
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث ومل تتوقف فرنسا عند هذا احلد بل جتاوزته 
بلغ عددهم  استعمال جزائريني كفئران جتارب إىل تعمد
سجني إىل جانب اعتمادها على  عينات خمتلفة من  051

فأر خمابر، كما كانت مدركة  011جمموع احليوانات منهم  
حق اإلدراك أن سكان هذه املنطقة سيعانون لفرتة تزيد عن 

سنة من وقع إشعاعات نووية، ضاربة يف  0511111
 .ذلك كل األعراف اإلنسانية و الدولية 

 من تأثريات وال احليوان  البيئة م السكان وال وهكذا مل يسل
األمر الذي بالصحراء اجلزائرية،  النوويخملفات التجارب 

 اإلنسانالذي مل يرحم ال  احملتلأساليب  فضاعة يؤكد على
ح من الذاكرة سو ال احليوان وال حىت البيئة واليت ال ومل مت

 .اجلمعية للشعب اجلزائري

 فرقة نشاط العلميالويف إطار  ،يف هذا السياق

لتحريرية يف االبعد االسرتاتيجي للثورة : PRFU البحث
تناول مسألة ، تو االتصاالت الالسلكية  جمال االستعالمات

البحث و  جرائم االحتالل الفرنسي يف اجلزائر بالدراسة،
والنقاش العلمي احلر واهلادف، من خالل تنظيم ملتقى 

 الفرنسية النوويةالتفجريات والتجارب  " :عنوانحتت  وطين
" طبيعة اجلرائم و مسؤولية معاجلتها:اجلزائرية الصحراء يف

 .؟...ما بعد الدمار:حتت شعار 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بن محمد  المدرسة العليا لألساتذة الشيخ مبارك 
- بوزريعة-  ابراهيمي الميلي الجزائري

 
 نطمت

بن محمد  المدرسة العليا لألساتذة الشيخ مبارك 
 -بوزريعة-  ابراهيمي الميلي الجزائري

 مخبر التاريخ والحضارة والجغرافية التطبيقية
 PRFUالبحث فرقة و

لتحريرية في مجال االبعد االستراتيجي للثورة "
 ".و االتصاالت الالسلكية  االستعالمات

 
 حول الملتقى الوطني

:                       الجزائرية الصحراء في الفرنسية النوويةالتفجيرات 
 طبيعة الجرائم و مسؤولية معالجتها

 .الدمـــــــــــــــار؟مــــــا بـــــــعـــــــــــد : تحت شعار
 0200نوفمرب 20-20يومي  

 -بوزريعة-املدرسة العليا لألساتذة  بقاعة حماضرات
 

 

 

    

 :الديباجة  -
شهدت اجلزائر منذ توقيع معاهدة االستسالم يف      

اخلامس من شهر جويلية الف و مثاين مائة  و ثالثون 
مجيع األصعدة، و على مر السنني  ميالدية  عدة جرائم على

منها اإلبادة اجلماعية بالغاز أو احلرق، أو القنبلة أو الرمي 
هنيك على املقابر اجلماعية اليت أصبحت ال ...بالرصاص،

تعد وال حتصى، باإلضافة إىل جمموع القوانني التعسفية 
اإلجرامية كقانون النفي اجلماعي و الفردي والتهجري خالل 

سع عشر و يف القرن العشرين مت إدخال تعديل يف القرن التا
تسمية  هذا القانون بقانون اإلعدام خالل الثورة التحريرية، 
ومل تنته األساليب اإلجرامية هلذه الدولة يف حق اجلزائر شعبا 
و أرضا بل تعدت إىل جرائم حمرمة دوليا منها مشروع 

ائرية التجارب النووية الذي شرع يف تنفيذه بالصحراء اجلز 
" و اليت أصبح يطلق عليها اسم رقان بالتحديد يف منطقة 

م 0551بعد اختاذ احلكومة الفرنسية قرارها يف "يرابيع رقان 
القاضي جبعل منطقة رقان موقعا إلجراء التجارب النووية 
وعليه أحلقت الصحراء إداريا وسياسيا و اقتصاديا باإلدارة 

 .العامة لالحتالل الفرنسي يف اجلزائر 
 01قان  بتاريخ فكان أول انفجار يف  منطقة ر 

حيث بلغ إسم الريبوع األزرق،  أطلق عليهم 0501فيفري 
قنبلة معدل حجم قوة هذه القنبلة ثالثة أضعاف حجم  

أدخلت م ونتيجة لذلك 0505هريوشيما باليابان سنة 
 .م0501سنة فرنسا النادي النووي العاملي 



 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :أهداف الملتقى الوطني  -
 

حول  المنجزةتقديم حوصلة للبحوث والدراسات -1
الفرنسي االحتالل استعمال األسلحة المحرمة دوليا إبان 

 .حّيا قائم الداللة أنموذجا التجارب النووية ،للجزائر

في القانون المتضمن تعويضات متفّحصة  قراءة -2
 .م9115ضحايا التجارب النووية الفرنسية 

 00اإلجراءات العملية التي يجب اتخاذها بعد -3
 :، منها مطالبة فرنسا بـسنة

حي هبم تعويض الضحايا اجلزائريني والتكفل الص   .1
 .أسرهموب

 .تأهيل املناطق امللوثة .2
 .ام للحماية واملراقبة الراديولوجيةوضع نظ   .3
اختاذ اإلجراءات املناسبة للتكفل اجلدي بالنفايات  .4

 .املشعة املدفونة منها واملتناثرة يف صحرائنا

مسؤولية فرنسا الدولية عن  صياغة وثيقة قانونية تبرز -4
الحيوان  واإلنسان كل ما ارتكبته من جرائم في حق 
 .والبيئة جّراء هذه التفجيرات بالجزائر

 .وأخرى من خالل توصّيات الملتقى
 

 :اإلشكالية التي يطرحها موضوع الملتقى الوطني
 

ائع االستدمار ضإن احلديث عن خمل فات وف
الفرنسي باجلزائر وما ارتكبته فرنسا من أبشع اجلرائم ضد 

  .عنها اللسان و القلم اإلنسانية يعجز

اجلرائم املرتكبة خالل العهد االستدماري ما  إن
م الزالت آثارها بارزة يف وطننا، 0509م إىل 0311بني 

شواهدها قائمة يف كل مكان، وشهادات فاعليها، والوثائق 
األرشيفية تشهد على ذلك، جرائم ال تتقادم مع الزمن، 

 االنتهاكات الناجتة عنولعل  من أخطرها  تتذاكرها األجيال،
التفجريات النووية اليت قامت هبا السلطات الفرنسية يف 

ما مدى ف .م0501الصحراء اجلزائرية بداية من فرباير 
حجم تلك االنتهاكات ؟ وما مدى إمكانية مسائلة فرنسا 

املرتكبة يف اجلزائر أثناء فرتة التفجريات النووية عن جرائم 
مسوؤلية الدولة الفرنسية مدى االحتالل وما بعدها ؟ وما 

قانونيا ودوليا عن جرائمها يف اجلزائر خباصة جرمية 
التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية؟ وماهي االليات 
الضرورية و املستعجلة يف مطالبة الدولة الفرنسية االعرتاف 
جبرائم احلرب اليت ارتكبتها يف اجلزائر وتعويض الضحايا ؟ 

 أحلقتها باجلزائر وومواطنيها ومن مثة مطالبتها ضرار اليتألعن ا
 .بالتعويض ؟

 

 

    

 :أهمية الملتقى الوطني  -
 .احلفاظ على الذاكرة اجلمعية الوطنية -0
النووية األرشيف املتعلق بالتجارب  مجع وتفعيل -9

لتناول موضوع التجارب  اأساسالفرنسية يف اجلزائر وجعله 
 .أكادميي بأسلوب علمي

دفن النفايات املشعة إجراء و رصد وحصر مواقع -1
 .درجة خطورهتا املختلفة وتقدير

املطالبة بتفعيل وتعميم تطبيق القوانني الدولية امللزمة اليت -4
جتعل فرنسا تعرتف بتعويض ضحايا التفجريات النووية 

 .الفرنسية باجلزائر مثل باقي املستعمرات
مواصلة عملية املطالبة بتعويض ضحايا التفجريات  -5

 .النووية يف الصحراء اجلزائرية
بني الباحثني و املتخصصني يف مجيع  توحيد اجلهود -0

–(الدويل -العسكري -املدين)القانون –اجملاالت الطب
 .وغريها...-البئية

 

 



 جامعة مخيس مليانة -تاونزة حمفوظ.د.أ -  
 جامعة تلمسان -د سعاد ميينة شيبوط.أ -
 جامعة تلمسان -د معمر العايب.أ -
 وادي سوفجامعة  - د لزهر بديدة.أ -
 جبامعة العفرون -د دهاش الصادق.أ -
 جامعة عمر ثليجي باالغواط -حممود عاليل. د -
 جامعة جباية -أيت مدور حممود. د -
 جامعة تيبازة -نبيلة لرباس. د -
 جامعة تيبازة -دمحان توايت. د -
املركز الوطين للدراسات و البحث يف  -أمال قبايلي.د -

 .4591احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
 

 : المحاور الملتقى الوطني

 :  األولالمحور  -

االحررتالل  جرررائم ضررد االنسررانية يف اجلزائررر خررالل
 الفرنسي

 :الـمحور الثاني -

الدراسات العلمية املستجدة حول آثار التجارب 
 .النووية على الصحة

 :الثالث المحور -

الدراسات العلمية املستجدة حول آثار التجارب 
 .النووية على البيئية

 :الرابع الـمحور -

املعاجلة القانونية ألضرار التجارب النووية الفرنسية يف 
  الصحراء اجلزائرية 

 :الخامس الـمحور -

التجارب النووية بني   مسؤولية معاجلة و تسوية ملف
 .الروية اجلزائرية و الروية الفرنسية

 :السادس الـمحور -

ملرررررف التفجرررررريات والتجرررررارب النوويرررررة  و الرررررذاكرة  -
 .الوطنية

 
 

    

مديرة المدرسة –راتيبة قيدوم .د: رئيسة الملتقى الشرفية
 -بوزريعة-العليا لالساتذة
 .د نجاة بــــــــــــيــــــــــــة.أ: الوطني رئيسة الملتقى

 :اللجنة العلمية للملتقى
محمد العربي / د.أ: رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 د نجاة بية.و أ .الزبيري
 :للملتقى الوطني أعضاء اللجنة العلمية

 -بوزريعة -املدرسة العليا لالساتذة -مبارك بوطارند .أ -
 -بوزريعة -املدرسة العليا لالساتذة -أمحد مريوشد .أ -
 -املدرسة العليا لالساتذة -إلياس نايت قاسيد .أ -

- بوزريعة
 -بوزريعة -املدرسة العليا لالساتذة -صبيحة خبوشد .أ -
 -املدرسة العليا لالساتذة -أمحد بن جابود .أ -

 -بوزريعة
- بوزريعة -املدرسة العليا لالساتذة -د مراد بوعباش.أ -
 -املدرسة العليا لالساتذة -د مزيان سعيدي.أ -

 -بوزريعة
                       الوطين للدراسات                      املركز-عمار منصوري.د.أ -

 .و البحث  يف النووي
 4جامعة اجلزائر  -د عمر سعد اهلل.أ -
 بوعريريجبورج جامعة  -د بوضرساية بوعزة.أ -
 0جامعة اجلزائر -د مجال حيياوي.أ -
 0جبامعة اجلزائر -د  منصف بكاي.أ -
 .جامعة باتنة -د يوسف مناصرية.أ -
 جامعة املدية - د الغايل غريب.أ -
 جامعة املسيلة -عبد اهلل مقاليت.د .أ -
-  



 

 

 

 استمارة المشاركة

 : ..........................................................اللقب

 :..............................................................االسم

 :...........................................................الوظيفة

 ..........:............................................المؤسسة 

 :........................................الدرجة العلمية

 :...................................البريد االلكتروني

 :............................................................الهاتف

 :..................................................محور المداخلة

..................................................................... 

 :..................................................عنوان لمداخلة

.................................................................... 

 

 :ملخص المدخلة

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

 ....................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... 

 

 

 :.............................................لمفتاحيةاالكلمات 

.....................................................................

.....................................................................

.................................................................. 

 

 :اللجنة التنظيمية -
 حممد علوات.د-
 سليم أوفة. د -
 حممد بن موسى.د-
 يوسف أمري.أ -
 نوار نسيم.أ -
 رطنبيلة عي.أ -
 رضا بوزدور.أ -

 

 : شروط و ضوابط المشاركة

املشاركة مفتوحة جلميع االساتذة وطلبة الدكتوراه  -
باجلامعات و الباحثني و املهتمني من خمتلف اهليئات 

 والوزرارات
أن تكون املداخالت ضمن حماور امللتقى و أصلية ومل  -

 .يسبق نشرها أو تقدميها
 ليزيةميكن املشاركة باللغة العربية أو الفرنسية أو االجن -
( 09)أن ال تتعدى صفحات البحث  مخسة عشرون  -

باللغة  41حجم   Simplified Arabic صفحة خبط 
 40حجم  Times New Romanالعربية و خبط  

 باللغة الفرنسية و االجنليزية
أن تكون البحوث وفق منهجية البحث العلمي املتعارف  -

 .عليها
ة و التوثيق يف أخر مراعاة الدقة اللغوية و األمانة العلمي -

 .املداخلة
عن طريق الربيد االلكرتوين إىل العنوان  تترسل املداخال -

 Colloque.nucleaire1@gmail.com:األيت
تطبع االعمال العلمية للملتقى الوطين يف كتاب خاص -

 .بامللتقى
 :مواعيد هامة

 .0200أكتوبر   29: املدخالت  استقبال ملخصات-
 . 0200أكتوبر   42: االعالم بقبول املشاركة -
 09اإلشعار بالقبول النهائي وإرسال دعوة للمشاركة -

 .0200أكتوبر 

 


