
   فرنسا ـاجلزائر                                              
                                                 لنتجاوز نزاعات التاريخ

  نداء من مؤرخني فرنسيني و جزائريني                                               
  

  أة بني فرنسا لواجهة لتحول دون إرساء عالقات مهدتعود هذه األيام نزاعات املاضي االستعماري ل
  .موقعا خاصا يف هذا املاضي ملا حدث فيها من مآسي وآالم اجلزائر  و حتتلّو مستعمراا القدمية

   احلديث عن حرب التحرير اجلزائرية خاضعا ملنافسة الضحايا بذكريام، اليوم و باستمرار،كثريا ما يظلّ
لكن لنتقاسم املستقبل ينبغي  و .ني أن ملواطنات و مواطين الضفتني تطلعات أخرى و آالمهم اخلاصة يف ح

  .يف احلاضر أن نواجه املاضي
ف  النظام االستعماري الذي ناقض مبادئ اجلمهورية الفرنسية خلّ،يف املرتبة األوىل، أنّيطلعنا التاريخ 

حد تعبري جرمني تييون ـ على نطاق ى  عل ـدهم سلبهم و شرآلالف من الضحايا بني اجلزائريني؛مئات ا
  و رماهم يف غياهب اجلهل ضاربا عرض احلائط كلّاألهايل من املواطنة بفعل قانون واسع، أقصاهم

  .القوانني و األعراف
ب و يف الوقت نفسه، نقرفوا ألسباب سياسيةآالم الفرنسيني الذين ن دوا يف احلروب نِّإىل اجلزائر أو ج

ضحايا بعد  أن " احلركة" مثلهم مثل  فيه"لوناملرح"ض عليهم يف نظام أصبح عند اياره بِاالستعمارية أو قُ
طوا يف دبِرِوهم و مل يستطيعوا التحكم فيهر جتاوز.  

  1830183018301830 السلطات العمومية الفرنسية من اإلصالح يف فمهما كانت مسؤولية اتمع، إنّ

  . السياسات االستعمارية املتسببة يف هذه املآسي هي اليت قادت1962196219621962 إىل اجلمهورية اخلامسة يف 
تها و ليس  فرنسا هي اليت غزت اجلزائر و احتلّ أن نتغافل تعقيدات التاريخ، أنّن، دوينبغي أن نقر
بالطبع و صور سيطرته االستعماريةنا نتحدث عن االستيالء العكس، إن.  
نا الوطنية و الطائفية اليت جتعل من التاريخ أداة  نفس الوقت، يقظني أمام الفخاخ اليت تنصبها لو حنن، يف

   فخاخ التأريخ الرمسي الذي يوظف ذاكرة اآلالم ألغراضه السلطوية مثبتا و لألبد فرنساكذلكهلا و
يف موقع القوة املستعم ررة و اجلزائر يف موقع البلد املستعم.  

نريد أن يتعرف مبآسي كلّ كبوت ـ و من أجل إبطال هذه الفخاخ  ـ و معها تداعيات رجوع املناإن 
  .الضحايا و نطوي بذلك و بصفة ائية الصفحة

الثواب "اجلزائري يتمثل يف توخي قرار سياسي ال يتخذ ال شكل /أساس القضية يف جتاوز الرتاع الفرنسي
  .ةاهلازئ الرمسية تو ال االعتذارا" الديين
  



األوىل و األساسية اف و بصفة علنية باملسؤولية باالعتر    أعلى سلطات اجلمهورية الفرنسيةنطالب إذن 
لفرنسا يف مآسي االستعمار يف اجلزائر؛ ليسمح هذا االعتراف بفتح عهد جديد من التفاعل و احلوار ليس 
فقط بني ضفيت البحر و لكن من وراء ذلك بني فرنسا و األمم اليت انبثقت عن إمرباطوريتها الكولونيالية 

  .املاضية
    

    .2007200720072007 نونرب 30303030زائر يوم باريس ـ اجل
  

أستاذ (شارك بشكل مباشر يف حترير هذا النداء الفرنسي ـ اجلزائري و أشار برأيه املؤرخون جيلبري مينييه 
، رافاييل برانش )أستاذ حماضر ختصص علوم سياسية جبامعة بربينياه (، إريك سيفاريس  )2222 جبامعة نانسي

أستاذ مبعهد (، جان شارل جوفريه )1111أستاذ جبامعة باريس (، جاك فرميو)1111أستاذ حماضر جبامعة باريس (
، بيري سورالن و بنجامان )باحثة(، جيل مانسرون، سيلفي تينو )العلوم السياسية بإيكسان بروفونس

، حسن )جامعة قسطنطينة(، وردة سياري طنجور )7777أستاذ جبامعة باريس(، عمر كارلييه )أستاذ (سطورا 
، بتعاون مع )8888أستاذ جبامعة باريس(و حممد حريب ) أستاذ جبامعة اجلزائر(وش ، ملنور مر)وهران( رمعون 

صحفي، (، شارل سيلفستر )أستاذة أدب فرنسي(، برجييت بارديه )رئيس مجعية بيان احلريات(توفيق عالل 
    ((((ناشر(، و فرانسوا جيز )مؤسس نداء اإلثين عشر

 نداء اإلثين عشر من أجل اعتراف فرنسا 2002002002000000 أكتوبر 31313131و صادق عليه الشخصيات اليت أطلقت يوم 
هنري آجل، جوزيت أودان، سيمون دي بوالرديري، نيكول : بالتعذيب الذي مارسته أثناء حرب اجلزائر 

    ....دريفوس، نوييل فافريليري، جيزيل حاليمي، ألبان ليشيت

ن لوروا، جاك إدجار موران، إيفويت رودي، فرانسواز سيليجمان، روال(مبساندة عدة شخصيات فرنسية 
و جزائرية ...) راليت، إيف الكوست، رومي برومان، إتيني باليبار،لوسيت فالنسي، جان بيري كريتيان 

وسيلة متزايل، مليكة بومنجل، حسني آيت امحد، عبداحلميد مهري، علي هارون، صادق هجرس، طارق (
حممدو ( ضروري لبناء املستقبل باإلضافة إىل شخصيات تعترب بأن تسوية اخلالف بني البلدين...) مريا 

    (... (... (... (... ضيوف، بيب نضياي، فتحي بنسالمة، نادية التازي، صويف بسيس، بشري بنربكة

( فوق كل  نقد للسياسات التذكرية و التاريخ الرمسي ـ بفرنسا أو اجلزائر ـ يتوجه هذا النص إىل 
ني البلدين، و بني فرنسا و البلدان السلطات العليا الفرنسية من أجل يئة جميء عهد للتبادل و احلوار ب

    ((((املستقلة إمرباطوريتها االستعمارية القدمية

    نص النداء منشور للتوقيع على املوقع التايل
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