
�التحر�ر� �ثورات �أعظم �من �ا��زائر�ة �الثورة عدُّ
ُ
�

�العشر�ن،� �القرن �من �الثا�ي �النصف ��ستعمار��� ضد

�مجا�د��ا� �بطوالت �من �مجد�ا �استل�مت أّ��ا

�محل� �جعل�ا �مما �احتض��ا، �الذي �الشعب وت��يات

�املكتو�ة� �آنذاك �العر�ية ��عالم �وسائل �عديد �غطية

�التحر�ر�ة� �الثورة �خالل �العر�ي �لإلعالم ��ان لقد

دوٌر�بارٌز����إيصال�صو��ا�إ���املحافل�الدولية،�و�ان�لھ�

�دحض� �خالل �من �العاملي �العام �الرأي التأث���الكب�����

ج�ا�

  .ال��افة�الفر�سية��شأن�الثورة�التحر�ر�ة�وأ�داف�ا

�الدراسات���اديمية�����ذا�املوضوع،� �ل�ّ�ِ
ً
ونظرا

�ا���ود� �من ز�د

�التار�خية� �الناحية �من �منھ �لالستفادة البحثية

��ذا� �يج�لون �الغالبية �أن �ذلك �إ�� �ضف و�عالمية؛

�اليوم� ��ذا �جاء �لذلك �التحر�ر�ة؛ �ثورتنا �من ا��انب

�الوسائل� ��ذه �لعبتھ ذي

 اإلشكالية
د��ا��زائر�ة�منذ�اندالع�الثورة�التحر�ر�ة      

َّ
لرواد�ا�تأك

� �الفعالةوقاد��ا ��س��ة ��و�أحد ��عالم الكفيلة��بأن

 �نجاح�ا�وتحقيق�أ�داف�ابإ
ً
�وخارجيا

ً
�داخليا

ً
�لزاما ،�ف�ان

كسب�دعم�إعالم�أشقا��م�العرب�إ����العمل�ع���عل��م

  . جانب�كفاح�م�املس��

�التا������� ��ش�ال �طرح �يمكن �املنطلق ��ذا �أي�: من إ��

�الثورة� �لصورة �ال��و�ج ��� �العر�ي ��عالم �سا�م مدى

  التحر�ر�ة�املباركة؟

  اليوم الدراسي  أهداف

  :��دف��ذا�اليوم�الدرا����إ����سليط�الضوء�ع��

�عالم�العر�ي�����غطية��خبار�والتطورات�دور� -

 .ا��اصلة�خالل�الثورة�التحر�ر�ة�املجيدة

�العر�ي� - ��عالم ��� �ا��زائر�ة �الثورة صدى

�من� �عينة �مضمون �تحليل �خالل �من املكتوب،

 .ال��ف�الصادرة�آنذاك

�العر�ية�مسا�مات - �خاصة��ذاعات �املشرقية

ثورة����إسماع�صوت�ال�ذا�عة�الص�ت�ــ�حي�ئذ�ــ

  . التحر�ر�ة�للعالم�بأسِره

  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 تحت�إشراف�السيد�مدير�ا��امعة

�الثورة� �الندالع �والست�ن �ا��امسة �للذكرى
ً
تخليدا

املباركة�والذكرى�السا�عة�وا��مس�ن�الس��جاع�السيادة�

�العلوم� �قسم �ينظم �والتلفز�ون؛ ��ذاعة �ع�� الوطنية

�لأل�شطة� �الفرعية �املدير�ة �مع بالت�سيق

�أدرار� �ا��زائر�من وإذاعة
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ُ
�

�العشر�ن،� �القرن �من �الثا�ي �النصف ��ستعمار��� ضد

�مجا�د��ا��حيث �بطوالت �من �مجد�ا �استل�مت أّ��ا

�محل� �جعل�ا �مما �احتض��ا، �الذي �الشعب وت��يات

�املكتو�ة� �آنذاك �العر�ية ��عالم �وسائل �عديد �غطية

  . م��ا�واملسموعة

�التحر�ر�ة������� �الثورة �خالل �العر�ي �لإلعالم ��ان لقد

دوٌر�بارٌز����إيصال�صو��ا�إ���املحافل�الدولية،�و�ان�لھ�

�دحض� �خالل �من �العاملي �العام �الرأي التأث���الكب�����

�ترّوِ  ��انت �ال�� �واملزاعم �واملغالطات ج�ا��دعاءات

ال��افة�الفر�سية��شأن�الثورة�التحر�ر�ة�وأ�داف�ا

�الدراسات���اديمية�����ذا�املوضوع،������   �ل�ّ�ِ
ً
ونظرا

� �إ�� �بحاجة �زال �ما �وأنھ �ا���ود�املخاصة �من ز�د

�التار�خية� �الناحية �من �منھ �لالستفادة البحثية

��ذا� �يج�لون �الغالبية �أن �ذلك �إ�� �ضف و�عالمية؛

�اليوم� ��ذا �جاء �لذلك �التحر�ر�ة؛ �ثورتنا �من ا��انب

�ال �الدور �ليب�ن �الوسائل�الدرا��� ��ذه �لعبتھ ذي

  . �عالمية�العر�ية����ال��و�ج�للقضية�ا��زائر�ة

  

   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ً
�تار�خيا

ً
 :دراسيا

التحريرية    الثورةِ   صورةُ "

العربي    الجزائرية في اإلعالمِ 

 "م1962- 1954
م�بقاعة�2019أكتو�ر��31يوم�ا��م�س�

  السم���البصري�با��امعة
  

  



 

  

  محاور اليوم الدراسي

التحر�ر�ة����الدور��عالمي�للثورة�: املحور��ول  

  .املشرق�واملغرب�العر�ي

قضايا�الثورة�التحر�ر�ة�����عالم�: املحور�الثا�ي 

� �آنذاك �وأخبار�ا،�(العر�ي �الثورة معارك

�ا��زائري  �الوفد �طائرة املفاوضات� ،اختطاف

 ....).،�وقف�إطالق�النار�ا��زائر�ة�الفر�سية

الرصيد�الوثائقي�لإلعالم�العر�ي�: املحور�الثالث 

  .املكتوب�خالل�الثورة�التحر�ر�ة

 مواعيدضوابط و 
�وأن� - �وا��دية، �باألصالة �البحث � �تم�ُّ ضرورة

  يكون�ضمن�أحد�محاور�امللتقى،�

�ع���ُيقدَّ  - �صفحات �سبِع ���
ً
�مطبوعا �البحث م

� �بخط
ً
�مكتو�ا ��م���Simplified Arabicقل،

  . لل�امش�12للم�ن�و�16

- � ��سطر �ب�ن اليم�ن�: ال�وامش. سم1املسافة

3� �ال�وامش �با�� �ترقم�.  سم2,5سم، ا��وا���

  .واملداخالت�فردية. الصفحةآليا�آخر�

 الستقبالآخُر�أجل�� 
ً
 : يوم�املداخالت��املة
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�البحثية�إ���ال��يد��لك��و�ي�التا��
ُ
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   اللجنة العلمية

  عبد�هللا�بابا/ برئاسة�د
 

  أحمد�ا��مدي. أد                  

  ا��ّ���عزوق. أد             

  محمد�حوتية. أد               

  امحمد�موالي. أد               

  مبارك�جعفري . دأ                

  عبد�هللا���. د         

  العيد�حاج�قو�در. د

  محمد�مرغيث. د

  فاتح�ق�ش. د

  الصا���خت��. أ

  ش�رزاد�سباطة. أة

  ��سن�حرمة. أ

  

  التنظيميةاللجنة  

  امحمد�اسبا��/ برئاسة�د 
  

  عبد�ا��ميد�با����. أ                   

  عبد�القادر�أبا��ب�ب. أ                       

  مومنة�زكية�كرف�س. أ                    

  عبد�الن���باسة. أ                   

  أحمد�حرمة. أ           

  عبد�الرحمان�ملحارزي. ط

  نور�الدين�حمادو. ط

  امحمد�جعفري . ط

  ع���تو�ر�ك. ط

  �شرى���ر�ف. ط

 


