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مدونة األسرة رقم  70.03عام
حرية املرأة يف تنفيذ الزواج (دراسة نقدية بني الشريعة وقانون ّ
حق ويل اجملرب أمام ّ
مدونة األسرة رقم 70.03
حرية املرأة يف قانون ّ
 2004ابملغرب) .أهداف هذا البحث لتحديد مكانة ويل اجملرب أمام ّ
عام  2004ابملغرب .هذا البحث من البحوث املعيارية .ومدخل البحث املستخدم هو املدخل الدستوري.
ابستخدام قانون املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004وكتب الفقه كاملادة القانونية األولية لكتابة هذا البحث.
و ّأما طريقة مجع بياانته بتحقيق املواد القانونية وابلطريقة التوثيقية .ومناقشتها بطريقة شاملة ومنظمة ومنهجية .النتيجة
كل أمر
حق الويل عند الشريعة هو ّ
من هذا البحث هي ّ
حق ملن يتحقق الواجبات لتدبري ورعاية ومالحظة ويستويل ّ
سن
من األمور .كالوالدين ويل ألبنائهما .وحق الويل عند قانون املدونة األسرة ابملغرب حمدودة للمرأة مل تبلغ إىل ّ
كحرية الرجل يف نيل وآدا احلق و الواجبات بل
حرية املرأة ّ
الزواج (مثانية عشر سنة) .حرية املرأة عند الشريعة هي ّ
هي حمدودة .وحرية املرأة عند قانون املدونة األسرة ابملغرب هي ينطبق خصوصاً للمرأة البالغة عند القانون وهي مثانية
عشر سنة (املادة  .)209ومكانة ويل اجملرب يف قانون مدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب هو مشروع
سن الزواج ( 18سنة) كما ذكر يف املادة  209ابب الرابع عن األهلية والنيابة الشرعية ووقعت
للمرأة مل تبلغ عليها ّ
عليها الواقعة يف األسرة كمفسدة مسعة األسرة.
مدونة األسرة.
الكلمة الرئيسية :ويل اجملرب ،حرية املرأة ،قانون ّ

Abstrak
Hak wali mujbir di depan kebebasan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan
(studi kritis syari’ah dan Undang-Undang Mudawwanah Al-Usrah No. 70.03 tahun
2004 di Maroko). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi wali mujbir di
depan kebebasan perempuan dalam Undang-Undang Mudawwanah al-Usrah No.
70.03 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statue approuche). Undang-Undang
Mudawwanah al-Usrah No. 70.03 Tahun 2004 dan kitab-kitab fiqh sebagai bahan
utama atau bahan hukum primer. Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan
dengan cara penentuan bahan hukum dengan tehnik dokumenter, dan pengkajian
bahan hukum secara komprehensif, sistematis dan terstruktur. Hak wali menurut
syari’ah merupakan hak seseorang yang dapat diserahi kewajiban untuk mengurus,
memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan, seperti hak orangtua
46

sebagai wali terhadap anak-anaknya. Hak wali menurut Undang-Undang
Mudawwanah al-Usrah hanya sebatas apabila anak perempuan belum mencapai
usia 18 tahun. Kebebasan perempuan menurut syari’ah adalah wanita bebas
sebagaimana laki-laki dalam mendapatkan dan melaksanakan hak dan
kewajibannya, tetapi kebebasannya terbatas. Sedangkan kebebasan perempuan
menurut Undang-Undang Mudawwanah al-Usrah hanya berlaku bagi perempuan
yang sudah baligh atau secara hukum sudah ahliyah atau sudah berumur 18 tahun.
Kedudukan hak wali mujbir dalam Undang-Undang Mudawwanah al-Usrah No
70.03 Tahun 2004 berlaku bagi seorang perempuan yang belum berumur 18 tahun
seperti yang disebutkan dalam pasal 209 bab empat tentang ahliyah wa niyabah al
syar’iyah Undang-Undang Mudawwanah al-Usrah No 70.03 Tahun 2004 dan telah
terjadi sesuatu pada dirinya yang menimbulkan masalah dalam keluarga, seperti
merusak harkat dan martabat keluarga.
Kata Kunci: Wali Mujbir, Kebebasan Perempuan, Undang-Undang
Mudawwanah al-Usrah
المقدمة

.أ

 من حقوق الوالدين وواجباهتما.كان الوالد يف نظر اإلسالم مسؤوالً عن رعاية أسرته وزوجته وأطفاله
.1هو الغذاء ورعايتهم احلسنة وكذلك إيتاء تسميتهم الذي يكون مبدأً يف حتسني تدبريهم وتعليمهم وتدريسهم
 كان الزواج،ً إذا.حق الوالدين على ابنته هو مسؤول لتزويج ابنته البالغة يف سن الزواج
ّ ميكن أن يكون مفهوم
 مبعىن الوالد مسؤول على زواج ابنته برجل اختارته أو اختار،هو مصلحة متكلّفة للوالدين كاملسؤولية على ابنته
 ومعىن اإلجبار هو حق. ولآلب له السلطة لتزويج ابنته اجبارا حىت ليست هلا قوة لرده.والدها ملصلحة ابنته
حق لزواج ابنته أو حفيدته يف البكرة ابلرجل املختار
ّ  ملن له،الويل إلجبار الزواج بناته وهو الوالد أو اجل ّد
 الرجل يف أهل بيته راع ومسؤول، األب راع وهو مسؤول عن رعيته، خبالف ذلك. 2للسعادة الدنيا وآخرهتا
:3 كفتوى إلمام الشافعي. هدفاً للحياة السكينة لرعيته، لب ّد أن تكون الرعاية منوطاً ابملصلحة.عن رعيته
."الر ِعيَ ِة َمنُو ٌط ابملصلَ َح ِة
َ َ"ت
َ صُرف
َ اإلمام َعلَى
َ

1
Mufidah,Ch,Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,(Malang: UIN Maliki
Press,2013),273.
2
Sayyid sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid ke-2,(Bandung: PT al-Ma’arif,1981),29.
3
Djazuli.A,Kaidah-kaidah fiqh,)Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010(,32.
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حيث أ ّن األب ميكن أن يكون ويل الزواج لتزويج ابنته البالغة يف سن الزواج ابلرجل املختار أو
اختيار والديها ملصلحة حياهتا يف الدنيا واآلخرة .عند مجهور العلماء خضور ويل النكاح للمرأة من أركان
الزواج . 4تتم الزواج بغري وجود الويل أو األولياء الذين ال حيقون هلم يف التزويج الشرعية ،فالزواج ابطل (غري
5
ِ
اح إالَّ بَِوِيل (رواه أبو داود).
صحيح)  .كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أداء الويل النكاحَ :6ال ن َك َ

ذكر يف حديث آخر أن املرأة تزوجت بغري إذن وليها ،فنكاحها ابطل .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ِ ِ ِ
ِ
اح َها َاب ِط ٌل.7
أمميَا امرأة نَ َك َحت بغَ ِري إذن َوليّ َها فَن َك ُ
الغرض من احلديث املذكور هو الزواج الباطل إذا مل يكن فيه ويل ،ألن املرأة ليس لديها القدرة على
تزويج نفسها بغري ويل أو توليتاه لآلخرين بعذر الويل على تزوجيها ،وإذا فعلت فبطل النكاح .8وأماّ عند
املذهب احلنفي والظفار والشعب والزهري ،أن املرأة جيوز على تزويج نفسها بغري الويل ،مادام الزوج على قدم
املساواة (له دراجة املعادلة). 9وهم يقولون أب ّن املرأة البالغة والعاقلة جتوز على تزويج نفسها وابنتها اليت مل تكن
ابلغة (صغرية) وميكن أيضا أن تكون مواكلة من اآلخر.
نظام الزواج بنسبة إىل قانون إندونيسيا مكتوب يف القانون الزواج رقم  1عام  1974وجمموعة
مدونة على أساس مذهب الشافعي استناداً ابلقرآن
األحكام الشرعية اإلسالمية ) ،(KHIهذه جمموعة ّ
والسنة وكذلك بعض الكتب الرتاث كمرجع لكتابة جمموعة األحكام الشرعية اإلسالمية ) .(KHIفيها املواد
اليت تبني عن ويل النكاح من أركان الزواج وهي يف اجلزء األول من الباب الرابع وابملادة  14وبعض املواد
األخرى تنظم عن تعيني الويل النكاح هو اجلزء الثالث من الفصل الرابع ابملادة  19إىل املادة . 23بتعيني
4
Zahri hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
di Indonesia,(ttp.: Bina Cipta, 1978), 24.
5
Syahbuddin, Qaliubi wa Umairah, (Singapore: Maktabah wa mathba’ah Sulaiman
Zamra’I, tt), 216.

6حممد أنوار،فيض البارى شرح صحيح البخاري(،بريوت :دار اإلحياء.41،)2005،
7
حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،ج ( ،1بريوت :دار الفكر.59،)1995 ،
أيب عبد هللا ّ
 8ابن قدامة ،املغين ( ،قاهرة :دار احلديث1425،ه_ 2004/م) ،ج .119 ،9

9

M. Ali Hasan, perbandingan mazhab fiqh, cet 2,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2000), 131.
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الويل النكاح يف جمموعة األحكام الشرعية اإلسالمية ،فإنه ميكن استنتاج أبن املرأة ال ميكن أن يكون ولياً يف
عقد النكاح.
صحة الزواج.
وذلك خبالف قانون املدونة األسرة يف املغرب على أ ّن ويل الزواج ليس من أركان ّ
مدوانً يف قانون
املدونة األسرة وهذا األثر أصبح ّ
قانون األسرة يف املغرب لتأثري اسبانيا وفرنسا يف اثبات قانون ّ
املدونة األحوال الشخصية اليت حدثت يف عام
األسرة املعروف ابسم  code of Personal Statusأو ّ
يسمى ابملدونة
 .1958-1957اجملموعة األخرية لقانون األسرة يف املغرب يف التاريخ  3فرباير ّ ،2004
األحوال الشخصية اجلديدة يف املغرب .هذا القانون حيتوي على  400ماد ًة ويتم بزايدة  100ماد ًة لزايدة
املقرر يف عام .195710
القانون ّ
املشرع املغريب يف املدونة  1957امللغاة أخذ مبا ذهب إليه اجلمهور واملذهب املالكي يف اعتبار
الوالية شرط صحة يف عقد الزواج ،حيث ال يصح العقد إال بتوفر الوالية سواء كانت املرأة بكراً أم ثيباً ،قاصرة
أم رشيدةً ،فالوالية تعترب من شروط صحة عقد الزواج .وبعدمها يعترب العقد ابطال ،فاملادة اخلامس حيدد
شروط العقد ،ويؤكد على مساع اإلجياب والقبول من الزوج أو انئبه ومن ويل الزوجة وما يؤكد هذا واملادة الثانية
عشرة اليت ال جتوز للمرأة أن تباشر العقد بنفسها بل تفوض لوليها أمر العقد عليها.

11

والواقع أن السماح للمرأة بزواج نفسها بنفسها ،جاء حتت إحلاح املطالب النسائية وأخذا ابالتفاقيات
اليت صادق عليها املغرب .فاملشرع املغريب يف هذه املادة ترك االختيار للمرأة ملمارسة الوالية ،حبيث متكنها
فاملدونة أخذت
ألبيها و ملن شاءت من أقارهبا ،دون مراعاة ألي ترتيب ،كما متكنها أن تقعد على نفسهاّ ،

10
Abdurrahman dan Abdul Karim Munthe, Hukum Keluarga di Negara Maroko,
Abdulkarimmunthe.blogspot.com/2012/01/hukum-keluarga-di-negara-maroko.html?m=1,
diaksespada tanggal 05 November 2014.
11شرح كتاب الزواج مدونة األسرة ، http://droitfpt.forumaroc.net/t5-topic،الوصول إليها يف التاريخ  02فرباير

.2015
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مبا ذهب إليه بعض الفقه يف الرأي الثاين وهجرت ما قالت به املالكية مع أ ّن الوالية شرط يف صحة عقد
الزواج.12
بني هناك أ ّن ويل النكاح يف عدة مواد من قانون األسرة املغريب .وكان الوالية يف مدونة األسرة
أصبحت حقا للمرأة الرشيدة ،متارسه حسب اختيارها ومصلحتها ،فلها أن ختتار من يتوىل أمر زواجها ،أما
سن الزواج ( 18سنة) وهو يف الوقت نفسه سن الرشد القانوين .ذكر يف مادة 24
القاصر اليت مل تصل إىل ّ
عن بيان مقام الويل .الويل يف الزواج يكون ح ّقا للمرأة (ليس حقاً لوالدها وال جل ّدها وغريمها من النسبة
الرجال) .املرأة الرشيدة وبلغت مثانية عشر سنة من عمرها فتجوز على تنكيح نفسها ابلرجل أو تسليم نفسها
إىل وليّها (املادة  . 13)25وقد أزالت هذه األحكام موضع الويل يف الزواج ،أل ّن مراسم الزواج يف يد املرأة،
ولوكان انكاح املرأة بوليّها ،من الناحية القانونية فإهنا ينبغي التأكيد على أن نقل الوالية إىل والديها (وليّها).
حبق الويل للوالد على ابنته.
العضل
العضل ،أل ّن ويل ّ
هذا احلكم أيضا ميسح مقام الويل ّ
ٌ
موجود ّ
خبالف القانون األردن الذي يستعمل فيه املذهب احلنفي أيضاً يف قضية وايل الزواج ،كأ ّن املغرب
يتجه بعيداً يف فهم حقوق املرأة يف الزواج .واعترب املغرب أ ّن ويل النكاح ليس من حق الوالدين ،ولكن من
ألنفسهن.
حقوق تلك املرأة
ّ
هبذا احلال ،الزم علينا أن نعرف أب ّن توفري ويل الزواج يف دولة املغرب يتمسك مذهب احلنفي ما
أيتكد ابلقانون مداونة األسرة رقم  70.03عام  2004بياانً أب ّن املرأة الرشيدة (البالغة والعاقلة) جتوز أن
سن البالغ (الصغرية) و تستطيع أن تواكل من غريها.
تنكح نفسها و تنكح املرأة مل تبلغ ّ
يبني أ ّن املرأة الرشيدة
مدونة األسرة رقم  70.03عام  2004الذي ّ
من توفري ويل الزواج يف القانون ّ
سن البالغ (الصغرية) و تستطيع أن تواكل من
(البالغة و العاقلة) جتوز أن تنكح نفسها و تنكح املرأة مل تبلغ ّ
12أمحد نصر اجلندي ،شرح قانون مدونة األسرة املغربية(،املغرب :دار الكتب القانونية2010 ،م)75،
13
Apri Maryu, Hukum Keluarga Islam di Negara Republik Arab Mesir, Maroko dan alJazair, Nagaberalih.blogspot.com/2012/12/hukum-keluarga-islam-di-negara-republik.html?m=1,
diaksespada tanggal 05 november 2014.
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غريها ،فكيف مكانة حق ويل اجملرب أمام حرية املرأة يف تنفيذ الزواج مبدونة األسرة رقم  70.30عام 2004
ابملغرب.
ب .املناقشة
حيق حقاً مبعىن ثبت ووجب أو أثبته وأوجبه ،وحقاً عليه أن يفعل كذا مبعىن
حق ّ
حق من كلمة ّ
أ ّن ّ
وجب عليه 14.أداء الواجبات يف أركان اإلسالم هي من حقوق هللا وخمتلف األشكال اخلدمة ألمهّية العام
هدفاً يف محاية املصلحة وتوصية األفعال احلسنة يف كل ٍ
معاىن .كانت القضية عن مفهوم احلق يظهر يف قول
ّ
األول والعصري .قال ابن جنيم الفقيه عن مفهوم احلق هو حصوصية احملفوظة .حصوصية احملفوظة كما
الفقهاء ّ
ولكن مخسة مصاحل أساسا يف العصمة،
ذكر ابن جنيم الفقيه مبعىن معصوم ،وليس فقط وجود احلق احملفوظ ّ
15
الصحة و حق
واملصلحة األساسية عند الغزايل هي  :حق احلياة وحق التمليك و حق النسب و حق تفكري ّ

اإلميان.
الوالية لغة إما مبعىن احملبة والنصرة ،ويف اصطالح الفقهاء :الواليةُ هي القدرة على مباشرة التصرف
من غري توقف على إجازة أحد .ويسمى متويل العقد (الويل) .ومنه قوله تعاىل :فَلْيُ ْملِ ْل َولِيمهُ ِابلْ َع ْد ِل) البقرة:
.16(282
الوالية عند علماء احلنفية تنقسم إىل ثالثة أقسام :والية على النفس ووالية على املال ووالية على
النفس واملال معاً .والوالية على النفس هي اإلشراف أو التدبري على أمور القاصرة الشخصية كالتزويج والتعليم
والتطبيب والتشغيل .ولكن قسم املالكية الوالية اىل قسمني :والية خاصة ووالية عامة.
حق الوالدين
إ ّن حق الوالدين عظيم ،وفضائله ال يعد وال حيد .كان ح ّقهما على العائلة عظيمّ .
وواجباهتما هي موضوعية حلقوق الولد اليت جتب الوفاء هبا عند الوالدين .األب راع وهو مسؤول عن رعيته
 14لويس معلوف،املنجد يف اللغة و األعالم (،بريوت:
Perspektif

Dalam

Manusia

Asasi

املطبعة الكاثوليكية2002،م).144،

Hak

dkk,

Ahmad
Nur
Fuad,
Islam,(Malang:Madani,2010),11

 16وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته( ،بريوت :دار الفكر1467 ،ه_2006/م)،ج.7،669
 | 51حق ويل اجملربNahdhiyyah: ...

15

ول
سؤ ٌ
كما يف حديث الصحيحني عن ابن عمر عن النب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :أالَ ُكلُ ُكم َر ٍاع وُكلُ ُكم َم ُ
ول عن ر ِعيتِ ِه ،والرجل ر ٍاع علَى أ ِ ِ ِ
عن ر ِعيتِ ِه فَ ِ
األمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
ول َع ُنهم
سؤ ٌ
َهل بَيته َوُه َو َم ُ
سؤ ٌ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َّاس َر ٍاعَ ،وُه َو َم ُ
َ ََ
ِ
ِ ِ
ِ
ول َعنهُ ،أَال فَ ُكلُ ُكم
سؤ ٌ
الع ُ
وه َو َم ُ
لى بَيت بَعل َها َوَولَ َدهُ َوه َي َم ُ
لى َم ِال َسيِ ُدهُ ُ
سؤولَةٌ َع ُنهم و َ
بد َر ٍاع َع َ
َواملَرأَةُ َراعيَةٌ َع َ
لكل من رئيس يف جمتمع له
سؤ ٌ
ول َعن َر ِعيَتِ ِه (أخرجه البخاري) .17هذا احلديث ّ
َر ٍاع وُكلُ ُكم َم ُ
يدل على أ ّن ّ
األب مسؤول على أعضائه يف األسرة واملرأة مسؤولة
حق وواجبات على أعضائه .كاألمري مسؤول على رعيته و ّ
على تنظيم البيت واألوالد والعبد مسؤول على حفظ املال سيدها .وهم املسؤوالت الواجبات فال يغفلون
ويهربون من واجباهتم.
عن أيب سعد عن بن العباس رضي هللا عنهما قال ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم قالَ :من
ِ ِ
ِ
اب إمثاً ،فَإّّنا امثُهُ على أبِ ِيه (رواه
ُول َد لَهُ َولَ ٌد فَليُحسن امسَهُ وأ ََدبهُ ،فإذا بَلَ َغ فَليُ َزِوجهُ فِإن بَلَ َغ وَمل يَُزوجهُ فَ َ
أص َ
البيهقي) .18تزويج البنت البالغة هو من حق الوالد فإن مل يزوجها فللوالد إمثاً كما يف حديث املذكور للبيهقي.
الويل اجملرب له والية وذلك الزم أن نعرف ماهي والية اإلجبار .والية اإلجبار هي تنفيذ القول على
الغري .وهي هبذا املعىن العام تثبت أبربعة أسباب :القرابة وامللك ،والوالء ،واإلمامة .19فكل هؤالء هلم والية
اإلجبار على البنت واالبن يف حال الصغر أما يف حال الكرب فليس هلم والية إال على من كان جمنوان من ذكر
أو أنثى وعند عدم العصبة ميلك تزويج الصغري.
أ ّن الويل يف النكاح هو ركن من أركان عقد الزواج عند الشافعية واملالكية وهو شرط عند احلنابلة،
فسواء كان ركن وشرط فالبد من وجوده عندهم ويتوقف عليه صحة عقد الزواج .أماّ عند احلنفية فال يعترب
من األركان أو الشروط ،فال يشرتط وجوده بل يستحب وجوده مع املرأة البالغة والعاقلة وهي املكلفة.

 17اإلمام احلفيظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم(،الرايض :بيت األفكار الدولية للنشر و التوزيع،
1419ه1998/م).763،
Abdul Mun’im Musthafa, Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim,
(Klaten:Inas Media,2008),138.
18

 19وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته179 ،
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اختلف الفقهاء عن تعيني البكرة (الطفلة مل تتزوج) والطيّبة (ثيبه الطلق واملوت) يف الزواج .البكرة
الزم أن ختتار ويل الزواج ماال حتتاج يف الزواج الطيّبة .احلجة على هذا الفرق هو أب ّن البكرة مل تنال اخلربة يف
الزواج فتحليله االستسالم إىل من أكرب السن من أقارهبا املقرر ولو مبوافقتها يف األخري .وأماّ الطيبة هلا اخلربة
يف الزواج فهي متكن أن تؤسس نفسها على حبثها.20
حرية املرأة مبفهومها اخلاص :هي قدرة املرأة بكمال إرادهتا على اختيار دينها وعملها وتعليمها
إ ّن ّ
وزوجها .وابلنظر إىل الواقع احلايل وارتباطه مبفهوم حرية املرأة جند تعريف مغاير متاماً ملفهوم احلرية وملا تعرفه
أي نفس طبيعية ال زالت على ما فطرها هللا عليه.
فحرم وأدها ،وأعطاها حريتها االجتماعية واملالية ،فال
لقد جاء اإلسالم َّ
وحررت املرأة من اجلاهليةّ ،
تتزوج إالّ إبذهنا ،وتستقل أبمواهلا ،بل أعطاها حقها يف املرياث والتجارة واملبايعة .إن الدين اإلسالمي أعطى
للمرأة حريتها ،ولكنها احلرية املسئولة ،ومن هذه احلرايت اليت أعطاها اإلسالم للمرأة :21حرية االجتهاد وطلب
العلم ،احلرية السياسية ،حرية العمل والتجارة ،حرية املعاملة يف الصفقة كاالختيار.
يسمى -1957The Code of Personal status
كان لدولة املغرب قانون الزواج أي ّ
( 1958املغرب :تشريعات احلقوق الشخصيّة) .22قانون األسرة يف املغرب متأثراً إبسبانيا وفرنسا .هذا األثر
أصبح تدويناً قانون األسرة املعروف ابسم  code of Personal Statusأو املدونة األحوال الشخصية
اليت حدثت يف عام .1958-1957
اعتماد اإلصالحات اجلوهرية التالية :23أوال :تبين صياغة حديثة بدل املفاهيم اليت متس بكرامة
وإنسانية املرأة .وجعل مسؤولية األسرة حتت رعاية الزوجني .اثنيا :جعل الوالية حقا للمرأة الرشيدة .اثلثا:
20

21أمحد

Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, 152.

السيد

كردي،

حرية

املرأة

يف

 ،http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/136032الوصول إليها يف التاريخ  10ينايري .2015
22

اإلسالم،

Mardani,Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,(Yogyakarta:Graha
Ilmu,2011), 54.

 23الديباجة لقانون املدونة األسرة رقم  70.03عام .2004
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مساواة املرأة ابلرجل ابلنسبة لسن الزواج .رابعا :فيما خيص التعدد .خامسا :جتسيد إرادة امللكية .سادسا:
جعل الطالق حال مليثاق الزوجية ميارس من قبل الزوج والزوجة .سابعا :توسيع حق املرأة يف طلب التطليق،
إلخالل الزوج ،بشرط من شروط عقد الزواج ،أو لإلضرار ابلزوجة مثل عدم اإلنفاق أو اهلجر أو العنف،
وغريها من مظاهر الضرر .اثمنا :احلفاظ على حقوق الطفل ،وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل يف احلضانة من
خالل ختويلها لألم مث لألب مث ألم األم .اتسعا :محاية حق الطفل يف النسب ،ابعتماد احملكمة البينات املقدمة
يف شأن إثبات البنوة ،مع فتح مدة زمنية يف مخس سنوات حلل القضااي العالقة يف هذا اجملال ،رفعا للمعاانة
واحلرمان عن األطفال يف مثل هذه احلالة .عاشرا :ختويل احلفيدة واحلفيد من جهة األم ،على غرار أبناء االبن،
حقهم يف حصتهم من تركة جدهم ،عمال ابالجتهاد والعدل يف الوصية الواجبة .حادي عشر :أما فيما خيص
مسألة تدبري األموال املكتسبة ،ملسامهة كال الزوجني يف تنمية أموال األسرة.
 )1مكانة املرأة يف قانون املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب.
بعض التغيريات ما مت مترير املرأة فيما يلي :أ ّن األسرة هي مسؤولية مشرتكة بني الرجل
واملرأة تنقيحاً قواعد مقدما أب ّن الرجل هو مسؤول وحده عن عائلته ،أن املرأة ال حتتاج إىل اإلذن
وليّها ،فاملرأة حمفوظة ابلناحية القانونية حتديدا يف اختيار الزوج ،ح ّد األدىن لسن الزواج الرجل واملرأة
على قدم املساواة يف عمر  18سنة تنقيحاّ قواعد املقدمة أب ّن املرأة  15سنة من عمرها ،وأماّ الرجل
 17سنة ،تعدد الزوجات له شرطا صارمة تنقيحاّ قواعد املقدمة ما يالزم تعدد الزوجات.24
الوالية يف الزواج أصبحت حقا للمرأة متارسه الرشيدة حسب اختياراهتا ومصلحتها،
وبذلك مت استبعاد مفهوم الوصاية يف الوالية يف الزواج ابلنسبة للمرأة .ومن أمثلة هذه اإلضافات
القليلة هناك ما يلي :املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بسن الزواج ،املساواة بني الرجل واملرأة
فيما يتعلق بتدبري األسرة ،املساواة بني الولد والفتاة احلضونني عند بلوغ سن  15سنة يف اختيار

24

http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yangsetara.html, diakses pada 10 November 2014.
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أوليائهم ،املساواة يف جمال اإلرث بني أبناء الولد وأبناء البنت بينما استمر االحتفاظ بنفس التمييز
الصارخ بني الولد والفتاة واألم فيما يتعلق حبصص كل طرف من الرتكة.25
املدونة األسرة رقم  70.03عام 2004
وحرية املرأة يف منظور الشريعة وقانون ّ
 )2حق الويل ّ
ابملغرب.
حق ملن يتحقق الواجبات لتدبري ورعاية ومالحظة
أ ّن حق الويل يف منظور الشريعة هي ّ
كل أمر من األمور .كالوالدين ويل ألبنائهما .حق الوالدين كالويل ألوالدمها ،منهم :إحياءهم
ويستويل ّ
وتسميتهم احلسنة و يربّيهم و اطعامهم و ارزقهم من الطيبات و تربية الدين و تزويدهم سرير املنفصل
بني الرجل و املرأة وتربية الولد ابألدب احلسن و تعليمهم و تدريسهم و تعليم القرآن و تعليم الكتابة
مودة عليهم
الفن و وضعواهم يف قلوب الوالدين و كنوا ّ
و القرأة و توفري الرعاية و الصحة و تعليم ّ
سن الزواج.
و تزوجيهم البالغ إىل ّ
إ ّن الدين اإلسالمي أعطى للمرأة حريتها ،ولكنها احلرية املسئولة ،ومن هذه احلرايت اليت
أعطاها اإلسالم للمرأة:26
)1

حرية االجتهاد وطلب العلم،

)2

احلرية السياسية،

)3

حرية العمل والتجارة،

)4

حرية املعاملة يف الصفقة كاالختيارّ ،إما يف التجارة أو الزواج
حرية املرأة يف منظور الشريعة اإلسالم هي املرأة املسئولة عن تصرفاهتا وشرفها ودينها.
كان ّ

أل ّن حق املرأة يف جمال الدينية واالجتماعية والسياسة واملعاملة لديهم العديد من أوجه التشابه

25

http://marokko.um.dk/ar/cooperation/loi-de-famille---ar/, diakses pada tanggal 10
Januari 2015
26أمحد السيد كردي ،حرية املرأة يف اإلسالم ،املرجع السابق.
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حق يف اختيار عند التجارة والزواج .ويف تدبر القرآن سيكشف على أ ّن للمرأة
ابلرجل .واملرأة هلا ّ
ولكن عند اجلاهلية،
استقاللية كاملة من حيث الزواج .الزواج يناسب مبوافقتها ابلشروط املطلوبةّ .
زواج املرأة جتب عليها الويل وموافقة املرأة بسكوهتا.
حرية املرأة يف جمال الزواج حمدودة بتعيني عمر الزواج .املرأة الصغرية ومل تبلغ عمر الزواج
ّ
جتوز اختيار الزوج بل الزم مبوافقة وليها ،فإن مل يوافق الويل فال جتوز عليها الزواج به ونكاحها الزم
خبضور الويل .و ّأما حرية املرأة البالغة يف الزواج خمتلفة عند العلماء ،مجهور العلماء ال يتفقون املرأة
حرية املرأة أفضل عند احلنفي.
يف زواج نفسها أو تكون ولياً يف الزواج إالّ حنفياً أل ّن ّ
 )3حق الويل يف منظور قانون املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب.
األمة ،استخدم قانون املدونة
قال فون سفغين ( )von savignyأ ّن احلكم هو روح ّ
األسرة رقم  70.03عام  2004مبعظم اجملتمع املذهب أل ّن اجملتمع يتأثّر ذلك القانون .ومعظم
جمتمع املغرب يذهبون مذهب املالكي واحلنفي ،فقانون املدونة األسرة رقم  70.03عام 2004
مدون على أساس مذهب املالكي واحلنفي .فمعىن حق الويل ميكن أن ينظر إىل مفهوم حق الويل
ّ
عند مذهب املالكي واحلنفي.
وبنظر إىل خلفية تشريع قانون مدونة األسرة كما كتب يف كتاب شرح قانون مدونة األسرة
املغربية ،كان اثبات الويل يف مدونة  1957مبا ذهب إليه اجلمهور واملذهب املالكي وهي شرط
صحة يف عقد الزواج .والواقع أن مساح للمرأة بزواج نفسها بنفسها ،جاء حتت إحلاح املطالب
النسائية ،27وأخذا ابالتفاقيات اليت صادق عليها املغرب فاجملموعة األخرية لقانون األسرة يف املغرب
يسمى ابملدونة األحوال الشخصية اجلديدة يف املغرب.
يف التاريخ  3فرباير ّ ،2004

 27أمحد نصر اجلندي ،شرح قانون مدونة األسرة املغربية.75،
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أحق على نفسها ،أيتكد
حق البنته البالغة والثيبة ّ
احلنفي وهو يقول أب ّن الويل ليس له ّ
حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس للويل مع الثيب أمر ،واليتيمة تستأمر ،وصمتها إقرارها
كل من ويل أمراً أو قام
(رواه أبو داود و النسائ) .ومعىن الويل لغةً يف كتاب شرح مدون األسرة هو ّ
به ،وهو النصري واحملب واحلليف والظهري .مصدر ويل يقال ويل الشيء أو عليه أو يليه والية إذا
ملك أمره وكان له حق القيام به ،يف السلطة ميلكها املرء على أمرها .28وويل املرأة من يلي عقد
النكاح عليها وال يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه.
كان حق الويل يف قانون املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004للمرأة مل تبلغ مثاين
عشرة من عمرها ،وعدة حقوقه ،منهم :حق الويل يف تقدمي فسخ الزواج إذا كان الزواج بغري خضوره،
و حق الويل يف كتابة امسه و توقيعه عند أداء عقد الزواج لعالمة خضوره ،و حق الويل يف اقتضاء و
املوافقة يف خ طبة ابنته القاصرة (مل تبلغ سن الزواج) ،و حق الويل يف تسليم استئذان املرأة القاصرة،
و حق الويل يف نقض اإلذن املقدم إلبنته القاصرة ،و
يستحق األب و األم و احلاكم أن يكون ولياً
ّ
األم.
للقاصرة ،و طبقة األوىل للويل يف هذا قانون هو األب و طبقة الثانة للويل يف هذا قانون هو ّ
حرية املرأة يف منظور قانون املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب.
ّ )4
املادة اجملموعة ألحوال املتعلّقة ابملعادلة واملساواة ،كما يلي :29أوّالً ،األسرة هي املسوؤلة
املشرتكة بني الزوج و الزوجة ،جتديداً لقانون املاضي على أ ّن الزوج مسؤول واحد لألسرة .30اثنياً،
سن
سن الزواج للرجل واملرأة هو مثاين عشرة من عمرمها ،جتديداً لقانون املاضي على أ ّن ح ّد ّ
حتديد ّ
املرأة  15سنة والرجل  17سنة .حتديد سن الزواج يف  18سنة للرجل واملرأة على ح ّد سواء .اثلثاً،
الوالية :وهي حق للمرأة الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها ،للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها أو
28أمحد نصر اجلندي ،شرح قانون مدونة األسرة املغربية70،
29

http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yangsetara.html, diakses pada 10 November 2014.

 30فتيحة الشافعي ،مدونة األسرة بعد سبع سنوات من التطبيق(،الرابط:موقع العلوم القانونية.9،)2012،

 | 57حق ويل اجملربNahdhiyyah: ...

تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقارهبا .31رابعاً ،كان تعدد الزوجات هلا شروط صارمة .خامساً ،فصم
الرابطة الزوجية .واستحدثت حاالت أخرى لطلب التطليق من طرف الزوجة:
 )1التطليق الشقاق ،التطليق بطلب أحد الزوجني بسبب الشقاق.
 )2التطليق ألسباب أخرى 32،للزوجة طلب التطليق بناء على أحد األسباب اآلتية :إخالل
الزوج
بشرط من شروط عقد الزواج ،الضرر ،عدم اإلنفاق ،الغيبة ،العيب ،اإليالء واهلجر.
املدونة األسرة رقم  70.03عام
حرية املرأة املذكورة يف ع ّدة فصول لقانون ّ
كانت شرعت ّ
 2004ابملغرب ،واختلص على ما يلي :املرأة الرشيدة جتوز أن تنكح نفسها بغري خضور الويل
واملرأة الرشيدة جتوز أن تكون ولياً وحرية املرأة يف اختيار الزوج وسن الزواج للمرأة و الرجل على ح ّد
السوى ( 18سنة) و إجازة املرأة للتطليق الزوج .وهي حتت رقابة القضاء.
 )5مكانة حق ولي اجملرب أمام حرية المرأة في تنفيذ الزواج بمدونة األسرة رقم  70.30عام 2004
في المغرب.

سن الزواج هو التزويج أو قد يكون
كان حق الويل أو الوالدين على ابنتهما البالغة إىل ّ
حق اإلجبار
حق الوالدين يف تزوجيها .لذلك اصطلح ويل اجملرب يف احلكم الشريعة ومبعىن للوالدين ّ
حق الويل يف اختيار الزوج البنته البكرة .ويل اجملرب هو من
حق اإلجبار هو ّ
لتزويج ابنتها البالغةّ .
حتق يف االختيار (استمرار أو الطالق)
يستحق يف اعقاد الزواج والعقد ينطبق للبكرة بغري رضاها وال ّ
ّ
تزوج قبل بلوغها.
وهي ّ

31االكتاب األول الزواج ،ملادة  24و .25
 32الكتاب الثاين ،املادة .98
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يسمى
للمرء ع ّدة الطبقات ألن تكون مكلّف أو مسؤول ألدآء شريعة اإلسالم أو ّ
ابألهليّة .األهلية يف لغة هي الصالحيّة لألمر .33واألهلية يف الشريعة اإلسالمية يتم صياغتها كما
يلي :األهلية هي خصائص املوجودة على شخص بتعيني هللا سبحانه وتعاىل ،كموضع املناسب
ألداء الشريعة اإلسالمية.
واألهلية يف اصطالحي هي قدرة الشخص للتعيني والتوفري .وأماّ عند املصطفى أمحد
الزرقاء ،األهلية هي صفة الشخصية املعيّنة ابلشرع (هللا ورسوله) ،مستحق يف تسليم الكتاب أم ال
يعني أبنّه قادر ألداء
أو مسؤولة عن قيام األحكام الشريعة اإلسالمية .34جيب على الشخص أن ّ
احلقوق غريه35.
عرفنا من مصطلحة املذكورة على أ ّن قدرة الشخص هي من صفة متامه اليت متلك ابملراحل
حق ينتفع به ،كوجود حق امللك يف
يناسب بذلك وصول متامه من اجلسد أو العقل .كان للناس ّ
األموال بغري مسؤولة ،مثّ عليه مسؤولة بعد أن تبلغ درجة املعيّنة .يف يوم التايل ،هو مالئق إلجراء
العملية واملعاملة على حقوقهم (أمواهلم) .بعد متامه يف اجلسد والعقل فعليه متام و املالئق أبفعال
املطلوبة للمسؤولة .يف هذا احلال ،هو املطلوب ألفعال الشريعة اإلسالمية وله حقوق أو مطلوب
لإللتزام .كان الناس له حق لتعيني أينما كان احلقوق و اإللتزام الناس ،أساسا مبراحل حياة الشريعة
االسالمية.
يسمى ابحملكوم عليه أو مبعىن املكلّف (من يستحقون حبكم التكلفي)،
كان األهلية ّ
شروط مكلّف حبكم التكلفي منهم:

33لويس معلوف،املنجد يف اللغة و األعالم.20،
34
Musthafa ahmad al-zarqa, al fiqh al islami fi sawbih al jadid,(Beirut:Dar al-fikr,Juz II,Cet
ke X,1968), 736.
35
Ali al-Shabuni, syarah Qanun al-ahwal al-Syahshiyah al Syuri, 164.
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 .1القدرة على فهم األحكام بنفسه أو مبساعدة غريه ،له العقل الكامل .ونظراً من تنمية اجلسد،
األول .وإذا بلغ  15سنة من عمرمها ومل حتيض
للمرأة يف بداية احليض والرجل يف احتالمه ّ
وحيتلم ،فعمر  15سنة هو ح ّد األدىن لعمر البالغ والعاقل.
 .2للمكلّف أهلية األداء ،هي قدرة الشخص ألعمال احلكم التكليفي ،هبذه القدرة مسي
كل من أعماله حمتسب حبكم اإلسالم وأمر ابملعروف و النهي عن الفخشاء
ابملكلّف ومبعىن ّ
و املنكر.

36

تنقسم األهلية إىل قسمني ،مها:
 .1أهلية الوجوب ،قدرة الشخص على أعمال املعروفة ومسؤول عنها.
 .2أهلية األداء ،قدرة الشخص على أعمال الشرعيّة ابلتمام املسؤول.
األول يؤكد مصدر احلق وهو من صفة اإلنسانية .ومعىن الثاين يؤكد نشأة احلق
معىن ّ
التفرق والبلوغ ومرتابطة بينهما ،فاألهلية األداء حتتاج إىل أهلية
وأساس وجوده .وهو العمل و ّ
الوجوب.
وكان من تنمية احلياة اإلنسان ،بلوغ األهلية الرجل مخسة مراحل ،هم:
 .1اجلنني يف الفرتة
 .2مرحلة الطفولة
 .3التمييز
 .4البلوغ

36

Satria Efendi M.Zein,Ushul Fiqh,(Jakarta: Kencana,2004),75.
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 .5الرشد
الرشد هو ممّا جعل الرجل املثايل متاما يف احلصول إىل أهلية الوجوب واألهلية األداء.
املتنوعة واملعامالت ابلرشد ،ما متكنه من احلصول الربح واخلسارة .وأصبحت
الناس يعملون األنشطة ّ
مسؤولية وال تس ّد بينهما.37
هذه القضية مكتوبة يف الكتاب الرابع عن األهلية والنيابة الشرعية يف قانون املدونة األسرة
سن الرشد هو 18
رقم  70.03عام  2004ابملغرب .واملنصوص عليه يف ّ
املادة  209على أ ّن ّ
سنة:38
املادة : 209
سن الرشد القانوين  18سنة مشسية كاملة.
كان يف املادة  )3( 13قانون املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب يذكر
أبن جيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط اآلتية :أهلية الزوج والزوجة وعدم االتفاق على إسقاط
الصداق وويل الزواج عند االقتضاء 39ومساع العدلني التصريح ابإلجياب والقبول من الزوجني وتوثيقه
وانتفاء املوانع الشرعية .الويل يف هذه املادة كشرط من الشروط اليت جتب توافرها يف الزواج بل للمرأة
عند االقتضاء الويل.
املراد ابملرأة املقتضية عليها الويل هي املرأة مل تبلغ رشدها كما ذكر يف املادة  25قانون
املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب على أ ّن املرأة الرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها،
أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقارهبا.40

37

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,68

38الكتاب الرابع  ،املادة .209
39
األول الزواج  ،املادة .)3( 13
كتاب ّ
40
األول الزواج  ،املادة .25
كتاب ّ
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حق لألب واجلد
حق للمرأة وليس ّ
حق الويل النكاح هو ّ
وذكر يف املادة  24على أ ّن ّ
وغريه من نسبة الرجال.41
املادة 24
الوالية حق للمرأة ،متارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
مسح هذا التعيني مقام الويل يف الزواج أل ّن عقد الزواج يف والية املرأة ولو كان الويل
يزوجها ،جيب أن يؤّكد قنونياً على وجود االستسالم الوالية إيل وليّها .فبهذا احلال ،شرع قانون
ّ
املدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب ويل الزواج للمرأة مل ترشد أو مل تبلغ مثاين عشرة
ّ
من عمرها.
ٍ
املدونة األسرة رقم 70.03
وكان مقام الويل اجملرب غري مشروع واضح يف عدة فصول قانون ّ
يؤدي إىل وجود ويل اجملرب .كما يف أمر البكرة املغريبية
عام  .2004إالّ أن تفهم من ع ّدة أمور ممّا ّ
وهي حتت مثاين عشرة من عمرها و أجربت على الزواج لسبب اإلغتصاب .خوال ()khoula

البكرة املغريبية وهي السابع عشرة من عمرها أجربت على زواج مغتصبها .42أمنة فاليل ( Amina
 )Filaliالبكرة املغريبية و هي السادس عشرة من عمرها وأيضاً أجربت على زواج مغتصبها.43
وقع إجبار الزواج عليهما أل ّهنما مغصوبتان املعتربة مبفسدة السمعة العائلة.
املدونة األسرة رقم  70.03عام 2004
حىت اختلص أب ّن مكانة ويل اجملرب يف قانون ّ
مشروع للمرأة مل تبلغ مثاين عشرة من عمرها كما ذكر يف املادة  209كتاب الرابع عن األهلية و

41
األول الزواج ،املادة .24
كتاب ّ

42

Edinayanti,
Penderitaan
Gadis
yang
dipaksa
nikahi
pemerkosanya,
http://serambiummah.tribunnews.com/2014/11/16/penderitaan-gadis-yang-dipaksa-nikahipemerkosanya, diakses pada tanggal 20 januari 2015.
43
http:// news.detik.com/read/2012/03/15/112840/1867986/1148/1/gadis-maroko-bunuhdiri-setelah-dipaksa-menikah-dengan-pemerkosanya, diakses pada tanggal 20 januari 2015.

62 | al-Maslahah: -Volume 17 Nomor 1 Juni 2020

النيابة الشرعية بقانون املد ّونة األسرة رقم  70.03عام  2004و قد وقعت عليها املسألة األسرة،
كفساد مسعة العائلة.

ت .االختتام

حق ملن يتحقق الواجبات لتدبري ورعاية و
النتيجة من هذا البحث هي حق الويل يف الشريعة هو ّ
كل أمر من األمور .كالوالدين ويل ألبنائهما .حق الوالدين كالويل ألوالدمها ،منهم :إحياءهم
مالحظة و يستويل ّ
سن الزواج .حق الويل يف قانون املدونة األسرة
وتسميتهم احلسنة و يربّيهم وكنوا ّ
مودة عليهم و تزوجيهم البالغ إىل ّ
رقم  70.03عام ّ 2004إال ملن كانت بلغت من  18سنة من عمرها ،فوجبت عليها ويل عند عقد الزواج.
حرية املرأة يف منظور الشريعة هي حررت املرأة كحرية الرجل يف نيل واألداء احلق والواجبات ،وهلا السلطة الكاملة
يف أداء احلكم املدين واألحوال الشخصية بعد بلوغها .حرية املرأة يف منظور قانون املدونة األسرة رقم 70.03
عام  2004تنطبق فقط للمرأة البالغة عند القانوين أو بلغت إىل أهلية وهي  18سنة .حررت املرأة هذا القانون
يف اختيار ويل زواجها وحررت املرأة أن تكون ويل الزواج على نفسها وغريها ،وحررت املرأة يف اختيار الزوج هلا
وال حتتاج اإلذن الويل للزواج وجتوز عليها أن تطلق زوجها لشقاقه أو أسباب األخرى .واختلص أبن مكانة ويل
سن  18سنة من عمرها و وقعت
مدونة األسرة رقم  70.03عام  2004مشروع للمرأة مل تبلغ ّ
اجملرب يف قانون ّ
عليها املصيبة ما تسبب إىل املسألة األسرة ،كمفسدة مسعة األسرة.
مدونة األسرة رقم  70.03عام  2004ابملغرب ،أن
فأرجو للجنة العليا أو موقف احلكم يف تدوين ّ
مدونة األسرة ملنتظم الواضح أب ّن ويل اجملرب مشروع أم ال عند القانون
ّ
توضح مكانة ويل اجملرب يف ذلك قانون ّ
وجمتمع املغريب.
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