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 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف        

 كلية الحقوق والعلوم السياسية        

 
 

 ينظم مخبر دراسات حول المجازر االستعمارية
 

 :حول امللتقى الوطين األول

 

جرائم االستعمار الفرنسي 

 يف اجلزائر

 

 واجب التوثيق من

 لةحق املساء إىل     

 

 

 : ت عار  حت

 حتى ال ننسى،       

 حرب الذاكرة واهلوية

 
 

 

 (2جامعة سطيف) بوجالل صالح الدين/ د: رئيس الورشة
 حقوق/  2سطيف  / مهني وردة. أ/البيئية الفرنسية على النظام البيئي الجزائري، التجارب واألسلحة النووية نموذجا أثر الجرائم 

 تاريخ /المسيلة /  فتحي براي. أ/4381-4381ستعمارية، جريمة اتتاادية اال التشريعات العقارية. 

 جودي زينب. أ/ الدولي القانون وفق العادلة للمحاكمة القانوني النطاق خارج التحريرية الثورة إبان الفرنسية العسكرية المحاكمات/ 

 .حقوق / 2سطيف 

 ةتبس/باحث دكتوراه /  عادل بوزيدة/ الوطنية، المساس بالدين االسالمي نموذجالالعتداءات الفرنسية على الهوية  التكييف الجزائي. 

 حقوق / 2سطيف  / فوغالي حليمة. أ/ للتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر رتان نموذجا   التكييف القانوني. 

 حقوق / 2سطيف / محمد مخنفر. أ/ نموذجالتكييف القانوني لجرائم االستعمار الفرنسي على الجزائر، جريمة الترحيل القسري ا. 

 حقوق / مسيلة/ باحث دكتوراه /  يوسفي عالء الدين/  مختارة نماذج: الجزائر في الفرنسية الجماعية اإلبادة جرائم. 

 حقوق/  2سطيف /  بن خالد فاتح. أ/  الثورة على والقضاء الشعب لقمع أداة اإلحتالل أثناء الفرنسية العدالة. 

  الثالثة الورشة 01.11 -00.11
 (2جامعة سطيف)بوسعدية رؤوف . د: الورشة رئيس 

  حقوق / 2سطيف  /لعقابي سميحة. د/ حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية 2141جانفي  10تراءة في تانون 

 و 2110 فيفري 28 تانون في تراءة  لدوليةا في الجزائر والتزاماتها الدولية بجرائمها فرنسا اعتراف رفض بين التعارض إشكالية 

 حقوق / 2سطيف  /بن دادة وافية. الدوليأ القانون أحكام

 حقوق /باتنة/  حواس صباح. أ/ عن جريمة تلويث البيئة بسبب التجارب النووية في الاحراء الجزائرية مسؤولية فرنسا. 

 حقوق /البليدة  /  يخلف توري. أ/ الدولية لالستعمار الفرنسي للجزائر كأثر لقيام المسؤولية الدولية التعويض عن الجرائم. 

  حقوق / 2سطيف /بوترن توفيق . أ/ مسؤولية اتجاه الشعب الجزائري أم اتجاه المجتمع الدولي : بجرائم االحتالل االعتراف. 

 (2جامعة سطيف )ور ظريف قد. د: الورشة رئيس 
 حقوق / 2سطيف  /معمري نارالدين. أ/ دور البرلمان في تجريم االستعمار 

 قوقح / 2سطيف  /حسام مريم. أ/ الجزائر في الجماعية اإلبادة جرائم عن الفرنسية الدولة مسؤولية 

 حقوق / 2سطيف  /الي مرادلط. أ/ دوليا المحظورة األسلحة استخدام عن الجزائر تجاه لفرنسا الدولية المسؤولية 

 2سطيف /  2طالب ماستر /  بن عرعور عبد الجليل/ االستعمارية الجرائم مع التعامل ووسائل سبل  

 صالب سيد علي. أ/ لمساءلة فرنسا عن انتهاكات التجارب النووية في الجزائر على ضوء القانون الدولي الجنائي الطرق القانونية/ 

 امة.حقوق / 2سطيف  

 ( عواشرية رتية . د . رئيس الجلسة أ )الجلسة العلمية الثالثة   41:81-41:11

 حقوق/  جامعة باتنة/لوشن دالل. د/اتفاتيات ايفيان سبيل تحقيق العدالة الجنائية للجزائريين ؟: 14المداخلة  41:81-41:11

 حقوق/الجلفة/لدغش سليمة. د/سي في الجزائراستراتيجية المجتمع المدني لالنتااف لجرائم االستعمار الفرن: 12المداخلة  41:11-41:01

 طرح تحليلي من منظور القانون الدولي العام: احتماالت ونتائج اعتذار فرنسا للجزائر كأحد أشكال التعويض: 18المداخلة  41:01-40:11

 حقوق /  جامعة بومرداس/لوكال مريم. د 

 االشعاعي للتجارب النووية الفرنسية في الجزائرالدور الجمعوي التوعوي إزاء مخاطر التلوث : 11المداخلة  40:11-40:41

  (المركز الوطني وهران)باحثة /سميرة نقادي. د 

 2سطيف  /بشير شمس الدين. أ/الفرنسي حول تمجيد االستعمار 2110فيفري  28تراءة في تانون : 10المداخلة  40:41-40:21

 /سعداوي كمال. د/جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائراآلليات القانونية الممكنة لطلب جبر الضرر عن : 11المداخلة  40:21-40:81

 .حقوق / 2سطيف 

 مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــة عامة 40:81-41:11
 :مراسيم االختتام  41:11-41:81

 توزيع الشهادات+التوصيات 

7132أكتوبر  13: يوم  .االختتام الرسمي  رئيس اللجنة العلمية  

   رؤوف  بوسعدية. د

  التنظيمية رئيس اللجنة 

 معمري نصر الدين . أ



 

 

 

 

 

 

 مصادرة األراضي دراسة لواقع الحال لمنطقة األوراس: من جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر: 30المداخلة  21:03-21:23

 تاريخ/  جامعة باتنة/تيتة ليلى. د  

 (الحشم)تهجير وتفكيك قبائل الحشامة : جرائم فرنسا بمقاطعة سطيف :30المداخلة   21:23-21:23

 تاريخ/  جامعة المسيلة/بيرم كمال. د  

 الجرائم االستدمارية في الجزائر وتأثيراتها السوسيو نفسية جريمة التعذيب نموذجا: 30المداخلة  21:23-20:33

 تاريخ/  1جامعة سطيف /بوقاعدة البشير. د  

 . للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر التكييف القانوني : 23المداخلة  20:33-20:23

 .حقوق /عنابة / بن جميل عزيزة. د  

 ة عامةــــــــــــــــــــــــــــــــــمناقش 20:23-20:03
 1320أكتوبر  02ورشات امللتقى الوطين األول 

  الورشة األولى 33:11-31:11
 (2جامعة سطيف)غبولي منى /د: الورشة رئيس 

  األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية الناتجة عن سياسة االحتالل الفرنسي في الجزائر وأثرها على الحقوق والحريات 

 حقوق /1سطيف  /سقني فاكية. د 

 سياسيةعلوم  /1سطيف /شنيقي نور الدين. طبيعة التنظيم السياسي واالداري للسلطة االستعمارية في الجزائرأ 

 تاريخ/الجزائر/ بوغازي فتيحة. أ/جريدة الديباش كوتيديان نموذجا: التناول اإلعالمي لجرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر 

 حقوق /1سطيف  /بن دعاس سهام. د دور الحركة الوطنية في تنمية الوعي السياسي للجزائريين إبان الثورة التحريرية 

 علوم سياسية/  1سطيف / شوادرة رضا. أ الحتالل الفرنسي اتجاه المدنيين في الجزائرالتزامات سلطات ا  

 حقوق/ 1سطيف  /ملعب مريم. الحملة العدوانية الفرنسية على الجزائر دفاع عن النفس أو جريمة عدوانأ 

 (2جامعة سطيف)عدالة جعفر/ د: الورشة رئيس 
  تاريخ /تيارت /بليل محمد. د 2011-2021الفرنسية وجرائمها الوالية الخامسة نموذجا مواجهة الثورة الجزائرية للحرب النفسية 

 حقوق/باتنة  /أمال موساوي. د االعالم  الثوري الجزائري في التعريف بانتهاكات االستعمار الفرنسي لحقوق االنسان دور 

 سياسيةعلوم  / 1سطيف /عيادي عبد الكريم. أ الدراسات الكولونيالية وإعادة بناء التاريخ الوطني 

 حقوق / 1سطيف  /بن زيد فتحي. أ التجنيد اإلجباري خرق للمعاهدات الدولية واعتداء على حقوق األشخاص 

 حقوق/  1جامعة سطيف /حمود صبرينة. أ األمن الثقافي في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي 

 دعاس نور الدين. أ القات الفرنسية الجزائرية إبان االحتاللالمركز القانوني والسياسي لجبهة التحرير الوطني في إدارة الع 

 .حقوق/  1جامعة سطيف 

 الثانيةالورشة  33:11-31:11
 (2جامعة سطيف)بن بلقاسم أحمد/ د: الورشة رئيس 

 لتاريخالجزائر /سعيد شيكدان. أ/  (سياسة المحتشدات في ضوء المواثيق والقوانين الدولية)الفرنسي في الجزائر  جرائم االستعمار 

 الجزائر/باحثة بالمركز الوطني / أمال قبايلي /  من منظور القانون الدولي 2020فيفري  30 واقعة سيدي يوسف 

 حقوق/1سطيف / شاكري سمية. أ/ تلكات الثقافية الجزائرية ابان االحتالل الفرنسيمللم انتهاك فرنسا. 

 تاريخ/سوق أهراس/بولحبال رياض. أ/حق الجزائريين من خالل وثائق األرشيف الفرنسياألهلية كأداة جريمة في  دور الفرق العسكرية 

 1سطيف / عماروش سميرة. د/  نشاط منظمة الجيش السري الفرنسي نموذجا: من المستعمر الفرنسي في الجرائر الجرائم اإلرهابية 

 .حقوق/

 حقوق/عنابة / درارجة وردة . أ/  كنموذج لجرائم االحتالل الفرنسي في الجزائر جريمة التعذيب. 

 تاريخ/الجزائر  /صدوق الحاج. الجماعية في القرن التاسع عشر، إبادة قبيلة اوالد رياح بجبال الظهرة نموذجاأ جرائم اإلبادة. 

 

 2132أكتوبر  13وم ـــــــــــــــي
 

 (بهو رئاسة الجامعة ) استقبال الضيوف مراسيم : 10:11 -10:11
  انطالق دورة رياضية في تنس الطاولة والشطرنجاشارة. 

 (بالتنسيق مع الشركاء) زيارة معرض حول الثورة في بهو الرئاسة. 

  بوستير خاص بالثورة من إعداد طلبة الدكتوراه وبعض األساتذة. 

 (برئاسة الجامعة  30المدرج رقم )إفتتاح الملتقى     30:03-23:33

  تالوة آيات من القرآن الكريم. 

  النشيد الوطني. 

  كلمة مدير مخبر دراسات وأبحاث حول المجازر االستعمارية. 

 االفتتاح الرسمي ألشغال الملتقى من طرف مدير الجامعة. 

 مخبر جمع دراسة وتحقيق المخطوطات كلية الحقوق جامعة زيان عاشور الجلفة شراكة مع  ةتوقيع اتفاقي. 

  بعنوان " يعيشكمال بن "إلعالمي لعرض لكتاب حول الثورة"SETIF ,  LA FOSSE COMMUNE " 

  تكريمات. 

  جلسة استراحة. 

 ( لهاللي أسعد. رئيس الجلسة د)الجلسة العلمية األولى    23:33-22:03

 فرنسا االستعمارية وجدلية حقوق االنسان واألمن في سياساتها : 32المداخلة  23:33-23:23

 .حقوق / 1جامعة سطيف بن عثمان فوزية . د  

  من مداخل السياسة االستعمارية في قولبة المجتمع وصياغة الهوية الجديدة في الجزائر: 31المداخلة   23:23-23:13

 .تاريخ/  1جامعة سطيف  لهاللي سلوى. د  

 /السياق التاريخي والمبررات السياسية : رنسيالجزائر في المشروع االستعماري الف:  30المداخلة   23:13-23:03

 .تاريخ /  1جامعة سطيف / زرقاوي نور الدين . د  

 .تاريخ ./ 1جامعة سطيف  /عدالة جعفر. د/ قراءة في تعليقات االعالم الفرنسي 2022ماي  0مجازر : 32المداخلة   23:03-23:23

 .دور الحركة االصالحية في نبذ الجرائم االستعمارية في الجزائر: 32المداخلة   23:23-23:23

 .علوم سياسية / 1جامعة سطيف  بد أحالمعا. أ  

 االعتداء التشريعي على األمالك الوقفية خالل المرحلة االستعمارية وأثرها على المجتمع الجزائري:31المداخلة   23:23-22:33

 .تاريخ/  شبيرة سفيان جامعة قسنطينة . أ

 مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــة عامة  22:33-22:03
 ( شوقي سمير. رئيس الجلسة د)الجلسة العلمية الثانية    22:03-20:03

 رسائل سانت أرنو نموذجا: جرائم الضباط الفرنسيين بالجزائر من خالل كتاباتهم: 32المداخلة    22:03-22:23

 .تاريخ/ 1جامعة سطيف  زهير بن علي. أ  

 2020ن إبان االستعمار الفرنسي وفق اتفاقية جنيف الثالثة الوضع القانوني لألسرى الجزائريي: 31المداخلة  22:23-22:23

 .حقوق/  جامعة المسيلة/ دحية عبد اللطيف. د  

 ضحايا األلغام المضادة لألفراد خالل الثورة وبعد االستقالل : جرائم االحتالل الفرنسي في الجزائر: 30المداخلة  22:23-21:33

 .تاريخ/  الشلفجامعة / جمال قندل. د  -1333-2020من   

 المتعلق بالحالة المدنية لألهالي المسلمين 2001مارس  10جريمة تشويه األلقاب على ضوء قانون : 32المداخلة  21:33-21:23

 حقوق/  1جامعة سطيف /كوسام أمينة. د  

 من خالل الوثائق منطقة سوق أهراس نموذجا 2002القمع الفرنسي النتفاضة  :32المداخلة   21:23-21:13

 تاريخ/  جامعة سوق أهراس/جمال ورتي. د  

 حقوق/  جامعة قالمة/عقابي أمال /  والية قالمة نموذجا 2022ماي  0جرائم : 31المداخلة   21:13-21:03
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