الجمهىسٍت لجضائشٍت الذًمىكشاظُت الؽػبُت

دًباحت :

وصاسة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي

ؼيلذ الثىسة في الاوساط جحذًا هبيرا لفشوعا وظُاظتها
الشدغُت اإلاخػذدة الجىاهب الظخػادة ظُعشتها غلى هزه
اإلاىعلت الثائشة بفضل الػذًذ مً الصخفُاث الىظىُت
والضغاماث التي امىذ بالىفاح اإلاعلح هحل وحُذ للىحىد
الاظخػماسي وباالظخلالٌ الؽامل ههذف ظامي ومؽشوع
،مً بين هزه الصخفُاث غباط لؿشوس- ،الؽهُذ الشمض-
وكفذ اغادة الاغخباس لهزه الصخفُت ومعاسه همىاضل
زىسي ،والىؽف غً ظيرة واحذ مً أبشص وأغظم سحاالث
زىسة هىفمبر الخالذة غىىها اإلالخلى بـ  :غباط لؿشوس ظيرة
بعل ومعيرة زائشوهزا مً خالٌ غذة محاوس محىمت
ومخىاصهت جمثلذ في ظيرة الؽهُذ مً حُث اإلاىلذ واليؽؤة
ووؽاظه العُاس ي كبل الثىسة زم وؽاظه الثىسي أزىاء الثىسة
الخحشٍشٍت الىبري .والاظاللت غلى بػض مىاكف اللائذ
الؽهُذ ظىاء ما حػلم بدىظُم الثىسة أو كُادتها أو غالكاجه
مؼ بػض كادتها غلى ؾشاس الؽهُذ بً بىلػُذ مفعفى او
الؽهُذ ؼُحاوي بؽير ،وعجاٌ عجىٌ وـفاث وأخالق
الؽهُذ التي غاٌؽها سفلاإه في العالح ظىاء مً أهفاسه
وحتى مً بػض خفىمه الزًً اخخلف مػهم في هُفُت
جىظُم الثىسة ،هزه الثىسة التي وان ًشي فيها زىسة الجضائشٍت
جحلم هذفها ألاوٌ وهى جحشٍش الىظً بػذما ًلاسب كشها
وهفف كشن مً الضمً ،هضشجه الى اإلاعخلبل باظخىماٌ
جحلُم هذف الثىسة ألاظاس ي وهى اغادة بػث دولت كىٍت

حامػت غباط لؿشوس خيؽلت

بالخيعُم مؼ مذًشٍت اإلاجاهذًً لىالًت خيؽلت
جحذ سغاًت العُذ والي والًت خيؽلت
جىظم حامػت غباط لؿشوس

اإلالخلى الىظني الاوٌ حىٌ
غباط لؿشوس
ظيرة بعل و معيرة زائش
1957-1926

الشئِغ الؽشفي :أ.د ؼالت غبذ الىاحذ مذًش الجامػت
سئِغ اإلالخلى  :د /ولُل ـالح
اإلاؽشف الػام  :د .إلاىىس مػشوف
غمُذ ولُت الػلىم الاحخماغُت و ؤلاوعاهُت

بهىٍتها وبثلافتها ووحذتها واكخفادها .

ؤلاؼيالُت
وان لػباط لؿشوس دوسا أظاظُا في حػمُم الىعي الثىسي
داخل الىظغ اإلاحلي فُما ًخمثل دوس غباط لؿشوس في الثىسة
الخحشٍشٍت الجضائشٍت جحضيرا وجفجيرا وجىظُػا وجىظُما ؟
ما هي خفىـُاث اإلاىعلت وسـُذها في اإلالاومت ومذي
جحىم الؽهُذ في هزا الشـُذ وخفىـُت اإلاىعلت
واظخؿالله في جىمُت سوح الخمشد ضذ فشوعا و ظُاظتها .؟
مً هى غباط لؿشوس ؟ وما هي بُئخه التي وؽا فيها و مذي
جؤزيرها في جىىٍىه ؟
فُما ًخمثل وؽاظه العُاس ي كبل الثىسة واجفاالجه مؼ
كادة الثىسة ألاوائل ؟
هُف واهذ معاهمخه في الخحضير و جفجير للثىسة ؟
فُما جمثل وؽاظه أزىاء الثىسة ؟ وما هي أهم الاهخفاساث
التي حللها خالٌ معاسه الثىسي 1957-1954؟
هُف واهذ غالكاجه مؼ سفلائه في الىفاح ؟
مارا وان مىكفه في الخعىساث الحاـلت خالٌ مئجمش
الفىمام وبػذه ؟

اإلاحىس الاوٌ :البِئت التي وؽؤ فيها غباط لؿشوس
مىلذه و وؽاجه و مئازشاث اإلاحُغ الجؿشافي والاحخماعيفي شخفِخه
دساظخه –هضاله العُاس ي و اهخشاظه في الػمل العُاس يكبل زىسة اوٌ هىفمبر  - 1954دغمه لالحخجاحاث الشافضت
للعُاظت الاظخػماسٍت مً خالٌ مظاهشاث  08-01ماي
 -1945جىظُم احخجاحاث .1952
شخفِخه الػعىشٍت والتزامه بمبادئ الفاجح هىفمبر 1954في اظاس الؽشَػت ؤلاظالمُت.
اإلاحىس الثاوي :لؿشوس غباط وزىسة الفاجح مً هىفمبر 1954
الخحضيراث والاحخماغاث العابلت للفاجح مً هىفمبر1954
خعبه واؼشافه غلى فىج مفجشي للثىسة وكُادجه للثىسةفي غامها الاوٌ
 الثىسة في حبل ؼؽاس  :كُادجه للثىسة – ملش اللُادة –غالكاجه
 اإلاػاسن التي خاضها اظتراججُخه في كُادة اإلاػاسن هجىماث الؽماٌ اللعىعُني ودوسه في حػبئت الاوساطلذغم الهجماث
 اإلاحىس الثالث  :غباط لؿشوس والاحذار الػعىشٍتوالعُاظت التي جلذ غام 1955
مىكفه مً اغخلاٌ بً بىلػُذ واصمت اللُادةمػشهت الجشف  1955و اوػياظاتها غلى اإلاىعلتغباط لؿشوس ومئجمش الفىمام1956اظدؽهاد غباط لؿشوس واوػياظاث رلً غلى الثىسة فياإلاىعلت
-اظخمشاسٍت الثىسة باإلاىعلت بػذ غباط لؿشوس.

اإلاحىس الشابؼ  :كشاءة في ما هخب غً الؽهُذ غباط لؿشوس
هخاباث :
ـالح لؿشوس AbbèsLaghrour : Un héros peu connu-
AbbèsLaghrour du militantisme au combatغمش جابلُذ :ألاوفُاء ًزهشوهً ًا غباط :غباط لؿشوس :
حُاة و هفاح
محمذ غباط :هفش بال زمً
دومُيًُ فاساٌ
مزهشاث الجىيراٌMarcel Bigeard
اًذ احمذ  :هخاب الحشب وبػذ الحشب
كشاءة في حشٍذة الىفش وحشٍذة الاوساط  :حؿعُت ملخلُاث
الؽهُذ غباط لؿشوس بخيؽلت
مالحظت :
 ظِخم ظبؼ مذاخالث اإلالخلى في هخاب ول آلاساء الىاسدة في اإلاذاخالث ال حػبر غً أي ساي او مىكفللهُئت اإلاىظمت للملخلى.

اهذاف اإلالخلى
 -1الخػشٍف باإلاىعلت واظهاماتها الثىسٍت
 -2اظخػادة الزاهشة الخاسٍخُت باظترحاع مآس ي الحشب
اإلائإلات وحشائم الاظخػماس البؽػت
 -3هفض ؾباس الخاسٍخ غً معيرة زائش كذم هفعه فذاء
للىظً .

 -4الىؽف غً حهىد الؽهُذ في الخحضير للثىسة
وجفجيرها و جىظُؼ سكػتها .
 -5جىظُؼ دائشة البحث الخاسٍخي حىٌ الصخفُاث
الثىسٍت باظخؿالٌ الؽهاداث الػلمُت و مشاهض البحث
واإلاخاحف.
 -6ابشاص بػض الحلائم اإلاؿُبت حىٌ شخفُت الؽهُذ
واإلاىعلت
 -7جشظُخ مفهىم الحب والىالء للىظً لذي الؽباب
والثىسة غمىما مً خالٌ ابشاص شخفُت ؼاب ضحى
بىفعه مً احل هزا الىظً.
 -8صٍادة الخىاـل بين اليؾء و الخاسٍخ الىظني

اللجىت الػلمُت
سئِغ اللجىت الػلمُت  :د /غِس ى لُدُم حامػت خيؽلت
اغضاء الجىت الػلمُت ألاظاجزة و الذواجشة :
أ.د/خلُفت حماػ حامػت كعىعُىت
أ.د/كذاسة الؽاًب حامػت كاإلات
أ.د  /احلى غلي حامػت باجً
أ.د /سضىان ؼافى حامػت وادي ظىف
أ.د/كاظمي ًىظف حامػت كاإلات
أ.د /كاـشي محمذ العػُذ حامػت معُلت
أ.د /إلاِؾ ـالح حامػت معُلت
أ.د/ظبتي ؾُالوي حامػت باجىت
أ.د /سابح هىخىس حامػت الجضائش2
أ.د /فشٍح لخمِس ي حامػت بعىشة
أ.د /حفظ هللا بىبىش حامػت جبعت
أ.د /لىـُف ظفُان حامػت ظعُف
أ.د/حعين غثماوي حامػت ام البىاقي
أ.د /غالوة غماسة حامػت الامير كعىعُىت
أ.د /كشٍشي ظلُمان حامػت باجىت.
أ.د /مىاـشٍت ًىظف حامػت باجىت
أ.د/ـاسي احمذ حامػت ام البىاقي
أ.د /جلمعاوي بً ًىظف حامػت البلُذة 2
أ.د/غماس بىظبت حامػت ام البىاقي
أ.د  /محمذ حىجُت حامػت ادساس
د /صكب غثمان حامػت وادي ظىف
د /زامش غبذ الشإوف حامػت وادي ظىف
د /ولُل ـالح حامػت خيؽلت
د/جىفُم بً صسدة حامػت ام البىاقي
د /مهضوٌ غِس ى حامػت خيؽلت
د /دواس احمذ حامػت وسكلت
د /حعين خالذي حامػت حُجل
د /ـالح غعىٌ حامػت جبعت

د /جىاحي حعين حامػت خيؽلت
د/مىادي غثمان حامػت ظىق اهشاط
د /الهامل غبذ اإلاىػم حامػت خيؽلت
د /مالىُت هبُل حامػت خيؽلت
د /ؼلبي ؼهشصاد حامػت بعىشة
د /ؾشٍىت غبذ الىىسحامػت خيؽلت
د /هىي بً مبرون حامػت خيؽلت
د /همِؾ ظميرة حامػت خيؽلت
د /بىكعف محمىد حامػتخيؽلت
د /ظشاد ظاسق حامػت خيؽلت
د /ساحعي غبذ الػضٍض حامػت خيؽلت
د /بً ظُفي غض الذًً حامػت خيؽلت
د /بىغبذ هللا غبذ الحفُظ حامػت ظعُف
د /ملُىت كلُل حامػت خيؽلت
د /سحمىن غبذ اللادس حامػت خيؽلت

اللجىت الخىظُمُت
سئِغ اللجىتالخىظُمُت:أ خلُفي سفُم
اغضاء اللجىتالخىظُمُت :
أ /ظاًبي صٍذ
أ /ؼُحاوي ظمُت
أ /وادفلي ٌعين
أ /لُلى بىؼػُب
حىحت أمُىت – سئِغ مىخب الترار الخاسٍخي بمذًشٍت اإلاجاهذًً
بىلضاصن مىلىد–مهىذط دولت لالغالم آلالي بمخحف اإلاجاهذ– خيؽلت

ضُىف اإلائجمش اإلاؽاسهين
لؿشوس ـالح  :ؼلُم الؽهُذ غباط لؿشوس
جابلُذ غمش :واجب لعيرة الؽهُذ غباط لؿشوس
مػاػ مىس ى  :مذًش مخحف اإلاجاهذ
غباس ي بىصٍذ  :الامين الىالئي إلاىظمت اإلاجاهذًً
مذًش اإلاجاهذًً

ؼشوط اإلاذاخالث:
 -1أن جىىن اإلاذاخلت ضمً محاوس اإلالخلى.
 -2أن جخىافش في اإلاذاخلت ؼشوط البحث الػلمي اإلاػخمذ غلى ألاـىٌ
الػلمُت واإلاىهجُت اإلاخػاسف غليها في هخابت اإلاذاخالث ألاوادًمُت.
 -3أن ًشاعى في اإلاذاخلت كىاغذ الضبغ ودكت الشظىم وألاؼياٌ
والجذاوٌ ان وحذث.
 -4أن ال ًضٍذ غذد ـفحاث اإلاذاخلت غً غؽشون ( )20ـفحت
مخضمىت الهىامؾ واإلاشاحؼ واإلاالحم ان وحذث.
 -5اإلاذاخالث اإلاؽترهت ًمثلها أظخار واحذ فلغ في اإلالخلى.
االجراءات:

جلذم اإلاذاخالث معبىغت بملُاط .16خغ )) Simplified arabicوبمعافت واحذ وهفف ظم باللؿت الىظىُتباللؿت ألاحىبیت هىع الخغ () Roman New Timesحجم 14،والهىامؾ حجم 12
جحفظ اإلاادة في كشؿ مضؿىط لخلذم مؼ اليسخت اإلاعبىغت.ًحشؿ اإلاخذخل غلى اظهاس بُاهاجه غلى واحهت اإلاذاخلت :الاظموالللب ،الشجبت ،اإلائظعت ،سكم الهاجف  ،البرًذ الالىترووي.
جخىلى اللجىت الػلمُت للملخلى جحىُم اإلاذاخالث وجلذًم اإلاىاظبتمنها لفػالُاث اإلالخلى.
اإلاذاخالث التي ال ججيزها اللجىت الػلمُت ٌػخزس ألصحابها غً غذمجلذًمها في اإلالخلى.
مىاغُذ هامت:
• جشظل اإلاذاخالث الى الػىىانrevolutionlaghrour1954@gmail.com :
اخش احل الظخالم البحىر بفىستها النهائُت ًىم2021/07/05:
•ابالؽ أصحاب البحىر اإلالبىلت.2021/07/10:
 ٌػلذ اإلالخلى في سحاب حامػت الؽهُذ غباط لؿشوس خيؽلت ًذوم اإلالخلى ًىمين. -سحلت ظُاحُت للمػالم الخاسٍخُت و العُاحُت في والًت خيؽلت.-

