
 

   أولا : الديباجة

ّوتاريخية؛ّيمثّ  ّوّأدبية ّثقافية لّالشعرّالشعبيّالجزائريّمادة
ّ ّالمختلفة ّمساراته ّعبر ّسجل ّوفلقد األحداثّّالشواهد

التاريخيةّالتيّرصدهاّشعراؤهّفكانواّبحقّشهداءّعلىّالعصرّ
. 

إلسبانيةّاّالحمالتّالصليبيةولقدّلعبّالشعراءّالشعبيونّإبانّ
وخعلىّا الفرنسيةلجزائّر االستعماريّة دّوّاللّالفترّة المؤرخينّّ؛ ّر

ّالشعبّالجزائريّ ّكفاحّوّمقاومة وّالتوثيقيينّ،حيثّخلدوا
الرافضّلنيرّاالستعمارّ،ّوّالمستبسلّلطردّالغزاةّمنّأرضّ

 .الجزائرّالطاهرةّعبرّحقبهاّالمختلفةّ

ّوكانّهذاّالتخليدّللمقاومةّمنّلدنّالشعراءّالشعبيينّ؛بجمال
ضحيةّمنّوالتّ،الحبرّوّطهارةّالدمّّوّااللتزامّّبالقضيةّالوطنية

 ّّوالجمعيةّالجزائرية.ّّأجلّصونّالذاكرةّالتاريخية

الملتقىّحولّالدّوالبحثّفيّّسيكونّمدارّىّأساسّهوعل رّهذّا
جزائريّتسجيلّمقاومةّالفيّالذيّلعبهّالشاعرّالشعبيّّالكبير

 ّّ.البغيضةّّاالستعماريةّلآللةّالتواقّللحريةّالرافضّ

ّ 

ّالساميّ ّبالمخيال ّالمفعم ّالشعري ّقلمه ّباستغالل وذلك

ثورةّاومةّوصوالّإلىّالفةّمنّتاريخّالمق،والناقلّللحظاتّالمشرّ 
ّالجسامّّالتحريرية ّالتضحيات ّصور ّأبهى ّموثقا ،ّ المباركة

 للمقاومّالجزائريّعبرّربوعّالترابّالجزائريّالمباركّ.

ّالمقاومةّ ّتاريخ ّبكتابة ّالجزائري ّالشعبي ّالشاعر ّأنبرى كما
ومؤرخاّلهاّوّموثقاّلألحداثّالمصاحبةّلهاّبتفاصيلهاّ،ومؤدياّ

اإلعالميّالناق للدعايةّللدوّر ّّوّالمواجّه لّللبطوالتّالملحميّة
ّكلّذلكّبقلمّجميلّفيّأسلوبهّوراقّفيّ االستعماريةّالكاذبة،

ّفيّمضمونهّوصلبّفيّالتزامهّالوطنيّ  .مبناهّ،ّمدوٍّ

ّّّّّّ:ّيحاولّالملتقىّمنّخاللّهذهّالتقدمةّثانيا : الأهداف 

ّفاألهداّاألهدافّالمنشودةّ،ّومنّتلكمالخروجّبّالديباجةوّ
 :ّمايلي

.تخليدّذكرىّالمقاومةّالشعبيةّوّالثورةّالتحريريةّالمباركة1ّ
 خاللّهذاّالملتقىّالمتعل قّبالشعرّالشعبيّوّالمقاومةّ.منّ

إبرازّمكانةّالثقافةّالشعبيةّالجزائريةّعموماّواألدبّالشعبيّ.2
 شعرّالشعبيّباألخصّ.خصوصاّوّال

تسليطّالضوءّعلىّالمدوناتّالشعريةّالشعبيةّالجزائريةّ.3
انّالشعبّإبّلنضالدةّللمقاوماتّالشعبيةّوّالموثقةّالمخلّ 

 الثورةّالتحريريةّالمباركةّ.

ّالشعبيونّفيّرصد4ّ ّالشعراء ّالمهمّالذيّلعبه ّالدور ّإبراز .
ريةّوّالتوثيقّحريالتّالشعبيةّوالثورةلألحداثّالتاريخيةّللمقاومةّ

ّ ّمن ّحية ّمشاهد ّوتصوير ،ّ ّمشهودة ّبدقة عجزّّالكفاحلها
 المؤرخونّعلىّّتوثيقهاّ.

ّبالموروث5ّ ّباالهتمام ّجهودهم ّتكثيف ّعلى ّالباحثين .دعوة
 .الماديّوّالالماديّّالمتنوعّوبجزأيهالشعبيّالجزائريّ

جسورّالتقاربّبينّالطالبّالجامعيّوتاريخهّّالناصعّّإرساء.6
 بالمقاوماتّالشعبيةّوّالمقو ماتّالشعبيةّالمختلفةّوّالمتنوعة.

 لملتقىّ:ّثالثاّ:المحاورّالرئيسيةّل
 :ّالمحورّاألولّ:ّالشعرّالشعبيّالجزائــــريّوّالمقاومة

ــــزام.ّّّتمثلّّالمخيالّوّالجماليةّّوّضروراتّّ.1  االلتــ
 بطوالتّالمقاومةّالشعبيةّفيّنظرّالشعرّالشعبيّ..2

 :ّأعالمّالشعرّالشعبيّالجزائــريّالمقاِومّ:2المحورّ
ّاالستعماريةّّ.1 ّالسياسية ّتجاه ّالشعبيين ّالشعراء مواقف

 الفرنسية.
 .مالمحّالمقاومةّعندّروادّالشعرّالشعبيّ.2

 :ّالبعدّالتاريخيّفيّالشعرّالشعبيّالجزائري3ّالمحور
ّكتابةّالتاريخّوصيانةّالذاكرة.1 . 
 .ّرّالشعبيّالجزائري.التوثيقّفيّالشع2
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 Time new Roman 10 وللفرنسية 
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