إطار القانون المؽربً

بٌن الجنسٌن فً جمٌع الحقوق التامة القابم على مبدأ المساواة , النظام العام الدولً من جدٌد

.  والواجبات بما فٌها السلطة األبوٌة

وكان على المشرع المؽربً إقرار المساواة التامة بٌن الزوجٌن فً ممارسة الحقوق 

والمسإولٌات المشتركة من خبلل المإسسات القانونٌة المتصلة بالنٌابة الشرعٌة والقوامة 

على األقل , والحضانة وترك اإلرادة الحرة للزوجٌن الحق فً تنظٌمها تحت مراقبة القضاء

. عندما ٌتعلق األمر بالطبلق االتفاقً 

 إرادة الزوجٌن فً الطالق االتفاقً:  الفقرة الثانٌة 

 أثار موضوع اإلرادة فً الروابط األسرٌة الخاصة، اهتمام فقهً وقضابً تجسد فً 

حول إٌجاد حل وسطً توفٌقً بٌن القانون الوطنً المحافظ على ثقافة البلد األصلً , النقاش

 قانون اإلقامة االعتٌادٌة الذي ٌتجاهل نوبً, الذي ٌتناقض مع النظام العام األوربً, للمهاجر

. هوٌة المهاجر المسلم

                                                           
1
سمسمة الندكات كالمقاءات كاألياـ الدراسية . إدريس الفاخكرم بعض مظاىر قيـ حقكؽ اإلنساف في مدكنة األسرة الجديدة-  

.  159 ص 2004الرباط شتنبر / كزارة العدؿ لمعيد العالي لمقضاء مكتبة السالـ 
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تبنً سلطان اإلرادة كحل , حٌت اقترح األستاذ جان اٌؾ كارلٌٌه فً أطروحته

للمشاكل المتعلقة باألحوال الشخصٌة للجالٌة المسلمة بؤوروبا
1

بعد أن كانت اإلرادة فً , 

الدولٌة إطار القانون الدولً الخاص تمارس أساسا فً مجال العقود
2

، أضحت ضابط إسناد  

لدى بعض التشرٌعات األوربٌة لحل المشاكل المرتبطة باألحوال الشخصٌة للجالٌة المؽربٌة 

والمسلمة بؤوربا 
3

.  

إال أن سلطان اإلرادة كضابط إسناد لتنازع القوانٌن فً القانون الدولً الخاص 

المقارن ٌجب أن نمٌزه عن حرٌة التعاقد فً القانون الداخلً 
4
. 

فإذا كانت اإلرادة كضابط إسناد تمنح لؤلفراد إمكانٌة اختٌار القانون الذي تخضع له 

الرابطة القانونٌة محل النزاع، فإنه فً ظل التشرٌع المؽربً سواء من خبلل ظهٌر 

 من مدونة 2 أو ما تضمنته مقتضٌات المادة 1913ؼشت 12الوضعٌة المدنٌة لؤلجانب 

.  فانه ال سبٌل للحدٌث عن مبدأ سلطان اإلرادة كضابط إسناد فً التقنٌن المؽربً,األسرة

 وكل ما نص علٌه المشرع المؽربً فً قانون األسرة الجدٌد هو حرٌة التعاقد بٌن 

الزوجٌن عند االتفاق على الطبلق فً إطار احترام مقتضٌات المدونة ومراعاة مصلحة 

جاء نتٌجة لمطالب المجتمع المدنً والسٌاسً الذي هذا المستجد , الطفل عند االقتضاء

                                                           
1
 في تقنيف األحكاؿ الشخصية بالمغرب كضعية  إشكالية األصالة كالمعاصرة"لممزيد مف اإليضاح راجع خالد البرجاكم-  

ص  2003-2002كمية الحقكؽ اكداؿ , جامعة محمد الخامس, أطركحة لنيؿ الدكتكراه في القانكف الخاص"المراة نمكذجا
255. 

جميمة أك حيدة األحكاؿ الشخصية لمجالية المغربية باألراضي المنخفضة رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا في القانكف ك-  
.   107 ص 1995-1994الخاص جامعة محمد الخامس كمية أكداؿ سنة 

2
 ص 2002لسنة19مجمة القانكف كاالقتصادعدد"دكر القاضي في العقكد الدكلية"ناصر متيكم مشككرم كمحمد بكزالفة1-  

163 
3
  - Jean Yves carlier. Autonomie de la volonté et statut personnel cahier des droits 

maghrebiens. Vol 1. N° 1 Janvier. Juin 1995 . 

 
4
 -Pierre Gannagé, la pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit international 

privé. Rev.crit. dr. Internat prive 81 (3) juillet sept 1992 p 439.  
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والثقافً
1

 الداعً إلى توسٌع مجال الشروط فً عقد الزواج لتوفٌر ضمانات اكبر للمرأة , 

. والطفل

دى األستاذ عبد الرزاق موالي الرشٌد إلى إدخال مبدأ سلطان اإلرادة فً مٌدان اوقد ن

فً القانون الداخلً المؽربً، وأكد على ضرورة تصور نظام أسرة , األحوال الشخصٌة

مبنٌة على فكرة االختٌار ٌتم فٌها إعطاء األفراد حق التقرٌر بإرادتهم الحرة فً بعض 

مسابل األحوال الشخصٌة الشدٌدة الحساسٌة مثل النفقة على بٌت الزوجٌة والتعدد والطبلق 

 تعسؾ منباتفاق الطرفٌن على أن الطبلق بٌنهما ال ٌمكن أن ٌحصل إال أمام القاضً وان 

.  "...دي تعوٌضا إلى الطرؾ المتضررٌإفٌه 

 مبدأ سلطان اإلرادة فً مجال ل المطالب بإدخاه مدونة األسرة لهذت استجاب    وقد    

من خبلل االتفاق  ,األحوال الشخصٌة والتوسٌع من دابرة حرٌة اإلرادة لٌشمل مٌدان الطبلق

 من 114وفق ما نص علٌه الفصل "بشروط أو بدون شروط" على إنهاء العبلقة الزوجٌة

. المدونة

:        وبهذا ٌتخذ االتفاق على الطبلق وفق قانون األسرة المؽربً صورتٌن 

االتفاق على مبدأ إنهاء العبلقة الزوجٌة مع إسناد النظر للمحكمة : الصورة األولى-

لتحدٌد مستحقات الزوجة واألبناء، حٌث ٌتراضً الزوجان على الطبلق دون أن ٌتم االتفاق 

 تاركٌن األمر لما تضمنته المقتضٌات القانونٌة للمدونة وللسلطة ,على اآلثار المترتبة عنه

 .   التقدٌرٌة للقاضً

االتفاق على مبدأ إنهاء العبلقة الزوجٌة وكذا على اآلثار المترتبة :  الصورة الثانٌة -

سواء ما ٌتعلق بتنظٌم العبلقات الشخصٌة فٌما بٌنهما أو عبلقاتهما باألطفال فً , عن الطبلق

ٌمكن للزوجٌن أن ٌتفقا على مبدأ إنهاء »حالة وجودهم وهو ما عبرت عنه المدونة على انه 

".  العبلقة الزوجٌة بشروط

فإقرار المشرع المؽربً لمإسسة الطبلق االتفاقً كآلٌة النحبلل الرابطة الزوجٌة 

سٌمكن أفراد الجالٌة المؽربٌة من الحصول على االعتراؾ بانحبلل رابطتهم الزوجٌة 

                                                           
1
. 212  مرجع سابؽ ص"إشكالية االصالة كالمعاصرة"انظر في ىذا الصدد خالد البرجاكم-  
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 اوهذ,  إلى الطبلق االتفاقًن حالة لجوء الزوجًيبسهولة أمام القضاء المؽربً وذلك ؾ

ٌرجع إلى ارتفاع نسبة االعتراؾ بطلبات التذٌٌل لؤلحكام األجنبٌة الصادر بالطبلق 

االتفاقً
1

. 

 2004.09.20 بتارٌخ 873 حٌث قضت المحكمة االبتدابٌة بالناضور فً حكم رقم 

 2004.2.18:بتذٌٌل الحكم األجنبً الصادر عن الحكمة االبتدابٌة باوترٌخت بهولندا بتارٌخ 

حٌث ان الحكم المذكور تؤسس على الطبلق "والقاضً فً منطوقة بطبلق االتفاقً للزوجٌن 

ن مدونة األسرة المؽربٌة ا الثابتة بٌن الطرفٌن وحٌث ةاالتفاقً بٌن طرفً العبلقة الزوجً

وحٌث انه ... من المدونة114تجٌز اإلشهاد على الطبلق االتفاقً وتوثٌقه بموجب المادة 

بموجب هذا الجواز الشرعً ال ترى المحكمة فٌما شهدت به المحكمة األجنبٌة بموجب 

الحكم األجنبً المراد تذٌٌله من وقوع الطبلق االتفاقً بٌن الطرفٌن واإلشهاد علٌهما بذلك 

ال ٌتعارض مع النظام العام المؽربً
2

.  

لتكون بذلك مدونة األسرة أخذت تنسجم مع التطورات التً ٌعرفها قانون الطبلق فً 

 بالذكر التعدٌل الجدٌد الذي عرفه قانون الطبلق فً فرنسا لسنة صوأخ, التشرٌعات المقارنة

2005
3
. 

 من القانون المدنً 233 و 230نص المشرع الفرنسً من خبلل المادتٌن حٌث 

.  على الطبلق بٌن الزوجٌنالفرنسً على إمكانٌة االتفاق

الذي ٌمكن طلبه من قبل ,  للزوجٌن االتفاق، على الطبلق230فبعد أن خولت المادة 

الزوجٌن فً حالة االتفاق على إنهاء الزوجٌة وكذا االتفاق على اآلثار المترتبة علٌه، 

                                                           
1
 -rapport annuel sur l’application du code de la famille. liGue démocratiques pour les droits 

des femmes. 

Http//.www. mediterraneas.org/forum.php 
2
   حكـ غير منشكر -  

3
 - LOI N° 2004 – 439 du 26 mai 2004 art 2 Journal officiel du 27 mai 2004 entrer en vigueur 

le 1
er

 janvier 2005.  
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 تمنح 233 نجد المادة ,ع االتفاقٌة المنظمة آلثار الطبلق لتقدٌر القاضًوو ٌخضع مشر

أو بطلب الطبلق , للزوجٌن إمكانٌة طلب الطبلق من طرؾ أحد الزوجٌن وقبول من اآلخر

. من الزوجٌن معا بعد اتفاقهما على مبدأ إنهاء الزوجٌة دون اآلثار

والفرنسً للزوجٌن حرٌة االختٌار فً حالة   وبهذا منح كل من القانون المؽربً

االتفاق على الطبلق، بٌن الخضوع إلى النظام القانونً النحبلل الرابطة الزوجٌة وبٌن 

 من 233اللجوء إلى النظام التعاقدي، بخبلؾ ما ذهب إلٌه المشرع البلجٌكً فً المادة 

ستلزم من الزوجٌن فً حالة اللجوء إلى مسطرة الطبلق االتفاقً االقانون المدنً، حٌث 

 .تحرٌر عقد أولً ٌتم فٌه االتفاق على جمٌع المسابل المرتبطة بالطبلق وبآثاره

 وال ٌمكن قبول هذا االتفاق من قبل المحكمة إال بعد توفر الشروط التً وضعها 

 التً قٌد بها القانون البلجٌكً حرٌة ,المشرع فً حالة الطبلق ومن أهم هذه الشروط

  :الراؼبٌن فً الطبلق االتفاقً 

 من القانون المدنً 275 توفر السن القانونً فً الزوجٌن، وقد حددها الفصل -

 . سنة كاملة20البلجٌكً فً 

 من نفس القانون على أن الطبلق االتفاقً ال ٌقبل إذا كان 276كما نص الفصل -

. الزواج قد ابرم فً مدة تقل عن سنتٌن من تارٌخ إٌداع الطلب فً المحكمة

ؼٌر أن إحاطة إرادة الزوجٌن فً حالة الطبلق بمثل هذه الشروط ال تقتصر على 

التشرٌع البلجٌكٌة، بل إن معظم الدول األوروبٌة تنص فً تشرٌعاتها على مثل هذه الشروط 

1
.  مما ٌمكن اعتبار أن هذه الشروط تعتبر من النظام العام لهذه الدول ال ٌمكن مخالفتها. 

                                                           
1
 1987 مارس 6 المتعمؽ بانحالؿ الزكاج كالمعدؿ بالقانكف الصادر في 1898ككمثاؿ عمى ذلؾ القانكف اإليطالي رقـ -  

الطالؽ بناء عمى طمب مشترؾ لمزكجيف كالطالؽ بناء عمى طمب مقدـ مف أحد : - كالذم يتضمف شكميف لمطالؽ االتفاقي
غير أف التطميؽ بناء عمى طمب مشترؾ لمزكجيف يستمـز . 1975 مف قانكف 151المادة . الزكجيف كقبكؿ مف الزكج اآلخر
أف طمب التطميؽ المتفؽ عميو يجب أف تمر عميو عمى األقؿ خمس " مف نفس القانكف 150تكفر شركط نصت عمييا المادة 

.  1987 مارس 6حسب تعديؿ " سنكات عمى الزكاج
كما يجب أف يتمتع كؿ مف الزكجيف باألىمية القانكنية لممارسة الحقكؽ كيجب أف يككف رضاىما غير مشكب بعيب مف 

.  كاف يقكما الزكجيف بتنظيـ تطميقيما عف طريؽ اتفاؽ مكتكب. عيكب اإلرادة
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إال أنه أحاط االتفاق , المشرع المؽربً لم ٌستلزم توفر مثل هذه الشروطوان كان 

 من 114بضرورة مراعاة الزوجٌن أحكام المدونة التً ال ٌمكن مخالفتها حٌث نصت المادة 

" على أال ٌتنافى االتفاق مع أحكام هذه المدونة وال ٌضر بمصالح األطفال"قانون األسرة 

فؤخضع االتفاق على الطبلق لمراقبة القضاء الذي ٌمارس سلطته التقدٌرٌة فً مراعاة مدى 

التزام الزوجٌن بحماٌة حقوق أطفالها واحترام أحكام المدونة، إذ ٌمكن للقاضً رفض اإلذن 

.  بالطبلق االتفاقً أو القٌام بتعدٌل االتفاق إذا استدعت الضرورة ذلك

 وانه ةخاص, مما ٌجعلنا نتساءل حول مدى إمكانٌة تراجع أحد الزوجٌن على االتفاق

أصبح ٌطرح بحدة أمام القضاء المؽربً؟ 

لم ٌتعرض المشرع المؽربً إلى إمكانٌة الزوجٌن التراجع بعد االتفاق على الطبلق 

 من القانون المدنً حٌن اعتبر أن 233بخبلؾ ما ذهب إلٌه المشرع الفرنسً فً المادة 

االتفاق على الطبلق ؼٌر قابل للتراجع علٌه ولو بالطعن باالستبناؾ األمر الذي ٌتطلب 

. الوقوؾ عند المقصود باالتفاق فً التشرٌع المؽربً

وباستقرابنا لمقتضٌات الطبلق االتفاقً، سواء القانونٌة أو التنظٌمٌة، المتمثلة فً 

منشور وزٌر العدل للسادة القضاة الملحقٌن بسفارات المملكة المؽربٌة بالخارج، نجد أن 

المشرع المؽربً ٌعتبر الطبلق االتفاقً عقد مدنً شكلً، فباإلضافة إلى أنه ٌستلزم 

الخضوع لمجموعة من اإلجراءات القضابٌة واإلدارٌة، ٌظل عنصر التراضً بٌن الزوجٌن 

.  أساسً إلتمامه

ال ٌتم  "19والتراضً كما نص علٌه قانون االلتزامات والعقود المؽربً فً المادة 

االتفاق إال بتراضً الطرفٌن على العناصر األساسٌة لبللتزام وعلى باقً الشروط 

". المشروعة األخرى التً ٌعتبرها الطرفان أساسٌة

فإذا وقع التراضً بٌن الزوجٌن على بعض الشروط واحتفظ الطرفان صراحة 

بشروط أخرى معٌنة لتكون مدار اتفاق الحق فإن االتفاق ال ٌتم والشروط التً تم االتفاق 

علٌها تبقى نفسها مجردة من أي أثر قانونً حتى لو حرر الزوجٌن ما تم االتفاق علٌه 
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كتابه
1

لكن نظرا لخصوصٌة العبلقة , ، وٌحق ألحد الزوجٌن أو لكلٌهما التراجع عن االتفاق

 على مخالفتها إال قالن أحكام الطبلق هً من النظام العام ال ٌجوز للزوجٌن االتفا, الزوجٌة

ٌمكن ألحد الزوجٌن التراجع عن , فً ضوء الحدود التً منحها لهما المشرع المؽربً

.  االتفاق على الطبلق بعد إذن المحكمة لهما بتوثٌقه؟

 من طرؾ القضاء هو تراجع أحد 114أن اإلشكال العملً الذي تعرفه تطبٌق المادة  

 واالتفاق  عن توثٌق الطبلق االتفاقً بعد إذن المحكمة به،–خاصة الزوج –الزوجٌن 

 فهل ٌعتبر إذن المحكمة بمثابة حق ٌخول ,الزوجٌن على جمٌع اآلثار المترتبة على الطبلق

للزوجة توثٌق الطبلق واستكمال باقً اإلجراءات اإلدارٌة دون الزوج؟ 

لقد سار العمل فً بعض أقسام قضاء األسرة إلى اعتبار تراجع الزوج عن توثٌق 

وأن الزوجة ال ٌحق لها استكمال , الطبلق سند ٌخول للزوجة اللجوء إلى مسطرة الشقاق

باقً اإلجراءات اإلدارٌة لطبلق االتفاقً لتراجع الزوج الذي له الحق وحده فً توثٌق 

.  الطبلق

هذا الموقؾ الذي اتجه إلٌه بعض القضاة ٌجد سنده فٌما اعتبر بعض الفقه من أن 

تراجع الزوج عن االتفاق بعد إذن المحكمة به، حق له ما دام أن الطبلق فً األصل بٌد 

الزوج، لم ٌنتزع منه وإنما ٌمنع من أن ٌمارسه ممارسة تعسفٌة وٌنبؽً علٌه أن ٌقوم 

بالتعوٌض إذا تحقق الضرر للزوجة من جراء تراجعه، فهو لم ٌقم بعمل ممنوع علٌه وإنما 

.  تعسؾ فً استعماله

وإجبار الزوج على التوثٌق تصور باطل، فبل ٌجب أن ٌلتزم بالطبلق ألن الطبلق 

". إن أبؽض الحبلل عند هللا الطبلق"استثنابً لقول الرسول علٌه الصبلة والسبلم 

 وأن الطبلق ٌعتبر واقعا باالشهاد علٌه من طرؾ من هم مإهلون قانونا لبلشهاد 

.  علٌه وتوثٌقه

                                                           
1
. 64 ص 1972نظرية االلتزامات كالعقكد، الجزء األكؿ بيركت . راجع في ىذا الصدد مامكف الكزبرم-  

رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات "أسسو كمبادئو,سمطاف اإلرادة في قانكف االلتزامات كالعقكد المغربي"انظر أيضا ق الشيمح محمد 
  1983قانكف خاص كمية الحقكؽ بالرباط ,العميا
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فً ,  سواء بالنسبة لفقه القضاء أو بعض الفقهاء,د علٌهااعتمال ا تمتإن األدلة التً

 كانت تعمل على الحفاظ ما أمكن على نوا, حق الزوج التراجع على الطبلق االتفاقً

األسرة لما تحققه من استقرار نفسً وعاطفً للطرؾ الثالث فً هذه العبلقة وهم األطفال 

وهو ما  تجسد فً الفلسفة التشرٌعٌة لمدونة , ألنها الخلٌة األساسٌة فً المجتمع المؽربً

 ؼٌر انه ال ٌمكن األخذ بهذا االجتهاد فً إطار الروابط األسرٌة الدولٌة الخاصة, األسرة

 معظم التشرٌعات المقارنة ال تجٌز للزوجٌن التراجع عن الطبلق بعد صدور وذلك ألن

. 233الحكم القضابً وفً ذلك ما نص علٌه المشرع الفرنسً فً المادة 

وان كانت المحاكم المؽربٌة ال تمنح سوى اإلذن بالطبلق االتفاقً لٌبقى للزوجٌن 

جمهور الفقهاء ٌرون أن الطبلق ٌقع صحٌحا من ؼٌر الحاجة فان , االشهاد علٌه بعد ذلك

إلى اإلشهاد علٌه وان حضور الشهود شرط صحة فً إنشاء الزواج ولٌس شرط صحة فً 

. إنهابه

 فكٌؾ ٌمكن القبول بتراجع الزوج عن الطبلق بعد أن ٌتم االتفاق مع الزوجة على 

كل اآلثار المترتبة على الطبلق وٌقوم القاضً بإجراء محاولتٌن للصلح وبعد إصرارهما 

على الطبلق وتؤذن المحكمة به، نقول أنه لم ٌتم بعد الطبلق؟  

إن األخذ بهذا االتجاه سٌفرغ ال محال مإسسة الطبلق االتفاقً من مضمونها وسٌإدي 

ٌتنافى مع المبادئ العامة للمؽاربة فً المهجر كما انه إلى نتابج سلبٌة على الحٌاة األسرٌة 

. لبللتزام

 أنه من خبلل استقرابنا للدلٌل العملً التً أعدته وزارة العدل لشرح مدونة كما

األسرة
1

ٌتم اإلشهاد بالطبلق من أذنت له المحكمة به "  ٌنص على أنه114 نجد أن الفصل ,

مما ٌوضح أن اإلشهاد على "  ٌوما من تارٌخ تسلٌم اإلذن16من الزوجٌن داخل أجل 

الطبلق االتفاقً ٌتوقؾ فقط على  إذن المحكمة عند االتفاق بٌن الزوجٌن ، ومتى حصل 

.  ناإلذن من المحكمة ٌحق ألحد الزوجٌن اإلشهاد علٌه لدى العدلًٌ

                                                           
1
    .كبعض المسؤليفقسـ مساعدم القضاة بكزارة العدؿ كمف خالؿ الحكار الذم أجرينو مع رئيس -  
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وهذا ما ذهب إلٌه االجتهاد القضابً فً تونس حٌث ٌجري العمل القضابً حالٌا على 

اعتبار أن دعوى الطبلق باالتفاق سواء رفعت إلى المحكمة بعرٌضة مشتركة بٌن الزوجٌن 

حررها عدل منفذ أو بعرٌضة من أحدهما وقبول من اآلخر أمام قاضً األسرة، تعتبر 

دعوى رضابٌة جمعت إرادتٌن، وال ٌمكن بالتالً الرجوع فٌها إال بنفس الشكل، أي أنه ال 

ٌمكن ذلك من قبل طرؾ واحد، بل البد من االتفاق بٌن الطرفٌن على التراجع فٌها وتسجٌل 

 اعتبر فقه القضاء صراحة أن التراجع من جانب واحد حٌثذلك علٌهما لدى هٌبة قضابٌة 

ؼٌر مقبول وأنه بالتالً ال ٌقبل التراجع إال من الزوجٌن معا حٌن ٌخٌران مواصلة الحٌاة 

.  الزوجٌة

توافق الزوجٌن أمام القاضً "كما قضت محكمة االستبناؾ بالعاصمة التونسٌة أن 

الصلحً على إٌقاع الطبلق بٌنهما باالتفاق ال ٌسمح ألحدهما بالعدول عنه دون موافقة 

"الطرؾ الثانً
1

 . 

بٌنما اعتبرت محكمة التعقٌب أنه إذا اتفق الزوجان على الطبلق ووقع رفع الدعوى 

من أجله وتبث إصرارهما علٌه بجلسة المصالحة وجلسة الحكم فوقع القضاء به ابتدابٌا 

عمبل باتفاقهما فإن ما أظهرته الزوجة بعد ذلك من الندم واستبناؾ الحكم مدعٌة اإلكراه 

بشهادة البٌنة التً سمعتها محكمة الدرجة الثانٌة ولم تقدر شهادتها، وأقرت الحكم االبتدابً 

" فإن ذلك الحكم صحٌح وؼٌر قابل للطعن
2

  .

مما ٌستلزم على القضاء المؽربً السٌر على منوال االجتهادات القضابٌة المقارنة 

واعتبر تراجع أحد الزوجٌن بعد إذن المحكمة، ؼٌر معتد به ألننا أمام حالة طبلق اتفاقً 

وأن التراجع عن االتفاق إال قبل صدور الحكم ولٌس بعده   منهماال ٌقبللمؽاربة فً المهجر

االعتداد بما ٌسٌر به العمل القضابً المؽربً حالٌا، فً حالة تراجع الزوج، بتمكٌن الزوج 

 من االتفاق وتخوٌل الزوجة اللجوء إلى مسطرة الشقاق لهو ضرب لروح تحللمن ال
                                                           

1
 5 ك 4 منشكر بمجمة القضاء كالتشريع عدد 1971.  جكيمية8 مؤرخ في 30572عدد  (تكنس)قرار استثنائي مدني -  

. تكنس. 51 ص 1972لسنة 
2
سمسمة الميزاف التشريعي، مجمة األحكاؿ الشخصية طبعة . 1982 جانفي 12 مؤرخ في 6170قرار تعقيبي مدني عدد -  

.   78 جمع كتعميؽ محمد الحسيف الشريؼ دار الميزاف لمنشر كالتكزيع ص 1994الثانية 
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 سٌجعل معاناة الزوجة المهاجرة امإسسة الطبلق االتفاقً والؽرض من تشرٌعها، مم

 ألنه بالنسبة إلى القضاء األجنبً الطبلق قد من جدٌدتستمر، وتعٌش وضعٌة عدم استقرار

تلجا إلى حصانة القانون األجنبً  األمر الذي ٌجعلها ,وقع بٌنهما بمجرد إذن المحكمة به

من تراجع الزوج عن الطبلق بعد إذن المحكمة واالتفاق   القانونٌةالذي ٌوفر لها الحماٌة

 .على اآلثار المترتبة علٌه بخبلؾ التشرٌع المؽربً

 

 

  االتفاق عهى اَثار انمتزتبت عهى انطالق :انثاوًانمبحث 

فقد حرص  ,االتفاق على مبدأ إنهاء العبلقة الزوجٌةباإلضافة إلى إمكانٌة الزوجٌن 

على اٌبلء إرادة الزوجٌن دورا أساسٌا فً تنظٌم جمٌع العبلقات الناتجة المشرع المؽربً 

 .خول لهما إمكانٌة االتفاق أٌضا على اآلثار المترتبة على هذه الفرقةؾ, عن هذا التصرؾ

 لهماسمح كما  (المطلب األول)  عند الطبلق تنظٌم عبلقاتهما الشخصٌةحرٌةلزوجٌن فمنح ل

 المطلب )         وواجباتهما نحوهما بعد الطبلق, مصلحة أطفالهماعلىاالتفاق ب أٌضا

 .  فً إطار احترام أحكام مدونة األسرة(الثانً

اتفاق الزوجٌن على تدبٌر عالقاتهما الشخصٌة   :المطلب األول

للزوجٌن التراضً على تنظٌم عبلقاتهما الشخصٌة عند الطبلق، والتً تتضمن 

وحقوق الزوجة بعد الطبلق  ( األولالفقرة)المشتركة بٌنهما االتفاق على العبلقات المالٌة 

(. ة الثانًالفقرة)

تنظٌم العالقات المالٌة بٌن الزوجٌن  : الفقرة األولى
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إن تنظٌم العبلقة المالٌة بٌن الزوجٌن عند انحبلل الرابطة الزوجٌة تختلؾ باختبلؾ 

مرجعٌة النظام القانونً السابد فً كل دولة وفلسفتها للرابطة الزوجٌة، األمر الذي ٌجعل 

العبلقات المالٌة ذات العنصر األجنبً محل لتنازع القوانٌن
1

 .

مدونة  من 49 فً المادةعلٌه  نص  ورؼم المستجد الذيالمشرع المؽربًذلك أن 

األسرة على أنه ٌجوز للزوجٌن فً إطار تدبٌر األموال التً ستكسب أثناء قٌام الزوجٌة 

االتفاق على استثمارها وتوزٌعها، بحٌث ٌتراضٌان فً بداٌة حٌاتهما الزوجٌة على الطرٌقة 

 التً تمت  من األموال,هماوٌحددان أٌضا نصٌب, التً ٌروها ناجعة الستثمار أموالهما

 خبلل الحٌاة الزوجٌة أو عند انتهابها بالوفاة أو الطبلق اكتسابها
2

 .

 وتجد هذه المادة سندها فٌما ٌصطلح علٌه فقها وقانونا، من تصرفات تدخل فً نطاق 

التً تخول لكل شخص تدبٌر شإونه وإدارة أمواله، والتصرؾ فٌها , مبدأ سلطان اإلرادة

.  بالشكل الذي ٌراه مبلبما من ؼٌر أن ٌخالؾ القواعد اآلمرة فً ذلك

رؼم ما تضمنته هذه المادة من مقتضٌات إال أنها جاءت لتإكد من جدٌد، ما فانه و 

 أن الذمة المالٌة لكل واحد من وكان علٌه الوضع فً ظل مدونة األحوال الشخصٌة، 

 الزوجٌن تظل مستقلة عن اآلخر ٌتصرؾ فٌها كٌؾ شاء
3

 .

                                                           
1
 19 ص, 1994طبعة "الكجيز في القانكف الدكلي الخاص المغربي"مكسى عبكد - 
استجابت ىذه المادة لمكاقع المعيش لألسرة المغربية ك عالجت مسألة حؽ استفادة الزكجة مف األمكاؿ المككنة خالؿ - 1  

الحياة الزكجية كالتي ساىمت في تككينيا، عند كقكع الطالؽ، معتمدة في ذلؾ عمة مقاصد الشريعة اإلسالمية كالفقو 
اإلسالمي، الذم تبمكر في عدة فتاكم كنكازؿ حكـ فييا القضاء عمال بقكاعد اإلنصاؼ كالعدالة كالقسط، حيث ساير العمؿ 
القضائي الحديث ىذا التراث الفقيي في العديد مف األحكاـ الصادرة مف مختمؼ درجات المحاكـ المغربية ففي قرار صادر 

االستفادة التي تحصؿ لمزكجة إذا تبت أ ف ما استفاد لو "لممجمس األعمى اعتبر أف . 44 تحت عدد 1987-11-28بتاريخ 
.  ناتج عف عمميما المشترؾ، تجعؿ الكد كالسعاية ثابتيف لمزكجة كتستحؽ بذلؾ نسبة مف الثركة خالؿ الحياة الزكجية

انظر في ىذا الصدد زىكر الحر حؽ الزكجة في المستفاد مف الثركة، مداخمة في إطار الندكة الخاصة بمدكنة األسرة التي 
.  2004 فبراير 26 – 23نظميا المعيد العالي لمقضاء بمدينتي إفراف كمراكش 

3
كىك ما يتعارض مع القانكف الدكلي الخاص المقارف الذم يخضع العالقات المالية لمقانكف الذم يختاره الزكجيف صراحة - 

ذكر ديمكالف بأنو يتعيف اعتبار النظاـ المالي (Ganey  )ففي قضية متعمقة بالنظاـ المالي بيف زكجيف مف كاني",أك ضمنا
لمزكجيف كعقد ضمني بينيما كاف الزكجيف قررا إخضاع ىذا العقد لقانكف أكؿ مكطف ليما لذا يتعيف تطبيؽ القكاعد العرفية 



 46 

  المؽربًفاألصل هو استقبلل كل شخص بذمته المالٌة، األمر الذي ٌعنً أن الزوج

فً إطار الطبلق االتفاقً ٌقوم بتنفٌذ ما التزم به من تدبٌر ألموال المكتسبة خبلل قٌام 

, ، وفً حالة عدم وجود اتفاق مسبق بٌنهما وفق مبدأ انفصال الذمة المالٌة للزوجٌنالزوجٌة

. 49 علٌه المادة تفإنهما ٌخضعان للقواعد العامة فً اإلثبات حسب ما نص

 هناك ما ٌمنع الطرفٌن سلً, فً حالة االتفاق على تدبٌر أموالهما المشتركةعلى انه 

 قسمة األموال التً اكتسبت أثناء قٌام الزوجٌة أو إعادة قسمتها، ما حولاالتفاق تنفٌذ من 

وإن كانت المادة , دام أن المشرع المؽربً عمل على توسٌع مجال اإلرادة فً مدونة األسرة

 من مدونة األسرة لم تعترؾ بحق الزوجة فً الكد والسعاٌة كما نادى به العدٌد من 49

فقهاء المالكٌة فً المؽرب 
1

 . 

ذلك أن المشرع المؽربً كل ما سمح به هو إمكانٌة الزوجٌن، إبرام عقد مستقل 

. بٌنهما، ٌتوافقان فٌه على الطرٌقة التً سٌتم بها تدبٌر األموال التً سٌتم اكتسابها

 والواقع أنه سمح بتصرؾ هو أصبل مباح شرعا وقانونا وٌجوز القٌام به من ؼٌر 

التنصٌص علٌه مادامت هذه التصرفات ال تمس النظام العام المؽربً وال مقاصد وؼاٌات 

عقد الزواج ولٌس من الشروط المنافٌة له
2

 .

 كما أن هذا التصرؾ ٌنبثق من استقبلل كل واحد من الزوجٌن بذمته المالٌة، وهذا 

على خبلؾ ما ذهب إلٌه المشرع التونسً الذي أجاز للزوجٌن اختٌار نظام االشتراك فً 

. األمبلك عند إبرام عقد الزواج أو بتارٌخ الحق

                                                                                                                                                                                     

" لباريس عمى مجمكع أمكاؿ الزكجيف أينما كاف محؿ كجكدىا نظرا الف باريس كانت مكطف الزكجيف خالؿ فترة الزكاج
. 13 ص 2003مبادئ في القانكف الدكلي الخاص مكتبة المعارؼ الجامعية طبعة "ناصر متيكم مشككرم

1
يمكف القكؿ أف فتكل ابف عرضكف الصادرة في القرف السادس تضمنت رؤيا رائدة كمتقدمة، فقد قاؿ ابف عرضكف لما -  

سئؿ عف الزكجة التي تقدـ عمميا لمزكج كىي غير ممزمة بذلؾ ىؿ تشاركو في األمكاؿ التي تعكد عميو في ذلؾ أـ ال؟ 
كليا النصؼ مف . أف لمزكجة الحؽ في اقتساـ الثركة مع زكجيا عمى التساكم فميا النصؼ في ثركتو عند الطالؽ"فأجاب 

تركتو عند الكفاة غير نصيبيا في اإلرث جزاء ليا عما قامت بو مف أعماؿ ال تمزميا أك جزاء ليا عما بذلتو مف جيد أثناء 
.  الحياة الزكجية

.  197 ص 1999عبد الكبير العمكم المدغرم، المرأة بيف أحكاـ الفقو كالدعكة إلى التغيير سنة : انظر في ىذا الصدد 
2
.  16إدريس الفاخكرم مرجع سابؽ ص -  
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 وهو نظام اختٌاري ٌهدؾ إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بٌن 

 انه 2الزوجٌن متى كانت من متعلقات العابلة بل ذهب أبعد من ذلك عندما نص فً الفصل 

فً األمبلك فإنهما ٌخضعان إلى أحكام  إذا صرح الزوجان بؤنهما ٌختاران نظام االشتراك

هذا القانون
1

 كما ٌحق لهما االتفاق على توسٌع نطاق االشتراك بشرط التنصٌص على ذلك ,

.  صراحة بالعقد

وبهذا منح القانون التونسً للزوجٌن الحرٌة التامة فً اختٌار النظام المالً الذي 

 الزواج المبرم دون تنصٌص على رأي الزوجٌن فً واعتبر ,ٌرؼبان فً الخضوع إلٌه

. بمثابة اختٌار لنظام التفرقة فً األمبلك, نظام األمبلك الزوجٌة
2

 .

لجنسٌة المؽربٌة اوإن كان األشكال ٌطرح فً حالة كون الزوجٌن ٌحمبلن معا 

 المشترك، أو فً الحالة التً ٌكون أحد الزوجٌن نواختار الخضوع إلى قانون الموط

أجنبٌا، أو ٌتوفران على ازدواجٌة فً الجنسٌة
3

ألن النظام السابد فً الدول الؽربٌة هو مبدأ . 

ٌترك  شٌوع األموال بٌن الزوجٌن ما لم ٌتفق األطراؾ على استعباده، فالقانون الفرنسً

 :حرٌة للزوجٌن فً االختٌار بٌن 

                                                           
1
.   يتعمؽ بنظاـ االشتراؾ في األمالؾ بيف الزكجيف1998 نكفمبر 9 مؤرخ في 1998 لسنة 91قانكف عدد -  

2
.   مف نفس القانكف7الفصؿ -  
فاف مصير الحكـ الصادر بناءا عمى اختيار نظاـ غير النظاـ المغربي في تقسيـ األمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف عدـ - 3

االعتراؼ بو أماـ القضاء المغربي كفي ذلؾ ذىبت المحكمة االبتدائية بالناضكر قسـ قضاء االسرة في حكـ 
 رفض الطمب الذم تقدمت بو المدعية لمنح الصيغة التنفيذية لمحكـ األجنبي الصادر عف 24/05/2004بتاريخ 503:عدد 

 كالقاضي بالطالؽ االتفاقي بيف A/3681/97 في الممؼ عدد السجؿ العاـ 24/10/2000القضاء البمجيكي بتاريخ 
حيث أف الحكـ األجنبي صدر في دعكل أطرفيا زكجاف مغربياف تزكجا كفؽ القانكف المغربي كاف مف جممة ما "الزكجيف 

قضى بو الحكـ بعد الطالؽ بيف الطرفيف قسمة ككذلؾ تصفية كتكزيع االمكاؿ المشتركة بينيما نتيجة فسخ الرابطة 
... الزكجية

كحيث انو ليس في القانكف المغربي ما يعرؼ باألمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف ما لـ يكف اتفاؽ مسبؽ بينيما كحيث انو 
عندما فصؿ في مسالة األمكاؿ المشتركة بيف الزكجاف المدعياف , كاستنادا الى ما ذكر يككف الحكـ األجنبي المطمكب تذييمو

حكـ غير .    نتيجة فسخ الرابطة الزكجية بينيما قد جاء مخالفا لمنظاـ العاـ المغربي مما يتعيف معو التصريح برفضو
 منشكر
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نظام الفصل فً األموال الذي ٌقوم على الفصل االتفاقً لؤلموال-
1

ن كان ا، و

, الزوجٌن ٌشتركان فً واجب المساعدة والنفقة وما تتطلبه مصروفات البٌت وما ٌتم اقتناإه

بعد الزواج مما ٌستلزم عند إنهاء العبلقة الزوجٌة تنظٌم العبلقة المالٌة على أساس أنها 

.قابمة على االشتراك فً األموال فٌما اقتناه الزوجٌن أثناء قٌام العبلقة الزوجٌة
2

 

نظام االشتراك فً األموال وهو إما نظام اشتراك قانونً، المتبع فٌما لم ٌختر  -

الزوجان نظام آخر فً العقد أو االشتراك االتفاقً إذ ٌتم االتفاق على تعدٌل نظام االشتراك 

القانونً وتمدٌده لٌشمل كل األموال المنقولة والعقارٌة التً ٌملكانها من تارٌخ إبرام 

.  الزواج

كما أن القانون البلجٌكً ٌستلزم من الزوجٌن فً حالة الطبلق االتفاقً، القٌام 

بالتسوٌة االتفاقٌة، وتوزٌع جمٌع الممتلكات المشتركة وتوثٌق هذه الحقوق المتفق علٌها 

بشكل دقٌق فً متن االتفاق األولً أو فً عقد مستقل، وقد منح المشرع البلجٌكً الحرٌة 

اختٌار القانون , إلرادة الزوجٌن فٌما ٌقررانه، مما سٌسمح للمؽاربة المقٌمٌن فً بلجٌكا

. الوطنً المؽربً فً ما ٌخص تدبٌر أموالهما المشتركة

 إال أن الضمانات التً ٌقررها التقنٌن البلجٌكً للزوجٌن مقارنة مع التشرٌع المؽربً 

فً حالة وجود هما  ٌرؼبان فً الخضوع للقانون البلجٌكً الذي ٌوجب عل الزوجٌنتجعل

الذي ٌجب علٌه القٌام باتخاذ , من قبل الموثق, عقارات مشتركة اللجوء إلى جرد الممتلكات

. جمٌع اإلجراءات التً ٌنص علٌها القانون

 وإن كان قانون وجود العقارات ٌتدخل من أجل الحد من اتفاق األطراؾ وحماٌة 

شكاال إذا كان موقع هذه الممتلكات فً موطنها االطرؾ المتضرر، فإن األمر ال ٌثٌر 

. المشترك

                                                           
1
  .  65 ص 2003 رعد مقداد محمكد الحمداني، النظاـ المالي لمزكجيف، الطبعة األكلى ,راجع في ىذا الصدد-  

2
 عمى تدبير األمكاؿ بيف الزكجيف بعد الزكاج يتكافؽ مع ما نص عميو المشرع المغربي في ؽإف ىذا النكع مف االتفا-  

.   مف قانكف األسرة49المادة 
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 وعلى خبلؾ ذلك عندما ٌكون موقع بعض الممتلكات فً المؽرب، فقد ٌلجؤ أحد 

خاصة وأن المشرع المؽربً ال ٌعترؾ بحق المرأة فً أن , الزوجٌن إلى التدلٌس أو الؽبن

تمتلك حصة من الممتلكات مساوٌة لحصة الزوج عند انتهاء الرابطة الزوجٌة، وحتى عندما 

تكون هذه الحقوق القانونٌة ثابتة للمرأة باتفاق مسبق، وتقوم المحاكم بإنفاذها، فإن الرجل هو 

الذي ٌدٌر الممتلكات التً تملكها المرأة أثناء الزواج أو عند الطبلق
1

 .

نجد أن , و أمام ؼٌاب نص تشرٌعً فً القانون المؽربً ٌوفر لها هذه الحماٌة

التشرٌع البلجٌكً ٌفرض للنظام المالً فً قانون الطبلق حماٌة خاصة، إذ ٌتعرض طرؾ 

فً شخص الخبٌر العقاري فً حالة تعٌٌنه أو , العبلقة الزوجٌة الذي تحاٌل على القانون

بإخفاء بعض الممتلكات عن اآلخر إلى عقوبات جنابٌة سالبة للحرٌة، أو مادٌة ,  الموثق

.  باإلضافة إلى العقوبات المدنٌة كحرمانه من األموال التً قام بإخفابها

  أما فً حالة ؼٌاب اتفاق مسبق بٌن الزوجٌن خبلل الحٌاة الزوجٌة، فإنه حسب 

 من قانون األسرة ٌكون التركٌز موجها بدرجة أكبر عند تقسٌم ممتلكات الزوجٌة 49المادة 

إلى المساهمات المالٌة فً الملكٌة المكتسبة أثناء الزواج، بٌنما ٌنتقص من قدر اإلسهامات 

األخرى، مثل تربٌة األطفال ورعاٌة األقرباء وأداء الواجبات المنزلٌة، وهذه اإلسهامات 

ذات الطابع ؼٌر مالً التً تقدمها الزوجة، كثٌرا ما تمكن الزوج من كسب الدخل ومن 

زٌادة األصول المالٌة، األمر الذي ٌجعل المرأة المؽربٌة تفضل اختٌار الخضوع لقانون 

. اإلقامة على القانون الوطنً المؽربً

 النقص التشرٌعً وحماٌة األموال تدارك مما ٌستوجب من المشرع المؽربً القٌام ب

 وإعطاء اإلسهامات المالٌة وؼٌر المالٌة نفس الوزن، عند ,المكتسبة أثناء الحٌاة الزوجٌة

ؼٌاب اتفاق مسبق بٌن الزوجٌن، والعمل على توفٌر النصوص القانونٌة، التً تضمن 

                                                           

كفي كثير مف الدكؿ، بما فييا تمؾ الدكؿ التي يكجد فييا نظاـ الممكية المشتركة ليس ثمة حكـ قانكني يشترط استشارة - 1
كىذا يقيد . المرأة عند بيع الممتمكات التي كاف يممكيا الطرفاف أثناء الزكاج أك عند التصرؼ في تمؾ الممتمكات بشكؿ آخر

قدرة المرأة عمى مراقبة التصرؼ في الممتمكات أك الدخؿ المتحصؿ عميو مما يتطمب تكفير حماية قانكنية ليا في ىذا 
. اإلطار
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نهج واإلقتداء بالالحماٌة من التدلٌس أو التحاٌل الذي ٌقوم به أحد طرفً العبلقة الزوجٌة 

 .   التشرٌع البلجٌكً من خبلل فرض عقوبات مدنٌة وجنابٌة عند االقتضاءالذي سار علٌه

  االتفاق على حقوق الزوجة بعد الطالق : الفقرة الثانٌة

قبل الحدٌث عن إمكانٌة اتفاق الزوجٌن على حقوق الزوجة بعد الطبلق ٌجب أوال أن 

نقوم بتحدٌد الحقوق التً تستحقها الزوجة عند الطبلق والتً تشمل وفق ما نصت علٌه 

الصداق المإخر إن وجد، ونفقة العدة والمتعة التً ٌراعى " : 84مدونة األسرة فً المادة 

فً تقدٌرها فترة الزواج والوضعٌة المالٌة للزوج، وأسباب الطبلق ومدى تعسؾ الزوج فً 

. توقٌعه

سكن الزوجة خبلل العدة فً بٌت الزوجٌة أو للضرورة فً مسكن مبلبم لها ت و

وللوضعٌة المادٌة للزوج، وإذا تعذر ذلك تحدد المحكمة تكالٌؾ السكن فً مبلػ ٌودع كذلك 

". ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة

 ومن خبلل هذا الفصل تتضح أن الحقوق التً ٌجب للزوجة على زوجها بمناسبة 

 : تشمل إنهاء العبلقة الزوجٌة

  :المتعة -1

وهً ما ٌعطٌه الزوج لزوجته عند الطبلق جبرا لخاطرها وتعوٌضا لها مما ٌمكن أن 

ال جناح علٌكم إن طلقتم "ٌلحقها من الضرر، وقد أشار إلٌها القرآن الكرٌم فً قوله تعالى 

النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرٌضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر 

" قدره متاعا بالمعروؾ حقا على المحسنٌن وللمطلقات متاع بالمعروؾ حقا على المتقٌن
1

  .

:  ولٌست كل مطلقة تستحق المتعة بل الستحقاقها ٌجب أن تتوفر الشروط اآلتٌة

ٌجب أال ٌكون الطبلق قد وقع قبل الدخول وبعد تسمٌة الصداق، إذا فً هذه الحالة -

.  تستحق المطلقة نصؾ الصداق

                                                           
 .  مف سكرة البقرة236اآلية -  1
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ٌجب أن ٌكون الشخص الذي أوقع الطبلق هو الزوج، ألن النص القانونً ٌنص على -

وهو الزوج " مطلق"أنه ٌلزم كل 
1

 لذلك فبل تحصل المرأة على أي تمتٌع فً حالة التطلٌق 

. القضابً، وفً حالة التملٌك، وكذلك فً حالة الخلع

 ولكن فً حالة الطبلق االتفاقً هل تستحق الزوجة المتعة؟  

ٌذهب جانب من الفقه المؽربً 
2

 إلى أنه ٌجب أن ٌكون طبلق الزوج اختٌارٌا 

ؼٌر أنه لٌس هناك ما ٌمنع الزوجٌن من , وبرؼبته المنفردة حتى تستحق الزوجة المتعة

االتفاق على المتعة أو إسقاطها، مادام المشرع منح للزوجٌن حرٌة االتفاق على مبدأ إنهاء 

ولدها،        العبلقة الزوجٌة بشروط قد تمتد إلى أجرة الرضاع، إذا كانت المطلقة ترضع 

 .وأجرة الحضانة نظرا لؤلعمال التً تقوم بها نحو األطفال

إقامة الزوجة أثناء دعوى الطالق  -2

 من مدونة 121 نص علٌها المشرع المؽربً فً المادة يوهً من التدبٌر المإقتة الت

للمحكمة أن , وتعذر المساكنة بٌنهما, فً حالة عرض النزاع على القضاء" األسرة ذلك انه

, تتخذ التدابٌر المإقتة التً تراها مناسبة بالنسبة للزوجة واألطفال تلقابٌا أو بناء على  طلب

أو , بما فٌها اختٌار السكن مع احد األقارب, وذلك فً انتظار صدور الحكم فً الموضوع

 "وتنفذ تلك التدابٌر فورا على األصل عن طرٌق النٌابة العامة, أقارب الزوج

عندما ٌحدث النزاع بٌن الزوجٌن، وتتعذر المساكنة بٌنهما أثناء جرٌان الدعوى، ؾ

ٌكون من مصلحة الزوجٌن أن ٌتم االتفاق على تعٌن المكان الذي تقٌم فٌه الزوجة أثناء 

ألن الزوج ملزم بؤن ٌنفق على زوجته أثناء الدعوى , وعند االقتضاء النفقة, سرٌان الدعوى

سواء كانت تقٌم معه أو تقٌم عند أحد أقاربها 
3

.  

                                                           
 . 192 ص 1999 – 1420عبد الكبير العمكم المدغرم،  المرأة بيف أحكاـ النفقة كالدعكة إلى التغيير -  1

الجزء األكؿ الزكاج كالطالؽ الطبعة الثانية 'التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية " احمد الخمميشي راجع في ىذا الصدد 2
 . 284 مرجع سابؽ ص " األحكاؿ الشخصية الزكاج كالطالؽ" إدريس الفاخكرم ك1987

 
محمد بف المعجكز أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسالمية كفؽ مدكنة األحكاؿ الشخصية، مطبعة النجاح الطبعة الثانية -  3

 . 299 ص 1990سنة 
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سكنى ونفقة الزوجة المطلقة  -3

أخذ المشرع بمبدأ اعتداد المرأة ببٌت الزوجٌة، حٌث تمكث فٌه حتى تنتهً عدتها، 

ولما كان الطبلق االتفاقً وفق مقتضٌات مدونة األسرة طبلقا بابنا حٌث نصت فً المادة 

إال المكمل للثبلث والطبلق قبل البناء , رجعًوفه, كل طبلق أوقعه الزوج" على أن 123

".  باالتفاق والخلع والمملكقوالطبل

السكنى والنفقة إذا كانت حامبل إلى حٌن وضع :  فإن للزوجة المطلقة بابنا الحق فً

حملها وإذا لم تكن حامبل السكنى دون النفقة خبلل فترة عدتها 
1

  .

 للزوجٌن االتفاق على مسكن الزوجة ومبلػ النفقة عند العدة، وإن كانت  ٌمكنوبهذا

ستقر الزوجة المطلقة فً أي تإقامتها خبلل مدة العدة فً ؼٌر بٌت الزوجٌة ال ٌعنً أن 

وإذا تعذر . مكان، بل ٌجب أن ٌكون هذا البٌت مبلبم للمرأة وٌترجم الوضعٌة المالٌة للزوج

تهٌا هذا السكن للزوجة باالتفاق
2

 فإن المحكمة تتدخل لتحدٌد تكالٌؾ السكن فً مبلػ ,

ٌعكس الوضعٌة المالٌة للزوج، وفً جمٌع الحاالت فإن المشرع لم ٌمٌز بٌن العدة فً 

الطبلق الرجعً أو البابن فً مسؤلة سكنى المعتد، حٌث ٌطبق نفس األحكام
3

 .

وكما ٌحق للمرأة أن تبرأ الزوج من النفقة بعد اتفاقهما فإنه ٌمكن أن ٌتفقا على نفقة 

الزوجة المطلقة على زوجها السابق، مادام أن المشرع المؽربً ٌكرس فلسفة المساواة بٌن 

الزوجٌن فً قانون األسرة، وانسجاما مع بعض التشرٌعات الؽربٌة التً تقرر اتفاق 

إذا كان هذا األخٌر فً , الزوجٌن على إعطاء أحد الزوجٌن لآلخر بعد الطبلق نفقة شهرٌة

 على مورد معٌشً وذلك من باب التكافل االجتماعً، مما ٌحقق لنا اوضعٌة ال ٌتوفر فٌه

                                                           
 . 140 ص 2004محمد الكشكر، أحكاـ الحضانة دراسة في الفقو اإلسالمي كمدكنة األسرة، الطبعة األكلى -  1

كاف ىذا المكضكع يطرح أىـ المشاكؿ الناتجة عف انفصاـ الرابطة الزكجية في ظؿ غياب نص قانكني منظـ لسكف -  2
ذا كمف بقاء المطمقة رجعيا، أثناء فترة عدتيا في مسكف الزكجية لـ يكف  المطمقة الحاضنة، في مدكنة األحكاؿ الشخصية، كا 
 فيثير أم أشكاؿ باعتباره مف حقكقيا الشرعية، فإف استمرار الحاضنة رفقة محضكنيا في شغؿ بيت الزكجية بعد العدة، كا

يشكؿ معاناة لممرأة المغربية كقد استجابت مدكنة األسرة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي ك اعتبرت تكاليؼ سكنى 
المحضكف مستقمة في تقديرىا عف النفقة كما نصت عمى عدـ إفراغ المحضكف مف بيت الزكجية إال بعد تنفيذ األب لمحكـ 

 . 168الخاص بسكنى المحضكف ـ 

 . 143 ص 2004محمد األزىر، شرح مدكنة األسرة، أحكاـ الزكاج، منشكرات فضاءات قانكنية -  3
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وبالتالً منح إلرادة الزوجٌن , مساواة فعلٌة بٌن الزوجٌن عند انحبلل الرابطة الزوجٌة

. الحق فً االتفاق حول كل ما ٌتعلق بهما، ما عدا إذا تعلق األمر بمصلحة الطفل الفضلى

 وان كان القانونً البلجٌكً ٌلزم الزوجٌن على أن ٌتم النص فً متن االتفاق األولً 

إلى كٌفٌة دفع التكالٌؾ وحدد مشتمبلت تكلفة المسطرة
1

 وٌشتمل عقد االتفاق لزاما تنظٌما , 

. دقٌقا لآلثار المرتبطة بشخص الزوجٌن

 وألن النفقة بٌن األزواج من أكثر اآلثار حساسٌة وإثارة للمشاكل عقب الطبلق لذلك 

تولى لهذه النقطة أهمٌة كبٌرة فً متن االتفاق حٌث ٌتراضى الطرفٌن على كٌفٌة النفقة 

خاصة فً الحاالت التً ال ٌتوفر فٌها أحد الطرفٌن على أي دخل . ومقدارها وكٌفٌة أدابها

قار كما قد ٌتفق الطرفٌن على أال ٌستحق أي منهما أي نفقة تجاه اآلخر وهذا هو المبلحظ 

. فً أؼلب االتفاقات

  و تحظى الحقوق اإلرثٌة
2

 بنصٌبها من التنظٌم إذ ٌتفق الطرفٌن على نصٌب كل ,

منهما فً حالة موت أحدهما أثناء سرٌان المسطرة، وٌمكنها االتفاق على أال ٌرث أحدهما 

اآلخر وإن كان ؼالبا ما ٌتم االتفاق على الحل األخٌر الذي ٌبدأ فً السرٌان بمجرد إٌداع 

وهو نتٌجة منطقٌة النفصال الرابطة الزوجٌة فتعود حقوق المتوفى ألبنابه أو , االتفاق

.  األشخاص المعنٌٌن فً وصٌته

كما ٌنص القانون على ضرورة تعٌٌن محل إقامتهما فً متن االتفاق لٌتسنى للمحكمة 

استدعابهما ولكً ٌظبل منفصلٌن خبلل سرٌان المسطرة، وفً حالة تؽٌٌر محل اإلقامة فبلبد 

                                                           
:  كالتي يندرج في إطارىا -  1
مصاريؼ تحرير االتفاؽ عند المكثؽ، يضاؼ إلييا مصاريؼ تعييف الخبير العقارم الذم يقـك بجرد كتقييـ ممتمكات -1

.  الزكجيف في حالة االتفاؽ عمى االستعانة بو
...  مصاريؼ تكميمية كتشمؿ الطكابع البريدية كتسجيؿ االتفاؽ كمختمؼ الكثائؽ اإلضافية كعقكد الحالة المدنية-2
.  مصاريؼ إيداع االتفاؽ في المحكمة-3
.  مصاريؼ تختمؼ حسب الحاالت كترجمة الكثائؽ أك عقد الزكاج في حالة إبرامو خارج بمجيكا-4
لإلشارة أنو ال مجاؿ لمحديث عف الحقكؽ اإلرثية عند الطالؽ االتفاقي بيف المغاربة ألنو يتعارض كبشكؿ مطمؽ مع -  2

 .النظاـ العاـ المغربي اإلسالمي
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من إعبلم المحكمة بمقر اإلقامة الجدٌد ذلك أن الطرفٌن الزال فً حكم الزوجٌن إلى ما قبل 

.   فٌكون من حق كل طرؾ معرفة محل إقامة الطرؾ اآلخر, صدور الحكم

حٌث ٌعكس االتفاق األولً المبرم بٌن الزوجٌن إرادتهما المشتركة فً تنظٌم اآلثار 

عادٌة،    المترتبة عن طبلقهما بعد اقتناعهما المتبادل باستحالة االستمرار فً عبلقة زوجٌة 

فٌعمبلن بذلك على تؤطٌر اآلثار المرتبطة بهما كزوجٌن مطلقٌن كذا بؤطفالهما عند 

. االقتضاء

منح حرٌة مطلقة ؾٌتضح إذا أن المشرع البلجٌكً نظم وبشكل دقٌق الطبلق االتفاقً 

للزوجٌن فً اتفاقهما، وإن كانت حرٌتهما تبقى مقٌدة بمدى مراعاة االتفاق لمصالح األطفال 

.  فً حال وجودهما

  االتفاق على مصلحة الطفل بعد الطالق : المطلب الثانً

من القرارات التً ٌجب على الزوجٌن اتخاذها عند إنهاء الرابطة الزوجٌة باالتفاق 

. فٌما بٌنهما، ما ٌتعلق بمسإولٌتهما وواجباتهما نحو أطفالهما

, ؼربً منح حرٌة للزوجٌن فً تدبٌر كل ما ٌتعلق بحقوق أطفالهام وإن كان المشرع ال

فإن التزام الدولة المؽربٌة باتخاذ التدابٌر البلزمة لحماٌة األطفال وضمان حقوقهم ورعاٌتها 

. طبقا للقانون، فرضت علٌه جعل االتفاق المبرم بٌن الزوجٌن ٌخضع لمراقبة القضاء

تنظٌم المسإولٌة األبوٌة المشتركة على أن  (لالفقرة األو) لهذا سنحاول أن نتناول فً 

. إلى دور القضاء فً حماٌة مصلحة الطفل (الفقرة الثانٌة)نتطرق فً 

  تنظٌم المسؤولٌة األبوٌة المشتركة بٌن الزوجٌن : الفقرة األولى 

إن وعً المشرع المؽربً بؤهمٌة إٌبلء األطفال عناٌة خاصة باعتبارهم عنصرا 

جعله ٌفرد لهم مادة خاصة بالحقوق الواجب القٌام بها , أساسٌا من العناصر المكونة لؤلسرة

, من طرؾ أبوٌهما أثناء قٌام الحٌاة الزوجٌة، على أن تتوزع فٌما بٌنهما فً حالة االنفصال

.  ومن أبرز الحقوق التً تطرح بشكل حاد عند الطبلق، حق الطفل فً النفقة والحضانة
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فلؤلبوٌن االتفاق على من سٌتحمل واجب الحضانة 
1

 من خبلل التشاور والتوافق، وقد ,

رؼب القرآن الكرٌم فً التشاور والتراضً بٌن األبوٌن بعد طبلقهما فً شؤن فصام ولدهما 

"فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فبل جناح علٌهما"
2

لذلك ٌكون التشاور أولى  ,

عندما ٌتعلق األمر بالحضانة، وهكذا لبلم ان تتنازل عن حقها فً الحضانة  لفابدة األب، 

وٌستثنى من ذلك ما إذا تبٌن أن تنازل األم عن حضانة ولدها فً ؼٌر مصلحته، على 

. اعتبار أن الحضانة حق مشترك بٌن الحاضن والمحضون

  كذلك إذا التزم األب بؤن ال ٌطالب بسقوط حضانة مطلقته ولو تزوجت أو سافرت 

مع ضرورة . فإن ذلك ٌلزمه وال ٌبقى له الحق فً أن ٌطلب الحكم بسقوط حضانة األم

مراعاة مصلحة الطفل وقد اعتبر الفقهاء هذه المعاملة من قبٌل الصلح 
3

 .

ومن أجل تفعٌل مقتضٌات اتفاقٌة حقوق الطفل اقرت مدونة األسرة المساواة بٌن 

المحضون سواء كان ذكرا أو أنثى عند انتهاء مدة الحضانة التً تستمر إلى بلوغ سن الرشد 

القانونً، ومنح للطفل المحضون حرٌة التعبٌر، عند اختٌار من ٌحضنه من األبوٌن بعد 

بلوؼه سن الخامسة عشر وذلك من أجل تكوٌن شخصٌة منسجمة النمو ومكتملة التفتح والتً 

وحقه فً زٌادة األقارب من جهة , لن تكتمل إال باحترام عبلقاته الشخصٌة مع أقاربه

.  الوالدٌن معا

  لوجود عاملٌن أساسٌٌن فهذا الحق ٌحد من ممارسة األبوٌن لسلطتهما على أبنابهما،

:  وهما هذه المقاربة انٌبرر

                                                           
احتفظت مدكنة األسرة بتعريؼ المدكنتيف السابقتيف لمحضانة، بأنيا حفظ الكلد مما قد يضره كالقياـ بتربيتو كمصالحو، -  1

كىك تعريؼ يجمع بيف ما تقتضيو الحضانة مف رعاية كتغذية كلباس كفراش كنظافة المحضكف، كبيف الكالية عمى نفسو 
بتربيتو كتأديبو كتعميمو، إذ كاف يصعب في العديد مف األحكاؿ كضع حد فاصؿ بيف مكضكع الحضانة كمكضكع الكالية 
عمى النفس، فيذاف النظاماف يقترباف عف بعضيما بؿ كيتداخالف بشكؿ غريب لدرجة أف بعض الفقو يخمط بينيما خمطا 

.  بينا
 .  465 مرجع سابؽ ص "الكسيط في شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية"بكر شؾاؿأنظر في ىذا الصدد محمد 

.   مف سكرة البقرة233اآلية -  2
.  83مرجع سابؽ ص . محمد بف المعجكز-  3
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ظاهرة استبعاد األطفال من محٌطهم العابلً، وهذا ضد احتٌاجاتهم إلى محٌط عابلً، -

ثقافً، اجتماعً ٌشعرون من خبلله بانتمابهم إلى ثقافتٌن لهم حقوق وعلٌهم التزامات نحوها 

.  وبالتالً حقهم فً الرعاٌة والتنشبة فً هاتٌن الثقافتٌن المختلفتٌن

احترام عبلقة الطفل باآلخرٌن خاصة الجد والجدة -
1

  .

الن تنظٌم حق الزٌارة بٌن الزوجٌن ٌعتبر من أهم الحقوق التً تضمن للطفل االرتباط 

كان إنهاء العبلقة ن إو, بمحٌطه العابلً والحفاظ على هوٌته وروابطه الخاصة مع أبوٌه

الزوجٌة أمر البد منه فٌجب أال ٌنعكس ذلك على وضعٌة الطفل وحقه فً أن ٌبقى له 

.  مباشرة مع أبوٌه معاتاتصاال

 بعد أن سمحت للزوجٌن , سعت مدونة األسرة لتفعٌل حق الطفل فً زٌارة أقاربهوقد

 على حق ؼٌر الحاضن من 180تنظٌم زٌارة المحضون باتفاق بٌنهما، حٌث نصت المادة 

األبوٌن فً زٌارة واستزارة المحضون ولؤلبوٌن االتفاق الحبً بٌنهما على تنظٌم هذه 

 المحكمة لتضمٌنه فً مقرر إسنادها وتسجٌل ىلاالزٌارة عن طرٌق تبلٌػ هذا االتفاق 

.   مضمونه

وأقرت للمحضون صلة الرحم بؤصوله التً ٌجب أن تستمر حتى بعد وفاة أحد والدٌه، 

. بحلول جد وجدة المحضون من جهة أي والدي المتوفً فً االستفادة من حق الزٌارة

 مظهر حضاري ٌتم عن وعً كبٌر بروح المسإولٌة وعن بعد او ٌعتبر هذ

 حٌث ٌكون المحضون باألساس هو المستفٌد الوالدٌن وحماٌتهما لمصلحة األطفال،النظر

األول من تلك الزٌارة نظرا آلثارها النفسٌة على سلوكه، فتحدٌد الزٌارة عن طرٌق االتفاق 

بٌن الزوجٌن المطلقٌن ٌجب أن ٌكون أصبل، وال ٌمكن أن ٌطالب ذلك التحدٌد من القضاء 

ل إلى مثل ذلك االتفاق، انطبلقا من أن األبوٌن وإال بكٌفٌة استثنابٌة، وفً حالة تعذر الوص

أحن على الطفل وأحرص على مصلحته من ؼٌرهما 
2

 .

                                                           
1 - Nicole Roy. L'autorité parentale et l'obligation alimentaire des parents envers leur enfant : 

deux institutions proposant une conception de l'intérêt de l'enfant et de la famille. Revue du 

Barreau. Tome 61 printemps 2001. p 83.  
 . 127مرجع سابؽ ص . محمد الكشبكر، أحكاـ الحضانة- 2
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ومن ضمن االلتزامات التً ٌجب االتفاق علٌها ما ٌتعلق بتمدرس األطفال الذٌن 

ٌوجدون تحت الحضانة، فقد تم التنصٌص على هذا االلتزام فً االتفاقٌة الدولٌة الخاصة 

 من مدونة األسرة، إضافة إلى ما تضمنه القسم الخاص 54بحقوق الطفل، وفً المادة 

بؤحكام الحضانة، وإن كانت المقتضٌات الخاصة بالحضانة لم تتطرق للمقابل المادي 

للحضانة، فإن المشرع قد اعتبر التعلٌم لؤلوالد عنصرا من عناصر النفقة عندما نص أن 

 مما ٌخضعها مبدبٌا لما تخضع له هذه 168النفقة تشمل التعلٌم لؤلوالد مع مراعاة المادة 

:  األخٌرة من أحكام خاصة ما ٌلً

تحدد المحكمة وسابل تنفٌذ الحكم القاضً بالنفقة بما فً ذلك االقتطاع من المنبع 

.   وتقرر عند االقتضاء الضمانات الكفٌلة باستمرار أداء النفقة

ال ٌقبل طلب الزٌادة فً النفقة المتفق علٌها أو المحكوم بها قبل مرور سنة إال فً -

ظروؾ استثنابٌة 
1

 .

وإن كان حق الطفل فً النفقة ال ٌقل أهمٌة عن حقه فً الحضانة فقد أحاط المشرع 

المؽربً اتفاق الزوجٌن على النفقة، بمعاٌٌر تهدؾ إلى حماٌة حقوق المستفٌد من النفقة هذه 

 من مدونة 189الحماٌة تتجلى فً تقدٌر النفقة وإعطابها صفة دٌن ممتاز إذ نصت المادة 

األسرة تشمل النفقة الؽذاء والكسوة والعبلج وما ٌعتبر من الضرورٌات، باإلضافة إلى 

. تكالٌؾ التعلٌم لؤلوالد

 وٌجب األخذ أثناء تحدٌد النفقة الواجبة المعاٌٌر التً قررها المشرع والمتمثلة فً 

وانخفاضا، وحال مستحقها ومستوى  مراعاة التوسط عند تقدٌرها ودخل الملزم بها ارتفاعا

األسعار والتقلبات التً تعترٌها واألعراؾ والعادات السابد ة فً الوسط الذي تفرض فٌه 

ر ااعتب من خبلل ك وذل,النفقة تحقٌقا للؽاٌة من سنها ورعٌا لمبدأ ال ضرر وال ضرار

تكالٌؾ سكن المحضون من واجبات النفقة وإن كانت مستقلة فً تقدٌرها عن النفقة وأجرة 

.  الحضانة

                                                           
 . 160 – 159نفس المرجع ص -  1



 58 

إن وضع هذه المعاٌٌر العامة ستمكن من استٌعاب ظروؾ النفقة، ووضعٌتها فً دول 

خاصة بعد أن منحها القانون . المهجر واستقبال هذه المقتضٌات من قبل القضاء األجنبً

المؽربً صفة دٌن ممتاز، فسواء تعلق األمر بنفقة الزوجة أو األطفال، فقد منح لها صفة 

دي ممتاز على المنقوالت المملوكة للمدٌن بالنفقة
1

  .

ومن خبلل ما سبق ٌتضح الطفرة النوعٌة التً حققها قانون األسرة المؽربً فً مجال 

االعتراؾ بحقوق الطفل وذلك على مستوى القوانٌن العربٌة التً تعرؾ ؼٌاب االهتمام 

. بوضعٌة الطفل سواء أثناء قٌام العبلقة الزوجٌة أو عند انحبللها

 إذ ال نجد فً التشرٌعات العربٌة أٌة إجراءات خاصة لصالح األطفال سواء عند 

الطبلق عن طرٌق االتفاق أو بحكم قضابً، فحتى القانون التونسً الذي ٌفرض للمطلقة 

على قدر ما اعتادته من العٌش فً ظل الحٌاة الزوجٌة لم ٌتضمن أٌة أحكام تضمن "جراٌة 

.   المصالح المادٌة والمعنوٌة للطفل

والمبلحظ أن المشرع المؽربً قد واكب ما سارت علٌه التشرٌعات المقارنة فً جعل 

حماٌة حقوق األطفال ضابطا على إرادة الزوجٌن عند االتفاق على الطبلق مع األخذ 

.  باالعتبار الوضعٌة التً ٌعشها األطفال الناتجٌن عن الزواج المختلط فً حالة االنفصال

 من القانون المدنً على أن ٌنظم 155 حٌث نص المشرع االٌطالً فً الفصل 

الطرفٌن فً االتفاق بشكل واضح الحضانة الممنوح ألحدهم وحق الزٌارة الممنوح للطرؾ 

اآلخر مع إمكانٌة النص فً هذا االتفاق على منع السفر بالطفل إلى خارج إٌطالٌا إال 

بموافقة الزوجٌن معا حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل فً االحتفاظ بصبلت قوٌة بؤبوٌه 

.  من االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل9طبقا للمادة 

لممنوحة من قبل المإسسات الحكومٌة ا وتنظٌم كٌفٌة استفادة األطفال من األموال 

كاإلعبلنات االجتماعٌة أو التعوٌضات العابلٌة، حٌث ٌمكن تحوٌلها إما لحساب الطرؾ 

                                                           
عبد المنعـ الفمكس، أحكاـ األسرة لمجالية المغربية بإسبانيا رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا في القانكف الخاص، -  1

 . 219 ص 1996 – 1995 – الرباط –جامعة محمد الخامس، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية السكيسي 
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المادة )الذي له حق الحضانة وفً حالة كون الطفل راشدا ٌتم تحوٌل المبالػ إلى حسابه 

( 1970 من قانون 156
1

 .

 فمن المعلوم أن اآلثار المترتبة عن الطبلق تكون منظمة من طرؾ الزوجٌن بحٌث ال 

ٌمكن للقاضً أن ٌؽٌر أو ٌتمم االتفاق الحاصل بٌن الزوجٌن على مبدأ التطلٌق ولكن ٌمكن 

له أن ٌرفض المصادقة على هذا االتفاق إذا تبٌن له أن هذا االتفاق ال ٌضمن بصفة جدٌة 

مصالح األطفال وحقوقهم كما هً مقررة فً المواثٌق الدولٌة والقانون الداخلً وفً مقدمتها 

  :

نفقة األوالد التً تشمل التؽذٌة والسكن أو اإلقامة وواجبات التعلٌم مع األخذ بعٌن -

.  االعتبار حاجات الطفل المتجددة والمتطورة ومستواه التعلٌمً ونوع التعلٌم الذي ٌتلقاه

وأن التؤخٌر فً أداء النفقة قد ٌإدي إلى متابعة الزوج أو الزوجة بجرٌمة إهمال 

األسرة طبقا للقانون الجنابً اإلٌطالً 
2

.  

  دور القضاء فً حماٌة مصلحة الطفل : الفقرة الثانٌة

لقد أسند المشرع المؽربً للقضاء دور تفعٌل مقتضٌات مدونة األسرة وجعلها تتبلءم 

مع األهداؾ المتوخاة منها،فقد  فرض قانون األسرة رقابة لمحكمة على االتفاق المبرم بٌن 

الزوجٌن، كلما تعلق األمر بمصلحة الطفل، سواء عند انحبلل الرابطة الزوجٌة أو بعد 

.  الطبلق

 قانون األسرة أن للمحكمة فً جمٌع األحوال أن تعٌد  من184ت المادة حٌث نص

النظر فً إسناد الحضانة إذا رأت مصلحة المحضون تتنافى مع ما تم االتفاق علٌه 

.  باالعتماد على اآللٌات التً تراها مناسبة التخاذ هذا القرار

                                                           
1
 مف قانكف الفضائي البمجيكي عمى أف يتضمف االتفاؽ اإلشارة كبشكؿ دقيؽ 1288كما نصت الفقرة الثالثة مف الفصؿ -  

كمفصؿ لمقرارات المرتبطة باألطفاؿ في حالة كجكدىـ السمطة األبكية كإلدارة أمكاؿ الطفؿ كالحؽ في العالقات الشخصية مع 
.    كالتي تخضع ىذا االتفاؽ لمراقبة القضاء.  مف القانكف المدني البمجيكي203اإلسياـ في نفقة الطفؿ كفقا لمقتضات المادة 

2
.  1997 سنة 43جعفر الفضمي، انقضاء الزكاج في القانكف األكربي، مجمة الحقكؽ الككنية العدد -  
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 فقد منحها المشرع حق ,وألن النٌابة العامة تعتبر طرفا أصلٌا فً جمٌع القضاٌا

تحرٌك هذه المسطرة إذا تبٌن لها أن مصلحة المحضون تستدعً ذلك، حرصا على ضمان 

. االستقرار المعنوي والمادي للطفل بعد الطبلق

 مدونة األسرة للمحكمة، مراقبة سكن المحضون، الذي ٌجب أن ٌفرد له  بذلك فؤقرت

تكالٌؾ مستقلة عن واجبات النفقة ولٌكون تقدٌرها لمستوى السكن مستندا على مبررات 

سلٌمة، وفً الحالة التً ال تتوفر للمحكمة العناصر الكافٌة، ٌمكنها أن تستعٌن بتقرٌر ٌتم 

أن المحكمة االستعانة  "172إعداده من طرؾ المساعدٌن االجتماعٌٌن حٌث نصت المادة 

بمساعدة اجتماعٌة فً إنجاز تقرٌر عن سكن الحاضن وما ٌوفره للمحضون من الحاجات 

. الضرورٌة المادٌة والمعنوٌة

وأمام هذه الرقابة التً تمارسها المحكمة من أجل منح اإلذن بالطبلق االتفاقً بٌن 

الزوجٌن، نجدها تمارس كذلك رقابة بعدٌة إللزام الطرفٌن بتنفٌذ اتفاقهما، أو تعدٌل االتفاق 

إذا استدعت الضرورة ذلك، وبهذا ألزم القانون باإلضافة إلى األب واألم، األقارب من جهة 

األبوٌن معا وؼٌرهم بإببلغ النٌابة العامة بكل ما ٌتعرض له المحضون أو ٌتهدده من 

لترفع األمر إلى المحكمة التخاذ اإلجراء المبلبم بما فً ذلك إمكانٌة , أضرار عند حاضنه

.      إسقاط الحضانة عمن ٌمارسها

كما أنه فً الحالة التً تستجد فٌها ظروؾ ٌصبح معها المبلػ المتفق علٌه فً النفقة أو 

أجرة الحضانة ؼٌر كاؾ لتلبٌة حاجٌات المحضون 
1

أو أن نظام الزٌارة المقررة باتفاق . 

األبوٌن ضارا بؤحد الطرفٌن أو بالمحضون، أمكن للمتضرر المطالبة بمراجعة نظام الزٌارة 
                                                           

1
 عمى مراجعة أجرة الحضانة كسكنى 2004 نكفمبر 8 بتاريخ 1061ذىب قسـ قضاء األسرة بالناظكر في حكـ رقـ -  

 اذ. المحضكف بعد أف تقدمت المدعية بطمب مراجعة أجرة الرضاع كتحديد تكاليؼ سكنى المحضكف كأجرة الحضانة
 مف مدكنة 192أف طمب الزيادة في أجرة الرضاع غير مرتكز عمى أم سند قانكني طالما أف الفصؿ "....اعتبرت المحكمة 

األسرة ال يتحدث إال عف الزيادة في أجرة النفقة مما ينبغي معو التصريح يرفض الطمب بيذا الخصكص 
 أف أجرة الحضانة عمى المكمؼ بنفقة المحضكف كىي غير أجرة اإلرضاع كالنفقة كتستحؽ ابتداء مف تاريخ انتياء ثكحي..

.   أف تكاليؼ سكنى المحضكف عمى المكمؼ تحددييا عف النفقة كأجرة الحضانة كغيرىاثكحي. العدة
. كحيث أنو يراعي في تقدير أجرة الرضاع كالسكنى حاؿ الطرفيف كالظركؼ االقتصادية كعكائد أىؿ البمد مع اعتبار التكسط
ليذا تككف المحكمة عمى صكاب في مراجعتيا أجرة الحضانة كأجرة سكنى المحضكنة بناء عمى حاؿ الطرفيف كالظركؼ 

.     غير منشكرحكـ" االقتصادية كعكائد أىؿ البمد
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بما ٌتبلءم والظروؾ الجدٌدة وللمحكمة كامل الصبلحٌة التخاذ ما تراه مبلبما من 

اإلجراءات بما فً ذلك تعدٌل نظام الزٌارة وإسقاط حق الحضانة فً حالة اإلخبلل أو 

. التحاٌل من طرؾ أحد الزوجٌن فً تنفٌذ االتفاق

 ٌتمثل أساسا ,وبهذا ٌتضح أن المشرع المؽربً ٌضع عببا كبٌرا على عاتق القضاء

فً حماٌة مصلحة الطفل األمر الذي ٌتطلب وجود قضاء فعال وعصري متشبع بثقافة 

. حقوق اإلنسان وحقوق الطفل خاصة

 2004 ٌناٌر 26      وان كان ما ذهبت إلٌه محكمة الناظور قسم قضاء األسرة بتارٌخ 

ٌخالؾ فلسفة مدونة األسرة التً من بٌن ما تقوم علٌه مصلحة الطفل المحضون
1

 .

عندما قامت بإسقاط حضانة الطفل عن أمه وتسلمه لوالده تحت طابلة ؼرامة تهدٌدٌه 

عن كل ٌوم تؤخٌر عن التنفٌذ دون مراعاة مصلحة الطفل المحضون فً إسقاط الحضانة، إذ 

اعتبرت أن زواج األم الحاضنة بؤجنبً ؼٌر محرم الثابت بمقتضى رسم الزواج الموثق 

.  لدى القنصلٌة العامة بؤمستردام لٌسقط حضانة المدعى علٌها، تطبٌقا للمقتضٌات القانونٌة

ها بعد أن توفرت لها القرابن التً تبتت زواج ثٌاتإال أن ما ذهبت إلٌه المحكمة فً حً

ألثنى عشر سنة كما أنها لٌست الناببة الشرعٌة االحاضنة األم وأن المحضون ٌتجاوز 

 من أجل احتفاظ األم 175للمحضون، مما ٌعنً عدم توفر الحاالت التً تنص علٌها المادة 

تراعً المحكمة مصلحة المحضون فً  "186بالحضانة، تكون قد خرقت مقتضٌات المادة 

فهذه المادة تقرر قاعدة أساسٌة تتمثل فً أن تكون مصلحة " تطبٌق أحكام الحضانة

المحضون فوق كل اعتبار وكان ٌجب مراعاتها من طرؾ المحكمة
2

        .

                                                           
1
.  غير منشكرحكـ-  

2
غير أف المسار الذم اعتمدتو محكمة الدار البيضاء في التعامؿ مع قضايا الجالية المغربية في الخارج تتسـ بنكع مف  

المركنة حيث ذىب االجتياد القضائي إلى محاكلة تجاكز اإلشكاليات العممية عند تطبيؽ المدكنة مف خالؿ مكاكبتيا 
ذىبت المحكمة االبتدائية بالبيضاء قسـ قضاء األسرة الفداء في حكـ رقـ فقد . القضاء أجنبي لمقتضيات المدكنةتلتطمعا
 تخيير الكلد بيف حضانة آمو أك أبيو كذلؾ بعد اطالع ىيئة المحكمة عمى عقد ازدياد الكلد الى 2004.11.8بتاريخ1075

 فإنيا نظرت إلى اختيار الكلد كىؿ بالفعؿ يحقؽ مصمحتو رغـ أف المدكنة .كثبت ليا بأنو تجاكز الخامسة عشر مف عمره
كحيث انو "تمنح لو ىذا الحؽ فاف المحكمة اعتمدت في حيثياتيا عمى أف مصمحة المحضكف تستدعي االستمرار مع أمو 

 ثبت ليا بأنو تجاكز الخامسة عشر مف عمره كحيث انو بعد تخيير الكلد مجمسا د ىيئة المحكمة عمى عقد ازدياد الكؿعباطال
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وبالرجوع إلى حٌثٌات المحكمة نجد ها لم تولً أي اعتبار لمصلحة المحضون ومدى 

 ٌستدعً بالضرورة األخذ برأٌه 12رؼبته فً االستمرار مع أمه، بل إن تجاوز الطفل لسن 

 .ولو على سبٌل االستبناس

 إذ كان على المحكمة أن تبنً قرارها بناءا على مراعاتها لمصلحة المحضون ولٌس 

لزواج الحاضنة بؤجنبً ؼٌر محرم مما ٌجعل قرارها ؼٌر قابل لبلعتراؾ به من طرؾ 

القضاء األجنبً ألنه ٌتعارض مع مبدأ المساواة بٌن الزوجٌن عند الطبلق الذي ترتكز علٌه 

إسناد السلطة األبوٌة فً التشرٌعات المقارنة بعد حماٌة مصلحة الطفل التً ٌولها القضاء 

. االعتبار األول

 فإذا كان القضاء البلجٌكً ال ٌتدخل من أجل مراقبة اتفاق الزوجٌن إذا تعلق األمر 

بتنظٌم عبلقاتها الشخصٌة فإن األمر عكس ذلك عندما ٌرتبط االتفاق بحقوق الطفل التً 

تعتبر حدا للزوجٌن على االتفاق، حٌث ٌقؾ عندها القضاء لبسط رقابته على البنود المتعلقة 

بالطفل وتعدٌلها كلما تبٌن له أن االتفاق ٌمس بمصالح الطفل بل إن الحكم بالطبلق االتفاقً 

 .ال ٌتم إال بعد تؤكد القاضً من صٌانة حقوق الطفل على الوجه األكمل فً االتفاق

كما أن المحاكم العابلٌة األلمانٌة تإكد انه من مصلحة الطفل أن ٌحتفظ بعبلقته مع 

والده وعلى كبل الوالدٌن أن ال ٌقوما بؤي شًء قد ٌإدي إلى إفساد هذه العبلقة أو عرقلة 

تربٌة الطفل إذ للمحكمة العابلٌة سلطة توقٌؾ أو إلؽاء حقوق الزٌارة فً الحاالت التً 

تتضح فٌها أن الطفل سٌتعرض ألخطار فعلٌة وفً بعض الحاالت األخرى ٌمكن للمحكمة 

.  تصدر قرارا ٌسند حق الزٌارة طالما كانت هذه الزٌارة مراقبة من قبلهاأن

                                                                                                                                                                                     

كحيث أف المدعى عميو لـ يعارض في اختيار الطفؿ كحيث أف مصمحة  .مف قبؿ ىيئة المحكمة اختار العيش مع كالدتو
 غير منشكر    حكـ. مف المدكنة186المحضكف تقتضي استمرار الحضانة لالـ طبقا لممادة 
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وتسعى المحاكم األلمانٌة خبلل الجلسات للوصول إلى توافق اآلراء بٌن الوالدٌن والى 

تحذٌر هما بان استمرار الخبلفات بٌنهما ٌإثر بصفة سلبٌة على تنشبة وتربٌة الطفل وعلى 

 ووجباتهما بالتساوي فٌما بٌنهمامسإولٌتهماأن ٌتم تنظٌم 
1

 .

فً إطار تكرٌس فلسفة المساواة بٌن , رؼم التعدٌبلت التً عرفتها مدونة األسرة

ٌظل تضارب القواعد المعتمدة فً , الزوجٌن فً الطبلق من خبلل مإسسة الطبلق االتفاقً

 الصعوبات اٌبرز لن, القانون الوطنً المؽربً للجالٌة المؽربٌة و القوانٌن األجنبٌة المقارنة

ذلك أن سٌادة مبادئ المساواة والحرٌة فً , التً تثار على صعٌد الروابط الدولٌة الخاصة

القانون المقارنة بشكل مطلق وعدم تكرٌسها التام فً القانون المؽربً و الذي ٌنظر إلى 

ٌضع من جدٌد المؽاربة المقٌمٌن فً , المساواة بمنظار التكافإ فً الحقوق والواجبات

. المهجر أمام إشكالٌة التنفٌذ

 :أحكاو انطالق  االتفالً : انفصم انثاوً   

إشكانٍت انتىفٍذ وآفاق                                          

انتطبٍك  

إن أحكام الطبلق االتفاقً للمؽاربة فً المهجر تثٌر عدة إشكالٌات على المستوى 

التً تقع فً نطاق بحث ما تتمتع به , الدولً ومن ذلك مشكلة تنازع االختصاص القضابً

. الجالٌة المؽربٌة فً المهجر من حقوق

 الحق فً اللجوء إلى محاكم دولة      يأ, ومن بٌن هذه الحقوق الحق فً التقاضً

 ٌقضً اعتبار المحافظة على السبلمة العامة فً الدولة وحماٌة مصلحة دفق, اإلقامة

المتقاضٌن إلى عقد االختصاص لمحاكمها للنظر فً طلب المؽاربة المقٌمٌن فً      

. إلنهاء رابطتهم الزوجٌة, إقلٌمها

                                                           
1
رسالة القضاة االخبارية لمؤتمر مالطة القضائي بشاف المسائؿ عبر الحدكدية "حماية الطفؿ الدكلية"ابرىارد كارؿ - 

منشكر مؤتمر الىي , "سجؿ خاص "1980المتعمقة بقانكف االسرة في الدكؿ المنتمية كغير المنتمية الى اتفاقية الىي لسنة
. 15 ص 2004خريؼ , لمقانكف الدكلي الخاص الجزء الثامف
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و هو هل محاكم هذه الدولة , ومتى تبث للجالٌة المؽربٌة هذا الحق تبله حق بحث أخر

إن على مستوى قواعد االختصاص القضابً الدولً , مختصة دولٌا بدعوى الطبلق االتفاقً

للمحاكم الوطنٌة المؽربٌة أو على مستوى قواعد االختصاص لدولة اإلقامة؟وما هً 

للنظر والفصل فٌها ؟  , اإلجراءات التً ٌتعٌن إتباعها فً الطبلق االتفاقً 

ومادام هذا ,  ٌسبق تعٌن القانون الواجب التطبٌقةولما كان تعٌٌن المحكمة المختص

القانون ٌتوقؾ على ما ٌقضً به قانون القاضً فً تكٌٌؾ العبلقة القانونٌة وفً اإلسناد 

 تصور نو أمك, فان هذه المسابل جمٌعها قد تختلؾ من دولة إلى أخرى, وفً اإلحالة

. اختبلؾ القانون الواجب التطبٌق عند المحاكم األجنبٌة عنه عند المحاكم الوطنٌة المؽربٌة

األمر الذي ٌطرح إشكالٌة التنفٌذ أمام القضاء الوطنً واألجنبً حول القانون الواجب 

 ٌقضً دفق, و المحكمة المختصة للنظر فً الدعوى, التطبٌق طبقا لقاعدة اإلسناد الوطنٌة

قانون المحاكم الوطنٌة بإسناد مسابل األحوال الشخصٌة إلى قانون الجنسٌة بٌنما ٌقضى 

على أن القاضً الوطنً واألجنبً قد , قانون المحاكم األجنبٌة بإسنادها إلى قانون الموطن

 تبٌن أن الحكم الصادر ىمت, ٌرفض االعتراؾ بالحكم الصادر بالطبلق االتفاقً بٌن مؽاربة

 عندما ٌكون أطراؾ الدعوى من ءسوا, عن المحكمة ٌتعارض مع النظام العام فً دولته

.  أفراد الجالٌة المؽربٌة فقط أو أن األمر ٌتعلق بإنهاء رابطة أسرٌة دولٌة مختلطة

      و هذا ما سنحاول التعرض إلٌه من خبلل دراسة تنازع االختصاص القضابً الدولً 

و إلى إشكالٌة التنفٌذ هذه األحكام وآثارها على الجالٌة (المبحث األول)للطبلق االتفاقً 

. (المبحث الثانً)المؽربٌة فً المهجر 
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   نهطالق االتفالً انذونًتىاسع االختصاص انمضائً: انمبحث األول

فانه ٌصعب , إذا كان المشرع الوطنً بامكانه أن ٌتخلى عن تطبٌق القانون الوطنً

 أداء والٌة القضاء هو مظهر فعلً للسٌادة نال, علٌه أن ٌتخلى عن سٌادة القضاء الوطنً

فبل تقبل فً شان رسم حدودها أمرا من المشرع , على إقلٌم الدولة وأداء ألحدى وظابفها

. األجنبً وال ٌملك أن ٌتصدى لتحدٌد والٌة القضاء لدولة أجنبٌة

وألن التنازع القضابً ٌخضع لقواعد االختصاص القضابً والمسطرة حسب قانون 

 المسطرة المتبعة أمام المحاكم تخضع نفا, المسطرة المدنٌة المؽربٌة والتشرٌعات المقارنة

بدورها لقاعدة قانون القاضً لهذا سنتناول دراسة االختصاص القضابً الدولً فً الطبلق 

على أن نقؾ على خضوع إجراءات الطبلق االتفاقً إلى قانون القاضً  (المطلب األول)

.  (المطلب الثانً)

  الدولً فً مادة الطالق االختصاص القضائً :المطلب األول

إن هاجس المشرع أو القاضً عند تحدٌده الختصاص المحكمة هو تقرٌب القضاء 

من المتقاضٌن وتمكٌن هإالء من فض نزاعاتهم فً أقرب وقت ممكن بالوسابل األقل تكلفة 

فً إطار االحترام التام لسٌادة دولة القاضً أو المشرع الذي ٌنفرد بتحدٌد االختصاص 

.  الوطنٌةهالقضابً لمحاكم

سلطان اإلرادة فً الروابط الدولٌة األسرٌة نظرا للدور الذي أصبح ٌلعبه مبدأ و

بالطبلق  فً تنظٌم كل ما ٌرتبط لزوجٌنل حرٌة منح المشرع المؽربً ن فا,الخاصة

 فً إطار قواعد االختصاص القضابً المؽربً على  ٌمكن الحدٌثلولكن ه, االتفاقً

 ؟ إسناد االختصاص لؽٌر المحاكم المؽربٌةإمكانٌة االتفاق بٌن الزوجٌن على

 اختصاص المحاكم المؽربٌة بقضاٌا الطبلق االتفاقً على  دراسة تحدٌدياألمر ٌستدع

 إمكانٌة تجاوز هذا ومدى (الفقرة األولى)  الخاصةالدولٌةالروابط األسرٌة المستوى

. (الفقرة الثانٌة)االختصاص باالتفاق بٌن الزوجٌن 
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      االختصاص الدولً للمحاكم المغربٌةتحدٌد   :الفقرة األولى

 لم تنل اهتمام الدولٌة األسرٌةإن تحدٌد اختصاص المحاكم المؽربٌة فً الروابط 

ك أن قانون المسطرة المدنٌة لم ٌتضمن قواعد االختصاص القضابً لالمشرع المؽربً، ذ

الدولً 
1

.   للمحاكم المؽربٌة

والنص الوحٌد الذي ٌمكن اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد هو ما تضمنته الفقرة األخٌرة   

 الذي ٌشٌر إلى أنه فً حالة عدم توفر المدعى علٌه ال على موطن وال على 27من الفصل 

محل إقامة بالمؽرب فإن الدعوى ترفع ضده أمام محكمة المدعً أو واحد من المدعٌن إذا 

تعددوا شرٌطة توفرهم على موطن أو محل إقامة بالمؽرب 
2

  .

إن سكوت المشرع المؽربً عن تحدٌد االختصاص الدولً للمحاكم المؽربٌة   

 بنقل قواعد االختصاص المحلً المنصوص علٌها فً القٌامٌقتضً من القضاء المؽربً 

 وما ٌلٌه من قانون المسطرة المدنٌة إلى الصعٌد الدولً وٌطبقها على النزاعات 27الفصل 

.  الدولٌة الخاصة

مدٌد قواعد االختصاص الترابً إلى الصعٌد الدولً من المبادئ المتعارؾ ذلك أن ت

علٌها فً القانون الدولً الخاص المقارن 
3

ال بعض ا كما أن القانون المؽربً ال ٌتضمن 

المقتضٌات المتعلقة باالختصاص الدولً للمحاكم المؽربٌة، وهذا ما حتم كما هو األمر فً 
                                                           

11
 بياف الحدكد التي تباشر فييا الدكلة سمطاتيا القضائية ":المقصكد باالختصاص القضائي الدكلي لممحاكـ المغربية-  

كلما كانت الدكلة المغربية تباشر سمطاتيا القضائية . بالمقابمة لمحدكد التي تباشر فييا الدكؿ األخرل سمطاتيا القضائية
بكاسطة محاكميا، كاف معنى االختصاص القضائي الدكلي ىك بياف الحدكد التي تباشر فييا المحاكـ المغربية كظيفة 

القانكف "  عبد اهلل عز الديففي ىذا الصدد أنظر"القضاء بالمقابمة لمحدكد التي تباشر فييا محاكـ الدكؿ األجنبية ىذه الكظيفة
 .667ص 1969. السادسة الجزء الثانية النيضة العربية الطبعردا, مصر" الدكلي الخاص

2
م المسعكدم محاكلة تقييـ قانكف المسطرة المدنية الحالي مف زاكية القانكف الدكلي الخاص مجمة القانكف شالعيا-  

.  164  ص1990. 6كاالقتصاد عدد 
3
،  Fraceslaris   كBartin لقد كانت ىذه الفكرة محؿ انتقاد في البداية مف طرؼ الفقياء الفرنسييف كعمى رأسيـ-  

فبالنسبة ليؤالء الفقياء ليس مف المنطقي القياـ بحؿ مشكؿ االختصاص الدكلي لممحاكـ بكاسطة قكاعد االختصاص 
اإلقميمي ألف األكؿ تحدده طبيعة النزاع في حيف أف الثاني تتحكـ فيو عناصر أخرل عارضة تتعمؽ بالمكاف كبالكضعية 
الخاصة ألحد أطراؼ النزاع كبالتالي فإف االختصاص الدكلي ىك في حقيقتو اختصاص نكعي ال يمكف حكمو بقكاعد 

جامعة سيد محمد بف . االختصاص الترابي؛ راجع في ىذا الصدد العياشي المسعكدم محاضرات في القانكف الدكلي الخاص
 . 165 ص 1992عبد اهلل فاس 
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األنظمة األخرى الرجوع بصفة عامة للقواعد الداخلٌة لبلختصاص اإلقلٌمً 
1

 للنظر فً 

.  اختصاص المحاكم الوطنٌة بدعاوى الطبلق

 أنه ٌجب على من ٌرٌد  تقضً من قانون األسرة المؽرب79ً المادة وبهذا نجد أن

الطبلق أن ٌطلب اإلذن من المحكمة باألشهاد به لدى عدلٌن منتصبٌن لذلك بدابرة نفوذ 

المحكمة التً ٌوجد بها بٌت الزوجٌة أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التً أبرم فٌها عقد 

.  الزواج حسب الترتٌب

ٌقدم " هعلى أننجده ٌنص  من قانون المسطرة المدنٌة 212وبالرجوع إلى الفصل 

وفقا لئلجراءات العادٌة مقال التطلٌق إلى المحكمة االبتدابٌة التً ٌوجد بدابرة نفوذها بٌت 

 "الزوجٌة أو موطن الزوجة أو التً أبرم بها عقد الزواج
2

  

المشرع المؽربً قام بوضع ضوابط جدٌدةمما ٌوضح أن 
3

 إلسناد االختصاص ,

:  وتتجلى هذه الضوابط فً. للقضاء الوطنً فً دعاوى الطبلق

 أو ما ٌمكن اعتباره بالموطن المشترك للزوجٌن وهو ضابط : بٌت الزوجٌة 

.  أساسً، ومعتمد فً القانون الدولً الخاص المقارن

 المحاكم اإلنجلٌزٌة بدعوى التطلٌق متى ٌنص على اختصاصالقانون اإلنجلٌزي ؾ

 بها استثناء متى كان الزوج ص رفع الدعوى كما ٌختوقتكان موطن الزوجٌة فً انجلترا، 

قد هجر زوجته أو ابعد عن انجلترا وقت رفع الدعوى بشرط أن ٌكون فً هذه الحالة 

متوطنا فً إنجلترا قبل الهجر أو األبعاد
4

 .

                                                           

1
كىذا بالفعؿ ما سار عميو االجتياد القضائي الفرنسي كاالجتياد القضائي لعدد مف الدكؿ كىذا ىك المنحى الذم ينيجو - 

. 34ص . 2003اصر متيكم المشككرم، مبادئ في القانكف الدكلي الخاص مكتبة المعارؼ الجامعية ف ,القضاء المغربي
36 
 الصادر بتنفيذه 72 – 03القانكف رقـ مف " التطميؽ" السادس ع الفر,باب المساطر المتعمقة باألحكاؿ الشخصية في - 2 

 بتاريخ 5184ر عدد .ج (2004 فبراير 3 )1424 مف ذم الحجة 12 بتاريخ 01 – 04 – 23الظيير الشريؼ رقـ 
 . المتعمؽ بمدكنة األسرة70 – 03كلقد صدر بالمكازاة مع القانكف رقـ . 453 ص 05/02/2004

3
نما ىي مف المستجدات 1974لإلشارة إف ىذه المقتضيات لـ يتـ التنصيص عمييا في قانكف المسطرة المدنية لسنة -    كا 

 72-03المسطرية التي رافقت تطبيؽ مدكنة األسرة بمقتضى قانكف 
4
.  690عز الديف عبد اهلل، مرجع سابؽ ص -  
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واعتماد القانون المؽربً للمسطرة المدنٌة على معٌار الموطن المشترك إلسناد 

 ٌنسجم مع ما سار به العمل فً القانون الدولً الخاص االختصاص للمحاكم الوطنٌة،

 من اتفاقٌة الهاي الخاصة بالتطلٌق 5ٌؤخذ بما نصت علٌه المادة المقارن و 
1

 التً تقضً 

بؤن ٌرفع دعوى التطلٌق أو االنفصال لدى القضاء المختص وفقا للقانون الوطنً للزوجٌن 

 وإذا لم ٌكن لهما ,اأو لدى القضاء المختص فً المكان الذي اتخذ فٌه الزوجان موطنهم

 ترفع الدعوى لدى محكمة موطن المدعى علٌه، وفً حالة ,موطن وفقا لقانونهما الوطنً

الهجر أو تؽٌٌر الموطن بعد قٌام سبب التطلٌق أو االنفصال ٌمكن رفع الدعوى لدى قضاء 

". آخر موطن مشترك للزوجٌن

 بل ق موطن الزوجة وقت رفع الدعوى سواء كانت متوطنة فً المؽرب من األصل

 رفعها، وقترفع الدعوى أو أنها كانت مقٌمة فً الخارج ثم عادت لئلقامة فً المؽرب 

 :  التالٌٌنوٌرجع إسناد االختصاص وفقا لموطن الزوجة العتبارٌن

 كون القانون الواجب التطبٌق فً الدعوى هو القانون الوطنً وإن :األول االعتبار-

كان المشرع المؽربً لم ٌنص على الجنسٌة كعنصر للخضوع للقضاء المؽربً فً إطار 

االختصاص القضابً الدولً 
2

إذا كانت الزوجة تحمل الجنسٌة المؽربٌة فاألولى لها أن ؾ 

. تتقاضى أمام القضاء الوطنً المؽربً

أن عنصر الموطن، كضابط شخصً إقلٌمً إلسناد االختصاص : الثانًاالعتبار- 

للمحاكم الوطنٌة، ٌوفر الرعاٌة للمدعٌة باعتبار أن توطن الزوجة فً المؽرب، ٌكون 

.  عنصرا هاما من عناصر االختصاص القضابً الوطنً والمقارن

                                                           
1
.  1902 يكنيك سنة 12المنعقدة في -  

2
إف المشرع المغربي لـ يؤسس االختصاص الدكلي لممحاكـ المغربية عمى الجنسية المغربية حتى في النزاعات بيف -  

ليس مف المقبكؿ أال يتقاضى المغربي أماـ محاكمو الكطنية في الحاالت التي ال يتكفر فييا ال عمى مكطف كال ؼالمغاربة 
 عمى ام أدخموت اؿت بعد التعديالمشرع المغربـعمى محؿ إقامة بالمغرب كال يككف فييا النزاع مرتبطا بالمغرب ككاف عمى اؿ

قانكف المسطرة المدنية أف ينص صراحة عمى إمكانية كليس إلزامية اختصاص المحاكـ المغربية بالنظر في الدعاكم 
  في ىذا الصدد راجع.مكضعيأؿرتباط أالالمرفكعة ضد أك مف طرؼ مغربي أينما كاف مكطنو كحتى في غياب عنصر 

م المسعكدم محاكلة تقييـ قانكف المسطرة المدنية الحالي مف زاكية القانكف الدكلي الخاص مجمة القانكف كاالقتصاد شالعيا
.    194 ص 1990. 6عدد 
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إن إسناد االختصاص للمحاكم المؽربٌة لنظر :  الموطن الذي أبرم به عقد الزواج

فً دعاوى الطبلق بناءا على محل إقامة التً ابرم فٌها عقد الزواج دون التخصٌص بؤن 

ٌكون إبرام العقد ثم بالمؽرب، ٌوضح لنا قبول المشرع المؽربً فكرة إسناد االختصاص 

 إذا تم الزواج ,ةيمؽربال  ٌحملون الجنسٌةلؽٌر المحاكم الوطنٌة بالرؼم أن أطراؾ العبلقة

 من قانون األسرة المؽربً، التً خولت للمؽاربة إبرام عقود 14وفق ما نصت علٌه المادة 

.             زواجهم وفقا لئلجراءات اإلدارٌة المحلٌة لبلد إقامتهم

ٌتضح مما سبق أن إسناد االختصاص القضابً الدولً لمحاكمنا بناءا على العناصر 

أحكامنا بالخارج، ب االعتراؾالسابقة، قاعدة موضوعٌة ومنطقٌة من شؤنها أن تساعد على 

.  ألنها مكرسة فً معظم األنظمة القانونٌة األجنبٌة

 من التقنٌن القضابً البلجٌكً على أن القاضً األجنبً ال ٌمكن 570فقد نصت المادة 

  .المتقاضٌنأن ٌكون مختص فقط من خبلل الجنسٌة

كما أن القانون 
1

 II الذي اعتمده مجلس االتحاد األوروبً والمسمى بقواعد بروكسٌل

عدلت قاعدتٌن أساسٌتٌن فً القانون الدولً الخاص البلجٌكً عند انحبلل الرابطة الزوجٌة 

:  بٌن األزواج وٌتعلق األمراالنفصال أو 

.  باالختصاص الدولً لقاضً الطبلق-

.  والفعالٌة األوروبٌة لقرارات الطبلق المتخذة من طرفها-

 على أن تنظٌم االختصاص لنظر فً 2حٌث نصت اتفاقٌة بروكسٌل فً المادة 

:  الدعوى ٌستند للضوابط التالٌة

 إذ ٌمكن للدول األطراؾ إسناد االختصاص لمحاكمها بناء على ,ضابط الجنسٌة

.   فً حالة توافر شروطهاةجنسٌة رعاٌاها، والموطن المشترك للزوجٌن أو اإلقامة االعتٌادي

 فً حالة عدم اتفاق الزوجٌن على المحكمة المختصة للنظر فً طلب  انهفالمبدأ

انحبلل الزواج أو بطبلنه فً المحكمة المختصة للنظر فً  ووقوع النزاع حول ,الطبلق
                                                           

1
 المتعمقة باالختصاص 1968 ديسمبر 27 الذم جاء لتكميؿ اتفاقية برككسيؿ بتاريخ 1347 / 2000القانكف رقـ -  

.  2001 مارس 1القضائي كاالعتراؼ بتنفيذ القرارات في المادة المدنية كالتجارية، كقد دخؿ ىذا القانكف حيز التنفيذ في 
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 وضعت فً نفس يوالت, بلجٌكا فإن إسناد االختصاص ٌكون فقط وفق هذه المعاٌٌر السابقة

آخر إقامة اعتٌادٌة  أوالدرجة، االختصاص القضابً البلجٌكً بناءا على اإلقامة االعتٌادٌة

.  الجنسٌة والموطن المشترك للزوجٌنوللزوجٌن،

وإن كانت قواعد بروكسٌل لم تتعرض لحاالت التنازع اإلٌجابً للجنسٌات
1

 فإن 

السإال الذي ٌثار فً هذا الصدد هو مسؤلة اإلسناد االتفاقً لبلختصاص على الصعٌد 

.        الدولً ما دمنا أمام حالة طبلق اتفاقً؟

 

 

:  اإلسناد االتفاقً لبلختصاص القضابً: الفقرة الثانٌة

 على الزوجٌن 2822 المادة  منٌفرض التقنٌن القضابً البلجٌكً فً الفقرة الثانٌة 

 وجوبا فً متن االتفاقٌة األولٌة  ٌتفقاالراؼبٌن فً اللجوء إلى مسطرة الطبلق االتفاقً، أن

 .  الطبلق االتفاقً على أنظرهاطلبعلى المحكمة التً ٌرؼبان عرض 

فمن شؤن الزوجٌن االتفاق على إسناد االختصاص للمحاكم البلجٌكٌة أو إخراج  

وإن كانت )الدعوى، باتفاق الزوجٌن، من اختصاص محاكم الدولة المختصة بها أصبل 

المحاكم )وإدخالها فً اختصاص محاكم دولة أخرى  (المحاكم البلجٌكٌة هً المختصة

.  (المؽربٌة

مختصة دولٌا حسب المحكمة ؼٌر الفهل ٌجوز االتفاق على إسناد االختصاص إلى 

 مع العلم أن من شروط تذٌٌل الحكم األجنبً فً المؽرب قواعد االختصاص المؽربٌة

؟      صدوره من محكمة مختصة

  القضابًستدعً منا النظر إلى قواعد االختصاصتإن اإلجابة على هذا التساإل 

.   المؽربً بمنظار القوانٌن المقارنة

                                                           
1
 - Journal des tribunaux, les nouvelles règles de conflits de juridictions en matière de 

désunion des époux le règlement communautaire « Bruxelles II » 28 avril 2001. 120
e
 année 

N° 6009, p. 372  
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فالمشرع الفرنسً وإن اتخذ من الجنسٌة الفرنسٌة وحدها أداة لتحدٌد االختصاص 

د االختصاص القضابً الدولً، يالقضابً الدولً، فإن القضاء الفرنسً اتخذ أدوات لتحد

.  ذلك موطن المدعى علٌه ومحل إبرام العقد، والخضوع اإلرادينوم

 قبول اختصاص المحاكم الفرنسٌة زافؤج  
1

 كما أجاز التنازل عن اختصاصها وقبول 

اختصاص محكمة أجنبٌة إذ نص القانون الفرنسً على أنه ٌجوز للفرنسً بوصفه مدعٌا أن 

من القانون المدنً  14ٌتنازل عن اختصاص المحاكم الفرنسٌة المقرر لصالحه فً المادة 

جنبٌة، وٌتم هذا التنازل بإرادته وحده ألن هذا االختصاص األمحكمة الاختصاص بوٌقبل 

امتٌاز مقرر له، فاالختصاص المقرر فٌها هو عند القضاء من قبٌل االختصاص المحلً 

.  وهذا ٌجوز التنازل عنه

 15كذلك ٌجوز التنازل عن االختصاص المقرر فً المادة 
2

من القانون المدنً  

ولكن هذا التنازل ال ٌتم إال باالتفاق بٌن المدعً والمدعى علٌه ألن االختصاص  ,الفرنسً

. مقرر لصالح االثنٌن فبل ٌكفً فً شؤن التنازل عنه إرادة الواحد منها

كما أنه فً الدعاوى فٌما بٌن األجانب ٌجوز التنازل عن عدم اختصاص المحاكم 

د جرى القضاء الفرنسً على أن الدفع بعدم اختصاص هذه المحاكم ٌتعٌن قالفرنسٌة و

 خبلؾ المشرع ى عل, سقط الحق فٌهوإالالتمسك به قبل الدخول فً موضوع الدعوى 

نص على إمكانٌة منح الزوجٌن االتفاق على إسناد يالمؽربً الذي لم ٌتضمن أي مقتضى 

 .االختصاص لؽٌر المحاكم الوطنٌة

ٌبدو أن االجتهاد القضابً المؽربً ٌمٌل إلى تحرٌم الخروج " وأمام سكوت المشرع، 

قرار فً عن قواعد االختصاص الدولً للمحاكم المؽربٌة وٌذكر األستاذ عبد هللا درمٌش، 

، مما جاء فٌه أن قضٌة 25576 فً الملؾ عدد 615 تحت عدد 28/2/1974صدر بتارٌخ 
                                                           

1
تحكؿ القضاء الفرنسي مف تقرير عدـ اختصاصو بالدعاكم فيما يخص األجانب بصفة مطمقة إلى تقرير اختصاصو -  

بيذه الدعاكم، اختصاصا اتسع نطاقو فشمؿ دعاكم الحالة كالدعاكم الشخصية متى كاف لممدعى عميو مكطف في فرنسا 
 ك 59المادتيف )كاستعاف القضاء في تقرير ىذه القكاعد بنصكص قانكف اإلجراءات المدنية الخاصة باالختصاص المحمي 

.  612ص : راجع عبد اهلل عز الديف مرجع سابؽ  (420
2
 مف نفس القانكف بأنو يمكف مقاضاة الفرنسي أماـ محكمة فرنسية مف اجؿ االلتزامات التي عقدىا في 15كتنص المادة -  

.  609راجع عبد اهلل عز الديف، مرجع سابؽ ص "بمد أجنبي كلك مع أجني 
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وقد علق . االختصاص الدولً تمس بالنظام العام الدولً المؽربً وللمحكمة أن تثٌرها تلقابٌا

 موقؾ المحكمة المؽربٌة التً أصدرت نإ "هذا الموقؾ،على األستاذ العٌاشً المسعودي 

 ؼٌر صحٌح فً نظرنا ألنه لٌس إجبارٌا أن تثٌر المحكمة قضٌة ,الحكم المشار إلٌه

االختصاص الدولً لكن ٌجوز لها فقط القٌام بذلك فً الحاالت التً تكون فٌها قاعدة 

االختصاص الدولً آمرة ال ٌجوز لؤلطراؾ االتفاق على مخالفتها كما فً نزاعات الحالة 

"واألهلٌة
1

 .

إننا نتفق مع أستاذنا العٌاشً المسعودي فً نتٌجة أنه لٌس إجبارٌا أن تثٌر المحكمة 

 كنا نرى أنه ال ٌمكن اعتبار أن نزاعات الحالة واألهلٌة من نقضٌة االختصاص الدولً، وإ

:  قواعد االختصاص الدولً اآلمرة وال ٌجوز لؤلطراؾ االتفاق على مخالفتها، وذلك لسببٌن

أن المشرع المؽربً ورؼم التعدٌل الذي أدخله على قانون المسطرة المدنٌة لسنة -

 لم ٌتخذ الجنسٌة كعنصر شخصً إلسناد االختصاص 72-03 بمقتضى قانون رقم 1974

هجه السٌاسة نللمحاكم الوطنٌة من جهة ومن جهة ثانٌة التوجه الجدٌد الذي أصبحت ت

 المستجدات التً عرفها قانون األسرة المؽربً وتعامله ,التشرٌعٌة المؽربٌة والتً من بٌنها

.  مهجربشكل إٌجابً إلى حد ما مع أوضاع الجالٌة المؽربٌة بال

 إمكانٌة إسناد د من قانون المسطرة المدنٌة ٌإك212تضمنته المادة  كما أن ما -

االختصاص لؽٌر المحاكم المؽربٌة
2

 وهذا ما سعى منشور وزٌر العدل إلى السادة القضاة 

 بالطبلق االتفاقً، إلى أن بعض الدول نٌجب تنبٌه المعنًٌ" ورد فٌه و الذياإلشادة به 

األوربٌة تفرض لقبول األحكام الصادرة بالتطلٌق فً الدول األجنبٌة، مراعاتها لقواعد 

.    "االختصاص ذي الصلة بالسكن االعتٌادي الفعلً للزوجٌن

 بؤنه لٌس هناك ما ٌمنع الزوجٌن من االتفاق على إسناد االختصاص نرىمما ٌجعلنا 

 تعزز تحدٌد , و موضوعٌة شخصٌة,لؽٌر المحاكم الوطنٌة ما دامت أن هناك عناصر

.  المحكمة المختصة للنظر فً طلب الطبلق

                                                           
1
 . 195تقييـ قانكف المسطرة المدنية الحالي، مرجع سابؽ ص . العياشي المسعكدم-  

2
 كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ-  
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فمشكلة االختصاص القضابً كما ذهب إلى ذلك األستاذ نٌبواٌٌه ٌجب أن تحل على 

 كانت هذه تىأساس قاعدة عامة هً أن تختص محاكم الدولة بما ٌرفع إلٌها من دعاوى م

الدعاوى ترجع إلى وقابع نشؤت أو أشخاص موجودٌن فً الدولة وال ٌقصد به التعبٌر عن 

 ألن هذه اإلقلٌمٌة لٌست محل شك وإنما ٌقصد به بٌان إقلٌمٌة األسس,إقلٌمٌة القضاء
1

 التً 

 خدمة عامة تدخل فً عداد الخدمات يأداء العدالة هؾٌتحدد علٌها اختصاص محاكم الدولة 

.  العامة البلزمة لكفالة األمن المدنً داخل إقلٌم الدولة

وهذه القاعدة العامة المبنٌة على اعتبارات قانونٌة ترد علٌها استثناءات مبنٌة على 

 للدولة باتفاق الخصوم على إسناد االختصاص القضابً ما ٌتحقق لنا ووه, اعتبار المبلبمة

. التً تتوفر لهم فٌها روابط موضوعٌة

بعد أن وضعت التً  , من قانون المرافعات اإلٌطال2ً ولعل هذا ما تضمنته المادة 

قاعدة عامة فً عدم جواز التنازل عن اختصاص المحاكم اإلٌطالٌة المرسوم لها فً القانون 

 أو ما بٌن أجنبً وإٌطالً ن نصت على استثناء حالة ما ٌكون االلتزام بٌن أجنبً,اإلٌطالً

 فً إٌطالٌا واتفق كتابة على الخروج من والٌة القضاء اإلٌطالً توطنؼٌر مقٌم وؼٌر م
2

. 

األمر الذي ٌإكد على ضرورة منح الزوجٌن فً إطار الطبلق االتفاقً إسناد 

االختصاص للمحكمة التً تمكنهما من فض نزاعاتهما فً اقرب وقت ممكن بالوسابل األقل 

.   المقارنةتتكلفة على ؼرار ما سارت علٌه التشرٌعا

    القاضً خضوع إجراءات الطالق االتفاقً لقانون :الثانًالمطلب 

مٌدان اإلجراءات  ٌعتبر مبدأ اختصاص قانون القاضً المرفوع أمامه النزاع فً    

 بعد أن كان هذا المبدأ ؼاببا فً ,من المبادئ األكثر شٌوعا فً القانون الخاص المقارن

ن التعدٌبلت التً ؼٌر ا من قانون المسطرة المدنٌة، 394القانون المؽربً بمقتضى الفصل 

نص صراحة عن مبدأ اختصاص لم ت ت وإن كان1974عرفها قانون المسطرة المدنٌة لسنة 

افل التجدٌد ولم ٌؽب عنه اإلصبلح إذ لم ٌتردد غالقانون المؽربً، فإن المجلس األعلى لم ٌت
                                                           

1
.  658عز الديف عبد اهلل، مرجع سابؽ ص -  

2
. 628نفس المرجع ص -  
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 على التصرٌح بؤن اإلجراءات 1983 أبرٌل 8 قراره الصادر بتارٌخ فًفً اإلعبلن 

الواجب تطبٌقها هً المنصوص علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة دون سواه
1

 .

 الرابطة األسرٌة الدولٌة، تجعل  اطارانحبلل الرابطة الزوجٌة باالتفاق فً وبهذا فإن

ؼٌر  (الفقرة األولى)القاضً  قانون المسطرة المتبعة فً دعوة الطبلق االتفاقً هً مسطرة

 ألن ذلك ٌتوقؾ على , تظل قابمةمعرفة نطاق تطبٌق المسطرة المدنٌة فً مٌدان التطلٌقأن 

التمٌٌز بدقة بٌن جوهر قواعد الطبلق واإلجراءات المتبعة بشؤنها الواجب إخضاعها لقانون 

 . (الفقرة الثانٌة)القاضً 

  صعوبة تكٌٌف إجراءات الطالق : الفقرة األولى

 فالقاضً ٌلعب دور أساسً ,ن تكٌٌؾ القاضً للقاعدة المسطرة لٌس باألمر السهلا

 تجمع بٌن قانون القاضً ومإسسة الطبلق ,من أجل إخضاع المسطرة للتحلٌبلت الدقٌقة

.  الخاصة الدولٌة االتفاقً عند انحبلل الربطة األسرٌة

التمٌٌز بٌن المسطرة والجوهر فً مإسسة الطبلق االتفاقً كثٌرا ما ٌكون كما أن 

عوٌصا نظرا للروابط التً تجمع بٌنهما فً مٌدان األحوال الشخصٌة وخاصة فً مجال 

.  الطبلق

صعوبة التكٌٌؾ ٌمكن أن تبرز عند تطبٌق القانون المؽربً الذي ٌخضع له الطبلق ؾ

االتفاقً من حٌث الموضوع، إذ ٌصبح القاضً األجنبً مضطرا للبحث عن المعنى 

.   القانون المؽربً المسطرٌة فًمقتضٌاتالالحقٌقً لبعض 

 ٌمكنه أن ٌقرر تطبٌق تلك ىحت ٌتعٌن علٌه أن ٌلجؤ إلى التكٌٌؾ  األجنبًالقاضًإن 

المقتضٌات أو ٌقضً برفضها، وعندما ٌتعلق األمر بقواعد مسطرٌة مؽربٌة، فإنها لن 

.     تضاؾ إلى مسطرة القاضً فٌستبعدها القاضً من نطاق الدعوى

                                                           
1
.   179راجع في ىذا الصدد العياشي المسعكدم، تقييـ قانكف المسطرة المدنية، مرجع سابؽ ص -  
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وفً المقابل عندما تحلل مقتضٌات القانون المؽربً على أنها قواعد جوهرٌة، عندبذ 

تنقل هذه القواعد إلى قانون القاضً
1

 فٌصبح من البلزم إتباعها اعتبارا ألن طبلق المؽاربة 

.  ٌخضع لهاوفقا لقانونهم الوطنً 

وتؤتً الصعوبة بالنسبة للطبلق االتفاقً من كون بعض القواعد المسطرٌة ظاهرٌا 

والواردة فً القانون المؽربً تكون مرتبطة بجوهر القانون، وبصرؾ النظر عن كونها 

مجرد قواعد توجٌهٌة فً الدعوى، تتمٌز بؤنها، تعبر عن المتطلبات الجوهرٌة المرتبطة 

بمفهوم الطبلق نفسه فً القانون المؽربً
2

 .

ي اعتبرها المشرع المؽربً إجراء جوهري ٌجب توأخص بالذكر مسطرة الصلح ال

 الصلح ة ومحاول,على المحكمة قبل اإلذن بالطبلق القٌام بإجراء محاولة صلح بٌن الزوجٌن

 الطبلق والتطلٌق وفً كل الدعاوي األخرى الرامٌة إلى إنهاء يإجراء مفروض فً دعاو

.    دعوى الطبلق االتفاقًي ؾكالرابطة الزوجٌة وٌجرى كذل

وقد سبق للمجلس األعلى أن نقض الحكم الذي لم ٌجري محاولة الصلح بٌن 

الزوجٌن
3

 أكد على ضرورة إجراء محاولة الصلح رؼم أن الزوج كان قد التزم فً حكم و.

 على اعتبار أن محاولة الصلح إجراء جوهري ملزم حتى ,سابق بجعل الطبلق بٌد الزوجة

. أمام محكمة االستبناؾ

 تطرح صعوبة تكٌٌؾ مسطرة الطبلق االتفاقً أمام القضاء المؽربً، على ل وبالمقاب

اعتبار أن هذه المسطرة فً الدول األوروبٌة تخضع لمجموعة من الشروط سوءا تعلق 

.  الشروط الموضوعٌة التً تتطلبها مسطرة الطبلق االتفاقًباألمر بالشروط الشكلٌة أو 

                                                           
1
صالح التنظيـ القضائي كالمسطرة في المغرباجاف ديبرم، القانكف -   مجمة القضاء كالتشريع التكنسية . لدكلي الخاص كا 

.  59 ص 1993 سنة 144عدد 
2
.  60نفس المرجع ص -  

3
.   غير منشكر16/06/1975 بتاريخ 47251ل عدد عؿقرار المجمس اال-  

ف كاف بعض الفقو يرل أف إجراء محاكلة الصمح مف جديد أماـ محكمة االستئناؼ، غير ضركرم كذلؾ يعد فشؿ  كا 
"  أحمد الخمميشي التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية,المحاكلة أماـ المحكمة االبتدائية كىك ما يجرم بو العمؿ في مصر

. 383 مرجع سابؽ ص 1ج 
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فبالنسبة إلى الشروط الشكلٌة، تستلزم التشرٌعات األوروبٌة تحرٌر اتفاق أولً ٌتم 

على أن ٌتم تؤكٌد هذا  الزوجٌن ٌر نزاعا بٌنثاالتفاق فٌه على كل المسابل التً ٌمكن أن ت

.  االتفاق بعد إتمام باقً اإلجراءات وعقد االتفاقٌة النهابٌة

أما الشروط الموضوعٌة فتتمثل فً السن الذي حدده المشرع للزوجٌن والذي ٌختلؾ 

و       مضت على الزواج قد  المدة التً ٌجب أن تكون وفًفً بعض التشرٌعات األوروبٌة

.  ؼالبا ما تحدد فً سنتٌنالتً 

ترجع إلى طبٌعة مإسسة هً  و فً التشرٌعات الؽربٌةمنظمة بدقة هذه الشروط

الطبلق االتفاقً حٌث تشكل جزءا من بنٌة المإسسة نفسها ومن أولوٌات مٌكانٌزماتها 

.  بمعنى أن القانون ٌشترطها حتى ٌكون الطبلق االتفاقً قابما على توافق حقٌقً

بع ؼٌر مقتضٌات قانون توبناءا على هذا إذا عزم القاضً المؽربً على أال ي

مثل هذه الشروط، وٌصرؾ النظر بصورة برؾ تالمسطرة المدنٌة المؽربٌة، والتً ال تع

نهابٌة عن كل الضمانات التً ٌتطلبها القانون األجنبً بدعوى أنها قواعد مسطرٌة، فإن 

الحكم الصادر عن القضاء المؽربً لن ٌقبل تنفٌذه أمام القضاء األجنبً وسٌكون مآله ما 

 التً رفضت 1987 ٌناٌر 20ذهبت إلٌه محكمة النقض الفرنسٌة فً قرارها بتارٌخ 

بمقتضاه االعتراؾ بالحكم الصادر فً المؽرب لمخالفته النظام العام الفرنسً 
1

     .

                                                           
1
 عف محكمة االستئناؼ بتكلكز، أف 1984 يكنيك 13حيث يتجمى مف القرار التأييدم المطعكف فيو، الصادر بتاريخ -  

الزكجيف شكمكف كتكريف الفرنسيي الجنسية، القاطنيف بالمغرب، تقدما لمقاضي المغربي بطمب راـ إلى التطميؽ بناء عمى 
مقاؿ مقدـ مف طرفيما معا طبقا لمقتضات القانكف الفرنسي، كأنو بعد المصادقة عمى االتفاقية المؤقتة، قامت المحكمة 

.  بالتصريح بالطالؽ بناء عمى المقاؿ النيائي لمزكج,المغربية بعد ذلؾ كرغـ تعرض الزكجة
فرنسية بطمب يرمي إلى التصريح بأف اؿمحكمة ؿ السيدة شكمكف ؿتقدمتبإشيار الحكـ القاضي بالطالؽ كتزكج، كالزكج قاـ 

كبالتالي فإنيا طمبت التصريح ببطالف .  غير سارم المفعكؿ في فرنسا1979 فبراير 27الحكـ الصادر في المغرب بتاريخ 
.  الزكاج الثاني لمسيد شكمكف

:  حكؿ الكسيمتيف الثانية كالثالثة مجتمعيف 
حيث أف السيد شكمكف يعيب عمى القرار المطعكف فيو ككنو صرح بأف الحكـ القاضي بالطالؽ مخالؼ لمنظاـ العاـ 

الفرنسي بسبب عدـ اتفاؽ الزكجيف عمى مبدإ الطالؽ، كنظرا لالخالؿ بقكاعد مسطرة تعتبر مف النظاـ العاـ كمف شأنيا أف 
في حيف أف يجدر التذكير أكؿ األمر بأف القاضي األجنبي يتكفر عمى صالحية . تضمف استمرار االتفاؽ حكؿ مبدإ الطالؽ

كلو في ذلؾ سمطة مطمقة ليس لمقاضي الفرنسي حؽ إعادة النظر فييا عف طريؽ مراقبة قانكنية . تقدير اتفاؽ الطرفيف
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 إلى ذلك األستاذ جان دٌبري ٌفرض تطبٌق ذهبوبالتالً لٌس هناك أي امتٌاز كما 

.  قانون القاضً على كل ما ٌتعلق بإجراءات الدعوى

بل على العكس من ذلك أن كل عنصر ٌساهم فً إعطاء مإسسة الطبلق االتفاقً 

شكلها الحقٌقً الذي ٌدخل فً جوهر القانون رؼم أن دخول هذا العنصر فً سٌر الدعوى 

. ال ٌؽٌر فً شًء من ذلك

ومع هذا ٌحاول كل قاضً وطنً تسٌر الدعوى حسب قانونه الوطنً، دون اعتبار 

تدفعه إلى السٌر على هذا  دولٌا لجنسٌة المتقاضٌن، ألن مبدأ إقلٌمٌة المسطرة المعترؾ بها

النهج
1

 الحافل بالصعوبات إن لم نقل المجازفة التً تنجم عن التكٌٌؾ الذي من هذا 

فالمسطرة لٌست سوى وسٌلة ٌتعٌن أال تنطلق إلى حد ٌناقض القواعد الجوهرٌة التً ,القبٌل

. تهدؾ إلى ضمان احترامها

  مسطرة الطالق االتفاقً: الفقرة الثانٌة

حاول المشرع المؽربً من خبلل مقتضٌات مدونة األسرة إلى تقرٌب نظام األسرة 

جرأة انحبلل الرابطة الزوجٌة وجعل االمؽربً من نظٌره فً األنظمة المقارنة وذلك ب
                                                                                                                                                                                     

 ك 3كأنو في ىذه النازلة، قامت محكمة االستئناؼ بتحريؼ الحكـ كتجاكزت سمطاتيا كخرقت مقتضيات الفصؿ . الحكـ
، فإف " المغربية–لبنكد االتفاقيات الفرنسية "كأنو مف جية ثانية، فإنو تطبيقا .  مف القانكف المدني301 ك 232 إلى 230

عمى القاضي أف يطبؽ قكاعده الكطنية لممسطرة، كمف جية ثالثة فإف محكمة الدرجة الثانية لـ تجب عمى مذكرات السيد 
. لكا عف الدفاع عنياخشكمكف التي كرد فييا بأف السيدة شكمكف أشعرت بتاريخ الحكـ الذم سيصدر كبككف محاميييا ت

 .    كختاما لككف سقكط الحؽ في ممارسة طرؽ الطعف المستمدة مف تطبيؽ قانكف أجنبي ال تخالؼ النظاـ العاـ الفرنسي

لكف، حيث دكف إمكانية التسميـ بكجكد اتفاؽ الزكجة عمى الطالؽ، فإف القاضي المغربي أشار إلى أف السيدة شكمكف 
كىكذا، فإف محكمة االستئناؼ لـ . عارضت في ىذا الطالؽ، لكنو اعتبر أف سبب معارضتيا لـ يكف مستندا عمى أساس

تقـ ال بتحريؼ كال بخرؽ النصكص المشار إلييا في كسيمة النقض، بؿ أتيا عاينت أف القاضي األجنبي عند اعتماده 
.  مف القانكف المدني، صرح بطالؽ الزكجيف شكمكف رغـ أف االتفاؽ الحر لمزكجيف لـ يبؽ قائما232عمى الفصؿ =

كىذا يشكؿ سببا . كاعتبرت محكمة االستئناؼ عف حؽ أف حكـ القاضي األجنبي مخالؼ لممبدإ الفرنسي لمنظاـ العاـ الدكلي
 5 المغربية المؤرخة في –د مف االتفاقية الفرنسية 16لرفض االعتراؼ بالحكـ كما ىك منصكص عمى ذلؾ في الفصؿ 

.      ، كأف ىذا الحكـ بالتالي منعدـ األثر في فرنسا1957أكتكبر 
 يكنيك يكليكز غشت مطبعة النجاح، ص 13أنظر التعميؽ عمى ىذا القرار ب فرانسكاز مكنيجي، المجمة المغربية لمقانكف ع 

159 .
1
. 63 – 62جاف ديبرم، مرجع سابؽ ص -  
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الطبلق ٌتم بعد إذن المحكمة به من أجل توفٌر ضمانة قانونٌة ألطراؾ النزاع، خاصة 

. الزوجة واألطفال

وألن األسرة هً الوحدة الطبٌعٌة فً المجتمع المؽربً فقد حرص القانون الجدٌد 

لؤلسرة على تفعٌل مسطرة الصلح فً دعاوى انحبلل الرابطة الزوجٌة حٌث تستدعً 

مشورة وتجري المناقشات فً ؼرفة ال (81المادة )المحكمة الزوجٌن لمحاولة الصلح بٌنهما 

بما فً ذلك االستماع إلى الشهود وكل ما تراه المحكمة فابدة فً االستماع إلٌه إلنهاء النزاع 

 من أجل الوصول إلى هذه الؽاٌة بكل اإلجراءات بما فٌها انتداب  المحكمةبالصلح، وتقوم

.     حكمٌن أو مجلس العابلة أو من تراه مإهبل إلصبلح ذات البٌن

فصل بٌنهما مدة ال تقل عن توفً حالة وجود األطفال تقوم المحكمة بمحاولتٌن للصلح 

(. 82المادة ) ٌوما 30

ال ٌمكن إنجازه فً ؼٌاب الزوجٌن المعنٌٌن، فانه وألن محالة الصلح إجراء جوهري 

.  الشخصً، فً جلسة المصالحةاأوجب المشرع المؽربً حضورهمحٌث 

الٌة المؽربٌة جشكل عابق بالنسبة للي و بالنسبة للزوجٌن  مجحؾالمقتضىوٌعتبر هذا 

فً المهجر 
1

اختلؾ موطن  فً حالة وضعٌة هذه األخٌرة، خاصة  ٌراعًذلك انه لم,

 األمر الذي طرح بحدة وهوو أن أحد طرفً العبلقة ٌقٌم فً المؽرب،ا ,المشترك الزوجٌن

. ضاء األسرة بالدار البٌضاء قعلى ربٌس قسم 

كٌؾ ٌمكن لنا أن نقوم بإجبار أو إقناع "  عناألستاذة زهور الحر  وبهذا تساءلت 

شخص فً وضعٌة لٌست بعد قانونٌة أو منتظمة بالرجوع إلى المؽرب من أجل تطبٌق هذه 

"المسطرة؟
2

 . 

فمن قبل كانت المسطرة شفوٌة، عدم المصالحة تثبت من قبل السلطات القنصلٌة 

المؽربٌة فً الخارج، حٌث كان ٌسمع لهما بالقٌام بمحاوالت الصلح أمام قاضً التوثٌق 

                                                           
1
 - Fatima –Fatna Sahrane « la répudiation quels obstacles pour les marocains résidant en 

France ? colloque international sur ‘le code de la famille en migration : Quelles 

compréhension et quelle pratique le 25 et 26 Février 2005. faculté de droit Agdal. Rabat.   
2
 . رئيسة قسـ قضاء األسرة الفداءحكار أجريناه مع األستاذة زىكر الحر-  
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 من قانون المسطرة المدنٌة، وتعتبر مستند ٌمكن الزوجٌن 179بالقنصلٌة بناء على الفصل 

بالطبلقبتؤكٌد طلبهما 
1

  .

كما أن بعض األزواج ال ٌرؼبون فً العودة إلى المؽرب وٌلجبون إلى إعطاء توكٌل 

.  ألحد األقارب من اجل القٌام بشكلٌات الطبلق

والوكالة فً الطبلق من أهم المواضٌع التً تثٌر الكثٌر من اإلشكالٌات العملٌة بالنسبة 

ألفراد الجالٌة المؽربٌة بالخارج، فإذا كانت المدونة قد نصت صراحة على الوكالة فً 

مٌثاق          الزواج، فإنها لم تتضمن مقتضٌات صرٌحة فً خصوص الوكالة عند انحبلل 

الزواج 
2

 .

وإذا كان الطبلق بالوكالة مطروحا بإلحاح بالنسبة للجالٌة المؽربٌة بالخارج، فإن 

اللجنة المكلفة بإعداد الدلٌل العملً للمدونة ناقشت هذا األمر بإسهاب، لكن الرأي الؽالب 

سار فً اتجاه جوازها 
3
. 

وأصبح الزوجٌن ملزمٌن فً ظل مدونة األسرة بالحضور الشخصً أمام القاضً
4

 ,

ولقد انتبه منشور وزارة العدل إلى هذه األوضاع ونبه القضاة بضرورة توجٌه أفراد الجالٌة 

مع . المؽربٌة إلى سلوك مسطرة الطبلق االتفاقً لما ٌوفره من سهولة وٌسر فً اإلجراءات

تحرٌر االتفاق بإشهاد عدلً ٌتم التؤكٌد فٌه على أنه البد من سلوك المسطرة القضابٌة لئلذن 

 . بتوثٌق الطبلق

                                                           
1
كعمى سبيؿ المثاؿ فاف المسطرة التي كانت متبعة في مراكز القنصمية المغربية بيكلندا فيما يتعمؽ بقضايا الطالؽ ىي - 

,  إلى مركز القنصمية كيسير عمى اقكاليما العدالف ااالحتكاـ إلى إنياء العالقة الزكجية بالتراضي بيف الطرفيف بحضكر ىـ
تنازع قكانيف "راجع في ىذا الصدد جميمة اكحيدة .غير أف سمكؾ ىذا الطريؽ يبقى رىينا باتفاؽ الزكجيف عمى حؿ الزكاج

 123مرجع سابؽ ص"الطالؽ بيف المغرب كىكلندا
2
كىناؾ طمبات ممحة في ىذا المجاؿ في الكاقع العممي تسير في اتجاه السماح بالككالة في الطالؽ بالنسبة ألفراد الجالية -  

ف كاف بعض الفقو يرفض فكرة الككالة في  المغربية بالخارج لصعكبة التنقؿ الناتجة عف البعد أك عدـ القدرة المادية كا 
.  الطالؽ

3- Khalid de Barjawi " l’évolution le code de la famille dans le droit international privé" 
colloque sur les relations familiales organise par la cour suprême. Rabat. Les 10 et 11 

novembre 2005 .a la cour suprême غير منشكر 

4
 -www.Bladi. Net/moudawana –contre -codes –civiles étranges. Html.  

http://www.bladi/
http://www.bladi/
http://www.bladi/
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وٌمكن للطرفٌن حسب ما ورد فً المنشور طلب اإلعفاء من مسطرة الصلح 

واإلشارة فٌه إلى عنوان أقرب قنصلٌة إلمكانٌة انتدابها إلجراء محاولة الصلح بٌنهما إذا 

.  ارتؤت المحكمة ذلك

والمبلحظ أن مسطرة الطبلق االتفاقً فً القانون المؽربً ال تختلؾ كثٌرا عن 

 على أن 1994 أكتوبر 1 ٌنص القانون البلجٌكً ثنظٌرتها فً القوانٌن الؽربٌة حً

عد تحرٌر االتفاق األولً الذي ٌجب أن ٌشمل البنود التً تنظم كل اآلثار بالزوجٌن، 

بة على الطبلق الحضور إلى مكتب القاضً مرتٌن اثنٌن ٌفصل تارٌخ الثانٌة عن تالمتر

األولى مدة ثبلثة أشهر
1

  .

 ىؼٌر أن دور القاضً ٌبقى محدودا جدا أثناء النظر فً طلب التطلٌق برض

الزوجٌن، فالقانون اإلٌطالً 
2

ر دور القاضً فً مراقبة اتفاق الزوجٌن عندما ٌتعلق ص ٌح

هلة للتفكٌر، ماألمر بمصلحة الطفل ومحاولة الصلح بٌنهما عن طرٌق إعطاء الزوجٌن 

.      على الطبلق النهابًاالتفاق أو اإلصرار عن اٌمكن أثناءها التراجع عن قرارٌهم

وإن كانت القوانٌن الؽربٌة تلزم على الزوجٌن أن ٌتضمن طلب التطلٌق فً طٌاته 

مشروعٌن األول ٌتعلق بتنظٌم حٌاة الزوجٌن واألسرة رٌثما ٌتم المصادقة على طلب 

التطلٌق والمشروع الثانً ٌتعلق بتنظٌم جمٌع آثار التطلٌق من قبٌل حقوق األطفال، وكٌفٌة 

اقتسام األموال المشتركة وؼٌرها من األمور التً من الممكن أن تكون محل نزاع فٌما 

 .  وإصدار الحكم بالطبلق على االتفاق  لٌتسنى بعد ذلك للقاضً، ممارسة رقابته,بٌنهما

                                                           
1
 في ىذه المرحمة مف المسطرة دكر رئيسي بكصفو الشخص المؤىؿ قانكنا لتحرير االتفاؽ األكلي في تؽيمعب المك-  

صيغتو النيائية بعد تكفر رضائية الطرفيف عمى بنكده ليكدعو بعد ذلؾ بكتابة ضبط المحكمة المختارة مف قبميما بمكجب 
ثـ بعد ذلؾ يقـك ممثؿ الحؽ العاـ في . االتفاؽ حيث يتكمؼ الزكجاف بأداء مصاريؼ اإليداع حسب الطريقة المتفؽ عمييا

ليقـك القاضي باستدعاء الطرفيف إلى الجمسة األكلى كالتي . ىاتالمحكمة مطالبا باألداء برأيو في بنكد االتفاؽ كمدل قانكني
يكتفي خالليا باإلنصات إلى الزكجيف كتأكيد اتفاقيما، كما يقـك بمراقبة البنكد المتعمقة باألطفاؿ كيمكنو في حالة تبيف لو 

.          اإلضرار بيذه المصمحة المطالبة بتعديؿ االتفاؽ
2
.  1987 مارس 6 كالمعدؿ بقانكف 1970 دجنبر 1 الصادر في 898قانكف رقـ -  
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ؼٌران تنازع القواعد المادٌة الموضوعٌة لبلختصاص القضابً الدولً فً مجال 

ذلك  شانه أن ٌطرح بعض العوابق الستقرار األسرة المؽربٌة فً المهجر ومن نالطبلق م

   .  التنفٌذإشكالٌة

 

  إشكانٍت انتىفٍذ وآفاق انتطبٍك: انمبحث انثاوً

   إن األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة والقاضٌة بالطبلق االتفاقً بٌن مؽاربة 

ال تنفذ فً المؽرب إال بعد تذٌٌلها بالصٌؽة التنفٌذٌة من طرؾ المحكمة , مقٌمٌن بالمهجر

. االبتدابٌة لموطن أو محل إقامة المدعى علٌه و لمكان التنفٌذ عند عدم وجودهما

ؼٌر أن المحكمة وقبل أن تقوم بمنح الصٌؽة التنفٌذٌة ألحكام الطبلق االتفاقً ٌجب أن 

 الشروط ههذ, تتؤكد من مجموعة من الشروط تم تنصٌص علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة

المطلب )تشكل عابقا أمام تنفٌذ بعض األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة                 

 األجنبً قد ٌرفض تطبٌق القانون المؽربً على المؽاربة يوهذا ٌرجع إلى أن القاض (الثانً

إذا ما تبٌن له أن تطبٌق هذا األخٌر قد ٌإدي إلى مخالفة النظام العام لدولته كما أن األحكام 

الصادرة عن المحاكم المؽربٌة إذا ما رأى القضاء األجنبً أنها ؼٌر مقٌدة بالشروط الواجب 

توفرها فً الحكم األجنبً فانه ال ٌعترؾ بها األمر الذي ٌنعكس سلبا على أفراد الجالٌة 

. (المطلب األول)المؽربٌة المقٌمة بالخارج 

 : ستقبال أحكام الطالق االتفاقً أمام القضاء األجنبً ا:المطلب األول

شٌر قاعدة اإلسناد األجنبٌة بتطبٌق القانون المؽربً على الطبلق االتفاقً تقد 

للمؽاربة، فٌطرح التساإل عن السلطة التً ٌتمتع بها القاضً األجنبً فً تعامله مع القانون 

ٌتم  لقانون القاضً فانه  تعارض مع النظام العامعلى انه إذا ما (الفقرة األولى)المؽربً 

. (الفقرة الثانٌة)استبعاد تطبٌق القانون المؽربً من قبل القاضً األجنبً 
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  وضعٌة القانون المغربً للطالق أمام القضاء األجنبً: الفقرة األولى

إن السإال الذي ٌطرح هو مدى التزام القاضً األجنبً بتطبٌق القانون المؽربً، 

عن هذا شٌر قاعدة اإلسناد األجنبٌة باختصاصه فً مسؤلة الطبلق االتفاقً؟ ولئلجابة تالذي 

 آخر التعدٌبلت ٌتضمنسنحاول دراسة القانون الدولً الخاص البلجٌكً باعتباره التساإل 

.  التً ٌعرفها القانون الدولً الخاص المقارن

 على 2004أكتوبر 1 ل من القانون الدولً الخاص البلجٌك3ًنصت المادة   لقد 

خضوع األشخاص فٌما ٌخص حالتهم إلى قانون الدولة التً ٌحملون جنسٌتها وفً حالة 

.  لجنسٌات، فإن القانون الواجب التطبٌق هو القانون البلجٌكًاتنازع 

 ونصت على أن األجانب ٌخضعون  من جدٌد من نفس القانون عادة4ؼٌر أن المادة 

فٌما ٌخص حالتهم الشخصٌة إلى قانون اإلقامة االعتٌادٌة
1

 أن المشرع   فهل ٌمكن اعتبار,  

 البلجٌكً قد تراجع عن إخضاع المؽاربة لقانونهم الوطنً؟ 

نفس فرص التطبٌق وذلك , إن المبلحظ أن المشرع البلجٌكً حاول إعطاء القانونٌن

من خبلل منح الزوجٌن حرٌة االختٌار بٌن الخضوع للقانون الوطنً أو قانون اإلقامة 

 انه فً حالة تعارض مقتضٌات القانون المؽربً مع بلد االقامة فان القاضً ىعل, االعتٌادٌة

. هٌقوم بتطبٌق قانون

 من القانون الدولً البلجٌكً على أنه فً حالة 57فً هذا اإلطار نصت المادة و

الطبلق فإن على الزوجٌن االختٌار بٌن القانون الوطنً المشترك أو القانون البلجٌكً فً 

                                                           
1
األمر الذم أدل إلى في إطار االجتياد القضائي البمجيكي يعتبر ىذا المبدأ أكثر تطبيقا كفعالية مف قانكف المكطف  - 

 ظاىرة انتشار إبراـ عقكد الزكاج كالطالؽ السرية بالمساجد بيكلندا
Mohammed Ben Maimoun, en principal, membre du comité central de la gauche verte. Pays 

Bas. Colloque international le code de la famille.   غير منشكر 
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أول جلسة لهما وفً حالة النزاع أو عدم االختٌار فإن قانون اإلقامة االعتٌادٌة المشترك 

للزوجٌن، رهٌن باختٌار الزوجٌن له 
1
.   

و اعتمدت على مبدأ سلطان إرادة الزوجٌن فً اختٌار القانون الواجب التطبٌق كحل 

 الحدهما وأ, للمشاكل التً من الممكن أن تطرح فً حالة تطبٌق القانون الوطنً للزوجٌن

وهو ما سارت علٌه بعض التشرٌعات المقارنة كالتشرٌع ,باعتباره القانون المختص

الهولندي
2

 .فً تعامله مع االحوال الشخصٌة للجالٌة المؽربٌة, 

ٌتضح أن قاعدة التنازع البلجٌكٌة، التً تعٌن القانون المؽربً، كقانون مختص وبهذا 

 من القانون الدولً 3لحل النزاع المعروض على القضاء لٌست من النظام العام، فالمادة 

الخاص البلجٌكً، ٌمكن للزوجٌن االتفاق على مخالفتها والخضوع إلى القانون البلجٌكً 

باعتبار قانون اإلقامة االعتٌادٌة أو قانون الموطن
3

 .

مما ٌعنً أن القانون الذي ٌسند إلٌه االختصاص ٌظل مجرد واقع وال ٌقع على 

القاضً عبء تطبٌقه من تلقاء نفسه، وإنما ٌجب على الزوجٌن إذا رؼبا فً الخضوع إلٌه 

التمسك بؤحكام القانون المؽربً أمام محاكم الموضوع فً أول جلسة لهما 
4

وٌكون لمحكمة 

الموضوع التً تختص بالنظر فً الدعوى، سلطة تقدٌرٌة واسعة فً عدم التمسك بتطبٌق 

.  هذا القانون ورجوعها إلى القانون البلجٌكً الداخلً لتنظٌم الطبلق االتفاقً للمؽاربة

                                                           
1
 - France Blannailland op.cite 

2
رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات "االحكاؿ الشخصية لمجالية المغربية باالراضي المنخفضة"راجع في ىذا الصدد جميمة اكحيدة .- 

 1995-1994كمية الحقكؽ اكداؿ سنة ,جامعة محمد الخامس,العميا في القانكف الخاص
3
 – مف القانكف الدكلي الخاص البمجيكي عمى أف الطالؽ يخضع لقانكف اإلقامة االعتيادية لمزكجيف 57تنص المادة -  

 أك االختيار بيف القانكف الكطني المشترؾ أك القانكف البمجيكي كقد كضعت ىذه – الجنسية المشتركة –أخر مكطف مشترؾ 
 . الضكابط في نفس الدرجة

4
كال يجكز ليـ التمسؾ بالقانكف الكطني المغربي ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض كما ال تقـك ىذه األخيرة بمراقبة محاكـ -  

مرجع سابؽ , انظر في ىذا الصدد جميمة اكحيدة .المكضكع في حالة صدكر قرار أك حكـ يخرؽ القانكف المغربي
 30,31ص
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 أنه ٌمكن تقدٌم بعض العناصر والتً من خبللها ٌمكن أن نحدد الموقؾ المحتمل ؼٌر

 فالمدونة الجدٌدة عرفت تعدٌبلت جوهرٌة ,للقضاء األجنبً من قانون الطبلق المؽربً

. لضمان حقوق جمٌع أفرادهاوذلك مست هذه المإسسة 

 تكرٌس مبدأ المساواة بٌن ةخاص,  تحدٌث أؼلب مقتضٌات مدونة األسرةومن ذلك

الطبلق حل لمٌثاق " على أن 78حٌث نصت المادة عند انحبلل الرابطة الزوجٌة الزوجٌن 

الزوجٌة ٌمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء، طبقا ألحكام 

 ٌجب على من ٌرٌد الطبلق أن ٌطلب اإلذن من المحكمة باألشهاد به لدى "و "هذه المدونة

.  79م ..."عدلٌن منتصبٌن لذلك بدابرة نفوذ المحكمة التً ٌوجد بها بٌت الزوجٌة

حكام تشرٌعٌة تهدؾ إلى تكرٌس الحماٌة أل هقانون األسرة الجدٌد ٌتمٌز بإقرارؾ

القضابٌة والقانونٌة واإلدارٌة لمإسسة األسرة بمختلؾ مكوناتها من خبلل إسناد البث فً 

قضاٌا األسرة لمحاكم متخصصة 
1

إدخال النٌابة العامة كطرؾ أصلً فً الدعاوى قام ب و

المتعلقة باألسرة وقٌد عدد من التصرفات والتً من بٌنها الطبلق االتفاقً باإلذن القضابً 

                                                           
1
ىناؾ قسـ متعمؽ ؼضاء األسرة ىك فرع مف فركع القانكف عمى اعتبار أف المحاكـ االبتدائية تشمؿ عدة أقساـ ؽإف -  

باألحكاؿ الشخصية كالميراث بمعنى أف قبؿ دخكؿ ىذا القانكف، قضاء األسرة حيز التطبيؽ كانت غرؼ األحكاؿ الشخصية 
لكف كنتيجة لمتطكر الحاصؿ في المجتمع كما تعرفو قضايا ... كالميراث ىي المكمفة بالقضايا المتعمقة بالزكاج كالطالؽ

األحكاؿ الشخصية مف تراكـ كاكتظاظ مف حيث القضايا المطركحة عمى المحاكـ في مجمكع التراب المغربي كتعثرا في 
استدعى إنشاء محاكـ متخصصة في مجاؿ األسرة كذلؾ لخصكصية ... التنفيذ سكاء فيما يتعمؽ بدعاكل التطميؽ أك النفقة

فراد لألسرة محكمة تقـك عمى شؤكف أعضائيا كتتفيـ النكاحي اىذه المشكالت كلدكر األسرة كمبنة مف لبنات المجتمع ؼ
 كاف مفتقد مع النظاـ أمر الدكر االقتصادم لألسرة حتى تصدر حكميا عمى بينة كدراية كتمرس تعياالجتماعية كالنفسية ك

 .القضائي السابؽ

 التجربة المصرية يقكؿ عفك2000 لسنة 1قانكف بمقتضى ,كقد كاف السبؽ في إطار التشريعات العربية لمقانكف المصرم
 تمنع التضارب في ةالدكتكر الجندم حكؿ فمسفة قانكف محكمة األسرة أف ميزة إنشاء محكمة لألسرة سيحقؽ عدالة ناجز

األحكاـ كتختصر الكقت المطمكب لمفصؿ في قضايا األحكاؿ الشخصية، كما تؤدم إلى استقرار أكضاع األسرة كسرعة 
الفصؿ في القضايا ككفرة التكمفة برفع دعكل كاحدة في محكمة كاحدة بدال مف رفع دعاكل كثيرة أماـ محاكـ عديدة، 

باإلضافة إلى أف ىذه المحكمة مككنة كمشكمة مف عناصر قضائية كخبير اجتماعي كنفسي كرجؿ ديف، مما سيحفظ لألسرة 
 ما جاء في إطار كجكد نيابة متخصصة لألحكاؿ الشخصية أك كجكد نيابة عميا اإال أف ىذا التشكيؿ إذ... خصكصياتيا 

قضاء  "لألحكاؿ الشخصية يككف ليا ككاردىا الكاممة كيؤدم ىذا التكامؿ في تحقيؽ العدالة في محكمة األسرة رشيد مشتاقة
-23ندكة خاصة بمدكنة األسرة نظميا المعيد العالي لمقضاء بمدينتي افراف كمراكش أياـ  " المغربيعاألسرة في التشرم

     2004فبراير26
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وإخضاعها للمراقبة القضابٌة، وجعل السلطة القضابٌة كذلك مقٌدة، عند البث فً قضاٌا 

األسرة بعدد من الضوابط والمعاٌٌر التً ٌتعٌن االستناد إلٌها قبل اتخاذ أي قرار
1

 .

 وضع منظومة من اإلجراءات اإلدارٌة والقضابٌة المبسطة لحماٌة  انهباإلضافة إلى

الزوج والزوجة من كل تعسؾ لكل واحد منهما على اآلخر لتحقٌق االطمبنان واالستقرار 

األسري ومن ذلك إقرار مسطرة إدارٌة مبسطة إلبرام عقود الزواج المتعلقة بالمؽاربة 

من اجل حماٌة حقوق  و,خاصة بالطبلقالالمقٌمٌن بالخارج وإجراءات إدارٌة وقضابٌة 

 وإجراءات إثبات الحجز , وإجراءات أداء النفقة,مسطرة إثبات البنوةالطفل فقد اقر 

.  ومسطرة تعٌٌن النابب الشرعً ومراقبة تدبٌر أموال القاصر

إدراج المقتضٌات المتعلقة بحقوق الطفل تجاه أبوٌه والواردة فً اتفاقٌة كما قام ب

 عن اتخاذ التدابٌر البلزمة لحماٌة تهحقوق الطفل التً صادق علٌها المؽرب، وأقر مسإولً

. األطفال طبقا للقانون وإسناد مهمة مراقبة تنفٌذ هذه المقتضٌات للنٌابة العامة

أخضع مسطرة الطبلق والتطلٌق لشروط وإجراءات قضابٌة جدٌدة تحمً وبهذا 

الزوجة من تعسؾ زوجها فً ممارسة حق الطبلق باعتباره إجراءا استثنابٌا من خبلل 

إخضاعه لمراقبة قضابٌة تقوم على إجراءات وشروط صارمة منها استدعاء الزوجة بكٌفٌة 

رسمٌة قبل اإلذن القضابً بالطبلق واستنفاذ جمٌع مساعً إصبلح ذات البٌن والوساطة بٌن 

. الزوجٌن

أما فً حالة تعذر اإلصبلح وجب األداء المسبق لمستحقات الزوجة واألطفال خبلل 

لتدابٌر المناسبة من أجل سكن الزوجة ا  لذلكالمحكمة ذأجل شهر قبل اإلذن بالطبلق واتخ

.  واألبناء فً حالة النزاع وقبل إٌقاع الطبلق

أمام هذه التعدٌبلت التً مست قانون األسرة المؽربً، فإن القاضً األجنبً سٌكون و

مطالب بؤخذ نتابج هذا اإلصبلح من أجل تؽٌٌر سلوك الرفض الذي انتهجه نحو القانون 

 .المؽربً عامة وأحكام الطبلق خاصة

                                                           
1
.  كعناصر تقدير النفقة، معايير الحضانة، عناصر تقدير الضرر عند النظر في طمب التطميؽ الذم ترفعو المرأة-  
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 من اجل توضٌح مضامٌن المدونة لم تحظى بتؤوٌل من قبل المحامٌنأن لؤلسؾ لكن  

 من قانون المدنً 1382مسؤلة التعوٌض حسب المادة هذه المقتضٌات أمام القضاء األجنبً ؾ

لضرر المعنوي التعوٌض ل :طرح للقاضً الفرنسً ثبلثة فرضٌات للتعوٌض تالفرنسً 

كل للضرر الناتج عن انحبلل مٌثاق الزوجٌة وحالة التمكٌن من التعوٌض ل والتعوٌض

 وهذا بخبلؾ مدونة األسرة التً أشارت فقط  من القانون المدن270ً المادة بحس, طرؾ

 . إلى التعوٌض بصفة عامة وتركت للقضاء مهمة تفسٌره

 أعطت 2005 فبراٌر 17فً قرار لمحكمة االستبناؾ ببارٌس بتارٌخ حٌث انه 

  إلىالقاضًوقد ذهب , عند انحبلل الرابطة الزوجٌة للزوج المؽربً االمحكمة تعوٌض

 المؽربً  وان أشار إلى التعوٌض فً نأن القانوبناءا على تطبٌق القانون المؽربً رفض 

, مدونة األسرة الجدٌدة ؼٌر انه لم ٌوضح المفهوم المقصود بالتعوٌض فً القانون المؽربً

. حسب الحالة المعروضة علٌه والظروؾ الخاصة لهذا الطبلق

 قامت محكمة 2005 مارس 31  بتارٌخ لنفس المحكمةؼٌر انه فً قرار أخر 

 للقانون طبقاالتعوٌض بزوجة طلبت رؼم أن االستبناؾ ببارٌس بتطبٌق القانون المؽربً 

 إال أن القاضً رفض تطبٌق القانون الفرنسً على اعتبار أن القانون المؽربً هو الفرنسً

1981الواجب التطبٌق بناءا على االتفاقٌة المؽربٌة الفرنسٌة لسنة 
1

 .

 المدونة فً استقبال من الصعوبات تعترض هناك مجموعةأن األمر الذي ٌبرهن لنا 

فإلى جانب إشكالٌة فهم المدونة من قبل أفراد الجالٌة المؽربٌة والتطبٌق القضابً  المهجر

 القضاء األجنبً ذلك أن  عابق تنازع الجنسٌات، وهو المشكل المطروح بحدة أماملها نجد

 جنسٌة بلد االستقبال باإلضافة إلى الجنسٌة ن ٌحملو، الثالثأفراد الجالٌة المؽربٌة من الجٌل

. ةتعدد الجنسٌات لشخص الواحد ٌإدي إلى تداخل ما بٌن آفاق متعددولعل  ,المؽربٌة

 وبالتالً ٌجب أن تتم قراءة المدونة لمقاربة النقط التً تحتاج إلى معالجة ماسة لها 

 صدام زمن أجل ضمان نوع من المبلبمة والتعاٌش، على أن ٌتم العمل على تجاو

                                                           
1
  -Patrick matet « la dissolution du mariage »colloque sur les relations familiales les 10,11 

novembre 2005 a la cour suprême. conseiller a la cour d’appel de paris .غير منشكر 



 88 

الحضارات 
1

 فهناك أوضاع متعددة بخصوص الطبلق والحضانة , فهو قابم بإمكاننا تملكه, 

.  لكن أي مقاربة ٌمكن أن تتٌح لنا هذا النقاش... والنسب واإلرث 

لقد اعتبرت األستاذة ؾ
2

 Maria claire  ًأن بإمكان القانون الدولً الخاص البلجٌك 

إدماج مدونة األسرة على المستوى المتوسط وذلك بتجاوز هذا الوضع عن طرٌق تطبٌق 

الشروط التً تحقق فابدة "على أن من مدونة األسرة التً تنص 48مقتضٌات المادة 

إذا طرأت ظروؾ و مشروعة لمشترطها تكون صحٌحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجٌن 

أو وقابع أصبح معها التنفٌذ العٌنً للشرط مرهقا أمكن للملتزم به أن ٌطلب من المحكمة 

".  إعفاءه منه أو تعدٌله مادامت تلك الظروؾ أو الوقابع قابمة

إن اللجوء إلى هذا الوضع القانونً ٌمكن أن ٌعتبر تؽٌرا لنظام الزواج وٌبقى 

، ألن المشرع البلجٌكً لجؤ لنفس الحل إلى أي نظام سٌخضعان لهلزوجان حرٌة االختٌارل

 . من القانون المدنً البلجٌك48ًادة المبنفس 

 وهنا تطرح مسؤلة إمكانٌة أن تتقاطع أو تتكامل هذه المادة مع مدونة األسرة فالطبلق 

 االختٌار بٌن الخضوع لقانون بلد لحسب القانون البلجٌكً ٌتم كما تمت اإلشارة من خبل

 بٌنما مدونة األسرة منحت للزوجٌن فقط إمكانٌة االتفاق فً إطار اإلقامة أو البلد األصلً

. (114المادة )احترام أحكام المدونة ومصلحة الطفل عند االقتضاء

 القانون المؽربً؟فً المؽربٌة الجالٌة األمر الذي ٌطرح مدى ثقة أفراد 

إن الحل االمثل للتعارض المحتمل بٌن القانون المؽربً والقانون األجنبً ٌكمن فً 

للجوء الزوجٌن إلى اختٌار القانون المؽربً لحكم انحبلل رابطتهما الزوجٌة باالتفاق على 

                                                           
1
يرتيا نظصداـ الحضارات نتيجة عف اختالؼ المرجعيات، فالمرجعية الثقافية اإلسالمية لمقانكف المغربي تختمؼ عف إف -  

 عندما يتعمؽ األمر ةكخاص, في مجاؿ مثؿ األحكاؿ الشخصية"كىك ما دفع الفقيو جاف ديبرم إلى التصريح بأنو .الغربية
 عمى انو تصادـ بيف ل تنازع القكانيف ينبغي أف يفيـ باال حرففا, بعالقات بيف بمد إسالمي كأخر مف العالـ الخارجي

كضعية األسرة المغربية "مكحى أك لحسف"بيف ثقافتيف قبؿ أف يككف اختالفا بيف القكانيف أك بيف األنظمة(مدنيتيف)حضارتيف 
 122 ص 2004 شتنبر 4الممؼ عدد "في ضكء تطكرات ضكابط اإلسناد 

2
  - Maria claire Foblets. " le nouveau code de la famille quelle application en Belgique. Le 

cas des ressortissants marocains à l’étranger"colloque international »le code de la famille en 

migration : quelle compréhension et quelle pratique ?les 25, 26 février 2005.غير منشكر 



 89 

 الثقة فً أن القانون المؽربً سٌوفر لهما الحماٌة البلزمة لوهذا لن ٌتؤتى إال من خبل, ذلك

لحقوقهما عند انحبلل الرابطة الزوجٌة وخاصة النساء المؽربٌات
1

 .

ٌمكن أن ٌتم طبلق المهاجرٌن المؽاربة وفقا للقانون المؽربً إذا اختاره ,  فمبدبٌا

أو طبقا للقانون األجنبً كقانون اإلرادة أو , الزوجان أو بوصفه القانون الوطنً المشترك

 أن ما ٌحدث عملٌا هو تطبٌق القضاء األجنبً ومن ذلك القاضً رؼً, قانون بلد اإلقامة

لقانونه على طبلق المؽاربة إما بناء على اختٌار الزوجة إٌمانا منها أن قانون , الهولندي

اإلقامة سٌوفر لها من الضمانات والحقوق التً ال ٌوفرها لها قانون بلدها األصلً وإما أن 

 ال ٌستحسن تطبٌق القانون المؽربً ألنه ٌمس بمبدأ الحرٌة والمساواة بٌن يالقاضً الهولند

الرجل والمرأة فٌما ٌخص أسباب الطبلق وإجراءاته أو الن تطبٌق هذا القانون ٌتطلب منه 

بذل مجهودات كبٌرة ودقٌقة للوقوؾ على مضمون القانون المؽربً وتقدٌر الحجج التً قد 

تدلً بها اإلطراؾ المعنٌة
2

  .األمر الذي ٌحتاج إلى الثقة فً تطبٌق القانون المؽربً,

هذه الثقة لن تتوفر لدٌهم إال بعد أن تتوفر لهم المعلومات الكافٌة عن أحكام مدونة 

خلق جوى من الثقة إزاء القانون المؽربً، فهناك ضرورة ملحة من اجل  ك وذلاألسرة،

 واالجتهادات الخاصة بها إلزالة كل ظروؾ الخطر بمدونة األسرةلتعرٌؾ للتوفٌر الفرص 

 فً العدٌد من البلدان  تقوم بها السلطات األجنبٌةهناك حلولؾالتً تمت اإلشارة إلٌها 

. األوروبٌة، تحت ضؽط المجتمع المدنً المؽربً فً أوربا

" لجنة للحوار الثقافً"ت به السلطات البلجٌكٌة من خلق قم ذلك ما من و
3

 ووضع 

المدونة بلبنات التعاون بٌن المجتمع المدنً البلجٌكً والمؽربً بتنظٌم ندوات لتعرٌؾ 

                                                           
1
.  باعتبار أف المراة المغربية كانت أكثر تضررا مف نصكص مدكنة األحكاؿ الشخصية - 

2
 60مرجع سابؽ ص "نظاـ األحكاؿ الشخصية لمجالية المغربية بيكلندا"جميمة أكحيدة - 

3
تقـك ىذه المجنة بجرد لألعماؿ المنجزة كما تـ تحقيقو مف أجؿ تحميؿ قضية اليكية في بمجيكا كتحديات المكاطنة -  

.  كاندماج المرأة في التنمية كسكؼ تقدـ ىذه المجنة اقتراحاتيا إلى الحككمة البمجيكية
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وتؤلٌؾ كتب خاصة لئلجابة على التساإالت التً ٌمكن أن تطرحها المرأة حول قانون 

األسرة
1

 .

فمن المفٌد أن تستثمر الجهود من أجل تفعٌل هذه القوانٌن فالقوانٌن موجودة وعلٌنا 

 و التعامل بمرونة مع مقتضٌات قرأتها بما ٌتبلءم مع أوضاع الجالٌة المؽربٌة بالخارج

الروابط  استقرار دهديسٌظل سلح النظام العام ؾإال  ومدونة األسرة والنظام العام المؽربً 

هذه الفبةالشخصٌة ل
2

 .

  استبعاد القانون المغربً من قبل القضاء األجنبً: الفقرة الثانٌة

عندما ٌنتقل إلى تطبٌق القانون المؽربً فإن القاضً األجنبً إما ٌعترؾ وٌقر 

بالقوانٌن المؽربٌة من خبلل االعتراؾ بالقرارات الصادرة عن المحاكم المؽربٌة، إذ ٌتم 

االعتراؾ بقانونٌة النظام والقرارات الصادرة عن المحاكم المؽربٌة، أو ٌتم استبعادها 

 . لقانون القاضًلمخالفتها للنظام العام

ضابً البلجٌكً على أن القرارات األجنبٌة ال ق من التقنٌن ال570 المادة ت نصوقد

ال ٌمكن الذي  , الزواجمن ذلكٌمكن أن تتعارض مع مبادئ النظام العام الدولً البلجٌكً، و

 االنفرادي باعتبار أن الطبلق االنفرادي ٌخالؾ التحلل منه من خبلل اللجوء إلى الطبلق

فً حالة كون الزوج البلجٌكً ٌحمل أٌضا جنسٌة أخرى  ى و حت, البلجٌكًالنظام العام

تسمح له بالطبلق االنفرادي فإنه ال ٌمكن القبول بهذا الطبلق فً بلجٌكا
3

 .

                                                           
1
 - Fatiha saidi « La réforme de la moudawana entre pragmatisme politique et réalités 

féminines en contexte d’immigration »  colloque international « le code de la famille en 

migration ». le code de la famille en migration : quelle compréhension et quelle pratique ?les 
25 ,26 février 2005, députée au parlement de Bruxelles.  

2
مصادقة لجنة الشؤكف الخارجية كالدفاع لمجمس الشيكخ البمجيكي عمى تقرير حكؿ مشركع إصالح مدكنة كمف ذلؾ - 

األسرة في بدايتيا ككاف سفير المغرب لدل مممكة في بمجيكا كدكقية المككمبكرغ قد قدـ في نفس الشير أماـ المجنة البرلمانية 
.  البمجيكية تكضيحات حكؿ مضاميف مدكنة األسرة

3
 تفاعمو سكاء بشكؿ إيجابي أك ما يتبث  بأف لـ يصدر عف القضاء البمجيكي لحد اآلف Marie claireصرحت األستاذة -  

.   الذم استعصى عمينا الحصكؿ عمى قرارات مف المحاكـ البمجيكية باستثناء القضاء الفرنسية األمرسمبي مع المدكنة األسر
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دالة على الر حاالت تعدد الزوجات والطبلق االنفرادي من أكثر النماذج العملٌة عتبوت

تدخل النظام العام األوروبً إلقصاء القانون المؽربً أو لدحر األحكام القضابٌة المؽربٌة 

عن التنفٌذ
1

 .

فبالرؼم من اإلصبلحات الجوهرٌة التً عرفتها مدونة األسرة المؽربٌة، فقد صدرت 

أنه ال نصت على  2004 فبراٌر 17 بتارٌخ الفرنسٌة ضخمس قرارات عن محكمة النق

 ومن ,تطلٌق إذا كان متعارض مع النظام العام الدولًبال  اعتراؾ أي هناكٌمكن أن ٌكون

للزوجٌن مؽربٌٌن انفصبل وفقا للقانون المؽربً لقٌام  , بٌنهم قرارٌن صدر فً نفس الٌوم

و رفضت االعتراؾ بآثار هذا الحكم , الزوج بالطبلق االنفرادي أمام المحاكم المؽربٌة 

لمخالفته النظام العام الدولً الفرنسً الذي ٌتؤسس على مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن 
.

   

تبٌن فً الحقٌقة أنها اعتمدت ي  السابقٌنمحكمة النقض الفرنسٌة ومن خبلل القرارٌنؾ

.  على مبدأٌن أساسٌٌن

 والذي ٌرى أن هناك اختراق له فً حالة ما إذا تبنى مبادئ إسبلمٌة مبدأ النظام العام*

ٌنطلق من مرجعٌة دٌنٌة وأخبلقٌة وهو ما ٌتداخل مع النظام القانونً المؽربً ألن القاضً 

:  من المبادئنوعٌنالخاص للدولة الفرنسٌة التً ٌتكون نظامها العام من 

  

ك التً تم اإلعبلن عنها فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان تلهً : النوع األول-  

 محكمة النقض الفرنسٌة كحق طبٌعً من أجل تحقٌق العدالة اعتمدهتي ت وال1948لسنة 

 باإلضافة إلى التزاماتها الدولٌة و االقلٌمٌةٌزيمتالعالمٌة ومنع االستعباد وال
2

. 

المبادئ التً تخص المجتمع الفرنسً وهً األسس  السٌاسٌة : النوع الثانً -    

واألخبلقٌة والمعنوٌة للمجتمع الفرنسً واألسس السٌاسة التشرٌعٌة الفرنسٌة خاصة مجال 

                                                           
1
  - Ibrahim Fadlallah « vers la reconnaissance de la répudiation musulmane par le juge 

français ? »R.CDIP année 1981 n’ 1 p : 17   et                                                          

-  Francoise monéger « vers l afin de la reconnaissance des répudiations musulmanes par le 

juge français  JDI    année 1989 N’ :2 P :721                                        
2
 –Pierre mayer « la CONVENTION Européenne DES DROIT l’homme et l’application des 

normes étrangères »RCDIP .N :4 .1991. P :661 
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 أن تتدخل  ذات مرجعٌة دٌنٌةاألحوال الشخصٌة والتً ال تسمح ألنظمة قانونٌة أجنبٌة

 نظامها القانونً الخاص  فًوتإثر
1
. 

 من 5 بٌن الزوجٌن التً التزمت فرنسا به من خبلل المادة ومبدأ المساواة*

 ,اإلنسان           والملحق باالتفاقٌة األوربٌة لحقوق 1984 نوفمبر 22  ل7البرتوكول رقم

  فً هذا االجتهادتفبالرؼم من أن المدونة أعطت للمرأة مجموعة من الحقوق والتً تجسد

 فإن المدونة وحسب ما ,القضابً الذي كان محل نقض من طرؾ محكمة النقض الفرنسٌة

 الفرنسٌة لم تحترم بشكل قاطع مبدأ المساواة ما بٌن الزوجٌن مما ضذهبت إلٌه محكمة النق

ٌشكل خرقا لبلتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان والبرتوكول الملحق بها وبالتالً مخالفته 

. للنظام العام الدولً الفرنسً

  الفرنسٌةإن الدفع بالنظام العام الدولً الفرنسً
2

لٌس استنادا إلى االتفاقٌة األوروبٌة 

مادام أن تنفٌذ اتفاقٌاتها الثنابٌة المبرمة مع بعض الدول العربٌة و  بالتعلٌل الكافً من اجل

1981المؽرب ملتزم كذلك مع فرنسا باالتفاقٌة الفرنسٌة المؽربٌة لسنة 
3

 .

 Anne pascal واألستاذة  Patrick Matet األستاذ , القضابًفقهمما دفع بعض ال

 حسب هذا االتجاه إلى البحث عن معٌار آخر عن طرٌق استخدام مبدأ القرب فالزوجٌن

 إلى حد ما مع المجتمع الفرنسً األمر الذي ا التراب الفرنسً واندمجفًٌقطنان القضابً 

 ٌجب أن تكون منسجمة مع النظام الفرنسً وأن انحبلل الرابطة اٌستدعً أن تصرفاتهم

شكل تام بالزوجٌة بٌنهما وفقا للقانون المؽربً الذي ال ٌقر مبدأ المساواة بٌن الزوجٌن 

.  تراؾ بهعٌشكل إخبلال بالنظام العام الفرنسً ٌستلزم عدم إال

                                                           
1
  -  Hocine sadok, « la confrontation du code de la famille à l’ordre public international 

françois » colloque international. Rabat. Op. Cite 
2
- Roula El-husseini « le droit international privé français et la répudiation islamique »RCDI 

.N ’88 .juillet septembre 1999 
3
-Lena gannage «contrariété a l’ordre public international l’arrêt du 17 février 2004 »JDI. 

T :4. P : 1201 

-Francoise manéger « la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des 

personnes et de la famille et a la coopération judiciaire »RCDIP…1984 p : 29 

-Paul Decroux « la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des 

personnes et de la famille et a la coopération judiciaire »JDI. 1985. T/1. P/49 
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اق على الطبلق أو تؾلكن بالنسبة للحاالت األخرى التً ٌحصل فٌها حل الزواج باال

  Anne Pascalمن خبلل مإسسة الطبلق االتفاقً فإن األستاذة 
1

 صرحت بؤن هناك 

 الفرنسٌة الزالت ضل على التطبٌق الٌومً لمدونة األسرة فمحكمة النقمدورٌة من اجل الع

حرٌصة على تؤكٌد المحاكم الفرنسٌة على ضرورة التطبٌق لبلتفاقٌة الفرنسٌة المؽربٌة إال 

 .إذا عرضت النظام العام الدولً الفرنسً

إلى  2004 فبراٌر 19 بتارٌخبارٌس بوفً هذا الصدد ذهبت محكمة االستبناؾ 

و أن التعدٌبلت , الزوجة تحمل الجنسٌة المؽربٌة  أنرعلى اعتبا" تطبٌق القانون المؽربً

وضمان مستحقات  إذن المحكمة بالطبلق التً عرفها قانون األسرة المؽربً والتً من بٌنها

". القانون الواجب التطبٌق هو القانون المؽربًن فا ,الزوجة    واألطفال

فان القاضً ,  ورؼم أن الزوجة قد طلبت بتطبٌق القانون الفرنسً على النزاع

ؾ نعل إحدى حاالت التطلٌق الفرنسً رأى أن النزاع حول إنهاء الرابطة الزوجٌة ٌشكل

لضرر فً القانون المؽربً وصرح بالطبلق وفقا للقانون ل خاصٌة للتطلٌق ي وه,الزوج

 . المؽربً

  المحكمة رفضت2005 ماي 26وفً قرار آخر لمحكمة االستبناؾ ببارٌس بتارٌخ 

 رفع الزوج دعوى انحبلل عندماطالبت الزوجة بتطبٌقه بعد أن تطبٌق القانون الفرنسً 

 أن القانون  المحكمةاعتبرتقد و, تطبٌق القانون المؽربً بلباالرابطة الزوجٌة وط

المختص هو القانون المؽربً
2

 .

 تإسس قوانٌن األحوال الشخصٌة نأ, مما ٌوضح أن كل ما ٌهم التشرٌعات الؽربٌة 

 ٌتم االعتراؾ باألحكام الصادرة عن يلك, مساواة تامة فً الحقوق والواجبات للزوجٌن معا

. المحاكم المؽربٌة

  والن مدونة األسرة المؽربٌة الزالت لم تعترؾ بعد بالمساواة التامة بٌن الزوجٌن 

و الن هذه المقاربة , كما تنص على ذلك القوانٌن الؽربٌة واالتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان

                                                           
1
  الفرنسيةضمستشارة في الغرفة األكلى مدنية بمحكمة النؽ-  

2
 -patrick matet conseiller a la cour d’appel de paris « la dissolution du mariage »colloque sur 

les relations familiales les 10,11 novembre 2005 a la cour suprême غير منشكر 
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ؼٌر ممكنة فً ظل قوانٌن األسرة تنبثق من مرجعٌة دٌنٌة إسبلمٌة تعتبر أن المساواة الحقة 

فً تعادل وتكافإ الحقوق والواجبات عند الجنسٌن
1

 .

نجد إصرار المحاكم األجنبٌة على ,  ورؼم التعدٌبلت التً عرفتها المدونة الجدٌدة

مع العلم أن محكمة النقض إذا كانت , الحدٌث على الطبلق االنفرادي بؤنه الزال قابما

ترفض هذا النوع من الطبلق فً ظل قانون األحوال الشخصٌة
2

  .

 : مدونة األسرة أقرت نإ ؾ

الطبلق تحت مراقبة القضاء -

حضور الزوجة  -

حقوق الدفاع مضمونة -

الطبلق ٌصدر فً شكل حكم كما أن نفس الحق تمارسه الزوجة إلنهاء الرابطة -

 .الزوجٌة عن طرٌق الشقاق

ٌبقى أن دخول مدونة األسرة حٌز التنفٌذ بالموازنة مع قانون الطبلق الفرنسً الجدٌد 

و ذلك فً حالة , ٌعكس لنا التقاء للرإى واحترام األحوال الشخصٌة للمؽاربة فً فرنسا

لما توفر هذه األخٌرة من بعض أوجه , للجوء الزوجٌن إلى مإسسة الطبلق االتفاقً

كما  المساواة بٌن الزوج والزوجة فً حق الطبلق باعتباره حق ٌمارسه كل واحد منهما

. نصت على ذلك معظم التشرٌعات المقارنة
                                                           

1
 .5 ص1425/2004 ,50,العدد,مجمة الفرقاف " تكافىء؟أـالعدؿ األسرم مساكاة "امحمد طالبي -  

جامعة محمد ,  الحقكؽمأطركحة الدكتكراه ؼ"كضعية الزكجة في األسرة كالمجتمع "انظر أيضا محمد البعدكم
  180ص , 2000, الخامس الرباط

AZAMI HASSAN  « le Maroc face aux défis de l’internationalisation du droit de la famille » diplôme d’études 

supérieures approfondies en droit prive .2002 .p 13 .14 

دأبت المحاكـ الفرنسية عمى عدـ االعتراؼ بالطالؽ الذم يكقعو الزكج المسمـ بإرادتو المنفردة زاعمة في بعض األحياف -2
أف الطالؽ مف ىذا القبيؿ مخالؼ لمنظاـ العاـ الفرنسي الذم ال يبيح إيقاع الطالؽ عمى الزكجة التي لـ تخصص ليا 

ضمانات مالية لمتعكيض عف الضرر الالحؽ بيا مف جراء الطالؽ كالف الطالؽ المحصؿ عميو مف قبؿ الزكج لـ تحتـر فيو 
انظر احمد زككاغي .اإلجراءات السميمة إليقاعو إذ يتـ تكقيعو دكف حضكر الزكجة أك دكف تكميفيا بالحضكر إلبداء دفاعيا

  62ص  ,2002 ,2عدد,مجمة المناىج ," حصيمة االتفاقية الفرنسية المغربية"
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 أمام المحاكم األجنبٌة هً مسالة تتعلق بقراءة مدونة ذفمسالة تجاوز إشكالٌة التنفً

األسرة سواء من طرؾ محكمة النقض الفرنسٌة أو القضاء األجنبً وتلمس اآلثار االٌجابٌة 

.  الجدٌد خاصة فً حالة الطبلقنللقانو

على انه بقدر ما نحاول االقتراب من القوانٌن األجنبٌة نبلحظ تقصٌر فً فهم قوانٌننا 

لكن قبل أن نطلب من , وتبقى لئلرادة السٌاسٌة دورا هاما من اجل التقارب بٌن النظامٌن

القضاء األجنبً أن ٌحترم روح المقتضٌات القانونٌة لمدونة األسرة ٌجب أوال أن تطبق 

التطبٌق السلٌم من طرؾ قضابنا الوطنً وتمكٌن القضاة األجانب من االجتهادات القضابٌة 

.     من مدونة األسرة128التً تتم فً المؽرب بالنسبة للمادة 

 

 

 

 

 أحكام الطالق االتفاقً أمام القضاء المغربً: المطلب الثانً

المقررات القضابٌة الصادرة بالتطلٌق أو بالخلع أو بالفسخ " أن 128تنص المادة  

 ؼٌر قابلة ألي طعن فً جزبها القاضً بإنهاء العبلقة نتكو, طبقا ألحكام هذا الكتاب

. الزوجٌة

 ناألحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة بالطبلق أو بالتطلٌق أو بالخلع أو بالفسخ تكو

قابلة للتنفٌذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب ال تتنافى مع التً قررتها 

" المدونة إلنهاء العبلقة القانونٌة 
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تفاقً بٌن االالطبلق والقاضٌة باألحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة مما ٌعنً أن 

 من 431 و 430 بالصٌؽة التنفٌذٌة طبقا للمادتٌن تذٌٌلهاالزوجٌن ال تنفذ بالمؽرب إال بعد 

.  قانون المسطرة المدنٌة

 خرقما ٌٌله ال ٌمكن االعتراؾ به أمام القضاء المؽربً إذا ذؼٌر أن الحكم المراد ت

أو تؤسس على أسباب تتنافى مع  (الفقرة األولى)فً مقتضٌاته النظام العام المؽربً االتفاق 

.  (الفقرة الثانٌة)التً قررتها مدونة األسرة 

:  عدم مخالفة االتفاق للنظام العام المغربً: الفقرة األولى

إن األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة بالطبلق ال ٌمكن قبولها بالمؽرب إال بعد 

 وما بعدها من 430سلوك مسطرة التذٌٌل بالصٌؽة التنفٌذٌة المنصوص علٌها فً المادة 

قانون المسطرة المدنٌة والتً تشترط إلمكانٌة تنفٌذ هذا الحكم الصادر بالخارج أمام القضاء 

. المؽربً، أال ٌتعارض مع النظام العام

وٌعرؾ فقهاء القانون الدولً الخاص النظام العام بؤنه مجموع القٌم الحضارٌة 

والمبادئ واألفكار السٌاسٌة والقانونٌة السابدة فً بلد القاضً والتً ٌإدي تطبٌق قانون أو 

 الشعور الجماعً فً ذلك البلد محكم أجنبً مخالفٌن لها إلى صد
1

  .

وألن النظام العام، نظام مرن ونسبً، فإنه ٌتعٌن على القاضً أن ٌقرر مقتضٌات 

 فالسلطة التقدٌرٌة للقاضً ,النظام العام المؽربً بالنظر إلى الوقت الذي ٌفصل فٌه النزاع

 لفحص كل حالة على حدة فٌما إذا كان هناك إمكانٌة التنفٌذ ألحكام  جلًتتدخل بشكل

.  الطبلق االتفاقً أم أنها تخالؾ النظام العام المؽربً

ومن بٌن األحكام التً صدرت عن القضاء المؽربً بخصوص منح الصٌؽة التنفٌذٌة 

:   نجد الطبلق االتفاقًألحكام 

                                                           
1
.  216العياشي المسعكدم، محاضرات في القانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ ص -  
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 2004/ 16/28 بتارٌخ 789حكم للمحكمة االبتدابٌة بفاس قسم قضاء األسرة عدد 

والقاضً بتذٌٌل الحكم الصادر عن المحكمة االبتدابٌة بروطردام بهولندا بالصٌؽة التنفٌذٌة 

:  وقد اعتمدت المحكمة على حٌثٌات التالٌة

حٌث التمست النٌابة العامة تطبٌق القانون  "

وحٌث عزز المدعً طلبه بنسخه رسمٌة من الحكم األجنبً المراد تذٌٌله بالصٌؽة 

وكذا بشهادة . التنفٌذٌة وبشهادة تسجٌل هذا الحكم بسجبلت الحالة المدنٌة ببلهاي هولندا

. صٌرورة هذا الحكم نهابٌا مع ترجمة لهذه الوثابق إلى اللؽة العربٌة لدى ترجمان محلؾ

 المحكمة بإطبلعها على مضمون الحكم األجنبً تبٌن لها أنه لٌس فٌه  أنوحٌث

مساس بالنظام العام المؽربً لكون الطرفٌن قد تراضٌا على الطبلق وهذا ما ٌطلق علٌه فً 

.  مدونة األسرة بالطبلق االتفاقً

 من قانون المسطرة 431 و 430وحٌث أنه الطلب قدم وفقا لمقتضٌات المادتٌن 

"المدنٌة لذا ٌنبؽً االستجابة به له
1

 .

 من مدونة األسرة عملت إلى حد ما على 128فالمقتضٌات التً نصت علٌها المادة 

م بالمهجر وفً هذا الصدد ذهبت المحكمة ثط مسطرة االعتراؾ بالطبلق الذي يبست

 بتذٌٌل 2004-06-07  بتارٌخ 04.545االبتدابٌة بالناظور قسم فضاء األسرة فً حكم رقم 

الحكم األجنبً الصادر عن المحكمة اإلقلٌمٌة ببرٌدا هولندا القاضً بطبلق المدعٌة من 

. حٌث عززت المدعٌة طلبها بنسخة رسمٌة من الحكم"زوجها 

 وحٌث أنه بعد تفحص لمحتوٌات الحكم المذكور تبٌن لها أنه صدر عن محكمة 

مختصة وأسس على كون العبلقة الزوجٌة بٌن الطرفٌن لم تعد قابمة وهو سبب ٌخول للمرأة 

.  من مدونة األسرة128المتزوجة طلب التطلٌق، وفق مقتضٌات المادة 

 وحٌث أن الحكم األجنبً موضوع الطلب ال ٌمس فً شًء النظام العام المؽربً 

وحٌث استنادا لكل ما ذكر فإن الطلب مإسس قانونا وواقعا ٌتعٌن االستجابة له تطبٌقا 

                                                           
1
.   غير منشكرحكـ- 
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 من قانون المسطرة 431 و 430 من مدونة األسرة والمادتٌن 128لمقتضٌات المادة 

" المدٌنة
1

 .

إن التوجه الجدٌد للقضاء المؽربً نحو االعتراؾ باألحكام األجنبٌة الصادر فً 

الخارج ٌرجع إلى فكرة النظام العام فً القانون الدولً الخاص المؽربً بعد التعدٌبلت التً 

 النظام التً أصبح ٌستند إلى المبادئ األساسٌة التً اهذ, أدخلت على مدونة األسرة المؽربٌة

فً التً التزام بها  الدولٌة االتفاقٌاتورد التصرٌح بها فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان و

الشرٌعة  مع مقتضٌات باالنسجام الدستور المؽربً  فًمجال حقوق اإلنسان و كرسها

.  االسبلمٌة

ومن أجل بلورة نظام عام مؽربً مرن أسند المشرع المؽربً للقضاء دورا أساسٌا 

فً معالجة قضاٌا األسرة وطوقه بمسإولٌة كبٌرة تتجلى فً سلطة القاضً فً تطوٌع النص 

.  عن طرٌق االجتهاد فً التؤوٌل والتفسٌر

ضاء األسرة، توضح لنا قولعل االجتهادات القضابٌة التً اعتمدتها بعض أقسام 

 رفضت محكمة وفً هذا الصدد,خطورة الدور المسند للقضاء من أجل تفعٌل أحكام المدونة

 منع الصٌؽة التنفٌذٌة 05/02/2004 بتارٌخ 17اء األسرة فً حكم عدد ضالناظور قسم ؾ

لحكم قضى بالطبلق بٌن زوجٌن مؽربٌان على اعتبار أن المدعٌة أدلت بعقد زواج مدنً 

 .دعً علٌه أمام موظؾ الحالة المدنٌة فً مدٌنة اسن األلمانٌةمأبرم بٌنها وبٌن ال

وحٌث أن العقد المذكور باطل من وجهة القانون المؽربً باعتبار أن طرفً من "

المؽاربة المسلمٌن، والذٌن ال ٌنعقد الزواج بٌنهما بصفة صحٌحة إال بحضور شاهدٌن 

. عدلٌن سامعٌن فً مجلس واحد إٌجاب وقبول الزوجٌن

وحٌث أن حكم التطلٌق الصادر بٌن الطرفٌن بناء على عقد الزواج المذكور مخالؾ 

" للنظام المؽربً فإن الطلب ؼٌر ذي أساس قانونً وٌتعٌن التصرٌح برفضه
2

 .

                                                           
1
.   غير منشكرحكـ- 

2
 غير منشكر حكـ-  



 99 

برموا عقود ي، أن المهجرإذا كان المشرع المؽربً أجاز للمؽاربة المقٌمٌن فً و

زواجهم وفقا لئلجراءات اإلدارٌة المحلٌة لبلد إقامتهم والهدؾ هو مراعاة ظروؾ الجالٌة 

 من 2ضمنته الفقرة تالمؽربٌة المقٌمة بالخارج وتسهٌل مؤمورٌتهم فً عقد زواجهم فإن ما 

    حضور شاهدٌنن م من ضرورة توفر الشروط الموضوعٌة والشكلٌة،14المادة 

 األمور على الجالٌة  تٌسرالمسلمٌن، فٌه إفراغ لمحتوى المقتضى األول الذي ٌهدؾ إلى

المؽربٌة بالمهجر، بإخضاع زواجهم لئلجراءات اإلدارٌة المحلٌة لبلد اإلقامة كما هو 

 حول إبرام الزواج واالعتراؾ بصحته فً مادتها 1976مكرس فً اتفاقٌة الهاي لعام 

الثانٌة، والتً تنسجم مع القاعدة المقررة فً مبادئ القانون الدولً الخاص المقارن و تقضً 

. بخضوع شكل التصرؾ لمحل إبرامه

 قوانٌنها ال ي والت فالزواج الذي أبرم أمام ضابط الحالة المدنٌة، لمدٌنة اسن األلمانٌة،

تنص على شكلٌة حضور شاهدٌن مسلمٌن، بل تتعارض مع هذا المقتضى المرتكز على 

  كٌؾ ٌمكن تكٌٌفه مع القانون المؽربً؟, أساس دٌنً

إن هذه المقتضٌات تطرح عدة إشكالٌات على السفارات والقنصلٌات المؽربٌة 

بالخارج، تتعلق بمدى قبول إٌداع نسخ من عقود الزواج المبرمة محلٌا، والتً لم تحترم هذه 

القواعد أو لم ٌظهر من نصها، استحضارها، فاألحكام األجنبٌة ستقر بصحتها وصحة 

ذلك آثارها فً حالة حدوث النزاع أو كما هو األمر فً هذا الحكم القاضً بالطبلق االتفاقً 

المحكمة األجنبٌة صرحت بالطبلق بٌن الزوجٌن خبلفا للمحاكم المؽربٌة التً ال تعترؾ أن 

بهذا الزواج وال بآثاره 
1
.   

 بشًء من 16 و 14إن عدم التعامل مع المقتضٌات الجدٌدة الواردة فً المادتٌن 

 بؤفراد الجالٌة المؽربٌة بالخارج سٌنعكس ال محالة  األمرٌتعلقعندما ونة خصوصا رالم

                                                           
1
  - KHalid Elbarjawi « l’évolution de code de la famille dans le droit international prive » 

colloque sur les relations familiales les 10,11 novembre 2005 a la cour suprême 
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      على االعتراؾتؤثٌرسلبا على االعتراؾ بالكثٌر من عقود زواجهم بشكل ٌكون له 

 ا الزواج على األسرة والطفلبآثار
1

. 

 ضمن الحاالت التً ٌمكن تدارك النقص المتعلق بها وفق  هذا المقتضىهل ٌندرجو 

هناك حاجة إلى تدخل القضاء وأي قضاء له هذه الصبلحٌة أن منشور وزارة العدل؟ أم 

؟ قضاء المهجر أم القضاء المؽربً

فً حكم محكمة الدار البٌضاء قسم قضاء األسرة وقد سبق وسارت فً ذات االتجاه 

رفضت منح الصٌؽة التنفٌذٌة لحكم أجنبً قضً بطبلق حٌث  04-01-26 بتارٌخ 138عدد 

اتفاقً للمدعٌة من زوجها، وحٌث أنه بعد إطبلع المحكمة على الحكم تبٌن لها من وقابعه 

 أمام ضابط الحالة المدنٌة 28/12/1992أن المعنٌٌن باألمر تزوجا بعقد مدنً بتارٌخ 

لجماعة كمبٌر بدون عقد زواج، وهو ما ٌعتبر مخالفا لمدونة األحوال الشخصٌة التً 

تشترط النعقاد الزواج حضور شاهدٌن عدلٌن سامعٌن لئلٌجاب والقبول من طرؾ الزوجٌن 

 واحد، زٌادة على ما ذكر فإن الحكم المذكور قضى بقسمة ومنافع الملكٌة سفً مجل

للطرفٌن وهو ما ٌعتبر كذلك مخالفا للمدونة باعتبار أن ذمة كل زوج مستقلة عن ذمة الزوج 

.  اآلخر

وال المشتركة والذي قضى بتطلٌق موحٌث إن الحكم األجنبً الذي قضى بقسمة األ

المدعٌة من المدعى علٌه بناءا على عقد زواج مدنً ٌكون مخالفا للنظام العام المؽربً 

                                                           
1
 اب الكالدة كنتائجوفي الكقت التي تجد المقتضيات الجديدة الخاصة بالنسب الكاردة في باب الكالدة كنتائجيا تتميز با-  

 كالرغبة في تجاكز سمبيات الماضي بفتح المجاؿ لالعتراؼ لمكثير مف األطفاؿ بنسبيـ خالفا لما كاف سائدا ,تتميز بالمركنة
 كبير ما بيف اإلبراـ الكاقعي ليذا الزكاج كالتصريح بو أماـ تمر كؽمفي النصكص السابقة، فإنو في الكثير مف األحياف 

 .السمطات القنصمية المغربية في الخارج كما قد يترتب عمى ذلؾ مف آثار الزكاج كما ىك الشأف في االعتراؼ بنسب األبناء
كفي إطار دائما إمكانية تدارؾ النقص العالؽ بالمكانع، يمكف أف نشير إلى الزكاج الثاني الذم يبرمو مغربي أك مغربية، بعد 

 أماـ ةـ تذييؿ الحكـ القاضي بانحاللو بالصيغة التنفيذمت لـ مكزكاج مدني أكؿ أك زكاج أكؿ كفؽ قكاعد القانكف المغربي،
.  128  كفقا لممادةالقضاء المغربي
كاعد التعدد بالنسبة ؽ المتعمؽ بكجكد المرأة في عالقة زكاج أك ب39 مف المادة 6 بالمنع الكاردة في الفقرة طىذه الحالة ترتب

لمرجؿ، فمثؿ ىذه الحالة تحصؿ في الكثير مف األحياف مف الناحية العممية في الميجر، انظر في ىذا الصدد خالد 
.   مرجع سابؽ.البرجاكم
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باعتبار أن طرفً الدعوى من المؽاربة المسلمٌن، فإن الطلب ؼٌر ذي أساس وٌتعٌن 

" التصرٌح برفضه
1

 .

  المحكمة رفضت2004-06-07 بتارٌخ 840فً حكم آخر لنفس المحكمة عدد و

تذٌٌل حكم أجنبً بالصٌؽة التنفٌذٌة بعد أن تبٌن لها انه قضى بالطبلق بٌن المدعٌة وزجها 

 خالدة شهرٌا ابتدءا من تارٌخ تسجٌل الحكم 229كما قضى بنفقة الزوج على زوجته بملػ 

.  بالطبلق

وحٌث أن الحكم المذكور بإلزامه للزوج بؤدابه نفقة الزوجة رؼم أنه قضى بإنهاء 

العبلقة الزوجٌة بٌنهما ٌكون مخالفا للنظام العام المؽربً، ذلك ألن الزوجة إنما تستحق 

.  نفقتها الواجبة على زوجها مادام أن العبلقة الزوجٌة قابمة بٌنهما

وحٌث طالما أن الحكم األجنبً المطلوب تذٌٌله بالصٌؽة التنفٌذٌة مخالؾ للنظام العام 

".المؽربً فإن الطلب ؼٌر ذي أساس وٌتعٌن التصرٌح برفضه
2

     

إزاء األحكام الصادر عن القضاء القضاء المؽربً وأمام هذا التوجه الذي ٌسلكه 

 ٌإدي إلى  لم تطبق علٌه مقتضٌات القانون المؽربًيوالذ, األجنبً بشان طبلق المؽاربة

وضعٌة وتبقى الزوجة المؽربٌة فً   فً المهجر المؽربٌةسرةطرح مشاكل جد عوٌصة لؤل

لة هاته المشاكل مفاجؤة الزوجة المؽربٌة بدعوى الرجوع إلى بٌت جم، ومن صعبةجد 

الزوجٌة وإمكانٌة متابعتها جنابٌا بالخٌانة الزوجٌة فً حالة زواجها بزوج آخر وذلك بمجرد 

وأمام القنصلٌة ا فً المؽرب يعودتها إلى بلدها األصلً، وعدم إمكانٌة إبرامها زواج ثان

المؽربٌة األجنبٌة
3

 . 

  عدم تنافً الطالق مع مدونة األسرة: الفقرة الثانٌة    

                                                           
1
.   غير منشكرحكـ-  

2
.   غير منشكرحكـ-  

3
الجمعية المغربية لمدفاع عف "مشاكؿ المراة المغربية مع القانكف":انظر كذلؾ .57يمة أك حيدة مرجع سابؽ ص جـ-  

  3العدد" لنكسر الصمت"سمسمة .حقكؽ النساء 
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 منها استحضار ن مقتضٌات ٌتب128ً         إذا كان المشرع المؽربً أدرج فً المادة 

اإلشكالٌات العملٌة التً تواجه المؽاربة فً المهجر فان مقتضٌاتها تثٌر الكثٌر من 

. المبلحظات

األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة بالطبلق أو "        فقد ورد فً هذا النص أن 

,  قابلة للتنفٌذ إذا ما صدرت عن محكمة         مختصةنتكو, بالتطلٌق أو بالخلع أو بالفسخ

 اوكذ,  إلنهاء العبلقة الزوجٌةة على أسباب ال تتنافى مع التً قررتها هذه المدونتوأسس

 استٌفاء دبع, العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفٌن العمومٌٌن المختصٌن

 من 432و431و430اإلجراءات القانونٌة بالتذٌٌل بالصٌؽة التنفٌذٌة طبقا ألحكام المواد 

". قانون المسطرة    المدنٌة 

 بؤن للقً,        لو اقتصر المشرع فً المدونة الجدٌدة على الفقرة األولى من هذا النص

 إلى تبسٌط مسطرة االعتراؾ بالطبلق الذي تم      ؾٌهد, هناك جدٌد ورد فً هذه المادة

كما هو محبذ من قبل الكثٌر من أفراد الجالٌة المؽربٌة وكذا الجهات المؽربٌة , بالمهجر

. المحتكة بالمهجر وبمشاكلهم الٌومٌة

 تإكد على ما رد فً قانون المسطرة المدنٌة عقد يالت,       فإدراج مقتضٌات الفقرة الثانٌة

 الممثلٌن القنصلٌن والقضاة الملحقون اوكذ, وصعب من مؤمورٌة أفراد الجالٌة المؽربٌة

 كان المؤمول بالنسبة للجمٌع هو السهر على تبسٌط إجراءات ثبحً, بالبعثات الدبلوماسٌة

 ةوصرام, لما فٌه من تخفٌؾ للجهد والوقت والمصارٌؾ, االعتراؾ بهذا الطبلق بالمؽرب

التشرٌعات األوروبٌة فٌما ٌخص الحصول على بعض المستندات
1

. 

 إذ ٌنبؽً على الطرؾ الذي ٌتقدم بطلب إعطاء الصٌؽة التنفٌذٌة للطبلق االتفاقً 

 بالقواعد المسطرٌة المقررة فً القانون المؽربً الداخلً أي قانون المسطرة المدنٌة دالتقًٌ

, الحكم وهكذا ٌجب اإلدالء بعدد من الوثابق تحت طابلة عدم القبول ومنها نسخة رسمٌة من

 وثٌقة التبلٌػ أو أٌة وثٌقة أخرى تقوم مقامها وشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد لواص

                                                           

1
 Khalid Barjawi « l’évolution de code de la famille dans le droit international prive ».op, cite  
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 االقتضاء ترجمة إلى اللؽة دوعن, فٌها بعدم التعرض أو االستبناؾ آو الطعن بالنقض

 ( من قانون المسطرة المدنٌة431المادة )العربٌة للمستندات المذكورة 

 هو انه فً إطار د      ذلك أن اإلشكال الذي ٌواجه أفراد الجالٌة المؽربٌة فً هذا الصد

الطبلق االتفاقً ٌقوم القاضً األجنبً فقط بالمصادقة على االتفاق المبرم بٌن الزوجٌن مما 

. ٌطرح بالنسبة الٌهما صعوبة الحصول على شهادة تتبث عدم الطعن

        فاالتفاق على الطبلق المصادق علٌه من قبل القضاء ٌتمتع بقوة الشًء المقضً به 

والقوة التنفٌذٌة فوق إقلٌم البلد األجنبً الذي صادق علٌه وال ٌخول لهما الحصول على 

شهادة من كتابة الضبط تتبث عدم الطعن مما ٌعرض طلب اإلذن بالصٌؽة التنفٌذٌة لعدم 

. القبول

      وقد ذهبت المحكمة االبتدابٌة بالناضور
1

 إلى 01/03/2004 قسم قضاء األسرة بتارٌخ 

التصرٌح بعدم قبول الدعوى على حالتها حٌت تهدؾ المدعٌة من الدعوى إصدار أمر 

لكن وحٌث " بتذٌٌل الحكم األجنبً الذي قضى بتطلٌقها اتفاقٌا من زوجها بالصٌؽة التنفٌذٌة

 من ق المسطرة المدنٌة فانه من شروط تذٌٌل األحكام األجنبٌة 430انه طبقا للفصل 

.  بالصٌؽة التنفٌذٌة بالمؽرب اإلدالء بنسخة رسمٌة منها

وحٌث أن المدعٌة أرفقت مقالها بصورة شمسٌة عادٌة للحكم الذي قضى بطبلقها من 

. زوجها إال أنها تخلفت عن ذلك

وحٌت بناءا على ما ذكر فانه ٌتعٌن التصرٌح بعدم قبول الدعوى على حالتها تطبٌقا للفصل 

". من ق م م430
2

 

                                                           
1
 عمى شيادة عدـ التعرض مف ابرز المشاكؿ التي تعاني منيا الجالية المغربية كالتي عرضت عمى الجية ؿفالحصك-  

. المختصة بكزارة العدؿ مف اجؿ البحث عف السبؿ التي مف خاللو يتـ تجاكز ىذا اإلشكاؿ
 إلى عدـ قبكؿ الدعكل طبقا لمقتضيات الفصؿ 15/03/2004 حيث ذىبت محكمة الدار البيضاء في حكـ عدد بتاريخ 

 حكـ غير منشكر.  مف قانكف المسطرة المدنية431
 .حكـ غير منشكر- 2
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       بعد أن كان التطبٌق العملً قبل المدونة سابرا فً اتجاه التعامل بٌسر فً إجراءات 

التذٌٌل بالصٌؽة التنفٌذٌة خصوصا أمام فراغ نصوص المدونة من نص صرٌح فً هذا 

 هو الحال بالنسبة اكم, الصدد كما أن هذا األمر ثم تكرٌسه فً بعض االتفاقٌات الثنابٌة

 والتً 1981 سنة ةالمبرم, لبلتفاقٌة الفرنسٌة المؽربٌة المتعلقة بحالة األشخاص واألسرة

 إمكانٌة تسجٌل األحكام المتعلقة باألشخاص فً سجبلت الحالة المدنٌة 14ورد فً المادة 

. دونما حاجة إلى تذٌٌلها بالصٌؽة التنفٌذٌة

        لكن النص على هذا األمر فً مدونة األسرة سٌعقد األمور أكثر مما سٌرتب علٌه 

 رواعتبا,  اإلقبال على زواج أخر فٌما بعدو,  قبٌل ترتٌب آثار الطبلقنم, عدة آثار جانبٌة

 معترؾ به فً المؽرب وال حجٌة له روؼً, الطبلق سارٌا بالنسبة لمحاكم وسلطات المهجر

. أمام المحاكم والسلطات المؽربٌة

      وبالرجوع إلى منشور وزارة العدل السالؾ الذكر فانه اقتصر على تؤكٌد إجراء 

 للطبلق المصرح به من طرؾ محاكم أجنبٌة حجٌة داخل   نلتكو, الصٌؽة التنفٌذٌة

 بحملة تحسٌسٌة فً أوساط مبالقٌا",  االقتصار على مطالبة القضاة بالمهجرعم, المؽرب

تكلٌؾ من ٌقوم بهذا اإلجراء " بإمكانٌة موإخباره, "أفراد الجالٌة المؽربٌة المقٌمٌن بالخارج 

مساعدتهم بتحرٌر ملتمس إلى النٌابة العامة قصد تقدٌم الطلب من " على لوالعم, "بالمؽرب 

 رتثً, "أسباب ال تتنافى مع التً قررتها المدونة"كما أن اإلشارة إلى ..." اجل التذٌٌل

. استفهاما حول مدى اإلطبلع على مضمون القوانٌن األوروبٌة فً هذا المجال

       وقد لجاءت معظم أقسام األسرة فً المملكة المؽربٌة إلى رفض منح الصٌؽة التنفٌذٌة 

الن األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبٌة بالطبلق أو بالتطلٌق أو بالخلع أو بالفسخ تكون 

قابلة للتنفٌذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب ال تتنافى مع التً قررتها 

. ( من مدونة األسرة128الفصل )مدونة األسرة إلنهاء العبلقة الزوجٌة 

      وحٌث انه بالرجوع إلى الحكم األجنبً المراد تذٌٌله بالصٌؽة التنفٌذٌة من خبلل 

ترجمته إلى اللؽة العربٌة ٌتبٌن أن هذا األخٌر لم ٌبٌن األسباب التً اعتمد علٌها للحكم 

بالتطلٌق حتى تتمكن المحكمة مما إذا كانت هذه األسباب تتنافى مع تلك التً قررتها المدونة 
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 انه تبعا لكل ذلك تكون دعوى المدعٌة ؼٌر مإسسة وٌتعٌن التصرٌح ثوحً, أم ال

".برفضها
1

 

 ؾفكً, ةأ الطبلق فً المهجر األوربً تكرس المساواة بٌن الرجل والمرب        إن أسبا

ٌمكن ضمان أنها ال تتنافى مع التً قررتها المدونة؟ 

 فً تطبٌق ه        وهنا ٌبرز دور القاضً فً تؤوٌل القاعدة القانونٌة و لٌس فقط مسإولٌت

 حق نم, إن األمر ٌحتاج لمفهوم متطور للتشرٌع,  فً التشرٌعههذا التشرٌع وإنما مسإولٌت

القضاء أن ٌخلق القاعدة القانونٌة إذ ٌمكن له أن ٌكون اٌجابٌا فٌما ٌخص تفسٌر القاعدة 

والبحت عن األجواء التً تعطً إلفراد الجالٌة المؽربٌة فً المهجر نوعا من االستقرار 

.  فً التشرٌع والقضاء المؽربًةوالثق

 أقسام ثفإحدا,     وبالتالً الحاجة إلى ضرورة وجود إبداع فً المسطرة وفً القانون

قضاء األسرة كان له بعد فلسفً فبل ٌمكن أن ٌنصرؾ فقط إلى بعد جؽرافً أو البحث عن 

إطار للقضاٌا األسرٌة وال حتى مجرد خلق تخصص وإنما الؽاٌة أن ٌكون فً قسم قضاء 

األسرة قضاء متمٌز ال من حٌث المسطرة المتبعة وال من حٌث تفسٌر القاعدة القانونٌة 

ولٌس التمسك بالتطبٌق الحرفً للنص القانونً فالتحدي البارز للقضاء األسري المؽربً 

ٌتجلى فً تعامله مع كل ما له عبلقة بالجالٌة المؽربٌة بالخارج بالفهم السلٌم والمرونة فً 

.  التطبٌق

وتحدٌد , إذ من الضروري تواجد قضاة مختصٌن بؤحوال األسرة فً العبلقات عبر الحدودٌة

عدد القضاة المسإلٌن عن هذه القضاٌا لتهٌن تدرٌبهم وتهٌا الوسابل المادٌة والبشرٌة من 

اجل االحاطة بكل ما ٌرتبط بقضاٌا المؽاربة فً المهجر خاصة القوانٌن األجنبٌة 

واالجتهادات القضابٌة الخاصة بمنح الصٌؽة التنفٌذٌة لؤلحكام الصادرة فً المؽرب وتمكٌن 

. هإالء القضاة ذو الخبرة الواسعة من معالجة هذه المسابل الصعبة بصفة فعالة

 

                                                           

1
غير منشكر . صادر عف قسـ قضاء األسرة بالناظكر19/04/2004 بتاريخ 415حكـ عدد  
  غير منشكر18/03/2004 بتاريخ 414انظر في نفس اإلطار حكـ لمحكمة الدار البيضاء عدد =
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 خاحوت 

إن الطبلق االتفاقً كآلٌة تمكن الجالٌة المؽربٌة فً المهجر من اختٌار اللجوء إلى 

 عاجزة حالٌا عن مواكبة ىتبق, القانون الوطنً والخضوع إلى مقتضٌات مدونة األسرة

التطورات التً عرفتها هذه المإسسة فً القوانٌن الؽربٌة فً إطار منح مساواة تامة بٌن 

الزوجٌن لتنظٌم كل ما ٌرتبط بانحبلل الرابطة الزوجٌة إن على مستوى الداخلً أي فً 

العبلقة بٌن مواطنٌها أو على المستوى الدولً الخاص كلما تعلق األمر بوجود عنصر 

 المفتقد فً مإسسة الطبلق االتفاقً وفق قانون مدونة األسرة راألم, أجنبً فً العبلقة

. المؽربٌة

لتظل إلى حد ما إشكالٌة تنفٌذ األحكام الصادرة سواء عن المحاكم المؽربٌة أو 

األمر الذي ٌتطلب ضرورة , األجنبٌة تهدد من جدٌد استقرار الجالٌة المؽربٌة فً المهجر

تقوٌة التشرٌع التعاقدي الدولً و اعتماد على االتفاقٌات بصورة خاصة لوضع قواعد لحل 

مشكلة تذٌٌل األحكام المؽربٌة واألجنبٌة بالصٌؽة التنفٌذٌة والتوافق حول الصٌػ العملٌة 

وفً جمٌع األحوال التؤكٌد على ضرورة انفتاح القاضً المؽربً فً تعامله مع , لذلك

األحكام األجنبٌة كلما أمكن التقرٌب أو التقارب بٌن مفاهٌم متشابهة ولو اختلؾ أسسها 

كحالة االتفاق على الطبلق وقسمة األموال المشتركة مناصفة الذي ٌصرح به القاضً 

األجنبً بناء على فكرة شٌوع األموال المشتركة بٌن الزوجٌن والذي ٌمكن تذٌٌله فً 

. المؽرب بالصٌؽة التنفٌذٌة المعتمدة على فكر االلتزام واالتفاق بٌن الزوجٌن كعقد مدنً

فان ضرورة ,  والن اإلشكال الربٌسً المطروح ٌتمثل فً قواعد حل تنازع القوانٌن

مراجعة االتفاقٌات الحالٌة وتؤسٌس المقبلة على فكرة أولٌة مفادها تجنب اعتماد نظام قاعدة 

اإلسناد فً تحدٌد القانون الواجب التطبٌق واستبدالها بنظام القواعد الموضوعٌة المادٌة 

المنظمة بصفة مباشرة للوضعٌة القانونٌة لؤلسرة المؽربٌة فً المهجر أي وضع حلول 
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بما فٌها توسٌع إرادة األطراؾ , قانونٌة واضحة لمختلؾ األوضاع القانونٌة التً توجد علٌها

. أكثر عند الطبلق االتفاقً

 قاعدة اإلسناد بٌن المؽرب الذي ٌعتبرها من النظام العام وبلدان لأو توحٌد مدلو

ومراجعة تحدٌد مفهوم النظام العام بصورة , خاصة فرنسا التً تعتبرها قاعدة واقع, أوربا

. تحول دون اعتماده كمانع من تطبٌق القانون الوطنً فً حالة التنازع

  وبهذا ٌجب أن تتجه الجهود من طرؾ السلطة المؽربٌة نحو دعم فكرة اللجان 

المختلطة المحدثة بٌن المؽرب وبعض دول أوروبا التً ال تربطها بها اتفاقٌات ثنابٌة والتً 

والتفكٌر فً إحداث وتكوٌن لجان مؽربٌة , تستقبل جالٌات مؽربٌة كبٌرة كبلجٌكا وهولندا

مشتركة تضم الوزارات المعنٌة بالموضوع مع مكونات المجتمع المدنً وجمعٌات حقوق 

اإلنسان وجمعٌات المؽاربة باعتبارها قوة ضؽط أصبحت تشهدها الساحة األوروبٌة من 

إن رصد آفاق مإسسة الطبلق االتفاقً ترتبط بمعرفة , اجل تنمٌة الثقافات فً ببلد المهجر

آلٌات العمل القضابً ووسابله وكٌفٌة وماهٌة النظم الجدٌدة الواجب العمل بها وكذا الطرق 

والمساطر الواجب إتباعها من اجل تفعٌل المإسسات المستحدثة وكل ذلك ٌرتبط بمدى 

األمر الذي لن ٌتؤتى إال بتوفٌر الموارد , تفعٌل مدونة األسرة الجدٌدة باالجتهادات القضابٌة

. المادٌة والبشرٌة من اجل التطبٌق السلٌم لمدونة األسرة
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النصوص القانونٌة  

 1913 ؼشت 12ظهٌر الوضعٌة المدنٌة لؤلجانب الصادر بتارٌخ *

 1993 شتنبر 10مدونة األحوال الشخصٌة وفقا لتعدٌل * 

مجلة األحوال الشخصٌة التونسٌة * 

 والعقود المؽربً تقانون االلتزاما *

قانون مدونة األسرة المؽربٌة  * 

 بنظام المتعلق 1998 نوفمبر 9 مإرخ فً 1998 لسنة 91 عدد  التونسًقانونال* 

 االشتراك فً األمبلك بٌن الزوجٌن

 الموجه إلى السادة القضاة 2004 ابرٌل 13 بتارٌخ 2 س 13منشور وزارة العدل عدد * 

. الملحقٌن بسفارات المملكة المؽربٌة بالخارج

القوانٌن األجنبٌة  

  2005 ةالقانون المدنً الفرنسً مع اخر التعدٌبلت لسن* 

 2004القانون المدنً البلجٌكً وفق أخر التعدٌبلت لسنة * 

  2004 اكتوبر 1 خ الخاص البلجٌكً بتارييالقانون الدول* 

 القانون المدنً االٌطالً* 

 القانون المدنً الهولندي  *

الدورٌات الصادرة عن وزارة العدل البلجٌكٌة * 

 



 109 

 

المراجع العامة 

:  العربٌةالمراجع باللغة

 الثالث دار إحٌاء التراث العربً ءزجال" الجامع ألحكام القران"أبو عبد هللا القرطبً * 

  الطبعة األولى

سنة , 2دار الحدٌث القاهرة ج ".بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد"ابن رشد الحفٌد : أبً الولٌد* 

م 2004- ه1425الطبع 

 السادسة ةالطبع,  األول مإسسة الكتب الثقافٌة بٌروتءالجز,  ابن كثٌررتفسً* 

م  1998هـ1419

 النجاح ةمطبع,  الثقافةردا"العقد, نظرٌة االلتزام فً القانون المؽربً"احمد حسن البرعً * 

  1981-1401 األولى ةالطبع, الجدٌدة

الجزء األول الزواج والطبلق 'التعلٌق على قانون األحوال الشخصٌة "احمد الخملٌشً * 

    1987الطبعة الثانٌة 

منشورة الجامعة اللٌبٌة كلٌة      "ةاألحكام الشرعٌة لؤلحوال الشخصً"زكً الدٌن شعبان * 

 م 1978- هـ1398 الرابعة ةالطبع, الحقوق

  .  الثانًحاشٌة الدسوقً الجزء* 

 2003رعد مقداد محمود الحمدانً، النظام المالً للزوجٌن، الطبعة األولى * 

 1972 نظرٌة االلتزامات والعقود، الجزء األول بٌروت ,مامون الكزبري* 

 1994طبعة "الوجٌز فً القانون الدولً الخاص المؽربً"موسى عبود * 

  2004 فضاءات قانونٌة محمد األزهر، شرح مدونة األسرة، أحكام الزواج، منشورات* 

محمد بن المعجوز أحكام األسرة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة وفق مدونة األحوال الشخصٌة، * 

 .1990مطبعة النجاح الطبعة الثانٌة سنة 



 110 

الوسٌط فً قانون األحوال الشخصٌة مطبعة النجاح الطبعة الخامسة . شبورالكمحمد * 

1412 – 2000 

محمد الكشور، أحكام الحضانة دراسة فً الفقه اإلسبلمً ومدونة األسرة، الطبعة األولى * 

2004  

, دار الصابونً للطباعة والنشر والتوزٌع, المجلد االول "صفوة التفاسٌر"محمدالصابونً * 

  (بدون ذكر سنة الطبع)الطبعة التاسعة,القاهرة 

الدار العلمٌة "أحكام وآثار الزوجٌة شرح مقارن لقانون األحوال الشخصٌة "محمد سمارة * 

 2002الطبعة األولى , الدولٌة للنشر والتوزٌع عمان

مرشد الحٌران إلى الفهم المحمود بفك القٌود عن نكت أحكام البٌع المنضود "محمد شٌلح * 

 1999 الثانٌة ةالطبع, برانت_انفو" فً القانون المؽربً لبللتزامات والعقود 

الطبعة األولى , مطبعة فاس برٌس" الوسٌط فً القانون الدولً الخاص"محمد التؽدوٌنً* 

2005 

 سنة اصر متٌوي المشكوري، مبادئ فً القانون الدولً الخاص مكتبة المعارؾ الجامعٌةن* 

2003 . 

 السادسة ة النهضة العربٌة الطبعردا, مصر" القانون الدولً الخاص" عبد هللا عز الدٌن*

 .1969,الجزء الثانً

  1999عبد الكبٌر العلوي المدؼري، المرأة بٌن أحكام الفقه والدعوة إلى التؽٌٌر سنة * 

 جامعة سٌد محمد بن عبد " محاضرات فً القانون الدولً الخاص"العٌاشً المسعودي*  

  1992هللا فاس 

 ةالطبع, مطبعة النجاح"من مدونة األحوال الشخصٌة إلى مدونة األسرة "سعاد االخرٌسً * 

  2005األولى 

مدى استجابة مدونة األسرة لمطالب المجتمع المدنً والسٌاسً "خالد البرجاوي * 

 2004دار القلم "المؽربً
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المقاالت ودورس أكادٌمٌة الهاي 

  2002 ,2عدد,مجلة المناهج ," حصٌلة االتفاقٌة الفرنسٌة المؽربٌة"احمد زوكاؼً * 

مدونة األحوال الشخصٌة بعد خمسة عشر "احمد الخملٌشً وعبد الرزاق موالي أرشٌد * 

  1881 ,10عدد , المجلة المؽربٌة للقانون واالقتصاد"سنة من صدورها

رسالة القضاة االخبارٌة لمإتمر مالطة القضابً "حماٌة الطفل الدولٌة" كارل دأبرها ر* 

بشان المسابل عبر الحدودٌة المتعلقة بقانون االسرة فً الدول المنتمٌة وؼٌر المنتمٌة الى 

منشور مإتمر الهً للقانون الدولً الخاص , "سجل خاص "1980اتفاقٌة الهً لسنة

 2004خرٌؾ , الجزء الثامن

سلسلة . إدرٌس الفاخوري بعض مظاهر قٌم حقوق اإلنسان فً مدونة األسرة الجدٌدة* 

/ الندوات واللقاءات واألٌام الدراسٌة وزارة العدل لمعهد العالً للقضاء مكتبة السبلم 

  2004الرباط شتنبر 

  1425/2004 50,العدد,مجلة الفرقان " تكافىء؟أمالعدل األسري مساواة "امحمد طبلبً * 

سنة  ,3 العدد نمجلة المٌادي"تطور قانون الطبلق فً اسبانٌا ."بلس خسوس امبرودا* 

1988 

. لدولً الخاص وإصبلح التنظٌم القضابً والمسطرة فً المؽرباجان دٌبري، القانون *  

 1993 سنة 144مجلة القضاء والتشرٌع التونسٌة عدد 

النساء ودولة "سلسلة الندوات " تنازع قوانٌن الطبلق بٌن المؽرب وهولندا"جمٌلة أوحٌدة * 

 2004 ,1رقم "الحق والقانون 

 سنة 43جعفر الفضلً، انقضاء الزواج فً القانون األوربً، مجلة الحقوق الكونٌة العدد * 

1997 

  المجلة القانونٌة التونسٌة"الجدٌد فً مجلة االحوال الشخصٌة "الطٌب اللومً * 

ٌوسؾ الفاسً الفهري، تطبٌق االتفاقٌة الدولٌة بشؤن القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز * 

.  1999 16ضد المرأة فً األنظمة الداخلٌة، مجلة االقتصاد والقانون العدد 
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محمد الحسٌن الشرٌؾ سلسلة المٌزان التشرٌعً، مجلة األحوال الشخصٌة طبعة الثانٌة * 

  دار المٌزان للنشر والتوزٌع1994

-الجانب القانونً والقضابً–تقٌٌم االتفاقٌة الثنابٌة المؽربٌة الفرنسٌة " محمد المرابط* 

 3العدد "لنكسر الصمت "الجمعٌة المؽربٌة للدفاع عن حقوق النساء سلسلة "

الملؾ عدد "وضعٌة األسرة المؽربٌة فً ضوء تطورات ضوابط اإلسناد "موحى أو لحسن* 

 2004 شتنبر 4

سلسلة , المؽربٌة للدفاع عن حقوق النساءةالجمعً, مشاكل المراة المؽربٌة مع القانون * 

 3العدد" لنكسر الصمت"

مجلة القانون "دور القاضً فً العقود الدولٌة"ناصر متٌوي مشكوري ومحمد بوزالفة* 

 2002لسنة19واالقتصادعدد

ي المسعودي محاولة تقٌٌم قانون المسطرة المدنٌة الحالً من زاوٌة القانون الدولً شالعٌا* 

  1990. 6الخاص مجلة القانون واالقتصاد عدد 

المجلة المؽربٌة لئلدارة المحلٌة "حقوق اإلنسان وحدود السٌادة الوطنٌة "سعٌد الصدٌقً * 

  2003ماي ٌونٌو , 50 دعد, والتنمٌة

   .2 9خالد البرجاوي، اإلرادة فً مدونة األسرة، مجلة القصر، العدد * 

   االطروحات والرسائل 

االطروحات -1

,  الحقوقيأطروحة الدكتوراه ؾ"وضعٌة الزوجة فً األسرة والمجتمع "محمد البعدوي* 

. 2000, جامعة محمد الخامس الرباط

جامعة , رسالة دكتوراه"فقه األسرة المسلمة فً المهجر هولندا نموذجا"العمرانً الكد* 

 الجزء األول 2003-2002,  الدراسات اإلسبلمٌةةشعب,  األولدمحم
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مدى حرٌة الزوجٌن فً الطبلق رسالة لنٌل الدكتوراه فً .  عبد الرحمان الصابونً*

  م1962-  هـ 1382الحقوق مطالعة جامعة دمشق 

 فً تقنٌن األحوال الشخصٌة بالمؽرب  إشكالٌة األصالة والمعاصرة"خالد البرجاوي* 

, جامعة محمد الخامس, أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص"وضعٌة المراة نموذجا

 . 2000-2001كلٌة الحقوق اكدال 

الرسـائل -2

جمٌلة أو حٌدة األحوال الشخصٌة للجالٌة المؽربٌة باألراضً المنخفضة رسالة لنٌل دبلوم * 

 .1995-1994الدراسات العلٌا فً القانون الخاص جامعة محمد الخامس كلٌة أكدال سنة 

ٌب ضابط اإلرادة فً األحوال الشخصٌة وآثاره على الجالٌة المؽربٌة بؤوروبا صنهشام أ* 

بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا كلٌة العلوم . الؽربٌة

. 2003. 2002القانونٌة 

رسالة "أسسه ومبادبه,سلطان اإلرادة فً قانون االلتزامات والعقود المؽربً"محمد الشٌلح * 

 1983قانون خاص كلٌة الحقوق بالرباط ,لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا

عبد المنعم الفلوس، أحكام األسرة للجالٌة المؽربٌة بإسبانٌا رسالة لنٌل دبلوم الدراسات  *

العلٌا فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

. 1996 – 1995 – الرباط –واالجتماعٌة السوٌسً 

نظام األحوال الشخصٌة للجالٌة المؽربٌة فً دول المؽرب العربً "خالد البرجاوي * 

 .1994-1993دبلوم الدراسات العلٌا جامعة محمد الخامس كلٌة الحقوق اكدال »

 

 الندوات
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