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 ديباجة الملتقى     

ن االستعمار الفرنس ي في الجزائر 
ُ
ْم َيك

َ
ينحصر في استهداف اإلنسان ل

روات والخيرات التي تتمتع بها الجزائر، بْل تعّدى ذلك إلى 
ّ
واألرض والث

سياسة استيطانية جهنمية مدعمة بترسانة من القوانين تهدف إلى محو 

األمة الجزائرية من الوجود، وهي السمة البارزة في سياسته منذ السنوات 

عناصر الهوية الوطنية، وزرع بذور  األولى لالحتالل، وكان الهدف هو محو 

عب الجزائري 
ّ
 .الشقاق بين مكونات الش

 الخطط مع أولى طالئع الجيش الفرنس ي  
ْ
ألْجِل تحقيِق هذا الهدف، ُوِضعت

، وتعاون العسكريون والمعّمرون 2302التي دخلت الجزائر سنة 

غات واألنثروبوجيا 
ّ
رون والمستشرقون وعلماء األديان والل

ّ
والمبش

سبة واإل
ّ
نثنولوجيا، ألجل ااية واحدة، تمللت في هدم مكونات الحضارة بالن

لألّمة الجزائرية، فاسُتهدف اإلسالم بهدم المؤسسات الدينية )مساجد، 

غة العربية 
ّ
زويا، مدارس..( والق الكتاتيب وحلقات العلم، واسُتهدفت الل

غة الفرنسية مكانها، وحاولت الّسياس
ّ
ات بمنع تدريسها وإحالل الل

 .المتعاقبة طمس كل ما يرمز لألّمة الجزائرية بصلة

جه جهود العلماء واألعيان من ورنثة علوم الدين   
ّ
بيعي أن تت

ّ
كان من الط

غة العربية، إلى صّد هذا العدوان الحضاري عبر مقاومة نثقافية ودينية 
ّ
والل

ولغوية، انطلقت منذ البدايات األولى لالحتالل، كانت بدايتها مع نخبة 

لحضر في الجزائر، وتجّسدت كذلك مع مقاومة األمير عبد القادر التي ا

جمعت بين المقاومة العسكرية والمقاومة اللقافية، عبر إعادة بعث 

الدولة الجزائرية بكل مكوناتها الحضارية، وهي الّسمة التي مّيزت باقي 

المقاومات واللورات واالنتفاضات التي قامت بواجب الجهاد وفق مفهومه 

الّديني الحضاري، وصوال إلى تيارات الحركة الوطنية التي وإن اختلفت في 

األساليب واالجتهادات إال أن جهودها صّبت في اتجاه إعادة تأهيل املجتمع 

 .الجزائري، فكريا ونثقافيا ودينيا من جديد

لقد كانت نثورة التحرير محصلة لكل تلك الجهود التي بذلتها المقاومة    

الحركة الوطنية بكل تياراتها، فقد تجسدت تلك األفكار  العسكرية، نثم

والمبادئ التي ناضلت من أجلها في موانثيق اللورة التحريرية، بدءا من بين 

، الذي حدد المبادئ الكبرى للورة التحرير والّدولة 2691أول نوفمبر 

المنشودة، نثم أرضية مؤتمر الّصومام التي انتقلت باللورة إلى العمل 

وأخيرا ُمخرجات مؤتمر طرابلس فيما يتعلق باالختيارات  المنظم،

قافية واالجتماعية للجزائر المستقلة.
ّ
       الّسياسية واالقتصادية والل

 إشكالية الملتقى

انطالقا مّما سبق، يأتي مشروع عقد ملتقى "الهوية والوحدة الوطنية في 

م" 2691 –م 2302أدبيات الحركة الوطنية وموانثيق اللورة الجزائرية 

الذي يبحث في عناصر الهوية ومفهوم الوحدة الوطنية في مسار وأدبيات 

جاهاتها، ويحاول الوقوف عند الجهود 
ّ
الحركة الوطنية الجزائرية بكل ات

صدي للمشروع االستعماري الفرنس ي الّرامي إلى طمس 
ّ
التي ُبذلت في الت

قاق بين الجزائريين، من خالل ا
ّ
إلجابة على الهوية، وزرع بذور الش

الية
ّ
ساؤالت الت

ّ
 :الت

   عيد ترميم الهوية الجزائرية بعد أن كاد يطمسها
ُ
كيف أ

 االحتالل؟

  كيف تطّور مفهوم المقاومة اللقافية لالحتالل؟ 

   هل حالت االختالفات بين تيارات الحركة الوطنية، في تحقيق

 .الهدف األسمى

   إلى أّي مدى ساهمت الجهود الفردية لألعيان والعلماء في

صدي للغزو اللقافي والّديني؟
ّ
 الت

   ى بعض الجزائريين عن واجب الّدفاع عن عناصر
ّ
لماذا تخل

 الهوية، ونادوا باالندماج والتجنيس؟

   هل نجحت سياسة زرع الشقاق بين الجزائريين عبر إنثارة

عرات العرقية؟
ّ
 الن

  لكبرى التي نصت عليها موانثيق اللورة؟ما المبادئ ا 

   كيف واجه قادة اللورة محاولة ضرب الوحدة الوطنية وفصل

 الصحراء؟

 

 

      

 

ة الهوية والوحدة الوطنية في أدبيات الحرك

 الوطنية وموانثيق اللورة الجزائرية

 م 0691 –م  0381 



 محاور الملتقى

  املحور األول: البعد الحضاري في المقاومات الشعبية خالل

 .26القرن 

  املحور اللاني: محّددات مشروع الّدولة الوطنية عند األمير عبد

 القادر.

  اللالث: مفهوم الهوية الوطنية عند نخب رواد الحركة املحور

 الوطنية.

  وآنثارها على الوحدة  2616املحور الرابع: األزمة البربرية

 الوطنية.

  املحور الخامس: مفهوم ومحّددات الهوية الوطنية في موانثيق

 اللورة التحررية.

  املحور السادس: مظاهر الوحدة الوطنية في نشاطات الحركة

 نثورة التحرير.الوطنية و 

 الهيئة الشرفية للملتقى

:الرئيس الشرفي  

مدير جامعة المدية /روري أ.د جعفر بوع   

:المشرف العام  

عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /أ.د موس ى هيصام   

 الهيئة المشرفة على الملتقى

 مدير الملتقى:

أ.د. توفيق مزاري عبد الصمد/ جامعة المدية   

:رئيس الملتقى  

  أ.د الغالي اربي 

ور مدير مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العص  

 رئيس اللجنة العلمية

د. رشيد مياد/ جامعة المدية   

:رئيس اللجنة التنظيمية  

 د. رشيد ولد بوسيافة/ جامعة المدية

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 -شعبة التاريخ -الدكتوراه اتذة قسم العلوم اإلنسانية وطلبةأس 

 أعضاء اللجنة العلمية

أ.د حكيم بن شيخ/ جامعة  -. أ.د نادية طرشون/ جامعة المدية -

أ.د جمال قندل/ جامعة  - أ.د محمد بوطيبي/ جامعة المدية - المدية

د. مولود قرين/ جامعة  - أ.د عطا الله فشار/ جامعة الجلفة - الشلف

بلخوص الدراجي/ د.  - د.عبد الرزاق توميات/ جامعة المدية - المدية

 د. رشيد ولد - د. ناصر بوقرو/ جامعة المدية - جامعة المدية

 د. عبد الرحمان نواصر/ جامعة تمنغست - بوسيافة/ جامعة المدية

 - د. تواتي دحمان/ جامعة تيبازة - د. سالمي مختار/ جامعة المدية -

 - د. حميد قريتلي/ جامعة المدية - د. كريم مقنوش/ جامعة المدية

/ فاطمة الزهراء رحمانيد.  - د. بوكعبر  تقي الدين/ جامعة المدية

د. عبد الرحمان  -1د. محمدي رزيقة/ جامعة البليدة  - اليزانجامعة 

 تونس ي /جامعة خميس مليانة

 شروط المشاركة

   أن ال تكون البحوث المرسلة تم المشاركة بها في نشاطات

 علمية سابقة.

   أن يكون المشارك أستاذا باحلا، أو باحلا، أو طالب

 دكتوراه.

   أن تكون لغة كتابة البحوث بالعربية أو اإلنجليزية أو

 .الفرنسية

  .تقبل المشاركات الفردية واللنائية 

   تخضع جميع البحوث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية

 للملتقى.

   تحرر البحوث بخطTraditional Arabic  بحجم

للهوامش، أما اللغة األجنبية فتكون بخط  21للمتن، و 29

Times New Roman  22للمتن، و 21بحجم 

 .للهامش

 باستمارة تتضمن  يرسل ملخص المداخلة مرفق

المعلومات األساسية للباحث )االسم واللقب، الرتبة 

 .العلمية، الوظيفة، مؤسسة االنتماء، الهاتف، اإلميل(

  هجية المتبعة في البحث ضرورة احترام الضوابط المن

، Notes de finالعلمي، ويكون التهميش في آخر المقال 

خصص الّصفحة األخيرة لعرض المصادر والمراجع 
ُ
وت

 .المعتمدة

   ترسل المداخالت كاملة مرفقة بملخصات بالعربية

وإحدى اللغات األجنبية انجليزية أو فرنسية مع كلمات 

 .مفتاحية وسيرة ذاتية مختصرة للمشارك

  .افيا البحث في آخر المقال مرتبة أبجديا  تكتب ببليوار

 مواعيد هامة

   1211سبتمبر  26اإلعالن عن الملتقى. 

   الرد على  1211سبتمبر  19آخر اجل إلرسال الملخصات

 .1211سبتمبر  02الملخصات المقبولة 

   1211أكتوبر  12آخر اجل الستقبال المداخالت يوم. 

   :1211أكتوبر  02تاريخ انعقاد الملتقى. 

 ترسل الملخصات والمداخالت إلى: 

 

 

rachidmiad2016@gmail.com 

boussiafa@hotmail.com   

 

 

     2992312969                            2991922602                 
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