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موضوع المداخلة:

النيابة العامة والصلح ألسري
على ضوء مدونة األسرة
ذ /محسن البقالي الحسني

وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالعرائش
مذاخهت أنقٍج ضمن فؼهٍبث انمبئذة انمسخذٌشة انخً نظمخهب جمؼٍت مىدة نخنمٍت انمشأة وسػبٌت األسشة
ببنؼشائش بششاكت مغ انهجنت انمحهٍت نهخكفم انقضبئً ببننسبء واألطفبل ضحبٌب انؼنف ببنمحكمت
االبخذائٍت ببنؼشائش حىل مىضىع" :انىسبطت األسشٌت :االسهبصبث وانخطهؼبث"
ٌىو انخمٍس  26مبي  2016ػهى انسبػت انشابؼت مسبء بمكخبت ػبذ انصمذ انكنفبوي ببنؼشائش وقذ
قذمج أٌضب كمسبهمت فً إغنبء مىقغ ػذانت :انبىابت انقبنىنٍت وانقضبئٍت(وصاسة انؼذل وانحشٌبث) حفؼٍال
نمشاسالث انسٍذ وصٌش انؼذل وانحشٌبث راث انمشاجغ انخبنٍت:
 انمنشىس انىصاسي ػذد 27س 8/و د ث ث وحبسٌخ .2008/11/12 انكخبة انىصاسي ػذد /117ك ع وحبسٌخ .2013/02/26 -انمنشىس انىصاسي ػذد 208أ د ع (انكخببت انؼبمت) وحبسٌخ .2015/03/06

و.ح :جمؼٍت مىدة ػضى فً انهجنت انجهىٌت وانمحهٍت نهخكفم انقضبئً ببننسبء واألطفبل منز إحذاثهمب بمحكمت االسخئنبف
بطنجت وببنمحكمت االبخذائٍت ببنؼشائش.
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بسم اهلل الرحماف الرحيم
مقدمة
تطبيقػا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية الغراء والسمحاء التي تحث على إصالح ذات البين ،حيث ورد الصلح في العديد من اآليات

القرآنية وفي السنة النبوية ،فقد جاء في سورة النساء اآلية " 35وإف خفتم شقػاقػا بينيما فػابعثوا حكما من أىلو وحكما من أىليا إف
يريدا إصالحا يوفق اهلل بينيما إف اهلل كاف عليما خبيرا" ،وقولو عز وجل في نفس السورة اآلية " 114ال خير في كثير من نجواىم إال
من أمر بصدقة أو معروؼ أو إصالح بين الناس"
وقولو عز من قػائل في ذات السورة اآلية " 128وإف امرأة خافت من بعليا نشوزا أو إعراضا فػال جناح علييما أف يصالحا بينيما
صلحا والصلح خير وأحضرت األنفس الشح وإف تحسنوا وتتقوا فػإف اهلل كاف بما تعلموف خبيرا".
وأما السنة النبوية الشريفة ،فقد بوأت مؤسسة الصلح منزلة عظمى ،وقدرتيا أسمى تقدير في القوؿ والعمل والتقرير ،مما يؤكد
بما ال مجاؿ للشك أف الشريعة اإلسالمية الغراء والسمحاء ،تنب كل أسباب الشننف والصصاـ ،وتنشر مبادئ السالـ والوئاـ وحفػاظا على
مؤسسة األسرة من التفكك والتشرذـ التي تعتبر حجر زاوية المجتمع وقػاعدتو األساسية وعلى كاىل أفرادىا تبنى المجتمعات ويؤرخ
للحضرات.
اتجو المشرع المغربي في ظل مدونة األسرة نحو سن آليات جديدة تروـ رأب الصدع ال ي قد يستيدؼ العالقػات األسرية ،في
أفق إصالح ذات البين ،وجبر الضرر وإنياء النزاعات وبالتالي وضع حد لالضطرابات االجتماعية في إطار يراعي خصوصيات المجتمع
المغربي وتقػاليده العريقة وأعرافو المجيدة المستقػاة من مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء ،ومن الموروث الحضاري لبلدنا.
وما من شك في أف آليات الوساطة والصلح ،توطد العالقػات األسرية ،وتنب البغضاء  ،وتبث قيم التسامح والعفو عند المقدرة مما
تكوف لو انعكاسات إيجابية على مصتلف مكونات األسرة ولعل ى ا مع تسعى إليو النيابة العامة في ظل مباشرتيا لوظيفتيا اإلدارية
في ظل أحكاـ مدونة األسرة ويتجلى ذلك من خالؿ المياـ التي تزاوليا في إطار تفعيل آليات الصلح في مدونة األسرة وىو ما سوؼ
نعالجو حصريا من خالؿ محورين اثنين :تدخل النيابة العامة إلرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية(المبحث األوؿ) ودورىا خالؿ مرحلة
انحالؿ ميثاؽ الزوجية(المبحث الثاني).
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المبحث األوؿ :التدخل إلرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية.
سعيا منو إلى توفير سبل النجاح والتطبيق السليم لمدونة األسرة ،أسند المشرع المغربي للنيابة العامة مياـ جديدة وىامة في
قضايا مدونة األسرة ،لكونيا طرؼ رئيسي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكاـ المدونة ،عمال بالمادة الثالثة منيا ،وذلك بغية
الحرص على حسن تطبيق القػانوف ،والمحافظة على التوازف بين حقوؽ األفراد والمجتمع ،والمساىمة بفعالية في مساطر الصلح األسري
ومن ى ا المنطلق فػإف تدخل النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود من الزوجين إلى بيت الزوجية ،يجد سنده القػانوني في
المادة  53من مدونة األسرة ،التي نصت على أنو " :إذا قػاـ أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دوف مبرر ،تدخلت النيابة
العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حاال ،مع اتصاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنو وحمايتو ".
والواقع أف ى ه المادة اعتبرت بحق من أىم المستجدات التي كانت من ثمار بزوغ فجر المدونة ،على مستوى المياـ الوظيفية
التي تباشرىا النيابة العامة ،بشأف قضايا مدونة األسرة وقد أسالت الكثير من المداد ال ي لم يجف بعد ،وكانت مثار أبحاث
الباحثين ،ودراسة الدارسين ،وممارسة الممارسين ،لما أثارتو من نقػاشات فقيية وقػانونية وتعليقػات قضائية ،وذلك بالنظر ألىمية
المادة المرجعية ،التي لم يكن ليا نظير في مدونة األحواؿ الشصصية التي نسصت ،والتي مكن من خالليا المشرع النيابة العامة من
معالجة واقع أسري مشوب بمعاناة أحد طرفيو األساسيين ،أال وىما الزوجة والزوج ،والتي تكمن في قياـ أحدىما بطرد اآلخر من بيت
الزوجية بدوف مبرر ،وبالتالي إيجاد حلوال لي ه الظاىرة االجتماعية األسرية المأساوية ،بإرجاع الزوج الضحية إلى البيت األسري ،حيث
دفئ األسرة وحناف األمومة وحب البنوة ،في الوقت ال ي لم يكن قبل سن ى ا المقتضى التشريعي الياـ ،بمقدور قضاة النيابة
العامة التدخل القػانوني ،بغية إرجاع المطرود من الزوجين إلى حيث بيتيما ،حيث كاف أحد الزوجين ،وغالبا ما تكوف الزوجة ،تلجأ
إلى النيابة العامة في حالة يرثى ليا ،مجردة من كل حاجياتيا الضرورية ،مكلومة ،محبطة نفسيتيا ،منيمرة ىي الدموع على خدييا،
شاحبة الوجو ،لوحدىا ،أو بمعية أوالدىا ،وإف كانت محظوظة فبرفقة والدىا أو أحد أقػاربيا تستغيث طالبة الرجوع إلى بيت الزوجية
التي طردت منو ،بدوف وجو حق وفي أحايين كثيرة ،وقت إسداؿ الليل ستاره والناس نياـ.
بيد أف صدمتيا تكوف كبيرة ،حينما تفػاجأ بقرار النيابة العامة بحفظ شكايتيا ،النعداـ األساس القػانوني لتدخليا وتكوف النتيجة
بقػاء الزوج في غيو وعدوانو ،وتشرد الزوجة وأطفػاليا في ظل طوؿ تعقد مسطرة قضائية ،تيم دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية،
والتي يؤوؿ الحكم الصادر بشأنيا إلى امتناع الزوج عن التنفي .
لي ه االعتبارات وغيرىا ،خرج إلى الوجود ى ا المولود القػانوني الجديد ،ليدعم منظومة القػانوف المغربي ،ويضع أحكاما
لمعالجة حاالت واقعية التي كانت تنطوي على معاناة المطرود من الزوجين من تداعيات الطرد من بيت الزوجية ،وىو تصرؼ يمس
مساسا صارخا بالنظاـ العاـ ،وبالحقوؽ األساسية للفرد ،فكاف أف منح المشرع للنيابة العامة حق التدخل وفق صالحيات محددة.
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وى ا التوجو التشريعي فيو استجابة كبيرة للمطالب المتعددة الداعية إلى مراعاة التعسفػات الواقعية الحاصلة في ى ا المجاؿ،
فكيف تتدخل النيابة العامة في واقعة طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية؟ وما ىو سندىا في ذلك؟ وما ىي اآلليات التي تشتغل
بيا في ى ا المجاؿ؟ وما ىي اإلشكاليات القػانونية والعملية التي تواجييا؟ وما ىي الحلوؿ التي تبدييا؟ ى ا ما سوؼ نتناولو
بالدراسة والتحليل من خالؿ :
المسطرة المتبعة في إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية (المطلب األوؿ).
اإلشكاليات المطروحة والحلوؿ المقترحة (المطلب الثاني).

المطلب األول :المسطرة المتبعت في إرجاع الزوج المطرود إلي بيج الزوجيت.
إف سند النيابة العامة في التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية ،يكمن في المادة  53اآلنفة ال كر ،وفي
مركزىا القػانوني ال ي تتبوأه في مدونة األسرة ،أال وىو الطرؼ األصلي في جميع األحكاـ الرامية إلى تطبيق ى ه المدونة،
استنادا إلى المادة الثالثة منيا ،كما سلف تبيانو.
وعلى ى ا األساس ،حق للزوج(ة) المطرود(ة) من بيت الزوجية ،بدوف مبرر ،اللجوء إلى النيابة العامة ،التي يوجد بدائرتيا
البيت الم كور ،بيدؼ إرجاعو إليو حاال ،بعد اتصاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنو وحمايتو ،وذلك بتقديم طلب في ثالث نسخ ،حيث
يبادر وكيل الملك شصصيا ،أو أحد نوابو المكلف بتلقي الشكايات وتتبع مسارىا ،إلى استقباؿ الضحية واالستماع إلييا ،حوؿ موضوع
شكايتيا لتحديد طبيعة الوقػائع ،ثم تضمين التعليمات بأصل الشكاية وك ا اإلشارة عند الموجب ،إلى ما عاينو على الضحية من
اعتداء و آثار العنف ،ثم ي يليا بتوقيعو ،وخاتمو الرسمي المتضمن اسمو الكامل وصفتو.
لتبدأ ،عقب ذلك ،اإلجراءات الموالية المتمثلة في قياـ الموظف المكلف بتسجيل الشكاية في سجل رسمي مصصص للشكايات
والمحاضر ،وأيضا في سجل خاص محدث ثم يرفق نسصة من الشكاية بأصل اإلرسالية ،ويسلميا للطرؼ المشتكي ،قصد السير على
تسليميا للضابطة القضائية المصتصة ،أو العمل على توجيييا مباشرة وفورا لي ه األخيرة من أجل الشروع في التنفي  ،أما النسصة الثانية
فتسلم للزوج(ة) المطرود (ة) أو لدفػاعو إف كاف ،بعد تدوين مرجع النيابة العامة وتاريخ التسجيل بيا ،في إطار الضبط والتتبع بينما
يحتفظ بأصل الشكاية ،ونسصة من اإلرسالية الموجية للضابطة المعنية ،مع ترتيبيا ضمن أصوؿ الشكايات التي ىي في طور البحث،
في غالؼ مرقم ،وحافظة مرقمة ،إلى حين رجوع جواب الجية الباحثة مع تضمين جميع المعطيات بقػاعدة البيانات الصاصة بنظاـ
التطبيق المعلوماتي من طرؼ الموظفين المصتصين.
لكن في غالب األحياف ،يتم االستماع إلى الزوجة المطرودة بمقر النيابة العامة ،وذلك بموجب محضر قػانوني ،تضمن فيو ىويتيا
الكاملة ،وتصريحاتيا حوؿ الواقعة ،يوقعو قػاضي النيابة العامة ،إلى جانب الموظف المكلف والمشتكية ،وبعد مباشرة اإلجراءات
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الموالية المتعلقة بالتسجيل والتضمين في السجالت المعدة لي ا الغرض ،تحاؿ المسطرة على الضابطة القضائية المصتصة قصد العمل
على تطبيق مقتضيات المادة  53من المدونة.
بعد تنفي تعليمات النيابة العامة بشكل فوري ،يحاؿ المحضر رفقة األطراؼ أو على شكل معلومات قضائية تبعا للتعليمات
الصادرة عن النيابة العامة ،حيث بعد دراستو  ،يتص بشأنو القرار المناسب وال ي ال يصرج عن أحد االحتماالت التالية :
 حفظ القضية بعد القياـ بالمطلوب ،وذلك بإرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وإصالح ذات البين. فتح ال متابعة للقضية ،وذلك بتحريك الدعوى العمومية في حق الزوج المعتدي إذا اقترنت واقعة الطرد من بيت الزوجيةبفعل جرمي آخر معاقب عليو قػانونا ،اقترفو الزوج المتيم ،مع إصرار الضحية على المتابعة ،وامتناع المشتكى بو من إرجاع زوجتو.
 حفظ القضية لتع ر تنفي تعليمات النيابة العامة ،لعدـ العثور على الزوج المشتكى بو أو رفضو إرجاع شريكة حياتو إلى بيتالزوجية ،حيث تشعر الزوجة المطرودة ،بقرار الحفظ فورا في حالة حضورىا ،أو داخل أجل  15يوما من تاريخ اتصاذ اإلجراء.
وغني عن البياف أف تدخل النيابة العامة في إطار تطبيق المادة  53من المدونة ،يصنف ضمن مياـ النيابة العامة الحمائية،
والتي تستيدؼ حماية كياف األسرة ،وصوف كرامة أفرادىا والدفػاع عن عرضيم وشرفيم وممتلكاتيم ،شريطة مراعاة العناصر
التكوينية للمادة المرجعية ،والمتمثلة أساسا في اآلتي :
 قياـ أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية.
 أف يكوف ى ا الطرد دوف مبرر.
 أف تتدخل النيابة العامة حاال من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية.
 أف تتص كافة اإلجراءات الكفيلة بأمنو وحمايتو.
 أ ف تراعي في مبادرتيا مصلحة األسرة أوال وقبل كل شيء ،وأف ال يتم التسرع في اتصاذ إجراءات قد تزيد في توتر
الرابطة الزوجية ،األمر ال ي قد تكوف لو انعكاسات سلبية.
وصفوة ما قيل بصصوص المسطرة المتبعة بشأف إعماؿ مقتضيات المادة  53من المدونة من طرؼ النيابة العامة ،كمظير
من مظاىر حماية مؤسسة األسرة في المدونة الجديدة ،أف التفعيل األمثل والمطلوب للمادة المرجعية ،مرتبط أساسا ،بمدى
حسن تطبيق مبدأ المالءمة من لدف قضاة النيابة العامة ،في ى ا المقػاـ الصصوصي ،ذي الحساسية االستثنائية ،لصلتو
الوثيقة بمؤسسة األسرة ،ومن ثم فػإنو جدير بيم اتصاذ اإلجراء المالئم ،درءا لما من شأنو تعكير صفػاء العالقة الزوجية ،بصفة
خاصة ،واألسرة بصفة عامة ،وبالتالي تعقيد المشاكل القػائمة عوض حليا وتيسيرىا ،مما يفضي إلى نتائج وخيمة ،إف لم نقػل
كارثية بجميع المقػاييس.
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وم ن نافػلة القوؿ ،إف النيابات العامة لدى المحاكم االبتدائية بالمملكة المغربية ،في إطار تفعيليا للمادة  53من المدونة،
وتطبيقيا التطبيق األحسن والسليم ،مطالبة بموافػاة وزارة العدؿ (ـ.ش.ج) بصفة دورية ،وعلى رأس كل ثالثة أشير بإحصائيات
دقيقة عن الحاالت التي تم فييا إرجاع الزوج (ة) المطرود (ة) ،إلى بيت الزوجية ،داخل دائرة نفوذىا الترابي ،وذلك وفق نموذج
محدد ،استنادا إلى مراسلة كتابية صادرة في ى ا الشأف.
وىو ما دأبت عليو جميع النيابات العامة الم كورة ،من توصليا بالتعليمات المرجعية أعاله ،حيث تبادر عند نياية كل ثالثة
أشير إلى موافػاة الجية المعنية باإلحصائيات المطلوبة.
بيد أف المياـ الوظيفية التي تباشرىا النيابة العامة بمقتضى السند القػانوني المنوه بو آنفػا ،تعترييا بعض اإلشكاليات القػانونية
والعملية ،قد تعوؽ حسن القياـ بيا ،لكن الواقع العملي وإف عرؼ ى ه اإلشكاالت ،فػإنو أباف عن حلوؿ اقترحت لحليا ،وى ا ما
سوؼ نعالجو على ضوء مضامين المطلب اآلتي.

المطلب الثاني :اإلشكالياث المطروحت والحلول المقترحت.
غير خاؼ عن ذي باؿ كل ميتم أف اليدؼ األسمى والغاية المثلى من سن المادة  53من المدونة ،ىو حماية األسرة ،وضماف
استقرارىا ،بالنظر لما تتوفر عليو النيابة العامة من سلطات قضائية ميمة ،تكفػل ليا سرعة التدخل واتصاذ المبادرات المطلوبة ،إما
بصفة شصصية أو عن طريق الضابطة القضائية المصتصة ،بيد أف عمل قضاء النيابة العامة لدى مصتلف المحاكم االبتدائية ببالدنا،
سجل مالحظات عدة بصصوص المادة المرجعية لتدخلو في حماية المطرود من الزوجين من بيت الزوجية ،والتي ن كر من جملتيا
اآلتي:
 عبارة " دوف مبرر" الواردة في النص يكتنفيا غموض بصصوص كنييا ومعناىا.
 تدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حاال.
 عدـ تنصيصيا على اإلجراءات الكفيلة بضماف أمن وحماية المطرود من الزوجين.
 تغيير أقفػاؿ بيت الزوجية ،أو فسخ عقد الكراء الرابط بين الزوج والغير.
 إعادة طرد الزوجة من بيت الزوجية بعد إرجاعيا إليو ،وتعريضيا لالعتداء.
 عدـ ترتيب جزاء في حالة امتناع الزوج عن إرجاع الزوجة المطرودة رغم تدخل النيابة العامة.
 التوجس خيفة على سالمة الزوجة ،وسالمة األوالد عند إرجاعيا دوف رغبة الزوج.
 قد يكوف بيت الزوجية في ملكية عائلة الزوج ،التي ترفض إرجاع الزوجة.
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أما بالنسبة لإلشكالية األولى المتمثلة في أف يكوف الطرد من بيت الزوجية دوف مبرر فػإنو وإف كانت واقعة الطرد ال تثير أي
إش كاؿ ذلك أف قياـ أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية ،أو منعو من الدخوؿ إليو ،واالستقرار بو ،أمر يبدو جليا ،وميسر
إثبات وقوعو ،بيد أف اإلشكاؿ يثور حوؿ مدى تبرير الطرد من عدمو ،ومن ثم يطرح تساؤؿ وجيو يكمن في طبيعة ى ا المبرر،
ال ي يبرر تدخل النيابة العام ة ،أما إذا كاف الطرد غير مبرر ،كاف لزاما على النيابة العامة التدخل ،ثم لمن يرجع أمر تقدير ما إذا
كاف الطرد مبررا أـ ال ،فضال عن أف ى ا التقدير يعد نسبيا ،إذ ال يصضع لمعايير وعناصر محددة ،حيث ما قد يعتبره البعض طردا
مبررا ،يعده الطرؼ اآلخر غير ك لك...
وىك ا ،تساءؿ البعض عما إذا كانت ىناؾ أسباب مبررة لحالة الطرد ،والتي تحوؿ دوف تدخل النيابة العامة ،موضحا أنو ميما
كاف األمر ،فػإف تقدير ذلك موكوؿ للسلطة التقديرية للنيابة العامة ،حسب كل حالة على حدة ،كما لو كاف الزوج المطرود مصابا
بصلل عقػلي ،األمر ال ي يشكل خطرا على الطرؼ اآلخر ،مما يحوؿ دوف تدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت
الزوجية أو أف يكوف الزوج المطرود قد أقدـ على فعل فيو مساس باألخالؽ الحميدة وبالنظاـ العاـ ،كأف يكوف في حالة سكر أو
تصدير ،أو أنو يقوـ باالستيالء على ممتلكات زوجتو خلسة أو جيرا ،ويبادر إلى بيعيا دوف موافقة زوجتو ،ويتكرر فعلو دوف أف
ينتيي ويتوب عن جرمو ال ي اقترفو...
وىي أفعاؿ قد ترتب علييا النيابة العامة رفضيا إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية ،بعلة أف من أخطأ عليو أف يتحمل وزر
خطيئتو ،ويقبل بنتائج أخطائو ،وإعماال لقػاعدة " أخف الضررين ".
ذلك أنو ال يعقػل دفع ضرر صغير قد يسقط مع مرور وقت قصير ،بضرر فػادح قد تدفع األسرة كل فػاتورتو ،بمعنى أنو قد تمتنع
النيابة العامة من تفعيل مقتضيات المادة  53من المدونة ،رغم انعداـ مبرر الطرد ،إذا تبين ليا أف من شأف إرجاع الزوج المطرود
التسبب في وقوع جريمة مثال ،ويبقى ليا اتصاذ أي إجراء وقػائي أو احترازي آخر ،كإسكاف الزوج المطرود لدى أقػاربو أو بأحد
المرافق العمومية ،التي ال يصشى فييا على حياتو ،أو حياة األطفػاؿ ال ين معو ،إلى حين إيجاد تسوية نيائية للنزاع.
ويبدو من خالؿ قراءة متأنية للنص المرجعي ،أف ى ه المبررات ال تنيض منفردة أو مجتمعة سببا كافيا ،يبرر عدـ تدخل النيابة
العامة من أجل تطبيق المادة الم كورة ،إعماال لقػاعدة "إعماؿ النص خير من إىمالو" ،ذلك أنو إذا كاف الزوج المطرود مصتال عقػليا
أو مصابا بمرض نفسي أو عصبي ينتابو بين الفينة واألخرى ،ثم يتوب إليو عقػلو ،ويستقيم أمره ،فػإف على الطرؼ اآلخر أف ال ينسى
الفضل بينيما ،ويبادر إلى تعقيد األمور وتأجيج الصراع ،أو المزيد من معاناة المطرود ،وإنما الشرع والقػانوف يفرضاف عليو سلوؾ
المسطرة القػانونية الواجبة اإلتباع ،والمتمثلة في اللجوء إلى السلطات المحلية المصتصة إليواء الزوج المصاب بصلل عقػلي ظاىر وخطير،
بمؤسسة األمراض العقػلية والنفسية المعدة خصيصا لي ا الغرض ،وذلك إلى حين تماثلو للشفػاء ،وبإمكانو أيضا سلوؾ مسطرة الطالؽ
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أو التطليق ،إذا ثبت أف العالج مستعصي وقد يطوؿ ،مما يلحق ضررا فػادحا بالزوج الماكث ببيت الزوجية ،وال ي سيجد آذانا صاغية
وحلوال ناجعة لمشكلتو ال أف يعمد الزوج إلى طرد زوجو من بيت الزوجية ،وإنما عليو أف يلجأ إلى النيابة العامة لتقديم شكاية في إطار
السكر العلني البين مثال ،وإعطاء القدوة السيئة لألطفػاؿ ،حيث تتدخل النيابة العامة في ى ه الحالة بغية تقويم الزوج المطرود قصد
تأىيلو ما أمكن ،ومن أجل إرجاعو إلى بيت الزوجية.
وصفوة ما قيل ،إف المبرر القػانوني الوحيد ال ي يمكن أف نتصور معو إمكانية إبعاد الزوجة خاصة من بيت الزوجية ،ىو
المستفػاد من المادة  121من مدونة األسرة ،وىي الحالة التي يكوف فييا النزاع بين الزوجين معروضا على القضاء في إطار
مسطرة الطالؽ وتبين تع ر المساكنة الشرعية بينيما ،فتتص المحكمة تدبيرا مؤقتا ،يحدد للزوجة محال للسكن ،بعيدا عن بيت
الزوجية ،مع ضرورة ربطو لزوما باختيارىا.
أما بالنسبة لمقتضى تدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حاال ،فػإنو يصطدـ بجملة من الصعوبات
والمعوقػات ،التي قد ال تصرج عن اإلشكاليات المومأ إلييا آنفػا ،ذلك أنو قد يحدث ى ا الطرد في الليل ،مما يستوجب معو تواجد
النيابة العامة في حالة مداومة مستمرة لمواجية كل حالة على حدة ،وفي كل وقت وحين ،حتى ال يبقى المطرود من الزوجين ،عرضة
للتشرد ،وبدوف مأوى وى ا يتطلب أف يبقى ممثل النيابة العامة المكلف بالمداومة ،على أىبة التدخل لتصحيح ى ا الوضع الشاذ،
ولو بتفعيل آلية االتصاؿ الياتفي ،في حالة ظرؼ الليل ،وبالتالي إعطاء التعليمات المناسبة بشأف الموضوع للضابطة القضائية المصتصة،
التي يجب علييا أف تكوف في مستوى الحدث ،وتباشر مسؤوليتيا ،بكل حزـ وجد وفورية ،وفق المطلوب.
ثم إف أي تردد للنيابة العامة في إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية ،فيو إىدار للقيمة القػانونية التي ابتغى المشرع
ترسيصيا في حياة األسرة ،وداخل المجتمع ككل ،وأف عدـ الحزـ والصرامة والفورية ،والمبادرة الصالقة في ى ا الشأف ،قد يفضي
إلى بقػاء مقتضيات المادة  53المرجعية ،حبرا على ورؽ ،ومن ثم تفتقد الثقة في السلطة القضائية ،و في باقي المؤسسات المؤىلة،
وحتى التشكيك في األحكاـ القػانونية الواجبة التطبيق.
لكن على قضاة النيابة العامة أف يراعوا في عمليم ى ا ،مصلحة األسرة ،مع عدـ التسرع في اتصاذ إجراء ما قد يزيد في توتر
العالقة بين الزوجين المعنيين ،ألف المأموؿ ىو السرعة ال التسرع ،فػالتطبيق األمثل والسليم للنص المرجعي أعاله ،رىين بحسن إعماؿ
مبدأ المالءمة ،ويرتبط أساسا بفطنة ،وحيوية ،وجدية ،وحزـ ،واستقػامة ،وعدؿ ،من أوكل إلييم ميمة إنفػاذ القوانين.
أما بالنسبة لإلشكاؿ المتعلق بعدـ تنصيص المادة  53من المدونة ،على اإلجراءات الكفيلة بضماف أمن وحماية المطرود من
الزوجين ،فػإف األمر يبقى متروكا للسلطة التقديرية لقػاضي النيابة العامة المكلف تبعا لظروؼ ومالبسات الحالة المطروحة ،كأف
يتعيد الطرؼ المعتدي بعدـ تكرار ما قػاـ بو من فعل طرد زوجتو من بيت الزوجية ،تحت طائلة اتصاذ المتعين قػانونا في حقو.
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ذلك أنو ليس المقصود من اتصاذ اإلجراءات الكفيلة بأمن وحماية الزوج ال ي أرجع إلى بيت الزوجية ،بأف تكلف النيابة العامة
أحد رجاؿ القوة العمومية ليضرب حراسة أمنية أماـ البيت الم كور ،تحسبا ألي طارئ ،وحتى يكوف على االستعداد التاـ من أجل
التدخل كلما تم المساس بشصص الزوج المستفيد من الحماية ،في ا اإلجراء لن يتأتى تطبيقو ،إف لم نقػل يستحيل إعمالو ،وليس ىو
ىدؼ المشرع وغايتو ،وإنما ال ي يبدو من فػلسفة المشرع في سن ى ه المسطرة ،أنو في حالة تع ر إرجاع المطرود من الزوجين
إلى بيت الزوجية ،لعدـ إمكاف التوفيق بينيما ،ولتعنت الطرؼ اآلخر وتشبثو بموقفو المتصلب الرافض إرجاع شريك حياتو إلى حيث
بيت المودة والرحمة ،على النيابة العامة إيجاد حلوؿ أخرى لحماية المطرود ومن قبيل ذلك حثو على اإلقػامة مع أقػاربو أو أقػارب
الزوج إف تسنى ذلك ،ريثما يتم القياـ بالمطلوب قػانونا ،فػإف لم يكن للزوج الضحية قريب ،اتص ت النيابة العامة ما تراه مالئما حسب
اإلمكانيات المتاحة ،األمر ال ي يتطلب أكثر من أي وقت مضى ،إحداث مراكز اإليواء لمثل ى ه الحاالت الطارئة بكل دائرة
قضائية ،مع تسجيل أىمية مبادرة المجتمع المدني بي ا الصصوص ويبقى المعوؿ عليو ،عند التعامل مع ى ا اإلطار القػانوني الياـ،
أف تقوـ النيابة العامة باإلجراءات الالزمة لحماية المعني باألمر من خالؿ:
 الحرص على الوقوؼ على كافة االعتداءات التي لحقت بالمعتدى عليو المطرود ،وغالبا ما تكوف الزوجة ،وإصدار
التعليمات المناسبة إلى الضابطة القضائية من أجل مباشرة المعاينات واألبحاث الالزمة ،وتحريك الدعوى العمومية في
حق المعتدي ،عند االقتضاء.
 معاينة حالة الزوج المطرود ،وتحرير محضر بشأف ذلك ،تضمن فيو الوضعية التي وجدت علييا األطراؼ المعنية ،وإجراء
بحث قضائي في حالة وقوع اعتداء بالعنف والتيديد أو ما شابو ذلك ،في حق الزوج المطرود.
أما بالنسبة للمقتضى ال ي ييم عدـ ترتيب جزاء في حالة قياـ أحد الزوجين بإخراج الطرؼ اآلخر من بيت الزوجية ،وامتناعو عن
إرجاعو إليو ،رغم تدخل النيابة العامة ،فيبدو أف مرد ذلك راجع إلرادة المشرع ورغبتو في درء كل ما من شأنو تعقيد المسألة،
والزيادة في تفػاقم المشاكل بين الزوجين ،لكن تبقى إمكانية الرجوع إلى القػانوف الجنائي قػائمة ،متى كاف ى ا الفعل يشكل خرقػا
لنصوص ى ا القػانوف ذلك أف الطرد من بيت الزوجية يكوف غالبا مصاحبا بنوع من أنواع االعتداء في حق الزوجة خاصة ،إذ قد
يكوف سبا أو شتما أو تيديدا أو عنفػا أو ضربا أو جرحا ،كما يمكن أف ينجم عنو خرؽ مقتضيات الفصلين  461و  482من ؽ.ج في
حالة وجود أبناء ،متى توفرت شروطيما ،األمر ال ي يتطلب تفعيل المقتضيات الم كورة في حق الزوج المصل بالقواعد الشرعية
للمعاشرة الزوجية ،التي تأمر بمعاشرة الزوجات بالمعروؼ" ،فػال يكرمين إال كريم ،وال ييينين إال لئيم".
وعلى ى ا األساس ،أمكن متابعة الزوج بمقتضيات الفصل  461من ؽ.ج أعاله إذا قػاـ بطرد الزوجة رفقة ولدىا من بيت
الزوجية ،وتركيما مشردين ،وبدوف مأوى ومعيل ،حيث يعد ى ا التصرؼ في حد ذاتو تعريض أو ترؾ ضمني إف لم يكوف صريح
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لطفػل في مكاف غير خاؿ من الناس وحمل غيره على ذلك ،إذا كاف عمره يقػل عن  15سنة ،أو عاجزا ال يستطيع أف يحمي نفسو،
بسبب حالتو الجسمية أو العقػلية.
وعالوة على ذلك ،فػإف الزوج بتصرفو المشين ى ا ،يسيء معاملة ولده ،ويعطيو القدوة السيئة في السلوؾ وعدـ العناية،
والتقصير في اإلشراؼ الضروري من ناحية الصحة أو األمن أو األخالؽ ،ول لك يتسبب في إلحاؽ ضرر بولده ،فحق تجريم فعلو وعقػابو،
بموجب المادة  482من ؽ.ج .
لكن اإلشكاؿ يثور حينما يتعرض أحد الزوجين للطرد وحده ،وال يكوف لو أوالد ،فما ىو الجزاء القػانوني الواجب إيقػاعو على فعل
الزوج المتعدي؟ المصالف ألحكاـ المادة  53من مدونة األسرة.
وىنا نتساءؿ أال يمكن إعماؿ مقتضيات الفصل  404من ؽ.ج  ،ال ي يجرـ ويعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا ،أو أي
عنف آخر من العنف أو اإلي اء ضد أحد أصولو أو ضد كافػلو أو ضد زوجو ،وذلك حتى ولو لم يكن فعل الطرد مقرونا بالعنف أو
الضرب والجرح ،أما إذا كاف مصاحبا لي ين الجرمين فػال إشكاؿ ،بحيث يكوف الفصل الم كور واجب التطبيق مع المتابعة ،عند
االقتضاء ،في حالة سراح أو اعتقػاؿ ،حسب خطورة الفعل الجرمي المقترؼ ،وظروؼ ومالبسات القضية.
ومناط إعماؿ الفصل  404من ؽ.ج في الحالة األولى أف الطرد المجرد من بيت الزوجية ،يشكل في حد ذاتو ،إي اء في حق
المطرود إف لم نقػل عنفػا من نوع خاص ،بل أشد قسوة وأثرا على نفسية ى ا األخير ،سيما إذا كاف موجيا ضد المرأة ،أو ما اصطلح
عليو دوليا "بالعنف المبني على النوع االجتماعي" ،من حيث كونو يستيدؼ جنسيا وكينونتيا اإلنسانية ،وتجريدىا من حقوقيا
وحرياتيا األساسية ،ويمس مساسا صارخا بكرامتيا كإنساف.
ثم إف ى ا الطرح يتوافق مع مفيوـ العنف ضد المرأة وفق الصكوؾ الدولية المتعارؼ علييا كونو "كل سلوؾ أو فعل موجو
إلى المرأة يقوـ على القوة والشدة واإلكراه ،ويتم بدرجات متفػاوتة حسب التمييز واالضطياد والقير ،ناجم عن عالقة القوة غير
المتكافئة بين الرجل والمرأة ،في المجتمع واألسرة على السواء ،ويتص أشكاال متنوعة " كما يتماشى وتعريف اإلعالف العالمي للقضاء
على العنف ضد المرأة الصادر عن األمم المتحدة سنة  1993ال ي عرؼ العنف ضد المرأة أنو " كل فعل عنيف قػائم على أساس
الجنس ينجم عنو أو يحتمل أف ينجم عنو أذى أو معاناة جسدية أو جسمية أو نفسية للمرأة ،بما في ذلك التيديد باقتراؼ ى ا الفعل
واإلكراه أو الحرماف التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الصاصة ".
أما بالنسبة لباقي اإلشكاليات المطروحة السالفة ال كر ،فػإف الحلوؿ واآلليات العملية التي يمكن اعتمادىا بصصوصيا ىي تلك
التي تنطبق على اإلشكاليات األخرى السالف تبيانيا وتفصيليا.
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ويبقى المطلوب بشأنيا ىو إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وىو الحل ال ي ينسجم مع السياؽ العاـ والتاريصي لمدونة
األسرة ،التي أعادت تأسيس العالقة بين الزوجين ،مما يستدؿ معو على أنو لم يبق للزوجين أي ىامش لحرية التصرؼ خارج
المقتضيات القػانونية الواجبة التطبيق ،وبعيدا عن رقػابة السلطة القضائية.
لكن والحق يقػاؿ لقد بات ضروريا توسيع مفيوـ نطاؽ العنف ضد المرأة حتى يستغرؽ جميع الحاالت التي تلحق ضررا بيا حيث
قد ال تسعف المقتضيات القػانونية الحالية في التصدي لبعض أنواع االعتداءات المبنية على النوع االجتماعي بما فييا واقعة قياـ
أحد الزوجين بطرد اآلخر من بيت الزوجية و ذلك لما أفرزتو من إشكاليات قػانونية وعملية السالف ذكرىا حيث أضحى من الالزـ
جعليا تحت طائلة التجريم والعقػاب ولعل ى ا ما اتجو إليو مشروع قػانوف رقم  103-13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
ال ي تدارسو المجلس الحكومي وصادؽ عليو بتاريخ  17مارس  2016في صيغتو الجديدة ،بعدما تقدمت بو السيدة وزيرة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ومما جاء في بالغ المجلس الحكومي بي ا الصصوص :أف "ى ا المشروع يستحضر الحقوؽ
التي كرس يا دستور المملكة وال ي نص على المساواة والنيوض بحقوؽ المرأة وحمايتيا وحظر ومكافحة كل أشكاؿ التمييز ،وك ا
التزامات البرنامج الحكومي ال ي أولى عناية مقدرة للنيوض بأوضاع المرأة وحمايتيا ،وااللتزامات الواردة في الصطة الحكومية
للمساواة "إكراـ" في أفق المناصفة ،باإلضافة إلى االلتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكاؿ التمييز ومناىضة
العنف ضد النساء.
ويعالج ى ا المشروع محدودية الترسانة القػانونية السارية المفعوؿ في تأمين الحماية الالزمة للنساء ضحايا العنف وحمايتين
وييدؼ إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعاؿ كفيل بضماف شروط وضوابط الحماية القػانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف،
وذلك بصلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفػل بين ،تعمل وفق قواعد محددة من شأنيا ضماف المواكبة الالزمة والتوجيو السليم
لين ،مع تمكينين من حق االستفػادة من الصدمات التي تيسر تجاوزىن آلثار العنف الممارس عليين.
وينص ى ا المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنو مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر األفعاؿ والسلوكات
المندرجة في نطاؽ العنف ضد النساء وتجريميا وفرض العقوبات الالزمة ،وإحداث آليات للتكفػل بالنساء ضحايا العنف ،واعتماد
منيجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مصتلف المتدخلين في مجاؿ مناىضة العنف ضد النساء وحمايتين ،باإلضافة إلى تجريم بعض
األفعاؿ باعتبارىا عنفػا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض األفعاؿ باعتبارىا صورا من صور التحرش الجنسي ،مع تشديد العقوبات علييا
في حالة ارتكاب الفعل في ظروؼ معينة ومن طرؼ أشصاص محددين ،وك ا تشديد العقوبات على بعض األفعاؿ الموجية ضد
"نساء في وضعيات خاصة".
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كما ينص ى ا المشروع على اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية ،والتنصيص على عنصر الفورية في
اتصاذ التدابير الحمائية ،مع تقرير عقوبات على خرقيا".
ومن جية أخرى فقد أضحى من الضرورة بمكاف سن وإحداث آليات كفيلة بإيجاد حلوؿ ناجعة لإلشكاليات المطروحة كما ىو
الشأف بالنسبة لعدـ وجود مراكز اإليواء داخل معظم الدوائر القضائية لمحاكم االستئناؼ والمحاكم االبتدائية والتي أمسى إحداثيا
أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى ومطلبا جوىريا ألعضاء اللجاف الجيوية والمحلية للتكفػل القضائي بالنساء واألطفػاؿ ضحايا العنف
وفعليات المجتمع المدني الميتمة بي ا الشأف.
ومسك ختاـ تدخل النيابة العامة الناجح في إعماؿ مقتضيات المادة  53من المدونة ،وتطبيقيا السليم والحسن ،اإلشارة إلى آلية
قػانونية على جانب من األىمية من حيث النتائج المثمرة التي تؤتي أكليا كل حين ،أال وىي آليات الوساطة األسرية والصلح األسري،
انسجاما مع تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ،التي حثت على إصالح ذات البين ،ذلك أف الصلح خير وال يأتي إال بالصير ،لما ينجم عنو من
تربية النفس على التنخي والتواد والتسامح ،وتجاوز شائبة الصطأ ودافع االنتقػاـ في السلوؾ الزوجي.
وما من شك في أف نجاح قضاة النيابة العامة في ميمتيم اإلصالحية بين الزوجين ،في قضايا الطرد من بيت الزوجية ،يقػاس بمدى
نجاحيم في التعامل مع آليات الوساطة األسرية ،وما يب لونو من مجيودات جبارة ،وتضحيات جساـ ،بغية تصالح الزوجين مع بعضيما،
حتى يمسك الزوج بيد زوجتو ويسامح بعضيما بعضا ،ثم ترافقو إلى بيت الزوجية ،الستكماؿ بناء صرح أسرتيما ،ال ي قوامو أواصر
المودة والرحمة ،والحتضاف أوالدىما كي ينعموا بدؼء وحناف األـ ،وعطف ورحمة األب ،وياليا من لحظة متميزة وموقف إنساني
رائعي  ،حينما يرى قػاضي النيابة العامة المصلح ،ى ا المشيد الزوجي الرائع ،وما ىو بأمر عزيز على أولي الحزـ والعزـ ،من قضاة
النيابة العامة ،ذوي األلباب ،وأصحاب ميارات االتصاؿ العالية ،وقوة اإلقناع ،وحسن االستماع ،والقدرة على طرح أكثر من حل
للنزاع ،مع التحلي بالحلم والصبر ،واالتساـ بصفػات ال كاء ،والفطنة ،والفراسة ،والكياسة ،والنبل ،واالستقػامة ذلك أف الوصوؿ
بمسطرة الصلح إلى بر األماف ،ليس صعب المناؿ على ذوي اليماـ العالية وأصحاب الفضيلة واألىداؼ النبيلة.
وعلى ى ا األساس فػإف قضاة النيابة العامة مطالبوف بالسعي إليجاد حلوؿ كفيلة بمعالجة النزاعات الزوجية المطروحة علييم،
باعتبارىا مشكالت اجتماعية وبشرية تيم األسرة بجميع مكوناتيا.
ولتحقيق ى ا المبتغى ،وللوصوؿ إلى األمل المنشود ،واليدؼ المقصود ،ال مناص ليم من التحلي بالجرأة والشجاعة الالزمتين في
معالجة مثل ى ه النوازؿ ،وأف يضعوا نصب أعينيم أوال وقبل كل شيء ،مصلحة األسرة كأولوية رئيسة ،وأف ال يألوا جيدا بغية الحفػاظ
على كيانيا ولم شمليا ،على ضوء رؤيتيم الشمولية للقضايا المعروضة علييم  ،وبنظرة ثاقبة قواميا التقصي والتحري ،بيدؼ استجالء
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الحقيقة ،واتصاذ اإلجراء القػانوني المناسب ،تبعا للمعطيات المتوفرة ،ولظروؼ ومالبسات الواقعة ،ونتيجة األبحاث المنجزة ،وذلك
في إبانو بالنظر لصصوصية وطبيعة قضايا الطرد من بيت الزوجية.
وىي أمور تتطلب مجتمعة أف يكوف قػاضي النيابة العامة المكلف متشبعا بثقػافة التصالح ومتوفرا على قدر كاؼ من المؤىالت
القػانونية والثقػافية  ،وىي صفػات تؤىلو لتفعيل مياـ وظيفية أخرى خالؿ مرحلة انحالؿ ميثاؽ الزوجية ى ا ما سوؼ نتطرؽ إليو من
خالؿ المبحث الموالي.

المبحث الثاني :دور النيابت العامت خالل مرحلت انحالل ميثاق الزوجيت.
سوؼ أتناوؿ ى ا المبحث من خالؿ الحديث عن دور النيابة العامة في تفعيل آليات الصلح خالؿ إجراءات الطالؽ كمطلب أوؿ

وعن مدى مساىمتيا في اإلصالح بين الزوجين خالؿ مسطرة التطليق كمطلب ثاني.
المطلب األول :دور النيابت العامت في مسطرة الصلح خالل مرحلت الطالق.
إف أبرز تجليات تدخل قضاة النيابة العامة في مسطرة الطالؽ ،يكمن في مساعدة المحكمة في إجراءات التبليغ خالؿ مرحلة
الصلح(البند األوؿ) ثم ثانيا في مساىمتيم في إصالح ذات البين(البند الثاني).

البند األوؿ  :مساعدة المحكمة في إجراءات التبليغ خالؿ مرحلة الصلح.
إف الح د من التعسف في استعماؿ حق الطالؽ ،وتوفير الحماية لألسرة وصيانة لحقوقيا وتفػادي ما قد ينجم عن الطالؽ من أضرار
بالغة األثر ،والتمكن من فتح مجاؿ لتطبيق مسطرة التحكيم العائلي في النزاع القػائم بين الزوجين ،واتصاذ اإلجراءات القضائية
اليادفة إلى التوفيق والتسديد ،وإقرار الدور التصالحي للقضاء ،وفقػا ألحكاـ مدونة األسرة ،بغية المحافظة على استقرار األوضاع
األسرية ،وصونيا من التفكك واالنحالؿ ،غايات كانت جميعيا أساسا لسن مسطرة خاصة للطالؽ ،وجعل تطبيقيا تحت مراقبة القضاء،
لكوف الطالؽ أبغض الحالؿ إلى اهلل ،وأف الصلح خير من الفراؽ ،وعالجا وقػائيا ،كلما حدث ما من شأنو أف يزعزع تماسك األسرة
وتوازنيا ،حتى ينعم كل أفرادىا باالستقرار واالطمئناف.
واألصل في الصلح األسري قولو عز وجل ( :وإف امرأة خافت من بعليا نشوزا أو إعراضا فػال جناح علييما أف يتصالحا بينيما صلحا
والصلح خير وأحضرت األنفس الشح وأف تحسنوا وتتقوا فػإف اهلل كاف بما تعملوف خبيرا ) سورة النساء اآلية .128
وبالنظر لي ه األىمية التي تكتسييا مسطرة الصلح ،فقد أوكلت مدونة األسرة للنيابة العامة ميمة السير على إجراءات التبليغ
المتعلقة بي ه المسطرة ،ويتجلى ذلػك في مظيرين اثنين:
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أما األوؿ  ،فيكمن في تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  81من المدونة التي تنص على أنو ":إذا توصلت الزوجة
شصصيا باالستدعاء ولم تحضر ،ولم تقدـ مالحظات مكتوبة ،أخطرتيا المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنيا إذا لم تحضر فسيتم البت
في الملف".
وتدخل النيابة العامة في ى ه المرحلة يجد منطلقو من كوف المحكمة تستدعي الزوجين لمحاولة اإلصالح بينيما ،سواء كاف الزوج
ىو ال ي تقدـ بطلب اإلذف باإلشياد على الطالؽ ،أو كانت الزوجة ىي التي تقدمت بي ا الطلب في حالة إذا كاف زوجيا ملكيا
حق إيقػاع الطالؽ ،فػإذا توصل الزوج المعني شصصيا باالستدعاء ولم يحضر ،اعتبر ذلك تراجعا منو عن طلبو ،وإذا توصل الزوج اآلخر
شصصيا باالستدعاء وحضر ،باشرت المحكمة بحضور الطرفين المسطرة المنصوص علييا في المادة  82وما يلييا من المدونة.
أما إذا لم يحضر ولم يقدـ مالحظات مكتوبة بواسطة م كرة تتضمن وسائل دفػاعو ،أخطرتو المحكمة عن طريق النيابة العامة
بأنو (الزوج أو الزوجة حسب من تقدـ منيما بطلب إيقػاع الطالؽ) إذا لم يحضر فيتم البت في الملف في غيبتو.
وتمارس النيابة العامة لدى قسم قضاء األسرة ى ه الميمة بجميع الوسائل المتوفرة ،إما بواسطة أحد أعواف كتابة الضبط ،أو عن
طريق أحد المفوضين القضائيين ،أو تكليف الضابطة القضائية المصتصة أو السلطة المحلية لتبليغ اإلشعار.
والجدير بال كر أف التوصل الشصصي يقتضي أف يسلم االستدعاء إلى الشصص نفسو ،بعد التأكد من ىويتو ،بواسطة الوثائق
اإلدارية المعتمدة ل لك ،وتوقيعو توقيعا مفتوحا على شيادة التسليم ،مع اإلشارة إلى رقم الوثيقة اإلدارية المثبتة ليويتو ،فػإف
كاف عاجزا عن التوقيع استعاض عنو باإلبصاـ ،على أف يعمد العوف المكلف بالتبليغ ،إلى اإلشارة إلى ى ه المالحظة بشيادة التسليم،
أما إف رفض المتسلم التوقيع ،تم تضمين ذلك من طرؼ عوف التبليغ وإذا تم التبليغ عن طريق الضابطة القضائية ،فػإف ى ه األخيرة
تقوـ بتحرير محضر للرجوع إليو عند الحاجة ،فضال عن التقيد ببيانات شيادة التسليم.
أما المظير الثاني من مظاىر تدخل النيابة العامة في إجراءات التبليغ خالؿ مرحلة الصلح ،فيتجلى فيما قرره المشرع المغربي في
الفقرة األخيرة من المادة  81من المدونة التي نصت على ما يلي:
" إذا تبين أف عنواف الزوجة مجيوؿ استعانت المحكمة بالنيابة العامة ،للوصوؿ إلى الحقيقة وإذا ثبت تحايل الزوج ،طبقت عليو
العقوبة المنصوص علييا في المادة  361من ؽ.ج بطلب من الزوجة".
يستشف من ى ه المقتضيات التشريعية ،أف المدونة جاءت بصالحيات جديدة للنيابة العامة خالؿ مسطرتي الطالؽ والصلح تكمن
في أف المحكمة سعيا منيا إلى استجالء الحقيقة بصصوص ما ورد باإلفػادة التي توصلت بيا ،من كوف الزوجة أو الزوج عند إعماؿ
مقتضيات المادة  81من المدونة مجيولة ،فػإنيا تستعين بالنيابة العامة ،التي غالبا ما تفتح بحثا حوؿ الموضوع بواسطة الضابطة
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القضائية وذلك بإجراء كافة التحريات الالزمة المفيدة في الوصوؿ إلى الحقيقة ،وعليو إذا تبين من البحث ال ي باشره قضاء النيابة
العامة تع ر معرفة عنواف الزوجة بثت المحكمة في طلب الزوج الرامي إلى اإلذف باإلشياد على الطالؽ.
أما إذا ثبت للييئة القضائية المكلفة بالقضية أف الزوج تحايل على العدالة بإدالئو عمدا بمعلومات غير صحيحة ،كما لو أدلى
بعنواف غير حقيقي ،أو أف الزوجة ظلت مجيولة بالعنواف المدلى بو أو أف يستيدؼ التدليس والتحايل ىوية الزوجة ،فػإف المحكمة
تحيل الملف بجميع الوثائق على النيابة العامة ،التي تتولى فتح بحث مستعجل حوؿ الموضوع ،بناء على طلب من الزوجة المتضررة،
وذلك بواسطة الشرطة القضائية بعدما تصدر إلييا تعليمات مناسبة ،وتحدد ليا اإلجراءات الواجب القياـ بيا.
ى ا ،وبعد انتياء البحث ،يحاؿ المحضر المنجز بشأنو على النيابة العامة ،مع تقديم األطراؼ المعنية عند االقتضاء ،تبعا للتعليمات
الصادرة ،حيث تحرؾ النيابة العامة ،عند الموجب الدعوى العمومية في حق المتيم ،وتتابعو من أجل الجرائم المنصوص علييا في
الفصل  360من ؽ.ج وعلى عقوبتيا في الفصل  361من نفس القػانوف ،وفقػا ألحكاـ المادة  81من ـ.أ.س ،لكن تحريك الدعوى
العمومية ضد الزوج في ى ه الحالة ،يبقى رىينا بتقديم شكاية من طرؼ الزوجة ،مع إصرارىا وتأكيدىا على متابعة زوجيا ،لكن
سحب ى ه الشكاية قبل تحريك الدعوى العمومية يفضي حتما إلى حفظ القضية.
أما إذا بادرت الزوجة إلى تقديم التنازؿ خالؿ مرحلة المحاكمة فػإف المحكمة تقضي بسقوط الدعوى العمومية في حق الزوج
المتيم ،وإذا صدر حكم نيائي في القضية ،وتنازلت الزوجة ،فػإف ذلك يؤدي قػانونا إلى وضع حد للتنفي  ،والسند القػانوني في
ذلك المادة الرابعة من ؽ.ـ.ج ،التي نصت في الفقرة األخيرة منيا على أف" الدعوى العمومية تسقط أيضا بتنازؿ المشتكي عن
شكايتو ،إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ،ما لم ينص القػانوف على خالؼ ذلك" مع اإلحالة على المادة  81من ـ.أ.س التي
تستوجب تقديم طلب من الزوج كشرط لتحريك المتابعة في حق زوجيا المشتكى بو ،والنتيجة أف سحب الطلب يؤدي ضمنيا إلى
وضع حد للمتابعة وإلى سقوط الدعوى العمومية ،إذ لم تنص ى ه المادة صراحة على خالؼ ذلك.
وىك ا يستباف مما سبق تفصيلو ،أف المشرع المغربي عمد إلى صوف مسطرة التبليغ بحماية جنائية ،بالنظر ألىمية ى ه المسطرة
في حماية حقوؽ األزواج واألطفػاؿ وفي تجييز الملفػات ،وتسريع وثيرة البت فييا ،وتفعيل بنود المدونة ،وىو نفس النيج ال ي
سلكو في مسطرة التعدد المنظمة بمقتضى المادة  43من المدونة ،حيث أحاطيا بمقتضيات زجرية ،ل ا فػإف ما قيل عن
اإلشكاليات التي طرحت بشأف تطبيق المادة  43أعاله ،في عالقتيا بالفصل  361من ؽ.ج بصصوص تقديم الطلب (أو الشكاية)
وسحبو ،يقػاؿ عن المادة  81من ـ.أ.س اآلنفة ال كر ،وينسحب على اإلشكاليات التي يثيرىا تطبيق ى ه األخيرة.
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وحري بال كر أف ى ه المقتضيات الزجرية الواردة في المادة  81من ـ.أ.س ،تطبق أيضا في حق الزوجة في حالة تقديميا
طلب اإلذف باإلشياد على طالقيا من زوجيا ال ي ملكيا حق الطالؽ ،شريطة تقديم طلب من الزوج المتضرر ،كما تطبق في حق
المشارؾ في اقتراؼ فعل التدليس والتحايل ،في إطار الفصل  129من ؽ.ج .
وخالصة ى ه الجزئية القػانونية من مصتلف تجلياتيا ،أف النيابة العامة تؤدي دور المساعد للمحكمة في مسطرة التبليغ خالؿ مرحلة
الصلح  ،كما تسير على مباشرة األبحاث بشأف أفعاؿ التدليس والتحايل التي قد ترتكب من طرؼ أحد الزوجين في ى ا المضمار
لتنتقػل إلى دورىا التقػليدي المتمثل في الدور الجنائي بتحريك الدعوى العمومية بشروط ،وعند الموجب.
وعلى مستوى الممارسة القضائية ،فػإف ى ا الدور تؤديو النيابة العامة لدى القسم الجنحي ،حتى إذا تم إسداؿ الستار على
مسطرة التبليغ ،وكانت نتيجتيا إيجابية ،الكامنة في حضور الزوجة لجلسة الصلح ،انتقػلت معيا النيابة العامة إلى مرحلة أساسية
وحاسمة ،أال وىي مرحلة المصالحة ،حيث قد يجد قضاء النيابة العامة لدى قسم قضاء األسرة ،مكانا لو ضمن طاقم الييئة القضائية
المكلفة بمباشرة إجراءات إصالح ذات البين ،فيل من دور لقضاة النيابة العامة في مسطرة الصلح األسري؟ نجيب عن ى ا التساؤؿ
في الفقرة الموالية.

البند الثاني :مدى مساىمة النيابة العامة في إصالح ذات البين خالؿ مسطرة الطالؽ.
بالنظر ألىمية مؤسسة الصلح األسري في نب أسباب الشننف والصصاـ  ،ونشر مبادئ السالـ والوئاـ ،ووضع حد لدابر النزاعات،
ابتغاء حماية كياف األسرة من التفكك واالنييار ،وتفػادي ترؾ األطفػاؿ عرضة للتشرد والضياع ،فقد بوأت مدونة األسرة ى ه اآللية
مكانة خاصة وقدرتيا حق تقدير في القوؿ والعمل واإلقرار ،ويتجلى ذلك في مجاؿ الطالؽ من خالؿ سن مقتضيات قػانونية ملزمة
لقضاة األسرة وألطراؼ القضية.
وحرصا منيا على تفعيل ى ه المقتضيات القػانونية أحسن تفعيل ،وتطبيقيا التطبيق السليم من لدف القػائمين على إنفػاذ
القوانين ،وتطوير مياراتيم في تسيير وتيسير مسطرة الصلح حتى تؤتي ثمارىا المرجوة ،التي تكمن في إصالح ذات البين ،بادرت
وزارة العدؿ بالمملكة المغربية ،بتعاوف مع المعيد العالي للقضاء وبشراكة مع وزارة األسرة بالدنمارؾ ،ورابطة التربية على حقوؽ
اإلنساف ،والمؤسسات ا لجامعية ،وغير ذلك من المنظمات والجمعيات ذات الصلة بالموضوع ،إلى تنظيم ندوات ولقػاءات وأيػاـ
دراسية حػوؿ وسائل الصلح والوساطة في قضايا األسرة.
وألجل انفتاح القضاء على محيطو لالستفػادة من خدمات وكفػاءات بعض الفػاعلين المؤىلين في مجاؿ الصلح خولت مدونة األسرة
للمحكمة انتداب من تراه مؤىال إلصالح ذات البين.
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ونظرا لكوف المجالس العلمية تضم علماء وفقياء ليم كفػاءات متنوعة تؤىليم للقياـ بي ه الميمة النبيلة على أحسن وجو ،انطالقػا من
مرجعية دينية وغيرىا ،مما يساعد على الصلح بين الزوجين ،تحقيقػا لفػلسفة المشرع من إقراره مؤسسة الصلح ،ورعيا لكوف المجلس
العلمي األعلى قد رحب بإشراؾ المجالس العلمية المحلية في ى ا المسعى النبيل ،فقد وقع التأكيد من طرؼ وزارة العدؿ على
ضرورة التنسيق بين المجالس العلمية المحلية ،من أجل التعاوف معيا بشأف إصالح ذات البين بين الزوجين في قضايا األسرة بما فييا
الطالؽ والتطليق.
وسيرا على ى ا اليدي ،وإعماال لمقتضيات المادة  82من مدونة األسرة التي تصوؿ قسم قضاء األسرة إمكانية انتداب من تراه مؤىال
إلصالح ذات البين بين الزوجين فقد بادرت مصتلف المحاكم االبتدائية بالمملكة المغربية ،إلى عقد اجتماعات ولقػاءات تنسيقية مع
المجالس العلمية المحلية ،في إطار التعاوف بينيا وبين قسم قضاء األسرة على تسوية الصالفػات الزوجية وإصالح ذات البين بين الزوجين،
ومنيا المحكمة االبتدائية بالعرائش ،التي بادر المسؤولوف القضائيوف واإلداريوف لدييا ،وقضاة األسرة ،إلى عقد اجتماعات مع
السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بالعرائش ،والتي خلصت إلى وضع آليات التنسيق الثنائي بين السلطة القضائية والمؤسسة الدينية،
ووضع خطة عمل كفيلة بتفعيل مؤسسة الصلح األسري ،وكيفية تداوؿ الملفػات وشكليات إنجاز التقػارير وغيرىا من آليات العمل بيد أف
ى ه المبادرة لم تحقق المقػاصد الكبرى المقصودة منيا واألىداؼ السامية المنشودة منيا بالنظر الرتفػاع عدد حاالت الطالؽ
والتطليق فقد أقدمت المحكمة االبتدائية بالعرائش رئاسة ونيابة عامة على تكريس ممارسة فضلى أخرى تروـ التفعيل األمثل آلليات
الصلح والوساطة األسرية بشراكة مع المجلس العلمي المحلي بالعرائش بالنظر لكوف ى ه المؤسسة الدينية تضم علماء وفقياء
ومرشدات دينيات ليم كفػاءات متميزة تؤىليم للقياـ بي ه المياـ النبيلة على أحسن وجو حيث تم عقد عدة اجتماعات مع السيد
رئيس المجلس المحلي بالعرائش بحضور بعض أعضاء المجلس العلمي والفقياء وبعض فعاليات الجمعيات الميتمة العضو في اللجنتين
الجيوية والمحلية للتكفػل القضائي بالنساء واألطفػاؿ ضحايا العنف أفضى إلى وضع خطة تروـ إعماؿ المقتضيات الم كورة وتشكيل لجنة
علمية بي ا الصصوص ،حيث بدأت التجربة بتاريخ 24مارس  2016بانتداب أعضاء المجلس العلمي المحلي المكلفين من طرؼ
المحكمة ،بناء على قرار صادر عنيا إلصالح الزوجين المتصاصمين داخل قسم قضاء األسرة وذلك في إطار تفعيل تقريب القضاء من
المتقػاضين وتبسيط مساطر الولوج للعدالة وتيسير اإلجراءات ،حيث تقرر وبتنسيق بين مكونات ى ه المحكمة والمجلس العلمي
المحلي عقد جلسات للصلح أياـ الثالثاء واألربعاء والصميس من كل أسبوع انتدب ليا أعضاء المجلس الم كور من بينيم سيدة داخل
فضاء خاص ببناية قسم قضاء األسرة ،بعدما تم إعداد مكاتب مناسبة مصصصة بكامل تجييزاتيا لي ا الغرض ،على أف تجري مسطرة
الصلح بمجرد تسجيل الملف وإدراجو بأوؿ جلسة ،وخالؿ ى ه الفترة تباشر اإلجراءات األولية لمسطرة الصلح ،على أف يتم إعداد تقريرا
حوؿ منؿ محاولة الصلح قبل مباشرة النظر في الملف من طرؼ القػاضي المقرر وىيئة المحكمة بعدما كانت مسطرة الصلح تجري داخل
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المجلس العلمي ،غير أف ى ه التجربة لم تعط الثمار المرجوة منيا على أكمل وجو ،نظرا لعدـ استجابة الزوجين لالستدعاءات الموجية
إلييم من طرؼ المجلس العلمي ،فضال عن التأخير في إعداد التقػارير حوؿ منؿ الصلح ،والتي كاف ليا التأثير السلبي على تصريف
البت في ملفػات الطالؽ والتطليق بالمحكمة ،وذلك خالفػا لي ه الممارسة الفضلى الجديدة التي تم اعتمادىا حيث أعطت أكليا في
ظرؼ وجيز وأثمرت الثمار المرجوة منيا بعدما تمكنت ىيئة العلماء -المنتدبة بمباشرة مسطرة الصلح بين الزوجين المقبلين على
الطالؽ بمقر قسم قضاء األسرة التابع لي ه المحكمة -من إصالح ذات البين من الزوجين في مجموعة من قضايا الطالؽ والتطليق بلغت
 12ملفػا من أصل  67ملفػا موضوع اإلحالة على الييئة الم كورة.
وعلى ضوء ى ه المعطيات ،واآلليات المتوفرة ،أمكن لقػاضي النيابة العامة المكلف المساىمة الفعالة في مسطرة الصلح خالؿ مرحلة
الطالؽ ،وذلك بأف يحضر جلسة الصلح التي تعقدىا المحكمة في شصص قضاة األسرة ،أو يقع انتدابو من طرؼ ىؤالء للقياـ بي ه
الميمة اإلنسانية حيث يسعى إلى إبراز اآلثار الوخيمة التي تنجم عن انفصاـ ميثاؽ الزوجية ،والمصير المأساوي والمؤلم ال ي ينتظر
أطفػاؿ الطالؽ ،وك ا العمل على تقريب وجية نظر الزوجين وإيجاد حلوؿ ناجعة وواقعية للنزاع القػائم بينيما ،بعدما يعمد إلى تقصي
ومعرفة أسبابو ،دوف أف يغوص في التفػاصيل الدقيقة ،التي من شأنيا إحراج الطرفين أو أحدىما مما قد يدفعيما إلى االحتراز عن
االنسجاـ معو ،مستعينا في ذلك بمؤىالتو القػانونية والعلمية ،وخبرتو العملية ،وما اكتسبو من ميارات الوساطة والتواصل مع اآلخرين،
فضال عما ينبغي أف يتحلى بو من أخالؽ فػاضلة ،وسمعة طيبة ،وسعة الصدر ،وصدؽ الحديث ،وحسن السريرة.
وفي حالة انتداب المحكمة لحكمين بغية اإلصالح بين الزوجين المتصاصمين أمكن لقػاضي النيابة العامة المصتص التماس التريث في
اختيار الحكمين ،والتمعن والتدقيق في ذلك ،والتحقق من كونيم من ذوي المروءة والحكمة ،وليما تأثير معنوي على الزوجين.
وفي حالة تع ر وجود حكمين من أىليما ،حق لقػاضي النيابة العامة المكلف ،أف يلتمس من المحكمة تعيين شصصا مؤىال للقياـ بي ه
الرسالة اليادفة ،واالستعانة أيضا بمجلس العائلة ،أو التماس انتداب أحد أعضاء الييئة القضائية ،للقياـ بميمة الصلح ،وأف يلتمس أيضا
االستماع للشيود ولمن يرى فػائدة في االستماع إليو.
أما إذا كاف للزوجين أطفػاؿ ،فػإف النيابة العامة تلتمس وجوبا إجراء محاولتين للصلح ،تفصل بينيما مدة ال تقػل عن  30يوما ،مع التماس
تحرير محضر وقوع الصلح إف تم ،تشيد عليو المحكمة للرجوع إليو عند الحاجة ،مع التمسك بضرورة الحضور الشصصي للزوجين في جلسة
المصالحة ،لكونيا إجراء جوىري يتع ر مباشرتو في غياب الزوجين المعنيين.
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المطلب الثاني :مدى مساهمت النيابت العامت في اإلصالح بين الزوجين خالل مسطرة التطليق.
ما يمكن قولو بصصوص ى ه المسألة ىو أف مدونة األسرة لم تنص صراحة على أي دور للنيابة العامة في إطار مسطرة التطليق ،بيد
أنو إذا سلمنا أف النيابة العامة طرؼ أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكاـ مدونة األسرة ،أمكن القوؿ بأىمية تدخل
النيابة العامة في مسطرة الصلح بين الزوجين ،خالؿ مرحلة التطليق ميما كاف السبب المؤسس عليو باستثناء حالة الغيبة.
وىك ا ،يمكن لقػاضي النيابة العامة لدى قسم قضاء األسرة ،أف يلتمس من المحكمة من خالؿ المستنتجات الكتابية التي يدلي بيا،
اعتماد آليات قػانونية وإجراءات معينة لإلصالح بين الزوجين المعنيين ،بما في ذلك االستماع إلى الشيود ،ولمن ترى فػائدة في
االستماع إليو ،وانتداب حكمين أو مجلس العائلة ،أو من تراه مؤىال للقياـ ب لك ،ذلك أف المشرع لم يحدد آليات الصلح في دعاوى
التطليق المؤسسة على األسباب الم كورة آنفػا ،بصالؼ مسطرة الطالؽ والتطليق للشقػاؽ ،حيث أحاؿ المشرع فييما على آليات الصلح
الم كورة أعاله.
وعليو ،فسواء تعلق األمر بدعاوى التطليق بسبب الشقػاؽ ،أو دعاوى التطليق المؤسسة على سبب من األسباب المنصوص علييا في
المادة  98من المدونة ،باستثناء حالة الغيبة ،فػإف قػاضي النيابة العامة لدى قسم قضاء األسرة ،بإمكانو أف يكوف لو دور مؤثر في
مسطرة الصلح بين الزوجين ،من خالؿ التماسو من المحكمة إعماؿ إحدى وسائل الصلح ،المتمثلة في انتداب حكمين ،أو من تراه مؤىال
ل لك(أعضاء المجلس العلمي مثال) ،لقولو عز وجل(وإف خفتم شقػاؽ بينيما فػابعثوا حكما من أىلو وحكما من أىليا إف يريدا إصالحا
يوفق اهلل بينيما إف اهلل كاف عليما خبيرا).سورة النساء اآلية  35أو أف يلتمس االستعانة بمجلس العائلة أو انتداب أحد أعضاء الييئة
القضائية للقياـ بميمة التصالح أما إذا تعلق األمر بصالؼ بين زوجين أبوين ،في إطار مسطرة التطليق للشقػاؽ ،فػإف ممثل النيابة العامة
يلتمس إجراء محاولتين للصلح تفصل بينيما مدة ال تقػل عن ثالثين يوما.
وتفعيال منيا لدورىا في مسطرة الصلح ،خالؿ رفع دعاوى التطليق المنوه بيا آنفػا ،فػإف النيابة العامة قد تسعى إلى استقصاء أسباب
الشقػاؽ بين الزوجين ،وطرح حلوؿ قد تكوف ناجعة لمعالجتيا ،فتكوف النتيجة إصالح ذات البين ،وك ا الشأف بالنسبة لتقصي نوع
اإلخالؿ ال ي اقترفو الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ،حتى يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ،على ضوء ما ورد في المادة  99من
المدونة.
واالستفسار أيضا عن نوع الضرر كسبب ثاني مبرر لطلب التطليق ،كأف يتصرؼ الزوج تصرفػا غير الئق ،أو يصدر عنو سلوؾ مشين أو
مصل باألخالؽ الحميدة ،يلحق بزوجتو إساءة مادية أو معنوية ،مما يجعل استمرار العالقة الزوجية بينيما متع رة ،ويمكن إثبات ذلك بكل
وسائل اإلثبات الممكنة كالقرائن ،وشيادة الشيود أماـ المحكمة.
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وعالوة على ذلك ،بإمكاف النيابة العامة التماس إجراء تحقيق تكميلي من طرؼ المحكمة ،كإجراء البحث والمعاينة والصبرة ،وأمر
تقدير ى ه الوسائل متروؾ لسلطة المحكمة.
أما بالنسبة لدعوى التطليق لإليالء واليجر ،فػإنو بإمكاف قػاضي النيابة العامة المكلف أف يلتمس من المحكمة تحري أسباب نفور الزوج
من زوجتو ،وىجره ليا ،في إطار مسطرة الصلح التي تجرييا بين الزوجين بيدؼ رأب الصدع وتسوية الصالؼ ،فتكوف النتيجة المرغوب
فييا ،رجوع الزوج عن غيو وعودتو إلى أسرتو ،ومعاشرة زوجتو بالمعروؼ ،بعدما تحدد لو المحكمة أجل أربعة أشير ليرجع عن موقفو،
فػإذا لم يفئ طلقت عليو زوجتو مصداقػا لقولو تعالى  ( :لل ين يولوف من نسائيم تربص أربعة أشير فػإف فػاءوا فػإف اهلل غفور رحيم،
وإف عزموا الطالؽ فػإف اهلل سميع عليم ) سورة البقرة ،اآلية .227-226
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خــــــاتـــمة
الغرو أف نظاـ الصلح آلية حضارية جديدة ،أحدثتيا مدونة األسرة  ،بغية تربية النفس على التنخي والتواد والتسػامح ،وتجػاوز
شائبة الصطأ ودافع االنتقػاـ في السلوؾ اإلنساني ،والحفػاظ على كياف األسرة من التفكك وما من شػك فػي أنػو إذا مػا تمػت مأسسػة
الوساطة األسرية وتطبيق المقتضيات القػانونية المؤطرة للصلح األسري تطبيقػا سليما ،وتفعيليا التفعيل األمثل ،سيكوف لو األثر اإليجابي
على تصريف القضايا وتدبير النزاعات أماـ القضاء األسري والقضاء الزجػري حيػث يفضػي الصػلح إلػى تيدئػة النفػوس وجبػر الصػواطر
والقضاء على الغل والحقد ،ويسود الػود والوئػاـ بػين أفػراد األسػرة وعلػى إثػ ر ذلػك يسػتعيد الضػحية اعتبػاره كعضػو مػؤثر فػي سػير
الصصومة الجنائية ،والمشتكى بو يدرأ عن نفسو متاعب المحاكمة وآثارىا الوخيمة.
ولػ لك فػػإف دور النيابػػة العامػة فػي إنجػػاح ىػ ه المسػػطرة يعتبػر دورا مػؤثرا فػػي إعػادة األلفػة ألفػػراد األسػرة الواحػػدة ورأب
الصدع ،وجبر المصاطر والحفػاظ على التماسك األسري واالجتماعي.
والواقع أف نجاح ى ه المؤسسة القضائية في مياميا الجديدة النبيلة يقػاس بمدى نجاحيا في التعامل مع نظاـ الصلح ،وما تب لو
من مجيودات وتضحيات في أفق تحقيق نسبة تصالح على جانب من األىمية ،وىو ليس باألمر اليين ،لما يتطلبو األمر من توفر قػاضي
النيابة العامة على مؤىالت المصالح المحنك ،من سرعة البديية ،وميارات اتصاؿ عالية ،وقوة اإلقناع وحسػن االسػتماع والقػدرة علػى
طرح أكثر من حل للنزاع ،مع التح لي بالحلم والصبر ،فضال عن مؤىالت ال كاء والفطنة والفراسة.
وأيضا تدعيم قضاء النيابة العامة بالموارد البشرية الكافية من قضاة وموظفين ومساعدين اجتماعيين متصصصين ،المؤىلة تأىيال
يالئم طبيعة وخصوصية نظاـ الصلح والمتشبعة بالفػلسفة الجديدة لمدونة األسرة ،التي قواميا العدؿ واإلنصاؼ والمساواة ورأب الصدع
ورفع الضرر وجبره و تبسيط المساطر والنجاعة القضائية وجودة الصدمات واألحكاـ ابتغاء تحقيق األىداؼ المثلى للمدونة أال وىي":
رفع الحيف عن النساء وحماية حقوؽ األطفػاؿ وصيانة كرامة الرجل ".
وإحداث ضابطة قضائية متصصصة في ا لبحث والتقصي والتحري ،تعمل إلى جانب النيابة العامة في مباشرة األبحاث القضػائية
األسرية ،وتسوية الصصومات بين أفراد األسرة فضال عن تفعيل دور المجت مع المدني في ى ا المجاؿ
و تحسين بنية االستقباؿ إلضفػاء الطابع غير القضائي على مسطرة الصلح ،بغية التمكين للطرؽ البديلة لتسوية النزاعات.
وأخيرا وليس بأخير ،فػإف الوساطة األسرية لن يكتب ليا النجاح المأموؿ إال بتظافر جيود جميع المتدخلين ،وانصراطيم اإليجابي
والفعاؿ في ى ه المنظومة القضائية الجديدة ،مع نشر ثقػافة التصالح وال تسامح وإيثار المصلحة العامة على المصالح ال اتية الظرفية.
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