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 اجلزائر، سيدي بلعباس –جامعة اجلياللي اليابس 

 يف اجلزائر خمرب البحوث ودراسات الفكر االسالمي

 
  ستكتابلالدعوة  

 كتاب مجاعي تكرميي لروح األستاذ "املنصف وناس"

 

اختطفته يد املنون ، وطالبه صدقائه وحمبيهألوعة يف قلوب  "املنصف وناس"ف رحيل األستاذ املرحوم خل  
وهو يف أوج  عطائه الفكري وإنتاجه العلمي وريادته األكادميية ودوره اجملتمعي. بفقدانه خسرت املدرسة 
السوسيولوجية املغاربية والعربية رائدا هلا ذاع خربه يف معاجلة القضايا للدولة واجملتمع يف بلدان املغرب العريب، 

أعالمها، وعن وذهب عن اجلامعة التونسية علما من 
أقسام علم االجتماع وعلوم الصحافة والشباب 
والثقافة واالتصال مبختلف املعاهد والكليات التونسية 
أستاذا متميزا كان دائما نصريا للطلبة تدريسا وتأطريا 

 ورعاية وإنصافا. 
املنصف وناس باحث غزير اإلنتاج الفكري 
شديد اإلطالع على اإلصدارات والكتابات الغربية 

ومواكبا حلركتها اليت ال هتدأ أبدا، حيظى باحرتام زمالئه ملا له عليهم من أفضال علمية ومهنية ال ينكرها إال 
جاحد، ويكن  له طلبته على مر  األجيال حمبة قل  نظريها لسمو  أخالقه وعف ته وخدمته اآلخرين. شاءت إرادة اهلل 

البحوث االقتصادية واالجتماعية بتونس املؤسسة العلمية أن تنتهي جتربته يف الدولة عند اإلشراف على مركز 
 .والبحثية العريقة
ن نقدم له حبوث أينا يف خمرب البحوث ودراسات الفكر االسالمي أباجلميل وترسيخا لقيم الوفاء ارتواعرتافًا 

لفكري ة والبحثي ة تشهد ته ان مسري . إالوناس أستاذاً، وباحثًا، ومؤط راً   روحه الطاهرة للتعريف باألستاذىلإمهداة 
 ،نه مجع بني االلتزام األخالقي، واملسؤولي ة، واحلري ة، والصرامة املنهجي ة، والوضوح الفكري ، والتواضع العلمي  أعلى 

على املرحوم يف احملاور  ن يكتبواأموم اجلامعات العربية والعاملية صدقاءه وطلبته وقراءه من عأزمالؤه و  اعو وعليه ند
 :التالية
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