لقد مثّل شهر مارس معلما بار از في تاريخ الثورة التحريرية  ،وسمي بشهر الشهداء لكون الكثير من أبطال الجزائر استشهدوا فيه

أمثال العقيد لطفي وعميروش والعربي بن مهيدي وسي الحواس ..وفي ذات الشهر تحصلت تونس والمغرب األقصى على استقاللهما
تحت ضغط من الثورة الجزائرية ،وبعد سلسلة اللقاءات التفاوضية السرية والعلنية بين الطرفين الجزائري والفرنسي توجت باإلعالن عن
انتصار الجزائر ووقف إطالق النار يوم  19مارس  ،1962لتمر الجزائر بفترة إنتقالية انتهت باإلعالن يوم  05جويلية  1962عن
تم التعدي عليها في  05جويلية 1830؛ فيوم
استقالل الجزائر ،ومثّل هذا التاريخ رسالة لفرنسا ردا لالعتبار لشخصية الجزائر التي ّ
دخول فرنسا إلى الجزائر هو نفسه يوم خروجها.
إن المفاوضات الجزائرية الفرنسية كانت شاقة كما ذكر ابن يوسف بن خدة حين أعلن أمر وقف إطالق النار عقب ندوة إيفيان؛

ففرنسا كانت تفاوض وتناور بداية بجس نبض المفاوض الجزائري واقتراح استقالل الشمال دون الجنوب مرو ار بمحاولة التفاوض حول
مائدة مستديرة وليس مستطيلة ووصوال إلى اإلعتراف باألمر الواقع أمام انتصارات الثورة ميدانيا ودبلوماسيا وخسائر فرنسا اليومية ،وحتى

جامعة محمد خيضر –بسكرة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم اإلنسانية

ينظم قسم العلوم الإنسانية يوما دراس يا بعنوان:

 19مارس ...

أصدقاءها تخلو عنها.
وانطالقا من أهمية هذا الحدث يأتي هذا اليوم الدراسي إلحياء ذاكرتنا الوطنية بل لنحيا نحن حين نسمع من أفواه آبائنا المجاهدين

روايتهم الشفوية أو التي كتبوها ،ولنتذكر ونتدارس أكاديميا صفحات هامة من تاريخنا ،وقد قيل بأن "الوطن هو تاريخ الوطن".

ما هي ظروف ومالبسات المفاوضات الجزائرية الفرنسية؟ وكيف تمكنت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من تحقيق
االستقالل للجزائر؟
•

إحياء ذكرى عيد النصر (. )1962-2018

•

عرض دراسات بيوغرافية لشهداء شهر مارس.

•

مناقشة وتتبع مسار المفاوضات الجزائرية منذ أن كانت سرية إلى إعالن وقف إطالق النار.

•

عرض وتحليل ما تناولته وسائل اإلعالم ( الجزائرية والفرنسية وغيرها. )....

•

معرفة وسائل حفظ الذاكرة الوطنية ( المكتبات ،دور األرشيف)...

المحور األول :التعريف بشهداء مارس.
المحور الثاني :جذور المفاوضات الجزائرية الفرنسية .

المحور الثالث :إتفاقيات إيفيان ( المراحل ،المفاوضون ،الصعوبات)...،

المحور الرابع :موضوع المفاوضات في وسائل اإلعالم .

المحور الخامس :أهمية المتاحف ودور األرشيف والمكتبات العامة والخاصة في حفظ ونشر وثائق المقاومة الوطنية وثورة أول نوفمبر
اللجنة العلمية :رئيس اللجنة العلمية  :الدكتور ميسوم بلقاسم.

أعضاء اللجنة العلمية :أ.د .علي آجقو -د .بنادي محمد الطاهر -د .السعيد بوعافية -د .مغنية غرداين -د .كمال الصيد-
د .فتيحة شلوق -د .وافية نفطي -د .نجيب بخوش

تحت شعار :

تنترص الشعوب
و تهنزم احلركة الاس تدمارية
يوم األحد  18مارس 2018
بق اعة المناقشات -القطب الجامعي شتمة

الرئيس الشرفي :األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية مدير الجامعة

الجلسة الثانية  13:00 -11:15برئاسة :د .نصر الدين مصمودي  15دقيقة لكل متدخل

اللجنة التنظيمية :رئيسة اللجنة التنظيمية أ .شلبي شهرزاد

أعضاء اللجنة التنظيمية :أ .قوراري صونية -أ .مسعودة طلحة

اسم ولقب المتدخل

الصفة

د .فتيحة شلوق

أستاذ

أ .نجاح سلطان

طد

أ.د .علي آجقو

أستاذ

باتنة 1

د /محمد الطاهر بنادي

أستاذ

بسكرة

اتفاقيات ايفيان  18مارس  1962من وجهة نظر بن

أ .سناء بوزاهر

طد

تبسة

يوسف بن خدة.

أ .مصطفى توريرت

أستاذ

بسكرة

قراءة في مضامين اتفاقيات إيفيــــــان

أ .مسعود كربوع

أستاذ

بسكرة

الصراع الفرنسي الفرنسي تُجاه المفاوضات الجزائرية
الفرنسية.

كلمة رئيس القسم ،رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي الدكتور ميسوم بلقاسم.

أ .علي بلدي

السيد عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية األستاذ الدكتور عبد الرحمن برقوق
كلمة ّ
كلمة ممثل األسرة الثورية.

أ .عبد المليك بوختاش

أستاذ
طد

بسكرة

دور اوليفي لونغ في مفاوضات واتفاقيات ايفيان

أ .فؤاد جدو

أستاذ

أ .اكرام بخوش

طد

أ .هبة اهلل بوغرارة

طد

اللجنة اإلعالمية :رئيس اللجنة اإلعالمية أ/لحمر نبيل

أعضاء اللجنة اإلعالمية :أ .هشام عبادة -أ .نهلة حفيظي
اإلخراج الفني للمطوية :نوال بركات

أ .هدى مغراوي

النادي اإلعالمي - .نادي رواد العلوم اإلنسانية .

الجلسة االفتتاحية09:30-09:00 :
االستماع للنشيد الوطني.

السيد مدير جامعة محمد خيضر -بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية
كلمة ّ
واإلعالن الرسمي عن افتتاح اليوم الدراسي.

الجلسة األولى 11:00 -09:30 :برئاسة :أ.د .فتيحة شلوق

 15دقيقة لكل متدخل

اسم ولقب المتدخل

الصفة

الجامعة

عنوان المداخلة

د .نصر الدين مصمودي

أستاذ

بسكرة

محمد العربي بن مهيدي ودوره القيادي في الثورة التحريرية

أ .بقار أسامة

أستاذ

بسكرة

محمد الصديق بن يحي :رجل اتفاقيات إيفيان

د .ميسوم بلقاسم

أستاذ

بسكرة

النشاط الثوري للعقيد لطفي.

أ .عبد المالك الصادق

طلبة دكتوراه

أ .إسمهان حليس

الطور الثالث

أ .سناء نويجي

طلبة دكتوراه

أ .نواة نوي

الطور الثالث

بسكرة
بسكرة
تبسة

الشهيد مصطفى بن بولعيد  ...مسيرة نضال من خالل
كتابات المؤرخين
العقيد عميروش نشاطه الثوري وعالقته بالطلبة والمثقفين
أثناء الثورة التحريرية بالوالية الثالثة التاريخية

مناقشة 15 :دقيقة

طد

عنوان المداخلة

الجامعة
بسكرة

بسكرة

إتفاقيات إيفيان ورهان اإلستقالل
دور األرشيف الوطني في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

دور الدبلوماسية الجزائرية في مفاوضات

بسكرة
بسكرة

ايفيان بين الضغوطات و الطموحات
قضية فصل الصحراء في المفوضات الجزائرية الفرنسية

مناقشة 15 :دقيقة

تكريم األستاذ الدكتور آجقو علي
التوصيات

اختتام اليوم الدراسي.
أخذ صورة تذكارية جماعية

