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لكمة مدير اجلامعة /مدير اجملةل
أأ.د .السعيد درايج
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين
يصدر العدد الثامن والثالثني من جملة اجلامعة مع بداية السنة اجلامعية ،6102/6102
وهبذه املناسبة أتقدم اىل كل األسرة اجلامعية بأحر التهاين مبناسبة الدخول االجتماعي واجلامعي
اجلديدين ،راجيا من العلي القدير للجميع التوفيق والسداد يف أداء مهامه العلمية واإلدارية وغريها،
واوصي اجلميع بالتفاين واحلرص واإلخالص يف أداء مهامهم ملواصلة االرتقاء باجلامعة يف أداء
مهامها املنوطة هبا.
والعدد الذي بني أيدينا ميثل حلقة علمية يف سلسلة أعداد اجمللة  ،اليت متثل الرئة اليت
تتنفس هبا جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،واليت تعترب جماال خصبا للباحثني لنشر
أحباثهم العلمية يف العلوم اإلسالمية واإلنسانية واالجتماعية ،وال أدل على ذلك من هذه املقاالت
القيمة املنشورة يف هذا العدد ،يف خمتلف التخصصات :التفسري  ،والعقيدة و الفكر ،ومقارنة
األديان ،والفقه ،والقانون ،واالقتصاد ،واللغة واألدب ،والتاريخ .شارك هبا ثلة من الباحثني
املتخصصني من داخل اجلامعة  ،ومن عدد من اجلامعات األجنبية .
ويف األخري جندد شكرنا لكل من شارك يف تقييم مقاالت هذا العدد ،ومن سهر على
متابعة إداريا وعلميا وكل من قدم العون إلدارة اجمللة من داخل اجلامعة وخارجها لالرتقاء باجمللة
لتصدر يف أحسن صورة وأهبى حلة.

واهلل الموفق

لكمة مدير حترير اجملةل /انئب مدير اجلامعة
أأ .د .مسري جاب هللا
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين صلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بوتيرة ثابتة واستمرار هادئ تتابع مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
إصداراتها المميزة وتواصل دربها الثقافي الطويل وتحافظ على رسالتها العلمية و طموحها
الشريف وتتمسك باختيارها الذي اتخذته شرعة ومنهاجا والمتمثل في الوسطية واالعتدال،
والعدد الثامن والثالثون الذي نقدمه للقارئ بمواضيعه المختلفة وبكتابه ذوي االختصاصات
المتنوعة وبأفكاره النيرة شاهد على ذلك.
وأود في هذا العدد أن أدعو كل األكاديميين إلى التجرد للبحث ،وإلى االشتغال
ٍ
ٍ
ولمسة على هذه األرض التي نعيش
بصمة في الحياة
بالعلم لذاته ولشرفه من أجل ترك
ٍ
وصدقة جارية ينتفع بها في الحياة قبل الممات ،أما الكتابة لغرض الترقية إلى
عليها
مصاف الدكترة أو التأهيل ،أو من أجل الحصول على درجة األستاذية ،أو من أجل التسوية
كما هو شائع لدى الباحثين األكادميين في بلدنا فال تخدم العلم وال تحدث التطور وال
تحقق القفزة النوعية المأمولة من الجامعات .أخي الباحث ال تكن مكبال بحبال الشهادة،
حرر عقلك من ضيق هذه الورقة وانطلق إلى سعة العلم ورحابة المعرفة ،عندها تسعد
بحالوة البحث وتطلق العنان لقدراتك فتتفجر وألفكارك فتتطور.
في األخير أشكر الباحثين الذين أسهموا في كتابة هذا العدد آملين المزيد من
العطاء الفكري واالجتهاد والمثابرة من أجل خدمة العلم والمعرفة ،دون أن ننسى كل
خبراء العدد وهيئة التحرير وأمانة المجلة.
واهلل الموفق

لكمة رئيس حترير اجملةل
ا ألس تاذ ادلكتور خمتار نصرية
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،احلمد هلل رب العاملني ،وبه نستعني ،ونشهد أن ال إله إال اهلل ويل
الصاحلني ،ونشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد:
جيد القراء الباحثون يف هذا العدد ( ،)83جمموعة من األحباث العلمية القيمة لباحثني من
داخل الوطن وخارجه يف ختصصات خمتلفة :علوم القرآن والتفسري ،والعقيدة اإلسالمية ،والفقه،
واألديان السماوية ،والفكر ،واملناهج ،واللغة والنحو والصرف ،والقانون واالقتصاد والتاريخ.
وإجازة هذه األحباث من قبل حمكمني مؤهلني يف التخصصات املذكورة ،تشكل أبرز
االلتزامات اليت أخذها مسؤولو اجمللة عواتقهم للحفاظ على مصداقيتها وقيمتها العلمية.
ونذكر هنا أن ترتيب موضوعات اجمللة والتوازن بني خمتلف التخصصات يقتضي من إدارة
اجمللة أن تؤخر بعض املوضوعات ،وتقدم أخرى ،كما قد يتطلب املوقف تأجيل موضوع أو أكثر
إىل عدد تال للسبب نفسه.
وهبذه املناسبة ندعو مجيع الباحثني يف التخصصات الشرعية واإلنسانية واالجتماعية إىل
نشر مقاالهتم العلمية اجلادة يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،مع مراعاة
الشروط والضوابط احملددة للنشر.
واهلل ولي التوفيق

توجه املراسالت واملوضوعات باسم رئيس التحرير إىل العنوان اآليت:
جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ص.ب  137قسنطينة –اجلزائر
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اهلاتف /الفاكس:

)11213( )31( 91 21 11

الربيد اإللكرتوينMadjalat @ univ-emir.dz :

خ في القرآن
إِشكا ُل النَّ ْ
س ِ
ب ون ِ َ
ض ْو ِء نِ َ
ظ ِام ال َعالَـم)
(دراسةٌ في َ
ظ ِام ال ِخطا ِ
د .عبد الحميد بوكعباش
جامعة جيجل
الملخَّص:

النَّظَريات والشُّروح وال َقو ِ
ننتظر منها،
اع ُد ْ
ّ ُ
املعتم َدةُ يف فّ ْه ِم العامل و ّ
املن َهجيّة َ
ُ َ
النص ال ُ
ِ
النص ،إِهنا قد تكون ،هي ن ْف ُسهاُ ،مضلِّلة
دوماً ،أَ ْن تكون ُمثمرًة وهادية إِىل حقيقة العامل و ّ
ْ
اع ِد ،وتَطَاو ُل العم ِل هبا آلمادٍ
وح وال َقو ِ
ِ
ُ ََ
عن هذه احلقيقة ،وأ َّما استقر ُار هذه النَّظَريّات والشُُّر ِ َ
َن ذلك َّ
الشك يف مصداقيّتها وضرورةِ ُمَراجعتها؛ أل َّ
بالذات هو
من ِّ
السنني ،فال يُعفيها من ّ
ِّ
ِ ِ ِ
هلي أَو الواقع
ما يُ َشك ُل باعثاً على جتديد النَّظَر يف َم َدى ُمطَابقتها حلقيقة اخلطاب اإل ّ
ِ
َّث عْنهُ.
وح ،أَهنا تعكسه وتتحد ُ
ال َك ْوين ،الذي ت ّدعي ،هذه النَّظَريَّ ُ
ات والشُُّر ُ
ِ ِ
من ال َقواعد َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
هلي
َ
َ
املسلم بص ّحتها يف أ ََدبيّات التَّ ْفسري اإلسالمي أَ ّن َم ْعىن اخلطاب اإل ّ
ِ
ِ
توض ُح
السلَف ،ولكن َمنَاهج التأْويل املعاصرة ِّ
ث عْنهُ خار َج أَقْ َوال َّ
البح ُ
ميكن ْ
ُ
ْمهُ ،ال ُ
وحك َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
طاب غري ُم َقيَّد بأُفُ ِق املخاطَ ِ
ب األ َّول ،وال بسياقه التَّارخيي.
أَ ّن اخل َ ُ
اخلِطاب ا ِإلهلي ،يظْ ِهر تاريخ تَ ْفسريه أَنَّه أ َْعمق من مجيع التَّأْ ِ
ويالت والشُّروح اليت
ّ ُ ُ ُ
ُ َُ
ُ
السابقني ،مثلما هو األ َْمُر متاماً مع الواقِع ال َك ْوين،
ِّمت له حىت اآلن ،مبا فيها تأْويالت َّ
قُد ْ
ات اليت سعت إِىل فَه ِم ِه وتَو ِ
أَنّه أَوسع وأَص َد ُق ِمن ُكل النَّظَريَّ ِ
ضيح ِه ،من أَ ِر ْسطو إِىل اليوم.
ََ ْ
ْ
ُ ُ ْ
ْ
ْ ّ
يف هذه امل َقاربة النصية ،عم ْدنا إِىل ٍ
ٍ
ونصوص من ال ُقْرآن ،طاملا اُعتُربت معانيها
آيات
ََ ّ َ َ
ِ
السلَف إِىل اليوم ،وهذا ما ق ّدم لنا ُمربّراً ملراجعتها،
عهد َّ
َحكام َها ُْجم َمعاً عليها ،من ْ
وأ ُ
ِ
املعتادة هلا
حترٍر ٍّ
فاستبان لنا ،ملا ُع ْدنا إِليها ،يف ُّ
تام من ض ْغط األَقوال وتوجيهات الشُّروح َ
واحلافَّة هبا ،يف كتب التفسري والفقه ،أ َّ ِ ِ
َح َكام ال توجد فيها ،وإِمنا يف
َن َهذه املعاين واأل ْ
األَقو ِال والتأْ ِو ِ
يالت الدَّائرةِ َح ْوهلا ،مثل اآلية:
نسها نَأْ ِ
ِ
﴿ما نَ ِ ٍ
ت ِِبٍَْري ِّمْن َها أ َْو ِمثْلِ َها أَ َملْ تَ ْعلَ ْم أ َّ
َن اللّهَ َعلَ َى ُك ِّل
نس ْخ م ْن آيَة أ َْو نُ َ
َ َ
َش ْي ٍء قَ ِدير﴾ البَـ َقرة .106/وقوله تعاىلَ ﴿ :وإِذَا بَ َّدلْنَا آيَةً َّم َكا َن آيٍَة َواللّهُ أ َْعلَ ُم ِمبَا يُنَ ِّزُل قَالُواْ
َنت ُم ْف ٍَرت بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم الَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾ النّ ْحل .717/ومها آيتان طاملا ُع ّدتا أَساساً لفكرة
إَِّمنَا أ َ

ِ  ومنطلقاً لتربيره وال ّدفاع عن أَمهيته، يف القرآن،النَّسخ
 من عهد التابعني،وحكمته وفوائده
ّ
ْ
ِ
ِ
ت إِن
َ ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح
ُ َح َد ُك ُم الْ َم ْو
َ ضَر أ
َ  ﴿ ُكت: قوله، ويف تطبيقات فكرة النسخ،إىل اليوم
ِ
ِ ِ ِ
ِ
.﴾ني
َ ني بِالْ َم ْعُروف َحقًّا َعلَى الْ ُمتَّق
َ ِتَ َرَك َخْي ًرا الْ َوصيَّةُ لْل َوال َديْ ِن َواألقْ َرب
ِ
كم هو بريء
ُ اخل
ْ ،كل الثقافات ا ِإلنسانية
ّ  املقدَّس و،غوي
ّ ُّطاب الل
ّ  ويف،ًالبشري معا
.تتم له يف التاريخ إ َذ ْن
ُّ ِم ْن مجيع الشُُّروح اليت

Sum up:
We don’t expect from the theories, the explanations and
the methodological structures, adopted in comprehending the
world and the text, to be always fruitful and lead to the truth of
the world and text. they could be misleading to that truth. Also,
the status quo of these theories, explanations and structures
,along with their adoption long many years, won’t free them
from doubt in their credibility and must be revised because this,
in itself, constitutes a stimulus to renovate our view in how
compatible it is with the truth of God’s speech and the reality
of the world that these theories and explanations pretend to
reflect and speak about.
One of the most credible recognized structures all sayings
of the Islamic explanation (tafsir: Exegesis) is that the meaning
of God’s speech and rule can’t
be searched for, out of the Ancestors sayings: (Essalef),
but modern methodology of Interpretation shows that speech
is restricted by neither the horizon of the spoken to, nor by its
historical streaming.
God speech historical Interpretaion shows us that Quranic
discourse is always deeper than all interpretations and the
presented explanation till now, including those of the first exinterprets: (essabikoun),exactly as it is with the reality of the
Universe.it is wider and more credible than all theories that
have sought to understand it and explain it,from Aristotle till
today.

Most of the time,the dicourse as well as reality,are
innocent from the meaning and the description that have
meant to be realized and achieved for.
In this textual approach,we are based on Quranic texts and
verses, their meanings and rules,long considered,agreed upon
by all, from Ancestors (Essalef) era till today. this has justified
our revision. when we refer to them,we are convinced,free
from any pression or orientation of the habitul known sayings
and interpretations,that these meanings and rules are not
inside but they exist in the sayings and interpretations that
surround them.

إشكالية االستطراد في التأليف الشرعي المعاصر
 دراسة نقدية تحليلية -أ .أحمد ذيب
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قسنطينة
الملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل تناول مظهر مهم من مظاهر االختالل املنهجي يف التأليف
الشرعي ،ويتمثل هذا اجلانب يف ظاهرة االستطراد ،وبيان أثرها يف األداء الوظيفي واملنهجي
للبحث العلمي.
وقد عنيت من خالهلا باستجالء حقيقة االستطراد ،بدءا بتعريفه ومتييزه عن غريه،
احملددات املنهجية
ومرورا ببيان أهم أسباب ظهوره وتفشيه ،وانتهاء باقرتاح أهم الضوابط و ّ
له.
الكلمات المفتاحية :االستطراد – التأليف الشرعي  -اإلشكاليات املنهجية.
Abstract:
This study aims to address an important manifestation of
the systemic imbalance in the statutory writings legitimate , and
this aspect is the phenomenon of digression , a statement of their
impact on job performance and systematic scientific research .
Has touched through which to reflect the reality of
digression , and ending with the proposal of the most important
controls and methodological
limitations him .
Keywords: digression- statutory writings- methodological
problems

التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العيوب في الفقه اإلسالمي
وبعض قوانين األحوال الشخصية العربية -العقم نموذجا-
د .عبد الباقي بدوي
جامعة البويرة
الملخص:

التفريق بسبب العيوب الذي أخذت به قوانني األحوال الشخصية يف البالد العربية
واإلسالمية مصدره التشريع اإلسالمي ،وهو يبني حرص الشريعة اإلسالمية على أن تسود
العالقة الزوجية السكينة واملودة والرمحة ،فإذا ُوجد عيب ينغص هذه العالقة ويكدرها حبيث
أعطَ ْوا للمتضرر من
ال يتحقق اهلدف من العقد ،فإن أكثر فقهاء الشريعة اإلسالمية قد ْ
العيب احلق يف إهناء العقد إن رغب يف ذلك.

وقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف العيوب اليت جتيز ألحد الزوجني طلب
التفريق بني موسع ومضيق ومانع ،وبعبارة أخرى بني جميز للتفريق بني الزوجني بكل عيب
ينفر منه أحد الزوجني ،وبني مانع ال جييز التفريق بالعيب مطلقا ،وبني متوسط حصر
العنَّة واخلِصاء يف
العيوب اجمليزة للتفريق يف نوعني :األول :العيوب التناسلية؛ كاجلَ ِّ
ب وُ
ِ
الع َف ِل واإلفضاء يف النساء ،والثاين :العيوب املنفرة أو الضارة؛
الرجال؛ و َّ
الرتق وال َقَرن و َ
كاجلنون واجلُذام والربص.
ومبا أن العقم إحدى املشكالت اليت قد تواجه األسرة وتعصف باستقرارها ،وتؤدي
إىل النفرة بني الزوجني ،وتذهب باملودة بينهما ،وقد يكون أحد الزوجني حريصا على فسخ
النكاح بسبب عقم اآلخر ،ومبا أننا مل نعثر على دراسة تتكلم عن العقم كعيب من العيوب
فإننا قد اخرتنا العقم منوذجا للعيوب اليت قد تصيب أحد الزوجني أو كليهما وقمنا
بدراسته.
وقد قسمنا هذه الدراسة إىل فصلني :الفصل األول :يف موقف فقهاء الشريعة
اإلسالمية وبعض قوانني األحوال الشخصية يف البالد العربية من التفريق بالعيوب ،وقد
تضمن هذا الفصل ثالثة مباحث :مبحث متهيدي خصصناه للتعريف بالعيب يف اللغة
واالصطالح ،مع نقد التعاريف اليت مل تستوف شروط التعريف من الناحية املنطقية ،وأما

املبحث األول ،فتناولنا فيه :موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من التفريق بالعيوب ،وذلك؛
ألن سبب اخلالف بني فقهاء الشريعة يف العقم مرده هل العقم يعد عيبا من العيوب اليت
جتيز ألحد الزوجني طلب التفريق؟ .وعرضنا يف هذا املبحث خمتلف اآلراء الفقهية اليت قال
هبا فقهاء الشريعة اإلسالمية ،وأما املبحث الثاين فتناولنا فيه :موقف بعض قوانني األحوال
الشخصية يف البالد العربية من التفريق بالعيوب ،وقد وجدنا أن قوانني األحوال الشخصية
املعمول هبا يف البالد العربية ،قد اختلفت يف هذا املوضوع اختالف الفقهاء فيه.
وأما الفصل الثاين :فخصصناه ملوقف فقهاء الشريعة اإلسالمية وبعض قوانني
وض َّمناه ثالثة مباحث :مبحث
األحوال الشخصية يف البالد العربية من التفريق بالعقمَ ،
متهيدي :يف التعريف بالعقم ،واملبحث األول :يف موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من
التفريق بني الزوجني بسبب العقم ،وأما املبحث الثاين فتناولنا فيه :موقف بعض قوانني
األحوال الشخصية يف البالد العربية من التفريق بني الزوجني بسبب العقم ،وعرضنا فيه
موقف املشرع اجلزائري واملشرع املصري ،واملشرع السوري ،واملشرع اإلمارايت من التفريق بني
الزوجني بسبب العقم.
Abstract:
Infertility is one of the problems that can disturb the
serenity of the family, threatening its stability and led to
disagreement between the two spouses. So this could push a
spouse to marriage annulment because of infertility on the
other.
This study aims to clarify the views of experts in Islamic law and
personal status laws in Arab countries on the separation
between the two spouses. It will be structured in two parts:
The first section on the opinion of jurists of Islamic law and
personal status laws on the separation between the spouses
due to error in one of them. It has three sections.
The first section is a preamble to the definition of a defect of
linguistic and terminological point of view with a review on the
definitions that do not meet the definition of a logical
conditions. The second section will focus on the position of

lawyers of Sharia on the separation between the spouses due to
defects, because the cause of the difference of opinion among
jurists of Shari'a on the fact that infertility can it be considered
as grounds for a spouse requires the separation? We also
presented the various points of doctrinal views expressed by
experts in Islamic law. The third section focuses on the
perspective of personal status laws on the separation between
spouses due to defects. And we found that there are differences
of opinion in the applied laws.
In the second part, we discuss the opinions of jurists of the
Islamic Shariah and the laws of personal status concerning the
separation between husband and wife because of infertility.
This part has three sections: The first section is devoted to the
definition of infertility, the second and third sections
respectively handles legal perspectives of Islamic law and those
laws of personal status the separation of spouses due sterility of
one of them.
We also presented the views of the Algerian legislator,
Egyptian, Syrian and UAE on the separation between the couple
because of infertility

المنظور الحضاري في تجديد صياغة العقيدة اإلسالمية
عند إسماعيل راجي الفاروقي
د عمار طسطاس.أ
قسنطينة- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
:ملخص

(املنظ ور احلض اري يف جتدي د ص ياغة العقي دة االس المية يف فك ر امساعي ل راج ي
الفاروقي) يتمحور املنظور احلضاري يف جتديد صياغة العقيدة االسالمية عند الفاروقي حول
. واالسالم جوهر احلضارة االسالمية،عقيدة التوحيد باعتباره جوهر االسالم
:ويتألف التوحيد كجوهر حضاري من جانبني
 جانب املنهج: األول جانب احملتوى: والثاينويع اج جان ب امل نهج الش كل ال ذي تن تظم ب ه املب اد املكون ة للحض ارة االس المية
.كما يعاج احملتوى املباد نفسها املنتظمة بذلك الشكل
Abstract:
The civilizational vision of The new edification of Islamic
"Aquida" in The Thoughts of Ismail Ragial faruqi
The civilizational vision of The new edification of Islamic
"Aquida" in The Thoughts if Ismail Raja Alfarouki focus on The
"Aquida" of uniticity of allah which is The center of Islam and
Islam is The center of The Islamic civilization.
The Unicity of Allah as The center of Islamic civilization is
dispatch into tow parts:
First one In term of Methodology
Second one: in term of content.
In The part of methodology it concern The form which organize
The principles of The Islamic civilization In The part of content
it concern The principles which organize The wholo structure of
The civilization.

الملخص:

االستغراب "البعد الديني في االستغراب المعاصر"
د .حسن بن محمد بن علي البارقي
جامعة الملك خالد  -المملكة العربية السعودية

عنوان البحث :االستغراب "البعد الديني في االستغراب المعاصر".
جاء البحث يف مخسة مباحث:
املبحث األول :تعريف االستغراب ونشأته .
واملبحث الثاين :الفرق بني علم االستغراب والتغريب كنتيجة منطقية ملا ينبغي أن يكون
عليه رد الفعل من املشرق ليتحول من كونه مدروساً إىل كونه دارساً ويكون موضوع دراسته هو
الغرب ذاته.
املبحث الثالث :مسوغات علم مشروع االستغراب
املبحث الرابع :أقسام الباحثني يف شأن االستغراب
املبحث اخلامس :اآلليات املساعدة والالزمة لتأسيس علم االستغراب.
وقد عاجلت هذه املباحث مجلة من القضايا كالتعريف بعلم االستغراب ونشأته وأمهيته
وجماالته ومسوغاته ،وبعض املبادرات يف جماله وما هي اآلليات املساعدة والالزمة لتأسيس علم
االستغراب .وأخرياً فهارس البحث.
Abstract:
Title: Occidentalism
Search came in five chapters:
The chapter: a logical consequence of what should be the
reaction of the Orient to shift from being a learner to being a
deliberate and be the subject of study is the West itself.
This chapter has addressed a number of issues Kaltarev
knowledge of surprise and its origins and its importance and its
fields and justifications , and some of the initiatives in their
respective fields and what are the mechanisms necessary
assistance and to establish a science and then surprising
conclusion (and the recommendations(.
Finally, search indexes.

- دور األديان السماوية في بناء الشخصيّة عند مسلمة أهل الكتاب
دراسة في األنثروبولوجية الثقافية
 صالح سعدون.أ
قسنطينة- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
:المل ّخص

يتناول هذا املقال أثر األديان التوحدية على عملية تشكيل اهلوية االجتماعية والثقافية
. واخرتت متيم الداري كنموذج للدراسة.عند املسيحيني واملسلمني واليهود
 حيث تطرح سؤال التأثري بني،هذه املسألة شغلت فكر الفيلسوف والالهويت واملفكر
 وما حيصل للشخص، وما دور اخللفية الفكرية اليهودية واملسيحية كديانات سابقة للهوية،األديان
 وهل ميكن للمجتمع الديين املسلم أن يرحب ويتأقلم بسهولة يف حياته،بعد حتوله إىل اإلسالم
 وقد استخدمت املنهج االستقرائي والتحليلي. مع إمكانية احملافظة على هويته السابقة،اجلديدة
.-مع حالة متيم الداري –رضي اهلل عنه
Abstract:
This present dissertation deals with the affects of
moncetheist Religions on the process of the identity formation
or the socio-cultural religions person a of cristian , muslims and
jews.
We utilized tamim-edhari as a case study.
These case of this great philosopher and theology thinker
poses the question of inter-religions influence can former
Christian jew keys his former religions identity, when he gets
converted to islam surthermore , can the man religions
community easily welcome the new boim muslim, who can
preserve his former identity.
On dissertation uses, induction, deduction, discourse
analyses and comparison in order to prove that the dialogue
between civil grative is possible , under conditions displayer by
the case of tamim-edhari.

إشكالية اإليمان والعقل ()Foi Et Raison
عند الق ّديس "أوغسطين"
أ .كحول سعودي
جامعة قالمة
الملخص:

بدأ القديس أوغسطني باإلعالن عن سبيلني رئيسيني ملشروعه حول مسألة العالقة
بني سلطيت الوحي والعقل :السبيل األول هو العمل ال ّديين اخلاص الذي يتعلق قبل كل
شيء ببحث واكتشاف النص املق ّدس مع تع ّقله ،مث التعبري عنه .أما السبيل الثاين فيتمثل
يف نقل وحتويل ما متّ فهمه فهما دقيقا .فالقار الدارس إذن ،يلتمس مستويني :ما يتعلق
أوال مبعرفة اإلجنيل والعمل على قراءته ،وما يتّصل بعد ذلك بتبليغ ما يُعلّمه اإلجنيل ثانيا،
ويكون ذلك معياراً ضامناً للوعظ املؤسس على التأويل الصحيح لنصوص الكتب املق ّدسة.

Summary :
Augustine begins with announcing the two components of his
project: the scriptural work requires first research and
discovery, intelligence of the sacred text and expression.
Transmission of what has been understood. The reader, the
student is asked to understand two levels: The first is to know
the Bible, to learn to read; he will then transmit what the Bible
teaches, to be able to ensure a sermon based on a fair
interpretation of the writing.

ف ا ْلفُقَ َها ِء
َ أَثَ ُر ا ْل َم
ِ سائِ ِل اللُّ َغ ِويَّ ِة فِي ِخ َال
-»وف ال َّز َما ِن
َ  ِد َراِ سةٌ تَ ْطبِيقِيَّةٌ فِي «ظُ ُر
 َز َك ِريَّا ُء تُونَانِي.د
س ْن ِطينَة
ْ اإل
َ َق- س َال ِميَّ ِة
ِ َُجا ِم َع ِة ْاألَ ِمي ِر َع ْب ِد ا ْلقَا ِد ِر ِل ْل ُعل
ِ ْ وم
:َّص
ُ الملَخ
ُ
 م ن خ الل بي ان،يتن اول ه ذا البح ث أمهي ة اللغ ة العربي ة يف فه م الش ريعة اإلس المية
.كوهنا سببا من أسباب خالف الفقهاء
وق د اخ رتت املس ائل ال يت مرج ع اخل الف فيه ا إىل العربي ة يف ب اب م ن أب واب اللغ ة
: وجاء البحث فيه على شقني اثنني،» «ظرف الزمان:وهو
. مث بيان أصلها اللغوي الذي تنبين عليه، ذكر املسألة الفقهية:الشق األول
. مث بيان ما يتفرع عنه من مسائل فقهية، ذكر األصل اللغوي:الشق الثاني

Abstract:
This research addresses the importance of the Arabic
language in the understanding of Islamic law –Sharia- through
the statement of being a cause of disagreement jurists
(scientists).
I have chosen the issues that reference the dispute in
which the Arabic Language in a door of her doors, an adverb of
time, the research was divided into two party:
1- first part: the presentation of jurisprudentiels issues and
then elucidation of the origin linguistic basis on which it is
based.
2- The second part: the presentation of the linguistic origin
and the jurisprudentiels issues arising out of it.

التعليمية بين الكفاية واالستعمال
أ .د صالح خديش
أ .السعيد قاسمي
جامعة اإلخوة منتوري – قسنطينة
يعرب عن آرائه ويدافع
اللغة منظومة لسانية اجتماعية ،هبا يثبت الفرد كينونته ،وهبا ّ
عنها ،هبا نشكل أمساء ملسميات ونبنيها يف تراكيب وشبكات ،لتتعالق فيما بينها مش ّكلةً
أنساقا ودالالت ،وهبا نعلم ونتعلم ،وال يتأتى لنا ذلك إال إذا حظي الفرد منا بكفاية لغوية
صحيحة ترقى ألن تكون أسلوب حياة ،فبفضلها يتحقق االنسجام اللغوي الصحيح،
واألداء التواصلي اجليد استقباال وممارسة ،وحىت يتسىن له ذلك ينبغي أن حيظى باهتمام
خاص من قبل املؤسسات االجتماعية قصد تطوير ملكات لغوية صحيحة مت ّكنه من
التكيف مع خمتلف املواقف االجتماعية ويتجاوزها ،بأقل جهد ،ولعل أهم مؤسسة
اجتماعية تعمل يف هذا اإلطار ،هي املؤسسات الرتبوية مبختلف إطاراهتا ومناهجها –
خاصة احلديثة منها – اليت تعمل يف هذا اإلطار ،من أجل إكساب املتعلم كفاية لغوية
متميزة ،حيسن استغالهلا يف حياته اليومية - : ،فما هو دور األستاذ يف إرساء الكفاية
اللغوية؟ -ما دور املتعلم يف تطوير هذه الكفاية؟-كيف يسهم السياق مبختلف أنواعه يف
تكوين هذه الكفاية؟
Language is a common socio-linguistic system between
individuals of a given language group,
Language is the container of knowledge, it is through
language that we assign names to things and build it in
structures and networks with the other categories. In fact,
language for man is his awesome tool with which he reveals his
thoughts and expresses his ambitions and with which we teach
and we learn and we can’t attain this unless the individual has
received a solid linguistic adequacy built in a valid scientific way
measure up to be a way of life ,thanks to it the valid linguistic
harmony could be realized as well as the good communicative
performance .Therefore; and for this purpose the various

institutions must be interested and care for the individual
purpose of raising adequate language skills which enable the
individual to good positioning in different social attitudes and
situations he may face and exceed it.
Perhaps the most important institution working in this
context are the educational institutions;especially the modern
ones ;which work in this framework ,in order to give the learner
an outstanding linguistic adequacy ,which he exploits it in his
daily life .
To enable the individual from this : -What is the role of
the teacher in the implementation of the linguistic adequacy
and proficiency? -What is the role of the learner in the
manufacture of this adequacy?
-How does the context of various types contribute in the
formation of this adequacy?

نظريّة األصل والفرع وتطبيقاتها في النّصوص النّحوية
 هـ) أنموذجا646كتاب األمالي النّحوية البن الحاجب (ت
 الزايدي بودرامة.د
2 سطيف- جامعة محمد لمين دباغين
:المل ّخص
تع ّد فكرة األصل والفرع إحدى الدعائم اليت أقيم عليها الدرس اللغوي العريب يف
 وجيد,) والبالغية، والداللية، والرتكيبية, والصرفية,مجيع املستويات اليت عاجلها (الصوتية
 وقد مت ّكن- بل تتجاوزه إىل أغراض أخرى- دورا تنظيميًّا
ً املطّلع على مضامينها أ ّن هلا
 من تقدمي قضايا يف املعاجلة والنّظر والتّحليل على أساس أ ّهنا، بفضل اعتمادها,ال ّدارسون
. وتأخري أخرى وإحلاقها باألوىل أل ّهنا فرع,األصل
 خمتارا،املدونة النّحويّة العربيّة
ّ وسيحاول املقال تتبّع هذه الفكرة (األصل والفرع) يف
 من أجل التّدليل أكثر على قيمتها ودورها يف,كتاب األمايل البن احلاجب عيّنة لل ّدراسة
.النّظريّة النّحويّة العربيّة

Abstract:
The idea of the root and the branch is one of the
fundamental pillars of the Arab language lesson, in all levels
that has already treated: phonetic, morphological, syntactic,
semantic and rhetorical level.
Who will review its concepts can be found that it has an
organizing role among other roles .After the Arab researchers
adopted it, they advanced some theses concerning the
processing and the analysis, because they belong to the root,
and roll back other theses and annexed to the first because they
belong to the branch.
This article will try to pursue this idea of "the root and the
branch” in the Arabic grammatical corpus by taking as a study
sample the book of Ibn El Hadjeb entitle[Al Amali] (that means
hopes) to demonstrate the importance and the role of this idea
in the Arabic grammatical theory.

ما جاء على "فَ َعا ِل" في القرآن الكريم
بين االسمية والمصدرية
 عزيزة سلولة.أ
قسنطينة- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
:الملخص
 ومل يرد،يظهر املقال صيغة "فَ َع ِال " املصدرية اليت يقل استعماهلا يف كالم العرب
:)  ه043  كقراءة األعمش (ت،منها أمثلة يف القرآن الكرمي إال فيما شذ من القراءات
"ساس
َ ك في الْ َحيَاة أَ ْن تَـ ُق
َ َ"ق
َ ال
َ َب فَإ َّن ل
ْ ا ْذ َه31ف
َ  و" َال َم.72/ك/ساس" طه
َ ول َال َم
 امسا، معدولة عن الْ َم َّس ِة،هي الكلمة الوحيدة اليت جاءت مفتوحة امليم مكسورة السني
 وهي ال تنماز عن القراءة املشهورة،علما على مصدر معرفة مسبوقة ب َ"ال" النافية للجنس
 كما تُعد "فَ َع ِال" على اشرتاك الصيغ الصرفية يف أداء،إال يف إفادهتا معىن املبالغة والتوكيد
ِ  كما هو مالحظ يف،املعىن الواحد
ِ و"م َس
ِ "م َس
."اس
َ "اس
َ

Abstract:
Words that Come Under the Formula of « FAÀLI » in the
Holy Quran
This report shows the source formula « FAÀLI » which is
less used in the Arabic language, and there is no example in the
holy Quran except in The Shaadh (Irregular) Readings,as in the
reading of El-AAMECHE(died in148 h) to the holy verse : « َ َقال
ساس
َ ْحيَاة أَ ْن تَـ ُق
َ َب فَإ َّن ل
َ ك في ال
ْ  « » فَا ْذ َهBegone! Your lot in this
َ ول َال َم

life is to cry: "untouchable!" ' said he (Moses). »Taha (97), so
the word « la massas» istheunique word that comes
« MaftouhatEl Mim and Maksourat El Sine », another form of
« Elmassa » (touch), a proper noun that indicates a source
definite noun preceded by « La El-Nafia Li El-Jins» (article of
negation),however, this reading does not differ from the
famous one except in providing the meaning of exaggeration
and emphasis.

)سيميائية النص الموازي في رواية دم الغزال (العنوان أنموذجا
 فــــريد حليمي.أ
قسنطينة- المدرسة العليا لألساتذة
:الملخص

 وشفرة أدبية يف رواية "دم،ترمي هذه الدراسة لقراءة العنوان باعتباره عالمة لسانية
الغزال" ل "مرزاق بقطاش" هذه الرواية اليت متخضت عن أحداث الراهن السياسي يف اجلزائر
يف سنوات التسعينيات؛ راهن اإلرهاب والقتل وسفك الدماء فكان العنوان بذلك شفرة
 فتجنح بذلك هذه الدراسة لرصد العالقة بني صناعة العنوان.أدبية تتغ ّذى من هذا السياق
.وهذا الراهن السياسي
Abstract:
This study aims to read the title as a linguistic sign, and a
litterature code in Merzak BAGTACH’s novel «DAM ELGHAZEL».
This novel was the result of the actual politic events in the years
of ninties in Algeria, where terrorism and murder are the daily
headlines. So, the title was considering as a litterature code
whitch feeds on that context, that is whay, this study seems to
observe the relationship between «terminology»(titles making)
and the politcal fact.

المنهج التعليمي االستشراقي في فكر ابن خلدون
أ .سهيلة مازة
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية –قسنطينة
الملخص :يعد ابن خلدون يف تقدير كثري من الدارسني لفكره أبرز مفكر اجتماعي

ظهر يف الفرتة الفاصلة بني أرسطو وميكيافللي ،حيث تأيت مكانته من كونه انتصب يف
ملتقى االجتاهات التارخيية والفلسفية والفكرية والفقهية وحىت الصوفية ،وقد يلتقي ابن
خلدون مع بعض املفكرين يف رؤيته احلضارية لشىت حقول املعرفة إال أن أفكاره يف التعليم
تقفز فوق حدود الزمن وحتقيبات التاريخ ،حيث كان له فضل السبق إىل كثري من الطرق
التعليمية احلديثة ،خاصة ما تعلق مببدأ التشويق ومراعاة استعدادات وكفاءات املتعلمني،
حلصول امللكة العلمية وكذا الشروط الواجب توفرها يف املعلم ،كما تنبّه إىل ما تنّبه إليه
العلماء يف زماننا وأ ّن التعليم هو عملية ديناميكية متواصلة ،وأ ّن طريقة التعليم املفيد تعتمد
على احلوار والتعليم الذايت وحل املشكالت ،معتربا أ ّن املتعلم هو الغرض (اهلدف) وطبيعته
هي حمور العملية الرتبوية والتعليمية ،وبالتايل هتتم هذه الدراسة بإبراز خصائص املنهج
التعليمي البن خلدون وآراؤه الرتبوية االستشرافية اليت وردت يف املقدمة ،إذ ال بد من
االعرتاف أ ّن املنظور اخللدوين يتضمن أفكار أصيلة ومتقدمة بالنسبة للفرتة التارخيية اليت
عاش فيها (0886م0412-م).
The Instructional and Orientalist Approach to Ibn
Khaldoun’s Ideology
Abstract: Ibn Khaldoun is considered by many scholars as the
most distinguished social thinker appearing in the period
separating between Aristotle and Machiavelli. He established
himself at the cross-section between historical, philosophical,
ideological, jurisprudential and even Sufi trends. Ibn Khaldoun
may be seen to agree with some thinkers in his civilisational
view he has about many fields of knowledge. However, his ideas
about education go beyond the limit of time and history. He has
the merit of the being the first to have suggested modern
instructional approaches, especially as regards the principle of

motivating learners and accounting for their competence and
aptitude, and the way to scientific mind and the requirements
of a good instructor. In fact, he reached the conclusion of
modern scientists that education is a scientific and permanent
process. Good and useful instruction, according to him, is based
on dialogic talk, auto-learning and problem solving. He
considered the learner to be the objective of the learning
process. Knowing about the nature of the learner is the focus of
the instructional and educational process. The present study
aims at showing the characteristics of Ibn Khaldoun’s scientific
approach and his educational and prospective views stated in
the Prolegomena (The Muqaddimah). It is important to
acknowledge that the Khaldonian view includes original and
advanced ideas in relation to the historical epoch during which
he lived (1332-1406).

دور األسرة البديلة في إشباع حاجات الطفل اليتيم
دراسة تحليلية
 جمال حواوسة.د
 قالمة- 7431  ماي3 جامعة
:ملخص

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم األسرة البديلة ودورها يف إشباع
 واعتمدت، وأنواع هذه احلاجات املختلفة،احلاجات االجتماعية والنفسية للطفل اليتيم
،هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف حماولة اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت
وتوصلت إىل أن دور األسرة البديلة يف إشباع حاجات اليتيم ال يقل أمهية عن األسرة
 وأن رعاية الطفل اليتيم داخل أسرة بديلة أفضل من إيداعه داخل مؤسسات،الطبيعية
 مما يرتتب عليه العديد من املشكالت،اإليواء اليت هتتم بإشباع احلاجات املادية لليتيم فقط
.النفسية واالجتماعية
ويف األخري اقرتحت الدراسة جمموعة من التوصيات من شأهنا أن تساعد األسرة
.البديلة على تلبية احلاجات األساسية لليتيم وإشباعها
Abstract:
This study attempts to shed light on the concept of
alternative family and its role in satisfying the social and
psychological needs of the orphan child, and the types of these
different needs. This study adopted the descriptive analytical
methodology in an attempt to answer a series of questions. It
concluded that the role of alternative family in satisfying the
needs of the orphan is not less important than the natural
family one, and that taking care of the orphan child in an
alternative family is better than placing him/her in specialized
establishments that are very often interested in satisfying the
material needs, resulting in many social and psychological
problems.
The study has finally suggested a set of recommendations
that could help the alternative family to meet the basic needs of
orphans and satisfy them.

اتخاذ القرار االستثماري في المصارف اإلسالمية
 رشيد درغال.د
جامعة باتنة
:الملخص
 فهو،يكتسي موضوع اختاذ القرار االستثماري أمهية بالغة يف النشاط االقتصادي
الشراع الذي يوجه مسارات استخدام
َ  ألنه ميثل،القلب النابض إلدارة املصارف واملؤسسات
 كما أن دراسات اجلدوى االقتصادية هي حمطة،األموال عند ركوب خماطر االستثمار
 الذي ينبغي أن يراعى يف،ارتكاز هلندسة وبناء القرار االستثماري يف املصارف اإلسالمية
 ألنه من أصعب القرارات يف العصر الراهن الذي يشهد،اختاذه مجلة من الضوابط واملعايري
 جتعل من الفرص االستثمارية املتاحة حمفوفة مبخاطر،تغريات وتطورات سريعة غري مسبوقة
مجَة وعالية وحماطة باحتمالية اخلسارة واإلخفاق يف حتقيق العوائد املالية املتوقعة وبلوغ
.األهداف املرسومة
Abstract:
Investment decision in Islamic banks
Is of the subject of investment decision of great
importance in economic activity, it is the beating heart of the
management of banks and institutions, because it is a sail that
directs tracks the use of funds when riding investment risk, and
the economic feasibility studies are the fulcrum plant
engineering and construction investment decision in Islamic
banks, which should be take into account taken a number of
guidelines and standards, because it is the most difficult
decisions in the current era of changes fast and developments is
unprecedented, make available investment opportunities are
fraught with serious and high and surrounded by the dangers of
the probability of loss and failure to achieve the expected
financial returns and the attainment of the objectives set.

األسواق المالية الناشئة وشبه الناشئة :بين عملية تصنيف
المؤشر وتوجهات المستثمرين
د.بوداح عبد الجليل وأ.خياري إيمان
جامعة قسنطينة2
الملخص:
تعرف التوجهات احلديثة يف جمال التمويل باألسهم اهتماما متزايدا من قبل
املستثمرين ،ومن قبل كربيات الشركات العاملية ،بسبب ما حيصل من تطور بارز على
مستوى تكامل األسواق املالية يف االقتصادات املتطورة ،هذا من جهة .من جهة أخرى،
تتطلع االقتصادات الناشئة إىل اللحاق بركب األسواق املالية املتطورة من خالل سعيها يف
حتقيق متطلبات وشروط األسواق املالية الكفأة .وميكن القول ،أيضا ،أن األسواق املالية
املتطورة تكون قد خضعت لسريورة تارخيية من أجل الوصول إىل مستويات أعلى لألداء من
جوانب حجم التداول ،والعوائد املرتقبة ،وكفاءاهتا العالية يف جمال االستثمار ،إال أن هذا مل
جيعلها مبنأى عن خماطر االستثمار ،أو الوقوع يف أزمات من حني آلخر .لذلك فإن سعي
االقتصادات الناشئة حنو تطوير أسواقها املالية ليس باألمر السهل ألن ،الكثري من هذه
األسواق حديثة النشأة ،ومل يكتمل نضجها بعد لتكون مبستوى األسواق املالية املتطورة.
فتوجه االقتصاد الدويل حنو العوملة ،وظهور التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية،
دفع بكربيات الشركات العاملية يف اجملال املايل ،مثل (،Russell ،FTSE ،S&P ،MSCI
 )Dow Jonesإىل استخدام معايري موحدة يف تصنيف األسواق املالية ،حيث برزت بذلك
ثالثة أسواق أصبحت شائعة االستعمال والتداول من منظور الدراسات األكادميية؛ وهي
األسواق املالية املتطورة ،الناشئة ،والشبه ناشئة .إن اإلشكالية حمل االهتمام ضمن هذه
الورقة ،هو أن معايري التصنيف احملددة هي من صنع العامل املتطور ،وبالتايل فإن اللحاق
بالركب بالنسبة لالقتصادات الناشئة قد يصبح من الصعوبة مبكان .غري أن توجهات
املستثمرين يف حتقيق عوائد معتربة وبأقل ما ميكن من خماطر قد يكون السبيل الوحيد حنو
تطوير األسواق املالية الناشئة والشبه ناشئة ،مبا يف ذلك األسواق املالية اإلسالمية.

فاخلصائص االستثمارية اليت أصبحت تتميز هبا جممل هذه األسواق يف جمال إدارة خماطر
. جعلت منها حمال جلذب االستثمارات اخلارجية،احملفظة االستثمارية دوليا
، األسواق املالية الشبه ناشئة،، األسواق املالية الناشئة:الكلمات المفتاحية
 اخلصائص االستثمارية، مؤشرات التصنيف،األسواق املالية اإلسالمية
Abstract:
The trend of contemporary world of financing that is
based on equity is becoming of growing concern by investors
represented by big indexes' companies. The financial
integration process within developed markets was behind such
equity financing incentives. On the other hand, efforts have
been done by emerging economics in order to catch up
developed financial markets, by the fulfillment of all required
conditions that lead to an efficient market. Historically speaking,
the process of developing emerging financial markets,
compared to that of developed countries is relatively new and it
would take a long time to be mature enough as those of
developed markets. Nevertheless, these markets are
performing well in terms of transaction volume, returns on
investments, and market efficiency. However, this does not
mean that there is no risk that can be faced from time to time
due to financial crises.
The tendency towards global economy, and the
appearance of conglomerate economies regionally and
internationally, have pushed giant financial institutions for
indexes, such as (MSCI ،S&P ،FTSE ،Russell ،Dow Jones), to set
standards that classify financial markets into three main
categories; that are developed financial market, emerging
markets, and frontiers markets, from which Islamic financial
markets have to considered as part of the last two markets.
Therefore, the main concern that can be arise from this study is
based on showing the difficulties that may face emerging
economies in being of equal with developed markets since
indices are set by developed world. However, from investors'

point of view, there are those who look for opportunities
outside developed markets, where they can get more returns
and less risk running. This remark can be considered as the only
outlet for the emerging , frontiers, and Islamic markets to be
developed . The emerging and frontiers markets have investment
advantages related to the risk management of international
investment portfolio. Consequently, these markets can be more
attractive for foreign investments.
Keywords: Emerging financial markets, Frontiers financial
markets, Islamic financial markets, Classification indexes,
Investment characteristics

التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة
بالشرف واالعتبار  -مقال نقدي مقارن في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون
اإلعالم الجزائري الجديد والقوانين المقارنة-
د .عبد الرحمن خلفة
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية –قسنطينة
الملخص:

يعاج هذا املقال موضوع التقادم وأثره يف انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة
بالشرف والسمعة واالعتبار املرتكبة بواسطة جهاز الصحافة؛ يف ظل التعديل األخري لقانون
اإلعالم؛ من منظور الفقه اإلسالمي وقانون اإلعالم اجلزائري وبعض القوانني املقارنة،
بدراسة نقدية مقارنة تربز بعض مظاهر القصور يف التشريع القانوين ومظاهر التميز ،وكذا
أوجه االختالف واالتفاق بني الشريعة والقانون يف أثر التقادم يف سقوط هذه اجلرائم و
العقوبات املقدرة هلا؛ السيما جرائم القذف واإلساءة والسب واإلهانة؛ اليت استحدثت
بشأهنا مواد قانونية يف التعديل األخري لقانون اإلعالم اجلزائري مسايرة لالتفاقيات واملواثيق
الدولية اليت صدقت عليها اجلزائر ،وهي ذات األفعال اليت سبق وأن تناوهلا الفقه اإلسالمي
قدميا سواء بالتحرمي أو بالتجرمي .وحتاول الدراسة معاجلة املوضوع ِبطة ينقسم مبوجبها إىل
ثالثة مباحث؛ يتناول املبحث األول املدخلي ماهية التقادم وجرائم الشرف والسمعة
واالعتبار ،واملبحث الثاين يربز أثر التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة
بالشرف واالعتبار الفقه اإلسالمية ،واملبحث الثالث يربز أثر التقادم يف انقضاء الدعوى
العمومية يف اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار يف قانوين اإلعالم واإلجراءات اجلزائريني ،قبل
أن ختتتم الدراسة ِبامتة نقدية مقارنة بني أحكام القانون وأحكام الفقه اإلسالمي يف مسألة
التقادم.
Abstract:
This article deals with the subject of the statute of
limitations and its impact on the expiration of the public action
in offenses against honor, reputation and mind committed by
the press machine; from the perspective of Islamic
jurisprudence and the law of the new Algerian media, and some
;comparative laws. Especially crimes of slander, libel and insult

introduced them legal materials in the recent amendment to
the law to keep pace with the Algerian media agreements and
international conventions ratified by Algeria. Cash comparative
study highlights some of the differences and the agreement
between the law and the law in effect at the expiration of the
statute of limitations suit these crimes and their estimated
penalties. That plan under which the subject is divided into
three sections; the first section deals with the nature of the
statute of limitations, honor crimes and mind, and the second
section highlights the impact of the expiration of the statute of
limitations in the case of public offenses against the honor and
consideration in Islamic jurisprudence. The third section
highlights the impact of the expiration of the statute of
limitations in the case of public offenses against the honor and
consideration in media law, before the study concludes cash
seal a comparison between the provisions of the law and the
provisions of Islamic jurisprudence on the issue of statute of
limitations.

المجاالت المحمية في ظل التشريع الجزائري
 حسينة غواس.أ
جامعة منتوري قسنطينة
الملخص

حظيت اجملاالت احملمية يف التشريع اجلزائري حبماية قانونية متميزة من خالل سن قانون
 الرتفيهية و اجلمالية و، السياحية،) نظرا ألمهيتها العلمية16/00خاص هبا (قانون
السيما االيكولوجية باحلفاظ على التنوع البيولوجي بعد أن كانت منظمة مبوجب قانون
.محاية البيئة
 تقسيمها حسب أمهيتها وحظر العديد من األنشطة، حيث عمد املشرع إىل تصنيفها
هبا و أخضع أخرى للرتخيص إال أن الواقع يؤكد وجود انتهاكات خطرية هلذه اجملاالت
.رغم ما وقعه القانون من جزاء يف هذا اجملال
Abstract:
The protected areas acquired a legal protection in the
algerian legislation through the set and enactment of special
law wich is (11/02 law ) due to it’s scientific , aesthetic and
touristic importance and chiefly the ecological preservation
of biodiversity
After it was organized under the environmental
protection act , where the legislator classified ,divided and
prohibited many of the activities in it and subjected others
to licensing.
However evidence and facts confirm the existence of
serious and hazardous violations of these fields despite what
has the law established in this field.

جامع السيدة المندثر في مدينة الجزائر العثمانية

الملخص:

(دراسة تاريخية وأثرية)
د .لطيفـة بورابـة
جامعة الجزائر2-

تتن اول ه ذه الدراس ة ج امع الس يدة ،ال ذي يع د م ن أه م املع امل الديني ة يف مدين ة
اجلزائر العثمانية .وكان يقع قبال ة دار اإلم ارة؛ ل ذلك ك ان ي رتدد علي ه حك ام اجلزائ ر يف تل ك
الف رتة .وق د وص لتنا أخب ار ه ذا املعل م ،ال ذي مل يع د ل ه أث ر ،م ن خ الل وص ف األس ري
اإلس باين (د .هاي دو  (Diego De.Haedoامل ؤرن س نة 0830م ،وامل ؤرن الفرنس ي ألب ري
ديف ولكس ) (Albert Devoulxل ه .إىل جان ب م ا ذُك ر ع ن أوقاف ه ،ووكالئ ه ،يف بع ض
وثائق احملكمة الشرعية .كما أتاح لنا ذلك التعرف على هيئ ة اجل امع ،وموقع ه قب ل أن هتدم ه
اإلدارة الفرنسية .والذي مل يب ق من ه إالّ من ربه الرخ امي املوج ود حالي ا يف اجل امع اجلدي د (ق.
02م) ،وأعمدت ه الرخامي ة ال يت وض عت كواجه ة رئيس ة جل امع امل رابطني (ق00.م) س نة
0382م ،إىل جانب كتابة أثرية حتمل اس م جم دد اجل امع واحملفوظ ة يف املتح ف ال وطين ل ث ار
القدمية واإلسالمية.
وقد نقلت هذه اآلثار إىل هذه األماكن بعد هتدمي اجلامع من طرف اإلدارة الفرنس ية
سنة 0386م.
Summary:
The present study is dedicated to the mosque El Sayida,
one of the most illustrious religious monuments of the city of
Algiers under the Ottomans. This monument, which is situated
in front of the house of council (Divan) was seen frequently at
the time by the governors of the city. However, the notes that
reached us, besides what registered in the documents of the
legal court, such as the mandates and the houbous, came from
"the description made by the Spanish prisoner" Diego De Haêdo

in 1581 as well as that of the French historian" Albert Devoulx ".
What remains today of the monument at the present day, is a
stand of sermon made of marble ( Minbar) that has been
moved towards « the Mourabitoun mosque » and fixed to the
facade, right next to an inscription . The inscription is now
exposed at the museum of antiquities and Islamic arts. These
architectonic elements were moved towards the museum after
the mosque was destroyed by the French administration in 1832.

