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بعنوان:

من إعػداد الطالب:
 -نجادي قويدر

السنة الجامعيـ ــة

تحػت إشراؼ األستاذ

 -عي ػػاشي بوزيػاف

9000 – 9002

المق ػػدمة:
عند المالكية تعرؼ بأنّها" :صيانة العاجز و لقياـ بمصالحو و الشافعية قالوا "عنها" ىي حفظ من ال يستقل بأموره
و تربيتو بها يصلحو و يدفع عنو الضرر بغسل جسده و ذىنو و كحلو و ربطو في العهد و تحريكو لقياـ."...
من خالؿ التعريفات السابقة ،ندرؾ أف الصبي لبنية ضعيفة تحتاج إلى الرعاية و االىتماـ إذ ىو صغير عاجز عن
تدبير شؤونو سواء ما تعلق بمالو أو نفسو إذ يحتاج إلى من سقف إلى جانبو حتى يشتد عوده إلى سن معينة.
ىذه الرعاية تتوفر بوجود الوالدين الذين يؤمناف ىذا ما ذكر بعيد المناؿ خاصة عند انحالؿ الرابطة الزوجية و المقصود
بذلك الطالؽ.
و عندىا ،نجد الطفل نفسو بين مفترؽ الطرؽ ،و حماية لو قاـ المشرع الجزائري بسن نصوص قانونية تكفل لو

و ذلك

و ىذا من خالؿ قانوف األسرة الذي يعالج فيو موضوع الحضانة من المادة  66إلى المادة .76
و قد عالج ىذا القانوف مختلف األحواؿ الشخصية بما فيها الحضانة ،التي تعتبر من أىم اآلثار المترتبة عن فك
الرابطة الزوجية لتعلقها بمصير األوالد الناجمين عنها من حيث تربيتهم ،رعايتهم و حفظهم ،و بالرجوع إلى المواد
المتضمنة لهذا الموضوع يتجلى لنا أف المشرع الجزائري حاوؿ من خاللها ضبط كل الجوانب المنظمة لو ،و قد ساير في
ذلك االتجاه الدولي الذي يسير نحو االىتماـ أكثر فأكثر بالطفولة و ىذا ما تبينو المواثيق الدولية التي تقر بالمصلحة
الفضلى للطفل ،و يعتبر األوالد ،ضحايا فك الرابطة الزوجية أكثر شرائح المجتمع المستحقة لالىتماـ
لمأساة التي يعيشونها أثناء و بعد انفصاؿ الوالدين ،و ىذا ما يجعل موضوع الحضانة موضوعا

و العناية نظرات

ذو أىمية بالغة يستحق

دراسة دقيقة و معمقة.
و عليو و بما أ ّف الحضانة تقوـ من يوـ ازدياد الطفل ،لكن ال تقوـ بمصلحتها إال من يوـ الفرقة ،إذ يكوف حق
ممارسة الحضانة مصدره التنازع بين الوالدين أو بين أقارب الطفل ،فلهذا كلو سنجيب عن اإلشكاليات التالية:
 – 1فماذا نعني بالحضانة؟
 – 6ما ىي الشروط الواجب توفرىا في الشخص الحاضن؟ و إلى أي كرؼ ستؤوؿ مهمة رعاية األطفاؿ؟.
 – 3و ىل إسناد الحضانة لغير األب يعني إعفاؤه من التزاماتو؟.

 – 4ما ىي المعايير القانونية المسقطة للحضانة في الحاالت المختلفة و في حاؿ انتقاؿ الحاضنة من البلد األصلي إلى
غيره من الوجهة القانونية و الفقهية؟
 – 5كيف يتم ترتيب من تسند لهم الحضانة في مختلف المذاىب الفقهية؟ و ما موقف قانوف األسرة الجزائري فغي ىذا
الترتيب؟ و ما ىي مبرراتو؟ .
 – 6ما مصير الطفل بعد انتهاء مدة الحضانة في رأي القانوف و الفقو اإلسالمي؟
لإلجابة على كل ىذه التساؤالت ،سنعالج الموضوع وفق فصلين أوالىما يتناوؿ مفهوـ الحضانة

و سنقسمو بدوره

إلى ثالثة مباحث فاألوؿ سنخصصو لتعريف الحضانة و ذكر خصائصها ،اما في المبحث الثاني فسنتناوؿ الشروط الواجب
توفرىا في الشخص الحاضن و في المبحث الثالث سنحدد من خاللو مكاف ممارسة ىذه الحضانة و كذا حق الزيارة.
أما الفصل الثاني فسنتناوؿ من خاللو أحكاـ الحضانة و سنقسمو بدوره إلى أربعة مباحث فالمبحث األوؿ سنحدد
من خاللو مستحقي ىذه الحضانة ثم في مبحث ثاني مدتها و انقضائها ثم تمديدىا وفق تطبيق مصلحة المحضوف.
أما في المبحث الثالث فسنتطرؽ إلى سقوط حق الحضانة حسب األسباب الواردة في قانوف األسرة جزائري و
أخيرا في المبحث الرابع إلى نفقة المحضوف و أجرة الرضػػاع.
أىمية الموضوع:
 )1محاية الطفل الذي تلقى صدمة من طالق والديو بواسطة احلضانة ،إذ يؤدي ىذا إىل نتائج سلبية عليو و كذا عدم
االستقرار و الطمأنينة ،إذ ال يستطيع أن ينمو و يتطور يف جو طبيعي دون احلضانة.
 )2كفل ىذا الطفل من التمزق و االحنالل الشخصي و التعقد من جواء دتزق كيانو األسري.
 )3محايتو من االحنراف و درلو يف رلتمعو ليعيش من جديد.
 )4توفري طريقة إلدماج األط فال الذين يعانون من صدمات و مشاكل داخل

اجملتمع و ذلك بتوفري الرعاية و احلنان و

االستقرار و الطمأنينة و ختلق التوازن داخل اجملتمع و ذلك دلنع اجلرمية و التصدي لالحنراف بوجو عام.
 )5جعل الطفل المحضوف بفضل الرعاية و الحناف عضوا نافعا لنفسو و كذا لمجتمعو ،و حماية الطفل تعني حماية
المجتمع.

 الهدؼ من الموضوع:
 إظهار أمهية احلضانة بالنسبة للطفل بيان ال صلح للطفل يف ما خيتص باحلضانة. -توضيح األحكام القانونية و الشرعية ادلتعلقة بادلوضوع "احلضانة"

الفصل األوؿ :مفهوـ الحضانة
من بين اآلثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية ،و التي تطرح بكثرة على مستوى محاكمنا تقل أىمية عن باقي
اآلثار األخرى ،بل نستطيع القوؿ أنّها من أىم تلك اآلثار نجد الحضانة التي ال خصوصا بالنظر إلى العواقب المترتبة عن
إسنادىا لطرؼ دوف اآلخر و ذلك ألنّها تتعلق بمصير األوالد الناجميين عن رابطة الزواج و بتربيتهم

و رعايتهم  ،و

بالنظر إلى أىمية ىذا الموضوع سنحاوؿ األوالد الناجمين من خالؿ ىذا الفصل ضبط تعريف الحضانة مع تحديد
خصائصها و من تم تبياف الشروط الواجب توفرىا في الشخص الذي تسند إليو و مكاف ممارستها.
المبحث األوؿ :تعريف الحضانة و خصائصها
من خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى تعريف الحضانة فقها ثم قانونا  ،و بعده سنقوـ بذكر خصائصػػها.
المطلب األوؿ :تعريف الحضانة
الحضانة بفتح الحاء يعني ضم الشيء إلى الحضن و ىو جانب الشيء فنقوؿ مثال حضن الطائر بيضو إذا ضمو
إلى نفسو تحت جناحيو و عند اإلنساف تطلق على عملية النحو التي تظهر في ضم األـ ابنها إلى صدرىا و ىي تعنقو و
تلتصق بو ،فتعطي ىذه الكلمة معنا في ضم الشيء و حفظو.1
الفرع األوؿ:

الحضانة فقها

يميز و ال يرى السيد سابق  2أف الحضانة ىي القياـ بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي ال يستقل بأموره،
و تعده بما يصلحو ،ووقايتو مما يؤذيو و يضره ،وتربيتو جسميا و عقليا و نفسيا كي يقوى على النهوض بتابعيات الحياة و
االضطالع بمسؤولياتها.
أما األستاذ مروؾ نصر الدين 3فيرى أف من واجبات الحاضن اتجاه المحضوف رعايتو و تعليمو و القياـ بمتطلباتو و
تربيتو و حفظ صحتو و لذلك يجب على من تسند لو الحضانة أف يعلم بهذه الواجبات و أف يقوـ بها كاملة غير منقوصة.
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راجع المنجد فً اللغة و اإلعالم ص  139العمود الثالث.
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أمظر السٌد سابق فقه السنة ،مجلد الثانً ،دار الفكر  ،1977الطبعة األولى ،ص .288
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األستاذ مروك نصر الدٌن ،قانون األسرة بٌن النظرٌة و التطبٌق ،دار الهالل للخدمات االجتماعٌة  ،ص .36

ويرى الشيخ أبو زىرة أنّو تثبث للطفل منذ والدتو ثالث واليات األولى والية التربية و الوالية الثانية ىي والية على
النفس و الوالية الثالثة ىي الوالية على مالو إذا كاف لو ماؿ.
أما الوالية األولى و ىي والية التربية فالدور األوؿ يكوف فيها للنساء و ىي ما يسمى بالحضانة ،فالحضانة ىي تربية
الولد في المدة التي ال يستغني فيها عن النساء ففي ىذه المدة الحرجة في حياتو ال يمكن لو االستغناء عن وجود النساء
إلى جانبو.
و عموما فإ ّف فقهاء الشريعة اإلسالمية يتفقوف على أ ّف الحضانة ىي تربية الطفل و حفظو ىي تربية الطفل و حفظو
في كل ما يحيط بحياتو و القياـ على مصالحو ،فإضافة إلى الطفل الصغير نجد كل شخص ال يستقل بأموره حتى و إف كاف
كبيرا كالمجنوف أو المعتوه وفئة المتخلفين عقليا فحتى و إ ف كانوا متقدمين في السن فإف عمرىم العقلي ال يتعدى السبع
سنوات أو أقل.
الفرع الثاني:

تعريف الحضانة في قانوف األسرة:

خالفا لبعض القوانين العربية ،عرؼ المشرع الجزائري الحضانة في قانوف األسرة انطالقا من أىدافها في نص
المادة  66من ىذا القانوف "الحضانة ىي رعاية الولد و تعليمو و القياـ بتربيتو على دين أبيو و السهر على حمايتو و حفظو
صحة و خلقا و يشترط في الحاضن أف يكوف اىال للقياـ بذلك" و حسب األستاذ سعد عبد العزيز 4فغن التعريف الوارد
في المادة  66يعتبر أحسن تعريف على الرغم من احتوائو على أىداؼ الحضانة و أسبابها و ذلك لشموليتو على أفكار لم
يشملها غيره من القوانين العربية حيث أنّو تعريف جمع في عمومياتو كل ما يتعلق بحاجيات الطفل الدينية و الصحية و
الخلقية و التربوية و المادية.
فمن خالؿ التعريف المعطى في المادة  66من قانوف األسرة للحضانة يمكن استخراج أىدافها و التي تتمثل في
تعليم الولد و المقصود بذلك أف يناؿ قدرا من التعليم حسب استطاعتو و إمكانيتو الذىنية و قدرتو العقلية و استعداده
الفطري و النفسي ماداـ التعليم مجانيا ،أما المقصود بتربية الولد على دين أبيو ىو أف يربي الولد على مبادئ و قيم الدين
اإلسالمي ،و لما كاف زواج المسلم بغير المسلمة جائز فإف القاضي
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أنظر عبد العزٌز سعد ،الزواج و الطالق فً قانون األسرة الجزائري ،طبعة ثالثة  ،دار هومة ،ص .293

يمنح الحق الحضانة لالـ غير المسلمة و ال ينكره عليها أبدا فهي كالمسلمة 5و نجد كذلك أنّو من واجبات
الحاضنة السهر على حماية المحضوف فال بد أف تتخذ ىذه الحماية كل حفظ الطفل من الناحية الخلقية أي تهذيبو إعداده
ألف فردا صالحا و كذا الحفاظ على أشكالها و كذا بالفرنسية رغم أنّها متداولة كثيرا ،فقد  Gardeو الجدير بالمالحظة
أف كلمة "حضانة" ال تقبل كلمة في كل المواد  HADANAالمتعلقة بالحضانة ما عدا في المادة  66حيث وضعت
كلمة في القانوف الفرنسي ىي تكفل مادي للطفل و ىي عنصر من عناصر »  « Gardeفالحراسة  Gardeالسلطة
األبوية التي تنتقل مع انتقاؿ الطفل للطرؼ المتحصل على الحراسة.6
المطلب الثاني :خصائص الحضان ػػة
بعد تناولنا للتعريف الذي أعطاه المشرع الجزائري للحضانة في نص المادة  66قانوف أسرة و إعطاؤه شرح موجز
عنهػ وجب علينا و كنتيجة حتمية التطرؽ إلى خصائص الحضانة ،فهل ىي من النظاـ العاـ؟ بمعنى ىل لألـ الحق في
التنازؿ عن دورىا ىذا أـ ىي ملزمة بذلك؟ فكل ىذه المسائل سنحاوؿ اإلجابة عنها وفق ما يلي:
الفرع األوؿ:

الحضانة من النظاـ الع ػػاـ

الحضانة من النظاـ العاـ فليس لألبوين الحق في تغيير أو تحريف قواعدىا ،فإذا اتفقت األـ مع والد الطفل على
التخلي عن حضانة الولد ألي سبب من األسباب فإف الحضانة ال تسقط عنها مادامت قد استوفت كل الشروط و كانت
أىال لممارستها و قد تجبر على حضانتها إذا تنازلت عنها حتى إف لم تتوفر فيها الشروط كاملة 7ما عدا تلك التي لها
عالقة بأخالقها.
و قد يكوف تنازؿ األـ على حضانة طفلها مقابل خلع نفسها و الخلع اتفاؽ تكوف الزوجة فيو ىي البادئة بالعرض
 ، 8و مقابل الخلع قد يكوف قيميا أو مثليا أو منفعة مقدرة بماؿ فكل ما صح أف يكوف مهر صح أف يكوف بدؿ خلع ،إذا
خلعت المرأة نفسها مقابل ت نازلها عن حضانة طفلها فغن الخلع يظل صحيحا و تبقى حضانتها مستمرة ألنها ليست حقا
خالصا لألـ بل و ىي حق للطفل فيبطل الشرط و يبقى االتفاؽ قائم.
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المحكمة العلٌا ،قرار رقم  ،35ملف رقم  ،26719نشرة القضاء ،عدد خاص ،سنة  ،1982ص .261

و حتى و إف كاف مقابل التنازؿ عن الحضانة صلح و ليس خلعا ،كاف تتصالح الزوجة مع زوجها على أف تترؾ لو
الطفل فإف ىذا ال يصح ألف الصلح يكوف على ما تمنحو و الحضانة حق غيرىا ،9أي ىو حق خالص للطفل.
الفرع الثاني:

الحضانة ال تلزـ الحاضن ػػة

مقابل ذلك ،ىناؾ رأي يرى أف الحضانة حق للحاضنة لها أف تتنازؿ عنو في أي وقت شأت و ذلك لقولو صلى اهلل
عليو و سلم "أنت أحق بو ما لم تنكحي" دليل على أف الحضانة حق لألـ فلها أف تتنازؿ عن ىذا الحق متى شأت ذلك.

10

و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي في المادة  66قانوف األسرة حيث اعتبر أ ّف الحاضنة الحق في التنازؿ عن
حضانتها لكنو قيد ممارسة ىذا الحق مع مراعاة مصلحة المحضوف أي أنّو إذا كاف ىذا التنازؿ بضر بمصلحة المحضوف
فال يحق لها أف تتنازؿ عنها ،و التنازؿ ىذا يكوف باللفظ الصريح بمعنى أف يعلن الطرؼ الذي لو الحق في الحضانة
صراحة عن عدـ رغبتو في ممارسة ىذا الحق ،و قد يكوف التنازؿ ضمنيا و ذلك بعدـ المطالبة بحق الحضانة مدة سنة
كاملة بعد تحقيق سبب السقوط أو موت الحاضنة ،و من قبيل التنازؿ أيضا إىماؿ الطفل عند باب المحكمة بعد صدور
الحكم بالطالؽ أو ترؾ الطفل في المستشفى بعد والدتو و االعتداد بالسقوط ال يكوف إال إذا حل دور الحاضن في
الحضانة.
و ما يجب ذكره ىو أف الشخص المتنازؿ عن الحضانة ال يمكنو استرجعها ألف التنازؿ من األسباب االختيارية
للسقوط.
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الفرع الثالث :الحضانة حق مشترؾ
الحضانة حق مشترؾ أي أنّها في نفس الوقت حق للصغير الذي يحتاج إلى من يرعاه و من يحفظو و يقوـ على
شؤونو و يتولى تربيتو ،و كذا ألمو حق االحتفاظ بو و احتضانو لقولو صلى اهلل عليو و سلم "أنت أحق بو ما لم تنكحي" أي
أف لألـ الحق كذلك في التخلي عن حضانة طفلها إذا لم يضر ذلك بمصلحتو.
و ىكذا إذا تخلت األـ عن حضانة طفلها فإف ذلك ال يسقط إال حقها و يبقى حق الطفل قائما  ،و منو فإنّها
تجبر عن حضانتو إف كانت أصلح للطفل و لم يكن ىناؾ من يحضن الطفل غيرىا و تنازلها ىذا ال يكوف مقبوؿ و تعامل
معاملة نقيض قصدىا.
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المبحث الثاني :شروط ممارسة الحضانػ ػػة
بالرجوع إلى المواد الواردة في قانوف األسرة الجزائري و المنظمة لموضوع الحضانة يمكن استخالص شرطين
أوردىما المشرع الجزائري بصفة ضمنية و ذلك في المادتين  66و  69من نفس القانوف و اللذاف حسب رأينا يمكن
اعتبارىما قيداف على حق الحاضنة فغي استحقاؽ الحضانة.
و من جهة أخرى نجد أف المشرع ذكر في نص المادة  66قانوف األسرة "و يشترط في الحاضن أف يكوف أىال
للقياـ بذلك" بمعنى أنّو ترؾ األمر لتقدير القاضي فيما يخص بقية الشروط ،و على ىذا األساس سنحاوؿ من خالؿ ىذا
المبحث التطرؽ في المطلب األوؿ إلى الشروط الوارد ذكرىا في قانوف األسرة و في المطلب الثاني إلى الشروط التي لم
ينص عليها المشرع الجزائري و التي نرى أنّو من الواجب توفره في الشخص التي ستسند إليو الحضانة و ذلك اللجوء إلى
نص المادة  666قانوف األسرة التي تحيلنا إلى قواعد الشريعة اإلسالمية وفق ما يلي:
المطلب األوؿ:

الشروط الوارد ذكرىا في قانوف األسرة الجزائري

من خالؿ دراستنا للمواد المتضمنة موضوع الحضانة نالحظ أف المشرع وضع شرطين أساسين وجب توفرىما في
الشخص الذ ي قد تسند إليو الحضانة و ىذه الشروط الواردة في قانوف األسرة حتى و إف لم يحددىا المشرع صراحة إال
أنّنا نعتقد أنّها مهمة ووجب األخذ بها كشرط من الشروط الواجب توفرىا في الشخص الحاضن و إال سقطت الحضانة عنو
رغم توفره على بقية الشروط األخرى و ىذا ما سنوضحو وفق مايلي:
الفرع األوؿ:

عدـ زواج الحاضنة بغير قريب محرـ للمحضوف

إذا تزوجت الحاضنة بغير قريب محرـ للمحضوف فال حضانة لها و ىذا ما جاء في نص المادة  66من قانوف
األسرة الجزائري الذي جاء فيها "يسقط حق الحاضنة بتزوج بغير قريب محرـ ، ".....ىذا يعني أف المشرع الجزائري قد
أورد شرطا الستحقاؽ أـ الطفل للحضانة .
و قد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في ىذه المسألة بالذات بين من يرى أف الحضانة ال تسقط مطلقا عن
الحاضنة بسبب زواجها بأجنبي أو بقريب للمحضوف كاإلماماف األحسن البصري و أبي احمد بن حزـ.

و ذلك على عكس الغماـ الش افعي الذي يرى أنن الزواج الحاضنة مسقط لحضانتها مطلقا سواء كاف الزوج قريب
الطفل أو غريب عنو.
أما المالكية و الحنفية فيروف أف الحضانة تسقط عن الحاضنة إذا تزوجت ،إال إذا كاف زوجها قريبا محرما للولد
كأف تتزوج بعم الولد مثال و ىذا ىو موقف المشرع الجزائري في نص المادة المذكورة أعاله.
و الجدير بالذكر أف المشرع قد خص ىذه المادة باـ الطفل دوف سواه أي أف ىذا الشرط متعلق بها فقط.
الفرع الثاني:

عدـ االستيطاف بالمحضوف في بلد أجنبي

ورد في نص المادة  69قانوف األسرة الجزائري إذا أراد الشخص الموكل لو حق الحضانة أف يستوطن في بلد
أجنبي رجع األمر للقاضي في إثبات الحضانة لو أو إسقاطها عنو "....فالمشرع لم يجعل الحضانة تسقط بمجرد سفر
الحاضن بالمحضوف إلى بلد أجنبي بل اشترط نية االستيطاف بو في بلد أجنبي و ىذا ما يعني اإلقامة الدائمة أو لمدة غير
محددة.
فإف كاف اإلماـ مالك يرى أنّو ليس للحاضنة أف تنتقل بالمحضوف سواء كانت أمو أو غيرىما إال إذا توفرت شروط
و ىي أف ال تكوف المسافة الفاصلة بين مكاف االنتقاؿ و إقامة األب أو الولي تفوؽ مائة و عشروف كيلومتر و أف يكوف
سفرىا للتجارة و ليس لإلقامة ،في حين أف أغلب الفقهاء يروف أف التنقل بالمحضوف لمسافة تزيد عن ستة ( )66برد أي
ما يعادؿ 166كلم مسقط الحضانة.

13

و السبب في إسقاط الحضانة عن الشخص الموكلة لو بموجب حكم قضائي ال تكمن في االستيطاف بو في بلد
أجنبي بل في إبعاد المحضوف عن وليو الشرعي ،فإف كاف أبويو يقيماف في نفس البلد األجنبي فإف ذلك لن يضر بمصلحتو
و لن يسقط حق الحاضن و ذلك لوجود أـ و أب المحضوف في نفس المكاف مما يسهل حتما التكفل بو على أحسن وجو
مراعاة حقوقو ،و قد جاء في اجتهاد المحكمة العليا أنّو متى كاف من المقرر قانونا و شرعا أف الحضانة تسند ألحد
األبوين الذي يسكن بالجزائر سواء كاف أما أو أبا فإ ّف سكن الوالدين معا في بلد أجنبي يستلزـ تطبيق القواعد الشرعية
المعروفة في الحضانة.
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و السبب في إسقاط الحضانة عن الشخص الموكلة لو بموجب حكم قضائي ال تكمن في االستيطاف بو في بلد
أجنبي بل في إبعاد المحضوف عن وليو الشرعي ،فإف كاف أبويو يقيماف في نفس البلد األجنبي فإف ذلك لن يضر بمصلحتو
و لن يسقط حق الحاضن و دلك لوجود أـ و أب المحضوف في نفس المكاف مما يسهل حتما التكفل بو على أحن وجو و
مراعاة حقوقو ،و قد جاء في اجتهاد المحكمة العليا أنّو متى كاف من المقرر قانونا و شرعا أف الحضانة تسند ألحد األبوين
الذي يسكن بالجزائر سواء كاف ّأما أو أبا فإ ّف سكن الوالدين معا في بلد أجنبي يستلزـ تطبيق القواعد الشرعية المعروفة
في الحضانة

14

المطلب الثاني :الشروط المستمدة من أحكاـ الشريعة اإلسالمي ػػة
إف المشرع الجزائري لم يفرد فصال محددا أو مادة معينة للحديث بشكل واضح عن كل الشروط الواجب توفرىا
في الشخص الذي تسند إليو حضانة الطفل عند الحكم بالطالؽ مما يؤدي بنا مباشرة إلى االستنجاد باالجتهادات التي
جاء بها األئمة و الفقهاء المسلمين و ذلك عمال بأحكاـ المادة  666قانوف أسرة التي تحيلنا على أحكاـ الشريعة
اإلسالمية في كل مالم يرد عليو نص ،و بالتالي فإنّو يمكننا أف نقوؿ أنّو يشترط في الشخص الذي تسند إليو الحضانة ذكرا
كاف أو أنثى إضافة إلى الشروط السالفة الذكر ما سيأتي ذكره فيما يلي:
الفرع األوؿ:

البلوغ و العقل

فال حضانة لمعتوه أو مجنوف فكالىما ال يستطيع القياـ بتدبير شؤونو ،فال نفوض لو أمر تدبير شؤوف غيره أل ّف
"فاقد الشيء ال يعطيو" و الجنوف المتقطع يقوـ مقاـ الجنوف المتصل مخافة إيقاع الضرر بالمجنوف ،فال يمكن شرعا و ال
قانونا إسناد الحضانة إلى مجنوف أو معتوه و لو كاف ممن يستحقوىا و يطلبونها باإلضافة إلى التمتع بالقوى العقلية و

ا لبدنية ،يجب أف تكوف الحاضنة بالغة أي راشدة و سن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة 15ألف الصغير و لو كاف مميزا في
حاجة إلى من يتولى أمره و يحفظو فال يتولى ىو أمر غيره.
الفرع الثاني:

القدرة و األمانػػة.

القدرة ىي إمكانية القياـ بشؤوف المحضوف ،و عليو فال حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر و ال لمريضة مرضا معديا
أو مرضا يعجزىا عن القياـ بشؤونو و ال لمتقدمة في السن تقدما يحوجها إلى رعاية الغير لها و ال لمهملة لشؤوف بيتها كثيرة
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انظر المادة  41من األمر رقم  58 – 75المؤرخ فً  21رمضان  1395الموافق لــ  26سبتمبر  1975المتضمن قانون المدنً الجزائري.

المغادرة لو بحيث يخشى من ىذا اإلىماؿ ضياع الطفل و إلحاؽ الضرر بهن و أو للقاطنة مع مريض مرضا معديا أو مع من
يبغض الطفل و لو كاف قريبا لو ،بحيث ال تتوفر لو الرعاية الكافية و ال الجو الصالح

16

فمن المقرر في الفقو اإلسالمي في الفقو اإلسالمي وجوب توافر شروط الحضانة و من بينها القدرة على حفظ
المحضوف و من ثم فإف القضاء بتقرير حق ممارسة الحضانة دوف توافر ىذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقو اإلسالمي.17
أما األمانة فنعني بذلك أف يكوف الحاضن امينا على خلق المحضوف ،أي أمينا في خلقو و في سلوكو مع
المحضوف و أمينا في االىتماـ بو و رعاية مصالحو ألف الحاضن الذي يغيب عن المحضوف طوؿ النهار و طرفا من الليل أو
ال يهتم بو و ال يرعاه و يتركو يخالط أصحاب السوء ال يكوف أمينا و ال قادرا على الحضانة.
و كذا الحاضنة الفاسقة أو العاىرة أو شاربة خمر ال تعتبر أمينة على المحضوف و قد تشدد المشرع و القضاء في
ذلك ألف األمر يتعلق بمصلحة الطفل و االحتفاظ بو صحيا و عقليا.
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المحكمة العلٌا ،نفس المرجع.

الفرع الثالث :إتح ػػاد الدين
جاء المادة  66قانوف أسرة أف الطفل يربي على دين أبيو و ال فرؽ بين المسلمة و غير المسلمة في مسألة
الحضانة ،حيث يرى اإلماـ مالك أف اإلسالـ ليس شرطا في الحضانة و غير المسلمة كالمسلمة في ولدىا و ىي أحق بو.

أما اإلماـ أحمد فيرى أف ال حضانة للكافرة و ذلك أل ّف اهلل لم يجعل والية للكافر على المؤمن ،قاؿ اهلل تعالى "و
لن يجعل اهلل الكافرين على المؤمنين سبيال" 18و ألنّو يخشى على دينو من الحاضنة لحرصها أف تنشئو على دينها و تربيتو
على ىذا الدين و يصعب عليو بعد ذلك أف يتحوؿ عنو و ىذا أعظم ضرر يلحق بالطفل فعن حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو
و سلم قاؿ " كل مولود يولد على الفطرة إال أف أبويو يهودانو أو ينصرانو أو ينجسانو" و على كل فإ ّف القضاء الجزائري
تمسك بموقف اإلماـ مالك و سوى بين األـ المسلمة و غير المسلمة في استحقاؽ الحضانة.19
و قد يسقط القضاء حضانة األـ الغير مسلمة إذا رأى أف تصرفاتها قد تؤدي إلى األضرار بالطفل المحضوف.
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المبحث الثالث :مكاف الثالث :مكاف ممارسة الحضانػة
سنحاوؿ من خالؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى مكاف ممارسة الحضانة أي المقر الذي تتم فبيو رعاية الطفل
المحضوف ،و كل الجوانب المتعلقة بها أي حق الزيارة للوالد أـ كاف أو أب الذي لم تسند إليو ىذه الحضانة ،أو كالىما
معا إذا أسندت لطرؼ أخر غيرىما ،ثم سنتطرؽ إلى مدى ارتباط حق الزيارة بالسلطة األبوية أي كيفية ممارسة األب
لسلطتو على طفلو المحضوف إذا لم تسند إليو حق حضانتو ووجوده عدف غيره و مدى ارتباط ىذه السلطة بحق الزيارة
وفق مايلي:
المطلب األوؿ :مقر الحضانػ ػػة
لقد نصت المادة  76من قانوف األسرة على أنّو "نفقة المحضوف و سكناه من مالو إذا كاف لو ماؿ و إال فعلى
والده أف يهيئ لو مسكناف و أف تعذر فعليو اجرتو".
يستشف من نص المادة  76المذكورة أعاله ،أنّو إذا كاف للمحضوف ماؿ فأجرة السكن من مالو الخاص و أف لم
يكن لو ماؿ فيجب على األب أف يوفر لو مسكنا ،أما إذا لم يكن قادرا على توفير المسكن للطفل المحضوف كما ىو
الحاؿ في وقتنا ىذا نتيجة ألزمة السكن فوجب عليو أف يدفع أجرة السكن.
و اوضحت المادة  56فقرة  6من قانوف األسرة أنّو "إذا كانت حاضنة و لم يكن ولي يقبل إيواءىا يضمن حقها في
السكن مع محضونيتها حسب وسع الزوج ،و يستثني من القرار بالمسكن مسكن الزوجية غذا كاف وحيدا ،إف المواد
السالفة الذكر لم تنكر حق الحاضنة في مسكن يؤويها مع أطفالها ،لكنّو قيد ىذا الحق بشروط معينة و ىي كاآلتي:
 )1أن تكون األم حاضنة أي أنّو قد صدر يف حقها حكما هنائيا يسند إليها حضانة األطفال.
 )2أن ال يكون للحاضنة ويل يقبل إيواءىا مع أطفاذلا فإن كان ذلا أب أو أخ  .....إخل يقبل استقباذلا يف بيتو فإن زوجها
يصبح غري ملزم بتامني ادلسكن.20
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 )3أن يكون ل لزوج السابق أكثر من مسكن ،اما إذا كان وحيدا فادلسكن الذي سبق للحاضنة (الزوجة) أن أقامت بو على
اعتبار أنّو بيت الزوجية ال ميكن أن يكون زلل نزاع بني األب و احلاضنة (األم) إذا كان الزوج ال ميلك غريه ،أو إذا كان
زلل سكناه الوحيد 21و إذا ثبت أن للزوج أكثر من سكن حكم القاضي بأحده للحاضنة.
فإذا توفرت كل ىذه الشروط السالفة الذكر فإ ّف الزوج مجبرا على أف يوفر لالـ الحاضنة على األقل أجرة السكن إف لم
يكن في وسعو توفير مسكن للطفل ،فيقوـ بإيجار سكن خاص للحاضنة لممارسة الحضانة فيو على نفقتو و ذلك في
مصلحة الطفل المحضوف.
المطلب الثاني :حق الزيػػارة
لقد نصت المادة  74من قانوف االسرة في فقرتها الثانية على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أف يحكم
بحق الزيارة" و عليو فإف القاضي عندما يحكم بالطالؽ فإنّو يتوجب عليو إذا حكم بإسناد حق الحضانة إلى أـ أو غيرىا
أف يحكم تلقائيا لألب بحق زيارة المحضوف و ذلك في أوقات و أماكن محددة ،و إذا حكم بإسناد الحضانة لألب أو
غيره يجب عليو بالمقابل أف يحكم لألـ بحق الزيارة المحضوف لمرات معينة و في أوقات و أماكن محددة ،فما يمكن
مالحظة ىو أنّو على القاضي عندما يقضي بالطالؽ و إسناد الحضانة إلى احد الوالدين أو إلى غيرىما أف يقضي حتما ألحد
الوالدين أو لهما معا بحق الزيارة.22
و يرى األستاذ عبد العزيز سعد أف الزيارة ىي رؤية المحضوف و اإلطالع على أحوالو المعيشية و التربوية و
التعليمية و الصحية بين يدي حاضنتو و ليس للزائر أف يأخذ المحضوف و يتجوؿ بو من حي آلخر
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إال أ ّف الزيارة ليست رؤية المحضوف فحسب بل ىي متابعة شؤونو و الوقوؼ على أموره ،إذ ال بد من توطيد عالقة
الزائر بالمحضوف و تمتينها خاصة إذا كاف الزائر ىو األب نفسو أو األـ إذا كانت الحضانة لغيرىا ،و الزيارة ليست قائمة
على ىوى الحاضنة و الزائر و إنما ىي أمر منظم يضبطها القاضي عند النطق بإسناد الحضانة لطرؼ أو آلخر مراعيا في
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ذلك مصلحة المحضوف

24

و إذا اتفق الطرفاف على مواعيد الزيارة و كيفية ممارستها و رأى القاضي في ذلك مصلحة

المحضوف قاـ باحتراـ موقفهما.
و على القاضي أف يراعي عند حكمو بزيارة المحضوف سنة و ظروفو الصحية و النفسية

25

و المالحظ ىو أف

المشرع أوجب على القاضي عند إسناده للحضانة لطرؼ أو ألخر أف يقضي حتما ألحد الوالدين أو لهما معا في حالة
إسناده حضانة الطفل للغير بحق زيارة المحضوف من تلقاء نفسو حتى و لو لم يطلب منو أحدىما ذلك،

و القانوف

بموقفو ىذا يكوف قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونية التي مفادىا أنّو "ال يجوز للقاضي أف يحكم بمالو يطلبو
الخصوـ".
و رغم أىمية الزيارة و المتمثلة في رؤية المحضوف و اإلطالع على أحوالو المعيشية و التربوية و التعليمية

و

الصحية و الخلقية ،فإنّو من األباء من ال يمنحها االىتماـ الالزـ فيتخلوف عنها أحيانا و يطالبوف بها أحيانا أخرى و قد
يتخلوف عنها نهائيا متجاىلين ما يمكن أف يتركو ذلك من شرخ في نفسية الطفل ،و من جهة أخرى قد تمتنع الحاضنة عن
تسليم المحضوف و تقف دوف ممارسة األب أو الوالي حقو في زيارة الطفل ،و قد يمتنع الزائر عن إعادة الطفل إلى
حاضنتو بعد انتهاء مدة الزيارة و يعرض نفسو للعقوبة المنصوص عليها في المادة  368من قانوف العقوبات و المتعلقة
بتحويل المحضوف و إبعاده عن مكاف حضانتو.
و ماداـ األمر ىكذا كاف على المشرع عندما ألزـ القاضي أف يحكم بحق الزيارة أف يحدد معنى الزيارة و أف يحدد
الحاالت التي يمكن للقاضي إف توفرت أف يقضي بسقوطها ،إضافة إلى ذلك فإ ّف المشرع الجزائري عندما ألزـ القاضي
أف يحكم بحق الزيارة دوف طلب و دوف رقابة مسبقة منو ،يمكن أف تنتج عنو عواقب سيئة و مضرة بالمحضوف ،و ذلك
عندما يتجاوز الوالد المحكوـ لو بحق الزيارة حدود اصطحابو إلى أماكن غير الئقة 26مثال فحسب رأينا كاف اللياقة و يصر
على أخذ المحضوف معو و من األجدر على المشرع عندما ألزـ القاضي بمنح حق الزيارة تلقائيا إلى أحد الوالدين أف يضع
ضوابط لذلك و أف يحدد الحاالت التي تسقط بموجبها ىذا الحق و ألنّو وجب أف يراعي أوال و أبدا مصلحة المحضوف.
المطلب الثالث :مدى ارتباط حق الزيارة بالسلطة األبػػوية
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نصت المادة  134من قانوف المدني الجزائري على أنّو "كل من يجب عليو قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة
إلى الوقاية بسبب حالتو العقلية أو الجسمية يكوف ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثو ذلك الشخص للغير بفعلو الضار ،و
يترتب ىذا االلتزاـ و لو كاف من وقع منو العمل الضار غير مميز" و تحدد المادة  135من نفس قانوف في فقرتها األولى
األشخاص الذين يتولوف رقابة الفئات المذكورة أعاله بنصها "يكوف األب و بعد وفاتو االـ مسؤوال عن الضرر الذي يسببو
أوالدىما القاصرين الساكنوف معهما"....
المادة  135المذكورة أعاله تجعل األب المسؤوؿ الوحيد عن األفعاؿ التي يتسبب فيها ابنو إضرار بالغير و ذلك
ما دامو يسكن معو ،لكن الطالؽ ىو فك الرابطة الزوجية و بالتالي فإف أسندت الحضانة لالـ و بالتالي انتقل الطفل
للعيش معها فإنّو في ىذه الحالة يسقط شرط المساكنة ،و بالتالي تسقط مسؤولية األب النعداـ الشرط و إف كاف ذلك
يتحقق مع األـ إال أف األب مازاؿ على قيد الحياة ،27و بالتالي فمن مع اواللدين يسأؿ في ىذه الحالة إذا تسبب الطفل
في األضرار بالغير؟
يرى األستاذ عب د العزيز سعد "أف المحكوـ لو بالحضانة سواء كاف األب أو األـ أو غيرىما سيكوف مسؤوال
مسؤولية مدنية عن تعويض كل ضرر سيلحقو ىذا المحضوف بالغير مدة وجود لديو و إذا جاء أحد الوالدين المحكوـ لو
بحق الزيارة و أخذ المحضوف معو إلى أماكن أخرى ،و نتج أف تصرؼ المحضوف تصرفا غير شرعي ألحق ضرار بالغير فإف
المسؤوؿ عن تعويض مثل ىذا الضرر سوؼ ال يكوف ىو الحاضن بالضرورة و إنّما المسؤوؿ ىو الشخص الذي استعمل
الحق في الزيارة المحكوـ لو بها ،و الذي وقع الضرر وقت أف كاف المحضوف تحت سلطتو و رقابتو و نعتقد أف مثل ىذا
يمكن اعتباره سببا من أسباب سقوط حق الزيارة"

28

األستاذ عبد العزيز سعد ،قسم المسؤولية عن األفعاؿ الضارة للمحضوف حسب ما إذا كاف عند من أسندت لو
الحضانة أو ما إذا كاف وقت إلحاقو ضرر بالغير رفقة أحد الوالدين الذي لو حق الزيارة ،فبهذا الطرح يكوف األستاذ قد
خالف حسب رأينا نص المادة  135من القانوف المدني و ذلك بإعفاء األب جزئيا من مسؤوليتو عن أفعاؿ ابنو المحضوف
و ذلك إذا كاف على قيد الحياة ،فإذا أسندت حضانة الطفل ألمو و منح حق الزيارة لألب فإ ّف ىذا األخير حسب األستاذ
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عبد العزيز سعد مسؤوؿ إال عن األفعاؿ الضارة التي يلحقها إبنو المحضوف رفقتو أي متى كاف معو ،و ىذا حسب رأينا قد
جانب الصواب أل ّف نص المادة  135من القانوف المدني جاءت واضحة و ال تقبل أي تفسير أل ّف تفسير يكوف في حالة
غموض النص فمداـ األب على قيد الحياة و رغم انتفاء شرط المساكنة فإنّو مسؤوال من األفعاؿ الضارة التي يلحقها ابنو
المحضوف بالغير ،و ال تنتقل ىذه المسؤولية لألـ الحاضنة إال بعد وفاة األب ،فإذا كانت الحضانة موكلة لشخص آخر
غير األب فإنّو ال يمكن اعتبار ذلك مانع لممارستو لواليتو على طفلو و بالتالي مراقبتو ،و المسافة الفاصلة بين محل سكن
المحضوف و محل إقامة وليو ال يجب أف تتجاوز المسافة المقررة شرعا و في ىذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا
الصادر بتاريخ 29 1986 .69. 66مفاده "من المستقر فقها و قضاء أف بعد المسافة الفاصلة الحاضنة و صاحب الزيارة
و الرقابة على األطفاؿ المحضونين ال يكوف أكثر من ستة برود" ،و ما يؤكد على أف إسناد الحضانة لغير األب أي األـ
المحضوف مثال

و منح حق الزيارة لألب ال يعتبر إعفاء ىذا األخير من مسؤوليتو عن األفعاؿ الضارة التي يمكن أف

يقوـ بها ابنو المحضوف قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  6111111995و الذي نص على أنّو "أف اإلقامة بالخارج
سبب من أسباب سقوط الحضانة عنها و إسنادىا لألب ألنّو يتعذر على األب اإلشراؼ على أبنائو المقيمين مع الحاضنة
بالخارج و كذا حق الزيارة لبعد المسافة".30
إف قضاة األحواؿ الشخصية عندما اعتبر الرقابة حق خالص لألب قد تأثر بفقهاء الشريعة اإلسالمية عندما جعلوا
والية األب مستم رة رغم انتقاؿ الطفل للعيش مع أمو بموجب حضانتها لو ،و أقروا حق األب أو الوالي في اإلطالع الدائم
و المستمر على حالة الطفل دوف أي عائق أو حاجز .تكوف المسافة الفاصلة بين مكاف إقامة الطفل حسب رأينا إف ىذا
الطرح صحيح لكن عندما ال المحضوف و إقامة األب كبيرة لتمكينو من اإلطالع على شؤونو و حالتو و لو خارج أوقات
الزيارة ،فهذه المهاـ ىي مضموف السلطة األبوية التي ال يمكن لألب ألي حاؿ من األحواؿ أف يتنصل منها ماداـ على قيد
الحياة و كامل األىلية.
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الفصل الثانػػي :أحك ػػاـ الحضانة
بعد تطرقنا في الفصل األوؿ لمفهوـ الحضا نة و الشروط الواجب توفرىا في الشخص الذي ستسند إلفيو مهمة
رعاية الطفل المحضوف و تعرضنا لمكاف ممارسة ىذه الحضانة ،و مدى ارتباط الزيارة بالسلطة األبوية ،سنتناوؿ في ىذا
الصيف و كنتيجة حتمية لدراستنا إلى األشخاص التي نص القانوف على استحقاقهم لحق الحضانة و مدتها و انتهائها و
تمديدىا مع محاولة تحديد مفهوـ "مصلحة الطفل المحضوف" و حاالت سقوطها و مدى عالقتها بالنفقة.
المبحث األوؿ :أصحاب الحق
لقد جاء في نص المادة  64من قانوف األسرة "األـ أولى بحضانة ولدىا ثم األب ثم الجدة األـ ثم الجدة األب ثم
الخالة ثم العمة ثم ا ألقربوف درجة مع مراعاة مصلحة المحضوف في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة
أف يحكم بحق الزيارة".
يالحظ من خالؿ نص ىذه المادة أف أصحاب الحق في وفقا للقانوف عديدوف و لهم مراتب و درجات محددة
في الشريعة و القانوف أيضا ،غير أ ّف القانوف ذكر بعضهم و رتبهم درجة فدرجة ثم ترؾ البعض اآلخر دوف ذكر صفاتهم ،و
دوف تحديد درجة قرابتهم من المحضوف ،و لهذا سنحاوؿ من خالؿ ىذا المبحث و استنادا إلى القانوف و قواعد الشريعة
اإلسالمية أف نعطي توضيح شامال لمستحقي الحضانة و ذلك مع احتراـ الترتيب الوارد في نص المادة  64من قانوف
أسرة ،بدءا باألـ و من يليها ثم االنتقاؿ إلى جهة األب و من يليو ثم األقربوف درجة و أخيرا من يراه القاضي أصلح و
ذلك وفق ما يلي:

المطلب األوؿ :األـ و من يليها من أقاربػها
و إذا كاف المشرع الجزائري قد توقف عن الجدة ألـ فحسب فإ ّف فقهاء الشريعة اإلسالمية و كذا بعض القوانين
العربية لم تتوقف عندىا بل تتعداىا إلى جدة األـ و جدة أمها تطبيقا للقاعدة :أـ األـ و إف علت"
و المالحظ ىو أف نفس الشروط الواجب توفرىا في أـ األـ باإلضافة إلى عدـ إقامتها مع أـ المحضوف المتزوجة بأجنبي،
و انتقاؿ حضانة الطفل األجنبي إلى جدتو يكوف بقرار من القاضي.31
بعد الجد ألـ تأتي الجدة ألب

ثم تليها الخالة أي أخت األـ الشقيقة ،و قد أخذ بذلك في نص المادة  64قانوف

األسرة ،ألنّو من المفروض أف تكوف شفقة الخالة على الصبي من شفقة أمو وفي ذلك روى البراء بن عازب أف النبي صلى
اهلل عليو و سلم قضى في ابنة حمزة لخالتها و قاؿ" :الخالة أـ" و قد كاف ذلك عندما اختصم علي – فأسلمها – رضي
اهلل عنو في أيهم يخضن ابنة حمزة – رضي اهلل عنهم – و جعفر و زيد بن حارثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم لخالتها
و قاؿ "الخالة أـ" و خالتها ىي زوجة جعفر.
تم تأتي النسوة التي ىي قريبات األـ من بعدىا ألنّهن أرحم إلى المحضوف ،فإذا سقطت الحضانة عن األـ لزوجها
بأجنبي أو ألي سبب من األسباب السقوط أو حتى لوفاتها ،تلتها في المرتبة من تدلي إليها بقرابة مباشرة ،و ىي أمها ألنّها
أقرب و أكثر شفقة على المحضوف من غيرىا 32و إذا كاف المشرع في المادة .64
قد توقف عند األـ فحسب فإف فقهاء الشريعة اإلسالمية و منو بعض القوانين العربية 33لم تتوقف عندىا بل تتعداه
إلى جدة األـ وجدة أمها تطبيقا للقاعدة "أـ األـ و إف علت".
و المالحظ ىو أف نفس الشروط الواجب توفرىا في األـ ىي نفس الشروط الواجب توفرىا في أـ األـ باإلضافة
إلى عدـ إقامتها مع أـ المحضوف المتزوجة بأجنبي ،و انتقاؿ حضانة الطفل إلى جدتو يكوف بقرار من القاضي ،34بعد
الجدة تأتي أخت األـ الشقيقة إما أـ األب تأتي مرتبتها في استحقاؽ الحضانة بعد مرتبة أـ األـ مباشرة و قد أخذ بذلك
في نص المادة  64من قانوف األسرة ،ألنّو من المفروض أف تكوف شفقة الخالة على الصبي من شفقة أمو و في ذلك روى
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البراء بن عازب "أف النبي صلى اهلل عليو و سلم قضى في ابنة حمزة لخالتها و قاؿ" الخالة أـ" و قد كاف ذلك عندما
إختصم علي فأسلمها – رضي اهلل عنو – في أيهم يحضن إبنة حمزة – رضي اهلل عنهم – و جعفر و زيد بن حارثة رسوؿ
اهلل لخالتها و قاؿ "الخالة أـ" و قد كاف ذلك عندما أختصم علي فأسلمها – رضي اهلل عنو – في أيهم يحضن ابنة حمزة
– رضي اهلل عنهم – و جعفر و زيد بن حارثة رسوؿ اهلل لخالتها و ىي زوجة جعفر.
و ما تجدر اإلشارة إليو و ىو أف الخالة الشقيقة تقدـ على التي األـ و التي األـ على التي ألب فجانب األمومة
مفضل دائما على أف تتوفر في الخالة الشروط المحددة أنفا.
المطلب الثاني :األب و من يليو من أقاربو
لقد رتبت المادة  64دائما أب المحضوف بعد األـ مباشرة و اف كانت أـ األب أسبق من األب في استحقاؽ
الحضانة عند اإلمامين مالك و أبو حنيفة ،و إف كانت الحضانة من حق األب بعد األـ و قريبتها فعلى األب أف يوفر
للطفل من ترعاه من النساء كالخادمة أو أي امرأة تكوف أمينة عليو و تتولى رعايتو خاصة إف كاف الولد فطيما.35
تم تأتي مرتبة الجدة ألب بعد الجدة األـ حسب ترتيب قانوف األسرة و يبدوا أف المشرع لم يتأثر بالمذىبين
الحنبلي و الشافعي اللذاف يقدماف أـ األب على األب خالفا للمذىبين المالكي و الحنفي اللذاف ال يقدماف أـ االدب على
األب على األب نفسو.
و كما تكوف الحضانة ألـ األب  ،تكوف ألمها وجدتها عمال بقاعدة "األـ و غن علت" إذا توافرت فيهن الشروط
و رغم المادة  64توقفت عند األـ فحسب.
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المطلب الثالث :األقربوف درجة
ما نالحظو ىو أف المادة  64من قانوف األسرة جاءت بفئة ثاثة من مستحقي الحضانة و ذلك بقولها " ....ثم
األقربوف درجة ....دوف ذكرىم أو تحديدىم و من ثم نلجأ إلى نص المادة  666من قانوف األسرة التي تحيلنا إلى قواعد
الشريعة اإلسالمية و ذلك في حالة غموض أو غياب نص ما في أمر محدد و بالرجوع إلى كتب الفقو نجد اآلراء تختلف
في تحديد ىؤالء األشخاص ،لكنهم متفقوف على التصنيف التالي:
الفرع األوؿ:

القريبات من المحارـ

لقد اختلف المذاىب األربعة في ترتيب ىذه القريبات فالمذىب المالكي يرتب القريبات من المحارـ ابتداء من
األخت و تقدـ الشقيقة التي ألـ و تلبيها التي ألب

36

و إذا اجتمع ىؤالء يقدـ منهن األصلح للحضانة و بعضهم رجح بنا

األخ على بنات األخت.37
أما المذىب الحنفي فيرتب ا لقريبات الحاضنات بداية بأخوات المحضوف ثم بنات األخوات ثم الخاالت على
خالؼ المذىب المالكي الذي يرتب الخالة بعد األـ ،ثم بنات اإلخوة ثم عمات المحضوف فخاالت األـ ،ثم خاالت
األب ثم عمات األـ فعمات األب و تقدـ دوما الشقيقة على التي ألـ و التي ألـ على األخت ألب.38
أما المذىب الحنبلي فقد قاـ األـ و أمهاتها و األب و أمهاتو فالجد و أمهاتها ثم األخوات بدءا بالشقيقة فالخالة
فالعمة ثم خاالت األـ ثم خاالت أبيو ثم عمات أبيو ثم بنات أخواتو ثم بنات أعمامو ثم بنات عماتو ثم بنات أخواتو ثم
بنات إخوتو ثم بنات أعمامو ثم بنات عماتو ثم بنات أخواتو ثم بنات أعمامو ثم بنات أعماـ أبيو
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و أخيرا المذىب

الشافعي الذي و كما متعارؼ عليو األـ أولى بحضانة ابنها ثم أـ األـ و إف علت بشرط أف تكوف وارثة ،أما عن القريبات
من المحارـ فهن األخت ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخاؿ و تقدـ الشقيقات على غيرىن و التي ألب على التي
ألـ.
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الفرع الثاني:
36

العصبات من المحارـ من الرجػػاؿ
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37
أنظر اإلمام محمد أبو زهرة ،المرجع السابق ،ص .416
38
أنظر اإلمام أبو زهرة ،المرجع السابق ،ص .474
39
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40
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العاصب ىو من يستحق التركة كلها عند انفراده أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم ،و العاصب
إذا كاف رجال فال يكوف إال عاصبا بنفسو و ىذا حسب المادة  156من قانوف األسرة التي كل ذكر ينتمي إلى الهالك
بواسطة الذكر "و قياسا على الميراث فإ ّف حضانة الولد تعود  ....نصت" لهؤالء في حالة استغراؽ كل األشخاص السالف
ذكرىم ،و قد حددت المادة  153من قانوف األسرة ىذا الصنف حسب أربع جهات أولها جهة البنوة ثم جهة األخوة و
أخيرا جهة العمومة.
و بناء على ما تقدـ فإف ترتيب ىذه الفئة يكوف بناء على ما جاءت بو الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالميراث و
والية النكاح.41

الفرع الثالث :المحارـ من الرجاؿ غير العصب ػػة
إذا لم يوجد من يقوـ بحضانة المحضوف من محارـ أو العصبات من المحارـ من الرجاؿ أو لم يكن أىال للقياـ
بممارسة الحضانة انتقل ىذا الحق إلى محارـ المحضوف من غير العصبة و ىم على النحو اآلتي الجد ألـ ثم األخ ألـ ثم
ابن األخ ألـ ثم العم ألـ ثم الخاؿ الشقيق فالخاؿ ألب فخاؿ ألـ.42
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انظر أحمد فراج حسٌن ،المرجع السابق ،ص .219
42
أنظر السٌد سابق ،مرجع السابق ،ص .335

المطلب الرابع :من يراه القاضي أصلح للمحضوف.
إذا لم يوجد من يقوـ بحضانة الطفل من الفئات التي سبق ذكرىا ،و ذلك لوجود مانع مادي كعدـ قدرتهم على
التكفل بالطفل المحضوف أو لم يكونوا أىال لذلك ،نص المشرع في المادة  64من القانوف األسرة على القاضي أف يختار
من يراه أصلح لرعاية المحضوف و لو كاف من األقارب الذين ليست لهم حق الحضانة مثل ابن العم ،43فعلى القاضي في
غموض نص المادة السالفة الذكر التي اكتفت بالنص على أف القاضي يختار من يراه أصلح لرعاية المحضوف دوف
تحديدىم و ال ذكر مراتب استحقاقهم أف يرجع إلى نص المادة  666من قانوف األسرة و التي تحيلنا إلى أحكاـ الشريعة
اإلسالمية و أف يبح ث في الكتب الفقهية و على اختالؼ أنواعها في ترتيب األشخاص المستحقين للحضانة من غير
المذكورين في قانوف األسرة ،و ذلك على اختالفهم ،و ىذا ما سيؤدي حتما إلى التضارب األحكاـ في ىذا الشأف لعدـ
وجود ترتيب لهؤالء المستحقين و لكن ذلك لن يكوف لو تأثير أل ّف القاضي سيراعي في كل األحواؿ مصلحة الطفل العليا.
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المبحث الثاني :انقضاء مدة الحضانة و تمديدىا مع مراعاة مصلحة المحضػػوف
بعد تطرقنا في المبحث السابق إلى ترتيب مستحقي الحق في الحضانة حسب ما ورد في نص المادة  64من
قانوف األسرة الجزائري،ارتأينا أف نتط رؽ في ىذا المبحث إلى انقضاء مدة ىذه الحضانة بالنسبة للمحضوف سواء كاف ذكر
أـ أنثى و ذلك حسب ما ورد في نص المادة  65من قانوف األسرة جزائري و إمكانية تمديدىا للطفل المحضوف و ذلك
في حالة ما إذا كاف التمديد في صالحو ،إذ على القاضي عند الحكم بتمديد ىذه الحضانة أف يراعي في كل األحواؿ
المصلجة العليا للطفل المحضوف وفق ما سنوضحو بتطرقنا أوال إلى حاجة انقضاء مدة الحضانة ثم حالة تمديدىا و أخيرا
ربط حالة التمديد بمراعاة قاعدة مصلحة المحضوف وفق ما يلي:
المطلب األوؿ :انقضاء مدة الحضانػػة
جاء من نص المادة  65من قانوف األسرة" :تنقضي مدة الحضانة للذكر ببلوغو 16سنوات و األنثى ببلوغها سن
الزواج"....
من خالؿ نص المادة المذكورة أعاله ،نالحظ أف المشرع الجزائري قد حدد سن انقضاء مدة الحضانة للذكر
ببلوغو العشر سنوات ،ويفهم من ذلك أف يحق ذلك أنّو يحق ألحذ الوالدين عند الحكم بطالقهما أف يطالب بحضانة
ولدىما إال في حالة ما إذا كاف سنو يقل عن العشر سنوات أما بالنسبة لألنثى فنصت المادة على أنّو تنقضي حضانتها
ببلوغها سن الزواج ،و بالرجوع إلى نص المادة  67من قانوف األسرة فقد حدد المشرع الجزائري سن زواج المرأة ب ػ 18
سنة.
أما بالنسبة لفقه اء الشريعة اإلسالمية فقد اختلفوا في تحديد مدة انتهاء حضانة المحضوف سواء كاف ذكر أو أنثى،
فاإلماـ مالك يرى باف حضانة الذكر تنتهي ببلوغو أمات حضانة األنثى فتنتهي بالدخوؿ أي حتى اقترانها و ليس ببلوغها
سن التسع سنوات و ىو حسب رأينا غير متطابق مع الواقع إذ أنّو سواء كاف األمر يتعلق بالدكر أـ باألنثى فالسن المحدد
بالنسبة النقضاء حضانتها ال يتماشى مع حاجياتها الماسة لمن يحضنها و يتولى شؤونهما.
أما بالنسبة للفقو الحنبلي فيرى أف انقضاء مدة الحضانة للصبي أي سواء ذكر أـ أنثى ىو نفسو و قد حدد بسن
السبع سنوات أما الفقو الشافعي فيرى أنّو إذا بلغ الصبي ذكر أـ أنثى سن التمييز بينهما فتنقضي حضانتهما.

ما يالحظ من خالؿ ما سبق ذكره ىو اختالؼ المذاىب األربعة في تحديد إنقداء مدة الحضانة بالنسبة للمحضوف
سواء كاف ذكر أـ أنثى  ،و بالرجوع إلى نص المادة  65من قانوف األسرة الجزائري  ،نرى أف المشرع قد خالف المذاىب
األربعة في تحديد سن االنقضاء الحضانة بالنسبة للذكر أـ األنثى و ذلك في سبيل مراعاة مصلحتهم العليا  ،فالمشرع
إجتهد في ىذا المجاؿ و ذلك تماشيا مع الضروؼ التي يعيشها مجتمعنا و صعوبة الوضع االجتماعي و حسب رأينا فإف ما
ذىب إليو المشرع الجزائري في ىذه المادة ىو األقرب للصواب إذا ما أخدنا بعين االعتبار اختالؼ الزماف و تطور
الظروؼ المعيشية و قساوة الحياة  ،فمن غير المعقوؿ أف تنقضي حضانة الطفل ببلوغو السبع سنوات سواء كاف ذكر أـ
أنثى و خصوصا في حالة ىذه األخيرة أين تكوف في أمس الحاجة إلى مصاحبة النساء و معاشرتهن .
المطلب الثاني :تمديد مدة الحضانة
و للقاضي أف يمدد  ...........جاء في الشطر الثاني من نص المادة  65من قانوف األسرة " بالنسبة للذكر إلى  16سنة
إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية "
من خالؿ تحليلنا لنص ىذه المادة نالحظ أف المشرع الجزائري أورد استثناءا عن القاعدة التي تقضي بانتهاء مدة حضانة
الذكر ببلوغو العشر سنوات إذ نص على أنو يجوز للقاضي أف يقضي بتمديد مدة حضانتو من سن العشر سنوات إلى غاية
بلوغو السادس عشر سنة و ذلك ما في حالة ما انتهت المدة القانونية لحضانتو و طلب الحاضن من ىيئة المحكمة
تمديدىا لو و ذلك في حالة توفر شرطين و ىما :
الشرط األوؿ :أف يكوف الحاضن طالب التمديد ىو األـ نفسها.
الشرط الثاني :أف ال تكوف األـ متزوجة ثانية مع رجل آخر ليس بمحرـ للمحضوف معنى ذلك أنّو إذا قضت المحكمة حين
فصلها في موضوع الطالؽ ب إسناد حضانة الطفل المحضوف ألمو ،و كاف سنو ال يتجاوز مثال السبع ثم بلغ سن العشر
( ) 16سنوات و بالتالي انتهت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة  65من قانوف األسرة ،جاز لها أف تطلب من
ىيئة المحكمة تمديد مدة ىذه الحضانة و إبقاؤه عندىا إلى أف يبلغ سن السادسة عشر من عمره ،أما في حالة عدـ
مطالبتها بتمديد مدة الحضانة فإنّها تسقط منها كما سنوضحو حين تطرقنا إلى أسباب سقوط الحضانة.

و المالحظة من خالؿ نص المادة  65من قانوف األسرة ىو أف المشرع الجزائري و قد أعطى الحق في المطالبة
بتمديد مدة الحضانة إال في حالة ما إذ ا كانت الحضانة قد أسندت ألـ المحضوف فقط و ىذا إذا كانت الحاضنة لم
تتزوج ثانية "و لكن اشترط عليها في ىذه الحالة عدـ ....حينما نص على أ ّف زواجها ثانية برجل ليس ذي محرـ
للمحضوف.
كما يستخلص بمفهوـ المخالفة من نص المادة  65المذكورة أعاله أنّو ال يجوز ال لألـ و ال لغيرىا طلب تمديد
أجل حضانة األنثى مطلقا.
و ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا السياؽ ىو أف السبب الذي خفض من أجلو سن حضانة الذكر إلى أقل من األنثى
ىو أف الذكر يفضل عدـ عشرة النشاء و يستغني عن خدماتهن ابتداء من سن االحتالـ (المراىقة) ألنّو يأخذ في الركوف إلى
تقليد الرجاؿ و تظهر عليو عالمات الرجولة بينما الفتات على خالؼ ذلك فكلما ازداد سنها كلما ازدادت حاجتها إلى
عشرة النساء.
منا يالحظ كذلك ىو أف المشرع الجزائري أغفل عند ضبطو لموضوع الحضانة أف يتحدث عن وضعية المحضوف
بعد انقضاء مدة الحضانة و عموما بالرجوع إلى نص المادة  666ؽ أسرة التي تحيلنا إلى أحكاـ الشريعة اإلسالسية نجد
أف أراء الفقهاء المسلمين جاءت مختلفة فمنهم من يقوؿ بعودة المحضوف إلى األب بحكم الشرع و ليس للمحضوف حق
الخيار بين أف يرجع إلى األب أو إلى األـ و منهم من يقوؿ با ّف المحضوف مخير و لو الحق في أف يلجأ إلى أي الوالد
يستأنس إليو.
المطلب الثالث :مراعاة قاعدة مصلحة المحضوف
إف مصلحة المحضوف أو الطفل قاعدة فقهية يصعب إفراغها في مادة قانونية ،فهي قاعدة متعارؼ عليها رغم عدـ
تحديد محتواىا ،و المشرع اخذ بها دوف أف يحدد لها معنا عاما و مجردا.
فقاعدة مصلحة المحضوف قاعدة ذاتية أي أنّها تتعلق بكل طفل من حيث السن و الحاجيات و المحيط الذي
يترعرع فيو ،كما يجب أف ننظر إلى ىذه القاعدة من حيث الزماف ف تطور الحياة أدى إلى تطور متطلباتها و إلى تعقيدىا
أيضا.

و ما يمكن قولو ىو أف قاعدة مصلحة الطفل قاعدة مرنة و مطاطة تتأقلم مع الظروؼ الزمنية ،فهي تختلف من
زماف إلى آخر و من مكاف إلى آخر و خاصة من طفل آلخر.

و يظهر أف المشرع الجزائري قد تأثر إلى حد بقاعدة مصلحة المحضوف شانو شاف القوانين الحديثة إال أنّو لم
يفتح الباب على مصرعيو كما فعلت بعض التشريعات العربية ،بل جعل القاعدة أداة يرجع إليها القاضي كلما رأى في ذلك
ضررا ،و لذلك نص في المادة  65من القانوف األسرة على األخذ بعين االعتبار مصلحة المحضوف في قبوؿ أو عدـ قبوؿ
طلب تمديد حضانة المحضوف إذا كاف ذكرا ،فالقاضي بذلك يعتبر الحامي األوؿ للطفل المحضوف فإذا رأى انّو بقبولو
لطلب الحاضنة بتمديد حضانة طفلها ضررا لو رفض ذلك الطلب و لكن وجب عليو أف يعلل سبب رفضو.44
فقاعدة مصلحة المحضوف كما سبق و ذكرنا ىي قاعدة في نفس الوقت ذاتية تتعلق بكل طفل على حدى و ىي
كذلك قاعدة مرنة و مطاطة و بما أ ّف المشرع لم يعطي تعريفا دقيقا لهذه القاعدة فهذا يفتح المجاؿ لكل قاضي أف يعبر
عن ىذه القاعدة حسب قناعتو الفكرية و طريقتو في التربية و حسب رأينا ىذا ما سهل و سيسهل حتما عمل القضاة ،فبعد
تقيدىم بتعريف دقيق منحهم المشرع الجزائري حرية تقدير ظروؼ كل طفل على حدى طريقة المعيشة و حسب المحيط
الذي يمارسوف فيو عملهم ،فمثال حاجيات طفل في الصحراء تختلف عنها في المناطق الشمالية ،فقاعدة مصلحة
المحضوف تختلف من مكاف إلى آخر و من زماف إلى آخر.
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سقوط الحق في الحضانة و عودت ػػها

المبحث الثالث:

لقد نص المشرع الجزائري في قانوف األسرة على أسباب سقوط الحضانة و نظمها في خمس مواد من المادة 66
إلى غاية المادة  76منو ،و نص في المادة  71عن عودة الحضانة بعد زواؿ سبب سقوطها و لهذا ارتأينا أف تطرؽ لهذا
الموضوع وفق ثالث مطالب أساسية ففي المطلب األوؿ نتطرؽ إلى أسباب سقوط الحضانة ثم ننتقل في المطلب الثاني
إلى عودة الحضانة و ذلك في زواؿ سبب سقوطها و في المطلب الثالث إلى كيفية ممارسة دعوة إسقاط الحق في
الحضانة وفق ما يلي:
المطلب األوؿ :أسباب سقوط الحق في الحضانة
حق الحضانة ال يثبت بصفة مؤبدة لصاحبو و إنما ىو أداء أو القانوف ،فإف قاـ بو الحاضن كما نص عليو المشرع
و التزـ بشروطو بقي لو ىذا الحق إلى أف يبلغ المحضوف سن القانوني المنصوص عليو في المادة  65من قانوف األسرة و
إف اخل بااللتزاـ من االلت زامات المرمية على عاتقو أو فقد شرطا من شروط أىلية الحضانة وجب إسقاطها منو فالسؤاؿ
الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىو ما ىي أسباب سقوط الحق في الحضانة؟
و انطالقا من ذلك فإف حق الحضانة يسقط بسبب من األسباب التالية:
الفرع األوؿ:

سقوط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محػرـ

لقد نصت المادة  66من قانوف األسرة الجزائري "يسقط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرـ .و يعني ىذا أف
كل زوجة و قع طالقها من زوجها بحكم قضائي و أسندت لها حضانة أوالدىا منو يسقط حقها في ىذه الحضانة و ذلك
بقوة القانوف و ىذا بمجرد زواجها أثناء قياـ حق الحضانة مع شخص ليس لو عالقة قرابة مع المحضوف ،فإذا قاـ األب،
أو غيره ممن لهم حق الحضانة المحضوف من األشخاص الذي ورد ذكرىم في المادة  64من قانوف األسرة ،برفع دعوى
أماـ المحكمة لطلب إسقاط حق الحضانة األـ فإف المحكمة ستستجيب حتما لطلبهم ىذا و تقضي بإسقاط حقها في
الحضانة و تمنحها إلى غيرىا سواء األب أو غيره ممن لهم الحق في ذلك و قاـ بطلبها.

الفرع الثاني:

سقوط حق الحضانة بالتنازؿ

نصت المادة  66من قانوف األسرة السالفة الذكر عن سبب آخر من أسباب سقوط الحق في الحضانة بالتنازؿ ما
لم يضر بذلك بمصلحة المحضوف "فقد أقر المشرع ...الحضانة و ذلك بنصها على أنّو" في نص ىذه المادة على أ ّف
للحاضنة الحق في التنازؿ عن الحضانة لكن قيد ىذا الحق بشرط أساسي و ىو أ ّف ال يضر ذلك التنازؿ بمصلحة
المحضوف فإذا كاف ذلك التنازؿ في غير صالح المحضوف رفض القاضي طلبها ىذا ما دامت تتوفر فيها الشروط القانونية
و الشرعية للحضانة و ما دامت مصلحة المحضوف متعلقة بها 45و قد جاء في ىذا الصدد عن المحكمة العليا "أف تنازؿ
األـ عن الحضانة ال يعتبر نهائي أل ّف حضانة األوالد من المسائل المتعلقة بحالة األشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا
لمصلحة المحضوف"...

46

ففي حالة إسناد الحضانة إلى األـ أو الخالة أو األب أو غيرىم ممن لهم الحق فيها ،و أثناء فترة قياـ الحضانة
جاء الحاضن أو الحاضنة أماـ القاضي و طلب إسقاط حقو في تلك الحضانة فإف القاضي عند إصدار حكمو في القضية
وجب أف يضع صوب عينيو دائما و أبدا مصلحة المحضوف و إف كاف ذلك التنازؿ سيضر بمصلحتو أـ ال.
الفرع الثالث :سقوط حق الحضانة بانتفاء أحد الشروط الواجب توفرىا في الحاضن
لقد أورد المشرع في نص المادة  67من قانوف األسرة على أنّو "تسقط الحضانة باختالؿ أحد الشروط المرعية
شرعا في المادة  66أعاله ،غير أنّو يجب مراعاة مصلحة المحضوف في الحكم المتعلق بالفقرة أعاله".
يستشف من نص ىذه المادة أف المشرع الجزائري أضاؼ حالة أخرى إذا توفرت سقط في الحاضن

أو

الحاضنة في ممارسة حقها في رعاية المحضوف ،و ىذه الحالة المذكورة في نص المادة  67السابقة الذكر تتعلق بتخلف
أحد الشروط الواجب توفرىا في الحاضن ليكوف أىال لممارسة حقو ،و معنى ىذا أف ىذه الشروط كانت متوفرة فيو إذ
أسندت لو حضانة الطفل بموجب حكم قضائي ،و بالتالي فالقاضي عند إسناد الحضانة لذلك الشخص قد رعى توفر كل
الشروط الواجبة و أنّو في نفس الوقت أخذ بعين االعتبار مصلحة المحضوف ،و لكن ثبت فيما بعد أف ىذا الشخص قد
عجز أو أىمل واجبو نحو المحضوف بحيث يكوف قد تركو دوف رعاية و ال حماية و ال تعليم و ال تربية ،و في ىذا الصدد
45
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أقرت المحكمة العليا على وجوب توفر كل شروط الحضانة و تخلف أحدىا يؤدي إلى إسقاط ىذا الحق كتخلف شرط
القدرة

47

و ال جدير بالذكر أف طلب إسقاط حق الحاضن في الحضانة وجب أف يرد من طرؼ أحد مستحقيها من أصحاب
الدرجات األخرى ،فإذا قضت المحكمة بإسقاط حق الحضانة وجب أف تسندىا إلى الشخص الذي رفع دعوى إسقاط
الحضانة و لكن وجب في كل األحواؿ على القاضي عند النطق بالحكم أف يراعي في كل األحواؿ مصلحة المحضوف.
و لكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىو حالة ما إذا أسندت الحضانة ألـ المحضوف و كانت ىذه
األخيرة عاملة أو موظفة ،فما ىو موقف القانوف في ىذه المسألة؟ أي كيف يمكن لها أف تقوـ يعملها و برعاية المحضوف
في نفس الوقت؟ إف قانوف األسرة قد أغفل أف يتحدث على ىذه الحالة لكن ىناؾ من تطرؽ إلى ىذه المسألة و من بينهم
األستاذ عبد العزيز سعد الذي يرى "أف الحاضنة العاملة أو الموظفة يجب أف تكوف قادرة على أف توفر للمحضوف كل
عناصر الرعاية و التربية و الحماية المنصوص عليها في المادة  66من قانوف األسرة سواء بعملها المباشر أو بواسطة الغير،
و إذا عجزت عن ذلك فسوؼ تفقد حقها في الحضانة حتى و لو كانت ال تمارس أي وظيفة أو أي عمل مأجور".
و حسب رأينا فإف ما جاء بو األستاذ عبد العزيز سعد ىو األٌقرب إلى الصواب ،فصعوبة الحياة اليومية و الظروؼ
االجتماعية القاسية قد تؤدي بالحاضنة إلى الخروج للعمل للحصوؿ على مكسب رزؽ يمكنها منن توفير ظروؼ معيشية
أفضل للمحضوف ،و قد تلجأ إلى تركو في دور من دور الحضانة لقضاء يوـ كامل و لكن وجب عليها أف تحرس على أف
يتم التكفل بو على أحسن وجو و توفير لو الرعاية الالزمة إضافة إلى حراستو و التأكد من سالمتو.
الفرع الرابع:

سقوط حق الحضانة بالتقادـ

جاء في نص المادة  68من قانوف األسرة الجزائري أنّو "إذا لم يطلب الحضانة مستحقها لمدة تزيد عن سنة بدوف
عذر سقط حقو فيها" ،ما يعاب على نص ىذه المادة أنّو لم يبين صفة مستحق الحضانة إذ و كما سبق ذكره و التطرؽ إليو
في المبحث األوؿ من ىذا الفصل فإ ّف أصحاب الحق في الحضانة رتبهم المشرع الجزائري حسب درجة استحقاقهم و
ذلك لتعددىم و ىذا ما يضفي نوع من الغموض على ىذا النص ،و حسب األستاذ عبد العزيز سعد 48فإنّو في حالة ما إذا
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تخلى مستحق الحضانة باألسبقية عنها ضمنيا و لم يطلبها في الوقت المناسب حتى مضى على ذلك مدة من الزمن تفوؽ
السنة كاملة فإ ّف حقو فيها سيسقط بقوة القانوف و ال يطلب من القضاء إذا قدمت الدعوى إلى القضاء إال أف يقر ىذا
السقوط بموجب حكم تصدره المحكمة المختصة".
معنى ذلك إذا وقع طالؽ بين الزوجين و بقي األوالد عند والدىم دوف أف تطلب أمهم أو من يليها كالخالة مثال
حضانتهم في مدة تزيد عن السنة فإنّو لم يعد من حق األـ و ال من حق من يليها أف يطالبوا من لم يطلب حقو في بحقهم
في الحضانة أماـ المحكمة ،و ىذا ما ورد في الشريعة اإلسالمية أي أنّو الحضانة لمدة تزيد عن عاـ بدوف عذر سقط في
حقو فيها ،ويبقى الطفل المحضوف عند أبيو و ذلك حتى بلوغو السن القانوني النقضاء الحضانة أو سقوط الحضانة من
األب بسبب الوفاة مثال أو سبب شرعي آخر.
كذلك إذا بلغ المحضوف سن العاشرة يعتبر قد وصل إلى مرحلة تسمح لألب أو لغيره طلب إسقاط الحضانة ،ما
لم تتمسك بها األـ خالؿ سنة من تاريخ نهاية العشر سنوات فإذا انتهت السنة الحادية عشر سقط حق الحاضن في
االحتفاظ و ذلك لعدـ مطالبة بتمديد مدة الحضانة كما سبق و أف تطرقنا إليو في المبحث الثاني.
الفرع الخامس :سقوط حق الحضانة بالمساكنػػة
جاء في نص المادة  76من قانوف األسرة" :تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أـ
المحضوف المتزوجة بغير قريب محرـ"
من خالؿ تحليلنا لنص المادة  76المذكورة أعاله ،نستنتج أ ّف ىناؾ عدة عناصر وجب توفرىا لتطبيق ىذه المادة
و للتقرير بسقوط حق الحضانة ،فأوؿ ىذه العناصر يتمثل في األشخاص الموكل لهم بموجب حكم قضائي حضانة الطفل
المحضوف و يتعلق األمر بكل من الجدة األـ و الخالة أخت األـ المحضوف فإإذا تخلف ىذا العنصر أي صفة الحاضن ال
يمكن تطبيق ىذه المادة ،أما العنصر الثاني فيتمثل في أف تأتي ىذه الخالة أو الجدة إلى منزؿ األـ

و معها المحضوف

فتقيم معها في نفس المسكن إقامة مستمرة و دائمة ،ألنّو لو جاءت زائرة أو لتقيم إقامة مؤقتة كقضاء عطلة الصيف مثال
'"أو كانت تسكن بجوار أـ المحضوف لما أمكن اإلدعاء بسقوط حضانتها ،أما العنصر الثالث فمفاده أف تكوف أـ
المحضوف متزوجة و أف يكوف زوجها شخ ص أجنبي عن المحضوف أي ال عالقة لو بو و ال تربطو بو أي قرابة محرمية فإذا

توفرت كل ىذه العناصر المذكورة أعاله في نفس الوقت أي أف تكوف الحاضنة الجدة أو الخالة و أف تنتقل للعيش مع أـ
المحضوف و أف تكوف ىذه األخيرة متزوجة بغير قريب محرـ للمحضوف فإف حق الخالة أو الجدة يسقط بقوة القانوف ،و
يحق لمن تتوفر فيو الشروط الشرعية و القانونية من غيرىما اف يطلب من المحكمة الحكم بسقوط الحضانة على أية واحد
منهما و إسنادىا إليو.
و حسب األستاذ عبد العزيز سعد فإف المشرع الجزائري لم يبين قصده من حصر سقوط الحضانة بالمساكنة مع
أـ المحضوف في الخالة أو الجدة ألـ دوف غيرىما ،ثم أنّو سكت عن جعل ىذا السبب نفسو كسبب من أسباب السقوط
في الحالة العكسية و ىي الحالة التي تكوف فيها أـ المحضوف مطلقة من زوج ثاني أو متوفي عنها زوجها و تنتقل لسبب
من األسباب االقتصادية أو االجتماعية فتسكن مع أختها أو أمها التي تقوـ بحضانة ابنها ىي ،كما أ ّف المشرع سكت عن
الحالة التي يقضي فيها بالحضانة إلى أـ األب و تكوف تسكن في مسكن األب نفسو سكنا دائما قبل الحكم بالحضانة و
بعده

49

ونحن نشاطر األستاذ عبد العزيز سعد في ىذا الطرح ألف المشرع بسكوتو ىذا أضحى نوع من الغموض على

األسباب و الدوافع التي أخذ بها الحصر ىذه المادة على الجدة و الخالة ألـ.
المطلب الثاني :عودة الحضانة إلى مستحقيها
لقد نصت المادة  71من قانوف األسرة على أف "يعود الحق في الحضانة إذا زاؿ سبب سقوطو غير االختياري" و
مع ذلك فإنّو إذا كاف لشخص الحق في الحض انة و سلب منو ىذا الحق أو يسقط عنو لسب من األسباب القانونية كأف
يكوف غير قادر على ضماف تربية المحضوف على دين أبيو أو غير قادر على رعايتو و ضماف حمايتو ،و العناية بصحتو و
خلقو و تعليمو ،فإف حق الحضانة سيعود إليو إذا توفر لديو السبب الذي كاف ينقصو و الذي سلب منو حق الحضانة من
أجلو.

50

من ذلك وجب علينا أف نميز بين حالتين ،األولى تتمثل في سقوط حق الحضانة بسبب تطبيق قاعدة قانونية و
ليس لطالب الحضانة أي دور في سقوطها أي أ ّف ىذا السقوط سببو غير اختياري ،و ىي الحالة التي إذا زاؿ فيها سبب
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سقوط الحضانة تمكن الحاضن من استرجاع حقو في الحضانة ،أما الحالة الثانية للسقوط ىي الحالة التي تسبب فيها
مستحق الحضانة بتصرفو في ذلك و يعتبر تصرؼ اختياري ،و سنوضح ىاتين الحالتين وفق مايلي:
الفرع األوؿ:

سقوط حق الحضانة الغير االختيػػاري

و المقصود في ىذه الحالة بالسقوط الغير االختياري ىو توفر أحدج أسباب سقوط الحضانة المنصوص عليها في
المواد  66و ما يليها من قانوف األسرة جزائري و التي أدت إلى إسقاط حق الحضانة ممن كانت موكلة لو بموجب حكم
قضائي ،وعليو فإذا كاف حق األـ في حضانة ولدىا إسقاط حق الحضانة ممن كانت موكلة لو بموجب حكم قضائي ،و عليو
فإذا كاف حق األـ في الحضانة ولدىا يسقط عنها بسبب زواجها بشخص أجنبي عن المحضوف فإ ّف ىذا الحق سيعود إليها
حتما إذا ىي طلقت أو توفي زوجها و لم تتزوج من شخص عن المحضوف في السكن الذي تقطن بو أـ المحضوف و كانت
ىذه األخيرة متزوجة مع أجنبي عنو فإنّها تكوف بذلك قد خالفت قاعدة قانونية منصوص عليها في نص المادة  76من
قانوف األسرة الجزائري ،و تسقط منها الحضانة بموجب حكم قضائي و لن تعود إليها اي إما الجدة ألـ أو الخالة إال إذا
انتقلت مع المحضوف إلى سكن مستقل عن أـ المحضوف و بعيدا عنها نوع ما ،منو يمكن القوؿ أنّو إذا كاف السقوط غير
اختياري فإنّو يحق للحاضن استرجاع حقو إذا زاؿ سبب السقوط ،و في ىذا الصدد جاء في قرار المحكمة العليا أنّو "أف
القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زواؿ سبب السقوط و دوف الود على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طالقها
من غير قريب محرـ رغم أ ّف لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة  71من قانوف أسرة مخالفة للقانوف و قصور
في التسبيب ،51و كذلك في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  1996/66/65جاء فيو "من المقرر قانونا أنّو يعود
الحق في الحضانة إذا زاؿ سبب سقوطها غير االختياري و من ثم فإف القضاة بما يخالف المبدأ يعد المخالفة للقانوف". 52
الفرع الثاني:

سقوط حق الحضانة بسبب تصرؼ مستحق الحضانة

في ىذه الحالة سبب سقوط الحضانة كما سبق ذكره ناتج عن تصرؼ مستحق الحضانة و بناء على رغبتو و
اختياره ،فغن حق الحضانة لن يعود إليو أبدا بعد سقوطو إذا كاف مثل ىذا السقوط مترتبا عن تنازلو الصريح أو إىمالو و
ذلك بعدـ مطالبتو بحقو في الحضانة ،و يعتبر ذلك تنازال وفق المادة  68من قانوف األسرة ،و عليو فإف األـ أو الخالة أو
51
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األب أو غيرىم من مستحقي حق الحضانة ال يمكن ألحدىم أف يستفيد من أحكاـ المادة  71من قانوف األسرة أي عودة
حقهم في الحضانة بعد زواؿ سبب السقوط إذا كاف حقهم ىذا قد سقط بسبب تنازلهم أو بسبب عدـ المطالبة بذلك
خالؿ المهلة القانونية المحددة بسنة ،باستثناء حالة إذا كاف عدـ المطالبة بحق الحضانة لو مبرر شرعي ،و بالتالي فإنّو ال
يجوز ألحد بأي حاؿ من األحواؿ أف يطلب من المحكمة أف تعيد لو حقو في الحضانة إذا كاف قد قرر التراجع عن التنازؿ
أو قرر أف يطلبها بعد منحها لغيره ،و في ىذا الصدد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  1984/66/65أنّو
"عدـ الرد على الدفوع قصور في األسباب متى كاف من المقرر شرعا أف الحضانة تسقط على من كانت تجب لو بمرور سنة
كاملة دوف المطالبة بها و كاف من المقرر قانونا كذلك أف القرار الذي ال تكوف أسبابو كافية لمواجهة من قدـ من أدلة و
أبدى من طلبات و دفوع في الدعوى فإ ّف ىذا القرار يكوف مشوبا بالقصور في التسيب و مخالفا ألحكاـ الشريعة
اإلسالم ية في مقتضياتو إذا كاف الثابت في قضية الحاؿ أف الجدة ألـ طالبت بإسناد الحضانة لها بعد مضي سنة كاملة من
سبق إسنادىا لألب مما يترتب عنو سقوط حقها في الحضانة فضال عن كونها تسكن مع ابنتها أـ البنت المحضونة فإف
قضاة الموضوع بعدـ ردىم على الدفوع التي تمسك بها الطاعن و خاصة فيما يتعلق بتاريخ القياـ القضائي جرى على انّو ال
يقبل الطلب الذي يقدـ بعد عاـ من تاريخ الفصل في الحضانة و بعد ردىم أيضا على دفع األب الطاعن المتعلق بسكن
الجدة مع ابنتها أـ البنت المحضونة يشكل قصورا واضحا في التعليل و متى كاف ذلك استوجب نقض القرار المطعوف فيو
تأسيسا على الوجو المثار في الطعن في ىذا الشأف.53
و تجدر اإلشارة أنّو مهما يكن من أمر فإف عودة الحق الحضانة إلى من كاف أىال لها ال تكوف إال بموجب حكم
من المحكمة.
الفرع الثالث :سقوط الحضانة بسبب انحراؼ أو فسق الحاضن
إذا كاف الحاضن فاسق أو من حرؼ ،فهذا سيؤدي حتما إلى فسوؽ المحضوف ،و ىذا ما اتفق عليو معظم الفقهاء
في الشريعة اإلسالمية أي اتفاقهم على عدـ صحة حضانة الفاسق (المنحرؼ).
فقد اتفق كل المذاىب األربعة على أنّو" :ال حضانة لفاسق ألنّو غير موثوؽ بو في أداء
53
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الواجب من الحضانة و ال حظ للولد في حضانتو" ألنّو ينشأ على طريقتو".
و عليو فإ ّف الهدؼ النبيل المقصود من الحضانة ىو رعاية و حفظ الطفل فكيف يمكن اسناد ىذه المهمة لمن ىو ليس
أىال لذلك بل يمثل كونو يمثل خطر على نفسو و على غيره.
المطلب الثالث :دعوى سقوط حق الحضان ػػة
لقد تطرؽ المشرع الجزائري في المادة  66من قانوف األسرة إلى تعريف الحضانة و ذلك عن طريق ذكر أىدافها
ثم أضاؼ و اشترط في الحاضن أف يكوف أىال لذلك ،أي أف يكوف الحاضن سواء رجل أو امرأة عاقال ،راشدا و أمينا
على خلق المحضوف و سلوكو و تربيتو على دين أبيو و أف يكوف الحاضن قادرا على تأمين حاجيات المحضوف المادية و
المعنوية خاصة منها المتعلقة برعايتو و الحفاظ على سالمتو و الوقوؼ على مصالحو و قد سبق لنا أف تطرقنا إلى ذلك في
الفصل األوؿ ،ثم انتقل المشرع في نس المادة  66من قانوف أسرة و ما يليها إلى التطرؽ إلى أسباب الحق الشخص
الموكل لو الحق في الحضانة بموجب حكم قضائي و قد سبق و أف اشرنا إلى ذلك في المطلب األوؿ من ىذا المبحث.
و ىذا ما يؤدي بنا إلى القوؿ أف دعوى سقوط حق الحضانة عمن كانت قد أسندت إليو بموجب حكم قضائي
يمكن رفعها من طرؼ أي شخص تتوفر فيو الشروط القانونية و الشرعية لرفع ىذه الدعوى ،و ترفع الدعوى أماـ المحكمة
التي يقع في دائرة اختصاصها مكاف ممارسة الحضانة و يكفي للشخص الذي يطالب بإسقاط حق الحضانة أف يستند إلى
احد األسباب المذكورة في المادة  66و ما يليها من قانوف األسرة كزواج الحاضنة بأجنبي غير محرـ للمحضوف أو
االستيطاف بالمحضوف في بلد أجنبي أو كانت الحاضنة جدة أو خالة و سكنت مع أـ المحضوف المتزوجة بأجنبي إلى غير
ذلك من األسباب المحددة بموجب القانوف ،أو يسند إلى انتفاء احد الشروط الواجب توفرىا في الحاضن كانحراؼ
الحاضن أو فقد أىليتو أو عدـ القدرة على تكفل الحاضن بالمحضوف وقد جاء في ىدا الصدد في القرار المحكمة العليا
على انو " من المقرر في الفقو اإلسالمي وجوب توفر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ المحضوف ومن ثم فإف
القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دوف توافر ىذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقو اإلسالمي ،ولما كاف ثابت في قضية

الحاؿ أف الحض انة فاقدة البصر وىي بدالك عاجز عن القياـ بشؤوف أبنائها و من ثم فإف قضاة االستثناء بإسنادىم حضانة
األوالد لهما وىي على ىذا الحالة حادوا على الصػواب وخالفوا القواعد الفقهية "
و يشترط في طالب إسقاط حق الحضانة أف يطالب في نفس

55

الوقت إسنادىا إليو ىو نفسو بعد أف يكوف قد

قدـ للمحكمة أسباب سقوط الحضانة على غيره و شروط إسنادىا إليو شخصيا حيث ال يجوز ألحد أف يطلب للمحكمة
إسقاط الحضانة على الغير من أجل طلب الحكم بإسنادىا إلى الغير 56و ذلك ألنّو ال يحق لو أف يعبر عن إرادة غيره أو
يجبر غيره على ممارسة حق شخصي خالص ،و يجب على القاضي في كل األحواؿ أف يراعي المصلحة الفضلى للطفل.
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المبحث الرابع :نفقة المحضوف و أجرة الرضػػاع
إف نفقة الولد واجبة على األب كمبدأ عاـ ،و ال تسقط عنو إال إذا أثبت أف لهذا ما ال يمكن أف ينفق منو على
نفسو و ذلك بقطع النظر عن كوف الوالد موسرا أو معسرا طبقا لنص المادة  75من قانوف األسرة التي تنص على أنّو "يجب
نفقة الولد على األب ما لم يكن لو ماؿ" و نجد نفس الحكم كذلك في نص المادة  76من نفس القانوف التي تنص على
أ ّف "نفقة المحضوف و سكناه من مالو إذا كاف لو ماؿ و إال فعلى والده" و في حالة عجز األب تجب النفقة األوالد على
األـ إذا كانت قادرة ،و ذلك وفق نص المادة  76من نفس القانوف التي نصت على أنّو "في حالة عجز األب تجب نفقة
األوالد على األـ إذا كانت قادرة على ذلك" و يستشف من نص ىذه المادة أنّو إذا كاف األب عاجز على الكسب و كاف
فقيرا فإنّو يعت بر في حكم المعدوـ و حينئذ يؤمر بها من تجب عليو نفقة الصغير بعد األب و ىي األـ و لها أف تعود على
األب أف ظهر يسره ألنّو يعتبر مدينا لها بها.57
بعد أف وضحنا مدى أىمية النفقة و أحقية الصغير لها و جب علينا أف نتطرؽ أوال إلى شروط استحقاقها ثم إلى
كيفية تقديرىا و أخيرا مدة وجوبها و سقوطها وفق ما يلي:
المطلب األوؿ :شروط استحقاؽ النفقػػة
الطالؽ يحدث نظاما جديدا تتحدد فيو عالقة الطفل بوالديو و تتضح فيو واجبات كذلك و من بين ىذه الواجبات
كذلك و من بين ىذه الواجبات النفقة على الطفل المحضوف ،و لكن الستحقاؽ ىذه النفقة يشترط في المنفق و المنفق
عليو شروط ارتأينا أف نوضحها فيما يلي:
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الفرع األوؿ:

أف يكوف المحضوف محتاجا

نصت المادة  76من قانوف األسرة على أ ّف "نفقة المحضوف و سكناه من مالو إذا كاف لو ماؿ ،و إال فعلى والده
أف يهيئ لو سكنا و أف تعذر فعليو أجرتو".
من خالؿ تحليلنا لنص المادة  76السالفة الذكر نالحظ أف المشرع قيد مسألة إنفاؽ األب عن ابنو المحضوف
بعدـ إمكانية ىذا األخير القياـ بنفسو ماديا ،بمعنى عدـ توفر لدى المحضوف أمواؿ تمكنو من التكفل باحتياجاتو ،فإذا كاف
لديو ماؿ أعفي األب من اإلنفاؽ على ابنو 58و ىذا ما ذىب إليو المشرع في نص المادة  75من قانوف األسرة بقولو
"تجب نفقة الولد على األب ما لم يكن لو ماؿ "....
فالشرط األوؿ إذف الستحقاؽ النفقة ىو عدـ وجود لدى المحضوف ما يمكنو من اقتناء حاجيتو المادية و توفير
سكن لو.
الفرع الثاني:

أف يكوف المنفق ميسورا

بمعنى أف يك وف ألب ماؿ يمكنو من التكفل باحتياجات المحضوف اليومية و بمفهوـ المخالفة ،إذا تعذر على
األب اإلنفاؽ على المحضوف و كاف معسرا فهنا في ىذه الحالة يعفى من ىذا االلتزاـ و ينتقل إلى من تجب عليو نفقة
األوالد في حالة عجز األب و ىي األـ و ذلك وفق ما نص عليو المشرع في نص المادة  76من قانوف األسرة بقولو "في
حالة عجز األب تجب نفقة األوالد على األـ إذا كانت قادرة على ذلك".
فإذا كاف األب عاجزا على الكسب و كاف فقيرا فإنّو يعتبر في حكم المعدوـ و حينئذ يؤمر بها من تجب عليو
نفقة الصغير من بعده و ىي األـ ،و لكن لها أف تعود عليو إف ظهر يسره ألنّو يعتبر مدينا لها و ذلك ألفّ مسؤولية االتفاؽ
على األوالد تعود إليو بالدرجة األولى.
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الفرع الثالث :أف يكوف المنفق عليو غير قادر على الكسػػب
نصت المادة  75من قانوف األسرة "تجب نفقة الولد على األب ما لم يكن لو ماؿ ،فبالنسبة للذكر إلى سن الرشد
و اإلناث إلى الدخوؿ و تستمر في حالة ما إذا كاف الولد عاجزا آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوال للدراسة و تسقط باالستغناء
عنها بالكسب.
يستشف من نص ىذه المادة أف الوالد ملزما على االتفاؽ على المحضوف إذا كاف ذكرا إلى غاية بلوغو سن الرشد
و بالرجوع إلى نص المادة  46من قانوف المدني فإ ّف سن الرشد محدد بػ  19سنة ،و تستمر في حالة الذكر حتى إنهاء
دراستو إذا كاف يزاوؿ دراسات عليا و ذلك لعدـ إمكانية مزاولة الدراسة و العمل لكسب القوت من جهة أخرى ،و تستمر
أيضا في حالة ما إذا كاف الولد عاجزا آلفة عقلية و ىذا يأخذ حكم عديم األىلية أو ناقص األىلية ،أو آفة بدنية و ىنا
يأخذ حكم المعوؽ ووجب التكفل بو لعدـ إمكانيتو على القياـ بشؤونو المادية.
أما بالنسبة للفتاة ،فقد نصت المادة المذكورة أعاله على أنّها تستحق النفقة إلى أف تتزوج و يدخل بها ،فإذا
كانت حضانة الفتاة تسقط ببلوغها سين الزواج فإف نفقتها ال تسقط إال إذا تزوجت و دخل بها.
فهذه الحالة الوحيدة التي تسقط فيها نفقتها و ذلك أل ّف ذلك االلتزاـ ينتقل من عاتق أبوىا إلى زوجها

و يلتزـ

بها ىذا األخير.
أما إذا رجعنا إلى الفقو اإلسالمي فنالحظ أف المشرع الجزائري أخذ بما جاء بو اإلماـ مالك و كذا اإلماـ أبو
حنيفة ،إذ يرى اإلماـ مالك أف نفقة الطفل واجبة على األب بالنسبة للذكر حتى يبلغ عاقال قادرا على الكسب و بالنسبة
لألنثى حتى يدخل بها زوجها.
أما اإلماـ الشافعي فيرى على أنّو "ينفق األب على ولده حتى يبلغ المحيض و الحلم ،ثم ال نفقة لو عليو و يستوي
في ذلك الذكر و األنثى.
أما في الفقو الحنبلي فنّو لم ينص على مدة معينة ،و إنما اقتصر على ذلك "بقولو إف الولد الضعيف يلزـ أباه الغني
أف ينفق عليو".

المطلب الثاني :تقدير النفق ػػة
نصت المادة  79من قانوف األسرة" :يراعي القاضي في تقدير النفقة حاؿ الطرفين و ظروؼ المعاش و ال يراجع
تقديره قبل مضي سنة من الحكم".
معنى ذلك أ ّف المشرع قد منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في مجاؿ تقدير المبلغ المطلوب كأجر للنفقة و لم
يقيده المشرع أو يلزمو بشيء إال مراعاة حاؿ كل واحد من الطرفين ،و قد ذىبت المحكمة العليا في ىذا السياؽ حينما
نصت على أنّو "من المقرر شرعا و قانونا أف تقدير النفقة يكوف حسب وسع الزوج".60
أي أ ّف القاضي عندما يقدر النفقة يقدرىا بحسب حاؿ الزوج عند الحكم ،فإ ّف كاف فقيرا تكوف النفقة تتماشى و
ظروفو المعيشية و إذا كاف غنيا كانت النفقة حسب قدرتو المعيشية كذلك 61و للقاضي عنصرين أساسين لتقدير قيمة النفقة
إذا أخذ بهما كانت مهمتو سهلة فالعنصر األوؿ ىو حاؿ الزوج أثناء الحكم بالنفقة أما العنصر الثاني فهو الظروؼ
المعيشية و على كل فإف النفقة الذي يحكم بها القاضي و يمنحها لطالبها ال يقبل منو مراجعتها إال بعد مرور سنة كاملة
ابتداء من تاريخ و تقريرىا و الحكم بها و ىذا ما جاءت بو المادة المذكورة أعاله.
المطلب الثالث :تاريخ استحقاؽ النفقة و سقوطها
من خالؿ ىذا المطلب سوؼ نتطرؽ إلى تاريخ استحقاؽ النفقة أي بداية سريانها ثم تنتقل إلى دراسة أسباب
سقوطها سواء بقوة القانوف أو لسبب آخر وفق ما يلي:
الفرع األوؿ:

تاريخ استحقاؽ النفقػػة

نصت المادة  86من قانوف األسرة الجزائري على أنّو "تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أف يحكم
باستحقاقها بناء على بينة لمدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى".
يتبين من خالؿ دراسة نص ىذه المادة أف قانوف األسرة قد وضع حدا لكل التعجيزات التي كانت تطرأ بشأف
التاريخ بداية استحقاؽ النفقة المطلوب الحكم بها ،فاليوـ أصبح من الواجب على القاضي كقاعدة عامة أال بحكم للزوجة
بكل وال بعض ما تستحقو و تطلبو من نفقة متراكمة عن مدة سابقة بل يجب عليو أف يحكم لها بما تستحقو ىي أو
60
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أوالدىا الذين أخذتهم معها دوف إرادة زوجها في حدود ما بعد رفع الدعوى ،و ابتداء من تاريخ تسجيلها في كتابة ضبط
المحكمة إلى تاريخ صدور الحكم ،وال يجوز للقاضي أف يحكم بنفقة لما قبل رفع الدعوى و ال لما بعد الصدور إال في
حالة الت ي يتضمن فيها الحكم القاضي بالطالؽ و إسناد حق الحضانة إلى المطلقة حيث يجوز في مثل ىذا الحاؿ الحكم
تمهيدي أثناء إجراءات المرافعة و المحاكمة ثم تفصل فيها بصفة نهائية مع الفصل في موضوع النزاع.
لكن استثناء من ىذه القاعدة العامة التي ال تسمح باستحقاؽ النفقة إال من تاريخ طلبها لرفع الدعوى بشأنها أماـ
القضاء ،فإف المادة  86المذكورة أعاله التي أقامت ىذه القاعدة سمحت للقاضي بأف يحكم بالنفقة المتراكمة لعدة شهور
سابقة إذا طلبتها الزوجة و إستجقاقها شرعا ،و ذلك عن مدة سنة واحدة فقط ترجع إلى ما قبل رفع الدعوى من أجل
طلب النفقة و لي من أجل طلب النفقة و ليس من أجل سبب آخر ،وال يجوز للقاضي أف يحكم بالنفقة لمدة تتجاوز السنة
و إال اعتبر حكمو مخالف للقانوف.62
الفرع الثاني:

سقوط حق النفقػػة

لقد نصت المادة  75من قانوف األسرة على أنّو "تجب نفقة الولد على أبيو ما لم يكن لو ماؿ" و معنى ىذا النص
ىو أنّو إذا أصبح للولد سواء ذكر أو أنثى ماؿ عن طريق ىبة أو غيرىا ،و كانت ىذه األمواؿ كافية وحدىا لتوفير حاجياتو و
متطلباتو فإ ّف حقو في النفقة من ماؿ أبيو يسقط ،و يصبح من واجبو ىو أف ينفق على نفسو من الماؿ الذي دخل في ذمتو،
ولقد جاء كذلك في نفس نص المادة  75قانوف األسرة على وجوب استمرار حق النفقة إلى غاية بلوغ الذكر سن الرشد و
بلوغ الفتاة سن الزواج و الدخوؿ بها ،باعتبار أف حق األوالد في النفقة من ماؿ أبائهم ال يمكن أف يستمر إلى ماال نهاية
لو ،بل يجب اف يقف ىذا الحق عند حد من عمر الولد.

و تطبيقا لنص ىذه المادة فإ ّف الولد الذي يبلغ سن الرد و ىو  19سنة  ،و يكوف قادرا على الكسب و غير
مريض و ال مزاوؿ للتعليم يسقط حقو في النفقة من ماؿ أبيو ،و كذلك الحاؿ بالنسبة إلى البنت التي تتزوج حيث يسقط
حقها في النفقة من ماؿ أبيها و ينتقل إلى ماؿ زوجها من يوـ زفافها و الدخوؿ بها إلى بيت الزوجية.
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و إذا ظل األب ينفق على أوالده بعد بلوغهم سن الرشد  ،أو بعد تزوج البنات منهم رغم انقضاء حقهم فيها فإ ّف
ذلك يعتبر تبرأ منو ،و ال يجوز لو الرجوع عليهم بما كاف قد أنفقو و تبرع بو.
المطلب الرابع :أجرة الرضػ ػػاع
بتفحصنا لقانوف األسرة الجزائري نجد أنّو لم ينص على أجرة الرضاع ،وعليو و طبقا لنص المادة  666من قانوف
األسرة التي تنص على أنّو "كل ما لم يرد النص عليو في النص عليو في ىذا القانوف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة
اإلسالمية" ،و في ىذا الصدد نجد قولو سبحانو و تعالى" و الوالدات يرضعن أوالدىن حولين كاملين"

63

و قاؿ أيضا

"فإف أرضعن لكم فأتوىن أجورىن .64"...
و عليو و استنادا إلى ما جاءت بو ىاتين اآليتين الكريمتين إذا ما حدث و طلبت األـ بأجرة الرضاع فإف القاضي
عليو اف يستجيب لطلبها ىذا و حتى و إف لم ينص المشرع صراحتا في قانوف األسرة على ذلك و يستند في ذلك إلى
نص المادة  666من قانوف األسرة ،و عند الحكم لها بأجرة الرضاع يكوف ذلك لمدة سنتين فقط و ذلك طبقا آلية
الكريمة ،أما بعد تجاوز الطفل الحولين فإف أجرة الرضاع تسقط.
و حسب رأينا و بالقياس على النفقة فإف أجرة الرضاع تكوف من ماؿ الصبي إذا كاف لو ماؿ ،و إال فمن ماؿ األب
إذا كاف موسرا اما إذا كاف معسرا فيجب على األـ إرضاعو مجانا.
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اآلٌة  223من سورة البقرة.
64
اآلٌة  6من سورة الطالق.

الخاتػػمة
في ختاـ دراستنا لموضوع الحضانة محاولة اإللماـ بكل جوانبهن و يتضح لنا جليا أنّو رغم المجهودات المبذولة
من طرؼ المشرع الجزائري لضبط كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الحساس وجود بعض الثغرات ،،فالمشرع
الجزائري لم يضبط تعريف للحضانة ،و اكتفى بذكر أىدافها و ىذا ما أدى بنا إلى اللجوء إلى التعاريف الواردة في الكتب
الفقهية ،أضف إلى ذلك أ ّف المشرع لم ينص على خصائص الحضانة و ال على الشروط الواجب توفرىا في الشخص الذي
ستسند إليو الحضانة و يشترط في الحاضن أف ...األوالد مكتفيا بالنص في المادة  66فقرة  66من قانوف األسرة على"
يكوف أىال لذلك" .فحسب رأينا كاف من األجدر أف يخصص مادة لتناوؿ تلك الشروط خاصة و أنّو كما سبق ذكره أف
الموضوع يتعلق بمصير أطفاؿ قد ال يتعدى أعمارىم بضعة سنوات.
كذلك قيد المشرع تطبيق تقريبا كل المواد المتعلقة بالحضانة بمبدأ مصلحة الطفل و لكنّو لم يعطي مفهوما لهذا
المبدأ و ترؾ ذلك لتقدير القاضي الفاصل في النزاع ،و ىذا ما قد يؤدي إلى وجود عدة تأويالت فكل قاضي لو مفهومو
الخاص ،فكاف من األجدر ضبط مفهوـ لهذا المبدأ و ذلك لتفادي التطبيق الخطأ لو و الناجم عن التفسير الشخصي،
خصوصا و أف القاضي مقيد بو.
و ما لفت انتباىنا كذلك ىو أف سن انقضاء الحضانة بالنسبة للذكر و المحدد بػ  16سنوات غير كافي حتى و أف
منح المشرع حق تمديد ىذا السن إلى  16سنة في حالة ما إذا كاف الحاضن ىو أـ المحضوف و لم تتزوج ثانية ،فالسن
غير كاؼ و أضف إلى ذلك قيد ىذا الحق بأـ المحضوف فقط ،فما ىو الحاؿ إذ أسندت الحضانة إلى غير أـ المحضوف؟
فحسب ر أينا الجدر ىو الرفع من سن االنقضاء أو أف ال يقيد حق التمديد بأـ المحضوف فقط و ذلك لتفادي
األضرار بالطفل الذي يكوف قد تعود على العيش مع الحاضن.

و ما يالحظ كذلك بالنسبة إلى ىذه المسألة أنّو لم ينضم الحالة التي تنقضي فيها الحضانة الذكر ،فما مصير ىذا
الطفل ىذا الطفل بعد بلوغو سنة  16سنوات أو  16سنة إذا كانت األـ ىي الحاضنة و طلب األب مثال آخذ الطفل

للعيش معو ،فما ىي اإلجراءات الواجب إتباعها في ىذه الحالة؟ و ىل يبقى الطفل مع الحاضن

أو ينتقل للعيش مع

أبيو أو أمو في حالة ما إذا كانت الحضانة مسندة لغير األـ؟
و عليو فيمكن تدارؾ ذلك بضبط قواعد لهذه المسألة بصفة دقيقة ال ندع مجاال للتأويل أو بتمديد سن الحضانة
للذكر إلى حين بلوغو سن  19سنة أي سن الرشد المدني حتى يتسنى لو مواجهة الحياة بكل جدارة و ثقة بعيدا عن الوقوع
في المتاىات التي تحيط بالشباب من مختلف اآلفات االجتماعية و ذلك أل ّف الحضانة تهدؼ إلى حماية المحضوف و
تنشئتو على قواعد أساسية متينة تجعل منو انساف عاديا بعيدا عن االختالالت النفسية المؤدية إلى السلوكات الضارة.
و لذلك و نظرا لحساسية و أىمية موضوع الحضانة و لكل ذلك فعلى الجهات المختصة أف تكوف صارمة في ىذا
المجاؿ بتحديد التزامات الحاضنة و أب المحضوف ألنّنا بصدد فئة ىشة من المجتمع ال يجوز التسامح في قضاياىا أل ّف
األطفاؿ ىو أماؿ و مستقبل األمة و الوطن.
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