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مجلــة رؤى تاريخيــة علميــة أكاديميــة 
دوليــة محكمــة تصــدر كل ســتة أشــهر عــن مخبــر 
الدراسات التاريخية املتوسطية عبر العصور، 
بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة 
يحيــى فــارس املديــة، متخصصــة فــي الدراســات 

التاريخيــة والحضاريــة بحــوض البحــر األبيــض املتوســط عبــر العصــور التاريخيــة املختلفــة.

   تأتــي هــذه املجلــة لتضــاف لغيرهــا مــن املجــات الوطنيــة والدوليــة ولتكــون نافــذة علــى 
االجتهاد في البحوث والدراسات املتخصصة، من أجل االرتقاء بصرح املشروع املعرفي نحو القمة، 
هذا وتأمل املجلة أن تكون منبر مفتوحا لكل الباحثين على اختاف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية، 
انطاقــا مــن االيمــان   بمبــدأ الحــوار والتســامح الفكــري والتعــدد الثقافــي وفــق أســس علميــة تنبــذ 
التعصــب وتتفهــم اآلخــر. وعليــه فهــي تلتــزم بنشــر األبحــاث والدراســات الجديــدة والجــادة املتســمة 
بالجــودة واالتقــان، وتمكــن الباحثيــن األكاديمييــن مــن مختلــف دول العالــم مــن نشــر دراســاتهم 
التاريخيــة والتعبيــر عــن أفكارهــم طروحاتهــم الفكريــة، تقبــل املجلــة املقــاالت فــي أي حقــل مــن حقــول 

املعرفــة التاريخيــة وباللغــات الثــاث: العربيــة، اإلنجليزيــة، الفرنســية.

إعــداد املجلــة ينــدرج ضمــن هــدف عــام هــو 	 
ترقية جامعة يحيى فارس باملدية، ترقيتها 
العامليــة،  الجامعــات  مصــاف  إلــى  علميــا 

وفــق مؤشــرات الجــودة والتميــز.
البحــوث 	  فيــه  تتمكــن  علمــي  منبــر  فتــح 

والدراســات الجــادة مــن الظهــور والعلــن، 
بحيــث يحصــل النفــع ويعــم كل األســاتذة 

والقــراء. والطلبــة 
االهتمــام بالدراســات واألبحــاث التاريخيــة 	 

خاصــة تاريــخ الجزائــر الحافــل باإلنجــازات 
الحضاريــة، واالحــداث الكبــرى.

القيمــة 	  ذات  والدراســات  املقــاالت  نشــر 
مختلــف  فــي  املحــددة  الجيــدة  العلميــة 
علميــة. منصــة  وتوفيــر  املجلــة،  حقــول 

التعريف بالمجلة

أهداف المجلة
هيئة تحرير مجلة

الرئيس الشرفي:
أ.د. يوسف حميدي........................ مدير جامعة املدية 

املشرف العام:
أ.د. مو�سى هيصام ......... عميــد كليــة العلــوم اإلنســانية 

املديــة جامعــة  واالجتماعيــة 
مدير املجلة:

أ.د غربي الغالي............ مديــر مخبــر الدراســات التاريخيــة 
املديــة جامعــة  العصــور  عبــر  املتوســطية 

نائب مدير املجلة:
.......................................... جامعة املدية د. رشيد مياد

رئيس التحرير:
أ.د مزاري توفيق عبد الصمد....... نائــب العميــد مكلــف 

املديــة جامعــة   - العلمــي  بالبحــث 
نائب رئيس التحرير:

النائب األول: د. حمزة عبد الصمد.......  جامعة املدية
.........  جامعة املدية النائب الثاني:د. حكيم بن الشيخ
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أمانة المجلة:

د.حميد قريتلي .....................................  جامعة املدية

أ. لطيفة حم�سي ..................................  جامعة املدية

أ. عبد العزيز حاج كولة.........................  جامعة املدية

أ. لعجال مختار سعيدي........................  جامعة املدية

د.فاطمة الزهراء رحماني ......................  جامعة املدية

أ.حبيبة لعرو�سي ديلمي ........................  جامعة املدية

بوزيدي عمر................................... التصميم واإلخراج

أعضاء هيئة التحرير

أ.د طرشون نادية...................................  جامعة املدية
أ.د شكيب بن حفري......................  جامعة الجزائر 02
أ.د عطا هللا فشار ................................  جامعة الجلفة 
................................ جامعة معسكر أ.د ودان بوغفالة
د.عبد النور العمري ............................... جامعة املدية
د. كريم مقنوش...................................... جامعة املدية
............. املدرسة العليا لألساتذة –بوزريعة أ.د احمد مريوش
..................... جامعة سيدي بلعباس أ.د هايلي حنيفي
د. محمد بوطيبي....................................  جامعة املدية
د. العربي بوبكر ....................................... جامعة املدية
د. حمزة حاجي ........................................ جامعة املدية
د. بسرة شهاب.......................................  جامعة املدية
د. عبد القادر قرمزلي............................... جامعة املدية
د. مولود قرين........................................  جامعة املدية
د. الدراجي بلخوص ................................ جامعة املدية

أ.د بشرى خير بك..................................  جامعة دمشق

أ.د ولد عرو�سي طيب............. مدير كر�سي مكتبة العالم العربي- باريس

................... جامعة قسنطينة أ.د فاطمة الزهراء ق�سي

ا.د إبراهيم العاف................  جامعة املوصل/ العراق

أ.د فاضل بيات..................... جامعة اسطمبول/ تركيا

أ.د محمد الهادي غربي............... جامعة منوبة/ تونس

أعضاء اللجنة العلمية المحكمة

..............  جامعة الجزائر 02  أ.د نصر الدين سعيدوني
أ.د محمد األمين بلغيث.................  جامعة الجزائر 02
أ.د طيان شريفة.............................. جامعة الجزائر02
أ.د عبد العزيز بوكنة ....................  جامعة الجزائر 02 
أ.د تابليت علي..................  الجامعة املركزية - الجزائر
.........  املدرسة العليا لألساتذة - الجزائر أ.د بن عدة عبد املجيد
د. مو�سى هواري ............................  جامعة الجزائر 02
د .ليلى خيراني................................  جامعة الجزائر 02

أعضاء الهيئة االستشارية
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1. أن يكــون البحــث مبتكــرا أصيــا ولــم يســبق 
نشــره.

2.  أن يتبع الباحث األصول العلمية املتعارف 
عليهــا وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتوثيــق املصــادر، 
مــع إلحــاق كشــف املصــادر واملراجــع فــي آخــر 

البحــث. 

3. يتــراوح البحــث مــا بيــن 10 إلــى 20 صفحــة 
مكتوبــة بخــط Traditional Arabic مقيــاس 
14 للنــص ومقيــاس 16 بالنســبة للعناويــن ، 
  Times New Roman 14 وتباعــد 1 وبخــط
وتكتــب   ، األجنبيــة  باللغــة  مقــال  حالــة  فــي 
الهوامــش بطريقــة عاديــة وبمقــاس 12 وتباعــد 

فــردي.

4.  يرفــق املقــال بملخصيــن احدهمــا باللغــة 
العربيــة واالخــر باللغــة اإلنجليزيــة، باإلضافــة 

الــى الكلمــات املفتاحيــة.

5. يرفــق املقــال بســيرة ذاتيــة موجــزة: االســم 
العلميــة،  الدرجــة  الوظيفــة،  واللقــب، 
البريــد  البلــد،  الجامعيــة،  املؤسســة 

الهاتــف. رقــم  االلكترونــي، 

فــي  للنشــر  املقدمــة  البحــوث  كل  تخضــع   .6

العلمــي. للتحكيــم  املجلــة 

7.  ال تــرد الدراســات والبحــوث إلــى أصحابهــا 
ســواء نشــرت أم لــم تنشــر.

8. الدراســات والبحــوث املنشــورة فــي املجلــة ال 
تعبــر إال عــن رأي أصحابهــا.

9.  فــي حالــة قبــول املقــال يتعهــد صاحبــه بعــدم 
نشــره فــي مجلــة أخــرى.

10. توجــه جميــع البحــوث والدراســات باســم 
مديــر تحريــر مجلــة » رؤى تاريخيــة لألبحــاث 
الدراســات  مخبــر  املتوســطية«  والدراســات 
كليــة  العصــور،  عبــر  املتوســطية  التاريخيــة 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عين الذهب، 

املديــة 

revue. للمجلــة:  االلكترونــي  البريــد   .11
     rouaa@gmai l .com

12. موقع املجلة في البوابة الوطنية للمجات 
العلمية:

https://www.asjp.cerist.dz/en/Present
                      ationRevue/718

قواعد وشروط النشر بالمجلة

ترحــب املجلــة بمشــاركة الباحثيــن املتخصصيــن مــن أســاتذة وطلبــة الدكتــوراه، وتقبــل 
للنشــر الدراســات والبحــوث املكتوبــة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية واملســتوفية للشــروط 

األكاديميــة التاليــة:
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محتويات العدد

07 كلمة العدد: أ.د. الغالي غربي  ،مدير املجلة مسؤول النشر.

إشكالية الهجرة غير الشرعية بضفتي املجال املتوسطي وجذورها التاريخية بين عوامل الطرد 
والجذب في القرن 20م. د. محمد الصافي )جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء- املغرب(

08

32بلدان املغرب العربي دراسة جغرافية د. مو�سى هواري )جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد هللا(

قراءة في املصادر املادية املكتوبة )املخطوطات( ودورها في كتابة تاريخ الحضارات أ.د حكيم بن 
الشيخ )جامعة يحي فارس- املدية(

51

ذاكرة الهجرة الدولية بسهل تادال دراسة حالة انتشار الهجرة الدولية لبني عمير د. يونس معديني 
)جامعة السلطان املولى سليمان يني مال- املغرب(

60

املغرب وهولندا خال القرن التاسع عشر من خال األرشيف الوطني باهاي )دراسة في طبيعة 
التمثيل الدبلوما�سي املخزني( د. عبد الغني العمراني )األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة 

طنجة تطوان الحسيمة- املغرب(
67

نظام البيع والتنازل وااليجار والرهن في مصر إبان العصر الروماني د. حسن طوكان عبد هللا، د. 
ميادة سالم علي )جامعة ذي قار – العراق(

93

أحمد جودت باشا: املؤرخ واملصلح العثماني ط.د سهام بومنير، أ.د نادية طرشون )جامعة يحي 
فارس – املدية(

114

دور السفير محمد جلبي في انفتاح الدولة العثمانية على املدنية األوروربية ط.د أمينة مولوة، أ.د، 
نادية طرشون ) جامعة يحي فارس- املدية(

130

انحرافات الطرق الصوفية في الجزائر من وجهة نظر جمعية العلماء املسلمين الجزائريين د. عامر 
اقحيز )املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة- الجزائر(

148

 Lemessagedesreprésentationsfiguréessurlessarcophagesetlesmonuments
 funérairesdelaNumidieantiqueThemessageofthereprésentationoffigures. D. Zakia

)Zeroual ) EcoleSupérieuredesBeaux-artsd‘Alger
167

 LesvestigesdeKoléasousl'éreottomanecasd'étudelamosquéedesidiAliMbarek.
)P.LatifaBouraba,)UniversitéAlger2

182
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االفتتاحية
أيــدي القــراء الكــرام  بيــن  يســعدنا أن نضــع 
تاريخيــة  رؤى  مجلــة  مــن  الثالــث  العــدد 
الصــادرة  املتوســطية  والدراســات  لألبحــاث 
عن مخبر الدراسات التاريخية املتوسطية عبر 
العصور بجامعة يحي فارس املدية، استكماال 
للمجهــود العلمــي الــذي تقــوم بــه هيئة التحرير 
واللجنــة العلميــة املشــرفة فــي ســبيل إنجــاح 
هــذا املولــود العلمــي، وامل�ســي بــه قدمــا حتــى 
يتبــوأ مكانــة مرموقــة بيــن الدوريــات العلميــة 

والدوليــة.  الوطنيــة  املحكمــة 

إّن مجلــة رؤى تاريخيــة لألبحــاث والدراســات 
قــد  تكــون  الثالــث  عددهــا  فــي  املتوســطية 
جــددت عهدهــا بفتــح منبــر علمــي ألفــكار وآراء 
واهتمامــات الباحثيــن داخــل وخــارج الوطــن، 
والنزاهــة  الجديــة  مبــدأ  بانتهــاج  وتمســكها 
الجــادة  األبحــاث  نشــر  فــي  املجــردة  العلميــة 
فــي الدراســات التاريخيــة املتوســطية، وليــس 
االقتصــار فقــط علــى التاريــخ الوطنــي وحســب. 
وهي بذلك تحقق أحد أهم أهدافها األساسية 
وهــو ربــط الجزائــر بمحيطهــا العربــي واإلســامي 

والعالمــي.

ــه جــاء مزدانــا 
ّ
   ومــن مميــزات هــذا العــدد أن

بمــا جــادت بــه أقــام الباحثيــن مــن مختلــف 
والعراقيــة،  واملغربيــة  الجزائريــة  الجامعــات 
متنوعــة،  ودراســات  أبحاثــا  قّدمــت  حيــث 

حفلــت بموضوعــات متخصصــة شــملت شــتى 
مجاالت املعرفة التاريخية، تباينت في أسلوبها 
واختلفــت فــي نظرتهــا وتنوعــت فــي منهجهــا، بــل 
وتوزعت على حقب وفترات تاريخية مختلفة، 
فأوجــدت لنــا مزيجــا متناســقا مــن الدراســات 
األثريــة والجغرافيــة واألرشــيفية، إلــى جانــب 
الدراســات التــي تعنــى بالعاقــات الحضاريــة 
البحــر  ضفتــي  بيــن  ســيما  ال  والسياســية 
األبيض املتوسط الشمالية والجنوبية، والتي 
تختــص بالبحــث فــي ســير وتراجــم وأفــكار بعــض 
الشــخصيات املهمــة التــي تركــت بصمتهــا ســواء 

علــى املســتوى املحلــي أو العالمــي. 

وال يســعنا فــي األخيــر ســوى أن نجــدد النــداء 
لــكل األســاتذة والباحثيــن فــي التاريــخ مــن داخــل 
الوطــن وخارجــه بدعوتهــم للمســاهمة فــي إثــراء 
االعــداد الاحقــة مــن املجلــة بمقاالتهــم القيمــة 
أجــل  مــن  وذلــك  املميــزة،  وبحوثهــم  والجــادة 
الترقيــة املعرفيــة وضمــان اســتمرار صدورهــا 
بصفــة دوريــة منتظمــة، خدمــة للبحث العلمي 
ــه تــم إدراج املجلــة 

ّ
وللمجتمــع، خصوصــا وأن

ضمــن البوابــة الوطنيــة للمجــات ASJP. وهــذا 
رابــط   املجلــة علــى البوابــة :

ht tps : //www.as jp .cer i s t .dz/en/
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