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 فعــــاليــــــــــــــــات االحتفــــــــالية

 2016 ماي 19 – 1956 ماي 19

 يا٘ يٍ كم عُح ٔرنك َغثح 19ذحرفم انجضائش تانعٛذ انٕطُٙ نهطانة ٔانًصادف نٕٛو 

إنٗ انحذز انطالتٙ انز٘ لهة يٕاصٍٚ انثٕسج إتاٌ فرشج االعرعًاس، أٍٚ عًذ انطهثح 

 إنٗ  UGEMAانًُطٌٕٔ ذحد نٕاء االذحاد انعاو نهطهثح انًغهًٍٛ انجضائشٍٚٛ 

 ٔٚعذ إضشاب انطهثح ٔانرحالٓى تانًُظًح 1956 يا٘ 19اإلضشاب عٍ انذساعح ٕٚو 

تًثاتح أٔنٗ انخطٕاخ انرٙ دعًد " جثٓح انرحشٚش"انغٛاعٛح نجٛش انرحشٚش انٕطُٙ 

 طانثا تعذ اإلعالٌ عٍ 157تعًك انُضال انثٕس٘، فمذ شٓذخ ْزِ انًُظًح انرحاق 

اإلضشاب عٍ انذساعح، يُٓى األطثاء ٔانًًشضٌٕ ٔانغٛاعٌٕٛ ٔيُٓى يٍ ذكفم تانعالو 

ٔانذعاٚح نرٕصٛم انًعهٕيح إنٗ انشأ٘ انعاو انعانًٙ َٔمم أخثاس انثٕسج انجضائشٚح 

ٔذطٕساذٓا ٔكزا لشاس سفض انجضائشٍٚٛ نهرٕاجذ االعرعًاس٘ عهٗ أساضٛٓى، ٔانعًم عهٗ 

انرحغٛظ تانمضٛح انجضائشٚح دٔنٛا ٔانٓادفح إنٗ اعرشجاع انغٛادج انٕطُٛح ٔذحمٛك 

 .االعرمالل تانمٕج انفكشٚح أٔ تمٕج انغالح

 

 النضال الثوري للطلبة الجزائريين 

ّٚعذ إضشاب انطهثح ٔ انرحالٓى تجٛش انرحشٚش انٕطُٙ ٔ تًُظًرّ انغٛاعٛح جثٓح انرحشٚش انٕطُٙ 

تًثاتح انخطٕج األٔنٗ انرٙ ذهرٓا خطٕاخ عذٚذج ذذعًٛا نهُضال انثٕس٘، إر تعذ أٚاو لالئم يٍ 

 طانثا تصفٕف جٛش انرحشٚش انٕطُٙ فٙ 157إضشاتٓى عٍ انذسٔط ٔ االيرحاَاخ انرحك أكثش يٍ 

 .انٕالٚح انشاتعح

ٔ ْكزا ذذعًد انثٕسج تانعذٚذ يٍ انطالاخ انفكشٚح ٔ انعهًٛح يٍ انطالب نهعًم يعٓا فٙ صفٕف  

إضافح إنٗ يٛادٍٚ أخشٖ . جٛش انرحشٚش انٕطُٙ كًجُذٍٚ ٔ صاَعٙ لُاتم ٔ أطثاء ٔ يًشضٍٛ

كانذعاٚح ٔ اإلعالو نرُٕٚش انشأ٘ انعاو انعانًٙ ٔ انفشَغٙ تصفح خاصح، ٔ َمم أخثاس انثٕسج 

انجضائشٚح ٔ ذطٕساذٓا تٕاعطح انًُاشٛش ٔ انًماالخ انصحفٛح انًخرهفح لصذ إعًاع صٕخ انثٕسج 

انجضائشٚح عهٗ انصعٛذ انذٔنٙ ٔ انرحغٛظ تانمضٛح انجضائشٚح انٓادفح إنٗ ذحمٛك االعرمالل ٔ 

. اعرشجاع انغٛادج انٕطُٛح

 ٔ ٚكفُٛا فخشا أٌ َزكش تأٌ اإلطاساخ األٔنٗ نغهك انذتهٕياعٛح انجضائشٚح فٙ عٓذ االعرمالل كاَد 

 .يٍ يشرهح انطهثح انزٍٚ نّثٕا َذاء انثٕسج ٔ انرحمٕا تصفٕفٓا

يٍ ُْا َهرًظ تأٌ انرحاق انطهثح تانثٕسج عاعذ عهٗ إعطاء تعذ عٛاعٙ ٔ إعاليٙ نهمضٛح انجضائشٚح 

 .انرٙ كاَد ذحراج إنٗ سجال يٍ رٔ٘ انكفاءاخ انعهًٛح ٔ اإلداسٚح ٔانرُظًٛٛح نمٛادذٓا

 

 


