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 الجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة

République Algérienne Démocratique Et Populaire 

 العـــلمـــــــــيوزارة التـــعــليــــــــم العـــالـــــــي والبـــحــــــــــث 

Ministère de l’EnseignementSupérieure de la RechercheScientifique 

 جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس                     

 الاجتماعيةوكلية العلوم إلانسانيـــــة

 قسم العلوم إلانسانية

 "وشهادات الفاعلين في حرب التحرير وبعدها"بناء الدولة الوطنية في مذكرات ( P.R.F.U)فرقة مشروع البحث

 

،وحفاظا على الذاكرة الوطنية، تنظم فرقة مشروع 1954إحياء للذكرى الثامنة والستين الندالع ثورة الفاتح نوفمبر 

وبالتعاون مع كلية العلوم  "بناء الدولة الوطنية في مذكرات وشهادات الفاعلين في حرب التحرير وبعدها"البحث 

 إلانسانية والاجتماعية، وتحت إشراف عميد الكلية البروفيسور/ قادة ألاحمر؛ امللتقى الوطني ألاول املوسوم:

 "املذكرات بين التأريخ وبناء الذاكرة الجماعية الوطنية وحفظ هوية ألامة "

 م2022 نوفمبر 3و2يومياألربعاء والخميس 

 Zoom حضوريا وعن طريق تقنية التحاضر عن بعد بواسطة تقنية الزوم

 لعرج جبران الدكتور/رئيس التظاهرة العلمية : 

  00213673682636رقم الهاتف : 

 oustadjebrane@outlook.frالبريد الالكتروني :

 / لجان التظاهرة: 1

 العلمية: اللجنة -أ 

 املؤسسة الصفة الرتبة الاسم و اللقب الرقم

 جامعة سيدي بلعباس رئيسا أستاذ محاضر أ لعرج جبران 01

 جامعة سيدي بلعباس نائب الرئيس أستاذ محاضر أ عبد القادر بلجة 02

 جامعة سيدي بلعباس عضوا أستاذ التعليم العالي محمد الزين 03

 جامعة سيدي بلعباس عضوا التعليم العاليأستاذ  الجياللي شقرون 04

 جامعة سيدي بلعباس عضوا أستاذ التعليم العالي نورالدين عسال 05

 جامعة سيدي بلعباس عضوا أستاذ التعليم العالي إبراهيم لونس ي 06

 جامعة سيدي بلعباس عضوا أستاذ التعليم العالي محمد بوشنافي 07
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 جامعة سيدي بلعباس عضوا العاليأستاذ التعليم  بن عتو بلبروات 08

 جامعة سيدي بلعباس عضوا أستاذ محاضر محمد غربي 09

 جامعة سيدي بلعباس عضوا "بة"أستاذة محاضر خليصة خرفي  10

 جامعة سعيدة عضوا أستاذ التعليم العالي دريس بن مصطفى 11

 جامعة تيارت عضوا أستاذ محاضر أ عبد الحق كركب 12

 املركز الجامعي البيض عضوا أستاذ محاضر أ شعبان إيدو 13

 1جامعة وهران عضوا أستاذ التعليم العالي محمد بن جبور  15

 اللجنة التنظيمية: -ب

 املؤسسة الصفة الرتبة الاسم و اللقب الرقم

 جامعة سيدي بلعباس رئيسا "بة"أستاذة محاضر فتيحة يطو 01

 بلعباسجامعة سيدي  عضوا أستاذ مؤقت محمد بوراس 02

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه زوينة بن عمارة  03

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه عمر ميموني  04

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه بن يوسف الحاج 05

ألامين  مصطفى 06

 مدربل

 جامعة سيدي بلعباس عضوا الب دكتوراهط

 جامعة سيدي بلعباس عضوا دكتوراهطالب  رحمان لعروس ي 07

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه يوسف حشاشنة 08

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه حمزة عبد العزيز 09

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه سليم بوحسان 10

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه فاطمة بوعيشة 11

 جامعة سيدي بلعباس عضوا طالب دكتوراه هاملخيرة  12
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 / إلاشكالية التي يطرحها موضوع التظاهرة :2

تعد املذكرات الشخصية والشهادات الحية من مصادر التأريخ لألحداث الوطنية خاصة إذا تميزت بطابعها             

التاريخي.وألن أصحابها كتبوها وحملوها مواقفهم وانشغاالتهم اتجاه العديد من القضايا.ولعل أهم هذه القضايا هي تدوين 

ل تاريخية مختلفة، وأيضا من أجل إلاسهام في بناء الذاكرة الجماعية التاريخ، وقضية تثبيت وجهات النظر في مسائ

 للشعب الجزائري.

وتتضح هذه القضايا في تشكيل الوعي الجماعي للجزائريين بالخروج كثيرا من سياق التدوين، إلى التأكيد على           

لوعي الذي يجب أن يصل إلى القارئ بعض القضايا الجوهرية وإلاسهام في توضيح بعض املواقف، واستحضار صورة ا

 عموما، ومن لم يعايش ألاحداث بشكل خاص.

تاريخية وحضارية موضوع البحث في ما أنتج من مذكرات وما سجل من شهادات حية حول تاريخ الثورة ذا أهمية يعد 

من جهة أخرى يسلط الضوء بالغة ألنه يقف عند محطات تاريخية من تاريخ الجزائر )تاريخ الثورة التحريرية( من جهة، و 

على الكثير من القضايا واملسائل التي لها عالقة بتدوين التاريخ،و تثبيت وجهات النظر في مسائل تاريخية مختلفة لها وطيد 

 م(.1962-1954الصلة بتاريخ الثورة التحريرية)

 /  أهمية املوضوع :3

أهمية دراسة ما كتب عن تاريخ الثورة الجزائرية من مذكرات شخصية وما سجل من شهادات انطالقا من هذا فإن    

في مجال  املوضوع عرضم(، تأتي من أجل 2022-1962حية مع الفاعلين في الثورة،وهذا منذ  الاستقالل إلى يومنا الحالي)

ن القضايا التي تسهم في تشكيل الوعي التاريخية، والكشف عن الكثير م املعطياتالبحث والتقييم للوقوف عند قيمة 

الجماعي للجزائريين بالخروج من سياق التدوين، إلى التأكيد على بعض القضايا الجوهرية وإلاسهام في توضيح بعض 

 املواقف،واستحضار صورة الوعي الذي يجب أن يصل إلى القارئ عموما. 

 / املحاور ألاساسية للتظاهرة العلمية :4

 املحور ألاول:

 أهمية املذكرات والروايات الشفوية في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية.            

 : املحور الثاني

 إسهام املذكرات الشخصية في بناء الذاكرة الوطنية.       

 : لثاملحور الثا

 دور الشهادات الحية في الحفاظ على الهوية الوطنية)الاعتماد على نماذج حية(.           

 : الرابعاملحور 

 املذكرات كمصدر من مصادر التأريخ) الاعتماد على نماذج منشورة(.            
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 : الخامساملحور 

 الاهتمام بالتاريخ املحلي كرافد من روافد الوعي لدى ألاجيال الجديدة.

 / أهداف التظاهرة العلمية :4

 الشفوية في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية.املذكرات والروايات الوصول بالباحث على كشف النقاب عن مكانة  -1

 إبراز دور الشهادات واملذكرات في الكتابة التاريخية. -2

 رفع مستوى الوعي بالتاريخ الوطني لدى ألاجيال الجديدة. -3

 

 البرنامج
 

 

 .من الذكر الحكيمبينات آيات  ةقراء: سا 09:00

 ."قسما" النشيد الوطني الاستماع إلى: سا 09:05

 كلمة الرئيس الشرفي للملتقى السيد مدير الجامعة البروفيسور/ عبد النبي ميموني.سا:  09:10

 .السيد/ سمير شيباني كلمة السيد والي والية سيدي بلعباسسا:  09:15

 (.بلعباسجامعة س.ألاحمر)قادة  /البروفيسور  كلية العلوم إلانسانية والاجتماعيةعميد كلمة السيد سا: 09:20

 كلمة رئيس القسم الدكتور/ عبد القادر بلجة )جامعة س.بلعباس(.سا: 90:25

 الكلمة العلمية لرئيس امللتقى الدكتور/ لعرج جبران )جامعة سيدي بلعباس(.: سا90:30

تاريخ مصطفى خياطي: " /البروفيسور رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحةيلقيها املحاضرة الافتتاحيةسا: 09:40

 الطب في الجزائر".
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 املدة عنوان املداخلة املحاضر الرقم

 الجلسة العلمية ألاولى  تحت رئاسة 

 (س.بلعباس) جامعةمحمد الزينأ.د/

 د/كركب عبد الحق 01

 -جامعة تيارت -

 د20 .الشفوية ومحلها في الكتابة التاريخيةأهمية الشهادة 

 د/ لعرج جبران 02

 -جامعة سيدي بلعباس-

التاريخ الشفوي، هل هو العودة إلى منهجية الكتابة التاريخية برؤية 

 التاريخ املعاصر؟دراسةالعصور الوسطى أم هو قيمة مضافة لتعزيز 

 د20

 د20 التاريخ العسكري للثورة الجزائرية.املذكرات كمصدر لدراسة  أ.د/محمد بوشنافي 03

 أ.د/ الجياللي شقرون 04

 -جامعة سيدي بلعباس -

 د20 دور مذكرات الشخصيات الثورية في الحفاظ على الذاكرة التاريخية.

 ط.د/ محمد بومدين 05

 -جامعة تلمسان -

ألاهمية التاريخية للشهادات الحية من خالل ألارشيف الرقمي للمركز 

 ــ.1954نوفمبر  1للبحث في الحركة الوطنية وثورةالوطني 

 د20

 ط.د/تومي حمدون  06

 -جامعة تلمسان -

"الشهادات الشفوية لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر أدلة 

 إثبات قطعية ملجازر فرنسا الدموية".

 

 د20

 املنــــاقشـــــــــــــــــــة

 رئاسة  تحت  الثانيةالجلسة العلمية 

 أ.د/الجياللي شقرون ) جامعةس.بلعباس(

 د/ عبد القادر بلجة 01

 -جامعة سيدي بلعباس-

جوانب من تاريخ الثورة الجزائرية من خالل مذكرات الطاهر زبيري 

 "1962-1929"مذكرات آخر قادة ألاوراس التاريخيين 

 د20

 أ/بوزكري مروان 02

املركز الجامعي آفلو / -

 -ألاغواط

الروايات الشفوية املسجلة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية أهمية 

 " .أنموذجااكرة الوالية التاريخية الرابعة "مؤسسة ذ

 

 د20

ط.د/ سليم بوحسان/                 03

 و أ.د/محمد مكحلي

 -جامعة سيدي بلعباس -

إسهامات املذكرات الشخصية في كتابة تاريخ الثورة التحريرية 

 )مذكرات أحمد بن بلة أنموذجا(.

 د20

 / عبد العزيز حمزةط.د 04

 وأ.د/كريم ولد النبية

 -جامعة سيدي بلعباس -

دراسة في  –مذكرات املحكوم عليهم باإلعدام خالل الثورة التحريرية 

مسعود جديد املدعو س ي مذكرات شهيد لم يمت للمجاهد الحاج 

 .-علي

 د20

 م2022نوفمبر02ول :ألليوم االجلسات العلمية ل



 

 التأريخ وبناء الذاكرة الجماعية وحفظ هوية األمة.المذكرات بين الملتقى الوطني األول: 
 

 

 

 حــســام مـــراحـــي ط.د/ 05

 -جامعة سكيكدة -
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 د20

 املنــــاقشـــــــــــــــــــة

 املدة عنوان املداخلة املحاضر الرقم

 تحت رئاسة   الثالثةالجلسة العلمية 

 ) جامعة س.بلعباس(نورالدين عسالأ.د/

 أ.د/ قادة ألاحمر 01

 -جامعة سيدي بلعباس -

هل يمكن للمذكرات ان تكون مصدرا رئيسيا في كتابة تاريخ الثورة 

 التحريرية؟.

 د20

   سالمي مختار /أ 02

 -املدية جامعة -

 د20 .أنموذجا كافي علي مذكرات" الجزائرية الثورة تاريخ مصادر  من

 ولدأحمد عبدالقادر /د 03

 - تيارت جامعة -

 د20 .الوطني بالتاريخ الوعي نشر  في ودوره املحلي التاريخ

 ط.د/سنوس ي فيصل 04

 -جامعة تلمسان -

مذكرات الشخصيات الوطنية املغمورة وقيمتها العلمية في كتابة تاريخ 

مذكرات املجاهد الحاج علي ملهيري والحاج علي  –الثورة التحريرية 

 .-أنموذًجابن علي 

 د20

 تحت رئاسة  الرابعةالجلسة العلمية 

 (تيارت) جامعةعبد الحق كركبد/

  بواشرية بلقاسم/أ 01

  -جامعةتيارت -

 الذاتية السيرة بين نبي بن مالك للمفكر " للقرن  شاهد مذكرات"

 ".استعمارية لحقبة والتأريخ

 د20

 حميد قريتلي 02

 -جامعة املدية-

-1954الرواية الشفوية ودورها في كتابة تاريخ الثورة التحريرية) 

 م(.1962

 د20

 د/فتيحة قاض ي 03

 -جامعة تيارت -

قراءة ألحداث الفترة ألاخيرة في تاريخ الثورة الجزائرية من خالل 

 مذكرات لخضر بورقعة "شاهد على اغتيال الثورة".

 د20

 ط.د/ لعروس ي رحمان، 04

 د/لعرج جبرانو

 -جامعة سيدي بلعباس-

الثورة الجزائرية بين ثنايا الشهادات الحية بمتحف املجاهد بسيدي 

 -نماذج مختارة  –بلعباس 

 د20

أ.د/ بن عتو و ط.د/هامل خيرة،  05

 بلبروات

 شهادات للمجاهد نور البشير

 

 

 املنــــاقشـــــــــــــــــــة

 م2022وفمبرن 03ليوم الثاني :الجلسات العلمية ل
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 رئيس الملتقى من قبل الوطنيالملتقى  سا  قراءة توصيات 0013: 

 لعرج جبران/ الدكتور

 

 مناقشة عامة


