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ٚعممى ان ممل ٔانلٚبممت حًممزلث اٜؽممل نهٕا ممال انيٛيىممٔ ٙا خ مميؿ٘
نهضنائلٚٔ ،عظى ْقا ان ل عُـيي ٚخعهم اٞيمل اًمي هخبمّ انيلَيمٌٕٛ
عٕل حيكٚؼ انزٕكة انخغلٚلٚت  ،نقنل حيخقمل هخياميث اٜؽمل ٔحًزلحمّ
عمممٍ انضنائمممل ا مممٕكة عييمممت ٔحممميكٚؼ انزمممٕكة انخغلٚلٚمممت ا مممٕكة
أؽص إنٗ انً ـا ٛت ،فكزٛلا يي ُٚظل إنمٗ ْمقا انُمٕن يمٍ انكخياميث
اع ٍٛان ل ٔانلٚبت ٔانغقك ٔ ،ـ ٚعٕؿ فنل إنٗ أىبيب هزٛلة ،يُٓمي:
انخلىبيث انخيكٚؾٛت َٔظلة انضنائل٘ نهًعًل انيلَئ ،ٙيي ؽهيخمّ
يٍ آريك يي حمنال عينقمت اينمقاهلة انضًيعٛمت نه معج انضنائمل٘ ْٔمٕ
شممٙط يبٛعممٔ ٙيُإقمم ٙإنممٗ عممـ يممئ ،يُٓممي ياٛمميٌ فكمملة انً م كػ
انًيممخعًل انممق٘ ٚقم عمميئل أيمميو هممم يغئنممت نهخيممخظ عهممٗ انزقيفمميث
اٞؽمملٖ ،اي٠ضمميفت إنممٗ ان ممٕكة انخممٚ ٙلىممًٓي ا٠عمملو انممٕيُٙ
انًٕصّ عٕل ْقِ اٞؿاٛميثٔ ،انخم ٙحخملم يضمي نه مل فم ٙأٌ يمي
 ٚـك عٍ انالا ٙيٍ هخيايث عٕل انزٕكة ًٚزم يلصعي  ٚؽق امّ
ف ٙهخيات انخيكٚؼ ٔ ٚل ٗ يًٓي هميٌ إنمٗ انًٕضمٕعٛتٚٔ.نؿاؿ ْمقا
ان مممل ٔانغمممقك ههًمممي حعهممم انغمممـٚذ اخقٛمممٛى انكخياممميث انخيكٚؾٛمممت
ت.
انًخؾ
َٔغٍ َعخقـ أٌ ْقِ اٞؿاٛيث عهٗ انلغى يًي فٓٛي يٍ ٔصيْمت أعٛيَمي
إ أَٓممي الفاممٓي نٝؽممل حغممـ –اممل شممل -يممٍ ؿٔكِ ٔإىممٓييّ يممٍ
عٍ انغقيئ انخ ٙهزٛملا
ؽلل يي ٚكخبّ عٍ انزٕكة ٔإيكيَٛت انك
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يمممي حيمممعٗ انيمممهإت أٔ صٓممميث أؽممملٖ إنمممٗ إؽييئٓمممي عمممٍ انبممميعزٍٛ
ٔانًٓخًمم ٍٛاخمميكٚؼ انزممٕكة ،نممقنل حيممعٗ ْممقِ اٞيمملار إنممٗ َ ممل
انخ كٛل ف ٙيٕضٕعٛت يي ٚكخج ُْي ُْٔيم ؽٕفي يٍ حيلب عقميئ
حؾ ممٗ ْممقِ أٞىمميي كفممال انيممخيك عُٓممي  ٌٞفنممل ٚخعمميك يممال
ي ممينغٓيْ ،ممقا اي٠ضمميفت إنممٗ يٕ م وممُين انزممٕكة أَييممٓى انممقٍٚ
ٚلفض اعامٓى إىمٓيو انًم كػ انيلَيم-ٙؽيومت -فم ٙانكخيامت عمٍ
انخيكٚؼَ ،ظلا ناع يعهٕييحّ َٔيبٛت يٕضٕعٛخّ.
ٔحأىٛيمممي عهمممٗ يمممي فهلَمممي ،فممماٌ انكخياممميث انيلَيمممٛت عمممٕل انزمممٕكة
انخغلٚلٚت حإلط انٕٛو إشكي ث هزٛلةٚٔ ،بقٗ عهُٛي أٌ َؾخميك أيملا
يممٍ ارُ:ٍٛإيممي أٌ َخبُممٗ انمملأ٘ انقيئممم اامملٔكة ا يمملن عهممٗ ْممقِ
انكخيايث ٔحغهٛم يي صيط فٓٛمي يمٍ اميٚي يٕضمٕعٛت فُخقبهٓمي َٔبُمٙ
عهٓٛممي عٛزٛيحُممي انبغزٛممتَٔ ،ك م يممي صمميط فٓٛممي يممٍ مٚم ٔحغلٚم
فُممملؿِ عهمممٗ أومممغيأّ ،امممقا َييمممظ انًضممميل نخقبمممم ك ٚمممت اٜؽمممل
انًٕضممٕعٛت فُيممخيٛـ يممٍ حضلاخممّ انكخياٛممت ٔ ،ممـ ٚيمميعـَي فنممل عهممٗ
يعلفممت اعممض انغقمميئ انخممَ ٙضٓهٓممي عممٍ أَييممُي ٔعممٍ رٕكحُممئ ،
ًٚكٍ أٌ ٚخى فنل يي نمى َمخؾهص يمٍ عقمـة ؤانًم كػ ا ىمخعًيك٘ؤ،
ٔيٕاصٓت يي هخج عٍ انزٕكة يمٍ يملر اٜؽمل املٔط َقـٚمت عهًٛمت
حقلأ ْقِ انكخيايث اَإل ي يٍ يُٓش َقمـ٘ عهًمٚ ٙخمٕؽٗ انغمقك فمٙ
هم شٙط نكُّ ٚبقٗ ىض ٍٛاٞعكيو انًيمبقتٔ ،حٕضمٛغي نًمي ٚمـٔك
يممٍ ومملان عممٕل ْممقِ انيكمملةَ ،قخمملط ْممقِ انٕك ممت ًَٕفصممي يممٍ
انقلاطاث انخ ٙحخعل نًٕضٕن انكخيات انيلَيٛت عٍ حيكٚؼ عملب
1
انخغلٚل.
ٔٚبـٔ أٌ انقلاطة انخَ ٙغمٍ ا مـؿ حقمـًٓٚي ًٚكمٍ أٌ حعخًمـ هًُمٕفس
َقممـ٘ٚ ،بمملم انقاحٛممت ٔانًٕضممٕعٛت انهخمم ٍٛأرلحممي فمم ٙإَضمميم هخياممت

1

-Mohammed HARBI et Gilbert MEYNIER, La dernière frappe du révisionnisme
médiatique, in Confluences Méditerranée, n° 48, Hiver 2003-2004, réflexions sur le livre
de BENAMOU Georges-Marc, Un mensonge français. Retours sur la guerre d’Algérie,
Robert Laffont, Paris, 2003, 345p.
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حيكٚؾٛممت عممٍ انزممٕكة انخغلٚلٚممتْٔ ،مم ٙمملاطة ي مميٕعت ااعممي ث
ٔيلصعٛيث غيٚت ف ٙانـ ت ٔانٕضٕط.
ٔ بم عل ْقِ انٕك ت اـ يٍ انخعلٚم ا ميعبٓٛيتٚخعه اٞيمل
اًغًممـ علاممْٔ ،ٙممٕ يممٍ وممُين رممٕكة انخغلٚممل ،هيحممج ٔيمم كػ
يخًله ف ٙانكخيايث انخيكٚؾٛت عٍ انزٕكة ،اغٕمحّ أكشٛيي يغخليمي
عٍ انزٕكة ٔكصي حٓي يٍ أْى ي نييحّ:
Le FLN. Mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir- 1945-1962,
Alger 1993.
M.H ; Bendjamin Stora, la guerre d’Algérie 1954-1962

اي٠ضيفت إنٗ ي نيميث أؽلٖٔ.يغًمـ علام ٙغُم ٙعمٍ انخعلٚم
ٔانخقـٚى.
أيممممي صٛهبٛممممل يُٛٛمممم )Gilbert Meynier ٙفقممممـ عمممملر انزممممٕكة
انضنائلٚت يبكلا عُـيي هميٌ يينبمي اينضييعمت ،حعميي يعٓمي بمم أٌ
ٚأح ٙإنٗ انضنائل اعـ ا ىخقلل نٛييْى ف َ ٙيييث رقيفٛت ٔحعهًٛٛت
فمممم ٙعممممـة يُمممميي يممممٍ انضنائممممل هممممْٕلاٌ ٔ يممممُإُٛت ٔانضنائممممل
انعيوًت ،أٔنٗ اْخًييي ؽيوي امينزٕكة انضنائلٚمت ٔحميكٚؼ انضنائمل
عًٕيممي َ ،ممل وممغبت يغًممـ علامم ٙهخياممي عُٕاَممّ:جبهةةت التحزيةةز
الىطني:وثةةةائت وتةةةاري ٔ ،نمممّ ي نممم عُٕاَمممّ:ؤ التةةةاري الةةةداخلي
لجبهت التحزيز الىطنيؤ .اىخييؿ هزٛملا يمٍ اٞكشم ٛانمق٘ ٔضمعّ
علام ٙفم ٙيخُئنمّ ْٔمٕ  ٚمكٕ فم ٙهمم يُيىمبت يمٍ عمـو حًكُمّ يمٍ
اىخالل اٞكش ٛانٕيُ.ٙ
ٚعلر عٍ ي ُٙٛٛأَّ فٔ يٕٛل ييكهيٛت ،هًي ٚعلر عُمّ حًيمكّ
اممينلٔط ا ىممخعلئٛت انُيحضممت عممٍ انيكممل أٞكٔ-يلهممن٘ فٓممٕ إفٌ
ٚغ ّكى انًعيٛٚل أٞكاٛت ف ٙانكخيات انخيكٚؾٛت عٍ ان عٕب اٞؽملٖ،
غٛل أٌ فنمل نمى ٚمُقص فم ٙشمٙط يمٍ أًْٛمت اٞعًميل انخم ٙأَضنْمي
2
عٕل انزٕكة انضنائلٚت.

 - 2كااظ نَٕٛي ،ٙانؾإيب انخيكٚؾ ٙعُـ يغًـ علأ ٙانعٕايم انً رلة ف ،ّٛيضهت
ع ٕك ،يؾبل ؤي يؿك ٔحلاصىؤ ،صييعت ْٔلاٌ ،2004 ،انعـؿ.5 ،4:
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اعخًـ ف ٙهخيايحّ اٞكش ٛانق٘ ْمٕ اغمٕمة انً مينظ انخيكٚؾٛمت
نهضممٛا انيلَيمم ،ٙاي٠ضمميفت إنممٗ يممي اىممخإين انغ ممٕل عهٛممّ يممٍ
شٓيؿاث ٔيي اىخزًلِ يٍ يعهٕييث ؽلل ي يعبخّ نًغًـ علا.ٙ
ٚخب ٍٛنُي يًي فهلَيِ أٌ يُٛٛم ٙهميٌ يخعيييمي َٕعمي يمي يمال انزمٕكة
انضنائلٚتٚٔ ،لصال انبعض فنل إنٗ انًعضى انً مإهغ ٙانمق٘ هميٌ
ٕٚظيممّ فمم ٙهخيايحممّ ،يزم:انًضيْممـ ،ٍٚان ممٓـاطْ ،ممقا اي٠ضمميفت إنممٗ
يعلفخممّ ان ؾ ممٛت نممبعض مميؿة انزممٕكة ٔحًكُممّ انضٛممـ يممٍ مملاطة
انعلاٛت ،يًي ىًظ نّ اينعٕؿة إنٗ ي يؿك اعض انٕريئ .
أيي ويعج انكخيب:صٕكس-ييكم اٍ عًمٕ ،فٓمٕ فلَيم -ٙصنائمل٘
يمممٍ أومممٕل ٕٓٚؿٚمممت ،اَخمممنن يُمممق هممميٌ ييمممل وممماٛلا يمممٍ ٔيُمممّ
انضنائمملٚٔ 3،بممـٔ أٌ ْممقا ا َي مميل انًبكممل عممٍ انضنائممل أرممل فٛممّ
هزٛمملا يًممي صعهممّ علضممت َخقمميؿاث شممـٚـة يممٍ ي ملر انً م كؽٍٛ
 ،ٍٛىٕاط أهيَٕا صنائل ٍٛٚأو أصيَج.
انًخؾ
إٌ اٞميت انضنائلٚت حزٛل انٕٛو ُْي ُْٔيم ايلَيي يغئ ث نهخٕصّ
َغممٕ كؿ ا عخبمميك اٞؽل مم ٙنهيخمملة ا ىممخعًيكٚت ٔانممـعٕة إنممٗ كفممال
شمممعيك ان ممميظ ٔا عخمممقاك عمممٍ اٞؽإممميط انضيمممًٛت انخممم ٙاكحكبخٓمممي
فلَيممئَ ،ظمملا نعممـو انممخًكٍ يممٍ انٕوممٕل إنممٗ إ ييممت حممٕامٌ اممٍٛ
عقٛقت انضنائل انًيخعًلة ٔانغُ ٍٛانكٕنَٕٛمين ٙانٓميؿر إنمٗ حغإمٛى
انمممقاهلة انضًيعٛمممت انخممم ٙاُيْمممي ان مممعج انضنائمممل٘ عمممٍ انًعًمممل
انيلَيمم.ٙفاٌ ْممقا انً مملٔن ٔا ىممخلاحٛضٛت انًبُٛممت َ٠ضمميمِ غٛممل
يُي هخٚٔ ،ٍٛبـٔ أٌ انٕىٛهت انٕعٛـة َ٠ضيط فنل ْ ٙعـو انخلاصمال
أيمميو انًًيكىمميث انًامميؿة ٔانؾيٛممت أعٛيَممي نٟعًمميل انخيكٚؾٛممت انخممٙ
حـكه اإلٚقمت صـٚمـة انعل ميث انيلَيمٛت-انضنائلٚمت اعمـ حؾه ٛمٓي
4
يٍ يياعٓي انًٛزٔ ٙا َيعين ٙانقاح.ٙ
ٚعخقممـ انُي ممـاٌ يغًممـ علاممٔ ٙصٛهبٛممل يُٛٛمم ٙأٌ انيممهٕم انًُيىممج
نهخ ممٕٚت انخمميكٚؾْ ٙممٕ ؿكاىممت انظمميْلة انخيكٚؾٛممت اعممـ حيكٛكٓممي إنممٗ
3

- HARBI Mohammed et Gilbert MEYNIER, La dernière frappe du révisionnisme
médiatique, OP.CIT. P.3
4
- Ibid, P.4
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أصناطٔ ،عُٛقام ًٚكٍ أٌ َُضن حيكٚؾئَ ،ـع ٙف ٙا ٌٜفاحمّ عمـو
ٔصٕؿ كغبت عقٛقٛت نيعم فنل.رى ُٚيبيٌ ْقا انيعم نهكيحج امٍ عًمٕ،
هًي  ٚييٌ انً نَّ اينعًم انًخيلنٔ ،انمق٘ كاهمى ايعمم فنمل عمـؿا
يٍ اٞؽإيطْ ،قا إنمٗ صيَمج اٞؽإميط ان مكهٛت انًخًزهمت ؽيومت فمٙ
فهممل يلاصممال نممى ٚإهممال عهٓٛممي انً ن م ٔ ،إغيمميل أؽمملٖ أىيىممٛت فممٙ
انًٕضٕن يًي اَضل عٍ فنل عـو انخُيغى ا ٍٛا٠ييك انعيو نهخ ٕك
انق٘ اَإه يُّ انكخيب ٔانٓـر انق٘ ٔوم إن ،ّٛاي٠ضميفت إنمٗ يمي
يٛن ْقا انً ن يٍ اعخًيؿ يلصعٛيث يٍ انـكصت انزيَٛمت ٔشمٓيؿاث
ي كٕم ف ٙوغخٓي ٚٔ.لٌ إنٗ عكى عيو ْٕٔ أٌ انقلاطة انًخأَٛمت
نٓممقا انً ن م حك م أٌ انكيحممج نممى ٚإهممال عهممٗ انًلاصممال اٞىيىممٛت
5
عهٗ انلغى يٍ ٔكٔؿ فهل اعآي أعٛيَي فْٕ ٙايا انً ن .
حلصًج انقلاطاث انًؾخهيت نً ن اٍ عًٕ عٕل حيكٚؼ انغملب فمٙ
انضنائممل ٔصٓمميث َظممل يؾخهيممت عًممي يلعممّ يممٍ امميٚي يممٍ عٛممذ
ان ممممممكم هينًلصعٛممممممت انًعخًممممممـةًٛ ٔ ،خٓممممممي انعهًٛممممممتٔ ،يلٚقممممممت
علضٓي)ٔانًاممًٌٕ انخمميكٚؾٔ ٙيممي اعخمملاِ يممٍ حغلٚم ٔىممإغٛت
ٔحنٛٚم أعٛيَممي ،اي٠ضمميفت إنممٗ َقممص ا عخلافٛممت انخمم ٙعيآممي عهٛممّ
علاممٔ ٙي.ُٙٛٛغٛممل أٌ ْممقا انُممٕن يممٍ انقمملاطاث انخمم ٙحخؾممق انممُص
ْممـفي ٔعٛممـا نٓممي كغممى ٔصيْخٓممي ٔعهًٛخٓممي ،فٓمم ٙحكيممٔ ٙعممـْي
نًعلفت اٞاعيؿ انغقٛقٛت نٓقا انً نم  ،إفا نمى ٚيمها انامٕط عهمٗ يمي
أعيي اّ يٍ ضضت حُـكس ضًٍ إييك إعلي ٙيم ؿنشٚ ،مـعٕ ؽيٛمت
ٔأعٛيَممي ا ممٕكة يك ممٕفت ٔعهُٛممت إنممٗ إ ييممت عممٕاك يممٍ شممأَّ إرمميكة
يٕضٕن إعيؿة ا عخبيك نهعل يث انضنائلٚت-انيلَيٛت ضمًٍ حٕصمّ
عيو ٚخمٕؽٗ انخقهٛمم يمٍ شمأٌ عقمـة انلصمم انًخغامل ٔنكُٓمي حلٚمـ
حًلٚمل كٔط ان ممٕا ٔانغُم ٍٛانهممقٚ ٍٚغلهمميٌ ييئيمت يممٍ انيلَيممٍٛٛ
انقٔ ٍٚنـٔا امينضنائل ،عٛمذ ح مضعٓى أٞىميي انبيكٚيمٛت يمٍ أصمم
ا٠عممـاؿ  ٠غمميو انضنائممل ضممًٍ انيممٕا انً ممخلهتٔ ،انًإهممال عهممٗ
ا٠علو انيلَي ٙفْ ٙقِ اٚٞيو ٚـكم يغينمت انخ مٕك انعميو انمق٘
- Ibid, P.08.
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حكله ان غيفت انبيكٚيٛت ييؿحٓي ا٠عليٛت نُ ملِ.فعهٗ انملغى يمٍ
اًْٛٞمت انخمم ٙحكخيممٓٛي انقملاطاث انًممئكاط َ -ممٛت ،إ أَُمي فممْ ٙممقِ
انٕك ت َيام حقـٚى لاطة ي خلهت نً كؽ ٍٛيخًلى ،ٍٛفٓ ٙملاطة
ممت ،حاممال انً نم عهممٗ
حُممـكس ضممًٍ انقمملاطاث انُ ممٛت انًخؾ
يغل انُقـ انخميكٚؾ ،ٙاعمـيي كومـث انً ميؿك انؾيٛمت انخم ٙشمكهج
يلصعٛمممميث اممممٍ عًممممٕٔ ،انخممممأٔٚلث انًيخلضممممت نك مممم اٞهقٔاممممت
انيلَيٛت عٕل انغلب انخغلٚلٚت.
 ٚهـ انُي ـاٌ عهٗ أًْٛت انكخيب ،فًٓي ٚـعٛيٌ أَمّ ٚزٛمل اميٚي
عقٛقٛممت ،غٛممل أًَٓممي ٚقمملاٌ إضممٕط حمميو أَممّ ٚل ممٗ إنممٗ ي ممير
انكخيايث انضيؿة انعهًٛت ،فٕٓ ٚإلط ايٚي حيكٚؼ انغلب انخغلٚلٚت
ا ممكم ىممإغٓٚ ٔ ٙممخى ابغممذ ي مميؿك ْممقِ انغقمميئ ٔإًَممي ٚكخيممٙ
اعمممل انٕضمممال انُٓممميئ ٙنٓي.هًمممي  ٚاؽقاَمممّ عهمممٗ ا٠غيممميل انخممميو
ٔان ييم نٕا ال ا ىخعًيك اينضنائل بمم انزمٕكةٔ ،انضملائى انًلحكبمت
ف ٙع ان عجٚٔ ،قهلاٌ اينًُيىبت امال ر انٕفٛميث َخٛضمت انًضيعمت
ٔ ـ يزم فنل يي ٚقيكب ٔفية رهذ ىكيٌ انضنائل ف ٙفنمل انٕ ج.هًمي
 ٚمممٛلاٌ إنمممٗ إغيممميل آؽمممل يممميل ْمممقِ انًممملة انزمممٕكاث انخغلٚلٚمممت
انًخخينٛممتٚٔ ،عخبمملاٌ ا٠شمميكة إنممٗ أعممـاد 8يممي٘  1945ىممإغٛت صممـا
اي٠ضيفت إنٗ أَٓي هيَج يقخابت فقـ َيج انكيحج ييم ٔنٛت يمي ٔ مال
6
فٓٛي يٍ يضيمك نهضنائل.ٍٛٚ
ٔح ممٛل انقمملاطة إنممٗ أٌ ا٠غيمميل يمميل أٚاممي انغ ممٛهت انُٓيئٛممت نٓممقِ
انغلبٔ ،إٌ هيٌ انكيحج  ٚكل ف ٙاٞك ميو انلىمًٛت ان ميؿكة عمٍ
انضنائل فقـ هيٌ اايكيَّ انعٕؿة إنٗ هزٛل يٍ انً ميؿك انخم ٙفهملث
فنل ،اي٠ضيفت إنٗ اٛت انعُ انق٘ حعل نّ ان عج انضنائل٘
أرُيط انخغقٛقيث ٔا٠عـاو انضًيع ٙال يغيهًت نهيمضُيط َٔيمبت فنمل
إنٗ ؿعمٕٖ اييهمت ْٔم ٙيغئنمت ْم ط انيملاك يمٍ انيمضٌُْٕٔ ،مي
ٚممقهل انُي ممـاٌ أٌ انيممهإيث انيلَيممٛت ح مملط ا م أٌ عممٕان21132 ٙ
ىضُٛي خهٕا إرل يغئنخٓى انيملاك ،رمى انيمكٕث عمٍ انًعمخقلث انخمٙ
-Ibid, PP. 5-6 et 7.
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يل ا أَٓي ي ٛيل كٔهيك أَٓي صًعج أهزل يمٍ كامال ىمكيٌ انضنائمل
يممٍ انًممـَْٔ ٍٛٛممٕ يممي شممكم حًن ممي فمم ٙانُيممٛش ا صخًمميع ٙنه ممعج
انضنائممل٘ آَممقام.هًي عظممي ىممكٕحي حييممي عممٍ اغخ مميب اٞكاضممٙ
نْٟين ،ٙعٛذ اهاج يييعت اٞكاض ٙاننكاعٛمت انًاخ مبت عمٕانٙ
 5/2يممٍ إصًممين ٙانًيمميعت ،يممال ا٠شمميكة هممقنل نُٕعٛممت اٞكاضممٙ
انًاخ بت ،فهى ٚعلر حيكٚؼ ا ىخعًيك ٔضعي ي يآي نًمي ييمج امّ
فلَيممي ىممٕٖ يممي ٔ ممال يممٍ اغخ مميب اٞكاضمم ٙانيهيممإُٛٛت يممٍ بممم
انٓٛممممٕؿ عٛممممذ حممممى ا ىممممخٛلط عهممممٗ  80اينًيئممممت يممممٍ اٞكاضممممٙ
انيهيإُٛٛت ٔ.ـ شًم ْقا ا٠غييل أٚامي يمي عمم امينضنائل يمٍ أٔا مت
ٔيضيعيث ٔيي أوميب انيمكيٌ يمٍ يٓيَمت َخٛضمت انخًٛٛمن انعُ مل٘
انق٘ هيٌ ًٚيكىّ انًعًل.
ٔعهممٗ انمملغى يممٍ فنممل فهقممـ عمملر ْممقا انكخمميب يُممق وممـٔكِ فممٙ
ؽلٚمم  2003وممؾبي إعليٛممي ٔحاإٛممت وممغيٛت هبٛمملة ،فقممـ عظممٙ
ا مميت ؽيوممت اخاإٛممت حهٛينَٕٛٚممت يممٍ يمملر انًغإممت انزيَٛممت فممٙ
ع ممت ؤانكهًمميث انًخقييعممتؤ انخمم ٙحُ ممإٓي أكنٛممج شمميإ Arlette
ٔ )Chabot- Mots croisésانخٚ ٙخياعٓي ي يْـٌٔ هزمل َظملا نخٕ ٛمج ازٓمي
 ٔ ،)Heure de grande écouteعظممي أَممّ نممى ٚيممخـن إنممٗ ْممقِ انغ ممت
ي م كػ يؾممخص ىممٕٖ اٞىممخيف ف م اؿ وممٕف ٙيممٍ انضنائممل انممق٘ نممى
ٚخممملم نمممّ انًضممميل نهخعبٛمممل عمممٍ كأٚمممّ فممم ٙانكخممميبٔ ،نعمممم انقممملاطة
انًٕضٕعٛت انٕاعـة انخ ٙوـكث ا مأٌ ْمقا انكخميب ْم ٙحهمل انخمٙ
صيطث ف ٙصلٚـة نٕيَٕـ نبُضً ٍٛىخٕكا.
ٔعهٗ انًيخٕٖ ان كه ٙكهن انُي مـاٌ انً كؽميٌ عهمٗ انً مإهغٛت
انًٕظيت فْ ٙقا انكخيب ،فلعظي يزل اىمخؾـاو ي مإهظ ؤان مًٕنٛت
 Totalitarismeفقممـ اىممخؾـيّ انكيحممج فمم ٙانغممـٚذ عممٍ صبٓممت انخغلٚممل
انٕيُ ،ٙف ٙع ٍٛأٌ ا ىخغٕاف عهٗ انيمهإت ٔيًيكىمت انقيمٕة فمٙ
انغكممى أعٛيَممي حعُمم ٙاينامملٔكة ؤان ممًٕنٛتؤ ٔفمم ٙحعهٛقًٓممي عممٕل
ْممقِ انُقإممتٚ ،قممٕ ٌ :إٌ انعمميكف ٍٛنخمميكٚؼ انضبٓممت ٚممقهلٌٔ أَٓممي نممى
حكٍ هقنل ،إفا أكؿَي اىخؾـاو ْقا انً إهظ ف ٙعمـٔؿ يمي حيمًظ امّ
ؿ نخّ انغقٛقٛتٔ ،ؤْٕ ا٠ؽلص انًإه نٟيمت ٔعكمى انـٔنمتؤْ .مقا
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اي٠ضيفت إنٗ أٌ  FLNنى ٚكٍ عناي ٔإًَمي هميٌ صبٓمتٚٔ ،يُمـاٌ فكملة
ح مميآّ يممال انغممنب ان ممٕٛع ٙانلٔىمم ،ٙفهممى حكممٍ انضبٓممت فممٔ ٙا ممال
اٞيل ىٕٖ يي حعبل عُّ انعبيكة اٜحٛمتIl ne fut jamais qu'une courroie " :
de transmission du pouvoir d’état tôt militarisé, et non le maître de même

"
هًي حعلضج انقلاطة ا مكم يي مم إنمٗ امٛت انغلهمت ٔيمي ُٚيمج
يٍ يضيمك إنٗ انيمهإت انضنائلٚمت اعمـ ا ىمخقللُٚ ،مي ا انقيكئميٌ
ْقِ انقاٛت اينخي ٛم ىًٛي اٞك يو انخٚ ٙقـيٓي انكخيب فٛلعظيٌ
أَٓي أك يو ًْٔٛت ،ف  40000خٛمم ْمٕ انمل ى انمق٘ ٚقـيمّ انكيحمج ،فمٙ
ع ٍٛأًَٓمي ٚقهلاَمّ اًمي ٔكؿ فم ٙيقميل نهًم كػ  Jean Lacoutureفمٙ
صلٚـة نٕيَٕـ فَٕ ٙفًبل  1962ع ٍٛحغـد عٍ  10000فقمأ ،عهمٗ
انعًٕو ٚلعظ انقيكئيٌ أٌ اٞك يو انًٕظيت عٕل ْقِ انقامٛت أك ميو
حيمخُـ إنمٗ أ٘ يلصعٛمت حيكٚؾٛمت ٔحعٕمْمي انً مـا ٛت انعهًٛمت إفا
يكَٓممي اينٕرمميئ انـًٕٚغلافٛممت نهضنائممل آَقامٚٔ.يمملؿاٌ اينًُيىممبت
عـؿا يٍ انغقيئ انًخعهقت اينًٕضمٕن ي ميٕعت أعٛيَمي اأك ميو ْٔمقِ
انغقمميئ ههٓممي يعهٕيمميث ييممخقية يممٍ وممغ ٔهخبمميث فلَيممٛت ْٔممقا
نهخـنٛم عهٗ ىهبٛت انؾهيٛيث انخ ٙهميٌ ٚعخًمـْي امٍ عًٕ.هًمي ٚزٛملاٌ
اٛت ا ٞـاو انيٕؿاط ٔه ٛعٕنضج فْ ٙقا انً ن فٛلعظميٌ أٌ
فنل حى اُيو انإلٚقت انخ ٙعٕنضج آي اٛت انغلهت.
ٔف ٙانؾخيو  ُٙٓٚانً كؽيٌ يغًـ علأ ٙصٛهبٛل ي ُٙٛٛلاطحًٓمي
ٞهقٔاممت فلَيممٛت ..اعبمميكة ن مميعبًٓي Pierre Vidal-Naquet:انخمم ٙينٓممي
عٕل هخيب صٕكس-ييكم اٍ عًٕ:
. pouvoir d’état comme il le fut en URSS.

« Le livre de G-M Bénamou est une m…, nous sommes d’accord en cela qu’il
ne fait qu"opposer un examen rigoureux et méthodique des conditions
historiques qui ont présidé au déroulement du drame algérien contre une vision
» inutilement diabolisante.

ٔٚقٚم انكيحبيٌ انًقيل اًهغم ٚ ،زبخميٌ فٛمّ أْمى اٞؽإميط انًيمضهت
ف ٙهخيب ؤ أكذوبت فزنسيت ،العىدة إلى الحزب في الجزائز".
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عبد القادر شرشار

*

*  -عبـ انقيؿك شلشيك ،أىخيف يغيضل ،ههٛت اٜؿاب انهايث ٔانيٌُٕ ،صييعت ْٔلاٌ.
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