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  اءــــة وفــلمس
 
 

ره القلم لو أن كل واحد منا تأمل كل بنت شفة ینطقھا ، وكل حرف یج
من بین أناملھ، ألدركنا عظم نعم هللا تعالى علینا، إذ سخر لنا رجاال ونساء 

  . أقل ما وصفوا بھ أنھم رسل
  . فلكل من علمني أبجدیات اللغة

  .لكل من علمني كیف أفكر 
  .لكل من علمني كیف أكتب
  . لكل من وجھني ونصحني

ألجالء لكل من ساعدني ولم یوصد الباب في وجھي من أساتذتي ا
كلیة الشریعة والخزانة محافظ  خزانة وموظفي خزانة كلیة الحقوق بفاس و
  . الوطنیة بالرباط ، وكذا الدار البیضاء 

  .من علمني أن منھجیة تقدیم المعلومة أسمى من  المعلومة نفسھا ل
لمن علمني أن الشكل ما ھو إلى مرآة للمضمون ، وأن المضمون 

  . شكلیطفو على السطح فیعبر عن ال
  لمن شرفني باالنخراط في خلیة عمل وكد ال ینضب معینھا 

كنتني من االنفتاح على اآلخر ، وطرق بابھ  فتعرفت مخلیة 
  . وعرفوني ، وأخذت وأعطوني

خلیة علمني فیھا أستاذي ووالدي الدكتور محمد ناصر متیوي 
مشكوري أن من أراد العلى سھر اللیالي، وأن الطالب الباحث إنما ھو 

حفي یبحث عن السبق في كل شيء ، یبحث عن الجدید ، یلتقط المعلومة ص
بعد تمحیصھا والتوثق من مصدرھا خلیة تعلمت فیھا أن القانون یبقى جسدا 

  . بدون روح إذا لم یدرس في إطار األبعاد االجتماعیة والنفسیة
ألستاذي الفاضل الدكتور أحمد اجویید، الذي غمرني برعایتھ 

  .ه ، وزودني بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة وشرفني بتأطیر
ة والطفولة الذین إلخواني وأخواتي طلبة وحدة األسر

الروح ا نظرواللواتي  شرفت باالنتماء إلیھم ، 
االنضباط التي یتحلون بھا وجدیة العمل الذي یقومون 
بھ ومستوى النضح والوعي الذي وصلوا إلیھ وقیم 

  . التضامن والتعاون السائدة بینھم
لكل الصدیقات اللواتي استوقفتني معھن  اللحظات 

  الجمیلة 
من قلمي المتواضع فخط ھذه انساب المداد فلكل ھؤالء 

  . لمسة وفاء: العبارات فكانت اللمسة 
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  إھـــــــــداء

  . ما وجدت أبلغ من كلمة إھداء أعبر بھا عما یختلج في صدري اتجاه

  عاء لھما من أوصاني بھما ربي وأمرني بالد

  والدي ومعلمي نبع العطاء أطال هللا في عمره 

  والدتي الحضن الدافئ ، رمز التضحیة أمد هللا في عمرھا 

  أخي حمید الذي أحببت الحقوق من خاللھ 

  أخي خالد الذي حفزني على امتطاء ركب الدراسات العلیا 

  أن الدراسة ال حدود لھا ي تعلمت من خاللھ أخي محمد الذ

  ي ة البحث المعلوماتي وجعلھا ملء یدالذي قرب مني نافذ أخي جواد

  أختي سعاد التي غمرتني بتشجیعاتھا ودعائھا لي

  أختي ودیعة التي كانت خیر جلیسة 

 أختي رجاء التي أتمنى لھا كل التوفیق والنجاح

  لزوج أختي أحمد یاسین 

ام  اللواتي أرحب بھن في ثریة ، أدیبة ، إلھ: لزوجات إخواني 

  تناأسر

  .زیاد، زینب ، شیماء، حمزة ، ریان : لبراعم األسرة الصغار 

  كل عائلتي الكبیرة من عماتي وأخوالي وخاالتي 

  السماء ویفترش األرض  كل طفل یلتحف

  لكل شھداء فلسطین والعراق

  فلكل ھؤالء أھدي ھذا العمل المتواضع



 4 

  
          

  اصــر خــشك 

  

  

  

  

ال یسعني وأنا أضع آخر اللمسات على عملي المتواضع 

  : ھذا إال أن أتقدم بشكري الخالص إلى 

الذي كفلني بدعمھ من خالل  أستاذي أحمد اجویید

  . لتي كانت نبراسا لي طیلة بحثي توجیھاتھ ونصائحھ القیمة ا

جعفر وأستاذي  أستاذي محمد ناصر متیوي مشكوري

اللذان شرفاني بعضویتھما في مناقشة ھذا العمل   العلوي

  .المتواضع 

  : كما أتقدم بشكري الجزیل  إلى 

  رئیس قسم قضاء األسرة بفاس  األستاذ المساعدي

  .اترئیس قسم قضاء األسرة بسط األستاذ خالد كتاري

  .قاضي بقسم قضاء األسرة بفاس  األستاذ محمد زبارنة

قاضي بقسم قضاء األسرة  األستاذ مصطفى الزروقي

  . بفاس 

نائبة وكیل الملك بقسم  قضاء األسرة  األستاذة وفاء بناني

  . بفاس 

محامي بھیئة المحامین بفاس  األستاذ علي حضروني

  .وأستاذ زائر بكلیة الحقوق بفاس

التي لم تبخل علي یوما بدعواتھا ومساعدتھا  لطیفة السیدة
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وقل ربي زدني علما  
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 114 طھ اآلیة سورة
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مقدمـــة
   

ما یفسر االهتمام الكبیر الذي تعد األسرة الخلیة األساس لتكوین المجتمع، ولعل هذا 

، خاصة من جانب توفیر كافة الضمانات لحمایتها، ومن ثم ى به على كافة المستویاتتحظ

  . حمایة األفراد المكونین لها، وبالتالي حمایة المجتمع

 الطالق بحدة، حیث أصبح ظاهرة تنخر الخلیة بات یتهددها خطرإال أن هذه 

  .المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات العربیة اإلسالمیة بصفة خاصة

والطالق حسب تعریف ابن عرفة هو صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته 

  . 1موجب تكررها مرتین حرمتها علیه قبل زوج

جین فقط وٕانما تمتد آثاره إلى باقي المجتمع ألنه والطالق بهذا المعنى ال یخص الزو 

  .تب عن ذلك من تبعات مادیة ونفسیةتقویض لبناء األسرة من أبناء وزوجین وما یتر 

                                                 
محمد بن معجوز ، أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة وفق مدونة األحوال الشخصیة ، الجزء األول  ، مطبعة   -  1

  .176: ، ص  1994الدار البیضاء ، النجاح الجدیدة ، 
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فواقعة الطالق لیست مجرد تصرف ثنائي بل هو تصرف اجتماعي تنعكس آثاره 

ون حال في بعض ، إال أنه مع ذلك یك 1مباشرة على المجتمع وتسيء إلى استقراره وطمأنینته

  . األحیان

من هذا المنطلق، أجازت الشریعة اإلسالمیة الطالق بآیات من كتاب اهللا وبأحادیث 

  . من السنة المطهرة ، ولكن وفق ضوابط شرعیة

  . 2الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان  : قال تعالى 

 3" عز وجل الطالقأبغض الحالل إلى اهللا: " ومن أحادیثه صلى اهللا علیه وسلم 

رأة ـأیما ام: " ، وقوله علیه السالم 4" تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق یهتز منه العرش"

                                                 
التعلیق على قانون األحوال الشخصیة ، الجزء األول ، الزواج والطالق ، مكتبة المعارف ، الطبعة : أحمد الخملیشي  -  1

  .262: ، ص  1987الثانیة 
   .229: سورة البقرة ، اآلیة  -   2
  .233: ، ص  4وطار للشوكاني ، ج الحدیث رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر ، نیل األ -   3
  . الحدیث مروي عن علي بن أبي طالب -   4
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  . 1" سألت زوجها الطالق في غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة 

  .  2 وٕان عزموا الطالق فإن اهللا سمیع علیم: وقوله تعالى 

وٕان كان مشروعا إال أنه  الطالق أنعلى  فهذه النصوص من الكتاب والسنة ، تدل

  3ال ینبغي اللجوء إلیه إال عند الضرورة القصوى وذلك لما یترتب علیه من هدم لألسرة

الزوج الذي یحتاط لعقیدته ولدینه یفكر ملیا قبل توقیع الطالق كما أن دونما سبب مشروع، 

  . 4لجنة واالقتراب منها صاحبه من شم رائحة اخوفا من الوقوع في المحظور الذي یحرم 

وتقلیال من آثار الطالق عمدت الشریعة اإلسالمیة إلى تقییده من خالل فرض 

وٕان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله  : التحكیم العائلي مصداقا لقوله تعالى 

  . 5ن یریدا إصالحا یوفق اهللا بینهماإوحكما من أهلها 

ت العادة الشهریة ، وفي كل فترة طهر بمجرد إضافة إلى منع الطالق خالل فترا

وقوع المسیس فیها، مع فرض بقاء الزوجة في بیت الزوجیة خالل فترة العدة، حتى تكون 

 : النفس، وفرصة الستئناف الحیاة الزوجیة من جدید ، یقول تعالى فترة إلعادة مراجعة 

ن ما خلق اهللا في والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثالثة قروء، وال یحل لهن أن یكتم

أرحامهن إن كن یومن باهللا والیوم اآلخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ، إن أرادوا 

  .  6 إصالحا ، ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف

و خاص ـكما قید الشارع الطالق بمجموعة من الحقوق المالیة هذه الحقوق منها ما ه

  . ال بصفتهم محضونین بالمرأة بصفتها مطلقة ومنها ما هو خاص باألطف

                                                 
نیل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني كتاب الطالق ، جزء السادس، ص : عن ثوبان رواه الخمسة إال النسائي  -  1

 :233.  
  .227: سورة البقرة ، اآلیة  -   2
  . وما بعدها 177: محمد ابن معجوز ، مرجع سابق ، ص  -   3
  .268: أحمد الخملیشي ، مرجع سابق ، ص  -   4
  ن سورة النساء  35اآلیة    -   5
  . من سورة البقرة 228اآلیة  -   6
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عامالت والحقوق المالیة هي تلك الحقوق التي یمكن تقییم محلها بالنقود وتنتج عن الم

  .وال العینیة أو قواعد المعامالتمها قوانین األحالمالیة بین األفراد وتنظ

لكن وحیث أنها تتموقع ضمن حقوق األسرة، التي تبقى في األصل غیر مالیة ، 

اجتماعیة وقانونیة ، فإن المقصود بالحقوق المالیة في هذا الصدد  اثار ن للطالق آإوحیث 

  . تلك االلتزامات والمستحقات المالیة التي تعقب إیقاع الطالق

هذه المستحقات التي تكون من نصیب المرأة المتزوجة واألطفال ، إذ تستفید المرأة 

  . ع حملها إذا كانت حاملالمطلقة من هذه المستحقات طیلة فترة العدة ، أو إلى أن تض

هذه الحقوق المالیة، إلى حین بلوغهم سن  المحضونین فیستحقونما األطفال أو أ

أو ) فیما یتعلق بالنفقة ( الرشد ، أو إلى سن الخامسة والعشرین إذا كانوا یتابعون دراستهم 

  .)198المادة ( إلى غایة زواج البنت أو توفرها على كسب 

تجدر اإلشارة إلى أن التنظیم  الحقوق،حدیث عن هذه لكن وقبل الخوض في ال

  . القانوني للطالق عرف تعدیالت مهمة من جوانب متعددة

وض له في ذلك اح بإیقاع الزوج أو وكیله أو من فالنك  لعقدفبعد ما كان الطالق حال

من مدونة األحوال  44أو الزوجة إن ملكت هذا العقد أو القاضي وذلك حسب المادة 

ة الملغاة أصبح یمارس من طرف الزوج والزوجة كل بحسب شروطه ولكن تحت الشخصی

من مدونة األسرة هذه المراقبة جعلت مدونة األسرة ال  78مراقبة القضاء وذلك حسب المادة 

تعترف بالطالق المبني على الحلف بالیمین أو الحرام وكذا المعلق على فعل شيء أو تركه 

نة األحوال الشخصیة السابقة التي كانت تعتد بالطالق بخالف مدو ) 93و  91( المادة 

( مع تنصیصها على احترام شرعیة توقیع الطالق، وذلك بموجب )  46الفصل ( اللفظي 

  حیث نصت على أن القاضي یجبر الزوج )  47الفصل 

  . على الرجعة إذا وقع الطالق والمرأة حائض الشيء الذي لم تكرسه مدونة األسرة 

ي حرصت فیه مدونة األسرة على ضمان الحقوق المالیة للمطلقة ذفي الوقت ال

واألطفال ، وذلك باشتراطها إیداع المستحقات في صندوق المحكمة قبل الحصول على 
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اإلذن باإلشهاد على الطالق، هذا األخیر الذي وٕان كان قد اشترطته المدونة الملغاة إال أنه 

  . یقلم یتم استحضاره بالقوة الالزمة في التطب

هذه المستحقات التي تشمل فیما یتعلق بالمرأة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة المعتدة 

والمتعة مع تعیین مسكن لقضاء فترة العدة، أو تحدید تكالیفه في حالة تعذر ذلك إضافة إلى 

حقها في متاع البیت من جهاز وشوار ونصیبها في ثروة األسرة المتراكمة أثناء الحیاة 

  . إن تم توثیق ذلك في عقدالزوجیة ، 

أتت به المدونة ، وذلك في إطار ما أسمته بتدبیر  اجدید اكان هذا األخیر إجراء إذ

  . األموال المكتسبة أثناء قیام الزوجیة والذي یضمن في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج

، المشرع في أجرتي الرضاع والحضانةأما ما یتعلق بمستحقات األطفال فقد حددها 

  . عل تكالیف السكن مستقلة في تقدیرها في النفقةوج

هذه المستحقات ، عملت على تناولها من منطلق الفقه اإلسالمي ومن منطلق 

القانون، حیث عمل المشرع على تحدید هذه المستحقات ، مع إقراره لنوع من الضمانات 

بها بعض النقائص كوسیلة لضمان التنفیذ واستمراریة األداء ، وٕان كانت هذه الضمانات تشو 

على مستوى الصیاغة ، وعدم التحدید خاصة حینما یكون األب أو الزوج عدیم الدخل ، أو 

  . غیر موظف

كما رتب المشرع على امتناع األب أو الزوج عن أداء النفقة عقوبة سالبة للحریة، 

من القانون  480وذلك من خالل مسطرة، إهمال األسرة المنصوص علیها في المادة 

ٕان كانت هذه المسطرة تبقى عدیمة الجدوى في أحیان كثیرة ، خاصة حینما و نائي ، الج

یكون الزوج أو األب معسرا، مما یعطل فعالیة هذه الضمانة التي تبقى في كل األحوال 

  . محط نقاش فقهي

ایة ألطفال الطالق، جعل تكالیف السكنى موحرصا من المشرع على توفیر الح

، الطفل التي یسعى المغرب لتحقیقهالك في إطار اإلستجابة لحقوق منفصلة عن النفقة ، وذ
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الطفل والني انفتح علیها المشرع في مدونة یة لحقوق ممن منطلق توقیعه على االتفاقیة األم

  . )54المادة (في ، خاصة  األسرة

لكن التعامل القضائي هو الذي یبین مدى نجاعة المقتضیات القانونیة ، هذا األخیر 

في الوقت الراهن الحكم علیه نظرا لحداثة التجربة وندرة االجتهادات القضائیة ، إال یصعب 

أنه وبالرغم من ذلك، یمكن االعتماد على بعض األحكام القضائیة الصادرة عن بعض 

تعلوها بعض الضبابیة ، إال أنها مع محاكم المملكة ، والتي توحي ببعض الصور وٕان كانت 

 ة القضاة مع تقدیر المستحقات المالیةولیة عن كیفیة تعامل السادنظرة أ ذلك تفید في أخذ

هذه المستحقات التي وٕان كانت عرفت بعض االرتفاع ، خاصة بالنسبة للمطلقة إال أن هذه 

المیزة ما تبرح تزول أمام قصر مدة العدة، وغیاب الجهة البدیلة لتأمین استمراریة النفقة ، 

  .كان خلعیا  صة إذازیادة على تأثیر نوع الطالق خا

أما بالنسبة لمستحقات األطفال فإنها لم تعرف تغیرا ملحوظا عما كان في ظل تطبیق 

 الشيء الذي یجعل ،ما تعلق بفصل تكالیف السكن عن باقي النفقةإال المدونة الملغاة، اللهم 

لتي تبقى ة ، هذه األخیرة ایحقوقهم المالیة ضئیلة وقاصرة عن تلبیة أبسط المتطلبات المعیش

  . معلقة في كثیر من األحیان على عیب في مسطرة التبلیغ ، أو بطء تنفیذ أو انعدامه حتى

تأمین المتطلبات  تبقى قاصرة عنالشيء الذي یفسر محدودیة هذه المستحقات التي 

المعیشة للمطلقة واألطفال في غیاب اآللیات الكفیلة بتجاوز مظاهر القصور المعبر عنها 

  . سابقا 

البراكماتیة إلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي ، یبقى من أهم الحلول اآلنیة و فا

منطق األولیات ، توجیه تدخل فیه دة ، في الوقت الذي یحتم التي تفرض ضرورتها بح

القضاء في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق لرد كل طالق بدعي ال یوافق السنة وال 

نصوص علیها في الكتاب والسنة، هذان المصدران اللذان یتماشى والضوابط الشرعیة الم

جعال التحكیم وٕاصالح ذات البین خطوطا أساسیة بل قیدا، إن صح التعبیر على توقیع 

  .ومن ثم المجتمع  األسرةحیث المرور بهما وسیلة لبلوغ غایة الحفاظ على كینونة  ،الطالق
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ظت على مكانة الوساطة ومدونة األسرة هي األخرى سارت على نفس النهج وحاف

المغرب الحثیث نحو ولوج ركب الطرق  حة كوسیلتین أساسیتین في إطار سعيوالمصال

  . بصفة عامة واألسریة بصفة خاصة 1البدیلة لفض المنازعات

  . لكن األمل معقود على تفعیل نهج هذه األسالیب حتى ال یكون مصیرها التهمیش

أة سبقت معالجته وٕان كان في نطاق أوسع وفي الواقع موضوع الحقوق المالیة للمر 

  . حیث شمل المرأة بصفتها زوجة ومطلقة وأرملة

وعموما المواضیع التي تهم آثار الطالق من حیث النفقة والحضانة والمتعة تداولها 

  . وعالجها عدة باحثین

واختیاري لهذا الموضوع لم یأت من أجل تكرار ما عولج، وٕانما جاء في إطار دورة 

ن الظروف التي عولجت فیها إ العلمي التي تعد االستمراریة سمتها األساسیة ، ثم البحث

  . ، تغیرت بفعل عوامل اقتصادیة ، واجتماعیة وقانونیة وقضائیةالسابقة البحوث

ن في اختیار أي موضوع فإن موضوع كانت الجدة واألهمیة معیارین أساسییفإذا 

ى موضوعا قدیما جدیدا، ولعل جدته تستمد بحثي، وعلى الرغم من سبق تداوله فهو یبق

أساسا من التعدیالت والمستجدات التي جاءت بها مدونة األسرة ، والقراءة الجدیدة التي 

طبعت بنودها ، إضافة إلى سلسلة التعدیالت التي أعقبت صدور هذه المدونة من قبیل 

  . تعدیل قانون المسطرة المدنیة وكذا ظهیر التنظیم القضائي

  . همیته فأعتقد أنها تتخذ بعدین أساسیین أما أ

ویتجلى أساسا في وجود مطلقات كثیرات وأطفال طالق یتزاید عددهم : بعد عملي 

سنة بعد أخرى ، واعتبارا للمعطیات االقتصادیة للمغرب واإلكراهات القضائیة، فإن مصیر 

غیاب صندوق جهوال خاصة في حالة عطالة األم أو المطلقة ، مما یجعل مهؤالء یبقى 

  . التكافل العائلي، یساهم في تدهور الوضعیة المعیشیة للمطلقة وأطفال الطالق

                                                 
  . 90، ص  32محمد بوزالفة ، مجلة المعیار ، عدد -   1
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الشيء الذي یجعلني أتخذ بحثي هذا منبرا للمناداة بضرورة اإلسراع بإخراج هذا 

  . الصندوق إلى حیز الوجود

مع محاولة تلمس وقع إسناد رقابة القضاء على توقیع الطالق من حیث الحفاظ على 

  . لمستحقات المالیة للمطلقة واألطفالا

إضافة إلى معرفة القیمة المضافة لتخصیص األسرة بقضاء خاص بها وذلك في 

إطار مسلسل التخصص القضائي الذي ینهجه المغرب، وذلك في اتجاه الطموح نحو جعل 

التخصص كیفي من حیث انفتاح القضاء على باقي التخصصات ذات الصلة بالقضایا 

علم االجتماع وعلم النفس، ومن ثم  التطلع إلى تفعیل الطرق البدیلة لفض األسریة ك

  . المنازعات األسریة من قبیل المصالحة والوساطة

، ال نیة للتنمیة البشریة هذه األخیرةمعلوم أیضا أن المغرب تبنى مؤخرا المبادرة الوط

ق تتزاید یوما عن یوم یمكن أن تنجز واألسرة مفككة مادیا ومعنویا ، وجحافل أطفال الطال

مع ما یعكسه ذلك من آثار وخیمة على المجتمع من تشرد وارتفاع في نسبة أطفال الشوارع 

  . واالشتغال المبكر

والتي یعتبر  األسرة المغربیة  ن بتأهیل اإلنسان المغربي عبرفنجاح هذه المبادرة رهی

  .التقلیل من نزیف الطالق أحد معابر استمراریتها 

حیث سمحت لنفسي من خالل انتمائي لوحدة األسرة والطفولة أن أساهم : بعد نظري 

في تعمیق البحث حول مواضیع حساسة تمس لب المجتمع خاصة وأن مدونة األسرة ال 

اولة زالت في بدایتها ، فكانت فرصة لمحاولة حصر مجموعة من اإلشكالیات ، مع مح

طاء فكرة ولو أولیة عن كیفیة التعامل إضافة إلى إع. اإلجابة على بعضها كلما تأتى ذلك 

  . القضائي مع تقدیر المستحقات المالیة معززة ببعض األحكام القضائیة

هذه األحكام التي یبقى اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي خیر مفعل لها ، 

ه ذلك أنه قمین بضمان استمراریة المعاش للمطلقة واألطفال ولو في أدنى الحدود ، مع توجی
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مراقبة القضاء في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق، وذلك في أفق التخفیف من ملفات 

  . الطالق التي باتت تثقل رفوف أقسام قضاء األسرة الحدیثة العهد

ا على إقرار الطرق البدیلة لفض المنازعات العائلیة إال أن الرهان األكبر یظل متوقف

تحدي ، أال وهو استرداد األسرة المغربیة من موجة كنهج سیمكن المجتمع المغربي من ربح ال

  . االستالب التي تجرفها نحو الهاویة 

ألطفال االستقرار النفسي إال إذا تم في لذلك أن أي حل اقتصادي مالي لن یضمن 

  .الضمان االجتماعي الحقیقي للفرد والمجتمع : فضاء األسرة 

الطالق السواد األعظم من بین لكن وبما أن الواقع ال یرتفع ، إذ تشكل قضایا 

  . الملفات الرائجة أمام أقسام قضاء األسرة

  :األمر الذي یفرض معالجة اإلشكالیة التالیة

إلى أي حد تضمن المستحقات المالیة المقدرة من طرف القضاء استمراریة المعاش 

  للمرأة والطفل بعد الطالق؟ 

  : ن إجمالها فیما یلي هذه اإلشكالیة تتنسل منها مجموعة من األسئلة یمك

  أو ال دخل له؟  ذي شغلما مصیر الضمانات القانونیة المقررة أمام زوج غیر  -

ثر لعدم احترام آجال التبلیغ ، وبطء التنفیذ على الوضعیة المعیشیة للمطلقة أأي  -

 . واألطفال

 هل من عالقة بین نوع الطالق والمستحقات المالیة للمرأة والطفل؟  -

لبعد التضامني للمجتمع في إطار مؤسسة مالیة كصندوق أو هل یمكن مأسسة ا -

 بیت الزكاة كبدیل لمؤسسة الزواج واألسرة؟ 

حسب ( هل یمكن الربط بین تطبیق مدونة األسرة وانخفاض معدل الطالق  -

 بالمغرب؟) إحصائیات وزارة العدل

ویة هل یمكن المناداة بتقویة الشراكة المالیة بین الزوجین بدل الشراكة المعن -

 الروحیة االنصهاریة كحل للحد من نزیف الطالق؟
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  : هذا  ما سأحاول اإلجابة عنه من خالل قالب رتبت فیه أفكاري كما یلي 

  الحقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطالق: الفصل األول 

  المستحقات المالیة وآلیات الحد من قصورها محدودیة: الفصل الثاني 
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  الفصل األول
  حقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطالقال

  

إن أبغض الحالل إلى اهللا الطالق ، من أجل ذلك عملت الشریعة اإلسالمیة على 

التقیید من هذا الحق، حفاظا على استمراریة األسرة، إذ قیدت إیقاع الطالق بمجموعة من 

  . الحقوق المالیة

ناها ، والمتعة إضافة إلى الحق منها ما هو خاص بالمرأة المطلقة كنفقة المعتدة وسك

وما حملته المدونة من مستجد یتعلق بنصیب المرأة في الثروة المتراكمة  ،في متاع البیت

أجرتي الحضانة : ومنها ما هو متعلق باألطفال ) الفرع األول (أثناء الحیاة الزوجیة 

  . )الفرع الثاني(المحضون ، فالنفقة والرضاع  وسكنى 
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  . لحقوق المالية للمطلقةا: الفرع األول  

لقد حدد الفقه اإلسالمي الحقوق المالیة للمطلقة في النفقة والمسكن أثناء العدة، وفي 

  . سكنى الحاضنة ، وفي حق المتعة وكذا حقها في المتاع المنزلي

ا إذا كان لم هذه الحقوق قد تحوزها المرأة كلها، وقد تقتصر على بعضها، وذلك تبعا

بائنا ، وحتى تستحق المطلقة كل أو بعض هذه الحقوق یجب أن یكون  الطالق رجعیا أو

الطالق ناتجا عن زواج صحیح وتم فیه الدخول، أما إذا تم قبل الدخول ، فال تستحق تلك 

  . الحقوق ألنه ال عدة علیها

، إذ حصرتها في نفقة  84كما أن مدونة األسرة نصت على هذه الحقوق في مادتها 

إضافة إلى نصیبها في متاع ) المبحث الثاني( والمتعة ) حث األول بالم( المعتدة وسكناها 

من  49زوجیة وذلك طبقا للمادة للمتراكمة أثناء الحیاة البیت وفي أموال وممتلكات األسرة اا

  ) . المبحث الثالث( مدونة األسرة 

  .نفقة المعتدة وسكناها: المبحث األول 

م اإلنسان من طعام وكسوة ومسكن وغیرها من بأنها كل ما یلز یمكن تعریف النفقة 

  .1الحاجیات األساسیة

أستهل هذا المبحث بالتفصیل ) المطلب الثاني ( وقبل الحدیث عن سكنى المعتدة 

  ). المطلب األول( في مسألة النفقة خالل فترة العدة 

  . النفقة خالل فترة العدة: المطلب األول

الفقرة (ذ هناك حاالت یسقط فیها هذا الحق المعتدة ال تستحق النفقة دائما، إإن 

  . أیما  ارتباط) الفقرة الثانیة(نها مرتبطة بالواقع كما یبقى أمر تقدیرها صعبا، أل) ولىاأل

                                                 
والكسوة والعالج، وما  تشمل النفقة الغذاء: من مدونة األسرة النفقة من خالل مشتمالتها فقالت  198عرفت المادة  -  1

  . أعاله 168یعتبر من الضروریات والتعلیم لألوالد مع مراعاة أحكام المادة 

والمالحظ من خالل هذه المادة أنها لم تشمل السكن كعنصر من عناصر النفقة وسیأتي الحدیث عن هذا األمر في الفرع 

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

أبدأ بعرض حاالت ) ثانیا( قبل الخوض في دراسة حاالت سقوط نفقة المطلقة 

  ). أوال(اق االستحق

   .ستحقاقاالحاالت : أوال 

إذا طلق الزوج زوجته طالقا رجعیا ، فقد اتفق الفقهاء على أن نفقتها تجب لها كاملة 

على مطلقها مدة العدة، سواء كانت حامال، أو غیر حامل لقیام الزوجیة بینهما  حكما كما 

  . 1" الحامل قة والسكن وكذامعتدة الرجعیة النفاتفقوا على أن لل: " قال ابن رشد المالكي 

فإذا كانت نفقة المعتدة من طالق رجعي ال تثیر أي إشكال فإن نفقة المعتدة من 

  .2طالق بائن تثیر خالفا فقهیا

نفقة العدة بالنسبة للمطلقة طالقا بائنا هي محل خالف فقهي فهذا  إن القول ، بأن

  .3معناه هل تجب نفقة العدة للمبانة؟

إلسالمي اإلجابة عن هذا السؤال معتمدا في ذلك على القرآن الكریم لقد حاول الفقه ا

یأیها النبي إذا طلقتم النساء : والسنة النبویة ، حیث قال عز وجل في محكم تنزیله 

یوتهن وال یخرجن إال أن بفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن من 

سكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم وال أ :لى ، وقوله تعا 4یأتین بفاحشة مبینة

  . 5تضاروهن لتضیقوا علیهن وٕان كن أوالت حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن

                                                 
  .94،ص  1952، مطبعة االستقامة ، القاهرة ، طبعة  2صد، ج بدایة المجتهد ونهایة المقت) الحفید( ابن رشد   -   1
الطالق البائن الصادر من الزوج أنواع ، فهو إما للمكمل للثالث والطالق قبل البناء والطالق باالتفاق والطالق  -   2

  ).123المادة ( الخلعي أو المملك وذلك حسب مدونة األسرة  
لیة للمرأة المتزوجة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص ، كلیة الحقوق الما: عبد السالم الشمانتي -   3

  .86: ، ص  89 – 88الحقوق بالرباط ، سنة 
  .1: سورة الطالق ، اآلیة  -   4
  .6: سورة الطالق ، اآلیة  -   5
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ومن السنة النبویة عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس عن النبي صلى اهللا علیه وسلم 

: " یة عنها قال رواه أحمد ومسلم في روا" سكنى وال نفقة لیس لها : "  في المطلقة ثالثا قال

رواه " طلقني زوجي ثالثا فلم یجعل لي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم سكنى وال نفقة 

طلقني زوجي ثالثا، فأذن لي رسول اهللا : " الجماعة إال البخاري  وفي روایة عنها ایضا قال 

  .1رواه مسلم " صلى اهللا علیه وسلم أن أعتدفي أهلي 

تین السابقتین من سورة الطالق ، تولد عنه یهم اآلبید أن اختالف  الفقهاء في ف

  : انقسام في اآلراء ، یمكن إجمالها في ثالثة آراء أساسیة 

عمه عمر بن الخطاب المطلقة المبانة لها السكنى والنفقة وهو رأي تز :  الرأي األول

  . منین رضي اهللا عنهما وسایرهما األحناف وعائشة أم المؤ 

  .سكنى لها وال نفقة وهو رأي الحنابلة والظاهریةأنه ال :  الرأي الثاني

أن المطلقة المبانة لها السكنى وال نفقة لها وهو رأي مالك والشافعي :  الرأي الثالث

  .2وجماعة

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

319.  
وسبب اختالفهم اختالف الروایة في حدیث فاطمة : " في بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ) الحفید( یقول ابن رشد  -   2

بنت قیس ومعارضة ظاهر الكتاب له فاستدل من لم یوجب لها نفقة وال سكنى  بما روي في حدیث فاطمة بنت قیس، أنها 

زوجي ثالثا على عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فأتیت النبي صلى اهللا علیه وسلم فلم یجعل لي سكنى قالت طلقني 

وال نفقة خرجه مسلم وفي بعض الروایات أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها علیها 

د اهللا وأما الذین أوجبوا لها السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا الرجعة وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عب

بما رواه مالك في موطئه من حدیث فاطمة المذكور وفیه فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لیس كل علیه نفقة وأمرها 

نوهن من حیث سكنتم أسك: " أن تعت في بین أم مكتوم ولم یذكر فیها إسقاط السكنى، فیبقى على عمومه في قوله تعالى 

وأما الذین . وعللوا أمره علیه الصالة والسالم لها بأن تعتد في بیت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذاء " من وجدكم

" أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم : " أوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله تعالى 

قة لها لكون النفقة تابعة لوجوب اإلسكان في الرجعة وفي الحامل وفي نفس الزوجیة وبالجملة وصاروا إلى وجوب النف

فحیثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة وروي عن عمر أنه قال في حدیث فاطمة هذا ال ندع كتاب بیننا وسننه لقول 

ة  وألن المعروف من سنته علیه الصالة والسالم أنه اآلی" أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم : " امرأة ، یرید قوله تعالى 

أوجب النفقة حیث تجب السكنى فلذلك األولى في هذه المسألة أن یقال إن لها األمرین جمیعا مصیرا إلى ظاهر الكتاب 

عسیر والمعروف من السنة، وٕاما أن یخصص هذا العموم بحدیث فاطمة المذكور وأما التفریق بین إیجاب النفقة والسكنى ف

  .95: و ص  94: ، ص  1952، طبعة سنة  2الجزء ... ." ووجه عسره ضعف دلیله 
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وعموما إذا كان مرد الخالف حول نفقة عدة المبانة، عدم ثبوت الحدیث، والتباین في 

أي مالك والشافعي وذلك في فقرتها الثانیة بر  ترآن وفهمه، فإن مدونة األسرة أخذتفسیر الق

المطلقة طالقا بائنا إذا كانت حامال تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، "  196من المادة 

  ". وٕاذا لم تكن حامال یستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها

من حقها  نجد أن المطلقة رجعیا تستفید 196وبالرجوع إلى الفقرة األولى من المادة 

  . في السكنى والنفقة ما لم تعتریها حاالت السقوط

  .سقوط الحاالت : ثانیا 

إذا كانت القاعدة تقضي باستحقاق المطلقة لنفقة العدة طیلة فترة العدة فإنه هناك 

  . حاالت تسقط فیها هذه النفقة

قها في ح رسابقا بأن المطلقة طالقا رجعیا یستم لقد أسلفت:   العدةبیت مغادرة  –أ 

ة بالحق في السكنى إلى أما المطلقة طالقا بائنا فإنها تبقى محتفظ نفقة ما دامت كذلكال

  . عدتها وسیأتي الحدیث عن هذا الحق الحقا حین انتهاء

غیر أن هذا الحق مقید ببقاء الزوجة في البیت الذي تعتد فیه إلى حین انتهاء عدتها 

يء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا یأیها النب : وذلك مصداقا لقوله تعالى 

 العدة  واتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن من بیوتهن وال یخرجن إال أن یأتین بفاحشة مبینة

أما إذا خرجت منه وانتقلت إلى غیره بدون مبرر شرعي فإن نفقتها تسقط عن زوجها فال .1

ة المسكن في الطالق البائن  ذلك أن جر ة كلها في الطالق الرجعي ، وال بأیبقى مطالبا بالنفق

بقاء الزوجة في بیت الزوجیة أثناء العدة حق هللا، ولذلك ال یجوز للزوجین أن یتفقا على أن 

إال أن مدونة األسرة  2تعتد الزوجة في غیر بیت الزوجیة إال إذا كان هناك مبرر یقبله الشرع

الحق في السكنى فقط بالرغم  أقرت للمطلقة النفقة وأسقطت عنهاو حادت عن هذا الموقف 

من إجماع الفقه اإلسالمي بكل مذاهبه أن الزوجة الناشز تسقط نفقتها، وأخذت بموقف ابن 

                                                 
  .1: سورة الطالق ، اآلیة  -   1
  .132: ، ص مرجع سابق  ، 2جزء المحمد ابن معجوز ،  -   2



 21 

وعلى  : حزم الظاهري الذي یرى بأن نفقة الناشر ال تسقط عن زوجها لعموم قوله تعالى 

ت بالرأي ، وبهذا تكون مدونة األسرة قد أخذ1 وتهن بالمعروفله رزقهن وكسالمولود 

  .196الشاذ في مادتها 

المتوفى عنها زوجها حسبما ذهب إلیه المالكیة، ال تستحق نفقة : وفاة الزوج  –ب 

العدة إذا توفي الزوج وهي في عصمته سواء كانت حامال أو غیر حامل ، ولكن لها السكنى 

في العدة، ، إذا كانت في منزل مملوك للمتوفى ومثلها المطلقة رجعیا إذا مات عنها وهي 

عنها وهي في العدة فإن كانت أو غیر حامل ، فإنه إذا مات أما المطلقة طالقا بائنا حامال 

  .2أو في منزل مستأجر ق السكنى مطلقا سواء كانت في ملكهلها ح

ألن كل ما صح االلتزام به شرعا  : تسقط النفقة إذا كانت عوضا في الخلع –ج 

، إذ یعتبر هذا نوعا من أنواع اإلبراء 3ف وال مغاالةصلح أن یكون بدال في الخلع دون تعس

ومن حق الزوجة أن تبرئ  ذمة زوجها من نفقتها لكن شریطة أن تكون متمتعة بأهلیة 

  . التبرع

وتجدر اإلشارة إلى أن مدونة األسرة لم تخصص فصال ، أو مادة للحدیث عن 

ضمن الفقرة األولى من  بل اكتفت بالتنصیص على الحالة األولى فقط 4مسقطات  النفقة

  . والمتعلقة بمغادرة بیت الزوجیة أو بیت العدة 196المادة 

  .حتى إذا تحقق القاضي من استحقاق المطلقة للنفقة شرع في تقدیرها 

  . تقدیر نفقة المطلقة: الفقرة الثانیة 

تعتبر مسألة تقدیر النفقة من المشاكل التي یواجهها القضاء نظرا لتعلقها بحیاة 

هما المنفق المدین بالنفقة والمنفق علیه الدائن بها، حیث یكون على القاضي : صین شخ

تحقیق التوازن بین طرفي المعادلة ، عن طریق ضمان العیش للدائن ، والحفاظ على مصدر 
                                                 

  .233سورة البقرة ، اآلیة  -   1
،  1987ارف الجدیدة الرباط ، طبعة سنة ،  مطبعة المع 1شرح مدونة األحوال الشخصیة ، ج: عبد الكریم شهبون  -  2

  .462: ص 
  . من مدونة األسرة  118المادة  -   3
  . للحدیث عن مسقطات النفقة  122بخالف مدونة األحوال الشخصیة الملغاة  والتي خصصت المادة  -   4
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مما یفرض معرفة المعاییر واألسس التي یعتمدها القاضي حین تقدیره للنفقة ، 1عیش المدین 

  ). ثانیا( طة التقدیریة الممنوحة له في هذا اإلطار وحدود السل) أوال(

  . معاییر تقدیر النفقة: أوال 

لقد حث اهللا سبحانه وتعالى الزوج  على التوسعة على زوجه وعیاله في اإلنفاق وذلك 

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما أتاه  : مصداقا لقوله تعالى 

  .2إال ما أتاها، سیجعل اهللا بعد عسر یسرا اهللا ال یكلف اهللا نفسا

فمن خالل هذه اآلیة یتضح أن النفقة تكون بحسب سعة المنفق، وهذا ما أكده فقهاء 

، كما 3المالكیة حیث اعتبروا أن تقدیر النفقة یعتمد على حال الزوج والزوجة والبلد واألسعار

زوجة ، حسب حال الزوج، والأن آراء الفقهاء قد تباینت في هذا الموضوع ، وذلك على 

  . عساروعلى حسب حالة الیسار واإل

یراعى في تقدیر كل ذلك : على أنه  189أما المشرع المغربي فقد نص في المادة 

التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها ومستوى األسعار واألعراف والعادات السائدة 

  ". في الوسط الذي تفرض فیه النفقة

لمشرع قد احتفظ بنفس المعاییر التي كان معموال بها في إطار مدونة وبذلك یكون ا

، 4األحوال الشخصیة سابقا اللهم تقدیمه لمعیار التوسط على الوضعیة المادیة للزوج المنفق 

هذه األخیرة تم استبدالها بعبارة دخل الملزم بالنفقة ، على أساس أن تعریف مؤسسة الزواج 

على  194، إال أنه عاد وأكد في المادة ) 4المادة ( یة الزوجین جعل إنشاء األسرة تحت رعا

  . وجوب نفقة الزوج على زوجته بمجرد البناء 

                                                 
، سنة  24ضائي ، العدد أسس تقدیر نفقة الزوجة ، مجلة الملحق الق: أمجاط محمد الصغیر والعبدوني عبید اهللا  -  1

  .57: ، ص  1991
  .7: سورة الطالق ، اآلیة  -   2
اعتبار حال البلد والسعر، في وجوب النفقة على الزوج إذ لیس بلد الخصب كبلد الجذب وال بلد : " یقول ابن عرفة  -  3

إلیها الشيء المنتفع به ، كالبلد الغالء كبلد الرخاء ، وال حال الموسر كحال المعسر، ولیست البالد الحضریة التي یجلب 

  ". الذي وجد فیه الشيء المنتفع به
  . من مدونة األحوال الشخصیة الملغاة 119الفصل  -   4
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یته المادیة لزوج ، هذا األخیر تجب مراعاة وضعن الملزم بالنفقة یبقى هو اإوبالتالي ف

  .في تقدیر نفقة المطلقة ةكأحد المعاییر األساسی

نجد أن المشرع رتب معاییر تقدیر النفقة  189من المادة  وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة

  : كما یلي 

یمكن القول بأن اعتبار التوسط من طرف القاضي هو الكفیل بتنفیذ ما :   التوسط -

قدر من نفقة، ذلك أن إثقال كاهل الملزم بمبالغ باهضة لن یمكن المنفق علیه من التوصل 

شرع في تأسیس أسرة جدیدة وله التزامات أخرى مما  بها، خاصة وأن الملزم بالنفقة یكون قد

  ". وأن الضرر یزال " ال ضرر وال ضرار " یقتضي تطبیق القاعدة الشرعیة 

یعد أهم عنصر یدخل في تقدیر النفقة ، إذ یتعین أن یكون :  دخل الملزم بالنفقة -

 أجر وأمن مرتب ذلك التقدیر على أساس المداخیل التي حصل علیها المكلف بهذه النفقة ، 

ال تدر علیه  وال ینظر إلى ما یكون له من ثروة أرباح، أو غیر ذلك من مصادر الرزق وأ

مداخیل ، مما یعني أنه إذا كان لهذا المطالب بالنفقة عقارات مثال ال تدر علیه مداخیل فال  

كما أن ، 1تفرض علیه نفقة ذوي المداخیل العالیة ، وال تدخل هذه العقارات في االعتبار

  . المحكمة تتوفر على صالحیة تعیین خبیر للتأكد من الوضعیة المادیة للزوج

لكن مع ذلك تبقى مسألة عبء إثبات یسر أو عسر المحكوم علیه بالنفقة تثیر بعض 

  . المشاكل من حیث المكلف باإلثبات

  زم ــوأعتقد أن تطبیق القاعدة العامة في اإلثبات القاضیة بأن مدعي الشيء مل

بإثباته كفیل بحل هذا اللبس، وهذا ما عملت على تطبیقه بعض محاكم المملكة كاستئنافیة 

وحیث إن المستأنف لم یدل للمحكمة بما یثبت : " طنجة مثال حیث جاء في أحد قراراتها 

دخله حتى یمكنها أن تبسط رقابتها وتقدر ما إذا كان المبلغ المحكوم به كنفقة للبنت هدى 

                                                 
  115: مرجع سابق ، ص : ابن معجوز  -   1
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مناسب لوضعیته المادیة األمر الذي یجعل ادعاءه بكونه مجرد میاوم بدخل  مناسبا أو غیر

  .1درهما یفتقر لإلثبات وبالتالي یستدعي عدم األخذ به 30یومي قدره 

فإن كان هذا القرار یهم نفقة األبناء فإن هذا ال یمنع من تطبیق فلسفته اإلثباتیة حتى 

  . دخل الزوج غیر معروفعلى نفقة الزوجة المطلقة ، خاصة حینما یكون 

وبالمثل إذا أثبت المدعى علیه ضعف دخله فإن المحكمة تستجیب لطلبه وتخفض 

لیبقى المعیار األساس هو قدرة الملزم المالیة على أداء النفقة، والتي ، من المبلغ المحكوم به

  .2یجب إثباتها من طرف مدعیها بكافة وسائل اإلثبات

ا هنا حال المطلقة وكذا حال األطفال أي الوضعیة والمقصود به:   حال مستحقها -

  .3المعیشة والتعلیمیة التي كانوا علیها قبل الطالق 

كما أن المالكیة إضافة إلى اعتبارهم لیسر أو عسر الزوج في تقدیر النفقة فإنهم 

 ر الفقه المالكي ، في اعتبار حالیعتدون أیضا بأحوال الزوجة ، والمدونة سارت على غرا

جة، وتركت أمر تقدیرها للقضاء ، الذي یجب علیه أن یراعي یسر الزوج، وذلك من الزو 

  .4خالل الوثائق والمستندات اإلثباتیة 

هذا المعیار لم یعد له األثر الذي كان له في السابق حیث كانت :  حالة األسعار  -

ارتفاع مطرد أما في الوقت الراهن فإن األسعار في : األسعار ترتفع وتنخفض حسب األحوال

  .وفي تزاید مستمر، وال یحدث انخفاض األسعار أبدا بل یزداد ارتفاعا

لذلك فمن الناحیة العملیة ال یتصور النقص في النفقة بعلة انخفاض األسعار بل 

  .5ترتفع فقط بمضي الوقت بموازاة ارتفاع األسعار

                                                 
أورده محمد الشرقاوي ونور الدین أوال عبد الرحمن  في  13/3/2003صادر بتاریخ  2003/7/ 156قرار شرعي عدد -   1

، ص  2003 – 2001سالة نهایة التدریب ، إشكالیة اإلثبات في النفقة بالمعهد الوطني للدراسات القضائیة بالرباط لفترة ر 

 :84.  
  .85: محمد الشرقاوي نور الدین أوالد عبد الرحمن ، نفس المرجع ، ص  -   2
  . من مدونة األسرة  85المادة  -   3
  .287: ، ص  2004حكام الزواج ، مطبعة النجاح الجدیدة محمد األزهر ، شرح مدونة األسرة أ -   4
  .60: أمجاط محمد الصغیر ، مرجع سابق ، ص  -   5
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لسائدة في وهو ما عبرت عنه المدونة باألعراف والعادات ا:  الوسط المكاني -

الوسط الذي تفرض فیه النفقة، ذلك أن النفقة تختلف ما بین البادیة والمدینة وبین المدینة 

مدینة ینة فاس لیست هي نفسها في الصغرى والكبرى، فمثال المتطلبات المعیشیة في مد

  . الدار البیضاء  أو أكادیر ، ومن ثم فالقاضي ملزم بمراعاة هذا المعیار بعنایة شدیدة

العادات فهذه یمكن اعتمادها في مناسبة األعیاد الدینیة وما و ا ما یتعلق باألعراف أم

تتطلبه من نفقات أو ما یسمى بتوسعة األعیاد، خاصة بالنسبة لألطفال من حیث اللباس 

  . مثل هذه المناسبات التي تكون في متطلباتالوغیر ذلك من 

ن وحججهما مع االستعانة والمحكمة في كل ما مر تعتمد على تصریحات الطرفی

الواردة في " ولها أن تستعین بالخبراء في ذلك" فالذي یفهم من عبارة . بالخبراء في ذلك

، خاصة وأن الخبرة تبقى إجراء من إجراءات التحقیق  الزامیإ، أن األمر لیس  190المادة 

رفین معا أو المنصوص علیها في المسطرة المدنیة ، والتي إما أن تكون بناء على طلب الط

  . أحدهما أو تلقائیا بحسب ظروف كل قضیة

بید أن األمر كان سیختلف كثیرا لو أن الخبراء المعنیین كانوا خبراء اجتماعیین ألنه 

في الحقیقة هذه المهمة یجب أن تسند إلى خبیر اجتماعي وهذا یجرنا إلى تساؤل آخر وهو 

  .1الوقت الحالي؟هل الخبرة االجتماعیة معمول بها لدى المحاكم في 

في الواقع إن قضاءنا الزال منغلقا على نفسه، لم ینفتح بعد على التخصصات 

االجتماعیة والنفسیة بالرغم من أنه یخوض في میادین ال سبیل لتكملة حلولها إال باالستخدام 

والتوظیف الجید للبعدین االجتماعي والنفسي ،طالما أن األمر یتعلق بعالقات إنسانیة داخل 

  . واة اجتماعیةن

هكذا إذن یكون عمل المحكمة سهال في ظل توفر معاییر التقدیر السابقة، لكن 

لق بدخل الزوج أو األمر یصعب كثیرا في حالة عدم وجود تلك المعاییر، خاصة ما یتع

  .1بت حالته المادیة وضعیته المادیة، وذلك إما بسبب عدم إدالء الزوج بما یثالملزم بالنفقة

                                                 
النفقة في التشریع المغربي بین النظریة والتطبیق بحث نهایة التدریب في المعهد : عطوش علي ومحي الدین عدنان  -  1

  .50: ، ص  1996الوطني للدراسات القضائیة لسنة 
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مر أكثر صعوبة بالنسبة للملزمین غیر المنتمین ألسالك الوظیفة العمومیة ویصبح األ

  .الشيء الذي یعرض حقوق المستحقین للنفقة للضیاع

بید أن التوجه القضائي درج على تبني طریقة تكون أكثر إیجابیة نظرا لتعلقها بقضایا 

ى توجیه الیمین أو اجتماعیة ومعاشیة حساسة في نفس الوقت ، هذه الطریقة التي تعتمد عل

، وٕاذا ما عجز األطراف عن إثبات ادعاءتهما بحیث ادعى الزوج 2القیام بالبحث االجتماعي

العسر والزوجة الیسر فإنه استنادا إلى القاعدة القائلة بأن األصل في الشخص هو الیسر 

وعلى من یدعي العكس أن یثبته ، لهذا یتحتم على الزوج أن یثبت عسره خالف األصل، 

ملف  20/3/90الصادر في  392وقد ذهب المجلس األعلى في هذا االتجاه في القرار عدد 

ن مبلغ النفقة غیر مناسب لظروفه بأحیث نص على أن ادعاء الطاعن  3226/88عدد 

ثر له والمحكمة غیر ملزمة بالرد ردا عن الدلیل فكان الدفع به ال أباعتباره عاطال بقي مج

  .3ارها على ما ال أثر له على قر 

وعموما تبقى المعاییر السابقة عناصر تعلیل تعتمدها المحكمة في تسبیب أحكامها 

  . وقراراتها، ألن األمر یخضع أوال وأخیرا للسلطة التقدیریة للقاضي

  . حدود السلطة التقدیریة للمحكمة: ثانیا 

ر حكمة هي المكلفة بتقدین مدونة األسرة نجد أن المم 190بالرجوع إلى المادة 

تعد  ال أنها في سبیل حسن التقدیر تعتمد على مجموعة من العناصر والمعاییر ، إذالنفقة، إ

هذه العناصر بمثابة قیود على السلطة التقدیریة للقاضي وهذا ما تؤكده عدة قرارات صادرة 

قضاة : " عن المجلس األعلى نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر القرار القاضي بأن 

لهم الصالحیة في تحدید قدر النفقة بعد أن تتوفر لهم العناصر الراجعة إلى الموضوع 

                                                                                                                                                        
  .60: مرجع سابق ، ص  جاط محمد الصغیر ،أم -   1
  .كما یتم االسترشاد بما یتضمنه عقد الزواج من حیث المهنة والصداق ومحل السكنى -   2
  . 64: أمجاط محمد الصغیر ، مرجع سابق ، ص  -   3
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اعتبار األسعار وعادة أهل البلد وحال الطرفین كما أنهم غیر مجبرین باألخذ بالقدر 

  .1"قل منه أو أكثرأالمطالب به، إذ بوسعهم الحكم ب

قدیرها لسلطة إن النفقة تخضع في ت" وجاء في قرار لمحكمة االستئناف بالبیضاء 

القضاء ، غیر أن هذه السلطة قد جعل لها المشرع سببا یحفظها من طغیان هذه السلطة مدا 

  .2... "وجزرا 

دم تلك المعاییر أو تنقص ولعل السلطة التقدیریة تكون في أوج استخدامها عند ما تنع

یار الذي استندت ال توفرها ، فإن المحكمة ملزمة في قراراتها وأحكامها بإبراز المعأما في ح

  . علیه إلصدار حكمها، إذ یكون محل رقابة من طرف المجلس األعلى

في الواقع یبقى تقدیر النفقة مسألة مرتبطة بالواقع أشد ارتباط وهي مسألة موضوعیة و 

بید أن هذا ال یعني أن سلطة المحكمة مطلقة في هذا اإلطار، وٕانما هي سلطة تحدها 

رة أخذ من مدونة األسرة ، مع ضرو  190و   189المادتین  المعاییر المنصوص علیها في

  . الطرفین معا المحكمة بعین االعتبار لدفوعات

علمي دقیق ذهب بعض الفقه إلى القول بضرورة وضع معیار  وفي نفس اإلطار

مع اعترافهم  3لتقدیر النفقة على شاكلة التعویضات في میدان الشغل وحوادث السیر

ره لصیقا بشخص اإلنسان وحیاته، إال أنهم نادوا ببذل الجهد إلیجاد بصعوبة األمر باعتبا

ونة كبیرة یترك فیها المجال للقاضي للتصرف وفقا لظروف كل نازلة على ر معاییر تتمیز بم

مع التمییز بین ... حدة بحیث یمكن إیجاد  جداول أو عملیات حسابیة خاصة بكل شریحة 

  .4المناطق االقتصادیة بالمغرب

                                                 
لة الملحق أورده محمد أمجاط في بحثه المنشور بمج 7236/88في ملق عدد  3/4/90صادر بتاریخ  526قرار عدد  -  1

  .64: ، ص  1991لسنة  24القضائي عدد 
منشور بمجلة المحاكم المغربیة ، عدد  1094/ 89ملف شرعي عدد  1990فبرایر  28صادر بتاریخ   314قرار  -   2

  . وما بعدها 173: ص  65/ 64
  .66: أمجاط محمد الصغیر  ، مرجع سابق، ص   -   3
  .66: ص أمجاط محمد الصغیر  ، مرجع سابق ،   -   4
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د أن وضع معیار دقیق على شاكلة التعویضات المهنیة وحوادث السیر هو وأعتق

طرح صعب نظرا ألن التعویضات في مجال الشغل وحوادث السیر یعود األمر فیها إلى 

شركات التأمین على السیارات أو على صندوق الضمان االجتماعي أو صندوق المعاشات 

لمتوفر هو زوج في أحسن األحوال موظف والحال أن المؤمن في وضعنا غیر موجود وٕانما ا

معروف الراتب یقتطع من منبعه، وفي أسوأ الظروف رجل ال دخل له أو له دخل غیر 

معروف ، مما یكون معه طرح وضع معیار دقیق وجامد غیر ذي جدوى في الظروف 

  . الحالیة

فتبقى صعبة التطبیق نظرا ألن فئة  ،یات حسابیةلأما مسألة وضع جداول أو عم

الفالحین والحرفیین والصناع التقلیدیین معفیة من الضرائب ، أما التجار وأصحاب المهن 

الحرة فإن الحس التنظیمي التجاري ال زال ضعیفا لدیهم، فلیست لدیهم دفاتر محاسبیة ، 

  . وبالتالي جدولتهم ستكون صعبة جدا

ال حیث أقرت وفي هذا اإلطار حاولت مدونة األسرة ، اإلتیان بجدید في هذا المج

لكنها لم توضح ما هي هذه الضمانات؟ لكن  1بتوفیر الضمانات الكفیلة باستمرار أداء النفقة

  الممارسة القضائیة تعتبر أن الضمانات تكمن في اقتطاع النفقة من 

منبع األجر ، إال أن الصعوبة تثور حینما یتعلق األمر بملزم غیر موظف ، فالمحكمة هنا 

وسیلة إلرغام الملزم  قة لكنها تبقى دون تنفیذ على اعتبار أنه ال توجد أيتحدد أو تقدر النف

  .2على األداء

وعموما فإن الزوجة یحكم لها بالنفقة من تاریخ إمساك الزوج عن اإلنفاق الواجب 

قضایا ، كما ألزم المشرع المحكمة بالبث في ) 195المادة ( علیه وال تسقط بمضي المدة 

                                                 
  .من مدونة األسرة  191المادة  -   1
  .لقاء أجریته مع األستاذ محمد زبارنة قاضي بقسم قضاء األسرة بفاس  -   2
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، إال أن هذه المدة ال تحترم وذلك إلكراهات التبلیغ وطول 1ر واحدشه النفقة في أجل أقصاه

  . المساطر ، الشيء الذي یفرغ هذا المقتضى من جدواه

ن قانون المسطرة المدنیة هو القانون العام في اإلجراءات القضائیة ، فإن وحیث إ

هذا  179فصل القضایا المتعلقة باألسرة تطبق علیها المسطرة المدنیة ، ومن جملتها ال

حیث تم إلغاء بعض  2003األخیر عرف تعدیالت مهمة كان آخرها تعدیل سنة 

المقتضیات وٕاضافة أخرى ، إذ تم إلغاء الفقرات المتعلقة بإبرام الصلح، والحكمین ووضع 

المستحقات في الصندوق قبل إعطاء اإلذن بالطالق ، وبقیت المقتضیات األخرى دون 

  . تعدیل

ال ، مع تنفیذ البث في طلبات النفقة یتم باستعج لتي تجعل منهذه المقتضیات ا

األوامر واألحكام بغض النظر عن كل طعن ، بل أكثر من ذلك، فإن الحكم الصادر في 

دعوى النفقة المؤقتة ینفذ قبل التسجیل وبمجرد اإلدالء بنسخة منه، الشيء الذي یفید أن أهم 

لنفاذ المعجل بقوة القانون ، إذ یجب على خاصیة للحكم القاضي بالنفقة هو شموله با

  . المحكمة القضاء به في األحكام الصادرة في قضایا النفقة ولو لم یطلبه الخصوم

كما أن المشرع أكد على أن البث في طلبات النفقة باستعجال غیر أن كلمة استعجال 

األمور  قاضي  هناك من یفهمها على أساس أن الطلب یوجه إلى رئیس المحكمة بصفته 

 149المستعجلة فجهة توجیه الطلب بقیت محط نقاش خاصة في ظل النص القدیم للفصل 

م الذي كان یتضمن عبارة على شكل استعجالي ، الشيء الذي جعل بعض الفقه .من م

بالنفقة یتم من والممارسین للقضاء یؤولون األمر على أساس أن البث في القضایا المتعلقة 

ن النظر فیه یكون على وجه سریع ، إذ أن المشرع المغربي قضاء الموضوع لك طرف

أعطى للمتقاضین إمكانیة أخرى أكثر سرعة هادفا إلى استصدار أمر ینفذ قبل التسجیل 

                                                 
  .من مدونة األسرة  190المادة  -   1
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عوضت  72. 03رقم  ، وبعد التعدیل الذي تم بموجب القانون  1وبمجرد اإلدالء بنسخة منه

إال أنه رغم ذلك ال یمكن الحسم في " ل باستعجا" كلمة أو عبارة على شكل استعجالي بكلمة 

األمر ، وٕانما یبقى مفتوحا وقابال لجمیع التأویالت ، خاصة وأن المشرع عاد بعد ذلك 

" و" األوامر " فاستعمال كلمة ... " تنفذ األوامر واألحكام في هذه القضایا " وصرح بأنه 

جالي ، كما یمكن أن یبث دلیل على أن الطلب یمكن أن یبث فیه القضاء االستع" األحكام

فیه قضاء الموضوع مع إجازة االستفادة من المسطرة االستعجالیة كقضاة المستعجالت ، 

مؤقتة باعتباره أكثر أن یبث قاضي الموضوع في دعوى النفقة ال ىكما حرص المشرع عل

ق المسطرة طریق تطبی عنمن غیره وفي أقرب وقت ممكن لیس فقط  إحاطة بالملف

طریق تقییده لمدة زمنیة قصیرة ال یحق له تجاوزها وهي مدة شهر  ة بل أیضا عناالستعجالی

االلتجاء إلى رئیس المحكمة االبتدائیة  ب ، وأرى أن في كل هذا ما یغني عنمن تاریخ الطل

  . 2باعتباره قاضیا للمستعجالت

ا كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه النفقة المفروضة للمطلقة ، یمكن أن تقدم بشأنه

وجود  طلبات الزیادة أو التخفیض منها ولكن شریطة مرور سنة على فرضها إال في حالة 

كتغیر حال الزوج فقرا أو غنى أي تغیرها من الیسر إلى ) 192المادة ( ظروف استثنائیة 

العسر أو العكس ویقصد بها كذلك تغییر األسعار بشكل مفاجئ وملموس ارتفاعا أو 

  .3ضهاقة من جدید وقبل مضي السنة على فر فرضت النففإذا تحقق ذلك . انخفاضا

  . سكنى المطلقة: المطلب الثاني 

كما ضمنته ) الفقرة األولى (نى للمطلقة في فترة العدة كسلقد ضمنت مدونة األسرة ال

  . وذلك عبر إجراءات قانونیة) الفقرة الثانیة( في فترة الحضانة 

  . السكنى في فترة العدة اإلجراءات المقررة لضمان: الفقرة األولى 
                                                 

من قانون المسطرة المدنیة مجلة المحامي  عدد  179حول تطبیق التعدیل الوارد في الفصل : محمد السعید بن سالم  -  1

  .30: ، ص  1988لسنة  12

،               1998القضاء المستعجل في القانون المغربي مطبعة النجاح الجدیدة البیضاء : عبد اللطیف هدایة اهللا  -  2

  . وما بعدها 458: ص 
یة  تقدیر نفقة الزوجة فقها، تشریعا وقضاء بحث نهایة التمرین بالمعهد الوطني للدراسات القضائ: محمد صادق   -   3

  .50: ،  ص 1999 – 1997سنة 
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 لسكنى لمدة العدة أوصى اهللا عز وجل في محكم تنزیله بضرورة تمتیع المطلقة بحق ا

یا أیها النبيء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا : وذلك مصداقا لقوله تعالى

   1ینةالعدة واتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن من بیوتهن وال یخرجن إال أن یاتین بفاحشة مب

أسكنوهن  من حیث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضیقوا علیهن وٕان : وقوله تعالى 

  . 2كن أوالت حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن

كافة المعتدات ألنه حق وبناء على ذلك فإن حق السكن الوارد في اآلیتین عام یشمل 

لذلك  3ا كان هناك مبرر یقبله الشرع هللا تعالى ال یجوز للزوجین االتفاق على خالفه إال إذ

  . 4ة مختلعة أو مبارأأو  تجب السكنى أثناء العدة للمطلقة رجعیا وللمبانة سواء كانت مالعنـة

ولعل الحكمة من اعتبار مكوث الزوجة أو المطلقة في بیت الزوجیة لقضاء عدتها 

ستئناف العالقة الزوجیة حقا من حقوق اهللا تعالى هي الغایة التي یوفرها من حیث إمكانیة ا

من جدید، خاصة وأن بقاءهما متقاربین مكانیا، قد یسرع عودة المیاه إلى مجاریها عن 

  .طریق الرجعة ، مما یساهم في إعادة الدفء إلى األسرة من جدید

ر قضاء الزوجة عدتها في بیت الزوجیة ألسباب وظروف استثنائیة إال أنه إذا تعذ

 ا أن تقضیها في مكان آخر خارج البیت الذي كان مقرراتبرر ذلك فحینئذ یمكن له

  .5للزوجین

: " في فقرتها الثانیة 84وهذا ما عملت مدونة األسرة على تكریسه من خالل المادة 

تسكن الزوجة خالل العدة في بیت الزوجیة ، أو للضرورة في مسكن مالئم لها للوضعیة 

ودع كذلك ضمن تكالیف السكن في مبلغ یالمادیة للزوج ، وٕاذا تعذر ذلك حددت المحكمة 

  ". ضبط المحكمةالمستحقات بكتابة 

المستحقات تودع قبل اإلذن  الذي یثور بشأن هذه المادة هو أن شكالإال أن اإل

بالطالق فكیف یتم التحقق من تعذر قضاء العدة ببیت الزوجیة حتى یتم تقدیر تكالیف 

   ؟یتم بعد والعدة لم یمض أجلهاالسكن ضمن المستحقات والحال أن الطالق لم 
                                                 

  .1: سورة الطالق ، اآلیة  -   1
  .6: سورة الطالق ، اآلیة  -   2
  .132: محمد ابن معجوز ، مرجع سابق  ، ص  -   3
  .474: ، ص  5مدونة اإلمام مالك ، ج  -   4
وما  139: ، ص  2005ر لشهر نونب 13حقوق المطلقة في مدونة األسرة ، مجلة كتابة الضبط عدد : محمد أكدید  -  5

  . بعدها
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تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل " على أنه  131كما نصت المادة 

  ". الزوجیة أو في منزل آخر یخصص لها

وهكذا یتجلى من نص هاتین المادتین أن مسألة السكنى بالنسبة للمطلقة تطبق 

  : التوالي بشأنها أربعة حلول تستوجب الترتیب ال التخییر وهي على

  . السكنى في بیت الزوجیة الذي كانت تقیم به قبل الطالق:  الحالة األولى -

السكنى في محل آخر غیر بیت الزوجیة عند الضرورة أي عند :  الحالة الثانیة -

ما یتعذر قضاء العدة في بیت الزوجیة لظروف قاهرة تحول دون ذلك، وتقدیر هذه الظروف 

  . وض علیه األمریخضع لسلطة القضاء المعر 

على مقتضیات إضافیة ترمي إلى صیانة حق المطلقة في هذه  84وقد نصت المادة 

الحالة وذلك بضرورة أن یكون المسكن الجدید مالئما لها، ومناسبا لإلمكانیات المادیة 

  .1للزوج

لتغطیة   إیداع مبلغ مالي مسبقا بكتابة الضبط من طرف الزوج ،: الحالة الثالثة  -

ف هذه السكنى التي تحددها المحكمة ضمن المستحقات التي ستحكم بها في إطار تكالی

، وذلك عند تعذر تطبیق أحد الحلین المشار إلیهما في الفقرتین السابقتین ،  88المادة 

  ى ـوجه الترتیب ، ال عل بمعنى أن هذه الحلول الثالثة یجب أن تطبق على 

  . ال إلرادة الزوج وال لإلرادة الزوجة المطلقةوجه التخییر ، وال یخضع  اختیار أحدها 

وتتعلق بالحالة التي  196نصت علیها الفقرة األولى من المادة :  الحالة الرابعة -

وذلك إذا انتقلت من بیت عدتها دون  2یسقط فیها حق المطلقة في السكنى خالل العدة 

  :توفر أحد الشرطین التالیین 

  . موافقة زوجها على هذا االنتقال -

                                                 
  .141و ص  140: محمد أكدید ، مرجع سابق ، ص  -   1
المطلقة رجعیا یسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بیت عدتها دون موافقة زوجها أو : "  196المادة   -   2

  ".دون عذر مقبول
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 .1وجود عذر مقبول لدى المطلقة یبرر هذا االنتقال  -

إال أنه من الناحیة العملیة یصعب ، إثبات واقعة الخروج من بیت العدة بدون عذر 

وذلك نظرا لقصر فترة العدة وتكالیف دعوى استرجاع النفقة بعد أدائها التي یمكن للزوج أن 

  .2یرفعها ضد زوجته تفوق المبلغ المؤمل استرجاعه

هكذا إذن تستفید المطلقة بصفتها معتدة من حقها في السكنى، كما تستفید من نفس 

  .الحق بصفتها حاضنة

  . اإلجراءات القانونیة لضمان السكنى في فترة الحضانة: الفقرة الثانیة 

لقد أثارت سكنى الحاضنة نقاشا اجتماعیا ، إذ أصبح من العسیر على المطلقة 

ذلك مبالغ طائلة ، فتعددت المنازعات واألقضیة التي تمثل توفیر مسكن خاص بها لتطلب 

وأمام . صراعا بین الزوجین بعد الطالق على توفیر مسكن إلیواء المطلقة ومحضونها 

الفراغ القانوني في هذه المسألة  اختلفت أحكام المجلس األعلى في هذا الصدد ، فبعضها 

زوج وطرد الزوجة واألوالد لیواجهوا مكن الزوجة واألوالد من المسكن ، وبعضها مكن ال

  .3لحصول على مسكناوحدهم تدبیر مأوى لهم في وقت عز فیه 

وفي الواقع سكن المطلقة له عالقة بدرجة الوعي والتربیة والیسر المادي، واألوضاع 

االجتماعیة المؤثرة مباشرة أو بشكل غیر مباشر في عالقة الرجل بامرأته المطلقة وأوالده 

سائیون مقتنعون أن أضعف اإلیمان أن یترك الرجل مطلقته وأوالده منها في بیتهم منها والن

  .كما فعل المشرع التونسي 4س أسرة أخرى إن شاء نسحب في سالم وهدوء لیؤسیو 

                                                 
  .141/ محمد أكدید ، مرجع سابق ، ص  -   1
، مطبعة المعارف  1994، الطبعة األولى ،  2التعلیق على قانون األحوال الشخصیة ، ج : یشي أحمد الخمل -   2

  .231: الجدیدة ، الرباط ،  ص 
وضعیة المرأة في تقنینات األحوال الشخصیة لدول المغرب العربي أطروحة لنیل الدكتوراه في : محمد بودالحة  -   3

  .721:  ، ص 2000ـ  1999الشریعة ، كلیة الشریعة 
مناقشة المطالب النسائیة الهادفة إلى تغییر مدونة األحوال الشخصیة أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في : محمد بشیري  -  4

  .685: ،          ص  1995 – 1994القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء  ، سنة 
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قضى المجلس األعلى في غرفته االجتماعیة بتمكین المطلقة ومحضونیها من وقد 

كمة االستئناف بالدار البیضاء لكونه سكنى الحضانة ناقضا بذلك قرار ا صادرا عن مح

  .1قضى بإفراغ الزوجة المطلقة من البیت الذي تأویه مع محضونیها

ن سكنى المحضون، وحیث للحدیث ع 168أما مدونة األسرة فقد خصصت المادة 

أن األم تعد حاضنة ألوالدها فإن المقتضیات القانونیة التي تسري على سكنى المحضون 

رجئ الحدیث عنها إلى القسم اضنة، من أجل ذلك سأعلى األم الحهي نفسها الساریة 

المتعلق بمستحقات األطفال بعد الطالق هذا األخیر یرتب آثارا معنویة على المرأة ، مما 

  . جعل الشارع الحكیم، ومدونة األسرة یفرضان لها حقها في المتعة

  . المتعة: المبحث الثاني 

وقد ) المطلب األول( من حیث وجوبها وتقدیرها  تعددت اآلراء الفقهیة حول المتعة

  ). المطلب الثاني( أشارت إلیها مدونة األسرة أیضا 

  

  . المتعة من خالل الفقه اإلسالمي: المطلب األول 

البد من تعریفها ومعرفة  )الفقرة الثانیة( قبل استعراض آراء الفقهاء في المتعة 

  ). ولىالفقرة األ(الحكمة منها وتحدید مشروعیتها 

  .معنى المتعة ومشروعیتها: الفقرة األولى 

المتعة هي ما یعطیه الزوج لزوجته عند الطالق جبرا لخاطرها وتعویضا لها عما 

ال جناح  : في قوله تعالى  الكریم ، وقد أشار إلیها القرآن2یمكن أن یلحقها من الضرر 

ومتعوهن على الموسع  علیكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهم فریضة
                                                 

، منشور بمجلة القضاء والقانون ،  1984یولیوز  23الغرفة االجتماعیة بتاریخ حیث جاء في القرار الصادر عن  -  1

من مدونة األحوال الشخصیة فإن السكنى هي من 127طبقا لمقتضیات الفصل : " وما بعدها  136 – 135العددان 

بصفتها هاته وال  مشموالت نفقة األوالد وحقا من حقوقهم وأن الحاضنة ما دامت ملتصقة بمحضونیها فهي تسكن معهما

حق لها في التنازل عن حقوق محضونیها ولهذا فإن المحكمة عندما اعتبرت موافقة الطاعنة على تحدید النفقة وانتظامها 

المذكور وعرضت قرارها للنقض  127باإلفراغ یفقدها حقها في السكنى مع أوالدها بحكمها باإلفراغ تكون قد خالفت الفصل 

  .721: حة في نفس المرجع ، ص أورده محمد بودال... ". 
  .309: محمد ابن معجوز ، مرجع سابق ، ص  -   2
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قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین وللمطلقات متاع بالمعروف 

یأیها الذین آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن : وقوله  عز وجل 1حقا على المتقین

من قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیال 

2.  

طلقها أبو عمرو بن : " ومن السنة ما رواه النسائي عن فاطمة بنت قیس قالت 

حفص البثة ثم خرج إلى الیمن ووكل بها عیاش بن أبي ربیعة فأرسل إلیها عیاش بعض 

یه سلمالك علینا نفقة وال سكنى ، هذا رسول اهللا ف: النفقة فسخطتها ، فقال لها عیاش 

لیس لك نفقة وال سكنى ولكن : یه وسلم عما قال ؟ فقال لها فسألت رسول اهللا صلى اهللا عل

  .3متاع بالمعروف واخرجي عنهم 

وأجمع أهل العلم على أن " كما أجمع الفقهاء على مشروعیتها ففي تفسیر القرطبي 

والمتعة تهدف جبر خاطر 4"التي لم یفرض لها ولم یدخل بها ال شيء لها غیر المتعة

  . ما ألم بها من صدمة الطالقالمطلقة والتخفیف عنها م

إال أنه وعلى الرغم من وضوح اآلیات القرآنیة الواردة في شأنها ، فإن األمر لم یسلم 

  . من اختالف الفقهاء حول حكمها

  . االختالف الفقهي في حكم المتعة: الفقرة الثانیة 

  . لقد تعدد آراء الفقهاء في حكم المتعة

ون واجبة للمطلقة في حالة واحدة وهي عند طالقه فذهب أبو حنیفة إلى أن المتعة تك

، ویرى اإلمام مالك أن المتعة لیست واجبة، إنما هي 5لها قبل الدخول وقبل تسمیة الصداق

                                                 
  .236: سورة البقرة ، اآلیة  -   1
  .  49سورة األحزاب ، اآلیة  -   2
  .كتاب الطالق  211: ، ص  6أخرجه النسائي في سننه ج  -   3
  .132: ، ص  3القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، ج  -   4
ال جناح علیكم ، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فریضة : " وا في ذلك على قوله تعالى واستند  -  5

قالوا ومطلق األمر للوجوب والمتعة هنا واجبة ألنها ) 234البقرة ، اآلیة " ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
نه یقوم مقام الواجب كالتیمم بدل الوضوء والوضوء واجب ، بدل الواجب وهو نصف مهر المثل وبدل الواجب واجب أل

فكان التیمم واجبا، والدلیل على أنها تجب بدال عن نصف المهر أن بدل الشيء ما یجب بسبب األصل عند عدمه ، 
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 3حقا على المتقین: ، وقوله كذلك 2 على المحسنین حقا : ودلیله قوله تعالى 1مندوبة 

، 4تفضیل ، وما كان كذلك فلیس بواجبفدل األمر على أن المتعة هي من قبیل اإلحسان وال

  .5ولو كانت واجبة ألطلقها على الخلق أجمعین 

أما الشافعیة فقد جعلوا المتعة حقا لكل مطلقة باستثناء التي سمي لها صداق وطلقت 

  .6قبل الدخول فلها نصف الصداق 

قها االت أي سواء طللمطلقة تستحق المتعة في جمیع الحأما الظاهریة فیعتبرون أن ا

 : قبل الدخول أو بعده ، سواء فرض لها صداق أو لم یفرض ألنهم أخذوا قوله تعالى 

  .7على أنه جاء على صیغة األمر واألمر یكون دائما للوجوب  ومتعوهن

والحاصل أن القول بوجوب المتعة لكل مطلقة مدخوال بها أو غیر مدخول بها، 

، فلم یخص مطلقة دون 8وللمطلقات متاع : لعموم اآلیة . مسمى لها أو غیر مسمى لها

أخرى ، وال ذكرت مدخوال بها أو غیر مدخول بها، بل جاءت عامة، كما أن األمر الوارد 

یقتضي الوجوب وهو مذهب جماهیر العلماء، وال حجة  9ومتعوهن: في قوله تعالى 

ي أول اآلیة للمخالفین في اآلیة ، ألن لفظ حقا بدل على تأكید األمر الواجب الوارد ف

ومتعوهن10كما أن الالم للتملیك في قوله تعالى ، : وللمطلقات متاع وأیضا المخاطبون ،

                                                                                                                                                        
وق ال كالتیمم مع الوضوء ، والمتعة تجب بالسبب الذي یجب به مهر المثل وهو النكاح ال الطالق ألن الطالق مسقط للحق

موجب لها، لكن عند الطالق یسقط نصف مهر المثل ، فتجب المتعة بدال عن نصفه ، الكاساني بدائع الصنائع في ترتیب 
  .303: ، ص  2الشرائع ، ج 

  .73: ، ص  2بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج ) الحفید (ابن رشد   -   1
  .236سورة البقرة ، اآلیة  -   2
  .211ة سورة البقرة ، اآلی -   3
  .74: ، ص  2ابن رشد بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ج -   4
  .132: ، ص  3القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، ج   -   5
، لكل مفارقة متعة إال  318: جاء في كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحیلي في الجزء السابع ، ص   -  6

أي ( ل البناء أو كانت الفرقة بسببها أو بملكه لها، أو بموت ، وفرقة اللعان بسببه التي فرض لها صداق ، وفورقت قب
  ).اللعان

المتعة فرض على كل مطلقة واحدة أو اثنتین أو ثالث أو آخر ثالث : "  145: ، ص  10ابن حزم األندلسي ، ج  -   7
ذلك المفتدیة ، ویجبر  الحاكم على ذلك أحب أم وطئها أو لم یطأها فرض لها صداقها أو لم یفرض لها شیئا أن یمنعها وك

  ". كره 
  .241سورة البقرة ، اآلیة  -   8
  .236: سورة البقرة ، اآلیة  -   9

  .236: سورة البقرة ، اآلیة  -   10
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بأصول الشریعة وفروعها، كما أن اهللا تعالى أمر جمیع العباد أن یكونوا من المحسنین ومن 

  .1المتقین ، إال من أبى

ن مشتمالت المتعة م األسرة على نفس الرأي واعتبرت أن وقد سارت مدونة

  . مستحقات الزوجة بعد الطالق

  . المتعة في مدونة األسرة: المطلب الثاني 

إن مقاربة مسألة المتعة ال تخلو من نقاش من حیث أنها تعویض عن الطالق 

لكن مع ذلك ) أوال(ولیست متعة ، ومن حیث أنها قد تكون متعة وتعویض في نفس اآلن 

  ). ثانیا(میة تبقى كیفیة تقدیرها على قدر من األه

  ؟هل المتعة تعویض :طبیعة المتعة: الفقرة األولى 

لعل الحدیث عن طبیعة المتعة فرضه النقاش الفقهي الواسع من حیث هل المتعة 

  . جبر لخاطر المرأة بعد الطالق الذي یوقعه الزوج أم هي تعویض عن طالق تعسفي

ت المتعة واجبة على الزوج من مدونة األسرة، نجد أنها جعل 84فبالرجوع إلى المادة 

كان الطالق  ، وعلى القاضي أن یراعي عند تقدیرها یسر الرجل وحال المرأة ، لكن إذا 

  قد تعسفیا وبدون مبرر فإن المتعة تتحول إلى تعویض یجبر الضرر الذي 

  .2یحصل للزوجة نتیجة هذا الطالق الجائر

وقفة ذلك أن التعویض یلزمه  وفي الواقع القول بأن األمر یتعلق بتعویض یحتاج إلى

عنصر الخطأ كما أنه یقدر وفقا للقواعد العامة بحسب الضرر الناجم عن الخطأ أو التجاوز 

  . في حین أن تقدیر المتعة یكون حسب یسر المطلق وحال المطلقة

أن ینص فرق بین المتعة والطالق التعسفي و لذا كان على المشرع المغربي أن ی

لتعویض عن الضرر الالحق بالمطلقة في جمیع الحاالت التي یثبت صراحة على الحكم  با

                                                 
  695: محمد بودالحة ، مرجع سابق ، ص  -   1
  .141: محمد األزهر ، مرجع سابق ، ص   -   2
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فیها أن الزوج قد تعسف في استعمال حقه في الطالق سواء كان الضرر الالحق بالمطلقة 

  .2كما فعلت بعض الدول العربیة1مادیا أو معنویا

وضعت  اوفیما یتعلق بمدونة األسرة، احتفظت بالمتعة، ولم تقربا للتعویض إال أنه

  . معاییر وعناصر من أجل تقدیرها

  . عناصر تقدیر المتعة: الفقرة الثانیة 

  .3لقد اختلف الفقهاء ولم یجمعوا على تحدید مقدار معین للمتعة

كما أن مدونة األسرة لم تحدد مقدارها وٕانما أوكلت األمر إلى السلطة التقدیریة 

  . 84للمحكمة مع تقییدها بعناصر معینة نصت علیها المادة 

أي المدة التي استغرقتها الحیاة الزوجیة بین الطرفین ویفهم من هذا : فترة الزواج  -

  . قائما أنه كلما كانت هذه المدة طویلة ، كلما كان احتمال الزیادة في مبلغ المتعة

وهذا یعني أنه كلما كان الزوج میسورا كلما كانت المتعة : الوضعیة المالیة للزوج  -

على المقتر قدره متاعا و ومتعوهن على الموسع قدره  :ا لقوله تعالى مرتفعة وذلك مصداق

  .  ...بالمعروف 

وما إذا كانت آتیة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو منهما  أسباب الطالق -

  . معا

ب مراعاة كون الطالق كذلك و مدى تعسف الزوج في توقیعه ومفهومه مع وج -

  .4یستند إلى تبریر

                                                 
رة في ضوء مدونة األحوال الشخصیة ، دار ولیلي للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة،  سنة أحكام األس: محمد الشافعي -   1

  .  323: ، ص  1998
من قانون األحوال الشخصیة ینص على أنه یحكم على حسب حال مطلقها ودرجة  117المشرع السوري في المادة  -  2

دة على نفقة العدة وللقاضي أن یجعل دفع هذا التعویض تعسفه بتعویض ال یتجاوز مبلغ نفقة ثالث سنوات ألمثالها زیا

  . جملة أو شهریا بحسب مقتضى الحال
  . أدنى ما تكون المتعة ثالثة أثواب درع وخمار وملحفة:  62: ، ص  6جاء في المبسوط للسرخسي ، ج  -   3
  . وما بعدها 148: محمد أكدید ، مرجع سابق ، ص  -   4
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الزوج ومعرفة األسباب ومدى ثراء اس فالقاضي ملزم بتقصي األمر وعلى هذا األس

ومساهمة الزوجة في ذلك، وحالتها الصحیة إلى غیر ذلك من العناصر التي تساعد على 

  .1تحدید مبلغ المتعة تحدیدا عادال 

وفي الواقع إعمال المشرع لهذه المعاییر فیه استجابة لمطالب الفقه المنادي بالرقي 

لى مستوى التعویض الحقیقي خاصة وأنه راعى  مدة الزوجیة وعدد األوالد بالمتعة إ

واألضرار التي یمكن أن تلحق المرأة وغیرها، وأكثر من هذا فالطالق جعل تحت مراقبة 

الزوج  یم مدى تعسفلقاضي عبر سلطته التقدیریة من تقیهذه المراقبة التي تمكن ا. 2القضاء

  . ك المتعة المستحقةر ذلفي إیقاعه للطالق فیقدر إث

فالمشرع المغربي ال زال متشبثا باصطالح المتعة، دون التعویض بالرغم من أن 

بعض الفقه یرى بأنه لیس هناك مانع شرعي أو قانوني من حرمان المطلقة من التعویض 

  .3إلى جانب حقها في المتعة متى كان الزوج متعسفا في الطالق 

فإن التعویض یكون عن خطأ أما المتعة فهي  إال أنه ، وكما سبق توضیحه سابقا

من التبعات المالیة للطالق مهما اختلفت أسبابه ، وقبل هذا وذاك فإن مصطلح المتعة 

  ها ـي المرأة عن زوجها وبیتـض ال یمكنه أن یغنـأشرف من التعویض ألن أي تعوی

  .4غطیته ووضعها االجتماعي كما أن المتعة تغطي معنویا ما ال یستطیع التعویض ت

                                                 
غري ، المرأة بین أحكام الفقه والدعوة إلى التغییر ، مطبعة فضالة ، المحمدیة ، الطبعة عبد الكبیر العلوي المد -  1

  . وما بعدها  189: ص  1999األولى ، 
بلحساني الحسین ، مبدأ التعویض عن الطالق التعسفي في الفقه اإلسالمي ومدونة األحوال الشخصیة ، مجلة  -  2

  .228: ، ص  1988لسنة  3المیادین ، عدد 
إدریس الفاخوري ، الزواج والطالق في مدونة األحوال الشخصیة وفق آخر التعدیالت ، دار النشر الجسور ، وجدة ،  -  3

  .285: ، ص  1999 – 2000الطبعة السادسة ، 
م والمتعة تقوم مقام التعویض ، ویراعى فیها یسر الزوج وحال الزوجة ، واسم المتعة أشرف من اسم التعویض  والحر  -   4

فهو یسمو بعقد الزواج في أن یكون عقد تشغیل تستحق الزوجة بمقتضاه تعویضا بعد طردها طردا تعسفیا من بیت 
الزوجیة أو مقر عملها األسروي ، ثم إن المتعة تغطي معنویا ما ال یستطیع التعویض تغطیته، إذ أي تعویض یمكن أن 

أنظر عبد الكبیر العلوي المدغري ، نفس : ها ووضعها االجتماعي یغطي خسارة المرأة في زوجها وبیتها ومستقبلها وعواطف
  .190: المرجع ، ص 
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كما أن إیجاب التعویض عقوبة ، والعقوبة ال تكون إال على فعل محرم فیؤخذ من 

إیجاب التعویض تحریم الطالق، الذي لم تبد أسبابه للمحكمة أو للقاضي أو كان دون سبب 

فعال، وهذا لم یرو عن السلف من المسلمین بل روي كثیر من حادثات الطالق عن 

  .1و أن أحدا طالبهم بالتعلیل وبیان األسباب الصحابة ومن بعدهم ولم یر 

تقرر مبالغ سمتها العامة االختالف وذلك تعتمد على المعاییر السابقة، فالمحكمة ف

حسب المناطق الجغرافیة ، وحسب مهنة الزوج، وٕان كان البعض ینادي بالرفع من قیمتها 

  . حتى تكون رادعة وزاجرة لألزواج من مغبة إیقاعهم للطالق

أن حقوق المرأة المطلقة ال تكتمل إال إذا حصلت على نصیبها في ممتلكات غیر 

  . األسرة

  . صیب المطلقة في ممتلكات األسرةن: المبحث الثالث 

إن الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة غالبا ما تساهم في تكوین متاع البیت عبر الجهاز أو 

تأخذ نصیبها من المتاع المنزلي  الشوار أو شراء بعض اللوازم مما یفرض حین االنفصال أن

كما أن مدونة األسرة أسست لحق جدید أال وهو نصیب الزوجة في ) المطلب األول( 

  ).المطلب الثاني( المستفاد من ثروة األسرة 

  . أحكام قسمة متاع البیت: المطلب األول 

ینتفع الزوجیة مما بیت یراد بمتاع البیت في مجال العالقة الزوجیة كل ما یوجد في 

به في الحیاة من أثاث ومفروشات وأجهزة منزلیة وغیرها ، سواء كان هذا المتاع من الجهاز 

أو الذي تأتي به الزوجة لبیت الزوجیة عند زفافها أو كان من ممتلكات الزوج أو كان من 

  .2أدوات منزلیة جدت بعد الزفاف 

  :  والمتاع أنواع ثالثة

الحالقة ، ونوع یصلح للزوجة دون الزوج  نوع یصلح للزوج دون الزوجة كأدوات

كالحلي وأدوات الزینة ، ونوع یصلح لكل من الزوج والزوجة ویستعمالته معا كأواني الشاي 

                                                 
أحكام وآثار الزوجیة ، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصیة ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، : محمد سمارة  -  1

  .350: ، ص  2002األردن ، الطبعة األولى 
  .149: بق ، ص محمد أكدید ، مرجع سا  -   2
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وآلة التسجیل وغیرها فإذا كانا متفقین فال إشكال ، وٕان اختلفا تطبق قواعد اإلثبات ، إال أن 

  .1كیفیة تطبیقها یعتریها اختالف بین الفقهاء 

، حیث أحالت في  34أن مدونة األسرة فصلت في الموضوع بموجب المادة بید 

الفقرة الثانیة على القواعد العامة لإلثبات في حالة النزاع بین الزوجین ، وأوضحت في الفقرة 

  : الثالثة القواعد التي یجب اتباعها في حالة عدم توفر أي منهما على بینة وهي 

  . للرجالالقول للزوج بیمینه في المعتاد 

  . وللزوجة بیمینها في المعتاد للنساء

ه ما لم یرفض أما المعتاد للرجال والنساء معا فیحلف كل واحد منهما ویقتسمان

  .2اآلخر فیحكم له أحدهما الیمین ویحلف

ومتاع البیت كما سبق تعریفه یشمل ما یصطلح علیه بالجهاز أي األثاث الذي یتم 

العرف جرى على أن ما یدفعه الزوج للزوجة ال یعتبر كله به تجهیز بیت الزوجیة ، إذ أن 

صداقا في مقابلة الزواج ، وٕانما هو عبارة عن مبلغ یدفعه لها لتسعین به على شراء ثیابها ، 

  . 3وتجهیز بیت الزوجیة بما یحتاج إلیه من فراش وأثاث أو ما یعبر عنه الشوار

في حالة انفصام عرى الزوجیة مما یطرح مصیر ما أنت به الزوجة من جهاز وشوار 

نجد أن المدونة تنص على أن  34بالطالق فبالرجوع إلى مقتضیات الفقرة األولى من المادة 

كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار یعتبر ملكا لها، وأن الصداق ملك للمرأة تتصرف 

                                                 
وما كان للرجال والنساء كالخادم والعبد والشاة والفرش  فهو للرجل في قول أبي حنیفة رحمه اهللا تعالى إن كانا حیین  -  1

وٕان مات أحدهما ووقع االختالف بین الحي منهما وورثة المیت فهو للباقي منهما أیهما كان وقال محمد رحمه اهللا تعالى 
ساء فهو للرجل إن كان حیا ولورثته ، إن كان میتا وقال أبو یوسف رحمه اهللا تعالى تعطى المرأة ما یصلح للرجال والن

جهاز مثلها والباقي للرجل استحسن ذلك وقال ابن أبي لیلى ما یصلح للرجال والنساء فهو للزوج، إن كان حیا ولورثته إن 
المتاع مله للرجل إال ما على المرأة من ثیاب بدنها وقال  كان میتا وٕانما لها ما یصلح للنساء خاصة وعلى قول ابن شبرمة

زفر رحمه اهللا تعالى المتاع بینهما نصفان إذا لم تقم لواحد منهما بینة وهو قول مالك رحمه اهللا تعالى وأحد أقاویل الشافعي 
  .214: ، ص  5رضي اهللا عنه ، جاء هذا في كتاب المبسوط لشمس الدین السرخسي ، ج 

  .34: تحفة الحكام في نكت العقود واألحكام ، ص : هذا أشار ابن عاصم في تحفته  وٕالى -   2
  ولم تقم بینـة فتقتفـى** وٕان متاع البیت فیه  اختلفـا  
  فیما به یلیق كالسكیـن**  فالقول قول الزوج مع یمیـن 
  فهو لزوجة إذا ما تأتلي**  وما یلیـق بالنساء  كالحلـي 

  .112: سابق ، ص  ابن معجوز ، مرجع -   3
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داق الذي فیه كیف شاءت ، وال حق  للزوج في أن یطالبها بأثاث أو غیره في مقابل الص

 ).29المادة ( أصدقها إیاه 

یتضح إذن أن الزوجة غیر ملزمة بأي تجهیز مما قبضته من الصداق وأن ما أتت 

  . به ال حق للزوج فیه

والمدونة بموقفها هذا تحاول تغییر األعراف والعادات السائدة داخل المجتمع ، هذه 

  . هورمغالب األحیان إلى المغاالة في الالعادات التي تؤدي في 

ع من أنه إذا وجد اتفاق على قیام الزوجة بهذا التجهیز یعمل بهذا غیر أن هذا ال یمن

، كما یبدو أنه یؤخذ كذلك بما یجري به عرف وعادة للقواعد العامة لإلثبات االتفاق طبقا

  .1أهل بلدهما تطبیقا للقاعدة الفقهیة العادة محكمة 

البیت حسب األحكام المدرجة سابقا،  ذ حقها في متاعخهكذا إذن تستحق المطلقة أ

بل أكثر من ذلك ذهب بعض الفقه ، وسایرته مدونة األسرة في تخصیص حق للمطلقة في 

  .المستفاد من الثروة المتراكمة أثناء فترة الحیاة الزوجیة 

  . الحق في المستفاد من الثروة: المطلب الثاني 

حد من الزوجین ذمة مالیة لكل وا" من مدونة األسرة على أن  49تنص المادة 

سب أثناء تستكهما في إطار تدبیر األموال التي مستقلة عن ذمة اآلخر، غیر أنه یجوز ل

  . قیام الزوجیة االتفاق على استثمارها وتوزیعها

  . یضمن هذا االتفاق في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج

  .لذكر یقوم العدالن بإشعار الطرفین عند زواجهما باألحكام السالفة ا

كما تضیف هذه المادة في فقرتها األخیرة أنه إذا لم یكن هناك اتفاق فیرجع للقواعد 

العامة لإلثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجین وما قدمه من مجهودات وما تحمله 

  . من أعباء لتنمیة أموال األسرة

                                                 
  .155: محمد أكدید ، مرجع سابق ، ص  -   1
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المغربیة على  وفي الواقع هذه المادة جاءت مستجیبة للتحوالت التي عرفتها األسرة

مستوى البنیة واألدوار ، إذ أن المرأة أصبحت تساهم في الدخل االقتصادي لألسرة بشكل 

  . بین سواء في المدینة أو في البادیة

رة الزوجیة لم إن معالجة مدونة األسرة لتدبیر األموال المشتركة بین الزوجین أثناء الفت

زات الشریعة اإلسالمیة وكذا على الفقه ن المدونة استندت على مرتكیأت من فراغ ، بل إ

اإلسالمي عبر القرون ، والذي تبلور في عدة فناوي ونوازل حكم فیها القضاء عمال بقواعد 

  .1اإلنصاف والعدالة والقسط ، وأنه ال یجوز لمسلم أن یأكل مال وجهد وسعي الغیر بالباطل

أو " الكد والسعایة "  كما أن التراث الفقهي المغربي أصل هذا الحق بما سماه بحق

ویمكن أن نذكر في هذا اإلطار " خاصة في المناطق الجنوبیة أو مناطق سوس" الشقا" حق 

كتاب فقه النوازل في سوس لمؤلفه الدكتور حسن العبادي ، هذا األخیر خلص بعد 

لترجیح ویبدو أن القول الجدیر بالتأیید وا: ( استعراضه للعدید من النوازل والفتاوي إلى القول 

هو الذي یعطي للسعایة أحكام الشركة وهو الذي یتماشى والموقف الواضح في الفقه 

، هذا الموقف عززه التوجه القضائي في جملة من األحكام والقرارات الصادرة عن 2المالكي

  . محاكم المملكة

" أكد على أن  1984مارس  3ففي قرار لمحكمة االستئناف بمراكش صدر بتاریخ 

الستئنافیة بالخبرة لتحدید قیمة الذمة والممتلكات التي أنشئت خالل فترة الزواج للمحكمة ا

  ".للحكم بما ناب الزوجة من المستحق بواسطة حق الكد والسعایة 

                                                 
قضى سیدنا عمر رضي اهللا عنه في واقعة عمرو بن الحارث وحبیبة بنت زریق حیث كان زوجها قصارا یتجر في  -  1

ازن األثواب وكانت تساعده في ترقیعها حتى اكتسبا ماال كثیرا، فمات عمرو وجاء ورثته واستحوذوا على مفاتح المخ
واألجنة واقتسموا المال بینهم فأقامت علیهم الزوجة حبیبة بنت زریق دعوى وطالبت بعمل یدها وسعایتها مترافعة مع الورثة 
أمام أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب الذي قضى بینهما وبین الورثة بشركة المال وقسمته إلى نصفین أخذت منه حبیبة 

أوردته زهور الحر في مداخلتها ، حق الزوجة في المستفاد من : من اإلرث كزوجةالنصف بالشركة باإلضافة إلى نصیبها 
والمنشورة في   2004فبرایر  26،  25،24، 23حول مدونة األسرة بمراكش أیام الثروة خالل األیام الدراسیة التي أقیمت 

  . .40: دراسات قانونیة لمدونة األسرة ، الصادر عن وزارة العدل ، ص " كتاب 
  . 6: زهور الحر ، نفس المرجع ، ص  -   2
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إن الكد : " جاء فیه  2000أبریل  4كما صدر قرار آخر لمحكمة االستئناف بتاریخ 

ضرة المعتبر للتعویض عنه هو المترتب والسعایة  من لدن المرأة سواء في البادیة أو الحا

عن عمل مكسب وافر عن الحاجیات الشخصیة یصب في ثروة مادیة أنشئت أثناء الحیاة 

  ".الزوجیة

االستفادة التي تحصل للزوجة " وفي نفس االتجاه سار المجلس األعلى إذ اعتبر أن 

یة ثابتین للزوجة إذا ثبت أن ما استفاداه ناتج عن عملهما المشترك تجعل الكد والسعا

  .1"وتستحق بذلك نسبة من الثروة خالل الحیاة الزوجیة

استنادا إذن على ما سبق بیانه یتضح أن التراث الفقهي المغربي ومعه الموقف 

القضائي یؤیدان حق المرأة في أخذ نصیبها من الثروة المتراكمة أثناء الحیاة الزوجیة وٕاذا 

توجه ، وأصلته عبر تنصیصها على حق الزوجین حین كانت مدونة األسرة قد سایرت هذا ال

إبرام عقد الزواج على إنشاء عقد مستقل یضمنان فیه كیفیة استثمار أموالهما فإن هذا 

االتفاق یبقى اختیاري ولیس إلزامي ، مما یفرض أنه في حالة عدم االتفاق اللجوء إلى 

ین ومساهمته في تنمیة أموال القواعد العامة لإلثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوج

األسرة ، الشيء الذي یطرح من الناحیة العملیة إشكالیة إثبات الزوجة لمدى مساهمتها في 

أعباء تنمیة أموال األسرة خاصة إذا كانت هذه المساهمة غیر موثقة ، أو جرى العرف 

ء المنزلیة مما كما هو الشأن بالنسبة لألعبا" بدون" أو " ال شيء " والعادة على اعتبارها 

العمل "  49جعل فرق األغلبیة أثناء مناقشة مشروع مدونة األسرة تطالب بتضمین المادة 

المنزلي أیضا باعتباره مساهمة فعلیة في تنمیة موارد األسرة إن مادیا أو معنویا لكن المدونة 

  . لم تنص علیه بشكل صریح ومباشر

ین عمرهن في خدمة أزواجهن وبالرجوع إلى الواقع المعیش نجد أن نساء أمض

مثل المرأة في البادیة والمرأة الموظفة وبیوتهن، وحین الطالق یخرجن كیوم ولدتهن أمهاتهن 

  .1التي تجلب المال لألسرة من عملها فحقها ثابت بواسطة القواعد العامة لإلثبات

                                                 
  . 8زهور الحر ، مرجع سابق ، ص  -   1
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األرقام ال أن لى تأصیل هذا األمر خطوة مهمة ، إعتبر إقدام المدونة عولهذا فإنني أ

  . والجدول التالي یوضح ذلك  اإلحصائیة تفید قلة هذه االتفاقات ،

حاالت االتفاق على استثمار   الدائرة االستئنافیة
  األموال خالل الحیاة الزوجیة

  16  الرباط
  40  القنیطرة 

  171  الدار البیضاء 
  3  الجدیدة 

  2  فاس 
  10  تازة 

  1  مراكش 
  0  ورززات
  1  آسفي 

  12  مكناس 
  15  الراشیدیة 

  0  أكادیر 
  0  العیون 
  0  طنجة 
  0  تطوان 
  7  سطات 

  1  بني مالل 
  0  خریبكة 

  32  وجدة 
  1  الناظور 
  0  الحسیمة 

  2 312  المجموع العام 

الصداق مؤخر التعریج على  ث عن مستحقات المطلقة ، ال یفوتنيوفي ختام الحدی

إذا كان بعض الصداق ال زال في ذمة الزوج ، كحق مالي تستحقه الزوجة بعد الطالق ، 

                                                                                                                                                        
، الزواج: وأدلته ، الكتاب األول  مدونة األسرة في إطار المذهب المالكي: عبد اهللا بن الطاهر السوسي التناني  -  1

  .206: ، ص  2005مطبعة النجاح الجدیدة ، الطبعة األولى ، 
  128: ، ص  2005الصادرة عن وزارة العدل ، العدد األول ، یولیوز مجلة قضاء األسرة   -  2
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، فهو من قبیل الدیون التي للزوجة على زوجها، ومن ممیزاته أنه 88وذلك في إطار المادة 

  .1ال یخضع للتقادم كما هو الشأن بالنسبة للدیون األخرى

یتبین إذن أن المشرع حاول إدخال بعض التنقیحات على الحقوق المالیة للمرأة 

خاصة ما یتعلق بالمتعة مع تأسیسه لحق المرأة في المستفاد من الثروة المتراكمة  المطلقة ،

  .أثناء الحیاة الزوجیة ، مضفیا علیه صفة االختیاریة 

وعموما تبقى إلزامیة وضع أما نفقة المعتدة وسكناها ، فلم تعرف تغییرا مهما، 

من أهم المقتضیات،  المستحقات في صندوق المحكمة قبل اإلذن باإلشهاد على الطالق

وٕان كان هذا األخیر یعرف بعض المشاكل  ،نظرا لتعلقها المتین بالحفاظ على حقوق المرأة

، ومن حیث في التطبیق العملي، من حیث التماطل في اإلشهاد بعد الحصول على اإلذن 

  حضور الزوجة جلسة الطالق أهو ضروري أم ال؟ 

، ومحاولة اإلجابة اإلشكالیات جمیع هذهوفي هذا االتجاه تعمل وزارة العدل على ت

  .عنها بعض استشارة الممارسین 

وبما أن الطالق تمتد آثاره إلى غیر طرفي الزواج، فإن المشرع حرص على تمتیع 

  . األطفال بجملة من الحقوق 

                                                 
  .159: محمد أكدید ، مرجع سابق ، ص   -   1
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  .الحقوق المالية للطفـل بعد الطالق: الفرع الثاني  

مالیة من طرف المشرع المغربي، إن الطفل الناتج عن الطالق حددت له مستحقات 

  . جاءت متفرقة بین مواد مدونة األسرة

سكنى و ، )  ولالمبحث األ( لرضاع وا الحضانة أجرتي: فتشمل هذه المستحقات 

  ). المبحث الثالث(نفقته ف) المبحث الثاني (المحضون 

  .والرضاع الحضانة تيأجر : المبحث األول 

الذي ال یستقل بأمره برعایة شؤونه من تدبیر الحضانة هي القیام على تربیة الطفل 

  .1لكه أو یضرههطعامه وملبسه ونومه وتنظیفه ووقایته عما ی

الحضانة حفظ الولد مما : " بقولها  163وهو ما عبرت عنه كذلك المدونة في المادة 

  .2"بتربیته ومصالحه قد یضره والقیام 

) 164المادة ( زوجیة قائمة وتعد الحضانة من واجبات األبوین ما دامت عالقة ال

وفي حالة انفصامها بطالق فإن أم المحضون تستحق أجرة عن حضانتها ذلك أن الحضانة 

طلب أجرة مقابل العنایة المادیة ین ة وعلیه یمكن للحاضنة أو الحاضن أهي نوع من الخدم

  .3والمعنویة التي تبدل لمصلحة المحضون

(  ومصاریفها على المكلف بنفقة المحضونلذا جعل المشرع المغربي أجرة الحضانة 

  .أو النفقة) المطلب الثاني ( وهي غیر أجرة الرضاعة  )المطلب األول 

  .  أجرة الحضانة: المطلب األول 

  وأجرة الحضانة یؤدیها المكلف بنفقة المحضون وذلك وفقا لتقدیر المحكمة الذي 

                                                 

  .733: ، ص 1977أحكام األسرة في اإلسالم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، بیروت، : مصطفى شلبي  -   1

امرأة جاءت إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم فقالت یارسول والحضانة تجد سندها الشرعي فیما رواه ابن عمر من أن  -  2

اهللا ، هذا ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدیي له سقاء وٕان أباه طلقني وأراد أن ینتزعه مني فقال رسول اهللا 

  . أخرجه أحمد وأبو داود والبیهقي" أنت أحق به ما لم تتزوجي : صلى اهللا علیه وسلم  

،  1989یس ، مدونة األحوال الشخصیة الوالدة ونتائجها مع قضاء الحالة المدنیة ، بابل للطباعة ، الرباط، خالد بن -  3

  .195: ص 
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  .1حالة على حدةیأخذ بعین االعتبار الظروف المادیة واالجتماعیة لكل 

وحتى أتمكن من اإلحاطة بجل جوانب أجرة الحضانة كمستحق أساسي لطفل الطالق 

على أن أعالج  )ىولالفقرة األ( أو نطاق  استحقاق هذه األجرة  في  البد من التطرق لمجال 

  .مسقطات الحق في أجرة الحضانة  )ةالثانی لفقرةا( في 

  .حضانةنطاق استحقاق أجرة ال:  الفقرة األولى

لقد أجمع الفقه اإلسالمي على عدم استحقاق األم ألجرة الحضانة في حالة قیام 

رابطة الزوجیة وكذا في حالة العدة من طالق رجعي لقیام الزواج حكما ذلك أن الزوج ملزم 

  . باإلنفاق على زوجته في الحالتین

ال تستحق  بأن األم 167والمشرع المغربي سار على نفس النهج، وقرر في المادة 

  . أجرة الحضانة في حالة قیام العالقة الزوجیة أو في عدة من طالق رجعي

وٕاذا انفصل الزوجان وانتقلت الحضانة إلى األم وهي مطلقة طالقا بائنا ولكن عدتها 

لم تنته بعد، فقد رأى بعض الفقه أنها ال تستحق األجرة ألن لها على والد المحضون نفقة 

األجرة ،  ا وبین أجرة الحضانة، بینما رأى البعض اآلخر أنها تستحقالعدة، فال تجمع بینه

في هذه الحالة أن تأخذ نفقة العدة وأجرة الرضاع  ألن الرابطة الزوجیة قد انقطعت ، وللمرأة

  . وأجرة الحضانة

ویبدو أن هذا الرأي األخیر هو األقرب للترجیح عمال بالمفهوم المخالف لمقتضیات 

لمدونة السابقة والذي ال یعطیها الحق في أجرة الحضانة أثناء عدة من ا 2 104الفصل 

أما إذا انتهت العدة أو كان الطالق بائنا ، فإن المطلقة تستحق أجرة .  3الطالق الرجعي

                                                 
  : یقول ابن عاصم في تحقته   1

  موكل إلى اجتهاد القاضي** وكل ما یرجع  الفتـراض 

  والسعر  والزمان والمكان** بحسب األقوات واألعیـان 
  ) .  2فقرة ( من مدونة األسرة  167نة األحوال الشخصیة الملغاة  هو نفسه المادة من مدو  104الفصل  -   2
أحكام الحضانة وفق مدونة األحوال الشخصیة واالجتهاد القضائي بحث نهایة التمرین بالمعهد : عبد الجلیل جمال  -  3

  .28: ، ص  1997 – 1996الوطني للدراسات القضائیة لسنة 
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لك األجرة، إال الحضانة من یوم ابتدائها فعال بخالف الحاضنة غیر األم حیث ال تستحق ت

  . 1اق علیها دون احتساب المدة السالفة عن ذلك ا بها أو االتفمن تاریخ الحكم له

بید أن المشرع المغربي جعل الحضانة مأجورة في حالة انفصام الزوجیة سواء كانت 

الحاضنة أما أو سواها ، دون توضیحه ألسس تقدیر هذه األجرة، مما یعني أن أسس تقدیر 

ا على أجرة الحضانة تبقى هي األصل ، وینسحب تطبیقه 189النفقة الواردة في المادة 

  .كذلك 

ونظرا لخصوصیة هذا المستحق فقد نادى البعض بضرورة إضافة سن المحضونین 

، وٕان كان  2وعددهم وطبیعة الخدمات التي تقدمها لهم الحاضنة إلى بقیة المعاییر األخرى

ید األمر یتطلب في هذه الحالة االستعانة بمساعدة اجتماعیة على اعتبار أنها الكفیلة بتحد

  . نوعیة الخدمات المقدمة للمحضون على الوجه الحقیقي والواقعي 

قررت االستعانة بمساعدة اجتماعیة في  172فإذا كانت مدونة األسرة في مادتها 

مجال سكن الحاضن وما یوفره للمحضون من الحاجیات المادیة والمعنویة ، فهذا یدفعني 

تقدیر أجرة  أن تلعب دورا في إلى للتطلع إلى تمدید اختصاص المساعدة االجتماعیة

  . كذلك الحضانة

إذا كان األصل هو استحقاق الحاضن أو الحاضنة ألجرة الحضانة ، فإن هذا الحق ف

  . یعرف حاالت سقوط

  . حاالت سقوط الحق في أجرة الحضانة:  ةالثانی الفقرة

الحقة یحق للحاضنة التنازل عن حقها في أجرة الحضانة عن المدة السالفة دون ال

، كما یجوز اإلبراء من األجرة في 3ألنه ال یمكن التنازل إال عن دین ثابت وحال وموجود 

، إذ أجاز المالكیة مبدئیا الخلع مقابل  4مقابل الطالق إذا كانت المطلقة أما للمحضون 

                                                 
  .196: ع سابق ، ص خالد بنیس ، مرج -   1
  .29: عبد الجلیل جمال ، نفس المرجع ، ص   -   2
  .198: خالد بنیس ، مرجع سابق ، ص   -   3
أحكام الحضانة في التشریع المغربي ، دراسة فقهیة قضائیة ، بحث نهایة التدریب المعهد الوطني : محمد جالل  -  4

  .34: ، ص  1996ـ  1994للدراسات القضائیة 
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إسقاط الحضانة ، ولكن إذا لم یسبب ضررا للمحضون سواء كان مادیا أو معنویا ، بینما 

ألسرة ركزت على الضرر المادي فقط ، وذلك بإجازتها بمفهوم المخالفة للخلع بحق مدونة ا

  . من حقوق األطفال في حالة ما إذا كانت المرأة موسرة 

وعموما فحق الحضانة یثیر نقاشا من حیث هل هو مرتبط بالحاضن أم بالمحضون 

اء به في الخلع ، ؟ ذلك أن اعتباره حقا للحاضن یعطي الفرصة للمعاوضة والبیع والشر 

  . 1الشيء الذي یؤثر على مصلحة المحضون التي هي أولى باالعتبار

هو اآلخر یعفي األب من تكالیف سكن المحضون وأجرة زواج األم الحاضنة كما أن 

  ).175المادة (  الحضانة

، فإن استحقاق األجرة یبقى  2أما في حالة غیاب أحد شروط الحضانة عن الحاضنة

، هذه األخیرة تؤجر على 3إذا أثبت ولي المحضون إخالل الحاضنة بالتزامها قائما ، إال 

  . قیامها بإرضاع المحضون أیضا

  .أجرة الرضاع : الثاني  المطلب

نظرا للفوائد الجمة لحلیب األم على صحة الرضیع ، فقد ألزم اهللا عز وجل األم 

دهن حولین كاملین لمن أراد والوالدات یرضعن أوال : بإرضاع ولدها مصداقا لقوله تعالى 

  .   4أن یتم الرضاعة

مما یتضح معه أن الرضاع مفروض في األم بالطبیعة ، وواجب في نفس الوقت في 

 حالة االرتباط أو االفتراق ، ألنها مسؤولة أمام اهللا عن ولدها وتأثم إن فرطت في واجبها

                                                 
المجید اغمیجة ، موقف المجلس األعلى من ثنائیة الفقه والقانون في مسائل األحوال الشخصیة ، أطروحة لنیل عبد  -  1

  .249: ، ص  2000 – 1999. دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، الرباط 
  : من مدونة األسرة فیما یلي  173وقد حددتها المادة : شروط الحضانة  -   2

  .شد القانوني لغیر األبوین الر  – 1

  . االستقامة واألمانة  – 2

  .القدرة على تربیة المحضون وصیانته ورعایته دینا وخلقا  وعلى مراقبة تمدرسه  – 3

  . بعده 175 – 174عدم زواج طالبة الحضانة إال في الحالتین المنصوص علیها في المادتین  – 4

  . لحاق الضرر بالمحضون سقطت حضانته إذا وقع تغییر في وضعیة الحاضن خیف منه إ
  .198:خالد بنیس ، مرجع سابق ، ص  -   3
  . من سورة البقرة  1جزء من اآلیة  -   4
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األم تستحق آنئذ أجرة عن هذا، غیر أنه في حالة انفصام عرى الزوجیة بالطالق ، فإن 

قیامها بالرضاع على اعتبار أنها تؤدي خدمة للمحضون ، لكن الفقهاء اختلفوا في وجوبه 

  . علیها من الناحیة القضائیة

 أحاول معالجته من خالل معرفة حاالتولإلحاطة بحق الطفل في أجرة الرضاع س

  ). ةالثانی الفقرة( ومقدار هذه األجرة)  ىاألول الفقرة( ستحقاق أجرة الرضاع ا

  .حاالت استحقاق أجرة الرضاع:  الفقرة األولى

من مدونة األسرة على أن من الحقوق الواجبة على األم، إرضاعها  54تنص المادة 

طاعة إذ القاعدة ألطفالها عند االستطاعة ، مما یفید ضمنیا أن ذلك الحق یسقط بعدم االست

  .1بما فوق الطاقة  أنه ال تكلیف

الوفاة لقوله تعالى   انتهاء الزوجیة والعدة أو في عدة لرضاع بعداتستحق أجرة واألم 

: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 2  وال تستحقها في حالة الزوجیة والعدة من طالق

  .رجعي

ن أجرة الحضانة أ من مدونة األسرة أجد 167وبالرجوع إلى الفقرة األولى من المادة 

ده وهذا ما أك"وهي غیر أجرة الرضاعة والنفقة  نفقة المحضونمكلف بومصاریفها على ال

  . "من نفس المدونة 201المشرع المغربي في المادة 

األجرة یجب أن یتم اإلرضاع داخل الحولین األولین من عمر هذه وحتى تستحق األم 

األجرة ویبقى للزوجة عندئذ الرضیع فإن أرضعت المرأة الطفل بعد ذلك فإنها ال تستحق 

  : تعالى وذلك مصداقا لقوله 3الحق في أجرة النفقة والحضانة في حالة استحقاقهما

  

 والوالدات یرضعن أوالدهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة 4.  

                                                 
  .136: محمد الكشبور ، مرجع سابق ، ص  -   1
  . 6سورة الطالق ، اآلیة  -   2
  .236: خالد بنیس ، مرجع سابق ، ص  -   3
  .231: سورة البقرة  ، اآلیة  -   4
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إلى القول بأن الزوجة تستحق أجرة الرضاع بمجرد حصول  سبقأخلص من كل ما 

طالق الرجعي، إن هي أرضعت طفلها داخل الوفاة أو الطالق البائن أو انتهاء العدة من ال

الحولین أما إذا كانت المرضعة غیر األم فإنها تستحق أجرة الرضاع كلما أرضعت طفال 

  .1داخل الحولین وثبت ذلك

وقیاسا على أجرة الحضانة فإن أجرة الرضاع یمكن التبرع بها، ویمكنها أن تكون في 

  . عا صلح أن یكون بدال للخلعمقابل الخلع، ما دام أن كل ما صح التزامه شر 

  .مقدار أجرة الرضاع:  ةالثانی الفقرة

لقد ألزم المشرع المغربي أب المحضون بأداء أجرة الرضاع، دون توضیحه لكیفیة 

ا لم یتفق تقدیر هذه األجرة ، مما یبرر استخدام القاضي أو المحكمة لسلطتها التقدیریة ، م

فع النزاع إلیه، وعدم وجود أجر متعارف إلیه، یعمد ، فالقاضي حال ر ن على مقدارها الطرفا

 الاللتزام بعمل خالفمقابل  إلى تفعیل سلطته التقدیریة مراعیا في ذلك كون األجرة ، إنما هي

لما هو علیه األمر بالنسبة لتقدیر مبلغ النفقة ،إذ أن معاییر تقدیر النفقة ال تصلح دائما 

عتبار حال الزوجین كأساس، ألن المرضع قد ال تكون لتقدیر أجرة الرضاع، فال یمكن مثال ا

، كأن تكون متبرعة وفي هذه الحالة تطرح مسألة أحقیة األم بأجرة الرضاع، 2هي الزوجة 

إذا كانت هناك متبرعة ، فالمدونة السابقة تعرضت لهذه المسألة واعتبرت أن المتبرعة أحق 

                                                                                                                                                        

  :                    ل ابن عاصم في تحفته یقو   

  إلى تمام مدة الرضاع** ومع طالق أجرة اإلرضاع 
  :وتجدر اإلشارة  إلى أن األم یجب أن ترضع ولدها في الحاالت التالیة  -   1

  . إذا اعتاد الولد ثدي أمه -  

  . إذا كان األب معسرا وال مال للولد -  

  . فلهإذا لم یجد األب امرأة ترضع ط -  
  .238: خالد بنیس ، مرجع سابق ، ص  -   2

  :یقول ابن عاصم في تحفته  

  والـده ما یستحـق جعــال ** ومرضع لیس بذي مال على     

  إلـى تمـام مدة الرضــاع** ومع طالق أجرة  اإلرضاع     

  وعن أب یسقط كل ما استحق** ومن له مال ففیه الفرض حق    
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عیفا مما یعني أن تفضیل المتبرعة باإلرضاع من األم الطالبة لألجرة إذا كان األب ض

  . مشروط بفقر األب أما إذا كان عنیا فاألجرة تبقى من حق األم ولو مع وجود المتبرعة

أحكام التبرع  رة الصمت في هذا الموضوع ولم توضحفي حین التزمت مدونة األس

  .بالرضاع

  . اقع العمليلم نقل منعدمة في الو  وعموما ، تبقى قضایا طلب أجرة الرضاع قلیلة إن

عبئا ثقیال لكن مع ذلك ینبغي االحتیاط لألمر ، خاصة وأن الرضاعة الیوم أصبحت 

  .للضریبة ناعي صطلیب االوخضوع الح، أمام تراجع الرضاعة الطبیعیة 

  . أهمیة أجرة الرضاع لن تكتمل إال إذا توفر المحضون على سكن یأویه لكن 

  . سكنى المحضون:  ث الثانيالمبح

لت مدونة األسرة سكنى المحضون عن باقي مشتمالت النفقة وجعلته التزاما لقد فص

كما أقرت آلیات قانونیة تضمن للمحضون الحق في السكنى ) المطلب األول(مستقال 

  ).المطلب الثاني(

  .االلتزام بالسكنى: المطلب األول 

لكن الفقرة  ال یتجزأ من عناصر النفقة، القد كانت السكنى حسب المدونة الملغاة جزء

النفقة تشمل الغذاء والكسوة " من مدونة األسرة نصت على أن  189األولى من المادة 

... "   168والعالج وما یعتبر من الضروریات والتعلیم لألوالد مع مراعاة أحكام المادة 

الذي یوضح أن المشرع المغربي لم یعد یعتبر السكنى عنصرا من عناصر النفقة، إنما هو 

مستقل بذاته على ما أكده في القسم الخاص بالحضانة ، حیث یستفاد ضمنا من  التزام

  .1من المدونة  189المادة 

من مدونة األسرة على أنه تعتبر تكالیف سكنى  168وفي نفس السیاق تنص المادة 

  . المحضون مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهما

                                                 
  .153: جع سابق  ، ص مر : محمد الكشبور  -   1
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محال لسكناهم ، أو أن یؤدي المبلغ الذي تقدره یجب على األب أن یهیئ ألوالده 

  ... " .بعده  191المحكمة لكرائه، مراعیة في ذلك أحكام المادة 

ولعل موقف المشرع هذا جاء كرد على االختالف الذي شاب االجتهاد القضائي فیما 

ة هزالة المبالغ المالییتعلق بإشكالیة إدخال أجرة السكن في تقدیر النفقة، خاصة أمام 

  . المحكوم بها والتي ال تكفي لسد الرمق ولو لمدة وجیزة

وهكذا فیجب على محكمة األسرة أال تخلط بین االلتزام بالنفقة وااللتزام بالسكنى إنما 

  .1علیها أن تحدد في حكمها كال منهما باستقالل عن اآلخر 

ریع التشریعات العربیة، كالتش ذو بعضوبهذا یكون المشرع المغربي، قد حذا ح

  .2التونسي

تهییئ  نجد أن المشرع أوجب على األب 168وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

محل لسكن أوالده ، هذا المسكن قد یكون هو بیت الزوجیة ، وقد یكون مسكن آخر، كما 

منحه المشرع إمكانیة أداء مبلغ مالي لتغطیة مصاریف السكن، والذي یتم تقدیره من طرف 

  . ناء على قناعتها وسلطتها التقدیریةبالمحكمة 

ظروف الطرفین خاصة الزوج وبالتالي ، فااللتزام بالسكنى یلزم عند تقدیره مراعاة 

المطلق على اعتبار تحمله ألعباء مالیة جدیدة ، إضافة إلى المستحقات المالیة لمطلقته 

  .3وأبنائه 

  . مانات القانونیةوفي سبیل التأسیس لهذا الحق أحاطه المشرع بجملة من الض

  

  .  اآللیات القانونیة المقررة لضمان سكنى المحضون: المطلب الثاني 

                                                 
  .154: محمد الكشبور ، مرجع سابق ، ص   -   1
مصاریف شؤون المحضون تقام من ماله، إن كان له : " من المجلة التونسیة لألحوال الشخصیة  56ینص الفصل  -  2

  ". مال وٕاال فمن مال أبیه وٕاذا لم یكن للحاضنة مسكن فعلى األب إسكانها مع المحضون
  .155: شبور ، مرجع سابق ، ص محمد الك  -   3
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لقد فصل المشرع تكالیف سكن المحضون من حیث تقدیرها عن بقیة التكالیف ، وفي 

سبیل تفعیل هذا الحق وضمانه ألزم المشرع في الفقرة الثالثة بعدم إفراغ المحضون من بیت 

  ). 168المادة (ألب للحكم الخاص بسكنى المحضون  فیذ االزوجیة إال بعد تن

فهذه الفقرة ال تثیر أي إشكال إذا كان األب هو المالك لبیت الزوجیة ، لكن إذا تعلق 

الزوجیة ، فإن اإلشكال یثور ، إذا لم ینفذ  ف ثالث  كمالك العقار الذي به بیتاألمر  بطر 

بیت الزوجیة وسلم المفاتیح لمالك فرغ األب الحكم الخاص بسكنى المحضون ویكون قد أ

  . تهنالعقار ، هنا سنواجه باحتالل بدون سند من طرف المحضون وحاض

والقضاء المغربي لم یحسم في هذا الموضوع، بل ظلت قراراته متضاربة على اعتبار 

  .طرفین تتداخل فیه مصالح   أن الموضوع

ضون من بیت الزوجیة إال بعد وفي هذا اإلطار جاء إقرار المشرع بعدم إفراغ المح

  . تنفیذ األب الحكم الخاص بسكنى المحضون

وربما ستثیر هذه األحكام مشاكل كثیرة فیما یخص واجبات المكري وبقاء المرأة في 

البیت خصوصا إذا تماطل األب في التنفیذ أو غاب أوفر دون أداء واجباته بما في ذلك 

  . 1تكالیف السكنى

  لحكم من طرف األب المحكوم علیه، أشار المشرع في ومن أجل ضمان تنفیذ ا

ها مأن تحدد في حكإلى أن للمحكمة  168من خالل الفقرة األخیرة من المادة  عبارات عامة

اإلجراءات الكفیلة بضمان استمرار تنفیذ حكمها القاضي على األب بالسكنى على نحو 

  . ى األقلمعین دون أن یبین هذه اإلجراءات أو یعطي أمثلة عنها عل

باإلضافة إلى حجز مبلغها من المنبع إن   2وحسب بعض الفقه فإن الغرامة التهدیدیة

كان األب موظفا أو مستخدما أو عامال  تعد من أهم الوسائل التي یمكن اعتمادها في هذا 

  .1الصدد 
                                                 

  .262: محمد األزهر ، مرجع سابق ، ص  -   1
عرف األستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري الغرامة التهدیدیة بأنها مبلغ مالي یلزم القضاء لمدین بتنفیذ التزامه عینا  -  2

یر ، عن كل یوم أو كل أسبوع أو كل شهر خالل مدة معینة فإذا تأخر التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تعدیدیة عن هذا التأخ
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وزیادة في الضمان فإن المشرع اعتبر الحكم القاضي على األب بالسكنى أو بمقابل 

یبقى ساري المفعول إلى أن یصدر حكم آخر یحل محله أو یسقط حق المحضونین  السكنى

والتي  191علیها في المادة  في النفقة ، وذلك في إطار األحكام العامة للنفقة المنصوص

إذ یكفي أن یصدر  حكم واحد بالنفقة وأنه یمكن  168علیها الفقرة  الثانیة من المادة  أحالت

مستقبال إلى أن تسقط النفقة بالكیفیة  ىن النفقات التي سوف لن تؤدالتنفیذ بواسطته  بشأ

  .2التي حددها القانون 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدم التزام األب بتوفیر سكنى المحضون ال یخضعه لجریمة 

ج یخص الممتنع عن أداء النفقة ، وحیث أن .من ق  480إهمال األسرة ذلك أن الفصل 

عن النفقة ، فإن العقوبة لن تلحق الممتنع عن أداء تكالیف  السكنى  هي التزام مستقل

السكنى وذلك تطبیقا لمبدأ  ال جریمة وال عقوبة إال بنص ، الشيء الذي یضعف من آلیات 

تنفیذ االلتزام بالسكنى، وذلك على خالف االلتزام بالنفقة الذي رتب المشرع عن عدم أدائه 

  . ، وذلك كضمانة أساسیة للمحضون إحالة الممتنع على جریمة إهمال األسرة

  

  . نفقة المحضون:  المبحث الثالث

كما أوضح ) المطلب األول( تقدیرها لقد حدد المشرع عناصر النفقة ووضع معاییر 

وممیزات حكم النفقة حیث وسائل التنفیذ  في ذات الوقت أحكام استخالص النفقة قضائیا من

  ).المطلب الثاني ( ة عدم تنفیذ الحكم القاضي بالنفق ذا أثروك

  . مشموالت نفقة المحضون وكیفیة تقدیرها: المطلب األول

                                                                                                                                                        

أو أیة وحدة أخرى من الزمن أو عن كل مرة یأتي عمال یخل بالتزامه ، وذلك إلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو إلى أن یمتنع  

یخفض  نهائیا عن اإلخالل بااللتزام ثم یرجع إلى القضاء فیما تراكم على المدین من الغرامات التهدیدیة ویجز للقاضي أن

  .  807: ،       ص  2الوسیط في شرح القانون المدني ج " هذه الغرامات إذ أن یمحوها بتاتا 
  .257: محمد الكشبور ، مرجع سابق ، ص   -   1
  .149: محمد الكشبور ، مرجع سابق ، ص  -   2
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ویعتمد القاضي في ) الفقرة األولى( تشتمل نفقة المحضون على عناصر أساسیة 

  ) . الفقرة الثانیة( تقدیرها على معاییر أساسیة 

  .  مشتمالت نفقة المحضون:  الفقرة األولى

، 1ة ـ أو قائمة الحاجیات الضروریة لمستحق النفقةالمشتمالت تعني عناصر النفق

فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعالج وما یعتبر من الضروریات  189وبناء على المادة 

  .والتعلیم لألوالد

وعلیه فقد اشتملت هذه المادة على ما یلزم لضمان العیش السلیم للمحضون ، لكن 

ض الحائط على اعتبار أن الدخل الفردي ضعیف إكراهات الواقع تضرب بهذه العناصر عر 

جدا مما قد یؤثر على القوة الشرائیة فتتأثر بالتالي قدرة اآلباء على توفیر الغذاء والكساء 

  .ألوالدهم

كما تم التنصیص على حق األوالد في التعلیم وما یتطلب ذلك من مصاریف ، 

علیه لتوسیع مدارك الطفل والخروج  فالتعلیم یعتبر غذاء روحیا لألبناء واألساس الذي یعول

  . به من قوقعة الجهل

من خالل هذه المشتمالت یتضح أنه لم تأت على سبیل الحصر ، وٕانما فقط على 

  .2وما یعتبر من الضروریات " سبیل المثال ودلیل ذلك إقحامه لعبارة 

  أو مدونة األسرة أضافت الحق في العالج  لغاة ، نجد أنالمدونة الم معقارنة وم

التطبیب باعتباره من أهم الضروریات وذلك في إطار انفتاحها على مقتضیات االتفاقیة 

  . األممیة لحقوق الطفل

وهي  167والنفقة مستقلة عن أجرة الحضانة وعن أجرة الرضاع وذلك بموجب المادة 

بة واجبة على األب نحو أوالده إلى حین بلوغهم سن الرشد وٕاتمام الخامسة والعشرین بالنس

  . لمن یتابع دراسته

                                                 
  .191: مرجع سابق ، ص : أحمد الخملیشي  -   1
  .82: الرحمن مرجع سابق  ، ص  محمد الشرقاوي ونور الدین أوالد عبد -   2
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وفي كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على 

المادة (زوجها ویستمر إنفاق األب على أوالده المصابین بإعاقة والعاجزین عن الكسب 

198.(  

من خالل هذه المادة یتضح أن المشرع قام بتحدید السن األقصى التي تنتهي عندها 

ٕاال فإن النفقة  تتوقف و النفقة وهي سن الخامسة والعشرین في حالة متابعة الطفل لدراسته 

عند سن الرشد القانوني مستثنیا في ذلك البنت ، على اعتبار أن نفقتها ال تنتهي إال بإثبات 

كما ،  1أنها تتوفر على الكسب ، أو بوجوب نفقتها على زوجها ، بدخوله بها دخوال صحیحا

لمشرع على نفقة األوالد المصابین بإعاقة بدنیة أو ذهنیة والعاجزین عن الكسب في أبقى ا

  .2ذمة األب 

بید أن األب إذا كان معسرا ال تجب علیه نفقة األوالد وٕانما تجب على األم إذا كانت 

إذا عجز األب "من مدونة األسرة  199جب المادة موسرة وقد تم النص على هذه القاعدة بمو 

جزئیا عن اإلنفاق على أوالده وكانت األم موسرة ، وجبت علیها النفقة بمقدار ما كلیا أو 

  ". عجز عنه األب 

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

  . وفي اإلناث بالدخول ینفصل*** ففي الذكور للبلوغ یتصل : وفي هذا اإلطار یقول ابن عاصم في تحفته 

مال ویستمر أوالد الصلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطین أن یكونوا صغارا وأن ال یكون لهم : كما یقول ابن جزي 

وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى األنثى إلى دخول الزوج بها ، فإن بلغ الذكر صحیحا سقطت نفقته على األب 

وٕان بلغ مجنونا أو أعمى أو مریضا بزمانة یمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر وقیل تنتهي 

  . إلى البلوغ كالصحیح 

القوانین الفقهیة ، دار الفكر للطباعة . ت البنت بعد سقوط نفقتها لم تعد على األب إال إن عادت وهي غیر بالغ وٕان طلق

  .193 – 192: والنشر والتوزیع ، ص 
في نفس اإلطار ذهبت محكمة االستئناف بالدار البیضاء في قرارها معتبرة أنه ال یعتبر تعدیا على االختصاص   -   2

به القاضي من معاینة الفحص الطبي الموجود ضمن الملف وجاء في قرار المحكمة أنه وٕان لم ینص الفقه الفني ما یقوم 

 7سنة والذي ثبت طبیا أن عمره العقلي ال یتجاوز  26على تحدید مدة الحضانة ، فإن االبن المریض البالغ من العمر 

ة كافیة من االستقامة وٕاذا ثبتت لها الحضانة بناء سنوات من مصلحته  البقاء تحت حضانة أمه ، طالما كانت على درج

  .على ما ذكر فإن لها أن تطالب بنفقة اإلبن مع أجرة حضانتها

            منشور بمجلة المحاكم المغربیة ، عدد  89/1094ملف شرعي عدد  1990فبرایر  28بتاریخ  314قرار  رقم 

  . 173، ص  1992لسنة  65 – 64
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هكذا إذن وحتى تلتزم األم بالنفقة على أوالدها البد من تحقق شرط عجز األب عن 

  . اإلنفاق وٕاثباته العسر ویمكن لألم أن تثبت خالف ذلك

ثبات العكس للتخلص من هذا االلتزام كما یجب أن تكون األم موسرة ، ویمكنها إ

زئي التأكد من عجز األب أهو كلي أم ج ولألب أن یثبت خالف ذلك ، ومع ذلك یبقى

  .1مشروطا لیتم تطبیق التزام األم باإلنفاق 

في حالة كون المحضون معاقا، فإن النفقة تكون من نصیب الوالدین باتفاق أما 

أولى بالحضانة من غیرها، وٕان كان معسرا، واألم  الفقهاء وقد تجب على األم إن كان األب

  . 2أحق بالرعایة واإلنفاق غیر قادرة على الحضانة فالدولة العصریة األبوان معوزین واألم

إذا كانت عناصر النفقة واضحة وال تثیر أي إشكال فإن تقدیرها على العكس من ف

  .ذلك یصادف بعض المشاكل على اعتبار أنها تبقى مسألة واقع 

  . تقدیر نفقة المحضون:  الفقرة الثانیة

إن تقدیر النفقة یبقى مسألة واقع، تتحكم فیها السلطة التقدیریة لقضاء الموضوع وذلك 

بناء على مجموعة من العناصر ، هذه العناصر التي تكون بمثابة أسباب التعلیل التي 

لتعلیل وتعرض بذلك یتوجب على القاضي توضیحها عند كل حكم وٕاال اعتبر الحكم ناقص ا

  .3إلى النقض

وٕاذا كانت المدونة السابقة ، فصلت بین معاییر تقدیر نفقة الزوجة واألبناء ، فإن 

مدونة األسرة الحالیة اعتمدت على مبدأ الوحدة في معاییر التقدیر وذلك بناء على الفصل 

دونة القائمة حیث جاءت الصیاغة شاملة للزوجة واألبناء ، وهذا یتماشى وفلسفة الم 189

  . بمدونة األسرة  على تحقیق الوحدة بین أفراد األسرة، ولعل هذا هو سبب تسمیتها
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ي الشق المتعلق التفصیل في معاییر تقدیر النفقة حین تم الحدیث عنه فونظرا ألن 

، اللهم ما یتعلق بمراعاة الوضعیة المعیشیة والتعلیمیة التي كان بالمطلقة فلن أكرر ما قیل

ینضاف إلى باقي المعاییر  اجدید ااألطفال قبل الطالق والتي یمكن اعتبارها معیار علیها 

  . السابقة

فالحدیث عن الوضعیة والمعیشیة والتعلیمیة التي كان علیها الطفل قبل الطالق یحیل 

مباشرة على التفریق بین الطفل المنحدر من أسرة میسورة وذلك المنحدرة من أسرة متوسطة  

ذلك أن حاجیات األول  تختلف عن حاجیات الثاني فكم من طفل كان یتابع أو فقیرة ، 

دراسته في المدارس الخاصة، وتخلى عنها بعد الطالق ، وذلك لتكلفتها  الباهضة خاصة 

  . إذا كان هناك أكثر من طفل، وفي مستویات مختلفة 

  . اضي بالنفقةولعل ما یزید األمر صعوبة ، العراقیل التي تحول دون تنفیذ الحكم الق

  .استخالص نفقة المحضون قضائیا: المطلب الثاني 

إن استخالص نفقة المحضون عن طریق القضاء ، یتم التقاضي فیه عادة من طرف 

الحاضنة ، إال أنه لم یتم التعرض من طرف المشرع إلى الحالة التي یكون فیها القاصر 

بید أن القضاء المغربي أجاز لألبناء  المستحق للنفقة مضطرا لمقاضاة أبیه الملزم بالنفقة،

، ضد أبیهم لمطالبته بالنفقة علیهمالدعوى مباشرة  القاصرین العاجزین عن الكسب توجیه

، ولم ا في السن المخولة لهم حق النفقةوتمكینهم من مستلزمات متابعة دراستهم  ما دامو 

ه ضده دون ولیهم الذي هو یقبل دفع األب بعدم أهلیة أبنائه القصر لرفعهم دعوى النفقة هذ

، فمنح الطفل أهلیة التقاضي یحقق مصلحته اعتمادا على قاعدة جلب المنفعة  1األب نفسه

الفقرة األولى ( ،هذه المصلحة لن تكتمل إال بعد ما یأخذ الحكم القضائي طریقه نحو التنفیذ 

الفقرة الثانیة ( دائها ونظرا للصبغة العیشیة للنفقة فقد رتب المشرع جزاء على الممتنع عن أ) 

 . (  
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  .تنفیذ الحكم القاضي بالنفقة: الفقرة األولى 

  . ثانیا (ومتعه بضمانات أساسیة )  والأ(أقر المشرع وسائل لتنفیذ الحكم

  :وسائل تنفیذ الحكم – والأ

في الواقع الحدیث عن تنفیذ األحكام یكون منطقیا إذا تعلق األمر بقواعد الشكل 

في مواقع ضوع، لكن المدونة الجدیدة درجت على إقحام قواعد الشكل ولیس بقواعد المو 

كثیرة ، وٕان كان هذا األمر ثار حوله نقاش كبیر، إال أنني أعتقد أن المشرع ، نحا هذا 

وبمعاشها خاصة ، هادفا من وراء ذلك تسریع المنحى إلیمانه بأهمیة قضایا األسرة عامة، 

فقد نصت المادة . المدنیة هي صاحبة االختصاص المسطرة، لكن مع ذلك تبقى المسطرة 

على أموال ... تحدد المحكمة وسائل تنفیذ الحكم بالنفقة " من مدونة األسرة على أنه  191

االقتضاء  أو األجر الذي یتقاضاه وتقرر عند ه أو اقتطاع النفقة من منبع الریعالمحكوم علی

  ... ".الضمانات الكفیلة باستمرار أداء النفقة 

فمن خالل هذا الفصل یتضح أن االقتطاع من منبع الریع أو األجر یعد وسیلة من 

كما أوضح الدلیل العملي لمدونة األسرة بأن أحكام  ،ي بالنفقةضوسائل تنفیذ الحكم القا

تبرز ما یجب أن تكتسیه األحكام الصادرة بالنفقة من طابع خاص ، نظرا للدور  191المادة 

تضیه من طابع االستعجال، فقد نصت على الدور األساسي للمحكمة المعیشي للنفقة وما تق

أموال المحكوم  في تحدید وسائل تنفیذ الحكم الصادر عنها بالنفقة وبتكالیف السكن على

  أو عقارا  أو األمر باقتطاع قدر النفقة من منبع  علیه، منقوال كان

  .1لةدولة أو المقاو قاضاه الملزم من الالریع كمبالغ الكراء أو األجر الذي یت

على كوسیلة ضغط وزیادة في تفعیل هذا الفصل یعتمد القضاء الغرامة التهدیدیة 

  . األب من أجل أداء النفقة
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أكثر خطورة على مصلحة الطفل، إذا كان األب لیس له أجر إال أن المشكل یصبح 

ه مثل هذ إما بسبب عمله الحر أو بسبب البطالة، فالحقیقة المحكمة تعدم الوسیلة في

  . اهاستمرار دوام ، متع المشرع النفقة بضمانات من أجل الحاالت لكن في الحالة العادیة

  :الضمانات الكفیلة بتنفیذ الحكم  – ثانیا

أنه ولتوفیر الضمانات الكفیلة التي تسمح بتنفیذ لمدونة األسرة جاء في الدلیل العملي 

لمحكمة  أن تحدد تلك الضمانات ما أمكنها مستمرا یتعین على االحكم حتى یبقى أداء النفقة 

ذلك، وضمانا الستمرار أداء النفقة أو درءا النقطاع أسباب العیش عن مستحقیها ، وتخفیفا 

عنه من أعباء ما تقتضیه المطالبة بها كل مرة من إجراءات ومصاریف ، نصت المادة 

أن یصدر حكم یحل  على أن الحكم الصادر بتقریر النفقة یبقى ساري المفعول إلى 191

  . محله بتعدیله بالرفع أو بالتخفیض منها أو بسقوط حق المحكوم له في النفقة

هذا ناهیك عن تمتیع الحكم الصادر بالنفقة بالحصانة لمدة سنة ، حیث ال تقبل 

ال في ظروف استثنائیة ، إذ قرر المشرع من خالل راجعة النفقة إال بعد مرور سنة ، إم

ال یقبل طلب الزیادة في النفقة المتفق علیها أو المقرر " ونة األسرة أنه من مد 192المادة 

  ". قضائیا أو التخفیض منها قبل مضي سنة إال في ظروف استثنائیة

مما یكون معه األصل عدم مراجعة النفقة خالل سنة واالستثناء هو المراجعة ، طالما 

لها طابع الدیمومة أو إصابة طارئة كبیرة  نفقات توفرت الشروط االستثنائیة كظهور

  .1المحضون بمرض مزمن أو بعاهة دائمة أو انقطاع كسب األب بكیفیة مفاجئة

، فإنه وبالمثل یمكن لألب طلب التخفیض إذا م طلب الزیادةوٕاذا كان من حق األ

  . كانت النفقة المقررة تفوق قدراته المالیة

بالنفقة متعه بالنفاذ المعجل  كما أن المشرع وزیادة في ضمان تنفیذ الحكم القاضي

، حیث تبث المحكمة في القضیة مكرر من المسطرة المدنیة 179فصل وذلك بموجب ال
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بنفقة ، وفي حالة تأخر البث في القضیة ألكثر من شهر، یحكم القاضي اليبشكل استعج

  .، طبعا بعد التأكد من صحة الطلب وصحة الحجج المدلى بهامؤقتة

، قبل تسجیله وبمجرد اإلدالء بنسخة نفذ الحكم تنفیذا معجالوفي كلتا الحالتین، ی

  . منه

، فقد أقحمها المشرع ضمن الدیون التي ال تقبل الحجز ونظرا للطابع المعیشي للنفقة

  .1لدى الغیر

  . أثر االمتناع عن أداء النفقة:  الفقرة الثانیة

جریمة إهمال األسرة لقد اعتبر المشرع المغربي الممتنع عن أداء النفقة مرتكبا  ل

وما ) والأ(من القانون الجنائي ، فما هي شروط قیام هذه الجریمة  480وذلك طبقا للفصل 

  ) . ثانیا(هي أركانها

  : شروط قیام جریمة إهمال األسرة –وال أ 

من القانون الجنائي إلى األحكام   4792بعدما أشار المشرع المغربي في الفصل 

من نفس  480رة والعقوبة المخصصة لها، أوضح في الفصل الخاصة بجریمة إهمال األس

یعاقب بنفس العقوبة من صدر علیه حكم نهائي أو قابل للتنفیذ المؤقت " القانون إلى أنه ، 

  . بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله  أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد

النفقة التي یحددها القاضي تكون واجبة وفي حالة العود الحكم بعقوبة الحبس حتما، و 

  ". األداء في المحل المستحق لها ما لم ینص الحكم على خالف ذلك

                                                 
یمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري یتوفر على دین ثابت إجراء : من المسطرة المدنیة  488ینص المشرع في الفصل   -   1

غیر أنه ال یقبل التحویل . عرض على تسلیمها لهحجز بین یدي الغیر بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدینه والت
  : والحجز فیما یلي 

  . التعویضات التي یصرح القانون بأنها غیر قابلة للحجز -
  .النفقات  -
  . المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاریف مكتب أو جولة أو تجهیز أو تنقل أو نقل -

درهم أو بإحدى  2000إلى  200شهر إلى سنة وبالغرامة من یعاقب بالحبس من : من ق ج  479ینص الفصل  -  2
  : هاتین العقوبتین فقط 

األب أو األم إذا ترك أحدهما بیت األسرة دون موجب قاهر لمدة تزید عن شهرین وتملص من كل أو بعض واجباته  – 1
  . المعنویة والمادیة الناشئة عن الوالیة األبویة أو الوصایة والحضانة

  .جل الشهرین إال بالرجوع إلى بیت األسرة رجوعا ینم عن إرادة استئناف الحیاة العائلیة بصورة نهائیة وال ینقطع أ
  . الزوج الذي یترك عمدا، ألكثر من شهرین ودون موجب قاهر، زوجته وهو یعلم أنها حامل  – 2
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من خالل قراءة هذا النص یتضح أن تطبیق مقتضیاته یتطلب توفر شرطین أساسیین 

 :    

  : وجود أساس شرعي عائلي لاللتزام بالنفقة  – 1

ج أو األصول أو الفروع ، والنفقة قد حصر المشرع المستحقین للنفقة في الزو ف

عالقة (م قانوني ناتج عن عالقة أسرویة المقصودة هنا هي النفقة التي ترتكز على التزا

  . أو الوصیة يمما یقصي االلتزام التعاقد) زوجیة أو قرابة

كما أن التزام األب الطبیعي اتجاه ابنه بأداء النفقة، ال یدخل في دائرة جریمة إهمال 

  .1وذلك ألن العالقة بینهما ال ترتكز على أساس النسب الشرعي  األسرة ،

لكن مستجدات مدونة األسرة توسع من دائرة االلتزام القانوني ، أو على األقل المادة 

تدعو إلى التأمل في سبب آخر من أسباب النفقة ، أال وهي فترة الخطوبة التي تم فیها  156

  .2ر توثیق عقد الزواج ذوتوفرت الشروط المنصوص علیها وتع حمل

وتجدر اإلشارة إلى أن األم یمكن أن تتابع هي األخرى بجریمة إهمال األسرة طالما 

أن األسرة ، أصبحت تحت رعایة الزوجین وأن المرأة أو الزوجة تكون ملزمة باإلنفاق في 

ال یقصي هذه الحالة إذ أن الخطاب جاء على  480حالة إعسار الزوج ، وعموما فالفصل 

  . ومن تكون للعاقل من الرجال والنساء" من صر علیه " صیغة 

  : صدور حكم قضائي نهائي أو مؤقت  – 2

من ق ج یتضح أن المشرع المغربي اشترط ضرورة وجود  480انطالقا من الفصل 

  . بالنفاذ المعجل كأساس للمتابعة باإلهمالحكم قابل للتنفیذ أو مشموال 

  . اك المدین أو أن یقضي علیه بأداء النفقة هذا الحكم ینبغي أن یالحظ إمس

                                                 
العلیا في القانون الخاص، الهالل  إهمال األسرة في التشریع المغربي رسالة لنیل دبلوم الدراسات: سعید اركیك  -  1

  .11: ، ص  1992العربیة للطباعة والنشر ، الرباط 
من حیث بطالن الزواج وما یترتب عنه وكذا اإلقرار بالنسب من خالل  58هذا إضافة إلى ما نصت علیه المادة  -   2

  .160المادة 
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فإذا توفرت هذه الشروط ، تقوم جریمة إهمال األسرة والتي تتمثل في عدم تنفیذ الحكم 

القضائي بأداء النفقة في وقتها المحدد، مع توفر النیة الجریمة المتمثلة في اإلمساك 

  . العمدي

  :  أركان جریمة إهمال األسرة – ثانیا

قیام جریمة إهمال األسرة إال بامتناع الملزم بالنفقة عن أداء ما ثبت بذمته ال سبیل  ل

  .)2(نائي أي النیة العمدیة لإلضرار بالمحضونالقصد الجمع توفر ) 1(اتجاه المحضون

  :  االمتناع عن أداء النفقة – 1

 بعد صدور الحكم القاضي بالنفقة ، وتوصل الملزم بالنفقة به أي علمه بفحواه، فإذا

امتثل سقطت الجریمة ، وٕاذا امتنع فالمحكوم له ال یجد بدا من االلتجاء إلى رفع شكوى إلى 

النیابة العامة متهما الممتنع بإهمال األسرة ویتحقق فعل االمتناع بعد مضي آخر لحظة من 

یوما من استجواب ضابط  15الفترة المحددة للقیام بالعمل الذي وقع عنه االمتناع ، وهي 

وأما في حالة هروب المدین أو عدم  1استجوابالقضائیة الذي أحیل إلیه أمر الشرطة 

، وتجري المتابعة دون التفات إلى ه ، یتم التنصیص على ذلك في محضرمعرفة محل إقامت

  .2ذلك

یوما، تبقى قلیلة مقارنة ببعض التشریعات  15وفي الواقع منح الملزم بالنفقة مدة 

طول من المشرع المغربي الن الهدف في الحقیقة لیس هو التي اعتمدت آجاال أالعربیة 

تثبیت الجریمة على الملزم بقدر ما هو تمكین المحضون من مستحقاته المالیة ، وهذا لم 

  .یتأتى إال باعتماد بعض المرونة في التعامل مع مثل هذه القضایا ذات الطابع المعیشي 

                                                 
،                  2000،  99لمعارف الجامعیة ، فاس ، مكتبة ا 2شرح القانون الجنائي الخاص ، ج : أحمد اجویید  -  1

  .74: ص 
،                    88لسنة  3منشور بمجلة المیادین ، عدد ( حدو عبد الرحمان ، إهمال األسرة في التشریع العربي  -   2

  .  55:  ص 



 66 

وما ولو بلحظة فإن الجریمة ال ی 15هكذا إذن إذا أقدم الملزم باألداء قبل مضي 

، 1تتحقق كما أنه لو انتهت المدة وقام بعد ذلك باألداء فإن الجریمة تتحقق رغم هذا األداء

وٕان كنت أحبذ لو أن المشرع المغربي نحا نفس منحى المشرع اللیبي إذ اعتبر أنه وفي 

قبله صاحب الشأن فال جمیع األحوال إذا أدى المحكوم علیه ما تخلد في ذمته أو قدم كفیال ی

سجنه ، خاصة حتى ولو مرت المدة فما الجدوى من فطالما أدى ما بذمته .  2تنفذ العقوبة 

في المغرب تروم التقلیل من العقوبات الحبسیة لصالح العدالة  وأن السیاسة الجنائیة

يء ،  التفاوضیة ، إضافة إلى أن هذا الملزم یبقى أب أولئك األطفال ورب األسرة رغم كل ش

فحبذا لم یتم استخدام السلطة التقدیریة للمحكمة في اتجاه التخفیف من العقوبة  الحبسیة 

لصالح الغرامة ، إذا كانت نازلة الحال تقتضي ذلك بحیث یتم التعامل مع كل حالة على 

من ق ج  480حدة ، وذلك حفاظا على الروابط األسریة ، لكن الفقرة  الثانیة من الفصل 

بسیة في حالة قاضي  الجنائي الحكم بالعقوبة الحه السلطة ، إذ تفرض على التحد من هذ

  . العود

أعتقد أن إعمال العقوبات الحبسیة في قضایا األسرة یهدم وال یبني مع أن األمر قد 

یبدو  للبعض على أنه تجسید لحمایة األسرة ، فحسب األب أو الملزم بصفة عامة لن یفید 

لزوجة ، بل كل ما في األمر أن المسألة یطبعها البعد االنتقامي ال األبناء في شيء وحتى ا

  . أقل وال أكثر ، ألن األب الذي ال یلزمه وازعه وواجبه المقدس لن یلزمه شيء آخر 

وٕان كان األمر یحتاج إلى بعض التدقیق فاألب الذي ال عمل له أو معسر، فال فائدة 

  . على األقل البحث عن عمل من حبسه بل على العكس تمتیعه بحریته أضمن

                                                 
  1926ماي  22من األمر المؤرخ في الفصل األول ( في التشریع التونسي مثال ثالثة أشهر من تاریخ صدور الحكم  -  1

من قانون  33م ر ( ، ومدة تتجاوز شهرین في القانون الجزائري )  1928شتمبر  13، المعدل باألمر الصادر في 

  ) . من قانون العقوبات  293م ( وثالثة شهر في القانون المصري ) العقوبات 
  .74: أحمد اجویید ، مرجع سابق ، ص  -   2
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فیمكن بعد استنفاد إمكانیة الحجز على ممتلكاته ، لم ال یتم  أما الموسر الممتنع 

اللجوء إلى سحب رخصة السیاقة أو جواز السفر أو أیة وثیقة مهمة كوسیلة ضغط علیه من 

   .أجل اإلذعان لتنفیذ الحكم 

ما إذا كان األداء یجب أن  لم یحدد 480بقي أن أشیر إلى أن المشرع في الفصل 

  .جزئیا یكون كلیا أو 

هناك من یعتبر أن األداء الجزئي هو أداء مشوب بخلل خاصة إذا كان  وٕان كان

مصحوبا بنیة إجرامیة یقصد منها عدم تنفیذ الحكم بالشكل المطلوب ، أو بعث المبلغ إلى 

ة ، هادفا من وراء ذلك عنوان مجهول أو كتابة اسم المنفذ له خطئا في الحوالة البریدی

  . ، وبالتالي فالبد من توفر القصد الجنائي1األضرار بالمنفذ له 

  : القصد الجنائي – 2

وأمسك "من ق ج نجد أن المشرع یخاطب الزوج المتابع  480فصل انطالقا من ال

، مما یفید ضرورة توفر شرط اإلمساك العمدي للقول " عمدا عن دفعها في موعدها المحدد

النیة الجرمیة عند الممتنع ، ذلك أن هذه الجریمة ال یمكن أن تتحقق على سبیل  بتوفر

الخطأ، وٕانما یجب أن یكون امتناعه إرادیا، حیث أكد المجلس األعلى في قراره عدد 

الحكم الذي یقضي بإدانة الزوج من أجل جنحة یكون عدیم األساس القانوني " أنه  2588/6

  .2"الصفة اإلرادیة لعدم األداء ودون وجود أي عائق إهمال األسرة دون  أن تبین 

على ضوء ما سبق یتحقق القصد الجنائي ، إذا تم إخبار الزوج بالحكم القاضي 

بالنفقة ولم یمتثل ، أي  انصرفت إرادته إلى التملص منه بعدم األداء ولكن شریطة توفر 

دم قدرته على الوفاء فآنئذ ینتفي المالءة المالیة ، أما إذا كان عدم انصیاعه راجعا لعسره وع

                                                 
  .74:یید ، مرجع سابق ، ص أحمد اجو  -   1
منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  16937/96ملف جنائي ، عدد  19/9/2001بتاریخ  2588/6قرار عدد  -  2

  .385: ، ص  2001یولیوز  58 – 57
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ویمكن للمحكمة منح الملزم بالنفقة مدة أخرى للتمكن من تأمین المبلغ  1القصد الجنائي 

  .2عنصر اإلعسارمن المطلوب ولكن شریطة أن تتحقق المحكمة 

، فتتم ، إذ یتم التوقف عند حرفیة النص بید أن الواقع یعكس توجه آخر للنیابة العامة

  . موسر والمعسر على حد سواء ، مما یهدد األمل في استقرار الروابط األسریةمتابعة ال

هذا ویجدر التأكید على أن مقابل التمدرس هو اآلخر یندرج ضمن الحقوق المالیة 

كما أكدت علیه ) 189المادة ( للطفل ، على اعتبار أن التعلیم عنصر من عناصر النفقة 

م والتكوین من ضمن الحقوق التي لألطفال على أبویهم أیضا إذ اعتبرت التعلی) 54المادة (

 .  

 وبالتالي فمقابل التمدرس تسري علیه جمیع أحكام النفقة التي سبق الحدیث عنها 

طبعا هذا في حالة الطفل العادي ، أما إذا كان مصابا بإعاقة فتنضاف إلى باقي الحقوق 

حالته وال سیما التعلیم والتأهیل الحق في الرعایة الخاصة ب)  54المادة ( المذكورة في 

  . المناسبان إلعاقته قصد تسهیل إدماجه في المجتمع 

وعموما ، فالحقوق المالیة للطفل بعد الطالق تبقى واحدة من بین مجموعة حقوق 

ورعایتها تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة األطفال وضمان حقوقهم 

  . طبقا للقانون 

أوكل للنیابة العامة مهمة السهر على مراقبة تنفیذ األحكام وذلك حسب الفقرة كما 

وهذا یدل على مدى وعي الدولة بصفتها دولة الحق على أهمیة ) 54المادة (األخیرة من 

الطفولة وبالتالي فهي تسعى نحو توفیر أعلى مقومات الرعایة والحمایة لها حتى تكون 

  .معاول بناء ال معاول هدم 

 أن الممارسة العملیة تفرز أحكاما تتسم فیها المستحقات بالمحدودیة والقصور عن إال

تلبیة المتطلبات المعیشیة للمرأة المطلقة والطفل ، والتي ال ترجع إلى الممارسة القضائیة 

                                                 
  .165: محمد الكشبور  ، مرجع سابق ، ص  -   1
  .75: أحمد جویید ، مرجع سابق ، ص -   2
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فحسب، بل هي مرتبطة أشد االرتباط بالظرفیة االقتصادیة العامة للبالد وبالضبط بالقوة 

  . طن المغربيالشرائیة للموا
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  الفصل الثاني 
  المستحقات المالیة  محدودیة

  وآلیات الحد من قصورھا

  

حرصا من المشرع على حمایة األسرة المغربیة من التفكك ، عمل على حمل الطالق 

تحت مراقبة القضاء، بحیث ال یمكن للزوج اإلشهاد على الطالق إال بعد الحصول على 

الیة للمرأة ل علیه إال بعد وضع المستحقات المصو اإلذن ، هذا األخیر ال یمكن الح

واألطفال في صندوق المحكمة ، وذلك بغیة ضمان حقوق المطلقة بعد ما كانت في 

الماضي ال تعرف حتى متى طلقت ، وٕان كانت هذه الخطوة تبقى ناقصة ، على اعتبار 

لزواج، وقصور قصر اآلجال بالنسبة للمطلقة ، وغیاب الجهة المالیة البدیلة لمؤسسة ا

  . المبالغ المالیة المرصودة لألطفال عن ضمان المستوى المعیشي الالئق 

الشيء الذي یجعل هذه المستحقات تتسم بالمحدودیة ، مما یجعل البحث عن آلیات 

بإخراج تجاوز تلك المحدودیة منطقیا ، سواء من الناحیة المالیة الصرفة بالدعوة إلى اإلسراع 

ائلي إلى حیز الوجود أو من حیث السعي إلى توجیه تدخل القضاء في صندوق التكافل الع

عبر  ةاتجاه الرقابة على شرعیة الطالق لیبقى الحل األساس هو ضمان استمراریة ألسر 

هذا ما سأحاول بلورته من خالل الفرعین و . المنازعات العائلیة  تفعیل األسالیب البدیلة لفض

  : التالیین 

  . المستحقات المالیة في تأمین المتطلبات المعیشیة ة محدودی: الفرع األول 

  . آلیات الحد من قصور المستحقات المالیة المترتبة عن الطالق: الفرع الثاني 



 71 

  محدودية المستحقـات المالية في تأمين  : الفرع األول  

  المتطلبات المعيشية  

ل فترة العدة، مما تكون إن المرأة المطلقة ال تستفید من اآلثار المالیة للطالق إال خال  

ها مرتفعة فإنها ال تدوم ، فمهما كانت المبالغ المحكوم لما لمعه مدة االستفادة قصیرة ، 

المبحث (الشيء الذي یطرح مسألة تأمین حیاتها المعیشیة بعد انتهاء فترة العدة ، بحدة 

ء هي لها أطفال ، خاصة وأن مستحقات هؤال ، ویزداد األمر صعوبة إذا كان) لاألو 

( األخرى تعرف تذبذبا وضعفا في كثیر من الحاالت ، مما یؤثر على مستواهم المعیشي 

  ). المبحث الثاني

تضطر المرأة إلى حیث كان الطالق خلعیا، إذا بید أن األمر یصبح أكثر تعقیدا،   

المبحث ( التنازل عن مستحقاتها، واألنكى من ذلك أنها تفرط حتى في حقوق أطفالها 

  . في بعض األحیان) الثالث

  . قصور المستحقات المالیة للمطلقة عن ضمان استمراریة المعاش: المبحث األول

انطالقا من دراسة مجموعة من الملفات بكل من محكمة قضاء األسرة بفاس وسطات 

( اتضح لي أن المستحقات المالیة المحكوم بها لصالح المطلقة تعرف ارتفاعا ملحوظا 

ن هذه المیزة سرعان ما نتبدى أمام قصر مدة العدة وغیاب مؤسسة مالیة لك) المطلب األول 

  ) .المطلب الثاني( بدیلة عن مؤسسة الزواح 

  .انعكاس طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق على مستحقات المطلقة: المطلب األول 

المرأة المطلقة تعرف نكوصا مستمرا بسبب قلة  تبعدما كانت في السابق مستحقا

غ المرصودة ، وبسبب عدم إلزام الزوج المطلق بإیداع تلك المبالغ قبل اإلذن بالطالق المبال

 اأساسی اتفادي المشرع هذه الثغرة ، وجعل إیداع المستحقات في صندوق المحكمة شرط

من مدونة األسرة والتي تنص في فقرتها  87لإلذن بتوثیق الطالق، وذلك بموجب المادة 

إیداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثیق بمجرد : األولى على أنه 

  .الطالق لدى العدلین داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة 
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ولعل المشرع بهذا المقتضى هدف إلى حمایة حقوق المطلقة ، التي كانت في السابق 

 ال تدري متى طلقت ، فباألحرى الحصول على مستحقاتها ، وحتى ال یبقى كالمي مجردا ،

سأعززه بدراسة قمت بها، من خالل مجموعة من الملفات الرائجة أمام كل من محكمة 

قضاء األسرة بفاس وسطات ، وذلك منذ بدایة دخول المدونة حیز التنفیذ في شهر فبرایر 

  : ، وصنفتها  في الجدول التالي 2004

  المتعة المحكمة

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

  نفقة العدة

 لحد األقصىا - الحد األدنى

  أجرة السكن

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

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

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

ن مدونة األسرة ال زالت في ام تبقى غیر نهائیة ، لكن  وحیث إطبعا هذه األحك

أن األحكام ال زالت ابتدائیة إال  حیز التنفیذ سوى سنتین كما دخولهابدایتها إذ لم یمر على 

عن كیفیة تقدیر المستحقات وٕالى أي حد یراعي القاضي أولیة  أنها ومع ذلك تعطي فكرة

  ؟) 189المادة (ددة من طرف المشرع المعاییر المح

التي إن القراءة األولیة لهذه المبالغ ، توحي بتحسن ، إذا ما تم استحضار المبالغ 

  .1كانت تقدر في إطار مدونة األحوال الشخصیة الملغاة

فهذه المبالغ یعتمد في تحدیدها على معیار یسر الزوج ومدى تعسفه في إیقاع 

الطالق ، فمجمل األحكام التي اطلعت علیها تكون فیها الزوجة متمسكة بالعالقة الزوجیة 

، باسباب ال تستشف منها الجدیة  إلى أبعد الحدود، إال أن الزوج یكون مصرا على الطالق

                                                 
ة مقارنة بین فترة تطبیق مدونة األسرة وفترة تطبیق مدونة األحوال الشخصیة الملغاة، إال أن حاولت القیام بدراس -  1

محاولتي باءت بالفشل ، نظرا لصعوبة الحصول على الملفات السابقة من محاكم التوثیق ، إذ تم وضع الملفات في 

جة المعلوماتیة، وكذا النفصال محاكم األسرة األرشیف  مما یزید صعوبة البحث خاصة وأن هذه األحكام لم تستفد من البرم

عن المحاكم االبتدائیة ، وحیث أن دورة البحث العلمي مستمرة ، فیمكن التأسیس على األبحاث التي سبق القیام بها، أذكر 

ضائي في الحقوق المالیة للمرأة المتزوجة لعبد السالم الشمانتي  وبحث األستاذة رجاء ناجي مكاوي حول التوجه الق: منها

  .1999لسنة  31/32مجال نفقة األبناء المنشور بالمجلة المغربیة للقانون والسیاسة واالقتصاد عدد مزدوج 
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أو الخطورة التي یمكن أن تعرقل مسیرة الحیاة الزوجیة، هذا طبعا حسب تصریحات األزواج 

المدلى بها في متن األحكام ، فكثیرا من األزواج سؤسسون طلبهم على خروج الزوجة من 

  .البیت دون إذن أو بتمسك الزوجة بزیارة أهلها ورفض الزوج

المستحقة حتى تشكل  سباب هي التي تدفع القضاة إلى الرفع من المبالغولعل هذه األ

لثني الزوج عن إیقاع الطالق، وفي هذا استجابة إلى مطلب الفقه الذي طالما وسیلة ردع 

  .نادى بجعل المتعة مثال وسیلة من وسائل الردع

حكوم بها وبالرجوع إلى الجدول التوضیحي یتبین أن هناك فرق شاسع بین المبالغ الم

بمحكمة قضاء األسرة بفاس وتلك المحكوم بها بسطات ، ولعل هذا یرجع إلى یسر الزوج 

إذ  . بالدرجة األولى حیث أن معظم ساكنة سطات عمال بالخارج وخاصة بالدیار اإلیطالیة

  ) .درهم 234676.57(من ضمن الملفات المدروسة إلى أحد األزواج دخل یصل 

ن بما ال یدع مجاال للشك بأنها تبی مبالغ المحكوم بهاوعلیه یمكن القول بأن ال

أصبحت وسیلة من وسائل عقاب الزوج على إیقاعه الطالق ، بل یمكن القول بأن هذه 

المبالغ تعد ضریبة الطالق ، خاصة وأن جل األحكام التي اطلعت علیها تكون المرأة فیها 

باستحالة العشرة ، إما لكثرة المشاكل  باستمرار العالقة الزوجیة، في حین یدفع الزوج متشبثة

... أو لعدم التفاهم ، أو لتدخل أهل الزوجة في حیاتهما أو خروج الزوجة بغیر إذن زوجها 

مع أن هذه المشاكل تبقى عادیة خاصة في السنوات األولى للزواج ، مما یعدم مبرر إیقاع 

  . الطالق اللهم إذا كان األمر یتعلق بالجوانب النفسیة

، وعلى ارتفاع هذه المبالغ ، فإنها تبقى قاصرة عن تحقیق حاجیات ومتطلبات  لكن

المطلقة خاصة وأن مدة العدة قصیرة ، مما یفرض طرح السؤال التالي من أین تعیش 

  المطلقة بعد انتهاء مدة العدة؟ 

إن اإلجابة الواقعیة على هذا السؤال تفضي إلى اقتراح إنشاء مؤسسة مالیة أو جهة 

اطیة بدیلة لمؤسسة الزواج التي تبقى في األصل المعیل األساسي للزوجة خاصة إذا لم احتی

. تكن عاملة ، وحیث تم الطالق فال یمكن مطالبة الزوج بأكثر مما فرضه الشرع والقانون 
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لیبقى العبء مطروحا على المرأة فتسلك إحدى طرقین إما الخروج إلى العمل، أو ركوب 

  ة ، قطار الرذیلة والدعار 

  . غیاب مؤسسة مالیة بدیلة: المطلب الثاني 

قط إلى تلبیة الرغبات الغریزیة لإلنسان، وضمان إن مؤسسة الزواج ال تهدف ف

 1استمرار النوع البشري ، ولكنها في نفس اآلن تحقق الهدف الوظیفي واالقتصادي والحیائي

هذه األخیرة  األسرةتكوین ألفراد األسرة، على اعتبار أن الزواج  مؤسسة طبیعیة وشرعیة ل

التي كانت تعد المؤسسة األصیلة للضمان االجتماعي، والمولد األساسي له، أصبحت الیوم 

، ذلك أن تنامي النزعة الفردیة ، وتراجع الوازع الدیني 2هدف أنظمته ، بعد ما كانت سببا له 

ل هذا الوضع تكون لصالح طغیان المادیة جعل البعد التضامني لألسرة یأفل فالمطلقة في ظ

كان  قد فقدت حمایة أسرتها التي كانت الضمان لها في األصل ، ویزداد األمر صعوبة إذا

  . لها أطفال

إن المطلقة الیوم فقدت األمن االجتماعي وأصبحت تتحمل وحدها آثار مؤسسة 

 اجتماعیة ذات وظیفة اقتصادیة وثقافیة ودینیة أال وهي مؤسسة الزواج ، إن طالقها أثر

ناجم عن هذه المؤسسة ، وهذا واقع اجتماعي ال یجب أن یجني المجتمع مغانمه دون 

  . 3مغارمه 

بنائها ، وانحالل هذه المؤسسة فالزواج یبقى بالنسبة للمرأة المؤمن االقتصادي لها وأل

ل هذه المرأة إذا لم تجد ة إذا كانت الزوجة غیر عاملة، فمثي غیاب المعیل، خاصیعن

ي بها، فهي غالبا ما تلجأ إلى نهج طریق البحث عن عمل لتغطیة حاجیاتها أسرتها لتحتم

، قد ال تتوفر فیها مما 4المعیشة ، إن هي وجدته ، نظرا لتطلب بعض األعمال شروط معینة

                                                 
عالقة الضمان االجتماعي ینظم األسرة واألحوال الشخصیة ، أطروحة لنیل الدكتوراه في : سعید یوسف البستاني  -   1

  .72: ، ص 1983القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 
  .50: سعید یوسف البستاني ، نفس المرجع ، ص  -   2
  .105: مرجع سابق ، ص : عبد السالم الشمانتي  -   3
غیاب األب وآثاره على األسرة ، بحث نهایة التمرین بالمعهد الوطني للدراسات القضائیة بالرباط لسنة : وفاء بناني  -  4

  .62: ، ص  1992– 1994
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اء غ، الدعارة ، البالتسول ، الشعوذة(الطریق السهل  یدفع الكثیر من المطلقات إلى سلوك

 .(...  

افل العائلي لم یفعل لحد اآلن ، مما یجعل المرأة المطلقة خاصة وأن صندوق التك

وأطفالها سواء إذا كان هذا الزوج معسرا ، ویكون جزاؤه اإلكراه البدني، وهنا ال تستفید 

الزوجة شیئا ، أو إذا كان موسرا فإنه یماطل في أداء واجب النفقة ، وهذا ما قد یجعل 

أنفسهن وأوالدهن ، وقد یلجأ بعضهن إلى  بعض النساء یمتهن مهنا غیر شریفة إلنقاذ

  .1تشغیل أطفالهن وهم في سن التمدرس

وحتى لو كانت عاملة، وأجرها ال یتعدى الحد األدنى لألجور، فالمستحقات وعلى 

الرغم من ارتفاعها ، إال أنها ال تضمن لها استمراریة المعاش، وفي هذا اإلطار ذهبت 

تمتیع المطلقة بإمكانیة االختیار بین التعویض على  بعض التشریعات العربیة كتونس ، إلى

شكل رأس مال وبین جرایة عمریة ، هذه الجرایة تقبل المراجعة إما ارتفاعا أو انخفاضا ، 

ها االجتماعي ى أن تتوفى المفارقة أو یتغیر وضعبحسب ما یطرأ من متغیرات وتستمر إل

الة وفاة الزوج هذه الجرایة وفي ح بزواج جدید أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن

  .2ركةتصبح دینا على الت

 ، ضمان الحق للمرأة المطلقة في3والمشرع التونسي یقصد من وراء هذا المقتضى

  ه ـالذي اعتادت علی مواصلة حیاتها في ظروف مادیة تماثل أو تقارب نمط العیش 

  .4ها وال بخطئهاخالل فترة الزوجیة، بما أن هذه األخیرة لم تنقض ال بطلب من

وٕاذا كانت هذه المقتضیات غربیة المنشأ، والطبع، حیث تم استیفاؤها من التشریع 

  . األوربي، وذلك في إطار ثورة الحداثة التي عرفتها وتعرفها تونس في اتجاه العلمانیة

                                                 
  . 2006فبرایر  7، بتاریخ  1336جدید ، العدد جریدة الت  -   1
التجربة التونسیة في مادة األحوال الشخصیة المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة عدد خاص : محمود حسن  -  2

: ص                  ،  2004لسنة  5بالیوم الدراسي حول األسرة  المغربیة بین الفقه المالكي والقانون الوضعي ، العدد 
59.  
فبرایر  18، المؤرخ في  1981لسنة  7نقح بالقانون عدد ( من مجلة األحوال الشخصیة التونسیة  31الفصل  -   3

1981.  
  .60: مرجع سابق ، ص : محمود حسن  -   4
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، یستقي أحكامه من روح الشریعة اإلسالمیة ، فإن  إسالميونظرا ألن المغرب بلد 

وجه یتعارض مع األحكام اإلسالمیة فیما یتعلق بحقوق المطلقة التي یتحملها الت امثل هذ

على المجتمع أن یتحمل الباقي في إطار التكافل والتضامن عبر ف الزوج أثناء فترة العدة،

، أو منح قروض صغرى ومتوسطة دون فوائد لتحفیز المطلقات 1مؤسسات مالیة كالوقف

  . كتفاء الذاتي من الحاجیات والمتطلباتعلى القیام بمشاریع تحقق لهن اال

ي سیأتي الحدیث عنه ضمن  لذإن مثل هذه المؤسسات إضافة إلى صندوق الزكاة وا

تي بدأ یدب فیها كفیل ، والبدیل لمؤسسة الزواج الالفرع الثاني من هذا الفصل ، لهو ال

  . الوهن، وأصبحت تتراجع لصالح مؤسسات دخیلة ال شرعیة لها

  .عدم استجابة المستحقات المالیة للمتطلبات المعیشیة لطفل الطالق : نيالمبحث الثا

ن لم تفرز تحسنا قات المالیة ألطفال الطالق حتى اآلإن النظرة الشمولیة للمستح

كبیرا عما كان علیه الوضع في ظل المدونة الملغاة، فالضآلة ال زالت هي السمة العامة، 

دون إغفال أثر ) المطلب األول( ة باستمرار النفقة إضافة إلى غیاب ضمانات قانونیة كفیل

الجوانب المسطریة من حیث التبلیغ والتنفیذ، وما تسببه من عرقلة في استفادة األطفال من 

  ). المطلب الثاني ( مستحقاتهم 

  .ضآلة المستحقات وغیاب الضمانات الكفیلة باستمرار النفقة : المطلب األول 

غیاب الضمانات الكفیلة ) الفقرة األولى ( مستحقات سوءا إن ما یزید مسألة ضآلة ال

  ) . الفقرة الثانیة( باستمرار النفقة 

  .  ضآلة المستحقات: الفقرة األولى 

التابع للمحكمة االبتدائیة  األسرةفات بقسم قضاء لمن خالل دراستي لمجموعة من الم

  : النتائج التالیةفا، توصلت إلى مل 25روسة بفاس حیث بلغ مجموع الملفات المد

                                                 
  .185: عبد السالم الشمانتي ، مرجع سابق ، ص  -   1

ة الذي عرفت في عهده نسبة الفقر صفرا ، ففي عهده بعث ویكفي الرجوع إلى عهد عمر بن عبد العزیز ، هذا الخلیف     

: " عمر یحیى بن سعید على صدقات إفریقیة فاقتضاها وطلب فقراء یعطیها لهم فلم یجد فقیرا ، ولم یجد من یأخذها ، قال 

  " .لقد أغنى عمر بن عبد العزیز الناس ، فاشتریت بها رقابا فأعتقتهم 
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قسم  قضاء 

 األسرة بفاس

عدد أطفال              

طالق   المجموعة 

 المدروسة

  النفقة

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

  أجرة  الحضانة

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

  تكالیف سكنى المحضون

 الحد األدنى ـ الحد األقصى

  مدره 1300 --- 200  درهم 300---50  1000 --- 200  43

 25ارتفاع عدد أطفال الطالق ، فإذا كانت ة هذه المعطیات ، توحي بدایة بإن قراء

 6159طفال، فلنا أن نتصوركم سیكون العدد إذا كان األمر یتعلق بـ  43حالة طالق تخلف 

منذ بدایة دخول 38871حالة طالق مسجلة بقسم قضاء األسرة بفاس وحدها حكم منها 

  .خلف ما قبل دخول مدونة األسرة حیز التنفیذمع إضافة م عا یز التطبیق طبدونة حالم

فبالرجوع إلى المعطیات السالفة الذكر یتضح أن مبالغ النفقة ال زالت هزیلة فماذا 

درهم من حاجیات في حالتنا هذه، خاصة وأن الكثیر من القضاة  یحكمون  200ستلبي 

فما عساها تغطي هذه النفقة  درهم للطفل الواحد، 400ألمهات بنفقة شهریة ال تربو عن 

بالخصوص تسیر كلفتها في خط  األبناء واحتیاجاتهمالهزیلة ، علما أن مصاریف 

درهم،  200أو  100درهم  كأجرة حضانة أو حتى  50، وماذا تستطیع أن تحقق 2تصاعدي

یمكن للبعض أن یجیب على هذا الوضع بأنه بإمكان األم رفع طلب الزیادة في النفقة طبعا 

 د مرور سنة، أو إذا حلت ظروف استثنائیة تبرر ذلك، حیث یلقى على عاتق األم عبءبع

إثبات تغیر الوضعیة المادیة للزوج وٕاال ال یستجاب لطلبها كما هو الحال في حكم صدر 

حیث لم تدل المدعیة بما یثبت تحسن في الوضعیة االقتصادیة : " عن ابتدائیة فاس 

لك یبقى طلبها بهذا الخصوص غیر مؤسس كما یجب ومآله واالجتماعیة للمدعى علیه وبذ

  .3"اإللغاء

لكن مع ذلك توجد أحكام تستجیب لطلب الزیادة ، بل أكثر من ذلك أحكام تقضي 

 األسرةبتحویل التعویضات العائلیة لصالح األم كما هو الشأن في حكم صادر عن قضاء 

                                                 
  . ا من قسم قضاء األسرة بفاسهذه اإلحصائیات حصلت علیه -   1
  .10: ، ص  2005ینایر  29بتاریخ  2193األحداث المغربیة ، عدد  -   2
  ) . حكم غیر منشور (  2006ینایر  23صادر بتاریخ  1350/1/05حكم رقم  -   3
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وذلك بجعله ... محكوم بها للبنت الرفع من النفقة ال: ، حیث جاء في منطوق الحكم1بفاس

  . درهم ابتداء من تاریخ الطلب مع األداء مع النفاذ المعجل 300درهم عوض  350

درهم ابتداءا من تاریخ الطلب  300وبأدائه لها واجب السكني بحساب شهري قدره 

لب لحساب األم ابتداء من تاریخ الط.. والحكم بتحویل التعویضات العائلیة الخاصة بالبنت 

... مر بالصرف وباقتطاع هذه المبالغ المحكوم بها من منبع راتب المدعى علیه بین یدي اآل

 ."  

درهم كواجب نفقة إال أنه یبقى مع  350إن هذا الحكم وعلى الرغم من ضعف مبلغ 

ات العائلیة من حق أم المحضون ، ذلك إیجابیا ألنه خطا خطوة مهمة ، إذ اعتبر التعویض

م بالغنم إذ أن األب یستفید من تلك تها موكولة ألمها، وحیث أن الغر لما أن حضانطاف

التعویضات ألنه یقوم برعایتها ، وبما أن أمر رعایتها أصبح موكوال لألم فاألم هي األولى 

، طبعا في حالة توفر هذه حذو السادة القضاة حذو هذا الحكمبهذه التعویضات ، أتمنى أن ی

خدمات الضمان  لة من المغاربة هي التي تستفید منالتعویضات ، ذلك أن فئة قلی

  . االجتماعي 

أما بخصوص حق السكنى فإن أغلب األحكام تعمل على تقدیر تكالیف السكنى 

اقع تلك ، وٕان كانت في الو  168باستقالل عن النفقة وأجرة الحضانة وذلك حسب المادة 

فل العیش الكریم في احترام تام غرفة ، فباألحرى شقة تضمن للط ءالمبالغ ال تستطیع اكترا

ألبسط الحقوق المتطلبة ، خاصة والكل یعرف حجم المضاربات العقاریة ، واألثمنة الباهضة 

 كل هذا من حق الطفل في السكن، وفي الترفیه المضمون فأینالتي یعرفها سوف العقار، 

  . میة له بموجب اتفاقیة حقوق الطفل األم

إلى تعیین محل سكنى بناء على طلب عض األحیان في بیعمد السادة القضاة كما 

هذا المحل لیس في ملك األب ، إذ في هذه ن األب، لكن اإلشكال یطرح  في حالة ما إذا كا

الحالة ، یمكن أن یواجه المحضون وحاضنه باحتالل بدون سند، خاصة إذا لم یؤد الوجیبة 

  . حضونالكرائیة لمالك العقار عن المدة التي سیقطن خاللها الم
                                                 

  ) . حكم غیر منشور(  2005دجنبر  22صادر بتاریخ  882/1/05ملف رقم  4976حكم رقم  -   1
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وعموما فإن أغلب األحكام تمیل إلى تحدید تكالیف السكنى ، وٕان كانت هذه 

ألعم قاصرة عن توفیر المأوى والمسكن الالئق بالعیش الكریم، االتكالیف تبقى في أغلبها 

مما یجعل األطفال یتكدسون في غرفة واحدة، خاصة إذا كان عددهم یتجاوز الثالث وكانوا 

الشيء الذي یؤدي إلى ما ال یحمد عقباه من حیث وقوع السلوكات من جنسین مختلفین ، 

كزنا المحارم ، فأین هي وصایا النبي صلى اهللا علیه وسلم من حیث التفریق في 1الشاذة 

  !!!. عالمضاج

كما أن الدراسات االجتماعیة ، تفید أن أغلب أطفال الطالق یصبحون عرضة 

لسوق الشغل حتى إضافة إلى خروجهم المبكر  للضیاع والتشرد وأكثر قابلیة لإلنحراف ،

یتمكنوا من ضمان لقمة العیش أمام حالة الیتم الحكمي الواقعي الذي یعیشونه في حیاة 

  . آبائهم

ذلك ، حاولت مدونة األسرة ، توفیر ضمانات تكفل استمرار النفقة ، إال أن   من أجل

  . هذه الضمانات تبقى غائبة

                                                 
  .45: ني ، مرجع سابق ، ص وفاء بنا -   1
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  . مانات الكفیلة باستمرار النفقةغیاب الض: الفقرة الثانیة

ن ة أعلى المحكم هفي فقرتها األخیرة على أن 168لقد نصت مدونة األسرة في المادة 

لحكم من قبل األب المحكوم تحدد في حكمها اإلجراءات الكفیلة بضمان استمرار تنفیذ هذا ا

مانات الكفیلة تضاء الضوتقرر عند االق) " ... 191(كما نص المشرع في المادة . "علیه 

  ". أداء النفقةباستمرار 

، وٕانما یبقى على المحكمة مانات تبقى غیر واضحة وغیر محددةإال أن هذه الض

، وذلك عن طریق استقصائها عن كل ما یمكن أن الوضعیة المادیة للملزم بالنفقة البحث عن

  . لكل حالة على حدة1یفید في معرفة الوضعیة المادیة

قضاة یعمدون إلى اعتماد تقنیة االقتطاع من منبع الریع أو لكن أغلب السادة ال

دیدیة بعض الفقه إلى تطبیق الغرامة الته، كما ذهب جر الذي یتقاضاه الملزم بالنفقةاأل

حینما یتعلق لكن األمر یصعب .  كوسیلة ضغط من أجل إلزام األب باالستمرار في األداء

لتمكین األطفال إیجاد ضمانة یث یصعب األمر  بالملزم غیر الموظف أو غیر األجیر ح

یتم اللجوء إلى مسطرة إهمال األسرة التي ال تعطي أكلها في غالب  من مستحقاتهم، إذ

، وٕاذا أضیف إلى 2األحیان ، إذ ما الفائدة التي تجنیها المطلقة ومحضونیها من سجن الزوج 

من أجل عدم تمكین هذا تعسف الزوج أحیانا ، إذ یرفض األداء ویعمل كل ما في وسعه 

إلى الطرق الملتویة كالرشوة والتحایل عن  محضونیها من نفقتهم ، حیث یلتجئالمطلقة و 

طریق تغییر العنوان مما یجعل التبلیغ ال یتم ومن ثم تبقى نفقة األطفال معلقة ، وتزداد 

ل تعلیقا إلى أجل غیر مسمى إذا كان األب عاطل أو معدم ، لیس لدیه ما یحجز ، وال دخ

أثناء فترة  ،بحدة، فمن سیضمن للطفل لقمة عیشهله ، فهنا تطرح مسألة الضمانات 

  . التقاضي وبعدها

                                                 
التقریر الختامي عن األیام الدراسیة التي نظمتها وزارة العدل، حول اإلشكالیات العملیة في مجال قضاء األسرة  -   1

، صة، منشور بمجلة قضاء األسرة المتخص) 2004دجنبر  21و  20أكتوبر و  5و  4إفران أیام ( والحلول المالئمة لها 

  .72: ، ص 2005 العدد األول یولیوز
تاري رئیس قسم قضاء األسرة بسطات في لقاء أجریته معه بمقر هذه المحكمة صرح لي بهذه المعطیات السید خالد ك -  2

  .2006فبرایر  7 بتاریخ 
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المشكل أكثر، مما یفرض وبحدة  أعتقد، أن غموض المشرع في هذا الجانب یعمق

ج صندوق التكافل العائلي إلى حیز الوجود ، ألنه في الحقیقة هو الضامن اخر إسراع باإل

بتوفیر أو باستمراریة أداء النفقة في الحاالت التي أشرت إلیها سابقا،  األساسي القمین

  . وسیأتي الحدیث عن هذا الصندوق في الفرع الثاني من هذا الفصل

  یاب الضمانات الكفیلة باستمرار النفقة، لیس هو الوحید الذي یحد من وعموما ، غ

ب المسطریة بالغ األثر ، من حیث فعالیة المستحقات المالیة ألطفال الطالق ، وٕانما للجوان

  . التبلیغ وكذا تنفیذ األحكام

  .أثر إجراءات التبلیغ والتنفیذ على مستحقات األطفال: المطلب الثاني 

البد من الحدیث عن ) لثانیة الفقرة ا( قبل التطرق إلى الجانب المتعلق بتنفیذ األحكام 

  ). الفقرة األولى ( إجراءات التبلیغ أثر 

  .أثر إجراءات التبلیغ : ألولى الفقرة ا

توفیر النفقة التي لها طابع معیشي لمستحقها في حرصا من المشرع على اإلسراع ب

) 190المادة ( الوقت المناسب نص على وجوب البث في قضایاها داخل أجل أقصاه شهر 

  . حتى تحقق الغایة المتوخاة منها

ا ، نظرا إلمكانیة تمسك ذي المصلحة باآلجال لكن هذه المیزة تبقى معطلة واقعی

من قانون المسطرة  41و  40المحددة قانونا لالستدعاء والمنصوص علیها في الفصلین 

  . المدنیة ، والتي قد یترتب عن مخالفتها البطالن

وعلیه یبقى إقرار المبدأ قانونا وحده ال یكفي ذلك أن تفعیله یقتضي توفیر الوسائل 

ریة لتحقیقه ، الشيء الذي لم یتحقق بعد، إذ أن مشكل التبلیغات یبقى دائما المادیة والبش
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أساسا  أخیر في تبلیغ االستدعاءات الراجعالعائق في التسریع بالبت في القضایا ، نتیجة الت

   .2المكلفین بذلك ، واالعتماد على رجال السلطة مما یخل بجودة التبلیغ  1إلى قلة األعوان 

عض السلوكات الالأخالقیة التي یقوم بها بعض األعوان ، كابتزاز هذا ناهیك عن ب

المطلقات عن طریق اشتراط بعضهم لنسب مئویة من مجموع المستحقات المحكوم بها 

  .3كشرط لقیامهم بالتبلیغ 

ینضاف إلى هذا المشكل شساعة الرقعة الترابیة التابعة للنفوذ الترابي للمحكمة مما 

، خاصة أمام كثرة العناوین وتشابهها ویزداد األمر استفحاال إذا یجعل مهمة العون صعبة 

، هذا دون إغفال بعض السلوكات التي یقوم بها 4كان التبلیغ خارج المنطقة الحضریة 

األعوان مثل طلبهم من المبلغ إلیه عدم التوقیع على الطي التبلیغي وذلك حتى یتمكن في 

  . 5المستقبل من الطعن فیه

مل مجتمعة تجعل إجراءات التبلیغ مشوبة بالخلل في أغلب األحیان، إن هذه العوا

جب أن تتسم بها مثل هذه القضایا نظرا رب في الصمیم خاصیة السرعة التي یمما یض

لطابعها المعیشي االستعجالي إضافة إلى هزالة األجور التي یتقاضاها األعوان القضائیون ، 

  . لیغاتوالتي تلقي بظاللها أیضا على مشكل التب

                                                 
المتعلق بإحداث هیئة األعوان القضائیین وتنظیمها  25/12/1980أنشئت مؤسسة األعوان القضائیین بموجب ظهیر  -  1

بدأ تطبیقها بفاس، إال أنها اقتصرت 1992ن تطبیقها منحصرا في مدینتین الرباط والدار البیضاء ، وفي فبرایر ، حیث كا

  . أسندت لهم مهمة تنفیذ األحكام 1994في البدایة على التبلیغات المدنیة وخالل یولیوز 

لكونه  12/1/1425ل أهمها منشور عرفت هذه المؤسسة عدة تعدیالت بموجب المناشیر التي تصدر في وزارة العدل ، لع

تضمن تدابیر عملیة تهدف إلى تصریف أشغال األعوان في أحسن الظروف والرفع من مستوى مردودیتهم وتنظیم عالقاتهم 

  . مع الغیر
بعض اإلشكاالت المحلیة التي تطرحها مدونة األسرة على المستوى التطبیقي منشور بمجلة المحكمة : محمد نجاري  -  2

  .40: ، ص  2004لسنة  4 ، عدد
  .11: ، ص  2005ینایر  29بتاریخ  2193األحداث المغربیة ، عدد  -   3
تقییم تجربة األعوان القضائیین من خالل ابتدائیة فاس كنمودج بحیث منشور بمجلة المعیار عدد : سعد الجرندي  -   4

  .43: ، وص  41: ، ص  2002لسنة  28

مؤسسة العون القضائي یرجع إلى تجربة األعوان القضائیین بفاس بحث إجازة في  لمعرفة  المزید من التفاصیل حول

  .99 – 98القانون الخاص أعد من طرف الطالبتین فدوى الوالي وخدیجة أبو مهدي  خالل الموسم الجامعي ، 
  .45: سعد الجرندي ،  نفس المرجع ، ص  -   5
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ولعل وزارة العدل بدأت تفكر في إصالح هذه المؤسسة ، حیث صرح وزیر العدل في 

أن هناك  2005دجنبر  11مجلس المستشارین في إحدى جلسات األسئلة الشفویة لیوم 

القانون الحالي ، حیث تم تغییر اسم األعوان القضائیین دید سیعدل مشروع قانون ج

الرفع من أجورهم مع تعزیز دور النیابة العامة من حیث  بالمفوضین القضائیین ، كما تم

  . تشدید المراقبة

 ، یبقى عدم التبلیغ معضلة تعاني وفي انتظار خروج هذا القانون إلى حیز التنفیذ

 األمر الذي 1صاحب الملف بنفسه على سیر اإلجراءات منها قضایا النفقة ، إال إذا حرص

  . عددةیتسنى للعموم نظرا العتبارات مت ال

  على . م.م.مكرر ق 179ومن أجل التسریع بالبث في طلبات النفقة ینص الفصل 

ریثما یصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن یحكم بنفقة مؤقتة : " ... أنه 

لمستحقها في ظرف شهر من تاریخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي یمكن 

  ". قبل التسجیل وبمجرد اإلدالء بنسخة منهاالعتماد علیها وینفذ هذا الحكم 

من مدونة األسرة التي حددت أجال أقصاه  190إال أن هذا الفصل ال یسایر المادة 

مكرر للقاضي إمكانیة الحكم  179شهر واحد للبث في قضایا النفقة ، فیما أعطى الفصل 

ي موضوع دعوى بنفقة مؤقتة لمستحقها في ظرف شهر من تاریخ طلبها في انتظار الحكم ف

النفقة والحكم بالنفقة المؤقتة بدوره یطرح تساؤال حول ما إذا كان یصدر تلقائیا من طرف 

المحكمة بعد تأكدها من خالل معطیات الملف أن اإلجراءات المسطریة ال تسعفها في البث 

یقتضي تقدیم طلب تلك النفقة من طرف   في الدعوى داخل األجل المحدد أم أن األمر

ها، إال أن صراحة النص تجیب على هذا التساؤل ، حیث أن القاضي یحكم بها بناء مستحقی

على الطلب المقدم من طرف مستحقیها في ظرف شهر من تاریخ طلبها، وتكون مستحقة 

اعتمادا على صحة الطلب، أي الدعوى بإثبات شرطها وقبولها والحجج التي یمكن االعتماد 

  .2علیها 

                                                 
  .10: ، ص  2005 ینایر 29بتاریخ  2193األحداث المغربیة ، عدد  -   1
  . وما بعدها  41: مرجع سابق ، ص : محمد نجاري  -   2
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عجالي للنفقة ، ءات التبلیغیة وتعطل مفعول الطابع االستهكذا إذن تعرقل اإلجرا

  . ة المعیشیة للنفقة في مهب الریحعیوتجعل مفهوم الطب

التبلیغیة وعدم فعالیتها في أحیان كثیرة لیس هو الوحید المؤثر  اإلجراءاتلكن بطء 

  . حكامعلى مستحقات األطفال ، وٕانما تنضاف إلیها أیضا الصعوبات التي یعرفها تنفیذ األ

  .أثر عدم تنفیذ األحكام: الفقرة الثانیة 

أن یبلغ إلى طرف المحكوم علیه، الحكم ) العون القضائي(  التنفیذیجب على عون 

من  440الفصل (المكلف بتنفیذه ویعذره بأن یفي بما قضى به الحكم حاال أو بتعریفه بنوایاه 

  ) .المسطرة المدنیة 

لنفاذ المعجل ، فإن هذا یعطي ضمانة أكثر وحیث أن قضایا النفقة مشمولة با

  . لإلسراع بالتنفیذ ، إال أن الواقع یعكس خالف ذلك

فمن خالل إحصائیات حصلت علیها من قسم التنفیذ بالمحكمة االبتدائیة بفاس ، 

ملف  891ملف نفذ  1624بالنفقة من أصل  ، وفیما یتعلق2005وجدت أنه خالل سنة 

  . ملف لم ینفذ 733 وبقي

 34ملف من أصل  25، نفذ  2005ا ما یتعلق بأجرة الحضانة فخالل نفس السنة أم

  . ملفات 9أي بقي 

، أوضح لي بأن الملفات التي لم  1ومن خالل اللقاء الذي أجریته مع السید السقاط 

تعرف طریقها نحو التنفیذ تعود باألساس إلى إكراهات واقعیة من قبیل فرار الزوج، أو عدم 

أو           ز حین التنفیذ، حیث یواجه العون بكون المنفذ علیه ال دخل له ، وجود ما یحج

  اإلكراه          ال منقول عنده أو ال عقار بملكه ، في هذه الحالة یطبق في حق الزوج 

البدني من خالل سلوك مسطرة إهمال األسرة وٕاما أن الزوج یتعسف ، ویرفض اإلذعان 

الدخول في حلقة مفرغة ، حیث یركن الزوج إلى الطرق الملتویة لسلطة التنفیذ ، وهنا یتم 

في المیزان ، ذلك هذه الحاالت ، وهنا تطرح العدالة  وغیر المشروعة، والمحاكم تعج بمثل

                                                 
في لقاء أجریته  السید السقاط منتدب قضائي مكلف بقسم التنفیذ بالمحكمة االبتدائیة بفاسصرح لي بهذه التوضیحات  -   1

   .2006ینایر  30بتاریخ معه بمقر هذه المحكمة 
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ن قیمة األحكام ، ومس بمصداقیة م حكام موت بطيء للعدالة، وتنقیصأن عدم تنفیذ األ

  . القضاء

ء في األحرى عدم التنفیذ ، ذلك أن البط یكفي ، فبفإذا كان التنفیذ بشكله المجرد ال

المتقاضي وخلخلة الثقة في األحكام وفي  یةثره على نفسأالتنفیذ یشبه عدم التنفیذ من حیث 

  .1القضاء 

فمجموعة من األحكام تكون جاهزة إال أن هناك نقص على مستوى الجهاز المكلف 

  . 2ي األسرة من هذه األحكامبالتنفیذ ، مما یعرقل استفادة الطرف المتضرر ف

الشيء الذي یجعل إشكالیة التنفیذ محكا حقیقیا ، ذلك أن محاولة اإلجابة تقتضي 

  ذه ـل ، فهل توجد في المغرب هـوبالضرورة استحضار مؤسسة قاضي التنفیذ كح

  . المؤسسة ، بكل ما تحمله كلمة مؤسسة من معنى

أن تفكیره وقف عند خطوة إیعاز هذه  في الواقع  المغرب فكر في هذه المؤسسة ، إال

المهمة إلى رئیس المحكمة هذا األخیر ونظرا لكثرة انشغاالته یعمد إلى تعیین قاضي التنفیذ 

  . من بین قضاة الهیئة ، فبقیت هذه المؤسسة مجمدة في الواقع ، وموجودة في األوراق

وسائل عملها التي رة لها آلیاتها ، و قاضي التنفیذ هي بمثابة محكمة مصغإن مؤسسة 

توظفها في اتجاه تحقیق الغایة من الحكم ، حیث یتخذ القاضي المكلف بالتنفیذ جمیع 

اإلجراءات والخطوات الالزمة ألجل تحقیق ذلك بما فیها االنتقال إلى عین المكان، والمتابعة 

لتنفیذ ، الدقیقة ألعوان التنفیذ ، بحیث ال یقوم هؤالء بأي إجراء إال بعد استشارة قاضي ا

وذلك في إطار ربط مؤسسة األعوان القضائیین بقاضي التنفیذ إشرافا ومراقبة ، كما یجب 

خلق نصوص تشریعیة ، تتأكد بمقتضاها المساعدة الفعلیة للنیابة العامة ، وذلك بغیة تحقیق 

الغرامة ( مع منح قاضي التنفیذ  سلطة الجزاء المدني   3التنفیذ القضائي في أقرب اآلجال

                                                 
  .3: ، ص  32ة المعیار ، العدد افتتاحیة مجل: عبد اهللا الحمومي  -   1
  .2006فبرایر  7بتاریخ   1336جریدة التجدید ، عدد  - 2
  .279: ، ص  2000قاضي التنفیذ ، مكتبة دار السالم الطبعة األولى : رشید مشقاقة -   3
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كما تجدر اإلشارة إلى أن االستعانة بالخبرة في مجال ،  1) التهدیدیة القطعیة والتعویض

تقدیر النفقة قد یعرقل الطابع االستعجالي لمثل هذه القضایا ذات الطابع المعیشي الشيء 

الذي دفع بعض الفقه إلى المناداة بإحداث شعبة بالمعهد الوطني للدراسات القضائیة لتدریب 

على الجوانب القانونیة والتقنیة الواجب االطالع إلیها إضافة إلى إحداث قاضي الخبراء 

وذلك بهدف إضفاء نوع من  2الخبرة ، كما هو معمول به في األنظمة القضائیة المقارنة 

الدینامیكیة على األحكام القضائیة، وذلك في اتجاه التنفیذ ، عله یخفف من وطأة النقص 

المستحقات المالیة ألطفال الطالق ، هؤالء الذین یدفعون ثمن أبغض والهزالة التي تتسم بها 

  . الحالل إلى اهللا إلى جانب أمهم خاصة إذا كان الطالق خلعیا

  .الطالق على المستحقات المالیة تأثیر نوع: بحث الثالث الم

إن مستحقات المطلقة تختلف حسب ما إذا كان الطالق رجعیا ، أو بائنا أو خلعیا، 

) األول المطلب ( البناء، الشيء الذي ینعكس ال محالة على متطلباتها المعیشیة  أو قبل

أن األطفال جزء ال یتجزأ من آثار الطالق، إذ تهتز مستحقاتهم ووضعیتهم المعیشیة  كما

  ). المبحث الثاني( خاصة أمام ارتفاع وتیرة الطالق الخلعي 

  . المالیة للمطلقة  الطالق على المستحقات تأثیر نوع: المطلب األول 

ولعل من أكثر أنواع الطالق تأثیرا على المستحقات المالیة للمطلقة الطالق قبل 

  .) الفقرة الثانیة( والطالق الخلعي ) الفقرة األولى( البناء 

  

  

  .الطالق قبل البناء: الفقرة األولى 

                                                 
بمجلة المحاكم لمزید من التفصیل حول مؤسسة قاضي التنفیذ یرجع إلى بحث األستاذ عبید اهللا العبدوني  المنشور  -  1

  .67: ، ص  2001لسنة  87المغربیة  ، عدد 
  .231: نفس المرجع ، ص  -   2
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عدم  إن المطلقة قبل الدخول ال تستحق إال نصف الصداق المسمى أو المتعة عند

وهن وقد فرضتم سمن قبل أن تموٕان طلقتموهن : التسمیة ، وذلك مصداقا لقوله تعالى 

، وهذا ما  1فو الذي بیده عقدة النكاحفنصف ما فرضتم إال أن یعفون أو یعلهن فریضة 

تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا ) "  32المادة ( أكدته مدونة األسرة أیضا في 

  . بناء وقع الطالق قبل ال

وحسب مذهب اإلمام مالك ومذهب الشافعي فإن المقصود بالمسیس في اآلیة الوطء 

بعد العقد، وبالتالي فمجرد االختالء بالزوجة ال یوجب لها الصداق إال إذا صاحبه مس أي 

  . 2وطء 

لكن باستقراء التحوالت التي عرفها المجتمع، من حیث تغیر مجموعة من القیم 

یة ، یالحظ أن اللقاء بین طرفي العالقة الزوجیة الموقوفة التنفیذ إن صح واألعراف االجتماع

التعبیر، تأخذ أشكاال متعددة ، خاصة أمام موجة التحرر واالنفتاح التي أصبحت تعرفها 

  . المجتمعات اإلسالمیة 

المسیس بمفهومه الضیق المنحصر في الوطء فقط  ،فهل یمكن اعتبار بعد كل هذا

ینتاب الزوج وهو یرى زوجته  لمفهوم إلى أشیاء أخرى كالقبلة ، والشعور الذيأم تجاوز هذا ا

ه ، على اعتبار أن هذا یعتبر بمثابة نوع من أنواع االستمتاع خاصة إذا لم یكن هناك بجانب

ع إلى الزوج ، وحتى إن كان هناك سبب فقد یرج3مبرر أو سبب مشروع للطالق قبل الدخول

وفي هذا اإلطار یعتبر المذهب الحنفي أن . لبیت الزوجیة  یئمن حیث االستعداد والتهی

الصداق یجب بالخلوة ولو لم یقع فیها مس ، أفلم یكن حریا بالمدونة األخذ بهذا الرأي  

، وذلك أخذا بمبدأ  خاصة وأنها عرفت انفتاحا على باقي المذاهب في مواضع مختلفة

                                                 
 ./ من سورة الطالق 237اآلیة  - 1
  .123: ابن معجوز ، مرجع سابق ، ص  -   2
قضاء األسرة ، : منشورة بمجلة  2005ینایر  31إلى  2004فبرایر  5إحصائیات رسمیة صادرة عن وزارة العدل من  -  3

  .122: ، ص  2005جلة متخصصة العدد األول یولیوز م
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بناء تعرف تصاعدا مهما والجدول سبة الطالق قبل الاختالف أمتي رحمة خاصة وأن ن

  . 1التالي یبین ذلك

  الناظور  وجدة  طنجة  القنیطرة  فاس  الدار البیضاء  المدینة 

عدد حاالت الطالق 

  قبل البناء 

462  162  302  533  434  340  

إن مثل هذه اإلحصائیات ، تدعو إلى التفكیر ، والتأمل في مفهوم المسیس، خاصة 

أفال یجب معاملتهم بنقیض  ثیر من الناس في أیامنا هذه ،أمام ضعف الوازع الدیني لك

وبقدر ما أحدثوا من فجور على قول عمر بن عبد العزیز ، ألن كثرة اللقاءات ،  قصدهم ،

فما استمتعتم به منهن : یقول تعالى . 2قد تجعل الزوج ینال من زوجته ما یرید دون وطء

والنظرة والقبلة والكالم كلها بعض من ، فالوطء أصل واللمس  3فآتوهن أجورهن فریضة

  .4ذلك األصل 

هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فإن طالقها قبل الدخول یكون قد فوت علیها 

فرصة الزواج ممن قد یكون أفضل منه، ویضیق إن لم نقل یعدم أمامها فرصة الزواج من 

  . بتلك غیر المدخول بها جدید ، نظرا ألن المجتمع ال یرحم المطلقة بعد الدخول ، فما بالك

فإن وضعیة المطلقة قبل  في ظل هذه التحوالتو نظرا إذن لكل هذه المعطیات ، 

  . البناء ، تدعو إلى عمیق تفكیر، وٕالى دفع عجلة االجتهاد في هذا االتجاه

  . الطالق الخلعي: الفقرة الثانیة 

على الطالق  یتراضیا للزوجین أن" ونة األسرة على أنه من مد 115تنص المادة 

، فمن خالل هذه المادة یتضح أن عنصر التراضي "  أعاله 114خلع طبقا ألحكام المادة بال

بین الطرفین حاضر بشكل قوي الشيء الذي یكسبه صفة العقد، إذ أن التراضي هو قوام 

                                                 
  .288: عبد السالم الشمانتي ، مرجع سابق ، ص  -   1
  .289: عبد السالم الشمانتي ، مرجع سابق ، ص  -   2
  . من سورة النساء  24من اآلیة  -   3
  .289: عبد السالم الشمانتي ، مرجع سابق ، ص  -   4
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العقد، حیث تهدف من خالله الزوجة الخالص من زوجیة لم تعد ترغب فیها نظیر بدل 

  . 1ها ، فهو طالق یشترك فیه الزوجان وال یتم من جانب واحدتدفعه إلى زوج

وحتى یقع الخلع صحیحا یجب أن یكون رضا الزوجة قد تم عن بینة واختیار ، 

وعلیه فإذا استعمل الزوج  بعض األسالیب التي تدفع الزوجة مرغمة لإلقبال على طلب 

، وذلك مصداقا لقوله 2ببدل الخلعطالق الخلع منه، وقع الطالق بائنا دون التزام هذه الزوجة 

ضلوهن لتذهبوا لكم أن ترثوا النساء كرها وال تع یا أیها الذین آمنوا ال یحل : تعالى 

من  117دة ا، وهذا ما أكدته أیضا الم 3یأتین بفاحشة مبینة نببعض ما أتیتموهن ، إال أ

ثبتت أن خلعها كان مدونة األسرة حیث نصت على أنه للزوجة استرجاع ما خالعت به إذا أ

  .4نتیجة إكراه أو إضرار  الزوج بها وینفذ الطالق في جمیع األحوال 

بید أن اإلشكال یطرح بحدة في مسألة العوض الذي یقع به الخلع من حیث طبیعته 

من مدونة األسرة تنص على أن كل ما صح االلتزام به شرعا صلح )  118المادة (ذلك أن 

  .5ن تعسف وال مغاالةأن یكون بدال في الخلع دو 

عكس صورة أخرى ذلك أن الطالق الخلعي یحتل الرتبة األولى في لكن مرآة الواقع ت

فبرایر  5حالة طالق خلعي وذلك من  11.999قائمة أنواع الطالق، وذلك بما مجموعه 

                                                 
قي لطالق الخلع مقال منشور بالمجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة عدد خاص البعد األخال: محمد الكشبور  -  1

  . وما بعدها  23: ، ص  2002لسنة  46القانون واألخالق ، العدد 
  .25: محمد الكشبور ، نفس المرجع ، ص  -   2
  . من سورة النساء  19اآلیة  -   3
  إضراره ففي اختالع رجعت ** وأثبتت  وٕان تكن قد خالعت:  یقول ابن عاصم في تحفته   -   4
وأما صفة العوض فإن الشافعي وأبا حنیفة یشترطان فیه أن یكون معلوم الصفة ومعلوم : یقول ابن رشد الحفید  -   5

الوجود ومالك یجیز فیه المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل اآلبق والشارد والثمرة التي لم یبد صالحها والعبد غیر 

ومنع المعدوم وسبب الخالف تردد العوض هاهنا بین العوض في البیوع  حنیفة جواز الغرر أبي، وحكي عن الموصوف 

أو األشیاء الموهوبة والموصى به فمن شبهها بالبیوع اشترط فیه ما یشترط في البیوع وفي أعواض البیوع ومن شبهه 

مر والخنزیر هل یجب لها عوض أم ال بعد اتفاقهم على أن بالهبات لم یشترط ذلك واختلفوا إذا وقع الخلع بما ال یحل كالخ

 67: الطالق یقع فقال مالك ال تستحق عوضا وبه قال أبو حنیفة وقال الشافعي یجلبها مهر المثل، مرجع سابق ، ص 

  .وما بعدها 
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والجدول التالي یبین توزیع الطالق الخلعي حسب دوائر  2005ینایر  31إلى غایة  2004

  .1ستئناف بالمغربمحاكم اال

  عدد الحاالت  دوائر االستئناف

  1566  الرباط 

  905  القنیطرة 

  1813  الدار البیضاء

  346  الجدیدة 

  432  فاس 

  250  تازة

  797  مراكش

  222  ورزازات 

  325  آسفي 

  1021  مكناس 

  491  الرشیدیة 

  901  أكادیر 

  57  العیون 

  669  طنجة 

  258  تطوان 

  176  سطات 

  400  مالل بني 

  313  خریبكة 

  628  وجدة 

  375  الناظور 

  54  الحسیمة

  11999  المجموع العام 

إن األرقام الموضحة أعاله، تبرز أن الطالق الخلعي یزداد استفحاال ، ویمكن تبریر 

ارتفاع معدله في اعتقادي ببخس كلفته بالنسبة للزوج، ذلك أن الزوجة ال تكلفه شیئا فهي 

ل شيء مقابل الحصول على حریتها، خاصة إذا استعصى علیها إثبات تتنازل له عن ك

                                                 
  .122: إحصائیات صادرة عن وزارة العدل منشورة بمجلة قضاء األسرة المتخصصة ، مرجع سابق ، ص   -   1
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الضرر، وفي ظل المدونة الحالیة لوحظ بالتزامن مع الطالق الخلعي ارتفاع نسبة التطلیق 

  ) .120المادة ( للشقاق وذلك في حالة عدم استجابة الزوج لطلب الخلع 

بالرغم من أن  نحقاتهومست هكذا إذن تلجأ معظم النساء إلى المخالعة بنفقتهن

وفي ) 117المادة ( ودون إكراه ) 118م ( المشرع یشترط عدم حصول التعسف والمغاالة 

الواقع بعض السادة القضاة یحرصون على مراعاة هذه الجوانب ویتحققون من عدم وجود أي 

عیب من عیوب اإلرادة كاإلكراه أو الضغط من طرف الزوج وغالبا ما یرفضون تنازل 

عن حقوقها، ویلزمون الزوج بوضع المستحقات في صندوق المحكمة ، إال أن هذه  الزوجة

الممارسة تبقى محدودة في بعض الحاالت وفي المحاكم التي ال تعرف زخما من الملفات 

والقضایا ، أما المحاكم االستثنائیة كالبیضاء وفاس والرباط فإن الملفات التي اطلعت علیها 

املة من رح الزوجة بتنازلها عن حقوقها كن حالها ، حیث تصخاصة بمدینة فاس تنطق ع

  . أجل الحصول على الطالق

امرأة مطلقة بدون  11.000فحسب اإلحصائیات السابقة یمكن القول بأن أزید من 

مستحقات ، فإذا كنت قد عالجت في المبحث األول من هذا الفرع قصر األجل وتأثیره على 

لبات المعیشیة للمطلقة ، فكیف ستكون والحالة هذه أوضاع ضمان استمراریة النفقة والمتط

هؤالء المطلقات المعیشیة الشيء الذي یطرح مسألة البعد األخالقي لطالق الخلع وبحدة ، 

والمتمثلة أساسا في رغبة الملحة التي  1ذلك أن الغایة التي شرع من أجلها طالق الخلع

الحیاة الزوجیة فتقدم إلى الزوج مقابال ب اتكون للزوجة في الطالق والزوج یكون متشبث

للطالق كعوض عن المهر وسائر النفقات األخرى ، أما السلوكات المستشریة اآلن فهي 

بعیدة كل البعد عن هذه الغایة ، حیث یتمنع الزوج من إیقاع الطالق كوسیلة ضغط لدفع 

ناك فئة من األزواج ر من ذلك هثالزوجة الفتداء نفسها بمبلغ من المال أو بنفقتها بل أك

یحترفون هذه الممارسة ، ولعل هذا ما یفسر هذه الوتیرة المرتفعة ، وفي المقابل بدأت النساء 

  ). 120المادة ( تتوجهن إلى التطلیق للشقاق 

                                                 
  .21: محمد الكشبور ، مرجع سابق ، ص  -   1
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وأمام استفحال هذه الظاهرة ، یصبح التساؤل عن مصیر مستحقات األطفال واردا 

  . بحدة

  .طفال في ظل ارتفاع وتیرة الطالق الخلعيمصیر مستحقات األ: المطلب الثاني

حسب الفقه المالكي فإن بدل الخلع یمكن أن یكون النفقة أو أجرة الرضاع أو أجرة 

ال یجوز الخلع بشيء تعلق " من مدونة األسرة على أنه  119الحضانة ، بینما تنص المادة 

  ".به حق األطفال أو بنفقتهم إذا كانت األم معسرة 

ا المقتضى التشریعي أن الزوجة یمكنها أن تخالع بالمستحقات یستخلص من هذ

المالیة العائدة ألوالدها كالنفقة وأجرة الرضاع والحضانة وكذا الحق في السكنى أو تكالیفها 

  . طالما هي موسرة ، أما إذا كانت معسرة فال یجوز لها القیام بذلك

النفقة على أبیهم دون مساس  وهكذا إذا أعسرت األم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت

  ) . 119الفقرة الثانیة من المادة ( بحقه في الرجوع علیها 

 1مساومة بین الزوجین موضع وبذلك فالمدونة تحرص على أال تكون حقوق الطفل 

ة العقود في التشریع المغربي ، یوٕان كان في الواقع هذا األمر یثیر إشكالیة كبرى تتعلق بنسب

خلع هو عقد تراضي بین الزوجین، واألطفال لیسوا أطرافا في العقد إال أنه على اعتبار أن ال

إذا كانت  األم موسرة ،  ما مع ذلك فالمشرع یجعل أثر العقد یمتد بالنسبة للغیر في حالة

والتي تعد من بین الحاالت االستثنائیة في التشریع المغربي ومع ذلك فإن الفقه اإلسالمي 

كفال لألطفال حقوقهم في حالة إعسار األم، وذلك حفاظا على ومعه مدونة األسرة قد 

  . المصلحة الفضلى للطفل

وهذا ما یكرسه بعض السادة القضاة، حیث یعملون على الحفاظ على مستحقات 

األطفال ولو كان الطالق خلعیا، كما هو الشأن في حكم صدر عن ابتدائیة سطات أقر 

درهم شهریا عن واجب نفقة البنت شیماء ومبلغ  400.00باستحقاق المحضونة شیماء لمبلغ 

                                                 
نونبر  4حقوق الطفل في مدونة األسرة واالتفاقات الدولیة مقال منشور بمجلة المحكمة العدد : عبد الواحد بنمسعود  -  1

  .95: ، ص  2004
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درهم عن واجب أجرتها مع إشفاع  50درهم  شهریا عن واجب سكنى البنت ومبلغ  300.00

  , 1الحكم بالنفاذ المعجل

لكن مثل هذه األحكام تبقى استثنائیة ، نظرا ألن معظم األمهات ، تنقل مصاریف 

ف التبلیغ فیلجأن إلى ركوب أقصر الطرق التقاضي كاهلهن من أتعاب المحامي ، ومصاری

أال وهي التنازل عن كل شيء مقابل موافقة الزوج على إیقاع الطالق، وهذا ما تأكد لي من 

خالل شهادة بعض موظفي محكمة قضاء األسرة بفاس ، حیث یكون هاجس األم الوحید هو 

  .الحصول على حریتها 

ل وقلة المعرفة ال یحسن الدفاع عن وبالمقابل هناك نوعیة من النساء ، بسبب الجه

فیكون مصیر 2حقوقهن ، وحقوق أبنائهن إذا ال یثرن ما تعرضن له من ضغوط وٕاكراهات

األطفال مع كامل األسف الضیاع والتشرد  وفي أحسن الحاالت ، االشتغال المبكر، مما 

، حیث یدعو إال دق ناقوس الخطر خاصة وأن نسبة الطالق الخلعي ترتفع یوما عن یوم 

من %  60باتت تلجأ إلیه النساء المغربیات في السنوات األخیرة بنسب مرتفعة تصل إلى 

نسب الطالق الموقع سنویا مما یحول الخالص من قبضة الزوج إلى ابتزاز واضح تتنازل 

  .3في ظله الزوجة عن كافة حقوقها وأحیانا عن حقوق أبنائها أیضا 

ن المستحقات المالیة المقررة للمطلقة واألطفال استنادا على ما تم توضیحه، یتبین أ

تبقى المحدودیة سمتها العامة ، نظرا لعدم قدرتها على ضمان استمراریة المعاش بالنسبة 

للمطلقة على الرغم من االرتفاع الملحوظ في المستحقات المرصودة لها وكذا لغیاب مؤسسة 

  . مالیة بدیلة عن مؤسسة الزواج 

                                                 
  ) . ر غیر منشو ( حكم  2005مارس  14بتاریخ  2005/ 11حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بسطات رقم  -   1
التوجه القضائي  في مجال نفقة األبناء  ، المجلة المغربیة  للقانون والسیاسة واالقتصاد ، عدد : رجاء ناجي مكاوي  -   2

  .32: ، ص  1999لسنة   31/32مزدوج 
  .10: ، ص  2005ینایر  29بتاریخ  2193األحداث المغربیة ، عدد  -   3
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األطفال تتراوح بین الضآلة والهزالة خاصة أمام غیاب  في حین تظل مستحقات

ضمانات حقیقیة كفیلة بتأمین المتطلبات المعیشیة للطفل ذو األب غیر الموظف أو عدیم 

  . الدخل 

لكن األمر یصبح أكثر خطورة أما استفحال الطالق الخلعي خاصة وباقي أنواع 

لى المستحقات المالیة ، مما یفرض الطالقي األخرى عامة ، الشيء الذي یؤثر ال محالة ع

   .إیجاد آلیات للحد من هذا القصور 

  آليات الحد من قصور المستحقـات المالية  : الفرع الثاني  

  .  المترتبة عن الطالق

إن المعالجة الموضوعیة لقصور المستحقات المالیة للمطلقة واألطفال تفرض تحقیق 

لبعید وٕاحداث صندوق التكافل العائلي في المدى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المدى ا

حتى یستوعب الطلبات الملحة والمتراكمة منذ مدة، مع الحرص ) المبحث األول ( القریب 

) المبحث الثاني ( والسهر على تقویة تدخل القضاء في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق 

لیبقى تفعیل األسالیب البدیلة حتى یكون توقیع الطالق مبنیا على جلب مصلحة ال مفسدة، 

  ) . المبحث الثالث( لفض المنازعات األسریة وسیلة أساسیة لضمان استمرار مؤسسة األسرة 

  . إحداث صندوق التكافل العائلي: المبحث األول 

إن الدعوة إلى إحداث صندوق التكافل العائلي تصبح ضرورة ملحة أمام تزاید عدد 

حال ظاهرة الطالق بوجه عام، مما یطرح وبحدة ضرورة أطفال الطالق الناتج عن استف

، لكن فعالیة هذا الصندوق رهینة بدقة شروط االستفادة ) المطلب األول ( توفیر موارد مالیة 

  ) . المطلب الثاني( منه وحسن تسییره وتدبیره 

  . ضرورة توفیر موارد مالیة: المطلب األول 

واحد  تبین أن هناك طفل  2002لسنة إن اإلحصائیات الصادرة عن وزارة العدل 

من حاالت الطالق، وتأتي الزیجات التي انتهت  %21لـعلى األقل یذهب ضحیة بالنسبة 

من مجموع الحاالت التي تم رصدها في حین %  7,60وأثمرت طفلین في الدرجة الثانیة بـ 
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ث أغلبها وتحد%  1,83تمثل حاالت الطالق التي حدثت في أسر تضم ستة أبناء فما فوق 

  .1في الوسط القروي

ألجل ذلك، كانت الحكومة قد أقدمت على تبني مشروع قانون یتم بموجبه إحداث 

، حیث حددت المادة السابعة من هذا المشروع 2صندوق لصرف نفقات أطفال الطالق 

میزانیة الدولة وكذا  من الموارد المالیة للصندوق، إذ تم إجمالها في منحة سنویة تخصص

غ المستخلصة على سبیل الدین من اآلباء مع غرامة التأخیر ، ذلك أن هذا الصندوق المبال

إنما یحل محل المحكوم له في الرجوع على المحكوم علیه بالمبلغ الذي أداه عنه مضافا إلیه 

من مجموع المبلغ % 10المصاریف والغرامة التأخیریة والتي تحددها المادة التاسعة في 

  . اریخ أداء الصندوق للنفقة المحكوم بها تمن ابتداء  ىالمؤد

ما یفسر م 3عن كل حبس إضافة إلى نسبة معینة من الثلث الذي تستحقه األوقاف 

أهمیة األحباس واألوقاف كمؤسسات تتصدى إلقامة نوع من التكافل والتضامن داخل 

  . المجتمع الواحد

طلقات واألرامل ذلك أن الوقف كان یخصص بیوتا لفئات معینة من المجتمع كالم

  ن ــل الحسحیعشن فیها إلى حین زواجهن من جدید أو وفاتهن ، وقد أشاد العاهل الرا

                                                 
  .الصفحة األولى  2002ینایر  23خ بتاری 6741االتحاد االشتراكي ، عدد  -   1
  . كما تقدم فریق االتحاد الدستوري أیضا بمقترح قانون یروم إحداث صندوق التكافل العائلي  -   2
  .1: ، ص  2002ینایر  23بتاریخ  6741جریدة االتحاد االشتراكي ، العدد  -   3
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  . 1الثاني في إحدى خطبه بهذه المؤسسة الدینیة ذات المنافع االجتماعیة الكبرى

  . من هذا المنطلق ، تتضح أهمیة تشجیع الوقف ، وذلك بشتى المحفزات

، هناك الزكاة باعتبارها واجبا دینیا یروم إشاعة روح  وٕالى جانب األوقاف واألحباس

التكافل والتضامن داخل المجتمع ، حیث تصبح حال أكیدا نظرا لوظیفتها التمویلیة القائمة 

الدخل ومساعدة المعدمین وذوي العاهات واألمراض المزمنة والعاجزین توزیع على إعادة 

  . الحاجیات تقدیرا دقیقا ، ویقدر ب سلم یراعي شدة االحتیاجوذلك حس 2عن العمل 

وفي هذا اإلطار هناك حساب خاص في القانون المالي ینص على صندوق الزكاة، 

فقد آن األوان بدون شك ... وقد ظل هذا الحساب مفرغا عبارة عن مجرد شيء للتذكیر 

 إلیه صاحب الجاللة ، والذي یقیم حوبالدنا تتجه نحو هذا الطابع االجتماعي الذي یطم

أسسه على أسس منطقیة قانونیة ومعقولة ، وأسس مجمع علیها، البد من اكتشاف جمیع 

، على أساس أن الدور الذي ینبغي أن  3األدوات التي تمكن من تحقیق األهداف المرجوة

تلعبه الزكاة هو ملء ثغرات النظام الجبائي المغربي في تأدیة الوظیفة االجتماعیة وذلك من 

ون االجتماعي والصحي بالنسبة ألغلبیة فئات السكان المغاربة أداة أجل أ، یصبح التعا

  .4جوهریة توازي التأمین االجتماعي 

                                                 
كانت عندنا أحباس إلغاثة الملهوف : "  1985جاء في خطاب الراحل الحسن الثاني بمناسبة عید الشباب لسنة -   1

وأحباس إلدخال الفرحة على قلوب الناس، أو فتاة أرادت الزواج وال تملك ما تتزین به في لیلة عرسها وهذه أیضا كانت 

الحظت أن الناس . تشملها األحباس ولكن األحباس كذلك كانت تفرج على الناس، فاألحباس هي مقیاس للحضارة والرقة 

بسون وأن رأس مال األحباس رغم الجهود التي تبذلها عوض أن یتنمى أصبحت رقعته تضیق فوجدت أن من أعطى ال یح

جریدة " .  هبة أو حبس تفرض علیها الضرائب ، لذلك في إطار القانون لم یعد على من یعطي أو یحبس أداء ضرائب 

  .3: ، ص  1985یولیوز  10بتاریخ  12741العلم ، عدد 
إدخال الزكاة في النظام المالي للدولة منشور ضمن  سلسلة ندوات ومناظرات رقم : لسالم بن البشیر  بالجي عبد ا -  2

الزكاة وانعكاساتها في المجالین االقتصادي واالجتماعي مطبعة " منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط .  30

  . 192: ، ص  1994النجاح الجدیدة ، البیضاء ، الطبعة األولى لسنة 
مقتطف من تدخل النائب عبد الحمید عواد أثناء مناقشة مشروع قانون مدونة األسرة منشور بكتاب مدونة األسرة في  -  3

  .223: ، ص  2004 – 2003السنة التشریعیة  2007 – 2002مجلس  النواب منشورات مجلس النواب الفترة التشریعیة 
من أجل نظام إسالمي للتكافل االجتماعي عن طریق : رض الدكتور عبد اهللا بودهرین لمزید من التفصیل یرجع إلى ع -  4

، منشور بمجلة 1983نونبر  27إلى  21الزكاة والملقى في مؤتمر المعهد الدولي للقانون الفرنسي المنعقد بالرباط من 

  .9: ، ص  1984لسنة  30المحاكم المغربیة عدد 
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كفیل بتنمیة موارده وضخها في صندوق الضمان العائلي  إن تجمیع أنصبة الزكاة

المالیة، ومن ثم ضمان تغطیة نفقات أكبر عدد ممكن من المستفیدین خاصة األطفال 

  .1منهم

إلى مشروع القانون نجد أن الهبات والوصایا تشكل هي األخرى موردا  وبالرجوع

تمویلیا لهذا الصندوق الذي لم تكتب له الحیاة لحد اآلن في الوقت الذي نجد فیه دوال في 

نفس المستوى االقتصادي واالجتماعي، نظمت هذه المؤسسة منذ بدایة التسعینات كتونس 

  . 2مثال 

الفقه في تونس بتوسیع صالحیات صندوق ضمان النفقة  ففي الوقت الذي ینادي فیه

المرأة واألطفال وجرایة الطالق وذلك عبر تدخل الصندوق ، وتسدیده لكل ما یحكم به لفائدة 

خالل قیام العالقة الزوجیة والمطالبة بتحدید اإلجراءات الممكن اتباعها في حالة رفض ولو 

تحدید الجهة المختصة بالنظر في النزاعات  إلى ، مع الدعوة3الصندوق األداء بدون مبرر

المترتبة عن ذلك یبقى مشروع القانون المغربي حبیس األمانة العامة للحكومة من جهة 

  . ورهین النقاشات والدراسات واآلراء المترددة من جهة أخرى

بمجلس       ر في إحدى الجلسات العمومیة لألسئلة الشفویة بذلك أن وزیر العدل ع

تبر مشجعا یع  بأن صندوق التكافل العائلي رهن الدراسة ، على اعتبار أن البعض النواب 

ى حیز الوجود، ـإل  القانون على تفاحش معدل الطالق، مما یعطل ویعرقل صدور مثل هذا 

  رورة ـالشيء الذي یتنافى ودعوة جاللة الملك محمد السادس إلى ض

                                                 

ة وهي تجربة رائدة في هذا المجال حیث تعمل على تقدیم المساعدات إلى األرامل لقد أنشأت الكویت بیت الزكا -  1

المطلقات والعجزة عبر مساعدات شهریة وقروض وللمزید من التفاصیل یرجع ، إلى ندوة الزكاة وانعكاساتها في المجالین 

  .  وما بعدها 214 : االقتصادي واالجتماعي ، مرجع سابق ، ص 

  . یتعلق بإحداث صندوق النفقة وجرایة الطالق  1993جویلیه  5مؤرخ في  1993لسنة  65قانون عدد  -   2

لسنة  50التجربة التونسیة في مادة األحوال الشخصیة ، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة عدد : حمود حسن م -  3

  .74: ، ص  2004
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لك على اعتبار أنه یبقى وسیلة من بین ، وذ 1اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي

أخرى تساهم في تنمیة المجتمع والتقلیص من المشاكل المادیة التي یعیشها ولو بشكل جزئي 

فهناك الیتامى  ، نظرا ألن أطفال الطالق لیسوا المستفید الوحید من خدمات هذا الصندوق ،

  .2قدرة آلبائهم على اإلنفاق علیهم وهناك أطفال ال 

الدعوة إلى إحداث هذا الصندوق مجمع علیها من طرف الممارسین ورجال  كما أن

على أن "الفقه والقانون ، ففي تصریح للسیدة زهور الحر قبل صدور مدونة األسرة أكدت فیه 

مشكل أداء النفقة بالنسبة للمرأة المطلقة وأطفالها، هو أكثر القضایا التي تروج أمام المحاكم 

تقاضي والحصول على حكم بالنفقة، تصادف المطلقة عقبة التنفیذ فبعد سلوك مسطرة ال ،

للحصول على المبالغ المحكوم بها والتي تشكل المورد الوحید إلطعام أطفالها، إذ یعمد 

الزوج إلى كل وسائل التنصل واإلفالت من األداء مما قد یؤدي إلى تشرد وجنوح هؤالء 

ألداء هذه النفقة كان مطلبا أساسیا لحل هذه األطفال ولجوئهم إلى الشارع وٕاقرار صندوق 

اإلشكالیة ، وأكید أنه سیساهم في تحسین وضعیة أطفال الطالق الذین أصبحوا مصدر قلق 

  .3في المجتمع لما یعانونه من إهمال وتهمیش 

وعموما ، وللرد على من یشكك في فعالیة هذا الصندوق ، أقول بأن ارتفاع معدالت 

سباب متعددة ومتشعبة ، أما القول بأن وجود صندوق التكافل العائلي وحاالت الطالق لها أ

ولو فرضنا أن هذا  اج في نظري إلى مزید تدقیق ، وحتىفیه تشجیع على الطالق ، یحت

ین من خدمات هذا الصندوق كفیل األمر صحیح فإن وضع شروط دقیقة وصارمة للمستفید

  . ید هذا الطرحنفبت

  . وط االستفادة من خدمات الصندوقشر إقرار : المطلب الثاني 

                                                 
  . .ة التشریعیة الثانیة من الوالیة السابعةمن خطاب جاللة الملك محمد السادس أثناء افتتاحه للسن -   1
  .44: محمد النجاري ، مرجع سابق ، ص  -   2
تصریح األستاذة زهور الحر رئیسة قسم قضاء األسرة بالدار البیضاء حالیا وناشطة حقوقیة مهتمة بقضایا األسرة  -  3

معمقة ، وضعیة األطفال بعض انفصام الرابطة والطفولة أوردته فضیلة وهبي في رسالتها لنیل دبلوم الدراسات العلیا ال

  . وما بعدها  70: ، ص  2002 – 2001الزوجیة في الفقه اإلسالمي والقانون المغربي  بكلیة الشریعة بفاس ، 
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لقد جاء المشرع موضحا لطبیعة المستفیدین من خدماته حیث أجملهم في األطفال 

الذین حكم لهم بالنفقة إلى غایة بلوغ سن الرشد القانوني لكنني آمل أن یتم تحدید تاریخ 

  . صىسنة في حالة متابعة الدراسة، وذلك كحد أق 25انقضاء صرف المستحقات إلى سن 

وعلى خالف المشرع التونسي الذي اشترط إثبات امتناع المدین ، سلوك مسطرة 

إهمال العیال التزم المشرع المغربي الصمت حیال هذا األمر، مما یطرح جریمة إهمال  

  . األسرة على المحك، خاصة في شقها المتعلق باالمتناع عن أداء النفقة في وقتها المحدد

ستصبح  اصة وأن الصندوق سیحل محل األب أممتبعة خفهل ستبقى هذه المسطرة 

العالقة بین الصندوق واألب، وذلك في إطار رجوع الصندوق على األب من أجل 

  . استخالص دیونه أم أن المشرع سیحتاط لألمر ویحاكي نظیره التونسي

كما أن المشروع أقصى أطفال المرأة العاملة، والتي ال یقل دخلها عن الحد األدنى 

خاصة  جور من االستفادة ـ وٕان كان الحد األدنى لألجور ال یغني وال یسمن من جوع، لأل

إذا كان هناك أكثر من ثالث أطفال إال أنه وٕاعماال لمنطق األولویات ، فإن األطفال  

  .  یترك جله الیتامى آلباء أحیاء هم أشد حاجة من أبناء األم العاملة ، فما ال یدرك كله، ال

یزید األمر صعوبة ، من حیث التطبیق الواقعي هو التحایل على هذه لكن ما سوف 

مجموعة من إشكالیات تعتري  أن الممارسة القضائیة لحد اآلن أفرزتالشروط خاصة و 

تطبیق المدونة ، ففیما یتعلق بإذن الطالق مثال، فالزوج یلجأ إلى المحكمة ویقدم طلب اإلذن 

  . ن إشارته متى أراد أن یطلقهر  الطالق ، وحینما یحصل علیه یجعلهب

فتحت ضغط الحاجة والفقر یمكن للزوجین ادعاء الطالق ورفع طلب النفقة من 

طرف األم، ومن ثم الحصول على مساعدة الصندوق ، ومعاودة استئناف الحیاة الزوجیة 

  . من جدید ، فیحید الصندوق عن وظیفته األساسیة

ناریوهات و حتى سیناریو من بین سیعا یبقى هذا مجرد افتراض أو احتمال ، أبط

قانون ، لكن هذا ال یمنع من ضرورة  عدیدة یمكن أن تحدث ، ألن التحایل ضریبة أي

االحتماالت ، والتصدي لها بوضع شروط دقیقة ، من قبیل نهج أ في أسو تفكیر المشرع 
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اعیة طریق التوظیف الجید لمؤسسة المساعدة االجتم القضاء المتتبع المواكب عن أسلوب

وذلك حتى یحقق هذا الصندوق الهدف المتوخى منه، خاصة بالنسبة لألزواج عدیمي الدخل 

الل غ، وفي هذا الخضم لم ال یتم التفكیر في تحویل هذا الصندوق إلى شركة تقوم باست

األموال المتواجدة وتوظیفها حتى تعود علیها بالربح الذي یضمن له االستمراریة في أداء 

  .الجید لموارده البشریة والمادیةلن یتأتى إال عن طریق التسییر والتدبیر  النفقات، وهذا

وفي هذا اإلطار صرح وزیر العدل بأن الوزیر األول كلف خلیة وزاریة بتعمیق 

التفكیر في كیفیة إحداث مؤسسة مؤهلة بمواجهة كل ما یكلف الصندوق من تحمالت وأن 

ألسرة كان ضروریا قبل اإلقدام على وضع نظام تقییما عملیا للوضعیة بعد تطبیق  مدونة ا

واالستمرار، ویكون عامال من ضمن له البقاء لصندوق وتحدید مجال تدخالته حتى نهذا ا

  . 1ال حافزا للتشجیع على تفككها وانحاللهاتقرار األسرة سعوامل ا

 وبناء على أن األصل هو حسن النیة ، فإنني أتمنى أن ال تطول مهلة التفكیر أكثر

من الوقت الذي مضى ، وأن تسرع الخلیة الوزاریة في إعطاء الجواب اإلیجابي وذلك حتى 

  . تضمن المطلقة وأوالدها معاشهم الیومي 

هذا المعاش الذي یمكن أن تساهم في ضمانه بعض األسرة المیسورة الحال في 

على تحمل المغرب ، وذلك عبر نظام الكفالة الذي اقترحه البعض كحل لعدم قدرة الزوج 

، خاصة وأن مفهوم الطفل المهمل قد یشمل طفل 2نفقة أبنائه وعجز المطلقة عن ذلك 

الطالق أیضا ألنه یندرج ضمن فئة من عجز أبواه عن رعایته ، والعجز والحالة هذه یحمل 

كما یندرج أیضا ضمن فئة األیتام ألن الیتم ال یعني دائما .  3على معنى العجز المادي

                                                 
مقتطف من خطاب السید وزیر العدل في الجلسة االفتتاحیة ألشغال الیوم الدراسي بمناسبة مرور سنة على صدور  -  1

  .23: ، ص  2005، منشور بمجلة قضاء األسرة ، العدد األول یولیوز  مدونة األسرة
 2002ـ  2000الطالق أسبابه وطرق معالجته ، رسالة نهایة التدریب المعهد الوطني للدراسات القضائیة ، الرباط    -  2

  .69 : ، ص 
، رسالة لنیل دبلوم  2002یونیو  13ر كفالة األطفال المهملین ، دراسة تحلیلیة نقدیة لظهی: عبد القادر قرموش  -   3

  .32: ، ص  2003 – 2002الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ، كلیة الحقوق بفاس ، 
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ي أي من فقد أباه ، وٕانما قد یكون یتما حكمیا راجعا إلى غیاب األب المادي الیتم الواقع

  . والمعنوي في نفس اآلن 

إال أن هذا ال یغني عن ضرورة التفكیر في كیفیة الحد من أصل الداء أال وهو 

الطالق ، وفي هذا الخضم یمكن تقویة دور القضاء في اتجاه الرقابة على شرعیته، نظرا 

  . فة الدینیة الشرعیة عند كثیر من األزواج لغیاب الثقا

  .تقویة دور القاضي في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق : المبحث الثاني 

لقد أصبح الطالق ظاهرة تتزاید معدالتها بشكل اطرادي الشيء الذي أصبح یهدد في 

رورة مما جعل البعض ینادي بض) المطلب األول( العمق األسرة كمكون أساسي للمجتمع 

  . الحد منه عن طریق إیالء زمامه إلى القضاء

لكن المناداة بالحد منه تبقى فكرة غیر محسوبة النتائج ذلك أنه حق مشروع بالكتاب 

ه رقابة القاضي یتوجوالسنة شریطة احترام الضوابط الشرعیة إلیقاعه ، من هنا تطرح فكرة 

م الزوج أثناء نطقه بالطالق ر أي هل احت) المطلب الثاني ( ق إلى شرعیة إیقاع الطال

 رللتخفیف من هذه الظاهرة التي تنخ الضوابط الشرعیة أم ال ، علها تكون وسیلة فعالة

  . لم یوما عن یوم سمقومات المجتمع  الم

  . حجم ظاهرة الطالق بالمغرب: المطلب األول 

 الفقرة( الموضوعي فیه و الذاتي  1ال یمكن حصر أسباب الطالق ، نظرا لتداخل

  ) . الفقرة األولى ( لكن حجمه یمكن حصره ) الثانیة

  

  .وأسبابهاحجم ظاهرة الطالق بالمغرب : لفقرة األولى ا

                                                 
من خطاب السید وزیر العدل في الجلسة االفتتاحیة ألشغال الیوم الدراسي بمناسبة مرور سنة على صدور مدونة  -  1

  .2005فبرایر  14ثنین األسرة بالمعهد العالي للقضاء ، اال
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حسب تصریح السید وزیر العدل ، فإن نسبة الطالق المسجلة بمختلف محاكم 

بلغت ما مجموعه  31/1/2005المملكة خالل الفترة الممتدة بین تاریخ صدور المدونة و

  . 19901یتوضح األمر أكثر سأعرض لحاالت الطالق ابتداء من سنة وحتى  26914

                                                 
  .125: ، ص  2005إحصائیات رسمیة صادرة من وزارة العدل منشورة بمجلة قضاء األسرة ، العدد األول ، یولیوز  -   1
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فمن خالل هذا الجدول یتضح أن حاالت الطالق تعرف تذبذبا من سنة إلى أخرى 

 – 2005وسنة  58.480السنة التي عرفت أكبر عدد حاالت الطالق  1992لتبقى سنة 

  . حالة 22914طالق بـ السنة التي عرفت أقل نسبة  2004

لكن الحكم بتراجع نسبة الطالق ، یبقى سابقا ألوانه ذلك أن نسبة البث في ملفات 

دة لم( دینة الدار البیضاء یبین ذلك الطالق تبقى بطیئة نوعا ما ، والنموذج التالي من م

  ) 18/02/2005إلى   21/10/2004ثالثة أشهر فقط من 

  الرائج  المحكوم  المسجل  المخلف  التاریخ

  1963  140  913  920  21/10/2004إلى  30/11/2004من 

  1715  542  606  1693  2004دجنبر 

  1815  497  555  1757  2005ینایر 

  5259  1179  2074  4367  المجموع 

البث في ملفات الطالق سواء ما تراكم من قبل أو ما سجل  سبةوهذا یبین أن ن

حیث كان متوسط المحكوم من الطالق  حدیثا نسبة ضعیفة ال تستطیع أن تواكب الطلب

فكیف یمكن أن نحكم بنسبة معینة للتراجع في حاالت یمكن أن تعود إلى  393شهریا هو 

  .1عدم القدرة على البث في القضایا المعروضة؟

إلى  2004/1/12نفس الشيء بالنسبة لمدینة فاس حیث أن عدد ملفات الطالق منذ 

ملفا غیر  2272فقط یعني بقي  3887حكم منها ملفا مسجال  6159بلغت  30/12/2005

  . محكوم

نفس األمر بالنسبة لمحكمة قضاء األسرة بسطات حیث یبلغ عدد ملفات الطالق 

  .ملف  728ملف حكم منها  1041:  2005إلى  2004المسجلة من 

                                                 
  .11: التقریر السنوي حول تطبیق مدونة األسرة الصادر عن مركز اإلعالم والرصد للنساء المغربیات ، ص    - 1
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             %  27قول بتراجع نسبة الطالق بین ت هذه النماذج للتدلیل على أن اللقد سق

والوقت خاصة وأن المدونة لم یمض على تطبیقها  یحتاج إلى مزید من التروي%  72 و

  . سوى سنتین ، مما یجعل الربط بینها وبین انخفاض نسبة الطالق صعب التأكید

وعموما ، ومن خالل بحثي المیداني في محكمة مدینة فاس وسطات الحظت كثرة 

  . اید إقبال النساء على التطلیق للشقاق حاالت الطالق خاصة الطالق الرجعي والخلعي وتز 

  . أسباب الطالق: الفقرة الثانیة 

انفصام عرى الزوجیة بالطالق یأتي نتیجة أسباب متداخلة یتفاعل فیما الذاتي إن 

والموضوعي ، بل أحیانا تكون التفاهة واالستخفاف بالعالقة الزوجیة ، وانعدام الصبر هي 

وحسب الملفات التي اطلعت علیها وجدت أن األسباب المتحكم في وقوع الطالق ، لكن 

  ... تتراوح بین عدم التفاهم، واستحالة العشرة ، والخروج من البیت بدون إذن الزوج 

هذا ما یجعل مهمة ل هذه األسباب وعلى عمومیتها ال تبرر وقوع الطالق، ولعل فمث

الماء من جبل جلیدي یة فوق سطح فالقاضي صعبة ، ألن هذه األسباب قد تكون قطعة طا

ي باألمر زوج المعنیغوص في األعماق، ذلك أن األسباب النفسیة المرتبطة بشعور ال

كالفتور في العالقة الجنسیة ، والجفاء في المعاملة ، یستحیل نقل وقائعها إلى مجلس 

، الشيء الذي یتطلب حنكة وخبرة القاضي لتلمس مثل هذه األسباب ولم ال  1القاضي

  . ئي نفساني ومساعدة اجتماعیةحضور أخصا

ي حدوث الطالق ذلك أن ي فوفي أحیان كثیرة یكون الزواج نفسه هو السبب الرئیس

مؤسسة الزواج لم تعد تلك المؤسسة القائمة على مبدأ التكافؤ االجتماعي والتناغم العاطفي 

مع بتدافق وعالقة الحب والقرابة ، بل أصبح خاضعا لتحوالت القیم التي یتعرض لها المجت

قوي وسریع ، حیث سیطرت النزعة المادیة على روح الجماعة وتحول الزواج من عالقة 

  . 2!!حمیمیة إلى عالقة تفاوضیة تجاریة 

                                                 
  .60:  ، ص  هند احرارتي ، مرجع سابق -   1
  .60: هند احدارتي ، مرجع سابق ، ص  -   2
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الشيء الذي یفرض وبإلحاح إعادة النظر في مؤسسة الزواج ، من خالل التعریف 

شراك أئمة المساجد إال بإ ىبها وبماهیتها والغایة منها ، وسبل نجاحها ، وهذا لن یتسن

  . والدعاة  ، والجمعیات المهتمة بالموضوع ، وكل فعالیات المجتمع المدني

ن یمتحمله كلمة مؤسسة من معنى هو القإن إعادة االعتبار لمؤسسة الزواج، بكل ما 

بالطالق من بالتقلیل من حدة الطالق وجعله استثناء ال قاعدة بعد ما أثبتت تقنیة منح اإلذن 

ضي عدم فعالیتها ، إال أن هذا ال یعني إلغاء تدخل القاضي، بل على العكس القا طرف

  . تدخله سیضفي إیجابیة أكثر خاصة إذا وجه إلى الرقابة على شرعیة الطالق 

  . دخل القاضي في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالقتتوجیه : المطلب الثاني 

یمارسه الزوج والزوجة كل لقد عرفت المدونة الطالق بأنه حل میثاق الزوجیة، 

  .1بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء ، وطبقا ألحكام هذه المدونة 

حیث أصبح على كل من یرید إیقاع الطالق طلب اإلذن من المحكمة ، من أجل 

  ..2اإلشهاد علیه من طرف عدلین منتصبین لإلشهاد

فقرة ال(الشيء الذي یفرض معرفة الجدوى من تدخل القاضي في أمر الطالق 

( و توجیه تدخل القاضي في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق ومن ثم الطموح نح) األولى

  ). الفقرة الثانیة

  . قیاس جدوى تدخل القضاء في أمور الطالق : الفقرة األولى 

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك كثرت في السنین األخیرة األصوات المنادیة بجعل 

، إال أن هذا ال یعني 3عوى إساءة استعمال الزوج لهذا الحقالطالق في ید القضاء وذلك بد

إلغاء هذا الحق ، ذلك أن كل قانون في هذه الدنیا مهما كانت درجة إتقانه وجودته یساء 

، فهل هذا یعني إلغاء ذلك القانون لمجرد أن فئة أساءت استعماله من طرف البعض 

                                                 
  .من مدونة األسرة  78المادة  - 1
  .من مدونة األسرة  79المادة  - 2
 2002  2001ضوابط إیقاع الطالق ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا ، كلیة الشریعة بفاس ، " نور الدین أسالو  -   3

  . 87: ، ص 
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یساء  إن كل نظام في الدنیا : " ي باعاستعماله، وهنا أتذكر قول  األستاذ مصطفى الس

يء الخلق، ضعیف الوازع ساستعماله ، وكل صاحب سلطة ، البد أن یتجاوزها ، إذا كان 

ى األنظمة الصالحة ، ألن بعض الناس یسیئون ، ومع ذلك فال یخطر بالبال أن تلغالدیني

لمسلم، واستقامته استعمالها ، إن اإلسالم أقام دعامته األولى في أنظمته على یقظة ضمیر ا

والدلیل على ذلك أن الطالق عندنا ال یقع في ... ومراقبته لربه وقد سلك لذلك سبال متعددة 

البیئات المتدینة تدینا صحیحا ، صادقا ، إال نادرا على أن كل نظام أو كل قانون في الدنیا، 

م أو فساده ، البد أن تنشأ عند تطبیقه بعض األضرار لبعض األفراد، ومقیاس صالح النظا

  .1هو نفعه ألكبر قدر من الناس أو إساءته إلیهم

أما وقد بعد الناس عن الدین وقل فیهم وازعه ، ولم تعد تلك الرقابة الدینیة تعمل 

، إذ ما الفرق بین سفیه یبذر أمواله فیحجر 2عملها ، فإنه لم یعد هناك بد من تدخل القضاء

زواجه وطالقه؟ بل أیهما أشد خطرا على علیه القاضي، وبین شخص یسيء التصرف في 

  . 3المجتمع المال أم األسرة ؟

هو أن الطالق غالبا ما یكون نتاج خصومة أو سوء تفاهم : لكن السؤال الملح هنا 

المهم أنه یحدث في ظروف انفعالیة ، والمغرب بلد مسلم ، والمغاربة مسلمون یعلمون بأن 

نطق بصیغة الطالق في ظروف ما وهو غیر  الزوج هو من یوقع الطالق، فهب أن زوجا

إذن الطالق ، فما مصیر ذلك الطالق ، ما مصیر تلك األسرة أمام صفوف حاصل على 

وخطورة هو عدم                     ولعل ما یزید األمر استفحاال ! منح األذونات الطویلة 

فهومه الدیني والطالق هنا یقع التعارض بین الطالق بم. اعتداد المدونة بالطالق اللفظي 

  . بمفهومه القانوني القضائي

                                                 
  .130: المرأة بین الفقه والقانون المكتب اإلسالمي بیروت ، الطبعة السادسة ، ص  :مصطفى السباعي  -   1
دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص . دور قاضي التوثیق في حمایة األسرة المغربیة " محمد الجرموني  -  2

  .67: ، ص  2003 – 2002، كلیة الحقوق ، فاس 
مدى حریة الزوجین في الطالق في الشریعة اإلسالمیة ، بحث مقارن ، الجزء األول، مطبعة : عبد الرحمان الصابوني -   3

  .107: جامعة دمشق ، ص 
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هل یظن عاقل أن هذا الزوج الذي أراد : " وفي هذا اإلطار یقول الدكتور المدغري 

... الطالق ورفضه القاضي ، سیطمئن إلى زوجته ، ویحسن معاشرتها ، ویثق فیها ویحبها 

طق به ، ثم رفضه القاضي بل هل سیعتبرها زوجة شرعیة ، بعد أن أوقع طالقا شرعیا ون

"1 .  

هذا ناهیك عن اإلشكاالت القانونیة التي یثیرها منح اإلذن ، ذلك أن عددا من 

باإلشهاد على الطالق داخل األجل ، مما یجعل  األزواج یحصلون على اإلذن وال یقومون

، األمر الذي یتطلب إثبات العذر القاهر الذي حال دون العدول یرفضون اإلشهاد به 

أو ال یحضر إلى الجلسة ، أو ال یودع المستحقات في صندوق  .شهاد على الطالقاإل

  . ، حیث یعتبر متراجعا عن طلب الطالق 83المحكمة كما هو مفروض علیه في المادة 

في الواقع إن مراقبة القضاء إلیقاع الطالق، ال یجب أن تتخذ طابعا إداریا فاألذون 

داریة ، أما الطالق فیبقى أمر شخصي تلفه ظروف والرخص ال تمنحها إال السلطات اإل

للطالق وبالتالي فتدخل القضاء یجب  نفسیة شخصیة ، وبینیة ألنه لیس هناك سبب محدد

  .أن یتم في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق 

  .توجیه تدخل القضاء في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق: الفقرة الثانیة 

 :قیع الطالق بتوفر  ضوابط شرعیة أساسیة ، یقول تعالى لقد قرن اهللا تعالى تو 

الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان 2  مما یعني تفریق الطالق وعدم

إرداف الطلقة أثناء العدة، ذلك أن الشریعة لم تكن لإلضرار بالناس وال للتضییق علیهم وال 

  .3وال ضرار وهذه قواعد یتحتم األخذ بها إلیقاعهم في الحرج ، فال حرج في الدین وال ضرر 

، كما وضح فیها إشارة إلى أحكام الرجعة 4وبعولتهن أحق بردهن : وقوله تعالى 

تفرضوا لهن  ا لم تمسوهن أنال جناح علیكم إن طلقتم النساء م : عز وجل أحكام العدة 

                                                 
  .186: عبد الكبیر العلوي المدغري ، مرجع سابق ، ص  -   1
  .229: سورة البقرة ، جزء من اآلیة  -   2
طفال الطالق وأثار فسخ العالقة الزوجیة على األبناء أ: مداخلته في الندوة الوطنیة حول موضوع : أحمد السراج  -  3

   37: ، ص  1997سنة   32منشور بمجلة الملحق القضائي ، العدد 
  .228سورة البقرة ، جزء من اآلیة  -   4
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هن لعدتهن وأحصوا یا أیها النبيء إذا طلقتم النساء فطلقو  : ثم قوله تعالى  1فریضة

ذلك أن العدة فوائدها جمة إذا مورست بالطریقة الشرعیة من حیث  2العدة واتقوا اهللا ربكم

بقاء الزوجة واعتدادها في بیت الزوجیة ، إذ تكون فرصة لمراجعة النفس ، وتفهم أخطاء  

  . 3بعضهما البعض، حتى إذا عادت الحیاة الزوجیة من جدید عمال على تجنبها

أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر " لسنة النبویة حدیث ابن عمر ومن ا

یمسكها  للنبي صلى اهللا علیه وسلم فتغیظ فیه رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لیراجعها ، ثم

 دا له فلیطلقها قبل أن یمسها ، فتلك العدة التي أمرحتى تطهر ، ثم تحیض ثم تطهر فإن ب

  . 4"ءاهللا أن یطلق لها النسا

والحكمة من جعل الطالق محرما في فترة الحیض، ترجع باألساس إلى أن هذه الفترة 

ها الزوج زوجته وبالتالي یشوب العالقة الزوجیة نوع من الفتور والنفور اللذان قد فیال یقرب 

هما السبب في إیقاع الطالق، وحیث أن فترة الحیض عارض یزول بعد مرور أیام   انیكون

إلسالم ال یعتد إال بالطالق المؤسس على حاجة أو سبب تستحیل معه العشرة معدودة ، وا

  . جاء التحریم في فترة الحیض

للسنة أي الطالق الذي یتم والزوجة طاهر وعلیه فالطالق المشروع، هو ذلك الموافق 

كون طلقة ، واحدة ال أكثر وأن ت من الحیض والنفاس، وأن ال یجامعها في ذلك الطهر، وأن

بدعیا أي مخالفا للسنة، كون طالقا ، حتى ال ی5یردف تلك الطلقة بطالق آخر أثناء العدةال 

یراجعها ما دامت لم تنقض عدتها بأن وٕاذا حدث وطلق الزوج زوجته وهي حائض فإنه یلزم 

، ثم یمسكها إلى أن تطهر من الحیض الذي طلقها أثناءه ، ثم تحیض ثم تطهر ، تم إن 

                                                 
  .236سورة البقرة جزء من اآلیة  -   1
  .1: سورة الطالق ، اآلیة  -   2
  .285: ، ص  1محمد ابن معجوز ، مرجع سابق ، ج   -   3
  . رواه البخاري ومسلم ، وأصحاب السنن ، واإلمام أحمد  -   4
  .198: ، ص  مرجع سابق ،محمد ابن معجوز -   5
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  . 1فإن امتنع من رجعتها ارتجعها القاضي عنه مسكها أسها ، وٕان شاء شاء طلقها قبل أن یم

فطالما أن الوازع الدیني تراجع فینا، وتطبیقا لقول عمر بن عبد العزیز ، تحدث 

للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من فجور ، فاألولى أن نعوض الجانب الذي أنقص من 

یني الشرعي ، ولتوكل هذه المهمة صالحیة الزوج في إیقاعه للطالق، وهو الجانب الد

مراقبة شرعیة الطالق ، بحیث ال یوثق الطالق إال  للقاضي ، بحیث یتولى قاضي األسرة 

  . بعد التأكد من أنه وافق الضوابط الشرعیة، وأنه لیس بطالق بدعي 

استفسار الزوجین عن كیفیة وقوع الطالق  حتى یتسنى للقاضي ذلك، ال بأس منو 

 المجال حتىیتم طلب مساعدة األطباء في هذا  معرفة مدى سنیته، ولم الیتمكن من حتى 

إذا ثبت للقاضي شرعیة الطالق أمر بتوثیقه بعد استفراغ الوسع في محاولة رأب الصدع من 

  . أجل عودة الحیاة الزوجیة لما كانت علیه، وٕاذا لم تثبت تلك الشرعیة رد الطالق

باب ضیقة ال یعبر منها إال األزواج المتوفرة إن التعامل مع الطالق على أساس أنه 

، سیجعله استثناء ال قاعدة ، وسیوقع الطالق حیث 2فیهم المواصفات الشرعیة المطلوبة

  . یجب أن یوقع أي حیث تكون المصلحة

هذه األخیرة ال یمكن تحقیقها إال بالحفاظ على كینونة األسرة والتي یعد تفعیل 

  . عات األسریة إحدى وسائل حمایتهااألسالیب البدیلة لفض المناز 

  

  

  . تفعیل األسالیب البدیلة لفض المنازعات األسریة : المبحث الثالث 

القائم على تحقیق التوازن المادي والمعنوي للمرأة واألطفال  الكریم،إن تأمین العیش 

صلح الوساطة في تفعیل مسطرة ال رهین باستمراریة األسرة وذلك من خالل التأكید على دور

                                                 
  .199:  ابن معجوز ، مرجع سابق ، ص  -   1
  .94: مرجع سابق ، ص : نور الدین أسالو  -   2
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أسرة لتسویة الخالفات إلى جانب خلق خلیة على صعید كل محكمة ) المطلب األول(

   ).الثانيالمطلب (األسریة 

  . دور الوساطة في تفعیل مسطرة الصلح :األولالمطلب 

على اعتبار مزایاه المختلفة والمتمثلة  أهمیة،إن الحدیث عن الصلح ال یخلو من 

وعن المتقاضین من حیث طول اإلجراءات  القضاء، عن أساسا في تخفیف العبء

  . تحملها كل الناسیوتعقیداتها ومن حیث التكالیف الباهضة التي قد ال 

هذا ناهیك عن النتیجة التي ال تكون مضمونة دائما نظرا لبشریة القاضي من جهة، 

فیها  ولوسائل بثه في النزاع المعتمدة أساسا على الوثائق والمستندات المقدمة والتي قد یقع

  . تحایل من جهة أخرى

ما یضفي على الصلح قیمة مضافة هو تحقیقه للعدالة بمعناها الحقیقي، والتي ولعل 

اعي وٕاشاعة الشيء الذي یسمح بنشر السلم االجتم الحاالت،ال یصل إلیها القاضي في جل 

  .1اد المجتمعاألمن والسالم بین أفر 

على األمر بالصلح ورغب فیه  ریم،الكحث القرآن  السامیة،ألجل كل هذه األهداف 

.   2 وٕان تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفورا رحیما : في الكثیر من اآلیات كقوله تعالى 

  .   3إن یریدا إصالحا یوفق اهللا بینهما : وقوله

من هذا المنطلق تبدو، فائدة الصلح الكبرى كوسیلة أساسیة لرأب الصدع داخل 

لبنة والنواة األساسیة لبناء أي مجتمع، ومن ثم فإعمال وسیلة الصلح والتي تعتبر ال األسرة،

یحول دون نشر األسرار والخالفات الزوجیة، بل حصرها في دائرة ضیقة تقتصر على من 

   .جدیدیهمهم األمر، وهذا فیه بارقة أمل إلعادة استئناف الحیاة من 

                                                 
لنیل دبلوم الدراسات العلیا ، كلیة الشریعة ، الصلح بین أفراد األسرة في الفقه اإلسالمي ، رسالة : الطاهر الكركري  -  1

  . وما بعدها 23: ، ص  1996 – 1995
  من سورة النساء  128من اآلیة  -   2

  .35: سورة النساء ، اآلیة  -    3
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للمحكمة أن تقوم "  على أنه 82نصت مدونة األسرة في مادتها  الخضم،وفي هذا 

بما فیها انتداب حكمین أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهال إلصالح ذات  اإلجراءات،بكل 

بینهما مدة ال تقل ن وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتین للصلح تفصل  البین،

 ". ثالثین یوما

 مجبرة على انتداب تفید بأن المحكمة لیست ملزمة وال المادة،فالقراءة األولیة لهذه 

" للمحكمة" الحكمین أو مجلس العائلة إلصالح ذات البین وذلك واضح من خالل عبارة 

" أن لها الحریة واالختیار في حین كان األرجح أن تكون العبارة مبتدئة بكلمة یجب  بمعنى

 الح، كما أن هذه المادة لم تحصر اإلجراءات التي یمكن القیام بها إلص"أو على المحكمة 

وفي " أو من تراه مؤهال" ات البین وٕانما جاءت على سبیل المثال وألدل على ذلك عبارة ذ

  .هذا اإلطار یمكن طرح الوساطة كأسلوب حیوي ومؤثر في عملیة الصلح

المساعي التي یقوم بها شخص محاید بین أطراف : "والوساطة یمكن تعریفها بأنها 

  .1" ودي لهذا النزاع  النزاع ومحامیهم من أجل الوصول إلى حل

فالوسیط هو شخص محاید وال یملك أیة سلطة إللزام الطرفین وٕاجبارهما على أي 

شيء ولكنه یقدم مساعدته لهما معا حتى یتمكن كل منهما من تقییم مركزه القانوني الواقعي 

  في النزاع، ویكون على بینة من المكاسب واألضرار التي یمكن أن تكون وراء 

                                                 
   29: ، ص  2004لسنة  37أحمد السراج ، الطرق البدیلة لحل النزاعات ، مجلة الملحق القضائي عدد  -   1

La médiation familiale est un mode alternatif de règlement des conflit familiaux c’est un 
processus structuré de gestion des conflits par lequel l’intervention confidentielle neutre est 
impartiale d’un professionnel qualifié, à savoir le médiateur , vise à rétablir la communication 
et le dialoguer entre les parties , alors appelées les médis son rôle et de les amener à élaborer 
elles-mêmes des accords  durables qui tiennent compte des besoins de chacun et de ceux des 
enfants dans un esprit de coresponsabilité parentale . Laurent Benoiton : la médiation 
familiale . DEA de théorie juridique Faculté de droit et de sciences politique université d’Aix  
Marseille III , Année 2001 / 2002 , p. 9. 
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  . 1لنزاع وسلوك مسطرة التقاضي العادیةاستمرار ا

ابتكار الحلول  لنزاعاتهم ، مما   تقوم على مشاركة األطراف أنفسهم في 2والوساطة 

یجعلهم مطمئنین إلیها، كما تعمل على الحفاظ على العالقات العائلیة  واالجتماعیة  

  .3واإلنسانیة بین األطراف

ه تعزیز دور الوساطة أكثر في مدونة األسرة، وفي هذا اإلطار تعمل وزارة العدل في اتجا

،ـ حــیث وـرـ اــلـوساطـة فــي تـفعیل مـسطرةـ اــلـصلححـیث تـم تـنظیم نــدوـةـ حـولــ مـدوـنــة اـألـسرةـ ـوـدـ

وساطــة اــألــسریــة مــعتمدیــن فــي ذــلــك  تــداـــرـســ كــیفیة تــفعیل هــذهــ اــلــمسطرةــ  فــي ضوءــ آــلــیاتــ اــلــ

تبني نهج األسالیب یس ل، وهذا یدخل في توجه عام یروم التأس4تجربة بعض  الدول الغربیة 

  . 5حل المنازعات في جمیع المیادین البدیلة ل

تحقق ما لم یستطع القضاء النظامي  لى هذه الحركیة ، یمكن للوساطة أنفاستنادا ع  

بشكله التقلیدي تحقیقه ،ولكن شریطة إشراك جمیع المتدخلین بما في ذلك المحامون والخبراء 

خالل إصالح القوانین  رطة  القضائیة وذلك من واألعوان القضائیون وضباط وأعوان الش

لهم ، بحیث یصبح المحامي شریكا وفاعال في عملیة  الوساطة من خالل تقدیم المنظمة لعم

  .6النصح للموكل وعدم مجاراته في مساطر ال طائل من ورائها 

                                                 
  . وما بعدها  29: ، ص سابق  مرجعأحمد السراج ،   -   1
  . قیة أو قانونیة قضائیة أو اتفا: الوساطة أنواع  -   2

أي أن القضاء هو الذي یحیل على وسطاء معنیین ضمن قائمة أسماء لوسطاء المعتمدین لدى : الوساطة القضائیة 

الوساطة  ...  دون ، محامون متقاعدون اعققضاة مت( حیان في القطاع الخاص المحاكم والذین یمحلون في غالب األ

قد تكون هناك : ان من غیر أن یكون هناك أي نزاع أمام المحاكم الوساطة القانونیة االتفاقیة   وهي التي یتفق علیها الطرف

وساطة تشریعیة عندما یكون هناك نص قانوني ینص على إحالة الطرفین على الوساطة قبل المرور إلى مرحلة المحاكمة 

.  

 .37و   36: هذه التعاریف أوردها  األستاذ السراج ، مرجع سابق ، ص 
  .14: إلعالم والرصد  للنساء المغربیات، صریر السنوي حول  تطبیق مدونة األسرة الصادر عن مركز االتق -   3
  .5: ، ص2005شتنبر 16بتاریخ  8043االتحاد االشتراكي ، عدد  -   4
  . 3: ، ص  2005شتنبر  8بتاریخ  8036االتحاد االشتراكي  ، عدد  -   5
  . بعدها  وما 49: أحمد السراج مرجع سابق ، ص  -   6
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إال أن ما یجري اآلن في محاكم أو أقسام قضاء األسرة ، هو أن عملیة الصلح یقوم   

ها السادة القضاة ، وكما هو معلوم فتكوین السادة القضاة قانوني بالدرجة األولى في حین ب

أن القضایا التي یعالجونها ذات أبعاد اجتماعیة ونفسیة متشعبة مما یفرض وبإلحاح تدخل 

  . أخصائیین في هذا المجال

بذوي وهنا تطرح مسألة تأهیل القضاء األسري ، عن طریق تكوین قضاته وتطعیمه   

التخصص في علم االجتماع وعلم النفس ، حیث تتم عملیة الصلح في حضورهم وتنحصر 

ــة حــضور  ــلــى فــرضــ إــجــباـرـی ــیه ،ــ إــضافــة إ ــل ــتأشیر عــلى مــا ـوـصلواــ إ ــل ــلــقاضي فــي ا مــهمة ا

اــالــجــتماعــیة فــي جــلساتــ اــلــصلح ،ـــوـهــذاــ لــن یــتأتــى إــالــ بــتوفــیر اــلــعددــ اــلــكافــي مــن اــلــمساعــدةــ 

اــلــمادــیــة ،ـــوـظــرـوـفــ عــملهن ،ـــوـلــعل هــذاــ مــا أــكــد عــلیه اــلــمساعــداــتــ مــع اــالــهــتمامــ بــوضعیتهن 

 –  2004للدورة التشریعیة لسنة  اؤه أمام البرلمان أثناء افتتاحهالخطاب الملكي الذي تم إلق

إنه مهما تضمنت المدونة من عناصر اإلصالح فإن تفعیلها یظل :"  حیث جاء فیه  2003

تبین من خالل تطبیق المدونة  رهینا بإیجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال ال سیما وقد

الحالیة أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء 

أسري مؤهل مادیا وبشریا ومعنویا لتوفیر كل شروط العدل واإلنصاف مع السرعة في البث 

  ".في القضایا والتعجیل بتنفیذها 

ة إدماج علم االجتماع وعلم النفس ضمن إن  تأهیل القضاء األسري یقتضي ضرور 

مـواـدـ اـستكمالـ اـلـتكویـن ،ـ اـلـشيءـ اــلـذيـ یـمكن اـلـقاضي مـن اـلـتمكن مـن مـفاتـیح كـیفیة عــالج 

المشاكل المجتمعیة التي تعرض علیه، وذلك بغیة تحقیق هدف لم شتات كل أسرة تعیش 

ر تـزوـیـد أـقـسام ،ـ مـع تـقویـة تـدخـل اـلـنیابـة اـلـعامـة فـي اـلـقضایـا اـألـسریـة عـب1اـلـتمزقـ وـاـلـتفكك 

  .قضاء األسرة بالموارد البشریة الكافیة 

وفي انتظار استكمال حلقة التكوین هذه، ، لماذا ال یتم التأسي بالمشرع المصري 

الذي أقدم على خلق لجنة لتسویة المنازعات األسریة تتكون من أخصائي اجتماعي وآخر 

                                                 
  .  104: ، ص  32دور القضاء في مدونة األسرة  منشور بمجلة  المعیار ، عدد : خدیجة العلمي   -   1
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المنازعة القضائیة ، فإن تمت  نفسي تكون مهمتها التوفیق والصلح بین الزوجین ودیا قبل

تسویة النزاع بالصلح حرر محضر بذلك فإن فشلت جهود اللجنة حرر محضر یوقع من 

یمكن البعض الرد على هذا التساؤل بالقول أن .  1أطراف النزاع ویرسل إلى محكمة األسرة 

،ـ إــالـ أـنـ اــلـواـقـع یــعكس دــوـرـ مـجلس اـلــعائـلة فـي هـذاــ اـلـمضمارـاـلـمشرعـ اـلــمغربـي نـص عـلى 

نظرا للصعوبات الهیكلیة خالف ذلك ، إذ أن هذا المجلس لم یفعل مذ تم التصریح بنشأته 

  . ، مما یقتضي  التطلع إلى إنشاء خلیة لتسویة المنازعات األسریة التي تكتنفه

  . إنشاء خلیة لتسویة المنازعات األسریة: المطلب الثاني 

اــتــ دــاــخــلیة تــزعــزع لــقد أــصبحت اــألــسرةــ أــكــثر مــن أــيــ ـوـقــت مــضى مــعرضة إــلــى هــز 

استقرارها وتوازن العالقات بین أفرادها ،وحرصا من اهللا عز وجل على دوام واستمرار هذه 

 وذلك عن طریق  األسرة حث على إصالح ذات البین والتألیف بین القلوب المتخاصمة ،

وٕان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من   : الحكمین مصداقا لقوله تعالى 

  .2 هلها إن یریدا إصالحا یوفق اهللا بینهما إن اهللا كان علیما خبیراأ

ذــلــك أــنــ ـوـجــودــ حــكمین مــن أــهــل اــلــزـوـجــین یــفید فــي إــعــادــةــ تــآلــفهما نــظراــ لــمعرفــتهما  

وأجمعوا على أن الحكمین ال یكونان إال "    بطبائعهما ومیزاجیتهما وفي هذا یقول ابن رشد 

اآلخر  من قبل المرأة إال أن ال یوجد في أهلهما من أهل الزوجین أحدهما من قبل الزوج و 

،ـ فـاألـهـل ـوـاـألـقـارـبـ أـقـدرـ عـلى تـقریـب اـلـهوةـ بــین 3" مـن الـ یـصلح لـذلـك فـیرسل مـن غـیرهـما 

الطرفین ونفسیة الزوجین ترتاح إلیهما ، مما یسهل عملیة الصلح إن كانت هناك إرادة لدى 

  .الزوجین

                                                 
قراءات في مدونة  األسرة الجدیدة ، الطبعة األولى ، مكتبة دار السالم : في رحاب القضاء والقانون : رشید مشقاقة  -   1

  .84: ، ص  2005، الرباط ، 
  .135: ، اآلیة  سورة النساء -   2
  .98: مرجع سابق ، ص ) الحفید( ابن رشد - 3
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حین  سمحت للقاضي بانتداب  82  ولعل هذا ما أخذت به مدونة األسرة في المادة

حكمین إلصالح ذات البین ، لكن في حالة تعثر مهمة الحكمین وعدم توصلهما إلى حل 

  .)82المادة (أمكن للمحكمة االستعانة بمجلس العائلة وذلك بموجب الفقرة الثانیة من 

اــألــسریــة ،ــ حــیث یــضم اــلــمجلس إــلــى  ظراــ ألــهــمیته فــي اــلــحفاظــ عــلى اــلــرـوـاــبــطـوـذــلــك نــ

كــما یــضم أــرـبــعة . مـن اــألــبـ ـوـاــألـمــ أـوــ اــلـوصي أــوــ اـلــمقدمــ كــال ااـلــقاضي بــصفته رـئــیس جـانــب

أعضاء بالتساوي بین جهة األب وجهة األم یمثلون األقارب واألصهار وٕاذا ما تعذر توفرهم 

  . من الجهتین أمكن اختیارهم من جهة واحدة

باألسرة  راعى في اختیار أعضاء هذا المجلس شروط أساسیة من جملتها عالقتهمیو 

مــع )  2اــلــمادــةــ (  ـوـمــؤهــالتــهم ـوـمــدىــ اــستعداــدــهــم لــلعنایــة بــشؤـوـنــها ـوـحــرصهم عــلى مــصلحتها

  .)3المادة ( جلس عند االقتضاء إمكانیة تغییر أي عضو من أعضاء الم

ث یـقومـ بـإبـداـءـ اـلـرأـي لـكن مـع كـل هـذاـ تـبقى مـهمة مـجلس اـلـعائـلة اـستشارـیـة فـقط حـی

  .له من اختصاصات  حول ما یناط

بــما أــنــیط لــه  لــم یــفعل لــحد اــآلــنــ ـوـلــم یــشكل لــلقیامــمالحــظ أــنــ هــذاــ اــلــمجلس إـالــ أــنــ اــلــ

،ــ إــذــ أــنــ  اــلــمماـرـسة اــلــعملیة تــفید بــأنــ جــلسات 1حــسب مــا  نــص عــلیه اــلــمرسومــ اــلــمنظم لــه 

الصلح ال تحضرها هذه المؤسسة ،وأن القاضي ال یبذل أي مجهود في سبیل تشكیل هذه 

شكلوا مجلس العائلة الذي تم إحداثه بمقتضى الهیأة ، كما لم یسبق لقضاة التوثیق ، أن 

وكرسته  1993شتنبر  10التعدیل الذي أدخله المشرع على مدونة األحوال الشخصیة بتاریخ 

  . حالیا مدونة األسرة 

             ـوـــرــاـــئـــه الـــ یـــتحقق ،ـــنـــتیجة تـــنافـــر  ـوــحـــتى عـــند تـــشكیله ،ـــ فـــإنـــ اـــلـــهدفـــ اـــلـــمنشودـــ مـــن

  و ـ،ویزداد األمر تعقیدا إذا كان سبب النزاع ه اد األسرتین وتعصب كل طرف لرأیهأفر 

                                                 
بشأن تكوین مجلس العائلة وتحدید ) 1994دیسمبر  26(  1415رجب  23صادر في  2.  94. 31المرسوم رقم  -  1

  .مهامه
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الخالف  بین أهل الزوج وأهل الزوجة ، فیتعذر التقاؤهما فباألحرى توصلهما إلى حل أو 

  .1توافق 

كــما ـوـجــدتــ نــفس اــلــرأــيــ عــند مــماـرـسي اــلــقضاءــ ،ــ إــذــ أــكــدـوـاــ لــي بــأنــ مــجلس اــلــعائــلة 

بة التي رضیة  الخصم وجود األلعد  تصورها المشرع ال یمكن أن تفعل نظرا  بالطریقة التي

تتیح له طرح ثماره، ذلك أن الذهنیة ال زالت لم تتغیر، وقابلیة الحوار ال تتوفر لدى كل 

،هذا إضافة إلى أن أقارب الزوجین كثیرا ما یشحنان النزاع، بدل العمل على 2المتخاصمین 

  .4یتا الذي یجعل مستقبل هذا  المجلس شبه ماضیه ألنه ولد م ،الشيء3الصلح 

ــلــعدل  ــ ا ـــرـة ــلــعامــ لــوـزـا ــلــكاتــب ا ــلــسید خــالــد كــتاـرـيــ بــأنــ ا        ـوـفــي هــذاــ اــإلــطــارــ أــخــبرنــي ا

األستاذ لیدیدي  طرح فكرة في أحد االجتماعات تقوم على أساس تكوین خلیة بدائرة كل 

لــهم بـالــثقة وـاـلــوقـارـ ـوـاـلــتقوى  اـمـحكمة قـضاءــ اـألـسرةــ ،ـ تـضم بــین أـعــضائـها أـشخاصا مــشهودـ

وذلك       فات الرائجة بین الزوجین،التسویة الخالوعاظ تعمل على  اجد وبعضسكأئمة الم

ـــــتخفیف بـــــنی ـــــل ـــــة ا ــــخ ـــــشرـو ـــــل ـــــیة  مـــــن حـــــدةـــــ ا ـــــمغرب ـــــل ـــــألـــــسرةـــــ ا ـــــصابـــــت ا ـــــتي أ ـــــل ـــــمكن ا ــــی               ،ـــــ ـو

                لــــما لــــهم مــــن حــــنكة ـوـــدـــــرـــاــــیــــة مساعــــداــــتــــ اــــجــــتماعــــیاتــــ ـوـــأــــطــــباءــــ نــــفسانــــیین اــــالــــستعانــــة بــــ

             فـــي اـــلـــواـــقـــع  مـــستوحـــاةـــ مـــن اـــلـــتراـــثـــ اـــلـــمغربـــي ـوــهـــذهـــ اـــلـــفكرةـــ هـــي .  بـــالـــواـــقـــع اـــالـــجـــتماعـــي

             اـــألـــصیل ،ـــ حـــیث كـــانـــ اـــلـــناســـ خـــاصة فـــي اـــلـــبواـــدـــيـــ یـــلجأـوــنـــ إـــلـــى عـــلماءـــ اـــلـــدیـــن ـوــأـــئـــمة 

  ق ـا یتعلـب ولكن حتى فیمـن ال في أمور دینهم فحسـدارس علوم الدیـاجد ومـالمس

                                                 
طبعة األولى ، لسنة قانون األسرة المغربي بین الثبات  والتطور ، مطبعة الوراقة الوطنیة مراكش ، ال:محمد الشافعي   -  1

  . 105:، ص   2004
استجواب أجریته مع السید خالد كتاري رئیس قسم قضاء األسرة بسطات وكذلك السیدة وفاء بناني نائبة وكیل الملك  -  2

  .بقضاء األسرة بفاس

" ن خالل برنامج  كما أكد هذا األمر أیضا تصریح األستاذة زهور الحر رئیسة قسم قضاء األسرة بالدار البیضاء ، وذلك م

بمناسبة مرور سنتین على دخول مدونة األسرة حیز  2006مارس  15الذي بثته القناة الثانیة یوم األربعاء " مباشرة معكم

  . التنفیذ
  .14: التقریر السنوي حول تطبیق مدونة األسرة الصادر عن مركز اإلعالم والرصد للنساء المغربیات ، ص  -   3
  .105:س المرجع ، ص محمد الشافعي ،نف - 4
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رضون ویسلمون بما أفتى به اإلمام أو بمعامالتهم الدنیویة وما یشوبها من نزاع ، وكانوا ی

، وهو ما زالت تحتفظ به بعض المناطق في یومنا 1العالم، نظرا  لقوة الوازع الدیني لدیهم 

بالصلح بین المتخاصمین ، " الفقیه " مام المسجد أووالبوادي حیث یقوم إهذا خاصة في القرى 

نزاع بین الزوجین وهذا ما والعمل على إرجاع الزوجة إلى بیت الزوجیة، في حالة نشوب 

أكده لي أیضا السید خالد كتاري ، حیث وقف على هذا الواقع أیام كان یمارس مهامه بمدینة 

  .تادلة

فلماذا إذن ال نكرس هذا التراث الجمیل، وهو نابع من أعرافنا وتقالیدنا مما یوفر له 

  . سبل النجاح األكید 

باقي التخصصات كأخصائیي علم  یتضح إذن أن تأهیل القضاء عبر انفتاحه على

االجتماع وعلم النفس ، ونهج أسلوب الطرق البدیلة لفض المنازعات األسریة تبقى ناقصة 

إذا لم تتخذ بعدها الثالث أال وهو البعد المالي عن طریق اإلسراع بإحداث صندوق التكافل 

  . العائلي كأولویة لتقدیم اإلسعافات األولیة للمتضررین الحالیین 

                                                 
  .46: أحمد السراج ، مرجع سابق ، ص -   1
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   ةـــــــاتمـخ
إن الحدیث عن تأمین مستوى معیشي مالئم للمرأة والطفل بعد الطالق ، هو حدیث 

یتعدى ویتجاوز النطاق القانوني والقضائي إلى مجال أوسع یرتبط بالتنمیة االقتصادیة 

  .واالجتماعیة كفضاء عام تدور في فلكه باقي الجوانب 

غة وجید، وكانت طرق تطبیقه على ذلك أنه مهما كان النص القانوني محكم الصیا

المستوى القضائي سلیمة، فإن تنفیذه هو المقیاس والمیزان الذي توزن به مصداقیة األحكام ، 

  . والقرارات القضائیة 

والتنفیذ یرتبط بمدى قوة القدرة الشرائیة للمواطن في المرتبة األولى، وبقوة الجهاز 

  . كائن التنفیذي الساهر علیه، هذا من حیث ما هو 

أما من حیث ما ینبغي أن یكون، فهو مرتبط أشد االرتباط بإعادة االعتبار إلى 

بلین على الزواج  بمعاییر اختیار الشریك اآلخر قمؤسسة الزواج ، عن طریق توعیة الم

  . والتي یجب أن یكون مقومها األساسي هو الدین

الحقیقیة لكل بلد، واألسرة  ذلك أن الرهان معقود على الموارد البشریة ، إذ هي الثروة

هي المنجم الحقیقي الذي یجب استغالله للحصول على معادن نفیسة تدر الربح الوفیر على 

  . المجتمع

  . بید أن هذا المنجم بدأ ینضب معینه نظرا لسوء االستغالل الذي یتعرض له

را فاألسرة الیوم أصبحت قشة في مهب الریح، تكالبت علیها المحن والنوائب ، نظ

  . لهشاشة محتواها، فصارت األسرة في معظم الحاالت شكال بدون مضمون 

ستخفاف بمؤسسة األسرة، وتداعیات انحاللها السبب وراء ذلك ، یعود إلى اال ولعل

على المجتمع الناتج أساسا عن ضعف الوازع الدیني ، هذه العبارة التي نبخسها ، ونختصره 

سین أن الدین المعاملة، وأن من استقامت عبادته في الجانب التعبدي ، ناسین أو متنا

  .استقامت معاملته
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فلو أن كل زوج وكل زوجة استحضرا مراقبة اهللا لهما في كل كبیرة وصغیرة ما ضاع 

  . حق أبدا ، ولو تمثل كل واحد منا أنه إنما یتعامل مع اهللا عز وجل ما فسدت معاملة قط

، وال و ضرب من الموعظة والنصح المثاليهقد یقول قائل إن مثل هذا الكالم ، إنما 

  .یمت للواقع بصلة 

لهؤالء أقول بأن الواقع علیه أن یوافق الدین، ال العكس وٕان ما صلحت أحوال أمم 

  . آلخرةوى اهللا، وباتخاذهم الدنیا معبرا لمن قبلنا ، إال بتق

  

  " ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا" 

  258سورة البقرة ، اآلیة     

  

  

  تم بحمد هللا
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 .1998الجدید، الدار البیضاء 
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أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة وفق مدونة األحوال : محمد ابن معجوز المزغراني  -

الخصیة ، الجزء األول والثاني ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار 

 .1994البیضاء ، طبعة 

شرح مدونة األسرة أحكام الزواج ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار : محمد األزهر  -

 . 2004 البیضاء  ، طبعة

أحكام االسرة في ضوء مدونة األحوال الشخصیة ، دار ولیلي : محمد الشافعي  -

 .1998للطباعة والنشر ، طبعة ثالثة 

المرأة بین الفقه والقانون ، المكتبة اإلسالمیة ، بیروت ، الطبعة : مصطفى السباعي  -

 . السادسة

النهضة العربیة ، أحكام األسرة في اإلسالم دراسة مقارنة ، دار : مصطفى شلبي  -

 .1977بیروت 

أحكام الحضانة ، دارسة في الفقه المالكي وفي مدونة األسرة  ، : محمد الكشبور  -

 .2004مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 

، مطبعة الوراقة الوطنیة، قانون األسرة المغربي بین الثبات والتطور : محمد الشافعي  -

 .2004مراكش الطبعة األولى لسنة 

أحكام وآثار الزوجیة شرح مقارن لقانون األحوال الشخصیة ، الدار : محمد سمارة  -

 .2002العلمیة للنشر والتوزیع األردن الطبعة األولى لسنة 

              مدونة األسرة في مجلس النواب منشورات مجلس النواب الفترة التشریعیة -

 .  2004 – 2003السنة التشریعیة  2007 – 2002
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 :  األطروحات والرسائل الجامعیة

الصلح بین أفراد األسرة في الفقه اإلسالمي رسالة لنیل دبلوم الدراسات : الطاهر كركري  -

 .1996 – 1995العلیا ، كلیة الشریعة 

عالقة الضمان االجتماعي بنظم األسرة واألحوال الخصیة ، : سعید یوسف البستاني  -

، الخاص ، جامعة محمد الخامسقانون أطروحة لنیل الدكتوراه في ال

 .1983الرباط 

ئیة الفقه والقانون في مسائل موقف المجلس األعلى من ثنا: عبد المجید اغمیجة  -

خصیة ، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، شوال الاألح

 . 2000 – 1999كلیة الحقوق ، الرباط 

جة رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المتزو الحقوق المالیة للمرأة : عبد السالم الشمانتي  -

 .1989 – 1988في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، الرباط 

أحكام الحضانة وفق مدونة األحوال الخصیة واالجتهاد القضائي : عبد الجلیل جمال  -

 – 1996بحث نهایة التمرین بالمعهد الوطني للدراسات القضائیة 

1997. 

النفقة في التشریع المغربي بین النظریة والتطبیق : ان حي الدین عدنعطوش علي م -

 .1996بحث نهایة التدریب بالمعهد الوطني للدراسات القضائیة لسنة 

وضعیة األطفال بعد انفصام الرابطة الزوجیة في الفقه اإلسالمي والقانون : فضیلة وهبي  -

ریعة ، المغربي ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ، كلیة الش

2001 – 2002. 

وضعیة المرأة في تقنیات األحوال الخصیة لدول المغرب العربي : محمد بودالحة  -

 .2000 – 1999أطروحة لنیل الدكتوراه في الشریعة 
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إشكالیة اإلثبات في النفقة رسالة نهایة : محمد الشرقاوي ونور الدین أوالد عبد الرحمن  -

               ائیة بالرباط ،التدریب بالمعهد الوطني للدراسات القض

2001 – 2003. 

مناقشة المطالب النسائیة الهادفة إلى تفسیر مدونة األحوال الشخصیة :محمد بشیري  -

أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة 

 .1995 – 1994الحسن الثاني ، الدار البیضاء 

فقها تشریعا وقضاء ، بحث نهایة التمرین بالمعهد  تقدیر نفقة الزوجة: محمد صادق  -

 .1999 – 1998الوطني للدراسات القضائیة 

دراسة فقهیة قضائیة ، بحث نهایة : أحكام الحضانة في التشریع المغربي : محمد جالل  -

 .1996 – 94التمرین بالمعهد الوطني للدراسات القضائیة 

األسرة المغربیة ، رسالة لنیل دبلوم  دور قاضي التوثیق في حمایة: محمد الجرموني  -

 2002، القانون الخاص كلیة الحقوق بفاس الدراسات العلیا المعمقة في

– 2003. 

ضوابط إیقاع الطالق رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا ، كلیة " نور الدین أسالو  -

 .2002 – 2001الشریعة ، 

ة نهایة التدریب في المعهد الوطني الطالق أسبابه وطرق معالجتها ، رسال: هند احدارتي  -

 .  2002 – 2000للدراسات القضائیة 

غیاب األب وآثاره على األسرة بحث نهایة التمرین بالمعهد الوطني : وفاء بناني  -

 .1994 – 1992للدراسات القضائیة 

 :  المقاالت واألبحاث القانونیة

لى األبناء ، مجلة الملحق أطفال الطالق وآثار فسخ العالقة الزوجیة ع: أحمد السراج  -

 . 1997لسنة  32القضائي ، عدد 
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سنة  37الطرق  البدیلة  لحل النزاعات ، مجلة الملحق القضائي ، عدد : أحمد السراج  -

2004. 

 21أسس تقدیر نفقة الزوجة ، مجلة الملحق القضائي العدد : أمجاط محمد الصغیر  -

 .1991لسنة 

لطالق التعسفي في الفقه اإلسالمي ومدونة مبدأ التعویض عن ا: بلحساني الحسني  -

 .1988لسنة  3األحوال الخصیة ، مجلة المیادین عدد 

 .32دور القضاء في مدونة األسرة ، مجلة المعیار عدد : خدیجة العلمي  -

المجلة المغربیة للقانون : التوجه القضائي في مجال نفقة األبناء : رجاء ناجي مكاوي  -

 .  1991لسنة  32/31زدوج والسیاسة واالقتصاد عدد م

تقییم تجربة األعوان القضائیین من خالل ابتدائیة فاس ، مجلة المعیار : سعد الجرندي  -

 .2002لسنة  28عدد 

لسنة  3إهمال األسرة في التشریع المغربي ، مجلة المیادین ، عدد : عبد الرحمن حدو  -

1988  . 

جتماعي عن طریق الزكاة ، مجلة من أجل نظام إسالمي للتكافل اال: عبد اهللا بودهرین  -

 . 1984لسنة  30المحاكم المغربیة ، عدد 

 .32افتتاحیة مجلة المعیار عدد : عبد اهللا الحمومي  -

، واالتفاقات الدولیة مجلة المحكمةحقوق الطفل في مدونة األسرة : عبد الواحد بنمسعود  -

 .32عدد 

، ت الدولیة مجلة المحكمةتفاقاحقوق الطفل في مدونة األسرة واال: عبد الواحد بنمسعود -

 . 4/2004عدد 

تجربة األعوان القضائیین بفاس بحث، إجازة في : فدوى الوالي وخدیجة أبو مهدي  -

 .1999 – 1998القانون الخاص 
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من قانون المسطرة  179محمد السعید بن سالم حول تطبیق التعدیل الوارد في الفصل  -

 . 1988لسنة  12المدنیة مجلة المحامي ، عدد 

 .13/2005حقوق المطلقة في مدونة األسرة ، مجلة كتابة الضبط ، عدد : محمد أكدید -

التجربة التونسیة في مادة األحوال الشخصیة المجلة المغربیة لقانون : محمود حسن  -

واقتصاد التنمیة ، عدد خاص بالیوم الدراسي حول األسرة المغربیة في 

 .  2004لسنة  5الفقه المالكي والقانون الوضعي ، عدد 

البعد األخالقي لطالق الخلع، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة : محمد الكشبور  -

 .  2002لسنة  46خاص ، القانون واألخالق ، عدد  عدد 

بعض اإلشكاالت العملیة التي تطرحها مدونة األسرة على المستوى : محمد نجاري  -

 .  2004لسنة  4التطبیقي ، مجلة المحكمة ، عدد 

خطاب السید محمد بوزبع وزیر العدل في الجلسة االفتتاحیة ألشغال الیوم الدراسي  -

بمناسبة مرور سنة على صدور مدونة األسرة منشور بمجلة ، قضاء 

 . 2005األسرة العدد األول لسنة 

 :  أھـم النـدوات

فبرایر  26إلى  23األیام الدراسیة التي نظمت حول مدونة األسرة بمدینة مراكش من  -

، والمنشورة من طرف وزارة العدل في كتاب دراسات قانونیة 2004

 . لمدونة األسرة

األسرة والحلول المالئمة لها،  األیام الدراسیة حول اإلشكالیات العملیة في مجال قضاء -

 .  2004دجنبر  21و  20أكتوبر  و 5و  4أیام  إفران

جتماعي منشور ضمن سلسلة ندوات الزكاة وانعكاساتها في المجالین االقتصادي واال -

منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط ،  3ومناظرات رقم 

 .1994مطبعة النجاح الجدیدة ، البیضاء ، طبعة أولى لسنة 
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التقریر السنوي حول تطبیق مدونة األسرة الصادر عن مركز اإلعالم والرصد للنساء  -

 .2005/ 2004المغربیات 

  : الجرائــد

 .2006فبرایر  7بتاریخ  1336لتجدید عدد ا -

 2005ینایر  29بتاریخ  2193األحداث المغربیة ، عدد  -

 . 2005شتنبر  16بتاریخ  8043االتحاد االشتراكي ، عدد  -

 .2005شتنبر  8بتاریخ  8036االتحاد االشتراكي ، عدد  -

 .1985یولیوز  10بتاریخ  12741العلم ، عدد  -

 : قضائیةمراجع لألحكام والقرارات ال

 1980لسنة  25مجلة قضاء المجلس األعلى ، عدد  -

 2001لسنة  58ـ  57عدد  مجلة قضاء المجلس األعلى ، -

 . لسنة 65و  64مجلة المحاكم المغربیة ، عدد  -

  : المراجع بالفرنسیة

- Laurent Benoiton : la médiation familiale .DEA de théorie juridique, Faculté d 

droit et de sciences politique , université d’AIX Marseille III , Année                     

2001 – 2002 .  
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   الفھــــــرس
   1                        مقدمة

        حقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطالقال: الفصل األول 

  10   

  11               الحقوق المالیة للمطلقة: الفرع األول   

  11             نفقة المعتدة وسكناها: األول المبحث     

  11           النفقة خالل فترة العدة: المطلب األول      

  12     حاالت استحقاق ، وسقوط نفقة المطلقة: الفقرة األولى         

  12           حاالت االستحقاق: أوال           

  14           حاالت السقوط: ثانیا           

  15           تقدیر نفقة المطلقة: الفقرة الثانیة         

  16           معاییر التقدیر: أوال           

  21       حدود السلطة التقدیریة للمحكمة: ثانیا           

  25            سكنى المطلقة : المطلب الثاني       

  اإلجراءات المقررة لضمان السكنى : الفقرة األولى         

  25           في فترة العدة  

  السكنىاإلجراءات القانونیة لضمان : الفقرة الثانیة         

  27          في فترة الحضانة          

  28                 المتعة: المبحث الثاني     

  29        المتعة من خالل الفقه اإلسالمي : المطلب األول       

  29         معنى المتعة ومشروعیتها: الفقرة األولى         

  30      االختالف الفقهي في حكم المتعة: الفقرة الثانیة         

  31          المتعة في مدونة األسرة : المطلب الثاني       
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  31     هل المتعة تعویض؟: طبیعة المتعة : الفقرة األولى         

  32         عناصر تقدیر المتعة: الفقرة الثانیة         

  34         نصیب المطلقة في ممتلكات األسرة: المبحث الثالث     

  34          أحكام قسمة متاع البیت: المطلب األول       

  36         ي المستفاد من الثروةف الحق :المطلب الثاني       

  41           الحقوق المالیة للطفل بعد الطالق: الفرع الثاني   

  41          أجرتي الحضانة والرضاع : المبحث األول     

  41             أجرة الحضانة: المطلب األول       

  42          نطاق االستحقاق : الفقرة األولى         

  43     ق في أجرة الحضانةحاالت سقوط الح: الفقرة الثانیة         

  44             أجرة الرضاع: المطلب الثاني       

  45           حاالت االستحقاق: الفقرة األولى         

  46        مقدار أجرة الرضاع: الفقرة الثانیة         

  47              سكن المحضون : المبحث الثاني     

  47             االلتزام بالسكنى: المطلب األول       

  49   نیة المقررة لضمان سكنى المحضوناآللیات القانو : المطلب الثاني       

  51              نفقة المحضون : المبحث الثالث     

  51     مشتمالت نفقة المحضون وكیفیة تقدیرها: المطلب األول       

  51         مشتمالت نفقة المحضون: الفقرة األولى         

  53         تقدیر نفقة المحضون: الفقرة الثانیة         

  54       استخالص نفقة المحضون قضائیا: ثاني المطلب ال      

  55       تنفیذ الحكم القاضي بالنفقة: الفقرة األولى         

  55           وسائل تنفیذ الحكم: أوال           
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  56        الضمانات الكفیلة بتنفیذ الحكم: ثانیا         

  57         أثر االمتناع عن أداء النفقة: الفقرة الثانیة       

  57         جریمة إهمال األسرةشروط قیام : أوال         

  59         أركان جریمة إهمال األسرة: ثانیا         

   محدودیة المستحقات المالیة وآلیات الحد من قصورھا: الفصل الثاني 

    64  

  65     محدودیة المستحقات المالیة في تأمین المتطلبات المعیشیة: الفرع األول 

  قة عن ضمان قصور المستحقات المالیة للمطل: المبحث األول   

  65             استمراریة المعاش   

  65  على مستحقات المطلقة انعكاس طلب اإلذن باإلشهاد: المطلب األول     

  68          غیاب مؤسسة مالیة بدیلة: المطلب الثاني     

  عدم استجابة المستحقات المالیة للمتطلبات المعیشیة: المبحث الثاني   

  70              لطفل الطالق   

  ضآلة المستحقات وغیاب الضمانات الكفیلة: ولالمطلب األ    

  71            باستمرار النفقة 

  71          ضآلة المستحقات: الفقرة األولى       

  74     غیاب الضمانات الكفیلة باستمرار النفقة: الفقرة الثانیة       

  75   أثر إجراءات التبلیغ والتنفیذ على المستحقات المالیة: المطلب الثاني     

  75        أثر إجراءات التبلیغ: ألولى الفقرة ا      

  78         أثر عدم تنفیذ األحكام: الفقرة الثانیة       

  80       تأثیر نوع الطالق على المستحقات المالیة: المبحث الثالث   

  80     تأثیر نوع الطالق على مستحقات المطلقة: المطلب األول     

  81           الطالق قبل البناء: الفقرة األولى       
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  82          الطالق الخلعي: الثانیة رة الفق      

     

  مصیر مستحقات األطفال في ظل ارتفاع : المطلب الثاني 

  86           وتیرة الطالق الخلعي 

  88   آلیات الحد من قصور المستحقات المالیة المترتبة عن الطالق: الفرع الثاني 

  88          إحداث صندوق التكافل العائلي: المبحث األول   

  89         ضرورة توفیر موارد مالیة: ل المطلب األو     

  93  إقرار شروط دقیقة لالستفادة من خدمات الصندوق: المطلب الثاني     

  95   تقویة دور القاضي في اتجاه الرقابة على شرعیة الطالق: المبحث الثاني   

  95       حجم ظاهرة الطالق بالمغرب وأسبابها: المطلب األول    

  96       الطالق بالمغرب حجم ظاهرة: الفقرة األولى       

  99           أسباب الطالق: الفقرة الثانیة       

  توجیه تدخل القاضي في اتجاه الرقابة : المطلب الثاني     

  100          على شرعیة الطالق   

  100    قیاس جدوى تدخل القضاء في الطالق : الفقرة األولى       

   توجیه تدخل القضاء في اتجاه الرقابة: الفقرة الثانیة       

  102         على شرعیة الطالق 

  105     المنازعات األسریة تفعیل األسالیب البدیلة لفض: الث المبحث الث  

  105       دور الوساطة في تفعیل مسطرة الصلح: المطلب األول    

  109      خلیة لتسویة المنازعات األسریة إنشاء: المطلب الثاني     

  113                         خاتمة

                  الئحة المراجع المعتمدة

  115  
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  123                                 فھرس ال
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 2004فبرایر 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005ینایر 

22914 44922 11450 37593 38438 42069 50763 47872 51741 53247 48332 50919

-40,09% 8,38% 10,26% -2,20% -8,63% -17,13% 6,04% -7,48% -2,83% 10,17% -5,08% -12,93%

  م 2006 – 
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