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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 2جامعة حممد ملني دباغني سطيف 
 

 نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي

 والبحث العلمي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي

 

 

 

 تنظم

 حول ندوة تارخيية

 
  

 من تقدمي ضيف اجلامعة
 ' شاهد عيان على: موح كليشي حممد غفري املدعو ' 

  يف باريس 1961أكتوبر  17أحداث 

 

  2021أكتوبر 20 ربعا يوم األ
 -سا 9:00 - 3املدرج 

 ةكلية احلقوق والعلوم السياسي 

 برنامج الندوة 

09:00 
 استقبال الضيوف

 من طرف السلطات احمللية 03تدشني املدرج رقم 
 آيات بينات من القرآن الكرمي 09:30
 النشيد الوطين 09:35
 مدير اجلامعة   كلمة ترحيبية: السيد  09:45

 أ.د/ اخلري قشي                                               

09:55 
 نائب مدير اجلامعة  كلمة حول الندوة: 

 أ.د/ بن جدو بوطاليب                                            

10 :00 
 مقطع فيديو للتعريف بضيف اجلامعة

 حممد غفري" /املناضلاجملاهد "                                    

05:10 

  ندوة:ال انطالق
 حممد غفرياملناضل: اجملاهد  -

 أستاذ بقسم التاريخ لوصيف سفيان /أ.د -

  نوال عبد اللطيف مامي /أ.درئيس )ة( اجللسة: 
 نائب مدير اجلامعة للعالقات اخلارجية 

11:30 

 : قراءة يف كتاب

Droit d’évocation et de souvenance 

sur le 17 octobre 1961 
 مناقشة عامة

 حممد غفرياملناضل تكرمي 
 اخلري قشي أ.د/               مدير اجلامعة      كلمة ختامية للسيد 

 معرض الكتاب التارخيي على هامش الندوة
  إكراميات

 

 

 
 
 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
2جامعة حممد ملني دباغني سطيف   

 نيابة مديرية اجلامعة املكلفة بالتكوين العايل
 فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي

www.univ-setif2.dz :املوقع االلكتروين للجامعة 
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 أهداف الندوة
إىل  رياجملاهد حممد غفه الندوة التارخيية سيعود هذيف 

حلقة هامة يف تاريخ الثورة اليت كانت املظاهرات 
من منطلق كوهنا تتوجيا ملسار طويل من اجلزائرية 

نضال اجلزائريني ضمن فيدرالية حركة انتصار 
احلريات الدميقراطية وفيدرالية جبهة التحرير الوطين 

 يفيانإ هد ملفاوضاتجديدا َم اعهد ةفيما بعد وفاحت
قالل باستاملرحلة األخرية اليت توجت  تاليت كان

ا مإىل ية دف الندوة التارخيهت، 1962اجلزائر سنة 
 يلي:

سبات الوطنية وإحياء  - ضلتاملنا ني ثمني جهود املنا
 .خالل الثورة التحريرية

صل بني جيل الثورة اجلزائرية والطلبة  - حتقيق التوا
 والباحثني بغرض بث الوعي التارخيي.

ما  - ية ويسااي قاف طات الث تفعيل وتنويع النشااا
 تقدميها. التارخيية اليت دأبت اجلامعة

 ايهتمام بتدوين التاريخ الوطين وتشجيع الباحثني  -
ساتذة يف خوض غمار البحث العلمي ال جم يف واأل

 التاريخ واهلوية اجلزائرية

نقتفي آثار اجلرمية من خالل شهادات من عايشوا  
 احلدث ومنهم:

 اجملاهد حممد غفري املدعو ' موح كليشي ':
حممد غفري املدعو موح كليشي أحد ان املناضل ك   

يف  ينبهة التحرير الوطجاإلطارات البارزة يف فيدرالية 
 ،1934سنة  سطيفويية ب قنزات من مواليد، فرنسا

ل اينتقال قباجلزائرية اخنرط هبا يف الكشافة اإلسالمية 
سنوات  3إىل مدينة اجلزائر ملزاولة تكوين مهين ملدة 

رفضه أداء اخلدمة ل بلكور حي لكنه اعتقل يف
 1955لكنه متكن من الفرار يف سبتمرب  ،العسكرية

وتوجه إىل باريس حيث اخنرط ببلدية كليشي يف 
جبهة التحرير الوطين وتوىل مسؤولية قائد منطقة 

 1958تعرض لالعتقال جمددا عام  مشال باريس.
 لقسنوات قبل أن يط دة ثالثوحكم عليه باحلبس مل

ويعود إىل النشاط جمددا هذه املرة  1961سراحه يف 
خالل ما يعرف مبعركة باريس كان باريس  يف جنوب

ة األوىل )جنوب باريس( وبالتايل أحد منطققائدا لل
 .1961أكتوبر  17منظمي مظاهرات 

 ديباجة 
 17 تعود خلفيات مأساة املهاجرين اجلزائريني يف

من نفس أكتوبر  أوائل بفرنسا إىل 1961أكتوبر 
توعد قائد شرطة باريس موريس بابون  السنة، حني

ائال ' الفرنسية قأثناء تشييع جنازة أحد أفراد الشرطة 
 اجلزائريني مقابل منبأنه سيكون هناك عشر جثث 

وتسارعت األحداث بعد صدور قرار '،  كل جثة لنا
ان ك، وقد املهاجرين يف باريس آخر باعتقال عشرات

 هة التحرير الوطين حوايلعدد املتظاهرين من أنصار جب
ألفا من الشيوخ واألطفال والنساء والرجال مقابل  30

لتصل  .آيف عنصر من الشرطة مدججني بالسالح 7
إىل ذروهتا بإطالق الشرطة الرصاص احلي األحداث 

 بإعالن حظر التجول من ،على املتظاهرين احملتجني
الساعة الثامنة والنصف ليال إىل الساعة اخلامسة 

واملقدر  فرنسايف  اجلزائرينيعلى كل  والنصف صباحا
لف جزائري بعد سلسلة أ 350 حبوايل حينهاعددهم 

ضد الشرطة  الوطين التحرير هبا جبهة تتفجريات قام
 الفرنسية وعمالء ايستعمار من اخلونة. ورموز الدولة


