
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -قسنطينة – ير عبد القـادر للعلوم إلاسالميةجـامعة ألام

 كليـة الشريـعة واالقتـصاد

 

 

   .2023فيفري  21 اريخالموافق لـت ه1444شعبان  01 يوم الثالثاء

 البحث في الدراسات القانونية والفقهية المقارنةومخبر  في الدراسات الشرعية مخبر البحثتنظيم 
 بالشراكة مع مجلس قضاء قسنطينة 

 والتضامن لوالية قسنطينة االجتماعي نشاطومديرية ال
 ديباجة امللتقى: -1

تتنوع مظاهر االعتداء على األصول بالقتل والضرب والشتم، والرتك والتخلي عنهم هنائيا، سواء بطردهم خارج      
مكان إقامة األبناء، أو الزج هبم يف بيوت املسنني، أو رميهم يف الشارع دون تفكري يف مكان يأويهم، هذه الظاهرة اليت 

أواصره  ة تنخر يف جسم هذا اجملتمع، الذي عرف عنه حفاظه علىاستفحلت كثريا يف اجملتمع اجلزائري، كظاهرة خطري 
العائلية، ومتسكه بقيم دينه وعقيدته، اليت جتعل طاعة الوالدين من طاعة اهلل عز وجل، إذ هنى تعاىل عن إيذائهم بأبسط 

َساناا ِإالا ِإيااُه َوبِاْلَوالِ َوَقَضٰى رَبَُّك َأالا تـَْعُبُدوا فعل قد يصدر عن اإلنسان، وهو قول "أف"، قال عز وجل: ))  ْْ  ِإماا ۚ  َدْيِن ِإ
ُلَغنا  ُدُهَما اْلِكبَـرَ  ِعنَدكَ  يـَبـْ َْ َهْرُهَما َواَل  ُأف   لاُهَما تـَُقل َفاَل  ِكاَلُهَما  َأوْ  َأ  23(( اإلسراء:رِيمااكَ   قـَْوالا  لاُهَما َوُقل تـَنـْ

 اجملتمع اجلزائري، وأشكال ذلك وصوره، وحماولة مالمسةوبالوقوف على ظاهرة االعتداء على األصول، وتفشيها يف 
دور اجملتمع املدين يف أبرز مؤسساته وهياكله، رأت كلية الشريعة واالقتصاد أن تقف على ظاهرة إمهال الفروع لألصول وأشكاله؛ 

مهال الفروع لألصول، ملسألة إ يف حماولة منها ـ كمؤسسة علمية هلا دورها الفاعل يف اجملتمع ـ التعريف باحلكم الشرعي الفقهي
موضحة أخطر أشكاله، وهو طردهم والتخلي عنهم هنائيا، ومقارنة ذلك مبوقف املشرع اجلزائري ـ خاصة ـ من إمهال الفروع 

 لألصول، من جهة والتشريعات املقارنة من جهة أخرى، سيما قوانني  وتشريعات الدول العربية .

 

 



 املوضوع:إشكالية -2

طرح هذه أحد صورها وأشكاهلا، ت عنهم وطردهمأمام تفشي ظواهر االعتداء على األصول، واليت يعترب التخلي 
 مفاده:الورقة البحثية سؤاال رئيسيا 

 ـ ما حكم إمهال الفروع لألصول يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون اجلزائري؟
  لألصول؟ـ ما هي صور وأشكال إمهال الفروع 

 التخلي عنهم هنائيا بالطرد خارج أماكن إقامة األبناء؟ما حكم 
 " يف القانون اجلزائري؟بالطرد لألصولـ إىل أي مدى ميكن تلمس جترمي "التخلي 

 هل جترم القوانني والتشريعات العربية )يف ظل القانون املقارن( االعتداء على األصول بالطرد والتخلي عنهم؟ ـ 
 وكيفيتها؟هل يوفر القانون محاية لألصول، وما طبيعة هذه احلماية 

ما دور مؤسسات اجملتمع املدين يف اجلزائر يف احلد من تفشي ظاهرة إمهال الفروع لألصول، السيما يف حالة 
 التخلي عنهم وطردهم؟

  مناهجها التعليمية يف ـ ما دور املسجد للحد من ظاهرة التخلي بالطرد لألصول؟ ـ ما دور املدرسة من خالل
 كافة مستويات التعليم ما قبل التعليم اجلامعي؟

ـ ما دور اجلامعة اإلسالمية يف هذا اجملال، من باب العمل على احلد من ظاهرة االعتداءات بأشكاهلا املتنوعة 
 الواقعة على األصول، ومن ضمنها "االعتداء بالطرد والتخلي عنهم" .

 أمهية هذا املوضوع: ترجع: الموضوعأهمية  -3
 انتشار ظاهرة االعتداء على األصول، السيما بالتخلي عنهم وطردهم هنائيا من أن ميكثوا مع األبناء.ـ 

 ـ ما حتمله هذه الظاهرة من خطر على حلمة ومتاسك األسرة واجملتمع اجلزائري.
ل هذه ريعة اإلسالمية، إذ تؤدي مثـ ما ينجم عن هذه الظاهرة من مساس بقيم اجملتمع وثوابته املستمدة من الش

الظاهرة إىل بروز أجيال بعيدة عن قيم دينها وعقيدهتا، وما ميثله ذلك من خطر على الدين والعقيدة ووحدة الوطن 
 وانتماءاته العربية واإلسالمية.

 الندوة:أهداف -4

زائري وتوجيه فت نظر املشرع اجلـ تلتمس الندوة ـ وهي تعرض إىل هذه الظاهرة الغربية عن اجملتمع اجلزائري ـ ل 1
عنايته ورعايته هلذه الفئة من اجملتمع اجلزائري، ومن األسرة اجلزائرية، وذلك بالبحث يف مدى إمكانية التوصل إىل جترمي 
ختلي الفروع على األصول، جبعل التخلي عنهم بطردهم، من االعتداءات اليت جيرمها القانون ويعاقب عليها، بشروط 

 ها، قياسا على ما رتبه من أحكام قانونية ناجتة عن إمهال األصول للفروع )اإلمهال العائلي(.وضوابط يضع
ـ من شأن القراءة املتنوعة يف القوانني والتشريعات الوطنية العربية املختلفة، أن يسهم يف الوقوف على كيفية  2

 القوانني بالقانون اجلزائري. تناول هذه التشريعات للظاهرة، وتعاملها معها، ومقاربة ومقارنة هذه 



ـ حماولة التعرف على موقف القوانني املقارنة يف بعض الدول الغربية من ظاهرة ختلي الفروع على األصول )هل  3
 يايت ذكرها وتنظيمها من قبل قوانني وتشريعات هذه الدول؟(

رة خاص إىل خطورة هذه الظاه ـ توجيه اهتمام وعناية مؤسسات اجملتمع املدين، واجلامعة اإلسالمية بوجه 4
ومآالهتا على األسرة واجملتمع اجلزائري، مما يدعو إىل تكاثف اجلهود إلجياد حلول هلا، ووضع حد النتشارها واستفحاهلا  

 اجملتمع.كداء يضرب مناعة 

 الندوة:محاور  -5

 والقانون(إطار مفاهيمي )التعريف بإمهال الفروع لألصول وصوره، مدلول األصول يف الشريعة  المحور األول:
 املقارنة اجلزائري والقواننيأشكال وصور إمهال الفروع لألصول يف القانون  المحور الثاني:
 اإلسالمي.: حكم التخلي عن األصول وطردهم يف الفقه المحور الثالث

  .ألصولالفروع على امن تخلي : موقف القانون اجلزائري والقوانني العربية وبعض قوانني الدول الغربية المحور الرابع
 .احلماية القانونية لألصول يف القانون اجلزائري والقوانني العربية :الخامسالمحور 

 : التماس جترمي التخلي على األصول / حماولة التكييف القانوين اجلنائي للتخلي عن األصول المحور السادس
 دور مؤسسات اجملتمع املدين يف احلد من ظاهرة االعتداء بالطرد والتخلي عن األصول يف اجملتمع اجلزائري. المحور السابع:

 

 :الندوةدارة إ-6  
 

 للعلوم اإلسالمية جامعة األمير عبد القادرمدير -السعيد دراجي /أ.د: المدير الشرفي- 
 عميد كلية الشريعة االقتصاد– كمال لدرع  /: أ.دمدير الندوة- 
 :نائب مدير الجامعة-خمتار نصرية  /أ.د إشراف- 
 د/ حبيبة رحاييب والتنظيمية: رئيس اللجنة العلمية 
 اللجنة العلمية: 

 أ د/ كمال لدرع 

 أ/ السبتي بن ستيرة 

 بغانة د/ عبد السالم

 د/ نادية سخان 

 د/ دليلة شايب

 د/ يمينة بوسعادي

 د/ ليلى بن بغيلة 

 أ.د/ رحيمة بن حمو

 أ.د/ وسيلة شريبط 



 د/ عائشة بن حسين

 د/ وداد الصيد

 دار جعد/ هاني بو 

 د/ خوجة سفيان عالمة

 د/ عبد الناصر براني

 د/ عبد الرحيم بن غاش ي 

 أ.د/ نجية رحماني )املسيلة(

 يق )سكيكدة(تد/ نظيرة ع

 أ.د/ منصور رحماني )سكيكدة(

 د/ طروب كامل )باتنة(

 د/ خديجة بركاني

 شاد/ هشام عليو 

 د/  عبد هللا جنة 

 د/ رابح فغرور

 د/ بثينة بوجبير

 د/ حمزة بونعاس

 زي د/ دليلة را

 مهمة: تواريخ-7

   2023فيفري  10كاملة آخر أجل إلرسال املداخالت. 
  2023فيفري  15الرد على املداخالت املقبولة. 
 :ترسل املداخالت عرب العنوان االلكرتوين fiqhcharia77@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 إلاسالمية قسنطينةجـامعة ألامير عبد القـادر للعلوم 

 واالقتـصادكليـة الشريـعة 

   .2023فيفري  21 ه الموافق لـتاريخ1444رجب  29 يوم الثالثاء
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