كلمة املدير
إن التمعن فيما جرى ويجري من األحداث والتطورات على الصعيد الداخلي والخارجي مند استرجاع
الجزائر لسيادتها واستقاللها ،من أحداث في الداخل (مثال العشرية السوداء) وخارج الوطن (مثال في
امليحي اليحيوي -االستراتيجي)؛ يجعلنا ندرك مدى أهمية منتوجات البحث العلمي حول اليحركة الوطنية
وثورة أول نوفمبر  ،4591وبالتالي مدى أهمية العناية بتطوير املؤسسات البحثية التي تعتني بتقديم
منتوجات علمية وفنية حول الكشااليات البحثية املتصلة ههه املرحلة املتميزة من تاريخنا العريض
والطويل .فإن املركز الوطني للدراسات والبحث في اليحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،4591يعتبر
املؤسسة البحثية األولى في الجزائر التي تعمل مند نشأتها سنة  ،4551على تقديم منتوجات علمية
وإبداعات فنية حول املوا يع املتصلة ههه املرحلة .وهكها فإن الهدف األساس ي للمركز يبقى دائما العمل
على إحداث تراكم معرفي وفكري غزير ومتنوع حول هه املوا يع املعلنة أعال  .مع العلم إن باحثين
مختصين في مختلف العلوم االجتماعية وغيرها من العلوم يساهمون في ذلك ،ألن أحداث اليحركة الوطنية
والثورة الجزائرية أكبر بكثير من أن تحصر في تخصص واحد أو اثنين أو ثالث.
إن االعتماد على خطوات البحث العلمي في دراسة موا ع هه املرحلة الهامة من تاريخ الجزائر وتبني
مختلف املقاربات التاريخية منها واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية و غيرها ،مكننا من
الوصول إلى تراكم علمي وفني واسع وسيمكننا في املستقبل من التقدم أكثر في هها التراكم؛ ووفر لنا
تحاليل وتمحيصات عميقة ،بحيث كشفت لنا على أسباب وحيثيات وآثار العديد من األحداث الشائكة
املرتبطة ههه املرحلة ،وسيوفر لنا في املستقبل أكثر؛ وقدم لنا تقارير مو وعية يمكن تبني محتوياتها
بدون هاجس خوف من االبتعاد عن اليحقيقة وسيقدم لنا في املستقبل أكثر  ....فاملركز عمل وسيواصل
العمل على إحداث هها التراكم العلمي والفني ألننا نهدف دائما إلى الوصول إلى قراءات أكثر عمقا وأكثر
مو وعية فما يخص هه املرحلة ،وهها بفضل تجديدنا للعديد من البحوث والدراسات وللعديد من
التساؤالت واملقاربات والتدقيقات .إن هدفنا األسمى هو تحويل املركز إلى معلم علمي يتمتع بمصداقية
علمية عاملية عالية ،حيث يلتف حوله كل املهتمين من داخل الوطن وخارجه ،باملوا يع املتصلة باليحركة
الوطنية والثورة الجزائرية .و تصبح منتوجاته العلمية والفنية هي األخرى تتمتع بقبول وتأثير علمي
ومجتمعي محلي وعاملي.

إن املركز الوطني للدراسات والبحث في اليحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  4591يعتبر خزان للتفكير
والبداع حول اليحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،4591حيث يعتمد عليه قطاع وزارة املجاهدين وذوي
اليحقوق في اختيار القرارات واليحلول املناسبة له فيما يخص العديد من القضايا التي تواجه القطاع.
إن أهم ما يمكن أن نختم به هه الالمة هو التأكيد على رورة مواصلة تطوير الدراسات والبحث حول
اليحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، 4591وهها حتى يمكن بال افة إلى ما سبق ،املساهمة بفعالية في
إنجاح عملية بناء وإعادة بناء الهاكرة الوطنية من جهة وتمتين أواصر الوحدة الوطنية من جهة أخرى
ومواجهة محاوالت التضليل والتشويه والتخوين والتشكيك التي تصدر من هنا وهناك حول مختلف
أحداث هه املرحلة اليحساسة من تاريخ الجزائر املعاصر .فالجزائريون في أغلبيتهم القصوى يدركون بأن
التواجد الفرنس ي في الجزائر ملدة  431سنة نتيجة غزو  4833واحتالل استيطاني  ،كان " ليل" حالك مثل
ما عبر عن ذلك الرئيس املجاهد فرحات عباس في عنوان إحدى كتبه ،وأن الشعب الجزائري كله عانى
خالل هه الليالي الطوال املظلمة من جرائم ال تعد وال تحص ى .وهكها فاألعمال البحثية الجادة للمركز
تعتبر مان علمي ومو وعي لبطال مفعول مختلف امليحاوالت املغر ة لبعض الكتاب من هنا وهناك إلى
تغيير اتجاهات الجزائريين نحو هه الليلي اليحالكة وجعلهم ينظرون إليها على أنها كانت أيام مشرقة.
إن االستراتيجية البحثية للمركز تبقى تركز على تقديم أعمال جادة ومتنوعة لالستمرار في إثراء التراكم
املعرفي ولرفع مختلف التحديات التي تواجه البالد اليوم و في املستقبل وهها فيما يخص قضايا اليحركة
الوطنية والثورة الجزائرية ولالستجابة إلى مختلف انشغاالت القطاع الهي ينتمي إليه املركز أي وزارة
املجاهدين وذوي اليحقوق.
إن املركز الوطني بموقعه اللكتروني الجديد يدكشن مرحلة جديدة من اليحضور والتفتح على اآلخر وطنيا
ودوليا ،ويمد جسور تبادل املعرفة العلمية والفنية املتنوعة حول اليحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 ،4591التي من كشأنها أوال :خدمة الرث اليحضري للجزائر وثانيا :تبيان مدى إ افة هها الرث في اليحضارة
النسانية العاملية املبنية على التسامح والسالم وحقوق النسان.

