الذكزي الثانٌة الغتٌال الشهٌد الرمز شكري بلعيد
أٌّام  06و  07و  08فٌفري 2015

شكري حً
كان معانا وال فٌنا
بدعم من :

البرنامج:
يوم الجمعة  06فيفري : 2015
 : 09h - 08hوقفة بالمنزه  6مكان االغتٌال
وضع" دفتر الذاكرة "

وضع الورود

 : 12h - 09hاالفتتاح الرسمً  :مهرجان خطابً بالمركب الثقافً المنزه السادس  :تدخالت المنظمٌن و ضًوف الشرف :
















الجبهة الشعبٌة
حزب الوطنٌٌن الدٌمقراطٌٌن الموحد
مؤسسة شكري بلعٌد لمناهضة العنف
الرباعً الراعً للحوار
سفٌر دولة فلسطٌن
السٌد Jean-Luc Mélenchon
الحزب الشٌوعً اللبنانً
جبهة سٌرٌزا (الٌونان)
الوفد المغربً ( حزب الطلٌعة وحزب النهج الدٌمقراطً والحزب االشتراكً الموحد )
الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن
الجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن
عمٌدة المحامٌن السابقة لبارٌس
عمٌد المحامٌن ببٌروت
ممثل عن عائلة الرفٌق الشهٌد شكري بلعٌد
ممثل عن عائالت الشهداء

 : 17h - 14 hندوة قانونٌة فً دار المحامً " باب بنات " بالتعاون مع عمادة المحامٌن و هٌأة الدفاع و الرابطة التونسٌة للمواطنة :
تحت عنوان اغتٌال الشهٌد شكري بلعٌد  :هٌأة الدفاع و البحث عن الحقٌقة
األستاذ نعمان مزٌد

األستاذ رضا الرداوي

األستاذ علً كلثوم

األستاذ  François Rouxمن فرنسا

 : 20h - 18 hإشعال الشوىع فٍ شارع الحبيب بىرقيبة
عزض فنٍ هلتزم  :الحوائن البيض تهدٌ احتفالها بـ 35عام علً تأسيسها إلً روح الشهيد شكزٌ بلعيد

يوم السبت  07فيفري :2015

 :13h - 09hندوة فكرٌة حول االغتٌاالت السٌاسٌة و العدالة االنتقالٌة بنزل" األفرٌكا "






عبد الواحد المكنً تونس
جلبار األشقر لبنان
كرٌمة بنون الجزائر
الموساوي العجالوي المغرب
سٌار الجمٌل العراق

بتونس
:
 :17h - 14hندوة سٌاسٌة مركزٌة تحت إشراف حزب الوطنٌٌن الدٌمقراطٌٌن الموحد بنزل" األفرٌكا "  :المسار الثوري
الواقع و اآلفاق
 التدخالت :تجارب العمل الجبهوي
 حزب الوطنٌٌّن الدٌمقراطٌٌّن الموحّد
 الجبهة الشعبٌة لتحقٌق أهداف الثورة
 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن
 الجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن
 الحزب الشٌوعً اللبنانً
 جبهة الٌسار الفرنسً
 الوفد المغربً ( حزب الطلٌعة وحزب النهج الدٌمقراطً والحزب االشتراكً الموحد )
 جبهة سٌرٌزا (الٌونان)
 جبهة بودٌموس (إسبانٌا)
 سفٌر فنزوٌال
 : 19h -17hعرض فنً للعموم بشارع الحبٌب بورقٌبة  :أجراس الحرٌة
 : 20hحفل تحٌٌه الفنانة الملتزمة أمٌمه الخلٌل بقصر الرٌاضة بالمنزه

يوم األحد  08فيفري :2015
 :11h-10hوقفة فً الجالز على قبر الشهٌد شكري بلعٌد
 :12h-11hمسٌرة نحو شارع الحبٌب بورقٌبة
 :14h-12hاالختتام الرسمً  :منصة فً شارع الحبٌب بورقٌبة للشهداء :




الجبهة الشعبٌة لتحقٌق أهداف الثورة
حزب الوطنٌٌّن الدٌمقراطٌٌّن الموحّد
مؤسسة شكري بلعٌد لمناهضة العنف

مالحظة  :بالتوازي مع البرنامج الرسمً تساهم منضمات المجتمع المدنً فً إحٌاء الذكرى الثانٌة الغتٌال الشهٌد الرمز شكري
بلعٌد بوضع خٌمات و تأثٌثها على امتداد ٌومً  6و  7فٌفري . 2015

