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 الجزائ       ر في 5491 م    اي 80 مج      ازر 

  ال ذاكرة- اإلبادة-القمع"
 
 "نس ىت
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             صيفأ. د سفيان لو  رئيس اللجنة العلمية:     

 العلمية: أعضاء اللجنة

 2 سطيف جامعة                                        خليل كمال. د -

 2 سطيف جامعة                                         طويل العيدي. د -

 2 سطيف جامعة                                       بكاي املالك عبد د.أ

 قاملة جامعة                                قدادرة يبالشا د.أ -

 املسيلة جامعة                                      مليش صالح د.أ -

 2 سطيف جامعة                                         فايد بشير د.أ -

  املسيلة جامعة                               مقالتي هللا عبد د.أ -

 الوادي جامعة                                  شافو رضوان د.أ -

 املسيلة جامعة                                         بيرم كمال د.أ -

   املسيلة جامعة                 علي سيد مسعود أحمد د.أ -

  ةاملسيل   جامعة                                   بوضربة عمر د.أ  -

 املدية جامعة                                        قرين مولود. د -

 2 سطيف جامعة                               العكروت خميلي. د -

 تيبازة  جامعة                  د. دحمان تواتي                   -

       2 سطيف ةجامع                      د. محمد بن ساعو               -

 جامعة برج بوعريريج                  صالح بن سالم                 -د

 جامعة املسيلة                   أ. د مصطفى عبيد            -

 2 سطيف جامعة                                         بوطبة لخضر. د -

 2جامعة قسنطينة                  د. موس ى لوصيف              - 

     2 سطيف جامعة            د. محند أكلي أيت سوكي         -

  2 سطيف جامعة                                         عزة الحسين. د -

 جامعة قاملة                        د.  خميسة مدور            - 

  2 سطيف جامعة               د. خميس ي بولعراس           -

 2 سطيف جامعة                     د. السعيد بودينة          -

   2 سطيف جامعة                   د. زهير بن علي                -

   2 سطيف جامعة             مسعود بريكة                      د .   -

 2جامعة سطيف    أ.د. فارس كعوان                                -

  2 سطيف جامعة                      د. البشير بوقاعدة           -

   2 سطيف جامعة                                د. مراد بن حمودة -

 2د. عبد الحفيظ قبايلي                        جامعة سطيف  -

  

 

        د. بوعبد هللا عبد الحفيظ اللجنة التنظيمية: رئيس

 أعضاء اللجنة التنظيمية:

         د. بلحرش حسين -                        مسعي عبد الحق    د.  -

         بن عمارة كمال د.  -                                   د. رضا بن النية  -

         د. رضوان بوبكر -                 د. جعفر عدالة                    -

       د. عروس ي حميد -                             د. خالد حموم        - 

       د. أومليلي حميد -                  محفوظ خالد               د.  -

        د. العيدون حامدي -                         أ. محمد كراغل           -

  د. بسو حمزة -                      د. عيد عبد الحق          -

 د. مرمول زينة -                              أ. خالد شهرة          -

  د. بلعزام مبروك -                هشام بن عبد الرحمن    أ.-

                              بلقاسم صحراوي . أ -أ. بن اعراب كلثوم                              -

 أ. طوالي حمزة -خاشة السعيد                                    د.  -

 

 أمانة امللتقى:

 عكال عبد العزيز  -                                      خلفة النوري -

 مرير هاجر - جبير العربي                                        -

   بن سليمان ياسين -              صبايحي مبروك                     -

 ةبوصبع ريم -                                         جبارة زهير   -

 طيار شوقي                                           -                                         بوبكر بكرار -

                  برارمة حنان -                                          عادل تيرور  -

 

 واالتصال:لجنة اإلعال  

   عزالدين ربيقة  -                            ة فارسشاشد.   -

 حمزاوي رؤوف -                             بن جدية سعاد   -

 عريوة الهام      -                              بوضياف المية -

 اسعادي هدى -                           هشام ي بوعرور   -
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          :امللتقى ديباجة

 الكولون  مليشيات كانت و الجماعية، اإلبادة الفرنس ي الجيش مارس الجزائر في 5491 ماي 80 يوم خالل            

 تأثير تحت هم و الجنود هؤالء يكن لم السكان، ضد وحش ي بقمع السنغاليون  الجنود قام و تقتل، املتعصبة

 يخربون  و اسالن يضربون  و الرعب يزرعون  كانوا  السن، كبار ال و رجال ال و نساء ال أحد، يحترمون  الفرنسيين

 قرر  و... العبثية في أخيرا ليسقطوا الريفية، املسالك و املدن اجتاح يتعاطونه راحوا الذي القمع هذا املمتلكات،

 قّتل و حرقها تم بأكملها دواوير الجماعي، االستئصال إنه يتحرك، من كل مالحقة و للتقتيل، العنان إطالق العسكر

 .أهلها

 بّيتت قد فرنسا أن يعني هذا و ،5491 ماي 80 يوم بعد أسابيع متواصل و منظم بشكل و قعتو  الجريمة إن              

 5491 ماي 80 مجازر  كانت ثقيلة، الحصيلة فكانت نارها، أذكوا املستوطنين أن و املجازر، هذه اقتراف في النية

 حقيقية كنواة البعض فاعتبرها وطنيةال لألفكار املوقظة الهزة بمثابة أو الفرنس ي االستعمار مع الفصل يوم بمثابة

 إطار خير هي الديمقراطية للحريات االنتصار حركة فكانت ،5419 نوفمبر في املوقوت انفجارها عرفت ثورية لتعبئة

 و مجازفين و كمتطرفين التقليديين املناضلين طرف من األوقات من وقت في إليهم ينظر كان الذي املتحمس للشباب

 .وجهها في السالح حمل و فرنسا على التمرد إلى الدعوة في متسرعين

 الشخصيات من انتقاما األساس ي الدور  والكولون  الفرنس ي الجيش فيها لعب والتي الدموية املأساة تمت هكذا            

 في االستعماري  الوجود نهاية بداية هي 5491 ماي 80 مجازر  كانت األعمى، حقدهم من انطالقا البارزة الجزائرية

 بالتالي و املتخاذلين، مواقف قّومت و الجامدين و املترددين نفوس زعزعت و الثوريين مبادئ دعمت حيث الجزائر،

 ميالد مع لها الفعلي التخطيط بدأ و الثورة نار إشعال إلى الثوري الجزائري  الشباب من املتحمسين تطلعات حققت

 .        5491 عام السرية املنظمة
 

 

 أهداف امللتقى:
 تطوى  ال و تنس ى ال التي االستعمارية بالجرائم والتذكير الجزائري  للشعب الجسام التضحيات إبراز 

 .الوطنية الذاكرة في صفحاتها

 5491 ماي 80 مجازر  ذكرى  مع املتزامن للذاكرة الوطني اليوم إحياء . 

 الجزائر الستقالل الستون  الذكرى  إحياء . 

 تقديمها الجامعة دأبت التي التاريخية سيماال  و الثقافية النشاطات تنويع و تفعيل. 

 العلمي البحث غمار خوض في األساتذة و الباحثين تشجيع و الوطني التاريخ بتدوين االهتمام. 
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 محاور امللتقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  لغة امللتقى:
 
خدام اللغة االنجليزية أو الفرنسية في أنه يمكن للمتدخلين است غيرالرسمية في امللتقى الوطني، العربية اللغة  عتبر اللغةت

 املشاركين في امللتقى:، مداخالتهم

 في التخصصاألساتذة الباحثين  -

  طلبة الدكتوراه -

 التعليم العالي، املجاهدين ةزار و   ،واألرشيف مؤسسات ومراكز البحثاطارات  -

 .مجال التاريخ والذاكرةإعالميين مختصين في  -

 :شروط املشاركة في امللتقى

 لها صلة بأحد محاور امللتقى، ولم يسبق نشرها من قبل.فردية و تكون املداخلة أن  -

 ، وحسب النموذج املرفق.كلمة 288 أن يرسل ملخص للمداخلة باللغة العربية ال يتجاوز  -

 التاريخية. أن يكون البحث يستوفي القواعد املنهجية في الكتابة -

 م بعد إخضاعها للخبرة العلمية.يتم إعالم املشاركين الذين تم قبول ملخصات بحوثه -

 صفحة. 51يتجاوز عدد الصفحات  أالاملداخالت املقبولة على  إرساليتم  -

 .59وبحجم  (Simplified Arabic)أن تكتب املداخلة بنمط الخط العربي البسيط  -

 يتم نشر البحوث العلمية املقبولة في مجلد خاص بامللتقى، وفق شروط النشر املعروفة. -

 قى:أنشطة امللت

 املداخالت العلمية واملناقشات وتبادل وجهات النظر بين املشاركين. -

 عرض للكتاب على هامش امللتقى.، و جداريات وملصقات حول محاور امللتقى -

 .شريط وثائقي حول محاور امللتقى -

 

 

 

 .الوطنية الذاكرة - 5

 .االستعمار جرائم و لقانون ا - 2

 .   منسيون   أعالم و لها مؤرخ غير مناطق: 5491 ماي 80 مجازر  في املنس ي التاريخ - 3

 . 5491 ماي 80 مجازر  عن جديدة أرشيفية وثائق - 9

 . 5491 ماي 80 مجازر  حول  دولية هيئات و قناصل عن صادرة سرية تقارير - 1

 .االستعمارية بالجرائم اإلقرار إلى رانالنك من الفرنسية الكتابات تطور  – 6

 . الجماعية اإلبادة و الوثائقي الفيلم - 1

 .الجزائري  األدب في 5491 ماي 80 مجازر  - 0
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 مواعيد هامة:

 2822/  89/  28    آخر أجل الستالم البحوث واملداخالت كاملة: -

 2822/  81/  82    خالت املشاركة في امللتقى: اإلشعار بقبول املدا -

 .2822ماي   84. 80   :انعقاد امللتقى يومي -

 

 للتواصل معنا:

  سطيف املدينة الجامعيةاللجنة الفرعية للتظاهرات العلمية  إلىترسل البحوث واملداخالت 

 

 

 / : 836.66.55.05 الفاكس                                     /    :836.66.55.48 الهاتف

 

 

 

 setif2.dz-www.univ  :2 املوقع االلكتروني لجامعة سطيف

 

 

 setif2.dz-C.univsetif2@univ  :الخاص بامللتقى االلكترونيالبريد 
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