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 Abstract: 

The current century has witnessed a revolution in different fields 

which required some legal rules to be reformulated to adapt with 
the volume of challenges imposed by the contemporary life on 

marriage life in general, on the children, which are the most 

important thing that may result from marriage, and on the 

importance of caring for their needs. As God has divided the 

parents’ duties in caring for their children throughout the stages 

of their liv.es. He laid upon the mother the responsibility of caring 

for children starting from pregnancy, delivery, breastfeeding until 

infancy. While He, especially, assigned the father the 

responsibility of what comes after. But sometimes a child may 

lose one or both parents; and here the question arises about who 

shall take custody and what is the period required to satisfy that 
right. Article (57) of Personal Status Law No. (188) for the year 

1959 has answered this question with its nine clauses and 

confirmed the necessity of caring for the child’s best interest and 

prioritizing it over the parents’ rights. However, the Iraqi 

Parliament has adopted an amendment of this Article in its latest 
proposals under the pretext of being in line with changes of 

everyday life with the assurance of applying the spirit of Islamic 

Law. It discussed the transmission of the child’s custody from the 

mother to the father after the age of seven in opposition to the 

current law that grants the mother this right until the child turns 

fifteen years of age; it also stipulated that the mother shall not get 
married in order to attain custody over the child which is regarded 

as a Statutory Offence represented in forcing the mother not to get 

married during which she holds custody over the child. 

Meanwhile, it did not stipulate over the father abstinence from 

marriage in order to attain custody over his children. The 
amendments have also showcased the entitlement of the 

grandfather’s right in custody rather than the mother in case the 

father died or didn’t fulfill the conditions of custody. By doing so, 

the rule would deprive the mother from her child upon turning 

seven years of age without attention being paid to the 

subsequential feeling of instability such decision causes to the 
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child. The parliament should have tried to balance between the 

child’s right of maternal tenderness or paternal security. This is 

the aim of our research which will shed light on this subject in 

two scopes, the first of which focuses on educating the people of 

the right of custody and its period, and the second of which is 

dedicated to discussion of amendments and making proper 
recommendation.  

Key words: Custody, Custody Period, Mother’s Right, Father’s Duty, 

Article 75, Personal Status Law. 
 
 

 (الشخصية العراقيقانون األحوال  من 57دراسة يف مقرتح تعديل املادة ) مدة حضانة الصغري بني احلق والواجب
 

 3 ام كلثوم صبيح حممد 
 4سجى حازم حممود

 :امللخص

صياغة بعض القواعد القانونية لتتالئم مع حجم  إعادةشهد القرن احلايل ثورة يف خمتلف اجملاالت مما استوجب 
د األوالوعلى أهم ما قد ينتج عنها وهم  ،التحدايت اليت فرضتها احلياة املعاصرة على احلياة الزوجية بشكل عام

د على مراحل األوالفقد قسم هللا )جل وعال( واجبات الوالدين يف حفظ  ،وضرورة رعاية مصاحلهم بشكل خاص
برتبية األب بدا من احلمل والوالدة والرضاعة واحلضانة, بينما خص  ألففا مبسؤولية االعتناء اباألم  حياهتم فخص
وهنا يثار التساؤ  حو  من يتوىل  ،كالمهاأو   والديهأحد  يفقد الصغريأن  لكن قد حيدث أحياان ،الولد بعد ذلك

  حق احلضانة وما هي املدة الالزمة الشباع هذا احلق؟
بفقراهتا التسع عن هذا  1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم قانون األحوا   من (57) املادةلقد اجابت 

الربملان أن إال  ،واالباألم  السؤا  مع التاكيد على وجوب مراعاة مصلحة احملضون وتغليبها على حق كل من
ملتغريات الواقع مع ضمان تطبيق روح العراقي يف فروحاته االخرية تبىن تعديال لنص هذه املادة حبجة االستجابة 

بعد بلوغه سن السابعة خبالف األب إىل األم  يف حضانة الطفل من حقيةفناقش نقل األ ،يةسالمالشريعة اإل
عاما كما اشرتط عدم زواجها  15امكانية بقاء هذا احلق لغاية بلوغ الطفل سن الـاألم  القانون الساري الذي مينح
على عدم الزواج خال  فرتة حضانة الطفل، يف حني مل األم  خمالفة شرعية تتمثل ابجبارألخذ احلضانة وهذا يعد 

األب اجلد من جهة  أحقيةكما نصت التعديالت على   ،عدم الزواج لنيل حضانة األبناءاألب التعديل يف  يشرتط
من األم  األصل حرمانانتفت لديه شروط احلضانة وبذلك يصبح أو األب ، يف حا  تويف األميف احلضانة من 

يف حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر دون مالحظة ما يرتتب على نفسية الطفل نتيجة عدم  حقيةاأل
وهذا هو هدف األب اختيار أمان أو األم   ابلربملان احاولة املوازنة بني احلق حبناناألوىلوكان  ،الشعور ابالستقرار

بينما ها أحكامو  على التعريف حبق احلضانة األو هذا املوضوع يف مبحثني نركز حبثنا الذي سيسلط الضوء على 
 خنصص الثاين ملناقشة التعديالت وفرح التوصيات املالئمة.

قانون األحوا   ،75املادة  ،واجب االب ،األمحق  ،مدة احلضانة ،احلضانةالكلمات املفتاحية:
 .الشخصية
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 املقدمة: 

املواضيع اليت انلت حيزًا كبريًا من اهتمام علماء الشريعة والقانون الهنا تتعلق ابلطفل ابلدرجة يعترب موضوع احلضانة من 
ذ يعد الطفل مثرة إ، فاحلضانة حق للطفل ألحتياجه إىل من يرعاه ويقوم بشؤونه ويعمل على تنشأته النشأة الصحيحة، سا األ

 هللا تعاىل حضانته وجعلها بني أوجبسدت فسد اجملتمع كله، لذلك صلحت صلح اجملتمع كله وان ففإن  اجملتمع ونواة تكوينها
أن إال  عند حدوث الطالق فال ميكن للطفل األففا يف ظل قيام احلياة الزوجية، لكن قد يبدأ الشقاق حو  حضانة األب و األم 

اقدر  املرأةأة تقوم بشؤونه وترعاه، ف يكون حباجة إىل امر األوىلوالديه، ومما ال شك فيه أن الطفل يف مراحل عمره أحد  يكون مع
صرباً على جماراة فلباته واشفق عليه، فهي متلك من احلنان ومن العاففة له ما ال ميلكه  أكثرعلى تربية الطفل وادرى أبحتياجاته و 

يف املادة  1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم قانون األحوا   غريها، ومن مث تعد احق حبضانته من الرجل، واىل ذلك ذهب
أن الربملان العراقي يف إال  منه واليت اعطت لالم احلق حبضانة الطفل إىل أن يتم اخلامسة عشر من عمره ما مل يتضرر من ذلك، 57

فناقش ية، سالمفروحاته االخرية تبىن تعديال لنص هذه املادة حبجة االستجابة ملتغريات الواقع مع ضمان تطبيق روح الشريعة اإل
امكانية بقاء هذا األم  بعد بلوغه سن السابعة خبالف القانون الساري الذي مينحاألب إىل األم  يف حضانة الطفل من قيةحنقل األ

األم  من العمر كما اشرتط عدم زواجها ألخذ احلضانة وهذا يعد خمالفة شرعية تتمثل ابجبار 15احلق لغاية امتام الطفل سن الـ
عدم الزواج لنيل حضانة األبناء، كما نصت األب على عدم الزواج خال  فرتة حضانة الطفل، يف حني مل يشرتط التعديل يف 

أو انتفت لديه شروط احلضانة وبذلك يصبح األب ، يف حا  تويف األميف احلضانة من األب اجلد من جهة  أحقيةالتعديالت على 
ة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر دون مالحظة ما يرتتب على نفسية الطفل يف حضان حقيةمن األاألم  األصل حرمان

 يؤثر سلبا على نفسيته واستقراره األوىلخال  مراحل عمره  أخرىنتيجة عدم الشعور ابالستقرار، فانتقا  الطفل من بيئة إىل 
األم  إىل أن فقدان الطفل حنان ضافة، ابإلأماكنو  أشخاصوذلك ملا حيدث له من تغيري مفاجئ فيما اعتاد عليه من سلوكيات و 

 ة. وعاففتها وهو يف عمر صغري سيكون منه يف الغالب شخصية ضعيفة وغري مستقر 
 
 مهية البحثأ

الشخصية قانون األحوا   من 57تتمثل أمهية البحث بضرورة مناقشة التعديل األخري الذي فرحه الربملان العراقي للمادة 
األم  يف حضانة ابناءها عندما يتمون السابعة من العمر والذي يعد اجحافا حبق حقيةمن األاألم  يتضمن حرمانالعراقي والذي 

من األم  السلبية اليت ترتتب على نفسية الطفل نتيجة عدم الشعور ابالستقرار من جهة وفقدانه لعاففة وحنان اثرإىل اآل ضافةابإل
دون  األففا حل وسط يراعي مصلحة اآلابء و شة هذه التعديالت للوصو  إىل الذي اقتضى ضرورة مناق راألم، أخرىجهة 

 .هاتاألماإلضرار مبصلحة 
 

 هيكلية البحث 

ها، والذي سنقسمه إىل مطلبني نوضح أحكامماهية احلضانة و  األو سنقسم هذا البحث إىل مبحثني، نوضح يف املبحث 
املبحث الثاين فسنخصصه ملناقشة أما  احلضانة، أحكاممفهوم احلضانة وشروفها ومستحقيها ونوضح يف الثاين  األو يف املطلب 

 الشخصية العراقي.قانون األحوا   من 57مقرتح تعديل املادة 
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 األولاملبحث 

 هاأحكامماهية احلضانة و 
الرابطة الزوجية وهي نوع من انواع الرعاية اليت تقدم للطفل الصغري نتيجة عجزه عن القيام  آاثرمن  أثر تعترب احلضانة

احلضانة تعترب مظهرًا من مظاهر  أحكامبشؤونه واحتياجه إىل من يرعاه ويقوم به حبيث تكفل له الرتبية املثالية اجليدة، كما أن 
ة حافوبغية توضيح املقصود ابحلضانة وشروط استحقاقها ومستحقيها واإل ية والقوانني الوضعية ابلطفولة،سالمعناية الشريعة اإل

مفهوم احلضانة وشروفها ومستحقيها، ونوضح يف  األو املتعلقة هبا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني، نوضح يف املطلب  حكامابأل
 ها.أحكاماملطلب الثاين 

  األولاملطلب 
 مفهوم احلضانة وشروطها ومستحقيها

هم الشروط الواجب توافرها الستحقاق احلضانة، أن بيان مفهوم احلضانة يقتضي تعريفه لغًة واصطالحاً، ومن مث بيان إ
 :اآليت ومن مث بيان ترتيب مستحقي احلضانة، وعلى النحو

 : تعريف احلضانة األولالفرع 
 احلضانة لغًة: 

حتملت مؤنته وتربيته، واجلمع احضان أي  ري حضانتهكلمة مأخوذة من احلضن وهي الضم إىل اجلنب، يقا  حضنت الصغ
، 1950)الرازي، شقيها أحد  ولدها فتجعلها يف املرأةومنه االحتضان، وهي احتمالك الشيء وجعله يف حضنك كما حتتضن 

 .(142صفحة 
 احلضانة يف االصطالح: 

تربية الطفل ورعايته والقيام مذاهبهم، فعرفها احلنفية ابهنا "ية احلضانة بتعاريف متعددة حسب سالمعرف فقهاء الشريعة اإل
حفظ من ال ، وعرفها الشافعية ابهنا "(500ه، صفحة 1421)عابدين، ه يف سن معينة ملن له احلق يف احلضانة" أمور جبميع 

، وعرفها املالكية ابهنا (255ه، صفحة 1317)الرملي، يه لعدم متييزه لصغر أو جنون أو عته" نفسه عما يؤذ موريستقل أب
 )الدسوقي، دون ذكر سنة النشر،نفسه ورعايته يف ملبسه وفعامه ومضجعه وتعليمه"  مور"حفظ وعناية العاجز عن القيام أب

هنا" ضم احملضون ووتربيته وكفالته والقيام مبصاحله كغسل رأ  الطفل ويديه الفقه احلنبلي فقد عرف احلضانة أبأما  ،(450صفحة 
صرين فقد عرفوا الفقهاء املعاأما  ،(495)البهويت، دون ذكر سنة النشر، صفحة وثيابه واالنفاق عليه وكل ما يتعلق مبصاحله" 

الزواج -)السباعي، شرح قانون االحوا  الشخصيةاحلضانة ابهنا " القيام برتبية الصغري ورعاية شؤونه إىل أن يبلغ سنًا معينة" 
يته وما يتعلق هبا من مصاحل ، وعرفها اخرون ابهنا " الوالية على الطفل واجملنون لفائدة ترب(268، صفحة 2000، 1واحنالله ج

 . (11، صفحة 1986)عقيب، يف حفظظه واالهتمام بشؤونه" 
اهنا تشاهبت يف معانيها، فجميعها تدور حو  معىن إال  واملالحظ مما تقدم أن مجيع التعاريف السابقة اختلفت يف الفاظها

 وهو تربية احملضون ورعايته والقيام بشؤونه إىل أن يبلغ سناً معينة إال  واحد
الشخصية قانون األحوا   ه يفأحكامما التشريع العراقي فلم يورد تعريفاً للحضانة يف نصوص مواده القانونية مكتفياً بذكر أ

 اتركاً املهمة للفقه على اعتبار أن وضع التعاريف هي مهمة فقهية. 
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 الفرع الثاين: شروط استحقاق احلضانة 
ية من احلضانة هي تربية احملضون الرتبية املثالية اجليدة والعناية به وتنشأته النشأة الصحيحة، لذلك ساسملا كانت الغاية األ
توافرها  احلضانة أبشرتافها شروفًا كثرية جيب أمورالشخصية العراقي يف األحوا   ية وقانونسالمفقد احتافت الشريعة اإل

 :اآليت ية يف بعض هذه الشروط وخالفها يف البعض اآلخر، وهي على النحوسالمالستحقاق احلضانة، فالقانون فابق الشريعة اإل
 : البلوغ والعقل – 1

حوج للحاضن أية على وجوب أن يكون احلاضن أو احلاضنة ابلغا الن غري البالغ هو سالماتفق مجيع فقهاء املذاهب اإل
ي هو ظهور عالمات الرجولة عليه ابنبات شعر سالمأن يكون هو حاضناً، وداللة بلوغ احلاضن الرجل يف الفقه اإل فال يتصور

احلاضنة فدخوهلا سن احليض واالجناب، ومن اجلدير  املرأةداللة بلوغ أما  ،أكثرالوجه واالحتالم أو بلوغه سن اخلامسة عشر ف
األم  أو االب، الناألم  ما احلضانة من غريإليهاللذان تعهد  املرأةنطبق على الرجل أو ي يسالمابلذكر أن هذا الشرط يف الفقه اإل

، كما اتفقوا على اشرتاط العقل الستحقاق (165، صفحة 1986)حامد،  مها ابلغان فبعا لسبق اجناهبما احملضوناألب و 
شؤوهنما اخلاصة وابلتايل  إدارةاحلضانة، فال حضانة جملنون وان كان جنونه متقطعاً وال ملعتوه الن كالمها احجور لذاته وال يستطيعان 

، صفحة 2004)الشربيين،  (179، صفحة 1997، )جنيم ال يصلحان حلضانة من هو أبمس احلاجة إىل الرعاية واالهتمام
  (284، صفحة 1998)البزار،  (491

 القدرة على احلضانة:  -3
الفقهاء على اشرتاط القدرة إلستحقاق ي من احلضانة هو حفظ احملضون ورعايته واالهتمام به لذلك أتفق ساسملا كان املقصد األ

البد وأن يكون فالب احلضانة قادراً على رعاية احملضون وصيانته، فال حضانة لكبري يف السن وال للعاجز وال ملن مل أي  احلضانة،
، 1997)جنيم،  للحضانةاض املعدية ألن املقصود من احلضانة هو الرعاية وغري القادر على الرعاية ليس أهال ر األميكن ساملاً من 

  (597، صفحة 1994)املواق،  (179صفحة 
 انة: األم -4

أن ال يكون فالب أي  انة هو عدم الفسقألمانة، فذهب احلنفية إىل أن املقصود اباألماختلف الفقهاء يف حتديد معىن 
احلضانة فاسقاً، ومن اشكا  الفسق الفجور والزان والسرقة وشرب اخلمر واملسكرات وغريها من التصرفات اليت ختدش احلياء، 
وذكروا لألمانة معىن آخر وهو عدم اخلروج من الدار كثريًا وترك احملضون وحيدًا اغلب الوقت ألن يف ذلك ضياع للمحضون 

انة هو مصطلح عام وان عدم األمإىل أن  خرىية األسالم، بينما ذهب فقهاء املذاهب اإل(253ه، صفحة 1421)عابدين، 
)الدسوقي، دون ذكر سنة  (455-454، الصفحات 1997)الشربيين، انة يشمل كل ما يؤثر على دين احملضون واخالقه األم

 .(238، صفحة 1997)قدامة،  (528النشر، صفحة 
 :سالماإل-5

ألستحقاق احلضانة أن كان احملضون  سالماختلف الفقهاء يف هذا الشرط، فذهب الشافعية واحلنابلة إىل اشرتاط اإل
 أن كان ألوىلمسلما، الن احلضانة والية وال والية لغري املسلم على املسلم بينما تثبت احلضانة عندهم للمسلم على غري املسلم اب

، بينما مل يشرتط احلنفية (499)البهويت، دون ذكر سنة النشر، صفحة  (455، صفحة 1997)الشربيين، فيه مصلحة له 
أبن تلقنه دينها أو تعلمه  سالمألستحقاق احلضانة ما مل يعقل احملضون االداين أو خياف عليه أن أيلف غري اإل سالمواملالكية اإل

 .(212ه، صفحة 1317)اخلرشي،  (316ه، صفحة  1424)اهلمام،  سالمما هو احرم عليه يف اإل
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 عدم زواج احلاضنة أبجنيب: -6
ة على اسقاط ربعية األسالمأو غريها، إذ اتفق فقهاء املذاهب اإلأما  وهذا الشرط خاص ابلنساء وسواء كانت احلاضنة

تزوجت فإن  ابجنيب عن احملضون، ذلك الن الغاية من احلضانة هي حتقيق مصلحة احملضونتزوجت إذا  حق احلاضنة يف احلضانة
تزوجت بذي رحم احرم من احملضون النه يف هذه احلالة يكون إذا  فوتت شيئاً من هذه الغاية، يف حني ال يسقط حقها يف احلضانة

ه،  1424)اهلمام،  اجتماعهما معاً لتحقيق مصلحة احملضون األوىلن كل منهما له حق يف احلضانة منفرداً فمن بيه وألأيف مقام 
)البهويت، دون ذكر سنة  (529)الدسوقي، دون ذكر سنة النشر، صفحة  (456، صفحة 1997)الشربيين،  (316صفحة 

 .(500النشر، صفحة 
( الفقرة الثانية على " يشرتط أن تكون احلاضنة ابلغة عاقلة 57الشخصية العراقي فقد نص يف املادة )األحوا   ما قانونأ

واملالحظ أن شروط احلضانة املنصوص عليها يف املطلقة بزواجها " األم  امينة قادرة على تربية احملضون وصيانته وال تسقط حضانة
، فاملشرع العراقي بداية فرض توافر أخرىية وختالفها يف سالمهذه املادة تطابق بعض الشروط املتفق عليها لدى فقهاء املذاهب اإل

غ والعقل والقدرة حضانة صغريها البلو األم  شروط , فاشرتط لكي تتوىلأي  األبيف حني مل يشرتط يف األم  شروط احلضانة يف
ومل يشرتط عدم زواج احلاضنة من اجنيب الستحقاق احلضانة مثلما فعل الفقه  سالممل يشرتط اإلأنه إال  انةاألمعلى تربية احملضون و 

الشخصية العراقي كان يتضمن شرط عدم زواج احلاضنة من اجنيب عن احملضون ومل قانون األحوا   ي، مع مالحظة أنسالماإل
الذي الغى  1987لسنة  106قد مت تعديل هذه الفقرة فصدر قانون رقم أنه إال  ة،أرمل  كانت احلاضنة مطلقة أوإذا   يفرق فيما

" وال تسقط حضانة املطلقة بزواجها " ويبقى للمحكمة يف هذه احلالة  اآليت شرط عدم زواج احلاضنة ابجنيب وحل احلها النص
والذي اضاف يف  1986لسنة  65نة يف ضوء مصلحة احملضون، مث صدر قانون رقم يف احلضااألب أو األم  أحقيةصالحية تقرير 

( الفقرة التاسعة /ب حكما يقضي ابنه يف حا  وفاة والد الصغري فيبقى عند امه وان تزوجت ابجنيب عنه من العراقيني 57املادة )
األم  ر الصغري من البقاء مع والدته وان يتعهد زوجاحتفظة ببقية شروط احلضانة وان تقتنع احملكمة بعدم تضر األم  بشرط أن تكون

برعاية الصغري وعدم االضرار به وذلك يف عقد الزواج ويرتتب على خمالفة هذا الشرط حق الزوجة يف فلب التفريق انسجاما مع 
إذا   أما فقط،األم  مها علىأثر الفقرة الثالثة والرابعة من املادة السادسة من هذا القانون، مع مالحظة أن هذين التعديلني يقتصر 

  حكامفال تستفيد من هذه األاألم  كانت احلاضنة غري
الشخصية قصر هذه الشروط على احلاضنة دون احلاضن قانون األحوا   املشرع العراقي يففإن  وكما ذكران سابقاأنه  كما

ط احلضانة " وهذا يد  على أن هناك شروط شرو أحد  مات ابو الصغري أو فقدإذا  "أنه  يف الفقرة التاسعة /ب نص علىأنه  مع
الستحقاق احلضانة وهذه الشروط يوجب العقل أن تكون هي ذات الشروط املطلوب توافرها يف األب البد من توافرها يف 

 احلاضنة. 
 الفرع الثالث: مستحقي احلضانة

توفرت فيها شروط احلضانة كوهنا إذا  هي احق النا  حبضانة الصغرياألم  ية على أنسالماتفق مجيع فقهاء املذاهب اإل
احملضون  أقاربتنتقل إىل األم  هم حناان وصرباً وشفقة عليه، واتفقوا على أن احلضانة بعدأكثر شدهم مالزمة له و أو  إليهالنا   أقرب

، ولكن نثىأله من الرجا  شرط أن يكون احلاضن الذكر احرما للمحضون اأقاربمنهم فتنتقل إىل أحد  مل يوجدفإن  من النساء
اخلالف حدث بينهم يف مراتب مستحقي احلضانة ولكل مذهب ترتيب تسلسلي مذكور يف الكتب الفقهية وال جما  اليراده هنا 

)الدسوقي، دون ذكر سنة النشر، صفحة  (279)العمراين، دون ذكر سنة النشر، صفحة  (47ه، صفحة 1314)الزيلعي، 
ي ابلنسبة سالمالفقه اإل إليهاملشرع العراقي فقد ذهب إىل ماذهب أما  ،(245-244، الصفحات 1994)قدامة ا.،  (527

لالم احلق يف حضانة الصغري خال  قيام احلياة الزوجية وبعد الفرقة مع  أعطىإذا  ،األماملستحق للحضانة وهي  األو للشخص 
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حق حبضانة الولد أاألم   واليت جاء فيها"األوىل( الفقرة 57االخذ بنظر االعتبار مصلحة احملضون وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة )
، ونصت الفقرة السابعة من نفس املادة على انتقا  حق وتربيته حا  قيام الزوجية وبعد الفرقة مامل يتضرر احملضون من ذلك "

مامل تقتضي مصلحة الصغري خالف ذلك، وعندها تنتقل احلضانة األب شروط احلضانة إىل أحد  أو فقداهنااألم  احلضانة بعد وفاة
 أو فقدانهاألب ا  وفاة يف حأنه  إىل شخص اخر خيتاره القاضي مراعياً يف ذلك كله مصلحة احملضون، ونصت الفقرة التاسعة على

احلضانة تكون لالم مادامت احتفظة بشروط احلضانة، والواضح من نص الفقرة السابعة والتاسعة أن فإن  شروط احلضانةأحد 
املشرع العراقي جعل حق احلضانة يدور بني الوالدين وال ينتقل إىل غريمها فاملا مها حيتفظان بشروط احلضانة وتقتضي مصلحة 

أما  حسناً فعل املشرع العراقي اذ ال يعقل ابن يكون هناك شخص ارحم واشفق على احملضون من والديه،و  بقاء معهما،احملضون ال
املشرع العراقي يف الفقرة الثامنة من نفس املادة للقاضي صالحية ايداع  أعطىأن كان كال الوالدين غري مؤهلني للحضانة فقد 

 ايداع احملضون لدى دور احلضانة املعدة من قبل الدولة عند وجودها.احملضون لدى حاضن أو حاضنة امينة، أو 
 املطلب الثاين

 احلضانة أحكام 
ًا هلا واليت نظمها الشرع أحكامتتعلق حبق احلضانة وهي تعترب يف نفس الوقت  آاثربعد احنال  الرابطة الزوجية تنشأ عدة 

هي مدة احلضانة ومشاهدة احملضون والسفر ابحملضون، وهو  حكامبشكل مفصل بينما غفل القانون عن تنظيم بعضها، وهذه األ
 : اآليت ما سنبحثه يف هذا املطلب وعلى النحو

 : مدة احلضانة األولالفرع 
تبدأ منذ والدته وتنتهي ابنتهاء حاجة أي  ا،إليهاتفق الفقهاء على أن مدة حضانة الصغري تقدر بقدر حاجة احملضون 

 وقت انتهاء احلضانة وفرقوا يف ذلك بينماأي  ولكنهم اختلفوا يف وقت انتهاء حاجة احملضون إىل احلاضنة،احملضون إىل احلاضنة، 
عند التسع سنوات  نثى، فذهب احلنفية إىل أن حضانة الذكر تنتهي عند السبع سنوات واألأنثىكان احملضون ذكرًا أو إذا  

 ، وذهب الشافعية إىل أن احلضانة تبقى لالم إىل أن يبلغ الصيب والفتاة سن التمييز واالدراك(255 ه، صفحة1421)عابدين، 
 فتنتهي حضانتها عند الزواج نثىاألأما  ، وقا  املالكية أن انتهاء حضانة الذكر تكون ببلوغه(240، صفحة 1997)الغزايل، 
على حد  نثىاحلنابلة فذهبوا إىل أن احلضانة تنتهي عند السبع سنوات ابلنسبة للذكر واألأما  ،(625، صفحة 1978)القرفيب، 

قانون األحوا   ( من57)املشرع العراقي فقد ذهب يف الفقرة الرابعة من املادة أما  ،(241، صفحة 1997)قدامة، سواء 
الشخصية العراقي إىل أن مدة حضانة الصغري تنتهي عند امتام العاشرة من العمر، مع امكانية متديدها إىل حني اكماله اخلامسة 

ظهر له ابالدلة والواقائع وبعد الرجوع إىل اللجان الطبية املختصة أن إذا  عشر من العمر، وذلك بناًء على قرار يتخذه القاضي
صلحة الصغري تقتضي البقاء عند حاضنته، ومن مث اعطت الفقرة اخلامسة من نفس املادة الصغري عند اكماله اخلامسة عشر من م

 العمر حق اخليار فيمن يرغب ابلبقاء معه إىل حني امتامه الثامنة عشر من العمر. 
 الفرع الثاين: مشاهدة احملضون 

حفظ احملضون وتربيته ورعايته، لذلك وجب على الطرفني التعاون بينهما ية من احلضانة هي ساسملا كانت الغاية األ
لتحقيق تلك الغاية، اذ أن مسؤولية احملضون تقع على عاتق كال الطرفني يف ظل قيام احلياة الزوجية وحىت بعد االنفصا ، فالطفل 

والديه ال مينع الطرف أحد  وكون احملضون مع ،أخرىمن جهة األب من جهة ورعاية األم  حىت ينشأ سوايً حيتاج إىل عاففة وحنان
عليه، فواجب الرعاية منوط بكل فرف وال جيوز له امهاله مبجرد أن احملضون مع الطرف اآلخر،  شرافاآلخر من مشاهدته واإل

)البهويت، دون ذكر سنة  (257حة ه، صف1421)عابدين، لذلك اتفق الفقهاء على ثبوت حق الوالدين يف مشاهدة الطفل 
أو األم  ، فضاًل عن ثبوت حق الطفل يف مشاهدة والديه، فاملشاهدة هلا أمهية كبرية سواء ابلنسبة لالب أو(503النشر، صفحة 
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ملتابعة شؤون الطفل وتربيته  خرىومة، واألاألماالبوة و املشاهدة حتقق غايتان اوهلما اشباع عاففة األم احملضون، فبالنسبة لالب و 
 ابلنسبة للمحضون فمشاهدة والديه حق له كما اهنا من ابب صلة االرحام اليت امران هللا تعاىل هبا.أما  واالفمئنان عليه،

النظر يف شؤون حق األب املشاهدة بشكل واضح ودقيق، بل اقتصر فقط على اعطاء  أحكاماما املشرع العراقي فلم ينظم 
الشخصية العراقي، وألجل قانون األحوا   (من57احملضون وتربيته حىت يتم العاشرة من عمره، وذلك يف الفقرة الرابعة من املادة )
املشاهدة للموازنة بني النص القانوين والواقع،  أحكامحتقيق ذلك خاصًة وان احملضون يف بيت آخر غري بيته اوجد الفقه القضائي 

ابلنسبة ملدة املشاهدة فلم يتم حتديدها بنص قانوين أما  ة دعوى املشاهدة على احلاضنة ملشاهدة احملضون،أقام لالبفاجاز 
أمر  ابستثناء ما اوردته الفقرة الرابعة من املادة املذكورة واليت قيدت مدة املشاهدة بعدم مبيت احملضون عند غري حاضنته، وتُرك

ية على حتديد املدة حتادكمة التقديرية وجرى العمل مبوجب مباد  وقرارات احكمة التمييز األحتديد مدة املشاهدة لسلطة احمل
بساعتني لكل اسبوعني، وكذلك احلا  ابلنسبة ملكان املشاهدة فلم يتم حتديده بنص قانوين بل مبوجب قرارات احكمة التمييز 

ار عند عدم اتفاق الطرفني على مكان معني مث حتولت القرارات تصدر ابن تتم املشاهدة يف بيت املخت حكامية فكانت األحتاداأل
إىل مركز الشرفة المكان مراقبة تنفيذ احلكم هناك مث حتولت إىل دوائر التنفيذ مث اخريًا صدر قرار جمللس قيادة الثورة والذي حدد 

، 2011)السعدي،  كم وهو ما عليه العمل االنالعام لنساء العراق مكاانً للمشاهدة ومن مث حتولت املشاهدة يف احملا  حتادمقر األ
ة أقام الشخصية اليت تقع يف مكاناألحوا  اذ جيري العمل االن على أن مشاهدة الصغري تتم يف احكمة (247-245الصفحات 

 الصغري مساء كل يوم مجعة.
 السفر ابحملضون  الفرع الثالث:

وا عليه احلكم، فاحلنفية قسموا السفر إىل قريب أقام الذي سا يف حكم السفر ابحملضون وذلك حبسب األ اختلف الفقهاء
 الغاية من السفر، فذهب احلنفية إىل أن السفر أسا مجهور الفقهاء من الشافعية واملالكية واحلنابلة احلكم على  أقام وبعيد، بينما

كان السفر لبلدة إذا   أما رؤية ولده والعودة قبل الليل فلالم السفر ابحملضون دون قيود،من األب كان لبلدة قريبة حبيث يتمكن إذا  
هو موفنها االصلي، وان اليكون دار حرب، وان  إليهبعيدة فلالم ذلك ولكن بشروط وهي: أن يكون البلد الذي تريد االنتقا  

فلها ذلك وليس للويل أن مينعها من  إليهبلد الذي تريد السفر يكون عقد نكاحها قد مت فيه، فاذا توفرت هذه الشروط جمتمعة يف ال
، صفحة 1997)جنيم، األب ابذن إال  فليس هلا السفراألم  كانت احلاضنة غريإذا   أمااألم  السفر، وهذا احلكم خاص ابحلاضنة

بينما ذهب مجهور الفقهاء من الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل التمييز بني السفر للحاجة كالعالج والنزهة والسفر للسكن  (187
 حق احلضانة يثبت للمقيم حىت يعود املسافر،فإن  كان حلاجةإذا   الوالدين أو الويل أو احلاضنةأحد  واالقامة فذهبوا إىل أن سفر

 أما توافرت فيه شروط احلضانة،إذا  أو الويلاألب ن واالقامة لبلد بعيد فيسقط حق احلضانة وينتقل إىل كان السفر للسكإذا   أما
 (652، صفحة 1992)الشريازي، ومتابعة سري احلضانة  شرافكان لبلد قريب فاحلضانة ال تسقط لتمكن الويل من اإلإذا  

الشخصية العراقي فلم قانون األحوا   اما(217، صفحة 1997)قدامة،  (531)الدسوقي، دون ذكر سنة النشر، صفحة 
حق النظر يف  ( لألب57يف الفقرة الرابعة من املادة ) أعطىيتطرق إىل حكم السفر ابحملضون يف نصوص مواده القانونية، لكن 

األم  ية على منعحتادعليه، وأتسيساً على ذلك فقد جرى العمل مبوجب قرارات احكمة التمييز األ شرافشؤون احملضون وتربيته واإل
يف نظر شؤون احملضون األب أبذن الويل، الن السفر ابحملضون خارج البالد يتعارض مع حق إال  من السفر ابحملضون خارج العراق

 ومتابعته.
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 املبحث الثاين:

 الشخصية العراقي قانون األحوال  من 57مناقشة مقرتح تعديل املادة  
 (املرأة )الرجل، نيالزوج حلياة االعتيادي السلوك على تقتصر ال ومعنوية مادية آاثر عنها يتمخض مقدسة رابطة الزوجية احلياة

 املودة، األلفة، وجود تتمثل بضرورة معنوية آاثرو  التطبيب، امللبس املسكن، الطعام، ختص مادية نفقات من عليها يشتمل وما
 شاءإذا  الزوجية احلياة عن ينتج قد ما لكن أهم الذكر. األنفة املادية اثراآل كافة معها تتهاون اليت فرفيها بني االحرتام الرمحة،
من  عليه يرتتب وما .املرأةو  الرجل بني املقد  وجود الرابط سا أل واألمسى األبعد اهلدف الذين ميثلون داألوال هو وجل عز الباري
 مصاحلهم. رعاية ضرورة

ابحلمل والوالدة والرضاعة األم  د على مراحل حياهتم فخصاألوالفقد قسم هللا سبحانه وتعاىل واجبات الوالدين يف حفظ 
، خصوصا املرأةهي جزء ال يتجزأ من مسؤولية  ألففا مسؤولية االعتناء ابواحلضانة حىت يستغين الطفل عن النساء فضال عن أن 

برتبية الولد بعد ذلك , وهذا االهتمام  األب , بينما خص احلياتية وراألممن  ما يكونون منشغلني يف العمل وغريه أن اآلابء دائما
 حتت هو من ارادة عن خارجة ألسباب والديه أو كالمهاأحد  الصغري أحياان أن يفقد حيدث قد لكن كله ملصلحة احملضون.

الصغري, وهنا يثار التساؤ  حو  حق احلضانة  مصلحة على تنعكس قطعا خطرية سلبية آاثر الذي قد يرتتب عليه راألم رعايتهم
 ومن يتوىل حضانة هذا الصغري وما هي املدة الالزمة الشباع هذا احلق؟ 

منه  57حق احلضانة بتسع فقرات تضمنتها املادة  قد نظم 1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم قانون األحوا   نإ 
املهمة  وراألمفاحلضانة تعد من األب و األم  , اليت احتوت مبا يشعر بوجوب مراعاة مصلحة احملضون وتغليبها على حق كل من

للطفل احملضون يف اثناء قيام الزوجية وبعد الفرقة والبد للمحضون أن ينعم برعاية حقيقية ال تشعره بفراق والديه، ويتوجب على 
هم شفقة وحنوا واحسنهم رعاية مبصلحته واال تدخل القانون مبا له من أكثر و  إليهالنا   أقربالوالدين تفهم حالة احملضون كوهنما 

قانون  من املادة السابعة واخلمسون من 9و 7و 6و 5و 4و 1لتنفيذ ماهو مطلوب وهذا ما نراه واضحا يف الفقرات سلطة ملزمة 
 الشخصية. األحوا  
لعام  188الشخصية رقم قانون األحوا   ال أن الربملان العراقي أجرى قراءة أوىل يف بداية شهر متوز اجلاري ملشروع تعديلإ
بعد بلوغه سن السابعة األب إىل األم  يف حضانة الطفل من حقيةفناقش نقل األ 57لنص املادة والذي تضمن تعديال  1959

واسع  جدال آاثرالذي  راألمعاما  15امكانية بقاء هذا احلق إىل غاية بلوغ الطفل سن الـاألم  خبالف القانون الساري الذي مينح
يف البالد، فاحتجت العشرات من النساء على  املرأةة عن حقوق النطاق وانتقادات خاصة من قبل النساء واملنظمات املدافع

 التعديالت املقرتحة كوهنا تنص على أن تكون
 األصل يصبح حرمانفإن  املطلقة أحق حبضانة الولد حىت يتم السابعة ويشرتط عدم زواجها ألخذ احلضانة وبذلك،األم 

الذي يؤدي إىل إبعاد الطفل عن والدته وما يرتتب على  راألممن العمر , يف حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة  حقيةمن األاألم 
هذا من تبعات نفسية كبرية خاصة وان عمر السابعة يعد من االعمار احلرجة اليت جيب أن يستمتع فيها الصغري ابالستقرار كوهنا 

تمثل ببقائه يف كنف من اعتاد عليها لرتبيته منذ متثل بداية دخوله للمدرسة ومن مث احتياجه إىل االستقرار النفسي والعاففي امل
األم  وهذا يعين اجبار أخرىتزوجت مرة إذا  يف احلضانة مباشرة حقيةمن األاألم  صغره، كما أن مقرتح التعديل ينص على حرمان

عدم األب تعديل يف يف حني مل يشرتط ال على عدم الزواج خال  فرتة حضانة الطفل، وهذا املوضوع يعد خمالفة شرعية )دينية(،
، يف حا  تويف األميف احلضانة من  حقيةله األاألب كما نصت التعديالت على أن اجلد من جهة .الزواج لنيل حضانة األبناء

تدعم مطالب تعديل القانون آراء قانونية ودينية ترى يف  أخرىهذا من جهة، ومن جهة  أو انتفت لديه شروط احلضانةاألب 
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أيضا، مما يتطلب ضرورة البحث عن حل وسط يراعي  األففا النص القانوين احلايل إجحافا يف حق اآلابء، وإضرارا مبصلحة 
 .هاتاألمدون اإلضرار مبصلحة  األففا مصلحة اآلابء و 

ات اليت اغفل البد لنا من مناقشة الفقرات اليت نص عليها التعديل والفقر وبغية تسليط الضوء على مقرتح التعديل اعاله 
 النص عليها وكااليت:

أن مقرتح التعديل ابرجاعه سن احلضانة إىل سن التمييز الذي حدده املشرع العراقي بسبع سنوات كاملة مبقتضى نص الفقرة  -1
حضانة الشخصية جيعل قانون األحوا   من القانون املدين العراقي يف الوقت الذي كان النص املوجود يف (97الثانية من املادة )

الصغري إىل حني امتامه العاشرة مع امكانية التمديد إىل سن اخلامسة عشر بناء على قرار يتخذه القاضي مسرتشدا ابراء خرباء 
امتامه سن الثامنة عشرة من العمر , وهنا أي  ومنظمات جمتمعية , ومن مث خيري الصغري فيمن يرغب ابلبقاء معه إىل حني بلوغه

ت جتارب أكد احلضانة تعد من اهم حقوق احملضونني الرتبافها مبرحلة الطفولة اذالبد لنا من توضيح يتعلق بعمر احملضون فبما أن 
 سا أبعتبارها األاجملتمعات البشرية اليت اجراها ابحثني وخمتصني أبن مرحلة احلضانة متثل اهم مرحلة من مراحل عمر االنسان 

الفرتات حساسية يف حياته ملا ترتبه احلضانة من نتائج الحقة على  أكثرالذي يقوم عليه بناء شخصية احملضون فضال عن كوهنا 
حياة احملضون ابتداء من مرحلة الطفولة , فاملراهقة والشباب وانتهاء ابلشيخوخة، وهنا ميكن أن لنا أن نستشهد ابلكتاب الصادر 

والذي يؤكد فيه على أن عمر عشر سنوات هو العمر املثايل الذي يكتمل فيه  30/9/2020ة االفباء النفسانني بتاريخ من مجعي
النضج الفكري واملعريف ومن مث يعد هذا العمر هو االنسب من الناحية النفسية والعقلية واالجتماعية السقاط احلضانة لكون النمو 

( 57مرحلتني منفصلتني من الناحية النفسية , ونظرا الن االفراف املؤيدة لتعديل املادة )سنوات ك 10و7النفسي يفرق بني عمر 
النقاص سن احلضانة إىل السابعة من  إليهالذي استندوا  سا مل تقدم حجج داعمة لرايها ومبا حيقق مصلحة احملضون وكان األ

مت أنه  البد لنا من توضيحأنه إال  دد هذا السنقد ح 1959الشخصية عند صدوره سنة قانون األحوا   العمر يتجسد ابن
مامت االخذ بعني إذا  العدو  عن هذا التحديد يف التعديالت الالحقة واليت جرت يف مثانينات القرن املاضي وهي تعديالت صائبة

 ي والقانوين العريق.سالمث اإلاالعتبار االراء الطبية والنفسية واالجتماعية وهو ايضا ما يتم العمل به يف الدو  العربية ذات الرتا
مبجرد بلوغ الصغري سن السابعة فهو يتناىف  األب إىل األم  فيما يتعلق مبا نص عليه مشروع التعديل بنقل احلضانة منأما  -2

احلضانة القران الكرمي حتدد سن ية مل اتت ابدلة نقلية من سالمية السمحاء اذ أن املذاهب اإلسالمكذلك مع مباد  شريعتنا اإل
األم  ية كان عبارة عن اراء تصب مجيعها يف مصلحة احملضون بعدسالموامنا فقط سن الرضاع( وكل ما اورده فقهاء املذاهب اإل)

 برعاية صغريها ومن مث تكون االجدر بتويل حضانة ففلها كوهنا متثل الدفئ والصدر احلنون للمحضون فضال عما حباها هللا األوىل
فإن  رب لتحمل املشقة والسهر اللذان يعتربان من لوازم تربية الطفل واعداده يف مراحل عمره املختلفة , ومن مثبه من قدرة يف الص

له من الصحة وابالستناد ملا تقدم ال يكون هناك مربر  أسا ية ال سالماالدعاء ابن انقاص سن احلضانة مرجعه الشريعة اإل
 النقاص سن احلضانة إىل السابعة.

مبجرد زواجها وحىت لو مل يبلغ الصغري السابعة من العمر فالبد من التنويه بداية إىل أن األم  علق بسحب احلضانة منوفيما يت -3
 عند زواجه يؤدي إىل ازدواجية املعايري اذ كان يتوجباألب ابحلضانة مبجرد الزواج دون التاكيد على اسقافها من األم  اسقاط حق

املتحقق  ذىمن الطرفني بشروط أو اسقافها من كليهما وبذلك تتحقق العدالة الن األأي  اجاالبقاء على احلضانة عند زو أما 
 .األمال يقل عن الضرر املتوقع من زوج األب ابحملضون من زوجة 

على عدم الزواج خشية فقدان صغريها األم  ية النه سيجربسالمكما أن هذا االسقاط خيالف توجهات الشريعة اإل
احملضون أم  ميثل ضغطا علىأنه  من اضرار فهو مينع تطبيق شرع هللا يف حرية الزواج كما راألمومعروف ما يرتتب على هذا 

 الضطرارها إىل البقاء وحيدة دون زواج.
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 (وان عالاألب )اب  إىل اجلد الصحيحاألب نة من فيما يتعلق ابلفقرة الواردة مبقرتح التعديل واليت تنص على انتقا  احلضاأما  -4
وهو قانون الحق يف التشريع ) ( من قانون رعاية القاصرين27اهم ما يسجل عليها يتمثل بتعارضها مع نص املادة )فإن 
ضانة سلب احلأخرى فإن ت على أن ويل الصغري ابوه مث احملكمة , هذا من جهة ومن جهة أكد واليت (الشخصيةألحوا  لقانوان
ومنحها للجد ختتفي منه مصلحة احملضون اذ كيف يعقل أن تتحقق هذه املصلحة عند كبري سن قد األب عند موت األم  من

 اليقوى على رعاية نفسه انهيك عن مصلحة ففل.
بلغ إذا  كما أن هذه الفقرة تتعارض مع حقوق االرامل وخاصة زوجات الشهداء فاين املصلحة من سلب احلضانة منهن

 ال.أم  سواء تزوجت هذه االرملةأب  بدون أصالاحملضون السابعة وهو 
 مع احملضون مببيت يضمن مصلحة احملضون اذ كان البد أن يشتمل على حكم التعديل اغفل ماالبد من التاكيد على أن  -5

 9 املادة أحكامو  ينسجم خاصة وانه راألمفكان يتوجب تنظيم هذا  ،ذلك مينع السابق 57نص الفقرة الرابعة من املادة  الن والده
 العراق قبل من عليها واملصادق 1989الثاين تشرين 20 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادرة الطفل حقوق اتفاقية من

 فصل عدم األفراف الدو  تضمن) اآليت أعاله املادة من (1) الفقرة يف نص ورد حيث ،1994 لسنة 3 رقم القانون مبوجب
 الطفل االفراف حق الدو  حترتم اآليت فيها جاء اليت أعاله املادة من 3الفقرة  يف كذلك (،منهما على كره والديه عن الطفل
 تعارضإذا  إال والديه، بكال مباشرة شخصية واتصاالت بعالقات منتظمة بصورة االحتفاظ يف أحدمها والديه أو عن عن املنفصل
 الفضلى. الطفل مصاحل مع ذلك
الصيانة املقرر عليها و  الشخصية النافذ قد رجح حق احلضانة لألم كجزء من واجب الرعاية واحلمايةقانون األحوا   كانإذا   -6

أن القانون وكذلك مشروع التعديل قد اغفال النص على اية ضماانت إال  يف االنفاق على االسرةاألب للمحضون وهي كمسؤولية 
يف حا  الزواج فهل تعد هذه ضمانة األب إىل األم  نص مشروع تعديل القانون على نقل احلضانة منللمحضون نفسه فعندما 

  ؟تعسف أو ضرر قد يلحق به من زوجة ابيه مثالأي  للمحضون من
ية أساسبدون ضماانت األب أو األم  ال يكفي وجود احملضون معأنه  على السؤا  اعاله تقتضي التاكيد علىاإلجابة  إن

الذي أصبح  –البد من النص على ضماانت حقيقية تلزمهم ابلتفكري مليا قبل اللجوء إىل الطالق أنه  يف تلك الفرتة، مبعىن حتميه
حا  وجود ففل يدفع الثمن عنهم مبعىن البد من تبين القانون لضماانت حقيقية ملصلحة احملضون املضرور تفرض  -أسهل احلال 

 أقربيار يلزم الطرفني مثل منع زواجهم إىل سن اختيار احملضون أو بلوغه سن الرشد أيهما األب( كمعو األم على مسبيب الضرر )
إىل مصلحة احملضون وقد يرتك تقدير ذلك إىل احملكمة املختصة مع استثناء حاالت الوفاة الطبيعية والقضاء والقدر واحلوادث اليت 

مقدما ملصحلة احملضون وتودع لدى دائرة رعاية األب ال دخل ألرادة الشخص هبا، أو النص على ضمانة مالية تستقطع من 
أم  بعد زواجه أو الرجل الذي يتزوج مناألب حق ابحملضون من التصرفات الضارة اليت قد جيريها قد تل إساءةالقاصرين ضماان عن 

ابلتأمني على حياة احملضون لدى مؤسسات التأمني الرمسية واىل غري ذلك من األب أو تضمني املشروع نص يلزم  ،احملضون
كان يتوجب على من يريد أنه   التعويض عن الضرر. مبعىن مستقبله انطالقا من مبدأو  الضماانت اليت حتافظ على حياة احملضون

أو األم  املوازنة بني احلق حبنانو  انة اليت وهبها هللا للزوجنياألماالقدام على التعديل أن يضع أمامه ذلك واعتبار احلفاظ على 
 ع على عاتق املشرع محايته.اليت من الصعوبة قو  احملضون هبا خال  اختياره أو رشده بل هو أحسا  يقاألب اختيار أمان 

مل يتفقا فقد كانت املشاهدة فإن  الشخصية العراقي قد ترك حتديد مكان مشاهدة احملضون التفاق الطرفنيقانون األحوا   أن -7
ويف هذا الصدد البد من االشارة إىل أن الكثري من  2003العراق والذي الغي بعد سنة  العام لنساء حتادمراكز األأحد  تتم يف

الئقة خصصت الجراءات مشاهدة احملضون وذويه ورغم اهنا تراجعت عن ذلك بعد وقت  أماكناملؤسسات الدينية شرعت بتهيئة 
  قصري بسبب ما مت رصده من خالفات وتصرفات تكون ابلضد من مصلحة الصغري وفالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها من خال
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 مبشروع التعديل تنظيم مكان وزمان مشاهدة األوىلتتوفر فيها ضماانت حقيقية حتقق املشاهدة جبو مريح لذلك كان  أماكنتوفري 
 . راألماحملضون المهية هذا 

إىل موعد املشاهدة وما يرتتب على ذلك األب قد ال حيضر  –اليت مت رصدها  وراألموهي من  –يف بعض احلاالت أنه  كما -8
ن ضرر يلحق ابحملضون لعدم حضور ذويه لرؤيته فضال عما يتكبده احلاضن من مصاريف للذهاب إىل مكان املشاهدة وضياع م

 مبشروع التعديل فرض ضماانت حقيقية الحرتام موعد املشاهدة ووقته وحتميل املتخلف عن األوىلالوقت يف االنتظار لذا كان 
وابت قد تصل إىل درجة حرمانه من املشاهدة الن عدم حضوره ملشاهدة صغريه احلضور دون عذر مشروع غرامات فضال عن عق

سليب على نفسية الصغري نتيجة شعوره بعدم رغبة والده برؤيته فانه يف  أثرمن مرة فضال عما يرتكه من  كثردون عذر مشروع وأل
 مبتابعة شؤون صغريه. األب نفس الوقت دليل على عدم رغبة ذلك 

الشخصية من مسألة الشروط املشرتكة للحاضنني اليت تتعلق ابحلاضن الستحقاقه قانون األحوا   رع العراقي يفأن موقف املش -9
 األوىلا على احلاضنة من دون احلاضن لذا كان إليهاحلضانة كان فيها نقص اذ جند أن املشرع العراقي اقتصر على الشروط املشار 

الشخصية العراقي يف قانون األحوا   احلاضن ليشمل احلاضنني من ذكور واانث.كما أنمبشروع التعديل التاكيد على توافر شروط 
 راألماحلاضنني مبرض معدي أو مؤذي وترك هذا  إصابةمل يشر ال من قريب وال من بعيد إىل اسقاط احلضانة يف حالة  57املادة 

 به النص على ذلك حفاظا على مصلحة األوىلكان   مالئمة لنصوص هذا القانون يف حني كثرية األسالمإىل مباد  الشريعة اإل
 مشروع التعديل. إليهمل يتطرق أمر  وهو ناحملضون
نص تلميحا أو تعريفا ملسألة السفر ابحملضون من قبل امه أي  الشخصية العراقي خاليا منقانون األحوا   واخريا فقد جاء -10
لتطور االقتصادي والتكنولوجي الذي يشهده العامل وما رافق ذلك من اغفله مشروع التعديل رغم امهيته خاصة يف ضوء اأمر  وهو

اذ كان يتوجب على مشروع التعديل أن حيدد  ،ت وازدايد حاالت السفر ابحملضونأصالانتشار وتطور وسائل االتصا  واملو 
كانت إذا   رة مع التفرقة فيماأو بدون موافقته يف حالة الضرو األب احلاالت اليت جيوز فيها السماح للمحضون ابلسفر مبوافقة 

 يف حالة ختوفه من سفر احملضون يف فلب كفيل.األب والتاكيد على حق  ،أجنبيةأم  احلاضنة عراقية
 

 اخلامتة 

 : اآليت بعد االنتهاء من هذا البحث توصلنا إىل مجلة من النتائج والتوصيات وعلى النحو
 النتائج  -والً أ

مل أنه إال  1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم قانون األحوا   من 57احلضانة يف املادة نظم املشرع العراقي موضوع -1
إال  ي يف بعض اجلوانبسالمسار على ما سار عليه الفقه اإلأنه  يكن موفقاً يف هذا التنظيم بشكل متكامل ودقيق على الرغم من

 . خرىظيم بعض اجلوانب األإىل عدم الدقة يف تن ضافةمل خيلو من النقص التشريعي ابإلأنه 
ة شروط جيب توافرها يف احلاضنة الستحقاق احلضانة وكان االصح على املشرع العراقي ذكر أربعنص املشرع العراقي على -2

 .نثىمصطلح احلاضن ليشمل الذكر واأل
نص املشرع العراقي على أن مدة حضانة الصغري تنتهي عند امتام العاشرة من العمر، مع امكانية متديدها إىل حني اكماله -3

 ه.أقارباخلامسة عشر من العمر، وبعدها خيري احملضون يف االقامة مع من يشاء من 
دة املشاهدة ومكاهنا وكذلك مل يتطرق املشرع اخلاصة مبشاهدة احملضون من حيث م حكاممل يتطرق املشرع العراقي إىل األ-4

  .ية حبثت ذلك ابلتفصيلسالمالسفر ابحملضون مع أن الشريعة اإل أحكامالعراقي إىل 
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بشكل متداخل وغري واضح،  57على احملضون ومدة احلضانة ومتديدها يف فقرة واحد من املادة  شرافنظم املشرع العراقي اإل-5
 مما جعل الكثري من الشراح والباحثني يفهمون هذه الفقرة بشكل غري دقيق.

أنه  عجعل هذا احلق اختياراًي مأنه إال  على احملضون خال  مدة احلضانة شرافيف اإلاألب نص املشرع العراقي على حق -6
 فرض وواجب على الويل، وكذلك مل ينص على وسائل كفيلة متكن الويل من حتقيق ذلك

األب إىل األم  يف حضانة الطفل من حقيةوالذي انقش نقل األ 57خرية تعديال لنص املادة تبىن املشرع العراقي يف فروحاته األ-7
يف األب اجلد من جهة  أحقيةكما نصت التعديالت على عند السابعة من العمر، كما اشرتط عدم زواجها الخذ احلضانة،  

من حضانة أبنائها عندما األم  أو انتفت لديه شروط احلضانة وبذلك يصبح األصل حرماناألب ، يف حا  تويف األماحلضانة من 
 يتمون السابعة من العمر.

 التوصيات  -اثنياً 

يف حالة األم  ابنقاص سن احلضانة إىل سبع سنوات واسقافها عنواملتعلق ) رفض مقرتح التعديل املقدم إىل جملس النواب -1
ية يف جعل احلضانة حقا للصغري على ذويه وامنا هو سالمكونه ال حيقق مصلحة احملضون وال يتالئم مع مباد  الشريعة اإل  (زواجها

ضون نتيجة تنقله خال  سين الذي سيلحق ابحمل ذىمقرتح سيؤدي إىل فتح ابب جديد للنزاعات بني ذوي الصغري انهيك عن األ
  بني فرفني قد انقطع حبل الود بينهما واصبح الصغري مبثابة كرة يتجاذهبا كل فرف لالضرار ابلطرف االخر.األوىلحياته 

 :لتكون كااليت( واملتعلقة مببيت الطفل عند والده 57تعديل نص الفقرة الرابعة من املادة ) -2
 ربيته وتعليمه حىت يتم العاشرة من عمره.لالب النظر يف شؤون احملضون وت -
ثبت هلا بعد الرجوع إىل اللجنة الطبية إذا  ،حىت اكماله اخلامسة عشر من عمره ،للمحكمة أن أتذن بتمديد حضانة الصغري -

 املختصة أن مصلحة الصغري تقضي ذلك.
 .اقتضت مصلحة احملضون ذلكإذا  أن أتذن مببيت احملضون عنده ملدة حتددهااألب للمحكمة بناء على فلب من  -
 تكون) اآليت وفق على ( تتعلق بتحديد مكان املشاهدة وتكون57للمادة ) أخرىفقرة  إضافةفيما يتعلق حبق املشاهدة نقرتح  -3

 املكان على احملكمة أن حتدد اتفاقهما عدم حالة ويف الطرفان، عليه يتفق الذي املناسب املكان يف ولده الوالدينأحد  مشاهدة
 )األم  فيه تقيم الذي املكان يف للمشاهدة املناسب

لعدد معني من املرات أو على كل  (احلاضن أو فالب املشاهدة) فرض غرامات على كل من يتخلف عن حضور املشاهدة -4
من ميار  اعماال ختل ابجراءات املشاهدة أو يفتعل النزاع بشكل يؤثر سلبا على اجراءات سري عملية املشاهدة وختصص تلك 

 خمصصة للمشاهدة حتت انظار السلطة وحبمايتها. أماكناملبالغ يف انشاء وتطوير 
يشرتط أن يكون احلاضن ذكرا أو ااناث ابلغا امينا قادرا ) اآليت شخصية على الشكل( احوا  57( من املادة )2تعديل الفقرة ) -5

على تربية احملضون وصيانته وسليما من اصابته أبي مرض معدي أو مؤذي حفاظا على مصلحة احملضون وسالمته من املرض 
 احلكم ملن يستحق احلضانه من احلاضنني. ويرتك تقدير جسامة املرض إىل جلنة فبية خمتصة ليستأنس القاضي برأيها عند اصدار

 :اآليت الشخصية ليكون على وفق الشكلقانون األحوا   من 57للمادة  10فقرة جديدة حتمل تسلسل  إضافة -6
منعها وليه من السفر جيوز للقاضي أن فإن  جيوز لالم أن تسافر ابحملضون لسبب معقو  أن مل يكن يف السفر ضررا ابحملضون -

 ثبت له أن من له حق االذن قد تعسف يف استعما  هذا احلق إذا  السفر ميكنها من
اجلنسية وكان سفرها عرضيا لغري االقامة يف موفنها فللقاضي فلب احضار كفيل يضمن عودهتا  أجنبيةاحلاضنه األم  كانتإذا   -

 ضون السباب معتربة.يف احملضون ,وللمحكمة منعها من السفر ابحملضون مىت رجحت احتمالية عدم عودهتا ابحمل
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اختلف الويل واحلاضنة على املدة فإن  ( سنوات ملدة معقولة7ب واجلد وان عال أن يسافر ابحملضون الذكر ببلوغه )جيوز لأل -
 فاللقاضي حتديدها.

 ال يكون قرار السماح ابلسفر انفذ ما مل يكتسب القرار الدرجة القطعية.-
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