
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة محمد خيرض بسكرة 

 لكية العلوم الإنسانية والاجامتعية

 قسم العلوم الإنسانية 

 بعنوان: ينظم امللتقى الوطين

 

  
 2019 أ كتوبر 31امخليس 

 الشهيد معر عسايس  بقاعة احملارضات الكربى

  -اجلامعة املركزية-
 الرئيس الرشيف: ال س تاذ أ محد بوطرفاية مدير اجلامعة.

 الإرشاف العام: ال س تاذ بلقامس ميسوم  

 -معيد لكية العلوم الإنسانية والاجامتعية

 رئيس امللتقى: ادلكتور مسعود كربوع.

 

 ـــــــــــــة الملتقى:ديباجــــــــــ

البالد  إلى عرفت الجزائر منذ دخول المستدمر الفرنسي     
تحديات كبرى في مواجهة الظاهرة االستدمارية، فقد ظهرت ردود  
فعل مختلفة رافضة للتواجد األجنبي، فكانت المقاومات العسكرية 

ُأخذ بالقوة ال يسترد والسياسية ، ولكن هذه األخيرة بّينت أن ما 
 1945إال بمثلها، وكانت القناعة عقب مجازر الثامن ماي 

حيث شّكلت منعرجا حاسما في مسار الحركة الوطنية الجزائرية  
 وقد قيل بأن أول نوفمبر ولد ليلة الثامن من ماي.

إن الثورة الجزائرية اندلعت وسارت في ظل ظروف داخلية    
يقيا وامتحانا عسيرا؛ ومن وخارجية صعبة أصبحت تحديا حق

التحديات قلة السالح والتموين في البداية يقابله قوة  فرنسا  
العضو في حلف الناتو، كما أن العالقات الدولية اتسمت بالتوتر 
في ظل الحرب الباردة، واعتمدت فرنسا أبشع الطرق لمحاولة  

يقة القضاء على الثورة فعملت على خنقها وعزلها عن الدول الشق
سّخرت دبلوماسيتها لجعل الصديقة بمد خطي موريس وشال، و و 

المسالة الجزائرية أمرا داخليا خاصا بها، وحينما اضطرت 
للمفاوضات استمرت في محاوالتها كالعمل على فصل الصحراء  
والدعوة لمفاوضات الطاولة المستطيلة وإشراك أطرافا لم تكن  

 مخلصة للثورة .

جيش وجبهة التحرير أن في ظل هذه التحديات كان على 
تتكيف مع الوضع  وتسير الثورة لألمام وخاصة بعد هجومات  

  20ومؤتمر الصومام  1955أوت  20الشمال القسنطيني في 
، وكان لكل فعل عدواني رد فعل وطني، فلم تفلح  1956أوت 

الخطوط المكهربة في خنق الثورة ولم تنجح فرنسا في عزل 
الثورة عن العالم وتشكلت حكومة مؤقتة وإدارة جزائرية  ثورية  

 موازية لإلدارة الفرنسية.

 

 ة الملتقى:ـــــــــإشكالي

الثورة التحريرية من أهم صور الكفاح التي   تعتبر     
فقد استمد  الفرنسي، المستدمرعاشها الشعب الجزائري ضد 

جيل الثورة طبيعة تنظيم ثورته ونمط تسييرها من إمكانياته 
المتواضعة،إذ كان جيال مبدعا في التوفيق بين العمل 
الثوري واإلمكانيات المتاحة من جهة وبين تطلعات الشعب 

من جهة ثانية،وذلك كله في ظل مواجهة أكبر  لالستقالل
دولة استعمارية، وهو ما يدفعنا لمعرفة  مختلف األحداث 
والتحديات التي عرفتها بداية من بيان نوفمبر وصوال إلى  
تحقيقها ألهدافها المنشودة.  بناء على ما سبق فإن 

  اإلشكالية التي يطرحها هذا الملتقى كما يلي:

 

 

 

 داف الملتقى :ـــــــــــأه
نوفمبر -1954إحياء ذكرى الثورة التحريرية )نوفمبر  ❖

 والتذكير بمختلف دروسها وعظاتها. (2019
التحديات التي واجهتها الثورة المسيرة و اإلطالع على  ❖

 التحريرية في مختلف مراحلها داخليا وخارجيا.
المجاهدين  االستفادة من الرواية الشفوية من آبائنا  ❖

المعاصرين لألحداث وتسجيلها خدمة لكتابة التاريخ  
 الوطني.

إيجاد مناخ علمي وهو أساس الجامعة  بطرح القضايا  ❖
 العلمية ومناقشتها .

 

إلى أي مدى تمكنت الثورة الجزائرية من مواجهة  
 وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري ؟  فرنسا

 



 

 اور الملتقى: ــــــــــــــــمح
 المحور األول: ❖

إلى الفاتح   1945أوضاع الجزائر من مجازر الثامن ماي 
 . 1954نوفمبر 
 المحور الثاني: ❖

 اندالع الثورة التحريرية وردود الفعل.
 المحور الثالث: ❖

)الترغيب والترهيب( لمواجهة الثورة السياسة االستدمارية 
 الجزائرية.
 المحور الرابع:  ❖

التحديات النشاط الثوري والسياسي الجزائري في مواجهة  
 . الداخلية والخارجية للثورة الجزائرية

 المحور الخامس: ❖
 الدعاية والدعاية المضادة.

 المحور السادس: ❖
 األرشيف ودوره في تدوين تاريخ الثورة.

 

 ان الملتقى:ـــــــــلج
 مسعود كربوع/رئيس الملتقى : الدكتور

 اللجنة العلمية:
 .رئيسا.....جامعة بسكرة......         شهرزاد شلبي/د

 : العلمية أعضاء اللجنة
 .عضوا. ....بسكرة..... جامعة          د/نفطي وافية   ❖
 عضوا. .....جامعة بسكرة.....          د/مغنية غرداين ❖
 عضوا. ....جامعة بسكرة......ر   د/بنادي محمد الطاه ❖
 عضوا. .........جامعة بسكرة.         د/ لخميسي فريح ❖
 عضوا. ....جامعة بسكرة....   د/نصر الدين مصمودي ❖
 عضوا. ........جامعة بسكرة.            د/ فتيحة شلوق  ❖
 عضوا. .....جامعة بسكرة.....           د/سالم كربوعة ❖
 عضوا.  ........بسكرة. جامعة       د/بن بوزيد لخضر ❖
 عضوا. ....جامعة بسكرة.....   د/بوخليفي قويدر جهينة ❖
 .عضوا. ......جامعة باتنة....          علي آجقو  -أ/د ❖
 ..عضوا. ...02البليدةجامعة    بن يوسف تلمساني -أ/د ❖
 ..عضوا. .......تبسةجامعة    عبد الوهاب شاللي  -أ/د ❖
 عضوا. ..........تبسةجامعة       حفظ هللا بوبكر -أ/د ❖
 عضوا. . ..جامعة الوادي......       السعيد عقيب -أ/د ❖
 عضوا. .. .....جامعة عنابة...          أ/ عباس كحول ❖
 عضوا. .... ..جامعة الجلفة.....             د/محمد قن ❖

 اللجنة التنظيمية:
 .رئيسا............................الصادق بوطارفةأ/  ❖
 . أ/ نهلة حفيظي...............................عضوا ❖
 ............عضوا. .أ/مبروك بن مسعود.............. ❖
 طه..................................عضوا. أ/فريجة  ❖
 

 اللجنة اإلعالمية: 
 د/طلحة مسعودة................رئيسا. ❖
 .....عضوا. .....أ/نهلة حفيظي....... ❖
طلبةةةةة الةةةةدكتوراه)الطور الثالةةةةث( لشةةةةعبتي التةةةةاريخ وعلةةةةوم  ❖

 اإلعالم واالتصال
 –النةادي اإلعالمةي  -نادي التاريخ النوادي الطالبية :  ❖

 .المكتباتنادي علم –نادي رواد العلوم اإلنسانية 
 شروط المشاركة: 

أال تكون المداخالت سبق عرضها في مناسبات علمية  ❖
 أخرى.

 اإلحاالت والهوامش  آلية في كل صفحة منفردة  .  ❖
للمتن   14بحجم  Simplified Arabicنوع الخط  ❖

 سم بين األسطر.  1.5للهوامش، مع ترك مسافة 12و
 صفحة .  20و  10عدد الصفحات ما بين  ❖

   مواعيد هامة:   

الساعة   30/09/2019آخر أجل الستقبال الملخصات   ✓
23:59 . 

 .05/10/2019  الرد على الملخصات المقبولة ✓
 .12/10/2019  آخر أجل إلرسال المداخالت ✓
 .17/10/2019الرد على المداخالت المقبولة:  ✓
 . 2019اكتوبر 31الملتقى يوم الخميس انعقاد فعاليات  ✓

   kamelkarbo@gmail.com :التالي المراسالت عبر البريد

 واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم 
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