جامعة  80ماي  – 5491قالمة

في اطار االحتفال بالذكرى الخمسين السترجاع
السيادة الوطنية
تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية

ملتقى دولي بعنوان:

الثورة التحريرية اللربى
''دراشة قانونية وشياشية''
فعاليات امللتقى يومي 20 - 20 :ماي 0200
مبجنع هليوبوليس – قاملة
حقوق املشاركة:

أساتذة باحثني 0222....................دج
طمبة 0222..............................دج
مشارك من خارج الوطن 022 .......يورو

إشلاليـة امللتقـى:
تعتبر الثورة التحريرية من أبرز وأروع صور الكفاح على
المستوى الدولي  ،هذه الثورة المباركة التي عاشها الشعب
الجزائري  ،و قبلها كانت ثورات عديدة استمرت طيلة قرن و
اثني و ثالثين سنة لم تستسلم فيها االمة الجزائرية  ،بل ظلت
تقاوم إلى أن اندلعت الثورة التحريرية ( )4591-4591التي
استطاعت برغم امكانياتها المتواضعة أن تواجه أكبر قوة
استعمارية مدعومة بالحلف األطلسي و استمرت الثورة تقاوم
على كل الجبهات  ،حيث تمكنت من وضع هياكل سياسية و
قانونية اعتمدت على مبدأ القيادة الجماعية التي هيأتها للدخول

العنوان :ص.ب  020جامعة قالمة 00222

المحور األول :الثورة التحريرية من بيان أول نوفمبر
( )4591إلى مؤتمر الصومام ()4599
أوال :بيان أول نوفمبر  :تحليل سياسي و قانوني للبيان.
ثانيا :المواقف السياسية الداخلية و الدولية تجاه الثورة
الجزائرية.
ثالثا :مؤتمر الصومام  12أوت  :4599التنظيم السياسي و
العسكري و القانوني.
رابعا :الثورة الجزائرية و االمم المتحدة.

في مرحلة جديدة من تاريخ الكفاح المسلح خاصة بعد انعقاد
مؤتمر الصومام  12أوت  4599الذي يعتبر نقطة تحول كبرى

المحور الثاني :الثورة التحريرية من مؤتمر الصومام إلى قيام

إذ من خالله تم تحديد األهداف السياسية و القانونية للثورة

الحكومة المؤقتة الجزائرية ()4591

.كما أرسى لجبهة التحرير الوطني بنائها التنظيمي السياسي و

أوال :التطورات السياسية و العسكرية ()4591-4599

القانوني المتمثل في بناء الهيئات التنظيمية و التشريعية كما
قامت جبهة التحرير الوطني بتفعيل النشاط السياسي و
الديبلوماسي للثورة الجزائرية على إثر قيام الحكومة الجزائرية
المؤقتة (.)4591ونتيجة لتطور الحرب التحريرية اضطر المحتل
الغاصب للدخول في مفاوضات إيفان و إعالن االستقالل  .فتم
بذلك للجزائر ما ضحت من أجله بماليين الشهداء رحمهم اهلل.
فاإلشكالية التي تعالج هذا الموضوع إذن تتناول الجوانب
السياسية و القانونية .للثورة الجزائرية ،أي إلى أي حد كانت
الثورة الجزائرية من خالل مواثيقها و منظومتها القانونية تواكب
تطور األحداث الداخلية و الخارجية و كيف كانت مواقفها تجاه

الموقع اإللكتروني للجامعةwww.univ-guelma.dz :

حمـاور امللتقـى:

كثير من القضايا؟

ثانيا :ميالد الحكومة الجزائرية المؤقتة
ثالثا :التنظيمات السياسية و القانونية
رابعا :النشاط الديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني.
المحور الثالث :الثورة

الجزائرية من الحكومة المؤقتة

( )4591الى غاية االستقالل (.)4591
أوال :التطورات السياسية و العسكرية و القانونية
ثانيا :مؤتمر طرابلس :التنظيمات السياسية و االيديولوجية و
القانونية
ثالثا :المفاوضات و اتفاقيات افيان :تحليل سياسي و
قانوني.
رابعا :االستقالل وبناء الدولة الجزائرية.

اللجنــــة العـلميـة :

رئيض اللجنة العلنية -................أ -د  /فركوط صــاحل

أعضاء اللجنة العلنية :
أ-د عبد اهلل حصن علي األظعل جامعة القاهرة مصر
جامعة تونض
أ.د فرحات حرظاني
جامعة باريض فرنصا
أ.د يوشف فاتض
جامعة القاهرة مصر
أ.د صالح عامر
جامعة بصلرة
أ -د عنر فرحاتي
جامعة اجلسائر
أ -د حمند برقوق
جامعة اجلسائر
أ -د عنار جفال
جامعة اجلسائر
أ -د خليفة بوزبرة
جامعة عنابة
أ.د -مانع مجال الدين
جامعة باتنة
أ -د زياني صاحل
جامعة عنابة
أ .د -محيدي محيد
جامعة قاملة
أ.د نصيب نعينة
جامعة قصنطينة
أ-د -عبد اللريه كيبش
جامعة قصنطينة
أ-د -طاظور عبد احلفيظ
جامعة عنابة
أ-د -ناجي عبد النور
جامعة باتنة
أ.د -مناصرية يوشف
جامعة باتنة
أ.د -رابح بلعيد
جامعة اجلسائر
د صايج مصطفى
جامعة قاملة
د -بوصنوبرة خليل
جامعة قاملة
د -غسالني وداد
جامعة تيارت
د .ظيعاوي وفاء

اللـجنــة التنـظينيـة :
رئيس اللجنة التنظينية  .................د – كريبس نبيل
أعضاء اللجنة التنظينية :
أ -محيداني حمند
أ -بومخيس شويلة.
أ-نايت محود مصطفى
أ -محيداني شليه
أ-العايب شاميـة
أ -فارة مســاح
أ -حديدان شفيان
أ-شوايدية منية.
عنرون محيدة
أ -فنطازي خري الدين
شعايدية عبد العسيس

اآلجــال:
آخر أجل الستقبال -الممخصات:

0200/20/20

آخر أجل الستقبال المداخالت النهائية :

0200/20/02

آخر أجل لمرد بنتائج المجنة العممية لمممتقى0200/20/02 :
فعاليات الممتقى يومي:

 20و 20ماي 0200

 -4شروط المشاركة في الملتقى:
 )4تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها،
باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،مع إرفاقها بملخص ال

استمارة طلب المشاركة
االسم .......................... :اللقب.............................. :
الرتبة العلمية........................................................ :
التخصص............................................................ :
الوظيفة................................................................ :
المؤسسة المستخدمة................................................. :
مجال البحث (ماجستير ،دكتوراه ،أخرى):
...........................................................................

يقل عن صفحة بإحدى اللغات الثالث.

رقم الهاتف (إجباري)................................................ :

 )1تكتب المداخلة باللغة العربية وفقا لخطSimplified :

البريد اإللكتروني (إجباري)......................................... :

 Arabicحجم  ،41وباللغات األجنبية بخط Time New
 Romanحجم .41
 )3تتراوح صفحات البحث من  41إلى  12صفحة بصيغة
.A4
 )1يرسل الملخص والمداخلة كاملة إلى البريد اإللكتروني للملتقى
في اآلجال المحددة ،وال يقبل اإلرسال بالفاكس.
 )9يشترط في البحث أن يكون أصليا وحديثا ،ولم يتم نشره أو
إلقاؤه في مناسبات علمية سابقة.
 )9تخضع جميع المداخالت للتحكيم العلمي للجنة الملتقى
وستبلغ أسباب الرفض على العناوين اإللكترونية ألصحابها.
 )7ال تقبل المداخالت المشتركة وال يتم تقديم أكثر من
مداخلة.
 )1ترفض المداخالت التي ال يتماشى مضمونها مع الملخص
المرسل آنفا.
 )5ال تؤكد المشاركة إال بعد االستقبال النهائي للمداخلة كاملة
على البريد اإللكتروني.

المحور...................................................................
عنوان المداخلة....................................................... :
ملخص المداخلة....................................................... :

 المراسالت:

 توجه المراسالت إلى العنوان اإللكتروني لمممتقى:

normila1@yahoo.fr

