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اإشاكلية امللتقى
تطلّع اجلزائريون طوال النصف ا ألول من القرن العرشين اإىل تعديل وضعيهتم الس ياس ية و القانونية و تعديل مركزمه الإجامتعي
ابلقدر اذلي يامتىش مع املعىن الكبري للتارخي احلديث و املعارص .فقد اكن قدر النخب اجلزائرية أأن تطالب ابملساواة و العداةل و
احلرية من أأجل تعمميها كقامس مشرتك للجميع تش يد عليه مؤسسات ادلوةل اجلزائرية و تطلعات ا ألمة و ناام املواطنة .و ابلعودة اإىل
تكل الفرتة ،عرب القراءة التارخيية ،نقف عىل تنوع مذهل للنخب اليت حاولت التعبري عن اجلزائريني و متثيلهم يف الهيئات املنتخبة
الس ياس ية ،املدنية و املهنية ،لع ّل الشاهد عىل ذكل وجود التنااميت الس ياس ية ،امجلعيات و املنابر الصحافية و التشكيالت
الرايضية و الكشفية...اخل.
ينرصف مفهوم النخبة ،يف التجربة اجلزائرية ،اإىل الفئة اليت متزيت مبرجعية معينة أأو بمنط تفكري س يايس أأو ثقايف أأو ديين
حمدد .و مع تنوع معطيات الواقع الإس تعامري تنوعت النخب اجلزائرية ،لكهنا تاكملت و تواصلت ،ولو بنوع من التواصل مع بعضها
البعض ،عىل خلفية جماهبة ومواهجة الإس تعامر .و من أأبرز النخب اليت ظهرت يف س ياق ما بعد احلرب العاملية ا ألوىل و تداعياهتا،
النخبة الإصالحية ذات املرجعية ادلينية ،اليت ألت عىل نفسها اس تعادة ماكنة ادلين الإساليم ومؤسساته من السلطة الإس تعامرية
مكقوم حيوي ل ألمة اجلزائرية .و عليه ،فالنخبة الإصالحية تصدق عىل تكل الفئة من اجلزائريني اليت أنست يف
و اإعادة التفكري فيه ّ
مقوم
نفسها القدرة عىل اإصالح الوضع العام للمجمتع اجلزائري من خلفية دينية ،اذلي ّمزيها أأكرث مبحورية نشاطها القا م عىل أأفضل ّ
مشرتك بني اجلزائريني.
احلركة الإصالحية اجلزائرية ،يه سريورة من صلب التارخي احلديث و املعارص ،تواصلت مع اكفة النخب و التشكيالت و
التنااميت اجلزائرية من حيث حاجهتا اإىل ر أأهيا و معلها ،كام أأهنا ّعربت عن نصيب اجلزائر يف الهنضة الإصالحية العامة اليت مشلت

العامل العريب و الإساليم مع مطالع القرن العرشين ،فضال عن تقاطع اخلطاب الإصاليح مع الزنعة الإنسانية دلى بعض الفئات
الفرنس ية و ا ألوروبية اليت حاربت الوجه الإس تعامري يف الناام الفرنيس.

أأهداف امللتقى:
-

-

-

قراءة اترخي اجلزائر زمن الإحتالل ،من خالل أأدبيات النخب و نشاطها ،متنح لنا الوقوف عىل رؤية أأوسع للتاكمل و
التواصل و فاعلية املمثلني اجلزائريني  ،عىل اختالف مراتهبم و مناصهبم و أأدوارمه يف الهيئات الإدارية و احلزبية و املهنية و
املدنية.
اإعادة الإعتبار اإىل اكفة الفاعلني اذلين ساوموا ،ل يف جما و و منصبه ووضعيته لسعهيم احلثيث اإىل التغيري و حتسني
الرشوط املادية واملعنوية ل إالنسان اجلزائري.
الوقوف عىل مركزية و حمورية النشاط الإصاليح ادليين و جتلياته الإجامتعية و الس ياس ية.
اإبراز دور احلركة الإصالحية يف بلورة خطاب اإساليم معارص يتعامل مع دوةل املؤسسات و يسعى اإىل ختليصها من
الزنعات املذهبية و العقليات اجلهوية و القبلية والطائفية،
مفارقاهتا و تناقضاهتا ،كام حيرص عىل ختطي النام الطرقية و ز
أكفضل اجهتاد للتوفيق بني رساةل الإسالم و قمي و مبادئ و روح العرص.
اإبراز دور النخب اجلزائرية يف نرصة قضااي العامل العريب و الإساليم و القضااي الإنسانية.

حماور امللتقى:
-

-

النخب املصطلح و املفهوم
النخب تنوعها و مرجعيهتا
الاحتالل الفرنيس للجزائر و انعاكسه عىل أأوضاع الشعب اجلزائري
اترخي النخب اجلزائرية يف العهد الفرنيس و موقف الإدارة الاس تعامرية مهنا ( النخب التقليدية احملافاة -النخب املناضةل
الثائرة -علامء ادلين -املثقفون ،الكتاب و الادابء -امجلعيات الس ياس ية -امجلعيات املدنية -الطلبة اجلزائريني -النخب العلمية-
النخب الإدارية و املدنية-النخب املهنية و احلرة).....
اترخي احلركة الوطنية اجلزائرية يف النصف ا ألول من القرن العرشين(.التنااميت و التشكيالت الس ياس ية و الطالبية-
حركة الش بان اجلزائريني -احلركة الإصالحية -املؤمتر الإساليم -احلركة العاملية اجلزائرية يف فرنسا).
موقف النخب اجلزائرية من الاس تعامر الفرنيس داخل الوطن و خارجه (الإعالمية ،ادلينية ،العلمية ،الثقافية و ا ألدبية،
الس ياس ية ،الفنية ،الرايضية العسكرية  )...من خالل العرائض املقدمة اإىل السلطات الفرنس ية.
النخب اجلزائرية و العامل العريب و الإساليم.
ثورة التحرير الوطنية ( 2590-2521الثورة اجلزائرية يف التارخي املعارص -سوس يولوجية الثورة اجلزائرية -أأثر الثورة
اجلزائرية يف مؤسسات امجلهورية الفرنس ية -كيف نفهم الثورة اجلزائرية؟ ..أأو مسأأةل التواصل ا ألجيال مع اترخيهم).

امجلهوريـة اجلزائريـة ادلميقراطيـة الشعبيـة
وزارة الثقافة & وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

املركز الوطين للبحوث يف عرص ما قبل

التارخي و عمل الانسان و التارخي

جامعة ا ألمري عبد القادر
للعلوم الإسالمية قس نطينة

اس امترة املشاركة يف ملتقى
"النخب اجلزائرية و احلركة الإصالحية"
الامس...................................................................................................................................:
اللقب.....................................................................................................................................:
الرتبة.......................................................................................................................................:
التخصص..................................................................................................................................:
مؤسسة العمل............................................................................................................................:
الهاتف................................................................:الفاكس..............................................................
العنوان الربيدي................................................................................................................................
الربيد الإلكرتوين..............................................................................................................................:
حمور املداخةل..........................................................................................................................
عنوان املداخةل...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ترسل اس امترة املشاركة و ملخص البحث والسرية اذلاتية قبل  02مارس  :.0222عن طريق العناوين الإلكرتونية التية :
A.Boukhalkhal@univ-emir.dz / slimhachi@yahoo.fr / moultaka3ce@yahoo.fr
التوقيع

