جامع٘ ذلند خٔطس
بطهسٗ  -اجلصائس
نلٔ٘ احلكْم ّالعلْو الطٔاضٔ٘

دلــــــــــل٘ املفــــــهس
جملة علمية حمكمة متخصصة يف احلقوق والعلوم السياسية
السئٔظ الػسيف :األضتاذ الدنتْز بلكاضه ضالطئ٘
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 ولكل درجات مما عملوا وما ربـــك
بغـــافــل عمــــــا يعملــون
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 اهلىاِش ذىرة تغسٌمح أوادميٍح يف آخس املماي.
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 املماالخ املمدِح ختضغ ٌٍرحىٍُ اٌؼًٍّ اٌسسي ،وال ذسد إىل أصحااها سىا ٔشسخ أو مل
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 ذسسً وً املماالخ إىل اٌدورىز ػّس فسحايت زئٍس حتسٌس جمٍح املفىس وٍٍح احلمىق
واٌؼٍىَ اٌسٍاسٍح ،ص ب  412جاِؼح حمّد خٍضس تسىسج ،أو ػٍى اٌؼٕىاْ اإلٌىرسوين
اٌرايل:
Dr.ferhatiomar@gmail.com
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وٍّح ِدٌس اجملٍح
ىْفنبـــــسّ ...ثـــــــْزٗ الفهــــــــــس ّالكٔـــــــه
سٍظً اٌرازٌخ حيفظ ألِرٕا اٌؼستٍح واإلسالٍِح أجماد٘ا ،فٍٓ دتحى ِٓ
ذاوسذٗ ثىزج ٔىفّرب اجملٍدج يف اجلزائس ،ثىزج شؼة آِٓ تؤْ احلسٌح ِدخً ٌىلً
إتداع ،وأْ حسٌرٗ التد هلا ِٓ ثىزج ،فآِٓ تاهلل وتاٌىعٓ ،وواْ تؼىْ اهلل وإزادج
٘را اٌشلؼة أْ ازذفؼلد زاٌلح احلسٌلح ػاٌٍلح وأؼرلك شلؼة اجلزائلس ِلٓ ٍلُ
االسرؼّاز و٘ىأٗ.
ِا أمجً أْ ٔسرمً ِلٓ ٘لرا إٌّلىذمل املشلسا يف اٌرحلسز ،ثلىزج فىسٌلح
وػٍٍّح ٔرحسز فٍها ِٓ وً أشىاي اٌرثؼٍح واالسرؼّاز اٌفىسي ،فلٕحٓ أِلح كٍله
ِمىِاخ لٍادج اٌشؼلللللىب واجملرّؼاخ ،وٌٕا ذازٌخ تاسرحضازٖ ،لادزٌٓ ػٍلى ٘لز
أزواْ وً فىس تشسي يف وً اجملاالخ ،وإذا وٕا حنفظ جملا٘لدي ٔلىفّرب األجملاد،
فّٓ وفائٕا هلُ أْ حنًّ سالح اٌمٍلُ وّفىلسٌٓ ٌٕلدن حولىْ اجلهلً يف أِرٕلا
ؤسفغ تفىسٔا زاٌرها فىق األُِ.
فٍا أٌها املفىسوْ ،اٌثاحثىْ٘ ،ا حنٓ ٔثسظ أِلاِىُ ٘لرٖ اٌولفحاخ ِلٓ
جمٍرٕا ػٍها ذىىْ ِساحح-ػٍى ضٍمها ،-ذرسغ ٌفىلسوُ اٌىاسلغ امللٕ  ،فملىدوا
ثىزج اٌرغٍ واٌسلللللللللً ،ولدِىا هلرٖ األِح ِا ٌسفغ شؤهنا وحيفلظ وساِرلها
وٌوىْ حسٌرها ِٓ وً فىس دخًٍ ِدِس.
فاسؤي اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌلسٌٕ ،ا وٌىُ اٌرىفٍلك واٌسلداد.
مدٓس اجملل٘
األضتاذ الدنتْز الصًٓ عصزٖ
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وٍّح ِدٌس إٌشس
حتافظ وٍٍح احلمىق واٌؼٍىَ اٌسٍاسلٍح ػٍلى خغهلا اٌثاتلد يف
اٌؼًّ اٌؼًٍّ املرٍّز ،وذٌه تئصداز٘ا ٌٍؼدد اٌسلاتغ ِلٓ جمٍلح املفىلس،
اٌيت ذشك عسٌمها ذدزجيٍا حنى اٌؼاملٍح ،حٍث أصثحد لثٍح ٌٍثلاحث
واألساذرج ِٓ خمرٍف اٌدوي اٌؼستٍحٔ ،اٍ٘ه ػٓ األسلاذرج اجللاِؼٍ
ِٓ وً اجلاِؼاخ اٌىعٍٕح.
إْ ذٕللىع ِمللاالخ جمٍللح املفىللس وذؼللدد جاِؼلاخ تاحثٍهللا ٌؼللد
ِؤشللسا إجياتٍ لا ػٍللى اٌللدوز اٌللري أصللثحد حترٍللٗ ،وسللىا حن لاوي
ذغىٌس٘للا أوثللس يف األػللداد املمثٍللحِ ،سللرٕدٌٓ يف ذٌلله إىل اٌرحللىالخ
اٌىث ج اٌليت ذؼسفهلا اجلاِؼلح اجلزائسٌلح وإىل اٌرللىجٗ اإلصلالحً
اٌؼاَ اٌري ذشلهدٖ تالدٔلا واٌلري سلٍحمك دوْ شله إٌمٍلح إٌىػٍلح
املٕرظسج.
يف األخ فاْ ٘را اٌؼلدد ٌولدز يف شلهس شلهد أػظلُ ثلىزج يف
اٌرازٌخ احلدٌث ،وتاٌرؤوٍد فئْ ثىزذٕا اٌؼظٍّح ً٘ ٍِهّرٕا وِسجؼٍرٕلا
األساسٍح ٌىً ٔشاط ٘ادا وٌىلً ٌثٕلح هنلدا ِلٓ خالهللا إىل اٌثٕلا
واٌسلً واٌرمدَ.

مدٓس اليػس
األضتاذ الدنتْز عنس فسحاتٕ
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