الجـمهورية الـجزائرية الـديمقراطية الـشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة العربي التبسي – تبسة

مبناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستني لـمعركة اجلرف
1056- 5911
وتحت الرعاية السامية معالي وزير المجاهدين
وإشراف السيد والي الوالية

تنظم جامعة العربي التبسي بالتنسيق مع مديرية المجاهدين
ندوة وطنية تاريخية ؛

معركة اجلرف ...املحلممة اخلالدة
وذلك يوم الخميس  22سبتمبر 2102على الساعة التاسعة صباحا
بالمسمع الجامعي (قاعة المحاضرات الكبرى)
الرئيس الشرفي للندوة ؛ البروفسور سعيد فكرة مدير الجامعة
المشرف العام ؛ د .إدريس عطية.
رئيس الندوة ؛ أ.د .بوبكر حفظ اهلل

رئيس اللجنة العلمية ؛ د .عبد الوهاب شاللي

أعضاء اللجنة العلمية؛
د .علي سلطاني
د .صالح حيمر
د .موسى نورة
د .توفيق زروقي

د .فريد نصر اهلل

إشكالية الندوة
ف ــي نفـ ـ هـ ـ

؛

األي ــا  ..أي م ــا ب ــي

البطوالت المجيـدة والتـاري المشـر
المعرو

" 22و22س ــبتمبر"مـ ـ

بصــماتها علـ جبــي

المفــد

كغيره ــا مــ

 ،وخلفـ

كبيرة في مسار الثورة المجيدة ،هيث أنها لقن

للث ـ ــورة ك

المع ــار

المعركــة بال ـ ات كان ـ

نقطــة تحــو

الجيش الفرنسـي رسـا بليغـا فـي القـوة واإليمـان

بصــةبة إرا ة الجزائــري وتمسـ

بحريتـ ووطنـ  ،وتغيــر نظرتـ

ـ ـ ـ  ،بـ ـ ـ جعلتـ ــ يق ـ ــرر ص ـ ــا را تدريس ـ ــها ف ـ ــي مدارسـ ـ ـ الحربي ـ ــة كنم ـ ــوذ لح ـ ــر

العصابات..ويعتمـد هـ ا النـو مـ

علـ

الحـرو

المبا تـة "وال

الجيوستراتيجي والظرفية التاريخية الخا مة ألهدا
هــي إذا "معركــة الجــر
الجر

 ،إذ تركــ

ورا هــا تــيريرا مباشــرا اخليــا وخارجيــا علـ

الثــورة الجزائريــة المجيــدة وعل ـ تطــور أهــدارها .إن ه ـ

والتضــحية والفــدا  ،وجعلتـ يعتــر

الجزائـري

أهم المناسبات التاريحية والوطنية  ،أال وهي مناسبة

المش ــهو ة ،بوص ــفها معرك ــة ليســ
هـ ا الــوط

كـ ـ ع ــا يهـ ـ

 ..علـ أبنـا واليـة تبسـة العظيمـة ..عظمـة الشـع

تاريخيا وعالميا ..وه ا في مناسبة م

معرك ــة الج ــر

علين ــا عبـ ـ

ـ تبسةـ ونال

الثورة ال

" ملحمــة تاريخيــة وقع ـ

ـر والفـر" وهسـ
بر

اختيـار الم

ـان

.

أهــدارها بتــاري ـ ـ22و 22ســبتمبر بجب ـ

شهرة كبيرة وص مداها وصداها إل المحاف الدولية وبالضبط إل عقر ار

جمعي ــة األم ــم بالمتح ــدة ،تس ــاند وت ــدعم هجوم ــات" 22أوت5211ف ــي ت ــدوي القض ــية الجزائري ــة.
الم

ان هو جب الجر

وكنـو .واألبطـا هـم جنـو مجاهـدون أشـاو أشـدا

 ..جب قاه ومجـد

كالصخور بيسلحة بسيطة جنو لـم يتخرجـوا مـ

األكا يميـات العس

الحربية مقارنة بالجيش االستعماري الفرنسي وجنرالت ال ي

فـي ذلـ

العهـد،

إضــافة للعتــا الحربــي المتطــور خاصــة الطيــران  ،إال أن ه ـ ا كــان يقاب ـ أشخاصــا مســتعدي

لتقــديم

أرواههم الزكية واهبي
وبــالر م مـ

ذلـ

ماؤهم ريا له
توجـ

األرض الطيبة ،م

ـتهم الحـرو

أج أن تحيا الجزائر هرة ومستقلة.

المعركــة بانتصــار عظــيم بقيـ

التــاري  ،كــان إذا انتصــارا عظيمــا ألصــحا
هزيمة شنيعة لألعدا الظالمي

هن

رية،وليسـ

لهـم الحن

ـة

الغاصبي

الح ـ

أصــحا

تشــهد لـ صــفحات كتـ

األرض ،وأي انتصــار  ،إذ كان ـ

وأي هزيمة

 ...لتحيا الجزائر أبد الدهر مستقلة ب

عزة وكرامةكريمة.

*** الربنامج

***

مراسيم االفتتاح
50 :00 -09:00

كلمة السيد مدير جامعة العربي التبسي –تبسة
الربفسور سعيد فكرة
الكلمة االفتتاحية لوالي والية تبسة
السيد علي بوقرة
كلمة معالي الوزير
السيد الطيب زيتوني

د .فريد نصر اهلل  --------------جامعة تبسة
معركة اجلرف ؛ الظروف  ،األحداث والنتائج

11:00 - 10 :00

أ.د .قدادرة شايب  ------------جامعة قاملة
انعكاسات معركة اجلرف الوطنية والدولية
شهادات حية للمجاهد عبّّّّدة نصر بن بوبكر
مشارك يف املعركة
11:30 - 11:00

مناقشة عامة
زيارة معرض الورائ والصور عل هامش التظاهرة
 -االختتا

