اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيــة
وزارة المجاهدٌن
املركز الوطين للدراساث والبحث فـي احلركت الوطنيت
و ثورة أول نوفمرب1954
مسيرة المركز

الموقع اإللكترونًwww.cnerh-nov54.dz :

مقـــدمــة
عكف المركز الوطنً للدراسات و البحث فً الحركة الوطنٌة و
ثورة أول نوفمبر  ،1954إثر تدشٌنه على تؤدٌة المهام الموكلة
إلٌه و المتمثلة فً العمل على المحافظة على الذاكرة الوطنٌة
العرٌقة بؤمجادها .و لتحقٌق هذا الهدف النبٌل كان ال بد من
إحداث إصالحات فً البناٌة ،ثم هٌكلة اإلدارة من خالل إنشاء
المصالح و تجهٌزها بالوسائل المتطورة التً من شؤنها أن تسهل
الحصول على الوثٌقة واستنطاقها.
تم تدعٌم المركز بهٌئات علمٌة و إدارٌة ساهمت فً التسٌٌر
العلمً و اإلداري للمركز ،متمثلة فً المجلس العلمً و المجلس
التوجٌهً و كذا المجلس اإلداري.

سعى المركز إلى تسوٌة وضعٌته اإلدارٌة بما ٌتطابق مع مراكز
البحث الوطنٌة ،و خالل ما ٌقارب العشرٌتٌن ،تمكن من تحقٌق
الكثٌر من اإلنجازات العلمٌة .خاصة بعد تحول المركز إلى مإسسة
عمومٌة ذات طابع علمً وتكنولوجً سنة  2003بموجب
المرسوم رقم  373-03وعلٌه أشرف المركز على برنامجٌن
وطنٌٌن للبحث العلمً بالتنسٌق مع المدٌرٌة العامة للبحث العلمً
كما ساهم المركز فً تنظٌم عشرات الملتقٌات الوطنٌة والدولٌة
المتخصصة  ،ناهٌك عن إصداره لمئات العناوٌن المتعلقة بالحركة
الوطنٌة والثورة التحرٌرٌة ولعل أهمها سلسلة األعمال الكاملة،
وصحافة الحركة الوطنٌة ،إضافة إلى المجلة األكادٌمٌة المتخصصة
"المصادر".

الملفات والدراسات (:)124
انتهج المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة
الوطنٌة وثورة أول نوفمبر  54سٌاسة علمٌة تمثلت فً
إدراج ملفات تارٌخٌة لم تفتح أو تعالج من قبل ،مست
مختلف المجاالت السٌاسٌة ،العسكرٌة واالقتصادٌة...
األٌام الدراسٌة (:)28
عقد المركز عدة أٌام دراسٌة فً مختلف والٌات الوطن
نشطها أساتذة مختصٌن إلى جانب شهادات قدمها مجاهدون
عاٌشوا األحداث.

الـمحاضرات 64 :

تم تنظٌم  64محاضرة تناولت مختلف
مواضٌع المقاومة والثورة التحرٌرٌة

 .1الملتقٌات
 الوطنٌة ()89
 الدولٌة ()16

 .2الندوات145:
 .3منتدى الذاكرة وموائد مستدٌرة16:
 .4الشهادات الحٌة ()1837شهادة :بمعدل  1000ساعة
 .5المعارض24:
المشارٌع الوطنٌة للبحث  :2001/2005 :تم إنجاز  32مشروع

المشارٌع الوطنٌة للبحث 34 : 2012-2011:مشروع

اإلصدارات:
 .1الدورٌات:
أ -نشرٌة الرؤٌة:
صدر منها ثالثة أعداد على شكل كتاب و خمسة أعداد على
شكل كراسات ،تم توقٌفها فً دٌسمبر .1999
ب -مجلة المصادر:
مجلة دورٌة محكمة تعنى بالمعرفة التارٌخٌة و تنشر الدراسات
و البحوث التً أنجزتها وحدات البحث ،إضافة إلى الدراسات
العلمٌة المكرسة للحركة الوطنٌة و الثورة التحرٌرٌة ،بدأت فً
الصدور عام  ،1999و صدر منها إلى غاٌة اآلن  23عددا.
ت  -نشرٌة الراصد:
لسان حال المركز ،صدر منها عدد تجرٌبً عام  ،2001و
عددان عام  .2002توقف إصدارها مع نهاٌة عام .2002

 -2الكتب:
 .1منشورات المركز :بلغ عددها  33عنوانا.
 .2منشورات الذكرى الـ  45لعٌد االستقالل والشباب ( :) 2007
بلغ عددها:
 148 عنوانا.
 37 مجلدا.
 - .3منشورات الذكرى الـ  55الندالع الثورة التحرٌرٌة ( :) 2009
بلغ عددها  63عنوانا منها:
األعمال الكاملة 9 :أعمال بمعدل  66مجلد.

المتــرجمـــــات 35 :عنوانا.

 - 4منشورات الذكرى الـ  50لعٌد االستقالل والشباب ( :) 2012
بلغ عددها 500 :عنوان
 الدفعة األولى 250 :عنوانا منجزا.
 الدفعة الثانٌة 250 :عنوان فً طور اإلنجاز.

 .5السمعً البصري:
أ -الوسائط المعلوماتٌة:
األقراص المضغوطة:





القرص المضغوط الخاص بتارٌخ الجزائر 1962-1954
بالعربٌة والفرنسٌة واالنقلٌزٌة
بجرٌدة المجاهد
القرص المضغوط الخاص
بمجلة المصادر
القرص المضغوط الخاص
بٌومٌات الثورة التحرٌرٌة
القرص المضغوط الخاص
الجزائرٌة ٌ 2804وم.

 .6المساعدة والتوثٌق:
قام المركز منذ إنشائه بتقدٌم العون والتوجٌه التوثٌقً
والببلٌوغرافً لعدة مإسسات و منظمات وطنٌة و دولٌة و
جمعٌات تارٌخٌة وثقافٌة و عدد كبٌر من الباحثٌن من
داخل الوطن و خارجه باإلضافة إلى األفواج الكشفٌة

األفالم الطويلت واألشرطت الوثائقيت
•
•
•

•
•
•

ساهم المركز فً إنجاز سلسلة من األفالم الطوٌلة
تجسٌدا لسٌاسة القطاع
فً حفظ الذاكرة وتوظٌف التكنلوجٌات الحدٌثة،
خاصة الصورة فً
تخلٌد مآثر الحركة الوطنٌة والثورة التحرٌرٌة ،من بٌن األفالم
المنجزة
مإخرا ،فٌلم كرٌم بلقاسم ،فٌلم العقٌد لطفً،
إضافةالى  33شرٌط وثائقً وفٌلم روائً  ،تناولت مختلف
األحداث
المتعلقة بالمقاومة والثورة التحرٌرٌة,

المشاريع الوطنيت للبحث العلمي
• فً إطار تنفٌذ البرنامج الوطنً للبحث العلمً ( -2011
)2013
المصادق علٌه من طرف مجلس الوزراء  ،وبعد االعالن عن
المناقصة الوطنٌة لمشارٌع البحث العلمً ،كلف المركز من
طرف المدٌرٌة العامة للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً من
أجل متابعة وتسٌٌر البرنامج الوطنً للبحث الخاص بتارٌخ
المقاومة الشعبٌة
والحركة الوطنٌة والثورة التحرٌرٌة ،وبعد تقٌٌم الخبراء
المعتمدٌن فً عدة دورات ،ومصادقة علٌه اللجان ما بٌن
القطاعات (  ،)CISو موافقة المجلس العلمً للمركز تم :
• إنجاز  32مشروع من أصل  53مشروع مقترح
• إنجاز  34مشروع من أصل  49مشروع مقترح

