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  المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین

  األحوال الشخصیة لدول المغرب العربي

  
  1باتنة جامعة  – سمیرة عبدوالدكتورة           

  المقدمة

الحمد �  عل نعمة االسالم، وما شرع بھ من أحكام  بھا صالح العباد 
المھداة  للناس  في عاجلھم وآجلھم، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد، الرحمة

  ..أجمعین  علیھ أفضل الصالة والسالم

  أما بعد،

وكانت من  -وال زالت تثار –لقد أثیرت مسألة الولي في عقد الزواج 
أكثر المسائل جدال بین مختلف الجھات؛ من رجال الدین والقانون والجمعیات 

: النسویة من مختلف الوجھات، من منطلق عدة تبریرات وتفسیرات، أھمھا
عتبار الولي ركن في عقد الزواج صورة من صور القصور عند المرأة لھ ا

تأثیر على رضاھا في العقد، مما یؤثر على ممارسة حریتھا، كما أن فیھ نوع 
من التسلط والسیطرة علیھا من طرف الرجل، وھذا یعیقھا  عن تحقیق مكانتھا 

ة تدعمھا اتفاقیة في المجتمع،  وإثبات جدارتھا في شتى المیادین، وھذه الرؤی
األمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة، وتدعو إلى قدم 

  ...المساواة مع الرجل بالوالیة والقوامة والوصایة على األوالد

وقد سلكت قوانین األحوال الشخصیة للدول العربیة مسالك شتى 
وان مداخلتي، لمعالجة مشكلة الولي في عقد الزواج، وقد ارتأیت أن یكون عن

المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین األحوال الشخصیة لدول 
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للوقوف على مدى خضوع ھذه القوانین ألحكام الشریعة . المغرب العربي
  .االسالمیة  في مسألة الولي، أو مسایرتھا لمبادئ االتفاقیة الدولیة

  :ورأیت أن أعالج ھذا الموضوع في مبحثین

للتعریف بالولي الشرعي للمرأة في الفقھ اإلسالمي وأھمیتھ في : ولالمبحث األ
  :عقد الزواج وذلك من خالل المطالب التالیة

  .تعریف الوالیة لغة واصطالحا: المطلب األول

  .أھمیة الولي في عقد الزواج: المطلب الثاني

  .األولیاء ومراتبھم عند أئمة المذاھب: لمطلب الثالثا

عقد زواج الولي األبعد درجة مع وجود األقرب درجة  حكم: المطلب الرابع
  .منھ

  .حكم توكیل المرأة زواجھا إلى غیر الولي: المطلب الخامس

  .سلطة الولي في عقد الزواج: المطلب السادس

المركز القانوني للولي في قوانین األحوال الشخصیة لدول : المبحث الثاني
  .المغرب العربي

  .نون األسرة الجزائريالولي في قا: المطلب األول

  .الولي في مجلة األحوال الشخصیة التونسیة: المطلب الثاني

  .الولي في مدونة األحوال الشخصیة المغربیة: المطلب الثالث

  .الولي في قانون األسرة اللیبي: المطلب الرابع

  .الولي في مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة: المطلب الخامس

  تعریف الوالیة /أوال

ومنھ قول 1ھي الحمایة والمحبة والنصرة: تعریف الوالیة لغة - 1
ِ ھُُم اْلَغاِلبُونَ : تعالى َ َوَرُسولَھُ َوالَِّذیَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاَّ  َوَمن َیتََولَّ هللاَّ



  ...المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین األحوال الشخصیة                                     
  

 

 219                                                                              الدولي التاسع الملتقى

َ لَھُ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَ  :وقولھ أیضا، )56: المائدة( ْرِض ۗ َوَما أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ هللاَّ
ِ ِمن َولِيٍّ َوَال نَِصیرٍ  ن ُدوِن هللاَّ   )107: البقرة( لَُكم مِّ

ولي الشيء : والوالیة في اللغة مأخوذة من الفعل الثالثي ولي یقال
ووالیة، والواو والالم والیاء، أصل صحیح یدل على القرب  ،وولي علیھ والیة

  .2یقاربني: یلیني أي تباعد بعد ولي، أي قرب، وجلس مما: والدنو، یقال

َما  :والوالیة بفتح الواو، بمعنى النصرة والتولي، ومنھ قولھ تعالى
ن َشْيءٍ  ن َوَالیَتِِھم مِّ   .3وبكسرھا، السلطان، )72: األنفال( لَُكم مِّ

وولى الیتیم ھو الذي یلي أمره، ویقوم بكفالتھ، وولي المرأة ھو الذي 
  .4تبد بعقد النكاح دونھیلي عقد النكاح علیھا، وال یدعھا تس

ووردت عدة تعریفات للوالیة مختلفة  :تعریف الوالیة اصطالحا -2   
  :في عباراتھا متفقة في معانیھا نوردھا كما یلي

الوالیة سلطة تجعل لمن ثبتت لھ، القدرة عل�إنشاء التصرفات والعقود  -   
 .5وتنفیذھا

ن غیر توقف على إجازة القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة م -   
 .6أحدا

 .7تنفیذ  األمر على الغیر، شاء أم أبى -   

 .8القدرة على إنشاء العقد نافذا سواء لنفسھ أو لغیره بإقامة من الشارع -   

من خالل ھذه التعریفات نستنتج أن الوالیة ھي المقدرة على إنشاء 
  .العقود والتصرفات ویكتسب صاحبھا حق تنفیذھا على غیره

السلطة التي یستطیع الشخص إنشاء عقد : ھي والوالیة في الزواج
  .9الزواج نافذ لنفسھ أو لغیره

تنفیذ القول على الغیر : مصطفى السباعي الوالیة ھي: یقول
واإلشراف على شؤونھ، والمقصود بالغیر ھنا القاصر والمجنون والبالغة في 

ومنھ قولھ ، 10ولیا والیة االختیار، وتسمى من أعطتھ الشریعة ھذا الحق
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فَإِن َكاَن الَِّذي َعلَْیھِ اْلَحقُّ َسفِیھًا أَْو َضِعیفًا أَْو َال یَْستَِطیُع أَن یُِملَّ ھَُو  :تعالى
   .)282: البقرة( فَْلیُْملِْل َولِیُّھُ بِاْلَعْدلِ 

الوالیة في الزواج ھي تنفیذ القول على امرأة أو : "ویقول محمد محدة
في الزواج واإلشراف على شؤونھا في العقد من طرف  القاصر وفي حكمھ

  .11شخص لھ المقدرة على ذلك

لذلك جاء تعریف ابن عرفة للولي متوافقا مع ما قدمنا في تعریف 
الولي من لھ على المرأة ملك أو أبوة أو تعصیب، " :الوالیة في الزواج فیقول

  .12"أو إیصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسالم

دمناه في تعریف الوالیة عموما والوالیة في الزواج، من خالل ما ق
وتعریف الولي، نستنسخ أن التعریف الشرعي یتوافق مع التعریف اللغوي وال 
یخرج عنھ، إذ أن من یتولى العقد ویشرف على تنفیذه لصالح الغیر ال بد وأن 
یكون ممن یتصف بمعاني المحبة والحمایة والنصرة التي تنعكس آثارھا 

بیة على الغیر، فمتى تحقق المعنى الشرعي تحقق المعنى اللغوي، وھذه االیجا
  المعاني تتضح من خالل عرضنا للمطالب التالیة من ھذا المبحث

  13أھمیة الولي في عقد الزواج والحكمة من تشریعھ :المطلب الثاني

الزواج مما تدعو إلیھ الحاجة، وتحمل ضرورة الحیاة إلیھ للمعاني 
صد النبیلة التي یقصد الشارع الحكیم تحقیقھا، وقد خّص اإلسالم السامیة والمقا

عقد الزواج بخصوصیات معینة فارق فیھا سائر العقود التي یمكن أن تعقدھا 
المرأة وتباشرھا بنفسھا، ومن ذلك اشتراط الولي في إبرام عقد الزواج نیابة 

  :الیةعنھا، ویمكن إبراز أھمیة الولي في عقد الزواج في النقاط الت

یعتبر مظھر من مظاھر اإلكرام لھا، تقدیرا لما ینبغي نحوھا من واجب  - 1
  .حمایتھا من أي موقف یمس حیاءه وعفتھا

التكوین النفسي الخاص بالمرأة یجعلھا في الغالب تتجھ إلى تحكیم  - 2
  .عاطفتھا، فیسھل التغریر بھا
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المتوقعة، وبذل إشراك المرأة أسرتھا الرأي والمشورة تفادیا للسلبیات  - 3
النصح لھا وتوجیھھا لما ینفعھا باعتبار الولي أكثر خبرة منھا، وحریص 

  .على حمایتھا ودفع الضرر عنھا

تمتین جانب المرأة في أسرتھا الجدیدة، لیكون الولي سندا لھا تأوي إلیھ  - 4
  .عند الحاجة أو عند تعرضھا لالعتداء

والنفسیة ال تختص بالزوجة أن معرة سوء االختیار وتبعاتھ المادیة  - 5
وحدھا، بل تلحق أسرتھا بسبب ھذا الزوج سواء رضیت بھذا الواقع أو لم 

  .ترضى، لذلك كان للولي الحق في إبداء الرأي ال یمكن إغفالھ

ولكل ھذه المعاني، رأى اإلسالم أن یعینھا بولي یرشدھا ویوجھھا في 
انتھا أو شخصیتھا، وال اختیار الزوج الصالح المناسب وال ینقص ذلك من مك

یقصد منھ االستبداد بأمرھا ووضعھا موضع المھانة، كما یصور بعض دعاة 
التحرر، بل تجاوز ھذا الفھم الضیق الخاطئ  إلى منافع معتبرة بالنسبة للمرأة 

  .وأھلھا معا

والدلیل على ذلك إدراك كافة المذاھب اإلسالمیة لحقیقة دور الولي في عقد 
أبي حنیفة الذي یجیز للمرأة أن تزّوج نفسھا، یرى  زواجھا حتى مذھب

استحباب أن یتولى الولي عقد البالغة الرشیدة وإن لم یوجبوا ذلك، ویعطى 
 .للولي حق رفع دعوى فسخ النكاح إذا عقدتھ بنفسھا من غیر كفء

  األولیاء ومراتبھم عند فقھاء المذاھب: المطلب الثالث

  .أو الوالیة العامة الوالیة في الزواج سببھا القرابة

اتفق العلماء على أن الوالیة فیما عدا والیة اإلجبار : القرابة /أوال
  :إال أنھم اختلفوا في ترتیبھم كما یلي، 14بالسنة للصغار أنھا للعصبة

الوالیة عند لمالكیة معتبرة بالتعصیب واألبناء عندھم أولى  :المالكیة
تزویج المرأة البنون وإن سفلوا، ثم األولى ب :من اآلباء، وتفصیل ذلك كما یلي

اآلباء، ثم اإلخوة لألب واألم ثم األب، ثم بنو اإلخوة لألب واألم، ثم بنو 
اإلخوة لألب ثم األجداد لألب وان علوا ثم العمومة على ترتیب اإلخوة، 
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ثمبنوھم على ترتیب بني اإلخوة وإن سفلوا، ثم المولى ثم السلطان أو قاضیھ، 
نكاح األیتام على األولیاء، وھو خلیفة األب ووكیلھ فأشبھ  والوصي مقدم في

أن األب أولى من االبن، : وفي روایة عن مالك. 15حالھ لو كان األب حیا
  .16واختارھا محققوالمالكیة

الوالیة عندھم معتبرة بالتعصب إال أنھ ال والیة لالبن : الشافعیة
والیة ألحد مع األب، فإن  ال: "عندھم، وقد بین الشافعي األولى بالوالیة فقال

، 17مات الجّد، ثم أب الجّد ألنھم كلھم آباء، والوالیة بعد الجّد لإلخوة ثم األقرب
  .18فإن أعدم ھؤالء فالوالیة للحاكم

الوالیة عندھم للعصبات على الترتیب اآلتي، كما جاء : الحنابلة  
شفق وأولى بتزویج المرأة الحرة أبوھا ألنھ أ: "مفصال في كتاب العدة

عصباتھا، ثم أبوه، وإن عال ألنھ أب، ثم ابنھا ثم ابنھ وإن نزل، ألنھ أشفق 
عصباتھا فیلي نكاحھا كأبیھا وقدم على سائر العصبات ألنھ أقرب نسبا 
وأقواھم تعصیبا، فقدم كاألب، ثم أخوھا ألبویھا، ثم ألبیھا ألن األخ من 

ي الوالیة، ثم بنو األخ، األبوین مقدم على األخ من األب في المیراث، فكذلك ف
وإن نزلوا ثم العم ثم ابنھ ثم األقرب من العصبات وعلى ترتیب المیراث ألن 
الوالیة تدفع العار من النسب، والنسب في العصبات، وقدم األقرب في األقرب 

فإن " :ألنھ األقوى، فقدم لتقدیمھ في اإلرث كاألب، ثم السلطان لقولھ 
، ووكیل كل واحد من ھؤالء یقوم " ولي لھاشتجروا فالسلطان ولي من ال

 .19مقامھ وإن كانا حاضرا

األولى بتزویج المرأة عندھم االبن وابنھ وان سفل ثم األب : الحنفیة
ثم الجد ثم األخ الشقیق ثم األب ثم ابن األخ ألب ثم العم الشقیق ثم األب ثم ابن 

األب، ثم أبناء عم األب العم الشقیق ثم ابن العم ألب ثم أعمام األب الشقیق، ثم 
الشقیق ثم أبناؤه ألب ثم عم الجد الشقیق، ثم عم الجد ألب، ثم أبناء عم الجد 

  .20الشقیق ثم أبناؤه ألب

ثم أن أبا حنیفة أعطى لألم وأقاربھا حق التزویج، ألن األصل في 
الوالیة في الزواج إنما ھو القرابة الداعیة إلى الشفقة والنظر في حق المولى 
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، وذلك یتحقق في كل من ھو مختص بالقرابة، وشفقة األم أكثر من شفقة علیھ
غیرھا من األباعد من أبناء األعمام، وكذلك شفقة الجد ألم واألخوال، وألن 

 .21األم أحد األبوین فتثبت الوالیة لھا كاآلخر

إال أن قرابة األب یقدمون باعتبار العصوبة، فإذا لم یوجدوا انتقلت الوالیة   
  .22قرابة األم، كما في المیراث، حیث یقدم العصبات على ذوي األرحامإلى 

مما تقدم تبین أن الولي الشرعي للمرأة ھم العصبات باتفاق الفقھاء، 
 - وفق ما بینّا -وعند اجتماعھم یجب تقدیم األولى فاألولى في التزویج 

ولي  واختلفوا في غیر العصبة مثل وصي األب، إال أنھم أجمعوا أن السلطان
  .من ال ولي لھ

ألن الوالیة بعد عدم التعصیب تتصرف إلى الذي : "قال ابن عبد البرّ 
  .23یقف على ھذا األصل

فلیس للسلطان أن یزوج امرأة رفعت أمرھا إلیھ : "وقال الباجي
وسألتھ أن یزوجھا حتى یسأل ألھا ولي أم ال، فإذا أثبت عنده بأھل العدل من 

أو غیرھم أنھ ال ولي لھا، یزوجھا، وإن كان لھا  أھل المعرفة بھا من جیرانھا
ولي لم یزوجھا حتى یدعو ولیھا، فإن أبى من نكاحھا، سألھ عن وجھ امتناعھ، 
فإن استصوب ما قال ردھا إلى رأیھ، وإن رأى غیر ذلك أمره بإنكاحھا فإن 

  .24أبى زوجھا

تولي رجل غیر قریب من عامة : المراد بھا: الوالیة العامة /ثانیا
المسلمین تزویج المرأة عند عدم وجود قریب، فإذا لم یوجد للمرأة ولي 

 ،25خاص، یجوز أن یتولى عقدھا أي رجل من عامة المسلمین برضاھا واذنھا
  .)71: التوبة( َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعضٍ  :لقولھ تعالى

لمرأة بحسب الدرجة، فإن وبعد أن تعرفنا على الولي الشرعي ل
ما حكم والیة األبعد درجة في التزویج مع وجود : السؤال الذي یطرح نفسھ

األقرب درجة، وما حكم الوالیة العامة مع وجود القرابة، وھذا ما سنبینھ فیما 
  :یلي
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  حكم والیة الولي األبعد مع وجود األقرب في عقد الزواج: المطلب الرابع

أة یزوجھا أولیاؤھا األبعدین واألقرب حاضر اختلف الفقھاء في المر
النكاح جائز، : ومرة قال. النكاح مفسوخ: اإلمام مالك مرة قال إلى مذاھب؛

إن لم ینكر األقعد : "فقال ابن عبد البرّ ، 26لألقرب أن یجیز أو یفسخ: ومرة قال
شیئا من ذلك وال رده نفذ وإن أنكره وھي ثیب أو بكر بالغ أو ال وصي لھا فقد 

  .اختلف قول مالك وأصحابھ وجماعة من أھل المدینة في ذلك

فمنھم من قال ال یرد وینفذ ألنھ نكاح انعقد بإذن من ولي من الفخذ 
والعشیرة، وإنما جاءت الرتبة في األولیاء على األفضل واألولى، وذلك 

  .مستحب ولیس بواجب، وھذا تحصیل مذھب مالك عند أكثر أصحابھ

ي ذلك ویسأل الولي األقرب على ما ینكره ثم إن وقیل ینظر السلطان ف
 .27"رأى إمضاءه أمضاه وإن رأى أن یرده رّده

وذھب ابن الماجشون أنھ إن زوجھا األب دون االبن أو زوجھا األخ 
  .28دون األب أنھ یفسخ ما لم یدخل بھا، فإن دخل بھا لم یفسخ

ول وذھب الشافعي إلى أن النكاح عنده بغیر ولي مفسوخ قبل الدخ
وبعده، وال مدخل عنده لألبعد مع األقرب في انكاح المرأة إال أن یكون 

  .29األقرب سفیھا أو غائبا غیبة تضر بالمرأة

أما الحنابلة، فذھبوا إلى أن من زوجھا من غیره أولى منھ فأجابتھ إلى 
  .تزویجھا من غیر إذنھ لم یصح ھذا بالنسبة للبكر البالغ

ل ابن عبد البّر اختالفات الفقھاء في ذلك أما بالنسبة للصغیرة، فقد نق
قال مالك، والشافعي ال یجوز ألحد من األولیاء غیر : "قال :نوجزھا كما یلي

األب أن یزوج الصغیرة قبل البلوغ، أخا كان أو غیره، وھو تحصیل مذھب 
مالك عند البغدادیین من المالكیین، وقول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك، 

عي وأصحابھ، وقول ابن أبي لیلى والثوري، وبھ قال أحمد بن وھو قول الشاف
: وقال أبو حنیفة، ومحمد بن الحسن ...حنبل في روایة، وأبو ثور، وأبو عبید

یجوز أن یزوج الصغیرة ولیھا، من كان أبا أو غیره غیر أن لھا الخیار إذا 
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بن بلغت، وھو قول الحسن، وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزیز، وقتادة وا
ال خیار للصغیرة إذا بلغت زوجھا : شبرمة، واألوزاعي، وقال أبو یوسف

  .30"أبوھا أو غیره من أولیائھا

  حكم من أوكلت زواجھا لغیر الولي: المطلب الخامس

اختلف الفقھاء في تزویج الولي األبعد مع وجود األقرب، مع 
یظھر جلیا في اشتراكھم في القرابة واختالفھم في الدرجة، لذلك فإن اختالفھم 
  .حالة إسناد المرأة عقد زواجھا إلى رجل لیس بولي لھا فیعقد لھا

في ذلك، فقال ابن القاسم إن أجازه . 31فقد اختلف مالك وأصحابھ
الولي جاز، وإن أراد الفسخ فسخ، دخل أو لم یدخل، إذا كان بالقرب، فإن 

  .تطاول األمد وولدت األوالد جاز، قال وكذلك قال مالك

  .ال یجوز وإن أجازه الولي، فإنھ نكاح عقده غیر الولي: یر ابن القاسموقال غ

وذكر ابن حبیب، عن ابن الماجشون، أنھ ال یجوز، وإن أجازه الولي، 
إذا زّوجھا أجنبي، لم یكن : وذكر ابن شعبان عن ابن الماجشون عن مالك قال

ت بغي ولي أیما امرأة نكح": للولي أن یجیزه، وإن ولدت منھ، لقول النبي 
ھذا قول جمھور أھل المدینة، وإلیھ ذھب الشافعي و .32"...فنكاحھا باطل

  .33وأحمد، وإسحاق وعامة أھل الحدیث

مما یالحظ من خالل آراء الفقھاء، أنھم ال یجیزون النكاح بغیر ولي 
إذا وقع، وأخفھا حكما، ما ذھب إلیھ ابن القاسم، حیث أجازه، إذا أجازه الولي 

مع أن األصل عنده أن ال نكاح إال . سخ فسخ، دخل أو لم یدخلوإن أراد الف
ألن الولي عندھم ، 34بولي، وھو یوافق بقولھ ما ذھب إلیھ أبو حنیفة وأصحابھ

  .لیس من أركان النكاح وال من شروطھ

  سلطة الولي في عقد الزواج: المطلب السادس

حیث  اختلف الفقھاء في سلطة الولي في تزویج الصغیرة أو الكبیرة،
لم یجز مالك لغیر األب إجبار كبیرة وال تزویج صغیرة وھو قول أبو عبید 

للجد ذلك مع األب دون ، 36وأجاز الشافعي ،35والثوري وابن أبي لیلى
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وقالوا ال إجبار على البكر البالغة مطلقا ویجوز 37غیرھما، وخالفھم الحنفیة
ق القائلون باإلجبار لغیر األب تزویج الصغیرة ولھا الخیار إذا بلغت، وقد اتف

  .استحباب استئذان البكر البالغة

ال نعلم خالفا في استئذانھا وأقل أحوال ذلك : "جاء في المغني
  .38"االستحباب، ألن فیھ تطییب قلبھا، وخروجا من الخالف

والمقصد المرجو من استئذانھا ھو معرفة رضاھا، وال معنى في 
ص الشرعیة الكثیرة الصحیحة استئذانھا غیر ذلك، وھو ما دلت على النصو

  .والصریحة

عن الجاریة  روت عائشة رضي هللا عنھا أنھا سألت رسول هللا 
: قال "نعم تستأمر": أتستأمر أم ال، فقال لھا رسول هللا  ینكحھا أھلھا

  .39»استأمروا النساء في أبضاعھن، فإن البكر تستحي فتسكت فھو إذنھا"

ا والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا األیم أحق بنفسھا من ولیھ"وحدیث 
  .40"صماتھا

األیم ھي  ...األیم أحق بنفسھا «قال إسماعیل بن إسحاق بعد عرضھ لحدیث    
بكرا كانت أو ثیبا بالغا كانت أو غیر بالغ، ومعنى أحق  التي ال زوج لھا

بنفسھا من ولیھا أنھ لیس لھ اجبارھا على النكاح وال ینكحھا بغیر إذنھا، وإنما 
  41».....ھ أن یزوجھا بإذنھا ممن ترضاهل

: فإذا ثبت وأن زوجھا بدون رضاھا فالعقد ال یصح؛ یقول الخرشي
  .42"وأقّر بذلك فسخ أبدا اتفاقا لو تعدى الولي فزوج مولیتھ بغیر إذنھا"

وخالصة ما ینبغي أن نقف علیھ من خالل عرضنا الختالف الفقھاء   
أقوال بعض الفقھاء في مسألة في حدود سلطة الولي في عقد الزواج، و

استئذان الولي لمولیتھ، وما ورد في ذلك من نصوص صحیحة وصریحة 
تعطي أھمیة كبیرة لمسألة استئذان المرأة من طرف الولي، حتى یقع العقد 

فالشارع الحكیم عندما أعطى سلطة تولي العقد للولي نیابة عن .صحیحا
أو إكراه، وھذا ما یتماشى مع  مولیتھ، فإنھ اشترط موافقة المرأة دون ضغط
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روح الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا السامیة؛ من تحقیق المصالح ودرء 
  .المفاسد، ودفع الضرر

وال یضّر المرأة بعد رضاھا إن باشر الولي العقد نیابة عنھا، خاصة   
  .في المجتمعات التي لم تألف فیھا مباشرة عقدھا بنفسھا

غیر الظروف واألحوال عما كان زمان والقول بأھمیة رضا المرأة لت  
الفقھاء، فالمرأة أصبحت تعمل بجنب الرجل وغشیت جمیع میادین الحیاة 
وباستطاعتھا اختیار الزوج وفق صفات ترغب فیھا، بمشاركة الولي لھا في 

  .ھذا االختیار حمایة وسندا لھا وزیادة فضل وكرامة

ن األحوال الشخصیة لدول المركز القانوني للولي في قوانی :المبحث الثاني
  المغرب العربي

  43قانون األسرة الجزائري :المطلب األول

م عسیرا نظرا 1984كان میالد قانون األسرة الجزائري سنة 
لظروف صدوره والحساسیات التي أثارتھا مناقشتھ، ولم یتلق قانون من 

ات القوانین التي صدرت منذ االستقالل ما تعرض لھ ھذا القانون من المشاحن
والمزایدات، وھذا راجع إلى وجود تیارین أساسیین متناقضین، أحدھما یدعو 
إلى اتخاذ نموذج األسرة الغربیة مثال یقتدى بھ، وما جاءت بھ االتفاقیـات 

والتي تنص على القضاء على  )سیداو(الدولیة، خاصة اتفــاقیة األمم المتحدة 
لمرأة ومساواتھا في الحقوق جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،وتنادي بتحریر ا

  .وااللتزامات مع الرجل دون مراعاة الفوارق الفطریة لكل منھما

أما التیار الثاني فإنھ یدعو إلى التمسك بمبادئ الشریعة اإلسالمیة التي 
  .تستبط أحكامھا من القرآن والسنة

وقد جاءت االنتقادات  وقد استجاب المشرع الجزائري لھذه المطالبة،
للوالیة في الزواج من التیار الذي یدعو إلى المساواة التامة بین الرجل بالنسبة 

والمرأة، في أن قانون األسرة یعتبر المرأة قاصرة، إذ ال تستطیع الزواج إال 
إذ اعتبره ركنا في عقد  ج.أ.من ق 9بحضور الولي ورضاه بنص المادة 
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أة ولیھا وھو یتولى زواج المر(ج .أ.من ق 11الزواج ومن ثّم نصت المادة 
، ولم یسمح لھا كما )أبوھا فأحل أقاربھا األولین، والقاضي ولي من ال ولي لھ 

  .ھو واضح من النص أن تنفرد بإبرام العقد

ثم توالت ردود الفعل على ھذا القانون وتوالت االنتقادات، إلى أن جاء 
لإلنقاص من  2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05التعدیل من خالل األمر

من  11ة الصراع الذي كان بین االتجاھین المتناقضین، فعّدلت المادة حد
تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور ولیھا : (ج وصیغت على النحو اآلتي.أ.ق

وھو أبوھا أو أحد أقاربھا أو أي شخص آخر تختاره، ودون اإلخالل بأحكام 
وھم األب، فأحد  یتولى زواج القصر أولیاؤھم، المادة السابعة من ھذا القانون

ھذه المادة یقتضي أن   ، وتعدیل)األقارب األولین والقاضي ولي من ال ولي لھ
ج  قبل .أ.ق 9ال یكون الولي ركنا في عقد الزواج،  كما نصت علیھ المادة 

. فعدلت بعدھا ونصت على الرضا الركن الوحیدفي عقد الزواج ،التعدیل
د الزواج وھي الولي و یأتي مكرر  لتنص على شروط عق 9وأضیفت المادة 

  بعد أھلیة الزوجین والصداق

  :وما یؤخذ على ھذا التعدیل

التقلیل من شأن أب المرأة، ألنالمشرع الجزائري سوي بینھ وبین  - 1
أي شخص، ویستخلص ھذا من صیغة المادة في استعمالھا لحرف العطف 

  .الذي یدل على التخییر ال على الترتیب) أو(

مرأة تختار أي شخص للحضور في العقد، وإن لم ومعنى ذلك أن ال
كما أن حضور الولي الشرعي للمرأة  یحضر الولي، فإن العقد یعتبر صحیحا،

  .في عقد الزواج أصبح شكلیا فقط

وماإسناد المشرع الجزائري والیة إبرام عقد الزواج إلى شخص 
إال تمویھا، وفي الحقیقة فقد ألغي الولي من عقد الزواج بموجب ھذا أجنبي 
لالتفاقیات الدولیة التي تطالب بالمساواة بین الرجل والمرأة   استجابة. التعدیل

، رغم أن ھذا األمر مستھجن وال یتوافق مع ...في الوالیة والقوامة والوصایة
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عة اإلسالمیة خاصة في األعراف الجزائریة، وال نجد لھا أي سند في الشری
  .44حالة وجود الولي

مخالفة مراعاة ترتیب األولیاء ودرجاتھم في التزویج كما نص  - 2  
  .علیھ فقھاء المذاھب

مخالفة رأي الجمھور في القول بعدم صحة زواج من أوكلت  - 3
  .زواجھا لغیر الولي

 لم یأخذ قانون األسرة الجزائري برأي الحنفیة القائل بأن المرأة - 4
تملك تزویج نفسھا، ولیس ألحد علیھا سلطان شریطة أن یكون الزوج كفؤا 

 - مراعاة للعادات والتقالید  -لھا، مع استحباب أن یتولى الولي عقد زواجھا 
وللولي أن یعترض إذا كان الزوج غیر كفء، حتى ال تسيء المرأة في أمر 

ھب فقھاء المذاھب تزویجھا إلى ولیھا بزواجھا بمن ھو أدنى كفاءة لھا، وقد ذ
وكان  .إلى اعتبار الكفاءة في الزواج، وإن انعدمت فللولي الحق في فسخ العقد

  .45باإلمكان األخذ بھذا الرأي األكثر تطورا في وقتنا الراھن

أقّر سلطة التزویج للولي على القاصر، وقد اعتبر القرابة  - 5
طة تقدیریة والترتیب، كما أعطى للقاضي دور في الوالیة لما لھ من سل

  .46لمصلحة القاصر إلجازة الزواج

منع المشرع الجزائري الولي مھما كانت درجتھ أن یجبر مولیتھ على 
التي خولھا المشرع  -الزواج، واقتصر المنع ھنا على القاصرة دون البالغة 

ال یجوز للولي أبا ( ج.أ.من ق 13وذلك بنص المادة  - حق إنشاء العقد بنفسھا 
ن یجبر القاصرة التي ھي في والیتھ على الزواج، وال یجوز كان أو غیرھا أ

وقد أخذ بوالیة االختیار في تزویج القاصر، ). لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا
والقول بعدم اإلجبار ھو الرأي الوجیھ الذي ینسجم وروح الشریعة اإلسالمیة، 

  .الدولیة ویوافق القواعد الشرعیة العامة ویتوافق مع المواثیق واالتفاقیات
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  47مجلة األحوال الشخصیة التونسیة: المطلب الثاني

لقد نّص القانون التونسي في مجلة األحوال الشخصیة في الفصل 
، فنص المادة یدل على أن 48الثالث أن الزواج ال ینعقد إال برضا الزوجین

المشّرع أعطى للمرأة الحق في إبرام عقد زواجھا ودون تدخل من الولي بأي 
  .الوجوه وجھ من

وھذا االختیار التشریعي یھدف إلى تكریس مبدأ الحریة الشخصیة 
وفقا للفكر العلماني، والقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، الذي نادت 

والبند ) أ(، البند 16وخاصة في المادة ، 49)سیداو(بھ اتفاقیة األمم المتحدة 
  .50من ھذه االتفاقیة) ب(

من ھذه االتفاقیة تنص على منح أھلیة قانونیة  15مع العلم أن المادة 
مماثلة ألھلیة الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك األھلیة، وتكفل للمرأة بوجھ 

  ...).خاص حقوقا متساویة لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات

وفي نفس الوقت ال تتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة التونسیة 
عن قائمة المسائل المطروحة علیھا من طرف نفس لما أشارت في ردھا 

فیما یخص الزواج فإنھ یخضع ألحكام صارمة في مجلة (اللجنة إلى أنھ 
األحوال الشخصیة وھي تنص على أنھ ال ینعقد الزواج إال برضا الزوجین، 
ویعد أي تدخل من األب أو من ولي األمر في اختیار الزوج أو أثناء إبرام عقد 

، إذ ال بدیل للقول الحّر المعّبر عنھ شخصیا إال في الحاالت التي الزواج باطال
  .51...)ینص علیھ القانون 

ویكون المشرع التونسي بھذا االختیار وضع حدا لكل اجتھاد فقھي 
  .52من شأنھ أن یشكك في صالحیة المرأة إلبرام عقد زواجھا بمفردھا

قة األب واألم، بالنسبة لزواج القاصر نّص القانون التونسي على مواف
. وإن امتنع الولي أو األم، وتمسك القاصر برغبتھ لزم رفع األمر للقاضي

  .واإلذن بالزواج ال یقبل الطعن بأي وجھ



  ...المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین األحوال الشخصیة                                     
  

 

 231                                                                              الدولي التاسع الملتقى

 ،53فقد جعل المسألة بید القضاء في حالة النزاع بین المرأة وأھلھا
زواج القاصر یتوقف على موافقة الولي واألم، وإن ( :ونص المادة كما یلي

لولي أو األم عن ھذه الموافقة، وتمسك برغبتھ لزم رفع األمر للقاضي امتنع ا
  .)واإلذن بالزواج ال یقبل الطعن بأي وجھ

  54مدونة األسرة المغربیة: المطلب الثالث

من مدونة  25  و 24 المادتین في الزواج في الوالیة المغربي المشرع نظم
منھ على أن  24المادة  صت، 3/2/2004 :األسرة الجدید، الصادر في

 المادة؛ ھذه فحسب، "ومصلحتھا اختیارھا حسب الرشیدة للمرأة حق الوالیة"
 القانوني السن بلغت وھي التي -الرشیدة  للمرأة حق الوالیة اعتبرت فقد

 المدونة من 25 المادة أما، من المدونة 19سنة بحسب المادة  18المحدد ب
 أو ألبیھا ذلك تفوض أو ابنفسھ زواجھا تعقد أن للرشیدة على أن( :فنصت

وواضح بأنھ لم یشترط الوالیة في الزواج، وإنما حضوره ، )أقاربھا ألحد
  .بصفتھ مفوضا منھا بمباشرة عقد الزواج بدال منھا

اعتبر الولي شرطا في عقد الزواج بالنسبة للقاصر، وذلك بنص 
من إال أنھا إذا رغبت في الزواج ووجدت معارضة  ،من المدونة 13المادة 

اذا امتنع النائب الشرعي ( :على أنھ 21/3 الولي الشرعي، فنصت المادة
  .)للقاصر عن الموافقة بت قاضي األسرة المكلف بالزواج في الموضوع

 أب إلى الوالیة في التفویض المغربي أنھ جعل ما یالحظ على القانون
 تفوض نأ للمرأة سمح الذي الجزائري القانون بخالف أقربائھا أحد المرأة أو

 11زواجھا، بناء على نص المادة  إبرام عقد یتولى أن تختاره شخص ألي
  . ج.أ.ق

وكالھما لم یعتبر الولي أساسیا في عقد الزواج، وللمرأة كامل 
وذلك تماشیا مع ما . الصالحیة إلبرام عقد زواجھا دون حاجة لولیھا الشرعي
الرجل والمرأة في  نصت علیھ اتفاقیة األمم المتحدة ودعوتھاللمساواة بین

  .إجراء العقود، والقضاء على كل أشكال التمییز بینھما
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  55قانون األسرة اللیبي: المطلب الرابع

بیّن المشرع اللیبي الولي الشرعي للمرأة أثناء تعرضھ لموضوع 
الولي في الزواج ھو ( :)أ(الفقرة  7 الوالیة في الزواج، وذلك بنص المادة

  ). إلرثالعصبة بنفسھ على ترتیب ا

ولم ، )بأن المحكمة ولي من ال ولي لھ( :)ه(الفقرة  7ونص في المادة 
یسند المشرع الوالیة في الزواج لغیر الولي في حالة تعذره، وإنما أسندھا 

  .جمھور الفقھاء لسلطة القضاء، وقد وافق فیما ذھب إلیھ

وإذ أعطى المشرع اللیبي السلطة للولي في إبرام عقد الزواج نیابة 
ن مولیتھ، فإنھ منع إجبارھا على الزواج بمن ال ترغب، كما منع من عضلھا ع

 :)ب(والفقرة ) أ(عن الزواج بمن ترضاه، وذلك بنص المادة الثامنة الفقرة 
كما ال . الیجوز للولي أن یجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتھما(

  ).ه زوجا لھایجوز للولي أن یعضل المولى علیھ من الزواج بمن ترضا

یشترط لصحة الزواج، اجتماع رأي الولي  وعلیھ فإن المشرع اللیبي
والمولى علیھ، فال ینبغي ألي من الطرفین أن یستبد بالعقد لنفسھ؛ فلیس للمرأة 
أن تزوج نفسھا ممن رضیت بھ زوجا لھا، وتسند العقد لغیر ولیھا الشرعي، 

على الزواج ممن ال  وإال وقع عقدھا باطال، ولیس للولي أن یجبرھا
تطیقھ؛فیلزم رضا مولیتھ وموافقتھا على عقد الزواج، فإن امتنع الولي عن 
تزویجھا بمن رضیت بھ زوجا و كان كفأ، جاز للمرأة اللجوء للمحكمة من 
أجل تزویجھا، وال تأذن المحكمة بزواج المرأة إال بعد أن یتبین لھا وجھ 

من قول المشرع في المادة التاسعة المصلحة من ھذا الزواج، وھو ما یستشف 
یشترط لصحة عقد الزواج اجتماع رأي الولي و المولى علیھ، فإذا منع الولي (

صاحب الحق المولى علیھ من الزواج بمن یرضاه لنفسھ زوجا كان للمولى 
 .)علیھ أن یرفع األمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا تبین لھا مناسبة ذلك

مشرع في تطرقھ لموضوع الوالیة في وتجدر اإلشارة إلى أن ال
، احتفظ بنفس مقتضیات القانون الصادر عن قیادة 1984الزواج لقانون 

، فھذا القانون بدوره اشترط لصالحیة عقد الزواج اجتماع 1972الثورة لسنة 
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رأي الولي و المولى علیھ، كما نص على عدم جواز إجبار المولى أن یجبر 
، فموضوع 1984نفس ما رأیناه في قانون  وھوالمولى علیھ في الزواج، 

الوالیة و اشتراط الولي في عقد النكاح، من الثوابت التي ینبني علیھا قانون 
األحوال الشخصیة لھذه الدولة، وھذا الثبات دلیل على القناعة الراسخة 
للمشرع اللیبي بضرورة اشتراط الوالیة في الزواج، إضافة إلى تشبثھ بنظریة 

التي ترمي إلى إقامة األسرة على أساس حكیم، ویتماشى مع  ،"المشاركة"
  . 56المجتمعات المعاصرة

وقد أبدت  1989بالرغم من أن لیبیا صادقت على اتفاقیة سیداو عام 
من ھذه االتفاقیة الداعیة للمساواة التامة  16، 2بعض التحفظات على المواد 

ویظھر ذلك جلیا من خالل  ...مع الرجل خاصة مایتعلق منھا بالوالیة والقوامة
  .تشریعھ في مجال األسرة في مسألة الولي

  57مدونة األحوال الشخصیة الموریتانیة: المطلب السادس

ما یالحظ على ھذه المدونة أنھا موضوعة على مذھب اإلمام 
فقد نصت المادة الخامسة من المدونة على الولي،  واعتبرتھ ركنا في 58مالك

وھي ) ھي الزوجان والولي والصداق والصیغة أركان الزواج(عقد الزواج 
الوالیة  تمارس  أركان عقد الزواج في المذھب المالكي،وقد جعلت ھذه

الوالیة تمارس (لمصلحة المولى علیھ، فجاءت المادة التاسعة صریحة في ذلك 
فاشترط المشرع رضا مولیتھ، وذلك بنص المادة ). لصالح المولى علیھ

ویكون بذلك قد جمع ). المرأة البالغة بدون رضاھا ال یصح تزویج( العاشرة 
بین رضا المرأة وبین إسناد عقد زواجھا لولیھا، فال یستبد أحدھما بالعقد، وقد 

  .وافق المشرع اللیبي فیما ذھب إلیھ

كما أن المشرع لم یغفل عن بیان الولي الشرعي للمرأة، الذى اعتبره 
عل مذھب اإلمام مالك؛ بإسناده  من العصبة، وقد اعتمد في ترتیب األولیاء

فلم یتركھ ألي شخص تختاره المرأة، كما ... الوالیة لالبن إن وجد ثم األب
  .  ذھب إلیھ القانون األسرة الجزائري
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وإذ یعتبر المشرع الموریتاني الولي ركنا في عقد الزواج، فإنھ یمنع 
ا في عضل مولیتھ من الزواج بمن ترغب بدون مبرر، وأوكل أمر تزویجھ

اذا امتنع الولي من (ھذه الحالة إلى القاضي، وذلك بنص المادة الثالثة عشر 
تزویج من في والیتھ بدون مبرر فإن القاضي یأمره بتزویجھا فإن أصر تولى 

  .)القاضي تزویجھا

ما ینبغي التذكیر بھ، فإن موریتانیا وقعت على اتفاقیة سیداو سنة 
ارضھ مع الشریعة االسالمیة، ، وتحفظت على بعض مضامینھا لتع2000

  .  وھذا یظھر جلیا من خالل تشریعاتھا في مسألة الولي

  الخـــاتمة

الحمد � وكفى والصالة والسالم على النبي المصطفى وعلى آلھ وصحبھ    
  .أجمعین

  :من خالل ھذه الدراسة فإني أدرج بعض النتائج المتوصل إلیھا كما یلي   

عقد الزواج بالعنایة الخاصة، لقداستھ ولخطورتھ  إن الشارع الحكیم أحاط - 1
ما قد ینجم عنھ من آثار سلبیة في حالة المساس باألسس والمبادئ التي 

  .یبنى علیھا

من أساسیات عقد الزواج لدى جماھیر الفقھاء أن یتولى عقد زواج المرأة  - 2
لیتھ ولیھا، لما یحملھ ھذا األخیر من معاني الحمایة والنصرة والمحبة لمو

ولكن دون إجبار أو إكراه، وإنما على أساس التشاور والمشاركة في 
  .المصالح

الولي الشرعي للمرأة في عقد الزواج من كان من القرابة ویتقدم في  - 3
التزویج على حسب درجة القرابة، فال یتجاوز األبعد درجة األقرب درجة 

أن یتولى عقد  في التزویج، وغیر ذوي القرابة ال یسمى ولیا، وال یمكن
  .الزواج ألن ھذا العقد یكون باطال على ما ذھب إلیھ الفقھاء
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سلطة الولي في عقد الزواج مبنیة على أساس الشراكة، فال تعقد المرأة  - 4
بدون ولي لھا، وال یستبد الولي بالعقد بدون استئذانھا ورضاھا الكامل دون 

  .إجبار أو إكراه

وال الشخصیة لدول المغرب العربي حاولت التشریعات العربیة لألح - 5
االستجابة التفاقیة األمم المتحدة الداعیة لقدم المساواة بین الرجل والمرأة، 
ویظھر جلیا من خالل إعطاء حق إبرام عقد الزواج للمرأة دون تدخل من 
الولي، مع اختالف الصیغ التي تدل على ذلك، ویتربع قانون األحوال 

ارة في منع الولي من إبرام عقد زواج الشخصیة التونسي مركز الصد
المرأة، وألزمھا أن تباشر العقد وتدلي برضاھا بصیغة مباشرة، وقریبا منھ 

األب أو أحد ( قانون األسرة المغربي الذي یعطي األولویة للولي الشرعي
ثم یأتي قانون األسرة الجزائري لیعطي . في حالة التفویض) األقارب

ھا ألي شخص تختاره، بغض النظر عن الصلة المرأة حق إسناد عقد زواج
التي تربطھا بھ ومھما كانت صفة الولي، كغطاء قانوني تسحب بھ الوالیة 
من الولي الشرعي، استجابة التفاقیة األمم المتحدة التي تدعو إلى القضاء 
على كل أشكال التمییز بین الرجل والمرأة في الوالیة والوصایة 

  ...والقوامة

نون اللیبي والقانون الموریتاني على مبدأ الشراكة في والیة اتفق القا - 6
التزویج واستبعد مسألة االجبار؛ فال یستبد الولي فیزوج بدون رضا 

وھذا ما . مولیتھ، ولیس لمولیتھ أن تعقد أو تولي غیره إلبرام عقد زواجھا
نراه یتناسب مع المجتمعات المعاصرة، التي سادتھا الفوضى واالختالط، 

تكمت إلى العواطف واألھواء مع نقص الوعي الدیني، فوجود الولي واح
یساھم في التوجیھ واالختیار الحكیم، وھذا أیضا یتماشى مع أعراف 

  .وعادات المجتمعات االسالمیة

  :ومن خالل ھذه النتائج التي توصلت إلیھا أوصي بما یلي

ي یلیق بھ إعادة االعتبار للولي في عقد الزواج وإعطاؤه مركز قانون - 1
  .استجابة للتشریع اإلسالمي، ومراعاة لألعراف السائدة
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بین الرجل والمرأة، وإبراز معانیھ الشرعیة ) المساواة(العنایة بمصطلح  - 2
المبنیة على العدل اإللھي، التي تقتضي التكامل والذي یتماشى مع 

  .االختالف الفطري لكل منھما

م المتحدة في مجال الوالیة والزواج إبرازمخاطر االستجابة التفاقیة األم - 3
عموما، على األسرة المسلمة والتي قد تؤدي إلى إلغاء العمل بأحكام 

  .الزواج المستمدة من الشریعة اإلسالمیة وتجعل االتفاقیة عرفا سائدا لھا

  .وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

   :الھوامش

                                                        
  .5/405 ،1994ط   ،محمد بن مكرم بن منظور االفریقي المصري، دار صادر ،لسان العرب -1
 دار الجیل ، معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین بن فارس بن زكریا، ت عبد السالم ھارون، بیروت -2

، والقاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز 6/147 ،مادة الولي ،1/1411ط
  .1732:ص ،مادة ولي ـ، ھ1407 2/ط ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،آبادي

  .8/492، ابن منظور ،لسان العرب -3
  . 407/ 5 ،نفس المرجع -4
أحكام األسرة في اإلسالم، دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون،  -5

  . 354:م، ص1977-2/1397ط ،بیروت ،محمد مصطفى شلبي، دار النھضة العربیة
 ،فري والقانونالفقھ المقارن لألحوال الشخصیة بین المذاھب األربعة السنیة والمذھب الجع -6

  .1/134 ،ط.د ،بیروت ،بدران أبو العینین بدران، دار النھضة العربیة
، 1988، بیروت ،الدار الجامعیة ،أحمد فراج حسین ،أحكام الزواج في الشریعة اإلسالمیة -7

  .191:ص

  .135:ص ،ط.د، دار الفكر العربي ،أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره -8
  .254: ص ،في اإلسالم، مصطفى شلبي أحكام األسرة -9

 - 1417 ،7/ط، بیروت، مصطفى السباعي المكتب االسالمي ،شرح قانون األحوال الشخصیة -10
1997، 1/136.  

          .1/191، 2/2000محمد محدة، دار الشھاب الجزائر، ط ،الخطبة والزواج -11

، مكتبة رحاب ،یع اآلبي األزھريعبد السم ،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني -12
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