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 1960ديسمبر  11مظاهرات  حيي ذكرىت 1 جامعة فرحات عباس سطيف

 11 ملصادفة لـ، ا1960ديسمبر  11ظاهرات ملالستون و  الواحدةالذكرى  تخليد األحد يومتم صبيحة 

وبتأطير املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية  1 جامعة فرحات عباس سطيفمن طرف ، 2021 أكتوبر

 معهد الهندسة املعمارية وعلوم األرض حيث تم اختيارعار "عزيمة شعب وعزة وطن"، تحت شوالرياضية، 

حضور بو جامعة األستاذ لطرش محمد الهادي، الف السيد مدير اشر بإذلك و  الحتضان فعاليات الحدث ،

 أساتذة،ألسرة الجامعية)ا أعضاءبما في ذلك العديد  من نواب مدير الجامعة، األمين العام للجامعة، السادة: 

 ن وطلبة(.و إداري

 فضال على االستماع لنشيد الوطني،ات بينات من الذكر الحكيم، عقبها آيا الذكرى بقراءةاستهلت فعاليات هذه 

،  وفي كلمة ألقاها مدير الجامعة تحدث ة الجامعة، وقراءات ألبيات شعريةلفاصل إنشادي مقدم من طرف فرق

التي  1960ديسمبر   11ال تاريخ الثورة، مركزا فيها على مظاهرات فيها عن سنوات نضال الشعب الجزائري طو 

ئرية"، فكرة "الجزائر جزا تأكيدا علىوقف فيها الشعب  الجزائري املدني في كل الجزائر للنداء باالستقالل التام، 

جزائري حيث أن العديد من نساء ورجال توفوا أثناء هذه املظاهرات جراء تعرضهم لقمع وحش ي، لكن الشعب ال

مدى تالحمه وتمسكه بمبادئ القضية الجزائرية، إذ يجب علينا اليوم أن نفتخر بهذه الذكرى رهن من خاللها ب

ن من "الشعب بدون تاريخ كأنه واد بدون منبع"، مع العمل جميعا أل  ونحييها، ونفتخر بالتاريخ الجزائري املجيد

 على نهج األسالف والشهداء الذين تبنوا مبدأ "نموت ويحيا الوطن".أجل استمرار بناء البالد 

ان من قسم األستاذ لوصيف سفي طرفمن املناسبة تقديم محاضرة تاريخية  تضمن برنامج هذهكما 

 مركزا فيها على  : نهاية وهم الجزائر فرنسية"،1960ديسمبر 11موسومة بـ: "مظاهرات  2التاريخ بجامعة سطيف 

التي اءة السيميولوجية للصور التاريحية لهذه املظاهرات التي أكدت على شهامة الشعب الجزائري و أهمية القر 

 مواختت ،ول الشهيد البطل "الشيخ العيفة"عرض شريط فيديو وثائقي حعجلت في استقالل الجزائر، كما تم 

 نشطة واملسابقات.يم الطلبة املشاركين في مختلف األتكر ب هذا االحتفاء


