
حول:تقى الدولي لالم  

 

 الجزائرية و مسألة التدويل: مه اإليمان بالقضية إلى التجسيد  أصدقاء الثورة

(1954-1962) 

    
 تـــــوطئة 

لحظة تاريخية مفصلية، استوجبت رصد  1954ير الثورة في الفاتح نوفمبر شّكل تفج
مع مقتضيات بيان أول  انسجاما الطاقات،على اختالف طبيعتها و حجمها،اإلمكانات وحشد مختلف 

نوفمبر الرامي إلى االنفتاح على العالم الخارجي، على طريق تعميق االلتــفاف حول الفعل الثوري، 
ليس في الداخل فحسب،بل في الخارج أيضا وبخاصة على مستوى  شامال،صادقا،عميقا و  التفافا

الفضاء الدولي باعتباره مجاال حيويا واستراتيجيا إدراكا من الثورة، ألىمية دوره وفعالية حراك مؤسساتو 
قيادات الثورة في و ونخبو  كونو غدا جزء منو بعد مساع كبيرة و جهود مضنية من طرف إطارات 

التي لم تأل جهدا في التعريف بحقيقة وأبعاد الفعل الثوري التحريري في مختلف أصقاع العالم و 
توخى كشف الحقيقة باالستناد إلى كافة أدوات اإلثبات بصرف النظر  الجزائر،تعريفا شامال ودقيقا،

عن طبيعتها،على نحو مخالف لما دأبت عليو مؤسسات االحتالل الفرنسي في تقديمها وعرضها 
األمر الذي جعل جزء من الرأي العام يلمس الحقيقة في طرح  واقع في الجزائر،ائق و معطيات اللحق

وُمرافعات الثورة الجزائرية التي أظهرت زيف ادعاءات وتناقضات سلطات االحتالل الفرنسي الصارخة 
 مع القانون الدولي اإلنساني.

 
ُعرف  لجزائرية،وقد شّكل ذلك دافعا رئيسا لبلورة و صياغة موقف مساند و داعم للقضية ا

 أصحابو بأصدقاء الثورة الجزائرية، حيث أمسوا مدافعين عن أىدافها في مختلف المحافل
اآلليات الكفيلة بالتأثير على راىن ومستقبل الثورة الجزائرية، و والمؤسسات، مستخدمين شتى الوسائل 

الل الفرنسي من حيث من حيث دفُعها  وتحسيُن تموقُعها في المجتمع الدولي من جهة، و على االحت
خاصة  وأن المرحلة شكلت منعطفا حاسما على طريق إنهاء النظام  تطويقو و عزلو من جهة أخرى .

 الكولونيالي.
 

و مسألة وفي ضوء ذلك، تتجلى أىمية بحث ودراسة إشكالية "أصدقاء الثورة الجزائرية         
" كمحور رئيس في تاريخ الجزائر 4591-4591التدويل من اإليمان بالفكرة إلى التجسيد
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 و االجتماعيةسانية نكليـــة العلوم اإل
 شعبة التاريخ 

    



المعاصر،من خالل أشغال الملتقى الدولي الذي تشرف على تنظيمو شعبة التاريخ بقسم العلوم 
 .1141نوفمبر  41و 41ي اإلنسانية،جامعة الشلف، خالل يوم

 غني عن البيان، أن الملتقى يتوخى تحقيق األىداف اآلتي بيانها:و          
 : ملتقىأوال / أىداف ال

  ، انفتاح الثورة الجزائرية على مختلف المؤسسات،و الهيآت و النخب العلمية ، الفكرية
 اإلعالمية، في المجتمع الدولي .و السياسية 

  إبراز مدى قدرة الثورة على استقطاب ذوي النزعة اإلنسانية والتوجهات األيديولوجية فضال
 عن القيم الدينية.

 عريف بهم.ــــلجزائرية و التالتعرف على أصدقاء الثورة ا 

 .الوقوف عند مستوى تأثير أصدقاء الثورة على الرأي العام العالمي عموما والفرنسي خصوصا 

 . إبراز مدى مساىمة أصدقاء الثورة في دفع القضية الجزائرية باتجاه التدويل 

 ثانيا /محاور الملتقى:
 األول: أصدقاء الثورة الجزائرية:دوافع و آليات. المحور

 إستراتيجية الثورة الجزائرية في استقطاب أصدقاء.الثاني:المحور 

 مواقف، حقائق. شهادات،أصدقاء الثورة: الثالث:المحور 

 أصدقاء الثورة الجزائرية و الرأي العام الفرنسي والعالمي. الرابع:المحور 
 ة الجزائرية و مسألة التدويل.المحور الخامس:أصدقاء الثور 

 

 :شروط المشاركةثالثا /
 المبينة أعاله، في مّدة عشرين دقيقة. تنصّب المداخالت على أحد محاور الملتقى -1
 عرضو في مؤتمر أو نحوه.  وأأن يكون البحث أصيال في موضوعو، ولم يسبق نشره  -2 

 .توثيقبخاصة ما تعلق منها بال و جوب التزام الباحثين بالمعايير األكاديميةو  - 3
 . البحث فرديا قدمأن ي -3
 يخضع البحث المقدم للتحكيم العلمي،و قرارات اللجنة ال تقبل الطعن .-4
 :صفحة بإحدى اللغات 20تقديم بحوثهم التي ال ينبغي أن تتجاوز في الملتقى مكن للمشاركين ي -5

 .العربية أو الفرنسية أو االنجليزية
 تدخل.طلب المشاركة بسيرة ذاتية للم إرفاقجب ي -6

 
 اآلجال :

 .2014سبتمبر  2إلى  جويلية15ابتداء من  ترسل الملخصات، على ظهر صفحة واحدة، -1
 .2014 أكتوبر  31الباحثون الذين قبلت مشاركاتهم أبحاثَهم كاملة قبل يرسل  -2
 تتحمل الجامعة تكاليف اإلقامة والضيافة خالل أيام الملتقى. -3



:    الملخصات عبر البريد االلكتروني التالي ترسل -4
colloque.univchlef2014@gmail.com 

 .2014نوفمبر  18-17تاريخ انعقاد الملتقى: الثالثاء و األربعاء  -
 مكان انعقاد الملتقى :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. -
   027.72.72.82: الفاكس  027.72.72.82الهاتف : -

 
 الهيآت المشرفة على الملتقى الدولي:

 :الرئيس الشرفي للملتقى
 .امةةمدير اجلاألستاذ الدكتور بن دوخة برابح، 

 :مدير الملتقى
 ، عدميد كلية الةلوم اإلنسانية واالجتدماعية.دمد الاا ح بوشوورحم الدكتور

  أعضاء اللجنة العلمية للملتقى:
 دحو فغرور )جامةة وهران(. أ.د

 )جامةة سيدي بلةباس(. أ.د إبراهيم لونيسي
 )جامةة اجلزائر(. أ.د  حمدمد القورصو

 أ.د مولود عويـدمر ) جامةة اجلزائر(.
 )جامةة اجلزائر(.أ.د نويار ماطفى 

 )جامةة شسنطينة(. شوي فاطدمة الزهراءأ.د 
 رنسا(.ف ،ميلوز )جامةة  Yves Freyإيف فراي أ.د 

 فرنسا(. ، 2)جامةة نانسي Gilbert Meynierأ.د جلبري منيي 
 بريطانيا(. ،زد)جامةة ليJames Houseأ.د جيم هاوس 

 (.، أدلانيابرلني)جامةة  Chrisoph Kalterكريستوف كالرتأ.د   
 ) جامةة السبينوزا،روما إيطاليا(. Andréa Brazzoduroأ.د أندريا برازوديرو 

 مار(. الزشازيق، )جامةة الطحاويعبد الكرمي أ.د 
 )جامةة تونس (.  السةداوي ابرههيمأ.د 

 د.حمدمد حلسن أزغيدي )جامةة اجلزائر(.
 )جامةة ادلسيلة(. د.حمدمد يةيش

 د. أمحد غنيدمة ) جامةة الولف(.
 د. رشيد زوبري )جامةة الولف(.



 د.مجال شندل ) جامةة الولف(.
 )جامةة الولف(. أ.الةريب بلةزوز
 )جامةة الولف(. أ.حمدمد بكار

 )جامةة الولف(. أ.نور الدين إيالل
 )جامةة الولف(. أ.عاشور حمفوظ

 أ.اخلالدي بلةريب )جامةة الولف(.
 


