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سياق إنجاز الدراسة
تم إنجاز هذا الكتاب يف إطار مرشوع « حقوق املرأة اإلنسانية :عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب « الذي
يدخل يف برنامج عمل منظمة املرأة العربية  ،والذي تدور فكرته حول تسليط الضوء عىل األحكام القضائية النوعية
الصادرة يف الدول العربية األعضاء والتي متيزت بكونها شكّلت عالمات فارقة يف مسار االجتهاد أو أبدعت أحكام
تصون وتحمي حقوق املرأة يف الدول العربية األعضاء يف منظمة املرأة العربية ،حيث إن النصوص القانونية عىل
أهميتها ،قد ال تستوعب النوازل من األقضية أو حاالت وحيثيات معينة مام قد يجعلها مصدرا ألحكام غري منصفة
للمرأة .وتركز الدراسات القطرية عىل إبراز األحكام املضيئة يف حق املرأة والصادرة يف الدول العربية األعضاء،
بحيث يغطي ذلك الفرتة من عام  1990وحتى  .2010وذلك من أجل دعم ومساندة األحكام القضائية النوعية
يف مجال حامية وضامن حقوق املرأة اإلنسانية ،وتحفيز القضاة عىل مامرسات قضائية جديرة بالتعميم واالقتداء،
والعمل عىل زيادة الوعي بالحقوق اإلنسانية للمرأة لدى املسئولني عن إنفاذ القانون واألجهزة القضائية و ردم
الهوة بني النص املنصف للمرأة وواقع تطبيقه.
ومببادرة من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية متت املطالبة بتمديد الربنامج وفسح املجال
للمغرب لعرض تجربته الغنية يف املجال ،حيث تم ترشيح األستاذة زهور الحر كمحامية وقاضية سابقة وعضو
اللجنة امللكية إلعداد مدونة األرسة.
يشارك يف املرشوع خرباء عرب .وقد ُعقدت الورشة التمهيدية للمرشوع ىف الفرتة  9 7-يونيو (حزيران) 2010
مبشاركة السادة الخرباء املمثلني للدول العربية األعضاء يف املنظمة وتم فيها االتفاق عىل الصيغة النهائية لإلطار
املرجعي للدراسة.
ثم ُعقدت الورشة الختامية للمرشوع يومي  25-26يونيو (حزيران)  2011مبدينة األقرص ،وتم فيها عرض السادة
الخرباء املشاركني يف املرشوع ألهم نتائج دراساتهم القطرية يف صورتها النهائية ،كام عرضت منسقة املرشوع
التقرير املجمع حول الدراسات القطرية والعروض املقدمة ،و ُعقدت الندوة اإلقليمية األوىل للرتويج لنتائج املرشوع
يف بريوت يومي  13-14يناير  ،2012ثم ُعقدت الندوة اإلقليمية الثانية للرتويج لنتائجه يف مملكة البحرين يومي
 18-19يونيو (حزيران)  ،2012وقد حرضتها الخبرية املغربية زهور الحر ،حيث قامت بإلقاء عرض تقدميي موجز
حول بعض األحكام املضيئة يف أحكام القضاء املغريب.
وقد عقدت تلك الندوات مبشاركة الخرباء القانونيني املشاركني باملرشوع حيث قدموا عروضً ا لدراساتهم ركزت
عىل إبراز أهم اآلثار النوعية لألحكام القضائية التي تناولتها الدراسات ،وأهميتها يف املسار القضايئ والترشيعي يف
كل دولة ،وذلك بحسب املجاالت الخاصة باألحكام وهي :األحوال الشخصية ،الحقوق املدنية ،الحقوق السياسية،
الحقوق االقتصادية ،الحقوق االجتامعية ،الحقوق الثقافية ،ومجاالت أخرى.
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أنجز هذا البحث الخاص بالحالة املغربية من طرف الخبرية زهور الحر وذلك مبساعدة الخبري املساعد حسن
إبراهيمي ،وبإرشاف املنسقة العامة للمرشوع الدكتورة ليىل عازوري جمهوري ،فبعد توقيع عقد املرشوع من
طرف األستاذة زهور الحر مع منظمة املرأة العربية بتاريخ  1يوليوز  ،2012تم تسليم الدراسة بتاريخ  19شهر
نونرب من سنة  2013وهي موجودة عىل الرابط اإللكرتوين ملنظمة املرأة العربية ،وقد تم عرض نتائجها من لدن
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،بتاريخ  6مارس  2014يف إطار ندوة وطنية حول» حقوق املرأة
املغربية عىل ضوء االجتهادات القضائية» مبناسبة اليوم العاملي للمرأة.
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مقدمـــة:
تعترب القاعدة القانونية إحدى أهم اآلليات التي تقوم بدور بارز يف تغيري سلوكيات األفراد وضبط عالقاتهم
االجتامعية ،سواء يف الفضاء الخاص (األرسة) أو العام (املجتمع) ،وذلك عرب قواعد تكتيس طابعا آمرا.
وال شك أن تنامي ذلك الدور كان بسبب تراجع مفعول القاعدة االجتامعية ،وعدم مسايرتها للتحوالت والتغيريات
املتسارعة التي باتت تعرفها املجتمعات.
وبذلك تشكل النصوص القانونية أداة فعالة يف بلورة العديد من القواعد الجديدة التي تتوافق رشائح املجتمع عىل
مامرستها ،عن طريق سياسة ترشيعية تأخذ بعني االعتبار كل العوامل املؤثرة يف هذه القواعد.
وبالنسبة للدول العربية واإلسالمية ،فإن هذه القواعد تعرف رصاعا واختالفا يف وجهات النظر ،خاصة عندما يتعلق
األمر بقانون األرسة ،وقد برز يف هذا الصدد تياران أساسيان ،أحدهام يعتمد مرجعية دولية تتبنى قيم حقوق
اإلنسان القامئة أساسا عىل الحرية الفردية ،واملساواة التامة بني الجنسني ،...واآلخر ذو مرجعية دينية تتبنى املبادئ
القامئة عىل قيم العدل واملساواة واإلنصاف ،وتنادي باحرتام الخصوصية الحضارية للمجتمع العريب واإلسالمي.
وقد أسفر هذا التدافع ،يف املغرب مثال ،عن تبني منوذج متفرد استطاع ،بحكمة مختلف الفاعلني وفق مقاربة
تشاركية ،أن يؤسس ملرجعية وطنية متبنية للقيم املجتمعية اإليجابية الراسخة من جهة ،ومنفتحة عىل مختلف
املامرسات الجيدة من جهة ثانية.
وما من شك يف أن مواجهة هذه األوضاع ،والبحث عن الحلول القمينة بتجاوزها ،أو الحد منها عىل األقل ،ينبغي أن
ينطلق من رؤيا جديدة ترتكز عىل فكرة التكامل والتوافق بني ما هو وطني وما هو دويل ،وخلق انسجام بينهام،
باعتبار أن املبادئ والقيم اإلنسانية ،كقيم الحق ،والعدالة االجتامعية ،واإلنصاف ،واملساواة بني بني البرش هي
إرث وقيم مشرتكة ،يجب العمل عىل تكريسها كسلوك يومي ،وترجمتها عرب مبادرات ترشيعية تعتمدها كأساس
لضبط سلوك األفراد داخل املجتمع.
وفيام يتعلق بالترشيعات املرتبطة بأوضاع النساء ،يجب اإلقرار بأن العقود األخرية عرفت نوعا من الحركية التي
حاولت إىل حد ما االستجابة إىل واقع أصبحت تقوم فيه املرأة بدور مهم يف الحياة العامة ،وقد حاولت بعض
الترشيعات إعادة النظر يف البنية القانونية التقليدية التي متيزت ببسط مظاهر التعسف والحيف واإلقصاء يف
حق النساء.
ويف هذا الصدد ،ميكن الحديث عن التجربة املغربية ،التي تشكل منوذجا رائدا ،ومثاال يحتذى به عىل الصعيد
العريب واإلسالمي ،وذلك بالنظر لجرأة التعديالت التي تبناها املرشع يف قوانينه مبختلف فروعها ،والتي شكلت
نقلة نوعية بوأت املرأة املغربية املكانة الالئقة التي تستحقها ،وذلك يف متاه تام بني مبادئ الرشيعة اإلسالمية
السمحة القامئة عىل الوسطية واالعتدال واإلنصاف ،واآلراء الفقهية التي تراعي تلك املبادئ ،وبني املعايري األممية
واالتفاقيات الدولية باعتبارها مرجعا ساهمت معظم الدول يف بلورة مقتضياته.
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وقد ترجم هذا االهتامم من طرف املغرب من خالل اتخاذ مجموعة من التدابري عىل املستويني الترشيعي
واملؤسسايت ،وكذا عىل املستوى االسرتاتيجي وسن السياسات العامة ،وقد تجسدت أبرز مالمح تطور وضعية املرأة
يف املغرب من خالل ما ييل:
انخراط املغرب يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان باملصادقة عىل معظم اآلليات الجوهرية لحقوق
اإلنسان( :العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنرصي ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضد املرأة ،واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع رضوب املعامالت الالإنسانية أو املهينة ،واتفاقية حقوق
الطفل ،والربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية ،واتفاقية حقوق العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم،
واالتفاقية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة).
مراجعة التحفظات واإلعالنات عىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،وذلك يف إطار ورش استكامل
انخراط املغرب يف املنظومة الحقوقية الدولية ،منذ أكتوبر  .2003وقد أسفر هذا العمل عن رفع جل
التحفظات ،وذلك من خالل إعالن صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف خطابه املليك مبناسبة الذكرى
الستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف  10دجنرب .2008
الرقي بحقوق املرأة من خالل دستور  29يوليوز  ،2011وذلك من خالل تنصيصه عىل حظر ومكافحة كل
أشكال التمييز بسبب الجنس ،ورضورة متتع الرجل واملرأة عىل قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية
والسياسية ،واالقتصادية واالجتامعية ،والثقافية والبيئية ،والنص عىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال
والنساء ،وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
مراجعة العديد من القوانني ،ومالءمتها مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا ،بهدف إلغاء
جميع مظاهر التمييز عىل أساس الجنس .ويتعلق األمر مبدونة األرسة ،ومدونة الشغل ،والقانون الجنايئ،
وقانون املسطرة الجنائية ،وقانون الحالة املدنية ،وكفالة األطفال املهملني ،وقانون الجنسية الذي أىت
مبكتسبات منصفة للمرأة املغربية ،حيث خول لها إعطاء جنسيتها ألطفالها من أب غري مغريب.
اعتامد االسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني الجنسني بإدماج مقاربة النوع االجتامعي
يف السياسات والربامج التنموية سنة  ،2006يف إطار السياسات العامة املتعلقة باملساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة ،وقد عرف املغرب منذ سنة  2005إعداد ميزانية تستجيب ملقاربة النوع ،وهو بصدد
تطويرها عن طريق تعزيز قدرات مختلف القطاعات ،وكذا إرشاك الربملان يف دعم هذه املبادرة.
كام تم اعتامد الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» ،بتاريخ  6يونيو  ،2013والتي تعترب أداة لرتجمة
االلتزامات املعرب عنها يف الربنامج الحكومي للفرتة املمتدة ما بني سنة  2012و ،2016وقد تم وضع هذه
الخطة باستحضار تحديات التنزيل الدميقراطي ملقتضيات الدستور الجديد ،والتزامات املغرب لتحقيق
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األهداف اإلمنائية لأللفية .فهي تشكل إطارا لتحقيق التقائية مختلف املبادرات الحكومية املتخذة
إلدماج حقوق النساء يف السياسات العمومية وبرامج التنمية ،وذلك يف انسجام تام مع حاجيات املرحلة
الرامية ،مع الحرص عىل إعطاء بعد جهوي ومحيل لهذه السياسات والربامج ،وتتطلع هذه الخطة
االسرتاتيجية إىل بناء عالقات اجتامعية جديدة بني النساء والرجال ،وتضمن املشاركة الكاملة واملنصفة
يف مختلف املجاالت ،كام تضمن االستفادة املتساوية واملنصفة من نتائج ومثار هذه املشاركة.
كام شكل إصالح العدالة أحد األولويات الوطنية باعتباره رشطا رضوريا لحامية حقوق اإلنسان وترسيخ
دولة الحق والقانون ،فقد تم إطالق ماي  2013الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة الذي
أرشفت عليه هيئة عليا نصب أعضاءها صاحب الجاللة امللك محمد السادس أعدت ميثاقا وطنيا
للعدالة ،وفق مقاربة تشاركية ،كفيل بتكريس الحقوق الفئوية ،ويف مقدمتها حقوق املرأة .وقد تض ّمن
هذا امليثاق توجهات تعزز تحقيق أهداف األلفية للتنمية لصالح النساء والفتيات من خالل العديد من
التوصيات الهادفة إىل تعزيز حقوق النساء.
ومام ال شك فيه أن فعالية أي نص قانوين ال تتحقق فقط من خالل جودة الترشيع ،مهام تنامت دقته ودرجة
وضوحه ،وإمنا أساسا من خالل مهارة القامئني عىل تطبيق أحكامه يف إنزال مقتضياته عىل مختلف الوقائع والنزاعات
املرتبطة به ،واعتامد سلطتي التقدير والتأويل يف البحث عن غايات املرشع ،وتحقيق اإلنصاف.
ومن ثم ،فالرهان األسايس معقود عىل القضاة ،ومدى تشبعهم بالوعي الحقوقي واملرجعي ،الذي يساهم يف إقرار
التوازن ،وتحقيق السلم االجتامعي ،واستقرار العالقات بني األفراد داخل املجتمعات.
وقد برهنت كثري من التجارب العملية عىل أنه قد يكون النص رديئا ومتخلفا عن واقع املجتمع ،وعاجزا عن اإلملام
بكل النوازل ،لكن القايض بنباهته وتكوينه املتني ،وبعد نظره ،يستطيع تطويع النص ،والبحث من خالله عن غايات
املرشع من وراء سنه ،تحقيقا للعدل عن طريق االجتهاد يف التأويل والتفسري .ومن ثم ،فإن خلفية القايض الفكرية
والثقافية ،ونسقه القيمي يتحكم يف مامرسته القضائية ،ويف خلق اجتهادات وعالمات ،إما أن تكون مضيئة تفتح
اآلفاق نحو املستقبل ،أو تشكل انتكاسة تجعله رهني نظرة ضيقة ال تتجاوز حدوده ،وتصريه مجرد قلم تنفيذي
للمرشع ،وبذلك كان الرهان عىل تأهيل القايض وتكوينه أمرا ال يخلو من فائدة يف هذا الصدد.
وبالنظر للتجربة املغربية ،ميكن القول إنه بقدر ما كانت تجربة تطوير القوانني املتعلقة باملرأة تجربة متميزة،
استطاعت أن تحقق يف محطات أساسية ،وباعتامد نوع من التدرج ،مكتسبات تخدم أوضاع النساء القانونية ،التي
هي يف النهاية خدمة للمجتمع وملساره التنموي ،بقدر ما قام االجتهاد القضايئ يف كثري من األحيان بدور رائد،
وشكل ،وبحق ،حصنا للحريات ،ومالذا للمظلومني ،وحاميا للحقوق ،بل ومحفزا للمرشع يف السري عىل هديه يف
تبني الكثري من املبادئ التي أرساها من خالل األخذ بالجانب التطبيقي.
ويف هذا اإلطار ،تندرج هذه الدراسة حول «حقوق املرأة اإلنسانية :عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب– حالة
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املغرب.»-
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة محاور أساسية وفق اآليت:
• القسم األول :املدخل العام ،وينقسم بدوره إىل ما ييل:
أوال -إطار الدراسة :ويتناول اإلطار العام لهذه الدراسة من حيث التعريف واألهداف.
ثانيا -تقديم نظرة عن التنظيم القضايئ يف اململكة املغربية.
ثالثا -منهجية البحث من حيث معايري اختيار األحكام ،وأسلوب البحث.
رابعا -صعوبات ومعيقات البحث.
• القسم الثاين :الدراسة التحليلية لألحكام والقرارات القضائية ،والنتائج املستخلصة منها
يف ما يتعلق بالحقوق اإلنسانية للمرأة ،وذلك من خالل عرض الحيثيات والقوانني واملبادئ
واألحكام الرشعية التي تم االستناد إليها يف صياغة هذه األحكام والقرارات لتعزيز مكانة
املرأة يف شتى املجاالت.
• القسم الثالث :الخامتة والتوصيات ،وتتضمن خالصات واقرتاحات للرقي بحقوق املرأة
اإلنسانية ،وجعل القضاء املغريب أكرث ضامنا وحامية لتلك الحقوق.
• امللحقات ،وتتضمن:
1نسخ من األحكام والقرارات ،والتي شكل بعضها جزءا من موضوع الدراسة.2-البطاقة الوصفية الخاصة بكل األحكام والقرارات.
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القسم األول:

املدخل العام
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أوال :إطار الدراسة:
تأيت هذه الدراسة يف إطار املرشوع الذي تنجزه منظمة املرأة العربية حول موضوع «حقوق املرأة اإلنسانية:
عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب» ،وذلك من أجل تسليط األضواء عىل األحكام والقرارات النوعية الصادرة
عن القضاء ،والتي كرست مبادئ ساهمت يف حامية وضامن حقوق املرأة اإلنسانية يف الدول العربية األعضاء يف
منظمة املرأة العربية .وهو ما يؤكد عىل أهمية مواكبة القضاء لكل املستجدات العلمية والقانونية ،والتحوالت
االجتامعية التي تعرفها مجتمعاتنا اليوم عن طريق تحريك آليات االجتهاد القضايئ يف اتجاه تأويل وتفسري
النصوص القانونية ،مبا يحقق الحامية للحقوق اإلنسانية للمرأة عىل مختلف األصعدة :اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا
وثقافيا ...ويدفع املرشع إىل تحيني ومالءمة املنظومة القانونية مع كل املعطيات واملتغريات التي يفرزها الواقع،
خاصة يف مجال حامية حقوق النساء ،انطالقا من الدور األسايس الذي أصبحت املرأة تقوم به ،باعتبارها فاعال مؤثرا
يف التنمية املستدامة بكل أبعادها اإلنسانية ،وباعتبارها رشيكا أساسيا وعنرصا هاما يف النهوض بأوضاع املجتمع،
وبناء مؤسساته الدميقراطية.
وينصب مجال هذه الدراسة عىل مجموعة من األحكام والقرارات التي تربز كنقط مرشقة وفارقة يف الفكر القانوين
والحقوقي عن طريق االجتهاد القضايئ املغريب ،الذي استطاع أن يشكل يف الكثري من األحيان محفزا للمرشع يف
تبني العديد من املبادئ التي كرسها يف امليدان العميل ،وخاصة يف القضايا املتعلقة بحقوق املرأة ،واالعرتاف لها
مبجموعة من الضامنات التي ترفع الحيف عنها ،وتكرس مساواتها مع الرجل ،وتروم إنصافها ،وهو األمر الذي شكل
انعكاسا وترجمة لصريورة التطورات والتحوالت التي عرفها املجتمع املغريب ،وكذا املسار الحقوقي والدميقراطي
املتميز الذي سلكه ،والذي جعل يف صلب اهتامماته القضية النسائية باعتبارها قضية مركزية ال ميكن تحقيق
التغيري دونها.
ويجدر التنبيه إىل أن ما شجع عىل مساهمة القضاء يف خلق هذه الثقافة القانونية الجديدة هو اعتامد تكوين
خاص للقضاة يف املعهد العايل للقضاء ،سواء يف صيغته األساسية أو املستمرة ،يتعلق بحقوق اإلنسان ،ومبقاربة
النوع االجتامعي ،وباالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب :كاتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وغريهام ،...مام ينمي لديهم مرجعية حقوقية وثقافية تجعلهم قادرين عىل
االجتهاد املتنور يف إطار نوع من املزاوجة بني املرجعية الوطنية التي تراعي بعض الخصوصيات ،واالنفتاح عىل
مستجدات العرص ،باالطالع عىل التجارب الرائدة يف امليدان ،واالعتامد عىل املبادئ الكونية يف هذا الصدد .وهو ما
أدى إىل بروز اجتهادات وسوابق قضائية يف مجال حامية حقوق املرأة اإلنسانية.
وتروم هذه الدراسة إىل تحقيق عدة أهداف ،ميكن إجاملها يف ما ييل:
التعريف باألحكام القضائية النوعية يف مجال حامية حقوق املرأة.
توفري أداة مرجعية تشكل حافزا للقضاة ،انطالقا من مامرسات قضائية جديرة باالقتداء.
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رفع الوعي بالحقوق القانونية للمرأة بتوفري أداة أساسية ،ونرشها عىل نطاق واسع بني األرس،
والجهات واملؤسسات املعنية بالنهوض بأوضاع املرأة.
حث الباحثني عىل دراسة وتحليل األحكام القضائية ذات الصلة مبجال حقوق املرأة ،واستثامرها
يف الدراسات األكادميية ،مبا يحصن ويعزز تلك الحقوق.
املساهمة يف إبراز املقاربة الحقوقية من خالل املامرسة القضائية ،التي تساهم انطالقا من
تفسري النصوص يف تطوير القاعدة القانونية وإغنائها.
تطوير الترشيعات ذات الصلة بحقوق املرأة ،وجعلها مواكبة ملا كرسه العمل القضايئ من
اجتهادات.
وال شك أن بلورة األهداف السابقة سيساهم يف تضييق الهوة املوجودة بني النص القانوين وواقع التطبيق
العميل ،واحرتام الحقوق اإلنسانية للمرأة ،انطالقا من أن األمر ال يتعلق بقضية املرأة ،وإمنا بقضية مجتمع بأكمله.

ثانيا  :نظرة عن التنظيم القضايئ باملغرب
عرف التنظيم القضايئ املغريب عدة تطورات ارتبطت كل منها بظرفية زمنية وتاريخية معينة ،وميكن تلمس املعامل
البارزة لهذا التطور من خالل التطرق للتنظيم القضايئ يف املغرب قبل عهد الحامية ،ثم يف مرحلة الحامية ،ويف
األخري سنقف عند املعامل البارزة لهذا التنظيم والتغريات التي طرأت عليه بعد حصول املغرب عىل استقالله.
وبذلك تظهر العنارص األساسية لهذا املحور ،والتي تتضمن املباحث التالية:
املبحث األول :التنظيم القضايئ يف املغرب قبل عهد الحامية.املبحث الثاين :التنظيم القضايئ املغريب خالل عهد الحامية.-املبحث الثالث :التنظيم القضايئ يف عهد االستقالل.
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املبحث األول :التنظيم القضايئ يف املغرب قبل عهد الحامية
بإلقاء نظرة عن التنظيم القضايئ الذي كان سائدا يف املغرب قبل فرض الحامية عليه ،نجد أنه كانت هناك أربع
جهات قضائية بارزة ،وتتمثل يف ما ييل:
 1محكمة القايض الرشعي. 2محكمة العامل أو محكمة الباشا أو القائد.3املحكمة العربية. 4املحكمة القنصلية.وسنتطرق تباعا الختصاص كل جهة من الجهات املذكورة.

أوال :الجهة القضائية األوىل :محكمة القايض الرشعي.
كانت توجد بكل دائرة من الدوائر اإلدارية محكمة للقايض الرشعي الذي كان له االختصاص العام ،بحيث كان
يتوفر عىل صالحية النظر يف جميع القضايا والنزاعات املعروضة أمامه ،باستثناء الجنايات والجنح املتعلقة باألمن
العام ،وبذلك كانت تعترب آنذاك جميع الجهات القضائية األخرى محاكم استثنائية.
وقد كان الحكم الصادر عن القايض الرشعي يتصف بالنهايئ ،إذ مل يكن يف اإلمكان الطعن فيه ال باالستئناف وال
بالنقض ،إذ مل تكن يف جهة القضاء الرشعي إال درجة واحدة ،غري أن ما ميكن مالحظته هو أنه رغم ما كان يتسم
به الحكم السابق من نهائية ،فإنه مل يكن يكتسب قوة اليشء املحكوم به ،ومل يكن حكام مربما ،ألنه كان باإلمكان
رفع نفس القضية رغم وحدة أطرافها وموضوعها وسببها أمام القايض من جديد لينظر فيها من جديد ،رغم صدور
حكم سابق فيها ،وذلك بناء عىل حصول املتقاضني عىل فتوى من املفتي.
وملعالجة وترصيف تظلامت املتقاضني من األحكام الصادرة عن القضاة الرشعيني ،تم إحداث وزارة خاصة كانت
تسمى بوزارة الشكايات ،وقد شكلت ملجأ للمتقاضني لتقديم شكاياتهم ضد القضاة ،وكذلك ضد ترصفات بعض
املوظفني اإلداريني ،ومبجرد ما كان يتلقى وزير الشكايات شكوى من أحد األفراد ،يقوم بتبليغها إىل امللك الذي كان
له حق الفصل فيها أو إحالتها عىل قايض الجامعة ،وقد كان هذا اللقب األخري يعطى لقايض مدينة فاس أو لقايض
املدن الكربى باملغرب كمراكش وغريها من املدن األخرى.
وقد كان قايض الجامعة وقتئذ يقوم مقام قايض القضاة ،ويعني أو يعزل القضاة اآلخرين الذين يرتبطون جهويا
بالعاصمة .ويف الواقع ،كان للمغرب يف هذه الفرتة ثالث عواصم ،وهي :فاس ومكناس ومراكش ،وكان العاهل يختار
املقام بإحداها ،أو يتنقل يف ما بينها ،ومن ثم ،فإن لكل منها قايض جامعة.
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وتجدر اإلشارة إىل أن القايض الرشعي كان يفصل يف القضايا بالرجوع إىل املبادئ الفقهية اإلسالمية ،مع التزام اآلراء
املشهورة يف املذهب املاليك.
وبخصوص طريقة تعيني القايض رشعي ،فقد كان يتم بظهري سلطاين ،ويتقاىض راتبه من بيت املال.

ثانيا :الجهة القضائية الثانية :محكمة العامل أو الباشا أو القائد.
كان مجال اختصاص هذه الجهة مرتبطا بالجنايات والجنح املتعلقة باألمن ،سواء يف املدن أو البوادي ،وبالنسبة
للرسقات والنزاعات التي ال تدخل يف اختصاص القضاء الرشعي ،وهذا هو مربر إسناد هذه املهام للعامل أو
الباشوات أو القواد باعتبارهم املسؤولني عن األمن والنظام.
بيد أن اختصاص هذه الجهة مل ينحرص فقط يف البت يف املسائل الجنائية ،بل امتد إىل النظر يف بعض القضايا التي
ال ينظر فيها القايض الرشعي كالقضايا التجارية.
ومل تكن هناك ترشيعات محددة يرجع لها العامل أو الباشا أو القائد عند فصله يف املنازعات املثارة أمامه ،بل
كان يستمد أحكامه من االجتهاد الشخيص.

ثالثا :الجهة القضائية الثالثة :املحاكم العربية.
من املعلوم أن املغاربة اليهود كانوا خاضعني منذ القدم للسلطات املسلمة يف كل ما يتعلق بالشؤون اإلدارية أو
الجزائية أو التجارية ...غري أنه استنادا لروح التسامح الديني التي ميزت الدولة املغربية منذ عدة عصور ،تم ترك
الحرية للساكنة اليهودية لعرض منازعاتهم املتعلقة باألحوال الشخصية واإلرث عىل يد أحبارها ،وطبقا للقانون
املوسوي ،نظرا التسام تلك القضايا بالطابع الديني.
وكانت املحاكم العربية تتكون من ثالثة أحبار الذين مل تكن مهمتهم مقترصة فقط عىل الفصل يف قضايا األحوال
الشخصية واإلرث لليهود ،بل كانت متتد إىل مد يد املساعدة للمحتاجني وإسعافهم واإلرشاف عىل املؤسسات
الخريية ومراقبة الطقوس الدينية ،وعىل الخصوص ذبح املاشية طبقا للقواعد الدينية.
ويجدر التذكري أن تعيني األحبار الذين تتكون منهم املحكمة كان يتم عن طريق جمعيات أعيان اليهود املقامة يف
كل مدينة من املدن الرئيسية.
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رابعا :الجهة القضائية الرابعة :املحاكم القنصلية.
أخذت بعض العنارص األوربية ترد عىل املغرب ابتداء من القرن الثامن عرش بحكم العالقات التجارية التي كانت
تربطهم بالتجار املغاربة ،وقد شجعت هذه العالقات بعض املتعاونني مع تلك العنارص عىل طلب الحامية من
الدول التي يتعاملون مع أفرادها ،ونشأ عن هذه الوضعية ما كان يعرف بنظام االمتيازات األجنبية أو القنصلية،
وقد كانت تلك االمتيازات تخولهم الحق يف التقايض لدى قناصل دولهم والبت يف قضاياهم طبقا لقوانينها ،وكان
ذلك نتيجة املعاهدات التي أبرمت بني املغرب وحكومات بعض الدول ،كتلك املربمة بني املغرب وفرنسا بتاريخ
 17شتنرب  ،1831وإسبانيا سنة  ،1861والنمسا سنة  ،1830والواليات املتحدة سنة  ،1836وإنجلرتا سنة ،1865
فكان هذا القضاء مبثابة قضاء دول داخل دولة همه األول هو السهر عىل مصالح الرعايا األجانب واملنضوين تحت
حاميتها.
ومن كل ما سبق ،يتبني أن الغرض من إنشاء تلك املحاكم هو منح امتيازات أجنبية ،ويتجىل ذلك يف أن مواطني
ومحميي الدولة األجنبية ال يحاكمون وال يتقاضون إال لدى محكمة قنصلية ،وال ميكن بأي حال من األحوال أن
يخضعوا للمحاكم املغربية ،إال إذا كان النزاع يتعلق بالعقار ،فإن محكمة القايض الرشعي هي التي تختص بالنظر
فيه.
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املبحث الثاين :التنظيم القضايئ املغريب خالل عهد الحامية
متيز التنظيم القضايئ املغريب يف هذه الحقبة بتنوع املحاكم ،واختالف الترشيعات املطبقة ،وقد كان الهدف األسايس
مام سبق خدمة سياسة الحامية ،وتدعيم ركائزها ،ومؤازرة سياسة الدولة الحامية.
وقد تم اإلبقاء عىل املحاكم التي سبق ذكرها ،باستثناء املحاكم القنصلية التي تم حذفها ،كام أضيفت إىل التنظيم
القضايئ املحاكم العرصية ،واتسمت هذه الفرتة كذلك بإنشاء وزارة العدل بأمر مليك بتاريخ  31أكتوبر ،1912
والتي أسندت لها مهام مراقبة وتنظيم القضاء.
وبذلك أصبحت تشكيلة املحاكم آنذاك باملغرب كام ييل:
املحاكم الرشعية.املحاكم العربية.املحاكم العرفية.املحاكم املخزنية.املحاكم العرصية.وسنتعرض لكل محكمة عىل حدة.

أوال :املحاكم الرشعية:
تم تغيري نظام محكمة القايض الرشعية التي كانت توجد بكل دائرة من الدوائر اإلدارية باملغرب ،مبوجب ظهري 7
يوليوز  ،1914وميكن تلمس املعامل البارزة لهذا التغيري من خالل اآليت:
قسم القضاة الرشعيون إىل قسمني :قضاة املدن وقضاة البادية ،وكانت محاكم قضاة املدن
تعترب كمحاكم استئنافية تستأنف لديها أحكام قضاة البادية ،أما بالنسبة ملن يرغب يف الطعن
يف أحكام قضاة املدن ،فإنه يستأنف هذا الحكم لدى وزير العدل ،وهذا األخري ال يصدر حكمه
يف القضية املرفوعة إليه إال بعد أخذ رأي املجلس األعىل للعلامء.
تم إحداث مجلس أعىل للعلامء سنة  1914ليكون مبثابة هيئة استشارية لوزير العدل ،غري
أن الحكومة الفرنسية ما لبثت أن ألغت هذا املجلس يف سنة  ،1921وأحلت محله مجلس
االستئناف الرشعي.
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أحدث مجلس االستئناف الرشعي الذي حل محل املجلس األعىل للعلامء ،والذي أصبح كدرجة
ثانية تستأنف أمامها أحكام املحاكم الرشعية االبتدائية ،وبإنشاء هذا املجلس ألغي التمييز
بني قضاة البادية وقضاة املدن ،إذ أصبحت أحكام كل منهام تستأنف أمام مجلس االستئناف
الرشعي.
تم إحداث تغيري عىل مستوى اختصاص القايض الرشعي ،فلم تعد محكمة القايض الرشعي
صاحبة االختصاص العام ،بل اقترص اختصاصها عىل النظر يف مسائل األحوال الشخصية،
واملرياث ،والدعاوى العقارية.
وقد كان مجلس االستئناف الرشعي يتألف من رئيس ونائب للرئيس وأربعة مستشارين وأربعة قضاة ،وأربعة
نواب للقضاة ،كام كان يضم أربعة غرف تنعقد كل غرفة بحضور ثالثة أعضاء.

ثانيا :املحاكم العربية:
أعيد تنظيم املحاكم العربية مبقتىض ظهري  12ماي  ،1918حيث أحدثت درجة ثانية تستأنف أمامها أحكام املحاكم
االبتدائية ،وهكذا أصبحت كل دائرة من الدوائر اإلدارية بها محكمة عربية تنظر يف املسائل املتعلقة باألحوال
الشخصية واملرياث لليهود املغاربة ،وبهذا التنظيم الجديد أصبحت املحاكم العربية تنقسم إىل قسمني وهام:
محاكم عربية ابتدائية.محكمة عربية عليا.بخصوص املدن التي مل تكن توجد بها دائرة من الدوائر اإلدارية ،فقد كانت توجد بها مجالس األحبار املفوضني،
والذين أسندت لهم مهمة الفصل عىل وجه التحكيم يف املنازعات التي يكون أطرافها يهود ،واملتعلقة باألحوال
الشخصية واإلرث.
أما بالنسبة للمحكمة العربية العليا التي كان مقرها بالرباط ،فقد كانت تنظر يف االستئنافات املرفوعة إليها،
واملتضمنة الطعن يف األحكام التي تصدر عن املحاكم االبتدائية.

ثالثا :املحاكم العرفية:
تم إنشاء هذه املحاكم مبقتىض ظهري  11شتنرب  1914الذي كان ينص عىل أن القبائل املسامة بقبائل العرف الرببري
تبقى خاضعة لقوانينها وأعرافها الخاصة تحت رقابة السلطات.
ويف ما يتعلق بالتنظيامت التي أدخلتها سلطات الحامية عىل هذه املحاكم ،ميكن ذكر أن الخصوم يف الشؤون
املدنية أصبح لهم كامل الحرية يف تعيني حكم لفض نزاعاتهم ،فإن مل يحصل بينهم اتفاق عىل حكم قامت الجامعة
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بتعيينه ،وقد كان يعني كاتب يقوم يف نفس الوقت مبهمة الرتجامن إىل جانب كل جامعة ،يسجل يف كناش خاص
جميع األحكام الصادرة عن املحكمني وعن الجامعة نفسها ،ومل تكن كل من أحكام املحكمني ،وال أحكام الجامعة
قابلة لالستئناف ،إذ كانت تصدر بصفة نهائية.
ويجدر التنبيه أنه بالنسبة للشؤون الجنائية ،فقد كان النظر فيها يعود للباشوات والقواد.
وعندما اعتربت سلطات الحامية أن هذا التنظيم ال يرتكز عىل أساس ترشيعي ،ومل يعد تبعا لذلك صالحا ،أصدرت
عدة ظهائر وقرارات وزارية إلعادة تنظيم هذه املحاكم ،ومبقتىض ظهري  18أبريل  ،1934أصبحت املحاكم العرفية
التي تنظر يف الدعاوى املدنية عىل درجتني ،وهام:
محاكم عرفية ابتدائية.محاكم عرفية استئنافية.وكان مجال اختصاص هذه املحاكم يشمل جميع الدعاوى التجارية واملدنية ،وكذا مسائل األحوال الشخصية
واملواريث والعقارات ،غري أنه كان عليها أن تستند يف أحكامها عىل العرف املحيل ،وقد امتد اختصاصها كذلك إىل
شؤون التوثيق.
ومام تجب اإلشارة إليه أن املحاكم السابقة مل تكن تنعقد بصورة مستمرة ،بل يف دورات حسب حاجة كل قبيلة.
واستثناء مام سلف ذكره ،فقد كان النظر يف الشؤون الجنائية يرجع للباشوات والقواد ،غري أن ظهري  18أبريل
 1934أحدث قسام يعرف باسم القسم الجنايئ العريف باملحكمة العليا الرشيفة ،وقد أسندت إليه مهمة النظر يف
الجنايات وبعض الجنح التي ال يشملها اختصاص الباشوات والقواد ،وكذا النظر يف املخالفات التي يرتكبها بعض
رجال السلطة.

رابعا :املحاكم املخزنية:
كانت هذه املحاكم عبارة عن مجلس يعقده الباشا ،أو القائد أو أحد خلفائهام ،للفصل يف الدعاوى وإصدار
األحكام ،ومل تكن أحكام هؤالء تستند إىل قوانني مسطرة أو ترشيعات منظمة ،بل كانت تصدر عنهم حسب
اجتهادهم ،وبأمر وموافقة املندوب املخزين الفرنيس.
بيد أنه بصدور ظهري  28نونرب  1944أحدثت املحاكم املخزنية االبتدائية ،أو ما كان يصطلح عليه مبحكمة الحاكم
املفوض ،وأصبحت تختص بالنظر يف جميع القضايا املدنية والتجارية باستثناء القضايا الجنائية التي كانت محكمة
الباشا أو القائد هي املختصة بها.
وبتاريخ  24أبريل  ،1954أنشئت املحاكم اإلقليمية يف أهم املدن املغربية ،وأصبحت تستأنف أمامها أحكام
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املحاكم املخزنية االبتدائية ،ومل يسند لها النظر يف القضايا الجنائية إال إذا كانت العقوبة تزيد عن سنتني ،كام مل
يكن من حقها أن تنظر عىل وجه االستئناف يف األحكام الجنائية التي تصدر عن خلفاء الباشا يف نفس مركزها ،بل
كانت تلك األحكام تستأنف إىل املحكمة العليا الرشيفة بالرباط.
وقد كانت هذه الوضعية سائدة يف منطقة الجنوب فقط ،أما يف شامل املغرب ،فقد انعدم كل نظام قضايئ مخزين
يرمي ولو صوريا إىل فصل السلطات ،فقد ظلت املحاكم املخزنية إىل عهد االستقالل يف يد الباشوات والقواد ،وكان
االستئناف اآلخر يرفع إىل املحكمة العليا لالستئناف املخزين التي كان يرأسها نائب الصدر األعظم بتطوان.

خامسا :املحاكم العرصية (الفرنسية):
يقصد باملحاكم العرصية هي تلك التي تأسست يف املنطقة الجنوبية مبقتىض ظهري  12غشت  ،1913وقد كانت
تتضمن:
محاكم الصلح.محاكم ابتدائية.محكمة استئناف الرباط.وقد تم الرشوع يف العمل بهذه املحاكم يف تاريخ  15أكتوبر  ،1913وكان مجال اختصاصها النظر يف جميع القضايا
التي تشمل الرعايا الفرنسيني أو القضايا التي يكون أحد أطرافها من جنسية أجنبية ،سواء كانت هذه القضايا
مدنية أو إدارية أو تجارية .وقد أضاف لها ظهري  1920اختصاصا آخر حيث نص عىل أنه «متتد صالحية املحاكم
املذكورة إىل جميع القضايا التي يكون قوامها تنفيذ أو تأويل نص حكم أو أمر صادر من السلطة العدلية الفرنسية،
وذلك كيفام كانت جنسية املتداعني وموضوع اليشء املتنازع فيه».
كام نص ظهري  12غشت  1913املتعلق بتحفيظ األمالك يف فصله الثالث عىل أن النظر فيها يرجع إىل املحاكم
الفرنسية (العرصية).
كام تم إحداث غرف تنظر يف نزاعات الشغل داخل محاكم الصلح.
وبخصوص منطقة شامل املغرب ،فقد تأسست محاكم إسبانية بظهري فاتح يونيو  ،1914كام تأسست محكمة
مختلطة يف طنجة سنة .1923
وتجدر اإلشارة إىل أن أحكام هذه املحاكم كانت ترفع للنقض إىل باريس ومدريد ،وكان قضاتها يختارون من
األسالك القضائية الفرنسية واإلسبانية ،ومن بعض الدول األخرى يف ما يخص منطقة طنجة.
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املبحث الثالث :التنظيم القضايئ املغريب يف عهد االستقالل
عقب حصول املغرب عىل االستقالل ،تم تنظيم وزارة العدل مبوجب الظهري الرشيف الصادر بتاريخ  16أكتوبر
 ،1956ويف نفس السنة صدر ظهري  7مارس  1956الذي تم من خالله إلغاء االختصاصات التي كانت مخولة لرجال
السلطة اإلدارية ،كام صدر ظهري رشيف بتاريخ  19مارس  1956الذي ألغى كل مراقبة عىل تدبري شؤون العدل،
وبذلك ظهرت أوىل معامل فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
ورغبة يف توحيد شتات القضاء الذي كان يتميز بتنوعه كام سلف بسطه أعاله ،صدر ظهري  4أبريل  1956الذي
أحدث املحاكم العادية لتكون أساس الجهاز القضايئ وقاعدة وحدته ،وذلك بجعلها ذات االختصاص للبت يف جميع
القضايا املدنية والتجارية والجنائية.
وقد أحدث هذا التنظيم ثالث درجات للمحاكم ،وقد كانت تسمى:
محاكم السدد.
املحاكم اإلقليمية.
املحكمة العليا الرشيفة.
وقد أنشئت وفق التنظيم السابق مثانية محاكم إقليمية بالظهري الرشيف الصادر بتاريخ  18أبريل  ،1956ومحكمتان
إقليميتان يف مناطق العرف بتاريخ  10يناير  ،1956ومحكمتان إقليميتان بالشامل بتاريخ  18دجنرب .1956
ومتيزت هذه املرحلة كذلك بإلغاء املحاكم العرفية ،وإقامة محاكم عادية ،ومحاكم القضاة الرشعية عوضها مبقتىض
ظهريين مؤرخني يف  25غشت .1956
ويف مرحلة ثانية ،تم تنظيم محاكم القضاة الرشعية عىل شكل مامثل من حيث الصورة للمحاكم العادية مبقتىض
ظهري صدر يف  8دجنرب  1956وتنظيم املحاكم العربية عىل نفس الشكل مبوجب ظهريين مؤرخني يف  23فرباير
.1957
وبالنسبة للمحاكم األجنبية ،فقد تم إلحاقها مبصالح وزارة العدل وأطلق عليها اسم املحاكم العرصية ،واحتفظ لها
بتنظيمها واختصاصاتها وقضاتها األجانب ،غري أن أحكامها أصبحت تصدر باسم صاحب الجاللة ،وترفع من أجل
النقض إىل املجلس األعىل باملغرب الذي أحدث بظهري  27شتنرب  1957كمؤسسة قضائية جديدة ،تشكل أعىل هيئة
قضائية تسهر عىل تطبيق القانون وسالمته ،بدال من صدورها باسم رئيس الدولة الفرنسية أو اإلسبانية ،ورفعها
للنقض إىل مدريد أو باريس كام كان يف السابق.
وبالتايل أصبح املغرب موزعا بني ثالثة أنواع من املحاكم :دينية وعادية وعرصية ،يخضع كل نوع منها للتقايض عىل
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درجتني ،ويؤول أمرها عند النقض لجهة وحيدة هي املجلس األعىل.
ويف غضون سنة  ،1965صدر قانون املغربة والتوحيد والتعريب ،الذي وحد القضاء املغريب ،وقد نص فصله األول
عىل أن:
«جميع املحاكم املغربية باستثناء املحاكم العسكرية ،واملحكمة العليا للعدل املنصوص عليها يف الباب السابع من
الدستور أصبحت موحدة يف اململكة املغربية مبقتىض هذا القانون».
كام نص فصله الثاين عىل أن:
«املحاكم املوحدة ترتكب من الدرجات اآلتية:
محاكم السدد.املحاكم اإلقليمية.املحاكم االستئنافية.املجلس األعىل".وقد عهد لوزير العدل مبقتىض الفصل السادس من هذا القانون لينفذ إجراءات تطبيقه قبل انتهاء سنة .1965
بيد أن تجربة تنظيم  1965مل يكتب لها أن تعمر طويال ،إذ رسعان ما ارتأى املرشع بعدها مراجعة التنظيم
القضايئ وتطوير هياكله وبنياته وأسسه ،وفعال تم إصدار مجموعة من النصوص الترشيعية التي همت باألساس
إصالح القضاء ووضع تنظيم قضايئ فعال ،وذلك مبقتىض ظهري  15يوليو  ،1974الذي ألغى املحاكم التي كانت
سائدة من قبل ليصبح التنظيم القضايئ مكونا من :محاكم الجامعات واملقاطعات واملحاكم االبتدائية ومحاكم
االستئناف ،واملجلس األعىل الذي أعيد تنظيمه بشكل جديد ينسجم والتسلسل الدميقراطي للمنازعات املعروضة
عىل القضاء.
وإجامال ،ميكن رصد أهم ما جاءت به إصالحات  1974وفق اآليت:
إعادة تشكيل التنظيم القضايئ بهدف تبسيط بنية املحاكم وتفعيل أدائها وتقريبها من املتقاضني.
تبسيط قواعد املسطرة املدنية مبقتىض مسطرة جديدة.
إحداث قضاء جديد يهم القضايا البسيطة مجسدا يف محاكم الجامعات واملقاطعات.
توحيد القضاء بإحداث املحاكم االبتدائية وجعلها ذات الوالية العامة ،حيث تم إحداث  30محكمة
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ابتدائية بدل  45محكمة سدد ،و 16محكمة إقليمية سابقا ،مع إحداث  9محاكم استئناف بدل  3محاكم
استئناف سابقا.
اعتامد مبدأ القضاء الفردي ،حيث يتوىل قاض منفرد مهام البت يف القضايا عىل صعيد املحكمة االبتدائية.
األخذ مببدأ شفوية املسطرة بدل املسطرة الكتابية.
منح إمكانية وقف التنفيذ أمام املجلس األعىل ،وتخويل املجلس حق التصدي.
اعتامد التبليغ التلقايئ من طرف كتابة الضبط لبعض األحكام.
ونتيجة للتطور الذي عرفه املغرب ،كان لزاما عىل القضاء أن يكون يف صلب التحوالت التي طرأت عىل املشهد
السيايس واالقتصادي ،ويرتجم تطلعات دولة القانون ،واالقتصاد الليربايل كنهج اختاره املغرب لتحقيق التنمية.
وهكذا تم التأسيس لتجربة التخصص يف ميدان القضاء بإحداث نوعني جديدين من املحاكم هام :املحاكم اإلدارية
بتاريخ  10شتنرب  ،1993واملحاكم التجارية بتاريخ  19فرباير .1997
وقد أنشأت املحاكم اإلدارية مبقتىض ظهري  03نونرب  ،1993ورشعت يف العمل اعتبارا من  04مارس . 1994
ويرجع أمر إحداثها إىل اإلرادة املـلكية التي تم اإلعالن عنها يوم  08ماي  1990عند إنشاء مجلس استشاري
لحقوق اإلنسان ،وذلك يف إطار دعم وتعزيز دولة الحق والقانون .
وقد أنشأت لحد اآلن سبع محاكم إدارية موزعة عىل الجهات السبع وهي :الرباط ،ومكناس ،وفاس ،ووجدة،
ومراكش ،وأكادير ،والدار البيضاء.
وتعزيزا للرصح القضايئ اإلداري املغريب صدر الظهري الرشيف رقم  1.06.07يف  14فرباير  ،2006الذي أحدث محاكم
استئناف إدارية ،حددت يف محكمتني بكل من الرباط ومراكش ،ورشعت يف العمل ابتداء من يوم  18شتنرب .2006
وبخصوص املحاكم التجارية ،فقد تم تحديدها يف مثان محاكم بكل من الرباط والدار البيضاء ،وفاس ،ومكناس،
ووجدة ،وطنجة ،ومراكش ،وأكادير ،وذلك طبقا للمرسوم رقم  2.97.771الصادر يف  28أكتوبر .1997
كام تم إحداث  3محاكم استئناف تجارية بكل من الدار البيضاء ،وفاس ،ومراكش ،وذلك طبقا للامدة األوىل من
املرسوم سالف الذكر.
وقد كان آخر تغيري وتتميم للنظام القضايئ املغريب هو ذلك الصادر بتاريخ  ،17/08/2011مبوجب الظهري الرشيف
رقم 1.11.148
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وبناء عىل الظهري األخري:
* ألغيت محاكم الجامعات واملقاطعات ،وتم اعتامد قضاء القرب محلها.
* اعتامد القضاء الفردي أمام املحاكم االبتدائية بشكل أسايس مع بعض االستثناءات.
* إحداث درجة استئنافية لدى املحاكم االبتدائية للنظر يف القضايا التي ال تتجاوز  20.000درهم.
* إمكانية تصنيف املحاكم االبتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إىل محاكم ابتدائية
مدنية ،ومحاكم ابتدائية اجتامعية ،ومحاكم ابتدائية زجرية.
* أصبحت محاكم االستئناف املحددة واملعينة دوائر نفوذها مبرسوم تشتمل عىل أقسام للجرائم املالية.
ومام تجدر اإلشارة إليه أنه تم إنشاء أقسام قضاء األرسة باملحاكم االبتدائية تزامنا مع إحداث مدونة األرسة.
كام يجب التنبيه إىل أن عبارة محكمة النقض حلت محل املجلس األعىل ،وذلك مبقتىض مادة فريدة من القانون
 58-11الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  11-1 170-الصادر بتاريخ  26أكتوبر .2011
ويف ما ييل بيان تقريبي عن التنظيم القضايئ للمحاكم باململكة املغربية:

التنظيم القضايئ للمحاكم باملغرب
محكمة النقض (املجلس األعىل سابقا)
محاكم االستئناف

محاكم االستئناف التجارية

محاكم االستئناف اإلدارية

املحاكم االبتدائية

املحاكم التجارية االبتدائية

		
املحاكم اإلدارية االبتدائية

1املحاكم االبتدائية املدنية2املحاكم االبتدائية االجتامعية3املحاكم االبتدائية الزجرية23

ثالثا :منهجية الدراسة:
أ-أمعايري اختيار األحكام:
لقد تم االعتامد يف البحث عىل منهجية محددة وفق املعايري التالية:
وضع ضوابط دقيقة يف اختيار األحكام والقرارات القضائية ذات الصلة باملوضوع،
واالعتامد أساسا عىل االنتهائية منها.
استخراج املبادئ القانونية األساسية املكرسة يف األحكام ،وإبراز الكلامت املفاتيح لكل
حكم أو قرار ،لتسهيل عملية االطالع والبحث.
تبويب األحكام القضائية وترتيبها بحسب نوع الحق الذي متت حاميته.
ومن حيث نوعية الحقوق ،فقد استهدفت هذه الدراسة استعراض أحكام وقرارات نوعية حققت ضامنا وحامية
لحقوق املرأة اإلنسانية يف مختلف مراحل حياتها ،ويف مجاالت مختلفة ،وشكلت عالمات فارقة يف شتى امليادين.
ومن بني الحقوق التي انصب العمل عليها ،نذكر امليادين التالية:
يف األحوال الشخصية.
يف الحقوق املدنية.
يف الحقوق االقتصادية.
يف الحقوق االجتامعية.
يف الحقوق الثقافية.
يف مجاالت أخرى (امليدان الجنايئ).
وقد تناولت الدراسة مختلف األحكام الصادرة يف مجاالت مختلفة ،وهي كالتايل:
القضاء االستعجايل.
القضاء املدين.
القضاء األرسي.
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القضاء االجتامعي.
القضاء اإلداري.
القضاء الجنايئ.
قضاء التحقيق.
ومن حيث املدة الزمنية ،فالدراسة تغطي الفرتة الزمنية من  1990إىل  2010موزعة عىل حقبتني:
الحقبة األوىل من  1990إىل .2000
الحقبة الثانية من  2001إىل .2010
وقد حرصنا أن تكون هذه األحكام والقرارات أحكاما نهائية ومربمة ،وأصبحت غري قابلة ألي طريق من طرق
الطعن املعمول بها .وأن تكون كذلك يف الغالب األعم منشورة يف املجالت القانونية املتخصصة ،وأحيانا تم التعليق
عليها ،ودراستها من طرف أساتذة باحثني ،أو مامرسني لكونها شكلت اختالفا إيجابيا مع اجتهادات سابقة ،أو
أسست الجتهاد جديد ،أو أرست توجها محمودا بقيمة مضافة ،أو كانت السبب يف تبني املرشع لرأي وصياغته
ترشيعيا يف تقنني جديد أو تعديل ،أو إلغاء نص قائم.

ب -0أسلوب البحث:
تجدر اإلشارة إىل أن مجال هذه الدراسة يتطلب بداية التوفر عىل خربات ومهارات خاصة ،يرتبط جانب منها بفهم
محتوى األحكام القضائية ،وتقنية تحريرها وبنائها ،واستخراج املبادئ املكرسة فيها ،يف حني يهم الجانب اآلخر
التمكن من آليات البحث العلمي املساعدة يف االهتداء لالجتهادات املتطلبة ،واستثامرها يف الدراسة التحليلية.
ومن هذا املنطلق ،حتمت طبيعة البحث القيام بزيارات ميدانية مكثفة للمكتبات القانونية ،وكذا ملختلف
املحاكم بدرجاتها ،ومحكمة النقض ،والتوفر عىل رصيد مهم من املراجع القانونية ،خاصة تلك املهتمة بنرش األحكام
القضائية ،والتعليق عليها.
وقد اعتمدنا يف الدراسة عىل منهجية علمية تزاوج بني عرض وتحليل األحكام القضائية البارزة ،التي شكلت
منطلقا إلقرار حق من حقوق املرأة اإلنسانية ،كاملساواة ،وعدم التمييز ..أو ارتبطت بإنصافها ،وبذلك انصب
االهتامم عىل األحكام القضائية املضيئة ،التي شكلت تحوال نوعيا يف مسار االجتهاد القضايئ ،أو أرست مبادئ
قانونية تصون وتحمي حقوق املرأة ،أو كانت الدافع إللغاء أو تعديل مقتضيات قانونية أو تنظيمية أو تدابري
كانت تحمل يف طياتها متييزا ضد املرأة يف املغرب.
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وبالنسبة لتقديم هذه الدراسة ،فقد تم تقسيمها إىل مرحلتني:
املرحلة األوىل تغطي الفرتة الزمنية من  1990إىل ،2000والثانية تغطي الفرتة الزمنية من  2001إىل  ،2010ويف كل
مرحلة تم تناول مجموعة من األحكام والقرارات الصادرة ،واستعراض نوعية الحقوق التي عملت عىل حاميتها،
وتصنيفها من سياسية ومدنية واقتصادية واجتامعية وأحوال شخصية والوقوف عند املبادئ أو املسائل التي تم
إقرارها من خالل الحيثيات واملنطوق ،مع االستعانة بالبطاقة الوصفية املوحدة ،والتي بدورها تتضمن تدقيقا
وتفصيال لهذه األحكام والقرارات للوقوف عىل أهميتها يف تطوير هذه الحقوق.
وقد تضمنت البطاقة الوصفية لألحكام القضائية العنارص اآلتية:
رقم الحكم وتاريخ صدوره.
هل الحكم منشور أو غري منشور.
نوع الحكم :ابتدايئ أو انتهايئ.
إسم املحكمة والهيئة املصدرة للحكم.
أطراف الدعوى وموضوعها.
املرأة املعنية بالدعوى :جنسيتها ،وحالتها العائلية ،ووضعها املهني.
منطوق الحكم.
النصوص أو املبادئ املستند عليها.
األثر القانوين والعميل للحكم.

رابعا :الصعوبات واملعوقات:
ليست دراسة االجتهاد القضايئ ،باعتباره أحد أهم مصادر القاعدة القانونية ،مجرد نوع من الرتف الفكري ،بل
إن األمر يتطلب عدة رشوط لعل أهمها توفر الباحث عىل تكوين متني يؤهله لسرب أغوار تلك االجتهادات ،إضافة
إىل متكنه من أدوات التحليل العلمي التي تساعده عىل تحليل واستخراج أهم املبادئ املكرسة يف ذلك االجتهاد.
وانطالقا مام سبق ،ميكن القول إن الوصول إىل مراحل هذه الدراسة مل يكن باألمر الهني ،إذ بقدر ما اتسمت عملية
البحث بوجود رغبة كبرية ،وفضول معريف واسع ،نظرا ألهمية املوضوع ،ولقيمته املضافة الكبرية مليدان البحث
العلمي ،بقدر ما واجهتنا عدة صعوبات ميكن إجاملها يف اآليت:
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عدم كفاية املدة الزمنية املخصصة للدراسة ،خاصة وأن املغرب مل يلتحق بهذا املرشوع إال ابتداء
من شهر ماي  ،2012ومل تتم االستفادة من املدة املقررة للمرشوع ،واملحددة يف سنتني ،األمر الذي
شكل ضغطا وإكراها أمام الرغبة يف جعل هذه الدراسة شاملة ألهم القرارات واألحكام التي عملت
عىل حامية حقوق املرأة اإلنسانية ،خصوصا أن الحقبة املؤطرة مليدان البحث هي عرشون سنة ،وأن
طبيعة العمل تقتيض الرتكيز عىل التنقيب بداية عىل األحكام النوعية ،ودراستها ،وطبعها ،وتصحيحها،
واستخراج املبادئ األساسية التي كرستها ،والكلامت املفاتيح لكل حكم ،إضافة إىل العمل عىل ملء
االستامرة الخاصة بكل حكم ،ومن جانب آخر إعداد الجزء املرتبط بكل محتويات الدراسة من قراءة
تحليلية لألحكام ،وإعطاء نظرة عن التنظيم القضايئ...
قلة الدراسات املتخصصة يف املوضوع ،اليشء الذي تطلب منا القيام بعمل تأسييس ،وذلك بتصفح مئات
املجالت القانونية والقضائية ،واالنتقال الشخيص لبعض املحاكم لالطالع عىل أهم االجتهادات ،وعقد
لقاءات خاصة مع املتخصصني يف امليدان...
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القسم الثاين:

تحليل األحكام والقرارات القضائية
والنتائج املستخلصة منها
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يقوم القضاء املغريب بدور رائد يف حامية وصيانة حقوق املرأة ،ويظهر ذلك جليا من خالل االجتهاد القضايئ الصادر
عن املحاكم املغربية باختالف درجاتها وتخصصها ،واألمثلة يف ذلك كثرية ومتنوعة ،وسنفصل الحديث عنها من
زاوية الحق موضوع الحامية ،والتي تم رصدها وفق اآليت بسطه:
 يف األحوال الشخصية.
يف الحقوق املدنية.
يف الحقوق االقتصادية.
يف الحقوق االجتامعية.
يف الحقوق الثقافية.
يف مجاالت أخرى (امليدان الجنايئ).

أوال :يف األحوال الشخصية
يظهر دور القضاء يف حامية حقوق املرأة بشكل جيل يف امليدان املدين ،ذلك أن القضاء املدين مبفهومه الواسع أبدع
اجتهادات قضائية رائدة يف حامية تلك الحقوق ،وقد شكلت هذه االجتهادات حافزا للمرشع يف اإلقدام عىل اتخاذ
مبادرات ترشيعية ليساير التطور املنشود.
بيد أن أثر هذه االجتهادات يف ميدان األحوال الشخصية كان له وقع خاص ،بالنظر الرتباط هذه املادة بتنظيم
العالقات الحميمية لألشخاص من جهة ،ولتجاذب عدة اتجاهات فكرية ملواضيعها من جهة أخرى ،مام انعكس
عىل تطور العمل القضايئ يف هذا الصدد.
ونظرا لتنوع مجاالت تدخل القضاء يف حامية حقوق املرأة يف امليدان األرسي ،سنكتفي مبعالجة معامل هذا التدخل
من ست زوايا ،وتتجىل يف:
الحق يف إثبات الزواج.الحق يف إنهاء العالقة الزوجية.الحق يف الحضانة.حق املرأة من خالل إثبات النسب.حق الوالية.29

حق املرأة يف السكن يف منزل الزوجية بعد انتهاء عدتها أو حضانتها.أ) الحق يف إثبات الزواج
من املعلوم أن عقد الزواج يعد من العقود الشكلية التي تتطلب إفراغها يف شكل معني ،وهو ما نصت عليه الفقرة
األوىل من املادة  16من مدونة األرسة ،حيث اعتربت أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج.
بيد أنه والعتبارات عدة سمحت الفقرة الثانية من نفس املادة بسامع دعوى الزوجية باعتامد سائر وسائل اإلثبات
وكذا الخربة ،إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد يف وقته.
وقد كانت الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من مدونة األحوال الشخصية تنص عىل أنه يجوز للقايض-بصفة
استثنائية -سامع دعوى الزوجية ،واعتامد البينة الرشعية يف إثباتها.
وال شك أن هذه املقتضيات االستثنائية شكلت املالذ الوحيد لكثري من النساء الاليئ ال يتوفرن عىل عقد زواج ،وذلك
من أجل صون أعراضهن ،وإثبات نسب أوالدهن ،والحصول عىل حقوقهن يف تركة من كان يعارشهن معارشة
األزواج بدون عقد كتايب.
واستحضارا من القضاء املغريب لهذا األمر ،فقد كرس من خالل أحكامه حامية حق املرأة يف إثبات الزواج عرب عدة
اجتهادات.
وهكذا ففي قرار صادر عن املجلس األعىل بتاريخ( 28/12/2010 :قرار رقم (15الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس
املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)719/2/1/2009اعترب هذا األخري أن إجراء محكمة املوضوع لبحث
استمعت فيه للشهود الذين أكدوا واقعة الخطبة ،وحرضوا الوليمة ،وتسليم املهر ،ومكوث الزوجة رفقة زوجها يف
بيت والده ،يجعل حكمها مبنيا عىل أساس ،خاصة أن العالقة ترتب عنها ازدياد ولد ،ومل يول املجلس األعىل أهمية
ملسألة وجود زوجة سابقة للزوج من عدمه .وقد ورد يف القرار السابق ما ييل:
«لكن حيث إن مسألة تقدير الزواج من عدمه مام تستقل به محكمة املوضوع عىل أن تبني ذلك عىل أسباب
سائغة ،وإذا هي أجرت بحثا واستمعت فيه إىل مجموعة من الشهود أكدوا بعد أدائهم اليمني القانونية عىل أن
الطاعن قام بخطبة املدعية ،وحرضوا الوليمة التي أقيمت باملناسبة وتسليم الصداق املقدر يف مبلغ  3000درهم،
وأخذ الزوج زوجته إىل بيت والده ،ومكثا فيه مدة ثالث سنوات وأنجبا اإلبن هشام ،وأن عدم تأكد املحكمة من
كونه غري متزوج ال تأثري له عىل قيام العالقة الزوجية بني الطرفني ،ما دام الزواج قد حصل فعال وبقرائن مؤكدة
لوجودها وفق ما ذكر أعاله ،كام أنه ال دليل عىل وجود قرابة مؤثرة يف قيمة الشهادة تربط الزوجة مع الشهود،
تكون قد أبرزت حالة االستثناء املنصوص عليها يف الفصل  5من مدونة األحوال الشخصية املحتج بها ،وعللت
قرارها مبا فيه الكفاية ،وما بالنعي غري قائم عىل أساس».
ويف قرار آخر رد املجلس األعىل دفع الطاعن بعدم ذكر سبب توثيق الزواج بأن محكمة املوضوع قد أجابت عن
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ذلك بتنصيصها عىل أن األسباب املشار إليها يف املادة  16من مدونة األرسة غري محددة ،خاصة يف وجود العدول أو
عدمه ،بل تتعلق بأسباب تختص محكمة املوضوع بتقديرها حسب مالبسات كل نازلة ،كام أن الطاعن مل يدل بأي
إثبات ملا ادعاه من زواج املطلوبة سابقا ،واقتنعت بثبوت العالقة الزوجية بني الطرفني بناء عىل البحث املجرى يف
النازلة ،والذي استمعت فيه إىل الشهود.
ومام ورد يف هذا القرار الصادر بتاريخ( 18/02/2009 :قرار رقم ( 17الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )29/2/1/2006نذكر ما ييل:
«لكن حيث إن املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا قضت بتأييد الحكم االبتدايئ القايض بسامع دعوى ثبوت
الزوجية بني الطرفني ،فإنها اعتمدت يف ذلك عىل مقتضيات املادة  16من مدونة األرسة التي خولت للمحكمة
سامع دعوى الزوجية ،معتمدة يف ذلك عىل سائر وسائل اإلثبات مع األخذ بعني االعتبار وجود أطفال نتيجة
العالقة الزوجية ،وأن املحكمة قامت ببحث استمعت فيه إىل الطرفني شخصيا ،وكذا الشهود الذين أكدوا وقوع
الزواج بني الطرفني بعد اإليجاب والقبول وتحديد الصداق خالل سنة  ،2001حيث متت قراءة الفاتحة ووقع
الدخول ،وأنهام كانا يقيامن معا يف بيت الزوجية الذي كان يؤدي كراءه الطاعن بانتظام ،وأن املطلوبة كانت
حامال حيث وضعت الطفلة املسامة فاطمة الزهراء ،كام رصح بذلك الشهود ،وأما بخصوص عدم ذكر سبب عدم
توثيق عقد الزواج املثار من طرف الطاعن ومن النيابة العامة ،فإن محكمة املوضوع قد أجابت عن ذلك بكون
األسباب املشار إليها يف املادة  16من مدونة األرسة غري محددة ،خاصة يف وجود العدول أو عدمه بل تتعلق
بأسباب تختص محكمة املوضوع بتقديرها حسب مالبسات كل نازلة ،كام أن الطاعن مل يدل بأي إثبات ملا ادعاه
من زواج املطلوبة سابقا ،مام كان معه القرار معلال مبا فيه الكفاية ،ومرتكزا عىل أساس وما بالوسيلة غري جدير
باالعتبار»
ويف موقف آخر استحرضت الغرفة الرشعية باملجلس األعىل يف قرارها الصادر بتاريخ( 04/11/2009 :قرار رقم
( 16الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية)  -ملف  ،)519/2/1/2008مجموعة من
االعتبارات املرتبطة أساسا مبصلحة طريف العالقة ،وخلصت إىل القول بأن اشرتاط بعض الضوابط القانونية اإلجرائية
املتمثلة يف رضورة الحصول عىل إذن خاص بالنسبة لبعض الفئات قبل اإلقدام عىل إبرام عقد الزواج ،كام يف حالة
زواج من هم دون سن األهلية ،وزواج العسكريني ،يعد مبثابة أسباب قاهرة تخول قبول سامع دعوى الزوجية.
ومام ورد يف القرار السابق ميكن ذكر اآليت:
«لكن حيث إن املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا قضت بقبول الدعوى وثبوت الزوجية بني الطرفني منذ
 ،2004فقد ارتكزت يف ذلك عىل أن املطلوبة ملا تقدمت بدعواها بتاريخ  05/04/2007فإنها كانت تتوفر عىل
األهلية املطلوبة ألنها مزدادة بتاريخ  ،22/09/1986كام أن املحكمة استندت عىل مقتضيات الفقرة الثانية من
املادة  16التي تخولها اعتامد سائر وسائل اإلثبات يف سامع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق
عقد الزواج ،والثابت من وثائق امللف أن املطلوبة كانت دون سن الزواج القانوين ،كام أن الطاعن جندي يف
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القوات املسلحة امللكية ،ويتوقف إبرام عقد زواجه عىل حصوله عىل اإلذن بذلك ،وأن محكمة املوضوع استمعت
إىل مجموعة من الشهود الذين أكدوا انتقال املطلوبة إىل بيت الزوجية وزفافها إليه يف حفل حرضه عدد من
املدعوين،وأىت بها ،وأقامت معه ببيت الزوجية  14شهرا ،وبذلك تكون املحكمة قد طبقت مقتضيات الفقرة
الثانية من املادة  16من مدونة األرسة تطبيقا سليام ،وما جاء بالوسيلتني غري ذي أساس».
ويف السياق ذاته استنتج املجلس األعىل توفر الرىض بالزواج من خالل الصور الفوتوغرافية التي أخذت للطرفني
يف حفل زفافهام وهام يف غرفة النوم ،والتي مل يتم نفيها من طرف طالب النقض ،وكذا من خالل استامع املحكمة
للشهود ،باإلضافة إىل وجود طفل ناتج عن تلك العالقة .ومام جاء يف القرار السابق الصادر بتاريخ16/05/2007 :
(قرار رقم ( 18الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )682/2/1/2006نذكر
ما ييل:
«لكن حيث إنه ملا كان الفصل  16من مدونة األرسة أجاز بصفة انتقالية سامع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع
وسائل اإلثبات ،فإن املحكمة اكتفت باالستامع إىل سبعة شهود ،وعززت شهادتهم بالصور الفوتوغرافية للطرفني
يف حفل زفافهام أخذت لهام وهام يف غرفة النوم ،وأقر الطالب بأن تلك الصور تتعلق به ،فإنه ال ضري عليها إن
اعتربت كل ذلك دليالً عىل توفر الرىض ،إضافة إىل وجود طفل ناتج عن تلك العالقة ،وانتهت إىل القول بثبوتها،
تكون قد أسست قضاءها عىل أسباب سائغة دون أن تخرق الفصل  16املذكور ،مام يجعل الوسيلة بدون أساس».
ويف سبيل تكريس صيانة حق املرأة يف إثبات عالقتها الزوجية ،اعتربت الغرفة الرشعية باملجلس األعىل يف قرارها
الصادر بتاريخ( 31/01/2007:قرار رقم ( 20الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية)-
ملف  )437/2/1/2006بأن التزام طالب النقض بإمتام إجراءات الزواج مع املطلوبة يف النقض بعدما وعدها به،
مبوجب التزام مصادق عليه ،واملعزز بشهادة الشهود يجعل العالقة الزوجية بني الطرفني قامئة ،ومام جاء يف
حيثيات هذا القرار نذكر ما ييل:
«لكن ردا عىل ما ورد يف السببني أعاله ،فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ثبت لها أن العالقة الزوجية قامئة
بني الطرفني استنادا إىل مقتضيات املادة  16من مدونة األرسة ،التي تنص عىل أن املحكمة تعتمد يف سامع دعوى
الزوجية سائر وسائل اإلثبات .معتمدة يف ذلك عىل شهادة الشهود املستمع إليهم بعد أدائهم اليمني القانونية،
والذين أثبتوا العالقة الزوجية بني الطرفني لكون الزوجة زفت إىل بيت الزوجية ،وكذلك عىل التزام الطاعن
املصادق عليه يف  09/02/1999تحت عدد  272بجامعة دار ولد زيدوح ،والذي يتضمن أنه يلتزم مبقتضاه بإمتام
إجراءات الزواج مع املطلوبة يف النقض بعدما وعدها به ،تكون قد أقامت قضاءها عىل وثائق لها أصلها يف امللف،
ومل تخرق القانون وال القاعدة املتمسك بها من طرف الطاعن ،فجاء قرارها معلال تعليال كافيا ،وما بالنعي غري
قائم عىل أساس».
ويف موقف مشابه للموقف السابق قىض املجلس األعىل بسامع دعوى الزوجية املقدمة من طرف الزوجة من جهة،
وبني زوجها املتوىف ،مستندا يف ذلك عىل التزام صادر عن الهالك قيد حياته يتضمن إقراره بالزواج من املطلوبة يف
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النقض ،وبأن العالقة أسفرت عن والدة بنت.
وقد جاء يف هذا القرار الصادر بتاريخ( 14/3/2007 :قرار رقم ( 19الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية) -ملف  )582/2/1/2005ما ييل:
«لكن رداً عىل ما وقع الطعن به ،فإن املحكمة املطعون يف قرارها اعتمدت يف سامع دعوى الزوجية وسائل
اإلثبات املنصوص عليها يف املادة  16من املدونة ،وإذ هي عللت قرارها بأن املستأنف عليها أدلت بالتزام مصحح
اإلمضاء صادر عن الهالك قيد حياته ،والذي يتضمن إقراره بالزواج منها منذ مدة أربع سنوات عىل تاريخه الذي
هو  03/07/2003دون كتابة عقد الزواج ،وأن هذه العالقة أسفرت عن والدة البنت (س) بتاريخ ،15/08/2000
فضال عن اإلذن الصادر من قايض التوثيق عدد  ،38/2003والذي أذن لهام بإنجاز رسم ثبوت الزوجية ،ومل يطعن
بأي طعن جدي يف هذه الوثائق ،وقضت تبعا لذلك بثبوت الزوجية بني الطرفني تكون قد أجابت الطاعنة عام
أثارته من دفوع ومل تخرق القانون ،فتبقى الوسيلة عىل غري أساس».
ويف قرار آخر قام املجلس األعىل مبناقشة الغاية من اشرتاط كتابة عقد الزواج ،حيث أكد بأن الغاية من كتابة عقد
الزواج هو إثبات تحققه وليست الكتابة ركنا يف العقد ،لكن إن تعذر اإلشهاد يف حينه اعتمدت املحكمة سائر
وسائل اإلثبات للتأكد من تحققه ،ومن ذلك شهادة الشهود املزكاة باليمني.
ومام ورد يف قراره هذا الصادر بتاريخ( 13/09/2006 :قرار رقم ( 22الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )581/2/1/2005نذكر ما ييل:
«لكن ردا عىل ما ورد يف الوسيلتني أعاله ،فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه اعتربت واقعة الزواج بني
الطرفني ثابتة حسب شهادة الشهود الحارضين واستفسارهم وتأكيدهم حضور حفل الزفاف ،وعللت قضاءها بأن
املحكمة االبتدائية استمعت إىل شهادة الشهود بعد أدائهم اليمني القانونية ،فأكدوا زواج املستأنف باملستأنف
عليها بصداق وويل هو والدها ،وأنه كان يعارشها معارشة األزواج ،كام أكدوا حضورهم حفل الزفاف ،وأن كتابة
عقد الزواج هو إلثبات تحققه وليس ركنا يف العقد ،وأنه إن تعذر اإلشهاد يف حينه اعتمدت املحكمة سائر وسائل
اإلثبات للتأكد من تحققه ،ومن ذلك شهادة الشهود املزكاة باليمني ،وبذلك تكون املحكمة قد أقامت قضاءها
عىل أسباب سائغة لها أصلها يف الرشع والقانون خالف ما أثاره الطاعن ،كام مل يبني وجه القرابة التي يدعيها بني
املطلوبة يف النقض والشهود ،وأما ما أورده القرار من وجود قرابة بني الطرفني فهي علة زائدة يستقيم القرار
بدونها ،ومن ثم يبقى النعي غري قائم عىل أساس».
ويف سياق مختلف عام سبق ذكره قضت محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ( 09/01/2008قرار رقم 43
(الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية)  -ملف  )5762/2007يف اجتهاد يستحق
التنويه بتذييل عقد زواج عريف أبرم مبرص بالصيغة التنفيذية ،بعد أن قررت بأن الزواج العريف هو الذي يربم بني
راشدين بالصيغة املعتربة رشعا ،التي سمعها شاهدان مسلامن حارضان ملجلس العقد ،وعىل صداق معلوم وانتفاء
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موانع الزواج.
وخلصت إىل أن عقد الزواج من الناحية الرشعية هو عقد رضايئ ،وليس عقدا شكليا ،والشهادة عىل عقد الزواج
مقررة إلعالنه وإلثباته يف نفس الوقت ،وتوثيق الزواج يف عقد رسمي هو اجتهاد فقهي معارص اقتضاه فساد
الزمان وخطورة هذا العقد ،فالتوثيق ال يعترب ركنا يف عقد الزواج الرشعي ،وال رشطا من رشوط صحته .معتربة
أن متطلبات الحياة الدولية التي انخرط فيها املغرب ،تقتيض املرونة يف التعامل مع فكرة النظام العام التي هي
متغرية بطبيعتها.
وألهمية هذا القرار العملية ،نورد حيثياته التالية:
«حيث إن العقود تخضع يف شكل انعقادها لقانون البلد الذي أبرمت فيه طبقا ملبادئ القانون الدويل الخاص
والتفاقية الهاي سنة  1976يف املادة الثانية فيها ،والتي تبناها املرشع املغريب يف الفصل  11من ظهري 12/08/1913
املتعلق بالوضعية املدنية للفرنسيني واألجانب باملغرب ،ونصت عليها االتفاقية الثنائية املربمة بني املغرب ومرص
بتاريخ  ،27/5/1998واملنشورة يف الجريدة الرسمية بتاريخ  19/8/1999بالنسبة لعقود الزواج يف املادة السابعة
منها.
وحيث إنه طبقا للامدة  36من االتفاقية الثنائية بني املغرب ومرص بشأن التعاون القضايئ يف املواد املدنية
واملنعقدة بالرباط بتاريخ  ،22/03/1989واملنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ  ،16/10/1997فإن «العقود
الرسمية وخاصة املوثقة والصلح القضايئ التنفيذي يف أي من الدولتني تكون قابلة للتنفيذ يف الدولة األخرى
بنفس الرشوط املطلوبة لتنفيذ األحكام القضائية فيها ،ويف الحدود التي يسمح بها ترشيع هذه الدولة» ،كام أنه
حسب املادة  34من هذه االتفاقية ،فإن املحكمة التي تنظر يف طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ليس لها التعرض
ملوضوع الوثيقة ،وينحرص دورها يف مراقبة قانونية الشكل الالزمة لتنفيذ األحكام األجنبية.
وحيث إن االتفاقيات الدولية والثنائية املصادق عليها مقدمة يف التطبيق عىل القانون الوطني باعتبارها قانونا
خاصا ،وقد أكد سموها القرار رقم  754الصادر عن املجلس األعىل بتاريخ  19/05/1999يف امللف التجاري رقم
 ،4356/1990واملنشور مبجلة قضاء املجلس األعىل رقم  56مثبتا بهذا مقتضيات الفصل  27من اتفاقية فينا
لقانون املعاهدات ،الذي ينص رصاحة عىل أنه «ال يجوز ألي طرف يف معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخيل
كسبب لعدم تنفيذ هذه االتفاقية».
وحيث تبني للمحكمة من عقد الزواج الذي استدلت به املستأنفة ،بأنه زواج عريف أبرم مبرص بتاريخ 29/12/2002
بني املسلمني الراشدين ،وهام املغربية املستأنفة وزوجها الليبي الجنسية املستأنف عليه بالصيغة املعتربة رشعا،
سمعها منها الشاهدين املسلامن الحارضان ملجلس عقده املذكوران فيه ،وعىل صداق معلوم معجله ومؤجله
حسب املبالغ الثابتة يف هذا العقد ،واملتضمن كذلك النتفاء موانع إبرام هذا العقد ،وقد عملت الزوجة عىل
تقييد الدعوى إلثبات صحة توقيع زوجها املستأنف عليه عىل هذا العقد ،وأدلت بالحكم الصادر وفقا لطلبها،
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واملذكور مراجعه مبقالها واملصادق عليه من طرف وزارة العدل املرصية ،ومن طرف وزارتها الخارجية ،ومن طرف
السفارة املرصية بالرباط ،وكذا من طرف وزارة الخارجية والتعاون املغربية.
وحيث إن عقد الزواج من الناحية الرشعية هو عقد رضايئ ،وليس من العقود الشكلية التي تستلزم التوثيق
إلضفاء صفة الرشعية عليها أو لصحتها ولنفاذها ،والشهادة عىل عقد الزواج مقررة إلعالنه وإلثباته يف وقت واحد،
واختلف الفقه يف زمان وجوبها ،فذهب الجمهور إىل أنها مطلوبة حني العقد ،وال يرى املالكية لزومها إال عند
الدخول واإلشهاد عىل الزواج إن حصل يكون كافيا إلعالنه ،وهو أقوى أثرا من رشط توثيقه يف محرر رسمي ،ألن
عدم إفراغه يف هذا القالب ال يرتتب عليه أي بطالن لعقد الزواج ،وال يزيل وجوده الواقعي وال يؤثر يف نشأته
وصحته ،وحضور الشاهدين هو جوهر اإلشهاد املطلوب يف عقد الزواج ،وتوثيقه رسميا هو اجتهاد فقهي معارص
اقتضاه فساد الزمان وخطورة هذا العقد ،لكنه (التوثيق) ال يعترب ركنا يف عقد الزواج الرشعي ،وال رشطا من
رشوط صحته ،وأفاد هذا املعنى قرار املجلس األعىل رقم  505الصادر بتاريخ  19/11/2005يف امللف الرشعي
رقم  ،319/2/1/2004والذي أورد فيه بأن النكاح إذا اشتهر بني الناس وفشا خربه ،فإن ذلك يكفي لثبوته وإن مل
يحصل إشهاد من عدليه يف وقت انعقاده ،ألن اإلشهاد ليس بركن يف العقد وال برشط فيه ،وإمنا وجوده مندوب،
كام تقرر لدى رشاح ابن عاصم عند قوله»:ويف الدخول الحتم يف اإلشهاد ،وهو مكمل له يف االنعقاد».
وحيث جرى العمل يف مرص بالزواج العريف كظاهرة منترشة رغم القيد الوارد يف الفقرة  4من املادة  99من
الئحة ترتيب املحاكم الرشعية ،الذي اشرتط لسامع دعوى الزوجية عند اإلنكار رضورة ثبوتها بوثيقة رسمية
بداية من  ،01/8/1931فهذا القيد ليس واردا عىل الزواج ذاته ،وإمنا هو قارص عىل التقايض بشأنه ،وقد أفتت
بهذا دار اإلفتاء املرصية بتاريخ  01/2/1957بقولها « :ينعقد الزواج رشعا بني الطرفني الزوج والزوجة بنفسهام
أو بوكيلهام أو وليها بإيجاب من أحدهام وقبول اآلخر ،متى استوىف هذا العقد جميع رشائطه الرشعية املبسوطة
يف كتب الفقه ،ويرتتب عىل هذا العقد جميع اآلثار والنتائج ،ويثبت لكل من الزوجني قبل اآلخر جميع الحقوق
والواجبات ،دون توقف توثيق العقد رسميا أو كتابته يف ورقة عرفية ،وهذا كله من الوجهة الرشعية ،أما الوجهة
القانونية ،فإن املرسوم بقانون رقم  78لسنة  ،1931فقد نص يف الفقرة  4من املادة  99منه عىل أن ال تسمع
عند اإلنكار دعوى الزوجية أو اإلقرار بها ،إال إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية يف الحوادث الواقعة من ،01/8/1931
ومقتىض ذلك أن القانون مل يشرتط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية ،وإمنا اشرتط ذلك لسامع الدعوى».
كام أفتت يف الطلب رقم  582لسنة  1963بأن القانون املذكور أعاله مل يشرتط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة
رسمية ،وإمنا اشرتط ذلك لسامع الدعوى بني الزوجني يف الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغريها ،ماعدا يف
النسب واشرتط القانون يف حال إنكار الزوجية ،أما يف حالة اإلقرار بها فال يشرتط لسامع الدعوى هذا الرشط ،بل
تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ،ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية أو بدونها مطلقا ،وأما النسب
فإنه تسمع الدعوى بشأنه يف جميع األحوال.
وحيث إن عقد الزواج العريف أعاله ،وإن كان غري موثق عند إنشائه من الجهة الرسمية املكلفة بتلقي عقد زواج
غري املرصيني يف مرص ،وهي مكاتب الشهر العقاري ،إال أنه زواج صحيح رشعا وقانونا ،وتسمع عىل أساسه دعوى
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الزوجية يف مرص ويف املغرب كذلك عند اإلقرار به ،وقد أقر به أمام القضاء يف مرص يف مسطرة الحكم الذي
استدلت به املستأنفة املثبت لصحة توقيعه عىل العقد يف الطلب ،والتي كان فيها إقراره دليل إثبات ،فاكتىس
بذلك صبغة اإلقرار القضايئ امللزم ،وأضحى الزواج الذي كان له محال بالحكم املذكور مبثابة العقد املوثق رسميا،
ألن املحكمة إذا قضت بقيام عقد الزواج العريف بحكم ،فإن هذا الحكم يقوم مقام الوثيقة الرسمية املثبتة
للزواج بني طرفيه ،وقد أكد هذا املعنى قرار محكمة النقض املرصية الصادر بتاريخ  ،30/10/1980والوارد فيه
بأن دعوى الزوجية ال تثبت بعد آخر يوليوز  ،1931إال بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود
الزواج ،أو يقر بها املدعى عليه يف مجلس القضاء ،فقد جعل هذا القضاء اإلقرار القضايئ بالزواج العريف مبثابة
الزواج الثابت بسند رسمي ،كام أن الفصل  424من قانون االلتزامات والعقود املغريب يجعل للورقة العرفية
املعرتف بها من نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية يف الوقائع واالتفاقيات التي تضمنتها.
وحيث إنه بثبوت صفة السند الرسمي حكام للوثيقة التي استدلت بها الطالبة ،وتطبيقا للامدتني  34و 36من
االتفاقية الثنائية املغربية املرصية بتاريخ  ،22/03/1989وملقتضيات الفصلني  430و 431من قانون املسطرة
املدنية ،واملادة  128من مدونة األرسة ،فإن السند محل الطلب يكون صالحا ومنتجا يف الدعوى املرفوعة من
الطالبة.
وحيث إنه ملا كان الزواج محل العقد أعاله مستوفيا ألركانه ولرشوط صحته الرشعية ،وأبرم وفق قانون بلد إقامة
طرفيه عند إنشائه يف مرص ،وهو الشكل املقرر يف املادة  14من مدونة األرسة املغربية ،وكان القانون املرصي
يعتمد قواعد الرشيعة اإلسالمية إلبرام هذه العقود بني املسلمني ،وأثبته القضاء املرصي بحجة رسمية لها أثر
قانوين يف املغرب طبقا للفقرة  2من الفصل  418من قانون االلتزامات والعقود ،وجاء مستوفيا ألركانه ورشوط
انعقاده الالزمة وفق مدونة األرسة ،ومل يثبت أي مانع عقده ،فإنه بهذا ال منافاة فيه للنظام العام املغريب الذي
يعمل فيه طبقا للامدة  16من مدونة األرسة بسامع دعوى الزوجية ،واعتامد سائر وسائل اإلثبات فيها ،ومنها
اإلقرار والدليل الكتايب املتوفرين يف نازلة الحال ،كام أن مقتضيات هذا النظام مستمدة من مبادئ الرشيعة
اإلسالمية ومن القيم الداخلية للمجتمع املغريب ،ومن املبادئ األممية لحقوق اإلنسان ،وال يتعارض عقد الزواج
محل الطلب مع أي من هذه املقتضيات واألحكام ،التي يجب أن تنزل منازلها من حيث الرضورة واملصلحة
العامة ،التي منها الحفاظ عىل الحقوق املكتسبة للطرف املغريب بعقود مربمة بالخارج تحقيقا ملناطها وملتطلبات
الحياة الدولية التي انصهر فيها املغرب ،والتي تدعو إىل املرونة يف التعامل مع فكرة النظام العام التي هي متغرية
بطبيعتها وزئبقية كام قيل ،وتراعي حال املجتمع وقت نظر الدعوى مع الحرص عىل الحفاظ عىل املركز القانوين
للطرف الوطني يف بلده الذي ضمنه له العقد محل الطلب بالبلد الذي أبرم فيه سواء بسواء ،وذلك لدرء آثار
الوضعيات الشاذة التي تنشأ عن الفهم الضيق لفكرة النظام العام ،والتذرع به للحرمان من حقوق مكتسبة،
وتجاهل لواقع معيش وقانوين يف البلد األجنبي الذي أنشئ فيه العقد املطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية.
وحيث إنه استنادا إىل ما فصل أعاله ،فإن العقد محل الطلب هو عقد رشعي رسمي حكام غري مناف لألسس
الجوهرية املعتمدة يف القانون املغريب ملؤسسة الزواج ،والطلب بشأنه مستوف لقانونية الشكل املقررة له
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بالفصلني  430و  432من قانون املسطرة املدنية ،واملادتني  14و  128من مدونة األرسة ،وذلك عىل خالف ما
ذهب إليه الحكم املستأنف ،مام يقتيض إلغاء هذا األخري ،والترصيح تصديا باعتبار الطلب جاهزا طبقا للفصل
 146من قانون املسطرة ،والحكم وفق الطلب لقيامه عىل ما يكفي لحمل هذا القضاء عليه».
أ) الحق يف إنهاء العالقة الزوجية:
من بني املقتضيات التي طالتها تعديالت جوهرية يف ظل مدونة األرسة نجد الباب املتعلق بانحالل ميثاق الزوجية،
حيث فتحت اإلمكانية للزوجة يف إنهاء العالقة الزوجية عن طريق التطليق للشقاق ،وأحدثت وسائل جديدة
النحالل ميثاق الزوجية ،كام تم التوسع يف إثبات بعض األسباب املربرة للتطليق ،وأعطت صالحيات كبرية للرقابة
القضائية تكريسا للضامنات املسطرية واملالية للمرأة املطلقة.
ومل يكن األمر عىل هذا الحال يف ظل مدونة األحوال الشخصية امللغاة ،إذ كان الطالق بيد الزوج يوقعه بصفة
تقديرية ومطلقة ،ومل تكن الزوجة متلك أي حق مساو للرجل يف هذا األمر ،إال إذا جعل هذا األخري أمر طالقها
بيدها ،باشرتاط ذلك عند إبرام عقد الزواج ،وهو ما يعرف بالتمليك.
ومقابل هذا األمر ،فقد يحدث للزوجة رضر يلحقه بها الزوج كاالعتداء عليها بالرضب أو الشتم أو اإلهانة التي
ال تحتمل ،وقد يكون الرضر ناتجا عن غيبة الزوج عنها ،أو عن هجرها ،أو عن عدم اإلنفاق عليها ،أو ناتجا عن
عيب فيه أو مرض معد ،أو ال يرجى شفاؤه ،وعندما توجد حالة من هذه الحاالت يكون للزوجة طلب تطليقها عن
طريق القضاء ،غري أن اإلشكال الذي طرح يف هذا الصدد هو إثبات الرضر املربر للطلب ،وهنا تربز سلطة القضاء
ومدى تقديره للوقائع التي تثبت سبب طلب التطليق.
وقد كرست تجربة الغرفة الرشعية باملجلس األعىل العديد من املبادئ التي شكلت مرجعا اجتهاديا بامتياز سارت
عليه محاكم املوضوع يف أحكامها.
ففي قرار للمجلس األعىل صدر بتاريخ( 18/10/2000 :قرار رقم ( 4الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )482/2/1/98اعترب هذا األخري أن ارتكاب الزوج لجنحة االتجار يف املخدرات،
والتي أدين بسببها ملدة سنتني ،يشكل رضرا للزوجة ال ميكن لها معه استمرار العرشة ،ويحق لها بناء عليه طلب
التطليق.
ومام ورد يف القرار املذكور نشري إىل ما ييل:
«لكن ردا عىل الوسيلتني مضمومتني ،فإن القرار املذكور اعترب أن األفعال الصادرة من الطاعن والتي أدت إىل
إدانته من أجل االتجار يف املخدرات ،تشكل رضرا للزوجة وأن هذه الجنحة ال ينكرها الطاعن أمام محكمة
املوضوع ،وأن تواجده بالسجن من أجل املخدرات وملدة سنتني يلحق باملدعية رضرا ال ميكن لها معه دوام
العرشة ،خاصة أن األفعال املدان من أجلها متس األخالق وهذا ينسجم مع مقتضيات الفصل  56من مدونة
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األحوال الشخصية املغريب فإنه ال ضري أن يستمد القرار وجود الرضر بناء عىل وقائع مادية مسطرة فيه ،وهو أمر
ال ينكره الطاعن وأما كونه يقدح يف لفيف التلقية فإنه مل يكن شهادة سامعية كام ذهب إىل ذلك الطاعن ،و إمنا
كان حجة قدرتها املحكمة يف إثبات الرضر ملا لها من سلطة تقديرية ،وأما بخصوص حصوله عىل حكم بالرجوع
إىل بيت الزوجية فإن ذلك ال ينفعه لثبوت الرضر كام سلف ،مام يجعل ما بالوسيلتني غري مؤسس».
ويف قرار آخر مشابه للسياق الذي صدر فيه القرار أعاله ،قىض املجلس األعىل بأن إدانة الزوج املستأنف بثالث
سنوات حبسا نافذا ،يشكل رضرا للزوجة بحرمانها من حقوقها الرشعية ،ومنها حق املعارشة واملساكنة الرشعية،
ومام جاء يف هذا القرار الصادر بتاريخ ( 23/01/2002 :قرار رقم ( 12الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )37/2/1/00نذكر ما ييل:
«لكن حيث إن املحكمة املطعون يف قرارها قدرت الوثائق املدىل بها يف امللف و خاصة منها الحكم الجنايئ عدد
 7336/99والبحث الذي أجرته فيه مبحرض الطرفني وثبت لديها من كل ذلك أن املدعية قد ترضرت من جراء
الحكم الجنايئ املذكور الذي أدان الطالب بجرمية التزوير ،موضحة يف تعليلها أن املدعية عززت دعواها بحكم
جنايئ عدد  3726صادر بتاريخ  4/11/1999يف امللف عدد  372/99أدان الزوج املستأنف بثالث سنوات حبسا
نافذا ،وأن محاولة الصلح بني الطرفني قد باءت بالفشل ،وأن حبس الزوج ملدة ثالث سنوات يشكل رضرا للزوجة
بحرمانها من حقوقها الرشعية ومنها حق املعارشة واملساكنة الرشعية ،وأن مقتضيات الفصل  56من مدونة
األحوال الشخصية متوفرة يف النازلة ،مام يتعني معه االستجابة للطلب ،وبهذا تكون املحكمة قد ردت ضمنيا عىل
ما أثري يف الوسيلة برفضه ،و جاء قرارها معلال تعليال كافيا ،مام تكون معه الوسيلة عىل غري أساس».
ويف قضية أخرى اعترب املجلس األعىل بأن العقم اإلرادي الذي تم بفعل الزوج عن طريق إجرائه لعملية قصد اإلرضار
بزوجته ليك ال تنجب منه ،يعد سببا مربرا لطلب التطليق .وقد جاء يف قراره هذا الصادر بتاريخ( 14/09/1999:
قرار رقم ( 12الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )478/2/1/98ما ييل:
«وفيام يتعلق بالوجه الثالث املتخذ من عدم اعتبار العقم من األسباب املوجبة للتطليق ،فإن ذلك إمنا يتعلق
بالعقم الطبيعي الذي ال يقصد به اإلرضار بالزوجة ،أما عندما يحصل العقم بفعل الزوج وإرادته بقصد اإلرضار
بالزوجة حتى ال تنجب منه ،فإن ذلك يعترب إرضارا يربر التطليق ،مام يجعل ما ورد يف هذا الوجه بدون أساس.
وأما ما أثاره الطاعن يف الوجه األخري من الوسيلة املتخذ من كونه متزوجا امرأة أخرى وهي حامل منه ،فإن ذلك
ال تأثري له عىل قرار املحكمة املؤسس عىل أن الطاعن قد استدعى من طرف الخبري إلجراء الخربة عليه ،ومل يبد
استعداده للحضور إلجراء الخربة ،يف جميع املراحل التي مرت بها القضية ،ثم إن ادعاءه اإلنجاب من امرأة أخرى
ال يرتتب عنه رفع الرضر عن املدعية الناتج عن عيب عدم اإلنجاب وهي متزوجة منذ  ،1988ولذلك يعترب ما
أثاره الطاعن بدون أساس و يتعني رفض الطلب».
وارتباطا بالضامنات التي كان يخولها الفصل  30من مدونة األحوال الشخصية ،املتمثلة يف رضورة إشعار طالب
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التعدد للمراد التزوج بها بأنه متزوج بغريها ،دأب املجلس األعىل عىل تكريس هذا املبدأ من خالل القرارات
الصادرة عنه يف هذا الصدد ،من بينها القرار الصدر بتاريخ( 28/11/2001 :قرار رقم ( 13الرقم حسب ترتيبه يف
الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)415/2/1/2000والذي اعترب مبوجبه إقدام الزوج عىل
إخفاء زواجه بأخرى عن زوجته ،وترصيحه تدليسا يف عقد زواجه بها بأنه أعزب ،يشكل مخالفة ملا توجبه الفقرة
األوىل من الفصل 30املذكور ،ويربر طلب الزوجة للتطليق.
ومن بني حيثيات القرار املذكور نشري إىل ما ييل:
«حقا لقد تبني صحة ما عابته الوسيلة الثانية عىل القرار املطعون فيه ،ذلك أن الفقرة األوىل من الفصل 30من
قانون مدونة األحوال الشخصية املستدل به توجب عىل الزوج إشعار الزوجة الثانية بأنه متزوج بغريها ،وأنه
من الثابت مبقتىض عقد النكاح املؤرخ يف  ،12/08/1994واملضمن بعدد 201ص  120سجل األنكحة والطالق 9
توثيق مكناس أن املطلوب يف النقض متزوج باملسامة بوربعة سعيدة بنت محمد ،وقد رصح يف هذا العقد أنه
سبق له زواج ،وقد تبني من صورة الرتجمة للغة الفرنسية لنسخة رسم الطالق الخلعي املؤرخ يف ،20/04/1994
واملضمن أصلها بعدد  290ص 151كناش  5توثيق مكناس أن املسامة بساط زكية قد اختلعت من املطلوب مقابل
مبلغ  20.000درهم ،وأنه ليس بأوراق امللف ما يثبت أن هذا األخري قد أشعر زوجته الطالبة حني عقد عليها
أنه متزوج بغريها ،أو أنه طلق أخرى قبلها ،بل رصح يف عقد نكاحه عليها املؤرخ يف  21ربيع الثاين  1418موافق
 ،26/08/1997واملضمن بعدد  394ص  277سجل  4الزواج والطالق توثيق مكناس بأنه أعزب ،كام بإداريته رقم
 514بتاريخ  26/08/1997املسلمة له من املقاطعة الثامنة الجامعة الحرضية مبكناس ،وأنه لنئ كانت الفقرة
الثالثة من الفصل 30املذكور قد أجازت للمتزوج عليها ،إذا مل تكن اشرتطت عىل زوجها أال يتزوج عليها أن ترفع
أمرها إىل القايض لينظر يف الرضر الحاصل لها ،فإن الفقرة األوىل من نفس الفصل قد أوجبت عىل الزوج إشعار
الزوجة الثانية ،بأنه متزوج بغريها ،وأنه قد ثبت مام ذكر أن املطلوب قد أخفى عن زوجته الطالبة بأنه متزوج
بغريها ،بل ورصح تدليسا -يف عقد زواجه بها بأنه أعزب ،األمر الذي يكون بسلوكه هذا قد خالف ما توجبه
الفقرة األوىل من الفصل 30املذكور ،مام يجعل الطالبة محقة يف طلب تطليقها منه ،وأن املحكمة املطعون يف
قرارها حينام ناقشت طلب الطاعنة يف إطار الفصل 56من نفس القانون ،وألغت الحكم االبتدايئ تكون قد خرقت
مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل  30املذكور ،مام يجعل قرارها معرضا للنقض».
وعاب يف قرار آخر عىل محكمة االستئناف استنتاجها عدم وجود الرضر املربر لطلب التطليق املقدم من قبل
الزوجة ،رغم زواج املطلوب يف النقض دون احرتام ملقتضيات الفصل  30من مدونة األحوال الشخصية ،وبالتايل
إسكان الزوجة الثانية يف نفس بيت الزوجية ،ومس الطاعنة يف رشفها دون مالحظة ما يوجد بينهام من نزاعات
وشقاق.
ومن بني ما ورد من حيثيات يف قراره السابق الصادر بتاريخ( 01/10/2003 :قرار رقم ( 9الرقم حسب ترتيبه يف
الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )108/2/1/2003نذكر ما ييل:
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«حقا لقد صح ما نعته الوسيلة عىل القرار املطعون فيه ،ذلك أنه وإن كان ملحكمة املوضوع السلطة يف استخالص
األدلة وتقدير الوقائع ،إال أن ذلك يجب أن يكون مبنيا عىل أسباب سائغة لها سندها من أقوال الخصوم
ومستنتجاتهم ،وأن ال يتعارض ذلك مع ما سبق لهم أن دفعوا به أمامها ،وأن املحكمة مصدرة القرار املطعون
فيه قد اعتربت زواج املطلوب أثناء النزاع مع الطاعنة بزوجة ثانية وإسكانها بنفس بيت الزوجية ،كام يتبني
من محرض جلسة البحث  ،14/06/2001ودون سلوك املسطرة املنصوص عليها يف الفصل  30من مدونة األحوال
الشخصية ،أن ذلك ال يشكل رضرا للطاعنة دون أن تؤسس قرارها عىل أدلة سائغة مقبولة ،كام أنها رأت أن
الطاعنة مل تقم الدليل عىل أن املطلوب قد مس برشفها ،يف حني أنه قد بني يف مذكرته املقدمة يف املرحلة االبتدائية
لجلسة  22/10/2001أن الطاعنة قد تزوجت به مستغلة غفلته لتسرت بزواجها به حالة بها ،وبعد ما تم لها ذلك
رغبت يف التخيل عنه ،مام حدا باملحكمة االبتدائية إىل الحكم بالتطليق للرضر ،وملا انتهى القرار املطعون فيه إىل
عدم وجود الرضر رغم زواج املطلوب دون احرتام ملقتضيات الفصل  30من مدونة األحوال الشخصية ،وبالتايل
إسكان الزوجة الثانية يف نفس بيت الزوجية ،ولزم الطاعنة يف رشفها دون مالحظة ما يوجد بينهام من نزاعات
وشقاق ،فإنه يكون قد بنى قضاءه عىل غري أساس ،مام يتعني معه نقضه».
ويف سياق آخر اعترب املجلس األعىل من خالل قراره الصادر بتاريخ( 18/10/2000 :قرار رقم ( 3الرقم حسب ترتيبه
يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف )321/2/1/98بأن منازعة الزوج زوجته يف بكارتها مربرا
لطلب التطليق ،وعلل قراره مبا حصل للزوجة من رضر معنوي بنعتها أمام أهلها ،وأمام الحارضين بأنها بنت
الشارع فاقدة لعذريتها ،وذلك خالل حفل زفافها ،ومام جاء يف هذا القرار نورد ما ييل:
«حقا ،لقد صح ما نعته الطاعنة عىل القرار املطعون فيه ذلك أنه اعترب أن املنازعة يف البكارة ليست من قبيل
الرضر الذي يربر التطليق ،يف حني أن الطاعنة أسست دعواها عىل وجود رضر أيدته بلفيف مضمن بعدد 279
صحيفة  ،164يشهد شهوده بوجود رضر معنوي جسيم لحق بها يوم حفلة دخول زوجها بها بإهانته لها وألهلها
بأنها بنت الشارع فاقدة لبكارتها ،وذلك عىل مرأى ومسمع من الحارضين ،كام أيدته بشهادة طبية مل تكن محل
طعن من طرف املطلوب ضده ،ومن ثم يكون القرار املنتقد قد نزل النص الفقهي املعتمد عليه يف قضائه يف
غري محله ،إذ يدخل ما اعتمده يف باب عيوب الزوجية خالف موضوع نازلة الحال املؤسس عىل دعوى التطليق
للرضر ،ويكون بذلك فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه مام يعرضه للنقض».
ويعترب كذلك بقاء الزوجة بكرا منذ تزويجها من بني األسباب التي تعترب موجبا لطلب التطليق للرضر التي أرساها
عمل املجلس األعىل ،وقد يعود هذا األمر إلصابة الزوج إما بعجز أو ضعف جنيس ،ونسوق يف هذا الصدد منوذجا
لقرار صادر عن املجلس األعىل بتاريخ ( 18/10/2000 :قرار رقم ( 1الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)396/2/1/99وقد ورد فيه ما ييل:
«لكن حيث إن الحكم املطعون فيه قد أقام قضاءه عىل أن وثائق امللف تفيد أن هناك خالفا مستحكام بني
الطرفني لعدة سنوات أدى إىل إقامة عدة دعاوى وشكاوى جنحية ورشعية ضد بعضهام البعض ،وأن املحكمة
حاولت خالل جلسات البحث التوصل إىل إقامة صلح بينهام دون جدوى ،كام أن بقاء الزوجة بكرا منذ تزويجها،
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وهي يف بيت الزوجية يجمعهام فراش واحد مع زوجها محمد لدليل قاطع عىل أن الرضر قائم وثابت ،وأن مدونة
األحوال الشخصية تنص بصفة رصيحة وخاصة الفصل  56منها عىل أنه إذا ادعت الزوجة عىل زوجها إرضاره
بها بأي نوع من أنواع الرضر الذي ال يستطاع منه دوام العرشة بني أمثالها ،وثبت ما ادعته وعجز القايض عن
اإلصالح طلقها ،تكون قد عللت قضاءها تعليال كافيا ،و مل تخرق الفصلني املحتج بهام ،األمر الذي جعل أوجه
الطعن غري جديرة باالعتبار».
ويف نفس السياق ذهبت محكمة االستئناف بالقنيطرة يف قرار لها صادر بتاريخ( 07/02/2001 :قرار رقم ( 14الرقم
حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) بأنه إذا كانت العالقة الزوجية يعود تاريخها إىل
سنة  ،1996والزوجة غري مدخول بها وغري راضية بزوجها ،فإن اإلبقاء عىل هذه الحالة يشكل رضرا عىل الطاعنة،
ألنها محرومة من املبارشة الرشعية مع زوج ترتضيه ،والحال أنها مقيمة بايطاليا كعاملة ،ومتلك سكنى هناك
يف حني أن الزوج مقيم باملغرب ،وال ميلك حق اإلقامة بإيطاليا ،وحيث إنه تأسيسا عىل ذلك وعمال بقول الله
تعاىل»:فإمساك مبعروف أو ترسيح بإحسان» ،وقوله تعاىل «وال تدروها كاملعلقة» ،وبقاعدة «ال رضر وال رضار»
وأن «الرضر يزال» فإنه من العدالة القول بأن املعارشة مستحيلة بني الطرفني.
واستحضارا منه لقدسية العالقة الزوجية ذهب املجلس األعىل إىل اعتبار أن معارشة الخليلة بصفة غري رشعية
يشكل رضرا للزوجة يحق لها بناء عليه املطالبة بالتطليق ،وقد جاء يف قراره الصادر بتاريخ( 23/01/2002 :قرار
رقم ( 12الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) )37/2/1/2000 -ما ييل:
«ومن جهة أخرى ،فإن الطالبة قد أدلت بشهادة صادرة عن القايض املكلف بالتوثيق بالقنصلية العامة املغربية
بربوكسيل مؤرخة يف  25محرم  1415موافق  ،4/7/1994تفيد أن املطلوب مانع يف الرجوع لبيت الزوجية،
كام مانع يف طالق الطالبة ،ألنه يشرتط أن تعطيه عرشة ماليني سنتيام ،وأن هذه الشهادة تعترب وثيقة رسمية
وأن استبعادها من طرف املحكمة مصدرة القرار بعلة أن املطلوب نفى ما نسب إليه باملحرض املذكور ،يعترب
مخالفا ملقتضيات الفصلني  418و  419من قانون االلتزامات والعقود ،كام أدلت الطالبة بشهادتني مؤرختني
يف  31/01/1995و  04/03/1996مع ترجمتها ،تفيدان أن املطلوب يعيش مع امرأة أخرى بصفة غري رشعية
واستبعدتهام املحكمة كذلك بعلة :كون املطلوب يعارش خليلة أجنبية ال يشكل رضرا مبفهوم املادة  56من مدونة
األحوال الشخصية ،يف حني أن عمل املجلس األعىل مستقر عىل أن ارتكاب الزوج الخيانة الزوجية يعترب رضرا
مبفهوم الفصل  56املذكور يحق معه لزوجته طلب تطليقها منه ،كام أن توسعة األعياد تعترب من مشموالت
النفقة مبقتىض الفصل 117و ما بعده من قانون مدونة األحوال الشخصية ،وال يستوجب الحكم بها انفصام
العالقة الزوجية بني الطرفني خالفا ملا علل به القرار بشأنها ،األمر الذي كان معه القرار املطعون فيه مخالفا
ملقتضيات الفصول اآلنفة الذكر ،مام يستوجب نقضه جزئيا بالنسبة لطلبات التطليق والرجوع لبيت الزوجية
وتوسعة األعياد».
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ج) الحق يف الحضانة:
تسند غالبية األنظمة املقارنة حضانة األطفال الصغار لألبوين ما دامت العالقة الزوجية قامئة ،أما إذا انحلت
العالقة الزوجية فإن األولوية لدى غالبية الدول كأصل تعود لألم ،ما مل يثبت ما مينعها من ذلك ،أو يسقطها عنها،
ومن بني مسقطات الحضانة عدم توفر رشوطها  ،أو عدم املطالبة بها ممن له فيها الحق ،أو استيطان الحاضنة يف
بلد يعرس معه مراقبة املحضون.
وقد تشتد حدة الرصاع بني األب واألم حول حضانة األوالد بعد الطالق ،حيث يدفع كل منهام بعدم صالحية اآلخر
لذلك ،ويطعن يف أهليته.
ويف سياق رسم ضوابط واضحة ،وحامية لحق األم يف حضانة أوالدها باعتبار أن لها األولوية بهذا الخصوص ،بحكم
الغريزة ،وطبيعة املرأة التي تتسم غالبا بقوة العاطفة ،كرس القضاء املغريب عرب عدة أحكام عدة مبادئ تروم
تحصني حق األم الحاضنة.
وهكذا فقد اعترب املجلس األعىل يف قرار له صادر بتاريخ ( 15/03/2006قرار رقم ( 2الرقم حسب ترتيبه يف
الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)604/2/1/2005بأن تنازل األب عن الحضانة لألم مقابل
التزامها بتحمل نفقة األوالد يلزمه ولو تزوجت من أجنبي ،ومام جاء يف هذا القرار نذكر ما ييل:
«لكن حيث إن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه بنت أساسا ما قضت به من رفض طلب سقوط الحضانة عىل
تنازل الطاعن عن هذا الحق لفائدة املطلوبة ،مقابل تحملها نفقة املحضونني ،وذلك مبقتىض التنازل املؤرخ يف
 19/7/01حني أوردت يف تعليل قرارها بأن الغرفة بعد تقييمها للتنازل املذكور بأنه تضمن إشهاد الطرفني تنازل
املطلوبة للطاعن عن جميع ما كان يدفعه لها كنفقة أوالده منها ،ومصادقة الطاعن عىل بقاء أوالده مع والدتهم،
ويف حضانتها وتحملها له بجميع ما يلزمهم من نفقة ولباس وسكن ومتدرس وتطبيب وغري ذلك إىل حد سقوط
الفرض عنها رشعا ،وبتبنيها أيضا ما أسس عليه الحكم االبتدايئ بتأييده ،والذي استند أيضا إىل التنازل املذكور،
األمر الذي يجعل ما تنتقده الوسيلة عىل القرار بخصوص خرق الفصل 106 :من مدونة األحوال الشخصية من
حيث عدم علمه بزواج الحاضنة علة زائدة يستقيم قضاء املحكمة بدونه ،ومعتربة ما ورد يف رسم التنازل إىل
حني سقوط الفرض عنه رشعا بأنه يتعلق بأجل رسيان النفقة ،وليس بأجل سقوط حق الحاضنة سيام وأن هذا
التنازل وقع بعد زواج املطلوبة ،فجاء بذلك قرار املحكمة مرتكزا عىل أساس قانوين صحيح ومعلال مبا فيه الكفاية،
وما بالوسيلة عىل غري أساس».
ويف قرار آخر اعترب املجلس األعىل بأن العربة بحصول العرس املسقط للحضانة ،هو انتقال الحاضنة مبحضونها إىل
بلدة ال يتسنى ألب املحضون أو وليه رقابته ،واإلرشاف عىل تربيته إال مع عرس ،وأنه ما دام هذا األمر غري حاصل
يف النازلة فال يرتتب عنه سقوط حق األم يف الحضانة.
ومام ورد يف هذا القرار الصادر بتاريخ( 23/06/1992 :قرار رقم ( 16الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
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باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )5895/91نذكر ما ييل:
«لكن حيث إنه ال عالقة بني أصل البالد التي ينتسب إليها أبو املحضون وبني الفصول املستشهد بها الواردة مبدونة
األحوال الشخصية ،وأن العربة بحصول العرس بسبب انتقال الحاضنة مبحضونها إىل بلدة ال يتسنى ألب املحضون
أو وليه رقابته ،واإلرشاف عىل تربيته إال مع عرس ،ويف نازلتنا فإن الذي غادر مقر الطرفني العادي حينام كانت
العالقة الزوجية قامئة هو األب ،ويف هذه الحالة ال يستقيم تطبيق الفصل  107من مدونة األحوال الشخصية،
ومن جهة أخرى فإن املسافة ما بني الحسيمة والناظور ال تشكل أي عرس يف رقابة شؤون املحضونني واإلرشاف عىل
تربيتهم وتوجيههم ،اليشء الذي كان معه القرار مؤسسا ،وما أثاره الطاعن غري ذي أساس».
ويف قضية أخرى قىض املجلس األعىل بثبوت حالة االستعجال املربرة لتسليم الطفل الذي ال يتجاوز سنه السنتني
إىل أمه ،باعتبار أنه يحتاج يف هذه السن إىل الرعاية ،وقد جاء يف هذا القرار الصادر بتاريخ ( 22/02/2006قرار رقم
( 3الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )386/2/1/2005ما ييل:
«لكن حيث إن املحكمة ملا اعتربت أن عنرص االستعجال متوفر يف النازلة ،وقضت بتسليم املحضون الذي ال يتجاوز
عمره سنتني إىل والدته بصفة مؤقتة ملا يحتاجه يف هذه املرحلة من رعاية األم وقيامها بشؤونه ،تكون قد قدرت
حالة االستعجال تقديرا صحيحا ،ومل يكن يف قضائها أي مساس بحق الحضانة مادام رصف الحضانة إىل األم يف هذه
املرحلة كان بصفة مؤقتة ،مام يجعل الوسيلة بدون أساس».
ويف السياق ذاته ،ورغبة يف حامية حق األم يف حضانة أوالدها ،تدخل القضاء االستعجايل ،واعترب يف عدة مناسبات
بأن املساس باملقتضيات القانونية املقررة لتنظيم أوضاع الحضانة ،يجعل حالة االستعجال قامئة ،ويربر بالتايل تدخل
قايض املستعجالت لحامية املراكز القانونية ألطراف النزاع.
ويف قرار آخر صادر بتاريخ ( 27/07/1995قرار رقم (14الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات
القضائية) -ملف  )5198/94أكد املجلس األعىل عىل أنه ال تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو الويل ،إذا توفرت
إمكانية مراقبة حال املحضون ،وقيام الحاضن مبا هو واجب عليه نحو املحضون .واعترب القرار االستئنايف الذي ملا مل
يراع توفر تلك اإلمكانية ،وقيام الحاضن بواجبه ،وحكم بإسقاطها ،بكونه قد بني عىل أساس غري صحيح ،ومعرضا
بسبب ذلك للنقض.
وقد استند املجلس يف تعليله ملا سبق بأن املنطقة الواقعة بني املحمدية سكنى املطلوب يف النقض وبني دوار
الرحاوة ثالث سيدي عيىس بإقليم آسفي سكنى الطاعنة ،والتي ال تتعدى ثالمثائة كيلومرت حسب ترصيح املطلوب
يف النقض يف مقاله االفتتاحي ،تعترب مسافة ميكن معها مراقبة الولد املحضون ياسني سواء بالنسبة لتمدرسه أو
بالنسبة للقيام بشؤونه وواجباته ،خصوصا وقد يستفاد من البحث الجاري استئنافيا بني الطرفني أن الطاعنة
سجلت ابنها ياسني باملدرسة ملتابعة دراسته.
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د) حق املرأة من خالل إثبات النسب.
عرفت مدونة األرسة من خالل املادة  150النسب باعتباره «لحمة رشعية بني األب وولده تنتقل من السلف إىل
الخلف» ،وقد قررت نفس املدونة كذلك قاعدة فقهية ذهبية يف ميدان النسب بتنصيصها يف املادة  151بأن النسب
يثبت بالظن وال ينتفي إال بحكم قضايئ ،وال شك أن يف هذا األمر انسجاما مع ما يرومه الرشع من تشوق إلثبات
األنساب ،وحفظ لألعراض.
ومن بني املستجدات الترشيعية التي تبنتها مدونة األرسة يف هذا الصدد هو إمكانية اعتامد الخربة القضائية يف
إثبات النسب ،ويف هذا الصدد جاء يف املادة  153عىل أنه:
«يثبت الفراش مبا تثبت به الزوجية.
يعترب الفراش برشوطه حجة قاطعة عىل ثبوت النسب ،ال ميكن الطعن فيه إال من الزوج عن طريق اللعان ،أو
بواسطة خربة تفيد القطع برشطني:
إدالء الزوج املعني بدالئل قوية عىل ادعائه.صدور أمر قضايئ بهذه الخربة».وتوسع املرشع كذلك يف ميدان إثبات النسب ،إذ فتح يف املادة  156إمكانية نسبة الحمل للخاطب للشبهة يف حالة
توفر الرشوط املحددة يف نفس املادة ،وقد نص كذلك يف الفقرة األخرية منها عىل إمكانية اللجوء لجميع الوسائل
الرشعية يف إثبات النسب يف حالة إنكار الحمل من الخاطب ،وهو ما يستشف منه جواز االعتامد عىل الخربة
القضائية ،وقد جاء يف الفقرة املذكورة ما ييل:
« إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ،أمكن اللجوء إىل جميع الوسائل الرشعية يف إثبات النسب».
وإذا كانت القواعد املقررة يف ميدان النسب تهدف بشكل مبارش إىل حامية حقوق األطفال ،واستقرارهم النفيس
واألرسي ،فإنه ال ميكن كذلك إغفال مدى انعكاسها عىل مصالح األمهات ،ذلك أن التجربة أثبتت أن هناك عدة
حاالت يتم فيها إنكار األوالد من طرف الرجل رغبة يف التنصل من االلتزامات التي يفرضها عليه القانون اتجاههم،
وهو ما يجعل وضعية األطفال النفسية  -يف حالة إنكار النسب -ذات انعكاس مبارش عىل وضعية أمهم ،ويجعلها
متحملة لوحدها مسؤولية تربيتهم.
واستحضارا من القضاء املغريب لهذا األمر مل يرتدد يف العمل عىل صيانة حقوق املرأة من خالل العمل عىل إثبات
نسب األوالد يف حالة وجود منازعة يف ذلك ،وقد قرر يف هذا الصدد مجموعة من املبادئ النرية.
وهكذا ،ففي قرار صادر عن املجلس األعىل بغرفتيه الرشعية واملدنية بتاريخ( 09/03/2005 :قرار رقم ( 29الرقم
حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )615/2/1/2003مل يرتدد يف اعتبار الخربة
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الطبية من الوسائل املعتمدة رشعا إلثبات النسب ،وأنه ليس هناك نص رشعي قاطع يقيض مبخالفتها ملبادئ
الرشيعة ،ومام ورد يف هذا القرار نذكر ما ييل:
«حيث صح ما عابه الطالب عىل القرار املطعون فيه ،ذلك أنه وإن كان الفراش الرشعي قرينة قاطعة عىل
إثبات النسب ،فإن ذلك مرشوط بأن تكون الوالدة ثابتة يف التاريخ وداخل األمد املعترب رشعا بشكل ال مراء فيه
وال جدال ،ومبا أن موضوع الخصومة يدور حول ادعاء املطلوبة أنها طلقت من الطاعن بتاريخ ،20/12/1989
ووضعت اإلبن (س) املطلوب نفقته بتاريخ  ،01/01/1990وقدمت شهادة والدة محررة بتاريخ 20/07/2000
من قائد العنادرة بإفادة من الشيخ ،وترصيح رشف منها ،ونفى الطالب نسب اإلبن املذكور إليه لكونه مل يعلم
بوجوده إال بتاريخ  ،15/10/2002أي بعد توصله بدعوى املطالبة بنفقته ،ولكونه أيضا عقيام وأدىل بوثائق طبية
لتأكيد ذلك ،والتمس إجراء خربة طبية عليه وعىل اإلبن املذكور لتحديد سنه وتاريخ ازدياد اإلبن املذكور ،فإنه
كان عىل املحكمة أن تبحث بوسائل اإلثبات املعتمدة رشعا ومنها الخربة التي ال يوجد نص قانوين رصيح مينع
املحكمة من االستعانة بها ،وملا اكتفت بالقول ردا عىل ملتمس إجراء الخربة بأن ما متسك به الطالب يخالف
أصول الفقه والحديث الرشيف دون اعتامد نص قاطع يف املوضوع ،فإنها مل تضع ملا قضت به أساسا وعرضت
قرارها بذلك للنقض».
ومن جهة أخرى دأب االجتهاد القضايئ عىل اعتبار اإلقرار املضمن يف محررات قضائية أو إدارية حجة أمام محكمة
املوضوع التي تنظر يف دعوى نفي النسب ،طاملا أنه الشك يف أن هذا اإلقرار صادر عن املقر ،وطاملا أنه مل يتم
استبعاده عنه مبقبول ،فهو يعترب حجة أمام املحكمة التي تنظر يف دعوى نفي النسب ،ذلك أنه كام يثبت اإلقرار
بإشهاد رسمي يحرره عدالن منتصبان للشهادة ،يثبت كذلك مبحرر عريف يكتبه املقر بيده وبخطه الذي ال يشك
فيه ،وكذلك باملحررات القضائية أو اإلدارية التي تعترب حجة ،لكون وسائل اإلثبات املنصوص عليه يف املادة 162
والتي أكدت هذا األمر واردة عىل سبيل املثال ال الحرص ،وبذلك فتسجيل اإلبن يف الدفرت العائيل للحالة املدنية
مثال من طرف األب يرتب عليه ثبوت النسب ،وهو ما أكده املجلس األعىل يف قراره الصادر بتاريخ22/10/2003 :
(قرار رقم ( 31الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )442/2/1/99حيث
أكد ما ييل:
«وحيث تبني صحة ما عابه الطاعنون عىل القرارين املطعون فيهام ،وذلك ألن األصل أن اإلنسان الذي يعيش
األوالد يف كنفه وينسبهم لنفسه يعتربون أوالده يتبعونه يف الدين والنسب يف حياته وبعد موته ،ومن جادل
يف ذلك النسب فعليه إثبات النسب الحقيقي ،وقد ثبت أن املوروث (ع.ج) فعليا كان يعيش معه األوالد (م)
املزدادة يف  18/04/1972و(ع) املزدادة يف  1975و(ع) املزداد سنة  ،1976وينسبهم لنفسه واستصدر أحكاما
بتسجيلهم يف دفرت الحالة املدنية تحت األرقام  2130يف  23/6/1972و 9936/82ويف  07/12/1982و9937/82
قد سجلوا فعال يف حالته املدنية باعتبارهم أبناءه ،كام سبق له وأن رصح بتسجيل اإلبن (م) داخل األجل القانوين
وال ادعى املطلوبون أن نسبهم حقيقي دون أن يثبتوا نسبهم الصحيح كام فعلوا بالنسبة للبنت (ف) ،واكتفت
املحكمة بالبحث يف نسبهم من خالل املجادلة يف إراثتهم ،ورأت أن التسجيل يف الحالة املدنية ال يثبت به النسب،
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دون أن تبحث يف األوامر القضائية بالتسجيل يف الحالة املدنية الصادرة بناء عىل مقاالت تقدم بها الهالك،
وتتخذ موقفا منها من حيث اعتبارها إقراراً أم ال لرتتب عليها ثبوت النسب طبقا للفصل  89من مدونة األحوال
الشخصية أو عدمه ،فإنها قد خرقت النصوص املحتج بها وعرضت قرارها للنقض».
ويف قضية أخرى اعترب املجلس األعىل يف قرار صادر بتاريخ  ( 27/03/2003قرار رقم ( 33الرقم حسب ترتيبه يف
الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) ملف  )297/2/1/98بأن حجية األمر املقيض من القرائن القانونية
التي ال تقبل أي إثبات يخالفها ،ومتنع الخصوم من معاودة اللجوء إىل القضاء يف شأن نزاع سبق الفصل فيه ،وملا
كان البني من وثائق امللف ،وخصوصا الحكم رقم  252/88الصادر بتاريخ  09/03/1988عن ابتدائية الجديدة يف
امللف عدد  321/87أنه رد الدفع بعدم لحوق نسب البنت (هـ) بالطالب ،وقىض بنفقتها وهو حجة عىل ما فصل
فيه ،فإن املحكمة ملا ردت دعوى النسب استنادا إىل قرينة حجية األمـر املقيض التي تحول دون مناقشة ما متسك
به الطاعن من أوجه الدفاع ،والذي أصبح متجاوزا ،تكون قد عللت قرارها تعليال سليام ،ومل تخرق الفصلني املحتج
بهام.
ويف ذات السياق ذهب املجلس األعىل يف قرار له صادر بتاريخ( 20/12/2006 :قرار رقم ( 26الرقم حسب ترتيبه
يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية)) إىل القول بأن إقرار الزوج يف محرض مبعارشته لزوجته معارشة
األزواج أثناء املراجعة يجعل نسب اإلبن املزداد بعد ذلك ثابتا ،مستبعدا الشهادة الطبية املدىل بها يف امللف لعدم
اطمئنان القضاء لها ،وقد جاء يف القرار املذكور ما ييل:
«لكن حيث إن النسب من النظام العام ال يجوز التعامل فيه ،واملحكمة ملا ثبت لها أن املـراجعة من الطالق
متت يف  08/12/1999حسب عقد املراجعة عدد  526ص ،369وأعقبها الطالق يف  ،5/1/2001واستخلصت من
شهادة التلقية عدد  ،104وكذا من محرض إثبات الحال يف ملف املختلفة عدد  4569/01أن الطرفني تعارشا
معارشة األزواج أثناء املراجعة ،وأن الولد إلياس املتنازع يف نسبة ازداد يف  08/6/2000بإقرار الطرفني نفسيهام،
أي خالل املدة املعتربة رشعا ،فألحقته بوالده أي الطاعن ،وملا استبعدت الشهادة الطبية املؤرخة يف 30/12/1999
املستدل بها من الطاعن ،التي مل تطمنئ إليها بناء عىل أنها ال تتضمن الهوية الكاملة للمعنية بها ،وال إىل تعريفها
الوطني ،تكون من جهة قد طبقت مقتضيات املادة  153من مدونة األرسة التي تنص عىل أن الولد للفراش ،وهو
حجة يف إثبات النسب ال يطعن فيه إال بالوسائل املحددة رشعا وقانونا ،ومن جهة أخرى قدرت يف إطـار سلطتها
ما قدم لها من وثائق ،فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعلال وغري خارق ألي مقتىض قانوين ،وهي غري ملزمة بإجابة
طلب إجراء خربة ما دام قد اتضح لها وجه الحكم يف القضية وعدم تأثري الدفـوع املثارة ،فكان ما بالسببني بدون
أساس».
ويف سياق آخر صدر قرار بتاريخ( 21/12/1999 :قرار رقم ( 10الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية) -ملف  )1244/99/1/2عن املجلس األعىل أكد فيه بأن سكوت الزوج الذي علم بحمل زوجته،
وعدم قيامه بأي إجراء لنفي النسب ،يجعل ثبوت النسب للفراش ثابتا ،وال يفيده ادعاء العقم بعد ذلك يف يشء،
وقد جاء يف القرار السابق ما ييل:
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«لكن حيث إن محكمة االستئناف قد عللت قرارها بأن الطاعن هو الذي طلق زوجته ،وقد رصحت بأنها حامل
بأربعة أشهر بحضوره ،ومل يقم بأي إجراء لنفي النسب إىل أن بلغ بالحكم بتسجيل اإلبن بالحالة املدنية ،ثم إن
الطاعن مل يدع يف مقاله االستئنايف عدم االتصال ،وإمنا يدعي العقم ،وذلك ال يقبل منه ما دام قد علم بالحمل ومل
يتبع املسطرة الرشعية لنفي النسب ،ومن أجله فإن تطبيق املحكمة قاعدة الولد للفراش يعترب تطبيقاً صحيحاً،
وما عابه الطاعن عىل القرار املطعون فيه بدون أساس».
وإذا كان من املعلوم أن اإلقرار بولد ال يتوقف عىل اشرتاط وجود عالقة زوجية ،ألن الولد حينها سيكون للفراش،
طبقا لقاعدة»:الولد للفراش» ،وإمنا يتطلب يف اإلقرار أن تتوفر فيه الرشوط املنصوص عليها يف املادة  160من
مدونة األرسة ،إذ يف نازلة الحال قد تكون للمقر عالقة زوجية غري موثقة ،ال عند الزواج ،وال عند انحالل ميثاق
الزوجية ،وقد نتج عنها حمل ،ومل يدعه أحد ،وأقر به األب رصاحة أو ضمنا ،ففي مثل هذه الحاالت ينسب الولد
ألبيه ،وهذا ما كرسه العمل القضايئ الذي اعترب اإلقرار ولو لولد ازداد ألقل من أدىن أمد الحمل ،استنادا إىل ما يف
مدونة اإلمام مالك ج  3ص  146من أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ،ولو جاءت به ألقل من ستة أشهر فإنه
يلحق به ،عىل اعتبار أن الرىض بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد ،ومن بني هذه القرارات نورد القرار التايل
الصادر عن املجلس األعىل بتاريخ ( 27/03/2003قرار رقم ( 33الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية) -ملف  ،) 297/2/1/98وقد ورد فيه ما ييل:
«حيث تبني صحة ما ورد يف النعي أعاله ،ذلك مبقتىض الفقرة الثانية من الفصل  37من مدونة األحوال الشخصية:
«فإن كل زواج مجمع عىل فساده يفسخ بدون طالق قبل الدخول وبعده ويرتتب عليه تعني االسترباء وثبوت
النسب إن كان حسن القصد»  ،وملا ثبت من الرسائل املتبادلة بني الطرفني أنهام تراضيا عىل الزواج قبل كتابة
العقد ،وكان ذلك الزواج بدون إشهاد ،وملا كان األمـر كذلك ،فإن الطاعنة دفعت بأن املستأنف عليه مل يسبق له
أن نازع يف ثبوت نسب البنت (س) إليه ،واستدلت عىل ذلك مبحرض استجواب عدد  636-2000يقر فيه بنسب
بنته إليه ،وكذلك بقرار استئنايف عدد  400صادر بتاريخ  21/9/2001يف امللف رقم  172-01مل يكن محل طعن
من طرفه ،ينص عىل أن األب املستأنف عليه مل ينازع يف ثبوت نسب البنت إليه ،وقىض بنفقتها ،ومن املنصوص
عليه فقها كام جاء يف املدونة الكربى لإلمام مالك ج 3ص  ،146أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به
ألقل من ستة أشهر ،فإنه يلحق به وذلك باعتبار أن الرىض بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد ،وأن املحكمة
مصدرة القرار املطعون فيه حينام اعتربت عقد النكاح املربم بني الطرفني مجمعا عىل فساده ،وقضت بفسخه فقد
كان يتعني عليها أن ترتب اآلثار الواجبة عليه كام نص عىل ذلك الفصل املذكور طليعته ،وتبحث يف املوضوع
الستجالء عنارص القضية ،وملا مل تفعل وأعرضت عن ذلك ،فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو مبثابة انعدامه،
مام يعرضه للنقض جزئيا فيام ذكـر».
ويف قرار آخر صادر بتاريخ ( 28/9/2005قرار رقم ( 28الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات
القضائية) -ملف عدد  )25/2/1/2005عاب املجلس األعىل عىل محكمة املوضوع عدم ترتيبها اآلثار الناجمة
عن الترصيح بفسخ عقد الزواج فيام يتعلق بالنسب كام تنص عىل ذلك الفقرة الثانية من الفصل  37من مدونة
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األحوال الشخصية ،التي جاء فيها...»:فإن كل زواج مجمع عىل فساده يفسخ بدون طالق قبل الدخول وبعده
ويرتتب عنه تعني االسترباء وثبوت النسب إن كان حسن القصد» ،وذلك ملا تبني لها من الرسائل املتبادلة أن الطرفني
تراضيا عىل الزواج قبل كتابة العقد ،وأن املطلوب سبق أن أقر بنسب البنت إليه.
ض) الحق يف الوالية.
يف سياق آخر مرتبط بتطور قواعد الوالية يف الزواج ،والتي مل تعد إجبارية عىل الزوجة الراشدة ،وإمنا اختيارية مع
صدور مدونة األرسة ،بحيث أصبح من حق الزوجة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها ،وإن شاءت فوضت ذلك ألحد
أقاربها ،اعترب املجلس األعىل يف قرار له صادر بتاريخ  ( 1/2/2006قرار رقم ( 49الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس
املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )202/2/1/2005أن اشرتاط الوالية عىل الراشدة يف الزواج يف ظل
مدونة األرسة ،وترتيب مخالفة عىل عقد الزواج بدون ويل ،يعد أمرا مخالفا ملا جاءت به مدونة األرسة يف هذا
الصدد ،وقد جاء يف حيثيات القرار املذكور اآليت ذكره:
«الوالية حق للمرأة الرشيدة ومن حقها أن تعقد عىل نفسها بدون ويل ،والقرار الذي صدر بعد تطبيق مدونة
األرسة يف  ،05/02/2004واعترب قيام عقد الزواج بدون ويل ،يعد مخالفا ملدونة األرسة املواد  24و 25واملطبقة
بأثر فوري ،ولذلك يكون معرضا للنقض».
وتكريسا من القضاء املغريب لحق املرأة يف الوالية عىل أوالدها القارصين ،وعدم تعريض مصالحهم اآلنية للخطر،
صدرت عدة أحكام منحت الوالية الرشعية لألم ،من خالل حق الترصف يف الجانب املايل ألوالدها القارصين ،ومن
بني هذه األحكام األمر االستعجايل الصادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ ( 7/2/2000أمر رقم
( 9الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف ،)307/36والذي منح األم حق
سحب أموال القارص نظرا لحالته الصحية التي تفرض إجراء عمليات طبية له ،وقد جاء يف األمر املذكور ما ييل:
«وحيث إنه نظرا لغيبة األب ،وللحالة الصحية للضحية الثابتة من الصور الفوتوغرافية املدرجة بامللف ،والذي
يتبني منها بأن اإلبن الضحية ال يزال يف حاجة إىل إجراء عدة عمليات جراحية عىل أساس أن صحته ال تزال
متدهورة ،فتكون بذلك حالة االستعجال قامئة يف متكينه من املبالغ املحكوم بها لفائدته ،طاملا أن هذه املبالغ
هي أصال تخصه جربا للرضر الالحق به.
وحيث إنه يف نازلة الحال ،فإنه إذا كانت الوالية لألم بسبب فقد األب أهليته وهو مقيم ،فإنه من باب القياس
أن تكون لها الوالية عىل األبناء يف حالة غيبته يف مكان مجهول ،كام هو الحال يف النازلة الحالية ،ويكون هذا
االنتقال للوالية مؤقتا ومحصورا وفق ما تقتضيه ظروف الضحية القارص املعرضة للخطر.
وحيث إن وقف الوالية ال يعني انتهاءها ،وإمنا إيقافها مدة زمنية تطول طاملا بقي سبب الوقف قامئا بحيث
ميكن للويل الذي أوقفت واليته طلب اسرتداد تلك الوالية ،إذا ما زال سبب وقفها عىل النحو الذي هو مبني يف
موضوع اسرتداد الوالية.
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وحيث يتضح مام سبق بأن مصلحة القارص تقتيض متكينه بواسطة والدته من سحب مبلغ التعويض فقط
استجابة للطلب».
ويف قضية أخرى أثريت أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء ،مسألة صحة عقود زواج املغاربة املربمة بالخارج،
فكام هو معلوم فاملادة  14من مدونة األرسة فتحت اإلمكانية أمام املغاربة املقيمني بالخارج إلبرام عقود زواجهم
طبقا لإلجراءات الشكلية لبلد اإلقامة ،واشرتطت توفر بعض الرشوط ،ومنها حضور شاهدين مسلمني مجلس
العقد ،غري أن اإلشكال الذي أفرزه الواقع العميل ،هو مدى اعتبار حضور شاهدتني أو إحدى الشاهدين أنثى ،فهل
يؤثر ذلك عىل عقد الزواج ،أم ال؟
لقد اعتربت محكمة االستئناف بالدار البيضاء ،وبجرأة كبرية بأن حضور شاهدة امرأة ملجلس العقد ال تأثري له عىل
صحة عقد الزواج املربم بالخارج ،ويعد تبعا لذلك مستجمعا لكافة أركانه القانونية ،وال يعيبه يف يشء ،ومام ورد
يف قرارها الصادر بتاريخ( 23/5/2007 :قرار رقم ( 44الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات
القضائية) -ملف عدد  )71/2007نورد اآليت ذكره:
«وحيث تبني للمحكمة من وثائق امللف بأن عقد الزواج محل الطلب قد انعقد بفرنسا وفق الشكل املقرر له
هناك أمام ضابط الحالة املدنية بتاريخ  09/07/1998بني مغربية وفرنيس ،وذلك قبل رسيان العمل مبدونة
األرسة ،التي مل تدخل حيز التطبيق إال بتاريخ  ،06/02/2004وال تطبق مقتضياتها بأثر رجعي .وتضمن رىض
طرفيه الراشدين ،وبحضور الشهود ،وتم إشهاره وإعالنه يف بلد إقامتهام فأصبح فاشيا .وتقررا عليه بتقدميهام
معا لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ،وال يعيبه يف يشء حضور امرأة كشاهدة ملجلس عقده ،وال يبطل حضورها
هذا العقد ملراعاة شكلية االنعقاد املقررة له يف االتفاقية املغربية الفرنسية املذكورة أعاله ،وألن التكليف رشطه
املكان ،وللرضورة أجاز الفقهاء املسلمون شهادة النساء ،وشهادة غري العدول ،وترجمة الكافر ،وشهادة الطبيب
النرصاين حتى ال تضيع الحقوق ،كام أن الشهادة يف اإلسالم ليست حكرا عىل الرجال ،ألن املعترب فيها ليس جنس
الشاهد ،وإمنا العربة فيها لعدالة الشاهد لقوله تعاىل »:ممن ترضون من الشهداء» ،ولقول ابن عاصم يف بيان
صفات الشاهد والتي أسقط فيها قيد الذكورية:
وشاهد صفته املرعية

عــــــدالة تيقـــظ حــــريــة

والعدل من تجنب الكبائر

ويتقي يف الغالب الصغائر

ويف مجال الفقه اإلسالمي ما ال تقبل فيه إال شهادة النساء كام يف العيوب الخاصة بالنساء ،وفيام يقع يف مجالس
النساء يف املآتم واألعراس والحامم ،وكذا يف الرضاع .وقد خص الفقيه محمد بن فرحون املاليك املدين يف كتابه
تبرصة الحكام الباب  17للقضاء بشهادة امرأة بإفرادها ،والباب الثامن عرش للقضاء بشاهد وامرأة وميني املدعي،
وذلك يف معرض ذكره ألنواع البيانات ،وخص بابا يف كتابه للقضاء بشهادة غري العدول للرضورة ،كام أن النكاح
يف الفقه اإلسالمي يتم انعقاده بشهادة غري العدول للرضورة ،كام يتم بشهادة األعمى والفاسخ واإلبن واألب
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الختالف رشوط االنعقاد فيه عن رشوط إثباته عند اإلنكار .والشهادة يف اإلسالم من املناصب الدينية كالقضاء.
وقد ولجت املرأة باب القضاء يف املغرب ،والقاعدة أن من ملك الكل فله الجزء».
و) حق املرأة يف السكن يف منزل الزوجية بعد انتهاء عدتها أو حضانتها.
درءا لعواقب إخراج الحاضنة وأوالدها من سكنى األب إىل البحث عن مأوى جديد يف ظل أزمة السكن ،وغالء
واجبات الكراء ،وتحقيقا ملقتضيات العدالة ،مل يرتدد القضاء املغريب يف استنباط مبادئ االجتهاد الخالق للبحث عن
نوع من التوازن ،وتغليب مصلحة األرسة عند بته يف العديد من القضايا التي طرحت عليه يف هذا الشأن.
وهكذا ففي قرار صادر عن غرفتي املجلس األعىل املدنية والرشعية بتاريخ ( 04/04/2002قرار رقم ( 36الرقم
حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )2039/3/2/2000أسس هذا األخري لتحول
جوهري وبارز يف سياق املوقف القضايئ من سكنى الحاضنة بعد انتهاء فرتة العدة ،حيث اعترب أن قرار محكمة
االستئناف يعد ناقص التعليل عندما قىض بإفراغ الحاضنة من مسكن الزوجية دون أن يتأكد من أن قايض التوثيق
قد حدد سلفا يف أمره بالنفقة مبلغا خاصا بأجرة املسكن للمحضونات ،أو هيأ لهن مسكنا مناسبا لحالته املادية
متاشيا مع األهداف التي توخاها الفقه والقانون يف هذا املجال.
ومام جاء يف هذا القرار نذكر ما ييل:
«حيث صح ما عابته الطاعنة عىل القرار ،ذلك أن الحضانة فقها تتمثل يف حفظ املحضون يف مبيته ولباسه
ومضجعه وهو ما قرره بصفة عامة الفصل  97من مدونة األحوال الشخصية ،من أن الحضانة هي حفظ الولد
مام قد يرضه قدر املستطاع ...إلخ ،وال ميكن تحقيق ما ذكر إال بتوفر مسكن للمحضون ،وباتفاق الفقهاء ،فإن
أجرة هذا السكن يتحملها كباقي الواجبات األخرى والد املحضون الذي يجب الحكم عليه بها منذ بداية الحضانة
وحسب أحواله املادية ،وإذا كانت الحاضنة قد استمدت رشعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية من األمر
بالطالق الذي حدد تلك العدة بانتهائها تكون قد فقدت تلك الرشعية ،فإن بقاءها مبنزل مطلقها باعتبارها حاضنة
ملحضونيها ال ميكن أن يوصف باالحتالل ،دون التحقق من أن قايض التوثيق قد حدد سلفا يف أمره بالنفقة مبلغا
خاصا بأجرة السكنى للمحضونني ،أو أن الزوج املطلق قد هيأ لهام ولحاضنتهام بالتبعية مسكنا مناسبا لحالته
املادية ،األمر الذي ليس بامللف ما يثبته ،ولذلك ونظرا ملا تكتسيه الحضانة من بعد اجتامعي يجب مراعاته حتى
ال يقع اإلرضار باملحضون ،ومتشيا مع األهداف التي توخاها الفقه والقانون ،فإن املحكمة عندما أمرت بإفراغ
الطاعنة كحاضنة من املنزل الذي تسكنه مع محضونيها ،بعلة االحتالل بدون سند دون مراعاته ما ذكر أعاله،
تكون قد عللت قرارها تعليال خاطئا املوازي النعدامه وتعرض قرارها للنقض.
ويجدر التذكري أنه سبق للغرفة الرشعية باملجلس األعىل قبل صدور هذا القرار أن أرست معامل هذا االتجاه
القضايئ ،ملا ألغت قرار محكمة االستئناف الذي اعترب بأن الحاضنة غري محقة يف احتالل بيت الزوجية بعد انتهاء
فرتة عدتها ،ما دامت أجرة حضانتها ونفقة أبنائها مضمونة بالفصلني 103و 127من مدونة األحوال الشخصية.
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وقد أشارت ملقتضيات هذا األمر يف قرارها الصادر بتاريخ( 11/10/2000 :قرار رقم ( 8الرقم حسب ترتيبه يف
الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف عدد  ،)00/2/3/438ومام ورد يف هذا القرار نسوق ما ييل:
«حقا فإن الحضانة فقها تتمثل يف حفظ املحضون يف مبيته ومؤونته ولباسه ومضجعه ،وهو ما قرره بصفة عامة
الفصل  97من مدونة األحوال الشخصية من أن :الحضانة حفظ الولد مام يرضه قدر املستطاع.
ومن البديهي أنه ال ميكن تحقيق ما ذكر إال بتوفر مسكن للمحضون ،وأنه باتفاق الفقهاء فإن أجرة هذا املسكن
يتحملها كباقي الواجبات األخرى والد املحضون ،الذي يجب الحكم عليه بهذه األجرة منذ بداية الحضانة وحسب
أحواله املادية ،وأنه إذا كانت الحاضنة يف هذه النازلة قد استمدت رشعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية،
الذي هو يف ملك زوجها من األمر بالطالق الذي حدد تلك العدة ،وأنه بانتهاء مدتها تكون قد فقدت تلك
الرشعية ،فإن بقاءها مبنزل مطلقها باعتبارها حاضنة ملحضوناته األربع ال ميكن أن يوصف تلقائيا باالحتالل ،دون
التحقق من أن قايض التوثيق قد حدد سلفا يف أمره بالنفقة مبلغا خاصا بأجرة املسكن للمحضونات،أو أن الزوج
املطلق قد هيأ لهن ولحاضنتهن بالتبعية مسكنا مناسبا لحالته املادية ،ولذلك ونظرا ملا تكتسيه الحضانة من
بعد اجتامعي يجب مراعاته حتى ال يقع اإلرضار باملحضون ،ومتاشيا مع األهداف التي توخاها الفقه والقانون يف
هذا املجال ،فإن املحكمة ملا قضت بإفراغ الحاضنة من املنزل دون التأكد مام ذكره أعاله -علام بأن البنت آسية
عند إقامة الدعوى مل يكن عمرها يتعدى 12سنة ،والفصل 102من مدونة األحوال الشخصية يحدد أمد انتهاء
الحضانة بالنسبة للبنت يف15سنة-مكتفية بالقول« :بأن الحاضنة غري محقة يف احتالل بيت الزوجية بعد انتهاء
فرتة عدتها ،ما دامت أجرة حضانتها ونفقة أبنائها مضمونة بالفصلني 103و 127من مدونة األحوال الشخصية»،
تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه ،ويعرضه للنقض.
ومن خالل حيثيات القرارين السابقني ،يتبني استحضار القضاء املغريب للبعد االجتامعي عند بته يف املنازعات
املعروضة عليه ،ومدى استناده عىل الحكمة من الحضانة ،والرغبة يف تحقيق مصلحة املحضون للقول بعدم أحقية
إفراغ الحاضنة من بيت الزوجية ،حتى بعد انتهاء فرتة العدة ،وهو ما يكرس حامية غاية يف األهمية لهذه األخرية.
وسريا عىل نفس النهج اتخذت محكمة االستئناف مبكناس موقفا مشابها للموقف السابق ،ملا اعتربت أن املطالبة
بإفراغ األم بعد انتهاء أجل حضانتها من املنزل الذي تعود ملكيته للزوج غري مربر ،ما دام أن تواجد األم باملحل
املطلوب إفراغه مبني عىل مساكنتها مع ابنتها ،التي ال زالت نفقتها عىل والدها ما دامت غري متزوجة وال كسب
لها.
وقد وسعت املحكمة سالفة الذكر من حق الزوجة يف التواجد مبنزل الزوج رغم انتهاء أجل حضانتها ،واستندت
يف ذلك عىل تواجدها بالتبعية لبنتها التي ال زالت نفقتها مفروضة عىل والدها ،وبذلك تكون املحكمة السابقة
قد اتجهت يف منحى يقدم إضافة نوعية ومهمة لقراري املجلس األعىل سابقي الذكر ،ومام جاء يف حيثيات هذا
القرار الصادر بتاريخ( 22/11/2006 :قرار رقم ( 37الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات
القضائية) -ملف  )2729/5/1نورد اآليت بعده:
«وحيث إن املادة  198من مدونة األرسة يف فقرتها الثانية تنص عىل أنه يف كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال
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بتوفرها عىل الكسب ،أو بوجوب نفقتها عىل زوجها.
وحيث إن البنت (س) التي تعيش معها والدتها املستأنف عليها املراد إفراغها الزالت نفقتها واجبة عىل والدها
املستأنف ،ألنه مل يدل مبا يفيد كونها تتوفر عىل الكسب أو أنها متزوجة.
وحيث إن األب ملزم بتهييء محال للسكن ألوالده ،أو أن يؤدي املبلغ الذي تقدره املحكمة لكرائه ،مراعية يف
ذلك أحكام املادة  191من مدونة األرسة.
وحيث إن املدعي املستأنف مل يدل مبا يفيد كون البنت ترغب يف السكن مع والدها والتخيل عىل والدتها ،ومل
يدل مبا يفيد استصدار حكم يحدد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن ،والضامنات الكفيلة باستمرار
أداء النفقة.
وحيث إن تواجد املستأنف عليها باملحل املطلوب إفراغها منه مبني عىل مساكنتها مع ابنتها التي ما زالت نفقتها
عىل والدها املستأنف ،ما دامت غري متزوجة ،وال كسب لها.
وحيث إن محكمة الدرجة األوىل عللت حكمها تعليال كافيا ،وصادفت الصواب فيام قضت به ،ويتعني تأييدها
يف ذلك».

ثانيا :يف الحقوق املدنية
ال شك أن مبدأ املساواة أضحى من املبادئ الراسخة التي تشكل قطب الرحى يف السياسات الترشيعية ملختلف
دول املعمور ،وعىل منواله تقاس درجة التزام الدول مبا تفرضه االتفاقيات الدولية يف هذا الشأن.
ومل يكن املرشع املغريب مبعزل عن هذا األمر ،إذ تدخل يف أكرث من مناسبة عرب اعتامد نصوص قانونية تهم وضعية
املرأة ،وقد كان الهدف منها تكريس مبدأ املساواة بني الجنسني ،وهو ترجمة حقيقية اللتزام املغرب عىل املستوى
الدويل.
ولقد بدأت بوادر إلغاء املقتضيات التمييزية ضد املرأة تظهر مع نسخ املادة  6من القانون التجاري القديم ،التي
كانت تشرتط عىل املرأة ملامرسة األعامل التجارية حصول رضا الزوج ،والتي حلت محلها املادة  17من مدونة
التجارة لسنة  ،1996والتي نصت عىل أنه:
« يحق للمرأة املتزوجة أن متارس التجارة دون أن يتوقف ذلك عىل إذن من زوجها.
كل اتفاق مخالف يعترب الغيا».
كام أن مدونة الشغل الصادرة بتاريخ 11 :شتنرب  2003ألغى الفصل  726من قانون االلتزامات والعقود الذي كان
ينص عىل أنه« :ليس للمرأة املتزوجة أن تؤجر خدماتها للرضاعة أو غريها إال بإذن من زوجها.
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وللزوج الحق يف فسخ اإلجارة التي تعقدها زوجته بغري إقراره».
ومتت صياغة املادة  9من مدونة الشغل الجديدة ،والتي نصت رصاحة عىل حق املرأة يف إبرام عقد الشغل وكذا
حقها يف االنضامم إىل نقابة مهنية واملشاركة يف تسيريها متزوجة كانت أو غري متزوجة.
وتتجىل كذلك مبادئ املساواة من خالل مدونة األرسة ،والتي عرف صدورها مخاضا عسريا ،ونقاشا طويال ،أدى إىل
انقسام فعاليات املجتمع املغريب إىل فئتني ،وانتهى األمر بتدخل عاهل البالد الذي عني لجنة ملكية لتعديل نصوص
مدونة األحوال الشخصية ،وتوجت أعامل اللجنة بوضع مرشوع قانون تضمن إصالحات وتغيريات هامة ،أعلن عنها
امللك يف افتتاح السنة الترشيعية بتاريخ  ،10/10/20031وتم طرح مرشوع اإلصالح عىل الربملان الذي قام مبناقشته،
وإدخال بعض التعديالت ،ليتم التصويت عليه باإلجامع.
وقد متيز هذا املرشوع املجتمعي بإقراره للعديد من املقتضيات التي تهدف إىل خلق التوازن والعدل واإلنصاف
داخل العالقات األرسية وإعطاء املرأة وضعا قانونيا يحمي حقوقها وحقوق األرسة ،وذلك من خالل االجتهاد يف
النص الديني وإقرار اإلصالح من داخله.
وقد أثارت مقتضيات قانون الجنسية قبل تعديلها جدال كبريا كذلك ،فلم يكن باستطاعة الطفل املزداد من أم
مغربية وأب أجنبي الحصول عىل جنسية أمه كجنسية أصلية عن طريق رابطة النسب ،ونظرا لتداعيات هذا
املوقف عىل حياة كثري من األفراد واألرس ،فقد تدخل امللك من أجل وضع حد لهذه الوضعية الشاذة ،وذلك من
خالل خطابه الذي ألقاه مبناسبة عيد العرش بتاريخ  30يوليو  ،2005والذي جاء فيه « :وتجسيدا لتجاوبنا الدائم
مع االنشغاالت الحقيقية لكل املواطنني ،سواء منهم املقيمون داخل اململكة أو خارجها ،ومع تطلعاتهم املرشوعة
واملعقولة ،فقد قررنا ،بصفتنا ملكا -أمريا للمؤمنني ،تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول عىل الجنسية
املغربية .وبذلكم نؤكد عزمنا الراسخ عىل تعزيز ما حققناه من تقدم رائد ،مبا كرسته مدونة األرسة من حقوق
والتزامات ،قامئة ليس فقط عىل مبدأ مساواة الرجل واملرأة ،ولكن باألساس عىل ضامن حقوق الطفل ،والحفاظ
عىل متاسك العائلة ،وصيانة هويتها الوطنية.»... ،
وصدر فعال قانون بتاريخ  23مارس  2007ترجم القرار التاريخي السابق ،ووضح رشوط اكتساب الجنسية املغربية،
وأصبحت املادة السادسة يف صياغتها الجديدة عىل الشكل التايل»:يعترب مغربيا الولد املولود من أب مغريب أو من
أم مغربية».
 من خالل تصفح مدونة األرسة ،ميكن الوقوف عنـد بعض املقتضيات التي كرست مبدأ املساواة بني الزوجني خالل1
الحيـاة الزوجية يف إطار مـن التكامل واملعارشة باملعروف ،و يتجىل ذلك من خالل :توحيد سن الزواج يف  18سنة بالنسبة للرجل
واملرأة ،ونفس األمر هم السن القانوين املشرتط يف البنت أو الولد املحضونني يف اختيار الحاضن ،حيث حدد هذا السن يف  15سنة لهام
معا ،كام نصت املدونة عىل املساواة يف إبرام عقد الزواج ،وكذا اكتساب األهلية ،فالزواج ينعقد بإيجاب من أحد املتعاقدين وقبول
من اآلخر ،وقد ألغى املرشع كذلك الوالية عىل املرأة الراشدة ،وأعطاها الحق يف مامرستها حسب اختيارها ومصلحتها ،كام خصصت
املدونة قسمها الرابع للرشوط اإلرادية ،كام أصبح إنهاء عقد الزواج ميارس من الزوج والزوجة ،كل حسب رشوطه الرشعية ،وتحت
رقابة القضاء
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وبعد هذه اللمحة التاريخية عن التطور الترشيعي الذي عرفه املغرب يف مسار تكريس مبدأ املساواة ،نشري إىل أن
القضاء املغريب أبىل بدوره البالء الحسن يف هذا الصدد ،فتميزت أحكامه بالجرأة ،وحاول رسم معامل التوازن بني
املرأة والرجل عىل املستوى التطبيقي ،من خالل النفاذ لجوهر النصوص القانونية والوقوف عىل مغزاها ومعانيها،
دون البقاء رهني تلك النظرة السطحية والقارصة لها.
وهكذا ،فقد ثارت أمام القضاء مسألة رعاية شؤون األوالد أمام املصالح اإلدارية بصفة مشرتكة دون متييز بني األب
واألم ،واعتربت يف هذا السياق املحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ  30شتنرب  ( 2005أمر رقم ( 65الرقم حسب ترتيبه
يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف 34/5س) ،بأن من حق والدة التلميذات تسلم شهادة
املغادرة من املؤسسة التعليمية ،وذلك إسوة بأبيهام ،ومام جاء يف األمر االستعجايل الصادر عن رئيس املحكمة
سالفة الذكر ،نورد ما ييل:
«إن حق التمدرس من حقوق الرتبية املستمدة من الدستور ،وأن النزاع بني األبوين ليس من شأنه تعطيل هذا
الحـق أو املساس به.
ما دامت العالقة الزوجية قامئة بني األبوين ،فإن رفض مدير املؤسسة التعليمية تسليم شهادة املغادرة لوالدة
التلميذات بعلة أن والدهن هو األحق يف تسلمها من شأنه املس بحق األم يف الرعاية والسهر عىل مصالح بناتها».
وعىل نفس املنوال ،اعتربت املحكمة االبتدائية بالحسيمة بأنه أمام إهامل األب يف القيام بواجباته يف التوفر عىل
دفرت الحالة املدنية ،يبقى من حق األم استصدار أمر بالحصول عىل الدفرت املذكور ،ومام ورد يف األمر االستعجايل
الصادر عن رئيسها يف هذا الصدد بتاريخ 28 :شتنرب ( 2005أمر رقم ( 69الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)39/15نورد ما ييل:
«إن إهامل الزوج لحقه وواجبه يف التوفر عىل دفرت الحالة املدنية أمر يخول للزوجة طبقا للامدة  23من القانون
املتعلق بالحالة املدنية حق استصدار أمر من رئيس املحكمة يف إطار الفصل  148من قانون املسطرة املدنية،
للحصول عىل نسخة من الدفرت العائيل مصادق عىل مطابقتها لألصل إن كان هذا األصل موجودا ،وإال فلها الحق
يف تسليم هذا الدفرت العائيل مبارشة من ضابط الحالة املدنية املختص».
هذا ،وقد امتد تطبيق مبدأ املساواة إىل األشخاص الحاصلني عىل الجنسية املغربية ،حيث اعتربت املحكمة اإلدارية
بالرباط يف حكم لها بتاريخ( 25/11/2001 :حكم رقم ( 66الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية)) أن حصول مواطنة جزائرية األصل عىل الجنسية املغربية ،يجعل وضعيتها مساوية لجميع
املغاربة ،وبالتايل يحق لها التمتع مبا يكفله القانون من حقوق ،ومنها اسرتجاع عقارها من ملكية الدولة ،وقد ورد
يف الحكم املذكور ما ييل:
«إن حصول الطاعنة عىل الجنسية املغربية بأثر رجعي يجعلها محقة يف التمتع بجميع الحقوق التي تخولها
لها هذه الجنسية إسوة بجميع املواطنني املغاربة ،وبالتايل تكون محقة يف اسرتجاع عقارها من الدولة املغربية،
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مادامت جنسيتها املغربية املطبقة بأثر رجعي تحول دون تطبيق مقتضيات ظهري  ،2/3/1973بشأن نقل ملكية
األرايض اململوكة لألجانب إىل الدولة ،عىل عقارها سالف الذكر».
ويف قرار آخر يكتيس أهمية قصوى ،أثريت مسألة تويل النساء ملنصب القضاء ،والتي حسم فيها املغرب منذ حصوله
عىل االستقالل ،وخالف يف ذلك املشهور يف املذهب املاليك ،باعتبار أن هذا األخري يشرتط الذكورة كأمر الزم لتويل
القضاء.
ومن بني الوسائل املثارة يف عريضة النقض ،أن موضوع الدعوى يتعلق بإثبات النسب ،وأن ذلك يكون من
اختصاص قاض رشعي ،وأن اإلمامة تشرتط فيها الذكورة ،وأن الغرفة التي بتت يف امللف مكونة كلها من قاضيات،
وقد كان للمجلس األعىل يف قراره الصادر بتاريخ( 21/2/2001 :قرار رقم ( 62الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس
املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )657/2/1/96رأي آخر ساقه كاآليت:
«إن الفصل  12من دستور اململكة ينص عىل أنه( :ميكن لجميع املوظفني أن يتقلدوا الوظائف واملناصب
العمومية ،وهم سواء فيام يرجع للرشوط املطلوبة لنيلها) ،وبهذا يتجىل أن دستور اململكة ال يفرق بني الرجل
واملرأة يف تويل منصب القضاء متى توفرت الرشوط املطلوبة يف املرشح له ،كام أن الظهري الرشيف مبثابة قانون
رقم  467/74/1بتاريخ  26شوال  1394املوافق لـ  11/11/1974املكون للنظام األسايس لرجال القضاء ،ال متيز
مقتضياته بني الجنسني لالنخراط يف سلك القضاء ،متى توفرت يف املرشح الرشوط املنصوص عليها يف الفصول 4
و 5و 6منه.»...
وسريا عىل نفس النهج القضايئ املتنور ،مل يخلف القضاء اإلداري املوعد ،باعتباره حامي الحقوق والحريات ،وسياج
املظلومني والضعفاء ضد عسف اإلدارة ،وجربوت أشخاص القانون العام.
وهكذا فقد كرست املحكمة اإلدارية بفاس اجتهادا يف غاية األهمية يف قضية أثارت عدة نقاشات يف أوساط املجتمع
املغريب ،وما زالت أصوات املدافعني عنها تصدح لحدود اآلن ،ويتعلق األمر بحق النساء املنتميات للجامعات
السالليات يف االستفادة من استغالل األرض ،فقد أفرز الواقع العميل مامرسة حرمتهن من ذلك الحق ،باعتبار أن
هنالك عرفا محليا يقيض باستفادة الذكور من حق االستغالل دون اإلناث.
وقد تركز حكم املحكمة املذكورة الصادر بتاريخ ( 3/4/2001 :حكم رقم ( 67الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس
املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف 13غ )2000/حول املقصود بعبارة األوالد ،ورتب بالتايل حق اإلناث
السالليات يف االستفادة من استغالل تلك األرض ،إىل جانب الذكور .ومام ورد يف الحكم املذكور نعرض ما ييل:
« وحيث إن قرار حرمان الطاعنات من استغالل األرض التي خلفها موروثهم الهالك الحسن غافر استند إىل وجود
عرف محيل يحول دون استفادة اإلناث من االستغالل.
وحيث إنه بالرجوع إىل وثائق امللف مل يقم دليل عىل وجود هذا العرف أو استدل به من طرف الجهة املدعى
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عليها مبا يثبت قيامه ،وتوارثه بني أفراد الجامعة املعنية ،وإلزامه لهم والتزامهم به.
وحيث إن التمييز بني الورثة مبراعاة جنسهم ،وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا ،كام يف حالة النزاع املعروض ينطوي
عىل إقصاء غري مربر لهؤالء ومخالف للرشيعة اإلسالمية وملبادئ القانون والعدل واإلنصاف ،خصوصا إذا كانت
ظروفهن متنع من هذا اإلقصاء ،علام أنه بتاريخ إقامة اإلراثة املضمن أصلها بعدد  158كان سن هؤالء الورثة هو
 61سنة بالنسبة لزوجة الهالك ،و 58سنة بالنسبة لبنته يامنة ،و 50سنة بالنسبة لبنته حادة ،و 46سنة لبنته
زهرة ،مام يجعلهن أحوج إىل األرض املذكورة خالفا ملا ذهب إليه املقرر املطعون فيه ،املعتمد عىل قرار الجامعة
النيابية الذي منح خارج النفوذ الرتايب لهذه الجامعة مبدينة صفرو ،لعلة الخوف من ترسب أفراد خارج الجامعة
الساللية عن طريق الزواج أو البيع ،وهو ما مل يتحقق يف النازلة املعروضة ،علام أن الحقوق محفوظة يف حالة
تحققه».

ثالثا :يف الحقوق االقتصادية
إن املتتبع ملسار االجتهاد القضايئ املغريب ال يسعه إال أن يسجل وبارتياح كبري حرص هذا األخري عىل ضامن نوع
من الحامية االقتصادية للزوجة بشكل خاص واملرأة عموما.
ومل يكن هذا األمر محض صدفة عابرة ،أو مجرد اتجاه نشاز يف مسار القضاء املغريب ،بل إن األمر نابع عن تجربة
قضائية متشبثة مببادئ العدل واإلنصاف ،ومنفتحة عىل اآلراء الفقهية املتنورة ،والتي شكلت مرجعية أساسية لهذا
االجتهاد ،وساهمت يف خلخلة الجمود الترشيعي ،وجعلت من الرقي بحقوق املرأة قطب الرحى يف اإلقدام عىل
مبادرات ترشيعية وصفت بالرائدة والغري املسبوقة يف العامل العريب واإلسالمي.
ونظرا لكرثة املواضيع التي تعرض لها القضاء من خالل النوازل التي عرضت عليه ،ارتأينا االقتصار عىل منوذجا لهذه
الحامية واملتجيل يف :حق املرأة يف األموال املكتسبة أثناء الحياة الزوجية.
حق املرأة يف األموال املكتسبة أثناء الحياة الزوجية
تقيض القاعدة املقررة يف جل قوانني األرسة للدول اإلسالمية بالنسبة للنظام املايل للزوجني ،واملستمدة من الفقه
اإلسالمي باستقالل كل زوج بذمته املالية.
ويرتتب عىل هذا األمر عدة نتائج ميكن استجالء أهمها يف :أنه ال والية للزوج عىل أموال زوجته ،وأن ما يجنيه
ويكتسبه كل واحد من الزوجني مباله وجهده يعترب ملكا خالصا له ،أما إذا قام الزوج باالنتفاع مبال زوجته وأداره
وقام بتنميته وخلطه مباله ،ومتلك أمالكا بفضل ذلك ،فإن املال يصبح بينهام مشرتكا ،ويقتسم بينهام بحسب ما
أسهم به كل واحد منهام.
وإذا كان دور الزوج مقترصا عىل إدارة مال زوجته وتنميته فقط دون أن يخلطه مباله ،فاملال يعد يف هذه الحالة
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لها ،ويبقى الزوج عىل نصيبه يف الرشكة معها إن كان له نصيب معلوم اتفقا عليه عند تسلمه مالها إلدارته ،وإال
يتم تقدير نصيبه بحسب الجهد املبذول من طرفه يف تنمية املال ،وذلك بواسطة الخرباء.
وقد يحدث أن يكون مصدر مال الزوجة هو عملها وجهدها ،خصوصا أن تطور الحياة االجتامعية جعل دور املرأة
غري مقترص عىل رعاية شؤون البيت ،والقيام بواجباتها الزوجية ،وإمنا أصبحت رشيكة للرجل يف مامرسة مجموعة
من األنشطة ،وتقلد العديد من الوظائف ،سواء يف القطاع العام أو الخاص.
ويف بعض األحيان يتجىل دور املرأة يف مساعدة زوجها يف نشاطه الزراعي أو الفالحي أو الصناعي ،وقد متتهن
حرفة داخل البيت تدر عليها مدخوال ،وهو ما يجعل لها يف هذه األحوال ،موارد مالية ميكنها أن تفوق أحيانا موارد
زوجها.
غري أن الواقع العميل أبان أن بعض األزواج يقومون باقتناء أموال منقولة أو عقارية ،ويسجلونها باسمهم الخاص
رغم أن الزوجة تكون قد ساهمت مبالها أو جهدها يف اكتساب تلك األموال.
وإذا كان األمر ال يثري كبري إشكال عندما تكون العالقة الزوجية قامئة ،فإنه يف حالة حدوث انحالل للعالقة الزوجية
أو وفاة ،فإن الزوج يستأثر بتلك األموال يف الحالة األوىل ،وال يبقى للزوجة سوى مستحقاتها املقررة قانونا من نفقة
ومتعة...أو تحصل عىل نصيب مفروض من الرتكة يحدد يف الثمن أو الربع يف الحالة الثانية ،وال يكون لها بالتايل أي
حق يف ما منا وازداد مبجهودها طيلة الحياة الزوجية.
وملواجهة ما قد يحصل من حيف يف مثل هذه الحاالت ،يقدم الرتاث الفقهي املغريب منوذجا بارزا من مناذج
الحامية املالية للمرأة ،حيث أقرت بعض العادات واألعراف السائدة يف بعض املناطق املغربية ،وخاصة منطقة
سوس بجنوب املغرب للزوجة الحق يف أخذ نصيب محدد من أموال الزوج املحصلة خالل فرتة الزواج متى أثبتت
مساهمتها يف تكوين تلك األموال أو تنميتها ،وهو ما اصطلح عىل تسميته ب« :حق الكد والسعاية».
وقد أبىل القضاء املغريب البالء الحسن – رغم غياب نص ترشيعي ينظم هذا الحق يف السابق -حيث أيدت املحاكم
املغربية ،خصوصا يف منطقة سوس تطبيق أحكام الكد والسعاية عندما يتم إثباته ،مستندة يف ذلك عىل ما جرت
عليه العادة والعرف ،وما قدمه الفقهاء من أسس ودالئل لتكريس هذا العرف ،وقد أيد املجلس األعىل بوصفه أعىل
هيئة قضائية ترشف عىل مراقبة حسن تطبيق القانون اتجاه محاكم املوضوع ،مام أعطى رشعية لتلك األحكام،
وأرىس اجتهادات قضائية ذات أهمية قصوى.
وقد كان الفراغ الترشيعي والتطبيق املحدود لحق الكد والسعاية عىل الصعيد الجغرايف الدافع األسايس ملختلف
الفعاليات املهتمة مبوضوع األرسة ،واملرأة عىل وجه الخصوص ،إىل املطالبة بتقنني الحق املذكور وتنظيمه ليتسنى
تطبيقه عىل نطاق واسع.
ومل يرتك املرشع املغريب الفرصة متر إبان صدور مدونة األرسة ،إذ وجدت املطالب السابقة صدى لها ولو نسبيا،
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وأتت املادة  49لتنظم كيفية تدبري الشؤون املالية للزوجني ،فبعد أن كرست مبدأ استقالل الذمة املالية للزوجني،
منحت لهام إمكانية االتفاق حول تدبري شؤونهام املالية ،كام أعطت للقضاء سلطة تقديرية يف حالة غياب هذا
التنظيم ،مع مراعاة مجموعة من املعايري ،كالعمل واألعباء واملجهودات املبذولة من طرفهام.
ومن خالل االطالع عىل تجربة القضاء املغريب ،يتبني أنه أرىس مبختلف مستوياته عدة مبادئ واجتهادات ،كرست
إنصاف املرأة ،وشكلت حامية اقتصادية لها ،وذلك عن طريق إقرار نصيبها يف الرثوة املكتسبة بني الزوجني.
وهكذا فقد اعترب املجلس األعىل يف قرار صادر بتاريخ ( 21/10/2009قرار رقم ( 51الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس
املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )80/2/1/2008بأن نيابة الزوجة عن زوجها يف استيفاء واجبات
الكراء أمام القضاء ومن املكرتين ،ومراقبتها ألشغال بناء املنزل اململوك للزوج ،يشكل جهدا من الزوجة ساهم يف
تكوين األموال الزوجية ،وتستحق تبعا لذلك نصيبها فيها.
ومام جاء يف القرار سالف الذكر نورد ما ييل:
«حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه بعدم ارتكازه عىل أساس قانوين وانعدام التعليل ،ذلك أن املطلوبة مل
تدل مبا يفيد قيامها بأعامل من شأنها املساهمة يف تنمية ثروته ،وأن األمر يتعلق مبنزله الذي شيده عىل أرض
محفظة يف اسمه ومباله ،وأن ثروته ورثها عن والده سواء يف املدينة أو يف البادية ،وأن املطلوبة كانت فقط تتوصل
مببالغ كراء أمالكه نيابة عنه ،واملحكمة ملا قضت للمطلوبة باملبالغ املحددة يف منطوق القرار أمام عدم إثباتها
لواقعة تنمية أموال األرسة املزعومة ،تكون قد بنت قضاءها عىل غري أساس مام يعرض قراراها للنقض.
لكن حيث إنه طبقا ملقتضيات املادة  49من مدونة األرسة ،فإنه إذا مل يكن مثة اتفاق بني الزوجني عىل استثامر
وتوزيع األموال املكتسبة أثناء قيام العالقة الزوجية ،فريجع للقواعد العامة لإلثبات مع مراعاة عمل كل واحد
من الزوجني ،وما قدمه من مجهودات ،وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األرسة ،واملحكمة أجرت بحثا يف القضية
استنتجت منه ومن الوثائق التي استدلت بها املطلوبة أن هذه األخرية كانت تنوب عن زوجها الطاعن يف استيفاء
واجبات الكراء أمام القضاء ومن عند املكرتين ،وأنها راقبت عملية بناء املنزل اململوك للطاعن ،والكائن بحي
مفتاح الخري حسب ترصيحات الشهود ،وإذ هي قدرت التعويض املستحق للمطلوبة يف إطار الكد والسعاية
وملا لها من سلطة يف ذلك تكون قد بنت قضاءها عىل أساس ،وعللت قرارها تعليال سليام ،ويبقى ما أثري بدون
أساس».
وقد سارت محاكم املوضوع عىل نفس املنوال ،وأقرت بدورها أحقية الزوجة يف املستفاد من الرثوة الزوجية ،وهكذا
اعتربت محكمة االستئناف بالجديدة بأن مامرسة الزوجة لعمل تجاري ،وقيامها بأداء مبالغ مالية يف تشييد منزل
الزوجية يعد مساهمة منها يف تكوين أموال األرسة ،وقد جاء يف حيثيات قرارها هذا الصادر بتاريخ05/05/2009 :
(قرار رقم ( 53الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )1/495/2007ما ييل:
«وحيث أثبتت املستأنفة سعايتها مبقتىض اإلشهاد العديل عدد  617و تاريخ  17/1/2005توثيق الجديدة ،والذي
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يشهد شهوده بأنها كانت متارس التجارة يف املواد الغذائية منذ بداية سنة  1995إىل نهاية سنة  ،1997وبقيت
متارس التجارة الحرة بأشكالها املتنوعة منذ ذلك الحني إىل اآلن وحتى اآلن ...وقد وقع استفسار سبعة من شهود
اإلشهاد املذكور عىل ذمة جلسة البحث املقررة استئنافيا ،وقد أكدوا للمستشار املقرر القائم بالبحث ما سبق
أن أفضوا به لدى عديل اإلشهاد املذكور ،وإن كان االستفسار حق للقايض وللخصم ،فإن ذلك يجب أن يتم
داخل ستة أشهر من يوم أداء الشهادة ،وإذا طلب الخصم االستفسار بعد هذه املدة مل ميكن من ذلك،ويقىض
بشهادتهم من غري استفسار ،ألن ميض املدة مظنة لنسيان الشهود للشهادة التي أدوها ،ورغم ذلك أمرت
املحكمة باستفسار الشهود ألن ذلك موكول لسلطتها التقديرية يف تقييم الحجج،ودرءا لالسرتابة من الشهادات
االسرتعائية (انظر تعليالت القرار التمهيدي الصادر بتاريخ  ،4/3/2008والصفحة  242من كتاب «وسائل اإلثبات
يف الفقه اإلسالمي» لألستاذ محمد ابن معجوز).
وحيث إنه ملا تقاعس دفاع الطاعن أصليا عن تسديد صائر الخربة املقررة متهيديا بتاريخ  13/1/2009رغم
التوصل ،يكون قد تخىل عن األثر املتوخى من الوسيلة االستئنافية املؤسسة عىل خرق تقرير الخربة االبتدايئ
ملقتضيات الفصل  63من قانون املسطرة املدنية بسبب عدم استدعائه.
وحيث إن الخبري خليل برزوق أحىص الفواتري املستظهرة من لدن الطاعنة فرعيا ،وخلص إىل تحديد قيمتها يف
مبلغ  72358.00درهم ،وإذا كان دفاع الطاعن أصليا يرى أن تلك الفاتورات ال تتعلق ببناء الدار ،وال تفيد كونها
استعملت فيها ،فإنه ملزم اإلثبات عمال مبقتضيات  400من قانون االلتزامات والعقود ،وملا مل يفعل فإن مطعنه
بخصوص هذا الشق غري مجد.
وحيث إنه مبقارنة املبلغ املؤدى يف البناء من لدن املستأنفة فرعيا كام هو محددا آنفا ،واملبلغ الذي حدده الخبري
كقيمة الدار موضوع الرسم العقاري عدد  73780/08يف  568.000،00درهم ،يكون الحكم املستأنف قد وازن
بني قيمة العمل املبذول من طرف املستأنفة فرعيا ،والربح املستخلص وهو قيمة العقار ،ولذلك قال ابن عبد
الرفيع التونيس يف أجوبته ...« :فيكون الربح بينهام بقدر العمل  ،»...ومن ثم أصاب الحكم املستأنف يف قضائه
وحليفه التأييد.
ويف قرار آخر صادر عن محكمة االستئناف بفاس بتاريخ ( 22/01/2010قرار رقم ( 52الرقم حسب ترتيبه يف
الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)881/8/7استنتجت هذه األخرية أن عدم ثبوت متلك
الزوج للعقارات املسجلة يف اسمه قبل إبرام عقد الزواج ،يجعل الزوجة محقة يف طلب نصيب من تلك العقارات،
كام اعتربت أن مساهمة الزوجة يف تنمية أموال األرسة ثابتة طبقا للقواعد العامة لإلثبات ،ولو أنها مل تدل مبا يفيد
وجود اتفاق عىل تدبري األموال املكتسبة أثناء فرتة الزوجية .ما دام أنها أدلت بتواصيل أداء كراء الشقة ،وأداء
واجب املاء والكهرباء ،وأداء فاتورة الخط الهاتفي ،ومبا يفيد مساهمتها يف واجبات متدرس بناتها ،ومساهمتها
يف أشغال تهيئة كهرباء الفيال.
وقد جاء يف حيثيات القرار السابق ما ييل:
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«وحيث بخصوص الدفع املثار من كون املحكمة مل تبني املعيار التي اعتمدته لتحديد نسبة املساهمة املزعومة
للزوجة يف تنمية أموال األرسة ،وكذا الدفع املثار حول كون املحكمة اعتربت دون وجه حق أن عدة عقارات تدخل
ضمن األموال الواجب اقتسامها ،دون أن تبني نسبة مساهمة املدعية فرعيا يف تنمية أموال األرسة ،فبعد اطالع
املحكمة عىل الوثائق املرفقة بامللف ،نجد أن املستأنف عليها ساهمت بقسط من مالها يف تنمية أموال املستأنف
عليه ،ليس يف إطار الفقرة األوىل من املادة  49من مدونة األرسة ،ولكن يف إطار الفقرة األخرية من نفس املادة،
ذلك أنها أدلت بتوصيل أداء كراء الشقة الكائنة برقم  15شارع أحمد أمني وعددها  ،196وكذلك أداء واجب
املاء والكهرباء عن نفس الشقة ،وأداء فاتورة الخط الهاتفي وأصل العقدتني املتعلقتني باملاء والكهرباء وكل تلك
التواصيل يف اسمها ،فضال عن إدالئها مبا يفيد مساهمتها يف واجبات متدرس بناتها حسب ما أدلت به من شواهد
مسلمة لها من مؤسسة «إيتيج» ،ومؤسسة الفالح ،كام أنها أدلت مبا يفيد مساهمتها يف أشغال تهيئة كهرباء
الفيال الكائنة برقم  21شارع أنوال نرجس أ فاس ،وغريها من املساهامت املادية التي وردت مفصلة بالحكم
املستأنف ال داعي إلعادتها ذكرها يف هذا القرار ،مام يكون للمستأنف عليها حق فيام اكتسبه املستأنف من
أموال خالل فرتة الزواج ،ما دام أنها أثبتت مساهمتها يف تنمية أمواله يف إطار القواعد العامة لإلثبات ،ولو أنها
مل تدل مبا يفيد وجود االتفاق عىل تدبري األموال املكتسبة أثناء فرتة الزوجية ،علام أن الحكم املستأنف فرق بني
العقارات ،التي تتمتع بوصف األموال املكتسبة خالل فرتة قيام الزوجية ،وبني من ال تتمتع بالوصف املذكور،
كالعقارين موضوع الرسمني  99353و  101858/07و مل يدرجها ضمن األموال املمكن مطالبة املستأنف عليها
بنصيبها فيها لكون املستأنف ينفرد مبلكيته لهام ،ولكون وجه مدخل هذين العقارين يف ذمته املالية هو الهبة.
وحيث بخصوص الدفع املثار حول كون املحكمة اعتربت مجرد الوصوالت والفواتري املدىل بها من لدن املستأنف
عليها هي من أدتها ،يف حني ان شواهد املحافظة العقارية التي يف إسم املستأنف مل تعتربه مالكها ،فإن الفقه
املاليك ال يجيز استئثار الزوج لنفسه مبا كتبه يف إسمه من املشرتيات ويعترب الزوجة رشيكة له يف ذلك بقدر
جهدها وسعايتها فيه كام ذكر ،وأشري يف معرض الجواب عن الدفوعات أعاله بخصوص مساهمة املستأنف عليها
يف ثروة املستأنف ،كام أن الحكم املستأنف أشار إىل ما جرى به العمل عند بعض الفقهاء من كون الزوجة رشيكة
لزوجها ،فيام أفادا ماال بتعنيتهام وكلفتهام مدة انضاممهام ومعاونتهام ،كام أن أحكاما صادرة عن قضاء املوضوع
يف هذا االتجاه منها الحكم الصادر عن ابتدائية أكادير بتاريخ  26/12/1986يف امللف رقم  ،54/86وغريها من
األحكام املشار لها يف الحكم املستأنف.
وحيث بذلك يكون ما قىض به الحكم املستأنف بأداء املدعى عليه الفرعي محمد الطالب للمدعية فرعيا
ودغريي سفياين بديعة عن قيمة مساهمتها يف تنمية أموال األرسة أثناء قيام الزوجية يف محله ،ويتعني تأييده
مبدئيا ،لكن اعتبارا ملا لهذه املحكمة من سلطة التقدير يف هذا الشأن ترى أن املبلغ املحكوم به مبالغ فيه
بالنسبة للمجهود املبذول من لدن املستأنف عليها ،واملساهمة يف تنمية أموال املستأنف عليها ،واملساهمة يف
تنمية أموال املستأنف ،مام يتعني خفضه إىل الحد الوارد يف املنطوق».
ويف نفس السياق أقرت محكمة االستئناف بتازة أحقية الزوجة يف نصيب من الرثوة الزوجية بناء عىل إقرار الزوج
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بكونها أحدثت إصالحات باملنزل الذي اكتسب أثناء قيام الزوجية ،وتأكيد الشهود لذلك ،وخلصت بذلك إىل أنها
ساهمت مبجهودها ومالها الخاص يف تنمية أموال األرسة.
ومام جاء يف هذا القرار الصادر بتاريخ( 04/02/2009 :قرار رقم ( 54الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)244/8نذكر اآليت:
«وحيث إن الثابت من الحكم املطعون فيه ومجموع الوثائق املدرجة بامللف وخاصة شهادة الشهود املستمع
إليهم ابتدائيا وإقرار الطاعن بكون زوجته أحدثت إصالحات باملنزل املكتسب أثناء قيام الزوجية بينهام ،تشكل
كلها قرائن عىل أن الزوجة ساهمت مبجهودها ومالها الخاص يف تنمية أموال األرسة اليشء الذي يبقى معه الحكم
موضوع الطعن صائبا فيام قىض به ويتعني تأييده ،وما ارتكز عليه االستئناف من أسباب غري مؤسس ويتعني
رده».
وبدورها أقرت محكمة االستئناف بالعيون أحقية الزوجة يف التعويض مستندة يف قرارها عىل ثبوت توفرها عىل
دخل قار ،وكذا مساهمتها فـي صيانة بيت الزوجية أثناء تواجد الزوج خـارج أرض الوطن ،وقدا جاء يف حيثيات
قرارها الصادر بتاريخ ( 06/12/2008قرار رقم ( 55الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات
القضائية) -ملف  )102/8ما ييل:
وحيث إن املستأنف عليها قد أثبتت باملستند الكتايب وبجلسة البحث بواسطة شهود أنها ساهمت يف صيانة بيت
الزوجية الذي اكتسبه الزوجان خالل فرتة قيام الزوجية ،وكان الزوج خارج أرض الوطن ،كام أثبتت أن لها دخال
قارا ودخال آخر ميده لها والدها ،ولها متجر للتجارة.
وحيث إن واقع الحال بني أن املستأنف عليها كانت تستطيع مساعدة زوجها املستأنف ،وهوما فعلته مبساهمتها
يف بناء املنزل موضوع النزاع.
وحيث إن الفقرة األخرية من املادة  49من مدونة األرسة تتطابق مع اإلثباتات املقدمة ،اليشء الذي يصب يف
اتجاه اعتبار املحكمة لكل ذلك بأن طلب املستأنف عليها كان وجيها ومرشوعا.
وحيث إن النصيب الذي حددته محكمة الدرجة األوىل ومنحته كتعويض عام استثمرته املستأنف عليها جاء
موضوعيا بالنظر إىل ما رصفته عن البناية من إصالحات يف غياب الزوج ،وطول مدة الكد والعمل يف خدمة
ترميمها ،اليشء الذي ارتأت معه املحكمة اعتبار أن ما جاء به الحكم االبتدايئ كان يف محله مام يكون حريا
تأييده فيام قىض به».
ويف إطار إثبات دعوى استحقاق بدل الكد والسعاية ،اعتربت محكمة االستئناف بأكادير أن الدعوى السابقة هي
دعوى مالية ،تستوجب يف حالة عدم إثبات املدعي لدعواه توجيه اليمني للمدعى عليه ردا لدعوى املدعي ،مع
إعامل قاعدة النكول عمال بالحديث «شاهداك أو ميينه».
61

ومام جاء يف قرارها السابق الصادر بتاريخ ( 13/12/1991قرار رقم ( 22الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية)) نورد اآليت:
«وحيث إن املدعية إمنا تطالب بنصفها عن طريق سعايتها وكدها عىل ما جرت به العادة يف هذه الناحية من
استسعاء النساء وإرشاكهن يف الناتج عن السعاية مع جميع السعاة ،كام نص عليه غري واحد من أرباب النوازل
الفقهية ،وما جرى به العمل يف البقاع السوسية.
وحيث إن املدعية املستأنفة إلثبات استحقاقها للمدعى به أدلت بلفيف مؤرخ ب  20/3/90يشهد شهوده بأن
املدعية كانت تعمل وتساعد وتؤازر وتوايس املرىض بعيادة مطلقها الدكتور( م.ج).
وحيث إن هذه الشهادة ال تفيد بأن الدار املدعى بها ناتجة من مثر هذه السعاية ،وأن املدعى عليه اشرتاها مبال
السعاية ،خصوصا وأن املدعى عليه يدعي بأنه طبيب وله عدة مساعدين يؤدي أجرتهم ،وأن الدار له خاصة به
ومن حر ماله ،اليشء الذي تكون معه الشهادة املذكورة غري كافية للقول بثبوت سعاية وكد املستأنفة يف الدار
املدعى بها.
«وحيث إن دعوى املستأنفة هي دعوى مالية .وأن دعاوى املال يف حالة عدم إثبات املدعي لدعواه توجه
اليمني عىل املدعى عليه ردا لدعوى املدعى مع إعامل قاعدة النكول عمال بالحديث « شاهداك أو ميينه» وقول
املتحف« -واملدعي عليه باليمني يف عجز مدع عن التبيني»...إلخ.وحيث ينبغي لذلك إبطال الحكم املستأنف فيام قىض به من رفض طلب املستأنفة والتصدي ،والحكم عىل
املستأنف عليه بيمني اإلنكار ردا لدعوى املدعية عىل أنه ال يعلم لها أي حق يف الدار املدعى بها ،فإن حلف
سقطت دعوى املدعية ،وإن نكل تحلف املدعية عىل صحة دعواها وما تدعيه ،وتستحق حينئذ ربع الدار املدعى
بها ،وإن نكلت فال يشء لها».
ويف حكم لها صادر بتاريخ ( 04/01/2010حكم رقم ( 56الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية) -ملف  ،)10/1/2010اتجهت املحكمة االبتدائية بالرباط إىل إقرار أحقية الزوجة يف  50يف
املائة من أسهم املدعى عليه ،بعد ثبوت كدها وسعايتها من أجل تنمية أموال األرسة عن طريق مساهمتها يف
إنشاء الرشكة ،وقد جاء يف الحكم املذكور ما ييل:
«وحيث إنه بخصوص الطلب يف الشق الرامي إىل متكني املدعية من  50يف املائة من نصيب املدعى عليه يف رشكة
مؤسسة «أحد» ،فإنه باالطالع عىل الوثائق يتضح بأنه مبناسبة إنشاء الرشكة كانت املدعية متلك  25يف املائة من
أسهم الرشكة ،واملدعى عليه  25يف املائة ووالدة املدعية  50يف املائة ،ويف غضون سنة  2008وهبت والدة املدعية
البنتها  50يف املائة من أسهمها يف الرشكة التي بدورها وهبت للمدعى عليه  25يف املائة ،لتصبح حصة هذا األخري
 50يف املائة من األسهم واملدعية  50يف املائة من األسهم ،والحالة هاته إن املدعى عليه ادعى بأنه ملك الحصة
املذكورة يف مقابل اقتنائه األرض التي شيدت عليها الرشكة دون إثباته مصدر حصوله عىل مثن رشاء األرض التي
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شيدت عليها الرشكة ،ما عدا الصورة الشمسية من كشف الحساب الصادر عن الرشكة العامة املغربية لألبناك عن
شهر يناير  ،2003والذي جل العمليات املعاملتية املضمنة به تم محوها ،مام يتعني عدم اعتباره.
وحيث إنه عىل عكس ذلك ،فإنه باالطالع عىل عقود امللكية والرشاء املرفقة مبقاالت املدعى عليه الرامية إىل
املطالبة بواجبات السمرسة ،يتضح بأن املدعية لها أمالكها الخاصة ،وساهمت وكدت وسعت من أجل تنمية
أموال األرسة بإيعاز من والدتها ،وأهم دليل عىل ذلك كام جاء عىل لسان املدعية بجلسة البحث ،فإنه بالنظر إىل
استمرار الشقاق ،وسعيا منها يف الحفاظ عىل مل شمل األرسة حررت لفائدة املدعى عليه هبة بنسبة  25يف املائة
من نسبة أسهمها ،اليشء الثابت مبقتىض عقد الهبة املستدل به.
وحيث إنه أمام ثبوت كد وسعاية املدعية من أجل تنمية أموال األرسة عن طريق مساهمتها يف إنشاء الرشكة
بإيعاز من والدتها ،فإنها تكون محقة يف  50يف املائة من أسهم املدعى عليه مفارقها».
وقد أثار موضوع استحقاق الزوجة مقابل األعامل التي تقوم بها داخل البيت جدال داخل أوساط الفقه والقضاء،
وذلك بالنظر ملا لهذه األعامل من أهمية اقتصادية واجتامعية داخل األرسة.
واستند االتجاه الداعي إىل رفض مطالبة الزوجة بنصيب فيام اكتسب من أموال نتيجة عملها املنزيل إىل كون ما
أنفقه الزوج خالل الحياة الزوجية هو املقابل املستحق لها ،وال ميكن أن تعوض عن ذلك مرتني ،وأن العمل املنزيل
يعد من أوكد مسؤولياتها.
بينام برز اتجاه آخر إىل إقرار حق الزوجة يف ما تراكم من أموال كمقابل لعملها داخل البيت مستندا يف ذلك
عىل أن النفقة ال ميكن أن تكون مقابال لتلك األعامل ألنها واجب رشعي قانوين ملقى عىل عاتق الزوج ،سواء أدت
الزوجة تلك الخدمات أم ال ،وأن عمل الزوجة داخل البيت عمل منتج له قيمة مالية يف سوق العمل ال يقل عن
عمل الزوج خارج البيت.
ومل يبق موضوع استحقاق الزوجة مقابال عن عملها داخل البيت مجرد نقاش فقهي ،بل انتقل األمر إىل القضاء،
وأصبح مجاال لالجتهاد ،ونسجل يف هذا الصدد جرأة املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،إذ أكدت يف سابقة من
نوعها عىل أن عمل الزوجة اليومي ولو داخل البيت يعد مساهمة منتجة عند التقييم عىل أساس أن عقد الزواج
للعرشة الزوجية وال يلزم الزوجة بخدمة البيت ،ومام جاء يف حيثيات حكمها الصادر بتاريخ  ( 24/04/2006حكم
رقم ( 60الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) )685/4 -نورد اآليت:
«وحيث إنه إذا كانت املادة  49من مدونة األرسة تنص عىل أن األصل هو أن لكل واحد من الزوجني ذمة مستقلة
عن ذمة اآلخر ،وميكن أن يتفقا عىل طريقة معينة لتدبري األموال املكتسبة خالل أيام الحياة الزوجية ،ويحددا
طريقة إدارة واستثامر هذه األموال وتوزيعها بنسبة معينة بينهام وتضمني االتفاق كتابة ،إال أنه قد يحصل أال
يكون هناك اتفاق بني الطرفني مكتوب حسب الفقرة األخرية من هذه املادة ،وثار الخالف حول ما يدعيه الطرف
اآلخر ،فإنه يتم الرجوع فيه للقواعد العامة لإلثبات ،مع اعتبار ومراعاة عمل كل واحد من الزوج والزوجة ،وهذا
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هو الحال يف هذه النازلة ،حيث تبني للمحكمة من خالل وثائق امللف وما ذكر أعاله من ترصيحات الشهود،
ومن خالل إقرار الزوج خالل جلسة البحث بتاريخ  08-03-2005بأنها سلمته مبلغ  10.000.00درهم يف ذلك
الوقت،والذي يشكل مبالغ مهمة يف يومنا هذا ،وأمام عدم منازعته كونها كانت تشتغل عىل آلة الرتيكو ،وأن
املدعية كانت تقوم مبجهودات طيلة حياتها الزوجية ،وتساهم يف رفع دخل األرسة ،وتحسني وضعها،وذلك ملدة
تفوق  34سنة من الزواج ،كام أن عملها اليومي ،ولو داخل البيت هو مساهمة منتجة عند التقييم ،خاصة إذا
علمنا أن من الفقهاء من اعترب أن عقد الزواج ال يلزم الزوجة بخدمة البيت ،فقد قال أبو حنيفة ومالك والشافعي
«أن عقد الزواج للعرشة الزوجية ال لالستخدام وبدل املنافع ،فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشؤونه،
وأن إعداد البيت واجب للزوج وحق للمرأة» ،ولذلك قال تعاىل «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم».
وحيث إنه إذا كان الرشع قد أعطى للمرأة التي مل يقع الدخول بها نصف الصداق ،فكيف تكون وضعية الزوجة
التي قضت مع الزوج مراحل العمر بحلوها ومرها وساهمت يف تكوين ثروة وممتلكاته مبجهوداتها؟
وحيث إن حق املدعية يف الرثوة التي كونها الزوج خالل فرتة الزواج ،والتي ساهمت وكدت وعملت من أجل
تكوينها ،هو حق يجد سنده يف الرشيعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي عرب قرون ،وهو الحق الذي يحقق للزوجة
نوع من االستقرار املادي إذا ما انتهت العالقة الزوجية مقابل مجهوداتها وعنائها إىل جانب الزوج ،اليشء الذي
ينسجم ومبادئ الرشيعة اإلسالمية السمحة وقواعد العدل واإلنصاف ،والذي يعترب من الحقوق املعرتف بها يف
الفقه اإلسالمي ،والتي متت تزكيتها بواقعة قىض فيها سيدنا عمر ابن الخطاب ريض الله عنه بحكمه لحبيبة بنت
األرقم ضد أخو زوجها بنصف ما ترك الزوج لكونها كانت نساجة وطرازة ،فساهمت بذلك يف تكوين الرشكة.
وحيث إن هذا الحق هو ما اصطلح عىل تسميته بحق الكد والسعاية من طرف فقهاء سوس ،الذين أقروه يف
منطقة سوس ،وهو مشاركة املرأة الرجل يف املستفاد ،اليشء الذي يؤكد أن الفقه اهتم من عدة قرون مبجهود
الزوجة أثناء الحياة الزوجية ،وأنه اعرتف لها بنصيب يف ذلك.
وحيث إنه ميكن القول بأن فتوى ابن عرضون الصادرة يف القرن  16قد وضحت كثريا أهمية عمل الزوجة يف بيتها،
فقد قال الفقيه ملا سئل عن الزوجة التي تقدم عملها للزوج وهي غري ملزمة بذلك هل تشاركه يف األموال التي
تعود عليه من ذلك أم ال ،فأجاب« :إن للزوجة الحق يف اقتسام الرثوة مع زوجها عىل التساوي ،فلها النصف يف
ثروته عند الطالق ،ولها النصف من تركته عند الوفاة غري نصيبها يف اإلرث ،جزاء لها عام قامت به من أعامل ال
تلزمها أو جزاء لها عام بدلته من جهد أثناء الحياة الزوجية ،وقد سمي حقها هذا بحق الشقا».
وحيث إن املحكمة بعدما تأكد لها املساهمة الفعلية للمدعية إىل جانب املدعى عليه فيام اكتسبه من أموال،
أمرت بإجراء خربة حسابية قصد تحديد ممتلكات املدعى عليه املكتسبة خالل فرتة الزواج ،وذلك قصد إحصائها
وتحديد قيمتها العقارية عهد للقيام بها للخبري سمري ثابت.
وحيث خلص الخبري يف تقريره بأن ممتلكات املدعى عليه تحرص يف امللك املتواجد بشاطئ ميموزا مساحته
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 100مرت مربع ،وحدد قيمته يف مبلغ  200.000.00درهم ،وتم اقتناؤه سنة ،1984كام ميلك العقار املتواجد
بشارع أفغانستان ،وهو عامرة متكونة من أربع طوابق ،وطابق أريض به محل تجاري وتم تحديد قيمته يف مبلغ
 1.000.000.00درهم.
وحيث تكون بذلك ،وكام بينت للمحكمة من خالل ما ذكر أعاله أن املدعية قد ساهمت بعملها وكدها يف تنمية
األموال املكتسبة خالل فرتة الزواج ،والتي نتج عنها رشاء وبناء العقارين املذكورين أعاله ،وذلك عىل ضوء ما
قامت به املدعية من أعامل ومجهودات وأعباء يف تنمية املال واستثامره ،وتحدد املحكمة بالتايل قدر املجهود
الذي بذلته يف مبلغ  150.000.00درهم».
ومن خالل الحكم السابق يتضح أن القضاء املغريب يأخذ األعامل املنزلية مأخذ الجد عند تقديره للمساهمة
املقدمة والجهود املبذول من طرف كل واحد من منهام ،ال سيام بعدم تأكد بأن لهذه األعامل قيمة اقتصادية
تستحق عنها الزوجة مقابال ماديا غري املقابل الذي أفتى به الفقهاء ،وأصبح من غري الجائز تبخيس العمل داخل
البيت واعتباره عمال طبيعيا ،وإمنا يجب االعرتاف بأهميته االقتصادية ،وبحقيقته كعمل منتج يساهم يف تكوين
الرثوة الزوجية بشكل أو بآخر.
ويف سياق آخر مرتبط بالجدل الدائر حول تسجيل الحقوق املالية بالرسم العقاري 2،وخاصة ما يتعلق بحق الكد
 أثري التساؤل حول تسجيل املمتلكات املكتسبة أثناء الحياة الزوجية يف الرسم العقاري يف إسم أحد الزوجني دون اآلخر ،ومدى2
اعتبار هذا التسجيل نهائيا ،ومطهرا لتلك املمتلكات من أي نزاع حسب القاعدة الواردة يف قانون التحفيظ العقاري املغريب ،وجعلها بالتايل ملكا
خالصا له دون مراعاة ما قد يكون بذله الطرف اآلخر من مجهود يف تنمية تلك املمتلكات؟
لقد حسم املجلس األعىل هذا الجدل الفقهي من خالل قراره الصادر بتاريخ ،03/12/2008 :حيث اعترب أن الفقرة األخرية من املادة  49من
مدونة األرسة ،التي تنص عىل أنه« :إذا مل يكن هناك اتفاق -بني الزوجني عىل استثامر وتوزيع األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ،-فريجع
للقواعد العامة لإلثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني ،وما قدمه من مجهودات ،وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األرسة» ،تعطي الحق
للزوجني يف املطالبة بنصيبهام من تلك األموال ،ولو كانت مسجلة يف الرسم العقاري يف إسم أحدهام فقط.
والواقع أن هذا القرار أعطى تفسريا سليام لعبارة « القواعد العامة لإلثبات» ،إذ لو كان املقصود هو الوقوف عند الرسوم العقارية ملا كان هناك
لزوم لصياغة الفقرة أعاله ،وبذلك ال ميكن اعتبار وجود إسم أحد الزوجني يف الرسوم العقارية حجة نهائية عىل متلكه لها وحده ،بل إن الباب
مفتوح بحكم خصوصية العالقة بني الزوجني للبحث والتحقيق يف مصدر ومقدار مساهمة كل طرف.
وإذا كانت الوضعية يف هذه النازلة أن الزوج هو املطالب بنصيبه يف األموال املكتسبة خالل الحياة الزوجية ،فإن الغالب من خالل النزاعات
املعروضة عىل املحاكم هي أن الزوجة هي من تتقدم لطلب بنصيبها مام ساهمت به يف تكوين الرثوة خالل مدة العالقة الزوجية ،وبذلك فالتفسري
الذي سار املجلس األعىل عىل منواله يف قراره أعاله ،سيشكل سندا لتمكني الكثري من النساء من حقوقهن املالية عند إنكارها من طرف األزواج.
وألهمية القرار السابق نورد من حيثياته ما ييل:
«حيث صح ما عابه الطاعن عىل القرار املطعون فيه ،ذلك أن الفقرة األخرية من املادة  49من مدونة األرسة تنص عىل أنه إذا مل يكن هناك
اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني ،وما قدمه من مجهودات ،وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األرسة.
والثابت من أوراق امللف أن الطاعن أدىل بنسخة من عقد رشاء شقة يف إسم املطلوبة مؤرخ يف  9/9/1987ورد يف الفصل التاسع منه اتفاق
الطاعن واملطلوبة عىل أدائه باقي مثن رشاء هذه الشقة البالغ  185.000درهم بواسطة قرض اقرتضه الطاعن شخصيا من مرصف املغرب بعدما
قدمت املطلوبة مقابل هذا الرشاء تسبيقا قدره  65.000درهم ،كام أدىل بالوثيقة املؤرخة يف  06/01/1988الصادرة عن مرصف املغرب ،والتي
تثبت موافقته عىل منح القرض املذكور للعارض ،ومبجموعة من الكشوفات الحسابية تثبت االقتطاعات الشهرية من حسابه املفتوح لدى البنك
املغريب للتجارة والصناعة ،والبالغة  8.101.39درهم شهريا ،واملتعلقة بتسديد باقي مثن رشاء األرض العارية ذات الرسم العقاري عدد3184/33
البالغ  145.750درهام بعدما أدت املطلوبة تسبيقا ماليا لرشاء هذه األرض منحرصا يف مبلغ  ،31.000كام أن املطلوبة نفسها أقرت يف مذكرتها
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والسعاية ،ذهبت املحكمة اإلدارية بالرباط يف حكم لها بتاريخ ( 15/05/1997حكم رقم ( 23الرقم حسب ترتيبه
يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف 583/96غ) إىل اعتبار حق الكد والسعاية من بني الحقوق
العرفية اإلسالمية ،شأنه يف ذلك شأن حقوق الجلسة والزينة والجزاء والهواء املنصوص عليها يف الفصل  8من ظهري
 2يونيو  1915للترشيع املطبق عىل العقارات املحفظة ،التي وردت عىل سبيل املثال ال الحرص ،وأن الفصل 85
من ظهري  12/08/1913بشأن التحفيظ العقاري قد جاء عاما يف صياغته ،ومنح إمكانية طلب تقييد احتياطي أمام
املحافظ عىل األمالك العقارية والرهون لكل من يدعي أي حق يف عقار محفظ دومنا تحديد،مام يكون معه قرار
املحافظة برفض طلب التقييد االحتياطي والحالة هذه متسام بتجاوز السلطة لعيب خرق القانون املوجب إللغائه.
ومام ورد يف الحكم سالف الذكر ،نشري إىل ما ييل:
«وحيث إنه بعد اطالع املحكمة عىل القرار املطعون فيه ،اتضح أن املطلوب يف الطعن رفض طلب الطاعنة لكون
الحق املطالب بتقييده احتياطيا ليس حقا عينيا طبقا ملقتضيات الفصل  85أعاله.
لكن حيث إنه بالرجوع إىل مقتضيات هذا الفصل فإنه ينص عىل أنه:
«ميكن لكل من يدعي حقا يف عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد االحتفاظ املؤقت بهذا الحق» إما
مبقتىض سند يربره ،وإما بأمر قضايئ صادر عن رئيس محكمة االبتدائية التي يوجد العقار يف دائرة نفوذها ،وإما
مبقتىض نسخة من املقال املرفوع لدى القضاء قصد إثبات الحق ،كام يف نازلة الحال.
وحيث إنه بغض النظر عام سيسفر عنه حكم املحكمة االبتدائية التي وضع املقال املقدم أمامها ،والذي مبوجبه
طلبت الطاعنة تقييدا احتياطيا أمام املحافظ عىل األمالك العقارية والرهون املطلوب يف الطعن ،فإن الفصل 85
املشار إليه أعاله قد جاء عاما يف صياغته ،ومنح إمكانية طلب تقييد احتياطي لكل من يدعي أي حق يف عقار
محفظ دومنا تحديد ،مام يكون معه القرار املطعون فيه متسام بتجاوز السلطة بعيب مخالفة القانون .ويتعني
لذلك الترصيح بإلغائه مع ترتيب اآلثار القانونية عىل ذلك».

املؤرخة يف  15/02/2006املدىل بها يف جلسة  20/02/2006بأن القروض البنكية التي يتمسك بها الطاعن ،والتي يزعم بأنه ساهم بها يف اقتناء
العقارين املذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص ،وأن دور الطاعن كان ينحرص يف استعامل حسابه البنيك ال غري .واملحكمة ملا عللت قرارها
بأن ما متسك به الطاعن من أداء ديون يف شكل أقساط القتناء قطعة أرضية وشقة بواسطة حساب بنيك يف إسمه ال ينهض حجة كافية للقول بأن
هناك اتفاقا لتدبري األموال بينهام ،أو أنه قدم مجهودا أو تحمل عبئا لتنمية أموال األرسة ،دون أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خربة للتحقق مام
إذا كانت املبالغ املالية التي كانت تقتطع من حساب الطاعن قد ساهمت فعال يف تنمية أموال األرسة أم ال ،وفيام إذا كان قد اسرتجع هذه األموال
من قبل املطلوبة ،وإذ هي مل تفعل تكون قد خرقت مقتضيات املادة  49من مدونة األرسة ،وعرضت بذلك قرارها للنقض».
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رابعا :يف الحقوق االجتامعية
تتعدد مظاهر تدخل القضاء املغريب يف امليدان االجتامعي ،فالقايض يعد ترجامن شعور املجتمع ،مبا يفرضه عليه
ذلك من استحضار للموروث الثقايف وللمعطيات االجتامعية عند فصله يف املنازعات املعروضة عليه ،ويزخر تاريخ
القضاء املغريب بعدة آثار تربز دور العامل االجتامعي يف بلورة االجتهادات القضائية ،وهو ما تجسده القواعد
الفقهية والنوازل التي كانت متيز كل منطقة من مناطق املغرب كالعمل الفايس ،والعمل السويس...
وتقدم تجربة القضاء املغريب الحايل استمرارية للنهج السابق من خالل بروز عدة اجتهادات رسخت حقا من
الحقوق اإلنسانية االجتامعية للمرأة ،وقد برز ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص من خالل حامية الصحة اإلنجابية،
والحرص عىل عدم تعرض املرأة ملعاملة متييزية ومساواتها مع الرجل ،وكذا من خالل متتيعها بالضامنات القانونية.
أ) حامية الصحة اإلنجابية:
لقد أضحى الحق يف الصحة من القضايا الراهنة التي أصبحت تحتل مكانة مهمة يف اجتهاد القضاء املغريب ،وقد
راكمت التجربة العملية العديد من املبادئ التي أصبحت تشكل أرضية مهمة للبحث يف هذا املوضوع ،انطالقا من
تحميل الدولة مسؤولية العالج لجميع املواطنني دون متييز بينهم ،إىل البحث يف عنارص مسؤولية الطبيب واملرافق
الصحية ،وإىل االلتزامات التي تقع عليها.
وباالطالع عىل مختلف األحكام والقرارات التي شكلت أرضية لهذه الدراسة ،يتبني مدى اعتامد القضاء يف املغرب
عىل أحدث النظريات القانونية عند الحديث عن طبيعة مسؤولية الطبيب واملرافق الصحية ،ففي قرار للمجلس
األعىل صادر بتاريخ( 20/12/2006 :قرار رقم ( 76الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات
القضائية) -ملف  ،)3418/1/3/2005اعترب هذا األخري أن مسؤولية الطبيب تقتيض منه بذل جهود الشخص اليقظ
املوافقة للحقائق العلمية املكتسبة ،واملطابقة ألصول املهنة املستقر عليها .متجاوزا بذلك التفسري الضيق ملسؤولية
الطبيب القامئة عىل بذل العناية.
وقد ورد يف القرار املذكور اآليت ذكره:
«لكن حيث لنئ كان الطبيب ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية ،وعىل هذا األساس تقوم مسؤوليته ،وأن
املسؤولية املذكورة دقيقة تتطلب منه بذل جهود اليقظ املوافقة للحقائق العلمية املكتسبة واملطابقة ألصول
املهنة املستقر عليها يف علم الطب ،والتي تقتضيها الحالة الصحية للمريض ،وتؤدي إىل عدم اإلرضار به ،وأن
الثابت من وثائق امللف أن تقارير األطباء أثبتت فيها الدكتورة ك .ك .وجود احتامل كبري الحتباس مشيمي،
وأكدت الدكتورة س .أ .بأن شكل «انفغار الرقبى الربزخي» ناتج عن تجريف ،يف حني استخلص الدكتور ب.
بأن إفراغ الرحم من الجنني امليت الذي قامت به الدكتورة ل .يف مصحة فضالة مل يتم بأكمله ،ألن الوثيقة
 M.O.P.A.N .4التي سلمت من مخترب الترشيح مبخترب شهرزاد تبني إسقاط جزء من الجنني بعد شهر من إفراغ
الرحم الذي قامت به الدكتورة ل .يف عيادتها ،وال يستطيع بيان الكيفية التي تم بها إفراغ الرحم ،وأن الدكتور
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ف .ف .انتهى إىل التنظيف ال يكون كامال والحمل متقدم ،و يف غياب التخدير العام الذي يزيل اآلالم و يساعد
الطبيب عىل القيام مبهامه عىل أحسن ما يرام ،مشريا إىل أن األرضار الناتجة يف رجلها نفسية راجعة ليأس املريضة
مع تكرار العملية وحرمانها من استعامل اللولب كوسيلة ملنع الحمل ،واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا
عللته « بأنه تبني من مراجعة مجموع هذه التقارير ،كون املستأنفة أصيبت بعدة أرضار خطرية سواء مادية
ونفسية ،وأن تعبري الدكتور ف .حول املرض النفيس قد يكون أخطر من املرض العضوي الذي يصيب املريض يف
أعضائه فقط ،وأن إصابة املريضة يف جسمها ،وما نتج عنه من مضاعفات سوف يؤدي حتام إىل أرضار نفسية
أيضا خاصة بالنسبة لها كامرأة ال زالت يف ريعان شبابها ،وأن الرضر الحاصل من جراء تكرار العملية عدة مرات
بدون استعامل تخدير كامل مؤكد باعتبار التقارير التي يشهد بها األطباء ،وأن العالقة السببية بني الخطأ الطبي
والرضر الحاصل للمستأنفة تربر املطالبة بالتعويض» ،تكون اعتربت خطأ الطبيبة ناتج عن عدم بذل عناية
الطبيبة اليقظة والالزمة لشخص يف مستواها العلمي ،ورتبت عىل ذلك النتيجة التي آلت إليها ،فعللت قرارها مبا
فيه الكفاية ،و مبا ال ينطوي عىل مخالفة أو تحريف ،وما بالوسيلة عىل غري أساس».
ويف سياق آخر ،أثارت املحكمة اإلدارية بوجدة مسألة الخطأ املرفقي للمصحة ،ذلك أنه غالبا ما تدفع املراكز
االستشفائية واملصحات بعدم ثبوت العالقة السببية بني الرضر الحاصل للضحية ،والخطأ الطبي املنسوب لها،
وذلك رغبة منها يف اإلفالت ،فقد اعتربت املحكمة املذكورة يف حكمها الصادر بتاريخ ( 12/03/1999حكم رقم 24
(الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)98/20أن األخطاء املرفقية تتمثل
يف حالة عدم أداء املرفق للخدمة باملرة ،أو حالة أداء املرفق للخدمة ،ولكن عىل نحو يسء ،أو حالة تأخر املرفق
يف أداء الخدمة.
وأنه بقيام مرفق املصحة بالخدمة عىل نحو يسء ،وذلك بعدم توفر الطاقم الطبي،يكون قد ارتكب خطأ ،يجعله
يتحمل املسؤولية طبقا ألحكام الفصل  79من قانون االلتزامات والعقود.
ومام جاء يف الحكم املذكور نورد ما ييل:
«وحيث إن عدم قيام املصحة باإلجراءات الالزمة إلجراء العملية الجراحية ،يعد تقصريا منها يف القيام بالواجب.
وحيث إن غياب الطاقم الطبي يف وقت كانت تحتاج فيه الضحية إىل تواجد الطاقم املذكور إلجراء العملية ،يعترب
وبغض النظر عن العالقة ما بني األطباء واإلدارة سوء يف تسيري مرفق عام.
وحيث إن عدم قيام املصحة باإلجراءات الرضورة إلنقاذ الضحية ،يعترب تقصريا منها مادام أن املفرتض منها توفري
كل الظروف الرضورية للوالدة املالمئة لكل حالة.
وحيث إنه باإلضافة إىل ذلك ،فإن مدير املصحة رصح أمام الضابطة القضائية بأن طاقم التخدير مل يكن موجودا
ليلة وقوع الحادثة باملصحة.
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وحيث إن الدفع املتعلق بكون أرسة الضحية أرصت عىل بقائها باملصحة رغم تحذيرات الطبيب يرد بأن هذا
ادعاء مجرد مادام أنه ال دليل بامللف يفيد إثبات ذلك ،فضال عن كون املصحة هي مرفق عام من الواجب عليها
القيام بجميع اإلجراءات الالزمة إلنقاذها قبل تفاقم وضعها الصحي ،ولو أدى ذلك إىل نقلها تلقائيا لجهة أخرى
سواء كان مستشفى عمومي أو غريه تفاديا لحصول الوفاة.
وحيث إنه بعدم قيام املصحة بهذا اإلجراء يعترب تقصريا منها وإهامال وتهاونا يف توفري الظروف املالمئة إلجراء
العملية املذكورة ،علام بأن املجمع عليه فقها وقضاء أن األخطاء املرفقية تتمثل يف حالة عدم أداء املرفق للخدمة
باملرة ،أو حالة أداء املرفق للخدمة ،ولكن عىل نحو يسء أو حالة تأخر املرفق يف أداء الخدمة.
وحيث إنه بقيام مرفق املصحة بالخدمة عىل نحو يسء يكون قد ارتكب خطأ ،يجعله يتحمل املسؤولية طبقا
ألحكام الفصل  79من قانون االلتزامات والعقود.
وحيث إن هذا الخطأ رتب رضرا للجهة املدعية متثل يف وفاة مورثتهم.
وحيث إن العالقة السببية ثابتة بني الخطأ والرضر ،مام يكون معه الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الذي
تتبع له املصحة مسؤوال مسؤولية تامة عن األرضار ،ويستتبع ذلك الترصيح برفض الطلب الرامي إىل تشطري
املسؤولية لعدم إثبات أي خطأ يف جانب الجهة املدعية.
وحيث إن عدم قيام املصحة باإلجراءات الالزمة إلجراء العملية الجراحية ،يعد تقصريا منها يف القيام بالواجب.
وحيث إن غياب الطاقم الطبي يف وقت كانت تحتاج فيه الضحية إىل تواجد الطاقم املذكور إلجراء العملية ،يعترب
وبغض النظر عن العالقة ما بني األطباء واإلدارة سوء يف تسيري مرفق عام.
وحيث إن عدم قيام املصحة باإلجراءات الرضورة إلنقاذ الضحية ،يعترب تقصريا منها مادام أن املفرتض منها توفري
كل الظروف الرضورية للوالدة املالمئة لكل حالة.
وحيث إنه باإلضافة إىل ذلك ،فإن مدير املصحة رصح أمام الضابطة القضائية بأن طاقم التخدير مل يكن موجودا
ليلة وقوع الحادثة باملصحة.
وحيث إن الدفع املتعلق بكون أرسة الضحية أرصت عىل بقائها باملصحة رغم تحذيرات الطبيب يرد بأن هذا
ادعاء مجرد ما دام أنه ال دليل بامللف يفيد إثبات ذلك ،فضال عن كون املصحة هي مرفق عام من الواجب عليها
القيام بجميع اإلجراءات الالزمة إلنقاذها قبل تفاقم وضعها الصحي ،ولو أدى ذلك إىل نقلها تلقائيا لجهة أخرى
سواء كان مستشفى عمومي أو غريه تفاديا لحصول الوفاة.
وحيث أنه بعدم قيام املصحة بهذا اإلجراء يعترب تقصريا منها وإهامال وتهاونا يف توفري الظروف املالمئة إلجراء
العملية املذكورة ،علام بأن املجمع عليه فقها وقضاء أن األخطاء املرفقية تتمثل يف حالة عدم أداء املرفق للخدمة
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باملرة ،أو حالة أداء املرفق للخدمة ،ولكن عىل نحو يسء أو حالة تأخر املرفق يف أداء الخدمة.
وحيث إنه بقيام مرفق املصحة بالخدمة عىل نحو يسء يكون قد ارتكب خطأ ،يجعله يتحمل املسؤولية طبقا
ألحكام الفصل  79من قانون االلتزامات والعقود.
وحيث إن هذا الخطأ رتب رضرا للجهة املدعية متثل يف وفاة مورثتهم.
وحيث إن العالقة السببية ثابتة بني الخطأ والرضر ،مام يكون معه الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الذي
تتبع له املصحة مسؤوال مسؤولية تامة عن األرضار ،ويستتبع ذلك الترصيح برفض الطلب الرامي إىل تشطري
املسؤولية لعدم إثبات أي خطأ يف جانب الجهة املدعية».
ويف حكم آخر أكرث جرأة ،ذهبت املحكمة اإلدارية بأكادير يف حكم لها بتاريخ ( 21/10/2004حكم رقم ( 77الرقم
حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية)) ،إىل تحميل املسؤولية للدولة املغربية لخرقها مبدأ
املساواة بني املواطنني يف االستفادة من العالج والخدمات الطبية ،ورتبت عىل هذا األمر تعويضا ماليا لورثة الهالكة
نظرا للرضر الحاصل لهم بوفاة مورتثهم ،ومام قرره الحكم املذكور ،نورد اآليت ذكره:
«ثبوت إخالل مرفق الصحة مببدأ مساواة املواطنني يف العالج والعناية الطبية حينام قرر منع الهالكة من االستفادة
من تصفية دمها اصطناعيا ،يجعل الدولة املغربية مسؤولة عن األرضار الالحقة بأبنائها بعد وفاتها».
ب) عدم التعرض للتمييز
وعيا من املغرب بحتمية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،فقد عمل عىل إدخال إصالحات جوهرية عىل
بعض املقتضيات القانونية ،وجعلها مالمئة مع االلتزامات الدولية للمغرب يف املوضوع ،وقد تم تكرس هذا التوجه
من خالل تتميم القانون الجنايئ مبقتضيات جديدة تجرم التمييز بجميع صوره ،وقد عرفت الفقرة األوىل من الفصل
 431التمييز مبا ييل »:تكون متييزا كل تفرقة بني األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطني ،أو األصل االجتامعي،
أو اللون ،أو الجنس ،أو الوضعية العائلية ،أو الحالة الصحية ،أو اإلعاقة ،أو الرأي السيايس ،أو االنتامء النقايب ،أو
بسبب االنتامء أو عدم االنتامء أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني» ،وقد رتب املرشع عقوبات يف
حق مرتكبي أي نوع من أنواع التمييز.
وقد تضمنت العديد من القوانني األخرى مقتضيات قانونية تتعلق بنبذ كل متييز بني األشخاص :كمدونة الشغل
(الديباجة ،املادة  ،9املادة  ،12املادة  ،346املادة  ،361املادة  ،478املادة  ،484املادة  ،486املادة  ،)487وظهري
الحريات العامة (املادة  ،3املادة .)4
وبدوره كان القضاء املغريب وال يزال سباقا إىل تكريس مبادئ عدم التمييز بشتى أنواعه ،وصدرت عنه عدة أحكام
شكلت وبحق عالمات فارقة يف مساره ،وأسست لثقافة قضائية ذات جرأة واضحة.
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ومن ضمن هذه األحكام ،صدر قرار عن الغرفة االجتامعية باملجلس األعىل بتاريخ ( 9/12/2010قرار رقم 70
(الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف عدد  ،)600/5/1/2009اعترب أن
مطالبة املشغل لألجرية بنزع الحجاب عند قيامها بعملها ،مساسا بحريتها الشخصية ،واستنتج أن مغادرتها للعمل
بسبب ذلك يعد طردا مقنعا لها من قبل املشغل ،يرتتب عنه استحقاقها للتعويض املقرر قانونا ،ومام ورد يف القرار
املذكور ،نذكر ما ييل:
«لنئ كان نظام العمل داخل املقاولة يفرض عىل العاملني وضع قبعة واقية عىل الرأس ،فإن تقيد األجرية مبا فرض
عليها مع ارتدائها أيضا سرتة للرأس التزمت بها كطريقة خاصة يف لباسها ال يشكل إخالال بذلك النظام ،ومن
ثم فإن مطالبتها من طرف املشغل بإزالة الحجاب املوضوع عىل رأسها يعد مساسا بحريتها الشخصية ،مادام مل
يثبت أن لباسها عىل النحو املذكور يحول دون قيامها بعملها عىل الوجه املطلوب ،أو أنه يعرقله بأي شكل من
األشكال ،وأنه أمام متسك األجرية مبامرسة حريتها يف لباسها ،فإن مغادرتها لعملها إن متت من قبلها أمام إرصار
املشغل عىل موقفه تعترب طردا مقنعا من عملها ،تستحق معه التعويضات التي يخولها قانون الشغل عن الفسخ
التعسفي لعقد الشغل».
وسريا عىل نفس النهج ،فقد دأب القضاء اإلداري عىل حامية الضامنات األساسية التي يتمتع بها املوظفون يف شتى
املجاالت ،وحرص عىل متتيعهم باملزايا التي يخولها لهم القانون يف إطار من املساواة ،ودون متييز بينهم ،ويف إطار
ضوابط موضوعية محددة مسبقا ،واعترب أن خرق هذه الضوابط ميس مبدأ مساواة املوظفني يف تدبري وضعياتهم
اإلدارية.
ومل يقف دور القضاء املغريب عىل حامية مبدأ املساواة يف شكله املجرد ،بل أسس وإسوة باملرشع املغريب ملا يسمى
بالتمييز اإليجايب ،والذي ال يعد امتيازا للمرأة بقدر ما يشكل مراعاة لبعض خصوصيات األنثى ،والتي تربر اعتامد
سياسة ترشيعية معينة ،واختيارات اسرتاتيجية محددة ،ومن بني النامذج التي ميكن االستشهاد بها يف هذا الصدد
مدونة الشغل ،ذلك أنها نصت عىل التقيد الصارم مببدأ املساواة يف جميع مظاهره ،إال أنها باملوازاة مع ذلك ،فقد
استقرت إرادة املرشع عىل متتيع املرأة مبجموعة من االمتيازات والضامنات لحامية األمومة ،كام استثنى املرأة من
تطبيق بعض املقتضيات القانونية الخاصة بالشغل ،مكرسا بذلك متييزا إيجابيا يف حقها ،ومن ذلك ما نصت عليه
املادة  172حيث نصت عىل أنه »:ميكن تشغيل النساء ،مع األخذ بعني االعتبار وضعهن الصحي واالجتامعي ،يف
أي شغل لييل ،»...وقد منعت املادة  179من نفس القانون النساء من العمل يف األشغال الجوفية التي تؤدى يف
أغوار املناجم»...
ومن األمثلة القضائية التي ميكن االستدالل بها يف هذا املقام عن تكريس مبدأ التمييز اإليجايب ،نذكر الحكم
الصادر عن املحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ ( 1/11/2002حكم رقم ( 75الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  ،)192/2002والذي اعترب أن تعيني اإلناث دون الذكور يف املدار الحضاري
كمعلامت ،ال ميس مبدأ املساواة يف يشء ،وقد جاء يف الحكم املذكور ما مفاده:
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«إن العمل عىل تجنيب اإلناث املدرسات املشاق واالنشغاالت التي يتعرضن لها عند تعيينهن يف املناطق النائية،
وجعل هذا التعيني مقترصا عىل املدرسني الذكور ،ال ميس مببدأ املساواة وإمنا يخدم املصلحة العامة املتمثلة يف
الرفع من املردودية وتربية النشء يف أحسن الظروف».
ج) التمتع بالضامنات القانونية
تتعدد مظاهر تدخل القضاء املغريب قصد توفري الحامية القانونية للمرأة ،وضامن تطبيق الضوابط القانونية
التطبيق السليم ،ومن بني معامل هذا التدخل ميكن اإلشارة إىل تجربة القضاء اإلداري املغريب يف الدفاع عن حقوق
املرأة املوظفة.
ويجدر التذكري يف هذا الصدد بأن دساتري املغرب املتعاقبة أكدت عىل رضورة احرتام مبدأ املساواة بني جميع
املواطنني يف تقلدهم للوظائف واملناصب العمومية ،وأنهم سواء فيام يرجع للرشوط املطلوبة لنيلها ،وأكد الفصل
األول من قانون الوظيفة العمومية عىل هذا األمر بتنصيصه عىل أنه ”:لكل مغريب الجنسية الحق يف الوصول إىل
الوظائف العمومية عىل درجة من املساواة .وال فرق بني الجنسني عند تطبيق هذا القانون ما عدا املقتضيات التي
ينص عليها أو التي تنتج عن قوانني أساسية خصوصية”.
وقد عرضت عىل جهة القضاء اإلداري املغريب عدة نزاعات همت عىل وجه الخصوص مشكل نقل املوظفات،
واحرتام الضامنات التأديبية ،والحق يف االستفادة من بعض املزايا التي تضمنها الوظيفة.
ويف مجال النقل تجب اإلشارة إىل أن الهدف األسايس الذي يخول لإلدارة اإلقدام عليه هو ضامن تحقيق مصلحة
العمل بحسن توزيع العاملني عىل اإلدارات املختلفة ،فهو امتياز مخول لإلدارة بناء عىل الفصل  64من قانون
الوظيفة العمومية الذي ينص عىل أن« :للوزير حق مبارشة انتقاالت املوظفني املوجودين تحت سلطته ،ويجب
أن تراعى يف تعيني املوظفني الطلبات التي يقدمها من يهمهم األمر ،وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود املالمئة
ملصالح اإلدارة» ،ويبدو جليا أن نقل املوظفني من املواضيع الشائكة نظرا ملا متلكه اإلدارة من سلطة تقديرية يف
األمر.
غري أن سلطة اإلدارة يف مجال النقل ليست مطلقة ،وإمنا مقيدة بضوابط لعل أهمها رضورة وجود مصلحة تربر
ذلك النقل ،وبيان تلك الرضورة يف صلب قرارها ،وقد كرس القضاء اإلداري املغريب يف عدة مناسبات املبادئ
السابقة.
ويعد النقل أكرث رضرا يف حق املوظفة إذا كانت لها ارتباطات أرسية ،ففي حكم لها صادر بتاريخ 19/03/1998
(حكم رقم ( 25الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية)) اعتربت املحكمة اإلدارية
بالرباط بأن نقل الطاعنة التي تعد متزوجة ،ولها أبناء تسهر عىل تربيتهم إىل مدينة ورزازات ،يجعل قرار اإلدارة
مشوبا بعيب االنحراف يف استعامل السلطة ،طاملا أن اإلدارة مل توضح بأن املنصب الذي يعاين من الخصاص يتطلب
كفاءات استثنائية تتوفر يف الطاعنة دون غريها.
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ومام ورد يف القرار املذكور نشري إىل اآليت:
«وحيث أجابت املؤسسة املطلوبة يف الطعن بأن قرار نقل الطاعنة للعمل مبدينة ورزازات ،قد اتخذ نتيجة
للخصاص الذي حصل بالصندوق الجهوي للقرض الفالحي مبدينة ورزازات.
وحيث إنه ولنئ كان الخصاص املزعوم ثابتا ،فإنها كان بوسع اإلدارة تعيني شخص آخر يعمل مبؤسسة تابعة
لها ،قريبة من الجهة التي تشكو من الخصاص ،سيام وأن الطاعنة امرأة متزوجة ولها أبناء تسهر عىل تربيتهم،
اللهم إذا كان املنصب املطلوب ملؤه ،يتطلب كفاءات استثنائية تتوفر يف الطاعنة دون سواها ،وهو ما مل تبينه
اإلدارة ،اليشء الذي يجعل الوسيلة املستمدة من املقال ،واملتمثلة يف االنحراف يف استعامل السلطة قامئة ،ويتعني
اعتامدها.
وحيث إنه أمام هذه املعطيات يكون القرار املطعون فيه متسام بتجاوز السلطة ،ويتعني لذلك الترصيح بإلغائه».
وبعيدا عن مجال القضاء اإلداري ،مل تخل تجربة القضاء االجتامعي بدورها من بعض األحكام الجريئة ،3التي
شكلت ضامنة حامئية مهمة للمرأة انضافت إىل الضامنات التي أحاطها بها املرشع ،والتي تهدف إىل حاميتها يف
عملها من الناحية البدنية واألخالقية والصحية.
ومن بني تلك الضامنات متتعها بإجازة الوالدة ،ومنع تشغيل النساء بعد الوضع ملدة  7أسابيع ،وحقها يف أخذ وقت
إلرضاع طفلها ،وعدم إمكانية إنهاء عقد الشغل للمرأة األجرية يف فرتة حملها أو بسبب مرض ناتج عن الحمل أو
النفاس ،وكذا منع تشغيل النساء يف بعض األشغال كتلك التي تكون يف باطن األرض ،أو التي تستمر لوقت متأخر
من الليل...
وإذا كان القانون االجتامعي قد أجاز للمشغل فصل األجري الرتكابه إحدى األخطاء املنصوص عليها يف املادة 39
من مدونة الشغل ،والتي جاءت عىل سبيل املثال ال الحرص ،فإن قواعد هذه املواد قد أجازت لألجري ترك العمل
بدون إشعار يف عدة حاالت يساهم فيها املشغل ليجعل من الخطأ املرتكب خطأ جسيام ،ومنها مثال :ترك العمل
 - 3يعترب القــرار الصادر عن املجلس األعىل بتــاريخ 21/07/1983 :أحد أهـم القرارات الصادرة يف املادة االجتامعية ،ويتعلق األمـر يف هــذا
القرار مبضيفة طريان كانت تشتغل لدى رشكة الخطوط امللكية املغريب تعرضت للطرد من العمل ألنها أخلت برشط عقد العمل الذي يلزمها
بعدم الزواج ،ما دامت تعمل بالرشكة املشغلة ،فصدر القرار املذكور معتربا أن الرشط املانع من مبارشة الحقوق يعد الغيا ،والعقد صحيحا ،ورتب
لألجرية التعويض املستحق عن الفسخ التعسفي ،ومام جاء يف هذا القرار نورد ما ييل:
« لكن حيث لنئ كان الفصل  109من قانون االلتزامات والعقود ينص عىل بطالن االلتزام املقرتن برشط من شأنه أن مينع أو يحد من مبارشة
الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقه يف أن يتزوج ،وحقه يف أن يبارش حقوقه املدنية ،فإن هذا الرشط يكون باطال ،وال يؤدي إىل بطالن
االلتزام الذي يعلق عليه إذا كان من شأنه االنتقاص من حقوق األجري ،لذلك فإن املحكمة كانت عىل صواب عندما اعتربت أن رشط عدم الزواج
الذي التزمت به املطلوبة يف النقض يعترب باطال ،ويبقى العقد صحيحا ،ورتبت عىل ذلك آثار الفسخ التعسفي لعقد العمل الصادر بإرادة منفردة
هي جانب الطاعنة ،فكان بذلك قرارها معلال تعليال كافيا وصحيحا ،ومل تخرق الفصول املحتج بها ،مام تكون معه الوسيلة غري مرتكزة عىل أساس».
ومن خالل هذا القرار يتبني مدى حرص القضاء املغريب عىل تكريس حق األجري يف حياته الشخصية ،وتدعيم مبدأ املساواة بني الجنسني كام
هو مكرس دستوريا ،كام يؤكد احرتام املغرب اللتزاماته الدولية من خالل تفعيل مصادقته عىل االتفاقية  111بشأن التفرقة العنرصية يف العاملة
واملهن الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ  25/06/1958بجنيف ،والتي تشري إىل أن أي متييز أو استعباد أو تفضيل عىل أساس األصل أو
اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السيايس أو النشأة القومية أو األصل االجتامعي يكون من شأنه إلغاء أو اإلخالل بتكافؤ الفرص أو املعاملة
يف العاملة أو املهن.
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من طرف األجري لتغيري نوع عمله ،أو لتخفيض األجر ،أو إسناد عمل أقل من العمل املتفق عليه...
ويف حاالت أخرى قد يعمد املشغل إىل ارتكاب سلوك مخل باألخالق اتجاه إحدى األجريات ،وقد تضطر نتيجة لذلك
ملغادرة عملها ،ففي مثل هذه الحاالت اعترب القضاء املغريب أن سلوك املؤاجر يعد مبثابة خطأ جسيم دفع األجرية
ملغادرة مقر عملها ،وهو بالتايل طرد مقنع ،ورتب لها نتيجة لذلك جميع تعويضاتها املستحقة عن هذا الطرد.
وهكذا ففي قرار ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء صادر بتاريخ( 17/05/2007 :قرار رقم ( 73الرقم حسب ترتيبه
يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف عدد  ،)5382/2005اعتربت هذه األخرية أن ملس املؤاجر
يد األجرية وقول كالم يف حقها ووضع صور الخالعة أمامها ،يشكل تحرشا جنسيا ،ويجعل مغادرة األجرية للعمل،
نتيجة ذلك طردا تعسفيا ،ألن املؤاجر هو املرتكب للخطأ الجسيم مبفهوم القانون الوطني والدويل ،وأضافت بأن
التحرش الجنيس يعد من ألوان إهانة املرأة وإذاللها ،وهو صورة من صور الظلم إلنسانيتها طبقا للرشيعة اإلسالمية
وللمواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب.
ومام جاء يف هذا القرار نذكر ما ييل:
«وحيث ثبت للمحكمة ملا لها من سلطة تقديرية يف تقييم شهادة الشهود املستمع إليهم أمامها ،وما راج من
نقاش بني جميع األطراف أن التحرش الجنيس ثابت يف حق املشغل ،وأنه من حق األجرية أن ترفض القيام بالعمل
والرجوع إىل العمل الذي طلبه املشغل ،وبغض النظر عن العقوبة التأديبية إن كانت موجودة أم ال ،ورجوعها
وعدم رجوعها ،والذي أصبح الدفع هنا متجاوزا عنه بعد أن تعرضت للتحرش الجنيس داخل العمل ،مام يعطيها
الحق يف مغادرة العمل دون إشعار مشغلها ،وتعترب يف حالة الطرد التعسفي ،ويكون هو املرتكب للخطأ الجسيم
مبفهوم القانون الوطني والدويل.
وحيث إن تعرض األجرية للتحرش الجنيس يعد من ألوان إهانة املرأة أو إذاللها ،وهو صورة من الظلم بإنسانيتها،
وحث الله سبحانه وتعاىل من عدم وقوع األذى باملرأة بقوله «ال يؤذين» من آية  59سورة األحزاب .وأن جميع
القوانني سواء الوطنية أو الدولية تحث عىل حامية املرأة داخل العمل من التحرش الجنيس والتمييز ،وهو ما
أثاره دفاع األجرية محتجا باملواثيق الدولية واالتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية ،ذلك أن املغرب
وكام هو متعارف عليه دوليا محرتما الرشعية الدولية ومحرتما لحقوق اإلنسان قد صادق عىل كثري من املواثيق
واالتفاقيات الدولية ،ذلك أن املادة  5من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تندد باإلطاحة بالكرامة لإلنسان ،وتنص
املادة  7من العهد الدويل الخاص للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عن حق الشخص دون متييز برشوط
العمل عادلة ومرضية ،وكام أكدت اتفاقية القضاء عىل جميع التمييز ضد املرأة ،واملوقع عليها من طرف املغرب
سنة  1993بالنمسا يف ديباجتها ،وكذا املادة  11منها عىل حق املرأة يف العمل دون متييز بسبب الجنس ،وحاميتها
صحيا وأخالقيا ،وتنص االتفاقية  100و  111الصادرتني عن منظمة العمل الدولية ،واملوقع عليهام من طرف
املغرب ،والناصتني عىل حامية املرأة العاملة يف معاملتها يف االستخدام دون متييز بسبب الجنس ،وما تعرض له
املرأة العاملة من تحرش جنيس قد يعوق منو املجتمع ،ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة للبلد.
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وحيث إن الطرد التعسفي ثابت يف حق األجرية ،مام يتعني الترصيح بإلغاء الحكم املستأنف فيام قىض به من
رفض طلب التعويض».
كام أن حامية حق األجرية يف تقايض األجرة القانونية املستحقة كان موضوع اجتهاد يف القرار الصادر بتاريخ:
 ( 07/02/2007قرار رقم ( 72الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف
 )915/2006عن املجلس األعىل ،والذي أكد أن مطالبة األجرية برفع أجرتها إىل الحد األدىن لألجور ،ومغادرتها
لعملها بسبب عدم االستجابة لطلبها يعد أمرا مرشوعا ،ما دام أن األجر يعترب من أهم أركان عقد العمل ،وأن
التخفيض منه أقل من الحد األدىن لألجور املقررة قانونا يعد إجراء تعسفيا.
ويف قرار آخر صادر عن املجلس األعىل بتاريخ( 14/10/2009 :قرار رقم ( 71الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس
املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف  )1448/5/1/2008خلص إىل أن العمل األصيل لألجرية هو املعترب
يف تطبيق مدونة الشغل ،وأن العمل العارض ال ميكن االعتداد به ،ومن ثم فإن األجرية التي قامت بصفة عرضية
بالخدمة املنزلية يف بيت مشغلها مدير املقاولة ،ال تعترب من خدم املنازل بل تحتفظ بصفتها كأجرية لدى املقاولة،
خاصة أن عقد الشغل املربم بني الطرفني يفرض عليه القيام بعملها كمنظفة داخل أو خارج املقاولة ،مشريا إىل أن
القرار االستئنايف املطعون فيه الذي استنتج أن عمل األجرية يدخل يف إطار خدم املنازل ،وحرمها من التعويضات
املرتتبة عن الطرد التعسفي املنصوص عليها يف مدونة الشغل ،مل يصادف الصواب فيام ذهب إليه ،مام جعله عرضة
للنقض.

خامسا :يف الحقوق الثقافية
يجد الحديث عن الحق يف التعليم من منظور االجتهاد القضايئ سنده ومرشوعيته يف األهمية الخاصة التي يكتسيها
التعليم باعتباره منطلقا أساسيا لكل تقدم ،إذ ال ميكن ألي أمة أن تحقق مكامن الرقي ،وتضمن لنفسها مكانا بني
األمم دون توفريها اإلمكانيات الالزمة ،والظروف املناسبة للنهل من ينابيع العلم املتعددة.
ويعد التعليم من الحقوق اإلنسانيةـ حيث تضمنته املادة  26من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،كام لجأت
مختلف دساتري بلدان املعمور إىل دسرتة الحق يف التعليم ،باعتباره من الحقوق الطبيعية ،والثابتة لجميع األفراد.
ومن خالل رصد مختلف مواقف القضاء املغريب من املوضوع ،ميكن االستنتاج وبنوع من االعتزاز بأن أهم ما
ميز تلك األحكام هو تعدد املرجعية التي يعتمد عليها القايض املغريب ،وميكن أن منيز عموما بني ثالث أنواع من
املرجعيات وهي :مرجعية دينية ،ومرجعية دستورية ،ومرجعية اتفاقية تظهر من خالل اإلحالة عىل اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان.
ويف هذا الصدد يعد الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ( 17/7/1996 :حكم رقم ( 26الرقم حسب
ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف عدد  )295/96يف قضية املرابط جليلة أول وأهم
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حكم استند من خالله القايض عىل املرجعية عىل قواعد الفقه اإلسالمي إللغاء قرار مدير ثانوية ،قىض برفض إعادة
تسجيل التلميذة املتزوجة املذكورة أعاله ،بعلة املس باألخالق العامة ،حيث اعتربت املحكمة أن زواج التلميذة ال
ميس بأي وجه بحقها يف االستفادة من خدمات مرفق التعليم الثانوي ،كام أن تواجدها باملرفق املذكور ال ينطوي
عىل أي تأثري سلبي عىل أخالق باقي التالميذ ،ومام جاء يف الحكم املذكور ،نورد ما ييل:
«وحيث إن املادة الخامسة من الدستور املراجع سنة  1992تنص عىل أن جميع املغاربة سواء أمام القانون ،كام
تنص املادة السادسة عىل أن اإلسالم دين الدولة ،باإلضافة إىل املادة  13التي تؤكد عىل أن الرتبية والشغل حق
للمواطنني عىل السواء.
وحيث إن املُستفاد من النصوص املتقدمة أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئييس للترشيع ،وأن الحق يف
الرتبية واملساواة يف الحقوق هي طبيعة يضمنها الدستور ،وال يجوز املساس بها وتلتزم الدولة بأن تكفل لألفراد
تحققها.
وحيث إنه بالرجوع إىل الرشع اإلسالمي ،يتبني أن اإلسالم يسوي بني الرجل واملرأة يف حق التعليم ،وقد كان
الرسول صىل الله عليه وسلم أول من طبق هذا املبدأ ،ويروى أن إحداهن قد قالت للرسول عليه الصالة والسالم:
«غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مام علمك الله ،فقال لهن :اجتمعن من يوم
كذا وكذا» .فأتاهن فعلمهن مام علمه الله .وكذلك فقد تابعت السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب تعليمها
عىل الشفاء العدوية بعد زواجها من الرسول صىل الله عليه وسلم ،ويروى أن الرسول عليه الصالة والسالم قال
للشفاء :أال تعلمني هذه رقية النملة كام علمتها الكتابة» .واملقصود برقية النملة تحسني الخط .ومفاد هذا أن
طلب العلم بعد الزواج غري محظور رشعا ،فضال عىل أن القانون ال يحرمه ،والعرف ال ينكره ،وبذلك يظل هذا
الحق قامئا ال يجوز منعه ،ولو يف جهة معينة أو مكان محدد.
وحيث إنه عىل مقتىض هذا البيان ،فإن استمرار االستفادة من خدمات مرافق التعليم الثانوي عامة ،ال يعرقل
بزواج التلميذة إن هي أرصت عىل مواصلة تعليمها ،وليس لتواجدها باملؤسسة أي مساس باألخالق العامة ،ألنه
ال يتصور عقال وواقعا تأثريها عىل بنات جنسها بالسلب ،كام ذهب إىل ذلك الطرف املدعى عليه إن مل تكن
هي التي صانت عرضها والجديرة باملبادلة باالحرتام ،ويف ذلك نرش لجو التآلف داخل املؤسسة التعليمية التي
يعنيها باألساس ضامن سري املصالح التي ترعاها عىل وجه سليم ،بعيدا عن أي اضطراب أو عرقلة ،ودون متييز
بني التالميذ املتزوجني والتالميذ غري املتزوجني ،أو املفاضلة بني مراكز هؤالء املسلم بحقهم يف التعليم عىل حد
سواء ،علام بأن ذلك ال يسلب حق إدارة املؤسسة الرتبوية يف بسط رقابتها عىل التلميذة التي أصبحت متزوجة
وكباقي التالميذ ،مراعاتها للسلوك املدريس الواجب التقيد به ،واملعترب أدىن إخالل مبضامينه مدعاة التخاذ ما تراه
من جزاء مالئم يف حق مرتكبه.
وحيث إنه وعالقة مبا تقدم فإن مبادرة التلميذة جليلة املرابط الرامية إىل تسجيلها بثانوية محمد القري القسم
التاسع للموسم الدرايس  ،1995-1996ال متثل أي خرق للنظام الداخيل للمؤسسة املذكورة ،ذلك النظام الذي مل
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يجانب واضعيه الصواب فيام ضمنوه به من منع قبول تسجيل التالميذ املتزوجني ،انطالقا من اعتبارات األخالق
العامة املستقاة من مذكرة النائب اإلقليمي إلقليم صفرو املؤرخة يف  12أبريل  ،1996واملنطوية فقط عىل مساس
بسمعة أولئك املتزوجني الدال زواجهم عىل متانة الخلق ،وهو أمر يرشفهم وال يعيبهم إن مل يكن مساسا مببدأ
املساواة يف التعليم الذي دعت إليه الرشيعة اإلسالمية ،وكفله دستور اململكة ،وبالتايل فإن هذا السبب بالذات
املتصل باألخالق املبني عىل االحتامل املانع من األحكام ،واملندرج ضمن فكرة املصلحة العامة باعتبارها مصب
مجموعة من األغراض الخاصة ،مل يقم له سند يف النازلة حتى يقوى عىل النيل من مبدأ املساواة الذي ظل قامئا،
وجديرا بالجامعة مبفهوم املخالفة لقرار مجلس الدولة الفرنيس الصادر بتاريخ أبريل  1964يف قضية S.A. de
 livraisons industrielles et commercialesالذي نص عىل قاعدة فحواها:
«إنه يجب عىل مبدأ املساواة أن ينسحب (أو يتخلف) أمام متطلبات الصالح العام» وهو أثر للتذكري غري متحقق
يف قضية جليلة املرابط ،التي يبقى حقها يف إعادة التسجيل يف حكم املسلم به.
وحيث إنه وقد ثبت باملعنى املتقدم قطع صلة القرار املطعون فيه بالصالح العام ،فإن ما تذرعت به الجهة
مصدرته كذلك من حضور متأخر بقصد التسجيل ،مل يقم عليه دليل من األوراق املستفاد منها فقط محاولتها
إيجاد صيغ اتفاق للمشكل الذي طرح عليها بفعل اعرتاض كل من زوج التلميذة املعنية ووليها القانوين ،ويف ذلك
تسليم ضمني بإمكانية قبولها ثانية للمرفوض تسجيلها يف حظريتها متى حصل االتفاق الذي توسلت بلوغه ،ومل
توفق فيه ،وبالتايل حيادها عن األسباب األخرى التي ذكرتها يف التقرير املعد من لدنها لهذه الغاية ،واملعترب مجرد
إجراء زائد من عنديتها ،وغري صالح لتربير ما أقدمت عليه من منع ال يخضع تنظيمه كأصل عام إال للقانون ،ال
إىل مجرد قرارات صادرة عنها.
وحيث إنه وعىل مقتىض ما ذكر يكون القرار املطعون فيه قد تعارض مع مبدأ املساواة وبالحق يف التعليم،
وأخل بهذه املبادئ الدستورية العليا ،كام أن وقائعه األخرى مل تكن من طبيعة تسمح بتربير اتخاذه ،مام جعله
ترصفا مخالفا للقانون غري قائم عىل سبب صحيح ،ومنتظره يف نهاية املطاف اإللغاء ليس إال».

سادسا :يف مجاالت أخرى(امليدان الجنايئ)
لعب القضاء الجنايئ املغريب دورا بارزا يف الدفاع عن حقوق املرأة ،وقد تعددت جوانب تدخله حيث شملت
العديد من املجاالت ،كحاميتها من االعتداءات التي تطال رشفها ،أو تلك املرتبطة بتفعيل املقتضيات الزجرية
الكفيلة بتأمني مستحقاتها املالية.
ويف ظل السياق األخري أعطى املجلس األعىل للفصل  480من القانون الجنايئ املغريب الذي يعاقب عىل االمتناع
من أداء النفقة مدلوال واسعا لجرمية إهامل األرسة ،حيث اعترب أن مستحقات الزوجة من الطالق ،والتي تشمل
الصداق املؤخر إن وجد ونفقة العدة واملتعة تدخل ضمن مفهوم النفقة املشار إليها يف الفصل السابق ،ليخلص
يف األخري إىل أن القرار القايض بعدم قبول املتابعة لكون املوضوع يتعلق مبستحقات الطالق يعد مشوبا بفساد
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التعليل.
ومام جاء يف هذا القرار الصادر بتاريخ( 28/1/2009 :قرار رقم( 78الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية) -ملف )8687/6/10/2008نورد ما ييل:
«حيث إن القرار املطعون فيه عندما أيد الحكم االبتدايئ القايض بعدم قبول املتابعة اقترص يف تعليل ذلك
عىل القول (حيث بالرجوع إىل الفصل محل املتابعة نجده يتعلق بالنفقة التي ميتنع الزوج عن أدائها ،وليس
مستحقات الطالق مام ينبغي معه تأييد الحكم االبتدايئ) ،يف حني أن الفصل  480من القانون الجنايئ املتابع به
املطلوب يف النقض يعاقب عىل االمتناع عن أداء النفقة بصفة عامة وأن مستحقات الزوجة من الطالق حسب
املادة  83من مدونة األرسة تشمل الصداق املؤخر إن وجد ونفقة العدة واملتعة وغريها ،األمر الذي يكون معه
القرار املطعون فيه عندما صدر عىل النحو املذكور مشوبا بفساد التعليل املوازي النعدامه ،وهو ما يعرضه للنقض
واإلبطال».
ويف قرار آخر للمجلس األعىل صادر بتاريخ ( 10/6/1998 :قرار رقم ( 28الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق
باألحكام والقرارات القضائية) -ملف ،)93/5/3/18066تم تفسري تحقق عنرص العمد يف جرمية إهامل األرسة
املتمثل يف اإلمساك عن دفع النفقة املستحقة للزوج أو األصول أو الفروع ،مبجرد ما يسبق املتابعة من إعذار املخل
بالواجب أو املدين بالنفقة ،بأن يقوم مبا عليه يف ظرف خمسة عرش يوما .واعترب أن مجرد االستمرار يف االمتناع
عن أداء النفقة بعد القيام باإلجراءات املذكورة يجعل عنارص الجرمية املنصوص عليها يف الفصل  480من القانون
الجنايئ قامئة.
وقد ورد من بني حيثيات هذا القرار اآليت ذكره:
«حيث إنه مبقتىض الفصل  480من القانون الجنايئ« :يعاقب ...من صدر عليه حكم نهايئ أو قابل للتنفيذ
املؤقت بدفع نفقة إىل زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ،وأمسك عمدا عن دفعها يف موعدها املحدد ،وطاملا أن
وقائع القضية تثبت أن العارض مل يقم بدفع النفقة املحكوم بها عليه ملفارقته وبنيه منها رغم إنذاره  15يوما
يكون اإلمساك عمدا قد مورس عىل الضحايا ،مام تكون معه عنارص جرمية إهامل األرسة متوفرة يف النازلة،
وتكون املحكمة بالتايل قد أسست قرارها عىل قضاء سليم وعللته تعليال كافيا ،مام تكون معه الوسيلة والحالة
هذه غري مرتكزة عىل أساس».
ويف قضية أخرى تتعلق بجرمية اغتصاب ،كرست محكمة االستئناف مبراكش يف قرار لها صادر بتاريخ28/9/2006 :
(قرار رقم ( 79الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام والقرارات القضائية) -ملف )403/05عدة مبادئ
قانونية ،بحيث استندت عىل الخربة الجينية يف إثبات الجرمية السابقة ،وخلصت إىل أن انعدام إرادة املجني عليها
ال يوجب بالرضورة أن يستعمل الجاين القوة املادية لجرب الضحية عىل مامرسة الجنس ،بل يتحقق بإثباته لكل
وسيلة من شأنها أن تسلبها إرادتها.
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وألهمية هذا القرار نورد من حيثياته ما ييل:
«وحيث إننا يف إطار تحوالت علمية مثرية ودقيقة ،وال ميكن للقضاء أن يكون بعيدا عنها ،وبذلك تكون هناك
عالقة ثابتة بني املتهم والضحية.
وحيث إنه سيقال بأن الخربة أعاله قد تفيد يف إثبات أبوة املتهم للطفل من والدته املشتكية ،وال ميكنها بحال
من األحوال أن تكون مجدية يف إثبات تعرض الضحية لالغتصاب ،خاصة وأن هذه الجرمية ال ميكن أن تتم إال
مبامرسة الجنس عن طريق العنف ،لكن بالرجوع إىل مقتضيات الفصل  486من القانون الجنايئ الذي يجرم هذا
الفعل ،نجده ينص عىل مواقعة رجل المرأة بدون رضاها ،وانعدام الرىض هنا ليس بالرضورة استعامل القوة
املادية ،وإمنا ميكن أن يكون معنويا يسلبها إرادتها الحرة بشتى أنواع الضغوطات املرئية منها واملسموعة ،فقط
عىل نحو تجعلها طائعة لينة بني يدي املتهم.
وحيث إن الخربة الجينية بشكلها املذكور ،تدخل ضمن الوسائل املنصوص عليها يف الفصل  286من قانون
املسطرة الجنائية ،الذي ينص عىل أنه ميكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من الوسائل ويحكم القايض حسب اقتناعه
الصميم.
وحيث إنه استنادا إىل كل ما تقدم ذكره ،ونظرا إىل كون املتهم نفى قبل إنجاز الخربة املذكورة أية عالقة جينية
له مع املشتكية سواء برضاها أو بدون رضاها ،اليشء الذي أكدت عكسه الضحية التي بقيت متشبثة بترصيحها
الرامي إىل مامرسة الجنس عليها باإلكراه ،فجاءت الخربة الجينية لتنهض حجة قوية الداللة عىل صدق أقوالها،
إضافة إىل تراجع املتهم عىل إنكاره ،واعرتافه باتصاله جنسيا باملشتكية املعززة ملوقفها ،ولو ادعى املتهم أن ذلك
كان بطيب خاطرها.
وحيث إن هذه املحكمة من خالل مناقشتها للقضية ،ودراستها لكافة وثائق امللف ،وإفادة األطراف والشهود،
ثبت لديها مبا ال يدع مجاال للشك بأن املتهم قد ارتكب الفعل املنسوب إليه».
ويف سياق الجرائم املنصبة عىل الرشف ،أثري نقاش يف أوساط الفقه والقضاء املغربيني بخصوص أثر عدم توثيق عقد
الزواج عىل قيام جرمية الفساد أو الخيانة الزوجية ،حيث برز رأي ينادي بإدانة املرأة بجنحة الفساد أو الخيانة
الزوجية نظرا لعدم توثيق عقد الزواج من طرف الزوج بسوء نية ،خاصة يف الحاالت التي يشرتط فيها القانون
عىل بعض الفئات حصول إذن من اإلدارة الوصية إلبرام عقد الزواج ،كام هو الحال بالنسبة لرجال األمن والدرك
والعسكريني.
بيد أن محكمة االستئناف بالدار البيضاء كان لها موقف مغاير ملا سبق ،حيث اعتربت يف قرار يتميز بجرأة كبرية
بأن عدم إبرام عقد الزواج ال يعد سببا العتبار العالقة الجنسية بني رجل وامرأة فسادا،
ما دام الظنني يعارش الظنينة معارشة األزواج حيث إنه تقدم لخطبتها وأقاما حفل زفاف ،وما دامت الظنينة تعترب
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نفسها زوجة رشعية له ،خصوصا وأنه كان يعولها وقد اكرتى لها بيت الزوجية ،مضيفة أنه ما دام أن نية الظنينة مل
تنرصف إىل املعارشة الجنسية غري الرشعية ،فإن جنحة املشاركة يف الخيانة الزوجية تكون غري قامئة النعدام الركن
املعنوي للجرمية.
ومام ورد يف هذا القرار الصادر بتاريخ( 24/1/1991 :قرار رقم ( 29الرقم حسب ترتيبه يف الفهرس املتعلق باألحكام
والقرارات القضائية) -ملف  )944/834/89نذكر اآليت:
«حيث أوضحت يف وجه استئنافها أنها كانت عىل عالقة مع املعني باألمر وأنه كان يقول لها بأنه عازب وغري
متزوج وأنه تقدم لخطبتها وأصبحت زوجته بعدما أقاما حفل الزواج.
وحيث إن النيابة العامة أكدت ملتمسها الكتايب.
وحيث إن دفاع الظنينة أكد أنه بالرجوع إىل محرض الضابطة القضائية ،يتبني أن م م تقدم إىل خطبة الظنينة
وافتض بكارتها ،والظنينة رصحت بأنها مارست العالقة مع الظنني وأنه احتال عليها .وهناك نوع من املكر
والخداع والضحية األوىل هي الظنينة التي حكم عليها فقط بحسن نيتها وعىل هذا األساس نظرا للظروف التي
وقعت ونظرا لسذاجتها التمس القول باإللغاء والحكم بالرباءة .
وحيث إن الظنينة عارشت م م ،الذي تقدم لخطبتها وأقام حفل الزفاف ملدة تزيد عن سنة وكان يعارشها خاللها
معارشة األزواج ،دون كتابة العقد مدعيا لها بأنه ال زال ينتظر حصول موافقة إدارة الجامرك عىل زواجه.
وحيث إن الظنينة كانت تعترب نفسها خالل فرتة معارشتها للمدعو م م زوجة رشعية له خصوصا وأنه قام
بخطبتها وإقامة حفل الزفاف ،وأنه كان يعولها واكرتى لها بيت الزوجية.
وحيث إن نية الظنينة مل تكن هي معارشة م م معارشة جنسية غري رشعية ،األمر الذي يجعل جنحة املشاركة
يف الخيانة الزوجية غري قامئة النعدام الركن املعنوي للجرمية ،مام يتعني معه إلغاء الحكم املستأنف والحكم من
جديد برباءة الظنينة».
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النتائج املستخلصة باألرقام والتحليل
جدول رقم 1
توزيع األحكام بحسب تاريخ صدورها
الفرتة الزمنية
من العام  1990إىل العام 2000
من العام  2001إىل العام 2010

املجموع

عدد األحكام
16
46

62

النسبة املئوية
26 %
74 %
%

100

توزيع األحكام بحسب تاريخ صدورها

 - 1املرحلة األولى :من  1990إلى .2000

 - 2املرحلة الثانية :من  2001إلى .2010

يتبني من خالل البيانات أعاله أن نسبة األحكام الصادرة يف املرحلة األوىل املمتدة من 1990إىل 2000
أقل من نسبة األحكام الصادرة يف املرحلة الثانية املمتدة من  2001إىل  ،2010وذلك راجع إىل عدة عوامل من
بينها :إنشاء عدة محاكم يف الحقبة الثانية :محاكم االستئناف اإلدارية ،أقسام قضاء األرسة ،وكذلك صدور عدة
قوانني من قبيل :مدونة الشغل ،وقانون املسطرة الجنائية ،ومدونة األرسة ،مام ساعد عىل خلق حركية قضائية.
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جدول رقم 2
توزيع األحكام بحسب الجهة القضائية الصادرة عنها
الجهة القضائية
القضاء الدستوري
القضاء العادي
القضاء اإلداري
قضاء األحوال الشخصية
املجموع

عدد األحكام
20
9
33

62

النسبة املئوية
32.05 %
14.05 %
53 %

100 %

توزيع األحكام بحسب الجهة القضائية الصادرة عنها

1القضاء العادي.2القضاء اإلداري. - 3قضاء األحوال الشخصية.
يتبني من خالل البيانات أعاله أن نسبة األحكام الصادرة يف قضاء األحوال الشخصية تحتل الصدارة،
وميكن تفسري ذلك بأن هذا امليدان شديد االرتباط بالعالقات الحميمية ،وينظم أهم خلية داخل املجتمع،
وهي األرسة ،ولكون هذه املادة ذات حساسية معينة يف مجتمعاتنا العربية اإلسالمية ،وقد حاول االجتهاد
القضايئ املغريب إرساء مامرسات قضائية جسدت إنصاف املرأة ،وتحقيق نوع من املساواة بينها وبني الرجل.
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جدول رقم 3
توزيع األحكام بحسب درجة التقايض
درجة التقايض
املحكمة العليا(النقض)
املجالس القضائية (محاكم االستئناف)
محاكم الدرجة األوىل

املجموع

-1
-2
-3

عدد األحكام
36
11
15
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توزيع األحكام بحسب درجة التقايض

النسبة املئوية
58 %
18 %
24 %
100 %

املحكمة العليا(النقض).
املجالس القضائية (محاكم االستئناف).
محاكم الدرجة األوىل.

من خالل البيانات أعاله يظهر أن نسبة األحكام الصادرة عن املحكمة العليا (املجلس األعىل /محكمة
النقض) ،وذلك أمر بديهي حرصنا من خالل هذا البحث عىل تحقيقه ،وذلك راجع لسببني :أولهام املكانة التي
تحتلها هذه املحكمة يف النظام القضايئ املغريب باعتبارها توجد عىل أعىل هرم الجهاز القضايئ ،وتعمل عىل توحيد
االجتهادات القضائية ،وثانيهام أن القرارات الصادرة عن هذه املحكمة تتسم يف الغالب بالنهائية.
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جدول رقم 4
توزيع األحكام بحسب موضوعها
موضوع الحكم
أحوال شخصية
حقوق مدنية
حقوق سياسية
حقوق اقتصادية
حقوق اجتامعية
حقوق ثقافية
مجاالت أخرى

املجموع

		 - 1أحوال شخصية.
 - 2حقوق مدنية.
 - 3حقوق اقتصادية.

عدد األحكام
33
5
9
8
1
6

62

توزيع األحكام بحسب موضوعها

النسبة املئوية
53 %
8%

-

14.5%
13 %
2%
9.5 %

100%

 -4حقوق اجتامعية.
 -5حقوق ثقافية.
 -6مجاالت أخرى (امليدان الجنايئ).

يتبني من خالل البيانات أعاله أن نسبة األحكام الصادرة يف ميدان األحوال الشخصية تحتل الصدارة،
وميكن تفسري ذلك بأن هذا امليدان ينظم أهم خلية داخل املجتمع ،وهي األرسة ،ولكون هذه املادة تنعكس عليها
حقوق املرأة بجالء.
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1
6
62

ﺣﻘوق ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى
اﻟﻣﺟﻣوع

2%
9.5%
100%

ﻣوﺿوﻋﻬﺎ
ﺑﺣﺳبرﻗم 5
ﺗوزﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎمﺟدول

ﺗوزﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧﺷورة أو ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
1

جدول رقم 56
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم
1أﺣﻛﺎم ﻣﻧﺷورة /ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
منشورة
غري
أو
توزيع األحكام بحسب كونها منشورة 8
2
88 %
55
أﺣﻛﺎم ﻣﻧﺷورة

3

ﻣﻧﺷورة
أحكام 4أﺣﻛﺎم
منشورة
ﻏﯾرغري
منشورة/
أحكام 5اﻟﻣﺟﻣوع
منشورة
6
أحكام غري منشورة

12%
املئوية
النسبة

7
األحكام
عدد

33

62 55

100
88 %
%

9

12 %
7
5
ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧﺷورة أو ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة100 %
ﺗوزﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب 62

املجموع

توزيع األحكام بحسب كونها منشورة أو غري منشورة

 -1أﺣوال ﺷﺧﺻﯾﺔ.

 -4ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

 -2ﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ.

 -5ﺣﻘوق ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.

 -3ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.

 -6ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى )اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ(.

ﺟدول رﻗم 6

7

اﻟﻣﻌﻧﯾّ ﺔ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرأة
ﻧﺳﺑﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ
ﺑﺣﺳب
 ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ
ﺑﺎﻟدﻋوىال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺣﺗل
ﻣﯾدان اﻷﺣو
اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
اﻷﺣﻛﺎم أن
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻋﻼﻩ

اﻟﺻدار1ة ،وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﯾﻧظم أﻫم ﺧﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻫﻲ اﻷﺳرة ،وﻟﻛون ﻫذﻩ

اﻟﻣﻌﻧﯾّ ﺔ
ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣ
اﻟﻣﺎدة 2
ﺑﺎﻟدﻋوىأة ﺑﺟﻼء.
ﺣﻘوق اﻟﻣر
ﺗﻧﻌﻛسرأةﻋﻠﯾﻬﺎ

ﻋدد اﻷﺣﻛﺎم

62

ﻣواطﻧﺔ

ﻏﯾر ﻣواطﻧﺔ

77

اﻟﻣﺟﻣوع

55

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
100%
0%

62

100%

ﺗوزﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﻧﯾّ ﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى

منشورة.
أحكام
ﻣﻧﺷورة.
 --1 1أﺣﻛﺎم
ﻏﯾرغريﻣﻧﺷورة.
 --2 2أﺣﻛﺎم
منشورة.
أحكام

0

ذلك بغزارة
الصدارة،ة ،وميكن
اﻟﻣﻧﺷورةتحتل
املنشورة
األحكام
يتبني أن
البيانات أعاله
خالل
تفسري ذﻟك
وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر
ﺗﺣﺗل اﻟﺻدار
اﻷﺣﻛﺎم
نسبة ﻧﺳﺑﺔ
ﯾﺗﺑﯾن أن
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻋﻼﻩ
ﻣن ﺧﻼل
 من 
ﺑﻐزارة1
املتخصصة .أو ﻏﯾر
غري اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻣﻧﻬﺎأو ﺗﻠك
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺳواء
اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻧﺷر
اﻟﻣؤﻟﻔﺎت
واملؤلفات اﻟﻣﺟﻼت
املتخصصة
اﻷﺣﻛﺎممنها تلك
القضائية ،سواء
األحكام
املهتمة وبنرش
املجالت
2
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.

78
62

 -1ﻣواطﻧﺔ.
 -2ﻏﯾر ﻣواطﻧﺔ.

جدول رقم 6
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 ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻛل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣواطﻧﺎت ﻣﻐرﺑﯾﺎت،
وذﻟك أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ،ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم.

توزيع األحكام بحسب جنسية املرأة املعن ّية بالدعوى
جنسية املرأة املعن ّية بالدعوى
مواطنة
غري مواطنة

املجموع

-1
-2

عدد األحكام
62
-

62

النسبة املئوية
100 %
0 %
100%

توزيع األحكام بحسب جنسية املرأة املعن ّية بالدعوى

مواطنة.
غري مواطنة.

 يظهر من خالل الجدول أعاله أن كل األحكام التي شملتها الدراسة ترتبط مبواطنات مغربيات ،وذلك
أمر طبيعي ،بالنظر لخصوصية النزاعات املرفوعة أمام املحاكم.

جدول رقم 7
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توزيع األحكام بحسب الحالة العائلية للمرأة املعن ّية بالدعوى
الحالة العائلية للمرأة املعن ّية
بالدعوى
عزباء
متزوجة
متزوجة أم
مطلقة
أرملة
غري ذلك
غري محدد

املجموع

 - 1عزباء.
 - 2متزوجة.

عدد األحكام

النسبة املئوية

1
19
09
22
3
0
8

2%
30.5 %
14 %
35.5 %
5%
0%
13 %
100 %

62

توزيع األحكام بحسب الحالة العائلية للمرأة املعن ّية بالدعوى

 -3متزوجة أم.
 -4مطلقة.

 -5أرملة.
 -6غري ذلك.

 -7غري محدد.

يظهر من بيانات الجدول أعاله أن غالبية األحكام التي شملتها الدراسة همت حاالت
النساء المتزوجات والمطلقات والمتزوجات األمهات ،ويمكن تفسير هذا األمر بأن الفئات
السابقة هي األولى بالحماية ،بالنظر لاللتزامات التي يفرضها القانون على الزوج تجاه
زوجته وأوالده ،وكذا في حالة حصول إنهاء للعالقة الزوجية ،حيث رتب المشرع عدة
ضمانات للمطلقات.
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جدول رقم 8
توزيع األحكام بحسب الوضع املهني للمرأة املعن ّية بالدعوى
الوضع املهني للمرأة املعن ّية بالدعوى
مهنة حرة
عاملة بأجر
موظفة
ربّة أرسة
غري ذلك
غري محدد
املجموع

عدد األحكام
3
5
5
13
36
62

النسبة املئوية
5%
8%
8%
21 %
58 %
100 %

توزيع األحكام بحسب الوضع املهني للمرأة املعنيّة بالدعوى

 - 1مهنة حرة.
 - 2عاملة بأجر.

 - 3موظفة.
 - 4ربة أرسة.

 - 5غري محدد.

يظهر من بيانات الجدول أعاله أن غالبية األحكام التي شملتها الدراسة همت حاالت غري محدد فيها
الوضع املهني للمرأة ،وذلك لعدم ذكر هذا األمر يف األحكام القضائية ،علام أن ما ميكن استنتاجه هو أن غالبية
النساء موضوع الدراسة هن ربات بيوت ،وإن مل تتم اإلشارة إىل ذلك بشكل مبارش يف األحكام.
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جدول رقم 9
توزيع األحكام بحسب النصوص أو املبادئ التي استندت إليها املحكمة
عدد األحكام
8
6
60
38
0
33

النصوص أو املبادئ التي استندت إليها املحكمة
نص دستوري
قواعد ومبادئ دولية
ترشيع عادي (قوانني ،أنظمة)...،
أسانيد رشعية أو فقهية
املبادئ العامة للقانون
مبادئ العدل واإلنصاف

النسبة املئوية
5,5 %
4%
41.5 %
26 %
0%
23 %

توزيع األحكام بحسب النصوص أو املبادئ التي استندت إليها املحكمة

 -3ترشيع عادي (قوانني ،أنظمة -5 .)..املبادئ العامة للقانون.
 - 1نص دستوري.
 -6مبادئ العدل واإلنصاف.
 - 2قواعد ومبادئ دولية -4 .أسانيد رشعية أو فقهية.
من خالل بيانات الجدول أعاله يظهر بجالء مدى تنوع النصوص واملبادئ التي استند عليها القضاء
املغريب يف األحكام موضوع هذه الدراسة ،وهو ما يربز سعة اطالع القضاة ،بحيث مل يقترص األمر عىل النصوص
الداخلية ،بل امتد أفق االجتهاد إىل مبادئ العدل واإلنصاف ،وكذا املبادئ الدولية.
89

جدول رقم 10
توزيع األحكام بحسب األثر القانوين والعميل للحكم
األثر القانوين والعميل للحكم
أرىس اجتهادا ً جديدا ً
ك ّرس رأياً فقهياً جديدا ً
ك ّرس مبدأ قانونياً مع ّينا

كان الدافع إىل إصدار ترشيع جديد أو تعديل أو إلغاء
نص قائم

غري ذلك
املجموع

عدد األحكام
61
4
43
14

النسبة املئوية
50 %
3.5 %
35 %
11.5 %

122

100%

توزيع األحكام بحسب األثر القانوين والعميل للحكم

-1
-2
-3
-4

أرىس اجتهادا ً جديدا ً.
ك ّرس رأياً فقهياً جديدا ً.
ك ّرس مبدأ قانونياً مع ّينا.
كان الدافع إىل إصدار ترشيع جديد أو تعديل أو إلغاء نص قائم.

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبني أن أغلب األحكام املعتمدة يف الدراسة اتسمت بتكريس اجتهاد
قضايئ جديد ،وقد شكل هذا األمر حافزا مهام لتعديل ،وحذف ،وإصدار ترشيعات جديدة ،كرست حقا من حقوق
املرأة اإلنسانية.
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القسم الثالث

الخامتة والتوصيات
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ما من شك يف أن موضوع املرأة يعد من أبرز القضايا التي يحتدم الرصاع بشأنها بني تصور تقليدي وآخر حدايث،
وهو ما ينعكس سلبا عىل الوضعية القانونية لهذه الرشيحة العريضة من املجتمع ،وإذا كانت دول كثرية ،خاصة
تلك التي تنتمي إىل العامل العريب اإلسالمي يؤرقها هذا املوضوع الحساس ،فإن املغرب عىل العكس من ذلك استطاع
أن يتعامل معه بكل موضوعية وشجاعة مسجال بذلك خالل بضع سنوات قليلة تطورا ملموسا ،بل قفزة نوعية
بفضل اإلصالحات املتنوعة واملتتالية التي أقدم عليها.
ويكفي التذكري يف هذا املقام مبدونة األرسة التي صيغت من طرف لجنة ملكية استشارية ،التزمت بأحكام الرشع
ومقاصد اإلسالم السمحة ،وأعملت االجتهاد يف استنباط األحكام ،واستلهمت روح العرص والتطور ،والتزام اململكة
بحقوق اإلنسان كام هو متعارف عليها عامليا.
وقد عرب املغرب عن موقفه الواضح من كونية حقوق اإلنسان ،ومن رضورة إعامل مقتضيات االتفاقيات الدولية،
فام فتئ امللك محمد السادس يدعو إىل رضورة التشبث بالعهود الدولية التي صادق عليها املغرب ،ونذكر يف ذلك
رسالته املوجهة مبناسبة الذكرى الواحدة والخمسني لصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بتاريخ  10ديسمرب
 ،1999حيث جاء فيها ما ييل« :ونريد يف هذه املناسبة أن نجدد التزامنا بحقوق اإلنسان وبقيم الحرية واملساواة.
ذلك ،أننا نؤمن إميانا راسخا أن احرتام حقوق اإلنسان وااللتزام باملواثيق الدولية املكرسة لهذه الحقوق ليس ترفا
أو موضة بل رضورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية .لقد اعترب البعض أن األخذ باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
قد يعطل التنمية والتقدم ،وقد يصطدم بخصوصية ثقافية حقيقية أو مفرتضة تتناىف وهذه الخصوصية .ونحن نرى
من جهتنا أن ال تنافر بني دواعي التنمية واحرتام حقوق اإلنسان ،ونرى أن ال تضارب بني اإلسالم الذي كرم بني آدم
وبني حقوق اإلنسان ،من أجل ذلك كله نرى أن القرن املقبل سيكون قرن احرتام حقوق اإلنسان أو لن يكون».
وبفضل مثل هذا املوقف املتبرص من مبدأ عاملية قيم حقوق اإلنسان ،استطاع املغرب االنخراط الواعي يف
املنظومة الحقوقية عرب املصادقة عىل مختلف االتفاقيات الدولية يف مجال حقوق املرأة ،ابتداء باتفاقية الحقوق
السياسية( 31مارس  )1953مرورا باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( 18ديسمرب  ،)1979وانتهاء
بالتفكري العميق والجدي يف االنضامم إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية سالفة الذكر( 10ديسمرب ،)1999
ورفع التحفظات املسجلة عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة مببادرة ملكية مبناسبة الذكرى
الستني لصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
ورغبة يف تكريس مبدأ النهوض بوضعية املرأة ،بذل املغرب جهودا حثيثة من أجل مواءمة ترشيعه الداخيل مع
مضمون األوفاق الدولية ،وقد تجىل ذلك من خالل اإلقدام عىل عدة تعديالت همت شتى املجاالت الترشيعية من
سياسة وتجارة وشغل وأرسة وصحة...وبفضل هذه املبادرات والخطوات الجريئة تحسنت وضعية املرأة كثريا ،مام
فتح املجال أمامها واسعا للمشاركة الفعالة واإليجابية يف تقدم املجتمع وازدهاره.
وقد توج هذا املسار الترشيعي من خالل الرقي بحقوق املرأة يف ظل دستور  29يوليو  ،2011وذلك بتنصيصه
عىل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس ،ورضورة متتع الرجل واملرأة عىل قدم املساواة بالحقوق
93

والحريات املدنية ،والسياسية ،واالقتصادية واالجتامعية ،والثقافية ،والبيئية ،والنص عىل تحقيق مبدأ املناصفة بني
الرجال والنساء ،وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لهذا الغرض ،وإعطاء األولية يف التطبيق
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية املصادق عليها.
بيد أن دراسة مركز املرأة الحقوقي والقانوين ال يقترص فقط عىل إبراز ما تم تبنيه من مبادرات ترشيعية خالقة،
بل يجب عدم إغفال الدور املتميز الذي لعبه القايض يف تكريس وصيانة حقوق النساء ،ذلك أن االجتهاد القضايئ
يدل عىل حيوية وجسامة املسؤولية امللقاة عىل القضاء يف بناء دولة القانون ،وتكريس الدميقراطية عرب إنصافه
للمرأة ،وضامن حقوقها مبختلف أبعادها.
ويربز دور القضاء يف تحقيق ما ذكر من خالل تفسري وتأويل القاعدة القانونية وتكييف استعاملها مع مستجدات
الواقع ،وملء ما قد يتخللها من فراغ ،واستجالء ما قد يكتنفها من غموض.وهو ما يساهم يف إغناء النسق القانوين،
عن طريق الدور اإلنشايئ للعمل القضايئ ،وبذلك ميكن التسليم بأنه ال ميكن معرفة البعد الحقيقي والنطاق الفعيل
للقاعدة القانونية إال من خالل تأويلها وتطبيقها من قبل املحاكم عىل وقائع وأحداث مل يكن املرشع قد فكر فيها
عند صياغتها.
وقد شكلت هذه الدراسة وبحق مناسبة سانحة للوقوف عىل ما تزخر به التجربة القضائية املغربية من اجتهادات
بارزة يف ميدان صيانة حقوق املرأة ،والرقي بوضعيتها القانونية ،وتكريس دورها كعنرص فعال يف تحقيق التنمية.
ومن خالل ما تم االطالع عليه يف هذه التجربة ،ميكن رصد الخالصات األساسية التالية:
متيز وغنى الرصيد القضايئ ،وهو ما يظهر من خالل غزارة األحكام املعتمد عليها يف هذه الدراسة،
علام أن النطاق الزمني للبحث يغطي  20سنة من هذا االجتهاد فقط ،يف حني أن مسار العمل القضايئ
املكرس لصيانة حقوق املرأة ممتد منذ القدم ،وال يزال مستمرا إىل اآلن ،وهناك عدة أحكام صادفناها
يف إعداد هذه الدراسة تتميز بجرأة كبرية وحنكة عالية تعود لحقبة سابقة أو الحقة عن املدة املخصصة
ملوضوع الدراسة.
تنوع االجتهادات املعتمد عليها يف الدراسة بحيث شملت معظم املحاكم املكونة للتنظيم القضايئ
املغريب ،وغطت مختلف املجاالت والفروع القانونية ،حيث رصدنا العمل القضايئ ملحكمة النقض
(املجلس األعىل سابقا) مبختلف غرفها ،واملحاكم االبتدائية واالستئنافية ،ثم املحاكم املتخصصة مجسدة
يف تجربة املحاكم اإلدارية بدرجتيها األوىل واالستئنافية ،ومل نغفل بعض األوامر االستعجالية ذات
األهمية ،وغطى مجال البحث كذلك معظم املواد القانونية من أرسة (أحوال شخصية) ،ومدين ،وإداري،
وشغل ،وجنايئ...
اعتامد األحكام والقرارات موضوع الدراسة عىل عدة مبادئ وأسانيد ،وقد تجسدت يف املرجعية
الدستورية ،واالتفاقيات الدولية ،ثم القوانني الداخلية ،واألسانيد الرشعية والفقهية ،واملبادئ العامة
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للقانون ،ومبادئ العدل واإلنصاف ،والعرف...
مساهمة العديد من االجتهادات املعتمدة يف البحث عىل تبني مبادرات ترشيعية نهلت من مبادئها،
ويف إلغاء بعض القوانني املجحفة ،أو تعديلها مبا ينسجم وصيانة حقوق املرأة ،وتعزيز الضامنات
الحامئية املرتبطة بها.
وإذا كان االعتقاد راسخا بأن هذه االجتهادات شكلت ثروة ال يستهان بها ،ومكتسبا أساسيا ينضاف إىل باقي
املبادرات األخرى الهادفة إىل الرقي بوضعية املرأة وتبويئها املكانة التي تستحق ،فإنه الرهان معقود عىل تطوير
العمل القضايئ لجعله يف مستوى الرمزية التي متثلها املرأة كفاعل أسايس يجب أن يلعب دوره الكامل يف مسلسل
النامء ،ويرشك عىل قدم املساواة مع الرجل يف إدارة الشأن العام.
واعتبارا ملا تقدم بات من الرضوري العمل عىل اتخاذ مجموعة من املبادرات ،منها ما يرتبط بالجهاز القضايئ،
ومنها ما يتعلق بتدابري موازية تجسدها اآلليات التالية:
أوال :اآلليات املرتبطة بالجهاز القضايئ:
االهتامم بالجانب البرشي من خالل تشجيع القضاة عىل االجتهاد ،وذلك بتوفري الظروف املناسبة لهذا
األمر ،وبإدخال مقاربة النوع االجتامعي ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،وحقوق املرأة عىل وجه الخصوص يف
برامج التكوين والتكوين املستمر املعتمدة يف املعاهد القضائية ،ومختلف املؤسسات املساهمة يف هذا
الشأن ،ألن النسق القيمي للقايض وخلفيته الفكرية يلعب دورا مهام يف إصدار قرارته.
إعادة النظر يف طريقة تقييم األداء القضايئ ،وذلك بجعله مبنيا عىل جودة األحكام ،خاصة تلك التي
تكرس اجتهادا نوعيا ،وتحمي حقا من حقوق املرأة.
خلق وسائل وأدوات لنرش االجتهادات القضائية ذات الصلة مبوضوع الرقي بحقوق املرأة ،وذلك بشكل
دوري ومنتظم ،قصد التعريف بتلك الحقوق ،وجعلها أرضية الجتهادات أخرى ،والعمل عىل توزيعها
عىل نطاق واسع ،خاصة يف صفوف القضاة ،وباقي مساعدي العدالة .وإنشاء قاعدة معطيات هدفها
توثيق املجهودات القضائية املبذولة يف مجال حامية حقوق اإلنسان بصفة عامة ،وحقوق املرأة عىل
وجه الخصوص.
تشجيع املرأة القاضية ،وجعلها عنرصا أساسيا يف تطوير املشهد القضايئ ،وذلك بإرشاكها املبارش يف
مختلف املبادرات املرتبطة مبوضوع املرأة ،ومتكينها من مناصب املسؤولية مبا يتناسب وقدراتها الفكرية
والعلمية من جهة ،وبحجم متثيليتها يف املشهد القضايئ املغريب من جهة أخرى.
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ثانيا :اآلليات املوازية:
رضورة اعتامد سياسة ترشيعية منسجمة ومندمجة تهتم مبجال النهوض بحقوق املرأة عىل صعيد
مختلف املجاالت ،وذلك برصد مكامن الفراغ الترشيعي من جهة ،واالختالالت املرتبطة بالجانب
التطبيقي من جهة أخرى ،وكذا تبني املبادئ الحقوقية الكونية ذات الصلة باملرأة كمرجعية يف الترشيع.
العمل عىل التحسيس بحقوق املرأة بني مختلف األوساط ،وتشجيع العاملني يف حقل املجتمع املدين
وباقي الفاعلني يف امليدان عىل نرش وتوعية باقي رشائح املجتمع بهذه الحقوق.
تبني مبادئ حقوق املرأة ،ومقاربة النوع االجتامعي يف صلب الربامج الرتبوية واملقررات التعليمية عىل
صعيد مختلف األسالك الدراسية.
ربط مجال االجتهادات القضائية ذات الصلة بتعزيز حقوق املرأة بالدراسات واألبحاث العلمية
األكادميية ،وجعلها مادة خامة لهذه الدراسات ،قصد الرقي بها ،وخلق جسور للتواصل بني العمل
القضايئ الخالق ،واألعامل الجامعية الرصينة.
انخراط جميع وسائل اإلعالم يف التعريف بحقوق املرأة ،والعمل عىل إدماج مقاربة النوع االجتامعي
يف املشهد اإلعالمي ،ملا يف األمر من أهمية تنبع من دوره كسلطة رابعة موجهة لرشيحة مهمة من
املتتبعني.
رضورة خلق جسور للتواصل بني مختلف الدول ،وخاصة الدول األعضاء يف منظمة املرأة العربية ،وذلك
بغرض تبادل الخربات وتقاسم التجارب ،مبا يخدم الوضعية الحقوقية للمرأة يف الدول املعنية.
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 - 1املؤلفات:
أبو زيد عبد الرحامن بن عبد الله الجشتيمي« :العمل السويس يف امليدان القضايئ» الجزء األول ،مطبعة املعارف
الجديدة ،الطبعة األوىل  305 ،1984ص.
إدريس العلوي العبدالوي« :الوسيط يف رشح املسطرة املدنية» ،الجزء األول ،مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة
األوىل  744 ،1998ص.
إدريس ملني« :مجموعة نصوص اإلصالح القضايئ» ،مطبعة املعارف الجديدة ،دار نرش املعرفة ،طبعة مزيدة
ومنقحة  338 ،1999ص.
إبراهيم بحامين« :العمل القضايئ يف قضايا األرسة :مرتكزاته ومستجداته يف مدونة األحوال الشخصية ومدونة
األرسة» ،املجلد الثاين :تذييل األحكام والعقود األجنبية بالصيغة التنفيذية ،طبع ونرش وتوزيع مكتبة دار السالم،
طبعة  451 ،2009ص.
إبراهيم بحامين« :دور القضاء يف حامية حقوق املرأة» ،التقرير السنوي للمجلس األعىل لسنة  ،2006مطبعة
األمنية ،الطبعة األوىل  ،2008من الصفحة  80إىل .106
النظام القضايئ يف العامل العريب« :أعامل الندوة العربية التي أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم
الجنائية (سرياكوز -إيطاليا) من  5إىل  11دجنرب  ،»1993دار العلم للماليني ،الطبعة األوىل  208 ،1995ص.
الحسن بن عبد الوهاب« :تاريخ القضاء يف شامل املغرب عىل عهد الحامية» ،الجزء الثاين ،منشورات جمعية
تطاون -اسمري ،مطبعة ديسرييس ،تطوان 184 ،ص.
الطيب الفصاييل« :التنظيم القضايئ يف املغرب وفق ظهري  10شتنرب  ،»1993مطبعة النجاح الجديدة ،نرش مكتبة
وراقة البديع ،الطبعة األوىل  256 ،1995ص.
الشيخ عيىس بن عيل الحسني العلمي« :كتاب النوازل» ،تحقيق املجلس العلمي بفاس ،الجزء األول ،منشورات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،مطبعة فضالة ،طبعة  450 ،1983ص.
املليك الحسني بن عبد السالم« :نظام الكد والسعاية» ،مكتبة دار السالم للطباعة والنرش و التوزيع ،طبعة ،2002
 324ص.
دربل امبارك« :قراءة يف املادة  49من مدونة األرسة» ،مجلة امللف ،عدد  ،9الصفحة من  180إىل .186
موىس عبود ومحمد السامحي« :املخترص يف املسطرة املدنية والتنظيم القضايئ وفق تعديالت سنة  ،»1993مطبعة
الصومعة249 ،1994 ،ص.
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محمد محبويب« :أساسيات يف التنظيم القضايئ املغريب» ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،الطبعة الثانية ،2010
 203ص.
محمد محجويب« :القانون القضايئ الخاص» ،الكتاب األول :املبادئ األساسية ومختلف أنواع االختصاص القضايئ»،
الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ،طبعة  ،2007دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع 260 ،ص.
مصطفى السباعي« :املرأة بني الفقه والقانون» ،املكتب اإلسالمي -بريوت ،الطبعة الخامسة 336 ،ص.
محمد الشافعي« :قراءة يف املادة  49من مدونة األرسة» ،مجلة املحامي ،عدد  ،50الصفحة من  49إىل .56
عبد الحميد أخريف« :محارضات يف القانون القضايئ الخاص» ،مطبعة املعارف الجامعية ،طبعة جديدة مزيدة
 354 ،2001-2002ص.
عبد الحي بنيس« :املرأة يف الخطب امللكية والتصاريح الحكومية وبرامج األحزاب السياسية» ،مكتبة دار السالم
للطباعة والنرش و التوزيع ،الطبعة األوىل  201 ،2006ص.
عبد الكبري العلوي املدغري« :املرأة بني أحكام الفقه والدعوة إىل التغيري» ،مطبعة فضالة ،الطبعة األوىل ،1999
 299ص.
عمر بن عبد الكريم الجيدي« :العرف والعمل يف املذهب املاليك ومفهومهام لدى علامء املغرب» ،مطبعة فضالة،
 544 ،1982ص.
حسن الرمييل« :التنظيم القضايئ املغريب» ،الجزء األول ،الطبعة األوىل  ،1999املطبعة والوراقة الوطنية 140 ،ص.
حميد اربيعي« :حامية حقوق املرأة باملغرب بني مقتضيات االتفاقيات الدولية والقانون الوطني» ،املجلة املغربية
لإلدارة املحلية والتنمية ،عدد  ،93الصفحة من  29إىل .78
رشيد مشقاقة« :سكنى الزوجية بعد انتهاء فرتة العدة :قراءة يف قرار املجلس األعىل» ،مجلة رسالة املحاماة ،العدد
 ،20دار القلم ،من الصفحة  73إىل .84
زكرياء اليزيدي« :دور املحاكم اإلدارية يف حامية الحق يف التعليم» ،املجلة املغربية لألنظمة القانونية والسياسية،
عدد  ،5الصفحة من  67إىل .76
زهور الحر« :حق الزوجة يف املستفاد من الرثوة بني السند الرشعي والرأي الفقهي والعمل القضايئ» ،األيام الدراسية
حول مدونة األرسة ،وزارة العدل ،العدد  ،5مطبعة دار السالم للطبع و النرش والتوزيع ،عدد  ،5الصفحة .101
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زينب معادي« :األرسة املغربية بني الخطاب الرشعي والخطاب الشعبي» ،منشورات املركز الوطني لتنسيق
وتخطيط البحث العلمي والتقني ،مطبعة الرسالة 340 ،1988 ،ص.
 - 2املجالت:
مجلة املحاكم املغربية -هيئة املحامني بالدار البيضاء 100 :-عدد.
مجلة املحامي -هيئة املحامني مبراكش 47 :-عدد.
مجلة املرافعة -هيئة املحامني بأكادير 13 :-عدد.
مجلة اإلشعاع -هيئة املحامني بالقنيطرة 27 :-عدد.
مجلة قضاء املجلس األعىل -املجلس األعىل 75 :-عدد.
مجلة القضاء والقانون -وزارة العدل 152 :-عدد.
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الجزء األول2000 -1990 :
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الفهــــــــــرس
املقدمة

املوضوع

القسم األول :املدخل العام

أوال :إطار الدراسة
ثانيا :نظرة عن التنظيم القضايئ باملغرب
املبحث األول :التنظيم القضايئ يف املغرب قبل عهد الحامية
املبحث الثاين :التنظيم القضايئ يف املغرب خالل عهد الحامية
املبحث الثالث :التنظيم القضايئ يف املغرب يف عهد االستقالل
ثالثا :منهجية الدراسة
معايري اختيار األحكام
أسلوب البحث
الصعوبات واملعوقات
القسم الثاين :تحليل األحكام والقرارات القضائية والنتائج املستخلصة منها
أوال :يف األحوال الشخصية
ثانيا :يف الحقوق املدنية
ثالثا :يف الحقوق االقتصادية
رابعا :يف الحقوق االجتامعية
خامسا :يف الحقوق الثقافية
سادسا :يف مجاالت أخرى (امليدان الجنايئ)
النتائج املستخلصة باألرقام والتحليل
القسم الثالث :الخامتة والتوصيات

الصفحة
3
7
9
10
11
14
18
22
22
23
24
26
27
50
54
65
74
76
79
89
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الفهرس

100
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الرقم

موضوع الدعوى

تاريخ الحكم
رقم امللف
أوال :يف األحوال الشخصية

الجهة املصدرة

1

قضية تطليق

99/1/2/396

2000/10/18

المجلس األعلى

2

قضية تطليق

98/1/2/321

2000/10/18

المجلس األعلى

3

قضية تطليق

98/1/2/482

2000/10/18

المجلس األعلى

4

قضية سكنى حاضنة

438/3/2/00

2000/10/11

المجلس األعلى

5

قضية والية األم عىل
األوالد

36/307

2000/2/7

المحكمة االبتدائية
(الدار البيضاء)

6

قضية نسب

2/1/99/1244

1999/12/21

المجلس األعلى

7

قضية تطليق

98/1/2/478

1999/9/14

المجلس األعلى

8

قضية إسقاط حضانة

94/5198

1995/7/27

المجلس األعلى

9

قضية إسقاط حضانة

91/5895

1992/6/23

المجلس األعلى

ثانيا :يف الحقوق االقتصادية
10

قضية كد وسعاية

-

1991/12/13

محكمة االستئناف
(أكادير)

11

قضية كد وسعاية

96/583غ

1997/5/15

المحكمة اإلدارية
(الرباط)

ثالثا :يف الحقوق االجتامعية
12

قضية حامية صحة
إنجابية

98/20

1999/3/12

المحكمة اإلدارية
(وجدة)

13

قضية نقل
مستخدمة -متزوجة

-

1998/3/19

المحكمة اإلدارية
(الرباط)
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رابعا :يف الحقوق الثقافية
14

قضية رفض تسجيل
باملدرسة

96/295

1996/7/17

المحكمة اإلدارية
(فاس)

خامسا :يف مجاالت أخرى (امليدان الجنايئ)
15

قضية إهامل األرسة

18066/3/5/93

1998/6/10

المجلس األعلى

16

قضية فساد

89/834/944

1991/1/24

محكمة االستناف
)الدار البيضاء(
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الجزء الثاين2010 -2001 :
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الرقم

موضوع الدعوى

تاريخ الحكم
رقم امللف
أوال :يف األحوال الشخصية

الجهة املصدرة

1

قضية حضانة -سقوط

2005/1/2/604

2006/3/15

المجلس األعلى

2

قضية حضانة -تسليم
رضيع

2005/1/2/386

2006/2/22

المجلس األعلى

3

قضية تطليق

2003/1/2/108

2003/10/1

المجلس األعلى

4

قضية تطليق

2001/1/2/475

2002/1/23

المجلس األعلى

5

قضية تطليق

00/1/2/37

2002/1/23

المجلس األعلى

6

قضية تطليق

2000/1/2/415

2001/11/28

المجلس األعلى

7

قضية تطليق

-

2001/2/7

محكمة االستئناف
(القنيطرة)

8

قضية ثبوت زوجية

2009/1/2/719

2010/12/28

المجلس األعلى

9

قضية ثبوت زوجية

2008/1/2/519

2009/11/4

المجلس األعلى

10

قضية ثبوت زوجية

2006/1/2/29

2009/2/18

المجلس األعلى

11

قضية ثبوت زوجية

2006/1/2/682

2007/5/16

المجلس األعلى

12

قضية ثبوت زوجية

2005/1/2/582

2007/3/14

المجلس األعلى

13

قضية ثبوت زوجية

2006/1/2/437

2007/1/31

المجلس األعلى

14

قضية ثبوت زوجية

2005/1/2/581

2006/9/13

المجلس األعلى

15

قضية نسب

-

2006/12/20

المجلس األعلى

16

قضية نسب

2005/1/2/25

2005/9/28

المجلس األعلى

17

قضية نسب

2003/1/2/615

2005/3/9

المجلس األعلى

18

قضية نسب

99/1/2/442

2003/10/22

المجلس األعلى

19

قضية نسب

98/1/2/297

2003/3/27

المجلس األعلى
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20

قضية سكنى حاضنة

2000/2/3/2039

2002/4/4

المجلس األعلى

21

قضية سكنى حاضنة

1/5/2729

2006/11/22

محكمة االستئناف
(مكناس)

22

قضية زواج عريف-
اعرتاف
قضية زواج -شهادة
املرأة
قضية والية يف زواج-
راشدة

2007/5762

2008/1/9

محكمة االستئناف
(الدار البيضاء)

2007/71

2007/5/23

محكمة االستئناف
(الدار البيضاء)

2005/1/2/202

2006/2/1

المجلس األعلى

25

قضية اقتسام
ممتلكات زوجية
قضية اقتسام
ممتلكات زوجية

23
24

ثانيا :يف الحقوق االقتصادية
2008/1/2/80

2009/10/21

المجلس األعلى

7/8/881

2010/10/22

محكمة االستئناف
(فاس)

27

قضية اقتسام
ممتلكات زوجية

2007/495/1

2009/5/5

محكمة االستئناف
(الجديدة)

28

قضية اقتسام
ممتلكات زوجية

8/244

2009/2/4

محكمة االستئناف
(تازة)

29

قضية اقتسام
ممتلكات زوجية

8/102

2008/12/16

محكمة االستئناف
(العيون)

30

قضية اقتسام
ممتلكات زوجية

2010/1/10

2010/1/4

المحكمة االبتدائية
(الرباط)

31

قضية اقتسام
ممتلكات زوجية
قضية اقتسام
ممتلكات زوجية

4/685

2006/4/24

المحكمة االبتدائية
(الدار البيضاء)

99/385

2002/12/26

المحكمة االبتدائية
(أكادير)

26

32
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ثالثا :يف الحقوق املدنية
96/1/2/657

2001/2/21

المجلس األعلى

 5/34س

2005/9/30

المحكمة اإلدارية
(وجدة)

2001/11/25

المحكمة اإلدارية
(الرباط)
المحكمة اإلدارية
(فاس)
المحكمة االبتدائية
(الحسيمة)

33

تشكيل هيئة محكمة
من نساء
قضية حق األم -تسلم
وثائق

35

قضية جنسية أجنبية-
حقوق

-

36

قضية حرمان اإلناث من
األرض

 13غ2000/

2001/4/3

37

قضية حق األم يف
تسلم وثائق

15/39

2005/9/28

34

رابعا :يف الحقوق االجتامعية
38

قضية ارتداء الحجاب

2009/1/5/600

2010/12/9

المجلس األعلى

39

قضية خدمة منزلية-
أجرية
قضية تخفيض أجر
مستخدمة
قضية تحرش جنيس
بأجرية

2008/1/5/1448

2009/10/14

المجلس األعلى

2006/915

2007/2/7

المجلس األعلى

2005/5382

2007/5/17

محكمة االستئناف
(الدار البيضاء)

42

قضية تعيني -متييز
إيجايب

2002/192

2002/11/1

المحكمة اإلدارية
(وجدة)

43

قضية حامية صحة
إنجابية
قضية حامية صحة
إنجابية

2005/3/1/3418

2006/12/20

المجلس األعلى

2004/10/21

المحكمة اإلدارية
(أكادير)

40
41

44
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خامسا :يف مجاالت أخرى (امليدان الجنايئ)
45

قضية إهامل األرسة

2008/10/6/8687

2009/1/28

المجلس األعلى

46

قضية اغتصاب

05/403

2006/9/28

محكمة االستئناف
(مراكش)
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