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ماكلاص حياػػػال ٔلهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريب ا
لًلائةايفالًـاملالًـريباػػػ ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأٔا.د.اأٔوذًًِةامعرا-اجامـةاثسىرة-الجلزلئر ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.اميَيةاخمخارا-اجامـةالجلزلئرا-2الجلزلئراااا ا

ثدور اؾيارص اُذٍ الًوركة انٌل اُو اموحض ايفا
لًـيولن احول اجالهرثوتوًويج الجلزلئري الذلي ارحيا
ؾيا اهناًة اس ية ا ،2102احِر اسًذعرق ايف اُذٍا
لملدلخ ةل الىل احِاثَ اوتـغ ا ٔأؾٌلهل او ٔأفاكرٍا
ل ٔلهرثوتوًوتِة ،احِر اًـخرب اولحد امن ا ٔأمها
ل ٔلهرثوتوًوتِنيالًـربالذلياذلعاظَخَايفالًلرب،ا
خاظة ا ٔأوراب او ٔأمرٍاك ،اوخاظة اتـد ا ٔأحدلثا
00سخمترب ا 2110اتبٔمرٍاك ،ايف احني اثولجدٍ اابًوظنا
لًـريب اضـَف اوحمدضم ،ا ٔأما اابجلزلئر اتدلٍ افِاكدا
ثولجدٍ اًيـدم ،اوًـخرب اماكل اصخِي اولحد امن ا ٔأمها
لًضخعَات الًيت اثدؾو الىل اؾرصهة اجالسالما
ثضلكاًامتىشامؽالًـاملالجلدًد،انٌلاًدؾوالىلاحولرا
ل ٔلداين اوحولر الحلضارلت امن ا ٔأجي الًخـاٌشا
لًسَمي ايف الًـامل الذلي ا ٔأظحح امًلء اابًـيف احتتا
مسمىالدلٍن،اومنا ٔأمها ٔأؾٌلهلالًيتاثياوًتالملولضَؽا
ل ٔلهرثوتوًوتِة اجند انخحَ :الجلسد ايف اجالسالم،ا
حىوٍن الًِوًة الًس َاس َة ،اموسوؿة الحلة ايفا
جالسالم ،اكاموس الملودة اٌَجزلئر ،اويف ا 00اهومفربا
 2102الهعفبٔت امشـة اُذل الملفىر الجلزلئري اولًـريبا
ولًـاملي اؾن امعر ا 26اس ية ،اتـد امـاانثَ امؽ امرضا
لًـضال الذلي ا ٔأدخهل الملسدضفى اتحارٌس احلوليلا
مثاهَةا ٔأصِر .ا

This paper is about the Algerian
anthropologist who died at the end
of 2016, where we will discuss his
life and some of his works and
anthropological ideas. He is one of
the
most
prominent
Arab
anthropologists in the West,
especially Europe and America,
especially after the events of
September 11, 2001 in America.
Malik Shabil is one of the most
important figures calling for the
modernization of Islam in line with
the new world. He also calls for
interfaith dialogue and dialogue of
civilizations
for
peaceful
coexistence in a world that has
become full of violence under the
name of religion. a On 11 November
2016, the candle of this Algerian,
Arab and international thinker was
extinguished at the age of 63 years,
after suffering from the muscular
disease that was introduced by the
hospital in Paris for about eight
months.

اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا301ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ

لملَخط  :ا

ا

Abstract :

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة :ا
"يف الًـامصة الًفروس َة اابرٌس ،الكٌل احتدزت اؾن اللٕسالم ايف افروسا ،ا ٔأو امععَحا
للٕسالمالًفرويس،الٕلاومتاثوتهيماحنوالًحاحرالًفرلىىو–تزلئريالدلنخوراماكلاص حي"،1ا
حِراهيمتاماكلاص حياتعورةاللٕسالمايفالًلرباوس حياثعحَحِا،اوؾنالًـحودًةايفا
ٔأرضاللٕسالم،اوكضاايا ٔأخرىاًِااؿالكةاابلٕسالماولملس َحَة،اُذلالملفىرالجلزلئريالذليا
لص هتر اؾيد الًلرب اوقَة ادلًيا ،ااكهت اهل اؿدة ا ٔأؾٌلل ا ٔأهرثوتوًَجَة ارشحت الًىث ر امنا
لملفاُمي،اوحددتالًىث رامنالًـالكاتاوجالجتاُاتاووحضهتا،امناخاللااترخياجالسالما
معوما،اواترخيالمللربالًـريباثضلكاخاص،اوًُساُذلافلطاتياوذُحتاُذٍالًضخعَةا
لىلاوضؽالٕسلاظاهتااً ٕالسالماؿىلالًولكؽالًلريب امنا ٔأجياحتسنياظورةاجالسالمادلىا
لًلرب،اولتـاداثكلالًعورةالملؼَمةاؾناجالسالمادلىالًلرباوذللااكن امعَواباجدلايفا
رشحالًىث رامنالًؼولُراجالسالمِة،اخاظةاتـدااترخيا00اسخمتربا2110اولذليالكرتنافَِا
لمساجالسالماابلٕرُاب،اويفامااًًلاتـغال ٔلفاكرالًيتاجاءاهبااماكلاص حي اٌدلفاعاؾنا
جالسالم ،اولحلَول الًيت اابٕماكهنا ا ٔأن اجسمح اٌَخـاٌش اتني اجالسالم اولدلايانت اجالخرىا
وابًخايلاثفذحالجملالاحلولرالحلضارلتاوثحادلالًثلافات .ا

 .0مودلاووضبٔةاماكلاص حي ا
ماكلاص حيامنامولًَدامدًيةاسىِىدةاؿاما،0596ادرساابجلزلئراكديا ٔأناٍزلولا
ًوتِاالدلايانت،ادرسا
درلس خَاتحارٌس،ااكناًـُشاُياك،اوُواخمخطايفالًفَسفةاولهرتوتو
ّ
يف اؿدة اجامـات اؿرب الًـامل ،اويف اللٓوهة ال ٔلخ رة امن احِاثَ اختعط ٔاأنرث ايف الًلضاايا
للٕسالمِةالًرلُية،اوُوامدخىراؾحارة الٕسالمالًخيوٍراؿاما،2112انٌلاورنزاؿىلاللٕسالما
يفا ٔأوروابامناخاللامسامهخَامبحارضلتامٌخؼمةايفاؿدةاتدللناؾرتَةاوٕلفرًلِةاولص هترا
ماكلاص حيامبولكفَالجلرًئةاحولاللٕسالمالٌََربليلاوًدؾواثضجاؿةامماز ةلالٕظالحاللٕسالم،ا
وُو امن ا ٔأصد الدللؿني الٕىل الحلولر اتني الحلضارلت اول ٔلداين اومن الدللؿني اًـرصهة الًفىرا
للٕساليم اًَامتىش امؽ الٍهنضة الًلرتَة ا ٔأو انٌل اٌسمََ الٕسالم اًَربليل اوٕلسالم اثيوٍري ،ااكنا
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا302ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا303ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ

حارضلايفاؿدةاجامـاتاؿربامجَؽا ٔأحناءالًـاملال ٔلورويباوللٕفرًلياول ٔلمرٍيكامرلوشاابمللربا
وجامـةاثووساولجلامـاتالملرصًةاولجلامـاتال ٔلمرٍىِة .2ا
ُذلالجلزلئ اريالملِاترااكناظف ًال اهمجور ًل امناكدي،اثويفاولدلٍايفالحلرب،اوؿاشامؽا
ٔأ ّمَ اوجدّثَ ،ااكن اص حي امدً ًال ايف اؿائ ةل اممخدة اثرًة ،احفغ افهيا الًلرأٓن اظل رل ،اوتـدماا
لس خلَتالجلزلئراؿاما،0522اظدرتاكرلرلتاثبٔمميالملمخَاكتاول ٔلرليضالًزرلؾَة،افافذلرا
لجلدّ اوضاكتاذلتاًداربالًـائ ةلالًىاد رة،اوماااكنامٌَالٕلا ٔأناتدأٔاابًخّخًلاؾناتـغا ٔأفرلدا
ٔأرسثَ ،افلعؽ اظَخَ احبفِدًَ اماكل اوصلِلَ ،الٕذ اًُس امن امـَي اهلٌل ...افوضـٌِل ايف ادلرا
ل ٔلًخام،احِراؿاصااحتتارؿاًةامرشفااٌدللر،اُىذلااكناماكلامسَوخ ًااؾنالًـائ ةلاوُوا
لجناجسؽاس يولت،اًـُشاتنيالملِمضني،ا ٔأماالدللرالًيتا ٔأ اودعافهيا،افلدااكناٍُرسيالٍٕهياا
هون،اثفوقاماكلا
لملِرتونالًعلاراولٌَعوصا ٔأًض ًا،احِاةاًذهرُااجبيوهحاالملعَقاؾنالًلا
ّ
ّ
ٔأزياءُاايفامدرسةامالظلة اٌَمَمتاجسّيافهيا،ا ٔأٍنالًخلىامـَمنيافروس َّنيامىثولايفالجلزلئرا
تـدالًخحرٍر،الُمتولاتَاملااملسولافَِامناذاكءاوهحوغ،اتـدُااحعياص حياؿىلامٌحةادرلس َةا
يفاكسماؿملالًيفسايفاجامـةاكُس
يعَيةاوخترجامهنااس يةا،0511امثاُاترالٕىلافروسا،ا
ّ
ويف اس يولت الًامثهًَِات ااكهت امـم ًال اٌدلرلسة اولًححر ،افاًخحق اس ية ا 0591اجبامـةاا
ابرٌس ا 1اًَحعي اؿىل ادرجة الدلنخورلٍ ايف الًخحََي الًيفيس الًـَادي ،امث ا ٔأحللِا اتثالثا
درجات ا ٔأخرى ايف ال ٔلهرثوتوًوتِا ،اوللٕزيوًوتِا اوؿَوم الدلٍن امن اجامـة توس َو س يةا
،0592اًزيًداؿَهياادرجةاأٔخرىايفالًـَومالًس َاس َةامنامـِدالدلرلساتالًس َاس َةايفا
ابرٌسامثاًعدرايفالًـام اهفسَا ٔأّولانخحَاالجلسدايفاللٕسالماالذليا ٔأؾَدالٕظدلرٍامٌذا
ذكلالًوكت،ايفازالثاظحـات 3ا
ؿاداص حيالٕىلالجلزلئراأٔس خاذ ًل ايفاؿملالًيفسايفاجامـةاكُس يعَية،الٕلا ٔأ ّن امىوزَاملا
ًعي ،الٕذ اوجد اهفسَ امميوؿ ًا امن الخلوض ايف ا ٔأفاكرٍ الًثورًة اورؤًخَ الجلدًة اً ٕالسالم،ا
وخعوظ ًا امناجاهةالملخدًيني،الٕذااكنايف اهؼرمهاًخجاوزالخلعوطالذلرلء،احفميامذاؿَا
وُاترالٕىلافروساامرةالخرىاومنادونارتـة،اكداحمكناخعوظ َّةانخاتةاص حيايفاثكلا
لخلَعةامنالملـارفالًيتاتدَِاامبفِومَالخلاص اٌَحرًة،اوُذلالملفِومادفـَالٕىلالًححرايفا

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كضاايامث رة،اوُيااكدماص حياكرلءةاجدًدةاٌَجسداولًـالكاتالجلًس َة،افىذةاؾنالحلةا
ولًرقحةاوحتررالملر ٔأة،اواكهتامـرفذَاابملر ٔأةاوقرلمَالملاخجدّداهبااحِاةاًفخراهبااماكل،اظيَؽا
هفسَ،احىتال ّٕن الًرولئَةالًفروس َةاجاهنياتولسارا ٔأظدرتارولًةاتـيولنا«ماكل»،احرويا
فهيااس رةاحِاةامؤًفاموسوؿةالحلةايفاللٕسالماولًخحََيالًيفيسا ٔلًفاًَ ةلاوًَ ةل،اومنا
لًسٌلتال ٔلخرىالًيتاتـَتامنانخاتخَاحمطال ٔلهؼار،احماوًخَاتياءاظورة اجدًدةالٕسالما
ثلدّ يم اثـددي ،اًىن ا ٔأحادي ايف اما اخيط اصـائرٍ ،احىت الؾ ُخرب ا ٔأحد الملعَحني ايف اُذلا
لجملال،اوخعوظ ًااحنياكدّمايفانخاتَا«تَانامنا ٔأجيالًخيوٍر»ا()2112ا21املرتح ًاالٕظالحا
للٕسالم،ا ٔأوًِاالحلاجةالٕىلالٕؿادةاثبٔوًيالًلرأٓناولحلدًراولًفلَاولًدرشًؽ،اووضؽال ٔلوًوًةا
ٌَـلياؿىلالًيلي .ا
فدـد ا ٔأحدلث ا 00اسخمترب ،2110ا ٔأظحح اللٕسالم ،اًث ر الًرؾة ادلى الًلرب ،اوًوا
سبًٔت املاذل الخذار اص حي الملخـدد الملـارف اولملعادر اللٕسالم اموضوؿ ًا ادلرلس خَ؟ اوهَفا
ٔ
ٕسالمايفالًلرب،احِراُواأنرثاقىنا
لندضفالٕسالمَالخلاص؟اس َجَحما"لندضفتالل
رشقامسبٔةلاؿادًة،ا ٔأماايفالًلرب،افٌحناأٔكَ َّةاثـُشا
منالًرشق،افاًـُشامكسَمنيايفالً ا
وحىدضفاهفسِااوحدُا" .4ا
ثويف امكل اص حي اًوم ا 00اهومفرب ا 2102اومعرٍ ا 26اس ية اتـد امرض اؾضال ا ٔأدخهلا
لملسدضفىاتحارٌساحلوليلامثاهَةالصِراوحركاخَفَاماالاٌس هتاناتَامناجالرثالًفىريا
ولًـَمي اتسدٍ ايف اٍلوؿة امن الًىذة اولمللالت اولحملارضلت اولٌَلاءلت الًخَفزًوهَةا
ولًعحافِة،اوجيا ٔأؾٌلهلانخهبااابًفروس َةاوللٕجنَزيًةاومتاحرمجهتا اٌَـدًدامنالٌَلاتاومهناا
لًـرتَةاولًيتاهذهرامهنا:
1984 الجلسدايفاللٕسالم
1986 احىونالًِوًةالًس َاس َة
1993 الًفىرالًـريباللٕساليم
1996 اموسوؿةالحلةايفاللٕسالم
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا304ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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1997احتََياهفيساًضخعَاتالكَ ةلاودمٌة
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 . 2ماكلاص حيايفامعقالً رتلثاجالساليم :ا
ًـخرباص حيامذاتؽاوكارئاتِداًلاًحَةالًفالسفةاولًىذابالذلٍنا ًً متونالىلا
لحلضارة ال لٕسالمِة ا أ ٔ و الًـ رتَة ،ااكجن ارصد اولًفارليب اولجن اس  رٍن اوك رمه،ا
وظو ل ً ا ٕل ىلالملعَحنيايفا أ ٔولئيالًلرنالًخاسؽاؾرشاولًـ رشٍنامثياَلدا لٕكدالا
ولًـالمة اَلد اؾحدٍ اوماكل اجن اهيب ،اوًفذخر اص حي اابً رتل ث الًـر ّيب ال لٕسال ّيم ا
لٕابن الًـرص الذلُ ّيب اؿىل اوجَ الخلعوص ،ا أ ٔ ي الًـرص الًـحايس ال ل ٔ ّو ل اولًـرصا
هدًيس ،اوخعطاتزء ل ً امناوكذَاًرتمجةاهعوظَال لٕتدلؾَةا
لًفاظمي اولًـرصال لٔ ّ
ّ
لً رتلزَةاورشهحااولًخـََقاؿَهيا،اًىٌَاًـرتفات ب ٔ ّن الًـاملال لٕسال ّيم الؿرتلٍالدلودا
ولًخلوكؽ امٌذ اكرون اظوً ةل اوأ ٔ هَ امل اًـد امٌفذح ا ً اول امددؿ ا ً انٌل ااكن ايف الًـرصا
لذلُيب،انٌلاً ب ٔ سفاًس
َعرةاحراكتالًخعرفاؿىلالًـاملالًـر ّيب ايفالًس يولتا
ّ
ل لٔ خ رة ،اوٍرى اص حي ا لٕن الملزتمذني ا ٍ متسىون اابًل رلءة الحلرفِة الخلاظئة اٌَل رأ ٓن،ا
ويه اك رلءة اماضوًة ،اجتِي المللعد ال لٔ مسى اٌدلٍن اول اهت متّ ا لٕل اتلضورٍا
لًا سعحَة ،اويف ا رأ ٔ ًَ ال ّن اُذل احت رًف اً ٕال سالم افِم اخاظئ اجلوُر ارساًخَا
وزلافذَاوح رلزَ،اوُذلالًدضوًَاجلوُرالًرساةلال لٕسالمِةاومااساؿدايفالهدضارا
ُذٍ الًفرتة الًخعور الًخىٌوًويج اولًثورة الملـَوماثَة امن اله رتهت اوفضائَاتا
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا305ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ

2007 الٕسالمامرشوح
2011 ا ٔأتياءالٕجرلُميالملسَموناولٍهيوداولملس َحَون
2012 اكاموسامودةاٌَجزلئر

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ووسائي الًًرش ايف اُذل الًـرص ،او لٔ ن الًـودة ا لٕىل الًيعوص الًخ ب ٔسُا س َة اٍ رلُاا
ماكلاص حيارضو رًة،اف إناذكلاًناًمتايفاػيالملـعَاتالل ٔ اكدميَةالملـارصةا لٕلا
ابًدسَح امبخخَف الملياجه الًـَمَة ،امن اؿمل التامتع اوأ ٔ هرثوتوًوتِا اوؿمل ا أ ٔ داينا
ملارن ،اوك رُا امن الًـَوم اجالتامتؾَة الًيت اٍرى ارضورة ا أ ٔ ن اثيفذح الجلامـاتا
اًخدرٌسِا اود رلس هتا ...اوكد اسـىا
لًـ رتَة اؿَهيا اتفذح الكَات اومـاُد ا
ل لٕظالحِون الجلدد ،احبسة اص حي ،ا ٕل ىل ا لٕظالح ال لٕسالم ،ال ا لٕىل ا لٕظالحا
لدل رلساتالًـَمَةاؾنال لٕسالماوٌُلاصُئاناخمخَفانامتاما  .ا
اكناماكلاص حياًي ّؼ راًػ"جروجس خاهدِة"ا لٕسالمِةاجدٍرةاابلُامتم،اومَ ّح ة،ا
ًىهنا احىت ال ل ٓن اثحدو اتال اكد ،اوظاحهبا ا ُو ِظ ف امؽ امـؼم ا ل لٕظالحِنيا
لملـا رصٍن ات ب ٔ هنم ا"زاندكة الًـرص" ،اوُذٍ ا لٕصارة الىل الملسدٌلؽ الًفىري الذليا
ًخحمكايفالًـلياجالساليم 5ا

 . 6ماكلاص حياول لٕسالماولًلرب ا
ًـخربالًـدًدامنالملفى رٍناولملخاتـنياٌَمسارالًـَميالخلاصامبكلاص حيا أ ٔ هَا
لًوجَال ل ٓخراحملمدا أ ٔ رهونالذليال ُ متاُواجالخراابً رتلثاجالساليم،ا و لذليارنزا
ؿىلال ًل ميةالًخيوٍ رًةايفافىرٍاورفؽالًس خاراؾنالملسىوتاؾيَ،اوفضحَاٌَجِيا
لمللدس اولملؤسس اًَـعي اٌَلدلسة اظاتـِا ال لٕوساين ،اوؿَََ ،ا ٕل ه َّ ا أ ٔ ىزلا
لًِرمِيوظَلاالدلًًِةامنالًفضاءالملَخاف زيًليالملعَقا ٕل ىلا أ ٔ رضالًولكؽالًًس يب،ا
فٌلدالًـلي ا ل لٕساليماهممةامنالملٌِلتال ًـؼ ميةالملَلاةالاؿىلالًـليالمليخثقا أ ٔ وا
لًياتفافلط،او ٕل ه ٌّلاؿىلاؿاثقالكاحميبالحلقاولحللِلةا لٕجنازُااولس خىٌلًِا،ا ٕل ه َّا
أ ٔ مر اكعـي اابًًس حة ا ٕل ىل الًـرب اولملسَمني الً رلقحني ايف اظيؽ اثيوٍرٍ ،ا" فدَامنا
فعي ال ل ٔ ورتَون اتني الًـلي اولًيلي ،افضلول اظ رًلِم احنو الحل رًة الًفى رًة اوثخينا
لدلميلرلظَة ،احخس الملسَمون اؾلوهلم ايف ادوقٌلثَة الُوثَة ،الحذفؼت اؿىل امرا
لًلروناتـادةا لٕهجاضالكامرشوعاهخِياُادفا ٕل ىلالؾخياقالًـلالهَة،اوُواماا
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا306ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا307ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ

أ ٔ وكؽال جمل متـاتال لٕسالمِةايفاكدضةال لٔ
فاكرالًرتـَةالًؼالمِةالملخـعحةاٌدلٍن،ا
ا
ولًيت اكادهتم ا لٕىل الًححر اؾن السرتلثَجَة ادفاؾَة اسٌلُا ا أ ٔ رهون ادتَوماس َةا
وكائَة امث الهنم ،امل اٍىذفول اابس خخدلم اُذٍ اجالسرتلثَجَة ا لٕزحات اُوٍهتم افلط،ا
تي امتسىول اهبا اًَربرول ارفضِم اٌَل ر اؿدول او ٕل ؾ رلضِم اؾن الحلدلزة الًفى رًة،ا
ثضلك اهنايئ اوُىذل اهفِم ا أ ٔ ن الًس َاج الدلوقٌليت اُو اهخاج اًـولمي ا أ ٔ خرىا
مدضاجىةام رثحعةااب لًٕدًوًوتِا" . 6ا
ولذل اثددـيا افىر ا ل لٔ هرثوتوًويج اماكل اص حي ،اجندٍ ااكن امذاتؽ اًلكا
لًخح ُّو لت الدلوًَة اولًرصلؿات الًثلافِة الًيت اض َ ّ لت امن امفاُمي الًِوًةا
وثـح  رلهتا ،اويف اػي ال لٔ وضاع الملـلدة الًيت احيمكِا الًخعرف ،اخاظ ة اانحِةا
جالسالماولملسَمني،اويفا لٕظارالُامتمَااب لٕسالما أ ٔ ظححاولحد ل ً امنا أ ٔ مهالمليؼ رٍنا
لٕسالمال لٔ هولر،اولملدلفـنياؾيَاابؾخحارادٍناسالماولحملحةاولحلةاولًدسامح،ا
يف اؿامل اٌس َعر اؿَََ اجالخ زتلل اولًامنذج الجلاُزة الًيت امتَي احنو اخعاابتا
لًخخوًفالًسِ ةلامنالملسمل،ا"وكٔ نالًلرو نامنالحملنالًيتاؿاصِاالملسملاملاوم ا ً ا
لًؼَمة امن ا أ ٔ جي ا لٕخ رلج ال لٕوساهَة امن اخوفِا اوث ب ٔمِهنا ،امل اثيجة ا لٕل الملسوخا
لًيتا أ ٔدمتالًخ رشًةاتخعرفِااوهجَِااوؾي رصٍهتاالمللِخة،ا لٕذاتـَتامنا لٕابدةا َم نا
ُخي اًفِااصـارُاالدللمئ،اكديا أ ٔ ناثخح َّو لا ٕل ىلا لٕرُاباؿاجراٌَلارلت" . 7ا
ثياول اماكل اص ح ي الًؼاُرة اًُس امن اابهبا الًس َايس اجالخ زتليل ،اًىن امنا
ابهباالملـريفاولًثلايفالس خلعاءاتوُرال لٕسالمال لٕوساينالذليامحىال لٔ كََاتا
ولملؼَومني ،اورلُن اؿىل الًـمل ،ام رثحع ا ً اابمليجز الًـاملي اول لٕوساين ،اوٍرفغا
ماكلاص حيالًعورال لٕرُاتَةالًيتا أ ٔ ًعلتااب لٕسالمالؾامتدلاؿىلال لٕرُابا لذليا
ل اميىن ارؤًخَ اخارج الًرُاانت الًس َاس َة الحملََة اولجلِوًة اولدل وًَة ،افِوا
ظياؿة اس َاس َة ا أ ٔ خرتت ال لٕسالم اؾن امدلرلثَ ال ًع حَـَة ،اُياك ا لٕسالم الا
ً ُمىٌَا أ ٔ نا ً ُلِر،اسار اتٌح ا ً ا لٕىل اتٌةامؽالًخعور اولًخحدًر،اولًـدلةل اورفؽا
ُّ
لملؼامل،اوحقالمل رأ ٔ
ةايفالًخـمل اولحلَاةالًى رمية،ارن ازتاهجوداماكلاص حيالًـَمَةا

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿىل ال لٕسالم الحلي الذلي ال ؾ متد الًـلي اولًـمي ،افلام اتـمي احفري اًخجَ احنوا
معقال لٔ ص َاءاوؿدماجالنخفاءاتؼاُرُا،انٌلايفاحبثَالًىد ر:الًـحودًةايفا أ ٔ رضا
ل لٕسالم ،الذلي ا أ ٔ ػِر افَِ اظورة ال لٕسالم الًخحرري ،اوهَف اجاء اتفـي املا
ٌس حقاتَ،امفيحاٌَمس خـ حَ دافرظةا أ ٔ نااٍ متخؽاابحل رًةاولحلقايفالحلَاةانٌلالدلَؽ،ا
نٌل ا أ ٔ هَ اثوجَّ َ احنو الذلٍن ال اًـرفون اؾن ال لٕسالم اصُئا ،اوٍ رًدون ا أ ٔ ن اًخـرفولا
ؿىل احضارة ّ
اك رت اوجَ الًخ رشًة ،افىذة ادًَال ادًدل ن خَىِا ،اسِي الًخياولا
مسّ اٍ:ال لٕسالماًل رالًـارفني،اوضؽافَِاتوُرالدلٍناً َُ ْع َِ حالخلَيالًخرشيايفا
لحلمك ا ولًخـامي اولحلَاة ،اوحرمج الًل رأ ٓن ا ٕل ىل الٌَلة الًف روس َة ،اتوظفَ الًيطا
لملرتـيالملِم،الملض حؽاابًلميال لٕوساهَة،احرمجةال ؾ متدتامسا رٍن،الهفذاحالًيطا
ولًخ ب ٔوًي الذلي اوسؽ امن الًرؤى الًيت اوفرُا الًيط الًل رأ ٓين ،الس خلدَت الًرتمجةا
لك اتِد،اوظحـتام رلتاؿدًدةا ا
ثض ٍ
ًـخرب انخاب اماكل اص حي اتَان ا من ا أ ٔ جي ا لٕسالم ال لٔ هولر ،اولحدل امن ا أ ٔ مها
لجنازلثَالًفى رًة،افلداتسدافَِارؤًخَالًفى رًةاً ٕال سالمايفاؿاملاقريبام رثحطا
ابجلاذتَة ا وهلِضِا اابًًس حة اً الٕ سالم ،اهَف اميىن اً الٕ سالم ا أ ٔ ن اٌس خوؾة الًلميا
ل لٕوساهَةالملوتودةافَِ،ا ل ٔ نالًلميال لٕوساهَةالًيتامتساتوُرال لٕوسانالاميىهناا
أ ٔناث دا ٌاكغامؽامااجاءال لٕسالماًخحلِلَ،اوؿىلالملسَمنيا أ ٔ ناًـَدولاجالتهتادا
لٕىلامساًىَال ًع حَـَةاوًخفاؿَولامؽاحتولتاؾرصالملدسارعايفاثعورٍ ،ا وحسةا
مكلاص حياميرا لٕسالمال لٔ هولراؿرباكٌاثني،اكٌاةالمليجزالحلضاري،وكٌاةاجال رثحاطا
ؾضواياابحلارضاولمليجزالًثلايفاولًـَمياوجالتامتؾيال لٕوساين،امناُذلالجلدلا
صاع امععَح ا لٕسالم ال لٔ هولر الملضاد ا لٕسالم الًؼالم الذلي َّ
اثخىن ال لٕرُابا
ول ً خلذَي ،ا ّتني اماكل اص حي ايف ام ؤًفَ :ا ل لٕسالم اولًـلي اورصلع ال لٔ فاكر،ا
لًلدرلت الحلجاتِة اؾيد الملسَمني ال لٔ ولئي اولًسَف الًـاكي الًيت ال اختاف امنا
أ ٔ يايشء،اوهجود اماكلاص حيايفاورشا وهرصاجال سالم اومزيلثَاجتَتا أ ٔ ًضاايفا
ٍلوؿةالملوسوؿاتامهناالًلاموسالملوسوؾياً الٕ سالماومـجمالحلةايفال لٕسالما
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا308ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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وموسوؿةالحلةايفال لٕسالماولًلاموسالًـضليايفال لٕسالماوكاموسالملعَحنيا
لملسَمني...ا ا

 . 2كضاايالخرىاملاكلاص حي :ا

اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا309ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ

لضافة الىل الُامتم اماكل اص حي اابحلضارة اجالسالمِة اومٌاكض هتا ،ا ورضورةا
لؿادةاك رلءةالدلٍناًخجدًداجالسالمامبااًامتىشامؽامذعَحاتالًـرصالحلدًثةاولكا
لًخعورلت اولًخل  رلت الملدسارؿة ،احاول ارشح الًىث ر امن الملفاُمي اولًؼولُرا
جالتامتؾَةايفالجلزلئراويفالمللربالًىد ر،امولضَؽاًِااؿالكةااب لٕسالما وهؼ رثَا
ًحـغالًعلوسالًيتاٍرىاجيةالًخخَطامهن ااوجتدًدُااحبسةالملعَوب،اولًيتا
اكن اًًذلدُا ايف الًىث ر امن ال لٔ حِان اومن امج ةل اذكل اجند امٌاكض خَ املوضوعا
لجلًسايفالمللربالًىد رامناخاللانخاتَالجلًساولحلرمياروحالًرسلري،اوُياا
ًيحوامناخاللاحبثَايفاُذلالملوضوعالىل لسدٌعاقالجلسدالمللاريباولحلدًرا
ؾن الجلًس اومـاٌض خَ اخارج ا كولؿد الملخـارف اؿَهيا احِر اٍرى ا أ ٔ ن اُذٍنا
جالم رٍناًيؼرالٍهيٌلانفـيا لٔ صدالًياسا زهدكةاونفرلااوًذُةالىلاجالك رلرات ب ٔ نا
لحلدًر اؾن الجلًس ايف ا أ ٔ وظان المللرب الًىد ر ا أ ٔ و اك رلءة اهط اما اًخحدث اؾيَا
تلاًةا أ ٔ خرىاك راكاًةالًضجة ا ولًـلاباًحدولنايفاهؼراجالخالقالًـامةاصُئاا
معاتلا اٌَخع ب ٔ ا أ ٔ و ا جالس هتالك الملميوع 8ا وُو اُيا ال اًدلفؽ اؾن اممارسة اجًس َةا
تـَهنااتياٍرلُناؿىلا أ ٔ ناٍىونامَخلىاًـددامنالملِمضاتالًيتاًمتاثياوًِاايفا
مِدلناؿملالًيفسالملريضاوؿملاجالتامتعالًثلايف  .ا
نٌل اثياول امفِوم ا أ ٓخر اوُو الخملَال ا ابؾخحارٍ ارؤًة اجامـَة اٍىدس هبا اصـةا
من الًضـوب ا أ ٔ زياء اثفاؿهل امؽ احمَعَ الًل رًة اولًحـَد ،امن اهجة ،اومن اثفاؿيا
لًـيارص الملى وهة اًِذل الحملَط امؽ اتـضِا الًحـغ ،امن اهجة ا أ ٔ خرى .افاخملَال اُوا
ل لٕظارالدلاؾيالذلياًوجَاوحيدداظحَـةامس رةال جمل متـاتاوحضا رلهتا،انٌلاحيددا
ما ا ٌ ُس ّم ى ايف الً ـَوم اجالتامتؾَة اابًضخعَة الًلاؿدًة ،امسار الًفرد اوسَونَ.ا

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ومن اُذل المليعق افاخملَال الًـريب ال لٕساليم اهدِجة اًرتلمك اجتارب اؿدًدة اؾرفهتاا
صـوبالًـاملالًـريبال لٕساليم،افادلؾوةال لٕسالمِة ايف الًلرنالًساتؽالملَالديا
حددت امـامل الخملَال الًـريب ال لٕساليم ،احِر"ميىن الًلول اتعفة اؿا مة ا لٕنا
لخملَالالًـريبالًلدميا – لذليا أ ٔ ظححاخمَا ل ً اؾ رتَ اً ا لٕسالمِ اً امٌذاػِورال لٕسالم  -ا
ثعَة اؿدة اكرون ا لٕرساء ا أ ٔ رضَة اكمي امضرتنة ارضو رًة اًلك اصلك امن ا أ ٔ صاكلا
لًخعورالملس خلدًل" 9ا

 .9خالظةاأٔفاكراماكلاص حي:
لهعالكااممااثلدمايفاُذٍالًوركةاحولاماكلاص حياوحِاثَاومسارٍالًـَمياولًفىريا
ورسداللٓنا ٔأمهاأٔفاكراماكلاص حياظاحةالٕسالمالًخيوٍر،اولًيتااكهتاسخةاثضِرثَادلىا
لًلرب ،اوثلَُدَ ادلى الًـرب اولملسَمني اخاظة امهنم الملدضددٍن ادًًِا اولذلٍن اٍرون ايفا
ٔأفاكرٍ،اجتاوزاوثعاولاؿىلادٍناهللا :ا
 لدلؾوة الٕىل احترٍر اللٕسالم امن الدلوقٌل اول ٔلظوًَة ،اوٕلىل الًخفى ر افَِ اثفى رلا
ؾلََاامٌاس حااٌَرلُناللٕوساينااويهادؾوةامتث ّياحبثااؾناللٕسالمايفاهعوصاللٕسالم،الا
تي احبثا اؾن اللٕسالم ايف الملسمل ،اور ّد اجالؾخحار اهل ايف اػ ّي اثيايم امؼاُر اللٕرُابا
وللٕسالموفوتَا.
 ملاحىن ادلىالًـربارقحةاًخىوٍنا ٔأواثبٔسُساملارتةامهنجَةاً ٕالسالمانفِ ةلا
رسىاثعورلتامذـاًَة.ا
ابٕهخاجاؾلالهاَةا ٔلهنمااكهولا ٔأ
ّ
 لٕؿادةالًحياءال ٔلهرثوتوًويجالًضمويل اٌَملارتةالًـَمَةاوٌَمضمونال ٔلهرثوتوًويجا
ً ٕالسالم.
 لٕنااكهتالحلدلزةالتيةالًـلي،افىِفاميىناٌَـاملالًـريباتـَِاامدد ٔأًاملس خلدهل؟

اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا310ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٔأد.ا ٔأوذًًِةامعرا-اجامـةااَلداخِرض-اثسىرة-الجلزلئر--اد.اميَيةاخمخارا-اجامـةالجلزلئر-2الجلزلئرا

 وتوداهلطاؿىلامس خوىاحتََياللٕسالم،اومس خوىاثولفلَاوثبٔكَمَامؽالًـَوما
لًـَومالًـلالهَةاوجالتامتؾَةامفناهجة،اُياكادٍناؾؼمي،اومناهجةا ٔأخرىامثّةاقَابا
ٌَملارتةالًـلالهَة.

ثـخرباُذٍا ٔأمهال ٔلفاكرالًيتاثعرقاًِااظاحةالسالمالًخيوٍراماكلاص حي،اولًيتالكتا
حرحِةاهح رامناظرفالًلرب،اويف اهفسالًوكتاكوتَتاابًىث رامنالًيلدايفالجملمتـاتا
جالسالمِةاويفالًـيرصالملوليلاسًذعرقالٕىلا ٔأمهاجالهخلادلتالًيتاظاًتاصخطاماكلاص حيا
و ٔأفاكرٍ،اخاظةاثكلاجالهخلادلتالًيتااكناًِااتـدادًينا ٔأوظويلاودوقٌليت .ا

 . 2ماكلاص حياحتتاجمِرالًيلد :ا
مثياأٔيافىراجدًداثـرضافىراماكلاص حي اٌَىث رامناجالهخلادلت،اوظاًتاصخعَا
لًىث رامناللهتامات،امفهنمامنالؾخرباحياولالًخعحَؽامؽالًـاملالًلريب،اومهنمامنالؾخربٍااكفرا
وخارجاؾنالمل ةل،اوُذلاماادفؽاتَ اٌَـودةالٕىلافروسااتـداأٔنالس خلراابجلزلئرافرتةامنالًزمنا
ًَولظي امضولرٍ الًـَمي ،اوًعحح اولحد امن ا ٔأمه ال ٔلهرثوتوًوتِني ،الذلٍن الخذعول ايفا
جالسالم ،افال اٍاكد اًذهر اللٕسالم ايف الًلرب اوخاظة افروسا الٕل اوذهر المس اماكل اص حيا
مدلفـااؾناجالسالماوموحضااهلاوملزيلهتنالًيتاقعهتاا ٔأؾٌللالًـيفاوجالرُاباولًخعرفا
لًيت اوسختاً ٕالسالماولملسَمنياابًعدقا ٔأوالًخَفِق،انٌلاو ٔأنامنالؾخربالًحـغا ٔأناماكلا
ص حياولحداممناكدمولاجالسالم اٌَـاملالًلريباتعرًلةامضوُةامثيالًحاحرالمللريبالٕدرٌسا
لًىٌحوري،اانٌلا ٔأنالًىث رامنالمليخلدٍناٍهتموهَاابًـٌَلهَة،احِراسبٔلال ٔلس خاذاؾحدالذلَدا
ؾحدوسايفاأٔحداملاًخَالنااكناماكلاص حيادلفؽاؾناجالسالما ٔأماؾنالًـٌَلهَةافِلول:ا
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا311ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ

 لًخخفِفامنازليامااُوادًين ،اٌَدضدًداؿىلالمللارتةالًـَمَةاً ٕالسالمادونا
لسدئعالارجالالدلٍنامنالجملالالًـام.
يفامااخيط الحلجاباٍرىا ٔأهَاجيةالًـودةالٕىلالملحادئال ٔلساس َة،اوُيا
ٔ أماا
ّ
لحلجابافرضاٌَخبٔنّدامنالٕميانالًضخط؟اولحلجاباجر ٔأًَامرأٓةاًخحولتالتامتؾَةامـَية.

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

" ٔأؾخلدا ٔأنالٕجعابالًلرباتبٔظروحاتاماكلاص حياؾناجالسالمارلتؽالىلاثبٔهَدٍايفاخمخَفا
مؤًفاثَا ٔأهَاميىناحتدًراجالسالماوتـهلاكادرلاؿىلاجالوسجامامؽا ٔأفاكرالحلدلزةالًلرتَة" 10ا
وحزًد احدة اجالهخلاد الكٌل المس امكل الًض حي الملولضَؽ الحلساسة اوذلت الًيعوصا
لًرصحيةايفاجالسالم،اولًيتاٍرىافهيااتبٔهَاجيةالًخخفِفامناحدةاتـغاللٓايتالًلرأٓهَة،ا
مثيامسبٔةلالحلجابالًيتاًـخربٍا ٔأمراك راولحضايفالًلرأٓن،اومسبٔةلالملرلث اٌَمر ٔأةاولذليا
ًـخربٍاثلََيامناكميةالملر ٔأةاوجيةالؿادةالًيؼراتَ،الضافةالٕىلاموضوعاثـددالًزوجاتالذليا
لاجيدارضورةاهلامؽالحلدلزة .ا
ورمغالكاجالهخلادلتالًسَحَةالًيتاجاءتاحبقاماكلاص حيالٕلا ٔأهَالاميىناجالىاكرا ٔأهَا
حاول اثلدمي افىر اؿاملي ادع امن اخالهل الىل احولر الحلضارلت اولًخـاٌش الًسَمي اتنيا
لًثلافات،اوحاولا ٔأًضاامناخاللاُذلالًفىرالدلفاعاؾناجالسالماتعرًلذَ،الًيتااكناٍرلُاا
مٌاس حة اوحتلق اهل ا ٔأُدلفَ الًيت ااكهت امفادُا الًخـرًف اابلسالم اجالجيايب الملَئ اابحملحةا
ولًسالماولًخبٓيخ،اتـَداؾناثكلالًيؼرةالًسَحَةالًيتاهوهناالًلرباؾناجالسالماولملسَمنيا
مناؾيفاولرُاباوثعرف،اتـيامنالملسملاخيافامناجالفعاحاؾناُوًخَالدلًًِةايفا
ل ٔلوساط الًلرتَة ،اونٌل اًلال احاول اولتهتد افإن ا ٔأظاب افهل ا ٔأترلن اوٕلن ا ٔأخعبٔ افهل ا ٔأترا
جالتهتاد .ا

خامتة :ا
همٌلاكِياؾناماملاص حياوهمٌلاًلالاًحقامفىراتزلئرياسعؽاجنمَايفالًلرباوكابايفا
تدلٍ،افَواسبًٔتا ٔأياتزلئرياؾناماكلاص حياًرمباالس خلرتتاتبٔهَالاًـرفَ،اُذلالجلزلئريا
لًفروىىوفويناىاكدالاهـرفاؾيَايشءالٕلامااكِياًيااؾيَامناظرفالًلرب،اوحىتا ٔأفاكرٍا
ملاجتدامناٌس خلدَِاايفاتدلٍاوًـاجلِااوًًذلدُااابًعرًلةالًحياءةالًيتامتىٌياامناجالس خفادةا
مهنا،اوثخيناجالجيايبامهنااولًخخًلاؾنالًسَيبا ٔأوالظالحَ،اولمنااحرهتاملَحة اثضلكااتم،ا
رمغا ٔأنانخحَاوملالثَاوحولرلثَاوًلاءلثَالًعحفِةاولًخَفزًوهَةالكتالًعدىاولًخبٔز رالًىد را
دلىالًلرب،اوُىذلاٍرحياؿٌَلؤان،اول اهدركاكميهتمالٕلاتـداوفاهتم،افٌحد ٔأ اجراثهئم،اولًفخرا
اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا312ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٔأد.ا ٔأوذًًِةامعرا-اجامـةااَلداخِرض-اثسىرة-الجلزلئر--اد.اميَيةاخمخارا-اجامـةالجلزلئر-2الجلزلئرا

هبم،اوجسمَةالملحايناولًضولرعاتبٔسٌلهئم،احفىتانخحَامل اهخـرفاؿَهيااوملاثمتاحرمجهتاالٕىلالٌَلةا
لًـرتَةاماؿدلانخابالجلًساولحلرمياروحالًرسلري،اوُوالًىذابالًوحِدالذلياكر ٔأٍالًلرب ا

لملرلتؽا اولًِولمش:

اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا313ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

جم ةلالًخل راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًرلتؽ
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6اَلدا ٔأرهونا،الًفىراللٕساليم:اهلداولتهتاد،ات:اُامشاظاحل،الملؤسسةالًوظيَةاٌَىذابالفومِم،الجلزلئر،اظحـةالًٕىرتوهَة،اص 5ا
 7ا / http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/11/24ماكل  -ص حي  -يف  -معق  -لٕ سالم -
ل ل ٔ هولر html .ا
 8اماكلاص حي،الجلًساولحلرمياوروحالًرسلريالًسَواكتالجلًس َةالملِمضةايفالمللربالًىد ر،ات:اؾحداهللاازلرو،الفرًلِاالًرشق،ا
لدللرالتَضاء،المللرب،ا 2101ا
9اماكلاص حي،الخملَالالًـريباجالساليم،الملًضورلتالجلامـَةالًفروس َة،اابرٌس،ا،0556اص 20ا
10اؾحدالذلَداؾحدوس،اُيادلفؽالدلنخوراماكلاص حياؾناجالسالماأٔماؾنالًـٌَلهَة،الًحعائر،الًـددا،962الجلزلئر،ا2102/00/29ا
–ا،2102/02/12اص 2ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ماكلاص حي-اللٔهرثوتوًويجالجلزلئريالحلارضايفالًـاملالًلريبالًلائةايفالًـاملالًـريب-ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اخمربالًخل راجالتامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا314ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخِرضاثسىرة ا

