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 cnerh@cnerh-nov54.dz البريد االلكتروني:
   www.cnerh-nov54.dz  املوقع اإللكتروني:

 

 كلمة املدير

مند  من األحداث والتطورات على الصعيد الداخلي والخارجي إن التمعن فيما جرى ويجري 

خارج في و)مثلا العشرية السوداء( داخل الفي ، أحداث سيادتهاو  ستللالهاال  استرجاع الجزائر 

البيحث العلمي منتوجات أهمية مدى االستراتيجي(؛ يجعلنا ندرك  -الحيوي  يحي املفي مثلا الوطن )

العناية بتطوير املؤسسات  أهميةوبالتالي مدى  ،1954 حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

تصلة ههه  املبيحثية الشااليات اإل بتلديم منتوجات علمية وفنية حول  تعتنيالبيحثية التي 

للدراسات والبيحث في الحركة  املركز الوطني فإن  الطويل. ض و يالعر يخنا من تار  املتميزةاملرحلة 

ها أتنش دفي الجزائر التي تعمل مناألولى املؤسسة البيحثية يعتبر ، 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

. تصلة ههه  املرحلةاملع يوا املحول فنية  علمية وإبداعاتجات و على تلديم منت ،1994سنة 

غزير وفكري إحداث تراكم معرفي العمل على  للمركز يبلى دائما األساس يالهدف  وهكها فإن

 مختلف العلومفي  باحثين مختصين ن  إمع العلم املعلنة أعلا .  املوا يعهه  حول ومتنوع 

الثورة الحركة الوطنية و  ألن أحداث ،ذلك في يساهمون  االجتماعية وغيرها من العلوماإلنسانية و 

   .أو ثلاث اثنين واحد أوفي تخصص  أن تيحصر الجزائرية أكبر بكثير من 

هه  املرحلة الهامة من تاريخ الجزائر ع يموا دراسة إن االعتماد على خطوات البيحث العلمي في 

 ،وتبني مختلف امللاربات التاريخية منها واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية و غيرها

 
 
وسيمكننا في املستلبل من التلدم أكثر في هها  واسعالوصول إلى تراكم علمي وفني  منننا مك

 وآثار  حيثياتأسباب و  عنلنا  تكشف، بيحيث ات عميلةوتميحيص ليلاتيحلنا ووفر التراكم؛ 

وقدم لنا  أكثر؛ املستلبل في لنا وسيوفر د من األحداث الشائكة املرتبطة ههه  املرحلة،يالعد

كما و خوف من االبتعاد عن الحليلة  هاجس مو وعية يمكن تبني ميحتوياتها بدون تلارير 
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املركز عمل وسيواصل العمل على إحداث هها التراكم ف .....في املستلبل أكثر من ذلك  سيلدم لنا

ما يخص يفوأكثر مو وعية أكثر عملا  اتقراءالوصول إلى إلى ألننا نهدف دائما  العلمي والفني

التساؤالت  تجديدنا للعديد من البيحوث والدراسات وللعديد منبفضل وهها  ،هه  املرحلة

ركز إلى معلم علمي يتمتع بمصداقية املتيحويل هو  سمىإن هدفنا األ  . وامللاربات والتدقيلات

علمية عاملية عالية، حيث يلتف حوله كل املهتمين من داخل الوطن وخارجه، باملوا يع املتصلة 

بالحركة الوطنية والثورة الجزائرية. و تصبح منتوجاته العلمية والفنية هي األخرى تتمتع بلبول 

 وتأثير علمي ومجتمعي ميحلي وعالمي. 

انيعتبر  1954 نوفمبر أول  وثورة الوطنية الحركة في والبيحث للدراسات نيالوط إن املركز  خز 

، حيث يعتمد عليه قطاع وزارة 1954 للتفكير واإلبداع حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

فيما يخص العديد من له املجاهدين وذوي الحلوق في اختيار اللرارات والحلول املناسبة 

 طاع.للاللضايا التي تواجه ا

إن أهم ما يمكن أن نختم به هه  الالمة هو التأكيد على  رورة مواصلة تطوير الدراسات 

  وهها،  1954نوفمبروالبيحث حول الحركة الوطنية وثورة أول 
 
ن باإل افة إلى ما سبق، حتى يمك

الوطنية من جهة وتمتين أواصر  في إنجاح عملية بناء وإعادة بناء الهاكرةاملساهمة بفعالية 

الوحدة الوطنية من جهة أخرى ومواجهة ميحاوالت التضليل والتشويه والتخوين والتشكيك التي 

الحساسة من تاريخ الجزائر املعاصر.   ةتصدر من هنا وهناك حول مختلف أحداث هه  املرحل

سنة نتيجة  132جزائر  ملدة بأن التواجد الفرنس ي في ال فالجزائريون في أغلبيتهم اللصوى يدركون 

 "   كان ،  ستيطانياال حتلال اال و  1830غزو 
ا
  "ليلا

ا
الرئيس املجاهد فرحات  عنهمثل ما عبر   احالا

املظلمة خلال هه  الليالي الطوال وأن الشعب الجزائري كله عانى عباس في عنوان إحدى كتبه، 

 مان علمي تعتبر األعمال البيحثية الجادة للمركز ف هكها. و من جرائم ال تعد وال تيحص ى

إلى تغيير ومو وعي إلبطال مفعول مختلف امليحاوالت املغر ة لبعض الكتاب من هنا وهناك 

 .أيام مشرقة اتجاهات الجزائريين نيحو هه  الليلي الحالكة وجعلهم ينظرون إليها على أنها كانت

متنوعة للاستمرار في إثراء و  على تلديم أعمال جادةدوما  كز تتر إن االستراتيجية البيحثية للمركز  

التراكم املعرفي ولرفع مختلف التيحديات التي تواجه البلاد اليوم و في املستلبل وهها فيما يخص 
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الهي ينتمي لطاع اللاستجابة إلى مختلف انشغاالت قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية ول

 . وذوي الحلوق  هدينوزارة املجاإليه املركز أي 

ح على شن مرحلة جديدة من الحضور والتفتيد الجديد اإللكتروني إن املركز الوطني بموقعه

مد جسور تبادل املعرفة العلمية والفنية املتنوعة حول الحركة الوطنية يو  ،اآلخر وطنيا ودوليا

ثانيا: تبيان مدى للجزائر و ري اخدمة اإلرث الحض أوال: التي من شأنها ،1954وثورة أول نوفمبر 

 .وحلوق اإلنسان  التسامحو  السلام حضارة اإلنسانية العاملية املبنية علىفي ال هها اإلرث إ افة

 

 مدير املركز                                                      

 جمال الدين ميعادي                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 


