
 



 :الديباجت 

ًدخذ الجذى خىى أهمُت ألادب ودوس الفً ملما خلذ باملجخمع ألاصماث واملحً ، التي مً جلقاء 

خ ، جفشض  هفعها ، وبهل ما جخضمىه مً عىاصش العلب وإلاًجاب ومدصالث الىجذان والخاٍس

على املجخمع املأصوم هزا العؤاى القذًم الجذًذ ماهى دوس ألادب والفً ؟ ولننها جفشضه على 

معخىي آخش معخىي ألامش الىاقع والخدذي القائم الزي ًىاجه مافت وشاطاث إلاوعان ومً بُنها 

ومً هخائج رلو مان أدب املقاومت الزي ٌعذ أدبا إوعاهُا ظهش لىدُجت خخمُت .   داب والفىىن 

وجترلض مضامين هزا ألادب على قُم . للصشاع مابين قىي الخير وقىي الشش في املجخمع إلاوعاوي

البطىلت والفذاء والصمىد والخدذي والثىسة والصالبت والشهادة والخمعو باألسض وجدمل املعاهاة 

 .في ظبُل اظترداد العُادة والنشامت ، لما أن لهزا ألادب أبعادا إوعاهُت واجخماعُت وقىمُت

ظىت ماسظذ فيها فشوعا الهىلىهُت 132وقذ حعشض املجخمع الجضائشي  لحشب اظدئصالُت دامذ 

ين املادي واملعىىي ، وووجهذ بمقاومت جىىعذ أشهالها مً  أبشع العُاظاث القمعُت على املعخٍى

خه وظُادجه  ولم ًنً ألادب بأشهاله . أجل البقاء اهتهذ بثىسة معلحت اظترجع بها الشعب خٍش

وطبُعت لعاهه بعُذا عً هزه املقاومت وهزا الصشاع بل ظاهم في رلو   جدضيرا وحسجُال قبل 

الثىسة وأثىاءها وبعذها ختى أصبذ ألادب الجضائشي  ًدمل خاصُت الثىسة بىصفها هاجعا أظاظُا 

ًدشك عملُت النخابت أو هي جخدشك فُه  فلِغ هىاك في ألادب الجضائشي فشع ٌعمى أدب املقاومت 

ومان ألادب العشدي الجضائشي باللغخين العشبُت .ألهه في مجمىعه جملت وجفصُال هى أدب املقاومت 

 .والفشوعيُت  مً ألثر الألجىاط ألادبُت ججعُذا ملقاومت الشعب ضذ الاخخالى والحشب علُه

عمل امللخقى الىطني املىظىم ب  " املقاومت والحشب في الخطاب العشدي الجضائشي الحذًث " َو

النشف على ماهُت املقاومت في الخطاب العشدي الجضائشي والعالقت بين هزا ألاخير والثىسة 

خ ، ودوس الثىسة في اهصهاس الشوح والىجذان والفنش مً  وججلُاتها فُه ، والعالقت بين العشد والخاٍس

 .خالى ألاعماى العشدًت ،ودالالث الاظخذعاء الثىسي في الخطاب العشدي الجضائشي الحذًث
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واُصل
َّ
 :  املراسالث والت

ذ الالنترووي  جهىن جمُع املشاظالث املخعلقت بامللخقى على البًر

           mokaouama.aflou@gmail.com     

   0555678556 ـ 0662569438: الفالغ / لهاجفا

 

ت   :مواعيد هامَّ

 15/10/2022: آخر أجل لتقديم امللخصاث -

 30/10/2022: آخر أجل للرد على امللخصاث  -

 20/11/2022: آخر أجل لتقديم املداخالث كاملت  -
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