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بقاعة احملاضرات مبمجع ووياايي بوعمةة

إشكالية الملتقى
التزال أثار جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر تلقي بظاللها القاتمة على
العالقات الجزائرية الفرنسية وتعكر صفوها من حين ألخر منذ سنة  0993والى
غاية اليوم وستبقى عالقة في األزمان فال يمكن القفز على الذاكرة التاريخية أو
محوها لدى الشعبين الجزائري والفرنسي لذلك يجب أن تنطق االعترافات
السياسية الرسمية كما تنطق الوقائع التاريخية المؤلمة التي عاشها الشعب
الجزائري ومنها مجازر الثامن من ماي  0954فالشعب الجزائري كغيره من
الشعوب التي استعمرت قد عاش ماسي إنسانية لن تمحى من الذاكرة الوطنية
وستظل تطارد الذاكرة االستعمارية للقرنيين الماضيين  .لذلك يأتي هذا الملتقى
ليطرح إشكاالت جديدة تختلف عن الملتقيات السابقة  ،وهي إشكالية االعترافات
السياسية الرسمية والتي تطرح بدورها األسئلة اآلتية :
هل االعترافات السياسية ضرورية إلقامة عالقات سوية وندية بين الجزائر
وفرنسا؟

اللجنة العلمية:
 األستاذ الدكتور صالح فركوس، ،رئيسا. الدكتور محمد شرقي ،نائبا. األستاذ الدكتور محمد القورصو،عضوا. الدكتور يوسف قاسمي ،عضوا. األستاذة الدكتورة قشي فاطمة الزهراء،عضوا. الدكتور شايب قدادرة.عضوااللجنة التنظيمية:
 األستاذ الدكتور محمد نمامشة ،رئيس الجامعة ،رئيسا شرفيا للملتقى. الدكتور رشيد حمدي ،نائب رئيس الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون ،رئيسا. ياسين شلغوم ،رئيس مصلحة العالقات الخارجية والتعاون ،منسقا. الدكتور سالطنية عبد المالك ،رئيس قسم التاريخ و اآلثار،عضوا مكلفا باإلعالمواالتصال.
 فداوي السعيد،المدير الفرعي لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية،عضوا مكلفاباإلعالم اآللي والسمعي البصري واإلشهار.
 الدكتور العقون فاتح ،عضوا مكلفا بأمانة الملتقى. الدكتور رماضنية مقداد ،عضوا مكلفا بأمانة الملتقى. الدكتور كريبس نبيل ،عضوا مكلفا باإلطعام. بودبوز نورالدين ،المدير الفرعي للوسائل العامة،عضوا مكلفا بالنقل والدعماللوجيستيكي.
 هاشمي كوثر ،طالبة مدرسة دكتوراه تاريخ ،عضوا. -بهلول حياة ،طالبة مدرسة دكتوراه تاريخ ،عضوا.

هل المصالح االقتصادية واألزمات الظرفية تعلو على الحقائق التاريخية ؟

فعلى الراغبين في المشاركة إرسال مداخالتهم كاملة قبل يوم .3102-15-31

كيف تعاملت السياسات الحكومية مع الذاكرة الوطنية في البلدين ؟

اإلشعار بالقبول يوم .3102-15-34

ما هي األسس والقواعد التي يمكن االعتماد عليها لبناء عالقات بعيدة عن

لإلتصال :

األطماع االستعمارية القديمة والجديدة سواء على الصعيد اإلقليمي آو القاري ؟
ويتناول هذا الملتقى المحاور التالية :
 8 -1ماي  1491بين بناء الذاكرة وبناء المستقبل
 -2حقيقة الثامن من ماي  1491ومكانتها في السياق التاريخي
 -3هل االعترافات الفرنسية بالماضي االستعماري ضرورية إلقامة عالقة
طبيعية مع الجزائر ؟

البريد اإللكتروني chelghoum.dz@gmail.com :
الـهــاتـــــــــــف 00213(0)6 6065 1506 :
www.univ-guelma.dz

