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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تصدير  

 السادة القراء والباحثني.

يسعدنا كثريا هذا التواصل العلمي / االكادميي الذي ما فتئتم  

يف مجوع الباحثني هذا  شّد انتباهناحترصون على أدائه باستمرار، وقد 

ة جماالت احلياة؛ وهو ما التنّوع يف إنتاج املعرفة، الذي بات يالمس عاّم

يؤّكد أّن املسألة تتجاوز جمرد البحث واإلنتاج العلمي إىل اإلحساس الكبري 

 باملسؤولية جتاه اجملتمع واإلنسان بصورة عامة. 

املهمة  نعين بهاللجامعة اليت سنظّل نؤّكد على الرسالة املزدوجة  

، ومن الواجب أن تتحّرك البيداغوجية التكوينية، ومهمة البحث العلمي

لتحقيق نوع من التوازن  البحث العلميعجلة النشاط اجلامعي إىل 

شأننا شأن نظرائنا يف مؤسسات التعليم العالي يف  يف بنيتهااملنطقي

 الوطن العربي وسواه.

ن والتأهيل يف املراحل املتقدمة ال شّك أّن مهّمة التأطري والتكوي 

ى بأدائها اجلامعة ومؤسسات التعليم العالي دون َنْعمن اكتساب املعرفة ُت

؛ لكونها اهليئة املؤهَّلة لتأدية هذه املهّمة، وذلك حّق وواجب سواها

تنظيمّيا واجتماعّيا وإدارّيا وسواها ... ومع ذلك فلقد كان من الضروري أن 

حنو اإلنتاج الفكري الذي يساهم  -إىل جانب ذلك  – يّتجه اجلامعيون



 ب
 

بقدر كبري جّدا يف حتديث مناهج التكوين وحتيينها ، وإعادة تصنيفها 

 وتوسيعها حتى تواكب الّراهن مبختلف أبعاده وتقّلباته.

 ()انطالقا من هذه الرؤية نعلن عن صدور العدد الثالث عشر  

، وبهذه الكثافة والتنّوع يف حلوليات جامعة قاملة يف صورته اجلديدة

؛ من تشريعية، قضايا اجملتمع واإلنساناملتعلقة باألحباث التطبيقية 

وتنظيمية، واقتصادية، واجتماعية، وتارخيية، وغريها مّما جادت به قرائح 

 الباحثني.

بهذه اجلهود الكبرية  وال يسعنا بهذه املناسبة إال أن نشيد 

 ونشكرهم على هذا األداء اخلاص ء،للباحثني واخلرباء على حّد سوا

باعتباره املؤّشر ؛ واملتميز اهلادف إىل تطوير البحث العلمي يف اجلامعة

 احلقيقي الضامن لوجودها النوعي بني مؤسسات اجملتمع املدني.

، نتمنى للساهرين على سري اجمللة التوفيق يف مسعاهم النبيل 

 إليه كأقّل تقدير.وأن حيّقق هذا العدد املبتغى، وهو ما نطمح 

 وفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

نضع بني أيدي قرائنا الكرام العدد الثالث عشر حلوليات جامعة 

قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، وقد ُقيِّض له أن يتشّكل على هذا 

ا لتنّوع اهتمامات اجلاري يف خمتلف جماالت املعرفة، تبًعالنحو من الّتنّوع 

لتبادل التجارب  اج اجملّلة الطامح إىل تشييد منرٍبا ملنهني، وجتسيًدالباحث

 البحثية، وتفعيل الطاقات اجلامعية ضمن اإلطار الذي وجدت من أجله:

 .إطار التكوين والبحث

ا بصفتها إصداًرنا يف املسار املنهجي للمجلة حسْم ولئن كّنا قد 

النشاط البحثي/ العلمي  نا حتميُةجامعّيا أكادميّيا، فلقد كان غرَض

القاضي بضرورة الّتخّصص إلتاحة الفرصة ما أمكن أمام مجهور الباحثني 

فضاء  يف - العلمي البحِث ِقَتَحقُّقّراًء وكّتابًا؛ إْحساًسا مّنا بضرورة  –

الّرسالة  دوين هولثقافة الّت فالتأسيُس. مستوى الّتدوين على -التواصل 

وأن نضطلع بأدائها على حنو من التواتر  ،اليت ينبغي أن حنرص عليها

باعتبار ذلك جزءًا من وجودنا الطبيعي. ؛والّدميومة

إّن حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية فضاء 

الباحثني يف ، حيوي بني دّفتيه ما جادت به قرحية رقمي وورقي تواصلي

حبسب تنّوع  أحباثهم جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية، وقد تنّوعت

، وحبسب تفاعلهم مع الواقع اخللفيات املعرفية هلؤالء الباحثني



 

 

، وبالبعد الرباغماتي إطارا معرفيا ومتطلباته، فاتسمت باإلجرائية منهجًا

ا أفراًدخلصوصياته الوظيفية الضاربة يف عمق البناء االجتماعي 

 . ومؤّسساٍت

أن تغوص يف التجربة  عشر الثالث العددواّد يف هذا اإلطار ُقدَِّر مل 

يف  هود الفساسفة العرب جل بقراءة واعية ستيمّية العربيةالفلسفية واإلب

ما بعد املشاريع الفلسفية العربية : من التيارات واملشاريع إىل التجارب 

 مسامسة الذات اإلنسانية يف جتلياتها اخلاصة. ومن ثّم  والربامج اجلديدة 

الذي يتكّشف  أو يف بعدها االجتماعي ،اجلوانب النفسيةعلى املعقودة 

التكنولوجيات    استثمار فيه اإلنسان مطوًِّرا إلمكانياته الرتبوية يف

ملعوقات    أو من خسال الّدراسة النقديةالتعليمية يف بيداغوجيا اإلدماج 

ضمن سياقات كثرية  أو بتوظيف تكنولوجيات االتصال .  التعليم والتنمية

ه ُرُموما تْض واصل االجتماعيالّت ِغَيأو ِص، هاررويج واإلْشالّت ِغَيحنو ِص من

ل للتجارب واآلراء؛ مع األخذ يف االعتبار ات وتباُدمن حتقيق للّذ

 سساًحا ذا حّدين. ،يف فضاءات التواصل ،خصوصياتها املعقدة املتحّققة

ولعّل ما يثري االنتباه يف هذا العدد أيضا تركيز الّدراسات على  

هذا االختيار من تنظيم للثروات وحتصني ملصادرها من  مبا حيملقع الوا

. باإلضافة  اإلطار املؤّسساتي والقانوني للموارد املائية يف اجلزائر  حنو   

وانعكاساتها على النمو  واألعمال والسياسات النقدية املالقضايا إىل 

 االقتصادي وعلى أسعار الصرف.



 
 

نثري نرجو أن  –وحنن نقّدم هذا العدد إىل السادة القراء  –إننا  

لديهم شيئا من الفضول املعريف، وأن حنّقَق أحَد أهّم أهدافنا وهو تبادل 

 التجارب البحثية .

 املسعى. نسأل اهلل التوفيق وسداد 

 مدير النشر

عسالشرشيد األستاذ الدكتور 
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