المحور األول :مفهوم األسرة وأهميتها ومكانتها
وتحدياتها المعاصرة
-

مفهوم األسرة يف اإلسالم
أهمية األسرة يف اإلسالم والوظائف املنوطة بها
قيمة األسرة ومكانتها يف التشريعات الوضعية
التحديات اجلديدة اليت تواجه األسرة املسلمة
املعاصرة وسبل مواجهتها

المحور الثاني :قضايا إنشاء األسرة المعاصرة
-

سن الزواج بالنسبة للزوجني
الولي بالنسبة للمرأة
الكفاءة بني الزوجني
الشروط يف عقد الزواج
تعدد الزوجات
الفحوص الطبية قبل الزواج

المحور الثالث :قضايا العالقات األسرية المعاصرة
-

احلقوق والواجبات األسرية
قوامة الرجل على املرأة
عمل املرأة وتأثريه على األسرة
النفقة الزوجية
عالقة كل من الزوجني بأقارب الزوج اآلخر
وظيفة األسرة يف تربية األوالد وتكوين األجيال
مكانة كبار السن داخل األسرة
العنف األسري وآثاره وسبل مواجهته

المحور الرابع :قضايا انحالل األسرة واآلثار المترتبة عليه
في النزاعات األسرية المعاصرة
-

الطالق وأسبابه وسبل مواجهته
اللعان وأسبابه وسبل مواجهته
احلضانة واستحقاقها
النفقة والسكنى وتقديرهما

 -1يُفتح باب املشاركة يف امللتقى لكل باحث جامعي
سواء كان أستاذا أو طالب دكتوراه.

 -2أن تندرج املشاركة ضمن أحد حماور امللتقى.

 -3أن يتوافر البحث املقدم من املشارك على شروط
البحث العلمي املعتمد على األصول العلمية واملنهجية

املتعارف عليها يف كتابة البحوث العلمية.

 -4على كل مشارك أن يرفق ملخصه بسرية ذاتية تتضمن
مساره العلمي ووظيفته واملؤسسة اليت ينتمي إليها وإنتاجه
العلمي ومشاركاته .كما أن عليه أن يُضَمِّنَها املعلومات
التالية :اهلاتف ،الفاكس ،الربيد اإللكرتوني.

آخر أجل الستقبال امللخصات 22 :سبتمرب 2212

موعد الرد على أصحاب امللخصات املقبولة 21 :أكتوبر 2212
آخر أجل الستقبال األحباث الكاملة 15 :أكتوبر 2212

موعد الرد على أصحاب األحباث املقبولة 31 :أكتوبر 2212
تاريخ انعقاد امللتقى 28-27 :نوفمرب 2212

توجه مجيع املراسالت املتعلقة بامللتقى

إىل رئيس امللتقى على الربيد اإللكرتوني التالي:

qathaya.osra.moassira@gmail.com
لالتصال بنا:
رقم اهلاتف22213 33 25 33 69 :

رقم الفاكس22213 33 25 33 65 :

فكرة الملتقى وإشكاليته
األسرة هي أساس بناء اجملتمع ،وهي

احملضن الطبيعي الذي ينشأ فيه اإلنسان ويتلقى
تكوينه األولي ،الذي ينفتح من خالله على الناس
واحلياة ،ويتعرف فيه إىل احلقائق الكربى يف الكون

والوجود.

ومبا أن األسرة بهذه األهمية واملكانة ،فقد

حظيت بعناية خاصة يف الشرائع السماوية والتشريعات

الوضعية ،منذ بداية تكوينها وخالل مراحل تطورها

وصريورتها ،وحتى يف حالة احنالهلا وانفصال مكونيها

األساسني وهما الزوج والزوجة.

وقد أوْلت الشريعة اإلسالمية أهمية بالغة

لألسرة ،حيث دعت إىل تكوينها وأكدت على ضرورة

التحري والتثبت يف إنشائها ،وبينت احلقوق

وقد أفرز الواقع املعاصر الكثري من املعطيات
اجلديدة اليت كان هلا تأثري بارز على األسرة املسلمة
املعاصرة ،سواء من حيث تكوينها ،أو من حيث
استمرارها ،أو من حيث احنالهلا ،أو من حيث اآلثار
املرتتبة على ذلك كله.
وهو ما أدى إىل أن تُطرح قضايا وإشكاالت حتتاج
إىل حلول وإجابات سواء من خالل أصول الشريعة
اإلسالمية ومقاصدها ،أو من خالل مبادئ وقوانني
التشريعات العربية احلديثة.
كما يأتي هذا املؤمتر الدولي يف ظل املراجعات
الكربى لقوانني األحوال الشخصية يف الدول العربية اليت
تظهر بني الفينة واألخرى وما تثريه من تداعيات.
لدراسة هذه اإلشكاالت والقضايا تأتي برجمة هذا
امللتقى الدولي التاسع لكلية العلوم اإلسالمية جبامعة
باتنة ،1حتت عنوان:

قضايا األسرة المسلمة المعاصرة
في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية
والتشريعات العربية

القانون اجلزائري ،بتكوين األسرة وبيان مركز كل

عضو من أعضائها ،وصاغت من املبادئ والقوانني ما
هو كفيل  -يف نظر واضعيها  -بتماسك األسرة ما
دامت قائمة ،وحبفظ حقوق أطرافها يف حالة

احنالهلا.

ولذلك كان من واجب الباحثني املتخصصني

أن يهتموا بهذا األمر ،ويقدموا وجهات نظرهم

وخرباتهم العلمية من زوايا خمتلفة يف سبيل استعادة

األسرة لوظيفتها وقيامها بدورها.

ومن هنا جاء اختيار هذا املوضوع لدراسته

يف هذا امللتقى العلمي الدولي.

 - 1إبراز أهمية األسرة ودورها يف ضوء أصول
الشريعة اإلسالمية ومقاصدها.

 -2بيان األحكام اليت وضعتها الشريعة حلسن بناء
األسرة واحلفاظ عليها وسالمة العالقات بني أبنائها.

 -3الكشف عن املقاصد السامية اليت توخاها الشارع
 -4رصد القضايا واملشكالت اليت أفرزها التطور

املناسبة لكل ما ميكن أن متر به األسرة من أطوار أو
كما اهتمت التشريعات الوضعية العربية ،ومنها

حبيث تراجع مركز األسرة وضعف دورها.

احلكيم من تشريع تلك األحكام.

والواجبات املنوطة بكل عضو فيها ،ووضعت األحكام

يطرأ عليها من تغريات.

تكوين األسرة ووظيفتها ودورها يف حياة أفرادها،

يستمد امللتقى أهميته من أهمية موضوعه؛
فاألسرة املسلمة املعاصرة تواجه يف السنوات األخرية
حتديات جديدة مل تعرفها األسرة املسلمة يف العهود
الغابرة ،وال حتى يف عهد قريب.
وهذه التحديات متثلت يف التغريات
االجتماعية الكبرية اليت طرأت على اجملتمعات
املسلمــة املعـاصرة ،والتـي أثرت تأثيـرا كبيــرا علـــى

املعاصر وكان هلا مساس مباشر أو غري مباشر باألسرة

ومكوناتها ووظيفتها ومنط العالقات بني أفرادها.

 -5بيان كيفية تعامل التشريعات العربية احلديثة مع
القضايا اجلديدة املتعلقة باألسرة املسلمة.

 -9عرض التحديات اليت تواجه األسرة املسلمة
وحتول دون متكنها من إنشاء الفرد املسلم الصاحل،

ودراسة كيفية مواجهة هذه التحديات.

الرئيس الشرفي للملتقى:
 أ.د .عبد السالم ضيفرئيس الملتقى:
 أ.د .عبد القادر بن حرزاهللرئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى:
 أ.د .مسعود فلوسياللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى:
أ.د .عبد الكريم حامدي
أ.د .حسن رمضان فحلة
أ.د .صالح بوبشيش
أ.د .محمود بوترعة
أ.د .أم نائل بركاني
أ.د .مليكة مخلوفي
أ.د .نجيب بوحنيك
أ.د .عبد المجيد بوكركب
أ.د .صليحة بن عاشور
أ.د .رابح زرواتي
أ.د .دمحم حمدي
أ.د .رشيد درغال
أ.د .عبد القادر عبد السالم
د .عزوز مناصرة
د .عبد الرحمان رداد
د.صالح زنداقي
أ.د.عيسى بوعكاز
أ.د .لخضر شايب
أ.د .عبد الحكيم فرحات
أ.د .عائشة غرابلي
أ.د .أحمد عيساوي
أ.د .عبد الحليم بوزيد
أ.د .صحراوي مقالتي

أ.د .العمري مرزوق
أ.د .صالح عسكر
أ.د .عامر لعرابي
أ.د .حجيبة شيدخ
أ.د .حسين شرفة
أ.د .بدر الدين زواقة
أ.د .عبد الكريم رقيق
أ.د .أحمد بوسجادة
أ.د .منصور كافي
أ.د .العربي بن الشيخ
أ.د .السعيد بوخالفة
أ.د .جمال بن دعاس
أ.د .فؤاد بن عبيد
أ.د .رضا شعبان
د .سميرة خزار
د .نوارة دري
د .فضيلة تركي
د .جميلة قارش
د .فائزة اللبان
د .آسيا علوي
د .سميرة عبدو
د .فاطمة الزهراء وغالنت
د .حورية تاغالبت
د .الذوادي قوميدي
د .الخامسة مذكور
د .طروب كامل
د .ميلود ميهوبي
د .دمحم العايب
د .بويلي سكينة
د .فريدة سكيو
د .الطيب بن حرزهللا
د .بلبية دمحم
د .أدمحم بنبري
د.خالد ذويبي

د.سامية دردوري
د.نورة بن حسن
د.منوبة برهاني
د.فائزة دمحمي
د.نور الدين بولحية
د.عبد الباسط دردور
د.شريفة زغيشي
د.السعيد قاسمي
د.زينة مومني
د.أحمد أمداح
د .فالح عمار
د .أحمد بروال
د .نادية وزناجي
د .سامية ديبي
د .شهر الدين قالة
د .عبد الحفيظ هالل
د .سرحان بن خميس
د .زينب دوادي
د .عبد الحق ميحي
د .عمر حيدوسي
د .زوهير عبد السالم
د .جمعي بوقفة
د .بوطهرة نعمان
أ .عياش حمادي
أ .الهاشمي قروف
أ .عالوة بوشوشة

أمانة الملتقى:

 مجال بن العشي ليندة حمالبي -هدى عوملي

المساهمون:
 -1وكالة تيمقاد للسفر والسياحة

 -3شركة أليناس للتأمينات

 -5مكتبة قرفي

 -2وكالة طيبة للسفر والسياحة

 -4الدار المختارة للطباعة والنشر والتوزيع – باتنة

 -9مؤسسة قعودة جمال – بيع وصيانة عتاد الوقاية
واألمن

