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   ديباجة:
  

 الفتـرة ان إب اجلزائرية وهران كغريها من العماالت لقد شهدت عمالة
الـيت  باللغتني العربية و الفرنسـية، و  ظهور النخب املثقفة الفرنسية االستعمارية

اجلزائـر  ودعائم النضال السياسي يف املنطقة الغربية من  أسسسامهت يف وضع 
املقاومات الشعبية وعمليـات   أكتاحتضنت املدينة هذا النضال بعدما حيث 

املدن زمام  ، ومن مثّ محلت "خنبة"وامللكيات سكان االرياف  األراضيمصادرة 
ر بسبب املناصب اليت كانت تشـغلها  صله باالستعما أكثراملبادرة كوا كانت 

  يف دواليب اإلدارة االستعمارية.
عـل  ووسـائل  ان جت  أسـاليب استطاعت النخبة من خالل عده لقد 

رغم تشتت أفكارها الوجود االستعماري  وسياسته  خطورةزائريني يدركون اجل
 اعتمـدت  اليت اجلديدة الكفاح وسائل أهم من كانو .سباب معينهومطالبها أل

 ، الثقافية    نشاطاا من وطورت أنشأا اليت الثقافية والنوادي تاجلمعيا عليها
وغريها من النشاطات الدينية و اجلمعويـة   الصحف وإنشاء للتعليم املدارس فتح

، اجلزائريون ا يتمتع أصبح اليت النسبية احلـرية ذلك على ساعد ومما األخرى.
 إعطـاء  ،احملافظـة  أو الليربالية منها سواء، آنذاك اجلزائرية النخبة فضلت حيث

 شـرحية  ومتـس  االنتشار واسعةالوسيلة املتوفرة وال لكـواللصحافة  األولوية
 الرهيـب  اجلمود ذلك كسرت صحفية ثورةكانت مبثابة . إذ تمعا من واسعة

  .االحتالل منذعلى اجلزائريني  املفروض
 سبيل يف اجلزائريون ثقفونامل ؤالءبذهلا ه اليت اجلهود تلك من وانطالقا

 علـى  اختيارنا وقع ،فكريا االستعمار وحماربة اجلزائري، اتمع وتنوير تثقيف
يف  اجلزائريـة إسهامات النخب ''  بـــــــ وسومامل امللتقىموضوع  

  ." 1962 -1900التحريرية بعماله وهران  والثورة الوطنية احلركة
كونه يسلط الضوء على   بالغة أمهية يكتسي وضوعامل ذاه أن والشك

دور النخبة املثقفة يف املنطقة الغربية من اجلزائر وإسهاماا اجتاه اتمع اجلزائري 
 النضالية لقيمةل اواقي وللهويه والشخصية اجلزائرية، وتثميناليت مثلت له الدرع ال

  صداها الوطين واملغاريب طرحنا اإلشكالية التالية:هلذه الفئه ورصد 
  
  

  كالية امللتقى: إش
  

يف   اجلزائريـة النخبة  املثقفـة  دور تكمن إشكالية  هذا امللتقى حول 
خالل احلركة الوطنية والثـورة   بعماله وهران الفرنسي فكريا حماربه االستعمار

فما هي ابرز النخـب   املختلفة. من خالل نشاطاا الثقافية والتعليمية التحريرية
هم روادها؟ وما مكانتها النضـالية يف سـريورة    اجلزائرية يف عمالة وهران ومن

نضال الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي؟ وما هـي اسـهامات تلـك    
  النخب فكريا وسياسيا  ونضالياّ؟.

  : أهداف امللتقى
  

تسليط الضوء على جوانب مهمه من تاريخ نضال النخبة اجلزائريـة     -1
 حميطها احمللي والوطين.يف 

نضـال   سريورةالنخبة اجلزائرية يف احلفاظ علي  ابراز مدى مسامهة  -2
 الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي.

بنضال  ما تعلقاثراء مصادر البحث العلمي التارخيي وتنويعه خاصة   -3
 النخبة اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي.

ة اجلزائريـة بطريقـه علميـة     يف كتابة تاريخ نضال النخب املسامهة -4
 .اكادميية

  حماور امللتقى
  ).املواقف -االطار املعريف واملفاهيمي للنخبة اجلزائرية ( املؤلفات  :احملور األول
  وهران. النخبة اجلزائرية يف عمالةسباب تشكل عوامل وأ :احملور الثاين

واالجتماعيـة  السياسـية والثقافيـة    ونشاطاا اجلزائرية ةالنخب :احملور الثالث
  .1962-1900وهران  واالقتصادية بعمالة

مبنطقـة   التحريريـة ثورة لاسهامات النخبة يف احلركة الوطنية وا :احملور الرابع
  سيدي بلعباس.
  .وهران بعمالة املسلحةلثورة ااندالع و النخبة اجلزائرية: احملور اخلامس
كتابات النخبة اجلزائرية كرافد اضايف للمعرفة التارخيية  لنضال  :احملور السادس

  الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي.

  شروط املشاركة العلمية
  

ذا صله مبحاور امللتقى ويف االطار الزمين  املداخلةان يكون موضوع  -1
يف اطـار منهجيـة    العلمية باألصالةاحملدد له، وان يتصف البحث 

 .املداخلةحمكمه وتوثيق للمراجع واملصادر يف اخر 
صفحة مبا يف ذلك املالحق وقائمة  20البحث حدود  ال يتعدىان   -2

سم من كل  02املصادر واملراجع، حيث تكون هوامش الصفحات 
بالنسـبة    Sekkal Majallaويستعمل اخلط  األربعاجلهات 

  Times New Roman ، وخـط  14للغة العربية حبجم 
 .12بالنسبة للغة الفرنسية  حبجم 

 ي دورية او دراسة سابقة.يف أنشورة  ان تكون املداخلة غري م -3
لخصها ، بل البد من تقـدميها  م ال يتم قبول املداخالت بناء على  -4

 يف مواعيدها احملددة اليت تسبق موعد امللتقى. كاملة
 البحوث اال بعد موافقة اللجنة العلمية املشرفة على امللتقى. ال تقبل -5
 تقبل املداخالت الفردية والثنائية فقط.  -6

 
  للملتقى: ةمهمآجال تنظيمية 

  
 00سـا 9بداية من الساعة  2021ديسمرب  15 ينظم امللتقي يوم: -1

 صباحا بقاعة احملاضرات للكلية بامع اجلامعي. 
 .2021نوفمرب  10ل الستقبال امللخصات :اجآخر أ  -2
 .2021نوفمرب  20الرد علي امللخصات املقبولة:   -3
 .2021ديسمرب  05 قبل: ترسل املداخلة كاملة  -4
 اىل عنــوان الربيــد: ترســل املــداخالت والبحــوث كاملــة  -5

moultakadec2021@gmail.com 
 


