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 :ديباجة

ترتبط القضايا املتعلقة بالنسب بمقاصد الشريعة 

حيث حرصت على حمايتها من ناحية الوجود والعدم  اإلسالمية،

وسعت لحفظها من االختالط، ذلك أن األسرة ال تستمر ويستقيم 

حالها إال بحفظ األنساب، ومن أجل ذلك اهتم بهذه املسائل 

الفقهاء القدامى وحتى املعاصرين، خاصة في ظل التقدم العلمي 

نفي النسب،  الذي أفرز طرقا علمية يمكن من خاللها إثبات أو

فضال عن الطرق التقليدية، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه 

الطرق أثارت وتثير العديد من اإلشكاليات ال سيما فيما يخص 

حجيتها، هذا فضال عن الخالفات على املستوى الفقهي وكذا 

االجتهاد القضائي التي يطرحها إلحاق النسب في العالقات غير 

لزنا وولد االغتصاب، ومجهول الشرعية وهذا بالنسبة لولد ا

 النسب.

ومن جانبه أيضا قام املشرع الجزائري بتنظيم القضايا  

املتعلقة بإثبات النسب وأسبابه وتطرق إلى إمكانية استخدام 

الطرق العلمية على الرغم من أّنها تطرح بعض اإلشكاالت حول 

سب الحاالت التي يتم اللجوء فيها إليها، كما أّن مسألة إلحاق الن

مازال يكتنفها بعض الغموض الذي لم يقم املشرع الجزائري 

بتوضيحه على الرغم من وجود اجتهادات قضائية في املسألة، 

 والتي هي بحاجة إلى دراسة وتحليل ملعرفة مدى صوابها.

 إشكالية الندوة:

ما مدى حجية الطرق العلمية في إثبات النسب وهل يمكن أن 

هل يمكن اعتبار الحكم بإدانة  تحل محل الطرق التقليدية؟

الجاني في جريمة اإلغتصاب كسند مؤيد إللحاق نسب املولود 

الناش ىء  عن هذه الجريمة؟ وما هو رأي الفقه اإلسالمي الراجح 

في مسألة إلحاق النسب؟ وإلى أي رأي استندت االجتهادات 

 القضائية في مسائل إلحاق النسب غير الشرعي؟. 

 
 
 
 
 
 

 وة:أهمية الند

مازالت قضايا املتعلقة بالنسب سواء فيما يخص إثباته أو نفيه أو 

حتى إلحاقه من أعقد وأهم املواضيع التي لطاملا أثارت إشكاليات، خاصة 

في التطبيقات العملية، ومدى موافقة قانون األسرة الجزائري واإلجتهاد 

الشريعة اإلسالمية وخطورة هذا األمر في الواقع  ملا جاءت به القضائي

العملي، سواء تعلق األمر بإثبات النسب أو إلحاقه، األمر الذي يجعلنا 

نؤكد أن هذا املوضوع بحاجة ماسة إلى دراسات جادة ومعمقة تسلط 

قانون األسرة الجزائري وما ذهبت إليه الضوء على أراء الفقهاء وموقف 

في مسائل إثبات النسب وإلحاقه، من أجل االجتهادات القضائية 

 الوصول إلى األراء الصائبة التي يمكن للمشرع الجزائري تبنيها.

 تهدف هذه الندوة إلى: :أهداف الندوة

خطورة التالعب في إكسابه  ىتوضيح مفهوم النسب وتبيان مد-

 وإثباته.

 بيان األشكال املختلفة إلثبات النسب. - 

الوقوف على مدى حجية الطرق العلمية في إثبات النسب وإمكانية  -

 استخدامها في إلحاق نسب املجهول.

بيان أقوال الفقهاء في مسألة إلحاق النسب في العالقات غير  -

 الشرعية

بيان موقف املشرع الجزائري واإلجتهاد القضائي من مسائل إلحاق  -

 النسب.

التنبيه على مختلف الوسائل العلمية املستعملة في إثبات النسب  -

 وبيان مدى حجيتها في ذلك.

محاولة ضبط النص التشريعي الوضعي لتضييق االجتهاد في إلحاق  -

 النسب إال بضوابط شرعية  موضوعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 محاور الندوة:

املقصود بإثبات وإلحاق النسب في الفقه اإلسالمي املحور األول: 

 والقانون الجزائري والتشريعات املقارنة.

 الطرق الشرعية والعلمية إلثبات النسب.املحور الثاني: 

نسب ولد -إثبات نسب املجهول)نسب ولد الزنااملحور الثالث: 

(في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري مجهول النسب -االغتصاب

 يعات املقارنة.والتشر 

االجتهادات القضائية في مسائل إثبات النسب املحور الرابع: 

 الناتج  في األطر غير الشرعية أو في حالة االعتداء على العرض.

  أعضاء اللجنة العلمية

 د. بوخروبة حمزة......جامعة محمد بوضياف املسيلة

 1......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةأد. عياش ي شعبان

 1أد.عمارة فوززي......... جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 1......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد. محروق كريمة

 1د. خوادجية سميحة حنان......... جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 1معة االخوة منتوري قسنطينةد. بوحوش هشام....... .......... جا

 د. مهدي رضا.......جامعة محمد بوضياف املسيلة

 د. لجلط فواز .......جامعة محمد بوضياف املسيلة

 حاج عزام......جامعة محمد بوضياف املسيلةأد. ال

 ......جامعة محمد بوضياف املسيلةد.ليلى إبراهيم العدواني

 ......جامعة محمد بوضياف املسيلةد. سامية شرفة

 1د. سعدي عبد الحليم......... جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 1بليمان يمينة......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد.

 1د. ربيعي حسين......... جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 1د.رباحي مصطفى................ جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 1د.  بن حافظ بيبية....... ....... جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 1....... .......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد. بن كرور ليلى

 د. الزين رشيد.....جامعة محمد بوضياف املسيلة 

 1....... .......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد. مرمون موسى

 

 

  جامعة محمد بوضياف املسيلة....................د. عمارة عمارة...

 بلموهوب محمد الطاهر...جامعة محمد بوضياف املسيلة د.

 .....جامعة محمد بوضياف املسيلةالدين د. ميمون جمال

 د. بن سعدي يوسف.....جامعة محمد بوضياف املسيلة

 د.رحماني نجية.......جامعة محمد بوضياف املسيلةأ

 برابح السعيد...جامعة محمد بوضياف املسيلة د. 

 1............. جامعة االخوة منتوري قسنطينةد.عالق نجيمة

 1............ جامعة االخوة منتوري قسنطينةزهوين ميسون . د

 1قسنطينة............ جامعة االخوة منتوري بن لشهب أسماءد.

 1............ جامعة االخوة منتوري قسنطينةبوسالم رابح . أ

 1............ جامعة االخوة منتوري قسنطينةزولي سهام . أ

 1....... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد.  خوجة سعاد

 د. ذبيح حاتم...........جامعة محمد بوضياف املسيلة

 بوضياف املسيلةد. حمريط عبد الغني.... جامعة محمد 

 1......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد. برني كريمة

 جامعة محمد بوضياف املسيلة..........رداوي مراد..د. 

 د. بودور مبروك....جامعة محمد بوضياف املسيلة

 بن حليمة ليلى....جامعة محمد بوضياف املسيلةد. 

 1......... جامعة االخوة منتوري قسنطينةد.كلو هشام

 حميدوش آسيا......جامعة محمد بوضياف املسيلةد. 

 د. هلتالي أحمد..جامعة محمد بوضياف املسيلة

 د.رابعي إبراهيم.....جامعة محمد بوضياف املسيلة

 د. ياحي مريم....جامعة محمد بوضياف املسيلة

 أ.زولي سهامد. بن حافظ بيبية /    رئيس اللجنة التنظيمية للندوة:

 التنظيميةأعضاء اللجنة 

 ط.د حمالوي ندير -  

 ط.د صالح الدين بوحملة - 

 ط.د  رميساء كحول  - 

 ط.د سهيلة شريط - 

 

 شروط املشاركة:

أصيلة ولم يسبق املشاركة بها في ندوات  أن تكون املداخالت فردية، -

 نشرها في مجلة.أو ملتقيات أو مستلة من مذكرة أو أطروحة، أوسبق 

أن تتسم بالجدية والعمق وتكون من ضمن املحاور املقترحة، وأال  -

 صفحة. 52وأال تزيد عن  11تقل صفحات البحث عن 

املتن،  في Traditional Arabic 16تكتب املداخالت بالعربية بخط  -

سم بين األسطر، وأما اللغات األجنبية فبخط  1في الهامش بفارق  15و

Times New Roman  للهامش. 11للمتن و 11بحجم 

 يدرج التهميش بصفة آلية وفق ترتيب تسلسلي في نهاية البحث.  -

 باإلضافة إلى السيرة الذاتية. سطرا11يرسل ملخص في حدود  -

من طرف أعضاء اللجنة تخضع امللخصات واملداخالت للتحكيم  -

 العلمية ويتم الرد على املقبولة منها.

 امللخصات واملداخالت على البريد اإللكتروني: ترسل -

cem.filiation@yahoo.com 

 مواعيد هامة:

 م0206/ 22/ 02 امللخصات: إلرسالأجل  خر آ -

 م6/20/0206 الرد على امللخصات: -

 م02/20/0206 جل الستقبال املداخالت كاملة:أخر آ -

 م62/20/0206 الرد على املداخالت املقبولة:

 

 
 


