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 د سيد أحمد نقاز.أ: رئيس اللجنة التحضرية
 محمد الشريف سيدي موسى. د:   رئيس اللجنة العلمية 
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 أعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي
 اللجنة العلمية  للملتقى  من داخل الجامعة

 بشير مديني .د -
 القادر بوعقادة عبد .د -
 الصادق دهاش .د -
 آيت بعزيز عبد النور. د -
 مراد تجنانت .د -
 فضيل رتيمي. د -
 يوسف حنطابلي. د -
 فؤاد زرف. د -
 دريوش وداد. د -
 رابح درواش. د -
 كلفاح أمينة. د -
 مقدم سهام. د -
 حميدي مليكة. د -
 أحمد عصماني. د -
 الطيب بوسعد. د -
 فائزة بوشيبة. أ -
 كريم مناصر. أ -
 دليلة بوجناح. أ -
 فراح فوزية. أ -
 إلهام بوثلجي. أ -
 سهيلة سليماني. أ -
 نزيهة وهابي . أ -
 رابح دايري. أ -
 عبد الكريم تفرقنيت. أ -
 لمجد شهرزاد. أ -
 دريدش حلمي: د  -

 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة العلمية للملتقى من خارج الجامعة
 3جامعة الجزائر .........................................أحمد حمدي .د
 1جامعة الجزائر ...................................محمد األمين بلغيث .د
 2جامعة الجزائر ................................محمد لحسن الزغيدي. د
 جامعة باتنة............................................يوسف مناصري  .د
 2س جامعة تون...................................الكريم الماجري عبد  .د
 المدرسة العليا لألساتذة..................................أحمد بن جابو. د
 المدرسة العليا لألساتذة.................................مزيان السعيدي. د
 جامعة غرداية.............................................مسعود كواتي .د
 3جامعة الجزائر ..........................................الحاج العيفة .د
 2الجزائر جامعة........................................بوعزة بوضرساية. د
 3الجزائر جامعة............................................خلففائزة ي. د
 جامعة المدية.............................................الغالي الغربي. د
 جامعة المدية..................................الصمد توفيق مزاري عبد .د
 جامعة المدية.............................................موسى هيصام. د
 معة خميس مليانةجا...................................القادر فقاير عبد. د
 جامعة خميس مليانة.....................................دراوي امحمد. د
 خميس مليانة جامعة.................................الباسط قلفاط عبد. د
 جامعة المسيلة............................................محمد يعيش. د
 جامعة المسيلة............................................عمر بوضربة. د
 جامعة المسيلة..................................سيد علي أحمد مسعود. د
 جامعة المسيلة............................................عيسى بن قبي.د
 جامعة سيدي بلعباس....................................لونيسي ابراهيم.د 
 جامعة الشلف..........................................الدين إيالل نور .د
 جامعة أدرار...............................................دحمان تواتي .د
 : جامعة خميس مليانة..................................حياة سيدي صالح .أ
 المركز الثقافي اإلسالمي بالجزائرمدير ......................أحمد يسعد.  أ

 
 

 :جميع المراسالت واالتصاالت تكون عبر البريد اإللكتروني التالي
Colloque.univblida2@gmail.com 

 



 

 

 

 الجمهوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

"لونيسيعلي "   جـامـعــة الـبـلـيـدة2 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 يُنّظم قسم العلوم اإلنسانية 
-شعبتا التاريخ وعلوم اإلعالم واالتصال -  

 :الملتقى الدولي األول تحت عنوان 

 "اإلعالم والثورة التحريرية الجزائرية"

 اإلعالم ذراع الثورة: تحت شعار

 

 

 .7902ماي  09 -90يومي  
 

 الجمهوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي        

 علي لونيسي -3جامعة البليدة

 

 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 يُنّظم قسم العلوم اإلنسانية 
-شعبتا التاريخ وعلوم اإلعالم واالتصال -  

 :الملتقى الدولي األول تحت عنوان

 "اإلعالم والثورة التحريرية الجزائرية"

 اإلعالم ذراع الثورة: تحت شعار

 

  0430صفر  4و 3 :يومي

  7902 أكتوبر 74/72:الموافق لـ
 

 إشكالية امللتقى
تقّر معظم النظريات واملدارس اإلعالمية و  ،التعبئة وتشكيل الرأي العاميعترب اإلعالم أهم وسائل 

حىت أصبح يصنف  ،يف القضايا اهلامة لألمم والشعوبيؤديها اليت يضطلع هبا و لوظائف واملهام با
ّن الكثريين جعلوه سلطة رابعة، األكثر تأثريا واستعماال من قبل الدول، بل إ" القوى الناعمة"ضمن 

 .حىت سلطة أوىل تستأثر بنشر أفكارها ومبادئها يف بسط نفوذها وسيطرهتا على املستوى العامليو 
 ويت اإلعالم كوسيلة نضالية سامية ال تقل أمهية عن النضال العسكري حلركات التحرر، فهكما يأ

لة يتبوأ مكانة متقدمة إىل جانب اجلبهتني العسكرية والدبلوماسية، فوسائل اإلعالم ترافق حتما اآل
 .تعزز املساعي الدبلوماسيةالعسكرية و 

أمسى القضايا اليت سعى اإلعالم للتعريف هبا يف احملافل  وتعترب الثورات التحريرية من 
وممّا ال شك فيه أّن االحتالل الفرنسي سعى ووظف اإلعالم منذ أن . الدولية والدعاية واالنتصار هلا

، 0381سنة " لسطافيت"وطأت أقدامه أرض اجلزائر، وهذا من خالل جرائده الكثرية مثل جريدة 
هي املعربة عن سياستها و ، 0381الحقا سنة " املبشر"صة خاو ، 0381سنة " لومونيتور"و

 .االستعمارية والدعائية
وقد بقي األمر على حاله إىل غاية هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث تفطن 

برز اإلعالم الوطين و دوره يف مواجهة االحتالل، فظهرت اجلرائد الوطنية، و اجلزائريون ألمهية اإلعالم 
وعمر عمر راسم "وجرائد الُعمَرين  لسليمان بن بنقي ورفاقه 0388نة س" احلق"نطالقا من جريدة ا

 .الحقا" بن قدور
من هنا انطلق املسار اإلعالمي للحركة الوطنية والذي عمر عقودا طويلة من الزمن، خاصة يف فرتة 

" الشهاب"ء املسلمني مثل ئد مجعية العلمامابني احلربني العامليتني، فربزت جرائد النخبة وجرا
، وبالتايل كان اإلعالم يف خضم مسرية "الربملان اجلزائري"و" الشاب اجلزائري"و" األمة"و" البصائر"و

احلركة الوطنية وسيلة أساسية يف االتصال والتواصل مع القاعدة الشعبية والنضالية بكل تياراهتا 
األحزاب وقيادات اجلمعيات والنوادي الثقافية السياسية، وكان اإلعالم بذلك مهزة  وصل بني زعماء 

نشر األخبار، مثلما ما كان يؤدي وظيفة اإلصالح و وبني عناصر اجملتمع حيث كان يؤدي دور التبليغ 
 .والنضال

وقد كان النشاط اإلعالمي الوطين إبان الثورة التحريرية املباركة أكثر تنظيما وتأثريا، حيث أخذ 
تقرير املصري واالنعتاق، فأضحت و سامية وهي حتقيق االستقالل والتحرر اإلعالم على عاتقه مهمة 

الثورة اجلزائرية مببادئها السامية وانتصاراهتا املتوالية ومسامهاهتا يف حترير الشعوب يف العامل رمزا لقضايا 
تعددة التحرر وتقرير املصري، كل ذلك بفضل اإلسرتاجتية النضالية الناجعة، وذلك من خالل األوجه امل

لسان حال جبهة التحرير الوطين،  " اجملاهد"جريدة و " املقاومة"ملكتوب على غرار جريدة لإلعالم ا
" صوت اجلزائر احلرة املكافحة "و" صوت العرب من القاهرة"وعرب  الصوت املسموع من خالل إذاعة 

 ون طرف اجلزائريني أمن املغرب وتونس، مث عرب الصورة السينمائية حيث كانت الكامريات احملمولة م
كذا عرب مكاتب اإلعالم اخلارجي و األجانب الذين تبنوا القضية اجلزائرية ترافق اجملاهدين يف اجلبال، 

كل هذا ساهم يف نقل القضية اجلزائرية إىل . جلبهة التحرير الوطين لدى الدول الشقيقة والصديقة
األمم املتحدة يف سبتمرب و  0811نيسيا يف أفريل بأندو " باندونغ"احملافل الدولية واإلقليمية مثل مؤمتر 

0811. 

 
يف هذا السياق يأيت امللتقى الدويل حول اإلعالم والثورة التحريرية اجلزائرية املزمع انعقاده     

 :ملعاجلة احملاور التالية –لونيسي علي – 1جبامعة البليدة  1101 أكتوبر 11و 18: يومي
 .0818-0808دور اإلعالم يف احلركة الوطنية  -0
 .احلركة الوطنية اإلعالم يف مواثيق -1
 .، ودوره  النضايل"املطبوع، املسموع، املرئي" نشأة وتطور إعالم الثورة اجلزائرية -8
 . اإلعالم الفرنسي والثورة اجلزائرية -8
  .صدى الثورة اجلزائرية يف اإلعالم الدويل -1
 .صورة الثورة اجلزائرية يف اإلعالم الراهن -6
 
  خالد رمولد .أ :"علي لونيسي" 1رئيس جامعة البليدة :للملتقىالرئيس الشريف. 
 مجال معتوق. د.أ :عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية :مدير امللتقى الدويل. 
 حممد الشريف سيدي . د: رئيس قسم العلوم اإلنسانية: رئيس اللجنة العلمية

 .الطيب بوسعد .د: موسى، ونائبه
 سيد أمحد نقازد .أ: نائب عميد الكلية: رئيس اللجنة التحضريية للملتقى. 
 القادر بوعقادة عبد .د: مسؤول شعبة التاريخ: رئيس اللجنة التنظيمية. 
 جملدشهرزاد .أ: مسؤولة شعبة اإلعالم واالتصال: نائب رئيس اللجنة التنظيمية. 

 
 6و 4و 0في المدرجات رقم   عدد المداخالتاأليام و 

 
 األيام التوقيت واحملاور عدد املداخالت اجملموع

 مداخلة 03
 

 

 
 مداخالت 3

 مداخالت 3
 مداخالت 3

 االفتتاح الرمسي للملتقى
 احملور األول 0اجللسة 

 الثاين احملور 3 اجللسة 
 احملور الثالث .اجللسة 

 اليوم األول
 3900 أكتوبر 30الثالثاء  
 00.0صفر  .9

 
 مداخلة 03

 مداخالت 3
 "    "   " 

"  "  " 

 احملور الرابع
 احملور اخلامس 3اجللسة 
 السادساحملور  6اجللسة 

 االختتام الرمسي

 اليوم الثاين
 3900 أكتوبر33  األربعاء
 00.0صفر  90

 مداخلة 9.

 
مداخلة، والجدول السابق  09مع المالحظة أن عدد المتدخلين يصل إلى 

 يتكرر في المدرجات الثالث
 
 
 
 


