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 "األرشيف والذاكرة الوطنيةالثاني حول: " امللتقى الوطنيتنظم املدينة الجامعية سطيف 

امللتقى الوطني الثاني حول: "األرشيف  ،  2022نوفمبر  10-09خالل يومي األربعاء والخميس املدينة الجامعية سطيف  تنظم

مسؤولين من املدينة  بحضور فرحات عباس ،  1امعة سطيف وذلك بقاعة املحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بج والذاكرة الوطنية"

 والعديد من أفراد األسرة الجامعية )أساتذة، إداريين وطلبة(.الجامعية سطيف في مختلف املستويات، 

 السيد من طرفبقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، والوقوف استماعا للنشيد الوطني، ليعقبها كلمة  امللتقىاستهلت فعاليات 

بأن هذا امللتقى يندرج أشار  حيثنائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات الخارجية األستاذ كراش لحسن، الذي رحب فيها بالحضور، 

سيعكف  والذيالندالع الثورة التحريرية، (68)( لالستقالل، واحياء الذكرى الثامنة والستون 60ضمن برنامج تخليد الذكرى الستون )

فض ي بنا إلى حقائق من خالل األرشيف الوطني الذي سي ات التاريخياحث في طبتدخلين املشاركين فيه على التامل من خالله األساتذة و

معلنا بعد ذلك نيابة عن السيد  ،وبناء حاضرها واستشراف مستقبلها وثوابت تاريخية من شأنها أن تساهم في ترسيخ الذاكرة الجزائرية

 طالق فعاليات امللتقى.ناسم التنسيقية الوالئية للتعليم العالي سطيف عن مدير الجامعة املتواجد في مهمة، وبا

األستاذ بوطالبي بن جدو  قدم كلمة علمية أشار من  بالبحث العلمياملكلف  2جامعة سطيف نائب مدير من جهته، السيد 

والطلبة، مشيرا  رحبا بالحضور املميز للمشاركينمفي إطار التنسيق بين املدينة الجامعية، ندوة وطنية  14خاللها أنه تم تنظيم أكثر من 

توثيق الحقائق التاريخية يهدف هذا امللتقى إلى  ورشات، حيث  4جلسات و  4مداخلة في هذا امللتقى موزعين على  40نه تم قبول أإلى 

فترتي ة الوطنية، خاصة خالل إبراز العالقة القوية بين األرشيف والذاكر ، و املرتبطة بالكثير من الشخصيات واألحداث التاريخية

رشيفية في مختلف البحوث يجابي للوثائق األ أهمية التوظيف اإل براز إ، بما في ذلك الستعمار الفرنس ياالتواجد العثماني، ومرحلة 

طالع على اال و  ،التعرف على املستجدات العلمية وأحدث األجهزة التكنولوجية املستخدمة في تخزين وحفظ الوثائق األرشيفية، و العلمية

 .ليات املتبعة السترجاع التراث املوجود خارج الوطنالخبرات ومسايرة النظم واآل

الحائز على وسام عالم الجزائر السنة  ناصر الدين سعيدوني ملؤرخ واألستاذا ،ضيف شرف املدينة الجامعية سطيفحيث قدم 

التعامل مع األرشيف، حيث نوه إلى أهمية االنتقال من عملية تراكم  تطرق فيها إلى تجربته الطويلة في  حاضرة افتتاحية، م2021املاضية 

، بما في ذلك وضع دليل للمادة األرشيفية، ن خالل وضع مخابر ومجموعات بحثيةالوثائق، إلى ضرورة تصنيف وتحليل األرشيف م

وهو ما يساهم في االستثمار في األرشيف من  أجل ترسيخ الذاكرة الوطنية، ويكرس   والسيما اعتماد قواميس للمفردات األرشيفية،

يم من طرف املدينة الجامعية سطيف، الذي قدم بدوره مجموعة مشروع حضاري للمواطنة الجزائرية، وقد حض ي ضيف الشرف بتكر 

 من الكتب لفائدة مكتبة الجامعة.

من جامعة  خير الدين سعيد الدكتور   ديد من املداخالت، من بينها مداخلة عقبها بعد ذلك عدة جلسات وورشات تتضمن الع

أحمد  ، ومداخلة  األستاذأهمية املراسالت الشخصية املوجودة على مستوى األرشيف العثماني في كتابة التاريخموسومة بـ:  2سطيف 

 كمال خليل ، بما في ذلك مداخلة الدكتور الجزائريةأرشيف تاريخ الثورة  منهجية التعاطي مع رصيدمن جامعة مسيلة  حول  سيد علي

مد بن ـمح ، مداخلة الدكتور 1947 -1946مصالي الحاج في سطيف بعد الحرب العاملية الثانية من خالل األرشيف الفرنس ي املوسوم بـ: 

من خالل  في يومه الثاني،  لتقىامل ستمر، وقد اأرشيف اللجان الخماسية ودوره للتأريخ للثورة التحريرية محليا ووطنياحول ساعو  
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بشير فايد تم التطرق فيه إلى العديد من املداخالت، من بينها على سبيل الذكر وليس الحصر، مداخلة األستاذ البرنامج املعتمد الذي 

ريرية من خالل جوانب من قضايا الثورة التح من جامعة قاملة حول  رمضان بورغدة ، ومداخلة األستاذاألرشيف املهرب إلى فرنساحول 

 . أرشيف وزارة الخارجية في باريس

حمد الهادي ومدير جامعة ـملطرش فرحات عباس األستاذ  1مدير جامعة سطيف  :امللتقى بحضور السادةفعاليات تم اختتام 

ات املدينة ، والعديد من املسؤولين وإطار 1، ونواب مديري الجامعة، واألمين العام لجامعة سطيف الخير  األستاذ قش ي 2سطيف 

ضمن ضرورة االهتمام باألرشيف بكل فروعه وأشكاله، والدعوة إلى فتحه أمام تالجامعية، حيث تم تالوة توصيات امللتقى التي ت

الباحثين، وحماية الذاكرة الوطنية من خالل تشجيع البحث التاريخي املحلي وترسيخ قيم املواطنة، وطبع أعمال امللتقى في كتاب وتوزيعه 

 كتبات ومراكز البحث لتعميم الفائدة، تكوين فرق بحث في الجامعة ومخابر بحث مختصة في األرشيف والذاكرة.على امل

 

 


