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اإلعالم الفرنسي : المحور الرابع
 الثورة الجزائريةو

نشأة و تطور إعالم الثورة :المحور الثالث
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دور اإلعالم في الحركة : المحور األول
 9191-9191الوطنية 

 

 االفتتاح 
 

 اليوم األول
30|01|3100 

  0050صفر  15
 الصادق دهاش : رئيس الجلسة

 جمال معتوق -
 دريدش حلمي -
 محمد شاطو - 
 محمد أنور زموشي -
 أمينة كلفاح -
 فايزة يخلف  -
 

 لمجد شهرزاد : رئيس الجلسة
 الصادق دهاش -
 عيسى ليتيم  وجمال بن فردي  -
 مسعود كواتي  -
 أحمد عصماني  -
 محمد بغداد  -
 خديجة بريك  -
 حمديممحمد  -
 الهادي مراح-
 رانية هدار  -
 

 ريف سيدي موسىمحمد الش:رئيس الجلسة
 محمد عبد الرحمن عريف  -
 غانم بودن  -
 ومحمد السعيد قاصريعبد القادر قوبع -
 عالل بيتور -
 توفيق برنو -

 المداخلة األولى الرسمية 
 سيدي موسى –قاز ن: المنشط

 النشيد الوطني  –تالوة القرآن الكريم 
 كلمة رئيس الملتقى ورئيس الجامعة

 المداخلة االفتتاحية 
 محمد لحسن الزغيدي- 
 عبدالكريم الماجري - 
 وزة صالح بن ب- 
 بشير مديني- 

 جلسة شاي      

 
 
 

 "0"المدرج 

 أحمد عصماني :رئيس الجلسة
 العربي بلعزوز -
 نور الدين زرقاوي  -
 كريم مقنوش  -
 سامية يعيش  -
 سعداوي  كميلية -
 عبد الهادي بوروبي  -
 

 كابر فعبد القادر : رئيس الجلسة
 المسيلة     عمر بوضربة -
 مصطفى حليمي  -
 عبد القادر ربوح    بسكرة -
 يسعد لهاللي - 
 كريم مناصر -
 عبد الرزاق عطالوي -
 الطاهري فطيمة   ودريوش وداد  -

  عبد المجيد بلهادي: رئيس الجلسة
 محمود بوكسيبة  -
 كمال رمضاني  -
 رشيد مياد  -
 رزيقة محمدي  -
 عبد القادر عميمر -

  
 
 

"3"المدرج   

 

 عمار عبد الرحمن  - : رئيس الجلسة
 حمزاوي حكيم  -
 نور الدين إيالل -
 دريدش حلمي -
 فاطمة حباش -
 محمد قنانش  -
 سليمة شيقر -

 نشادي   : رئيس الجلسة
 محمد يعيشوبوبكر حميدي  -
 محمد الطاهر بنادي  -
 نفيسة دويدة  وفتيحة حميمد -
 وهيبة بوزيفي -
 بوعالم باي -
 حميدي مليكة  و بوهلة شهيرة -
 فتيحة أمرار،  -
 سميحة دري  -
 نزيهة وهابي  و كنزة بشوشي-

اإلعالم في مواثيق الثورة:المحور الثاني  
عبدالسميع بدوي رياض: رئيس الجلسة  

 محمد لحسن زغيدي  -
 أحمد مسعود سيد علي -
 عبد القادر كرليل  -
 فراح فوزية  وحبيبة عليلش  -
 سامية قطوش  -
 حمزة اسحاق زيتوني -
 
 
 

  
 
 

"0"المدرج  

 عتذار عن التدلل مققتا واالحظهم المناقشة ض االساتذة بالبنط العري      

 



 

03:51- 00:11  00:11- 03:51  00:11- 03:51  0:51 – 01:51  التوقيت 
 اليوم و القاعة          

 االلتتام 
 

صورة الثورة الجزائرية في : المحور السادس 
 اإلعالم الراهن

 

المحور اللامس: صدى الثورة الجزائرية في 
 اإلعالم الدولي 

صدى الثورة الجزائرية في  :المحور اللامس
 اإلعالم الدولي 

 

 :اليوم الثاني
33|01|3100 

  0050صفر  10

 تالوة الكريم و النشيد 
 كلمة رئيس الملتقى

 الكلمة االختتامية لرئيس الجامعة
 توزيع الشهادات

 حسن الحبيب اللولب: رئيس الجلسة
 رضوان شافو  -
 مصطفى بخوش -
 ليليا شاوي  -
 أحمد بن يغزر -
 دليلة بن يخلف-
 زكية منزل عرابة -

  مديني بشير: رئيس الجلسة
 شيرزاد زكرياء محمد-
 حسان مغدوري -
  عبدالقادر فكاير -
 سفيان لوصيف  -
 لعبيدي اعلي  -
 إيمان مدني وسعيد فاهم-
 

 د محمد شاطو: جلسةرئيس ال
 عابد عتيق الجريد-
 أيوب الشّداد خالد -
 حبيب حسن اللولب  -
 محمد ودوع  -
 كمال بيرم -
 حايد عقيلة -

 
 
 

 "0"المدرج 

 أمينة كلفاح: رئيس الجلسة 
 
 آمال عامر  -
 عبد الحليم مرجي  -
 ربيعة فندوشي  -
 بشرى برش \غاليا غضبان  -
 سميرة دعاشي -
 مريم رحماني -

 عايد عتيق الجريد:رئيس الجلسة
 بلهادي عبد المجيد -
 محمد حسين السويطي\دعلي خيري مطرود.م.أ -
 ميلود  بركولي  -
 محمد الشريف سيدي موسى-

 عتيقة عز الدين  -

 إيالل نور الدين : رئيس الجلسة
 خالد مكرم فوزي عبد النبي  -
 بالل لعريبي  -
 سميرة لحمر -
 عبد النور آيت بعزيز  -
 وكريمة بن زينة  يوسف بوزار -

 
 
 

"3" المدرج  

 
 

 الطيب بوسعد :رئيس الجلسة 
 رقية بوسنان -
 نفيسة نايلي  -
 عماري سارة|محمد أعبوب -
 أمينة بصافة -
 أسماء قرشوش -
 لبنى لطيف -

 عبدالقادرأكرم أحمد محمد  :رئيس الجلسة
(تعويض إيناس)  
(القاهرة)أسامة عبد التواب محمد عبد العظيم  -  
عبد الكامل جويبة -  
الماجريعبد الكريم  -  
مولود قرين -  

 
 
 

 عبدالكريم تفرقنيت :رئيس الجلسة
 بدوي رياض عبد السميع -
 فريد حمدادوو   بوعقادة  -
تعويض )أكرم أحمد محمد عبدالقادرالقادر -

 (إيناس
 الطيب عبدو  -
 فضيلة حاج محمد -
 

 
 
 

" 0"المدرج  

 مققتا عتذار عن التدلل الاوحظهم المناقشة ض االساتذة بالبنط العري

 

 



 

 الجزائر  2قسم العلوم إلانسانية جامعة البليدة "   إلاعالم والثورة الجزائرية" امللتقى الدولي  مداخالتمجمل 

 4192|91|41اليوم األول                                9191-9191دور اإلعالم في الحركة الوطنية : المحور األول

  

 913:1 – 13:1"   9"المدرج                                                                                  محمد الشريف سيدي موسى   :رئيس الجلسة

0003الصحافة و شهود التاريخ الشفهي لمجازر الثامن من مايو   محمد عبد الرحمن عريف  عين شمس جمهورية مصر العربية 

(0051-0030)في التعبير عن قضايا األمة  دور جريدة المنار  غانم بودن  تيارت 

0051-0031دور الصحافة في نشر الفكر اإلصالحي بمنطقة الزيبان  والمسيلة  الجلفة   ومحمد السعيد قاصري  عبد القادر قوبع  

3الجزائر  رد جريدة الشهاب على مجلة األحكام اإلسالمية لصاحبها   عالل بيتور  

الطالب في الوسط الطالبي بفرنسا–مغرب دورمجلة ال  توفيق برنو معسكر 

 913:1 – 13:1" 4"المدرج                                                                  عبد المجيد بلهادي: رئيس الجلسة

0030-0000صحافة الطرق المرابطية في الجزائر و دورها في الحركة الوطني   محمود بوكسيبة  - المسيلة 

 كمال رمضاني  - الشلف (0031-0000)جريدة البصائر أنموذجا  -إعالم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أثناء الحركة الوطنية

 رشيد مياد  - المدية إسهامات جريدة الشهاب في فضح مخططات اإلدارة االستعمارية و نشر الوعي التحرري 

9191-9199الجزائرية و إرهاصات الثورة جريدة المنار نموذجا الصحافة العربية   رزيقة محمدي  - البليدة 

 عبد القادر عميمر - البليدة الوضع القانوني للصحافة الجزائرية في الفترة اإلستعمارية
 

 

 4192|91|41الثورة                                                 اليوم األولاإلعالم في مواثيق :المحور الثاني

 

913:1 – 13:1 "  1"عبدالسميع                                                                       المدرج بدوي رياض: رئيس الجلسة  

 محمد لحسن زغيدي البليدة صدى بيان أول نوفمبر في اإلعالم
أحمد مسعود سيد علي - المسيلة دور اإلذاعة السرية في الثورة الجزائرية من خالل تقارير وزارة التسليح  

عبد القادر كرليل  تيبازة اإلعالم من خالل مواثيق الثورة  
دراسة في تحليل الخطاب0030روافد إعالمية لغوية في بيان أول نوفمبر   فراح فوزية  وحبيبة عليلش البليدة 

سامية قطوش  - 4البليدة  قراءة في بيان أول نوقمبر   

 حمزة اسحاق زيتوني قسنطينة موقع اإلعالم في مواثيق الثورة
 

  4192|91|41اليوم األول     المرئي_ المسموع _ المطبوع " نشأة و تطور إعالم الثورة الجزائرية:لمحور الثالث

 

      993:1 -91311" 9"المدرج                                                               لمجد شهرزاد              :رئيس الجلسة

 الصادق دهاش البليدة إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة و دورها في إنجاح ثورة التحرير الكبرى
مكتب جبهة التحرير بالخارج في الترويج للقضية الجزائرية و كسب التأييد الدولي لها مكتب نيويورك أنموذجا  دور الوادي| باتنة  عيسى ليتيم  وجمال بن فردي -   

 عود كواتي مس - غرداية المكتوب الموجه لفئة من المجتمع الجزائري المكتوب باللغة العربية0013  -0030المنسي بين اإلعالم الثوري 



0013-0033فدرالية جبهة التحريرالوطني بفرسا و النشاط اإلعالمي لفائدة الثورة   أحمد عصماني  - البليدة 

5الجزائر وثائقيات الثورة الجزائرية عود على البدء  محمد بغداد  - 

5الجزائر  القدرات االتصالية لثورة التحرير الجزائرية   خديجة بريك  - 

0013-0031( صوت الجزائر الحرة المجاهدة) اإلذاعة الجزائرية الثورية   حمديممحمد  - المسيلة 

 الهادي مراح- سطيف إذاعة الجزائر الحرة من خالل الثورة التحريرية الكبرى 
0باتنة دور إذاعة الجزائر الحرة المكافحة   رانية هدار  - 

 993:1 -91311" 4"المدرج                                                     عبد القادر فكابر: رئيس الجلسة 

0033-0033موقع العمل اإلعالمي في نشاط مكاتب جبهة التحرير الوطني بالخارج  عمر بوضربة المسيلة 

5الجزائر  أثر الصورة و الدعاية الحربية في الثورة الجزائرية  عمار عبد الرحمن  

 مصطفى حلمي سعيدة الصور الدعائية في ثورة التحرير الجزائرية مقاربة تاريخية امبريقية لوسائل االتصال الجماهيري الثورية

 عبد القادر ربوح     - الجلفة البناء التاريخي لنشاط اإلعالم و الصحافة الجزائرية إبان الفترة االستعمارية جريدة الشهاب اإلصالحية أنموذجا

صحيفة البصائر بأحداث الثورة عالقة  يسعد لهاللي سطيف 

 كريم مناصر البليدة طاقم جبهة التحرير في تونس و دور فرانس فانون 

إذاعة الجزائر الحرة...صورة الثورة من لالل البرامج و الوسائل  عبد الرزاق عطالوي بسكرة 

9194-9192نشأة السنما الجزائرية و دورها في دعم ثورة التحرير   الطاهري فطيمة    - المسيلة 

 ودريوش وداد البليدة  دور اإلعالم الجزائري إبان ثورة التحرير الجزائرية

 993:1 -91311" 1"المدرج                                                                       نشادي عبدالرحمنرئيس الجلسة      

من خالل جريدة المجاهد التاريخية مقاربة حول الصرة و ترسيخ قيم التحرر  صورة الثورة الجزائرية  محمد يعيشوبوبكر حميدي  -د المسيلة 

جريدة المجاهد نموذجا 0013-0030اإلعالم الثوري فيما بين   محمد الطاهر بنادي  -د بسكرة 

دعم في الثورة دراسة جريدة المجاهد نموذجا الصحافة المكتوبة و دورها في  نفيسة دويدة  وفتيحة حميمد د المدرسة العليا لألساتذة الجزائر 

5الجزائر  االستراتيجية االتصالية و اإلعالمية لجبهة التحرير الوطني  وهيبة بوزيفي -د 

 بوعالم باي - تلمسان دور اإلعالم غير الرسمي في استنهاض الوعي اإلجتماعي

الصحافة المكتوبة الوطنية في تدويل القضية الجزائرية جريدة المجاهد أنموذجا  دبلوماسية  حميدي مليكة  و بوهلة شهيرة البليدة 

 فتيحة أمرار، البليدة نشأة و تطور إعالم الثورة الجزائرية

 دريسميحة  المسيلة دور جريدة المجاهد في نشر البعد القيمي و الفكري للثورة التحريرية

 نزيهة وهابي  و كنزة بشوشي- البليدة تمثالت صورة الثورة المجيدةو دالالتها في الخطاب الينمائي الجزائري

 

  4192|91|41اليوم األول                                           الثورة الجزائريةاإلعالم الفرنسي و: المحور الرابع

 

 92311- 993:1" 9"المدرج                                                               الصادق دهاش : رئيس الجلسة
 جمال معتوق - عميد كلية العلوم االجنماعية و االنسانية البليدة  الثورة من خالل شهادات اإلعالميين الفرنسيين

 محمد شاطو معسكر اإلعالم الفرنسي و تحديات الثورة التحررية 
L’Agence France presse et la révolution algérienne 0030-1962 محمد أنور زموشي البليدة 

 أمينة كلفاح البليدة 

5جامعة الجزائر  صورة الثورة الجزائرية في السينما الفرنسية  فايزة يخلف 

92311-993:1"   4"المدرج                                                                        أحمد عصماني:   رئيس اللجنة  

نموذجا   l’humanité  و le mondeالثورة الجزائرية من منظور التيارين اليساري و اليمين الفرنسيين صحيفتي

 مقارنة في الطرح و دالالت اللغة اإلعالمية المستعملة
 نور الدين زرقاوي  سطيف



 كريم مقنوش البليدة اإلعالم الفرنسي االستعماري في مواجهة اإلعالم الثوري الجزائري 
في الصحف الفرنسية جريدة لومند ، لوفيقارو صدى الجزائر  0033أوت  31صدى هجومات الشمال القسنطيني 

 أنموذجا
 سامية يعيش البليدة

علوم السياسيةالمدرسة العليا لل الثورةاستراتيجية فرنسا اإلعالمية لخنق   سعداوي  كميلية - 
 العربي بلعزوز - الشلف موقف الصحافة الفرنسية من حرب التحرير 

Les éditions militantes pendant la guerre  les cas des éditions françaises  5جامعة الجزائر  عبد الهادي بوروبي  - 

 92311-993:1"   1"المدرج                                                                       عمار عبدالرحمن      : رئيس الجلسة

 حمزاوي  حكيم  - المدرسة العليا للصحافة قراءة نقدية في السياسة اإلعالمية اإلذاعية الدعائية الفرنسية

 إياللنور الدين  - البليدة الصحافة المتفاعلة مع الثورة الجائرية

 فاطمة حباش تيارت صحافة اليسار الفرنسي و قضايا الجزائريين

و موقف صحيفة ليكو دوران منه 0031مايو األحمر بالغرب الجزائري   محمد قنانش عين تيموشنت 

5الجزائر  تداعيات الثورة الجزائرية في الصحافة الفرنسية  سليمة شيقر 

 

 4192|91|49اليوم الثاني                        صدى الثورة الجزائرية في اإلعالم الدولي  :المحور اللامس

 

 913:1-113:1" 9"المدرج                                                                  محمد شاطو:             رئيس الجلسة

م0013-0030الصحافة الكويتية و دورها في الثورة الجزائرية   

 شهادات كويتية معاصرة للثورة الجزائرية
 الكويت
 الكويت

 عابد عتيق الجريد
 خالد أيوب الشّداد

0013 -0030الصحافة التونسية و الثورة الجزائرية الدراسات ة الزيتونة و رئيس مركز البحوث وجامع 
 التحاد المغرب العربي تونس

 حبيب حسن اللولب

الصحافة االرجنتينية و أثر ذلك على الرأي العام األرجنتينيصدى الثورة الجزائرية في   محمد ودوع تيبازة 
 كمال بيرم المسيلة صدى الثورة في اإلعالم الكندي بقلم الكيبك

 حايد عقيلة البليدة الثورة الجزائرية من خالل الصحافة المشرقية 
 913:1-113:1" 4"المدرج                                                                   إيالل نور الدين:        رئيس الجلسة

 خالد مكرم فوزي عبد النبي جامعة بني سويف مصر  القضية الجزائرية في هيئة األمم المتحدة
التحريرية المباركة إلى استرجاعها الجزائر استراتيجية الصحراء الجزائرية و صورتها لدى اإلعالم األجنبي من الثورة 

0013-0030مابين   
 بالل لعريبي الجزائر

 سميرة لحمر الجزائر  العالقات الصامتة القوية بين الجزائر التحررية و مجلة المنار اللبنانية المصرية
في بعض وثائق تناول اإلعالم التركي لمسألة عرض القضية الجزائرية على الجمعية العامة لألمم المتحدة قراءة 

0030األرشيف البلوماسي الفرنسي لسنة   
 عبد النور أيت بعزيز  البليدة

 يوسف بوزار و كريمة بن زينة البليدة دور الصحافة السورية في دعم الثورة الجزائرية
913:1-113:1" 1"المدرج                                                                    عبدالكريم تفرقنيت:        رئيس الجلسة  

0013-0031نشاط الثوار الجزائريين داخل فرنسا في الصحافة المصرية   بدوي رياض عبد السميع - معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية جامعة القاهرة 

فريد حمدادووبوعقادة     البليدة نموذجا" دعوة الحق "الصحافة المغربية للثورة الجزائرية من خالل مجلة  تناول  
تعويض )أكرم أحمد محمد عبدالقادرالقادر - مصر دور إذاعة صوت العرب في نجاح الثورة الجزائرية وتأثيرها في اإلعالم العالمي

 (إيناس

 الطيب عبدو  - البليدة صداها العالمي في الصحافة األمريكية و الكنديةالثورة التحريرية الجزائرية و 

 فضيلة حاج محمد بسكرة دور الدبلوماسية في انتصار الثورة من خالل منظور اإلعالم الدولي 

 943:1-99311" 9"المدرج                                                         مديني بشير: رئيس الجلسة



0010-0030الكردية ( النضال|خه بات)جريدة   شيرزاد زكرياء محمد- جمهورية العراق جامعة زاخو 

 حسان مغدوري الجلفة النشاط الدبلوماسي و الصدى اإلعالمي للثورة الجزائرية في العالم
 عبدالقادر فكاير خميس مليانة  مكاتب اعالم جبهة التحرير الوطني في الخارج ودورها في التعريف بالقضية الجزائرية

في جريدة العلم المغربية 0011ديسمبر  00مظاهرات   سفيان لوصيف سطيف 

دعم ومناصرة الثورة الجزائرية الصحافة العراقية نموذجا دور اإلعالم العربي في لعبيدياعلي  البليدة   
 إيمان مدني و سعيد فاهم البيليدة حضور الثورة الجزائرية و أبعادها النضالية و السياسية من خالل اإلعالم المصري نموذجا

 943:1-99311" 4"المدرج                                                              عايد عتيق الجريد:رئيس الجلسة

(االستقالل-الصباح-العمل) 0013-0030الصحافة التونسية و الثورة الجزائرية   

 
المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر جامعة منوبة 

 تونس
 عبد المجيد بلهادي

 
عمار بن تومي أنموذجا" في الدفاع عن القضية الجزائرية الحقوقيون الجزائريون ودورهم   

3جامعة البليدة   محمد الشريف سيدي موسى 

محمد حسين \دعلي خيري مطرود.م.أ واسط العراق صدى الثورة الجزائرية في الصحافة العراقية و تأثيرها في الرأي العام العراقي
 السويطي

"فيرتي بور" شبكة جونسون و دور نشريتها السرية   ميلود بركولي البليدة 
 عتيقة عز الدين وهران صدى الثورة الجزائرية في السينما العربية

  943:1-99311" 1"المدرج (                                تعويض إيناس) عبدالقادرأكرم أحمد محمد  :رئيس الجلسة

من خالل الصحافة العالمية 0013-0030بين الدول اإلفريقية لمساندة الثورة الجزائرية من عام  التنسيق أسامة عبد التواب محمد عبد العظيم  - معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية جامعة القاهرة 
(القاهرة)  

عبد الكامل جويبة - المسيلة يوميات الثورة الجزائرية في اإلعالم العربي مجلة اآلداب البيروتية أنموذجا  
0013-0030حرب الجزائر تطرق أبواب الكيبك " اإلعالم الكندي و الثورة الجزائرية  عبد الكريم الماجري - جامعة  منوبة تونس   

في الصحافة التونسية و تأثيرها على مواقف حكومة بورقيبة  0031 أكتوبر33صدى اختطاف قادة الثورة الخميس 

 جريدة العمل أنموذجا
مولود قرين - المدية  

 

 4192|91|49صورة الثورة الجزائرية في اإلعالم الراهن               اليوم الثاني : المحور السادس 

 

 993:1-91311" 9"المدرج                                                                حسن حبيب اللولب        :رئيس الجلسة
 رضوان شافو الوادي المعارك اإلعالمية بين صناع الثورة التحريرية في الصحف الوطنية كشف للحقائق أم تزييف للتاريخ

أي صورة أي راهن: الثورة في إعالم اليوم  مصطفى بخوش بسكرة 
5الجزائر  صورة الثورة الجزائرية في اإلنتاج السينمائي  ليليا شاوي 

 أحمد بن يغزر خميس مليانة الصحافة و الكتابة التاريخية بين األمكان و المحاذير الحركة الوطنية و الثورة الجزائرية نموذجا
 دليلة بن يخلف تلمسان األدب الروائي و الثورة

أنموذجاصورة الثورة جريدة البصائر   زكية منزل عرابة األمير عبد القادر قسنطينة 
 993:1-91311" 4"المدرج                                                                      أمينة كلفاح       :رئيس الجلسة

 آمال عامر غليزان السينما الثورية الجزائرية دراسة سيميولوجية لفيلم وقائع سنين الجمر
أنموذجا 3101-0011صورة الثورة التحريرية في اإلعالم الراهن جريدة النصر   عبد الحليم مرجي البويرة 

دراسة تحليلية سيميولوجية لفيلم معركة الجزائر "دور السينما في التأريخ للثورة التحريرية الجزائرية   ربيعة فندوشي البليدة 
إلجتماعي صورة الثورة الجزائرية في شبكات التواصل ا بشرى برش|غاليا غضبان باتنة   

إذاعة أم البواقي نموذجا–دور اإلذاعة المحلية في التعريف بالثورة  5الجزائر    مريم رحماني 

 993:1-91311" 1"المدرج                                                              الطيب  بوسعد        :رئيس الجلسة



التحرير الجزائرية في صحيفة الشروقصورة ثورة   رقية بوسنان جامعة العلوم األنسانية قسنطينة  

 نفيسة نايلي أم البواقي  دراسة تحليلية لفيلم معركة الجزائر 
 عماري سارة|محمد أعبوب تبسة استخدام الشباب لمواقع التواصل في احياء الذكرى الثورية

لفيلمي معركة الجزائر و الخاجون عن القانون قراءة سيميولوجية 5الجزائر    أمينة بصافة - 

 أسماء قرشوش سطيف سطيف األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للثورة التحريرية في الصحافة المكتوبة
3الجزائر التناول اإلعالمي للطفل المجاهد في اإلعالم الجديد  لبنى لطيف 

الممارس عليهم سياسة التعذيب من طرف القائمين به قراءة في تناول 3البليدة    دريدش حلمي 

 


