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مقدمة:
يعتبر القاصر أحد األركان األساسية لنواة المجتمع  ،وهو من الغايات السامية التي تسعى
إليها األسرة والثمرة المرجوة من العالقة بين الزوجين ،وعبره يتواصل الوجود اإلنساني على ظهر
هذه البسيطة خلفا عن سلف ،واألسرة التي تعتبر الخلية األولى للمجتمع هي المكان الطبيعي
لتربية القاصر وحماية مصالحه المادية والمعنوية والتربوية.
ف مصلحة القاصر ارتبطت منذ البداية بالسلطة األبوية ،ذلك أنه في العصور البدائية كان
لرب األسرة سلطة مطلقة 1على أفراد الجماعة تمتد إلى أرواحهم وأموالهم و أزواجهم،وهو يتولى
أمر العشيرة أمام الجماعات األخرى ،فيطالب بحقوقها ويفي بعهودها وهو الذي يقضي بين
الخاضعين لسلطته بما يشاء ،فكلمته مطلقة نهائية ال مرد لها.2فرب األسرة كان هو المشرع
والقاضي الذي ال معقب على أحكامه.3
غير أنه بعدما نشأت المدينة من إتحاد القبائل المجاورة واتسع سلطانها ،وتأسست أركان
الدولة القديمة ،نشأ نظام القضاء و أضحت الدولة هي صاحبة الحق في تقرير العقوبة و في
فض الخصومات.4
وتبعا لذلك أصبح القاضي موكول إليه مهمة تحقيق العدالة ،5والتي من أهم أثارها على
تطور القانون االعتراف بالحقوق الناشئة عن صلة الدم،حيث تم التخلي عن السلطة المطلقة
لألب ،وأصبحت الحقوق معترف بها لجميع أفراد األسرة ، 6وأضحى القاضي يحمي مصالح
القاصر في حالة تعارضها مع مصالح أبويه.

 1إن سلطان األب في األسرة وإن كان مطلقا إال أنه لم يكن تحكميا ،فهو ال يستند في سلطانه المطلق على حق األقوى ،و إنما يستند على العقيدة
المستقرة في قرار النفوس وهي التي كانت تحدد سلطانه ،فكان للوالد الحق مثال في إقصاء االبن من أسرته ولكنه كان يعلم جيدا أنه إن فعل ذلك
تعرضت أرواح األسالف إلى خطر التشتت والنسيان .للمزيد من التوضيح ،أنظر عبدالسالم الترمانيني " ،محاضرات في تاريخ القانون "،جامعة
حلب ،كلية الحقوق  ،الطبعة األولى  ،سنة  ،1964،ص .29
 2زهدي يكن " ،تاريخ القانون" ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية  ،1969بيروت لبنان ،ص .59
 3منذر الفضل "،تاريخ القانون" ،السلسلة الثقافية ،دار ئاراس للطباعة والنشر  ،الطبعة الثانية ،سنة  ،2005ص .23
 4عبدالسالم الترمانيني  ،مرجع سابق ص .46
 5تعني العدالة ضرورة التسوية في الحكم على الحاالت المتساوية ،وضرورة اخت الف الحكم في الحاالت غير المتساوية ،كما أن العدالة تقتضي األخذ
بأقرب الحلول إلى االعتبارات اإلنسانية إذا تعددت الحلول لموضوع واحد ،كما يجب مراعاة الظروف الشخصية التي ساهمت في وجود حالة معينة
عند الحكم عليها.وتلعب فكرة العدالة دورا فعاال في إصدار األحكام ال قضائية التصافها بالمرونة ،ولذلك يقوم القاضي في عدة حاالت بمراعاة قواعد
العدالة في تطبيقه لنصوص القانون .للمزيد من التوضيح أنظر :عبد الرحيم السليماني "،محاضرات في المدخل لدراسة القانون لطلبة السداسية األولى
"،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2012/2011ص .60
 6عبدالسالم الترمانيني ،مرجع سابق ،ص .51
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فقانون حمو رابي خفف من السلطة األبوية وحصر حق الحرمان من اإلرث بالمحكمة،فلم
يعد األب يستطيع حرمان ابنه من ارثه إال بسبب تقدره المحكمة وتقضي به،وساوى في اإلرث
بين األوالد.7بل إن قانون صولون 8الذي عدل بموجبه قانون داركون 9جعل لالبن حق التملك
في حياة أبيه متى بلغ سنا معينا.
وسي ار على نهج القوانين الالتينية في حماية القاصر أسست الشريعة اإلسالمية أحكامها
على رعاية مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم ،وتحقيق أقصى الخير لهم،10ناظرة إلى األطفال
على أنهم العدة والمستقبل المرجو لألسرة واألمة ،وقد أقسم بهم هللا تعالى في كتابه العزيز( ووالد
وما ولد) ،11فاإلسالم يحرص
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على سالمة القاصر في شخصه وماله ،قال الرسول صلى هللا

عليه وسلم " :ليس منا من ال يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا " ،13كما قال تعالى " إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نا ار وسيصلون سعيرا".14
كما حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم باعتباره أول قاض في اإلسالم
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على حماية

حقوق القاصرين ،فقد ثبت أنه قضى صلى هللا عليه وسلم في النفقة حينما قال لهند لما اشتكت
له من جشع أبي سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"16.وتابع تولي هذه المهمة الخلفاء
الراشدون من بعده ،كما استمر تعيين القضاة والوالة مع تطور الدولة اإلسالمية.

 7عبدالسالم الترمانيني ،مرجع سابق ،ص .56
 8صولون هو :هو مشترع ومصطلح أثيني عهد إليه بالحكم ،ومنح سلطة ك املة ليخفف وطأة الحالة االقتصادية ويعيد النظر في الدستور الالتيني فقد كان
النبالء يسيطرون على الدولة وتكاليف الدولة مرتفعة مما كان يضطر المالك الصغير والمستأجر الصغير لالستدانة وكان المالك الصغير يقترض
ويضع أرضه تأمينا على الدين ويأخذ العقد شكل البيع مع حق االسترداد وإذا عجز المدين عن الوفاء فقد ملكيته لألرض ،وكان المستأجر الصغير
يقترض بضمان شخصه وإذا عجز عن تسديد دينه فقد حريته هو وأسرته ،وهو أحد حكماء اليونان السبعة ) 64 0 - 554ق.م) الذي رفع معنويات أثينا
وخفف عن الفقراء وهو الذي أعاد تنسيق المدينة ومنحها دستورا أكثر ديمقراطية بتقسيمه المواطنين على أساس الثروة ال الوالدة جاعال لهم نصيبا في
حكم المدينة وقد احتفظ العصر الحاضر ببعض أشعاره التي تمتاز بالجودة .للمزيد من التوضيح أنظر زهدي يكن مرجع سابق ص .97 -98
 9داركون  :حاكم أثينا مشترع أثيني في القرن السابع قبل المسيح،ونظرا ألن قوانينه قاسية وصفت بأنها كتبت بالدم وأصبحت مضرب المثل في كل
قانون قاس ال يطبق العدالة  .زهدي يكن  ،مرحع سابق ،ص .94
 10عمرو لمزرع " ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية " ،مطبعة أنفو -برانت 12،شارع القادسية –الليدو -فاس ،الطبعة الثانية  2014ص .84
11سورة البلد اآلية .3
 12عمرو لمزرع " ،غمز العيون في أحكام الزواج وانحالله " ،مطبعة أنفو -برانت ،12شارع القادسية –الليدو -فاس ،الطبعة الثانية ،2014ص
.110
 13رواه البخاري.
 14اآلية  10من سورة النساء.
 15إدريس العلوي العبدالوي " ،الوسيط في شرح المسطرة المدنية " ،الجزء األول ،الطبعة األولى  ،1998ص .200
 16أخرجه البخاري فيكتاب النفقات :باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
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ولما كانت مدونة األسرة مستقاة من الفقه اإلسالمي ،ومسايرة للتوجه الدولي من خالل
مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل ،فقد ولت اهتماما بالغا لمصلحة القاصر الشخصية
والمالية،مخولة للقضاء دو ار محوريا في الرقابة واإلشراف على تطبيق بنودها حتى يكفل الحماية
الالزمة ألفراد األسرة عامة واألطفال القاصرين على وجه الخصوص.فالمشرع بدا في هذا
القانون وكأنه يستغيث ويستنجد بالقضاء ألنه من الصعب إيجاد حلول لكل النوازل وضبطها في
نصوص جاهزة،فالحاالت تختلف والظروف تتغير خاصة إذا تعلق األمر بعالقات إنسانية
واجتماعية حميمية.17
وبالرغم من السلطة التي منحت للقضاء من أجل حماية القاصر ،لم يكلف المشرع نفسه
عناء تحديد مفهوما دقيقا لمصطلح للقاصر ،وهو ما فسح المجال للفقه لمحاولة تعريفه ،حيث
اعتبر البعض18أن مصطلح القاصر" يطلق في الفقه والقضاء على األشخاص الذين أتموا الثانية
عشر من العمر ،ولم يبلغوا بعد سن الرشد القانوني"  .فيما اعتبر البعض األخر19أن القاصر
هو" كل من ال يتوفر على األهلية المدنية إلجراء التصرفات القانونية سواء أكان عديم األهلية
أو ناقصها صغير السن أو مصابا بأحد عوارض األهلية محج ار عليه أم ال".
وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة األسرة نجد أن المادة 218منها قد استعملت مصطلح
القاصر وربطته بالسن حيث نصت في فقرتها األولى " ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن
الرشد ما لم يحجر عليه لداع أخر من دواعي الحجر" .وهو األمر الذي أكدت عليه المادة 233
من مدونة األسرة حيث جاء فيها " للنائب الشرعي الوالية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى
بلوغه سن الرشد القانوني ،وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي ،وتكون
النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم
قضائي".
 - 17زهور الحر " ،دور القضاء في تفعيل مقتضيات قانون األسرة " ،األيام الدراسية حول مدونة األسرة ،سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية،
شتنبر 2004ص .112
 18أحمد شكري السباعي " ،نظرية بطالن العقود و إبطالها في قانون االلتزامات والعقود " ،المطبعة المثالية الرباط ،الطبعة األولى ،سنة  1971ص
. 238
 19أحمد الخمليشي " ،التعليق على قانون األحوال الشخصية ،الجزء الثاني أثار الوالدة واألهلية والنيابة القانونية " ،مطبعة المعارف الجديدة،
،1994ص .324
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فأمام صعوبة إعطاء مفهوم لمصلحة القاصر ،وتحديد ضوابطها إذ يرى البعض إن إعطاء
تعريف لمصلحة القاصر(الطفل) صعب وتبريرهم في ذلك أن األمر يتعلق بمادة في صلة
ضيقة مع الحياة،والحياة مكونة من فوارق نسبية.20فالمشرع قد فتح المجال لقاضي األسرة بأن
يتدخل ويلتمس أفضل الحلول وأيسرها ،مادامتتتماشى مع الفكرة التي ينادي بها الجميع وهي
المصلحة الفضلى للطفل ،سواء من أحكام الفقه المالكي إذ تنص المادة  400من مدونة األسرة
" كل مالم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي واالجتهاد الذي يراعى فيه
تحقيق قيم اإلسالم في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف" ،أو مراعيا ما جاء في المعاهدات
الدولية سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف.
لقد اعتبر الفقه اإلسالمي أن المقاصد الشرعية
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هي المعيار الذي يتم على إثره تحديد

مفهوم المصلحة ،حيث نجد اإلمام الغزالي يعرف المصلحة بأنها " عبارة في األصل عن جلب
منفعة أو دفع مضرة ،ولسنا نعني به ذلك ،فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد
الخلق ،وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود
الشرع".22فهي " كل ما يشكل منفعة للقاصر،ويبعد عنه التواجد في وضعية صعبة ،وفي الغالب
ما يترك للقاضي مهمة تحديد ما يعتبر من المصلحة الفضلى للطفل ،وذلك حسب الوضعية
التي يتواجد فيها هذا األخير".23
أهمية الموضوع:
مما ال شك فيه أن موضوع البحث يكتسي أهمية بالغة يتجلى جانبها النظري في أن
تكريس مبدأ مصلحة القاصر في مدونة األسرة يرتكز على التعاون بين كل من المشرع الذي
يضع نصوصا قانونية عامة ومجردة يحمي من خاللها مصلحة الطفل ،وبين القاضي الذي

 20بن عصمان نسرين إيناس "،مصلحة القاصر في قانون األسرة الجزائري " ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،كلية
الحقوق  ، ،السنة الجامعية  ،2008/2009ص .7
21محمد سعيد رمضان البوطي "،ضوابط المصلحة في الشريعة االسالمية" ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية  1988ص .115
22المستصفي 286 ،1أشار إليه حسين حامد حسان " نظرية المصلحة في الفقه االسالمي" ،مكتبة المتنبي ،القاهرة ،دون ذكر الطبعة ،سنة  1981ص
.6
 23أديبة بواضيل "،المصلحة الفضلى للطفل في الروابط الخاصة " ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية  ،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ،فاس السنة الجامعية  ،2005/2006ص .3

5

يسعى إلى تفسيرها و يفصل حسب كل حالة على حدة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر كانت
شخصية أو مالية.
أمااألهمية العملية للموضوع فتتمثل في الدور الحمائي الذي يقوم به القاضي من أجل
ضمان مصلحة القاصر ،فهو يحاول استقراء الواقع العملي من خالل التعرف على الكيفية التي
يتعامل بها القضاء األسري مع مختلف القضايا التي لها عالقة بالمصلحة الشخصية
للقاصر،فزواج دون سن األهلية مرتبط بتحقق مصلحته في هذا الزواج ،مسندا للقضاء في ذلك
رقابة قضائية صارمة هدف من خاللها حماية شخصه من مخاطر الزواج المبكر ،ومقيدا بذلك
سلطة النائب الشرعي بترجيح مصلحة القاصر في حالة تعارضها مع مصلحة هذا األخير،
باإلضافة إلى ذلك أصبح مبدأ المصلحة يشكل عنص ار جوهريا يستعين به القاضي في إصداره
لألحكام المتعلقة بالحضانة ،فكان من الالزم البحث عن الضوابط القضائية التي يعتمدها
القاضي في تطويع النص وتفسيره فيما يتماشى ومصلحة القاصر.
كما تظهر هذه األهمية بشكل كبير عندما يتدخل القضاء لحماية المصلحة المالية
للقاصر ،فهو الجهة التي أسندت له مهمة مراقبة النائب الشرعي عند إرادة القيام بالتصرف في
أموال هذا القاصرحماية للمصالح المالية لهذا األخير سواء من خالل تتبع ملفات النيابة الشرعية
منذ فتحها إلى حين تقديم الحسابات النهائية بشأها من طرف النائب الشرعي،أو من خالل
تطبيق الجزاءاتفي حقه عنداإلخالل بالمهام المسندة إليه.
إشكالية الموضوع والمنهج المعتمد في الدراسة:
نظ ار لألهمية البالغة التي يحضى بها موضوع البحث يدفعنا إلى طرح اإلشكالية الرئيسة
التالية:
إلى أي مدى استطاع القضاء األسري من خالل السلطة الممنوحة له أن يضمن حماية
حقيقية للقاصر استنادا على مبدأ المصلحة المنصوص عليه في مدونة األسرة ؟.
وتتفرع هذه اإلشكالية إلى مجموعة من التساؤالت نجملها فيما يلي:
 ما هي الضوابط القضائية التي يستحضرها القاضي المكلف بالزواج عند إصداره اإلذنبزواج القاصر تحقيقا لمصلحته؟.
6

 هل المعايير التي حددها المشرع في الباب المتعلق بالحضانة كفيلة بتحقيق مصلحةالمحضون؟.
 ما مدى انعكاس محدودية مساءلة الولي على المصلحة المالية للقاصر؟.لما كانت اإلجابة عن هذه اإلشكاليةوالتساؤالت المتفرعة عنها تحتاج إلى المنهل السديد
والمسلك القويم ،فإنني أرى أن يكون المنهج االستقرائي والتحليلي أداة للكشف عن خبايا هذا
الموضوع مع استحضار المنهج المقارن كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ومادام أن ذلك ال يستقيم إال في قالب منهجي بسيط ،فإنني سأعالج الموضوع من خالل
الفصلين التاليين:
الفصل األول :سلطة القضاء في حماية المصلحة الشخصية للقاصر.
الفصل الثاني :سلطة القضاء في حماية المصلحة المالية للقاصر.
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الفصل األول :سلطة القضاء في حماية المصلحة الشخصية للقاصر
أعطت مدونة األسرة للقضاء دو ار طالئعيا ،في مواكبة المستجدات القانونية وتفعيلها مانحة
إياه صالحياتمهمة،

24

في العديد من الجوانب المتعلقة بتدبير شؤون القاصر الشخصية ،وجعل

العديد من التصرفات مقيدة ومتوقفة على إذنه حماية لمصلحة القاصر خاصة عند إبرام
زواجه،وكذا ضمان حقوقه أثناء فترة حضانته.
وإذا كان تركيز المشرع على حماية القاصر في الزواج فقد استند على معايير واضحة
وأهداف تنسجم مع فلسفة مدونة األسرة القائمة على أساس حماية الطفل واألسرة بشكل عام ،في
تناغم مع مقاصد الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية في هذا المجال .فإن مفهوم المصلحة قد
برز بشكل ملفت في النصوص المنظمة لحضانة الطفل القاصر.
فقد عملت مدونة األسرة على ضمان حماية حقوق القاصر ،ومراعاة مصالحه المادية
والمعنوية المرتبطة بالحضانة ،وهي الحقوق التي تظهر أهميتها وإشكاالتها القانونية بعد انفصام
العالقة الزوجية ،حيث تتزاحم في الحضانة عدة حقوق تعود للمحضون والحاضن والولي .غير
أن األولىبالرعاية هو حق المحضون وهذا المبدأ أصبح عالميا بإقرار االتفاقية الدولية لحقوق
الطفل التي انظم إليها المغرب.

25

اعتمادا على ما سبق ،سأحاول في هذا الفصل توضيح مظاهر المصلحة في تزويج
القاصر من خالل ( المبحث األول) ،على أن نتحدثفي (المبحث الثاني) عن سلطة القضاء في
حماية مصلحة المحضون.
المبحثاألول:مظاهر المصلحة في تزويج القاصر
إذا كان المشرع المغربي قد جعل أهلية الزواج في تمام الفتى والفتاة ثماني عشرة سنة ،فإنه
وضع لهذه القاعدة استثناء ،ألن الضرورة قد تقتضي الزواج في حاالت خاصة قبل بلوغ السن
المحدد لذلك ،وهو ما يتضح من خالل مقتضيات المادتين 20و 21من مدونة األسرة،إذ
 -24خديجة العلمي " ،دور القضاء في مدونة األسرة"  ،مجلة المعيار ،عدد  32دجنبر  ،2004ص .129
 -25عبد المجيد غميجة"،موقف المجلس األ على من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال الشخصية" ،جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية،
سلسلة الدراسات واألبحاث ،العدد  ،1مارس  ،2007ص .286
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جعل أمر زواج القاصر بيد قاضي األسرة المكلف بالزواج الذي يأذن بزواجه بعد التأكد
من تحقق مصلحته في هذا الزواج (المطلب األول) ،كما خول المشرع للقضاء دور رقابي على
النائب الشرعي عند لجوئه إلىالتحايل في الحصول على رخصة تزويج القاصر ،مقر ار بذلك
جزاءات ينبغي تفعيلها (المطلب الثاني).

المطلب األول :سلطة القاضي في تقدير مصلحة القاصر في الزواج.
إذا كانت الضرورة قد فسحت المجال لإلذن بزواج من لم يبلغ سن الرشد ،فإن هذا اإلذن
مشروط بتوافر مجموعة من الضوابط القانونية يتوقف تحققها على تقدير هذه اإلجازة من عدمه
(الفقرة األولى) ،حيث منح المشرع للقضاء سلطة واسعة في تقدير توفر هذه الضوابط والمعايير
ذات الطابع الحمائي من خالل فرض رقابة قضائية على زواج من لم يبلغ سن الرشد وذلك عن
طريق آلية اإلذن القضائي المسبق(القرة الثاني
الفقرة األولي :الوسائل القانونية لتقدير مصلحة
القاصر في الزواج
حدد المشرع من خالل المادة 20من مدونة األسرة ،القواعد الموضوعية التي يتعين
اعتمادها إلثبات المصلحة في تزويج القاصر واستخالص األسباب المبررة لذلك على سبيل
الحصر ،من خالل االستماعألبوي القاصر أو نائبه الشرعي ،واالستعانة بخبرة طبية أو إجراء
بحث اجتماعي ،ليكون المشرع بذلك قد تدارك القصور الذي كان يطبع مدونة األحوال
الشخصية الملغاة بخصوص حصرها لسلطة القاضي في منح اإلذن المذكور على حالة الخوف
من العنت وما يمكن أن يسببه من أمراض نفسية،وترك لقاضي األسرة المكلف بالزواج سلطة
تقديرية واسعة في تقدير مصلحة القاصر في الزواج حسب ظروف كل طلب على حدة.

26

❖ االستماع ألبوي القاصر أو نائب الشرعي
إن القاضي عند بته في ملف زواج القاصر ،فإنه لزوما يقوم باالستماع ألبويه أو نائبه
الشرعي ،وهذا ما يستفاد من صياغة المادة  20من مدونة األسرة التي جاءت على سبيل
 -26محمد الصدوقي،رشيدعدي" ،حماية مصلحة القاصر في مدونة األسرة على ضوء العمل القضائي" ،بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء،
فترةالتدريب ،2008/2010ص. 9
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الوجوب ،والتي تنص على أنه " :لقاضي األسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة
دون سن األهلية المنصوص عليه في المادة  19أعاله بمقرر معلل يبين فيه المصلحة
واألسباب المبرر لذلك بعد االستماع لألبوي القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو
بإجراء بحث اجتماعي".
يدخل هذا اإلجراء في نطاق وسائل اإلثبات التي تساهم في تكوين قناعة القاضي في
تعليل مقرره ،ذلك أنه ال بد من إجراء هذا اللقاء مع أبوي القاصر،أو نائبه الشرعي للتأكد من
رغبة القاصر في الزواج  ،ورغبة والديه في ذلك .فهذا االستماع يفيد القاضي مبدئيا في تكوين
صورة تقريبية حول الزواج المطلوب وأطرافه كما يساهم ولو جزئيا في بناء قناعة القاضي عن
مدى نجاح هذا الزواج .27كما أنه يمنح للقاضي صورة تقريبية عن السن الحقيقي للقاصر في
حالة وجود خطأ مادي في سجالت الحالة المدنية وإدالء القاصر بعقد والدة يتضمن بأنه دون
أهلية الزواج ،وهكذا يتأتى له البحث في هذه المسألة من خالل المقارنة بين مختلف الوثائق
اإلدارية المدلى بها أو من خالل االطالع على كناش الحالة المدنية.28
وإذا كان االستماع للقاصر أو نائبه الشرعي عند االقتضاء يشكل أحد الركائز األساسية
التي يعتمد عليها قاضي األسرة المكلف بالزواج للوقوف على هذه المصلحة .29فإن مدلول هذه
األخيرةيثيرالكثير من اللبس حول المقصود منها ،هل مصلحة القاصر أم مصلحة وليه؟.
ال شك أنه بعد القراءة المتأنية للمادة  20من مدونة األسرة يتبين أن المصلحة المنشودة
نظر ألن هذا االستثناء إنما جاء أصال لفائدة القاصر وليس وليه ،فلو تبث
هي مصلحة القاصر ا
للقاضي بأن هذا الزواج لنيتحقق من ورائه أية مصلحة للقاصر ،فإن طلب اإلذن
بالزواج سيواجه بالرفض ،ولهذا فالمصلحة يجب أن تكون أكيدة وأن تكون هي الدافع األساسي
لطلب اإلذن بالزواج وبالتالي منحه.30
 -27سعيد النقوب " ،زواج القاصر في النظام القانوني المغربي"  ،بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،ماستر
الطفولة وقضاء األحداث ،جامعة عبد المالك السعدي ،ك لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، ،السنة الجامعية
 ،2010/2009ص .44-43
 -28محمد الشتوي " ،االجراتءات اإلدارية والقضائية لتوثيق الزواج" ،المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ،الطبعة األولى  ،2004ص.147

 -29أمين عبد هللا" ،حدود سلطة القضاء في المادة األسرية-كتاب الزواج "،-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة
محمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة ،السنة الجامعية  ،2009/2008ص .10
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هذا وقد تتعا رض مصلحة القاصر في الزواج مع رغبة نائبه الشرعي ،األمر الذي يدفعنا
إلي التساؤل عن مدى سلطة القاضي في تقدير مصلحة القاصر؟.
فقد تطرح حاالت عملية يتمسك فيها أبوي القاصر أو احدهما بموقفه الرافض لتزويج
ابنهماأوبنتهما القاصر ،وقد يحدث العكس حيث يتمسك أبوي القاصر في تزويجه ويتبين
للقاضي عند االستماع للقاصر عدم رغبة هذا األخير في هذا الزواج.31
بالرغم من أن المشرع المغربي اشترط موافقة النائب الشرعي عند تزويج القاصر الذي
تحت واليته ،وذلك بعد توقيعه إلي جانبه على طلب اإلذن بالزواج واالستماع إليه خالل جلسة
البحث االجتماعي من أجل استخالص المصلحة واألسباب المبررة لمنح اإلذن .فإنه لم يجعل
هذا الشرط الزما ،بحيث يترتب على مجرد موافقة النائب الشرعي على زواج من هو تحث واليته
ضرورة منح اإلذن،وإنما جعل هذا الشرط متوقفا على تحقق مصلحة القاصر،وهومايبرر أهمية
الرقابة القضائية على صالحيات النائب الشرعي في مجال تزويج من تحت واليته من قاصرين.
ففي الحالة التي يمتنع فيها النائب الشرعي عن تزويج القاصر الذي يوجد تحت واليته،
فإنه يمكن لهذا األخير أن يتقدم بطلبه مباشرة إلي القاضي المكلف بالزواج الذي يتعين عليه أن
يبث فيه وفق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 20من مدونة األسرة .32وذلك إما بترجيح
رأي النائب الشرعي إذا وجدت مبررات مشروعة لالمتناع أو بترجيح رأي القاصر الراغب في
الزواج إذا رأى مصلحته في ذلك ،33من خالل مراعاة مبدأ المصلحة وحالة الضرورة واالستثناء
للموافقة على الطلب أو رفضه دون االكتراث بحجج الطرف المعارض وأسباب اعتراضه.34
تجدر اإلشارة إلى أن الواقع العملي ألقسام قضاء األسرة ،خاصة قسمي قضاء األسرة
بفاس و تاونات يتجهان في تقديرهما للمصلحة إلى تغليب موقف القاصر،فبمجرد ما تظهر على
 -30محمد الكشبور " ،شرح مدونة األسرة " ،الجزء األول  ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة
2006ص.170
 -31محمد الصدوقي ،رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص .14
 -32دليل عملي لمدونة األسرة ،وزارة العدل جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ،سلسلة الشروح والدالئل ،العدد األول،
سنة  ،2004ص.29
 -33إدريس الفاخوري" ،قانون األسرة المغربي" ،الجزء األول ،أحكام الزواج ،مطبعة الجسور ،وجدة الطبعة األولى ،سنة
 ،2005ص .70
 -34العرابي المتقي" ،زواج القاصر بين القاعدة واالستثناء" ،برنامج الحلقة الدراسية الجهوية المنظمة لفائدة قضاة
األسرةبتطوان ،أيام  5و 6و 7و 8شتنبر  ،2005بالمعهد العالي للقضاء ،ص .6
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القاصر خالل جلسة البحث عالمات عدم الرضا عن الزواج ،يقرر القاضي رفض طلب اإلذن
المقدم من طرف النائب الشرعي للقاصر.35
ونعتقد أن هذا التوجه القضائي جدير بالتأييد ،وله ما يبرره ذلك أنه ال يمكن أن نتصور
إذن بزواج تغيب فيه رغبة وإرادة أحد أطرافه ،السيما أن المادة  4من مدونة األسرة أكدت في
معرض تعريفها للزواج ،على أنه ":ميثاق تراض وترابط،"...كما أنه ال يمكن تصور حصول
مصلحة في الزواج خارج إرادة الطرف المرغوب تزويجه مهما كانت حجج ودوافع النائب
الشرعي وراء طلبه ،وإال سيكون مآل الزواج الطالق وبالتالي عرضة القاصر للضياع والتشرد.
❖ االستعانة بالخبرة الطبية
تعد الخب رة إجراء تحقيق أو استشارة فنية تقوم بها المحكمة عن طريق أهل
االختصاص،وذلك للبت في كل المسائل التي يستلزم الفصل فيها أمو ار علمية أو فنية ال
تستطيع المحكمة اإللمام بها.

36

فهي تعتبر من المستجدات الهامة التي أتى بها المشرع ،وجعلها وسيلة تمكن القاضي من
تكوين قناعته فيما يخص منح اإلذن بزواج القاصر من عدمه ،فهي تمكنه من التأكد من نضج
القاصر وأهليته الجسدية ،الشيء الذي يساعده في اتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ما تأكد له
من وجود المصلحة أو انتفائها.
فمن خالل الخبرة الطبية يتأكد القاضي من قابلية القاصر للزواج ،ومن المعلوم أن إجراء
الخبرة مسألة فنية ،يحيل القاضي ب شأنها إلي خبير محلف ،حيث يرجع الحسم فيها إلى ذوي
االختصاص من األطباء.37
ويرى األستاذ محمد الشتوي أنه يتعين على الخبير إجراء الفحوصات السريرية الالزمة
والتي ينجز على ضوئها تقري ار مفصال يحدد فيه بدقة ووضوح المعطيات التي اعتمدها
والخالصة التي توصل إليها بشأن الحالة المعروضة عليه.38
 -35هذا ما أكده رئيس قسم قضاء األسرة ،بالمحكمة االبتدائية بتاونات ،من خالل اللقاء الذي أجريته معه يوم21غشت
.2017
 -36محمد األزهر " ،الدعوى المدنية " ،المسطرة المدنية ،دون ذكر المطبعة ،الطبعة الثانية  ،2014المحمدية ،ص .327
 -37أمين عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .15
 -38محمد الشتوي ،مرجع سابق ،ص .148
12

غير أن التساؤل الذي يطرح إلى أي حد يمكن اعتبار تقرير الخبير مقيدا لسلطة قاضي
األسرة المكلف بالزواج في منح اإلذن بزواج القاصر؟
مما ال شك فيه أن قناعة القاضي تبقى هي األساس في منح اإلذن ،وبالتالي فإن تقرير
الخبير ال يلزمه في شيء وإنما هو مجرد إمكانية منحها المشرع للقاضي ليستأنس بها في تكوين
قناعته ليس إال ،كما أن الفصل  66من قانون المسطرة المدنية يجعل القاضي غير ملزم بتقرير
الخبير.
ففعال أن تقرير الخبير الذي يؤكد عدم قدرة القاصر على الزواج يكون من -الصعب أو
من غير المقبول-استبعاده من طرف القاضي وعدم األخذ به ،إال أنه بالرغم من ذلك تبقى
السلطة التقديرية للقضاء في هذا المجال جد واسعة حيث يمكن للقاضي رفض طلب زواج
القاصر الذي أثبتت الخبرة الطبية قدرته على الزواج كما لو كان صغي ار مثال.39
ففي مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بتاونات والذي جاء فيه "بناءا
على الطلب المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ
 2015/11/4والذي تقدم به ولي القاصر المسماة ...والمزدادة بتاريخ 1998/02/03يعرض من
خالله أنها ترغب في الزواج وقادرة على ذلك ،ملتمسا اإلذن لها بالزواج

من خاطبها

السيد...وبناءا على إدراج الملف بجلسة  2015/11/5حضر الولي القانوني أب القاصر
السيد...وحضرت أمها...وصرحت المعنية باألمر أنها بالغة البلوغ الشرعي ،وقادرة على الزواج
وتحمل مسؤوليته وأكد الجميع رغبتهم في إتمام هذا الزواج لما فيه مصلحتها وتحصينها فقررت
المحكمة إجراء خبرة طبية على القاصر لجلسة يومه.
وضمنت بالملف مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلي تطبيق القانون مع مراعاة
مصلحة القاصر وكذا الخبرة الطبية التي مفادها أن القاصر بالغة وليس بها أي مرض معدي
وبذ لك فهي قادرة على الزواج واإلنجاب كما تبين أنها حامل من ستة أشهر ،فتقرر اعتبار

 -39مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بفاس ،رقم  ،2017/723ملف رقم  ،2017/1616/141صادر بتاريخ
( 2017/08/9غير منشور).
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القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم لجلسة يومه ،فتقرر رفض الطلب وتحميل
وليها الصائر.40
يتضح من خالل المقرر أعاله أن الخبرة الطبية قد أثبتت أن القاصر قادرة على الزواج و
اإلنجاب ،إال أن القاضي رفض اإلذن لها بالزواج نظ ار لكونها حامل،ولم يبين األسباب التي
اعتمدها والمبررات التي تجعل الحمل سببا في رفض اإلذن خاصة وان هناك محاكم تمنح اإلذن
في هذه الحالة ومن ذلك قسم قضاء األسرة بالدار البيضاء.41إن هذا التوجه القضائي الذي
سلكته المحكمة االبتدائية بتاونات من شانه أن يساهم في عيش القاصرمع خليلها خارج
القانون ،وبالتالي فتح باب اللجوء إلى ثب وت الزوجية،على خالف منحها اإلذن حيث ستتزوج
بطريقة شرعيةوتكون لها أثار ايجابية سواء على الزوجين واألبناء.
وفي المقابل قد تكون نتيجة الخبرة الطبية في صالح القاصر ،ويتم بناء على ذلك قبول
طلب اإلذن بالزواج ،ورد في مقرر قضائي بتزويج قاصر عن المحكمة االبتدائية بتاونات
" ...بناءا على الطلب المقدم من طرف القاصر المزداد بتاريخ  2000/09/18والموقع من طرف
النائب الشرعي والدتها السيدة ...والذي تلتمس فيه اإلذن لها بالزواج بالمسمى...موضحا بأنها
بالغة البلوغ الشرعي وقادرة على تحميل مسؤولية الزواج.
وبناءا على تصريح أبوي القاصر...وبناء على الخبرة الطبية المؤرخة في 2017/07/06
المنجزة من طرف الخبير الطبيب .. .الذي مفادها أن القاصر بالغ وقادرة على الزواج واإلنجاب
وتحمل مسؤوليته.
وحيث أن المعنية باألمر مولودة بتاريخ  2000/09/18حسب عقد والدتها ،وبناء على
مستنتجات النيابة العامةالرامية إلى تطبيق القانون.
وحيث أنه استنادا إلى ما ذكر ،فإن المعنية باألمر تعتبر مؤهلة للزواج وقادرة تحمل
أعبائه.
 -40مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بتاونات ،عدد  ،497في ملف رقم  ،2015/1616/510بتاريخ
( 2015/11/5غير منشور).
 -41سمية عيدون " ،القواعد االستثنائية الواردة في األسرة الزواج نموذجا مدونة  -دراسة مقارنة ،"-رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،جامعة عبدالمالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
طنجة  ،السنة الجامعية ،2007/2008ص .29
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وحيث أن مصلحة القاصر في هذا الزواج تتمثل في تحصينه وحمايته والتعاون على
شؤون الحياة الزوجية.
وبناءا على مقتضيات المادتين  20و 21من مدونة األسرة...تقرر اإلذن بزواج
المسماة...وتحميل وليها الصائر.42
كما جاء في مقرر بزواج من لم يبلغ سن الزواج عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة
االبتدائية بفاس" ،بناء على الطلب المقدم من طرف القاصرة...المزدادة بتاريخ 2000/10/29
الموقع من طرفها ومن طرف وليها القانوني والدها...الذي تلتمس فيه اإلذن لها بالزواج قبل
بلوغها سن الرشد القانوني موضحة أنها بالغة البلوغ الشرعي وقادرة على تحمل مسؤولية
الزواج...وبناء على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب الخبير ...التي مفادها أن القاصرة
في صحة جيدة تظهر عليها جميع عالمات البلوغ وقادرة على الزواج وتحمل أعبائه وأنها خالية
من الحمل.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى على تطبيق القانون.
وحيث إنه إسناد إلي ما ذكر فإن المعنية باألمر تعتبر مؤهلة للزواج وقادرة على تحمل
أعبائه .وحيثإن مصلحة القاصرة في هذا الزواج تتمثل في تحصينها وحمايتها والتعاون على
شؤون الحياة الزوجية ،وحيث أن القاصرة بالغة البلوغ الشرعي تظهر عليها جميع عالمات الرشد
التي تخولها تحمل أعباء الزواج كما تؤكده الخبرة وفي زواجها تحصين لها.
وبناءا على مقتضيات المادتين  20و 21من مدونة األسرة.
نقرر اإلذن للقاصرة...بالزواج وتحميل الولي القانوني للقاصرة الصائر".43
يتبين من المقررات أعالهأن القاضي قد اعتمد على الخبرة الطبية في إصداره لمقرر اإلذن
بزواجالقاصر،غير أنه في بعض الحاالت إذا اتضح للقاضي أن القاصر موضوع طلب اإلذن
بالزواج قد اقترب من سن األهلية أي أنه تجاوز سن  16ففي هذه الحالة وحسب ما جرى به
 -42مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بتاونات ،عدد  264تحت رقم  ،2017/1616/250بتاريخ
(2017/8/7غير منشور).
 -43مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بفاس ،رقم  ، 2017/725ملف رقم  ،2017/1616/616بتاريخ
( 2017/8/9غير منشور).
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العمل القضائي بالمحكمة االبتدائية بفاس ،غالبا ما يتم االستغناء عن إجراءالخبرة الطبية في
هذه الحالة ويكتفي بمعاينة القاصر واالستماع إليه لمعرفة موقفه من هذا الزواج ليتم البت في
طلب اإلذن بالزواج.44
ونعتقد أن هذا التوجه القضائي الذي سارت فيه المحكمة االبتدائية بفاس جدير بالتأييد،
ذلك أنه إذا كان القاصر في سن السابعة عشرة حيث يكون من المتيسر أن يالحظ عليه
القاضي مخايل الرشد من الناحية الجسمانية،ويبقى عليه فقط التأكد من قدرته على تحمل
االلتزامات وتبعات الزواج وهو ما يمكن التأكد منه من خالل إجراء البحث االجتماعي.
❖ االستعانة بإجراءبحث اجتماعي
إن إجراء البحث االجتماعي من األمور المستجدة في مدونة األسرة ،

45

وهو إجراء من

شأنه أن يساعد القاضي على معرفة مدى استعداد القاصر إلنجاح الزواج ،وبالتالي تحمل
المسؤوليات المترتبة عنه ،ومن ثم فهو يوضح مدى فهم القاصر لمقاصد الزواج ،كما أن هذا
البحث يستعين به القاضي للتعرف على الحالة المادية والمعنويةلعائلةالقاصر والبحث عن
وسطه االجتماعي ،وكذا عن مستواه األخالقي ،ويفيد هذا الجانب من األبحاث القاضي في
استخالص مدى استعداد القاصر وحرصه على االلتزام باحت ارم الحقوق والواجبات المتبادلة بين
الزوجين وقدرته على تربية أبنائه تربية حسنة.46
جاء في مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بتاونات "بناء على الطلب
المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2015/10/29
والذي تقدم به ولي أمر القاصر المسماة...المزدادة بتاريخ 7/02/2000يعرض من خالله أنها
ترغب في الزواج وقادرة على ذلك،.ملتمسا اإلذن لها بالزواج من خاطبها السيد...وبناء على
إدراج الملف بجلسة  2015/10/29تخلف عنها أب القاصر وحضرت أمها السيدة...وصرحت
المعنية باألمر أنها بالغة البلوغ الشرعي ،وقادرة على الزواج وتحمل مسؤوليته ،وأكد الجميع
 -44محمد المصدوقي ،رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص .12
 -45نوال خلوف "،زواج القاصر دراسة فقهية قانونية واجتماعية " ،بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص،جامعة
سيدي محمد بن عبدهللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2012/2013ص.31
 -46عبدهللا أمين ،مرجع سابق ،ص .13
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رغبتهم في إتمام هذا الزواج لما فيه مصلحتها وتحصينها وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة
الكتابية الرامية إلي رفض الطلب وإدراجالملتمسضمن وثائق الملف واإلشهاد بذلك في محضر
الجلسة .فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم لجلسة يومه.
بعد التأمل وطبقا للقانون .حيث يهدف الطلب إلى اإلذن بالزواج من خاطبها المذكور
أعاله ،وحيث باالطالع على رسم الوالدة...وحيث اقتنعت المحكمة من خالل البحث المجرى في
النازلة عدم وجود األسباب والمبررات التي تقتضي اإلذن لها بالزواج ال سيما أنها في سن ال
يسمح لها بادراك مسؤولية هذا الزواج وتحمل أعبائه .ومن ثم صدور الرضى من جانبها بشأن
ذلك.وعليه تكون مصلحتها في هذا الزواج غير واضحة .ويبقى مع ه الطلب غير مبرر ويتعين
التصريح برفضه .وتحمل وليها الصائر".47
يتضح من خالل المقرر أعاله أن القاضي أصدر أمره برفض طلب إذن بزواج قاصر بناء
على البحث االجتماعي الذي أجراه بنفسه ،وليس من طرف أي جهة أخرى .48وفي هذه الحالة
يفترض في القاضي أن يكون قد استفاد من تكوين خاص يؤهله ألن يتقلد أدوار عالم االجتماع
وعالم النفس ،حتى يتوغل في نفسية القاصر ويرى مدى استيعابه للمسؤوليات التي يلقيها الزواج
على المقبل عليه ،ويكون ق ارره يتماشى مع ما يحقق مصلحة القاصر وحقوقه.49
تجدر اإلشارة أن االستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي يتقاطع مع البحث االجتماعي
في كونهم ا وسيلتين تمكنان القاضي من تكوين قناعته عن طريق المعاينة واالستماع مباشرة
للمعني باألمر ،غير أن االختالف يكمن في أن األول ينصب على أبوي القاصر أو نائبه
الشرعي في حين أن الثاني ينصب على القاصر نفسه ،كما أن اإلجراء األول هو إجباري في

 -47مقرر رفض زواج قاصر أمر عدد  ،488رقم الملف  ،2015/1616/505صادر بتاريخ  ،2015/10/29عن المحكمة
االبتدائية بتاونات ( غير منشور).
 -48بإمكان القاضي القيام بإجراء البحث بنفسه ويحرر به محضرا بواسطة أعوان كاتبة الضبط ،أو يصدر أمرا تمهيديا
بإجراء البحث المذكور إلي جهة أخرى كالمساعدات االجتماعيات المتخصصات في انجاز هذه البحوث أو من طرف السلطة
المحلية...
 -49إيمان البراق "،قانون األسرة بين طموح المشرع وصعوبات الواقع العملي" ،كتاب الزواج ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة في القانون الخاص ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،طنجة
 2009/2001ص .51- 50
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حين أن البحث االجتماعي ما هو إال إجراء اختباري يخضع لسلطة قاضي األسرة المكلف
بالزواج.
الفقرةالثانية :الضوابط القضائية لتقدير مصلحة
القاصر في الزواج
إن اعتراف المشرع للقاضي بالسلطة التقديرية في تطبيقه لمقتضيات مدونة األسرة ال
يعني تخويله سلطة مطلقة في ذلك ،فقد ألزمه المشرع بمباشرتها ضمن حدودها القانونية ،ووضع
لها مجموعة من الضوابط  -يمارسها على هديها -كي ال يضل السبيل وتتحول سلطته إلى نوع
من االستبداد يستحيل أن ينعم األطراف في ظله بحماية حقيقية.
ويقصد بالضابط في هذا المجال ،مختلف المعايير التي يتوسل بها القاضي في تقدير
طبيعة الحل األنسب الذي يطبقه على الواقع المطروح أمامه ،وهي معايير متصلة بالواقعة
المرتكبة وبأطراف النزاع ،وهي تهدف الوصول إلى قياس سليم على نحو يدنيه من العدالة.50
وارتباطا بموضوع بحثنا سنحاول التركيز فقط على ضابط السن ،ثم ضابط االغتصاب
وضابط الفقر.
❖ ضابط السن
لم يحدد المشرع سنا معينا يمكن لقاضي األسرة المكلف بالزواج مراعاته عند منحه اإلذن
بزواج القاصر ،وهو ما جعل العمل القضائي األسري يختلف في تطبيقاته ،بحيث يختلف السن
األدنى الذي ال يمكن للقاضي النزول عنه عند منحه لإلذن ،ولعل ذلك راجع باألساس إلى عدة
عوامل منها اختالف عادات المنطقة التي يعيش بها القاصر ومناخها وغيرها من العوامل
األخرى.
فإذا كان المستقر عليه على صعيد قسم قضاء األسرة بالدار البيضاء أن القاضي ال يمنح
اإلذن بزواج القاصر الذي لم يبلغ عمره  17سنة 51،فإن الحال على صعيد أقسام أخرى مثل
 -50رشيد حماد "،سلطة القاضي التقديرية في تطبيق مقتضيات مدونة األسرة" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في
القانون الخاص ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،طنجة ،السنة الجامعية
 ،2007/2006ص .110
 -51مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالدار البيضاء ،رقم  420بتاريخ  ،2009/01/4في ملف عدد  ،9/22ذكره عبد هللا
أمين  ،مرجع سابق ،ص .27
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قسمي قضاء األسرة بفاس وتاونات ،

52

إذ يجعل  16سنة كحد أدنى لمنح اإلذن بزواج

القاص،بإلننا نجد بعض أقسام قضاء األسرة من تمنح األذن بالزواج للقاصر الذي لم يبلغ 16
سنة.53
فما يالحظ من خالل الواقع العملي أنه بمجرد كون القاصر لم يبلغ سنا معينا – تختلف
حسب المحاكم بالمغرب -فإن قاضي األسرة المكلف بالزواج ال يأمر بإجراء بحث أو خبرة
طبية ،وال يسمع لألطراف المعنية ،وإنما يكون رفض منح اإلذن هو المآل.54
في هذا الصدد أصدرت محكمة االستئناف بطنجة ق ار ار أيدت من خالله الحكم المستأنف
الذي قضى برفض طلب اإلذن بزواج قاصرة تبلغ من العمر أربع عشرة سنة معللة قرارها
بمايلي"...حيث أن الشهود لم يبينوا بوضوح ما هو السبب الداعي إلى تزويج البنت...،مكتفيا
بالقول أنها محتاجة إلى تزويجها ،كما ي خشى عليها من العنت ،وهذه الشهادة غير كافية
لتبرير الطلب ،كما أن الشهادة الطبية ،وكذا التقرير الطبي وإن كان من صالح البنت ،نرى
خالف ما يهدف إليه الطلب لكون البنت الزالت في سن مبكرة  14ستة ،وأن مصلحتها تقتضي
عدم الزج بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضجها وأن اإلسراع في تزويجها قد يؤدي
بها إلى ما ال يحمد عقباه"...

55

يتضح من القرار أعاله أن ضابط السن ،وان لم ينص عليه المشرع في المادة  20من
مدونة األسرة يبقى من الضوابط التي يعتمدها القاضي المكلف بالزواج لتبرير مقرره الرامي إلى
االستجابة أو رفض طلب اإلذن بزواج القاصر ،غير أن هذا الضابط ليس قا ار وإنما يختلف من
مقرر إلى أخر،فقد تق ضى مصلحة القاصر منح اإلذن بزواجه وإن كان يبلغ من العمر  14سنة

 -52لقاء أجري مع رئيس قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بتاونات بتاريخ .2017/8/21
 -53المحكمة المركزية بغفساي.
 -54أمين عبدهللا ،مرجع سابق ،ص .27

 -55قرار محكمة االستئناف رقم  ،2007/5/401ملف رقم  ،7/5/64بتاريخ  ،2005/6/9منشور "بالعمل القضائي
األسري ،إدريس الفاخوري" ،الجزء األول ،الزواج  ،مطبعة األمنية الرباط الطبعة األولى  ،2009ص .35
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نظ ار لوجود ظروف أقوى تفرض هذا الزواج كالحالة التي تتعرض فيها الفتاة القاصر
لالغتصاب.56
❖ ضابطاالغتصاب
تعتبر حاالت االغتصاب من الحاالت التي تراعى فيها الوضعية االجتماعية واألسرية
للضحية ،األمر الذي يدفع بالقاضي المكلف بالزواج إلى إصدار إذنه بقبول طلب زواج القاصر
مرجحا فيها مصلحة على مصلحة أخرى.
وفي هذا الصدد أصدرت محكمة االستئناف بمراكش ق ار ار ألغت بموجبه مقرر قاضي
األسرة المكلف بالزواج القاضي برفض طلب العارضة بعلة أن هذه األخيرة من مواليد
 1991/06/24وهو ما يجعلها غير متوفرة على النضج الكافي والوعي الالزم لمعرفة الحقوق
والواجبات التي يرتبها عقد الزواج ويجعل زواجها معرضا في أية لحظة للفشل...إضافة إلى أن
الغاية من طلبها هو إضفاء الشرعية على جريمة االغتصاب التي ذهبت ضحيتها ،وألن
وضعيتها القانونية وفق قانون الحالة المدنية غير منتظم بعدم ذكر والدها ،ولقد عللت محكمة
االستئناف قرارها بإلغاء المقرر االبتدائي أعاله بقولها "...وحيث أن الثابت من وضعية
الطالبة...في شخص وليها أمها...في نازلة الحال أنها من مواليد  .1991/06/14وغير ذات
أب بإقرارها وإقرار وليتها...وحسب الشهادتين الطبيتين ...التي تبين بأنها مطيقة للوطء وأنها
بمعية والدتها تقدمتا لقاضي األسرة المكلف بالزواج بطلب اإلذن بزواجها بالزوج (ب.ع).
المولود سنة  1975العامل بالخارج لسابق عالقتها المفصلة بمحضر البحث التمهيدي بمصلحة
الشرطة القضائية...كان على المحكمة مراعاة وض عيتها أعاله ،واإلذن لها بالزواج ال برفضه له
لهاتين العلتين...وأنه حتى على فرض وجود ضرر لهذه األنثى في زواجها المبكر فإنه في
بقائها بدونه وهي على ما عليه من وضعية...ضرر ،وانه متى تزاحم ضرران فان األولى األخذ
باألخف منهما ،وال شك أن اإلذن بالزواج هو األخف من الحرمان منه...
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 -56هذا القرار يساير التوجه الداعي إلى رفض زواج الصغار لما يكتنف هذا الزواج من سلبيات ،للمزيد من التوضيح يراجع
الحسين بلحساني " ،تعديل مدونة األسرة بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الحداثة" ،أعمال ندوة مستجدات مدونة األسرة
بجامعة محمد الخامس السويسي ،الرباط  ،نونبر  ،2005ص .26
 -57قرار محكمة االستئناف بمراكش رقم  ،452صادر بتاريخ  ،2005/04/10في الملف رقم  ،5/8/998منشور بمجلة
الملف العدد  11،أكتوبر  ،2007ص 250إلى .253
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يتبين من القرار أعاله أن مصلحة القاصر تتداخل فيها اعتبارات اجتماعية ويبقى دور
القاضي في تقدير هذه المصلحة على درجة كبيرة من األهمية ،عن طريق معالجة الوضع
بترجيح مصلحة على مصلحة.
والرأي فيما نعتقد أن التجوه الذي سلكته محكمة االستئناف في القرار أعاله غير
سليم،ذلكأنفكرةاألخذ بأخف الضررين ال يخدم مصلحة القاصر في هذه الحالة،خاصة إذا علمنا
أن مثل هذا الزواج لن يكون الهدف منه بناء أسرة متحابة بقدر ما سيكون ،زواجا صوريا
،وشكليا فيه شيء من اإلكراه وينقصه الرضى الحقيقي للزوجين،ويهدف إلى استفادة المعتدي من
العقوبة المقررة قانونا.
❖ ضابط الفقر.
من الضوابط القضائية التي يعتمدها القاضي المكلف بالزواج في إصدار اإلذن بالزواج
دون السن القانوني نجد ذلك المتعلق بالفقر،عندما يقتنع القاضي بأن زواج القاصر قد يضمن
له عيشة أفضل ،كما لو كانت طالبة اإلذن فقيرة مقبلة على الزواج برجل غني وكفئ لها،58
وفي هذا الصدد جاء في مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بفاس"...وبناء على تصريح أبوي
القاصرة المذكورة...وزوجته...الذي مفاده أنهما يرغبان في تزويجهما خوفا عليها من الضياع
والنحراف .وبناءا على الخبرة الطبية المؤرخة في ...2008/03/14والتي مفادها أنها قادرة على
الزواج...وحيث أن المعني باألمر مولود بتاريخ ...1992/05/19وحيث تبين من خالل
التحريات المنجزة أن خاطبها كفئ لها وأن زواجها منه فيه مصلحتها وسدادها...مما يتعين معه
قبول الطلب واإلذن بزواج المسماة.59...
يتبين من المقرر أعالهأنأبوي القاصر تقدما أمام السيد قاضي األسرة المكلف بالزواج
بطلب يهدفان من خالله أنهما يرغبان في تزويج بنتهما بعلة أن خاطبها كفئ لها،في هذا الصدد

 -58هذا ما أكده رئيس قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بتاونات من خالل المناقشة التي أجريت معه يوم  8غشت
.2017
 -59مقرر رقم  ،200صادر بتاريخ  ،2008/4/1في ملف رقم  ،230ذكره رشيد رحماني في رسالته لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة" ،مركز القاصر في مدونة األسرة من خالل كتابي -الزواج وانحالل ميثاق الزوجية ،"-جامعة عبد المالك
السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،السنة الجامعية  ،/20082007ص .17
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أكدت رئيسة المحكمة االبتدائية بالبيضاء أناآلباء يضطرون إلى تزويج ابنتهم من رجل ميسور
أو شخص يعيش في المجال الحضري ويعتقدون أن في ذلك فرصة ال يمكن التفريط فيها.60
والرأي فيما نعتقد أن استحضار القاضي لهذا الضابط عند إصداره لإلذن بالزواج لمن هم
دون السن القانوني فيه من االيجابيات التي ال يمكن إنكارها خاصة إذا كانت الفتاة قد اقتربت
من سن الرشد فهو من شانه أن يحد من بعض المشاكل كلجوء الفتاة إلى االشتغال بالمنازل
إلعانة أسرتها الفقيرة ،وال يخفى على احد ما تعانيه فئة كبيرة من الفتيات العامالت بالبيوت من
سوء المعاملة قد تصل إلى اعتداءات جسمية ،وفي هذه الحالة يكون الزواج

أصلح لها

ويكونبيتها أولى باشتغالها فيه والقيام على شؤونه.

المطلب الثاني :رقابة القضاء لرخصة تزويج القاصر
إذا كان المشرع المغربي قد قنن زواج القاصر وأحاطه بمجموعة من الشروط ،فإنه في
حالة مخالفة هذه الشروط لم يتعرض إلى المسألة  ،إال في حالة استعمال طرق احتيالية من
أجل الحصول على اإلذن بالزواج ،مما دفعنا إلى التساؤل عن عقد الزواج الذي يتم بين

 - 60زهور الحر " ،زواج الفتاة القاصرة بين النص التشريعي والواقع العملي " ،مقال ضمن أعمال ندوة زواج المغتصبة والقاصرة بين
النصوص القانونية والواقع العملي ،إعداد وتنسيق إدريس بالمحجوب ،سلسلة ندوات محكمة االستئناف بالرباط ،العدد الخامس ،مطبعة
األمنية بالرباط ،سنة  2012ص.27
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قاصرين دون أن تتوافر فيه هذه الشروط؟ (الفقرة األولى) .وإلى أي مدى استطاع القضاء أن
يتعامل مع القضايا التي يتم فيها التحايل من أجل الحصول على هذا اإلذن؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :مصير عقد زواج القاصر الغير
المستوفي لشروطه
لم يتعرض المشرع المغربي لحالة اختالل عقد زواج القاصر للشروط التي يتطلبها القانون
اللهم في حالة استعمال طرق احتيالية من أجل الحصول على اإلذن بالزواج ،وبالرجوع إلى
المذهب المالكي ،فالصغير إذا تزوج بغير إذن وليه ،فلهذا األخير فسخ هذا الزواج ،ألن زواج
القاصر متوقف على إذن وليه .61جاء في شرح ميارة الفاسي في تحفة الحكام سئل ابن القاسم
"فان تزوج الصغير بغير إذن أبيه وأجازه األب أيجوز قال نعم إذا كان على وجه النظر له وان
فرق الولي بينهما لم يكن على الصبي من الصداق شيء ،وان كان مثله يقوى على الجماع".62
كما أن العاقد إذا لم يكن كامل األهلية ،فان عقد زواجه يكون غير نافذ ألنه ليست للعاقد
والية اإلنشاء،إذ يشترط في النفاذ 63،أن يكون العاقد عاقال بالغا ،فإذا كان ناقص األهلية فعقده
موقوف.

64

وإذا كانت المدونة تعتبر موافقة النائب الشرعي شرطا من شروط صحة زواج القاصر،
فإنه يبقى مولى الحق في إمضاء زواج من لم يبلغ سن الرشد أورده،

66

65

فإن أمضاء صح الزواج

وإن رده لم يصح هذا الزواج ،غير أن المشرع المغربي أقر قاعدة رفع األمر إلى المحكمة إذا ما
ظل القاصر مص ار على رأيه في إبرام عقد الزواج ،وهو ال يزال دون سن الرشد القانوني ،وقياسا
على ذلك يمكن للقضاء التدخل في الحاالت التي يتم فيها هذا الزواج دون توافر شرط موافقة
الولي أو النائب الشرعي ليحكم برد الزواج أو إمضائه حسب ما يراه في مصلحة القاصر.
 -61محمد ابن معجوز" ،أحكام األسرة بين الشريعة اإلسالمية ،وفق مدونة األحوال الشخصية " ،الجزء األول ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الطبعة األولى  ،1994ص .54
 محمد ابن أحمد ميارة الفاسي" ،شرح ميارة على تحفة الحكام" ،الجزء األول ،دار الفكر ،ص 164و62.165 -63آسية بنعلي"،مركز القاصر في مدونة األسرة من خالل كتابي األهلية والنيابة الشرعية " ،دبلوم الدراسات العليا المعمقة،
جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،دون ذكر السنة ،ص .34
 -64محمد أبو زهرة "األحوال الشخصية " ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  ،1957ص  58وما بعدها.
 -65تنص المادة  21من مدونة األسرة ...":زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي"...
 -66عبد الكريم شهبون " ،شرح مدونة األحوال الشخصية المغربية " ،الجزء األول ،مطبعة المعارف الجديدة الرباط ،الطبعة
الثانية  ،1987ص .66
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ونعتقد أنه أمام اإلجراءات التي أصبح يخضع لها الزواج سيصبح من الصعب وجود
حاالت زواج ال تخضع للشروط القانونية المطلوبة ،إال ما كان منها يدخل في حالة االستثناء،
ذلك أنه لوحظ في الواقع العملي أن الراغبين في الزواج تعاملوا مع المقتضيات السالفة الذكر
خالفا إلرادة المشرع ،فمن دون سن الثامنة عشرة والذين رفض القاضي اإلذن لهم بالزواج
استعاضوا عن العقد باعتمادهم المادة  16من مدونة األسرة المتعلقة بثبوت الزوجية ،مما ترتب
عنه أن عدد أحكام ثبوت الزوجية فاقت عدد الزواج ،فأصبح بالتالي األصل هو االستثناء،67
وهذه األخيرة حدد لها المشرع المغربي مدة معينة لسماع دعاوى الزوجية فيها.68
لقد تضاربت أراء الفقه الحديث حول تخلف شرط السن المنصوص عليه في المدونة،
فالدكتور أحمد الخمليشي يرى أن شرط السن من شروط صحة عقد الزواج ،واإلخالل بهذا
الشرط عند العقد يؤدي إلى فساد العقد ،ويفسخ قبل الدخول وبعده ،وفيه المسمى من الصداق
بعد الدخول،و يقع هذا الفسخ بطالق قياسا على العقد المختلف في فساده وما ينجم عنه من
آثار .غير أنه في نفس ال وقت انتقد فكرة مآل عقد الزواج الذي يبرم دون سن الرشد إلى الفسخ،
اذ يتساءل لما الغاية من فسخ الزواج وإن طال عليه األمد ،وازداد األوالد لعلة أن الزوجة والزوج
لم يكونا بالغين لسن الرشد؟ .ويرى أنه إذا كان ال بد من تقرير الفسخ فينبغي أن يكون مشروطا
بإثارته قبل الدخول أو في فترة معقولة بعد بلوغ الزوج المعني باألمر السن القانوني للزواج،
باعتبار أن هذه السن تتحقق في األهلية التي تمكن من قبول أو رفض الزواج.69
أما األستاذ عالل الفاسي فذهب إلى استحسان توافر شرط السن غير أنه ال يبطل نفس
العقد شرعا ،ألنه ال يعتبر ركنا وال شرط صحة بل هو شرط نفاذ العقد ،مما يوقف العقد عن
التنفيذ ،لكن ال يبطله وال يعرضه لإللغاء ،ويترتب على هذا أنه إذا ما وقع إيجاب وقبول من
 -67هذا ما دفع برئيس المحكمة االبتدائية بالر ماني إلى مراسلة سيد وزير العدل يعرض عليه اإلشكاالت العملية التي أفرزها
تطبيق المادة  20من مدونة األسرة ،موضحا من خاللها أن الواقع خلف عدة حاالت من شأنها أن تفقدها الغاية من تشريعها إذ
يعمد اآلباء إلى تزويج أبنائهما القصر بدون الحصول على إذن القاضي ثم يتقدمون بعد ذلك إلى المحكمة للمطالبة إما باإلذن
بالزواج والحال أن الدخول قد تم بين الزوجين ،وإما طلب ثبوت الزوجية طبقا للمادة  16من المدونة ،وقد ازداد عدد هذه
الملفات بشكل واضح...مقترحا تعديل للمادة  16كاألتى وذلك بإضافة فقرة أخرى "ال يؤذن بزواج الفتى والفتاة دون سن
األهلية المنصوص عليها في المادة  19أعاله إذا تم الدخول" ،رشيد مشقاقة ،سلسلة محكمة الرماني العدد،6سنة  ،2006ص
.526-525
 -68عدلت هذه الفقرة بموجب القانون .102-15
 -69أحمد الخمليشي "،التعليق على قانون األحوال الشخصية" ،مطبعة المعارف الجديدة  ،1994الجزء األول ،ص.182
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ولي األم وحصل إنجاب أوالد بعد بلوغ الزوجين ،فيتعين على المحكمة الحكم بثبوث النسب،
ألن الزواج وقع باستحسان ولي األمر.70
وفي نفس االتجاه يرى الدكتور عبد العزيز الفياللي أنه ال يفسخ عقد الزواج في حالة
وقوعه قبل بلوغ السن المحدد قانونا ،وإنما يوقف البناء بين الزوجين حتى يبلغ السن المذكور.71
وإذا كانت مدونة األحوال الشخصية الملغاة لم تتضمن أية إش ارة لمصير عقد الزواج ،وهو
نفس األمر الذي سارت في اتجاهه مدونة األسرة ،إال أن هذه األخيرة تضمنت مقتضيات يمكن
العمل بها فقط في حالة ما إذا تعلق األمر بالتحايل أو التدليس على الطرف األخركإيهامه مثال
بأنه راشد ،إذ تنص المادة  63من مدونة األسرة على أنه" :للمدلس عليه من الزوجين بوقائع
كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء ،وبعده خالل
أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ العلم بالتدليس مع حقه بطلب التعويض".
وعليهفإذا ما أوهم أحد الزوجين األخر بأنه راشد ،كان للطرف األخر الحق في طلب فسخ
هذا الزواج سواء قبل البناء أو بعده على أن يكون ذلك داخل شهرين من تاريخ العلم بالتدليس
الذي حل.
والمشرع الفرنسي رغم أنه اعتبر عدم توفر سن الزواج يؤدي إلي بطالن الزواج بطالنا
مطلقا ،إال أنه استثنى حالتين يصحح فيهما وهما :إذا مرت ستة أشهر على بلوغ الفتى سن
الزواج ،وإذا ظهر حمل بالزوجة التي ال تتوفر على السن القانوني

72

والمشرع المغربي ،وفي

محاولة منه للقضاء على إمكانية زواج من دون سن الرشد القانوني بدون أن تتوافر فيه الشروط
المطلوبة قانونا خاصة شرط السن واإلذن بالزواج لمن دونه ،نص من جهة على أنه يوجه
ملخص من عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية ،محل والدة الزوجين ،فإن لم يكن للزوجين أو
ألحدهما ،محل والدة بالمغرب ،يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط ،وأنه
على ضابط الحالة المدنية تضمين الملخص بهامش رسم والدة الزوجين وذلك ألجل الحد من
 -70عالل الفاسي "،التقريب " ،شرح مدونة األحوال الشخصية الكتابان األول والثاني ،مطبعة الرسالة ،الرباط  ،2000ص
.123
-71عبدالعزيز الفياللي" ،الزواج في التشريع المغربي" ،دون ذكر المطبعة ،الطبعة الثانية،1969أورده رشيد رحماني ،مرجع
سابق ،ص .55
 -72آسية بنعلي ،مرجع سابق ،ص .37
25

ظاهرة التحايل اإلداري عند إبرام عقد الزواج ،ومن جهة ثانية نص على جزاء جنائي لمن يلجأ
إلى استعمال طرق احتيالية في الحصول على اإلذن بالزواج.
الفقرة الثانية :جزاء التحايل
للحصول على اإلذن بزواجالقاصر
جعلت مدونة األسرة المغربية من التدلي س

73

المتضرر منه الحق في المطالبة بفسخ عقد الزواج

على

القانون

عيبا من عيوب اإلرادة يمكن للطرف

74

بخالف بعد التجارب القانونية المقارنة

كالقانون المدني الفرنسي،الذي لم يذكر التدليس ضمن أسباب إبطال الزواج ،مقتص ار على الغلط
واإلكراه ،ويبرر أغلب الفقه الفرنسي ذلك ،بكون إقحام التدليس ضمن عيوب اإلرادة في الزواج،
سيجعل أغلب الزيجات معرضة لإلبطال بالنظر إلى خصوصية عقد الزواج الذي يلجأ فيه
الطرفان عادة إلى نوع من التحايل.75
وبالرجوع إلى مدونة األسرة اعتبر المشرع المغربي التدليس في الحصول على اإلذن
المنصوص عليه في البند الخامس من المادة  65من المدونة أو التملص منه تطبق على فاعله
والمشاركين معه أحكام الفصل  366من القانوني الجنائي بطلب من المتضرر ،ومن الحاالت
التي تستلزم الحصول على هذا اإلذن حالة الزواج دون سن األهلية.
ويكون بذلك قد تدارك النقص الذي كان يعتري مدونة األحوال الشخصية الملغاة في عدم
ترتيب أي جزاء عند مخالفة الحد األدنى لسن الزواج ففرض عقوبة على كل تحايل على
مقتضيات اإلذن في الزواج.76
جاء تقرير المشرع للج ازء الجنائي عند مخالفة الحد األدنى لسن الزواج حماية لألطفال
القاصرين من إساءة استعمال وليهم القانوني لرخصة تزويجهم دون بلوغ السن القانوني عن
طريق استعمال وسائل االحتيال والتدليس إلخفاء سنهم الحقيقي ،وللحد من التالعب عن
 -73يعرف التدليس بأنه  " :استعمال الحيل والخداع إليقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد بحيث لو ال هذه الوسائل
االحتيالية أو الخداع لما قام هذا المتعاقد بإبرام العقد" ،الطيب الفيصلي " ،النظرية العامة لاللتزام " ،الجزء األول ،الطبعة
الثانية ،مطبعة النجاح الجديدة ،ص .43
 -74ادريس الفاخوري" ،قانون األسرة المغربي" ،الجزء األول ،مرجع سابق ،ص .61
 -75ولفاةبلبكاي"،أهلية القاصر في مدونة األسرة ،الزواج والطالق نموذجا" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،
جامعة محمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية وجدة،السنة الجامعية  ،2015/2014ص .109
 -76يتمثل هذا الجزاء في عقوبة سالية للحرية من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو إحدى
هاتين العقوبتين فقط ما لم يكن الفعل أشد.
26

التصريح بالوالدة ،ألزم الراغب في الزواج اإلدالء بنسخة من رسم الوالدة يشير فيه ضابط الحالة
المدنية إلى تاريخ هذه النسخة ومن أجل الزواج ،ومن أجل ذلك يكون قد منع العمل بنسخ عقود
الوالدة التي تنسخ من دفاتر الحالة المدنية أو من عقود قديمة تحت مسؤولية طالبها ،وبهذا
يكون المشرع قد ربط الزواج بالتسجيل في الحالة المدنية مما لم يعد معه ممكنا السماح بقبول
الشواهد المسلمة من ضابط الحالة المدنية والمبنية على تصريح أشخاص من األقارب أو
الجيران في الحاالت التي يكون فيها الفتى أو الفتاة غير مسجلين في سجالت الحالة المدنية.77
ويرى األستاذ عبد المجيد غميجة أن ضابط السن تتضافر فيه عوامل تتعلق بالحماية من
الزواج المبكر ،واالحتياط لمسألة الرضى من جانب الفتاة بصفة خاصة ،تكتنف الزواج دون
السن القانوني إن تم.عواملتساهم في استقرار الزواج والحفاظ على مصير األوالد الناجمين عنه،
لذلك فهو يعتقد أنه يجب إتخاد حل مرن بخصوص مسألة تخلف شرط السن ،غير أنه يتعين
في نفس الوقت التشديد على التثبت من عوامل السن لدى الشباب المقبلين على الزواج والفتيات
خاصة ،رغم صعوبة ذلك أمام عدم تعميم نظام الحالة المدنية وأمام لجوء بعض اآلباء إلى
طلب تغيير تواريخ ازدياد بناتهم توصال إلى إمكان تزويجهن.78
ونعتقد على غرار األستاذ غميجة ،أنه يجب أن يكون القاضي حذ ار في التأكد من بلوغ
المقبلين على الزواج من هم دون سن الرشد القانوني خاصة بالنسبة للفتاة ،ذلك أن الوضع
االجتماعي في هذا العصر يدعو كال من الفتى والفتاة إلى التزود بسالح المعرفة والعلم في
ميدان الحياة ،وعلى الفتاة أال تلج بين الزوجية وهي ما تزال في طور التكوين والتهذيب.
وفي المقابل على القضاء التعامل بمرونة مع حاالت زواج القاصرين دون سن الرشد التي
تعرض عليه ،ذلك أن لقضاة الموضوع كامل الحرية في تقديم المشاكل المطروحة على أنظارهم
لذا عليهم أن يكونوا جديرين بالحرص على التصرف فيها بما يالئم مقاصد الشريعة ومصالح
الناس.
 -77محمد الشتوي ،مرجع سابق ،ص .139
 -78عبد المجيد غميجة " ،موقف المجلس األعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال الشخصية " ،أطروحة لنيل
شهادة الدكتوراة ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط ،السنة الجامعية - 1999
 ،2000ص 174و.173
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ولعل مراعاة هذه المصلحة هي ما جعلت القضاء المغربي يتضارب على مستوى مواقفه
ففي الوقت الذي تجد فيه حكما صاد ار عن المحكمة االبتدائية لمدينة الناظور79يقرر بحتمية
فسخ عقد الزواج قبل البناء وبعده بالطالق إذا ثبت خلل في صلب عقد النكاح .نجد أن محكمة
االستئنافبوجدة ،

80

قررت إلغاء الحكم بعلة أن الزواج تم بموافقة الولي والمدونة تقرر صحة

الزواج الذي يتم بموافقته قبل سن الرشد القانوني.
تجدر اإلشارة إلى أن التحايل في الحصول على اإلذن بزواج القاصر ال يقتصر فقط على
التدليس في الحصول على بعض الوثائق ،وإنما يأخذ صو ار متعددة منها الحالة التي يرفض فيها
القاضي منح اإلذن بزواج من هم دون سن األهلية فيستعيضون عن العقد باعتمادهم المادة 16
من مدونة األسرة.
يتبين مما سبق أن المشرع المغربيجاءباستثناء خول من خالله للقاضي المكلف بالزواج أن
يأذن بزواج دون سن األهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة واألسباب المبررة لذلك ،مستعينا
بمجموعة من الوسائل القانونيةكما أقر جزاء جنائيا في الحالة التي يلجأ فيها أحد طرفي عقد
الزواج أو وليهما القانوني إلى استعمال وسائل االحتيال والتدليس قصد الحصول على اإلذن
بالزواج دون سن األهلية ،تصل العقوبة إلى سنتين حبسا وغرامة تصل إلى ألف درهم أو إحدى
هاتين العقوبتين ،باإلضافة إلى ذلك يمكن للمدلس عليه من الزوجين الحصول على تعويض
مدني طبقا ألحكام المسؤولية التقصيرية ،تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية،كما يمكن
له طلب فسخ عقد الزواج في حالة إبرامه نتيجة تدليس الطرف األخر.81
المبحث الثاني :سلطة القضاء في تقدير مصلحة المحضون
تقوم الحضانة في التشريع المغربي على مبدأ مراعاة مصلحة المحضون ،هذا المبدأ الذي
أصبح يشكل عنص ار جوهريا يستعين به القاضي في إصدار أحكامه ،حيث يكون ملزما بمراعاة
 -79المحكمة االبتدائة ،بالناظور ،ملف عدد ،4066بتاريخ ،1976/10/05أشارت إليه ولفاةبلبكاي ،في أطروحتها لنيل
الدكتوراة ،مرجع سابق ،ص .112
 -80حكم محكمة اإلستئنافبوجدة ،عدد  ،688ملف عدد ،402 -77بتاريخ 1988،/05/09أوردته ولفاةبلبكاي ،مرجع سابق،
ص .112
 -81محمد الكشبور " ،الواضح في شرح مدونة االسرة " ،الجزء األول ،ط  ،3مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء سنة
 ،2015ص .415
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ما تحتمه عليه هذه المصلحة ،عبر استبعاد كل ما من شأنه أن يتنافى أو يتعارض معها ،وهو
ما يبرر الدور الهام للقضاء الذي أصبح يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تطبيق النصوص
القانونية المتعلقة بالحضانة في إطار يكفل مصلحة المحضون الفضلى.82
وبالرغم من أهمية هذا المبدأ ،فإن المشرع المغربي سكت عن تقديم تعريف شامل ودقيق
له ،وهذا دليل على صعوبة إيجاد معيار ضابط له ،فهو يختلف من محضون ألخر ومن مكان
ألخرسواء في القانون الوطني أو الدولي ،83لهذا يعتبر ضابط المصلحة معيار أساسيا في تحديد
األصلح للحضانة من األبوين أو غيرهما متى اقتضت مصلحة المحضون إسناد حضانته أو
إسقاطها (المطلب األول) ،كما يراعى عند إنتاج الحضانة آلثارها وخاصة الحق في الزيارة
(المطلب الثاني).
المطلب األول :ضابط المصلحة بين إسناد الحضانة وإسقاطها
نظ ار لما تكتسيه الحضانة من طابع حمائي للمحضون تتجلى في رعايته وصيانته وحسن
تربيتهوتوفير مطالبه بشكل جيد ينسجم واحتياجاته المادية والمعنوية ،كان من الضروري توفر
شروط معينة،في من ي حضن القاصر سواء كان ذك ار أو أنثى حتى تمارس الحضانة بتوفر تلك
الشروط (الفقرة األولى) ويترتب على تخلفها إمكانية إسقاطها (الفقرة الثانية).
الفقرة األولي :صالحية المحكمة في إسناد الحضانة
منح المشرح المغربي في إطار مدونة األسرة سلطة واسعة للمحكمة بناء على ما تبين
لديها من قرائن وحجج في إسناد الحضانة بما يكفل مصلحة المحضون ،وهي مصلحة تتجسد
في بقاء الطفل تحت حضانة أبويه ما دامت العالقة الزوجية قائمة (أوال) ،كما أحاط القاصر
المحضون بحماية قضائية متميزة في الحالة التي ال يوجد فيها حاضن يعتني به أو وجد ولكنه
يرفضها أو ال تتوفر فيه الشروط التي تؤهله لذلك (ثانيا).
أوال :اختياراألصلح للحضانة
 -82رشيد عدي ،محمد الصدوقي ،مرجع سابق ،ص .19
 -83وفاء اللودة " ،الحماية القضائية للمحضون في مدونة األسرة"  ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة عبد
المالك السعدي ،كلية الع لوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،دون ذكر السنة ،ص .68
29

اختلف الفقهاء في ترتيب أصحاب الحق في الحضانة باختالف المعايير التي أسسوا عليها
آراءهم ،إال أن األم فقد أجمعوا على تقديمها ،84إذا توفرت فيها شروط الحضانة واختلفوا تبعا
لذلك في باقي المستحقين ولكل مذهب وجهة نظر في المسألة ،غير أن المشرع المغربي أعاد
النظر في مسألة ترتيب الحاضنين واضعا الحد لنظرية التعداد الحصري ألصحاب الحق فيها،

85

فنص في المادة  171من مدونة األسرة "تخول الحضانة لألم ،ثم لألب ،ثم ألم األم ،فان تعذر
ذلك ،فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ،إسناد الحضانة
ألحد األقارب األكثر أهلية."...
المالحظ من المادة أعاله أن المشرع حصر مستحقي الحضانة في األم واألب ،وأم األم،
تاركا للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في ترتيب باقي المستحقين بناء على من تتوفر فيه الشروط
األكثر انسجاما لمصلحة المحضون ،أما الترتيب الذي كان محددا في الفصل  99من مدونة
األحوال الشخصية الملغاة فكثي ار ما يضر بمصلحة هذا األخير أكثر مما ينفعه،ويأتي التعداد
الحصري لمستحقي الحضانة في المادة  171من مدونة األسرة ،انسجاما مع أحكام المادة 54
من نفس المدونة،واتفاقية حقوق الطفل.
وقد منح المشرع المغربي في إطار مدونة األسرة سلطة واسعة للمحكمة بناء على ما ثبت
لديها من قرائن وحجج في إسناد الحضانة ،بما يكفل مصلحة المحضون ،

86

وهي مصلحة

تتجسد باألساس في بقاء الطفل تحت حضانة أبويه ما دامت العالقة الزوجية قائمة ،جاء في
قرار المجلس األعل ى

87

"...يتعرض للنقض القرار الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف

القاضيبإسناد حضانة الولد إلى أمه المطلوبة في النقض رغم بقاء العالقة الزوجية قائمة بين
الوالدين لخرقه مقتضيات الفصل  99من مدونة األحوال الشخصية  ."...غير أنه بانحالل
 -84وفاء اللودة ،مرجع سابق ،ص .69
 -85أحمد الخمليشي "،وجهة نظر" ،لألسرة والمرأة أصول الفقه والفكر الفقهي ،الجزء الثاني ،مطبعة المعارف الجديدة
الرباط ،سنة ،1998ص .68
 -86قرار رقم  ،561صادر بتاريخ  22يونيو  ، 1999أوره رشيد عدي ومحمد الصدوقي ،مرجع سابق ،ص .20
 -87جاء في حكم المحكمة االبتدائية بفاس رقم  ،6473في ملف رقم  ،17/1609/1273صادر بتاريخ
...":2017/07/19حيث إن المحكمة تراعي مصلحة المحضون عند تطبيق مواد الحضانة...وحيث تبين للمحكمة أن من
مصلحة المحضونين العيش تحت كنف والدتهم ورعايتهما بعدما أقر األب الحاضن أن من غير مصلحة األبناء المعنيين العيش
برفقته...وحيث ثبت للمحكمة وجاهة االدعاء مما يتعين معه االستجابة للطلب(...غير منشور).
30

العالقة الزوجية تصبح الحضانة من حق األم كمبدأ حيث جاء في حكم المحكمة االبتدائية
بفاس "....وحيث إن الحضانة من واجبات األبوين حال قيام العالقة الزوجية ،فإذا انفكت فتمنح
الحضانة لألم أوال."...

88

ويلعب القضاء اإلستعجالي دو ار هاما في إسناد الحضانة مؤقتا لمن له الحق فيها ،مراعاة
لمصلحة المحضون ،وذلك في الحاالت التي تستوجب توفير حماية أنية ومستعجلة للمحضون
ريثما يبت قضاء الموضوعفي النازلة ،في هذا السياق ورد قرار للمجلس األعلى (محكمة
النقض) الذي جاء في حيثياته"....حيث ينعي الطالب على القرار خرقه للمادة  164من مدونة
األسرة التي تقضي بأن الحضانة من واجبات األبوين ما دامت العالقة الزوجية قائمة ،وإن كان
المكان الطبيعي لتربية الطفل هو بيت الزوجية الذي هجرته الزوجة بدون مبرر وصدر حكم
يقضي برجوعها ،فامتنع ت من تنفيذه وأصبحت في حكم الناشز...لكن وحيث قضت المحكمة
بتسليم المحضون الذي ال يتجاوز عمره السنتين إلى والدته بصفة مؤقتة لما يحتاجه في هذه
المرحلة من رعاية لألم وقيامها بشؤونه تكون قد قدرت حالة االستعجال تقدي ار صحيحا ولم يكن
في قضائها مساس بحق الحضانة ما دام صرف الحضانة إلى األمفي هذه المرحلة كان بصفة
مؤقتة مما يجعل الوسيلة بدون أساس.89...
كما حرص القضاء المغربي على حسن تطبيق قاعدة األم أولى بحضانة أوالدها عند
انفصام العالقة الزوجية ،حيث جاء في حكم المحاكم االبتدائية بفاس...90حيث إن الحضانة
تخول لألم بصريح المادة  171من مدونة األسرة ،وحيث إنه بالنظر لحداثة سن الوالدين...مع
ما يتتبع ذلك من إجراءات الزمة لحفظهما تحت كنف والدتهما...الحكم على المدعى

 -88حكم  ،3155بتاريخ  ،2006/6/13ملف رقم  ،2006/1/355منشور بمجلة فضاء األسرة عدد  ،3دجنبر  ،2006ص
.200
 -89قرار عدد  ،155الملف الشرعي عدد  ،3/2/3856بتاريخ  ،2006/2/22منشور بمجلة فضاء المجلس األعلى العدد
 ،67سنة  ،2007ص .138
 -90حكم رقم 5564ملف رقم  ،06/1/6351صادر بتاريخ  ، 2006/12/11ذكره رشيد عدي ومحمد المصدوقي ،مرجع
سابق ،ص .21
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عليها...بتسليم الطفلين للمدعية...تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  100درهمعن كل يوم تأخير
عن التنفيذ.91"...
ثانيا :مراعاة مصلحة المحضون
من أهم مستجدات أحكام الحضانة في مدونة األسرة ،تلك التي توحي باالنتقال التدريجي
من حضانة العائلة واألسرة الصغيرة إلى حضانة المؤسسة ،خاصة بما أقرته المدونة من دور
األقارب والنيابة العامة ،92في حالة إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها أو جد ولم
تتوفر فيه الشروط القانونية فإنها تقوم برفع األمر للمحكمة لتقرر بشأن اختيار من تراه صالحا
من أقارب المحضون لحضانته ،أو من المؤسسات المؤهلة لذلك طبقا للمادة  165من مدونة
األسرة.93
والمالحظ أن المشرع ربط قيام النيابة العامة أو المعني باألمر بدورهما في اختيار األصلح
للمحضون بتوفر شرطين ،أولهما رفض مستحقي الحضانة قبولها ويتعلق األمر باألم واألب وأم
األم ،وفي حالة تعذر ذلك ،أحد األقارب األكثر أهلية الذي تعينه المحكمة .والثاني عدم توفر
مستحقي الحضانة المنصوص عليهم في المادة  171من مدونة األسرة على الشروط المتطلبة
قانونا فيهم ،وفقا لألحكام المادة  173من نفس القانون ،وهي الرشد القانوني لغير األبوين،
االستقامة القدرة على تربية المحضون وصيانته ،وعدم زواج طالبة الحضانة ،إال في الحاالت
المقررة في المادتين  174و  175من مدونة األسرة.
الفقرة الثانية :صالحية المحكمة في إسقاط الحضانة
يرتبط موضوع الحضانة أشد االرتباط بشروطها ،وبإثبات تلك الشروط ،ويقصد بسقوط
الحضانة في مجالنا هذا أن تثبت هذه للحاضن أوال ،ثم يط أر ما يسقطها ثانيا.
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 -91كما أكد المجلس األعلى ( محكمة النقض ) أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير استحقاق الحضانة ،ألي من األبوين
شريطة مراعاة مصلحة المحضون ،قرار المجلس األعلى (محكمة النقض) عدد  ،299ملف شرعي عدد
2007/1/2/42المؤرخ في ( ،2008/5/28غير منشور).
 -92عادل الزيداني "،إسقاط الحضانة بين التشريع والعمل القضائي " ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في األسرة والتنمية ،جامعة
موالي إسماعيل ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مكناس ،السنة الجامعية  ،2013/2012ص.105
 -93تنص المادة  165من مدونة األسرة"إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ،رفع
من يعنيه األمر أو النيابة العامة األمر إلى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ،وإال
اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك".
 -94محمد الكشبور ،شرح مدونة األسرة ،ا لجزء الثاني ،انحالل ميثاق الزوجية ،الطبعة األولى ،2006ص.350
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ومن ابرز األسباب المسقطة للحضانة اختالل أحد شروطها ،المنصوص عليها سواء في
نصوص التشريع أو في أحكام الفقه ،وأل ن الحاضن في حالة اختالل شروط الحضانة ال يتصور
منه أن يتخلى عنها بكيفية تلقائية وإرادية فإن األمر يحتاج إلى رفع دعوى قضائية عليه
موضوعها طلب الحكم بإسقاط الحضانة عنه95،لسبب من األسباب،وترفع هذه الدعوى من كل
ذي مصلحة ومن النيابة العامة طبقا للمادة  177من مدونة األسرة.
أوال :سقوط الحضانة الختالل أحد شروطها
للحفاظ على مصالح القاصر عند فك الرابطة الزوجية أشترط المشرع المغربي في
الحاضن ،مجموعة من الشروط ،والتي أكدت عليها المادة  173من المدونة بقولها "شروط
الحاضن... :الرشد القانوني لغير األبوين ،االستقامة واألمانة ،القدرة على تربية المحضون
وصيانته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ،عدم زواج طالبة الحضانة إال في الحاالت
المنصوص عليها في المادتين  174و"... 175
يالحظ أن المشرع قد وضع على كاهل القضاء مهمة جسيمة للتحقق من مدى أهلية
الحاضن لحضانة الطفل ،فشرط االستقامة ،96واألمانة
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له مفهوم واسع ويبقى معه للقاضي

مجاال واسعا ألعمال سلطته التقديرية ،ذلك أن المحكمة في بحثها عن مدى تحقق هذا الشرط
في طالب الحضانة عندما يطلب من له المصلحة إسقاط حضانة الحاضن بدعوى انتفاء هذا
الشرط ،عليها أن تستعين بكافة وسائل اإلثبات،للتحقق من مدى أهلية الحاضن لالستمرار في
حض انة القاصر،وإذا تأكد لها عدم أهلية الحاضن أن تحكم بإسقاط الحضانة لكون االستقامة
المطلوبة في الحاضن ليست مطلوبة في ذاتها وإنما لتفادي تأثير القدوة السيئة على
المحضون.98

 -95محمد الكشبور ،مرجع سابق ،نفس الصفحة.
 -96تعني االستقامة السلوك القويم الذي ال اعوجاج فيه ،أي االلتزام بقواعد السلوك المأمور بها دينا .والمحمودة أخالقيا أو
اجتماعيا دون االنحراف إلى التصرفات المش ينة أو األعمال الساقطة المنبوذة .للمزيد من المعلومات أنظر عادل الزيداني ،
مرجع سابق ص.13
 -97شرط األمانة :يعني أن يكون الحاضن أمينا على المحضون في نفسه وفي عقله وماله ،أنظر محمد الكشبور ،شرح مدونة
األسرة ،الجزء الثاني انحالل ميثاق الزوجية ،ط  ،1ص .331
 -98محمد الصدوقي ،رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص .24
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في هذا الصدد أصدرت محكمة النقض ق ار ار صاد ار عن محكمة االستئناف جاء في
حيثياته "حيث إن االستقامة واألمانة شرطان يجب توفرهما في الحاضن طبقا للمادة  173من
مدونة األسرة والمحكمة لما استنتجت من الحكم الجنائي عدد  01/33القاضي بإدانة الطاعنة
بالحبس من أجل جناية السرقة الموصوفة دليال على سوء سلوكهايخشى معه على المحضونين
إذا بقي عندها بحيث يتأث ار بأفعالها ،ورتبت ذلك الحكم بنزعهما منها وإسقاط حضانتهما عنها
تكون قد استعملت سلطتهما في تقديراألدلة وشرط االستقامة وأقامت قضاءها على أساس وعللته
تعليال سليما وكافيا ،فكان ما بالفرع من السبب بدون أساس.
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كما يترتب عن صدور حكم جنحي نهائي بإدانة الحاضنة في جريمة الفساد ،اعتبارها
غير مستحقة لحضانة أبنائها مما يوجب إسقاط الحضانة عنها لسوء سلوكها ،وفي هذا الصدد
أصدرت محكمة النقض ق ار ار ،
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أيدت فيه قرار محكمة االستئناف بمراكش عدد  929في

الملف عدد  ،2005/8/1954بتاريخ  29/11/2005والذي جاء في حيثياته..." :حيث إن تقديم
الحجج وتقييمها من سلطة محكمة الموضوع إ ن أقامته على مسوغ  ،والمحكمة لما قضت
بإسقاط حضانة الطاعنة عن ولديها...بناءا على حكم جنحي نهائي قضى بإدانتها من أجل
الفساد وعلى اعترافها أمام الضابطة القضائية بممارسة الفساد عدة مرات مع شخص غريب
وسلمت حضانتهما لوالدهما الذي أصبح أحق بهما منها تكون قد استعملت سلطتها وبنتها على
وثائق لها أصلها في الملف وعلى البند الثاني من المادة  173من مدونة األسرة التي تشترط في
الحاضنة االستقامة واألمانة والتي أصبحت غير متوفرة في الطاعنة حسب ما ذكر أعالهفجاء
قرارها بذلك مؤسسا ومعلال تعليال كافيا وهي غير ملزمة باإلستجابةلطلب إجراء بحث ما دام
اتضح لها وجه الحكم في القضية فكان ما بالوسيلتين بدون أساس.
كما يسقط الحق في الحضانة ولو لم تقتنع المحكمة بثبوت جنحة الفساد قانونا في حق
الحاضنة لثبوت الشبهة ،مما يعد بمثابة انعدام توفر شرطي االستقامة واألمانة المشترطة لرعاية

 -99قرار مجلس األعلى عدد ،561ملف شرعي عدد ،2006/2/142مؤرخ في ( 2006/10/4غير منشور).
 -100قرارالمجلس األعلى (محكمة النقض) عدد  ،120ملف شرعي عدد ،2007/1/2 107المؤرخ في ( 2008/3/12غير
منشور).
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المحضون ،جاء في قرار للمجلس األعلى..." 101إن األفعال المشار إليها ،وإن كانت ال تشكل
جنحة التحريض على الفساد حسب قناعة المحكمة التي برأتها منها ،على الرغم من تأكيدها
على حصولها  ...منافية لالستقامة واألمانة والقدرة على تربية المحضون تربية دينية وخلقية
سليمة ،طبقا للمادة  173من المدونة والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانة الطالبة عن
محضونتها ،بعلة أن الحكم ببراءتها من جنحة التحريض على الفساد لم ينفي عنها ارتكاب تلك
األفعال المنسوبة إليها من الناحية الواقعية ،والتي اعتبرتها منافية ألحكام المادة  173المذكورة،
فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس،وعللت قرارها تعليال كافيا ،ولم تخرق المقتضيات
القانونيةالمحتج بها ،ويبقى ما أثير ال أساس له".
من خالل الق اررات التي أوردناها أعاله ،يتبين أنه في إطار الرقابة القضائية على أخالق
وسلوك الحاضنة حماية لسلوك الطفل المحضون نجد أن القضاء المغربي سواء تمثل في قضاء
الموضوع أو في قضاء القانون ال يتردد في الحكم بإسقاط الحاضنة التي تتعاطى الفساد.102
باإلضافة إلي شرطي االستقامة واألمانة ،يشترط في الحاضن أن يكون
قادر،
ا

103

على

تربية المحضون ،ذلك أن مصلحة هذا األخير تقتضي أن يكون حاضنه قاد ار على تلبية
احتياجاته المادية والمعنوية ،فإن كان عاج از لمرض أقعده فإنه ال يكون أهال للحضانة.104
ويالحظ عمليا أن فلسفة مدونة األسرة بخصوص مراعاة مصلحة المحضون وجعلها فوق
كل االعتبارات قد وجدت لها صدى لدى محاكم الموضوع ،وفي هذا اإلطار أصدرت المحكمة
االبتدائية بصفروحكما
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قضى برفض طلب إسقاط حضانة األم مراعاة لمصلحة المحضون

 -101قرار المجلس األعلى (محكمة النقض) عدد  ،124ملف شرعي عدد ،2006/2/452المؤرخ في ( 2007/8/21غير
منشور).
 -102يمكن استنباط سوء سلوك الحاضنة المسقط لحقها في الحضانة انطالقا من شهادة اللفيف الذين يشهدون بانعدام االستقامة،
قرار مجلس األعلى (محكمة النقض) عدد  ،255ملف شرعي عدد  ،2005/2/5944المؤرخ في ( 2007/7/9غير
منشور).
 -103إن مفهوم القدرة شامل وواسع ويضم كل ما من شأنه أن يعطل مهمة الحضانة على الوجه المطلوب ،كما أن مسألة القدرة
على تربية المحضون مسألة تدخل في صميم السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،يمكن القول بتوافر هذه القدرة من عدمها
حسب ما تقتضيه مصلحة المحضون.
 -104محمد الكشبور ،شرح مدونة األسرة ،انحالل ميثاق الزوجية ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى،سنة ،2006ص  333و
.334
 -105حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بصفرو عدد  ،242ملف رقم  ،16/1609/1091بتاريخ ( 2017/2/15غير
منشور).
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التي اقتضت ذلك ،جاء في حيثياته" ...حيث أسس المدعي طلبه الرامي إلى إسقاط حضانة
المدعىعليها عن االبنين المحضونين على إخاللها وامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي الوارد
أعاله...حيث أنه استنادا لما ذكر أعاله ،فالمدلى به ال ينهض كحجة كافية إلثبات امتناع
المدعى عليها لتنفيذ مقرر الزيارة طالما أن عنصر االعتياد وتحايل المدعى عليها وإخاللها
بالمقرر المحدد للزيارة وامتناعها بصفة مطلقة غير ثابت هذا من جهة ،ومن جهة أخرى وطالما
أن المحضونين...من مواليد  2008و  ،2010وأن فراقهما عن والدتهما من \شأنه أن يلحق
بهما ضر ار طالما أن المحضونين في مثل هذا العمر يكونان في حاجة ماسة لوالدتهما قصد
حضا نتهما والعناية بهما فيما يخص صحتهما واستقرارهما النفسي واالجتماعي والدراسي...وحيث
أنه تبعا لما ذكر أعاله وم ارعاة لمصلحة المحضون طبقا للمادة  186من مدونة األسرة يبقى
طلب المدعي بإسقاط حضانة االبنينعلى العلة المذكورة غير مؤسس ويتعين رفضه ".
يتبين مما سبق أن المشرع أحاط المحضون بحماية قانونية متميزة ،من خالل ما خوله
ل لقضاء من سلطة تقديرية واسعة في بسط رقابته على مدى استجابة الحاضن للشروط الكفيلة
بحماية مصلحة المحضون ،وحرصا منه على فرض المزيد من الضمانات الحمائية لصالح
المحضون اشرط في المادة  173من مدونة األسرة ،عدم زواج الحاضنة ،إال في الحاالت
المنصوص عليها في المادتين 174
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و 175
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من مدونة األسرة ،حيث ميز المشرع بين

الحاضنة غير األم ثم الحاضنة األم وفي مقتضيات فرضتها مصلحة القاصر المحضون
والحاضنة على حد سواء.
ثانيا :إسقاط الحضانة باالنتقال

 -106تنص المادة  174من المدونة زواج الحاضنة غير األم يسقط حضانتها إال في الحالتين:
 -1إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
 -2إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
 -107تنص المادة  175من المدونة زواج الحاضنة األم ال يسقط حضانتها في األحوال اآلتية:
 -1إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها.
 -2إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير األم.
 -3إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
 -4إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
36

يعترف الدستورالمغربي بحرية التنقل للجميع ،غير أن هذه الحرية ليست مطلقة عندما
يتعلق األمر بالحضانة ،ذلك أن تغيير الحاضنة لموطنها وانتقالها بالمحضون يعد إشكاال على
المستوي العملي ،مما حدى بالمشرع إلى فتح المجال لتدخل المحكمة إلسقاط حضانتها إعماال
لسلطتها التقديرية.
وه ذا ما دفع ببعض الفقهاء غير العرب على رأسهم األستاذ " جامبومارالن" إلى حد التأكيد
على أن أساس إسقاط الحضانة يجب أن يبحث في األسباب المتعلقة بالسلطة األبوية عوض
أن نبحث عنها في أسباب تتعلق بمصلحة المحضون.108
غير أن هذا الرأي هوجم من طرف الفقه العربي ،ذلك أن فصل السلطة األبوية عن
مصلحة المحضون ليس بالرأي الوجيه في كل األحوال ،وال يمكن األخذ بمدلوله بصفة مطلقة،
فإذا كان تأثير السلطة األبوية ال شك فيه ،فإن هذه األخيرة وضعت لحراسة مصلحة األطفال
الذين هم في حاجة إلى حماية وتربية أيضا ،والذود عنها ال تكون إال بواسطة سلطة قوية
يعترف بها القانون.109
وبالرجوع إلى مدونة األسرة ،نجد أن المشرع قد نظم مسألة انتقال الحاضن ،وميز في هذا
الصدد بين االنتقال بالمحضون داخل المغرب وخارجه . 110حيث اعتبر انتقال الحاضنة أو
النائب الشرعي لإل قامة في أي مكان داخل المغرب مهما بعد عن الطرف األخر غير مسقط
للحضانة ،إال إذا تبت للمحكمة ما يوجب اإلسقاط مراعاة لمصلحة المحضون التي تفرض
ترجيح مصلحة هذا األخير قبل أية مصلحة أخرى ،ولو خصت الولي أو الحاضنة ،وعليه متى
تخلف بفعل االنتقال شرط من شروط الحضانة ،أو كان المكان الذي ثم االنتقال إليه المحضون
يصيبه بضرر صحي سقطت الحضانة.
والجدير باإلشارة  ،أن المشرع بعد أن قرر أن االنتقال ال يسقط الحضانة في المادة 178
من مدونة األسرة ،تراجع عن ذلك وقرر وجوب مراعاة الظروف الخاصة باألب أو بالنائب

 -108زكية حميدو"،مسالة المحضون في القوانين المغاربية لألسرة-دراسة مقارنة" ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر
بلقايد تلمسان ،كلية الحقوق ،السنة الجامعية ،2004/2005ص .551
 -109زكية حميدو ،نفس المرجع ،ص .551
 -110المادتين  178و 179من مدونة األسرة.

37

الشرعي والمسافة التي تفصل المحضون عن أبيه ،أي أنه عاد مجددا لمراعاة أحكام الفقه
المالكي.
لهذا اعتبر األستاذ محمد الكشبور أن ما جاء في المادة  178يتناقض مع ما جاء في
مقدمتها ،وأنه كان على المشرع أن يقرر أن االنتقال في حد ذاته ال يسقط الحضانة غير أنه
متى أصاب المحضون ضر ار أكيدا من جراء ذلك االنتقال سقطت الحضانة ،دون تقيد المحكمة
بالظروف الخاصة باألب أو النائب الشرعي والمسافة التي تفصل المحضون عن أبيه .111وهو
ما أكده المشرع المدني اليمني عندما نص في المادة  145من قانون

األحوااللشخصية

"...ويجوز للحاضن نق ل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو
أخالقيا."...
ومن التطبيقات القضائية لهذه المادة نستحضر حكم أصدرته المحكمة االبتدائية بفاس

112

التي رفضت إسقاط الحضانة من طرف األب الذي يقيم بأكادير في حين أن الحاضنة تقيم
بمدينة فاس نظ ار لتوفر وس ائل النقل ،وبالتالي ال يوجد أي عائق يمنع األب من مراقبة وتتبع
أبنائه وصلة الرحم معهم."....
يتضح من الحكم أعاله أن المحكمة رفضت إسقاط الحضانة آخذة بعين االعتبار التطور
الذي عرفته اإلنسانية في مجال النقل ،معللة حكمها بأن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب
حق الزيارة والرقابة ال يعد مبر ار موجبا لسقوط حق الحضانة عن األم وال يمنع استعمال حق
الزيارة.
يتضح إذن أن هدف المشرع هو مصلحة المحضون باألساس ،وهذه المصلحة هي مناط
إسقاط الحضانة من عدمه ،وبخصوص المسافة التي تفصل مكان انتقال بالمحضون عن النائب
الشرعي فقد أحسن صنعا حينما لم يعمد إلى تحديدها ،إذ ترك األمر للسلطة التقديرية للمحكمة
حسب ما ترى موجبا للسقوط من المسافات.

 -111محمد الكشبور " ،أحكام الحضانة دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة األسرة" ،سلسلة الدراسات القانونية المعاصر،الطبعة االولى ،2004
ص.118
 -112حكم بدون ذكر عدد ،ملف عدد  2248صادر بتاريخ  ،2003 -6 -11ذكرته وفاء اللودة ،مرجع سابق ص .87
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فضال عما قيل ،إن الحالة الم عاكسة وهي انتقال النائب الشرعي لإلقامة من مكان آلخر
ال يسق ط الحضانة عن الحاضنة طبقا لمدونة األسرة وهو حكم منطقي ،والقول بعكس ذلك
كاستثناء حسبما ورد في المادة  178من المدونة سيكلف الحاضنة عناء االنتقال إلى بلد األب
أو النائب الشرعي تحت طائلة إسقاط الحضانة عنها لسبب ليس لها دخل فيه وحتى لو كانت
تؤدي مهمتها على أحسن وجه أو كل ذلك ألجل التسهيل علىاألب أو الولي مراقبة المحضون،
أليس في ذلك تغليب مصالح النائب الشرعي أو األب على حساب مصالح المحضون؟.
من جهتنا نؤيد االتجاه القضائي أعاله ،وال نرى صوابا فيما جاء به المشرع المغربي
بخصوص هذه النقطة ،لذلك نؤيد األستاذ محمد الكشبور فيما وصل إليه من وجود التناقض في
أجزاء المادة أعاله ونقترح أن تكون المادة على النحو األتي " انتقال الحاضنة من مكان لألخر
داخل المغرب ال يسقط حضانتها ،إال إذا ثبت ما يوجب السقوط .ال يجوز للنائب الشرعي
إخراج المحضون من بلد أمه الحاضنة إال بإذنها ما لم تقتضي مصلحة المحضون خالف
ذلك".
إن المشرع المغربي وهو يعالج مشكل إسقاط الحضانة باالنتقال في مدونة األسرة ،لم
يكتف ي بمعالجة االنتقال داخل المغرب،بل انصب اهتمامه أيضا على معالجة مشكل انتقال
الحاضنة بالمحضون خارج أرض الوطن.
لذلك فمن المستجدات التي جاءت بها مدونة األسرة ما قررته المادة  179من إمكانية تقدم
النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون بطلب إلى المحكمة ،بقصد تضمين قرار إسناد
الحضانة أو قرار الحق منع السفر بالمحضون إلى الخارج دون موافقة نائبه الشرعي ،اللهم
بعض الظروف التي قد تفرض ضرورة سفر المحضون رفقة حاضنه خارج أرض الوطن ،فإن
المشرع سمح لهذه األخيرة أن تتقدم بطلب إلى قاضي المستعجالت الستصدار إذن بذلك
بعدالتأكد من الصفة العرضية للسفر.
وعلى مستوى العمل القضائي ،فإن المبدأ في االنتقال داخل المغرب هو األصل أما
االستثناء فهو المنع  ،على عكس االنتقال إلى الخارج ،فاألصل هو المنع واالستثناء هو الجواز
ونسوق في هذا اإلطار حكم صادر عن ابتدائية مكناس جاء فيه " ...إذا كانت الحضانة ال
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تسقط بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي داخل المغرب ،فإنه بمفهوم المخالفة انتقالها لإلقامة
خارج المغرب يسقط حضانتها...وحيث إنه مادام قد ثبت للمحكمة أن الحاضنة أصبحت تعيش
بإسبانيا ،وأن المحضونة تتواجد بمكناس استنادا إلى الوصوالت المدلى بها والمتعلقة بواجب
تمدرسها ،فإنه يتعين االستجابة للطلب".113
كما جاء في حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بفاس 114قضت باإلذن للبنت...من أجل
مغادرة التراب الوطني والسفر بمعية والدتها المدعية للديار االيطالية قصد العيش معها هناك،
وقد عللت اإلذن بمايلي...":وحيث عززت المدعية طلبها بما يفيد تدهور الحالة الصحية لوالدتها
التي كانت تتولى الحضانة الفعلية للبنت...اعتبار لوجود المدعية بالديار االيطالية كما أدلتأيضا
بما يفيد وجود والد البنت ...أيضا بالديار المذكورة...وحيث لئن كانت المادة  186من مدونة
األسرة جاءت صريحة في أن المحكمة تراعي مصلحة المحضون في تطبيق مواد الحضانة ،فإن
المحكمة بما لها من سلطة تقديرية واسعة في مجال تقييم المصلحة المذكورة ارتأت وجاهة
الطلب أمام عجز الجدة عن االستمرار في واجبات الحضانة وأمام ارتباط والدالمحضونة بعقد
شغل في الخارج...أ ما ادعاء تواجد الطالبة في مدينة تبعد عن المدينة التي يسكنها بحولي 400
كلم هو أيضا تمسك ال يرقى لدرجة االعتبار فقد تحمل زمنا طويال والبنت بعيدة عنه بمسافة
أطول بمعية جدتها المها بالمغرب مع بعد المسافة بمئات الكيلومترات .
وقد جاء في قرار المجلس األعلى "...إن انتقال الحاضنة خارج المغرب ال يتم إال بموافقة
نائبه الشرعي ،والثابت من أوراق الملف بأن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على
إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا ،والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها عن بنتها
رغم إقامتها معها خارج المغرب حارمة إياه من مراقبتها وتفقد أحوالها بعلة أن األب هو من

 -113حكم عدد 768صادر عن قسم قضاء األسرة بمكناس ،الملف رقم 5/909ح 2008/بتاريخ  ،219/3/2ذكره عادل
الزيداني ،مرجع سابق ،ص .79
 -114حكم صادر عن ابتدائية فاس ،رقم  ،2240ملف رقم  ،6/9/589بتاريخ  ،2005/5/2منشور بمحكمة قضاء األسرة،
العدد الثالث ،ص  195وما يليها.
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انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليس الحاضنة تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا ،ويتنافى
مع اآلداباإلسالمية ،واعتبرته محكمة النقض خطأ ومخالف للقانون".

115

يتضح من الق اررات أعالهأن القضاء قد جعل االنتقال إلى الخارج األصل فيه هو
المنع،واالستثناء هو الجواز،على خالف بعض الباحثين الذين يرون العكس،ودليلنا في
ذلك،أنفهم الفقرة األخيرة من المادة من المادة  179من مدونة األسرة ينبغي أن يتم في ضوء
الفقرة األولى من نفس المادة.116
من أجل ضمان مصلحة الطفل المحضون ،وارتباطا بسفره خارج الوطن خول المشرع
للقضاء االستعجالي مهمة إقرار هذه المصلحة ،ولن يتأتى ذلك إال بتوافر عنصر
االستعجال 117الذي يشكل مناط اختصاص قاضي األمور المستعجلة طبقا للفصل  149من
قانون المسطرة المدنية،118باإلضافة إلي الصفة العرضية لهذا السفر ،واالقتناع بوجود ضمانات
كافية من أجل عودة المحضون إلى أرض الوطن.119
ومن التطبيقات العملية لهذه المادة نورد أم ار صاد ار عن رئيس المحكمة االبتدائية بالرباط
والذي جاء فيه " وحيث أن المدعية حاضنة البنها واستنادا للمادة  169من مدونة األسرة ،والتي
تعطي لألم واجب العناية بشؤون المحضون ،وأن ال يبيت إال عند حاضنته...وأن حالة
االستعجال تبقى قائمة البث في النازلة وأنه ...متقاعد وليس هناك ضمانات للعودة به إلي
المغرب مما يتعين معه االستجابة للطلب ،وذلك درء لكل ضرر وحماية للطرف المضرور...
لهذه األسباب نأمر بإغالق الحدود في مواجهة الطفل ...ومنعه من مغادرة أرض الوطن "

120

 -115قرار عدد  ،742في الملف رقم ،2007/1/2/31صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  ،2008/10/15منشور بمجلة
نشرة قرارات المجلس األعلى ،السلسلة األولى ،سنة  ،2009ص 88و.89
 -116لالطالع على هذا التضارب الفقهي ،انظر محمد امزيان ،مرجع سابق ،الصفحة 13وما بعدها.
 117المقصود باالستعجال الحالة التي يكون فيها الحق معرضا للخطر المحقق ،بحيث يكون كل تأخير في اتخاذ إجراء وقائي عاجل يعرضه لخطر
يصعب تداركه بعد ذلك .للمزيد من التوضيح أنظر عبد الحميد أخريف" محاضرات في قانون التنظيم القضائي" ،مسلك اإلجازة ،السداسي
الثاني،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2012/2011ص .63

 -118من خالل الحكم أعاله يتبين أن االنتقال داخل المغرب هو األصل واالستثناء هو المنع عكس االنتقال إلى الخارج
األصل هوالمنع و االستثناء هو الجواز ،ونعتقد أن هذا التفسير منطقي وجدير بالتأييد واالستثناء على خالف ما ذهب إليه
بعض الباحثين  ،أنظرمحمد أمزيان" ،القضاء المستعجل في القضايا االسرية – والنفقة نموذجا ،" -رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،وجدة التكوين والبحث في تشريعات األسرة والهجرة ،جامعة محمد األول ،كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة ،السنة الجامعية  ،2009/2008مرجع سابق ،ص .13
 -119محمد أمزيان ،مرجع سابق ،ص .9
 -120أمر استعجالي رقم  ،932في ملف رقم  ،2006/842/6بتاريخ  ، 2006/8/1أورده عادل الزيداني ،مرجع سابق ،ص
.115
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ولعل من ابرز الظروف واألسباب التي تسمح لقاضي المستعجالت بمنح اإلذن
بالسفرنجدحالة السفر لالستشفاء أو التعليم أوفي اطار بعثة ثقافية أو رياضية ،أو غير ذلك من
كل ما فيه مصلحة للمحضون.
وارتباطا بهذا اعتبر رئيس المحكمة االبتدائية بالرباط من خالل أمر استعجالي أصدره بناء
على المادة  179من مدونة األسرة أن امتناع األب عن اإلذن والترخيص البنه بالسفر لمتابعة
عالجه يشكل تعرضا تعسفيا غير مسموح به قانونا ومخالفا لما تقتضيه الوالية األبوية ،وما
تلزمه من العمل لمصلحة األبوين ،وقضى بالترخيص الفوري البنه لمغادرة التراب الوطني من
أجل الخضوع للمراقبة الطبية مع اعتبار األمر بمثابة إذن لالبن المذكور في حالة امتناع األب
بمغادرة التراب الوطني.121
من خالل ماسبق يتضح أن المشرع المغربي عمل على خلق توازن بين مصالح األطراف
داخل مؤسسة الحضانة ،بحيث راعى مصلحة كل طرف على حدة ،وجعل مصلحة المحضون
الفضلى فوق كل االعتبارات ،تقدم عند تعارض مصالح باقي األطراف ،وسهل بذلك عمل
القضاء في حل اإلشكاالت التي كانت تثيرها مثل هذه األوضاع.
المطلب الثاني :تنظيم حق زيارة المحضون
اعتبرت مدونة األسرة مسألة زيارة المحضون من الحقوق الثابتة ألحداألبوين في حالة
انفصالهما ،إذ عملت على تنظيم زيارة واست ازرة المحضون من قبل الطرف غير الحاضن.
وباعتبار هذا الحق ليس مقر ار لمصلحة صاحب الزيارة فقط ،بقدر ما هو مقرر لمصلحة
المحضون الذي يجب أن يكون على عالقة مستمرة ومستقرة مع أبويه معا ،لما في ذلك من
دور في المحافظة على توازنه النفسي وتقوية سلوكه للحد من اآلثار السلبية الناجمة عن
انفصال لألبوين.122

 -121أمراستعجالي عدد  ،962في ملف  ،2006/595/6بتاريخ  ،2006/2/7/11أورده محمد أمزيان ،مرجع سابق،ص.12

 -122صالح الدين الطاوسى" ،زيارة المحضون -دراسة مقارنة ،"-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون
األسرة والهجرة ،جامعة محمد األول ،كلية العلوم القانونية ة االقتصادية واالجتماعية وجدة ،سنة  ،2008/2007ص .7
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ووعيا من المشرع بضرورة تنظيم هذا الحق المعنوي لما له من اثر عظيم على نفسية
القاصر،ارتأى تخصيص باب مستقل يبرز فيه كيفية تنظيم زيارة المحضون ومدى إشراف
القضاء على حسن ذلك التنظيم.123
بناءا على ماسبق يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين :نتحدث في (األولى) عن تنظيم
زيارة المحضون باتفاق األبوين ،على أن نركز في (الثانية)على تدخل القضاء في تنظيم أوقات
الزيارة وتعديله في حالة إخالل أحد األطراف بهذا اإلتفاق.
الفقرة األولي :تنظيم زيارة
األبوين

المحضون

باتفاق

إذا كانت مدونة األسرة قد وسعت من دائرة إرادة األطراف في إبرام عقد الزواج ،وفي
ترتيب العديد من مقتضياته وفق رغبتهما،

124

فإنه في المقابل حرصت على إيالء إرادة الزوجين

دو ار أساسيا في تنظيم جميع اآلثار التي قد تترتب عن إنهاء العالقة الزوجية ،خاصة ما تعلق
منها باالتفاق على ما يضمن مصلحة أطفالهم125ا.
وعليه فإن التنظيم اإل تفاقي للزيارة هو األصل في إطار المدونة ،على اعتبار أن المشرع قد
تعرض في المادة  181إلى اإلتفاق على الزيارة ،ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تنظيم
الزيارة عن طريق القضاء ،وهذا اإلتفاق البد من تدوينه حتى يبقى حجة قائمة بين األبوين،

126

اللذين يقومان بتبليغه إلى المحكمة التي تسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة ،لضمان
التزام الحاضن بمحتواه ،والرجوع إليه عند الحاجة.127

 -123عالج ا لمشرع زيارة المحضون في الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالوالدة ونتائجها في
المواد  180إلى186من مدونة األسرة.
 -124إدريس الفاخورى" ،دور اإلرادة في إنهاء عقود الزواج على ضوء مدونة األسرة "،مقال منشور بمجلة الملف العدد ،4
سنة  ،2004ص .69
 -125سناء العاطي هللا "،الطالق اإلتفاقي للمغاربة في المهجر وفق مدونة األسرة" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
تخصص األسرة والطفولة ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس،السنة الجامعية
 ،2006/2005ص.45
 -126محمد األزهر" ،شرح مدونة األسرة الزواج ،انحالل ميثاق الزوجية ،الوالدة ونتائجها" ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،الطبعة األولى،
سنة  ،2006ص .418
 -127وزارة العدل ،دليل عملي لمدونة األسرة ،منشورات جمعية المعلومة القانونية والقضائية ،سلسلة الشروح والدالئل ،العدد األول ،ص .113
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من مزايا التنظيم االت فاقي للزيارة هو التحديد الدقيق لزمان ومكان ومدة الزيارة الشيء
الذي يسهل عملية تنفيذ هذا االتفاق بالنسبة لألبوين معا ،لكونه نابعا من إرادتهما المشتركة مما
يكون له عظيم األثر على استقرار نفسية المحضون.128
ارتباطا بهذا،أصدرت المحكمة االبتدائية بوجدة حكما ،129جاء في حيثياته ".......حيث
حضر الطرفان واتفقا ع لى تحديد وقت الزيارة في يوم السبت عشية واألحد كامال."...
إال أن ما يالحظ بخصوص األحكام الصادرة في قضايا الطالق والتطليق مع وجود أبناء
قاصرين ،أن ثقافة التدبير االتفاقي ألحكام الزيارة ال زالت ضعيفة.

130

وناد ار ما يتم العثور على حكم اتفق فيه األبوين المتفارقين على تنظيم زيارة أبنائهما وهو
ما يجد تفسيره في جو الصدام والتشاحن الذي غالبا ما يميز عالقة األبوين في هذه الفترة.

131

ويبقى التنظيم االتفاقي للزيارة أكثر برو از عند المغاربة المقيمين بالخارج بسبب تشجيع
بلدان اإلقامة خاصة األوروبية منها على العمل للتوصل إلى اتفاقيات ودية في المسائل المتعلقة
بالمنازعات األسرية.
ورد في حكم طالق اتفاقي  132،بين زوجين مغربيين صادر عن محكمة هولندية
مايلي"...كما للرجل الحق في اصطحاب األطفال بعد المشاورة في أيام العطل الكبيرة ولمدة
أسبوعين متتالين ،فإنه يجب أيضا على الطرفين المشاورة واالتفاق على مجريات العطلة الكبيرة،
ويجب أن يتم ذلك قبل  1أبريل من كل سنة"...
تجدر اإلشارة أنه إذا تأسست زيارة المحضون على اتفاق بين طرفين ،فإنه ال يجوز تغيير
ذلك االتفاق إال ألسباب جديدة تهم مصلحة المحضون والحاضنة.
وفي هذا الصدد نجد أن محكمة االستئناف بالدار البيضاء ذهبت في قرار لها،

133

إلى

تعديل األمر االستعجالي المنظم للزيارة وجعله وفقا لالتفاق المبرم سابقا بين األبوين إذ جاء فيه:
 -128محمد الصدوقي ،رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص .35
 -129حكم صادر عن قسم قضاء األسرة ،بالمحكمة االبتدائية بوجدة رقم  ،1531في الملف عدد  ،06/296بتاريخ ' ،2006/04/ذكره صالح الدين
الطاوسي ،مرجع سابق ،ص .13
 -130هذا ما استنتجناه من خالل اطالعنا على مجموعة من األحكام الصادرة بهذا الخصوص عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بفاس وصفرو.
 131هذا ما أكده أحد موظفي كتابة الضبط بقسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بصفرو من خالل اللقاء الذي أجريته معه يوم .2017/10/20
-132حكم صادر عن محكمة هيولمند الهولندية تحت رقم  3213 -04 ،FR 15809بتاريخ 16فبراير  ،2005ذكره صالح

الدين الطاوسي ،مرجع سابق ص .14
 -133قرار صادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء رقم  ،2006/1488ذكره صالح الدين الطاوسي ،مرجع سابق ،ص .15
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"....وذلك بتحديد زيارة المحضون [ حسب االتفاق السابق بين األبوين] في يوم األحد كل خمسة
عشرة يوما".
ال غرو أن الزيارة بعد تحديدها واالتفاق عليها قد يحصل تحايل في تنفيذها أو يمتنع من
بيده المحضون من تسليمه أو تمكين الطرف األخر من زيارته ،األمر الذي يدفعنا إلى التساؤل
عن ضمانات زيارة المحضون وفق االتفاق الحاصل بين الطرفين؟.
أعطى المشرع المغربي للقضا ء سلطة تحديد الجزاء المناسب لكل من يعرقل زيارة
المحضون وفق ما هو محدد بحكم القانون ،ذلك ما نصت عليه المادة  184من مدونة األسرة
بقولها "تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ،وإسقاط حق
الحضانة في حالة االختالل ،أو التحايل في تنفيذ االتفاق ،أو المقرر المنظم للزيارة".
ارتباطا بهذه القاعدة جاء في قرار صادر عن المجلس األعل ى 134مايلي "...ذلك أن
الطرفين أبرما اتفاقا ضمناه بأن تكون دراسة البنت بمدارس إيمنتانوت المدينة وبأن يسمح لوليها
بزيارتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وبتمكينه منها مدة شهر كامل لقضاء العطلة الصيفية
معه وهي التزامات مرتبة بذمة المطلوبة ومعلقة على شرط فاسد ،وهو سقوط حقها في
الحضانة ...وحيث إن محكمة الموضوع حينما أعرضت عن تطبيق هذه االتفاقية تكون قد
خرقت الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض".
يتبين لنا من خالل الق اررات واألحكام الواردة أعاله ،أن القضاء المغربي مساير إلرادة
المشرع في الحرص على إلزامية تنفيذ مختلف االتفاقات الخاصة في إطار العالقات األسرية
بصفة عامة والزيارة بصفة خاصة ،ألن ذلك من شأنه بيان قوة هذه االتفاقات ودور اإلرادة فيها،
مما سيش جع العديد من اآلباء واألمهات اللجوء إليها ،باعتبارها وسيلة فعالة من أجل ضمان بقاء
المحضون في اتصال دائم مع محيطه العائلي ،وتجنبا للصعوبات التي قد تقع أثناء التنفيذ.

 -134قرار المجلس األعلى،عدد  ،446في الملف الشرعي عدد  ،2004/2/611الصادر بتاريخ  ،2005/09/28منشور بمجلة المناهج العدد المزدوج
9و،10سنة  ،2006ص .212
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الفقرة الثانية:
الزيارة وتعديله

سلطة

المحكمة

في

تنظيم

وقت

بعد إسناد حضانة الطفل المحضون تتخذ المحكمة كل ما تراه مناسبا من إجراءات بما في
ذلك تنظيم حق الزيارة في حالة عدم اتفاق األبوين على ذلك.135
جاء في حكم للمحكمة االبتدائية بفاس..." 136حيث إنه مدام أن األبناء المذكورين بحوزة
المدعى عليها يكون المدعي محروما من زيارة أبنائه...وحيث يحق لغير الحاضن زيارة
المحضون ...وحيث يتعين تحديد فترات الزيارة وضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر اإلمكان
التحايل في التنفيذ طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  182من مدونة األسرة مما يتعين
معه تحديد أوقات الزيارة في يوم األحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة إلى الخامسة مساء
من نفس اليوم على أن يبيت المحضون عند حاضنته."...
كما أصدرت المحكمة االبتدائية بصفرو حكما

137

جاء في حيثياته "...حيث أنه طبقا

للمادة  182من مدونة األسرة فإنه في حالة عدم اتفاق الطرفين على تنظيم الزيارة فإن المحكمة
تحدد في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان مراعية في ذلك األطراف
والمالبسات الخاصة بكل قضية آخذةبعين االعتبار مصلحة المحضون فان عليها أن تمكن
مطلقها من ذلك يوم األحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من
نفس اليوم من أمام باب منزلها وإرجاعهما بنفس المكان"...
 -135المادة  182من مدونة األسرة.
 -136حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بفاس رقم  ،6473في ملف رقم  ،17/1609/1273بتاريخ 19يوليوز(2017غير
منشور).
 -137حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بصفرو عدد  ،1432في الملف عدد  ،1040/01/2015بتاريخ  )16/12/2015غير
منشور).
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يتضح من حيثيات األحكام الواردة أعاله أنها حاولت أن تضبط بدقة وقت ومكان الزيارة
إعماال لمقتضيات المادة  182من مدونة األسرة ،تجنبا لإلشكاالت التي تطرح عند تنفيذ المقرر
المحدد للزيارة وهو ما يالحظ على بعض األحكام التي ترد عامة دون تحديد ،طريقة تسليم
المحضون أو رده أو مراعاة ظروف األطراف.
وتبعا لذلك لجأ المجلس األعلى إلى نقض العديد من األحكام والق اررات التي لم تراعي
المعايير الواردة في المادة  182و  186من مدونة األسرة عند تطبيقها لحق الزيارة وفي هذا
اإلطار ورد في قرار للمجلس األعلى ما يلي "...حيث تبين صحة ما عابته الطالبة في الوسيلة،
ذلك أنه بمقتضى المادتين  192و 186من القانون  03.70بمثابة مدونة األسرة ،فإنه يتعين
على المحكمة عند تحديد فترات الزيارة وضبط الوقت والمكان ،أن تراعي ظروف األطراف
والمالبسات الخاصة بالقضية ،كما تراعي مصلحة المحضون في ذلك وأن القرار المطعون فيه
بالنقض الصادر بتاريخ  2005/3/17لما أيد الحكم االبتدائي القاضي بتسليم الولدين( )...إلى
المطلوب قصد زيارتهما وصلة الرحم معهما مرة في األسبوع نهار يوم األحد تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها مائة درهم عن كل أسبوع ،يتم فيه االمتناع دون أن يراعي أن الولدين المذكورين
يتابعان دراستهما في ايطاليا برفقة الطالبة وأن المطلوب مستقر بأرض الوطن ،ومدى تأثير هذه
الظروف على إمكانية تنفيد الحكم كل أسبوع ،فإنه يكون قد طبقا مقتضيات المادتين المذكورتين
تطبيقا غير صحيح وناقص التعليل الموازي النعدامه ومعرضا للنقض.138
وإذا كان نظام الزيارة يستند في تحديده على مراعاة ظروف األطراف ومصلحة
المحضون ،فإن ذلك يقتضي تغيير نظام الزيارة كلما استدعت الظروف ذلك ،139وهذا ما نص
عليه المشرع في المادة  183من مدونة األسرة "إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة

 -138قرار المجلس األعلى عدد  ،617ملف شرعي رقم  ،2005 1/2/277صادر بتاريخ ،2005/12/21ذكره أستاذنا عبد
القادر قرموش "،الدور القضائي الجديد في مدونة األسرةالمغربي "،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاصجامعة سيدي
محمد بن عبد هللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2009/2008ص .272
 -139ابراهيم التجاني ابراهيم "،حماية القاصر في القواعد المدنية في قانون األسرة وااللتزامات والعقود -دراسة مقارنة–
"أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
فاس ،السنة الجامعية  ،2015/2014ص .199
47

المقررة باتفاق لألبوين أو بالمقرر القضائي ضا ار بأحد الطرفين أو بالمحضون  ،أمكن طلب
مراجعته وتعديله بما يالئم ما حدث من ظروف".
إن تغيير الظروف التي تستدعي مالءمة الزيارة متروكة للقضاء الذي له تقدير ما يعتبره
مبر ار يستدعي تعديل نظام الزيارة أم ال ،فقد جاء في قرار للمجلس األعلى " ...حيث كانت
المحضونة مازالت رضيعة قد تغيرت ،بحيث أصبحت طفلة يمكن نقلها خارج المنزل والعناية بها
خاصة وان حاضنتها أصبحت تمنعها من دخول منزلها لصلة الرحم بالمحضونة حسب الحكم
المشار إليه أعاله ،والمحكمة لما لم ترد على هذه الدفوع و تبحث إذا ما كانت ظروف مستجدة
وترقب على ضوء ذلك إمكانية مراجعة الحكم األول وتعديله أم ال ،وقضت على النحو
أم ال ا
المذكور تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا ،مما يعرض قرارها
للنقض.140
ومن األسباب التي تقتضي تغيير وقت الزيارة تزامنها مع الفترةالتي يكون فيهاالمحضون
مرتبط ا بمواعيد الدراسة ،إذ جاء في حكم صادر عن قسم قضاء األسرة ببركان حيت أسس
المدعي طلبه على أن المحضونين يدرسون يوم السبت وال يمكن زيارتهم...لذلك على المدعى
عليها تسليم االبنين كل يوم أحد ابتداء من التاسعة صباحا ،قصد صلة الرحم معها على أن
يقوم بإرجاعهما على الساعة الخامسة مساء بدال من يوم السبت".141
يتضح من خالل الحكم أعاله أن القضاء أولى اهتماما كبي ار لمصلحة المحضون أثناء
تعديل نظام الزيارة ،حتى ال يحرم المحضون من متابعة دراسته بما يضر مصالحه ،وفي ذلك
تطبيق سليم للمقتضيات القانونية.

 -140قرار صادر عن المجلس األعلى في الملف عدد  ،2006/1/2/268بتاريخ  ،2006/11/1ذكره إبراهيم التجاني
إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .119
 -141حكم صادر عن قسم قضاء األسرة ببركان رقم  ،05/96في الملف عدد  ،04/1057بتاريخ  ،2005/2/30أورده
صالح الدين الطاوسي ،مرجع سابق ،ص 22و.23
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الفصل الثاني:سلطة القضاء في حماية المصلحة المالية للقاصر
إذا كان المشرع المغربي قد خص النائب الشرعي بمهمة رعاية شؤون القاصر إلى أن
يصبح هذا األخير قاد ار على تسيير شؤونه بنفسه؛ فإنه وحتى يوفر له ضمانات أكبر كي ال
تتعرض مصالحه وأمواله للضياع مما قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة  -تعود على القاصر
بالسوء-فرض على النائب الشرعي رقابة أثناء إدارته أموال القاصر.142
وهذه الرقابة تسمح بتحديد الوضعية المادية للقاصر وتمنح للمحكمة فرصة االطالع على
أحوال القاصر المالية من اجل التدخل في الوقت المناسب تفاديا لكل ما من شانه أن يضيع
على القاصر أحواله و أمواله.
ولما كانت الرقابة القضائية على تصرفات الولي هي شبه مطلقة ذلك أن مدونة األسرة قد
وضعت قرينة مفادها أن الولي تفترض فيه الشفقة على أبنائه ومراعاة مصالحهم .فان األمر
يختلف بالنسبة للرقابة القضائية على الوصي أو المقدم التي جعلت مطلقة بالنسبة لهم.
وما قيل عن الرقابة القضائية المفروضة على الولي تنطبق على المساءلة بالنسبة له ،ذلك
أنها محدودة بالنسبة للولي

على عكس مساءلة الوصي والمقدم في الباب المتعلق بالنيابة

الشرعية.
بناء على ما سبق يمكننا أن نتحدث في هذا الفصل عن ضابط المصلحة بين فعالية
الرقابة القضائية ومحدودية المساءلة للولي في (المبحث األول) ،على أن نعرج في (المبحث
الثاني) للحديث عن الرقابة القضائية بالنسبة لألوصياء والمقدمين ومساءلتهم .

 142آسية بنعلي ،مرجع سابق ،ص .131
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المبحث األول :ضابط المصلحة بين فعالية الرقابة القضائية ومحدودية المساءلة للولي
من خالل التأمل في النصوص المتعلقة بالنيابة الشرعية ومدى استحضارها للمصلحة
المالية للقاصر ،نجد المشرع المغربي قد فرض على الولي رقابة قضائية بعدية بموجب المادة
240من مدونة األسرة إذ جاء فيها " ال يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارتها ألموال
المحجور ،وال يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إالإذا تعدت قيمة المبلغ 200ألف درهم
وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد واألمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا
ثبتت مصلحة القاصر في ذلك ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي".
هذه الرقابة القضائية على الولي صارمة (المطلب األول)،إذا ما قرناها بالمسؤولية الملقاة
على عاتقه إذ توصف بالمحدودية (المطلب الثاني).

المطلب األول :الرقابة القضائية على تصرفات الولي بين التقييد واإلطالق
من خالل المادة  240من مدونة األسرة ،نالحظ أن المشرع قد تعامل مع الولي فيما يتعلق
بمراقبته أثناء ممارسته للنيابة الشرعية بنوع من التدرج بحيث قام بإعفائه من الرقابة القبلية
(الفقرة األولى)،ليلزمه في نفس المادة بفتح ملف النيابة الشرعية عند بلوغ الذمة المالية
للقاصر 200ألف دوهم ،ليشدد عليه الرقابة أكثر و بمقتضى نفس المادة من خالل منحه لقاضي
شؤون القاصرين الحق بتوجيه أوامر إلى الولي بفتح ملف النيابة الشرعية (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :تقييد سلطة القضاء لدور الرقابة
على اختصاصات الولي
من خالل المواد المنظمة الختصاصات الولي أثناء قيامه بمهمة النيابة الشرعية وسلطة
قاضي شؤون القاصرين في مراقبته هذه االختصاصات ،يتضح أن سلطة هذا األخير مقيدة
بمجموعة من القيود القانونية منها؛ اإلعفاء المباشر للولي من الرقابة القبلية (أوال) باإلضافة
إلى حريته في منح اإلذن للقاصر المميز للتصرف في جزء من أمواله (ثانيا).
أوال :استثناء الولي من الرقابة القبلية

50

حرصت مدونة األسرة إلى جانب تكريسها لمبدأ المساواة بين الزوجين على ضمان حماية
أكبر لألطفال باعتبارهم قاصرين على القيام بشؤونهم ،وهكذا وسعت مدونة األسرة من مجاالت
والية األم على أبنائها القاصرين سواء على مستوى الحاالت التي يحق لها أن تمارس فيها هذه
الوالية أو على مستوى صالحياتها وكل ذلك حرصا على تحقيق مصالح القاصر وزيادة في
العناية به ورعايته  143،على خالف الفقه اإلسالمي الذي يعتبر الوالية على الطفل القاصر
نوعان :نوع يقدم فيه األب على األم ومن في جهته وهي والية النكاح والمال،ونوع تقدم فيه األم
على األب وهي والية الحضانة والرضاع.
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وإذا ما رجعنا إلى مراقبة قاضي شؤون القاصرين الختصاصات الولي نجد المشرع من
خالل المادة  240من المدونة ينص بشكل صريح على إعفاء الولي من الرقابة القبلية" ال
يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته ألموال المحجور."...
وأمام صراحة هذا النص ال يسع القضاء سوى إعفاء الولي من الرقابة القبلية ،متى كان
المبلغ ال يتجاوز 200ألف درهم سواء تعلق األمر بالبيع أو الرهن أو غير ذلك ،وبخصوص
القسمة وقياسا على هذه المادة يمكن لألب أو لألم أن تقوم بها دونما تقديم مشروعها إلىالمحكمة
حسبما يستفاد من المادة 275145من مدونة األسرة ،ألن هذه المادة جاءت في تبويبها ضمن
تصرفات الوصي و المقدم.
وقد ذهبت مدونة األسرة إلى السماح للولي ببيع أموال القاصر دون تقييده بإذن ،ويستفاد
ذلك أساسا من المادة 271منها التي فرضت على الوصي أو المقدم وحدهما فقط ضرورة
الحصول على إذن ببيع عقار أو منقول القاصر متى تجاوزت قيمته عشرة أالف درهم.
وإذا كان المشرع المغربي لم يفرض أية رقابة قضائية قبلية على الولي ال في مدونة
األحوال الشخصية الملغاة وال في مدونة األسرة ،بل أعطى له حق التصرف دون تقييده بأي إذن
مسبق من القضاء.فان المقتضيات الواردة في مدونة األسرة تصطدم بمقتضيات الفصل 11من
قانون االلتزامات والعقود الذي ينص على ان " لألب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص
143آسية بنعلي ،مرجع سابق ،ص.116
 144ابن القيم الجوزية " ،زاد المعاد في هدى خير العباد"،الجزء الخامس ،دار الفكر الطبعة الثالثة ،سنة  ،2001ص .328
 145تنص المادة  275من مدونة األسرة؛ " قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعدما تتأكد عن
طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور".
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األهلية والمقدم...ال يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على األموال التي يتولون
إدارتها إال بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص ،وال يمنح اإلذنإال في
حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص األهلية."...
فالفصل  11منق.ل.ع يفرض على النائب الشرعي للقاصر الحصول على إذن صريح من
القاضي إلجراء بعض التصرفات القانونية الخاصة بأموال القاصر ،بخالف مدونة األسرة التي
ال تفرض أية رقابة على الولي إال إذا كان التصرف الذي يريد أن يجريه تتعارض فيه مصالحه
أو مصالح زوجه أو احد أصول أو فروعه مع مصالح المحجور ،إذ تنص المادة 269من مدونة
األسرة " إذا أراد النائب الش رعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه أو أحد
أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور ،رفع األمر إلى المحكمة التي يمكنها أنتأذن به ،وتعين
ممثال للمحجور في إ برام التصرف والمحافظة على مصالحه" ،وفي هذا تالف للجمع بين إرادتين
ذوي مصلحتين متعارضتين ولو ظاهريا في إرادة واحدة.
إن التضارب الحاصل بين نصوص مدونة األسرة والفصل  11من ق.ل.ع خلق نوعا من
االرتباك لدى الجهاز المكلف بمراقبة اختصاصات الولي ،وخلق كذلك تضارب على مستوى
العمل القضائي على اعتبار أي الفصلين أولى بالتطبيق؟
ففي قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالبيضاء146الذي استبعدت فيه تطبيق
مقتضيات الفصل 149من مدونة األحوال الشخصية الذي توازيه المادة 230من مدونة األسرة ،
وطبقت الفصول 11و176و1119من ق .ل.ع/معللة ذلك بكون " التطبيق السليم للفصل149
الذي يقتضي أن يكون التصرف المعروف لما فيه مصلحة القاصر وأن هذا التفسير هو
الصحيح والمنطقي."...
إال أن المجلس األعلى ذهب عكس ذلك من خالل القرار عدد546الذي جاء في حيثياته
"...القانون الذي يحكم النيابة الشرعية للمغاربة المسلمين هو مدونة األحوال الشخصية التي

 146قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد  ،07/1533الصادر بتاريخ  ،13/3/2007موضوع الطعن الصادر بشأنه القرار عدد،1111
المنشور بمجلة القضاء والقانون العدد 157 ،مطبعة األمنية  ،2010ذكره عزيز أعميلة " ،دور القاضي المكلف بشؤون القاصرين في حماية القصر
واألطفال المهملين " ،رسالة لنيل شهادة الماستر ،جامعة موالي إسماعيل  ،كلية العلوم القانون ية واالقتصادية واالجتماعيةمكناس ،السنة الجامعية
 ،2012/2011ص.16
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تعطي لألب الوالية العامة على أوالده القاصرين،له الحق في التصرف في أموالهم بما فيه البيع
دون إذن سابق من القاضي".
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وكذلك من خالل القرار عدد 290الذي جاء فيه " ال مجال لالستدالل بمقتضيات
الفصل 11من ق.ل.ع مادامت الوالية واألهلية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية الصادر
في ضل القانون المطعون فيه ،الذي نص في فصله 149و  150على أن الوالية على شخص
القاصر وعلى أمواله م عا حتى تكتمل أهليته وهو ملزم بالقيام بها ،في حين ال يجوز للوصي أو
المقدم مباشرة التصرفات الواردة فيه إال بإذن من القاضي".
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ليحاول تكريس نفس االتجاه من خالل القرار عدد1111الذي جاء فيه "...كما أن
مقتضيات الفصل 11من ق.ل.ع المعتمدة من طرف المحكمة في حيثياتها والتي تبنتها محكمة
االستئناف ،والتي ال تجيز لألب الذي يدير أموال ابنه القاصر إزاء أي عمل من أعمال
التصرف على تلك األموال إال بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي ،قد ألغيت
ضمنيا بعد صدور مدونة األحوال الشخصية ،وذلك لتعارضها مع أحكام هذه األخيرة عمال
بمقتضيات الفصل  474من قانون االلتزامات و العقود المغربي ،فجاء القرار خارقا للفصل
149من مدونة األحوال الشخصية وعرضة للنقض".
وقد ساير االجتهاد الفقهي المغربي في شرحه للفصلين أعاله االجتهاد القضائي الذي
كرسه المجلس األعلى ،من ذلك ما ذهب إليه األستاذ الكشبور في ترجيحه لمدونة األحوال
الشخصية (مدونة األسرة) على ق .ل.ع.في كل مسألة يحصل فيها التعارض أو التداخل مبر ار
وجهة نظره بأن ق.ح.ش.قانون خاص ،و ق.ل.ع .عام .والمبدأ الخاص يقيد العام في حالة
التعارض ،باإلضافة إلى أن ق.ل.ع قانون سابق ومدونة األحوال الشخصية الحق ،والمبدأ أن
القانون الالحق يلغي السابق.149
أما الجانب اآلخر من الفقه فقد ذهب إلى اعتبار األب ملزم بالحصول على اإلذن
القضائي ،استنادا إلى الفصل 11من ق.ل.ع ولو تعارض ذلك مع قانون األحوال الشخصية
 147قرار المجلس األعلى عدد  ، 546الصادر بتاريخ  ،14/5/1991منشور بمجموعة قرارات المجلس األعلى العدد  67 ،نونبر ، 1991ص. 110
 148قرار صادر عن المجلس األعلى ،بتاريخ  ،25/1/2006منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى العدد 67 ،يناير  ،2007ص .44
 149إبراهيم التجاني إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .321
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الملغاة ومدونة األسرة الحالية  ،بعلة أن المشرع المغربي أراد تأمين حماية قضائية للقاصرين
عن طريق حصول المتصرف على اإلذن حتى يتسنى له التصرف في أموال ابنه.150
وعلى العموم فالموقف الذي ال يفرض على الولي ضرورة الحصول على إذن من القاضي
المختص من أجل التصرف في أموال ابنه القاصر -يبقى هو األقرب إلى الصواب -نظ ار
لتحليله المنطقي وتعليله الصائب،وألن القول بخالف ذلك فيه المزيد من التناقض بين النصوص
القانونية وعدم تفعيلها،هذا مع مراعاة القيد الوارد بين المادتين240و 241من مدونة األسرة والذي
يخضع الولي لرقابة القضاء إذا زادت أموال القاصر عن 200ألف درهم.151
وفي األخير نتمنى من محكمة النقض أن تعفينا من تضارب مواقفها التي تؤدي إلى
اضطراب وتباين مواقف محاكم الموضوع ،وأن تقوم بالدور المنوط بها من خالل توحيد االجتهاد
القضائي والعمل على نشره بشكل يمكن جميع المتدخلين في مجال القضاء من اإلطالع على
ما أستجد من اجتهادات وذلك كله من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود ،وهو تحقيق األمن
القضائي وإعادة الثقة في مؤسسة القضاء.
ثانيا  :منح إذن االختبار للقاصر
األصل أن القاصر يخضع ألحكام النيابة الشرعية في إدارة أمواله و حمايتها،لعدم قدرته
على ذلك بنفسه،إال أنه وبغرض اختبار صالحية واستعداد القاصر لتسلم أمواله نهائيا ،عند
بلوغه سن الرشد ،خرج القانون عن ذلك األصل بسنه نظاما بمقتضاه يؤذن له بتسلم أمواله
إلدارتها بنفسه ،ويصبح أهال إلبرام بعض التصرفات التي تعد حسب األصل غير جائزة
له152.وهذا ما أكده المشرع من خالل الفقرة األولى من المادة  226من مدونة األسرة حيث جاء
فيها " يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله إلدارتها بقصد االختبار.

 150للمزيد من التوضيح بخصوص االختالف الفقهي الحاصل في هذا الموضوع ،أنظر عبدالصمد عبو " ،حدود الرقابة القضائية على اختصاص
النائب الشرعي " ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة محمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
وجدة ،السنة الجامعية  ،2009/2008ص .16
 151طه لعبيد  ،مرجع سابق ،ص .83
 152وسام قوادري " ،حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني وتقنين األسرة – دراسة نقدية تحليلية مقارنة ،"-مذكرة تخرج لنيل شهادة
ماستر في القانون الخاص ،تخصص عقود ومسؤولية ،جامعة أكلي محند اولحاج البويرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،السنة الجامعية
 ،2012/2013ص.80
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يصدر اإلذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب
من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني باألمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار اإلذن بالتسليم بطلب من الوصي أو
المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل األهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه ".
يظهر من خالل هذه المادة أن المشرع أعطى للولي في أن يأذن للقاصر المميز بتسلم
جزء من أمواله إلدارتها بقصد االختبار دون الرجوع إلى القاضي ،على خالف الوصي أو المقدم
الذي يستوجب ضرورة الحصول على إذن مسبق من القاضي المكلف بشؤون القاصرين  ،وهو
ما يعني الغياب اآلني لرقابة القضاء.
إن خضوع اإلذن للسلطة التقديرية للولي في تحديد مجال التصرف االختباري في ظل
سكوت المشرع المغربي عن تحديد موضوع اإلذن بهذا التصرف وعن القدر المالي الممكن
منحه للمأذون له ،خاصة أن المادة  226من مدونة األسرة استعملت لفظ " جزء" يمكن للولي أن
يأذن بتسليم القاصر أكثر من ثلثي أمواله دون أية رقابة قضائية وقد يقوم بتصرفات تخدم
مصالحه والتستر وراء اإلذن االختباري للقاصر لنهب أمواله.
كما يالحظ أن المشرع من خالل المادة  226لم يتطلب سوى أن يكون الصغير ممي از
قصد منحه اإلذن لالختبار ،ومفهوم اإلذن المميز يكون بحسب المادة  214من مدونة األسرة
هو الذي أتم اثنتي عشر سنة شمسية كاملة،مما دفع ببعض الباحثين إلى القول أن هذا السن
غير كاف من أجل اختبار القاصر ،خاصة في عصرنا الحاضر أمام تواجد المغريات التي
تستطيع أن تؤثر على الصغير مما يجعل أمواله عرضة للخطر  ،سيما وأنه يعامل معاملة
الرشداء فيما يتعلق بالتصرفات التي يجريها على هذه األموال المأذون له االختبار فيها. 153
تجدر اإلشارة إلى أن إعفاء الولي من رقابة القاضي المكلف بشؤون القاصرين تمتد إلى
سحبه وهو ما يستفاد من المادة  227من المدونة "للولي أن يسحب اإلذن الذي سبق أن أعطاه
للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك " ،األمر الذي ي دفعنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية
 153عزيز أعميلة،مرجع سابق ،ص .21
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تدخل القاضي المكلف بشؤون القاصرين بصفة تلقائية لسحب هذا اإلذن أو إلغائه أو بطلب من
النيابة العامة؟ وإذا ما كان يشمل حتى األموال التي يكون فيها الولي هو الذي أصدره ؟.
نعتقد أنه ليس هناك مانع قانوني لتدخل قاضي شؤون القاصرين إللغاء اإلذن حتى في
حالة وجود الولي ،فقد يتوصل القاضي بأي طريق كان إلى أن المأذون له يسيء التصرف في
أمواله ،وليس من العدل أن يبقى مكتوف األيدي لمجرد أن اإلذن صادر من الولي154،خاصة
أن المأذون له وإن كانت له أهلية التقاضي فال يجوز له أو لوليه عند اإلض ارر بأمواله أن
يتمسك بكونه غير راشد للمطالبة بإبطال تصرفاته مادام أن المشرع اعتبره كامل األهلية فيما أذن
له.
فإذا ما أذن للقاصر مثال بأعمال اإلدارة كإيجار عقاراته لمدة ال تقل عن ثالث سنوات أو
القيام بإصالحها وترميمها،فإن التصرفات التي يجريها في الخصومات المذكورة تعتبر صحيحة
وال يجوز إبطال ما ترتب عليه من التزامات بسببها ،

155

وكذلك إذا ما كان الصغير المميز

مأذونا له في تعاطي التجارة أو الصناعة ،فال يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل
بها بسبب تجارته في حدود اإلذن الممنوح له ،وال سيما األعمال الضرورية لمباشرة التجارة
المأذون فيها.

156

تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي منح للمحكمة صالحية التدخل التلقائي أو تدخل
بناء على طلب إلغاء اإلذن باالختبار الممنوح للقاصر ،سواء كان نائبه الشرعي وليا أو وصيا
أو مقدما ،وال تتدخل المحكمة إللغاء هذا اإلذن إال إذا كان هناك أسباب خطيرة تبرره ،كأن
تكون التجارة التي أذن له بتعاطيها لحقتها خسائر فادحة نتيجة سوء تدبيره ،ففي هذه الحالة ال
يكون لإللغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول اإللغاء.

157

في األخير نشير إلى أن ترشيد ناقص األهلية ،تمكن هذا األخير من إدارة أمواله
والتصرف فيها ،بمختلف أوجه التصرف القانونية ،إال أن الذي يتعين اإلشارة إليه هو أن فعالية
 154جميلة المهوطي " ،المؤسسات القانونية الموصدة لحماية األسرة في مدونة األسرة " ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون
الخاص،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،السنة الجامعية  ،2005/2006ص .107
 - 155مامون الكزبري " ،نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي " ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،بتاريخ  ،19/2/1982ص
.150
 - 156الفصل 7منق.ل.ع .المغربي .
 -157الفصل 8من ق .ل .ع .المغربي
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الترشيد المبكر تقتصر على إدارة المال والتصرف فيه أما بالنسبة لغير ذلك من الحقوق األخرى
الغير المالية ( كالحق في الزواج ،)...فإنها تبقى خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.158

الفقرة الثانية :الرقابة القضائية البعدية على
تصرفات الولي
بالرغم مما قرره الشرع والقانون من أن الولي ال يحاسب على تصرفاته في أموال ابنه
القاصر كقاعدة وال يتطلب ذلك منه إذن من القاضي إال في حدود ضيقة،159فإن المشرع في
ضوء المدونة الحالية فرض عليه مجموعة من القيود القانونية الواجب إتباعها والتي تخول
لقاضي شؤون القاصرين سلطة واسعة لفرض الرقابة على اختصاصات الولي كإلزامه بفتح ملف
النيابة الشرعية(أوال) وتقديم الحساب (ثانيا).
أوال :فتح ملف النيابة الشرعية من طرف الولي
يعد إلزام الولي بمسك ملف النيابة الشرعية أم ار مستحدثا ال نظير له في التشريعات
السابقة المتعلقة بالوالية على المال

160

وعلى رأسها مدونة األسرة التي ألزمت الولي بفتح ملف

النيابة الشرعية في أحوال معينة من خالل المادة  240التي تجري عباراتها على النحو التالي "
ال يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته أل موال المحجور ،وال يفتح ملف النيابة الشرعية
له إال إذا تعدت قيمة أموال المحجور  200ألف درهم،وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين
النزول عن هذا الحد واألمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في
ذلك.ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي".

 -158عبد القادر العرعاري " ،نظرية العقد -مصادر االلتزامات " ،الكتاب األول ،مطبعة األمنية ،الرباط الطبعة الخامسة ،سنة  ،2016ص .133
 - 159في ظل مدونة األحوال الشخصية الملغاة لم يكن األب مقيد بأية مساطر قانونية في واليته على مال محجوره مهما كانت قيمتها ،وسواء كانت
عقارات أم منقوالت إال مت نص عليه المشرع في الفصل  150من القانون المذكور ،من إمكانية وضع مشرف على األب الفقير خوفا من تفويت مال
ولده .
 160جميلة المهوطي  ،مرجع سابق ،ص .114
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ولقد أحسن المشرع صنعا عندما أعطىلألم الحق في تبليغ القاضي المكلف بشؤون
القاصرين في حالة تجاوز الذمة المالية للقاصر 200ألف درهم ولم يقوم الولي بهذا
اإلبالغ،161ألن األم هي األقرب لولدها القاصر واألعرف بالذمة المالية لديه وهي كذلك التي لها
المصلحة في الحفاظ على أموال ولدها القاصر ،وهكذا يكون المشرع قد فرض رقابة داخلية على
األب.162
ومن البيانات التي ينبغي تضمينها في الملف تلك التي تتعلق بهوية كل من الحاجر
والمحجور كما تحفظ فيه كل المستندات والوثائق التي تعود له نتيجة إحصاء التركات و
المقاسمات والبيوعاتواألشرية والمحاسبة وغيرها ...الخ.
لما كان فتح ملف النيابة الشرعية رهين بتجاوز ذمة القاصر مبلغ 200ألف درهم ،فإن
السؤال الذي يطرح في حالة تجاوز هذا المبلغ مع وجود أكثر من قاصر تحت نفس الوالية ،هل
يقتضي فتح ملف النيابة الشرعية لكل قاصر على حدة مما يعني أن الذمة المالية لكل قاصر
يجب أن تتجاوز 200ألف درهم أم فقط تتجاوز ذمة القاصرين المالية الذين تحت واليته هذا
المبلغ في حالة تعددهم؟.
إن المشرع المغربي لم يوجب بعبارة صريحة عن هذا اإلشكال كل ما هناك هو أن المشرع
استعمل صياغة ال تفيد الجمع ضمن مقتضيات المادة  240من مدونة األسرة التي جاء فيها "
وال يفتح ملف النيابة الشرعية إال إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم " ،مما يفيد أن
هذه القيمة ال تأخذ على الشياع بل تقتصر على القيمة التي يملكها المحجور في نصيبه دون
أن تتعداه إلى غيره من األنصبة.

163

تجدر اإلشارة إلى أنه من محاسن هذه المادة أن المشرع لم يحصر إلزام الولي بمسك ملف
النيابة القانونية بلوغ أموال القاصر الحد المنصوص عليه بل أتاح للقاضي النزول عن ذلك
المبلغ واألمر بفتح ملف النيابة الشرعية ،وذلك حماية لمصالح القاصر المالية وتجاوز كل

161المادة 241من مدونة األسرة.
 162عزيز أعميلة ،مرجع سابق ،ص .29 -28
 - 163عبدهللا العالوي " ،الدور الحمائي لمؤسسة قاضي شؤون القاصرين بين الفعالية والمحدودية " ،بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون
الخاص،جامعة المولى إسماعيل ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،مكناس السنة الجامعية 2010/2011ص .17
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االختالالت التي يمكن أن ي قع فيها الولي،األمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الضوابط التي
يحب مراعاتها إلصدار ذلك األمر القضائي؟.
يبدو أن المشرع أورد تعليال عاما وهو أن تكون مصلحة المحجور تقتضي ذلك ،وهذا
المبرر بدوره يدعو إلى البحث عن األسباب التي يمكن اعتمادها لتقييد والية الولي وإلزامه بفتح
ملف النيابة الشرعية مع ما يستتبع ذلك من التزامات قانونية.
إن المشرع األسري من خالل المادة  240أعطى للقاضي المكلف بشؤون القاصرين سلطة
تقديرية واسعة في تحديد وجه هذه المصلحة ،كما لو كان الولي يتسم بالتبذير و بسوء اإلدارة أو
سوء أحوالهما أو نقص الخبرة في المعامالت المدنية أو التجارية وغيرها من األمور المشابهة،
خاصة وأن مفهوم مصلحة المحجور مرن وواسع ،ويمكن أن تنطوي تحته جميع أحوال الولي
التي تثير الشكوك حول اإلضرار بالمولى عليه،شريطة أن يعلل القاضي أمره القضائي هذا على
حجج سائغة ومنطقية ،وإال نوزع في ق ارره وهوجم بالطعن ،ذلك أن المادة  276من مدونة األسرة
تنص على أن " :الق اررات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد
226و 240و 268و 271تكون قابلة للطعن ،".كما أن تعليل األمر ينير الطريق للمحكمة التي
ستنظر في الطعن المقدم إليها وعلى ضوئه ستبني حكمها بالقبول أو الرفض.
ثانيا:مراقبة التقارير المقدمة من طرف الولي
من توابع فتح ملف النيابة الشرعية أن يضمن الولي هذا الملف تقارير سنوية عن طرق
إدارته ألموال القاصر وكيفية مساهمته في حفظها وإنمائها ،كما يضمنه أيضا ما يتعلق بشخص
المحجور بخصوص االهتمام بتوجيهه و إعداده.

164

وقد عبرت المادة 243من المدونة عن هذه االلتزامات بما يلي " في جميع األحوال التي
يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقري ار سنويا عن كيفية إدارته ألموال المحجور
وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل اإلجراءات التي تراها مالئمة للمحافظة على
أموال المحجورو مصالحه المادية والمعنوية ".
 164جميلة المهوطي ،مرجع سابق ،ص .120
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وعليه فالولي مطالب -في جميع األحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية – بتقديم
تقرير سنوي للقاضي المكلف بشؤون القاصرين موضحا فيه مدى قيامه بالصالحيات المخولة له
قانونا حول شخص القاصر وأحواله

165

.

وما يالحظ على المادة  243أن المشرع لم يبين
باإلشراف على أموال القاصر وال المسؤولين

كيفية إنجاز الحسابات المتعلقة

بإنجازها ،وكذلك مسألة تثبت وتدقيق تلك

الحسابات ،على خالف الحسابات السنوية التي يقدمها الوصي أو المقدم نص على أنها تنجز
من طرف محاسبين يعينهم قاضي شؤون القاصرين،وأكد على ضرورة إرفاقها بكل المستندات
المتعلقة بها ،وذكر بشكل صريح أنها ال تخضع للمصادقة إال بعد دراستها والتأكد من صحتها
وسالمتها.

166

وما يالحظ بخصوص الحسابات السنوية ينطبق على التقارير النهائية التي يقدمها الولي
بعد االنتهاء من واليته ،فالمادة 242من المدونة تنص على أنه" :يجب على الولي عند انتهاء
من مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين
بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه ".
فهذه المادة لم تحدد األجل الذي ينبغي أن يقدم فيه الولي التقرير النهائي للقاضي
المختص ولم تبين شكل هذا التقرير ،وفي المقابل نجد المادة  255من المدونة التي تتعلق
بالتقرير النهائي الذي يقدمه الوصي أو المقدم تشترط أن يكون الحساب مرفق بالمستندات وأن
يتم تقديمه في أجل ال يتجاوز ثالثين يوما إال إذا كانت هناك أعذار مقبولةتبرر عدم احترام تلك
المدة.

167

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع استعمل في المادة  242األنفة الذكر لفظي " إشعار "
و"المصادقة" ،ولم يرد أي لفظ أو عبارة تفيد مراقبة التقارير قبل المصادقة عليها ،في حين تم
التنصيص من خالل الفقرة األخيرة من المادة المذكورة على تحقيق ذلك الحساب من طرف
المحكمة،كما أنه لم يرتب أي جزاء في حالة تملص الولي من تقديم التقرير السنوي أو النهائي ،
 165دليل عملي لمدونة األسرة ،م.س ،ص .43
166أنظر المادة  255من مدونة األسرة.
167أنظر المادة  255من مدونة األسرة.

60

لذلك كان على المشرع فرض جزاء صارم على األولياء حتى تتحقق الغاية من فرض الرقابة
السنة

نوع النيابة الشرعية

2014

الوالية

الملفات اإلجراءات المتخذة

عدد
43

عددها

التقارير السنوية المقدمة من طرف الولي

0

التقارير المفصلة المقدمة من طرف الولي

2

عند االنتهاء من مهمته

القضائية عليهم ،وضمان حسن سير إدارة أموال القاصر بما يحقق مصلحتهالمالية،وبالتالي
تكون النصوص القانونية قد حققت الغاية من وجودها.
وما يزكي وجهة نظرنا في تماطل الولي عن تقديم الحسابات السنوية نظ ار لعدم فرض
عقوبات عليه تلزمه بذلك،ما يتضح من اإلحصائيات التي سنوردها أدناه والتي حصلنا عليها من
قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بفاس .
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2015

الوالية

60

2016

الوالية

67

التقارير السنوية المقدمة من طرف الولي

0

التقارير المفصلة المقدمة من طرف الولي

1

عند االنتهاء من مهمته
التقارير السنوية المقدمة من طرف الولي

0

التقارير المفصلة المقدمة من طرف الولي

2

عند االنتهاء من مهمته

نالحظ من اإلحصائيات التي أوردناها في الجدول أعاله أن الوالية على األبناء القاصرين
تتزايد بتزايد السنوات ،حيت كانت سنة 2014عدد الملفات  14لينتقل هذا العدد إلى 60ملف
سنة  2015مع إضافة  7ملفات خالل .2016
كما نرى آن التقارير السنوية التي يقدمها األولياء إلى السيد قاضي شؤون القاصرين
منعدمة،وأن التقارير المفصلة المقدمة من طرف األولياء عند االنتهاء من واليتهم شبه منعدمة،
حيث تم تقديم تقريرين مفصلين من أصل  43ملف سنة  ،2014مع تقديم تقرير مفصل واحد
من أصل  60ملف سنة  2015وتقريرين مفصلين من أصل  67ملف سنة .2016
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في األخير يمكننا القول أن الرقابة القضائية المفروضة على الولي من خالل فصول
المدونة تبقى ذات بعد شكلي أكثر منه موضوعي ،فمن الواقع العملي يصعب على قاضي
شؤون القاصرين التأكد من صحة ما ورد في التقرير وذلك راجع لعدة اعتبارات منها؛ المشرع لم
يفرض على الولي اإلدالء بالوثائق المثبتة لهذه المصاريف ،كما أنه لم يلزمه بتقديم حساب لكي
يسهل على القاضي التأكد منها ،باإلضافة إلى عدم التنصيص صراحة على إمكانية االستعانة
بخبراء المحاسبة من طرف قاضي شؤون القاصرين،األمر الذي يجعل إعداد التقارير يتم بناء
على ما توفر للولي من خبرة.

المطلبالثاني:محدودية مساءلة الولي لسوء تدبيره أموال القاصر
فيما يتعلق بجانب مساءلة الولي عن إخالله بالمصلحة المالية للقاصر نسجل غياب تام
للمساءلة الجنائية بالنسبة له،وهو األمر الذي أكد عليه الفقه اإلسالمي سابقا وسارت في هديه
مدونة األسرة والقانون الجنائي المغربي (الفقرة األولى) ،أما على مستوى المساءلة المدنية فيحق
للمولى عليه أن يتابع الولي عن طريق مطالبته بالتعويض وفقا ألحكام المسؤولية المدنية عن
الفعل الشخصي(الفقرة الثاني).
الفقرةاألولى:غياب المساءلة الجنائية للولي
أجمع الفقه اإلسالمي على أن تصرفات الولي على النفس -دون المال-هي التي تقع
تحت طائلة المسؤولية الجنائية ،فبالرغم من كونهم لم يفردوا لها حي از خاصا،ولم يبسطوا الحديث
عنها بشكل مفصل يتناول جميع المسائل و األحكام المتعلقة بكل تصرف أو سلوك يقوم به
الولي تجاه المولى عليه مسببا له ضر ار كيفما كان نوعه أوقدره أو محله،إالأنهماستثنوا من ذلك
األحكام المتعلقة بمسؤولية ال ولي على النفس عما ينشأ من أضرار نتيجة تأديبه للمولى عليه
حيث تكلم عنها الفقهاء.168
وعلى غرار ذلك أعفى المشرع الجنائي المغربي الولي كان أبا أو أما من المساءلة الجنائية
في حالة ارتكابه مجموعة من الجرائم كجريمة السرقة ،وخيانة األمانة  ...الخ ،متى ارتكبها في
 168محمد عرفة الدسوقي " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ،الجزء الرابع ،دار الفكر ،دون ذكر تاريخ الطبعة ،ص .242
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حق أبنائه و فروعه العتبارات اجتماعية و أخالقية وان كانت في الحقيقة األمر وسيلة غير
مباشرة لتعرض أموال القاصر للضياع.169
وعليه فإن غياب نص تشريعي في مدونة األسرة يتعلق بمساءلة الولي جنائيا عن األفعال
التي يرتكبها في مال القاصر أثناء فترة النيابة الشرعية ،وكذا عدم وجود أية إحالة في مدونة
األسرة على أحكام القانون الجنائي ،يجعلنا نتساءل عن دور القضاء في تكييف العقوبة المقررة
للولي في حالة ارتكابه تركا أحدث بموجبه إخالال في مال القاصر؟.
إن القاضي الجنائي بالرغم من السلطة التقديرية الواسعة المخولة له في التكييف وفي تفريد
العقوبة وتحديدها ،إال أنه مقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،حيث ينص الفصل الثالث من
القانون الجنائي " ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته
بعقوبات لم يقررها القانون".
يقصد بهذا المبدأ " لكي يعتبر فعل أو امتناع ما جريمة فال بد من وجود نص جنائي في
المجموعة الجنائية أو في غيرها من القوانين الجنائية التكميلية يجرم هذا الفعل أو االمتناع
ويضفي عليه صبغة عدم المشروعية".170
والغاية من هذا المبدأهو حماية الفرد من المشرع ومن القاضي،الحماية من المشرع حتى ال
يقصر سلطته على التشريع للمستقبل فيكون الفرد على بينة من التصرفات المجرمة التي يعاقب
عليها القانون فيجنبها ويسلم من العقاب ،فلوال هذا المبدأ ألمكن للمشرع أن يصدر قانونا على
أفعال ارتكبت قبل نشره ،وذلك بتضمين القانون نصا يقضي بسريانه بأثر رجعي.
ثم الحماية من القاضي ألن قانونية الجريمة والعقاب تغل يده من اعتبار فعل ما جريمة إذا
لم ينص عليها القانون ،كما يمنعه من الحكم بأية عقوبة لم يقررها القانون بشكل صريح.
وإذا كان القاضي ملزم بالفصل في جميع القضايا التي تعرض عليه وليس له االمتناع عن
ذلك بدعوى عدم وجود النص القانوني أو غموضه171،ووظيفته هذه تتطلب منه تفسير القانون
 169محمد الشافعي " إدارة أموال الطفل القاصر في القانون المغربي"،المجلة المغربية للقانون العدد ،17سنة ،1988ص ، 79أوردته ايمان شريكي
المرنيسي ،مرجع سابق ،ص .86
 170العلمي عبدالواحد "شرح القانون الجنائي المغربي" ،القسم العام  ،الطبعة الثانية ،سنة ،2007ص .74
 171ينص الفصل  240من القانون الجنائي " كل قاض أو موظف عمومي له اختصاصات قضائية امتنع عن الفصل بين الخصوم ألي سبب كان ،ولو
تعلل بسكوت القانون أو غموضه وصمم على االمتناع  ،بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم األمر الصادر إليه من رؤسائه ،يمكن أن يتابع
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بشكل يمكنه من إيجاد الحلول الم ناسبة للقضية المعروضة عليه عند انعدام النص وتكملته إن
كان ناق صا ،والبحث في غاية المشرع إن كان في النص غموض172،فإن مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات يمنع القاضي من استعمال هذه الوسائل في الميدان الجنائي ويفرض عليه إتباع قواعد
التفسير الضيق

173

وعدم جواز استعماله للقياس.

والمقصود بعدم جواز استعمال القاضي الجنائي للقياس  -عكس القاضي المدني -إذا
عرضت عليه وقائع متضمنة ألفعال أوتروك أتاها شخص من األشخاص دون أن تكون مجرمة
صراحة من طرف المشرع الجنائي  ،فإنه يمتنع عليه نهائيا إدانة مؤتي ذلك النشاط (االيجابي
أو السلبي) مهما كانت خطورته قياسا على تجريم المشرع ألفعال مشابهة ولو كانت أقل
خطورة.

174

وعليه فالولي الذي يقوم بإهدار أموال القاصر أو استغاللها بطريقة غير سليمة ،وتتعارض
مع مصلحة القاصر المالية ،ال يمكن عقابه قياسا على الفصل 547من القانون الجنائي الذي
ينص على أنه " من اختلسأوبدد بسوء نية،إض ار ار بالمالك أو واضع اليد أو الحائز ،أمتعة أو
سندات أو وصوالت أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه
على أن يردها،أو سلمت إليه الستعمالها أو استخدامها لغرض معين،يعد خائنا لألمانة و يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم ،"...مادام المشرع لم
يجرم صراحة هذا الفعل في الباب المتعلق بالنيابة الشرعية.
وبالرجوع إلى مدونة األسرة نجدها تنص في المادة 236على ما يلي " األب هو الولي
بحكم الشرع ما لم يجرد من واليته بحكم قضائي" ،وينص الفصل 88من القانون الجنائي " يتعين
على المحكمة أن تحكم بسقوط الوالية الشرعية على األوالد عندما تصدر حكما من أجل جناية
أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها احد األصول على شخص أحد أطفاله

ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على األكثر ،وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر
سنوات".
 172لطيفة الداودي "الوجيز في القانون الجنائي " ،القسم العام ،مطبعة والوراقة زنقة أبو عبيدة ،الحي المحمدي مراكش،الطبعة األولى  2007،ص
.44
 173لطيفة الداودي  ،مرجع سابق ،نفس الصفحة.
 174عبد الواحد العلمي "شرح القانون الجنائي" القسم العام ،مرجع سابق ،ص .101
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القاصرين،إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك للمحكوم عليه
يعرض أوالده القاصرين لخطر بدني أو خلقي."...
انطالقا من هذا الفصل يجرد الولي أبا كان أو أما ،من واليته متى توفرت الشروط التالية:
 ارتكاب الولي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس على شخص أحد أطفاله القاصرين. صدور حكم بإدانة الولي صدور حكم بسقوط الوالية إذا ثبت للمحكمة بأن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضأوالده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
يتضح أن المشرع أوجد تدبي ار وقائيا175،يمكن أن يضاف إلى العقوبة األصلية التي ارتكبها
الولي في حق أبنائه القاصرين وألحقت بهم أض ار ار في شخصهم وليس في مالهم ،األمر الذي
كان على المشرع الجنائي أن يتفطن إلى هذا األمر وأن يجعل الحكم على الولي بالتجريد من
النيابة الشرعية أن يشمل تجريده من التصرف في مال ولده الذي ارتكب الفعل الجرمي عليه من
قبله .فكيف للولي لم يستطيع حماية المولى عليه منه حتى في شخصه فباألحرى في ماله؟.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان الحجر القانوني الناتج عن إدانة جنائية176يترتب عليه
حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة األصلية177فإن اثر هذا
الحرمان يقتصر على منعه من ممارسة حقوقه الماليةوال يشمل حتى حقوقه الشخصية،فباألحرى
الحقوق المالية وغير المالية لألبناء ،خاصة وأن هذا التجريد ال يتم إال بنص وهو غير موجود
في حالة اإلدانة بعقوبة جنائية ،ك ما أن هذا الحجر يشكل عقوبة جنائية إضافية وليس انعدام
التمييز أو نقصانه ،لذا ينعدم مبرر تجريده من أهلية إدارة أموال ولده.178
لذا كان على المشرع المغربي التدخل للحس م فيما إذا كانت مسألة الحجر القانوني الناتج
عن إدانة جنائية ،تمس بالوالية على األبناءآخذا بعين االعتبار أن حرمان الولي من مباشرة
 175يعرف التدبير الوقائي ألنه " نظام قانوني يرمي أساسا إلى حماية المجتمع من الخطر الكامن في بعض األفراد الذين أصبحوا – بحكم استعدادهم
اإلجرامي -مهيئين أنثر من غيرهم  ،الرتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلى االضطراب االجتماعي ،كالمجانين والعائدين واألحداث ومدمني المخدرات،
ويكون ذلك إما بالتحفظ عليهم و إما بعالجهم ،إما بتهذيبهم و إصالحهم بقصد إعانتهم على استرداد مكانتهم ودورهم في المجتمع"،للمزيد من
التوضيح أنظر عبدالواحد العلمي "شرح القانون الجنائي" القسم العام ،مرجع سابق ،ص .148-147
 176الفصل  37من القانون الجنائي.
 177الفصل  38من القانون الجنائي.
 178أحمد الخمليشي " ،التعليق على قانون األحوال الشخصية "  ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص .341-340
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حقوقه المالية يجب أن توحي تلقائيا بمنعه من إدارة أموال ابنه القاصر خاصة إذا ما كان
الشخص مودعا بمؤسسة سجنية ،كما أنه على المشرع تحديد حاالت التجريد من الوالية على
األبناء سواء أكان التجريد شامال أم مقتص ار على إدارة أموال ولده.

179

إذا كان إعفاء الولي من المساءلة الجنائية في حالة ارتكابه ألفعال تمس بمصالح القاصر
المالية توجه محمود ويتماشى مع ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي ،ولما فيه من مراعاة للصالت
العائلية 180فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هل يمكن مساءلة الولي مدنيا عن طريق مطالبته
بالتعويض لما صدر منه من إهدار ألموال القاصر؟ وما هو أساس هذه المساءلة؟.
الفقرة الثانية :نحو تأسيس مساءلة مدنية حقيقية
للولي لتبذيره أموال القاصر
تصرفات الولي في أموال المولى عليه تنبني على أساس جلب المصلحة ودرئ المفسدة
عن أموال هذا األخير ،فهو أمين في هذه األموال يلزمه شرعا أن يجري فيها من التصرفات ما
هو أصلح وأنفع للمولى عليه ،ألن الشرع أقامه ل حماية هذه األموال وتنميتها فال والية تنافي
المصلحة المالية للمولى عليه.181
والمشرع المغربي تماشيا مع أحكام الفقه اإلسالمي أجاز للقاضي مساءلة األب عن سوء
تصرفه في أموال القاصر ،إال أنه لم يشير إلى كيفية محاسبة األب عند أداء مهمته كما فعل
بالنسبة للوصي والمقدم،عدا الفصل

182

 150من مدونة األحوال الشخصية الملغاة الذي

نصفيهعلى حق سلب والية األب وتعيين وصي بدله إذا ما خيف على مال الصغير من تبذير
األب وسوء تدبيره.

183

وأمام هذا الفراغ التشريعي قرر القضاء المغربي بأنه إذا كان الحق ثابتا ال يخشى فواته،
فال يجوز لألب أن يصالح عنه ب أقل إض ار ار بمحجوره ،وإن فعل فللمحجور إذا رشد أن يرجع
 179محمد الصدوقي ،رشيد عدي ،مرجع سابق،ص.61-60
 180جعفر العلوي "،المعين في شرح القانون الجنائي العام المغربي  -فقها وقضاء –" ،دار القلم الرباط ،الطبعة األولى  ،2010ص .229
 181عبدالسالم الرفعي " ،الوالية على المال في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في المذهب المالكي ،دراسة مقارنة مطابع إفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء  ،1996ص  ،487ذكرته إيمان المرنيسي شريكي ،مرجع سابق ،ص .78-77
 182نص الفصل 15Oمنم.ح.ش على ما يلي  " :إذا كان األب فقيرا فللقاضي منعه من أخذ مال ولده إن خشي تفويته له وضع عليه مشرفا".
 183طالل أحمد الغزاوي " ،حماية القاصر بين التشريع المغربي والشريعة اإلسالمية " ،جامعة الحسن الثاني ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،الدار البيضاء ،السنة الجامعية  ،1985/1986ص .174-173

67

على الخصم بالباقي ،دون حق هذا األخيرفي الرجوع على األب الذي تصالح معه علىحق
محجوره إال إذا كان قد تحمل بذلك.

184

والمالحظ أن القضاء المغربي  -وأمام غياب نص تشريعي -لم يجعل األب ضامنا في
ماله إال بشرط أن يكون قد تحمل مسؤولية ذلك ،مما يبقى معه األب غير مسؤول عن ضمان
مال ولده القاصر من ماله الخاص ،بل للقاصر الرجوع على من أجرى الولي التصرف معه
فقط.185
فإعفاء الولي من المسؤولية مطلقا لكونه يستمد صفة الوالية من القانون مباشرة ال يجب أن
يفهم منه بأنه ليس للمحكمة في هذه الحالة صالحية التدخل لحماية القاصر،بل إن القانون قد
أعطاها سلطة عزل هذه الوالية والحد منها إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء
تصرف الولي ألي سبب أخر.

186

بل يستوجب في حالة اإلخالل بالواجب المفروض عليه قانونا أن يسأل وفقا لقواعد
المسؤولية التقصيرية،هذهاألخيرة تنشأ عن ما يحدثه الشخص من ضرر للغير ويكون مسؤوال
بحكم القانون.

187

واألصل أن المرء ال يسأل إال عما يقع منه شخصيا من أفعال ضارة ،فإذا أمكن مساءلته
عن غير ذلك فإنما تكون مسؤولية خاصة فيها خروج عن األصل.ولذلك جرت الشرائع الحديثة
على وضع القاعدة العامة في المسؤولية بمناسبة تنظيمها مسؤولية المرء عن فعله الشخصي

188

وقد قرر المشرع المغربي هذه القاعدة في الفصل  77من قانون االلتزامات والعقود إذ جاء فيه"
كل فعل ارتكبه إنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضر ار ماديا
أو معنويابالغيرالتزم مرتكبيه بتعويض هذا الضرر" ،كما نص في الفصل  78من نفس القانون"

 184قرار المجلس األعلى رقم  ،151ملف عدد  47749بتاريخ  ،1990/1/30اشارت إليه إيمان المرنيسي شريكي ،مرجع سابق ،ص .79
185آسية بنعلي ،مرجع سابق ،ص .163
 186عبدالكريم شهبون "،الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود "،الكتاباألول،الجزءاألول،الطبعةاألولى،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،سنة
 1999ص .101
 187صباح بنقدور "،الخيار بين المسؤولية العقدية والتقصيرية  -دراسة مقارنة،" -أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة الحسن الثاني ،كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عين الشق الدار البيضاء،السنة الجامعية  ،2003/2004ص .63
 188سليمان مرقس "،الوافي في شرح القانون المدني " ،المجلد الثاني ،في الفعل الضار والمسؤولية المدنية ،الطبعة الخامسة  1988،ص .132
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كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ال بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا
وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر".
وعليه لتحقق المسؤولية الشخصية للولي اليكفي أن يصدر منه خطأ وينتج عنه ضرر
للقاصر في مصالحه المالية  ،بل ال بد من توافر العالقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر.
❖ الخطأ
الخطأ هو شرط ضروري للمسؤولية بل هو األساس الذي تقوم عليه ،وال يكفي أن يحدث
الضرر بفعل شخص حتى يلزم بتعويضه بل يجب أن يكون ذلك الفعل خطأ ،ويتمسك
المضرور بخطأ وقع من الفاعل وعليه أن يقيم الدليل عليه.189
عرف الخطأ من طرف المشرع المغربي بأنه " ترك ما كان يجب فعله،أو فعل ما كان
يجب اإلمساك عنه وذلك من غير قصد إلحداث الضرر" ،190أما من زاوية االصطالح الفقهي
فقد ال حظ البعض أن هذا التعريف جاء قاص ار ألنه ركز فقط على الركن المادي للخطأ وهو
التعدي -الذي قد يكون سلوكا إيجابيا أو سلبيا -دون الركن المعنوي وهو اإلدراك والتمييز،

191

وهذا ما دفع ببعض الفقهاء إلى تعريف الخطأ من خالل عنصريه المادي والمعنوي ،ومن
ذلك نذكر تعريف الخطأ الذي جاء به سليمان مرقس " إخالل بواجب قانوني مقترن بإدراك
المخل إياه" ،192كما عرفه مامون الكزبري بأنه " إخالل شخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا
اإلخالل".193
وااللتزام القانوني الذي يعتبر اإلخالل به خطأ في المسؤولية التقصيرية هو دائما التزام
ببذل عناية وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى ال يضر بالغير فإذا

 - 189سمير دنون "،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي– دراسة مقارنة ،"-المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان دون ذكر عدد الطبعة ،سنة ،2009
ص .14
 190الفصل  78من ق .ل .ع .م.
 191عبد القادر الصافي " ،الوجيز في القانون المدني " ،الجزء الثاني ،المصادر غير االرادية في االلتزام ،مطبعة النجاح الدار البيضاء ،طبعة 2015
ص.79
 192سليمان مرقس ،مرجع سابق ،ص .188
193مامون الكزبري " ،نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي"  ،مرجع سابق ،ص .374
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انحرف عن هذا السلوك الواجب ،وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف ،كان
هذا االنحراف خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية.194
إن تعريف الخطأ الذي يمكن االعتداد به في دراستنا هذه هو ذلك الذي أتى به األستاذ -
ايمانويل ليفي-والذي ركزفيهعلىمبدأاإلخالل بالثقة المشروعة،ومفادها أن تحديد الخطأ يقتضي
التوفيق بين أمرين" مقدار معقول من الثقة المشروعة توليه الناس للشخص ،فمن حقهم عليه أن
يحجم عن األعمال التي تضر بهم ،ومقدار معقول من الثقة يوليه الشخص لنفسه ،فمن حقه
على الناس أن يقدم على العمل دون أن يتوقع اإلضرار بالغير ،فالشخص ما بين
اإلقدامواإلحجام يشق لنفسه طريقا وسطا ،يساير ثقته بنفسه وال يتعارض مع ثقة الناس به".195
وتبعا لذلك يمكن القول بأن الولي الذي يتصرف بسوء نية ويقوم بإتالف ممتلكات المولى
عليه،فإنه يكون قد أخل بالثقة التي وضعت فيه من طرف المشرع ومن طرف القضاء الذي منح
له اإل ذن للتصرف في تلك األموال شريطة أن يستعملها في مسائل تعود على القاصر بالنفع ال
أن يستعملها في أمور تعود بالضرر على المولى عليه.
تجدر اإلشارة إلى أن الخطأ يتشكل من عنصرين األول مادي يتمثل في حصول الفعل
الموجب لتحمل المسؤولية ،والثاني معنوي وهو إمكانية نسب فعل التعدي إلى جهة مسؤولة في
نظر القانون .وهذا يعني أن المخطئ ال يحاسب عن فعله إال إذا كان مدركا تمام اإلدراك
لعواقب الفعل الذي أقبل على ارتكابه.

196

وبالتالي فالعنصر المادي للخطأ قد يكون إيجابيا أو سلبيا،وال يكون الولي متعديا إال إذا
أخل بااللتزامات التي يفرضها عليه القانون ومنها واجب الحرص على أموال المولى عليه
وحمايتها من الضياع واستغاللها فيما يعود على القاصر بالنفع.وقد أكد المشرع المغربي على
الركن المادي للفعل الضار في الفصلين  77و  78من قانون االلتزامات والعقود حيث جاء في
األول " كل من ارتكب فعال عن بينة و اختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضر ار
 194عبدالرزاق السنهوري " ،الوسيط في شرح القانون المدني -نظرية االلتزام بوجه عام -مصادر االلتزام " ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت
الجزء األول ،فقرة  ، 527ص .889
 195سمير سنون " الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي " مرجع سابق ص .18
196عبدالقادر العرعاري " ،المسؤولية المدنية"،مطبعة األمنية الرباط الطبعة الخامسة ،سنة ،2016ص .73
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ماديا أو معنويا التزم مرتكبيه بتعويض الضرر"أما الفصل 78فقد جاء فيه ما يلي" كل شخص
مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ال بفعله فقط،ولكنبخطإه أيضا وذلك عندما
يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر".
ومن خالل الربط بين هذين الفصلين يتبين أن اإلخاللبااللتزامات القانونية هو الذي يشكل
العنصر المادي للخطأ ال فرق بين أن يكون هذا األخير مقصودا في ذاته أو غير مقصود ولكن
حصل عن طريق (اإلهمال أو التقصير)،من قبيل ذلك أن يوصي الجد لحفيده بأموال نقدية في
إحدى المصاريف وأراضي زراعية ،فيستأثر بها الولي ويستغلها لالتجار في المخدرات ويتم إلقاء
القبض عليه والحكم بمصادرة

197

تلك األموال ،في هذا المثال يكون الولي قد أضر بالمصلحة

المالية للمولى عليه وبالتالي يحق له مطالبته بالتعويض.
في األخير نرى أن فكرة الخطأ نسبية تختلف بحسب الظروف،وأن تقدير الخطأ يتوقف في
كل حالة معينة على طبيعة الحق الذي تم اختراقه ،لوجود تعارض حقوق الشخص مع واجباته
القانونية المقابلة لحقوق اآلخرين ،فاألب هو الولي على أوالده بنص القانون ويقابله واجب
العناية على المصالح المالية للمولى عليهم  ،ومصدر هذا الواجب هو نفس القاعدة القانونية
التي أنشأت الحق الذي حصل المساس به ،فهو حسب تعبير سليمانمرقسواجب قانوني يعتبر
المساس به خطأ موجبا للمسؤولية والتعويض.198

❖ الضرر.
الضرر هو الركن الثاني في المسؤولية التقصيرية،ال يكفي لتحقق المسؤولية أن يقع الخطأ
بل يجب أن يحدث الخطأ ضر ار وإال انتفت مصلحة المدعي في ممارسة دعوى المسؤولية ،
ويعرف الضرر بأنه " الخسارة التي تلحق المدعي فعال والمصروفات الضرورية التي اضطر

 197عرف المشرع المصادرة في الفصل  42من ق.ج بأنها " :المصادرة تمليك الدولة جزءا من أموال المحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة".
 198سليمان مرقس " ،الوافي في شرح القانون المدني " ،مرجع سابق ،ص .211
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أو سيضطر إلى إنفاقها نتائج الفعل الذي ارتكب إض ار ار به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة
الحدود العادية هذا الفعل الضار".

199

والمضرور هو الذي يجب عليه أن يثبت وقوع الضرر ،وتلك واقعة مادية يجوز إثباتها
بجميع وسائل اإلثبات  ،وان التثبت من وقوع الضرر أمر يستقل قاضي الموضوع بتقديره وال
يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض.
وإذا كان الضرر ينقسم إلى ضرر مادي ومعنوي ،فإن ما يهمنا في مجال دراستنا هو
الضرر المادي 200الذي يصيب الذمة المالية للمولى عليه ،ومن قبيل هذا الضرر أن يقوم الولي
بإلحاق خسارة مالية بالمولى عليه ،كأن يقوم ببيع جميع أسهم شركته ويستخدمها لالتجار في
المخدرات ،وال فرق في أن يكون الفعل الضار قد حصل عن طريق العمد أو الخطأ ،وإنما
المصلحة من إثارة دعوى المس ؤولية من طرف المولى عليه هو الضرر الذي لحقت مصلحته
المالية من جراء الفعل الضار الذي صدر من الولي.
ويشترط في الضرر حتى يكون أساسا للتعويض توافر ثالث شروط أساسية  :األول يتجلى
في اإلخالل بالمصلحة المالية للمولى عليه،فالمصلحة هي مناط الدعوى

201

وعليه يمكن القول

عن طريق القياس بإنه ال مسؤولية إذا لم يحصل اإلخالل بالمصلحة المالية للقاصر  ،وال
يشترط في هذه المصلحة أن تكون محمية بمقتضى قانون خاص ،بل يعتد بها كيفما كانت
بشرط أن تكون مشروعة

202

وليس فيها ما يخالف النظام العام.

 199الفصل 98منق.ل.ع.م.
 200يعرف الضرر المادي بأنه " ذلك الضرر الذي يصيب الناحية المالية لذمة الشخص المضرور " للمزيد من التوضيح أنظر :عبد القادر العرعاري،
" المسؤولية المدنية " ،مرجع سابق ،ص  115وما بعدها .وكذلك سليمان مرقس " ،الوافي في شرح القانون المدني في الفعل الضار والمسؤولية
المدنية" ،مرجع سابق ،ص  138وما بعدها .وكذلك مامون الكزبري" ،نظرية االلتزامات في ضوء قانونااللتزامات والعقود" ،مرجع سابق ،ص396
وما بعدها .
 201تعرف المصلحة بأنها :الفائدة التي تعود على المدعي من دعواه  ،للمزيد من التوضيح أنظر :عبد الحميد أخريف ،محاضرات في قانون المسطرة
المدنية أعدت لطلبة السداسية السادسة ،مسلك اإلجازة األساسية في القانون الخاص ،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2012/2013ص  .6وحسب األستاذ محمد األزهر المصلحة هي  :المنفعة أو الفائدة العملية أو الواقعةالتي
تعود على المدعي من الحكم له بطلباته قضائيا  .للمزيد من التوضيح أنظر محمد األزهر ،المسطرة المدنية " الدعوى المدنية"،م.س ،ص  55وما
بعدها.
 202المشروعية ال تحمل معنى محددا ،بل هي تطبيق لمعنى متغير ،إذ يختلف معنى المشروعية تبعا الختالف الزمان والمكان ولهذا لم يعنى المشرع
بتحديدها تاركا ذلك للفقه والقضاء.
لهذا فالقضاء وإن كان له حرية واسعة في القول بوجود المصلحة في استعمال الحق و انتفائها وتقدير جدية المصلحة أو انعدامها والقول بمشروعية
المصلحة أو عدم مشروعيتها ،فإنه ليس له مطلق العنان في القول بذلك  ،ألن سلطته دائما نجد حدها الطبيعي فيما تقرره قواعد القانون والنظام العام.
إذ أن سلطته التقديرية هذه تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الشخصية خاصة عند الموازنة بين المصالح المتعارضة.
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أما الشرط الثاني فيجب أن يكون الضرر محققا :ومفاد هذا الشرط أن يكون هناك ضر ار
وقع بالفعل ،وكذلك يعتبر الضرر محققا إذا كان من قبيل الضرر المستقبلي والذي يعرف "
بالضرر الذي تحقق سببه وتراخت أثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل".

203

وفي األخير فينبغي أن يكون الضرر شخصيا ،وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق
للمضرور القاصر وحده الرتباط ذلك بمصلحته.
❖ العالقة السببية.
ال يكفي لقيام المسؤولية أن يتوافر ركنا الخطأ والضرر،بل يجب أن يكون الخطأ هو
السبب في الضرر

204

فإن انتفت تلك الرابطة انعدمت مسؤولية205الولي ،فالعالقة السببية هي

التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر وسط األفعال المتنوعة المحيطة بالحادث.

206

والمطالب بالتعويض على أساس المسؤولية أن يقدم الدليل على توافر الرابطة السببية بين
ما وقع له من ضرر وبين الخطأ الذي يعزوه إلى المسؤول ،على أساس أن يلتزم بإثبات جميع
أركان الحق الذي يطالب به. 207
وتنتفي عالقة السببية إذا كان الضرر راجعا إلى سبب أجنبي ،كما إذا لم يكن الخطأ هو
السبب المباش أرو السبب المنتج

208

 ،والبحث في رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل

الواقعية التي ال يخضع قاضي الموضوع في بحثها لرقابة محكمة النقض إال أن يشوب
التسبيب

209

عيب يبطله.

غير أنه في إطار مسألة الصراع بين األدلة فإن المدعى عليه أن يدفع هذه المسؤولية عنه
بنفي العالقة السببية أصال بين الخطأ والضرر ،وإذا لم يكن له ارتباط بالفعل وال بالنتيجة

203مرقس سليمان ،مرجع سابق ،ص .139
 204رشيد فطوش ،محاضرات في المسؤولية المدنية ،أعدت لطلبة السداسية الثالثة  ،شعبة القانون الخاص ،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2014/2015ص .31
 205إدريس العلوي العبدالوي " ،النظرية العامة لاللتزام -نظرية العقد ،"-الطبعة األولى ،1996ص .644
 206عزالدين الديناصوري وعبدالحميد الشورابي " ،المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء " ،دون ذكر الطبعة ،ص .186
 207عبدالعزيز اللصاصة " ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،الفعل الضار -أساسها و شروطها ،" -الدار العلمية الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
عمان  ،الطبعة االولى  ،2002ص .148
208رشيد فطوش  ،مرجع سابق ،ص .31
 209يراد بتسبيب أو تعليل األحكام :بيان األوجه الواقعية والقانونية التي يرتكز إليها القاضي في بناء حكمه و إصداره وفق منطوقه على أساس أن
يكون موافقا إلرادة القانون الخاصة في الحالة الواقعية المعروضة عليه" للمزيد من التوضيح أنظر :عبد الكريم الطالب " ،الشرح العملي لقانون
المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع  ،"2015دون ذكر عدد الطبعة وسنة الطبع ،ص .237
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الضارين ،فله أن يثبت براءته بتقديم الدليل على أن الضرر كان بفعل أجنبي وال يد له فيه
كالقوة القاهرة أو الخطأ المنسوب للضحية أو الغير.210
في األخيرإذا تحققت أركان المسؤولية المدنية للولي يلزم بتعويض المولى عليه بما لحقه
من خسارة مالية ،وهذا التعويض منح أمر تحديده للمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية.
المبحث الثاني :مبدأ المصلحة بين صرامة الرقابة وفعالية المساءلة للوصي والمقدمإذا
كان القاضي ملزما بمراقبة أعمال الولي ،فإن مراقبته للوصي الذي يفترض فيه أن يكون من
األقارب أو من األجانب،تزداد حتمية لما تقرر في الفقه اإلسالمي من أن تصرفات الوصي في
أموال القاصر ليست محمولة على المصلحة كما هو الشأن بالنسبة لألب ،كما أن مراقبة
القاضي تزداد أهمية إذا تعلق األمر بمقدم القاضي الذي يعينه القاضي بنفسه ،وال دخل ألب
الصغير أو أمه في تعيينه 211،من هنا أحاطت مدونة األسرة عملية اإليصاء والتقديم وتصرفات
الوصي والمقدم برقابة قضائية فعالة ( المطلب األول ) كما أخضعتهم لمساءلة صارمة في حالة
إخاللهم بالمهام المسندة إليهم (المطلب الثاني).

المطلب األول :مدى فعالية الرقابة القضائية على الوصي و المقدم
إذا كانت سلطة القاضي المكلف بشؤون القاصرين في مراقبة الولي ومساءلته تتسم بنوع
من المحدودية ،نظ ار لكون تصرفات الولي محمولة على السداد ،وكذلك من أجل الحفاظ على
النسق األسري من تدخالت الغير ولو كان القضاء إال في حالة معينة ،فإن هذه السلطة لن
تكون نفسها تجاه الوصي والمقدم.212
فالوصي والمقدم في غالب األحيان يكونان من األغيار ،وتصرفاتهم ال تحمل على السداد
ولذلك كان على المشرع أن يتعامل معهم بنوع من االحتياط ،وتشديد الرقابة عليهم سواء كانت
هذه الرقابة قبلية ( الفقرة األولى) أو بعدية(الفقرة الثانية)،وذلك كله بهدف حماية القاصر من
سوء تصرف الوصي أو المقدم في إدارته ألمواله.
 210عبدالقادر العرعاري ،المسؤولية المدنية  ،مرجع سابق ،ص .136
 211عبدالرحيم األمين " ،عدالة القرب بالمغرب -محاولة في وضع المقومات وتقييم الحصيلة ،"-سلسلة أعمال جامعية،منشورات مجلة القضاء
المدني ،دار نشر المعرفة ،مطبعة المعارف الجديدة ) )CTPالرباط ،طبعة  ،2014ص . 383
 212عزيز أعميلة ،مرجع سابق ،ص .42
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الفقرة

األولى:

الرقابة

القضائية

القبلية

على

تصرفات الوصي أو المقدم
يخضع الوصي أو المقدم لرقابة قضائية قبلية واسعة تبتدئ من تاريخ توليه مهمة الوصاية
أوالتقديم على القاصر ،وتتجلى مظاهر هذه الرقابة في فتح ملف النيابة الشرعية وضبط أحواله
(أوال) ،وفي مراقبة المشرف (ثانيا) وفي منع الوصي أو المقدم القيام بأي تصرف إال بناء على
إذن قضائي (ثالثا).
أوال  :فتح ملف النيابة الشرعية وضبط أحواله.
يشترط الفقه اإلسالمي في الوصي أن يكون عدال،وأضاف أن الوصيإذا قبل الوصية في
حياة الموصي ،فله أن يرجع في طول حياته وال يرجع بعد مماتهوأن كل ما يجيزه من فعل
المحجور فهو جائز ،وكل ما يفعله على وجه النظر فهو جائز،بخالف ما فعله على وجه
المحاباة وسوء النظر ،أما عن مقدم القاضي فحكمه حكم الوصي في جميع أموره ألن القاضي
أقامه مقام الوصي.213
وعليه فبمجرد إخبار قاضي شؤون القاصرين بوفاة شخص من بين ورثته قاصرين ،وذلك
طبقا لمقتضيات المادة  275من مدونة األسرة يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة
رسم الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية
والشخصية.214
ثم ينظر في وث يقة االيصاء وبعد التحقق منها يصدر أم ار بتثبيتاإليصاء،215فإن لم يكن
للقاصر أم وال وصي قامت المحكمة بتعيين مقدم عليه216وذلك داخل أجل ال يتعدى خمسة
عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.

217

 - 213اإلمام الرهوني" ،حاشية اإلمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل" ،الجزء الخامس،الطبعة األولى ،دار
الفكر،بيروت1978م،ص. 339
 -214آسية بنعلي ،مرجع سابق ص .144
-215أنظر المادة 237من مدونة األسرة.
 - 216المادة  244من مدونة األسرة.
 - 217المادة  245من مدونة األسرة.
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والمالحظ أن المشرع ميز بين تعيين المقدم والوصي،إذ لم ينص على ضرورة إحالة الملف
على النيابة العامة بالنسبة للوصي،وذلك لكون هذا األخير يعين من قبل األب أو األم اللذان
يكونان أعلم باألشخاص القادرين على العناية بأوالدهم و أموالهم،ويقتصر دور المحكمة على
تثبيت هذه الوصية انتهاء وليس ابتداء كما هو الشأن بالنسبة للمقدم الذي قد يعينه القاضي
تلقائيا وإما بناء على ترشيح من األقارب أو بطلب من النيابة العامة،

218

باعتبارها طرفا أصليا

في جميع القضايا التي تطبق فيها المدونة.219
وبالرغم أن المادة 244من مدونة األسرة والتي تتحدث عن األشخاص الذين لهم حق
الترشيح من يتولى مهمة التقديم ال تشير للنيابة العامة بشكل صريح ،إال أن لهذه األخيرة ،حق
الطعن في قرار المحكمة بتنصيب مقدم عندما ترى أن الشخص المختار غير صالح لتولي هذه
الرقابة.

220

وبمجرد تحمل الوصي أو المقدم مهام الوصاية أو التقديم ،يأمرهما القاضي باتخاذ
مجموعة من اإلجراءات من أجل أموال القاصر221،إذ تنص المادة 249من مدونة األسرة على
أنه" إذا ل م يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا اإلحصاء
ويرفقه في جميع األحوال بما يلي:
 ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من مالحظات على هذا اإلحصاء. اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه. المقترحات الخاصة باإلجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموالالمحجور.
 المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور. المداخل الشهرية أو السنوية المعروضة ألموال المحجور. - 218المادة  244من مدونة األسرة.
 - 219لقد وردت اختصاصات النيابة العامة في  25مادة ،وذلك إنطالقا من المادة  3من مدونة األسرة التي تنص على أنه " :تعتبر النيابة العامة طرفا
أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة" ،وبإستطالع األربع وعشرين فصال األخرى نجد أن دور النيابة العامة يرمي في جلها إما
إلى حماية أحد الزوجين أو إلى حماية األطفال ،أو حماية أموال القاصر.للمزيد من التوضيح أنظر :أحمد حميوي " ،التنظيم القضائي بالمغرب" ،الجزء
األول  ،دار القلم ،الرباط ،الطبعة األولى  ،2016ص .147
 - 220أحمد البنوضي "،دور النيابة العامة في قضايا األسرة " ،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة عبدالمالك
السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،السنة الجامعية ،2005/2006ص .53-52
 -221آسية بنعلي ،مرجع سابق ،ص .145-144

76

يحفظ هذا اإلحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ،ويضمن في كناش التصرف الشهري
أو اليومي إن أقتضى الحال222،وفي حالة ما ظهر للمحجور مال لم يشمله اإلحصاء تعين على
الوصي أو المقدم إعداد ملحق به يضاف إلى اإلحصاء السابق.

223

هذا ويلزم الوصي أو المقدم بإيداع نقود القاصر وكل المستندات والوثائق والحلي وغيرها
بمؤسسة عمومية تحت طائلة المسؤولية ،وفقا للمادة  235من مدونة األسرة التي جاء فيها"...
يجب على النائب الشرعي إبالغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود األموال النقدية
والوثائق والحلي والمنقوالت ذات القيمة،وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك ،وتودع النقود والقيم
المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي".224
ثانيا :رقابة المشرف
من أجل ضمان الحماية ألموال القاصر أجاز المشرع المغربي للقضاء أن يعين مشرفا
على الوصي أو المقدم،مهمته مراقبة تصرفاته و إرشاده لما فيه مصلحة الصغير وتبليغ ما قد
يراه من تقصير أو يخشاه من إتالف في مال القاصر،

225

تنص المادة  248من المدونة "

للمحكمة أن تجعل على ا لوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة
المحجور وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتالف في مال المحجور".
فقد يتبين للقضاء أن مصلحة القاصر تقتضي أن يراقب الوصي أو المقدم كي ال
يتصرف تصرفا يضر بمال المحجور خصوصا إذا ما ارتاب القضاء في الحسابات التي قدمها
له ذلك الوصي أو المقدم .

226

هذا وتنحصر مهمة المشرف في مراقبة النائب الشرعي وتقديم االستشارات لهم ،لذا ليس
له حق طلب إبطال أي تصرف لمجرد أن الولي لم يستشره قبل اإلقدام عليه ،والقيام به مادام
ذلك التصرف في مصلحة القاصر ،كما ليس له حق إبرام عقد لمصلحة القاصر ،ألن إبرام
 - 222المادة  252من مدونة األسرة.
 - 223تنص المادة " 254إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله اإلحصاء السابق،أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى اإلحصاء األول".
 - 224هذه المادة تسري على كل من الولي والوصي والمقدم مادام المشرع استعمل مصطلح النائب الشرعي بشكل معمم.
 - 225محمد المحجوبي" دور القضاء في حماية أموال القاصر وفق القانون المغربي " ،بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص،جامعة سيدي
محمد بن عبدهللا،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  ،2012/2013ص .71
 - 226محمد ابن معجوز " ،أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصية " ،الجزء الثاني ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء1990،ص .247

77

العقود من مهام الوصي أو المقدم وعلى المشرف إبالغ القاضي بكل ما يراه من الوصي أو
المقدم من تقصير أو ضياع لمصالح القاصر،

227

وذلك لتالفي ما يكون سببا في إتالف المال

والعمل على إصالح الخلل واإلهمال والتقصير الذي يصدر عن المقدم.

228

والمالحظ من خالل المادة  248من مدونة األسرة أن المشرع أجاز للقضاء تعيين المشرف
فقط على الوصي والمقدم دون اإلشارة إلى األب و األم ،وهذا عكس مدونة األحوال الشخصية
التي كانت تجيز للقضاء جعل مشرفا على األب ليراقب تصرفاته ويحول بينه وبين إنفاق مال
ابنه في مصالحه الشخصية بما يفوق النفقة التي قد تكون واجبة له على ابنه229.وهو ما كان
ينص عليه الفصل  150من مدونة األحوال الشخصية الملغاة" إذا كان األب فقي ار فللقاضي
منعه من أخذ مال ولده وان خشي تفويته له وضع عليه مشرفا".
يظهر إذن تعيين مشرف على األب في ضل مدونة األحوال الشخصية الملغاة مرتبطا
بمدى إذا كان األب فقيرا ،أما إذا كان موس ار فهو ال يحتاج إلى تنصيب مشرف ،ويبقى هذا
التنصيب مرتبطا بالمقدم فقط طبقا للمادة  155من مدونة األحوال الشخصية الملغاة التي جاء
فيها" للقاضي أن يجعل على المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة مال
القاصر وتبليغ ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتالف".
وبالرجوع إلى القانون الفرنسي ،يظهر المشرف كمؤسسة للمراقبة العامة و الدائمة
للوصي،فعن طريقه يتمكن قاضي الوصاية من أداء مه امه في مراقبة اإلدارة القانونية والوصاية
التي حددها له القانون.وعلى المشرف إخبار القاضي بكل أخطاء الوصي التي علم بها من
خالل مهمته في مراقبة الوصي،فان لم يفعل اعتبر ذلك تقصي ار منه في المسؤولية.230
أما بالنسبة للقانون المصري فالمشرف هو الشخص الذي يعين لمراقبة الوصي أو القيم أو
الوكيل الغائب ،وذلك ضمانا لقيام األوصياء ومن في حكمهم بواجبهم على النحو األكمل.

 - 227محمد ابن معجوز،رجع سابق ،ص .248
 - 228عبد الكريم شهبون " ،شرح مدونة األحوال الشخصية " ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى  ،مطبعة الرشاد السطات ،ص .76
229محمد ابن معجوز ،مرجع سابق ،ص.239
230 François TERRE et Dominique FENOUILLET: « droit civil ,les personnes ,la famille ,les incapacités, p :1015 et
1016 .
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وتمكينا للمشرف من القيام بمهمته ألزم قانون الوالية على المال المصري النائب أو الوكيل
إلجابته إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة األموال ،وتمكينه من فحص األوراق والمستندات
الخاصة بهذه األموال.231
وتسري على المشرف كافة األحكام المقررة بالنسبة للنائب أو الوكيل على حسب
األحوال ،232سواء فيما يتعلق بتعيينه أو عزله أو قبول استقالته أو أجره عن أعماله أو مسؤوليته
عن تقصيره.233
ويكون انتهاء اإلشراف بقرار من المحكمة إذا رأت زوال دواعيه234،فالمحكمة هي صاحبة
السلطة أصال في تعيين المشرف أو عدم تعيينه وفقا للظروف التي تراها في كل حالة تعرض
عليها ،ومبلغ الحاجة إلى هذا التعيين،

235

يتبين أن المشرع المصري قد أحاط مؤسسة المشرف بتنظيم قانوني وافر،إذ بين األحكام
التي تسري على تعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته،وموضحا له األسباب
القاهرة واالستثنائية التي تخول له صالحية القيام باألعمال العاجلة المنوطة إلى الوصي في
الظروف العادية.على خالف المشرع المغربي الذي أعطى للمحكمة صالحية تعيين المشرف ولم
يبين األحكام القانونية التي تسري عليه ،مع حصر مهمته في متابعة تصرفات الوصي أو المقدم
الذي يعتبر المسؤول المباشر عن مصالح القاصر؛ وهذا يعني أن المشرف هو مجرد وسيلة يلجأ
إليها القضاء للحصول على المعلومات المتعلقة بتصرفات الوصي أو المقدم والتي ال يمكن له
الحصول عليها في حالة تماطل الوصي أو المقدم في القيام بمهامه إال عن طريق مؤسسة
المشرف.
ثالثا :تقييد التصرف في مال القاصر بالحصول على اإلذن من القاضي
لعل من أبرز مظاهر الرقابة القضائية القبلية على أعمال الوصي والمقدم ،تقييد القانون
لهؤالء بضرورة الحصول على اإلذن القضائي إلجراء بعض التصرفات على أموال
 231المادة  81من قانون الوالية على المال المصري.
 232المادة  82من قانون الوالية على المال المصري.
 233المواد من 699إلى  717من القانون المدني المصري.
 234المادة  83من قانون الوالية على المال المصري.
 235أحمد نصر الجندي " التعليق على قانون الوالية على المال " دار الكتب القانونية  ،1996ص .227
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القاصر،والهدف من ذلك هو حماية أموال القاصرين من التصرفات التي من شأنها أن تضر
بمصالحه المالية،236حيث حدد المشرع المغربي التصرفات التي تستوجب الحصول على اإلذن
على سبيل الحصر سواء في مدونة األسرة أو غيرها من القوانين.
وهكذا نص المشرع في المادة  271من مدونة األسرة على ما يلي " ال يقوم الوصي أو
المقدم بالتصرفات اآلتية إال بعد الحصول على اإلذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
 بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10 000درهم أو ترتيب حق عيني عليه المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أوتجارية أو استثماره في تجارة أومضاربة.
 تنازل عن حق عيني أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنها. قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط. أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ. االتفاق على من يجب نفقته على المحجورما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معلال".
تجدر اإلشارة إلى أن طلب إجراء تصرف من التصرفات الواردة في المادة ،27ال يمكن أن
نعتبره طلبا يتضمن دعوى أو منازعة،واإلذن الصادر بشأنه ال يعتبر حكما بالمعنى الفني وإن
كان قابال للطعن فيه ،

237

كما تشير إلى ذلك المادة  276من مدونة األسرة " الق اررات التي

يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226و240و 268و  271تكون قابلة
للطعن" ،وإن ك ان المشرع لم يحدد كيفية الطعن وال أجله وال الجهة التي تبت في هذا الطعن،
وهو بذلك يحيل بشكل ضمني على مقتضيات المسطرة المدنية،

238

 236محمد المحجوبي ،مرجع سابق ،ص .28
 237عبدالرحمان دريوش " ،اإلذن القضائي في مدونة األسرة – اإلذن الصادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين نمودجا ،" -مدونة االسرة بين
النص والممارسة ،سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد  ،25سنة  ،2006ص. 193
 238عبدالرحمان دريوش ،مرجع سابق ،ص .191
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كما أورد المشرع المغربي بعض من هذه التصرفات المستوجبة للحصول على إذن بذلك
من القاضي في 11من ق.ل.ع ،الذي أكد على أنه " :وال يمنح هذا اإلذن إال في حالة الضرورة
أو في حالة النفع البين لناقص األهلية".
وفيما عدا األحوال المنصوص عليها في المادة  271من المدونة فللوصي أو المقدم
التصرف فيها دون توقف على إذن من القاضي بذلك،

239

كما أن المادة  272من المدونة تنص

على أنه" ال يحتاج إلى إذن بيع منقوالت تتجاوز قيمتها خمسة أالف درهم ،إذا كانت معرضة
للتلف ،وكذلك العقار أو المنقول الذي ال تتجاوز قيمته خمسة آالف ،بشرط أال يستعمل هذا
البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية".
غير أن هذه األحكام ال تطبق إذا كان نفس المنقوالت محددا بمقتضى الق اررات واألنظمة
وتم البيع بهذا الثمن.

240

وقد تم تقييد تصرفات الوصي والمقدم بشكل أكثر في مدونة األسرة ،ذلك أنه حتى في
األحوال التي ال يلزم فيها الوصي أو المقدم بالحصول على إذن القاضي يكون ملزما برفع األمر
إلى المحكمة بقصد الحصول على اإلذن في حالة ما إذا كانت مصالحه في تصرف ما
تتعارض مع مصالح المحجور.241
وتنص المادة  275من مدونة األسرة" إن قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم
بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود
حيف على المحجور".
وطبقا للمادة  274من المدونة فبيع العقار أو المنقول المأذون به يتم طبقا لإلجراءات
المنصوص عليها في ق.م.م ،وهذه األخيرة خصصت الفصول من  201إلى  211لتحديد
اإلجراءات التي تعين على الوصي أو المقدم إتباعها عند بيع أموال القاصر عقا ار كانت أو
منقوال.

242
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إن بيع أموال القاصر من طرف الوصي أو المقدم تم تأطيرها بقواعد إجرائية خاصة،وذلك
للحفاظ عليها من الخروقات التي قد تشوبها ،مانحة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين مهمة
اإلشراف على هذه المسطرة مادام هو صاحب الصالحية في منح اإلذن بهذا البيع.
غير أنه بالرغم من أن مسطرة بيع أموال القاصر من شأنها أن تكفل حماية هذه األموال،
فإنها تصطدم بمجموعة من العراقيل منها قلة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين الذين يشرفون
على عدد كبير من ملفات النيابة القانونية المفتوحة في المحاكم التابعين لها ،مما يستحيل عليهم
تتبعها جميعا واإلشراف على تسييرها على أحسن وجه ،كما أن عدم حضور المزايدين الراغبين
في الشراء ،خصوصا عندما يتعلق األمر ب بيع عقار عائد للمحجور عليه ،يدفع إلى إرجاع
الملف إلى قاضي شؤون القاصرين حيث يسمح هذا األخير  -وكما يجري في بعض المحاكم-
للوصي أو المقدم باالتصال مباشرة بالراغب في شراء مال القاصر ،وعرض الثمن على القاضي
الذي يجيزه إذا كان مناسبا وإذا كان العكس فال يباع ذلك المال ولو كان القاصر في أمس
الحاجة إلى ثمنه.243
وإذا كان األستاذ عبد الكريم الطالب في إطار حديثه عن الحجز التنفيذي قد اعتبر البيع
بالمزاد العلني ال يحقق في الواقع الغاية التي من أجلها تم إحداثه ،إذ في غالب األحيان ،وسواء
تعلق األمر بالمنقول أو بالعقار ،ال يصل الثمن الذي رسا عليه المزاد العلني حتى إلى نصف
القيمة الحقيقية للشيء موضوع هذا البيع ،وهذا يجعل البيع بالمزاد العلني بمثابة جزاء مدني يقع
على المدين الذي قد يكون عدم وفائه بالتزاماته راجعا إلى غيره أو ظروف قاهرة ال يد له
فيها.

244

نحن بدورنا نقول أن البيع بالمزاد العلني ألموال القاصر ال يحقق مصلحته ،وال يمكنه في
غالب األحيان حماية أموال القاصر وتنميتها كما هو مسطر في نصوص النيابة الشرعية نظ ار
إلستحواذ فئة من التجار على هذا النوع من البيوعات و تواطئهم في غالب األحيان حول الثمن

 243عبدالحق صافي" ،عقد البيع  -دراسة في قانون االلتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة ،"-مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،الطبعة
األولى ،سنة  ،1998ص .246
 244عبد الكريم الطالب "،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع  ،"2015مرجع سابق،الهامش رقم
 ،1ص .425
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الواجب بيع الشيء المبيع به ،أو التحديد المسبق للثمن على أساس أن يعاد بيعه فيما بينهم بعد
االنته اء من المزاد العلني بقيمته الحقيقية وتقاسمهم لألرباح المجانية من البيع المتواطئ
حوله.

245

الفقرة الثانية :الرقابة القضائية البعدية على
تصرفات الوصي أو المقدم
تمتدرقابة قاضي شؤون القاصرين على الوصي أو المقدم إلى ما بعد تنفيذ مهام النيابة
الشرعية ،فال بد للنائب الشرعي من إعداد تقارير وحسابات سنوية عن إدارة أموال القاصر
يرفعها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين(أوال)،كما عليه إعداد تقارير وحسابات نهائية
يرفعها إلى القاضي لمراقبتها (ثانيا).
أوال :تقديم حساب سنوي عن إدارة أموال القاصر
إن تقديم الحساب إلى القاضي ومراقبته من طرفه ليس وليد اليوم وإنما هو إجراء تعود
جذوره إلى الفقه اإلسالمي،ولعل غلبة المادة في عصرنا الحاضر وضعف النفوس عما كانت
عليه في العصور القديمة،

246

محاسبة األوصياء والمقدمين.

هي من أهم الدوافع التي جعلت فقهاء المالكية يتشددون في

247

وفي هذا السياق نص المشرع في المادة 255من مدونة األسرة على أنه " :يجب على
الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بحميع
المستندات على يد محاسبين يعينهما القاضي ،"...وأضاف في المادة  265من نفس القانون "
على الوصي أو المقدم االستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت لإلدالء
باإليضاحات عن أموال المحجور أو تقديم الحساب حولها ".
يتضح أن المشرع قد أوجب على الوصي والمقدم تقديم حساب سنوي للقاضي المكلف
بشؤون القاصرين ،مؤيدا بالمستندات التي تثبت هذه الحسابات ،مما يعني أن هذه األخيرة تكون
مدققة و مفصلة بجميع العمليات التي قام بها الوصي أو المقدم وجميع المصاريف الناتجة عن
 245عزيز أعميلة ،مرجع سابق ،ص .104
 246طالل أحمد الغزاوي ،مرجع سابق ،ص .286-285
 247إيمان المرنيسي شريكي ،مرجع سابق ،ص .130
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النيابة الشرعية والمداخيل المالية للقاصر248.كما أوجب المشرع أن تكون هذه الحسابات مقدمة
على يد محاسبين يعينهم القاضي ،مما يفيد أن هذه الحسابات يجب أن تكون مدققة وموضوعة
من طرف خبراء وهذا فيه حماية أكثر ألموال القاصر ،وما يمكن أن تتعرض له من مخاطر
وتالعبات في الحسابات المقدم من طرف الوصي أو المقدم.
هذا إذا نظرنا إليها بالنسبة للقاصر الغني أو الذي له مداخيل متعددة تقتضي الخبرة من
أجل ضبطها،أما القاصر الذي له مداخيل محدودة ،وما دام المشرع لم يحدد المبلغ الذي
يستوجب االستعانة بالمحاسبين  ،فهذا سيكون له انعكاس سلبي على أموال القاصر نظ ار لما
ستتحمله ذمته المالية من مصاريف مرتفعة ونقصد بها أجرة المحاسبين.

249

لهذا كان األجدر بالمشرع أن ينص على أن تقدم الحسابات مشفوعة بجميع المستندات
المثبتة لها ،وعند مالحظة قاضي شؤون القاصرين وجود خلل أو غموض يمكنه االستعانة
بخبراء المحاسبة من اختياره ،وبهذا يمكن تجنب إرهاق ذمة القاصرين ذوي المداخيل المحدودة
بمصاريف إضافية خاصة وأن المشرع قد أوجب على قاضي شؤون القاصرين فحص ومراقبة
والتأكد من سالمة هذه الحسابات.

250

والمالحظ أن المشرع في نص المادة  255من المدونة لم يحدد أجال لتقديم تلك الحسابات
السنوية مما يحتمل معه إمكانية التأخر في تسليم القاضي هذه الحسابات ،إال أن ضمان
توصل قاضي شؤون القاصرين بالحسابات السنوية رهين بتدخله وإشعار المعني باألمربااللتزام
القانوني الملقى على عاتقه مع تحديد أجل لذلك ،وال ينبغي على القاضي انتظار قيام الوصي
أو المقدم باإليداع من تلقاء نفسه ،نظ ار لجهل الكثير من األوصياء والمقدمين بالواجبات
وااللتزامات التي تؤطر نيابتهم.251
نخلص إ لى أن المراقبة السنوية لها فوائد متعددة أهمها تجنب إرهاق كاهل الوصي والمقدم
بالحسابات الدورية ،إال أن بعض الحسابات ال يكتمل جردها وحصر أموالها إال بمرور سنة

 248عزيز أعميلة ،مرجع سابق ،ص .68
 249عزيز أعميلة ،مرجع سابق،ص.68
 250عزيز أعميلة  ،مرجع سابق ،ص .68
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كاملة خاصة إذا تعلق األمر بحساب أموال القاصر العائدة من شركة تجارية ،وفي هذا تعذر
عملي على الوصي والمقدم في تقديم حساب يستعصي جرده بصفة دورية مرتين في السنة.
ثانيا :تقديم حساب نهائي عن إدارة أموال القاصر
من االلتزامات المفروضة على الوصي والمقدم تقديم الحساب النهائي ،وذلك بمقتضى
المادة  279من مدونة األسرة التي جاء فيها " إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو
فقدان أهليته المدنية ،وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات الالزمة ،داخل مدة يحددها
القاضي المكلف بشؤون القاصرين دون أن تتجاوز ثالثين يوما إال لعذر قاهر يرجع تقديره إلى
القاضي.
تبث المحكمة في الحساب المقدم إليها".
يتبين من هذه المادة أن المشرع ألزم الوصي أو المقدم عند انتهاء مهامه حسب األحوال
المحددة في المادة  258من المدونة باستثناء حالتي وفاته أو فقدانه أهليته المدنية ،بتقديم
حساب نهائي مرفق بالحجج التي تثبت مضمونه داخل أحل ال يتعدى ثالثين يوما إال لعذر
مقبول.
كما يالحظ من نفس المادة أن فحص التقارير السنوية ومراقبتها والتأكد من سالمتها ليس
من اختصاص القاضي المكلف بشؤون القاصرين على غرار التقارير السنوية و إنما من
اختصاص المحكمة ،وما على قاضي شؤون القاصرين بعد التوصل به سوى االطالع عليه
وإبداء النظر فيه  ،وإحالته على المحكمة للبت فيه.252األمر الذي دفعنا إلى التساؤل عن مدى
أولوية قاضي شؤون القاصرين في مراقبة الحسابات النهائية باعتباره المتتبع لها عبر الحسابات
السنوية؟.
إن االزدواجية التي اعتمدها المشرع في مراقبة الحسابات السنوية و النهائية ال مبرر لها،
وال فائدة من عرض الحسابات النهائية على المحكمة للبت فيها ،والحال أنها لم يسبق لها أن
اطلعت عليها قط ،وال عرفت طرق تسييرها ،لذلك يجنح االعتقاد إلى أن مراقبة كل من

 252الدليل العملي لمدونة األسرة ،مرجع سابق ،ص .156
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الحسابات النهائية والسنوية ينبغي أن تتم من طرف قاضي شؤون القاصرين مدعما بلجنة من
الخبراء المختصين في تحقيقها.

253

نشير في األخير إلى أن المشرع في إطار تنظيمه للمقتضيات المتعلقة بالحسابات
النهائية ،لم ينص بشكل واضح على مصير األموال والحسابات المتعلقة بها عند وفاة الوصي
أو المقدم أو فقد أهليته ،ولم يحدد مسؤولية الورثة أو األشخاص الذين ينيبون عنه ،بل اكتفى
بمنح القاضي المكلف بشؤون القاصرين اتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بحماية أموال القاصر
بمقتضى المادة  262من مدونة األسرة مع تمتيع ديون القاصر وتعويضاته من تركة الوصي أو
المقدم المتوفى امتيا از خاصا.

المطلب الثاني :مسؤولية الوصي والمقدم
لما كانت مهمة الوصي أو المقدم هي رعاية وصيانة مصالح القاصر العاجز عن إدارة
شؤونه المالية والشخصية ،والذي ال ولي له يعنى به ،فإنه عليه توخي الحرص والرعاية الالزمة
أثناء قيامه بالمهام الموكولة له في إطار نيابته على القاصر ،وإال تعرض للمسؤولية التي قد
تكون مدنية (الفقرة األولى)،وقد تكون جنائية (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى:المسؤولية المدنية للوصي أو المقدم
يتسلم الوصي أو المقدم أموال القاصر لرعايتها وإدارتها ،إال أنه قد يهمل ذلك ويتقاعس
عن تنفيذ االلتزامات التي فرضها عليه القانون لذلك أخضع المشرع تصرفاته ألحكام مسؤولية
الوكيل بأجر ،وهذه المسؤولية ليس مصدرها القانون وإنما مصدرها العقد(254،أوال)،كما جعلهما
مسؤوال ن عن الضرر الناتج عن تأخيرها أو امتناعهما عن تقديم الحساب أو تسليم
األموال(ثانيا).
أوال:مسؤولية الوصي أو المقدم مسؤولية وكيل بأجر
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األصل في الوكالة أنها من أعمال التبرع وهي طبيعة قد الزمت الوكالة في القانون
الروماني والقوانين التي استمدت أحكامها منه ،كما أنها قد الزمت هذا العقد في الفقه اإلسالمي،
وعلى ذلك فالوكيل ال يستحق أج ار عن قيامه بالعمل محل الوكالة إال إذا وجد اتفاق على خالف
ذلك.

255

تجدر اإلشارة إلى أنه عكس مدونة األحوال الشخصية الملغاة التي كانت تجعل الوصي أو
المقدم مسؤوال في ماله عن األضرار التي تلحق القاصر مسؤولية تقصيرية،
األسرة جعل مسؤولية الوصي مسؤولية عقدية قائمة على أساس عقد وكالة،

256

257

قررت مدونة

ذلك أن المادة

257من مدونة األسرة تنصعلى ما يلي " يسأل الوصي أو المقدم عن اإلخالل بااللتزامات في
إدارة شؤون المحجور،وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجرولو مارس مهمته بالمجان".
وباعتبار الوصي أو المقدم مسؤوال مسؤولية وكيل بأجر ،تمنح له صفة وكيل والقاصر
صفة موكل ،وباعتبار الوكيل يقوم بمهامه مقابل أجر فإنه يتحتم على الوكيل( الوصي أو
المقدم) وفق ما ورد في قانون االلتزامات والعقود المغربيااللتزام ببذل عناية الرجل العادي اليقظ
المتبصر المنضبط في سلوكه وعمله أو الذي يراعي قد ار كبي ار من الدقة في إنجاز العمل
المطلوب منه وإال تحمل المسؤولية عما يحدث من ضرر للموكل ،وعلى الوكيل (الوصي أو
المقدم) تحري العمل األكثر نفعا للموكل(القاصر) ،وذلك ببذل عناية الرجل المتبصر حي
الضمير.

258

وال يجوز للوصي أو المقدم أن يتعمد عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحى عنها في الوقت
المناسب ،فإن فعل ذلك تحققت مسؤوليته ،وقد يكون مسؤوال كذلك إذا تواطأ مع المشتري على
تخفيض الثمن إذا كان موكال في بيع شيء لم يحدد ثمنه،أو أنه أهمل في تقاضي األجرة أو
تركها تسقط بالتقادم فإن ذلك بمثابة الخطأ الجسيم الذي يسأل عنه.
 255عدنان إبراهيم السرحان ،شرح القانون المدني ،العقود المسماة -المقاولة،الوكالة،الكفالة -قسم ال قانون جامعة اليرموك ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان الطبعة األولى ،اإلصدار الثاني  2001ص 103
 256نص الفصل 169من مدونة األحوال الشخصية الملغاة على أنه " :إذا أخل الولي أو المقدم بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا
القانون يعد مسؤوال عن ماله عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضمانا له".
 257ينص الفصل  879منق.ل.ع " ،الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص أحر بإجراء عمل مشروع لحسابه ،ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل
والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير ،بل ولمصلحة الغير وحده".
 - 258الفصل 903منق.ل.ع.م.
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والقاضي المكلف بشؤون القاصرين هو الذي يملك صالحية إثارة المسؤولية المدنية،
مادام أن القاصر ال يتأتى له ممارسة هذا الحق لقصور أهليته ،األمر الذي يجعل الوصي أو
المقدم في حالة مخالفة تعليمات القاضي المكلف بشؤون القاصرين ألسباب خطيرة تدفعه
لمخالفتها ومخالفة ما جرى عليه العرف،أن يعمل على إخطار القاضي بصفته موكال ،باألسباب
الخطيرة التي يواجهها في أقرب فرصة يستطيع فيها ذلك ،وعليه أن ينتظر تعليمات القاضي
معدا إذا كان خطر في االنتظار.259
والوكالة المأجورة توجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ،وهي عناية
يتم تقديرها بمعيار موضوعي ال شخصي  ،فمسؤولية الوكيل تقوم ولو أثبت أن ما بذله من عناية
يزيد على ما بذله في شؤونه الشخصية ،وإذا أنه بذل في تنفيذ الوكالة عناية الشخص المعتاد
أعفي من المسؤولية عن أي ضرر يصيب الموكل  ،ح تى ولو ثبت أنه كان يستطيع تفادي هذا
الضررلو بذل عنايته في شؤون نفسه.
وفي جميع األحوال يكون الوكيل مسؤوال عن الخطأ الجسيم والخطأ اليسير عند تنفيذ
التزامه ،وال يعفى من ذلك وال يكون مسؤوال عن السبب األجنبي فيما إذا كان الضرر الذي
أصاب الموكل من جراء تنفيذ ال وكالة راجعا إلى قوة قاهرة أو حدث فجائي أو خطأ القاصر
نفسه.260
ومتى ثبتت مسؤولية الوكيل يجب الرجوع عليه بالتعويض لصالح الموكل عما أصابه من
ضرر،و للموكل (القاصر) حق الدفاع عن نفسه واإلدالء بما يفيده ،فقد ورد في قرار للمجلس
األعلى أنه " يجب االحتفاظ بالحق للمحجور إلى أن يبلغ سن الرشد للدفاع عن نفسه واإلدالء
بما يفيده"

261

ثانيا :مسؤولية الوصي أو المقدم عن التأخير غير المبرر عن تقديم الحساب أو تسليم
األموال
 - 259محمد الصدوقي ،رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص.82
 - 260عرف المشرع المغربي القوة القاهرة في الفصل  269منق.ل.ع .بقوله " ،كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات
والجفاف والعواصف والحرائق) وغارات العدو ،وفعل السلطة ،ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال " .
 - 261قرار المجلس األعلى عدد 64الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ  5يناير  ،1971منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى –اإلصدار الرقمي دجنبر
2000العدد  25ص  128إلى .130
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تنص المادة  260من مدونة األسرة على أنه" يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية األضرار
التي يتسبب فيها عن كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم األموال".
هذه المادة تؤكد تحمل الوصي أو المقدم ما قد يحدث من ضرر للقاصر بسبب التأخير
عن تقديم الحساب أو تسليم األموال ،وذلك على عكس مدونة األحوال الشخصية الملغاة التي
عرفت فراغا تشريعيا بهذا الخصوص حيث لم تحدد جزاء
الحساب.

االختالل بااللتزام عند تقديم

262

فمدونة األسرة أوجبت على كل من الوصي أو المقدم انتهت وصايته أو تقديمه ،وتأخر
دون عذر مقبول عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله أو للقاصر نفسه ،أو تأخر بشكل غير
مبررعن تقديم الحساب وتسبب هذا التأخير في اإلضرار بمال المحجور فإن المسؤولية تقع على
عاتق الوصي أو المقدم.

263

فهي تفرض على الوصي أو المقدم الذي انتهت مهمته أن يسلم األموال التي في
عهدته264،ويقدم عنها حسابا مرفقا بالمستندات

265

كما فرض عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا

266

بل عليه االستجابة لطلب القاضي المكلف

بجميع المستندات أثناء إدارته أموال القاصر،

بشؤون القاصرين في أي وقت لإلدالء بإيضاحات عند إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب
حولها.

267

إذا تأخر الوصي أو المقدم دون مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم األموال ،وترتب عن
ذلك التأخير ضر ار لحق القاصر،فإنه يتحمل مسؤوليته في ذلك ،كما يمكن أن تطبق عليه المادة
 270من المدونة والتي تحيل عليها الفقرة األخيرة من المادة  261التي تنص على أنه " في
حالة عدم التسليم تطبق األحكام المشار إليها في المادة  270بعده".

 -262هذا المستجد التشريعي يحسب لصالح المشرع ،لما فيه من إلزام للوصي أو المقدم في تتبع شؤون القاصر المالية وإحاطتها برعاية مهمة ،خاصة
وأن الحساب سيطاله في حالة اإلهمال.
-263أحمد الخمليشي "،التعليق على قانون األحوال الشخصية" ،الجزء الثاني ،مطبعة المعارف الجديدة  ،1994دون ذكر تاريخ الطبعة ،ص.368
 - 264المادة  261من المدونة.
 - 265المادة  259من المدونة.
 - 266المادة  255من المدونة.
 - 267المادة  256من المدونة .
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وتنص المادة  270من المدونة "يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على
أموال الوصي أو المقدم،أو وضع ها تحت الحراسة القضائية أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم
يمتثل ألحكام المادة  256أو امتنع عن ت قديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور
بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل األجل المحدد له.
في حالة إخالل الوصي أو المقدم بمهمته ،أو عجزه عن القيام بها أو حدوث احد الموانع
المنصوص عليها في المادة  247يمكن للمحكمة بعد االستماع إلى إيضاحاته إعفاؤه أو عزله
تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه األمر".
وتطبيقا لهذه المقتضيات جاء في حكم للمحكمة االبتدائية بمراكش ما يلي" ...حيث ضمن
بالملف شهادة وفاة ومؤرخة في  2006/5/5ومضمنها أن المحجور عليها  ...قد وافتها المنية
بتاريخ  ،2006/2/26وقد خلفت ورثتها وهم بناتها  ...وابن أخيها الشقيق وهما ...وفق رسم
إراثتهما المضمن بالعدد 255صحيفة 296كناش رقم  23بتاريخ .2006/5/17
وحيث أنه متى انتهت مهمة الوصي أو المقدم كما في نازلة الحال بوفاة المحجور ،وجب
على المقدم تقديم الحساب النهائي لتبث فيه المحكمة وفق ما تنص عليه أحكام المادة  259من
مدونة األسرة.
وحيث أن الثابت من الحساب المقدم إلى المحكمة من طرف الخبيرين المشار إليهما
أعاله ،أن ما أنفقته المقدمة على المحجورة الهالكة طيلة الفترة الممتدة من  2003/6/25وإلى
الوفاة ،قد وصل ما مجموعه  20500درهم حسب مبلغ شهري قدره  650درهم في حين
المحجورة المذكورة ال تتوفر على أية مداخيل تذكر وأن ما تنفقه عليها المقدمة إنما هو من
محض مالها الخاص ،وحيث باالطالع على الحساب المذكور ،وعلى مختلف وثائق الملف ،فقد
وجب المصادقة على الحساب النهائي واإلشهاد بإنتهاء مهمة المقدمة المذكورة وبحفظ ملف
النيابة الشرعية تبعا لذلك".268

 - 268حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بمراكش ،ملف عدد 2003/136بتاريخ  ،2007/2/27أورده محمد الصدوقي ورشيد عدي ،مرجع سابق،
ص .84
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هذا وتطبق مقتضيات المادة  262من مدونة األسرة في حالة " وفاة الوصي أو المقدم أو
فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين اإلجراءات المالئمة لحماية وصيانة
أموال المحجور".
تخول الديون والتعويضات الم ستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيا از
يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة  1248من الظهير
الشريف المؤرخ في  12غشت  1913المكون لقانون االلتزامات والعقود".
نخلص في هذه الفقرة إلى أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا عندما نص على جزاءات
مختلفة تطال الوصي أو المقدم في باب المسؤولية المدنية له ،متى أخل بالتزامات تجاه
القاصر،بما فيها تأخير الحساب أو تسليم األموال،ولم يقتصر األمر عند هذا الحد ،وإنما أكد
على إمكانية مساءلته جنائيا عند االقتضاء وهذا ما سيكون محل تحليل الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية :المسؤولية الجنائية للوصي أو
المقدم
أكد المشرع من خالل المادة  257من المدونة على أن الوصي أو المقدم في حالة إخالله
بالتزاماته في إدارته شؤون المحجور ،أ مكن مساءلته جنائيا عند االقتضاء،ولما كانت مسؤولية
الوصي والمقدم يمكن تصورها في مواضيع كثيرة بإخالف نوع االلتزام الذي أخل به فإنني أرى
االقتصارعلىبعض الجرائم التي يمكن أن يرتكبها وهو بصدد إدارة المصالح المالية للقاصر.
وعليه يمكن تكييف الجرائم التي من المفترض ارتكابها من طرف الوصي أو المقدم إلى
خائن لألمانة( أوال) ،أو يمكن مساءلته في إطار جريمة التزوير ( ثانيا).
ثانيا :إمكانية مساءلة الوصي أو المقدم بجريمة خيانة األمانة
جريمة خيانة األمانة هي استيالء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد ما حدده
القانون ،عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد ،وذلك بتحويل صفته من
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حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته .269أو هي إخالل اإلنسان بالثقة التي وضعت فيه بصدد
أمر معين 270،فهي غد ر الفاعل بما ائتمنه وعدم الوفاء بالحفاظ على ما عهد به إليه 271،من
خالل هذه التعريف يمكن القول أن جريمة خيانة األمانة " من جرائم األموال وهي تنضوي على
غدر وخيانة من قبل الفاعل بمن ائتمنه والثقة التي أودعت فيه ."272
وقد نص المشرع المغربي على هذه الجريمة في الفصل  547من القانون الجنائي بقوله "
من اختلس أو بدد بسوء نية ،إض ار ار بالمالك أو واضع اليد أو الحائز أمتعة أو نقودا أو بضائع
أو سندات أو وصوالت أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت
إليهالستعمالها أو استخدامها لغرض معين ،يعد خائنا لألمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثالثة سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة،كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين
والغرامة من مائتين وخمسين درهما مع عدم اإلخالل بتطبيق الظروف المشددة المقررة في
الفصلين  549و ."550
انطالقا من هذا الفصل يمكن اعتبار الوصي أو المقدم المختلس أو المبدد بسوء النية
إضرار بمال عائد للقاصرخائنا لألمانة يعاقب طبقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر مع مراعاة
الركن المادي والمعنوي ،ويتكون الركن المادي من عنصرين أساسيين أولهما تسلم المنقول من
قبل الجاني على سبيل األمانة ،والمالحظ أن المشرع المغربي لم يحدد إن كان التسليم بناء على
عقد ،ومن ثم لم يشترط وجود عالقة عقدية من نوع معين تربط المتسلم للمنقول بمن سلم له،
وإنما أوجد فقط أن يكون التسليم يخول للمتسلم حيازة مؤقتة حيث يتسلم الشيء ليرده أو
ليستخدمه لغرض معين.

273

والعنصر الثاني المكون للركن المادي لجريمة خيانة األمانة هو قيام المؤتمن باختالس أو
تبديد المنقول.

274

 269عدلي خليل ":جريمة خيانة األمانة والجرائم الملحقة بها "،دار الكتب القانونية ،مصر المحلة الكبرى،دون ذكر عدد الطبعة ،سنة ،2005ص . 9
 270جعفر العلوي  " :شرح القانون الجنائي الخاص" ،مطبعة المعارف الجديدة ،دون ذكر الطبعة ،ص .218
 271أحمد الخمليشي " :القانون الجنائيالخاص" ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،1986مطبعة المعارف الجديدة ،ص .420
 272قرار المجلس األعلى عدد  113،صادر بتاريخ  ، 1969/01/14أوردته جملة المهوطي ،المؤسسات القضائية ،مرجع سابق ،ص .162
 273محمد الصدوقي رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص .86
 274عبد الواحد العلمي"،شرح القانون الجنائي المغربي" ،القسم الخاص ،دون ذكر المطبعة ،الطبعة السابعة ،2015ص. 428
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ويتحقق االختالس بأي نشاط إرادي يقوم به المؤتمن على المنقول ويستهدف به تحويل
الحيازة المؤقتة التي له على هذه المنقول إلى حيازة تامة،أي توجيه إرادته إلى تملك المنقول
المسلم إليه عل ى وجه األمانة وحرمان مالكه أو حائزه منه.

275

أما التبديد فإنه يشمل حاالت إتالف المال وإهالكه إض ار ار بمالكه ،أو حائزه الشرعي بعد
تسلمه منه على سبيل األمانة ،وبذلك فهو يفترض خروج الشيء من حيازة األمين نهائيا بحيث
يستحيل عليه القيام بالنزاهة برد األمانة إلى صاحبها.

276

تجدر اإلشارة إلى أنه يضيف بعض الفقه إلى العنصرين السابقين عنصر تحقق الضرر
بسبب االختالس أو التبديد معتب ار أن الضرر يشكل عنص ار مستقال في الركن المادي لجريمة
خيانة األمانة.277
وبما أن المشرع المغربي قد اعتبر مسؤولية الوصي أو المقدم مسؤولية وكيل بأجر ،فإن
هذه الصفة تعد ظرفا من ظروف التشديد في جريمة خيانة األمانة إذ ينص الفصل  549من
القانون الجنائي " ترفع عقوبة خيانة األمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من
مائتين إلى خمسة أالف درهم في الحاالت اآلتية :
إذا ارتكبها أجي ار أو موكل إض ار ار بمستخدمه أو موكله."...يتبين إذن أن الوصي أو المقدم وكيل وأمين في نفس الوقت على مال القاصر ،يعاقب
بصفته وكيال وأمينا،عليه أن يحفظ األمانة كأمين ويتوخى العناية الالزمة في تنفيذ مهامه
كوكيل ،لذا ينبغي أن يساءل الوصي أو المقدم عن مجرد توافر نية اإلضرار بمصالح القاصر
المالية ،وذلك عكس ما قرره المجلس األعلى من أنه" الينبغي متابعة أو إدانة شخص من أجل
جريمة خيانة األمانة قبل معرفة ما ستؤول إليه المحاسبة".

278

ثانيا :إمكانية مساءلة الوصي أو المقدم عن جريمة التزوير

 275نورالدين العمراني "،شرح القانون الجنائي الخاص" ،مكتبة سجلماسة مكناس  ،2004دون ذكر الطبعة ،ص. 320
 276أنس وقا ،بيع أموال القاصر في الفقه االسالمي ،مرجع سابق ،ص .71
 277للمزيد من التوضيح أنظر عبد الواحد العلمي"،شرح القانون الجنائي المغربي" ،القسم الخاص ،مرجع سابق ،ص .432
 278قرار المجلس األعلى رقم  ،2909صادر بتاريخ  ،1985/03/28أشارت إليه اسية بنعلي ،مرجع سابق ،ص .185
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التزوير هو إحداث تغيير في الوثيقة أو المخطوطة عن طريق الكشط أو المشط أو
الطمس أو المحو...الخ،

279

فهو " تغيير الحقيقة بالقول أو الفعل أو بالكتابة " ،280و قد عرفه

المشرع المغربي في الفصل  351من القانون الجنائي بأنه " تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغيي ار
من شأنه أن يسبب ضر ار متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
وإذاكان الوصي و المقدم ملزما ن بتسيير أموال القاصر بما يحقق مصلحته ،وعليهما
اإلدالء بحسابات حول إدارتهما لهذه األموال ،فإن الطمع والجشع قد يدفع إلى التزوير في
المحررات أو المستندات.
فالوصي أو المقدم قد يلجأ إلى تزوير الحسابات السنوية أو النهائية الملزم بتقديمها إلى
القضاء ،بغية تغيير الحقيقة من خالل إثارة وقائع غير صحيحة ،الشيء الذي قد يترتب عنه
إلحاق الضرر بمصالح القاصر المالية مما يؤثر بشكل سلبي عليها.281
وتتحقق جريمة التزوير التي يرتكبها الوصي أو المقدم بتوفرها على أركان قيامها  ،يتمثل
ركنها المادي في استبدال واقعة صحيحة بأخرى غير صحيحة ويتم ذلك من إحدى الطرق التي
عددها القانون على سبيل الحصر ،والمحددة بمقتضى الفصول 354،353 ،352من مجموعة
القانون الجنائي،

282

و نعتقد أن اإلطار الذي يمكن أن يخضع له الوصي أو المقدم في حالة

ارتكابجريمة التزوير ال سيما تلك التي تهم تغيير المستندات التي تخص الحساب السنوي المقدم
للقضاء هو الفصل  354من القانون الجنائي الذي ينص على أنه " يعاقب بالسجن من عشر
إلى عشرين سنة ،كل شخص عدا من أشير إليهم في الفصل السابق يرتكب تزوي ار في محرر
رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل اآلتية:
 بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع. -باصطناعاتفاقاتوتضمينات أو التزامات ...في تلك المحررات إلثباتها بعد تحريرها.

 279عابد سليمان المشوخي "،التزوير واالنتحال في المخطوطات العربية" ،مركز الدراسات والبحث ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة
االولى  ،2001ص .12
 280أحمد جوييد " ،الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص – الجرائم الضارة بالمصلحة العامة– "،الجزء األول  ،مكتبة المعارف الجديدة الليدو ،
فاس  ،دون ذكر عدد الطبعة  ،سنة  ،1998ص. 189
 281محمد الصدوقي رشيد عدي ،مرجع سابق ،ص .87
 282بخصوص أركان جريمة التزوير،أنظر عبدالواحد العلمي"،شرح القانون الجنائي المغربي" ،القسم الخاص،مرجع سابق ،ص  164وما بعدها.
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 بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلكالمحررات إلثباتها أو اإلدالء بها .
 بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.".يالحظ إذن أن الشخص من غير الموظفين – أو من في حكمهم -الذين يرتكبون تزوي ار
باصطناع اتفاق أو تضمينات أو إبراء في محرر رسمي ،يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها
في الفصل  354على خالف الفصلين  352و  353من نفس القانون الذين يرتبطان أساسا بفئة
من المجتمع ويتعلق األمر برجل القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول من
حيث نطاق التطبيق.
غير أن التساؤل الذي يطرح ماهو الفرق بين التحريف والتزييف؟ فالتزييف في الكتابة أو
التوقيع يتم بوضع توقيع مزور أو التقليد في الكتابة أي باختالف الكتابة أو التوقيع ،أما
التحريف فيتم بكل ما من شأنه إحداث تغيير في الكتابة أو التوقيع سواء باإلضافة أو
الحذف.

283

بما أن المشرع الجنائي في الفصل  354من القانون الجنائي ،اقتصر على اصطناع
االتفاقات أوالتضميناتأوااللتزامات أو اإلبراء ،ولم يذكر محرر رسمي أو عمومي،لذلك ال يخضع
هذا االصطناع األخير للعقوبة المنصوص عليها في هذا الفصل وإنما يخضع للفضل  360من
القانون الجنائي وا لذي ينص" من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتابات أو
البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أ أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات
المرور ،أو أية وثيقة أخرى تصدرها اإلدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة او منح أو
ترخيص يعاقب بالح بس من ستة أشهرإلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين ألف وخمس مائة
درهم".
إن قيام الوصي و المقدم بهذه الجرائم دليل على انعدام النزاهة و األمانة بالنسبة
فيهما،اللذان من المفروض أن يقوما بمهامهما في االعتناء بشؤون القاصر والتصرف بسوء نية
قصد اإلثراء على حسابه ،األمر الذي شدد المشرع في مساءلتهما جنائيا بمقتضى األحكام
283

أحمد الخمليشي " ،القانون الجنائي الخاص" ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص .282
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المنظمة للتزوير،في حالة قيامهما بتحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت
المحررات الرسمية أو العمومية إلثباتها أو لإلدالء بها.
وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس األعلى"  ...لما كان الطاعن قد قام فعال بإحضار
إمرأة لتحل محل زوجته ،ووقع عليها اإلشهاد من طرف العدلين مما صرحت به على أساس
أنهازوجته،فإن ذلك كان كافيا لتطبيق الفصل  354من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التزوير
باستبدال شخص بآخرواإلشهاد عليه ،على أنه ذلك الشخص وتضمين ذلك في كناش العدلين
ولو لم يحرر به رسم عدلي بعد".284
يتضح مما سبق أن المشرع المغربي ذهب في اتجاه تكريس مبدأ حماية مصالح القاصر
المالية ،وإن كان هناك تفاوت في الجزاءات المقررة في حق الوصي أو المقدم ،إال أنها جزاءات
تمثل ضمانات حقيقية يجدر بالهيئات القضائية المختصة تفعيلها على ما يتعرض عليها في
الساحة القضائية.

 284قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  ،439ملف جنائي  ،84861بتاريخ ، 1980/4/3بمجموعات قرارات المجلس أورده نورالدين العمراني"،
شرح القانون الجنائي الخاص " ،مرجع سابق ،ص .142
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خاتمة
من خالل هذه الدراسة المتواضعة،تبين أن الحماية القضائية لمصلحة القاصر في مدونة
األسرة ترتكز على التعاون بين كل من المشرع الذي يضع نصوص قانونية عامة ومجردة و بين
القاضي الذي يفسرها ويفصل حسب كل حالة على حدة من خالل الدعاوى المرفوعة أمامه
مراعيا في ذلك تطور المجتمع.
فالمصلحة مفهوم غامض ونسبي يتغير بتغير الزمان والمكان ومن حالة إلى أخرى ومن
قاصر إلى أخر ،فالقاضي األسري منحت له سلطة تقديرية واسعة في اعتماد الضوابط والمعايير
التي يراها تخدم مصلحة القاصر ،وذلك برجوعه إلى أحكام الفقه اإلسالمي أو إلى اتفاقية
حقوق الطفل ،واختيار الحل األنسب فيما يتماشى والفكرة التي ينادي بها الجميع وهي تحقيق
المصلحة الفضلى للطفل.
إن القضاء وهو بصدد تطبيق بنود المدونة يراعي مصلحة القاصر في شخصه وهو ما
يظهر من خالل المادة 20و  21من مدونة األسرة فيما يتعلق بمراعاة مصلحة القاصر في
الزواج أو من خالل أحكام الحضانة بإيجاد حلول عملية مناسبة تكفل مصلحة المحضون.كما
يراعي مصلحة القاصر المالية من خالل الرقابة الصارمة التي يمارسها على النائب الشرعي
وتطبيق عقوبات مدنية و جنائية عليه في حالة تبذيره ألموال القاصر.
فعلى امتداد صفحات هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:
 بالرغم من أن المشرع سن معايير واضحة ليستعين بها القاضي المكلف بالزواج لمنحاإلذن بزواج القاصر من عدمه تبقى معايير غير كافية ،األمر الذي دفع بالقضاء إلى إيجاد
ضوابط قضائية تتماشى وحماية مصلحة القاصر في الزواج.
 لم يحدد المشرع سنا معينا يمكن لقاضي األسرة المكلف بالزواج مراعاته عند منح اإلذنبزواج القاصر ،وهو ما جعل العمل القضائي يختلف في تطبيقاته ،فالقاضي الذي يساير الحداثة
يتشدد في منح اإلذن بزواج دون سن األهلية مستقيا مبرراته من االتفاقيات الدولية فهو غالبا ما
يرف ع من السن ،في حين أن القاضي الذي يميل إلى تطبيق الفقه اإلسالمي يذهب في اتجاه
اعتماد سن أدنى لمنح اإلذن بزواج القاصر.
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 إن التحايل في الحصول على اإلذن بزواج القاصر ال يقتصر فقط على التدليس فيالحصول على بعض الوثائق،وإنما يأخذ صو ار متعددة منها الحالة التي يرفض فيها القاضي منح
اإلذن بزواج من هم دون سن األهلية ،فيستعيضون عن العقد باعتماد المادة  16من مدونة
األسرة.
 إن المشرع ترك العنان للقاضي من أجل البحث عن مصلحة المحضون ولم يضع لهالمعايير الكافية ل تحقيق هذه المصلحة ،مما يجعل القاضي في وضع محرج .فهو ملزم من جهة
بالبحث عن مصلحة المحضون ،ومن جهة أخرى يجد نفسه معدم من كل الوسائل التي تمكنه
من البحث والتحقق من توفرها.
 حرص القضاء على تطبيق قاعدة األم أولى بحضانة أوالدها عند انفصام العالقةالزوجية حماية لمصلحة المحضون.
 إن الرقابة القضائية على أخالق وسلوك الحاضنة حماية لمصلحة المحضون ،جعلتالقضاء ال يتردد في إسقاط الحضانة كلما ثبت أن الحاضنة تتعاطى للفساد.
 إن الرقابة القضائية المفروضة على الولي من خالل بنود النيابة الشرعية ،تبقى ذات بعدشكلي أكثر منه موضوعي .
 غياب مساءلة الولي في الباب المتعلق بالنيابة الشرعية من شأنه أن يجعل النصوصالقانونية فارغة من محتواها وال تحقق الغاية التي وجدت من أجلها.
 إن الوصي أو المقدم يخضع لرقابة قضائية صارمة ،ومعرض للمساءلة الجنائية والمدنيةفي حالة إخالله بالمهام المسندة إليه.
كما خرجنا باالقتراحات التالية:
 على القضاء أن يجتهد أكثر في إيجاد ضوابط قضائية جديدة ،كلما الحظ أنها تخدممصلحة القاصر خاصة في حالة منح أو رفض اإلذن بزواج القاصر الختالف الظروف
والحاالت من منطقة إلى أخرى ومن قاصر إلى آخر.
 إلغاء المادة 16من مدونة األسرة مادامت تعد طريقا للتحايل يعتمدها الذين تم رفضطلباتهم لإلذن لهم بالزواج.
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 إضافة معايير يستعين بها القاضي للبحث عن مصلحة المحضون. جعل الحسابات السنوية والنهائية المقدمة م ن طرف الولي تتم على يد محاسبينأخصائيين.
 -التنصيص بصريح العبارة على مساءلة الوليمدنيافي حالة تبذيره ألموال القاصر .
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➢ عبدالرحيم األمين " عدالة القرب بالمغرب -محاولة في وضع المقومات وتقييم
الحصيلة "-سلسلة أعمال جامعية،منشورات مجلة القضاء المدني ،دار نشر المعرفة ،مطبعة
المعارف الجديدة ) )CTPالرباط ،طبعة .2014
➢

عبد الرحيم السليماني "،محاضرات في المدخل لدراسة القانون لطلبة السداسية األولى

"،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا فاس ،السنة
الجامعية .2012/2011
➢ عبدالرزاق السنهوري " ،الوسيط في شرح القانون المدني -نظرية االلتزام بوجه عام-
مصادر االلتزام " ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت الجزء األول.
➢ عبدالسالم الترمانيني " ،محاضرات في تاريخ القانون " ،كلية الحقوق جامعة حلب،
الطبعة األولى سنة .1964
➢ عبدالعزيز اللصاصة " ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،الفعل الضار -أساسها و
شروطها ،" -الدار العلمية الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،الطبعة االولى
.2002
➢ عبد القادر العرعاري " نظرية العقد -مصادر االلتزامات " ،الكتاب األول ،مطبعة
األمنية ،الرباط الطبعة الخامسة.
➢ عبدالقادر العرعاري " المسؤولية المدنية"،مطبعة األمنية الرباط الطبعة الخامسة سنة
.2016
➢ عبد الكريم الطالب " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – دراسة في ضوء مستجدات
مسودة مشروع  ،"2015دون ذكر عدد الطبعة وسنة الطبع.
➢ عبد الكريم شهبون " ،شرح مدونة األحوال الشخصية المغربية" ،الجزء األول ،مطبعة
المعارف الجديدة الرباط ،الطبعة الثانية .1987،
➢ عبدالكريم

شهبون"،

في

الشافي

شرح

قانون

االلتزامات

والعقود "،الكتاباالول،الجزءاالول،الطبعةاالولى،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،سنة
.1999
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➢ عبد الكريم شهبون" شرح مدونة األحوال الشخصية " الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،
مطبعة الرشاد السطات.
➢
➢

عبد المجيد غميجة ،موقف المجلس األعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال

الشخصية  ،جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ،سلسلة الدراسات واألبحاث .العدد ،1
مارس .2007
➢ عبدالواحد العلمي"،شرح القانون الجنائي المغربي" ،القسم العام  ،الطبعة الثانية ،سنة
 .2007عبد القادر الصافي " الوجيز في القانون المدني " ،الجزء الثاني ،المصادر غير
االرادية في االلتزام ،مطبعة النجاح الدار البيضاء  ،طبعة .2015
➢ عبد الواحد العلمي" شرح القانون الجنائي المغربي" ،القسم الخاص ،دون ذكر المطبعة،
الطبعة السابعة .2015
➢ عدلي خليل" جريمة خيانة األمانة والجرائم الملحقة بها "،دار الكتب القانونية ،مصر
المحلة الكبرى،دون ذكر عدد الطبعة سنة .2005
➢

عدنان إبراهيم السرحان ،شرح القانون المدني ،العقود المسماة -المقاولة،الوكالة،الكفالة-

قسم القانون جامعة اليرموك ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان الطبعة األولى،
اإلصدار الثاني .2001
➢ عزالدين الديناصوري ،عبدالحميد الشورابي " ،المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء
"  ،دون ذكر الطبعة.
➢

عمرو لمزرع " المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية " ،مطبعة أنفو -برانت 12،شارع

القادسية –الليدو -فاس ،الطبعة الثانية .2014
➢ عمرو لمزرع " ،غمز العيون في أحكام الزواج وانحالله " ،مطبعة أنفو -برانت،12
شارع القادسية –الليدو -فاس ،الطبعة الثانية .2014
➢ لطيفة الداودي "الوجيز في القانون الجنائي " القسم العام ،مطبعة والوراقة زنقة أبو عبيدة
،الحي المحمدي مراكش،الطبعة األولى .2007
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➢ مامون الكزبري " نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي" الجزء
األول ،الطبعة الثانية بتاريخ .19/2/1982
➢

محمد األزهر "شرح مدونة األسرة" الزواج ،انحالل ميثاق الزوجية ،الوالدة ونتائجها،

مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء،الطبعة األولى سنة .2006
➢ محمد األزهر ،المسطرة المدنية " الدعوى المدنية" دون ذكر المطبعة ،الطبعة الثانية
.2014
➢ محمد ابن معجوز " ،أحكام األسرة بين الشريعة اإلسالمية ،وفق مدونة األحوال
الشخصية" .مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة ،األولي 1994م .الجزء األول .
➢ محمد ابن معجوز " ،أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصية
" ،الجزء الثاني ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.1990،
➢ محمد أبو زهرة "األحوال الشخصية" :دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة سنة
1957/
➢ محمد الشتوي " ،اإلجراءات اإلدارية والقضائية لتوثيق الزواج" ،المطبعة والوراقة الوطنية
مراكش الطبعة األولى.2004
➢ محمد الكشبور "،شرح مدونة األسرة " الجزء األول ،الزواج،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى سنة.2006
➢ محمد الكشبور " ،الواضح في شرح مدونة األسرة " ،الجزء األول ،ط  ،3مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء .2014
➢

محمد الكشبور ،شرح مدونة األسرة ،انحالل ميثاق الزوجية ،الجزء الثاني ،الطبعة

األولى.2006
➢ محمد الكشبور ،أحكام الحضانة دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة األسرة،سلسلة
الدراسات القانونية المعاصر،الطبعةاألولى.2004
➢

محمد سعيد رمضان البوطي "،ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية" ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية .1988
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➢ منذر الفضل" تاريخ القانون" ،السلسلة الثقافية ،دار ئاراس للطباعة والنشر الطبعة
الثانية ،سنة .2005
➢ نورالدين العمراني" شرح القانون الجنائي الخاص" ،مكتبة سجلماسة ،مكناس  2004دون
ذكر الطبعة.

الئحة األطروحات والرسائل
❖ األطروحات.
▪ إبراهيم التجاني إبراهيم"،حماية القاصر في القواعد المدنية في قانون االسرة وااللتزامات
والعقود -دراسة مقارنة–"أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،من كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس ،السنة الجامعية
.2015/2014
▪ زكية حميدو"،مسالة المحضون في القوانين المغاربية لألسرة-دراسة مقارنة" رسالة لنيل
شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،السنة
الجامعية.2004/2005
▪ صباح بنقدور "،الخيار بين المسؤولية العقدية والتقصيرية  -دراسة مقارنة-
"،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة
الحسن الثاني،عين الشق الدار البيضاء،السنة الجامعية .2003/2004
▪ عبد القادر قرموش "الدور القضائي الجديد في مدونة األسرةالمغربي " ،أطروحة لنيل
الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة سيدي
محمد بن عبد هللا ،فاس ،السنة الجامعية .2009/2008

107

عبد المجيد غميجة موقف المجلس االعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل االحوال ▪
الشخصية .أطروحة لنيل شهادة الدكتورة ،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق أكدال الرباط
السنة الجامعية .،2000 -1999
▪ ولفاةبلبكاي"،أهلية القاصر في مدونة األسرة ،الزواج والطالق نموذجا" ،أطروحة لنيل
الدكتوراه في القانون الخاص  ،جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالجتماعية وجدة
.2015/2014
❖ الرسائل
• أحمد البنوضي " دور النيابة العامة في قضايا األسرة " ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  ،جامعة
عبدالمالك السعدي ،طنجة السنة الجامعية .2005/2006
• أديبة بواضيل "،المصلحة الفضلى للطفل في الروابط الخاصة " ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،
جامعة سيدي محمد بن عبدهللا ،فاس السنة الجامعية .2005/2006
• آسية بن علي "،مركز القاصر في مدونة األسرة من خالل كتابي والنيابة الشرعية " .
دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية الحقوق ،طنجة دون ذكر
السنة.
• أمين عبد هللا" ،حدود سلطة القضاء في المادة األسرية-كتاب الزواج "،-رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
،وجدة السنة الجامعية .2009/2008
• إيمان البراق ،قانون األسرة بين طموح المشرع وصعوبات الواقع العملي ،كتاب الزواج،
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،كلية الحقوق جامعة عبد المالك
السعدي ،طنجة .2009/2001
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• جميلة المهوطي " المؤسسات القانونية الموصدة لحماية األسرة في مدونة األسرة "،
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة عبدالمالك السعدي ،طنجة
السنة الجامعية .2005/2006
• رشيد حماد سلطة القاضي التقديرية في تطبيق مقتضيات قضاء األسرة .رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص .كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
جامعة عبد المالك السعيدي طنجة .السنة الجامعية .2007/2006
• رشيد رحماني في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة" "مركز القاصر في مدونة
األسرة من خالل كتابي -الزواج وانحالل ميثاق الزوجية ،"-جامعة عبد المالك السعدي طنجة،
.2008،/2007
• سعيد النقوب " ،زواج القاصر في النظام القانوني المغربي" ،بحث لنيل دبلوم الماستر
في القانون الخاص ،ماستر الطفولة وقضاء األحداث ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية،جامعة عبد المالك السعدي ،السنة الجامعية .2010/2009
• سمية عيدون"،الق واعد االستثنائية الواردة في مدونة االسرة الزواج نموذجا -دراسة
مقارنة "-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،من كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية،جامعة عبدالمالك السعدي،طنجة،السنة الجامعية.2007/2008
• سناء العاطي هللا ،الطالق اإلتفاقي للمغاربة في المهجر وفق مدونة االسرة رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا،االسرةوالطفولة،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،جامعة سيدي
محمد بن عبد هللا فاس .2006/2005
• صالح الدين الطاوسى" ،زيارة المحضون -دراسة مقارنة ،"-رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة في قانون األسرة والهجرة ،كلية العلوم القانونية ة االقتصادية واالجتماعية ،جامعة
محمد األول وجدة سنة .2007
• طالل أحمد الغزاوي" حماية القاصر بين التشريع المغربي والشريعة اإلسالمية " ،
جامعة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الدار البيضاء ،السنة
الجامعية .1985/1986
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• عادل الزيداني ،إسقاط الحضانة بين التشريع والعمل القضائي ،رسالة لنيل دبلوم الماستر
في األسرة والتنمية ،جامعة موالي إسماعيل ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
مكناس ،السنة الجامعية . 3201/2012
• عبدهللا العالوي " ،الدور الحمائي لمؤسسة قاضي شؤون القاصرين بين الفعالية
والمحدودية " ،بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،جامعة المولى إسماعيل ،مكناس السنة الجامعية .2010/2011
• عبدالصمد عبو " حدود الرقابة القضائية على اختصاصالنائب الشرعي "،رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
،جامعة محمد األول وجدة السنة الجامعية .2009/2008
• عبداللطيف بالكحل" تقييم حماية ناقصي األهلية وفاقديها في المجال المسطري" ،رسالة
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية الشريعة ،جامعة القرويين فاس  ،السنة الجامعية
.2000/2001
• عصمان نسرين إيناس "،مصلحة القاصر في قانون األسرة الجزائري" ،مذكرة لنيل شهادة
الماجيستر ،كلية الحقوق  ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،السنة الجامعية .2008/2009
• عزيز أعميلة "،دور القاضي المكلف بشؤون القاصرين في حماية القصر واألطفال
المهملين" ،رسالة لنيل شهادة الماستر ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،جامعة
موالي اسماعيل ،مكناس السنة الجامعية .2011/2012
• محمد أمزيان "القضاء المستعجل في القضايا االسرية – والنفقة نموذجا -رسالة لنيل
الدكتورة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،،وجدة التكوين والبحث في تشريعات
االسرة والهجرة ،جامعة محمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السنة
الجامعية .2009/2008
• محمد الصدوقي،رشيدعدي" ،حماية مصل حة القاصر في مدونة األسرة على ضوء العمل
القضائي" ،بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء،فترة التدريب .2008/2010
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• محمد المحجوبي" دور القضاء في حماية أموال القاصر وفق القانون المغربي" ،بحث
لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة
سيدي محمد بن عبدهللا ،فاس ،السنة الجامعية .2012/2013
• نوال خلوف ،زواج القاصر دراسة فقهية قانونية واجتماعية،بحث لنيل شهادة الماستر في
القانون الخاص،كلية العلوم الق انونية واالقتصادية واالجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا
فاس،السنة الجامعية .2012/2013
• وفاء اللودة ،الحماية القضائية للمحضون في مدونة األسرة ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة ،من جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
طنجة،دون ذكر السنة.
• وسام قوادري " ،حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني وتقنين األسرة –
دراسة نقدية تحليلية مقارنة "-مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص ،تخصص
عقود ومسؤولية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أكلي محند اولحاج البويرة ،السنة
الجامعية .2012/2013

الندوات والمجالت.
 oالندوات
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✓ الحسين بلحساني" تعديل مدونة األسرة بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الحداثة" ،أعمال
ندوة مستجدات مدونة األسرة بجامعة محمد الخامس السويسي .الرباط ،نونبر .2005
✓ العرابي المتقي" ،زواج القاصر بين القاعدة واالستثناء" ،برنامج الحلقة الدراسية الجهوية
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 oالمجالت.
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✓ مجلة الملف العدد  11،أكتوبر .2007
✓ مجلة قضاء األسرة عدد  ،3دجنبر .2006
✓ مجلة فضاء المجلس األعلى العدد  67السنة .2007
✓ مجلة نشرة ق اررات المجلس األعلى ،السلسلة  ،1سنة .2009
✓ مجلة المناهج العدد المزدوج 9و10سنة .2006
✓ مجموعة ق اررات المجلس األعلى ،العدد  67نونبر. 1991
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✓ سلسلة محكمة الرماني العدد. 6،2006
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