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 أمحد بن نعوم 
  .الوظيفة النبووة و الوظيفة السيادية

ماٌشرتك.م ماٌقالد مبؿصوؼر متؼوم مطؾفا ماألدارريماألوديميفماجملؿؿعاتماالغلاغقة مو مصصل مغشلة ممممطل
م ماظلػرمماحناللو مو مايـػقة ماظـالثة، ماظدؼـقة مظالذؽاظقة ماظـصوصماٌمدلة ميف ماظغؿوض. اًرابمو

مطؿ ماألخؾارماظؿارخيقة،مصننماظلؾطةماظلقادقة،مالمتؿوض معقالدػا،مباظطؾ ،ماىدؼدموماظؼرآن،موميف
إالمباالغػصالمسنماظوزقػةماظـؾوؼة.مإنماذؽاظقةمغشلةماظلقاديميفماالدالممعازاظتمتشؽلمدؾؾامؼمديم

وماظشرسقةمممممممممإديماٌكديمومايروبماألػؾقة،مبلؾ ماظؾؾسمبنيماظشرسقةماظيتمعصدرػاماٌؼدسم
ملاغقةماًاظصةماظيتمعصدرػاماالغؿكاباتمأوماالغؼالباتماظلقادقة.االغ

ماظعؿل،مإذن،مؼؿعؾقمبؿؾقانماظؽقػقةماظيتمبفامتػصلماظـصوصماألدادقةميفماالدالممبنيم إنمهلذا
ماظوزقػةماظـؾوؼةموماظوزقػةماظلقادقة.

 

 دليم س. خزندار 
 هل توجد تيولوجية إدالمية ؟

علفؾةمومحبزممضؿنمحؼلماٌلاءظةماظؿلوؼؾقة،مممامؼوحيمظـامبلنممإنمعؼاربؿـامظؾػؼهماإلدالعيمػي
ومممممماظػفممػومإياقمباظؽؾقة،ماظيتمتدرسمطظاػرة.مػـاكمذيءمؼعطي،مومؼؿفؾى،مومؼظفرمظؾعقان.م

معام ماظطرؼقمحنو مظـا ماظيتمتػؿح مو مبذاتفا، ماظػفم مزاػرة معن مؼعينماالغطالق ماظدؼـاعقؽقة، مػذه صفم
مؼ مباظؿاظي مو ممباػقةمؼؿفاوزػا، مأيمعؿعؾق مبواض مشريمزاػري، مأو مظؾدالالتماخرى، مبلغظؿة ؾقؼفا

ماظؽائن.
ماظعرض، ميفمصضاء مؼعينماظدخول مصاظظفور ماظؿفؾي، مػو ماظظفور، مػو ماظظاػرة مجوػر مأخذمممإن و

ماظؿطورم مػو مظؽنماجمليء مأنمؼؿم. م اٌؽانمضؿنماٌرئي،مودطماألذقاء،ميفماظودقطمحقثمميؽنمظؾؼاء
تلؿقهماظػؾلػةماٌدردقةمباٌؾدأ.موماٌؾدأمػوماظذيمؼؿقؽمميفمذبرىماظلريورةماظيتمماغطالضامعنمأصل،مو

ماظعؽلي،م ماالواه ميف ماظظـاػرة مررؼق مؼعينمدؾك ماظظاػرة، مصفم مو ماظؽاعل. ماظؿفؾي محد مإدي ممممممتمدي
مميؽنم ماٌـظور مػذا مضؿن مو ممبؾدئه. مايقز مػذا مربط مثم ماظؿفؾي، ميف معنمذبقؽفا ماظلريورة مصعود و

مانمٌك مإنؿؾفمطقػقاتمصعلماظػفم مععرصة. مسنمررؼقماظؿقوؼلممتؿصلم:مسؾم،مععؾوعاتمو اظصعود
ماظداخؾيمحنوماٌؾدأ،مؼمديمإديمتؽوؼنمجقـقاظوجقا.

إغـامغطرحمصؽرة،موجودمررؼقمظإلميانموماظذيمؼؾنيمسنمتؽـقػاتهماظؽائـةمسربماألزعـة.مإغفامتواصقم
وممممممأجلماظؿواصل،موماٌواجفةمع متعقنيماظطؼوس،ممحاالت،ميفمأذؽالمتؾؼيماظؿػؽري،ماظؽؿابةمعن

مإضاعةماظعالضةمع مواربمأخرى،معؼددةمطاغتمأومعدغلةمظؾػعلماظدؼين.
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م مادرتسى ماظذي مػو مظإلدالم، ماظشقعي ماظؿوجه مأسؿالمماغؿؾاػـاإن معـذ مألغه ماظدرادة، مػذه يف
مذ متؿشؽل مأن مضؾل مو ماىقـقاظوجي، مظؾـلقج ماظعؿل مػذا مأدس مضد ميفماظلفروردي ماظـلقج، ظك،

معصطؾقاتمتلوؼؾقةمبشؽلمحازم.
 

 حممد براهيم صاحلي 
 .عناصر للتفكري حول األداليب الدونية باجلزائر اليوم

م)اإلدالمم ماىدؼد ماظدؼين ماألدؾوب محول ماظؽؿابات معن مطؾرية مذبؿوسة موجود معن ماظـرشم سؾى
معنموجف مظـا،مو ماظلـواتماألخرية،مؼؾدو ماظعشر مخالل مخباصة مو مدـودقوظوجقةماظلقادي(، مغظر ممممة

يفماٌعرصةمحولمػذهماظظاػرةماظدؼـقةماىـدؼدة.مػذامباإلضاصةمإديمغرتوبوظوجقة،مأغـامملمغؿؼدممبعدمومأ
ػومغؿقفةمسؿلمروؼلميفمصـ ماٌؼوالتماظدؼـقةماىدؼدة.مومتؿلدسمػذهمم-سؾىمعامؼؾدوم-أنمإغؾـاضهم

دؼينماظؿؼؾقدي،ماظذيمأصؾحم"خارجماظؼاغون"ماألخرية،مسؾىمربوماٌؼوالتماظيتمؼؿضؿـفاماظـؿوذجماظ
ومعنمررفماظؿلقريماظربوضراريمظؾقؼلماظدؼينمم02م/م0322عنممررفمصعلماإلصالحماظدؼينميفمدـواتم

مأغـامالمغلؿـينماالغزالضاتماظيتمهدتمعنممنوذجمدؼينمإديمآخر.ت.مػذامالمؼعينميفمذاتماظوض
ػومصعالمم-ؼؾدومظـامسؾىمعامم-اياظقةمماظدؼـقةؿاباتماظيتمتدرسماظوضعقةمومعامأػؿلميفمػذهماظؽ

اظطوؼؾةميفمصـ مػذاماألدؾوبماظدؼينماىدؼدموميفمذاتماظوضتمتؾكماظـزسةماظيتمترطزممتؾكماظلريورة
معنمعؽانمدؼين،مدونمهؾقلماألدؾوبميفمحدمذاته.ماغطالضاسؾىمإسادةماظؿلدقسمظؾعالضةماظلقادقةم

ماٌؼارباتمتؿفاػباإلضاصةمإديم متزالمعوزػة،مظصاحلمملماظوضائ أنمػذه اظدؼـقةماظؿفرؼؾقةماظيتمعا
غؼرتحماظعودةمإديمعـففقـةمعنمػذهماٌعاؼـة،مماغطالضااٌظاػرماظؾارزةمهلذاماألدؾوبماظدؼينماىدؼد.موم

ماغطالضااظؽؾريمظرتاطمماٌعطقاتماٌقداغقةمماػؿؿاعفاعنماٌػروض،ميفماظوضتماياظي،مأغفامتوجهمموماظيت
ربؾقة.مومػذاميفمغظرغا،مميـلماظزاوؼةماظيتمميؽنمظؾؾاحثمأنمؼؿقؽممصقفامأطـرمومطذظكمعنمصضاءاتم

مؼؿوصلمإديمغؿائجمعـؿرة.مإنماٌـالماٌعروضميفماىزءماظـاغيمعنماٌؼالمطػقلمباظربػـةمسؾىمذظك.
 

 حممد نور الدون حمي الدون 
ئر قبل و بعد احلرب أفكار مصطفى كمال آتاترك السيادية و احلركة اإلصالحية يف اجلزا

 .العاملية الثانية

رئقسمايرطةماإلصالحقةميفماىزائرمسنمعصطػىمملمذيءمؼػرقمسؾدمايؿقدمابنمبادؼسؼؾدومأنمط
طؿالمآتاتركمعمدسماظدوظةماظرتطقةمايدؼـةمحبقثمؼعؿؿدماألولميفمسؿؾهمسؾىمودؼدماظػؽرماظدؼينم

ماظػؽرماظلقاديميفمبؾدمتلؽـهمأشؾؾقةمعلؾؿة.بقـؿامؼـطؾقماظـاغيمعنمإبعادماظػؽرماظدؼينمظؿفدؼدم
يفموجفاتممحدمعـفؿامؼػاجؽـاماظؿؼاربماظـليبشريماغهمسـدمعؼارغةماألصؽارماظيتمسربمسـفامطلموا

مرشمم ماالصالحقون مؼؿفاوزػا ممل مػـاكمحدودا مأن ماٌمطد معن مطان مظو مو مظؾعضماألعور مباظـلؾة اظـظر
علاغدتفممظعؿلماظزسقمماظرتطيمومػذامسؽسمعامادبذهمسؾؿاءماألزػرميفمعصرمأومسؾؿاءماٌغربميفمعدؼـةم

مؾـوامدقادؿهمبالمتؾصر.صاسمعنمعوضفمعضادمظهمإالمأنمػذامالمؼعينمأنماإلصالحقنيماىزائرؼنيمضدمت
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وماغـطالضامعـنماألصـؽارماظيتمتـمماظؿعؾريمسـفامحولمعوضوسيماًالصةموماظالئؽقةماظيتمػزتمذقؽام
ماظعاملماإلدالعيمأثـاءماظعؼودماألوديمعنماظؼرنماظعشرؼنمدـقاولمصفممعـاػجماظؿػؽريماًاصةمظؽلم عا

ماظرجؾ مػذؼن معن ماظدواحد مو ماظلقادة متصوراتفؿا ميفمغػسماظوضتمدـقاولمصفمنيميفمذبال مو مؼـقة
لماظلقاديمطؿواجفةمظؾورـقةمإبانماظوجودماالدؿعؿاريمظـكؾصماظؿػاسلمبنيماجملالماظدؼينموماجملا

مبشلغفا.مؼؼرتبمصقفامابنمبادؼسمعنمآتاتركموماألخرىماظيتمخيؿؾػاناىواغ ماظيتممإدي
 

 عبد الرزاق دوراري 
 .اجلابري مسألة الالئكية يف اإلدالم عند حممد عابد

مظعقـةميفماظعاملماظعربيمم م"الئؽقة"مومػيمعنمعواصػاتمايداثةميفماظعاملماظغربيمعػردة ممإنمعػردة
ماىابريم مسابد مربؿد مخيصصمهلا م"إياد". مٌػردة مطؿرادصة متـٌػفم ماظغرؼ مأغفا مبل ماإلدالعي. و

مظلؾ متؽؿقؽيمأنمؼؿػادىمػذهماٌ ػردةماٌشقوغةمصقؼرتحماظػقؾلوفماٌغربيمعؼاالمطاعالمومؼرؼدمرمبا
ادؿؾداهلاممبػردةم"دميؼرارقة"موم"سؼالغقة".مومظؽيمؼؾنيمانمػذهماٌػردةمشريم"عطابؼة"مظؾعاملماظعربيم
وماإلدالعيمومتـريمصقهمإذؽاظقاتمعزؼػة،مؼغوصماىابريميفمسؿقماظؿارؼخماإلدالعيمحبـامسّؿامعنم

ومعامآلمإظقهمخصاممدؼقػةمماالدؿفالطقةمذلغهمأنمؼضػيمسؾىمرؤاهمعصادصةمعا.مبدءامبؿارؼخماٌرحؾة
اغؿؼالممايؽمممرمحولمخالصةماظردولم؛مثممطقػقاتبينمداسدةماظلقاديمومطقػقةمحؾهمومػومخصاممدا

وماًالصةميفمعرحؾةماًؾػاءماظراذدؼنمومػيمعؿعددة،مومؼـؿفيمسـدمععاوؼةمومطقػقةمتـصؾهمصراحةم
مسنماظدوظةماظؿقوضرارقة.

الفمسؾىمددةمايؽمميفماظؿارؼخماإلدالعيموماظعربيمؼمطدمسدمموجودمإنمتعددمطقػقاتماإلدؿك
ماظؿقوضرارقةم ماظدوظة مذظكمصنن مسؾى مزؼادة ميفماإلدالم. ماظدوظة مذؽل محيدد مدـة مأو مضرآن غصمصرؼح

موذائجمضوؼةمبلودقوظوجقةماظلقادقةمال ماظقوم.مومظؽنمطانماىابريمصادضاممتربطفا ميؽنمادؿعادتفا
ػيمضرارمتصدرهمدؾطةمملةميفماإلدالممظـػصؾفامسنماظدوظةمإالمأنماظػؿوىموصقؿامضالمبعدمموجودمطـق

تمطدمذظك،ممـةمامظعفددؼـقةمؼػرتضمتطؾقؼفامعنمضؾلمطلمعلؾممعفؿامطانمعورـه.موماظؿـفاربمايدؼ
ماظؿقوضراريمطؿام ماظؼاغونماظوضعيمبلمتؿؿـلميفماٌعقار ماظدؼنمظقلتماظدوظةمأو ميفمغظر صاظلؾطةماظعؾقا

مرج ماإلدالعيمؼؿصوره ماظعامل ميف ماظلقادة مادؿؼالل معللظة مررح محؼا مجي  ماظواض  ميف ماظػؿاوى. مممممممال
يفمدائرةماظشمونماظشكصقةمومالمؼـؾغيمأنمغـليمبلنماظرضابةممظعربيمسنمررؼقمحصرماجملالماظدؼينوما

ماظذاتقةمأن معنماظرضابةماٌمدلة.
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 رذيد بليل 
  .زناتة قورارة، أولياءهم و األهاليل

سؿؿادغامسؾىماظعدؼدمعنمايؽاؼاتماظيتمتدورمحولماظعالضاتمبنيماألوظقاءماحملؾقنيموممماردةمبا
ماٌؼالمعؼاربةمجاغ مذبفولمعنمدرادةماظوالؼةم:مأيماظعالضةمبنيم األػاظقل،محناولمعنمخاللمػذا

اظلؾوطاتماٌؿدؼـنيمومػذاماىاغ مأومذظكمعنماظـؼاصةماحملؾقةماظيتمتؿعارضمع ماظعؼقدةماإلدالعقةموم
ماظيتمؼدسومهلامػذاماظدؼن.

تلؿحمػذهماٌؼاربةممبعاىةماظطرحماظؿؼؾقديمظؾعالضاتماٌكؿؾػةمبنيماظوالؼةموماظلؾطةماغطالضامعنم
زاوؼةمأخرى،مأيمعنماظعالضةماظقوعقةمبنيماألوظقاءمومأصرادماىؿاساتماظيتمؼؼقؿونمبقـفا،مومبطؾقعةم

عوضوسقةمسنمػذهماظعالضات،مومإغهمٌنماًطلماسؿـؾارػامايال،مصننمػذهمايؽاؼاتمالمدبربغامبصػةم
مومبوضوحمأنماظواض مػوماظذيمشذىماٌكقالماظذيمأغؿففا.ماالسرتافحوظقات،مومع مذظكمالبدمعنم
إالمعنمحقثمأغفامتض ميفمعرطزماظعالضةماإلذؽاظقةمبنيمأوظقاءمماغؿؾاػـاومالمتشدمػذهمايؽاؼات،م

ماظلؾطاتماٌرطزؼة.اىؿاساتماهلاعشقةموماظؾعقدةمسنم
صػيمػذهماظوضعقةماظػرؼدةمعنمغوسفام)وماظيتممتقزماظعدؼدمعنماىؿاساتماظيتمتعقشمسؾىمػاعشم
ماظذيم مظؾؿعقار مبقـفا، ماظيتمؼؼقؿون ماىؿاسة مداخل مغشر مدور مؼؾعؾون ماألوظقاء مصنن ماظلؾطة(، عراطز

ماظؼربمجيعؾفممعنمغاحقةمأخرىمؼؿؼؾؾونمبعضماىو مظؽنمػذا اغ معنماٌؿارداتمؼدسـونمإظقه،مو
ماحملؾقة.

إذامػـاكمعواجفةمبنيماظـؿوذجنيمومتلوؼلمػذهمايؽاؼاتمؼوحيمبػؽرةمأغهمسؾىماظرشممعنماظؿلؾقمم
باٌعقارماظذيمحيؿؾهماألوظقاء،مصننماىؿاساتماحملؾقةمهاولمأنمودمبؽلماألذؽالماظؿػاوضقةمعؽاغةم

مٌؿارداتفاماظـؼاصقةماٌؿوارثة.
ديمعؾؿغاػامبلؾ مأنمػذهماٌؿارداتمتلؿؿرمحؿىمومظومأنمعؽاغؿفامأضلمعنمإنمػذهماظعؿؾقةمتصلمإ

ماٌعقارماإلدالعي.


