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 ديباجة الملتقى: 

لحصن الوطني ل التابعة للبلدية المختلطةعزوزة  قريةفي  0291 جوان 01في  عبان رمضان ولد
مناضاًل سياسًيا وثورًيا، لعب دوًرا حاسًما في تنظيم  القبائل. كانمنطقة ب )األربعاء نايت ايراثن حاليا(سابقا

إلى ديسمبر  0211 جانفيمنذ إطالق سراحه من السجن في  الثورة الجزائريةوهيكلة النضال خالل 
 ".الصومام "مهندس: لقب ليحمل، 0211

كما اتصف بالبسالة   ، عالية تنظيمية مهاراتما أكسبه ، يتمتع بثقافة واسعةكان عبان 
والعمل في  فكري أراد أن يكتسب استقالله ال، إذ روح التمرد وهو صغير السنيميزه كان  ماو  ،الشجاعةو 

من  األخيرةسنوات الألرجح خالل على ا حزب الشعب الجزائري انضم إلى ف، جل التحررمن أ وقت مبكر
 عاًما. 99من العمر ، عندما كان يبلغ دراسته

في وقت مبكر  االعتبارات ضال من أجل االستقالل فوق كلمنذ البداية، وضع عبان رمضان النو 
تجميع كل القوى القادرة على االندماج في حركة وطنية من أجل أعطى مقياًسا لرؤية وطنية كما جًدا، 

 .الجزائر ستقاللا لتحقيقواسعة 
مركًزا الجزائر ، أصبحت 0211جانفي بعد إطالق سراحه في  الجزائرمدينة منذ توليه قيادة و 

حيث جاء في  ،بقوة عبانق وتطور عملية التحرير التي أطلقها الواجهة التي تعكس عم ، بلحقيقًيا للثورة
جميع الجزائريين، وليس جزء من الشعب الجزائري  مهمةحرير الجزائر سيكون ت: "إحدى منشوراته أن  
 .عن نفسه كرجل استثنائي صارم وحازم بذلك يكشف إذ"، مهما كانت أهميته

هي أن الثورة الجزائرية يجب أن  تشخيص الوضع، ويبدو أن قناعته به عبان هو قامأول ما إن 
ها أو طبقاتها ئأجزاال ينبغي إلقاء أي حصرية على أي من ، و الشعب الجزائري  مهمةتكون من 

، الهائلة، ومن ناحية أخرى  بقوته الفرنسي الجانب :متصارعان جانبانبالنسبة له، هناك فاالجتماعية. 
وبالتالي اعتمد على استراتيجية تجميع القوى ووضع  ،مقارنة بالعدو الضعيف الجزائري  الجانبهناك 

 في صفوف الجزائريين. التقريب والتوحيد والتقوية والتعبئة والتركيز على واالنقسامات جانباالخالفات 
على التنسيق بين التيارات السياسية المختلفة بهدف دمجها في جبهة التحرير  يعمل كان عبان

ونموا قاعدتها،  ا فيتوسعً  جبهةال حيث شهدت، 0211 وربيع 0211بين خريف  تالتي تجسد ،الوطني
-حزب الشعب الجزائري أعضاء اللجنة المركزية لـ انضمام، من خالل جزائرصفوفها في جميع أنحاء ال في

 االتحاد الديمقراطيو  المسلمين الجزائريينجمعية العلماء و  وأنصارهم صار الحريات الديمقراطيةحركة انت



دماج الفئات االجتماعية ، نشهد تسارًعا في انفي الوقت نفسهو فرحات عباس.  للبيان الجزائري بقيادة 
 .عبان رمضانال تزال تحت قيادة  كانت ، التيوالمهنية

 ثاقبةال رؤيةالصاحب و لمستقبل الثورة  احاسم اعنصر كان ، بمهاراته المتعددة، عبان رمضان
يتتبع الخطوط الرئيسية للحركة الثورية، ويطمح إلى دولة يسيطر كان و  والمنظم الرئيسي لمؤتمر الصومام،

 الجزائر جزائرية. ، كما اختارنصر العسكري، والداخل على الخارجفيها العنصر السياسي على الع
بالنسبة له، يجب على الثورة الجزائرية، بمجرد هزيمة االستعمار، أن تجلب للشعب ليس الحرية و 

 فحسب، بل الديمقراطية االقتصادية. 
ليكون  في المغرب. 0211ديسمبر  91، عرف نهاية مأساوية يوم الصراعات الداخلية نتيجة

بعبقريته الصعوبات ووحد القوى الوطنية  ىذي تحديال القادمة عظمة الرجل اللألج التاريخ شاهدا وملقنا
 حول الثورة.

 :الملتقىأهداف  
، حتى وفاته في MTLD - PPA في عضويتهمن التعرف على مسيرة عبان رمضان الثورية،  -

 .0211ديسمبر 
 .استطاع أن يجمع الجزائريين ويوحدهم حول القضية الوطنية الذي عبانتعرف على عبقرية ال -

 :الملتقىمحاور  
 .عبان رمضان الفكرية والسياسية مسيرة  -0
 .الوطنية القوى  موحد :عبان  -9
 ."0211ومام صالمهندس الثورة صانع " -3
 .عبان: الخاتمة المأساوية -4
 : من النسيان إلى السمو.نضاليةذاكرة الالفي  عبان -1

 رئيس الملتقى: 
 جامعة مولود معمري تيزي وزو ،مزهورة صالحي كتورة:دال -

 للملتقى: يالشرف ئيسالر  
 رئيس جامعة مولود معمري تيزي وزو ،داوديسماعيل  :البروفيسور -
 فريد بوطابة، عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري الدكتور:  -

 



 :رئيس اللجنة العلمية 
 كمال سليح، جامعة تيبازةد.  -

 أعضاء اللجنة العلمية: 
 مجاهد ،السيد: واعلي أيت أحمد -
 جامعة بجاية ،: عثماني ستارالبروفيسور -
 9جامعة الجزائر ،: بوعزة بوضرسايةالبروفيسور -
 جامعة سيدي بلعباس ،: ابراهيم لونيسيالبروفيسور -
 سياسي، وأستاذ جامعي سابق في الطبعالم البروفيسور: بلعيد عبان،  -
 IV جامعة باريس، رونشرفاييل ب: البروفيسور -
 9جامعة الجزائر ، البروفيسور: لزهر بديدة -
 جامعة تونس ،البروفيسور: صالح بيزيق -
 بوزريعة -المدرسة العليا لألساتذة –إلياس نايت قاسي البروفيسور:  -
 جامعة تيزي وزو ،صالحي ةالدكتورة: مزهور  -
  Iجامعة باريس، ون قنالدكتور: علي  -
 جامعة تيبازة، الدكتور: كمال سليح -
 9 البليدةجامعة ، الدكتور: نورد الدين إيالل -
 جامعة بجاية. ،محمود ايت مدورالدكتور:  -
 جامعة تيزي وزو، الدكتور: سليم بعلوج -
 جامعة تيزي وزو ،الدكتور: سمير مزارعي -
 جامعة تيزي وزو، الدكتور: فرحات الصب -
 9جامعة الجزائر ،الدكتور: دحو جربال -
  9 جامعة وهران ،الدكتور: حميد أيت حبوش -
 جامعة تيبازة، الدكتور: محمد ودوع -
 جامعة البويرة ي،قاسيمزيدين الدكتور:  -
 9جامعة الجزائر، الدكتور: فريد زيداني -
 9الدكتورة: ياسمين سعودي، جامعة الجزائر  -
 تيزي وزوجامعة  ،الدكتور: كريم صالحي -
 الدكتور: رمضان بوخروف، جامعة تيزي وزو -



 ، إطار في وزارة المجاهدين9جامعة الجزائر، الدكتور: ياحي -
 جامعة تيزي وزو ،الدكتور: سعيد زهار -
 جامعة تيزي وزو ،الدكتور: عزيز خيثر -
 جامعة تيزي وزو، الدكتور: سعيد بورنان -
 جامعة تيزي وزو، غارنلمأو  الدكتور: حكيم بن -
 جامعة تيزي وزو ،: ياسمين أقونيةالدكتور  -
 جامعة تيزي وزو ،الدكتور: محند إخربان -
 9جامعة الجزائر  الدكتور: لحسن زغيدي، -
 السوربون الدكتور: رياض شرونة، جامعة  -
 الدكتورة: رقية بن خيرة، جامعة تيزي وزو -
 ، جامعة تيزي وزوكريمة كابليلدكتورة: ا -
 الدكتورة: ياسمين سعودي، جامعة تيزي وزو -

 :رئيس اللجنة المنظمة 
 داودي: نائب رئيس جمعية عبان رمضانكمال : الدكتور 
 المنظمة:أعضاء اللجنة  

 جمعية عبان رمضان -
 تيزي وزو المتحف الجهوي للمجاهد -
 جامعة تيزي وزو، الدكتورة: سعاد رحماوي  -
 جامعة تيزي وزو، األستاذ: يوسف ساهل -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذ: شعبان علي أحمد -
 جامعة تيزي وزو، األستاذة: زكية فالح -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذة: ليندة قاني -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذ: صوفيان بوسالن -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذة: فازية فراح -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذة كريمة حمدان -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذة: سميرة طالي معمر -
 جامعة تيزي وزو، األستاذ: رشيد مريخي -
 جامعة تيزي وزو، ناألستاذ: ابراهيم أيت زيا -
 جامعة تيزي وزو ،األستاذة: مسعودة قاسي -



 بوزريعة -المدرسة العليا لألساتذة -الدكتورة: كريمة نور الدين -
 جامعة قسنطينة األستاذ: اكسيل لحلو -
 طالبة الدكتوراه: عولمي زهرة -

 :شروط المشاركة 
 أن تكون المداخلة ضمن محاور الملتقى المبينة أعاله -
 البرمجة في الملتقى مرهونة بإرسال نص المداخلة كامال. -
 .ةهي العربية، األمازيغية والفرنسيلغات الملتقى  -

 :مواعيد هامة 
 .9190أفريل  01آخر أجل إلرسال الملخصات:  -
 .9190أفريل  91الرد على الملخصات المقبولة:   -
 .9190ماي  91آخر أجل لتقديم المداخالت كاملة:  -
 .9190ماي  30إلى  91تاريخ ارسال الدعوات للمشاركين: ما بين  -
 .9190جوان  01-12انعقاد الملتقى: تاريخ  -
ترسل الملخصات والمداخالت عبر البريد االلكتروني:  -

colloque.abane2021@gmail.com 




