وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة العربي التبسي  -تبسة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم التاريخ واآلثار

ينظـم
ملتقا وطنيا في تاريخ ثورة الفاتح نوفمبر 4591
بعنوان :

المدنيون عمق الثورة االجتماعي ومبعث صيتها
العالمي4591-4591 .
يومي 11/11 :أكتوبر 1112
تقديم:
تعتبر الشعوب وقود الثورات الوطنية ،وركيزة االنتصار في كل
الحروب والمعارك ضد الغزو األجنبي .فالمعلوم بالضرورة أن هناك
إرادتان ال تقهران ،إرادة هللا وإرادة الشعوب.
لقد تأكدت هذه الحقيقة لدى مفجري الثورة الجزائرية ،حيث
أدركوا أن الشعب إذا ما احتضن الثورة فإن النصر المنشود سيتحقق،
والحرية المسلوبة ستسترجع .ولذلك اهتموا بإشراك مختلف شرائح
المجتمع الجزائري في دعم ومساندة الثورة التحريرية ،وحملهم على
االلتفاف حولها .ومن هنا جاءت مقولة كل من الشهيد القائد دمحم العربي بن
مهيدي « :أيها اإلخوة ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب»؛
والشهيد القائد مراد ديدوش « :أيها اإلخوة إن الشعب أشبه بعصف عود
يابس ال ينتظر سوى النار ليشتعل».
ألجل ذلك بذل قادة الثورة التحريرية ،منذ انطالقة الرصاصة
األولى ،كل جهدهم لدفع الشعب الجزائري بمختلف فئاته إلى االلتفاف حول
ثورته الوطنية ،إيمانا منهم بفعالية مشاركتهم فيها ،وقوّ ة دعمهم لها
لتحقيق النصر على العدو واسترداد الحرية واالستقالل .فمنذ االنطالقة
األولى للثورة اهتم قادتها سواء في صفوف جيش أو جبهة التحرير
الوطنيين ،بإبالغ صوتها للجماهير المدنية أينما وجدت ،وتوضيح أهدافها،
إلشراكها في الفعل الثوري ،وسد الطريق أمام الدعاية االستعمارية
المضادة.
وبذلك استجاب الشعب الجزائري بمختلف فئاته وطبقاته
وزعمائه وأعالم ه ،من شيوخ قبائل وشيوخ طرق صوفية وعلماء
ومثقفين لنداء الفاتح من نوفمبر .فاحتضن أهل الريف الثورة وقدموا لها
النفس والنفيس ،وتحملوا في سبيلها القمع الوحشي والتدمير ،وقدم أهل
المدينة المعلومات المطلوبة عن مخططات وتحركات جيش العدو
وأعوانه ،ونفذ المسبلون منهم المهام الفدائية واللوجستية الموكلة لهم،
وقادوا المظاهرات بعد أن خبا لهيب الثورة في األرياف نتيجة الحصار
الخانق والقمع األعمى لجيش االحتالل .فقدموا بذلك أجمل الصور عن
العطاء والتضحية والفداء في سبيل تحقيق أهداف الثورة .وما إجماع
الباحثين المنصفين على عظمة ثورة الفاتح من نوفمبر  ،4591إال بسبب
التعبئة العامة للمدنيين فيها ،وتحملهم أعباءها ألكثر من سبع سنوات.
فبالرغم من أن المدنيين لم يشاركوا في المعارك التي دارت بين
قوات جيش االحتالل وعناصر جيش التحرير إال أن فضاء عيشهم كان
عرضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعمليات العسكرية ،وكانوا
هدفا للعنف المتعمّد الممارس من طرف قوات العدو.

أهداف الملتقى:
 إبراز دور الفئات المدنية في المجتمع الجزائري في إنجاحالكفاح المسلح التحرري.
 البحث في اهتمام قيادة الثورة بالمحافظة على الروابط بينمختلف فئات المجتمع الجزائري.
 رصد األدوار التي اضطلعت بها تلك الفئات في احتضان الثورةودعمها طيلة مراحل الكفاح المسلح.
 إبراز األسس واآلليات التي قام عليها التعاون بين المدنيينوالثوار الجزائريين.
 تسليط الضوء على أنواع المسؤوليات المدنية واالجتماعيةالتي ألقيت على عاتق المدنيين الجزائريين خالل الثورة
التحريرية.
 كشف أدوات االستعمار الفرنسي وأساليبه في عزل المدنيينعن الثورة التحريرية.
 إبراز رد فعل المدنيين على السياسة القمعية للسلطاتاالستعمارية.
 التعرف على مساهمات المدنيين في إيصال صوت القضيةالجزائرية إلى مختلف المحافل الدولية.
محاور الملتقى:
المحور األول :المدنيون في الهيكلة التنظيمية للثورة.
* البنية التنظيمية للشبكة المدنية الداعمة للثورة.
* وحدة الفئات االجتماعية المدنية في تصورها ومراميها.
* مقومات القاعدة المدنية في العمل الثوري.
المحور الثاني :مواقف فئات المجتمع الجزائري من اندالع الثورة.
* موقف أعوان اإلدارة وشيوخ القبائل وزعماء األعراش.
* موقف العلماء وشيوخ الطرق الصوفية.
* موقف المثقفين والنخب السياسية.
المحور الثالث :دور الفئات الجزائرية العاملة في دعم الثورة.
* دور عمال قطاع الفالحة والصناعات االستخراجية.
* دور عمال قطاع الصناعة.
* دور عمال قطاع الخدمات.
المحور الرابع :إسهامات المدنيين في تدويل القضية الجزائرية.
* إسهامات الالجئين الجزائريين في البالد العربية.
* إسهامات الطلبة الجزائريين في مختلف البلدان.
* إسهامات العمال المغتربين في أوربا.

هيئات الملتقى :
 الرئيس الشرفي للملتقى :أ .د /سعيد فكرة  -مديرجامعة العربي التبسي  -تبسة.
 رئيس الملتقى :د /عـبد الوهـاب شـاللـي. رئيس اللجنة العلمية :أ .د /بوبكر حفظ هللا  -عميدكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 أعضاء اللجنة العلمية:أ .د .عبد الكريم بوصفصاف الجامعة اإلفريقية  -أدرار
أ .د .شايب قدادرة

جامعة  8ماي  - 1412قالمة

أ .د .صالح فركوس

جامعة  8ماي  - 1412قالمة

أ .د .علي آجقو

جامعة دمحم خيضر  -بسكرة

أ .د .تلمساني بن يوسف
أ .د .دمحم مجاود
أ .د .غازي الشمري

جامعة جياللي بونعامة  -خميس مليانة
جامعة الجياللي ليابس  -سيدي بلعباس
جامعة وهران

د .صالح حيمر

جامعة العربي التبسي  -تبسة

د .ميسوم بلقاسم

جامعة دمحم خيضر  -بسكرة

د .دمحم بكار

جامعة حسيبة بن بوعلي  -الشلف

د .بن عتو بلبراوات

جامعة الجياللي ليابس  -سيدي بلعباس

د .علي غنابزية

جامعة الشهيد حمى لخضر  -الوادي

د .عقيب السعيد

جامعة الشهيد حمى لخضر  -الوادي

د رضوان شافو

جامعة الشهيد حمى لخضر  -الوادي

د .أحمد مسعود سيد علي

جامعة دمحم بوضياف  -المسيلة

د .عبد الكامل جويبة

جامعة دمحم بوضياف  -المسيلة

د .دمحم القن
د .سليمان غريري

جامعة عاشور زيان  -الجلفة
جامعة الحاج لخضر  -باتنة

اللجنة التنظيمية للملتقى .
* رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى :د /عبد الوهاب شاللي
* نائب رئيس اللجنة :أ .صالح عسول
* الأعضاء:

 د .هند علوي د .صديق بخوش د .رضوان بلخيري أ .نجاة بورنان أ .خليدة بليدي أ .فريد نصر هللا أ .عبد الفتاح سنوسي أ .زكريا العابد أ .جودي بخوش أ .ضيف هللا شاللي أ .أحمد شنتي أ .مبروك موهوب أ .العربي غانم أ .عبد الرزاق حرابي -أ .دمحم الدام

عضـــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضـــــوا
عضــــــوا
عضـــــوا
عضـــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا
عضــــــوا

شروط المشاركة في الملتقى :
 -1بالنسبة للملخص :
يجب أال يتعدى الملخص  11أسطر ،وأن يكتب في ورقة
واحدة (  .)A4نوع الخط ،Simplified Arabic :بنط الخط ،11
العنوان ببنط  12أسود غامق ،أبعاد وهوامش الصفحة  1.2سم من
كل الجهات.
 -2بالنسبة للمداخلة الكاملة :
ال تقبل المداخالت ثنائية األطراف.
 أن تكون المداخلة ضمن أحد محاور الملتقى.
 وأن تتصف بالجدَّية ويكون تناوله للموضوع متسما ً
باألصالة العلمية في ظل منهجية محكمة وتوثيق متكامل
للمراجع والمصادر.
 أال تكون قد سبق نشرها أو قدمت في فعاليات ملتقيات
سابقة أو مأخوذة من أطروحة أو بحث علمي.

شروط المشاركة:
 1-بالنسبة لملخص المداخلة:

يحرر المل ّخص في ورقة واحدة وأال يتعدى 11
يجب أن ّ
أسطر على ورقة ) ، ( A4نوع الخط simplified
 ،Arabicبنط الخط  ،11العنوان ببنط  12أسود غامق ،أبعاد
وهوامش الصفحة  1.2سم من كل الجهات.
 2-بالنسبة للمداخلة كاملة:












أن يكون البحث في أحد محاور الملتقى.
أن يتصف البحث بالجدَّية ويكون تناوله للموضوع متسما ً
باألصالة العلمية في ظل منهجية محكمة وتوثيق متكامل
للمراجع والمصادر.
أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدّم في ملتقيات سابقة أو
مأخوذا من أطروحة أو بحث علمي.
أال تزيد عدد صفحات البحث عن  11صفحة ) (A4بما
في ذلك المالحق والمراجع.
تقبل المداخالت المحررة بإحدى هذه اللغات :العربية،
اإلنجليزية ،الفرنسية.
أن يشتمل البحث على ملخص باللغة العربية وبإحدى
هاتين اللغتين:االنجليزية أو الفرنسية ،وان يحتوي على
الكلمات المفتاحية.
إدراج المالحق والمراجع والفهارس في آخر البحث.
توضع التعليقات في أسفل صفحة المتن ،و الهوامش في
آخر البحث.
يتعين أن يكون نوع الخط  ، simplified Arabicالبنط
 ،11العنوان ببنط  12أسود غامق ،أبعاد وهوامش
الصفحة  1.2سم من كل الجهات  ،بين األسطر  1.2سم.
تعطى األولوية لألعما األكاديمية الموثّقة.

 أال يتجاوز عدد صفحاتها  11صفحة كحد أقصى،
وال تقل عن  12صفحة كحد أدنى بما في ذلك
القائمة الببليوغرافية.
 يحرر البحث بخط،Simplified Arabic :
البنط  ،11والعناوين ببنط .12
 أن يشتمل البحث على ملخصين .واحد باللغة
العربية ،وثاني بلغة أجنبية في حدود  121كلمة.
 تدرج الهوامش والمالحق في آخر البحث.
 يرسل ملخص عن المداخلة مع سيرة ذاتية
مختصرة للباحث في حدود صفحة واحدة.
 تتولى اللجنة العلمية للملتقى رفض كل طلبات
المشاركة التي ال يلتزم فيها أصحابها بالشروط
المذكورة أعاله.

مة:
تواريخ مه َّ

استمارة المشاركة.

 14 جويلية 1049
آخر أجل الستالم ملخصات وعروض المشاركة في
الملتقى.
 14 جويلية 1049
الرد على الملخصات والعروض المقبولة.
 40 سبتمبر 1049
آخر أجل الستالم النصوص الكاملة للمداخالت
المقبولة.

االسم............................................................ :
اللقب............................................................ :
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ملاحظة :ال تلتزم اللجنة العلمية للملتقى بإعادة
المداخالت غير المقبولة.
تو ّجه جميع المراسالت إلى العنوان االلكتروني التالي:
moultari2016@gmail.com
لالستعالم يرجى االتصال بالهاتف الجوال:
0670496677
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