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 ان مجموعة من المواد في قانون: المشرع الجزائري حماية المحضون من خال:لقد حاو
 الشروط التي يجب توفرها في: تناو26  إلى المادة26 األارة الجزائري من المادة

الحاضن حتى يكون أهال للقيام بالحضانة وتكلم عن اقوط الحضانة ومدتها وحق الزيارة
 الكثير من الشروط التي كان يجب أن يفصل فيها ويذكرها في:ولكن ما يالحظ هو إهما

 مما يجعل أحكامهم متباينة.قانون األارة بدال من إحالة القضاة إلى الشريعة اإلاالمية

. وشروط خاصة بالنااء:ومنها شروط خاصة بالرجا

-قانون األارة الجزائري-الحاضن-المحضون- المشرع الجزائري:الكلمات المفتاحية

.الحاضن – المحضون – المالكي – الحنفي-شروط حضانة-الحماية

Abstract
The Algerian legislature has tried to protect the child's incubation
through a series of articles in the Algerian family law from article
62 to article 72 dealt with the conditions that must be met in the
incubator so that welcome this situation and spoke about the fall of
the incubation and duration and the right of the visit, but the neglect
of many of the conditions that must be decisive and reminding them
of the law of the family, rather than the assignment of judges to the
Islamic Sharia law, which makes different provisions and
conditions for men and women.
Keywords: The Algerian legislator- incubation – the Algerian
family code- provisions –Islamic Sharia.
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المقدمة:

عرفت الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1626م و 1691م فراغا قانونيا في مجا:

األحوا :الشخصية ،وذلك لعدم وجود تقنين ينظم حالة األشخاص وشؤون األارة ،وكانت
األحكام الصادرة عن القضاة متضاربة ومتناقضة اواء تعلق األمر بالزواج أو الطالق أو
آثارهما ،فكان كل قاض ياتند إلى مصدر مختلف ياتمد منه المبادئ التي يطبقها على
القضية المطروحة عليه ،وعلى هذا األااس وبهدف توحيد المصادر الماتعملة لتاهيل

العمل القضائي ،أصدر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ،11-91الصادر في
 96جوان  1691قانون األارة الجزائري ،المعد :والمتمم.

وقد عالج هذا القانون مختلف المواضيع المتعلقة باألحوا :الشخصية بما فيها الحضانة،
التي تعتبر من أهم اآلثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية لتعلقها بمصير األوالد
الناجمين عنها من حيث تربيتهم ،ورعايتهم ،وحفظهم .وبالرجوع إلى المواد المتضمنة هذا

الموضوع يتجلى لنا أن المشرع الجزائري قد حاو :من خاللها ضبط كل الجوانب المنظمة
له وقد ااير في ذلك االتجاه الدولي الذي ياير نحو االهتمام أكثر فأكثر بالطفولة ،وهذا

ما تبينه مختلف المواثيق الدولية التي تقر بمصلحة الطفل ،حيث يعتبر األوالد الناجمين
عن فك الرابطة الزوجية أكثر شرائح المجتمع الماتحقة لالهتمام والعناية ،نظ ار للمأااة

التي يعيشونها أثناء وبعد انفصا :الوالدين ،وهذا ما يجعل من موضوع الحضانة موضوعا
ذا أهمية بالغة ياتحق درااة دقيقة ومعمقة.

يطرح موضوع الحضانة عدة تااؤالت نحددها بما يلي
فماذا يقصد بالحضانة؟ وما هي خصائصها ؟ ،وما هي الشروط الواجب توفرها في

الشخص الحاضن؟ إضافة إلى كل هذا جاء المشرع الجزائري بمبدأ مراعاة مصلحة

المحضون في عدة مواد قانونية ولهذا ارتأيت أن أقام البحث إلى أربعة مطالب.
المطلب األو :ماهية الحضانة.
المطلب الثاني الشروط العامة للحضانة المتعلقة بالنااء والرجا.:
المطلب الثالث الشروط المتعلقة بالنااء.
المطلب الرابع الشروط المتعلقة بالرجا.:
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المطلب األول :ماهية الحضانة

إن أهم اآلثار القانونية النحال :عقد الزواج هو وضع الطفل عند من هو أقدر باالهتمام

به ،والعناية بشؤونه ورعاية مصالحه .لذلك اوف أتطرق لتعريف الحضانة في فرع أو،:
ولخصائصها في فرع ثان.
الفرع األول :تعريف الحضانة لغة واصطالحا

أ :تعريف الحضانة لغة:

الحضانة بفتح الحاء يعني ضم الشيء فنقو :مثال حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى

نفاه تحت جناحيه ،وعند اإلناان تطلق على عملية الحنان التي تظهر في ضم األم
ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به ،فتعطي هذه الكلمة معانى ضم الشيء
وحفظه

()1

ب :تعريف الحضانة اصطالحا:

 )5تعريف الحضانة فقها :يرى السيد سابق "أن الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو
()2

الصغيرة أو المعتوه الذي ال يميز وال ياتقل بأموره ،وتعده بما يصلحه ،ووقايته مما يؤذيه

ويضره ،وتربيته جاميا وعقليا ونفايا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة واالضطالع
بماؤولياتها ".

ويرى الشيخ أبو زهرة(" )3أنه تثبت للطفل منذ والدته ثالث واليات األولى والية التربية،
والوالية الثانية هي الوالية على النفس ،والوالية الثالثة هي الوالية على ماله إذا كان له
ما.:

أ) الوالية األولى فتكون للنااء ،وهذا ما يامى بالحضانة ،وهي حق لألم ثم لمحارمه

من النااء .وبعبارة أخرى هي والية التربية ،فالدور األو :يكون فيها للنااء وهي ما يامى
بالحضانة ،فالحضانة هي تربية الولد في المدة التي ال ياتغني فيها عن النااء ،ففي هذه
المدة الحرجة في حياته ال يمكن له االاتغناء عن وجود النااء إلى جانبه.

وعموما فإن فقهاء الشريعة اإلاالمية يتفقون على أن الحضانة هي تربية الطفل وحفظه
في كل ما يحيط بحياته والقيام على مصالحه،
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فإضافة إلى الطفل الصغير نجد كل شخص ال ياتقل بأموره حتى وان كان كبي ار

كالمجنون أو المعتوه وفئة المتخلفين عقليا فحتى وان كانوا متقدمين في الان فإن عمرهم
العقلي ال يتعدى الابع انوات أو أقل.

كذلك نقصد بها رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والاهر على حمايته

وحفظه صحة وخلقا .تتوقف الحضانة على وجود شخصين ،وهما الحاضن والمحضون.

فالمحضون هو الطفل الصغير ،أما الحاضن فهو إما رجل أو امرأة يكون مكلفا وملزما

بتأدية هذا الواجب .أما الطفل فتعتبر بالنابة إليه حق ،ألنه هو المنتفع بذلك.
ب) والية على النفس وهي تربية وحفظ من ال يشغل بأمور نفاه عما يؤذيه لعدم

تمييزه ،کالطفل أو کبير مجنون ،وذلك برعاية شؤونهم ،من طعام وملبس ،وتنظيف،
وغاله ،وغال ثيابه...إلخ.

ج) الوالية على المال إن كان له مال وذلك يتم برعاية مصالحه وحفظ ماله دون هدره
إلى حلو :الوقت الذي يكون فيه أهال لحفظ ماله وصيانته.

 )8تعريف الحضانة قانونا:

لقد عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة  1-26من قانون األارة بما يلي

"الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه ،والاهر على حمايته

وحفظه صحة وخلقا"(.)4

يالحظ من خال :هذه المادة أن المشرع الجزائري عرفها من الجانب الروحي والعقائدي
للطفل ،ومحاولة تقوية الجانب العقلي على الجانب الجادي ،وأراد أن يلفت الحاضن إلى
رعايته اتجاه المحضون ،حيث حدد المشرع من خال :هذه المادة نطاق الحضانة

ووظائفها من أجل تهيئة شخصية المحضون.

وحاب الفقيه عبد العزيز اعد(" )5فإن التعريف الوارد في المادة  26يعتبر أحان تعريف
على الرغم من احتوائه على أهداف الحضانة وأابابها وذلك لشموليته على أفكار لم
يشملها غيره من القوانين العربية ،حيث أنه تعريف جمع في عمومياته كل ما يتعلق

بحاجيات الطفل الدينية والصحية ،والخلقية ،والتربوية ،والمادية.

حيث عرفها األاتاذ فضيل اعد بما يلي "الحضانة رعاية طفل لم يبلغ أشده"(.)6
417

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 70 :العدد 70 :السنة 8781

ISSN: 2333-9331
الرقم التسلسلي81:

يحمل هذا التعريف المعاني التالية:

 )1حماية الطفل مما يهلكه وتمكنه مما ينفعه ،وذلك لورودها بهذا المعنى في الحديث
النبوي الشريف " کلکم راع وکلکم ماؤو :عن رعيته " .

 )6بلوغ الطفل أشده .وعلى ابيل المقارنة ،فبالنابة لقانون األحوا :الشخصية المغربي
فقد عرف الحضانة بالمادة  62من المدونة المغربية كما يلي" الحضانة هي حفظ الولد
مما يضره قدر الماتطاع ،والقيام بتربيته ومصالحه ".

وبالتالي إن أااس الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو أقدر
على االهتمام به للعناية بشؤونه في كل فترة من فترات حياته إلى حين اقوطها.
الفرع الثانی :خصائص الحضانة

يترتب عن ما ورد بالمادة  26من قانون األارة الجزائري نتيجة حتمية تاتدعي التطرق
إلى خصائص الحضانة ،فهل هي من النظام العام ؟ بمعنى هل لألم الحق في التناز:
عن دورها هذا أم هي ملزمة بذلك؟

لإلجابة على ذلك اوف أتطرق للنقاط التالية
أ :الحضانة من النظام العام:

يرى جانب فقهي أن الحضانة من النظام العام ،فليس لألبوين الحق في تغيير أو تحريف
قواعدها ،فإذا اتفقت األم مع والد الطفل على التخلي عن حضانة الولد ألي ابب من
األاباب فإن الحضانة ال تاقط عنها مادامت قد ااتوفت كل الشروط وكانت أهال
لمماراتها ،وقد تجبر على حضانتها إذا تنازلت عنها حتى و إن لم تتوفر فيها الشروط
كاملة ماعدا تلك التي لها عالقة بأخالقها

()7

وقد يكون تناز :األم عن حضانة طفلها مقابل خلع نفاها ،والخلع اتفاق تكون الزوجة فيه
هي البادئة بالعرض ،وهذا ما قضى به المجلس األعلى( ،)8ومقابل الخلع قد يكون قيميا

أو مثليا أو منفعة مقدرة بما ،:فكل ما صح أن يكون مه ار صح أن يكون بدال في الخلع،
فإذا خلعت المرأة نفاها مقابل تنازلها عن حضانة طفلها فإن الخلع يظل صحيحا وتبقى

حضانتها ماتمرة ألنها ليات حقا خالصا لألم بل هي حق للطفل فيبطل الشرط ويبقى
االتفاق قائما.
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وحتى وان كان مقابل التناز :عن الحضانة صلحا وليس خلعا ،كأن تتصالح الزوجة مع
زوجها على أن تترك له الطفل فإن هذا ال يصح ،ألن الصلح يكون على ما تملكه

والحضانة حق لغيرها( ،)9أي هو حق خالص للطفل.

ب :الحضانة ال تلزم الحاضنة مقابل ذلك ،هناك رأي آخر يرى أن الحضانة حق

للحاضنة لها أن تتناز :عنه في أي وقت شاءت وذلك لقوله صلى هللا عليه والم " أنت

أحق به ما لم تنكحي" .وهذا دليل على أن الحضانة حق لألم فلها أن تتناز :عنه في أي

وقت شاءت(.)10

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي في المادة  22من قانون األارة ،96-90حيث
اعتبر أن للحاضنة الحق في التناز :عن حضانتها ،لكنه قيد مماراة هذا الحق مع مراعاة

مصلحة المحضون ،أي أنه إذا كان هذا التنازُ :يضر بمصلحة المحضون فال يحق لها
أن تتناز :عنها ،والتناز :قد يكون باللفظ الصريح بمعنى أن يعلن الطرف الذي له الحق
في الحضانة صراحة عن عدم رغبته في مماراة هذا الحق ،وقد يكون التناز :ضمنيا

وذلك بعدم المطالبة بحق الحضانة مدة انة كاملة بعد تحقيق ابب الاقوط أو موت
الحاضنة ،ومن قبيل التناز :أيضا إهما :الطفل عند باب المحكمة بعد صدور الحكم

بالطالق أو ترك الطفل في الماتشفى بعد والدته(.)11

ومما تجدر اإلشارة إليه ،هو أن الشخص المتناز :عن الحضانة ال يمكنه ااترجاعها ألن
التناز :من األاباب االختيارية للاقوط(.)12
ج :الحضانة حق مشترك:

تعتبر الحضانة حقا مشتركا ،أي أنها في نفس الوقت حق للصغير الذي يحتاج إلى من
يرعاه ومن يحفظه ويقوم على شؤونه ويتولى تربيته ،وكذا ألمه حق االحتفاظ به
واحتضانه لقوله صلى هللا عليه والم " أنت أحق به ما لم تنكحي" ،أي أن لألم الحق

كذلك في التخلي عن حضانة طفلها إذا لم يضر ذلك بمصلحته.

واذن ،إذا تخلت األم عن حضانة طفلها فإن ذلك ال ياقط إال حقها ويبقى حق الطفل
قائما ،وبناء على ذلك فإنها تجبر على حضانته إن كانت أصلح للطفل ولم يكن هناك

من يحضن الطفل غيرها ،وتنازلها هذا ال يكون مقبوال وتعامل معاملة نقيض قصدها(.)13
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المطلب الثاني :الشروط العامة للحضانة المتعلقة بالنساء والرجال.

الفرع األول :العقل

يرى الفقهاء أنه تحرم الحضانة على المجنون ،اواء كان جنونا متواصـال أو متقطعا

فكالهما من موانع الحضانة ،ويتااوى مع المجنون المعتوه ألنه يأخذ صورة الفاقد للقدرة
على تدبير شؤونه واضافة إلى العقل اشترط المالكية الرشد وقالوا أال حاضنة عندهم

لافيه مبذر كي ال يتلف ما :المحضون أو ينفق عليه ماال يليق(.)14

المشرع الجزائري لقد أكد المشرع الجزائري على شرط العقل من خال :المادة  92من

قانون األارة الجزائري المعد :على أن الحضانة هي والية على النفس وال يمكن لمجنون

ال تصح تصرفاته أن يكون وليا على آخر ويمضي تصرفاته.
الفرع الثاني :البلوغ

ألن الصغيرة ال يمكن أن تقوم برعاية نفاها فكيف يمكنها رعاية غيرها

هذا ما أكده

()15

المشرع الجزائري من خال :المادة الاابعة من قانون األارة الجزائري تعديل 96/90

"بقولها تكتمل أهلية الرجل والمرأة بتمام  16كاملة" لكن ما يثير إشكاال هو الفقرة الثانية
من نفس المادة والتي تجيز للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحــة أو ضرورة

متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج(.)16

ففي حالة الطالق اتكون األم أولى بحضانة أوالدها وهي مازالت لم تبلغ بعد ان الرشد
القانوني الايما إذا كانت ماتفيدة من إعفاء شرط الزواج ،فإنها يكون لها حق الحضانة،

حاب المادة  21من قانون األارة الجزائري وهذا ما يطرح تااؤال حو :كيف يكون قاصر

حاضنا لقاصر .فكان لزاما على المشرع الجزائري أن يذكر في قانون األارة الجزائري أنه
في حالة إذا كانت األم المطلقة قاصرة تاند الحضانة لألب أو لغيره من الحاضنين.

الفرع الثالث :القدرة على التربية

حيث أنه ال حضانة لعاجز لكبر ان أو مرض "و يرى غالبية الفقهاء أنه ال حضانة
لكفيفة أو ضعيفة البصر وال لمريضة مرضا معديا أو مرضا يقف بينها وبين المحضون

حائال عن القيام بشؤون بيتها وأبنائها  ،هذا ما أخذ به االجتهاد الجزائري قرار رقم
22661الصادر بتاريخ "1691-92-96من المقرر في الفقه اإلاالمي وجوب توافر
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شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ المحضون ولما كان –في قضية الحا -:إن
الحاضنة فاقدة البصر ،وهي بذلك تعد عاجزة عن القيام بشؤون أبناءها ،ومن ثم فإن
قضاة االاتئناف بإانادهم حضانة األوالد لها وهي على هذا الحا، :حادوا عن الصواب
وخالفوا القواعد الفقهية "()17ما يالحظ على هذا االجتهاد أنه جعل عدم القدرة على رعاية
المحضون ماقطا للحضانة.ومن الفقهاء من يعتبر عمل المحترفة والعاملة إذا كان عملها

يمنعها من تربية الصغير فال حضانة لها

()18

لكن ما يالحظ على القضاء الجزائري أنه

اار خالف الفقهاء الذين اعتبروا عمل المحترفة إذا كان عملها يمنعها من تربية الصغير،
فال حضانة لها وذلك من خال :قرار المحكمة العليا المـؤرخ في  6999/92/19تحت

رقم .)19( 610102

"من الماتقر عليه قضاء أن عمل المرأة ال يعتبر من ماقطات الحضانة "،وذلك دون
ااتثناء إذا كان عمل المرأة يضر بالمحضون ويمنعه من الرعاية والحماية ولكن ارعان
ما تداركته المحكمة العليا ووضعت ااتثناء على عمل المرأة إذا كان يحرم المحضون من

حقـه في العناية والرعاية ،وذلك من خال :القرار المؤرخ في  6996/92/90تحت رقم
")20( 621692عمل األم الحاضنــة ال يوجب إاقاط حقها في حضانة أوالدها ما لم يتوفر
دليل ثابت على حرمان المحضون من حقه في العناية والرعاية" إذا يتضح أن المشرع

الجزائري جعل من عمل المرأة الذي يذهب بحق الطفل في الرعاية والعناية ماقطا لحقها
في الحضانة.
الفرع الرابع :األمانة على األخالق

يجب على الحاضن أن يتصف بصفة األمانة من أجل تربيته تربية حانة بعيدا عن كل
انحراف حتى أن بعض الفقهاء قالوا "أن الحاضنة لو كانت كثيرة الصـالة وااتولت عليها
محبة هللا تعالى وخوفها حتى اشتغالها عن الولد ولزم ضياعه نزع منها واقطت الحضانة
عنهــا"

()21

وعليه من خال :هذا القو :يتضح بأن الفااق والاكير والزاني تاقط منه

الحضانة من باب األولى ،إال أننا نجد أن ابن القيم رحمه هللا ناقض هذا الشرط فقـا":مع

أنه من الصواب ال تشترط العدالة في الحاضن قطعا وان اشترطها أصحاب أحمـد
اشترطها في غاية البعد ولو اشترط في الحاضن العدالة
والشافعي رحمهما هللا وغيرهم ،و ا
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لضاع أطفا :العالم ولعظمت المشقة على األمة واشتد العنت ،ولم يز :من حين قام
اإلاالم إلى أن تقوم الااعة أطفا :الفااق بينهم وال يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم
هم األكثرين ،ومتى وقع في اإلاالم انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفاق وهذا في
الحرج والعار  ...ولم يمنع النبي صلى هللا عليه والم وال أحد من الصحابة فااق في
تربية ابنه وحضانة ابنته وال من تزويج موليته"(.)22

كما أن العادة تشهد أن الرجل ولو كان فااقا فإنه يحتاط البنته إال أننا نالحظ أن القضاء
الجزائري وافق الفقهاء في ماألة األمانة على األخالق وخالف ابن القيم رحمه هللا في
العديد من الق اررات القضائية الخاصة بالحضانة كما جاء في قرار المحكمة العليا "اقوط

حق الحضانة عن األم لفااد أخالقها واوء تصرفاتها فياقط أيضا حق أمها في مماراة

الحضانة لفقد الثقة فيهما معا ،وللحكم بخالف هذا المبدأ ااتوجب نقض القرار الذي
قضى بإاناد حضانة األوالد لجدتهم لألم بعد إاقاطها هذا الحق عن األم لفااد أخالقها
واقرارها باتخاذ واائل غير شرعية لترغم زوجها على طالقها (.")23

وااتند في ذلك بنص المادة  26من قانون األارة الجزائري المعد :والتي عرفت الحضانة

بأنها رعاية الولد المحضون من تربية وتعليم ،والاهر على حمايته وحفظه صحـة وخلقا
وبمفهوم الموافقة ال يمكن لفااق أن يحفظ الصغير خلقا ،وجعل لهذه القاعدة ااتثناء إذا

كان الصغير ال ياتغني عن أمه وذلك بقوله مع مراعاة مصلحة المحضون.
الفرع الخامس :اإلسالم

لقد اختلف الفقهاء المالمين في ماألة اشتراط اإلاالم في الحاضن ،فقد ذهب األحناف

وابن القاام من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحضانة مع كفرها وااالم الولد
ألن الحضانة ال تتجاوز رضاع الطفـل وخدمته وكالهما يجوز في الكافرة

()24

غير أن

هناك اختالف بين األحناف والمالكية بالنابة لمدة حضانة الكافرة للولد المالم.
ذهب األحناف في مدة انتهاء حضانة الكافرة للولد المالم ببلوغه ان الاابعة ،ألنه
يصير يميز بين األديان ويخشى عليه من تعوده على دينها(.)25

كما ذهب المالكية إلى أن حضانة الكافرة للولد المالم تبقى حتى تنتهي شرعا إال إذا
خيف عليه من الحاضنة أعطي حق الرقابة إلى أحد المالمين ليحفظ الولد من الفااد

()26
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كما اشترط األحناف في الكافرة أن ال تكون مرتدة ألن المرتدة تاتحق الحبس حتى تتوب
أو تموت في الحبس(.)27

أما الشافعية والحنابلة يرون أن اإلاالم شرط لمماراة الحضانة وااتدلوا بقوله تعالى "ولن
يجعل هللا للكافرين على المؤمنين ابيال"

واعتبروا الحضانة والية وهي شبيهه بوالية

()28

الزواج والما:

()29

ولقد ااير المشرع الجزائري المذهب المالكي وهذا ما نلماه في نص المادة  26من قانون
األارة الجزائري المعد :التي نصت "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على
دين أبيه والاهر على حمايته صحة وخلقا"

()30

فعبارة "القيام بتربيته على دين أبيه"،

بمفهوم الموافقة أنه يمكن أن يتزوج مالم مع كتابية ،وفي حالة وجود طالق وكانت
الحضانة لها فيجب عليها أن تربي األبناء على دين أبيهم وهو اإلاالم .وهذا ما نلماه
في قرار المجلس األعلى تحت رقم 16692الصادر بتاريخ "1626-91-12لقد ثبت من
أوراق ملف القضية أن األم التي هي مايحية عمدت تمايح األوالد كما ثبت ذلك من

اجل الكنياة والشهادات على التمايح

في الملف ،لكن المجلس مع هذا المبطل

للحضانة أقرها لألم مع أن الطاعن تقدم بطلب إاقاطها ولم يجبه المجلس على ذلك

لهذا ااتوجب النقض "()31ما ياتنتج من هذا القرار أنه يجوز أن تكون الحضانة لألم
الكافرة بشرط أن تربيهم على دين أبيهم ألنه جعل ابب النقض هو أن الحاضنة
المايحية تربي األبناء على دين المايحية وليس كفرها.

ـترجيح نجد أن المذهب الحنفي هو األصلح في ماألة حضانة الكافرة للولد المالم ألنهم
جعلوا انتهاء حضانتها في الان الاابعة ،وفي هذا الان يمكنه أن ياتغني عن الحضانة
وياتقل بنفاه وأنه يميز ويعقل فيخاف عليه من أن يتماك بديانة حاضنته ،وعليه فكان
على المشرع أن ياتحدث مادة في قانون األارة الجزائري يبين فيها مدة الحضانة بالنابة
للحضانة الكافرة ،خاصة إذا كان المحضون ال يمكنه أن ياتغني عن حضانة والدته.

ويمكن األخذ بجواز أن تكون الحاضنة كافرة إذا كانت أما للطفل ،أما غيرها فال يجـوز و
ذلك خروجا من الخالف بين األحناف والمالكية والشافعية حيث أن النبي صلى هللا عليه
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والم قا" :من فرق بين والدة وولدها فرق هللا بينه وبين أحبته يوم القيامـة"( ،)32وتكون
حاضنتها إلى أن يعقل األديان.
المطلب الثالث :الشروط المتعلقة بالنساء

إضافة إلى الشروط المشتركة بين الرجا :والنااء وضع الفقهاء مجموعة من الشروط
الخاصة بالنااء التي يجب توفرها حتى يكن أهال للحضانة

الفرع األول :أال تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحضانة تاقط إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي عن الصغير
أي غير رحم محرم ،النشغالها عن الصغير بحقوق الزوج ،ورضا الزوج ال يؤثر في
ااتحقاق الحضانة فقد يرجع فيتضرر الولد

()33

عليه والم "أنت أحق به ما لم تنكحي"

وااتد :جمهور العلماء بقوله صلى هللا

()34

أما الظاهرية والحان البصري قالوا ال تاقط الحضانة بالتزوج مطلقا اواء كان المحضون
ذك ار أو أنثى ،وااتدلوا بحديث أنس رضي هللا عنه قا :قدم راو :هللا صلى هللا عليه

والم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي وانطلق بي إلى الراو :صلى هللا عليه
والم فقا :يا راو :هللا إن أنس غالم كيس فليخدمك قا :فخدمته في الافر والحضر،
وان أنس كان في حضانة أمه ولها زوج وهو أبو طلحة ويعلم راو :هللا صلى هللا عليه
والم وهو لم ينكر ذلك وااتدلوا أيضا بواقعة أم المة التي تزوجت راو :هللا صلى هللا
عليه والم ولم تاقط حضانتها ألبنيها( )35وااتدلوا أيضا بقوله تعالى "وربائبكم الالتي في

حجوركم من ناائكم"( ).36وهذا ما يد :على أن الربيبة قد تكون في حضانة أمها وان

تزوجت وزوج أمها يربيها في حجره غالبا ولو كانت الحضانة تاقط بالزواج من األجنبي
لما اميت ابنتها ربيبة( )37لكن ما يالحظ على قو :النبي صلى هللا عليه والم "أنت أحق
به مالم تنكحي" يعني أن زواج الحاضنة ياقط بمجرد الزواج اواء كان الزوج محرما

للمحضون أو غير محرم ،ولكن المالكية والحنفية والحنابلة جعلوا الزواج الذي ياقط حق
الحضانة ،هو الزواج باألجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم وذلك ألن الحكمة التي

رعاها الشارع في هذا هي أن الزوج يمقت ولد زوجته من غيره ويود أال يكون مع أمه
وهذا غير موجود في حالة إذا كان الزوج قريبا محرما للصغير ،ولعل ذلك جمع بين
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مختلف األدلة وخاصة مذهب الظاهرية الذي لم ياقط حق الحضانة بالتزوج ،ومن باب
أولى إذا كانت الحاضنة غير األم وتزوجت بغير محرم للصغير كالخالة فإن حضانتها
تاقط.

غير أننا نجد أن المشرع الجزائري ااير الفقه المالكي في ماألة خلو الحاضنة من زوج

أجنبي عن المحضون وذلك في المادة  22من قانون األارة الجزائري المعد :التي نصت

"ياقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم ما لم يضر بمصلحة المحضون" ولقد جاء
أيضا في قرار المحكمة العليا رقم 211269الصادر بتاريخ "6990-92-12إذا كان
القانون أعطى الترتيب األو :لألم في حضانة أوالدها ،إال أنه نص أيضا على إاقاط هذا

الحق إذا تم زواجها بغير قريب محرم"

()38

وبمفهوم المخالفة إذا تزوجت بقريب محرم ال

تاقط حضانتها .

الفرع الثاني :أن تقيم الحاضنة في بيت ال يبغض المحضون

من المالحظ أن المالكية والحنفية والحنابلة جعلوا الزواج الماقط للحضانة هو زواج

باألجنبي عن الصغير ،وكان تعليلهم أن األجنبي يبغض هذا المحضون ،وعليه فإنه ال
يمكن أن يبقى المحضون مع حاضنة تاكن مع من يبغض المحضون اواء كان زوجا
أجنبيا أو غير محرم أو غيره من الذين يبغضونه وذلك خشية عليه من الضياع وهذا ما

يالحظ من خال :المادتين  29و 26من قانون األارة الجزائري المعد :بأمر  96-90فقد
جاء في نص المادة  29على أنه تاقط حضانة الجدة أو الخالة إذا اكنت بمحضونها

مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم  ،وقد جاء في قرار المجلس األعلى رقم
 09911بتاريخ " 1699-92-69من المقرر شرعا أنه يشترط في الجدة الحاضنة (أم

األم) أن تكون غير متزوجة ،وأال تاكن مع ابنتها المتزوجة بأجنبي .وأن تكون قادرة

على القيام بالمحضون ومن ثم النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التابيب
غير مؤاس"(.)39وجاء كذلك في نص المادة  26على أنه في حالة الطالق يجب على
األب أن يوفر لمماراة الحضانة اكنا مالئما للحضانة ،وأن تعذر عليه ذلك فعليه دفع

بد :اإليجار ،وكل ذلك حتى يتانى للحضانة تربية المحضون بعيدا عن كل ما من شأنه
أن يضر بالمحضون ،ويؤثر على تربته نفايا وعلى ماتقبله.
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الفرع الثالث :أن تكون الحاضنة ذا رحم من المحضون إذا كان ذكرا

لقد اشترط الفقهاء في الحاضنة إذا لم تكن أما أن تكون ذا رحم محرم للصغير إذا كان
ذك ار ،وبهذا قا :الحنفية والمالكية والشافعية( )40وذلك ألن الحضانة يقع فيها االختالط بين
الحاضن والمحضون ولذا اشترط المحرمية.

وقا :الشافعية ال يشترط في الحاضنة أن تكون ذات رحم محرم للصغير إذا كان دون
الان الذي يشتهى فيه ،وبه قا :الظاهرية و الزيدية ،وعليه تثبت الحضانة البنة الخالة
وابنة العم عندهم.

الترجيح فألصوب وهللا أعلم أنه ال يشترط محرميه في الحاضنة للذكر إذا كان دون ان

االشتهاء ،فأما إذا كان في ان االشتهاء فيشترط في الحاضنة أن تكون ذا رحم من
المحضون ،وذلك جمعا بين القولين وقو :الشافعية وذلك لما فيه من مصلحة للمحضون.

أو على المشرع الجزائري أن يشترط في الحاضنة إرضاع المحضون إذا كان في الحولين
اواء من لبنها أو لبن أختها أو ابنتها أو زوجة أخيها حتى تصير أمه أو خالته أو جدته
أو عمته من الرضاعة ،أما إذا كان أكبر من الحولين فإنه يحدد مدة الحضانة ببلوغ ان
االشتهاء.

أما المشرع الجزائري لم يتكلم عن هذا الشرط ،ولعله اكتفى بذكر مصلحة المحضون وهذا
ما يعطي الالطة التقديرية الوااعة ،لكن ما يعيب هو أن الالطة التقديرية للقاضي تجعل
أحكام القضاء متباينة .وذلك ألن مصلحة المحضون قد يراها قاض دون األخر.

الفرع الرابع :أن ال تمسكه عند ذي رحم محرم منه

شر وال
كاألخت ألم تماكه عند أبيها وهو أجنبي عنه.ألن ذلك األجنبي ينظر إليه ا
يعطف عليه فينشأ الطفل في جو بغضه()41و يمكن أن يكون المحضون أنثى فتكون عند

من هو ليس محرما لها.

أما المشرع الجزائري ذكر ذلك في المادة  22من قانون األارة الجزائري حيث جعل من
ماقطات الحضانة زواج الحضانة بغير قريب محرم ،وجعل أيضا من ماقطات الحضانة

الجدة والخالة إذا اكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم وهذا في
المادة  29من قانون األارة الجزائري ،فيمكن ااتنتاج أن حضانة األخت ألم تاقط
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حضانتها إذا اكنت مع أبيها األجنبي عن المحضون وذلك بمفهوم الموافقة ومن باب
األولى.
المطلب الرابع :الشروط المتعلقة بالرجال

لقد قدم الشرع والقانون حضانة النااء على الرجا :لما فيه من مصلحة للمحضون ولكن
للرجل ،وذلك بتوفر مجموعة من الشروط وهي
في بعض األحيان تكون الحضانة ا

الفرع األول :شرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون

لقد رأينا فيما ابق أن الحاضنة إذا كانت امرأة فأنه يجوز لها أن تحضن الولد حتى ولو

كانت كافرة ،على شروط ذكرها الحنفية والمالكية والظاهرية.إال أنه بالنابة للرجل إذا كان

حاضن فإنه يشترط فيه اإلاالم ألن حضانة الرجا :مبناها التعصيب واختالف الدين

يمنع ذلك(.)42

المشرع الجزائري لم يتكلم على شرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون ،إذا كان

الحاضن ذك ار ،ألن المشرع الجزائري يمنع أصال زواج المالمة مع الغير مالـم ،وجعل

ذلك من موانع الزواج المؤقتة ،وذلك ما يالحظ على المادة  29من قانون األارة الجزائري
المعد :بأمر 96-90الفقرة األخيرة "يحرم مؤقتا زواج المالمة مع غير مالم وهذا إذا كان
طالب الحضانة هو األب" .ولكن اإلشكا :الذي طرح هو إذا كان طالب الحضانة العم أو
ابن العم وهو غير مالم .فال يوجد أي نص يشترط صراحة اتحاد الدين بين الحاضن

والمحضون وكان األولى أن يذكر ذلك في قانون األارة الجزائري.
الفرع الثاني :أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط في الحاضن أن يكون محرما للصغير إذا كانت

أنثى ،وذلك ادا لذريعة الفااد والفتنة ،وقيد بعضهم هذا الشرط بما إذا كانت الصغيرة
مشتهاة فإن لم تكن مشتهاة فتصح حضانتها من الرجل غير محرم( )43كابن العم.

غير أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذا الشرط ،ولكن جعله عاما في

مصلحة المحضون ،من خال :نص المادة  21من قانون األارة الجزائري المعد :بأمر

" 96-90األم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم األب ثم األقربون درجة مع
مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك"

()44

فإذا كانت مصلحة المحضون منعدمة إذا
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أاندت الحضانة لغير محرم للمحضون جاز للقاضي أن ياقط الحضانة عن الحاضن
الغير المحرم للمحضون ،بناءا على مصلحة المحضون ولكن كان األولى أن يضع

المشرع الجزائري هذا الشرط في قانون األارة الجزائري وذلك تفاديا لتباين أحكام القضاء
في ماألة واحدة ،وذلك ألن مصلحة المحضون قد يراها قاض دون االخر.

الترجيح :كان من األفضل وهللا أعلم وأعلى أن يشترط في الذكر الحاضن إذا كانت
حضانته لألنثى وكانت في الحولين أن ترضعها أمه أو زوجته أو أخته أو زوجة أخيه

فيصير محرما لها ويزو :اإلشكا، :أما إذا كان انها أكثر من الحولين يشترط تحديد مدة
الحضانة ببلوغها حد االشتهاء وتاقط حضانتها.

الفرع الثالث :أن يكون مع الحاضن امرأة تصلح للقيام بخدمة الصغير والقيام بشؤونه

كأم أو عمة أو خالة ألن الرجا :ال صبر لهم على أحوا :األطفا :كالنااء( .)45لكن ما

يالحظ على المشرع الجزائري أنه أعطى لألب حق الحضانة في المادة  21من قانون
األارة بعد األم مباشرة في حا :اقوطها عنها دون أن يذكر أن يكون مع الحاضن إمرة

تصلح للقيام بذلك ،مع العلم أن النااء هم األقدر واألجدر بالقيام بالتربية ولكنه اكتفى

بذكر مصلحة المحضون ،التي قد تختلف من قاضي آلخر .وكان األولى أن يشترط في
حضانة األب أن تكون معه امرأة تصلح للقيام بالحضانة.كما جاء في قرار المجلس
األعلى رقم القرار غير موجود تاريخه " 1626-90-66فإن القرار المطعون فيه متى

شاهد أن الوظيفة التي تشغلها األم تجعلها بعيدة عن أوالدها الشطر األعظم من النهار
فقد تمكن للمجلس من دون انتهاك الشرع ،أن يصرح ال باقوط حق األم في الحضانة
فحاب  ،بل بعدم قدرتها على االهتمام بأوالدها فقضى بتاليمهم ألبيهم الذي أثبت وجود
شخص أخر في بيته وهو في هذه الحالة أمه التي هي جديرة بتوفيرها لهم كل العناية
المطلوبة" .46من خال :هذا القرار يتضح لنا أن اجتهاد المجلس األعلى قد ذكر أن األب

الذي أعطيت له الحضانة ،بابب أن زوجته كانت تعمل في وظيفة تمنعها من تربية
المحضونين هذا ما جعل القرار اليما وبمفهوم المخالفة انه لو لم تكن معه األم التي هي
الجدة لتعرض قرارهم لإلبطا. :
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خاتمة

بالنظر إلى البيات الطالق وما ينجر عنه من تأثير نفاي على الطفل في حاضره

وماتقبله ،فقد اهتم الفقه اإلاالمي والمشرع الجزائري بالحضانة ووضع لها شـروط ،ولكن
رغم هذا االهتمام من طرف المشرع الجزائري إال أننا نجد هناك إهما :لبعض الشروط
التي كان من المفترض أن يذكرها في شكل مواد قانونية أو يفصل فيها ،بدال من إحالتها
إلى الفقه اإلاالمي ،ويترك القضاة يتيهون في االختالفات الفقهية التي ليات من

تخصهم ،وهذا ما يجعل أحكامهم متباينة حتى في ماألة واحدة .فكان األولى أن يتجنب
المشرع الجزائري كل هذا الشلخ في أحكام القضاء.

و من أبرز التوصيات التي توصلت إليها في بحثي هذا على المشرع الجزائري أن يذكر
اشتراط اتحاد الدين بين الحاضن الرجل والمحضون.

.1

شرط أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كان المحضون أنثى.أو يشترط

.6

أرضاع المحضون من طرف زوجته أو أخته أو زوجة أخيه في الحولين فيصير محرما
لها أو يحدد اقوط الحضانة ببلوغ المحضونة ان االشتهاء.
أن ال تماكه الحاضنة عند ذي رحم محرم منه كاألخت ألم تماكه عند أبيها.

.2

أن تكون الحاضنة ذا رحم من المحضون إذا كان ذك ار وقد بلغ حد االشتهاء.

.1

أو يشترط إرضاع المحضون من طرفها أو من طرف أختها فيصير محرما لها اذا كان
المحضون في الحولين .أو يحدد اقوط الحضانة ببلوغ المحضون ان االشتهاء.

أن يحدد مدة حضانة الكافرة للمحضون المالم بان التي يصبح يميز فيها بين

.0
األديان.

.2

أن يذكر شرط أن يكون مع الحاضن امرأة تصلح للقيام بذلك إذا كان الحاضن

ذكر.
.2

أن ياند الحضانة لألب أو لغيره إذا كانت األم المطلقة قاصرة.
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