
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ن لهذا الملتقى إلى تحقيق مجموعة من ويطمح المنظم
 : األهداف منها

 .دراسة تاريخية شاملة لمسار األنتلجنسيا  -

 . اعتماد المنهج التاريخي في تقييم نشاط النخبة  -
 .التنوع الفكري في تطور المجتمع الجزائريتأصيل أهمية  -
 .إعادة االعتبار لإلسهامات الفكرية لإلنتلجنسيا -

 
 
 

 

 منابع فكر االنتلجنسيا: المحور األول

 رواد النخبة؛ دراسة سوسيولوجية   : المحور الثاني 

 النخبة في المشروع الكولونيالي: المحور الثالث

 .و توجهاتها الفكرية و السياسية األنتلجنسيا: المحور الرابع

 النخبة و دورها في الحركة الوطنية: المحور الخامس 

 النخبة و الثورة التحريرية: المحور السادس

 .النخبة و مشروع المجتمع الجزائري المسلم: المحور السابع
 

 

 

قلة من  " العربية -الفرنسية "تخرجت من المدارس 
من  أبناء أصحاب النفوذ والذين " المسلمين"الجزائريين

كانوا يمثلون وسائط بين إدارتها والسكان الجزائريين،ومن 
هذه المدارس تخرج نخبة من الجزائريين انساق بعضهم 

وتخندقوا في صف  االستعماريةمع أهداف المدرسة 
نسوا ودافعوا عن امتيازاتهم الخاصة،واختار فتج االستعمار

الصف الثاني استعمال تلك الثقافة التي اكتسبوها من 
المـدارس و المعاهد الفرنسية كوسيلة للتحرر و الدفاع 
عن مصالح األهالي حسب الظروف و تطوراتها، فكتب 

، االحتجاجاتهؤالء في القرن التاسع عشر العرائض و 
رلمانية والمالية  للدفاع على قدموها  أمام اللجان الب

سي : نذكر منهم " األهالي"حقوق  الجزائريين المسلمين 
ومع مطلع القرن العشرين أسسوا ... محمد برحال،

الصادق دندن وعمر : الجمعيـات والنوادي كما هو شأن 
راسم  وغيرهم ،و كان لهم الفضل في بداية العمل 

خالد،واستغلت  السياسي من أمثال  بن التهامي و األمير
صالح األ  نتلجنسيا المحافظة دورها  في الساحة لتوجيه  وا 

المجتمع، واستغلت النخبة منابر المجالس المختلفة 
وأثناء ". األهالي"للدفاع عن أفكارها وعن مصالح المسلمين

الثورة، تقلدوا مناصب هامة بهياكلها و كانت لهم مواقف 
وستون نائبا  تشهد لهم؛مثل فرحات عباس كما قـدم واحد

استقالتهم أثناء الثورة من المجالس معتبرين أن العمل 
لذلك . السياسي لم يعد ذا معنى  أمام الثورة التحريرية

إلي أي مدى أثر : رأينا من المفيد طرح اإلشكالية اآلتية
نشاط النخبـة في المسار التاريخي للشعب الجزائري؟ وأين 

اقع ؟ أو من ما تكمن قوة أفكار األنتجلسيا؟ أمن الو 
 أنتجته  المدرسة الكولونيالية من قيادات و نخب؟

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -باتنة  -جامعة الحاج لخضر 

 اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالميةكلية العلوم 

 قسم العلوم اإلنسانية
 شعبــة التاريخ

 
 

 تنظم

  :ملتقى وطني حول 

 
 

 م4102 مـاي   8 -7يومي 
  قاعة المحاضرات الكبرىب

 بمقر الكلية
 

 الديبــاجة

 

 أهداف الملتقى

 

المحاور األساسية 

 للملتقى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................:..............اللقب
 .................................................:.االسم

 ............................:....................الوظيفة
 :.........................................الرتبة العلمية 

 ................................:.......المؤسسة/الهيئة
 ................................: ............التخصص
 ............................. :...................الهاتف
 .............................................:..الفاكس
  :.....................................نيرو تكاالل البريد

 ........................: ..............محور المداخلة
 ......................................:ة لمداخلا عنوان

 ...................:...........................الملخص
...........................................................
...........................................................

...........................................................
...........................................................

............................................... 
 ..............: .....ة الوسائل المتطلبة لعرض المداخل
 

 
        :ترسل المواضيع عبر البريد اإللكتروني التالي
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 121264730: الهاتف

 

 

  بن عبيد الطاهر  د.أ :الرئيس الشرفي للملتقى
 باتنة -مدير جامعة الحاج لخضر 

  بوبشيش صالح  د.أ :رئيـس الملتـقى
 عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 خمـري الجمعي  د.أ :مديــر الملتقى
 بـاقة رشيـد  د.أ :رئيس اللجنة العلمية
 منصورية عاشـور. أ :رئس لجنة التنظيم

 :الهيئة االستشارية والعلمية للملتقى
 جامعة باتنة           بوقرة بلقاسم           د.أ -
 جامعة باتنة  بوقرة كمال                     د .أ -
 جامعة باتنة        مزهودي مسعود           د.أ -
 حداد مصطفى                   جامعة باتنة  د.أ -
 جامعة بسكرة          علي              د أجقـو.أ -
 درارأجامعة       بوصفاف عبد الكريم        د.أ -
 جامعة قسنطينة                    د عالوة عمارة  .أ -
 د حماميد حسينة                   جامعة باتنة.أ -
 جامعة باتنة             وة لمياء      بوقري  د.أ -
 جامعة باتنة      قريري سليمان               د  -
 جامعة قالمـة     قاسمي يوسف                 د -
 وادي شافو رضوان                      جامعة ال  د -
 بن زروال جمعة                   جامعة باتنة  د -
 

 :أعضاء لجنة التنظيم 
 مختار هواري. أ -بعيطيش عبد الحميد         . أ -
 ـد        ـــداح أحمـــأم. د -شباحي مسعود              . د -
 بن عشي جمـال               . أ -           غيالني السبتـي  . د -
     طــــبي سميــــــر           . أ -   ـع            عولمي الربي. أ -
                  روف محمـدــش. أ -               مسرحي جمـال. أ -
 رحمـاني موسى. أ -               سالـم مصطفى. أ -
 

 

 
 
 .يجب أن تكون المداخلة في اهتمامات محاور الملتقى -
 .يبغي أن تكون المداخلة وفق المعايير العلمية - 1
أو الفرنسية مع  تلقى المداخلة بالعربية أو اإلنجليزية - 2

إرفاقها بملخص ال يتجاوز نصف صفحة بالعربية أو 
 .العكس

 Simplified Arabic  تكتب المداخلة بالعربية بخط - 3
 Times new  بخطأما اللغة الفرنسية فتكتب  11رقم

roman   1وتباعد بين السطور. 12رقم. 
 .سم من باقي الجهات 2سم من اليمين و2.2: الهوامش 

على أن  12و  11راق المداخلة  ما بين تتراوح أو  - 1
 .يكون التهميش في أسفل الصفحة 

 .يشترط أن تكون الصور، البيانات و الجداول واضحة - 2
 .يستحسن تقديم المداخالت في أقراص مضغوطة - 6
 .يشترط أن تكون المداخلة غير منشورة من قبل - 7
تخضع جميع المداخالت المرسلة إلى تحكيم الهيئة  - 8

 .للملتقىالعلمية 
االلتزام بمواعيد إرسال استمارة المشاركة ونص  - 9

 .المداخلة
 
 

 2111/ 12/ 8-7: تنظيم الملتقى أيام
 2111/  31/13: آخر اجل لقبول الملخصات

 11/2111/ 12ردود اللجنة التنظيمية في حدود 
 22/11/2111آخر اجل لقبول المداخالت كاملة يوم 

 

 

 

 

دعوة للمساهمة 

 بمدخالتكم

 

 تواريخ مهمة

 

 استمارة المشاركة

 

 للتواصل واالستعالم

 

 مشاركتكم تسعدنا وتشرفنا


