
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أُؼٔوخ ك٢ بحث نٍُم دبهىو انذراساث انعهٍا

 اُوبٕٗٞ اُخبؿ
 

: المناقشة لجنة أعضاء
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 اُذًزٞس أؽٔذ ع٤٣ٞذ     أعزبر ث٤ٌِخ اُؾوٞم ثلبط ػــــــنـــــٞا -
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: هـبٍ رؼـب٠ُ

 وإٌ خفتى شماق بٍُهًا فابعثىا حكًا يٍ أههه وحكًا يٍ » 

أههها إٌ ٌرٌذا إصالحا ٌىفك هللا بٍُهًا، إٌ هللا كاٌ عهًٍا 

 « خبٍرا

صذق هللا انعظٍى 

 35: انُساء، اٌَت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كممة شكر 
أتوجو بجزيل الشكر وفائق التقدير إلى األستاذ الفاضل عبد 

الحميد أخريف رمز التواضع والعطاء في مجال البحث العلمي، على قبولو 

اإلشراف على ىذا البحث وعلى كل النصائح والتوجيهات القيمة التي كان 

. لها األثر البالغ في إنجازه

كذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أعانني في عذا العمل، 

خاصة األستاذ المحترم عبد الباقي زعيبو بوتفاح قاضي األسرة بالحسيمة، 

الذي لم يبخل علي بوقتو ومعرفتو، حيث شكل نبراسا أضاء لي طريق 

. البحث في كل مل يتعلق بالشق القضائي للموضوع

كما أتوجو بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل 

. أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة وتقييم ىذا العمل

  ؽٌشا ُِغ٤ٔغ 
. عبد الواحد الرحماني

 

 



إهـداء 
إلى الوالدين العزيزين حفظهما اهلل وأطال في عمرىما 

 إلى إخوتي وأخواتي األعزاء

 إنى كافت األهم واألصذلاء

 : إلى من لهـم علـي واجب االعتراف بالجميل

 .   أساتذتي األجالء

 .إلى األستاذ المحترم رشيد بلعلي المحامي المقتدر بالحسيمة

 .إلى كل مكد ومجد في سبيل العلم والمعرفة لنيل المعالي

 

إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع 

 

ػجذ اُٞاؽذ 

اُشؽٔب٢ٗ 
 

 

 

 

 

 

 



الياقققكةة
عرفت المنظومة القانونٌة المؽربٌة فً السنوات األخٌرة العدٌد من اإلصبلحات والتعدٌبلت 

التً أدخلت على نصوصها، فرضتها التحوالت الهٌكلٌة العمٌقة التً عرفها المجتمع المؽربً فً 

جمٌع مناحً الحٌاة السٌاسٌة والحقوقٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، كما اقتضتها مسؤلة مبلءمة 

القوانٌن الوطنٌة مع المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة المرتبطة أساسا بحقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة 

.  والطفل خاصة، والتً وقع و صادق علٌها المؽرب والتزم دستورٌا باحترامها

 بمثابة مدونة األسرة،  70-03وفً سٌاق هذه االعتبارات الوطنٌة والدولٌة صدر قانون 

وذلك بعد مخاض عسٌر بدأ أساسا بإعبلن خطة إدمـاج المرأة فً التنمٌة وما خلفه من ردود فعل 

متباٌنـة تراوحت بٌن التؤٌٌد والرفض، وانتهى بتعٌٌن جبللة الملك  للجنة استشارٌة كلفت بإجراء 

مراجعة جوهرٌة لمقتضٌات مدونة األحوال الشخصٌة، فً إطار االلتزام بؤحكام ومقاصد اإلسبلم 

السمحة وإعمال االجتهاد فً استنباط األحكام، مع االستهداء بما تقتضٌه روح العصر والتطور 

واحترام حقوق اإلنسان كما هً متعارؾ علٌها عالمٌا، وهذا ما جعل من مدونة األسرة حسب العدٌـد 

من الباحثٌـن والمهتمٌن القانونٌٌن والحقوقٌٌن وطنٌا ودولٌا، حدثا قانونٌا وحقوقٌا تارٌخٌا بببلدنا، نظرا 

لئلصبلحات الهامة التً تضمنتها مقتضٌاتها، والتً تجسد فً عمقها التكامل بٌن المرجعٌة اإلسبلمٌة 

. إلخ... والكونٌة القابمتٌن على مبادئ الحرٌة والمساواة واإلنصاؾ والتضامن

ك٘ظشا ٌُٕٞ األعشح رؾٌَ ٓؤعغخ اعزٔبػ٤خ ٓزغزسح ك٢ ػٔن اُزبس٣خ، ٝؽو٤وخ ٝاهؼ٤خ ال ٣ذسى اإلٗغبٕ أ٤ٔٛزٜب إال إرا كوذٛب أل١ 

عجت ٖٓ األعجبة، ٝثبػزجبسٛب اُ٘ٞاح األعبع٤خ ُِج٘بء أُغزٔؼ٢ ٝاُذ٣ٔوشاه٢ ٝاُزشث٤خ ػ٠ِ أُٞاه٘خ اُقبُؾخ، ؽ٤ش رنطِغ ك٢ 

ٛزا اإلهبس ثذٝس ٛبّ ك٢ ػ٤ِٔز٢ اُزشث٤خ ٝاُز٤ٔ٘خ، كوذ ؽشؿ أُؾشع ٖٓ خالٍ ٛزٙ أُذٝٗخ ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ اُشٝاثو األعش٣خ ٝكن ٓب 

٣وزن٤ٚ ؽٔب٣زٜب ٝمٔبٕ اعزٔشاس٣زٜب ك٢ أداء ٝظ٤لزٜب داخَ أُغزٔغ، اٗطالهب ٖٓ مجو ٝر٘ظ٤ْ ؽوٞم ٝٝاعجبد ع٤ٔغ أكشادٛب 

ؽ٤ش " إٗقبف أُشأح ٝؽٔب٣خ ؽوٞم اُطلَ ٝف٤بٗخ ًشآخ اُشعَ: " ًٔب ٣ذٍ ػ٠ِ رُي اُؾؼبس اُز١ فذسد ك٢ ظِٚ ٝأُزٔضَ ك٢

ٝسد ك٢ اُخطبة ا٢ٌُِٔ ثٔ٘بعجخ اعزوجبٍ عالُخ أُِي ُشئ٤غ٢ ٓغِغ٢ اُجشُٔبٕ ٝرغ٤ِٜٔٔب ُغالُزٚ اُوبٕٗٞ ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح ثؼذ 

ٝإرا ًبٕ ٓ٘ز اػزالئ٘ب اُؼشػ هذ عؼِ٘ب ك٢ فذاسح ع٤بعز٘ب إ٣غبد ٓذٝٗخ ؽذ٣ضخ ُألعشح، ثٜزٙ : " ... ٓقبدهخ اُجشُٔبٕ ػ٤ِٚ ٓب ٢ِ٣

أُٞافلبد ٝأُشعؼ٤بد ٝك٢ خنْ ر٤بساد ٓخزِلخ، كئٗ٘ب ثوذس ٓب ٗؾٔذ هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ رٞص٤و٘ب ك٢ إٗغبصٛب ثٔب رزنٔ٘ٚ ٖٓ إٗقبف 

ُِٔشأح، ٝؽٔب٣خ ُؾوٞم األهلبٍ ٝف٤بٗخ ٌُشآخ اُشعَ، ٗغذد اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ أٜٗب ٌٓغت ُِٔـبسثخ ع٤ٔؼب، ٤ٖٛٞ٘ٓ ثئعٔبع ًَ ٓٔضَ 

...". األٓخ ٌٝٓٞٗبرٜب ػ٤ِٜب، ٝمٖٔ ٗوبػ د٣ٔوشاه٢ ٓغؤٍٝ ٝاُزؾبّ  ٝص٤ن ث٤ٖ اُؼشػ ٝاُؾؼت 

ولعل من المستجدات الهامة التً جاءت بها مدونة األسرة والتً جعلت منها قانونا متمٌزا، 

تنظٌمها للقواعد الشكل إلى جانب قواعد الموضوع، خاصة فً المسابل المرتبطة بالزواج وانحبللـه،  

حٌث أصبحت خاضعة إلشراؾ ورقابة القضاء فً إطار ما ٌمكن أن ٌصطلح علٌه بالبعد القضابً 

كما ٌتجلى ذلك بوضوح   ( La judiciarisation du code de la famille  )لمدونة األسرة 

فً أحكام التطلٌق، حٌث عمد المشرع من خبلل المدونة إلى التوسٌع من أسبابه بإضافة سبب جدٌد لم 

ٌكن موجودا فً مدونة األحوال الشخصٌة الملؽاة، وٌتعلق األمر بالشقاق كما تنص على ذلك المواد 

، ذلك أنه فً حالة وجود "بالتطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق "  المعنونة97 إلى 94من 



نزاع بٌن الزوجٌن ٌخشى منه الشقاق ٌمكن لهما أو ألحدهما اللجوء إلى القضاء لطلب حله، وفق 

المسطرة المنصوص علٌها فً المواد المشار إلٌها والتً ٌطلق علٌها طبقا للمدونة بمسطرة الشقاق، 

حٌث ارتؤٌنا اختٌار دراستها فً ضوبها والعمل القضابً كموضوع لرسالة التخرج قصد نٌل دبلوم 

. الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص وحدة األسرة والطفولة

 

أهمية الموضوع و دوافع اختياره  
 

تعتبر مسطرة الشقاق المنصوص علٌها فً المدونة مسطرة خاصة ذات بعد وقابً وعبلجً 

الهدؾ منها تسوٌة وتصفٌة النزاعات الزوجٌة، حٌث خول المشرع من خبللها للزوجٌن أو أحدهما 

إمكانٌة أخذ مبادرة اللجوء إلى القضاء، لطلب حل كل نزاع قابم بٌنهما ٌخاؾ أن ٌتطور وٌصبح شقاقا 

ٌتعذر معه إٌجاد حل لـه ؼٌر الحكم بٌنهما بالتفرٌق عن طرٌق التطلٌق، بناء على األسباب المبررة 

لذلك، كما خول للمحكمة بمقتضى النص القانونً سلطة اإلثـارة التلقابٌة لتطبٌق مسطرة الشقـاق، كحل 

.  للخبلؾ القابم بٌن الزوجٌن حول مسؤلة التعدد

لذلك فإن التنصٌص واإلحالة علٌها ٌعتبر من المكاسب الهامة التً جاءت بها مدونة األسرة، 

حٌث حافظ المشرع من خبللها على الثوابت المإسسة للمرجعٌة اإلسبلمٌة ، كما جعل من تماسك 

األسرة المؽربٌة و استقرارها الهدؾ األسمى من سنها إضافة إلى إسناد تطبٌقها لقضاء األسرة الذي 

ٌعتبر جهازا قضابٌا جدٌدا فً التنظٌم القضابً المؽربً، جاء فً إطار تكرٌس التوجه نحو القضاء 

المتخصص قصد تفعٌل مدونة األسرة، فمما جاء فً الرسالة الملكٌة الموجهة إلى وزٌر العدل حول 

وتجسٌدا لحرصنا السامً فً هذا الشؤن، فقد : " توفٌر الشروط الكفٌلة لحسن تطبٌق مدونة األسرة

أكدنا منذ إحداثنا للجنة االستشارٌة المكلفة باقتراح إصبلح جوهري لمدونة األحوال الشخصٌة على 

دعم هذا المشروع، فإن تفعٌله ٌظل رهٌنا بإٌجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال، ال سٌما وقد 

تؤكد لنا من خبلل تطبٌق المدونة الحالٌة أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بعض بنودها، 

ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء أسري مإهل مادٌا وبشرٌا ومسطرٌا لتوفٌر كل شروط العدل 

". واإلنصاؾ مع السرعة فً البت فً القضاٌا التً هً من اختصاصه والتعجٌل فً تنفٌذها

   فعندما ٌلجؤ الزوجٌن أو أحدهما إلى المحكمة لحل نزاع بٌنهما ٌخاؾ منه الشقاق ٌتعٌن على 

المحكمة المختصة و كما ٌستفاد ذلك من النصوص القانونٌة المنظمة لهذه المسطرة ، السعً أقصى ما 

ٌمكن إلنقاذ العبلقة الزوجٌة من االنحبلل ، من خبلل القٌام بكل اإلجراءات الضرورٌة الستقصاء 

أسباب النزاع و محاولة بصبلح ذات البٌن بٌن الزوجٌن المتخاصمٌن ، بما فً ذلك االستماع إلى 



الشهود ، و انتداب الحكمٌن ، و تعٌٌن مجلس العابلة، وؼٌر ذلك مما تـرى فٌه فابـدة فً هذا الشـؤن ، 

انسجاما مع المنهج اإلسبلمـً المتكامـل بخصوص تسوٌـة النزاعـات الزوجٌـة الذي ٌإكد سمو 

ةوة نة فتتة لقجاةة: التشرٌع اإلسبلمً فً معالجة النشوز والشقاق بٌن الزوجٌن ، مصداقا لقولـه تعالى 

ربينلجةفقجرمعل ةحللجةمة أملةوةحللجةابة أمنجة ة نةيغيي ة إصحقجةيلفقـةاةربينلجة ة نة اة جنة مبلجة عبقغةة
( 1) 

فقجتلل ة اةة   و قوله سبحانه  (2) فقصة يجحة مبنلجة نةيصممجةربينلجةإممجةوة اصمحة بقغ :و قوله عز وجل 

.  (3) و إممل ةذ تةربيلت

فالتطلٌق طبقا لمدونة األسرة أصبح حبل استثنابٌا للخبلفات الزوجٌة ، حً الٌجوز للقضاء 

اللجوء إلٌه إال بعد استنفاذ كل اإلجراءات المشار إلٌها ، و ذلك فً حدود األخذ بقاعدة أخؾ 

 (. 70المادة  )الضررٌن، لما فً ذلك من تفكٌك لؤلسرة و اإلضرار باألطفال 

مسطرة الشقاق في ضوء مدونة األسرة    والعمل " من هـذا المنطلـق فـإن موضوع 

 ٌكتسً أهمٌة بالؽة من الناحٌتٌن النظرٌة والعملٌة ، فؤهمٌته النظرٌة تكمن فً الحمولة "القضائي

القانونٌة للمقتضٌات المنظمة لهذه المسطرة ، و بذلك فهً تحتاج إلى دراستها  وتحلٌلها قصد استجبلء 

الؽموض عنها من خبلل إبراز إٌجابٌاتها و سلبٌاتها ، خاصة وأنها تعتبر من المستجدات التً جاءت 

بها مدونة األسرة، أما أهمٌتها العملٌة فترجع إلى كون المشرع أسند تطبٌقها لقضاء األسرة، مما ٌبرر 

الحاجة إلى مقاربة كٌفٌة تعامله معها على مستوى الممارسة القضابٌة، مع اإلشارة إلى  أن من 

الصعوبات التً واجهتنا ونحن بصدد إنجاز هذا البحث، انعدام معطٌات  إحصابٌات رسمٌة حول نسبة 

التطلٌق للشقاق منذ صدور المدونة، من شؤنها أن تسعفنا أكثر فً ضبط التوجه القضابً المعمول به 

فً كل أقسام قضاء االسرة بالمملكة بخصوص هذا النوع من القضاٌا، سٌما وأن األحكام الصادرة فٌها 

 (. من مدونة األسرة128المادة )لم تعد تقبل الطعن فً شقها القاضً بإنهاء العبلقة الزوجٌة 

 

اإلشكالٌـــة التً ٌثٌرهـــا الموضوع  

 

                                                 
1
 .35: عٞسح اُ٘غبء ا٣٥خ -  

2
 .127: عٞسح اُ٘غبء ا٣٥خ -  

3
. 1: عٞسح األٗلبٍ ا٣٥خ -  



) و تلك التً تحٌل علٌها  ( 97-94المواد  )    باستقرابنا للمقتضٌات المنظمة لمسطرة الشقاق 

ٌتضح جلٌا أن اإلشكالٌة األساسٌة التً تثٌرها تتمثل فً مدى  ( 124-120-100-45المواد 

استطاعة قضاء األسرة أثناء تفعٌله لها التوفٌق بٌن هاجس الحفاظ على استقرار األسرة واالستجابة 

لحق طلب التطلٌق، بما ٌقتضٌه ذلك من حماٌة حقوق جمٌع أفرادها، بحٌث تتفرع عن هذه اإلشكالٌة 

: جملة من التساإالت ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً

ما المقصود بالشقاق الذي ٌعطً للزوجٌن حق طلب التطلٌق ؟ - 

 ما هً الحاالت التً ٌحق فٌها اللجوء إلى إثارة تطبٌق مسطرة الشقاق ؟- 

 كٌؾ ٌتعامل قضاء األسرة مع طلبات تطبٌق مسطرة الشقاق ؟- 

إلى أي حد ٌمكن لقضاء األسرة ضمان احترام الحقوق موضوع الحماٌة عند تفعٌله لمسطرة الشقاق - 

؟ 

 

خطـــــت انبحـــــث  
 

     نظرا لكون مسطرة الشقاق فً المجال األسري ترمً إلى معالجة الصعوبات التً تواجهها الحٌاة 

الزوجٌة، عن طرٌق تسوٌتها ودٌا قبل اللجوء إلى تصفٌتها قضابٌا، وذلك على ؼرار مسطرة معالجة 

صعوبات المقاولة فً المجال االقتصادي، فقد ارتؤٌنا من اجل مقاربتها فً ضوء مدونة األسرة 

والعمل القضابً اعتماد اختٌار منهجً على مستوى التحلٌل من خبلل تقسٌم الموضوع إلى قسمٌن، 

حٌث تعرضنا فً القسم األول إلى تسوٌة  النزاعات الزوجٌة فً دعاوي الشقاق، أبرزنا فٌه الضوابط 

واإلجراءات القانونٌة الواجب مراعاتها من طرؾ القضاء فً هذا اإلطار، أما القسم الثانً فقد 

خصصناه للحدٌث عن اآلثار المترتبة عن تصفٌة تلك النزاعات فً مواجهة الحقوق األسرٌة ، 

والمتمثلة فً حقوق الزوجة المطلقة واألطفال إن وجدوا  من جهة، وحق الزوج فً التعوٌض عن 

. التطلٌق للشقاق من جهة أخرى

: وبذلك ٌكون تصمٌم هذا البحث كاآلتً 

تسوٌة النزاعات الزوجٌة فً دعاوي الشقاق  : القسم األول 

آثار التطلٌق للشقاق على حقوق أفراد األسرة : القسم الثانً

 وة اة اللفـ                                                       

 

 



تسىٌـت انُزاعاث انزوجٍت : انمسى األول 

  فً دعـاوي انشمـاق
 
 

تعكس المقتضٌات المنظمة لمسطرة الشقاق و كذا التً تحٌل علٌها فً مدونة األسرة، حرص 

المشرع من خبللها على تجاوز بعض المشاكل التً كانت تثار فً ظل التطبٌق القضابً لمدونة 

األحوال الشخصٌة الملؽاة ، خاصة ما ٌتعلق منها ببـطء و تعقد المساطر القضابٌة فً الدعاوي 

الرامٌة إلى انحبلل العبلقة الزوجٌة ، و كذا بضعؾ الحماٌة القانونٌة للحقوق المرتبطة بذلك ، حٌث 

باستقرابنا لتلك المقتضٌات ٌتضح جلٌا أنها تختزل فً عمقها توجه تشرٌعً ٌإطره هاجس الحفاظ 

على استقرار األسرة ، انطبلقا من الصبلحٌات المهمة المخولة للقضاء ألجل إٌجاد تسوٌـة ودٌة 

للنزاع القابم بٌن الزوجٌن، إذ ال ٌجوز للمحكمة اللجـوء إلى الحكم بالتفرٌـق بٌنهما عن طرٌق 

إال بعد استنفاذها لكل المحاوالت الكفٌلة بتحقٌق ذلك، و هذا ما ٌضفً نوع من التدرج على  التطلٌق

. تفعٌل اإلجراءات المسطرٌة لدعاوي الشقاق

ولئلحاطة بمختلؾ الجوانب القانونٌة المرتبطة بتسوٌة النزاعات الزوجٌة فً مسطرة الشقاق، 

ٌتعٌن قبل دراسة اإلجراءات المعمول بها فً هذا المجال، التطرق إلى الضوابط المرتبطة بإثارة 

. تطبٌقها

 

: وبنـاء علٌـه سنقسـم هذا القسـم إلى فصلٌـن على النحـو التالـً 

 

. ضوابط إثارة تطبٌق مسطرة الشقاق لتسوٌة النزاعات الزوجٌة: الفصل األول 

 

. إجراءات تسوٌة النزاعات الزوجٌة فً دعاوي الشقاق: الفصل الثانً 

 

 

 

ضىابظ إثارة تطبٍـك يسطرة انشماق نتسىٌت انُزاعاث : انفصـم األول 

انزوجٍت 



 

الدعوى القضابٌة باعتبارها ادعاء قانونـً فً المجال اإلجرابـً تحكمها قواعـد و ضوابط  

قانونٌة من الناحٌتٌـن الموضوعٌـة و اإلجرابٌة، بحٌث إن إضفاء االنسجام بٌنهما ٌجعلها تنتج آثارها 

القانونٌة فً مواجهة أطراؾ النزاع، و لما كانت ؼاٌة المشرع من تنظٌمه لمسطرة الشقاق تسوٌة 

النزاعات الزوجٌة وفق إطار قانونً ٌحرص القضاء فً ضوبه ما أمكن على ضمان استقرار و 

تماسك األسرة، فإن ضمان تفعٌلها ٌقتضً مراعـاة الضوابط المرتبطة بإثارتها خاصة فٌما ٌتعلق 

، بنـاء على المبررات المنصـوص علٌها فـً (المبحـث األول  )بالطرؾ المخول له قانونـا ذلك 

. (المبحث الثانً ) مدونـة األسـرة 

 

انطـرف انًخـــىل نه  لاَىَـــا إثــارة تطبٍــك يسطــــرة : انًبحــث األول 

انشمــــــــاق 

 

إذا كان األمـر فً القضاٌا المرتبطـة بانحبلل العبلقة الزوجٌة طبقا لمدونـة األسـرة، أن 

 ، فإن من الخصوصٌات (4)الطـرؾ الذي ٌبـادر إلـى طلب ذلك ٌكـون عـادة الـزوج أو الزوجـة 

الممٌـزة لمسطرة الشقـاق على مستوى إثارتهـا، تخوٌل الزوجٌن معا أو أحدهما حق اللجوء إلى 

القضاء لطلب حل كل نزاع بٌنهما ٌخاؾ منه الشقاق، كما أنه وعٌا من المشرع بالمشاكل التً 

تترتـب عن الوضع الذي تكون علٌه األسرة بفعل النزاع القابـم بٌن الزوجٌـن، فقد أتاح للمحكمة و 

. بصفة استثنابٌة إمكانٌة اإلثارة التلقابٌة لمسطرة الشقاق

وبذلك فاألصل أن الطرؾ المخول له قانونا إثارة تطبٌق مسطرة الشقاق هو الزوجٌن أو 

، و استثناء المحكمة من خبلل اإلثارة التلقابٌة (المطلب األول  )أحدهما فً إطار مبدأ المساواة  

. (المطلب الثانً  )بمقتضى النص القانونً  

 

الشقـــــاق  مسطـــــرة بتطبيـق الخاص بعدىا في الزوجيـن بين المسـاواة : األول المطلـب
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4
٣ٌٖٔ ُِضٝع٤ٖ إٔ ٣زلوب ػ٠ِ ٓجذأ إٜٗبء اُؼالهخ : "  ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح اُز٢ ر٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 114 ثبعزض٘بء هجؼب ؽبُخ اُطالم االرلبه٢ أُ٘ظْ ك٢ أُبدح 

..." . اُضٝع٤خ دٕٝ ؽشٝه أٝ ثؾشٝه ال رز٘بك٠ ٓغ أؽٌبّ ٛزٙ أُذٝٗخ ٝ ال رنش ثٔقبُؼ األهلبٍ 



شكل مبدأ العـدل و المساواة أحد الهواجـس األساسٌـة التً تحكمـت فً  إرادة المشرع المؽربً 

و هو بصدد مراجعـة مقتضٌات مدونة األحوال الشخصٌة الملؽـاة، نظرا لبلنتقـادات التً وجهت لها 

باعتبارها مجاال بارزا للتمٌٌز ضد المـرأة ، تنتهـك فٌه حقوقها األساسٌة كمواطنة مساوٌة للرجل 

. (5)أمام القانون

فالتطور المتنامً الذي حصل على مستوى الحٌاة المجتمعٌة بكل تجلٌاتها، فرض تؽٌرا جذرٌا 

فً المفاهٌم و الضوابط المإطرة للعبلقات األسرٌة، لتجاوز اإلشكال القانونً والواقعً الذي كانت 

تطرحه الوضعٌـة القانونٌة لؤلسرة عامة و المرأة على وجه الخصوص، السٌما فٌما ٌتعلق بترسٌخ 

ثقافة العدل و المساواة بٌن الزوجٌن فً الحقوق  والواجبات، و فً كل ما ٌرتبط بمكانة كل منهما 

  (.6)داخل األسرة 

هذا االقتناع بضرورة نشر و ترسٌـخ ثقافـة العدل و المسـاواة بٌن الزوجٌن على مستـوى 

الفضاء األسـري، ٌجد أصوله المرجعٌة فً الفقـه اإلسبلمً من جهـة، والمواثٌق الدولٌة من جهة 

أخرى ، ذلك أن وحدة الخلق اإللهً لئلنسان ٌقتضً تقرٌر مبادئ المساواة و الحرٌـة و اإلٌخـاء و 

، لذلك فقد ألؽى اإلسبلم الحنٌؾ باعتباره خاتم الدٌانات (7)الخ فً األسـرة          وؼٌرها... العدالـة 

ال على : " الفوارق بٌن كافة البشر، و عولم اإلنسان على حد تعبٌر األستاذ عبد الهـادي بو طالـب 

أساس التنافـس الحـر على األسـواق، و لكن على أسـاس التنافـس على التقـوى         والفضٌلـة، مع 

، فعبلقة (8)...إبقابـه على رابطـة واحـدة هً األسـرة  باعتبـارها الخلٌة األساسٌـة لكل مجتمـع 

الزوجٌن فً ظل النظـام اإلسبلمً تتحدد على أساس المساواة الكاملـة فً التكوٌن و وحدة الخلق و 

يجة ينجة ايجسة تلل ةررلتة الدة مللقتةابةةة:  الوجود، و هذا ما عبر عنه القرآن الكرٌم بقوله تعالى 

افقـةو حيةةوة مقـةاينجةزو نقجةوةرثةاينلجةر جالة عبغ ةوةانجاةوة تلقل ة اة الدةتنجااقلنةرلةوةالرحجمة ة نةة

 إنما النساء شقابـق الرجال فً األحكام «: ، و قال علٌه الصبلة و والسبلم  (9) اة جنة مبلتةرقبعقج

، فهذا الحدٌث الشرٌؾ ٌلخص الرإٌة القرآنٌة فً المساواة بٌن الزوجٌن فً الحقوق و (10) »

                                                 
5
أٓب ثبُ٘غجخ  : " 2003 أًزٞثش 10عبء ك٢ اُخطبة ا٢ٌُِٔ ثٔ٘بعجخ اكززبػ اُذٝسح األ٠ُٝ ٖٓ اُغ٘خ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُٞال٣خ اُزؾش٣ؼ٤خ اُغبثؼخ ُِجشُٔبٕ ثزبس٣خ -  

 : 1999 ؿؾذ 20ُألعشح ٝ اُٜ٘ٞك ثؤٝمبع أُشأح كئ٢٘ٗ أثشصد إؽٌبُٜب اُغٞٛش١ ؿذاح رؾ٢ِٔ األٓبٗخ اُؼظ٠ٔ إلٓبسح أُؤ٤ٖ٘ٓ ، ٓزغبئال ك٢ خطبة 

٤ًق ٣ٌٖٔ اُشه٢ ثبُٔغزٔغ ٝ اُ٘غبء اُِٞار٢ ٣ؾٌِٖ ٗقلٚ رٜذس ؽوٞهٜٖ ٝ ٣زؼشمٖ ُِؾ٤ق ٝ اُؼ٘ق ٝ اُز٤ٜٔؼ ك٢ ؿ٤ش ٓشاػبح ُٔب خُٞٚ ُٜٖ د٣٘٘ب 

" اُؾ٤٘ق ٖٓ رٌش٣ْ ٝ إٗقبف 
6
أصٓخ اُو٤ْ ٝ دٝس األعشح ك٢ رط٣ٞش : " ٗؾٞ إػبدح ث٘بء األعشح ٝ دػٜٔب اهزقبد٣ب ٝ اعزٔبػ٤ب ك٢ مٞء اُزؾٞالد أُؼبفشح  ٗذٝح : اُغؼذ٣خ ث٤ِٔش -  

 381:  أثش٣َ ، ٓطجٞػخ أًبد٤ٔ٣خ أٌُِٔخ ، ؿ 28-26، 2001عِغِخ اُذٝساد ، اُذٝسح اُشث٤ؼ٤خ " أُغزٔغ أُؼبفش
7

 13:  ؿ2000األعشح أُغِٔخ ك٢ اُؼبُْ أُؼبفش، داس اُلٌش أُؼبفش ث٤شٝد ، هجؼخ : ٝٛجخ اُضؽ٢ِ٤- 
8

أصٓخ اُو٤ـْ  ٝ : " ٓلٜـّٞ األعشح ٝٝظ٤لزٜب، ٝ ٓغؤ٤ُٝبرٜـب ك٢ اُذ٣بٗـبد ٝ اإلػالٗـبد اُؼب٤ُٔـخ ٝ ٓٞاص٤ن األْٓ أُزؾـذح ٗـذٝح : ػجذ اُٜبد١ ثٞهبُت - 

 . 167: ؿ .  أثش٣َ ، ٓطجٞػبد أًبد٤ٔ٣خ أٌُِٔخ 28-26-2001دٝس األعـشح ك٢ رط٣ٞش أُغزٔـغ أُؼبفش ، عِغِـخ اُـذٝساد ، اُذٝسح اُشث٤ؼ٤خ ُغ٘خ 
9

 . 1:عٞسح اُ٘غبء ، ا٣٥خ - 
10

 . 236 ٝ أثٞ داٝٝد ك٢ ع٘٘ٚ ؽذ٣ش سهْ 113 ، ٝ اُزشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ؽذ٣ش سهْ 2/256أخشعٚ أؽٔذ ثٖ ؽ٘جَ ك٢ ٓغ٘ذٙ - 



الوجبات ، و هً جزء منهما و لٌس فقط حقا مخوال لهما ، لذلك ٌرفض اإلسبلم الحنٌؾ النـزاع فً 

. هذا الحق ألنه من حقـوق هللا تعالى

كما أنه فً ظل الوعً المتنامً بضرورة احترام حقوق اإلنسان عامة و حقوق المرأة خاصة، 

عمد المجتمع الدولً إلى إٌجاد مجموعة من المواثٌق الدولٌة أؼلبها صادر فــً إطـار عمل منظمـة 

األمـم المتحدة، تهـدؾ إلى ترسٌخ ثقافـة المسـاواة بٌن  

، و هو التوجـه الذي تبنته القوانٌن الوضعٌة من خبلل ارتقابها بمبدأ المساواة بٌن (11)الزوجٌن 

. (12)الزوجٌن إلى مستوى حق دستوري ٌإطر و ٌوجه السٌاسة التشرٌعٌـة للدولة 

وتقرٌر مبدأ الوحدة األسرٌة و ما ٌتفرع عنها من قاعدة المساواة بٌن الزوجٌن فً الوظابـؾ و 

األدوار، ٌستدعً ضرورة تفعٌل األسلـوب التشاركً و التشاوري بٌنهما فً كل ما ٌرتبط بتدبٌر 

شإون األسرة ، لذلك اعتبارا لكون هذا األسـوب ٌعكس المنطق الحقوقً فً الحقوق و 

، فقد عمد المشرع المؽربً إلى تكرٌسه فً مدونة األسرة  كما ٌتضح ذلك جلٌا فً (13)الواجبات

 الزواج مٌثـاق تراضً و ترابط شرعـً بٌن «:  التً تنص على أن4تعرٌفـه للزواج فً المادة 

رجل و امرأة على وجه الـدوام، ؼاٌته اإلحصان و العفاؾ و إنشاء أسرة مستقرة برعاٌة الزوجٌن 

طبقا ألحكام هذه المدونة ، و كذلك من خبلل تنظٌمه للحقوق و الوجبات المتبادلة بٌن الزوجٌن فً 

، و التً نجد من ضمنها تحمل الزوجة مع الزوج مسإولٌة القرارات المرتبط بتسٌٌر 51المادة 

.  الخ... ورعاٌة شإون األسرة و األطفال 

من هذا المنطلق فلبن كان المشرع حرص فً مدونة األسرة على ترسٌخ ثقافة المساواة بٌن 

الزوجٌن من خبلل التدبٌر التشاوري و التشاركً ألحوال األسرة ، فقد جعل على عاتقهما معا 

مسإولٌـة الحفاظ على استقرارها و تماسكها و ضمان استمرارها، ذلك أن الحٌاة الزوجٌة ال تخلو 

من خبلفات و نزاعات مهما بلؽت درجة التفاهم بٌنهما، لذلك ولتفادي تطورها إلى أن تصبح شقاقا 

ٌتعذر إٌجاد حل له ؼٌر الحكم بالتفرٌق عن طرٌق التطلٌق، أتاح المشرع لهما أو ألحدهما حق 

 من مدونة األسرة، 94اللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نـزاع بٌنهما ٌخشى منه الشقاق طبق للمادة 
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: ٖٓ أُوزن٤بد اُز٢ رؤًذ ر٘ب٢ٓ اُٞػ٢ اُوب٢ٗٞٗ ُذٟ أُغزٔغ اُذ٢ُٝ ثبُخقٞؿ ٓجذأ أُغبٝاح ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ٗؾ٤ش إ٠ُ ٓب ٢ِ٣ -  

" . إٔ اُضٝع٤ٖ ٓزغب٣ٝبٕ ك٢ اُؾوٞم ُذٟ رضٝط ٝ خالٍ ه٤بّ اُضٝاط ٝ ُذٟ اٗؾالُٚ : "  ٖٓ ٤ٓضبم ؽوٞم اإلٗغبٕ ر٘ـ ػ٠ِ 16أُبدح 

رزخز اُذٍٝ األهشاف ك٢ ٛزا اُؼٜذ اُزذاث٤ش أُ٘بعجخ : "  ٖٓ اُؼٜذ اُذ٢ُٝ  ُِؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝ اُغ٤بع٤خ ك٢ كوشرٜب اُشاثؼخ ر٘ـ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣ 23أُبدح 

 ... " .ثٌلبُخ رغب١ٝ ؽوٞم اُضٝع٤ٖ ٝ ٝاعجبرٜٔب ُذٟ اُزـضٝط ٝ خالٍ ه٤بّ اُضٝاط ٝ ُذٟ اٗؾالُٚ 

 :رزخز اُذٍٝ األهشاف ع٤ٔغ اُزذاث٤ش أُ٘بعجخ ُزؾو٤ن ٓب ٢ِ٣ : "  ٖٓ ارلبه٤خ إُـبء ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح ر٘ـ ػ٠ِ إٔ 5أُبدح - 

رـ٤٤ش األٗٔبه االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ُغِٞى اُشعَ ٝ أُشأح ثٜذف رؾو٤ن اُونبء ػ٠ِ اُزؾ٤ضاد ٝ اُؼبداد اُؼشك٤خ ٝ ًَ أُٔبسعبد األخشٟ اُوبئٔخ : أ

". ػ٠ِ االػزوبد ثٌٕٞ أ١ ٖٓ اُغ٘غ٤ٖ أد٠ٗ أٝ أػ٠ِ ٖٓ ا٥خش ، أٝ ػ٠ِ أدٝاس ٗٔط٤خ ُِشعَ ٝ أُشأح
12

اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذعبر٤ـش اُؾذ٣ضـخ رؾشؿ ػ٠ِ مشٝسح ؽٔب٣خ األعشح ك٢ إهبس ٓجذأ أُغـبٝاح ث٤ٖ اُضٝع٤ـٖ، ٝ ثخقٞؿ اُذعزٞس أُـشث٢ ٣ؤًذ ك٢ -  

 ػ٠ِ ٓجذأ أُغـبٝاح ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ أٓبّ اُوبٗـٕٞ ، ًٔب ٣ؤًذ ك٢ د٣جبعزٚ ؽشؿ أُـشة ػ٠ِ اؽزشاّ أُٞاص٤ن ٝ االرلبه٤بد اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾوٞم 5ٓبدرٚ 

اإلٗغبٕ ًٔب رْ اُزٞه٤غ ٝ أُقبدهخ ػ٤ِٜب ، ُزُي كؤؿِت اُزؼذ٣الد ٝ اإلفالؽبد اُز٢ رذخَ ػ٠ِ أُ٘ظٞٓخ اُوب٤ٗٞٗخ أُـشث٤خ ٣ؤهشٛب ٛبعظ رؾو٤ن 

. أُغبٝاح ث٤ٖ اُشعَ ٝ أُشأح
13

، األ٣بّ اُذساع٤خ ؽٍٞ ٓذٝٗخ األعشح ، عِغِخ اُ٘ذٝاد ٝ اُِوبءاد ٝ " ثؼل ٓظبٛش ه٤بّ ؽوٞم اإلٗغبٕ ك٢   ٓذٝٗخ األعشح : " إدس٣ظ اُلبخٞس١ -  

 . 159 إ٠ُ 153:  ، ؿ 2004 أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِونبء ، ٌٓزجخ داس اُغالّ –األ٣بّ اُذساع٤خ ، ٝصاسح اُؼذٍ 



و التً تجسد فً عمقهـا مبدأ المساواة فً التقاضً الذي ٌعتبـر من المبـادئ األساسٌة التً ٌقوم 

علٌها التنظٌم القضابً للمملكة ، ضمانا لحقوق المتقاضٌـن، و تطبٌق مسطرة الشقاق فً هذه الحالة 

 (قسم قضاء األسرة  )ٌتم عن طرٌق تقدٌم طلب بذلك من الزوجٌن أو أحدهما إلى المحكمة االبتدابٌة 

، و ٌجـب (14)التً ٌوجد بدابرة نفوذها بٌت الزوجٌة أو موطن الزوجة أو التً أبرم فٌه عقد الزواج 

أن ٌتضمن هذا الطلب كافـة الشـروط الضرورٌة الواجب توافرها قانونـا فً كل ادعـاء قانونً ، 

 1حتى ٌعتد به العمل القضابً و ٌجعـل منه محبل لئلجراءات القضابٌـة، و المتمثلـة طبقـا للفصل 

 من نفس 32، و كذا طبقا للفصل (15)من قانـون المسطرة المدنٌـة فً الصفـة والمصلحة و األهلٌة 

القانون فً الهوٌة الكاملة للزوجٌن و عنوانهما الكامل و الحقٌقً ، مع اإلشارة و لو بإٌجاز إلى 

موضوع النزاع وأسبابه، و ٌرفق به المستندات و الوثابق التً ٌمكن استعمالها عند االقتضاء أهمها 

. عقد الزواج

ونظرا لكون مسطرة الشقاق شفوٌة فإنه ٌجوز اللجوء إلٌهـا دون االستعانة بمحام، وبالتالً 

 المنظم لمهنة المحاماة ، و ذلك على 1993 شتنبر 10 من ظهٌر 31دون التقٌد بمقتضٌات الفصل 

 من قانون المسطرة المدنٌة، و 45ؼرار القضاٌا األخرى التً تخضع للمسطرة الشفوٌة طبق للفصل 

هً القضاٌا التً تختص المحاكم االبتدابٌة فٌها ابتدابٌا وانتهابٌا، و القضاٌا االجتماعٌـة، و قضاٌا 

الخ، و تنظر فً الطلبات المرتبطة ... ستٌفاء و مراجعة الوجٌبـة الكرابٌة، وقضاٌا الحالة المدنٌة ا

بها هٌبة قضابٌة مشكلة من ثبلث قضاة بحضور النٌابة العامة و كاتب الضبط، حٌث إذا كان المبدأ 

أن القضاء الجماعً ٌعتبر من مستلزمات المسطرة الكتابٌة، فإن دعاوي الشقاق تشكل استثناء لهذا 

. المبدأ نظرا لطبٌعة وخصوصٌة إجراءاتها

وإذا ثبت نظرٌا أن إثارة تطبٌق مسطرة الشقاق ٌعكس توجه المشرع نحو إرساء    وتكرٌس 

مبدأ المساواة بٌن الزوجٌن لتسوٌة نزاعاتهما قضابٌا، فإن الواقع العملً ٌثبت محدودٌة تلك 

 المسـاواة، بحٌث أن أؼلب الطلبات المقدمـة بخصوص تطبٌـق مسطرة الشقاق ٌكون مصدرها

الزوجات ، أما األزواج فناذرا ما ٌتقدمون بتلك الطلبات، و هو ما ٌجعل اللجوء إلى طلب تطبٌق 

مسطرة الشقاق ٌقترن عملٌا بحق الزوجة فً طلب التطلٌق، لما تتٌحه لها من إمكانٌـة الحصول علٌه 
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ّ ٝ اُز١ .ّ. ٖٓ م٣37ؾٌَ االخزقبؿ أُؾ٢ِ ك٢ اُونب٣ب أُشرجطخ ثزطج٤ن ٓغطشح اُؾوبم ، اعزض٘بء ٖٓ أُجذأ اُؼبّ أُ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ اُلقَ -  

٣وذّ ٝكن اإلعشاءاد اُؼبد٣خ ٓوبٍ اُزط٤ِن إ٠ُ :" ّ ث٘قٚ ػ٠ِ أٗٚ .ّ. ٖٓ م٣112ون٢ ثؤٕ أُذػ٢ ٣زجغ أُذػ٠ ػ٤ِٚ  ٝ ٛزا االعزض٘بء ًشعٚ اُلقَ 

" . أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ اُز٢ ٣ٞعذ ثذائشح ٗلٞرٛب ث٤ذ اُضٝع٤خ أٝ ٓٞهٖ اُضٝعخ أٝ اُز٢ أثشّ ك٤ٜب ػوذ اُضٝاط 
15

 أػالٙ ، األ٤ِٛخ أُذ٤ٗخ ك٢ ٓٔبسعخ ٣20ٌزغت أُزضٝعبٕ هجوب ُِٔبدح : "  ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح 22ثخقٞؿ أ٤ِٛخ اُزوبم٢ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ر٘ـ أُبدح -  

 ٣غٞص ُوبم٢ األعشح أٌُِق ثبُضٝاط إٔ ٣ؤرٕ هجوب 20، ٝ هجوب ُِٔبدح ..." ؽن اُزوبم٢ ك٢ ًَ ٓب ٣زؼِـن ثآصبس ػوذ اُضٝاط ٖٓ ؽوـٞم ٝ ٝاعجبد 

 ع٘خ ؽٔغ٤ـخ، اُز١ ٣ؼزجش ًزُي عٖ 18 ٝ ٛٞ 19ُِؾشٝه أُؾذدح ك٢ ٛزٙ أُبدح ، ثضٝاط اُلز٠ ٝ اُلزبح دٕٝ عٖ أ٤ِٛخ اُضٝاط أُ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ أُبدح 

. اُشؽذ أُذ٢ٗ ُٔٔبسعخ ؽن اُزوبم٢ 



، و ربما من األسبـاب الكامنـة وراء ذلك أن األزواج (16)بكٌفٌـة سهلـة و بسٌطة مادامت تتمسـك به 

ٌشعرون بالحـرج فً حالة اللجوء إلى القضاء قصد طلب حل نزاعاتهم مع زوجاتهم، لذلك فإنهم 

عندما ٌطرقون باب قضاء األسرة  إنما ٌكون ذلك فً الؽالب إما لطلب الطبلق أ و التعدد أو لرفع 

. دعوى الرجوع إلى بٌت الزوجٌة

لكن هذا ال ٌنبؽً معه التسلٌم بانعدام أي طلب تقدم به الزوج لتطبٌق مسطرة الشقاق ألن 

 حسبنا » ما ال ٌدرك جله ال ٌترك كله «: النذرة  ال تعنً االنعدام الكلً، لذلك و طبقا للقاعدة الفقهٌة 

 التـابـع – قسـم قضـاء األسـرة –أن نشٌر فً هذا اإلطار إلى نموذج لحكم قضابً صادر عن 

 تقدم المدعً بواسطة دفاعه بمقال 11/04/05 بتارٌــخ «:للمحكمـة االبتدابٌــة بالحسٌمـة جـاء فٌـه

مإدى عنه الرسوم القضابٌة ٌعرض فٌه أن المدعى علٌها زوجته و منذ زوجها لم ٌتم الدخول حٌث 

سافرت إلى الخارج إلى مكان إقامتها، و لم تلتحق به، مما دفعه إلى استصـدار حكم شخصً ضدهـا 

، لم ٌقع تنفٌـذه نظرا لكـون المدعى 261/2001قضى بإلزامها بالرجوع إلى بٌت الزوجٌة ملؾ عدد 

علٌها تتواجد بدٌار المهجر حٌث انقطعت أخبارها و ال ٌعلم عنها شٌبـا، ملتمسا إصدار أمر قضابً 

. (17) »... ٌقضً بالتطلٌق للشقاق كحل نهابً ٌفك عرى الزوجٌة بٌنهما 

ػٔٞٓب إرا ًبٕ رٌش٣ظ ٓجذأ أُغبٝاح ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ك٢ ثؼذٛب اُخبؿ ثزطج٤ن ٓغطشح اُؾوبم ، 

اُـب٣خ ٓ٘ٚ رخ٣ِٜٞٔب ؽن اُِغٞء إ٠ُ اُونبء ُطِت ؽَ ًَ ٗضاع ث٤ٜ٘ٔب ٣خبف إٔ ٣ؤصش عِجب ػ٠ِ 

القضاء فً معالجة النزاعات ٓق٤ش ػالهزٜٔب اُضٝع٤خ، كئٕ سؿجخ أُؾشع ك٢ رؼض٣ض دٝس 

الزوجٌةاقتضت منح المحكمة إمكانٌة اإلثارة التلقابٌة لمسطرة الشقاق، وهو ما ٌحٌلنا على المطلب 

. الثانً

 

  الشقــاق لمسطـرة التلقائـي القضائـي التطبيـق : الثاني المطلـب

 

إن تسوٌة النزاعات الزوجٌة من خبلل تطبٌق مسطـرة الشقـاق، ال ٌقتصر فقط على الحاالت 

التً ٌسمح فٌها القانون للزوجٌـن أو ألحدهما اللجوء إلى القضاء لطلب ذلك، و إنما ٌمكن للمحكمة 

 من مدونة األسرة، أن تثٌر تلقابٌا تطبٌق هذه المسطرة فً حالة تمسك الزوج 45كذلك طبقا للمادة 

. بطلب اإلذن بالتعدد و لم توافق الزوجة المراد التزوج علٌها و لم تطلب التطلٌق
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ٖٓ ا٥ساء اُز٢ رْ٘ ػٖ عٞء كْٜ أُنب٤ٓـٖ اُؾو٤و٤خ ُٔغطـشح اُؾوبم ًٜٞٗب رٔضـَ صٞسح ٗغبئ٤خ داخَ ٓؤعغخ األعـشح ، ٝ ُ٘ب سأ١ ك٢ أُٞمٞع -  

. ع٘زؼشك ُٚ ػ٘ذ اُؾذ٣ش ػٖ ٓجشساد رطج٤ن ٓغطشح اُؾوبم 
17

 . (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 215/05 ك٢ أُِق اُؾخق٢ سهْ 10/11/2005 فبدس ثزبس٣خ 730ؽٌْ ػذد -  



فالمشرع المؽربً فً مدونة األسرة أحاط التعدد بضوابط و قٌود قانونٌـة صارمة، حرصا 

 و  (18)ةفق نة فتتة نةالةتميال ةفل حيةةة: على تحقٌق العدل بٌن الزوجات مصدقا لقوله تعالى 

حماٌـة لحقوق األطفال ، لذلك نجده  ٌخضع طلبـات اإلذن بالتعدد لرقابة قضاء األسرة ، بحٌث إن 

المحكمة ال تستجٌب لها لمجرد الخـوؾ من عدم العدل أو إن وجد فً عقد الـزواج شرط من الزوجة 

 من المدونة بتثبت المحكمة من 41، وبذلك فاإلذن بالتعدد رهٌن طبقـا للمادة (19)بعـدم التـزوج علٌها 

و توفر لطالبه الموارد الكافٌـة العالة أسرتٌـن،   وضمان (20)وجـود مبرره الموضوعً االستثنابً 

،     وهذا ال ٌمكن التحقق منه (21)جمٌع الحقـوق من نفقة و إسكـان و مساواة فً جمٌع أوجه الحٌاة 

من طرؾ المحكمة إال من خبلل تفعٌل كافة الضمانات القانونٌة التً توفرها الضوابط اإلجرابٌة 

المرتبطة بمسطرة التعدد ، ولعل أهمها الحضور الشخصً للزوجة المراد التزوج علٌها لمحاولة 

اإلصبلح و التوفٌق بٌنهما، وذلك بعد االستماع إلٌهما واستقصاء الوقابع و تقدٌم البٌانات الضرورٌة 

فً هذا الشـؤن ، بحٌث إذا ثبت للمحكمة من خبلل المناقشات التً تجرٌها فً ؼرفة المشورة، تعذر 

 من المدونة باتخاذ 45استمرارٌة العبلقة الزوجٌة وطلبت الزوجة التطلٌق، فإنها تقوم طبقا للمادة 

اإلجراءات الضرورٌة التً تضمن لها كافة حقوقها      وحقوق أطفالها، بتحدٌد مبلػ ٌكفً الستفابها 

ٌودعه الزوج طالب التعدد فً صندوق المحكمة فً أجل ال ٌتعدى سبعـة أٌام تحت طابلة اعتباره 

. ثم تؤذن بالتعدد بمقرر قضابً ال ٌقبل أي طعن- متراجعا عن طلبه 

وعلٌه فالمحكمة فً تفعٌلها لمسطرة التعدد ملزمة بمراعاة حاالت الزوجٌن التً تستفاد من 

قرابن لفظٌة و أخرى حالٌة ، بحٌث ٌجب النظر إلى حال الزوج الراؼب فً التعدد من زاوٌة قدرته 

على تحقٌق المقصد الشرعً منه و المتمثل فً العدل من جهـة، وفً ضرورته المصلحٌة من جهة 

أخرى، مع التؤكد من عدم وجود شرط مانع  من طرؾ الزوجة، و كذا النظر إلى حال هذه األخٌرة 

، بحٌث قد (22)التً إما أن تقبل التعدد، أو ال تقبل به و تطلب التطلٌق أو ال تقبل به و ال تطلب ذلك 

ٌحصل أن ٌتمسك الزوج بطلبه الرامً إلى اإلذن له بالتعدد ، إال أن الزوجة المراد التزوج علٌها 

ترفض ذلك و ال تطالب بالتطلٌق ، مما ٌخلق  نوع من النزاع بٌنهما ٌجعل األسرة تعٌش فً وضع 
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 . 3: عٞسح اُ٘غبء ، ا٣٥خ -   
19

٣ٔ٘غ اُزؼذد إرا خ٤ق ػذّ اُؼذٍ ث٤ٖ اُضٝعبد ، ًٔب ٣ٔ٘غ ك٢ ؽبُخ ٝعٞد ؽشه ٖٓ اُضٝعخ ثؼذّ اُزضٝط ػ٤ِٜب : "  ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح 40ر٘ـ أُبدح -  

  . "
20

ُْ ٣ؾذد أُؾشع أُوقٞد ثبُٔجشس أُٞمٞػ٢ االعزض٘بئ٢ اُز١ ٣غت إٔ ٣ضجزٚ ٓش٣ذ اُزؼـذد ؽز٠ ٣غزغـبة ُطِجٚ ، ٝ إٗٔب رشى رُي ُِلوـٚ ٝ اُونبء -  

اُز١ ٣غز٘زغـٚ مٖٔ ظشٝف ٝ ٝهبئـغ ًَ هن٤خ رؼـشك ػ٤ِٚ ، ٝ ٓجشساد اُزؼذد هذ رشعغ  إ٠ُ ؽبالد أُشك ٝ اُؼبٛبد أُؤصشح ػ٠ِ أُؼبؽشح 

. اُضٝع٤ـخ ٝ اُشؿجخ ك٢ إٗغبة األٝالد إرا ًبٗذ اُضٝعخ ٓقبثخ ثبُؼوْ 
21

 ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح ثئهشاس ػٖ ٝمؼ٤زٚ أُبد٣خ ُززؤًذ أُؾٌٔخ ٖٓ ٣42زؼ٤ٖ ػ٠ِ هبُت اُزؼذد إٔ ٣شكن هِجٚ هجوب ُِٔبدح -  

. هذسرٚ ػ٠ِ اُٞكبء ثبُزضآبرٚ أُب٤ُخ رغبٙ األعشر٤ٖ ٝ ٣نٖٔ اُؼذٍ ٝ أُغبٝاح ث٤ٜ٘ٔب 

22
 .  166.167:  ؿ 2005، ٓطجؼخ إكش٣و٤ـب اُؾـشم ، " اُجؼذ أُوبفـذ١ ٝ إفـالػ ٓذٝٗـخ األعشح " إدس٣ظ ؽٔبد١ ، -  



ؼٌر مستقـر تتضرر منه حقـوق الجمٌـع  و خاصة األطفال إن وجدوا ، لذلك وعٌا من المشرع 

بالمشاكل التً قد تنجم عن هذا الوضع األسري الذي ٌنم عن تعارض مصالح األطراؾ المعنٌة 

بموضوع التعدد ، فقد أجاز للمحكمة استثناء إمكانٌة اللجوء تلقابٌا إلى تطبٌق مسطرة الشقاق 

مرخصا لها بذلك تحوٌر موضوع النزاع، ذلك أن من الضمانات األساسٌة لضمان الحٌاد القضابً، 

منع القاضً أو المحكمة حسب األحوال تعدٌل أي عنصر من عناصر النزاع الموضوعٌة و الشكلٌة 

بالشكل الذي طرحه الخصوم، إذ ٌجب الفصل فٌه دون إدخال عناصر جدٌـدة قد تعقد أو تإخر ذلك، 

 ٌتعٌن على القاضً أن «:  من قانون المسطـرة المدنٌـة حٌث جاء فٌه3و هو ما ٌنص علٌـه الفصل 

ٌبت فً حدود الطلبات  و ٌبت دابما طبقا للقانون المطبق على النازلة و لو لم ٌطلب األطراؾ ذلك 

. »بصفة صرٌحة 

و بذلك فالتطبٌق القضابً التلقابً لمسطرة الشقاق ، ٌجسد الدور التدخلً للقضاء فً حسم 

هل ٌمكن الحدٌث عن : النزاعات الزوجٌة الناجمة عن تفعٌل مسطرة التعدد، لٌبقى السـإال المطروح

حاالت أخرى للتطبٌق القضابً التلقابً لمسطرة الشقاق ؟ 

مبدبٌا ٌمكن الجزم بصعوبة التدخل القضابً التلقابً لتطبٌق مسطرة الشقاق فً كل حالة نزاع 

بٌن الزوجٌن دون إثارة الدعوى منهما أو من أحدهما، إال أن ذلك التدخل ٌمكن أن ٌتحقق فً بعض 

الحاالت إذا ما استحضرنا الدور الهام الذي أضحت تضطلع به النٌابة العامة فً قضاٌا األسرة ، 

 من مدونة األسرة طرفا أصلٌا فً كل القضاٌا الرامٌة إلى تطبٌقها، و 3حٌث أصبحت طبقا للمادة 

هو ما ٌعنً تعزٌز دورها التقلٌدي الذي كانت تقوم به فً الدعاوى المدنٌة وفقا لنصوص قانون 

. المسطرة المدنٌة

فالمشرع من خبلل مواد مدونة األسرة خول للنٌابة العامة باعتبارها طرفا أصلٌـا صبلحٌات 

وقابٌة و حمابٌة مهمة ، كلها تصب فً اتجاه حماٌة األسرة من التفكك و الحفاظ على مصالح 

 ،و بذلك ٌمكن لها طبقا للقانـون أن تبادر بصفتها مدعٌة إلى رفع دعوى (23)الزوجٌن و األطفال 

، ... الشقاق ضد الزوجٌن إذا ثبت لها ما ٌبرر ذلك كتضرر األطفال من جراء النزاع القابم بٌنهما 

 إلعادة عبلقتهما إلى حالتها الطبٌعٌة حفاظا على استقرار األسرة، أو اللنظر فً مدى استعدادهم

الحكم بالتطلٌق بٌنهما عند االقتضاء، ؼٌر أن النٌابة العامة قبل إقدامها على ذلك ٌجب أن ترجح 

. المصلحة العامة لؤلسرة وتجعلها فوق كل اعتبار حتى ال ٌكون لتدخلها آثار عكسٌة على وحدتها
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 ٖٓ أُذٝٗخ ثخقٞؿ رخ٣ِٜٞب ؽن اُزذخَ إلسعبع أُطشٝد ٖٓ اُضٝع٤ٖ إ٠ُ ث٤ذ 53ٖٓ ٛزٙ اُقالؽ٤بد رِي أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح -  

. اُضٝع٤خ ؽبال ٓغ ارخبر اإلعشاءاد اٌُل٤ِخ  ثؤٓ٘ٚ ٝ ؽٔب٣زٚ ، ٝ رُي ك٢ ؽبُخ ه٤بّ أؽذ اُضٝع٤ٖ ثئخشاط ا٥خش ٖٓ ث٤ذ اُضٝع٤خ ثذٕٝ ٓجشس 



وطبعا بصفتها مدعٌة فً هذه الحالة ال ٌجوز تجرٌحها من طرؾ األطراؾ، ألن الخصم ال 

ٌجرح خصمه و إنما ٌواجهه بحججه و وسابل دفاعه، و لها أن تقوم  أٌضا بتجرٌح القاضً طبقا 

. (24)للقانون باعتبارها خصما فً الدعوى، كما تؤخذ الكلمة قبل األطراؾ و تملك حق الطعن 

ما ٌدعم هذا الرأي أن الفقه المالكً  الذي ٌعتبر المرجع الفقهً الذي ٌنبؽً على القضاء العمل 

به فٌما ٌخص تطبٌق مدونة األسرة، تعامل بكثٌر من المرونة مع مسؤلة تعٌٌن الحكمٌن، بحٌث لم 

ٌشترط حصول الشقاق والخصومة ورفع األمر إلى المحكمة لكً  تتدخل، بل ٌكفً أن ٌعلم الحاكم 

أو القاضً بؤنه حصل نوع من النزاع بٌن الزوجٌن ٌخاؾ منه الشقاق كً ٌسوغ له التدخل  لحسمه، 

وة نة فتتة لقجاةربينلجةةة: لذلك فالرأي الراجح عند جمهور العلماء أن المخاطب فً قوله تعالى 

 هم (25)ةفقجرمعل ةحللجةابة أملةوةحللجةابة أمنجة نةيغيي ة إصحجةيلفـة اةربينلجة نة اة مبلجة عبغ 

، حٌث ٌقول (26)الحكام ألنهم هم المكلفون بالسهـر على مصالح المجتمع و رفع المظالـم عن أفـراده 

أي  ) إذا علم الحاكم «:  فً هذا اإلطار الفقٌه ابن العربً المعافري المالكً األندلسً ما ٌلً 

من حال الزوجٌن الشقاق لزمـه أن ٌبعـث إلٌهما حكمٌن و ال ٌنتظر ارتفاعهما، ألن ما  (القاضً 

 إذا «: ، و كذلك قال الحطاب الملكً (27) »ٌضٌع من حقوق هللا أثناء ما ٌنظر رفعها إلٌه ال جبر له

اختلؾ الزوجان و خرجا إلى ما ال ٌحل من المعاتبة كان على السلطان أن ٌبعثا حكمٌن ٌنظرا فً 

أمرهما، و إن لم ٌرتفعا و ٌطلبا ذلك، فبل ٌحل أن ٌتركهمـا على ما هما فٌه من المآثم و فسـاد الدٌن 

« (28) .

عموما إذا كانت الؽاٌة من التطبٌق القضابً التلقابً لمسطرة  الشقاق حسم النزاع القابم بٌن 

الزوجٌن حول مسؤلة التعدد ، تفادٌا لكل اآلثار السلبٌة التً قد تنجم عن استمراره، فإن اللجوء إلى 

تطبٌقها من طرؾ الزوجٌن أو أحدهما  ٌنبؽً أن ٌتؤسس على أحد المبررات المنصوص علٌها فً 

. مدونة األسرة

 

 يبــرراث تطبٍـــك يسطـــــرة انشمــــاق: انًبحـث انثاَـً 
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  .16 – 144:   ؿ 32، ٓغِخ أُؼ٤بس ، ػذد " فالؽ٤بد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ رلؼ٤َ ٓذٝٗخ األعشح : " ؽغـٖ ث٤ـٞك - 
25

. 35: عٞسح اُ٘غبء ، ا٣٥خ -  
26

 . 242: ؿ /   1978ّ/  ٛـ1398اُطالم ث٤ٖ اإلهالم ٝ اُزو٤٤ذ ، داس االرؾبد اُؼشث٢، هجؼخ : ٓؾٔٞد ٓؾٔذ ػ٢ِ -  

27
 . 176: أؽٌبّ اُوشإٓ ، داس إؽ٤بء اٌُزت اُؼشث٤خ ، أُغِذ األٍٝ ، اُطجؼخ األ٠ُٝ ، ؿ : اثٖ اُؼشث٢ -  

28
 . 16: ٓٞاٛت اُغ٤َِ ػ٠ِ ٓخزقش خ٤َِ ، اُغضء اُشاثغ ، ؿ :  اُؾطبة -  



 من مدونة األسرة، ٌتضح جلٌا 124 و 120 و 100 و 52 و 94باستقرابنـا لمقتضٌات المواد 

أن مبررات تطبٌق مسطرة الشقاق تنقسم إلى  سبب ربٌسً ٌتعلق بوجود نزاع بٌن الزوجٌن ٌخاؾ 

و باقً األسباب نجملها فً الحاالت األخرى لتطبٌق مسطرة الشقاق  (المطلب األول  )منه الشقاق  

 .(المطلب الثانً  )

 

 

الشقــاق  منـو يخـاف الزوجيـن بين نـزاع وجـود : األول المطلـب

 

إن المبـدأ األسمى الذي ٌنبؽً أن تتؤسس علٌه الحٌـاة الزوجٌـة قوامـه التشاور، و التفاهم، و 

المودة، و أداء كل منهما دوره على أحسن وجـه، و احترام حقوق اآلخر، و الحرص على خٌر 

وةابة يجتلة نة مـةةة: األسرة و استمرارها، تحقٌقا للؽاٌة التً شرع هللا تعالى من أجلها الزواج بقوله

، فالعبلقة الزوجٌة من المنظور  (29)ة ابنجةوة ملةربيلتةالدةةوةرحلكةالتةابة افنلتة زو  جةاتنليل 

. اإلسبلمً عبلقة سكن و تساكن تنشرح فٌها النفوس و تتصل بها المودة و الرحمة

بٌد أنه قد ٌطرأ على الحٌاة الزوجٌة ما ٌكدر صفوفها و ٌعكر صفابها بفعل اختبلؾ الطباع و 

األدوار بٌن الزوجٌن ، مما ٌجعل األسرة تواجه صعوبات من شؤنها أن تعصؾ باستقرارها، فمن 

الناذر أن تخلو حٌاة األسرة من أحداث و أزمات تإدي إلى حدوث نزعات بٌن الزوجٌن تختلؾ طبعا 

من حٌث نوعٌتها و تؤثٌرهـا، فقد تكـون هذه النزاعات بسٌطة ثم تتطور لتصبح شقاقا ٌستعصً معه 

دوام العبلقة الزوجٌة، و ٌحتمل أن ٌتلوها التوافق و التفاهم بٌنهما، مما ٌتٌح لهما االستمرار فً جو 

أسري ٌطبعه االستقرار كحالة طبٌعٌة ٌفترض أن تكون علٌها كل أسرة، ألن فً استقرارها استقرار 

. المجتمع و فً تفككها إصابته بالتصدع و الشقاق

ونظرا لكون القانون ٌهدؾ إلى ضبط و تنظٌم العبلقات األسرٌة  من خبلل حرصه على 

ضمان تحقٌق التعاٌش الفعلً بٌن الزوجٌن، فقد عمد المشرع من خبلل مدونة األسرة إلى صٌاؼة 

قواعد قانونٌة مبسطة تٌسر للزوجٌن إمكانٌة التظلم أمام القضاء، تجسدها المقتضٌات المنظمة 

. لمسطرة الشقاق

فكثٌرة هً الحاالت التً تكون فٌها النزاعات الزوجٌة بسٌطة ٌمكن حلها، ؼٌر أن السكوت 

عنها و تكررها و استمرارٌتها ٌإدي إلى تطورها و احتدامها إلى أن تصبح شقاقا، ٌتعذر معه 
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  .20: عٞسح اُشّٝ ، ا٣٥خ -  



التوفٌق بٌن الزوجٌن و ٌقتضً حله الحكم بالتطلٌق بٌنهما، لذلك فإن العدٌد من األحكام القضابٌة 

التً صدرت  بالطبلق أو التطلٌق ؼالبا ما كانت تتؤسس على أسباب واهٌة باإلمكان تفادٌها لو ترٌثا 

. الزوجٌن و قدرا جٌدا العواقب الوخٌمة لتفكك األسرة

وإذا كان الخوؾ من الشقـاق الذي قد ٌنجم عن النـزاع الواقـع بٌن الزوجٌـن، ٌعتبر المبرر 

الربٌسً لتطبٌق مسطرة الشقاق، فإن المشـرع المؽربً لم ٌعرؾ هذا األخٌر كما فعل بالنسبة 

  كما لم ٌحدد نماذج للنزاع المفضً إلٌه، ولعل هذا ما ٌفسر الؽموض الحاصل حول (30)للضرر 

المضامٌـن الحقٌقٌة لمسطرة الشقـاق، حٌث ذهب البعض إلى القول أنها تعبر مسطرة جدٌدة الؽاٌة 

منها توسٌع حاالت حق طلب التطلٌق الممنوح للزوجة، فالتطلٌق للشقاق بالنسبة لها ٌقابل حق الزوج 

فً الطبلق، و بذلك فمسطرة الشقاق وفق هذا الرأي تشكل ثورة نسابٌة داخل مإسسة األسرة جاءت 

لتحرٌر المرأة من جبروت و تسلط الزوج، بطلبها التطلٌق للشقاق الذي ٌعتبر الحكم به مسؤلة حتمٌة 

، و لعل هذا  ما ٌفسر ارتفاع نسبة طلبات التطلٌق للشقاق بعد صدور مدونة (31)متى تمسكت به 

األسرة، و الحقٌقة أن هذه المسطرة كما ٌستشؾ ذلك من المقتضٌات القانونٌة المنظمة لها، تمثل 

مظهرا بارزا من مظاهر اتخاذ الزوجٌن أو أحدهما مبادرة اللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نزاع 

بٌنهما ٌخشى أن ٌإثر سلبا على مصٌر عبلقتهما الزوجٌة ، حٌث  ٌمكن أن ندرج على سبٌل المثال 

النشوز  : (32)كنماذج لبعض األسباب التً من شؤنها أن تفضً إلى الشقاق بٌن الزوجٌن ما ٌلً 

بمختلؾ مظاهره، السكر العلنً و كثرة التدخٌن داخل بٌت الزوجٌة، اإلهمال ، تسلط الزوج أو 

. الخ... الزوجة 

ذالةةة: أما الشقاق فٌعرؾ لؽة من شق ٌشق شاقه أي خالفه و عاداه، و فً القرآن الكرٌم 

ربانتة جققل ة اةوةةر لالةوةابةييجقـة اةوةر لالةفق نة اة ييية املقجاةة
، وعرفه ابن منظور بؤنه (33)

 ؼلبـة العـداوة والخبلؾ، شاقـة مشاقة شقاقا خالفه، والشقاق العداوة بٌن فرٌقٌـن و الخبلؾ بٌن «:

» اثنٌن 
، أما فً االصطبلح الفقهً والقانونً فٌعرؾ بؤنه الخبلؾ العمٌق و المستمر بٌن (34)

. (35)الزوجٌن لدرجة ٌتعذر معها استمرار العبلقة الزوجٌة فً الحال و المآل 
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٣ؼزجش مشسا ٓجشس ُطِت اُزط٤ِـن ، ًَ رقشف ٖٓ اُضٝط أٝ عٞى ٓؾ٤ٖ أٝ ٓخَ : "  ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح ًٔب ٢ِ٣ ٣99ؼشف اُنشس هجوب ُِٔبدح -  

، ًٔب إٔ ًَ إخالٍ ثؾشه ٖٓ ؽشٝه " ثبألخالم اُؾ٤ٔذح ٣ِؾن ثبُضٝعخ إعبءح ٓبد٣خ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خ رغؼِٜب ؿ٤ش هبدسح ػ٠ِ االعزٔشاس ك٢ اُؼالهخ اُضٝع٤خ 

. ػوذ اُضٝاط ٣ؼزجش هجوب ُٜزٙ أُبدح مشسا ٣جشس هِت اُزط٤ِن
31

 ، ٝ هذ أًذد صٛٞس اُؾش 005 ٓب١ 5 ، 7927، عش٣ذح االرؾبد االؽزشا٢ً ػذد " ٓغطشح اُؾوبم صٞسح ٗغبئ٤خ داخَ ٓؤعغخ األعشح : "كٞص٣ـخ ثشط -  

كبط ، " ٗغبء أُزٞعو ٝ ؽوٞهٜٖ : " ، ٗذٝح " رؾذ٣بد اُزطج٤ن : ٓذٝٗخ األعشح " ػ٠ِ ؽن أُشأح ك٢ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اُزط٤ِن ُِؾوبم ٓز٠ رٔغٌذ ثٚ، 

. 2005 أثش٣َ 29-30– 28
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.  ٝ ٓب ثؼذٛب190:  ؿ2005 ، أًزٞثش 7، ٓغِذ أُِق ، ػذد " ٓغطشح اُؾوبم ػ٠ِ مٞء ٓذٝٗخ األعشح: "ػجذ اُقٔذ خؾ٤غ -  
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. 13: عٞسح األٗلبٍ ، ا٣٥خ -  
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. 183: ُغبٕ اُؼشة ، اُغِذ اُؼبؽش ، ؿ : اثٖ ٓ٘ظٞس -  
35

اإلعشاءاد : ، ًٔب أؽبس ٛزا اُزؼش٣ق ٓؾٔذ اُؾز١ٞ ك81٢: ، ؿ 2004اُذ٤َُ اُؼ٢ِٔ ُٔذٝٗخ األعشح ، ٝصاسح اُؼذٍ ، عِغِخ اُؾـشٝػ ٝ اُذالئَ -  

 . 15، ؿ  2004اإلداس٣خ ٝ اُونبئ٤خ ُزٞص٤ن ػوذ اُضٝاط، أُطجوخ ٝ اُٞساهخ اُٞه٤٘خ ٓشاًؼ، هجؼخ 



بعد هذا التحدٌد لكل من الشقاق و النزاع المفضً إلٌه، تجب اإلشارة إلى أن من مظاهر سوء 

فهم روح مسطرة الشقاق، كما ٌإكد ذلك الواقع العملً الذي تعكسه األحكام القضابٌة الصادرة فً 

الموضوع، أن العدٌد من الطلبات التً تقدم بشؤن التطلٌق للشقاق، تجعل هذا األخٌر مستوعبا لكافة 

 من مدونة األسرة، و نورد 98األسباب األخرى المبررة لطلب التطلٌق المنصوص علٌها فً المادة 

:  على سبٌل المثال نماذج لبعض تلك األحكام الصادرة عن بعض أقسام قضاء األسرة بالمملكة 

 قـضى بالتطلٌق للشقاق 2004 أكتوبر 29حكم صادر عن ابتدابٌـة الرمانً بتارٌخ  -

و حٌث أسست الزوجة األسباب الداعٌة لطلبها على  ... «: بسبب العجز الجنسً للـزوج، جاء فٌه

كون الزوج ٌعانً عجزا جنسٌا نتج عنه أنها الزالت بكرا رؼم معاشرته لها معاشرة األزواج مما 

أثر على نفسٌة الرجل و تعذر علٌها االستمرار معه على هاته الحالة رؼم مرور حوالً ثبلث 

سنوات على زواجهما، و أنه أمام تخلؾ الزوج ونفٌه أو إثباته لهاته الوقابع تعذر على المحكمة 

محاولة الصلح بٌنهما، و حٌث أن الشقـاق هو الخبلؾ العمٌـق و المستمر بٌن الزوجٌن لدرجة ٌتعذر 

معها استمرار العبلقة الزوجٌة دون تحدٌد المشرع للحاالت محددة داخلة فً نطاقه، بل هو مفهوم 

 من مدونة األسرة فإنه فً حالة 97واسع وعام ال ٌشمل حاالت بعٌنها، و حٌث أنه بمقتضى المادة 

 و 84 و 83تعذر اإلصبلح و استمرار الشقاق تحكم المحكمة بالتطلٌق و بالمستحقات طبقا للمواد 

 من المدونة، و حٌث تكون بهذه اإلجراءات المتعلقة بمسطرة الشقاق قد استوفت شكلها 85

. (36) » 97 إلى 94المنصوص علٌها فً الفصول 

 قضى 15/5/2005 بتارٌــخ – قسم قضاء األسرة –حكم صادر عن ابتدابٌة طنجة  -

بتطلٌق الزوجة من زوجها للشقاق لكونه ٌعتدي علٌها بالضرب و ال ٌنفق علٌها   وأنه ٌهددها بالقتل 

 03 بناء على مقال الدعـوى المسجل بكتابة الضبـط عند المحكمة بتارٌخ «: و ٌشتمها، جاء فٌه 

 و المعفً من الرسوم القضابٌة بقوة القانـون ، و الذي تعرض فٌه المدعٌة أنها زوجة 2005ٌناٌر 

و أنه ٌعتدي علٌها بالضرب و ال ٌنفق ... المدعى علٌه على سنة هللا و رسوله  وأنها لها منه أبناء 

، و كذلك (37) »... علٌها وأنه ٌهددها بالقتل  وٌشتمها و ألجله، فإنها تلتمس الحكم بتطلٌقها للشقاق 

قضت نفس المحكمة فً حكم آخر بالتطلٌق للشقاق لكون الزوج ٌعرض زوجته لمجموعة من 

اإلهانات و الضرب و أنه ٌؽٌب علٌها لمدة طوٌلـة، مما جعل استمرار العبلقة الزوجٌة بٌنهما 

. (38)أصبحت مستحٌلة 
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: ٓلّٜٞ اُؾوبم ك٢ ٓذٝٗخ األعشح : "   رؾذ ػ٘ٞإ 2005 أثش٣ـَ 14 أُٞاكن 1426 ، اُخ٤ٔظ سث٤غ األٍٝ 200046ٓ٘ؾٞس ك٢ عش٣ذح اُؼِْ ػذد -  

". رط٤ِن اُضٝعخ ثغجت اُؼغض اُغ٘غ٢ ُِضٝط 
37

. (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 06/2005 ، ِٓق ؽخق٢ ػذد 903ؽٌْ سهْ -  
38

. (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس ) 1145/05 ، ك٢ ِٓق ؽخق٢ ، ػذد 1802 ، سهْ 14/09/2005ؽٌْ فبدس ثزبس٣خ -  



 قضى 26/01/2004 بتارٌخ – قسم قضاء األسرة –حكم صادر عن ابتدابٌة تاونات  -

بالتطلٌق للشقاق لكون الزوج لم ٌعاشر زوجته بالمعروؾ و ٌعرضها للضرب و الشتـم باستمرار ، 

 بناء على المقال االفتتاحً «: فضبل عن إهماله لها و طردها من بٌت الزوجٌـة،   ومما جـاء فٌـه 

و الذي تعرض فٌه أنها متزوجة بالمدعى علٌه بمقتضى ... الذي تقدمت به المدعٌة بواسطة محامٌها 

وأنه منذ تارٌخ الزواج لم ٌعاشرها بالمعروؾ و ٌعرضها للضرب و الشتـم ... عقد النكـاح 

باستمـرار فضبل عن إهماله لها و طردها من بٌت الزوجٌـة مما لم تعد معه مطٌقـة نفسٌـا و عصبٌا 

االستمرار معه و أضحت ؼٌر مرتاحة لمعاشرته و قررت عدم االلتحاق به، لذلك تلتمس الحكم 

...  لمدونة األسـرة 85 و 84 و 83بتطلٌقها منه و الحكم بالمستحقات المنصوص علٌها فً المـواد 

« (39) .

وبذلك فلبن كان المشرع قد توخى من إخضاعه للطبلق الذي هو من حق الزوج لرقابة و 

إشراؾ القضاء، الحٌلولة دون المبالؽة و التعسؾ فً اللجوء إلٌه تفادٌا لكل المشاكل الناجمة عن 

ذلك، فإنه فً ظل ما ٌجري به العمل بخصوص التطبٌق القضابً لمسطرة الشقاق، ٌكون قد فتح بابا 

واسعا تستطٌع الزوجة من خبلله ولوج القضاء لطلب التطلٌق للشقاق، والحصول علٌه متى تمسكت 

به بناء على أسباب تتضرع بها ولو كانت تتعلق بحاالت  أخرى لطلب التطلٌق، على اعتبار أن 

الشقاق ٌستوعبها جمٌعها فً ظل ؼٌاب التعرٌؾ التشرٌعً له ٌحدد نطاقه و ٌحصر حاالته، فً حٌن 

أنه مادام أن المشرع حدد فً مدونة األسرة لكل سبب من أسباب التطلٌق المنصوص علٌها فً المادة 

 أحكامها و مسطرتها الخاصة بها، فإن المنطق القانونً ٌقتضً أن تبادر المحكمة إلى عدم 98

االستجابة لطلبات التطلٌق للشقاق، إال إذا كانت مإسسة حسب قناعتها على مبرر موضوعً و 

مقبول، ٌكشـؾ فً عمقـه عن وجود نزاع عمٌـق و مستمر ٌتعذر معه استمرارٌة العبلقة الزوجٌة، 

. وذلك بعد قٌامها بكل اإلجراءات القانونٌة الضرورٌة التً توصلها إلى هذه القناعة

عموما فالسماح للزوجٌن أو أحدهما باللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نزاع بٌنهما ٌخاؾ منه 

الشقاق، من شؤنه بناء على ما سبق أن ٌساهم فً معالجة بعض األسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة 

الطبلق و التطلٌق بببلدنا، إذا ما تم تفعٌل اإلجراءات المسطرٌة لدعـوى الشقاق فً اتجاه ٌراعً 

هاجس الحفاظ على استقـرار و تماسك األسرة، تفنٌذا للرأي السابد بكون مسطرة الشقاق وسٌلة سهلة 

. للحصول على التطلٌق فً أقـرب وقـت وبؤبسط اإلجراءات

 

الشقــــاق  مسطـرة لتطبيـق األخـرى الحـاالت : الثانـي المطلـب
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  .(ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس) 579/04 ك٢ ِٓق ؽخق٢ ػذد 67ؽٌْ سهْ -  



 

هذه الحاالت التً ٌحٌل بشؤنها المشرع من خبلل بعض مواد مدونة األسرة على مسطرة 

الشقاق، تشكل فً الحقٌقة تطبٌقات للسبب العام و الربٌسً المتمثل فً وجود نزاع بٌن الزوجٌن 

: ٌخاؾ منه الشقاق، حٌث تتحدد على سبٌل الحصر فٌمـا ٌلــً 

. إخبلل أحد الزوجٌن بواجباته: أوال  

. عدم إثبات الزوجة للضرر الموجب للتطلٌق: ثانٌا  

. عدم استجابة الزوج لطلب الخلع المقدم من طرؾ الزوجة: ثالثا  

. رفض الزوجة للرجعة: رابعا  

. وسندرس بتفصٌل كل حالة على حدة من هذه الحاالت المبررة لتطبٌق مسطرة الشقاق

 

 

إخـــالٍ أؽـــذ اُضٝع٤ـــٖ ثٞاعجبرـــٚ : اُلوـشح األُٝـ٠ 
 

ٌعتبر عقد الزواج من أهم و أخطر العقود التً ٌمكن لئلنسان أن ٌبرمها فً حٌاتـه، نظرا 

لآلثار التً ٌرتبها تجاه طرفٌه و المجتمع بشكل عام، فخصوصٌته من زاوٌة آثاره اقتضت تدخل 

ةوةة: الشرع اإلسبلمً لتنظٌم حقوق و واجبات الزوجٌن حرصا على و حدة األسرة، ٌقول تعالى 

.  (40)انبةاعلة الدة مبنبةرجالمغووةة

فؤهم ما ٌتطلبه االستقرار األسري و ٌحقق للزوجٌن أجواء السكٌنة و الراحة النفسٌة وٌدعم 

روح المودة و الرحمة بٌنهما، معرفة كل منهما لواجباته تجاه اآلخـر وحسن قٌامه بها، ذلك أن من 

أهم اآلثار الناتجة عن عقد زواج صحٌح إنشاء أسرة مستقرة برعاٌة الزوجٌن،  متمتعٌن بحقوقهما و 

متحملٌن لواجباتهما التً رتبتها علٌهما الشرٌعة اإلسبلمٌة و نظمها القانون بقواعده المنظمة للعبلقة 

الزوجٌـة، و بذلك فجعلٌة آثار عقد الزواج جعلته ٌختلؾ عن باقً العقـود المدنٌـة التً ٌحكمها مبدأ 

. (41)سلطـان اإلرادة 

 «:  التً تنص على أن 51وقد حددت مدونة األسرة اآلثار الشرعٌة لعقد الزواج فً مادتها 

: الحقوق و الوجبات المتبادلة بٌن الزوجٌن
                                                 

40
 .228: عٞسح اُجوشح ا٣٥خ -  

41
ٛزا ال ٣ؼ٢٘ إٔ ػوذ اُضٝاط ال ٣خنغ ُٔجذأ عِطـبٕ اإلسادح ، ثَ إٕ ُٜزٙ األخ٤ـشح دٝسا ٜٓٔب ك٢ إٗؾبئـٚ ٝ إٜٗبئٚ ًٔب -  

إدس٣ظ : ُِٔزؼبهذ٣ٖ إٌٓب٤ٗخ اُشًٕٞ إ٠ُ إ٣شاد ؽشٝه خبفخ ك٢ فِت اُؼوذ أٝ ك٢ ارلبهبد خبفخ  ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع اٗظش 

 . 7442، عش٣ذح االرؾبد االؽزشا٢ً ػذد  "دٝس اإلسادح ك٢ ػوٞد اُضٝاط ػ٠ِ مٞء ٓذٝٗخ األعشح " اُلبخٞس١ ، 



  

المساكـنة الشرعٌة بما تستوجبه من معاشـرة زوجتـه وعـدل و تسوٌة عند  -1

 .التعدد، وإحصان كل منهما و إخبلصه لآلخـر بلزوم العفـة و صٌانة العـرض و النسل

المعاشرة بالمعروؾ و تبادل االحترام و المودة و الرحمة      والحفاظ على  -2

 . مصلحة األسرة

. تحمل الزوجة مع الزوج مسإولٌة تسٌٌر و رعاٌة شإون  البٌت    واألطفال -3

التشاور فً اتخاذ القرارات المتعلقة بتسٌٌر شإون األسرة         واألطفال و  -4

 .تنظٌم النسل

حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخـر و محارمـه            واحترامهـم  -5

 .وزٌارتهم و استزارتهم بالمعروؾ 

 .»حــق التـوارث بٌنهمــا  -6

وبذلك فمدونة األسرة من خبلل هذه المادة جاءت بصٌاؼة جدٌدة آلثار عقد الزواج بالنسبة 

للزوجٌن، بالجمع بٌن حقوقهما و واجباتهما على اعتبار أن ما ٌعتبر حقا ألحدهما فهو واجب على 

الطـرؾ اآلخر، خبلفا لما كان علٌه الوضع فً ظـل مدونة األحوال الشخصٌة الملؽاة، حٌث كانت 

، و حقوق (43)، وحقوق المرأة على الزوج (42)تقسم تلك اآلثار إلى حقوق و واجبات بٌن الزوجٌن 

. (44)الزوج على المرأة 

وإذا كانت الؽاٌة من هذا التنظٌم التشرٌعً آلثار عقد الزواج، ضمان االستقرار الفعلً للعبلقة 

الزوجٌة، فإن إخبلل أحد الزوجٌن بواجباته تشكل من المنظور القانونً خرقا للقانون و للمبادئ التً 

ٌقوم علٌها عقد الزواج، لذلك فالطرؾ المتضرر منهما ٌمكنه اللجوء إلً القضاء إللزام المخـل 

بالتنفٌذ العٌنً أو الشخصً متى كان ممكنا،وعند االقتضاء اللجوء إلى طلب تطبٌق مسطرة الشقاق 

.  من مدونة األسرة52طبقا للمادة 

                                                 
 حسـن المعاشـرة و تبادل االحترام           والعطـؾ و المحافظة –المساكنة الشرعٌة :"  فٌما ٌلً 34تتمثل طبقا للفصل - 42

  "  حقوق األسرة كنسب األوالد     وحرمة المساهرة – حق التوارث بٌن الزوجٌن –على خٌر األسـرة 

43
 – اُؼـذٍ         ٝأُغبٝاح إرا ًبٕ اُشعَ ٓزضٝط ٖٓ ٝاؽذح –اُ٘لوخ اُؾشػ٤خ ٖٓ هؼبّ ًٝغٞح ٝ رٔش٣ل ٝ إعٌبٕ : "  ك٤ٔب ٢ِ٣ 35ؽذدٛب اُلقَ - 

 ُِٔشأح ؽش٣زٜب اٌُبِٓخ ك٢ اُزقشف ك٢ ٓبُٜب دٕٝ سهبثخ اُضٝط إر ال ٝال٣خ ُِضٝط ػ٠ِ ٓبٍ صٝعزٚ –اُغٔبػ ُضٝعخ ثض٣بسح أِٜٛب ٝ اعزضاسرْٜ ثبُٔؼشٝف 

 " 
44

 إسمبع – هبػخ اُضٝعخ ُضٝعٜب ثبُٔؼشٝف –ف٤بٗخ اُضٝعخ ٗلغٜب ٝ ثؾقبٜٗب : ؽوٞم اُشعَ ػ٠ِ أُشأح : "  ًٔب ٢ِ٣ 36ٝسدد ك٢ اُلقَ -  

" .   إًشاّ ٝاُذ١ اُضٝط ٝ أهبسثٚ ثبُٔؼشٝف – اإلؽشاف ػ٠ِ اُج٤ذ ٝ ر٘ظ٤ْ ؽؤٝٗٚ –أٝالدٛب ػ٘ذ االعزطبػخ 

 أػالٙ ، ٣الؽع إٔ أُؾشع ٖٓ خالٍ ٓذٝٗخ األعشح رج٠٘ أعِٞثب عذ٣ذا ػ٘ذ ؽذ٣ضٚ ػٖ 51ٖٓ خالٍ أُوبسٗخ ث٤ٖ ٛزٙ أُوزن٤بد ٝ رِي اُٞاسدح ك٢ اُلقَ 

ٝ رٌش٣ظ ٓجذأ " اُطبػخ"ؽوٞم ٝ ٝاعجبد اُضٝع٤ٖ ، خبفخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اعزخذآٚ ٓقِؾبد أًضش إٗقبكب ُِٔشأح ، ؽ٤ش ػٔذ إ٠ُ إُـبء ٓقطِؼ 

. أُغبٝاح ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ



وفٌما ٌلً نموذجا لحكم قضابً صادر عن ابتدابٌة الناظور حول تذٌٌل الحكم األجنبً بالصٌؽة 

 و حٌث أنه بالرجوع إلى «: التنفٌذٌة قضى بالتطلٌق للشقاق بسبب إخبلل الزوجة بواجباتها، جاء فٌه

وثابق الملؾ و خاصة الحكم األجنبً المراد تذٌٌله بالصٌؽة التنفٌذٌة من خبلل ترجمته إلى اللؽة 

العربٌة، ٌتضح أن المدعً قد استصدر عن القضاء الفرنسً حكما قضى بالتطلٌق بٌنه وبٌن زوجته، 

وعللت المحكمة األجنبٌة حكمها بكون زوجته قد ؼادرت بٌت الزوجٌـة دون عذر، و أن هذه الواقعة 

تشكل خرقا خطٌرا ومتجددا اللتزامات و واجبات الزواج مما ٌجعل االبتعاد عن الحٌاة المشتركة 

شٌبا ال ٌطاق، وحٌث أن هذا الحكم قد صدر عن جهـة قضابٌة مختصـة وأصبح نهابٌا بدلٌل تسجٌله 

ضمن السجل المدنً للوثابـق الملحقة، كما أنه لم ٌمس فً أي محتوى من محتوٌاته بالنظام العام 

المؽربً، و أسس على سبب من أسباب التطلٌق الواردة فً مدونة األسرة و هو الشقاق لئلخبلل 

. (45) »بالواجبات المتبادلة بٌن الزوجٌن 

 

ػـذّ إصجبد اُضٝعـخ ُِنشس أُٞعـت ُِزط٤ِــــن : اُلوـشح اُضب٤ٗـخ 
 

إن مناط الحكم بالتطلٌق المإسس على أحد األسباب المنصوص علٌها فً مدونة األسرة دفع 

وةالةتلنللأقبة غ ر ةاتمتيو ةةوةابةيفملةذالةةة: الضرر قبل أو بعد حصوله، مصداقا لقوله تعالى 

ة:  و قولـه أٌضـا  (47)ةفق انجكةرلمغووة وةتنغيقحةر حنقجنة:  و قولـه سبحانـه  (46)ةفليةظمتةافنل

، حٌث اعتبر التطلٌق للضرر من أكثر صور التطلٌق التً كانت (48)ةةوةالةتضجروأقبةاتضبلل ة مبنقب

رابجة أمام المحاكم المؽربٌة فً ظل مدونة األحوال الشخصٌة الملؽاة، لكونه ٌستوعب عملٌا حاالت 

:  الذي كان ٌنص على مـا ٌلـ56ًكثٌـرة لئلضرار بالزوجةطبقا لفصلها 

:  التطلٌق للضرر  )

إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بؤي نوع من أنواع الضرر الذي ال  -1

ٌستطاع معه دوام العشرة بٌن أمثالهـا، و ثبت ما ادعتـه و عجز القاضً عن اإلصبلح بٌنهما 

. طلقها علٌه

إذا رفض طلب التطلٌق و تكررت الشكوى و لم ٌثبت الضرر ، بعث القاضً حكمٌن  -2

 .(... للسداد بٌنهما 
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. (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس ) 17/05/2004 ثزبس٣خ 1153/2003 ِٓق سهْ 448ؽٌْ سهْ -  
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. 31: عٞسح اُجوشح ، ا٣٥خ -  
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. 229: ٗلظ اُغٞسح ، ا٣٥خ -  
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. 6: عٞسح اُطالم، ا٣٥خ-  



  ٌخضع فً تقدٌـره و إثباته (49)فهذا الفصل ٌعطً للضرر الموجب للتطلٌق مفهوما عاما 

لسلطة القاضً، حٌث كان بإمكان المرأة أن تطلب التطلٌق ألي ضرر كان كٌفما كان نوعه، مادٌا 

كاإلٌذاء الجسدي  أو معنوٌا كالشتم و اإلهانة التً ٌوجهها الزوج لها أو ألفراد عابلتها، و سواء 

حصل الضرر منه مباشرة أو من ؼٌره مادامت واجباته الزوجٌة تفرض علٌه تجنٌبها منه، كالضرر 

. (50)الذي ٌلحق الزوجة من أفراد عابلته الذٌن ٌسكنون معها 

ؼٌر أن الزوجة عندما تطالب بالتطلٌق للضرر تصطدم بعقبة إثبات إضرار الزوج بها، 

كمظهر من مظاهر إشكالٌة اإلثبات التً ٌعانً منها المتقاضٌـن أمام القضاء، ذلك أن وجه الصعوبة 

ٌتمثل فً خصوصٌة العبلقة الزوجٌة، فحتى عندما ٌكون الضرر حقٌقٌا أحٌانا من الناذر أن ٌمارس 

، فكٌؾ و الحالة هذه ٌمكن تصور استمرار العبلقة (51)أمام الشهـود ، مما ٌجعل إثباته متعذرا 

الزوجٌة فً ظل ؼٌاب أي تفاهم بٌن طرفٌها  بسبب إضرار أحدهما باآلخر ؟، فإكراه الزوجة 

المتضررة على االستمرار فً الحٌاة الزوجٌة مع رجل تكرهه ، بسبب عدم إثباتها للضرر الموجب 

للتطلٌق وعدم إعطابها مقابل ذلك إمكانٌة أخرى لتسوٌة هذا المشكل، من شؤنه أن جعل لهذا 

اإلجتماع البلمرؼوب فٌه آثارا سلبٌة و خٌمة ال تقتصر على األسرة فحسب بل تمتد لتشمل المجتمع 

. الذي ٌحتضنها

لذلك  رؼبة من المشرع فً إٌجاد حلول قانونٌة للعدٌد من األوضاع التً كانت شابكة فً ظل 

 من مدونة األسـرة للزوجة التً لم تثبت الضرر 100مدونة األحوال الشخصٌة، فقد أتاح طبقا للمادة 

 إذا «: و أصرت على طلب التطلٌق، إمكانٌة اللجوء إلى طلب تطبٌق مسطرة الشقاق بنصها على أنه

. »لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطلٌق، ٌمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق 

وقد دفعت هذه اإلحالة بعض الفقه المؽربً إلى اعتبار أن سلوك مسطرة الشقاق فً حالة فشل 

 من مدونة األحوال الشخصٌة 56إثبات الضرر وتكرر الشكوى، كان منصوصا علٌـه فً الفصل 

، و بالتالً فهً فً اعتقاده ال تعدو أن تكون دعوى تطلٌق للضرر، مع فرق بسٌط هو أنه خبلفا (52)

لما كان علٌه الحال فً مدونة األحوال الشخصٌة التً لم تكن تجز بعث الحكمٌن إال بعد ثبـوت 

الضرر وتكرر الشكوى، ٌمكن حالٌا فً ظل مدونة األسرة اللجوء مباشرة إلى دعوى الشقاق دون 

المرور عبر دوى التطلٌق للضرر، وبذلك فالفهم الدقٌق لمسطرة الشقاق دابما حسب هذا الرأي 
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. 214: ٓشعغ عبثن ، ؿ : ٓؾٔذ اُؾز١ٞ -  



ٌتوقؾ على فهم المقتضٌات المنظمة للتطلٌق للضرر فً النظام القانونً السابق، على اعتبار أن 

الضرر مناط التطلٌق أما باقً أسبابه األخرى و منها الشقاق فهً مجرد تطبٌقات لهذا السبب العام  

مما ٌفسر أن بعض الكتابات الفقهٌة التً تناولت موضوع التطلٌق فً ضوء الفقـه اإلسبلمً تدمج 

. (53)التطلٌـق للضرر و الشقاق : بٌن الضرر و الشقـاق  تحت عنوان 

ورؼم واجهة هذا الرأي، فإن التشابه المشار إلٌه بٌن مسطرة التطلٌق للضرر فً ظل مدونة 

األحوال الشخصٌة و مسطرة الشقاق فً مدونة األسرة، لم ٌعد له ما ٌبرره حالٌا الختبلؾ 

المقتضٌات القانونٌة المنظمة لكل منهما، بحٌث إن مسطرة الشقاق أصبحت تعتبر حبل تشرٌعٌا بدٌبل  

. تلجؤ إلٌه الزوجة بعد سلوكها دعوى التطلٌق للضرر  وفشلها فً إثباته

 

ػذّ اعزغبثـخ اُضٝط ُطِـت اُخِغ أُوذّ ٖٓ هـشف اُضٝعـــخ : اُلوشح اُضبُضخ 
 

حرصا على عدم جعل الرابطة الزوجٌة ؼبل فً عنق الزوجة و قٌدا ال فكاك لها منه، فقد جعل 

لها الشرع و القانون طرٌقة ٌمكن لها من خبللها أن تفك عصمتها من زوجها رؼم عدم توفرها على 

. أي سبب من األسباب الموجبة للتطلٌق، و هً التً ٌصطلح علٌها فقها و قانونا بالخلـع

عقد معاوضة تملك به المرأة نفسها و ٌملك به الزوج العوض، : وٌعرؾ الفقهاء الخلع بؤنه

، أما المشرع (54)وعرفوه كذلك بؤنه صفة حكمٌة ترفع حلٌة متعة الزوج بسبب عوض عن التطلٌق 

 من مدونة األسرة، حٌث ٌشترط 120 إلى 115المؽربً فقـد نظم أحكام الطبلق الخلعً فً المواد 

:  لتوقٌع هذا النوع من الطبلق توافر شرطٌـن أساسٌـن 

. تراضً و اتفاق الزوجٌن على الخلع -1

 .عدم المساس بحقوق األطفال إذا كانت األم معسرة -2

 للزوجٌـن «:  على أن115وبذلك فالطبلق بالخلع ٌقوم على مبدأ الرضابٌة ، حٌث تنص المادة 

، حٌث ٌعتبر بذلك نموذجا » أعبله 114أن ٌتراضٌا على الطـبلق بالخلع  طبقـا ألحكـام المادة 

للطبلق االتفاقً الذي ٌمكن من خبلله للزوجٌن أن ٌتفقا على مبدأ إنهاء العبلقة الزوجٌة، بدون 

. شروط أو بشروط ال تتنافى مع أحكام مدونة األسرة   وال تضر بحقوق األطفال

وضمانا لمبدأ الرضابٌـة فً إنهاء العبلقة الزوجٌـة عن طرٌـق الطبلق بالخلع، فإن المشرع 

أحاطـه  بضمانات قانونٌـة، منها أن ؼٌر الراشدة أي دون سن الرشد القانونً إذا خولعت و وقع 

                                                 
53

 788:  ّ ، ؿ 1962/  ٙ 1383 اُغضء اُضب٢ٗ، هجؼخ – ثؾش ٓوبسٕ –ٓذٟ ؽش٣خ اُضٝع٤ٖ ك٢ اُطالم ك٢ اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ : ٓقطل٠ اُغجبػ٢ -  

. ٝ ٓب ثؼذٛب 
54

، 257:  ؿ 1994-1415اُغـضء األٍٝ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ " أؽٌبّ األعشح ك٢ اُؾش٣ؼـخ اإلعال٤ٓخ ٝكن ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُؾخق٤خ: "ٓؾٔذ ثٖ ٓؼغٞص -  

. 1/234ٗوال ػٖ ٤ٓبسح ػ٠ِ اُزؾلخ 



، كذلك إذا ثبت أن ( 116المادة  )الطبلق، إال أنها ال تلزم ببذل الخلع إال بموافقة ناببها الشرعً 

 ٌحق لها أن 117الخلع وقع نتٌجة إكراه و إضرار الـزوج بزوجتـه، فإن هذه األخٌرة و طبقا للمادة 

، فالشرع ٌحرم على الزوج أن ٌدفع (55)تسترجع ما خالعت به     وٌنفذ الطبلق فً جمٌع األحوال 

.  (56)ةوةالةتمضملأبةاتلأعل ةرعمضةاجة تبتللأبة: زوجته إلى مخالعته لقوله تعالى

وقد ثار خبلؾ فقهً بخصوص وجوب أو عدم وجوب الخلع عن طرٌـق القضاء، بمعنى هل 

ٌمكن أن ٌنشبه الزوجان باتفاقهما و تراضٌهما فقط، أم ال بد لهما من االلتجاء إلى القضاء إلتمام 

إجراءاته؟  

نظرا لكون الطبلق بالخلع ٌعتبر كما سبقت اإلشارة إلى ذلك نموذجا للطبلق االتفاقً، فإن 

إٌقاعه ال ٌقتصر فقط على اتفاق الزوجٌن على مبدأ الخلع، بل ال بدا من لجوبهما إلى القضاء من 

خبلل تقدٌمهما طلبا للتطلٌق مرفقا باإلذن بتوثٌقه، حٌث تحاول المحكمة ما أمكن اإلصبلح بٌنهما، و 

إذا تعذر ذلك أذنت باإلشهاد علـى الطبلق وتوثٌقه، كذلك اتفق الزوجان على مبدأ الخلع و اختلفا فً 

 تنص على إمكانٌة رفع األمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح 120المقابل فإن مدونة األسرة فً مادته 

بٌنهما، و إذا لم تنجح فٌها حكمت بنفاذ الخلع بعد تقدٌر مقابله، مراعٌة فً ذلك مبلػ الصداق و فترة 

. الزواج و أسباب طلب الخلع و الحالة المادٌة للزوجة

 120أما إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع و لم ٌستجب لها الزوج، ٌمكن لها طبقا للمادة 

من مدونة األسرة اللجوء إلى طلب تطبٌق مسطرة الشقاق، ألن مطالبة المرأة بالخلع ٌإكد وجود 

خبلؾ بٌنها و بٌن زوجها، و هذا الخبلؾ قد ٌتحول إلى نزاع عمٌق ومستمر نتٌجة عدم استجابة 

الزوج لذلك، مما ٌجعلهما ٌعٌشان حالة شقاق ٌتعذر معها استمرارٌة العبلقة الزوجٌة بٌنهما، 

والشقاق ٌفرض على المحكمة الحكـم بالتطلٌق لفابـدة الزوجـة بعد تؤكدهـا من وجوده، من قٌامهـا 

.  من المدونـة97 إلى 94اإلجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً المواد  بكل

وعلٌه فاللجـوء إلى مسطـرة الشقـاق فً هذه الحالة ٌعتبـر حبل قانونٌا بدٌبل، أتاحه المشرع 

للزوجة قصد طلب تسوٌة النزاع القابم بٌنها و بٌن زوجها الذي ٌرفض طلب الخلع الذي تقدمت به و 

. تصر علٌه
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سكـل اُضٝعـخ  ُِشعؼـخ : اُلوـشح اُشاثؼـخ 
 

أن الطبلق البابن : ٌنقسم الطبلق شرعا و قانونا إلى رجعً و بابن، و من آثار هذا التقسٌم

ٌنهً العبلقة الزوجٌة بمجرد وقوعه، بحٌث ٌمنع على الزوج أن ٌراجع زوجته خبلل فترة العدة إال 

بعقد جدٌد تتوافر فٌه كافة الشروط و األركان المتطلبة فً كل عقد زواج صحٌح، فً حٌن أن 

الطبلق الرجعً ال ٌنهً العبلقة الزوجٌة حاال     وإنما هو إنذار بهذا اإلنهاء الذي ٌتحقق بانقطاع 

فترة العدة، و هو ما ٌعطً للزوج خبللها الحق فً أن ٌراجع زوجته المطلقة الستبناؾ حٌاتهما 

. الزوجٌة دون حاجة إلى عقد جدٌد

وهذا الحق المخول للزوج فً الطبلق الرجعً هو الذي ٌصطلح علٌه فً الشرع والقانون 

 الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعـة بالزوجة «: بالرجعة، حٌث عرفها الفقٌه ابن عرفة بقوله

ةوةرملاتنبة حـةرغدأبةفيةذالة نة ر دو ة إصحجة: ، و هو حق ثابت فً قوله تعالـى (57) »لطبلقهـا 


( 58) .

ومن المسابل الخبلفٌة حول موضوع الرجعة مسؤلة اإلشهاد علٌها، بحٌث انقسم الفقهاء بشؤنها 

وةةة: ٌرى بؤنه ٌجب على الزوج أن ٌشهد عدلٌن على الرجعـة و ذلك لقولـه تعالى: األول: إلى رأٌٌن

 ألن األمـر إذا أطلق انصرؾ إلى الوجوب، أما الثانً و من أنصاره  (59)ة  نيو ةذودة يلةايلت

اإلمام مالك رحمه هللا فٌعتبر أن اإلشهاد أمرا مندوبا ال واجبا، و بذلك فئلشهاد على الرجعة أمرا 

. (60)مستحبا مثل اإلشهاد على سابر الحقوق 

هذا الخبلؾ الرابج فً الفقه اإلسبلمً حول اإلشهاد على الرجعة نجد تطبٌقاته فً العمل 

القضابً المؽربً، بحٌث إن المجلس األعلى باعتباره أعلى جهة قضابٌة بببلدنا لم ٌستقر على 

موقؾ موحد بخصوص هذا الموضوع كما تإكد ذلك بعض قراراته، حٌث نجده تارة ٌتبنى الرأي 

و أن إعبلم العدل السٌد الفاسً للمطلوبة   ... «: القابل بوجوب اإلشهاد على الرجعة بقضابـه

برجعتها و سكوتها على ذلك، نعم أن ذلك على فرض ثبوته ال ٌفٌـد مادام لم ٌتـم ذلك بحضور عدلً 

، و تارة أخرى ٌؤخذ برأي اإلمام (61) »اإلشهاد بالرجعـة، ألن الرجعة كالنكاح ال تثبت إال بعدلٌن 
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. 302: أؽبس إ٤ُٚ، ٓؾٔذ ثٖ ٓؼغٞص، ٓشعغ عبثن، ؿ - 
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. 228: عٞسح اُجوشح، ا٣٥خ - 

59
 .2: عٞسح اُطالم ، ا٣٥خ  - 

60
. 48:  ٙ هجؼخ داس اُلٌش ، ؿ 1401ٓخزقش خ٤َِ ، هجؼخ : اُؾ٤خ خ٤َِ أُب٢ٌُ - 
61

 ، ٓ٘ؾٞس ك٢ ٓغِخ هنبء أُغِظ 88867 ك٢ أُِق االعزٔبػ٢ سهْ 1981 ٓبسط 16 اُقبدس ثزبس٣خ 150هشاس ػذد - 

. 144: ، ؿ 1981 اُغ٘خ اُغبدعخ، دع٘جش 28األػ٠ِ ػذد 



 من المدونة فإن الزوج 68 بمقتضى المادة «: مالك القاضً بعدم وجوب ذلك  كما جاء فً قراره 

من الطبلق الرجعً أن ٌراجع مطلقته بدون صداق و ال ولً أثناء العـدة،    وبذلك فلمحكمة عندما 

ثبت لدٌهـا إرجاع الطاعن من خبلل الوثابـق و سلطتها التقدٌرٌة لزوجته إلى بٌت الزوجٌة، لم تكن 

فً حاجة إلى التؤكد من رسم الرجوع، ألنه كما ذهب إلٌه جمهور المالكٌة ال تجب الشهادة فً 

 من مدونة األحوال الشخصٌة الذي ال موجب 5الرجعة و إنما تستحب، و لذلك لم تخرق الفصل 

»لتطبٌقه، ألنه ٌتعلق بحالة إرجاع الزوج لزوجته المطلقة
(62) .

ولتجاوز هذا الخبلؾ نص المشرع فً مدونة األسرة على وجوب اإلشهاد على الرجعة و 

إخضاعها لرقابة القضاء ، ضمانا لحقوق الزوجٌن و تفادٌا ألي نزاع مستقبلً بٌنهما، بحٌث إن 

 إذا رؼب فً إرجاع زوجته المطلقة طبلقا رجعٌا علٌه أن ٌشهد على ذلك 124الزوج وفقا للمادة 

عدلٌن ٌقومان بإخطار القاضً بذلك، و قبل خطاب هذا األخٌر على وثٌقة الرجعة ٌجب علٌه 

استدعاء الزوجة المطلقة إلخبارها بما ٌنوي الزوج فعله لمعرفة موقفها، فإذا وافقت على الرجوع 

إلً بٌت الزوجٌة فبل إشكال ٌطرح، أما إذا امتنعت و رفضت و أصرت على ذلك فإن القانون خولها 

حق اللجوء إلى طلب تطبٌق مسطرة الشقاق، قصد تسوٌـة هذا النـزاع و ضمان كافة حقوقها 

. الشرعٌة و القانونٌة

وإخضاع الرجعة لهذه اإلجراءات القانونٌة التً ٌشرؾ علٌها القضاء، ال ٌعنً إفراؼها من 

ؼاٌتها الشرعٌة بقدر ما ٌعتبر ذلك استجابـة للحاجة الملحة التً أصبحت تفرض ضبط العبلقات 

األسرٌة بالتوثٌق، حماٌة لحقوق أفراد األسرة و توخٌا للعدل  والمساواة و المعاشرة بالمعروؾ، 

. كضوابط حرص المشرع على ضرورة مراعاتها فً كل ما ٌتعلق بتطبٌق مدونة األسرة

وهكذا ٌتضح من خبلل دراستنا لهذه المبررات المتعلقة بتطبٌق مسطرة الشقـاق، أن المشرع 

المؽربً توخى من خبللها معالجة أوضاع محددة و معقدة تنم عن وجود صعوبات حقٌقٌة تواجهها 

األسرة نتٌجة النزاع القابم بٌن الزوجٌن، و الذي إذا لم ٌتم سوٌته قضابٌا وفق إجراءات قانونٌة 

.  ستكون له ال محالة نتابج سلبٌة على أفرادها و على المجتمع برمته

 

إجراءاث تسىٌـت انُزاعاث انزوجٍـت فً دعــــاوي : انفصـم انثاَـً 

 انشمـــــاق
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ٓٞهق أُغِظ األػ٠ِ ٖٓ ص٘بئ٤خ اُلوٚ ٝ اُوبٕٗٞ ك٢ ٓغبئَ : " أؽبس إ٤ُٚ ػجذ أُغ٤ذ ؿ٤ٔغخ ك٢ )  7/02/1984 اُقبدس ثزبس٣خ 828هشاس ػذد -  

 (. 439–438:  ، ؿ 2000 / 1999، أهشٝؽخ اُذًزٞساٙ، عبٓؼخ ٓؾٔذ اُخبٓظ أًذاٍ، اُغ٘خ اُغبٓؼ٤ـخ "األؽٞاٍ اُؾخق٤خ 



نظرا لكون مسطرة الشقاق ترمً إلى معالجة الصعوبات التً تواجهها العبلقة الزوجٌة، فإن 

 تكتسً طابعا وقابٌا، حٌث إن المحكمة المختصة ملزمة قانونا قبل اللجوء إلى الفصل فً اإجراءاته

دعاوي الشقاق المعروضة علٌها عن طرٌق الحكم بالتطلٌق، القٌام بكافة المحاوالت الرامٌة إلى 

. تسوٌتها  ودٌا من خبلل الصلح بٌن الزوجٌن

وحٌث إن الصلح فً دعاوي الشقاق ٌشكل مبدبٌا وسٌلة وهدفا فً نفس اآلن لتسوٌة النزاعات 

تتوقؾ نتٌجته على سلوك  (المبحث األول  )الزوجٌة، فإننا سنتعرض له باعتباره حبل بدٌبل للتطلٌق 

. (المبحث الثانً  )مسطرة خاصة 

 

انصهح حــم بذٌـــم نهتطهٍـك فً دعــاوي  انشمـــاق : انًبحث األول 

 

فً ظل تنامً الوعً بؤهمٌة الطرق البدٌلة لتسوٌة المنازعات  خاصة فً مجال العبلقات 

، حظً الصلح باهتمام بالػ من طرؾ المشرع المؽربً فً مدونة األسرة، بجعله حبل (63)الزوجٌة 

بدٌبل للتطلٌق ٌسمح للزوجٌن بالمشاركة فٌه حماٌة الستمرارٌة عبلقتهما الزوجٌة، وتفادٌا لآلثار 

السلبٌة التً تنجـم عن تفكـك األسرة، حٌث إن الحاجـة العملٌـة اقتضت اللجوء إلٌه مراعاة لطبٌعة 

. الخ... العبلقة الزوجٌة التً ٌؽلب علٌها طابع السرٌة و الخصوصٌة 

وبناء علٌه فدراسة الصلح كحل بدٌل للتطلٌق فً دعاوي الشقاق ٌقتضً التعرض إلى 

. (المطلب الثانً  )، وضمانات تفعٌل إجراءاته (المطلب األول  )خصابصه 

 

 الشقــاق دعـاوي في الصلـح إجـراء خصائـص : األول المطلـب

 

ٌتمٌز الصلح طبقا للمواد المنظمة له فً مدونة األسرة بمجموعة من الخصابص ٌشترك فً 

بعضها مع  العقود المدنٌة األخرى، و البعض اآلخر ٌنفرد به نظرا لخصوصٌة المجال الذي ٌجري 

: فٌه، حٌث ٌمكن إجمالها فٌمـا ٌلـً 

وقوع نزاع بٌن الزوجٌن و سبقٌة رفع دعوى الشقاق  - 
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أبرٌل / مارس93أهمٌة الصلح فً النظام القضابً المؽربً و المقارن، مجلة المحاكم المؽربٌة، عدد : محمد سبلم -  

.  و ما بعدها13: ، ص 2002

 



إلزامٌـة القٌـام بالصلـح من طـرؾ المحكمـة  - 

رضابٌـة إجـراء الصلح فً دعـاوي الشقـاق  - 

 

ٝهٞع ٗـضاع ث٤ٖ اُضٝع٤ـٖ ٝ عجو٤خ سكـغ دػـٟٞ اُؾوـبم : اُلوشح األ٠ُٝ 
 

فلبن كان المشرع المؽربً وعلى ؼرار باقً التشرٌعات الوضعٌة المقارنة ٌسمح فً بعض 

الحاالت خاصة فً مجال عقود التجارة الدولٌـة، باللجوء إلى إجراءات الصلح لتفادي اآلثار 

المستقبلٌـة التً قد تنجم عن كل نزاع متوقـع حدوثـه، على اعتبار أن عقد الصلح طبقا للفصل 

ع  ٌرمً إلى السماح للمتعاقدٌن بحسم النزاع القابم بٌنهما أو الذي ٌتوقٌان وقوعه . ل .  ق 1098

، فإن من الخصوصٌات الممٌزة للصلح فً دعاوي الشقاق كتدبٌر بدٌل لتسوٌة النزاعات (64)

طبٌعته و أسبابه  الزوجٌة، أن تفعٌل إجراءاته ٌقتضً ضرورة وجود نزاع بٌن زوجٌـن كٌفما كانت

، أدى الخوؾ من تحوٌله إلى شقاق بٌنهما إلى لجوبهما معا أو أحدهما إلى القضاء، لطلب حله وفق 

.  من مدونة األسرة97 إلى 94اإلجراءات المسطرٌة المنصوص علٌها فً المواد 

لذلك فمادامت ؼاٌة الصلح فً دعاوي الشقاق محاولة تحقٌق تسوٌة ودٌة للنزاعات الزوجٌة، 

فإن انتفاء النزاع بٌن الزوجٌن ٌعنً بمفهوم المخالفة عدم الحاجة إلى إجرابه بٌنهما، بحٌث إن 

. (65)الصلح و النزاع فً الشرع و القانون مرتبطان عملٌا من حٌث الوجود والعدم 

ؼٌر أن اشتراط سبقٌة رفع دعوى الشقاق إلجراء الصلح بٌن الزوجٌن، ال ٌنفً أحقٌتهما فً 

اللجوء إلٌه مباشرة دون االلتجـاء إلى القضاء، لما ٌتٌحه ذلك لهمـا من إمكانٌة الحفاظ على أسرار 

عبلقتهما الزوجٌة و عدم إفشابها فً جلسات المحكمة، خاصة وأن من مظاهر اهتمام اإلسبلم 

باألسرة حرصه على أن تظل الخبلفات التً تنشؤ بٌن الزوجٌن محصورة فً بٌت الزوجٌة بقدر 

اإلمكان، من خبلل السعً إلى حلها وفق المنهج اإلسبلمً لحل النزعات الزوجٌة الذي ٌقوم على 

وة اصتيةتتجفلنةايلزأبةفمعلأبةوةةة: أساس الصلح بٌنهما، حٌث ٌقول تعالى فً كتابه العزٌز

وة نةةة: ، و قوله سبحانه(66)ةة أجغوأبةفية الضج عةو  غرلأبةفق نة طميلتةفقصةتعمل ة مبنبة عبص

 اغ ةة جففةابةرممنجةايلز ة وة  غ  جةفقصة يجحة مبنلجة نةيصممجربينلجةإممجةوة اصمحة بغةوة حضغتة ألافـةة
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 La transaction est un contrat par la" : ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُلشٗغ٢ اُز٢ رؼـشف اُقِـؼ ثٔب ٣ِـ٢ ٣2044غذ ٛزا اُلقَ ٓقـذسٙ ك٢ أُبدح - 

quel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre ".  

65
  .    34:  ّ ، ؿ 1987/ ٙ 1407، اُطجؼخ األ٠ُٝ  "اُقِؼ ٝ أصشٙ ك٢ إٜٗبء اُخقٞٓخ ك٢ اُلوٚ اإلعال٢ٓ : "ٓؾٔـٞد ٓؾغٞة ػجذ اُ٘ٞس -  

66
. 34عٞسح اُ٘غبء، ا٣٥خ -  



ةوة نة فتتة لقجاةربينلجةفقجرمعل ةة: و قوله أيضا  ايحةوة نةتمنيل ةوةتتلل ةفق نة اة جنةرلجةتململنة عبغ ةة

، فالمنهج ةحللجةابة أملةوةحللجةابة أمنجة نةيغيي ة إصحجةيلفـة اةربينلجة نة اة جنة مبلجة عبقغ 

اإلسبلمً المتكامل بالنسبة لحل النزاعات الزوجٌة ٌقوم على أساس الصلح بٌن الزوجٌن لمجرد 

الخوؾ من وقوعها، مما ٌعكس هاجسه فً الحفاظ على استقـرار و تماسك األسرة، أما إذا فضل 

الزوجان أو أحدهما وفق مدونة األسرة اللجوء إلى القضاء لطلب حل النزاع القابم بٌنهما، فإن تفعٌل 

. إجراءات الصلح بشؤنه ٌتوقؾ على رفع الدعوى فً الموضوع أمام المحكمة المختصة

 

 إُضا٤ٓخ اُو٤بّ ثبُقِؼ ٖٓ هشف أُؾٌٔــخ: اُلوـشح اُضب٤ٗـخ 
 

إن أهمٌة الصلح النظرٌة والعملٌة فً تسوٌة النزاعات الزوجٌة من حٌث مساهمته فً تخفٌؾ 

العدل و نشر السلم االجتماعً بالمحافظة على استقرار  العبء عن القضاء و الخصوم، و تحقٌق

األسرة، دفعت المشرع من خبلل المدونة الجدٌدة إلى إضفاء الطابع اإللزامً علٌه، بحٌث إن 

المحكمة ملزمة باللجوء إلى تفعٌل إجراءاته بمجرد عرض النزاع علٌها من طرؾ الزوجٌن أو 

 إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع «:  التً تنص على أنه94أحدهما طبقا للمادة 

بٌنهما ٌخاؾ منه الشقاق وجب علٌها أن تقوم بكل المحاوالت الصبلح ذات البٌن طبقا ألحكام المادة 

. » أعبله 82

 وبذلك فإجراءات الصلح فً دعاوي الشقاق مهمة وضرورٌة لكونها من متعلقات النظام العام، 

التً ال ٌجوز للمحكمة مخالفتها أو التؽاضً عنها تحت طابلة بطبلن الحكم الصادر فً موضوع 

النزاع، لما فً ذلك من مس بحق من حقوق الدفاع التً حرص المشرع على أن ٌمارس من طرؾ 

 التً أصدرها هالقضاء لمصلحة طرفـً النزاع، وهو ما أكده المجلس األعلى فً العدٌد من قرارات

أن إجراء التصالح ... «:  الذي جاء فٌه1980 أبرٌل 19فً الموضوع، منها قراره الصادر بتارٌخ 

. (67)»...من النظام العام

وإذا كان المشرع المؽربً قد حسم فً المرحلة التً ٌجب أن ٌجرى فٌها الصلح بٌن الزوجٌن 

فً دعاوي الشقاق، بعد إلؽابه للطعن باالستبناؾ فً األحكام الصادرة عن قضاء األسرة، فً جانبها 

، فإن تلك المرحلة أثارت خبلفا (68) من المدونـة 128القاضً بإنـهاء العبلقة الزوجٌة طبقـا للمادة 
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 اُطجؼخ األ٠ُٝ – اُضٝاط ٝ اُطالم –أؽبس إ٤ُٚ ٓؾٔذ اٌُؾجٞس ك٢ هبٕٗٞ األؽٞاٍ اُؾخق٤خ  ) 153/81 ، ك٢ أُِق االعزٔبػ٢ ػذد 164هشاس سهْ -  

 ( . 243: ؿ . ّ 1411ٙ/1991
68

أُوشساد اُونبئ٤خ اُقبدسح ثبُزط٤ِن أٝ ثبُخِغ أٝ ثبُلغخ هجوب ألؽٌبّ ٛزا اٌُزبة ، رٌٕٞ ؿ٤ش هبثِخ أل١ هؼٖ ك٢ عضئٜب : " عبء ك٢ كوشرٜب األ٠ُٝ -  

". اُوبم٢ ثئٜٗبء اُؼالهخ اُضٝع٤خ 



األحوال الشخصٌة، حول مدى اقتصار إجراء الصلح  فقهٌا وقضابٌا فً ظل التطبٌق القضابً لمدونة

بٌن الزوجٌن على المرحلة االبتدابٌة بعد إثارة دعوى التطلٌق، أم ٌجب القٌام به حتى بعد الطعن فً 

الحكم الصادر فٌها باالستبناؾ، حٌث اقتضى حسمه تدخل المجلس األعلى الذي قضى فً بعض 

القرارات التً أصدرها بهذا الخصوص، أن الصلح باعتباره إجراء أولٌا وجوهرٌا إضافة لتعلقه 

بالنظام العام، ٌجب تفعٌل إجراءاته فً جمٌع المراحل التً تمر منها الدعوى ابتدابٌا و استبنافٌا، كما 

 حٌث تبٌن صدق ما نعته «:  الذي جاء فٌه1983 ؼشت 12ٌستفاد من القرار الصادر بتارٌخ 

الوسٌلة على القرار المطعون فٌه، ذلك أن الطاعن تمسك بهذا الدفع أما المحكمة الدرجة الثانٌة، 

فؤجابت عنه بؤن هذا اإلجراء ال ٌكون ضرورٌا إال عند عدم قٌام الحجة على الضرر فً حٌن أنه 

سواء فً ذلك مدونة األحوال الشخصٌة أو قانون المسطرة المدنٌة فً فصله الثانً عشر بعد المابتٌن 

. (69) »جعبل من محاولة اإلصبلح بٌن الزوجٌن إجراء جوهرٌا تفتح به دعوى التطلٌق 

وفً معرض رده على هذا التوجه الذي نحاه المجلس األعلى بشؤن إجراء الصلح من طرؾ 

محكمة االستبناؾ أشار األستاذ أحمد الخملٌشً أن الصلح مؤمور به قبل المرافعات القضابٌة، لذلك 

إذا فشلت محاوالته فً البداٌة و واصل الطرفإن إجراءات التقاضً إلى أن صدر الحكم فً الدعوى، 

. (70)فبل تبقى فابدة فً فرض الصلح من جهة على محكمة االستبناؾ 

وألجل رقابة مدى احترام المحكمة المختصة إلجراءات الصلح، فإنها ملزمة قانونا باإلشارة 

إلى نتٌجته فً األحكام التً صدرها بخصوص دعاوي الشقاق، ألن القضاة ٌعلنون معرفتهم للواقع و 

القانون فً ورقة الحكم، ومن خبلل هذا اإلعبلن تتحدد المبررات و األسباب التً تحمل نتٌجة 

أحكامهم، ذلك أن تسبٌب األحكام ٌعتبـر من القٌود األساسٌة المفروضة على سلطة المحكمة فً 

تفعٌلها لمسطرة الشقاق، خاصة فٌما ٌتعلق بقٌامها بمحاولة الصلح بٌن الزوجٌن بناء على إرادتهـم و 

. رضاهم

 

سمبئ٤ـخ إعـشاء اُقِؼ كـ٢ دػــب١ٝ اُؾوــــبم : اُلوـشح اُضبُضـخ 
 

ٌشمل منهج التراضً طبقا للشرع و القانون جمٌع القضاٌا و المشاكل التً تمس الحٌاة 

الزوجٌة طٌلة مراحلها، فعلى ضوبه ٌمكن للزوجٌن أن ٌجتهدا فً إٌجاد الصٌػ المبلبمة لسعادتهما 

فً إطار مقاصد عقد الزواج و نظامه، بحٌث إذا كان المشرع من خبلل مدونة األسرة قد خول 
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.  ٝ ٓب ثؼذٛب190: ؿ 134-133ٓ٘ؾٞس ثٔغِخ اُونبء ٝ اُوبٕٗٞ ػذد ٓضدٝط - 
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  .05: ٓشعغ عبثن ، ؿ : أؽٔذ اُخ٤ِٔؾ٢  -



للمحكمة صبلحٌات مهمة بخصوص تفعٌل إجراءات الصلح بٌن الزوجٌن فً دعاوي الشقاق، إال أن 

إرادة أطراؾ النزاع و : نتٌجة ذلك تبقى متوقفة على إرادتهما نظرا لكون الصلح ٌرتكز على أساسٌن

. (71)إقرار المشرع لهذه اإلرادة 

فالصلح باعتبار الؽاٌة منه رفع النزاع و قطع الخصومة بٌن المتصالحٌن برضاهما، فإن 

عنصر التراضً فٌه ضـروري و الزم، شؤنه فً ذلك شـؤن باقـً العقود المدنٌة األخرى، مما 

ٌجعـل منه نموذجا لتطبٌـق بعض القواعد المرتبطـة بنظرٌة العقد علٌه، بحٌث إذا شابه عٌب من 

عٌوب اإلرادة كاإلكـراه أو التدلٌس، ٌمكن نقضه من طرؾ الطرؾ المتضرر وفقا للقواعد القانونٌة 

.    (72)المقررة لكل عٌب من هذه العٌوب 

ومن مظاهر رضابٌة إجراء الصلح بٌن الزوجٌن فً دعاوي الشقاق، أن العوض فٌه ٌكون فً 

شكل تنازل متبادل لكل منهما عن حقه فً كل ما ٌدعٌه بشؤن النزاع القابم بٌنهما، و تعهده على 

معاملة اآلخر معاملة حسنة وفق ما تقتضٌه المعاشرة بالمعروؾ، عن طواعٌة و اختٌار وعلى سبٌل 

، فلٌس هناك فً القانـون ما ٌفٌد الوجوب فً اللجوء إلى الصلح من طرؾ (73)التسامح بٌنهما 

الزوجٌن، لذلك فالمحكمة ال ٌمكنها أن تباشر محاوالت إصبلح ذات البٌن بٌنهما إال بعد استشارتهمـا          

. و موافقتها و تؤكدها من ذلك

ومما ٌجدر بنا التؤكد علٌه أن إجراء الصلح طبقا للمنهج اإلسبلمً المتكامل بخصوص إنهاء 

فقصة يجحةةة: النزاعات الزوجٌن، ٌقوم على أساس مبدأ التراضً بٌنهما، كما ٌستنتج ذك من قوله تعالى

 نةيغيي ة إصحجةيلفـة اةةة:  و كذلك قوله سبحانهةةةةة مبنلجةة نةيصممجةربينلجةإممج ةوة اصمحة بغ 

 فاآلٌتٌن الكرٌمتٌن تتضمنان ألفاظا توحً بتحبٌب الصلح للزوجٌن ةةربينلجة ة نة اة جنة مبلجة عبغ 

لحل خبلفاتهما ودٌا مع إزالة كل ما ٌشعر  باإللزام فً اللجوء إلٌه، حتى تكون النفوس سمحة ترٌد 

أن تتصالح على الخٌرومستحضرة لكل المشاكل الناجمة عن تفكك األسرة، مما ٌعكس سمو التشرٌع 

. اإلسبلمً فً معالجة النشوز والشقاق بٌن الزوجٌن
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 1978، داس اُلٌش اُؼشث٢ " كو٤ٜـخ، هنبئ٤خ، رؾش٣ؼ٤خ– دساعـخ ٓوبسٗـخ –ػوذ اُقِؼ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓـخ ٝ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ : " ٣ظ ٓؾٔذ ٣ؾ٤ـ٠-  

. 34: ، ؿ 
72

٣ٌٖٔ : "  ػ٠ِ أٗٚ 63ٖٓ أُغزغـذاد اُز٢ عبءد ثٜب ٓذٝٗـخ األعشح إخنبػٜب ػوذ اُضٝاط ُِوٞاػذ أُزؼِوخ ثؼ٤ـٞة اإلسادح ، ؽ٤ش ر٘ـ أُبدح -  

ٌُِٔشٙ ٝ أُذُظ ػ٤ِٚ ٖٓ اُضٝع٤ٖ ثٞهبئغ ًبٕ اُزذ٤ُظ ثٜب ٛٞ اُذاكغ ا٠ُ هجٍٞ اُضٝاط أٝ اؽزشهٜب فشاؽخ ك٢ اُؼوذ ، إٔ ٣طِت كغخ اُضٝاط هجَ اُج٘بء ٝ 

". ثؼذٙ خالٍ أعَ ال ٣زؼذٟ ؽٜش٣ٖ ٖٓ ٣ّٞ صٝاٍ اإلًشاٙ ، ٝ ٖٓ ربس٣خ اُؼِْ ثبُزذ٤ُظ ٓغ ؽوٚ ك٢ هِت اُزؼ٣ٞل
73

ٛزا اُز٘بصٍ أُزجبدٍ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ك٢ ؽبُخ اُقِؼ ، ٛٞ اُز١ ٤ٔ٣ـضٙ ػٖ ثبه٢ اُزقش٣ؾبد اُؾبعٔـخ ٝ اُٞاهؼ٤خ ُِٔ٘بصػبد ًبإلثشاء ٝ رشى -  

. اُخ ... اُخقٞٓخ ٝ ا٤ٔ٤ُٖ اُؾبعٔخ 



 

إن التوجه التشرٌعً الذي نحاه المشرع بخصوص تسوٌة النزعات الزوجٌة عن طرٌق الصلح 

بٌن الزوجٌن فً دعاوي الشقاق، ٌجد مبرراته انطبلقا من اهتمامه المتنامً باألسرة فً هاجس 

الحفاظ الحفاظ على استقرارها و ضمان  استمرارٌتها فً أداء وظٌفتها داخل المجتمع باعتبارها 

نواته األساسٌة، و كذا فً رؼبة تجنٌب أفرادها كافة اآلثار السلبٌة الناجمة عن تفككها، لذلك فإن 

 )ضمان تفعٌل محاوالته وفق هذا المنظور اقتضى تخوٌل المحكمة سلطة توجٌه مسطرة الشقاق 

الفقرة ) ، وبعد تبلٌػ الزوجٌن لحضور جلسة أو جلسات التسوٌة الودٌة التً تعقدها (الفقرة الثانٌة 

. (األولى 

 

رج٤ِـــؾ اُضٝع٤ــٖ كــ٢ دػــــب١ٝ اُؾوـــبم : اُلوـــشح األُٝـ٠ 
 

تحقٌقا لمبدأ الوجاهٌة و الحضورٌة فً التقاضً، و احتراما لحقوق الدفاع التً تعتبر من أهم 

 شؤنه فً –الضمانات الممنوحة للمتقاضٌن فً إطار حسن سٌر العدالة، فقد خول المشرع المؽربً 

 ألطراؾ النزاع حق العلم بكافة اإلجراءات القضابٌة –ذلك شؤن باقً التشرٌعات اإلجرابٌة المقارنة 

المرتبطة بمركزهم القانونً فً الدعاوي المرفوعة، أو التً تتعلق بكل إجراء أولً لرفعها، و ذلك 

. بتبلٌؽهم بها طبقا لمسطرة التبلٌػ المقررة قانونا

فالتبلٌػ طبقا للقانون ٌعتبر إجراء قانونٌا جوهرٌـا من إجراءات الدعوى القضابٌة، إذ ٌبلزمها 

طٌلة مراحلها المسطرٌة المرتبطة بسرٌانها، بدءا من افتتاحها    وانتهاء بصدور الحكم فٌها مـرورا 

بمختلؾ اإلجراءات األخرى التمهٌدٌة والتحقٌقٌـة، و لعل هذا ما دفع الفقه اإلجرابً إلى اعتباره 

، لما ٌنتجه من آثار قانونٌة هامة ترتبط بمبادئ لها عبلقة بالسٌر الحسن (74)عماد المساطر القضابٌـة 

للعدالة، لذلك فمختلؾ اآلجال القانونٌة فً الدعاوي القضابٌة تبتدأ من تارٌخ التبلٌػ أي من تارٌخ 

. إشعار أو إعبلن الطرؾ المعنً

 من القانون 39 و 38 و 37وقد نظم المشرع المؽربً القواعد العلمة للتبلٌػ فً الفصول 

المسطرة المدنٌة ، حٌث أحاطه من خبللها بمجموعة من الضمانات ترتبط بطرق توجٌه االستدعاء 

، والوثابق التً ٌسلم (76)، و المحل و األشخاص الذٌن ٌصح لهم التبلٌػ و ٌصح لهم التسلم (75)
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  .210:  ، ؿ 2002 – 2001ٓؾبمشاد ك٢ اُوبٕٗٞ اُونبئ٢ اُخبؿ ، هجؼخ : ػجذ اُؾ٤ٔذ أخش٣ق - 
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٣ٞعٚ االعزذػبء ثٞاعطخ أؽذ أػٞإ ًزبثخ اُنجو ، أٝ ػٖ هش٣ن اُجش٣ذ ثشعبُخ ٓنٔٞٗخ ٓغ اإلؽؼبس ثبُزٞفَ أٝ : "ّ .ّ. ٖٓ م٣37٘ـ اُلقَ -  

، ٝ إرا ًبٕ أُشعَ إ٤ُٚ ٣وطٖ خبسط أُـشة كئٕ االعزذػبء ٣ٞعٚ إ٤ُٚ هجوب ُِلقَ أُزًٞس ػٖ هش٣ن اُغِْ اإلداس١ ػ٠ِ اُطش٣وخ "ثبُطش٣وخ إداس٣خ 

 أُ٘ظْ ُٜٔ٘خ األػٞإ اُلنبئ٤٤ٖ 25/12/1980 ٖٓ ظ٤ٜش 2اُذثِٞٓبع٤خ ، ػذا إرا ًبٗذ ٓوزن٤بد االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ رون٢ ثـ٤ش رُي ، ًٔب ٣٘ـ اُلقَ 

ُذٟ أُؾبًْ االثزذائ٤خ ٣٘ـ ػ٠ِ إٔ األػٞإ اُونبئ٤٤ٖ ٣خزقٕٞ ؽخق٤ب ثبُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُزج٤ِؾ االصٓخ ُِزؾو٤ن ك٢ اُونب٣ب ، ٝ ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣زٌِلٞا ثزغ٤ِْ 



بعضها إلى المبلػ إلٌه و ٌرجع ببعضها إلى المحكمة، بما تتضمنه من بٌانات قانونٌة الزمة ٌمكن 

. الرجوع إلٌها عند الحاجة للتؤكد من نجاعة عملٌة التبلٌػ

إال أنه رؼم هذه الضمانات القانونٌة المرتبطة بالتبلٌػ ألجل تفعٌل المساطر القضابٌة، فإن 

الواقع العملً ٌثبت أن المشاكـل اإلجرابٌة التً تـإدي إلى البـطء  وتعرقل عملٌة تسوٌة و تصفٌة 

النزاعات األسرٌة بشكل خاص، سببها معوقات التبلٌػ  القانونٌة منها و الواقعٌة التً تكشؾ عن 

وجود خلل فً النظام القانونً المنظم إلجراءاته، مما ٌفتح باب المنازعة فً قانونٌتها للمطالبة 

، ٌزٌد من حدة ذلك عدم استقرار قضاء المجلس األعلى بخصوص المشاكل القانونٌة (77)ببطبلنها 

. (78)التً تفرزها عملٌة التبلٌػ

لذلك اعتبارا لكون التفعٌل اإلٌجابً لمسطرة الشقاق ٌقتضً ضرورة تجاوز كل المشاكل 

اإلجرابٌة المترتبة عن عملٌة التبلٌػ، فقد حرص المشرع من خبلل مدونة األسرة على تعزٌز التبلٌػ 

فً دعاوي الشقاق بضمانات قانونٌة خاصة، تمكن المحكمة من اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌـة 

الضرورٌة لتسوٌـة النزاعـات المعروضة علٌها، من خبلل إشراك النٌابة العامة لتفعٌل مسطرته، و 

. تحرٌك المتابعة الجنابٌة فً حق الطرؾ المخل بتلك الضمانات

: فالتبلٌـػ فـً دعـاوي الشقـاق ال ٌخلـو من فرضٌتٌن أساسٌتٌن همـا 

 

توصل الطـرف المعنـً بالتبلٌــغ  : الفرضٌـة األولـى

  

إن سرٌان تطبٌق مسطرة الشقاق ٌتوقؾ قانونا على حضور طرفً النزاع لجلسات المحكمة 

تحقٌقا للوجاهٌة و صٌانة لحقوق الدفاع، و كذلك تمكٌنا للمحكمة من اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة 

لمعالجة الصعوبات التً تواجه األسرة، بفعل النزاع القابم بٌن الزوجٌن، لذلك ٌتعٌن على الطرؾ 

المبادر إلى طلب تطبٌق مسطرة الشقاق أن ٌمكن المحكمة من كافة البٌانات و المعلومات الضرورٌة 

المرتبطة بهوٌته و هوٌة الطرؾ اآلخر، خاصة فٌما ٌتعلق باالسم و العنوان الحقٌقٌن و الكاملٌن 

. ،حتى تكون المحكمة ملزمة قانونا بإخبارهما بكل إجراء مسطري ٌمكن أن تتخذه فً مواجهتهما
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ّ إ٠ُ إٔ االعزذػبء ٣غِْ رغ٤ِٔب فؾ٤ؾب إ٢ُ اُؾخـ ٗلغٚ أٝ ك٢ ٓٞه٘ٚ إ٠ُ أهبسثٚ أٝ خذٓٚ أٝ ٌَُ ؽخـ آخش ٣غٌٖ .ّ. ٖٓ م٣38ؾ٤ش اُلقَ -  

. ٓؼٚ
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مبادئ التبلٌػ على ضوء : محمد بفقٌر :  حول موقؾ المجلس األعلى بشؤن هذه المشاكل القانونٌة ، ٌمكن الرجوع إلى - 

 .2005 /1425قضاء المجلس األعلى، الطبعة األولى، 

  



وإذا كان التطبٌق القضابً لمسطرة الشقاق ٌقتضً الحضور الشخصً لطرفً النزاع ألجل 

تفعٌل محاوالت الصلح بٌنهما رؼم انتـداب كل طرؾ محام ٌنـوب عنه، فإنه ٌستحسـن أن ٌتم التبلٌـػ 

فً دعاوي الشقاق إلى الطـرؾ المعنً شخصٌا، بعد التؤكد من هوٌة الشخص متسلم االستدعاء 

بواسطة الوثابق اإلدارٌة المثبتة لها، مع توقٌعه أو بصمه إذا كان ال ٌعرؾ التوقٌع، و تنبٌهه من 

طرؾ عون التبلٌػ أن كل تحاٌل أو تدلٌس من طرفه قد ٌعرضه لعقوبة جنابٌة، بحٌث إذا ثبت 

توصله شخصٌا باالستدعاء ولم ٌحضر و لم ٌمكن المحكمة من وسابل دفاعه فً مذكرة مكتوبة، ٌتم 

إشعاره من طرؾ النٌابة العامة بؤنها ستبت فً الطلب فً ؼٌبتـه، و إذا استمر فً تخلفه عن 

الحضور رؼم التوصل ٌمكنها عندبذ إصدار حكمها لحسم النزاع المعـروض علٌه، إذ مما جـاء فً 

 مـا – قسم قضاء األسرة –الحكـم القضابـً القاضً بالتطلٌق للشقاق الصادر عن ابتدابٌة تاونات 

 حضرتها المدعٌة و إلى جانبها دفاعها الذي 27/07/2005 بناء على إدراج القضٌة بجلسة «: ٌلـً 

أدلى بمذكرة مرفقة بوثابق الصفة وتخلؾ المدعى علٌه رؼم التوصل فتقرر إعادة استدعابه لجلسة 

 التً حضرتها المدعٌة وتخلؾ عنها المدعى علٌه رؼم 21/09/2005الصلح بؽرفة المشورة لجلسة 

التوصل الشخصً وحضر إلى جانب المدعٌة دفاعها فصرحت بؤن المدعى علٌه ٌعنفها دابما 

بالضرب وال ٌنفق علٌها وال ٌدفع مصارٌؾ عبلجها ولها منه أربعة أوالد ٌمسك علٌهن النفقة و 

ٌهملها كما أنه ال ٌقوم بتمرٌضها رؼم حاجتها ، لذلك فتقرر اإلعبلن عن فشل محاولة الصلح نظرا 

لتخلؾ المدعى علٌه المتوالً فؤكدت المدعٌة طلبها، وألقً بالملؾ مستنتجات النٌابة العامة الرامٌة 

. (79) »... إلى تطبٌق القانون، لتقرر بذلك حجز القضٌة للمداولة 

 و 43ولئلشارة فالمشرع من خبلل المواد المنظمة للتبلٌػ فً مدونة األسرة و خاصة المادتٌن 

، لم ٌلزم المحكمة باعتماد المسطرة العامة للتبلٌػ المنصوص علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة، 81

الستدعاء أطراؾ النزاع فً دعاوي الشقاق، مما ٌعنً بمفهوم المخالفة إمكانٌة اعتمادها على 

، خاصة وأن الؽمـوض ٌجب أن ٌفسـر لما ٌحقـق (80)مسطــرة خاصة للتبلٌػ تكون أكثـر نجاعــة 

. مصلحة األسـرة و األطفال حماٌة لقدسٌة الحٌاة الزوجٌة من التفكك و االنهٌار
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 . (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) ، 5/10/2005 ثزبس٣خ 431/2005 ، ِٓق ػذد 515ؽٌْ سهْ -  
80

باإلضافة إلى اإلجراءات العامة للتبلٌػ ، نظم المشرع المؽربً بعض إجراءاته الخاصة بمقتضى نصوص قانونٌة أملتها - 

:  طبٌعة بعض القضاٌا ، منها على سبٌل المثال ما ٌلً 

اإلجراءات الخاصة لتبلٌػ من له حق الشفعة   -

 اإلجراءات الخاصة لتبلٌػ محضر عدم نجاح الصلح  -

 إجراءات تبلٌػ ورثة المكتري  -

 إجراءات تبلٌػ األمر باألداء -



 عدم توصل الطرف المعنً بالتبلٌغ : الفرضٌـة الثانٌـة 

كل المشاكل القانونٌـة والواقعٌة الناجمة عن عملٌة التبلٌػ ترتبط بهذه الفرضٌـة، على اعتبار 

أن تخلؾ المعنً باألمر نتٌجة عدم توصله بالتبلٌػ، ٌإدي إلى تعطٌل أو تؤخٌر سرٌان المساطر 

القضابٌة ، لذلك بالنسبة لمسطرة الشقاق فحضور طرفً النزاع مسؤلة ضرورٌة، بحٌث إذا كان 

تخلؾ الطرؾ المبادر إلى رفع دعوى الشقاق ٌفهم منه ضمنٌا تراجعه عن طلبه، فإن تخلؾ الطرؾ 

اآلخر المعنً بالتبلٌػ ٌعرقل عمل المحكمة بعدم تمكٌنها من اإلحاطة بكل الجوانب المرتبطة 

بالنزاع، و بالتالً القٌام بكل محاوالت الصلح بٌنهما، باعتبـاره إجـراء قانونٌـا وجوهرٌا ٌمكن 

.  للمحكمة على ضوبه إصدار حكم مبلبم ٌراعً حقوق جمٌع أفراد األسرة

وٌتعذر  (الزوج أو الزوجة حسب األحوال )لذلك فعندما تستدعً المحكمة الطرؾ المعنً 

علٌه الحضور، فإن النٌابة العامة تتدخل للسهر على تبلٌؽه باالستدعاء، من خبلل البحث عن عنوانه 

. قصد الوصول إلى الحقٌقة بما ٌتوفر لدٌها من إمكانٌات

وإذا ثبت للمحكمة تحاٌل أحد طرفً النزاع بإدالبه متعمدا بمعلومات خاطبة عن هوٌة الطرؾ 

اآلخر تخص اسمه و عنوانه باألساس، تحٌل الوثابق المثبتة لذلك على النٌابة العامة لتطبٌق 

 من القانون الجنابً، المتعلقة بجنحة التوصل بؽٌر حق بوثٌقة مزورة أو 361مقتضٌات الفصل 

محاولة ذلك، عن طرٌق اإلدالء ببٌانات كاذبة أو انتحال اسم أو صفة أو تقدٌم معلومات أو إقرارات 

ؼٌر صحٌحة، إال أن تحرٌك المتابعة ٌتوقؾ على تقدٌم شكاٌة من الطرؾ المتضرر، على ؼرار 

. الخ... باقً الجرابم ذات الطابع األسري كاإلهمال أو السرقة بٌن األزواج 

وقد أحسن المشرع المؽربً صنعا عندما رتب الجزاء الجنابً عن اإلخبلل بضمانات التبلٌػ 

فً الدعاوي الرامٌة إلى تطبٌق المساطر القضابٌة المنصوص علٌها فً مدونة األسـرة، ألن من 

شـؤن ذلك أن ٌساهـم فً التقلٌل من المشاكـل القانونٌة والواقعٌة التً تفرزها عملٌة التبلٌـػ، و أن 

ٌمكن المحكمة من ممارسة سلطتها فً مجال تسوٌة النزاعات الزوجٌة طبقا للقواعد القانونٌة 

. المنظمة لها

 

 عِطخ أُؾٌٔخ ك٢ رٞع٤ٚ ٓغطـشح اُؾوـــبم: اُلوـشح اُضب٤ٗـخ 
 

إن تخوٌل القضاء سلطة تسٌٌر و توجٌه الخصومة، ٌعكس بجبلء العبلقة الوطٌدة بٌن قواعد 

الشكل و قواعد الموضوع فً الدعاوي القضابٌة ، ذلك أن قٌام القضاء بإضفاء االنسجام بٌنهما، 

                                                                                                                                                             
. ٝ ٓب ثؼذٛب 159: ٓؾٔذ ثلو٤ش ، ٓشعغ عبثن ، ؿ : ُِٔض٣ذ ٖٓ اُزلبف٤َ ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع اٗظش   



ٌهدؾ إلى ترتٌب اآلثار القانونٌة التً جعلها المشرع لكافة اإلجراءات المسطرٌة قصد حل النزاعات 

. المعروضة علٌه

فسلطة المحكمة فً المجال اإلجرابً تبرز الدور الهام الذي ٌقوم به القضاء لمنح الحماٌة 

القضابٌة للمتقاضٌن، والتً بدونها تكون القاعدة القانونٌة عاجزة عن إنتاج الفعالٌة الكامنة فٌها، 

بحٌث إن التدخل القضابً فً توجٌه الخصومة  ٌقوم على أساس أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، 

حفاظا على الضمانات األساسٌة للتقاضً التً تحمً فً مجملها مصالح الدولة من خبلل الرقابة و 

اإلشراؾ القضابً، و مصالح المتقاضٌن عبر الحرص على احترام مبدأ الوجاهٌة و حقوق الدفاع، 

لذلك فهو ٌشكل فً الحقٌقة مظهـرا من مظاهـر السلطة التقدٌرٌـة الممنوحة للقضاء، الموجهـة   

. (81)والمإطرة بالقواعد القانونٌة وفقا للمصلحة المحمٌة بهذه القواعـد عامة كانت أم خاصة

والتدخل القضابً فً مجال تسٌر و توجٌه الخصومة ٌقتضً تجاوز المفهوم التقلٌدي السلبً 

للحٌاد، الذي ٌعنً اكتفاء القاضً بتقدٌر ما ٌقدمه الخصوم من أدلة بالطرق و اإلجراءات القانونٌة، 

إلى األخذ بمفهومه اإلٌجابً التدخلً الذي ٌعطً له إمكانٌة االجتهاد بالبحث و التحري و المواجهة 

على ما ٌخوله له القانـون من صبلحٌات فً هذا اإلطـار ألجل  بٌن األطراؾ المتنازعة، اعتمـادا

. (82)توزٌـع العدالة بٌنهـم 

وٌجدر بنا التؤكٌد إلى أن ما انتهت إلٌه التشرٌعات الوضعٌة بخصوص منح القضاء سلطة 

توجٌه الخصومة، سبقها إلٌه الفقه اإلسبلمً بإعطابه للقاضً صبلحٌات مهمة فً هذا المجال، ٌقول 

 إن نقص من دعواه ما  فٌه بٌان مطلبه أمره بتمامه، و إن أتى بإشكال أمره «: ( 83)ابن فرحون 

ببٌانه  فإن صحت الدعوى سؤل المطلوب عنها، و إن أبهم المطلوب أمره بتفسٌره حتى ٌرتفع 

 و إن كانت مجملة سؤلهم عن «: ثم ٌضٌؾ »... اإلشكال و قٌد ذلك إن كان فٌه طـول و التباس 

تفسٌرها و إن كانت ؼٌر كاملة أعرض عنها إعراضا جمٌبل ، فؤعلم أن المدعـً لم ٌؤت بشًء جدٌد 

. »و منها ال ٌسمع الدعـوى فً األشٌاء التافهة الحقٌرة التً ال ٌتشاح العقـبلء فٌها 
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 اإلعٌ٘ذس٣خ ، اُطجؼخ ف ٓطجؼخ أُؼب س١– دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٝ رطج٤و٤خ  –عِطخ اُوبم٢ اُزوذ٣ش٣خ ك٢ أُٞاد أُذ٤ٗخ ٝ اُزغبس٣خ : ٗج٤َ إعٔبػ٤َ ػٔش -  

 . 205:  ، ؿ 1984األ٠ُٝ 
82

" ثئداسح اُذػٟٞ " ٛزا اُزذخَ اُونبئ٢ ك٢ رغ٤٤ش ٝ رٞع٤ٚ اُخقٞٓخ ، ٣قطِؼ ػ٤ِٚ ك٢ ثؼل األٗظٔخ اُوب٤ٗٞٗخ أُوبسٗخ -  

أ١ ٓغٔٞع اإلعشاءاد اُز٢ رزْ ٖٓ هشف أُؾٌٔخ أٝ رؾذ إؽشاكٜب ٓ٘ز أٍٝ ٣ّٞ رغغَ ك٤ٚ اُذػٟٞ إ٠ُ ؽ٤ٖ اُجذ ك٤ٜب، كل٢ 

اُزغشثخ : ، ٓؾٔذ عالّ ، اُطـشم اُجذ٣ِخ ُؾَ ٗضاػبد "اُوبم٢  أٌُِق ثئداسح اُذػٟٞ :" أٓش٣ٌب ٓضال ٣وّٞ ثزُي هبك ٣غ٠ٔ 

اُطشم اُجذ٣ِخ ُزغ٣ٞخ أُ٘بصػبد ، ٓ٘ؾـٞساد عٔؼ٤خ ٗؾش أُؼِٞٓبد اُوب٤ٗٞٗـخ ٝ اُونبئ٤خ ، : األٓش٤ٌ٣خ ً٘ٔـٞرط ، ٗذٝح 

. 76:  اُطجؼخ األ٠ُٝ ؿ 2004-2عِغِذ اُ٘ـذٝاد ٝ أ٣بّ اُذساع٤خ، اُؼذد 

83
. 48: اُزجقشح ، اُغضء اُخبٓظ ؿ : اثٖ كشؽٕٞ -  



ولما كان التوجه التشرٌعً المكرس فً مدونة األسرة، ٌرمً إلى جعل كل القضاٌا المرتبطة 

بتطبٌقها تخضع لرقابة و إشراؾ قضاء األسرة، و هو ما ٌمكن تسمٌته بالتدخل القضابً فً مدونة 

، فقد خول المشرع للمحكمة سلطة (La Judiciarisation du code de la famille )األسرة 

توجٌه مسطرة الشقاق، بحٌث إن الفابدة العملٌة من ذلك تفعٌل الضوابط اإلجرابٌة وفقا لظروؾ كل 

قضٌة، للحٌلولة دون الظلم والتعسؾ فً استعمال رخصة االلتجاء إلى طلب تطبٌقها من خبلل 

التحاٌل على القانون، خاصة فً ظل ضعؾ الوازع الدٌنً و ؼٌاب الوعً القانونً حول المضامٌن 

الحقٌقٌة لمسطرة الشقـاق، لذلك فمصلحة األسـرة بالدرجة األولى و مصلحة أفرداها اقتضت تقٌٌد 

. حل النزاعات الزوجٌة برقابة و إشراؾ القضاء

والمحكمة أثناء ممارستها لوظٌفتها القضابٌة المرتبطة بتفعٌل مسطرة الشقاق تخضع لمجموعة 

من القٌود والضوابط القانونٌة، منها ما هو عام ٌتعلق بجمٌع المساطر القضابٌة، كاحترام موضوع 

 من قانون المسطرة المدنٌة، وتسبٌب األحكام الذي ٌعتبر من أهم الضمانات 3النزاع طبقا لفصل 

التً فرضها القانون على القضاة للتؤكد من مدى حسن تطبٌقهم للقانون، حٌث إن التسبٌب ٌضطلـع 

، (84)بـدور هام فً تحقٌق احترام القانون للمبادئ اإلجرابٌة التً تكفل حٌاد القاضً بمفهومه العـام 

ومنها ما هو خاص بمسطرة الشقاق تتعلق أساسا بضرورة مراعاة مراحلها اإلجرابٌة، حٌث إن 

المحكمة ملزمة بالقٌام بكل المحاوالت التً من شؤنها أن تإدي إلى التوفٌق وإصبلح ذات البٌن بٌن 

الزوجٌن، إذ ال ٌجوز لها أن تحكم بالتطلٌق إال بعد استنفاذ كل تلك المحاوالت، وفً حدود األخذ 

 من مدونة 70المادة  )بقاعدة أخؾ الضررٌن لما فً ذلك من تفكٌك لؤلسرة و اإلضرار باألطفال   

 من 97، و كل ذلك مع احترام أجل البت فً دعاوي الشقاق المحدد قانونا طبقا للمادة (األسرة 

المدونة فً ستة أشهر، الذي تجاوز من خبلله المشرع الفراغ التشرٌعً الذي كان فً ظل مدونة 

األحوال الشخصٌة، بخصوص أجل الفصل فً القضاٌا المرتبطة بانحبلل العبلقة الزوجٌة سواء عن 

طرٌق الطبلق أو التطلٌق، حٌث إن طول أجل التقاضً ٌعرض األسرة للعدٌد من المشاكل نتٌجة 

. وضعٌة البلاستقرار التً تكون علٌها

 

يسطـــرة انصهــــــح فً دعـــاوي انشمـــاق و أثرها فً : انًبحث انثاًَ 

إَهاء انُزعـاث انزوجٍـــت 
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 .113: اُؾٌْ أُذ٢ٗ ٝ ف٤بؿزٚ ، ؿ : اُط٤ت ثشادح -  



 من 82إن تفعٌل إجراءات الوساطة بٌن الزوجٌن قصد محاولة الصلح بٌنهما طبقا للمادة 

مدونة األسرة، ٌقتضً  اعتماد المسطرة القانونٌة الخاصة بتسوٌة النزاعات الزوجٌة فً دعاوي 

. الشقاق، و التً ٌختلؾ أثرها على وحدة األسرة حسب النتٌجة التً ٌخلص إلٌها من خبلل ذلك

: وعلٌه سنقسـم هذا المبحث إلى مطلبٌـن كمـا ٌلـً 

 

. مسطرة الصلح بٌن الزوجٌن فً دعاوي الشقاق : المطلب األول 

 

. أثر إجراءات الصلح فً إنهاء النزاعات الزوجٌة : المطلب الثانً 

الشقــاق  دعاوي في الزوجين بين الصلـح مسطـرة : األول المطلـب

 

فً إطار السلطة المخولة لها ألجل تسوٌة النزاعات الزوجٌة من خبلل توجٌهها لمسطرة 

الشقاق، تتمتع المحكمة بصبلحٌات مهمة لتفعٌل إجراءات الصلح بٌن الزوجٌن، بحٌث إن المشرع لم 

ٌقٌد عملها بوجوب اعتماد إجراء معٌن أو احترام ترتٌب محدد للقٌام بذلك، بل ٌمكنها اللجوء إلى أي 

إجراء من تلك اإلجراءات التً ترى فٌه إمكانٌة تحقٌق تسوٌة ودٌة للنزاع المعروض علٌها، تجنٌبا 

. لؤلسرة من المخاطر الناجمة عن تفككها

لذلك ومن خبلل استقرابنا للمواد المنظمة لمسطرة الشقاق فً مدونة األسرة ٌمكن التمٌٌز بٌن 

. (85)نوعٌن من الوساطة إلجراء الصلح بٌن الزوجٌن، األولى قضابٌـة و الثانٌة ؼٌر قضابٌة 

 

 اُٞعبهــــخ اُونبئ٤ـــــخ: اُلوـــــشح األُٝـ٠ 
 

نظرا ألهمٌة الوساطة القضابٌة فً إنهاء النزاعات الزوجٌة، فإنها تحظى باهتمام األنظمة 

، حٌث تتمثل طبقا للقانون المؽربً فً تلك المساعً التً تبذلها المحكمة (86)القانونٌة المعاصرة 
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األٍٝ ٣شٟ إٔ ٓؼ٤بس اُز٤٤ٔض ث٤ٜ٘ٔب ٛٞ ؽقٍٞ : اخزِق اُلوٚ ؽٍٞ ٓؼ٤بس اُز٤٤ٔض ث٤ٖ اُقِؼ اُونبئ٢ ٝ اُقِؼ اُـ٤ش اُونبئ٢ ٝ اٗوغْ إ٠ُ سأ٤٣ٖ -  

اُقِؼ ك٢ ٓغِظ اُونبء أٝ ك٢ ػذّ ؽقُٞٚ ، ك٤ٌٕٞ اُقِؼ هنبئ٤ب إرا رْ ك٢ ٓغِظ اُونبء ٝ ؿ٤ش هنبئ٢ إرا عشٟ خبسعٚ ، ث٤٘ٔب ٣زٛت اُضب٢ٗ إ٠ُ 

اُوٍٞ  إٔ رُي أُؼ٤بس ٣زؾذد ك٢ ه٤بّ اُذػٟٞ ٖٓ ػذٓٚ ، كئرا ًبٗذ ٛ٘بى دػٟٞ أٓبّ اُونبء ٝ ؽقَ ثؾؤٜٗب فِؼ ًبٕ فِؾب هنبئ٤ب ، ٝ إرا ُْ رٌٖ 

اُٞع٤و ك٢ : ٛ٘بى دػٟٞ أٓبّ اُونبء ٝ ؽقَ فِؼ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ؽغْ اُ٘ـضاع ث٤٘ٔب ًبٕ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ فِؾب ؿ٤ش هنبئ٢، ػجذ اُشصام اُغٜ٘ٞس١

 . 428:  ، ٝ ًزا ٣ظ ٓؾٔذ ٣ؾ٢، ٓشعغ عبثن ، ؿ 564: ؽشػ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ، اُغضء اُخبٓظ ، ؿ 
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 1996 ٌولٌوز 22 و المرسوم التطبٌقً الصادر بتارٌخ 1995 فبراٌر 8مثبل فً القانون الفرنسً منظمة بمقتضى قانون -  

: 2002 مارس 4، و كذا قانون 



المختصة ألجل إٌجاد تسوٌة ودٌة للنزاع المعروض علٌها فً دعاوي الشقاق، تتم بحضور الزوجٌن 

 شخصٌا أو بواسطة دفاعهما فً الجلسة –بعد استدعابهما وفق ضوابط التبلٌػ المشار إلٌها سابقا - 

 ٌجب على «: من قانون المسطرة المدنٌة أنه180األولى التً تعقدها المحكمة، حٌث جاء فً الفصل 

األطراؾ أن ٌحضروا شخصٌا فً هذه الجلسة األولى أو بواسطة ممثلهم القانونً و تجرى دابما 

،     والنص على إمكانٌة االكتفاء بحضور محامً طرفً النزاع فً الجلسة »محاولة الصلح 

األولى، نابع من كون المحكمة ؼالبا ما تكتفً خبللها باالستماع األولً،       والمطالبة بتمكٌنها من 

، مما ٌعنً أن الحضور ... البٌانات الؽٌر تامة و التً وقع إؼفالها و اإلدالء بالوثابق البلزمة 

الشخصً للزوجٌن ٌبقى أمرا ضرورٌا فً الجلسة الموالٌة لها، و إذا تعذر ذلك تإجل القضٌة إلى 

جلسة أخرى حتى ٌتؤتى لهما ذلك، أو اللجوء إلى إصدار حكم ؼٌابً فً حق الزوج الذي تخلؾ عن 

الحضور رؼم توصله شخصٌا باالستدعاء، ألن فً الحضور الشخصً تمكٌن للمحكمة من الشروع 

فً تفعٌل إجراءات الصلح القضابً المنصوص علٌه فً مدونة األسرة، و التً تعتبر ضرورٌة 

. لتسوٌة النزاع القابم بٌنهما، حٌث ال ٌمكن اللجوء إلٌها فً ؼٌبتهما و لو عن طرٌق الوكالة

 فلبن كان المشرع فً ظل مدونة األحوال الشخصٌة الملؽاة، قد نظم الوكالة فً الطبلق طبقا 

 مجٌزا بذلك للوكٌل القٌام بكل اإلجراءات القانونٌة الضرورٌة فً هذا اإلطار نٌابة عن 44لفصلها 

، فإنه سكت عن ذلك فً المدونة الجدٌدة مكتفٌا بتنظٌمها فً (87)موكله بما فٌها محاولة الصلح 

، و هذا السكون ٌفسر بحرصه على ضرورة الحضور الشخصً للزوجٌن إلجراء (88)الزواج 

. محاولـة صلـح حقٌقٌـة ، من شؤنها أن تإدي إلى الحفاظ على كٌان األسرة المهدد بالتفكك
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 109:  ، ؿ 2003 ؿؾذ 27اًُٞبُخ ك٢ فِؼ اُضٝع٤ٖ ث٤ٖ اُ٘ـ اُوب٢ٗٞٗ ٝ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ، ٓوبٍ ٓ٘ؾٞس ثٔغِخ اإلؽؼبس ػذد : ػجذ هللا سٝؽٔبد -  

. ٝ ٓب ثؼذٛب 
88

ٌتم عقد الزواج بحضور أطرافه ، ؼٌر أنه ٌمكن للتوكٌل على إبرامه بإذن : " من مدونة األسرة على أنه 17تنص المادة -  

: من قاضً األسرة المكلؾ بالزواج وفق الشروط اآلتٌة 

.  عقد الزواج بنفسه موجود ظروؾ خاصة ال ٌتؤتى معها للموكل أن ٌقوم بإبرا -1

 .تحرٌر وكالة عقد الزواج فً ورقة رسمٌة أو عرفٌة مصادق علٌها توقٌع الموكل فٌها  -2

 .أن ٌكون الوكٌل راشدا متمتعا بكامل أهلٌته المدنٌة ، و فً حالة توكٌله من الولً ٌجب أن تتوفر فٌه شروط الوالٌة  -3

أن ٌعٌن الوكٌل اسم الزوج اآلخر و مواصفاته ، و المعلومات المتعلقة بهوٌته ، و كل المعلومات التً ٌرى فابدة فً  -4

 .ذكرها 

أن تتضمن الوكالة قدر الصداق و عند االقتضاء المعجل منه و المإجل ، و للموكل أن ٌحدد الشروط التً ٌرٌد  -5

 .إدراجها فً العقد و الشروط التً ٌقبلها من الطرؾ اآلخر

".  ـ إٔ ٣ؤؽش اُوبم٢ أُزًٞس ػ٠ِ اًُٞبُخ ثؼذ اُزؤًذ ٖٓ رٞكشٛب ػ٠ِ اُؾشٝه أُطِٞثخ 6



وبخصوص التطبٌق القضابً لمبدأ الحضور الشخصً للزوجٌن فً جلسة الصلح، نورد حكما 

 حٌث أن التطلٌق للشقاق «: قضابٌا صادرا عن قسم قضاء األسرة التابع البتدابٌة الحسٌمة جاء فٌه

ٌقتضً حضور الطرفٌن شخصٌا أمام المحكمة للوقوؾ على أسباب الشقاق و محاولة تقرٌب وجهة 

. النظر المختلفة

وحٌث أنه أمام تعذر حضور المدعى علٌها أمام المحكمة، ٌتعذر معه معرفة الشقاق وأسبابه، 

.  من مدونة األسرة97 إلى 94و كذلك سلوك المسطرة المنصوص علٌها فً المواد 

وحٌث أنه إبقاء على العلل المذكورة أعبله ٌكون طلب المدعً ؼٌر ذي أساس ٌنبؽً التصرٌح 

. »بعدم قبوله 

وبناء علٌه فبعد حضور الزوجان ودفاعهما المنتدبان من طرفهما لجلسة الصلح تشرع 

، ٌتم خبللها (89)المحكمة فً تفعٌل إجراءاته، حٌث تجرى المناقشات بؽرفة المشورة التابعة لها

االستماع إلٌهما حول موضوع النزاع وأسبابه، مع تعمٌق البحث وطرح األسبلة الهادفة علٌهما 

لئلحاطة بكل جوانبه و بالتالً الوصول إلى حقٌقته التً تمكنها فً حالة فشل محاولة الصلح تحدٌد 

مسإولٌة المتسبب فً الشقاق و استمراره والباعث علٌه، لما ٌترتب عن ذلك من آثار عند الحكم 

. (90)بالتطلٌق

إن المحكمة وهً تقوم بالوساطة بٌن الزوجٌن إلجراء الصلح بٌنهما، تضطلع بدور إنسانً و 

اجتماعً جدٌد ٌضاؾ إلى دورها القضابً التقلٌدي، لذلك إذا تبٌن لها من خبلل المناقشات التً تجر 

بها أن المصلحة تقتضً تؤخٌر القضٌة لجلسة الحقة تلقابٌا أو بناء على طلب الزوجٌن أو أحدهما، 

فلها أن تفعل ذلك مع إشعار الطرفٌن بتارٌخها ، كذلك ٌمكنها استدعاء كل من ترى فابدة فً 

االستماع إلٌه إذا اقتضت إجراءات الصلح ذلك، مع مراعاة أجل الستة أشهر المحدد قانونا للبث فً 

. دعاوي الشقاق

وإذا بدا لها أن سبب االمتناع عن الكشؾ عن أسباب الشقاق أمام هٌبة الحكم الجماعٌة المكونة 

من ثبلثة قضاة وممثل النٌابة العامة وكاتب الضبط، ٌرجع إلى تعلقها بؤسرار الحٌاة الزوجٌة، فإنه 
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ؿشكـخ أُؾٞسح رؼزجش ٖٓ مٖٔ اُـشف أُؾٌِـخ ُِٔؾبًْ اُؼبد٣ـخ ك٢ إهبس اُز٘ظ٤ْ اُونبئ٢ ٌُِِٔٔـخ، أؽذصذ ٗز٤غخ اُزوغ٤ْ -  

اإلداس١ اُذاخ٢ِ ُزِي أُؾبًْ أٝ ع٘ذد ُٜب ٜٓبّ راد هج٤ؼخ خبفخ رطِجذ إؽذاصٜب رزؼِن ثجؼل اُونب٣ب اُز٢ رزطِت اُغش٣خ ٝ 

ٝ سؿْ أ٤ٔٛزٜب كئٕ أُؾشع أُـشث٢ ُْ ٣لشد ُٜب ٗقب هب٤ٗٞٗب خبفب ثٜب، ٝ إٗٔب اًزل٠ ثبُزؼشك إ٠ُ اُذٝس أُ٘ٞه ثٜب . اُغشػخ 

، ُِٔض٣ذ ٖٓ اُزلبف٤َ ...ك٢ ػذح هٞا٤ٖٗ ًبُٔغطشر٤ٖ أُذ٤ٗخ ٝ اُغ٘بئ٤خ ، ٝ هبٕٗٞ أُؾبٓبد ٝ ٓذٝٗخ اُزغبسح ٝ ٓذٝٗخ األعشح 

 ّ 2002/ 1422ٙ، اُطجؼخ األ٠ُٝ " اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُـشكخ أُؾٞسح " ٓؾٔذ ثِٜؾ٢ٔ اُزغ٢ُٞ :ؽٍٞ ؿشكخ أُؾٞسح اٗظش 

. أُطجؼخ ٝ اُٞساهخ اُٞه٤٘خ ، ٓشاًؼ 

90
 . 167:  ، ؿ32ٓغطشح اُؾوبم ك٢ ظَ ٓذٝٗخ األعشح ، ٓغِخ أُؼ٤بس ، ػذد : اُؾغٖ اُؼ٢ِٔ -  



ٌجوز لها أن تعٌن أحد أعضابها لٌتولى االستماع إلى الزوجٌن و الشهود بمكتبه، حٌث بعد قٌامه 

بمهمته وإعداده لتقرٌر فً الموضوع، ٌعٌد القضٌة إلى القضاء الجماعً بعد إشعار الطرفٌن بذلك، 

، وفً حالة وجود أطفال تقوم المحكمة (91)لٌواصل إجراءات الصلح بٌن الزوجٌن على ضوبه 

بمحاولتٌن للصلح تفصل بٌنهما مدة ال تقل عن ثبلثٌن ٌوما، حسب ما هو منصوص علٌه فً الفقرة 

. (92) من مدونة األسرة 82الثانٌة من المادة 

وبذلك انطبلقا من األهمٌة النظرٌة التً تكتسٌها الوساطة القضابٌة لتسوٌة النزاعات الزوجٌة 

إلى : فً دعاوي الشقاق، من خبلل إجراء محاوالت الصلح بٌن الزوجٌن، فإن التساإل المطروح 

أي حد ٌتم تفعٌلها عملٌا من طرؾ قضاء األسرة ؟  

إن التجربة القضابٌة أثبت منذ دخول مدونة األسرة حٌز التطبٌق إلى اآلن، عدم وجود توجه 

قضابً موحد بخصوص الكٌفٌة التً ٌجب أن تجرى بها الوساطة القضابٌة بٌن الزوجٌن فً دعاوي 

الشقاق، كما ٌستنتج ذلك بوضوح من خبلل األحكام القضابٌة الصادرة فً الموضوع، حٌث ٌمكن 

األول ٌعتمد الوساطة القضابٌة وفق الشكل المطلوب قانونا، و : التمٌٌز فً هذا الصدد بٌن توجهٌن

و  ... «:  مما جاء فٌه– قسم قضاء األسرة –مثاله الحكـم القضابً الصادر عن ابتدابٌة صفرو 

 حضرها الزوج و دفاعه 2004 1/11حٌث أن المحكمة أدرجت القضٌة بؽرفة المشورة بتارٌخ 

 اعلم بها 22/11/2004وتخلفت الزوجة وحضر دفاعها، و قررت المحكمة التؤخٌر لجلسة 

. الحاضرٌن

وحٌث أدرجت القضٌة للمرة الثانٌة بؽرفة المشورة حضرتها الزوجة و تخلؾ الزوج رؼم 

إعبلمه بالحضور و صرحت الحاضرة أن المدعى علٌه زوجها لمدة سنة و ال أوالد لهما و أن سبب 

الطبلق ٌرجع إلى زوجها الذي ٌسًء معاملتها و ٌمنعها من زٌارة أهلها و أنها توصلت بصداقها و 

. أنها ؼٌر حامل

 حضرها دفـاع 29/11/2004وحٌث أن المحكمة استمعت بؽرفة المشورة للزوج بجلسة 

الطرفٌـن و نفى الزوج أن ٌكون ٌسًء معاملة زوجته و ٌضربهـا، و أضاؾ أنه قضى شهر مع 

زوجته وأنه لما علم عن طرٌق مكالمة هاتفٌة أن زوجته توجد بالمؽرب، و لما حاول زٌارتها طلب 

. منه عمها أن ٌفارقها

وحٌث أن المحكمة حاولت إجراء الصلح بواسطة الحكمٌن، عن الزوجـة أمهـا وعن الزوج 

. أخوه، انتهت بالفشل و أدلٌا بتقرٌر حول ذلك
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. 167: ٓشعغ عبثن ، ؿ : اُؾغٖ اُؼ٢ِٔ -  
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 ا٣ؼٌظ رُي ٝػ٢ أُؾشع ثب٥صبس اُغِج٤خ الٗؾالٍ اُؼالهخ اُضٝع٤خ رغبٙ ُألهلبٍ ٖٓ خالٍ إػطبء اُضٝع٤ٖ كشؿ أًضش ُٔؾبُٝخ رغ٣ٞخ ٗضاػبرْٜ - 

ٝد٣ب ، ٌُٖ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ٣ؤًذ فؼٞثخ اُو٤بّ ثزُي خبفخ ثبُ٘غجخ ُِٔـبسثخ أُو٤ٔ٤ٖ ثبُخبسط اُز٣ٖ ٣زؼزس ػ٤ِْٜ ؽنٞس أًضش ٖٓ ٓشح ُغِغخ اُقِؼ اُز٢ 

 .رؼوذٛب أُؾٌٔخ ، ٗظشا الٗؾـبالرْٜ خبسط أسك اُٞهٖ 



 من مدونة األسرة تنص على أنه إذا طلب الزوجان أو أحدهما من 94وحٌث أن المادة 

المحكمة حل نزاع بٌنهما ٌخاؾ منه الشقاق وجب علٌها أن تقوم بكل المحاوالت الصبلح ذات البٌن، 

 من نفس المدونة تنص على أن ٌقوم الحكمان أومن فً حكمها باستقصاء أسباب 95كما أن المادة 

 . (93)... الخبلؾ، و حٌث أن محاولة الصلح باءت بالفشل 

أما التوجه القضابً الثانً و ٌبدو أنه الؽالب، فٌعتمد فً تسبٌب األحكام الصادرة فً 

الموضوع باألساس على النتٌجة التً تسفـر عنها الوساطة الؽٌـر القضابٌـة، و إن كانت هنـاك إشارة 

للوساطة القضابٌة فإنهـا تكون جـد مختصرة، حٌث جاء فً الحكم القضابً الصادر عن قسم قضاء 

. و حٌث تلتمس المدعٌة الحكم بالتطلٌق للشقاق من المدعً ... «: األسرة التابع البتدابٌة تاونـات

 من مدونة األسرة ٌلجؤ إلى مسطرة الشقاق فً الحالة التً 82 و 94وحٌث انه طبقا للمادة 

ٌطلب الزوجان أو أحدهما من الحكمة حل نزاع بٌنهما ٌخاؾ منه الشقـاق، و تقوم المحكمة بإجراء 

. محاولة إصبلح ذات البٌن، و ذلك بانتداب حكمٌن أو من تراه مإهبل لذلك

وحٌث أن تطبٌقا للمقتضٌات المذكورة انتدبت المحكمة حكمٌن لمحاولة اإلصبلح والتوفٌق و 

. استبصال أسباب الشقاق المتعددة بسبب تشبث الزوجة بموقفهـا

وحٌث ٌتضح من طرؾ النازلة وجود خبلؾ مستحكم و مستمر بٌن الزوجٌن ما دام لم ٌتم 

التوصل إلى أي إصبلح بٌنهما رؼم انتداب حكمٌن لذلك، األمر الذي ٌنافً ما ٌنبؽً من الزواج من 

. (94)... ألفة و معاشرة بالمعروؾ 

ومما ورد كذلك وفق هذا التوجه فً الحكم القضابً الصادر عن قسم قضاء األسرة التابع 

وحٌث أن جمٌـع محاوالت الصلـح والسداد بٌن الطرفٌن باءت كلها  ... «:البتدابٌة قلعة السراؼنـة 

بالفشل رؼم تعٌٌن حكمٌن من أهلهما و بذلهما جمٌع المساعً نظرا الحتدام النزاع بٌن الطرفٌن و 

. (95) »... إصرار الزوجة على طلبها 

عموما فهذا الرصد للتوجه القضابً العام المعمول به فً مجال تسوٌة النزاعات الزوجٌة عن 

طرٌق الوساطة القضابٌة، لٌس الهدؾ منه التؤكٌد على أن المحكمة ملزمة قانونا بالتركٌز أساسا على 

وساطتها القضابٌـة إلجـراء الصلح بٌن الزوجٌـن، ولكن بالمقابل التنبٌه إلى عدم جعلها مرحلة شكلٌة 

ٌبتعد فٌها القضاء عن دوره اإلٌجابً التدخلً، المنوط به طبقا لمدونة األسرة فً مجال تفعٌل 

مسطرة الشقاق، والذي ٌإطره مبدبٌا هاجس الحفاظ على كٌان األسرة من التفكـك واالنهٌار، من 
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  .(ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 26/01/2005 ، ثزبس٣خ 867/2004 ، ِٓق سهْ 53ؽٌْ سهْ -  
94

. (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 26/01/2004 ، ثزبس٣خ 579/2004 ، ِٓق سهْ 67ؽٌْ سهْ -  
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. 106-98: ؿ2005 ٓ٘ؾٞس ثٔغِخ هنبء األعشح اُؼذد األٍٝ ٤ُٞ٣ٞص 12/2004 /21 ثزبس٣خ /55362004ِٓق سهْ -  



خبلل القٌام بكل اإلجراءات القانونٌة الضرورٌة إلصبلح ذات البٌن بٌن الزوجٌن، بما فٌها تلك 

. (96)المتعلقة بالوساطة ؼٌر القضابٌة 

اُٞعبهـــخ ؿ٤ــــش اُونبئ٤ــــخ : اُلوـشح اُضب٤ٗــخ 
 

فلبن كانت الوساطة القضابٌة تتم مباشرة من طرؾ المحكمة فإن الوساطة ؼٌر القضابٌة تتم 

تحت إشرافها، حٌث تتمثل فً تلك اإلجراءات التً تلجؤ إلٌها فً حالة عدم استطاعتها اإلصبلح بٌن 

. (97)الزوجٌن، بؽٌة اإلبقاء على األمل فً إمكانٌة تسوٌة النزاع القابم بٌنهما ودٌا 

 من مدونة األسرة، فً انتداب المحكمة حكمٌن من أهل 82وتتحدد تلك اإلجراءات طبقا للمادة 

.  (98)الزوجٌن أو مجلس العابلة أو من تراه مإهبل للقٌام بذلك 

 

الحكمٌــــن  انتـــداب : أوال

 

التحكٌم نظام ذو بعد اجتماعً وإنسانً أقره الشرع اإلسبلمً وتقره القوانٌن الوضعٌة الحدٌثة، 

ألجل حل النزاعات التً تنشؤ بٌن األفراد وأحٌانا حتى بٌن الدول، حٌث ٌضطلع بدور هام فً 

. تخفٌؾ العبء عن القضاء واختصار معاناة األطراؾ
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إمبكخ إ٠ُ ٓب عجن ثخقٞؿ اُٞعبهخ اُونبئ٤خ ك٢ دػب١ٝ اُؾوبم ، رغت اإلؽبسح إ٠ُ آ٤ُخ أعبع٤خ ٖٓ آ٤ُبرٜب ٝ أُشرجطخ - 

 ٖٓ ٓذٝٗخ 96ًزُي ثبُٞعبهخ اُـ٤ش اُونبئ٤خ ػٖ هش٣ن اُزؾ٤ٌْ ، ٢ٛ ٓب ٣قطِـؼ ػ٤ِٜب ثبُجؾش اإلمبك٢، ؽ٤ش ر٘ـ أُبدح 

إرا اخزِق اُؾٌٔبٕ ك٢ ٓنٕٔٞ اُزوش٣ش أٝ ك٢ رؾذ٣ذ أُغؤ٤ُٝخ، أٝ ُْ ٣وذٓبٙ خالٍ األعَ أُؾذد ُٜٔب ، أٌٖٓ :" األعشح أٗٚ 

، ٝأُالؽع إٔ إعشاء اُجؾش اإلمبك٢ ٣ؾجٚ إ٠ُ ؽذ ًج٤ش " ُِٔؾٌٔخ إٔ رغشٟ ثؾضب إمبك٤ب ثبُٞع٤ِخ   اُز٢ رشٛب ٓالئٔخ 

 ٖٓ هبٕٗٞ أُغطشح اُغ٘بئ٤خ ، ؽ٤ش سؿْ أ٤ٔٛزٚ كئٕ أُؾشع ك٢ ٓذٝٗخ 282اُزؾو٤ن اُز٢ِ٤ٌٔ ك٢ اُونب٣ب اُغ٘بئ٤خ هجوب ُِٔبدح 

األعشح ُْ ٣ؾذد ٓنٔٞٗٚ ٝ ٝعبئَ رلؼ٤ِـٚ ، ثَ اًزل٠ ثئػطبء أُؾٌٔخ فالؽ٤ـبد ٝاعؼخ ك٢ ٛزا أُغـبٍ، ٝ ُؼَ ٛزا ٓب ٣جشس 

.         ػذّ اُِغٞء إ٤ُٚ ك٢ دػب١ٝ اُؾوبم 
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عملٌة مندمجة لبناء أو العادة البناء :" ٌعرؾ المجلس االستشاري للوساطة األسرٌة بفرنسا الوساطة األسرٌة بؤنها -  
روابط عابلٌة متمحورة حول استقبللٌة و مسإولٌة األشخاص المعنٌٌن بؤوضاع انفصال العبلقة أو بانفصال الزوجٌن ، ٌقوم 

 بإتاحة الفرصة للطرفٌن عبر – هو الوسٌط األسري –خبللها شخص محاٌد أو مستقل مإهل دون أن ٌملك سلطة القرار 
. جلسات حوار سرٌة للتواصل وتدبٌر نزاعاتهم فً مجال األسرة بما هو مجال متنوع و فً تطور مستمر

و قد نشؤت الوساطة األسرٌة بصٌؽتها الحدٌثة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث ٌصطلح علٌها بنظام التقٌٌم المحاٌد ، و منها 
انتقلت إلى فرنسا فً نهاٌة الثمانٌنات من القرن الماضً بوصفها مقاربة جدٌدة و مكملة للقانون فً مجال تسوٌة المنازعات 

.  األسرة المرتبطة بالطبلق أو انفصال األزواج 
ػٔٞٓب ٓب اٗزٜذ اُٚ اُزؾش٣ؼبد اُٞمؼ٤خ اُؼشث٤خ ٜٓ٘ب ٝ اُـشث٤خ ك٢ ٓغبٍ اُٞعبهخ األعش٣خ عجن إ٤ُٜب اُلوٚ اإلعال٢ٓ ، ثؾ٤ش إٜٗب ٓزغزسح ك٢ صوبكز٘ب 

، اُؾِوخ اُذساع٤خ " أٝسام ك٢ اُٞعبهخ األعشح " ساثطخ اُزشث٤خ ػ٠ِ ؽوٞم اإلٗغبٕ : اُؼشث٤خ اإلعال٤ٓخ ٝ ٓغزٔؼ٘ب أُـشث٢ ، ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع اٗظش 

 ، 2005 دع٘جش 8-7-6– 5، رطٞإ " ٓذٝٗخ األعشح ٝ دٝس اُٞعبهخ ك٢ رلؼ٤َ ٓغطشح اُقِؼ : " اُغ٣ٜٞخ أُ٘ظٔخ ُلبئذح هنبح األعشح ؽٍٞ ٓٞمٞع 

. ٓ٘ؾٞساد ٝصاسح اُؼذٍ ٝ أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِونبء ثزؼبٕٝ ٓغ ساثطخ اُزشث٤خ ػ٠ِ ؽوٞم اإلٗغبٕ 
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َٛ ٣ؼ٢٘ رُي إٌٓب٤ٗخ اعزؼبٗخ أُؾٌٔخ ثبُخجشاء االعزٔبػ٤٤ٖ ٝ اُ٘لغ٤٤ٖ ؟ ، كزُي ٣ؼزجش " ٖٓ رشاٙ ٓؤٛال ُزُي " ُْ ٣ؾذد أُؾشع أُوقٞد ثؼجبسح -  

، ٝ أَٛ اُزًش ك٢ ٓغبئَ " كبعؤُٞا أَٛ اُزًش إٕ ً٘زْ ال رؼِٕٔٞ :" أٓشا ٓؾٔٞدا ٌُٞٗٚ ٣زٔبؽ٠ ٓغ أؽٌبّ اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ ، ؽ٤ش ٣وٍٞ رؼب٠ُ 

 ٖٓ اُوبٕٗٞ 2اُخالكبد األعش٣خ ْٛ خجشاء ػِْ االعزٔبع ٝ ػِْ اُ٘لظ ، رُي إٔ ٝعٞد خج٤ش اعزٔبػ٢ أٝ ٗلغ٢ ٖٓ أُغبئَ أُٜٔخ اُز٢ ر٘ـ ػ٤ِٜب أُبدح 

  أُؾذس ُٔؾٌٔخ األعشح ، ؽ٤ش ٣وّٞ ثذساعخ ٗوبه اُخالف ٝ االرلبم داخَ األعشح ، ٝ ٓؾبُٝخ اُزوش٣ت ث٤ٜ٘ٔب ٝ سأة 2004 ُغ٘خ 10أُقش١ سهْ 

اُقذع ، ًٔب ٣ٌٕٞ ُٚ دٝس ْٜٓ ك٢ اخز٤بس اُؾ٤ٌٖٔ ٖٓ أَٛ اُضٝع٤ٖ ، ٝ ٛزا ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣غبػذ أُؾٌٔخ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ُِزٞك٤ن ٝ اإلفالػ ثذال ٖٓ اُؾوبم 

. اُز١ ٣ؤد١ إ٠ُ  االٗلقبٍ ٝ ٓب ٣زشة ػ٘ٚ ٖٓ آصبس ٝ خ٤ٔخ ػ٠ِ أكشاد األعشح ٝ أُغزٔغ 



ومن القضاٌا التً حث فٌها الشرع اإلسبلمً على اللجوء إلى التحكٌم مجرد الخوؾ من 

وة نة فتتة لقجاةربينلجةفقجرمعل ةحللجةابة أملةوةحللجةابةةة: حدوث الشقاق بٌن الزوجٌن، لقوله تعالى

دعاوي الشقاق  ، كما أن معظم القوانٌن العربٌة تبعا لذلك نصت على مسؤلة بعث الحكمٌن فًة أمنج

. (99)و الضرر لعل فً ذلك رجاء اإلصبلح بٌن الزوجٌن المتخاصمٌن 

فما هً شروط الحكمٌن ؟ و ما هً الصبلحٌات المخولة لهما الصبلح ذات البٌن بٌن 

الزوجٌن؟ 

 

 :شـــــروط الحكمٌــــن -1

 

لضمان قٌام الحكمٌن بالمهمة المنوطة بهما من طرؾ المحكمة على أحسن وجه    والمتمثلـة 

فً معرفة أسباب النزاع القابم بٌن الزوجٌـن و محاولة اإلصبلح بٌنهمـا، ٌتعٌن أن ٌتوفر فٌهما طبقا 

، و هما شرط القرابة و (100)للشرع و القانون شرطٌن أساسٌن إضافة إلى الشروط العامة األخرى 

، فالنص علٌهما فً هذه ةةفقجرمعل ةحللجةابة أملةوةحللجةابة أمنجة: شرط العدد ، حٌث ٌقول تعالى 

اآلٌة الكرٌمة مما ال شك فٌه له مؽزى ومعنى عمٌقٌن، إذ ال ٌتصور ذكرهما دون أن ٌكون لهما 

مقصد شرعً، وهذا ما ٌتعٌن  معه القول بالحرص مبدبٌا على وجوب بعث الحكمٌن من أهل 

الزوجٌن ألن كونهما قرٌبٌـن منهما أدرى من ؼٌرهما بؤحوالهمـا وأقدر بذلك على اإلصبلح بٌنهما، 

كما ٌجعل الزوجٌن بعٌدٌن عن كل حرج فً التصرٌح أمامهما بؤمور تتعلق بؤسرار عبلقتهما 

الزوجٌـة، التً قد ال ٌرؼبان فً إذاعتها أمام القضاء أو أمام أي شخص آخر أجنبً عنهما، حٌث 

األصل فً الحكمٌن أن ٌكونا من األهل، و الحكمة فً ذلك أن :  المسؤلة التاسعة «: بقول ابن العربً

األهل أعرؾ بؤحوال الزوجٌن وأقرب إلى أن ٌرجع الزوجان إلٌهما ، فؤحكم هللا سبحانه األمر بؤهله 
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 ٖٓ اُوبٕٗٞ 40ثؼل اُوٞا٤ٖٗ  اُؼشث٤خ رٔ٘غ اُوبم٢ ٖٓ اُزلش٣ن ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ٝ ُٞ ػغض ػٖ اإلفالػ ث٤ٜ٘ٔب هجَ ثؼش اُؾ٤ٌٖٔ ، ؽ٤ش ر٘ـ أُبدح -  

ػ٠ِ اُوبم٢ هجَ إفذاس اُؾٌْ ثبُزلش٣ن إٔ ٣ؼ٤ٖ ؽٌٔب ٖٓ أَٛ اُضٝعخ ٝ ؽٌٔب ٖٓ أَٛ اُضٝط ُِ٘ظش : " اُؼشاه٢ ُألؽٞاٍ اُؾخق٤خ ك٢ كوشرٚ اُضب٤ٗخ أٗٚ 

إرا ادػذ اُضٝعخ إمشاس اُضٝط ثٜب ثٔب ال ٣غزطبع ٓؼٚ :" ٖٓ اُوبٕٗٞ األسد٢ٗ ك٢ كوشرٜب اُضب٤ٗخ ر٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 96ٝ ًزا أُبدح " ك٢ إفالػ اُج٤ٖ ث٤ٜ٘ٔب

دٝاّ اُؼؾشح ث٤ٖ أٓضبُٜب ٣غٞص ُٜب إٔ رطِت ٖٓ اُوبم٢ اُزلش٣ن ،   ٝؽ٤٘ئز ػ٠ِ اُوبم٢ ثؼذ اُزضجذ ٖٓ اُ٘ضاع ٝ اُؾوبم ٝ ػغضٙ ػٖ اإلفالػ ث٤ٜ٘ٔب 

" ثؼش ؽ٤ٌٖٔ
100

 ك٤ٜٔب اُلوـٚ ٝ اُؼِْ ثؤؽٌبّ اُ٘ؾٞص ٝ األؽٌبّ اُؾشػ٤خ ٝ االعزٜبد ، هٝهغ ثؾؤٕ ٛزٙ اُؾشٝه خالف كو٢ٜ ، ؽ٤ش رٛـت ثؼل اُلوٜبء إ٠ُ االؽزـشا-  

إ٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ اُؾشٝه اُز٢ رؼزجش ٖٓ ٓ٘ظٞس اُٞاهغ أُغزٔؼ٢ اُؾب٢ُ رؼغ٤ض٣خ ٗظشا الٗزؾبس األ٤ٓخ ٝ اُغَٜ ، ٓٔب هذ ٣ؤد١ ك٢ ؽبُخ اُزٔغي ثٜب ٖٓ 

هشف اُونبء إ٠ُ رؼط٤َ ٜٓٔخ اُزؾ٤ٌْ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ، ُزُي ٣٘جـ٢ رٞخ٢ أُشٝٗخ ثؾؤٕ رُي اٗطالهب ٖٓ اُغِطخ اُزوذ٣ش٣خ أُخُٞخ ُِٔؾٌٔخ الخز٤بس١ ٖٓ 

رشاٙ ٓؤٛال ُِزؾ٤ٌْ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ، إر ٣ٌل٢ إٔ رزٞكش ك٤ٜٔب اُؾذ األد٠ٗ أُوجٍٞ ٖٓ رِي اُؾشٝه ، ٓبداّ إٔ اُـب٣خ ٖٓ ثؼضٜٔب ٓؾبُٝخ إفالػ راد اُج٤ٖ 

.   ث٤ٜ٘ٔب



 إن عنصر القرابة ٌجعل الحرج مرفوعا و النفـس أكثر اطمبنانـا، «: ، كما ذكر السٌد قطب(101) »

. (102) »... واألسرار أكثر صونـا وحفاظا من الذٌـوع واالنتشار 

وفً حالة عدم تحقق هذا الشرط بؤن لم ٌكن للزوجٌن معا أو أحدهما قرٌب ٌمكن أن ٌتولى 

مهمة التحكٌم بٌنهما ، أو وجد و لكن ال تتوفر فٌه الشروط الضرورٌـة، ٌجوز للمحكمة أن تعٌن 

مإهلٌن للقٌام بذلك بمقتضى المجاورة أو  (أو شخص أجنبً حسب األحوال  )شخصٌن أجنبٌٌن 

فإن لم ٌكن لهما أهل أو كانا و لم ٌكن :  قال علماإنا «: المخالطة أو االطبلع ، ٌقول ابن العربً

فٌهما من ٌصلح لذلك لعدم العدالة أو ؼٌر ذلك من المعانً، فإن الحاكم ٌختار حكمٌن عدلٌن من 

 اتفق على جواز بحث «:  و جاء فً بداٌة المجتهد و نهاٌة المقتصد البن رشد(103) »المسلمٌن 

الحكمٌن فً التشاجر و أجمعوا علىؤن الحكمٌن ال ٌكونان إال أن ٌوجد فً  أهلهما من ال ٌصلح لذلك  

. (104) »فٌرسل ؼٌرهما 

وإذا كان المشرع المؽربً فً مدونة األسرة لم ٌنص صراحة على شرط القرابة فً إجراء 

التحكٌم فً دعاوي الشقاق، فإن بعض القوانٌن العربٌة بخبلؾ ذلك ، مثل القانون اللبنانً لؤلحوال 

 إذا ظهر نزاع بٌن الزوجٌن وراجع أحدهما «:  على أنه130الشخصٌة الذي ٌنص فً مادته 

الحاكـم، فالحاكم ٌعٌـن من عابلة الطرفٌن حكمـا، و إذا لم ٌوجد شخص لتعٌٌنه حكما من عابلة 

، و »... الطرفٌن أو أحدهما  أو وجد لكن ؼٌر حابز أوصاؾ الحكم ٌعٌن من ٌناسبهم من الخارج 

 بنصه فً المادة 1985 لسنة 100 المعدل بموجب القانون 1929 لسنة 25كذا القانون المصري رقم 

وإال فمن ؼٌرهم ،   ٌشترط فً الحكمٌن أن ٌكونا عدلٌن من أهل الزوجٌن إن أمكن «:  على أنه7

 .»مما لهم خبرة بحالهما و قدرة على اإلصبلح بٌنهما 

ولبن كان ٌجوز التحكٌم من شخص واحد فً بعض القضاٌا المدنٌة التً ال ٌتعلق بها حق من 

حقوق هللا، فإنه بالنظـر لخصوصٌة النـزاع فً دعاوي الشقـاق، ٌتعٌـن احترام شرط العـدد، كما 

، وكذا من النصوص القانونٌة ةفقجرمعل ةحللجةابة أملةوةحللجةابة أمنجة: ٌستفاد ذلك من قوله تعالى 

 من مدونة 95 و 82المتعلقة بالتحكٌم بٌن الزوجٌن الواردة فً معظم القوانٌن العربٌة ،منها المادتٌن 

األسرة، لذلك ال ٌجوز التحكٌم فً دعاوي الشقاق إال من طرؾ شخصٌن أحدهما ٌمثـل الـزوج 

والثانً ٌمثل الزوجة، وال ٌشترط فٌهما الذكورة بل ٌمكن للمرأة أن تتولى تلك المهمة، حٌث جاء فً 

و قررت المحكمة انتداب حكمٌن لتقصً  ... «: الحكم القضابـً الصادر عن ابتدابٌة صفـرو ما ٌلً
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 . 426: ؿ : ٓشعغ عبثن -  
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 . 74: ؿ : اُغضء اُضب٢ٗ -  



أسباب الشقاق و أن ٌكون ذلك بتقرٌر مكتوب، و كلفت المحكمة أم الزوجة بإعداد تقرٌر مع أخ 

. (105) »... الزوج أعلم لها الحاضرٌن 

 

صـالحٌــات الحكمٌــن  - 2

ٌتمتع الحكمٌن فً مجال التحكٌم بٌن الزوجٌن فً دعاوي الشقاق، بصبلحٌات مهمة ألجل 

ٌقوم الحكمان أو : "  من مدونة األسرة أنه95محاولة التوفٌق واإلصبلح بٌنهما، فقد ورد فً المادة 

، حٌث  ال "من فً حكمهما باستقصاء أسباب الخبلؾ بٌن الزوجٌن و بذل جهدهما إلنهاء النزاع 

ٌتقٌدان أثناء قٌامهما بمهمتهما تلك بؤوضاع المرافعات وقواعد القانون، وإنما ٌتقٌدان فقط بالقواعد 

الخاصة الواردة فً باب التحكٌم بٌن الزوجٌن ،من بذل الجهد لتقصً الحقابق والتعرؾ على أسباب 

النزاع القابم بٌنهما ودوافعه وخلفٌاته، ووضع تقرٌر بخصوص ذلك ٌتم رفعه إلى المحكمة فً األجل 

. (106)المحدد من طرفها 

وعلٌه ٌجوز للحكمٌن اختٌار الطرٌقة المثلى التً من شؤنها أن تمكنهم من القٌام بمهمتهم ، بما 

فً ذلك االنتقال إلى منزل الزوجٌن لبلجتماع بهما معا أو ٌنفرد كل حكم بالطرؾ الذي هو من أهله 

و االطبلع على أحوالهما، وكذا االستماع إلى أقوالهما لتكوٌن فكرة أولٌة عن أسباب النزاع و 

المتسبب فٌه ،مع إمكانٌة التردد علٌهما بٌن الفٌنة واألخرى قصد إتاحة الفرصة لهما عساهما أن 

ٌتصالحا وٌعٌدا عبلقتهما الزوجٌة إلى حالتها الطبٌعٌة، ثم عقـب ذلك ٌجتمع الحكمان وٌتـداوالن 

وٌتبادالن المعلومات بٌنهما، حول  النتابج المستنتجة من خبلل الحدٌث الذي أجرٌاه معا أو أجراه كل 

. واحد منهما مع أحد الزوجٌن الذي ٌعنٌه

ولتسهٌل مهمتهما و تحقٌق ؼاٌتها للحكمٌن أن ٌذكرا الزوجٌن بما ٌجب التذكٌر به من حقوقهما 

وواجباتهما المتبادلة، ووجوب حسن المعاشرة، والعواقب الوخٌمـة التً قد تنتـج عن تفكـك األسـرة 

بالنسبـة لهما و ألطفالهمـا إن وجـدوا، وإشعارهما بؤن هذا الخبلؾ ٌعتبر من األمور العادٌة التً ال 

ٌخلو كل بٌت منها، إلى ؼٌر ذك من األمور التً ٌجب أن ٌعتمد فٌها الحكمان على أسلوب الترؼٌب 

. والترهٌب، لتحقٌق الؽاٌة التً من أجلها تم انتدابهما فً دعاوي الشقاق

لكن التساإل المطروح هل تلك الصبلحٌات المخولة نظرٌا للحكمٌن ٌتم تفعٌلها عملٌا ؟  

إن ما ٌجري به العمل بخصوص محاوالت الصلح بٌن الزوجٌن عن طرٌق التحكٌم، ٌبرز مما 

إلٌداع مجاال للشك عدم إدراك مضامٌنها و أهدافها، بحٌث انه فً ظل ارتفاع نسبة التطلٌق للشقـاق 
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 )منذ دخول مدونة األسرة حٌز التطبٌـق إلى اآلن، نتٌجـة اإلصرار مبدبٌـا على طلبه و التشبث به 

،    ورفض كل المساعً الرامٌة إلى إجراء الصلح بٌن الزوجٌن التً (خاصة من جانـب المـرأة 

تقوم بها المحكمة، ٌجعل مهمة الحكمٌن تنتهً قبل أن تبدأ، ذلك أن اللجوء إلٌهما من طرؾ المحكمة 

ٌكون له عملٌا طابعا شكلـٌا ألجـل فقـط االستبناس و احتـرام اإلجـراءات المسطـرٌـة لدعـاوي 

. الشـقاق، أما نتٌجـة النـزاع فؽالبا ٌتم الحسم فٌها مسبقا فً الجلسـة األولى التً تعقدها

عمومـا فً حالـة فشل الحكمٌن إصبلح ذات البٌـن بٌـن الزوجٌـن أو اختـلفـا فً مضـمون 

التقرٌـر أو فً تحدٌد المسـإولٌة ، أو لم ٌقدمـاه خـبلل األجل المحدد لهما، فإنهما ٌرفعان األمر إلى 

، من خبلل إجراء بحث (107)المحكمة التخاذ ما تراه مناسـبا لتسوٌة الـنـزاع المعـروض علٌها

، و نفـس هذا المقتضى تنص ( مدونة األسرة 96المادة  )إضافً حوله بالوسٌلة التً تراها مبلبمة 

 على 25علٌه بعض القوانٌـن العربٌـة كالمجلة التونسٌة لؤلحوال الشخصٌة التً تنص فً فصلها 

 : أنه

 إذا اشتكى أحد الزوجٌـن من اإلضرار به، و ال بٌنة له و أشكل على الحاكم تعٌٌن الضرر « 

بصاحبه ٌعٌن حكمٌن، و على الحكمٌن أن ٌنظرا، فإن قدرا على اإلصبلح أصلحا، و ٌرفعان األمر 

. »إلى الحاكم فً كل األحوال 

وكذلك من الوسابل التً ٌمكن للمحكمة اللجوء إلٌها إلجراء الصلح بٌن الزوجٌن أو للقٌام 

.  من مدونة األسرة، ما ٌصطلح علٌه بمجلس العابلة96 و 82بالبحث اإلضافً طبقا للمادتٌن 

العائلـــــة  مجلـــــس : ثانٌــا
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اختلؾ الفقهاء حول نطاق صبلحٌات الحكمٌن بٌن اقتصارها على اإلصبلح بٌن الزوجٌن أو تمدٌدها إلى التفرٌق بٌنهما -  
، حٌث ذهب فرٌق منهم إلى القول أن مهمة الحكمٌن اإلصبلح و التوفٌق و لٌس لهما التفرٌق  إال إذا كان وكٌلٌن عن 

الزوجٌن بذلك ، و من أصحابـه هذا الرأي الحسن البصري و عطاء و قتادة و إلٌه ذهب أبو حنٌفة و الشافعً فً القول الثانً 
و لم ٌقل إن ٌرٌدا فرقة فإبفاد " إن ٌرٌد إصبلحا ٌوفق هللا بٌنهما" ، و ابن حنبل و الظاهرٌة  ، و أدلتهم فً ذلك قوله تعالى 

الحكمٌن هو لوعظ الظالم من الزوجٌن و إعبلم الحاكم بذلك لٌؤخذ على ٌده ، و قال آخرون أن مهمة الحكمٌن إٌجاد حل 
للشقاق الواقع بٌن الزوجٌن ، فإن تم الصلح بٌنهما و التوفٌق فذاك و إال فرقا بٌنهما ألنه ال ٌجوز ترك الزوجٌن ، ٌعٌشان 

حالة شقاق بل ٌتعٌن عبلجه و لو عن طرٌـق التفرٌـق بٌنهما عند االقتضاء ، و قد قال بهذا الرأي سعٌـد بن المسٌب  و إلٌه 
ذهب اإلمام مالك و و األوزاعً و الشافعً فً أحـد قولٌه و ابن حنبل فً أحد الرواٌتٌن ، و دلٌلهم فً ذلك أن هللا تعالى حٌن 

دل على أنهما حكمان و لو كان وكٌلٌن لقال ابعثوا و كٌبل عن الزوجة و " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها : " قال 
وكٌبل عن الزوج ، و لهذا ال ٌعتبر رضا الزوجٌن ألن الحاكم ٌحكم بما ٌراه من المصلحة ، فإن وفق الحكمان إلى اإلصبلح 

فإن اجتمعا : " كان خٌرا و إال فلهما التفرٌق بٌن الزوجٌن، فقد أخرج التباري فً تفسٌره عن ابن عباس فً الحكمٌن أنه قال 
، و مبنى الخبلؾ بٌن الرأٌٌن أن الرأي األول ٌعتمد ( 324:  ص 8الجزء  )" أمرهما على أن ٌفرقا أو ٌجتمعا فؤمرهما جابز 

على أن الحكم وكٌبل و لٌس للوكٌل تجاوز ما وكل به فإن وكل الزوجان أو القاضً الحكمٌن بالتفرٌق فرقا و إال فمهمتهما 
اإلصبلح فقط ، و الرأي الثانً ٌقول أن الحكمٌن حاكمان أرسلهما القاضً لحل النزاع القابم بٌن الزوجٌن ، و الحاكم ٌفعل ما 

. ٌرى به المصلحة فً حل النزاع إصبلحا أو تفرٌقا
ٝ ثزُي ٣الؽع إٔ ٓذٝٗخ األعشح خبُلذ سأ١ أُب٤ٌُخ ثٜزا اُخقٞؿ ٓزج٤٘خ اُشأ١ األٍٝ اُوبئَ ثبهزقبس ٜٓٔخ اُؾ٤ٌٖٔ ػ٠ِ اإلفالػ دٕٝ رغبٝص رُي 

.  ٖٓ اخزقبؿ أُؾٌٔخ97إ٠ُ اُزلش٣ن ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ ، اُز١ ٣جو٠ هجوب ُِٔبدح 



إن إحداث مجلس العابلة ٌعكس هاجس تدعٌم أواصر القرابة التً تجمع بٌن أفراد العابلة، لما 

ٌتٌحه لهم من إمكانٌة التعاون على خٌرها و صبلحها، باعتباره إطارا عابلٌا ؼاٌته إٌجاد حلوال 

للخبلفات التً تنشؤ داخل مإسسة األسرة، لحماٌة  أفرادها من االنعكاسات السلبٌة التً تترتب عن 

. انحبللها

 ربٌع 25 الصادر بتارٌخ 2-04-88ومجلس العابلة منظم بمقتضى المرسوم الوزاري رقم 

بشؤن تكوٌنٌـه وتحدٌـد مهامـه، حٌث تبرز أهمٌته من خبلل  ( 2004 ٌونٌو 14 ) 1425اآلخر 

تشكٌلته المكونة طبقا لمادته األولى من القاضً بصفته ربٌسا،    واألب أو األم أو الوصً أو 

المقدم، و أربعة أعضاء ٌعٌنهم ربٌس مجلس العابلة بٌن األقارب أو األصهار بالتساوي بٌن جهة 

األب وجهة األم  أو جهة واحدة، وحتى ٌمكن للمجلس أن ٌضطلع بالمهام المنوطة به على الوجه 

المطلوب، فإن الربٌس ٌراعـً فً اختٌار أعضابه الذٌن ٌشتـرط فٌهم أن ٌكونـوا كاملـً األهلٌـة، 

درجـة القرابـة ومكان إقامتهم وسطتهم ومإهبلتهم وعبلقتهـم باألسرة، ومدى استعدادهـم للعناٌة 

، كما ٌمكنه تؽٌٌرهم أو تؽٌٌر أحدهم إذا ثبت له ما ( 2المادة  )بشإونهـا و حرصهم على مصلحتها 

 (. 3المادة  )ٌبـرر ذلك 

أما مهامه رؼم أهمٌتها المنبثقة من تكوٌنه فإنها تبقى استشارٌة، و تتمثل فً قٌامه بالتحكٌم 

 )الصبلح ذات البٌن بٌن الزوجٌن المتخاصمٌن و إبداء رأٌه فً كل ما له عبلقة بشإون األسـرة 

، وٌجتمع لهذا الؽرض بمبادرة من طرؾ ربٌسهؤو بطلب من األم أو القاصر أو المحجور ( 7المادة 

... أو أحد أعضابه اآلخرٌن كلما دعت الضرورة لذلك، كوجود نزاع بٌن الزوجٌن أو إهمال األسرة 

الخ، حٌث ٌستدعً الربٌس أعضاء المجلس قبل التارٌـخ المحـدد لبلجتماع مع بٌان موضوعـه، وٌوم 

وقوعه ومكان انعقاده، بمعنى أن استدعاء أعضاء مجلس العابلة ٌتم طبقا لقواعد التبلٌػ المنصوص 

علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة ومدونة األسـرة، وإذا تعذر علٌهم الحضور ٌمكنهم أن 

ٌنتدبواؼٌرهم من األقارب أو األصهار بإذن من القاضً بعد تؤكده من توفرهم على الشروط 

. الضرورٌة المشار إلٌها سلفا

وكما هو الشؤن بالنسبة للتحكٌم تدون نتابج أعماله فً محضر ٌحرره كاتب الضبط الذي 

ٌحضر االجتماع و ٌدون  فً سجل خاص، ٌوقعه الربٌس و األعضاء   وٌشار فٌه إلى االمتناع عن 

. التوقٌع أو تعذر ذلك

وإذا كان ٌبدو نظرٌا أن االستعانة بمجلس العابلة من طرؾ المحكمة ٌبدو مفٌدا لتسوٌة 

النزاعات الزوجٌة فً دعاوي الشقاق بالنظر لتكوٌنه و مهامه، فإن اللجوء إلٌه عملٌا تعترضه 

مجموعة من الصعوبات تحد من أهمٌته و فعالٌته، تتحدد أساسا فً صعوبة اختٌار أعضابه و 



تجمٌعهم فً اجتماع واحد، حٌث إذا كان ٌتعذر على المحكمة فً أحٌان كثٌرة الجمع بٌن الزوجٌن 

المعنٌٌن مباشرة بالنزاع القابم بٌنهما فً جلسة واحدة، فباألحرى بالنسبة لمجلس ٌتشكل من تسعة 

أعضاء، و لعل هذا ما ٌبرر اكتفابها بانتداب الحكمٌن الذي ال ٌخلو هو اآلخر من صعوبات و 

. مشاكل تجرد مهمة التحكٌم المسندة إلٌهما من محتواهـا و ؼاٌتها

لذلك و لضمان التفعٌل اإلٌجابً لمحاوالت الصلح بٌن الزوجٌن فً دعاوي الشقاق، ٌمكن على 

ؼرار بعض األنظمة القانونٌة المعاصرة تعزٌز آلٌات الوساطة الؽٌر القضابٌة بإحداث أجهزة مستقلة 

تتكلؾ بالتحكٌم بٌن الزوجٌن و معالجة كافة المشاكل التً تواجهها األسرة، مع الحرص على أن 

تكون قادرة على تؤدٌة مهمتها بكل وعً و مسإولٌة ومتمكنة من الوسابل التً تإهلها للقٌام بذلك،  

حٌث ٌمكن للمحكمة أن تحٌل علٌها النزاعات الزوجٌة المعروضة أمامها للنظر فٌها و محاولة 

إنهابها، كما أن تلك األجهزة تسمح للزوجٌن باللجوء إلٌها لتسوٌة النزاع القابم بٌنهما دون االلتجاء 

إلى القضاء، الذي ٌقتصر دوره فً هذا اإلطار على مراقبة مدى احترامها للضوابط القانونٌة 

المنظمة لعملها، و كذا اإلشراؾ على تنفٌذ الحكم الصادر عنها من خبلل تذٌٌله بالصٌؽة التنفٌذٌة، 

وهذا من شؤنه أن ٌساهم فً نشر ثقافة العدالة التصالحٌة للنزاعات الزوجٌة لدى األسر المؽربٌة 

(108) .

 

 الزوجيـــة النزاعــات إنهـاء على الصلـح إجـراءات أثـر : الثانـي المطلـب

 

إن النتٌجة التً تنتهً إلٌها المحكمة بعد قٌامها بمحاوالت الصلح بٌن الزوجٌن طبقا للمادتٌن 

 من مدونة األسرة ال تخلو من أمرٌن، إما أن تتكلل بالنجاح مما ٌعنً استمرارٌة العبلقة 82 و 94

الفقرة  )أو أنها تبوء بالفشل حٌث تضطر المحكمة عندبذ للحكم بالتطلٌق  (الفقرة األولى  )الزوجٌة 

. (الثانٌة 

 

ٗغـبػ ٓؾـبٝالد اُقِـؼ ث٤ٖ اُضٝع٤ـــٖ : اُلوـشح األُٝـ٠ 
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 خبفخ –، ٝ ٛٞ هبٕٗٞ ٣ز٤ؼ ُألصٝاط 1997ؽ٤ش دخَ اُوبٕٗٞ أُزؼِن ثبُٞعبهخ األعش٣خ ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ك٢ كبرؼ ؽز٘جش  (  Qebec)ٓضال ٗٔٞرط ًج٤ي -  

 االعزلبدح ٖٓ خذٓبد ٝع٤و ٓؾزشف  أص٘بء اُزلبٝك ٝ رغ٣ٞخ هِت اُطالم أٝ ؽنبٗخ األث٘بء أٝ اُ٘لوخ أٝ ٓشاعؼخ ؽٌْ عبثـن، كٜزا –ر١ٝ األهلبٍ 

اُوبٕٗٞ ٣ز٤ؼ ُِضٝع٤ٖ اُز٣ٖ ٣شؿجبٕ ك٢ رغ٣ٞخ اُ٘ضاع اُوبئْ ث٤ٜ٘ٔب ثبالرلـبم ٝ اُزلبٝك ػ٠ِ ؽَ ٓشك ثؾنٞس ٝع٤ـو، ًٔب ٣ز٤ؼ ُٜٔب إٌٓب٤ٗخ اُِغٞء 

. إ٠ُ اُٞعبهخ هجَ ارجبع أُغطشح اُونبئ٤خ أٝ أص٘بءٛب



تتجلى أهمٌة الطرق البدٌلة لتسوٌة المنازعات بصورة واضحة فً النزاعات الزوجٌة، حٌث 

ٌعتبر الصلح فٌها أمرا محبذا و إجراء ضرورٌا ٌتعٌن على المحكمة طبقا للقانون القٌام بمحاوالته 

قبل لجوبها إلى الحكم بالتطلٌق بٌنهما، فهو بهذا المعنى ٌشكل مبدبٌا وسٌلة و هدفا فً نفس اآلن لحل 

. هدا النوع من النزاعات

إن الصلح بٌن الزوجٌن كما أكدنا ذلك سلفا ٌحبذه دٌننا الحنٌؾ، وخصص له الفقه اإلسبلمً 

جانبا كبٌرا من اهتمامه، وحث علٌه المشرع المؽربً فً قضاٌا الطبلق والتطلٌق طبقا لمدونة 

األسرة، لما فً تحقٌقه من آثار إٌجابٌة تجنب األسرة كافة المخاطر التً ترتب عن تفككها، كما أن 

حسمه للنزاع القابم بٌنهما أدعى إلى تحقٌق العدل واإلنصاؾ الذي قد ال ٌحققه الحكم القضابً 

الصادر بالطبلق أو التطلٌق فقد ٌكون أحدهما ألحن بحجته من خصمه و أقدر على التحاٌل فً 

الخصومة و هو فً الحقٌقة ؼٌر محق فٌما ٌدعٌه، حٌث روى أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن 

 إنما أنا بشر مثلكم و أنكم تختصمون إلً فلعل بعضكم أن «: الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

ٌكون ألحن بحجته من بعض فؤقضى له بنحو ما أسمع منه فمن قضٌت له بشًء من حق أخٌه فبل 

، و هللا تعالى ٌحث الزوجٌن على حل (109) »ٌؤخـذ منه شٌبـا فإنما أقطـع له قطعـة من نـار 

فقصة يجحةةة):خبلفاتهما ودٌا بطرٌقة تحافظ على وحدة األسرة       وتحفظ لهما كرامتهما، حٌث قال 

، ذلك أن ( نةيغيي ة إصحجةيلفـة اةربينلجة:  وقال أٌضا ربينلجةإممجةوة اصمحة بغ  مبنلجة نةيصممج

المنهج اإلسبلمً بخصوص معالجة النشوز و الشقاق بٌن الزوجٌن ٌقوم  على أساسا مبدأ الصلح 

". بٌنهما، وألنه كما ٌقال فً المؤثور الصلح السًء خٌر من الخصومة الجٌدة 

من هذا المنطلق فالهاجس األساسً الذي ٌإطر عمل المحكمة وهً بصدد تسوٌة النزاعات 

الزوجٌة فً دعاوي الشقاق، محاولة تحقٌق الصلح بٌن الزوجٌن من خبلل قٌامها بكل المساعً 

الرامٌة إلى ذلك، حٌث إذا توفقت فٌها فً جلسة التسوٌة الودٌة التً تعقدها بؽرفة المشورة فإنها 

تصدر أمرا تضمنه فً محضر تنتهً به إجراءات الدعـوى على اعتبار أن الؽاٌـة من الصلح إنهاء 

 من مدونة األسرة المحال علٌها فً المادة 82النزاع و قطـع الخصومة، كما تنص على ذلك المادة 

 إذا تم اإلصبلح بٌن الزوجٌن حرر به محضر وتم اإلشهاد به من طرؾ «:  منها حٌث جاء فٌها94

م فً .م. من ق212، ونفس هذا المقتضى كان منصوص علٌه بكٌفٌة أكثر دقة فً الفصل »المحكمة 

 «:   الصادر موازاة للمدونة الجدٌدة لؤلسرة، و ذلك كما ٌل03ً-72فقرته الملؽاة بقتضً قانون 
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  .303-302: أخشعٚ ٓغِْ ك٢ فؾ٤ؾٚ ، ًزبة األهن٤خ ، اُغضء اُشاثغ ، ؿ -  



ٌستدعً القاضً بعد تقٌٌد المقال الزوجٌن قصد محاولة التصالح بٌنهما، إذا تم التوفٌق بٌنهما أثبت 

. »القاضً  ذلك بؤمر تنتهً به إجراءات الدعوى 

أما فً حالة انتداب الحكمٌن و هذا هو المعمول به فً الؽالب بعد فشل الوساطة القضابٌة و 

 من مدونة األسرة ٌحرران 95تمكنهما من إصبلح ذات البٌن بٌن الزوجٌن، فإنهما طبقا للمواد 

مضمون الصلح فً تقرٌر من ثبلث نسـخ ٌوقعهـا الحكمان            والزوجـان، وٌرفعانها إلى 

المحكمة التً تسلم لكل واحد من الزوجٌن نسخـة منه      وتحفظ الثالثة بالملؾ حٌث ٌتم اإلشهاد 

. على ذلك من طرفها

 من مدونة األسرة، الؽاٌة منه 95 و 82وإشهاد المحكمة على محضر الصلح طبقا للمادتٌن 

إضفاء الحجٌة علٌه حٌث تحل فً ذلك محل الموثق، مما ٌخضع الصلح المصادق علٌه من طرفها 

لكافة القواعد الموضوعٌة لعقد الصلح، و هذا المحضر ال ٌعد حكما و إنما ورقة رسمٌة أي بمثابة 

سند تنفٌذي لتصدٌـق المحكمـة علٌه، حٌث تطبق علٌه قواعد تفسٌر العقود ولٌس قواعد تفسٌر 

، لذلك ال ٌجوز نقض الصلح بعد إجرابه و إشهاد المحكمة علٌه، ألن العودة إلى (110)األحكام 

الخصومة بعد ذلك ٌفقده أهمٌته فً مجال تسوٌة النزاعات الزوجٌة وٌإثر سلبا على مصداقٌة عمل 

المحكمة بهذا الخصوص، فبل ٌحق للزوجٌن اإلقدام على ذلك إال إذا قام أحدهما بتصرؾ ٌناقض ما 

. وقع الصلح من أجله، حٌث ٌمكنه والحالة هذه اللجوء إلى القضاء من جدٌد لطلب الحكم له بالتطلٌق

ورؼم أهمٌة نجاح محاوالت الصلح بٌن الزوجٌـن لبلعتبارات المشار إلٌها سلفا، فإن واقع 

عمل قضاء األسرة بخصوص  تطبٌق مسطرة الشقاق، ٌإكد أن النتٌجة التً ٌخلص إلٌها بخصوص 

. دعاوي الشقاق تكون عادة هً فشل تلك المحاوالت وما ٌترتب عن ذلك من آثار

 كؾـَ ٓؾــــبٝالد اُقِؼ ث٤ــٖ اُضٝع٤ــــٖ: اُلوـشح اُضب٤ٗـخ 
 

إذا تعذر على المحكمة أثناء تفعٌلها لمسطرة الشقاق إجراء تسوٌة ودٌة للنزاع المعروض 

علٌها بإصبلح ذات البٌن بٌن الزوجٌن، فإنها تلجؤ إلى تصفٌته قضابٌا عن طرٌق الحكم بالتطلٌق و 

 فً حالة تعذر اإلصبلح و «:  من مدونة األسرة، التً تنص على أنه 97بالمستحقات طبقا للمادة 

، حٌث تضع »... استمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك فً محضر وتحكم بالتطلٌق وبالمستحقات 

بذلك حدا لسرٌان إجراءات دعوى الشقاق عكس ما كان معمول به فً ظل النظام القانونً السابق، 
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بعض القوانٌن المقارنة كالقانـون البلجٌكً ، تجعل المصالحة و الوساطة فً النزاعات األسرٌة ضرورٌا، و عند -  

: حصول االتفاق علٌه ٌتم تحرٌر محضر و ٌصدر حكم بذلك ، أنظر 

Marie these Meulders - klein : les modes alternatifs de Règlement des conflits en matière familiale , Analyse 

comparative Revue internationale de droit comparé , N 2 / 1997. p . 383 . ets . 



إذ رؼم فشل محاوالت الصلح بٌن الزوجٌن فإن دعوى التطلٌق كانت تؤخذ طرٌقها العادي، و كل 

واحد من الطرفٌن ٌقدم وسابل دفاعه أمام القضاء الذي له أن ٌحكم بالتطلٌق أو بعدمه بناء على ما 

- م فً صٌاؼته القدٌمة .م. من ق212توصل إلٌه   واقتنع به، كما ٌتضح طبقا لمقتضٌات  الفصل 

 إذا فشلت المحاولة أو بعد «: وذلك بنصه على ما ٌلً - 72-03قبل تعدٌله فً بمقتضى قانون 

استدعاء الطرفٌن وتخلؾ الزوجٌن أو أحدهما عن الحضور أصدر القاضً أمرا بعدم التصالح 

، فمحاولة الصلح كانت تعتبر فقط إجـراء أولٌـا تفتتح به دعوى »وٌؤذن للمدعً بمواصلة الدعوى 

التطلٌـق، فً حٌن أنها فً دعوى الشقاق تطؽى على كل مراحلها اإلجرابٌة إلى حٌن حسمها بإشهاد 

. المحكمة على محضر الصلح أو حكمها بالتطلٌق و بالمستحقات

وإذا كان فشل محاوالت الصلح بٌن الزوجٌن ٌمثل النتٌجة التً ٌخلص إلٌها قضاء األسرة فً 

معظم دعاوي الشقاق التً تعرض علٌه، كما تإكد ذلك األحكام القضابٌة الصادرة فً الموضوع، 

فإن ذلك ٌرجع من حٌث القانون والواقع إلً مجموعة من األسباب المتداخلة فٌما بٌنها، و التً تإدي 

فً مجملها إلى تجرٌد مسطرة الشقاق من طابعها الوقابً المومؤ إلٌه سابقا، مكرسة بذلك تلك الهوة 

الموجودة بٌن القانون والواقع فً الكثٌر من المجاالت، وتتمثل أساسا فً سوء فهم مضامٌنها 

الحقٌقٌة من جهـة وضعؾ أو باألحـرى تعطـل عمل آلٌـات الصلـح و الوساطة من جهة أخرى، 

 مادام –بحٌث إن الدافع األساسً الذي ٌكمن وراء لجوء الزوجة إلى طلب تطبٌق مسطرة الشقاق

  اعتبارها وسٌلة سهلة و مرنة ال تحتاج إلى إثبـات ما تدعٌه للحصول –ذلك ٌقترن عملٌا بحقها 

على التطلٌق فً أقـل وقـت و بؤبسط اإلجراءات، إذ ٌكفً أن تتمسك به أمام القضاء رافضة لكل 

المساعً الرامٌة إلى إجراء الصلح بٌنها و بٌن زوجها، فاالعتقاد السابد بخصوص مسطرة الشقاق 

أنها تمثل توسٌعا لحاالت حق طلب التطلٌق المخول للزوجة مقابل الطبلق الذي هو من حق الزوج، 

ولعل هذا ما ٌفسر العدد الهابل من طلبات التطلٌق للشقاق المقدمة من طرؾ الزوجات منذ دخول 

المدونة حٌز التطبٌق، مقارنة مع طلبات التطلٌق المإسسة على أحد األسباب المنصوص علٌها فً 

.  منها98المادة 

لذلك فالتشبث بطلب التطلٌق الذي ٌعتبر موضوعا و هدفا فً نفس اآلن فً دعاوي الشقاق، 

ٌجعل المحكمة تصطدم عملٌا بصعوبة القٌام بمحاوالت الصلح بٌن الزوجٌن، ألجل تسوٌة النزاع 

القابم بٌنهما ودٌـا بدل حسمه عن طرٌق الحكم بالتطلٌق، حٌث إن الواقع العملً ٌإكد أن الزوجة 

بالخصوص ال تلجؤ إلى القضاء إال بعد أن تستنفذ كل محاوالت لم الشمل و التفاهم مع زوجها، و 

بالتالً فإن إقدامها على ذلك ال ٌكون إال بعد اتخاذها قرار االنفصال عنه، مما ٌجعل القضاء ٌقتنع 



مسبقا بعدم جدوى أي محاولـة ٌمكن القٌـام بها لحملها على الرجـوع عن قرارهـا، حفاظا على كٌان 

. األسرة من التفكك و االنهٌار

هذا، ناهٌك عن صعوبة التوفٌق بٌن تطبٌق المحكمة للقانون و فً نفس الوقت القٌـام بعملٌة 

الصلح التً تحتاج إلى تقنٌة عالٌة و خبـرة واسعة و طـول النفس، من خبلل اإلحاطة بكل جوانب 

النزاع القانونٌة و ؼٌر القانونٌة، فالقاضً فً هذا اإلطار  باإلضافة إلى تكوٌنه القانونً ٌجب أن 

تكون له دراٌة واسعة بكل الفـروع العلمٌة التً لها عبلقـة باألسرة، كعلـم االجتماع األسري و علـم 

، بل حتى فً حالة لجوبها إلى تفعٌل آلٌات الوساطة ؼٌر ...النفس           وأنتربلوجٌا األسرة 

القضابٌة عن طرٌق التحكٌم، فمهمة الحكمٌن تبوء بالفشل لعدم توفر فٌهما الشروط الضرورٌة التً 

تإهلهما للقٌام بذلك، إضافة إلى عدم فهمهما جٌدا المقصود من مهمتهما و كٌفٌة أدابها، حٌث ٌكتفٌان 

أمام القضاء بتردٌد كل واحد منهما الدعاء الطرؾ الذي هو من أهله والدفاع عنه، وبدل القٌام بمهمة 

.  بٌن الزوجٌن ٌإججان النزاع القابم بٌنهما والدفع به نحو حسمه عن طرٌق الحكم بالتطلٌقحاالصبل

 )كل ذلك ٌجعل من إجراءات التسوٌة الودٌة فً دعاوي الشقاق، مجرد إجراءات شكلٌة 

، الؽاٌة من تفعٌلها احترام القضاء للقانون الذي ٌحكم النزاع المعروض علٌه، خاصة و أن (روتٌنٌة 

الصلـح فً القضاٌا المرتبطة بتطبٌـق مدونـة األسرة، ٌعتبر من متعلقات النظام العام ال ٌجوز خرقه 

تحت طابلة بطبلن الحكم الصادر فً موضوعها، األمر الذي ٌبرر ضرورة مراجعـة نظـام تكوٌـن 

القضاة العاملٌن فً أقسام قضاء األسرة، وتعزٌـز آلٌات الوساطـة والمصالحـة والتحكٌم فً هذه 

القضاٌا، وذلك لمواكبة اإلصبلحات المهمة التً جاءت بها المدونة الجدٌدة لفابدة األسرة المؽربٌة 

. سٌما فً مجال تنظٌم العبلقات بٌن أفرادها

عموما كٌفما كانت طبٌعة األسباب المفضٌة إلى فشل محاوالت الصلح بٌن الزوجٌن، فإن ما 

و رفعا - ٌجري به العمل القضابً أن المحكمة إذا ثبت لها وجود الشقـاق      واستمرارٌته بٌنهما 

تحكم بالتطلٌق طبقا للقانون، ألنه ال ٌمكن للقضاء أن ٌرؼم الزوجٌن على - للحرج و الضٌق 

االستمرار فً الحٌاة الزوجٌة رؼم الشقاق الحاصل بٌنهما، لما فً ذلك من أضرار كثٌرة ال ٌقتصر 

أثرها علٌهما بل تمتد لتشمل أطفالهما   والمجتمع برمته، ألن عدم الوبام و التنافر و الرؼبة الملحة 

فً االفتراق كثٌرا ما ترجع إلى أسباب شخصٌة و معاٌٌر ذاتٌة تنبعث من تقدٌر شخصً للزوج أو 

 المعدل 1953الزوجة، وهذا ما تؤخذ به بعض القوانٌن الوضعٌة المقارنة مثل القانون السوري لسنة 

 الذي ٌجعل من الشقـاق بٌن الزوجٌن أهم األسباب المبررة النحبلل العبلقة 34/1975بقانون 

 لكل من الزوجٌن إذا ادعى «:  منه على أن128الزوجٌة عن طرٌق القضاء، حٌث تنص المادة 

إضرار اآلخر بما ال ٌستطاع معه دوام العشرة، ٌجوز له أن ٌطلب من القاضً التفرٌق و ال ٌشترط 



، كذلك فاالتجاه الذي أضحت »اإلساءة للسٌر فً الدعوى، بل بمجرد االدعاء كاؾ لتحـرٌك المتابعة

تنهجه معظم القوانٌن الؽربٌة بخصوص أسباب التطلٌق ٌتسم بالمرونة، باختزالها فً سبب وحٌد 

 . (111)وعام هو الشقاق المستمر بٌـن الزوجٌن 

 من مدونة األسرة بطابعه 70وإذا كان التطلٌق فً دعاوي الشـقاق ٌتسم طبقا للمادة 

االستثنابـً، إذ ال ٌجـوز للمحكمة اللجوء إلٌه إال بعـد تعـذر اإلصـبلح و استمرار الشقاق بٌن 

الزوجٌن ، فإن تطبٌقه فً حدود األخذ بقاعدة أخؾ الضررٌن ٌقتضً منها مراعاة اآلثار المترتبة 

 . عنه فً مواجهة حقوق جمٌع أفراد األسرة
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آثار انطهٍك نهشماق عهى : انمسى انثاًَ 

حمــىق أفــــراد األســــرة 
 

نظرا لكون آثار الحكم بالتطلٌق للشقاق ال تقتصر فقط على الزوجٌن، وإنما تمتد لتشمل ما 

تنسل منهما من أطفال، فإن من الضوابط األساسٌة المقٌدة لسلطة المحكمة فً تفعٌلها لمسطرة 

الشقاق، ضرورة مراعاة حقوق جمٌع أفراد األسرة ضمن الحكم الصادر بالتطلٌق، و التً تتمثل 

 من مدونة األسرة فً حقوق الزوجة المطلقة واألطفال و كذا حق الزوج فً 97طبقا للمادة 

التعوٌض عند االقتضاء، مع االشار إلى قابلٌة هذا الحكم للطعن فً جزبه المتعلق بالمستحقات 

. ( من المدونة88المادة  )المالٌـة طبقـا لئلجراءات العـادٌـة 

: و بنـاء علٌـه سنقسـم هذا القسـم إلى فصلٌـن كاألتـً 

 

. حقـوق الزوجـة المطلقـة و األطفـال : الفصل األول 

 

. حـق الـزوج فً التعوٌـض عن التطلٌـق للشقـاق : الفصل الثانً 

 

 

 

 

 

 

 



حمـىق انزوجــت انًطهمـت و األطفـــال : انفصم األول 

 

تستؤثر حقوق الزوجة المطلقة و األطفال باهتمام المشرع المؽربً فً المدونة الجدٌدة لؤلسرة، 

لٌس فقط بعد صدور الحكم بالطبلق أو التطلٌق فً الدعاوي الرامٌة إلى طلب ذلك، بل حتى أثناء 

سرٌانها من خبلل تخوٌله للمحكمة عند االقتضاء سلطة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابٌر مإقتة 

. (112)لفابدتهم 

ومن تطبٌقات الحماٌة القانونٌة لحقوق الزوجة المطلقة و األطفال، أن المحكمة المختصة 

 من المدونة بتحدٌد و تقدٌر مستحقاتهم فً الحكم 97بتطبٌق مسطرة الشقاق ملزمة طبقا للمادة 

، و التً ٌتوقؾ استٌفاإهم لها على تفعٌل الحماٌة (المبحث األول  )المتضمن للتطلٌق للشقاق 

. (المبحث الثانً  )القضابٌة المضمنة فٌه 

 

يستحمــــــاث انزوجــــت و األطفــــــال : انًبحــث األول 

 

ٌعتبر تحدٌد و تقدٌر مستحقات الزوجة و األطفال فً دعاوي التطلٌق للشقاق انطبلقا من 

المواد المنظمة لها فً مدونة األسرة، من المواضٌع التً تقتضً اجتهاد المحكمة فً إطار السلطة 

المخولة لها، ألجل جمع األدلة و العناصر الضرورٌة التً تمكنها من القٌام بذلك، نظرا لكثرة 

اإلحاالت بشؤنها فً تلك المواد و تشتتها فً ثناٌاها، إضافة إلى أن طبٌعة و خصوصٌة الحقوق 

األسرٌة ٌجعبلن من الصعب الفصل بٌن الجوانب المادٌة و المعنوٌة فً كل ما ٌتعلق بمستحقات 

. (المطلب الثانً  )و مستحقات األطفال  (المطلب األول  ) المطلقـة  الزوجة

 

المطلقــة  الزوجـــة مستحقــات : األول المطلــب

 

لقد أثارت حقوق الزوجة المطلقة فً ظل التطبٌق القضابً لمدونة األحوال الشخصٌة الملؽاة، 

نقاشا فقهٌا و قضابٌا نتٌجة الصعوبات القانونٌة و الواقعٌة التً كانت تحول دون االستفادة منها، 
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ك٢ ؽبُخ ػشك اُ٘ـضاع ث٤ٖ اُضٝع٤ـٖ ػ٠ِ اُونبء ٝرؼزس أُغبً٘خ ث٤ٜ٘ٔب ، ُِٔؾٌٔخ إٔ رزخز : "  ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح ػ٠ِ أٗٚ 121ر٘ـ أُبدح -  

اُزذاث٤ش أُؤهزخ اُز٢ رشاٛب ٓ٘بعجخ ثبُ٘غجخ ُِضٝعخ ٝ األهلبٍ رِوبئ٤ب أٝ ث٘بء ػ٠ِ هِت ، ٝ رُي ك٢ اٗزظبس فذٝس اُؾٌْ ك٢ أُٞمٞع ، ثٔب ك٤ٜب اخز٤بس 

" . اُغٌٖ ٓغ أؽذ أهبسثٜب أٝ أهبسة اُضٝط ، ٝ ر٘لز رِي اُزذاث٤ش ػ٠ِ األفَ ػٖ هش٣ن ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 



حٌث إن تنظٌمها لم ٌكن ٌتبلءم مع الواقع االجتماعً واالقتصادي الذي تعٌش فٌه، مما دفع العدٌـد 

من المنظمات النسابٌـة    والجمعٌات الحقوقٌة إلى رفع شعار تحسٌن وضعٌة المرأة بشكل عام، و 

المطالبة بضرورة إنصاؾ الزوجة المطلقـة وتمكٌنها من كافة حقوقهـا األساسٌة بشكـل خاص، 

انطبلقا من تعدٌل ومراجعة النصوص القانونٌة المرتبطة بها، و هو ما استجاب له المشرع المؽربً 

. فً مدونة األسرة

 84 التً تحٌل على المادة 97فمستحقات الزوجة المطلقة مضمونة ومنظمة بمقتضى المادة 

المحددة لمشتمبلتها، والمرتبطة بدورها من حٌث تطبٌقها بمواد أخرى من نفس المدونة، لذلك 

فالقضاء ٌجد نفسه حٌالها أمام لوحة متشابكة من الحقوق، ٌتعٌن علٌه الحرص ما أمكن على حسن 

 أعبله فً مإخر الصداق أو ما ٌصطلح علٌه فً الفقه اإلسبلمً 84قراءتها، وهً تتمثل طبقا للمادة 

. بالكالا، إضافة إلى النفقة      والسكنى أثناء العدة والمتعة

ونظرا لكون حق الزوجة المطلقة فً الصداق المإخر ال ٌطرح أمام القضاء األسري أي 

إشكال قانونً أو واقعً، مما ٌفسر عدم االلتفات إلٌه فً معظم األحكام القضابٌة التً أصدرها فً 

الموضوع،  فإننا سوؾ نقتصر فً دراستنا لمستحقات الزوجة المطلقـة فً دعـاوي الشقـاق على 

. (الفقرة الثانٌة  )وحقها فً المتعة  (الفقرة األولى  )حقها فً النفقـة و السكنى 

 

 

 

ؽن اُضٝعخ أُطِوخ ك٢ اُ٘لوخ ٝ اُغ٠ٌ٘ أص٘بء اُؼذح : اُلوشح األ٠ُٝ 
 

إن النفقة تكلٌؾ مادي ٌجب على الزوج نحو زوجته بمستوى الكفاٌة، حٌث إن مناط التكلٌؾ 

بها الزوجٌة مطلقـا سواء كانت نفقة زواج أو نفقـة عدة الطبلق، فقد اتفق الفقهاء فً جمٌع المذاهب 

اإلسبلمٌة على وجوبها و إن اختلفوا فً معاٌٌر تحدٌدها، ذلك أنه إذا كان األصل فً الفقه اإلسبلمً 

ابيفـةذوة مكةابةةة: أن النفقة تقدر باالعتماد على الوضعٌة المالٌة للزوج انطبلقا من قوله تعالى

. (114)، فإن االختبلؾ ٌكمن فً مدى مراعاة حال الزوجة كذلك (113)(ة متل

 من مدونة 189ونظرا للطابع المعٌشً لمشتمبلت نفقة الزوجة المطلقة، والمتمثلة طبقـا للمادة 

، فقد أحاطها المشرع فً هذه (115)األسرة فً الؽذاء والكسـوة والعبلج وما ٌعتبر من الضرورٌات 
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. 8:عٞسح اُطالم، ا٣٥خ-  
114

. 16: ٗلوبد اُضٝعخ ك٢ اُزؾش٣غ اإلعال٢ٓ ، اُذاس اإلعال٤ٓخ ، ؿ : اُؾ٤خ ػبسف اُجقش١ -  
115

 ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح ٣ؼط٢ أُؾشع ُِٔؾٌٔخ أُخزقخ عِطخ رؾذ٣ذ ٓؾزٔالد اُ٘لوخ ٝ هذسٛب ػ٠ِ مٞء 119ٖٓ خالٍ اُق٤بؿخ أُشٗخ ُِٔبدح -  

. ٓزطِجبد اُؾ٤بح ، ثٔب ٣ٌلَ إؽجبع اُؾبعبد اُؼبد٣خ ٝ اُنشٝس٣خ ُٔغزؾو٤ٜب 



المـادة بالعدٌد من الضمانات األساسٌـة، تتعلق بالمعاٌٌر   والعناصر الواجب مراعاتها من طرؾ 

و حال الزوجة و مستوى  (الزوج  )المحكمة عند تقرٌرها لها، وهً التوسط ودخل الملزم بها 

األسعار و األعراؾ و التقالٌد السابدة فً الوسط الذي تفرض فٌه، وذلك تحقٌقا للؽاٌة من سنها 

. ورعٌا لمبدأ ال ضرر وال ضرار

فهذه العناصر تستؤنس بها المحكمة أثناء تقدٌرها لنفقة الزوجة المطلقة بناء على ما خوله لها 

القانون من سلطة تقدٌرٌة فً هذا اإلطار، والتً سبق للمجلس األعلى أن خولها لقضاة الموضوع 

 أن المطلوبة فً النقض لما تركت أمر تحدٌد النفقة التً تطالب بها إلى «: كما جاء ؾ قراره اآلتً

 32 و3 الذي ال ٌتعارض مع الفصلٌن 119المحكمة، تكون قد طبقت القانون خاصة فصل المدونة 

م، و قضاة الموضوع لهم الصبلحٌة فً تحدٌد قدر النفقة بعد أن تتوفر لهم العناصر الدافعة .م.من ق

إلى اعتبار األسعار وعادات أهل البلد وأهل الطرفٌن، كما أنهم ؼٌر مجبرٌن باألخذ بالقدر المطالب 

. (116) »به، إذ بوسعهم الحكم بؤقل منه أو أكثر 

وإلضفاء نوع من الموضوعٌة فً تقرٌر نفقـة الزوجـة المطلقة، ٌتعٌـن على المحكمـة أن 

من المدونة تصرٌحات الطرفٌن و حججهما، كدخل الملزم بالنفقة كٌفما كان 190تراعـً طبقـا للمادة 

مصدره وظٌفـة أو فبلحـة أو تجـارة أو عمل أو رٌع أي منقول أو عقار، وأن تطالبهمـا باإلدالء بما 

ٌثبت ادعابهما، والتعرؾ على الحالة االجتماعٌة للزوجة و عن موقؾ كل طرؾ من تصرٌح 

الطرؾ اآلخر، حٌث إذا ثبت للمحكمة وجود تضارب فً تصرٌحاتهما حول الدخل وتعذر علٌها 

معرفة الدخل الحقٌقً الذي ٌمكن على ضوبه تقدٌر مبلػ النفقة لفابدة الزوجة المطلقة خبلل عدتها، 

ٌمكن لها أن تستعٌن بالخبراء فً هذا اإلطار  كحل تشرٌعً انفتح المشرع من خبلله على مجاالت 

أخرى ترتبط بالواقع، على اعتبار أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقٌق المنصوص علٌها 

. (117)فً قانون المسطرة المدنٌة 

بعد هذه التوطبة، ٌجدر بنا التؤكٌد على أنه رؼم كون النفقة تعتبر من مستحقات الزوجة 

 من مدونة األسرة، فإنها تسقط عن كاهل الزوج بمجرد الحكم بالتطلٌق 84المطلقة طبقا للمادة 

 منها التً جاء 122للشقاق من طرؾ المحكمة، ألن هذا النوع من الطبلق ٌقع بابنا حسب المادة 

، لذلك » كل طبلق قضت به المحكمة فهو بابـن، إال فً حالتً التطلٌق لبلٌبلء وعدم اإلنفاق «: فٌها

وة نة بة والتةحللةفقجافلل ة مبنبةحتتةة : فهً ال تستحق أٌة نفقة إال إذا كانت حامبل لقوله تعالى
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 . 185: ؿ 5 ٓ٘ؾٞس ثٔغِخ اإلؽؼبع ػذد 03/04/1990 ثزبس٣خ 7236/88هشاس فبدس ػٖ ؿشكخ األؽٞاٍ اُؾخق٤خ ك٢ ِٓق سهْ -  
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إٕ اُ٘ـ ػ٠ِ اُِغٞء إ٠ُ اُخجشح ُزؾذ٣ذ ٓجِؾ اُ٘لوخ ، ال ٣ؼزجش عذ٣ذا ك٢ ٓذٝٗخ األعشح اُِْٜ ٓب ٣زؼِن ثبإلؽبُخ ػ٤ِٜب ثبُِلع اُقش٣ؼ ، ألٕ اُلقَ -  

، ًٔب عجن ُِٔغِظ األػ٠ِ إٔ هن٠ " ُٖٔ ٣ؼ٤٘ٚ اُوبم٢  (اُ٘لوخ  )ٝ ٣غز٘ذ ك٢ روذ٣شٛب :"  ٖٓ ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُؾخق٤خ أُِـبح ًبٕ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 119

٣غت ػ٠ِ أُؾٌٔخ هجَ إٔ رؾٌْ ػ٠ِ اُضٝط ث٘لوخ اُضٝعخ إٔ رؤٓش ثئعشاء ثؾش ؽٍٞ ٝمؼ٤خ اُضٝط أُب٤ُخ ٝ ؽبُخ اُضٝعخ : " ك٢ أؽذ هشاسارٚ ثؤٗٚ 

 . 143:  ؿ 25 ، ٓغِخ هنبء أُغِظ األػ٠ِ ػذد 12/07/1972 اُقبدس ثزبس٣خ 134، هشاس ػذد " االعزٔبػ٤خ ٝ إال رؼشك ؽٌٜٔب ُِ٘ول 



 المطلقة إذا كانـت رجعٌة فلها «:  وٌقول بن جزي الفقٌه المالكً األندلسً  (118) يضمبةحلمنب

، و هذا ما أكدته المادة (119) »النفقـة فً العـدة، وان كانت بابنة فلٌس لها نفقـة إال إذا كانت حامـبل 

 المطلقة طبلقا بابنا إذا كانت حامبل تستحق نفقتها إلى «:  من المدونـة الجدٌدة بنصهـا على أن196

، بمعنى أن »أن تضع حملها، و إذا لم تكن حامبل ٌستمر حقها فً السكنى فقط إلى أن تنتهً عدتها 

المطلقة ؼٌر الحامل فً الطبلق البابن الذي ٌحكم به القضاء كما هو الشؤن بالنسبة للتطلٌق بسبب 

الشقاق، ٌبقى من حقها فقط االستمرار فً السكنى خبلل فترة العدة، ببقابها فً بٌت الزوجة أو 

للضرورة فً مسكن مبلبم لها و للوضعٌة المادٌة للزوج ٌهٌا لها لهذه  الؽاٌة، بحٌث إذا تعذر ذلك 

حددت المحكمة تكالٌؾ السكن فً مبلػ ٌودعه الزوج كذلك ضمن المستحقات بكتابة الضبط، أما 

النفقة فإنها تسقط عن كاهله، حٌث جاء فً الحكم القضابً الصادر عن قسم قضاء األسرة التابع 

وحٌث أن التطلٌق للشقاق هو طبلق بابن، وحٌث أن  ... «: للمحكمة االبتدابٌة بالحسٌمة ما ٌلً

 من مدونة 196الزوجة ؼٌر الحامل فً الطبلق البابن ٌسقط حقها فً النفقـة حسب مقتضٌات المـادة 

. (120) »... األسرة، األمر الذي ٌتعٌن معه رفض طلبها بخصوص هذا الشق 

 أي –و اختلفوا  ... «: وٌقول ابن رشد الحفٌـد بخصـوص سكنـى المبتوتـة ونفقتهـا مـا ٌـلً 

أحدهما أن لها السكنى و :  فً سكنى المبتوتة و نفقتها إذا لم تكن حامبل على ثبلثة أقوال –الفقهاء 

النفقة و هو قول الكوفٌٌن، و القول الثانً أنه ال سكنى لها و ال نفقة و هو قول أحمد و داود وأبً 

ثور وإسحاق وجماعة، والثالث أن لها السكنى وال نفقة وهو قول مالك و الشافعً وجماعة، وسبب 

اختبلفهم هو اختبلؾ الرواٌة فً حدٌث فاطمة بنت قٌس و معارضة ظاهر الكتاب له، فاستدل من 

طلقنً زوجً ثبلثا : " ٌوجب لها نفقة و ال سكنى بما روي فً حدٌث فاطمة بنت قٌس أنها قالت

على عهد رسول هللا صلى هللا  علٌه وسلم فؤتٌت النبً صلى هللا علٌـه وسلم، فلم ٌجعل لً سكنى و 

إنما السكنى : " أخرجه مسلم، و فً بعض الرواٌات أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال " ال نفقة 

، وهذا القول مروي عن علً و ابن عباس و جابر بن عبد هللا، "والنفقة لمن لزوجها علٌها الرجعة 

و أما الذٌن أوجبوا لها السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا بما رواه مالك فً موطبه من حدٌث فاطمة 

و أمرها أن تعتد فً " : لٌس لك علٌه نفقة : " فقال رسول هللا صلى هللا علٌه   وسلم : " المذكور فٌه

ة  ليلأبةابةحبثةة: بٌت أم مكتوم و لم ٌذكر فٌها إسقاط السكنى، فٌبقى على عمومه فً قوله تعالى

 وصاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب اإلسكان فً الرجعة و  ليتتةابةو ي تةة
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  .(ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 29/03/2005 ثزبس٣خ 193ؽٌْ ػذد -  



فً الحامل و فً نفس الزوجٌة بالجملة، فحٌثما و جبت السكنى فً الشرع وجبت النفقة، وروي عن 

ة: عمر أنه قال فً حدٌث فاطمة هذا، ال ندع كتاب نبٌنا و سنته لقول امرأة، ٌرٌد قوله تعالى

، وألن المعروؾ من سنته علٌه السبلم أنه واجب النفقة حٌث ة  ليلأبةابةحبثة ليتتةابةو ي ت

. (121) »... تجب السكنـى، فذلك األولـى فـً هذه المسؤلـة أن ٌقال لها األمرٌـن جمٌعـا 

وبذلك ٌكون المشرع المؽربً فً مدونة األسرة قد تبنى رأي اإلمام مالك بخصوص استحقاق 

المطلقة طبلقا بابنا حق السكنى فقط دون حقها فً النفقة خبلل فترة العدة، لكون الطبلق البابن ٌنهً 

الزوجٌة حاال بمجرد وقوعه، عكس الطبلق الرجعً الذي تبقى فٌه مستمرة إلى حٌن انتهاء عدة 

. المطلقة مما ٌجعلها تستحق فٌه النفقة و السكنى معا

لكن إذا كان التوجه العام الذي تؤخذ به جل أقسام قضاء األسرة عدم استحقاق المطلقة بسبب 

الشقاق للنفقة، كما تإكد ذلك العدٌد من األحكام القضابٌة الصادرة فً الموضوع، فإن هناك من 

ٌحدوا عنه كما هو الشؤن بالنسبة لقسم قضاء األسرة التابع البتدابٌة تاونات، حٌث ٌجعل النفقة أثناء 

العدة من ضمن المستحقات التً ٌحكم بها لفابدة الزوجة المطلقة فً دعاوي الشقاق، فمما جاء فً 

: حول النفقة أثناء العدة  ... «:  ما ٌلً 05/10/2005الحكم القضابً الصادر عنه بتارٌـخ 

وحٌث أن نفقة المطلقة تبقى فً مال مطلقها فترة عدتها مع اعتبار حاله و قد ارتؤت المحكمة 

. (122) »...  درهم 9000تحدٌدها فً مبلػ 

 

ؽــــن اُضٝعـــخ أُطِوــخ ك٢ أُزؼــخ : اُلوـــشح اُضب٤ٗــــخ 
  

تعد المتعة من الحقوق المالٌـة التً تحكم بها المحكمة لفابـدة الزوجة المطلقـة، جبرا لخاطرها 

و تعوٌضا لها عما لحقها من ضرر معنوي بسبب انحبلل العبلقة الزوجٌة عن طرٌق الطبلق أو 

الة يجحة مبلتة نةطملتتة اينجاةاجةاتةتلنلأبة وةةة: التطلٌق ، حٌث تجد سندها الشرعً فً قولـه تعالـى 

تفغ ل ةانبةفغيضكةةةةةةةةةواتملأبة متة الل عةقيررةو متة اللتغةقيررةاتج جةرجالمغووةحلقجة متةة

يجة ينجة اليبة ايل ة ذ ةة: ، و قوله تعالى (123) المنيبقبةةةةواملطملقجتةاتجعةرجالمغووةحلقجة متة التلبب

المتتة اللايجتة تةطملتللأبةابةقعلة نةتلنلأبةفلجةالتة مبنبةاقبة يةةتمتيواقنجةفلتملأقبةة
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، ٓغ اإلؽبسح إ٠ُ إٔ أُطِوخ ؽغت اُٞهبئغ اُٞاسدح ك٤ٚ ؿ٤ش ؽبَٓ ؽز٠ رغزؾن اُ٘لوخ أص٘بء  (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 431/05 ك٢ ِٓق ػذد 515ؽٌْ سهْ -  

. اُؼذح 
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 . 236: عٞسح اُجوشح ، ا٣٥خ -  



، ذلك أنه إذا كان المذهب المالكً بالخصوص ٌترك للزوج حرٌة منح (124)ةو غحلأبة غ حجة لبص

المتعة لزوجته المطلقة حسب إرادته، إن شاء تطوع و إن شاء امتنـع على اعتبار أنها مندوبة و 

لٌست واجبـة فً حق كل مطلقـة، إال التً تطلق قبل الدخول    وقد سمً لها صداقها ألن نصؾ 

الصداق الذي تستحقه ٌقوم مقام المتعة، فإنها فً مدونة األسرة تكتسً طابعا إلزامٌا، باعتبارها من 

 من مدونة األسرة، حٌث تراعً المحكمة فً 84مشتمبلت مستحقات الزوجة المطلقة طبقا للمادة 

تقدٌرها عدة عناصر منها فترة الزواج و أسباب الطبلق وحـال الزوجة إضافة إلى الوضعٌة المالٌة 

، مع مراعاة مسإولٌة الزوج المتسبب فً الشقاق الذي أدى إلى تفكك األسرة، و ذلك (125)للزوج 

و  ... «:  أعبله على أنه84تكرٌسا لطابعها التعوٌضً لفابدة الزوجة المطلقة، حٌث تنص المادة 

المتعة التً ٌراعً فً تقدرها فترة الزواج و الوضعٌة المالٌة للزوج، و أسباب الطبلق ، و مدى 

 من المدونة على أن المحكمة عند حكمها 97 كما تنص كذلك المادة »... تعسؾ الزوج فً توقٌعه 

بالمستحقات تراعً مسإولٌة كل من الزوجٌن عن سبب الفراق فً تقدر ما ٌمكن أن تحكم به على 

كٌؾ ٌمكن الحكم : المسإول لفابدة الزوج اآلخر، لكن التساإل الذي ٌطرح بإلحاح فً هذا الصدد 

 فً الشقاق الذي أفضى إلى الحكم بالتطلٌق؟ ابالمتعة لفابدة الزوجة رؼم ثبوت مسإولٌته

من اإلشكالٌات العملٌة التً أسفر عنها التطبٌق القضابً لمدونة األسرة بخصوص التطلٌق 

للشقاق، أن الزوجة قد تتقدم بالدعوى وعند إجراء المحكمة لمحاوالت الصلح بٌن طرفً النزاع، 

ٌتبٌن لها أنها هً التً ساهمت بشكل مباشر فٌما قد ٌترتب عنه من آثار تإدي إلى تفكك األسرة، 

ومع ذلك تحكم لها بالمتعة رؼم األضرار المادٌة و المعنوٌة التً تصٌب الزوج من جراء ذلك، وإن 

كان القانون بالمقابل ٌخول له حق المطالبة بالتعوٌض  مما ٌعكس التناقض الحاصل فً مدونة 

األسرة على هذا مستوى، حٌث كٌؾ ٌمكن للشخص نفسه أن ٌكون دابنا ومدٌنا فً نفس الدعوى؟ 

لذلك ٌبقى الحل فً اعتقادنا تحقٌقا للعدل و اإلنصاؾ جعل مبلػ المتعة بسٌط جدا ٌكون له بعد 

رمزي أكثر منه تعوٌضً، فقط حفاظا على طابعها اإللزامً الذي ٌدفع المحكمة إلى الحكم بها فً 

. إطار احترام القضاء لمبدأ سٌادة القانون

هذه إذن هً أهم المستحقات التً ٌحكم بها لفابدة الزوجة المطلقة فً دعاوي الشقاق طبقا 

 من مدونة األسرة، أما باقً حقوقها األخرى الؽٌر المنصوص أو المحال علٌها فً هذه 84للمادة 
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٣شٟ أُب٤ٌُخ إٔ أُزؼخ روذس ثبُ٘ظش ا٠ُ ؽبٍ اُضٝط كوو ٝ ال ٣ذخَ ك٢ روذ٣شٛب ؽبٍ اُضٝعخ ، ؽ٤ش إرا ًبٕ اُضٝط ؿ٤٘ب ٝ صٝعزٚ كو٤شح كئٕ أُزؼخ -  

روذس ثبػزجبس ؽبُٚ ٝ ال ٣٘ظش ك٤ٜب ُؾبٍ اُضٝعخ ، ألٕ اُضٝط ٓبداّ ٛٞ اُز١ رغجت ك٢ اُطالم كؼ٤ِٚ إٔ ٣ؤد١ ُٜب ٓزؼخ رخلق ػٜ٘ب اُنشس اُز١ أفبة 

. ٖٓ عشاء رُي اُطالم ، ًٔب إٔ أُزؼخ ك٢ سأ١ أُب٤ٌُخ رغزؾوٜب اُضٝعخ كوو ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ اُضٝط ٛٞ أُجبدس إ٠ُ إ٣وبع اُطالم 



، فإن عدم االلتفات إلٌها (126)المادة، كؤجرة الرضاع أو الحضانة و ما ٌتبعها من أجـرة  ومصارٌؾ

من طرؾ المحكمة ٌرجع إما لطابعها التبرعً أو لكون الحكم بها ٌتوقؾ على تقدٌم طلب بشؤنها 

أمام القضاء، إضافة إلً أن البعض اآلخر تستفٌد منه المطلقة الرتباط حقها بحق المحضون كما هو 

الشؤن بالنسبة للحق فً السكنى، وعموما ٌبقى للمحكمة المختصة فً إطار السلطة المخولـة لها كامل 

الصبلحٌة فً تحدٌد و تقدٌر المستحقات الزوجة المطلقة طبقا للقانون، و فً ضوء الوقابع 

. المعروضة علٌها و المعطٌات المتوفرة لدٌها

أما بخصوص مسؤلـة ضرورة مراعـاة القضاء لحق الكـد والسعاٌة الواجـب للمرأة كحق من 

، نشٌـر إلً أن التـردد و (127)حقوقها المالٌة الجاري به العمل فً بعض المناطق المؽربٌـة 

التضارب الذي انتاب العمـل القضابً بشؤنـه، إضافة إلى الؽموض الذي ٌعترٌه داخل المجتمع 

المؽربً، و ما تترتب عن ذلك من دعوة بعض المنظمات النسابٌة إلى وجوب االعتراؾ للمرأة 

، كل هذا دفع (128)المطلقة بحقها فً االستفادة من نصؾ ما تم اكتسابـه خبلل فترة الحٌاة الزوجٌـة 

 من مدونة األسرة إلى تنظٌم الذمة المالٌة للزوجٌن، حٌث ٌعتبر األصل فٌها 49المشرع فً المادة 

أن لكل منهما ذمته المالٌة المستقلة عن اآلخر إذ ال والٌة : طبقا لنظامها القانونً االستقبلل أي 

للزوج على مال زوجته و العكس صحٌح، و استثناء ٌجوز لهما  فً إطار النظام التعاقدي لؤلموال 

المشتركة المسموح به قانونا، االتفاق على كٌفٌة تدبٌر األموال التً سٌكتسبانها أثناء قٌام الزوجٌة 

عن طرٌق استثمارها أو توزٌعها، و ٌضمن هذا االتفاق فً وثٌقة مستقلة عن عقد الزواج إلضفاء 

الحجٌة علٌه كوسٌلة إثبات، ٌمكن الرجوع إلٌها عند االقتضاء من طرؾ الزوجٌن معا أو أحدهما 

خاصة فً حالة قٌام نزاع بٌنهما حول تلك األموال، و إال ٌرجع عند انعدام العقد المالً إلى القواعد 

العامة لئلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد منهما و ما قدمه من مجهودات و تحمله من أعباء فً 

. سبٌل تنمٌة أموال األسرة

ورؼم أهمٌة أحكام هذه المادة فإن المشرع لم ٌنص على ضرورة مراعاتها من طرؾ المحكمة 

. عند تحدٌدها لمستحقات الزوجة
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ك٢ اُلوٚ أُب٢ٌُ أُغؤُخ ك٤ٜب رلق٤َ ، ؽ٤ش ٣غت اُز٤٤ٔض ػبدح ث٤ٖ ٓغشد اُؾنبٗخ ٝ خذٓخ أُؾنٕٞ ً٘ؾبه٤ٖ ٓخزِل٤ٖ ، ٣وٍٞ ٤ٓبسح اُلبع٢ ك٢ -  

هُْٜٞ ال أعشح ُِؾبم٘خ ػ٠ِ أُؾٜٞس ٓؼ٘بٙ ال أعش ُٜب ػ٠ِ ٓغشد اُؾنبٗخ ، ٝ أٓب خذٓزٜب ُِٔؾنٕٞ ًطجخ هؼبٓٚ ٝ هؾٖ ده٤وٚ ٝ : " ... ٛزا اُؾؤٕ 

ؿغَ ص٤بثٚ كئٕ ُٜب األعشح ػ٠ِ رُي ، ٝ ُٜزا صاد اُؾ٤خ ثؼذ هُٞٚ ٝ ال ؽ٢ء ُِؾبمٖ كز٘ج٤ٚ ثٚ ػ٠ِ إٔ ػذّ اعزؾوبهٜب ُألعشح إٗٔب ٛٞ إرا ُْ ٣ٌٖ ُٜب ػَٔ 

 . 20: ، ؽشػ ٤ٓبسح ػ٠ِ رؾلخ اُؾٌبّ ، داس اُلٌش ث٤شٝد ، ؿ ... " عٟٞ اُؾنبٗخ ٝؽذٛب ، ٝ ٢ٛ اُ٘ظش ك٢ ٓقبُؼ راد أُؾنٕٞ  ًٔب روذّ 
127

ؽن اٌُذ ٝ اُغؼب٣خ ٣غش١ ثٚ اُؼَٔ ك٢ ٓ٘بهن عٞط، أًبد٣ش، رض٤ٗذ، ٤ًِْٔ، ٝسصاصاد، ربسٝداٗذ، أعل٢، ؽ٤ش إ أُؾبًْ ك٤ٜب اعزؤصشد ث٘غجخ -  

ٖٓ اُؾوٞم أُب٤ُـخ ُِٔـشأح ٗظـبّ اٌُـذ ٝ اُغؼب٣ـخ، : ا٢ٌُِٔ اُؾغ٤ـٖ: ٜٓٔخ ٖٓ اُونب٣ب أُؼشٝمخ ػ٤ِٜب ثٜزا اُخقٞؿ، ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع اٗظـش

 . 001اُغضء اُضب٢ٗ، اُطجؼخ األ٠ُٝ 
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. 197:  ؿ 1999أُشأح ث٤ٖ أؽٌبّ اُلوٚ ٝ اُذػٞح إ٠ُ اُزـ٤٤ش ، هجؼخ : ػجذ اٌُج٤ش اُؼ١ِٞ أُذؿش١ -  



األطفـــــال  مستحقـــات : الثانـي المطلـــب

 

مما ال شك فٌه أن األطفال إن وجدوا ٌشكلون الضحٌة األكثر تضررا من جراء انحبلل العبلقة 

الزوجٌة، لذلك فقد بادر المشرع المؽربً إلى تنظٌم حقوقهم فً المدونة الجدٌدة لؤلسرة، تكرٌسا و 

تتوٌجا للتوجه الذي نحاه بخصوص تؽزٌز حماٌة حقوق الطفل و مركزه القانونً خاصة فً حالة 

تفكك األسرة، ذلك أن المحكمة المختصة فً قضاٌا التطلٌق للشقاق ملزمة قانونا قبل الحكم بالتفرٌق 

.  تحدٌد وتقدٌر مستحقات األطفال–وعلى ؼرار مستحقات الزوجة -  بٌن الزوجٌن 

 من 190      و168 التً تحٌل على المادتٌـن 84وٌبلحظ أن هذه المستحقات طبقا للمـادة 

، و الحال أن (الفقرة األولى  )مدونة األسرة ، تتحدد فً حق الطفل المحضون فً النفقة و السكنى 

حقه فً الرعاٌة األسرٌة الذي ٌإطر باقً حقوقه األخرى المادٌة والمعنوٌة، ٌقتضً ضرورة تمتٌعه 

. (الفقرة الثانٌة  )وإحاطته بالرعاٌة األبوٌة كمظهر من مظاهرها بعد انحال العبلقة الزوجٌة 

 

 

 

 

 

ؽن اُطلَ أُؾنٕٞ ك٢ اُ٘لوخ ٝ اُغ٠ٌ٘ : اُلوشح األ٠ُٝ 

 
من االلتزامات المالٌة المترتبة بسبب القرابة واجب انفـاق اآلباء على أبنابهـم، حٌث تنص 

 النفقة على األقارب تجب على األوالد للوالدٌن وعلى األبوٌن «:  من مدونة األسرة أن197المادة 

، فالطفل المحضون ٌستحق على أبٌه نفقة معٌشته وتؽذٌته »ألوالدهما طبقا ألحكام هذه المدونة 

وكسوته و تمرٌضه و كل ما ٌتطلبه نموه وتربٌته وتعلٌمه، مع مراعاة حال أبٌه المنفق وعوابد 

المجتمع والوضعٌة المعٌشٌة والتعلٌمٌة التً كانوا علٌها قبل الحكم بالتطلٌق للشقاق، ضمانا لحقهم 

المكتسب فً العٌش الكرٌم والتعلم المبلبم والبلبق، خاصة إذا كان الطفل ٌتابع دراسته فً مإسسة 

من مإسسات التعلٌم الحر الذي ٌتطلب مصارٌؾ إضافٌة تختلؾ تماما عن مصارٌؾ التعلٌم 

العمومً المتسم بالمجانٌة، ذلك أن األباء ملزمٌن نحو أبنابهم قدر المستطاع بتهٌٌىء الظروؾ 



المبلبمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري       والبدنً، قصد تؤهٌلهم للحٌاة العملٌة و 

. (129) »العضوٌة النافعة فً المجتمع 

 من مدونـة األسرة من المٌـبلد إلى بلوؼه سن 198وتتحدد فترة نفقة األطفال بمقتضى المادة 

الدراسة، الزواج، اإلعاقة، و العجز عن : ، مع إمكانٌـة تمدٌدها ألحد األسبـاب اآلتٌـة (130)الرشد 

الكسب، حٌث إذا كان الطفل ٌتابع دراسته فإنفاق أبٌه علٌه ٌستمر إلى حٌن بلوؼه سن الخامسة و 

العشرٌن، بمعنى أن النفقة تتوقؾ عنه قانونـا بمجرد بلوؼه هذا السـن و لو كـان ال زال ٌتابع 

دراستـه، األمر الذي ال ٌتناسب مع ما ٌجري به العمل من كون الدراسة الجامعٌة خاصة منها العلٌا 

ٌنتهً منها الطالب أو الطالبة فً الؽالب بعد ذلك السن، و لحسن الحظ أن الناس ال ٌساٌرون القانون 

فً حٌاتهم الواقعٌة بخصوص إنفاقهم على أبنابهـم ٌتابعون دراستهم الجامعٌة، لذلك كان حرٌا 

بالمشرع أن ٌقرن توقؾ األب عن نفقة أبنابه بعد انتهاء دراستهم، شرٌطة أن ٌكونوا جدٌٌن فٌها ؼٌر 

، و بالنسبة للفتاة فإن نفقتها على أبٌها تستمر إلى حٌن زواجها ، (131)مكتفٌن بشهادة التسجٌل السنوٌة 

، و فً جمٌع األحوال تجب نفقة األب على (132)إذ تجب النفقة على الزوج بالدخول أو الدعوى إلٌه 

أبنابه العاجزٌن عن الكسب أو المصابٌن بإعاقة، بحٌث إذا كان العجز كلٌا الزم بكل النفقة أما إذا 

كان جزبٌا لحصولهم على دخل ؼٌر كاؾ كمنحة جامعٌة، فاألب ٌتحمل الجزء الباقً من النفقة 

وبخصوص األطفال  حسب تقرٌر المحكمة وفقا لظروؾ ومبلبسـات كل قضٌــة ووضعٌـة الطرفٌـن،

المصابٌن بإعاقة فإن النص على إلزام األب صراحة باإلنفاق علٌهم ٌندرج فً إطار تكرٌس حقهم 

الطبٌعً فً الحماٌة القانونٌة الخاصة، باعتبارهم من ذوي االحتٌاجات الخاصة التً ٌسعى المشرع 

. إلى تمتٌعهم بها فً كل الفروع القانونٌة

وإذا كانت هذه المقتضٌات التً تتضمنها مدونة األسرة بخصوص نفقـة األبنـاء، ال تثٌر أي 

إشكال متى كان األب المحكوم علٌه قادرا على تنفٌذ واجباته نحوهم، فإن وجه الصعوبة ٌكمن فً 

 ال تجب «:  من نفس المدونة تنص على أنه188حالة عجزه عن القٌام بذلك، خاصة و أن المادة 

على اإلنسان نفقة ؼٌره إال بعد أن ٌكون له مقدار نفقة نفسه وتفترض المبلءة إلى أن ٌثبت العكس 

، لذلك حماٌة لحقوق األطفال المحضونٌن فإن مسإولٌة اإلنفاق علٌهم تنتقل استثناء إلى األم إذا »

 إذا عجز األب كلٌا أو جزبٌا عن «:  من المدونة على ما ٌل199ًكانت موسرة، حٌث تنص المادة 

، لكـن »اإلنفاق  على أوالده و كانت األم موسرة، و جبت علٌها النفقة بمقدار ما عجز عنه األب 
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" . رغت ٗلوخ اُضٝعخ ػ٠ِ صٝعٜب ُٔغشد اُج٘بء ٝ ًزا إرا دػزٚ ُِج٘بء ثؼذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ ػوذ إ٤ُٜب : "  ػ٠ِ أٗٚ 194ر٘ـ أُبدح -  



ما مصٌر األبناء فً حالة عجز األم هً األخرى عن اإلنفاق : التسـاإل الذي ٌطـرح فً هذا الصدد 

علٌهم بسبب عسرها ؟ 

األكٌد أن معظم المشاكل التً تواجه األطفال فً سنهم المبكرة، وتجعل منهم ضحاٌا مختلؾ 

أشكال االستؽبلل و سوء المعاملة سببها الحاجة واإلهمال األسري، نظرا لعدم قدرة األبوٌن على 

 تجاههما ،سٌما فً حالة انفصالهما عن بعضهما نتٌجة الطبلق أو التطلٌق، لذلك االوفاء بالتزاماتهم

 من مدونة األسرة مسإولة عن اتخاذ التدابٌر البلزمة لحماٌة األطفال 54مادامت الدولة طبقا للمادة 

و ضمان حقوقهم و رعاٌتهم حسب القانون، نتساءل لماذا لم تبادر إلى إحداث صندوق التكافل 

العابلً الذي من شؤنه أن ٌحل العدٌد من المشاكل المرتبطة بقضاٌا األسرة، خاصة فً حالة عجز 

األبوٌن عن االتفاق على أبنابهما بعد االنحبلل عبلقتهما الزوجٌة ؟ 

 من مدونة األسرة توفٌر سكن البق 171إضافة إلى ما سبق فإن من واجبات النفقة طبقا للمادة 

للمحضون، الذي كان ٌعتبر فً ظل مدونة األحوال الشخصٌة الملؽاة عنصرا من عناصر النفقة على 

كراء المسكن للحاضنة و  ... «: المشهور فً المذهب المالكً، حٌث ٌقـول ابن جزي ما ٌلـً 

، فاألب ملزم (133) »... المحضونون على والدهم فً المشهـور، وقٌل تإدى حصتها من الكراء 

بتهٌٌا ألوالده محبل لسكناهم سواء كان بٌت الزوجٌة أو مسكن آخر ٌعد لهذا الؽرض، و إذا تعذر 

ذلك علٌه أن ٌإدي المبلػ الذي تقدره المحكمة لكرابه، و ذلك بشكل مستقل عن باقً التزاماته 

المالٌة، و فً جمٌع األحوال ال ٌفرغ المحضون من بٌت الزوجٌة إال بعد تنفٌذ األب للحكم الخاص 

، حٌث تظل الزوجة الحاضنة تشؽل هً و أبنابها ذلك ( من مدونة األسرة 168المادة  )بسكناه 

، و نفس هذا المقتضى ٌنص علٌه القانون المصري فً الفقرتٌن (134)المسكن خبلل فترة الحضانة 

 المعدلة 1929 لسنة 25 مكرر ثالثا من المرسوم بمثابة قانون رقم 18األولى و الرابعة من المـادة 

 على الزوج المطلق أن ٌهٌا لصؽاره من مطلقتـه و «: ، حٌث جاء فٌها 1985 لسنة 100بقانون 

لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم ٌفعل خبلل مدة العدة استمروا فً شؽل مسكن الزوجٌة 

. »فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن ٌعود إلى المسكن ... المإجر دون المطلق مدة الحضانة 

 و فً 172وألجل ضمان توفٌر سكن البق و مناسب لؤلطفال ، ٌمكن للمحكمة طبقا للمادة 

إطار السلطة المخولة لها لحماٌة حقوقهم أن تستعٌن بمساعدة اجتماعٌة تتولى مهمة مراقبة موقع و 

طبٌعة سكن الحاضن، و ما ٌوفره للمحضون من الحاجٌات الضرورٌة سواء المادٌة منها أو 

المعنوٌة، باعتبار السكن مكـان للراحـة واالستقرار  وفضاء طبٌعً للتربٌة و التنشبة االجتماعٌة ، 
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٤ٔ٣ض اُلوٚ اإلعال٢ٓ ثخقٞؿ اٗزٜبء اُؾنبٗخ ث٤ٖ اُزًش ٝ األٗض٠ ، كجبُ٘غجخ ُِزًش ر٘ز٢ٜ ثجِٞؿٚ إٓب األٗض٠ كزٔزذ إ٠ُ ؽ٤ٖ دخٍٞ اُضٝط ثٜب ، ٝ ٛٞ - 

رغزٔش اُؾنبٗخ إ٠ُ : "  ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح ث٘قٜب ػ٠ِ أٗٚ 166 ٖٓ ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُؾخق٤خ أُِـبح ، اُز١ ػذٍ ثبُٔبدح 102ٓب ًبٕ ٣٘ـ ػ٤ِٜب اُلقَ 

. ، ؽ٤ش ًشط ٖٓ خالُٜب أُؾشع ٓجذأ أُغبٝاح ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ ػ٠ِ ٛزا أُغزٟٞ " ثِٞؽ عٖ اُشؽذ اُوب٢ٗٞٗ ُِزًش ٝ األٗض٠ ػ٠ِ ؽذ عٞاء 



حٌث تقوم بإنجاز تقرٌر مفصل حول ذلك تحٌله على المحكمة التً انتدبتها التخاذ ما تراه مناسبا، إال 

أنه فً ظل ؼٌاب إطار قانونً ٌنظم عمل المساعدة االجتماعٌة، من خبلل تحدٌد صبلحٌاتها 

 من مدونة 172ومسإولٌاتها كما هو معمول به فً بعض القوانٌن المقارنة، فإن مقتضٌات المادة 

. األسرة تظل معطلة كما ٌإكد ذلك واقع العمل القضابً

 

ؽـن اُطلـَ أُؾنـٕٞ ك٢ اُشػب٣ـخ األث٣ٞخ : اُلوشح اُضب٤ٗخ 
 

تمثل األسرة بالنسبة للطفل إطـارا اجتماعٌا ٌـزوده بعناصر التنشبة و التكوٌن    واألمان، و 

هً عناصر متداخلة ٌتوقؾ نموه السلٌم و المتكامل على تفاعلها، حٌث إن انحبلل العبلقة الزوجٌة 

ٌحرمه من حقه فً األسرة، مع كل ما ٌترتب عن ذلك من حرمانه من العٌش فً فضاء أسري تبنى 

، ذلك أن العدٌـد (135)على أساسه شخصٌته المتزنة فً جمٌع جوانبها النفسٌة و العقلٌة و السلوكٌة 

من الدراسات التً أنجزت حول الوضعٌة الصعبة التً تعٌشها بعض األطفال أكدت أن سببها 

. (136)الربٌسً ٌكمن فً حرمانهم من حقهم فً األسرة نتٌجة التفكك األسري 

 

فالطفل فً ظل الوضع األسري الذي ٌعٌشه بعد انفصال أبوٌه عن بعضهما بسبب التطلٌق 

للشقاق، ٌحتاج إلى العناٌة و الرعاٌة األبوٌة التً تلبً حاجٌاته و تجنبه المخاطر التً قد ٌتعرض لها 

نتٌجة ذلك ، خاصة و أنه الزال فً طور النمو و ٌفتقد للمناعة الذاتٌة التً تحمٌه من كل ما من 

شؤنـه أن ٌإثـر سلبا على بقابه و نمابـه، لذلك فقد بادر المشرع المؽربً إلى تنظٌم حقوقه و الحرص 

على ضمان احترامها، كما ٌتجلى ذلك من خبلل المقتضٌات المنظمة للحضانة و تنظٌم حق الزٌارة 

فً مدونة األسرة، حٌث أحاط ذلك بالعدٌد من الضمانات ٌإطرها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، 

تماشٌا مع تعالٌم اإلسبلم الحنٌؾ التً تعتبر المعٌار األكثر مبلءمة فً مجال أحكام الفضٌلة المنظمة 

للعبلقات األسرٌة خاصة فً شقها المتعلق بعبلقة األباء مع أبنابهم، وكذلك انفتاحا على االتفاقٌة 

، إذ (137) فً إطار مبلءمة القوانٌن الداخلٌة مع مقتضٌاتها 1989الدولٌة لحقوق الطفل الصادرة سنة 

 فً جمٌع اإلجراءات التً تتعلق باألطفال ، سواء قامت بها «: تنص فً المادة الثالثة على أنه 
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، ٝػ٢ِ 33: ؿ 2002اٗؾشاف األؽذاس ك٢ اُزؾش٣غ أُـشث٢ ٝأُوبسٕ ، ٓطجؼخ األ٤٘ٓخ اُشثبه اُطجؼخ األ٠ُٝ : ػجذ اُشؽٔبٕ ٓقِؼ اُؾشاد١ - 
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مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارٌة أو الهٌبات 

. »التشرٌعٌة ، ٌولى االعتبار األول لمصلحة الطفل الفضلى 

إن حضانة الطفل انطبلقا من المبدأ العام المإطر لحقوقه، تعنً فً جوهرها رعاٌته وتربٌته و 

حفظ الولد فً مبٌته ومإونته و طعامه و لباسه و  ... «: ماٌته، حٌث عرفها الفقٌه ابن عرفة بقوله

 من 163، و نفس هذا التعرٌؾ تقرٌبا أورده المشرع فً المادة (138) »... مضجعه و تنظٌؾ جسمه 

، » الحضانة حفظ الولد مما قد ٌضره و القٌام بتربٌته و مصالحه «:مدونـة األسرة بنصهـا على أن 

، باعتبارها أشفق على المحضون و (139)و الحضانة تسند مبدبٌا طبقا للشرع  والقانون إلى األم 

أصبـر وأقدر على القٌام بجمٌع شإونه الضرورٌة التً ٌعجز عنها بسبب صؽر سنه، من تؽذٌة و 

فراش و نظافة وتمرٌض، إضافة إلى توجٌـهه وإعداده للحٌاة بكل تشعباتهـا، ذلك أنه إذا كان األصل 

فً الحضانة مصلحة المحضون فإنها بالنسبة للحاضنة ٌتداخل فٌها الحق بالواجب، لذلك ٌتعٌن علٌها 

القٌام بقدر اإلمكان بكل اإلجراءات البلزمة لحفظه و سبلمته فً جسمه ونفسه، إلى حٌن بلوؼه سن 

الرشد الذي تنتهً فٌه الحضانة أو تفضٌله االنفصال عنها بعد بلوغ السن الخامسة عشرة من عمره 

.   من مدونة األسرة166طبقا للمادة 

وحتى ٌتؤتى للطفل المحضون االستفادة من حقه الكامـل فً الرعاٌـة األبوٌـة، ٌجب الحفاظ ما 

أمكن على استمرارٌة روابطه مع أبوٌه ومحٌطه العابلً، لما فً ذلك من إشباع لحاجٌات العاطفٌة و 

المعنوٌة التً هو فً أمس الحاجة إلٌها فً ظل الوضع األسري الذي ٌعٌشه، حٌث تنص المادة 

 تحترم الدول األطراؾ حق الطفل «: التاسعة من اتفاقٌة حقوق الطفل فً فقرتها الثالثة على أنه

المنفصل عن والدٌه أو عن أحدهما فً االحتفاظ بصورة منتظمة بعبلقات شخصٌـة و اتصاالت 

، ذلك أن الطرؾ الذي حرم »مباشرة بكبل والدٌـه، إال إذا تعـارض ذلك مع مصالح الطفـل الفضلى 

بمقتضى القانون من حق الحضانة، ٌبقى له طبقا لنفس القانون فً زٌارة ابنه خبلل فتـرات تحدد 

مبدبٌا بناء على اتفاق األبوٌـن، أو عند االقتضاء بتدخل من القضاء الذي ٌبادر فً قرار إسناد 

الحضانة إلى ضبط وقت و مكان إجراء الزٌارة، مع إمكانٌة تضمٌنه شرط عـدم السفـر بالمحضون 

خارج المؽرب دون موافقة ناببه الشرعً، حٌث تتولى النٌابة العامة تبلٌػ مقرر المنع إلى الجهات 

المختصة التخاذ ما تراه مناسـبا من إجراءات لضمان تنفٌذه، و كل ذلك تراعً فٌه المحكمـة 
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٣ب سعٍٞ هللا ٛزا : " ٣زٔضَ اُغ٘ذ اُؾشػ٢ ُؾن األّ ك٢ اُؾنبٗخ ك٢ ٓب سٝاٙ اثٖ ػٔش ٖٓ إٔ آشأح عبءد إ٠ُ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ كوبُذ -  

أٗذ أؽن : " اث٢٘ ًبٕ ثط٢٘ ُٚ ٝػبء ٝ ؽغش١ ُٚ ؽٞاء ٝصذ١ ُٚ عوبء ٝ إٕ أثبٙ هِو٢٘ ٝ أساد إٔ ٣٘زضػـٚ ٢٘ٓ ، كوبٍ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِـْ 

 ك٢ ٓذٝٗخ اُغشح اُز٢ رغؼَ األّ ك٢ ٓوذٓـخ 171، أٓب اُغ٘ذ اُوب٢ٗٞٗ ك٤زغ٠ِ ك٢ أُبدح 2276أخشعٚ أثٞ داٝد ًزبة اُطالم ؽذ٣ش سهْ " ثٚ ٓب ُْ رٌ٘ؾ٢ 

. رشر٤ت اُؾبم٤٘ـٖ 



، ذلك أن من (140)ظـروؾ األطراؾ و المبلبسات الخاصة بكل قضٌة تجنبا لكل تحاٌل فً التنفٌذ 

ما -  خاصة فً إطار الزواج المختلط – العملٌة المرتبطة بحقً الحضانة والزٌارة تاإلشكالٌا

، فبعد الحسم فً مسؤلة الحضانة (141)ٌصطلح علٌه باالختطاؾ أو النقل ؼٌر المشروع لؤلطفال 

بإسنادها إلى أحد األبوٌن، ٌعمد الطرؾ اآلخر إلى تحاٌل الفرص ألجل النفراد بالطفل أثناء 

ممارسته لحقه الطبٌعً والقانونً فً زٌارته، الرتكابه فعله المجرم قانونا عن طرٌق نقله بطرٌقة 

، حٌث (142)ؼٌر مشروعة إلى مكان أو بلد آخر ؼٌر المكان أو البلد الذي ٌقٌم فٌه من له حق حضانته

. ٌصبح الطفل فً هذه الحالة وسٌلة للضؽط و االنتقام و تصفٌة الحسابات بٌن األبوٌن

 من مدونة األسرة على أن صلة 185وألجل تعزٌز حق الطفل فً الرعاٌة األبوٌة تنص المادة 

الرحم ال تنقطع بمجرد وفاة أحد والدٌه ، بل تستمر بحلول جده أو جدته من جهة أبٌه أو أمه، لكن 

رؼم أهمٌة هذا المقتضى فإنه ٌبدو ؼٌر مبلبم مع العادات  والتقالٌد السابدة فً المجتمع المؽربً 

بخصوص الروابط العابلٌة ، حٌث كان حرٌا بالمشرع أن ٌشمل حق الزٌارة جمٌع أقارب المحضون 

وفق ما تقضٌه مصلحته الفضلى، وذلك انسجاما مع التوجه المعمول به فً بعض القوانٌن المقارنة 

) بوالٌـة القرابــة      (Puissance Paternelle )من تعوٌض مصطلح السلطــة األبوٌــة 

L'autorité Parentèle ) والقانون السوٌسري   ( 1970تعدٌـل ) ، كمـا فـً القانـون الهولنـدي (

 الذي ٌنص فً مادته 04/06/1974و القانـون الفرنسـً الصادر فً  ( 1976 و 1972تعدٌل 

 فً جمٌع النصوص التً وردت فٌها عبارة السلطة األبوٌة تعوض بوالٌة «: السادسة على أنه

، ذلك أن  الهدؾ من ذلك إخضاع الطفل فً كل ما ٌتعلق بتربٌته و حماٌته إلى سلطة »القرابة 

األبوٌن معا رؼم التطلٌق الحاصل بٌنهما، أو فً حاالت أخرى إلى سلطة أحد أفراد العابلة إذا كانت 

مصلحته تقتضً ذلك، إضافة إلى جعل الصبلحٌات المرتبطة بوالٌة القرابة محدودة، حٌث إن 

. القانون ٌتدخل لحماٌة مصالح األطفال حتى ضد أبوٌهم
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سؿْ أ٤ٔٛخ أُوزن٤بد اُز٢ عبءد ثٜب ٓذٝٗخ األعشح ثخقٞؿ ر٘ظ٤ْ ؽن اُض٣بسح ،كئٕ اُونبء األعش١ الصاٍ ٣٘زبثٚ اُزشدد ثؾؤٕ رلؼ٤ِٜب ، ًٔب -  

٣زنؼ رُي ٖٓ خالٍ األؽٌبّ اُونبئ٤خ اُقبدسح ػٖ هغْ هنبء األعشح اُزبثغ الثزذائ٤خ كبط ، ؽ٤ش ٗغذٙ ربسح ٣ؾذد ا٤ُّٞ ٝ اُٞهذ اُز١ ٣ٔبسط ك٤ٚ ، ًٔب 

ر٤ٌٖٔ ... ٣ؾٌْ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٜب : "  ، ؽ٤ش ٝسد ك٤ٚ 2005 ٤ٗٞ٣ٞ 27 اُقبدس ثزبس٣خ 829/2004 ك٢ ِٓق سهْ 3099ٛٞ اُؾؤٕ ثبُ٘غجخ ُِؾٌْ سهْ 

، ٝ ربسح أخشٟ ٣ٌزل٢ كوو ... " ٖٓ اث٘زٚ هقذ فِخ اُشؽْ ثٜب ٣ّٞ األؽذ ك٢ ًَ أعجٞع ٖٓ اُغبػخ اُزبعؼخ فجبؽب ا٠ُ ؿب٣خ اُخبٓغخ ٓغبء ... أُذػ٢ 

 ٣٘ب٣ش 17 اُقبدس ثزبس٣خ 2616/04 ك٢ ِٓق سهْ 237ثزوش٣ش ؽن اُض٣بسح دٕٝ رؾذ٣ذ ٌٓبٕ أٝ ػ٠ِ األهَ صٖٓ ٓٔبسعزٚ ، كٔٔب عبء ك٢ اُؾٌْ سهْ 

ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٜب ... ؽٌٔذ أُؾٌٔخ ... ٝ ؽ٤ش إٔ هِت فِخ اُشؽْ هِت ك٢ ٓؾِٚ ٝ ٣زؼ٤ٖ االعزغبثخ ُٚ ٝكوب ُوبٕٗٞ ٓذٝٗخ األعشح : "  ٓب ٢ِ٣ 2005

" . ثز٤ٌٖٔ أُذػ٢ ٖٓ فِخ اُشؽْ ٓغ اث٘ٚ ٓشح ٝاؽذح ًَ أعجٞع 
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ًَ اٗزٜبى : "  ؽٍٞ األٝعٚ أُذ٤ٗخ ُالخزطبف اُذ٢ُٝ ُألهلبٍ ، ُ٘وَ ؿ٤ش أُؾشٝع ُألهلبٍ ثؤٗٚ 1985رؼشف أُبدح اُضبُضخ ٖٓ ارلبه٤خ الٛب١ ُغ٘خ -  

ُؾن اُؾنبٗخ أُٔ٘ٞػ ُؾخـ أٝ ٓؤعغخ أٝ أ١ عٜبص آخش ثٞاعطخ هبٕٗٞ اُذُٝخ اُز٢ ًبٕ ٣و٤ْ ك٤ٜب اُطلَ ثقلخ اػز٤بد٣خ ٓجبؽشح هجَ ٗوِٚ أٝ ػذّ 

 ٖٓ االرلبه٤خ أُـشث٤خ اإلعجب٤ٗخ ثؾؤٕ اُزؼبٕٝ اُونبئ٢ ٝ االػزشاف ٝ ر٘ل٤ز أُوشساد اُونبئ٤خ ك٢ ٓبدح اُؾنبٗخ ٝؽن 7، ًٔب رؼشكٚ أُبدح "إسعبػٚ 

ًَ ٗوَ رْ خشهب أُوشس هنبئ٢ فذس ؽنٞس٣ب ٝ أفجؼ هبثال ُِز٘ل٤ز كٞم اُزشاة اُذُٝخ : " ... ، ًٔب ٢ِ٣ 1997 ٓب١ 30اُض٣بسح ، أُٞهغ ػ٤ِٜب ثزبس٣خ 

" . أٝ ُؾن اُؾنبٗخ أُٔ٘ٞػ ُألة ٝؽذٙ أٝ ُألّ ٝؽذٛب ثٔوزن٠ اُذُٝخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ إ٤ُٜب ... اُطبُجخ 
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إرا فذس ؽٌْ هنبئ٢ ٝ ًبٕ ٜٗبئ٤ب أٝ ٗبكزا ثقلخ ٓؤهزخ ، كئٕ األة أٝ األّ أٝ أ١ : "  ٖٓ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ أُـشث٢ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣ 477ر٘ـ أُبدح -  

ؽخـ ٣ٔز٘غ ػٖ روذ٣ْ اُوبفش ُٖٔ ُٚ اُؾن ك٢ أُطبُجخ ثزُي، ٝ ًزُي إرا اخزطلٚ أٝ ؿشس ثٚ ٝ ُٞ دٕٝ رذ٤ُظ أٝ ػ٘ق أٝ ؽَٔ ؿ٤شٙ ػ٠ِ اُزـش٣ش ثٚ أٝ 

اخزطبكٚ ٖٓٔ ػٜذ إ٤ُٚ ثؾنبٗزٚ أٝ ٖٓ أٌُبٕ اُز١ ٝمؼٚ ك٤ٚ ، كئٗٚ ٣ؼبهت ثبُؾجظ ٖٓ ؽٜش إ٠ُ ع٘خ ٝ ؿشآخ ٖٓ ٓبئخ ٝ ػؾش٣ٖ إ٠ُ أُق دسْٛ ، أّ 

" . إرا ًبٕ ٓشرٌت اُغش٣ٔخ هذ ؽشّ ٖٓ اُٞال٣خ األث٣ٞخ ػ٠ِ اُوبفش كئٕ اُؾجظ ٣ٌٖٔ ٣قَ إ٠ُ صالس ع٘ٞاد 



عموما فالحماٌة القضابٌة لحقوق الزوجة المطلقة و األطفال طبقا للمقتضٌات القانونٌة 

. المنصوص علٌها فً مدونة األسرة، تبقى قاصرة إذا لم ٌتم تفعٌلها

 

 

 

 

 

 

تفعٍم انحًاٌت انمضائٍت نحمىق انزوجت انًطهمت و األطفال : انًبحث انثاًَ 

 

إن المشرع المؽربً فً المواد المنظمة لحقوق الزوجة المطلقة و األطفال المحضونٌن لم 

ٌكتفً فقط بالحرص على تنظٌمها نظرٌا، بل تجاوز ذلك إلى النص على مجموعة من الضمانات 

القانونٌة الكفٌلة بتفعٌلها عملٌا، من خبلل تخوٌله للمحكمة المختصة إمكانٌة اتخاذ ما تراه ضرورٌا 

، و التً تواجهها من الناحٌة (المطلب األول  )من وسابل و إجراءات لتنفٌذ الحكم البات فٌها    

الواقعٌة بعض الصعوبات تقتضً ضرورة تجاوزها انسجاما مع طبٌعة و خصوصٌة الحقوق 

. (المطلب الثانً  )الرامٌة إلى حماٌتها 

 

  لمستحقـات المتضمـن القضائي الحكم تنفيذ إجراءات و وسائل : األول المطلب

األطفــــــال  و الزوجــــة

 

من المإكد أن الحماٌة القضابٌة للحقوق المضمنة فً األحكام و القرارات القضابٌة الصادرة 

 تظل قاصرة – باعتبارها أهم السندات التنفٌذٌة الحابزة لقوة الشًء المقضً به –عن المحاكم 

وعاجزة عن تحقٌـق العدالة الواقعٌـة إذا لم ٌتم تنفٌذهـا، فهذا األخٌر ٌشكل التجسٌد الفعلً لمنطوق 

تلك األحكام و القرارات بنقلها من مجالها النظري إلى واقعها العملً، بحٌث إن الفعالٌة الكامنة فٌها 



ٌتوقؾ تفعٌلها على هذه المرحلة بالذات، لذلك أولت األنظمة القانونٌة المعاصرة أهمٌـة بالؽة للتنفٌذ، 

. بجعله مإسسة قانونٌـة  وقضابٌة تشـرؾ على مباشرة إجراءاته طبقا للقانون

ومهمة التنفٌذ التً أناطها المشرع المؽربً بجهاز كتابة الضبط تكتسً أهمٌـة    وخطورة فً 

، نظرا للصعوبات القانونٌة و الواقعٌة التً تفرزها إجراءاته، والتً تشكل عببا (143)نفس الوقت 

إضافٌا و عقبة فً طرٌق توصل المحكوم لهم بحقوقهـم، حٌث ٌقـول فً هذا اإلطار محمـد سبلم بؤن 

 ٌتسـم بالصبؽـة القانونٌـة والقضابٌة و نعٌشهـا ٌومٌا فً الحٌاة العملٌـة بالمحاكـم بكل «: التنفٌذ

تشعباتهـا و تعقٌداتها معا، لدرجة أصبح العقبة العظمى التً ٌحسب لها المتقاضون ألـؾ حساب، 

 التهم بالمإسسات القضابٌة قسواء كانوا طالبٌن أو مطلوبٌن فٌه، و كثٌرا ما شكل المادة الخام إللصا

عموما، أو بكتابـة الضبط خاصة تلك التً تهم التؤخٌر والتماطل والتسوٌؾ، بل أحٌانا التبلعب و 

. (144) »التآمر على الحقوق 

من هذا المنطلق، و نظرا لكون المقتضٌات القانونٌة التً كانت فً ظل مدونة األحوال 

الشخصٌة الملؽاة ، لم تكن كافٌة لضمان تنفٌذ األحكام الصادرة بخصوص مستحقات الزوجة المطلقة 

واألطفال بالشكل الذي ٌتناسب مع طبٌعتها و خصوصٌاتها، فقد كان من الضـروري أن ٌبـادر 

المشرع المؽربـً فً إطـار المستجدات التً جاء بها فً مدونة األسرة، إلى سن قواعد خاصة بتنفٌذ 

:   كمــا ٌلــً 168تلك األحكام تحقق حماٌة أفضل ألصحابها، من بٌنها ما تنص علٌه المادة 

 ال ٌفرغ المحضون من بٌت الزوجٌة إال بعد تنفٌذ األب للحكم الخاص بسكنى المحضون ، «

على المحكمة أن تحدد فً حكمها  اإلجراءات الكفٌلة بضمان استمرار تنفٌذ الحكم من قبل األب 

 تحدد المحكمة وسابل تنفٌذ الحكم بالنفقة و «:  على أنه191، كذلك تنص المـادة »المحكوم علٌه 

تكالٌؾ السكنى على أموال المحكوم علٌـه، أو اقتطاع النفقة من منبع الرٌع أو األجر الذي ٌتقاضاه، 

. »... و تقرر عند االقتضاء الضمانات الكفٌلة باستمرار أداء النفقة 

فالمحكمة طبقا لهذه المقتضٌات و هً بصدد البت فً المستحقات خاصة المتعلقة باألطفال، 

، على المحكمة ...تحدد المحكمة و سابـل تنفٌذ الحكم  )تكون ملزمة حسب صٌاؼة المادتٌن أعبله 

بتضمٌن األحكام القضابٌة الصادرة بشؤن التطلٌق للشقاق و  (...أن تحدد فً حكمها اإلجراءات 

المتضمنة لها، الوسابل و اإلجراءات الكفٌلة بضمان تنفٌذها و االستمرار فٌه، مثـل األمر بالتنفٌـذ 

المباشـر علـى أمـوال األب المحكوم علٌه الموجودة فً البنك، أو االقتطاع من منبع الرٌع أو األجر 
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 21عـبء ك٢ خطبة ُِٔشؽّٞ أُِي اُؾغٖ اُضب٢ٗ ثٔ٘بعجخ اعزوجبُٚ ألػنبء اُؾٌٞٓخ ٝ ًجبس سعـبٍ اُونـبء ٝ أُؾب٤ٖٓ ٝ ثؼل اُؼذٍٝ ثزبس٣خ -  

ٓغؤ٤ُٝخ اُوبم٢ ٤ُغذ أعغْ ٖٓ ... ػ٠ِ أُـشة إٔ ٣غؼَ ٖٓ اُؼذٍ األعبط ُؾ٤برٚ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ األعبط ُلن٤ِزٚ اُزشث٣ٞـخ : "  ٓب ٢ِ٣ 1982ٓبسط 

كؼذّ اُز٘ل٤ز أٝ ... ٓغؤ٤ُٝـخ ًبرت اُنجـو ، ٝ ٓغؤ٤ُٝخ أُؾب٢ٓ ٤ُظ أهَ ٖٓ ٓغؤ٤ُٝخ اُوبم٢ ، ٝ ٓغؤ٤ُٝخ اُز٘ل٤ز ٢ٛ أػزوذ ؽخق٤ب أًجش أُغؤ٤ُٝبد 

... " . ؽزاس ٖٓ اُؼذٍ اُظبُْ ... اُزٔبهَ ك٢ اُز٘ل٤ز ٣غش أُشء إ٠ُ رل٤ٌش آخش ٛٞ اٗؾالٍ اُذُٝخ 
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 .   97:  ، ؿ 20ٓغطشح اُز٘ل٤ز اُغجش١ ٝ إعشاءارٚ ، ٓغِخ أُِؾن اُونبئ٢ ، اُؼذد : ٓؾٔذ عالّ -  



 أو من مدٌنه كالمكتري، أو حجز بعض أمواله إذا لم ٌنفذ الحكم داخل فترة من (145)الذي ٌتقاضـاه 

م .م. ق435صدوره مادام الحكم حضورٌا، حٌث ٌمكن للمحكمة كما كان منصوص علٌه فً الفصل 

المعدل أن تطلب من المحكوم علٌه تنفٌذ الحكم طوعٌـا أو تقدٌم عروض، مع مراعاة أحكام المادتٌن 

. م بخصوص األشٌاء التً ٌصرح القانون بعدم قابلٌتها للحجز.م. من ق488 و 458

وتفادٌا ألي تماطل أو تحاٌل فً التنفٌذ من طرؾ األب المحكوم علٌه، ٌمكن للمحكمة عند 

االقتضاء أن تقرر بعض الضمانات فً الحكم الذي تصدره، مثل تضمٌن قرار إسناد الحضانة منع 

السفر بالمحضون إلى خارج المؽرب إذا كان هو الحاضن، أو حجز جواز سفره إذا كان مقٌما فً 

الخارج، أو استصدار قرارا تمهٌدٌا قبل الحكم بالتطلٌق للشقاق ٌؤمر الزوج إذا كان مدعٌا بإٌداع 

وإال اعتبر متراجعا عن طلبه ، إلى ؼٌر  (داخل أجل أو بدونه  )المستحقات بصندوق المحكمة       

ذلك من الضمانات التً ٌمكن للمحكمة أن تقررها لضمان تفعٌل الحماٌة القضابٌة لحقوق الزوجة 

المطلقة واألطفال المقررة ضمن األحكام التً تصدها و التً ؼالبا ما تكون مشمولة بالنفاذ المعجل 

. فً شقها المتعلق بالنفقة و السكنى

فهذه المقتضٌات االستثنابٌة التً ٌمكن للمحكمة أن تضمنها فً األحكام الصادرة بخصوص 

مستحقات الزوجة المطلقة واألطفال فً دعاوي الشقاق، رؼم أهمٌتها باعتبار أن تفعٌلها من شؤنه أن 

ٌخفؾ على األقل من حدة المشاكل القانونٌة و الواقعٌة التً تفرزها القواعد العامة للتنفٌذ المدنً، 

. فإن واقع العمل القضابً ٌإكد وجود صعوبات الزالت تعترض تنفٌذ تلك األحكام

 و المطلقة الزوجة لمستحقـات المتضمن القضائي الحكم تنفيـذ صعوبـات : الثانية المطلب

تجاوزىـــــا  آليــــات و األطفـــال

 

 على –تواجه أحكام التطلٌـق للشقـاق الباتة كذلك فً مستحقـات الزوجة المطلقـة     واألطفال 

 العدٌد من الصعوبات أثناء تنفٌذها، تختلؾ من حٌث أشكالها و –ؼرار باقً األحكام األخـرى 

ٌتدخل فٌها ما هو قانونً بما هو اقتصادي و اجتماعً نظرا لخصوصٌتها و طبٌعتها، ذلك أن 

 من أكثر االشكاالت المعروضة على القضاء «: الصعوبة فً التنفٌذ كما ٌقول أحمد النوٌضً 

باستمرار، بحٌث ال ٌكاد ٌخلو ملؾ تنفٌذي من إثارة هذا اإلشكال، إلى درجة أصبح معها هذا 
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ٖٓ اُزطج٤وبد اُونبئ٤ـخ ُٜزٙ اإلعشاءاد أُشرجطخ ثز٘ل٤ز اُؾٌْ اُونبئ٢ اُجـبد ك٢ ٓغزؾوـبد األهلبٍ ، اُؾٌْ اُونبئ٢ اُقبدس ػٖ هنبء األعشح -  

 ، ؽ٤ش هن٠ ثبهزطبع ٗلوخ األث٘بء ٝ أعشح اُغٌٖ ٓجبؽشح ٖٓ أعش أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ ، إال إٔ هش٣وخ اهزطبع ٝاعت 29/03/2005 ثزبس٣خ 193ثبُؾغ٤ٔخ سهْ 

ٓضَ اُق٘ذٝم أُـشث٢ ُِزوبػذ أٝ اُق٘ذٝم اُٞه٢٘ ُِنٔبٕ االعزٔبػ٢ ، ثٜب ٗظبّ :اُ٘لوخ ٖٓ أُ٘جغ ، ٣قبدف ك٢ ثؼل اُؾبالد ٝعٞد ثؼل اُق٘بد٣ن

األداءاد ػ٘ذ ٜٗب٣خ ًَ صالصخ أؽٜش ٝ ٤ُظ ك٢ ٜٗب٣خ ًَ ؽٜش ، ٝ ٛٞ ٓب ٣٘زظ ػ٘ٚ ػذح ٓؾبًَ خبفخ ػ٘ذ اُذخٍٞ أُذسع٢ أٝ ك٢ ثؼل أُ٘بعجبد اُذ٤٘٣خ 

. أٝ ك٢ ؽبُخ ٓشك أؽذ األث٘بء ، كنال ػٖ ًٕٞ ٗظبّ األداءاد ػ٠ِ سأط ًَ صالصخ أؽٜش ال ٣غبػذ ػ٠ِ ثشٓغخ أُقبس٣ق ا٤ٓٞ٤ُخ ُألهلبٍ 



 ، كما ٌعرفه عبد هللا (146) »الموضوع ملفتا للنظر من قبل الفقه و القضـاء على حـد سواء 

 المنازعة القانونٌة و الواقعٌة التً ٌثٌرها المهدد بالتنفٌذ أو المنفذ ضده ، أو أي «: الشرقـاوي بؤنـه 

طرؾ ٌمس التنفٌذ بمصالحه بناء على ادعاءات ٌتمسك بها بحٌث لو صحت ألثرت فً التنفٌذ ، 

. (147) »فٌصبح التنفٌذ جابزا أو ؼٌر صحٌح أو باطبل ٌمكن االستمرار فٌه أو ٌوقؾ السٌر فٌه 

فقد تثار تلك الصعوبات قبل الشروع فً عملٌة التنفٌذ، خاصة عندما ٌصدر الحكم ؼٌابٌا أي 

دون حضور الزوج المحكوم علٌه ، حٌث ٌتعٌن و الحالة هذه اللجوء إلى القواعد العامة للتنفٌذ الذي 

 ٌبلػ عون التنفٌذ إلى «: م االعذار مع التبلٌػ بنصها .م. ق440ٌعتبر األصل فٌها طبقا للمادة 

الطرؾ المحكوم علٌه  الحكـم المكلؾ بتنفٌـذه، وٌعذره بؤن ٌفً بما قضى به الحكم حاال أو بتعرٌفه 

، ألن األصل فً التنفٌذ إعطاء المنفذ علٌه فرصة القٌام بالوفاء اختٌارٌا تفادٌا للجوء إلى »بنواٌاه 

التنفٌذ الجبري، فتبلٌػ الحكم و اإلؼدار بالوفاء ضرورٌان حتى ٌتؤتى لمؤمور اإلجراءات التنفٌذٌة أن 

ٌعرؾ نٌة المدٌن و اتخاذ ما ٌراه موافقا للقانون، حٌث إن تمادٌه فً االمتناع عن التنفٌذ رؼم كل 

. ذلك ٌبرر للمحكمة القٌام بالتنفٌذ الجبري القضابً الذي ال ٌخلو هو اآلخر من صعوبات

وقد تثار بعد الشروع فً التنفٌذ حٌث تكون الرقابة القضابٌة الحقة لذلك، كما إذا طرأت 

ظروؾ استثنابٌة جعلت تنفٌذ اإلجراءات المنصوص علٌها فً الحكم القضابً متعذرة مما ٌتعٌن 

. تعدٌله و مراجعته

 من مدونة األسرة، خول للمحكمة إمكانٌـة 183ومن تطبٌقات ذلك أن المشرع فً المادة 

مراجعة و تعدٌـل تنظٌـم حق الزٌـارة المقرر باتفاق األبوٌن أو بالمقـرر القضابً، إذا استجدت 

ظروؾ أصبح معها ضارا بؤحد األطراؾ أو المحضون، و نفس هذا المقتضى ٌمكن تطبٌقه إذا 

. الخ... لمراجعة مبلػ نفقة و أجرة سكن المحضون 

وبذلك ففً حالة وجود مثل هذه الصعوبات ٌمكن للمنفذ له أو ناببه إذا كان قاصرا، أو المحكوم 

علٌه أو العون المكلؾ بتبلٌػ و تنفٌذ الحكم القضابً، إثارتها أمام ربٌس المحكمة االبتدابٌة أو بالنٌابة 

، من خبلل تقدٌم مقال استعجالً طبقا (148)أمام ربٌس قسم قضاء األسرة التً ٌجري بدابرتها التنفٌذ 

م، حٌث ٌقوم ربٌس المحكمة أو ناببه باستدعاء الطرفٌن و االستماع إلٌهما شرٌطة .م. ق149للفصل 

توفر عنصر االستعجال الذي ٌتوقؾ علٌه اختصاصه كقاض للمستعجبلت ، حٌث ٌمكنه رفض 

. الطلب إذا ثبت له انتفاءه
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. 31:  ، ؿ 1995اُونبء أُـشث٢ ٝ اؽٌبالد اُز٘ل٤ز اُغجش١ ُألؽٌبّ ، ٓطجؼـخ ٝساهـخ اٌُزبة ثلـبط، اُطجؼخ األ٠ُٝ ٓبسط : أؽٔـذ ا٣ُٞ٘ن٢ -  
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  .20:  ؿ 28فؼٞثبد اُز٘ل٤ز ، ٓغِخ اُونبء ٝ اُوبٕٗٞ ، ػذد : ػجذ هللا اُؾشهب١ٝ -  
148

 . 166-155: ، ؿ 22االخزقبؿ أٌُب٢ٗ ك٢ دػب١ٝ إؽٌب٤ُخ اُز٘ل٤ز أُؤهزخ ، ٓغِخ أُِؾن اُونبئ٢، ػذد : ٓؾٔذ اُ٘غبس١ -  



ونظرا لحجم المسإولٌات المنوطة بربٌس المحكمة االبتدابٌة سواء الوالبٌة منها أو القضابٌة، 

فإن إسناد النظر له فً الصعوبات التً تواجه تنفٌذ األحكام الصادرة بخصوص مستحقات الزوجة 

المطلقة و األطفال إضافة إلى األحكام األخرى قد ٌشكل عببا علٌه، مما ٌتعٌن معه إحداث منصب 

قاضً التنفٌذ فً كل قسم من أقسام قضاء األسرة مستقل عن المحكمة االبتدابٌة بما ٌتبلءم مع النظام 

القضابً المؽربً، تكون له مهمة اإلشراؾ الفعال والمتواصل على سابر إجراءات التنفٌذ، بدءا من 

فتح ملؾ التنفٌذ إلى إٌصال الحق لصاحبه، بتنسٌق مع القابمٌن به من أعوان التنفٌذ و النٌابة العامة، 

خاصة و أن المشرع فً إطار وعٌه بالمشاكل القانونٌة و الواقعٌة التً تفرزها عملٌة التنفٌذ فً 

المادة  )المجالٌن المدنً و الجنابً، عمل علـى إحـداث منصب قاضً التنفٌـذ فً القضاٌـا التجارٌـة 

، وقاضً تطبٌق العقوبة طبقا لقانون المسطرة الجنابٌة ( من قانـون إحداث المحاكم التجارٌـة 2

الجدٌد، فذلك سٌعزز ال محالة الضمانات القانونٌة و القضابٌة لحسن تنفٌذ مستحقات الزوجة المطلقة 

. و األطفال المحددة فً األحكام الصادرة بخصوص التطلٌق للشقاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حك انزوج فً انتعىٌض عٍ انتطهٍك نهشـمـــــــاق : انفصم انثاًَ 
 

من المفارقات التً تمٌز قضاٌا انحبلل العبلقة الزوجٌة عن طرٌق الطبلق، سواء فً ظل 

التطبٌق القضابً لمدونـة األحوال الشخصٌة الملؽاة أو فً مدونة الجدٌدة لؤلسـرة، أن الزوج هو 

الذي ٌتحمل وحده كامل المسإولٌة المادٌة المترتبة عن الحكم به، من نفقة وأجرة حضانة و متعة بما 



الخ ، حٌث ٌتم التؽافل عن الحاالت األخرى التً  ... (149)تكتسٌه من صبؽة تعوٌضٌة لفابدة الزوجة 

. تكون فٌها هذه األخٌرة هً التً دفعته إلى طبلقها وما أكثرها فً الواقع

 لذلك مراعاة للعدل و اإلنصاؾ و تكرٌسا لمبدأ المساواة بٌن الزوجٌن فً تحمل تبعات تفكك 

األسرة متى تبتت مسإولٌة أحدهم، كان من الضروري أن ٌتدخل المشرع المؽربً من خبلل سنه 

لمسطرة الشقاق، إلعطاء الزوج الحق فً التعوٌض عن الضرر الذي لحقه من جراء الحكم بالتطلٌق 

عندما تكون الزوجة حسب قناعة المحكمة هً السبب فٌه، و ذلك بؽض النظر عن الطرؾ المبادر 

.  من مدونة األسرة94إلى إثارة تطبٌقها سواء كانا معا أو أحدهما فقط طبقا للمادة 

 

: وبنـاء علٌه سنقسـم هذا الفصل إلى مبحثٌـن على النحو التالـً 

  

. مبدأ تعوٌض الزوج المتضرر بسبب التطلٌق للشقاق: المبحث األول 

 

. التطبٌق القضابً لحق الزوج فً التعوٌض عن التطلٌق للشقاق: المبحث الثانً 

يبــــذأ تعىٌــــض انــــزوج انًتضرر بسبــــب انتطهٍــــك : انًبحـث األول 

نهشمــــــــاق 

 

لئلحاطة بكل الجوانب المترتبطة بحق الزوج فً التعوٌض عن الضرر الذي لحقه جراء الحكم 

ثم ألساسه  (المطلب األول  )بالتطلٌـق للشقاق الذي تسببـت فٌه زوجتـه، سنتعرض لتؤصٌـله الفقهـً 

. (المطلب الثانً  )القانونً 

 

 للشقــاق التطليـق عـن التعويـض فـي الـزوج لحـق الفقهـي التأصيـل : األول المطلـب

  

لقد أولى اإلسبلم عناٌة فابقة لسبلمة األسرة ودعم استقرارها و الحفاظ على استمرارٌتها فً 

الزمن، من خبلل حثه للزوجٌن على المعاشرة بالمعروؾ و تبادل االحترام و المودة و الرحمة و 

وةابة يجتلة نة مـةالتةابةةة: الحرص على العمل لما فٌه خٌرها ، حٌث ٌقول تعالى فً كتابه العزٌز
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 ٖٓ ٓذٝٗخ األعشح ، ٓذٟ رؼغق اُضٝط ك٢ اُطالم ٝ ًزا ٓذٟ 84ٖٓ اُؼ٘بفش اُز٢ رشاػ٤ٜب أُؾٌٔخ ػ٘ذ روذ٣شٛب ُٔجِؾ أُزؼخ هجوب ُِٔبدح -  

 ( . 97أُبدح  )ٓغؤ٤ُٝزٚ ك٢ اُؾوبم أُلن٢ ُِؾٌْ ثبُزط٤ِن 



، فالتوجـه اإلسبلمً المنظم ألحكام الفضٌلة ة افنلتة زو  جةاتنليل ة ابنجةوة ملةربيلتةالدةةوةرحلك

المترتبطة باألسـرة ٌنبذ كل ما من شؤنه أن ٌفرغ مقاصد و أهداؾ عقد الزواج من محتواها الشرعً 

و ٌعبث بقدسٌته، خاصة من خبلل االستهتـار بالعبلقة الزوجٌة عن طرٌق المبالؽة و التعسؾ فً 

استعمال حق اللجوء إلى الطبلق أو التطلٌق حسب األحوال من طرؾ أحد الزوجٌن، أو أن ٌكون 

. سلوكات و تصرفات أحدهما المتسمة بالتعسؾ هً التً حملت اآلخر على اللجوء إلى ذلك

فاإلسبلم من هذا المنطلق ٌبؽض الطبلق بمفهومـه العام و ٌنفـر المسلمٌـن منه، بوضع 

العراقٌل أمام الرجل كً ال ٌقدم على طبلق زوجته منه مثل تحرٌمه أثناء الحٌض أو فً طهر 

، كما وعد الزوجة التً تطلب الطبلق من ... جمعها فٌه أو وقوعه أكثر من مرة فً وقت واحد 

زوجها بدون سبب ٌبرره  بحرمانها من رابحة الجنة، فقد روي ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه 

(150) أبؽض الحبلل الى ال عز وجل الطبلق «:وسلم  قال
 أٌما امرأة «: ، و قـال علٌه السبلم »

 ذلك أن الطبلق فً ،(151) »سؤلت زوجها الطبلق من ؼٌر ما بـؤس فحرام علٌها رابحة الجنة 

اإلسبلم ؼٌر مطلق بل مقٌد بالحاجة إلٌه، فبل ٌجوز اللجوء إلٌه إال عند الضرورة القصوى التً 

ٌراعً فٌها حدود هللا ، حٌث تكون الؽاٌة المتوخاة منه الوقاٌة من األضرار التً قد تنشؤ عن 

االستمرار فً عبلقة زوجٌة ال خٌر ٌرجى منها، وعبلج للمشاكل القابمة بٌن الزوجٌن، إذ أن 

انحبلل العبلقة الزوجٌة وفق ضوابطه الشرعٌة ٌندرج ضمن مبدأ التٌسٌر و رفع الحرج عنهما، 

مادام أنه ٌستند على سبب معقول ومقبول شرعا ٌبعده عن وصؾ التعسؾ فً استعماله و الكفر 

. (152)بنعمة الزواج 

ومما ال ٌخفى على كل لب حصٌؾ أن الحقوق الممنوحة لؤلفراد فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، وسٌلة 

لتحقٌق المصالح أو درء المفاسد و لٌست ؼاٌة فً حد ذاتها، حٌث إن الفقهاء ٌجمعون على أنها 

مقٌدة بحدود السبلمة بالمجتمع و األفراد، لذلك فاستعمال أي حق منها رهٌن بتحقٌق الؽاٌة من 

إقراره وإال اعتبر تعسفا و انحرافا عن حدوده وعن نطاق مشروعٌته، مما ٌستوجب الضمان لفابدة 

المضرور عما لحقه من إساءة، استنادا إلى نظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق التً تجد أصولها فً 

، التً ٌستفاد منها تؤكٌد "ال ضرر وال ضرار وألن الضرر ٌزال"الفقه اإلسبلمً من خبلل قاعدة 

الشرع اإلسبلمً على حظر األفعال و التصرفات التً تإدي إلى إلحاق أضرار باألفراد و لو كانت 
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تستند أحٌانا على حق القابم بها، ألن مناط الحظر فٌها هو ما تتسبب فٌه من أضرار فً مواجهة 

. (153)الؽٌر بؽض النظر عن كونها مشروعة أم ال 

وهكذا فإن القول الراجح عند الفقهاء أن األصل فً الطبلق الحظر، بحٌث إن اللجوء إلٌه 

ٌنبؽً أن ٌكون فً إطار الؽاٌة التً شرعه هللا من أجلها، بناء على أسباب معقولة ومقبولة من 

الناحٌة الشرعٌة، و لم ٌحد عن ذلك إال البعض الذي ذهب إلى اعتبار أن الحق فً الطبلق مطلق و 

ؼٌر مقٌد بسبب الحاجة إلٌه، بمعنى أن للرجل حسب أصحاب هذا الرأي األخٌر أن ٌطلق زوجته 

لمجرد الرؼبة فً التخلص منهـا، ونفس الشًء بالنسبة للزوجة التً تملك هذا الحق ألي سبب من 

 . (154)األسباب 

عموما ٌعتبر التعسؾ فً اللجوء إلى الطبلق من طرؾ أحد الزوجٌن، مبررا من الناحٌة 

لفابدة الزوج اآلخر، جبرا لخاطره      وتعوٌضا له عما  (التعوٌض  )الشرعٌة للحق فً الضمان 

أي  ) و هو مباح «: لحقه من ضرر من جراء ذلك، حٌث ٌقول اإلمام العزالً فً هذا الشؤن 

إذا لم ٌكن فٌه إٌذاء بالباطل، و مهما طلقها فقد أذاها وال ٌباح إٌذاء الؽٌـر إال بحاجة من  (الطبلق 

، فهذا القول إذا كان ٌنطبق على طبلق الزوج لزوجته فإنه (155) »جانبهـا أو ضرورة من جانبـه 

بمفهوم المخالفة ٌنطبق من باب أولى على الطبلق الذي تطلبه الزوجة ضد زوجها، و منه التطلٌق 

التعسفً للشقاق كتطبٌق من تطبٌقاته، كما خلص الفقٌه ابن العربً المعافري المالكً األندلسً فً 

فؤما عقود األبدان فبل تتم  ... «: مقابلة منطقٌة أجراها بٌن عقود األموال و عقود األبدان إلى القول

إال باتفاق و التآلؾ و حسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم ٌكن لبقاء العقد وجه، و كانت المصلحة فً 

أو أخذ شًء من  (أي بدون تعوٌض  )، فً المتاركة (ٌقصد الحكمٌن  )الفرقة و بؤي وجه رأٌاها 

. (156) » (أي فرض تعوٌض لفابدة الطرؾ المتضرر عما لحق به من ضرر  )الـزوج أو الزوجة 

نافلة القول، أن اإلسبلم أحاط العبلقة الزوجٌة بسٌاج من الضوابط الشرعٌة التً تنظمها و 

تحكمها وفق ما تقتضٌه مقاصد عقد الزواج و نظامه الشرعً، بحٌث إن كل إخبلل بها من طرؾ 

الزوجة عن طرٌق تعسفها فً اللجوء إلى طلب الطبلق أو التطلٌق حسب األحوال، أو أن سلوكاتها 

المتسمة بالتعسؾ كانت هً السبب المباشر فً الشقاق الحاصل بٌنها و بٌن زوجها، اضطر معها 

هذا األخٌر إلى تطلٌقها، ٌبرر حق الزوج فً التعوٌض عما لحقه من ضرر فً إطار ما ٌصطلح 
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ال ضرر و ال  «: علٌه فً الفقه اإلسبلمً بالضمان الـذي ٌتؤسس فً تطبٌـق أحكامه على قاعـدة

. »ضرار و أن الضرر ٌزال 

إذا ثبت ذلك، فما هو األساس القانونً الذي ٌبرر حق الزوج فً التعوٌض عن التطلٌق للشقاق 

؟ 

 

  لتعويــض في الـزوج لحــق القانونـي األسـاس : الثانـي المطلـب

 الشقــــاق التطليــق عــن 

 

مما ال شك فٌه أن التعوٌض عن األضرار التً تلحق مقومات األفراد المادٌة    والمعنوٌة، 

تكتسً أهمٌة بالؽة لٌس فقط من حٌث  تنظٌم سلوكاتهم و تصرفاتهم  داخل المجتمع من خبلل حفظ 

حقوقهم و مصالحهم الخاصة، بل كذلك من حٌث إقامة العدالة االجتماعٌة التً ترمً إلى إحقاق 

الحق و رفع الظلم، بما ٌتطلبه ذلك من تحمٌل المسإولة لكل من تسبب فً إلحاق ضررا بالؽٌر 

. (157)وإرؼامه على تعوٌضه جبرا لخاطـره 

 أهمٌـة الضمان فً عصرنا الحاضر نتٌجـة تشعب أنماط الحٌـاة    وتعقدها و تنوع تفقد ازداد

متطلباتها ، إضافة إلى ؼلبة المصالح الخاصة على المصالح العامـة و ما ترتب عن ذلك من تزاٌد 

حاالت اإلساءة بالؽٌر، خاصة فً ظل تراجع الوازع الدٌنً   وتنامً التحاٌل على القٌم األخبلقٌة و 

الضوابط القانونٌة سٌما فً حالة وجود الفراغ القانونً أحٌانا ، للعبث بالحقوق و لو تعلقت بحق 

. بؽٌض عند هللا تعالى الذي هو الطبلق أو التطلٌق حسب األحوال

لذلك فإن تحقٌق التفاعل بٌن القانون و الواقع اقتضى تدخل المشرع فً المدونة الجدٌدة لؤلسرة 

لتطعٌم مقتضٌاتها بمضامٌن جدٌدة، انفتح من خبللها على باقً الفروع القانونٌة األخرى خاصة 

القانون المدنً، كما ٌتضح ذلك من خبلل إقراره لحق الزوجٌـن فً التعوٌض متى ثبتت مسإولٌـة 

 فً حالة تعذر اإلصبلح و استمرار «:  على أنه97أحدهما فً التطلٌق للشقـاق، إذ تنص فً مادتها 

مراعٌة مسإولٌة كل من ... الشقاق تثبت المحكمة ذلك فً محضر وتحكم بالتطلٌق و بالمستحقات 

، حٌث »الزوجٌن عن سبب الفراق فً تقدٌر ما ٌمكن أن تحكم به على المسإول لفابدة الزوج اآلخر 

إن القانون المؽربً بهذا المقتضى ٌتفاعل مع بعض األنظمة القانونٌة  المقارنة التً تقر حق 
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 من 280 و242التعوٌض لفابدة أحد الزوجٌن فً حاالت الطبلق ، كالقانون الفرنسً فً المادتٌـن 

، و كذا القانون المصري رقم (158) من القانون الجدٌد للمسطرة المدنٌة 700القانـون المدنً و المادة 

 إذا عجز «: ، حٌث جاء فً مادته العاشرة ما ٌل1985ً لسنة 100 المعدل بقانون 1929 لسنة 25

: الحكمان عن اإلصبلح 

 فإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطلٌق بطلقة بابنة دون مساس –أ 

. بشًء من حقوق الزوجة المترتبة عن الزواج و الطبلق

إذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطلٌق نظٌر بدل مناسب ٌقدر أنه تلتزم - ب

. به الزوجة

. إذا كانت اإلساءة مشتركة اقترحا التطلٌق دون بدل أو ببدل ٌتناسب مع نسبة اإلساءة- ج

وتجب اإلشارة إلى أن التعوٌض عن انحبلل العبلقة الزوجٌة خاصة عن طرٌق الطبلق، أثار 

األول ٌرفضه استنادا إلى ما ٌسمى بالحق : فً البداٌة خبلفا فقهٌا و قضابٌا ٌتراوح بٌن رأٌٌن 

التقدٌري لصاحبه ٌمارسه وفق إرادته بحٌث ال ٌوصؾ بالتعسؾ فً جمٌع األحوال، و الثانً ٌوجبه 

بدعوى أن الطبلق الذي ٌتم بدون سبب معقول ومقبول ٌنطوي فً الحقٌقة على إساءة فً استعمال 

الحق المخول لصاحبه شرعا و قانون ، مما ٌلزم معه تعوٌض المضرور عما لحقه من ضرر مادٌا 

. (159)كان أو معنوٌا 

وعلٌه بعدما حسم المشرع فً مسؤلة التعوٌض لفابدة الزوج متى ثبتت مسإولٌة الزوجة عن 

سبب الفراق، و نظرا لكون التعوٌض ٌستلزم عنصر الضرر لنشوبه فً ذمة المضرور، فإننا 

نتساءل عن فحوى و طبٌعة الضرر الذي ٌصٌب الزوج بسبب التطلٌق للشقاق ؟ 

 المالٌة المترتبة عن عقد الزواج باعتباره صاحب تمادام الزوج هو الذي ٌتحمل كافة االلتزاما

الحق فً القوامة، فإن انحبلله ٌضر به خاصة عندما تكون الزوجة هً المتسببة فٌه، ولو كان هو 

المبادر مكرها إلى طلبه بفعل سلوكاتها وتصرفاتها المتسمة بالمبالؽة والتعسؾ، حٌث ٌصبح بعد 

واقعة التطلٌق فً وضعٌة صعبة من حٌث التكالٌؾ والتابعات الناجمة عنها، أو من حٌث تربٌـة 

أبنابه بعٌـدا عنه، إضافة إلى المشاكل النفسٌـة التً قد ٌعانً منها نتٌجة عـدم االستقرار األسري 

الخ، مما ٌجعل من تلك الواقعة من أبرز المحطات السلبٌة التً تإثر على حٌاة ... الذي ٌعٌشـه، 

كثٌر من األزواج وتؽٌر مجرى حٌاتهم، و بذلك فالضرر الذي ٌلحق الزوج من جراء التطلٌق 

للشقاق ٌتداخل فٌه ما هو مادي بما هو معنوي ، مما ٌجعل حقه فً التعوٌض مبررا شرعا وقانونا، 
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لكن ما هو األساس القانونً الذي ٌمكن على ضوبه الحكم له به؟ هل على أساس قواعد المسإولٌة 

المدنٌـة التقصٌرٌـة؟ أم على أساس نظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق؟  

إن التعوٌض طبقا لقواعد المسإولٌة المدنٌة التقصٌرٌة ٌقتضً توافر عناصر الخطؤ والضرر 

كل فعل ارتكبه اإلنسان عن  «:      ع على أنـه.ل. من ق77والعبلقة السببٌة، حٌث ٌنص الفصل 

بٌنة واختٌار ألزم مرتكبه بتعوٌض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر فً حصول 

 كل شخص مسإول عن الضرر المعنوي أو «:  منه أٌضا على أن78، كما ٌنص الفصل »الضرر

، و بذلك فهذٌن الفصلٌن ٌفصحان عن حكم عام ٌقرر »المادي الذي أحدثه ال بفعلـه و لكن بخطبه 

وجوب التعوٌض عن كل ما من ٌؤتً فعبل ٌلحق أضرار بالؽٌر سواء كانت مادٌة أو معنوٌة، ؼٌر 

أن اإلشكال القانونً الذي ٌثار بمناسبة تفعٌل هذه القواعد ٌتعلق بصعوبة إثبات العبلقة السببٌة بٌن 

، فً حٌن أن الخطؤ ال ٌتوفر (160)الخطؤ والضرر والذي ٌقع عبإه على المضرور طالب التعوٌض

فً الحاالت التً ٌستعمل فٌها اإلنسان حقا له من دون أن ٌتجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق ، 

 ال محل للمسإولٌة المدنٌة إذا فعل شخص بؽٌر «: ع ما ٌلً.ل. من ق94حٌث جاء فً الفصل 

، وذلك باستثناء الحاالت األخرى التً قد ٌكون فٌها استعمال »اإلضرار ما كان له الحق فً فعله 

الحق ٌنطوي على الخطؤ، وهذا ما ٌصطلح علٌه فً الفقه اإلسبلمً باإلساءة أو التعسؾ فً استعمال 

، الذي ٌمكن أن ندرج ضمن تطبٌقاته المعاصرة تعسؾ الزوجة فً طلب التطلٌق للشقاق، (161)الحق 

حٌث ٌمكن للمحكمة فً إطار السلطة التقدٌرٌة المخولة لها أن تحكم علٌها بالتعوٌض لفابدة زوجها 

ٌجب على كل  «: م ٌنص على أنه.م. من ق5المتضرر من جراء ذلك ، خاصة و أن الفصل 

، و التعسؾ فً استعمال حق طلب التطلٌق للشقاق »متقاض ممارسة حقوقه طبقا القواعد حسن النٌة 

مظهـرا من مظاهر سوء نٌـة الزوجة، و التً ٌمكـن للمحكمة أن تستشفها كذلك حتى عندما ٌكون 

الزوج هو المبادر إلى رفع دعوى الشقاق، عندما ترفض الزوجة كل المحاوالت الرامٌة إلى إصبلح 

. (162)ذات البٌن بٌنها و بٌن زوجها 

وٌبدو أن نظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق هو التوجه الذي تؤخذ به جل أقسام قضاء األسرة 

بالمملكة، للحكم بالتعوٌض لفابدة الزوج  خاصة عندما تكون الزوجة هً المبادرة إلى رفع دعوى 

التطلٌق للشقاق ، فمما جاء فً الحكم القضابً الصادر عن قسم قضاء األسرة التابع البتدابٌة 

حٌث ٌهدؾ المدعى إلى الحكم على المدعى علٌها : فً الطلب المقابـل  - 2 ... «: الحسٌمة ما ٌلً
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 ٖٓ األعشح ، إٔ أُؾشع ُْ ٣ؾقش ؽن اُضٝط ك٢ اُزؼ٣ٞل ػ٠ِ اُؾبُخ اُز٢ رٌٕٞ اُضٝعخ ك٤ٜب هبُجخ ٣97غزلبد ٖٓ اُق٤بؿخ اُٞاسدح ك٢ أُبدح -  

رطج٤ن ٓغطشح اُؾوبم ، ثَ ٣ٌٖٔ ُِٔؾٌٔخ إٔ رؾٌْ ُٚ ثٚ ؽز٠ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ٛٞ اُز١ ثذس ا٠ُ سكغ اُذػٟٞ ٓز٠ صجزذ ُٜب ٓغؤ٤ُٝخ اُضٝعخ ك٢ اُؾوبم ٝ 

. اُلشام 



 درهم كتعوٌض عن الضرر البلحـق به للتعسؾ الذي لحقه من زوجته طالبة 40.000 له ابإبدابه

التطلٌـق، و حٌث إن المحكمة استنتجت من خبلل ظروؾ النازلة و مبلبساتها أن الزوجة كانت 

متعسفة فً طلب التطلٌق، خصوصا و أنها لم تثبت ادعابها بؤٌة وسٌلة إثبات، و حٌث أن المحكمة و 

. (163) »...  درهم 20.000بما لها من سلطة تقدٌرٌة ترى تحدٌد التعوٌض فً مبلػ 

إن االستناد إلى نظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق لتؤسٌس حق الزواج فً التعوٌض عن 

الضرر الذي لحقه من جراء طلب زوجته للتطلٌق، أكثر انسجاما مع قواعد العدل واإلنصاؾ التً 

تعتبر أحد الركابز األساسٌة التً تقوم علٌها المدونة الجدٌدة لؤلسرة، لكن حق الزوج فً التعوٌض 

. المكرس نظرٌا ٌبقى قاصرا إذا لم ٌتم تفعٌله قضابٌا

 

انتطبٍــــك انمضائـــً نحك انـــزوج فً انتعىٌـض عـــــٍ : انًبحــث انثاَـً 

انتطهٍــــــك نهشماق 

 

ألجل تفعٌل الحماٌة القانونٌة النظرٌة لحق الزوج فً التعوٌض عن التطلٌق للشقاق طبقا 

 من مدونة األسرة، ٌتعٌن على المحكمة أن تتثبت من مسإولٌة الزوجة فً الشقاق 97ألحكام المادة 

قبل أن تبادر إلى تقدٌر مبلػ التعوٌض لفابدة الزوج المتضرر من جراء   (المطلب األول  )و الفراق 

. (المطلب الثانً  )ذلك 
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 . (ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس  ) 15/09/05 ثزبس٣خ 452/04 ِٓق سهْ 622ؽٌْ سهْ -  



ٌعتبر تحدٌد مسإولٌة الزوجة فً الفراق والشقاق المفضً إلٌه، مسؤلة ذات أهمٌة بالؽة 

وحساسة، لكونها تعكس وجود تحول على مستوى تعامل القانون         والقضاء مع التبعات 

المترتبة عن انحبلل العبلقة الزوجٌة، فالمحكمة تقوم بذلك على ضوء ظروؾ ومبلبسات كل قضٌة 

تخضع إلدارتها ، حٌث تتولى فحصها من خبلل تقدٌر سبب االدعاء وموضوعه، باعتبارهما 

 من مدونة األسرة، 94المجموع الواقعً للنزاع المطروح من طرؾ الزوجٌن أو أحدهما طبقا للمادة 

. والذي ٌتولد منه بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة الحق المتضمن فً ذلك االدعاء القضابً

والمحكمة فً تحدٌدها لمسإولة الزوجة فً دعوى الشقاق تقوم بتقدٌر الواقع بعد إثباته، سواء 

من جانب الزوجة إذا كانت مدعٌة أو من جانب الزوج بصفته مدعٌا، أو من جانب أحدهما إذا تم 

عرض النزاع من طرفهما معا، حتى ٌتؤتى لها التؤكد من أنه ٌولد حقا لطالبه أم ال، بحٌث إن البحث 

التقدٌري الذي تقوم به فً هذا الشؤن، انطبلقا من السلطة المخولة لها لتوجٌه اإلجراءات المسطرٌة 

لدعوى الشقـاق، لٌس بحثا نظرٌا محضا و إنما هو بحث عملً ٌستند إلى الواقع و إلى النموذج 

. (164)القانونً الواجب التطبٌق على النزاع المطروح ألجل إٌجاد حل له 

فالتطلٌق للشقاق و إن كان حقا مشتركا للزوجٌن معا، فإنه باعتباره حبل استثنابٌا تلجؤ إلٌه 

فً حدود األخذ - بعد تعذر اإلصبلح و استمرار الشقاق بٌنهما - المحكمة عند الضرورة القصوى 

بقاعـدة أخـؾ الضررٌن، ٌتعٌـن عدم اإلصرار على المطالبـة به من طرؾ الزوجـة بالخصوص إال 

فً حدوده الموضوعٌة والؽابٌـة، وإال اعتبر تعسفا ٌستوجب تعوٌض الزوج المتضرر من جراء 

. ذلك

عموما فالمحكمة عند تحدٌدها لمسإولٌة المتسبب فً الشقاق و الفراق، و نظرا لخصوصٌة 

تستند فٌه على  (ذاتً  )األول شخصـً : النزاع المعروض علٌها، ٌنبؽً أن تعتمد فً ذلك معٌارٌن 

فحص وتقٌٌـم الظروؾ والوقابـع الخاصة بكـل قضٌة، الستنتاج وجـه التعسؾ من سوء النٌـة 

الخ، واآلخر موضوعً تتجاوز من خبلله إرادة  الخصوم إلى ... واالستهتار بالعبلقـة الزوجٌة 

البحث عن ؼاٌـة ونتٌجة حق اللجوء إلى القضاء لطلب ذلك، على اعتبار أن الحقوق لٌست ؼاٌة فً 

. حد ذاتها وإنما وسٌلة لتحقٌق المصالح والؽاٌات المتوخاة منها فً نطاق الحدود المرسومة لها

وعلٌه متى ثبتت للمحكمة مسإولٌـة الزوجة فً الشقـاق و الفراق المترتب عنه، انتقلت إلى 

. تحدٌد مبلػ التعوٌض الذي تحكم به من بٌن المستحقات لفابدة الزوج المتضرر
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  .383: ٓشعغ عبثن ، ؿ : ٗج٤َ اعٔبػ٤َ ػٔش -  



 

األكٌد أن الحكم بالتعوٌض لفابدة الزوج عن الضرر الذي لحقه من جراء التطلٌق للشقاق الذي 

تسببت فٌه زوجته، ٌشكل مظهرا بارزا من مظاهر الموازنة بٌن حقوق الزوجٌن بعد انحـبلل 

عبلقتهما الزوجٌـة، كما ٌجسد توجهـا قانونٌـا وقضابٌا جدٌدا ٌرمً من خبلله المشرع إلى تجاوز 

. التصور التقلٌدي الذي ٌحصر مسإولٌة تفكك األسرة فً الزوج و حده دون الزوجة

والتعوٌض فً دعاوي الشقاق رؼم طابعه الخاص، فإنه ٌخضع فً تقدٌره إلى سلطة القضاء 

التقدٌرٌة، شؤنه فً ذلك شؤن التعوٌض فً باقً الدعاوي المدنٌة األخرى، فمما جاء فً الحكم 

: القضابً الصادر عن ابتدابٌة الحسٌمة و المشار إلى أرقامه سلفا ما ٌلـً 

 20000و حٌث أن المحكمة و بما لها من سلطة تقدٌرٌة ترى تحدٌد التعوٌض فً مبلػ  ... «

و حٌث أن المحكمة و لما لها من  ... «، كذلك قضى قسم قضاء األسرة بصفرو (165) »... درهم 

، ارتؤت تحدٌده وفق ما هو (أي الزوج  )سلطة فً تقدٌر التعوٌض الناتج عن الضرر البلحق به 

ما هً المعاٌٌر التً ٌجب مراعاتها من : ، لكن التساإل المطروح (166) »... مذكور بمنطوق الحكم 

طرؾ المحكمة فً تقدٌرها للتعوٌض؟  

 من مدونة األسرة لم ٌحدد المعاٌٌر التً ٌمكن للمحكمة أن تستؤنس 97إن المشرع فً المادة 

بها عند تحدٌدها و تقدٌرها للتعوٌض الواجب للزوج متى ثبتت مسإولٌة زوجته فً الفراق و الشقاق 

 84المفضً إلٌه، عكس المتعة التً تكتسً  طابعا تعوٌضٌا حٌث تراعـً فٌها المحكمة طبقـا للمادة 

من المدونة حـال الزوجٌـن و فتـرة الزواج  و مدى تعسؾ الزوج فً الطبلق أو التطلٌق، لذلك و 

حتى ٌعطى للتعوٌض المحكوم به لفابدة الزوج صبؽته الحقٌقٌة جبر للضرر الذي لحقه، ٌنبؽً 

تنزٌهه عن بعده الرمزي و تجرٌده من طابعه الجزافـً، من خبلل استناد المحكمة فً تقدٌره على 

:  معاٌٌـر موضوعٌة ٌمكن إجمالها حسب طبٌعتها و خصوصٌاتها فٌمـا ٌلـً 

. طبٌعة الحق أو المصلحة التً وقع علٌها االعتداء من خبلل الحكم بالتطلٌق للشقاق -

 .حجم الضرر الذي لحق الزوج من جراء ذلك -

 .مدى وجود أطفال لدى الزوجٌن -

 .الحالة المادٌة للزوج و الزوجة -

إن تفعٌل التعوٌض انطبلقا من هذه المعاٌٌر ٌشكل ضمانة مهمة لحقوق الزوج المادٌة منها 

والمعنوٌة، و وسٌلة للحد من حاالت التطلٌق الشقاق التً تنطوي على تعسؾ الزوجات فً طلبه، 
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بناء على أسباب واهٌة تنم عن استهتارهن و عبثهن بمصٌر العبلقة الزوجٌة التً تربطهن 

. بؤزواجهن

 

 

 

 

 

  ةــــــخاتى

فلبن كان التوجه الذي حرص المشرع المؽربً على ترسٌخه فً المدونة الجدٌدة لؤلسرة قصد 

الحد من نسبة الطبلق أو التطلٌق، تقٌٌد الطلبات الرامٌة إلى ذلك برقابة وإشراؾ القضاء تفادٌا لكل 

تعسؾ أو مؽاالة، فإن التطبٌق القضابً لمسطرة الشقاق أبان عن محدودٌة هذا التوجه، نتٌجة ارتفاع 

نسبة التطلٌق للشقاق منذ دخول المدونة حٌز التطبٌق إلى اآلن، ذلك أن التصور السابد بخصوصها  

 خاصة –أنها مسطرة سهلة و مرنة ال تحتاج إلى إثبات للحصول على التطلٌق، متى وقع التمسك به 

 أمام القضاء،      –من طرؾ الزوجة حٌث ٌقتـرن عملٌا بحقها مقابل حق الزوج فً الطبلق 

والحال أنها مسطرة خاصة أراد المشرع من خبللها طبقا للمواد المنظمة لها، تخوٌل قضاء األسرة 

سلطة معالجة بعض الصعوبات التً تواجه  الحٌاة الزوجٌة، من خبلل تركٌزه على تفعٌل آلٌات 

الوساطة بٌن الزوجٌن القضابٌة منها والؽٌر القضابٌة، بحٌث إن الهاجس األساسً الذي ٌطؽى على 

مضامٌنها الحفاظ ما أمكن على استقرار       وتماسك األسرة و ضمان استمرارٌتها، خاصة وأن 

 من المدونة ٌشكل حبل استثنابٌا، ال ٌجوز للمحكمة اللجوء إلٌه إال فً 70الحكم بالتطلٌق طبقا للمادة 

.  حدود األخذ بقاعدة أخؾ الضررٌن ، لما فً ذلك من تفكٌك لؤلسرة واإلضرار باألطفال

هذا إضافة إلى أن من مظاهر سوء فهم المضامٌن الحقٌقٌة لمسطرة الشقاق كما ٌتجلى ذلك من 

خبلل تطبٌقها، تردد العمل القضابً فً مفهوم الشقاق المبرر للتطلٌـق، بحٌث إن عدم تحدٌده و 

حصر حاالته تشرٌعٌا أدى إلى جعله ٌستوعب باقً أسبابه األخرى، المتمثلة فً الضرر و العٌب و 

. الخ... عدم اإلنفاق و الؽٌبة 

لذلك و ألجل استجبلء الؽموض الذي ٌشوب المضامٌن الحقٌقٌة لمسطرة الشقـاق، و تجاوز 

: العراقٌل التً تحول دون تطبٌقها السلٌم بما ٌتبلءم مع فلسفتها التً تقوم علٌها، ٌنبؽً اتخاذ ما ٌلً 



العمل على نشر ثقافـة قانونٌـة مرتبطة بمضامٌنها الحقٌقٌة لتجاوز سوء الفهم الذي : أوال 

ٌنتابها ، لٌس فقط لدى عموم المواطنٌن، ولكن حتى بالنسبة لدى المهتمٌن  والمهنٌٌن، ألن تحقٌق 

األهداؾ المرجوة منها عند التطبٌق وفق الروح التً ابتؽاها المشرع، ال ٌمكن أن ٌتؤتى إال بعد 

تٌسٌر فهم مضامٌنها و معرفة كنههـا، و تطبٌقها بما ٌقتضٌه التعاٌش االجتماعً و االستقرار 

. األسري

تكوٌن قضاة متخصصٌن قادرٌن على حسن تطبٌق مسطرة الشقاق ومتشبعٌن بالفلسفة : ثانٌا 

الحمابٌة لؤلسرة، ألجل التوفٌق بٌن تفعٌل إجراءات التسوٌة الودٌة للنزاع القابم بٌن الزوجٌن و 

الحكم بالتطلٌق عند االقتضاء، بما ٌتبلءم مع ضمان حماٌة حقٌقٌة لحقوق جمٌع أفراد األسرة، ألن 

المدونة كما أكد ذلك جبللة الملك فً خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة الثانٌة 

من الوالٌة التشرٌعٌة السابعة للبرلمان، مهما تضمنت من عناصر اإلصبلح فإن تفعٌلها ٌظـل رهٌنا 

. بإٌجاد قضاء أسـري عادل وعصري و فعال

تعزٌز آلٌات الوساطة القضابٌة بٌن الزوجٌن عن طرٌق استعانة المحكمة بذوي : ثالثا 

االختصاص فً علم االجتماع و علم النفس، و الوساطة ؼٌر القضابٌة من خبلل إحداث أجهزة 

متخصصة ومستقلة تتولى القٌام بمهمة المصالحة والتحكٌم          والوساطة بٌنهما تعمل بتنسٌق 

مع الجهاز القضابً، وذلك على ؼرار باقً القضاٌا خاصة التجارٌة منها التً أثبتت التجربة نجاعة 

هذه األجهزة فً تسوٌتها، وكذا انفتاحا على تجارب بعض الدولة التً عرفت تقدما على مستوى 

. نظام الوساطة األسرٌة تنظٌرا و تطبٌقا

وعلٌه اعتبارا لكون مسطرة الشقاق تعتبر من المنظور القانونً مسطرة خاصة لمعالجة 

الصعوبات التً تواجه العبلقة الزوجٌة، فإن تطبٌقها ٌجب أن ٌراعً طابعهـا الوقابً والعبلجً 

الرامً ألً الحفاظ ما أمكـن على استقـرار وتماسك األسـرة، باعتبارها ركٌزة المجتمع األساسٌة 

وبالتالً هدفا وفاعبل فً نفس اآلن لتفعٌل كافة البرامج والمخططات التنموٌة التً تضعها الدولة، 

. وفً مقدمتها المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة
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