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إلى أستاذتي الدكتورة هجيرة دنوني التي ساعدتني في إنجاز هذا البحث  

.وذلك بنصائحها القيمة ومتابعتها المستمرة لي  

.إلى األستاذة الدكتورة مليكة بولنوار التي قبلت ترأس لجنة المناقشة  

.إلى األستاذة يوسف فتيحة لقبولها مناقشة هذا البحث  

.بكيفية أو بأخرى على إنجاز هذا البحث المتواضع  إلى كل من ساعدني  
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كمخلوق بشري ضعيف، حقوق إنسانية أساسية ينبغي أن تعمل هيئات اتمع للطفل            

  1.والدولة على صيانتها و ضمان متتع الطفل ا

فأهم حق يثبت له، و الذي مت اإلمجاع عليه من طرف مجيع واضعي القوانني، هو أن تكون 

يتفاعل مع أعضائها، و كذا  ، باعتبارها الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الطفل و2له أسرة

املؤثر املباشر يف التكوين احلسن و النفسي للطفل، و من مت يشكل توجهاته و ملكاته يف مستقبل 

  3.حياته إجيابا أو سلبا

فإذا ثبت للطفل هذا احلق، و قع على عاتق والديه واجب رعايته و احملافظة عليه معنويا و 

اسك األسرة اليت ال بد من وجودها يف حياة الطفل، إذ تنص ماديا، كما جيب عليهم احملافظة على مت

  ".جيازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية أبنائهم و رعايتهم:" اجلزائري  من الدستور 56املادة 

غري أن التماسك و األنس و املودة و الرمحة و التفاهم، الذين هم دعامة الرابطة الزوجية 

تعصف مشاكل احلياة ببناء األسرة و تؤدي إىل التنافر، فتنتفي الغاية املوجودة  فقد. ليست باألمر اهلني

  .من الزواج

فحىت ال تصبح احلياة مستحيلة و حىت ال يهضم حق طرف على حساب آخر أباح اإلسالم 

الطالق مع أنه اعتربه أبغض احلالل إىل اهللا، و ذلك لضرورة قاهرة و إىل ظروف استثنائية ملحة، و 

و من أهم و . مجيعهااألسرة  جتعله دواءا و عالجا للتخلص من شقاء حمتم قد ميتد ليشمل أفراد اليت

  أبرز النتائج املرتتبة عن الطالق، مصري األطفال، و من يكفلهم و كيف حنافظ عليهم؟

فوضع أحكام شرعية حتفظ لألوالد حقوقهم  4.فكان اإلسالم أول من نادى حبقوق األوالد

منذ والدم حىت البلوغ، حيث اختذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت  وتكفل رعايتهم

                                                 
�� ا	����ن ا	�و	� ا	��م، دار ا	���� ا	���ة 	����،  - 1 ��   .10.، ص2007أ�*�، ��ط#� )'�&� أ$#� ز��ان، ��!  ا	�
A#= و &A@�ن �? أ)<�ص &#= �97>; ��8 ا	 و:�9 و ��8 ا	��ا�7:" �4أج 1�2 أن 2&�0 ا	#�دة   - 2#�	 �9B�BC<��9 ا	ة ھ� ا�BCا".   
3 - 4���، ا	#H&#� ا	���� $�ل ���وع ا&��9 $��ق أ�*�، �'#� ا	9�L� ا	��4ق، ا	'#��� ا	����� �9	Kط��ل �� إط�ر ا&���94 ا�C; ا	#A'�ة 	'��ق ا	�

�، اBM@��ر��، �   .9.، ص1988ا	�
   .08.، ص1960ا	@UA ا	'���T، أ�*�، ا	�S9 �'#� ا	R ا	�، $��ق ا�L�Mن 97? &��	9; اQBMم و إQ2ن ا�C; ا	#A'�ة، دار  - 4



 

و قد أراد املشرع اإلسالمي . نسبهم و تدبر رضاعتهم و حضانتهم، و اإلنفاق عليهم، و إدارة شؤوم

  .من وراء هذه األحكام محاية الصغار من الضياع

تتعلق مبصري الولد و محايته، و  و قد تعهدت جل التشريعات الوضعية بعديد من األحكام

يف مادا  5فقد حثت اتفاقية حقوق الطفل. تطور األمر إىل إبرام اتفاقيات دولية من أجل هذا الغرض

الثالثة مجيع الدول و املؤسسات و اهليئات التشريعية و القضائية على أن يعطى االعتبار األول ملصاحل 

  .علق باألطفالالطفل الفضلى يف مجيع اإلجراءات اليت تت

و تعترب اجلزائر من الدول اليت تويل اهتماما كبريا مبصلحة الطفل، و ذلك سواء من خالل 

مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل ، أو عن طريق قيام املشرع بتنظيم املسائل املتعلقة حبماية حقوق 

املشرع منح مبقتضى نصوصه  هو هل أن فهنا السؤال الذي يتبادر إىل ذهننا. الطفل املالية و الشخصية

   مجيع الضمانات القانونية للطفل؟

فاحلماية القانونية للطفل يف تشريع األسرة اجلزائري تندرج ضمن معيار واحد يتناول كل أوجه 

احلماية و يعاجلها، و املتمثل يف مصلحة الطفل، املصلحة اليت تتجلى كنزعة فطرية لدى اإلنسان و من 

  .فإن التشريعات املعاصرة ال جتمع حول مفهوم هلا و ال حول مقاييسهاو رغم ذلك . مت الطفل

فباعتبار الطفل كائن صغري، فهو ال يعرف مصلحته، فمراعاا هي من واجب و مهمة اآلباء، 

و هنا يتدخل . إال أنه قد تتعارض مصلحة هؤالء مبصلحة الطفل، فتخول إىل أشخاص آخرين
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ا	#fA#? 	����ن اQ2Mم و d  04/1990/ 3ا	#Hرخ ��  04- 90أ$@�م ا	����ن رn��'& . ;4 اC$�اث 1�2 ا	��Lد و ا	��2رة ا	����،
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، فمفهوم املصلحة نسيب ىاليت تتغري حبسب كل حالة على حدالقاضي يف تقدير هذه املصلحة، و 

  .يتغري بتغري الزمان واملكان و احلاالت اخلاصة

فأمام صعوبة إعطاء مفهوم ملصلحة الطفل و حتديد ضوابطها، إذ يقول األستاذ مارك دويين أن 

ضيقة مع احلياة، و تربيره يف ذلك أن األمر يتعلق مبادة يف صلة  ،إعطاء تعريف ملصلحة الطفل صعب

فاملشرع قد فتح اال لقاضي  6.واحلياة املكونة من فوارق و نسبية ال تتكيف مع إطار مرسوم مسبقا

األحوال الشخصية أن يتدخل و يلتمس احللول يف األخذ باأليسر سواء من نصوص الشريعة 

يف هذا القانون يرجع فيه كل ما مل يرد النص عليه : " على أنه 7قاأج 222اإلسالمية إذ نص يف املادة 

أو مراعيا ما جاء يف املعاهدات الدولية سواء كانت متعددة األطراف ." إىل أحكام الشريعة اإلسالمية

  .8أو ثنائية كاالتفاقية املربمة بني اجلزائر و فرنسا خبصوص حق احلضانة و حق الزيارة

الكامل يرجع لقاضي األحوال و أمام هذا الفراغ التشريعي يف حتديد مفهوم املصلحة، فالفضل 

الشخصية، الذي يسعى باحثا عن أفضل احللول و اليت تتماشى مع الفكرة اليت ينادي ا اجلميع و 

و التساؤل الواجب طرحه هنا هو ما هي املعايري اليت وضعتها كل من . هي مصلحة الطفل العليا 

ليت ميكن للقاضي الرجوع إليها كلما و ا 1989الشريعة اإلسالمية و كذا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

  أحاله املشرع لذلك؟

و من مت يظهر لنا أن تكريس مبدأ مصلحة الطفل يف القانون اجلزائري يرتكز على التعاون بني  

قانونية عامة و جمردة، و بني القاضي الذي يفسرها و يفصل  اكل من املشرع الذي يضع نصوص

املرفوعة أمامه، مراعيا يف ذلك تطور اتمع، و  حسب كل حالة  على حدة من خالل الدعاوى

                                                 
6- «  si l’intérêt de l’enfant est difficile à définir, c’est parce qu’il s’agit d’une matière en contact étroit avec la 
vie, or la vie faites de nuances et de relativité s’adapte mal à un cadre préétabli. » cf, M. Donnier,l’intérêt de 
l’enfant,   recueil, Dalloz,p.180.. 

1984��jا��  9ا	#�ا�q ل  1404ر��fن  09ا	#Hرخ ��  11-84أ�*�، ا	����ن ر4;  -2U:�#7 b9�2 �� ا	Yي أد`���A	�7 �'��� ،  ;4ر ��C05ا-
02  ��2005��jا�� ��B  27ا	#�ا�q  �1426'�م �2م  8ا	#Hرخ .  
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 .��B ،1988 30و ر4;  28ر ر4; .، ج1988:�ان  26ا	#Hرخ ��  �B�#88 -144م ر4; ، ا	#^�دق 9�2>� �7	1988:�ان 721#���� ا	 ا]� ��م 



 

فإن دور املشرع ينحصر يف تذكري القاضي بتغليب .  ساعيا دائما إىل حتقيق ما هو أفضل للطفل

 . مصلحة الطفل، و خيول له مهمة حتديد ما تشتمل عليه من الناحية العملية

قص الدراسات املتخصصة و رغم ما يعانيه موضوع مصلحة الطفل من قلة املراجع و ن      

انصب اختيارنا عليه،  و هذا نظرا لالهتمام البالغ الذي . والبحوث العلمية اجلامعية يف هذا اال

  .اكتساه هذا املبدأ سواء على املستوى الدويل أو على املستوى الوطين

يرجع  و الشيء الذي دفع بنا إىل معاجلة هذا املوضوع من خالل قانون األسرة اجلزائري،     

  .ألمهية األسرة يف حياة الطفل، كما سبق ذكره

هذا إضافة إىل أنه كما عرب عليه العميد كاربونيي، فإن مبدأ مصلحة الطفل دخل يف قانون     

  . األسرة بصفة سحرية

«  dans un droit de la famille devenu pédocentrique,  la notion  de 

l’intérêt  de l’enfant  fait figure de formule magique. »9 

فسحر هذا املفهوم يكمن يف سره، و سره هذا حمل انشغال و اهتمام كل من املشرع و الفقه 

  10.والقضاء

تتجلى من خالهلما مصلحة الطفل أال و هي  ،مسألتني حساستني قيحبثنا  حصرنا و قد     

  .مسألة النسب ومسألة احلضانة

اره من أهم احلقوق و أوهلا اليت يتمتع ا الطفل، و الذي فارتأينا معاجلة مسألة النسب باعتب    

كان هذا احلق من أبسط   نو إ. إخل...ترتب عليه مجيع احلقوق األخرى من رعاية، حضانة و مرياث

احلقوق اليت يتمتع ا األطفال، إال أنه قد ميتنع عن بعضهم بسبب عدم حتمل األولياء ملسؤوليام 

اطة، وجودهم ناتج عن دقائق شهوة و طيش شباب أو غريزة شيطانية، األمر جتاه أوالدهم ألنه و ببس

 1100الذي خلف حسب إحصائيات أوردها وزير التضامن الوطين مجال ولد عباس ما يرتاوح ما بني 

مولود غري شرعي سنويا دون حساب الوالدات غري املصرح ا،كما أكد على أن هذه  12000و
                                                 
9- Cf, J.Carbonnier, droit civil,t2,la famille, les incapacités, édit, thémis, 1980, p.37. 
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خالل مرحلة سنوات اجلمر يف اجلزائر، و أن عددا من هؤالء األطفال الظاهرة تضاعفت بشكل مطرد 

فهذا ما أدى بنا إىل معاجلة هذا املوضوع حماولني إيضاح املعايري اليت . 11من صلب إرهابيني جمهولني

  . يستند إليها من أجل حتقيق مصلحة هؤالء األطفال

ارتباطه حبياة الطفل يف األسرة،  أما اختيارنا ملوضوع احلضانة، كان نظرا حلساسيته و شدة    

و من املؤسف أن قضايا . خاصة إذا حصل تصدع هلا بالطالق الذي غالبا ما يذهب ضحيته األطفال

الطالق هي القضايا األكثر تداوال على حماكمنا، ومنها املسائل املتعلقة باحلضانة باعتبارها مسائل 

ألف حالة طالق  35مت تسجيل  2007يف سنة فقد أثبتت اإلحصائيات أنه . تبعية لدعاوى الطالق

 2003.12حالة سنة  5600يف اجلزائر، بعدما كانت ال تتجاوز 

 5أشهر، أي مبعدل  3ألف حالة طالق خالل  14  2008أفريل  16كما سجلت أيضا يف 

 13.آالف حالة طالق كل شهر

هو أن املشرع علق معاجلة هذا املوضوع  ىلكما أن الشيء الذي لفت انتباهنا، و دفع بنا إ   

حيث إسنادها أو إسقاطها على مبدأ مصلحة احملضون، فمن  نمعظم األحكام اخلاصة باحلضانة م

هنا يتجلى لنا تأثر املشرع و تبنيه هلذا املبدأ الذي يشغل الكثري من رجال القانون و الباحثني صراحة 

  .يف نصوصه

خالهلا يظهر لنا دور القاضي يف تقدير  و بالتايل، فإن أحكام احلضانة كلها اجتهادية، و من    

  .هذه املصلحة اليت اكتفى املشرع بالنص عليها دون حتديد مفهومها

أسس مصلحة الطفل، و كيف مت : و على هذا األساس، تدور تساؤالت املوضوع حول  

  تكريسها من قبل كل من املشرع و القاضي اجلزائري؟

وضوع جامعة بني منهجيتني هلا تلتقيان تناسقا، و يف هذا السياق ستكون معاجلتنا هلذا امل  

إحدامها ذات طابع نظري حناول من خالهلا حتديد طبيعة مصلحة الطفل من خالل املعايري اليت 

                                                 
11- www.chihab.net. 
12- www.alfajrnews.net 
13-  www.elaph.com 



 

جاءت ا كل من أحكام الشريعة اإلسالمية و كذا اتفاقية حقوق الطفل، باعتبارمها مرجعان 

هلا كيف مت تكريس هذه املصلحة على أرض طابع تطبيقي، نبني من خال تو الثانية ذا. للقاضي

  .الواقع من خالل القوانني اليت وضعها املشرع، و كذا من خالل طريقة جتسيدها من طرف القاضي

  :علما أن املنهج املعتمد فضال عن ذلك هو الدراسة التحليلية الوصفية، و هو ما يتجلى يف فصلني  

  .حتديد طبيعة مصلحة الطفل: الفصل األول

       ).النسب و احلضانة( جماالت مصلحة الطفل : ل الثاينالفص

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  14."قانون اليوم دولة أمراؤها األطفال: " إن املعمول به حاليا هو  أن

لدى حضي مفهوم الطفل عناية الفقه و التشريع و القضاء، و أمجع كلهم على اعتبار 

 .مصلحة الطفل والعمل ا

ل الفقه على اإلتيان مبصلحة الطفل، ملا يكتنف من أمهية يف حياة األسرة و فقد أقب

من واجب القضاة أن يراعوا دائما يف باب : " اتمع، إذ يرى األستاذ أبو بكر اجلزائري بأنه

  15...."آخر دون االلتفات إىل أي اعتبار......احلضانة مصلحة الطفل فقط

 إطار األسرة احلديثة مصطلح الطفل قد أخذ مكانة وحسب األستاذ فروق املشرتي فإنه يف

  .16هامة جدا

الطفل بعناية كربى وجعل من مصلحته أساس كل  طوقد سبق هؤالء اإلسالم الذي أحا

و  : " األحكام املتعلقة به، فقد كرم اهللا عز و جل بين آدم، و فضل األطفال تفضيال لقوله تعاىل

البحر، و رزقناهم من الطيبات، و فضلناهم    لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر و

  17......"تفضيال في كثير ممن خلقنا

و إذا كان األمر هكذا بالنسبة للفقه، فإن األمر بالنسبة للتشريع الوطين ال خيتلف عنه، و 

إن مل يعطي املشرع اجلزائري يف قانون األسرة مفهوما للمصلحة، إال أنه أدىل ا يف عدة مواد، 

 .من نصفها للطفل خصص أكثر

كما قد مت االهتمام بالطفل على املستوى الدويل، و أحسن دليل هو االتفاقية الدولية حلقوق 

 l’intérêt supérieur de »و اليت عربت عن املصلحة العليا للطفل  1989الطفل لسنة 

l’enfant. » 

                                                 
1-   " le droit d’aujourd’hui est la cité qui a pour princes les enfants. » cf. J Carbonnier , droit civil, 
t1,introduction, les personnes, édit, Thémis, 1984, p.36. 

15 -  ،;�L#	ا]�ي، ���ھ� ا   .430.، ص1981، )ط.م.د( أ7�7@� ا	
16- "dans le cadre du resserrement de la famille sur l’enfant qui caractérise la famille moderne, une 
notion non totalement ignorée auparavant, a pris une importance considérable à savoir celle de 
l’intérêt de l’enfant. »  

  .33.أ�*�، $#9�و ز!�9، ا	#�:= ا	q7�L، ص
 -17 ��lاء، ا�BMرة ا�B70.  



 

ال بد عليه  هأما االجتهاد القضائي ظل و بقي مفهوم مصلحة الطفل شغله الشاغل، ألن

 .تكريسه يف الواقع إعماال ملا جاءت به النصوص القانونية

إال أنه مل يقدم هلا أي  ،وأمام كل هذا، فإنه بالرغم من إعطاء أمهية كبرية ملصلحة الطفل   

  .تعريف ومل حيدد هلا أي معيار

مية، و أن فأمام هذا الفراغ، و باعتبار أن قانون األسرة اجلزائري مستمد من الشريعة اإلسال

، سيتم حماولة حصر و 1989اجلزائر من الدول اليت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

حتديد مصلحة الطفل من خالل معايري املصلحة اليت جاءت ا أحكام الشريعة اإلسالمية، و من 

نه قبل  إال أ .خالل ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل و هذا ما سيتعرض إليه يف املبحث الثاين

كل هذا ال بد من معرفة من هو هذا الكائن الذي تثبت له هذه احلماية، و يف أي مرحلة عمرية 

 .املبحث األول نستطيع أن نقرر أن الشخص طفال، و هذا ما سوف يعاجل من خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 


 ا�ول��  ا���� ���� ا�����  :ا�
  

ألمهية عند احلديث عن مصلحته، ألنه عن طريق إن حتديد مفهوم الطفل من األمور البالغة ا   

حتديد هذا املفهوم ميكن الوقوف أمام صورة واضحة املعامل هلذا الكائن احلي الذي متنح له هذه 

و هذا  .حتقيقا ملصلحته 18احلقوق وتلك الضمانات اليت حتمي هذه احلقوق من العبث و التعدي

التساؤل عن بداية الشخصية القانونية للطفل،  كما أنه يطرح. ما سيبني من خالل املطلب األول

أي مىت يعترب هذا الكائن البشري طفال يف نظر القانون؟ و هذا ما سيوضح من خالل املطلب 

 .الثاين

��م ا����: ا���� ا�ول�� 
إن الطفل حيتل مكانة بالغة األمهية، فشغل الكثري من املفكرين و الفقهاء يف شىت ااالت    

ر عدة دراسات، و بالتايل فقد مر حتديد مفهوم الطفل مبراحل عديدة و عرف عدة و كان مصد

 .مفاهيم

  ا�%$�#" ا��!�ي �����: ا���ع ا�ول
فالصغري . الطفل بكسر الطاء مع تشديدها يعين الصغري من كل شيء، عينا كان أو حدثا

فل، و أصل لفظه من الناس أو الدواب طفل، و الصغري من السحاب طفل، و الليل يف أوله ط

    20.و الطفل إنسان يف سن الطفولة 19.الطفل، من الطفالة و النعومة

 21".مث خنرجكم طفال:" و هو املولود ما دام ناعما رخصا، و الولد حىت يبلغ، قال تعاىل

 ا���� /& .�- ا�,�+ وا*(%�ع: ا���ع ا�)�'&
اجلوانب النفسية املختلفة اليت تناول علماء النفس و االجتماع مفهوم الطفل للتعرف على    

حتيط باإلنسان أو الكائن احلي بوجه عام خالل هذه املرحلة اليت حيتاج فيها الطفل إىل رعاية 

                                                 
�� ا	����ن ا	�و	� ا	��م و ا��QBM، دار ا	���� ا	���ة، -  18 ��  .10،ص2007أ�*�،��9�B �^A� $#�دة، $#��� $��ق ا	�
�، جأ�*�، ا7? ا	#�*�ر، 	�Lن ا	��ب، ا	 -  19�  . 560.، ص2، ا	#�; ا	��9B، ج�A>� ،.408ر ا	^'�ح، ص13�

20 -Enfant , etre humain dans l’age de l’enfance, cf.petit Robert 1, dictionnaire,édit société du nouveau littré, 
paris, 1978, p.641. 

21  -��l'�، ا	رة ا�B �*5أ�.  



 

خاصة واهتمام كبري لكي ينمو ويكرب يف إطار من الظروف االجتماعية و النفسية املالئمة، حىت 

و مؤثر يف جوانب احلياة  يصبح يف النهاية شاب أو رجل متزن و سوي يساهم بشكل فعال

 .السياسية واالجتماعية و الثقافية و االقتصادية لبالده

1 .��ء ا�,�+: أوالأوالأوالأوال,.    

بسط علماء النفس مرحلة الطفولة إىل مرحلة ما قبل امليالد، أي منذ وجود اجلنني يف رحم    

طفولة عندهم و تنتهي ال. ألن مرحلة التكوين يف نظرهم أخطر مراحل عمره على اإلطالق.األم

ببداية مرحلة جديدة أخرى و هي مرحلة البلوغ اجلنسي، اليت تبدأ عند الذكور حبدوث أول قذف 

مع ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية، و عند اإلناث حبدوث أول حيض و ظهور اخلصائص 

  .اجلنسية الثانوية

1 .��ء ا*(%�ع: ثانياثانياثانياثانيا,. 

يرى البعض أن مرحلة الطفولة تبدأ من  فمفهوم الطفل لديهم حمل خالف بينهم، حيث 

. حلظة امليالد حىت الرشد، و هي ختتلف من ثقافة إىل ثقافة أخرى، و من دولة إىل دولة أخرى

فقد تنتهي بالبلوغ أو الزواج، أو عن طريق حتديد الدولة لسن حمددة تنتهي فيها مرحلة 

بينما . عاما 12يالد حىت بلوغ الطفل بينما يرى البعض اآلخر أن مرحلة الطفولة تبدأ بامل.الطفولة

 22.يرى البعض الثالث أن مرحلة الطفولة تبدأ بامليالد و تنتهي عند سن البلوغ

فمما سبق ذكره، فإن علماء االجتماع قد اتفقوا على بداية مرحلة الطفولة وهي حلظة    

ء و باحثوا االجتماع مل و جند أن هؤالء العلما. امليالد، و اختلفوا يف حتديد اية هذه املرحلة

 .يبسطوا مرحلة الطفولة إىل مرحلة احلمل مثلما هو احلال عند علماء النفس

  

  

                                                 
  ..18	q7�L، ص��9�B �^A� $#�دة، ا	#�:= ا.أ�*�،-   22



 


   ا���� /& ا�6�#$� ا345��2: ا���ع ا�)��
 

أمجع فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن مرحلة الطفولة تبدأ من حلظة تكوين اجلنني يف رحم 

      23."كم طفـالجما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخر و نقر في األرحام  : " أمه لقوله تعاىل

كما جعلت الشريعة اإلسالمية من بلوغ احللم اية ملرحلة الطفولة، و ذلك مصداقا لقوله     

و إذا بلغ األطفـال منكم الحلم فـليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ": تعاىل

  24."كذلك يبين اهللا لكم آياته، و اهللا عليكم حكيم

المات البلوغ عند الذكور هي االحتالم و اإلحبال، أما عالمات البلوغ عند اإلناث فهي و ع  

  25.احليض و االحتالم و احلبل

و إذا مل تظهر عالمات البلوغ على الطفل، فقد أمجع الفقهاء على حتديد سن معينة كنهاية    

و الصغرية  الفقهاء للصغري سنة عند مجهور 15ملرحلة الطفولة، فيقدر هذا البلوغ الطبيعي ببلوغ 

عرضت على النبي  :" على السواء، و استندوا يف ذلك حلديث بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال

اهللا عليه و سلم يوم أحدو أنا ابن أربعة عشرة فـلم يجزني، و عرضت عليه يوم    ىصل

 26."الخندق و أنا ابن خمسة عشرة فـأجازني

 .سنة 17سنة و األنثى  18 و يرى أبو حنفية بلوغ الفىت ببلوغ   

 .سنة 19ما ابن حزم، صاحب املذهب الظاهري فقال أن سن البلوغ للذكر و األنثى أ

البلوغ يكون باالحتالم و السن بال :" و يذهب ابن رشد، الفقيه املالكي إىل القول بأن      

   27.الشافعيو ذا الرأي قال اإلمام .". سنة 15سنة و أقله  18خالف يف مقداره، فأقصاه 

سنة و به تنتهي  15و من مت فإن سن البلوغ الذي اعتمده رسول األمة اإلسالمية هو سن 

 .مرحلة الطفولة

                                                 
23   - ��l'�، ا	رة ا�B5.  
24   -��lر، ا��	رة ا�B9.  
  .9�B �^A��.24� $#�دة، ا	#�:= ا	q7�L، ص.أ�*�،-   25
��A ا	�jرى �� )�ح 8'�9 اا	j<�ري، ج-   26 ،b'9'8 ��  .453.، �7ب ¢ وة ا	<��ق، ص7$��¡ 8'�9 رواه ا	j<�ري 
� 97? . د-   27�  .24.، ص2005،  1ا	����� ا�9�QBM و ا	����ن ا	�و	�، ط$9�L? ا	#'#�ي �7ادي، $��ق ا	�



 

اإلنسان منذ حلظة :" و كخالصة ملا تقدم ميكن تعريف الطفل يف الفقه اإلسالمي كما يلي   

غ مثل االحتالم و القذف صريورته جنينا يف رحم أمه حىت البلوغ، فإذا مل تظهر عليه عالمات البلو 

واإلحبال بالنسبة للذكر، أو احليض أو احلبل بالنسبة لألنثى يظل اإلنسان طفال حىت بلوغه سن 

 28."عاما حسب رأي مجهور الفقهاء املسلمني 15

و من املالحظ أن الفقه اإلسالمي مينح اجلنني يف رحم أمه العديد من احلقوق و حييطه    

ه يعطي له حقوقا تسبق إبرام عقد الزواج بني األبوين حبيث جيب على بسياج من احلماية، بل أن

تخيروا لنطفكم فـإن العرق  :" الزوج حسن اختيار الزوجة لقوله صلى اهللا عليه و سلم 

 ."دساس
  

 ا�%$�#" ا��9'�'& �����: ا���ع ا��ا78
القانون إن الطفل حمل اهتمام كبري على املستوى الدويل، مما يتطلب إعطاء تعريفه يف 

الدويل أوال، ومبا أن حمل الدراسة هو مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري، فسيتم حماولة 

 .إعطاء تعريف للطفل يف القانون الوطين

  ا���� /& ا��9'�ن ا�1و�&: والوالوالوالأأأأ

قد وردا يف العديد من اإلعالنات و االتفاقيات " الطفولة " و " طفل"إن مصطلحي 

ن و االتفاقيات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين، إال أا مل حتدد على وجه الدولية حلقوق اإلنسا

كذلك مل حتدد معظمهما احلد األقصى لسن الطفل أو اية . الدقة املقصود ذين التعبريين

 29.مرحلة الطفولة

                                                 
  .9�B �^A��.19� $#�دة، ا	#�:= ا	q7�L، ص.د-   28
�� ھYا ا	Y� 1��#ھU أ$� ا	@�Aب إ	1 ا	��ل-   29:  

1- «  le droit international ne connaît pas de définition uniforme de la notion de mineur , presque chaque 
convention relative a ce dernier établit une ou même plusieurs limites d’âges qui sont différentes selon la nature 
et les exigences de la protection spéciale que la convention respective assure aux mineurs dans la matière réglée 
par elle . »  bela vitany, la protection des mineurs dans le droit international, opu , p .361. 



 

مرورا بإعالن حقوق الطفل لعام  1924و ذلك بدءا من إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام 

مث العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و العهد الدويل للحقوق االقتصادية و ، 1909

  .1966االجتماعية و الثقافية لعام 

ففي هذه الفرتة، و بعبارة أخرى فإن اجلماعة الدولية اهتمت بالطفل و حباجته إىل احلماية      

ائف البشرية اليت ال ينطبق دون البحث عن تعريف جمرد له يضع حدودا فاصلة بينه و بني الطو 

   30.عليها هذا الوصف

كما جتدر اإلشارة و استثناءا مما تقدم فإن االتفاقيات و التوصيات الصادرة عن مؤمتر العمل    

الدويل قد حددت احلدود القصوى للسن املسموح ا لعمل األطفال و األحداث،و ختتلف هذه 

الصادرة عن منظمة العمل  1973لسنة  138ية رقم احلدود من مهنة إىل أخرى و إن كانت االتفاق

 10الدولية قد تضمنت توحيدا احلد األدىن لسن العمل بالنسبة لصغار العمال يف مجيع القطاعات 

  31.سنة18سنوات، ويف األعمال الصعبة  

إال أنه بالرغم من حتديد هاته األعمار إال أا مل تعطي تعريفا دقيقا و موحدا للطفل كما       

، كما قامت أيضا بعض االتفاقيات اإلقليمية 1989جاءت به االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة 

  .بتعريفه

   1989الطفل حسب اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام  .1

فتعد هذه االتفاقية املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة الوثيقة الدولية األوىل اليت تعرف  

  ".الطفل " ضح و صريح املقصود مبصطلح بشكل وا

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، مامل :" فلقد عرفت املادة األوىل من االتفاقية الطفل بأنه    

و طبقا هلذا النص ال بد من توافر شرطني ."يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه 

  :لكي نسمي الشخص طفال
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  بلغ سن الثامنة عشرةأال يكون قد : األول

  32.أال يكون القانون الوطين قد حدد سنا للرشد أقل من ذلك: الثاني
 

  الطفل حسب االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان .2

 :من بني االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت أعطت تعريف للطفل هي    

  1983 ميثاق حقوق الطفل العريب لعام  -أ

أن : " حقوق الطفل العريب لتعريف الطفل يف مقدمة امليثاق حيث نص لقد أشار ميثاق    

هدف امليثاق هو حتقيق تنمية و رعاية و محاية شاملة و كاملة لكل طفل عريب من يوم مولده إىل 

  .".بلوغه سن اخلامسة عشرة من العمر

لك على ل بسن الطفل عن االجتاه احلديث سواء كان ذنز إال أن هذا التعريف منتقد ألنه ي

 .املستوى الوطين أو الدويل

   2001 اإلطار العريب حلقوق الطفل لعام -ب

جيب تكريس :" فجاء بتعريف الطفل يف البند األول من األهداف العامة حيث نص على

مفهوم احلقوق للطفل حىت إمتام سن الثامنة عشرة دون أي متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس 

 ."الوضع االجتماعي أو الثروة أو املولد ألي سبب آخرأو اللغة أو الدين أو 

  1990  امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل و رفاهيته لعام -ج

فهو يشبه اتفاقية ." سنة 18كل إنسان أقل من : " عرفت املادة الثانية من امليثاق الطفل بأنه   

تميز بالوضوح و الدقة ، و إن كان النص الوارد يف امليثاق اإلفريقي ي1989حقوق الطفل لعام 

  33.حيث مل يقيد سن الثامنة عشرة بالقانون الوطين كما فعلت اتفاقية حقوق الطفل
  

  ا���� /& ا��9'�ن ا��ط,&: ثانياثانياثانياثانيا
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إال أن مفهومه ينبثق من عدة  34،إن املشرع اجلزائري مل حيدد بنص صريح معىن الطفل     

 نصوص قانونية

سنة إما  18ىل إ 31القاصر الذي يبلغ سنه من  خيضع:"  35قاع ج 49حيث تنص املادة      

 ."لتدابري احلماية أو الرتبية أو لعقوبات خمففة

 ."يكون بلوغ سن الرشد اجلزائي يف متام الثامنة عشرة: " قا إج 442كما تنص املادة     

 .سنة 18فحسب قانون العقوبات فإن سن الرشد هو 

، و هو ما ."ن الرشد هو تسعة عشرة سنة كاملةس: " قام ج تنص على أن 40إال أن املادة    

 ."يقصد بسن الرشد يف هذا املفهوم سن الرشد املدين: " من قانون اجلنسية 4أكدت عليه املادة 

هذا ." سنة 19تكتمل أهلية الرجل و املرأة يف الزواج بتمام :" قانون األسرة 7كما نصت املادة   

 .سنة 19يعين أن الطفل هو من مل يكتمل 

القصر :"....كما نص املشرع يف املادة األوىل من قانون محاية الطفولة و املراهقة على أن      

، و تكون صحتهم و أخالقهم أو تربيتهم عرضة االذين مل يكملوا الواحد و العشرون عام

مما يعين أن الطفل هو من مل يبلغ ........". ميكن إخضاعهم لتدابري احلماية........للخطر

 .عشرون سنةالواحد و 

و من املالحظ أن سن الرشد يف القانون اجلزائري ليس واحد فهو خيتلف من قانون إىل   

 فأي سن يأخذ ا و يعترب الشخص فيها راشدا ؟. آخر

اليت  1989فهذا اإلشكال جيد حله بتوقيع اجلزائر على اتفاقية حقوق الطفل لسنة    

ن الطفل يف القانون اجلزائري هو اإلنسان الذي مل و هذا يعين أ. عرفت الطفل يف مادا األوىل

 36.يتجاوز الثامنة عشرة

                                                 
�� 	�����ن ا	 ا]�ي   34-Q` b#�دة إ�	ا ��، ا	#Hرخ �� 631- �74? ا	����ن ر4;  388ا	#��ع ا	����L أ2�1 &����� ��j)�ا 	����8 
05/07/1974   

 .�fA#? ���4ن ا	����7ت ا	#��ل و ا	#A#; 1966:�ان  8ه ا	#�ا�q ل 81386��  18ا	#Hرخ ��  156- 66ا��C ر4;  -  35
36   -��، �Y!�ة د!�Aراه �  .13.، ص �2005/2006 ا	����ن ا	<�ص، :���� وھ�ان، أ�*�، 	1�9 :#��، ، $#��� ا	�



 

فبعد إعطاء تعاريف خمتلفة للطفل، السؤال الذي يطرح هو عن بداية الشخصية القانونية        

و كذا النصوص الدولية األخرى املتعلقة  1989للطفل، فاملالحظ أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

فلت حقوق الطفل قبل امليالد على عكس الشريعة اإلسالمية اليت أعطت حبقوق الطفل قد أغ

  للجنني حقوقا قبل وأثناء و بعد احلمل، فما هو األمر بالنسبة للتشريع اجلزائري؟

  ا�6=��2 ا��9'�'�2 �����: ا���� ا�)�'&
و جبت دراسة و لإلجابة على هذا اإلشكال املطروح ، و باعتبار الطفل جنينا خيرج إىل الدنيا     

الشخصية القانونية للطفل قبل و بعد ميالده، إال أنه قبل هذا ال بد من إيضاح ما املقصود 

  .بالشخصية القانونية
  

��م ا�6=��2 ا��9'�'�2: ا���ع ا�ول�� 

  ا�6=��2 ا��9'�'�2 <$�#": أوالأوالأوالأوال

فهي  ،رستهاإن الشخصية القانونية هي القدرة على حتمل الواجبات و التمتع باحلقوق و مما  

و ال يرتبط بوجود أهلية  37مفهوم قانوين لصيق بالصفة اإلنسانية يتطابق مع مفهوم أهلية الوجوب

 .38األداء

فال ميكن احلديث عن شخص دون أن تكون له أهلية وجوب يف حني ميكن أن يكون 

  39.الشخص فاقد ألهلية أداء أو مقيدها

  ا�6=��2 ا��9'�'�2 اA%@�ب: ثانياثانياثانياثانيا

                                                 
  .��4^� و !����: ھ� Q8$�9 ا�L�Mن 	�:�ب ا	'��ق ا	#��و �2	b و b9�2 و ھ� L4#�ن: أھ��9 ا	�:�ب-   37

���، !ABg'��ق ا	�9? 	§رث: أھ��9 ا	�:�ب ا	��4^� -  b	 '��ق	:�ب ا�	ن �L�M�9 ا$Q8 ھ�.  
$�9 ا�L�Mن 	�:�ب ا	'��ق ا	#��و �2	b و b9�2، و ھ� & ZjT	�L�§ن �? وdد&b إ	1 ھ� Q8: أھ��9 ا	�:�ب ا	@���� - 

b&��.  
  .��4^� و!����: ھ� Q8$�9 ا�L�Mن Cن &^�ر ��b أ���ل ��A� 7>� )��2، و ھ� أ�L4 �f#�ن: أھ��9 اCداء-   38

���ل دون ا	n�j اl`� أو 8�و: أھ��9 اCداء ا	��4^� - Cا n�7 ور��9 8$Q8 اد 7>� 1�2 رأي ھ��A2Mا r4�A� ل���ر أ
  .�? ھ� أ!#� ��Q�2 b أو أ�2; �7:�د ا	��= و ا	�fر  !'�	� ا	^�j ا	9##  �� ا	���د ا	#�	�9

���ل ��b، �= اA2d�اد b7 )��2 و 2�م &�4�>� 1�2 رأي ¢�9ه: أھ�C �9داء ا	@���� - Cور ا�^	ن �L�M�9 ا$Q8 و ھ� . ھ�
  . �ا)�ا	>��9 ا	 �A7�T	��j	¨ ا	

39   -T& Z'j8��9، أj�	0 ا>��	 ZjT& �A	�9 ا�����	<^�9 ا�	ار ا�Rj�Zj إن ھYا ا	#�>�م &��ر 	�9ا!A� U���jت ا	'�9ة اA:M#��92 و اA4M^�د��، 
	��<0 ا	#���ي ا	Yي ھ� �j2رة 2? &#= أ)<�ص أو أ��ال أو �^�	� ���Aف b7 ا	����ن و �#�'b9��@� �9^>( ?2 ���AL� �9^>( b و 

bA>& ?9#f�� ;<�! و b[�f2أ .  



 

فإن شخصية اإلنسان تبدأ بوالدته حيا، و يف هذا الصدد نص املشرع اجلزائري كقاعدة عامة 

  40."تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا و تنتهي مبوته : " قام ج على أنه 25/01يف املادة 

 :و بالتايل فإن بدأ الشخصية القانونية لإلنسان موقف على ما يلي  

  .ال تاماأن تتم والدته بانفصاله عن أمه انفصا. 

  .أن يتم خروجه حيا بظهور إمارة من إمارات احلياة بالبكاء، و لو مل يكن قابال للحياة اليقينية. 

هذا كقاعدة عامة الكتساب الشخص الشخصية القانونية فما هو األمر بالنسبة لشخصية 

  الطفل قبل ميالده أي شخصية اجلنني؟
  

 D=��2 ا�B2,C: ا���ع ا�)�'&
العامة فإنه تثبت للجنني شخصية من نوع خاص تؤهله الكتساب بعض كاستثناء للقاعدة 

  la personnalité conditionnelle.41احلقوق يعرب عنها بالشخصية احلكمية  

على أن اجلنني يتمتع باحلقوق  : "يف فقرا الثانية قا م ج25و هذا ما نصت عليه املادة 

  42."املدنية بشرط أن يولد حيا

ثناء فإن قانون األسرة اجلزائري فبعد حتديده لفرتة احلمل املنحصرة بني ستة فتطبيقا هلذا االست

، فصل حقوق اجلنني يف املواد )قاأج  42املادة ( أشهر كحد أدىن و عشرة أشهر كحد أقصى 

فمجمل هذه احلقوق هي احتمالية، . و هي حقوقه يف الرتكة والوصية 178و  134، 128، 173

  .  بعد الوالدةإذ تتوقف على حياة اجلنني

قا أ ج إذا استهل صارخا أو بدرت منه  134و يعترب املولود حيا حسب ما نصت عليه املادة 

  .عالمة ظاهرة باحلياة

                                                 
�� ا	��A�= ا	 ا]�ي، 40 �<&��9j�& و q'�	 ����	*��� ا�	ن و ا�����	 ����	*��� ا�	ن، ا����	1 ا	إ �����رات  أ�*�، ا7? ا	�S9 د����، ��:  ا	#�`

 155- 154. ، ص1992د$�U، ا	 ا]�،ط 
41- Cf, Nadia Ait Zai, les droits de l’enfants en Algérie, alger, juin 2005, p 9. . 

42   - ���� ھYا ا	�9Lق ا	#�p ا��ABdري ا	����94Q`C �Lت �2; اC$�9ء و ا	^'�  �� رأي أ8�ره  �jA2ا ��	9? ھ�  ��1984��  22�أًن ا	
  Q#A'� ���Lإ�personne humaine potentielle 0>�A	�9 ا	�#A$ا ��ا	������7 =A#A�  Y�� �9	�potentialité de personne �9^>  أو 

   .و ھYا �� &r�A>� bA�j ا	��A���ت ا	#���9 و :� ا	�����ت ا	b���@& .�����L، )���� أن ��	� $�9 ، و أن �@�ن Q7�4 	�'�9ة



 

ففي كل األحوال ال بد من انتظار الوالدة، فإذا ولد الطفل حيا فيكون له حقه يف الرتكة أو     

بطريقة عادية فيعترب كأنه مل يكن و مل يوجد الوصية، أما إذا ولد ميتا أو يف حالة انقطاع احلمل 

  .هذا من اجلانب املدين  43.أبدا

فنجد أيضا من اجلانب اجلنائي، فإن اجلنني حيضى حبماية، فمن خالل التشريع اجلنائي فإن 

اجلزائر من الدول اليت تدافع عن حق اجلنني يف احلياة و جتعل من اإلجهاض الذي الذي هو 

وان، حيث ينقطع احلمل بطريقة غري عادية، جرمية معاقب عليها مبوجب إسقاط اجلنني قبل األ

كل من أجهض امرأة حامل أو مفرتض محلها : " قاع ج 304قانون العقوبات ،حيث تنص املادة 

بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة 

وافق أو شرع يف ذلك يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس أخرى، سواء وافقت على ذلك أو مل ت

دج، وإذا أفضى اإلجهاض إىل املوت تكون العقوبة 10.000إىل  500سنوات، و بغرامة مالية من 

  ."السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة

قاع ج  309بل سلط مبوجب املادة  ،و مل يقصر املشرع العقوبة على القائم باإلجهاض

أو حاولت ذلك أو وافقت على الطرق  ،كذلك على املرأة اليت أجهضت نفسها عمدا   44العقوبة

  .اليت أرشدت إليها

جائز يف القانون اجلزائري،  l’avortement thérapeutiqueإال أن اإلجهاض العالجي 

إذا كان استمرار احلمل خطر حمقق على األم و هذا باعتبارها عماد األسرة يف حني أن اجلنني مل 

يعد :" 46من قانون الصحة و ترقيتها 72و هذا ما تنص عليه املادة . 45يستقل حبياته بعد

اإلجهاض لغرض عالجي إجراءا ضروريا إلنقاذ حياة األم من اخلطر و للحفاظ على توازا 

                                                 
43-  «  la personnalité ou l’absence de personnalité résultant de sa vie ou de sa mort produisent leurs 
effets rétroactivement des sa conception et donne une solution uniforme et rationnelle aux problèmes 
pratiques », Nadia Ait Zai , op.cit , p.10. 

44   - ?� pj'	�7 ھ� ا���	ا�� �?  6ا�R7 9? وA�B 1	1  250أ)>� إ	دج1000إ.  
��ت ا	'� أ�*�،-   45��A!Mه ا�  .  82. ، ص2001ط :��T 	����م ا	��9j و ا	�9j	�:�9، د م ج، ا	 ا]�&��ار :Q9	�، ا	 واج و ا	�Qق ا&
1985��jا��  16ا	#�ا�q ل 1405:#�دى اCو	1  26ا	#Hرخ ��  05- 85ا	����ن ر4; -   46 ;#A#	ل و ا�#�	ا �<A94�& ^'� و	7'#��� ا q��A�.  



 

الفزيولوجي و العقلي املهدد خبطر بالغ، يتم اإلجهاض يف هيكل متخصص بعد فحص طيب جيري 

  ."صيمبعية طبيب اختصا

و ال بد أن يتم اإلجهاض العالجي وفقا للشروط املنصوص عليها يف القانون، و هذا ما 

   47.من قانون أخالقيات الطب 33   نصت عليه املادة

ال عقوبة على اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة :" قاع ج  08و يف هذا الصدد تنص املادة 

  ." خفاء و بعد إبالغه السلطات اإلداريةإنقاذ األم من اخلطر مىت أجراه طبيب أو جراح يف غري

و بالتايل فبإعطاء للجنني شخصية قانونية من نوع خاص، متكنه من التمتع ببعض حقوقه 

يكون املشرع اجلزائري قد تأثر بالفقه اإلسالمي، إال أنه ال يعترب  ،املدنية وكذا محاية حقه يف احلياة

  .اجلنني طفال
  


 .1 ا�32دD=��2 ا���� 8$: ا���ع ا�)��
فكقاعدة عامة فإن شخصية اإلنسان تبدأ بوالدته حيا و بالتايل فإن الطفل مبجرد والدته    

حيا تثبت له شخصيته، و تكون له الصالحية الكتساب احلقوق و حتمل الواجبات و ممارستها، 

  .و تتدرج هذه الصالحية اتساعا مع تطور سنه

 :فالطفل بصفته قاصر مير مبرحلتني   

• هو قوة نفسية تستنبط ا املعاين، أما : لغةانعدام التمييز، و التمييز  :���� ا�و�Gا�

فهو صالحية الفرد ملمارسة بعض حقوقه و حتمل نتائج أفعاله، كأن يسأل مدنيا : اصطالحا

  .أو جزائيا

  .فالتمييز إذن هو مناط املسؤولية التقصريية أو العقدية، حبيث تنعدم إذا انعدم التمييز    
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ذلك الذي تكون له القدرة على فهم ماهية األفعال اليت يقدم عليها و  وو الشخص املميز ه    

ما يرتتب عليها من نفع و ضرر بالنسبة له أو لغريه، و هو يتمتع بإدراك كاف ميكنه من فرز 

   48.األفعال النافعة عن األفعال املضرة مبصاحله أو مصاحل غريه

وفقا للقانون اجلزائري هو الشخص الذي مل يبلغ سن السادسة عشرة،  و بالتايل فعدمي التمييز   

  .فيسمى قاصرا غري مميز

و هي مرحلة التمييز، و هو الشخص الذي بلغ سن السادسة عشرة و مل : ا����� ا�)�'�2 •

  .يبلغ بعد سن التاسعة عشرة، فهو إذن قاصر مميز

هلية الالزمة ملباشرة التصرفات يف فإنه خالل هاتني املرحلتني يكون الطفل منزوعا من األ

احلياة املدنية، و بالتايل يوضع حتت نظام التمثيل القانوين و سلطة الويل، الذي جيب عليه تأمني 

  .احلماية على شخصه وأمواله

و ببلوغه سن الرشد تزول هذه الرعاية، و يصبح الشخص آهال ملباشرة التصرفات القانونية 

 .جود سبب من أسباب احلجربنفسه ما مل حيجر عليه لو 

و هذا و بعد حماولة إيضاح من هو الطفل، و مىت يعترب كذلك يف نظر القانون، هذا 

الكائن الذي أصبحت مصلحته م اجلميع سواء على املستوى الوطين أو الدويل كما فعلت من 

هي املعايري  فالسؤال الذي يطرح هو ما املقصود مبصلحة الطفل؟ و ما. قبلهم الشريعة اإلسالمية

 .اليت يستند إليها لتقدير هذه املصلحة؟ و هذا ما سيحاول اإلجابة عليه من خالل املبحث الثاين

  


 ا�)�'&������� ا����: ا� �2#�$� 
إن املشرع اجلزائري أعطى أمهية كبرية للطفل و قد نص يف عدة مواد على مراعاة مصلحته، 

ركا السلطة للقاضي يف تقديرها، و بالتايل فهناك فراغ إال أنه مل يعطي تعريف هلاته املصلحة تا

قانوين يدفع بالقاضي لالجتهاد باحثا عن املعايري اليت يعتمد عليها لتأسيس و تسبيب أحكامه، و 
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قا أ  222أحكام الشريعة اإلسالمية و هذا طبقا ملا تنص عليه املادة : إنه أمام القاضي مرجعني

و كذا ."  هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالميةكل ما مل يرد النص عليه يف:" ج

   49.بعد ما صادقت عليها اجلزائر 1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

و عليه سيقسم هذا املبحث إىل مطلبني، يتطرق يف األول إىل معايري املصلحة يف الشريعة    

ن خالل اتفاقية حقوق الطفل لسنة اإلسالمية يف حني سيخصص املطلب الثاين ملعايري املصلحة م

1989. 
  

����� ا���� /& ا�6�#$� ا345��2: ا���� ا�ول �2#�$�  

إن الشريعة اإلسالمية و على عكس املشرع، و مراعاة ملصاحل الناس وضعت معايري تساعد 

القاضي و تسهل من مهمته للقضاء و الفصل مبا هو أحسن وأصلح، و هذا من خالل بياا ما 

،كما قد منح اإلسالم الطفل )الفرع األول ( قصود باملصلحة مع حتديد ضوابطها بصفة عامة امل

عدة حقوق  و هي عبارة عن جمموعة حقوق فردية و شخصية تركز على صفة حاملها بوصفه 

فوضعت الشريعة اإلسالمية للطفل أحكاما منذ أن .  طفال وإنسانا يف حاجة إىل رعاية و عناية

و أثبتت الشريعة اإلسالمية   .  ة، و هو ما زال يف بطن أمه إىل أن يشب و يرتعرعتدب فيه احليا

و مبا أن الطفل ). الفرع الثاين(للطفل كأول حق يثبت له بعد انفصاله عن أمه النسب من والديه 

يف حاجة دائمة ومستمرة إىل الرتبية و القيام حبفظه و العناية مبصاحله، فقد أوجبت له الشريعة 

و مبا  أن جمال 50.هذا إىل جانب حقوق أخرى). الفرع الثالث ( المية احلق يف احلضانة اإلس

اجتهاد فقهاء الشريعة اإلسالمية مفتوحا و قابال لنقاش أي مسألة يكون فيها مصلحة للطفل فقد 
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صدرت فتاوى لفقهاء الشريعة املعاصرين أقرت بعض احلقوق مل تكن ثابتة للطفل من قبل بعد 

  ).الفرع الرابع( عدم معرضتها ألحكام الشريعة اإلسالميةتأكدها ل
  

 ا����� و �Hا�8��: ا���ع ا�ول

��ھ�2 ا�����: أوالأوالأوالأوال 

 :المصلحة تعريف -1

املصلحة كاملنفعة وزنا، فهي مصدر مبعىن الصالح، كاملنفعة مبعىن النفع، أو هي اسم الواحدة : لغة-أ

و املصلحة، الصالح، و املصلحة واحدة :"  إذ جاء فيهمن املصاحل، و قد أورد لسان العرب املعنيني

فكل ما كان فيه نفع سواء باجللب و التحصيل كإستحصال الفوائد و اللذائد أو بالدفع ." املصاحل

 51.واالتقاء كاستبعاد املضار و اآلالم، فهو جدير بأن يسمى مصلحة

فظ دينهم و نفوسهم وعقوهلم و املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده من ح: " اصطالحا- ب

 . 52"نسلهم، و أمواهلم طبق ترتيب معني فيما بينها 

  :فاملصلحة هلا تعاريف خمتلفة اللفظ متقاربة املعىن و املدلول   

 53."هي جلب املنفعة و دفع املضرة: " فقد قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا    �

ن يرى اتهد أن هذا الفعل جيلب  منفعة هو أ: " أما الشيخ ابن تيمية رمحه اهللا فقد قال    �

 54."راجحة

و أعين باملصاحل ما يرجع على قيام حياة : " و قد أورد الشاطيب تعريفا للمصلحة بقوله    �

اإلنسان و متام عيشه و نيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية و العقلية على اإلطالق، حىت يكون 

 55."منعما على اإلطالق
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و يظهر يل أن نعرفها بأا وصف : " ن عاشور تعريفا للمصلحة بقولهو أورد الطاهر ب    �

فقوله دائما فيه ." للفعل حيصل به الصالح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو اآلحاد

إشارة على املصلحة اخلاصة املطردة، و قوله أو غلب فيه إشارة إىل املصلحة الراجحة يف أغلب 

 :56ر أو اآلحاد إشارة إىل أن املصلحة قسماناألحوال، و قوله للجمهو 

و هي ما فيه صالح عموم األمة و ال االلتفات منه إىل أحوال األفراد إال من : مصلحة عامة •

حيث أم أجزاء من جمموع األمة، مثل طلب العلم الديين و اجلهاد الذي يكون سببا يف حصول 

  .قوة األمة

عتبار صدور األفعال من آحادهم ليحصل و هو ما فيه نفع اآلحاد با: مصلحة خاصة •

بإصالحهم صالح اتمع املركب منهم، مثل حفظ املال من السرف باحلجر على السفيه مدة 

سفهه، ففي ذلك نفع لصاحب املال ليجده عند رشده أو جيده وارثه من بعده و حفاظ على 

 .عامة مال املسلمني

املصاحل و املفاسد إمنا تفهم أو تعرف على و خالصة القول مما أوردناه من تعريفات، فإن    

فإذا كان الغالب جهة املصلحة، فهي املصلحة املفهومة عرفا، و لذلك كان : مقتضى ما غلب

إنه : الفعل ذو الوجهني منسوبا إىل اجلهة الراجحة، فإن رجحت املصلحة فمطلوب، و يقال

و هو ما عرب عنه الشاطيب . سدةمصلحة، و إذا غلبت جهة املفسدة فمهروب عنه، و يقال إنه مف

فاملصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرا مع املفسدة يف حكم االعتياد، فهي : " بقوله

وكذلك املفسدة إذا كانت هي الغالبة ... املقصودة شرعا، و لتحصيلها وقع الطلب على العباد

     57...."جله وقع النهيبالنظر على املصلحة يف حكم االعتياد فرفعها هو املقصود شرعا وأل

  :المصلحة خصائص – 2

  :أمور 3ميكن حصر هذه اخلصائص يف      
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أن الزمن الذي يظهر فيه أثر كل من املصلحة و املفسدة ليس حمصورا يف : الخاصية األولى •

  58.الدنيا وحدها، بل مكون من الدنيا و اآلخرة معا

السبب باملسبب، إذ أمره اهللا تعاىل باختاذ  و هذا الرتباط فعل اإلنسان بالدارين معا ارتباط   

و اتبع فيما آتاك اهللا الدار  :" احلياة الدنيا وسيلة للسعادة يف احلياة اآلخرة، و ذلك لقوله تعاىل

  59."اآلخرة

و من أراد اآلخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فـأولئك كان  " : و قوله تعاىل

بني الدنيا و اآلخرة، كان من أبرز صفات الشرائع و بناءا على هذا التالزم  60."اسعيهم مشكور

أي أا جاءت شريعة يلزم من . اإلهلية أا جاءت ملا فيه صالح الناس يف عاجلهم و آجلهم

و لذلك ال جيوز احلكم على الفعل بأنه مصلحة . تطبيقها حصول السعادة هلم يف الدنيا و اآلخرة

  .بالنظر أيضا إىل اآلثار األخرويةبناءا على اآلثار الدنيوية وحدها، و إمنا 

أن قيمة املصلحة الشرعية ال تنحصر فيما تنطوي عليه من لذة مادية، بل : الخاصية الثانية •

  61.هي نابعة من حاجيت كل من اجلسم و الروح يف اإلنسان

  .فاملصلحة يف الشريعة اإلسالمية تنظر بعدالة إىل نوازع كل من اجلسد  و الروح

  

أن مصلحة الدين أساس املصاحل األخرى و مقدمة عليها، فيجب التضحية : ثةالخاصية الثال •

  .مبا سواها مما قد يعارضها من املصاحل األخرى إبقاء هلا و حمافظة عليها

 .اهللا و اخللود يف جنته ةفمن املتفق حوله أن إحراز مرضا

  : المصلحة أنواع -3
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سالم مل يقصر املصاحل على تلك إن املفهوم اإلسالمي يعد أوسع مفهوم للمصلحة، فاإل

اليت تم بالبدن و املادة فقط، بل أضاف إليها مصاحل القلب و الروح والعقل معتربا أن املصاحل 

  :فاملصاحل عدة أنواع. تقاس مبد وقوا يف ذاا و مدى احتجاج الناس إليها

لوالها ألصبحت احلياة  و هي اليت ال يستغىن عنها الناس على اإلطالق و: املصاحل الضرورية -أ

  .احلفاظ على الدين و األمن و الغذاء وما إىل ذلك: فوضوية مثل

  .و هي اليت إذا فقدت احلياة تسري و لكن بعناء شديد : املصاحل احلاجية -ب

و هي اليت مل يأت الشرع بنصوص حمددة فيها،  و فرضتها تطورات العصر، : املصاحل املرسلة -ج

حلكم فيها يأيت مبقدار أمهيتها عند العلماء و أهل اخلربة و التجربة، منها ولكنها مصاحل تقع و ا

  62.بعض املصاحل اليت تتبناها احلكومات و فيها نفع فإنه جيب شرعا األخذ ا

��ا.�ة ا�6�#$� ������  : ثانياثانياثانياثانيا  

إن الشريعة اإلسالمية متضمنة ملصاحل العباد آخذة م إىل حني ينعمون يف دنياهم و 

  :ون يف آخرم، و من أدلة هذه املراعاة ما يلييسعد

  من الكتاب -1

إن اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي القربى، و ينهي عن  :" قول اهللا تعاىل

فهنا اهللا عز و جل يأمر بالعدل  63."الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون

فة فهو ينهي عن الفحشاء و املنكر و البغي واإلحسان حتقيقا ملصاحل الناس، و من باب املخال

 .فهذا ما يعترب مفسدة

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول إذا دعاكم لما  :" كذلك قوله تعاىل  

و يفهم من هنا أنه ال تتم احلياة الكاملة لإلنسان إال إذا متت له السعادة يف  64."يحييكم
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فقد جعل اهللا عز و جل السعادة األبدية لإلنسان باتباع شطريها الدنيوي واألخروي، و بالتايل 

 .دعوة اإلسالم

يريد اهللا  :" و آيات أخرى كثرية جاءت يف معرض التعليل ألحكام جزئية، مثل قوله تعاىل

  65."بكم اليسر، و ال يريد بكم العسر

 هذا إىل جانب آيات كثرية أخرى يثبت مبجموعها دليل االستقراء على أن أحكام اهللا

  .جارية وفق مصاحل العباد، آتية إلسعادهم يف معاشهم الدنيوي و ميعادهم األخروي

  من السنة -2

الخلق كله عيال اهللا، فـأحبهم إلى اهللا أنفعهم  :" قوله صلى اهللا عليه و سلم

فقد أوضح الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن مناط قرب اإلنسان من اهللا تعاىل هو  66."لعياله

  .فع و اخلدمة لعباده، و ذلك برعاية مصاحلهم و توفري ما به سعادم احلقيقيةمدى تقدميه الن

و الضرر هو حماولة اإلنسان   67. "ال ضرر و ال ضرار:" و قوله صلى اهللا عليه و سلم 

و الضرر أن يرتاشق اثنان مبا فيه مفسدة هلما، و هذه قاعدة كربى . إحلاق املفسدة بنفسه أو بغريه

منافذ الضرر و الفساد أمام املسلمني، فلم يبق يف تشريع اإلسالم إذن " ص "اهللاأغلق ا رسول 

  .إال كل ما فيه صالحهم يف دنياهم و آخرم

  

  من القواعد الشرعية المجمع عليها -3

انقسام املعاصي اليت ى عنها الشارع إىل صغائر و كبائر، و تفاوت : القاعدة األولى

  68.ا التقسيماإلمث املرتتب عليها حسب هذ
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فقد ثبت بصريح القرآن و صحيح احلديث أن الذنوب ختتلف يف الدرجة، فهناك ما يعظم إمثه   

 ، مكالسبع املوبقات اليت ى عنها الرسول صلى اهللا عليه و سلم، مث تأيت بعدها السيئات و النما

و ندخلكم  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نغفر عنكم سيئاتكم  :" هذا لقوله تعاىلو     

    69."مدخال كريما

  70.ثبوت خطاب الوضع يف األحكام املتضمنة ملا يسمى باجلوابر: القاعدة الثانية

فتثبت هذه .    و مثال ذلك الدية يف القتل، و مهر املثل يف األنكحة الفاسدة و الوطء بالشبهة

  .ليف أم الاحلكام وأشباهها مبوجب خطاب الوضع سواء توفرت يف احملكوم عليه شروط التك

  .و احلكمة من هذا هو استدراك املصلحة املفوتة أو جربها مبثلها

مراعاة الشريعة ألعراف الناس بشرط أن الجتر عليهم مفسدة و ال در : القاعدة الثالثة

هلم مصلحة، سواء أكانت تلك األعراف معدودة يف املقاصد بالنسبة لتصرفام أو معدودة يف 

  71.الوسائل واألسباب

هذا حبجة أن ما يتعارف عليه الناس يصبح جزءا من شخصيتهم و أساس حيام، لذا بين   

املعروف عرفا كاملشروط :" التشريع على أساس هذه العادات و األعراف، حيث قال الفقهاء

و قالوا أن الشرط يف العقد يكون صحيحا إذا اقتضاه العقد و أورد به الشرع أو جرى به ." شرطا

  .العرف

اختالف شروط صحة املعامالت و صفاا و آثارها حسب اختالف : دة الرابعةالقاع

  72.طرقها على حتقيق مصاحل العباد

فمن املعامالت ما اشرتط فيها اللزوم، و منها ما اشرتط فيها عدمه، و منها ما اشرتط فيها  

  .التوقيت، و هذا بدرجة نفعها أو ضررها للناس

                                                 
69   - ��lء، ا�L�	رة ا�B ،�*31أ�.  
70   -bL�   .75. ، صأ�*�، �'#� 9�B� ر��fن ا	�jط�،ا	#�:= �

  . 76. أ�*�، �'#� 9�B� ر��fن ا	�jط�، ا	#�:= ��bL، ص 71- 
   .77ا�*� ، �'#� 9�B� ر��fن ا	�jط�، ا	#�:= ��bL، ص -   72



 

تفق عليها تدل على أن الشريعة اإلسالمية قائمة يف مجلتها فجملة هذه األدلة و القواعد امل

 .وتفصيلها على أساس رعاية مصاحل الناس من حيث حتقيقها و احملافظة عليها

  ا��MاL8 ا�6�.�2 ������: ثالثاثالثاثالثاثالثا

  اندراجها ضمن مقاصد الشريعة -1

و النسل حفظ الدين و النفس : فاملصلحة ال بد أن تقوم على حفظ مقاصد التشريع اخلمسة

  .والعقل و املال، فكل ما يفوت هذه األصول أو بعضها فهو مفسدة

  عدم معارضتها للكتاب -2

فإن املصلحة ليست بذاا دليل مستقل بل هي جمموع جزئيات األدلة التفصيلية من القرآن   

 .اليت تقوم على حفظ الكليات اخلمس، فيستحيل عقال أن ختالف ملصلحة مدلوهلا، أو تعارضه

و أن أحكم بينهم بما أنزل اهللا و ال تتبع أهواءهم  :" و قد دل على ذلك قوله تعاىل   

 73."واحذرهم أن يفتتونك عن بعض ما أنزل اهللا إليك

  74."لكافروناو من لم يحكم بما أنزل اهللا فـأولئك هم  " : و قوله تعاىل

 .اللةفإن احلكم مبا خيالف ما ثبت يف كتاب اهللا تعاىل يعترب جهال مؤديا للض
  

  

  

  

  

  

  

 

  عدم معارضتها للسنة -3

فاملقصود بالسنة هنا ما ثبت سنده متصال إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم من قول أو فعل     

  .أو تقرير سواء ورد متواترا أي قطعي الثبوت أو أحاد أي ظين الثبوت

  عدم معارضتها للقياس -4

  75.إن القياس هو مساواة فرع ألصل يف علة حكمه
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 :قياس يتكون من أربعة أمورو ال

  .أصل، و هو األمر الذي ورد يف حكمه نص من كتاب أو سنة •

 .فرع، و هو األمر الذي مل يرد النص على حكمه يف كتاب و ال سنة •

 .حكم األصل الثابت بدليل من الكتاب أو السنة •

 .علة احلكم، و هو الوصف املناسب له عقال و املعترب معه شرعا •

  لحة لمصلحة أهم منها أو مساوية لهاعدم تفويت المص -5

و هذا الضابط معترب عند تعارض املصاحل يف أيهما يقدم، و ال شك أن الذي يقدم هو 

  :البوطي.األهم واألوىل يف االعتبار، وميزان األمهية يرجع إىل ثالثة أمور، كما ذكرها د

فالضروريات ال تقدم . النظر إىل قيمتها من حيث ذاا و درجتها يف سلم املقاصد -أ       

  .عليها احلاجيات أو التحسينات، كما ال تقدم التحسينات على احلاجيات

 .و هو من حيث مقدار مشوهلا، فاملصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة -ب     

  .فتقدم األكيدة على الظنية.مدى التأكد من و قوع نتائجها من عدمه  -ج     

الشريعة اإلسالمية بصفة عامة، إال أنه ما يهمنا يف هذا البحث  هذا عن ضوابط املصلحة يف  

لذا ال بد علينا من معاجلة ضوابط مصلحة هذا األخري بصفة خاصة و . هو مصلحة الطفل

فكيف نضمت الشريعة اإلسالمية هاتني املسألتني، و ما هي . بالضبط مسألة النسب و احلضانة 

  ل اإلجابة عليه من خالل الفرعني املوالينيالضوابط اليت وضعتها؟ و هذا ما سيحاو 

  �Qا.1 ا�,@� و �HاP�8: ا���ع ا�)�'&
و هذا العتباره . من احلقوق العظيمة اليت أقرا الشريعة اإلسالمية للطفل هو حقه يف النسب  

و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا  :" انعم ا اهللا على اإلنسان لقوله عز وجل ةنعم

   76."كان ربك قديراوصهرا و  
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يعترب حقا أساسيا ألنه يتفرع منه عديد من احلقوق اخلاصة  وو هذا احلق له أمهية كبرية، فه    

 . حقه يف الرعاية و الرتبية، يف املال والنفقة و املرياث: بالطفل مثل

و نظرا هلذه األمهية وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط حمددة حلماية حق الطفل يف ثبوت   

  :ه، و بنوته من أبويه حناول حصرها فيما يلينسب

  إT��ت '@� ا���� -أوالأوالأوالأوال

 :حاالت يف ثبوت نسب الطفل 3فرقت قواعد الشريعة اإلسالمية بني    

أن يكون الطفل مولودا على فراش الزوجية الصحيحة، و هو الطريق األصلي : الحالة األولى

أنفسكم أزواجا و جعل لكم من  و اهللا جعل لكم من:" إلثبات النسب هذا لقوله تعاىل 

و  77."أزواجكم بنني و حفدة، و رزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون و بنعمة اهللا هم يكفرون

  ."الولد للفراش و للعاهر الحجر: " قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم

ف أحد أن يكون الطفل مولودا من زواج فاسد، و يكون الزواج فاسدا إذا ختل: الحالة الثانية

أال يكون بني حمرمني كما إذا كانت الزوجة حمرمة على الزوج، : الشرطني الالزمني لصحته، و مها

فإذا مل يتوافر هذان الشرطان أحدها أو  . وأن يعقد حبضور شاهدين رجلني أو رجل و مرأتني

غم من كالمها، و مت الدخول بالزوجة يف هذا الزواج الفاسد، ثبت نسب الطفل من أبيه، على الر 

فساده، و ما يقتضيه ذلك من التفريق بني الزوجني، و إمنا يشرتط لصحة النسب أال ينكره الزوج 

  78.أو ينازع فيه

أن يكون الطفل مولودا نتيجة وطئ عن شبهة، و ذلك بالتقاء الرجل باملرأة : الحالة الثالثة

ذا دخل رجل بامرأة ظنا اعتقادا منهما بشرعية دخوهلا أحدمها باآلخر مث تبني عكس ذلك، كما إ

و يف هذه . منه أا زوجته، مث تبني أا امرأة أخرى غريها، أو يكتشف أا أخته من الرضاعة

  .احلالة ال يثبت نسب الطفل من أبيه، إال إذا ادعاه األب و متسك به
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ة و إن كان نسب الولد لألم يثبت بالوالدة سواء كانت الوالدة من زواج فاسد، أو وطء بشبه   

 :فإن النسب من األب يثبت بأحد األسباب التالية

  الفراش -1

و يقصد به الزوجية القائمة بني الرجل و املرأة، و يشرتط لكون الفراش سببا يف النسب ما   

  :يلي

  .أن يكون محل املرأة من الرجل متصورا يف الواقع* 

ا أكثر مدة احلمل فقد أن يولد الطفل يف مدة احلمل املقررة شرعا و أقلها ستة أشهر، أم* 

  79.تعددت اآلراء فيها

  .أن ال ينفي الزوج ولده ما دامت الزوجية قائمة، فإن نفاه العن، و ال يثبت نسبه* 

  اإلقرار -2

  :و هو أن يقر األب صراحة بأن الطفل ابنه، و يشرتط يف صحته ما يلي   

  .أن يكون املقر به جمهول النسب* 

  .وت من نسب املقرأن يكون املقر به حمتمل الثب* 

  .أن يصدق املقر له يف إقراره* 

أن ال يكون فيه محل النسب على الغري سواء كذبه املقر له أم صدقه، ألن اإلقرار حجة قاصرة * 

 .على املقر ال تتعداه إىل غريه

  البينة -3

و هي الشهادة، فإذا ادعى إنسان أبوة أو بنوة أو أخوة آخر، فأنكر له هذه الدعوى طولب 

  .ملدعي بالبينة و هي شهادة رجلني، أو رجل و امرأتنيا
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هذا إىل جانب إثبات النسب عن طريق القيافة و اليت هي معرفة شبه اإلنسان بغريه عن طريق 

و هي دليل يثبت به النسب عند مجهور 80.التدقيق يف املالمح قصد إحلاق الشخص بأصوله

و لكن الراجح يف الفقه . الفهم يف ذلك األحنافالفقهاء وهم املالكية و الشافعية و احلنابلة، وخ

و التشابه يف مورفولوجية اجلسد بني األقارب و خاصة  ،اإلسالمي هو األخذ ا ألن القائف خبري

  . بني الفروع واألصول حقيقة ال ميكن إنكارها

و قد أقرت الشريعة اإلسالمية للطفل حق البحث عن نسبه من كال أبويه و هذا عن طريق   

 :ائل اإلثبات املذكورة،إال أا وضعت له شروط معينة و هيوس

فهذا متفق عليه، فإن البحث عن النسب سواء من األم أو األب : أن يكون جمهول النسب •

  81.ال يكون إال بالنسبة للطفل اهول النسب

فالخالف حول حق الطفل يف : شرط عدم ذكر أن الطفل من زنا لثبوت نسبه من أبيه •

يف حني يوجد خالف حول حق . نسبه من أمه سواء جاءت به من زواج أو غريهالبحث عن 

 :الطفل يف البحث عن نسبه من أبيه

  .فيعرتف فريق ذا احلق للطفل أيا كان سبب مولده محاية له من الضياع -

 .يرفض فريق آخر هذا األمر، و مينع الطفل املولود من زنا أن يبحث عن نسبه من أبيه -

ثالث باحلل الوسط، و هو أن يعرتف  إلبن الزنا حبق اإلنتساب إىل أبيه  يف حني جاء رأي -

  .بشرط أن ال يذكر أنه من زنا

  إ'�Wر ا�,@�: ثانياثانياثانياثانيا

جعلت الشريعة اإلسالمية من اللعان، الطريق الوحيد إلنكار الزوج نسبه من الطفل يف حالة 

كار اام زوجته بالزنا، و يف ما إذا كان مولودا على فراش زوجية صحيحة، فينطوي على هذا اإلن

هذا الصدد قررت قواعد الشريعة اإلسالمية، إتباع إجراءات اللعان، أي يالعن كل منهما اآلخر، 
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و الذين يرمون  :" هو يتهمها بالزنا، و هي تتهمه بالقذف و ذلك تطبيقا لنص اآلية الكرمية

شهادات باهللا إنه  أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع  

لمن الصادقين، و الخامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبين، و الخامسة أن  

  ". لعنة اهللا عليها إن كان من الصادقين

و يذهب الفقه اإلسالمي إىل أن نفي النسب ال يكون جمرد إدعاء، و إمنا ال بد أن يصدر            

    82.به حكم قضائي

عة اإلسالمية، على أنه مبجرد إجراء اليمني ينتفي الولد و يلحق بأمه، كما أمجع فقهاء الشري

واعتربوه أجنبيا عن الزوج املالعن بالنسبة ألحكام املرياث و النفقة، ألن هذه األحكام ال تثبت إال 

أما بالنسبة لسائر املسائل األخرى فاعتربوا ولد اللعان يف عالقته مع املالعن   83.بسبب متيقن

ال تصح الشهادة بينهما، و لو قتله ال قصاص عليه للشبهة و احلرمة بينه و بني أوالده كاالبن، ف

 84.تثبت لالحتياط

كما ال يعترب طفل املالعنة جمهول النسب رغم أنه يلحق بأمه بعد اللعان، و هلذا ال جيوز لغري   

  85.املالعن بأن يقر به على أمل أن يكذب نفسه و ينسب الطفل إليه
        

 �� ا�,�<B. Y ا�X'�ا��: ثالثاثالثاثالثاثالثا

و ال :" فحرمت الشريعة اإلسالمية الزنا  وشددت  العقوبة على الزاين، لقوله تبارك و تعاىل  

الزانية والزاني فـاجلدوا كل  :" و يقول عز وجل 86."تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيال

ار املباشرة هلذا و من اآلث 87."واحد منهما مائة جلدة و ال تأخذكم بهما رأفة في دين اهللا
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فتعترب الشريعة اإلسالمية  .اإلجراء تقلص و اخنفاض عدد احلاالت اليت تطرح شبهة حول نسبها

   88.العالقات اجلنسية التامة بني الرجل و املرأة اليت ال تستند إىل عقد زواج أو شبهة، جرمية حدية

 الشريعة اإلسالمية فإذا ثبت أن الطفل ولد خارج الفراش الزوجي املشروع، فإن نسبه يف

سيكون من أمه أما بالنسبة ألبيه فهناك اختالف حول هذه املسألة بني فقهاء الشريعة اإلسالمية، 

حيث انقسم الفقه اإلسالمي إىل رأيني، أحدمها يعرتف البن الزنا حبق االنتساب إىل أبيه و اآلخر 

الفقهاء، إذ أصبح و  ر و  رأي مجهو إال أن اتمعات املسلمة روجت للرأي املانع  و ه. مينع ذلك

  89.كأنه املوقف الوحيد للفقه اإلسالمي

  <��#- ا�%�,&: رابعارابعارابعارابعا

حىت ال ختتلط األنساب أو تتداخل احلقوق الطبيعية أو تتعرض النتهاكات، فإن اإلسالم حرم 

و ما جعل أدعياءكم  :" التبين يف مجيع صوره وأشكاله، حيث يقول املوىل تبارك و تعاىل

م ذلكم قولكم بأفواهكم و اهللا يقول الحق و يهدي السبيل، أدعوهم آلبائهم  أبناءك

و لذلك   90."هو أقسط عند اهللا فـإن لم تعلموا أبائهم فـإخوانكم في الدين و مواليكم

  .غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اسم زيد بن حممد إىل زيد بن احلارثة
  

  حالة الطفل اللقيط: خامساخامساخامساخامسا

 اإلسالم حالة الطفل اللقيط الذي ال يعرف نسبه و هو املولود املرتوك و مل يعرف فقد عاجل       

له أبوان، فقد اهتم اإلسالم و فقهاء املسلمني اهتماما كبريا به، باعتباره ضحية ألخطاء اتمع، 

لذلك فإن اهلدف من مظاهر محاية اللقيط يف اإلسالم هو جرب كسره الذي مل يكن له فيه ذنب، 

تتلخص أهم مظاهر هذه احلماية يف وجوب التقاطه و عدم تركه للشارع حىت يهلك، و  حيث

اعتباره مسلما و حرا يف الظاهر، و قبول ادعاء من ينسبه لنفسه دون بينة أو إثبات، و وجوب 
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اإلنفاق عليه من بيت مال املسلمني إذا مل يكن حبوزته مال عند التقاطه، و إذا كان معه مال 

و ال شك أن تقدمي اإلسالم للطفل اللقيط هذه احلقوق هو . عليه لكونه ملكا له جيب احلفاظ

أمر بالغ األمهية يف جمال اندماج هذا الطفل يف اتمع الذي جيب عليه أن يعامل هذا الطفل على 

أساس األخوة يف اإلنسانية وعدم النظرة إليه على أنه صاحب الذنب أو اإلمث يف هذا الوضع، ألنه 

  .  حلقيقة هو الضحيةيف ا

هذا عن الضوابط اليت وضعتها الشريعة اإلسالمية من أجل محاية الطفل يف ثبوت نسبه و 

 .حتقيقا ملصلحته

فهنا نالحظ أن اإلسالم أكد على حترمي الزنا كما فعلت من قبله الشرائع السماوية كلها ملا له    

إال أن عظمته كبرية يف رعايته للقطاء من أثر خطري و مدمر يقضي على البناء األسري و يشتته، 

و . فقد جعل اإلسالم عقوبة للزنا رادعة، إال أنه مل يضيع ولد الزنا ألنه مثرة خطيئة. نتيجة الزنا

جاءت :" هذا ما يؤكده لنا احلديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

فطهرين، و أنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول اهللا الغامدية فقالت يا رسول اهللا أنا قد زنيت 

أما ال فاذهيب حىت تلدي، فلما : مل ترددين لعلك ترددين كما رددت ما عزا فالوااهللا أنا حلبلى، قال

فاذهيب فأرضعيه حىت تفطميه، فلما : هذا قد ولدته، قال: ولدت فأتته بالصيب يف خرقة قالت

هذا يا نيب اهللا قد فطمته و قد أكل الطعام فدفع : خبز، فقالت فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة

الصيب على رجل من املسلمني، مث أمر ا فحفر هلا إىل صدرها و أمر الناس فرمجوها فيقبل خالد 

بن الوليد حبجر فرمى رأسها فنضخ الدم على وجه خالد فسبها فسمع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر مهال ي: سبه إياها، فقال

  91."له ا فصلى عليها و دفنت

فهذا احلديث دليل على عظمة اإلسالم و حرصه على حياة الطفل و هو جنني يف بطن أمه 

حىت و لو كان ولد زنا، فحرم تطبيق احلد على املرأة احلامل من الزنا حىت تضع محلها رمحة 
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نني، و منع أيضا تطبيق احلد حىت ترضع طفلها مث تفطمه حىت يأخذ حقه يف تكوينه الطبيعي، باجل

فنالحظ . مث دفع الطفل إىل أحد املسلمني كي يتوىل رعايته و تربيته وسط اتمع اإلسالمي

عموما أن أمن و مكانة الطفل داخل اتمع و حقوقه كإنسان يبقى مضمونا سواء ولد عن طريق 

 .أو عن طريق غري شرعي، و سواء عرف أبواه أوالشرعي 

إال أنه مع ذلك تبقى بعض التساؤالت املنطقية أثارها موقف الشريعة اإلسالمية من الوالدة 

 :غري الشرعية وهو

ملاذا حيرم طفل الزنا من االنتساب إىل أبيه إذا كان معروفا و كأنه يف حقيقة األمر عوقب على  �

و مما الشك فيه، أن  مليس هناك مساسا مبصلحة الطفل؟ فالرب غفعل مل يرتكبه هو؟ فهنا 

الشريعة اإلسالمية مراعاة ملصلحة الطفل قد مسحت انتسابه إىل أمه، إال أن هذا غري كاف ألن 

الطفل ال بد أن يكرب و يرتعرع يف عائلة مستقرة، متكونة من أب وأم، فحياته ال تكون حياة 

رد تساؤالت ميكن أن تدفع به إىل االحنراف و التشرد، وأكثر عادية كباقي األطفال، فستكون جم

إال أنه إذا كان . من هذا إىل درجة معاقبة هذه األم اليت تسببت يف هذا باحنرافها و ارتكاا الزنا

 قد نسب ألبيه، حىت وإن عاش مع أمه فقط فيعترب نفسه كطفل من األطفال الناجتني عن الطالق

  . شاكل ويضمن هلذا الطفل حياة عادية أو على األقل شبه عاديةو رمبا هذا يقلل من امل

ملاذا يتحمل األب وحده العقوبة، حبيث أنه حرم من نسبة ولده إىل نفسه مع العلم أن األم  �

 هلا نصيب من املسؤولية فيما وقع؟

أال يكون عدم املساواة بني الطفل الشرعي و الطفل الطبيعي منافيا و متعارضا مع حتقيق  �

  صاحل الطفل؟م

هذا عن ضوابط النسب اليت وضعتها الشريعة اإلسالمية، مراعية أوال و قبل كل شيء 

إال أنه من احلقوق اهلامة أيضا اليت شرعها اهللا تعاىل محاية للطفل و ملصلحته حق . مصلحة الطفل

  .احلضانة، فحددت هلا أيضا الشريعة اإلسالمية ضوابط وهذا ما سوف يتطرق إليه 



 

 �Qا.1 ا���M'� و �Hا�8��: ا�)��
ا���ع 
كما سبق ذكره، فإن حق احلضانة من أهم احلقوق اليت أقرها اإلسالم للطفل،   و هي كما 

القيام حبفظ الصغري أو املعتوه الذي ال مييز  و ال يستقل بأمره، و تعهده : "عرفها مجهور الفقهاء

يقوى على النهوض  يو نفسيا و عقليا لكمبا يصلح له ووقايته مما يؤذيه و يضره و تربيته جسميا 

بتبعات احلياة و اإلطالع عليها مبسؤوليتها، و احلضانة بالنسبة للصغري أو الصغرية، و ألن اإلمهال 

  .92"يعرضها للهالك و الضياع

حمتاج ملن يعتين به و يقوم على تربيته و حفظه و تدبري كل ما يلزمه يف  ، و الولد منذ أن يولد

. يكون عاجزا يف حياته األوىل عن القيام مبصاحل نفسه غري مدرك ملا يضره و ينفعهحياته، ألنه 

والشارع احلكيم قد أناط هذا األمر بوالدي الصغري ألما أقرب الناس إليه يف هذه احلياة، ووزع 

األعباء عليهما كل فيما يصلح له، ففوض الوالية يف املال و العقود إىل الرجال ألم بذلك أقوم 

و يف .عليه و أقدر، و فوض الرتبية إىل النساء، ألن أشفق وأحىن و أقدر على الرتبية من الرجال

نوع يقدم فيه األب على األم و من : الوالية على الطفل نوعان: هذا يقول ابن القيم يف زاد املعاد

احلضانة و جهتها و هي و الية املال و النكاح، و نوع تقدم فيه األم على األب  و هي والية 

و قدم كل من األبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد و توقف مصلحته على . الرضاع

و ملا كان النساء أعرف بالرتبية . من يلي ذلك من أبويه،      و حتصل به كفايته و حسن تربيته

الرجال أقوم  و ملا كان. وأقدر عليها و أصرب و أرأف وأفرغ هلا لذلك قدمت األم فيها على األب

فتقدمي األم يف احلضانة . بتحصيل مصلحة الولد واالحتياط له يف البضع قدم األب فيها على األم

 93.و تقدمي األب يف والية املال كذلك. من حماسن الشريعة واالحتياط لألطفال و النظر إليهم

جناءا له و مرحلة احلضانة هذه قد حافظ فيها اإلسالم على مصلحة الولد، فلذلك وجبت إ

 94.من اهللكة
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 :و تثبت مشروعية احلضانة بالكتاب و السنة و اإلمجاع    

ففيها دليل على حقه يف  95."و الوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين: " لقوله تعاىل

  .الرضاع و هي من فرتة احلضانة

ين هذا كان يا رسول اهللا إن اب: ما روى أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت

بطين له وعاء و حجري له حواء، و ثدي له سقاء، و إن أباه طلقين و أراد أن ينتزعه مين، فقال 

  96." أنت أحق به ما لم تنكحي":" ص"رسول اهللا 

مبسؤولية احلضانة إىل الوالدين أوال إال أنه قد يقع  و خيتصم  ةفعهدت الشريعة اإلسالمي   

 :هنا الشريعة اإلسالمية عملت على تنظيم هذه املسألة كالتايلف. الزوجان يف الولد بعد الفرقة
 

        

  ا����8 Z��M'� :أوالأوالأوالأوال

فاألم أحق بالولد و كفالته، و اختلف الفقهاء يف إجبارها على ذلك، فذهب احلنفية إىل 

أن األم و غريها ال جترب على احلضانة إذا امتنعت قياسا على اإلرضاع و هو املشهور عند الشافعية 

نابلة و املالكية، و بناءا عليه لألم إسقاط حقها يف احلضانة، و إذا أرادت العود فال حق هلا واحل

إال أنه قد توصل األئمة املسلمون من مالكية و شافعية و حنفية إىل اتفاقهم على . عند املالكية

يف  أن احلضانة هي حق للطفل جيب على األم أن تتكفل به، و أنه ميكن أن جترب على حضانته 

كل حالة ال يوجد فيها من حيضنه من غريها، أو يوجد و لكنه ميتنع أو ال تتوفر فيه شروط ضمان 

مصلحة الطفل، و لقد اتفق معظم الفقهاء على إجبار األم على احلضانة عند عدم وجود حاضن 

آخر أكثر منها رعاية ملصلحة احملضون أو إجبار من يليها درجة إذا مل تتوفر فيه الشروط 

  . 97ساسيةاأل
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 .و تلي األم أمهاا، القرىب فالقرىب، ألن يف معىن األم لتحقق والدن   

 .و يف املرتبة الثالثة جند األب، ألنه أصل النسب و أقرب من غريه

 .مث تليه أمهات األب، القرىب فالقرىب، ألن بدلني بعصبة قريبة و هلن والدة ووراثة فأشبهن أم األم   

 .رب فاألقرب، ألنه يف معىن أب احملضونمث اجلد، األق

مث أمهات اجلد، ألن بدلني مبن هو أحق، و ملا فيهن من وصف الوالدة، و كون الطفل بعضا 

 .منهن

مث األخوات ، ألبوين،مث ألم، مث ألب،ألن يشاركن يف النسب، و تقدم قوة القرابة كتقدميها يف 

 .املرياث

 .،ألن اخلاالت يدلني باألم،ألبوين مث ألم، مث ألبتاخلاال   

 .العمات ألبوين مث ألم، مث ألب،ألن يدلني باألب   

 .خاالت أمه، مث خاالت أبيه، مث عمات أبيه  

بنات إخوته، تقدم بنت األخ الشقيق، مث بنت األخ ألم، مث بنت األخ ألب، و مثلهن بنات 

 .ه مث بنات عمات أبيهإخوانه، مث بنات عماته، مث بنات أعمامه، مث بنات أعمام أبي

مث تنتقل احلضانة لباقي العصبات، األقرب فاألقرب ألن هلم والية، و تعصيبا بالقرابة، فتثبت هلم 

 .احلضانة كاألب، فيقدم اإلخوة مث بنوهم مث األعمام، مث بنوهم، مث أعمام األب مث بنوهم

قدم، ألن هلم رمحا و قرابة، مث تنتقل احلضانة إىل ذوي األرحام، من الذكور و اإلناث غري ما ت

 .و أوالهم أبو أم مث أمهاته، فأخ ألم فخال. يرثون ا عند عدم من هو أوىل منهم

. مث تنتقل احلضانة إىل احلاكم، لعموم واليته، و هو له الوالية على من ال أب له و ال وصي

عند العدم أن تكون  فيسلمه احلاكم إىل من حيضنه من املسلمني ممن فيه أهلية و شفقة، و يتوجه

  .ملن سبقت إليه اليد كاللقيط

 D�وط ا���M'�: ثانياثانياثانياثانيا



 

احلضانة تثبت ملن كان أهال ا بتوافر شروطها، إذ يرى الفقهاء أن هناك شروطا عامة يف 

لذا سوف .الرجال و النساء وأخرى ختتص ا النساء، و البعض اآلخر ال بد من توافرها يف الرجال

 .حدىنتطرق لكل نقطة على 

  ا�6�وط ا�$��� /& ا��(�ل و ا�,@�ء -1

احلضانة مهمة شاقة ال يتحمل مسؤولياا و تبعاا إال الكبار، بل أن وظائفها ال : البلوغ - أ

يقوم ا إال هؤالء،لذا  يشرتط يف احلاضن البلوغ ألن احلضانة من باب الوالية و الصغري 

ائر الفقهاء، أما سن البلوغ فقد و هذا الشرط متفق عليه بني س. ليس من أهل الوالية

 98.اختلفت بشأنه اآلراء

ال يستطيع انون القيام بشؤون نفسه و بالتايل ال يكون له تويل شؤون غريه، : العقل - ب  

ويستوي يف اجلنون أن يكون مطبقا أو متقطعا فكالمها مانع من احلضانة، و ال فرق بني جنون 

قلة حبيث يأيت إال ليوم واحد يف السنة، ذلك ألن ترك متقطع قليل أو كثري، و لو كان من ال

احملضون لدى مثل هذه احلاضنة فيه ضرر عليه، فقد يرد جنوا يف أي وقت و إن كان نادرا أو 

ألن املقصود باحلضانة هو مصلحة احملضون وتوفري احلماية الالزمة له، و عليه ينبغي .99قصريا

  .ذلك رعاية ملصلحته تعاد به عن أدىن ضرر حمتمل يصيبهاالب

و املعتوه يأخذ حكم انون و الصغري ألنه حمتاج لرعاية الغري و بالتايل فال يرعى هو غريه، و     

ألن واليتهما لغريمها كالصغري فال والية هلما على حمضون، إذ احلضانة من الوالية، كما أنه ال 

ؤونه اخلاصة و تكون له يف يتصور أن يكون الشخص قاصرا يف حق نفسه ال ميكنه القيام بش

الوقت نفسه والية على غريه، ألنه يف حاجة إىل إشراف الغري و األخذ بيد ه يف شؤون نفسه فال 

يصوغ له أن يتوىل هو هذا اإلشراف على الغري باعتبار احلضانة والية على النفس، وغري العاقل ال 

 .ريهوالية له على نفسه، فمن باب أوىل ال تثبت له والية على غ
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و إىل جانب العقل اشرتط املالكية الرشد، فال حضانة عندهم لسفيه مبذر كي ال يتلف مال    

 .احملضون أو ينفق عليه منه ما يليق

 األمانة على األخالق-ج

األمانة صفة يف احلاضن يكون ا أهال ملمارسة احلضانة و بيئة مصاحبة احملضون، تضمن    

صغري، إذ تسقط احلضانة إذا ألقي بالصغري يف بيئة سيئة مصاحبة حدا أدىن من الرتبية السليمة لل

له تؤثر عليه سلبا و تثري الشكوك حول سالمة تربيته، و املناط يف سقوط احلضانة مصلحة الصغري 

إن احلاضنة لو كانت كثرية :" و محايته من الضياع و صيانته من اإلمهال، حىت قال بعض الفقهاء

حمبة اهللا تعاىل و خوفه حىت شغالها عن الولد و لزم ضياعه نزع منها و  الصالة قد استولت عليها

  100."سقطت احلضانة عنها

و عليه فال حضانة لغري أمني على تربية الولد و تقومي أخالقه، كالفاسق مثال رجال كان أو 

. نةو بالرغم من اتفاق فقهاء الشريعة اإلسالمية على مبدأ الفسق كمانع من موانع احلضا. امرأة

 :إال أنه عم الفقه احلنفي جدال خبصوص مدى الفسق املانع من احلضانة و انقسم إىل ثالث أراء

 . يرى االجتاه األول مبطلق الفسق ملنع احلضانة، فالفاسقة اليت ال تصوم مثال ال حضانة هلا  -

لزنا أو أن تكون ، كاهبينما يرى االجتاه الثاين أن الفسق يكون مانعا للحضانة إذا ضيع الولد بي - 

  .  احلاضنة سارقة

بينما قصر االجتاه الثالث الفسق الذي يسقط احلضانة على الزنا النشغال األم عن الولد  -

 . باخلروج من املنزل

أما الشافعية و املالكية فقاال بأن الفسق يكون مانعا للحضانة جبميع صوره، على أساس أن  -

ن احلضانة، و يف حضانته للولد ضررن ألنه ينشأ على الفاسق غري موثوق به يف أداء واجبه م

طريقته يف احلياة فاسقا مثله، و هذا ينايف مقاصد احلضانة اليت هي نفع الولد و حتقيق مصلحته و 

 .دفع الضرر عنه
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 .أما بالنسبة للحنابلة فقد سكتوا يف هذا اال - 

املانع من حضانة األم ذلك الفسق  يف حني أن يف هذه املسألة، قيد الشيخ ابن عابدين الفسق -

الذي يضيع به الولد إذ تكون هلا احلضانة و إن كانت معروفة عنده بالفجور مامل يصبح الولد يف 

ففي هذه احلالة وإن أصبح يعقل فجورها ينتزع منها الولد صونا و . سن يعقل فيه فجور أمه

  101.الفاسق فال حضانة له أما الرجل.حفاظا ألخالقه من الفساد ألا غري أمينة عليه

كما أنه قيل أن احلاضنة إذا كانت خترج كل وقت و ترتك الولد ضائعا فإا تكون غري مأمونة   -

 102.عليه، فال تكون هلا حضانته إذ ليست أهال هلا

و القول بأن احلاضنة ارتكبت فعال فاحشا، جيب إثباته بالطرق املعروفة شرعا وهي أربعة شهود   

 . ل، أو اعرتافها بالفعل املنسوب إليها ألن االعرتاف سيد األدلةعدول من الرجا

فرتجيح الرأي الذي قال بالفسق املانع للحضانة إذا ضاع به الولد، ففي رأينا هو األصوب 

 .وهو املتماشي مع فكرة محاية و احملافظة على الطفل حتقيقا ملصلحته

  :القدرة على التربية-د

صيانة الصغري يف خلقه و صحته، إذ ال حضانة لعاجز لكرب  يقصد بالقدرة االستطاعة على

السن أو مرض أو شغل، فاملرأة احملرتفة أو العاملة إذا كان عملها مينعها من تربية الصغري و العناية 

بأمره ال تكون لديها أهلية احلضانة، أما إذا كان عملها ال حيول دون رعاية الصغري و تدبري شؤونه 

  .103ها يف احلضانةحينئذ ال يسقط حق

إذ يرى أغلب الفقهاء أنه ال حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر، و ال ملريضة مرضا معديا أو 

مرضا يعجزها و مينعها عن القيام بشؤون الصغري و ال ملتقدمة يف السن تقدما جيعلها حباجة إىل 

شى من هذا اإلمهال ضياع رعاية الغري هلا، و ال ملهملة لشؤون بيتها كثرية املغادرة له، حيث أنه خي
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الطفل و إحلاق الضرر به، أو لساكنة مع مريض مرضا معديا أو مع من يبغض الطفل و لو كان 

 .ال تتوفر له الرعاية الكافية و اجلو الصاحل املالئم لرتبيته قريبا له إذ

مياء و فاملالكية و الشافعية و احلنابلة يدخلون العمى يف مانع العجز، و ينيطون حضانة الع   

غريها من العاجزات بقدرا على القيام بشؤون احملضون و لو كان ذلك مبساعدة غريها، أما إذا 

 .104منعها شيء من ذلك عن رعاية شؤون احملضون فال تكون هلا احلضانة

 ريو عليه فإن الفقهاء مل يشرتطوا ألهلية احلضانة سوى قدرة احلاضنة على رعاية الصغ

احملافظة عليه، و مل يشرتطوا اإلبصار بل أوجبوا توافر صفات ترجع إىل  واإلشراف على تربيته و

 .احملافظة على الصغري و توفر راحته
 

  اإلسالم-ه 

يرى الشافعية و احلنابلة أن اإلسالم شرط ملمارسة احلضانة، فال تثبت احلضانة عندهم 

و لن جيعل :" ؤمن لقوله تعاىلللحاضنة الكافرة للصغري املسلم ألا والية و ال والية لكافر على م

فهي كوالية الزواج و املال و ألنه خيشى على دين حملضون .  105"اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال

من احلاضنة حلرصها على تنشئته على دينها و هذا أكرب ضرر يصيب الطفل، فإن رسول اهللا صلى 

  ".أبويه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانهكل مولود يولد على الفطرة إال أن :" اهللا عليه  وسلم قال

إال أن احلنفية و املالكية مل يشرتطوا إسالم احلاضنة، فيصح كون احلاضنة كتابية سواء كانت   

أما أو غريها ألن احلضانة ال تتجاوز إرضاع الطفل و خدمته، و كالمها جيوز من الكافرة، و 

فع بن سنان أسلم و أبت امرأته أن تسلم فأتت أن را: دليلهم يف ذلك ما رواه أبو داود و النسائي

ابنيت، فمالت : أو شبهة و قال رافع –و هي فطيم  -ابنيت: النيب صلى اهللا و عليه و سلم فقالت

  .فمالت إىل أبيها فأخذها"  اللهم أهدها: " إىل األم، فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم
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تلف باختالف الدين، لكن هؤالء و ألن مناط احلضانة عندهم هي الشفقة و هي ال خت

  .اختلفوا يف مدة بقاء احملضون عند احلاضنة غري املسلمة

يبقى عندها إىل ان يعقل األديان ببلوغه السن السابعة أو يتضح أنه يف بقائه : فقال احلنفية �

  .  معها خطر على دينه كالذهاب به إىل معابدها أو تعوده على شرب اخلمر و أكل حلم اخلنزير

إن احملضون يبقى مع احلاضنة إىل انتهاء مدة احلضانة شرعا، فإن خيف على : ال املالكيةو ق �

  .106احملضون من احلاضنة أعطى حق الرقابة إىل أحد املسلمني ليحفظ الولد من الفساد

و جتدر اإلشارة إىل أن األحناف و إن رأوا جواز حضانة الكافرة إال أم اشرتطوا أن ال تكون    

ن املرتدة تستحق احلبس حىت تتوب و تعود إىل اإلسالم أو متوت يف احلبس فال تتاح هلا مرتدة، أل

  .الفرصة حلضانة الطفل، فإن تابت و عادت عاد هلا حق احلضانة
  

  الشروط الخاصة بالنساء -  2

  :هناك مجلة من الشروط اخلاصة بالنساء ميكن سردها فيما يلي  

  :غير أو بقريب غير محرم منهأن ال  تكون متزوجة بأجنبي عن الص -أ

  :اختلف الفقهاء يف حكم تزوج احلاضنة باألجنيب عن احملضون على آراء منها

قوهلم أن احلضانة تسقط بالتزوج مطلقا، سواء كان احملضون ذكرا أو أنثى، و هو ما ذهب  �

حجتهم يف مالك و الشافعي، و أبو حنفية و امحد يف املشهور عنه، و : إليه كل من األئمة األربعة

يا رسول اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء و : " أن امرأة قالت:" ذلك ما رواه عبد اهللا بن عمرو

أنت :" حجري له حواء و ثدي له سقاء و زعم أبوه أنه ينوعه مين فقال صلى اهللا عليه و يلم

 يكون هلا فهذا احلديث جعل هلا حق احلضانة حىت تتزوج، و عندها ال. 107"أحق به مامل تنكحي

وكذلك إمجاع الصحابة على أن احلضانة لألم حىت تتزوج، فتسقط عنها و يدل على . هذا احلق

إا أحق به : ذلك خرب عمر بن اخلطاب يف النزاع حول ابنه عاصم فقد قال له الصديق أبو بكر
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 ينكر ما مل تتزوج، و قد وافقه عمر رضي اهللا عنه على هذا احلكم و كان حبضور الصحابة و مل

عليه أحد ذلك، و على حكم أيب بكر سار القضاة ابتداء من شريح ال خيتلفون فيه زمانا و 

  .108مكانا

و قيل إن احلضانة ال تسقط بالتزويج مطلقا سواء كان احملضون ذكرا أو أنثى، و هذا الرأي  �

اه و حججهم يف ذلك احلديث الذي رو . أكد عليه احلسن البصري و هو قول ابن حزم الظاهري

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة و ليس له خادم، فأخذ أبو :" أنس رضي اهللا عنه قال

طلحة بيدي، وانطلق يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، فقال يا رسول اهللا إن أنس غالم  

 ، و عن أنسا كان يف حضانة أمه،و هلا...فخدمته يف السفر و احلضر: كيس فليخدمك، قال

و حجتهم  ". زوج و هو أبو طلحة، بعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو مل ينكر ذلك

كذلك أن أم سلمى ملا تزوجت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل تسقط بزواجها كفالتها لبنيها
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 إال أن الراجح هو أنه إذا تزوجت احلاضنة بقريب حمرم من الصغري مثل عمه فإن حضانتها ال �

العم صاحب حق يف احلضانة، و له من صلته بالطفل و قرابته منه ما حتمله على  نتسقط أل

الشفقة ورعاية حقه، و هذا على عكس األجنيب فإا إذا تزوجته ال يعطف عليه و ال ميكنها من 

 .بهالعناية به، وعليه فالصغري ال جيد اجلو الرحيم و ال الظروف املساعدة اليت تنمي ملكاته و مواه

  أن تكون ذات رحم محرم من الصغير -ب

أي تكون احلاضنة رمحا حمرما على احملضون كأم احملضون و أخته و جدته، فال حق لبنات 

العم و العمة و بنات اخلال و اخلالة حبضانة الذكور لعم احملرمية، و هلن احلق يف حضانة اإلناث و 

  .2و لكن هلم احلق يف حضانة الذكور ال حق لبين اخلال و العم و العمة يف حضانة اإلناث

  

  مة الحاضنة بالصغير في بيت يبغضهعدم إقا -ج

  .يرى أغلب الفقهاء أن سكن احلاضنة مع من يبغض الصغري يعرضه لألذى و الضياع

  أال تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا و األب معسرا -د

حلقها يف احلضانة، فعدم إن امتناع األم عن تربية الولد جمانا عند إعسار األب مسقط 

  3االمتناع يعترب شرطا من شروط احلضانة

  الشروط الخاصة بالرجال -3

يشرتط يف الرجل احلاضن باإلضافة إىل شرط العقل و األمانة و االستقامة شروط خاصة 

  :بالرجال فقط و هي

نها بسبع أن يكون احلاضن حمرما للمحضون إذا كانت أنثى، ولقد حدد احلنابلة و احلنفية س -أ

سنني تفاديا أو حذرا من اخللوة ا النتهاء احملرمية، و إن مل تبلغ الطفلة حد الفتنة و الشهوة 
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أعطيت له باالتفاق، ألنه يف حالة بلوغها هذه املرحلة من الشهوة فال يكون البن العم حضانة 

و إبقائها عنده بأمر من  ابنة عمه املشتهاة، و أجازها احلنفية إذا مل يكن لبنت العم غري ابن العم،

  .1القاضي إذا كان مأمونا عليها و ال خيشى عليها الفتنة منه

احتاد الدين بني احلاضن و احملضون، ألن حق الرجال يف احلضانة مبين على املرياث و ال  -ب

توارث بني املسلم و غري املسلم، و ذلك إذا كان الولد غري مسلم وكان ذو الرحم احملرم مسلما 

له حق احلضانة بل حضانته إىل ذوي رمحه احملارم من أهل دينه، و إذا كان الولد مسلما و  فليس

ذو رمحه غري مسلم، فليست حضانته إليه ألنه ال توارث بينهما، إذ قد بين حق احلضانة يف الرجال 

  .2على املرياث

        

  <=22� ا���� ���P,H: ثالثاثالثاثالثاثالثا

فحسب . سول صلى اهللا عليه و سلمظهرت مسألة ختيري احملضون حلاضنته يف عهد الر 

: " جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت: الرتمذي وغريه من حديث أيب هريرة

ياغالم هذا أبوك و هذه أمك فخذ بيد أيهما : يارسول اهللا إن زوجي يريد أن يذهب بإبين فقال

ثابة انطالقة لفكرة استماع فإن هذا احلديث يعترب مب.   3" فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" شئت

 :غري أن هذه املسألة مل جيمع عليها الفقه، فاختلفت اآلراء فيها. الطفل لتحري مصلحته

فريى األحناف أن الخيار للولد يف هذه املسألة، و يعين بذلك أنه إذا بلغ الطفل السن اليت  

 . للصغري ذكرا كان أوأنثى جيب فيها أن ينزع من األم، فإنه ينزع منها و يأخذه األب دون خيار

  :و قد استدلوا باحلجج التالية

  .إن الصغري غري رشيد ال يعرف مصلحته* 
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  .إنه قاصر العقل ال ينظر إىل البعيد بل يقف عند العاجل من حتصيل اللعب و اللهو* 

و له بعد . أما عند الشافعية، فإن الصيب له أن خيري بني والديه، فإن اختار أحدمها كان له

و استدلوا حلديث الرسول صلى اهللا عليه و . ختيار أحدها أن يتحول لآلخر و إن تكرر منه ذلكا

  .سلم

أما املالكية، فرأوا وجوب التفرقة بني الفىت و الفتاة يف هذه املسألة ، إال أم اختلفوا فيما  

  :بينهم و انقسموا إىل فريقني

البقاء مع احلاضنة أو تركه ألبيه، أما  سنوات خيري بني 7فريق يقول أن الفىت إذا بلغ سن  �

  .البنت فتسلم إىل األب من غري ختيري

  .و فريق آخر يقول أن األم أحق بالصغري حىت يثغر، أما الصغرية فإا ختري �

التخيري و الفرقة ال يكونان إال إذا حصلت به مصلحة الولد، و كون كل من : قال ابن القيم

األم أصون من األب، و أغري منه، قدمت عليهن و ال التفات الوالدين نظري اآلخر، فلو كانت 

  . 1إىل قرعة، و ال اختيار الصيب يف هذه احلالة

�1ة ا���M'�: رابعارابعارابعارابعا 

جل فقهاء الشريعة متفقون على أن احلضانة تبدأ منذ والدة الطفل إىل سن التمييز، إال 

  :أم اختلفوا يف بقائها بعد ذلك

تفرقة بني الذكر و األنثى، فتنتهي حضانة الذكر بسن البلوغ، أما األنثى فريى املالكية بضرورة ال  -

  .بالزواج و دخول الزوج ا

  .و عند احلنابلة، فتنتهي حضانة الذكر بسبع سنني، و تسعة سنني بالنسبة لألنثى  -
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 7بالنسبة للحنفية، فانقسم أنصاره إىل اجتاهني، فمنهم من قدر انتهاء مدة حضانة الذكر ب   -

. سنوات و منهم من قدرها بتسع سنوات، الختالفهم يف تقدير وقت استقالل الذكر خبدمة نفسه

  .  أما بالنسبة للبنت تكون حسب اختالف أرائهم، يف التاسعة أو احلادية عشر سنة  من عمرها

فهنا ال ميكن تأييد رأي على رأي آخر، حيث أا رغم اختالفها إال أا كلها حددت سنا      

فاحلضانة دف إىل محاية الطفل، و الطفل يف . غرية يستغين فيها احملضون عن خدمة النساءص

  .صغر سنه يكون حباجة ألكرب مساعدة و حنان من قبل األقرب من والديه

و بالتايل فإن كل اآلراء جاءت منافية و غري متطابقة مع اهلدف من احلضانة و الذي هو 

 .   مصلحة الطفل

        

        

  ا���M'� آ�Tر: خامساخامساخامساخامسا

  :و قد ترتب على احلضانة آثار، راعاا  الشريعة اإلسالمية و نظمتها كما يلي   

  نفقة المحضون -1

ألزمت الشريعة اإلسالمية األب بتحمل نفقة ابنه الصغري جبميع أنواعها من طعام و كسوة 

ياته حىت يبلغ ونفقات التعليم و الدراسة، و غري ذلك من النفقات اليت حيتاج إليها الطفل يف ح

و األصل أن . و يستوي يف ذلك الذكور و اإلناث. سنا تسمح له بالكسب و العيش من عمله

نفقة األطفال تكون على األب إذا كان مقتدرا، أما إذا كان فقرياو ال يقدر على الكسب بوجه 

امتثاال من الوجوه فيلحق بامليت، فيجرب ورثة األب على نفقة األطفال على قدر مرياثهم منه، 

و على الوارث مثل :" إىل قوله تعاىل" وعلى املولود له رزقهن و كسون باملعروف:" لقوله تعاىل

  .1"ذلك
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و اتفق الفقهاء على أنه إذا كان األب موجودا و قادرا على الكسب يف رأي اجلمهور، 

كان فقريا عاجزا   فعليه وحده نفقة أوالده، ال يشاركه فيها أحد، أما إذا مل يكن األب موجودا ، أو

 :عن الكسب ملرض أو كرب السن، فهنا اختلفت اآلراء

  .حسب رأي احلنفية كانت نفقتهم على املوجود من األصول ذكرا كان أو أنثى إذا كان موسرا -

 .و يرى املالكية أن النفقة جتب على األب وحده دون غريه -

 .وجبت النفقة على األم وذهب الشافعية إىل أنه إذا مل يوجد األب أو كان عاجزا -

و ذهب احلنابلة إىل أنه إذا مل يكن للولد الصغري أب وجبت نفقته على كل وارث على قدر  -

فإذا كان أصوله غري وارثني وجبت النفقة على أقرم درجة لألوالد، فإن تساوت درجتهم . مرياثه

 .وجبت النفقة عليهم مجيعا كما جترب الوصية على نفقة الصغري

أفضل دينار ينفقه الرجل ، دينار ينفقه على  :" يف هذا الصدد" ص"ل الرسولو يقو 

عياله، و دينار ينفقه على دابته في سبيل اهللا، و دينار ينفقه على أصحابه في سبيل  

  .."اهللا

 1."كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول:" و قوله صلى اهللا عليه و سلم

جبا على بيت مال املسلمني إذا عجز الوالد عن و قد جعل اإلسالم حق الطفل يف النفقة وا

:" دفعها، و مل يكن له أقارب موسورون، و ذلك استنادا إىل قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم

 2."الغرم بالغنم

قد سبق وأن أبدا حرصه على مصلحة  1907كما أن مشروع تقنني الشريعة اإلسالمية لسنة 

 .منه 117فقرة أوىل و  115املادتني احملضون خبصوص هذه النفقة و ذلك يف 
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إن احلضانة ال تنطوي يف حد ذاا بالنسبة للحاضن، :" يف فقرا األوىل 115فجاءت املادة  -

التزام تلبية السكن و الغذاء للمحضون، و للحاضن إذا مل يكن ملزما شخصيا بالنفقة بسبب 

 ".سديد له نفقاتهقرابته مع احملضون، احلق يف فرض على الشخص امللزم ا  ت

من ذات املشروع أن األب هو امللزم بتلبية الغذاء و امللبس  104و 102و قد أثبتت املادتني  -

 . واملسكن لولده

و ما يزيد من إبراز انشغال واضعو هذا املشروع مبصلحة احملضون املادية هو ما ورد يف املادة  -

  1."الولد تسدد قبل أي دين آخر التكاليف الضرورية لإلنفاق على:" اليت تنص على أن 117

  

  

 
 

  أجرة الحاضنة -2

لقد عرف الفقه اإلسالمي أراء خمتلفة حول أجرة احلضانة، و فرق فيها بني ما إذا كانت 

  .الدائنة ا هي األم أو غريها

فإذا كانت احلاضنة هي غري األم، فهنا امع عليه أن هلا أجر احلضانة، أما إذا كانت هي 

 :فت اآلراءاألم فهنا اختل

 .فحسب احلنفية، فإن لألم حق طلب أجرة احلضانة إال بعد الطالق، و بعد انتهاء العدة -

 .عند املالكية، عدم جواز متسك األم بطلب أجرة مقابل حضانة أوالدها -

أما الشافعية و احلنابلة فأقروا لألم أجرة مقابل حضانة أوالدها يف مجيع احلاالت، و هذه األجرة  -

 .من مال احملضون إن كان له مال، أو تقع على عاتق املكلف بنفقتهتؤخذ 

الرأي الذي ميكن ترجيحه يف هذه احلالة هو رأي الشافعية و احلنابلة، فمن األحق أن تكون 

للحاضنة أجرة احلضانة و خاصة وإن مل تكن تعمل، فهذا يساعدها على توفري كل الرعاية الواجبة 
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احملضونني يف النفقة إال أن هذا غري كاف و خاصة وأن األطفال  لألطفال ألنه بالرغم من حق

 .الصغار يف حاجة مستمرة

  حق المحضون في السكن -3

مل يتوقف الفقه اإلسالمي عند إلزام األب بتوفري مسكن أو أجرته للمحضون،    و إمنا نادى 

جلريان و لو  وعلى رأسه احلنفية بأن يكون البيت الذي يسكن فيه احملضون غري معرض ألذى ا

و اشرتط خليل ابن اسحاق من املالكية أن تسكن احلاضنة يف بيت ال يسبب أي .  1كانوا أقربائه

  .خوف للمحضون

  

  

 
 

  ق الزيارةح -4

حيث جاء قوله .إن الشريعة اإلسالمية قررت حق الزيارة، الذي جعلته من باب صلة الرحم

، 2...."ين إحسانا وبذي القربىو اعبدوا اهللا و ال تشركوا به شيئا و بالوالد:" تعاىل

، 3."واتقوا اهللا الذي تساءلون به األرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا:".....وأيضا قوله

 4."وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا:" وأيضا

و من األحاديث احلاثة على تلك الصلة، عن عائشة رضي اهللا عنها قال رسول اهللا صلى اهللا 

من وصلني وصله اهللا، و من قطعني قطعه  : " الرحم متعلقة بالعرش تقول"م عليه و سل
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من أحب أن يبسط  :" وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 1."اهللا

 2."له في رزقه و ينشأ له في أثره فـليصل رحمه

النساء، أو رؤية األم  فيتصل باحلضانة حق الرؤية، سواء كان رؤية األب لولده وهو يف حضانة

 .لولدها إذا كان مع أبيه أو العاصب غري أبيه

فالولد إذا كان يف حضانة األم، و أراد أبوه أن يراه، فإا ال جترب على أن ترسله له لرياه، 

و إذا كان مع أبيه، فاألب ال جيرب على أن يرسله ألمه، بل ال مينعها .   لكنها ال متنعه من ذلك

 .من هذه الرؤية

و فرتة الزيارة على العادة ال تكون يومية، بل يوما يف عدد من األيام، لكن ال بأس أن تزور 

 .األم ابنها أو ابنتها يوميا إذا كان منزهلا قريبا

وإ ذا كانت األم مع الولد مبنزل زوج هلا، فإنه جيب لكي يتمكن األب من الزيارة أن يأذن 

به فعلى األم إخراج الولد إليه لكي يراه و يتفقد أحواله  فإن مل يأذن. بذلك الزوج، ألن هذا حقه

 .و يباشر شأنه

ليس للحاضنة أن متنع األب من رؤية ولده، و ال جترب على : " و يرى اإلمام أبو زهرة أنه

إرساله، كما انه ليس له إن سقط حق األم يف احلضانة أن مينعها من رؤية ولدها و ال جيرب على 

    3."إرساله إليها

فما ميكن قوله أن عدم إجبار احلاضن سواء كانت األم أو األب على إرسال الطفل لرؤية 

أحدمها يكون فيه مساسا مبصلحة الطفل، ألنه يف بعض األحيان و خاصة بعد الطالق يشب 

الطرفني نوع من احلقد و البغضاء الشيء الذي مينعهما من مراعاة مصلحة الطفل يف حالة اختاذ 

لذا يف هذه احلالة و يف نظرنا ال بد من إجبار . رسال الطفل إىل الطرف اآلخرالقرار بعدم إ

 .احلاضن عن إرسال الطفل لرؤية الطرف اآلخر ألن الطفل حباجة إىل والديه االثنني
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  حالة السفر بالمحضون -5

  :اختلفت أراء الفقهاء بشأن هذه املسألة

الويل يف إسقاط حضانتها إذا سافر أحدمها لقد سوى فقهاء املالكية بني احلضانة  و : المالكية -

. كلم بقصد اإلقامة  133إىل بلد آخر مبسافة تقدر مبا يزيد عن ست برد، و هو ما يعادل تقريبا 

فإذا سافر الويل سواء كان األب أو من يقوم مقامه بقصد اإلقامة، مسافة تبعد عن بلد احلاضنة 

و يسقط . أمن الطريق و أمن املكان املقصود بست برد فأكثر، له أخذ الولد من احلاضنة بشرط

  .حق احلاضنة يف احلضانة إذا سافرت

إال أن الشافعية قد فرقوا بني السفر حلاجة و بني السفر لنقله، فإذا أراد الويل السفر : الشافعية -

. حلاجة كان احملضون مع املقيم حىت يعود املسافر، و ذلك ملا يف السفر من خطورة على احملضون

ما إذا كان السفر لنقله كان األب أوىل حبضانة الصغري بشرط وجود األمن يف طريقه و أمن البلد أ

  .املقصود له، فإن مل يكن هناك أمن بقي الصغري يف حضانة أمه

بينما يرى احلنابلة أنه إذا أراد أحد الوالدين نقل احملضون إىل بلد مسافته أكثر من : الحنابلة -

و الطريق من أجل السكن، فهنا األب أحق حبضانته سواء كان األب املقيم ست برد و كان البلد 

  .أم هو املتنقل، ألن األب هو الذي يقوم عادة بتأديب األبناء و حفظ نسبهم

يرى احلنفية أنه إذا كان احملضون يف حضانة أمه أو غريها فال جيوز لألب االنتقال به : الحنفية  -

هذه من حقها، إال إذا سقطت حضانتها و ال يوجد من يليها يف إال برضاه، ألن فرتة احلضانة 

الرتتيب وانتقلت إىل األب، فإذا أراد السفر به جاز له ذلك على أن يكون سفر األب باحملضون 

  .إىل بلد قريب من بلد األم لتمكينها من رؤيته، و إال ال جيوز ذلك

حلضانة ، و هذا عند احلنفية ، و ما نستخلصه من اختالف اآلراء أن السفر ال يسقط حق ا

إال أن األرجح هو مراعاة ). املالكية و الشافعية و احلنابلة ( بينما يسقطها يف رأي اجلمهور 

  .مصلحة احملضون يف حالة السفر



 

له فمن املالحظ أن الشريعة اإلسالمية أكدت على هذا احلق خصوصا أن الطفل يف مراح

فمن خالل . األوىل يكون يف حاجة إىل من يتدبر شؤونه، كونه عاجزا عن القيام بذلك وحده

و كبرية فيما خيص احلضانة، فما ميكن قوله أن  ةدراستنا ملراعاة الشريعة اإلسالمية لكل صغري

ة فقهاء الشريعة اإلسالمية و بالرغم من اختالف أرائهم يف بعض ااالت قد راعوا دائما مصلح

 .الطفل و جعلوا له مصلحة فضلى تفوق كل املصاحل ، مبا فيها مصلحة الوالدين

���� ا����: ا���ع ا��ا78� ���$  '\�ة ا�$��- ا345�& ا�
إن تطور اتمع، و ظهور مسائل جديدة و تقنيات حديثة، مل يتعرض هلا الفقه اإلسالمي      

  . إليها و إلصدار فتاوى بشأاقدميا، ألزم اجلهات اإلسالمية بضرورة التطرق 

  :بالنسبة للكفالة :أوالأوالأوالأوال

فإذا كانت الشريعة اإلسالمية أغلقت باب التبين، فإا فتحت أبواب أخرى تضمن محاية 

أكثر لألطفال جمهويل النسب و للقطاء، و ذلك مبا يعرف بالكفالة و االحتضان و الرعاية اليت 

الشيء املالحظ يف احلياة اليومية إن شرحية  لكن. تضمن محاية األنساب و عدم اختالطها

األطفال اهولني النسب و اللقطاء يعانون من عدة مشاكل عند بلوغهم سن الرشد، رغم  

  . كفالتهم من طرف مؤسسة الرعاية االجتماعية أو بعض األسر ذوي الرب و اإلحسان

م لضمان أحسن الشيء الذي دفع ببعض العائالت الرغبة يف إعطاء اللقب العائلي هل

حياة لتنشئتهم، و نفس الشيء الذي دفع ذه األسر إىل االستفسار عن مدى شرعيته رغم 

فبعد عدة سنوات من النقاش صدرت فتوى يف سبتمرب . صراحة النصوص القرآنية بتحرمي التبين

و   .فرقت بني النسب و اللقب و أجازت للعائلة الكفيلة إعطاء لقبها على الطفل املكفول 1991

 .ترسخ هذا يف مجيع الدول اإلسالمية ماعدا تونس

، مما أدى  بقيام  العديد من 1992و يف اجلزائر قد صدر مرسوم وزاري يف هذا الشأن يف جانفي 

  .النسب و اللقطاء باإلجراءات من أجل كفالة أطفال جمهولني تالعائال



 

  :بالنسبة للتلقيح االصطناعي :ثانياثانياثانياثانيا

قنياته احلديثة ضمن القضايا اليت مل يتعرض هلا الفقه اإلسالمي يدخل اإلجناب الصناعي بت

قدميا، غري أن النتائج املذهلة للتقنيات احلديثة يف اإلجناب و اهتمام األفراد املتزايد ا، ألزم 

اجلهات اإلسالمية بضرورة دراستها و البحث عن حكمها الشرعي، باعتبارها متس إحدى 

   1.لقواعد الشرعية على محايتها، و هي النسلالضرورات  اخلمس اليت دلت ا

 63و أول اجلهات اليت تناولت املوضوع دار اإلفتاء املصرية من خالل إصدارها للفتوة رقم 

، كما أنه عقدت يف نفس الفرتة بالكويت سلسلة ندوات حتت إشراف املنظمة 1980عام 

  ".لطبية املعاصرةاإلسالم و املشكالت ا:" اإلسالمية للعلوم الطبية حتت عنوان

كما اهتم جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة العامل اإلسالمي، و كذا امع الفقهي لرابطة    

العامل اإلسالمي باململكة العربية السعودية ذه املواضيع، و صدرت عنها قرارات متعددة، إىل 

الشرعية اخلاصة ا، و كذا  جانب مؤمترات األزهر الشريف السنوية عن املسائل الطبية و األحكام

    2.اآلراء الفقهية الفردية لعلماء األمة يف هذا الشأن

  :3ومت االتفاق على تقنيات اإلجناب احلديثة و على جوازها و اليت تتمثل فيما يلي   

  .جواز تلقيح الزوجة بذات مين زوجها بشرط التأكد من عدم اختالطه مبين غريه -1

زوجة اليت ال حتمل و ختصيبها بنطف زوجها خارج الرحم يف أنبوب، جواز أخذ بويضة من ال -2

  .على أن تعاد البيضة املخصبة إىل رحم الزوجة مرة أخرى

فال جيوز التلقيح بغري نطفة الزوج،و ال . حترمي تدخل الغري يف عملية اإلجناب، بأي شكل كان -3

فكل ذلك يدخل ضمن . لزوجنيختصيب غري بويضة الزوجة، و ال زرع بويضة خمصبة غريبة عن ا

  .معىن الزنا، إذ أن ذلك يؤدي إىل اختالط األنساب 

  .يشمل التحرمي عمليات نقل األعضاء التناسلية من إنسان آلخر لنفس العلة املذكورة -4
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حترمي التالعب باحلياة اإلنسانية، خاصة يف بداية أطوارها، فال جيوز االستعانة حبيوانات لتحل  -5

كما ال جيوز التالعب باجلينات الوراثية . حلمل اجلنني فرتة احلمل أو بعض منها حمل األمهات

  .   اخلاصة بصفات معينة يف اإلنسان مثل اللون، الطول، أو تلك اخلاصة بتحسني جنس اجلنني

 :بالنسبة للبصمة الوراثية  :ثالثاثالثاثالثاثالثا

ة طريقا من طرق ذهب فقهاء الشريعة اإلسالمية املعاصرون، إىل اعتبار البصمة الوراثي

الذي يذهب إليه مجهور الفقهاء يف إثبات  1اإلثبات، بعدما اعتربوها تطورا عظيما يف جمال القيافة

  .النسب املتنازع فيه

فقد جاء يف قرار امع الفقهي بالرابطة أنه جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف جمال 

 : إثبات النسب يف احلاالت التالية

حصل نزاع حول جمهول النسب سواء كان هذا نتيجة انتفاء األدلة أو تساويها، أم  إذا  -1     

  .كان سبب االشرتاك يف وطء شبهة و حنو ذلك

  يف حالة االشتباه بني املواليد يف املستشفيات أو مراكز رعاية األطفال،  - 2     

 .و كذلك االشتباه يف أطفال األنابيب

بب احلوادث أو احلروب، و تعذر معرفتهم ، أو وجدوا جثثا يف حالة ضياع األطفال بس -3    

 .ال ميكن التعرف على هويتها، أو بقصد التعرف على هويات أسرى احلرب و املفقودين

: " و قد جاء يف توصية ندوة اهلندسة الوراثية املنبثقة عن املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

و هي ترقى إىل .....التحقق من الوالدية البيولوجية أن البصمة الوراثية وسيلة ال تكاد حتظى يف

  ".مستوى القرائن القوية اليت يأخذ ا الفقهاء

أما عن إثبات ابن الزنا بالبصمة الوراثية، فهو ممنوع شرعا، كما صرح بذلك مفيت مصر علي    

م إن علماء الفقه اإلسالمي اتفقوا على إثبات نسب األ:" حيث قال 22/05/2006مجعة يف 
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لذا :" و أضاف قائال." بامليالد، أما بالنسبة لألب فال بد أن يتم ذلك عن طريق الوسائل الشرعية

  1."نعترب إثبات النسب البن الزنا غري سليم ، و هذا ال عالقة له باستعمال حتليل البصمة الوراثية

ألخري بعدم و تتوافق هذه الفتوى مع ما ورد عن الدكتور يوسف القرضاوي، حيث يرى هذا ا   

جواز استخدام حتليل البصمة الوراثية إلثبات النسب يف حالة الزنا، معتربا أن الشرع وإن كان 

يتطلع إلثبات النسب، فإنه يف ذات الوقت يرى أن السرت مقصد هام تقوم عليه احلياة االجتماعية 

ة الوراثية يف إثبات ال يعتمد باستخدام البصم:" و ألفت أنه. لئال تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا

النسب إال يف حالة براءة املرأة املتزوجة إذا امها زوجها بالزنا، أو يف حالة إثبات نسب الولد 

 . ، حىت ال يقع الولد يف مشكالت مستقبليةهألبي

و ذكر الدكتور أنه يف حالة رفض الزوج اخلضوع للتحاليل، يعد هذا دليال ضده و ليس له، و 

   2.ي أن يفعله رغما عن الزوجيكون من حق القاض

هذا عن اهتمام الشريعة اإلسالمية بالطفل، باعتبارها أن مرحلة الطفولة تعد من أخطر 

مراحل العمر و أعظمها شأنا يف تكوين شخصية الفرد، و من مت فإن رعاية األطفال و محايتهم 

حتدثت يف آيات كثرية أصبحت من األمور األساسية اليت أكدت عليها الشريعة اإلسالمية، فقد 

من القرآن الكرمي على حقوق الطفل و مسؤوليات رعايته و حفظه، و يصور لنا اإلمام الغزايل 

رمحه اهللا املسؤولية الكبرية امللقاة على عاتق األهل يف تربية األطفال و تنشئتهم التنشئة الصحيحة 

طفل أمانة عند والديه، و قلبه ال:" على التعاليم الدينية اإلسالمية، حيث يقول يف هذا الصدد

الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل نقش و صورة، و هو قابل لكل ما نقش، و مائل 

لكل ما ميال به إليه، فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه، و سعد يف الدنيا و اآلخرة و شاركه يف ثوابه 

لبهائم شقي و هلك، و كل الوزر أبواه، و كل معلم له و مؤدب، و إن عود الشر و أمهل إمهال ا

  3."يف رقبة القيم عليه و الوايل له
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و جاء اإلعالن العاملي حلقوق الطفل لتؤكد بنوده االهتمام الكامل حبقوق الطفل األساسية 

و كانت اجلزائر من الدول األوىل . اليت أعلنها اإلسالم بصورة أعمق وأمشل منذ أربعة عشرة قرنا

تفاقية، مما يتعني علينا حماولة حصر معايري مصلحة الطفل اليت جاءت اليت صادقت على هذه اال

  .ا هذه االتفاقية، و هذا ما سيتطرق إليه يف املطلب الثاين

  

  

  

  

�$�#2� ا����� �@� ا<���2Q ��9ق ا���� : ا���� ا�)�'& 

 �,@�1989 
قوق الطفل، ألا القانون الدويل حل 1989تعد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لسنة 

تضمنت كافة املواثيق الدولية املعنية ذه القضية، و أضافت إليها كذلك بعض احلقوق و احلريات 

و آليات التنفيذ و وسائل احلماية اجلديدة لكي تشكل مرجعا هاما قانونيا و ملزما يف جمال حقوق 

ل االتفاقية حبقوق الطفل من تنتق:" حيث يقول الدكتور حممد السعيد الدقاق  1.الطفل يف العامل

دائرة االختيار إىل دائرة اإللزام، و تكفل نظاما قانونيا للحماية الالزمة حلقوق الطفل بشكل يرتب 

كما متثل جمموعة متفقا عليها      2."جمموعة من االلتزامات القانونية على الدولة اليت تصادق عليها

عا  مركزيا يف السعي من أجل بناء جمتمع يسوده من املعايري وااللتزامات اليت تعطي الطفل موق

 .العدل و االحرتام و السالم

و تصون االتفاقية حقوق الطفل بالنص على معايري يتعني إتباعها ، و متثل هذه املعايري معامل 

كما أن الدول اليت تصادق على االتفاقية ملزمة بأن تراعي . مرجعية ميكن أن يقاس ا التقدم

و لتحقيق كل هذا فقد أرست اتفاقية حقوق .  يف أعماهلا و سياساا االطفل العليدائما مصاحل 
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مبادئ أساسية  اليت تعترب كمبادئ تفسريية و توجيهية ) الفرع الثاين( الطفل إىل جانب احلقوق 

و هذا ما سوف يتطرق إليه يف  1.خاصة بتحديد داللة و مضامني احلقوق املعرتف ا للطفل

  .الفرع األول
  

  

  

  

  

  

  ا���دئ ا�%�@2�#� ا��اردة /& ا<���2Q ��9ق ا����:ا���ع ا�ول
فأرست اتفاقية حقوق الطفل أربعة مبادئ أساسية ينبغي الرجوع إليها و االسرتشاد ا عند 

 :تفسري حقوق الطفل، و هي 

��1أ .1م ا�%X22: أوالأوالأوالأوال  

، و مبوجب 1989لسنة من اتفاقية حقوق الطفل  2فتتعهد الدول األطراف مبوجب املادة 

، بااللتزام باحرتام و بضمان احرتام احلقوق املعرتف ا يف 2اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى

  3.االتفاقية دون متييز ألي سبب كان

فرتسي االتفاقية مبدأ املساواة بني كافة األطفال يف العامل و ال سيما بني الطفل و الطفلة، و 

و أيا كان رأيهم السياسي أو االجتماعي، أو الطائفة أو األقلية اليت أيا كان دين الطفل و عقيدته، 

ينتمون إليها، و أيضا ال فرق بني األطفال األثرياء و الفقراء، و ال جيب كذلك أن يتم التمييز يف 

منح هذه احلقوق بني األطفال الشرعيني و غري الشرعيني، و جيب أن يتمتع األطفال اللقطاء 
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ريات اليت يتمتع ا األطفال معلومي النسب، كما أنه لألطفال املعاقني نفس بذات احلقوق واحل

  .احلقوق املمنوحة لألطفال األصحاء

��1أ ا����` ا��G�M �����: ثانياثانياثانياثانيا  

و هذا من بني أهم املبادئ اليت أرستها هاته االتفاقية يف مادا الثالثة، و هو ضرورة مراعاة 

عند اختاذ أية إجراءات إدارية أو تنفيذية أو قضائية أو غريها  الدول األطراف حلقوق الطفل أوال

يف مجيع اإلجراءات اليت :" و لذلك فقد جاء نص املادة الثالثة من االتفاقية كاآليت. تتعلق بالطفل

تتعلق باألطفال، سواء قامت ا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة أو احملاكم أو 

  ".الطفل الفضلىأو اهليئات التشريعية يويل االعتبار ملصاحل السلطات اإلدارية 

و رغم أن االتفاقية مل توضح مضمون املصلحة الفضلى للطفل إال أا أرفقت بنشرات 

" توضيحية إلظهار أسباب إصدارها، و شرح بعض البنود اليت اعتربت غامضة منها عبارة 

هي :" ى هذه املنشورات على النحو اآليتاليت جاء تعريفها يف إحد" املصلحة الفضلى للطفل

املبدأ الذي جيب االستناد إليه يف كل إجراء يتخذ بشأن الطفل، دف إجياد أحسن احللول و 

 1.".أنسبها للمشاكل اليت يعاين منها األطفال كمجموعة أو بصفة فردية

العديد  و مل يكتف واضعوا االتفاقية بنص هذه املادة فقط، بل أكدت على مصلحة الطفل

 :من نصوص املواد األخرى وهي

من نفس االتفاقية تنص على حق الطفل يف العيش مع والديه، فهذا يبدو مبدأ هام  9املادة  �

إال أنه يف الفقرة األوىل من هذه املادة فقد نصت على . جدا سواء بالنسبة للطفل أو والديه

صة، بشرط أن يكون هذا الفصل إمكانية فصل الطفل عن والديه بقرار من طرف السلطات املخت

  .يف صاحل الطفل أي أن يكون قرار الفصل متماشيا مع مصلحة الطفل الفضلى
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كذلك جند الفقرة الثالثة من نفس املادة اليت تنص على حق الطفل أن تكون له عالقات  �

شخصية ومباشرة مع والديه، إال إذا كان هذا منافيا و متعارضا مع مصلحته، ففي هذه احلالة 

 .ميكن للسلطات املختصة منع الطفل من االتصال بوالديه االثنني أو أحدمها

من نفس االتفاقية اليت تضع على عاتق الوالدين و األوصياء القانونني املسؤولية  18املادة  �

 .األوىل على تربية الطفل و منوه، و جعلت من مصاحله الفضلى موضوع اهتمامهم األساسي

فقرا الثانية الدول األطراف على تقدمي املساعدة املالئمة للوالدين  كما ألزمت هذه املادة يف �

ولألوصياء القانونيني يف اإلطالع مبسؤوليات تربية الطفل، و عليها أن تكفل تطوير مؤسسات 

 .رعاية األطفال

من هذه االتفاقية اليت تنص على أن الطفل احملروم من بيئته العائلية، له احلق يف  20املادة  �

 .متع حبماية و مساعدة الدولة، و املتمثلة خاصة يف توفري له رعاية بديلةالت

كما جند أن الفقرة األوىل من نفس املادة راعت أيضا حالة الطفل الذي يكون من مصلحته  �

 . عدم تركه يف أسرته، و خولت له أيضا هو اآلخر حق االستفادة من مساعدة و محاية الدولة

ية تلزم الدول اليت جتيز نظام التبين كوسط بديل أن حترتم و تراعي من نفس االتفاق 21املادة  �

 .أوال وقبل كل شيء مصلحة الطفل عند القيام باإلجراءات الالزمة و اخلاصة بالتبين

فمن خالل كل هذه املواد، فما ميكن مالحظته أن االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة 

مصاحل الطفل العليا أوال قبل مصلحة الدولة أو والديه  و مراعاة" الطفل أوال" تبنت مبدأ  1989

أو أوصيائه، وهو نقلة جديدة على الصعيد الدويل حنو محاية حقوق الطفل، ألنه ليس بالضرورة 

  .مصاحل والديه أو أوصيائهمرتبطة مع  أن تكون مصاحل الطفل

  �Z ا���� /& ا���2ة: ثالثاثالثاثالثاثالثا



 

، أرست اتفاقية حقوق الطفل هذا 1وق و سيدها فباعتبار أن احلق يف احلياة هو أصل احلق

تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصليا :" منها على أن 6احلق حيث نصت يف املادة 

  ."يف احلياة

و محاية حق احلياة للطفل يشتمل على القيام بكل األفعال اإلجيابية اليت حتافظ على حياة 

 .ليت در حق احلياة هلذا الطفلالطفل، و االمتناع عن األفعال السلبية ا

  مبدأ مشاركة الطفل في صناعة القرارات المتعلقة به :رابعارابعارابعارابعا

ينبغي أن يكون :" من اتفاقية حقوق الطفل حيث نصت على 12هذا املبدأ تضمنته املادة 

لألطفال حرية الرأي يف كل املسائل اليت تؤثر عليهم و إيالء االعتبار الواجب هلذه اآلراء، وفقا 

  ."سن الطفل و نضجهل

إن الفكرة اليت يسعى هذا النص إىل تكريسها، هي ضرورة استماع الدول األطراف 

ومؤسسات الدولة و اتمع و األسرة إىل آراء الطفل يف كافة القضايا اليت متسه و تؤثر يف حياته و 

 . ى لألطفالحقوقه وحرياته، و هذه الفكرة تتقاطع مع فكرة إيالء اعتبار أول للمصاحل الفضل

و لقد خلص السيد كويف آنان، أمني عام األمم املتحدة أمهية احرتام حقوق الطفل يف مقالة 

إن األطفال هلم نفس املكانة كالبالغني كأعضاء يف األسرة اإلنسانية، و أن الدول :" جاء فيها

ام التعريف ملزمة بأن تدرك اهليكل العام للحقوق اإلنسانية لكافة األطفال، ألنه عند استخد

االصطالحي لألطفال كبشر حتت سن الثامنة عشر، فإن ذلك حيتوي نسبة كبرية من سكان 

 عالعامل، و إذا كانوا ال يشاركون بشكل عام يف العمليات السياسية إال أن الكثري من الدول تستمت

  2."بصورة جادة إىل وجهات نظر األطفال يف كثري من القضايا اليت تتعلق م
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هي احملور األساسي للمبادئ " مصلحة الطفل الفضلى" ما ميكن قوله مما سبق، أن  و بالتلي

املشار إليها أعاله، فمصلحة الطفل الفضلى ال تتحق إال من خالل االلتزام مببدأ عدم التمييز، و 

 1.حبق الطفل يف احلياة و البقاء و النماء و املشاركة

  .��9ق ا���� /& ا*<���2Q: ا���ع ا�)�'&  
من بينها و ما يهمنا، جندها أقرت كأول حق .  2فقد تبنت االتفاقية عدة حقوق للطفل

للطفل حقه يف النسب ، مما يرتتب عليه حقه يف معرفة والديه و العيش معهما إذ أولت هذا 

اهتماما كبريا بتكريسها حلق الطفل يف الوسط العائلي، كما راعت حالة الطفل احملروم من هذا 

 . نحت له حق يف رعاية بديلةاألخري إذ م

        

        

  �Z ا���� /& ا�,@�: أوالأوالأوالأوال

لقد حرصت مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان عامة و الطفل خاصة على تأكيد حق 

يسجل :" من اتفاقية حقوق الطفل إذ جاء فيها 7الطفل يف نسبه، و هذا ما جاءت به املادة 

يف اسم و احلق يف اكتساب اجلنسية، و يكون  الطفل بعد والدته فورا و يكون له احلق منذ والدته

  ."له قدر اإلمكان احلق يف معرفة والديه و تلقي رعايتهما

فمعرفة الطفل لوالديه يكون ملعرفة نسبه و أهله ولتنحدر عن ذلك مجيع احلقوق النامجة عنه 

 . لتمكينه من العيش يف وسط عائلي يوفر له الرفاهية و احملبة

  ا��L4 ا�$�Z� &�a ا���� /& : ثانياثانياثانياثانيا
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إن وجود الطفل بني أبيه و أمه يف حميط أسرة حتيطه بالرعاية و االهتمام طيلة فرتة الطفولة 

هو أبسط حقوق هذا الطفل ومن أمهها، فقد أولت اهليئات و املنظمات الدولية العاملة يف جمال 

ة األسرة و العمل الطفولة، اهتماما خاصا بالتنشئة األسرية، كما أدرجت ضرورة محاية و مساعد

إذ .  على مشل األسر يف العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان عامة و الطفل خاصة

حينما ذكرت أن الطفل لكي  1989أشارت إىل هذا احلق  ديباجة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

حملبة و تنمو شخصيته منوا كامال ومتناسقا جيب أن ينشأ يف بيئة عائلية، يف جو من السعادة و ا

  .التفاهم

حترتم الدول األطراف :" من اتفاقية حقوق الطفل اليت نصت 05و من خالل املادة 

مسؤوليات و حقوق وواجبات الوالدين، أو عند االقتضاء أعضاء األسرة املوسعة أو اجلماعة 

حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو األوصياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانونا عن 

نالحظ أا تبنت املفهوم الواسع لألسرة لتشمل أيضا األقارب و األهل مجيعا جبانب ..."فلالط

  .األبوين

تبذل الدول قصارى جهدها :" على أن 18و مل تكتف االتفاقية بذلك، فنصت يف املادة 

لضمان االعرتاف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشرتكة عن تربية الطفل و 

و تقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب احلالة،املسؤولية األوىل عن تربية . وهمن

  ".الطفل و منوه، وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمام أساسي 

جيب على الدول : "و يف سبيل حتقيق هذه الغاية نصت الفقرة الثانية من نفس املادة

دم املساعدة املالئمة للوالدين و األوصياء القانونيني يف االضطالع األطراف يف هذه االتفاقية أن تق

  ."مبسؤوليات تربية الطفل و عليها أن تكفل تطوير مؤسسات و مرافق و خدمات رعاية األطفال



 

أي أن هذه املادة نصت على ضرورة أن ينشأ الطفل، و ينمو يف رعاية والديه أو األوصياء 

يتحملوا املسؤولية الرئيسية يف منو الطفل و تنشئته مراعني مصاحله  القانونيني عليه الذين جيب أن

   1.القصوى

من االتفاقية تفرضان االلتزام بضرورة العمل على متتع الطفل  21و 20كذلك فإن املادتني  

برعاية والديه، و باختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة حرمانه من هذا الوسط العائلي و ذلك بتهيئة 

  .ديلله وسط ب

فمما سبق يتضح أن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد حق الطفل يف الوسط العائلي، و على أن 

 .األسرة هي املكان الرئيسي للتنشئة االجتماعية

 :و من أجل محاية هذا احلق، فقد أقرت االتفاقية مبدأين

  :عدم فصل الطفل عن والديه - 1 

عور باألمن العاطفي و االستقرار  لقد تفهمت اتفاقية حقوق الطفل، حاجة الطفل إىل الش

 2النفسي احلقيقي الذين يوفرمها شعور الطفل باالنتماء إىل أسرة مستقرة متحابة متفهمة

من اتفاقية حقوق الطفل على عدم فصل الطفل عن والديه،  1فقرة  9لذلك نصت املادة 

  .واعتربت ذلك قاعدة عامة ال جيوز اخلروج عليها إال يف حاالت الضرورة

من هذه االتفاقية على الدول  10ما جيب مل و مجع مشل األسرة، و لذا أوجبت املادة ك

األطراف العمل على مجع مشل األسرة بالنظر بشكل إجيايب و سريع و إنساين يف الطلبات اليت 

 3.يقدمها الطفل أو والده لدخول أومغادرة دولة دف مجع مشل األسرة

خري شاهد على ضرورة مجع مشل األسرة، ) ن جونزاليسإليا( و لعل مشكلة الطفل الكويب 

و كوبا، يف  ةوتتلخص وقائع هذه القضية اليت أثارت أزمة سياسية بني الواليات املتحدة األمريكي

أن والدة الطفل الكويب كانت حتاول دخول الواليات املتحدة و معها الطفل بطريقة غري شرعية 
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ماتت، و جنا الطفل، و تسلمته السلطات األمريكية يف  بواسطة مركب يف احمليط، فغرقت األم و

والية فلوريدا األمريكية، مث سلمته ألقارب الزوجة املتوفية املقيمني يف هذه الوالية، و ملا حاول والد 

الطفل املقيم يف كوبا اسرتجاع الطفل من السلطات األمريكية رفضت طلبه، و بعد عرض األمر 

  1.ة أصدرت قرارها بعودة الطفل إىل والده يف كوباعلى إدارة اهلجرة األمريكي

، إال أا 1989من أن الواليات املتحدة ليست منضمة إىل اتفاقية حقوق الطفل لعام  مفالربغ

اختذت هذا القرار باعتبار أن عدم فصل الطفل عن والديه أو إحدامها، و مجع مشل األسرة صارا 

، اليت نصت عليها مواثيق دولية سابقة على هذه من قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 .االتفاقية

  :رعاية حقوق الطفل في حالة انفصال الوالدين - 2

من اتفاقية حقوق الطفل حالة انفصال الوالدين و تأثريها على حق الطفل  11عاجلت املادة 

ملكافحة نقل  تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة:" يف أن تكون له أسرة، حيث نصت على أنه

األطفال إىل اخلارج و عدم عودم بصورة غري مشروعة، وألجل حتقيق هذا الغرض تشجع الدول 

األطراف على عقد اتفاقيات ثنائية و متعددة األطراف و االنضمام إىل اتفاقيات قائمة تعاجل هذا 

1988وهذا كما فعلت اجلزائر و فرنسا بإبرامهما اتفاقية خاصة يف عام  ." املوضوع
من أجل حل  2

املشاكل النامجة عن الزواج املختلط بني اجلزائريني و الفرنسيات، حيث كانت تقوم الزوجات 

فهذه . الفرنسيات بأخذ األطفال و عدم السماح هلم بعودم إىل أبائهم و العكس صحيح

  .همااالتفاقية أقرت حق الطفل االتصال بوالديه حىت يف حالة انتهاء العالقة الزوجية بين

و مما سبق ذكره ما ميكن قوله هو أن اتفاقية حقوق الطفل تضمن للطفل احلق يف أن تكون 

له أسرة مستقرة و مرتابطة، هذا و حىت يف حالة انفصال الزوجني، و هذا ما هو إال حتقيقا 

  .ملصلحته الفضلى
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ث أقرت له زيادة على هذا فقد راعت االتفاقية حالة الطفل احملروم من الوسط العائلي حبي

 .حقا آخر و هو الرعاية البديلة

  �Z ا���� /& ا��.�#� ا��1#��: ثالثاثالثاثالثاثالثا

قد يولد الطفل حمروما من وسطه العائلي، و قد يكون وسطه العائلي غري مالئم لتنشئته نشأة 

فقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة إجياد وسط عائلي بديل للطفل احملروم   1.صاحلة

ائمة من هذه البيئة، و يتعني على الدول األطراف يف االتفاقية أن توجد مثل هذا بصفة مؤقتة أو د

  2.الوسط وفقا لقوانينها و تشريعاا الوطنية

فقد أخذت االتفاقية بنظام التبين باعتباره أحد وسائل الرعاية البديلة يف القوانني الوضعية،  

التبين ملخالفتها ألحكام الشريعة كما أا راعت موقف الدول اإلسالمية اليت ترفض فكرة 

اإلسالمية، فأقرت هلا نظام احلضانة و نظام الكفالة كوسائل للرعاية البديلة، أو عند الضرورة 

و 20و يتجلى ذلك بوضوح من خالل نص املواد . اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال

  .من االتفاقية 21

  :"على أن 20فلقد نصت املادة 

احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على للطفل   -1

  .مصاحله الفضلى، بالبقاء يف تلك البيئة، احلق يف محاية و مساعدة خاصتني توفرمها الدولة

  .تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة ملثل هذا الطفل -2

ية، يف مجلة أمور، احلضانة، أو الكفالة الواردة يف الشريعة اإلسالمية، أو ميكن أن تشمل الرعا -3

التبين، أو عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال و عند النظر يف احللول، 

ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل و خللفية الطفل االثنية و 

  ".الثقافية و اللغويةالدينية و 
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و بالتايل فمن حق األطفال احملرومني من البيئة األسرية التمتع باحلماية اخلاصة و املساعدة 

والعناية البديلة، كما ينبغي حتاشي اإليواء يف املؤسسات، و استخدامه فقط بوصفه آخر ما ميكن 

  .      أن يلجأ غليه لرعاية األطفال

1 - ��jA	ا  

ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن املبادئ االجتماعية و القانونية قد سبق و أصدر    

الصعيدين الوطين والدويل  ىحبماية األطفال و رعايتهم، مع االهتمام اخلاص باحلضانة و التبين عل

  .، و خصص هذا اإلعالن إثىن عشر مبدأ ملوضوع التبين1986يف عام 

 :و التبين نوعان

يتم بني زوجني و طفل داخل دولة واحدة، و هي اليت ولد فيها و هو الذي : تبني داخلي •

  .الطفل

و هو الذي حيدث بني زوجني و طفل ولد خارج جدود دولة الزوجني، و يتم : تبني خارجي •

 .جلب الطفل إىل دولة الزوجني

و استمرارا لتقنني و ضبط التبين على الصعيد الدويل، فقد نصت اتفاقية حقوق الطفل يف 

على جمموعة من التدابري و اإلجراءات اليت جيب أن تلتزم ا الدول األطراف اليت تأخذ  21مادته 

  :بالتبين، مراعية أوال و قبل كل شيء مصاحل الطفل العليا، و هذه اإلجراءات هي

ضمان أال يصرح بتبين الطفل إال السلطات املختصة طبقا للقوانني و اإلجراءات السارية، و  - أ

ومات املوثوق ا ذات الصلة بأن التبين جائزا نظرا حلالة الطفل فيما يتصل على أساس كل املعل

بالوالدين و األقارب و األوصياء القانونيني، و األشخاص املعنيني عند االقتضاء قد أعطوا عن علم 

  .موافقتهم على التبين على أساس حصوهلم على ما قد يلزم من مشورة

ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة  عرتاف بأن التبين يف بلدا آخراM   - ب

 .الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، و إذا تعذرت العناية به بأي طريقة يف بلده



 

أن تضمن بالنسبة للتبين اخلارجي أنه سيفيد الطفل من خالل و ضمانات و معايري تعادل  - ت

 .تلك القائمة يف التبين الداخلي

 املناسبة لكي تضمن بالنسبة للتبين اخلارجي، أن عملية التبين ال تعود على اختاذ كل التدابري - ث

 .أولئك املشاركني فيها بكسب مايل و غري مشروع

تعزز عند الضرورة أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف،  - ج

من خالل السلطات أو اهليئات  وتسعى يف هذا اإلطار لضمان أن يكون تبين الطفل يف بلد آخر

 .املختصة

  

  

  

2 -    ���f'	ا  

باعتبارها إحدى وسائل الرعاية البديلة  1989فقد أشارت إليها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

للطفل عند انفصال الزوجني، و هي أن يتوىل من تسند له احلضانة برتبية الطفل و حفظه 

  .يقوى على القيام مبسؤوليات احلياةجسمانيا و عقليا وتوفري له كل ما يلزم حىت 

3 - �	��  ا	@

نظام الكفالة كبديل لنظام التبين بالنسبة  1989كما أقرت اتفاقية حقوق الطفل لسنة     

للدول اإلسالمية اليت حترم التبين شرعا و قانونا، و اعتربا إحدى الوسائل البديلة للطفل الذي ال 

 . ال الذين ال عائل هلمأسرة له، واليت جيب أن متنح لكل األطف

هذا عن أهم املعايري اليت جاءت ا اتفاقية حقوق الطفل، فلم تكن هي االتفاقية األوىل 

اليت اهتمت بالطفل، إال أن اهتمام اتمع الدويل ذه الفئة الضعيفة تدرج من جمرد اإلعالنات 

ن أكثر االتفاقيات الدولية اليت والتصرحيات إىل تبين االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل،  فقد كانت م



 

 4دولة من ضمنها  60حضت مببادرة دول العامل عليها، فوقعت على هذه املعاهدة يف اليوم األول 

يف حني وصل عدد الدول اليت صادقت عليها . اجلزائر، لبنان، موريتانيا و املغرب: دول عربية هي

  .  ت املتحدة األمريكية و الصومالالواليا: دولة، ومل توقع عليها إال دولتني و مها 191

فأمام صعوبة ضبط مفهوم مصلحة الطفل، اليت نادى ا الكثري، بدءا بفقهاء الشريعة  

اإلسالمية و مرورا بواضعوا القوانني الوضعية، إىل جانب االهتمام الدويل الكبري ، فحاولنا دراسة 

 1989ذا اتفاقية حقوق الطفل لسنة وضعتها أحكام الشريعة اإلسالمية، و ك أهم املعايري اليت

  1 .و املفتاح حملاولة على األقل حصر هذا املفهوم الواسع

، 1989جاءت ا اتفاقية حقوق الطفل لسنة  املعايري اليت و الشيء الذي نالحظه و هو أن

ما هي إال تأكيدا على ما جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية من قبلها، فأكدتا على أمهية 

يف حياة الطفل وحقه يف االنتساب إليها و اعتربا من أبسط و أهم احلقوق اليت يتمتع ا  األسرة

كما أما قد راعتا حالة األطفال احملرومني من الوسط العائلي مبا فيهم األيتام و اللقطاء، . الطفل

  .و حثهما على ضرورة توفري هلم رعاية بديلة

االتفاقية مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فنجد أا  فإذا قارنا أهم املبادئ اليت جاءت ا

  .متقاربة جدا

فبالنسبة ملبدأ احلق يف احلياة، و الذي ميكن اعتباره املبدأ األساسي، فنجد أن هذا املبدأ قد 

  .حثت عليه أحكام الشريعة اإلسالمية، باعتباره حقا مقدسا، و حرمت كل اعتداء عليه

صاحل الفضلى للطفل، فنالحظ أنه بالرغم من اختالف آراء كذلك بالنسبة ملبدأ مراعاة امل

  .فقهاء الشريعة اإلسالمية، إال أا كلها تسعى إىل حتقيق مصلحة الطفل قبل كل شيء

و جند أيضا مبدأ ضرورة احرتام رأي الطفل، فبالرغم من عدم اتفاق فقهاء الشريعة اإلسالمية 

إال أنه جند فريق ينادي بسماح للطفل اختيار  حول مسألة األخذ و االستماع لرأي احملضون،

  .حاضنه، و هذا ما يتوافق مع هذا املبدأ
                                                 
 1 -cf, J Carbonnier, droit civil,t2, la famille,edit puf, 1993, p287. 



 

إال أن االختالف الذي يقع و الذي يعترب حسب البعض من األمور اليت تتناىف مع حتقيق 

مصاحل الطفل الفضلى، هو عدم مساواة الشريعة اإلسالمية بني الطفل الشرعي و الطفل الطبيعي، 

و حجة الدول اإلسالمية اليت ال . دأ املساواة الذي نادت به اتفاقية حقوق الطفلعلى عكس مب

تعترب معارضة الشريعة اإلسالمية هلذه املسألة خمالفة ملبدأ املصاحل الفضلى للطفل، هو أن الشريعة 

اإلسالمية قد عرفت نظما و مؤسسات قانونية تتفق يف الواقع مع أحكام القانون الدويل املعاصر 

 جمال حقوق الطفل، و من ذلك نظام الكفالة، فيجوز للمسلمني أن يكفلوا األطفال األيتام و يف

املولودين خارج الزواج و غريهم من األطفال الذين حيتاجون إىل من يرعاهم، و هو نظام قانوين 

    1.يتضمن حال فعاال هلذه املشكلة، و حيقق يف الوقت ذاته املصاحل الفضلى للطفل

الذي يزيد تأكيدا على أن املبادئ اليت جاءت ا اتفاقية حقوق الطفل، أغلبها و الشيء 

تتوافق مع ما جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية، هو أنه قد قامت اللجنة اإلسالمية العاملية 

للمرأة و الطفل التابعة للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة و اإلغاثة، بدراسة تلك الوثائق الدولية 

ستعانة بالعلماء املتخصصني، دف الوقوف على مدى تطابقها أو تعارضها مع الشريعة باال

، الذي أعدته بالتعاون مع 2"ميثاق الطفل يف اإلسالم" اإلسالمية، الشيء الذي أدى إىل وضع 

العديد من املراجع الفقهية يف العامل اإلسالمي و مبراقبة األزهر الشريف، الذي أقره بعد التأكد من 

  3.توافقه التام مع املبادئ اإلسالمية يف ضوء الكتاب و السنة و الفقه اإلسالمي

فصيغ هذا امليثاق يف ضوء املبادئ األساسية اليت حتكم أمور الطفل يف اإلسالم، و ترك ما 

يتصل بالتشريع و اإلجراءات التنفيذية لكل بلد بغية املواءمة بني مواد امليثاق و ظروف كل جمتمع 

 .إسالمي

و قد جعل هذا امليثاق من األسرة احلق األساسي للطفل، كما أقر للطفل احملروم من هذه    

 .األسرة حق احلضانة و الكفالة كحق يف الرعاية البديلة

                                                 
   .#'�.543� ��rB ��2ان، �'#� `�9� ��1B، ا	#�:= ا	q7�L، ص.أ�*�،-  1
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منه و هو مراعاة مصلحة الطفل الفضلى يف كل  33كما نص و أقر مبدأ هام يف املادة 

يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق بالطفل سواء :" ليكما ي  هااإلجراءات املتعلقة بالطفل، إذ جاء نص

قامت ا اهليئات التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو 

اخلاصة، يويل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى مع مراعاة حقوق والديه أو أوصيائه أو غريهم 

 ."من األفراد املسؤولني قانونا

 .1989و هذا ما جاءت به اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ومن هنا ما ميكن قوله، أنه بعد حماولة حصر و حتديد طبيعة مصلحة الطفل من خالل املعايري 

اليت جاءت ا سواء أحكام الشريعة اإلسالمية أو اتفاقية حقوق الطفل، و اليت هي يف حقيقة 

د داللة و مضامني احلقوق املعرتف ا للطفل، األمر مبادئ تفسريية و توجيهية خاصة بتحدي

فإن مبدأ مصلحة . ميكن للقاضي الرجوع إليها من أجل تسبيب أحكامه، كما يبين عليها اجتهاده

الطفل هو ليس مبدأ لتقرير احلقوق أو لرتتيب االلتزامات، و لكنه مبدأ لتفسريها يتعني األخذ به 

لذلك تكون املصاحل الفضلى للطفل ال ائية، تعتمد  فيما خيص اإلجراءات املتعلقة باألطفال،و

كما أنه ال ميكن من الناحية . يف الواقع على املعطيات املوضوعية و الشخصية املتعلقة بكل حالة

 .  العملية، و ال من الناحية النظرية وضع قائمة حمددة هلذه املصاحل

 هذا املوضوع، و يربز فيه أشد و لذلك ميكن القول أن للقاضي  الدور الرئيسي و األويل يف

الربوز، و ذلك  بأن يتناوب مع املشرع  يف مهمته عن طريق قاعدة يشكلها حسب احلالة 

    1.املعروضة عليه و يطبقها مباشرة عليها

                                                 
1-  A cet égard, M. le doyen J- Carbonnier souligne : si la jurisprudence n’est qu’une autorité, elle est une 
autorité privilégiée car la thèse qu’elle appuie a, par définition, dans le litige pour la solution duquel on cherche à 
se faire une opinion, plus de chances d’être accueillie par le tribunal saisi, donc plus de chances de devenir du 
droit effectif. C’est pourquoi quand on parle du droit d’un pays, il ne faut pas seulement entendre ses lois, mais 
ses lois et sa jurisprudence…. »  cf.J.Carbonnier, op.cit.,p .176. 



 

و لذا السؤال الذي يطرح هو عن هذه االزدواجية بني املشرع و القاضي لتحقيق مصلحة      

و ما هو دور القاضي يف حتقيق مصلحة الطفل؟ و هذا ما سنحاول  الطفل، فما هو دور املشرع؟

  .اإلجابة عليه من خالل الفصل الثاين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      

        

        

        

        

        

        

        
 

هذا و بعد حماولة حتديد طبيعة مصلحة الطفل من خالل املعايري اليت جاءت ا أحكام      

و هي املعايري اليت ميكن للقاضي ، 1989الشريعة اإلسالمية، و كذا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

اللجوء إليها عند الفصل يف القضايا املعروضة إليه تفسريا ملبدأ مصلحة الطفل، اليت نص عليها 

املشرع اجلزائري يف قانون األسرة، إال أنه كما سبق ذكره مل يعطي هلا تعريفا واضحا و دقيقا، تاركا 

ناسبة بشأن الدعاوى اليت ترفع أمامه، و هذا راجع إىل السلطة التقديرية للقاضي يف اختاذ احللول امل

أن قاعدة مراعاة مصلحة الطفل هي ذاتية و شخصية، فتتغري من حالة إىل أخرى، فما يصلح 

كما أا قاعدة غري ثابتة ، و قابلة للتغيري، فما كان . لطفل ما ال يصلح بالضرورة لطفل آخر

  .يف زمان آخريصلح للطفل يف وقت معني، قد ال يصلح له 

و أمام هذا الفراغ القانوين، السؤال الذي يطرح هو عن مدى دور القاضي يف تقدير هذه     

، إال أنه قبل اإلجابة على هذا السؤال فال بد من  الدعوى املرفوعة أمامهاملصلحة أثناء الفصل يف

إذ يعترب هو   إيضاح موقف املشرع من هذه املصلحة أي كيف نظم املسائل اخلاصة باألطفال ،

 .نقطة البدء اليت ينطلق منها القاضي من أجل تفسري احلقوق اليت وضعها املشرع 



 

وإليضاح هذا سوف نتناول يف هذا املبحث مسألة النسب و مسألة احلضانة كما سبق ذكره 

و على هذا .أا املسائل األكثر تداوال أمام حماكمنا  و اليت هلا عالقة وثيقة مبصلحة الطفل

املبحث األول نبني فيه موقف املشرع من مصلحة : ساس سيقسم هذا الفصل إىل مبحثنياأل

الطفل من خالل مسأليت النسب و احلضانة، و يف املبحث الثاين نتناول سلطة القاضي يف تقدير 

  .هذه املصلحة من خالل الدعاوى اليت ترفع إليه

  

 

  

 

 


 ا�ول�� ��<19#� ا�6�ع ا�XCاa�ي ����� ا��:  ا�
عمل على  1984جوان 09الصادر يف  84/11رقم  نإن املشرع اجلزائري و بصدور القانو 

تنظيم املسائل املتعلقة باألسرة، مبا فيها مسائل النسب و احلضانة مستندا يف ذلك ألحكام 

الشريعة اإلسالمية، إال أن هذا القانون مل خيلو من النقائص خاصة عند التطبيق،طاملا كان األمر 

ق بالطفل و حقوقه، الشيء الذي دفع باملشرع إىل إدخال بعض التعديالت عليه و ذلك يتعل

فالسؤال الذي يطرح هو هل املشرع اجلزائري . 2005فرباير  15املؤرخ يف 02-05مبوجب األمر رقم

 وفق يف تنظيم هاتني املسألتني مع ما يتماشى مع مصلحة الطفل؟  

ل املطلبني املواليني خيصص األول ملوقف املشرع من و هذا ما سيحاول اإلجابة عليه من خال

تنظيم املسائل املتعلقة بالنسب، يف حني خيصص املطلب الثاين ملوقف املشرع من تنظيم املسائل 

  .املتعلقة باحلضانة
  

����� ا���� و ا�,@�: ا���� ا�ول  



 

للفرد   إن أهم حق يكتسبه الشخص هو النسب، ملا يرتتب عن هذا األخري من حقوق  

وللمجتمع ككل، فإن النسب ليس هدفا يف حد ذاته فحسب، بل هو محاية و ضمانا حلقوق 

  1.الولد كالنفقة و احلضانة و اإلرث، و حرمة املصاهرة

، هذه اهلوية اليت متيز األشخاص عن بعضهم 2فيعترب النسب من العناصر املكونة هلوية اإلنسان 

  .البعض

مشاكل فقط أثناء احلياة الزوجية و اليت قد تنقطع لسبب ما، و مبا أن نسب الطفل ال يطرح 

فإن املشرع اجلزائري   .بل األمر يتعدى ذلك ملا يطرح من مشاكل حىت بعد انقضاء هذه العالقة

إىل  40نظم مسائل النسب يف الفصل اخلامس من الباب األول من قانون األسرة يف املواد من 

الفرع (اب الطفل إىل والديه لكل األطفال بدون متييز؟ ، فهل منح هذا احلق أي حق إنتس46

، و إذا منح هذا احلق للطفل فله حق االحتفاظ به، فما هي الضمانات اليت وفرها املشرع )األول 

، كم أقر املشرع اجلزائري للطفل حق البحث عن )الفرع الثاين( اجلزائري الحتفاظ الطفل بنسبه؟ 

،  )الفرع الثالث ( ئل إثبات يرجع إليها يف حالة إثبات النسب نسبه، و هذا عن طريق وضعه لوسا

  ).الفرع الرابع( النسب  كما راع أيضا املشرع حالة األطفال اهولني
 

  �Z ا���� /& ا*'%@�ب إ�G وا�P#1: ا���ع ا�ول
إن من أبسط و أهم احلقوق اليت ختول للطفل أثناء والدته هي حقه يف االنتساب إىل والديه، 

هو هل يقر املشرع اجلزائري هذا احلق للطفل سواء ولد من زواج أو   أن السؤال الذي يطرحإال

 .خارجه؟ و هذا ما سيحاول اإلجابة عليه

  ا���� ا����د �B ا�Xواج: أوالأوالأوالأوال
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يعرتف املشرع اجلزائري حبق الطفل املولود من زواج يف االنتساب إىل أبويه بشرط أن يتوافر 

  .ىل الفراش، و مىت حصلت والدته خالل أقل مدة للحمل و أقصاهاهذا الزواج باإلضافة إ

الزواج هو عقد يتم :" من قاأج كما يلي 4عرفه املشرع اجلزائري يف املادة : وجود عقد زواج - أ

بني الرجل و املرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة و الرمحة، و التعاون 

  ."ظة على األنسابوإحصان الزوجني و احملاف

إال أن الزواج قد يكون صحيحا كما قد يكون غري صحيح، فهل يتبث نسب الطفل يف كال 

  احلالتني؟

  

  

  : الزواج الصحيح -1

يثبت نسب الطفل املولود من الزواج الصحيح من كال أبويه يف التشريع اجلزائري، و هذا طبقا 

  ".الصحيحيثبت النسب بالزواج :" قاأج 40يف نص املادة  ءملا جا

و يعترب الزواج صحيحا يف نظر املشرع اجلزائري، إذا توافر فيه ركن الرضا املنصوص عليه يف    

. و ما بعدها 23مكرر و املادة  9قاأج، و كذلك الشروط اليت ذكرها املشرع يف املادة  9املادة 

   1.إلثباته وسواء كان هذا الزواج رمسيا أو عرفيا، ألن الرمسية ليست ركنا فيه، بل وسيلة

و ال يثبت نسب الطفل إال بعد إثبات زواج أبويه مبستخرج من سجالت احلالة املدنية، أو 

يثبت الزواج مبستخرج :" قاأج 22حبكم قضائي إذا كان الزواج عرفيا، حسب ما نصت عليه املادة 

 ."من سجل احلالة املدنية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائي

العريف الذي ال تشرتط الشكلية لصحته، فهو يعترب زواجا صحيحا، لكن غري فبالنسبة للزواج 

مسجل طبقا للقانون التنظيمي، و بالتايل ليس له أي أثر قانوين، و لذلك وجب إثباته حبكم من 

قاأج و بالتايل فال بد على من يدعي هذا  22احملكمة ليتم تسجيله يف احلالة املدنية طبقا للمادة 
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جأ إىل القضاء إلثباته، و هذا ما يثري عادة عدة إشكاالت و أمهها و أخطرها حق الزواج أن يل

 : الطفل الناتج عن هذا الزواج العريف يف االنتساب ألبيه

فإذا ادعى الطرفان هذا الزواج، فغالبا ما يثبت القاضي هذا العقد و خاصة عند وجود األوالد  -

  .ليثبت نسبهم، و هذا ما فيه إشكال

يف حالة ما ادعى الرجل وحده هذا الزواج، و أقر بقيام عالقة زوجية بالفاحتة، فغالبا ما كذلك   -

 .يكون دليال قويا أمام القضاء من أجل تسجيل الزواج و إحلاق األوالد

إال أن املشكل الذي يطرح هو يف حالة ما إذا باشرت الدعوى املرأة وحدها مع إنكار الزوج  -

 .معه باحلتم إنكار األوالد الناجتني عن هذه احلالة هلذه العالقة، فهنا يكون

و بالتايل يف هذه احلالة األخرية تظهر خطورة الزواج العريف، هذا الزواج الذي تشهد اجلزائر 

انتشارا واسعا له و هذا بصورة الفتة يف السنوات األخرية منذ التعديالت املثرية للجدل اليت أقرا 

منه، إذ أصبح الزما على من يريد التعدد  8ن األسرة، و خاصة املادة السلطات اجلزائرية يف قانو 

احلصول على موافقة الزوجة األوىل، كما أعطى املشرع اجلزائري للقاضي السلطة التقديرية يستطيع 

مبوجبها منع تسجيل الزوجة الثانية فما فوقها يف الدفرت العائلي، األمر الذي دفع بأنصار التعدد إىل 

ريق الزواج العريف لتجنب سبيل احلرام كما يقولون، هذا إضافة إىل األسباب االجتماعية اختيار ط

اليت يعاين منها اتمع اجلزائري كغالء املهور، و ارتفاع تكاليف الزواج مقابل انتشار فاحش 

  .  البطالة وانعدام السكن

مة بعدم قراءة الفاحتة يف فبالرغم من أن وزارة الشؤون الدينية قد أصدرت تعليمات صارمة لألئ

أي عقد زواج، مامل حيظر الزوجان و ثيقة ممضاة من مصاحل البلدية تؤكد تسجيل هذا الزواج 

لسان وزير القطاع بوعبد اهللا غالم اهللا قرار  ىاجلديد يف سجالت احلالة املدنية، إذ بررت الوزارة عل



 

لناجتة عن عدم توثيق الزواج و منها عدم إلزامية العقد املدين قبل العقد الشرعي جبملة املشاكل ا

  1.اعرتاف الزوج بنسب ابنه له

إال أن التقارير تكشف عن تزايد قضايا الزواج العريف و املزيف املطروحة على احملاكم اجلزائرية،       

وكلها تتعلق بقضايا إثبات عقد الزواج أو إثبات وقوع الفاحتة و إثبات النسب و مطالبة االعرتاف 

  . ألبناءبا

فإن احملاكم اجلزائرية  ،29/07/2008و حسب التقرير الذي أعدته صحيفة الشروق اليومي يف 

أحالت عشرات القضايا إىل خمرب املديرية العامة لألمن الوطين منذ العام املاضي إلجراء حتاليل 

  2.احلمض النووي، ومن مت إقرار النسب لويل الطفل

األئمة بتعليمات وزارة الشؤون الدينية، إضافة إىل أن العديد من  فهذا راجع رمبا إىل عدم التزام

عقود الزواج الشرعية يربمها أشخاص عاديون يتميزون بالوزع و التقوى و االلتزام بتعاليم الدين، 

وحيفظون القرآن الكرمي ، مما جيعلهم حيوزون على ثقة العائلة اليت توكل هلم مهمة إبرام عقد الزواج 

  .بناء، رغم أم ليسوا أئمةالشرعي لأل

فإذا كان زواج الفاحتة الذي تتوفر فيه عنصري اإلشهاد و اإلعالن، و يستويف أركان الزواج 

طبقا لتعاليم الدين اإلسالمي مقبوال يف زمن كان ينعدم فيه التوثيق و حتكم فيه األعراف، فإن 

والت اجتماعية و اقتصادية و يف اليوم أصبح توثيق الزواج ضروريا يف جمتمع جزائري عرف عدة حت

زمن فسدت فيه األخالق و تغريت الذمم، حيث أن البعض يلجأ هلذه الطريقة من أجل ممارسة 

اجلنس، ويف كثري من األحيان ينتج عن هذه العالقات حاالت محل غري شرعي، و ما ينجم عنها 

  .تزامات قانونيةمن وقوع النساء املعنيات ضياع حقوقهن يف قران ال ترتتب عنه أي ال

لذا جيب على املشرع اجلزائري أن يراعي خطورة هذا الزواج العريف على كل من املرأة وخاصة 

  .   الطفل الناتج عنه، و أن يتدخل بالنص على وجوب إبرام العقد املدين قبل العقد الشرعي
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  :الزواج غير الصحيح -2

ن شروطه، وفق ما نصت عليه يكون الزواج غري صحيح، إذا اختل ركن من أركانه أو شرط م

، و هلذا اعرتف 1قاأج، إال أن وجود العقد، و إن كان غري صحيح يعترب شبهة 34و  32،33 املواد

 40املشرع اجلزائري حبق الطفل املولود من هذا الزواج باالنتساب إىل كال والديه طبقا لنص املادة 

و 32سخه بعد الدخول طبقا للمواد بنكاح الشبهة، أو بكل زواج مت ف....يثبت النسب:" قا أج

 2."من هذا القانون 34و 33

  توافر الفراش -ب

يشرتط املشرع اجلزائري لثبوت النسب توافر الفراش، و هذا األخري ال يتحقق إال بتوافر   

   :احلاالت التالية

  إمكانية االتصال يف الزواج الصحيح -1     

و املقصود به املخالطة اجلنسية بني  3.قدو هو أن يثبت التالقي بني الزوجني من حيث الع

الزوجني بعد إبرام عقد الزواج الصحيح، ذلك أن العقد وحده ال يكفي إذ ال بد فيه من الدخول، 

ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا :" قاأج  41وهذا ما يشرتطه املشرع اجلزائري يف املادة 

  ".وأمكن االتصال و مل ينفه بالطرق املشروعة

  اشرتاط الدخول احلقيقي يف الزواج غري الصحيح-2

يف كل زواج فاسد أو باطل إال بتوافر الدخول احلقيقي، و  وال يثبت نسب يف حالة الشبهة أ

يثبت النسب بنكاح الشبهة أو بكل زواج مت فسخه بعد :" ج.أ.قا 40هذا ما أكدت عليه املادة 

  ."نمن هذا القانو  34و33و32الدخول طبقا للمواد 
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فقد اعرتف املشرع اجلزائري للطفل املولود من الزواج حبق االنتساب إىل كال أبويه سواء  

كان هذا الزواج صحيحا أو ال، مىت ختلق من نطفهما سواء مت إجنابه بالطريق الطبيعي و الذي هو 

ه لقانون الذي أضافه املشرع اجلزائري إثر تعديل 1التالقي اجلنسي، أو عن طريق التلقيح االصطناعي

و اعتربه وسيلة لإلجناب ينتسب ا  2005فرباير  15املؤرخ يف  05/02األسرة مبوجب األمر 

:" مكرر قاأج كما يلي 45الطفل إىل والديه، إال أنه وضع له شروط وهي ماجاء يف نص املادة 

 .جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي

  :ةخيضع التلقيح اإلصطناعي للشروط اآلتي  

  أن يكون الزواج شرعيا -

 .أن يكون التلقيح برضا الزوجني، و أثناء حياما -

 .أن يتم مبين الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غريمها -

 ."ال جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة -

و الطالق و هذا أثناء قيام الزوجية حقيقة أو حكما، كما هو احلال يف عدة الطالق الرجعي أ

 . البائن بينونة صغرى أو عدة وفاة

  :والدة الطفل بين أقل و أقصى مدة الحمل  -ج   

حيتاج اجلنني إىل البقاء يف بطن أمه مدة يتكون فيها بناؤه و يكمل خلقه و تتم أعضاءه حىت      

ص امرأة عن أشهر و غالبا ما تنق 09خيرج إىل احلياة بشرا سويا، و من املعلوم أن النساء يلدن ل 

  .ذلك، ونادرا ما تزيد

و ما استقر عليه املشرع اجلزائري أن أدىن مدة احلمل هي ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر، 

أقل مدة احلمل ستة أشهر :" منه على أن 42وهذا ما جاء به قانون األسرة، حيث نصت املادة 

  ...".وأقصاها عشرة أشهر
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مل تكون من تاريخ توافر عقد الزواج الصحيح أما عن بداية حساب أقل و أقصى مديت احل

 . 1وإمكانية االتصال بني الزوجني، فال ميكن االعتداد بتاريخ إبرام عقد الزواج فقط

إال أن السؤال الذي يطرح هو بالنسبة لوضعية الطفل املولود من زنا ، و هذا ما سوف نبينه 

 .من خالل النقطة الثانية

  اB8 ا�X'�: ثانياثانياثانياثانيا

القات اجلنسية بني األشخاص، يعرف اتمع البشري الزواج، و رغم ذلك قد يولد لتنظيم الع

فهل يعرتف املشرع اجلزائري للطفل الناتج عن هذه العالقة غري الشرعية و . 2طفل خارج الزواج

  اليت هي الزنا حبق معرفة والديه؟

  تعريف الزنا -1

الزنا، إال أنه يأخذ مبا جاء به فقهاء  إن املشرع اجلزائري يف قانون األسرة مل يتعرض لتعريف

كل صلة جنسية تامة و متعمدة بني رجل و :" الشريعة اإلسالمية و الذين عرفوا الزنا على أا

امرأة ال جيمعهما عقد و ال توجد شبهته، حبيث يتم إيالج العضو التناسلي للذكر من قبل املرأة و 

األسرة هي :" قا أج  2املشرع اجلزائري يف املادة وما يؤكد ذلك هو ما جاء به . 3"ليس يف دبرها

و هذا ." اخللية األساسية للمجتمع و تتكون من أشخاص جتمع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة

  . يعين أن املشرع اجلزائري ال يعرتف باألسرة الطبيعية

  حق ابن الزنا في معرفة والديه -2

  انتساب ابن الزنا إلى أمه - أ
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زائري يبدو و كأنه له موقفان خمتلفان يف حق الطفل املولود من الزنا من معرفة إن املشرع اجل   

أمه و االنتساب إليها، األول يف قانون األسرة، و الثاين يف قانون الصحة قبل تعديله، و الذي 

  1.حلت حمله اللوائح التنظيمية يف التعبري عن هذا املوقف

إىل أمه، فبالرغم من أنه مل ينص على هذا  فهو يقر بثبوت نسب الطفل الناتج عن الزنا

قا أ ج اليت اشرتطت  41و  40صراحة، إال أنه ميكننا استنتاج ذلك من باب املخالفة للمواد 

لثبوت نسب الطفل من أبيه وجود عقد زواج صحيح أو شبهته، و بالتايل فإن الطفل ينسب إىل 

  .مع ما جاء به فقهاء الشريعة اإلسالمية أمه يف كل األحوال، هذا عن املوقف األول و الذي يتفق

 79-76أما املوقف الثاين، هو ما جاء به املشرع اجلزائري يف قانون الصحة العمومية رقم 

1976 /23/10املؤرخ يف 
لألمهات العازبات بأن يلدن  3فقرة  243، إذ كان يعرتف يف مادته 2

مثل هذه األمهات بالسر املهين، و إال أطفاهلن دون ذكر أمسائهن، و ألزم القائمني على مساعدة 

و هو نفس ما جاء التأكيد عليه يف  .3قاع ج 301تعرضوا للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

الصادر يف  05-85من نفس القانون، و الذي مت إلغاؤه مبقتضى القانون رقم  245املادة 

األخري مل ينص صراحة على  إال أن هذا. ، واملتعلق حبماية الصحة و ترقيتها4 16/02/1985

إن وسائل و سبل : " و الذي جاء كما يلي 73الوالدة حتت إسم جمهول، و اكتفى بنص املادة 

املساعدة االجتماعية و الطبية لوقاية األطفال من التخلي عنهم تنظم الحقا عن طريق اللوائح 

منه و  206ملا جاء يف املادة  ، إال أنه مل مينعها، و هو يعرتف ا ضمنيا، وهذا وفقا."التنظيمية

قا  301اليت تلزم اهليئة الطبية حبفظ السر املهين وإال تعرضت للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

  5.ع ج
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و بالتايل ما ميكن قوله، أن املشرع اجلزائري يعرتف للطفل حبق االنتساب إىل أمه سواء ولد 

سبيل االستثناء لألم العازبة أن حتتفظ بامسها  من زواج صحيح أو شبهة أو زنا، إال أنه مسح على

إال أن  1.عند الوالدة، و هذا ما اعتربه البعض حتقيقا ملصلحة األم على حساب مصلحة الطفل

ذلك غري صحيح، فإن تضحية املشرع اجلزائري حبق الطفل يف معرفة أمه ما هو إال من أجل محايته 

اليت ال ترغب يف هذا الطفل من التخلص منه إذا مل  و سالمته، ألنه يف غالب األحيان تقوم األم

  2.مسح هلا بوالدته سرا

  موقف المشرع الجزائري من حق ابن الزنا في معرفة أبيه  -ب

مل ينظم املشرع اجلزائري املسائل املتعلقة بابن الزنا، إال أنه بالرجوع إىل املواد املنظمة للنسب، 

و ..." النسب يثبت بالزواج الصحيح،و باإلقرار:" على أن قا أ ج اليت تنص 40وبإستقراء املادة 

يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو األبوة أو :" من نفس القانون و اليت تنص على 44أيضا املادة 

فما يفهم من هاتني ." األمومة هول النسب، و لو يف مرض املوت مىت صدقه العقل أو العادة

سواء ولد من زواج صحيح أو شبهته، أو كان ابن زنا فنسبه املادتني أن الطفل و مهما كان، 

و بالتايل ما ميكن قوله أن املشرع اجلزائري يقر هلذا األخري حق االنتساب إىل . يثبت مبجرد اإلقرار

  .أبيه

قا أ ج، جنده ال يقر ثبوت نسب الطفل من أبيه إال إذا كان  41إال أنه إذا رجعنا إىل املادة 

 .بالتايل فإن نسب ابن الزنا يعترب غري مقبوالالزواج شرعيا، و 

و من هنا ما ميكن قوله أن املشرع اجلزائري، و بالرغم من هذا الغموض إال أنه تبىن موقف 

 .مجهور الفقهاء حبرمان ابن الزنا من انتساب إىل أبيه 

االنتساب ففي رأينا أن املشرع اجلزائري، قد أهدر متاما مصلحة الطفل حبرمانه ابن الزنا من 

إىل أبيه، بل و أكثر من هذا فإن املشرع اجلزائري حيمل نتيجة خطأ الوالدين الطفل الذي ال ذنب 
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له، وكذا اتمع الذي يصبح هو أيضا ملزما بتحمل آثار أخطاء األبوي اليت جعلت من الطفل 

ىل اختالل يف الناتج عنها عبء عليه، هذا ألنه حبرمانه من االنتساب إىل أبيه قد يؤدي حتما إ

توازنه،كما أنه عادة ما يؤدي حتميل األم وحدها نتائج فعل اشرتكت فيه مع أب الطفل، قد 

 .يدفعها للتخلص منه، كما أن هذا يعد منافيا ملبدأ املساواة

إذن، فمن مصلحة ابن الزنا أن ينسب لكال والديه ألنه ليس مسؤوال عن والدته، فلماذا 

 غريه؟  حنمله نتائج أفعال ارتكبها
  

 �Z ا���� /& ا*�%��ظ P�@,8 : ا���ع ا�)�'&

.                        القاعدة العامة هي أنه كل ما تأيت به الزوجة من محل أو ولد يعترب مبدئيا ولد للفراش

فإذا كان حق الولد يف االنتماء إىل الزوج صاحب الفراش حق حممي، فإن الزوج من حقه كذلك 

الولد عن طريق إنكار نسبه إليه، و هذا ما يهدد الطفل بفقد أحد أهم عناصر  عدم قبول هذا

فهنا السؤال الذي يطرح هو عن الضمانات اليت وفرها املشرع اجلزائري الحتفاظ الطفل . 1هويته

  بنسبه؟

  D�وط '�& ا���1: أوالأوالأوالأوال   

  :فال ميكن نفي األب لولد زوجته إال إذا توافرت الشروط التالية

القاعدة أنه مىت مت الزواج، و أمكن االتصال بني : لطفل ناتج عن زواج صحيحأن يكون ا -1

أشهر، يثبت نسب املولود من األبوين معا و ال جيوز  6الزوجني، و مضت املدة الكافية و هي 

  .قاأج 41و هذا ما جاءت به املادة  .نفي الولد هنا إال بالطرق املشروعة

محل أو ولد زوجته عن طريق إثباته أن الطفل مل يكن فيستطيع الزوج أن يعلن إنكاره لنسب 

أما إذا مل يستطيع إثبات . منه، كأن يثبت أنه كان غائبا، أو أن يقدم شهادة طبية تثبت عقمه
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دعواه أمام القضاء يلجأ إىل اللعان، و إن كان املشرع اجلزائري مل يورد عبارة اللعان صراحة يف 

  ."مينع من اإلرث اللعان و الرد:" قاأج 138عان وردت يف املادة قاأج، غري أن عبارة الل 41املادة 

إن املشرع اجلزائري مل ينص صراحة على هذا :   أال يكون قد سبق له أن أقر بالنسب -2

الرجوع عن اإلقرار بالنسب ال :" الشرط، إال أن القضاء اجلزائري يف هاته املسألة استقر على قاعدة

  1."يؤثر على االنتماء لصاحبه

فطبقا للقواعد و األحكام الشرعية العامة، حني يظهر محل الزوجة و يتبني للزوج أنه زىن 

زوجته، حيق له أن يدعي أن هذا احلمل ليس منه مباشرة بعد اكتشاف الواقعة، أما إذا مضى وقت 

و على هذه املبادئ سار القضاء . طويل نسبيا بعد احلمل أو الوضع فإنه ال يقبل منه نفي نسبه

من املقرر أيضا أن نفي النسب :" زائري يف أحكامه، و قد جاء يف أحد قرارات احملكمة العليااجل

جيب أن يكون عن طريق رفع دعوى اللعان، اليت حددت مدا يف الشريعة اإلسالمية و االجتهاد 

  2."أيام من يوم العلم باحلمل أو رؤيته الزنا 8ب 

ن يدعي إنكاره لنسب الطفل الذي جاءت به فإذا توافرت هذه الشروط، فيمكن للزوج أ

زوجته، و ال يتم اللعان إال مبوجب حكم قضائي، فإذا مت اللعان فزيادة على التفريق بني الزوجني، 

  .فقد يكون له أثر سليب على الطفل

  آ�Tر ا��$�ن .�G '@� ا���1                                  : ثانياثانياثانياثانيا

ملسألة، و بالتايل فإن آثار اللعان ال ختتلف يف التشريع إن املشرع سكت بالنسبة هلذه ا

  .اجلزائري عنه يف الفقه اإلسالمي

فزيادة على أن اللعان يؤدي إىل الفرقة بني الزوجني، فإنه ميس أيضا نسب الولد، فبمجرد 

  .إجراء اليمني يتحقق هذا األثر، فينتفي الولد و يلحق بأمه
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من املقرر شرعا و قانونا إذا وقع اللعان يسقط :" مة العلياو يف هذا الصدد جاء يف قرار احملك

  1."النسب، و يقع التحرمي بني الزوجني

ففي هذه احلالة جيوز نفي النسب، و ال يهم إن كان الزوج صادقا أو كاذبا فهنا االام وحده  

خليانة أن كاف لنفي النسب، فال يطالب الزوج بتقدمي الدليل، كما ميتنع على الزوجة املتهمة با

تثبت براءا، فهذا ما قرره الشرع و الفقه، و ما استقر عليه القضاء اجلزائري باعتباره اللعان هو 

  .وحده الطريق املشروع لنفي النسب

إال أن السؤال الذي يطرح و املشكل الذي يثار، هو هل يعترب هذا أمرا عادال؟ باعتبار أن 

الدليل سواء من طرف الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا، أو اللجوء إىل اللعان سببه العجز عن تقدمي 

من هذه األخرية اليت ترفض التهمة املوجهة إليها، و مثل هذا الوضع ال يعين أن الزوجة زانية أو أن 

الزوج صادق يف اامه، فدور القاضي هنا هو الوقوف عند هذه احلدود مع العلم أن أحدمها  

املتهمة أن تدفع التهمة عن نفسها، إن كانت متأكدة من  فهنا أليس من حق الزوجة. كاذبا

براءا بكافة الطرق القانونية و الشرعية، مبا يف ذلك الوسائل العلمية لثبوت النسب، حفاظا على  

  .كرامتها و نسب طفلها و الذي هو األهم ملا يكون له من آثار على الطفل

قبل التعديل هو اعتبار اللعان وحده الطرق إال أن ما استقر عليه العمل ميدانيا يف اجلزائر 

قا أ ج، و استبعاد كل الطرق األخرى مبا فيها استخدام  41املشروعة املنصوص عليها يف املادة 

   2.فصيلة الدم لنفي النسب باعتبار أي إشارة إىل ذلك من طرف القاضي جتعله يتجاوز سلطاته

املشرع اجلزائري أضاف الطرق العلمية احلديثة إال انه يف التعديل اجلديد لقانون األسرة، فإن 

قاأج  41قا أ ج، إال أنه مل يتكلم عنها يف املادة  40يف جمال إثبات النسب و هذا يف نص املادة 

  خبصوص نفي النسب، فهل ميكننا اللجوء إليها يف هذه احلالة؟

                                                 
   .64.، ص4، 2�د 1994ق، .، مr�� ،69798 ر4; 23/04/1991أ�*�،�4ار ا	#'@#� ا	���9، غ أ ش، -   1
   .126.،ص1، 2�د 1999ق، .،مr�� ،222664 ر4; 19/06/1999أ�*�، �4ار ا	#'@#� ا	���9، غ أ ش، -   2



 

ه فيه نوع من قاأج نالحظ أن 40فبالرجوع إىل ما استقر عليه القضاء، و إىل نص املادة 

  .الغموض

فأمام خطورة هذه املسألة و آثارها السلبية على حق الطفل يف االنتساب إىل أبيه الذي قد 

يكون ضحية إدعاء كاذب من الزوج، فيجب على املشرع أن يتدخل بنصوص صرحية حيدد من 

م  اليت تقدر خالهلا طرق نفي النسب مبا فيها الطرق العلمية احلديثة و خاصة استخدام فصيلة الد

  .، و هذا من أجل جتنب اآلثار السلبية للعان على مصلحة الطفل%99.999نسبة صحتها ب 
  


  �Z ا���� /& ا���
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كما سبق ذكره، فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية اتفقوا حول مسألة حق الطفل يف البحث عن 

به من أبيه، فثار خالف بينهم و تعددت نسبه من أمه، أما بالنسبة حلقه يف البحث عن نس

هو موقف املشرع اجلزائري من هذه املسألة، و ما هي الوسائل اليت وفرها إلثبات هذا  فما 1.اآلراء

  .النسب

  .1م ا.%�اف ا�6�ع ��ا�� : أوالأوالأوالأوال

إن املشرع اجلزائري مل يأيت بنصوص صرحية منظمة هلذا احلق، إال أن ثبوت نسب الطفل من 

 كل األحوال، و بالتايل فإن املشرع اجلزائري يعرتف للطفل اهول النسب بأن يبحث أمه يثبت يف

  . عن نسبه من أمه حىت و لو كان ابن زنا

إال أن املشكل املطروح هو بالنسبة للطفل املولود حتت إسم جمهول، ففي هذه احلالة فإن األم 

ن ولد حتت إسم جمهول البحث عن مل تعرتف ذا الطفل، أي تنازلت عن نسبه، فنظريا ميكن مل

نسبه من أمه، غري أنه يستحيل عليه إثباته من الناحية الواقعية ألن املعلومات املتعلقة بوالدته تعترب 

   2.سرية ومينع اإلطالع عليها إال إذا قررت أمه االعرتاف بنسبه صراحة

  .فكان على املشرع اجلزائري أن يراعي هذه احلالة و يوضح موقفه منها
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أما بالنسبة حلق الطفل يف البحث عن نسبه من أبيه، فإن املشرع اجلزائري على عكس 

، فقد أضاف شرط الزواج 1الشريعة اإلسالمية اليت تقتضي إلثبات النسب إثبات واقعة البنوة فقط

ينسب الولد ألبيه مىت كان :" قاأج بنصها على ما يلي 41الشرعي، وهذا ما جاءت به املادة 

  ."عياالزواج شر 

و هذا ما استقر عليه القضاء اجلزائري، إذ ال يقبل دعوى البحث عن النسب إال إذا تعلقت 

و بالتايل فإن إبن الزنا ال حيق له البحث عن نسبه من أبيه، . حبق الطفل املولود من زواج صحيح

 .  لدنياوهنا مرة أخرى فإن املشرع اجلزائري يضحي مبصلحة هذا الطفل الذي ال ذنب له يف هذه ا

        .و�a�4 إT��ت ا�,@�: ثانياثانياثانياثانيا

فمراعاة للمشرع اجلزائري حلق الطفل اهول النسب يف البحث عن نسبه، نص يف قانون 

 . األسرة على وسائل إثبات النسب

فاإلقرار و البينة يعتربان من األدلة العامة يف النسب، و هي األدلة اليت تستعمل قضاءا 

ن للشخص أن يثبت نسب شخص آخر منه، كأم تدعي بنوة فقد أباح القانو . إلثبات النسب

طفل معني أو أب يدعيها أو يقوم االبن بإدعاء أمومة امرأة معينة أو أبوة أب معينة، كما أجاز له 

أن يدعي أخوة أو عمومة شخص آخر، و مسي ذلك إقرارا أو دعوى النسب يف الفقه، و ميكن 

  .ما جيعل النسب يكشف بعد أن كان ناشئاأيضا إثبات النسب عن طريق البينة، و هذا 

فرباير  27املؤرخ يف  05/02قاأج مبوجب األمر  40هذا و قد متت إضافة فقرة ثانية للمادة 

املعدل و املتمم لقانون األسرة، و هذا التعديل يفيد أنه ميكن إثبات النسب بالطرق العلمية  2005

و جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية :" على مايلي 2فقرة  40احلديثة حيث تنص املادة 

و هذا يعترب قفزة هامة قام ا املشرع اجلزائري يف هذا اال متاشيا مع التطورات ." إلثبات النسب
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العلمية، خاصة تلك املتعلقة باال البيولوجي، لكن هذه القفزة و هذا اإلدماج و رغم أمهيته ال 

  .يدات اليت أثارت جداالت عدة يف الوسط الفقهي القانوينخيلو من العيوب والسلبيات و التعق

  ثبوت النسب باإلقرار و البينة -1

  ..."يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة:" من قانون األسرة 40تنص املادة 

  :ثبوت النسب باإلقرار - أ

حة أن اإلقرار يعين االعرتاف، فاعرتف بالشيء أي أقر به، و هو إعالن الشخص صرا

  .و سواء كان املقر له ذكر أو أنثى ،شخصا معينا إبنه سواء كان املقر رجال أو امرأة

من قانون األسرة اجلزائري، فقد نصت األوىل  45و44ثبوت النسب باإلقرار تضمنته املادتان 

يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو األمومة هول النسب و لو يف مرض املوت مىت صدقه :" على أن

اإلقرار بالنسب يف غري البنوة و األبوة و األمومة ال :" و نصت الثانية على أن."   العقل أو العادة

  ."يسري على غري املقر إال بتصديقه

  :فمن حتليل هذين النصني نستخلص أنه يوجد نوعني من اإلقرار مها

  .اإلقرار بالبنوة أو األبوة أو األمومة -

 .و األمومةاإلقرار يف غري البنوة و األبوة  -

 اإلقرار بالبنوة أو األمومة أو األبوة �

و هو ما يعرف عند الفقهاء باإلقرار بنسب حممول على املقر نفسه، هذا النوع من اإلقرار 

  :املذكورة أعاله 44يثبت به النسب مىت توفر شرطني مهمني طبقا للمادة 

لذي يدعيه رجال و من جهة أن يكون املقر له بالبنوة جمهول النسب من جهة األب إذا كان ا -

األم إذا كانت اليت تقر به امرأة، ألنه إذا كان املقر له معلوم النسب إىل أب معني، ال يصح اإلقرار 

  .من هذا القانون 46ويصبح تبين، و تنطبق عليه أحكام املادة 



 

من مثل أن يصدقه العقل و العادة، و هو ما يعرف عند الفقهاء أن يولد مثل املقر له بالنسب  -

املقر، يعين أن يكون من املمكن أن يولد هذا الولد للمقر، فإذا مل يكن بينهما فارق يف السن 

   1.يسمح بأن يلد املقر مثل املقر له، بطل هذا اإلقرار الستحالة هذه الوالدة فال يثبت النسب

  اإلقرار في غير البنوة أو األبوة أو األمومة �

ار نسب احملمول على الغري، هذا النوع من اإلقرار يتم بني و هو ما يعرف عند الفقهاء باإلقر 

شخصني كالمها ليس أهال لآلخر و ال فرع له، إمنا قريبه قرابة احلواشي، أي هلما أصل مشرتك هو 

  .أبومها

فلصحة هذا اإلقرار الذي يشرتط الشرطني السالفني الذكر، أضاف املشرع اجلزائري شرطا 

  .احملمول عليه بالنسب على هذا اإلقرار ثالثا إليهما و هو أن يوافق

ففي حالة األخوة، إن قال هذا أخي نشأت بينه و بني ذلك الشخص قرابة أخوة، و لكن 

  ".صدق"أو " صحيح قوله" نسب الشخص من أبيه ال ينشأ إال إذا اعرتف ا األب نفسه و قال

على هذا اإلقرار، و ) أي األب(فثبوت اإلقرار باألخوة معلق على تصديق احملمول عليه 

بالتايل إن مل يصادق احملمول عليه فيبقى للمقر إن أصر على إقراره أن يرفع دعوى أمام القضاء 

يدعمها بالبينة لتثبيت النسب، و باللجوء للخربة بواسطة الطرق العلمية املستحدثة كطريقة من 

  .طرق إثبات النسب

تنشأ كمقر ا و بني املقر له، و لكن ال  و يف حالة العمومة، إن قال هذا عمي فإن العمومة

على هذا اإلدعاء و مل يكذبه،و أن يقيم املقر البينة على إقراره، و هذا ما  قتلزم اجلد إال إذا واف

ال يسري على  ةاإلقرار بالنسب يف غري البنوة، و األبوة، و األموم:" من قاأج 45نصت عليه املادة 

  ."غري املقر إال بتصديقه
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  :ثبوت النسب باإلقرار بالبنوة و باألخوة و العمومة فيها حالتان آثارف

Gا�و� ����عندما يقع التصديق من األب أو اجلد تنتج آثار قانونية من توارث و : ا�

  .إخل...نفقة

عندما ال يقع التصديق من األب أو اجلد يف إقراره، فالنسب من األب عند : ا����� ا�)�'�2   

ند العمومة ال يلزم من أنكر منهما و كذبه، و إمنا يلزم فقط من أقر باألخوة األخوة و من اجلد ع

  .والعمومة

 ثبوت النسب بالبينة -ب

  ..."يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو البينة:" قاأج 40لقد جاء يف نص املادة 

قيقيا بواسطة السمع فاملراد بالبينة هي الدالئل و احلجج اليت تؤكد وجود واقعة مادية وجودا ح

  1.أو البصر أو غريمها من وسائل اإلثبات الواردة يف قوانني اإلجراءات

  :2و لكلمة البينة معنيان

  .و هو الدليل أيا كان نوعه، كتابة، قرائن، اعرتاف، شهود :معنى عام -

  .و هو شهادة الشهود دون غريها: معنى خاص -

قاأج نظرا للتساؤالت اليت  40ارد يف نص املادة لذلك علينا أن نوضح أوال مفهوم البينة الو 

  .طرحها هذا املصطلح عند العمل به قضائيا

  من قانون األسرة 40تحديد مدلول البينة الوارد في نص المادة  �

ويف النص " البينة"قاأج استعمل يف النص العريب مصطلح  40إن املشرع اجلزائري يف املادة 

صطلح بشموله يفهم منه أن مقصود البينة هو املعىن فهذا امل"  preuve"الفرنسي مصطلح

  .العام
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لكن املقصود من البينة يف جمال إثبات النسب هو الشهادة دون غريها من األدلة و الدليل يف 

  :ذلك مها املسألتني التاليتني

 ما هو معمول به قضائيا، حيث جند قرار احملكمة العليا، أين اعترب حتليل الدم الذي  ذهب: أوالأوالأوالأوال

   1.إليه قضاة املوضوع دليل على جتاوزهم سلطتهم احلاكمية إىل التشريعية

فاحملكمة العليا يف هذا القرار رفضت فحص الدم من طرف خبري طيب و اعتماده كدليل 

قاأج قواعد إثبات  40مثبت للنسب مؤسسة قوهلا هذا على أن إثبات النسب حددت له املادة 

فلو كان املقصود بالبينة املعىن العام ملا مت يف هذا القرار رفض مسطرة وضوابط حمددة، و بالتايل 

  .استعمال البينة العلمية إلثبات النسب

املعدل و املتمم لقانون األسرة الذي استحدث  27/02/2005املؤرخ يف  05/02األمر : ثانياثانياثانياثانيا

البينة الوارد  الطرق العلمية كوسيلة من وسائل إثبات النسب بصورة تنزع أي إشكال يف تأويل معىن

  .قاأج 40يف نص املادة 

  .و بالتايل نتطرق إىل البينة يف معناها الوارد يف نص املادة و هي شهادة الشهود

  )شهادة الشهود(البينة الشرعية إلثبات النسب  �

   2.إن النصاب القانوين للشهادة يكون عن طريق رجلني عدلني أو رجل و امرأتني

حيث ثبوت النسب، ألن النسب و إن كان قد ثبت باإلقرار  البينة هي أقوى من اإلقرار من

  3.فهو غري مؤكد حيتمل البطالن بالبينة ألا أقوى منه

فتمتاز البينة عن اإلقرار بأا حجة متعدية ال يقتصر احلكم الثابت ا على املدعي عليه 

قر ال تتعداه إىل وحده، بل قد تثبت يف حقه و حق غريه، أما اإلقرار فهو حجة قاصرة على امل

  .غريه
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و عليه إذا ادعى إنسان على اآلخر بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة أو أي نوع من القرابة، 

وأنكر املدعى عليه دعواه، فللمدعي أن يثبت دعواه بالبينة، فإذا ثبت النسب يصبح ملزما لكل 

  .من الطرفني مبا عليه من حقوق للطرف اآلخر

تمعات أصبح القاضي ال يعرف أشخاص الشهود و ال يعلم شيئا عن إال أنه نظرا التساع ا

مقدار اتصافهم بالصدق و األمانة، لذا فقد اشرتطت القوانني شروط جيب توفرها لقبول 

     1.الشهادة

كما أحاط املشرع اجلزائري البينة بكثري من الضمانات ومنها فرض عقوبات مشددة جلرمية 

   2.شهادة الزور

 بالطرق العلمية الحديثة ثبوت النسب  -2

فمحاولة من املشرع اجلزائري االستجابة إىل التطورات العلمية احلديثة، فإنه قد أدرج الطرق 

املؤرخ يف  05/02العلمية ضمن وسائل إثبات النسب، أثناء تعديل قانون األسرة مبوجب األمر 

وز للقاضي اللجوء إىل و جي:" قاأج 40إذ نصت عليها الفقرة الثانية من املادة  27/02/2005

  ."الطرق العلمية إلثبات النسب

إال أن ذلك ال يفهم على إطالقه بأن النص ال يطرح أي إشكال يذكر، ألن إطالق العنان 

للقاضي يف إثبات النسب ذه الطرق دون حصرها أو توضيح ال تطبيقها و حجيتها، فتح 

  .الباب على مصراعيه الختالف فقهي حول هذه الطبيعة

  .1م <�1#1 ا�6�ع ����ق ا�$��2 ا��1#)�: أوالأوالأوالأوال

باإلشارة إىل هذه الطرق العلمية دون حتديد املقصود منها أو  تإن املادة  السالفة الذكر اكتف

حصر لصورها، علما أن البحوث العلمية و التوصيات املقدمة يف هذا اال أثبتت وجود نوعني 

ونه قطعي اإلثبات، إذ توصل العلماء إىل اعتبار كل من من الطرق العلمية، يتصف األول منها بك
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و الذي يتصل باملناعة طرقا علمية إلثبات النسب بصفة   HLAو نظام  ADNالبصمة الوراثية 

 1.مرة 01/2.000.000قطعية، ألن دقة ثبوا تصل حسب اخلرباء و األطباء إىل نسبة اخلطأ فيها 

ه ظين الثبوت يعطينا جمرد احتماالت، بل و أحيانا نتائج و الثاين ال يرقى إىل ذلك على أساس أن

لفحص الدم، إذ يعترب من الطرق العلمية  ABOنظام : يتحدد جماهلا يف نفي النسب فقط ومنها

و كذا نظام جمموعة الربوتينات   MNSو كذلك نظام ال . الشائع استعماهلا يف جمال نفي النسب

Les groupes de protéines  نظام علمي آخر يستعمل يف هذا  30انب أكثر من هذا إىل ج

  . اال نتج عن التطورات البيولوجية احلديثة

فهنا كان على املشرع حتديد الطرق العلمية احلديثة اليت ميكن للقاضي الرجوع إليها من أجل 

  .إثبات النسب

  .�اZ2��> Za ا���ق ا�$��2 ا��T5 �(#1��ت ا�,@�: ثانياثانياثانياثانيا

التكريس القانوين إلمكانية إثبات النسب بالطرق العلمية احلديثة، فإن  كما أنه بالرغم من

إعمال القضاء لتلك الظروف ال حيول دون وجود عقبات و عوائق قد تؤدي إىل عدم تكريسها 

  .عمليا، وهي إما أن تكون عوائق قانونية أو مادية

م السالمة اجلسدية و عدم فمن هذه العوائق حرمة احلياة اخلاصة، و احرتا: العوائق القانونية �

  .إجبار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه

  :حرمة الحياة الخاصة .1

تضمن الدولة عدم :" حسب آخر تعديل له على أنه 1996من دستور  34تنص املادة 

  ."انتهاك حرمة اإلنسان و حيظر أي عنف بدين أو مساس بالكرامة

ام تطبيق الطرق العلمية احلديثة يف فهذه املادة تشكل إحدى أهم العقبات األساسية أم   

النسب، وخصوصا فحص احلمض النووي الذي يشكل تدخال يف احلياة اخلاصة للفرد، ألا تفتح 
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اال للبحث عن اخلصائص الوراثية من خالل االستعداد الوراثي للشخص، مما قد ميد الغري 

  . مبعلومات خاصة بالزوج و الزوجة، و تكون ذات طابع شخصي خاص
  

  :انتهاك السالمة الجسدية .2

يعاقب القانون على :" حسب آخر تعديل له على أنه 1996من دستور  35تنص املادة 

و قد تنطوي ." املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات و على كل ما ميس سالمة اإلنسان

ذ من جسم الطرق العلمية على مساس هذه السالمة اجلسدية، ذلك أا تعتمد على العتاد املأخو 

  .اإلنسان و الذي قد يؤخذ منه بطريق اإلكراه، و هو ما يعد مساسا بسالمته اجلسدية

  :عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه .3

لقد كرست خمتلف األنظمة اإلجرائية مبدءا عاما ال جيوز مبوجبه اللجوء إلجبار الشخص 

ه إذا مت األخذ بالطرق العلمية، إذ أا على تقدمي دليل ضد نفسه، و هو ما سوف يتم انتهاك

تقوم على إجبار الشخص املعين على أخذ العتاد اخللوي من أجل فحص احلمض النووي مثال، و 

هو ما يعد إجبارا للشخص على تقدمي دليل ضد نفسه و هو ما قد جيعله دليال باطال، طبقا 

  .لقانون اإلجراءات

  العوائق المادية �

  :واحد و وحيدوجود مخبر علمي . 1  

مبناسبة عيد الشرطة بتاريخ  ADNلقد خصص قسم البيولوجيا من خالل تدشني خمرب ال 

، فبالرغم من أنه يعد خطوة هامة يف تكريس و تشجيع العمل بالبصمة الوراثية  22/07/2004

ملسايرة التطور البيولوجي يف هذا اال، حيث يشرف عليه تقنيني و باحثني خمتصني يف علم 

بيولوجيا والوراثة، تتجلى أمهيته يف البحث عن األدلة بواسطة التحاليل املخربية سواء كانت يف ال

اال اجلنائي أو يف إثبات النسب، إال أن استحداث خمرب علمي واحد على املستوى الوطين 



 

مقارنة باستحداث الطرق العلمية من طرف املشرع، وقف عائقا ماديا حال أمام صعوبة إستصاغة 

 .األمر

  :مسألة مصاريف الخبرة. 2               

إذا كان اللجوء إىل الطرق العلمية يرتكز على ضرورة توافر هياكل مادية ضخمة للوصول إىل 

نتائج فعالة، فإن ذلك يتطلب باملقابل مصاريف باهظة تفتقر آللية قانونية يتم مبوجبها حتميل 

أطراف الدعوى، فهل ميكن تصور ذلك بالنظر إىل  اخلزينة العامة أعبائها، وبالتايل يتحملها

األوضاع املعيشية و االقتصادية للمواطن اجلزائري، مما يستدعي القول بأن جمال جلوء املواطن إىل 

  .هذه اخلربة يبقى ضيقا جيدا

���2: ا���ع ا��ا78C  ا�,@� ����B ا�ط��ل ا�

حق انتسام لعائلتهم، فمن فقد حيرم بعض األطفال من أبسط و أهم حقوقهم، الذي هو 

هم هؤالء األطفال يف التشريع اجلزائري؟ و ما هي اآلليات القانونية اليت وفرها املشرع اجلزائري 

  لوقايتهم؟

���B2 ا�,@� /& '\� ا�6�ع ا�XCاa�ي: أوالأوالأوالأوالC  ا�ط��ل ا�

ه اليت يدخل املشرع اجلزائري ضمن األطفال اهولني النسب الطفل املتخلى عنه من طرف أم

ترفض كل عالقة قانونية معه، مع طلبها حفظ سر هذه الوالدة، الشيء الذي مينعه من معرفة 

   .أصوله، إىل جانب األطفال املعثور عليهم

  األطفال المتخلى عنهم -1

مسح املشرع اجلزائري لألم العازبة أن تلد طفلها حتت اسم جمهول، كما أجاز تسليم الطفل    

ملصاحل الطفولة املسعفة، و بالتايل يكون املشرع اجلزائري قد نظم التخلي عن  الذي ختلى عنه أهله

  :الطفل من خالل الصورتني التاليتني

  الوالدة تحت اسم مجهول -أ



 

،و يسمح ذا اإلجراء 1يقصد ا وضع األم لطفلها دون تقدمي بيانات عن هويتها أو امسها  

الذي جييز ذلك لألم سواء كانت عازبة أو لألم العازبة فقط، على عكس املشرع الفرنسي 

  2.متزوجة

و هدف املشرع من هذا اإلجراء، هو محاية الطفل ووقايته، ألن األم اليت ال ترغب يف طفلها     

قد تفكر يف اإلجهاض أو قتله وهو حديث العهد بالوالدة، و هلذا ضحى املشرع حبق الطفل يف 

  3.معرفة والديه من أجل ضمان سالمته

 سليم الطفل لمصالح الطفولة المسعفةت -ب

يسمح التشريع اجلزائري لألم العازبة بوضع طفلها حتت رعاية مصاحل الطفولة املسعفة، حيث 

من قانون محاية  73ميكن هلذه املصاحل تسلم كل طفل ختلى عنه أهله طبقا ملا جاء يف نص املادة 

ملساعدة الطبية االجتماعية اليت حتدد مصاحل الصحة كيفيات ا:" على أنه 4الصحة وترقيتها

  ."تستهدف الوقاية الفعالة لألطفال من اإلمهال

  اللقيط  -2

املشرع اجلزائري مل ينظم حالة اللقيط يف أية مادة من مواد قانون األسرة، و لكنه منع التبين 

  5.ليدخل حتت حكم التبين إلتقاط اللقيط طاملا أن إدعاء نسبه غري متوفر ملن يريد ذلك

النظام املتبع يف اجلزائر هو أنه من وجد لقيطا يسلمه إىل رجال الشرطة الذين بدورهم و 

  .يسلمونه إىل إحدى دور الرعاية االجتماعية املعدة الستقبال اللقطاء

يتعني على كل شخص وجد مولودا :" من قانون احلالة املدنية 1فقرة  67فجاء يف نص املادة 

  ."التابع ملكان العثور عليه ةالة املدنيحديثا أن يصرح به إىل ضابط احل

                                                 
1-  cf, T. GARE, droit des personnes et de la famille, Montchrestien, paris, France, 1ére ed, 1998, p.27. 
2-  cf, P. NICOLEAU, droit de la famille, ellipses, paris, France, 1995, p.129. 
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على األقل إىل  يعاقب باحلبس من عشرة أيام:" من قاع ج  3فقرة  442كما تنص املادة 

  :دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط1.000إىل  100شهرين على األكثر و بغرامة من 

الة املدنية كما كل من وجد طفال حديث  العهد بالوالدة و مل يسلمه إىل ضابط احل"... 

يوجب ذلك القانون ما مل يوافق على أن يتكفل به و يقر بذلك أمام جهة البلدية اليت عثر على 

  ..."الطفل يف دائرا

من قانون اجلنسية على أن يكتسب اجلنسية اجلزائرية كل ولد مولود يف  07كما تنص املادة 

  . اجلزائر من أبوين جمهولني

أحكام اللقيط بشكل متكامل يف قانون األسرة، ألن ظاهرة  فكان على املشرع أن ينظم 

األطفال اللقطاء منتشرة يف اتمع اجلزائري بكثرة، و بالتايل ال بد من إعطاء احلماية الكافية 

  1.هلؤالء الضعفاء حفاظا عليهم من الضياع

 ،ن األمساءو قد ألزم املشرع ضابط احلالة املدنية بإعطاء الطفل اهول النسب جمموعة م 

يعطي :" من قانون احلالة املدنية 64وفق ما نصت عليه املادة  ،يكون آخرها اسم ذكر ليشكل لقبا

ضابط احلالة املدنية نفسه األمساء إىل األطفال اللقطاء و األطفال املولودين من أبوين جمهولني و 

يتخذ آخرها كلقب الذي مل ينسب هلم املصرح أية أمساء، يعني الطفل مبجموعة من األمساء 

و أكد عليه املنشور الوزاري املشرتك بني وزارة الداخلية و العدل و احلماية االجتماعية ." عائلي

قد جتسد من الناحية العملية يف منح األطفال :" الذي جاء فيه ما يلي 17/02/1987بتاريخ 

بالنسبة هلم و يف  الذكور سلسلة من األمساء اخلاصة بالذكور حبيث يتخذ آخر اسم كلقب عائلي

منح األطفال اإلناث سلسلة من األمساء اخلاصة باإلناث حبيث يتخذ آخر اسم كلقب عائلي 

  .بالنسبة هلن

و  ،و هلذا الغرض فإنه يطلب من السادة ضباط احلالة املدنية السهر على أن يكون آخر اسم 

  .اإلناث هو االسم الذي سوف يتخذ كلقب عائلي اسم ذكر حتما مبا فيه األطفال
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و ال خيفى على السادة ضباط احلالة املدنية أن حظوظ الطفل يف إدماج أحسن ضمن اتمع ... 

  1."تتوقف على مدى مالئمة اختيار االسم

و هذا ما هو إال حرصا من املشرع اجلزائري على ظهور الطفل اهول النسب بلقب مناسب      

2.تمعيسرت ظروف والدته، و يسهل اندماجه يف ا  

  املشرع اجلزائري ؟ هفالسؤال الذي يطرح هو ما مصري هؤالء األطفال احملرومني ، وكيف نظم

  ا��.�#� ا��1#��: ثانياثانياثانياثانيا

فإن املشرع اجلزائري و حفاظا على هذه الطائفة من األطفال قرر تنظيم هلم كما فعلت من 

، حق احلماية من خالل توفري قبله الشريعة اإلسالمية، و كذا ما تسعى إليه اتفاقية حقوق الطفل

هلم رعاية بديلة، تتمثل يف إجياد هلم أسر جديدة تتوىل كفالتهم، و إال تتكفل الدولة نفسها 

 . محايتهم بوضعهم يف مؤسسات للرعاية

  عدم جواز التبني -1

ه لقد أبطل اإلسالم نظام التبين و أمر من تبىن أحدا أال ينسبه إىل نفسه، و إمنا ينسبه إىل أبي  

إن كان له أب معروف، فإن جهل أبوه دعي أخا يف الدين، و يف ذات الوقت فتح اإلسالم للناس 

باب اإلحسان و املعروف على مصراعيه، فلإلنسان مطلق احلرية يف أن يريب و أن يعلم من يشاء 

  .من األطفال اليتامى، ويدخل يف اليتامى اللقطاء و أبناء الزنا

زائري يف أحكامه، إال انه مل يعطي تعريفا له، الشيء الذي جعل و على دربه سار املشرع اجل

إال أن  .الكثري ال مييز بني كل من نظام التبين و نظام اإلقرار بالنسب، و جيعلهما نظاما واحدا

فاإلقرار بالنسب هو إقرار نسب صحيح شاءت ظروف خاصة باألبوين  ،األمر خالف ذلك متاما

ر عبارة عن كشف واقعة شرعية صحيحة، و ليست إثبات واقعة عدم تثبيته يف وقته، فاإلقرا

                                                 
1 - NADIA AIT-ZAI, op.cit,p 11. 
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جديدة و يشرتط فيه أساسا أن يكون املقر له جمهول النسب و أال يكون ناتج من عالقة زنا كما 

  .سبق ذكره، و بالتايل فالنسب الثابت بالدعوة نسب حقيقي، و هو خيتلف عن التبين

  .ة و مدنية حمضة ألبوة أو بنوة مفرتضةفالتبين هو عقد ينشىء بني شخصني عالقات صوري

مينع :" قاأج 46فإن املشرع اجلزائري نص يف مادته  ،فتأييدا ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية

  ."التبين شرعا و قانونا

من املقرر أنه مينع التبين :" و هذا ماجاء يف إحدى قرارات احملكمة العليا، حيث جاء فيه

قضية احلال أن املطعون ضده مل يكن إبنا شرعيا للمتبين، فإن  شرعا وقانونا، و مىت تبني من

  1..."للمدعية احلق يف إخراجه من املرياث ألن التبين ممنوع شرعا و قانونا

و بالتايل فإن التبين الذي يهدف إىل إدعاء البنوة سواء كان معروف النسب أو جمهوله أمر 

ائري أن ينسب فالنا إليه و يسجله حتت لقبه يف حمرم شرعا و قانونا، و منه ال جيوز ألي مسلم جز 

سجالت احلالة املدنية، ال مباشرة أمام ضابط احلالة املدنية، و ال مبوجب حكم قضائي، و كل 

تصرف خمالف لذلك ميكن أن يعرض فاعله إىل اامه بالتزوير و معاقبته مبقتضى قانون 

املتبين و ال يرتتب عليه أي حق من ومن هنا أصبح التبين ال يثبت به نسب من  2.العقوبات

  .احلقوق الثابتة بني اآلباء و األبناء

  مشروعية الكفالة -2

الذي أدخل يف القانون اجلزائري . إن املشرع اجلزائري منع نظام التبين، إال أنه أقر نظام الكفالة

يف   -:مبوجب قانون الصحة العمومية، و قد عرف هذا النظام تطور على مرتني 1976يف سنة 

، و الكفالة إلتزام على وجه 125إىل املادة  116، نص عليه قانون األسرة  من املادة 1984سنة 

 116املادة ( التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام األب بإبنه و تتم بعقد شرعي 

  ).قاأج
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  ."أو معلوم النسب الولد املكفول إما أن يكون جمهول النسب: " قاأج 119و تنص املادة 

جيب أن حيتفظ الولد املكفول بنسبه األصلي إن كان معلوم :" قاأج 120و كذا نص املادة 

   1."من قانون احلالة املدنية 64النسب، و إن كان جمهول النسب تطبق عليه املادة 

ائلية على أنه حتول الكفالة الكافل الوالية القانونية و مجيع املنح الع 121كما تضيف املادة 

والدراسية اليت يتمتع ا الولد األصلي، كما أنه جيوز للكافل أن يتربع للمكفول مباله يف حدود 

 123املادة ( أجازه الورثة  الثلث و إن أوصى أو تربع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث إال إذا

  ).قاأج

غيري اللقب، إذ جييز و املتعلق بت 24-92، صدر املرسوم التنفيذي رقم 1992جانفي  13و يف

للشخص الذي كفل يف إطار كفالة ولدا قاصرا جمهول النسب أن يتقدم بطلب تغيري اللقب باسم 

  .2الولد ولفائدته، و ذلك قصد مطابقة لقب الولد املكفول بلقب الوصي

فهذا اإلجراء ما هو إال دليل على مراعاة املشرع مصلحة الطفل، إذ انه يسمح له من محل 

ظهر ظروف والدته و يسهل اندماجه داخل األسرة الكافلة و احلياة االجتماعية، حرصا لقب ال ي

  .على رعاية مصلحته الفضلى 3فمن املشرع بناء على توصيات منظمة اليونيسي

لكن يعاب على هذا املرسوم أنه و لو سلمنا بأن املكفول يكتسب لقب الكافل و نكتب 

اآلثار املرتتبة على االبن الصليب، فماذا نكتب من أثر  أي يرتبعلى اهلامش عبارة مكفول و ال 

على وثائق أبناء املكفول الذين سيولدون؟ هل حيتفظون بلقب أبيهم علما أنه قد اكتسبه عن 

  طريق الكفالة؟ وهل جيب التأشري كذلك على عقودهم أن أباهم مكفول؟ 
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ودته إىل واليتهما، فبالنسبة و إذا كان والدا املكفول معلومان، ميكنهما القانون من طلب ع

للولد املميز، خيري يف االلتحاق ما، و إذا كان غري مميز ال يسلم إال بإذن من القاضي مع مراعاة 

 .قاأج 124مصلحة املكفول، و هذا ما جاءت به املادة

  انتقال رعاية الطفل إلى الدولة - - - - 3

جب رعايته إىل الدولة، و هذا ما فإذا فقد الطفل والديه، و مل جيد أسرة تتكفل به ينتقل وا

و يف حالة الوفاة تنتقل الكفالة إىل الورثة إن :" قا أج 125نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

  ."التزموا بذلك، و إال فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إىل اجلهة املختصة

حتت وصاية السلطات إذن فالدولة راعي من ال راعي له، سواء تعلق األمر باألطفال الذين 

قاإج و قانون محاية الطفولة  493و  444العامة و رعايتها مبقتضى حكم قضائي استنادا إىل املواد 

واملراهقة، أو لغياب األبوين مؤقتا، أو بربائب الدولة، و هم األطفال املتخلى عنهم ائيا من قبل 

  1.ذويهم

  .ة حلقوق الطفلمن االتفاقية الدولي 20و هو ما أكدت عليه املادة 

ديار احلضانة املوجودة  12سنوات، يوضعون يف  6 و 0فاألطفال اليت ترتاوح أعمارهم بني 

 2.على املستوى اجلزائري، و هذا يف انتظار كفالتهم

سنة  19إىل  6يف حالة عدم وجود أية عائلة كفيلة، فاألطفال الذين ترتواح أعمارهم ما بني 

لة املسعفة  اليت تقوم باستقبال، و إيواء  و تربية األطفال ربائب يوضعون يف مؤسسات رعاية الطفو 

 3.الدولة

  :هذه املؤسسات تضمن إجراءات إدماج أو إعادة اإلدماج العائلي للطفل

  .بإرجاعه إىل عائلته األصلية، إذا كان هذا ممكنا -

  .بوضعه يف عائلة كفيلة -
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  .بالتكفل بإجراءات الكفالة -

، 1عامة  للجمعية اجلزائرية للطفولة واالستقبال ااين يف جريدة الفجرفقد صرحت األمينة ال

أن املربيات يف اجلمعية تقمن برعاية هذه الشرحية من األطفال ملدة ترتاوح بني ثالثة حىت مخسة 

و بعد مرور هذه املدة ال حيق لألم املطالبة . أشهر يف انتظار أن تطلب األم اسرتجاع مولودها

نه يصبح من بني األطفال املوجهني للكفالة، و إذا الحظت اجلمعية اهتمام األم ألبأخذ ولدها 

من األطفال   %33أشهر، حيث صرحت أن نسبة  10بابنها تستطيع استثنائيا متديد املهلة إىل 

و تقوم املربيات املوجودات بدار . 2008غري الشرعيني  مت اسرتجاعهم من قبل أمهام يف سنة 

تناء باألطفال الرضع من كل اجلوانب الصحية و النفسية، بعد استفادن من تربص احلضانة باالع

  .أشهر يف مركز التكوين التابع للجمعية 9مدته 

كما أضافت أن اجلمعية تعمل على توجيه هذه الشرحية من األطفال إىل عائالت أخرى عن 

فسجلت إخراج  2008سنة، أما سنة  20طفل خالل  1309طريق الكفالة، حيث استفاد منها 

  .حيث تضيف أن اهلدف األول للجمعية هو إعطاء عائلة لكل طفل. طفل عن طريق الكفالة 74

كما أكدت أن الكيفية اليت تتم ا عملية الكفالة تقوم على شروط البد من توفرها يف العائلة، 

لية و جسدية سنة ، وأن يتمتعا بصحة عق 60عاما و الرجل  55من بينها أن ال تتعدى املرأة 

و أشارت أن هناك نساء غري . جيدة، وأن ميلكا منزال إليواء الطفل، و ان يكون ألحدمها عمل

  .متزوجات يستطعن التكفل باألطفال إذا توافرت فيهن الشروط املذكورة

فوجود مثل هذه اجلمعيات يف اجلزائر ما هو إال دليل على تأثر اتمع اجلزائري مبا أوردته 

فيما خيض توفري للطفل احملروم من وسطه العائلي  ،سالمية و كذا اتفاقية حقوق الطفلالشريعة اإل

  .لسبب ما رعاية بديلة، و دليل أيضا على االهتمام الكبري باألطفال
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فما ميكن مالحظته من خالل دراسة أحكام النسب يف القانون اجلزائري، فإن معظمها      

لى القاضي تطبيقها فقط، مما يقلص من دوره يف تفسري هذا و بالتايل ع. نظمها املشرع بصفة آمرة

  .  احلق

و يف األخري فإن موضوع النسب هو من أهم و أخطر املسائل املتعلقة باألسرة، وبالتايل فال    

بد على املشرع ضبط هذه املواضيع بشكل سليم لتحقيق االنسجام و التوازن يف األسرة و اتمع 

 1.من شأنه أن يزعزع و يفكك األسرة حىت ال تضطرب احلياة يف اتمعمن جهة، و ملنع كل ما 
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تعد احلضانة من أبرز اآلثار املنجرة عن فك الرابطة الزوجية و من أمهها، و هذا نظرا لتعلقها     

 .بيتهم و رعايتهممبصري األوالد النامجني عن تلك الرابطة و تر 

فاملشرع اجلزائري و استخالصا من قراءة املواد املنظمة هلذا احلق جنده قد تأثر باالتفاقيات      

الدولية الرامية إىل محاية حقوق الطفل جبعله من قاعدة مراعاة مصلحة احملضون املعيار األساسي 

كامه، سواء كان ذلك ضمنا أو صراحة، و هذا ضمن الذي يعتمد عليه القاضي يف تسبيب أح

  .الفصل الثاين من الباب الثاين من قانون األسرة

و إذا كانت القواعد املنظمة للحضانة مبنية يف األساس على مصلحة احملضون، فإنه مع ذلك 

حيق لنا أن نتساءل عن تقدير هذه املصلحة، فمىت يظهر تعليل هذه املصلحة من طرف املشرع 

  زائري؟اجل

، كما أنه رتب )الفرع األول(فلقد وضع املشرع عند تعريفه للحضانة أهداف و شروط      

،  )الفرع الثالث( ، و باعتبارها حق فقد رتب عليها املشرع آثار، )الفرع الثاين( مستحقي احلضانة 

ل معاجلة فمن خال) الفرع الرابع( كما جعل حاالت يتم فيها إسقاط احلضانة كما ميزها بالتأقيت

  .النقاط سنحاول أن نبني تقدير املشرع للمصلحة اليت جعلها هي األساس ههذ

��م ا���M'�: ا���ع ا�ول��  

  .<$�#" ا���M'�: أوالأوالأوالأوال

، عرف املشرع اجلزائري احلضانة يف قانون األسرة انطالقا من 1خالفا لبعض القوانني العربية

ضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام برتبيته احل: " من هذا القانون 62أهدافها يف نص املادة 

على دين أبيه و السهر على محايته و حفظه صحة و خلقا، و يشرتط يف احلاضن أن يكون أهال 

  ."للقيام بذلك
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يعترب أحسن تعريف على  62أن التعريف الوارد يف املادة  1و يرى األستاذ عبد العزيز سعد

انة و أسباا، و ذلك لشموليته على أفكار مل تشملها غريه الرغم من احتوائه على أهداف احلض

من القوانني العربية، حيث أنه تعريف مجع يف عمومياته كل ما يتعلق حباجيات الطفل الدينية و 

  .الصحية واخللقية والرتبوية و املادية

  ا���M'� أھ1اف: ثانياثانياثانياثانيا

قاأج عرف احلضانة و مل يرتكها  62فخالفا ملا ألفه و تعود عليه املشرع اجلزائري، ففي املادة 

  :و مما تقدم فإن أهداف احلضانة تظهر فيما يلي. لالجتهاد

  تعليم الولد -1

جمانا  2و يقصد به التعليم الرمسي أو التمدرس الذي يعد حقا لكل طفل و يضمنه له القانون

و قدراته العقلية و أو إجباريا إىل أن ينال قدرا من التعليم حسب استطاعته و إمكانياته الذهنية 

  .استعداده الفطري و النفسي

  تربيته على دين أبيه -2

ساير املشرع اجلزائري رأي الفقهاء القائل جبواز زواج املسلم بغري املسلمة، و ذلك منوه عنه 

عندما نص  27/02/2005املؤرخ يف  05/02قاأج املعدلة باألمر رقم  30مبفهوم املخالفة يف املادة 

  .املؤقت و نوه عن حترمي زواج املسلمة بغري املسلم، و أن العكس جائز شرعا و قانوناعلى التحرمي 

أي أن احلاضنة األم قد تكون كافرة، فالقاضي مينح هلا حق احلضانة على أن تراعي أحكام 

  . الشرع يف تربية الطفل

  

  

  السهر على حماية المحضون -3
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ة و املادية، فيجب أن ال يكون الطفل عرضة تتضمن محاية الطفل احملضون كل اجلوانب املعنوي

ألي اعتداء مادي كالضرب و التعذيب، أو اعتداء معنوي كاإلرهاب و التخويف و الشتم، 

  .بالشكل الذي قد ينجم عن ذلك اضطرابه نفسيا و عقليا

  .كما أن محايته تتطلب أيضا تأديبه و تنشئته النشأة السوية يف حدود ما يسمح به الشرع

  ة الطفل من الناحية الخلقيةحماي -4

فهي ترتبط مبدى تعليمه و حسن تأديبه و إعداده ألن يكون فردا صاحلا سويا و محايته من 

  .خماطر الشارع

  حماية المحضون صحيا -5

فيكون على احلاضن واجب الرعاية منذ األشهر األوىل للطفل كتلقي التعليمات الدورية يف 

  .ستدعت احلاجة إىل ذلكوقتها، و عرضه على الطبيب كلما ا

فإنه من خالل التعريف الذي جاء به املشرع اجلزائري للحضانة معتمدا على أهدافها، نالحظ 

أنه قد وضع بعض املعايري اليت ميكن للقاضي اللجوء إليها من أجل احلكم يف قضايا احلضانة 

  . املرفوعة أمامه مبا هو أصلح للمحضون

و يشرتط يف احلاضن أن :" قاأج املذكورة أعاله أنه 62دة كما نصت الفقرة الثانية من املا

  ."يكون أهال للقيام بذلك

فما يقصده املشرع باألهلية هنا هي القدرة .  و عليه فإن احلضانة تثبت ملن كان أهال هلا     

كن واالستطاعة على تربية الصغري و القيام بشؤونه، و الكفاءة للقيام اته املهمة الشاقة اليت ال مي

إال بتوافر الشروط اليت أمجع عليها الفقهاء و تبناها قانون األسرة من  ،أن تؤدى على أكمل وجه

كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل :" قاأج على أنه 222خالل نصه يف املادة 

  ."أحكام الشريعة اإلسالمية



 

و ذا يكون املشرع . توافرها للقاضيفاملشرع ترك مهمة مراعاة هاته الشروط و التأكد من 

  .قد عرب ضمنيا على قاعدة مراعاة مصلحة احملضون بدون ذكرها

  أ���ب ا��Z /& ا���M'�: ا���ع ا�)�'&
قاأج مبناسبة التعديل الوارد مبوجب األمر رقم  64أحدث املشرع اجلزائري انقالبا يف املادة 

األم أوىل حبضانة ولدها، مث األب، مث :" ي، إذ نص على ما يل27/02/2005املؤرخ يف  05/02

اجلدة ألم مث اجلدة ألب مث اخلالة مث العمة، مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل 

  ..."ذلك

، فإنه حاول أن يساوي بني 1فهذا التعديل جاء خمالفا ملا أدىل به فقهاء الشريعة اإلسالمية

ة جلهة األم على جهة األب ألن األم أجدر لتحمل هذه جهة األم و األب و إن أبقى األولوي

  .، إال أنه أقر مببدأ التداول، و هذا ما هو إال مراعاة ملصلحة الطفل2املهمة

فإن املشرع اجلزائري بتعديله هلذه املادة يكون قد عاجل الواقع الذي تعيشه العائلة اجلزائرية ال 

  .الطالق و الوفاة سيما فيما يتعلق بأحقية ممارسة احلضانة بسبب

كما أنه يف قانون األسرة القدمي أي قبل التعديل، فإن حق األب كان مهضوما على اعتبار أن 

دوره يف ممارسة احلضانة يأيت بعد انقضاء جهة األم بأكملها، و هذا شيء غري منطقي ألن األب 

  .أوىل منهن و أكثر حرصا على رعاية أبنائه

مع مراعاة مصلحة :" ع أضاف يف املادة املذكورة أعاله عبارةإال أن ما نالحظه هو أن املشر 

ليس من النظام العام و ميكن  64، فهذا دليل على أن الرتتيب الوارد حصرا يف املادة "احملضون

خمالفته إذا ثبت بالدليل أن األسبق يف ممارسة احلضانة ليس أهال للقيام ا، و أن غريه ممن ليسوا 

  3.منهمرتبني أحق باحلضانة 
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و بالتايل فتبقى مسألة إثبات األجدر و األكفء للحضانة أمر موضوعي خيضع لسلطة 

  .القاضي التقديرية


  آ�Tر ا���M'�: ا���ع ا�)��
فاحلضانة ملا . رتب املشرع اجلزائري آثارا ملمارسة احلضانة بالنسبة لكال من الزوجني املنفصلني

شأته النشأة السوية، فهي تتطلب باملقابل نفقة لصاحل تتطلبه من جمهود كبري يف تربية احملضون و ن

احملضون، و إضافة إىل ذلك و كون احلاضنة تبذل جمهودات مادية و معنوية يف سبيل تربية احملضون 

  .والسهر على مصاحله، فيبقى السؤال مطروحا فيما يتعلق بأجرة احلاضنة

يف دفئه احملضون، حتت  كما أن ممارسة احلضانة تقتضي أن يكون حتت سقف بيت ينمو

  .رعاية احلاضنة

و زيادة على ذلك فإن حضانة الطفل بعد طالق والديه تفرتض ابتعاده عن أحدمها، لذا مينح 

  .القانون للطرف الذي ابتعد عنه حق الزيارة الذي حيكم به القاضي عند إسناد احلضانة

  :يتلك هي اآلثار املرتتبة على احلضانة و اليت سنتناوهلا كما يل

  '��9 ا���Mن وأ(�ة ا���H,�: الالالالأو أو أو أو 

إن حضانة الطفل مبا تنطوي عليه من تغذية و كسوة، و عالج، و تربية و سكن، و كل ما 

يتطلبه احملضون من احتياجات ملعيشته و تنشئته النشأة القومية، كل ذلك يتطلب جمهودات مادية 

كد أن احملضون ال بد له من نفقة كما فإذا كان من املؤ . قوامها املال، و يتجلى يف نفقة احملضون

فهل هلا مقابل ما تبذله من رعاية و تربية : سيأيت الحقا، فإن السؤال يطرح بالنسبة للحاضنة

  للمحضون؟

  

  

  نفقة المحضون -1



 

الغذاء : تشمل النفقة :" قاأج يف تعريفها للنفقة يف مفهومها العام على 78نصت املادة 

  ."أجرته، و ما يعترب من الضروريات يف العرف و العادةوالكسوة و العالج، و السكن و 

و هذا معناه أن النفقة هي كل ما حيتاج إليه اإلنسان إلقامة حياته من طعام و كسوة و 

عالج، وسكن و خدمة و كل ما يلزم حبسب العرف و العادة، و هي ما يصرفه الزوج على زوجته 

  .ناس، و حسب وسع الزوجو أوالده و أقاربه حبسب املتعارف عليه بني ال

و النفقة جتب للفروع على األصول، كما جتب لألصول على الفروع حسب القدرة 

  .الزواج و القرابة: واالحتياج، و األصل أن النفقة تعود إىل سببني اثنني مها

و خبصوص نفقة احملضون فإن املشرع اجلزائري استمد وجوا من مال أبيه إذا مل يكن له 

ذهب إليه مجهور أئمة املذاهب األربعة يف الشريعة اإلسالمية، ذلك أن األب ملزم مال، وهو ما 

جتب نفقة الولد :" قاأج على 75حيث تنص املادة   1.بالنفقة على ولده يف إطار عمود النسب

على األب ما مل يكن له مال، فبالنسبة للذكور إىل سن الرشد، و اإلناث إىل الدخول، و تستمر 

ذا كان الولد عاجزا آلفة عقلية أو بدنية، أو مزاوال للدراسة و تسقط باالستغناء عنها يف حالة ما إ

  ."بالكسب

و يسقط واجب النفقة عن األب املعسر، فلكي تكون نفقة األب على ابنه فال بد أن يكون 

أو األب قادرا، و أن يكون االبن حمتاجا هلا، لكونه ال مال له أو لكونه صغري السن، أو ذا عاهة 

  .مزاوال لدراسة إىل أن يستغين عنها بالكسب

بينما تظل البنت حمل نفقة عليها من طرف األب إىل غاية زواجها لتصبح النفقة بعد ذلك 

  .واجبة على الزوج

و يبقى حكم النفقة سواء يف إطار زوجية قائمة أو يف إطار احلضانة، و ينتقل واجب النفقة 

كان األب معسرا و عاجزا عن النفقة، و هذا ما نصت عليه من األب إىل األم يف حالة ما إذا  

  ."يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك:" قاأج 76املادة 
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فاملشرع نقل هنا واجب النفقة من األب العاجز عنها إىل األم بشرط قدرا على النفقة، 

  . أي أن يكون هلا مال

و املقصود " عجز"القانونيني أن إعسار األب ترمجت يف القانون بكلمة  و يرى بعض الفقهاء

و إال لتقاعس اآلباء . 1ا عدم القدرة التامة عن االسرتزاق ال لكونه فقري أو معسر أو لتقاعس

عن الكسب و النفقة على أبنائهم احملضونني لدى مطلقام أو غريهم ممن يستحقها يف إطار 

  .فال بد أن يقوم الدليل على عجز األب و قدرة األم على اإلنفاق. مراعاة مصلحة احملضون

 قدير قيمة النفقةت �

يراعي القاضي يف تقدير النفقة : " قاأج يف مسألة تقدير النفقة على مايلي 79تنص املادة 

  ."حال الطرفني و ظروف املعاش، و ال يراجع تقديره قبل مضي سنة من احلكم

 تقدير النفقة بني الزوجني، إال أنه ميكن االعتماد عليها لتقدير فإن هذه املادة حتدد معايري

  2.نفقة احملضون

فما يستمد من هذه املادة، أن القاضي ملا يقدر النفقة يأخذ بعني االعتبار وسع الزوج، كما 

كما أنه ال جيوز للحاضنة املطالبة مبراجعة .  جيب أن يراعي ظروف املعيشة و املستوى االجتماعي

حمضوا إال بعد مرور سنة من يوم احلكم ا، كما جيب على القاضي حني إعادة النظر يف  نفقة

 .تقدير النفقة أن يراعي املعايري السابقة

إال أنه من الناحية العملية، فالنفقة اليت حيكم ا على األب فهي غري كافية لتغطية كافة       

و يعين بذلك النفقة الغذائية اليت يتحرر منها األب ما التكاليف اليت تتطلبها نفقة الطفل و تربيته، 

    .هي يف حقيقة األمر إال مسامهة بسيطة مقارنة مع غالء املعيشة يف الوقت احلاضر

األستاذ حمي الدين عكاشة بشأن النفقة احملكوم ا من قبل القضاء  لو يف هذا يقو      

  :اجلزائري
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« J’ai eu beaucoup à vous parler de la modique pension alimentaire 

allouée par nos juridictions aux enfants de parents divorcés ». Pire 

encore, « la fixation de la pension alimentaire, ajoute-t-il, fait parfois 

l’objet de véritables batailles juridiques entre les parties, à qui 

l’emportera sur l’autre : la mère voulant le maximum, le père 

désirerait s’en sortir avec les moindres frais, et t tout le monde se 

plait. »1   
فبخصوص مسألة نفقة احملضون، فإن إمهال املشرع اجلزائري واضحا عندما حصر حقه يف 

ة سابقا، و هذا على عكس اجتاه الشريعة قاأج املذكور  78النفقة يف الضروريات مبوجب املادة 

اإلسالمية و املتمثل يف تلبية كل حاجاته و رفض التضحية بأي منها دون مربر على أن ينتقل 

  .واجب إشباعها يف حالة عجز والد الطفل إىل أقاربه مث الدولة

تحديد فإن املشرع اجلزائري ركز على ظروف املنفق الفقري و جعل من وضعه املايل املقياس ل

النفقة اليت مبوجبها ضمن للطفل الغذاء و الكسوة و العالج و السكن، و ما يعد من الضروريات 

يف العرف و العادة، و ليس وفق متطلبات العصر، و كأن هدفه من تنظيم حق الطفل يف النفقة 

!!ضمان عدم موته جوعا أو بردا
2  

ألسرة وجوب إنشاء صندوق عمومي فكان جملس الوزراء قد اقرتح يف مشروع تعديل قانون ا   

لدفع النفقة الغذائية و أجرة السكن املخصص ملمارسة احلضانة، و هذا نظرا للمشاكل املتعلقة 

و كان من . بدفع النفقة و انعكاساا السلبية على حسن تربية احملضونني و حسن تنشئتهم

ة األطفال، فهذا الصندوق إن أسباب هذا االقرتاح أن املتضرر من عدم دفع النفقة هم بصفة أولي

مت إنشاؤه يعترب آلية جديدة لدفع النفقة و رفع اإلحتياج عن احملضونني، مع العلم أن كل من فرنسا 

  3.و مصر و تونس دول تعتمد على هذه الوسيلة لدفع النفقة املستحقة قانونا

                                                 
1- Cf.M.Akkacha, les droits moraux et patrimoniaux de l’enfant après le divorce, R.A.S.J.E.P., n 1, pp.259-260. 
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املؤرخ يف  05/02إال أنه من املؤسف أنه بعد صدور قانون األسرة املعدل و املتمم باألمر 

مل يرد نص على هذا اإلجراء الذي يعترب أمر جوهري لتحقيق مصلحة احملضون،  15/02/2005

وبالتايل فإنه كان على املشرع أن يراعي هذه احلالة و جيد حال ملشاكل النفقة اليت تتسبب يف 

  .ضياع األطفال

 نة ضاأجرة الح -2

و جهود مادية و معنوية و طاقة جسدية  إن احلضانة عمال متعبا و شاقا يتطلب إمكانيات

بذهلا خالل سنوات احلضانة يف سبيل رعاية الطفل، و بالتايل فهل هلذه اجلهود مقابل مادي  دميت

  يشكل أجرة للحاضنة؟

قاأج، جند أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل أجرة  78و  77، 76، 75فإنه بالتمعن يف املواد 

يف القول بأجرة احلاضنة من عدمها، فحىت بالرجوع إىل أحكام احلضانة ليظل التساؤل قائما 

قاأج، فنجد أن الفقهاء ليسوا على قول واحد  222الشريعة اإلسالمية طبقا ملا تنص عليه املادة 

  1.يف هذه املسألة

  .فتظل املسألة يف غياب احلسم اجتهادية على ضوء ما أدىل به الفقهاء

أن يتدخل و حيسم هذه املسألة، و خاصة وأن أجرة وعليه فكان على املشرع اجلزائري 

احلضانة هو أمر ضروري ليس فقط بالنسبة للحاضنة بل أيضا للمحضون، ألن حصول احلاضنة 

على مقابل ما تقدمه فيه حتفيز على القيام ذه املهمة على أحسن وجه، فإن عدم الوفاء ذا 

قد يدفعه إىل اإلجحام عن هذا العمل، و  املقابل املادي خاصة إذا كان الشخص يف حاجة إليه

  .   يف هذا ضرر باحملضون، واحلضانة قررت لنفع احملضون ال لضرره

  BW4 ا���H,�: ثانياثانياثانياثانيا
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حسم املشرع اجلزائري قي مسألة ختصيص سكن للحاضنة من أجل ممارسة احلضانة و ذلك 

ق، جيب على األب أن يوفر يف حالة الطال:" قا أج املعدلة  72بصيغة الوجوب، إذ جاء يف املادة 

  ."ملمارسة احلضانة سكنا مالئما للحضانة و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإلجيار

نفقة احملضون :" قاأج قبل تعديلها تنص على السكن إذ جاء يف نصها 72و إن كانت املادة 

أن أسلوا مل إال ." وسكناه من ماله و إال فعلى والده أن يهيئ له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته

يكن صارما، الشيء الذي أدى بالقضاة حييدون عن مسألة إلزام الزوج بتخصيص مسكن ملمارسة 

  .احلضانة أو بدل إجياره مستشهدين بكون املادة مل حتمل إلزاما صرحيا وواجبا على املعين القيام به

ثل يف أن يكون له فإن املشرع بتعديله هذه املادة يكون قد راعى مصلحة احملضون و اليت تتم

  .سكن

:"... قاأج املعدلة مل تسلم من النقد املوجه هلا بشأن الفقرة الثانية اليت تنص 72غري أن املادة 

  ."وتبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حىت تنفيذ األب احلكم القضائي املتعلق بالسكن

نة يف بيت الزوجية فاملشرع اجلزائري مل يكن موفقا يف هذه الفقرة عندما نص على بقاء احلاض

  :1حىت تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن، و ذلك لعدة اعتبارات أمهها

إن املشرع حصر احلاضنة يف األم املطلقة، إال أن هذا غري صحيح فقد تكون احلاضنة أما أو  -1

  .خالة أو أي حاضنة أخرى

. تصبح أجنبية عن مطلقها نعلم أن الطالق يف قانون األسرة اجلزائري بائن، أي أن املطلقة -2

 .فكيف ميكن هلا أن تقيم يف بيت صار أجنبيا عنها

لذلك فإن املشرع اجلزائري بصياغته هلذه املادة مل يكن موفقا ألا حتمل الكثري من الغموض 

  . وعدم الدقة

  �Z ا�X#�رة: ثالثاثالثاثالثاثالثا
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رها األوىل ا إن إسناد احلضانة إىل مستحقها، و الذي يكون يف الغالب األعم األم باعتبا

رعاية ملصلحة احملضون، مما يؤدي به حتما إىل االبتعاد عن والده، مما يستدعي معه إجياد وسيلة 

للمحافظة على توازن الطفل من جهة، و عدم اإلضرار بالوالد من جهة أخرى، بتمكينه من زيارة 

  .و رؤية ابنه احملضون

و على القاضي عندما حيكم :"...قاأج 64و هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

  ."بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة

كما يعترب هذا احلق من احلقوق اليت محاها القانون نظرا ألمهيته البالغة و رعاية دائمة ملصلحة 

  1.احملضون، فقد رتب عقوبات جزائية ملن خيل ذا احلق و يعبث به

من املادة املرتبة ألصحاب احلق يف احلضانة، فهذا و مبا أن املشرع نص على حق الزيارة ض

دليل على أن هؤالء فقط حيق هلم طلبه، فعندما حيكم القاضي بإسناد احلضانة ألحد منهم، فال 

بد عليه أن يقضي حبق الزيارة للطرف اآلخر الذي نازع احلاضن و هذا يستنتج من أسلوب املادة 

  ).قاضيوعلى ال(الذي جاء على سبيل الوجوب بلفظ 

وقد جعل القضاء اجلزائري األجداد ضمن األشخاص الذين هلم حق استقبال أو زيارة     

من املقرر شرعا أنه كما جيب النفقة :" أجدادهم وهذا ما قضت به احملكمة العليا يف أحد قراراا

حبق الزيارة على اجلد البن االبن، يكون له حق الزيارة أيضا، و من مت فإن قضاة املوضوع ملا قضوا 

للجد الذي يعترب أصال للولد وهو مبنزلة والده املتوىف، كما جتب عليه النفقة، يكون له حق الزيارة 

من قانون األسرة، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون،  77طبقا ألحكام املادة 

   2."و مىت كان ذلك استوجب رفض الطعن

كر قد أمرت القاضي بإعطاء حق الزيارة و لو غفل عنها املعين السالفة الذ  64كما أن املادة 

باألمر، و إن احلكم يكون معيبا إذا نطق بإسناد احلضانة دون النص على حق الزيارة، و بالتايل 
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يكون املشرع قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونية اليت مفادها أنه ال جيوز للقاضي أن 

م، و منطلق ذلك ليس ملصلحة الغري بقدر ما هو مكرس ملصلحة حيكم مبا مل يطلبه اخلصو 

احملضون الذي ال ينبغي أن ينقطع عنه أهله ائيا، فهذه املصلحة هي اليت تربر اختاذ القاضي مثل 

 3و قد تكفل املشرع نفسه هذه املصلحة عندما نص يف املادة   . هذا احلكم و من تلقاء نفسه

ة يف حياا على الرتابط و التكافل و حسن املعاشرة و الرتبية احلسنة تعتمد األسر :" قاأج على أنه

املعدلة من ذات  36و كذا يف الفقرة الثالثة من املادة ." و حسن اخللق، و نبذ اآلفات االجتماعية

جيب على الزوجني التعاون على مصلحة األسرة و رعاية األوالد و :" القانون و اليت تنص على أنه

زيارة كل منهما ألبويه و أقاربه و :" و يف الفقرة السابعة من ذات املادة بقوهلا." حسن تربيتهم

  ."استضافتهم باملعروف

و بالتايل فنجد أن احلكمة من تقرير حق الزيارة، تتجلى من الناحية التطبيقية يف هدفني 

األستاذ فروق  و يف هذا يقول. أوهلما خلق عالقات عاطفية و توطيد روابط األسرة: يربرين وجوده

  :املشرتي

«  Tous ces systèmes, malgré leur diversité, procèdent d’une idée 

commune : l’étranger ne peut obtenir qu’un droit de visite lui soit 

accordé. Le fondement de ce droit se situe dans la parenté. »1   

، إذ يعترب 2طفل من حيث صحته و تربيته و سلوكه األخالقيو الثاين يف اعتباره وسيلة لرقابة ال

  .حق الزيارة وسيلة غري مباشرة لرقابة احلاضنة ي ممارستها للحضانة

  .و بالتايل فإن حق الزيارة يصبح واجبا و التزاما قانونيا ملصلحة احملضون

أنه مل يعط للقاضي و إذا كان هذا ما اجته إليه قانون األسرة اجلزائري، فإن املالحظ عليه هو 

وال توجيه يف طرق حق الزيارة و كيفية ممارستها، بل أنه مل يشر إطالقا يف املادة السالفة الذكر إىل 

                                                 
1 - Cf.F.Mechri,op.cit.,p.90. 
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مصلحة احملضون، و لكن من زاوية املقارنة نالحظ أنه صادق الحقا على االتفاقية بني اجلزائر 

  1.منها 12، 6، 4، 1واد اليت تشري إىل مصلحة احملضون و خصوصا يف امل 1988وفرنسا يف 

فاملشرع اجلزائري قد منح للقاضي حرية واسعة يكشف مبوجبها على األصلح و األنسب 

فهو . فعلى القاضي أن ينفق جهدا كبريا يف موضوع الزيارة ليجد مصلحة احملضون. للمحضون

  .ارستهاالذي حيدد طرق الزيارة يف إطار هذه السلطة سواء من حيث املدة، أو من حيث مكان مم

فسكوت املشرع حول حتديد مدة الزيارة دفعت بالقضاء إىل االجتهاد، و قد حددا احملكمة 

مىت أوجبت أحكام :" العليا مبرة يف كل أسبوع على األقل، و ذلك يف إحدى قراراا عندما ذكرت

الواجب على أن القاضي حينما يقضي بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة، فإنه من  64املادة 

أن يكون ترتيب هذا احلق ترتيبا مرنا وفقا ملا تقتضيه حالة الصغار، فمن حق األب أن يرى أبناءه 

و من مت فإن القرار . على األقل مرة يف األسبوع لتعهدهم مبا حيتاجون إليه و التعاطف معهم

و مىت كان  املطعون فيه القاضي برتتيب حق الزيارة إال مرتني كل شهر يكون قد خرق القانون،

  2."ذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه

و ذا القرار أضحت سلطة قاضي املوضوع مقيدة أصال مبا قررته احملكمة العليا، و كذا الشأن 

من املستقر عليه فقها و قضاء أن :" بالنسبة ملكان الزيارة، إذ قررت احملكمة العليا يف قرارها بأن

القانون، فزيارة األم أو األب لولدها حق لكل منهما و على من   حق الشخص ال يقيد إال مبا قيده

كان عنده الولد أن يسهل على اآلخر استعماله على النحو الذي يراه بدون تضييق أو تقيد أو 

فالشرع أو القانون ال يبين األشياء على التخوف، بل على احلق وحده، و من مث، فإن . مراقبة

  . يعد خرقا للقانونالقضاء مبا خيالف هذا املبدأ 
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و ملا كان ثابتا، يف قضية احلال، أن الس القضائي ملا قضى بزيارة األم البنتيها بشرط أن ال 

تكون الزيارة خارج مقر سكن الزوج، فبقضائه كما فعل جتاوز اختصاصه وقيد حرية األشخاص 

  1."يهو مىت كان كذلك، استوجب نقض القرار املطعون ف. وخالف القانون و الشرع

��: ا���ع ا��ا78>��9@�  ا'%��ء ا���M'� و 
. إن احلضانة تتميز بالتأقيت، فبمجرد فوات و انتهاء مدا فهي تسقط عمن تكون لصاحله     

فكيف نظم املشرع اجلزائري . كما أا تسقط عنهم يف بعض احلاالت بالرغم من عدم انتهاء املدة

  هاتني املسألتني؟

�1ة ا���M'�: أوالأوالأوالأوال  

 10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :" قاأج على أنه 65ص املشرع اجلزائري يف املادة ن    

سنة إذا   16سنوات، و األنثى ببلوغها سن الزواج، و للقاضي أن ميدد احلضانة بالنسبة للذكر إىل 

  .كانت احلاضنة أما مل تتزوج ثانية

      ."   على أن يراعي يف احلكم بانتهائها مصلحة احملضون   

كما أن . فيفهم من هذا النص أن احلضانة هلا مدة معينة ال ميكن أن تستمر وقتا طويال  

املشرع قد فرق بني مدة حضانة الذكر و األنثى، و هذا شيء منطقي نظرا لتباين التكوين النفسي 

سنوات و  10و العقلي واجلسدي لكل واحد منهما، فقرر أن حضانة الذكر تنقضي مدا ب 

  .قاأج املعدلة 7سنة طبقا للمادة  19بسن الزواج، أي ب  األنثى

و معىن ذلك أن يف التشريع اجلزائري حق التخاصم على حضانة األوالد يكون قبل بلوغ   

  .،  هذا كأصل عام2السن احملددة، ففي هذه السن تنتهي احلضانة بقوة القانون

                                                 
  .55.، ص1، 2�د1992ق، .، مr�� ،79891 ر4; 30/04/1990ش، .أ.أ�*�،�4ار  ا	#'@#� ا	���9، غ-  2 
، ا	 واج و ا	�Qق، د م ج، 1، ا	���7 �7'�ج، ا	�:9  �� )�ح ���4ن ا�BCة ا	 ا]�ي، ج296.أ�*�، j2� ا	� �  �B�، ا	#�:= ا	q7�L، ص - 2

   .389.، ص1994ا	 ا]�، 



 

شرع اجلزائري أورد استثناء هلذا املبدأ و إال أنه بالرجوع إىل املادة السالفة الذكر، فنجد أن امل  

و بالتايل فيكون للقاضي سلطة تقديرية يف . هو متديد احلضانة حسب مقتضيات مصلحة احملضون

  :متديد مدة احلضانة، إال أن سلطته هذه غري مطلقة بل مقيدة بالشروط القانونية التالية

ة الفتاة ال حيق أصال ألي من يتعلق التمديد بالذكر دون األنثى، فإذا ما انتهت حضان -1

   1.احلواضن طلب متديدها

سنة، و بالتايل فيمكن للقاضي أن ميدد احلضانة إىل  16أن يكون احلد األقصى للتمديد   -2

 . سنة و هذا حسبما تتطلبه مصلحة احملضون، و لكن ال ميكن له جتاوزها 16سن أقل من 

ن يرتك حتديد هذه املدة إىل القاضي، ألن فبالنسبة هلذا الشرط فكان من األجدر على املشرع أ

األطفال و إن كانوا يف نفس السن إال أم خيتلفون عن بعضهم البعض، و القاضي وحده ميكنه 

 .مراعاة كل حالة على حدى  مراعيا يف ذلك مصلحة احملضون

 .أن تكون احلاضنة األم، فال جيوز لغريها طلب متديد احلضانة -3

 .ة غري متزوجةأن تكون هذه األم احلاضن -4

، فإذا فاتت املدة دون أن 2أن يكون طلب متديد احلضانة خالل سنة من اية العشر سنوات -5

 .يكون لألم عذر يف تأخرها سقط حقها يف املطالبة بالتمديد

�@��9ت ا��Z /& ا���M'�: ثانياثانياثانياثانيا  

على  فمن استقراء مواد القانون األسرة نستخلص أن املشرع اجلزائري نص على حاالت اليت  

  :أساسها يسقط حق األم يف حضانة ولدها، و ميكن استعراض هذه احلاالت كاآليت

يسقط حق احلاضنة بالتزويج بغري قريب حمرم، و بالتنازل ما مل يضر باحملضون، و هذا ما  -1

 . قاأج 66نصت عليه املادة 
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قاضي أن ، أي أنه ال بد على ال"مامل يضر مبصلحة احملضون" فهنا املشرع يواصل و يضيف   

  .يضع مصاحل احملضون الفضلى فوق كل اعتبار

  :و هذا ما قال به بعض الفقهاء، كالعالمة ابن عابدين مربرا هذا الرأي  

فينبغي للمفيت أن يكون ذا بصرية براعي األصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض يتمىن "  

علم املفيت، أو القاضي، شيئا من ذلك فإذا ... موته، و يكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه

   1".ال حيل له نزعه من أمه، ألن مدار أمر احلضانة على نفع الولد

من  62يسقط حق احلاضنة يف احلضانة عند اختالل أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة  -2

احلاضنة  قانون األسرة و املتمثلة يف عدم رعاية الولد جيدا و القيام على تعليمه، أو إذا كانت

قاأج  67فاسقة أو مرتدة فال ينشأ الطفل يف تربية دينية سوية، و هذا ما جاء يف نص املادة 

 أعاله 62تسقط احلضانة باختالل أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة :"املعدلة و اليت تنص

  .نةو ال ميكن لعمل املرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط احلق عنها يف ممارسة احلضا      

  ." غري أنه جيب يف مجيع احلاالت مراعاة مصلحة احملضون  

يسقط حق احلاضنة إذا مل تطالب حبقها يف احلضانة ملدة تزيد عن سنة بدون عذر وفقا ملا  -3

 : إال أن هذه املادة تطرح سؤالني. قاأج 68نصت عليه املادة 

  مىت يبدأ سريان هذه املدة؟ -                 

  مىت يعترب السكوت عن املطالبة باحلق يف احلضانة بدون عذر؟ -                 

ما عن السؤال أبالنسبة للسؤال األول فإن املدة تبدأ من تاريخ العلم باستحقاق احلضانة،   

  :الثاين فهناك فرضني

  .أن يعلم من له احلق باحلضانة حبقه فيها و يسكت عن املطالبة ا* 

  2.يف احلضانةأن يعلم ان سكوته يسقط حقه * 
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قاأج، أنه يف حالة ما إذا استوطن من جيب له احلق يف  69و يف نفس السياق أكدت املادة   

احلضانة مع احملضون يف بلد أجنيب، فإن  مسألة إثبات حقه يف احلضانة أو إسقاطها عنه يرجع 

  .لتقدير القاضي الذي له أن يراعي يف ذلك مصلحة احملضون

ن قانون األسرة املعدل و املتمم أنه يسقط حق اجلدة أو اخلالة من م 70كما بينت املادة     

  .احلاضنة إذا سكنت مبحضوا مع أم احملضون املتزوجة بغري قريب حمرم

قد ذكرنا احلاالت اليت نص عليها املشرع اليت تسقط مبوجبها احلضانة، فالشيء الذي    

يف هذا اال سلطة تقديرية واسعة الحظناه هو أنه علقها كلها مبصلحة احملضون، فقد ترك 

للقاضي، الشيء الذي أدى بنا إىل شرح كل حالة على حدى الحقا من خالل الدعاوى اليت 

 .ترفع إليه

فمن خالل دراستنا ألحكام احلضانة يف القانون اجلزائري جند أن املشرع وضع من قاعدة      

قاضي يف تسبيب أحكامه، و نستخلص مصلحة احملضون القاعدة األساسية اليت يعتمد عليها ال

  :مما سبق أن هذه القاعدة حيكمها عنصران أساسيا

  .تغليب املصلحة املعنوية على املصلحة املادية: أولهما   

      .حتقيق األمن و االستقرار النفسي و العاطفي للطفل: ثانيهما   

لقاضي مهمة البحث و ذا يكون املشرع قد ساهم يف وضع بعض معامل املصلحة، و بسط ل  

  ). رأي األستاذ عبد العزيز سعد( عنها 

فمما سبق نالحظ أن املشرع اجلزائري يلعب دورا فعاال يف محاية مصاحل الطفل، غري أن   

القاضي وحده ميلك سلطة حتقيق هذه احلماية على أرض الواقع، من خالل قيامه بالتكييف 

بظروف الطفل و حقيقة مشاكله، و هذا ما سوف  القانوين للوقائع املعروضة عليه يف ظل إحاطته

  .يتم التطرق إليه يف املبحث الثاين 
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رأينا أن املشرع عندما يضع القواعد، يضعها عامة و جمردة، و القاضي يفسرها و يفصل 

ع ينحصر يف تذكري القاضي بتغليب مصلحة الطفل، و حسب كل حالة، لذلك فإن دور املشر 

خيول له مهمة حتديد ما تشمل عليه من الناحية العملية، إذ مبقتضى هذا املبدأ يستوجب على 

القاضي تفسري معناه وحتديد حمتواه لكل قضية معروضة أمامه، فيتقدم باجتهاد قريب للحقيقة و 



 

من خالل اآلليات اليت متكنه من تكوين  يالقاض دورعن و من هنا ارتأينا أنه قبل الكالم . الواقع

ال بد أن نبني أوال ما هي  خمتلف القضايا املتعلقة بالنسب و  قناعته، و هذا يف  املطلب الثاين

اليت يتسىن له احلكم فيها وندعمها ببعض االجتهادات القضائية  اليت تعترب عنصرا من  ،احلضانة

يف نفس الوقت يف حتقيقها، كما تشارك  يف السري احلسن للنشاط عناصر دولة القانون، و تساهم 

القضائي حبيث تسمح لكل أطراف قضية وبصفة مسبقة معرفة املواقف القضائية اجلوهرية، و يف 

احملكمة  :"حسب آخر تعديل له تنص على أن 1996من دستور  152هذا الصدد فإن املادة 

ان األساسيتان تقومان بتقومي أعمال االس القضائية و العليا و جملس الدولة اهليئتان القضائيت

احملاكم العادية و اإلدارية، كما تضمنان توحيد االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد و تسهران 

  .و هذا ما سوف نتطرق إليه يف املطلب األول ".على احرتام القانون
 

  د.�وى ا�,@� و ا���M'�: ا���� ا�ول
األفراد، مسح هلم املشرع اجلزائري طرق باب القضاء عن طريق وسيلة شرعية محاية حلقوق 

تتمثل يف الدعوى القضائية، و قد أوىل شرحية األطفال رعاية خاصة من خالل تنظيمه لدعاوى 

  ).الفرع الثاين( و دعاوى احلضانة ) الفرع األول (النسب 

  د.�وى ا�,@�: ا���ع ا�ول
ى اتفاقية حقوق الطفل، باحرتام الطفل يف احلفاظ على هويته، تعهدت اجلزائر مبصادقتها عل

  .بإعاداو أن تقدم له املساعدة و احلماية من أجل اإلسراع 

و سعيا لتحقيق هذا، فإن املشرع أقر دعاوى قضائية من خالهلا حيمي حق الطفل يف 

  .ليهنه جرم بعض األفعال اليت متس ذا احلق، و هذا ما سيتطرق إأالنسب، كما 

  ا�1.�وى ا�1'�2 :أوالأوالأوالأوال

تتجه دعاوى النسب إىل متكني الطفل اهول النسب من إثبات نسبه املفقود، إال أا قد 

و ترفع هذه الدعاوى ممن له الصفة و املصلحة طبقا ملاجاء . تكون وسيلة إلنكار النسب و نفيه



 

قانون اإلجراءات املدنية  من  13املادة  قاإم، و هذا ما جاء أيضا به املشرع يف 459يف نص املادة 

  .2009، و الذي يدخل حيز التنفيذ يف أفريل 25/04/2008و اإلدارية املؤرخ يف 

أما بالنسبة لالختصاص، فيكون للجهة القضائية اليت يقع يف دائرا موطن املدعى عليه طبقا 

ة و اإلدارية اجلديد إذ قاإم، و هذا ما نص عليه قانون اإلجراءات املدني 8ملا جاء يف نص املادة 

ترفع دعوى :" 490خصص القسم اخلامس من الباب األول لدعاوى النسب و جاء يف مادته 

أمام  ةاالعرتاف بالنسب، بالبنوة أو باألبوة أو باألمومة لشخص جمهول النسب أو إنكار األبو 

  ." حمكمة موطن املدعى عليه

  د.�ى إT��ت ا�,@� -1

عوى إثبات نسب الطفل من أبيه، أن يكون ناجتا على فراش فإن كان القضاء يشرتط لقبول د

  .الزوجية، فإنه مسح له أن يثبت نسبه من أمه أيا كان سبب والدته، و إن كان ناتج عن زنا

  دعوى إلحاق نسب الطفل بأمه - أ

ينسب الطفل إىل أمه أيا كان سبب والدته، و هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف أحد 

   1".قرر قانونا أن النسب يثبت باإلقرار باألمومة مىت كان هذا اإلقرار صحيحامن امل:"قراراا

  :و من أجل ذلك البد من إثبات للمحكمة واقعتني و مها  

فاألصل أن تثبت الوالدة مبستخرج من املصاحل املدنية، إال أنه قد يتعذر ذلك، :    واقعة امليالد* 

ا، أو عن طريق شهادة األشخاص الذين حضروا الوالدة، فيمكن إثباا عن طريق إقرار األم نفسه

  2.أو حىت عن طريق الفحص الطيب، ألن الوالدة واقعة مادية ميكن إثباا بكل الطرق و الوسائل

و يتم ذلك . إثبات للمحكمة أن الطفل الذي ولدته املرأة هو نفسه املطلوب إثبات نسبه* 

كما ميكن ذلك عن طريق اعرتاف األم نفسها بأنه بواسطة شهادة الشهود أو عن طريق اخلربة،  

  .ابنها
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 .فبثبوت هاتني الواقعتني يلحق الطفل بأمه

 دعوى إلحاق نسب الطفل بأبيه - ب

يرفض القضاء اجلزائري كل دعوى دف إىل إثبات هذا احلق للطفل املولود خارج الزواج 

ملقرر شرعا أنه ال يعترب دخوال ما من ا:" ، و هذا ما أكدت عليه احملكمة العليا يف قرارها1الصحيح

يقع بني الزوجني قبل إبرام عقد الزواج من عالقات جنسية، بل هو جمرد عمل غري شرعي ال يثبت 

  2..."به النسب

  :و عمال مببدأ البينة على من ادعى، فال بد على املدعي أن يثبت للمحكمة الوقائع التالية

  :توافر عقد زواج صحيح �

يه يف القضاء اجلزائري إال إذا ولد من زواج صحيح، و هذا ما أكدت فال ينسب الطفل ألب

من املقرر شرعا أن الزواج الذي :" عليه احملكمة العليا يف العديد من قراراا، حيث جاء يف أحدها

ال يتوفر على األركان املقررة شرعا يكون باطال، و من مت فال تعترب العالقة غريالشرعية بني الرجل و 

  .زواجااملرأة 

و . و ملا كان كذلك، فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

عليه فإن قضاة االستئناف بإعطائهم إشهاد للمستأنف على اعرتافه بالزواج و تصحيحه و إحلاق 

  .نسب الولد بأبيه، و تقرير حقوق للمستأنفة خرقوا أحكام الشريعة اإلسالمية

   3".ن كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيهو مىت كا

حيث أن الولد للفراش ما دام العالقة الزوجية مل تنقطع بني :" كما جاء يف قرار آخر

الزوجني، والدليل أن الزوج كان يزور من حني آلخر زوجته و هي يف بيت خاهلا بوهران حسبما 

 4"ودأشار إليه احلكم اجلزائي حملكمة البيض بعد مساع ثالث شه
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 :الدخول و إمكانية االتصال بين الزوجين �

فال يكفي إثبات للقضاء إبرام عقد الزواج، بل ال بد على من يدعي انتساب الطفل ألبيه أن 

  .يثبت واقعة الدخول

من املقرر قانونا أنه :" و هذا ما أكدت عليه احملكمة العليا يف قراراا، إذ جاء يف أحدها

  1."، و ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن االتصاليثبت النسب بالزواج الصحيح

حيث ثابت من دراسة ملف الدعوى أن إجراء التحقيق املأمور :" و أكدت عليه يف قرار آخر   

هل ...حىت يتبني...كان متعلقا بالبحث عن تاريخ البناء باملطعون ضدها من الطرف الطاعن...به

  2."ال أن الولد هو من صلب الطاعن أم

  .و ميكن إثبات هذه الواقعة عن طريق شهادة الشهود أو باعرتاف الزوجني

  

  

  :والدة الطفل خالل المدة المحددة قانونا �

 42فال بد أن يكون الطفل املراد إحلاق نسبه إىل أبيه مولودا خالل املدة احملددة مبوجب املادة 

  .قاأج، و اليت ترتاوح بني ستة و عشرة أشهر

من املقرر شرعا أن الولد للفراش :" ء يف أحد قرارات احملكمة العليا كما يليو هذا ما جا

) يوما 64( الصحيح، و أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، و من مت فإن الذي ولد بعد مضي 

و ملا كان كذلك، فإن النعي على القرار القاضي بنفي النسب . ال يثبت نسبه لصاحب الفراش

  .ضغري مؤسس و يستوجب الرف

أن قضاة االستئناف طبقوا يف قرارهم يف نفي النسب،  -يف قضية احلال -إذا كان من الثابت    

، و أن البنت ازدادت يوم 02/11/1981بعد أن تبني لديهم أن عقد الزواج أبرم بني الطرفني يوم 
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 ، أي بأقل من مدة ستة أشهر و هي أقل)أربعة و ستون يوما من تاريخ الزواج(  06/01/1982

  .مدة للحمل، و أن االتصال اجلنسي املزعوم قبل العقد يعد زنا، و أن الزنا ال ينسب ألبيه

  1."و مىت كان كذلك استوجب رفض الطعن   

من املقرر قانونا أن أقل مدة احلمل ستة أشهر و أقصاها عشرة :" كما جاء يف قرار آخر

  .أشهر، ومن مت فإن القضاء مبا خيالف ذلك يعد خرقا للقانون

أن مدة احلمل املطعون ضدها أقل من احلد األدىن املقرر  - يف قضية احلال -و ملا كان من الثابت

  .قانونا فإن قضاة الس بقضائهم إحلاق نسب الطفل ألبيه خرقوا القانون

  2."و مىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه  

بأبيه، إال أن هذا ال مينعه من نفيه و و بالتايل، فإذا توافرت الشروط السابقة يلحق الطفل 

  3.إنكار نسبه

  د.�ى إ'�Wر ا�,@� -2

فنظرا خلطورة دعوى انكار النسب على الطفل، إذ أا متس بأهم حقوقه، قيدها القضاء 

  :مبجموعة من القيود

  :أن تكون دعوى الزوج مؤسسة -أ

قانونا أنه ليس للرجل حق يف  من املقرر:" اهذا ما جاءت به احملكمة العليا يف أحد قرارا و  

    4."إنكار النسب باإلدعاء غري املؤسس

و بالتايل فال بد على من يدعي إنكار نسب الطفل أن يقدم دليال قاطعا للمحكمة يثبت أن     

  . الولد ليس منه، كإثبات عقمه مثال أو أنه كان غائب يف تلك الفرتة
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إجراء حتقيق، و هذا ما جاء يف أحد قرارات ة دعوى النسب، قد تأمر احملكمة بور و نظرا خلط    

حيث ثابت من دراسة أوراق ملف الدعوى أن إجراء التحقيق املأمور به يف القرار :" احملكمة العليا

عن جملس قضاء سطيف كان متعلقا بالبحث عن تاريخ البناء باملطعون  25/01/1983الصادر يف 

محلها، و عن تاريخ ميالد املولود املتنازع من  ضدها من طرف الطاعن، و عن الظروف اليت مت فيها

   1."أجله، حىت تتبني احلقيقة هل أن هذا األخري هو من صلب الطاعن أم ال

  إنكار النسب بمجرد العلم بحمل الزوجة أو وضعها -ب

من املقرر شرعا أن دعوى اللعان ال تقبل :" و هذا ما جاءت به احملكمة العليا يف أحد قراراا  

  .رت و لوليوم واحد بعد علم الزوج باحلمل أو الوضع أو رؤية الزناإذا أخ

يكون باطال القرار الذي يقضي قبل البث يف الدعوى اخلاصة بنفي النسب بتوجيه اليمني لكل 

  2."يوما من علمه بوضع زوجته حلملها 12واحد من الطرفني، إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي 

إن مدة :" على أن مدة اللعان هي أسبوع، إذ جاء يف قرارهاكما استقرت احملكمة العليا     

 3."لاللعان حسب استقرار اجتهاد احملكمة العليا هي أسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم باحلم

  ا�1.�وى ا�XCا�2a: ثانياثانياثانياثانيا

املشرع بشق الطريق املدين من أجل محاية احلق يف النسب، فإنه جيرم بعض  حفإضافة إىل مسا   

  .املاسة ذا األخري األفعال

و منه سنتناول يف هذا املوضوع بالكالم عن جرمييت عدم التصريح بامليالد و عدم تسليم طفل     

حديث العهد بالوالدة، و كذا األفعال اليت من شأا احليلولة دون حتقق من شخصية الطفل، و 

  .أخريا جرمية تزييف النسب

  �2- ط�� �#1
 ا�$�1 ���8*دة(�#%& .1م ا�%��#` ��832د و .1م <@ -1

  جريمة عدم التصريح بميالد الطفل -أ
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جيب أن يصرح باملواليد خالل مخسة :" من قانون احلالة املدنية على أنه 61لقد نصت املادة   

أيام من الوالدة إىل ضابط احلالة املدنية للمكان و إال فرضت العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

  ."باتمن قانون العقو  442

يعاقب باحلبس من عشرة أيام على :" قا ع ج يف فقرا الثالثة على أنه 442إذ تنص املادة   

: دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط1.000إىل  100األقل إىل شهرين على األكثر و بغرامة من 

كل من حضر والدة طفل و مل يقدم عنها اإلقرار املنصوص عليه يف القانون يف املواعيد 

  ..."ددةاحمل

يصرح بوالدة الطفل األب أو األم و :" من قانون احلالة املدنية على أنه 62كما تضيف املادة     

إال األطباء و القابالت أو أي شخص آخر حضر الوالدة، و عندما تكون األم قد ولدت خارج 

  ."منزهلا فالشخص الذي ولدت األم عنده

بالنسبة للركن املعنوي، فهي التتطلب قصد  و يكون هذه اجلرمية ركنها املادي فقط، أما  

  .يتعلق مبجرد خمالفة بسيطة األمرجنائي إذ أن 

  :و يشمل العناصر التالية: الركن المادي

و هو ذلك التصرف السليب احلاصل من األب أو األم أو : عنصر عدم التصريح مبيالد الطفل -1

دنية على سبيل احلصر، و ذلك نتيجة من قانون احلالة امل 62أحد األشخاص املذكورين يف املادة 

  2.، و ال يشرتط أن يولد حيا1سهو أو إمهال أو إغفال

من  62و قد ذكرم املادة : أن يكون اجلاين من بني األشخاص امللزمني بالتصريح بالوالدة -2

قانون احلالة املدنية، و يكون املسؤول األول األب و بعده األم مث األطباء و القابالت أو أي 

آخر حضر الوالدة، و عندما تكون األم قد ولدت خارج منزهلا فالشخص الذي ولدت  شخص

 .األم عنده
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  جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة -ب

و كل من وجد طفال حديث العهد :"....قا ع ج يف فقرا الثالثة 442فتضيف املادة   

لك القانون ما مل يوافق على أن يتكفل به بالوالدة ومل يسلمه إىل ضابط احلالة املدنية كما يوجب ذ

  ..." ويقر بذلك أمام جهة البلدية اليت عثر على الطفل يف دائرته

يعاقب اجلاين مىت وجد طفل حديث لعهد بالوالدة و مل يقم بتسليمه إىل رئيس البلدية ف  

ابط احلالة املدنية باعتباره ضابط احلالة املدنية، غري أنه إذا قبل أن يتكفل به مبوجب إقرار أمام ض

  .باملكان الذي مت العثور عليه فإنه يعفى من العقاب

�D B=��2 ا���� -2 Z9�%����2 دون ا��ا� ��'gD B�  ا�/$�ل ا�%& 

يعاقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشر سنوات كل :" قاع ج على أنه 321تنص املادة     

دمه على أنه ولد المرأة مل تضع و من نقل عمدا طفال أو أخفاه أو استبدل طفال آخر به أو ق

  .ذلك يف ظروف من شأا أن يتعذر النحقق من شخصيته

  .و إذا مل يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي احلبس من شهرين إىل مخس سنوات

  .و إذا ثبت أن الطفل مل يولد حيا فيعاقب باحلبس من شهر إىل شهرين

نه ولد المرأة مل تضع محال بعد تسليم إختياري أو إمهال من غري أنه إذا قدم فعال الولد على أ

  "والديه فإن ارم يتعرض لعقوبة احلبس من شهر إىل مخس سنوات

  .إخفاء نسب طفل حي و جرمية عدم تسليم جثة طفل: و بالتايل هذه اجلرمية تأخذ صورتني    

و تتكون . بذكر الطفل هنا املشرع مل يشر إىل سن معينة بل اكتفى: إخفاء نسب طفل حي -أ

  :اجلرمية من األركان التالية ذهه

  :و يتمثل فيما يلي :ا��BA ا��دي

  :و يأخذ بدوره عدة صور: السلوك اإلجرامي �



 

و يتحقق بإبعاد الطفل عن املكان الذي كان يوجد به، و نقله إىل مكان : نقل الطفل  •

  .آخر

آخر يتوىل إخفائه، و ذلك  و هو أن يقوم اجلاين خبطف الطفل و شخص: إخفاء الطفل  •

 .من أجل تربيته يف ظروف ال ميكن التعرف على شخصية الطفل

و هو أن يستبدل اجلاين الطفل املولود بعد أن وضعته أمه بطفل : استبدال طفل بطفل آخر  •

 .آخر

 .كأن تكون املرأة عاقر و نسب الطفل هلا: تقدمي طفل على أنه ولد المرأة مل تضع  •

قد وضعت محلها و أن الطفل ولد حيا، و لكن مل يسلم ملن له احلق يف  ةرأجيب أن تكون امل �

  .املطالبة به

و معه ال ميكن التحقق من  ،جيب أن تكون النتيجة املرتتب عنها هي إخفاء نسب الطفل �

 .شخصية الطفل

هذه اجلناية جرمية عمدية يلزم لتوافرها القصد اجلنائي، و يكون بانصراف : ا��BA ا�$,�ي

دة اجلاين و علمه بعناصرها، فيجب أن يكون اجلاين عاملا أنه يقوم بنقل طفل من مكانه بدون إرا

فال تقوم اجلرمية إذا كان اجلاين يريد احملافظة على حياة الطفل مث إرجاعه إىل من له . سند قانوين

  .سلطة اإلشراف عليه

  جريمة عدم تسليم جثة الطفل -ب

قا  42بلغ  اجلنني ستة أشهر، و هي أقل مدة احلمل طبقا للمادة  فهذه اجلرمية ال تقوم إال إذا    

  .أج، و إال اعترب الفعل إجهاضا

  :و يأخذ الركن املادي هلذه اجلرمية هو اآلخر عدة صور    

إذا مل يثبت أن الطفل ولد حيا، و بذلك تقوم اجلرمية مبجرد إخفاء جسم لطفل و ال يعتد إن مت * 

  .ة الطفلاإلبالغ عن مكان تواجد جث



 

  1.إذا ثبت أن الطفل مل يولد حيا* 

  )ا�%�,& ( (�#� <X#2" ا�,@�  -3

إن جرمية تزييف النسب، تعترب من أخطر اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، و إن كان قانون     

قاأج اليت   46العقوبات مل ينص عليها صراحة، بل اكتفى املشرع اجلزائري بالنص عليها يف املادة 

  .التبين شرعا  و قانونامتنع 

بنوة طفل معلوم النسب عن طريق جتريده من نسبه إىل  ءو املقصود بتزييف النسب، هو ادعا    

أبيه و إعطائه نسب شخص، أو ادعاء بنوة أو أبوة طفل جمهول النسب بإسناده إىل نسب 

  2.شخص آخر معلوم النسب دون مسوغ شرعي

نسبه احلقيقي أو منح نسب شخص إىل من هو و بالتايل ميتنع انتساب شخص إىل غري     

عدمي النسب مثل االبن الناتج عن الزنا، الذي ال ميكن أن ينسب إىل أي رجل و ال أن حيمل 

  .لقبه، كما ال جيوز اإلقرار ببنوته مطلقا و ال إثبات نسبه بالبينة أبدا

معني  و أي حكم قضائي أو أي عقد توثيقي يتضمن إضفاء نسب حقيقي معلوم لشخص    

قاأج من جهة  46على طفل معلوم أو جمهول النسب، سيكون مآله البطالن ملخالفته نص املادة 

  .،وملخالفته للنظام العام

فكل من قام بتزييف نسب، بتبين طفال معينا و التصريح أمام ضابط احلالة املدنية أنه طفل     

نية خيضع لعقوبات، و إن مل احلالة املد تمن صلبه، و يطلب منه تسجيله أو تقييده يف سجال

تكن مقررة و خمصصة فالعقوبات من أجل هذه اجلرمية، إال أنه ميكن أن نستخرجها أو نستنجها 

من قانون احلالة املدنية،  34من أحكام النصوص اليت تتعلق بأعمال التزوير و ال سيما نص املادة 

كره يف الوثيقة و مل تكن أن كل شخص ورد ذ :" حيث تنص األوىل. قاع ج 217و كذا املادة 

  ."قانون عقوبات 217تصرحياته حقيقية يتعرض للغقوبة املنصوص عليها يف املادة 
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يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات و بغرامة من :" كما تنص هذه األخرية على أن  

ق دج كل شخص ليس طرفا يف احملرر أدىل أمام املوظف بتقرير يعلم أنه غري مطاب1.000إىل  500

  ."للحقيقة

  د.�وى ا���M'�: ا���ع ا�)�'&
كثريا ما تطرح احلضانة إشكاالت عديدة يف امليدان، ال سيما أمام الفراغات املوجودة يف 

قانون األسرة اجلزائري من جهة، و تعقد مسألة احلضانة من جهة أخرى، مما يصعب من مهمة 

  .القاضي

شريع أو يف أحكام و قرارات القضاء، ال بد إال أن ما جيدر ذكره أنه يف الغالب سواء يف الت

من مراعاة مصلحة احملضون و محايتها مبمارسة دعاوى مدنية، بل أبعد من ذلك هناك متابعات 

  . جزائية يسلطها قانون العقوبات على من خيالف أحكام احلضانة و خيل مبصلحة احملضون

إسقاطها عن غريه، و يف فصاحب دعوى احلضانة يكون إما املطالب باحلضانة لنفسه أو 

 ،سبيل السعي الحرتام األحكام اخلاصة ذه الدعاوى و تطبيقها ضمانا حلماية مصلحة احملضون

ميكن ملن صدر حكم لصاحله سواء بإسناد احلضانة له، متديدها، أو إسقاطها عن الغري لسبب من 

تباع أحد الدعاوى إذا ختلف اخلصم عن تنفيذ احلكم بإ ،األسباب أن يسلك الطريق اجلزائي

  .املتعلقة مبخالفة أحكام احلضانة حسب احلالة

و عليه سوف نتطرق يف هذا الفرع إىل الدعاوى املدنية املتعلقة باحلضانة و املتمثلة  يف 

اإلسناد والتمديد و اإلسقاط، و كذا الدعاوى اجلزائية اليت دف إىل ردع خمالفي األحكام اخلاصة 

  .املشاكل اليت يتلقاها القاضي أثناء فصله يف قضايا احلضانةباحلضانة،مع تبيان بعض 

  ا�1.�وى ا�1'�2: أوالأوالأوالأوال

1- �'�M�د.�ى إ4,�د ا�  



 

حالة الطالق و ما يف : يقتضي األمر اللجوء إىل دعوى إسناد احلضانة يف احلاالت التالية

  .حكمه من تطليق أو خلع، و يف حالة الوفاة أو حالة الفقدان

  :ا في حكمهحالة الطالق و م-أ

إذا كنا أمام دعوى طالق باإلرادة املنفردة من الزوج، أو حالة الطالق بالرتاضي، أو إذا 

رافعت الزوجة زوجها أمام القضاء طالبة تطليقها حسب إحدى احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

ة من يكون موضوع احلضان لقاأج، ففي مجيع هذه األحوا 54قاأج أو خلعها طبقا للمادة  53

بني املسائل اجلدية اليت ينظر فيها القاضي مبناسبة هذه الدعاوى، ذلك أنه مىت مت فك الرابطة 

  .الزوجية ألحد األسباب املذكورة سابقا، فيكون القاضي ملزما بالفصل يف أمر األوالد

، إال إذا وقعت اقاأج، فإن األم دوما تكون أوىل و أحق بإسناد احلضانة هل 64فحسب املادة 

  .حتت طائلة إحدى احلاالت اليت تسقط عنها هذا االمتياز و احملددة قانونا و شرعا

و هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قراراا فيما يتعلق مبسألة إسناد احلضانة باألخذ مبصلحة 

احملضون، حيث جاء يف إحدى قراراا أن األم أوىل حبضانة ولدها و لو كانت كافرة حيث جاء 

املقرر شرعا و قانونا أن األم أوىل حبضانة ولدها و لو كانت كافرة إال إذا خيف على من :"فيه

دينه، و أن حضانة الذكر بالبلوغ، و حضانة األنثى حىت سن الزواج، و من مت فإن القضاء خبالف 

   1."هذا املبدأ يعد خرقا لألحكام الشرعية و القانونية

ن املستقر عليه قانونا ، أن األم أحق باحلضانة مامل م:" كما استقرت احملكمة العليا على أنهظ

يقع هلا مانع، كما هلا من الصرب و الوقت و احلنان و الراحة ما ال ميكن أن يتوفر مدى غريها من 

  2."أقارب الطفل

 64إن إسناد احلضانة يعود إىل األم باعتبار أا أوىل بأوالدها تطبيقا ألحكام املادة :" و أيضا

  3."ألسرة، غري أنه ال بد من مراعاة مصلحة احملضون يف كل احلاالتمن قانون ا
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كما ميكن إسناد حضانة الولد لغري األم بالنظر إىل مصلحة احملضون مثلما جاء يف قرار     

من املستقر عليه قضاء أن احلضانة متنح حسب مصلحة احملضون، و ملا كان :" للمحكمة العليا

ة أسندت إىل األب مراعاة ملصلحة احملضون و اعتمادا على تقرير ثابت يف قضية احلال أن احلضان

املرشدة االجتماعية اليت تؤكد ذلك، فإن قضاة املوضوع إعماال لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا 

   1."القانون، مما يستوجب رفض الطعن

ني لألب و دائما يف إطار مراعاة مصلحة احملضون قررت احملكمة العليا أن تسليم  األم البنت

مؤقتا بعد الطالق لعدم وجود مسكن احلضانة، مث العودة مبطالبة احلضانة بعد مخس سنوات، فإن 

   2.القضاة بقضائهم برفض دعوى الطاعنة اعتبارا ملصلحة احملضون طبقوا صحيح القانون
  

  :حالة الوفاة أو الفقدان -ب

طالق، بينما يف مثل هذه احلالة فمسألة احلضانة يف احلالة األوىل تكون بالتبعية لدعوى ال   

تكون دعوى إسناد احلضانة أصلية و ذلك يف حالة وفاة من أسندت له احلضانة أو فقدانه، 

فيكون من حق أي شخص آخر تتوفر فيه الشروط الشرعية و القانونية أن يقيم دعوى أمام 

بقاء الولد احملضون دون احملكمة يطلب فيها إسناد احلضانة له، ألن العلة يف احلالتني واحدة وهي 

رعاية على فرق إجرائي بينهما يتمثل يف أن األمر حيتاج أوال يف حالة الفقدان إىل إصدار حكم 

  .به

2- �'�M�1#1 ا�  د.�ى <

األصل أن احلضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات، و األنثى سن الزواج و يف هذه احلالة 

، و ال حيق ألي طرف هنا رفع دعوى للمطالبة يكون للمحضون حق اختيار مع من يريد العيش

  .باحلضانة

  .قاأج السالفة الذكر 65و هذا ما نصت عليه املادة 
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و بالتايل فإن األم اليت مل تتزوج ثانية هي وحدها اليت تستطيع أن تتقدم أمام احملكمة بدعوى 

  .تطلب فيها متديد حضانتها لولدها الذكر إىل غاية ستة عشر سنة من عمره

من املقرر قانونا أنه ميكن للقاضي متديد فرتة احلضانة :" ث جاء يف قرار احملكمة العلياحي

بالنسبة للذكر إىل ستة عشر سنة إذا كانت احلاضنة أمه و لو تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة 

احملضون، و مىت تبني من القرار املطعون فيه أن احلاضنة للطفل ليست أمه اليت تزوجت بشخص 

   1."رم فإن الشروط املطلوبة غري متوفرةغري حم

و هذا ما تأكد يف قرار آخر للمحكمة العليا يف حكم قضى بالطالق و إسناد احلضانة لألم، 

و مت الطعن فيه بالنقض ألن سن األبناء احملضونني جتاوز سن العاشرة و هم حتت رعاية األب، 

انة للذكر إىل سن السادسة عشر إذا  إن لقضاة املوضوع احلق يف متديد احلض: " حيث جاء فيه

كانت احلاضنة أما مل تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة احملضونني دون أن يكونوا قد خرقوا املادة 

    2."من قانون األسرة 65

و قد يطرح إشكال يتمثل يف سكوت الزوجني عن إثارة مسألة احلضانة مبناسبة دعوى 

قاأج نص بأن على القاضي  64سرة يف اية املادة حيث أن قانون األ. طالق، تطليق أو خلع

  .عندما حيكم بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة

إذن يفهم من هذه الفقرة أن القاضي عندما ينظر يف مسألة احلضانة  يفصل يف حق الزيارة 

سناد بقوة القانون، لكن القضية تتعقد نوعا ما إذا مل يثر أي من الطرفني املتخاصمني مسألة إ

  :احلضانة،  ففي هذه احلالة القاضي جيد نفسه أمام حلني

أن يتصدى ملسألة احلضانة من تلقاء نفسه، فيسندها ملن توافرت فيه الشروط الشرعية و  •

القانونية كأن تكون األم مثال مع أا مل تطالب ا، و يكون بذلك قد حكم مبا مل يطلبه منه 

  .اخلصوم
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عرض ملسألة احلضانة تقييدا مببدأ عدم جواز احلكم مبا مل يطلبه أن يصدر حكمه من دون أن يت •

 .اخلصوم، و يكون بالتايل قد أغفل مصلحة احملضون

ليس هناك اجتاه موحد بني القضاة يف حل هذه اإلشكالية، فهناك من يقول بأنه و مىت 

حال من سكت الزوجان مبناسبة دعوى طالق عن إثارة مسألة احلضانة، فإنه ال جيوز يف أي 

األحوال التطرق هلذه املسألة، ألنه إذا مل يطالب صاحب احلق حبقه ال جيوز للقاضي أن حيكم به  

  .و إال كان خمال مببدأ عدم جواز القضاء مبا مل يطلب منه

و هناك فريق آخر من القضاة يرى بأن التقيد املطلق باملبدأ الذي استند عليه الفريق األول 

احملضون، كما أن احلضانة و إن كانت حقا فهي أيضا واجب و احملكمة  من شأنه املساس مبصلحة

مكلفة بأن حتمل صاحب الواجب واجبه  و هي من النظام العام على القاضي أن يثريها من تلقاء 

 نفسه، وإال فما مصري طفل رضيع مل تطالب أمه حبضانته؟

3- �'�M�د.�ى إ�94ط ا�  

إسقاط احلضانة، ألن سقوط احلضانة ال يكون  حيق للمعين صاحب الصفة أن يباشر دعوى

أمرا تلقائيا بل ال بد فيه من حكم قضائي، و تكون دعوى السقوط أصلية خبالف دعوى إسناد 

احلضانة اليت غالبا ما تكون تبعية لدعوى الطالق، كما أن دعوى إسقاط احلضانة ال يكون هلا 

  . مفعول إذا تعارضت مع مصلحة احملضون

  حلاالت اليت تؤدي إىل املطالبة بإسقاط احلضانة؟فما هي أهم ا

لقد نص املشرع اجلزائري يف قانون األسرة على احلاالت اليت يسقط فيها حق احلضانة عن 

  :صاحبه وهي

Gا�و� ����يسقط حق احلضانة بالتزويج :"قاأج كما يلي 66نصت على هذه احلالة املادة : ا�

  ."مبصلحة احملضون بغري قريب حمرم، و بالتنازل ما مل يضر

  :زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون-أ



 

يف حالة زواج األم احلاضنة بأجنيب عن احملضون يسقط حقها يف احلضانة، فالسؤال الذي 

هل زواج احلاضنة بأجنيب غري حمرم يعد تنازال اختياريا عن احلضانة أم غري اختياري و : يطرح هو

  نه؟هل حيق هلا املطالبة ا بعد طالقها م

  .قاأج على أنه يعود احلق يف احلضانة إذا زال سبب سقوطه غري االختياري 71تنص املادة 

أنه من املقرر قانونا أنه يعود احلق يف احلضانة إذا زال سبب : " فجاء يف قرار احملكمة العليا

ملا كان  سقوطها غري االختياري و من مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفة للقانون، و

من الثابت يف قضية احلال أن األم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنيب يعد تصرفا رضائيا و 

    1."يعد خمالفة للقانون ارياختياريا فإن القضاء باحلضانة  بعد زوال سبب سقوطها االختي

 22كما أن اإلدعاء بزواج األم احلاضنة ال ميكن إثباته إال بعقد زواج حمرر طبق للمادة 

   2.قأأج

و مىت كان مقرر يف أحكام الشريعة اإلسالمية أنه :" و يف قرار آخر للمحكمة العليا جاء فيه

يشرتط يف املرأة احلاضنة و لو كانت أما، فأحرى بغريها أن تكون خالية من الزواج، أما إذا كانت 

كم الشرعي عند متزوجة فال حضانة هلا النشغاهلا عن احملضون، فإنه من املتعني تطبيق هذا احل

   3."القضاء يف مسائل احلضانة

و اعتربت أن زوال سبب سقوط احلضانة  ،إال أنه وقع تطور يف موقف و اجتاه احملكمة العليا

حيث جاء يف  .ال مينعها ذلك من املطالبة باستعادة احلضانة ،بعد طالق األم من أجنيب غري حمرم

حلق يف احلضانة إذا زال سبب سقوطها غري االختياري، و من املقرر قانونا أنه يعود ا:" أحد قراراا

مىت تبني أن املطعونة ضدها قد تزوجت بغري قريب حمرم مث طلقت منه و رفعت دعوى تطلب فيها 
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من قاأج  71استعادة حقها يف احلضانة، فإن قضاة الس بقضائهم حبقها فيها حسب نص املادة 

   1."طبقوا صحيح القانون

تغيري يف موقف احملكمة العليا عندما اعتربت يف قرار موايل هلا أن زواج احلاضنة و تأكد هذا ال

بأجنيب غري حمرم يعترب تنازل غري اختياري عن احلاضنة، و من مث فإن طالقها من هذا الزوج يعطي 

إن القضاء : " قا أج، حيث جاء فيه 71هلا احلق يف املطالبة باحلضانة معتمدة على نص املادة 

احلضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط و دون الرد على الدفع املثار من طرفها  بسقوط

فيما خيص طالقها من غري قريب حمرم رغم أن هلا حق العودة يف املطالبة باحلضانة يعد خمالفة 

   2.للقانون

  التنازل عن الحضانة -ب

شرتط يف التنازل املذكور يسقط حق احلضانة إذا تنازل عنه صاحبه، مع املالحظة أن املشرع ا

أن ال يكون مضرا مبصلحة احملضون، كأن تتنازل األم مثال عن طفلها الرضيع لفائدة األب، فهنا 

  .ال ميكن للمحكمة أن تستجيب هلا

بصفة عامة كل تنازل من شأنه أن يهدد مصلحة احملضون ال يعتد به، و هذا ما أكدته 

عن احلضانة دون وجود حاضن آخر يقبل احلضانة و له  احملكمة العليا حبيث قررت أن تنازل األم

أنه من املقرر شرعا و قانونا أن التنازل يقتضي وجود : "القدرة عليها يعد خمالفة ألحكام احلضانة 

حاضن آخر يقبل تنازهلا و له القدرة على احلضانة، فإن مل يوجد فإن تنازهلا ال يكون مقبول و 

  3."تعامل معاملة نقيض قصدها

ا جاء يف قرار آخر هلا أنه من املقرر قانونا أنه ال يعتد بالتنازل عن احلضانة إذا أضر كم

  4.مبصلحة احملضون
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فهل يكتسب هذا احلكم . و يثبت التنازل عن احلضانة عن طريق احملكمة مبوجب حكم

و بسبق الفصل فيها و در بذلك   حجية الشيء املقضي به؟ و هل تأخذ احملكمة ذه احلجية

مصلحة احملضون؟ أم أا ستأخذ هذه املصلحة بعني االعتبار و لو كان ذلك على حساب 

  احلجية؟

ذهبت احملكمة العليا إىل أن مسألة إسناد احلضانة ميكن الرتاجع عنها، ألا ختص حالة 

األشخاص و مصلحتهم و أن تنازل األم ائيا ال مينع من إعادة إسناد احلضانة إذا كانت مصلحة 

   1.ضون تتطلب ذلكاحمل

إذن ال ميكن للقاضي أن يعتمد يف حكمه على تنازل األم فقط دون النظر إىل مصلحة 

احملضون، بل ميكنه أن جيربها على احلضانة يف حالة عدم وجود من حيضن الطفل، أو يوجد لكنه 

  .ميتنع أو ال تتوفر فيه الشروط القانونية

بغض النظر عن مبدأ املساس حبكم حاز حجية فالقضاء يكرس مبدأ محاية مصلحة احملضون 

ذلك أن األحكام الصادرة يف مادة احلضانة مناطها دوما املصلحة العليا و  .األمر املقضي به

و أن هذه األحكام ال تكون عنوانا على احلقيقة إال ما دامت حتقق مصلحة  ،الفضلى للمحضون

لك املصلحة، و بالتايل فإن احلكم الذي احملضون، وأنه ميكن تعديلها أو إلغائها مىت تغريت ت

يقضي بإسناد احلضانة لغري األم بناءا على تنازهلا ميكن الرجوع فيه من جديد إذا ما استجدت 

  .ظروف تدعو إىل القول أن مصلحة احملضون ال تتحقق إال إذا تولت حضانته أمه

مل يطالب به صاحبه  قاأج على أنه يسقط حق احلضانة إذا 68املادة  نصت: ا����� ا�)�'�2

  .مدة تزيد عن سنة بدون عذر

من نفس القانون أن هذا احلق يسقط عن اجلدة أو اخلالة إذا سكنت  70كما نصت املادة 

  .مبحضوا مع أم احملضون املتزوجة بغري قريب حمرم

  :سقوط الحق في الحضانة بمرور سنة بدون عذر-أ
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قط احلق فيها إذا مل يطالب ا من له احلق إن دعوى احلضانة مقيدة مبدة زمنية معينة، يس

  .فيها مدة تزيد عن سنة بدون عذر

مبعىن أنه قد نكون أمام حاالت ميكن أن تتجاوز املدة احملددة قانونا للمطالبة باحلضانة و مع 

ذلك ال يسقط احلق فيها إذا أثبت املعين بتوافر عذر مقبول عقال و منطقا و منها على سبيل 

  :املثال

كون جاهال بأنه من األشخاص الذين هلم احلق يف احلضانة، و يرجع تقدير توافر هذا أن ي •

قا أج إىل القاضي املختص مع أخذه دائما بعني االعتبار  68العذر الذي نصت عليه املادة 

  .مصلحة احملضون

ة و ال يعلم بأن سكوته على املطالبة ا طيلة هذه املد ،إذا كان صاحب احلضانة جاهال حبقه •

 .يسقط حقه فيها

و يف غياب أي عذر قانوين أو شرعي يسقط احلق يف احلضانة مبرور هذه املدة، و قد أكدت 

من املقرر شرعا و على ما استقر عليه االجتهاد :" احملكمة العليا على هذا املبدأ يف قراراا 

ن مت فإن القرار القضائي أن احلضانة تسقط عن مستحقها إذا مل ميارس هذا احلق خالل سنة، و م

    1."مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية

و جاء يف قرار آخر أنه حسب الشريعة اإلسالمية من مل يطلب حقه يف احلضانة ملدة تزيد 

   2.عن عام بدون عذر سقط حقه فيها

نة يعد خرقا كما اعتربت احملكمة العليا أن إسناد احلضانة لغري مستحقها من قبل مضي س

من املقرر قانونا أن احلضانة إذا مل يطلبها من له احلق فيها مدة تزيد عن سنة بدون : " للقانون

عذر سقط حقه فيها، ومن مت فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفة للقانون، و ملا كان ثابتا 

ل األم و هي ال زالت متمسكة يف قضية احلال أن السنة مل متض بعد على املطالبة باحلضانة من قب
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ا، فإن قضاة املوضوع حبرمام األم من حق احلضانة و إسنادها للجدة ألب يكون قد خالف 

  1."القانون

قاأج عندما اعتربت أن  86إال أن هناك تغري يف اجتاه احملكمة العليا أيضا يف قراءا للمادة 

عدم استعانة القضاة مبرشدة اجتماعية ملعرفة  إسقاط احلضانة عن األم طبقا ألحكام هذه املادة، و

مصلحة األوالد و عدم اإلشارة إىل جنسهم و أعمارهم، فإم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا يف 

  2.تطبيق القانون

  :سقوط حق الحضانة عن الجدة أو الخالة-ب

نصت  و يكون ذلك إذا سكنت مبحضوا مع أم احملضون املتزوجة بغري قريب حمرم، و هذا ما

  .قاأج 64فهنا تعود احلضانة ملستحقها طبقا ملا نصت عليه املادة . قاأج 70عليه املادة 

مع املالحظة أن املشرع اجلزائري يف هذه احلالة مل يبني قصده من حصر سبب سقوط 

  احلضانة باملساكنة مع أم احملضون يف اخلالة و اجلدة لألم دون غريمها ؟

انة عن احلاضن الذي فقد أحد الشروط املرعية شرعا يف املادة تسقط احلض :ا����� ا�)��)�  

قاأج، كما ميكن للقاضي أن يسقط احلق فيها يف حالة ما إذا أراد صاحبها أن يستوطن يف  62

  .من نفس القانون 69بلد أجنيب كما نصت على ذلك املادة 

  :سقوط الحضانة عند إختالل شروطها-أ

قاأج سواء تعلقت بأهلية احلاضن، أم  62يف املادة  إذا اختلت الشروط املنصوص عليها

اتصلت بااللتزامات املتعلقة باحلضانة أي الرتبية و الرعاية الصحية و اخللقية، سقطت احلضانة عن 

مستحقها، على أن يراعي القاضي يف مجيع احلاالت مصلحة احملضون و هذا ما نصت عليه املادة 

  . قاأج 67
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يف هذا اخلصوص بأنه مىت كان من املقرر شرعا أن إسقاط احلضانة  فقد ذهبت احملكمة العليا

مصلحته، ومن مث فإن  عال يكون إال ألسباب جدية وواضحة و مضرة باحملضون، ومتعارضة م

   1.النعي على القرار املطعون فيه يف غري حمله

 إنه على الطالب بإسقاط حضانة األم بسبب أخالقها أن يقدم ما يثبت:" كما أضافت

  2."إدعائته بذلك

: كما أكدت أن ختلف شرط القدرة يؤدي إىل إسقاط هذا احلق حيث احلاضنة فاقدة للبصر

من املقرر يف الفقه اإلسالمي وجوب توافر شروط احلضانة و من بينها القدرة على حفظ احملضون "

عد الفقه و من مت فإن القضاء بتقرير ممارسة هذا احلق دون توافر هذا الشرط يعد خرقا لقوا

  3."اإلسالمي

تسقط عنها حيث يشرتط فيها أن ) أم األم ( كما أن عدم توفر شروط احلضانة يف اجلدة 

تكون غري متزوجة و أن ال تسكن مع ابنتها املتزوجة بأجنيب، و أن تكون قادرة على القيام 

  4."باحملضون

اية مصلحة احملضون عندما و قد اجتهت احملكمة العليا اجتاها أبعد يف إطار احلرص على مح    

أن سقوط حق احلضانة عن األم لفساد أخالقها و سوء تصرفاا، يسقط أيضا حق أمها : "قالت

  5."يف ممارسة احلضانة لفقد الثقة فيهما معا

كما اعتربت أن جرمية الزنا من أهم مسقطات احلضانة، و أن إسناد احلضانة لألم احملكوم 

   6.قاأج 62د خمالفة للقانون و أحكام املادة عليها من أجل هذه اجلرمية يع

ما استقر عليها القضاء، أن عمل املرأة احلاضنة : كما جاء يف أحد قرارات احملكمة العليا أن 

 1.ال يعد من مسقطات احلضانة
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املعدلة و املتممة مبوجب األمر رقم  67وهذا ما أكد عليه املشرع يف الفقرة الثانية من املادة      

وذلك متاشيا مع تطور اتمع و محاية حق املرأة يف احلضانة و . 05/02/2005املؤرخ يف  05/02

  .حقها يف العمل

  :سقوط الحضانة عند اإلقامة في بلد أجنبي-ب

أو  هو األمر يرجع إىل سلطته التقديرية يف إثبات احلضانة ل  املسألة هنا جوازية للقاضي،

انطالقا من  ،ب سقوط احلضانة أمر موكول للقاضيو من هنا فإن تقدير أسبا. إسقاطها عنه

  2.قناعته ومصلحة احملضون و الظروف املتعلقة بالقضية

حيث جاء يف قرار للمحكمة العليا أنه من املقرر قانونا إذا رغب الشخص املوكول له حق 

مع  احلضانة اإلقامة يف بلد أجنيب أن يرجع األمر للقاضي إلثبات احلضانة له أو إسقاطها عنه

مراعاة مصلحة احملضون، كما أنه جيب مراعاة حالة الطرفني و مصلحة احملضون قبل وضع أي 

  3.شرط

إال أن احملكمة العليا اعتربت يف قرار آخر أن اإلقامة يف اخلارج يعد سببا من أسباب سقوط 

حلاضنة احلضانة عن األم و إسنادها لألب، ألنه يتعذر عليه اإلشراف على أبنائه املقيمني مع ا

  4.باخلارج و كذا حق الزيارة و ذلك لبعد املسافة

أنه من املستقر فقها : " و هو ما يؤكد هذا االجتاه يف قرار سابق للقرار األول حيث جاء فيه

وقضاءا أن بعد املسافة بني احلاضنة و صاحب الزيارة و الرقابة على األطفال احملضونني ال يكون 

  5".أكثر من ستة برود

ملبدأ الذي استقر عليه االجتهاد القضائي اجلزائري، هو أن احلضانة ال جيوز جتزئتها كما أن ا

  6.بدون مربر شرعي
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أن إقامة األم باخلارج و يف حميط غري مسلم  : " كما جاء أيضا يف أحد قرارات احملكمة العليا

ي إىل إسقاط من احملتمل أن يرتتب عليه نقل األوالد احملضونني إىل اخلارج، األمر الذي يؤد

  1."احلضانة عن األم

و منه نستنج يف األخري أن حق احلضانة ال يثبت للحاضن بصفة مؤبدة و إمنا هو أداء أوجبه 

القانون، فإن قام به احلاضن كما أمره القانون و القواعد الشرعية بذلك، بقي له إىل أن يبلغ 

امات املتعلقة ا أو فقد شرطا من احملضون السن القانونية لنهاية احلضانة، و إن أخل بااللتز 

  .شروطها وجب إسقاطها عليه

  :و يف األخري  نود أن نشري إىل إجراءات رفع دعوى إسناد أو متديد أو إسقاط احلضانة

قاإم و ما جاء  459فال بد أن تتوفر يف املدعي الصفة و املصلحة واألهلية كمبدأ عام طبقا للمادة 

الذي يدخل حيز  2008/ 25/02ءات املدنية و اإلدارية املؤرخ يف من قانون اإلجرا 13يف املادة 

قاأج ، أما املصلحة  64، و يعد صاحب صفة كل شخص مذكور يف املادة 2009التنفيذ يف أفريل 

الوحيدة اليت جيب أن تراعى هي مصلحة احملضون، و يكون االختصاص حملكمة مكان ممارسة 

قاإم، و هوما جاء به قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  8يف نص املادة  ءملا جا ااحلضانة طبق

و للقاضي أثناء سري الدعوى أن يقوم بكل التحقيقات اليت . 40اجلديد يف الفقرة الثانية من املادة 

تساعده يف تكوين قناعته باإلضافة إىل األسباب اليت يستند عليها املدعي يف دعوى اإلسقاط، مع 

ألحد أن يطلب إسقاط احلضانة على الغري من أجل طلب احلكم بإسنادها اإلشارة أنه ال جيوز 

   2.إىل الغري

  ا�1.�وى ا�XCا�2a: ثانياثانياثانياثانيا

نص قانون العقوبات اجلزائري على جمموعة  ،تكريسا و تدعيما ملبدأ محاية مصلحة احملضون

األحكام،  من اجلرائم تتعلق مبخالفة أحكام احلضانة و اشتملت على مؤيدات لضمان احرتام هذه
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و تعد أداة فعالة و وسيلة لضمان احملافظة على مصداقيتها و تنفيذها، وهي يف نفس الوقت األداة 

   1.الالزمة لتأمني مصلحة احملضون ضمن إطار احرتام القانون

و منه سنتناول هذا املوضوع بالكالم عن جرمية عدم تسليم احملضون إىل حاضنه، جرمية 

ضنته، و جرمية االمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، و كذا جرمية عدم خطف الطفل احملضون من حا

  .تسديد النفقة

1- b�i�$ 1	إ ��  :��#� ا��A�Mع 9�L& ?2; ا	�
:" قاع ج اليت تنص على أنه 328و هي الصورة املنصوص و املعاقب عليها مبوجب املادة 

األم أو أي شخص  دج األب أو5.000إىل  500يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة و بغرامة من 

آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي 

  ...". إىل من له احلق يف املطالبةبه

  .و تقوم هذه اجلرمية بتوافر شروط أولية و ركن مادي و ركن معنوي   

  ا�6�وط ا�و��2 -أ

ة فاملرجع يكون لقانون األسرة لتحديد فمادام األمر يتعلق باحلضان: المحضون القاصر �

قا أ ج، ومنه فإن  65مفهوم القاصر استنادا إىل انقضاء احلضانة  و بالتحديد إىل نص املادة 

   2.القاصر الذي يقصده املشرع هنا هو من بلغ سن السادسة عشر للذكور والتاسعة عشر لإلناث

سابق صادر عن القضاء، و لقيام هذه اجلرمية جيب أن يكون هناك حكم : حكم قضائي �

يتضمن إسناد حق احلضانة إىل من يطالب بتسليم الطفل إليه، و قد يكون حكما مؤقتا أو ائيا، 

  .و لكن جيب أن يكون نافذا كما هو الشأن بالنسبة لألوامر القضائية املشمولة بالنفاذ املعجل

ضي بإسناد حضانة الولدين و هكذا قضت احملكمة العليا بعدم قيام اجلرمية لكون احلكم القا

  3.ألمهما غري مشمول بالنفاذ املعجل و غري ائي كونه حمل استئناف
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و قد يكون احلكم صدر عقب دعوى طالق أو إثر دعوى مستقلة خاصة مبسألة احلضانة    

  .فقط، سواء تعلق األمر بإسناد احلضانة ائيا أو مؤقتا

الوطين، أما إذا كان صادرا عن جهة ما  ما جيب أن يكون هذا احلكم صادرا عن القضاءك

من جهات القضاء األجنيب، فال جيوز االستناد إليه إال إذا كان مصادقا عليه و ممهورا بالصيغة 

ن اإلجراءات املدنية قانو من قانون اإلجراءات املدنية، و هذا ما جاء به  325التنفيذية وفقا للمادة 

  .قا لالتفاقيات الدولية الثنائية أو اجلماعيةأو وف. 605و اإلدارية اجلديد يف مادته 

� -ب#�Cا� ���,.  

أول ركن يشرتطه القانون لقيام اجلرمية هو عنصر االمتناع ذاته، و هو إن كان يعترب موقفا سلبيا 

من املمتنع، إال أنه مع ذلك يكون أهم عناصر هذه اجلرمية، و لواله ملا أمكن قيام هذه اجلرمية، أو 

  .م و ال معاقبته بشأا، و االمتناع يتم إثباته بواسطة احملضر بعد إتباع إجراءات التنفيذمتابعة املته

إضافة إىل ذلك جيب أن يثبت أن الطفل املطلوب تسليمه موجود فعال و حقيقة حتت سلطة 

  . املتهم املمتنع

تمثل يف علم كما تقتضي هذه اجلرمية توافر الركن املعنوي، و الذي هو توافر القصد اجلنائي امل

اجلاين باحلكم القضائي و نيته يف  معارضة تنفيذ هذا ا احلكم، و تطرح هذه املسألة عدة 

إشكاالت، فكثريا ما يتمسك من ميتنع عن تسليم الطفل بعدم قدرته على التغلب على عناد 

جة، و قد استقر القضاء الفرنسي على رفض هذه احل. الطفل و إصراره على عدم مرافقة من يطلبه

و قضي بأن مقاومة القاصر أو نفوره من الشخص الذي له احلق يف املطالبة به ال يشكالن فعال 

   1.مربرا و ال عذرا قانونيا

و باملقابل ال تقوم اجلرمية إذا مل يتوفر الركن املعنوي لدى املتهم، فمثال إذا مل يقم الشخص  

حلضانة مستندا يف ذلك على ترخيص الذي صدر احلكم ضده بتسليم طفل تنفيذا حلكم بإسناد ا

من احملكمة ملدة معينة، فال تقوم اجلرمية خالل كل هذه الفرتة املسموح ا، و قد أكدت احملكمة 
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يعاقب باحلبس و  :"قاع ج  هو أنه 328مىت كان مؤدى نص املادة :" العليا ذلك عندما قالت أنه

قاصر قضي يف شأن حضانته مبوجب  الغرامة األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسليم

حكم، إىل من له احلق يف املطالبة، ومن مت فإن أب القاصر الذي حتصل بطلب منه على أمر 

يوم ال يعد مرتكبا هلذه اجلرمية، و أن  15رئيس احملكمة يسمح له مبقتضاه أن حيتفظ بابنه ملدة 

 1."القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون

 2 - #��:b�i�$ ?� ن�f'#	ف ا��A`ا �  
ن هذه اجلرمية هلا عالقة باجلرمية السابقة، ملا هلما من اشرتاك يف املوضوع و يف اهلدف، و ملا إ   

و كذلك :"... السابقة الذكر 328هلما من اشرتاك يف اخلضوع إىل عقوبة موحدة، إذ أضافت املادة

وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك  كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من األماكن اليت

  ."األماكن أو محل الغري على خطفه أو إبعاده حىت و لو وقع ذلك بغري حتايل أو عنف

باإلضافة إىل أن اهلدف األساسي لكل منهما هو محاية مصلحة احملضون و احلاضن، و لقيام 

  :ةهذه اجلرمية جيب توافر العناصر التالي

  :العنصر المادي لالختطاف -أ

إن العنصر املادي جلرمية اختطاف احملضون من حاضنه عنصر أساسي، يتمثل يف عدة صور 

  :أو عدة حاالت، و كل حالة منها تكفي وحدها لقيام العنصر املادي، وهذه احلاالت هي

  .اختطاف احملضون ممن أسندت إليه مهمة حضانته  -   

ها مثل املدرسة، ودار احلضانة و ما يف األماكن اليت يكون احلاضن قد وضعه في هاختطاف  -   

  .شاما

و أيضا تكليف الغري حبمل احملضون وخطفه أو إبعاده عن املكان املوجود به لسبب من   - 

  .األسباب
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و ال يتم توافر هذا العنصر إال بتحقيق النتيجة و هي اختطاف احملضون فعال سواء مباشرة أو 

  1.بواسطة الغري

ع بواسطة شخص أو عدة أشخاص لصاحل شخص معني هو و إذا كان االختطاف قد وق

األب مثال أو األم، فإن الشخص الذي وقع االختطاف لفائدته و بناءا على طلبه يعترب فاعل 

  .أصلي، و أن الشخص الذي قام باخلطف و اإلبعاد و نفذ ما طلب منه يكون شريكا يف اجلرمية

 :توفر الحكم القضائي -ب

عنصر كعنصر من عناصر تكوين اجلرمية السابقة، و ال بد من توفره سبقت اإلشارة إىل هذا ال

أيضا يف هذه اجلرمية، و ذلك ألن الشخص املخطوف منه الطفل ال يستطيع أن يزعم بأن هذا 

الطفل له حق حضانته و حق املطالبة باسرتداده ممن خطفه منه إذا مل يستند يف طلبه إىل أساس 

  .لتنفيذقانوين يدعمه حكم قضائي قابل ل

  :عنصر القصد أو النية الجرمية -ج

و أن قانون . إن هذا العنصر هو من األركان العامة املطلوب توفره يف كل عمل إجرامي

العقوبات مل يذكره ضمنا و ال صراحة كعنصر من عناصر تكوين هذه اجلرمية، و إمنا ميكن 

  2.استخالصه من الظروف احمليطة بالوقائع اجلرمية

يعاقب على جمرد فعل اخلطف للمحضون ممن وكلت إليه حضانته، دون أن يعري فإن القانون 

أي اهتمام للغرض أو اهلدف من االختطاف و ال للوسائل اليت تتم بواسطتها عملية االختطاف 

  .أو اإلبعاد، و تبقى النية هنا مفرتضة و مستخلصة من جتاوز املتهم حلكم احلضانة و حتديه له
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  :مصادر جريمة عدم تنفيذ حكم الزيارة -أ

على القاضي عندما حيكم بإسناد : قا أ ج اليت تنص على أنه 64املادة : فمن خالل حتليل

  ."احلضانة إىل مستحقها أن حيكم حبق الزيارة للزوج األخر

طفال الزواج املختلط الواقع من االتفاقية املوقعة بني اجلزائر و فرنسا بشأن أ 2فقرة  6و املادة 

كل حكم قضائي تصدره اجلهات القضائية للمتعاقدين :" اليت تنص 1بني اجلزائريني و الفرنسيات

  ." و ينص على حضانة طفل مينح يف الوقت نفسه الوالد اآلخر حق الزيارة

اجلزائية يتعرض الوالد احلاضن للمتابعات : " من نفس االتفاقية اليت تنص على أنه 7و املادة 

اخلاصة بعدم تسليم األطفال، اليت تنص و تعاقب عليها التشريعات اجلنائية يف كلتا االدولتني 

  ."عندما يرفض ممارسة حق الزيارة

فيتنب لنا على أن القاضي الذي حيكم بالطالق و إسناد احلضانة جيب عليه أن حيكم يف 

ج اآلخر، و حيدد فيه زمان و مكان و  نفس الوقت وضمن نفس احلكم بإسناد حق الزيارة إىل الزو 

  .كيفية ممارسة حق الزيارة

فيتعني على وكيل اجلمهورية املختص إقليميا أن يلتمس  ،ففي حالة االمتناع عن تنفيذ احلكم

دون أي تأخري استعمال القوة العمومية للتنفيذ اجلربي، و يباشر إجراءات املتابعة اجلزائية ضد 

  .ه الشكوى من الطرف اآلخرمرتكب اجلرمية مبجرد تسلم
  

  عناصر جنحة رفض حق الزيارة -ب

  :فلقيام جنحة االمتناع عن تسليم طفل ال بد من توافر العناصر التالية

  .وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ املعجل أو حائز لقوة الشيء املقضي به •

نح حق الزيارة أن يكون هذا احلكم قد قضى بالطالق و إسناد احلضانة إىل أحد الزوجني، و مب •

 .إىل الزوج اآلخر
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أن يكون االمتناع عن تسليم احملضون إىل من له حق الزيارة ثابت مبوجب حمضر حيرره القائم  •

 .بالتنفيذ، أو ثابت بواسطة شهادة الشهود أو باعرتاف املمتنع نفسه

بصفة عامة عندما هكذا جند أن املشرع اجلزائري قد أوىل اهتمام خاص باحملضون و بالطفل     

  .نص على مثل هذه اجلرائم اليت من شأا أن تضمن احلماية لألحكام الصادرة يف شأن احلضانة

و قد نص املشرع على جرمية أخرى محاية للقاصر احملضون، و إن كانت تشمل أيضا احلاضن 

  :و هذه اجلرمية هي. عندما تكون أما،و لكن ما يهمنا هنا باخلصوص هو احملضون

4- #��:���  � 2�م &L��� ا	�
يعاقب باحلبس من ستة أشهر :" قا ع ج حيث جاء فيها 331نصت على هذه اجلرمية املادة 

دج كل من امتنع عمدا و ملدة جتاوز شهرين عن 5.000إىل  500إىل ثالث سنوات و بغرامة من 

يه إىل زوجه و أصوله تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عل

، و ذلك تدعيما لنص ..."أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم 

  .قاأج اليت تنص على أن نفقة الولد جتب على والده ما مل يكن له مال 75املادة 

ية و إن كان املشرع اجلزائري حصر النفقة و اليت تعترب دين مايل على األب يف النفقة الغذائ

قاأج تشمل الغذاء و الكسوة و العالج  78دون سواها، علما أن النفقة كما هي معرفة يف املادة 

و السكن أو أجرته، و منه ميكن للمستفيد من هذه النفقة مبوجب حكم قضائي ائي أو مأمور 

النفقة  فيه بالنفاذ املعجل و بعد انقضاء مهلة شهرين من التبليغ، و عند امتناع املدين عن تسديد

أن يتقدم بشكوى لوكيل اجلمهورية من أجل حتريك الدعوى العمومية يف هذا الشأن، مع اإلشارة 

   1.أن دفع جزء من املبلغ املايل احملكوم به ال حيول دون قيام اجلرمية

إال أن موضوع احلضانة بدوره ال خيلو من املشاكل العملية، فمن بني املشاكل اليت تصادف 

  .م هي إشكالية الزواج املختلط القضاة يف عمله

  إ)@�	�9 ا	 واج ا	#<��A: ثالثاثالثاثالثاثالثا
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إنه من مصلحة األسرة أن يتوحد القانون الذي حيكم أحواهلا الشخصية، و إذا كان من 

، خاصة إذا كان 1اليسري توحيد موطن األسرة، فإنه من العسري يف بعض األحيان توحيد جنسيتها

يعات مبا فيها التشريع اجلزائري إىل حماولة وضع حلول لذلك سعت أغلب التشر . الزواج خمتلطا

لبعض املشاكل اليت قد تعرتي الزواج املختلط، خاصة بعد االنفصال، ألنه يكون األطفال هم 

لذلك حرصت بعض الدول على حتقيق أحسن محاية ألطفال الزواج املختلط بعد  .الضحايا

لدول ملعاجلة اإلشكاليات، و من أبرز االتفاقيات انفصال أبويهم، فتم إبرام اتفاقيات ثنائية بني ا

اتفاقية الزواج املختلط بني فرنسا و اجلزائر، و املوقعة يف مدينة اجلزائر بتاريخ : اليت أبرمتها اجلزائر

  .144/88، واملصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1988جوان  21

ال تكون بني دولتهم و بني اجلزائر غري أنه قد يكون هناك زواج بني جزائريني و أجانب 

  .معاهدة، ففي هذه احلالة يتم الرجوع إىل القواعد العامة يف القانون املدين اجلزائري
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ائريني يف فرنسا، فنتج عن ذلك وقوع فألسباب تارخيية، فإن النسبة الغلبة من املهاجرين اجلز 

عالقات زواج بني اجلزائريني و الفرنسيني و بالتايل أبناء، فحىت حتافظ كل من الدولتني على أبناء 

، تتعلق بأطفال األزواج اجلزائريني و الفرنسيني يف  21/06/1988الزواج املختلط أبرمتا اتفاقية يف 

ن محاية هلم و كذلك السهر على حرية تنقلهم بني حالة االنفصال، و ذلك من أجل حتقيق أحس

البلدين مع مراعاة مصلحة هؤالء األطفال بالدرجة األوىل، و سعيا لتطبيق هذه االتفاقية تعني 

   2.وزارتا العدل لكال البلدين سلطتني مركزيتني مكلفتني بالوفاء بااللتزامات احملددة يف االتفاقية
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يتعهد :" من االتفاقية أين تنص يف فقرا األوىل 06املادة و من بني االلتزامات ما ورد يف 

الطرفان املتعاقدان بضمان ممارسة حق الزيارة فعال لألزواج الذين هم يف حالة االنفصال، داخل 

  ."حدود البلدين و فيما بني حدودها

كما ألزمت االتفاقية القضاة عند إصدار حكم قضائي حيكم بإسناد احلضانة، أن مينح يف 

الوقت نفسه إىل الوالد اآلخر حق الزيارة، و هو األمر الذي ذهب إليه التشريع اجلزائري من خالل 

غري أن هذه األحكام القضائية عند صدورها من احملاكم اجلزائرية أو احملاكم . قاأج 64املادة 

ضانة إىل يف حالة ما إذا مت إسناد احل: الفرنسية قد تؤدي إىل حدوث مشاكل يف التنفيذ من بينها

األم لكوا أوىل حبضانة الطفل من طرف قاضي فرنسي و هذا على أساس أن تتم ممارسة احلضانة 

 62يف فرنسا، فالسؤال الذي يطرح هو هل ميكن لألم ممارسة احلضانة على النحو احملدد يف املادة 

  قاأج، و هذا برتبية الولد على دين أبيه؟ خاصة إذا كانت األم كتابية؟

ند تفحص بنود االتفاقية ال جندها تنص على حل، و هذا ما قد يؤدي إىل تنازع يف فإنه ع

  . االختصاص أو إىل عدم املصادقة على تنفيذ احلكم األجنيب، لتعارضه مع النظام العام اجلزائري

و عند حكم القاضي باحلضانة ألحد الوالدين مينح احلق يف الزيارة للوالد اآلخر، و رغم 

إال أنه بقيت بعض املسائل العالقة، فإنه قد حيدث عند  1اقية الثنائية ملشكلة الزيارةمعاجلة االتف

ممارسة أحد الوالدين حق الزيارة، فال يرد الطفل احملضون إىل الوالد احلاضن، و رغم ما نصت عليه 

بعرض من حلول إال أا تبقى قاصرة، ألنه حىت و إن قام الوالد احلاضن  11االتفاقية يف مادا 

املسألة على وكيل اجلمهورية الذي يقع يف دائرة اختصاصه مكان ممارسة احلضانة، أين يقوم هذا 

األخري بدون تأخري باستعمال القوة العمومية من أجل التنفيذ اإلجباري، فإن كل ذلك يبقى جمرد 

ألمر الذي حرب على ورق ال لشيء إال لعدم قبول تلقي األوامر من دول أخرى و تنفيذها، و هو ا

  .يؤدي إىل عدم تنفيذ اإلنابات القضائية الدولية، و بالنتيجة ضياع مصلحة الطفل احملضون

                                                 
   



 

كما أن االتفاقية مل تعاجل فكرة مراجعة حكم احلضانة بعد مرور فرتة زمنية، إذا ظهر ما يدفع 

ظروف استثنائية إذا كانت هناك : " منها على أنه 05إىل املراجعة حىت و لو أا أشارت يف املادة 

تعرض صحة الطفل اجلسمية أو املعنوية خلطر مباشر، فعلى القاضي أن يكيف طرق ممارسة هذا 

  :، و من مت يتبادر إىل الذهن السؤال التايل."احلق وفقا ملصلحة هذا الطفل

هل ميكن لألب أن يطلب مراجعة حكم احلضانة الصادر من قاضي فرنسي أسند احلضانة إىل 

أمام نفس القاضي حىت يكون له احلق يف تربية أبنائه على دينه؟ مستندا على أحكام األم، وهذا 

إضافة إىل ما ناشدت به املواثيق الدولية ومن بينها  ،1منه 62قانون األسرة اجلزائري خاصة املادة 

  2.اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

لصاحله؟، و منه و بطبيعة  هل حيكم: فإن كانت اإلجابة بنعم، فهنا يطرح السؤال من جديد

احلال فإشكالية عدم إمكانية املراجعة تطرح نفسها بنفسها دون حل هلا، و عليه ميكن القول أن 

  .هذه اإلشكاالت ترجع إىل عدم االهتمام الكايف باالتفاقية

لذلك ظلت النزاعات املتعلقة بطريف الزواج املختلط يف جمال احلضانة ختضع لقانون األسرة 

و العكس صحيح إذا مت عرض . ري يف حالة عرض النزاع على اجلهات القضائية اجلزائريةاجلزائ

  3.القضية يف فرنسا، و هو األمر الذي أشارت إليه احملكمة العليا يف قراراا

و عليه من كل ما سبق يتبني أنه يف حالة عدم تطبيق املعاهدة من كال الطرفني يؤدي 

  .نون الدويل اخلاصبالضرورة إىل تطبيق أحكام القا
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قد حيدث يف حالة الزواج املختلط وقوع تنازع بني القوانني حول أي القانونني يطبق الوطين أو 

من  20إىل  10األجنيب؟ و حلل تنازع القوانني من حيث املكان خص املشرع اجلزائري املواد من 
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إىل القانون الواجب التطبيق على  16إىل  10لقانون املدين اجلزائري، وقد تطرق يف املواد من ا

   1.األحوال الشخصية

و تعترب احلضانة مما يدخل يف نطاق األحوال الشخصية، و هذا من خالل آثار احنالل 

أنه يسري على "  :قا م ج اليت تنص 2فقرة  12و بالرجوع إىل قواعد اإلسناد خاصة املادة . الزواج

أي أنه يف حالة ما إذا  ." احنالل الزواج القانون الوطين الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى

كان هناك طالق بني زوجني من جنسية خمتلفة، و أن الزوج اآلخر مل تربم دولته اتفاقية مع الدولة 

احلكم بإسناد حضانة األطفال يطبق اجلزائرية، ففي هذه احلالة تطبق قواعد اإلسناد، مبعىن أنه عند 

و بالتايل إذا كان الزوج جزائريا فإنه يطبق قانون . القانون الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى

منه، بل أنه حىت و لو كان أحد الزوجني جزائريا فإنه يطبق  69األسرة اجلزائري ال سيما املادة 

  .من القانون املدين اجلزائري 13ة القانون اجلزائري، و هذا ما نصت عليه املاد

أنه يف حالة وجود أحد األبوين يف دولة : كما استقر القضاء اجلزائري يف مسألة احلضانة على

غري مسلمة و ختاصما على األوالد يف اجلزائر، فإن من يوجد ا أحق م ولو كانت األم غري 

صادرة من اجلهات القضائية األجنبية اليت وأنه من املقرر قانونا أن األحكام و القرارات ال. مسلمة

  2.تصطدم وختالف النظام العام اجلزائري ال جيوز تنفيذها

قا م ج يف فقرا الثانية جندها قد أخضعت احنالل الزواج إىل  12و إذا رجعنا إىل نص املادة 

ص املادة يف حني أن األمر تعقد عند الرجوع إىل ن. قانون جنسية الزوج و هذا وقت رفع الدعوى

قام ج، أين جعل القانون اجلزائري وحده يطبق على احنالل الزواج مىت كان أحد الزوجني  13

لكن لو . جزائريا عند إبرامه، مبعىن أنه ربطها حبالة وحيدة و هو عرض النزاع أمام القاضي اجلزائري

هذه القاعدة  عرض أمام جهة قضائية أجنبية فإنه ال يطبق القانون اجلزائري، خاصة إذا كانت

و هذا ما جيعل تطبيق القانون اجلزائري مستحيل التطبيق من طرف . موجودة يف التشريع األجنيب
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قاضي أجنيب، خاصة إذا كانت األم أجنبية و أسندت هلا احلضانة مما يؤدي بطبيعة احلال إىل عدم 

ن املبدأ السائد يف تربية الولد على دين أبيه، كما نص على ذلك القانون اجلزائري، مع العلم أ

القضاء اجلزائري هو أنه ال جيوز أن تسند حضانة أبناء الوالد املسلم إىل األم غري املسلمة املقيمة 

  .يف بلد أجنيب

و مهما تكن اإلشكاليات اليت تعرتض سبيل القضاة، فإنه عليهم دائما إصدار أحكام، و إال 

أحكامهم عند إسناد احلضانة أو إسقاطها  و على القضاة أن يراعوا يف. عد ذلك إنكار للعدالة

  .مصلحة احملضون
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� ا���� دور: ا���� ا�)�'&    �#19> &/ &H�9ا�  

يف مجيع اإلجراءات اليت :" صت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف مادا الثالثة على أنهن  

العامة أو اخلاصة، أو احملاكم تتعلق باألطفال، سواء قامت ا مؤسسات الرعاية االجتماعية 

  ."يويل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى...



 

إذن جيب على احملاكم أن تستند يف كل إجراء يتعلق بالطفل أو يكون طرفا فيه إىل مصاحله 

و هو ما أكده املشرع اجلزائري عندما منح للقاضي كامل الصالحيات للوصول إىل ما  1.الفضلى

  .هو أصلح للطفل

يعمل القاضي كل جهده بأن تتالءم أحكامه مع الظروف الواقعية املطروحة أمامه، و هذا ما ف

  2."تقدير مصلحة الصغري أو الصغرية موكول للقاضي: " أشار إليه السيد السابق يف قوله

كما أن حتري ما يعد مصلحة فضلى للطفل يستلزم سعي القاضي لإلحاطة الشاملة باملشكل 

  3.لظروف احمليطة بالطفل للبحث عن احللول املتاحة و اختيار أفضلها لهاملطروح عليه و ا

فيطرح القاضي عدة أسئلة، و سعيا لإلجابة عليها يكون قد شكل وسيلة مثلى متكنه من 

  . إجياد احلل املناسب

و حىت يستطيع القاضي تكوين قناعته التامة و تقدير مصلحة الطفل بصفة دقيقة، له يف 

عدة وسائل يسعى من خالهلا إىل اإلملام مبشاكل الطفل و ظروفه حىت  يقدر  ذلك اللجوء إىل

، كما ميكن له االستعانة بآراء أشخاص )الفرع األول( ويصدر حكمه، سواء يقم ا هو بنفسه 

قاأج مكرر على اعتبار النيابة  3، كما يطرح التساؤل و بعدما نصت املادة )الفرع الثاين( مؤهلني 

  ). الفرع الثالث. ( يف قضايا شؤون األسرة على دور هذه األخرية يف توجيه القاضيالعامة طرفا 
 

  ا�%�Z29 و ا�$�#,�: ا���ع ا�ول
فإذا ما طرحت قضية أمام قاضي األحوال الشخصية ختص األطفال سواء كانت متعلقة 

وين قناعته بالنسب أو باحلضانة، فهو ميلك القيام بكل إجراءات التحقيق اليت تساعده على تك

  :ومنها

   االستماع إلى أطراف النزاع: أوالأوالأوالأوال
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فللقاضي االستماع إىل أطراف النزاع سواء األب أو األم، و حتديد أيهما أصلح ملراعاة 

مصلحة الطفل، كما له يف ذلك االعتماد على الوثائق املقدمة من كال الطرفني، و املوازنة بينهما 

  .فيما هو أصلح للطفليف اإلثبات حىت يستطيع تكوين قناعته 

قاإم، و هذا بأن يطلب  43و لقاضي األحوال الشخصية أيضا االعتماد على نص املادة 

حضور األطراف أو إجراء حتقيق أو تقدمي وثيقة، و هذا ما ِيؤكده أيضا قانون اإلجراءات املدنية و 

  .منه 28و  27اإلدارية اجلديد يف املادة 

هل استدعاء رأي الطفل يف القضايا املتعلقة به ضروري  إال أن السؤال الذي يطرح هنا هو

  ومفيد؟ و هل يعترب وسيلة يلجأ إليها القاضي لتكوين قناعته؟

  :فمن تفحص مواد قانون األسرة، جند أن للمشرع اجتاهني خمتلفني حبسب طبيعة القضية

قاأج  124وجب املادة و هو ما يتعلق بالكفالة، فهنا املشرع اجلزائري و مب فاالتجاه األول -     

كما منحت . مينح للمكفول حق ختيري البقاء مع كفيله أو العودة إىل والديه إذا ما بلغ سن التمييز

هذه املادة أمهية لرأي املكفول، فجعلت من قاعدة مساع املكفول و ختيريه من النظام العام، توجب 

  .على القضاة تقدمي انتباه للطفل املكفول

  :احملضون؟ ومن هنا يظهر لنا فهل يطبق هذا على

جند أن احملضون إذا استدعي  ،قاإم 459فربجوعنا إىل نص املادة : االتجاه الثاني للمشرع -     

  .لسماعه فال تكون له أهلية التقاضي

كما أن قانون األسرة مل يأيت بأي نص يعرب صراحة عن وجوب استماع احملضون يف مسائل 

  .احلضانة



 

بعض أحكام القضاء، فيتجلى لنا أنه بالرغم من عدم وجود أي نص  إال أنه برجوعنا إىل

 ،يشري صراحة إىل استماع القاضي للمحضون، إال أن ذلك ال مينعه من ذلك و يكون بأمر منه

   1.فيدخل يف إطار سلطته التقديرية إذ يعترب فقط عنصر للتقدير كبقية العناصر األخرى

مة تلمسان يف قضية استمع فيها إىل فتاة، إذ حيث أنه صدر يف هذا الشأن حكم عن حمك

قضى األخذ برأيها إلسناد حضانتها ألمها، و أيده يف ذلك جملس قضاء  01/12/1966بتاريخ 

القاضي األول بإسناده إىل األم :" ، حيث قرر بأن06/07/1967تلمسان يف قراره الصادر بتاريخ 

عيش مع أبيها، فإنه بذلك طبق القانون اليت أضحت ال تطيق ال) أكرب األوالد(حضانة البنت 

  2..."تطبيقا سليما

التلفظ  1980مارس  18و يف قضية أخرى رفض قضاة املوضوع لس قضاء مستغامن بتاريخ 

عفو الزوج، و رغبة : بإسقاط احلضانة عن األم رغم زناها، آخذين يف االعتبار عدة عناصر منها

م يفضلون البقاء عند أمهم، و قد األطفال الذين صرحوا يف مواجهة أمام الس القضائي بأ

يظهر من : " عندما قال بأنه 14/12/1981أيدهم يف ذلك الس األعلى يف قراره الصادر بتاريخ 

حتريات قضاة املوضوع، و من تقديرام أن احلضانة تبقى حقا للزوجة مراعاة لسماح الزوج، و 

وا البقاء مع أمهم حني املواجهة أمام الس و حبسبه، مراعاة لرغبة األوالد أنفسهم الذين فضل

فإم اعتمدوا يف تأسيس قرارهم على الفقه اإلسالمي و على مصلحة األوالد أنفسهم، مما 

   3."يستوجب رفض طلب النقض

و هكذا تربز أمامنا فكرة التخيري و االستماع اليت والها القضاء اهتماما بارزا، و كل هذا 

ء تارة يأخذ برأي احملضون و تارة يرفضها، و هذا حسب ظروف كل قضية و يؤكد أن القضا

  . حسب ما تقتضيه مصلحة احملضون
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كما للقاضي يف حالة استماع احملضون أن يأخذ برأيه أو يستبعده، و هذا ألن مسألة ترك      

ن احملضون اختيار حاضنه ليست مطلقة و ال وجوبية، بل هي جوازية ختول للقاضي عامال م

العوامل اليت تساعده يف تقدير مصلحة احملضون، و تبقى مصلحة الطفل هي املوجه، و هذه ال 

  .يقدرها إال القاضي

و هذا ما جاء به قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد  و الذي يدخل حيز التطبيق يف 

ول من القسم صراحة، و الذي خصص ملسألة الوالية على نفس القاصر الفرع األ2009أفريل 

  . الرابع

جيوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل : " 2فقرة  454فجاء يف  املادة 

  ."النيابة العامة مساع القاصر ما مل يكن سنه أو حالته ال تسمح بذلك

يتلقى القاضي يف اجللسة تصرحيات :" من نفس القانون إذ تنص على 463وكذا املادة 

  ات والده و أمه احلاضن أو أي شخص آخر يكون مساعه مفيداالقاصر وتصرحي

  ."و ميكن إعفاء القاصر من احلضور

و بالتايل ومبوجب هذه املواد، فيكون املشرع قد جعل من معيار استماع احملضون أمرا جوازيا 

  .و هذا حسب سلطته التقديرية  يللقاض

  ا*%4�ع إ�G أ/�اد ا�$���a: ثانياثانياثانياثانيا

ضور أقارب اخلصوم أو أصهاره أو زوج أحد اخلصوم باإلضافة إىل إخوة للقاضي أن يطلب ح

وأخوات و أبناء عمومة اخلصوم، و كل هذا من أجل مجع أكرب قدر من املعلومات اليت ا 

و هذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف . قاإم 64يستطيع ترجيح رأيه و هذا عمال بأحكام املادة 

جيمع القاضي : " إذ جاءت كما يلي 459و اإلدارية اجلديد يف مادته قانون اإلجراءات املدنية 

  ".املعلومات اليت يراها مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر و سلوك األبوين

$�#,�: ثالثاثالثاثالثاثالثا�� &H�9ا'%�9ل ا�  



 

فيجوز للقاضي مثال يف حالة احلضانة أن ينتقل إىل املكان الذي متارس فيه احلضانة ومعرفة 

ضيق املسكن أو : ة بذلك الوسط الذي يعيش فيه احملضون، و من هذه الظروفالظروف احمليط

اتساعه، كذلك حالة احلي الذي يعيش فيه، كذلك مدى قرب السكن من املدرسة و بعده، فهذه  

و هذا ما نص . حد مستحقيهاأكلها يدخلها القاضي يف احلسبان عند تقريره إسناد احلضانة إىل 

قانون  146من نفس القانون، و ذا جاءت املادة  56ق إم،و املادة  43عليه املشرع يف املادة 

جيوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب :" اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، إذ نصت على أنه

مع االنتقال إىل عني املكان إذا ...من اخلصوم، القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات

  " .اقتضى األمر ذلك

  ا*4%$�'� ��8=��اء : ا���ع ا�)�'& 
يعتمد حتديد املصلحة الفضلى للطفل يف الدعاوى املتعلقة به على مدى إحاطة القاضي 

  .لسد ثغرات سكوت القانون 1بالوقائع املطروحة عليه، مما قد يدفعه لالستعانة باخلرباء

تصني، إليضاح بعض فيلجأ القضاة املعروض عليهم دعاوى تتعلق باألطفال إىل خرباء خم

املعلومات الفنية اليت يستحيل عليهم فهمها و التطرق إليها بدوم، و هذا من أجل تأسيس 

قاإم و كذا قانون اإلجراءات املدنية  43و هذا مانص عليه املشرع أيضا يف نص املادة .أحكامهم

عة مادية تقنية أو علمية دف اخلربة إىل توضيح واق:" منه على أن 125واإلدارية اجلديد يف املادة 

  ".حمضة للقاضي

ميارس رئيس قسم شؤون األسرة الصالحيات املخولة :" منه 425ا تنص أيضا املادة مك

لقاضي اإلستعجال، و جيوز له باإلضافة للصالحيات املخولة له يف هذا القانون، أن يأمر يف إطار 

إىل أية مصلحة خمتصة يف املوضوع التحقيق بتعيني مساعدة اجتماعية أو طبيب خبري أو اللجوء 

  ..."بغرض اإلستشارة
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فيستعني القاضي عادة خبرباء يف جمال الطب عام كان أو خاص، فيلجأ لألول إليضاح بعض 

إمنا يلجأ للثاين  يف حالة ما إذا أراد أن يكشف عن بعض . املسائل اليت يتداركها كل األطباء

ملختص إثباا، كاعتماده على خبري يف الطب العقلي احلالت اخلاصة اليت ال ميكن إ ال للطبيب ا

  .العصيب لألطفال من أجل الوقوف على الصحة العقلية و العصبية للطفل

كما له أن يستعني خبرباء خمتصني يف علم البيولوجيا، و خاصة بعدما أصبحت تلعب هذه 

هور التقنيات احلديثة من األخرية دورا أساسيا و فعاال يف جمال إثبات النسب و نفيه، و هذا مع ظ

  .حتليل الدم والتحليل اجليين

كما قد يلجأ القاضي إىل املختص النفسي، و هذا من أجل فهم املشاكل اليت يعاين منها 

الطفل واقرتاح احللول املمكنة له، و كذا باملختص االجتماعي و هذا من اجل البحث و التحقق 

  . من البيئة االجتماعية للطفل

يا من القاضي إىل فهم اإلشكال املطروح عليه، و حله بأحسن الطرق على و كل هذا سع

  1.أساس املصلحة الفضلى للطفل
  

 
  دور ا�,�8�2 ا�$���: ا���ع ا�)��
لقد أوجب املشرع اجلزائري مبناسبة تعديله لقانون األسرة إدخال النيابة العامة كطرف أصلي 

تعد :" مكرر قاأج 3القانون، إذ جاء يف نص املادة  يف مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا

  ."النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا القانون

فأنه ال ينبغي أن يفهم اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا أن تنضم يف اخلصومة إىل أحد 

عى عليه يف طلبام و دفوعهم، فهي تتمسك اخلصوم، فهي ال تنضم ال إىل املدعي وال إىل املد

بتطبيق القانون فحسب، و قد يكون موقف النيابة العامة يف غري مصلحة أطراف اخلصوم فهي 

  2.ممثلة للمصلحة العامة
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حمل جدل فقهي، حيث انتقده البعض على أساس أن  نإال أن دور النيابة يف الدعوى كا

لذي ينظر يف القضية يعين عدم الثقة يف القضاء، إضافة وجود النيابة العامة إىل جانب القاضي ا

إىل أنه للدولة كما لباقي األفراد نوام الذين ميثلوم يف الدعوى، و وجودها إىل جانب أحد 

كما قيل أن وجود النيابة العامة يف اخلصومة املتعلقة . اخلصوم خيل مببدأ املساواة يف الدعوى

  1.تنفيذية للتدخل يف شؤون القضاءباألسرة وسيلة يف يد السلطة ال

و قد رد البعض على هذه االنتقادات بقوهلم أنه إذا كانت مصاحل اتمع ميكن صيانتها 

بواسطة القاضي، إال أنه يوجد مبدأ يف اخلصومة حيول دون قيامه ذا الدور، فاخلصومة ال تبدأ إال 

يتصور أن يقوم  من ناحية أخرى ال و. بطلب، وهلذا فإن القاضي ال ميكنه القيام بشيء بدونه

القاضي من تلقاء نفسه بإعادة النظر يف حكم خمالف للقانون بغري طعن فيه، و ال ميكن القول 

برتك األمر إىل إىل أصحاب الرابطة املوضوعية و ذلك أنه توجد روابط رغم أا من القانون اخلاص  

 .2حة العاديةتفوق املصلحة العامة يف تطبيق القانون عليها املصل

فبالرغم من هذه االنتقادات، إال أا مل تؤثر يف أداء النيابة لدورها يف قضايا األسرة، فجل 

  .التشريعات نصت على هذا الدور كالتشريع املصري

و بالتايل فإن أساس اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا يف مسائل األسرة مرتبط بفكرة النظام   

أا ال دف إىل حتقيق منفعة مادية و إمنا دف إىل حتقيق الدفاع العام يف اتمع، كما 

االجتماعي حبماية القانون و الشرعية، و مهمتها الوصول على احلقيقة و حسن سري العدالة، و 

  3.تطبيقا لذلك قيل أن النيابة العامة ال تكسب و ال ختسر الدعوى

األسرة، و خاصة منها املتعلقة باألطفال أمر فما ميكن قوله أن تدخل النيابة العامة يف شؤون   

ضروري، ألا  تساعد القاضي إىل الوصول إىل احلقيقة ملا هلا من سلطة يف االبحث و التحري،  
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كما أا تسعى إىل تطبيق القانون تطبيقا سليما و بالتايل، حىت و لو احنرف القاضي عن احلكم 

  .الصائب، فهنا للنيابة أن تتدخل

مكرر قاأج على مستوى احملاكم  03ن الناحية العملية، فإن تطبيق أحكام املادة إال أنه م  

واالس ما زال غامضا و غري موحدا، يف حني يعترب دورها يف بعض احملاكم شكلي ال يرتتب عليه 

هناك بعض احملاكم  كما. البطالن، فتكتفي باإلشارة على ظهر امللف حبضور النيابة العامة

تبليغ القضية على النيابة بواسطة احملضر القضائي، و سواء حضرت أو مل حتضر و  األخرى تشرتط 

سواء قدمت مذكرة جوابية أم ال فإنه ال يرتتب عليه أي أثر، و يتم الفصل يف القضية دون األخذ 

يف حني هناك حماكم  .برأيها، و هذا ما يقلص من دورها بصفتها ممثلة و حامية ملصاحل اتمع

  .ل امللف للنيابة إلبداء رأيها، وبدورها تلتمس تطبيق القانونأخرى حتي

مكرر من  03و هلذا كان ال بد على املشرع أن يصدر نصوص تنظم كيفية تطبيق نص املادة   

قانون األسرة و اإلجراءات املتبعة سواء يف تبليغ النيابة أو تبيان مركزها يف اخلصومة و اآلثار 

  .ة و موحدة على مستوى كل حماكم و جمالس القطر اجلزائرياملرتتبة على ذلك بصفة دقيق

و كنا قد اتصلنا ببعض وكالء اجلمهورية و سألناهم عن دورهم يف املسائل املتعلقة باألسرة، 

فكانت إجابتهم على أن هلم دور سليب، فيلتمسون فقط تطبيق القانون، و ال يقومون بالتحريات 

ا وصوال إىل احلقيقة، و هذا حسب رأيهم راجع إىل كثرة والتحقيقات يف املسائل اليت تتطلبه

  .املسائل اجلزائية اليت تأخذ هلم كل الوقت

ففي نظرنا، و حال هلذا املشكل كان ال بد من ختصيص وكالء مجهورية فقط للنظر يف قضايا   

    .شؤون األسرة، و هذا لقيامهم بدورهم على أحسن ما يكون

املشرع اجلزائري و بعدما كان ينص على إطالع النيابة  و الشيء الذي نود ذكره، هو أن  

فقط، فإنه يف قانون  2فقرة 141العامة على القضايا املتعلقة حبالة ألشخاص مبوجب املادة 

اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد أكد على دور النيابة كطرف أصلي يف املسائل املتعلقة باألطفال 



 

يقدم طلب إاء ممارسة الوالية على القاصر أو : "  على أنهمنه مثال 453حيث نص يف املادة 

  ..."سحبها املؤقت من قبل احد الوالدين أو ممثل النيابة العامة

  ..."جيوز للقاضي تلقائيا أو بطلب أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة:" 454و كذا املادة   

ب بغرفة املشورة بعد تقدمي طلبات ينظر و يفصل يف الطل:" ... 463كما جاء يف نص املادة   

  ..."ممثل النيابة العامة

اليت تنص على أن كل الدعاوى املتعلقة بالنسب ينظر فيها حبضور  491و أيضا جند املادة    

  .ممثل النيابة العامة

فمن استقراء نصوص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، الذي يصبح ساري املفعول   

، فنجد أن املشرع نص على اعتبار النيابة العامة طرفا يف الدعوى خاصة يف  2009يف أفريل 

املسائل املتعلقة باألطفال، و هذا دليل على أن املشرع الذي يسعى إىل وضع مصلحة الطفل فوق  

يتكفل قاضي شؤون األسرة على اخلصوص بالسهر :" 424كل اعتبار، إذ جاء يف نص املادة 

  .يعتمد و يعزز دور النيابة ملساعدة القاضي على حتقيق هذه املصلحة." على محاية مصاحل القصر

ال تسمح له أ:أمام السلطة الواسعة اليت ميلكها القاضي، السؤال الذي يتبادر إىل ذهننا هو و 

هذه السلطة من فتح باب التعسف، وخاصة يف املسائل املتعلقة باحلضانة اليت يلعب فيها القاضي 

  الفعال باعتبارها مسائل اجتهادية؟الدور الرئيسي و 

فإن التساؤل هذا كان حمل ختوف الكثري من الفقهاء الذين خيشون من فتح باب التعسف و 

  1.إقامة الذتانية و عدم األمن

و من بينهم األستاذ ج فيين الذي كيف مفهوم املصلحة على أنه غامض و غري ثابت يسهل 

 2.تعسف القاضي
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هب جانب أخر من الفقه إىل أن تعسف القاضي يف جمال احلضانة ال إال أنه خالفا هلذا، ذ   

ميكن إثارته بسبب أن موضوع احلضانة يرتكز على عمل القاضي، و ما ميكن أن يقدمه من 

   1.منصفة للصغري، فتدخل القاضي أمر حتمي و وجويب

ت له و يف هذا ذهب األستاذ علي بيشر إىل أن قلق البعض عندما يالحظ أن القاضي منح

، ألنه إىل )اإلسالمية( سلطات واسعة يعد فهما خاطئا ألحكام احلضانة التشريعية منها و الفقهية 

جانب املعيار الذايت وضعت جمموعة من املعطيات املوضوعية اليت جيب على القاضي األخذ ا 

جيب أن ومراعاا، فال يكفي أن متلي مصلحة احملضون بأن تسند احلضانة لشخص معني، و إمنا 

يكون هذا الشخص جدير باملهمة، و ذلك بأن تتوافر فيه الشروط القانونية اخلاصة وإذا ما 

  2.انعدمت سقطت احلضانة عنه

هذا الرأي من الفقه هو الذي من األفضل ترجيحه، ألنه كما سبق و بينا فإن مسائل و       

ة إىل أخرى، و هو الوحيد احلضانة هي مسائل مبنية على تقدير القاضي ألا ختتلف من حال

و إن كان املشرع قد ترك للقاضي السلطة التقديرية . الذي ميكنه التطرق إىل كل حالة على حدة

الكاملة إال أنه وضع له مرجعني ال بد من الرجوع إليهما من أجل الفصل يف القضايا املطروحة 

الشريعة اإلسالمية، و كذا  قاأج اليت حتيل القاضي إىل أحكام 222أمامه، إذ يوجد نص املادة 

  .االتفاقيات دولية كانت أو ثنائية، مما يقلل من خطر تعسف القاضي

و بالتايل فإن تدخل القاضي يف مسائل احلضانة أمر حتمي، و هذا ماجاء به واضعي مشروع   

و قد متثل  :"، و ذلك عندما أوضحوا يف مقدمته ما يلي1982لسنة  قانون األسرة اجلزائري  

كما أن غرفة املراجعة اإلسالمية قد أكدت يف قرارها ." القضاء بصفة جلية يف احلضانة تدخل

  3."بأن استحقاق احلضانة يتم بيد القاضي تبعا ملصلحة احملضون 1845الصادر سنة 
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إال أنه يف حالة ما إذا ظهر تعسف القاضي، فإن القانون حيمي املتقاضي من هذا التعسف و   

حيمي القانون املتقاضي : " من الدستور حسب آخر تعديل له على أنه 150هذا بنصه يف املادة 

 لو تطبيقا هلذا املبدأ رتب املشرع على اختال." من أي تعسف أو أي احنراف يصدر من القاضي

  .3، و مدنية2، و تأديبية1القاضي بواجب احلياد جزاءات جنائية

علقة باألطفال، فيقع على املشرع واجب و ذا، و نظرا ألمهية تدخل القاضي يف املسائل املت

إعادة النظر يف هياكل اجلهاز القضائي، و أن يساير التشريعات احلديثة يف إنشاء جهات قضائية 

أسرية وإنشاء قاضي خمتص بشؤون األطفال، و إخضاع القضاة الذين حيتلون هذا املنصب لتكوين 

طائهم املزيد من الكفاءة يف تقدير خاص بتدعيمه بتكوين نفسي و اجتماعي،و هذا من أجل إع

و إن كان هذا هو املعمول به يف اجلزائر،إال أنه يقتصر فقط على  4.ما يعد مصلحة فضلى للطفل

قضاة األحداث، فكان من األجدر أن خيضع هلذا التكوين كل اهليئات القضائية اليت هلا عالقة 

ملشرع القضاء على تعسف القاضي و ذا الشكل ميكن ا. بالطفل كما هو معمول به يف فرنسا

  .بكل أشكاله

و بالتايل و خالصة مما سبق، فما ميكن قوله هو أن املشرع اجلزائري قد وضع نصوص قانونية 

مبوجب قانون األسرة من خالهلا حيمي حقوق الطفل، بل أكثر من هذا فقد جرم بعض األفعال 

وبات اجلزائري، و هذا ما هو إال دليل على املاسة اته احلقوق بتقرير هلا عقوبات يف قانون العق

  .حرص املشرع على احلفاظ على حقوق الطفل مراعيا يف ذلك مصلحته

، هو أنه بالنسبة ألحكام النسب، فاملشرع قد وضع نصوص آمرة اإال انه ما لفت انتباهن

المية استمدها من الشريعة اإلسالمية تغلق باب كل اجتهاد، و حسن ما فعل ألن الشريعة اإلس

و بالرغم  من هذا إال  .تفوقت يف تنظيم املسائل املتعلقة بالنسب إذ اعتربا من احلقوق العظيمة

أنه مل يوفق يف بعض املسائل، فبالرغم من تعدد أراء الفقه اإلسالمي فنجده يف بعض األحيان 
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عن أبيه يأخذ بالرأي الذي ال يتماشى مع مصلحة الطفل كمثال حرمان  ابن الزنا من البحث 

  .بالرغم من وجود رأي يسمح له بذلك شريطة أن ال يذكر أنه من زنا

و حىت بعد تعرضنا الجتهادات احملكمة العليا، فنجد أنه تطبق نصوص املشرع دون البحث 

  .ففي مسألة النسب جند أن دور القاضي مقلص. عن مصلحة الطفل

مصلحة الطفل، فنجده أستمد  هذا على عكس أحكام احلضانة اليت علقها املشرع كلها على

 05/02أحكامها من الشريعة اإلسالمية، إال انه أدخل عليها بعض التعديالت مبوجب األمر 

أن كلها جاءت لتخدم مصلحة  ت، و ما يالحظ على هذه التعديال15/02/2005املؤرخ يف 

ة، أو بتقريره الطفل سواء من خالل جعل األب يف املرتبة الثانية بعد األم يف استحقاق احلضان

و هذا دليل . سكن للحاضن بالرغم من عدم وجود أراء يف هذا  الشأن يف الشريعة اإلسالمية

  .على أن املشرع اجلزائري يف مسائل احلضانة يراعي تطور اتمع

و إن علق املشرع كل أحكامه مبصلحة الطفل اليت يسعى القاضي للبحث عنها و حتقيقها، 

كنه الرجوع إليها و هذا ما تبني لنا من خالل دراسة مواد احلضانة، فنجده وضع له معيارين مي

  :فيحكم هذه القاعدة عنصران

  .تغليب املصلحة املعنوية على املصلحة املادية -

 .  حتقيق األمن و االستقرار النفسي و العاطفي للطفل -

ن احملكمة و الشيء الذي ال حظناه أيضا من خالل دراستنا لالجتهادات القضائية الصادرة ع

العليا يف جمال حضانة الطفل، فإنه بالرغم من وجود نصوص قانونية منظمة هلذا املوضوع، فإن 

الواقع التطبيقي و العملي يف جمال االجتهاد القضائي أكد على أن القاضي له سلطة تقديرية 

تفق عليه هام م واسعة يف هذا اال ألنه قبل إصداره ألي حكم خاص حبضانة الطفل يراعي مبدأ

  " .مصلحة احملضون" أال و هو 

 
 



 

    

    

    

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

فمن خالل دراستنا و حماولة منا حتديد طبيعة مصلحة الطفل، و هذا من خالل املعايري اليت   

جاءت ا كل من أحكام الشريعة اإلسالمية و اتفاقية حقوق الطفل باعتبارمها مرجعان للقاضي من 

  .املطروحة عليه اق من مصلحة الطفل أثناء الفصل يف القضايأجل البحث و التحق

فيتبني لنا أن التنظيم الدويل و باألخص اتفاقية حقوق الطفل، قد أولت عناية كبرية حبماية   

حقوق الطفل  و السعي إىل حتقيق مصلحته من خالل نصها على  املعايري املرجعية اليت ميكن 

كما انفردت الشريعة اإلسالمية بإعطاء تعريف دقيق للمصلحة . االستناد عليها حبثا عن املصلحة



 

ميكن على أساسها للقاضي أن يقرر ما هو أصلح للطفل، فاعتربت أن املصلحة هي كل ما جيلب 

منفعة للفرد يف دنياه و آخرته معا، كما اعتربت أن كل ما خيالف أحكام الشرع من قرآن و سنة و 

يضا من خالل ما ورد من آيات قرآنية و أحاديث شريفة بإعطاء كما انفردت أ. إمجاع يعترب مفسدة

    . للطفل حقوقا بدءا من كونه جنينا حىت اكتمال طفولته

يقرتب كثريا من  لفيتضح لنا أن االجتاه احلديث على املستوى الدويل يف شأن حقوق األطفا  

ا بأحكام الشريعة موقف الشريعة اإلسالمية، و يبدو أن واضعي مشروع االتفاقية  قد أحاطو 

اإلسالمية و توقعوا موقف الدول اإلسالمية من النص الذي مينع التبين، إذ أقروا نظام الكفالة بالنسبة 

إال أنه بالرغم من اتفاقهما على منح الطفل جمموعة كبرية من احلقوق واحلريات، مبا فيهم . هلاته الدول

ض القضايا و خاصة يف عدم املساواة بني حق النسب، و حق احلضانة، إال أما خيتلفان يف بع

  .الطفل الشرعي و الطفل الطبيعي

فربجوع القاضي إىل أحكام الشريعة اإلسالمية، فال بد عليه أن يسعى إىل األخذ بالرأي    

الصائب، إذ أن فكرة املصلحة ختتلف من رأي إىل آخر، و هذا دليل أن هذا راجع إىل النظرة اخلاصة 

لطفل، ودليل أيضا على صعوبة إعطاء مفهوم موحد و جامع هلذه املصلحة اليت لكل فقيه ملصلحة ا

  .تتغري بتغري املكان و الزمان

كما جتدر اإلشارة، أن األوضاع احلالية  و الواقع االجتماعي املعاش يفرضان تشجيع العلماء   

دوره القيادي يف جمال على االجتهاد باعتباره الطريق الوحيد الذي يؤدي إىل إعادة الفقه اإلسالمي ل

  .القضاء

كما أن تطبيق أحكام الفقه اإلسالمي حبذافريها قد يكون ضد مصلحة الطفل، ألن الواقع   

املعاش و حتوالت اتمع يف حاجياته و ضروراته يطور مفهوم املصلحة، الشيء الذي يؤدي بالقاضي 

  .  إىل االستناد إىل مرجع آخر، أال و هو اإلتفاقيات الدولية



 

حكم أو قرار يشري  إال أنه ما نالحظه من خالل دراستنا الجتهادات القضاء، فال يوجد أي  

بالرغم أنه ال يوجد ما مينعه من ذلك، و خاصة أنه مبجرد . إىل استناد القاضي لنصوص االتفاقية

  . املصادقة عليها، فتصبح يف مرتبة تعلو القانون

الطفل ال ميكن حصرها يف تعريف و احد، فهي و بالتايل، و ما خلصنا إليه هو أن مصلحة   

فالقاضي هو الذي يسعى إىل البحث . تتغري بتغري املكان و الزمان، كما تتغري من طفل إىل آخر 

عنها تفسريا للحقوق اليت منحها املشرع للطفل و برجوعه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية و كذا اتفاقية 

  .   حقوق الطفل و اختيار احلل األنسب

و من هنا يكون تكريس هذه املصلحة على أرض الواقع من خالل تعاون كل من املشرع   

بوضعه نصوص قانونية حيمي من خالهلا حقوق الطفل، و كذا القاضي الذي يسعى إىل تفسريها 

  .  وتطبيقها أحسن تطبيق مراعيا يف ذلك مصلحة الطفل

فل أمهية كبرية، سواء بوضعه نصوص فمن خالل دراستنا ملوقف املشرع، نالحظ أنه يويل الط  

قانونية لتنظيم حقوق هذا األخري، أو عن طريق جترمي األفعال اليت متس هذه احلقوق، كما أكد املشرع 

يف عدة نصوص له على مراعاة مصلحة الطفل يف األحكام املتعلقة به، و ما يزيد تأكيدا على اهتمام 

ية و اإلدارية اجلديد فصل خاص بشؤون األسرة، أين املشرع هو ختصيصه يف قانون اإلجراءات املدن

وأين أكد مرة أخرى على مراعاة مصلحة الطفل قبل كل . حتتل النصوص اخلاصة بالطفل مكانة هامة

يتكفل قاضي شؤون األسرة على اخلصوص :" اليت جاءت كما يلي424شيء و هذا من خالل املادة 

ينص صراحة على هذا خاصة يف مسائل احلضانة،  فبعدما كان." بالسهر على محاية مصاحل القصر

فبموجب هذه املادة فقد عمم و ترك للقاضي مهمة مراعاة مصلحة الطفل يف كل املسائل املتعلقة 

و ما هذا إال دليل على تأثره مبا جاءت به اتفاقية حقوق الطفل و االهتمام الكبري . بشؤون األسرة

  .الذي أعطي للطفل على املستوى الدويل



 

ما كان يعاب على املشرع اجلزائري هو عدم منحه للقاضي حق استماع احملضون، إال أنه ف

بالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية جند أنه فتح له هذا اال، و هذا ما يتماشى أيضا 

  .مع أهم املبادىء اليت جاءت ا اتفاقية حقوق الطفل

به املشرع حتقيقا ملصلحة الطفل، فما يعاب عليه وخاصة  فبالرغم من الدور الفعال الذي يقوم

يف املسائل املتعلقة باحلضانة أنه ترك العنان للقاضي من أجل البحث عن مصلحة الطفل، وإن كان 

قد وضع له بعض املعايري إال أا ال تعترب كافية، و خاصة و أن ظاهرة الطالق و توسعها بشكل  

ضوع احلضانة باعتبارها نتيجة حتمية للطالق، قد يضع القاضي كبري، األمر الذي يطرح بشدة مو 

أمام وضع حرج ، فهو ملزم من جهة يف البحث عن مصلحة احملضون، و من جهة أخرى جيد نفسه 

معدم من كل الوسائل اليت متكنه من البحث و التحقق من توفرها، ألن كثرة القضايا وتكاثفها من 

املعروضة عليه العناية الالزمة و الدراسة الكافية، وخاصة و أنه شأا أن جتعله ال يعطي للملفات 

  .أصبح مقيد بالفصل يف القضايا يف أقرب اآلجال، و هذا ما قد ينعكس سلبا على احملضون

الشيء الذي يلزم على املشرع أن يتدخل، و حيدد معايري أكثر دقة ميكن للقاضي االستناد 

ده الشروط الواجب توافرها يف احلاضن، و ذلك باكتفائه بعبارة فمثال ما يعاب عليه عدم حتدي. إليها

، فإذا قام بتحديدها يكون قد سهل على القاضي املهمة اليت أسندها إليه وساعده يف "آهال لذلك" 

  .اختيار احلل األنسب و املتماشي مع مصلحة الطفل

التمهيدي لتعديل قانون  كما نرجو أن جيسد املشرع اجلزائري، االقرتاح الذي ورد  يف املشروع

األسرة اخلاص بإنشاء صندوق النفقة ضمن نصوص القانون املعدل، و الذي قدم حلوال أجابت على 

التساؤالت املرتبطة بنفقة احملضون، و حاول التقليل من حدة النزاعات القائمة بسببها و الذي ال نرى 

اصة مع األزمة االقتصادية اليت تعرفها فيه إال خدمة حلماية احملضون، و عونا يف تقدمي مصلحته، خ

  . اجلزائر



 

و من مت فإنه من الضروري أن يتدخل القاضي من أجل مراجعة األحكام املتعلقة باحلضانة و 

  .توضيحها بدقة و أكثر تفصيل، و منحها األمهية اليت تستحقها باعتبارها متس مبصلحة الطفل

قد استمد كل   املشرع اجلزائري و ما نالحظه من خالل دراسة أحكام النسب، فإن 

نصوصه من أحكام الشريعة اإلسالمية، فأحسن ما فعل، باعتبار أن هذا احلق من أهم احلقوق، وأن 

الشريعة اإلسالمية قد أحاطته بعناية كبرية، إال أنه بالرغم من هذا فقد أهدر مبصلحة الطفل يف بعض 

نسبه، فنجد أن املشرع اجلزائري ال يقر له هذا احلق  املسائل منها املتعلقة حبق ابن الزنا يف البحث عن

بالرغم من أن الشريعة اإلسالمية تقر ه له بشرط أن ال يذكر أنه من زنا، و هذا ما عمل به املشرع 

  .فكان على املشرع اجلزائري أن يراعي هذه احلالة و يتبىن ما تبناه نظريه املصري. املصري

 ا املشرع يف جمال إثبات النسب هي إدخال الطرق العلمية كما أن القفزة اهلامة اليت قام

احلديثة، إال أن ذلك ال خيلو من التعقيدات و اإلشكاليات اليت يثريها هذا املوضوع، و اليت تتطلب 

حصرها من اجلانب القانوين من خالل وضع إطار قانوين للطرق العلمية، هذا من جهة، و كذا حتديد 

فما اجلدوى من وضع املشرع هلذه الطرق دون حصر اهلا وحجيتها مبا يفيد  قيمتها القانونية، و إال

مما يستوجب تدخل املشرع اجلزائري من أجل وضع إيطار قانونيا ال . القضاة يف سهولة اللجوء إليها

يدع جماال للتأويل و التفسري أمام موضوع كان و ال يزال يشكل اهتمام القضاة و اخلرباء يف نفس 

  .الوقت

و ما يعاب أيضا على املشرع اجلزائري، أنه جعل الطرق العلمية وسيلة إلثبات النسب فقط 

دون اإلشارة إليها فيما خيص مسألة نفي النسب رغم قيمتها القانونية يف ذلك كوا حامسة للموضوع 

ا مم. أكثر بكثري من دعوى اللعان، اليت استقر القضاء على كوا الوسيلة الوحيدة لنفي النسب

  .يستوجب على املشرع التدخل و حتديد الطرق املشروعة مبا فيها الطرق العلمية احلديثة

و بدراستنا لألحكام االجتهادية يف جمال النسب، فنجد أن القضاء يكتفي بتطبيق نصوص    

  .القانون دون البحث عن حلول أخرى، و هذا راجع إىل عدم فتح املشرع للقاضي سلطة التقدير



 

ل دراستنا لالجتهادات القضائية يف جمال احلضانة، فنجد أن للقاضي سلطة أما من خال  

تقدير ية واسعة يف هذا اال، ألنه قبل إصداره ألي حكم خاص حبضانة الطفل يراعي مصلحة هذا 

األخري، مما يؤدي يف بعض األحيان إىل تضارب يف األحكام و ذلك نظرا لكون معيار املصلحة معيار 

  .حبسب كل حالةمرن و متغري 

و ألجل الرقي بذلك جيب توافر جهاز القضاء على قضاة متخصصني يف شؤون األسرة، إىل   

  .جانب وجود مساعدين اجتماعيني يولون الرعاية الكافية مبصلحة الطفل

و يف ختام قولنا، فإن اجلزائر من الدول اليت تويل اهتماما كبريا بالطفل بدليل أنه صادقت    

قوق الطفل و الربوتوكولني اإلضافيني، فأصبحت هذه النصوص تدعيما للمنظومة على اتفاقية ح

التشريعية و التنظيمية الوطنية، و جيرى اآلن التحضري للشروع يف تنفيذ املخطط الوطين للطفولة الذي 

مت إعداده مبشاركة القطاعات الوزارية و املؤسسات و اهليئات الوطنية و اجلمعيات و اخلرباء و 

  .19/02/2008الميني و األطفال أنفسهم، كما متت املصادقة عليه يف جملس احلكومة يف اإلع

و جيرى اآلن إعداد املخطط الوطين لالتصال و ترقية حقوق الطفل خالل السنوات القادمة،   

و هو ما ميثل خطوة جديدة يف العمل من خالل اشرتاك اتمع املدين و األسرة نفسها يف رعاية 

هلا، و اشرتاك املواطن يف رعاية حقوق الطفل يف الفضاء العام إىل جانب العمل الذي حقوق أطفا

  .تقوم به املؤسسات و اهليئات الوطنية املعنية
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