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في الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية اأولى 2018/1918

الرئيس الشرفي للملتقى:
أ.د .بزينة محمد

رئيس الملتقى:

رئيس اللجنة العلمية:

د.امحمد دراوي

د.عبد القادر دوحة

رئيس اللجنة التنظيمية:

أ.أوفة سليم

جامعة الجيالي بونعامة .خميس مليانة .الجزائر

أهداف الملتقى:

ال ّديباجــة

تعتبر الحرب العالمية اأولى ( )1918-1914أول صدام عالمي في تاريخ البشرية ومـ

 .1اكــرى وتــذكر للض ــحايا الجزائــريي ف ــي الحــرب العالمي ــة

اأحــداا الكبــرى التــي رســمت معــالم تاريخنــا المعاص ـر ،بــالنظر إلــى شــموليتها لمختلــف القتاعــات

اأولى .

شعوب العالم قاطبة .ولم تقتدر تأثيراتها وتداعياتها على البلدان ااسـتعمارية فحسـب ،ولكـ امتـد

الشـ ــعوب ومسـ ــتقبلها واستحضـ ــار الماسـ ــي التـ ــي انتجهـ ــا

السياســية وااقتدــادية وااجتماعيــة و اتســان نتاقهــا الجيرافــي ولنتائجهــا الوخيمــة و تــداعياتها علــى - .2إبــراز م ــدى بش ــاعة الح ــروب ااس ــتعمارية عل ــى حاض ــر

كلية العلوم ااجتماعية واإنسانية
قسم العلوم اإنسانية

شعبة التاريخ  -تنظم

الملتقى الوطني الثاني:

يوم حول:

تأثيرها إلى مناطق مختلفة م العالم القديم سواء في إفريقيا أو آسيا .
أدركت اأطراف المتدارعة فيها وهي دول الحلف (ألمانيا والدولة العثمانية والمجر وبلياريا

..م جهة ودول الوفاق وهي (بريتانيا وفرنسا و روسيا ثـم الوايـات المتحـدة اأمريكيـة  )..اأهميـة

البالية التي تكتسيها المستعمرات في كسب رهان الحرب وحسم نتائج الدـران ،لـذلك لـم تتـورن فـي
إقحامها في أتونها بترق شتى وأجل غايات وأهداف متعددة تدب في مدلحتها.

احتلــت الجزائ ــر موقع ــا هام ــا واس ــتراتيجيا ف ــي أجن ــدة اأطـ ـراف المتد ــارعة ب ــاأخ

الت ــرفي

الجزائريون والحرب العالمية

اأساســيي وهمــا فرنســا (الدولــة المســتعمرة) والدولــة العثمانيــة (ممثلــة الخافــة اإســامية)،فبالنســبة

ااولى 1918/1914

كفتهــا وتحقيــق اانتدــار المــأمول ،فلجــأت منــذ متلــق القــرن العش ـري إلــى اتخــاا التــدابير الكفيلــة

في الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية اأولى

رئيس الملتقى:د .امحمد دراوي

– .3تشجيق التلبة والباحثي لتعميق البحث والدراسة حـول
الموضون.

– .4العمــل علــى جمــق الشــهادات والوثــائق التاريخيــة حــول
الموضون .

لفرنسا تعتبر الجزائر بخزانها البشري وإمكاناتها ااقتدادية ومجالها الجيرافي عناصـر حيويـة لتـرجي

بضمان وائها فأصـدرت قـانون التجنيـد اإجبـاري منـذ 1912م  ،وبالمقابـل عملـت الدولـة العثمانيـة
(في إطار الجامعة اإسامية)وبدعم م ألمانيا إلى استقتاب الجزائريي ودفعهم الـى دعـم (الخافـة)

العثمانية في مواجهة أعدائها او على اأقل ثنيهم ع المشاركة بجانب فرنسا وحلفاءها.

نائب العميد كلية العلوم ااجتماعية واإنسانية

وضعت الحرب أوزارها في أواخر 1918م مسفرة ع نتائج وخيمة لجميق اأطراف المتدـارعة

والعاقات الخارجية-.جامعة خميس مليانة.

وانعكاســاتها ،فقــد خلفــت الحــرب خــال اأربــق ســنوات التــي امتــد بهــا عشــرات اآاف مـ القتلــى

مكلف بما بعد التدرج .البحث العلمي،

ااستعمار الفرنسي في حق الجزائريي .

وتجرعـ ــت شـ ــعوب المسـ ــتعمرات وياتهـ ــا ،وكـ ــان ندـ ــيب الجزائ ـ ـريي باهظـ ــا م ـ ـ تركتهـ ــا ومخلفاتهـ ــا
والجرحى والمعتوبي ،وتفاقمت حركة الهجرة نحو أوربـا وانتشـرت مظـاهر الفقـر والبتالـة واأمـرا ،
ومق الك فقد كانت الحرب أيضا منتلق لحركة الوعي التحرري للحركات السياسية الناشئة .

المحاور الكبرى للملتقى

المحور اأول :الدعاية والدعاية المضادة بي أطراف
الدران في الجزائر.
المحور الثاني :التجنيد والمجندون (الظروف ،اآليات،
المواقف)
المحور الثالث :جزائريون في مختلف الجبهات.
المحور الرابق :نتائج وتداعيات الحرب على الجزائريي

تنبيهات مهمة

أخر اجل استام الملخدات 30 :ماي 2018
اإعان ع قبول الملخدات30:جوان2018

أخر اجل استام المداخات15 :أكتوبر 2018

موعد تنظيم الملتقى 18 :نوفمبر 2018
تخضق جميق المداخات المرسلة إلى تحكيم

الهيئة العلمية للملتقى،وسيتم نشر المداخات في
كتاب جماعي يعل عنه احقا.

البريد االكتروني:

draouimhamed@univdbkm.dz

ماحظة:

إشكاليـة الملتقــى

ما موقق الجزائر وأهميتها ضم اجندات واسـتراتيجيات القـوى المتدـارعة ؟ مـااا كـان

ـشــروط المشارك ــة

موقف الجزائريي م أطراف الدران وم المشاركة فيها؟ما هي اأبعاد الدينية والقومية

للحـرب؟ مــا هـي نتائجهــا علــى للجزائـريي ؟ الحــرب بــي الفـر و الخيبـات ،إلــى أي
مدى استتان الجزائريون توظيف نتائج الدران لدال الحركة الوطنية ؟

اللجنة العلميـة للملتقــى

أ د ب يوسف تلمساني ،أ د عبد القادر فكاير ،د .عبد القادر دوحة ،د .نور الدي

شعباني ،د نظيرة شتوان ،د .محفوظ تاونزة ،د .محمد زرقوق ،د .امحمددراوي،

د.محمد حواس ،د .ام الخير عثماني ،أ .أحمد ب ييزر ،د .صباح بيعارسية ،د .عبد

 .1تشترط أن تكون المداخلة غير منشورة م قبل في

مجات وطنية أو دولية.

 .2يجب أن تكون المداخلة متابقة أحد محاور

الملتقى.

 .3يجب أن تكون المداخلة متابقة للمعايير العلمية

المعتمدة

الباسط قلفاط ،د .جميلة خالفي ،د .مليكة عالم ،د نجيب دكاني ،د .الحاج تيتاوني،

 .4تلقى المداخلة بالعربية أو بالفرنسية أو باإنجليزية.

د.طالب كيحول ،د .بوعام ب خيرة ،د .محمد ب عودة ،د مالك محمد ،د بوطبال

 .6تتراوح أوراق المداخلة ما بي  10و ،15على أن

د .عز الدي مداني ،د .موسى فتاحي  ،د .صباح قامي  ،د .ندر الدي بويحي،

سعد الدي  ،د فتاحي موسى ...جامعة الجيالي بونعامة خميس مليانة.

ا تتكفل الجامعة بمداريف اإيواء أ .د.ناصر الدي سعيدوني ...جامعة الجزائر 2
أ .د مولود عويمر  ...جامعة الجزائر 2
للمشاركي لظروف مادية.
د عبد القادر كرليل .جامعة الجزائر .2

ا  .د مزيان سعيدي ..المدرسة العليا لأساتذة بوزريعة

 .5تقبل المداخات الفردية فقط.
يكون التهميش في أسفل الدفحة.

 .7يشترط أن تكون الدور ،والبيانات واضحة.

أعضاء اللجنة التنظيمية

أ.اوفة سليم /أ .حبيب كدومة /عبد الرحم تونسي/ /عبد

العزيز وابل /سفيان صرصاق/أ .عبد الكريم حماتيت/عبد

د .نفيسة دويدة  ...المدرسة العليا لأساتذة بوزريعة

القادر فلوح /أ .يوغرطة /فتاتة  /سعيداني /أ .عبد اللتيف

د .عبد القادر بوعقادة ..جامعة البليدة 2

قبال /.بلعريبي /معوشي /سيدي صال  /محرز أمي ابراهيم

د .مراد تجنانت  . ..جامعة البليدة 2

د .مولود قري  ..جامعة يحي فارس المدية.

بليلة /طيبي مهدية /صحراوي فتيمة /فهيمة عميروي /مراد
بتقة /ا .يوسف سليماني /أ .يوغرطة حدادو .

إستمــارة المشاركــة
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