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 حاضر المرئي عن بعدبتقنية الت  
 

 :إشكالية الملتقى 
 

تارخييا  هو كيان خمتلف املعتدى عليه بأن   بسابق قصد واكتمال معرفةهيمنة  مشروعهو  االحتالل
 خطابا - يطرةللتربير وإحكام الس   - قتضيفعله يفإن   ، ولذلكسيولوجي واحلضاريو قايف والس  باملفهوم الث  
دونية اآلخر  وباملقابل ،وفوقيته تهسليم مبركزيلت  ل سيؤس  وهو ما املفاهيم،  فيزي  و الت صورات  خيتلق كولونياليا

لية ، ومواد أو  خرى إىل ععو  يستعددهاحتويل األمم األ اهلادف إىلاالستعماري  فعلهسه ل يفاملعتدى عليه، 
وهو يف العموم ما يوض ح  ،سيولوجياو ا وسفارغة حضاريا وثقافي  ال اتفضاءحتت ععار متدين ال ينهدها،

 ري املداعرة.املداعرة وغ ياتهجتل  ائم بني اخلطا  االستعماري املنَتج وبني الزم القائم والد  الت  
 

 مبقاومات قو ية منذ حلظته األوىل اصطدمقد  - بصوره املختلفة - الغريباالحتالل  أن  ح  الملومن ا
 على القائمأن  مشروعه  وجدفع ال، ف لية يف سياق تآكل بسدب حمور مضاد  حيث دخل مشروع الكولونيا

ية ــالعصابرؤيته  عمقهنة يف وفكرة متذ اخمتلق اوهم  إال  مل يكن  "نةغري املتمد   عو ش  الالفارغة و اجلغرافيا "
 .الوطنية القائمة بالقوة والفعل اتقافهو ما كشفته كينونة ومتام الث  طة والوحشية، و املتسل  
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دت إىل مشروعها ـــاستناليت ة/املقاومات ماملقاو  الذي حق قته راع واجلدللص  نسق ا انطلق ،ياقيف هذا الس  
 االحتالل والش عو  بني ست، فتأس  ستعمارييف مواجهة املغالطة ونقض التو هم اال الوطينقايف كري الث  ـالف

ن؛ مشروع بر رته الكولونيالية امشروع اصهخل  مواجهة فكرية ثقافية يف مقد ماهتا الكربى والقاعدية، املستضعفة 
 دمها يف مشروعها املضاد  ق ورس ختها قت وعيالوطنية ال يت تعم   قافةا، ومشروع الث  يف فكرهتا املختلقة وهم 

خصية الوطنية من ثقافتها إفراغ الش   واستهدافه ،ةي  يفـوالت زي يةحريفوحماوالته الت   ،جلميع مغالطات احملت ل املقاوم
 واختطافها من تارخيها. 

هم بعد أن أدركوا يف وعياحملتل  ضد  دة تقابل اجلزائريون بشخصية واحدة موح   ،اجلدل داخل أطر هذا
، ومت  يف خطابه ملواجهة الفكرية هي اجلدهة األوىل واملرجعية يف مسار تفكيك عنف االحتالل وتقويضبأن  ا

قايف وتارخيه وجمتمعه، ليكون املنطلق يف الث   يف األس   وماتاسياق ذلك ويف تراكمه بناء مشروع املقاومة/املق
هنض هبا اجلزائريون يف وأفعال هود حر ر واسرتجاع الكينونة احلضارية، وقد كان لذلك جإنتاج حلظة الت  

ت لتدلغ حد ها يف اخلطا  ر تدلو  ... ة وفني ةمستويات فكرية وثقافية ومعرفية وتعليمية وتربوية وإصالحي  
يت عمل ة اجلزائرية مسارها وسريورهتا الألم  لعيد ستي ق  عن مشروع ومشروعية استقالل مستحالس ياسي املعرب  

 ف جرياهنا. حتالل على إعطاهبا وتوقياال

يف اعتغاهلا  فعاليتها حتليلو  وصفهاتلك اجلهود و منطلقات  اكتشافؤال والدحث ميكن للس   ،ويف هذا
شاط يف استنهاض وبعث القو ة احلضارية واستجماع الن   ذلك استثمر قافة الوطنية وعخصيتها، وكيفعلى الث  
 نهالتحر ر وترتيب مقو مات وط اعي إىلالس   ،ةبالوطن والوطني املؤمن تارخييا جبدارة اجلزائري   وصلهو الوعي 

 نصاهباوتقف يف تناظر يعيد معادلة األنا واآلخر إىل  ،املعتديمع عنف لة الص  ملرحلة تارخيية مستأنفة تقطع 
 ألثر يف جتار  ععو  عقيقة وصديقةروع الذي كان له اوهو الفعل واملش ،وتفاعلها الص حيح احلضاري

ال يف جماهبة وإزاحة املشروع الكولونيايل، واألمثلة عديدة يف إفريقيا العليا والفكر الفع  لت القيم استلهمت ومتث  
ىل الدعد العاملي الذي تكون واقعة إوآسيا ومجيع األقطار اليت عرفت فعل االعتداء واالحتالل، مما حييل 

 خته يف املفهوم الفكري والتارخيي. دت له ورس  املقاومة اجلزائرية قد قع  
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 شروط تقديم البحث : 
 

 .شرعدم تقديم المداخلة في ملتقى آخر، وعدم تقديمها للن    -
 .(12وال يقل عن ) ،المصادر والمراجعقائمة  ذلك صفحة بما في (42)فحات عن ال يزيد عدد الص  - 

 :اليةروط الت  حسب الش  ب تكتب المداخلة - 
 المسافة بين السطور( 21، للهوامش 14و ،بالنسبة للمتن 11)حجم ، ال«Traditional Arabic» ط  خ* ال

للهوامش، على أن تدرج الهوامش في  11للمتن و 12حجم  (Times New Roman)وبالنسبة للغة األجنبية 
 آخر المقال.
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  :مالحظات 
 .مة()مجلة دولية محك   اإلبراهيمي لآلداب والعلوم اإلنسانيةنتقى أحسن المداخالت ليتم  نشرها في مجلة * ت  

 شريطة أن يرفق منجزه بتصريح  ،اسم مشرفهذكر طالب الدكتوراه ل ، يمكناستثناء  ) * ال تقبل األعمال المشتركة
 .مل وموافقته عليه(العه على العفيه اط   دؤك  من المشرف ي
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 أعضاء اللجنة:
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 جامعة متنراست )اجلزائر( دةيدكأ.د/ محمد مبارك   جامعة املسيلة )اجلزائر( أ.د/ صالح لميش
 جامعة اخلرطوم )السودان( الناصر الفكي أ.د/ عبد (العراقجامعة القادسية ) رحمان غرگانأ.د/ 

 عضو اجمللس األعلى للقضاء أ.د/ جمال يحياوي (اجلزائرجامعة الوادي ) أ.د/ مسعود وقاد
 جامعة تونس أ.د/ حبيب حسن اللولب (اجلزائرجامعة باتنة ) أ.د/ زهور شتوح
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 (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) د/ عبد السميع موفق (اجلزائرجامعة الدويرة ) أ.د/ مصطفى ولد يوسف
 جامعة املنيا )مصر( د/ تامر محمد عبد العزيز جامعة القاهرة )مصر( أ.د/ محمد رياض بدوي
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 (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) د/ عزوز زرقان جامعة ورقلة )اجلزائر( أ.د/ لخضر عواريب
 (اجلزائرجامعة املسيلة ) د/ مراد تواتي (الكويت) األساسية الرتبية كل ية أ.د/ مصطفى عطية جمعة
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 (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) د/ ياسين بغورة (اجلزائر)جامعة برج بوعريريج  د/ عيسى بربار
 اجلزائرجامعة  د/ بوبكر صماري (اجلزائرجامعة سوق أهراس ) د/ غزالن هاشمي

 (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) د/ صالح قسيس (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) عبدالمجيد قديدح د/
 (اجلزائرجامعة تدسة ) عادل بوديار د/ (اجلزائرجامعة املسيلة ) فيـد/ مراد ق

 (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) خروف د/ سماح بن (اجلزائرجامعة برج بوعريريج ) د/ زينة قرفة
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 . سامية حامديد خضور د. وليد د. عـــــادل رماش أ. حفيظة بن مزغنة
 د. خليصة بلفضيل أ. إبراهيم قادة د. عمر جبري . بلقاسم منصوريد
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 حافظ سايحد/ ط. ادةعب محسن بنط.د/  دالل بوريشط.د/  سهير بن زواشط.د/ 
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