جامعة محمد خيضر –بسكرة.

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية.
قسم العموم اإلنسانية.

السنة الجامعية2018/2017:
ينظم قسم العموم اإلنسانية ندوة وطنية بعنوان:

"النشاط اإلصالحي والتعميمي لجمعية العمماء المسممين الجزائريين "1954-1931
تحت شعار :

وفاة المفكر حياة ألفكاره
يوم  :االثنين  16أفريل 2018
بقاعة المناقشات -القطب الجامعي شتمة.
الرئيس الشرفي :األستاذ أحمد بوطرفاية مدير الجامعة.
اإلشراف العام :األستاذ أحمد فريجة عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
رئيس الندوة الوطنية :الدكتور ميسوم بمقاسم.

ديباجة الندوة:
عرفت الجزائر خالل الفترة  1954-1919توجيات سياسية وفكرية متعددة  ،ولكل توجو أىداف

اإلسالم ديننا والعربية

ممي از" :
ووسائل ،ومن ذلك جمعية العمماء المسممين الجزائريين التي رفعت شعا ار ّ
أن
لغتنا والجزائر وطننا " ،و في البداية لم تتخوف اإلدارة االستدمارية من الجمعية ورجاالتيا  ،غير ّ
نشاطيا المتمثل في تأسيس المدارس ونشر التعميم العربي ومحاربة البدع والخرافات واصدار

الصحف....إلخ جعل فرنسا تُراجع مواقفيا تُجاه الجمعية فأصدرت عديد القوانين لتضييق الخناق عمى
نشاطيا الذي شمل القطر الجزائري.
لقد ذكر فقيو الحضارة المفكر الجزائري مالك ابن نبي أن الجمعية  :كانت أقرب إلى النفوس وأدخميا
في القموب ،إذ أراد قادتيا القيام بحركة تجديد وفرار من الخرافات ،وال بد من القول بأن كل من يتكّمم
العربية بعد االستقالل فالفضل في ذلك يرجع لياتو الجمعية.

إن الكثير من أعضاء وتالمذة جمعية العمماء المسممين الجزائريين كانوا مجندين عسكريا أو سياسيا
في الثورة كأحمد توفيق المدني الذي تولى حقيبة الثقافة في الحكومة المؤقتة األولى لمجميورية الجزائرية،

ثر.
كما أن الفضيل الوثالني كان مروجا ألفكار الثورة التحريرية في الخارج  ،وغيرىما ُك ٌ

وانو من الواجب أن تُحيا ذكرى الجمعية في كل سنة  ،و تدرس الجوانب غير المدروسة وخاصة
نشاطاتيا محميا.

1

إشكالية اليوم الدراسي:
ما ىي األسس والركائز التي اعتمدتيا جمعية العمماء المسممين الجزائريين في برنامجيا ونشاطيا
الميداني؟ والى أي مدى نجحت في ذلك؟
أهداف اليوم الدراسي:
 إحياء ذكرى عمماء الجزائر عامة و الشيخ عبد الحميد ابن باديس(  )1940-1889خاصة. معرفة األوضاع الثقافية لممجتمع الجزائري قبيل تأسيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين. معرفة مدى تأثر الحركة اإلصالحية الجزائرية بالنيضة العربية المشرقية. -التعريف بمؤسسي ومناضمي الجمعية ونشاطيم اإلصالحي والثوري.

 التعريف بالنشاط اإلصالحي والتعميمي لجمعية العمماء المسممين الجزائريين. المرأة والشباب في فكر الحركة اإلصالحية الجزائرية . مظاىر ردود فعل المستدمر الفرنسي تُجاه نشاط الجمعية . نشاط الجمعية في الميجر. القضايا العربية واإلسالمية في اىتمامات الجمعية . -جيود الجمعية في نشر أفكارىا من خالل صحفيا.

 واقع البحوث والدراسات(بيبميوغرافيا) حول موضوع جمعية العمماء المسمين الجزائريين .محاور اليوم الدراسي:
المحور األول:
 األوضاع الثقافية لممجتمع الجزائري  ،1930-1900و بوادر النيضة في الجزائر.المحور الثاني:
 تأسيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين (أىدافيا ،أعضاؤىا).... ،المحور الثالث:

النشاط اإلصالحي والتعميمي لمجمعية داخل وخارج الجزائر ،ومواقف اإلدارة االستدمارية منيا.
المحور الرابع:
النشاط اإلعالمي لمجمعية.
المحور الخامس:
الدراسات األكاديمية وغير األكاديمية حول الجمعية  (.2015-1962عرض بيبميوغرافي)
لجان الممتقى:
 -أعضاء المجنة العممية:

 رئيس المجنة العممية  :الدكتور نصر الدين مصمودي. أ/د -عمي آجقو.......................عضوا. د/بنادي محمد الطاىر...................عضوا.2

 د/مغنية غرداين.......................عضوا. -د /فتيحة شموق.......................عضوا.

 د/سامية جفال.........................عضوا. د/كمال الصيد........................عضوا. -د /وافية نفطي........................عضوا.

 د/سالم كربوعة........................عضوا. د/سعاد سراي.........................عضوا. -د/حمودي إبرير.......................عضوا.

 السبتي غيالني........................عضوا. أ /عباس كحول.......................عضوا. المجنة التنظيمية: أ /محمد الطاىر بنادي....................رئيسا. -أ/مسعود كربوع........................عضوا.

 أ/مراد سيمي ...........................عضوا. المجنة اإلعالمية: -أ/نيمة حفيظي.......................................رئيسا.

أعضاء.
 طمبة الدكتوراه تخصص عموم اإلعالم واالتصال.....ً

النوادي الطالبية :

 -النادي اإلعالمي  -نادي رواد العموم اإلنسانية .

برنامج الندوة الوطنية:
الجمسة االفتتاحية09:30-09:00:
 االستماع لمنشيد الوطني. كممة رئيس الندوة الوطنية الدكتور  :ميسوم بمقاسم.السيد عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية األستاذ :أحمد فريجة .
 كممة ّالسيد مدير جامعة محمد خيضر -بسكرة األستاذ أحمد بوطرفاية واإلعالن الرسمي عن
 كممة ّافتتاح الندوة الوطنية.
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 جمسة الورشة األولى : 12:15 -09:30برئاسة :أ /شهرزاد شمبي 15 -دقيقة لكل متدخل.اسم ولقب المتدخل

الصفة

الجامعة

عنوان المداخمة

د/بنادي محمد
الطاهر

أستاذ

بسكرة

الفكر اإلصالحي لجمعية العمماء المسممين الجزائريين

أ/عباس كحول

أستاذ

عنابة

رواد الحركة االصالحية بالزاب وواد ريغ "الشيخ عبد

أ/توريرت مصطفى

أستاذ

بسكرة

دور جمعية العمماء المسممين الجزائريين في الحفاظ عمى

أ /مسعود كربوع

أستاذ

بسكرة

البعد اإلصالحي لجمعية العمماء المسممين بين الضرورة

د/عيسى ليتيم

أستاذ

باتنة

نظرة حول مشروع المجتمع في فكر ابن باديس

أ/نجاح سمطان

باحثة

بسكرة

د/ميسوم بمقاسم

أستاذ

بسكرة

القضية الجزائرية عند تياري االستقالل و العمماء

د/نصر الدين مصمودي
أ/فاروق قري

أستاذ

بسكرة

الصراع الثقافي بين االستعمار والنخبة اإلصالحية في

باحث

أدرار

منطقة الزيبان 1954 _ 1920

أ /الصادق عبد المالك

باحث

بسكرة

السياسة التعميمية لجمعية العمماء المسممين الجزائريين

أ/سناء نويجي

باحث

بسكرة

مقارنة )

أ/ىبة اهلل بوغ اررة

باحثة

بسكرة

نشاط جمعية العمماء المسممين الجزائرين في الجنوب الجزائري

أ/إسميان حميس

باحثة

بسكرة

األوضاع الثقافية في منطقة الزيبان .1954_1919

في مواجية المشروع االستعماري الفرنسي في الجزائر
المجيد حبة العقبى المغيري نموذجا"
اليوية الوطنية الجزائرية.

أ/صباح عبيد

باحثة

الدينية واألىداف السياسية.

"دراسة مقارنة"

في مواجية السياسة التعميمية الفرنسية(دراسة

بسكرة

مناقشة 15 :دقيقة
 -جمسة الورشة الثانية : 11:00 -09:30برئاسة :د /صونية قوراري  15 -دقيقة لكل متدخل.

اسم ولقب المتدخل

الصفة

الجامعة

عنوان المداخمة

د/سامية جفال

أستاذ

بسكرة

المرأة في المنظومة االجتماعية عند ابن باديس

أ/حداد نريمان

باحثة

بسكرة

د/نجيب بخوش

أستاذ

بسكرة

البعد الوطني التحرري في صحافة جمعية العمماء المسممين.

د/سعاد سراي

أستاذة

بسكرة

صحافة جمعية العمماء المسممين ودورىا اإلصالحي التعميمي.

أ/حورية ومان

باحثة

خميس مميانة

النيضة الثقافية و التوعوية في كتابات رواد الحركة اإلصالحية
الجزائرية قبل  ، 1931قراءة في مضامين جريدة المنتقد .

مناقشة 15 :دقيقة  -التوصيات واختتام الندوة – أخذ صورة جماعية
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