
1 

 

 

 

                                                  

 ميمون يتحت رعاية السيد والي والية ت

 درار أحمد درايعية بأ عةجامر السيد مديوإشراف 

 9191مارس  91وبمناسبة ذكرى عيد النصر املجيد 

ملنظمة الوطنية لحماية التراث الثقافي امع بلدية دلدول بوالية تيميمون بالتعاون 

  تنظم:والتنمية السياحية مكتب والية تيميمون 

 امللتقى الوطني ألاول حول تاريخ وتراث منطقة قورارة 

الاحتالل ودورها في مقاومة  ورارةڤ منطقة"

من لجوء الشيخ بوعمامة إلى ) لجزائرالفرنس ي با

 ("معارك العرق الغربي الكبير

 أدرار ـ  جامعة أحمد درايعيةرئيس أ.د دمحم ألامين بن عمر الرئيس الشرفي للملتقى: 

 أ. عبادي عمر نائب رئيس بلدية دلدول  لتظاهرة:العام ل املنسق

رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية مخلوف عبد السالم  أ. ملتقى:العام لل املنسق

  .والثقافية والشباب

 الطاهرد. عبو  رئيس اللجنة العلمية:

 الغني عبد حدادي. د رئيس اللجنة التنظيمية:
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 :الديباجة

 91ائر بالذكرى الستين لالستقالل وتظاهرة عيد النصر املصادفة لـ الجز  تفي غمرة احتفاال  

رها في مقاومة الاحتالل ودو  ورارةڤ هذا امللتقى ألاول التأسيس ي واملوسوم: "منطقةجاء  مارس،

"، لالحتفاء بتاريخها  الشيخ بوعمامة إلى معارك العرق الغربي الكبيرمن لجوء ، لجزائرالفرنس ي با

 والتعريف به في نفوس ألاجيال.

 
 
في الصحراء الكبرى إلافريقية،  تعد منطقة قورارة من املناطق الصحراوية املأهولة قديما

بحكم موقعها الاستراتيجي وحواضرها وقصورها ودورها في تجارة القوافل الصحراوية، وارتباطها 

 
 
بحواضر أخرى كتوات وتيدكلت ومزاب وورجالن وغيرها، كما ورد ذكرها في كتابات الكثير من  تاريخيا

التاسع عشر كان لها دورا كبير في املقاومة الرحالة واملؤرخين عبر مختلف ألازمنة، وخالل القرن 

"إنها ملجأ للثوار ، بقوله:  9919الشعبية حيث وصفها الحاكم العام الفرنس ي جول كامبون سنة 

 عن املساعدة وتأليب القبائل ضدنا
 
وبعد دخول الاستعمار  ،"ولبوعمامة الذي التجأ إليها بحثا

 انخرط سكانها في ا م9111الفرنس ي للمنطقة سنة 
 
في التضحية  ملقاومة ولقنوا املستعمر  دروسا

  الغربي الكبير.العرق والنضال، بداية من املقاومة الشعبية ولغاية معارك 

ط الضوء على تاريخ يلتسل ،تتمحور اشكالية امللتقى حول كتابة تاريخ املنطقة بأقالم أكاديمية

توضيح التزييف الذي طال بعض املنطقة الذي لم ينل حقه في الكتابات التاريخية من جهة، ول

 ألاحداث التاريخية باملنطقة 
 
 ,Jules Cambonتلك التي تناولها ضباط فرنسيون في كتاباتهم ك  خاصة

Graulle, Deporte, Trumelet  وغيرهم  
 
ورد في بعض  سيسلط الضوء على ما من جهة أخرى. أيضا

 ،وتمحيصالتي اعتمدت ألارشيف الفرنس ي كمصدر  للمعلومة دونما نقد لكتابات التاريخية ا

 على از وتحفي
 
لدراسة هذه الاشكالية و النقاط و  . عتمد على املصادر املحلية والوطنيةلتدوين املا

 :املتفرعة عنها تم ضبط املحاور التالية

 :امللتقى  محاور ــ 

  (القصور التاريخ، الحواضر،  : قورارة) :ألاول  املحور ــ 

 الاستكشافية الفرنسية خالل القرن التاسع عشر امليالدي البعثاتو  قورارة :الثاني املحور ــ 

: )قورارة ملجأ للثوار  :الثالث املحور ــ 
 
عالقة أوالد لجوء الشيخ بوعمامة إلى منطقة دلدول انموذجا

لبوعمامة، آثار الشيخ الجانب الصوفي لبوعمامة، الجانب الجهادي سيدي الشيخ باملنطقة، 

 (بوعمامة باملنطقة
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الشعبية، الحركة الوطنية،  )املقاومة الفرنس ي الاحتالل ودورها في مقاومة قورارة :الرابع املحور ــ 

  التحريرية( الثورة

 أهداف امللتقى :ــ 

 قافي وتاريخي في املنطقةـ التأسيس لفعل ث

 التعريف بتاريخ وتراث وأعالم املنطقة  ـ

ـ تسليط الضوء على دور منطقة قورارة في املقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة 

 التحريرية

 سين لالهتمام بتاريخ املنطقة وتناوله في أبحاثهم ودراساتهم.ار ـ توجيه الباحثين والد

 ـ إبراز مدى ارتباط املنطقة بالوطن ودورها في النضال الوطني املشترك. 

  اللجنة العلمية:ــ 

 جامعة أحمد درايعية أدرارلطاهر                        د. عبو اــ 

 أ.د. جعفري مبارك               جامعة أحمد درايعية أدرارــ 

 دمحم الشريف مساعدية  سوق اهراس جامعة      د. منادي عثمانأ. ــ

 جامعة وهران أ.د. خليفي عبد القادر        ــ

 .جامعة وهران  . عرابي أدمحم                   أ.د ــ

 ـ أ.د. مبخوت بودواية           املركز الجامعي بالنعامة

    أدرار درايعية أحمد جامعةــ أ.د بلبالي عبد الكريم         

    أدرار درايعية أحمد جامعةــ أ.د بوتدارة سالم                

  أدرار درايعية أحمد جامعةــ أ.د بوعريوة عبد املالك    

 د. بن خالد عبد الكريم    جامعة أحمد درايعية أدرار ــ أــ

 د. حدادي عبد الغني   جامعة أحمد درايعية أدرار ــ أــ

 جامعة أحمد درايعية أدرار           دمحم بن دارة         د.  ــ

 درارجامعة أحمد درايعية أ           بابا عبد هللا       د.  ــ

 جامعة أحمد درايعية أدرار            أحمد بوسعيد د.  ــ

 جامعة أحمد درايعية أدرار    كمون عبد السالم د.  ــ

 جامعة أحمد درايعية أدرار                    موالي دمحمد.  ــ
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 أدرار درايعية أحمد جامعة               ادمحم سباعي. د.ــ

 جامعة غرداية ـ دـ  لكحل الشيخ           

 ـ د، مالخ عبد الجليل   جامعة غرداية

 جامعة غردايةجعفري أحمد          د.  ــ

 جامعة أحمد درايعية أدرارالفاطمي دمحم             د.  ــ

 د. بن عبد الكبير دمحم السالم  جامعة أحمد درايعية أدرار ــ                   

 درايعية أدرارد. أوالد حمادي عبد الجليل جامعة أحمد  ــ

 جامعة أحمد درايعية أدرار باحمد أحمد         د. ــ

 بجايةجامعة د. لفقيري عبد هللا    ــ

 د. طهيري عماد الدين جامعة تلمسان  ــ

  د. مسعودي عمر       جامعة باتنة ــ

  جامعة الجزائر      د. بامو أحمد        ــ

  درايعية أدرارجامعة أحمد  د. بوفارس عبد الرحمان ــ

 جامعة أحمد درايعية أدرار   د. صويلح عبد القادر ــ

 اللجنة التنظيمية:ــ           

 ط.د بركاوي عمر ــ

 ط.د مهداوي لخضر ــ

 ط.د بيدة عبد الرزاق ــ

 الكريم عبد طهيري  د.ط ــ

 ط.د بوزيزاوي دمحم ــ

 ط.د. جعفري دمحم ــ

 ط.د. سعيدي اسماعيل ــ

 بحوصأ. نواري  ــ

 أ. رحماني الطاهر ــ

 أ. حجاجي عبد الوهاب ــ

 أ. اصغير مصطفى ــ

 أ. طاهيري مصطفى ــ
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 أ. موساوي عبد القادر ــ

 بحفيد دمحمأ.  ــ

 أ. رزوقة دمحم ــ

 أ. عبد العزيز دمحم ــ

 يحيأ. تيمي  ــ

 :تعليمات للمشاركينــ 

 يكون البحث أصيلالالتزام بشروط البحث العلمي وأن  الباحث  على يشترط -

 وإلاشكاليةأهميته و  وعضباملو  فالتعري ويتضمن كلمة 111في حدود  امللخص مجح يكون  -

 وعناصر البحث

 املزدوج السري  مللتحكي امللخصات عتخض -

 ةالفردي شاركاتللم ألاولوية تعطى -

الهواش  (Traditional Arabic) 61حجم الخط  Wordيرسل البحث في صيغة وورد  -

  Chicago، نظام التهميش 6.62سم باقي الجهات، تباعد ألاسطر  5جهة اليسار و  5.2

أسفل الصفحة بطريقة تسلسلية آلية، قائمة املصادر وفق نفس الطريقة وتكون في آخر 

باللغة العربية وبملخص بالعربية إن كان إن كان  باإلنجليزيةالبحث. يرفق البحث بملخص 

 بلغة أجنبية.

 يحمل الترقيم الدولي ينشر  أعمال امللتقى في مؤلف جماعت -

 تواريخ مهمة: 

 91/11/1112امللخصات:  ال رسالآخر أجل ــ 

 95/11/1112املقبولة:  لخصاتتاريخ الرد على امل ــ

 15/12/1112آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة:  ــ

 1112مارس  95إرسال الدعوات:  ــ

 بدلدول والية تيميمون  1112مارس  91و  99مي يو  تاريخ ومكان امللتقى: ــ

 العربية، إلانجليزية و الفرنسيةلغات امللتقى:  ــ

  yawm.echahid@gmail.com ترسل امللخصات واملداخالت على البريد الالكتروني التالى: ــ

mailto:yawm.echahid@gmail.com

