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 الجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التـــعــليــــــــم العـــالـــــــي والبـــحــــــــــث العـــلمـــــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieure de la Recherche Scientifique 

 جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 والاجتماعية كلية العلوم إلانسانيـــــة

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

 املتوسط للبحر  الغربي والحوض الجزائر : مخبر

 والفعل الدولة مسؤولية بين 1962  -1830  الجزائر  في فرنسا جرائم"  PRFU البحث فرقة

 "املعزول

       

 م"1962 -1830جرائم الاستعمار الفرنس ي في الجزائر املوسوم: "امللتقى الوطني      

 Zoomعن طريق تقنية التحاضر عن بعد بواسطة تقنية الزوم حضوريا و 

 م2022جوان  8يوم الخميس 

 املنظمة: الجهة- 1

  والاجتماعيةكلية العلوم إلانسانية : الكلية

 ئر والحوض الغربي للبحر املتوسطالجزا :ومخبرإلانسانية العلوم  :القسم

 وطني ملتقى العلمية:طبيعة التظاهرة  -2

 م"1962 -1830جرائم الاستعمار الفرنس ي في الجزائر " التظاهرة:عنوان  -3

  بالتظاهرة:خاصة  معلومات-4

 -عميد الكلية–ألاستاذ الدكتور ألاحمر قادة رئيس التظاهرة الشرفي:  -

 -مدير املخبر -بوشنافي محمداملشرف العام: ألاستاذ الدكتور  -

 الدكتور بلجة عبد القادر التظاهرة:رئيس  -

 رئيس اللجنة العلمية: ألاستاذ الدكتور عسال نور الدين -

 رئيس اللجنة التنظيمية: الدكتور جبران لعرج -

  -بلعباس سيدي-جامعة جياللي ليابس  املؤسسة: -
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لخميس ايوم تحاضر عن بعد وبتقنية ال -جامعة سيدي بلعباس-مقر املخبر :انعقادها مكان وتاريخ -

 م2022جوان  8

 لجان التظاهرة:  -5

 العلمية: اللجنة-أ 

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

 بلعباس سيديجامعة  رئيسا  أستاذ التعليم العالي نورالدين عسال 01

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي إبراهيم لونيس ي 02  

بلعباس سيديجامعة  عضوا العالي أستاذ التعليم عتو بلبروات بن 03  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي جياللي شقرونال 04  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي خالد بلعربي 05  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي شخوم سعدي 06  

بلعباس سيديعة جام عضوا أستاذ التعليم العالي ميلود تيزي  07  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي محمد الزين 08  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي قةبن حويذعلي  09  

بلعباس سيديجامعة  عضوا التعليم العالي ةأستاذ أمال علوان 10  

تيارتجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي عبيد بوداود 11  

تيارتجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي ان بوغفالةود 12  

تلمسانجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي شعيب مقنونيف 13  

تلمسانجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي معمر العايب 14  

سعيدةجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي دريس بن مصطفى 15  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ بشير سحولي 16  

بلعباس سيديجامعة  عضوا محاضر أ أستاذ عزالدين زايدي 17  
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بلعباس سيديجامعة  عضوا محاضر أ أستاذ قاسمي بختاوي  18  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أ ةمحاضر ة أستاذ خديجة بختاوي  19  

بلعباس سيديجامعة  عضوا محاضر أ أستاذ عبد الكريم حساين 20  

تيارتجامعة  عضوا اذ محاضر أأست عبد الحق كركب 21  

تيارتجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ عبد القادر قندوز  22  

تلمسانجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ بلخير اليبدري  23  

معسكرجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ إبراهيم عبو 24  

 

 التنظيمية: اللجنة-ب 

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

بلعباس سيديجامعة  رئيسا ستاذ محاضر أأ لعرج جبران 01  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أ ساعدأستاذ م عتو جليل 02  

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه       محمد سماحي 03

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه مصطفى يحي بن 04

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه منير قانة بن 05

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه بدرة وس يسن 06

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه ساملة جلجلي 07

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه فاطمة فياللي 08

أمال عالم 09  بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه 

 

 التظاهرة:التي يطرحها موضوع  إلاشكالية-6

 بالغ موضوعا( 1962-1830) الاحتالل فترة أثناء الجزائر  في الفرنسية وع الجرائمموض يشكل      

 البحوث كثرة ورغم هذا، يومنا إلى زالت ما تداعياته وأن خاصة التاريخي، البحث في ألاهمية
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 تبقى حيث حقه، توفه لم أنها إل  املوضوع، هذا عالجت التي العلمية وامللتقيات ألاكاديمية والدراسات

 الحية والشهادات ألاساسية املصادر  من معلوماتها تستمد معمقة دراسات إلى بحاجة منه كثيرة وانبج

 .وغيرها التعذيب ومراكز  للمحتشدات امليدانية الزيارات وحتى

 الفرنسية للدولة محرجة تكون  ما كثيرا تساؤلت تطرح مازالت بالجزائر  الفرنسية الجرائم قضية إن       

 ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب في ملسؤولياتها والتنكر  الاستعماري  محو ماضيها إلى هدةجا تسعى التي

 ليمجد جاء الذي 2005 فبراير  23 قانون  املسعى هذا على مثال أبرز  ولعل. الجزائر في إلانسانية

 .الاستعمار

 موضوعا له باعتباره ،وإلاشكاليات تساؤلت من العديد املوضوع يطرح فإن ما سبق على بناء               

 وكذلك هذا يومنا إلى آثارها مازالت ومعاناة مآس ي من خلفه ملا الجزائري  املجتمع على املباشر  تأثيره

 .البلدين بين العالقات يخص فيما

         

 املوضوع: أهمية-7 

هذه  طبيعة إبراز موضوع جرائم الاستعمار الفرنس ي تأتي من أجل  دراسة أهميةانطالقا من هذا فإن    

 عمال  تعتبر  هل حيث منمن جهة، وعرضها على طاولة التشريح بغية تصنيفها  الفرنسية الجرائم

. ومقننا ومؤسسا وممنهجا عمال سياسيا كان أنه أم إرادتهم، بمحض أشخاص ارتكبه وعارضا معزول 

من جهة  الجزائري  الشعب حق في جرائم من اقترفت فيما الفرنسية للدولة الكاملة املسؤولية ليؤكد

 أخرى.

 الفئات املعنية بالتظاهرة : -8

         أساتذة      باحثون   طلبة 

                  ( فعاليات املجتمع املدني املختلفةفئات أخرى) 

 العلمية:ألاساسية للتظاهرة  املحاور -9

 املحور ألاول:

 .م 19 القرن  خالل بالجزائر  سيةالفرن إلاجرامية السياسية مظاهر                  

 :الثانياملحور 

 وأثره القبائل تهجير -ديمغرافيا) الجزائري  املجتمع واقع على إلاجرامية فرنسا سياسة تأثير                  

 (.الجغرافي الجانب على

 : الثالثاملحور  

 .التعذيب ومراكز  واملعتقالت املحتشدات       
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 : الرابعاملحور 

 .املنعزل  والفعل الدولة مسؤولية بين التعذيب          

 : الخامساملحور 

 :وأثناءها الثورة قبل الفرنسية الجرائم على الوطنية الفعل ردود

 .الفرنسية الفعل ردود -     

 .الدولية املواقف -     

 العلمية:التظاهرة  أهداف-10

 ارتكبه وعارضا معزول  عمال  تعتبر  هل حيث من  بالجزائر  الفرنسية الجرائم طبيعة إبراز   -                

 املسؤولية ليؤكد. ومقننا ومؤسسا وممنهجا سياسيا  عمال  كان أنه أم إرادتهم، بمحض أشخاص

 ؟الجزائري  الشعب حق في جرائم من اقترفت فيما الفرنسية للدولة الكاملة

 إدانة يمكن ل  فردية وتجاوزات سلوكا نتكا أم الاستعمارية، بالظاهرة الجرائم ارتبطت هل -                

 الاستعمارية؟ القمعية ألاجهزة كل بسببها

 .الجرائم موضوع مع والدولية والفرنسية الوطنية الهيئات مختلف بها تعاملت التي الطرق  -               

 .الحية الشهادات وكذا البحث بموضوع املتعلقة العلمية املادة جمع -              

 كاألراض ي للثروات نهب تهجير، قتل،) تصنيفها ومحاولة الفرنسية للجرائم وتتبع جرد -              

 ...(وتفقير تجهيل واملمتلكات،

 .الجزائري  املجتمع على الجرائم هذه عن الناتجة آلاثار  تتبع -              

 املشاركة:شروط  -11

           البحث قد قدم في ملتقى علمي سابق يكون  أل على  واملوضوعية،يتصف البحث بالدقة  أن-1

 نشر في أية مجلة علمية أو غيرها. أو 

 يكون البحث متضمنا في أحد محاور امللتقى. أن-2

 يتقيد البحث بالشروط العلمية واملنهجية للبحث العلمي. أن-3

ع صفحة، بالهوامش واملراج 20صفحات، ول تزيد عن  10تقل عدد صفحات البحث عن  أل -4

 واملالحق.

 



6 

 

 هامة: مواعيد-12 

 .2022أبريل  30 إلاعالن عن امللتقى:/ 1

 .2022ماي  20/ ترسل امللخصات قبل تاريخ 2

 .2022ماي  23/ الرد على امللخصات املقبولة يوم 3

 .2022ماي  30/ ترسل املداخلة كاملة قبل تاريخ 2

 .2022جوان  8 الخميس يوم امللتقى/ انعقاد 3

 yahoo.comcolloquecrimes@ :الالكترونيالبريد التعامل مع هذا يرجى  التواصل:
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 ......................................................................... الالكتروني:البريد 
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