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مشاهدة المحضون دراسة مقارنة

مشاهدة احملضون
دراسة مقارنة

د.نواف حازم خالد

أ.م.د .نشوان زكي سليمان

أستاذ القانون الخاص
جامعة الموصل/كلية الحقوق

المقدمـة

تُعد الحضانة من األمور المهمة للطفل المحضون فلذة كبد الوالدين واألسرة
والمجتمع أثناء قيام الزوجية وبعد الفرقة ،فال بد للمحضون أن ينعم برعاية
حقيقية ال تشعره بفراق والديه وعلى الوالدين أن يتفهموا حالة المحضون واآل

تدخل القانون بما لهُ من سلطة ملزمة لتنفيذ ما يعانيه المحضون من مشاكل
عميقة وخطيرة بحسب إعتباراته المتعددة ،بتنفيذ ما هو مطلوب.
وقد عني اإلسالم بالمحضون منذ نعومة أظافره قبل أي قانون بعد أن عد
األسرة الفاضلة الركيزة األساسية والمؤثر األول لتربية المحضون بإعتباره ينمو

وينشأ في ظلها ومحل تأثر تام بما يحيط به من أجواء ،فهو يولد كالصفحة
البيضاء وأبويه ثم المجتمع يكتبان عليها ما يشاء ،فوضعت لهُ الشريعة
اإلسالمية من األحكام الشرعية لحفظه ورعايته منذ والدته إلى بلوغه ،ليتخذ
الفقهاء المسلمون من هذه األحكام وأيضاً مشرعي القوانين أساساً بشكل
نصوص فيما يخص المحضون تثبت لهُ نسبه ورضاعته وحضانته واإلنفاق
عليه ومشاهدته لرعايته وحمايته من الضياع.
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إذ ُيحاول عادةً من بيده المحضون بعد إنفصام الحياة الزوجية بين أبوي
المحضون اإلستئثار به وابعاده عن اآلخر لمنعه من ُمشاهدته مما ُيجعل معهُ
المحضون محور هذا النزاع ومهما تضافرت الجهود لتعويضه فراق أبويه لن

نتمكن من بلوغ الشأن المطلوب لما فقدهُ المحضون فكان هذا من بين الدوافع
المسلمون عالقة األوالد بأبويهم بعد طالقهم حسب
وراء تنظيم الفقهاء ُ
السنة النبوية ،ودفع من بعدهم
إجتهاداتهم بما يلتمسونهُ من أحكام في الكتاب و ُ

مشرعي القوانين محل الدراسة إلى تنظيم مسألة مشاهدة المحضون ُمحاولةً
منهُم لردم أكبر قدر ُممكن من الهُوة السحيقة التي يعيشها المحضون.
فهل أن مشاهدة المحضون فيها من التخفيف لهذه الهُوة والتي ُيمكن أن تكون

أداة رقابة لمصلحة المحضون؟

لإلجابة على هذا التساؤل يتطلب منا تقسيم البحث الى مبحثين نتناول مشاهدة
المحضون في الفقه اإلسالمي في المبحث األول ،ومن ثم مشاهدة المحضون

في القانون والقضاء المقارن في المبحث الثاني.

أهمية البحث :

تُعد الحضانة من أهم حقوق المحضونين ،الرتباطها بمرحلة الطفولة ،إذ أكدت
تجارب المجتمعات البشرية باحثين ومختصين ،بأنها أهم مرحلة من مراحل
عمر اإلنسان باعتباره األساس الذي يقوم عليه بناء شخصية المحضون،

وأكثر الفترات حساسية في حياته ،لما ترتبهُ الحضانة من نتائج الحقة على
إبتداء من مرحلة الطفولة فالمراهقة والشباب وانتهاء
حياة المحضون،
ً
بالشيخوخة ومن هذا المنطلق فقد حظيت الحضانة باالهتمام الكبير في الفقه

اإلسالمي وامتد ليشمل الفقه القانوني ،وقد ترجم هذا االهتمام بنصوص
تشريعية خاصة بمسائل الحضانة في قوانين األحوال الشخصية محل الدراسة،

ومن هذه المسائل التي تتعلق بمصير المحضون وحمايته مسألة الحق في

مشاهدة المحضون.
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مشكلة البحث :

يتماشى المشرع العراقي في تنظيمه لمسائل الحضانة ومنها مسألة مشاهدة

المحضون مع الفقه اإلسالمي في بعض الجوانب ،إآل أن جوانب أُخرى كانت
تخلو من الدقة ،فضالً عن وجود بعض النواقص التشريعية في ذلك التنظيم،

لذا ال بد من تسليط الضوء على هذا النقص التشريعي مقارنة بالتشريع المقارن

محل الدراسة وصوالً الى تقييم دقيق لهذا التنظيم ال سيما فيما يتعلق بمشاهدة

المحضون موضوع البحث.

تساؤالت البحث :

يهتم موضوع مشاهدة المحضون بإيجاد بعض األجوبة على األسئلة اآلتية :

 .1هل أن حق المشاهدة هو حقاً للحاضن وحدهُ أم المحضون ؟ أم إنه حقاً
مشتركاً ما بين الحاضن والمحضون؟
 .2وهل أن حق المشاهدة يعد فعالً أداة رقابة لألب على ولده المحضون ؟

 .3وما هي المدة التي يمكن من خاللها لصاحب الحق فيها من مشاهدة
المحضون؟

 .4وما هو المكان الذي يفترض لصاحب حق المشاهدة أن يشاهد فيه ولده
المحضون؟

 .5وما هي الحلول التي تبناها المشرع إذا ما إمتنع من بيده المحضون

عن تنفيذ حكم المشاهدة؟

منهجية البحث

سنتبع في دراسة البحث النهج التحليلي والمقارن بين الفقه اإلسالمي للمذهب

المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي واإلمامية,فضالً عن النصوص القانونية

المتعلقة بالموضوع في قانون األحوال الشخصية العراقي رقم 111لسنة 1151

المعدل وقانون األحوال الشخصية السوري رقم رقم 43لسنة 5791المعدل
وقانون األسرة الجزائري رقم 11-14لسنة  1114المعدل وما قيل من آراء
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للفقهاء المسلمين والمحدثين بشأن مشاهدة المحضون وترجيح األقوى منها بما
يتالءم والقانون العراقي ،وموقف القضاء العراقي والمقارن في هذه المسألة.
خطة البحث
سيتم تناول موضوع مشاهدة المحضون (دراسة مقارنة) ضمن خطة البحث
على وفق الشكل اآلتي:
المقدمة

المبحث األول  /مشاهدة المحضون في الفقه اإلسالمي
المطلب األول  /مشروعية مشاهدة المحضون

المطلب الثاني  /مشاهدة المحضون أداة لرعاية المحضون

المبحث الثاني ُ /مشاهدة المحضون في القانون والقضاء المقارن
المطلب األول /مكان ُمشاهدة المحضون في القانون والقضاء المقارن

المطلب الثاني ُ /مدة مشاهدة المحضون في القانون والقضاء المقارن
الخاتمة

النتائج والتوصيات
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المبحث األول

مشاهدة()1المحضون في الفقه اإلسالمي
المسلمون بأأن مشأاهدة المحضأون حأق ألحأد األبأوين علأى اآلخأر
يتفق الفقهاء ُ
المقأررة
الذي تحت يده المحضون ،بإعتبار أن مشاهدة المحضأون مأن الحقأوق ُ
شرعاً وهذا ما سنتناولهُ في الفرع األول ،ومن ثم مشأاهدة المحضأون أداة رعايأة
ورقابة على المحضون في الفرع الثاني.

المطلب األول
مشروعية مشاهدة المحضون
دات مشروعية مشاهدة المحضون في القرآن الكريم وهذا ما سنتناوله في
الفرع األول ومشروعيته في السنة النبوية في الفرع الثاني .

()1مشاهدة المحضون أو رؤية المحضون أو زيارة المحضون تسميات ُمختلفة أقرها الشرع
وأطلقها الفقهاء المسلمون ومشرعي القانون تحمل معنى واحد الغاية منها تحقيق
مصلحة المحضون وتضامناً مع تسمية المشرع العراقي لها سنطلق مصطلح مشاهدة
المحضون توحيداً للمصطلحات.

المشاهدة لغةًهي اإلدراك بإحدى الحواس والمشاهدات المدركات بالحواس .ينظر:ﺇبن

منظور ،محمد بن مكرم بن علي  ،أبو الفضل جمال الدين بن منظور األنصاري

اإلفريقي المصري ؛ لسان العرب،ج ,15دار صادر  ،بيروت 1151 ،م,
ص.272وأما الرؤية لغةً النظر بالعين وبالقلب ورأيته رؤية ورأيا وراءةورأيةورئيانا
وارتأيته واسترأيته والحمد هلل على ريتك كنيتك أي رؤيتك والرءاء كشداد الكثير.ينظر:
الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،ج,1
مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،دون سنة طبع ,ص.1151والزيارة في اللغة قصد المزور
إكراما لهُ واستئناساً به ينظر :الفيومي ,المصباح المنير,ج , 1ص.212
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الفرع األول
في القرآن الكريم
المقررة شرعاً من باب صلة الأرحم التأي
إن مشاهدة المحضون تُعد من الحقوق ُ
ض َوتُقَطِّعُيوا
أمر بها اهلل سبحانهُ وتعالى بقولهفَهَلْ َع َس ْيتُ ْم إِ ْن تَ َولَّ ْيتُ ْم أَ ْن تُ ْف ِسدُوا فِي ْاْلَرْ ِ
أَرْ َحيييك َُ ُ ْم

()2

ويأأذهب إبأأن كثيأأر فأأي تفسأأيره لهأأذه اآليأأة إلأأى أن (هأأذا نهأأي عأأن

الفس أأاد ف أأي األرض عمومأ أاً وع أأن قط أأع األرح أأام خصوصأ أاً ب أأل أم أأر اهلل تع أأالى
باإلصأأالح فأأي األرض وص ألة األرحأأام وهأأو اإلحسأأان إلأأى األقأأارب فأأي المقأأال
واألفعال وبذل األموال)(.)4

ويرى الطبري أنهُ (إنما عنى بالرحم أهل الرجل الذين جمعتهم واياه
رحم والدة واحدة وقطع ذلك ظلمه في ترك أداء ما ألزم اهلل من حقوقها وأوجب
من برها ووصلها أداء الواجب لها إليها من حقوق اهلل التي أوجب لها

والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها ,وقد يدخل في حكم هذه اآلية كل
من كان بالصفة التي وصف اهلل بها هؤالء الفاسقين من المنافقين والكفار في

نقض العهد وقطع الرحم واإلفساد في األرض)(.)3

ّللاِ ُِ ْن بَ ْع ِد ُِيثَكقِ ِه َو َي ْقطَعُونَ َُك أَ َُ َر َّ
وقوله الَّ ِذينَ يَ ْنقُضُونَ َع ْه َد َّ
ص َل
ّللاُ بِ ِه أَ ْن يُو َ
كِرُونَ ( )1ويذهب الطبري في تفسيره لهذه اآلية
ض ۚ أُولَِِ َ
َ ُُ ُم ْالََ ِ
َويُ ْف ِس ُدونَ فِ ْاْلَرْ ِ

إلى أنهُ (إختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف اهلل هؤالء الفاسقين
بنقضه فقال بعضهم هو وصية اهلل إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من
طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في ُكتبه وعلى لسان
( )2سورة محمد ،اآلية (.)22

( )3إبن كثير ،اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ,تفسير القرآن العظيم ,ج ،4دار الفكر
للنشر ,بيروت1421 ,ه ,ص171

( )4الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن خالدالطبري ,جامع البيان عن تأويل القرآن  ,ج،1
دار الفكر للنشر  ,بيروت 1425 ,ه ,ص. 114

( )5سورة البقرة ،اآلية (.)27

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مشاهدة المحضون دراسة مقارنة

373

رسوله()ونقضهم ذلك تركهم العمل به,وقال آخرون إنما نزلت هذه اآلية في

كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم واياهم عنى اهلل جل ذكره بقوله إن الذين
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم وبقوله ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر

فكل ما في هذه اآلية فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم )(.)6

ضهُ ْم
وقوله تعالى النَّبِ ُّ أَوْ لَى بِ ْكل ُم ْؤ ُِنِينَ ُِ ْن أَ ْنفُ ِس ِه ْم ۖ َوأَ ْز َوا ُجهُ أُ َُّهَكتُهُ ْم ۗ َوأُولُو ْاْلَرْ َح ِكم بَ ْع ُ
ب َّ
ّللاِ ُِنَ ْال ُم ْؤ ُِنِينَ َو ْال ُمهَك ِج ِرينَ إِ ََّّل أَ ْن تَ ْف َعلُوا إِلَى أَوْ لِيَكئِ ُ ْم َُ ْعرُوفًك ۚ َككنَ
أَوْ لَى بِبَعْض فِ ِكتَك ِ
()9
ب َُسْطُورً ا
َذلِ َ
َ فِ ْال ِتَك ِ

,ويرى إبن كثير في تفسيره لهذه اآلية أن (اهلل عز وجل أنزل فينا خاصة معشر
قريش واألنصار بقوله تعالى ( وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض)ذلك أن

معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا وال أموال لنا فوجدنا األنصار نعم اإلخوان
ثناهم فآخى أبو بكر رضي اهلل عنهُ خارجة بن زيد وآخى عمر
فواخيناهم ووأر ُ
رضي اهلل عنهُ فالناً وآخى عثمان رضي اهلل عنهُ رجالً من بني زريق إبن سعد
الزرقي ويقول بعض الناس غيره قال الزبير رضي اهلل عنهُ وواخيت أنا كعب
يابني لو مات
ُ
فوجدت السالح قد ثقلهُ فيما يرى فو اهلل ُ
بن مالك فجئتهُ فأبتعلتهُ

يومئذ عن الدنيا ماورثهُ غيري حتى أنزل اهلل تعالى هذه اآلية فينا معشر قريش
واألنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا ,وقوله تعالى(في كتاب اهلل) أي هذا

الحكم وهو أن أولي األرحام بعضهم أولى ببعض ُحكم من اهلل ُمقدر مكتوب
ُ
()8
في الكتاب األول الذي ال ُيبدل) .
وقوله تعالى َوا ْعبُدُوا َّ
ّللاَ َو ََّل تُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َش ْيًِك ۖ َوبِ ْكل َوالِ َدي ِْن إِحْ َسكنًك َوبِ ِذي ْالقُرْ بَى َو ْاليَتَك َُى
ب َوا ْب ِن ال َّسبِي ِل َو َُك َُلَ َ ْ
ت
ب بِ ْكل َج ْن ِ
ب َوالصَّك ِح ِ
كر ْال ُجنُ ِ
كر ِذي ْالقُرْ بَى َوالْ َج ِ
َو ْال َم َسك ِكي ِن َو ْال َج ِ
()7
أَ ْي َمكنُ ُ ْم ۗ إِ َّن َّ
ّللاَ ََّل يُ ِحبُّ َُ ْن َككنَ ُُ َْت ًَكَّل فَ َُورً ا وقوله يَك أَيُّهَك النَّكسُ اتَّقُوا َربَّ ُ ُم الَّ ِذي
( )1الطبري ،جامع البيان عن تأويل القرآن  ,مصدر سابق ،ج ،1ص.112
( )7سورة االحزاب ،اآلية (.)1

( )1إبن كثير ،تفسير القرآن العظيم ,مصدر سابق ،ج ، 3ص.411
( )1سورة النساء ،اآلية (.)31
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ث ُِ ْنهُ َمك ِر َج ًكَّل َكثِي ًرا َونِ َسك ًء ۚۖ َواتَّقُوا َّ
ق ُِ ْنهَك زَ وْ َجهَك َوبَ َّ
ّللاَ الَّ ِذي
خَ لَقَ ُ ْم ُِ ْن نَ ْفس َوا ِحدَة َو َخلَ َ
()50
تَ َسك َءلُونَ بِ ِه َو ْاْلَرْ َحك َم ۚ إِ َّن َّ
ّللاَ َككنَ َعلَ ْي ُ ْم َرقِيبًك

وتدل هذه اآليات إن اهلل كان عليكم رقيبا ذكر لنا أن نبي اهلل كان
يقول إتقوا اهلل وصلوا األرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير ل ُكم في اآلخرة

وأتقوا األرحام وال تقطعوها وصلوا ما أمر اهلل به أن يوصل( ,)11لذلك ال يسوغ

منع األُم أو األب من رؤية األبناء بعد الطالق أفلم نسمع الوعيد من اهلل عز
المترتب على قطع األرحام.
وجل ُ
وقوله تعالى َو ْال َوالِد ُ
ضك َعةَ ۚ َو َعلَى
ض ْعنَ أَوْ ََّل َدُ َُّن َحوْ لَ ْي ِن َكك ُِلَ ْي ِن لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُتِ َّم ال َّر َ
َات يُرْ ِ

ضك َّر َوالِدَة بِ َولَ ِدَُك
ُوف ۚ ََّل تُ َ لَّفُ نَ ْفس إِ ََّّل ُو ِْ َعهَك ۚ ََّل تُ َ
ْال َموْ لُو ِد لَهُ ِر ْزقُه َُّن َو ِك ْس َوتُه َُّن بِ ْكل َم ْعر ِ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
صكَّل ع َْن تَ َراض ُِنهُ َمك َوتَشَك ُور ف ََل
ث ُِ ْث ُل ذلََِ ۗ فإِ ْن أ َرادَا فِ َ
ار ِ
َو ََّل َُوْ لُود لَهُ بِ َولَ ِد ِه ۚ َو َعلَى ْال َو ِ
َكح َعلَ ْي ُ ْم إِ َذا َِلَّ ْمتُ ْم َُك آتَ ْيتُ ْم
ضعُوا أَوْ ََّل َد ُك ْم فَ ََل ُجن َ
ُجنَك َح َعلَ ْي ِه َمك ۗ َوإِ ْن أَ َر ْدتُ ْم أَ ْن تَ ْستَرْ ِ
()52
ّللاَ َوا ْعلَ ُموا أَ َّن َّ
ُوف ۗۖ َواتَّقُوا َّ
صير  ,فهذه اآلية في سياق
ّللاَ بِ َمك تَ ْع َملُونَ بَ ِ
بِ ْكل َم ْعر ِ

الرضاع والنفقة لكنها تدل ب ُعمومها على تحريم قصد إضرار أحد الزوجين
باآلخر( )54ولعل من أعظم الضرر الذي يدخل في هذا النهي أن يحول أحد

األبوين عن اآلخر رؤيته ولده المحضون.

الفرع الثاني

السنة النبوية
دلت مشروعية مشاهدة المحضون في السنة النبوية على هول قطع الرحم
عموماً لما روي عن أبي ُهرْيرة عن النبي( )قال إ َّن اللَّه خلق اْلخْلق حتى إذا

ام اْلعائذ بك من اْلقطيعة قال نعم أما ت ْرض ْين
فرغ من خْلقه قالت َّ
الرح ُم هذا مق ُ
( )12سورة النساء ،اآلية (.)1

( )11القرطبي ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري ,الجامع ألحكام القرآن ,ج,1دار
الشعب للنشر ,القاهرة ,دون سنة نشر ,ص. 247

( )12سورة البقرة ،اآلية (.)233

( )13الطبري ،جامع البيان عن تأويل القرآن  ,مصدر سابق ،ج ،2ص.523
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أ ْن أصل من وصلك وأ ْقطع من قطعك قالت بلى يا ر ِّ
ب قال فهُو لك قال
رسول اللَّه ( )فاقرؤوا إن ش ْئتُ ْم(.)53
ت إليه وهو مع
وعن أُسامة بن زْيٍد رضي اهلل عنهما أ َّن ْابنةً ل َّلنب ِّي ()أ ْرسل ْ
ت فا ْشه ْدنا فأ ْرسل إل ْيها السَّالم
ب أ َّن ْابنتي قد ُحضر ْ
النبي( )وس ْع ٌد وأُب ٌّي ن ْحس ُ
صب ْر
ويقُو ُل إ َّن للَّه ما أخذ وما أ ْعطى و ُك ُّل ش ْي ٍء ع ْندهُ ُمس ًّمى فْلت ْحتس ْ
ب وْلت ْ
ي في ح ْجر النبي()
ت تُ ْقس ُم عليه فقام النبي( )وقُ ْمنا ف ُرفع الصَّب ُّ
فأ ْرسل ْ
ت ع ْينا النبي( )فقال له س ْع ٌد ما هذا يا ر ُسول اللَّه قال
ون ْف ُسهُ تقعقع ففاض ْ
هذه ر ْحمةٌ وضعها اهلل في ُقلُوب من شاء من عباده وال ي ْرح ُم اهلل من عباده

الرحماء
إآل ُّ

()51

.

وعن مال ٍك عن ُّ
طعٍم أخبره أ َّن أباهُ أخبره أ َّن
الزْهر ِّ
ي أ َّن ُمح َّمد بن ُجب ْير بن ُم ْ
ر ُسول اللَّه ( )قال ال ي ْد ُخ ُل اْلجَّنة قاطعُ رحٍم(.)11
وعن عائشة رضي اهلل عنها زْوج النبي ()عن النبي( )قال َّ
الرح ُم ش ْجنةٌ
فم ْن وصلها وصْلتُهُ وم ْن قطعها قط ْعتُهُ (.)17
ولما روي عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه قال كنا مع رسول اللَّه()

ت اْل ُحمرةُ
في سف ٍر ف ْانطلق لحاجته ف أرْينا ُحمرةً معها ف ْرخان فأخ ْذنا ف ْرخ ْيها فجاء ْ
ش فجاء النبي( )فقال من فجع هذه بولدها ُرُّدوا ولدها إل ْيها و أرى
فجعل ْ
ت ت ْفر ُ
( )14رواه البخاري ،محمد بن اسماعيل الجعفي ,صحيح البخاري،ج ,5دار بن كثير للنشر,
بيروت1427 ,ه ,باب من وصل وصلهُ اهلل  ،حديث رقم (,)5142ص.2232
15
ِّبيان ،حديث رقم
( ) رواه البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق،ج ,5باب عيادة الص ْ
( , )5331ص.2141

( )11رواهمسلم ،بن الحجاج ابوالحسن القشيري النيسابوري ,صحيح مسلم،ج,4دار احياء
التراث العربي ,بيروت,

الرحم وت ْحريم قطيعتها ،حديث ( .)2551ص.1114
دون سنة نشر ,باب صلة َّ
( )17رواه البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق،ج ,5باب من وصل وصلهُ اهلل ،حديث
رقم ( ,)5143ص.2232
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قد ح َّرْقناها فقال من ح َّرق هذه ُقْلنا ن ْح ُن قال إنه ال ي ْنبغي أ ْن ُيع ِّذب
ب َّ
ر ُّ
النار()11فأذا كان النبي عليه الصالة والسالم أشفق كحال الحمرة

التي فرق بينها وبين أوالدها فما بال القوم الذين ُيمارسون هذا التفريق على
مستوى البشر؟
وعن أنس بن مال ٍك رضي اهلل عنه قال سمعت ر ُسول اللَّه يقول من س َّرهُ أ ْن
ُي ْبسط لهُ في رْزقه أو ُي ْنسأ لهُ في أثره فْليص ْل رحمهُ(.)11
فالصلة بين المحضون وأبويه وبينهُ وبين أقاربه من أهأم دواعيهأا المأودة ورؤيأة
كأأل قريأأب قريبأأه واذا م أأا ُعهأأدت الحضأأانة إل أأى األُم بعأأد ان إنفصأأمت حياته أأا

الزوجية فإنها تُلزم بإرائته ألب المحضأون بإعتبأاره حأق ثابأت بالشأرع وال يجأوز
لهأ أأا الحيلولأ أأة دونأ أأه  ،ألنأ أأه بحرمأ أأان أحأ أأد األبأ أأوين مأ أأن حأ أأق مشأ أأاهدة ولأ أأدهما

المحضون فيه من الضرر المتعدد الجوانأب لألبأوين والمحضأون معأاً ،فحرمأان
األب مأن مشأاهدته س ُأيفوت عليأه تربيتأه وتعليمأه وتأديبأه ،وال يمكأن لهأذا األمأأر
أن يتم ما لم يرى األب ولده ليقف على حالأه وبخأالف ذلأك ُيعأد ذلأك مأن قبيأل

الضرر لألب والمحضون ،واهلل سبحانهُ وتعأالى بقولأه َو ْال َوالِيد ُ
ضي ْعنَ أَوْ ََّل َدُ َُّين
َات يُرْ ِ
ْيوتُه َُّن بِ ْ
ُوف ۚ
َحوْ لَ ْي ِن َكك ُِلَ ْي ِن لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُتِ َّم ال َّر َ
يكل َم ْعر ِ
ضك َعةَ ۚ َو َعلَى ْال َموْ لُو ِد لَيهُ ِر ْزقُه َُّين َو ِكس َ
ْ
ْ
ُ
ث ُِث ُل َذلِيََ ۗ
ََّل تُ َ لَّفُ نَ ْفس إِ ََّّل ُو ِْ َعهَك ۚ ََّل تُ َ
ار ِ
ضك َّر َوالِدَة بِ َولَ ِدَُك َو ََّل َُوْ لود لَهُ بِ َولَ ِد ِه ۚ َو َعلَى ال َو ِ
صي ً
ض يعُوا
فَيإ ِ ْن أَ َرادَا فِ َ
يكَّل َعي ْين تَي َراض ُِ ْنهُ َمييك َوتَ َشييك ُور فَي َيَل ُجنَييك َح َعلَ ْي ِه َمييك ۗ َوإِ ْن أَ َر ْدتُي ْم أَ ْن تَ ْستَرْ ِ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
ُ
ۗ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُوف ۖ َواتقييوا ّللاَ َوا ْعل ُمييوا أ َّن ّللاَ بِ َمييك
أَوْ ََّل َد ُك ي ْم فَي َيَل ُجنَييك َح َعل ي ْي ْم إِذا َِ يل ْمت ْم َُييك آتَ ْي يت ْم بِييكل َم ْعر ِ
صير (.)20
تَ ْع َملُونَ بَ ِ

فالضأرر الأأذي سأأيلحق بأأاألبوين لأأيس بالضأرر المأأادي ،إنمأأا هأأو ضأأرر معنأأوي
نفسي لهما ولولدهما المحضون.

( )11رواه أبي داؤود،سليمان بن األشعث أبو داؤد السجستاني األزدي ,سنن أبي
ق ،حديث رقم (,)2175
داؤود،ج,3دار الفكر ,بيروت ,دون سنة نشر ,باب في ْاألسير ُيوث ُ
ص.55

( )11رواه البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق.ج , 2باب من أح َّ
الرْزق,
ب ا ْلب ْسط في ِّ
حديث رقم ( ,)1111ص.1 72
( )22سورة البقرة ،اآلية (.)233
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المطلب الثاني
مشاهدة المحضون أداة لرعاية المحضون
المسلمون عند بحثهم عن وقت الحضانة فإنهم تكلموا عن
إن الفقهاء ُ
دور الوالد اآلخر عند مشاهدته لولده المحضون بعد أن أجمعوا بأن مشاهدة

المحضون من حق أبويه ,فذهب فقهاء المالكية( )25إلى أنهُ من حق األب أن
يأخذ المحضون من حاضنته ليسلمهُ إلى أحد ال ُكتاب لتعليمه أو إلى الصانع

لتدريبه ،ولكن ان ال يبت إآل عند حاضنته ،وقد جاء في التاج واالكليل للمواق
قوله أنهُ (إذا كان اإلبن في حضانة أُمه لم ُيمنع من اإلختالف ألبيه ُيعلمهُ
ويأوي ألُمه ألن لألب تعليمه وتأديبه واسالمه في المكتب والصنائع )( )22وقد
ي َّ
النظ ُر في شأْنه وق ْولُه
جاء في حاشية الدسوقي قوله أن ( ل ْألب تعهُّ ُده أ ْ
وأدُبه أراد ب ْاألدب التَّأْديب) (.)23

وفي نفس المعنى جاء في حاشية الخرشي إن (لألب تعاهده وأدبه للمكتب

للمعلم أعم من كونه أبا وذكر أبو الحسن
وللولي تعاهد المحضون وأدبه وبعثه ُ

( )21اإلمام مالك  ،مالك بن أنس ,المدونة الكبرى ،ج ،3دار صادر للنشر ,بيروت  ,دون
سنة نشر ,ص351؛ المواق ،محمد بن يوسف ابو القاسم المعروف بالمواق ,التاج واالكليل
لمختصر خليل،ج،4دار الفكر للنشر ,بيروت1311 ,ه ,ص215؛ الدسوقي ,محمد عرفة

الدسوقي ,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير،ج،2دار الفكر للنشر ,بيروت ,دون
سنة نشر ,ص527؛ الخرشي ،ابي عبداهلل محمد الخرشي ,حاشية الخرشي على مختصر
سيدي خليل،ج،4دار الفكر العربي ,بيروت1421 ,ه,ص12؛ الحطاب ،محمد بن محمد
بن عبدالرحمن,مواهب الجليل شرح مختصر خليل ،ج ،4دار الكتب العلمية,

بيروت1415,ه,ص.215

( )22المواق ،التاج واالكليل لمختصر خليل ،مصدر سابق ،ج ،4ص215؛ الدسوقي,
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،مصدر سابق ،ج ،2ص.527

( )23الدسوقي ,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،مصدر سابق ،ج ،2ص.527
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ما حاصلهُ أن لألب القيام بجميع أموره وبختنه في داره ويرسلهُ لألُم وأن البنت
تزف من بيت أمها وان لم يرض األب بذلك)(.)24
وعلى األب النظر في حأال ولأده المحضأون مأن يأوم أو جمعأة أو شأهر ،ولكأن

ليس لهُ أن يطلب من الحاضنة أن تبعث به إليه ليأكل عندهُ ثم يعود إليهأا مأن
دون مرافقتأأه لم أأا فيأأه م أأن الضأأرر علي أأه واإلخأأالل بص أأيانة المحضأأون ،ولك أأن
للحاضنة إن شاءت عدم موافقة أبيه على ذلك(.)21

ويسأأتخلص مأأن آراء فقهأأاء المالكيأأة أن مشأأاهدة المحضأأون تأأتم بصأأورة دوريأأة
تتناسب مأع مأا تشأملُهُ المشأاهدة مأن تأديأب المحضأون تعليمأه ورعايتأه فأي كأل
يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر ،وتكون مشاهدته في منزل األب بالنسبة
للمحضون الذكر وكذلك سائر أموره  ،وأما األُنثى فتتم مشأاهدتها فأي بيأت األُم
على رأي الخرشي ،وأما الأدردير فإنأهُ يأرى أن مشأاهدة المحضأون ذكأ اًر كأان أو
أُنثأأى يأأتم فأأي بيأأت األُم لكليهمأأا صأأيانةً لهمأأا وحفاظ أاً عليهمأأا وعأأدم اإلض أرار
بهمأأا ،ومأأودى ذلأأك أنهأأم ألزم أوا الحاضأأنة بعأأدم إنتقالهأأا بالمحضأأون إلأأى مكأأان

ُيبعأأدهُ عأأن أبيأأه أو وليأأه خشأأيةً مأأن أن تغيأأب عأأنهم أخبأأاره ،ويبتعأأد عأأن رعايأأة
أوليائه ،وألن هذه الرعاية ال تأأتي إآل بتكأرار مشأاهدته وتفقُأده ليأتمكن األب مأن

أنقلهم ع أأن
رعايتأأه ،وهأأذا مأأا قص أأدهُ اإلمأأام مالأأك فأأي المدون أأة (وأيأأن ل أألُم أن تأ ُ
الموضأع الأذي فيأه والأدهم أو أوليأأاؤهم ،إآل أن يكأون ذلأك إلأى الموضأع القريأأب
ُ
البريد ونحوه حيث ُيبلغ األب واألولياء خبرهم) (.)26

( )24الخرشي ،شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ،مصدر سابق ,ج ، 4ص.221

( )25الدردير ،أبو البركات أحمد الدردير ,الشرح الكبير على مختصر خليل ،ج ،4دار
الفكر للنشر ,بيروت1312 ,ه ,ص.521

( )21االمام مالك ،المدونة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،3ص.351
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أن المحضأأون متأأى كأأان عنأأد أحأأد أبويأأه ال ُيمنأأع

اآلخر من مشاهدته والنظر إليه ورعايته ،فقد جاء في حاشية إبن عابأدين قولأه
(أن الول أأد مت أأى ك أأان عن أأد أح أأد األب أأوين ال ُيمن أأع األخ أأر م أأن النظ أأر إلي أأه وع أأن
تعهُده) (,)28

واذا كان من حق األب مشاهدة ولده عند حاضنته ليطمئن على حاله فإنهُ
ليس للحاضنة األُم أن تمنعهُ أو تقوم بما يجعل مشاهدته غير ُممكنة وصعبة
عليه ،كما لو أنتقلت بالمحضون إلى مكان بعيد ،ولهذا السبب قُيد إنتقالها إلى
خارج بلد إقامة أبيه بحيث يكون المكان الذي تُريد اإلنتقال إليه قريباً ال يشق
على األب مشاهدة ولده المحضون ،وبهذا المعنى جاء في البدائع والصنائع

ث
للكاساني قوله أنهُ ( إذا كانت اْلمسافةُ بين اْلبلد ْين بعيدةً فإ ْن كانت قريبةً بح ْي ُ
ق
ب أ ْن ي ُزور ولدهُ وي ُعود إلى م ْنزله قبل اللَّْيل فلها ذلك ألَّنهُ ال يْلح ُ
ي ْقد ُر ْاأل ُ
ْاألب كب ُير ضرٍر بالنَّ ْقل بم ْنزلة َّ
طراف اْلبلد)(.)21
الن ْقل إلى أ ْ
ولكن ليس للولي أو الحاضنة أن ُيجبران على إرسال المحضون إلى اآلخر

لمشاهدته في بيتهما ،ولكنهما يؤمران باإلذن لمشاهدته في مكان إقامته ،أو
إرساله إلى مكان ُيمكن لآلخر من مشاهدته فيه ،إآل أنهم لم ُيحددوا لذلك ُمدة
ُمعينة تتم فيها مشاهدة المحضون دورياً ،ولكن فحوى أراهم تُفيد بأن لكل من

األب أو غيره من األولياء والحاضنة زيارته كل يوم مرة ،وهذا ما أوردهُ إبن
()27ابن عابدين ،محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز الحنفي,رد المحتار
على الدر المختار،ج ،3دار الفكر للنشر،بيروت 1421،ه,ص551؛السيواسي ،كمال
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ,شرح فتح القدير،ج ،4دار الفكر للنشر ,ط,2بيروت ,
1315هأ  ,ص 375؛ السرخسي ،شمس الدينالسرخسي ,المبسوط ،ج،5دار المعرفة للنشر,

بيروت  ,دون سنة نشر ,ص.172

( )21ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مصدر سابق ،ج ،3ص. ،557

( )21الكاساني ،عالء الدين ابو بكر مسعود بن احمد الكاساني,بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ،ج ،4دار الكتاب العربي للنشر  ,بيروت 1422 ,ه ,ص.45
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للمطلقة بائناً بعد عدتها الخروج بالولد من
عابدين في حاشيته قوله بأنهُ(ليس ُ
ٍ
بلدة إلى أُخرى بينهما تفاوت ,فلو بينهما تفاوت بحيث ُيمكنهُ أن يبصر ولده ثم

يرجع في نهاره لم تُمنع)(.)40

ويستخلص من آراء فقهاء الحنفية بأنهُ من الضروري مشاهدة أحد األبوين
لولدهما المحضون الموجود عند اآلخر منهما كل يوم مرة فإذا كانت مشاهدته
عند الحاضنة األُم تتم مشاهدة المحضون في كنفها ،وان كانت لألب فتتم في

كنفه وتشتمل مشاهدته على رعايته وتعليمه وتأديبه ومتابعته بما فيه حفظ
للمحضون سواء كان الولد المحضون في سن الحضانة أو بعد سن التخيير
ألن األُم في حال حضانتها لولدها ليس لها أن تمنع أبيه من زيارته ورعايته
وفي حال ضم األب ولده المحضون إليه ال يمنع هو اآلخر األُم من مشاهدته،

وبذلك فأن زيارة المحضون والتعهد برعايته حسب رأي فقهاء الحنفية تكون

مستمرة ،في حال صغر المحضون وبعد البلوغ إيصاالً لصلة الرحم بينه بين

أبويه.

()45

ويذهب فقهاء الشافعية والحنابلة

إلى أن لكل من الحاضنة وولي النفس

الحق في مشاهدة المحضون عند وجوده عند أحدهما ،فللحاضنة الحق في

المدة في كل أسبوع مرة أو كل بضعة
زيارته عندما يكون عند وليه ،وحددوا ُ
أيام  ،وقد جاء في مغني المحتاج للشربيني قوله (وظاهر أنها لو كانت
بمسكن زوج لها لم ُيجز لهُ دخوله إآل بإذن منهُ فإن لم يأذن أخرجتها إليها
( )32إبن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مصدر سابق ،ج ،3ص.512

( )31األنصاري ,زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري الشافعي أبو يحيى ،فتح
الوهاب بشرح منهج الطالب ,ج ,2دار الكتب العلمية للنشر  ,ط ,1بيروت 1411 ,ه،
ص 215؛ الشربيني،محمد الشربيني الخطيب ,مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج،

ج ،3دار الفكر للنشر  ,بيروت 1415 ,ه ,ص457؛ البهوتي ،منصور بن يونس بن

ادريس البهوتي ,كشاف القناع عن متن اإلقناع،ج ،5دار الفكر للنشر ,بيروت 1422 ,ه,
ص.52
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ليراها ويتفقد حالها ويالحظها بقيام تأديبها وتعليمها وتحمل مؤنتها وكذا ُحكم

الصغير غير المميز والمجنون الذي ال تستقل األُم بضبطه فيكونان عند األُم
ليالً ونها اًر ويزورهما األب ويالحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون) (.)42

فإذا كان المحضون ذك اًر أو أنثى عند وليه فيكون عنده ليالً ونها اًر وألُمه زيارته
كأل بضأعة أيأام ،فأإن أرسأأله وليأه إليهأا تأأدى ذلأأك ،وان منعأهُ مأن الأذهاب إليهأأا
وجأأب عليأأه أن يأأأذن ألُمأأه بالقأأدوم إليأأه لمشأأاهدته فأأي بيتأأه واستحسأأنوا أن أآل
المكأأوث فأأي زيارتهأأا لول أأدها المحضأأون إذا كانأأت أُنثأأى ،واستحس أأنوا أن
تُطيأأل ُ
تكون الزيارة من المحضون الأذكر إلأى أمأه لمشأاهدتها وأمأا إذا كأان المحضأون
عنأ أأد الحاضأ أأنة األُم وكانأ أأت أُنثأ أأى فإنهأ أأا تكأ أأون عنأ أأدها لأ أأيالً ونهأ أأا اًر  ،ولوليهأ أأا

مشأأاهدتها كأأل بضأأعة أيأأام ولأأيس للحاضأأنة إرسأأالها إليأأه لمشأأاهدتها ،إنمأأا عليأأه

الأ أأذهاب بنفسأ أأه لمشأ أأاهدها ،وأمأ أأا إذا كأ أأان المحضأ أأون ذك أ أ اًر فإنأ أأهُ يكأ أأون عنأ أأد
حاضنته ليالً وعند وليه نها اًر ليتسنى لهُ تعليمه وتأديبه ورعايته(.)44
وجاء إلبن قدامة في المغني قوله (إذا كانت الجارية عند األُم أو عند

األب فإنها تكون عنده ليالً ونها اًر ألن تأديبها وتخريجها في جوف البيت من
تعليمها الغزل والطبخ وغيرها وال حاجة بها إلى اإلخراج منهُ وال ُيمنع أحدهما
من زيارتها عند اآلخر من غير أن يخلو الزوج بأمها وال يطيل وال يتبسط ألن

الفُرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل اآلخر وان مرضت فاألُم أحق
الغالم عند األُم بعد السبع الختياره لها كان عندها
بتمرضها في بيتها وان كان ُ
ليالً ويأخذهُ األب نها اُر ليسلمهُ في مكتب أو في صناعة ألن القصد حظ الغالم
وحظه فيما ذكرناه وان كان عند األب كان عندهُ ليالً ونها اًر وال ُيمنع من زيارة

( )32الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ،مصدر سابق ،ج ،3ص.451

()33الشيرازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي,المهذب في فقه اإلمام
الشافعي2ج ،2دار الفكر للنشر ,بيروت ,دون سنة نشر ,ص113؛ الرملي ،شمس الدين
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير,
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،ج،2دار الفكر للنشر,بيروت 1424 ,ه ,ص.222
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أُمه ألن منعهُ من ذلك إغراء بالعقوق وقطيعة الرحم وان مرض كانت األُم
أحق بتمريضه في بيتها ألنهُ صار بالمرض كالصغير في الحاجة إلى من
يقوم بأمره فكانت األُم أحق به كالصغير وان مرض أحد األبوين والولد عند

اآلخر لم ُيمنع من عيادته وحضوره عند موته سواء كان ذك اًر أو أُنثى ألن
المرض يمنع المريض من المشي إلى والده فمشي ولده إليه أولى فأما في حال

فسترها أولى واألُم تزور إبنتها ألن ك ُل
الصحة فإن ُ
الغالم يزور أُمه ألنها عورة ُ
و ٍ
احدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة وستر,وستر الجارية أولى ألن األُم قد
تخرجت وعقلت بخالف الجارية)(.)43

ويسأأتخلص مأأن آراء الشأأافعية والحنابلأأة أن مشأأاهدة المحضأأون مأأن أحأأد أبويأأه

تكون دورية في يومين أو أكثر ،واذا ما كان مكان المحضون قريب فتكون كأل
ي أأوم إن ك أأان المحض أأون دون س أأن البل أأوغ ،وأم أأا إذا ك أأان المحض أأون ف أأي س أأن

التخيير ،إختار أحد األبوين وكان عنده ،فإن إختأار المحضأون أُمأه وكأان ذكأ اًر
كان عندها فأي الليأل وعنأد أبيأه فأي النهأار ،وان أختأار األب فعليأه أن ال يمنأع

المحضأ أأون وأُمأ أأه مأ أأن زيأ أأارة أحأ أأدهم لآلخأ أأر  ,وأمأ أأا المحضأ أأون األُنثأ أأى فتكأ أأون
مشأأاهدتها فأأي بيأأت مأأن إختارتأأهُ مأأن أبويهأأا وال تخأأرج منأأهُ لكأأي ال تأأألف كث أرة
الخ أأروج  ،وتش أأمل مش أأاهدة المحض أأون تأديب أأه وتعليم أأه ورعايت أأه وتدريب أأه عل أأى
التكليأأف الشأأرعي ألن مأأن واجأأب اآلبأأاء علأأى األبنأأاء شأأرعاً بعأأد بلأأوغهم السأأبع
المبتغأأاة مأأن
سأأنين تعلأأيمهم الق أرآن والصأأالة والعلأأم والصأأنعة وهأأذا هأأو الهأأدف ُ
مشاهدة األبوين لولدهما المحضون.

ويأأرى اإلمأأام الطوسأأي فأأي الخأأالف أن ( كأأان الولأأد ذك أ اًر ذهأأب هأأو إلأأى أُمأأه
وزارها كل األيام حتى ال ينقطع الرحم بينهما  ,وان كان جاريأة فأإن أُمهأا تأتيهأا

( )34إبن قدامة،عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المغني،ج ،1دار
الفكر للنشر ،ط،1بيروت1425,هأ ,ص.324 - 323
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زائرة ألن الجارية لأم تخأرج واألُم قأد إعتأادت الخأروج واذا ازرتهأا أُمهأا فأال تطيأل
عندها بل تُخفف وتنصرف وال تُنبسط في بيت مطلقاً)(.)41
ومتى ما سقطت والية الحضانة عن األُم ينبغي أن ال تُمنع من مشاهدة ولدها

المحضأأون وزيارتأأه واإلجتمأأاع بأأه ألنأأهُ بخأأالف ذلأأك يكأأون قطأأع لألرحأأام ,فأأإن
كأأان ذك أ اًر ُيتأأرك ليأأذهب ألُمأأه وان كانأأت أُنثأأى فإنهأأا تأتيهأأا ازئ أرة ألن األُنثأأى ال
تصلح للخروج بخالف األُم(.)46

وفأأي روايأأة عأأن الرضأأا عليأأه السأأالم أن رجأالً جأأاء إلأأى النبأأي ( )فقأأال لأأهُ يأأا
رس أأول اهلل م أأا ح أأق أبن أأي ه أأذا عل أأي؟ ق أأال ل أأهُ النب أأي ( )تحس أأن إس أأمه وأدب أأه
ووضعه موضعاً حسناً(.)49

ويسأ أأتخلص مأ أأن آراء فقهأ أأاء اإلماميأ أأة أنأ أأهُ بسأ أأقوط واليأ أأة الحضأ أأانة عأ أأن األُم
بفطامهأأا المحضأأون الأأذكر بعأأد الحأأولين مأأن رضأأاعته تنتقأأل حضأأانته إلأأى أبيأأه

والذي بدوره ليس لهُ أن ُيمنعهُ من زيأارة أُمأه أو يتعهأد ألُمأه بأأن تشأاهدهُ  ،وأمأا
المحضأون األُنثأى بعأد بلوغهأا السأأبع سأنين مأن ُعمرهأا أو زواج أُمهأا أو سأأقوط

الحضانة عنها ،فتنتقل والية الحضأانة إلأى أبيهأا ،وينبغأي علأى األب عأدم منأع
أُمهأأا مأأن زيارتهأأا فأأي بيأأت أبيهأأا حفاظ أاً عليهأأا مأأن التعأأود علأأى الخأأروج وذلأأك
يتنافى مع تعهُد األب بواجبه في رعاية وتأديب المحضون.

( )35الطوسي ،أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيالخالف،ج ,1دار المعارف
االسالمية  ,دون مكان طبع او سنة نشر ,ص. 42

( )31العاملي ،زين الدين بن علي بن أحمدالجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني ،
مسالك اإلفهام شرح شرائع اإلسالم،ج ،1مؤسسة المعارف اإلسالمية  ،ط ،1إيران 1413،

هأ ص.414

( )37محمد بن الحسن الحر العاملي ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل
مؤسسة آل البيت عليهم السالم الحياء
الشريعة،ج ,2تحقيق محمد رضا الحسيني الجالليّ ,
التّراث ،النجف األشرف ,دون سنة نشر ,ص.111
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المبحث الثاني
ُمشاهدة المحضون في القانون والقضاء المقارن
إن أحقية األُم في الحضانة بعد الفُرقة ال يعني إطالق يأدها للنيأل مأن عواطأف

األب ألنهٌ ال يقل شفقةً على ولده المحضون منها ،لذلك ليس للحاضنة األُم أن
تمنأأع األب مأأن مشأأاهدة ولأأده المحضأأون ،إنمأأا عليهأأا تمكينأأهُ وتسأأهيل األمأأر لأأهُ

ليتواصل في تربيته وتعليمه في مكان ووقت معلوم(.)48

ولكأأن مأأا هأأو مكأأان ووقأأت ُمشأأاهدة المحضأأون؟ وهأأل ُيمكأأن ألبأأوي المحضأأون
اإلتفاق على مكان ووقت مشاهدته أم إنهُ ال بد من تدخل القاضي لتقدير مكان

ووقت ُمشاهدة المحضون؟ وما هو موقأف القأانون والقضأاء المقأارن مأن مسأألة
الحكأم القاضأي لصأالح مأن لأهُ
إمتناع الحاضن الذي بيأده المحضأون مأن تنفيأذ ُ
الحق بمشاهدة المحضون?

لإلجابة على هذه التساؤالت ال بد لنا من بيان مكان مشاهدة المحضون في

القانون والقضاء المقارن في الفرع األول ،ومن ثم وقت مشاهدة المحضون في

القانون والقضاء المقارن في الفرع الثاني.

المطلب األول
مكان مشاهدة المحضون في القانون والقضاء المقارن
تباينأأت واتحأأدت مواقأأف مشأأرعي الق أوانين محأأل الد ارسأأة بشأأأن مكأأان مشأأاهدة
المحضأأون لأأذلك سأأنتناول موقأأف المشأأرع الع ارقأأي مأأن هأأذه المسأأألة فأأي الفأأرع

األول  ,ومن ثم موقف القانونين السوري والجزائري في الفرع الثاني.

( )31فوزي كاظم المياحي ،دعوى الحضانة ،تطبيقاتها القضائية ,دراسة في ضوء الفقه
والقانون ,مكتبة صباح للنشر ,بغداد 2213,م ،ص.117
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الفرع األول

موقف التشريع العراقي
إن المشأأرع الع ارقأأي لأأم ُيأأنظم مسأأالة مشأأاهدة المحضأأون  ,إنمأأا أوحأأى بهأأا فأأي
عبأأارة واحأأدة ُمقتضأأبة نأأص عليهأأا فأأي الفق أرة ( )4مأأن المأأادة ( )57مأأن قأأانون
األح أ أ أوال الشخصأ أ أأية بأ أ أأأن (لأ أ أأألب النظأ أ أأر فأ أ أأي شأ أ أأؤون المحضأ أ أأون وتربيت أ أ أأه

وتعليمه.)....

ويستشأأف مأأن الأأنص أن المشأأرع الع ارقأأي لأأم يتأأرك أمأأر حضأأانة الولأأد للحاضأأنة

المباشر لما يتطلبهُ المحضون
األُم ،إنما أشرك معها األب في النظر واإلشراف ُ
مأأن تربيأأة وتعلأأيم ومأأا يناسأأبهُ مأأن تأديأأب واصأأطالح( ,)47فحأأق األب فأأي النظأأر
ومشاهدة ولده المحضون حق إمتياز بالنسبة لهُ ،وهذا ما أيدتأهُ محكمأة التمييأز
الحكأم المميأز وجأأد
اإلتحاديأة فأي قأرار لهأا جأاء فيأه (ولأدى عطأف النظأر علأى ُ
أنأأه صأأحيح وموافأأق ألحكأأام الشأأرع والقأأانون ذلأأك أن مأأن حأأق األب النظأأر فأأي

شأأؤون وتربيتأأه وتعليمأأه إسأأتناداً للمأأادة ( )4/57مأأن قأأانون األح أوال الشخصأأية
وأن مشاهدته لولده تُمكنهُ من ذلك لذا قرر تصديقه)(.)30
ومن القرار التمييزي يتبين أن مصلحة المحضون تقتضي بقاء الولد المحضون

علأأى عالقتأأه بأبويأأه رغأأم إنفصأأام الحيأأاة الزوجيأأة بينهمأأا ،ومأأا يتعأأرض لأأهُ مأأن

تأثيرات سلبية بعد فقدانه لعالقته التي ُيفترض أن تكون ُمتواصلة مع أبويه ألنهُ
ولد بين أبويه وليس من العدل أن ُيحرم من أحأدهما بعأد وقأوع الطأالق بينهمأا،

وأنأأهُ ال ضأأير فيمأأا لأأو أراد األبأأوين اإلتفأأاق علأأى وقأأت ومكأأان مشأأاهدة ولأأدهما
المحضون  ,وكان األولى بالمشرع العراقي النص في قانون األحوال الشخصأية
()31غادة فؤاد مجيد المختار ،حقوق الطفل في القانون العراقي ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة صالح الدين2221،م ،ص.14

( )42قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /1145شخصية أولى 2221 /و الصادر
بتاريخ  2221/3/25مشار إليه عند دريد داؤود سلمان الجنابي،األحوال الشخصية في
ق اررات محكمة التمييز اإلتحادية  ,ج ,1دون مكان طبع 2212 ,م ص.227
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علأأى إجأأازة إتفأأاق أبأأوي المحضأأون علأأى مكأأان ووقأأت مشأأاهدته  ،لأأذلك نقتأأرح

للمشأأرع الع ارقأأي مأأن إض أأافة فق أرة ( )11فأأي الم أأادة ( )57مأأن قأأانون األحأ أوال
الشخصية ليكون نصها بالشكل اآلتي:

أ_ (يجأأوز لألبأأوين أن يت ارضأأيا علأأى مكأأان ووقأأت مشأأاهدة ولأأدهما المحضأأون،
فإن إختلفا فللقاضي تحديأدها مأع م ارعأاة تأدرج وقأت المشأاهدة حسأب تقأدم سأن

المحضون وحاجته إلى كل منهُما).
ألن مشأأاهدة المحضأأون حأأق ألبأأوي المحضأأون ومأأا دامأأت كأأذلك فاألصأأل فأأي
تنظيمها يكون بإتفاقهما ،وهذا ما قضأت بأه محكمأة التمييأز اإلتحاديأة فأي قأرار

لها جاء فيه (ولدى عطف النظأر علأى الحكأم المميأز وجأد أنأهُ صأحيح وموافأق
ألحكأأام الشأأرع والقأأانون لألسأأباب التأأي أسأأتند إليهأأا ذلأأك أن الحكأأم الصأأادر فأأي

الدعوى حصل بإتفاق األبوين بجلسأة يأوم 2221//1/21مأن حيأث عأدد مأرات
المشاهدة ومكانها وزمن المشاهدة لذلك تكون اإلعتراضات التمييزيأة غيأر واردة

لذا قرر تصديقه)(.)35

ولكن إذا مأا تعأذر علأى األبأوين تنظأيم حأق مشأاهدة ولأدهما إتفاقأاً وهأو الغالأب

فأأي واقأأع ُمجتمعنأأا ألن أسأأباب وصأأور التعأأذر عأأن إبأرام هأأذا اإلتفأأاق ال حصأأر
لهأأا بسأأبب كيأأد مأأن بيأأده المحضأأون تجأأاه مأأن يريأأد  ،ففأأي مثأأل هأأذه وعنأأد إثأأارة

المهم في تقدير وتنظيم حق
النزاع أمام القضاء يكون لقاضي الموضوع الدور ُ
مشاهدة المحضون(.)32
وهأذا مأأا أيدتأأهٌ محكمأأة التمييأأز اإلتحاديأأة فأي قأرار لهأأا جأأاء فيأأه (ولأأدى عطأأف

النظ أأر عل أأى الحك أأم الممي أأز وج أأد أن أأه غي أأر ص أأحيح ومخ أأالف ألحك أأام الش أأرع
والقأ أأانون ذلأ أأك أن محكمأ أأة الموضأ أأوع أصأ أأدرت قرارهأ أأا دون مالحظأ أأة أن ق أ أرار

( )41قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /3141الهيئة الشخصية األولى2221 /
والصادر بتاريخ ( 2221/12/21القرار غير منشور) .

( )42قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /3141الهيئة الشخصية األولى2221 /
والصادر بتاريخ ( 2221/12/21القرار غير منشور) .
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مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )1لسنة 1112ال زال نافذاً وأنهُ في حال عأدم
إتفاق الطرفين تكون المشاهدة في مقر إحدى المنظمات النسوية أو في المكأان
الأأذي تُقأأيم في أأه األُم وعنأأد عأأدم تحق أأق ذلأأك تُحأأدده المحكم أأة فأأي مديريأأة تنفي أأذ
النجف بإعتبار أن سكن األُم فيها لذا قرر نقضه)(.)34
وما ُيمكن مالحظته أنأهُ لسأكوت المشأرع الع ارقأي فأي قأانون األحأوال الشخصأية
مأأن الأأنص علأأى مسأأألة مشأأاهدة المحضأأون( )33فإنأأهُ فأأي حالأأة عأأدم إتفأأاق أبأأوي
المحضأأون علأأى مكأأان مشأأاهدة ولأأده المحضأأون فأأإن القضأأاء الع ارقأأي قأأد ذهأأب

إلى تحديد مكان المشاهدة في مديرية التنفيذ القريبة من محل إقامأة األُم أو أب

المحضأأون ,وهنأأا ُيمكننأأا التسأأاؤل هأأل أن مديريأأة التنفيأأذ مكأأان ُمالئأأم لمشأأاهدة
المحضون؟
أعتقد أنهُ ال أحد يخأالفني الأرأي فأي أن مديريأة التنفيأذ ال تصألح بتاتأاً أن تكأون
مكان لمشاهدة المحضون ومأا يثيأرهُ هأذا المكأان مأن ضأرر نفسأي بالمحضأون،
وهأأذا بالفعأأل مأأا أيدتأأهُ محكمأأة التمييأأز العراقيأأة مأأن قبأأل فأأي ق أرار لهأأا جأأاء في أه
(ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف ألحكام

الشأأرع والقأأانون ألن مديري أأة التنفيأأذ ال تصأألح مكانأ أاً لمشأأاهدة الصأأغير لكونه أأا

المسأأتخدمين وعأأدد مأأن الم أراجعين كمأأا أن الوقأأت
ت ُ
ضأأم عأأدداً مأأن المأأوظفين و ُ
المحدد وقت دوام للصغيرة في مدرستها وتعطيل ألعمال والدها وعلى ذلأك فأإن
ُ

( )43محمد عليوي ناصر ,الحضانة بين الشريعة والقانون ,رسالة ماجستير مقدمة الى كلية
الشريع جامعة بغداد1111 ,م ,ص. 211

44
المنحل رقم ( )1والمنشور بالوقائع العراقية بتاريخ
( ) إآل أن قرار مجلس قيادة الثورة ُ
 1112/1/13قد نص على أن ( تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده في المكان الذي يتفق

عليه الطرفان ،وفي حالة عدم إتفاقهما على ذلك أو عدم النص في قرار المحكمة على
تحديد مكان المشاهدة يكون في أي فرع من فروع اإلتحاد العام لنساء العراق أو في المكان
الذي تقيم فيه األُم هو المكان المناسب للمشاهدة).
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المشأأاهدة تكأأون يأأوم الجمعأأة وفأأي محأأل غيأأر ُمتعأأب للصأأغيرة لأأذا قأأرر نقضأأه)
(.)31
ل أ أأذلك ُيش أ أأترط أن ال يتع أ أأارض ح أ أأق المش أ أأاهدة ومص أ أألحة المحض أ أأون ،وعل أ أأى
المحكم أأة أن ت ارع أأي ه أأذه المص أألحة وتتعه أأد به أأا ول أأو ك أأان ذل أأك عل أأى حس أأاب
صأأاحب الحأأق فأأي المشأأاهدة  ،ألن مشأأاهدته فأأي مديريأأة التنفيأأذ أو فأأي مركأأز

الشأأرطة ال ُيخفأأى مأأا تُولأأدهُ تلأأك المشأأاهدة مأأن آثأأار سأألبية فأأي نفأأس صأأاحب
الحق في المشاهدة والمحضون( ،)36وهذا ما قضأت بأه محكمأة التمييأز العراقيأة
فأأي قأرار لهأأا جأأاء فيأأه (ولأأدى عطأأف النظأأر علأأى الحكأأم المميأأز وجأأد أنأأه غيأأر

صحيح ومخالف ألحكام الشرع والقانون ألنه يجب أن ال تتضرر الحاضنة من

المح أأل ال أأذي ُيجل أأب إلي أأه الص أأغير م أأن قب أأل أبي أأه لغ أأرض مش أأاهدته ،وان إلأ أزام
المأأدعى عليأأه /األب بالسأأماح للمدعيأأة /األُم بمشأأاهدة الصأأغير م أرة واحأأدة فأأي
األسبوع من الساعة الخامسة إلأى السأاعة السأابعة مسأاء كأل خمأيس فأي مركأز

شأرطة البيأأاع فيأأه ضأأرر ظأأاهر للصأأغير والمأأدعى عليهأأا معأاً ،إذ يجأأب م ارعأأاة
مصلحة الصغير لذا قرر نقضه)(.)39

( )45قرار محكمة التمييز العراقية /بالعدد  /121شخصية 1111 /والصادر بتاريخ /21
 1211 /4مشار إليه عند إبراهيم المشاهدي ،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ,
قسم األحوال الشخصية  ,مطبعة أسعد  ,بغداد 1111,م ،ص.137

( )41د .فاروق عبد اهلل كريم ،الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي رقم 111
لسنة  1151وتعديالته ،عقد الزواج وآثاره والفرقة وآثارها وحقوق األقارب ،طبعة جامعة
السليمانية2224 ،م ،ص272؛ د .الشحات إبراهيم منصور ,حقوق الطفل وآثارها بين
الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ,دار الجامعة الجديدة للنشر,األسكندرية2211 ,م,
ص.41

( )47قرار محكمة التمييز العراقية /بالعدد  /1353شخصية 1175 /والصادر بتاريخ /21
 1175/1القرار منشور في مجموعة األحكام العدلية ،العدد( ،)3السنة(1175 ،)1م،
ص.11
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وتثار ُمنازعة مشاهدة المحضون أمام القضاة عادةً من الطرف غيأر الحاضأن،
ك أ أأُم المحضأ أأون بعأ أأد أن إنتهأ أأت حضأ أأانتها لأ أأهُ وصأ أأدور ُحكأ أأم مأ أأن المحكمأ أأة
المختصة بضأم المحضأون إلأى أبيأه ،أو إذا مأا أُسأقطت عنهأا الحضأانة لفقأدها
أح أأد ش أأروط ُممارس أأتها ،فيب أأادر القاض أأي بالت أأدخل وتنظ أأيم ح أأق المش أأاهدة لأ أألُم

لولدها المحضون خشيةً من تضررها بقرار منهُ ُيحأدد فيأه المكأان والوقأت الأذي
تأتم فيأأه مشأأاهدة المحضأأون ،ولكأأن علأأى القاضأأي أن ُي ارعأأي فأأي تحديأأده لمكأأان
المشأاهدة عأدم اإلضأرار بصأأاحب الحأق فأي المشأاهدة وفأأي نفأس الوقأت يسأأعى

إلأأى تحقي أأق مصأألحة المحض أأون( )38بحي أأث ُيمكأأن أن ت أأتم بطريقأأة ش أأبه أُسأ أرية
ُيمكأأن أن تُخفأأف مأأن اآلثأأار السأألبية علأأى نفسأأية المحضأأون مأأا دام ذلأأك مأأن

صأأالحية محكمأأة الموضأأوع بتغييرهأأا مكأأان المشأأاهدة إذا مأأا إسأأتجدت أسأأباب
تتحقق معها مصلحة المحضون(.)37

وهأأذا مأأا ذهبأأت إليأأه محكمأأة التمييأأز اإلتحاديأأة فأأي ق أرار لهأأا جأأاء فيأأه (ولأأدى

عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخأالف ألحكأام الشأرع

والق أأانون ذلأأأك أن وكيأ أأل المميأ أأز علي أأه /الم أأدعي طل أأب فأ أأي جلس أأة /11 /13

 2227بحصر الدعوى بتعأديل مكأان ووقأت المشأاهدة موضأوع الحكأم الصأادر

مأأن ذات المحكم أأة بعأأدد /3322ش 2227 /بت أأاريخ  2227 /1 /3ممأأا ك أأان
الحك أأم األول
الواج أأب التقيي أأد به أأذا الطل أأب وال يج أأوز إص أأدار ُحك أأم جدي أأد ك أأون ُ
المشار إليه آنفاً ما زال نافذاً ،إذا كان الواجب التحقيق عن أسباب تغيير مكأان

( )41فوزي كاظم المياحي ،دعوى الحضانة ،مصدر سابق ،ص.34

( )41د.محمد سمارة ،أحكام وآثار الزوجية ،شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية ،الدار
العلمية الدولية للنشر ،عمان2222 ،م ،ص421؛ أحمد نصر الجندي ،حضانة النساء
والمجلس القومي للم أرة ،دار الكتب القانونية ،مصر2213 ,م  ,ص.53
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المشأأاهدة وزمانهأأا وهأأل هنأأاك أسأأباب تضأأر بالمحضأأون تأأدعو لأأذلك ومأأن ثأأم

إصدار الحكم على ضوء ذلك لذا قرر نقضه) (.)10

وفأي قأرار آخأأر لأأذات المحكمأة غلبأأت فيأأه مصأألحة المحضأون متأأى كأأان مكأأان

المشأاهدة يضأر بالمحضأون ممأأا يسأتوجب تغييأره فأي قأرار لهأا جأاء فيأه (ولأأدى
ُ
عطأأف النظأأر علأأى الحكأأم المميأأز وجأأد أن قأرار المحكمأأة بتغييأأر زمأأان ومكأأان
المش أأاهدة للمحض أأونين ص أأحيح ومواف أأق ألحك أأام الش أأرع والق أأانون ألن محكم أأة
الموض أأوع وج أأدت أن مص أألحة المحض أأونين بتغيي أأر مك أأان وزم أأان المش أأاهدة ال

ُيسبب لهم ضر اًر وال يؤثر على سير دراستهم لذا قرر تصديقه)(.)15
وأما إذا كأان المحضأون فأي سأن الرضأاعة ف ُأيحكم بمشأاهدته فأي دار والدتأه أو

ويمكأأن أن تكأأون المشأأاهدة م أرة واحأأدة فأأي
مكأأان قريبأأة منهأأا م ارعأأاةً لمصأألحته ُ
الشهر ولمدة سأاعتين ،ولكأن األُم ال تُجبأر علأى ُمتابعأة أب المحضأون إذا نقأل

محأأل إقامتأأه مأأن مكأأان آلخأأر ،ألن بإسأأتطاعة األب مشأأاهدة ولأأده المحضأأون
واقامة الدعوى لمشاهدته مجدداً إذا كانت المشاهدة المحكأوم لأهُ بهأا سأابقاً غيأر
كافيأأة و ال تُعأأد مثأأل هأأذه الأأدعوى ُمقامأأة مأرتين ألن ظأأروف الأأدعوى ُيمكأأن أن
تتغير وقد تستجد أسباب أُخرى تستوجب ذلك  ,ولهُ أيضاً أن يطلأب ضأمه إليأه

إذا ما تجاوز المحضون السن القانوني للحضانة(.)12

( )52قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /112شخصية أولى 2227 /والصادر بتاريخ
 2221 /3 /13مشار إليه عند دريد داؤد سليمان الجنابي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.221

( )51قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /1242الهئة الشخصية األولى2212 /
والصادر بتاريخ  (2212 /5 /12القرار غير منشور).

( )52فوزي كاظم المياحي ،دعوى الحضانة ،مصدر سابق ،ص.123-122
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الفرع الثاني

موقف التشريع السوري والجزائري
ذهأأب المشأأرع السأأوري فأأي قأأانون األحأوال الشخصأأية إلأأى إثبأأات حأأق المشأأاهدة
ألبوي المحضون في الفقرة ( )5من المادة ( )141والتأي نصأت علأى أن (لكأل

م أ أأن األب أ أأوين رؤي أ أأة أوالده الموج أ أأودين ل أ أأدى اآلخ أ أأر دوريأ أ أاً ف أ أأي مك أ أأان وج أ أأود

المعارض أأة ف أأي ذل أأك فللقاض أأي أن ي أأأمر بت أأأمين ه أأذا الح أأق
المحض أأون وعن أأد ُ
وتعيين طريقأة تنفيأذه فأو اًر دون حاجأة إلأى ُحكأم مأن محأاكم األسأاس وعلأى مأن
يعارض في اإلراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على مأن يخأالف

أمر القاضي أحكام المادة ( )412من قانون العقوبات) (.)14

ويتبين مأن الأنص المأذكور أن مشأاهدة الولأد المحضأون حأق ألبأوي المحضأون

أح أأدهما عل أأى اآلخ أأر بش أأكل دوري وعل أأى أن تك أأون المش أأادة ف أأي مك أأان وج أأود
المحضأأون ،وأمأأا إذا رفأأض الحاضأأن الأأذي بيأأده المحضأأون مأأن إراءتأأه للطأأرف
اآلخ أ أأر ف أ أأي ه أ أأذه الحال أ أأة فللقاض أ أأي أن يت أ أأدخل وي أ أأأمر بت أ أأأمين ح أ أأق مش أ أأاهدة

ويحدد طريقة تنفيذه دون حاجة إلى ُحكم ،واآل عأرض مأن لأم يمتثأل
المحضون ُ
ألمر القاضي نفسه للعقوبات المقررة في القانون(.)13
إآل أن أأهُ م أأا يمك أأن مالحظت أأه عل أأى ال أأنص أن المش أأرع الس أأوري ل أأم ُيح أأدد مك أأان
فيحتمأل
مشاهدة المحضون بشكل دقيق وأكتفى بعبارة (مكان وجود المحضون) ُ

( )53نصت المادة ( )412من قانون العقوبات السوري رقم( )141لسنة( )1141المعدل
على أن (األب واألُم
وكل شخص آخر ال يمتثل ألمر القاضي فيرفض أو ُيؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة
عشرة من عمره
يعاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة مائة ليرة).

( )54د.محمد حسن مصطفى البغا ،وقت الحضانة ورؤية الطفل،بحث منشور في مجلة
جامعة دمشق ،المجلد
( , )11العدد (, )1السنة  ،,2222ص.15
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

493

أن يك أأون المحض أأون ف أأي بل أأده أو ف أأي بل أأد آخ أأر غيأ أره ،وك أأان األول أأى بالمش أأرع

السوري أن ُيحدد المكان بشكل أكثر دقة وهو محل إقامة المحضون الأذي ُيقأيم
فيأأه فأأي بلأأده ,كأأأن يكأأون فأأي بيأأت الحاضأأنة أُمأأه أو أبيأأه إذا كأأان المحضأأون
السأ أألطة فأ أأي تق أ أدير مكأ أأان رؤيأ أأة
بحضأ أأانته ،وبأ أأالرغم مأ أأن أنأ أأه تأ أأرك للقاضأ أأي ُ
المالحأظ إن
المحضون وتأمين هذا الحق لصأاحب الحأق فأي المشأاهدة ,إآل أن ُ

قاض أأي الموض أأوع أكث أأر م أأا ُيمكن أأهُ فعل أأه لت أأأمين المك أأان لص أأاحب الح أأق ف أأي
المشاهدة أن يكون في مديرية التنفيذ فضاُ للنزاع بين األبأوين  ،وهأذا مأا ذهبأت

إليأأه محكمأأة الأأنقض السأأورية فأأي ق أرار لهأأا جأأاء فيأأه ( ..حيأأث أن قضأأية إراءة
األوالد مأأن حيأأث الزمأأان والمكأأان إنمأأا يقأأدره القاضأأي تبعأاً لمصأألحة المحضأأون
ومصأألحة الط أرفين مع أاً حتأأى ال يكأأون هنأأاك حأأرج فأأي تطبيأأق اإلراءة مأأن قبأأل

أحد الطأرفين وحيأث أن القاضأي رأى أن إراءة األوالد فأي محأل عمأل األب فيأه

إض أرار بأأاألُم وأن الرؤيأأة فأأي دائ أرة التنفيأأذ هأأي أوفأأق لمصأألحة الط أرفين كأأي ال
يقع إختالف بينهما في كيفية اإلراءة وزمانها.)11( )..

وأج أأد أن ُمش أأاهدة أح أأد األب أأوين لول أأده المحض أأون ف أأي مديري أأة التنفي أأذ ال يخ أأدم
مصلحة المحضون ،بل يضر بالمحضون واألبوين معاً.

فتنظيم مكان مشاهدة المحضون وتعيينه أمأر يعأود تقأديره لقاضأي الموضأوع ال
سأأيما إذا كأأان صأأاحب الحأأق فأأي المشأأاهدة لأأم يطلأأب تحديأأد مكأأان ُمعأأين ولأأم
يتفق األبأوين علأى مكأان تأتم فيأه المشأاهدة  ،ولكأن متأى مأا إتفأق الطرفأان أقأر

القاضأي هأذا اإلتفأأاق مأا لأأم يضأر بالمحضأأون ،وأمأا إذا إختلفأأا فللقاضأي تحديأأد

المكان األصلح لمشاهدة المحضون(.)16

( )55قرار محكمة النقض السورية /بالعدد  /511غرفة شرعية 1114 /والصادر بتاريخ
 1114 /12 /15مشار إليه عند د .محمد حسن مصطفى البغا ،وقت الحضانة ورؤية
الطفل ،مصدر سابق ،ص.11

( )51سعدي أبو حبيب ،المرشد في قانون األحوال الشخصية  ,ج ,1تحقيق أديب إستانبولي
 ,المكتبة القانونية  ,ط , 3دمشق 1117,م  ،ص.571-571
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وهأأذا مأأا أيدتأأهُ محكمأأة الأأنقض السأأورية فأأي ق أرار لهأأا جأأاء فيأأه ( ..وان إختلفأأا

األبوين على المكان تعين إعتبار دائرة التنفيذ مكاناً لأإلراءة إلأى أن يصأار إلأى
تحديد مكان أصلح لرؤية المحضون) (.)19

وأعتقأأد أن الشأأطر األخيأأر مأأن القأرار أعأأاله فيأأه إقأرار سأأليم وواقعأأي فأأي تحديأأد
مكأ أأان أصأ أألح لممارسأ أأة مشأ أأاهدة المحضأ أأون ،ويكأ أأون مأ أأن األفضأ أأل أن يبأ أأادر

القاضي في إقناع األبوين على اإلتفاق واصطحاب المحضون إلى مكان ُمريح

وأميأأنمن أجأأل أن يأأنعم الولأأد المحضأأون ويشأأعر بأنأأهُ يعأأيش فأأي جأأو أُسأأري ولأأو
لوقأأت محأأدود ،ك أأدار مأأن دور الحض أأانة مأأثالً التأأي يتأ أوافر فيهأأا بع أأض أدوات
الترفيأأه والتسأألية التأأي تجعأأل مأأن هأأذه المشأأاهدة ارحأأة لأأنفس المحضأأون ويكأأون
ذلك بإشراف مدير الحضانة وبالتأكيد يكون بأمر صادر من قاضي الموضوع.

وأمأأا عأأن موقأأف المشأأرع الج ازئأأري فأأي قأأانون األس أرة فقأأد نأأص فأأي المأأادة()14

منه على أن ( ....وعلى القاضي عندما يح ُكم بإسناد الحضأانة أن يحكأم بحأق
الزيارة).
ويستش أأف م أأن ال أأنص ب أأأن القاض أأي ال أأذي ينظ أأر دع أأوى إثب أأات الحض أأانة لم أأن

الحكأم بإسأنادها إلأى األُم أو أب
ستحقها من الحاضنين فإنه يتوجب عليه عند ُ
ي ُ
يحكأم تلقائيأاً ألحأد
المحضون أو غيرهما حسب الترتيب القانوني لمسأتحقيها أن ُ

األبوين أو لهما معأاً إذا مأا أُسأندت الحضأانة لغيرُهمأا بحأق مشأاهدة المحضأون
فأ أأي مكأ أأان ُمحأ أأدد ووقأ أأت ُمعأ أأين لإلطأ أأالع علأ أأى أح أ أوال المحضأ أأون المعيشأ أأية
والتربوية والتعليمية والصحية بين يدي حاضنه(.)18

( )57قرار محكمة النقض السورية /بالعدد  /772غرفة شرعية 1112 /والصادر بتاريخ
 1112 /11 /21مشار إليه عند د .محمد حسن مصطفى البغا ،وقت الحضانة ورؤية
الطفل ،مصدر سابق ،ص.17

( )51د.عبدالعزيز سعد ،الزواج ولطالق في قانون االسرة الجزائري  ,دار البحث للنشر,
ط ,3الجزائر1111,م ،
ص.211
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ومأأا ُيمك أأن ُمالحظت أأه مأأن ال أأنص أع أأاله أن المش أأرع الج ازئأأري ق أأد أوج أأب عل أأى
القاضي عنأد إثباتأه الحضأانة لحاضأن أو آلخأر أن يقضأي حتمأاً ألحأد األبأوين
أو كالهما معاً بحق مشاهدة المحضون في حالة إسأناده الحضأانة لغيرُهمأا مأن
تلقأاء نفسأأه حتأأى ولأأو لأأم يطلأأب منأأهُ الخصأأوم ذلأأك ولكأأن أآل ُيعأأد هأأذا الموقأأف
من المشرع الجزائري في هذه المسألة إخراج القاضي عن دائرة القاعدة القانونية

والتي تُفيد بأنهُ ال يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبهُ الخصوم في الأدعوى ؟
خاصةً وأن حق الخصوم ال ُيقيد إآل بما ُيقيدهُ نص القانون?
ومأأن شأراح القأأانون مأأن يأأرى أنأأهُ لأأيس لصأأاحب الحأأق فأأي المشأأاهدة أن يأخأأذ

المحأدد لأهُ لمكأان
معهُ المحضون ويتجول به من مكان إلى آخر خأارج النطأاق ُ
المشاهدة(.)17

وأجأ أأد أن مثأ أأل هأ أأذا ال أ أرأي محأ أأل نظأ أأر ألنأ أأهُ أيأ أأن المشأ أأكلة فأ أأي إصأ أأطحاب
المحض أأون م أأن مك أأان إل أأى آخ أأر لترفيه أأه وتوطي أأد عالق أأة م أأن يص أأطحبهُ مع أأهُ
خاصة إذا كأان صأاحب الحأق فأي الرؤيأة هأو مأن أبأوي المحضأون ألن الزيأارة

كمأ أأا سأ أأماها المشأ أأرع الج ازئأ أأري هأ أأي ليسأ أأت القصأ أأد منهأ أأا مشأ أأاهدة المحضأ أأون
فحس أأب ،إنم أأا متابع أأة ش أأؤونه وتأديب أأه

()60

وتفق أأد أم أأوره الشخص أأية  ،فالب أأد م أأن

توطيد العالقة وتمتينها بين من لهُ الحق في مشاهدته والمحضون ,وهذا بالفعل
مأأا أيدتأأهُ المحكمأأة العليأأا الجزائريأأة فأأي ق أرار لهأأا جأأاء فيأأه (...أن الزيأأارة ليسأأت

رؤية المحضون فحسب بل هأي متابعأة شأؤونه والوقأوف علأى أمأوره وال بأد مأن
توطيد عالقة الزائر بالمحضون وتمتينها خاصأة إذا كأان ال ازئأر هأو األب نفسأه
( )51د.عبد العزيز سعد ،مصدر سابق ،ص.211

( )12المراد بتأديب المحضون تهذيبه ورياضة نفسه على محاسن األخالق والعادات وحملها
على مكارم األخالق

ولكن وفقاً لمعاني الشرع اإلسالمي وموازينه ،ينظر :د.عبدالكريم زيدان ،المفصل في

احكام المرأة والبيت

المسلم في الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،ج ،1بيروت2222 ،م ،ص.123
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أو األُم إذا كان أأت الحض أأانة لغيره أأا ،والزي أأارة ليس أأت قائم أأة عل أأى الحاضأ أأنة أو
النط أأق بإسأأناد الحض أأانة
ال ازئأأر ،إنمأأا ه أأي أمأأر ُم أأنظم يضأأبطها القاض أأي عنأأد ُ
لطرف أو آلخر مراعياً في ذلك مصلحة المحضون)(.)65
وفأأي قأرار آخأأر لأأنفس المحكمأأة تجأأد فيأأه أن مشأأاهدة األُم لولأأدها فأأي سأأكن أب

المحضون فيه مأن التقييأد لحريأة األُم فأي المشأاهدة فأي قأرار لهأا جأاء فيأه (مأن
أاء أن حأأق الشأأخص ال ُيقيأأد إآل بمأأا قيأأدهُ بأأه القأأانون،
المسأأتقر عليأأه فقه أاً وقضأ ُ
ُ
فزي أأارة األم أو األب لول أأدهما ح أأق لك أأل منهم أأا وعل أأى م أأن ك أأان عن أأدهُ الول أأد أن
ُيسهل على اآلخأر إسأتعماله هأذا الحأق علأى النحأو الأذي يأراه بأدون تضأييق أو
تقييد فالشرع والقانون ال يبني األشياء على التخوف ،بل على الحق وحده ومأن

ثأأم فأأإن القضأأاء بمأأا يخأأالف هأأذا المبأأدأ ُيعأأد خرق أاً للقأأانون ،ولمأأا كأأان ثابت أاً فأأي
قضأأية الحأأال أن المجلأأس القضأأائي لمأأا قضأأى بزيأأارة األُم إلبنتهأأا بشأأرط أن ال
تكون الزيارة خارج مقر سكن الزوج ،فبقضائه كما فعل تجاوز إختصاصأه وقيأد
حرية األشخاص وخالف الشرع والقانون ،ومتى كان ذلك إستوجب نقض القأرار

المطعون فيه) (.)62

وأعتقد أن ما ذهب إليه القرار أعاله محل نظر ألنأهُ ال ضأير فأي مشأاهدة األُم
ولأأدها إذا مأأا إصأأطحبت أحأأد محارمهأأا معهأأا فأأي بيأأت طليقهأأا أب المحضأأون
( )11قرار المحكمة العليا الجزائرية /بالعدد  /51714شخصية 1112 /والصادر بتاريخ
 ،1112 /4 /11القرار
منشور على شبكة االنترنت على الموقع االلكتروني بتاريخ .2213 /1 /15
http://www//childsrights.org/researches/html/hemaya%20

( )12قرار المحكمة العليا الجزائرية /العدد  /71111شخصية 1112 /والصادر بتاريخ
 1112 /4 /11مشار

إليه عند د.تشوار حميدو زكية  ,مصلحة المحضون في الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية ,
دار الكتب
العلمية  ,بيروت  ,ط 2221 , 1م  ,ص.223
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وهأأو مكأأان ُمناسأأب ليشأأعر فيأأه الولأأد باألمأأان  ,ومأأن يأأدري قأأد تكأأون فأأي هأأذه
الزيأأارة بأأادرة لصأأفاء القلأأوب وعأأودة الحيأأاة الزوجيأأة بأأين الط أرفين يكأأون سأأببها

المحضون ,ولكن ليس لهأا أن تُطيأل فأي وقأت المشأاهدة ألنهأا أصأبحت أجنبيأة
عن أب المحضون.
لذلك ُيمكن القول أن األصل في تحديد مكان مشاهدة المحضون يكون
باإلتفاق بين أبوي المحضون أو بين الحاضن ومن تقرر لهُ حق مشاهدته

شريطة أن ال يكون ذلك المكان ضا اًر بالمحضون ،وأما إذا كان المكان يضر
بالمحضون فال ُيعتد بهذا اإلتفاق وال ُيمكن للقاضي إق ارره والمصادقة عليه
بإعتبار أن اإلتفاق قد ورد فيه شرط باطل فيبطل الشرط ويصح اإلتفاق

ويبقى قائماً ليقوم القاضي حسب ُسلطته التقديرية بتحديد المكان المناسب الذي
ليس فيه ضرر بالمحضون.
المطلب الثاني
مدة مشاهدة المحضون في القانون والقضاء المقارن
إن الول أأد المحض أأون إذا ك أأان ف أأي حض أأانة أُم أأه ف أأإن ألبي أأه الح أأق ف أأي رعايت أأه
وتعليمأأه وتأديبأأه أوقأأات مشأأاهدته ووجأأوده بصأأحبته  ,وأمأأا إذا كأأان بيأأد أبيأأه أو
عصأأبته فألمأأه زيارتأأه واإلطمئنأأان عليأأه مأأن خأأالل مشأأاهدته ومأأن أراد مشأأاهدة

المحضون من أبويه فعليه أن يذهب ليراهُ عند من هو في يده ،ولكن دون خلوة
أو إطالة(.)64

الم أأدة الت أأي تس أأتغرقها مشأأاهدة المحض أأون وع أأدد مراته أأا
والس أؤال هن أأا م أأا هأأي ُ
والفتأ أرة الفاص أألة ب أأين مش أأاهدة وأخرى؟لإلجاب أأة عل أأى ه أأذا التس أأاؤل س أأنبين م أأدة

()13

د.أحمد

فراج

حسين،أحكام

األسرة

فياإلسالم

,الطالق

وحقوق

األوالد,منشأة

المعارف،األسكندرية1117,م ,ص.321
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مشأ أأاهدة المحضأ أأون فأ أأي التش أ أريع الع ارقأ أأي فأ أأي الفأ أأرع األول ومأ أأن ثأ أأم موقأ أأف

المشرعين السوري والجزائري في الفرع الثاني.
الفرع األول

موقف التشريع العراقي
إن المشأأرع الع ارقأأي فأأي قأأانون األح أوال الشخصأأية

()63

والق أوانين محأأل الد ارسأأة

المأدة التأي لصأاحب الحأق فيهأا مشأاهدة المحضأون أو الفتأرة
أغفلوا الأنص عأن ُ
الفاصألة بأين مشأاهدة وأخأأرى ،والواقأع إن هأذا اإلغفأال مأأن المشأرعين قأد يكأأون
لس أألطة القاضأ أأي ُيق أأدرها فأ أأي ض أأوء سأ أأن
مقص أأوداً غايت أأهُ تأ أأرك ه أأذه المسأ أأألة ُ
المحضأأون والظأأروف والمالبسأأات الت أي تُحأأيط بأأه وص أوالً إلأأى تحقيأأق مصأألحة
المحضأأون ،وهأأذا الأرأي أيدتأأهُ محكمأأة التمييأأز اإلتحاديأأة فأأي قأرار لهأأا جأأاء فيأأه

(ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهُ غير صحيح ومخالف ألحكام
الحكأم بمشأاهدة المحضأون تحديأد
الشرع والقانون ألنه كأان علأى المحكمأة عنأد ُ

عأأدد مأرات المشأأاهدة بمأأا يتناسأأب وعمأأر المحضأأون ومأأدى تضأأرره مأأن مفارقأأة

أمه لذا قرر نقضه) (.)61

ولكأأن فأأي جميأأع األح أوال إذا مأأا قضأأت المحكمأأة بأأإلزام الحاضأأنة األُم بتمكأأين

األب مأأن مشأأاهدة ولأأده المحضأأون فعليهأأا أن تُحأأدد فأأي ُحكمهأأا الفت أرة الزمنيأأة

14
المنحل رقم ( )1والمنشور بالوقائع العراقية بتاريخ
( ) كذلك قرار مجلس قيادة الثورة ُ
 1112/1/13والذي لم نص على ُمدة رؤية المحضون.

( )15قرار محكمة التمييز اإلتحادية  /العدد  /1321شخصية أولى 2221 /والصادر
بتاريخ  2221 /4 /15القرار منشور في النشرة القضائية التي تصدر عن مجلس القضاء
األعلى ،العدد ( ، )1لسنة 2221م ،ص.12
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الت أأي تس أأتغرقها ه أأذه المش أأاهدة ،ألن األحك أأام الص أأادرة م أأن المح أأاكم يج أأب أن
تكون قاطعة للنزاع بين الطرفين(،)66

وهأأذا مأأا ذهبأأت إليأأه محكمأأة التمييأأز العراقيأأة فأأي ق أرار لهأأا جأأاء فيأأه (ولأأدى

عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهُ غير صحيح ومخأالف ألحكأام الشأرع
والقانون ألنه كان علأى المحكمأة عنأد الحكأم بمشأاهدة المحضأون مأن قبأل أبيأه

يومأ أأا فأ أأي األسأ أأبوع ،أن تُعأ أأين اليأ أأوم والسأ أأاعة لكأ أأي ال تضأ أأطر أُم المحضأ أأون

إلحضاره طيلة أيام األسبوع لذا قرر نقضه) (.)69

إلن وقت مشاهدة المحضون الذي يكون لصاحب الحق فيه ُممارسته يكون في
أوقأات النهأار دون الليأل علأى أن ال يبيأت المحضأون إآل عنأد حاضأنته  ،وهأذا
مأأا أيدتأأهُ محكمأأة التمييأأز العراقيأأة فأأي ق أرار لهأأا جأأاء فيأأه (ولأأدى عط أف النظأأر

عل أأى الحك أأم الممي أأز وج أأد أن أأهُ مخ أأالف ألحك أأام الش أأرع والق أأانون ألن المحكم أأة

وجدت بأنهُ كان علأى الحاضأنة تمكأين أب المحضأون مأن أخأذه إلأى داره نهأا اًر
ك أأامالً ك أأل أس أأبوع لمش أأاهدته عل أأى أن ال يبي أأت إآل عن أأد حاض أأنته إس أأتناداً إل أأى

المادة( )4/57من قانون األحوال الشخصية لذا قرر نقضه) (.)68

وألن حأق صأاحب المشأاهدة يتضأمن بالتبعيأة إصأطحاب المحضأون ُمأدة

وجوده معهُ ,وهذا ما قضت به محكمة التمييز اإلتحاديأة فأي قأرار لهأا جأاء فيأه
(ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق ألحكام الشرع

( )11فوزي كاظم المياحي ،دعوى الحضانة ،مصدر سابق ،ص.122

( )17قرار محكمة التمييز العراقية/العدد /111شخصية 1173 /والصادر بتاريخ /11 /14
 1173القرار منشور في النشرة القضائية ،العدد( )4السنة(1173،)4م ،ص.11

( )11قرار محكمة التمييز العراقية /العدد  /5751شخصية 1171 /والصادر بتاريخ /5
 1112/12القرار منشور في مجموعة األحكام العدلية ،العدد( ،)4السنة (1112، )11م،
ص.13
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والقأأانون ،ألن حكأأم محكمأأة األح أوال الشخصأأية بمشأأاهدة المحضأأون يتضأأمن
بالتبعية حق اإلصطحاب ضمن ساعات المشاهدة لذا قرر تصديقه)(.)67

إآل أن المالحأ أأظ مأ أأن الق أ أرار التمييأ أأزي أنأ أأهُ لأ أأم ُيبأ أأين مأ أأدى حأ أأدود إصأ أأطحاب
المحض أأون خاص أأة وأن مش أأاهدة المحض أأون تك أأون ع أأادة ُمقي أأدة بح أأدود زماني أأة
ومكانيأأة ُمعينأأة ،ولكأأن مأأع ذلأأك أن مأأا ذهبأأت إليأأه محكمأأة التمييأأز فأأي إقرارهأأا

لصاحب حق المشأاهدة إصأطحاب المحضأون كأان موقفأاً إيجابيأاً منهأا ،إآل أنأهُ
فيأأه نوعأاً مأأن التعأأارض مأأع مأأا نأأص عليأأه المشأأرع الع ارقأأي فأأي الفقأرة ( )4مأأن

المادة ( )57من قانون األحوال الشخصية والتي نصت على أن ( لألب النظر

ف أأي ش أأؤون المحض أأون وتربيت أأه وتعليم أأه ,)...خاص أأة وأن المحكم أأة تُح أأدد ف أأي
ُحكمه أ أأا لص أ أأاحب الح أ أأق ف أ أأي مش أ أأاهدة المحض أ أأون ُم أ أأدة ال تتج أ أأاوز الس أ أأاعة
لمأدة الزمنيأة القصأيرة
والساعتين في األسبوع ومأن غيأر المعقأول أن تتفأق هأذه ا ُ
وسلطة األب في التربية واإلشراف والتعليم على ولأده المحضأون والتأي ُيفتأرض
ُ

أن ال تزيأأد الفتأرة بأأين مشأأاهدة وأخأأرى عأأن شأأهر تقريبأاً ،وهأأذا بالفعأأل مأأا ذهبأأت
إليأأه محكمأأة التمييأأز العراقيأأة فأأي قأرار لهأأا جأأاء فيأأه (ولأأدى عطأأف النظأأر علأأى

الحكم المميز وجد أنه مخأالف ألحكأام الشأرع والقأانون ألنأهُ ُيفتأرض أن ال تزيأد
المأأدة بأأين
المأأدة بأأين مشأأاهدة وأُخأأرى عأأن شأأهر حتأأى ال تنقطأأع الصأألة بطأأول ُ
ُ
الصغير ووالده أو صاحب الحق في مشاهدته لذا قرر نقضه) (.)90

( )11قرار محكمة التمييز اإلتحادية /العدد  /2221شخصية أولى  2221والصادر بتاريخ
 2221 /7/5القرار منشور في النشرة القضائية التي تصدر عن مجلس القضاء األعلى،
العدد ( ،)12لسنة2212م ،ص.15

( )72قرار محكمة التمييز العراقية /بالعدد /23شخصية 1113/والصادر بتاريخ
 1113/1/12مشار إليه عند القاضي باقر الخليلي ،تطبيقات قانون األحوال
الشخصية المعدل  ,مطبعة اإلرشاد  ,بغداد  ،1114 ,ص.214
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الفرع الثاني

موقف التشريع السوري والجزائري
إسأتقر اإلجتتهأأاد القضأأائي السأأوري علأى أن تكأأون مشأأاهدة المحضأأون إسأأبوعياً
ودورياً ،وهذا ما قضت به محكمة الأنقض السأورية فأي قأرار لهأا جأاء فيأه (....

أن اإلجتهأأاد القضأأائي ُمسأأتقر علأأى أن حأأق كأأل مأأن األبأأوين فأأي رؤيأأة أوالدهأأم
الموجأأودين فأأي كنأأف اآلخأأر إسأأبوعياً ودوريأاً ومأأن حأأق القاضأأي تحديأأد الكيفيأأة
التي تتم بها تلك الرؤية عند إختالف األبوين في كيفية تنفيذها.)95()...

وف أأي نف أأس اإلتج أأاه س أأار القض أأاء الج ازئ أأري بع أأد أن س أأكت المش أأرع ف أأي ق أأانون

األسرة عأن تحديأد معنأى زيأارة المحضأون وكيفيأة ُممارسأتها ،فضأالً عأن أنأه لأم
يشر إطالقاً في النص الخاص بالزيارة ()92عن مصلحة المحضون ،فقأد قضأت

المحكمة العليا الجزائرية في قرار لهأا جأاء فيأه ( ....متأى أوجبأت أحكأام المأادة
( )14مأأن قأأانون األس أرة علأأى أن القاضأأي حينمأأا يقضأأي بأسأأناد الحضأأانة أن

يحكأأم بحأأق الزيأأادة فأنأأه مأأن الواجأأب أن يكأأون هأأذا الحأأق ترتيب أاً مرن أاً وفق أاً لمأأا
ُ
تقتض أأيه حال أأة الص أأغار ،فم أأن ح أأق األب أن ي أأرى أبنائ أأه عل أأى األق أأل مأ أرة ف أأي

اإلسبوع لتعهده بما يحتاجون إليه والتعاطف معهُم ومن ثم فإن القرار المطعأون
فيه القاضي بترتيأب حأق الزيأادة لأألب مأرتين كأل شأهر يكأون قأد خأرق القأانون
ومتى ترتب ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه) (.)94

وهنا نتساءل إذا كانت القوانين محل الدراسة والقضاء المقارن قأد عأدوا مشأاهدة

المحض أأون ح أأق ألب أأوي المحض أأون ،فم أأاذا ع أأن األج أأداد ه أأل لهم أأا الح أأق ف أأي

( )71قرار محكمة النقض السورية /بالعدد /311غرفة شرعية 1112 /والصادر بتاريخ
 1112/11/21مشار إليه عند سعدي أبو حبيب ،مصدر سابق ،ص.571

( )72نصت المادة ( )14من قانون األسرة الجزائري الشطر الثاني منها على أن (....
وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيادة).

( )73قرار المحكمة العليا

الجزائرية /بالعدد /51714شخصية 1112/والصادر بتاريخ

 1112/4/11مشار إليه عند د.تشوار حميد زكية ،مصدر سابق ،ص.223
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مشأأاهدة حفيأأدهم المحضأأون؟ بإعتبأأار أن صأألة الأأرحم بأأين المحضأأون وأجأأداده

ُيعد حق طبيعي وشرعي ولكن هل أن هذا الحق كفلهُ القانون؟
أن القأوانين محأأل الد ارسأأة لأأم تتطأأرق إلأأى حأأق األجأأداد فأأي مشأأاهدتهم لحفيأأدهم

المسأألمون لأأألب ولغيأره مأأن أوليأأاء المحضأأون
المحضأأون  ,بينمأأا جعأأل الفقهأأاء ُ
الحق في زيارته وتعهده(.)93
وأيأأدهم فأأي ذلأأك جانأأب مأأن شأراح القأأانون

()91

ويأأرون بأأدورهم بأأأن األجأأداد مأأن

حقهم مشاهدة حفيدهم المحضون ولم يقتصروا في حأق المشأاهدة علأى األجأداد
أب األب وأب األُم ،إنمأأا أدخل أوا الجأأدة ألب والجأأدة ألُم بعأأد أن أثبت أوا لهأأم هأأذا
الح أأق أينم أأا ك أأانوا ،ولك أأنهم قي أأدوا ه أأذا الح أأق بش أأرط أآل وه أأو ع أأدم وج أأود أب أأوي

المحضون ،سأواء كأان عأدم وجأودهم للوفأاة أو سأفرهم خأارج الأبالد أو لمرضأهم

الشأأديد المأأانع مأأن مشأأاهدة ولأأدهم المحضأأون ،ومعنأأى ذلأأك أنهأأم أسأأقطوا حأأق

األجداد فأي مشأاهدة حفيأدهم مأا دام أبويأه موجأودين وصأالحين لمشأاهدة ولأدهم

المحضون.

وأعتق أ أأد أن م أ أأن ح أ أأق أج أ أأداد المحض أ أأون ،الج أ أأد ألب والج أ أأد ألم عل أ أأى وج أ أأه

الخصأ أأوص الحأ أأق فأ أأي مشأ أأاهدة حفيأ أأدهم المحضأ أأون فض أ أالً عأ أأن أقربائأ أأه مأ أأن
( )74ينظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،مصدر سابق ،ج،2
ص 527؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مصدر سابق ،ج ،3ص 571؛
الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ،مصدر سابق ،ج ،3ص451 – 457
؛ البهوتي ،كشاف القناع عن متن االقناع ،مصدر سابق ،ج ،5ص52؛ النجفي ،جواهر
الكالم شرح شرائع اإلسالم ،ج ،31دار إحياء التراث العربي للنشر ،ط ,7بيروت 1411،هأ
,ص.212

( )75عبيد عزيز محمد المحامي ،الحضانة في الشريعة والقانون ,طبعة الموصل2221 ،م
 ،ص 54؛ د .محمد شتا المحامي ،الحضانة والرؤية  ,دار للنشر  ,ط , 2االسكندرية ,
 2221م ،ص111؛ د.محمد عزمي ،أحكام الحضانة بين الفقه والقانون ،مصر1177 ،م،
ص.11
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محارمه في حالة عدم وجود األبوين أو أحأدهما إيصأاالً لصألة الأرحم التأي هأي
ويفتأأرض بالحاضأأن الأأذي بيأأده
مأأن أبأأرز قواعأأد اإلسأأالم ُ
الخلقأأي واإلجتمأأاعي ُ
المحض أأون أن ال يجع أأل ه أأذا الح أأق بمثاب أأة وس أأيلة للكي أأد واإلس أأاءة واإلضأ أرار
باألقارب من محارم المحضون.

وازاء سأأكوت المشأأرع الع ارقأأي فأأي قأأانون األح أوال الشخصأأية عأأن هأأذه المسأأألة
وعدم النص عليها نقترح للمشرع الع ارقأي مأن إضأافة (ب) فأي الفقأرة ( )11مأن

المادة ( )57من قانون األحوال الشخصية والتي سبق وأن تم إقتراحهأا فأي هأذه
الدراسة ليكون نصها بالشكل اآلتي:

ب– (فإذا كان أحد األبأوين أو كالهمأا متوفيأاً أو غائبأاً جأاز لألقأارب المحأارم

مشاهدة المحضون وفقاً لما تراهُ المحكمة مناسباً)
وبه أ أأذا المقت أ أأرح س أ أأيكون م أ أأن ح أ أأق األج أ أأداد وغيرهم أ أأا م أ أأن األق أ أأارب المح أ أأارم

بالمحضون الحق في مشاهدته عنأد عأدم وجأود األبأوين أو أحأدهما أو غيابهمأا

وفي ذلك تجديد وتواصل لصلة الرحم التي أمر اهلل بها أن توصل وال تقطع.

وب أأذلك يس أأتوي ف أأي ح أأق مش أأاهدة المحض أأون األُم وغيره أأا م أأن أقارب أأه المح أأارم

كالخالة وأُخت المحضون ,ولكنهما يختلفأان فأي ُمأدة المشأاهدة ،فأال يكأون لغيأر
األُم الحأأق فأأي مشأأاهدته كأأل إسأأبوع ،إنمأأا يكأأون لهأأن الحأأق فأأي مشأأاهدته كأأل

شهر مرة(.)96

وقد أكد القضاء المقارن في العديد من أحكامه على حأق األجأداد فأي مشأاهدة

أحف أأادهم المحض أأونين ,فف أأي قأ أرار لمحكم أأة التميي أأز العراقي أأة ج أأاء في أأه ( ول أأدى
الحك أأم الممي أأز وج أأد أن أأهُ ص أأحيح ومواف أأق ألحك أأام الش أأرع
عط أأف النظ أأر عل أأى ُ
والق أأانون ألن أأهُ إذا ك أأان أب أأو الص أأغار مت أأوفي فيح أأق ألُم أأه أن تطل أأب مش أأاهدة

الصغار بصفتها جدتهم

( )71فوزي كاظم المياحي ،دعوى الحضانة  ،مصدر سابق  ،ص 11؛ د.أحمد فراج حسين ،مصدر سابق ،ص.323
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حيث أنهُ يحأق لمأن لأهُ حأق الحضأانة والضأم طلأب مشأاهدة الصأغير لأذا قأرر
تصديقه)(.)99
وفي قرار أخر لذات المحكمة قضأت بأه بإعطأاء الحأق فأي مشأاهدة المحضأون

للجأأد ألب جأأاء فيأأه (ولأأدى عطأأف النظأأر علأأى الحكأأم المميأأز وجأأد أنأأهُ صأأحيح

ومواف أأق ألحك أأام الش أأرع والق أأانون ذل أأك أن م أأن ح أأق الج أأد ألب مش أأاهدة حفي أأده
والنظر في تربيته ورعايته وتعليمه عند وفاة أبيه لذا قرر تصديقه)(.)98

بينما أعطت المحكمة نفسها في قرار آخر الحأق فأي مشأاهدة المحضأون للجأدة

ألب جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صأحيح وموافأق

ألحكأام الشأأرع والقأأانون ألن المحكمأأة وجأأدت أن مأأن حأأق الجأأدة ألب فأأي حأأال

وفاة األب طلب مشاهدة حفيأدها ،إذ أن المشأاهدة بعأد وفأاة األب تقأرر لمأن لأه

حأأق منازع أأة األُم بالحضأأانة وه أأذا م أأا قضأأت ب أأه محكم أأة الموضأأوع ل أأذا تك أأون

الحكم المميز قرر تصديقه) (.)97
اإلعتراضات التمييزية ال تنال من صحة ُ
وهأأذا مأأا سأأار عليأأه القضأأاء السأأوري مأأن قبأأل حيأأث أعطأأى الحأأق فأأي مشأأاهدة

المحضأون ألبويأأه ولغيرهمأأا مأأن أوليائأأه فأأي قأرار لمحكمأأة الأأنقض السأأورية جأأاء
فيأأه ( ...وبمأأا أن إراءة الصأأغير إلأأى والديأأه أو محارمأأه لأأم يأأرد عليهأأا نأأص فأأي
قانون األحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول األرجح في المذهب

( )77قرار محكمة التمييز العراقية /بالعدد /1113شخصية 1171/والصادر بتاريخ  1171/12/5القرار منشور في
مجموعة األحكام العدلية ،العدد ( ،)4السنة (1171 ،)7م ،ص.11

( )71قرار محكمة التمييز اإلحادية /بالعدد /3331شخصية أولى 2225 /والصادر بتاريخ
 2225/12/2مشار إليه عند فوزي كاظم المياحي ،صديق المحامي في دعاوى االحوال
الشخصية ,مكتبة الصباح للنشر ,بغداد2211,م ،ص.334

( )71قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /3711شخصية أولى 2221/والصادر بتاريخ
( 2221/12/17القرار غير منشور).
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الحنفي عمالً بالمادة ( )325أحأوال ،لأذا قأررت المحكمأة أن تكأون اإلراءة لأألُم
واألب في اإلسبوع مرة ولغيرهما من األولياء في السنة مرة)(.)80

ويفه أأم م أأن القأ أرار أع أأاله أن القض أأاء الس أأوري ق أأد أعط أأى الح أأق ف أأي مش أأاهدة

المحضون ألبويه وأوليائه حتى وان كأانوا األبأوين موجأودين ولكأن مأع أخأتالف
فأأي ُمأأدة المشأأاهدة وهأأو موقأأف محمأأود مأأن القضأأاء السأأوري ُيمكأأن مأأن خاللأأه
توطيأد العالقأأة بأين المحضأأون وأوليائأأه دون أن تُقطأع صأألة الأرحم بينهمأأا حتأأى
مع وجود أبوي المحضون.

وأمأأا القضأأاء الج ازئأأري فقأأد كأأان موقفأأهُ ُمرتبك أاً نوع أاً مأأا نظ أ اًر إلقحأأام المشأأرع

الج ازئأأري فأأي قأأانون األس أرة حأأق المشأأاهدة أو الزيأأارة كمأأا سأأماها ضأأمن المأأادة
( )14منهُ والتي تناولأت ترتيأب أصأحاب الحأق فأي الحضأانة  ,إذ خأص هأؤالء
الم أأذكورين ف أأي ال أأنص فق أأط وال أأذين يح أأق له أأم مش أأاهدة المحض أأون ،ألن أأه أل أأزم

الحكأأم بإثبأأات الحضأأانة ألحأأد مأأنهم فإنأأهُ يقضأأي بحأأق
قاضأأي الموضأأوع عنأأد ُ
الزيارة للطرف اآلخر الذي نازع الحاضن ،لذلك جعل القضاء الجزائري األجأداد
سواء كانوا من جهة األب أو جهأة األُم مأن ضأمن األشأخاص الأذين لهأم الحأق

في مشاهدة حفيدهم المحضون ،ألنه غالباً ما تكون لهُ عالقات حميمة ووطيدة
معهم ,وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا الجزائرية في قأرار لهأا جأاء فيأه (....
أن مأأن حأأق األجأأداد إسأأتقبال أحفأأادهم لأأزمن ُمحأأدد خأأالل السأأنة دون المسأأاس
السلطة األبوية ومأا يتفأق مأع مصألحة المحضأون)
بحقوق الشخص القائم على ُ

(.)85

وفي قرار آخأر لأذات المحكمأة قضأت بحأق مشأاهدة المحضأون للجأد ألب جأاء

فيه (مأن المقأرر شأرعاً أنأه كمأا تجأب النفقأة علأى الجأد إلبنأاإلبن يكأون لأهُ حأق
( )12قرار محكمة النقض السورية /بالعدد /227غرفة شرعية 1111 /والصادر بتاريخ
 1111/5/15مشار إليه عند سعدي أبو حبيب ،مصدر سابق ،ص.512

( )11قرار المحكمة العليا الجزائرية ،بالعدد  /123251شخصية 1111 /والصادر بتاريخ 1111/12/1
القرار مشار إليه عند د.تشوار حميدو زكية ،مصدر سابق ،ص.215
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الزيأأارة أيض أاً ومأأن ثأأم فأأأن قضأأاة الموضأأوع لمأأا قض أوا بحأأق الزيأأارة للجأأد الأأذي

ُيعتبأأر أصأالً للولأأد بمنزلأأة والأأده المتأأوفي ،كمأأا تجأأب عليأأه النفقأأة يكأأون لأأهُ حأأق
الزيأأارة طبقأاً ألحكأأام المأأادة ( )77مأأن قأأانون األسأرة فأأان القضأأاة بقضأأائهم كمأأا
فعلوا طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك إستوجب رفض الطعن) (.)82

النتائج والمقترحات
أوالً :النتائج

إن ُمشاهدة أو رؤية أو زيارة المحضون تسميات ُمختلفة لمعنى واحد
صب جميعها في
المسلمون ومشرعي القوانين محل الدراسة ،ت ُ
أطلقها الفقهاء ُ
المسلمون على أن رؤية المحضون حق
مصلحة المحضون ،ويتفق الفقهاء ُ
مشروع ألحد األبوين على اآلخر الذي بيده المحضون وألوليائه وأقاربه عند
عدم وجود أبويه وذلك من باب صلة الرحم ولتقوية العالقة العائلية بينهم وبين
المحضون ،بينما سكت المشرع العراقي في قانون األحوال الشخصية عن

النص لمسألة ُمشاهدة المحضون واكتفى بما هو صادر عن قرار مجلس قيادة
المنحل بشأن ُمشاهدة المحضون وكان األولى بالمشرع النص على هذه
الثورة ُ
المسألة ضمن النصوص الخاصة بالحضانة  ،بينما ذهب المشرع السوري في
قانون األحوال الشخصية إلى إثبات حق األبوين في ُمشاهدة أوالده الموجودين
لدى اآلخر دورياً في مكان وجود المحضون ،كما وأوجب المشرع الجزائري في
قانون األسرة على القاضي عند إثباته الحضانة لحاضن أن يقضي حتماً ألحد
األبوين أو كالهما معاً في حالة إثبات الحضانة لغيرهما من تلقاء نفسه حتى
ولو لم يطلب منه الخصوم دون أن يعد ذلك خروجاً عن القاعدة التي تقضي

بالحكم بما يطلبهُ الخصوم في عريضة دعواهم
بأن القاضي ُملزم ُ

( )12قرار المحكمة العليا الجزائرية /باعدد /111111شخصية 1111/والصادر بتاريخ  1111/4/21مشار
إليه عند د.تشوار حميدو زكية ،المصدر ذاته ،ص.211
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ثانباً :المقترحات
إن المشأ أأرع الع ارقأ أأي لأ أأم ُيأ أأنظم مسأ أأالة مشأ أأاهدة المحضأ أأون فأ أأي حأ أأين أن
مص أألحة المحض أأون تقتض أأي بق أأاء الول أأد المحض أأون عل أأى عالقت أأه بأبوي أأه رغ أأم
إنفصأأام الحيأأاة الزوجيأأة بينهمأأا ومأأا يتعأأرض لأأهُ مأأن تأأأثيرات سأألبية بعأأد فقدانأأه
لعالقته التي ُيفترض أن تكون ُمتواصلة مع أبويه ألنهُ ولد بين أبويه وليس مأن
العدل أن ُيحرم من أحدهما بعد وقوع الطالق بينهما ،وأنهُ ال ضير فيما لو أراد
األبأوين اإلتفأأاق علأأى وقأأت ومكأأان مشأأاهدة ولأأدهما المحضأأون  ,كأأذلك نجأأد أن
من حق أجداد المحضون ،الجد ألب والجد ألم على وجه الخصوص الحق في

مشاهدة حفيدهم المحضون فضالً عن أقربائه من محارمه في حالأة عأدم وجأود

الخلقيأأة
األبأأوين أو أحأأدهما إيصأأاالً لصأألة الأأرحم التأأي هأأي مأأن أبأأرز القواعأأد ُ
واإلجتماعي أأة ف أأي اإلس أأالم وك أأان األول أأى بالمش أأرع الع ارق أأي ال أأنص ف أأي ق أأانون

األح أ أوال الشخصأ أأية علأ أأى إجأ أأازة إتفأ أأاق أبأ أأوي المحضأ أأون علأ أأى مكأ أأان ووقأ أأت

مشاهدته وأيضاً إعطاء الحق ألجداد واألقارب من محارم المحضأون الحأق فأي

ُمشاهدته ,فضأالً عأن الأنص للحالأة التأي يمتنأع فيهأا الأذي بيأده المحضأون عأن
تنفيأأذ الحكأأم الصأأادر بالمشأأاهدة وهأأو أمأأر لأأهُ خطورتأأه علأأى مأأن لأأهُ الحأأق فأأي

المشاهدة وعلى المحضون ,لأذلك نقتأرح للمشأرع الع ارقأي مأن إضأافة فقأرة ()11

في المادة ( )57من قانون األحوال الشخصية ليكون نصها بالشكل اآلتي:

( أ_ يجوز لألبوين أن يتراضيا علأى مكأان ووقأت مشأاهدة ولأدهما المحضأون،
فإن إختلفا فللقاضي تحديأدها مأع م ارعأاة تأدرج وقأت المشأاهدة حسأب تقأدم سأن
المحضون وحاجته إلى كل منهُما.
ب_ فأأإذا كأأان أحأأد األبأأوين أو كالهمأأا متوفي أاً أو غائب أاً جأأاز لألقأأارب المحأأارم
مشاهدة المحضون وفقاً لما تراهُ المحكمة مناسباً.
ج_ للقاضي إنذار الحاضن أو الولي الذي يخالف مواعيأد المشأاهدة أو مكانهأا
أو مقأأدارها ،وفأأي حالأأة تك أرار المخالفأأة فلأأهُ منأأع الأأولي مأأن مشأأاهدة المحضأأون
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فت أرة مؤقتأأة ,وأمأأا الحاضأأنة بعأأد إنأأذارها فللقاضأأي نقأأل الحضأأانة عنهأأا لحاضأأن
المخالف أأة منه أأا ج أأاز للمحكم أأة
آخأأر م أأن ُمس أأتحقيها بص أأفة مؤقت أأة ف أأإن تك أأررت ُ
إسقاط حضانتها.

بمشأ أ أأاهدة المحضأ أ أأون مشأ أ أأموالً بالنفأ أ أأاذ
د_ يكأ أ أأون ُ
الحكأ أ أأم القضأ أ أأائي الصأ أ أأادر ُ
المعجل).
ُ

المصادر والمراجع

أو ًال :القرآن الكريم

ثانياً:كتب التفسير

 .1إبن كثير ،اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ,تفسير القرآن العظيم ,ج،4
دار الفكر للنشر ,بيروت1421 ,ه.

 .2الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن خالدالطبري ,جامع البيان عن تأويل
القرآن  ,دار الفكر للنشر  ,بيروت 1425 ,ه .

 .3القرطبي ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري ,الجامع ألحكام القرآن
,ج,1دار الشعب للنشر ,القاهرة ,دون سنة نشر.

ثالثاً  :كتب األحاديث:

 .1البخاري ،محمد بن اسماعيل الجعفي ,صحيح البخاري،ج ,5دار بن كثير
للنشر ,بيروت1427 ,ه.

 .2مسلم ،بن الحجاج ابوالحسن القشيري النيسابوري ,صحيح مسلم,،دار احياء
التراث العربي ,بيروت ,دون سنة نشر.

 .3أبي داؤود،سليمان بن األشعث أبو داؤدالسجستاني األزدي ,سنن أبي
داؤود,،دار الفكر ,بيروت ,دون سنة نشر.
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رابعاً :الفقه اإلسالمي:

الفقه المالكي

 .1اإلمام مالك  ،مالك بن أنس ,المدونة الكبرى ،دار صادر للنشر ,بيروت
 ,دون سنة نشر.

 .2الحطاب ،محمد بن محمد بن عبدالرحمن,مواهب الجليل شرح مختصر
خليل ،ج ،4دار الكتب العلمية ,بيروت1415,ه .

 .3الخرشي ،ابي عبداهلل محمد الخرشي ,حاشية الخرشي على مختصر
سيدي خليل ،دار الفكر العربي ,بيروت1421 ,ه.

 .4الدردير ،أبو البركات أحمد الدردير ,الشرح الكبير على مختصر خليل،
دار الفكر للنشر ,بيروت1312 ,ه.

 .5الدسوقي ,محمد عرفة الدسوقي ,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
للدردير ،دار الفكر للنشر ,بيروت ,دون سنة نشر.

 .1المواق ،محمد بن يوسف ابو القاسم المعروف بالمواق ,التاج واالكليل
لمختصر خليل ،دار الفكر للنشر ,بيروت1311 ,ه.

الفقه الحنفي

 .7ابن عابدين ،محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز
الحنفي,رد المحتار على الدر المختار ،دار الفكر للنشر،بيروت
1421،ه.

 .1األنصاري ,زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري الشافعي أبو

يحيى ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ,دار الكتب العلمية للنشر  ,ط,1

بيروت 1411 ,ه.

 .1السرخسي ،شمس الدينالسرخسي ,المبسوط ،،دار المعرفة للنشر ,بيروت
 ,دون سنة نشر.

 .12السيواسي ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ,شرح فتح القدير،
دار الفكر للنشر ,ط,2بيروت 1315 ,هأ .
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 .11الكاساني ،عالء الدين ابو بكر مسعود بن احمد الكاساني,بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع ،دار الكتاب العربي للنشر  ,بيروت 1422 ,ه .

الفقه الشافعي

 .12الشربيني،محمد الشربيني الخطيب ,مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ
المنهاج ،ج ،3دار الفكر للنشر  ,بيروت 1415 ,ه.

 .13الرملي ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب

الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ,نهاية المحتاج إلى شرح

المنهاج،دار الفكر للنشر,بيروت 1424 ,ه.

الفقه الحنبلي

 .14إبن قدامة،عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي
المغني ،دار الفكر للنشر ،ط،1بيروت1425,هأ .

 .15البهوتي ,منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ,كشاف القناع عن متن
اإلقناع،ج،5دار الفكر للنشر ,بيروت 1422 ,ه.

الفقه الجعفري

 .11الطوسي ،أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيالخالف ،دار
المعارف االسالمية  ,دون مكان طبع او سنة نشر.

 .17العاملي ،زين الدين بن علي بن أحمدالجبعي العاملي المعروف بالشهيد
الثاني  ،مسالك اإلفهام شرح شرائع اإلسالم ،مؤسسة المعارف اإلسالمية

 ،ط ،1إيران  1413،هأ .

 .11محمد بن الحسن الحر العاملي ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل

مؤسسة آل
مسائل الشريعة،ج ,2تحقيق محمد رضا الحسيني الجاللي,
ّ
البيت عليهم السالم الحياء التّراث ،النجف األشرف ,دون سنة نشر.

 .11النجفي ،جواهر الكالم شرح شرائع اإلسالم ،دار إحياء التراث العربي
للنشر ،ط ,7بيروت 1411،هأ .

خامساً  :كتب الفقه اإلسالمي الحديثة وشراح القانون:
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 .1إبراهيم المشاهدي ،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز  ,قسم األحوال
الشخصية  ,مطبعة أسعد  ,بغداد 1111,م ،ص.137

 .2أحمد نصر الجندي ،حضانة النساء والمجلس القومي للمرأة ،دار الكتب
القانونية ،مصر2213 ,م.

 .3باقر الخليلي القاضي ،تطبيقات قانون األحوال الشخصية المعدل  ,مطبعة
اإلرشاد  ,بغداد 1114 ,م.

 .4تشوار حميدو زكية  ,مصلحة المحضون في الفقه اإلسالمي والقوانين
الوضعية  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت  ,ط 2221 , 1م  ,ص.223

 .5د.أحمد فراج حسين ،أحكام األسرة في اإلسالم  ,الطالق وحقوق األوالد ونفقة
األقارب,منشأة المعارف ،األسكندرية1117,م.

 .1سعدي أبو حبيب ،المرشد في قانون األحوال الشخصية  ,ج ,1تحقيق أديب
إستانبولي  ,المكتبة القانونية  ,ط , 3دمشق 1117,م .

 .7الشحات إبراهيم منصور ,حقوق الطفل وآثارها بين الشريعة اإلسالمية
والقوانين الوضعية ,دار الجامعة الجديدة للنشر,األسكندرية2211 ,م.

 .1عبدالعزيز سعد ،الزواج ولطالق في قانون االسرة الجزائري ,دار البحث
للنشر ,ط ,3الجزائر1111,م .

 .1عبدالكريم زيدان ،المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة
اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،ج ،1بيروت2222 ،م.

 .12عبيد عزيز محمد المحامي ،الحضانة في الشريعة والقانون ,طبعة
.11

الموصل2221 ،م.

فاروق عبد اهلل كريم ،الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي

رقم  111لسنة  1151وتعديالته ،عقد الزواج وآثاره والفرقة وآثارها وحقوق

األقارب ،طبعة جامعة السليمانية2224 ،م ،ص.272

 .12فوزي كاظم المياحي ،دعوى الحضانة ،تطبيقاتها القضائية ,دراسة في
ضوء الفقه والقانون ,مكتبة صباح للنشر ,بغداد 2213,م.

 .13فوزي كاظم المياحي ،صديق المحامي في دعاوى االحوال الشخصية ,
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مكتبة الصباح للنشر ,بغداد 2211 ,م  ،ص.334

 .14محمد سمارة ،أحكام وآثار الزوجية ،شرح مقارن لقانون األحوال
الشخصية ،الدار العلمية الدولية للنشر ،عمان2222 ،م.

 .15محمد شتا المحامي ،الحضانة والرؤية  ,دار للنشر  ,ط , 2االسكندرية ,
 2221م.

 .11محمد عزمي ،أحكام الحضانة بين الفقه والقانون ،مصر1177 ،م،
ص.11

البحوث والق اررات المنشورة على مواقع شبكة األنترنيت :

 .1محمد حسن مصطفى البغا ،وقت الحضانة ورؤية الطفل،بحث منشور
في مجلة جامعة دمشق ،المجلد ( , )11العدد (, )1السنة .2222

http://www//childsrights.org/researches/html/hemaya .2
%20

الرسائل الجامعية:
 .1غادة فؤاد مجيد المختار ،حقوق الطفل في القانون العراقي ،دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة صالح

الدين2221،م.

 .2محمد عليوي ناصر ,الحضانة بين الشريعة والقانون ,رسالة ماجستير
مقدمة الى كلية الشريع جامعة بغداد1111 ,م ,ص. 211

الق اررات القضائية غير المنشورة:

قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /3141الهيئة الشخصية األولى2221 /

والصادر بتاريخ ( 2221/12/21القرار غير منشور)

قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /3711شخصية أولى 2221/والصادر

بتاريخ ( 2221/12/17القرار غير منشور).

قرار محكمة التمييز اإلتحادية /بالعدد  /1242الهئة الشخصية األولى2212 /

والصادر بتاريخ  (2212 /5 /12القرار غير منشور).
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المجالت والدوريات:

مجموعة األحكام العدلية التي يصدرها قسم اإلعالم القانوني في و ازرة العدل

العراقية ،:العدد( ،)3السنة(1175 ،)1م.
العدد ( ،)4السنة (1171 ،)7م.

العدد( ،)4السنة (1112، )11م.
النشرة

القضائية

السنة(1173،)4م.

التي

تصدر

عن

و ازرة

العدل

العراقية:

العدد()4

النشرة القضائية التي تصدر عن مجلس القضاء األعلى العراقي،
العدد ( ، )1لسنة 2221م.
العدد ( ،)12لسنة2212م.
القوانين:

قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  111لسنة 1ذ 151المعدل
قانون األحوال الشخصية السوري المرقم  34لسنة 1175م المعدل.
قانون األسرة الجزائري رقم ( )11-14لسنة  1114المعدل.
قانون العقوبات السوري رقم( )141لسنة( )1141المعدل.
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المستخلص
تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون ،لذا إتفق الفقهاء
المسلمون والمحدثون بأن مشاهدة المحضون حق ألحد األبوين على األخر

الذي تحت يده المحضون بإعتبار أن مشاهدته من الحقوق المقررة شرعاً ومن
باب صلة الرحم التي أمر بها اهلل سبحانه وتعالى,إآل أنهم إختلفوا في عدد

المرات التي يحق لمن لهُ الحق في مشاهدته وأيضاً مكان المشاهدة ,كما لم
تحدد القوانين محل الدراسة عدد مرات ومكان مشاهدة المحضون,إآل أن
جميعهم متفقون على أن ال تكون مكان المشاهدة فيها من الضرر بالمحضون

جسدياً ونفسياً  ,بعد أن أجازت هذه القوانين ألبوي المحضون اإلتفاق على
زمان ومكان المشاهدة واآل نظمها القاضي بنفسه عند إختالفهم ,ورغم تصدي
القضاء العراقي والمقارن لهذه المسألة فالمشكلة ال زالت قائمة بين الحاضن

وبين من له الحق في مشاهدة المحضون,ألن ما وضعوه مشرعوا هذه القوانين

لحل هذه المسألة لم يرقى إلى مستوى الحلول الجدية بما تحقق معه مصلحة

المحضون .
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Abstract
Custody is a social institution based on the interest of
the child in custody ,Therefore, Muslim jurists and the
contemporary scholars agreed that seeing the child in
custody is the right of one parent over the other who has the
guardianship for it is one of the legitimate rights and as a
way of the kin and keth Allah Almighty has ordained
.However, they differ in the number of times for ever has
the right to see him as well as the place of seeing him. But
they are all agreed on that the place of seeing does not
cause any harm to him physically and psychologically
after these laws have allowed the parents of the child in
custody to agree upon the time and place of seeing
otherwise the judge shall discritionary regulated it when
disagreement arises. Despite the Iraqi judicature and the
comparative laws have tackled such a matter ,yet the
problem is still there between the custodian and the one
who has the right to see the child in custody , because the
laws set by the legislators
for settling these problem have not mountaineer up to the
level of serious solutions achieved the interest of the child
in custody .
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