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الكاحب   عبذ اىعاىي ىشقط :

 

الوحاضزاث الكبزى عبذ الحوَذ بي بادٍس احخضٌج هذا الخوَس، قاعت     

بجاهعت األهَز عبذ القادر للعلوم اإلسالهَت ، اشغال الولخقي الذولٌ حول 

الوشخزك اإلًساًٌ فٌ الفكز اإلصالحٌ الذٌٌٍ األوروبٌ والعزبٌ اإلسالهٌ فٌ 

العصز الحذٍث والذً ًظوخه حٌسَقَت الوؤسساث الجاهعَت بقسٌطٌَت بالشزاكت 

ألهَز عبذ القادر، وهذا بوٌاسبت ٍوم العلن، الولخقي اشزف علي هع جاهعت ا

افخخاحه والٌ والٍت قسٌطٌَت وًشطه ثلت هي األساحذة والوحاضزٍي هي جاهعاث 

 .وطٌَت ودولَت علي غزار جاهعت قطز وجاهعت حلوساى

ٗأمذ األستار اىسعيذ دساجي ٍذيش جاٍعت األٍيش عبذ اىقادس ىيعيً٘ اإلسالٍيت 

بقسْطيْت خاله إششافٔ عيٚ افتتاح اىَيتقٚ عيٚ أُ ٕزا اىَيتقٚ جاء ىبحث 

ٍ٘ض٘ع اإلصالح اىذيْي ٍِ اىْاحيتيِ اىعقيذيت ٗاىتاسيخيت في ّطاق اىَعاىجت 

جٖا ٍٗقاسباتٖا اىعيَيت حيث األماديَي اىتي تقتضيٖا اىَقشساث اىجاٍعي ٍْٗإ

اعتبش أُ ْٕاك ٍشتشك ٍا بيِ اإلّساّيت جَعاء ٗباىتاىي فإُ دساست اإلصالح 

اىذيْي في مال اىفنشيِ ٕ٘ ٍِ أجو اى٘ق٘ف عيٚ قيَت ٗإَٔيت اىتجشبتيِ ىت٘فيش 

فضاء إّساّي ٍشتشك تتفاعو فئ اىثقافاث ٗاىحضاساث اىَختيفت ٕٗزا ٍا تسعٚ إىئ 

ٚ ٗاىتي ستتْاٗه اىفنش اإلصالحي اىذيْي في اىتاسيخ األٗسٗبي ٍحاٗس اىَيتق

https://allianceassurances.com.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9/
https://allianceassurances.com.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9/
https://allianceassurances.com.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9/
https://allianceassurances.com.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9/
https://allianceassurances.com.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9/
https://allianceassurances.com.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9/


اىحذيث ٗاىعاىٌ اىعشبي اإلسالٍي اىحذيث إضافت إىٚ اىَشتشك اىَعشفي ٗاىقيَي 

ٗاىشٗحي بيِ اإلصالح اىذيْي األٗسٗبي ٗاىعشبي اإلسالٍي في اىعصش اىحذيث 

ٗسٗبيت ٗقيٌ اىَشتشك اإلّساّي عْذ اىشخصياث اإلصالحيت في اىْٖضت األ

ٗاىعشبيت اإلسالٍيت في اىعصش اىحذيث، مَا ستتْاٗه حاجت اىعاىٌ اىشإِ إىٚ فنش 

 .إصالحي إّساّي

ٗيٖذف ٕزا اىَيتقٚ إىٚ اى٘ق٘ف عيٚ قيَت ٗإَٔيت اىفنش اإلصالحي اىذيْي في  

اىتجشبتيِ األٗسٗبيت ٗاىعشبيت اإلسالٍيت مأفضو ٍسيل ىت٘فيش فضاء ٍشتشك، 

جذيذ اىفنش اىذيْي في حياتْا اىَعاصشة ٍٗا يَنِ أُ ي٘فشٓ اىذيِ ٗمزىل إبشاص آىيت ت

ٍِ إعادة االّسجاً ىإلّساُ ٗاإلّساّيت مأفضو سبيو ىيتعايش ٍعا ٗإسساء ٍعاىٌ 

فضاء عاىَي يسع مافت اىبشش ٗإظٖاس ٍذٙ قذسة ٍفًٖ٘ اإلصالح اىذيْي عيٚ 

يبي حاجت تجاٗص األٗضاع ٗاألصٍاث اىصعبت ٗدٗسٓ مَشجع إجشائي أعيٚ ي

  .اإلّساُ ٗاإلّساّيت في تجذيذ اىعقيذة ٗاىت٘اصو ٍع اىتاسيخ بَذى٘ىٔ اىنبيش

 

 

 
 


