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نظام استقالل الذمة املالية للزوجني وتأثره حبق الكد والسعاية
– دراسة تفصيلية للمادة  49من مدونة األسرة املغربية-
The system of the financial independence of spouses and its affection
by the right of hard work and pursuit of prosperity
 - A detailed study of Article 49 of the Moroccan Family Code3،2،1
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ملخّص:
تعتبر الحقوق املالية من الدعائم األساسية التي تقوم عليها األسرة ولذلك فإن نظام استقالل
الذمة املالية للزوجين يحكم العالقات املالية في العديد من الدول كاملغرب ،لذلك فاملشرع املغربي نص في
املادة  49من مدونة األسرة املغربية على أن ذمة الزوجة املالية تستقل على ذمة زوجها ولها الحق في
التصرف في مالها وإدارته طاملا تم إثراء ذمتها املالية بهذه األموال بطرق قانونية تمكنها من امتالك هذه
األموال بمنأى عن ذمة زوجها املالية.
لكن رغم مزايا نظام استقالل الذمة املالية من الناحية النظرية فإن الواقع يحتم على الزوجين
التشارك واملساهمة في تنمية ثروة األسرة ،وهذا ما يؤدي إلى خلق كتلة مالية مشتركة بين الزوجين ،لذلك
يجب االعتراف بما للزوجين في هذه األموال املكتسبة وما جناه من عمله في سبيل تنمية أموال األسرة في
إطار ما يسمى بحق الكد والسعاية الذي يتضمن فكرة املساهمة وبذل العمل والجهد بكافة الوسائل.
وانطالقا من هذا فإن نص املادة  49من مدونة األسرة املغربية في فقرتها األولى على استقالل
الذمة املالية للزوجين كمبدأ عام ،ونصت في فقرتها الثانية على جوازية االتفاق على تسيير وإدارة األموال
املكتسبة خالل الحياة الزوجية وإفراغ هذا االتفاق في شكل رسمي وذلك بتوثيقه في عقد الحق حتى يسهل
إثبات كل ما تثرى به الذمة املالية للزوجين جراء عملهما معا لتنمية أموالهما املشتركة ،فإن بعض الفقهاء
ينادون بضرورة أخذ األعمال املنزلية على أساس أنها تساهم في تنمية أموال األسرة ولو بجزء بسيط.
الكلمات املفتاحية :الذمة املالية؛ استقالل الذمة املالية للزوجين؛ حق الكد والسعاية؛ تنمية
أموال األسرة؛ األعمال املنزلية.
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Abstract:
Financial rights are considered to be the basic foundations on which the
family is based. Thus, the system of financial independence of the spouses,
husband and wife, governs financial relations in many countries, such as Morocco.
Therefore, the Moroccan legislator stipulates in Article 49 of the Moroccan Family
Code that the wife's financial responsibility is independent of her husband and that
she has the right to control the management and disbursement of her money, as
long as her financial wealth has been enriched by legal means, enabling her to
own these funds without sharing them with her husband.
However, despite the advantages of the system of financial independence,
theoretically, the reality requires that the couple shares and contributes to the
development of the family wealth, which leads to the creation of a joint financial
mass.
The spouses parts of the earned money from their work must be recognized
under the so-called “ right of hard work and pursuit of prosperity” that includes
the idea of contribution, work, and effort by all means In order to develop the
family funds.
Based on this, the text of Article 49 of the Moroccan Family code in its first
paragraph decided the financial independence of the couple as a general principle
providing also in the second paragraph the possibility to agree on the management
of the acquired funds during marital life and write this agreement in an official
form and registering it later to prove each spouse’s financial disclosure as a
result of their work together to develop their funds. Such legal scholars even call
for the necessity of considering the wife’s housework as a contribution ,even with a
small amount, to the development of family funds .
key words: Financial independence; The independence of the spouses'
financial rights; The right of hard work and pursuit of prosperity; The
development of family funds; Housework.

ّ :مقدّمة
إن الشريعة اإلسالمية السمحاء قد اعتنت بالزواج غاية االعتناء ألنه الرباط املقدس بين
 وقد محص الفقهاء، وعلى هذا األساس فقد اهتمت بجميع الجوانب املعنوية واملادية للزواج،الزوجين
.ودققوا في كل الجزئيات الخاصة به منذ التفكير في نشأته حتى بناء أسسه وقواعده
إن الفقه اإلسالمي أثبت استقاللية الذمم املالية للزوجين وهو ما يقرره فقهاء املالكية وغيرهم
 وقد ذهب الفقهاء من املالكية والشافعية، فالزوج مسؤول بحكم العقد الشرعي عن النفقة،للزوجة
،والحنابلة في روايات لهم أن نفقة الزوج تصير دينا في ذمة الزوج من وقت وجوبها وهو العقد الشرعي
 فقد أوجب هللا سبحانه،)1(﴾ ﴿وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف:واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
:وتعالى النفقة على الزوج دون تقييدها بزمن من يوم العقد الشرعي مالم تكن الزوجة ناشزا لقوله تعالى
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﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه هللا﴾( )2وهذه اآلية صريحة بالحث على
اإلنفاق على الزوجات ،لكن بعض األحناف( )3والحنابلة( )4يرون أنه ال يحق للزوجة مطالبة الزوج بالنفقة
إال بالتمكين ألنها مقابل لالستمتاع واالحتباس من الزوج ،والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور ألن حججهم
أقوى بكثير عما أخذ به مذهب األحناف وبعض الحنابلة ،ويرى جمهور من الفقهاء أنه يثبت للمرأة
حقوقها املالية وغيرها مما يثبت للرجل ،ويجب عليها مثلما يجب عليه ،ولها الحق في املعاملة ومباشرة
األسباب التي تنش ئ االلتزامات وتوجب الحقوق لغيرها ما دامت عاقلة مميزة ورشيدة فلها ذمة صالحة
لكل االلتزامات ولها إرادة مستقلة تنش ئ بها تصرفات يقرها الشارع.
ولقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلسالمي املنعقد في دورته
السادسة عشر بدبي باإلمارات العربية املتحدة قرارات وفتاوى عن اختالفات الزوج والزوجة املوظفة،
وعن انفصال الذمة املالية بين الزوجين من بين ما جاء فيه« :للزوجة األهلية الكاملة والذمة املالية
املستقلة التامة ولها الحق املطلق في إطار الشرع الحكيم مما تكسبه من عملها ولها ثروتها الخاصة ولها
حق التملك وحق التصرف فيما تملك ،وال سلطان للزوج على مالها وال تحتاج إلذن الزوج في التملك
والتصرف في مالها»(.)5
لكن رغم مزايا نظام فصل األموال واستقالل الذمم املالية للزوجين من الناحية النظرية فإن
متطلبات الحياة األسرية املشتركة من الناحية الفعلية غالبا ما تدفع الزوجين إلى املساهمة بجهدهم
املادي واملعنوي في سبيل الحفاظ على مصالح األسرة املالية وقد يتطور األمر إلى حد املساهمة في تكوين
ثروة األسرة املالية وتنميتها وهو ما يؤدي في كثير من الحاالت إلى خلق نوع من االتحاد الفعلي لألموال بين
الزوجين( ،)6ويطرح إشكالية الحفاظ على االستقالل املالي من الناحية الفعلية إال أن أهم سؤال يطرحه
هذا الوضع يتمثل في مدى إمكانية االعتراف بالحقوق املالية للزوجين في الثروة املنشأة بفعل مساهمتهما
وكدهما خاصة أن هذه الثروة من الناحية العملية غالبا ما تكون في ملكية الزوج ،وبما أن اإلطار القانوني
والشرعي( )7الذي يحدد العالقات املالية داخل األسرة يحكمه نظام فصل األموال فإن ذلك سوف يؤدي
إلى إجحاف الزوجين بخصوص حقوقهما املالية املتعلقة باألموال التي اكتساباها بسعيهما ،وإنطاقا من
هذا يمكن طرح اإلشكالية اآلتية :كيف يمكن إعمال حق الكد و السعاية للزوجين في مواجهة نظام
استقالل الذمة املالية للزوجين املنصوص عليه في املادة  49من مدونة األسرة املغربية؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم التطرق ملوضوع الذمة املالية للزوجين الذي أثار الكثير من الجدل
حول مدى استقاللية الزوجة بذمتها املالية ،وكذا مكونات هذه الذمة املالية واألموال التي تثريها مهما
تعددت مصادر هذه األموال هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن متطلبات الحياة الزوجية املشتركة يحتم
تداخل الذمة املالية للزوجين خصوصا إذا كان للزوجة مساهمة في تكوين الثروة األسرية في إطار ما يسمى
بحق الكد والسعاية الذي نصت عليه املادة  49من مدونة األسرة املغربية في إطار ما يسمى عقد تدبير
األموال املكتسبة أثناء قيام الرابطة الزوجية.
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وعلى هذا األساس سنعالج مدى استقالل الذمة املالية للزوجين في املبحث األول ومكانة حق الكد
والسعاية في مضمون املادة  49من مدونة األسرة املغربية في املبحث الثاني.

املبحث األو ّل ّ
استقالل الذمة املالية للزوجين ّ
إن مصطلح الذمة يختلف من حيث مجال استعمالها ،فمضمون الذمة املالية اصطالحا يختلف
عنه لغة وقانونا ،كما أن الذمة املالية للزوجين تثرى بطرق مختلفة كاألموال التي تكتسب قبل الزواج أو
عن طريق استحقاق الديون من الغير أو حتى عن طريق اإلرث والهبة ،وقد تثرى الذمة املالية للزوجة
بطريقة تنفرد بها عن الزوج وهي استحقاقها للمهر لذلك سنعرف الذمة املالية من الناحية اللغوية ثم من
الناحية القانونية ثم من الناحية الشرعية في املطلب األول ونعرج إلى تفصيل مكونات الذمة املالية لكال
الزوجين في املطلب الثاني.

املطلب األول :مفهوم الذمة املالية للزوجين ّ
تعتبر صفة الذمة مرتبطة باألشخاص ،لكن قد يختلف معناها من الناحية اللغوية عن معناها
من الناحية القانونية واالصطالحية ،لذلك سنعرف الذمة من الناحية اللغوية ومن الناحية القانونية ثم
من الناحية االصطالحية.
 -1تعريف الذمة لغةّ :
الذمة هي العهد ألن نقضه يوجب الذم ،ومنهم من جعلها وصفا يصير به الشخص أهال لإليجاب
له وعليه والذمام بالكسر هو ما يذم الرجل على إضاعته من عهد( ،)8والذمة هي الذات والنفس وكذلك
الذمة تكون بمعنى العهد لقوله صلى هللا عليه وسلم ﴿ :املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم
أدناهم﴾( )9وقوله كذلك ﴿ :من صلى الصبح فهو في ذمة هللا ورسوله﴾(.)10
 -2تعريف الذمة قانونا ّ
الذمة املالية في القانون  Patrimoineوهي ما للشخص من حقوق مالية ) (Droitsوما عليه من
التزامات مالية  ،Obligationsأو هي مجموع الحقوق والواجبات التي لها قيمة مالية لكل شخص(.)11
وتضم الذمة املالية لإلنسان جانبين أو شقين هما الجانب اإليجابي ويسمى بأصول الذمة والجانب السلبي
ويسمى بخصوم الذمة ،ويضم الجانب اإليجابي الحقوق املالية للشخص  ،ACTIFأما الجانب السلبي
فيضم االلتزامات املالية املترتبة عليه PASSIFفإذا زادت األصول على الخصوم كانت الذمة املالية موسرة،
أما إذا كانت الخصوم أكثر من األصول فالذمة املالية للشخص معسرة(.)12
 -3تعريف الذمة اصطالحاّ :
اصطلح الفقهاء على استعمال الذمة بمعنى الذات والنفس كما تطلق على العهد واألمان ومحلها
الذات فسمي محلها باسمها أي الذات هي الذمة(ّ .)13

393

10

03

405 390

2019

49

ويرى علماء األصول أن الذمة ال تثبت إال بوجود أهلية الوجوب فالذمة هي محل الوجوب ،ويرى
رأي آخر أن الذمة املالية تقترن بأهلية األداء فهم قرنوا بين الذمة واألهلية عموما ،ويرون أن الذمة يراد
بها نفس اإلنسان وهذه النفس إما أن تكون صالحة للتكليف الشرعي أو غير صالحة له( ،)14وعرفها
القرافي( )15أنها معنى شرعي مقدر في املكلف قابل لإللزام وااللتزام ،فهو يساوي بين الذمة وأهلية األداء
وجعل معنى الذمة شرعا مساويا ملعناها لغة.
عرفها عبد العزيز البخاري( )16بأنها وصف يصير الشخص به أهال لإليجاب واإلستجاب ،أما
السنهوري( )17فعرفها أنها وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في اإلنسان وبصير به أهال لإللزام
وااللتزام(.)18
()20
وعرفها ابن الشاط من علماء املالكية( )19هي قبول اإلنسان شرعا للزوم الحقوق دون التزامها.
وهناك من يرى أن الذمة أمر زائد ال معنى له فهم ال يعترفون بوجودها ألنها من مخترعات الفقهاء،
ويعبرون بها عن وجود الحكم عن املؤلف والتعريف الراجح هو تعريف مصطفى الزرقا( )21رحمه هللا :هي
محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه
املطلب الثاني :مك ّونات الذمة املالية لكال الزوجين ّ
تتفق الذمة املالية للزوج مع الذمة املالية للزوجة من حيث الطرق التي تثرى بها سواءا كانت
أمواال عقارية أو منقولة أو ديون تستحق لهما من الغير ،أو حتى ما يؤول إليهما عن طريق الهبة واإلرث
والوصية ،ولكن الزوجة تتميز بطريقة قد تثري ذمتها املالية وهي استحقاقها للمهر  ،لذلك سنعالج في هذا
املطلب مكونات الذمة املالية للزوج و مكونات الذمة املالية للزوجة.
 -1بالنسبة للزوج:
 األموال املنقولة والعقارات التي أكتسبها قبل إبرام عقد الزواج الديون املستحقة له تجاه الغير الديون التي في ذمته لفائدة الغير ما قد يؤول إليه عن طريق الهبة واإلرث والوصية أو ما في حكمها أو عن طريق تعويض شخص ي -2بالنسبة للزوجةّ :
تتكون أموال الزوجة من تلك التي تكتسبها بمناسبة الزواج والخطبة وأخرى تكتسبها بعملها
وجهدها أو عن طريق اإلرث والتبرع لها.
ّأ -األموال التي تكتسبها الزوجة بمناسبة الزواجّ :
يعتبر الصداق( )22أحد أهم الطرق التي تنمي الذمة املالية للزوجة ،وهو عنصر جوهري في تكوين
الزواج وقد ألزمت الشريعة الزوج بتقديم الصداق ،وقد اختلف الفقهاء في تصنيفه ،فمنهم من اعتبره
من منافع البضع واستندوا على قوله تعالى ﴿ :وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾(.)23
وقوله تعالى كذلك﴿ :فآتوهن أجورهن﴾( ،)24وقد كيفه جمهور الفقهاء أنه أثر من آثار الزواج واجب على
الزوج دفعه وهو ملك للزوجة تترصف فيه كيف تشاء ،ولها الوالية الكاملة في قبضه وتستحقه الزوجة
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كامال بوفاة الزوج وبالدخول ،وتستحق نصفه في حالة الطالق قبل الدخول ،فهو ملك خالص للزوجة
مقدم من الزوج.
وتعتبر النفقة كذلك من مصادر اشتغال الذمة املالية للزوجة ،وانطالقا من مبدأ فصل الذمم
املالية للزوجين فالزوج هو املسؤول عنها ،وحددت الشريعة مشتمالت النفقة كما يلي:
 اللباس:وه و و ووو أم و و وور مجم و و ووع علي و و ووه عن و و وود الفقه و و وواء لقول و و ووه تع و و ووالى﴿ :وعل و و ووى املول و و ووود ل و و ووه رزقه و و وون وكس و و وووتهن
ب و و وواملعروف﴾( )25وقول و و ووه علي و و ووه الص و و ووالة والس و و ووالم ف و و ووي حج و و ووة ال و و وووداع﴿ :وله و و وون عل و و وويكم رزقه و و وون وكس و و وووتهن
باملعروف﴾(.)26
الطعام :على الزوج إطعام زوجته املقيمة معه في بيت واحد ،ويرى الفقهاء أن نفقة الطعام
مقدرة بنفسها وذلك ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري( )27والشافعي( ،)28وعليه يجب تقدير نفقة الطعام
بمقدار من الحبوب حسب حالة الزوج من جهة العسر أو اليسر ،ويجب للزوجة الطعام من غالب قوت
البلد كالحنطة والشعير واألرز ،وقد استدل العلماء بقوله تعالى﴿ :لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
رزقه فلينفق مما أتاه هللا ال يكلف هللا نفسا إال ما أتاها سيجعل هللا بعد عسر يسرا﴾( ،)29ويرى جانب
آخر من الفقه أن النفقة مقدرة بكفاية الزوجة وذلك ما ذهب إليه املالكية ()30واألحناف( )31والحنابلة(،)32
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن النفقة تكون حسب الكفاية وذلك حسب اختالف املكان
والزمان وأحوال الناس.
 العالجّ :إن العالج يعتبر من أهم مشتمالت النفقة ،فالزوج ملزم بعالج زوجته وتقديم أجرة الطبيب ،لكن
()34
الفقهاء اختلفوا حول واجب الزوج في معالجة زوجته ،فذهب جمهور الفقهاء من األحناف( )33واملالكية
والشافعية( )35والحنابلة( )36أن الزوج غير ملزم بعالج زوجته وال دفع أجرة الطبيب ألنه ليس من النفقة
الثابتة وإنما نفقة العالج تكون لعارض وتكون من مالها أو مال أبيها ،أما الفقه اإلباض ي( )37قد خالف
جمهور الفقهاء على أن يلزم الزوج معالجة زوجته ودفع أجرة الطبيب والدواء وإن كانت غنية ،والراجح في
القولين أن الزوج ملزم بعالج زوجته وما يلزمها من دواء وطبيب.
وفي ظل نظام فصل األموال املكتسبة للزوجين فإنه من الضروري التعرض لألموال التي تأخذها
الزوجة بمناسبة الزواج واملتمثلة في األمتعة املختلفة كالفراش واألدوات املنزلية وكل ما يطلق عليه اسم
الجهاز فهو املال املقدم من طرف األب البنته بمناسبة الزواج ،وقد يقوم األب بشراء هذا الجهاز بمال
الصداق ،ويعتبر الجهاز ملكا لها كما كانت ملكية الصداق ويدخل ذمتها املالية كاألموال األخرى ،ولقد
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنه ليس من واجب الزوجة تجهيز البيت وأعتمدوا في ذلك على قوله
تعالى ﴿ :وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾( ،)38لكن املالكية( )39في قول لهم يرون أن الجهاز واجب على
الزوجة في حدود ما قبضته من مهر ،والراجح هو قول الجمهور ألنهم ال يلزمون الزوجة بتجهيز البيت
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بصداقها أو بمال أبيها على العكس من وجود نص يلزم األزواج بعد أخذ ش يء من صداق الزوجات ألنه
ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
ّب -األموال املكتسبة بطرق أخرى غير الزواج ّ
 دخل الزوجةّ :يعتبر الراتب جزءا هاما في الذمة املالية للزوجة ،وفي الشريعة اإلسالمية لم يظهر عمل الزوجة
بالشكل املعروف حاليا وإنما ظهر بشكل آخر كالقابلة والغازلة الذي يمكننا من القياس عليه( )40للوصول
إلى مدى استقاللية الزوجة في ممارسة العمل ،وقد رأى بعض الفقهاء بأن عمل املرأة قياسا على إجارة
الظئر وهي املرضعة ،فأجازوا عمل املرأة لكن بشروط تتمثل في إذن الزوج كقيد على عمل املرأة وقد رأوا
بجواز عمل املرأة لكن يشترط إذن الزوج ،أما مشارطات الزواج فتعتبر قيد من قيود عمل املرأة فيجوز
للزوج أن يشترط على زوجته عند إبرام عقد الزواج أن ال تمارس أي عمل.
 مداخيل التجارة التي تمارسها الزوجة:إن مبدأ انفصال الذمم املالية للزوجين يؤثر بشكل مباشر على األموال التي تكتسبها الزوجة جراء
ممارستها للتجارة وما يعود عليها من أرباح التي تعتبر عنصرا هاما من الذمة املالية للزوجة ،ويرى جمهور
الفقهاء( )41جواز خروجها للتجارة ،لكن اإلمام مالك يرى بأنه ال يجوز خروج املرأة للتجارة إال بإذن
زوجها( ،)42وإذا خرجت بدون إذنه فهي في حكم الناشز وال نفقة لها.
 أثر اإلرث والتبرع في اشتغال الذمة املالية للزوجة:إن الذمة املالية للزوجة يمكن أن تزودها أمواال تدخل فيها عن طريق اإلرث سواء كانت صاحبة
فرض نسبي أو سببي ،وأهم إثراء للذمة املالية عندما تكون زوجة( ،)43فاملرأة كانت قبل اإلسالم تمنع من
التصرف في مالها دون إذن زوجها وهو يتصرف في مالها دون إذنها(.)44
أما التبرع فهو سبيل آخر إلثراء الذمة املالية للزوجة ،فلها الحق في قبول أي تبرع سواء كان هبة أو
وصية أو وقف ،لكن إذا كان هناك أي شك حول مصدر هذه الهبة أو الوصية أو الوقف أو الغرض منها
فللزوج الحق في ردها( ،)45فاألموال املكتسبة عن طريق الهبة سواء كانت من األبوين أو الزوج أو الغير تثري
الذمة املالية للزوجة ،أما الوصية فيجوز للزوجة قبولها من زوجها ،ولكن على الزوج أال يوص ي بأكثر من
ثلث ثروته ،وإذا فعل ذلك فهو متوقف على إجازة الورثة ألن األصل أنه ال وصية لوارث والزوجة وارثة فال
وصية لها ،وإذا قبلها بعض الورثة ورفضها البعض اآلخر نفذت في جزء من قبلها دون الجزء اآلخر .أما
األموال املكتسبة عن طريق الوقف فيمكنها أن تدخل الذمة املالية للزوجة ،فيرى الدسوقي في حاشيته
ذلك فقال :لو وقف على بناتي أو زوجاتي مثال وكل من تزوجت سقط حقها عمال بشرطه فإن تأيمت بعد
ذلك رجع لها استحقاقها( ،)46ولم يكن في مذهب اإلمام مالك منع للوقف على البنين دون البنات وقد
اختلفوا في حكم هذا النوع بين الفسخ على اإلطالق أو رد املال لصاحبه أو إدخال البنات في الوقف(.)47
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املبحث الثاني ّ
مكانة حق الكد والسعاية في مضمون املادة  49من مدونة األسرة املغربية ّ
لقد تصدى الفقهاء في املغرب إلشكال إمكانية إيجاد صيغة قانونية للحفاظ على مصالح األسرة
املالية وقد تطور األمر إلى حد املساهمة في تكوين ثروة األسرة املالية وتنميتها وهو ما يؤدي في كثير من
األحيان إلى خلق نوع من االتحاد الفعلي ألموال الزوجين ،وأفتوا أن لكل من الزوجين الحق في الثروة
األسرية التي ساهم في تنميتها بقدر مساهمته وسعييه فيها وهو ما يسمى عند فقهاء النوازل بحق الكد
والسعاية ،لذلك سنتطرق في املطلب األول إلى تعريف حق الكد والسعاية وفي املطلب الثاني إلى مقتضيات
نص املادة  49من مدونة األسرة املغربية.
املطلب األول :مفهوم حق الكد والسعاية ّ
إن مصطلح الكد والسعاية له مدلوال لغويا ال يختلف كثيرا عن مدلوله اإلصطالحي لذلك
سنتطرق لتعريف الكد والسعاية لغة وتعريف مصطلح الكد والسعاية من الناحية اإلصطالحية .
 -1تعريف الكد والسعاية لغةّ :
ّأ -تعريف الكد لغة:
كد ّ
الكد في اللغة مأخوذ من الفعل ّ
يكد كدا أي الشدة في العمل وطلب الرزق(.)48
ّب -تعريف السعاية لغة:
أصلها من الفعل سعى يسعى سعيا ،يقول ابن منظور سعى إذا عمل والسعي أي الكسب وأصل
السعي في كالم العرب التصرف في كل عمل( ،)49ويشير إلى كونه يمثل مقابال عما يبذله السعاة من كد
وسعاية في سبيل تنمية مال األسرة ،وعلى العموم فداللة مصطلح الكد والسعاية من الناحية اللغوية كلها
تدور حول معاني العمل وبذل الجهد في التحصيل واإلنتاج.
 -2تعريف الكد والسعاية اصطالحاّ :
ّأ -تعريف الكد اصطالحا:
هو العمل بجهد كبير لتحصيل أفضل النتائج وتحصيل األموال.
ّب -تعريف السعاية اصطالحا:
فهي ما يستفاد من املال بعملهم(.)50
وعموما يمكن تعريف حق الكد والسعاية بأنه حق شخص ي يقوم على أساس مساهمة السعاة في
إطار شركة عرفية على تنمية الثروة األسرية وتكوينها مقابل استحقاقهم جزء من املستفاد ويتناسب قد
مساهمتهم حين إجراء القسمة وكل ذلك يتم وفق مقتضيات العرف املحلي وقواعده( ،)51وتتعدد تسميات
حق الكد والسعاية فمنهم من يسميه "حق الجراية"( ،)52وهناك من يسميها" حق الشقا"( ،)53ومنهم من
يطلق عليها مصطلح "الكد"( )54وهناك من يطلق عليها "حق السعاية"( )55فقط ،وقد يعبر عنها بمصطلح
"تاما ّزالت"( )56كما في اللغة األمازيغية( ،)57إال أن مصطلح الكد والسعاية يبقى األنسب بكونه يستجيب
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لفكرة الحق في ذاته ويتضمن فكرة املساهمة وبذل العمل والجهد بكافة الوسائل سواء املباشرة الفعلية
من الساعي أو بغيرها من األعمال.
وقد درج رجال الفقه والقضاء على استعمال لفظ حق الكد والسعاية واتفقوا على أن مفهوم هذا
الحق يشمل كل عامل في نظام األسرة وكل مساهم في تنميتها إال األجنبي فإنه يخضع للقواعد العامة من
()58
إيجارة الخدمة أو عقد الشركة أو املزارعة
ولكن نجد جل الباحثين يحصرون مفهوم حق الكد والسعاية في حق املرأة املتزوجة فقط،
فيعرف بأنه« :الحق الذي يخول للمرأة الحصول على نصيب بعد وفاة الزوج أو الطالق من أموال األسرة
التي ساهمت خالل الحياة الزوجية في توفيرها وتنميتها بكدها وجهدها »(.)59
أو هو حق ينصرف مفهومه إلى جميع الحقوق التي تضمن للمرأة في املكسب املالي الذي يترعرع في
مهده وينشأ بجهدها وكدها وسعايتها ،ليمتزج بطريقة عفوية وتلقائية في الذمة املالية للزوج أثناء قيام
الحياة الزوجية مما يجعلها محقة في االستحواذ على جزء من املكسب املالي متى عمد الطرفان إلى حل
الرابطة الزوجية(.)60
املطلب الثاني :مقتضيات نص املادة  49من مدونة األسرة املغربية ّ
إن نص املادة  49مدونة األسرة املغربية تنص على« :لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة
عن ذمة اآلخر ،غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية االتفاق
على استثمارها وتوزيعها ،يضمن هذا االتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ،يقوم العدالن بإشعار
الطرفين عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإلثبات،
مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية اموال
األسرة»(.)61
فمن خالل نص املادة يتضح أن املشرع املغربي قد أقر نظاما جديدا إلدارة وتدبير األموال املكتسبة
بين الزوجين خالل الحياة الزوجية.
وما نستشفه من نص املادة هو:
 التأكيد على مبدأ استقاللية الذمة املالية لكل واحد من الزوجين من خالل الفقرة األولى مننص املادة  49من مدونة األسرة املغربية ،نجد أن املشرع املغربي حافظ على مبدأ استقالل الذمم
املالية للزوجين تماشيا مع مقتضيات الشريعة اإلسالمية التي تنص على عدم دمج واختالط الذمم
املالية ولو نظريا.
 إقرار جوازية االتفاق التعاقدي بين الزوجين على تدبير األموال املكتسبة انطالقا من قول املادة«غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية االتفاق على استثمارها
وتوزيعها»(.)62
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إن املشرع قد أكد على إمكانية اللجوء إلى التعاقد عن طريق إجراء اتفاق بين الزوجين للتمكن
من تنظيم وتسيير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية( ،)63وهو ما يسمى بعقد تدبير األموال
املكتسبة أثناء الرابطة الزوجية.
 -1في حالة وجود اتفاق بشأن تدبير األموال املكتسبة
إن عقد تدبير األموال املكتسبة أثناء قيام الرابطة الزوجية الذي نصت الفقرة الثانية من املادة
ّ
 49من مدونة األسرة املغربية على إمكانية االتفاق عليه بين الزوجين للتمكن من تنظيم وتسيير األموال
األسرية التي ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية يتميز بو:
 جواز واختيارية االتفاق بين الزوجين على إبرام هذا العقد. أن ينصب االتفاق على األموال التي ستكتسب بعد إبرام عقد الزواج سواء من خالل عملالزوجين املشترك أو اإلدارة ألموالهما وتنميتها.
 إقرار شكلية العقد من خالل التأكيد على إفراغ الطرفين إلرادتهما في وثيقة مستقلة عن عقدالزواج.
 عدم تحديد أجل إلنجاز عقد التدبير املالي هذا باعتباره عقدا رضائيا يبرم متى توافرت أسبابهومبرراته وحسب تقييم املتعاقدين.
 التأكيد على استقالل الذمة املالية إيجابا وسلبا لكل واحد من الزوجين بخصوص أموال كلواحد منهما قبل الزواج من خالل عبارة «التي ستكتسب» التي يجب ربطها بدورها بمقتضيات جزء
جوهري من الفقرة األخيرة من املادة  49تمت اإلشارة إليه في حالة عدم وجود العقد مما يستوجب من
باب أولى اعتماده في حالة وجود هذا العقد( ،)64حيث جاءت الصيغة كما يلي« :مع مراعاة عمل كل واحد
من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األسرة».
ويمكن لألزواج الذين أبرموا عقود زواجهم قبل صدور مدونة األسرة أن يبرموا هذا العقد تفعيال
ملقتضيات املادة  49من املدونة ،وهو مجرد عقد مدني بطبيعته لتنظيم وتدبير أموالهما التي ستكتسب
أثناء قيام الرابطة الزوجية(.)65
ورغبة من املشرع في التشجيع على هذا النوع من االتفاقات ،وتفاديا لإلشكاالت التي تطرحها
العالقات املالية الزوجية على املستوى العملي ،فقد ألزم العدلين بصفة تلقائية إشعار طرفي عقد الزواج
بمقتض ى هذه احكام الجديدة حتى يكونا على بينة منها وهو التزام قانوني مفروض على العدلين( .)66وعدم
القيام بهذا اإلشعار يرتب مسؤولية العدلين التأديبية ،اما املسؤولية املدنية فتقتض ي إثبات الضرر من
جانب من يطالب بالتعويض ،وبخصوص إثبات قيام العدلين بااللتزام فأحسن وسيلة هي اإلشارة إلى ذلك
اإلشعار في دفتر خاص يوقع عليه الزوجان(.)67
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 -2حالة عدم وجود اتفاق بشأن تدبير األموال املكتسبة للزوجين:
عادة ما ال يثار أي إشكال حول طريقة تسيير وتدبير األموال املكتسبة خالل فترة الحياة الزوجية
طاملا أفرغت في اتفاق كتابي حول إثبات الحقوق وااللتزامات التي يحتويها هذا االتفاق ،لكن اإلشكال يثار
عندما ال يفرغ االتفاق في شكل مكتوب مما يؤدي إلى املساس بالحقوق وضياعها.
ومن هذا املنطلق نجد املادة  49في فقرتها األخيرة تنص على« :إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع
للقواعد العامة لإلثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من
أعباء لتنمية أموال األسرة»(.)68
وما يالحظ على هذه الفقرة أنها رغم منحها للزوجين إمكانية إثبات حقوقهم طبقا للقواعد العامة
لإلثبات ،إال أنها تطرح عدة إشكاالت تتمثل في:
 عدم تحديد املقصود بالقواعد العامة لإلثبات ،لذلك نعود لنص املادة  400من مدونة األسرةاملغربية على اعتبار أن املذهب املالكي مصدرا تكميليا لنص املدونة( ،)69حيث يرى أن القواعد املنصوص
عليها لإلثبات هي القواعد املنصوص عليها في الفقه اإلسالمي.
 عدم تحديد طبيعة ونطاق العناصر التي يعتمد عليها القاض ي لترتيب حقوق الزوجين واملتمثلةفي عمل كل واحد من الزوجين ،وما قدمه من مجهودات لتنمية أموال األسرة ،ما تحمله من أعباء لتنمية
أموال األسرة(.)70
 في حالة املنازعة أو االدعاء بشأن كل أو بعض األموال املنشأة خالل فترة الحياة الزوجية فإنذلك يستوجب إثبات االدعاء الذي نشأت وتكونت بواسطته األموال املدعى بشأنها أي أن يتم إثبات العمل
ونوعه ومردوديته ومدى مساهمته في تكوين هذه الثروة ،وإثبات ما تم تقديمه من مجهودات لتكوين
األموال األسرة ،وإثبات ما تحمله من أعباء لتنمية هذه األموال.
مدى إمكانية إعمال مقتضيات الفقرة األخيرة من نص املادة  49من مدونة األسرة املغربية بأثر
رجعي أي لنزاع صادر قبل صدور املدونة ونجد أن الدستور ينص على عدم رجعية هذا النص في النزاعات
املالية للزوجين والتي تبقى خاضعة ملقتضيات املدونة امللغاة وهو ما ذهبت إليه املحكمة االبتدائية
بمراكش( ،)71وعموما فإن في حالة عدم وجود اتفاق كتابي حول تدبير األموال املكتسبة خالل فترة الحياة
الزوجية وتدبيرها فإنه يرجع للقواعد العامة لإلثبات مع تفعيل بعض العناصر ليسترشد بها القاض ي
لتقدير مساهمة كل زوج.
لم يكن العمل املنزلي يستقطب اهتمام علماء االقتصاد واالجتماع ،ألن املجتمع ينظر إليه على أنه
عمل بديهي ال يزيد عن كونه مجرد مهام لألكل والشرب والتنظيف مع تشبيهه بالوظائف البيولوجية
كالوالدة والرضاعة ،ورأوا أن خصائص هذا العمل املتمثلة في املجانية هي التي تؤدي إلى إلغائه وعدم
اعتباره عمل أصال(.)72
لكن هناك من نظر إلى هذا العمل باعتباره عمل منتج لقوته على اعتبار قيام النساء باألعمال
املنزلية جعل الرجال أحرار من تحمل مسؤوليتهم ،فالرجل عندما يعود إلى بيته يجد املرأة تقوم بخدمته
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وتسهر على راحته فهو يستغل وقته في االستراحة من تعبه اليومي في القراءة والرياضة والترفيه عن نفسه
مما يجعله يجدد نشاطه وقوته فإذا عاد إلى عمله في اليوم املوالي عاد بنشاط وحماس جديد(.)73
ولقد تم انتقاد إقصاء األعمال املنزلية من قبل لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقولها« :في
بعض البلدان يكون التركيز موجها بدرجة كبيرة عند تقسيم ممتلكات الزوجية إلى املساهمات املالية في
األموال املكتسبة أثناء الزواج ،بينما ينتقص من اإلسهامات األخرى للزوجة كتربية األوالد ورعاية األقارب
املسنين والقيام بشؤونهم وأداء الواجبات املنزلية ،فهذه اإلسهامات ذات الطابع غير املالي التي تقدمها
الزوجة كثيرا ما تمكن الزوج من كسب الدخل وزيادة الثروة املالية ،فيجب إعطاء هذه اإلسهامات نفس
الوزن مع اإلسهامات املالية»(.)74
فعندما نقول مساهمة كل زوج حسب قدراته الشخصية فإن ذلك يعني أن املساهمة ال تنحصر
في املساهمة املادية بل يمكن أن تتم بكل الطرق مثال مساعدة أحد الزوجين للزوج اآلخر في ممارسة
مهنته ،فهذه املساعدة مجانية لكن تسمح بتقليص املصاريف املهنية ،كما أن األعمال املنزلية التي يقوم
بها أحد الزوجين تعتبر مساهمة من قبله في األعباء األسرية لكن ال تعطى لها نفس القيمة االقتصادية
للعمل املكسب ،فالزوجة تقوم بخدمة البيت وتسهر على شؤونه ،كما ترضع األوالد وتعتني بهم وهي تقوم
بعدة أعمال منزلية يمكن أن تصنف بأنها عمل منتج ذا قيمة اقتصادية تدخل في تكوين رأس مال
األسرة(.)75
من خالل ما سبق يتضح أن الزوجة لها دور كبير في تنمية األموال التي تكتسب أثناء الحياة
الزوجية ،وهي بذلك تدخر قيمة مالية يومية كبيرة فلو كان الزوج يؤجر أشخاص للقيام باألعمال املنزلية
التي تقوم بها الزوجة لصرف أمواال باهظة ،فالزوجة إذا لها دور امتياز في تكوين رأس مال األسرة.
لكن رغم ما سلف ذكره فإن املحاكم ال تخلو أروقتها من قضايا في هذا املجال ،يكون موقف القضاء منها
موقفا متأرجحا بين االعتراف بالعمل املنزلي للمرأة في حاالت وعدم االعتراف في حاالت أخرى ،ومثال عن
ذلك نجد حكم صادر عن محكمة الدار البيضاء ينص على« :طبقا لنص املادة  49من مدونة األسرة
املغربية فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر ،غير أنه يجوز لهما في إطار األموال
التي ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية االتفاق على استثمارها وتوزيعها ،ويضمن هذا االتفاق في
وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ،وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإلثبات....حيث بناء
عليه فإن عدم إدالء املدعية بما يثبت مساهمتها املدعى بها في شراء الشقة املذكورة أعاله ال يسعنا بالتالي
سوى عدم قبول الطلب »(.)76
بينما هناك جانب من القضاء قد اعترف بعمل الزوجة املنزلي وأنصفها ومثال ذلك نجد حكم آخر
صادر عن محكمة الدار البيضاء من قسم شؤون األسرة ينص على « :الحكم للزوجة بمبلغ  200ألف
درهم مغربي رغم غياب وثيقة األموال املكتسبة بين الزوجين ،وذلك بناءا على الحيثيات التالية :أن
املدعية قامت بما ذكر اتجاه أوالدها وزوجها وتعتبره عمال ومجهودا كبيرين يساهمان في تنمية أموال الزوج
أثناء قيام العالقة الزوجية ،حيث أنه بالنظر لطول فترة الزواج التي أستمرت أربعين عاما واألعباء املادية
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واملعنوية التي تكبدتها في تنمية أموال األسرة لذلك فهي محقة واملحكمة ملا لها من سلطة تقديرية،
ومراعاة منها ملا سبق فإنها تحدد لها مبلغ  200ألف درهم مغربي»(.)77

الخاتمةّ :
إن مبدأ استقالل الذمة املالية للزوجين يعتبر أساس نظام قائم بذاته وقد تبنته الشريعة
اإلسالمية كحل يضمن عدم دمج واختالط أموال الزوجين ،الزوجة تتمتع بحقها في إدارة أموالها بالطريقة
التي تقررها ،والزوج يستقل بأمواله إدارة وتصرفا دون تدخل الزوجة إال فيما يتعلق بحقوقها الشرعية.
لكن استقالل الذمة املالية للزوجين يتأثر دائما بالواقع املادي لألسرة لذلك فقد يكون استقالل
نظريا فقط ،وفي الواقع فإن متطلبات الحياة املشتركة تؤدي إلى تداخل أموال الزوجين خصوصا تلك التي
كوناها معا لتكوين ثروة األسرة وتنميتها.
إن نص املادة  49من مدونة األسرة املغربية قد نص على استقالل الذمة املالية للزوجين في
الفقرة األولى ،أما في الفقرة الثانية فقد أقر املشرع املغربي نظاما جديدا إلدارة وتدبير األموال املكتسبة
خالل الحياة الزوجية.
يجب تفعيل مضمون حق الكد والسعاية ليجد مكانه في مقتضيات نص املادة  49من مدونة
األسرة املغربية ،لذلك يجب الربط بين حق الكد والسعاية وعقد تدبير األموال املكتسبة أثناء الرابطة
الزوجية.
ضرورة إفراغ االتفاق حول األموال التي ستكتسب أثناء قيام الرابطة الزوجية في شكل رسمي
يتضمن إرادة الزوجين في ذلك.
إن تشجيع املشرع لهذه االتفاقات جاء تفاديا لإلشكاالت التي قد تطرح على املستوى العملي ،وإذا
لم يفرغ الزوجان اتفاقهما بشأن أموالهما املكتسبة في شكل مكتوب ،وخيفة على ضياع الحقوق املالية
لهما نرجع للقواعد العامة لإلثبات.
إمكانية تقدير العمل الذي قام به الزوجان لتنمية األموال األسرية يكون بتحديد نوع العمل
ومردوديته ومدى مساهمته في تكوين هذه الثروة.
فالعمل املنزلي يجد مكانه ضمن مضمون حق الكد والسعاية نظرا للجهد املبذول من طرف
الزوجة حتى توفر املصاريف على زوجها ،كما أن القضاء في مرات عديدة أنصف عمل الزوجة في منزلها
وأعتبره داخال في مضمون حق الكد والسعاية.
ومن خالل تقديم هذا املوضوع الحساس فإنه من الضروري وضع مجموعة من التوصيات في هذا
اإلطار وتتمثل فيما يلي:
 ضرورة حفاظ الزوجة على جزء من أموالها الخاصة لحمايتها من غطرسة وتعسف زوجها فيأحيان عديدة.
 إفراغ عقد تسيير األموال الزوجية املكتسبة خالل الحياة الزوجية في شكل رسمي حتى يتسنىإثبات كل جزئيته.
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 ضرورة إدماج حق الكد والسعاية ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من نص املادة  49من مدونةاألسرة املغربية.
 أخذ العمل املنزلي بعين االعتبار نظرا ملساهمته الفعالة في تكوين الثروة األسرية وتنميتها ولوبطريقة غير مباشرة.
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من مصر القديمة سنة 684ه ودفن بالقرافة ،ومن مؤلفاته الذخيرة في الفقه ،شرح التهذيب....ترجمة عمر رضا كحالة معجم املؤلفين ،الجزء
 ،1دار إحياء التراث العربي ،لبنان ،ص.158
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( )27علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ،املحلى ،الجزء العاشر ،دار اآلفاق الجديدة ،لبنان،ص.90
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( )32عالء الدين الكساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الجزء الرابع ،دار الكتاب العربي ،لبنان1982 ،م ،ص.22
( )33زين الدين بن براهيم الشهير بإبن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الجزء السابع ،مرجع سابق ،ص.270
( )34النفروي املالكي ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،ص. 27
( )35محمد الخطيب الشربيني ،اإلقناع للشربيني ،الجزء الثاني ،تحقيق مكتب البحوث والدراسات ،دار الفكر ،لبنان،ص.486
( )36عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة املقدس ي ،الكافي في الفقه ابن حنبل ،الجزء الثالث ،الطبعة  ،5تحقيق زهير الشاويس ،املكتب
اإلسالمي ،لبنان،1998 ،ص.363
( )37اإلمام أبي زكرياء بن الخير الحناوي ،النكاح في الفقه اإلباض ي ،بدون بلد نشر ،بدون سنة نشر ،ص.199
( )38سورة النساء  -اآلية .04
( )39عبد الرحمان الجزايري ،كتاب الفقه على املذاهب األربعة ،الجزء الرابع ،كتاب النكاح والطالق ،دار النهضة العربية ،مصر ،ص. 143
( )40محمد الكدي العمراني ،فقه األسرة املسلمة في املهاجر ،أطروحة لنيل دكتوراه دولة في الدراسات اإلسالمية إشراف الدكتور محمد
الروكي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد األول ،املغرب ،2003 ،ص. 102
( )41محمد أمين بن عابدين ،الدر املختار ،الجزء الثالث ،الطبعة ،2دار الفكر ،لبنان1386 ،ه ،ص - 603زين الدين بن براهيم الشهير بإبن
نجيم ،مرجع سابق،ص – 195محمد الغزالي أبو حامد ،الوسيط ،الجزء الرابع ،تحقيق أحمد محمود ابراهيم ،دار السالم ،مصر1417 ،ه
1997م ،ص – 164سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ،حاشية البجيرمي ،الجزء الثالث ،بدون سنة ،املكتبة اإلسالمية ،تركيا ،ص. 170
( )42مالك بن أنس ،املدونة الكبرى ،الجزء ،1دار صادر للنشر ،لبنان ،ص.441
( )43وهبة الزحيلي ،األسرة املسلمة في العالم املعاصر ،دار الفكر ،سوريا ،سنة  ،2000ص. 107
( )44أحمد محمود الشافعي ،مرجع سابق ،ص. 283
( )45رمضان علي السيد الشرنباص ي ،مرجع سابق ،ص. 162
( )46الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،الجزء الرابع ،تحقيق محمد عليش ،دار الفكر ،لبنان ،ص. 95
( )47اإلمام محمد ابو زهرة ،محاضرات في الوقف ،دار الفكر العربي ،لبنان ،ص. 230
( )48جمال الدين محمد ابن منظور ،لسان العرب ،باب كد ،املجلد رقم  ،3دار بيروت للطباعة والنشر 1388 ،ه املوافق لو  1968م ،ص.377
( )49جمال الدين محمد ابن منظور ،لسان العرب ،باب سعى ،املجلد رقم  ،14دار بيروت للطباعة والنشر 1388 ،ه املوافق لو  1968م،
ص.376
( )50محمد بن قاسم السنجلماس ي ،شرح السنجلماس ي على نظم العمل الفاس ي ،الجزء ،1املغرب ،ص.255
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( )51عمر املزكلدي ،حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل ،بحث في إطار ديبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص ،جامعة محمد
الخامس ،املغرب ،2006/2005،ص07
( )52عبد اللطيف األنصاري ،مفهوم السعايةونطاق تطبيقها في الفقه املالكي والقضاء املغربي ،مجلة امللحق القضائي ،العدد  ،39ديسمبر
 ،2005ص.142-140
( )53عمر الجيدي ،ابن عرضون الكبير حياته وأرآؤه وآثاره وفقهه ،منشورات عكاظ ،مطبعة النجاح الجديدة ،املغرب 1407 ،ه 1987م،
ص.205
( )54عبد هللا بن محمد الحشتمي ،العمل السوس ي في امليدان القضائي ،نظم أبي زيد عبد الرحمان بن عبد هللا الحشتمي ،الجزء ،1مطبعة
املعارف الجديدة ،املغرب1404،ه 1984م ،ص.284
( )55أحمد الفقيه ،إشكالية الشغل النسوي ،بدون سنة ،مطبعة النجاح الجديدة ،املغرب ،ص.83
( )56الحسين امللكي ،مرجع سابق ،ص.18
( )57يعني مصطلح ّ
تامازالت ما أشتق من الفعل أزل بمعنى جرى وسعى ومنه تازلة وهي الجري والسعي وكذلك إلي د توزل وهو مقابل السعي.
( )58الصديق بلعريبي ،السعاية ،مقال منشور في مجلة املرافعة ،العدد ،6جوان  ،1997ص.58/57
( )59خالد برجاوي ،إشكالية األصالة واملعاصرة في تقنين األحوال الشخصية ،دار القلم ،بدون سنة ،املغرب ،ص.200
( )60يوسف بن باصر ،جديد مدونة األسرة :املسار والتطلعات ،قراءة تحليلية وتقييمية في مستجدات قانون األسرة الجديد  ،70/03سلسلة
بن باصر للدراسات القانونية واألبحاث القضائية ،السنة الثالثة ،العدد  ،8ص.24/23
( )61الجريدة الرسمية املغربية ،العدد  ،5184سنة  ،1993ص.425
( )62املادة  49فقرة  2من مدونة األسرة املغربية.
( )63محمد الكشبور ،الحقوق املالية للزوجين ،مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة الوطنية املنظمة من طرف كلية الحقوق جامعة طنجة،
املغرب ،فيفري  ،2004ص.06
( )64الحسين امللكي ،مرجع سابق ،ص.22
( )65محمد الشافعي ،قانون األسرة املغربي بين الثبات والتطور ،سلسلة البحوث القانونية رقم  ،08املطبعة والوراقة الوطنية ،بدون سنة
الطبع ،املغرب ،ص. 83
( )66إدريس الفاخوري ،دور اإلرادة في إبرام عقود الزواج ،مكتبة السالم ،بدون سنة النشر ،املغرب ،ص.19
( )67محمد الكشبور ،مرجع سابق ،ص.389
( )68هذه الفقرة لم تكن محل إجماع أعضاء اللجنة االستشارية التي أعدت مدونة األسرة املغربية ،إذ لم يوافق على إدراجها سوى بعض
األعضاء ،األعمال التحضيرية املتعلقة باملادة  49من مدونة األسرة املغربية ،ص.21
( )69تنص املادة  400على أنه « كل مالم يرد به نص في هذه املدونة يرجع فيه للمذهب املالكي واالجتهاد الذي يراعي فيه تحديد قيم اإلسالم في
العدل واملساواة واملعاشرة باملعروف » .
( )70عبارة « ما تحمله من أعباء » أضيفت من طرف لجنة التشريع وحقوق اإلنسان في مجلس النواب ولم تكن موجودة في مشروع مدونة
األسرة املغربية املقدم للبرملان .
( )71حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش رقم  ،322ملف شرعي مؤرخ في ( 2004/12/27غير منشور) .
( )72دليلة شارب مطير ،إشكالية العمل املنزلي في العلوم االجتماعية ،دار القصبة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،2004 ،ص.116
)(73

BENNIS KANOUNI FADELA : Le travail féminin cas du Maroc, R·L, N˚151,Novembre\Décembre, 1983, p
:54.

( )74لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  ،21املساواة في الزواج والشؤون األسرية املادة  16منها ،مجموعة التعليقات
العامة املعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وثيقة األمم املتحدة رقم  ،30سنة .2003
( )75فريدة بناني ،تقسيم العمل بين الزوجين ،منشورات كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية ،رقم  ،09املغرب ،1992 ،ص.188
( )76حكم صادر عن محكمة الدار البيضاء ،رقم  ،3254ملف رقم .2007 ،733/503
( )77حكم صادر عن محكمة الدار البيضاء ،رقم  ،1382ملف رقم  ،06/5745الصادر بتاريخ ّ .2008/02/21
ّ
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