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 امللتقى ادلويل

يف " النخب اجلزائرية و احلركة الإصالحية  

"من القرن العرشين  الأول النصف   
بقس نطينة 0222 أأفريل 00-02-02أأايم   

شاكلية  امللتقى  اإ

ىل تعديل وضعيهت       الس ياس ية و القانونية و تعديل مركزمه الإجامتعي  متطلّع اجلزائريون طوال النصف الأول من القرن العرشين اإ

ابلقدر اذلي يامتىش مع املعىن الكبري للتارخي احلديث و املعارص. فقد اكن قدر النخب اجلزائرية أأن تطالب ابملساواة و العداةل و 

ىل  مة و ناام املواطنة.الأ  اجلزائرية و تطلعاتد عليه مؤسسات ادلوةل احلرية من أأجل تعمميها كقامس مشرتك للجميع تش ي   و ابلعودة اإ

نقف عىل تنوع مذهل للنخب اليت حاولت التعبري عن اجلزائريني و متثيلهم يف الهيئات املنتخبة  ،تكل الفرتة، عرب القراءة التارخيية

ية و التشكيالت و املنابر الصحاف  ، امجلعياتالس ياس ية وجود التنااميتالس ياس ية، املدنية و املهنية، لعّل الشاهد عىل ذكل 

  ..اخل..الرايضية و الكشفية

ىل الفئة اليت متزيت مبرجعية معينة أأو بمنط تفكري س يايس أأو ثقايف أأو ديين         ينرصف مفهوم النخبة، يف التجربة اجلزائرية، اإ

 نوع من التواصل مع بعضهاب لو و  ،حمدد. و مع تنوع معطيات الواقع الإس تعامري تنوعت النخب اجلزائرية، لكهنا تاكملت و تواصلت

و تداعياهتا،  العاملية الأوىلاحلرب  ما بعد . و من أأبرز النخب اليت ظهرت يف س ياقعىل خلفية جماهبة ومواهجة الإس تعامر البعض،

امرية من السلطة الإس تعومؤسساته  ادلين الإساليم  ماكنة النخبة الإصالحية ذات املرجعية ادلينية، اليت أ لت عىل نفسها اس تعادة

عادة التفكري فيه مكقّوم حيوي للأمة اجلزائرية. و عليه،  عىل تكل الفئة من اجلزائريني اليت أ نست يف  تصدق النخبة الإصالحيةفو اإ

فضل مقّوم حورية نشاطها القا م عىل أأ مب اذلي مزّيها أأكرثمن خلفية دينية،  لعام للمجمتع اجلزائريالوضع االقدرة عىل اإصالح  نفسها

 ني اجلزائريني. مشرتك ب

التشكيالت و  النخب و صلب التارخي احلديث و املعارص، تواصلت مع اكفة يه سريورة مناحلركة الإصالحية اجلزائرية،      

ىل  لتنااميت اجلزائرية من حيث حاجهتاا  مشلت اليت الإصالحية العامة ، كام أأهنا عرّبت عن نصيب اجلزائر يف الهنضةرأأهيا و معلهااإ



عن تقاطع اخلطاب الإصاليح مع الزنعة الإنسانية دلى بعض الفئات  ، فضالمع مطالع القرن العرشين العامل العريب و الإساليم

  .الفرنيساليت حاربت الوجه الإس تعامري يف الناام  و الأوروبية الفرنس ية

 

 أأهداف امللتقى:

تاكمل و لل رؤية أأوسع  لنا الوقوف عىل نحمت  ،النخب و نشاطها أأدبيات من خالل ،زمن الإحتالل اترخي اجلزائر قراءة -

يف الهيئات الإدارية و احلزبية و املهنية و  و أأدوارمه ، عىل اختالف مراتهبم و مناصهبم اجلزائريني مثلنيامل  و فاعلية تواصلال 

 املدنية.

عادة الإعتبار اإىل اك - ىل التغيري و حتسني  لسعهيم وضعيتهو  يف جما و و منصبه  فة الفاعلني اذلين ساوموا، ل  اإ احلثيث اإ

نسان اجلزائري.  الرشوط املادية واملعنوية لالإ

 الوقوف عىل مركزية و حمورية النشاط الإصاليح ادليين و جتلياته الإجامتعية و الس ياس ية.  -

براز دور احلركة الإصالحية يف بلورة خطاب اإساليم معارص يتعامل مع دوةل املؤسسات و يسعى  - اإىل ختليصها من اإ

ز  ، والطائفية عات املذهبية و العقليات اجلهوية و القبليةمفارقاهتا و تناقضاهتا، كام حيرص عىل ختطي النام الطرقية و الزن 

 اجهتاد للتوفيق بني رساةل الإسالم و قمي و مبادئ و روح العرص.  كأفضل

براز دور النخب اجلزائرية يف نرصة قضااي العامل العريب و ا -  لإساليم و القضااي الإنسانية.اإ

 حماور امللتقى:

 النخب املصطلح و املفهوم -

 االنخب تنوعها و مرجعيهت -

  للجزائر و انعاكسه عىل أأوضاع الشعب اجلزائرييسالاحتالل الفرن -

املناضةل  النخب -اترخي النخب اجلزائرية يف العهد الفرنيس و موقف الإدارة الاس تعامرية مهنا ) النخب التقليدية احملافاة -

 -النخب العلمية -الطلبة اجلزائريني -امجلعيات املدنية -امجلعيات الس ياس ية -املثقفون، الكتاب و الادابء -علامء ادلين -الثائرة

 النخب املهنية و احلرة.....(-النخب الإدارية و املدنية

 -ت و التشكيالت الس ياس ية و الطالبيةاترخي احلركة الوطنية اجلزائرية يف النصف الأول من القرن العرشين.)التناامي -

 احلركة العاملية اجلزائرية يف فرنسا(. -املؤمتر الإساليم -احلركة الإصالحية -حركة الش بان اجلزائريني

و الأدبية،  ة)الإعالمية، ادلينية، العلمية، الثقافي داخل الوطن و خارجه موقف النخب اجلزائرية من الاس تعامر الفرنيس -

ىل السلطات الفرنس ية.  الس ياس ية، الفنية، الرايضية العسكرية ...( من خالل العرائض املقدمة اإ

 النخب اجلزائرية و العامل العريب و الإساليم. -

أأثر الثورة  -سوس يولوجية الثورة اجلزائرية -)الثورة اجلزائرية يف التارخي املعارص 2590-2521ثورة التحرير الوطنية  -

 كيف نفهم الثورة اجلزائرية؟.. أأو مسأأةل التواصل الأجيال مع اترخيهم(. -ائرية يف مؤسسات امجلهورية الفرنس يةاجلز 
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