تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية

الس يد عبد العزيز بوتفليقة
جامعة  8ماي 5491قالمة تنظم :

امللتقى ادلويل احلادي عرش حول
مجازر  80ماي  5491بين االعترافات السياسية والحقائق التاريخية

برانم ج ا مللتقى
 ا ليوم الأول الأربعاء  8ماي 2013



مراسيم افتتاح الملتقى

س  90و  99د  -س  90و  20د

الجلسـة األولى :رئاسة الجلســة  -األستاذ الدكتور الغاشي مصطفى "جامعة تطوان ،المغرب
س  90و  20د  -س  09و  40د
س  09و  40د  -س  59و  9 0د
س  59و  00د  -س  10و  20د

الدكتور جاللي بلوفة عبد القادر " جامعة تلمسان "

» ماي  5091في الكتابات الجزائرية و الفرنسية  -دراسة تاريخية تحليلية « -

األستاذ الدكتور مجري عبد الكريم جامعة منوبة ،تونس "
» جرائم االستعمار الفرنسي بالجزائر بين الحقيقة والخيال :احداث ماي  5091أنموذجا «
األستاذ الدكتور مصطفى الحنفي " المغرب "و الدكتور يوسف قاسمي " جامعة قالمة "
» حول سياسة االعتراف  :المفهوم واآلليات «
مناقشة

س  10و  20د  -س  10و  40د

راحـ ـ ـة

س  10و  40د  -س  11و  00د

الجلسـة الثانية :رئاسة الجلسـة  -الدكتور شرقي محمد " جامعة قالمة
س  11و  00د  -س  11و  20د

س  11و  40د  -س  12و  00د
س  12و  00د  -س  12و  20د
س  12و  20د  -س  12و  40د

"

األستاذ الدكتور صالح فركوس " جامعة قالمة "

» مجازر  8ماي  5091حقائق تاريخية وشهادات حية «

الدكتور مقالتي عبد اهلل
س  11و  20د  -س  11و  40د

"

" جامعة المسيلة "

»حقيقة مجازر ماي  5091في الذاكرتين الوطنية والفرنسية على ضوء

اعترافات الفاعلين والسياسيين«

الدكتور إسـعد لـهاللي

" جامعة سطيف " 2

» مجازر  8ماي  5091في عموشة بسطيف «

السيد عادل جدادوة " طالب دكتوراه جامعة عنابة "
» العالقات الجزائرية الفرنسية  -عقد الماضي ومخاوف المستقبل«

السيد عبد الكريم بوسالم

" التلفزة الجزائرية "

» اإلعالم بين الحفاظ على الذاكرة و التسويق للحاضر«

س  13و  00د

وجبة غداء

س  16و  00د

مسيرة  8ماي إنطالقا من النصب التذكاري بالكرمات

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية

الس يد عبد العزيز بوتفليقة
جامعة  8ماي 5491قالمة تنظم :

امللتقى ادلويل احلادي عرش حول
مجازر  80ماي  5491بين االعترافات السياسية والحقائق التاريخية

برانم ج ا مللتقى
 ا ليوم ا لثاين امخليس  9ماي 2013



الجلسـة الثالثـة :رئاسة الجلسـة  -األستاذ الدكتور مجري عبد الكريم " جامعة منوبة ،تونس
س  90و  99د  -س  90و  20د

"

الدكتور شرقي محمد " جامعة قالمة "
" دور الكشافة االسالمية بقالمة في سنتي  5091- 5099وذاكرة األجيال
من خالل األرشيف الفرنسي "

س  90و  20د  -س  90و  40د األستاذ الدكتور امحرف عبد الهادي و األستاذ الدكتور الغاشي مصطفى " جامعة تطوان ،المغرب "
» االستعمار بين الن ظرة االكاديمية والنظرة الوطنية«

س  09و  40د  -س  10و  99د الدكتور حميدي أبوبكر الصديق " جامعة المسيلة "

» أحداث الثامن ماي بين جدلية االعتراف الفرنسي بالحقيقة التاريخية والتوجه نحو المستقل«

س  10و  00د  -س  10و  20د

الدكتور روابحي العياشي " جامعة منوبة ،تونس "

»مجازر  98ماي 5091من خالل المصادر الفرنسية :قراءة لكتاب << مأساة جزائرية >>
لصاحبه أوجين فالي «

س  10و  20د  -س  10و  40د األستاذ عمر عبد الناصر " جامعة قالمة "

» قراءة و تحليل في قانون تجريم االستعمار في الجزائر«

س  10و  40د  -س  11و  99د

الدكتور احمد مسعود سيد علي " جامعة المسيلة "
» ذكرى الثامن ماي  ،5091بين الذاكرة المشحونة و التجاذب السياسي «

س  11و  00د  -س  11و  20د

األستاذ الدكتور بعلي محمد الصغير

" جامعة عنابة "

» مجازر  8ماي :5091اآلثار القانونية لالعترافات السياسية «

س  11و  20د  -س  12و  00د

مناقشة عامة

س  12و  9 0د  -س  12و  30د

إختتام فعاليات الملتقى.

س  13و  00د

وجبة غداء

س  14و  09د

زيارة المعالم التاريخية و األثرية لوالية قالمة

