
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (49) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب
 ت علي هاشمأ.يوسفا                                        

 أدرار -جامعة العقيد أحمد دراية                                          
S 

نڀطم ؾطع١ٝ  ,ايٓػبإثبات إتعاضف عًٝ٘ إٔ ايؿطاف ٚاٱقطاض ٚايب١ٓٝ أزي١ ٗ      

عٌُ بٗا ايؿكٗا٤ َٓص ظَٔ طٌٜٛ, ٖسا ٚقس ٚٗطت ططم ع١ًُٝ سسٜج١ نسيٌٝ دسٜس 

(, ؾُا َٓعيتٗا َٔ أزي١ ايٓػب ايػابك١ ايصنط, ١ٝADN )ٖٚٛ ْٛاّ ايبك١ُ ايٛضاث

سٝح اختًـ ايؿكٗا٤ إعاقطٕٚ ٗ ؼسٜس َٓعي١ ٖات٘ عٔ تًو ٚٚٗط ق٫ٕٛ, ايكٍٛ 

 إٍا٭ٍٚ ٜط٣ أْ٘ هب تكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عٔ ايڀطم ايؿطع١ٝ, نْٛٗا تٛقًٓا 

ايجاْٞ ٜط٣ أقشاب٘  ايڀطم ايؿطع١ٝ, أَا ايكٍٛ إيٝٗاْتا٥ر أؾهٌ ٚأزم ٖا تٛقًٓا 

َٔ ايهتاب شيو أْ٘ ٜٓبػٞ تكسِٜ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ عٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, َدلضٜٔ 

إٔ ايطأٟ ايجاْٞ ٖٛ ا٭قطب يًكٛاب ٚايسق١  ٚايػ١ٓ, ٚسػب تكسٜط إؿطع اؾعا٥طٟ,

ا اغتشاٍ ا٭َط أَهٓ٘ إشايڀطم ايؿطع١ٝ أ٫ٚڄ, ٚ إًٍٜذأ ايكانٞ  سٝح ٚايٛاقع١ٝ

 َٔ قإْٛ ا٭غط٠. 21م ايع١ًُٝ, ٖٚسا ٚانح َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ ايڀط إٍايًذ٪ 

RESUME: 
Admis que le matelas et la preuve de reconnaissance et de 

preuves pour démontrer qu'elles descendent, le travail routes légitime 
par les chercheurs depuis longtemps, ce qui a paru moyens de preuve 
scientifique moderne, un ADN nouveau système (ADN), quelle est sa 
valeur de preuve des ratios ci-dessus, où les savants diffèrent 
contemporains dans la détermination statut à la suite de celles apparu 
deux opinions, de dire que je sentais qu'il doit fournir l'ADN de la 
légitimité des routes, comme nous l'avons de meilleurs résultats, plus 
précis que les routes conclusions de notre légitimité, tandis que le 
second voit ses compagnons qu'ils devraient fournir des preuves 
médico-légales de l'ADN, ce qui justifie de canard du Coran et de la 
Sunna , et à la discrétion du législateur algérien, que le deuxième avis est 
plus susceptible d'être correcte, la précision et le réalisme où le recours 
du juge aux méthodes légitimes d'abord, et impossible Lada il est 
capable de se réfugier aux méthodes scientifiques, et cela est évident 
dans le texte de l'article 40 du code de la famille.            

 

 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (50) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

ضغِ َا ٚقٌ ايٝ٘ اٱْػإ َٔ اخذلاعات ٚانتؿاؾات ع١ًُٝ , ؾإِا        

َٿٔ}: تعاٍشيو إ٫ بؿهٌ ايكٟٛ ايععٜع َكساقا يكٛي٘  َٳا بٹهڂِ  ُٳ١ٺ  ٚٳ ْٿعٵ

ٕٳ ٘ٹ تٳذٵأځضٴٚ ٝٵ ِٴ ايهټطټ ؾځإڇيځ َٳػٻهڂ ِٻ إڇشٳا  ٘ٹ ثٴ ٔٳ ايًچ ُٹ (1){ؾځ
َٚٔ بٌ تًو ا٫نتؿاؾات 

٭خرل٠ َا تعطف باؿاَض ايٟٓٛٚ أٚ ايبك١ُ اييت ؾاعت ٗ اٯ١ْٚ ا

ايٛضاث١ٝ
(2)

ٚاييت دا٤ انتؿاؾاٖا ع٢ً ٜس ايعامل ا٫لًٝعٟ ايسنتٛض "أيٝو  

, سٝح قسّ عجا ٚنح 0902دٝؿطؽ" عامل ايٛضاث١ ظاَع١ يٝػذل ٗ يٓسٕ 

ؾٝ٘ أْ٘ َٔ خ٬ٍ زضاغت٘ ع٢ً اؿُض ايٟٓٛٚ, تبٌ إٔ يهٌ ؾدل 

عٔ غرلٙ َٔ ايٓاؽ ٫ٚ ّهٔ إٔ تتؿاب٘  بك١ُ ٚضاث١ٝ خاق١ ب٘ ُٝعٙ

بٌ اثٌٓ إ٫ ٗ سا٫ت ايتٛا٥ِ إتُاث١ً, ٚأطًل ع٢ً اخذلاع٘ ٖصا اغِ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٲْػإ
(3)

تؿبٝٗا شلا ببك١ُ ا٭قاب  اييت ٜتُٝع بٗا نٌ  

١ٜ َٔ يٕٛ بساؾدل عٔ غرلٙ ٚؼتٟٛ ع٢ً نٌ ايكؿات ايٛضاث١ٝ 

 قاب١ًٝ ايتعطض يبعض ا٭َطاض.ايعٌٝٓ ٚإٛاٖب ايؿدك١ٝ ٚ

ٚباعتباضٖا ٚغ١ًٝ ع١ًُٝ زقٝك١ يًتُٝٝع بٌ ا٭ؾدام, نُا هٛظ      

ا٫عتُاز عًٝٗا ٗ فاٍ إثبات ١ٜٖٛ ايؿدل ٚايتشكل َٔ ؾدكٝت٘ 

ٚا٫عتُاز عًٝٗا ٗ اجملاٍ اؾٓا٥ٞ, إش غاُٖت ٗ تدل١٥ إتٌُٗ أٚ 

كهاٜا اؾٓا١ٝ٥, نُا ا٭ؾدام ايصٜٔ أزٜٓٛا ًُٚا ٗ ايعسٜس َٔ اي

غاُٖت ٗ ايتعطف ع٢ً نشاٜا ايهٛاضخ, ؾه٬ عٔ شيو هٛظ ا٫عتُاز 

أخرل٠  21/0عًٝٗا ٗ فاٍ ايٓػب نُا عاؾٗا إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إاز٠ 

إش ْل: "هٛظ يًكانٞ ايًذ٤ٛ  15-12َٔ تعسٌٜ قإْٛ ا٭غط٠ با٭َط 

 ايڀطم ايع١ًُٝ ٱثبات ايٓػب". إٍ

 : تعسٖف ٔخؿاٟـ البؿىٛ الٕزاثٗٛ املبشح األٔه

عٓس قطا٤تٓا يٓكٛم قإْٛ ا٭غط٠, إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ تسخٌ ٚبٌ      

, نُا سسز يٓا ططم إثبات 21ست٢  21يٓا نٝؿ١ٝ ٱثبات ايٓػب َٔ إٛاز 

, َٚٔ خ٬ٍ َا استٛت٘ ٖصٙ إاز٠ ٜتهح, إٔ ايٓػب ٜجبت 21ٗ إاز٠ 

اض أٚ ايب١ٓٝ أٚ بٓهاح ايؿب١ٗ أٚ بهٌ ظٚاز أ٫ٚ بايعٚاز ايكشٝح أٚ اٱقط

ثِ ؾػد٘ بعس ايسخٍٛ ثِ دعٌ َٔ ايڀطم ايع١ًُٝ ا٭َط دٛاظٟ 



(51) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

بايٓػب١ يًكانٞ أٟ إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ َٛقؿ٘ نإ ُاؾٝا َ  َٛقـ 

ايعًُا٤ إعاقطٜٔ إش ٜكسّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عٔ ا٭زي١ ا٭خط٣ ست٢ ٚيٛ 

٢ ايػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ يًكانٞ ٗ ا٭خص ناْت ْتا٥ذٗا ٜك١ٝٓٝ, داظ١َ ؾتبك

بٗا ٚتأتٞ ٗ إطتب١ ا٭خرل٠, ٚعًٝ٘ غٓكّٛ ٗ ٖصا إبشح بتشسٜس تعطٜـ 

َڀًبٌ ْتعطض ٗ  إٍٚخكا٥ل ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, ٚغٓكػُ٘ 

تعطٜـ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, يٓتعطض ٗ )إڀًب ايجاْٞ(  إٍ)إڀًب ا٭ٍٚ( 

 خكا٥ل ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ.  إٍ

 مب األٔه: تعسٖف البؿىٛ الٕزاثٗٛاملط

ٜٚكاٍ َا ؾاضقتو ؾدلاڄ  ططف ايبٓكط, إٍايبكِ: ؾٖٛا َا بٌ اـٓكط  

بٌ نٌ  ٚايؿٛت َا بٌ اـٓكط , ٚايبكِ َاا٫ بكُٚ ا٫ٚ عتب ا٫ٚؾذل

.أقبعٌ ط٫ٛ
(4)

   

آخط ٖٚٞ  إٍايٛضاث١: ٖٞ إَطاض اـكا٥ل ايبٝٛيٛد١ٝ َٔ دٌٝ   

اؿٝٛاْات ٚايٓباتات ٚست٢ ايها٥ٓات  –ايها٥ٓات اؿ١ٝ ع١ًُٝ ؼسخ بٌ نٌ 

 اجملٗط١ٜ َٔ ايبهذلٜا.

ٚعٔ ططٜل ايٛضاث١ تطخ ايها٥ٓات اؿ١ٝ خكا٥ل تػ٢ُ ايػُات     
(5)

 

 َج٬َٔ اٯبا٤ ؾايؿدل ٜؿب٘ أبٜٛ٘ ٭ْ٘ ٚضخ عُٓٗا يْٛ٘ ٚؾعطٙ 

 ٚؾهٌ ا٭ْـ, ٚزلات أخط٣ عسٜس٠. 

َٔ خ٬ٜا ؼتٟٛ ع٢ً أٟ تطنٝبات  نُا إٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ تتهٕٛ    

 خًٗا يٓكٌ ايػُٝات َٔ دٌٝ ٯخط.بسابٝٛنُٝٝا١ٝ٥ زقٝك١ 

ٖٚصٙ ايذلنٝبات اييت تػ٢ُ إٛضثات   
(6)

)اؾٝٓات( َٔ َاز٠ نُٝٝا١ٝ٥ 

( )اؿُض ايٟٓٛٚ ايطٜيب َٓكٛم ا٭نػذٌ(.ADN)( أ.ز.ٕ)تػ٢ُ 
(7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ٗ تطنٝبات  ADNتذلام إٛضثات َهْٛات غ٬غٌ ط١ًٜٛ َٔ        

تػ٢ُ ايكبػٝات )ايهطٚظَٚات(.
(8)

  

ٖٚا تكسّ َٔ تعطٜـ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يػٜٛا ؾإْ٘ ّهٔ تعطٜؿٗا       

اقڀ٬سا ؾإْٗا تعٌٝ ١ٜٖٛ اٱْػإ عٔ ططٜل ؼًٌٝ دع٤ أٚ أدعا٤ َٔ 

َٓٗا  53ٜا دػ١ُٝ فُٛعٗا إذلنع ٗ ْٛا٠ أٚ خ١ًٝ َٔ خ٬ ADNٓض 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (52) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

َٔ ا٭ّ ٚتٛٗط ٖصا ع٢ً ؾهٌ ايتشًٌٝ ٗ قٛض٠ ؾطٜ٘  53َٔ ا٭ب ٚ 

َٔ غًػًتٌ نٌ غًػ١ً ع٢ً ؾهٌ خڀٛٙ
(9)

. 

, ADNعطن١ٝ َتػًػ١ً ٚؾكا يتػًػٌ ايكٛاعس ا٭١َٝٓ ع٢ً ٓض 

 ؾٗٞ خاق١ بهٌ إْػإ سٝح ُٝعٙ عٔ اٯخط ٗ ايذلتٝب.

ت ايٛضاث١ٝ َٔ ا٭ب )قاسب اؿٝٛإ ُجٌ إسس٣ ايػًػًتٌ ايكؿا   

إٟٓٛ( ُٚجٌ ايػًػ١ً ا٭خط٣ ايكؿات ايٛضاث١ٝ َٔ ا٭ّ )قاسب١ 

ايبٜٛه١( ٚٚغ١ًٝ ايتشًٌٝ أدٗع٠ شات تك١ٝٓ عاي١ٝ تػٌٗ ع٢ً إتسضب 

عًٝٗا قطا٤تٗا ٚ سؿٛٗا, ٚؽعٜٓٗا ٗ ايهُبٝٛتط تطنا يًشاد١ إيٝٗا.
(10)

 

 ثٗٛاملطمب الجاٌ٘: خؿاٟـ البؿىٛ الٕزا

يكس اغتٓب٘ ايعًُا٤ ٚأٌٖ ايڀب ٚإعطؾ١ إتدككٌ ٗ بعض       

إُٝعات اييت تتُٝع بٗا ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عٔ غرلٖا َٔ ا٭زي١ 

ايبٝٛيٛد١ٝ ا٭خط٣, ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا تٛقٌ إيٝ٘ ايعامل "إيو 

دٝؿطؽ"بعس زضاغ١ ٚانتؿاؾات٘ إػتُط٠ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ سٝح نإ 

 ٖصٙ ايبك١ُ َٔ خكا٥ل تؿًُٗا زٕٚ غرلٖا َا ًٜٞ:  أِٖ َا ُٝعت ب٘

/ عسّ تٛاؾل ٚتؿاب٘ بٌ نٌ ؾطز ٚآخط عٓس ؼًٌٝ ايبك١ُ -0    

ٕ نٌ إْػإ ٜٓؿطز بُٓ٘ خام بذلتٝب سٝات٘ نُٔ إايٛضاث١ٝ, سٝح 

٫ٚ ٜؿاضن٘ ؾٝٗا أٟ إْػإ آخط ٗ ايعامل. نُا  نٌ خ١ًٝ َٔ خ٬ٍ دػسٙ,

أؾس ايؿكٗا٤ ٗ غرل قهاٜا بٗا ١, ٚاييت ٜأخص ايكطا٥ٔ ايكٜٛ إٍأْٗا تطق٢ 

اؿسٚز ايؿطع١ٝ.
(11)

 

/ تعتدل ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ أزم ٚغ١ًٝ عطؾت ست٢ اٯٕ ٗ ؼسٜس ١ٜٖٛ -5  

اٱْػإ ٚشيو ٭ٕ ْتا٥ذٗا قڀع١ٝ ٫ تكبٌ ايؿو ٚ ايٛٔ يصيو قٌٝ أْٗا 

ٚغ١ًٝ أثبات شلا قؿ١ ؾب٘ قڀع١ٝ ٫ بٌ ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ شلا سذ١ٝ 

%.011ك١ بٓػب١ َڀً
(12)

 

 /تكّٛ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بٛٚٝؿتٌ ٫ ثايح شلُا:-3  

 ٖٞ إثبات ايٓػب. ايٛٚٝؿ١ ا٭ٍٚ:

 ٖٞ ْؿٞ ايٓػب. ايٛٚٝؿ١ ايجا١ْٝ:



(53) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إَا إٔ تجبت يبك١ُ ايت١ُٗ أٚ ؾٚاٱثبات ٜهٕٛ ٚانشا ٗ اجملاٍ اؾٓا٥ٞ,   

 اؾط١ّ, أٚ أْٗا تٓؿٞ ايت١ُٗ ٚاؾط١ّ ع٢ً إتِٗ.

ّ تعؿٔ اؿُض ايٟٓٛٚ ٚؼًً٘ ؾٗٛ ٜكاّٚ اؿطاض٠ ٚايططٛب١ ٖا /عس-2 

إٔ شيو ّهٓٓا َٔ ايتعطف ع٢ً أقشاب ا٭ؾٝا٤ ٚاؾجح, ٚإجاٍ ع٢ً 

َٔ عٝٓات قس١ّ ٜكٌ أعُاضٖا ADN ايعًُا٤ قس ُهٓٛا َٔ اغتد٬م 

أنجط َٔ ث٬ثٌ غ١ٓ نكه١ٝ ايسنتٛض"غاّ ؾرلز" ايصٟ اضتهبت نسٙ  إٍ

 .  0990ست٢ غ١ٓ  ADN  ٚمل ت٪خص ع١ٓٝ َٔ 0922اؾط١ّ عاّ

ٚبصيو ي٘ قسض٠ ع٢ً ا٫غتٓػار  ADN/ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ أٚ دع٨ -2 

آخط.  إٍٜعٌُ ع٢ً ْكٌ ايكؿات إتٛادس٠ ٗ ايٓٛع ايٛاسس َٔ دٌٝ 

(13)
 

/ ّهٔ اغتد٬م ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ أٟ كًؿات بؿط١ٜ ٗ دػِ -1

سّ أٚ ايًعاب أٚ إين أٚ ناْت أْػذ١ اٱْػإ غٛا٤ ناْت غا١ً٥ َجٌ اي

 َجٌ اؾًس أٚ ايعِٛ أٚ ايؿعط.

ْ٘ ّهٔ اغتد٬قٗا َٔ أٟ خ١ًٝ َٔ دػِ َعسا إٚفٌُ ايكٍٛ      

 خ٬ٜا ايسّ اؿُطا٤ اييت ٫ ؼتٟٛ ع٢ً ٠ْٛ.

 املبشح الجاٌ٘: ساالت اضتدداً البؿىٛ الٕزاثٗٛ يف دلاه الٍطب

٥ٌ َٓكٛم ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بايب١ٓٝ إٕ ايٓػب ٗ ا٭قٌ ٜجبت بٛغا    

ٖٚٞ َكس١َ عٔ غٛاٖا ٗ فاٍ إثبات ايٓػب, سٝح  أٚ اٱقطاض أٚ ايؿطاف,

غرلٖا َٔ  إٍ ٫٤ٛ هٛظ ٗ ا٭قٌ تكسِٜ غٛاٖا عًٝٗا, نُا أْ٘ ٫ هٛظ ايًذ

ايٛغا٥ٌ ٗ اؿا٫ت اييت ّهٔ إثبات ايٓػب بٗا, ؾإٕ مل ْتُهٔ َٔ إثبات 

إٓكٛم عًٝٗا, عٓس٥ص ّهٔ إثبات٘ بػرلٖا نايبك١ُ ايٓػب بايٛغا٥ٌ 

 ايٛضاث١ٝ أٚ غرلٖا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تكًح شلصٙ ا١ُٕٗ. 

ايبك١ُ  ٤ٛ إٍٚغٓشاٍٚ بٝإ بعض اؿا٫ت اييت ّهٔ ؾٝٗا ايًذ     

 ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايٓػب.

 املطمب األٔه: ساالت تعازض سهي الكٗافٛ

 ٤ٛ إ١ٍ َٔ قا٥ـ ٯخط ّهٔ ايًذٗ ساي١ تعطض أسهاّ ايكٝاؾ      

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يًؿكٌ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ, ٚشيو يتُٝعٖا بايسق١ بٓا٤ ع٢ً 
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ْ٘ ٜعٍٛ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً ايبك١ُ باعتباضٖا ٚغ١ًٝ إشيو ّهٔ ايكٍٛ 

يطؾ  تعاضض أقٍٛ ايكاؾ١ ٚوهِ َا ٜكطٙ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ.
(14)

 

 ل آخط ٫ ٜكطٙ ٫ٚ ٜٓهطٙؾد إٍايتأنس َٔ ؾدك١ٝ َسعٞ ا٫ْتػاب 

ٙ اؿاي١ ْؿذلض عا١ً٥ َا تؿكس أسس أبٓا٥ٗا قػرلا ٭ٟ صَٚجاٍ ٖ      

ٚبعس غٓٛات ط١ًٜٛ ٜٛٗط ؾدل أٚ أنجط  غبب نإ ٚتعذع عٔ إهازٙ,

ٗط ٗ ٛا٭غط٠, ٫ٚ زيٌٝ شلِ ٜجبت زعٛاِٖ ٚقس ٜ ٖصٙ إٍٜسعٕٛ ا٫ْتػاب 

ب عٓسَا تهٕٛ ا٭غط٠ ٗ ايػاي ٖصاٚقت ٚاسس أنجط َٔ ؾدل, ٚوسخ 

اؿاي١  ٖصٙشات داٙ أٚ َٛغط٠ ؼكل ٕٔ ٜٓتػب إيٝٗا اؾاٙ ٚايجطا٤ ٗ 

٭ُْٗا عطؾاٙ  ٜعذع ايٛايسإ عٔ ؼسٜس أٟ َٔ ا٭ؾدام ٖٛ ابُٓٗا,

ٚقس ٜأتٞ  ٚيهٔ عٓسَا ٜهدل ايؿدل تتػرل ٬َق٘, عٓسَا نإ قػرلا,

٫ ٜعًُٗا إ٫ َٔ نإ ا٭غط٠ بأغطاض ٚأٚقاف  ٖصٙ إٍأسس ٖ٪٤٫ إسعٌ 

 َٔ قبٌٝ ايٓكب ٚا٫ستٝاٍ ؾك٘. شيوقطٜبا َٔ ا٭غط٠, ٚقس ٜهٕٛ 

اؿاي١ تهٕٛ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚغ١ًٝ َٓاغب١ يًتشكل َٔ  ٖصٙٗ َجٌ    

ا٭غط٠. ٖصٙ إٍْػب َسعٞ ا٫ْتػاب 
(15)

 

 املطمب الجاٌ٘: سالٛ الٕالدٚ وَ فساغني

ٚٗ طٗط ٚطأٖا ؾٝ٘  بؿب١ٗ,اؿاي١ عٓس ٤ٙٚ إطأ٠  ٖصٙٚقٛض٠     

 ظٚدٗا.

ؾعٓسَا تٛطأ إطأ٠ ٗ طٗط داَعٗا ؾٝ٘ ظٚدٗا, َٔ قبٌ َٔ تهٓ٘      

 ٖصابؿب١ٗ, ٜٚػ٢ُ  ٤ظٚدٗا ٜٚهٓٗا ظٚدت٘, ٖٚٛ أسس أْٛاع ايٛٙ

اؿاي١ ٫ ّهٔ إؿام  ٖصٙايعٌُ بؿب١ٗ ايؿعٌ عٓس ؾكٗا٤ ايؿطٜع١, ؾؿٞ 

 ٤بػبب ٚدٛز ايٛٙ وشييٛيس بكاسب ايؿطاف َ  ٚدٛز ايؿطاف, ٚ

بؿب١ٗ ٭ٕ اؿٌُ اؿاقٌ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايٛاط٧ ا٭دٓيب, نُا ّهٔ 

 إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعٚز ْؿػ٘.

ايبك١ُ  إٍؾاؿٌ ايعًُٞ ايصٟ ٜطٜح ايٓؿٛؽ ٚايهُا٥ط, ٖٛ ايًذ٤ٛ    

 ايٛضاث١ٝ يًشهِ َا تكطضٙ.
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عطض ايٛيس ع٢ً ايكا٥ـ يٝكطض أٟ  إٍٚقسّا شٖب بعض ايؿكٗا٤ 

عٞ ٚايؿاؾع١ٝ اإيٝ٘ ا٭ٚظ شٖب ط٦ٌ أسل بٓػب ايٛيس ٖٚٛ َا ايٛ

 ٚاؿٓاب١ً.

 ساي١ اخت٬ٙ ا٭طؿاٍ إٛيٛزٜٔ سسٜجاڄ

قس وسخ يػبب َا اخت٬ٙ ا٭طؿاٍ إٛيٛزٜٔ سسٜجا ٗ أقػاّ  

اي٫ٛز٠ بإػتؿؿٝات ٖا ٜكعب َع٘ ع٢ً ا٭َٗات ايتُٝٝع بٌ إبٓٗا 

 ٚغرلٙ.

نُا قس  عُس َٔ بعض ايكاب٬ت يػطض َا,ايؿعٌ َت ٖصاٚقس ٜهٕٛ     

اؿاي١ ٜهٕٛ اؿٌ  ٖصٙؾؿٞ  بڀطٜل اـڀأ أٚ ْتٝذ١ إُٖاٍ, ٖصاٜتِ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٕعطؾ١ ْػب نٌ طؿٌ ٚإؿاق٘  إٍاجملسٟ ٖٛ ايًذ٤ٛ 

 بٛايسٜ٘. 

 املطمب الجالح: سالٛ إدعاٞ اوسأتني فأنجس أٔ زدمني فأنجس ٌطبا دلّٕه

 بٌ ؾطنٌ ُٖا: إڀًب غُٓٝع ٖصاٚٗ 

 ساي١ إزعا٤ اَطأتٌ ؾأنجط ْػب ؾدل ٚ عذع ايكاؾ١ أ٫ٚڄ:

قس تسعٞ اَطأتإ أٚ أنجط ْػب ؾدل فٍٗٛ ٚتكط نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا 

اؿاي١  ٖصٙع٢ً أْٗا ٚايست٘ ٫ٚ زيٌٝ ٜطدح إزعا٤ أٟ ٚاسس٠ َُٓٗا, ؾؿٞ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يتشسٜس أٟ إطأتٌ أٚ أٟ ايٓػا٤ أسل  إًٍٜذأ 

ايٛيس.ب
(16)

 

َٔ ايٓػا٤ أْ٘ ٚيسٖا ٚيست٘ َٔ ظٚدٗا ٚإٔ إؿكٛز َٔ ا٭بٓا٤ ٫       

 ىكٗا بٌ ىل غرلٖا.

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜكط نٌ ٚاسس َٔ ا٭ظٚاز إٔ ظٚدت٘ ٚيست َٓ٘ ٚيهٔ     

بٓ٘, ٚيهٔ ٜعتُس ع٢ً تصنط اٜعذع ع٢ً إثبات أٟ َٔ ا٭٫ٚز ايباقٌ ٖٛ 

٘, ٚإشا نإ نٌ ٚاسس َٔ ا٭ظٚاز ٜكسم ظٚدت٘ اييت ٖٞ أعطف بٛيسٖا َٓ

ظٚدت٘ ؾُٝا تكٍٛ, ٫ٚ ؾو وسخ تعاضض ٫ٚ ّهٔ ضؾ  ايتعاضض إ٫ 

 بٛاغڀ١ ايكا٥ـ أٚ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٚٞ أزم ٚ أنس َٓ٘. 

 ساي١ إزعا٤ ضدًٌ ؾأنجط ْػب ؾدل ٚعذع ايكاؾ١. ثاْٝاڄ:
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ا٭زي١, إشا أقط ضد٬ٕ ؾأنجط بٓػب ؾدل َا ٚ تٓاظع ؾٝ٘ ٚتػاٚت     

َا تكطضٙ ايبك١ُ  إٍ ايًذ٤ٛؾإْ٘ ٜعطض ع٢ً ايكاؾ١ ؾإٕ عذعت ّهٔ 

ايٛضاث١ٝ, َٚٔ ثبت ي٘ ايٓػب أؿل ب٘ زٕٚ غٛاٙ.
(17)

 

 املبشح الجالح: العىن بالبؿىٛ الٕزاثٗٛ يف زؤٖٛ غسعٗٛ وعاؾسٚ

هب ٚن  نٛاب٘ ٫غتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ست٢ ٫ ؽايـ ايٛغا٥ٌ     

كايؿ١  إٍطعاڄ ٗ فاٍ إثبات ايٓػب ست٢ ٫ ٜ٪زٟ إعُاشلا إٓكٛم عًٝٗا ؾ

غٓتعطض ٗ  َككٛز ايؿاضع ٚغٓٓاقـ ٖصٙ ايهٛاب٘ ٗ َڀًبٌ,

ض١ٜ٩ بعض ايعًُا٤ إعاقطٜٔ ٗ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ  إٍ )إڀًب ا٭ٍٚ(

ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ يًعٌُ  إٍ )إڀًب ايجاْٞ( َٚٛقؿٗا َٔ ايًعإ, ٚٗ

ايهٛاب٘ ايع١ًُٝ  )إڀًب ايجايح( يٓٓاقـ نُٔ ,بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ

 نُا ًٜٞ: شيويٮخص بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, ٚ

املطمب األٔه: زؤٖٛ بعض العمىاٞ املعاؾسَٖ يف البؿىٛ الٕزاثٗٛ ٔوٕقفّا وَ 

 المعاُ

ٖصا ٚقس اْكػِ عًُا٤ ايعكط ٚفتٗسِٜٗ َٔ ايباسجٌ ٚإؿهطٜٔ      

إ َٚس٣ سذٝتٗا غب ْؿٞ ايٓػب سٍٛ َٛقـ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ ايًع

 ث٬خ ؾطم:  إٍ

ايؿطٜل ا٭ٍٚ: ٜط٣ إٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؼٌ قٌ ايًعإ, ٭ٕ ْتا٥ذٗا     

ٜك١ٝٓٝ إشا أثبتت إٔ ايٛيس يٝؼ َٔ ايعٚز ؾٝٓتؿٞ َٔ ايعٚز بايبك١ُ 

شٖب يصيو ٚايٛضاث١ٝ زٕٚ ايًعإ ٭ٕ ايًعإ ٖٛ ا٫غتجٓا٤ ٚيٝؼ ايكاعس٠, 

دتاض اي٬َٞ ٚايسنتٛض غعس ايسٜٔ ٬ٖيٞ ايصٟ قاٍ: "إٕ ايؿٝذ قُس إ

ايًعإ إِا ٖٛ يسؾ   اؿس َٔ ايعٚد١ ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ًٓٗا بػبب ٤ٙٚ 

أٚ ؾب١ٗ, ٜٚٓشكط زٚض ايًعإ بايٓػب١ يًعٚز إشا نإ َع٘, ؾإٕ نإ َ  

ايعٚز ؾ٬ ٚد٘ يًعإ أٟ )ٜٓؿٞ ايٛيس بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ( ٚإٕ نإ نس 

ب عًٝ٘ سس ايكصف ٫ٚ ٜهٕٛ ايًعإ إ٫ يتسضأ ايعٚد١ عٔ ايعٚز ٚد

 ْؿػٗا سس ايع٢ْ". 

دا٤ت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚأثبتت ْػب  إشاٚأَا ايسنتٛض ْكط ؾٝس ؾكاٍ: "  

ايعٚز, ؾإْ٘ ٫ ٜٓؿ٢ ْػب ايڀؿٌ ايعٚز ست٢ يٛ ٫عٔ ايعٚز,  إٍايڀؿٌ 

ث١ٝ زقٝك١ إثبات ايٓػب ٚإٔ ْتا٥ر ايبك١ُ ايٛضا إٍتؿٛف ٜ٭ٕ ايؿاضع 
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ٜٚك١ٝٓٝ ؾكس ٜهٕٛ باعح ايعٚز ايهٝس يعٚدت٘" ٚايسنتٛض عًٞ ايكطٙ 

زاغٞ ٗ ضأٜ٘ ايجاْٞ ٗ إطأ٠ اؿاٌَ إكط٠ بايعْا أٚ ؾٗاز٠ ثِ ٚنعت 

ؾكاٍ: "إشا دا٤ت ايٓتٝذ١ إٔ ايٛيس يٝؼ َٔ ايعٚز ؾٝٓؿ٢ ايٛيس زٚض 

ؿٌُ َٔ ايعْا ايًعإ يجبٛت ايعْا ايصٟ ٖٛ ١َٓٛ نبرل٠ يهٕٛ ا إٍاؿاد١ 

٤ أٚ ٗساٚيٝؼ َٔ ايعٚز ٚايٓل إٛدب يًعإ ٖٛ عسّ ٚدٛز أضبع١ ؾ

اٱقطاض ؾإشا ؼكل شيو اْتؿت سادــ١ ايًعإ".
(18)

 

ايؿطٜل ايجاْٞ: ٜط٣ إٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ تكسّ ع٢ً ايًعإ ٫ٚ هٛظ     

بك١ُ إٔ ُٓ  ايًعإ ٫ٚ تػتدسّ ٗ ْكٞ ايٓػب ٚإِا ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً اي

شٖب شلصا ٚايٛضاث١ٝ يًتكًٌٝ َٔ سا٫ت ايًعإ إشا اطُإٔ ايعٚز يصيو. 

١ًٝ ايسنتٛض قُس ا٭ؾكط ٚايسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ هايكٍٛ أقشاب ايؿ

 ٚأَا ايسنتٛض غعس ايعٓعٟ ؾٛن  سايتٌ: 

*اؿاي١ ا٭ٍٚ: إشا أثبتت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ْؿٞ ايٓػب ؾٝتأنس ايًعإ    

 أبٝ٘. إٍعٚد١ ع٢ً ْػب١ ا٫بٔ ٚشيو عٓس إنطاض اي

إشا أثبتت ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ْػب ا٫بٔ َ  ْؿٝ٘ َٔ  *اؿاي١ ايجا١ْٝ:    

ا٭ب, ؾٝشل يًشانِ إٔ ٜٓب٘ ايعٚز ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ ٚإشا اغتُط ا٭ب ٗ 

ٜكح إيػا٤  ْٕؿٝ٘ يٓػب ا٫بٔ َ  تًو اؿكا٥ل ايع١ًُٝ قاٍ: "ايكشٝح أ

 ٖصٙ ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ ٚقؿ١ َتؿشك١... ٓسعايًعإ, يهٔ ٜٓبػٞ ايٛقٛف 

أْ٘ إشا أقط ايعٚز بٓؿٞ ايٓػب ٚعسّ ا٭خص بٓتا٥ر ايبك١ُ  إٍثِ خًل 

ايٛضاث١ٝ ؾًًعٚز اؿل ٗ اغتعُاٍ سك٘ ٗ ايًعإ نسيٌٝ ؾطعٞ يٓؿٞ 

ايٓػب ثِ ٚن  يٓؿٞ ايٓػب ث٬ث١ ؾٛاٖس ٚقطا٥ٔ َعُٛٗا َٔ ؾٛاٖس 

, اْتٗٞ بتكطف ّ قبٍٛ ايت١٦ٓٗ"ايؿك٘ اٱغ٬َٞ نايٓؿٞ ايؿٛضٟ ٚعس

ٚايسنتٛض عُط ايػبٌٝ ٚايسنتٛض ع٢ً ايكطٙ زاغٞ ٗ ضأٜ٘ ا٭ٍٚ ٚايسنتٛض 

قط ٖصا اجملُ  ايؿكٗٞ أْاقط عبس اهلل إُٝإ ٚايؿٝذ عبس اهلل إٓٝ  ٚ

 اٱغ٬َٞ َه١ إهط١َ.

ايؿطٜل ايجايح: ٜط٣ شلا َطتب١ زٕٚ ايًعإ ٚيهٔ بكؿ١ ٚز١ٜ ٫ٚ تًػٞ     

يًعإ ٚيهٔ ايًعإ ًٜشل بٗا, شٖب يصيو ايسنتٛض سػإ ستذٛت ا

 ٓس ايهطزٟ.أغسٙ ٚايسنتٛض بٛ ٚايسنتٛض عبس ايػتاض أ
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (58) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 أزي١ ايؿطٜل ا٭ٍٚ: َٔ ايهتاب ٚ إعكٍٛ: 

ِٵ }: ٗ غٛض٠ ايٓٛض تعاٍأ٫ٚڄ: ايهتاب: قٛي٘      ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٚٳادٳ ٕٳ أځظٵ َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ ؾٴ ٗٴ ِٵ ٤اسٜٗٳهڂٔ يډ ٗٴ ٗٳ إڇيډا أځْؿڂػٴ ِٵ أځضٵبٳ ٴ ؾٳ ٖٹ ٗٳازٳ٠ڂ أځسٳسٹ ٔٳ اازؾځؿٳ ُٹ ٘ٴ يځ ٘ٹ إڇْٻ تٺ بٹايًډ

ٌٳ (19){ايكٻازٹقٹ
 

َٔ ٜؿٗس ي٘ َا عٓس ٓؿٞ ايٓػب يٚد٘ ايس٫ي١: إٔ ايعٚز ًٜذأ يًعإ     

ِٵ }: تعاٍض٢َ ب٘ ظٚدت٘ َٔ إٔ اؿٌُ يٝؼ َٓ٘ ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘  ٚٳيځ

ِٵ ؾٴ ٗٴ ِٵ٤ اسٜٗٳهڂٔ يډ ٗٴ .َٚ  ٖصا ايتكسِٜ ايعًُٞ ٗ ٖصا إٝسإ مل {إڇيډا أځْؿڂػٴ

٫ غٓس ي٘ بٌ أقبح ي٘ ؾاٖس "ٚ ايؿاٖس ٖٓا ٜككس ب٘  اٜبل ايعٚز ٚسٝس

تبعا ٕا بٝٓاٙ َٔ نُاْات ؾإْ٘  ٘ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ". ؾإشا نإ َٛثٛقا ب

 ٫تٗاّ ايعٚز بايهصب. اٜهٕٛ ضاؾع

 ١ٜ ايهط١ّ بعس٠ اعذلانات اعذلض ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ باٯ    

ٯ١ٜ ايهط١ّ, ٖٞ ؾٗاز٠ ٚايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ ًٜذأ اايؿٗاز٠ ٗ   -0      

 ٠ غابك١.زٗاؾإيٝٗا ٭ْٗا مل تهٔ 

٤ إ٫ أْؿػِٗ" ٗساإٔ يؿٜ ايؿٗاز٠ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ "ٚمل ٜهٔ شلِ ؾ -5     

بأٟ ٤ ٗسايكٍٛ ٭ْ٘ ٫ ّهٔ اعتباض ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ ايؿاٜهعـ ٖصا 

ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ, ْعِ يٛ ناْت اٯ١ٜ قس ٚضزت ؾٝٗا ن١ًُ "ب١ٓٝ" َهإ 

" يهإ شلصا ايطأٟ ْٛع َٔ ايتٛدٝ٘ أَا ٚمل تطز ؾ٬ ٚد٘ ي٘ إشاؾٗسا٤"
(20)

 

ٖصٙ ايؿٗاز٠ اييت أٚدبٗا ايؿاضع  إٍإٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ تكٌ  -3     

يٛضاث١ٝ ٗ ق٠ٛ ايؿٗاز٠ ؿٗاز٠ أضبع١ ؾٗٛز, ؾ٬ هٛظ إٔ تعتدل ايبك١ُ اب

ٗ إثبات ايعْا, َٚا ٜػتًعَ٘ َٔ ْؿٞ ايٛيس ٭ٕ ايؿٗاز٠ ٗ ايٛاق , ٫ بس 

إٔ تهٕٛ قطو١ قطاس١ نا١ًَ ٗ َؿاٖس٠ أثط شيو, ٚٗ َؿاٖس٠ 

ذ٢ً ٚاسس َٔ ا٭ضبع١ سس ايج٬ث١ ٚبڀًب ـايٛاقع١ ْؿػٗا بسيٌٝ أْ٘ يٛ ت

 يٛضاث١ٝ ٗ ق٠ٛ ايؿٗاز٠.ايؿٗاز٠, ٚعًٝ٘ ؾ٬ هٛظ إٔ تعتدل ايبك١ُ ا

" ٗ اٯ١ٜ إٔ ايعٚز قس ؿٗسا٤أدٝب عٔ ٖصٙ ا٫عذلانات إٔ َع٢ٓ "اي    

اختاض ٚأْ٘ بكٞ ٚسٝسا, ٚأْ٘ ٫ ٜٛدس َٔ ٜ٪ٜسٙ, باـٝاض بٌ أَطٜٔ إَا 

إٔ هًس ٚٗطٙ ٚإَا ا٬ٕع١ٓ, ٚقه١ٝ ايًعإ قه١ٝ نبرل٠ دسا, ٭ٕ ايًعإ 

ا َا ثبت بٛاغڀ١ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٜك  بايؿٗط٠ ٚا٫ؾتهاح, ؾًصيو إش



(59) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ؾٗصا ٫ ٜٛدس ٗ ايًعإ, ٭ٕ إثبات ايٓػب ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ إِا دعًت ٗ 

قه١ٝ خاق١ ٖٚٞ قه١ٝ ا٫خت٬ٙ, ٚأَا ْؿٞ ايٓػب ؾٗٛ إعتُس 

 ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ.

ثاْٝاڄ: ايكٝاؽ ٚإعكٍٛ: قايٛا إشا تٝكٔ ايعٚز إٔ ظٚدت٘ مل ؼٌُ َٓ٘, ٭ْ٘ 

عٝه٘ ٚاسس٠ ٚمل ّػٗا بعس شيو ٚٚٗط بٗا ٌٓ ؾإْ٘ ٜػتأ٢ْ ب٘ اغتدلأٖا 

ايٛن , ثِ ٜكسّ ايكاض٨ بعس ايتجبٝت َا نؿؿت٘ ي٘ ايكطا٠٤ َٔ اتكاٍ  إٍ

بٌ ا٭ب ٚإٛيٛز, أٚ عسّ اتكاٍ ٜٚهٕٛ ٖصا َػٓٝاڄ عٔ ايًعإ. شيو ٭ٕ 

َ  ڀابل اؿاَض ايٟٓٛٚ يًڀؿٌ تايًعإ ٖٛ ا٫غتجٓا٤ ٫ ايكاعس٠, ؾإشا 

أبٝ٘ ؾإْ٘ ٫ ٜٓتؿٞ عٓ٘ ْػب ايڀؿٌ ست٢ يٛ ٫عٔ ايعٚز ٭ٕ ايؿاضع 

ٜتؿٛف ٱثبات ايٓػب ضعا١ٜ ؿل ايكػرل, ٚاـطاب ايصَِ عٓس عض 

 ايٓاؽ, ؾكس ٜهٕٛ باعح ايعٚز ٖٛ ايهٝس يًعٚد١. 

 ٚاعطض ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ بعس٠ اعذلانات:   

ٖٛ غس أبٛاب  ا٫عذلاض ا٭ٍٚ: إٕ َككس ايؿاضع ٗ تؿطٜ  ايًعإ

اـٛض ٗ ا٫عذلاض ٚايٓػب, ست٢ ٫ تتعطض ي٬نڀطاب ٚايؿٛن٢, 

 إٍسٝح إٕ َٔ أضاز ْؿٞ ْػب ٚيس ثابت بايؿطاف يٝؼ أَاَ٘ إ٫ ايًذ٤ٛ 

ايًعإ ايصٟ يٛ تڀطقت إيٝ٘ يٛدست ؾٝ٘ َٔ ايتأثرل ع٢ً اؾاْب 

ايؿدكـٞ ٚا٫دتُاعـــٞ ٚا٭غطٟ, عح ٫ ٜكـسّ عًٝ٘ إ٫ ٗ سا٫ت 

 يهطٚض٠ ايكك٣ٛ.ا

ا٫عذلاض ايجاْٞ: إٔ ايًعإ سهِ ؾطعٞ ثابت بايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱْاع, 

ٚي٘ قؿ١ تعبس١ٜ ٗ إقاَت٘, ؾ٬ هٛظ إيػا٩ٙ ٚإس٬ٍ غرلٙ قً٘ إ٫ بٓل 

ؾطعٞ ٜسٍ ع٢ً ْػد٘ ٖٚٛ أَط َػتشٌٝ, ثِ نٝـ هٛظ إيػا٤ سهِ 

ٚايكش١ ؾطعٞ بٓا٤ ع٢ً ْٛطٜات طب١ٝ ١َْٛٓٛ َُٗا بًػت َٔ ايسق١ 

 ّهٔ إٔ تكّٛ َكاّ ايًعإ. ٗ ْٛط إدتكٌ بٗا, ٫

ا٫عذلاض ايجايح: إٕ ا٭خص بٗصا ايكٍٛ ٜػاٟٚ ططٜك١ يٓؿٞ ايٓػب ثابت١ 

با٭زي١ ايؿطع١ٝ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ بڀطٜل ٫ تعاٍ ٗ طٛض ايذلب١, 

 , أَا ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ إِا تكّٛ ع٢ًتعاٍؾايعٌُ بايًعإ تٓؿٝص ٭َط اهلل 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (60) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

َعطؾ١ اؿكٝك١ اجملطز٠ ؾٗٞ تجبت أٚ تٓؿٞ ايٓب٠ٛ ؾك٘, غ٬ف ايًعإ ايصٟ 

 ٜذلتب عًٝ٘ زض٤ اؿس ٚاْتؿا٤ ايٛيس ٚايتؿطٜل بٌ ايعٚدٌ.

 أزي١ ايؿطٜل ايجاْٞ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚإعكٍٛ ٚايكٝاؽ: 

َٹٓٳ١ٺ إڇشٳا قځهٳ} :تعاٍأ٫ٚ: ايهتاب: قاٍ  َٴ٪ٵ ٚٳيځا  ٔڈ  َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا ٘ٴ ٚٳ ٢ ايًډ

ٕٳ َٵطٶا أځٕ ٜٳهڂٛ ٘ٴ أځ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴٛيڂ ٚٳضٳغٴٛيځ ٘ٳ  َٳٔ ٜٳعٵلڇ ايًډ ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵطڇ ٔٵ أځ َٹ ٝٳطٳ٠ڂ  ِٴ ايڃدٹ ٗٴ يځ

ٌٻ نٳًځايڄا (21).{َټبٹٝٓٶا ؾځكځسٵ نٳ
 

ٚد٘ ايس٫ي١: إٔ إ٪َٔ ٫ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتٗإٚ ٗ اَتجاٍ أٚاَط اهلل        

شا قه٢ اهلل ٚضغٛي٘ أَط إٔ ٜكٍٛ ٌٖ ْٚٛاٖٝ٘ بإتباع أٖٛا٥٘ ٫ٚ هٛظ ي٘ إ

ٜؿعً٘ أّ ٫؟ ٭ٕ ايطغٍٛ أٍٚ ب٘ ْؿػ٘ َٚا عًٝ٘ إ٫ ايڀاع١ ٫ٚ وٌ ٖٛاٙ 

سذاباڄ عٔ اَتجاٍ أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ ايبك١ُ 

ايٛضاث١ٝ ؼٌ قٌ ايًعإ ايصٟ ٖٛ سهِ ؾطعٞ بٓا٤ ع٢ً ْٛطٜات طب١ٝ 

 يٓكٛم ايؿطع١ٝ ٖٚصا ٫ هٛظ.١َْٛٓٛ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ؽٝرل ٗ ا

قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "ايٛيس  ثاْٝاڄ: ايسيٌٝ َٔ ايػ١ٓ:

   .يًؿطاف ٚيًعاٖط اؿذط"

أْ٘ يٛ اقطب ايعٚد١ بكسم ظٚدٗا ؾُٝا ضَاٖا ب٘ َٔ  ٚد٘ ايس٫ي١:   

ايؿاسؿ١ ؾإٕ ايٓػب ًٜشل بايعٚز ؿسٜح ايٛيس يًؿطاف ٫ٚ ٜٓتؿٞ عٓ٘ 

ٕا ثبت ايؿطاف ؾ٬ ٜعاضن٘ إ٫ أق٣ٛ َٓ٘ ٖٚٛ ايًعإ إ٫ بايًعإ ٚطا

ٚبايتايٞ ٫ فاٍ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٗ اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع ايًعإ.
(22)

 

ثايجاڄ : ايكٝاؽ: إٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َكٝػ١ ع٢ً ايكاؾ١ , ؾتأخص     

سهُٗا ٚايكاؾ١ نُا ٖٛ َعطٚف تعتُس ع٢ً ايؿب٘ َٚعطؾ١ شيو َٔ 

س أٖسض ايٓيب ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ايؿب٘ َكابٌ ايًعإ اٯبا٤ ٚ ايؿطٚع, ٚق

ٚبايتايٞ ؾإٕ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٫ تٓؿٞ ايٓػب ٭ٕ ايطغٍٛ مل ٜكبٌ ايٓؿٞ 

 جملطز اخت٬ف ايًٕٛ .

 ضابعاڄ : ايسيٌٝ َٔ ايعكٍٛ :    

إٕ َككٛز ايؿاضع ٖٛ بكا٤ ايٓػب ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ زٕٚ إٔ  –أ      

عٓسَا ٜبًؼ ايػٌٝ ايعْا , ؾًٛ ؾتح ٖصا ايباب ٜتعطض يًذطح ٚاـسف إ٫ 

ٖٚٛ ا٫عتُاز ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٓؿٞ ايٓػب ٫ٚنتؿا٤ بٗا زٕٚ ايًعإ 
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٭ز٣ شيو ؿا٫ت خڀرل٠ َٔ سٝح اغتػٗاٍ ٖا ايًذ٤ٛ ٚايتػطع ٗ ْؿٞ 

ؾٛن٢ ٚانڀطاب ٗ ٖصا ا٭َط اـڀرل , َٚا ٜذلتب  إٍايٓػب , ٚبايتايٞ 

 ١ُ َٚٔ ثِ ٫ بس َٔ غس ٖصا ايباب .عًٝ٘ َٔ َؿاغس عٛٝ

٭ٕ ايًعإ ي٘ سهِ قس ٜتٓكٌ أسس ايڀطؾٌ َٓ٘ ؾ٬ ٜطٜس إٔ  -ب     

ؼًـ ٚس٦ٓٝص ؾٝٗا غذل يكاحل ايٛيس ٚايكاحل بٝت ايعٚد١ إشا ْهل ايٛايس 

 بعس ازعا٥٘ ع٢ً ظٚدت٘ بايعْا ؾ٬ بس إٔ ٜٓؿٞ ايًعإ نشهِ ؾطعٞ. 

ؿ٤ٞ, إِا شٖب ايسنتٛض سػإ ستشٛت َا ايؿطٜل ايجايح: ؾًِ ٜػتسٍ بأ

َطاعا٠ إػأي١ ايٛز١ٜ بٌ ايعٚدٌ ٖٚٞ ٗ ساي١ َا إشا ؾو ؾدل  إٍ

ٗ ظٚدت٘ ٚقاضسٗا بٗصا, أٚ أنست ي٘ ايعهؼ ٚاتؿكا ٚزٜاڄ ؾُٝا بُٝٓٗا 

ع٢ً إٔ ٜصٖبا يًڀبٝب ٱدطا٤ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؾٗٓا ػط٣ ايبك١ُ 

ٝ٘ ؾ٬ زاعٞ يًعإ, ٚإٕ مت ايًعإ ؾٗٛ ايٛضاث١ٝ ؾإٕ أغؿطت إٔ ايٛيس ابٔ أب

ٖٚهصا أٚز إٔ اغتبكٞ َهاْاڄ ٱدطا٤ ايبك١ُ ...إدطا٤ ْٗا٥ٞ ثِ قاٍ

ايٛضاث١ٝ بكؿ١ ٚز١ٜ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايًذ٤ٛ َهاؾ٦اڄ يًعإ". ٚأَا 

ٓس ايهطزٟ ؾكاٍ: "٫ بأؽ إٔ لعًٗا قط١ٜٓ ٫ تًػٞ ايًعإ, أايسنتٛض 

 ٚيهٔ ايًعإ ًٜشل بٗا".

 ا٭قٛاٍ ايج٬ث١:  خ٬ق١

ٜط٣ ا٫نتؿا٤ بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٓؿٞ ايٓػب زٕٚ ايًذ٤ٛ  ايؿطٜل ا٭ٍٚ:

ايًعإ َ  إيػا٤ ايًعإ ٌٜٚٛ زٚض ايًعإ بايٓػب١ يًعٚد١ ٗ زضأ اؿس  إٍ

 عٔ ْؿػٗا عٓس ايبعض ؾك٘ ٚعٓس ايبعض اٯخط ًٜػ٢ ْٗا٥ٝا.

زٕٚ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ايًعإ يٓؿٞ ايٓػب  إٍٜط٣ ايًذ٤ٛ  ايؿطٜل ايجاْٞ:

ٜٚكبٌ زٚض ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ نشادع ٜكًٌ َٔ سا٫ت ايًعإ ٚيهٔ ٫ ّٓ  

 ايًعإ. 

ايؿطٜل ايجايح: هُ  بٌ ايكٛيٌ ٚهُ  بٌ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ نكط١ٜٓ ْؿٞ 

ٚبٌ ايًعإ نڀطٜل ؾطعٞ يٓؿٞ ايٓػب ٚيهٔ ًٜشل ايًعإ بايبك١ُ 

 ايٛضاث١ٝ عٓس  ايبعض ؾك٘. 

 يطادح ٗ إػأي١ اـ٬ؾ١ٝ: ايطأٟ ا



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (62) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٚبعس عطض أزي١ نٌ ؾطٜل َٚا اعتُس عًٝ٘ َٔ أزي١ ؾطع١ٝ  اٚأخرل    

َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚإعكٍٛ َٚا ٚضز ع٢ً تًو ا٭زي١ َٔ ا٫عذلانات 

ٚإٓاقؿات ؾإْٞ أض٣ ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط إٔ ايطأٟ ايطادح ٗ ٖصٙ إػأي١ ٖٛ 

ضاث١ٝ ٫ تكسّ ع٢ً ايًعإ ٫ٚ ايكٍٛ ايجاْٞ ايكا٥ٌ بإٔ ايبك١ُ ايٛ

 تػتدسّ ٗ ْؿٞ ايٓػب ٚشيو يٮغباب اٯت١ٝ:

أ٫ٚ: ا٭قٌ إٔ إس٬ٍ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بسٍ ايًعإ, إِا ٖٞ َٔ       

ايٓٛاظٍ ايعكط١ٜ, ٫ زيٌٝ عًٝ٘ ٫ٚ َػتٓس ي٘ ّهٔ ايتعٌٜٛ عًٝ٘ ٕٚا 

: تعاٍي٘ قٛ إٍتٓاظع عًُا٤ ايعكط سٍٛ ٖصٙ إػأي١ ؾعًٝٓا ايطدٛع 

ٙٴ } ٞٵ٤ٺ ؾځطٴزټٚ ِٵ ؾٹٞ ؾٳ ِٵ إٍؾځإڇٕ تٳٓٳاظٳعٵتٴ ٍڇ إڇٕ نڂٓتٴ ٚٳايطٻغٴٛ ٘ٹ  ٘ٹ  ايًچ ٕٳ بٹايًچ َٹٓٴٛ تٴ٪ٵ

ٚڇ٬ٜڄ ٔٴ تٳأڃ ٚٳأځسٵػٳ ٝٵطٷ  ّڇ اٯخٹطڇ شٳيٹوځ خٳ ٛٵ ٝٳ (23).{ٚٳايڃ
 

قاٍ ايعداز: تٓاظعتِ: "اختًؿتِ" ٚقاٍ نٌ ؾطٜل ايكٍٛ قٛيٞ,    

سس ٜٓتعع اؿذ١" ٖٚصا َا ٖٛ ساقٌ "ٚاؾتكام إٓاظع١ إٔ نٌ ٚا

اهلل ٚايطغٍٛ" قٌٝ  إٍبايٓػب١ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚايًعإ, ٚقٛي٘ "ؾطزٚٙ 

غٓت٘, ٖٚصا قٍٛ فاٖس  إٍايٓيب ضز  إٍنتاب٘ ٚايطز  إٍاهلل ٖٛ ضز  إٍإٕ ايطز 

إٓكٛم  إٍٜع٢ً "إٕ ايطز إَا أبٛ ٚقتاز٠ ٚاؾُٗٛض, ٚقاٍ ايكانٞ 

ٙ ٚإَا َٔ د١ٗ ايس٫ي١ عًٝ٘" ٖٚصا َا ٜٓڀبل ع٢ً ع١ًٝ بازل٘ َٚعٓا

 ايكطإٓ ٚايًعإ.

اهلل ٚضغٛي٘ أسػٔ َٔ تأًٜٚهِ" ٖٚصا َا ٜٓاٗ  إٍٚقاٍ "ضزنِ إٜاٙ      

 ٗ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ. آٍَٗر ايؿطٜل ا٭ٍٚ ايصٟ غ

: إٕ ايكٍٛ بتعڀٌٝ ايًعإ ٚتكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ عًٝ٘ ٖٛ اثاْٝ       

ؾطعٞ ٚمل ٜعٗس َٔ ايػًـ ايػابل إيػا٤ ايٓكٛم تعڀٌٝ سهِ 

َٚكاقسٙ ايؿطع ايؿطع١ٝ, ٚإِا ٖٛ ادتٗاز ٚٗ غرل قً٘ ٜتٓاٗ َ  

 ايػُش١, ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ايؿاطيب "ٚ ا٫دتٗاز ايٛاق  ٗ ايؿطٜع١ نطبإ:

ا٫دتٗاز إعتدل ؾطعا ٖٚٛ ايكازض عٔ أًٖ٘ ايصٜٔ  ايهطب ا٭ٍٚ:   

 ط إيٝ٘ ا٫دتٗاز.انڀًعٛا َعطؾ١ َا ٜؿتك

ايهطب ايجاْٞ: غرل إعتدل, ٖٚٛ ايكازض عُٔ يٝؼ بعاضف َا ٜؿتكط    

ا٫دتٗاز إيٝ٘, ٭ٕ سكٝكت٘ أْ٘ ضأٟ َذطز ايتؿٗٞ ٚا٭غطاض ٚإتباع 
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 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ي٣ًٛٗ ؾهٌ ضأٟ قسض ع٢ً ٖصا ايٛد٘ ؾ٬ َط١ٜ ٗ عسّ اعتباضٙ, أْ٘ نس 

ًعإ ٖٛ ادتٗاز غرل اؿل َٚ  ايباطٌ". ٚتكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ع٢ً اي

 ٖٓا.يب َعتدل ٜٓڀبل عًٝ٘ َا شنطٙ ايؿاط

إٕ ا٭خص بايكٍٛ بإٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ تكًح ٭ٕ ْؿٞ ايٓػب  :ثايجا     

قٌ ايًعإ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ َٓؿص َٚؿتاح باب ايؿط ٚايؿػاز إش نٌ َٔ ؾو 

ْؿٞ ايٓػب بايتشايٌٝ ايڀب١ٝ,  إٍٗ ظٚدت٘ ٭ز٢ْ غبب بػٝ٘ تػاضع 

تايٞ ناعت ا٭ْػاب ٚتسٖٛضت أٚاقط ا٭غط٠ إػ١ًُ ٚتععععت ٚباي

ايجك١ بٌ نٌ ظٚز ٚظٚدت٘, ٚؾاعت ايطش١ًٜ عٓس قّٛ نطبٛا بايٓكٛم 

ٌٳ }: تعاٍايؿطع١ٝ ٚعطض اؿا٥٘ طبكٛا قٛي٘  ٚٳايٓٻػٵ ٗٵًٹوځ ايڃشٳطٵخٳ  ٜٴ ٚٳ

٘ٴ (24).{٫ځ ٜٴشٹبټ ايؿځػٳازٳ ٚٳايًچ
 

بايًعإ ٖٛ ؾاغس ا٫عتباض ٚشيو َٔ  : قٝاؽ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝاضابع     

 عس٠ ٚدٛٙ: 

ٕ ايع١ً اييت عطؾٗا ا٭قٛيٕٝٛ بأْٗا ايٛقـ إٛدٛز إايٛد٘ ا٭ٍٚ:        

ٗ ا٭قٌ ٚايصٟ َٔ أدً٘ ؾطع اؿهِ ؾٝ٘, غرل َٛدٛز٠ ٗ ايبك١ُ 

ايٛضاث١ٝ ٜكسض ٚدٛزٖا ٗ ايًعإ. ؾايع١ً ٚاييت َٔ أزلا٥ٗا ا٭َاض٠ ٚايساعٞ 

يباعح ٗ ايًعإ ٖٛ زض٤ اؿس عٔ ا٭ظٚاز ْتٝذ١ ايكصف ٚايع١ً ٚاؿاٌَ ٚا

َٔ ؼطِٜ ايكصف ٖٛ عسّ ايؿط١ٜ ع٢ً ايعٚدات, ؾؿطع ايًعإ يًعٚز ٭ْ٘ 

 أٜها٫ ًّو ايب١ٓٝ ست٢ ٜسضأ سس ايكصف عٔ ٚٗطٙ ٖٚٛ مثإْٛ دًس٠ ٚ

 يٓؿٞ ايٓػب إشا ٚدس ايٛيس. 

٭قٌ ٗ ايبك١ُ آػب, ٚإشا ا٭قٌ ٗ ايًعإ ٖٛ زضأ اؿس ْٚؿٞ اي    

 زضاغ١ ايكؿات ايٛضاث١ٝ يًٛيس ٚأبٜٛ٘ ؾك٘. ٛايٛضاث١ٝ ٖ

ٚبايكٝاؽ ٜهـٕٛ ايًعــإ ٖٛ ا٭قٌ ٖٚٛ إكٝؼ عًٝ٘ ٖٚٛ ايٛاقع١      

ِٵ }اييت شلا سهِ َٓكٛم عًٝ٘  ٗٴ ِٵ ٜٳهڂٔ يډ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٚٳادٳ ٕٳ أځظٵ َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ ؾٗسا٤ ٗٴ ٗٳازٳ إڇيډا أځْؿڂػٴ ِٵ أځضٵبٳ ٴ ؾځؿٳ ٖٹ ٔٳ  ؾٗازات٠ڂ أځسٳسٹ ُٹ ٘ٴ يځ ٘ٹ إڇْٻ بٹايًډ

ٌٳ (25).{ايكٻازٹقٹ
ؾايباعح ٚاؿاٌَ ع٢ً ايًعإ ٖٛ ايطَٞ بايكصف ْٚؿٞ  

 ايٛيس.



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (64) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أضنإ ايكٝاؽ َٔ  أٜهاٚا٭قٌ ٖٛ أسس أضنإ ايكٝاؽ ٚايؿطع       

ٜٚػ٢ُ إكٝؼ ٖٚٛ َا مل ٜطز ْل عه١ُ, ٜٚطاز إٔ ٜهٕٛ ي٘ سهِ 

طٜل ايكٝاؽ. ٚايؿطع ٖٓا ٖٞ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ اييت أضاز ا٭قٌ بڀ

 ايعًُا٤ إٔ تأخص سهِ ا٭قٌ ٚا٭قٌ ٖٓا ٖٛ ايًعإ. 

ؾأٜٔ ايع١ً ٗ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ اييت قٝػت ع٢ً ايًعإ؟. إشا َا عًُٓا    

ٖصا ؾُٔ ايصٟ غٝٛق  اؿط١َ إ٪بس٠ بٌ ايعٚدٌ؟. أٜعكٌ إٔ تهٕٛ 

تكّٛ بٓؿٞ ايٓػب ٚإٜكاع اؿط١َ إ٪بس٠ بٌ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٞ اييت 

ايعٚدٌ؟ أيٝؼ ٗ ٖصا تهاضب ٗ ا٭قٛاٍ ٚتػاضع ٗ ا٫دتٗاز ٚإ٫ َا 

ٗٳا ايڃعٳصٳابٳ}:تعاٍَع٢ٓ قٛي٘  ٜٳسٵضٳأڂ عٳٓٵ (26){ٚٳ
ٚقٍٛ ضٚا٠ اؿسٜح ؾؿطم  

 بُٝٓٗا ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٚأؿل ايٛيس بأَ٘.

ًعإ ٖٛ سهِ ؾطعٞ قهِ ٚقڀعٞ ايس٫ي١, ٕ ايإايٛد٘ ايجاْٞ:      

ٖٛ ايًؿٜ ايصٟ ٚٗطت ز٫يت٘ بٓؿػ٘ سا ٚاحملهِ ٖٛ إتكٔ يػ١, ٚاقڀ٬

ع٢ً َعٓاٙ ٚٗٛضاڄ قٜٛا ع٢ً مٛ أنجط ٖا عًٝ٘ إؿػط ٫ٚ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ ٫ٚ 

ٚادب ٖٚصا ٖٛ سهِ ايًعإ ايجابت بايهتاب ٚايػ١ٓ ب٘ ايٓػذ ٚايعٌُ 

ا٭قٍٛ إٔ اجملتٗس ؾٝ٘ ٖٛ نٌ سهِ يٝؼ ؾٝ٘  ٚنُا ٖٛ َعطٚف عٓس أٌٖ

زيٌٝ قڀعٞ ٖٚصا َا ٜٓڀًل ع٢ً ايًعإ بسيٌٝ إٔ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ 

 ٚايػ٬ّ أٚقع٘ ع٢ً ٬ٍٖ بٔ أ١َٝٓ ٚظٚدت٘.

ؾهٝـ ٜػٛؽ يٓا ايكٍٛ بإٔ ايًعإ ًٜػٞ ْٗا٥ٝا جملطز زيٌٝ عًُٞ سسٜح     

ايع١ً ٚايذلاب٘ بٝٓٗا ٚبٌ أ٫ ٖٚٛ "ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ" ٚاييت تؿتكط يٛدٛز 

سسِٖ" ايؿٗاز٠ أ: "ؾؿٗاز٠ تعاٍايًعإ, قاٍ أٌٖ ايًػ١ ٗ َع٢ٓ قٛي٘ 

 ايؿاعٌ ٚٗ ضؾع٘ ٚدٗإ: إٍَكسض ؾٗس ٜؿٗس ٖٚٛ َهاف 

 أسسُٖا: َبتسأ ٚاـدل قصٚف, أٟ ؾعًِٝٗ ؾٗاز٠ أسسِٖ.     

إٔ سسِٖ, "أٟ أٚثاُْٝٗا: خدل َبتسأ قصٚف, أٟ ؾايٛادب ؾٗاز٠     

ـ أٌٖ ايًػ١, ؾهٝعٓس ٜؿٗس أسسِٖ أضب  َطات" ٚإشا نإ ٖصا ٚادبا 

سهاّ ايؿطع١ٝ ٚا٭قٛي١ٝ إدتًـ بأٌٖ ا٭قٍٛ ايصٜٔ ِٖ أزض٣ با٭

 ؾٝٗا ٚإتؿل عًٝٗا.
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 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إٔ َٔ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ٚاٱؾتا٤ قبٌ ايتكسٟ يًبشح  ايٛد٘ ايجايح:      

ؾا ٜهٕٛ ايكا٥ِ بصيو عاضٗ ايكطإٓ أٚ ٗ ايػ١ٓ إٔ  تعاٍعٔ أسهاّ اهلل 

بايٓػذ ٚأسهاَ٘, ست٢ ٫ ٜٓهب عٔ ايڀطٜل أٚ ٜهٌ عٔ غٛا٤ ايػبٌٝ, 

سهُا ؾطعٝا ٚقس ٚن  يًٓػذ عس٠ ؾطٚٙ َٓٗا إٔ ٜهٕٛ إٓػٛر 

ٚايٓل إشا َا عًُٓا إٔ ايٓػذ َع٢ٓ اٱبڀاٍ ٚاٱظاي١ يػ١ عًُٝا ٚثابتا 

زيٌٝ َتأخط بسيٌٝ َذلار أٚ سهُا ؾطعٝا ٚاقڀ٬سا ٖٛ ضؾ  ايؿاضع 

 عٓ٘. 

ٚايػ٪اٍ اٯٕ ٌٖ ٚضزت اٯثاض ٚقشت ا٭خباض عٔ ايكشاب١ ٚغرلِٖ     

بإٔ ايًعإ قس ْػذ أَطٙ بآ١ٜ أخط٣؟ بٝس إٔ ايصٟ عًٝ٘ عًُا٤ ا٭قٍٛ 

ٕٳ } ٚأٌٖ ايتؿػرل إٔ ايٓػذ دا٤ ٗ اٯ١ٜ اييت تكٍٛ: َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ٜٳأڃتٴٛا بٹأځضٵبٳ ِٵ  ِٻ يځ ُٴشٵكٳٓٳاتٹ ثٴ ٌٳ دٳًڃسٳ٠ڄ ؾٗسا٤عٳ١ٹ ايڃ ُٳاْٹ ِٵ ثٳ ٖٴ (27).{ؾځادٵًٹسٴٚ
 

ٕٳ } :تعاٍؾٓػذ ٖصا اؿهِ ؾُٝا ىل ا٭ظٚاز, ؾكاٍ  َٴٛ ٜٳطٵ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ  ٗٴ ِٵ ٜٳهڂٔ يډ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٚٳادٳ ِٵ ؾٗسا٤أځظٵ ٗٴ ِٵ أځضٵبٳ ٴ  إڇيډا أځْؿڂػٴ ٖٹ ٗٳازٳ٠ڂ أځسٳسٹ  ؾٗازاتؾځؿٳ

٘ٹ (28).{بٹايًډ
 

كاّ ايؿٗٛز ا٭ضبع١ عٓس قصف ايعٚد١ َٚٔ ثِ ا٭ضب  َ ؿٗازاتؾأقاّ اي

و ايعًُا٤ ٦, ؾهٝـ طاب ايكٍٛ ٭ٚيبسأٜتبٌ إٔ سهِ ايًعإ مل ٜٓػذ أ

 با٫دتٗاز ٗ قو قڀعٞ غرل َٓػٛر؟ 

ٖٚٛ َا ٜتعًل بكاعس٠ غس ايصضا٥ : ٚيٛ طبكٓاٖا ع٢ً  ايٛد٘ ايطاب :      

ا٭عطاض, ؾإٕ يصضٜع١ ايؿػاز ٖٚتو غس ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يٛدسْا أْ٘ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ّٓ  إدطا٩ٖا بٌ ا٭ظٚاز, ٚيتٛنٝح ٖصا ؾكس قػِ ابٔ 

قػٌُ: أسسُٖا إٔ تهٕٛ َكًش١ ايؿعٌ أضدح َٔ  إٍايكِٝ ايصضا٥  

َؿػست٘, ٚايجاْٞ إٔ تهٕٛ َؿػست٘ ضادش١ ع٢ً َكًشت٘ ٚقػِ ٖصا 

 َؿػس٠ إٍأضبع١ أقػاّ: ا٭ٍٚ ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ يٲؾها٤  إٍا٭خرل 

إؿػس٠, ٚايجايح  إٍٚايجاْٞ ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح قكس بٗا ايتٛاقٌ 

, غايباٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح مل ٜككس بٗا إؿػس٠ يهٓٗا َؿه١ٝ إيٝٗا 

َٚؿػستٗا أضدح َٔ َكًشتٗا, ٚايطاب  ٚغ١ًٝ يًُباح ؾتكهٞ 
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يًُؿػس٠ يهٔ َكًشتٗا أضدح َٔ َؿػستٗا, ٚقس غام ابٔ ايكِٝ قطاب١ 

  َجا٫ڄ يػس ايصضا٥ . تػ  ٚتػعٌ

ٚبتڀبٝل ٖصٙ إؿاغس ٚإكاحل ٚأقػاّ ايصضا٥  ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ      

 ٜتبٌ اٯتٞ: 

َؿػس٠  إٍايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يٲؾها٤  -0      

ؾطع١ٝ ٖٚٞ إيػا٤ ايًعإ ٚإس٬ٍ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بس٫ عٓ٘ يٓؿٞ ايٓػب 

٘ٹ ؾځ٬ځتٹًڃوځ سٴ} :تعآٍٜكل قٛي٘  ٖٳاتعٵتٳ سٴٚزٴ ايًچ (29){سٴٚ
ٚسس ايكصف  

 ٚايًعإ َٔ سسٚز ٚسكٛم إٍٛ عع ٚدٌ. 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح ٖٚٛ ايتشًٌٝ -5    

ايبٝٛيٛدٞ, مل بككس بٗا ايتٛقٌ يؿهٝش١ ايعٚد١, يهٓٗا َؿه١ٝ إيٝٗا 

ٓا٥ٞ, يٛدٛز اـڀا٤ ٚاستُاٍ اخت٬ٙ ايعٝٓات ٗ ايعٌُ اؾ غايبا

َٚؿػستٗا أضدح َٔ َكًشتٗا ٖٚصٙ َؿػس٠ ادتُاع١ٝ أخط٣, ٖٚٞ 

 ايتؿٗرل بعطض ايعٚد١ بتكطٜط ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ. 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ يًُباح ٖٚٞ َكًش١ ايٛيس,  -3    

 َؿػس٠, ٖٚٞ ؾهٝش١ ايعٚد١. إٍيهٓ٘ ٜككس بٗا ايتٛقٌ 

يًُباح ايصٟ ٫ ىايـ ايؿطع,  ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: ٚغ١ًٝ َٛنٛع١ٝ -2    

يهٔ َكًشتٗا أضدح َٔ َؿػستٗا ٗ ؼًٌٝ اؾجح,  َج٬نتشًٌٝ اؾجح 

٭ْ٘ ٫ ططٜل ٕعطؾ١ ٖصٙ ا٭َٛض إ٫  ْٛطااخت٬ٙ إٛايٝس  أٜهاٚ

 بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؾتهٕٛ َكًشتٗا ٖٓا أضدح ٚأق٣ٛ َٔ إؿػس٠.

اٖا ايعًُا٤ ٗ قٝاّ ٚبٗصا أقٍٛ أٜٔ إكًش١ ايؿطع١ٝ اييت ٜط       

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بسٍ ايًعإ, ٚإٕ قح قٛشلِ, ؾُٔ ايصٟ غٝٛق  اؿط١َ 

إ٪بس٠ بٌ ايعٚدٌ؟ ٌٖٚ ٜعكٌ إٔ تك  ايؿطق١ عٓس ايكانٞ بسٕٚ 

٬َع١ٓ ؾطع١ٝ بٌ ايعٚدٌ؟ أيٝؼ ِٖ ايكا٥ًٌ بإٔ ايًعإ إِا دعٌ يسضأ 

يٛدٛز  ْٛطايًعإ ا إٍاؿس عٔ ايعٚد١ ٚأَا ْؿٞ ايٛيس ؾ٬ ساد١ 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ؟ ايػ٪اٍ ايصٟ أططس٘ ع٢ً ايؿطٜل ا٭ٍٚ, إشا ْؿ٢ 

ايعٚز ايٛيس بسٕٚ يعإ ٌٖ تعتكسٕٚ أْ٘ غٝكبٌ أّ ايٛيس إيٝ٘ بسٕٚ 

٬َع١ٓ؟ ٌٖٚ ايبك١ُ ٖٞ ٚيسٖا؟ َاشا غٝؿعٌ بٗا ٌٖ ٖٞ َڀًك١ أّ 
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ايٛيس؟ ٌٖ ايٛضاث١ٝ تكڀ  ايتٛاضخ بٌ ايٛيس ٚأبٝ٘؟ نٝـ ٚأٜٔ غٝتِ ْؿٞ 

تًكا٥ٝا ٜٓتؿٞ ايٛيس َذطز اؿكٍٛ ع٢ً ايتكطٜط أّ ٫ بس َٔ قانٞ؟ ٌٖ 

ثبت زيٌٝ َٔ ايؿطع أْ٘ بًعإ ايعٚد١ تك  ايؿطق١ بسٕٚ يعإ ايعٚد١ 

 ايعٚد١ ٗ آٜات ايًعإ؟.قبٌ اهلل بايعٚز  بسأايعٚز ٕٚاشا 

د١ ظا١ْٝ؟ ايعٚ ؾع٬إداب١ َٔ ايؿطٜل ا٭ٍٚ, ٌٖ  إٍغ٪اٍ آخط وتاز       

ٌٖ ْػتڀ  إٔ ْڀًل عًٝٗا يؿٜ ظا١ْٝ؟ ٚإشا أطًكٓا عًٝٗا يؿٜ ايعْا, 

ؾٗصا ٜعين أْٗا ٫ بس إٔ ؼس؟ ٌٖٚ ؼًٌٝ ايٛيس ناف ع٢ً ظ٢ْ ايعٚد١؟ َا 

ٖٛ إكڀًح إٓاغب يًعٚد١ بسٍ َٔ ايعْا؟ ٭ْ٘ يٛ قًٓا ظ٢ْ يٛدب 

٢ً َاشا تععض؟ ٖا ؾعطاؿس, ٚاؿس ٫ ٜكاّ إ٫ بأضبع١ ؾٗٛز ٚيٛ مت تععٜ

ٍٳ }: تعاٍأيٝؼ ٖصا إخ٬ٍ َٝعإ اؿهِ ايطباْٞ ايصٟ قاٍ عٓ٘  ٟٳ أڂْعڇ ٚٳايډصٹ

َٹٔ ضٻبٿوځ ايڃشٳلټ ٝٵوځ  (30){إڇيځ
 

ٕٳ } ُٴٛ ـٳ تٳشٵهڂ ٝٵ ِٵ نځ ّٵ {31}َٳا يځهڂ ٕٳ  أځ ٘ٹ تٳسٵضٴغٴٛ ِٵ نٹتٳابٷ ؾٹٝ ِٵ  {37}يځهڂ ٕٻ يځهڂ إڇ

ٕٳ  ٝٻطٴٚ ٜٳتٳدٳ ُٳا  ٘ٹ يځ (31){ؾٹٝ
 

اٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٚايكٝاؽ ايكشٝح َٔ باب ايعسٍ ق      

ؾإْ٘ تػ١ٜٛ بٌ إتُاثًٌ ٚتؿطٜل بٌ إدتًؿٌ, ٚز٫ي١ ايكٝاؽ 

ايكشٝح تٛاؾل ز٫ي١ ايٓل ؾهٌ قٝاؽ خايـ ز٫ي١ ايٓل ؾٗٛ قٝاؽ 

 "٫ٚ ؾو إٔ قٝاؽ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ قٝاؽ خايـ ز٫ي١ ايٓل. 

ٜبڀٌ قٝاؽ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بايًعإ يعسّ ٚبٗصٙ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١      

ٕا  ْٛطاٚدٛز ع١ً ٚتطاب٘ بُٝٓٗا ٚيعسّ ٚدٛز َا ٜٓػذ سهِ ايًعإ ٚ

غتؿهٞ إيٝ٘ ٖصٙ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ َؿاغس ٚغساڄ يًصضا٥ , ا٭َط 

ايصٟ ٜ٪نس عذع ايؿطٜل ا٭ٍٚ عٔ اٱثبات بسيٌٝ ؾطعٞ ٜسعِ ٭ْ٘ ٚاهلل 

اييت شنطتٗا ع٢ً ؾهٌ أغ١ً٦ أٚ يطَا نإ  أعًِ أْ٘ قس تٓاغ٢ تًو ا٭َٛض

 َتػطعا ٗ ادتٗازٙ.

ايٛد٘ اـاَؼ :ؼطٜط قٌ ايٓعاع بٌ ايؿطٜكٌ "سذ١ اؾكام"       

ِٵ }ٖصا ٕٚا نإ َٔ سذ١ ايؿطٜل ا٭ٍٚ  ٗٴ ٜٳهڂٔ يډ ِٵ  إڇيډا  ؾٗسا٤ٚٳيځ

ِٵ ٗٴ (32).{أځْؿڂػٴ
ٚٳيځا }ٚسذ١ ايؿطٜل ايجاْٞ   ٔڈ  َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا َٹٓٳ١ٺ إڇشٳا ٚٳ َٴ٪ٵ

ٕٳ ٜٳهڂٛ َٵطٶا أځٕ  ٘ٴ أځ ٚٳضٳغٴٛيڂ ٘ٴ  َٳٔ ٜٳعٵلڇ  قځهٳ٢ ايًډ ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵطڇ ٔٵ أځ َٹ ٝٳطٳ٠ڂ  ِٴ ايڃدٹ ٗٴ يځ
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ٌٻ نٳًځايڄا ٘ٴ ؾځكځسٵ نٳ ٚٳضٳغٴٛيځ ٘ٳ  (33).{َټبٹٝٓٶا ايًډ
ٚنإ نٌ ؾطٜل قس ُػو َصٖب٘  

ٗ نتب ٚضأٜ٘ ؾإْين ضأٜت ططح ٖاتٌ اٯٜتٌ ٚبػڀُٗا َػذلؾساڄ َا ٚضز 

ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚنتب ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ, ؾٛدست خرل ؾٝكٌ ٗ ٖصا 

ايٓعاع ٖٛ ضأٟ اؾكام ٗ أسهاّ ايكطإٓ, سٝح قاٍ: "يٛ تػاٚت آٜتإ 

ٗ إهاب سهُُٝٗا, ؾإٕ ؾعٌ احملٛٛض ٜػتشل ب٘ ايعكاب ٚتطى إباح ٫ 

ٜأَٔ  ٜػتشل ب٘ ايعكاب, ؾهإ ايتشطِٜ أٍٚ, ٚا٫ستٝاٙ, ا٫َتٓاع ٖا ٫

 اغتشكام ايعكاب ب٘, ؾٗصٙ قه١ٝ ٚادب١ ٗ سهِ ايعكٌ". اْت٢ٗ ن٬َ٘.

 ٚعٓس تڀبٝل ٖصا ايطأٟ بٌ ايؿطٜكٌ ٜتبٌ اٯتٞ:      

ايؿطٜكإ َتُػهإ باٯٜتٌ ٗ إهاب اؿهِ, غرل إٔ ايؿطٜل ا٭ٍٚ ق١ً 

 .ٚايجاْٞ أنجط

ا بٓؿٞ ؾعٌ احملٛٛض, ٖٛ تكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ع٢ً ايًعإ ٚقُٝٗ

 ٜػتشل ب٘ ايعكاب. ايٓػب ٖٚٛ َا

ايًعإ ٖٚٛ َٔ سكٛم ايعٚز عٓس ؾكس  إٍتطى إباح, ٖٚٛ تطى ايًذ٤ٛ 

 ايب١ٓٝ. 

٭ْ٘ ْكل يٓل ؾطعٞ َٚكاز١َ يؿطٜع١  ايٓتٝذ١: ايتشطِٜ أٍٚ,

 اٱغ٬ّ.

 اؿٌ إٓاغب: ا٫ستٝاٙ ٚا٫َتٓاع ٖا ٫ ٜأَٔ اغتشكام ايعكاب ب٘. 

 سهِ ايعكٌ. ٖٞ قه١ٝ ٚادب١ ٗ

ٚٗ ايٓٗا١ٜ أض٣ إٔ ٫ سذ١ يًؿطٜل ا٭ٍٚ ٗ ُػه٘ بطأٜ٘, ٚأض٣      

ُٻا }: تعاٍايعسٍٚ عٔ ٖصا ست٢ ٫ ٜٓڀبل عًِٝٗ قٛي٘  َٹ ٌٴ  ٜٵ ٛٳ ِٴ ايڃ ٚٳيځهڂ

ٕٳ (34).{تٳكٹؿڂٛ
يٝهْٛٛا َٔ قاٍ ؾِٝٗ دٌ ع٬ٙ  تعاٍٚإٔ ٜكٝسٚا بكٛي٘  

ٌٳ إڇشٳ} َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايڃ ٛٵ ٕٳ قځ ُٳا نځا ِٵ إٍا زٴعٴٛا إڇْٻ ٗٴ ٝٵٓٳ ِٳ بٳ ٘ٹ يٹٝٳشٵهڂ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  أځٕ  ايًډ

ٕٳ ُٴؿڃًٹشٴٛ ِٴ ايڃ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ  ٚٳأڂ ٚٳأځطځعٵٓٳا  ُٹعٵٓٳا  (35).{ٜٳكڂٛيڂٛا غٳ
 

ٚٶا} :تعا٫ٍٚ ىؿ٢ ع٢ً عًُا٥ٓا قٛي٘      ٖٴعٴ ٘ٹ  ٜٳاتٹ ايًچ ٚٳاڃ آ (36).{ٚٳ٫ځ تٳتٻدٹصٴ
 

تهايٝـ اهلل نُا ٜتػاَح ؾُٝا سٝح قاٍ عٓٗا ايؿدط ايطاظٟ "٫ تػاقٛا ٗ 

ٜهٕٛ َٔ باب اشلعٍ ٚايعبح". ٚقاٍ عٓٗا ايكططيب "ٜٚكاٍ ٫ تتدصٚا آٜات 
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اهلل ٖعٚا ٕٔ ططسٗا ٚمل ٜأخص بٗا ٚعٌُ بػرلٖا ٚآٜات اهلل ٖٞ ز٥٫ً٘ 

 ٚأَطٙ ْٚٗٝ٘".

ٚتكسِٜ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚإس٬شلا َهإ ايًعإ ْٛع َٔ اؽاش آٜات اهلل       

َٶا بٳعٵسٳ إڇشٵ }: تعا٫ٍ َا َع٢ٓ قٛي٘ ٖعٚا, ٚإ ٛٵ ٌٻ قځ ٘ٴ يٹٝٴهٹ ٕٳ ايًچ َٳا نځا ِٵ اسٖٚٳ ٖٴ

ِٷ سٳتٻ٢ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ٌٿ ؾٳ ٘ٳ بٹهڂ ٕٻ ايًچ ٕٳ إڇ ٜٳتٻكڂٛ َٻا  ٗٴِ  ٔٳ يځ ٝٿ (37).{ٜٴبٳ
ؾهٝـ ْٓتكط  

٘ٹ }: تعاٍيًبك١ُ ايٛضاث١ٝ ع٢ً سػاب ايًعإ ْٚٓػ٢ قٛي٘  ٌٵ ؾځًٹًچ قڂ

ٛٵ ؾٳا٤ يځ ػٳ١ڂايڃشٴذٻ١ڂ ايڃبٳايٹ ٌٳاسٗؾځًځ ُٳعٹ ِٵ أځدٵ (38).{نڂ
 

ٚخرل خا١ُ شلصا إٛنٛع ٖٞ َكٛي٘ ايؿكٝ٘ اؿٓبًٞ ابٔ ايكِٝ ايصٟ      

قاٍ ٗ ؾٛا٥س ايؿٛا٥س َا ْك٘ "ٕا أعطض ايٓاؽ عٔ ؼهِٝ ايهتاب ٚايػ١ٓ 

اٯضا٤ ٚايكٝاؽ  إٍٚاحملان١ُ إيُٝٗا ٚاعتكسٚا عسّ ا٫نتؿا٤ بُٗا ٚعسيٛا 

ػإ ٚأقٛاٍ ايؿٝٛر, عطض شلِ َٔ شيو ٗ ؾڀطِٖ ١ًُٚٚ ٗ ٚا٫غتش

ض ٗ إؾٗاَِٗ ٚ قل ٗ عكٛشلِ, ٚعُتِٗ ٖصٙ ا٭َٛض, ٚغًبت سقًٛبِٗ, ٚن

..."  اعًِٝٗ ست٢ ضب٢ ؾٝٗا ايكػرل ٖٚطّ عًٝٗا ايهبرل ؾًِ ٜطٖٚا َٓهط

إٔ قاٍ ٗ آخط ن٬َ٘" ٖٚصا ٚاهلل َٓصض بػٌٝ عصاب قس اْعكس غُاَ٘,  إٍ

بًٌٝ ب٤٬ قس ازشلِ ٬َٚ٘, ؾاعتعيٛا عٔ ططٜل ايػبٌٝ بتٛب١ َٚ٪شٕ 

ْكٛس١ َا زاَت ايتٛب١ ٖه١ٓ ٚبأْٗا َؿتٛح, ٚنأْهِ بايباب ٚقس أغًل, 

َٴٓكځًځبٺ }ٚبايطٖٔ قس أغًل ٚباؾٓاح قس عًل" ٟٻ  ُٴٛا أځ ٚځًځ ٔٳ  ِٴ ايډصٹٜ ٝٳعٵًځ ٚٳغٳ

ٕٳ (39).{ٜٳٓكځًٹبٴٛ
 اْت٢ٗ ن٬َ٘.  

ٔ تؿكٌٝ ض١ٜ٩ ايعًُا٤ سٍٛ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚبٗصٙ اٯ١ٜ اْت٢ٗ َ   

َٚهاْتٗا َٔ ايًعإ ٚاييت نإ شلا أندل ا٭ثط ٚايكس٣ ٗ ْٝ  إ٪ُطات 

دٌ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بكٞ عًٝٓا إٔ ْٓاقـ أٚايٓسٚات اييت اْعكست َٔ 

آضا٤ ايكا٥ًٌ بإدطا٤ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ بٌ ايعٚدٌ بايڀطٜك١ ايٛز١ٜ أٚ 

١ ٗ عكس ايعٚاز أٚ ؾٗاز٠ ا٬ٕٝز.بايڀطٜك١ ايطزلٝ
(40)

 

 ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ يًعٌُ بايبك١ُ ايٛضاث١ٝ: إڀًب ايجاْٞ

/أ٫ تكازّ ْكاڄ, ٫ٚ ؽايـ َككس ايؿاضع, ٚشيو بإٔ ٫ ؽايـ ْتا٥ر -0  

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ قسم ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ايجابت١ ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ 

ٓكٛم ايؿطع١ٝ إكڀٛع إُٖاٍ اي إٍايؿطٜؿ١, ست٢ ٫ ٜ٪زٟ شيو 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (70) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

بكشتٗا ٚدًب إؿاغس, سٝح ٫ هٛظ اغتدساَٗا ٗ ايتؿهٝو ٗ قش١ 

ا٭ْػاب إػتكط٠ ٚظععع١ ايجك١ بٌ ايعٚدٌ.
(41)

  

: إشا أقط ضدٌ بٓػب فٍٗٛ ايٓػب, ٚتٛؾطت ؾٝ٘ ؾطٚٙ اٱقطاض ُج٬ؾ   

ؾإْ٘ ًٜشل ب٘, ٚعٓس٥ص ٫ هٛظ ؾشل ايبك١ُ ٭ٕ ايٓػب ٖٓا قس ثبت.
(42)

 

/هب أ٫ ىايـ ؼايٌٝ ايبك١ُ ايعكٌ ٚإٓڀل ٚايٛاق , ؾ٬ ّهٔ إٔ -5 

 .َج٬تجبت ايبك١ُ ْػب َٔ ٫ ٜٛيس يكػط غٓ٘ 

/هب إٔ تهٕٛ أٚاَط ايتشايٌٝ ايبٝٛيٛد١ٝ يًبك١ُ ايٛضاث١ٝ قازض٠ -3 

عٔ اؾٗات ايكها١ٝ٥, أٚ ٖٔ ي٘ غًڀ١ ٍٚ ا٭َط, ست٢ ٜكؿٌ باب 

 ايڀب١ٝ عٓس نعاف ايٓؿٛؽ. ايت٬عب ٚأتباع ا٭ٖٛا٤

/َٓ  ايكڀاع اـام ٚايؿطنات ايتذاض١ٜ شات بإكاحل بايعٝٓات َٔ -2

ؾطض ايعكٛبات ايعادط٠  إٍإتادط٠ ؾٝٗا أٚ إغ٬قٗا ؾٛضا إناؾ١ 

ٚايطازع١ ع٢ً نٌ َٔ تػٍٛ ي٘ ْؿػ٘ ايت٬عب باؾٝٓات ايبؿط١ٜ أٚ 

ايتعطض يٮغط٠ ايػ١ًُٝ ٚؼڀِٝ زعا٥ُٗا إػتكط٠. 
(43)

 

 املطمب الجالح: الضٕابط العمىٗٛ لألخر بالبؿىٛ الٕزاثٗٛ

ع٢ً غطاض ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ اييت هب تٛاؾطٖا ست٢ ّهٓٓا ا٭خص    

بٓتا٥ر ؼايٌٝ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ, ٖٓاى نٛاب٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ اييت ٫ 

 غ٢ٓ عٓٗا نُا ًٜٞ: 

ايطزل١ٝ./ إٔ ٫ ٜتِ إدطا٤ ايتشايٌٝ إ٫ بإشٕ َٔ اؾ١ٗ -0 
(44)

 

نُا هب إٔ تهٕٛ إدتدلات ٚإعاٌَ ايؿ١ٝٓ تابع١ يًسٚي١ ٚؼت ضقابتٗا     

ست٢ ٫ ٜتِ ايت٬عب ؾٝٗا جملطز إكاحل ايؿدك١ٝ ٚبايتايٞ ايٓػب عطن١ 

يًهٝاع.
(45)

 

أَا إشا مل ٜتٛؾط شيو ّهٔ ا٫غتعا١ْ بإددلات اـاق١ ٱؾطاف ايسٚي١,   

ط ؾٝٗا ايؿطٚٙ ٚايهٛاب٘ إعدل٠ قًٝا ٜٚؿذلٙ ع٢ً أٟ ساٍ إٔ تتٛؾ

ٚعإٝا ٗ ٖصا اجملاٍ.
(46)

 

/إٔ تهٕٛ ٖصٙ إدتدلات ٚإعاٌَ ايؿ١ٝٓ َعٚز٠ بأسػٔ ايٛغا٥ٌ -5

ٚا٭دٗع٠ شات ايتكٓٝات ايعا١ٕٝ ٚإٛاقؿات ايؿ١ٝٓ ايكاب١ً ي٬غتُطاض١ٜ 

ٚايتؿاعٌ َ  ايعٝٓات ٚنصا ايٛطٚف احملٝڀ١ بٗا ٗ ايسٚي١.
(47)

 



(71) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

هب إٔ ػط٣ ايتشايٌٝ ٗ كتدلٜٔ ع٢ً ا٭قٌ َعذلف بُٗا ع٢ً إٔ / -3 

ت٪خص ا٫ستٝاطات اي٬ظ١َ يهُإ عسّ َعطؾ١ أسس إدتدلات اييت تكّٛ 

 بإدطا٤ ا٫ختباض بٓتٝذ١ إدتدل اٯخط.

/ هب إٔ ٜهٕٛ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايعٌُ ٗ إدتدل إٓٛط١ بإدطا٤ ؼايٌٝ -2

ِٗ عًُا ٚخًكا, ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ أٟ َُٓٗا ق١ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٔ ٜٛثل ب

أٚ قطاب١ أٚ قساق١ أٚ عسا٠ٚ بأسس إتساعٌٝ أٚ سهِ عًٝ٘ عهِ كٌ 

بايؿطف أٚ ا٭َا١ْ.
(48)

 

/إٔ ٜهٕٛ ايعإًَٛ ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٔ أقشاب اـدل٠ ايعاي١ٝ -2

ٚإػت٣ٛ ايطؾٝ  ٖٚٔ ٜؿٗس شلِ بايتكسّ ايعًُٞ ٚايتكين ست٢ ٫ ٜ٪زٟ 

تسٖٛض ٗ ايٓتا٥ر ايؿ١ٝٓ ٚبايتايٞ نٝاع اؿكٛم َٔ  إٍسّ شيو ع

أقشابٗا.
(49)

 

/إٔ ٜهٕٛ خدلا٤ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ إعٕٓٝٛ بإدطا٤ ايتشًٌٝ َٛنٛع -1

ايسضاغ١ َػًٌُ, ٭ٕ قٍٛ غرل إػًِ ٫ ٜكبٌ ٗ أَط خڀرل نٗصا إٕ 

نإ َتعًكا َػًِ.
 (50)

 

8 

ٖٞ تًو ايكؿات ايٛضاث١ٝ اـاق١  , ؾإٕ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ,َاعُٛ       

طا٥ؿ١ ا٭ؾدام, باعتباض أْٗا َٛاز ٚضاث١ٝ  إٍبهٌ إْػإ, ٖٚٞ تٓتُٞ 

تتٛادس ع٢ً أدعا٤ ٚأططاف آز١َٝ, ٖٚصٙ ا٭دعا٤ عٓس عا١َ ايؿك٘ 

اٱغ٬َٞ ٚايؿك٘ ايكاْْٛٞ, تأخص سهِ أقشابٗا َٔ سٝح اؿط١َ 

 ٚايهطا١َ, ٚهب َعاقب١ نٌ َٔ ٜعتسٟ عًٝٗا. 

عتباض ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ قط١ٜٓ, مت اتؿام ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ َ  َا شٖب ٚبا

إيٝ٘ ايؿكٗا٤ احملسثٌ َٔ ايكٍٛ ظٛاظ إعُاٍ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٗ فاٍ إثبات 

ايٓػب عٓس ايتٓاظع, ٫ٚ هٛظ ا٭خص بٗا عٔ ايٛغا٥ٌ ايؿطع١ٝ ٱثبات 

اث١ٝ بٗسف ايٓػب ٭ْٗا ٖٞ ا٭غاؽ, نُا ٫ هٛظ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛض

ايتأنس َٔ قش١ ا٭ْػاب ايجابت١ ٕا قس ٜذلتب عًٝ٘ غ٤ٛ ايعؿط٠ 

 ايعٚد١ٝ. 



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (72) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 دٚـــــــاهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتى

                                                 

 . 23غٛض٠ ايٓشٌ اٯ١ٜ  (1)

نًُ٘ ىه  يڀطٜك١ ٚاسس٠ يًس٫٫ت ايٛضاث١ٝ ٗ فاٍ ايبشح ٚقٌٝ شيو نإ ايعامل بأ (2)

اؾٓا٥ٞ ٚشيو ست٢ أٚاخط ايػتٝٓات ٖٚٞ ايڀطٜك١ اييت تعطف غ٬ٜا ايسّ اؿُطا٤ 

(, ٚت٬ ٖصا ا٫نتؿاف ؼًٌٝ اؿاَض ايٟٓٛٚ ٚشيو ع٢ً ٜس ايعإٌ ABOيٓٛاّ أ.ب.ٚ )

ايتعطف ع٢ً  سٝح أَهٔ 0923"ؾطاْؼ نطٜو" ٗ عاّ  "خُٝؼ ٚاطػٕٛ" ٚ

ايذلنٝب ايؿٝعٜكٞ ؾع٤ٟ اؿُض ايٟٓٛٚ ع٢ً أْ٘ ٜتهٕٛ َٔ ؾططٌ َتٛاظٌٜ 

ٜؿه٬ٕ َعا سًعْٚا َعزٚدا ضاد  ٗ شيو, خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ 

ٚأثطٖا ع٢ً ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ زضاغ١ ؾك١ٝٗ َكاض١ْ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط 

كُات ايٛضاث١ٝ ٗ إثبات ايٓػب زضاغ١ قا١ْْٝٛ سذ١ٝ ايب . ؾٛاظ قاحل,3, م .5112

 .                                                       091, م  5113ْٜٛٝٛ  ,ايعسز ايتاغ  عؿط ,َكاض١ْ, ف١ً ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ

ٚتػ٢ُ بعض ا٭سٝإ, بايكبػ١ ايٛضاث١ٝ ٖٚصا َا غٓٛنش٘ ٗ َا١ٖٝ ايبك١ُ  (3)

شيو, سػين قُٛز عٓس ايسا٥ِ, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٚس٣ سذٝتٗا ٗ ايٛضاث١ٝ, ضاد  ٗ 

اٱثبات, زضاغ١ َكاض١ْ بٌ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛنعٞ, زاض ايؿهط اؾاَعٞ, 

 . 01, م 5119اٱغهٓسض١ٜ, 

ايؿهٌ ْاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ ابٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜكٞ إكطٟ, اجملًس  ٛبأاٱَاّ  (4)

 .21ٚ20يًڀباع١ ٚايٓؿط, برلٚت يبٓإ, م ايجاْٞ عؿط, زاض برلٚت 

 ايػ١ُ: ٖٞ اـاق١ٝ َجٌ يٕٛ ايؿعط.(5) 

ٖٞ تطتٝبات بٝٛ نُٝٝا١ٜ زقٝك١ زاخٌ نٌ خ١ًٝ ؼسز زلات ٚضاث١ٝ َع١ٓٝ َٔ ؾك١ًٝ  (6)

ؼٌُ تعًُٝات إْتاز اؾع٦ٜات اـڀ١ٝ ايؿهٌ  ADNايسّ, ٚنٌ َٛضثٛ قڀع١ َٔ 

 ايطٚتٝٓإ  

ايٝيب َٓكٛم ا٭نػذٌ, ٖٚٛ َاز٠ زاخٌ ايكبػٝات, اييت  ٜتُجٌ اؿُض ايٟٓٛٚ (7)

 تتشٌُ ايتعًُٝات ايٛضاث١ٝ ٱْتاز ايدلٚتٌ ٚغرلٙ.

 تطنٝبات خڀ١ٝ زقٝك١ زاخٌ نٌ خ١ًٝ.  (8)

", ايڀبع١ ايجا١ْٝ ,َ٪غػ١ أعُاٍ إٛغع١ 17إٛغٛع١ ايعطب١ٝ ايعا١ٕٝ, اؾع٤ "  (9)

 .10يًٓؿط ٚايتٛظٜ , إًُه١ ايػعٛز١ٜ, م 

ٓس, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚزٚضٖا ٗ ايجبات اؾٓا٥ٞ بٌ ايتؿطٜ  أز. ؾ٪از عبس إٓعِ (10) 

 .50ٚايكإْٛ, إهتب١ إكط١ٜ اٱغهٓسض١ٜ, َكط, م 

َاٟ  19بتاضٜذ   WWW.Islam.on.Lineَكاٍ ايسنتٛض, غعس اشل٬يٞ ع٢ً إٛق    (11)

5111. 

http://www.islam.on.line/


(73) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
ز.خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚأثطٖا ٗ اؿهاّ ايؿك١ٝٗ, َهتب١ ايٓكاف,  (12)

 .20اٱغهٓسض١ٜ, بسٕٚ غ١ٓ طب , م 

 .20ز.خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ايطد  ايػابل , م  (13)

ز.عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٗ إثبات ايٓػب, ْٛط٠  (14)

ايعطب١ٝ يًسضاغ١ ا٭١َٝٓ ٚايتسضٜب ع١ًُٝ زٚض١ٜ, تكسض عٔ  ؾطع١ٝ, َٓؿٛض٠ ٗ ف١ً

 .32, م 5111ٖـ إٛاؾل يـ غ١ٓ  0252, 32ْاٜـ ايعطب١ٝ ا٭١َٝٓ, ايعسز  ١أنازّٝ

 .39عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, ْؿؼ إطد  ايػابل, م  (15)

  32عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, ْؿؼ إطد  ايػابل, م . (16)

عبس اشلازٟ اؿػٌ ايؿبًٝٞ, ْؿؼ إطد  ايػابل,  ْٛط,ا ٔ ايتؿكٌٝ,يًُعٜس َ (17)

 . 012م

َكاي١ ع١ًُٝ يًسنتٛض عًٞ ايكطٙ زاغٞ بعٓٛإ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ  َٔ َٓٛٛض ايؿك٘  (18)

اٱغ٬َٞ, ايسٚض٠ ايػازؽ عؿط يًُذُ  ايؿكٗٞ اٱغ٬َٞ, َه١ إهط١َ بتاضٜذ 

 .31.م 01/10/5115

 . ١1 غٛض٠ ايٓٛض, اٯٜ (19)

ز.ْاقط عبس اهلل إُٝإ, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚسهِ اغتدساَٗا ٗ فاٍ ايڀب ايؿطعٞ  (20)

قؿط  52-55ٚايٓػب, َ٪ُط اشلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ بٌ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ إٓعكس َٔ 

داَع١ اٱَاضات ايعطب١ٝ إتشس٠, ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ,  5115 1-2ٖـ,  0255

 .  100م 

 .31ب , اٯ١ٜ غٛض٠ ا٭سعا (21)

ز.عُط بٔ قُس ايػبٌٝ, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ َٚسٟ َؿطٚع١ٝ اغتدساَٗا ٗ ايٓػب  (22)

ٚاؾٓا١ٜ, ايسٚض٠ ايػازغ١ عؿط يًُذتُ  ايؿكٗٞ إٓعكس ٗ َه١ إهط١َ ٗ ايؿذل٠ 

 . 59ّ  م  5115 -0 – 01  -2ٖـ ,  0255 – 51 -50َٔ 

 .29غٛض٠ ايٓػا٤, اٯ١ٜ  (23)

 .٠512, اٯ١ٜ  ايبكط غٛض٠  (24)

 .1غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (25)

 .0غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (26)

 . 2غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (27)

 .1غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ (28) 

 .559غٛض٠ ايبكط٠, اٯ١ٜ  (29)

 .0غٛض٠ ايطعس, اٯ١ٜ (30) 

 .37-31-32غٛض٠ ايكًِ, اٯ١ٜ  (31)

 .1غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (32)



  وسفات علي هاشميأ.مدى استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب                  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (74) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .31غٛض٠ ا٭سعاب, اٯ١ٜ  (33)

 .07غٛض٠ ا٭ْبٝا٤, اٯ١ٜ (34) 

 .20غٛض٠ ايٓٛض, اٯ١ٜ  (35)

 .530غٛض٠ ايبكط٠ , اٯ١ٜ  (36)

 .002غٛض٠ ايتٛب١, اٯ١ٜ  (37)

 .029غٛض٠ ا٭ْعاّ , اٯ١ٜ  (38)

 .557غٛض٠ ايؿعطا٤, اٯ١ٜ  (39)

خًٝؿ١ ع٢ً ايهعيب, ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ, زضاغ١ ؾك١ٝٗ  (40)

 . 211, م   5111اض ايٓكاف يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ا٭ضزٕ ايڀبع١ ا٭ٍٚ غ١ٓ  َكاض١ْ, ز

 .29ايطد  ايػابل, م  ,ز. خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب (41)

 .32ز عُط ايػبٌٝ, إطد  ايػابل, م  (42)

 . 29ايطد  ايػابل, م  ,ز.خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب (43)

خٛش٠ َٔ إٛق  ْس٠ٚ َس٣ سذ١ٝ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايب٠ٛٓ, َأ (44)
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 . 21ايطد  ايػابل , م  ,ز .خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب (45)

ْس٠ٚ َس٣ سذ١ٝ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايب٠ٛٓ, َأخٛش٠ َٔ إٛق   (46)

WWW.ISLAMSET.COM   07/15/5111بتاضٜذ 

 . 21م ز . خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ْؿؼ إطد  ايػابل ,   (47)

ْس٠ٚ َس٣ سذ١ٝ اغتدساّ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٱثبات ايب٠ٛٓ, َأخٛش٠ َٔ إٛق   (48)

WWW.ISLAMSET.COM   07/15/5111بتاضٜذ . 

 . 20ز . خًٝؿ١ عًٞ ايهعيب, ْؿؼ إطد  ايػابل , م  (49)

 .512قُس غًُٝإ ا٭ؾكط, أعاخ ادتٗاز١ٜ ٗ ايؿك٘ ايڀيب, َ٪غػ١ ايطغاي١, م  (50)


