
 

 



 

 وطينالامللتقى 

 حول

  

 
افق: 1444 شوال 21و 20يومي:   م2023 ماي 11و 10هــ املو

 يد بن باديسبقاعة املحاضرات الكبرى عبد الحم

 -تفتح املشاركة لألساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه على املستوى الوطني-



 

 
  الديبـاجة 

 

 الرؤى لااخال ومن فيها تتفاعل خصبا وحقال أساسيا مجاال تمثل بلد أي في التاريخية الكتابة أن شك ال

 فيها تتحقق ،وطنية تاريخية مدرسة معالم رسم في النهاية في لتشترك السابقة جاربالت بها وتتجمع املختلفة،

 الوفاء قويتحق وواعد، مشرق  مستقبل لبناء والحاضر، املاض ي بين التواصل ويتجسد األجيال مختلف طموحات

 .واالنتصارات باألمجاد الذكر ويعلو يملكون  ما بكل ضحوا الذين للشاداء

 بحثال فرقة تتهيأ التاريخيين الثورة قادة مذكرات في والتنقيب والدراسة البحث من سنوات وبعد

 ألدبيةا الدراسات في البحث ملخبر والتابعة وتحليال ودراسة جمعا التاريخيين الثورة قادة بمذكرات املوسومة

 املدرسة" نبعنوا وطني تاريخي ملتقى بعقد والكد، الجد من سنوات ٍأربعة خالل عملاا حوصلة لتقديم واإلنسانية

 فيه رحتط"  وآفاق معالم ومسارات، شاادات" التحريرية الثورة لقادة التاريخية واملذكرات الجزائرية التاريخية

 لتاريخيةا املدرسة عمق تخدم ومنهجية، وشعورية معرفية تصورات بناء في التاريخية املذكرات أهمية وتناقش

 .وتأسيساا ابنائه في كثيرة قيمية إضافات لاا وتقدم الجزائرية

 

  ىإشكـالية الملتق 

من خالل ما سبق ذكره يمكن القول أن إشكالية امللتقى تدور حول أهمية املذكرات التاريخية التي كتبها 

الذين كتبوها من أجل اإلدالء بشاادتهم على مجريات تاريخية تتعلق بالحركة  1962-1945قادة الثورة التحريرية 

 و بالثورة التحريرية من جاة ثانية.الوطنية من جاة أ

 لثورةا قادة مذكرات في والتنقيب والدراسة البحثتتفرع عن هذه اإلشكالية تساؤالت مختلفة حول و  

من حيث الظروف التي كتبت فيها واللغة املستعملة وطول وقرب املذكرات من األحداث التاريخية  التاريخيين

 وعية هذه املذكرات.وعامل الزمن ودوره في تحديد مجال موض

ماتي الغزير بهذا الرافد والوعاء املعلو  "الجزائرية التاريخية املدرسة"في النهاية إشكالية ربط  لتقىويطرح امل

وإلى أي مستوى يساهم في بناء هذا املشروع وتحقيق وحدة التصور وتجنيب الكتابة التاريخية الوطنية املااترات 

 .1962التي سلكت بعد  ساراتاملو  الشااداتطرحاا من خالل والتناقضات التي سعى البعض إلى 

 

 



 

 

  ىأهداف الملتق 

 يهدف هذا امللتقى إلى:

 من خالل ما تطرحه املذكرات التاريخية وشاادات رجال الثورة. التاريخية الدعوة لتشجيع البحث والكتابة 

 .بحث املناهج والطرق األكاديمية الكفيلة لالستفادة من املذكرات التاريخية والشاادات الحية 

 وتمكين االطالع عليها. السابقة التجارب ل تجميعالمن خ بين األجيال تحقيق التواصل 

 وطنية. تاريخية مدرسة معالم الوقوف على أهمية املذكرات التاريخية لرسم 

 التحريرية وبطوالت الشعب الجزائري. إضافة مامة للثورة التاريخية اعتبار املذكرات 

  حوث قاموا به من ب فيمافتح املجال لألساتذة والباحثين لإلدالء بآرائهم وطرح تصوراتهم وتجاربهم

ودراسات في ميدان املذكرات التاريخية وما هي النتائج التي خلصوا إليها والطرق واملناهج البحثية التي 

 استغلوها في هذا املجال.
 

  ىمحاور الملتق 

 تطور الكتابة التاريخية في الجزائر  المحور األول:

 .الفترة الكولونيالية 

 .فترة ما بعد االستقالل 

 فلسفة الكتابة التاريخية في الجزائر بين الواقع والمأمول المحور الثاني:

 .منطلقات الكتابة التاريخية 

 .مستهدفات العمل التاريخي 

  البحث التاريخي بين الواقع والتحديات.السياسة الوطنية في 

 مالمح المدرسة التاريخية الجزائرية المحور الثالث:

 .املدارس التاريخية الحديثة النشأة والتطور والتأثير 

 .دور املدارس التاريخية في بلورة مشاريع الدول واالصطفاف القومي 

 .املدرسة التاريخية الجزائرية معالم وصور 

 الجزائرية آثار وتأثير ونتائج. املدرسة التاريخية 

 .املدرسة التاريخية الجزائرية معيقات وقصور ونقائص 

 .املدرسة التاريخية الجزائرية أهداف وأبعاد ومقاصد 



 

 

 ورة المدرسة التاريخية الجزائريةالكتابات التاريخية وإسهاماتها في بل: المحور الرابع

 .الكتابات الفردية  

  والوطنية والدولية. املحليةوالندوات امللتقيات 

 .املقاالت في املنصات البحثية 

 .املخابر وفرق البحث 

  .مذكرات املاستر واملاجستير والدكتوراه 

 مؤرخون ساهموا في بلورة المدرسة التاريخية :المحور الخامس

 الرحمن الجيالليعبد * محمد حربي*  نصر الدين سعيدوني*  يحي بوعزيز* أبو القاسم سعد هللا*

 .مروش ملنور *محفوظ قداش *امليلي مبارك * محمد األمين بلغيث *بلحميس ي موالي * أحمد توفيق املدني*

 ومحتواها العلميالمذكرات التاريخية  :المحور السادس

 .تاريخ الثورة التحريرية املباركة 

 .تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 

 .أزمات خالل الثورة التحريرية املباركة 

  1962الصراع بعد أزمات. 

 مكانة المذكرات التاريخية وإضافاتها :المحور السابع

 .الجوانب العسكرية واللوجيستيكية للثورة 

 .الجوانب اإلعالمية والدعاية 

 .املفاوضات وتقوية الصف الوطني 

 .املذكرات التاريخية وإعادة كتابة التاريخ 

  ىالرئيس الشرفي للملتق 

 السعيد دراجي مدير جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية .أ.د

 

  ىمدير الملتق 

 والحضارة اإلسالميةرياض بن الشيخ الحسين عميد كلية اآلداب  .أ.د

 

  ىرئاسة اللجنة العلمية للملتق 

 قسنطينة.للعلوم اإلسالمية، ادر جامعة األمير عبد الق ،الدكتور محمد أوجرتني

 



 

 

  ىأعضاء اللجنة العلمية للملتق 

 الصفة مؤسسة العمل ستاذاأل

 عضو جامعة محمد بوضياف املسيلة

 عضو سطيف-جامعة محمد ملين دباغين 

 عضو سطيفجامعة محمد ملين دباغين 

 عضو املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار

 عضو سطيفجامعة محمد ملين دباغين 

 عضو جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 عضو قسنطينةجامعة األمير عبد القادر 

 عضو جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

 عضو جامعة باجي املختار أو جامعة عنابة

 عضو سطيفجامعة محمد ملين دباغين 

 عضو سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 عضو جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 عضو جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 

  ىاللجنة التنظيمية للملتق 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

  ىشروط المشاركة في الملتق 
 .أن تكون املشاركة أصيلة وغير مقتبسة من عمل أو بحث سابق 

  والتهميش. واالقتباسأن يكون البحث وفق املعايير العلمية املعاودة من حيث النسخ 

 .ان تكون املداخلة محددة ضمن أحد املحاور املذكورة لاذا امللتقى 

  ملف منفصل الى جانب ملخص املداخلة واملداخلة النهائية.ارسال السيرة الذاتية للباحث ضمن 

  املحددة.احترام اآلجال الزمنية 

  تكتب املداخالت باللغة العربية بخطSakkal Majalla  وباللغة االجنبية استعمال خط  16حجم

Times New Roman ويكون ضمن صفحات البحث. 12والتهميش حجم 14 حجم 

  اعى فيه الترتيب التالي: يجب أن يكون التهميش آليا ير 

  .اسم ولقب املؤلف، عنوان الكتاب، الطبعة، دار النشر، البلد، سنة النشر، الصفحة 

  عن طريق دعوة  2023مارس 30تبلغ اللجنة العلمية أصحاب البحوث املقبولة في اآلجال املحددة في

 رسمية للمشاركة في امللتقى.

  مواعيد مهمة 

 2023  10خر أجل الستقبال امللخصات: آ 

 :2023      20 ضبط املشاركات املقبولة 

  :2023     31آخر أجل الستقبال البحوث كاملة   

  2023   11و 10تاريخ انعقاد امللتقى   

 

 ترسل امللخصات واألعمال كاملة إلى:

madrassatarikhia@gmail.com 

m.oudjertni@gmail.com 

 

mailto:madrassatarikhia@gmail.com
mailto:m.oudjertni@gmail.com


 

 

Problematic Forum : 

The Forum's problematique revolves around the importance of historical 

memoirs written by the leaders of the 1945-1962 Liberation Revolution who 

wrote them in order to testify to historical proceedings relating to the national 

movement on the one hand or to the Liberation Revolution on the other. 

This problem has different questions about the research, study and 

excavation of the memoirs of the historical leaders of the revolution in terms 

of the circumstances in which they were written, the language used, the 

length and proximity of the memoirs to historical events, the factor of time 

and its role in determining the subject matter of the memoirs. 

The Forum finally raises the problem of linking the "Algerian Historical 

School" to this delegation and the exuberant information pot and to what level 

it contributes to the construction of this project, achieving the unity of 

perception and avoiding the national historical writing the manipulations and 

contradictions that some have sought to raise through the testimonies and 

pathways taken . 

 

Objectives of the Forum: 

This forum aims to: 

 Call for the promotion of historical research and writing through the 

historical memoirs and testimonies of the men of the revolution. 

 Research curricula and academic methods to benefit from historical 

memoirs and live testimonies. 

 Achieve intergenerational communication by compiling and enabling 

access to past experiences. 

 



 

 

 See the importance of historical memoirs for drawing the landmarks 

of a national historical school. 

 The historical memoirs are an important addition to the editorial 

revolution and the Algerian people's tournaments. 

 Opening up the space for professors and researchers to give their 

opinions and present their perceptions and experiences in their 

research and studies in the field of historical memoirs and what 

results they have concluded and the methods and methods of 

research they have exploited in this field. 
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 :استمارة املشاركة في امللتقى الوطني حول 

 المدرسة التاريخية الجزائرية والمذكرات التاريخية لقادة الثورة التحريرية
 »شهادات.. مسارات وآفاق«


