االشكالية:
ان االهتمام بتدوين تاريخ الثورة التحريرية في ضوء دراسة شخصية
صانعيها ،هو اهتمام من شانه أن يمنح البحث التاريخي رؤية أكثر شمولية
و عمقا ،ذلك ان معطيات الحوادث التاريخية و مهما تعددت أسبابها و
سياقتها ،فان لإلدارة البشرية حضورها الفاعل في تلك االسباب و السياقات.
و من بين هذه القادة الذين تحملوا مسؤولية تفجير الثورة و قيادتها:
المناضل الثائر زيغود يوسف الذي تظل الذاكرة الشعبية للجزائريين تحتفظ له
بصورة البطل المميز الذي خطط لهجومات  02أوت  5511و نفذها و
قادها،في منطقة الشمال القسنطيني ،مستهدفا إحداث قطيعة نهائية مع
المستعمر الفرنسي ،و دفع الشعب لاللتفاف بالثورة .كما كان له دور هام
في تنظيم الثورة من خالل تحضيره لمؤتمر الصومام  ،5511و مشاركته في
أشغاله.

المحاور االساسية الملتقى:

-5الحركة الوطنية و االلتزام الثوري لزيغود يوسف

-0دوره في تخطيط و تنفيذ و قيادة هجومات  02أوت 5511
-3زيغود يوسف و مؤتمر الصومام 5511

المداخالت الكاملة الخاصة بالملتقى الدولي زيغود يوسف والثورة التحريرية

الرقم

اسم األستاذ

الجامعة

العنوان

01

ليلى تيتة.

جامعة باتنة

دور زيغود يوسف في تحضير وتنفيذ هجومات  20أوت من

02

مختار هواري

جامعة باتنة

دور زيغود يوسف في تحقيق البعض من مظاهر التعبئة الشعبية

03

مقالتي عبداهلل

40

بوقاعدة البشير

-1زيغود يوسف و الذاكرة الشعبية
-1شهادات رفاق السالح

أهداف الملتقى:
-5التعريف بزيغود يوسف

-0توضيح دور زيغود يوسف في الحركة الوطنية الجزائرية
-3توضيح دور زيغود يوسف في الثورة الجزائرية
-1الكشف عن صورة القائد زيغود يوسف في الذاكرة الشعبية
-1تشجيع البحث في تاريخ الجزائر المعاصر بصفة عامة و تاريخ

05
06

حميدي أبوبكر
الصديق

جمال بلفردي

جامعة المسيلة

خالل بعض الوثائق باألرشيف الفرنسي
الشاملة بعد هجومات  02أوت 5511

المشروع الثوري لدى زيغود يوسف والموقف من مؤتمر

الصومام.
جامعة سطيف -– 2
جامعة المسيلة
جامعة الوادي

استراتيجية زيغود يوسف الحربية من خالل هجومات 02أوت
.5511

البعد العسكري ومنهجية التخطيط لدى زيغود يوسف
مداخلة بعنوان  :زيغود يوسف و القيادة الحيوية لمنطقة الشمال
القسنطيني 1956-1955

07

أ.جيجيك زروق

جامعة سطيف-2-

النشــــاط السيــــاسي و الحزبي لزيغـــــــود يــوســـــــــف .

08

قاصري محمد

جامعة المسيلة

الشهيد زيغود يوسف في الذاكرة الشعبية الجزائية بين الماضي

09

بيتور عالل

جامعة الجزائر2

زيغود يوسف و جاك سوستال :المواجهة الحاسمة.

 -5االستمرار في عقد الملتقيات والندوات التاريخية المهتمة

10

كريم مقنوش

المركز الوطني للدراسات

قراءة في كتاب زيغوت يوسف الذي عرفت شهادة لمؤلفه إبراهيم

الوحدة،الديمقراطية،و احترام الكرامة االنسانية.

 -0جمع الشهادات الحية حول قادة الوالية التاريخية الثانية (ديدوش

11

عمر بـــوضربة

جامعة المسيلة

هجمات  20أوت  1955بالشمال القسنطيني كما خطط لها

و إن تحل علينا الذكرى الستين الندالع ثورة أول نوفمبر  ،5511و العالم

مراد ،زيغود يوسف ،لخضر بن طوبال ،علي كافي ،عمار بن عودة ).

يشهد العديد من التحوالت ،يحق لنا أن نتساءل عن مختلف أشكال المواجهة

 -3كتابة المذكرات التاريخية حول الثورة الجزائرية في الوالية الثانية.

مع المحتل الفرنسي إبان الثورة التحريرية،و الشخصيات التي تولت قيادتها

 -1جمع الحقائق التاريخية حول أحداث الثورة في الشمال القسنطيني

إن هذا الرجل الثوري الذي اشتهر بالتزامه ،و شجاعته و تضحياته ،و الذي
استشهد في ساحة المعركة و السالح في يده إنما يمثل صورة نموذجية
البطال الثورة الذين اسسوا العديد من القيم التي حققت بفضلها الثورة
انتصارات على إحدى أكبر القوى اإلستعمارية :كالوطنية،

،و التي مثلت نماذجها السامية ،و من بينها الشهيد زيغود يوسف .
و انطالقا مما تقدم ،فاننا نوجه دعوة علمية إلى المؤرخين و الباحثين
االكاديميين داخل الوطن و خارجه للكشف عن هذه الشخصية المميزة من
أبطال الجزائر ،و إبراز دورها في الثورة التحريرية.

مدى أهمية الموضوع تكمن فيما يلي :
-5التعريف بأحد قادة ورمز الثورة
-0ابراز دور زيغود يوسف في الحركة الوطنية الجزائرية
-3توضيح استراتيجية زيغود يوسف في إعداد و تنفيذ هجومات 02
أوت5511

-1تشجيع البحث حول صانعي ثورة أول نوفمبر

الثورة التحريرية بالوالية التاريخية الثانية بصفة خاصة

التوصيات الختامية

بتاريخ الثورة الجزائرية وطبعها.

 -1تشجيع الباحثين في تاريخ الثورة على االطالع على أرشيف الثورة .
-1االستفادة من رصيد الصحف التي تعالج الثورة التحريرية في
الوالية الثانية الشمال القسنطيني
 -7ضرورة التاريخ ألعالم الثورة .

زيغود يوسف من خالل المصادر الفرنسية-جريدة

12

أحمد مسعود

جامعة المسيلة

الشهيد زيغود يوسف من خالل شهادة لخضر بن طوبال مسيرة

13

حليمة موالي

مركز البحث في أ .ج.ث

زيغود يوسف  ،وهجمات  02أوت  5511في اإلعالم المحلي

14

عالوة عمارة

جامعة األمير

زيغود يوسف من خالل االرشيف الفرنسي5511-5512

MICHEL

Univ-marsseille

DERNIER PORTRAIT DE ZIGHOUd

15

16

سيدعلي

MATHIOT
MATTHEW

crasc

)(France

Univ-Leeds

الفرنسي l’écho d’oran

YOUCEF DE LA SOUMMAM A DAR MAOULA
LES événements D’AOUT 1955 ;LE MYTHE
EUROPEEN D’UN « PARADIS PERDU » ET

STICKLAND

)(Angleterre

L’ENTRE LANCEMENT DES VIOLENCES RE-

17

ازغيدي محمد لحسن

جامعة الجزائر-0-

الثورة الشعبية عند زيغود يوسف بين المبدأ والتطبيق

18

,مناصرية يوسف

جامعة باتنة

قراءة تحليلية في مواقف زيغود يوسف.

19

عبد المجيد

جامعة قسنطينة

« Si AHMED » ;L’homme qui a changé le

 -52اختيار موضوع الملتقى العاشر حول:الوقائع التاريخية خالل
الثورة التحريرية في الوالية الثانية(الشمال القسنطيني)

والبحث

سلطان شيبوط

L'Echo d'Alger.-

 -8توسيع مجاالت التعاون مع مختلف الهيئات المهتمة بالتاريخ الوطني

 -5االهتمام بدراسة المصادر المادية للثورة (المحتشدات ،السجون)

السعيد

والحاضر.

مرداسي

VOLUTIONNAIRES ET COLONIALES

cours de la guerre

