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 مقدمة
الق انون الدولي الخاص لم تظهر إال بعد   إن الحاجة لمعالجة موضوع الميراث في إطار

كان الحال عليه   وذلك على عكس ما. تحسن وضعية األجنبي في المجتمعات الحديثة
 وحرمته من أنتمعات القديمة التي لم تعترف لألجنبي بالشخصية الق انونية، المجفي ظل  

يكون طرف ا في العالق ات الق انونية المالية أو الشخصية، حيث ظل األجنبي زمنا طويال  
الحقوق المالزمة لوجوده وإلنسانيته كحق الزواج واإلرث والتصرف   مجردا من أبسط

المجتمعات وضآلة اتصاالتها الخارجية وانغالقها على   والتملك، وذلك نتيجة لبدائية هذه
 . 1والتعامل الخارجي ف اءها الذاتي وعدم اهتمامها بالتبادلنفسها واكت

إال أن تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية ونشوء حاجات تستدعي تجارة خارجية أبت  
تمعات تشريع  لمجيستمر هذا الوضع الشاذ طويال، ف أفرزت واقعا جديدا فرض على ا أن

التكامل والتعايش فيما بينها على  األشخاص واألموال واألجانب حتى يتم   ا أمامبهأبوا
الطبيعي أن يواكب هذا التطور االقتصادي واالجتماعي   ومن2. أفضل الوجوه الممكنة

عماد العالقة الخارجية فتطور مركزه   اعتدال ملحوظ في النظرة إلى األجنبي، وهو
يتمتع بحقوق متزايدة   وتغيرت النظرة إليه وبدأ يتحسن وضعه رويدا رويدا، وأصبح

 .3لى درجة أن تم اعتباره الحق ا من أشخاص الق انون في الدولةإ
ا الوطني باستثناء تلك التي حرم  به وعليه، أصبح يتمتع األجنبي بكافة الحقوق التي يتمتع

ا األجانب االعتراف لهم  به ومن أهم الحقوق الخاصة التي يتمتع. ق انوني خاص منها بنص
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الطالق، الوالية، الوصاية، القوامة وغيرها من حقوق  الزواج،   بالشخصية الق انونية وحق
. وكل ذلك مع مراعاة اعتبارات النظام العام األسرة بما في ذلك حق اإلرث والوصية

 .4الوطني وباإلضافة إلى ذلك يتمتع األجنبي بحق التق اضي أمام المحاكم

ا بأكثر من  وهكذا، احيانا قد تتصل عالقة ىق انونية خاصة بعنصر أو اكثر من عناصره
ق انون واحد كق انون جنسية األطراف أو ق انون موطنهم او ق انون محل إبرام العقد أو  

، وارتباط العالقة الق انونية باكثر من ق انون  ...ق انون موقع المال أو ق انون محل التنفيذ  
واحد يجيز او يوحي من الظاهر على ان لكل ق انون من هذه القوانين اإلختصاص في  

وبالتالي ينتج  . غيره عليها، سواء من حيث إنشائها أو من حيث إنتهائهاان يطبق دون  
عن هذا الوضع التزاحم أو التنازع فيما بين القوانين، لذلك كان ال بد ومن الضروري  

 .إيجاد حل لمعرفة أيها أنسب بأن تخضع له العالقة الق انونية موضوع النزاع

تنسيق بين مختلف القوانين المتعارضة، ولعل أهم غايات قواعد المنهج التنازعي هي ال
وبالتالي محاولة خلق نوع من التعايش فيما بينها، أخدا بعين الغعتبار أن منهجية التحليل  

التنازعي تقتضي معاملة االنظمة المتنافسة على قدم المساواة وإعطائها نفس فرص  
ندما يطرح  التطبيق وذلك في جميع المجاالت، وبالخصوص مجال االحوال الشخصية ع

النزاع على الق اضي، ذلك أنه في بعض االحيان قد يطبق قواعد ق انون بلد أخر متى  
 .تم إسناد االختصاص إليه ويستبعد ق انون بلده

والمغرب لم يعرف نظام خاص للق انون الدولي الخاص إال بعد خضوعه للحماية، 
تحقق من خاللها   مختلف  بحيث بادرت هذه األخيرة إلى خلق نصوص ق انونية ّ

األهداف التي تتوخها، ومن ضمنها إعداد نص ق انوني يؤطر قواعد تنازع  
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غشت   21القوانين في الق انون الدولي الخاص، وهذا القون يتمثل في ظهير  
 . الخاص بالوضعية المدنية للفرنسين واألجانب بالمغرب  2121

الدولي    وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في حالة تنازع القوانين في الق انون
الخاص في مجال الميراث، ذلك ان هذا المجال يمكن ان ينتج العديد من اإلختالف بين  

 .التشريعات فيما يخص الوضع الق انوني الذي سيعطي للمتوفي الحامل لعدة جنسيات

:وبعد هذه التوطئة يكون من المستساغ طرح التساؤالت التالية    

ال الميراث على مستوى  ماهي مختلف النصوص الق انونية  المنظمة لمج
الق انون الدولي الخاص المغربي ؟ وماهي الضوابط التي يجب إتباعها  

 لحل هذه اإلشكاالت ؟ 

ولإلجابة عن مختلف هذه التساؤالت سنعتمد التقسيم الثنائي لمق اربة دقيقة للموضوع  
:وذلك على الشكل التالي    

 

ثتحديد الق انون المختص في مجال الميرا: المبحث األول    

اإلختصاص القضائي في مجال اإلرث: المبحث الثاني    
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 المبحث األول : األحكام العامة للميراث في القانون الدولي الخاص
 

في إطار هذا المبحث سنعرض أوال االطار القانوني المنظم للمواريث في القانون الدولي 

يمكن حل النزاعات المطرحة الخاص، ثم سنتطرق للنظرية تنازع القوانين التي من خاللها 

.امام القضاء والتي يجد بها عنصر أجنبي  

 المطلب األول : باإلطار القانوني المنظم للمواريث في القانون الدولي الخاص
 

كما تمت اإلشارة الى ذلك سابقا فإن المغرب الزال يعاني ضعفا تشريعيا على 

وهذا ما سنقف . يثمستوى القواعد المنظمة لتنازع القوانين بخصوص الموار

عليه عندما نعرج على عملية جرد االطار القانوني المنظم لهذا المجال متوقفين 

، ثم ننتقل الى النصوص القانونية الدولية (الفقرة األولى)عند النصوص الداخلية 

(.الفقرة الثانية)  

 الفقرة األولى : على مستوى القانوني الوطني
 

غربي من مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة يتكون القانون الدولي الخاص الم

خصوصا تلك المنظمة منها لالحوال الشخصية، والتي سنعرض الى كل نص منها بقدر من 

.التفصيل   

 اوال : ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين واألجانب بالمغرب

كريس يعتبر هذا الظهير العمود الفقري للقانون الخاص المغربي وتم وضعه في سياق ت

الهيمنة االجنبية على المغرب، بحيث ان استكشاف بنوده عن تنفيد الدولة الحامية للتعهدات 

نظام "التي التزمت بها نحو باقي الدول األجنبية بشأن ممارسة رعاياها لحقوقهم بالمغرب 

".االمتيازات  

المنصوص وبربط هذا الظهير في عالقته بنظام المواريث  نجده يخضعها وفق القاعدة 

، وإذا كانت "يسند اإلختصاص إلى القانون الوطني للهالك" من الظهير  81عليها في المادة 

مسالة اتحاد الجنسية ال يثير صعوبات بهذا الخصوص فان اختالف جنسية االطراف على 

.النقيض من ذلك  
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 ثانيا : مدونة األسرة

قانون االحوال الشخصية بعد تم وضع مدونة األسرة بعد سلسلة من التعديالت التي لحقت 

بمثابة  70-70االستقالل، الى ان تمت المصادقة من طرف  البرلمان على القانون رقم 

.مدونة االسرة  

وفي ظل ارتباط هذا القانون بموضوع بحثنا نجد أن المشرع المغربي اقحم في مقتضيات 

االحوال الشخصية هذه المدونة مجموعة من النصوص المتعلقة بتنازع القوانين في نظام 

.ونخص بالذكر هنا تلك المواد التي تعنى بنظام المواريث  

  بحيث هذه المادة لتوضيح اقليم نطاق تطبيق هذا القانون من حيث  70المادة

...  تسري أحكام هذه المدونة " ... االشخاص، هكذا نجد البند الرابع ينص على ان 

يوليز  82قية جنيف المؤرخة في الالجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا إلتفا

 ..." المتعلقة بوضعية الالجئين 1591

  والمندرجة في القسم الثاني من الكتاب السادس من المدونة و المتعلق  000المادة

بأسباب اإلرث وشروطه وموانعه حيث أن هذه المادة تسري على المغاربة 

 ."ير مسلمالتوارث بين مسلم وغ" واألجانب إذ أنها تنص على قاعدة  

 ثالثا: قانون المسطرة المدنية

، بحيث أن المشرع نظم 862-862المادتين في إطار هذا القانون نحصر تحليلنا في 

بمقتضى هاتين المادتين أهلية الدولة لإلرث، ونكون تجاه هذه الحالة عندما اليكون وارث 

.معروف  

وليس قانون موضوعي وتجدر اإلشارة الى أن قانون المسطرة المدنية قانون شكلي 

وبالتالي أحكامه تطبق على جميع األشخاص بغض النظر على جنسيتهم، وصدر بهذا 

المتعلق بتطبيق  8817يوليوز  70الخصوص منشور لووزير األول ووزير العدل بتاريخ 

من قانون المسطرة المدنية، والذي يقضي بتطبيقهما على جميع  061-060الفصلين 

وق تراب المملكة دون اعتبار لجنسيتهم أو عقيدتهم الدينية، بمعنى االشخاص المتواجدين ف

أخر أنه في حالة عدم وجود وارث للهالك فإن الدولة تحل محل الورثة وتحصل على التركة 

.سواء كان الوارث مسلم أو غير مسلم  

 

 

 



 
6 

 الفقرة الثانية : على مستوى القانون الدولي
 

تفاقيات والمعاهدات الدوليةيدخل في إطار هذا القانون مجموعة من اال
5

، فال يخفى ما 

للمعاهدات من دور الى درجة أن بعض الفقه اوصى بضرورة اعتمادها وسيلة لتوحيد 

. القانون الدولي الخاص  

وما يهمنا منها . إما ثنائية االطراف أو متعددة االطراف: وهذه المعاهدات تنقسم الى قسمين

.القسم األول دون الثاني  

 اوال : االتفاقية القنصلية بين المغرب وليبيا

تأتي المصادقة على هذه االتفاقية بين بين الدول المغربية والدولة اللبيبية
6

في اطار تعزيز   

التقارب القانوني والقضائي بين البلدين في مجال االحوال الشخصية ، ولقد خصصت من  

حيث حددت اجراءات استفاؤ تركة اي مواطن  هذه االتفاقية الحكام تنازع االرث بين البلدين

من الدولتين يوجد فوق اقليم الدلوة االخرى ، دون االهتداء الى قواعد القانون الدولى 

. الخاص   

ثانيا : البروتوكول االضافي لالتفاقية الدبلوماسية  والقنصلية الموقعة بين المغرب 

 وتونس

: اريث بين البلدين وهي كاالتي خصصت ثالث مواد داخل االتفاقية الحكام المو  

تحدد االجراءات الواجبة االتباع من كلي البلدين في حالة  وفاة مواطن الدولة  : 2المادة 

.المرسلة على اقليم دولة االقامة  ، هي المختصة عن طريق القنصلية   

فاء تسرد مجموع االجراءات الواجب على البعثة القنصلية القيام بها قصد است : 2المادة 

التركة وتصفيتها، كما تلزم دولة االقامة بإمداد موظفي القنصلية بجميع المعلومات التي 

.تمكنها من اداء وظيفتها  

خصصت لتحديد نطاق المادة الثامنة لتشمل باالضافة الى مستحقات الورثة من  :5لمادة ا

أمين ، وذلك تركة  المتوفي التعويض المالي عن حوادث المرور وحوادث العمل وعقود الت

ينم عن حقيقة مؤداها ان نطاق المادة السابقة يمتد ليشمل باالضافة لمجال االحوال 

غير ان االشكال يثار في حالة عدم وجود . الشخصية المسؤولية المدنية  وكذا عقود التأمين

.اتفاقية ثنائية  تقضي بتحديد القانون الواجب التطبيقات  
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 المطلب الثاني: تحديد القانون المختص بمسائل الميراث
 

إن تحديد القانون المختص بمسائل الميراث في القانون الدولي الخاص يتطلب بداية من  

القاضي المعروض عليه النزاع أن يقوم بتكيف الوقائع المعروضة عليه وإخضاعها لقاعدة 

، ويرى بعدها إن كان (الفقرة االولى)القانون الواجب التطبيق  اإلسناد بغية التوصل إلى

، وحتى بالتوصل إلى القانون المختص فقد (الفقرة الثانية)ممكنا إعمال نظرية اإلحالة 

(.الفقرة التالثة)يصطدم هذا األخير بعدة عوائق في التطبيق لعل أبرزها النظام العام   

 الفقرة األولى: التكييف واإلسناد القانوني للميراث

 أوال : التكييف

التكييف هو أول ما يعرض له القاضي عندما يتعرض لمسائل تحتوي على عنصر       

أجنبي، فالتكييف هو تلك العملية التي يقوم بها القاضي لتحديد طبيعة للمسألة المحتوية على 

غية عنصر أجنبي، بهدف إدراجها ضمن واحد من الطوائف القانونية المعروفة لديه، ب

التوصل إلى القانون الواجب التطبيق
7
  .  

فاألهمية البالغة لمسألة التكييف في نطاق القانون الدولي الخاص ترجع إلى أن قواعد        

التنازع إنما هي قواعد موجهة فقط، وال تتضمن حلوال مباشرة كالقانون المدني أو 

.الجنائي
8
ييفات من نظام قانوني آلخر وتكمن صعوبة التكييف في اختالف األوصاف والتك 

ومن دولة ألخرى وهذا ما يسمى بتنازع التكيفات، ولما كان األمر كذالك فإن اإلشكالية التي 

 تطرح نفسها تدور حول القانون الواجب التطبيق ؟ 

وإجابة على هذه اإلشكالية ثار جدل فقهي حول من يقول باعتماد قانون القاضي في        

.ينادي بالرجوع إلى القانون األجنبي التكييف واتجاه آخر  

حتى ولو كان القانون  -فاالتجاه القائل بإخضاع التكييف الى القانون الوجب التطبيق       

يعتبر ان التكييف هو جزء ال يتجزء من القانون الواجب التطبيق، ومبرر هذا   -األجنبي

يق،التوجه هو الحفاظ على وحدة اإلختصاص للقانون الواجب التطب
9
  

في حين أن االتجاه القائل بإخضاع التكييف طبقا لقانون القاضي فهو االتجاه الراجح        

عند الفقه والمعمول به عند القضاء، وعليه فيتوجب على القاضي الفرنسي ان يجري تكييف 

الميراث مثال طبقا للقانون الفرنسي، والقاضي المغربي يجري التكييف طبقا للقانون 
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7
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                 29: مطبعة الكرامة الرباط ص 0220سنة  0الطبعة " أحكام تنازع القوانين في التشريع المغربي النظرية العامة"أحمد زوكاغي  
8
  

  002بجامعة موالي اسماعيل مكناس ص رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص  " مآل تركة المغاربة الهالكين بالخارج " اشراق بنعلة  
9
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وقد ارتبطت نظرية إخضاع التكييف إلى قانون القاضي بالنازلة المعروفة . وهكذاالمغربي 

او ما يعرف بميراث المالطي" بارتولو "بقضية 
10
.  

غشت  80اما بخصوص موقف المشرع المغربي من التكييف،فبالرجوع إلى ظهير        

ل تقنية التكييف المنظم للوضعية المدنية لألجانب والفرنسيين نالحظ أنه لم يتناو 8880

بالتنظيم، لكن جرى العمل منذ اإلستقالل على التكييف طبقا للقانون المغربي أي وفق قانون 

.القاضي  

وفي ختام هذه الفقرة نشير إلى أن التكييف طبقا لقانون القاضي سيثير العديد من        

جه الخصوص ، الصعوبات بالنسبة للمغاربة الهالكين في الخارج وفي مجال اإّلرث على و

حيث يعرف نظام اإلرث العديد من المؤسسات القانونية التي يجهلها القاضي األروبي، 

.الشي الذي سيؤدي حتما إلى تعدد الحلول القانونية
11

 

 ثانيا: االسناد القانون للميراث

بعد تكييف الميراث وإدخاله ضمن نظام قانوني معين بحسب ما يقضي به قانون        

المرحلة الموالية التي يتم من خاللها البحث عن القانون المالئم الذي سيحكم  القاضي تاتي

.العالقة القانونية بمقتضي قاعدة اإلسناد  

ولم يحسم الفقه والقانون في تحديد المقصود بقاعدة اإلسناد بشكل دقيق، فاختلفت        

ل هي قاعدة الرؤى حول طبيعة هذه القاعدة؟ هل هي قاعدة موضوعية أو شكلية، وه

هي كل قاعدة يوجه " وقد عرفها االستاذ  دمحم التعدويني بأنها . وضعية ام مجرد افتراض؟

من خاللها المشرع الوطني خطابه التشريعي إلى القاضي المعروض عليه النزاع، وذلك 

إلرشاده إلى القانون الواجب التطبيق في العالقات أو الروابط القانونية ذات العنصر 

"عندما تتعدد القوانين القابلة للتطبيق األجنبي 
12
.  

وقد شبه بعض الفقه قاعدة االسناد بمكتب االستعالمات في محطة السكك الحديدية،        

فكما ينحصر دور المكتب في اإلرشاد الى رصيف القطار، فكذلك تقتصر قاعدة اإلسناد في 

.اإلشارة إلى القانون الواجب التطبيق  

اإلسناد من  تالثة عناصر وهي  الفكرة المسندة وضابط اإلسناد ثم  وتتكون قاعدة       

القانون المسند إليه، كما أنها تتميز بمجموعة من الخصائص والمميزات أهمها أنها ليست 
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من القواعد الجوهرية ألنها ال تمدنا بالحل النهائي للنزاع، وكونها قاعدة قانونية داخلية، 

.ومزدوجة
13
  

 الفقرة الثانية : اإلحالة
 

تعتبر اإلحالة إحدى الوسائل الضرورية للوصول إلى تحديد القانون المختص بحل        

الفكرة التي تقضي بتطبيق " النزاع المعروض على القاضي، ويمكن تعريف اإلحالة بأنها 

قواعد اإلسناد في القانون اإلجنبي المختص بحكم العالقة بمقتضى قواعد اإلسناد المقرر في 

".القاضي ، متى اختلفت مع هذه اإلخيرة وكان التنازع بينهما سلبا قانون   

وهذا يعني أن مشكلة اإلحالة ترجع في أصلها إلى اختالف قواعد االسناد بين        

التشريعات، فلو كانت قواعد اإلسناد موحدة بين كافة الدول لما كان هناك مجال لظهور 

.نظرية اإلحالة
14

 

والسؤال الذي يثار هنا حول ما هي طبيعة القاعدة القانونية المشار إلى تطبيقها، هل        

هي القواعد الموضوعية في القانون األجنبي ام يقصد بها قواعد التنازع لهذا القانون، 

ولإلجابة على هذا التساؤل نقول على ان الحل يكون بين دفتي قانون القاضي المعروض 

فإذا كان يقول بتطبيق القواعد الموضوعية مباشرة للقانون األجنبي، فمعناه ان عليه النزاع، 

القاضي يرفض اإلحالة، اما إذا كان يستلزم نطبيق قواعد اإلسناد فيعني ذلك أنه يأخد 

.باإلحالة
15

 

:وتنقسم اإلحالة إلى تالثة انواع  

اد المنصوص عليها في بمعنى ان تطبيق قواعد اإلسن: االحالة دات الدرجة الواحدة       

القانون األجنبي المختص يترتب عليه الرجوع إلى قانون القاضي من جديد وتطبيقه في 

.قواعده الموضوعيه
16

 

بمعنى تخلي قاعدة اإلسناد األجنبية عن اإلختصاص : اإلحالة دات الدرجة الثانية       

ة ترد اإلختصاص إلى قانون المعقود لها بمقتضى قاعدة اإلسناد الوطنية إال انها  هده المر

.دولة تالثة وليس إلى قانون القاضي
17
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وفيها يؤدي تطبيق قاعدة اإلسناد األجنبية إلى تطبيق : اإلحالة دات الدرجات المتعددة       

قاعدة اإلسناد في قانون دولة تالثة ثم تطبيق قاعدة اإلسناد في دولة رابعة عمال بقاعدة 

.نصل إلى قانون نطبق قواعده الموضوعيةاإلسناد هذه، وهكذا إلى ان 
18

 

 الفقرة الثالثة : النظام العام
 

للنظام العام في إطار القانون الدولي الخاص مفهوم فضفاض وغير دقيق متغير من        

تلك الوسيلة التي يستبعد " دولة ألخرى، وبالرغم من ذلك فقد عرفه غالبية الفقه على انه 

التطبيق على العالقة القانونية، وإحالل القانون الوطني محله  بها القانون األجنبي الواجب

."بسبب اختالفه مع هذا األخير اختالفا جوهريا بحيث يتنافى مع المصالح الحيوية للدولة
19

 

وقد اجمع الفقه على أن من أهم اآلثار التي يمكن أن تترتب عن تعارض القانون        

عام لبلد اإلقامة؛ هو استبعاد القانون األجنبي، وإحالل األجنبي الواجب التطبيق مع النظام ال

قانون القاضي محله لحل النزاع، ألن هذا األخير يجد نفسه محاصرا بنظامه العام الذي 

.يرفض تقبل بعض المؤسسات الغير المألوفة لديه  

وفي مجال اإلرث كيف يمكن للقاضي األروبي أن يقبل بتطبيق قاعدة للذكر مثل حظ        

األنثيين في ظل التطور السريع الذي تعرفه هذه المجتمعات، بحيث أصبحت نزعة العدالة 

والمساواة هي السائدة في جميع المناحي الحياتية، وكيف يمكن للقاضي الغربي أن يمتثل 

لحرمان أحد األفراد المستحقين لإلرث نزوال عند تطبيق مبدأ الالتوارث بين المسلم وغير 

ي فاحترام نظام اإلرث المغربي في الخارج يوجب عدم تعارضه مع النظام المسلم، وبالتال

العام، وهكذا فأي نص قانوني يفرض شروطا أو قيودا دات طبيعة دينية يمكن أن يستبعد 

.بذريعة مخالفة النظام العام  

ونفس الشيء حتى بالنسبة للمغرب بحيث أن الحكم الصادر عن إحدى المحاكم        

لقاضية بإرث ولد غير شرعي مثال في تركة أبيه المغربي الموجودة في األجنبية وا

المغرب، أو الحكم الذي ال يراعي مبدأ اختالف الدين كمانع من موانع اإلرث، ال يمكن   

.تذييله بالصيغة التنفيذية في المغرب لتعارضه مع النظام العام المغربي
20
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 الختصاص القضائي في مجال التركاتا :الثاني المبحث

 
كمته حسنتعرض في اطار هذا المبحث للضوابط العامة التي يستند اليها القاضي في تحديد اختصاص م

للنظر في النزاع ذو العنصر االجنبي المعروض امامه في مطلب أول، و في مطلب ثاني سنتطرق 

 لمواريث و الوصايا الدوليةلعنصر تنفيذ االحكام و العقود االجنبية المتعلقة ب ا

 المطلب االول : الضوابط العامة في تحديد االختصاص القضائي
 

ان اول ما يعرض له القاضي عندما يثار أمامه نزاع ارثي أو ايصائي ذو عنصر أجنبي هو بحث ما اذا 

الى اسناد  عندئذ، فاذا وجدها مختصة انتقل ال كانت محكمته مختصة دوليا بالفصل في هذا النزاع أم 

مسألة  عندئذإلثارةالنزاع الى القانون الواجب التطبيق عليه، أما اذا وجدها غير مختصة فال داعي 

و اختصاص المحاكم بالفصل في هذه النزاعات قد يتحدد بناءا على معايير . االختصاص التشريعي أمامه

 .(الثانية الفقرة)او معاير حديثة  (الفقرة االولى)كالسيكية لالختصاص الدولي 

 الفقرة االولى : اختصاص المحاكم المبني على ضوابط االسناد الكالسيكية
 

.و يقصد بالمعاير الكالسيكية كل من ضابط الجنسية و الموطن و موقع العقار   

 أوال : االختصاص المبني على معيار الجنسية

إطار القانون الدولي الخاص منذ زمن تعد الجنسية من أبرز أعمدة التحليل التنازعي التي يستند إليها في 

وضع أسس اعتمادها الفقيه اإليطالي مانسيتي، الذي كان له الفضل في وضع نظرية شخصية  ،بعيد

حيث قال في هذا الصدد بأن الجنسية هي أساس القانون الدولي الخاص أي أن  ،القوانين و تطوريها

 .حيث التطبيق على أحواله الشخصية قانون الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها هي األولى من

و قد تم تبني هذا الضابط من طرف العديد من الدول الغربية في تنظيم أحوال األجانب الشخصية و منها 

فمثال نجد المشرع اإلسباني قد أخضع مؤسسة اإلرث للقانون الوطني للهالك حسب الفقرة . 21مواريثهم

يخضع اإلرث للقانون الوطني للهالك وقت وفاته كيفما ":نهالثامنة من الفصل التاسع و التي تنص على أ

، بمعنى أن المغربي المهاجر إلى إسبانيا إن توفي و ترك تركة "كانت طبيعة األموال و مكان وجودها

، الشيء الذي سيطرح حتى و لو كان متزوجا من اسبانيةبها، فإن القانون المغربي هو الواجب التطبيق

ً إذا كانت الزوجة اإلسبانية غير مسلمة، فالقضاء اإلسباني ونيةالقانالعديد من اإلشكاالت  ،خصوصا

ً تطبيق مبدأ ال توارث بين مسلم و غير مسلم مع العلم ان هذا المبدأ يعتبر من النظام  سيرفض طبعا

 التقنينمن  8من الفصل  0و  0إلشارة فقط فإن الزوج المتبقي على قيد الحياة فإنه يخضع للفقرة .العام

 :ينج، و هي تميز بين وضعو التي تحمل قاعدة تنازع مغايرة بخصوص آثار الزوا المدني

فيها الزوجين من جنسية واحدة أي كال من الزوجة و الزوج يحمالن الجنسية الحالة التي يكون -

 .المغربيةفإن القانون المغربي هو الواجب التطبيق
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لطان اإلرادة فإذا كانا الزوجان قد اختارا تطبيق القانون حالة اختالف جنسية الزوجين فإنه يتم إعمال س -

المغربي أو اإلسباني فال إشكال، أما إذا لم يكن الزوجان قد اختارا القانون الواجب التطبيق فإنه يتم 

، مما يجعل نصيب الزوج يتغير تبعا 22إعمال القانون اإلسباني على أساس أنه هو قانون بلد اإلقامة

 .حكم إرث الهالكللقانون الذي سي

خالصة القول هو أن القانون اإلسباني يقوم على اعتبار جنسية المورث كضابط لإلسناد في تنظيم 

 .اإلرث

من ظهير الوضعية المدنية  81و هذا هو نفس اإلتجاه الذي سلكه المشرع المغربي من خالل الفصل 

توارث المنقوالت و األصول  يخضع": لألجانب و الفرنسيين و الذي نص بصريح العبارة على أنه 

الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب لقانون الدولة التي ينتسب إليها المورث فيما يعود إلى 

تعيين الورثة و الترتيب الذي يرثون بمقتضاه و االنصبة العائدة إلى كل واحد منهم و المقادير التي يتعين 

الذي يجوز ان يتصرف به على وجه الوصية و المقدار الذي يجب  عليهم ارجاعها إلى التركة و المقدار

 .23"حفظه للورثة

 و رظهيالمن  81كن استنتاجه من الفصل ما يم نإذمن التقنين اإلسباني،  8ة الثامنة من الفصل رو الفق

أن كال المشرعين اعتمدا الجنسية كضابط لإلسناد، و بالتالي ال عبرة ألي ضابط آخر كموطن الهالك أو 

 .مكان وفاته او حتى جنسية الورثة

 الموطناالختصاص المبني على معيار : ثانيا 

د يجد ضابط الموطن أصله التاريخي عند الفقيه األلماني سافيني حيث كانت نقطة البدء عنده هي البال

التي ورثت القانون الروماني و سادت فيها الديانة المسيحية و يجمعهااالشتراك القانوني، أي تربطها 

و بالتالي يتم حل النزاع باالستناد إلى ضابط الموطن من خالل تحديد مقر أطراف . وحدة الفكر القانوني

من األنظمة القانونية خاصة في الدول النزاع، سعيا وراء الحل المثالي، و انتقل هذا التفسير ليغزو العديد 

األنجلوأمريكية و الدول اإلسكندنافية لحل المسائل المتصلة باألحوال الشخصية في القانون الدولي 

كضابط لإلسناد كالقانون المدني السويسري  تبنيه الخاص،بل حتى أن بعض البلدان األوروبية لجأت إلى

ت نري القانون السويسري على ميراث الشخص الذي كايس"التي نصت على أنه  87من خالل المادة 

 ".آخر موطن له سويسرا

و قد كان ألنصار ضابط الموطن عدة حجج في كونه هو األنسب لحل النزاعات المتعلقة باألحوال 

 ، وني غير ذلك الذي يعيشون في وسطهالخضوع لنظام قان يجنبهم بحيث. الشخصية من ضابط الجنسية

، و القانون الذي يعرفه و يتكيف معه مصلحته الخضوع لقانون المكان الذي يعيش فيه ألنهالمهاجر من و

هذا ان دل على شيء إنما يدل على إقصاء القانون المغربي الواجب التطبيق على مواطنيه في بالد 

كل و المهجر، و نقل اختصاصاته المفترضة إلى قانون بلد االستقبال األمر الذي سبب العديد من المشا

 .العراقيل القانونية للجالية المغربية المقيمة في الخارج
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 موقع العقاراالختصاص المبني على معيار :ثالثا 

ان القانون الذي ينظم التركات تتجاذبه ثالثة اتجاهات، بحيث يعتبر االتجاه األول ان اإلرث هو إحدى 

و بالتالي فهو النتيجة . و بواقعة الوفاةحاالت األحوال الشخصية، ألنه يتصل أساسا بواقعة حياة الشخص 

الطبيعية للوفاة، كما أنه يؤسس انطالقا من عناصر مأخوذة من حالة الشخص لروابط النسب و القرابة و 

 .24بالتالي يجب ان ينظم اإلرث بمقتضى القانون الشخصي و هو األمر الذي وقفنا عليه سالفا

حوال العينية، بحيث يتم اعتباره وسيلة من وسائل نقل و هناك اتجاه ثاني يعتبر اإلرث حالة من األ

الملكية تتميز عن سواها في أنها تصدر عن واقعة مادية هي الوفاة لتتحول إلى واقعة قانونية هي اإلرث، 

، حيث تطبيق ع اإلرث للنظام القانوني لألموالإال أن الموضوع يبقى نفسه و هو األموال و بالتالي إخضا

دني ل مهما كان منقوال أو عقارا، كما هو الشأن في العديد من البلدان كالقانون المقاعدة موقع الما

، و أصحاب هذا االتجاه يعتمدون على أن األموال تبقى واحدة مهما 87البرازيلي من خالل المادة 

 .تغيرت طريقة انتقاله

لة تخضع للقانون ى أموال منقوأما االتجاه الثالث، فقد تزعمه التشريع الفرنسي من خالل تقسيم التركة إل

، و أموال عقارية تخضع لقانون موقعها و هو ما نص عليه الفصل الثالث من القانون آخر موطن للهالك

 .المدني الفرنسي

حين دفعت  0777نوفمبر  80م هو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر لها في تاريخ 

 .قارية لفرنسي افتتحت بالخارجبعدم االختصاص في النظر في تركة ع

إذن فضابط اإلسناد المعتمد على تجزئة التركة إلى شطرين عقارية و منقولة، يضعنا أمام إشكال 

فمن الممكنأن يكون الفرد وارثا في إطار التركة العقارية و غير . إزدواجية القانون الذي ينضم أحكامها

عقارات و أموال  ، و لهمتزوجا من فرنسية غير مسلمة ربياوارث في المنقولة، مثالً لو أن مواطناً مغ

، ثم هلك في المغرب و الذي يعتبر محل إقامتهم، فإن الزوجة الفرنسية لن يكون لها حق منقولة في فرنسا

حين يكون لها  ي، ألنه هو واجب التطبيق، فمن التركة طبقا للقانون المغربي اإلرث في الجزء المنقول

 .نصيب الزوج الباقي على قيد الحياة طبقا للقانون الفرنسي في الجزء العقاري من التركة

انتقد إخضاع التركة العقارية لقانون محل وجودها ألنه يرى في ذلك François Melin إال ان الفقيه

ضعة لقوانين مختلفة كما سبق تجزئة للتركة العقارية الدولية التي قد تتعدد أماكن وجودها مما يجعلها خا

يوليوز  80الشيء الذي سيخلق مجموعة من اإلشكاليات القانونية، لهذا نجد اتفاقيات الهاي ل ،و أشرنا

بشأن تنازع القوانين في قضايا المواريث و الوصايا اخضعت هذه األخيرة للقانون الشخصي  8870

بخصوص القانون الواجب  8818غشت  8تاريخ للهالك ، لتأتي االتفاقية الثانية لالهايمأكدة ذلك ب

التطبيق على اإلرث، قد نصت على خضوع التركة العقارية و المنقولة إلى قانون واحد، سواء كان هذا 

القانون هو قانون بلد اإلقامة االعتيادية للهالك الذي أقام فيه على األقل خمس سنوات قبل وفاته، أو إلى 

و بالتالي تكون اتفاقية الهاي قد أعطت المشروعية . الهالك قبل وفاته الجنسية التي كان يحملها ضابط

، طبعا إلى ابط الجنسيةضابط اإلقامة االعتيادية، الذي أصبح يزحف شيئا فشيئا ليلقي بالظالل على ضل

جانب ضوابط جديدة كضابط المصلحة الفضلى للطفل و ضابط اإلرادة تحت ذريعة التدفق المكثف 
                                                           

24
عة الثاتية اصول القانون الدولي الخاص الجنسية الموطن مركز االجانب مادة التنازع، مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية، الطب: دمحم كمال فهمي 

 .299ص  0970
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بالتالي الصعوبة التي يطرحها الوضع على القاضي الوطني في اإللمام بدقة بكل القوانين للمهاجرين ، و 

 .ث بشكل خاصيالمتعلقة باألحوال الشخصية بشكل عام و الموار

 الفقرة الثانية : اختصاص المحاكم المبني على ضوابط اإلسناد الحديثة

عقد السبعينيات بحكم اإللتحاق المكثف  إن تدفف الوفود األجنبية على الدول األوروبية و خاصة منذ

، قد أربك الحسابات السياسية و اإلقتصادية و ي إطار ممارسة حق التجمع العائليألسر العمال ف

لذلك بدا التفكير جديا في توظيف تقنيات قانونية جديدة لمواجهة التوارد ، اإلجتماعية للدول المستقبلة

أن القاضي األوروبي أصبح عاجزا عن مسايرة الزخم الكبير  الحضاري و القانوني األجنبي، على أساس

كير في ايجاد قواعد اسناد فع الى التفمن القوانين األجنبية المتعلقة باألحوال الشخصية، الشيء الذي د

 ةعتيادية، و ضابط المصلحالقامةاالبديلة عن تلك المتعارف عليها سابقا، و المتمثلة أساسا في ضابط ا

 .الفضلى للطفل

 .دية كضابط بديلاعتيالقامةاالا:أوال 

د ادت التحوالت التي يشهدها العالم في االونة االخيرة نتيجة تكاثر حركة الهجرة الى تغيير موقف قل 

القضاء في البلدان المستقبلية للجالية األجنبية عامة و المغربية على وجه الخصوص تجاه قضايا األحوال 

صبح القضاء يستبعد قوانينهم الوطنية، و اعتماد قانون محل االقامة الشخصية لهؤالء المهاجرين، بحيث أ

باعتباره أكثر تناسبا مع وضعيتهم، و قد زاد االقبال على تبني هذا الضابط، بعد أن تم التنصيص عليه 

غشت  8صراحة في اتفاقيات الهاي المبرمة بعد الحرب العالمية الثانية و خاصة تلك المبرمة في 

 .لقانون الواجب التطبيق على االرثبخصوص ا 8818

و من الدول التي لجأت لهذا الضابط، نجد القانون البلجيكي و كذا االسباني خصوصا بعد اصالحات  

الذي ألغى جميع أشكال التمييز القائمة على أساس الجنس، فمنذ تبني هذه االصالحات  8887و  8801

ادية ضابطا احتياطيا، يمكن لألطراف اختيار االحتكام اليه، بدأت التقنينات االسبانية تعتبر االقامة االعتي

حالة عدم توفرهم على جنسية مشتركة، خصوصا في تنظيم األموال الزوجية و ضمان حقوق الزوج 

 .25الباقي على قيد الحياة

 .ضابط المصلحة الفضلى للطفل :ثانيا 

اذا كان مبدئيا أن تطبيق قاعدة االسناد تؤدي الى تطبيق مدونة االسرة على المنازعات االسرية للجالية  

المغربية بالمهجر، فان هذا المبدأ يتعرض في الواقع العملي للتعطيل و العرقلة بصورة تفقده نجاعته و 

الوطني باستعمال عدة مبررات و  فعاليته، نتيجة انتصار القاضي االجنبي المعروض عليه النزاع لقانونه

ذرائع، تعتبر المصلحة الفضلى للطفل واحدة منها، بحيث جعل القاضي االوربي هذه االخيرة تستحوذ 

على جميع االعتبارات القانونية و الوطنية اذ أنه عندما يتعلق األمر بنزاع يهم الطفل، فان االختصاص 

 .القاضي اذا كان هذا االخير هو االصلح و األفيد له يمكن أن يسحب من قانونه الوطني ليعطى لقانون

تعتبر  8818و ضابط المصلحة الفضلى هذا يجد تبريره في العديد من االتفاقيات الدولية اال أن اتفاقية  

في جميع "  فيهأهمها، فالفصل الثالث في فقرته االولى قد نص صراحة على هذا المبدأ بحيث جاء 

                                                           
. 021-021، مرجع سابق ص عبد المنعم الفلوس
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الطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة أو االجراءات التي تتعلق با

 ."المحاكم أو السلطات االدارية أو الهيئات التشريعية يولى االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى

اذن فهذه االتفاقية و غيرها قد وجد فيها القضاء االوربي متنفسا و أساسا لغض الطرف عن قانون الطفل 

ني مادام ال يوفر له الحماية الالزمة، و بالتالي محاولة ارغام االب الطبيعي لالعتراف بالنسب لولده الوط

و النفقة عليه و عدم حرمانه من حقه في الميراث، و بالطبع هذا لن يتأتى اال من خالل تطبيق القانون 

خصوص االبن غير الشرعي، الفرنسي النه ال يمكن مراجعة القانون المغربي ذو المرجعية االسالمية ب

و هو األمر الذي تعتبره . ألن مسؤولية هذا االخير في ظل القانون المغربي ال يتحملها سوى االم

المحكمة االوروبية مسا خطيرا بالمصلحة الفضلى للطفل، بل و أنها تدين المحاكم االوربية عن أي 

المحكمة االوربية لحقوق االنسان بتاريخ  تساهل في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال القرار ابذي اتخذته

و الذي ادانت من خالله القضاء الفرنسي لعدم مساواته بين الطفل الشرعي و الطفل الطبيعي  0222/0/0

.في االرث  

 المطلب الثاني : تنفيذ األحكام والعقود األجنبية المتعلقة بالمواريث والوصايا الدولية

 

أنه قد يحدث أن يعرض نزاع متعلق بالتركات أو الوصايا على قضاء دولة أجنبية ويصدر  المتصورمن 

هل يلقى هذا الحكم  التساؤل يطرح حكم، فيريد أحد األطراف تنفيذه في المغرب، ففي هذه الحالة بشأنه

نفس المعاملة التي تلقاها األحكام الوطنية ؟ إلى جانب ذلك قد يأتي أحد الورثة بعقد إراثة أو وصية يود 

من خالله أن يثبت بأنه الوريث الوحيد للمتوفى أو الموصى له ببعض التركة، ويريد تنفيذها هنا في 

المبرمة في المغرب؟ العقود المغرب، فهل تلقى نفس المعاملة التي تلقاها  

سعت أغلب التشريعات ومن بينها التشريع المغربي، إلى التوفيق بين اعتبارين أساسيين في  فقد وعليه

ألطراف سواء في ا حقوق حمايةمعاملتها لألحكام والعقود األجنبية، حيث يتمثل االعتبار األول في  إطار

الدعوى التي صدر فيها الحكم األجنبي أو ما يتعلق بالعقود المبرمة بالخارج، ويتمثل الثاني في سيادة 

لذا نجدها تضع مجموعة من الشروط والقيود لتكون . الدولة التي يراد تنفيذ الحكم أو العقد على إقليمها

وتختلف هذه الشروط من دولة إلى أخرى، ففي  هذه األحكام والعقود متمتعة فيها بالقوة التنفيذية ،

المغرب ال يمكن تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم أجنبية، وال العقود المبرمة في الخارج إال بعد تذييلها 

من قانون المسطرة  210و  210و  212بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 

العقود الصادرة عن جهة أجنبية، يتطلب تنفيذ األحكام الصادرة عن وكغيرها من األحكام و. المدنية

توفرها على  محاكم أجنبية، والعقود المبرمة في الخارج المتعلقة بمسائل التركات والوصايا بالمغرب

.مجموعة من الشروط  

مشرع من قانون المسطرة المدنية، نجد أن ال 210و  210و  212فبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين      

المغربي قد أخضع األحكام والعقود األجنبية المتعلقة بالميراث والوصايا لرقابة مسطرية تترجم على 

شكل دعوى جديدة تسمى دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، تقام أمام المحكمة المختصة التي تتولى التأكد 

.قبل إعطائها األمر بالتنفيذ من تحقق الشروط التي نص عليها القانون  

حيث يعتبر شرطي صحة الحكم األجنبي و اختصاص المحكمة األجنبية من أهم الشروط التي نص  

من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثانية عندما أوجب على المحكمة  212المشرع في الفصل  عليها
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ج ضمن ويندر" أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة التي أصدرته "إليها الطلب  التي يقدم

الشرط األول كل ما يتعلق بصحة التبليغ، وعدم اللجوء إلى االحتيال والتدليس، وتوفير ضمانات 

التقاضي وحقوق الدفاع وحضور المحامي للنيابة، كما تم التأكيد على هذا الشرط في جل التشريعات 

ي صدر فيها الحكم المقارنة، والغاية من ذلك هو توفير سالمة اإلجراءات التي اتبعت في الدعوى الت

أما ما يتعلق بالشرط الثاني فقد نص . 26األجنبي وعلى أن حقوق الدفاع قد روعيت في هذه الدعوى

، ولم يبين فيها األساس الذي 27جنبية بصياغة مقتضبة وغير دقيقةالمشرع على اختصاص المحكمة األ

دولي : ينظر لهذا األخير من جانبينينبغي لمحكمة التذييل أن تعتمده لتتأكد من هذا االختصاص، إلى أنه 

وداخلي، فمن حيث الجانب الدولي يجب أن تكون محاكم الدولة التي أصدرت الحكم هي المختصة 

الداخلي  ومن حيث الجانب. بمقتضى قواعد تنازع االختصاص القضائي الدولي المعمول بها في المغرب

في  مختصة طبقا لقواعد االختصاص الداخلييجب أن تكون المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكم هي ال

، إضافة إلى شرط آخر متعلق بكون هذا الحكم األجنبي المطلوب تنفيذه قد أصبح "28الدولة المعنية باألمر

نهائيا وقابال للتنفيذ، وقد تم التنصيص على نفس هذه الشروط في االتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب 

.ة منها والغربيةمن الدول العربي مع مجموعة  

كما أن المشرع اشترط بالنسبة للعقود المبرمة بالخارج بما فيها العقود المتعلقة بمسائل التركات 

أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها الفصل  يجب لكي تكون قابلة للتنفيذ في المغرب والوصايا،

إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النصوص السابقة، حيث البد من إبرامها أمام الضباط  210

والموظفين العموميين المختصين، إال أن المشرع لم يفصل في هذا المقتضى أي المقصود بهؤالء 

مكانية استبعاد مجموع من العقود المبرمة في الخارج، إل الموظفين، مما يفتح معه المجال أمام القضاء

 211تحت عدد  21/29/0201النقض بتاريخ  حيث جاء في إحدى القرارات الصادرة عن محكمة

بعدم قبول الطلب بعلة أن الوثيقة المطلوب تذييلها  الحكم إلى فيه ذهبتمحكمة االستئناف  لقرار بنقضها

درة عن محامية مصادق عليها من طرف المكتب القضائي الذي تعمل بالصيغة التنفيذية مجرد شهادة صا

 به وليست وثيقة رسمية منجزة أمام الجهات المنصوص عليها قانونا وال تحمل أي توقيع أو طابع

رسمي لجهة رسمية، إال أن محكمة النقض نقضت قرار محكمة االستئناف بعلة أن الوثيقة أصلية تلقتها 

يت كالرك بصفتها مكلفة بتلقي التركات وعاملة بشركة مؤهلة قانونا في مجال المحامية سارة ايليزاب

األموال الموقوفة والتركات والموقع عليها من طرف روبرت رايدر بصفته موثقا عموميا والمختومة من 

 طرف مندوب وزارة

29"الخارجية والكومنويالت ومصادق ليها من طرف قنصل المغرب بانجلترا  

 المغرب ففيإلى جانب هذه الشروط نجد شرط عدم مساس أي من محتوياته بالنظام العام المغربي، ففي 

أحكام الشريعة اإلسالمية على مسائل األحوال الشخصية خاصة في مسائل  المغربي المشرع يطبق

طبيقا واسعا، ت اإلسالمية الدول اإلسالمية، تجد أحكام الشريعة أغلبالميراث والوصايا في المغرب وفي 

 األمر الذي سيتم معه تعطيل تنفيذ األحكام
                                                           

26
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية، كلية "يتنفيذ األحكام األجنبية وفقا لمدونة األسرة والقانون الدولي الخاص المغرب: "أسماء المولود 

 00-06، ص 0787-0778السنة الجامعية .العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي، الرباط، 
27
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية "موقف القضاء من دعاوى تنفيذ األحكام األجنبية الصادرة في القضايا األسرية: " لبنى بن عطية 

 01 ، ص0778-0771واالجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
28
  017، ص "الخاص المغربيالوجيز في القانون الدولي :"موسى عبود.  

29
 080/0/8/0786: في الملف الشرعي 606تحت عدد  76/78/0786قرار صادر عن محكمة النقض في  
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األجنبية التي ال تحترم األحكام التي تقررها الشريعة اإلسالمية، كالحكم األجنبي الذي يسوي في اإلرث 

واالنات ، و کذا الحکم الذي يقرر لزوجة المسيحية حق االرث علی ترکة زوجها المسلم او  بين الذكور

إلى جانب العقود المبرمة بالخارج، حيث جاء في . حکم الذی يوصی لولد غير شرعیالعکس، و کذا ال

الوصية " على أن 299تحت عدد  29/29/0202إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بتاريخ 

المراد تذييلها بالصيغة التنفيذية والمنجزة بالخارج مخالفة للقانون الوطني لتعلقه بنظام األسرة والشريعة 

اإلسالمية ذلك أن الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، والمحكمة لما قضت بتذييل 

من مدونة  011الوصية للموصى لها أخته في جميع ممتلكاته بالصيغة التنفيذية دون أن تتقيد بالمادة 

مصاريف الجنازة  األسرة التي حددت الوصية في ثلث التركة وبما جاء في الوصية أنها مشروطة بأداء

 عرضتومصاريف الوصية، تكون قد خرقت القانون الوطني لتعلقه بنظام األسرة والشريعة اإلسالمية 

30" بذلك قرارها للنقض   

ويترتب على إعمال فكرة النظام العام رفض تنفيذ الحكم أو العقد األجنبي الذي يحوي على ما يخالف 

وهذا الرفض . اإلجراءات المتبعة في إصداره أو من حيث مضمونهالنظام العام الوطني سواء من حيث 

قد يكون كامال ويؤدي إلى استبعاد تنفيذ الحكم أو العقد األجنبي بكامله، كما قد يكون جزئيا، بحيث 

من كل واحد منهما، وذلك في حالة ما إذا كان متعارضا في جزء منه فقط مع  يقتصر الرفض على جزء

، وفي هذه الحالة أجاز الفقه الراجح األمر بتنفيذ الجزئية أرضها علىتنفيذه  دولة المرادالنظام العام في ال

. التي ال تتعارض مع النظام العام ورفض تنفيذ العناصر األخرى التي تتضمن تعارضا مع هذا األخير

رض معه، وذلك بشرط أن يكون ممكنا الفصل بين الجزء المتعارض مع النظام العام والجزء غير المتعا

  .مقتضياته تعديل –أو العقد إن أمكن ذلك  –وأال يترتب على تجزئة الحكم 

من قانون المسطرة المدنية على  210إلى جانب هذه الشروط نص المشرع المغربي من خالل الفصل 

الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب المتعلق بالتذييل، ما لم تنص مقتضيات مخالفة في االتفاقيات 

 الدبلوماسية
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 0781لسنة  01قرار منشور بمجلة محكمة النقض عدد " 060/0/8/0780: في الملف الشرعي 688تحت عدد  78/78/0781قرار صادر عن محكمة النقض في  
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 خاتمة
نستشف مما سبق، أن حل المنازعات المتعلقة بمسائل التركات والوصايا في إطار القانون الدولي 

الخاص المغربي، يعتمد أساسا على مجموعة من القواعد المتفق عليها تشريعا وفقها وقضاء، حيث تلعب 

شكاالت التي يطرحها وجود العنصر األجنبي في هذه القواعد دورا رئيسا في العمل على حل مختلف اإل

وأبرز هذه اإلشكاليات وأكثرها تعقيدا ما يتعلق بإشكالية تنازع عدة قوانين على . مجال اإلرث والوصايا

حكم المنازعات اإلرثية أو اإليصائية، حيث يتطلب حلها أوال المفاضلة بين القوانين المتزاحمة لحكمها 

القانون الواجب التطبيق على النزاع، ومرحلة  تم عبر مرحلتين مرحلة تحديدواختيار أنسبها، والذي ي

.التطبيق الفعلي لهذا القانون  

والقاضي المغربي وهو في طريقه للبحث عن هذا القانون األنسب واألجدر الحكم هذه العالقة، تعترضه 

تأثير بالغ على الحل تتمثل على الخصوص في مسألة التكييف، علما بأن لهذا األخير  عدة صعوبات

النهائي للنزاع في هذا المجال، حيث يختلف القانون الواجب التطبيق باختالف تصنيفه، وهو األمر الذي 

ينتج عنه بالضرورة تباين الحلول المتبعة لتنازع القوانين في مجال المواريث والوصايا، إلى جانب 

المختص، وما قد يعترضه من عقبات فيما إشكالية أخرى تتجسد على مستوى تطبيق القانون األجنبي 

يتعلق بإعماله، وذلك فيما لو كانت أحكام هذا القانون تتعارض مع المبادئ واألسس الجوهرية التي يقوم 

عليها نظام المواريث في دولة القاضي، أو أن ثبوت االختصاص لهذا القانون كان نتيجة لتحايل 

والوصايا من خالل تغيير ضابط اإلسناد قصد التهرب من  الخاصة باإلرث األطراف على قاعدة اإلسناد

.أحكام القانون المختص  

هذا، وإن كانت إشكالية تنازع القوانين تعد من أهم وأدق اإلشكاليات في هذا النوع من المنازعات، إال أنه 

ى مجموعة تثار قبله إشكالية أخرى، وهي إشكالية تحديد المحكمة المختصة، والتي يتم تحديدها بناء عل

من الضوابط والمعايير، التي حاول المشرع المغربي من خالل قانون المسطرة المدنية اإللمام بالعديد 

حيث يتقرر االختصاص للمحاكم المغربية للنظر في هذا النوع من المنازعات بناء على هذه . منها

كما قد تثار في . ع في الخارجالمعايير، أو يسلب منها في حاالت استثنائية كأن يتعلق األمر بعقار واق

نفس اإلطار، إشكالية تنفيذ األحكام والعقود األجنبية المتعلقة بالتركات والوصايا ومدى احترامها للشروط 

المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، خاصة ما يتعلق بالصحة وصدورها عن محكمة مختصة 

 والنهائية

الجهات المختصة بالنسبة للعقود األجنبية، وعدم تعارضهما مع بالنسبة لألحكام، وشرط اإلبرام أمام 

.النظام العام المغربي  

 بالشريعة تأخد التي الدول بين اإلرث نظام اختالف في تتجلى باألساس المطروحة اإلشكالية فإن هكذا و

 تنفيذ في العام بالنظام لتعلقه نظرا حائال يقف مما.  بها تأخذ ال التي الدول و المجال هذا في اإلسالمية

. اإلسالمية الشريعة ألحكام مخالفة بها تكون التي األجنبية األحكام من مجموعة  
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