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هــذه الدراســة الــي قمنــا بهــا املتعلقــة بمدونــة األرسة ليســت دراســة قانونيــة بحتــة
فلــم نعمــد الــى رشح فصــول املدونــة باالرتبــاط مــع املذكــرة التوضيحيــة مقســمني ذلــك
الــى أبــواب حســبما عليــه املدونــة وعاقديــن مقارنــات مــع أنظمــة أخــرى ومربزيــن مــدى

تفاعــل العمــل القضائــي مــع نصوصهــا ومــا عليــه الوضــع فــي الواقــع .اننــا ســعينا فــي
دراســتنا هــذه الــى ابــراز الجوانــب التاليــة:

 الوضعية االجتماعية اليت صيغت في ظلها مدونة األرسة. املقاربات االجتماعية والحقوقية الكونية اليت المستها املدونة. الصعوبات اليت واجهت تطبيق املدونة وكيفية مواجهتها. آثار املدونة في الواقع من خالل تجسيده بإحصاءات. انعكاس تطبيق املدونة على تغيري ثقافة املجتمع.وقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة بحسب ما تم تناوله الى املباحث التالية:
املبحث األول :الخلفية االجتماعية اليت سبقت وصاحبت املدونة.
املبحــث الثانــي :الصعوبــات الــي واجهــت تطبيــق مدونــة األرسة وأســاليب تخطــي

هــذه الصعوبــات.

املبحــث الثالــث :آثــار املدونــة فــي الواقــع وعلــى الحيــاة األرسيــة مــن حيــث نســب

الــزواج ومعــدالت الطــاق وتعــدد الزوجــات.

املبحث الرابع :انعكاس تطبيق املدونة على تغيري الثقافة املجتمعية.
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املبحث األول :اخللفية االجتماعية التي سبقت وصاحبت املدونة
املطلب األول :مدونة األحوال الشخصية
لــم يعــرف املغــرب فــي عهــد الحمايــة ترشيعــا مدونــا خاصــا بأحــكام األرسة ( ،)1فاملغاربــة كانــوا
يطبقــون أحــكام الفقــه فــي ســائر معامالتهــم وعالقاتهــم وخصوصــا أحــكام األرسة،
وبالرجــوع إلــى الظــروف التاريخيــة املحيطــة بوضــع مدونــة األحــوال الشــخصية املغربيــة،
نجــده املــرع قــد تمســك بالفقــه مــع انفتاحــه علــى التجــارب العربيــة فــي هــذا املجــال،
ولقــد عينــت اللجنــة الــي حــررت مدونــة األحــوال الشــخصية فــي صيغتهــا النهائيــة بـتـاريـــخ
 ،1957/ 08/ 21وتــم اختيــار أعضائهــا مــن ثلــة مــن املتمرســن فــي مجــال الفقــه والقضــاء.

وقــد انطلقــت تلــك اللجنــة مــن مــروع تهيــؤه مــن طــرف وزارة العــدل آنــذاك واشــتمل فــي
البدايــة علــى  269فصــا.

وهكذا ،أصدر املرشع املغربي مجموعة ظهائر:

األول :ظهري  22نونرب  1957بشأن الزواج وانحالل ميثاقه.

الثاني :ظهري  18دجنرب  1957بشأن الوالدة ونتائجها.

الثالث :ظهري  25يناير  1958بشأن األهلية والنيابة الرشعية.

الرابع :ظهري  20فرباير  1958بشأن الوصية.

الخامس :ظهري  3أبريل  1958بشأن املرياث.

ومــن مجمــوع هــذه الظهائــر الخمســة تكونــت مدونــة األحــوال الشــخصية املغربيــة ،وهــي
تحتــوي علــى  297فصــا.
ومنــذ صــدور م .ح .ش .جــرت عــدة محــاوالت لتعديلهــا ،أو تعديــل بعــض موادهــا ،ومــن هــذه
املحــاوالت الــي أعلــن عنهــا:

 مرشوع تعديل هئي عام  1961من لجنة تتكون على الخصوص من رؤساء املحاكم. -مرشوع عقب صدور قانون توحيد القضاء (.)26/01/1965

 مرشوع تعديل هيأته اللجنة امللكية للتدوين املشكلة في شهر يونيو .1979( )1الفرنســيون واألجانــب ،كانــوا فــي هــذا الصــدد يخضعــون لقوانينهــم الوطنيــة لألحــوال الشــخصية تطبيقــا
للمقتضيــات املتضمنــة فــي ظهــر  12غشــت  1913املتعلــق بالوضعيــة املدنيــة للفرنســيني واألجانــب باملغــرب،
وكانــوا يتقاضــون بشــأن ذلــك لــدى القضــاء الفرنــي الــذي كان موجــودا باملغــرب إلــى غايــة صــدور قانــون
املغربة والتعريب والتوحيد.
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وقــد أعلــن ممثــل وزارة العــدل أمــام لجنــة منبثقــة مــن مجلــس اإلنعــاش الوطــي والتخطيــط
يــوم  5مــاي  1981أن املــروع قــد أنجــز ،وأنــه ســيصدر قريبــا.
ونظــرا لطــول املــدة الــي طبقــت فيهــا م.ح.ش بحيــث لــم تعــد متجاوبــة مــع التغيــرات
االجتماعيــة الكبــرة ،وكــذا الصفــة االســتعجالية الــي تــم بهــا تهــئ م.ح.ش اذ تبــن مــع
الزمــن وجــود عــدة ثغــرات فقــد طالبــت عــدة فعاليــات مــن املجتمــع وخاصــة الحــركات النســائية
بتغيــر قانــون األحــوال الشــخصية أو علــى األقــل تعديــل بعــض بنــوده منــذ ســنة 1983بمــا
يضمــن إنصــاف املــرأة وتأكيــد حقــوق الطفــل ممــا دفــع إلجــراء تعديــات مدونــة األحــوال
الشــخصية ســنة .)2(1993

وقد تناول التعديل مواد من قوانني أربعة:

أ -مدونــة األحــوال الشــخصية :الــي أضيــف بهــا فصــان همــا 52 :مكــرر والفصــل 156
مكــرر ،كمــا شــمل التعديــل عــدة فصـــول.

ب -قانون االلزتامات والعقود

ت -قانون املسطرة املدنية.
ج -القانون الجنائي

وقــد عرفــت ســنة  1993مصادقــة املغــرب علــى اتفاقيتــن عامليتــن مهمتــن ترتبــط بهمــا مدونــة
األحــوال الشــخصية ارتباطــا وثيقــا وهمــا:
 -االتفاقية الدولية لحقوق الطفل () اليت صادق عليها املغرب في يونيو .1993

 االتفاقيــة املتعلقــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة( )3اذ تمــت املصادقــةعليهــا فــي  14يونيــو مــن نفــس الســنة(.)4

جعل املرشع املغربي يعدل مجموعة من القوانني اليت كانت تمثل حيفا في حق املرأة:
 -فتم إلغاء الفصل  6من القانون التجاري .1996

 -وتم إلغاء الفصل  726من قانون االلزتامـات والعقود في سنة .1997

 كما تم تعديل املراسيم املتعلقة بموظفي الربيد والجمارك ،وقانون الوظيفة العمومية.( )2وقــد تــم ذلــك بأمــر مــن املرحــوم امللــك الحســن الثانــي اذ شــكلت لجنــة علميــة لتقــدم اقرتاحاتهــا فــي املوضــوع
وكان يــرأس اللجنــة املرحــوم عبــد الهــادي بوطالــب الــذي كان يشــغل نئــد منصــب مستشــار امللــك وقــد كان علمــا
مخرضمــا اذ جمــع بــن التكويــن الرشعــي والتكويــن القانونــي .ثــم نــر النــص املعــدل بالجريــدة الرســمية عــدد
 4222بتاريــخ  12ربيــع اآلخــر 1414هـــ 29/شــتنرب 1993م
( )3نرشت بالجريدة الرسمية ،عدد 18 ،4866 :يناير .2001

( )4مــع تحفــظ الحكومــة املغربيــة علــى بعــض املــواد مــن االتفاقيــة .هــذه التحفظــات أثــارت عــدة تســاؤالت داخــل
املغــرب وخارجــة وخاصــة داخــل املنتظــم الدولــي مــن طــرف اللجنــة الدوليــة لحقــوق االنســان ومــن طــرف لجنــة
القضــاء علــى كافــة أشــكال التميــز ضــد املــرأة .وقــد رفــع املغــرب كل التحفظــات املتعلقــة بهــذه االتفاقيــة فــي بحــر
ســنة  2008بمبــادرة مــن امللــك محمــد الســادس.
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وقــد تضاعــف عــدد الجمعيــات املهتمــة بحقــوق املــرأة( )5خاصــة بعــد مؤتمــر بكني ســنة ،)6(1995
والــي عملــت علــى املســاهمة فــي ابــراز واقــع األرسة املغربية.
وفي أبريل  1998أعلن الوزير األول على ادراج قضية املرأة صمن الربنامج الحكومي.
وفــي تلــك الســنة انطلقــت وزارة العــدل فــي انجــاز قاعــدة بيانــات تتضمــن كل املعلومــات
واإلحصــاءات عــن الــزواج وتوثيقــه والنســب والبنــوة والطــاق والتطليــق والعنــف األرسي.
وقــد شــكلت فــي هــذه الســنة لجنــة تضــم ممثلــي الفعاليــات الجمعيــة وكــذا ممثلــي القطاعــات
الحكوميــة املعنيــة مــن أجــل تهــئ مــروع خطــة عمــل وطنيــة.
املطلب الثاني :من الخطة الوطنية إلدماج املرأة في التنمية إلى مدونة األرسة

تــم االعــان عــن مضمــون الخطــة الوطنيــة إلدمــاج املــرأة فــي التنميــة مــن طــرف الحكومــة فــي
مــارس  1999وقــد أنشــئت لجنــة وطنيــة للنهــوض بشــؤون املــرأة.
وكانــت اإلصالحــات املقرتحــة بشــأن األحــوال الشــخصية( )7محــور نقــاش اجتماعــي كبريوقــد

( )5حســب بحــث قامــت بــه الحكومــة فــي يوليــوز  ،1997فــإن هنــاك  76منظمــة غــر حكوميــة تعمــل مــن أجــل
الدفــع إلــى األمــام بقضايــا حقــوق املــرأة وتحســن ظروفهــا (عــن تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة الســنوي حــول
أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي العالــم).
( )6األهــم املؤتمــرات العامليــة حــول املــرأة مكســيكو 1975وكوباكــن ،ســنة  1979وبنريوبــي ،ســنة  1985ومؤتمــر
حقــوق اإلنســان فــي فيينــا ســنة  ،1993ومؤتمــر الســكان والتنميــة فــي القاهــرة  1994واملنتــدى العاملــي لحقــوق
االنســان بمراكــش نونــر 2014

( )7االقرتاحات هي:
أ-سن الزواج :طلبت الخطة برفعه إلى  18سنة تطبيقا لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ب-الوصاية على الزواج :أن يكون وجود الولي في عقد الزواج ثانويا.
ج-التطليق :إقرار الطالق القضائي كوسيلة وحيدة لفسخ عقد الزواج.
د-تعــدد الزواجــات :يجــب حذفــه ،كمــا يجــب إخضــاع الحــاالت االســتثنائية لقبــول الزوجــة األولــى ولتقييــم
القــايض.
ذ – حضانة األطفال :توحيد سن الحضانة بالنسبة للجنسني في  15سنة.
ر-زواج األم املطلقة الحاضنة :ال يجب أن يتسبب في سقوط حضانتها ،ونفس اليشء عند بعد إقامة األم.
ز-بيت الزوجية :يجب أن تشمل «النفقة» السكن كمكون أسايس في حالة حضانة األم.
و-الواليــة الرشعيــة علــى األطفــال القارصيــن :يلــزم إخضــاع التــرف أو نقــل أمــاك القــارص إلــى ترسيــح
القــايض ســواء كان الولــي الرشعــي هــو األب أو األم.
هـ-توزيــع ممتلــكات الزوجــن بعــد الطــاق :علــى القــايض الــذي يعلــن الطــاق أن يســمح للمــرأة املطلقــة بنصــف
هــذه املمتلــكات الــي ســاهمت فيهــا ســواء مــن خــال عملهــا داخــل البيــت أو عــن طريــق عمــل مأجــور.
ي-خلــق محاكــم أرسيــة :يتــم اإلعــان فــي إطارهــا عــن القــرارات االســتعجالية ،كمــا يتــم البــت فيهــا بمســاهمة
خــراء فــي امليــدان األرسي مــن أخصائيــن نفســيني ومســاعدين اجتماعيــن.
إضافة إلى اقرتاحات أخرى:
 االعرتاف للنساء بتولي مهمة قضاء التوثيق في مادة األحوال الشخصية. تكوين قضاة متخصصني في قضايا األرسة وفي اآلليات الدولية الخاصة بحقوق النساء. تكوين ملحقني في العدالة متخصصني في مشاكل األرسة ،وكذا املساعدات االجتماعية. -مرشوع خطة إدماج املرأة في التنمية ص  130 – 128بترصف.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

أصــدرت العديــد مــن الهيئــات بيانــات عــرت فيهــا عــن رفضهــا ملــروع الخطــة الوطنيــة وفــي
املقابــل أصــدرت هيئــات أخــرى بياناتهــا املؤيــدة ملــروع الخطــة(.)8
وقــد نظمــت مســرتان حاشــدتان فــي كل مــن الربــاط والبيضــاء فــي مــارس  2012األولــى
مؤيــدة للخطــة والثانيــة رافضــة لهــا(.)9

وملواجهــة الوضــع الــذي أصبــح يدعــو للقلق تدخل امللك بصفته الدســتورية ووفقــا للصالحيات
الــي يخولهــا لــه الدســتور فأعلــن فــي  27أبريــل  2001عــن تشــكيل اللجنــة االستشــارية املكلفــة
بإصــاح مدونــة األحــوال الشــخصية ،تتكــون مــن خمســة عــر عضــوا تحــت رئاســة رئيــس
املجلــس األعلــى (محكمــة النقــض وفــق دســتور .)2011
أمضــت اللجنــة أكــر مــن ثمانيــة عــر شــهرا مــن أجــل االســتماع لــكل فعاليــات املجتمــع:
حكوميــة ،مجتمــع مدنــي ،منظمــات حقوقيــة ،نقابــات مــن مختلــف القطاعــات املهنيــة ،هيئــات
علميــة مختلفــة ،أحــزاب سياســية مــن مختلــف األطيــاف ولــم تنتــه اللجنــة مــن صياغــة مــروع
مدونــة األرسة اال فــي متــم شــتنرب .2003

وقــد تــم تقديــم مــروع املدونــة أمــام الربملــان مــن طــرف امللــك شــخصيا بمناســبة افتتــاح
الســنة الترشيعيــة الجديــدة وذلــك يــوم  10أكتوبــر  2003وأعلــن امللــك ألول مــرة فــي التاريــخ
الترشيعــي املغربــي علــى خضــوع مــروع املدونــة للمناقشــة والتعديــل مــن طــرف الربملــان
وخاصــة فــي الشــق املتعلــق بالحقــوق وااللزتامــات املدنيــة .ولكــي تصبــح املدونــة قانونــا يلــزم
مصادقــة الربملــان علــى املــروع وعلــى كل التعديــات املدخلــة عليــه( .)10وفــي ذات املناســبة
أمــر امللــك بــاإلرساع بإيجــاد مقــرات الئقــة لقضــاء األرسة () بمختلــف محاكــم اململكــة ،والعنايــة
بتكويــن أطــر مؤهلــة مــن كافــة املســتويات وإعــداد دليــل عملــي( ،)11مــع اإلرساع بإحــداث
صندوق التكافل العائلي(.)12

( )8وقــد أعلــن الوزيــر األول فــي أبريــل  2000عــن تكويــن لجنــة علميــة ملراجعــة الخطــة لكــن هــذه اللجنــة لــم
تتمكــن مــن عقــد أي اجتمــاع الســتمرار االختــاف بــن املفكريــن والباحثــن والفاعلــن الجمعيــن وحــى السياســيني
والــذي كان يبــدو عميقــا.

( )9لــم تتمكــن الحكومــة مــن طــرح الخطــة فــي الربملــان ولــذا تــم رفــع التمــاس مــن طــرف هافــي  27فربايــر 2001
ألجــل طلــب التحكيــم امللكــي.

( )10يعتــر هــذا الحــدت هامــا جــدا اذ كان مجــال الترشيــع فيمــا يتعلــق بقانــون األرسة هــو مــن االختصــاص
القطعــي للملــك بصفتــه أمــرا مــن املؤمنــن ألن هــذا القانــون يدخــل فــي املجــال الديــي باعتبــار مرجعتيــه الــي
كانــت فــي الســابق مقتــرة علــى الجانــب الديــي وكل مــا ينــدرج فــي اإلطــار الديــي ال دور فيــه للربملــان وال
للحكومة.
( )11فــي يــوم  15أكتوبــر  2003تــم توجيــه رســالة ملكيــة إلــى وزيــر العــدل حــول توفــر الــروط الكفيلــة بحســن
تطبيــق مدونــة األرسة.

( )12مدونــة األرسة ،وزارة العــدل ،منشــورات جمعيــة نــر املعلومــة القانونيــة والقضائيــة سلســلة النصــوص
القانونيــة العــدد  ،1-2004مطبعــة فضالــة ،ص 135 :ومــا بعدهــا بتــرف.
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املطلب الثالث :مدونة األرسة واملناقشة بالربملان

لقــد أتــاح وضــع مــروع مدونــة األرسة بالربملــان ملثلــي األمــة بــأن يناقشــوا بنــوده ويعدلــوا
وينقحــوا فيــه بالرغــم مــن أنــه هــئ مــن طــرف لجنــة علميــة مــن ذوي االختصــاص الدقيــق
ألن قانــون األرسة فــي عمقــه ينظــم الحقــوق الفرديــة والجماعيــة لــأرسة املغربيــة فمــن حــق
الربملــان بكلتــا غرفتيــه وفــق الدســتور أن يضــع ترشيعــات فــي هــذا املجــال( .)13ونــرز املواقــف
الــي عــرت عنهــا بعــض الفــرق النيابيــة فــي الربملــان:

بلغــت مجمــوع التعديــات املقرتحــة مــن مختلــف الفــرق  160تعديــا ،عرضــت للمناقشــة
والتصويــت ،ولــم يقبــل منهــا إال حوالــي  67تعديــا 12 ،منهــا لفريــق العدالــة والتنميــة و52
لفــرق األغلبيــة.
وجــل التعديــات اهتمــت بالكتــاب األول الخــاص بالــزواج بنســبة  ،%5،48والكتــاب الثانــي-
انحــال ميثــاق الزوجيــة وآثاره-بنســبة  ،%4،25والكتــاب الثالــث -الــوالدة ونتائجها-بنســبة
 ،%3،17والكتــاب الرابع-األهليــة والنيابــة الرشعيــة ،-%06،4والكتــاب الخامس-الوصيــة-
بنســبة ،%7،1والكتــاب الســابع-أحكام انتقاليــة وختامية-بنفــس النســبة بينما الكتاب الســادس
الخــاص باملــراث لــم تقــدم بشــأنه أيــة مقرتحــات للتعديــل.

وقــد همــت املقرتحــات الــي تقدمــت بهــا املجموعــة النيابيــة لليســار االشــراكي املوحــد الــي
اقرتحــت  24تعديــا بنــاء علــى مواقــف فكريــة ومبدئيــة ،مــواد وفقــرات تتعلــق بمقتضيــات
رشعيــة مثــل الواليــة والطــاق والصــداق ،فاقرتحــت حــذف بعــض املــواد املرتبطــة بهــا ،معللــة
موقفهــا مــن الصــداق مثــا بــأن " اإلســام جعــل مــن الصــداق مجــرد قيمــة رمزيــة ،وحــن
يتــم الحديــث عــن الصــداق وقيمتــه قبــل وبعــد البنــاء يصبــح وكأنــه تســليع للمــرأة ،ويجعــل
الصــداق بــن الزوجــن ذا طابــع تجــاري علــى حســاب العالقــة ذات الطابــع اإلنســاني والــذي
ال يشــرط مقابــا ماديــا للبنــاء أو عدمــه"(.)14
أمــا حــزب العدالــة والتنميــة ،فقــد اعتــر قانــون األرسة يتجــاوب مــع منظــوره فــي أغلــب مــا

( )13ان تشــكيل لجنــة مختصــة لوضــع مــروع قانــون األرسة يعتــر بــادرة حســنة وجيــدة وذلــك أوال ال يمكــن
مقارنــة تشــكيل هــذه اللجنــة مــع مــا وقــع ســنة  1957عنــد وضــع أول مدونــة لألحــوال الشــخصية باملغــرب أو
ســنة  1992عنــد أريــد ادخــال بعــض التعديــات علــى هــذه املدونــة ألن التشــكيلة فــي كلتــا هاتــن اللجنتــن كانــت
مؤلفــة مــن فقهــاء فــي الفقــه االســامي علــى وجــه الخصــوص بينمــا األخــرة لســنة  2001كانــت مؤلفــة مــن
اختصاصــات متنوعــة فباإلضافــة الــى فقهــاء فــي الفقــه االســامي كان فقهــاء فــي القانــون وقضــاة مــن املجلــس
األعلــى وعلمــاء فــي علــم االجتمــاع وأســاتذة فــي الطــب كمــا كانــت هــذه اللجنــة تضــم ألول مــرة نســاء  .ثانيــا
اتخــذت بــادرة انشــاء لجنــة علميــة مــن املختصــن لالســتماع لــكل فعاليــات املجتمــع املهتمــة ثــم صياغــة مــروع
قانــون مــا مــن طرفهــا قبــل عرضــه علــى الربملــان ســنة حميــدة اتبعــت فيمــا بعــد فــي وضــع العديــد مــن القوانــن
ألن اللجنــة املشــكلة تكــون مــن املختصــن كمــا يكــون للجنــة الوقــت الكافــي ألجــراء البحــث والدراســات واملقارنــة
مــع أنظمــة أخــرى واالطــاع علــى االتفاقيــات الدوليــة والعمــل علــى تزنيلهــا بمــا يتوافــق مــع الواقــع املغربــي
وكل هــذا يســهل املهمــة علــى الجهــاز الترشيعــي فــي مناقشــته وعنــد وضعــه للتعديــات وبالتالــي ســنه للقوانــن.
( )14بــد الســام بالجــي »:مدونــة األرسة الجديــدة ،قــراءة فــي التعديــات املقرتحــة « ،التجديــد ،عــدد خــاص14 ،
فــب رايــر ،2004ص.14
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جــاء بــه ،حيــث قــرر أن يكــون الســن املعتمــد للــزواج هــو  18ســنة ،مــع إمكانيــة تخفيــض
هــذا الســن إلــى مــا دون ذلــك للفــى والفتــاة بقــرار مــن القــايض بعــد الوقــوف علــى الوضعيــة
االجتماعيــة والحالــة الصحيــة ملــن يهمــه األمــر.
وفــي موضــوع الواليــة يعتــر حــزب العدالــة والتنميــة أيضــا "واليــة اختيــار وتــآزر" وأنــه
كان ينبغــي اإلبقــاء عليهــا مــع كل الضمانــات املمكنــة حــى ال يالبســها يشء مــن العضــل أو
التعســف .ويــرى الحــزب أن قانــون األرسة أخــذ بموقــف وســط فــي املوضــوع بــأن أتــاح للمــرأة
أن تــزوج نفســها بنفســها ،كمــا أتــاح لهــا أن تفــوض زواجهــا ألحــد مــن أوليائهــا.

وبخصــوص تدبــر األمــوال املشــركة ،رفــض الحــزب القســمة النصفيــة لألمــوال الــي تــم
اكتســابها خــال الــزواج ،والــي تــم اقرتاحهــا مــن طــرف البعــض ،واقــرح بــأن يكــون االقتســام
علــى قــدر مســاهمة كل واحــد مــن الزوجــن ،وهــو مــا نصــت عليــه املدونــة بالفعــل.

واعتــر حــزب العدالــة والتنميــة أن نــص مدونــة األرسة يتضمــن مقتضيــات فــي عمومهــا
مقبولــة ،ويبقــى للعمــل القضائــي ابــراز جوانــب الخلــل والقصــور ليتســى فيمــا بعــد ادخــال
التعديــات املمكنــة(.)15
وتقــدم اليســار االشــراكي املوحــد وفــرق األغلبيــة وجبهــة القــوى الديمقراطيــة والفريــق
الدســتوري الديمقراطــي بمقرتحــات تعديــل لتوفــر ضمانــات أكــر للمــرأة وللزوجــة ،ومــن بــن
هــذه املقرتحــات ،اقــراح يخــص تعديــل املــادة  ،47حيــث اقرتحــت فــرق األغلبيــة وجبهــة
القــوى الديمقراطيــة ،حــذف الجملــة الثانيــة مــن هــذه املــادة ،والــي تقــول ":وليــس مــن الــروط
املخالفــة اشــراط الزوجــة علــى زوجهــا أن تمــارس عمــا ال يمــس باألخــاق واآلداب العامــة".
فهــذه العبــارة تتضمــن مبدئيــا إمكانيــة اشــراط الزوجــة علــى زوجهــا أن تعمــل عمــا مرشوعــا،
ومعــى ذلــك ،حســب مفهــوم املخالفــة ،أن العقــد يمكــن أن يتضمــن رشطــا بعــدم عمــل الزوجــة.
وقــد جــاء فــي مناقشــة مــواد املــروع مــا يوضــح مرامــي هــذا التعديــل ،إذ ورد فــي تقريــر لجنــة
العــدل والترشيــع أن الفقــرة األخــرة مــن هــذه املــادة ،تتناقــض مــع عــدد مــن القوانــن ومــع
الدســتور الــذي أعطــى للمــرأة حــق العمــل ،وقانــون الشــغل الــذي يحــدد املجــاالت الــي يمكــن
أن تشــتغل فيهــا املــرأة ،واقــرح حذفهــا انطالقــا مــن املســاواة بــن املــرأة والرجــل وحــق املــرأة
فــي العمــل(.)16
وتقدمــت فــرق األغلبيــة بمقــرح تعديــل علــى املــادة  114املتعلقــة بالطــاق االتفاقــي ،حيــث
كانــت هــذه املــادة تنــص علــى "أن الزوجــن حــن يتفقــان علــى إنهــاء العالقــة الزوجيــة بينهمــا،
فإنهمــا يبلغــان مضمــون االتفــاق للمحكمــة "...فاقــرح التعديــل املقــدم صيغــة جديــدة تقــول:
"عنــد وقــوع هــذا االتفــاق ،يقــدم الطرفــان أو أحدهمــا طلــب التطليــق للمحكمــة مرفقــا بــه
( )15مصطفــى الرميــض »:تعديــات مدونــة األرسة لــم تخــرج عــن اإلطــار الرشعــي» ،التجديــد ،عــدد خــاص14،
فــب رايــر ،2004ص .5وبالطبــع وفــق هــذا التوجــه يمكــن ادخــال تعديــات علــى مدونــة األرسة تبعــا للتطــورات
الــي يعرفهــا املجتمــع ومســايرة لاللزتامــات املغــرب الدوليــة دون اغفــال الخصوصيــة والثوابــت الوطنيــة.
( )16تقرير لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان حول مرشوع مدونة األرسة ،ص .20
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اإلذن بتوثيقــه" .وهــذا التعديــل يمنــع أي ســوء نيــة مــن أي مــن الطرفــن بالرتاجــع علــى
االتفــاق ولذلــك خــول ألي منهمــا تقديــم صــك االتفــاق الــى املحكمــة لتــأذن بتوثيقــه .ولكــن مــن
جهــة أخــرى هــذا التعديــل وقــع فــي تناقــض ألن األمــر يتعلــق بمجــرد طــاق يوقعــه الــزوج
اســتنادا علــى االتفــاق الحاصــل بــن الطرفــن واملحكمــة تــأذن فقــط بتوثيقــه دون أن تكــون لهــا
الصالحيــة للحكــم بالتطليــق .لــذا فــان ايــراد لفظــة التطليــق فــي التعديــل لــم تكــن فــي محلهــا.
نعــم يبقــى للزوجــة عنــد نكــول الــزوج ونكثــه لاللــزام اللجــوء الــى مســطرة الشــقاق ومــا يرتتب
عنــه مــن امكانيــة التطليــق عــن طريــق املحكمــة إذا فشــل تحقيــق الصلــح بــن الطرفــن وفــق
الفصــول  94ومــا بعــد مــن املدونــة وهــذا أمــر آخــر.

وكانــت هنــاك أيضــا مقرتحــات تعديــل تخــص األطفــال ،ومــن ذلــك املقــرح الــذي تقدمــت بــه
فــرق األغلبيــة لتعديــل الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  155الــي كانــت تقــول ":تثبــت الشــبهة بجميــع
الوســائل املقــررة رشعــا" ،وتــم اســتبدالها بعبارة":يثبــت النســب الناتــج عــن الشــبهة بجميــع
الوســائل املقــررة رشعــا".
وجــاء مقــرح فريــق العدالــة والتنميــة علــى املــادة  66الــي تنــص ":التدليــس فــي الحصــول
علــى اإلذن أو شــهادة الكفــاءة املنصــوص عليهــا فــي البنديــن  5و 6مــن املــادة الســابقة أو
التملــص منهمــا ،يطبــق علــى فاعلــه واملشــاركني معــه أحــكام الفصل  366مــن القانــون الجنائي"
بإضافــة عبــارة ":بطلــب مــن املتــرر" وذلــك حفاظــا علــى اســتقرار الحيــاة األرسيــة إذا لــم
يــر أي مــن الطرفــن هــذه املســألة.
وبعــض املقرتحــات اتجهــت لتبســيط املســاطر واإلجــراءات كاالقــراح الــذي قدمته فــرق األغلبية
واملتعلــق بالفصــل  ،65حيــث تنــص النقطتــان 3و 4علــى تحديــد مضمــون الشــهادة اإلداريــة
والشــهادة الطبيــة بنصــوص تنظيميــة ،فاقــرح اســتبدال ذلــك بقــرار مشــرك لوزيــري العــدل
والداخليــة فيمــا يخــص تنظيــم الشــهادة اإلداريــة الــواردة بالنقطــة رقــم  ،3وقــرار مشــرك بــن
وزيــري العــدل والصحــة فيمــا يخــص املقتــى رقــم  4املتعلــق بالشــهادة الطبيــة وهــو اقــراح
استحســن وتــم قبولــه مــن الحكومــة.

وقــد تمــت املصادقــة علــى مــروع قانــون مدونــة األرسة ومختلــف التعديــات املدخلــة عليــه
باألجمــاع مــن طــرف الربملــان .وهــذا يشء ليــس عاديــا وليــس بالهــن فــي تاريــخ املغــرب
بــأن تتوافــق كل القــوى السياســة املمثلــة فــي الربملــان علــى قانــون مــن مســتوى كبــر مــن
األهميــة اذ يقــع فــي صلــب النظــام العــام املغربــي فهــو يحــدد كينونــة األرسة وماهيتهــا ودورهــا
وأهدافهــا وحقــوق وواجبــات كل عنــر فيهــا وذلــك باالرتــكاز علــى األســس والثوابــت الوطنيــة
وباســتحضار كل الزتامــات املغــرب الدوليــة ويقــع فــي مقدمتهــا االتفاقيــات الدوليــة الــي صــادق
عليهــا املغــرب ونرشهــا فــي الجريــدة الرســمية للدولــة .أن حصــول هــذا التوافــق يــرز ويؤكــد
مــا يلــي:
 أن توافقــا حصــل لفتــح النقــاش فــي كل مــا يهــم األرسة ويهــم عنارصهــا فيمــا يخــصالحقــوق والواجبــات واملهــام واألدوار والغايــات.
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 أن توافقــا حصــل إلدخــال تعديــات جوهريــة علــى قانــون األحــوال الشــخصية بمــا يتوافــقمــع التطــور الــذي عرفــه املجتمــع املغربــي ،وأن جــل التعديــات مصدرهــا االتفاقيــات الدولية
املصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة.
 أن توافقــا حصــل بــأن مدونــة األحــوال الشــخصية قابلــة للتعديــل ،وبأنهــا ليســت نصــامقدســا ،بــل هــي نــص مصــاغ يرتبــط باملرحلــة الــي أعــد لهــا.

وبالنتيجــة كل مــا وقــع تطــور فــي النســيج األرسي باملجتمــع يلــزم فتــح نقــاش عمومــي فــي
شــأنه يشــارك فيــه كل مكونــات املجتمــع وعلــى ممثلــي األمــة أن يكونــوا متفاعلــن مــع هــذا
النقــاش ويبلــوروا نصوصــا قانونيــة تكــون متجاوبــة مــع تطلعــات املجتمــع.
املطلب الرابع :املساواة بني الرجل واملرأة

الفقرة األولى :أهم معالم املساواة باملدونة
عمــل املــرع علــى اقامــة املســاواة بــن املــرأة والرجــل فــي مدونــة األرسة فــي عــدة مجــاالت
وهــذا يعــد تفعيــا حقيقيــا ملقاربــة النــوع فــي خليــة تســاكن كال الجنســن والــي يلــزم أن يكونــا
فيهــا علــى مــودة وتوافــق(.)17
وأهم مجاالت مقاربة النوع في مدونة األرسة تتمثل في:
 املساواة التامة بني الرجل واملرأة في إبرام عقد الزواج ،وفي االختيار الحر للرشيك.جعــل الركــن األســايس فــي عقــد الــزواج الرضــا والــذي يتمثــل فــي صــدور االيجــاب والقبــولمــن رجــل وامــرأة كل منهمــا أهــل لاللــزام ببلــوغ ســن  .18ووجــوب أن يكــون كل مــن
االيجــاب والقبــول متطابقــن تمــام التطابــق لينشــأ العقــد .وأن يكونــا باتــن غــر مقرتيــن
بأجــل أو رشط .وأن أي عيــب مــن عيــوب االرادة يشــوب ارادة أي مــن طرفــي العالقــة يجعــل
العقــد قابــا لإلبطــال مــع الحفــاظ علــى الحقــوق املكتســبة.
 املسؤولية املشرتكة للزوجني في تدبري األرسة اليت تقع تحت رعايتهما معا.تقييــد التعــدد وجعلــه يخضــع ملســطرة قضائيــة تســتلزم مــن القــايض التحقــق مــن وجــودمــرر موضوعــي اســتثنائي لــدى طالــب التعــدد ،وكــذا مــدى مالءتــه إلعالــة كال األرستــن
 النــص علــى إمكانيــة اتفــاق الزوجــن علــى تدبــر األمــوال الــي اكتســباها أثنــاء قيــامالعالقــة الزوجيــة وفــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق ينظــر القــايض ملــدى مســاهمة كل مــن
الزوجــن فــي تنميــة ثــروة األرسة.
 تحديــد الحقــوق املتبادلــة بــن الزوجــن وهــي تشــكل تشــاركا فــي بنــاء األرسة والتحمــلباملســؤولية اتجاههــا.
 إنهــاء العالقــة الزوجــن متــاح لــكال الزوجــن تحــت مراقبــة القضــاء الــذي يلزمــه ضمــانالحقــوق املاديــة للمطلقــة واألطفــال عنــد فشــل محاولــة الصلــح.

( )17التقريريــن الدوريــن :الثالــث والرابــع للمملكــة املغربيــة املتعلقــن بإعمــال اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التميــز ضــد املــرأة؛ الحكومــة املغربيــة؛ ســنة .2006.
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 نسب حمل املخطوبة للخاطب إذا حصل الحمل في فرتة الخطوبة. إمكانية زواج املغاربة بالخارج وفق القانون املحلي. تكاليــف ســكىن املحضــون تعــد مســتقلة فــي تقديرهــا عــن النفقــة وعــن أجــرة الحاضنــة،وهكــذا تــم ضمــان عــدم طــرد املطلقــة رجعيــا مــن بيــت الزوجيــة بعــد انقضــاء عدتهــا.
 للمطلقــة رجعيــا رفــض الرجــوع لبيــت الزوجيــة والتحــول ملســطرة الشــقاق وبالتالــيالتطليــق قضــاء عنــد فشــل محاولــة الصلــح.
 عــدم ســقوط الحضانــة عــن األم بمجــرد زواجهــا إذا لــم يتجــاوز عمــر الطفــل ســبع ســنواتأو كانــت وضعيتــه ال تســمح لــه بالبقــاء مــع غــر أمــه.
الفقرة الثانية :إجراءات موازية لدعم حقوق املرأة

وحرصــت الحكومــة وفاعلــن مــن املجتمــع املدنــي علــى إنجــاز تقييــم ســنوي لتطبيــق مقتضيــات
مدونــة األرسة ،وبرشاكــة مــع املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان وبرنامــج األمــم املتحــدة
للتنمية .

أتــاح القانــون املنظــم لكفالــة األطفــال املهملــن فــي املــادة التاســعة للمــرأة العازبــة كفالــة طفــل
مهمــل إذا كانــت أخالقهــا حميــدة وبذلــك لــم تعــد الكفالــة قــارصة علــى الزوجــن.

كمــا تــم اعتمــاد االســراتيجية الوطنيــة مــن أجــل اإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن بإدمــاج
مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي السياســات والربامــج التنمويــة .وقــد عــرف املغــرب منــذ ســنة
 2005إعــداد مزيانيــة تســتجيب ملقاربــة النــوع .ويتــم تطويرهــا باســتمرار والرفــع مــن الدعــم
املوجــه ملختلــف القطاعــات ارتباطــا بالنتائــج املحققــة.

كمــا تــم اعــداد آليــة وطنيــة مكلفــة للنهــوض بحقــوق النســاء وإدمــاج مقاربــة النــوع وتكافــؤ
الفــرص ،حيــث وضعــت وزارة التنميــة االجتماعيــة واألرسة والتضامــن مخططــا اســراتيجيا
للفــرة املمتــدة مــا بــن ســنيت  2008و .2012وهــو يهــدف الــى:
أ -تشجيع ولوج النساء ملناصب املسؤولية والقرار،

ب -الرفع من نسبة تمثيلية النساء في الهيئات املنتخبة،

ت -تشجيع خلق املقاولة النسائية،

ث -محاربة العنف تجاه النساء والطفالت،

ج -محاربة النمطية ونرش ثقافة املساواة،

ح -دعم املؤسسات واملراكز الخاصة بالنساء ،وتوسيع املراكز املتعددة الوظائف،

إال أن املغــرب ســيعرف قفــزة نوعيــة فــي مالئمــة ترشيعــه الوطــي مــع االتفاقيــات الدوليــة
الخاصــة بحقــوق اإلنســان واملــرأة والطفــل ،وهــذا مــا كرســه دســتور اململكــة املغربيــة لســنة
 2011الــذي نــص فــي ديباجتــه رصاحــة علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة علــى الترشيــع الوطــي
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كمــا كــرس املســاواة فــي الحقــوق بــن الجنســن فــي الفصــل " : 19يتمتــع الرجــل واملــرأة ،علــى
قــدم املســاواة ،بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
والبيئيــة؛ الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور ،وفــي مقتضياتــه األخــرى ،وكــذا فــي االتفاقيات
واملواثيــق الدوليــة ،كمــا صــادق عليهــا املغــرب ،وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت
اململكــة وقوانينهــا.
تســعى الدولــة إلــى تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء" ،وفــي الفصــل  31نــص
علــى أن الدولــة واملؤسســات العموميــة والجماعــات الرتابيــة ملزمــة علــى تعبئــة كل الوســائل
املتاحــة ،لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــن واملواطنــات مــن الحقــوق املدنيــة؛ وفــي الفصــل
 32أكــد علــى الحــق فــي الــزواج وتكويــن األرسة ":األرسة القائمــة علــى عالقــة الــزواج الرشعــي
هــي الخليــة األساســية للمجتمــع .تعمــل الدولــة علــى ضمــان الحمايــة الحقوقيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة لــأرسة ،بمقتــى القانــون ،بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها واملحافظــة عليهــا.
تســعى الدولــة لتوفــر الحمايــة القانونيــة ،واالعتبــار االجتماعــي واملعنــوي لجميــع األطفــال،
بكيفيــة متســاوية ،بــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة"،
وهــذا دفــع الحركــة النســائية للمطالبــة بتزنيــل مقتضيــات الدســتور فــي املســاواة واملناصفــة،
فتمــت املصادقــة مــن طــرف الحكومــة فــي نونــر  2012علــى مــروع قانــون يتعلــق باملوافقــة
علــى الربتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة.
وتــم إعــداد مــروع قانــون رقــم  103-13يتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء ،يهــدف إلــى
تطويــق هــذه الظاهــرة.
كمــا تشــتغل الحكومــة علــى مــروع قانــون يتعلــق باملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة،
املنصــوص عليهــا فــي الفصلــن  32والفصــل  169مــن الدســتور؛
وتــم إعــداد خطــة حكوميــة للمســاواة فــي أفــق تحقيــق املناصفــة بــن ســنة  2012وســنة 2016؛
وفــي يوليــوز  2013تــم إصــدار املرســوم املتعلــق بإحــداث اللجنــة الوزاريــة للمســاواة؛ كمــا تــم
إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز املنصــوص عليهــا
وعلــى مهامهــا فــي الفصلــن  19و 164مــن الدســتور.
كمــا تــم إدخــال تعديــل علــى املــادة  475مــن القانــون الجنائــي الــي كانــت تســمح بســقوط
العقوبــة علــى مــن اغتصــب فتــاة قــارص ثــم تــزوج بهــا .فتــم الغــاء ذلــك وشــددت العقوبــة
علــى املغتصــب لكــون املجــي عليهــا قــارص .وقــد حصــل هــذا التعديــل فــي 22ينايــر .2014وهــذا
التعديــل جــاء نتيجــة الضغــط الكبــر لفعاليــات املجتمــع املدنــي الــذي اعتــر أن زواج القــارص
باملغتصــب يتــم بــدون رضاهــا وأنهــا تظــل معــه فــي حالــة مــن الخــوف والقلــق كمــا أن زواجــه
بهــا لــم يكــن اال مــن أجــل اإلفــات مــن العقــاب.
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املبحــث الثانــي :الصعوبــات التــي واجهــت تطبيــق مدونــة األســرة وأســاليب ختطــي
هــذه الصعوبــات
لقــد مــرت أكــر مــن عــر ســنوات علــى تطبيــق مدونــة األرسة تحققــت خاللهــا مكتســبات
ملموســة ،ورغــم ذلــك لــم تســتطع أن تصــل إلــى مســتوى التطلعــات املرجــوة مــن تعديلهــا،
فمــا زالــت مثــار جــدل ونقــاش واســعني ،ومازالــت بنودهــا تفــر وتــؤول متأرجحــة بــن مؤيــد
ومتحفــظ ومهاجــم؛ هــذا الجــدل الــذي تتبايــن درجــة حدتــه وتتبايــن خلفياتــه بني فــرة وأخرى،
وهــي ظاهــرة صحيــة بــدت معاملهــا منــذ البــدء باملطالبــة بالتعديــل ،حيــث طبــع النقــاش حــول
املدونــة منــذ انطالقــه رصاع بــن القــوى اإلصالحيــة التجديديــة والقــوى املحافظــة ،تتداخــل
فيــه عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة وتربويــة ودينيــة ،وشــكلت هاجســا طبــع أعمــال اللجنــة
امللكيــة االستشــارية للوصــول إلــى صيغــة توفيقيــة بــن التياريــن.
وال شــك أن مــرور أكــر مــن عــر ســنوات علــى دخــول مدونــة األرسة حــز التنفيــذ ،يعتــر
مناســبة للوقــوف وقفــة تأمــل لقــراءة متأنيــة لواقــع القضــاء األرسي فهمــا وتفســرا عمــا
وتطبيقــا ،وفرصــة أيضــا إلعــداد خطــط مســتقبلية علــى جميــع األصعــدة للنهــوض بمؤسســة
األرسة بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها واملحافظــة عليهــا ،وال يتحقــق هــذا إال بإيجــاد التــوازن
داخــل األرسة بــن كل مــن مصالــح الزوجــن واألطفــال وذلــك حــى يتأتــى لنــا الحفــاظ علــى
كيــان األرسة ككل.

املطلب األول :وضعية املوارد البرشية داخل أقسام قضاء األرسة.

لقــد قامــت وزارة العــدل والحريــات بإعــداد دراســة تشــخيصية لواقــع قضــاء األرسة خــال ســنة
 ،2012اعتمــدت فيــه علــى معطيــات وإحصائيــات واقعيــة مســتمدة مــن البيانــات املتوســل بهــا
مــن املســؤولني القضائيــن أواخــر ســنة  2012وتعــد هــذه بــادرة طيبــة نحــو ســلوك طريــق
واضــح املعالــم نحــو إصــاح وتدبــر الشــأن األرسي.

ولقــد أبانــت هــذه الدراســة عــن ســوء تدبــر املــوارد البرشيــة وذلــك عــن طريــق الضغــط الــذي
يتعــرض لــه الســادة القضــاة أثنــاء مزاولــة مهامهــم .حيــث إنهــم ال يمارســون قضــاء األرسة
فحســب بــل تــوكل إليهــم أيضــا مختلــف القضايــا الدائــرة فــي املحكمــة الــي ينتمــون إليهــا ،وفــي
هــذا تأثــر جــد ســليب ال علــى العمــل فحســب وإنمــا علــى املردوديــة أيضــا وهــذا هــو األهــم.
ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال الجــدول التالــي:
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هــذا علــى مســتوى القضــاة املتفرغــن وغــر املتفرغــن أمــا بالنســبة لعــدد القضــاة نجــد أن 14
قســما فقــط مــن أصــل  67قســما لقضــاء األرسة يضــم عــددا كافيــا مــن القضــاة ،فــي حــن أن
 53قســما يعتــر فيــه عــدد القضــاة غــر كاف لترصيــف األشــغال ،ويمكــن توضيــح ذلــك علــى
الشــكل التالــي
جدول بعدد أقسام قضاء األرسة من حيث كفاية القضاة
عدد األقسام اليت يعترب
فيها عدد القضاة كافيا

عدد األقسام اليت يعترب
فيها عدد القضاة غري كاف
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ويتضــح مــن خــال هــذا الجــدول أن حوالــي خمــس أقســام قضــاء األرسة ،أي مــا نســبته ،21%
تضــم كفايــة عدديــة فــي القضــاة لترصيف األشــغال حســب مــا عربعنــه املســؤولون القضائيون،
فــي حــن أن حوالــي أربعــة أخمــاس منهــا ،أي مــا نســبته  ،79%تعانــي مــن خصــاص فــي عــدد
القضــاة وهــذا مــا يؤكــده التشــخيص الواقعــي لوضعيــة أقســام قضــاء األرسة ،فهــذه األقســام
تعانــي مــن خلــل علــى مســتوى وفــرة األطــر القضائيــة ،فمــن جهــة تبــن أن غالبيــة هــذه
األقســام ال تتوفــر علــى عــدد كاف مــن القضــاة ،وهــو مــا عكســه عــدم تناســب عــدد القضايــا
مــع عــدد القضــاة حيــث بلــغ نصيــب كل قــاض مــن القضايــا الرائجــة مــا معدلــه  1265قضيــة
ســنويا ،وهــذا يؤثــر ال محالــة علــى جــودة األحــكام وحســن ترصيــف قضايــا األرسة ،بالنظــر
إلــى مــا تتطلــب أنــواع كثــرة منهــا مــن إجــراءات مســطريه (الصلــح ،البحــث .)...وممــا يزيــد مــن
تعقيــد هــذه الوضعيــة هــو أن عــددا كبــرا مــن هــؤالء القضــاة -يصــل إلــى مــا يقــارب النصــف
(-)46%غــر متفرغــن لترصيــف قضايــا األرسة لوحدهــا ،بــل يزاولــون مهــام أخــرى فــي غــرف
مختلفــة كالغرفــة الجناحيــة والغرفــة املدنيــة وغرفــة التحقيــق إلــخ .وال شــك أن هــذه العوامــل
مجتمعــة تؤثــر بشــكل ســليب علــى أداء أقســام قضــاء األرسة ،ســواء مــن حيــث الكــم أو الكيــف.
وقــد تشــكل هــذه الوضعيــة احــدى املعوقــات األساســية الــي يلــزم العمــل بجديــة لتداركهــا مــن
أجــل النهــوض بــاألرسة املغربيــة.
أمــا بالنســبة لألطــر اإلداريــة لكتابــة الضبــط الــي تشــكل العمود الفقري ألقســام قضــاء األرسة،
وقطــب الرحــى بالنســبة ملختلــف اإلجــراءات اإلداريــة واملســاعد األول للجهــاز القضائــي .فقــد
أظهــرت الجــداول اإلحصائيــة املبينــة أدنــاه أن أقســام قضــاء األرسة تتوفــر علــى  963موظفــا،
يتوزعــون علــى  67قســما لقضــاء األرسة ،وأن  11قســما فقــط يتوفــر علــى عــدد كاف مــن
املوظفــن لترصيــف أشــغالها فــي حــن أن  56قســما يظــل فيــه عــدد املوظفــن غــر كاف.
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جدول بعدد أقسام قضاء األرسة من حيث كفاية املوظفني
عدد األقسام اليت يعترب
فيها عدد القضاة كافيا

عدد األقسام اليت يعترب
فيها عدد القضاة غري كاف
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نســتنتج مــن خــال هــذه املعطيــات أن هــذ النقــص الحاصــل يؤثــر بشــكل ســليب علــى مســتوى
األداء خصوصــا إذا علمنــا الــدور الهــام الــذي تلعبــه هيئــة كتابــة الضبــط فــي هــذه األقســام فــي
مســاطر األرسة (االســتدعاءات ،التبليــغ ،التنفيــذ ،)...وهــذه الوضعيــة تطــرح بإلحــاح رضورة
تعزيــز هــذه األقســام بأطــر كافيــة مــع مراعــاة درجــة الكفــاءة واملهنيــة والتخصــص.
أمــا مــن حيــث التكويــن املســتمرال شــك أن التكويــن األســايس والتكويــن املســتمر مــن الدعامــات
األساســية الــي تنهــض بمســتوى األداء فــي كل املجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعية،
وإذا كان التكويــن األســايس ينحــر مــداه فــي لحظــة الولــوج إلــى الوظيفــة القضائيــة أو
اإلداريــة ،فــإن التكويــن املســتمر يعتــر اآلليــة الفعليــة والفعالــة الــي تســاعد علــى تنميــة قدرات
القــايض واملوظــف ،وتطويــر أدائهمــا وتوســيع مداركهمــا النظريــة والتطبيقيــة ،ووســيلة ملواكبــة
املســتجدات واالنفتــاح علــى التجــارب والخــرات الوطنيــة ولــم ال حــى األجنبيــة .يبــن لنــا
الجــدول املــدرج أدنــاه عــدد القضــاة واملوظفــن الذيــن اســتفادوا مــن هــذا النــوع مــن التكويــن.
القضاة واملوظفون العاملون بأقسام قضاء األرسة املستفيدون من التكوين املستمر
عدد القضاة املستفيدين

عدد املوظفني املستفيدين

املجموع
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نالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن األهميــة الــي يحظــى بهــا التكويــن املســتمر فــي مختلــف املجــاالت
إال أن نســبة قليلــة مــن القضــاة واملوظفــن هــم الذيــن يســتفيدون مــن هــذا التكويــن .باإلضافــة
إلــى التكويــن املســتمر هنــاك تكويــن آخــر يخضــع لــه القضــاة لــه تأثــر إيجابــي كبــر فــي
اضطالعهــم بمهامهــم فــي البــث فــي الزناعــات األرسيــة .ويســتفيد مــن هــذا التكويــن كذلــك
املوظفــون امللحقــون بقضــاء األرسة نظــرا للــدور الكبــر الــذي يقومــون بــه فــي مســاعدة القضــاة
ســواء عنــد اعــداد ملــف النازلــة أو عنــد عــرض امللــف علــى الهيئــة .ولكــن يتعــن بــذل جهــد
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مضاعــف مــن أجــل جعــل التكويــن فــي هــذه املجــاالت املســاعدة عامــا يشــمل كل القضــاة
واملوظفــن بقضــاء األرسة وأن يكــون هــذا التكويــن متجــددا مــن حيــث املحتــوى واملنهــج
يتمــاىش مــع التطــور الحاصــل فــي األســاليب واملناهــج
ومع التفعيل األمثل ملنظومة حقوق االنسان.

القضاة واملوظفون املستفيدون من التكوين في مجاالت العلوم االجتماعية وحقوق اإلنسان
عدد القضاة املستفيدين

عدد املوظفني املستفيدين
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املســاعدة االجتماعيــة الــذي انطلــق العمــل بــه ابتــداء مــن ســنة 2009
أمــا بالنســبة لنظــام
َ
يعتــر أحــد أهــم مالمــح املقاربــة االجتماعيــة فــي مدونــة األرسة .حيــث لــم يعــد يخفــى الــدور
الهــام الــذي أصبــح يلعبــه املســاعدون االجتماعيــون (نســاء ورجــاال) واملتمثــل أساســا فــي
تمكــن القضــاة مــن معطيــات واقعيــة وعلميــة بخصــوص الوضــع االجتماعــي والنفــي املعاش.
املساعدين االجتماعني بأقسام قضاء األرسة
أقسام ال تتوفر على
مساعدين اجتماعني

أقسام تتوفر على عدد
كاف من املساعدين
االجتماعني

أقسام تتوفر على
مساعدين اجتماعني ولكن
عددهم غري كاف
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وللنهــوض بــاألرسة املغربيــة البــد مــن اعتمــاد أســس حكامــة قضائيــة للقضــاء األرسي .لقــد
أثبتــت التجربــة خــال املــدة مــن  2004إلــى  2015أن أحــد املعوقــات الــي تحــد مــن الوصــول
إلــى األهــداف االســراتيجية ،هــو مــا خلفــه التنظيــم الهيكلــي واإلداري ألقســام قضــاء األرسة
والــذي جعــل هــذه األخــرة أقســاما مندمجــة فــي إطــار التنظيــم الهيكلــي للمحاكــم االبتدائيــة
مــع غلبــة التدبــر التقليــدي الــذي ال يتوافــق مــع املســتجدات الــي أحدثتهــا مدونــة األرسة ،وهــو
مــا أدى إلــى عــدم تــاؤم الطابــع األرسي ملهــام أقســام قضــاء األرسة مــع بقيــة القضايــا الــي
تعالجهــا املحاكــم االبتدائيــة ممــا أدى إلــى انتقــال املشــاكل والســلبيات التنظيميــة واإلداريــة
الــي تعرفهــا املحاكــم االبتدائيــة إلــى أقســام قضــاء األرسة .باإلضافــة إلــى عــدم تفــرغ الســادة
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القضــاة لقضايــا األرسة وأيضــا عــدم منــح القضــاة املرشفــن علــى أقســام قضــاء األرسة الوضع
القانونــي والتنظيمــي الكفيــل بقيامهــم باملهــام املكلفــن بهــا .ولهــذا يبقــى مــن الــروري إعــادة
النظــر بشــكل جــذري فــي التنظيــم الهيكلــي واإلداري لطريقــة تدبــر القضــاء األرسي مــن خــال
وضــع تصــورات عمليــة تعتمــد علــى مقاربــات تدبرييــة حديثــة يمكــن مــن خاللهــا الوصــول إلــى
األهــداف االســراتيجية ،ومــن هــذه املقاربــات نذكــر:
* العمل على وضع تصور لتوحيد اإلطار التنظيمي واملسطري بأقسام قضاء األرسة.
* إحداث إطار قانوني ملؤسسة املرشف على قسم قضاء األرسة.

* تعميم دور املســاعدات واملســاعدين االجتماعيني وكذا االســتعانة باألخصائيني النفســيني
فــي تطبيق مدونــة األرسة.
* دراسة مدى إمكانية إرساء آلية للمساعدة القانونية بأقسام قضاء األرسة.

الفقرة األولى :العمل على توحيد اإلطار التنظيمي واملسطري لقضاء األرسة

مــن بــن أهــم الســلبيات الــي تــم رصدهــا خــال فــرة تطبيــق مدونــة األرسة االختــاف البــن،
والــذي يصــل فــي بعــض األحيــان إلــى حــد التناقــض ،بــن أقســام قضــاء األرسة فــي اإلجــراءات
املســطري ســواء للبــت أو لترصيــف القضايــا واإلجــراءات ،واختــاف التنظيــم الهيكلــي لألقســام،
ممــا يخلــق االلتبــاس لــدى املتقــايض ويهــز ثقتــه فــي القضــاء األرسي .لذلــك ينمكــن التفكــر فــي
معالجــة هــذه اإلشــكاالت مــن خــال تصــورات نذكــر منهــا:
* العمــل علــى إرســاء تنظيــم هيكلــي موحــد ألقســام قضــاء األرسة ينســجم ومهامهــا
القضائيــة واالجتماعيــة.

* تبســيط وتوحيــد اإلجــراءات املســطري الــي تنجــز بأقســام قضــاء األرسة وذلــك بوضــع
نصــوص وقواعــد قانونيــة موحــدة تكــون بمثابــة مدونــة مســطريه خاصــة بالقضــاء األرسي.
* توحيد مختلف السجالت املستعملة من طرف أقسام قضاء األرسة.

* إعداد مؤرشات حول آجال ومراحل ترصيف القضايا ووضع معايري للجودة.
الفقرة الثانية :إحداث إطار قانوني للقايض املرشف على قسم قضاء األرسة
علــى الرغــم مــن كــون جميــع أقســام قضــاء األرسة حاليــا تتوفــر علــى قــاض مــرف ،إال أن
املفارقــة تكمــن فــي عــدم توفــره علــى إطــار قانونــي ينظــم عملــه ،علمــا أن التجربــة العمليــة
أثبتــت أنــه يقــوم بــدور حيــوي وفعــال وأصبــح مــن الناحيــة الواقعيــة ركــزة أساســية فــي
التســيري والتدبــر اليومــي اإلداري والقضائــي لهــذه األقســام ،لــذا يبــدو لزامــا علــى املــرع
تــدارك هــذا النقــص وســد هــذا الفــراغ الترشيعــي وذلــك ســواء بنقــل اختصاصــات رئيــس
املحكمــة االبتدائيــة فــي ميــدان األرسة إلــى مؤسســة رئيــس قســم قضــاء األرسة (اإلذن بالســفر
بالحضــون ،مقــررات التكافــل العائلــي .)...أو منــح رئيــس القســم الصالحيــات القانونيــة
واإلداريــة لتدبــر قســم قضــاء األرسة .باإلضافــة إلــى وضــع نظــام تحفــزي للمكلفــن بهــذه
املهمــة يأخــذ بعــن االعتبــار حجــم األعبــاء املوكلــة إليهــم.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

الفقرة الثالثة :دراسة مدى إمكانية إرساء آلية للمساعدة القانونية بأقسام قضاء األرسة

يمكــن للتجربــة الــي شــهدتها املحاكــم االبتدائيــة واملتعلقــة بالقــايض الوســيط ،أن تســاعد علــى
إرســاء آليــة للمســاعدة القانونيــة مــن شــأنها أن تســهل اإلجــراءات فــي أقســام قضــاء األرسة،
لتحــدث نوعــا مــن التكامــل مــع بنيــة االســتقبال وتســهيل الولــوج إلــى العدالــة وتقديــم املســاعدة
القانونيــة ،وذلــك بإيجــاد بنيــة قضائيــة تضــم قاضيــا ونائبــا لوكيــل امللــك وكاتبــا للضبــط
ويكــون الهــدف منهــا:
* الحــد مــن الصعوبــات الــي تعــرض املتقاضــن فــي عالقاتهــم ببعــض املصالــح املكلفــة
باإلجــراءات فــي أقســام قضــاء األرسة.

* املســاهمة فــي تبســيط تنفيــذ اإلجــراءات واملســاطر ورفــع املعانــاة عــن املتقاضــن،
وخاصــة منهــم النســاء ،الوافــدات علــى قســم قضــاء األرسة.
* االستماع للمتقاضني وإرشادهم والنظر في تظلماتهم في عني املكان.

الفقرة الرابعة :تعميم دور املساعدات االجتماعيات في تطبيق مدونة األرسة

يعتــر نظــام املســاعدة االجتماعيــة الــذي انطلــق العمــل بــه ابتــداء مــن ســنة  2009أحــد أهــم
مالمــح املقاربــة االجتماعيــة فــي مدونــة األرسة.

وفــي هــذا الصــدد وبالنظــر للرتاكــم االيجابــي للنــواة األولــى لهــذه التجربــة فقــد عملــت وزارة
العــدل والحريــات علــى توظيــف مجموعــة مــن املســاعدات واملســاعدين االجتماعيــن ،حيــث
تــم بدايــة تكويــن  68مــن أطــر كتابــة الضبــط فــي املجــال االجتماعــي ،وخــال ســنة 2011
تــم تعيــن  24مــن املســاعدات واملســاعدين االجتماعيــن وســنة  2012تــم تعيــن  ،99كمــا
تــم تكويــن فــوج آخــر بلــغ عــدد أفــراده  73مســاعدا اجتماعيــا تــم إدماجهــم فــي أقســام قضــاء
األرسة.
وبالرغــم مــن كــون هــذه التجربــة مــا زالــت -مبدئيا-فــي بداياتهــا ،فإنــه ال يمكــن إنــكار األثــر
اإليجابــي الــذي أحدثتــه هــذه الخطــوة مــن طــرف وزارة العــدل والحريــات فــي مجــال النهــوض
بالقضــاء األرسي ،والــي تنــم عــن مــدى وعــي هــذه األخــرة بأهميــة الخدمــة االجتماعيــة فــي
مرافــق العدالــة ،وقدرتهــا علــى إيجــاد حلــول بديلــة أو مســاعدة لكثــر مــن القضايــا املعروضــة
أمــام املحاكــم وأقســام قضــاء األرسة علــى وجــه الخصــوص .واألمــل يبقــى معقودا على مؤسســة
املســاعدة االجتماعيــة مــن أجــل االضطــاع بدورهــا علــى الوجــه األكمــل وتفعيلــه علــى النحــو
الــذي يضمــن إيجــاد حلــول اجتماعيــة فوريــة وناجعــة للزناعــات األرسيــة ،تســعى فــي جوهرهــا
الــى اســتمرارية األرسة وجعــل الطــاق أو التطليــق حــا اســتثنائيا وأخــرا.
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املطلب الثاني :دعم الكفاءة والنجاعة القضائية.

ال أحــد يجــادل اليــوم فــي أن العنــر البــري يعتــر املحــور األســايس لعمــل أقســام قضــاء
األرسة ،وقطــب الرحــى لباقــي العنــارص األخــرى الــي تشــكل باقــي مــوارد النشــاط القضائــي بها،

لذلــك يبقــى الرفــع مــن كفــاءة املــوارد البرشيــة مرتكــزا رئيســيا فــي التدبــر اإليجابــي والحديــث
ألقســام قضــاء األرسة ،ومــن جهــة أخــرى فــإن طريقــة أداء املــورد البــري لــه تأثــر كبــر
ومبــارش علــى إشــباع حاجــات املتقاضــن لعدالــة رسيعــة وفعالــة ومنتجــة.

يعتــر مفهــوم النجاعــة القضائيــة تكريســا عمليــا للحكامــة القضائيــة ولتحقيــق هــذا الهــدف
ال بــد مــن الرتكــز بشــكل أســايس علــى املســتوى الترشيعــي حيــث أثبتــت التجربــة القضائيــة
قصــور بعــض النصــوص القانونيــة عــن بلــوغ املأمــول مــن وضعهــا وبالتالــي فهــي لــم تعــد
مالئمــة للمرحلــة القادمــة ممــا يســتدعي حذفهــا أو تعديلهــا ،كمــا أظهــرت الحاجــة إلــى لــزوم
إضافــة نصــوص أخــرى لتغطيــة بعــض الثغــرات الــي أســفر عنهــا التطبيــق العملــي ملدونــة
األرسة ومــن بينهــا النظــر فــي مــدى إمكانيــة إقــرار القضــاء الفــردي فــي قضايــا أرسيــة تتمــز
بالبســاطة والســهولة ممــا يمكــن مــن توفــر أعــداد مهمــة مــن القضــاة ملعالجــة قضايــا أرسيــة
أخــرى أكــر أهميــة .كمــا أظهــرت الدراســات املتعــددة الــي أجريــت بشــأن األحــكام الصــادرة
عــن مختلــف محاكــم اململكــة أن هنــاك اختالفــا حــادا حاصــل فــي تقديــر النفقــة ومســتحقات
الطــاق والتطليــق ممــا يدفــع الــى التفكــر الجــدي فــي اعتمــاد نمــوذج موحــد الحتســاب النفقــة
ومســتحقات الزوجــة وتبنيــه ترشيعيــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتعويــض عــن حــوادث الشــغل
واألمــراض املهنيــة.

كمــا أن تســاؤال محوريــا أصبــح يطــرح مــن طــرف املختصــن ومــن فعاليــات متعــددة مــن
املجتمــع املدنــي يتنــاول الجــدوى مــن اإلبقــاء علــى الطــاق الــذي يوقعــه الــزوج بالرغــم مــن أن
املســطرة املنصــوص عليهــا مــن أجــل االذن لــه باإلشــهاد يكتنفهــا كثــر مــن التعقيــد ورصامــة
فــي اإلجــراءات ،مــع أن املجــال يبقــى مفتوحــا للــزوج مثــل الزوجــة إلنهــاء العالقــة الزوجيــة
باتبــاع مســطرة التطليــق للشــقاق الــي تتمــز باملرونــة واليــر.

 إيجــاد حــل قانونــي نهائــي ومالئــم بخصــوص الــزواج غــر املوثــق خصوصــا بعــد انتهــاءالفــرة االنتقاليــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة  16مــن مدونــة األرسة مــع مراعــاة النتائــج الــي
أفرزتهــا تجربــة عــر ســنوات فــي هــذا املجــال .لكــن مــع وجــود العديــد مــن العالقــات الزوجيــة
غــر املوثقــة املرتاكمــة منــذ انتهــاء الفــرة االســتثنائية فــي  04فربايــر  2014والــي يتوقــف
علــى أمــر اثباتهــا ســران العديــد مــن الحقــوق وترتيــب آثــار عنهــا وجــد املــرع بأنــه مــن الــازم
تمديــد الفــرة االنتقاليــة للمــرة الثالثــة وذلــك بأثــر رجعــي ألن قانــون التمديــد لــم بصــدر اال
فــي أواخــر ســنة .2015
 التفكــر فــي إيجــاد تصــور شــمولي تشــاركي يهــدف باألســاس إلــى تالفــي وتعديــل الثغــراتالــي أفرزهــا التطبيــق العملــي للقانــون رقــم  15.01املتعلــق بكفالــة األطفــال املهملــن ،حمايــة
للمصلحــة الفضلــى للطفــل املغربــي.
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وسنتطرق بيشء من التفصيل لبعض النقط اليت أثارت عدة إشكاالت على مستوى التطبيق
الفقرة األولى :اإلذن بالطالق

بالرجــوع إلــى مدونــة األرسة نجدهــا تنــص علــى أنــه " :يجــب علــى مــن يريــد الطــاق أن يطلب
اإلذن مــن املحكمــة باإلشــهاد بــه لــدى عدلــن منتصبــن لذلــك " .لتقــوم املحكمــة بعــد ذلــك
بإجــراء محاولــة للصلــح طبــق املــادة  81مــن مدونــة األرسة ،فــإذا تــم اإلصــاح بــن الزوجــن
حــرر بــه محــر وتــم اإلشــهاد بــه مــن طــرف املحكمــة ،أمــا إذا فشــلت محــاوالت الصلــح تقــوم
املحكمــة بتحديــد مســتحقات الزوجــة واألطفــال ،ويأمــر القــايض الــزوج بإيــداع املبالــغ املحــددة
بصنــدوق املحكمــة ،وبعــد أن يتأكــد القــايض بواســطة الوصــل مــن أداء الواجبــات املرتتبــة عــن
الطــاق ،يعطــي اإلذن للــزوج مــن أجــل اإلشــهاد علــى الطــاق لــدى عدلــن.
ومــا يمكــن أن نســجله فــي هــذه النقطــة ،هــو أن إذن القــايض بالطــاق الذي ليســت لــه أية قوة
ملزمــة ،إذ أن الــزوج يبقــى حــرا فــي اإلشــهاد علــى الطــاق لــدى العدلــن أو التنــازل عــن اإلذن
وعــدم اســتعماله ،وهــو مــا يفــرغ اإلذن مــن فحــواه وتبقــى املــرأة تحــت رحمــة املطلــق اذ وصلــت
مســطرة الطــاق الــى نهايتهــا بإيداعــه املبلــغ املحــدد فــي صنــدوق املحكمــة ولكــن الطــاق لــم
يقــع .فمدونــة األرسة لــم تحــدد مــدة فاصلــة بــن الحصــول علــى اإلذن بالطــاق واإلشــهاد بــه
لــدى العدلــن ،فــإذا كان املــرع قــد حــدد املــدة الفاصلــة بــن اإلذن بالطــاق وإيداع املســتحقات
بصنــدوق املحكمــة فــي ثالثــن يومــا وإال اعتــر الــزوج مرتاجعــا عــن الطــاق ،فــإن األمــر ليــس
كذلــك فيمــا يخــص املــدة الفاصلــة بــن إيــداع املبالــغ املحــددة واإلشــهاد علــى الطــاق لــدى
العدلني.
وهــو مــا يخلــق نوعــا مــن االلتبــاس فــي وضعيــة الزوجــة الــي تبقــى غامضــة ال هــي مطلقــة
والهــي مزتوجــة دون أن يتضــح لهــا فيمــا إذا كان الــزوج ســيعمل علــى اإلشــهاد علــى الطــاق
أم ســيرتاجع عنــه ،خصوصــا وأنــه فــي غالــب األحيــان ينتهــي تســاكن الزوجــن فــي بيــت واحــد
بمجــرد الحصــول علــى اإلذن بالطــاق .كمــا أن هــذا الوضــع يجعــل يــد املــرأة مغلولــة من ســحب
املبلــغ املــودع بصنــدوق املحكمــة مــن طــرف الــزوج ،لعــدم تمكنهــا مــن ذلــك إال بعــد إدالئهــا
ببعــض الوثائــق ومــن بينهــا نســخة مــن رســم الطــاق املشــهود عليــه مــن طــرف العدلــن.

وهــذا يســتلزم تدخــل املــرع إليجــاد حــل لهــذه الوضعيــة الشــائكة .وفــي نظرنــا يمكــن للزوجــة
أن ترفــع دعــوى اســتعجالية الــى رئيــس املحكمــة تطلــب بموجبهــا اصــدار أمــر بإلــزام الــزوج
بإتمــام اجــراءات الطــاق باإلشــهاد عليــه واال اعتــر االذن بالطــاق ال غيــا بمــرور مــدة محــددة.

الفقرة الثانية :التوصل باالستدعاء
بالرجــوع إلــى املــادة  81مــن مدونــة األرسة فــي فقرتهــا األولــى نجدهــا تنــص علــى أنــه ":إذا
توصــل الــزوج شــخصيا باالســتدعاء ولــم يحــر اعتــر ذلــك منــه تراجعــا عــن طلبــه " ونصــت
الفقــرة الثانيــة علــى أنــه إذا توصلــت الزوجــة شــخصيا باالســتدعاء ولــم تحــر ولــم تقــدم
مالحظــات مكتوبــة أخرتهــا املحكمــة عــن طريــق النيابــة العامــة بأنهــا إذا لــم تحــر ســيتم
البــث فــي امللــف"
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ولعلــل اإلشــكال الــذي يطــرح نفســه بشــدة فــي هــذا الصــدد يــدور أساســا حــول مفهــوم التوصــل
الشــخيص للزوجــة ،ومــا أحدثــه مــن تضــارب مــع مقتضيــات قانــون املســطرة املدنيــة املنظمــة
ملســطرة التبليــغ فــي موادهــا 37و  38و ،39باإلضافــة إلــى العقوبــة الــي نصــت عليهــا الفقــرة
األخــرة مــن املــادة  81فــي حالــة ثبــوت تحايــل الــزوج علــى مســطرة التبليــغ حيــث يعاقــب
وفقــا للفصــل  361مــن القانــون الجنائــي بعــد تقديــم شــكاية مــن الزوجــة .والحــال أن املــرع
فــي جميــع مســاطر التطليــق املقدمــة مــن لــدن الزوجــة تحيــل فيمــا يخــص مســطرة التبليــغ
علــى الفصــول 37و 38و  39مــن املســطرة املدنيــة ،فمــا الــر وراء تميــز املــرع بــن الرجــل
واملــرأة فيمــا يخــص الطلبــات املتعلقــة بإنهــاء العالقــة الزوجيــة مــا دامــت املــادة  78مــن مدونــة
األرسة تنــص علــى املســاواة بينهمــا عنــد حــل ميثــاق الزوجيــة كل حســب رشوطــه تحــت مراقبــة
القضــاء ،فحــق اإلجــراءات الشــكلية واملوضوعيــة حــق واحــد غــر قابــل للتجزئــة أو التميــز.

كمــا أكــد املــرع هــذا الحيــف عندمــا اعتــر الــزوج مرتاجعــا عــن طلبــه للطــاق إذا توصــل
شــخصيا ولــم يحــر فــي حــن لــم يرتــب املــرع نفــس األثــر عنــد توصــل الزوجــة وامتناعهــا
عــن الحضــور فــي قضايــا التطليــق ،وكان باإلمــكان تالفــي هــذا التناقــض بعطــف التوصــل
باالســتدعاء أو عــدم التوصــل بــه علــى طالــب اإلذن بالطــاق ســواء كان (الــزوج أو الزوجــة)
عــوض عطفــه علــى الــزوج وحــده لتصبــح صياغــة املــادة علــى الشــكل التالــي " إذا توصــل
طالــب الطــاق باالســتدعاء شــخصيا ولــم يحــر اعتــر ذلــك منــه تراجعــا عــن طلبــه"
الفقرة الثالثة :إيداع املبلغ املنصوص عليه في املادة 83

مــن اإلشــكاليات املثــارة أمــام القضــاء مــا نصــت عليــه املــادة  86مــن مدونــة األرسة علــى أنــه
إذا لــم يــودع الــزوج املبلــغ املنصــوص عليــه فــي املــادة  83الــذي يشــمل مســتحقات الزوجــة
واألطفــال فــإن ذلــك يعتــر تراجعــا منــه عــن الطــاق ،ان عــدم أداء املســتحقات داخــل األجــل
املحــدد ال يمكــن اعتبــاره تراجعــا عــن الطــاق مــن طــرف الــزوج وإنمــا ينحــر أثــره فــي
ســقوط الحــق فــي اإلذن باإلشــهاد علــى الطــاق ألن الطــاق فــي الفقــه اإلســامي يرتكــز علــى
نيــة إيقاعــه أمــا اإلشــهاد عليــه فــا يرتــب إال األثــر القانونــي.

ومــن املشــاكل املثــارة أيضــا أجــل الثالثــن يومــا إليــداع املســتحقات املنصــوص عليــه فــي املــادة
 87مــن مدونــة األرسة فالغايــة مــن األجــل املذكــور هــو إعطــاء الوقــت الكافــي للــزوج لتدبــر
املبالــغ املحــددة للمســتحقات ،غــر أن بعــض املحاكــم دأبــت علــى عــدم منــح اإلذن للــزوج
باإلشــهاد علــى الطــاق إال بعــد انــرام أجــل ثالثــن يومــا  ،الــيء الــذي يخالــف محتــوى
املــادة  87ألن عبــارة "بمجــرد إيــداع الــزوج" تعــي الفوريــة حيــث يتوجــب علــى القــايض أن
يمنــح للــزوج اإلذن باإلشــهاد علــى الطــاق مــى قــام بإيــداع املســتحقات و لــم تــم األداء فــي
نفــس اليــوم هــذا باإلضافــة إلــى تعقيــدات أخــرى تتعلــق بإلــزام الــزوج بإحضــار الوصــل الــذي
ســلم لــه مــن صنــدوق املحكمــة مــع العلــم أن الزوجــة تســحب املســتحقات بالقــرار املحــدد لهــا و
ليــس بواســطة الوصــل املســلم للــزوج.
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الفقرة الرابعة :الوكالة في الطالق

يثــر موضــوع الوكالــة فــي الطــاق صعوبــات عمليــة جمــة ،فــإذا كان املــرع فــي بــاب الــزواج
قــد أجــاز رصاحــة الوكالــة فــي الــزواج فإنــه لــم يســلك نفــس النهــج فــي بــاب الطــاق حيــث
الــزم الصمــت .مــع العلــم أن كل حــق ثبــت لشــخص إال ولــه أن يســتعمله بنفســه أو ينيــب عنــه
الغــر فــي اســتعماله إن كان مــن الحقــوق الــي تقبــل اإلنابــة ،وإيقــاع الطــاق مــن الناحيــة
الرشعيــة مــن الحقــوق الــي تقبــل اإلنابــة ،حيــث يحــق للــزوج أن يوقعــه بنفســه كمــا يصــح لــه
أن ينيــب عنــه الغــر فــي إيقاعــه.
فباســتقرائنا للنصــوص اإلجرائيــة املنظمــة للطــاق ،ســيما تلــك الــي تنــص علــى جلســة
الصلــح وحضــور الــزوج شــخصيا ،يمكــن أن نســر فــي توجــه مجموعــة مــن املحاكــم املغربيــة
الــي اعتــرت أن الوكالــة فــي الطــاق غــر جائــزة وهــو أمــر غــر مقبــول قانونــا مــادام أن
املــرع قــد ســكت فــي هــذا البــاب ،وهــو عكــس مــا كان معمــوال بــه فــي ظــل مدونــة األحــوال
الشــخصية القديمــة الــي أجــازت رصاحــة العمــل بالوكالــة فــي الطــاق وذلــك مــن خــال الفصــل
 44منهــا.

فســكوت املــرع عــن الوكالــة فــي الطــاق ضمــن مدونــة األرسة الجديــدة يمكــن أن يفــر
بحرصــه علــى الحضــور الشــخيص للزوجــن وإبعــاد كل أجنــي ،ليتحقــق الهــدف األســايس
املتمثــل فــي إجــراء محاولــة الصلــح للحفــاظ علــى كيــان األرسة مــع الحــرص علــى أن إنهــاء
العالقــة الزوجيــة ال يتــم إال بحضــور الزوجــن .إال أن الواقــع املعــاش أبــان عــن وجــود بعــض
الحــاالت الــي يتعــذر فيهــا علــى الزوجــن أو أحدهمــا الحضــور الشــخيص ملســطرة الطــاق
ممــا يلحــق الــرر بهمــا أو بأحدهمــا .ويشــكل عائقــا أساســيا أمــام تبســيط مســطرة الطــاق
الــي تصبــح شــبه مســتحيلة لــدى رشيحــة املهاجريــن املغاربــة الذيــن يتعــذر عليهــم الحضــور
الشــخيص إليقــاع الطــاق نظــرا لظــروف عملهــم وإقامتهــم بالخــارج.
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حرصــا مــن املــرع املغربــي علــى اســتقرار األرسة ،ســعت املدونــة لرتســيخ ثقافــة الصلــح لحــل
الزناعــات األرسيــة وجعلــت إجــراء الصلــح عنــد إنهــاء العالقــة الزوجيــة مــن النظــام العــام إال
أن مــا نالحظــه علــى املــرع فــي هــذا الصــدد يبــدأ مــن منطــوق الفصــل  82مــن مدونــة األرسة
الــذي جــاء محــررا كمــا يلــي» للمحكمــة أن تقــوم بــكل اإلجــراءات بمــا فيهــا انتــداب حكمــن أو
مجلــس العائلــة «فعبــارة " للمحكمــة " تفيــد التخيــر ،لــذا كان علــى املــرع اســتخدام عبــارة
"يجــب علــى املحكمــة" إللزامهــا باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلصــاح ذات البــن.
أمــا عــن انتــداب الحكمــن لإلصــاح بــن الزوجــن فــإن املدونــة لــم تحــدد ولــم توضــح
الــروط الواجــب توفرهــا فــي الحكمــن لــذا يتوجــب الرجــوع إلــى املــادة  400مــن مدونــة األرسة
الــي تحيــل علــى الفقــه املالكــي وبالرجــوع إلــى الفقــه املالكــي نجــده يشــرط أربعــة رشوط
فيهمــا :العدالــة ،الرشــد ،الذكــورة ،ثــم العلــم بمــا همــا فــي ســبيله ،لكــن هــل يمكــن االعتــداد
بــرط الذكــورة لرفــض تعيــن حكــم امــرأة تــم اختيارهــا مــن لــدن أحــد الزوجــن؟
إن القــول بذلــك يشــكل ســوء فهــم للنــص القانونــي وحرفتيــه فــي املــواد املنظمــة للصلــح،
فاملــرع اســتعمل صيغــة الحكمــن بلفــظ عــام دون أن يشــرط الذكــورة ،كمــا أن القــول بغــر
ذلــك يشــكل مخالفــة خطــرة لفلســفة مدونــة األرسة الــي تهــدف إلــى تحقيــق املســاواة بــن
الرجــل واملــرأة فــي املجــال األرسي .لــذا وجــب علــى املــرع التدخــل والنــص رصاحــة علــى أن
الحكمــن يلــزم أن تتوفــر فيهمــا العدالــة وأن يكونــا راشــدين وبغــض النظــر عــن جنــس أي منهمــا
وذلــك أخــذا بمــا اســتقر عليــه العمــل فــي مذاهــب أخــرى غــر املذهــب املالكــي.

كمــا نســجل فــي نفــس الصــدد تشــتت أحــكام الصلــح بــن مقتضيــات متعــددة  ،حيــث نظــم
املــرع مســطرة الصلــح فــي ضــوء طلــب اإلذن باإلشــهاد علــى الطــاق مــن خــال املــادة 82
مــن مدونــة األرسة  ،ليعيــد تنظيــم نفــس اإلجــراء مــن خــال املــواد  95و  96مــن مدونــة
األرسة عنــد التطــرق للتطليــق للشــقاق هــذا باإلضافــة إلــى املــادة  113الــي اكتفــت بالنــص
علــى أن "يبــت فــي دعــاوى التطليــق املؤسســة علــى أحــد األســباب املنصــوص عليهــا فــي
املــادة  98بعــد القيــام بمحاولــة اإلصــاح " دون أن يحيــل املــرع ال علــى املــادة  82و ال املــواد
95و  96مــن املدونــة ،فهــل معــى ذلــك أن املحكمــة تقــوم باإلصــاح وفــق مــا تــراه مالئمــا ؟
وهــل تعتــر املقتضيــات الســابقة مجــرد مقتضيــات عامــة؟

أمــام مــا يخلقــه هــذا التشــتت مــن تشــويش وجــب علــى املــرع جمــع املقتضيــات املتعلقــة
بالصلــح فــي مــادة واحــدة أو أكــر ضمــن أحــكام الطــاق مــع اإلحالــة الالحقــة عليهــا فــي املــواد
املتعلقــة بالتطليــق.
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الفقرة األولى العوائق اليت تحول دون فعالية مؤسسة الصلح

ممــا ال شــك فيــه أن مســطرة الصلــح فــي قضايــا األرسة تعرتضهــا عــدة معوقــات تحــول دون
تحقيــق الغايــة املبتغــاة منهــا ،حيــث ثبــت مــن خــال الواقــع املعــاش أن أغلبيــة محــاوالت
الصلــح تتكلــل بالفشــل ،وذلــك راجــع إمــا لفشــل العنــارص األساســية الــي تكونهــا ،وإمــا لكــون
املؤسســات املرتبطــة بالصلــح ال تفعــل كمــا يجــب أن يكــون.

ترجــع تجليــات فشــل مســاطر الصلــح فــي املنظومــة القانونيــة بالدرجــة األولــى إلــى أســباب
قانونيــة وقضائيــة وأخــرى تتعلــق بالدفــاع واملتخاصمــن.
 :1املستوى القانوني

تكمــن أولــى هــذه الصعوبــات فــي إســناد مهمــة القيــام بالصلــح لقــايض الحكــم ،حيــث يقــوم
نفــس القــايض بعمليــة التصالــح ومتابعــة القضيــة إلصــدار حكــم فيهــا ،ونجــد أن مدونــة
األرسة كرســت نفــس املبــدأ وأســندت فــي كل موادهــا الــي أوجبــت فيهــا ســلوك مســطرة الصلــح
ممارســة مســاعي الصلــح لقــايض األرسة الــذي هــو قــايض الحكــم ،وهــذا مــن شــأنه أن يعطــل
هــذه العمليــة وينقــص مــن فعاليتهــا .فإســناد الصلــح لنفــس القــايض ولشــخص يحمــل صفــة
قــاض هــو جــزء مــن فشــل محــاوالت الصلــح بصفــة عامــة .فالقــايض يشــر بأنــه قــام بهــذا
االجــراء املســطري ألنــه ملــزم بالقيــام بــه فهــذا عمــل قانونــي يتــم تطبيقــه تحــت رقابــة محكمــة
النقــض .فالقــايض ال ينفــذ فــي الزناعــات الحقيقيــة القائمــة بــن الطرفــن وال يدفــع الطرفــن
للتصالــح وال يقــوم بتقريــب وجهــي نظريهمــا كمــا أنــه غالبــا مــا يلــزم الحيــاد الســليب باعتبــاره
قاضيــا ممــا يصعــب معــه امكانيــة وصــول املتخاصمــن الــى حــل توافقــي تحــت ارشافــه.
 :2املستوى القضائي

أمــام اكتظــاظ املحاكــم وضغــط القضايــا والرتاكــم الــذي تعانــي منــه املؤسســات القضائيــة
نظــرا لإلقبــال املزتايــد علــى التقــايض ،وأمــام عــدم التناســب الكبــر بــن عــدد القضايــا الرائجــة
أمــام القضــاء وبــن عــدد القضــاة ،فــان هــذه العوامــل أثــرت ســلبا علــى الوقــت املخصــص
لعمليــة الصلــح وســاهمت فــي فشــله.
ومــن األمــور األخــرى الــي تحــول دون نجــاح محاولــة الصلــح عــدم اقتنــاع القــايض مســبقا
بجــدوى هــذه اآلليــة وتســليمه بفشــلها قبــل اإلقــدام عليهــا ،وهــذا راجــع إلــى عــدة عوامــل أهمهــا:
 .1غياب نرش ثقافة الحلول البديلة للزناعات.
 .2عــدم وجــود الوقــت الكافــي إلبــرام الصلح وكرثة املنازعات األرسية وقلــة املوارد البرشية،
وعــدم اقتنــاع األطــراف املتنازعــة بثقافة الصلح وحل الزناعات بالطرق الســلمية.
 .3اســتقرار العديــد مــن املحاكــم عنــد فشــل املحاولــة األولــى للصلــح إذا لــم يكــن للطرفــن
املتنازعــن أطفــال فــان القــايض يعلــن مبــارشة عــن عــدم نجــاح الصلــح دون أن يبــذل جهــدا
إضافيــا عــر عقــد جلســات صلــح أخــرى .فســكوت املــرع عــن التنصيــص علــى ذلــك ال
يعــي منعهــا.
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وهــذا مــا يتضــح أدنــاه مــن خــال الجــدول والرســم البيانــي فنجــاح محــاوالت الصلــح يبقــى
نســبيا ضعيفــا باملقارنــة مــع حــاالت الطــاق الــي يتــم تقديــم طلــب فيهــا للحصــول علــى
اذن باإلشــهاد .ولكــن ال يجــوز االســتهانة بمــا تقــوم بــه وزارة العــدل والحريــات مــن جهــد
إلجــراء الصلــح ومتابعتــه عــن كثــب ،وفــي هــذا اإلطــار قامــت بمبــادرة ترمــي إلــى التنســيق
بــن املجالــس العلميــة وأقســام قضــاء األرسة مــن أجــل التعــاون علــى إصــاح ذات البــن بــن
الزوجــن مــن خــال إصــدار منشــور عــدد 24س 2بتاريــخ  24دجنــر .2010

لكــن مســطرة الصلــح وفــق مــا عليــه حاليــا تبقــى عاجــزة عــن الوصــول إلــى الهــدف املنشــود
ذلــك أن التجربــة العمليــة أظهــرت أن هنــاك بعــض العوامــل الــي تحــد مــن فعاليــة مســطرة
الصلــح ففــي كثــر مــن األحيــان ال تكــون الظــروف املصاحبــة إلجــراء محاولــة الصلــح داخــل
املحاكــم مســاعدة علــى الوصــول إلــى نتيجــة إيجابيــة (الفضــاء ،التوقيــت ،)...،باإلضافــة إلى أن
كثــرا مــن القضــاة املكلفــن بالقيــام بإجــراء محاولــة الصلــح يفتقــرون إلــى التكويــن التخصــي
الــذي يســاعدهم علــى إنجــاح الصلــح مــن دراســة لعلــم النفــس أو االجتمــاع  ،زيــادة علــى كــرة
القضايــا الــي يختــص بهــا كل قــاض تجعــل إعطــاء محاولــة الصلــح مــا تحتاجــه مــن وقــت
ومجهــود أمــرا صعــب املنــال.

28

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

السنوات

مجموع حاالت الصلح في طلبات
اإلذن على اإلشهاد بالطالق

نسبة حاالت الصلح في طلبات
اإلذن على اإلشهاد بالطالق

2006

6693

17,48%

2007

8512

23,32%

2008

7545

21,4%

2009

6818

20,4%

2010

6121

20,12%

2011

6510

19,99%

2012

6736

21,21%

2013

8702

27,81%

الفقرة الثانية اإلصالحات واآلليات املقرتحة لتفعيل الوسائل البديلة في املجال األرسي
 :1خلق مكاتب الصلح بأقسام قضاء األرسة

حــى يتخلــص القضــاء مــن عرقلــة نقــص املــوارد البرشيــة وكــرة القضايــا املعروضــة عليــه،
أصبــح مــن الــروري اللجــوء إلــى خلــق مكاتــب للصلــح بأقســام قضــاء األرسة تقــوم بمهمــة
إصــاح ذات البــن بــن الزوجــن فــي كل القضايــا األرسيــة ،ويــرف عليهــا قضــاة مكونــن
اجتماعيــا ونفســيا ،وأن تكــون لهــم درايــة فــي كيفيــة تدبــر وتســيري عمليــات الصلــح .ويلــزم
أن يتــم دعــم هــذه املكاتــب بخــراء مختصــن فــي الصلــح األرسي مــع توفــر العنــارص البرشيــة
املتطلبــة والتجهــزات الالزمــة .كمــا يتعــن وضــع إجــراءات قانونيــة للصلــح عنــد خرقهــا أو
التطبيــق الــيء لهــا يمكــن الطعــن أمــام املحكمــة األعلــى وال يظــل األمــر خاضعــا للســلطة
التقديريــة لقــايض األرسة.كمــا هــو الوضــع عليــه حاليــا.
وبخصــوص تحديــد املرحلــة الــي يجــب أن يتــم فيهــا الصلــح يتبــن أن املــرع ســكت عــن ذلــك
فيمــا إذا كان الصلــح ســيقترص إجــراؤه فقــط فــي املرحلــة االبتدائيــة أم ســيتعداه إلــى املرحلــة
االســتئنافية .ولكــن بمــا هــو عليــه الوضــع مــن كــون أقســام األرسة فــي تشــكيلتها واعدادهــا
والصالحيــات املخولــة لهــا هــي قــارصة علــى املحاكــم االبتدائيــة وبمــا أن عمليــة الصلــح تعــد
واقعــا فدائمــا يقتــر عليــه فــي املرحلــة االبتدائيــة .ووفقــا ملــا اقرتحنــاه مــن وضــع اجــراءات
قانونيــة للصلــح يتــم الطعــن عنــد االخــال فيهــا فكذلــك يتعــن التنصيــص رصاحــة علــى
وجــوب إجــراء مســطرة الصلــح فــي مرحلــة االســتئناف عنــد فشــل محاولــة الصلــح فــي املرحلــة
االبتدائيــة ووقــوع الطعــن.
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 :2املساعدة االجتماعية
بالرغــم مــن اإلصالحــات الترشيعيــة الــي عرفهــا املغــرب فــي مختلــف املياديــن ،خاصــة املجــال
األرسي فــان هــذه األخــرة تحتــاج املزيــد مــن اإلصالحــات ،والــي يمكــن إجمالهــا فــي منــح
املســاعدة االجتماعيــة األهميــة الــي تســتحقها علــى اعتبــار أن األرسة ال ترتبــط بالجانــب
القانونــي فقــط بــل لهــا عالقــة مبــارشة بالجوانــب الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وفــي
هــذا اإلطــار فقــد عملــت وزارة العــدل و الحريــات علــى توظيــف وتكويــن عــدة أفــواج (تمــت
الــى ذلــك ســابقا ص)8.وقــد تــم إدمــاج املســاعدين و املســاعدات االجتماعيــات فــي فئــة كتــاب
الضبــط مــع إبــراز املهمــة األساســية املنوطــة بهــم مــن أجــل تســهيل عمــل القضــاء مــن خــال
تمكــن القضــاة مــن معطيــات واقعيــة و علميــة بخصــوص الوضــع االجتماعــي لــأرسة موضوع
الــزاع و مســاعدة األشــخاص و األرس الــي تواجــه الصعوبــات فــي إيجــاد الحلــول الناجعــة.

ومن بني أهم األدوار اليت تلعبها هذه املؤسسة نجد:

* الــدور الوقائــي :الــذي يكمــن فــي التوعيــة االجتماعيــة واألرسيــة عــن طريــق االتصــال
باألخصائيــن فــي مواقــع العمــل وعقــد النــدوات وإلقــاء املحــارضات واســتخدام مختلــف
وســائل اإلعــام بهــدف زيــادة الوعــي بحقائــق الحيــاة األرسيــة ،وإنجــاز دراســات وبحــوث
اجتماعيــة لهــا عالقــة بفقــدان األهليــة وزواج القــارص والقــارصة والكفالــة بطلــب مــن
القــايض.
* الــدور التوفيقــي :وذلــك باملســاهمة وبطلــب مــن القــايض فــي عمليــات الصلــح مــن خــال
تدبــر الخــاف بــن الزوجني.

 -3تكريس الوسائل البديلة لحل الزناعات األرسية
جعلــت املــادة  180مــن ق.م الصلــح إجــراء واجبــا فــي جميــع قضايــا األرسة لذلــك أصبــح
القضــاء األرسي يتحمــل عبئــا كبــرا نتيجــة كــرة القضايــا املعروضــة ورضورة القيام بمســطرة
التصالــح مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن وقــت وإجــراءات ،ان اســناد مهمــة القيــام بالصلــح للقــايض
فــي كل القضايــا املتعلقــة بالطــاق أو التطليــق لــم يكــن ذا فعاليــة وجــدوى مــن حيــث حســم
الــزاع بالصلــح دون الوصــول الــى الفرقــة ومــا يرتتــب عنهــا مــن آثــار ســلبية علــى األرسة
عامــة وعلــى األطفــال علــى وجــه الخصــوص .اذ أن أكــر عمليــات الصلــح تكــون شــكلية
مــن أجــل اســتيفاء االجــراء املســطري ثــم يتــم التحــول الــى الطــاق أو التطليــق .فهــو اجــراء
فــارغ مــن حيــث الجوهــر ألن القــايض ال يبــذل الجهــد املطلــوب وال يســتطيع فعــل ذلــك مــن
أجــل الوصــول الــى صلــح حقيقــي ألنــه يفتقــر أوال الــى تكويــن دقيــق فــي هــذا املجــال ثانيــا
كــرة القضايــا املعروضــة عليــه والــي ال تســمح لــه مــن أخــذ الوقــت الكافــي والــازم مــن أجــل
دراســة امللــف والتعــرف علــى األطــراف وعلــى وضعياتهــم االجتماعيــة والنفســية ثالثــا عــدم مــد
القضــاء باألطــر الكفــة املختصــة فــي مجــال الصلــح لتســهل املهمــة علــى القــايض رابعــا وقــوع
الصلــح فــي فضــاء املحكمــة يعطيــه بعــدا اجرائيــا مســطراي تطغــى عليــه الــرام القانونيــة
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ويفرغــه مــن محتــواه اإلنســاني واالجتماعــي .لذلــك يبقــى التفكــر فــي إيجــاد وســائل بديلــة
لحــل الزناعــات األرسيــة أمــرا حتميــا ورضوريــا سيســاهم ال محالــة فــي الحــد مــن القضايــا
الرائجــة ويكــرس لحكامــة قضائيــة هدفهــا باألســاس الخــروج بطرفــي الــزاع إلــى نتيجــة ال
غالــب وال مغلــوب ممــا سيســهم فــي تقبــل جميــع األطــراف للنتيجــة وتنفيذهــا وهنــا يمكــن
إدراج التصــورات التاليــة:
* وضــع إطــار قانونــي للوســاطة خــارج أقســام قضــاء االرسة وخــارج فضــاء املحكمــة
ولــزوم أن يخضــع الوســيط لتكويــن قانونــي ونفــي واجتماعــي وأن يكــون مؤهــا لذلــك
نفســيا وســلوكا
وقــد بــدأ االعــداد لذلــك بالقيــام بدراســات وأبحــاث وتقييــم تجــارب بعــض األنظمــة املقارنــة
ومــا هــو التصــور الــذي يمكــن أن ينســجم مــع املجتمــع املغربــي .ولبســط مختلــف اآلراء
وعــرض مختلــف

الدراســات الــي أعــدت ومختلــف األبحــاث الــي أنجــزت أقيمــت نــدوة دوليــة حــول الوســاطة
األرسيــة تحــت ارشاف وزارة األرسة والتضامــن والتنميــة االجتماعيــة برشاكــة مــع منتــدى
األرسة بقــر املؤتمــرات بالصخــرات يومــي 7و 8دجنــر .2015
* إقــرار مبــدأ التحكيــم فــي بعــض القضايــا األرسيــة مــع جعلــه مقرونــا بضوابــط ورشوط
محــددة.

املطلب الرابع توحيد العمل القضائي.

إن التجربــة الــي حاذهــا العمــل القضائــي الخــاص بمدونــة األرسة خــال العرشيــة األخــرة
الــي تلــت خروجهــا إلــى حــز التطبيــق هــي تجربــة راكمــت ممارســة غنيــة لتطبيــق مدونــة
األرسة مــن جهــة وأيضــا للقوانــن ذات الصلــة مــن جهــة أخــرى.
إن النهــوض بالعمــل القضائــي فــي مجــال األرسة يكمــن فــي توحيــد هــذا العمــل القضائــي
نفســه ،هــذا التوحيــد الــذي يكــرس ثقــة املتقاضــن فــي هــذا الجهــاز مــن جهــة وتدعيــم االســتقرار
النفــي واالجتماعــي لهــؤالء املتقاضــن.

وقــد يتبــادر إلــى الذهــن ألول وهلــة عنــد الحديــث عــن توحيــد العمــل القضائــي فــي أقســام قضاء
األرسة أن األمــر يتعلــق بمــا يصــدر عــن املحكمــة مــن أحــكام وقــرارات فــي موضــوع املنازعــات
األرسيــة ،إال أن مفهــوم العمــل القضائــي هنــا ينــرف إلــى مــا هــو أشــمل مــن ذلــك ،بحيــث يهــم
حــى جانــب املمارســات واإلجــراءات الــي تســبق صــدور الحكــم أو القــرار ،وتلــك الــي تليــه
إلــى غايــة مرحلــة التنفيــذ.

لذلــك فــإن التصــور الــذي يمكــن أن يتجســد فيــه توحيــد العمــل القضائــي كآليــة للنهــوض بــأداء
القضــاء األرسي يرتكــز علــى ركزيتــن أساســيتني:
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 أوال يجــب توحيــد العمــل القضائــي علــى مســتوى تطبيــق القاعــدة القانونيــة شــكال أوموضوعــا تطبيقــا واحــدا وموحــدا فــي مختلــف أقســام قضــاء األرسة وعلــى جميــع الحــاالت
والزناعــات املتشــابهة واملتماثلــة ،بحيــث ينعــدم االختــاف بينهــا أو علــى األقــل يتقلــص إلــى
أقــى حــد ممكــن .ولتحقيــق هــذه الغايــة يجــب أال يقتــر التفكــر فقــط علــى دور محكمــة
النقــض املنســوب لهــا عــادة هــذه املهمــة علــى الصعيــد الوطــي ،بــل يجــب أن يشــمل التفكــر
أيضــا دور محكمــة االســتئناف فــي توحيــد تطبيــق القاعــدة القانونيــة بالنســبة للمحاكــم األدنــى
درجــة التابعــة لدائــرة نفوذهــا.
 ثانيــا يجــب توحيــد العمــل القضائــي داخــل أقســام قضــاء األرسة علــى مســتوى اإلجــراءاتواملمارســات ألن عمــل قضــاء األرسة ال يقتــر فقــط علــى تقديــم خدمــات قضائيــة تتمثــل فــي
إصــدار األحــكام فــي املجــال األرسي ،بــل يتجــاوزه إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك إلــى الطبيعــة
القانونيــة لهــذه الخدمــة الــي هــي ذات طبيعــة اجتماعيــة بالدرجــة األولــى حيــث إن هــذا النــوع
مــن الخدمــات وإن كان يعتمــد علــى نصــوص قانونيــة ،فإنــه يرتكــز باألســاس علــى ممارســات
وإجــراءات تتــم داخــل فضــاء أقســام قضــاء األرسة ،تمكــن مــن تحقيــق الغايــات الــي ابتغاهــا
املــرع مــن إســناد االختصــاص فيهــا للقضــاء األرسي.
ولتحقيق هدف توحيد العمل القضائي يمكن وضع التصورات التالية:

 التنســيق بــن محكمــة النقــض وباقــي محاكــم اململكــة مــن أجــل العمــل علــى تزويــدمستشــاري وقضــاة هــذه األخــرة بنــرات دوريــة حــول القــرارات الصــادرة فــي مجــال
قضــاء األرسة.
 تعميــم نمــوذج مبــادرة وزارة العــدل والحريــات بخصــوص عقــد لقــاءات تواصليــة عــرتقنيــة املشــاهدة عــن بعــد علــى املســتوى الجهــوي (دائــرة نفــوذ محكمــة االســتئناف).

 تنظيــم لقــاءات دوريــة وأيــام دراســية تجمــع مستشــاري محكمــة النقــض ومستشــاريمحكمــة االســتئناف وقضــاة أقســام قضــاء األرسة لتــدارس بعــض القضايــا الخالفيــة
والخــروج بتصــور موحــد بخصوصهــا.
 رصــد املمارســات املتمــزة الــي تبدعهــا بعــض أقســام قضــاء األرسة والــي أثبتــت التجربــةجدواهــا والعمــل علــى تعميمهــا علــى باقي األقســام.

 وضــع نمــاذج موحــدة للمقــاالت االفتتاحيــة للدعــاوى ممــا يتيــح تحديــد عنــارص الدعــوىبرسعــة وســهولة ويــؤدي إلــى صــدور أحــكام موحــدة شــكال وموضوعــا (علــى غــرار األوامــر
بــاألداء مثــا).
 تســهيل الولــوج إلــى املعلومــة القانونيــة ســواء النصــوص القانونيــة املتعلقــة بــاألرسة أوذات الصلــة بــاألرسة أو كانــت قــرارات قضائيــة خاصــة الوازنــة منهــا وكل تلــك الصــادرة
عــن محكمــة النقــض والعمــل علــى نرشهــا علــى نطــاق واســع.
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املطلب الخامس اعتماد املقاربة التشاركية دعامة لنجاعة القضاء األرسي.

تعتــر املقاربــة التشــاركية مــن أهــم الدعامــات الــي أتــى بهــا دســتور 2011لخدمــة املواطــن
وتمكينــه مــن حقوقــه بشــكل جيــد وبمــا يحفــظ كرامتــه ،والقضــاء األرسي مــن أهــم املرافــق
العامــة الــي يلــزم أن يحــرص علــى تدبريهــا باعتمــاد املقاربــة التشــاركية.

وتتجلــى آليــات هــذه املقاربــة التشــاركية فــي رضورة انفتــاح القضــاء األرسي علــى محيطــه،
وكــذا علــى باقــي الفاعلــن فــي املجــال األرسي ،ســواء تعلــق األمــر بمؤسســات رســمية أو
بفعاليــات املجتمــع املدنــي وكــذا املتقاضــن أنفســهم .ان حــل الزناعــات األرسيــة ال يمكــن أن
يقتــر فيــه علــى تطبيــق املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة بــاألرسة بشــكل منفصــل عــن الواقــع،
وانمــا يتعــن أن يؤخــذ بعــن االعتبــار فــي تطبيــق هــذه املقتضيــات مــا يزخــر بــه املجتمــع مــن
مكنــات ووســائل وأجهــزة الــي يتعــن تســخريها لصالــح األرسة ومــن أجــل بقــاء هــا متماســكة
وذلــك بــزع فتيــل الــزاع الــذي يمكــن أن يعصــف بــاألرسة.
وكتجســيد عملــي لهــذه املقاربــة يمكــن أن نســوق تجربــة التعــاون الــي دخلــت حــز التطبيــق
منــذ دجنــر  2010بــن وزارة العــدل والحريــات واملجلــس العلمــي األعلــى ،والــي بمقتضاهــا
تســاهم املجالــس العلميــة الجهويــة فــي إجــراء محاولــة الصلــح بــن الزوجــن املتخاصمــن فــي
قضايــا األرسة بمــا فيهــا الطــاق والتطليــق ،حيــث تعتــر بحــق نموذجــا يمكــن أن يحتــذى بــه
بالنظــر للنتائــج الطيبــة الــي حققتهــا.
وإلنجاح املقاربة التشاركية واالرتقاء بها يمكن طرح التصورات التالية:

* طــرح أرضيــة للرشاكــة والتواصــل بــن وزارة العــــدل والحريــات ووزارة التنميــة
االجتماعيــة واألرسة والتضامــن والقطاعــات الحكــــــومية األخــرى العاملــة فــي مجــال
تطبيــق مدونــة األرسة.

* التحســيس باملقتضيــات القانونيــة والحلــول القضائيــة املكرســة لحمايــة املصالــح الخاصة
بأفــراد الجاليــة املغربيــة بالخــارج عــن طريــق إرشاك جمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي
امليــدان واإلعــام وكــذا القنصليــات واملراكــز الدبلوماســية بالخارج.
* تطويــر آليــات الرشاكــة والتعــاون بــن وزارة العــدل والحريــات واملنظمــات الدوليــة املهتمــة
بقضايــا املــرأة والطفولة.
* تطويــر مــؤرشات تعكــس درجــة إرضــاء املتقاضــن وجعــل قســم قضــاء األرسة كمرصــد
إلنتــاج املعلومــات وأداة للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار فــي مجــال تتبــع تطبيــق مدونــة
األرسة.

* االنفتــاح علــى الفضــاء الجامعــي األكاديمــي مــن أجــل اســتثمار املعطيــات واألبحــاث
املرتبطــة بمدونــة األرسة.

* تقديــم الدعــم املــادي ألنشــطة وأشــغال الجمعيــات املهتمــة بــاألرسة والطفولــة والعمــل
علــى ادراج أطرهــا فــي التكوينــات الــي تقــوم بهــا القطاعــات الحكوميــة واملؤسســاتية الــي
لهــا اهتمــام بهــذا الجانــب.
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* إعــداد ملتقيــات ونــدوات علميــة ،يشــارك فيهــا الباحثــون واألكاديميــون وكــذا العاملــون
بأقســام قضــاء األرسة وخــراء وطنيــون ودوليــون واملجتمــع املدنــي.
املبحــث الثالــث :آثــار املدونــة يف الواقــع وعلــى احليــاة األســرية مــن حيــث نســب الــزواج
ومعــدالت الطــاق وتعــدد الزوجــات.

لقــد كان ملدونــة األرسة عظيــم األثــر فــي الحيــاة األرسيــة فــي املجتمــع املغربــي وهــذا واضــح
مــن خــال اإلحصــاءات املتعلقــة بارتفــاع نســبة الــزواج وانخفــاض نســبة الطــاق حيــث إن
هــذه اإلحصائيــات تعكــس لنــا الواقــع الحقيقــي للقضــاء األرسي املغربــي املعــاش.

لقــد أحدثــت مدونــة األرسة كثــرا مــن التغيــرات علــى مقتضيــات الــزواج ،بحيــث اســتلزمت
اســتصدار اإلذن بــه مــن طــرف قــايض األرسة املكلــف بالــزواج قبــل إبرامــه ،كمــا مــزت أخــرى
بــن املقتضيــات العاديــة للــزواج ،واملقتضيــات االســتثنائية الــي تهــم حــاالت الــزواج دون ســن
األهليــة وزواج ذوي اإلعاقــة الذهنيــة والــزواج فــي إطــار التعــدد ،ولــم تغفــل مــن جانــب آخــر
التطــرق إلــى إشــكالية الــزواج غــر املوثــق مــن خــال ســن قواعــد خاصــة بتوثيقــه فــي إطــار
ســماع دعــوى الزوجيــة رغــم مــا تعرفــه هــذه األخــرة مــن تعــر وذلــك فــي غيــاب العقوبــة
الرادعــة عنــد التخلــف عــن توثيــق عقــد الــزواج.
املطلب األول :بالنسبة لعقود الزواج

لقــد جــاءت املــادة  4مــن مدونــة األرسة بتوجــه جديــد فــي تعريفهــا للــزواج يعتمــد املســاواة
فــي تســيري شــؤون األرسة ،حيــث نصــت علــى أن الــزواج "ميثــاق تــراض وترابــط رشعــي بــن
رجــل وامــرأة ،علــى وجــه الــدوام ،غايتــه اإلحصــان والعفــاف وإنشــاء أرسة مســتقرة برعايــة
الزوجــن طبقــا ألحــكام هــذه املدونــة.
وهكــذا خطــا املــرع خطــوة جريئــة بتخليــه عــن مفهومــي الطاعــة والقوامــة اللذيــن فــرا
مــن طــرف بعــض الفقــه املتشــدد تفســرات مجحفــة باملــرأة بســبب هيمنــة العــادات والتقاليــد
وتأثرهــم بهــا فــي آرائهــم حــول هذيــن املبدأيــن ،بمــا يخالــف مفهومهمــا فــي الرشيعــة اإلســامية
والــذي يعتمــد التكامــل والتشــاور واملســاواة.
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وضعية الزواج خالل الفرتة ()2013-2004
السنوات

رسوم الزواج

نسبة التغيري

2004

574 236

ــ

2005

795 244

3,48%

2006

989 272

11,52%

2007

660 297

9,04%

2008

575 307

3,33%

2009

400 314

2,22%

2010

313 356

-0,33%

2011

415 325

3,85%

2012

581 311

-4,25%

2013

533 306

-1.62%

انطالقــا مــن اإلحصائيــات املبينــة أعــاه لقــد عــرف عــدد الزيجــات عمومــا ارتفاعــا ملحوظــا منــذ
دخــول مدونــة األرسة حــز التطبيــق ،ويمكــن إيعــاز هــذا االرتفــاع لعــدة عوامــل مــن بينهــا:
ارتفــاع نســبة الفهــم الصحيــح ملقتضيــات مدونــة األرسة وخاصــة لــدى الشــباب املقبــل علــى
الــزواج ،علــى أســاس أن هــذه املدونــة إنمــا وضعــت لحمايــة وضمــان اســتقرار األرسة ككل
وليــس لتغليــب مصلحــة طــرف علــى مصلحــة الطــرف اآلخــر.

 -تبسيط اإلجراءات املسطري وتقريب القضاء من املواطنني.

 تنامــي وعــي املواطنــن بأهميــة توثيــق عقــود الــزواج ودوره فــي ضبــط وحفــظ حقــوقالزوجــن واألطفــال وبالتالــي األرسة ككل.

 املجهــودات املطــردة املبذولــة مــن طــرف وزارة العــدل والحريــات وكل الجهــات املعنيــة فــيالتحســيس بمقتضيــات مدونــة األرسة واســتيعاب املجتمــع املدنــي ملضامينهــا القانونيــة
واالجتماعيــة.
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املطلب الثاني :بالنسبة للزواج دون سن األهلية

لقــد حــدد ســن الــزواج بالنســبة لــكال الجنســن ببلــوغ ســن الرشــد وهــو  18ســنة .وقــد ســمحت
مدونــة األرسة اســتثناء بإمكانيــة تزويــج القــارص بــإذن مــن قــايض األرسة ولكــن عليــه أن
يبــن فــي مقــرر االذن األســباب الــذي جعلتــه يصــدر املقــرر .ولــذا فــان األمــر يرجــع للقــايض
وليــس للولــي وال للقــارص بغــض النظــران مــن قــدم الطلــب الولــي أو القــارص .فعلــى القــايض
أن يعتمــد فــي مقــرره علــى أســاس املصلحــة الفضلــى للطفــل.
وبهــذا املقتــى لــم يعــد هنــاك ،كمبــدأ أســايس ،مجــال للتفرقــة بــن الفتــاة والفــى بنــاء علــى
املــؤرش الجنســيات كانــت مدونــة األحــوال الشــخصية تجعــل ســن الــزواج بالنســبة للفتــاة
هوســن . 15وبذلــك أصبــح مــن حــق الفتــاة اتمــام تعليمهــا اإللزامــي علــى األقــل .وبرفــع ســن
الــزواج الــى  18وزيــادة الوعــي وصــرورة قــرار الــزواج مــن عدمــه مــن حــق الفتــاة وحدهــا مثــل
الفــى ازدادت بشــكل كبــر جــدا امكانيــة تفــادي الســلبيات الناتجــة عــن الــزواج املبكــر وتبعاتــه
كالحمــل املبكــر ومخاطــرة واحتمــال التعــرض للعنــف األرسي لصغــر الســن وعــدم القــدرة علــى
تحمــل املســؤولية األرسيــة بالنســبة للقــارص مــن الزوجــن .إضافــة إلــى محاولــة توحيــد ســن
الــزواج بســن الرشــد القانونــي والســن القانونــي للتصويــت وغريهــا.
وضعية زواج الفىت والفتاة دون سن األهلية ()2013-2004
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السنوات

عدد رسوم زواج الفىت
والفتاة دون سن ألهلية

نسبة التغيري

2004

18341

-

2005

21660

18%

2006

26520

22%

2007

29847

13%

2008

30685

3%

2009

33253

8%

2010

34777

5%

2011

39031

12%

2012

34166

-12,46%

2013

35152

2,85%

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

بالنســبة لهــذا النــوع مــن الــزواج ،والــذي هــو بمثابــة اســتثناء عــن القاعــدة فقــد عــرف هــو اآلخــر
ارتفاعــا ملحوظــا رغــم مــا يخلفــه مــن املشــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى أرض الواقــع كمــا
ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك .إال أنــه بالرغــم ممــا يبــدو مــن ارتفــاع فــي نســبة عــدد زيجــات مــن
هــم دون ســن األهليــة إال أن نســبته مــن العــدد اإلجمالــي لرســوم الــزواج لــم يســجل ارتفاعــا
ملحوظــا خــال الســنوات األخــرة .حيــث إن هــذا النــوع مــن الــزواج هــو رهــن بموافقــة قــايض
األرسة .فهــو ال يمنــح هــذه املوافقــة إال بعــد توفــر الــروط القانونيــة املطلوبــة ،وقــد بلــغ عــدد
الطلبــات املرفوضــة مــن طــرف الســادة قضــاة األرسة املكلفــن بالــزواج خــال ســنة  2013مــا
مجموعــه  6325أي بنســبة  %14،54وهــي أعلــى نســبة رفــض ســجلت خــال عــر ســنوات
ويمكــن أن نبــن ذلــك مــن خــال الجــدول التالــي.
مقارنة طلبات الزواج دون سن األهلية من حيث القبول والرفض
السنوات

عدد الطلبات املسجلة عدد الطلبات املقبولة عدد الطلبات املرفوضة

2006

30312

26919

3064

2007

38710

33596

4151

2008

39604

35043

4377

2009

47089

42741

4047

2010

44572

41098

3474

2011

46927

42028

4899

2012

42783

36791

5992

2013

43508

37183

6325

			

ويالحــظ أن هــذا النــوع مــن الــزواج بــدأ يعــرف نوعــا مــن الرتاجــع بشــكل مطــرد خالل الســنوات
األخــرة ليصبــح الرقــم املســجل خــال ســنة  2013أدنــى معــدل اســتجابة تــم تســجيله منــذ
دخــول مدونــة األرسة حــز التنفيــذ.

ولعل من أهم األسباب املربرة لهذا االنخفاض تتمثل في:

 الوعــي املتنامــي لــدى املجتمــع املغربــي باآلثــار الســلبية ســواء منهــا النفســية والصحيــةواالجتماعيــة لــزواج القارصيــن.
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 الــدور البــارز الــي تضطلــع بــه مختلــف فعاليــات املجتمــع املدنــي وخاصــة تلــك املهتمــةبحقــوق املــرأة أو بحقــوق الطفــل فــي نــر الوعــي بــن أوســاط كل الرشائــح االجتماعيــة
خاصــة بــن الفئــات الهشــة حــول مــآيس هــذا النــوع مــن الــزواج وآثــاره الســلبية علــى القــارصة
علــى وجــه الخصــوص وعلــى أرستهــا.
 الــدور الــي تقــوم بــه وزارة العــدل والحريــات مــن أجــل التطبيــق الســليم للمقتضيــات املتعلقــةبــزواج القــارص مــن مدونــة األرسة وذلــك بمــا توجــه مــن مذكــرات توضيحيــة للقضــاة (هــذا
الــدور ســيضطلع بــه املجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة وفــق الدســتور ووفــق مــروع اصالح
املنظومــة القضائيــة).

ويالحــظ أن نســبة طلبــات اإلنــاث أكــر مــن الذكــور نظــرا لطبيعــة املجتمــع املغربــي ليــس فــي
الباديــة فحســب بــل فــي املدينــة أيضــا حيــث تــزوج الفتيــات فــي ســن جــد مبكــرة أكــر بكثــر
مــن الذكــور.
ولتوضيــح وضعيــة طلبــات الــزواج لإلنــاث دون ســن األهليــة مقارنــة مــع طلبــات الذكــور دون
ســن األهليــة ،يمكــن إدراج املبايــن التالــي:

38

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

توزيع طلبات اإلذن بالزواج دون سن األهلية حسب السن:
توزيع طلبات اإلذن بالزواج دون سن األهلية حسب السن
السنوات

 14سنة

 15سنة

 16سنة

 17سنة

املجموع

2007

348

2730

9865

25767

38710

2008

348

2609

12550

24097

39604

2009

359

3111

12407

31211

47088

2010

69

555

8374

32100

41098

2011

309

2676

12771

31171

46927

2012

200

2405

10958

29220

42783

2013

97

1515

13010

28886

43508

املجموع

1730

15601

79935

202452

299718

النسبة

%0.58

%5.21

%26.67

%67.55

%100

باســتقراء الجــدول أعــاه نالحــظ تراجــع طلبــات اإلذن بالــزواج دون ســن األهليــة خــال
الســبع ســنوات األخــرة ،فكلمــا كان الســن متدنيــا كانــت النســبة أقــل.
املطلب الثالث :زواج التعدد

لقــد تــم التنصيــص علــى املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة بالتعــدد فــي املــواد مــن  40إلــى  46مــن
املدونــة ،حيــث نصــت املــادة  40علــى أنــه" :يمنــع التعــدد إذا خيــف عــدم العــدل بــن الزوجــات،
كمــا يمنــع فــي حالــة وجــود رشط مــن الزوجــة بعــدم الــزوج عليهــا".

وبمقتــى مــا ورد فــي هــذه املــادة أصبــح التعــدد اســتثنائيا واســتلزم املــرع لــاذن بــه
رشوطــا صارمــة تحــت مراقبــة القضــاء الــذي تعتــر موافقتــه رضوريــة مــن أجــل انجــاز وثيقــة
الــزواج مــن طــرف العدلــن املنتصبــن لإلشــهاد.

والرشطــان األساســيان املتطلبــان لــأذن بالتعــدد يتمثــان فــي- :اثبــات الراغــب فــي التعــدد فــي
أنــه يمتلــك القــدرة املاديــة الكافيــة إلعالــة كال األرستــن.
اثبــات طالــب التعــدد األســباب املــررة واالســتثنائية الــي يمكــن باالســتناد عليهــا االذن لــهبالتعــدد هــذه األســباب يرجــع تقديــر صحتهــا ووجاهتهــا للقــايض الــذي لــه صالحيــة اعطــاء
االذن أو رفــض طلــب التعــدد.
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والبــد مــن االشــارة بأنــه إذا كانــت وثيقــة عقــد الــزواج تتضمــن رشطــا بعــدم التعــدد فــا يمكــن
للــزوج أن يلجــأ للقضــاء طالبــا االذن لــه بالتعــدد ،لكــون الــرط أدرج فــي مــن العقــد باتفــاق
الطرفــن وبرضاهمــا املطلــق عنــد انجــاز العقــد فــا يمكــن للــزوج تعديــل العقــد وســحب الــرط
بإرادتــه املنفــردة .وقــد منــح املــرع االختيــار للزوجــة األولــى عنــد عــدم وجــود رشط عــدم
التعــدد فــي نــص العقــد بــن البقــاء مــع الــزوج وبــن طلــب التطليــق الــذي يســتجاب لــه حتمــا
عنــد فشــل محاولــة الصلــح ،مــع حفــظ حــق الزوجــة فــي التعويــض إذا ثبــت تعســف الــزوج.
ومــن الــازم أن يخــر القــايض الزوجــة األولــى بــأن زوجهــا يريــد أن يــزوج مــرة ثانيــة وأن
يخــر الثانيــة بــأن طالــب الــزواج منهــا هــو مــزوج مــن غريهــا.
وضعية زواج التعدد ()2013-2004
السنوات

رسوم زواج التعدد

نسبته من مجموع رسوم الزواج

2004

904

-

2005

841

%0,34

2006

811

%0,30

2007

875

0,29 %

2008

836

%0,27

2009

986

%0,31

2010

991

%0,32

2011

1104

%0,34

2012

806

%0,26

2013

787

0,26

مــن املالحــظ أن رســوم الــزواج املتعلقــة بالتعــدد ،قــد عرفــت نوعــا مــن االســتقرار منــذ ســنة
 ،2004ذلــك أن نســبة هــذا النــوع مــن الــزواج مــن مجمــوع عقــود الــزواج املربمــة لــم يتعــد
فــي أقــى حاالتــه  ،%0,34وهــي النســبة الــي تــم تســجيلها ســنيت  2005و ،2011فــي حــن
ســجلت ســنة  2012أدنــى نســبة حيــث بلغــت  %0,26مــن مجمــوع رســوم الــزواج املربمــة،
ونفــس األمــر بالنســبة لســنة  2013حيــث ســجلت بدورهــا نفــس النســبة فــي مجمــوع رســوم
الزواج بعدد بلغ  787رسما.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

ومــن املالحــظ أيضــا أنــه رغــم ارتفــاع عــدد طلبــات اإلذن بالتعــدد خــال الخمــس ســنوات
األخــرة فقــد صاحبهــا ارتفــاع مــواز فــي رفــض هــذه الطلبــات ممــا يــرز التفعيــل الجيــد
ملقتضيــات املدونــة فــي هــذا الجانــب.
وهذا ما يمكن توضيحه بشكل جلي من خالل الجدول واملباين التاليني:
وضعية ملفات زواج التعدد ()2004-2013
عدد الطلبات
املرفوضة

عدد الطلبات املقبولة عدد امللفات الرائجة

السنوات

_

_

_

2004

_

_

_

2005

1889

1450

4675

2006

1999

1427

4797

2007

1878

1360

4567

2008
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وضعية ملفات زواج التعدد ()2004-2013
عدد الطلبات
املرفوضة
2273

1538

5732

2009

2133

1636

5562

2010

1976

1890

5621

2011

2205

1571

5753

2012

2105

1822

5811

2013
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عدد الطلبات املقبولة عدد امللفات الرائجة

السنوات

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

يمكننا أن نستنتج من الرسوم البيانية أعاله:

* أن عــدد األحــكام الصــادرة برفــض طلبــات اإلذن بالتعــدد أكــر مــن عدد األحــكام الصادرة
بقبــول هــذا النــوع مــن الطلبات.

* أن عــدد األذون املمنوحــة مــن قبــل املحاكــم ال يســاوي عــدد عقــود زواج التعــدد ،وهــذا
يــرز أن العديــد مــن األذون يهملهــا أصحابهــا فــا يتمــون اجــراءات التعــدد.

* أن عقــود زواج التعــدد ال تمثــل اال نســبة جــد ضعيفــة مــن العــدد الكلــي لعقــود الــزواج
فهــي لــم تتخــط ســقف  %0,34منــذ صــدور مدونــة األرسة.
املطلب الرابع :انحالل ميثاق الزوجية

لقــد خصصــت مدونــة األرسة لتنظيــم انحــال ميثــاق الزوجيــة الكتــاب الثانــي ،الفصــول مــن 70
إلــى  141وهــي املتعلقــة بالطــاق والتطليــق.

إن الطــاق ليــس مــن حــق الــزوج وحــده بــل هــو كذلــك مــن حــق الزوجــة حســب الفصــل 78
مــن مدونــة األرسة وقــد بــن الفصــل  89كيفيــة اجــراء الطــاق امللــك الــذي هــو مــن حــق الزوجــة
فــي مبارشتــه .وربطــت الحالتــن بمــدى توفــر رشوطــه وكل ذلــك تحــت رقابــة القضــاء
وقــد نصــت املدونــة الفصــل 114علــى حالــة جديــدة للطــاق وهــو الطــاق الــذي يقــع برضــا
طرفــي العالقــة الزوجيــة وهــو املســمى بالطــاق االتفاقــي حيــث يقتــر دور القــايض علــى
تنفيــذ بنــود االتفــاق عنــد فشــل محاولــة الصلــح.

والبــد مــن االشــارة بــأن كل أنــواع الطــاق ســواء الــذي يبــارشه الــزوج أو الــذي تبــارشه الزوجة
يقــع تحــت رقابــة القضــاء فــي كل مراحلــه مــن تقديــم الطلــب والصلــح وتحديــد املســتحقات
عنــد فشــل الصلــح وايــداع املبلــغ فــي صنــدوق املحكمــة واالذن باإلشــهاد علــى الطــاق واصــدار
القــرار املعلــل.
كمــا نصــت املدونــة علــى حــاالت جديــدة للتطليــق -باإلضافــة الــى الحــاالت املنصــوص عليهــا
فــي املذهــب املالكــي  -مــن مثــل التطليــق للشــقاق الفصــول مــن  94إلــى  97وهــو يتصــدر حــاالت
التطليــق حاليــا نطــرا لســهولة رفــع الدعــوى بشــأنه ولــو لــم تكــن مصحوبــة بوســائل إثبــات
اذ يكفــي االدعــاء بوجــود نــزاع وعنــد فشــل الصلــح يتحــول القــايض الــى مســطرة التطليــق
للشــقاق وهــذا النــوع أكــر ولوجــا مــن طــرف املــرأة .كمــا اعتــرت املدونــة كل اخــال بــرط
فــي عقــد الــزواج رضرا مــررا لطلــب التطليــق تعفــى الزوجــة مــن اثبــات الــرر وانمــا يكتفــى
بإثبــات االخــال بالــرط .كمــا اعتــرت املدونــة رضرا مــررا لطلــب التطليــق كل تــرف مــن
الــزوج أو ســلوك مشــن أو مخــل باألخــاق الحميــدة يلحــق بالزوجــة اســاءة ماديــة أو معنويــة
تجعلهــا غــر قــادرة علــى االســتمرار فــي الزوجيــة.
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الوضعية العامة للطالق خالل الفرتة ()2004-2013
العالقة السنوات

رسوم الطالق

نسبة التغيري

2004

914 26

ــ

2005

668 29

10,23%

2006

239 28

-4,82%

2007

904 27

-1,19%

2008

935 27

0,11%

2009

170 24

-13,48%

2010

22452

-7,11%

2011

22937

6,12%

2012

24712

7,74%

2013

25215

2,04%

يظهــر جليــا مــن خــال األرقــام املدرجــة أعــاه أن عــدد رســوم الطــاق قــد عــرف ارتفاعــا
ملحوظــا منــذ ســنة  2004إلــى غايــة ســنة  2005الــي بلــغ فيهــا العــدد  29668رســما ،إال أنهــا
رسعــان مــا بــدأت تعــرف تراجعــا واضحــا ابتــداء مــن ســنة  ،2006حيــث تــم تســجيل 28239
طالقــا ،ليتــم خــال ســنة  2010تســجيل أقــل عــدد مــن حــاالت الطــاق منــذ دخــول مدونــة
األرسة حــز التطبيــق ،بعــدد وصــل إلــى  ،22452ثــم تلتهــا ســنة  2011بارتفــاع طفيــف لــم
يتجــاوز  ،22937أمــا خــال ســنة  2012فاملالحــظ أن عــدد رســوم الطــاق عــاود االرتفــاع
مــن جديــد ليســجل رقمــا بلــغ  24712رســما ،ثــم لزييــد ارتفاعــا خــال ســنة  2013بعــدد بلــغ
 25215طالقا.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

الطالق الرجعي:
رسوم الطالق الرجعي ()2004-2013

السنوات

رسوم الطالق الرجعي

2005

8273

نسبته من مجموع
حاالت الطالق

7276

29,65%
25,77%

2007

6330

22,68%

2009

3761

15,56%

2006
2008
2010
2011
2012
2013

5650
2680
2310
2211
1877

20,29%
11,93%
10,07%
8,95%
7,44%
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الطــاق الرجعــي هــو الــذي يمكــن للــزوج أن يراجــع زوجتــه خــال مــدة العــدة فهــي تعتــر
الزالــت فــي عصمتــه مــا لــم تمــض مــدة العــدة .وكل طــاق يوقعــه الــزوج فهــو رجعــي اال
املكمــل للثــاث والطــاق قبــل البنــاء والطــاق االتفاقــي والخلــع وامللــك .وكل تطليــق قضــت
بــه املحكمــة فهــو بائــن اال فــي حالــي التطليــق لإليــاء ولعــدم االنفــاق .ومــن املســتجدات الــي
أتــت بهــا املدونــة بالنســبة للطــاق الرجعــي أنهــا ســمحت للمطلقــة طالقــا رجعيــا بــأن تمتنــع
وترفــض الرجــوع وأن تلجــأ الــى مســطرة الشــقاق وبالتالــي التطليــق وفــق هــذه املســطرة عنــد
فشــل محاولــة الصلــح.
ومــا يمكــن مالحظتــه بخصــوص الطــاق الرجعــي هــو أنــه عــرف تراجعــا مضطــردا خــال
العــر الســنوات األخــرة إذ انتقــل مــن  7146طــاق ســنة  2004إلــى  1877طــاق خــال ســنة
 .2013وقــد اســتمر هــذا الرتاجــع اال فــي ســنة  2005الــي عرفــت ارتفاعــا اســتثنائيا .ويمكــن
توضيــح ذلــك مــن خــال املبايــن التالــي:

وترجــع أســباب تراجــع الطــاق الرجعــي علــى وجــه الخصــوص الزديــاد الوعــي بعــدم اللجــوء
الــى هــذا النــوع األحــادي القــرار اذ يقــرر الــزوج وحــده انهــاء العالقــة الزوجيــة .وكذلــك نظــرا
لتعقــد مســطرة هــذا الطــاق والرقابــة الصارمــة للقضــاء عليــه .بينمــا يمكــن للــزوج اللجــوء
إلــى مســطرة التطليــق للشــقاق ليــر املســطرة فيــه وعــدم تحمــل الــزوج مســؤولية (ولــو مــن
الجانــب املعنــوي) كونــه هــو الراغــب فــي الطــاق وهــو الــذي يوقعــه .كمــا للــزوج وســيلة أخــرى
حضاريــة وذلــك بإنهــاء العالقــة الزوجيــة بصفــة وديــة عــن طريــق الطــاق االتفاقــي .ولهــذه
األســباب كان الطــاق االتفاقــي والتطليــق للشــقاق همــا األكــر ارتفاعــا فــي الســنوات األخــرة.
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مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

الطالق االتفاقي

لقــد عــرف هــذا النــوع مــن الطــاق ارتفاعــا ملحوظــا خــال العرشيــة الــي تلــت تطبيــق مدونــة
األرسة ويمكــن إرجــاع اإلقبــال علــى هــذا النــوع مــن الطــاق ،إلــى تنامــي الوعــي لــدى كل
مــن الزوجــن بأهميــة إنهــاء العالقــة الزوجيــة بشــكل ودي ،وحــل الزناعــات األرسيــة بالحــوار
للوصــول إلــى االتفــاق ،كمــا أن هــذا النــوع مــن الطــاق يتســم باملرونــة والســهولة ،والرسعــة
نتيجــة اتفــاق الزوجــن دون أن نغفــل دور القضــاء فــي تشــجيع األطــراف علــى حــل نزاعاتهــم
عــن طريــق االتفــاق والتفاهــم ،حمايــة لحقــوق األطفــال وســامتهم النفســية  ،وتشــبعا بفلســفة
املــرع وأبعادهــا وهــذا مــا يجســده كل مــن الجــدول و الرســم البيانــي أدنــاه:
وضعية الطالق االتفاقي ()2004-2013
نسبته من مجموع حاالت الطالق

رسوم الطالق االتفاقي

السنوات

17,74%

4949

2005

29,54%

8243

6,59

23,87%
35,08%
40,91%
40,91%
53,23%
57,87%
59,46%

1860
6741
9800
9887

2004
2006
2007
2008
2009

10294

2010

14301

2012

12209
14992

2011
2013
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التطليق للشقاق

يعــد التطليــق للشــقاق مــن بــن أكــر أنــواع التطليــق اســتعماال خــال هــذه الســنوات األخــرة
وذلــك راجــع إلــى إن مســطرة التطليــق للشــقاق يقبــل عليهــا الزوجــان معــا ،باإلضافــة إلــى أن
مســطرة التطليــق للشــقاق تشــكل رافــدا قانونيــا ملســاطر أخــرى للطــاق والتطليــق ،حيــث يتــم
اللجــوء إليهــا عنــد االقتضــاء بمناســبة التعــدد ،والرجعــة ،والطــاق الخلعــن ،والتطليــق للــرر
وعــدم تنفيــذ االلزتامــات املتبادلــة بــن الزوجــن.
واألهــم مــن ذلــك أن مســطرة الشــقاق تنتهــي غالبــا بالتطليــق إذا تعــذر التوفيــق بــن الزوجــن
وال تحتــاج إلــى أي إثبــات لألســباب املوجبــة إلنهــاء العالقــة الزوجيــة ،علــى خــاف باقــي
أســباب التطليــق األخــرى .كمــا أن مســطرة التطليــق للشــقاق تتمــز بســهولة إجراءاتهــا
الشــكلية ،ممــا أصبــح يدفــع بالعديــد مــن األزواج إلــى تفضيلهــا عــن ســلوك مســطرة الطــاق
الرجعــي .كمــا أنــه مــن بــن األســباب املؤديــة إلــى ارتفــاع نســبة التطليــق للشــقاق تنامــي
الوعــي باملضامــن الجديــدة ملدونــة األرسة ،والقــدرة علــى التميــز والتفاضــل بــن الوســائل
الــي جــاءت بهــا ومــا تحققــه مــن نتائــج ،باإلضافــة إلــى إرساع القضــاء فــي البــت فــي مختلــف
الطلبــات املســجلة ،والحــرص علــى أن يكــون البــت داخــل األجــل املحــددة قانونــا وهــو ســتة
أشــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
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مقارنة أحكام التطليق للشقاق بالنسبة ألحكام التطليق بكل أنواعه
(نموذجا)
خالل الفرتة 2013-2008
ً

السنوات

مجموع أحكام التطليق
بما فيها التطليق للشقاق

2008

2009

2010

2011

2012

27441

31085

33564

33261

49579

40850

أحكام التطليق بسبب
الشقاق

24854

29404

32331

32365

48376

39836

النسبة املئوية ألحكام
التطليق للشقاق
من مجموع األحكام
بالتطليق

2013

%97.51 %97.57 %97.31 %96.33 %94.59 %90.57
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الطالق بالخلع:

بالنســبة لطــاق الخلــع عــرف هــو اآلخــر تراجعــا ملحوظــا خــال الســنوات املاضيــة علــى
غــرار الطــاق الرجعــي ،ويمكــن إرجــاع هــذا االنخفــاض املتتالــي لتعــدد مســاطر إنهــاء العالقــة
الزوجيــة ،واختيــار املســطرة الــي تحقــق املصلحــة فــي وقــت مناســب وبتكلفــة أقــل .باإلضافــة
إلــى وعــي املــرأة بالضمانــات والحقــوق الــي أتــت بهــا مدونــة األرسة ،وخاصــة املقتضيــات
املتعلقــة بانحــال ميثــاق الزوجيــة.
وضعية الطالق بالخلع ()2013-2004
السنوات

رسوم الطالق الخلعني

2004

11999

نسبته من مجموع حاالت
الطالق

2006

11238

42,49%

9184

40,27%
32,52%

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2013

8253
7175
5894
5263
4147
4355
4546

29,58%
25,68%
24,39%
24,39%
18,08%
17,62%
18,03%
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املبحث الرابع :انعكاس تطبيق املدونة على تغيري الثقافة اجملتمعية
تعتــر األرسة نــواة املجتمــع وإحــدى ركائــزه األساســية ،فهــي بمثابــة صــورة مصغــرة
للمجتمــع ،لذلــك فــان تأهيــل األرسة وتوفــر الحمـــــاية ألطرافهــا عــن طريــق إقــرار حقــوق
وواجبــات األفــراد املكونــة لهــا يعتــر خطــوة أوليــة لحمايتهــا.

فضمــان اســتمرارية ونجــاح األرسة يتطلــب تحقيــق االســتقرار واألمــن داخلهــا ،ألن فشــل
األرسة فــي القيــام بأدوارهــا يؤثــر ال محالــة علــى تطــور املجتمــع وعلــى االنســجام بــن أفــراده
وبــن رشائحــه املختلفــة ويهــز الســلم واألمــن االجتماعيــن .ومــن ثــم يكــون لزامــا وضــع
خطــوط عريضــة مــن أجــل تفعيــل هــذه األدوار املنوطــة بهــا داخــل املنظومــة االجتماعيــة،
والــي تقتــي املحافظــة علــى العديــد مــن األعــراف واملكتســبات االجتماعيــة الــي تراكمــت عــر
العديــد مــن األجيــال والحقــب الزمنيــة الطويلــة والــي شــكلت رصيــدا ثقافيــا مهمــا ينــدرج ضمــن
هويــة األرسة املغربيــة كمــا يقتــي األمــر تغيــر مجموعــة مــن التقاليــد الســلبية الــي تحــط
مــن قيمــة املــرأة ومــن كرامتهــا و تعتربهــا ا ٌقــل مــن الرجــل فــي بعــض الحقــوق أو تمنعهــا مــن
اقتحــام بعــض األولويــات الــى غــر ذلــك كل هــذا انــدس بــن األعــراف وهــو ليــس منهــا وال
يتمــاىش مــع كتلــة األعــراف املغربيــة الــي تتحــدد معاملهــا علــى وجــه الخصــوص فــي املســاواة
واالحــرام املتبــادل والتضامــن واالســتنهاض ملنــع الظلــم وكل التقاليــد املندســة تبقــى جزئيــة
وال تتمتــع علــى االطــاق بصفــة العمــوم ولــذا يلــزم العمــل علــى تغيريهــا بــل ومحاربتهــا ألنهــا
ال تســاير النهضــة الحقوقيــة الــي يعرفهــا املجتمــع املغربــي وال تنســجم علــى االطــاق مــع
الهويــة املغربيــة الحقيقيــة.
ان تــــأهيل األســــرة يتطلــب توفـــر مجموعــة مــن اآلليــات إلنجــاح وظــــيفتها ،فــإدراك األمــن
األرسي رهــن بتظافــر عــــدة عــــوامل منهــــا مــــا هـــو اقتصــادي ،مــا هــــو اجتماعــي ،وثقافي كذا
مـــا هــو قانونــي .فالقانــون مــن بــن العوامــل األساســية الــي يــراد مــن خاللهــا تحقيق االســتقرار
املجتمعــي .فمــن خاللــه تحــاول الدولــة االســتجابة للتحــوالت الــي يفرضهــا الواقــع.

فالعالقــة بــن القانــون واملجتمــع هــي عالقــة جدليــة ،أي عالقــة تأثــر وتأثـــر .فالقاعــدة
القانونيــة تتأثــر بالواقــع وبالتغــرات الــي تطــرأ علــى املجتمــع ،وفـــي املقابــل فــإن الثقافــة
املجتمعيــة الســائدة قــد تتأثــر بالقانــون وهنــا نتحــدث عــن نصــوص قانونيــة متماشــية مــع
الواقــع ،وقــد يحــدث العكــس ويكــون النــص متجــاوزا بالواقــع بفعــل تنافــر ثقافــة املجتمــع مــع
الجمــود القانونــي.
تعــد مدونــة األرسة مــن بــن أهــم الترشيعــات وأجلهــا نظــرا لكونهــا تنظــم أهــم مؤسســة فــي
الدولــة واملتمثلــة فــي األرسة .فبنــاء علــى حــراك مجتمعــي تفاعلــت معــه اإلرادة امللكيــة تفاعــا
إيجابيــا مطلقــا تــم وضــع هــذه املدونــة ،لتحــل محــل قانــون األحــوال الشــخصية .لــذا فــان هــذه
املدونــة هــي اســتجابة حقيقيــة إلرادة املجتمــع املغربــي تماشــيا مــع التغــرات الــي طالــت
األرسة املغربيــة بفعــل تالقــح الثقافــة املغربيــة بثقافــات أخــرى ،جــراء التفاعــات الناجمــة عــن
ظاهــرة العوملــة الحقوقيــة.
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إن أهــم مــا عكســته املدونــة هــو التطــور الحقوقــي فيمــا يتعلــق بحقــوق املــرأة والطفــل .لــذا
مــن الجانــب الواقعــي فــان املدونــة كرســت ثقافــة املســاواة بــن الجنســن ،وقضــت بشــكل
ضمــي علــى كل أنــواع القمــع واإلقصــاء املبــي علــى الجنــس ،كمــا حاولــت القضــاء علــى الفكــر
الذكــوري الــذي أصبــح ينســاب الــى جســم املجتمــع املغربــي .وبهــذا التحــول تــم ترســيخ فكــرة
أساســية يتلخــص مضمونهــا فــي كــون األرسة مســؤولية متقاســمة بــن الرجــل واملــرأة كل منهمــا
يتحمــل جــزءا منهــا إلنجــاح دور هــذه املؤسســة .فــاألرسة املتصدعــة هــي مصــدر لعــدة مشــاكل
مجتمعيــة مــن بينهــا تنامــي الظاهــرة اإلجراميــة خاصــة بالنســبة لألحــداث.

وبعــد مــرور  11ســنة علــى دخــول أحــكام املدونــة حــز التطبيــق يمكــن القــول أن هنــاك تأثــرا
كبــرا لنصــوص هــذه املدونــة علــى الثقافــة املجتمعيــة ،و ذلــك مــن خــال قــراءة مجموعــة مــن
املعطيــات مــن بينهــا األرقــام الــي أفصــح عنهــا التقريــر الــذي أنجزتــه وزارة العــدل و الحريــات
ســنة  ،2014علــى اعتبــار أن أرقــام اإلحصائيــات مــا هــي إال مــؤرشات تكشــف االنعــكاس
الــذي خلفــه تطبيــق املدونــة ســواء مــن الناحيــة االيجابيــة أو الســلبية ،وفــي هــذا الصــدد يجــب
التنويــه بهــذا العمــل الــذي قامــت بــه الــوزارة ألن الســهر علــى إجــراء مثــل هــذه الدراســات
وتمكــن الباحثــن فــي هــذا املجــال منهــا ،يعكــس إرادة الدولــة الــي تتجــه نحــو إخضــاع
القاعــدة القانونيــة للدراســة و التمحيــص ،ســواء باتبــاع املنهــج الكمــي أو الكيفــي ،ليتــم الكشــف
عــن نقــاط القــوة و وكــذا مكامــن الخلــل الــي يجــب إيجــاد حلــول لهــا ،و هــذا مــا يعكــس العالقــة
الجدليــة بــن القانــون و املجتمــع.

وفي هذا الصدد يمكن طرح األسئلة التالية:

إلى أي حد استطاعت املدونة أن تساهم في التغيري االيجابي للثقافة املجتمعية السائدة؟
ما هي الجوانب السلبية اليت عكسها تطبيق املدونة على املجتمع؟

هل استطاع املواطن املغربي استيعاب ما جاءت به املدونة من تطور في امليدان الحقوقي؟

ولتبيــان مــا وراء هــذه التســاؤالت سنقســم هــذا املبحــث إلــى ثالثــة مطالــب نعــرض فــي األول
منهــا إلــى أهــداف الترشيــع فــي املــادة األرسيــة ،وفــي الثانــي إلــى معيقــات التزنيــل الســليم
ملدونــة األرسة ،وفــي املطلــب الثالــث واألخــر ســنعمل علــى بيــان ســبل النهــوض بالثقافــة
املجتمعيــة لــأرسة املغربيــة.

املطلب األول :أهداف الترشيع في املادة األرسية

يكتــي قانــون األرسة أهميــة بالغــة نظــرا لعالقتــه بعنــر رئيــي فــي املجتمــع واملتمثــل فــي
األرسة ،فاآلليــة القانونيــة عنــر ال غــى عنــه ملــا لــه مــن أهــداف وانعكاســات علــى التعامــات
بــن أفــراد املجتمــع فهــو يضمــن حفــظ املراكــز القانونيــة واالجتماعيــة لــكل فــرد داخــل األرسة.
وتدخــل الدولــة فــي املجــال األرسي يعكــس الــدور املنــوط بهــا والــذي يهــدف إلــى خلــق نــوع
مــن الســلم املجتمعــي وتحقيــق نســبة مــن األمــن واالســتقرار ،وضمــان احتــواء التعدديــة الفكرية
والسياســية داخــل املجتمــع مــع الحفــاظ علــى الثوابــت األساســية الــي مــن بينهــا تعاليــم الديــن

53

اإلســامي باعتبــاره ديــن اململكــة املغربيــة .والحفــاظ علــى منظومــة القيــم والــي تعتــر األرسة
أول منبــع لهــا .لــذا يمكــن تلخيــص أهــداف الترشيــع األرسي فــي كونــه ترشيــع جــاء ليحقــق
األمــن األرسي وترســيخ ثقافــة مجتمعيــة مبنيــة علــى القيــم واألخــاق والرتابــط والتضامــن
األرسيــن.

فمواطــن الغــد هــو ذلــك الطفــل الــذي ينشــأ فــي أحضــان أرسة معينــة وأي خلــل يطــال هــذه
األخــرة يــؤدي إلــى إنتــاج فــرد غــر فاعــل فــي املجتمــع .فنصــوص مدونــة األرسة ســاهمت
بشــكل كبــر فــي تكريــس ثقافــة املجتمــع الديمقراطــي والحداثــي الــذي يتمتــع فيــه الفــرد
بحريــات وحقــوق تنتهــي عنــد بدايــة حقــوق باقــي األفــراد.
وهذه األبعاد فيها ضمانة ،ضمنية ،لكرامة األفراد داخل املنظومة االجتماعية.

الفقرة األولى :األمن األرسي

ال يتحقــق األمــن املجتمعــي إال مــن خــال تحقق األمن األرسي ،وبأبعــاده املتعددة ،االقتصادية،
الصحيــة ،البيئيــة ،السياســية ،الدينيــة ،القانونيــة ،والقضائيــة ولعــل األمــن األرسي مــن أهــم
مــا يمكــن أن يســاهم بشــكل كبــر فــي تحقيــق األمــن علــى مســتوياته املتعــددة.

واألمــن األرسي ال يمكــن أن يتحقــق إال مــن خــال الحفــاظ علــى وحــدة وترابــط األرسة ،وذلــك
لــن يتأتــى إال مــن خــال عــدة عوامــل مــن بينهــا توفــر نــص قانونــي يحافــظ علــى املكتســبات
الحقوقيــة والثقافيــة وبالتالــي ســيتم تطويــر املجتمــع وتجــاوز مكامــن الخلــل.
الفقرة الثانية :تكــــريس الثقافة التــشــاركية

برجوعنــا مثــا لــكل مــن الفصــل  4والفصــل  51نجــد أن املــرع يقــر هــذه الثقافــة مــن خــال
تحميــل الزوجــن معــا مســؤولية مؤسســة األرسة علــى قــدم املســاواة ،ورضورة التشــاور بــن
الزوجــن مــن أجــل اتخــاذ القــرارات الــي تهــم شــؤون البيــت واألطفــال وكــذا تنظيــم النســل.
وذلــك مــن شــأنه صــون كرامــة الزوجــن وتحمــل نتائــج القــرارات التشــاركية ،وهــذا مــن شــأنه
أن يســاعد علــى إلغــاء تفكــر مصــدره تقاليــد باليــة ال تنســجم مــع ثقافــة املجتمــع .مــن ذلــك
كــون الزوجــة هــي املســؤولة الوحيــدة عــن إنجــاح مؤسســة األرسة وبالتالــي إلقــاء اللــوم عليهــا
فــي حالــة فشــل العالقــة الزوجيــة .وقــد ســاهم هــذا التفكــر املنبــوذ فــي خلــق وضعيــة حرجــة
للزوجــة الــي لهــا مشــاكل مســتعصية مــع زوجهــا فهــي ان لجــأت الــى املحاكــم مــن أجــل طلــب
التطليــق نظــر اليهــا مــن طــرف الوســط املحيــط بهــا علــى كونهــا لــم تســتطع املحافظــة علــى
أرستهــا وأنهــا ليســت بزوجــة مثاليــة وأنهــا فرطــت فــي زوجهــا لعــدم تحليهــا بالصــر والحكمــة
وان هــي أرغمــت نفســها علــى البقــاء فــي ظــل املشــاكل الكثــرة الــي تعرفهــا مــع زوجهــا عاشــت
حيــاة مهانــة وعــذاب .لكــن هــذا التفكــر فــي تغــر مســتمر وكل التقاليــد املنبــوذة املؤسســة عليــه
فــي تراجــع واضمحــال مضطــرد.
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وتظهــر الثقافــة التشــاركية أيضــا مــن خــال قــراءة الفصــل  49الــذي ينــص علــى أن كل طــرف
فــي العالقــة الزوجيــة يتمتــع بذمــة ماليــة مســتقلة عــن اآلخــر .وهــذا هــو املبــدأ واألســاس
ويجســد املســاواة بــن الطرفــن فــكل منهمــا تدخــل فــي ذمتــه األمــوال الــي أصبحــت فــي ملكيتــه
والــي اكتســبها مــن عمــل أو هبــة أو ارث أو غــر ذلــك .ولــه أن يتــرف فيهــا بــكل أنــواع
التــرف مــادام راشــدا عاقــا .كمــا نــص هــذا الفصــل علــى أن للزوجــن الحــق فــي إطــار تدبــر
األمــوال الــي ستكتســب أثنــاء قيــام الزوجيــة االتفــاق علــى اســتثمارها وتوزيعهــا .هــذا املقتــى
يشــكل تعزيــزا ضمنيــا للثقافــة التشــاركية بــن املــرأة والرجــل ،بشــكل يحفــظ لــكل منهمــا مركــزه
القانونــي .وبنــاء علــى اإلحصائيــات الــي قامــت بهــا وزارة العــدل ســنة  2012نجــد أن العقــود
املتعلقــة بهــذا االتفــاق فــي تزايــد ملمــوس ،بحيــث انتقــل املعــدل مــن  312وثيقــة ســنة 2004
إلــى  1520وثيقــة ســنة  ،2013وهــذا يعكــس بدايــة انتشــار الثقافــة التشــاركية بالرغــم مــن
كــون الرقــم املشــار اليــه ضعيــف باملقارنــة مــع رســوم الــزواج الــي بلــغ عددهــا ســنة 2013
 306533رســما.
وبالرغــم مــن كــون الفــرق كبــر بــن رســوم الــزواج وعقــود التدبــر املشــرك فــان دور املدونــة
فــي دعــم الفكــر التشــاركي ال يمكــن نكرانــه.

الفقرة الثالثة :االستقالل املادي

إن االســتقالل املــادي مــن بــن الضمانــات األساســية لتعزيــز كرامــة الفــرد داخــل املجتمــع
وصــون الحقــوق املاليــة مــن بــن األهــداف الــي ســعت إليهــا املدونــة وذلــك مــن خــال التشــديد
علــى واجــب النفقــة علــى األرسة ،حيــث نجــد أن أحــكام النفقــة مشــمولة بالنفــاد القانونــي
املعجــل مــع تحديــد مــدة البــت فيهــا بأجــل ال يتعــدى شــهرا مــع جعلهــا مــن الديــون املمتــازة
كمــا أنهــا ال تســقط بالتقــادم ،باإلضافــة إلــى إعفــاء املتنــازع عليهــا مــن الرســوم القضائيــة مــع
جعــل املســطرة شــفوية ممــا يتيــح للطالــب إمكانيــة االســتغناء عــن توكيــل محامــي .وفــي هــذا
الســياق نجــد أن املــرع أحــدث ســنة  2010مــا يصطلــح عليــه بصنــدوق التكافــل العائلــي
وذلــك بمقتــى القانــون رقــم  41.10املتعلــق بتحديــد رشوط ومســاطر االســتفادة مــن صنــدوق
التكافــل العائلــي الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم  1.10.191فــي  7محــرم 13( 1432
ديســمرب .)2010
هــذا األخــر الــذي يلعــب دورا فعــاال فــي حالــة إعســار امللــزم بــأداء النفقــة ،وخلــق مثــل هــذه
املؤسســة فيــه تكريــس لثقافــة التكافــل االجتماعــي مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى يعكــس إرادة
الدولــة لصيانــة حقــوق وكرامــة الفئــات الهشــة والضعيفــة.
إن صنــدوق التكافــل االجتماعــي يشــكل حمايــة لــأرسة مــن الضيــاع عنــد مــا تكــون هــذه
األرسة فــي وضعيــة مزريــة ،ممــا قــد يدفــع إلــى اســتغالل النســاء بغيــة توفــر يــد عاملــة
رخيصــة نظــرا لحاجتهــن للعمــل ،أو اســتغاللهن فــي أعمــال إجراميــة كالدعــارة أو املشــاركة
فيهــا.
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بالرجــوع إلــى اإلحصائيــات الــي أجرتهــا وزارة العــدل نجــد أن نســبة قبــول طلبــات االســتفادة
مــن صنــدوق التكافــل االجتماعــي قــد عرفــت ارتفاعــا ملحوظــا حيــث إن النســبة قــد انتقلــت
مــن  45فــي املائــة ســنة  2012إلــى  77فــي املائــة ســنة  .2014فهــذا التطــور امللحــوظ يعكــس
مــن جهــة الــدور االيجابــي الــذي تلعبــه الدولــة بهــذا الصــدد ،ويــرز وعــي النســاء بحقوقهــن
وباالمتيــازات الــي يخولهــا لهــن القانــون.

فإنشــاء صنــدوق التكافــل بعــد مــي  6ســنوات مــن دخــول املدونــة حــز التنفيــذ يمثــل ثمــرة
العمــل الترشيعــي .ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى كــون املدونــة لــم تؤثــر فــي الثقافــة املجتمعيــة
فحســب بــل انعكســت إيجابــا أيضــا علــى الرتســانة القانونيــة بمــا يتوافــق مــع واقــع املجتمــع.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املدونــة عملــت أيضــا علــى تقويــة األمــن األرسي عــن طريــق فتــح
البــاب أمــام توثيــق عقــود الــزواج غــر املوثقــة أي الــي يقــع االدعــاء بكونهــا عقــدت دون أن يتــم
االشــهاد عليهــا وتنجــز وثيقــة رســمية بشــأنها .فهــذا التوثيــق املتأخــر يشــكل وســيلة اثبــات مــن
أجــل الحفــاظ علــى الروابــط األرسيــة وتحقيــق وحــدة األرسة وتمكــن أصحــاب الحقــوق مــن
حقوقهــم ،خاصــة فــي حالــة مــوت الــزوج إذ أن عــدم توثيــق الــزواج قــد يحــول دون االســتفادة
مــن الحقــوق املاليــة ســواء بالنســبة للزوجــة أو بالنســبة لألطفــال .وكــذا بالنســبة إلثبــات
النســب اذ أن وثيقــة عقــد الــزواج تعتــر الحجــة القاطعــة إلثبــات أن الولــد للفــراش وفــي حالــة
عــدم إنجازهــا عنــد قيــام العقــد فيســتعاض عنهــا بالبينــة الرشعيــة الــي تنجــز فيمــا بعــد أي
بعــد قيــام العقــد.

إن املــرع عنــد مــا نــص علــى إمكانيــة اثبــات العالقــة الزوجيــة بوســيلة منجــزة فــي وقــت
متأخــر عــن وقــوع العقــد فمــن أجــل حمايــة حقــوق املــرأة واألطفــال وذلــك لكيــا يقــع التنكــر
للعالقــة الرشعيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن حقــوق أصيلــة للزوجــة ســواء كانــت معنويــة مــن
رشف وكرامــة واحــرام أو كانــت ماديــة مــن صــداق ونفقــة واقتســام لألمــوال وارث .وكذلــك
مــا يرتتــب عــن تلــك العالقــة الرشعيــة مــن حقــوق أصيلــة لألطفــال مــن نســب وحرمــة ونفقــة
وحضانــة وتربيــة وتوجيــه ومســؤولية وارث .ويصــب فــي هــذا التوجــه الحــاق حمــل املخطوبــة
بنســب الخاطــب وال يخفــى مــا يحملــه هــذا التوجــه الــذي ذهــب اليــه املــرع مــن دالالت تتمثــل
علــى وجــه الخصــوص فــي:

 -معاملة الخاطب يسء النية بنقيض قصده حيث تنكر ملخطوبته ولحملها منه.

 إقــرار حــق الحمــل فــي النســب ومــا يرتتــب عــن ذلــك مــن حقــوق مراعــاة ملصلحــة الطفــلالفضلــى.

 -حماية رشف املخطوبة وكرامتها بأن حملها ناتج عن حالة خطوبة وليس عن سفاح.

 هــذا التوجــه الــذي ذهــب فيــه املــرع يتضمــن بعــدا ردعيــا لــكل مــن توســل لــه نفســه بــأنينتهــج نفــس الســلوك ويتنكــر اللزتاماتــه القانونيــة واألخالقيــة.
كل هــذه املقتضيــات ومــا يرتتــب عنهــا مــن آثــار أصبحــت ترتســخ داخــل املجتمــع ألنهــا تســر
فــي اتجــاه تعزيــز مكانــة املــرأة فــي املجتمــع .ولــن يتأتــى ذلــك اال عــن طريــق تمكينهــا مــن

56

مدونة األرسة في املغرب (دراسة اجتماعية)

حقوقهــا األرسيــة الــي تتوافــق مــع مــا تتحملــه مــن مســؤوليات داخلهــا .كمــا أصبــح متقبــا
داخــل املجتمــع بــأن الواليــة حــق للمــرأة الرشــيدة تزاولهــا فيمــا يحقــق مصلحتهــا .كمــا أن تقييــد
التعــدد قطــع الطريــق علــى املمارســات التعســفية للرجــل الــذي يعــدد الزوجــات دون أن تكــون
لــه اإلمكانــات املاديــة لذلــك ودون أن يتوافــر علــى القــدرات النفســية للتعامــل مــع أكــر مــن
زوجــة بمــا تســتحقه بوضعيتهــا هــذه .ودون أن تكــون لــه االســتطاعة املاديــة وال املعنويــة
لإلنفــاق وتربيــة أطفالــه مــن كل زوجاتــه .كمــا ان جعــل التعــدد تحــت رقابــة القضــاء هــو كذلــك
مــن أجــل تمكــن املــرأة مــن الحــق فــي طلــب التطليــق وعــدم تــرك مصريهــا بيــد الــزوج املعــد
امــا أن يرتكهــا مهملــة أو أن يطلقهــا بإرادتــه هــو ال بإرادتهــا هــي .اجمــاال يمكــن القــول بــأن
ثقافــة املجتمــع املغربــي هــي فــي تحــول مســتمر فــي اتجــاه ترســيخ حقــوق املــرأة الطبيعيــة
والقانونيــة وحمايــة كل حقــوق الطفــل وتمكينــه مــن ممارســتها واملطالبــة بهــا ويعــد هــذا نتيجــة
التطبيــق العقالنــي ملقتضيــات مدونــة األرسة الــي جــاء دســتور  2011لزيكيهــا ويقويهــا وينــئ
مؤسســات مــن أجــل بلورتهــا وحمايتهــا مــن مثــل هيئــة املناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التميــز
واملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة.
مــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا أن هنــاك تأثــر وتأثــر أي عالقــة جدليــة بــن كل مــن مدونــة
األرسة والثقافــة املجتمعيــة ،وأن كال منهمــا ينهــل مــن التغيــرات الــي تطــرأ علــى اآلخــر ،حيــث
إن هنــاك تفاعــا جدليــا نظــرا النتشــار الفكــر الحقوقــي خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل
وحقــوق املــرأة .ولكــن هــذا ال ينفــي وجــود بعــض اآلثــار الســلبية نظــرا لعــدم التفعيــل األمثــل
لهــذه العالقــة القائمــة بــن مــا هــو مجتمعــي ومــا هــو قانونــي.

املطلب الثاني :معيقات التزنيل السليم ملدونة األرسة

إن االيجابيــات الــي أتــت بهــا مدونــة األرسة ال تمكننــا مــن غــض الطــرف عــن املعيقــات
املجتمعيــة الــي تحــول دون تحقيــق األهــداف املنشــودة مــن املدونــة نفســها بــل يمكــن القــول إن
وجــود بعــض الثغــرات القانونيــة أو التناقضــات التطبيقيــة للنــص القانونــي يمكــن أن يســتغل
بقصــد التحايــل علــى القانــون .وبالتالــي فــإن انعــدام الوعــي املجتمعــي بــدور األرسة ،ومكانــة
األرسة ،وقدســية األرسة ال يمنــح للنــص القانونــي ذلــك الــدور املنــوط بــه ،وهــو مــا يشــكل
معيقــات تواجــه التفعيــل الســليم لــروح املدونــة.

الفقرة األولى :غــياب التوعــية والتحســـيس

إن الوعــي القانونــي وارتفــاع معــدل الثقافــة القانونيــة يعــدان عاملــن أساســيني لضمــان نجاعة
النصــوص القانونيــة .وفــي حالــة غيابهمــا يــؤدي ذلــك إلــى خــرق القواعــد القانونيــة أو تجميــد
يمكــن فيهــا القانــون املواطــن مــن حقــوق معينــة إال
العمــل بهــا ويتجلــى ذلــك فــي الحالــة الــي ّ
أن عــدم وعيــه بهــا يــؤدي إلــى إهــدار قيمتهــا فتصبــح نصوصــا معدمــة.
كمــا أن غيــاب برامــج إعالميــة وحمــات تحسيســية تهــدف إلــى تبســيط وتقريــب النــص
القانونــي مــن املواطــن ذي الثقافــة القانونيــة املحــدودة لتمكينــه مــن حقوقــه وتعريفــه بواجباتــه
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ولــو بشــكل ضمــي يســاهم فــي تعميــق الهــوة بــن النــص فــي عمقــه الحقوقــي وبــن التفاعــل
الضعيــف أو الســليب معــه.

ان نصــوص مدونــة األرسة يجــب أن يتــم تبســيطها وتمريرهــا إلــى عمــوم املواطنــن ســواء عــر
اإلعــام أو عــن طريــق الربامــج التعليميــة فــي املــدارس علــى غــرار مدونــة الســر ،فنصــوص
مدونــة األرسة تتعايــش مــع اإلنســان منــذ والدتــه إلــى مماتــه .فهــو ليــس بمعــزل عنهــا ،ومــن ثــم
ال يعقــل عــدم تقريــب معلومــة قانونيــة بهــذه األهميــة مــن عمــوم املواطنــن وعــدم فعــل ذلــك يعــد
إقصــاءات لفئــات عريضــة مــن املجتمــع مــن حقهــا فــي معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا والوعــي بهــا.
ولبلــوغ هــذه الغايــة يجــب علــى الدولــة أن تســتعني بجمعيــات املجتمــع املدنــي ألجــل ضمــان
وصــول املعلومــة القانونيــة .فالجهــل يعــد معوقــا مهمــا يحــول دون تطويــر الثقافــة الســائدة
ويســاهم فــي فتــح الطريــق أمـــام التحايــل والتالعــب بحقــوق فئــات وضعيتهــا هشــة فــي
املجتمــع كمــا يســاهم فــي إضاعــة فــرص علــى أصحــاب الحقــوق لعــدم علمهــم بهــا وال بكيفيــة
الــدود عنهــا.

الفقرة الثانية :غياب الفكر الشمولي

علــى الرغــم مــن شــمولية النــص الترشيعــي لجــل الوضعيــات الــي قــد تطبــع الواقــع األرسي ،إال
أن بعــض التطبيقــات غــر الصائبــة لبعــض النصــوص القانونيــة قــد تــؤدي إلــى االنحــراف عــن
روح هــذه النصــوص ومضامينهــا .ثــم إن ضعــف املــوارد البرشيــة واملاديــة يســهم بشــكل ســليب
فــي تفعيــل املقتضيــات املتضمنــة باملدونــة ،ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال بنيــات املؤسســات
املوازية.
فضعــف املــوارد املاليــة لصنــدوق التكافــل االجتماعــي يشــكل عائقــا فــي تحقيــق أهدافــه الــي
يصبــو إليهــا ،ممــا قــد يكــون لــه األثــر الســليب علــى نــر ثقافــة التكافــل ،ومــن جهــة أخــرى
يشــكل ضعــف التأطــر واملصاحبــة إشــكاال يمتــد إلــى عمــق الثقافــة االجتماعيــة لألفــراد داخــل
املجتمــع ،ومــن صــور ذلــك االنحــراف الــذي قــد يصــل الــى داخــل املحاكــم كتدخــل أشــخاص
مــن خــارج املنظومــة القضائيــة للتأثــر علــى حســن ســر العدالــة ،كالســمرسة فــي القضايــا
املعروضــة أو انتشــار متعاطــي شــهادة الــزور ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف ثقــة املتقاضــن فــي
القضــاء ،و املــس بقدســيته و االســتهتار بــروح الترشيــع.

املطلب الثالث :سبل تأهيل األرسة املغربية لضمان نجاعة النص القانوني

إن النهــوض بــاألرسة املغربيــة وتحســن تأهيلهــا والرقــي بثقافتهــا ،يتطلــب اتبــاع مجموعــة
مــن الســبل واآلليــات مــع توفــر أرضيــة خصبــة مالئمــة للتطبيــق الفعــال اإليجابــي للمدونــة.
ألنــه بالرغــم مــن قيمــة هــذا الترشيــع إال أن الواقــع الترشيعــي ملدونــة األرسة شــابه مجموعــة
مــن املعيقــات الــي أعاقــت انعكاســه علــى الثقافــة املجتمعيــة .ولذلــك ســنخصص هــذا املطلــب
للبحــث فــي ســبل تأهيــل األرسة املغربيــة وذلــك لضمــان نجاعــة وفعاليــة النــص القانونــي
األســايس لتنظيمهــا.
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الفقرة األولى :تفعيل اآلليات التصالحية

علــى اعتبــار أن الصلــح يجــوز علــى الحقــوق املاديــة الــي تنجــم عــن الحالــة الشــخصية ،كتنازل
املطلقــة عــن صداقهــا ،وعــن نفقــة عدتهــا ،فــإن اآلليــات التصالحيــة يمكــن أن تلعــب دورا مهمــا
فيمــا يخــص الحقــوق املاليــة فــي حالــة تمســك أحــد الطرفــن بمــا يديــن بــه الطــرف اآلخــر لــه.

يمكــن إعمــال هــذه
فالهــدف مــن هــذه اآلليــات التصالحيــة الخــروج بأقــل رضر ممكــن ،كمــا ّ
اآلليــات مــن تقليــص عــدد امللفــات املعروضــة علــى أنظــار القضــاء ،كمــا يمكــن أن يســاهم فــي
توحيــد وتوطيــد الروابــط األرسيــة املهــزوزة ،والتقريــب بــن وجهــات النظــر املختلفــة بــن
الزوجــن ،وفــك االلتبــاس ومعالجــة االختــاالت الــي يمكــن أن تعــرض الحيــاة األرسيــة.

ومــن بــن أهــم اآلليــات التصالحيــة الــي أوردتهــا املدونــة وعطلهــا الواقــع نجــد مؤسســة
الحكمــن وهــي تعكــس الخلفيــة اإلســامية لهــذه املدونــة كذلــك نجــد مؤسســة مجلــس العائلــة.
فلــو تــم التزنيــل الصحيــح لفلســفة هــذه املؤسســات لتــم تجــاوز مجموعــة مــن حــاالت انحــال
ميثــاق الزوجيــة ومــن ثــم ســيحول دون تفــكك األرسة .ولبلــوغ هــذا الهــدف الســامي والنبيــل
وهــو بقــاء األرسة والحيلولــة دون انحاللهــا وتفككهــا يلــزم العمــل إليجــاد وســائل بديلــة تقــوم
بالوســاطة والتقريــب بــن األطــراف املتنازعــة ويتعــن أن تكــون هــذه الوســائل خــارج فضــاء
املحاكــم .واملأمــول فــي املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة -الــذي يتــم العمــل اآلن لتزنيــل
القانــون املتعلــق بــه -أن يســعى لبلــورة تصــور لجهــاز خــارج إطــار القضــاء يعهــد اليــه لتفعيــل
هــذه الوســائل البديلــة لحمايــة األرسة مــن التفــكك ملصلحــة األرسة ذاتهــا وملصلحــة كل
عنارصهــا وبالتالــي ملصلحــة املجتمــع برمتــه.
الفقرة الثانية :تفعيل دور املساعدة االجتماعية

مــن بــن أهــم مــا نصــت عليــه مدونــة األرسة تقديــم املســاعدة االجتماعيــة أي ربــط الصلــة بــن
القضــاء واملشــتغلني فــي حقــل العلــوم االجتماعيــة وهــذا مــا يعــود بالنفــع علــى األرسة ،إال أن
ضعــف املــوارد البرشيــة فــي هــذا التخصــص يحــد مــن فعاليــة هــذه اآلليــة.

لــذا نــرى أنــه مــن الــروري تقويــة وتعزيــز دور املســاعد االجتماعــي مــن خــال تأهيــل عنــارص
برشيــة قــادرة علــى ســد هــذا الخصــاص وتمكينهــا مــن الوســائل الــي تتيــح لهــا تحقيــق
املســاعدة القضائيــة فــي بعدهــا الواســع.

فــرورة حضــور املســاعد االجتماعــي لجلســات التقــايض خاصــة تلــك املتعلقة بقضايــا الطالق
أو التطليــق أصبحــت حتميــة ،ال منــاص منهــا ألن حضــور املســاعد االجتماعــي سيســاعد فــي
إنجــاز تقريــر حــول الوضعيــة األرسيــة ،وبالتالــي يمكــن أن يبـ ّـن مــدى إمكانيــة تحليل األســباب
الــي أدت إلــى مطالبــة أحــد األطــراف بحــل ميثــاق الزوجيــة ويبــدي رأيــه حولهــا ومــن خــال
ذلــك يمكــن اســتخالص مجموعــة مــن الحلــول قــد يكــون لهــا أثــر إيجابــي الســتمرار العالقــة
الزوجيــة.
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فالغايــة هــي إبــراز العالقــة بــن مــا هــو قانونــي ومــا هــو اجتماعــي ومــا هــو نفــي ،علــى
أســاس أن القانــون يتدخــل كلمــا وجــدت ظاهــرة اجتماعيــة ملحــة ،وهنــا نالحــظ تلــك العالقــة
الرتكيبيــة بــن العلــوم القانونيــة واألخــرى ســواء الرشعيــة أو االجتماعيــة والــي تدخــل فــي
صلــب العلــوم ذات االرتبــاط اإلنســاني.
الفقرة الثالثة :نهج سياسات شمولية

إن غيــاب النظــرة الشــمولية فــي بعــض النصــوص القانونيــة يــؤدي إلــى عرقلــة تطبيقهــا
وإضعــاف مردوديتهــا ممــا يعــي إفــراغ القاعــدة القانونيــة مــن مضمونهــا وبالتالــي إفقادهــا
للهــدف املتوخــى منهــا ،فالنصــوص القانونيــة يجــب أن تتكامــل فيمــا بينهــا لســد الثغــرات
والنواقــص الــي قــد تعرتيهــا.
ومــن بــن االقرتاحــات الــي نــرى أنهــا قــد تســاعد علــى اســتيعاب املجتمــع للنصــوص املتعلقــة
بمدونــة األرسة نجــد مــا يلــي:
 إيــاء االهتمــام للجانــب النفــي واألرضار املعنويــة الــي قــد تلحــق بأفــراد األرسة خاصــةالطفــل واملــرأة ممــا يعــي توفــر مؤسســات تعــى بالصحــة النفســية وتشــتغل إلــى جانــب
القضــاء األرسي.
 تضمــن مقتضيــات زجريــة فــي نصــوص مدونــة األرسة أي توفــر حمايــة جنائيــة لــأرسةيتكامــل فيهــا الجانــب الوقائــي والعقابــي مــع مراعــاة متطلبــات الوحــدة االرسية.

 خلــق رشاكــة مــع بعــض املؤسســات املنتميــة ألرسة العدالــة علــى ســبيل املثــال رضورةالســعي نحــو خلــق اتفاقيــة مــع هيئــة املفوضــن القضائيــن قصــد إعفــاء مثــا األحــكام
املتعلقــة بتبليــغ أحــكام النفقــة مــن املقابــل وأن تتحمــل الدولــة هــذا املقابــل الــذي قــد
يعــوق تنفيــذ األحــكام ،كمــا انــه قــد يضعــف مــن أهميــة املســاعدة القضائيــة للفقــراء الذيــن
يطالبــون بتنفيــذ األحــكام الــي صــدرت لصالحهــم.
 -خلق برامج للتوعية والتحسيس والتنمية املجتمعية.

 -السعي نحو خلق محاكم أرسية مستقلة.

 -محاربة الجهل القانوني بكل أشكاله والتصدي لجميع مسبباته.

 تقريــب العدالــة األرسيــة مــن املواطــن عــن طريــق تأهيــل وحــدات اإلرشــاد بأقســام قضــاءاألرسة.

 -الرفع من التكوين املستمر للعاملني في مجال العدالة األرسية.
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