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  ببتنـتـ جبيعت انحبج نخضز 

 

 بطبلت تمنيت نًشزًع تظبىزة احتفبنيت
 

  صايؼت انحاس نخضش ـ باحُت: اجلوة املنظنة -1

 .وصاسة انًضاهذيٍ:   يغبانخؼاوٌ- 

َائب ػٍ انضانيت انضضائشيت بانًضهظ انشؼبي عًيش شؼابُت  /بانخُغيق واإلششاف يغ انغيذ -

  انىطُي

 
 :طبيعة التظاهرة-  2

 .1954 َىفًبش 01 الَذالع انزىسة انخحشيشيت 60احخفانيت في إطاس االحخفاالث بانزكشي انـ
 

 1961 أكتىبس 17 ليىم الهجسة 53إحياء الركسي الـ  : عنوان التظاهرة- 3
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 إصساز علً االنتماء وزافد هام في االستقالل... الجاليت الجزائسيت بالمهجس 

  :معلومات خاصة بالتظاهرة-  4  
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 :الديباجة- 5

 فٟ ربه٠ـ اٌغيائو رؼل ؽلصب ربه٠ق١ب ػظ١ّب ؽٛي 1954ئْ ألالع اٌضٛهح اٌزؾو٠و٠خ اٌّظفوح فٟ أٚي ٔٛفّجو 

 حٔٛفّجو اٌّغ١ل الٔلالع صٛهح أٚي 60 ـ اٌّقٍّلح ٌٍنووٜ ايَِبه اٌغيائو رؾ٠ٛال ربِب ٔؾٛ االٍزمالي، ٚثّٕبٍجخ االؽزفبالد

رق١ًٍلا ٚصوٞ رَط١و ثؤبِظ ّبًِ ٌٙنا اٌؾلس اٌٙبَ ِٓ فالي ٌزؾع١و ا ٍٛف رَٙو عبِؼخ اٌؾبط ٌقعو ثجبرٕخ ػٍٝ

ِّخاٌم١ّخ اٌزٟ ئٙب ثغوض ئػطبثٙنٖ إٌّبٍجخ اٌّغ١لح  ؛ ٌٚالؽزفبيٌنووٜ٘نٖ اي  . ر١ٍُك ثٙب فٟ ماووح األ

يـــىو ٚلل اهرأد اٌغبِؼخ أْ ِٓ ظّٓ اٌّٛاظ١غ اٌزٟ ٠غت ئكهاعٙب ظّٓ اٌجؤبِظ االؽزفبٌٟ اٌضوٞ ٘ٛ         

 ثبٌؼبصّخ اٌفو١َٔخ 1961 أوزٛثو 17 رق١ٍلا ٌنووٜ اٌّغبىه اٌزٟ لبِذ ثٙب اٌٍَطبد اٌفو١َٔخ ثزبه٠ـ انهضــــشة

ثبه٠ٌ ؽ١ش م٘ت ظؾ١خ ٘نٖ اٌّغبىه اٌّوٚػخ ِئبد اٌْٙلاء ٚآالف اٌغوؽٝ ٚاٌّؼزم١ٍٓ ٚئٌمبء عضش اٌعؾب٠ب فٟ ٔٙو 

ٍٚزىْٛ ٘نٖ إٌّبٍجخ فوصخ ٌزمل٠ُ ثؼط اٌْٙبكاد .  ا١ٌَٓ ِؾبٌٚخ ِٓ اٌَّزلِو اٌفؤَٟ ئففبء عو٠ّزٗ اٌجْؼخ

.  ؽلاس٘نٖ األػب٠ْٛا ٚاٌّٙبعو٠ٓ اٌن٠ٓ ِغب٘لاد ايِغب٘ل٠ٓ ٌٚجؼط اياٌزبه٠ق١خ اٌؾ١خ 

اٌؼل٠ل ِٓ اٌْقص١بد اٌٛط١ٕخ اٌجبهىح ِٓ كافً ٚفبهط ثؤبًِغب اؽزفب١ًٌب صو٠ًب ثّْبهوخ ٚلل أػّلد عبِؼخ ثبرٕخ 

الؽزعبْ اٌفؼب١ٌبد اٌو١ٍّخ ٌٍّٕبٍجخ، ٚاٌَّطوح ٌٙب ِٓ   اٌّإٍَبد ٚاٌغّؼ١بد اٌزبه٠ق١خاٌغيائو ٚثؼط ا١ٌٙئبد ٚ

ًٍب  ظبفخ اٌٝ ثوِغخ ئ إٌّبٍجخ،ػٍٝ رٕظ١ُ ِؾبظواد ربه٠ق١خ ٚٔلٚاد ِٚٛائل َِزل٠وح ؽٛي فالي ِؾبٚه رورىي أٍب

أػعبَء ِٓ األٍوح اٌزوث٠ٛخ ٚٚطٍجخ ِٚقزصْٛ فٟ اٌزبه٠ـ ؽٍمبد ٔمبُ ٠ْبهن ف١ٙب أٍبرنح عبِؼ١ْٛ ٌمبءاد ٚ

ػٍٝ ر١ْٕط ٔلٚاد ربه٠ق١خ رزٕبٚي ٍٚٛف ٠زُ اإلّواف ، ٚاإلػال١ِخ ٚاٌو٠بظ١خ، ٚونا ِٙزّْٛ ثبٌزبه٠ـ اٌغيائوٞ

، ٠زُ اٌزطوق ِٓ فالٌٙب ئٌٝ اٌغٛأت اٌزبه٠ق١خ ٌٍضٛهح األثؼبك اٌوٚؽ١خ ٌضٛهح اٌزؾو٠و اٌّجبهوخ ٚأزصبهارٙب اٌجب٘وح

إٌّبفَبد رٕظ١ُ ٚٚػوض أفالَ ربه٠ق١خ ٚٚصبئم١خ اٌّؼبهض ئلبِخ اٌؼل٠ل ِٓ  ٚٚاإلػالَ،اٌضمبف١خ ٚاٌز١ْٕط اٌزؾو٠و٠خ ٚ

 .ٚاٌَّبثمبد اٌفىو٠خ ٚاٌزىو٠ّبداٌو٠بظ١خ 

  طهبت  باحزىٌ    أعاحزة :   الفئات املعنية بالتظاهرة - 6

ِٜغب٘لْٚ ـ أثٕبء ّٙلاء ـ - ّقص١بد ٚط١ٕخ ثبهىح ِٓ كافً ٚفبه اٌٛطٓ ـ ٍٍطبد ِؾ١ٍخ ٚٚط١ٕخ:  فئبد أفو

ِإهفْٛ -  ئطبهاد عيائو٠خ ثبٌّٙغو –عّؼ١بد ِٕٚظّبد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ـ أصللبء اٌغيائو األٚهٚث١ْٛ 

  ...ئػال١ِْٛ- ؽمٛل١ْٛ ـ ١ٍب١ٍْٛ ـ ِوثْٛ -  ِٚقزصْٛ فٟ اٌزبه٠ـ 

 :احملاور األساسية للتظاهرة- 7  

٘غوح ٚٔعبي    ...اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ -1

 كٚه اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ فٟ اٌؾووخ اٌٛط١ٕخ -2
 ِٚٛالف فبٌلاد... َٔبء ِٙبعواد  -3

 . اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ ٚأصو٘ب فٟ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح فٟ اٌقبهط -4

 ِفقوح ٚصلٜ... أكِغزٕب اٌّٙبعوح  -5
 ٚصلا٘ب فٟ 1961 أوزٛثو 17اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚاإلػال١ِخ ٚاٌزبه٠ق١خ ٚاأله١ّف ٌـ أؽلاس  -6

 .اإلػالَ اٌلٌٟٚ
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 :أهداف التظاهرة- 8

انتعزيف بًسبىًت األجيبل األًنى نهًيبجزين بباليكبنيبث انًبديت الستمالل انجشائز، ًببنًالحى انتي صنعتيب  -1

أيبدييى نتحزيز انٌطن، ًإبزاس انتزاث انتبريخي انذين صنعٌه، ًانعًم عهى أرشفت انتبريخ ين خالل يشبركت 

كم ين انزجم ًانًزأة ًانطفم، ًتٌظيف األغنيت ًانشعز ًانزيبضت ًغيزىب في إبزاس أدًار تهك انفئبث 

 .ًتأثيزىب في تحميك انحزيت ًاالستمالل

 .رؾ١ٌَ اٌطٍجخ ٚرٛػ١زُٙ ثبألصّبْ اٌجب٘ظخ اٌزٟ كفؼٙب اٌغ١ً األٚي ِٓ اٌّٙبعو٠ٓ ٚػاللزٗ ثبٌٛطٓ -2

 ًيسبىًتيب في  انًختهفتاًيشبكهوانشغبالتيب أىى إبزاس دًر انجبنيت انجشائزيت ًارتببطيب بتبريخيب ً يب ىي  -3

 .  االلتصبد انٌطني

 الربنامج املفصل للتظاهرة

 :للتظاهرةالربنامج املفصل - 9

 2014 أكخىبش 26األحذ : انيىو األول

 . ٚاٌٛفٛك اٌّْبهوخاٍزمجبي ظ١ٛف اٌزظب٘وح

 2014 أكخىبش 27االرُيٍ : انزاَيانيىو 

انفخشة انصباحيت 

 .اٍزمجبي ظ١ٛف اٌزظب٘وح- 09:00

َّْؼٍَُ اٌّقٍل ٌٍّغب٘ل اٌواؽً اٌؾبط  ٚظغ ئو١ًٍ ِٓ اٌي٘ٛه ِغ لواءح فبرؾخ اٌىزبة-09:30  ػٍٝ اٌ

ٌقعو، ثؾعٛه اٌٍَطبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌٛط١ٕخ ئٌٝ عبٔت ّقص١بد ربه٠ق١خ ٚونا أصللبء اٌغيائو ِٓ 

 .أٚهٚثب

 االفززبػ اٌوٍّٟ ٌٍزظب٘وح - 10:00

 .ا١ٌْٕل اٌٛطٕٟ- 

 . األٍزبم اٌلوزٛه اٌطب٘و ثٓ ػج١ل١ٌَل ِل٠و اٌغبِؼخروؽ١ج١خ يوٍّخ - 

هٍبٌخ اٌغب١ٌخ ٠موأ٘ب ا١ٌَل ١ٍّو ّؼبثٕخ ٔبئت ػٓ اٌٙغوح اٌغيائو٠خ ثبٌقبهط ثبٌّغٌٍ - 

 .اٌْؼجٟ اٌٛطٕٟ

. وٍّخ األٍزبم اٌلوزٛه ِؾّل ِجبهوٟ ِؼبٌٟ ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ* 

. وٍّخ ا١ٌَل  اٌط١ت ى٠زٟٛٔ ِؼبٌٟ ٚى٠و اٌّغب٘ل٠ٓ* 

. وٍّخ ١ٌٍَل اٌؾ١َٓ ِبىٚى ٚاٌٟ ٚال٠خ ثبرٕخ* 
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 ( ك15 ئٌٝ ك10ِٓ )ثبٌّٙغو ؽٛي ٔعبي اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ ػوض ف١ٍُ ٚصبئمٟ لص١و - 11:00

عٍَخ افززبؽ١خ ؽٛي كٚه ٚٔعبي اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ ٚأصللبء٘ب فٟ اٍزمالي اٌغيائو ٠ْٕطٙب - 11:15

 ANDERSON Nilsاٌّغب٘ل ٚاٌّإهؿ ػٍٟ ٘بهْٚ ػعٛ ٍبثك ثبٌف١لها١ٌخ اٌغيائو٠خ ثفؤَب ٚ 

ٚDiego MASSON٠ٚزوأً اٌغٍَخ األٍزبم اٌلوزٛه ه١ّل ثبلخ ِٓ عبِؼخ ثبرٕخ . 

رىو٠ّبد ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌّغب٘ل٠ٓ ٚاٌّغب٘لاد ٚأثٕبء اٌْٙلاء ٚونا ِغب٘لٞ فلها١ٌخ اٌغيائو - 12:00

.  ثفؤَب ئٌٝ عبٔت أصللبء اٌغيائو

افززبػ اٌّؼوض اٌقبٓ ثبٌناووح اٌٛط١ٕخ ثؾعٛه اٌٍَطبد اٌٛط١ٕخ ٚاٌٛالئ١خ ٚونا اٌؼل٠ل - 12:30

. ِٓ اٌْقص١بد اٌزبه٠ق١خ ٚأصللبء اٌغيائو

 .ٚعجخ اٌغلاء- 13:00

 

: انفخشة انًغائيت

 هضشة وَضال  ...انضانيت انضضائشيت: انًحىس األول

 األعخار عهيًاٌ بخهيهي: سئيظ انضهغت

ٍؼلٞ  هفمخ األٍزبم 1961 أوزٛثو 17رظب٘وح أؽل اٌّْبهو١ٓ فٟ ِٛػ و١ٍْٟ عٍَخ ٌٍّغب٘ل - 15:00

 ٠ْٕطٙب األٍزبم "١َِوح ١ٍٍّخ فٟ ١ٌٍخ ٍٛكاء: "رؾذ ػٕٛاْٚاألٍزبم اٌلوزٛه ٠ٍٛف ِٕبصو٠خ ثي٠بْ 

 .١ٍٍّبْ ثق١ٍٍٟ

 . ِفزٛػٔمبُ- 16:00

 " 1961 أوزٛثو 17ِغبىه "ٌٍّقوط فبرؼ ػ١بكٞ ثؼٕٛاْ ػوض ف١ٍُ - 16:30

 .ٔمبُ ِفزٛػ- 17:30

.  ٌٍزظب٘وحٔٙب٠خ ْٔبطبد ا١ٌَٛ األٚي- 18:00

 

 2014 أكخىبش 28انزالراء : انزانذانيىو 

دوس انضانيت انضضائشيت في انحشكت انىطُيت : انزاَيانًحىس 

 انفخشة انصباحيت

 صايؼت باحُت –األعخار انذكخىس يىعف يُاصشيت : سئيظ انضهغت
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اٌف١لها١ٌخ اٌغيائو٠خ ثفؤَب ٚكٚه٘ب فٟ : " عٍَخ ٌٍّغب٘ل ٚاٌّإهؿ ػٍٟ ٘بهْٚ ثؼٕٛاْ- 09:00

ثّْبهوخ ا١ٌَلح ػم١ٍخ أٚهاك ػجل اٌِّٛٓ أ١ِٕخ ػبِخ فٟ إٌّظّخ اٌٛط١ٕخ ٌٍّغب٘ل٠ٓ " اٌؾووخ اٌٛط١ٕخ

 ٚأؽّل ػواك ئػالِٟ ثٛوبٌخ األٔجبء ANDERSON Niels ٚ Diego MASSONٚأصللبء اٌغيائو 

  .اٌفو١َٔخ

ٔمبُ ِفزٛػ - 10:30

 "Ici on noie les algériens: "ػوض ف١ٍُ ٌٍّقوعخ ١َّ٠ٕخ ػب٠لٞ ثؼٕٛاْ- 11:00

. ٔمبُ ؽٛي اٌّٛظٛع-  12:00

 .ٚعجخ اٌغلاء- 12:30

 ويىاقف خانذاث... َغاء يهاصشاث : انًحىس انزانذ

. فزوح فبصخ ثبٌّوأح: انًغائيتانفخشة 

 انكايهت عهيًاَي صايؼت باحُت./ د.أ: سئيغت انضهغت

ربه٠ق١خ ٌٍٙغوح فٟ - ِمبهثخ ١ٍٍٛٛ: "عٍَخ ٌألٍزبمح اٌلوزٛهح اٌىبٍِخ ١ٍٍّبٟٔ رؾذ ػٕٛاْ- 15:00

اٌّغب٘لح االٍزبمح ١ٍِىخ اٌمٛهصٛ ِٓ عبِؼخ اٌغيائو ٚثؾعٛه "  ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا1945فؤَب ِٕن ٍٕخ 

أهٍِخ )اٌّغب٘لح أَ اٌغ١الٌٟ ثٍؾبط : ا١ٌَلح ١ٍِىخ ثقُٛ ٚثّْبهوخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌٛعٖٛ اٌضٛه٠خ وـ

، اٌّغب٘لح اٌّؾب١ِخ لو١ِخ ف١و٠خ، اٌّغب٘لح ىث١لح ػ١ّواد، اٌّغب٘لح ػم١ٍخ أٚهاك ػجل اٌِّٛٓ (ِىٟ

. أ١ِٕخ ػبِخ فٟ إٌّظّخ اٌٛط١ٕخ ٌٍّغب٘ل٠ٓ، ٚرملَ فالٌٙب ّٙبكاد ؽ١خ

. ٔمبّبد ٚرؼم١جبد ؽٛي اٌّؾٛه- 16:30

. ػوض ّو٠ط ٚصبئمٟ لص١و- 17:00

ٔمبُ - 17:30

 .ٔٙب٠خ ْٔبطبد ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ- 18:00

 2014 أكخىبش 29األسبؼاء : انشابغانيىو 

 . انضانيت انضضائشيت وارشها في يُاحي انحياة في انخاسس: انشابغانًحىس 

 انفخشة انصباحيت

 األعخار عهيًاٌ بخهيهي: سئيظ انضهغت
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كٚه اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ فٟ : " ؽٛي2ِلافٍخ ٌألٍزبم ِؾّل اٌمٛهصٛ ِٓ عبِؼخ اٌغيائو - 09:00

". اٌّغزّغ اٌفؤَٟ

اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ ثفؤَب ِٓ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ "ِلافٍخ ٌٍىبرت األٍزبم ٍؼلٞ ثي٠بْ ثؼٕٛاْ -  09:20

 ".اٌضب١ٔخ ؽزٝ االٍزمالي

ِىبٔخ اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ ثفؤَب "ِلافٍخ ٌٍجوٌّبٟٔ اٌغيائوٞ ١ٍّو ّؼبثٕخ رؾذ ػٕٛاْ - 09:40

 "ٚػاللزٙب ثبٌٛطٓ

 يفخشة وصذي... أديغخُا انًهاصشة : انخايظانًحىس 

   Troyesبـ يذيش انًؼهذ انضايؼي نهخكُىنىصيا –األعخار انذكخىس ػبذ انؼضيض حًضاوي : سئيظ انضهغت

 Reims                     بضايؼت 

 " ٘غوح األكِغخ:"عٍَخ ٌّلافالد ثؼط اإلطبهاد ِٓ اٌغب١ٌخ ثبٌّٙغو ثؼٕٛاْ  -10:00

 .ٔمبُ ِفزٛػ-  11:30

 .ٚعجخ اٌغلاء- 12:30

 

  1961 أكخىبش 17انضىاَب انقاَىَيت واإلػالييت وانخاسيخيت واألسشيف نـ أحذاد : انغادطانًحىس 

 .     وصذاها في اإلػالو انذوني

انفخشة انًغائيت 

   صايؼت باحُت–األعخار انذكخىس يىعف يُاصشيت : سئيظ انضهغت

 ".1961 أوزٛثو 17اٌغبٔت اٌزبه٠قٟ ٌـ "ِلافٍخ ٌألٍزبم اٌلوزٛه ٠ٍٛف ِٕبصو٠خ ؽٛي - 15:00

اإلعواءاد اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ارقنرٙب : "رؾذ ػٕٛاِْلافٍخ ٌٍلوزٛه ِؾّل اٌؼب٠ت ِٓ عبِؼخ اٌغيائو - 15:30

 .ِزجٛػخ ثٕمبُ" اٌلٌٚخ اٌغيائو٠خ ٌّطبٌجخ فؤَب ثبالػزواف ثغوائّٙب ظل اٌغيائو١٠ٓ

أه١ّف : "ِؾبظوح ١ٌٍَل ِؾّل ػجبٍٟ ئطبه ثّووي األه١ّف اٌٛطٕٟ اٌغيائوٞ رؾذ ػٕٛاْ- 16:00

 ".1961 أوزٛثو ١َِ17وح 

ِىبٔخ اإلػالَ اٌؼوثٟ ثفؤَب َِٚبّ٘زٗ فٟ : "ِلافٍخ ٌإلػالِٟ األٍزبم ٔبصو صفبْ ثؼٕٛاْ- 16:30

". رٛط١ل ػاللخ اٌغب١ٌخ ثأهض اٌٛطٓ

 .ٔمبُ ِفزٛػ- 17:00

 .اٌضبٌش ٌٍزظب٘وحٔٙب٠خ ْٔبطبد ا١ٌَٛ - 18:00
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 2014أكخىبش  30انخًيظ : انخايظانيىو 

انفخشة انصباحيت 

هؽٍخ ١ٍبؽ١خ رًّْ ى٠بهح ئٌٝ هٚظخ اٌْٙلاء ثمو٠خ ٔبهح أ٠ٓ ٠زٛاعل ظو٠ؼ ا١ٌْٙل اٌجطً - 07:30

ِصطفٝ ثٓ ثٌٛؼ١ل ٚكّوح أٚالك ٍِٛٝ، صُ ى٠بهح ١ٍبؽ١خ ٚأصو٠خ ئٌٝ ّوفبد غٛفٟ ٚاٌؼٛكح ػٓ 

 .طو٠ك ثَىوح ثؼل ى٠بهح ِزؾف ا١ٌْٙل ٍٟ اٌؾٛاً ثّل٠ٕخ ِِْٛٔ

انفخشة انًغائيت 

ؽفً افززبَ أّغبي اٌزظب٘وح ِغ رٛى٠غ عٛائي ٌٍّْبهو١ٓ فٟ ٘نٖ األ٠بَ اٌّفزٛؽخ ؽٛي اٌٙغوح - 20:00  

 .ِٓ كافً ٚفبهط اٌٛطٓ

 

 2014أكخىبش  31انضًؼت : انغادطانيىو 

انفخشة انصباحيت 

 .سيبرة نًختهف األيبكن ًانًعبنى انتبريخيت انتي تشخز بيب يذينت ببتنت -

انفخشة انًغائيت 

ِْبهوخ أثٕبء اٌغب١ٌخ فٟ االؽزفبالد اٌو١ٍّخ ػ١ْخ مووٜ أٚي ٔٛفّجو اٌّغ١لح ثؾعٛه اٌٍَطبد - 00:00

 .اٌٛط١ٕخ ٚاٌّؾ١ٍخ ٚثؾعٛه ّقص١بد ربه٠ق١خ

 

 2014 َىفًبش 01انغبج : انغابغانيىو 

 01حضىز االستعساض السسمي الخاص باالحتفاالث بالركسي الستين الندالع الثىزة التحسيسيت  -

 . بالساحت المسكزيت لمدينت باتنت1954نىفمبس 

 

 انبشَايش انزقافي وانفُي

 2014 أكخىبش 27االرُيٍ : انيىو األول

 .ٍٙوح ف١ٕخ ثلاه اٌضمبفخ ِؾّل اٌؼ١ل آي ف١ٍفخ- 20:00

 2014 أكخىبش 28انزالراء : انزاَيانيىو 

 .ٍٙوح ِغ َِوؽ١خ ثبٌَّوػ اٌغٙٛٞ ٌّل٠ٕخ ثبرٕخ- 20:00
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 2014 أكخىبش 29األسبؼاء : انزانذانيىو 

 هؽٍــــــــــــــــخ

 2014أكخىبش  30انخًيظ : انشابغانيىو 

 ٍٙوح فزب١ِخ ِغ رىو٠ّبد- 20:00

 2014أكخىبش  31انضًؼت : انخايظانيىو 

 .2014ٍٙوح ه١ٍّخ ١ٌٍخ اٌفبرؼ ِٓ ٔٛفّجو - 20:00

 انبشَايش انشيــــــاضـــي

  2014 أكخىبش 27االرُيٍ : انيىو األول

أنطالق انذًرة انزيبضيت في كزة انمذو بًنبسبت االحتفبنيت بًشبركت انفزق انزيبضيت نألحيبء  -

 .(تًتذ ىذه انذًرة إنى غبيت انتيبء فعبنيبث ىذه انتظبىزة). انجبيعيت نًذينت ببتنت

 

 2014أكخىبش  31انضًؼت وو ي

 .في انفتزة انًسبئيت تتى انطاللت انذًرة في انًالكًت -

 .نيبئي في كزة انمذو -

 .تمذيى انجٌائش نهفبئشين ًتكزيى انعذيذ ين انٌجٌه انزيبضيت ًانفنيت -
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 انًذػىوٌ
 

 :املدعوون- 11

 .ثؼط اٌْقص١بد اٌىجوٜ اٌّو١ٍّخ ّٚقص١بد أوبك١ّ٠خ ِٚإهف١ٓ ٚفٕب١ٔٓ ٚه٠بظ١١ٓ -

ُّمزوؽخ ٌالٍزعبفخ ٚكػٛرٙب ٌؾعٛه فؼب١ٌبد ٘نٖ  - اٌؼل٠ل ِٓ اٌّغزوث١ٓ ٚأثٕبء اٌغب١ٌخ اٌغيائو٠خ اٌّم١ّخ ثبٌقبهط ٚاٌ

 .االؽزفب١ٌخ اٌىج١وح

. األٍزبم اٌلوزٛه ا١ٌَل ِؾّل ِجبهوٟ ِؼبٌٟ ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ* 

. ا١ٌَل اٌط١ت ى٠زٟٛٔ ِؼبٌٟ ٚى٠و اٌّغب٘ل٠ٓ* 

. ا١ٌَل ِؾّل اٌْو٠ف ػجبً ِؼبٌٟ ٚى٠و اٌّغب٘ل٠ٓ اٌَبثك* 

.  ػعٛ ٍبثك ثبٌف١لها١ٌخ اٌغيائو٠خ ثفؤَب–اٌّغب٘ل ٚاٌّإهؿ ػٍٟ ٘بهْٚ * 

. األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌٛط١ٕخ ٌٍّغب٘ل٠ٓ- ا١ٌَل اٌَؼ١ل ػجبكٚ * 

 ٚى٠و االرصبي ِٚل٠و اإلماػخ اٌٛط١ٕخ ٍبثمب –اٌّغب٘ل ١ٌّٓ ث١ْْٟ * 

. األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌٛط١ٕخ ألثٕبء اٌّغب٘ل٠ٓ- ا١ٌَل فٍفخ ِجبهوٟ * 

. األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌٛط١ٕخ ألثٕبء اٌْٙلاء- ا١ٌَل اٌط١ت ٘ٛاهٞ *

.  ِل٠و األه١ّف اٌٛطٕٟ–ا١ٌَل ػجل اٌّغ١ل ١ّقٟ * 

ا١ٌَل ؽج١ت ّٛلٟ ؽّواٚٞ اٌٛى٠و اٌَبثك ٌإلػالَ ٚاالرصبي * 

. ا١ٌَل ِؾّل اٌَؼ١ل اٌٛى٠و اٌَبثك ٌإلػالَ ٚاالرصبي* 

  .ا١ٌَلح ٍؼ١لح ثٓ ؽج١ٌٍ هئ١َخ اٌٙالي األؽّو اٌغيائوٞ* 

. ا١ٌَل ػياٌل٠ٓ ١ِٙٛثٟ ِل٠و اٌّؾبفظخ اٌَب١ِخ ٌٍغخ اٌؼوث١خ* 

   Troyes ِل٠و اٌّؼٙل اٌغبِؼٟ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ثـ–اٌجوٚف١َٛه ػجل اٌؼي٠ي ؽّياٚٞ* 

 ثفؤَب Reims                     ثغبِؼخ 

   Troyesأٍزبم ٚثبؽش ثبٌّؼٙل اٌغبِؼٟ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ثـ- اٌجوٚف١َٛه ِؾٟ اٌل٠ٓ عٛكٞ * 

  ثفؤَبReims                     ثغبِؼخ 

 عو٠لح اٌقجو –اإلػالِٟ ا١ٌَل ٍؼ١ل ثٛػمجخ * 

 KBC لٕبح – اإلػالِٟ ا١ٌَل ػٍٟ عوٞ* 

 TVاٌْوٚق  لٕبح – اإلػالِٟ ا١ٌَل ػٍٟ فع١ً* 

 TVإٌٙبه  لٕبح – اإلػالِٟ ا١ٌَل ػٍٟ عوٞ* 

اٌؼوثٟ ىٚاق اإلػالِٟ ا١ٌَل * 

انًحاضشوٌ انضضائشيىٌ  

  1961 أوزٛثو 17ِٛػ و١ٍْٟ أؽل اٌّْبهو١ٓ فٟ ١َِوح. 

  ٌِّٓٛإٌّظّخ اٌٛط١ٕخ ٌٍّغب٘ل٠ٓ- ػم١ٍخ أٚهاك ػجل ا 
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 اٌّغب٘لح  ا١ٌَلح لو١ِخ ف١و٠ب 

  أهٍِخ ِىٟ–اٌّغب٘لح ا١ٌَلح أَ اٌغ١الٌٟ ثٍؾبط  

 اٌّغب٘لح  ا١ٌَلح ىث١لح ػ١ّواد 

 ُٛاٌّغب٘لح ا١ٌَلح ١ٍِىخ ثق 

 أؽّل ػواك ئػالِٟ ثٛوبٌخ األٔجبء اٌفو١َٔخ 

  ٛ2عبِؼخ اٌغيائو -  اٌلوزٛه ِؾّل اٌمٛهص 

  ٛ2عبِؼخ اٌغيائو- اٌلوزٛهح ١ٍِىخ اٌمٛهص 

   ثبرٕخ- عبِؼخ اٌؾبط ٌقعو- األٍزبم اٌلوزٛه ٠ٍٛف ِٕبصو٠خ 

 ٟٔثبرٕخ- عبِؼخ اٌؾبط ٌقعو- األٍزبمح اٌلوزٛهح اٌىبٍِخ ١ٍٍّب 

  ثبرٕخ- عبِؼخ اٌؾبط ٌقعو- األٍزبم اٌلوزٛه ه١ّل ثبلخ 

  عبِؼخ اٌغيائو–اٌلوزٛه ِؾّل اٌؼب٠ت  

  ٍٟا١ٌٍَّخ– عبِؼخ ِؾّل ثٛظ١بف –االٍزبم ِؾّل ػجب  

 ْاألٍزبم ٍؼلٞ ثي٠ب 

 ٍٟاألٍزبم اإلػالِٟ ١ٍٍّبْ ثق١ٍ 

 اٌلوزٛه ؽّٛكٞ لبٌخ 

انًحاضشوٌ األصاَب وأصذقاء انضضائش 

 Nils Anderson 

 Diego Masson 

 Ambiette Moreau 

 أصللبء اٌغيائو

 James House 

 Farida BACHA 

 Ahmed BENFERHAT 

 Brahim ZENAF 

 Véronique LE BIHAN 

 Denis LAMARD 

 Dédier PEYROT 

 Sylvain MULARD 

 Yanis AKKOUCHE 

 Seltana MAHFOUDI 
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انًخشصىٌ انغيًُائييٍ 

  ٞاٌّقوط فبرؼ ػ١بك

  اٌّقوط ٍؼ١ل ٌٚل ف١ٍفخ

 

انشخصياث انشياضيت 

 ْاٌّلهة اٌلٌٟٚ هاثؼ ٍؼلا 

  ٟاٌّلهة اٌلٌٟٚ ه١ّل ِقٍٛف

 اٌّلهة ٚاٌالػت اٌلٌٟٚ هاثؼ ِبعو 

  ُٛاٌالػت اٌلٌٟٚ ِؼ

  اٌّلهة ٚاٌالػت ٍؼ١ل ػّبهح

وعائم اإلػالو انًشئيت 

 اٌمٕبح اٌٛط١ٕخ ٌٍزٍفي٠ْٛ اٌغيائو٠خ 

 ًرٍفي٠ْٛ عبِؼخ اٌزى٠ٛٓ اٌّزٛاص 

 لٕبح إٌٙبه 

 لٕبح اٌْوٚق 

 لٕبح اٌغيائو٠خ 

 لٕبح كىا٠و ١ٔٛى 

 لٕبح اٌٙلاف 

وعائم اإلػالو انًكخىبت 

  ٚوبٌخ األٔجبء اٌغيائو٠خ

  عو٠لح اٌقجو

  عو٠لح اٌْوٚق

  عو٠لح إٌٙبه

  عو٠لح اٌٙلاف

  عو٠لحLe Soir d’Algérie 

 عو٠لح Liberté  

 عو٠لح Elwatan  

 عو٠لح Le Quotidien d’Oran 

وعائم اإلػالو انًغًىػت 

 ٌٝٚاٌمٕبح األ 

 اٌمٕبح اٌضبٌضخ 
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 ئماػخ ثبرٕخ اٌغ٠ٛٙخ 

 اٌمٕبح االِبى٠غ١خ 

  اٌمٕبح اإلكاػ١خ اٌل١ٌٚخ 

دوس انُشش انًحهيت 

 ُ.ِطجؼخ لوفٟ ٚأثٕبؤٖ. َ.َ.م 

 ٌكاه إٌْو ف١و ع١ٍ 

دوس انُشش انىطُيت 

 كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش 

 كاه اٌغيائو٠خ 

 كاه إٌْو اٌمصجخ 

  كاه إٌْوMadiaplus Algerie 

 اٌْٙبة ٌٍْٕو 

 اٌّىزجخ اٌّووي٠خ 

 ِىزجخ اٌناووح اٌٛط١ٕخ 

 .ِؼوض ظقُ ٌٛىاهح اٌضمبفخ -

 ِؼوض ٌّووي األه١ّف اٌغيائوٞ -

 .فٕبْ عيائوٞ ِغزوة - ِؼوض ١ٌٍَل أؽّل ػواثٟ  -
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 لجان التظاهرة
 يذيش صايؼت باحُت –األعخار انذكخىس انطاهش بٍ ػبيذ : سئيظ انخظاهشة

 

انصفت االعى وانهقب انهضُت انشقى 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ ١ٍّو ّؼبثٕخ اإلػالَ ٚاالرصبي  1

ٔبئت اٌوئ١ٌ ٔج١ً ثٓ ِلٚه 

ػعٛا أؽّل أِلاػ 

ػعٛا ٍّبػ ٍبئت 

ػعٛا ١ٍّو ّؼجبْ 

ػعٛا ِو٠ُ ٔبه٠ّبْ ِٔٛبه 

ػعٛا ثبك٠ٌ ١ٌٌٔٛ 

ػعٛا ٚهكح ثٓ ػّو 

ػعٛا هِيٞ عبة اهلل  

ػعٛا فل٠غخ ثو٠ه 

ػعٛا ئٍّبػ١ً ّولٟ 

ػعٛا ػ١َٝ ؽِّٛخ 

ػعٛا ػجل اٌوىاق هو١ه 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌصبٌؼ ثٛث١ِْ ٌغٕخ االٍزمجبي ٚاٌزٛع١ٗ  2

ٔبئت اٌوئ١ٌ صبٌؼ ِلأٟ 

ػعٛا ٔٛه اٌل٠ٓ ػ١َبٚٞ 

ػعٛا ػجل اٌّغ١ل ى٠لأٟ 

ػعٛا ى١٘خ ٌؼطِ 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ ٔبعٟ ػضّبٟٔ ٌغٕخ األِٓ   3

ٔبئت اٌوئ١ٌ ١ِٕو ثٛث١ِْ 
… … 

… … 

… … 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ وّبي ٌجْك ٌغٕخ إٌمً   4

ٔبئت اٌوئ١ٌ اٌٛهكٞ ىهل١ٓ 

ػعٛا ػجل اهلل ّجبػ  

ػعٛا اٌطب٘و ثٛطجخ 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ ف١صً ك٠جٟ ٌغٕخ اإل٠ٛاء  5

ٔبئت اٌوئ١ٌ اٌغّؼٟ ػوػبه 

ػعٛا فل٠غخ ٘ٛاهح 

ػعٛا ِواك ِقٍٛفٟ 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌلهاعٟ فوطبً ٌغٕخ اإلطؼبَ  6

ٔبئت اٌوئ١ٌ ١ٍٍّبْ ثٛػالق 

ػعٛا ػّبه فالػ 

ػعٛا عّبي ثٓ ػْٟ 

ػعٛا اٌصبٌؼ ٔب٠ٍٟ 
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هئ١ٌ اٌٍغٕخ ٠ب١ٍٓ ثٛث١ِْ ٌغٕخ األْٔطخ اٌو٠بظ١خ ٚاٌضمبف١خ  7

ٔبئت اٌوئ١ٌ إٌٛه ثٍٛبؽخ 

ػعٛا ػ١َٝ ػّٛهٞ 

ػعٛا ٔج١ً ّٛلبي 

ػعٛا ٠ؾ١ٝ لٛكح 

ػعٛا ِواك غالَ 

ػعٛا اٌٙبكٞ ثٛهاً 

ػعٛا ه٠بض ثٛفبٌفخ 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ َِؼٛك ثٛث١و  ٌغٕخ اٌّؼبهض  8

ٔبئت اٌوئ١ٌ ػّبه ِواػ 

ػعٛا أؽّل ػجل اٌَالَ 

ػعٛا ٔبه٠ّبْ ّوان 

ػعٛا ؽ١بح هؽّبٟٔ 

ػعٛا ؽٕبْ فعواٚٞ 

ػعٛا روو١خ ١ٍلٞ ػٍٟ 

ػعٛا ٍؼبك أِي٠بْ  

ػعٛا ػبكي فالػ  

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌط١ت ثٛى٠ل ٌغٕخ اٌزْو٠فبد ٚاٌزىو٠ّبد  9

ٔبئت اٌوئ١ٌ ؽَبْ ّؼجبْ 

ػعٛا اٌٙبكٞ هؽبي غوثٟ 

ػعٛا ١ٌّٓ ٍِىّٟ 

ػعٛا ؽَبْ صّبكٞ  

ػعٛا ػجل اٌَالَ ظ١ف 

ػعٛا ٌقعو ىهاهح 

ػعٛا اٌَؼ١ل ٠ؾ١بٚٞ 

ػعٛا عّبي ِمالرٟ 
 

 


