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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

اجملالت السينمائية الفرنسية و موقفها من القضية 
اجلزائرية)1962-1954( 

ملخص

المجالت  أو  اليومية  اليساري بمختلف  تخصصاتها)الصحف  التوجه  ذات  الفرنسية  الصحافة  لعبت 
بأنواعها السياسية و السينمائية(، دورا رياديًا في نقل حقيقة ما يجري في الجزائر من تجاوزات 
وانتهاكات و بالتالي مناهضة حرب الجزائر، و إن كانت المجالت السياسية السباقة في تناول حرب 
الجزائر و مناهضتها و الكشف عن األساليب المنتهجة من طرف الجيش الفرنسي المخالفة للقانون 
الدولي اإلنساني و دستور الجمهورية)التعذيب، االعتقال، حشد السكان...(، إال أن المجالت السينمائية 
ذات التوجه اليساري تأخرت في تناول حرب الجزائر إلى غاية 1960م، و يرجع ذلك إلى الرقابة و 
اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية للحيلولة دون استغالل قطاع السينما من اجل الدعاية ضد 

االنتهاكات والتجاوزات التي كانت تحدث في الجزائر.
رغم هذه التدابير، إال أن  بعض الصحفيين و النقاد السينما ذات التوجه اليساري و خاصة اليسار 
المتطرف تحركوا واستغلوا هذا الميدان للنضال من اجل مناصرة القضية الجزائرية و الكشف عن 
السياسة القمعية الفرنسية و مناهضة الرقابة المفروضة على بعض األفالم المثيرة للقضية الجزائرية 
و النزعة العسكرية، فقد نشروا في المجالت السينمائية العديد من المقاالت التي ربطت بين اإلنتاج 
  ،)La Méthode(ال ميتود ،)Positif(السينمائي والقضية الجزائرية، ومن بين هذه المجالت: بوزتيف
مرآة السينما)Miroir du cinéma( و سينما 55)Cinema55(، كما ساهم الكثير من نقاد السينمائيين 
من أمثال بول لويس  بيرو )Paul Louis Tirard( ومرسال مارتان )Marcel Martin( في كتابة 
مقاالت سياسية مناهضة لالستعمار واالنتهاكات التي تحدث في الجزائر من قبل القوات الفرنسية في 

الصحف السياسية، فكان النقد السينمائي وسيلة لمعارضة سياسة الفرنسية في الجزائر. 
الكلمات  الدالة : حرب الجزائر، السياسة القمعية، القانون الدولي اإلنساني، الرقابة، المجالت السينمائية،  

النضال.  

Abstract 

The French leftist press, in all its forms: daily newspapers or political and cinematic magazines, has played a leading role 

in expressing the abuses which spread during the Algerian war. The political magazines are deemed to be the first to deal 

and oppose the war in Algeria and expose the methods used by French army such as torture, detention, internment, 

population gathering, which violate the international human law and the constitution of the republic. However, the leftist 

cinematic magazines were late in dealing with the Algerian war until 1960 and this was because of the control and 

 French Cinematic Magazines’ Attitude towards the
Algerian Issue (1962-1954)
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مقدمة 

مل يكن اجملال الفين،  والسيما السينما حتديدا، على متاس مباشر 
مع حرب اجلزائر مقارنة  بوسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعة و 
الصحافة، و تعترب السينما واحدة من اجملاالت اهلامة واملؤثرة 
يف خمتلف فئات اجملتمع الفرنسي السيما وان السينما يف فرتة 
العشرين،  القرن  من  اخلمسينات  خالل  أي  اجلزائرية،  الثورة 
شهدت رواجا كبريا، فقد توافد على قاعات السينما يف فرنسا 
اجلزائر  يف  أما  مشاهد،  مليون   450 حوالي  وحدها   1957 سنة 
متفرج.  مليون  حوالي26   1955 عام  املتفرجني  عدد  بلغ  فقد 
]...[ ، لكن علينا أن نتوقف عند هذه األرقام لنتعرف عن الواقع 

السينمائي يف مقاطعات اجلزائر الفرنسية.
1954 هو غري مناسب  أن الوضع السياسي يف اجلزائر منذ عام 
يف  لسينما  احلقيقي  الوجه  ملعرفة  و   ، السينمائي  لالستغالل 
اجلزائر املستعمرة يكون إال بعد انتهاء هذه االضطرابات )1(. بدأ 
الرتاجع احلقيقي لعشاق السينما يف عام 1956: كانت األرقام 
 20 إىل   ينخفض  1957م  سنة  أما   ،  )2( مليون   22.1 العام  هذا 
مليون مشاهد ، ولكن يف خضم احلرب قفز الرقم إىل 23.2 يف 
1960، مما يعكس  29.2  عام  1959و  27.6 يف عام   1958و  عام 
القاسية  إنهاء احلقائق  أو رغبتهم يف  النسبية للجمهور  الثقة 
يف  نوعها  من  فريدة  1959م  سنة  لتكون  اجلزائرية  للقضية 
حجم  من   %8 نسبة  اجلزائر  مثلت  السينمائي حيث  احلضور 
أعمال "السوق الفرنسية" مبقدار4.7 مليار )3( ، ما دفع بالدولة 
و نظرا  اهلام)السينما(،  القطاع  أهمية كبرية هلذه  إعطاء  إىل 
لتأثريها الكبري، قامت السلطات الفرنسية بفرض رقابة صارمة 
على األفالم اليت كانت تعرض يف دور العرض السينمائي، ومت 
تشكيل جلنة خمتصة للقيام بهذه املهمة، وكانت هذه اللجنة 
هلا الصالحيات يف منع األفالم أو حذف أي لقطات اليت تشري 

إىل األحداث اجلارية باجلزائر.
الفرنسيني  السينمائيني  املنتجني  بعض  مينع  مل  هذا  لكن  و 
اليساريني من إنتاج أفالم حتى و لو كانت قليلة، تناولت فيها 
القضية اجلزائرية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة سواء تعلق 

األمر بتمرد اجملندين الفرنسيني أو السياسة القذرة للحكومة 
الفرنسية يف اجلزائر و نبذ احلرب، رغم أنهم كانوا على علم 
مبنع عرضها يف دور السينما نظرا للرقابة الصارمة املفروضة 

على األفالم.
السينما يف فرنسا،  ما أدى بظهور  التطور اهلائل لعشاق  و مع 
تسييس  على  تعمل  ما  غالبا  اليت  عديدة  سينمائية  جمالت  
املشاهدين الشباب، فكيف كان موقفها من املمنوعات و الرقابة 
القضية اجلزائرية،  موقفها من  ما  و  األفالم؟  املفروضة على 
عن  الكشف  و  اجلزائر  حرب  مناهضة  يف  دور  هلا  كان  هل  و 

اجلرائم املرتكبة من طرف اجليش الفرنسي؟
املألوف عليه، انه يف حالة احلرب، متارس الرقابة على األفالم 
السلبية  و  الضارة  دائما  ألنها  العسكرية  للنزعة  املناهضة 
للحكومة، و بدخول احلكومة الفرنسية يف حرب مع اجلزائر، 
احلربية،  للنزعة  املناهضة  األفالم  على  الرقابة  مارست 
أي   املوضوع  هذا  عاجلت  الفرنسية  السينمائية  فاجملالت 
موضوع" الرقابة املفروضة على هذه األفالم املناهضة للنزعة 
العسكرية"، أما التطرق للقضية اجلزائرية باعتبارها خاصة، 

خصصت هلا خانات حمددة.
ففي هذا اجملال أي الرقابة، تدخلت احلكومة الفرنسية من منع 
عرض ثالثة أفالم و أدرجت يف خانات املمنوعات و هي:الصديق 
 )les Sentiers de la gloire(ومسارات اجملد ،)Bel Ami(احلميم
على  التأثري  منها  ألسباب   ),Tu ne tueras point،(تقتل ال  أو 
العسكري( و هي  العصيان  أو  )االستعمار  الوضع يف اجلزائري 

األكثر تناوال من قبل الصحافة طوال فرتة احلرب. 
كان جيب االنتظار السنتني األخريتني من حرب اجلزائر حتى 
سنة  أي   121 بيان  مع  لتظهر  السينمائية   اجملالت  تتحرك 
1960م بعدما حترك املثقفون خاصة من اليسار املناهض للحرب 
يف اجلزائر )4( ، ميكن إرجاع سبب تأخر  اجملالت السينمائية يف 
إثارة القضية اجلزائرية إىل ختوفها يف أنها تعرف نفس مسار 
الصحف السياسية اليت تعرضت إىل الرقابة و اليت مل تلق تأييد 
و مساندة من طرف األحزاب أو النقابات، ولذلك أصبح الناقد 

the measures the French authority used to prevent cinema from using propaganda to expose the French excesses and 

abuses in Algeria. 

In spite of those measures, some leftist and especially extremist leftist journalists and cinematic critics made use of that 

field to fight for the Algerian issue, disclose the French repressive policy, and revolt against the control put on certain 

films related to the Algerian issue. They have published many articles in political newspapers dealing with the issue such 

as the Cinema Mirror, the Method, and the Positive. Furthermore, many cinematic critics like Paul Tirard Louis and 

Marcel Martin revolted through their writing of political articles which objected the French policy in Algeria.

Keywords: Algerian War, Repressive Policy, International Human Law, Control, Cinematic Magazines, Contention.
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اجملالت السينمائية الفرنسية و موقفها من القضية اجلزائرية)1962-1954( 

القمعية  السياسة  ملهامجة  مبطن  أو  غطاء  مبثابة  السينمائي 
و  اجلزائر،  يف  اجلارية  باحلرب  ومندد  الفرنسية  للحكومة 
هكذا تربز بشكل ملفت لالنتباه الصحافة السينمائية اليسارية 
املاركسية يف معاجلة القضية اجلزائرية و مناهضة كل ما 

هو عسكري أي النزعة العسكرية. 
املاركسي  اليساري  التوجه  ذات  السينمائية  اجملالت  أهم  من 
حيث  اجلزائرية  القضية  من  مشرفا  موقفا  وقفت  اليت 
عاجلت موضوع الرقابة على األفالم اليت هلا عالقة بالقضية 
للسياسة  انتقادات  عدة  إىل  تطرقت  كما   اجلزائرية، 
للسياسة  تنديدها  و  باستنكارها  اجلزائر)5(  يف  الفرنسية 
الفرنسي  اجليش  ملمارسات  كشفها  و  الفرنسية  القمعية 
ال   ،)Positif(بوزتيف هي:  اإلنساني  الدولي  للقانون  املخالفة 
 )Miroir du cinéma(السينما مرآة    ،)La Méthode(ميتود
 ،)Image et Son(الصورة و الصوت ،),Cinéma 55(55 و سينما

)présence du cinéma ("حاضر السينما
  )Positif ("جملة "بوزيتيف

 )Bernard Chardère(شاردر برنار  إىل  تأسيسها  يف  الفضل  يعود 
نظرا  التزاما  األكثر  السينمائية  اجمللة  1952م،تعترب  سنة 
لعدد املقاالت اليت نشرتها حول القضية اجلزائرية،  كما وقع 

الكثري من حمرري اجمللة على "بيان 121" )6( .
فكانت السباقة يف مهامجة الرقابة على األفالم، حيث  خصت 
بارزة  1955م  على واجهة اجمللة صورة  الصادر سنة   13 العدد 
لثكنة عسكرية فرنسية مبعداتها العسكرية و تقابلها ملصقة 
"لويس  الشيوعي  للمخرج   )Bel Ami( احلميم"  فيلم"الصديق 
داكني" )Louis D’Aquin (، حيث رأت فيه السلطات أنه حيدث 
اضطرابات لدى الرأي العام)7(، و بعد 3 سنوات بدأ املقص يفعل 
 Sentiers de la( "فعلته  مع فيلم الذي يروي ويالت "دروب اجملد
gloire  )للمخرج "ستانلي كوبريك")Stanley Kubrick( )8( ، و 
حبلول سنة 1960م أثارت اجمللة القضية اجلزائرية باستنكارها 
و تنديدها للسياسة القذرة و املتعفنة خاصة بعد منع احلكومة 
 ) Jean-Luc-Godard( 'الفرنسية عرض فيلم "جون لوك  قودار
بعنوان "اجلندي الصغري" )Le petit soldat( )9( ، و مل يتم عرض 
هذا  الفيلم إال بعد استقالل اجلزائر أي سنة 1963م، كما دافعت 
اجمللة على فيلم "ال تقتل" )Tu ne tueras point( للمخرج "كلود 
أوتان الر" )Claude Autant-Lar(  هو األخر دافعت عنه يف عدد 

من أعدادها لشجاعة املخرج يف حتديه للرقابة )10(.
أفالم  من  الكثري  عرض  الفرنسية  احلكومة  منعت  كما 
 )Secteur postal 89 098 ( 89098 النضال أمثال : مركز بريد
يف  أكتوبر  فيلم  و   Philippe Durand دوران  فليب  للمخرج 
 Jacques للمخرج جاكس بانيجال )Octobre à Paris(باريس
للمخرج   )J’ai huit ans(سنوات مثانية  لدي  فيلم  و   Panijel
كل   ،Yann Le Masson ماسون  لو  و   )Olga(يان و  أولقا 
بالقضية  اخلاصة  اخلانة  يف  اجمللة  عنها  تكلمت  األفالم  هذه 
اجلزائرية )11(. بعد أن طال االنتظار ملدة 5 سنوات، تتجرأ جملة 

على"  التوقيع  للمحررين  اجملال  لتفسح   )Positif(بوزيتيف
السينما  عامل  من  شخصيات  البيان  على  وقع  حيث   "121 بيان 
جاء  حيث  اجلزائر،  يف  املنتهجة  احلكومية  للسياسة  املناهضة 
يف مقاهلا ما يلي: " فاألحداث تتسارع و يتظاهر البعض بإراقة 
الدماء  اليت تراق فيه  الوقت  )الكتابة( يف  الورق أي  احلرب على 
الذي  موقفا  النقاد  و  السينمائيني  املمثلني،  أختذ  لذا  دائما، 
انعكاسات  اليوم  هؤالء  يتعرضون   ،]...[ ضمائرهم  عليهم  أماله 
طرف  من  معنوية  و  مادية  ضغوطات  من  الشجاعة  مواقفهم 
من  أطفال  و  نساء  من  هؤالء  عوائل  حبرمان  ذلك  و  السلطات 
حاجياتهم الضرورية  حيث تفتخر بهم السينما الفرنسية" )12( 
. إن طاقم جملة بوزيتيف من نقاد و حمررين التزموا النضال 
وفاءا ملبادئهم و احرتاما لقيم ثورتهم  حتى و ان كان ذلك على 

حساب مصاحلهم الشخصية و حاجياتهم الضرورية.
 )image et son ("جملة "الصورة و الصوت

األخرى  هي  للتعليم  الفرنسية  للرابطة  تابعة  صحيفة  هي 
هلا ميول و توجه حنو املعاجلة السياسية لألفالم خاصة منها 
"الساخنة" حيث كتبت مقاال عن السينما املتنقلة قائلة:" هذه 
الشاحنات تقدم عروضا لسكان الريف يف اجلزائر و هي قريبة 

مبا فيه الكفاية خلطاب احلكومة العامة للجزائر" )13( .
على  املفروضة  بالرقابة  متعلقة  مقاالت  كمثيلتها  كتبت 
    )Sentiers de la gloire )14( "األفالم ، علقت عن فيلم "دروب اجملد
يف عدد مزدوج )140-141( بعنوان "الرقابة على السينما" - واليت 
بقطع  أو   - السابقة  السنوات  يف  أفالما  منعت  حالة  يف  تأتي 
كامل فيلم الرمز الربيدي8909821 " ، و هو ما يعكس موقفها 
السياسي من القضية اجلزائرية، كما تناول العديد من النقاد 
السينمائيني  األفالم املناهضة للنزعة االستعمارية و رفضهم 

للصراع.
 )La Méthode( ال ميتود

)1960-1963(، و مسرية من  كانت هذه اجمللة عمرها  قصريا 
 ،)Francis Gendron(جندرون فرانسيس  من:  كل  طرف 
-René Ch شاطو) ورينيه   )Marcel Lannoy( النو يمارسيل 

teau( ، و هي إحدى اجملالت أكثر ضراوة  يف مناهضة حرب 
ففي  العسكرية،  للنزعة  املناهضة  السينما  تشجيع  و  اجلزائر 
تناولت  1961م،  جوان  يف  الصادر  اخلامس  و  الرابع  عددها 
صادقة   صورة  فأعطت   اجلزائر"   حرب  و  "السينما  اجمللة 
بوقوفها جبانب  بإعالنها علنيتا  "املوازية" ضد احلرب  للسينما 
 Freddy( بيواش  فريدي  أنتقد  حيث  الوطين،  التحرير  جبهة 
Buache( "الصمت املقلق" للسينما باعتبارها متثل شهادة  ثورية 
مقارنة بالكتابة، بينما جورج سادول)Georges Sadoul (- ناقد 
يف   اجلزائرية  القضية  بغياب  يندد  و  يفضح  قديم  ماركسي 
 Georges،(أرنو جورج  أما   الكالسيكية،  الفرنسية  السينما 
فرانسيس  و   )Henri Dumollié(جيمولي هنري  و   )Arnau
جيندرون )Francis Gendron(  تناولوا و أثاروا للمرة الثانية 

الرقابة املفروضة على االفالم يف فرنسا.
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1961، خصصت لفيلم  املوالية الصادر يف أكتوبر   أما األعداد 
  )René Château(  لرينيه شاتو )Tu ne tueras point( "ال تقتل"
كتبت:  حيث  الفيلم  قصة  و  موضوع  حول  حوصلة  بإعطاء 
"يروي الفيلم أحداث شاب فرنسي )Laurent Terzieff(  رفض 
التجنيد و طاعة املؤسسة العسكرية، فتعرض للسجن، تعرف 
داخل السجن على شاب عسكري اعتقل بسبب قتله ملدني عمدا 
يصافح  أن  لزران  الشاب  فرفض  الثانية،  العاملية  احلرب  أثناء 
العسكري املنفذ للقتل و كل فرد ينتمي إىل املؤسسة العسكرية  
فموضوع الفيلم يدور حول مناهضة النظام العسكري الفاشي 

و كل عسكري املهنة)15(.
),Cinéma 55(55 جملة "السينما

تأسست غداة اندالع الثورة اجلزائرية  يف نوفمرب 1954م، سلكت 
لنوادي  الفرنسية  للفدرالية  الناطق  )هي  السينما  مسار عشاق 
السياسي  و  اجلمالي  اجلانب  تناول  عدم  السينما(،عقيدتها 
للسينما و إمنا املوضوعية الشفافة )16( ، و هذا مل مينع شخصيات 
إدغار  و   ،)  Robert Ménégoz( مينيقوز  روبرت  أمثال  معنية 
تناولوا  مواضيع  اجمللة  يف  الكتابة   )Edgar Morin(موران
باحلروب  املتعلقة  للعرض  املمنوعة  األفالم  عن  الرقابة  فيها 
 les Statues( أيضا"  متوت  "التماثيل  فيلم  مثل  االستعمارية 
meurent aussi( ألالن رينيه )Alain Resnais(  حيث عرض 
النص بالكامل )17( . كما جاء يف التعليق عن فيلم عنوانه: مثل 
 comme pour le Pont de la( "ما حصل يف جسر نهر كواي
مت  حيث   )David Lean(لني دافيد  للمخرج   )rivière Kwaï
إنتاجه سنة 1958م و يعاجل أحداث مناهضة للنزعة العسكرية، 
النزعة العسكرية حتى اقتدى  الفيلم احلرب و إمنا  ال يتناول 
الكثري من الناس باألعمال العسكرية اخلبيثة)18( وبعد بضعة 
أشهر، جاء دور لويس ماركوريل) Marcorelles Louis ( للدفاع 
عن فيلم "دروب اجملد" الذي منع عرضه يف القاعات بفرنسا)19(.

اجمللة،  هذه  يف  مقال  كتب  الفرنسي  السينمائي  الناقد  أما 
جاء فيه:" كيف أننا  نعتقد اليوم أن فرنسا هي الوحيدة اليت 
اجليش  قادة  ارتكبها  اليت  اجلرائم  إزاء  الصمت  على  حتافظ 
املتحدة  الواليات  تنتج  حني  يف  للوعي،  فاقدين  انتهازيني 
تندد  األفالم  اليوم  حتى  السوفياتي  واالحتاد  وبريطانيا 
أضرارا  تلحق  اليت  العسكرية  املعدات  بعض  و  احلرب  جبنون 

باإلنسانية )20( .
 )Miroir du cinéma( "جملة"مرآة السينما

استقالل  غداة  لالستعمار  املناهضة  مقاالتها  من  ضاعفت 
جاءت  1962م،  جانفي  يف  الصادر  األول  عددها  ففي  اجلزائر، 
بالشعارات  العقب  إىل  الرأـس  من  بالكامل  مغطاة  صفحاتها 
الرقابة"،  تسقط   " النضال"،   " اجلزائر"،  يف  السلم  التالية" 
،"تسقط  جمرمة"  السرية  العسكرية  املنظمة  "الوحدة"،" 
هذا  أحتوى  كما  الفاشية".  أمام  الطريق  ،"قطع  الظالمية" 
ضد  النضال  تعكس  اليت  مقاالت  سبق  ما  إىل  إضافة  العدد 

جان  كتب  فقد  اجلزائر،  استقالل  مناصرة  و  اجلزائر  حرب 
لويس بيي )Jean-Louis Pays( يف واحدة من هذه املقاالت ما يلي:" 
إن ديغول الفاسق، يريدنا أن نبقى دائما يف الفضيحة: احلرب يف 
املتظاهرين،  وذبح  بالبالستيك،  وهجمات  والتعذيب،  اجلزائر، 
املستمر  الكذب  و  الغش  الرمسية:  العادات  يف  أنفسهم  تسجيل 
يف  والفاشيني  املدرسة،  يف  الكهنة  سياسية،  ألغراض  للزعماء 
حرية، ومسارات اجملد هي  حمظورة......، كما تكلمت اجمللة   يف 
نفس العدد على املظاهرات املنظمة من طرف الشباب خاصة بعد 
خروجهم من العرض السينمائي لفيلم تناول األمور السياسية، 
تظاهر   ،)Sel de la terre(  ")21( األرض  "ملح  فيلم  عرض  فبعد 
600 شخص املوجودين يف نادي-السينما  ضد التدابري العنصرية 
 Come Back(  )22( "احلكومية، أما بعد عرض فيلم " عد إىل إفريقيا
 Gérard(تظاهر  200 شخص لنادي السينما جريار فيليب ،)Africa
للعمال  الشرطة  قمع  ضد  سخطهم  أنصب  حيث    )Philipe
اجلزائريني )23(، كما ذكرت اجمللة مبساهمة نوادي السينما يف 
تسييس الشباب ملواجهة و مناهضة جمازر 17 و 18 أكتوبر 1961 
يف باريس، و نبهت أن يف اعتقادات" العامل الثالثي" أصبح الدفاع عن 

املستعمر هو احملرك من أي قراءة للحرب يف اجلزائر.
كتب فرانسيس جيندرون)Francis Gendron( يف نفس العدد 
مقاال عن سياسة ديغول القذرة، قائال ما يلي: "ال ميكن حتقيق 
اجلزائريون  جند  لذلك  احلرب،  طريق  عن  اإلنسان  كرامة 
مبثابة  هو  الذي  املستبد  املستعمر  ضد  يكافحون  بكاملهم 
، كما أضاف قائال: لقد زال  البشعة  للعبودية  الشكل اجلديد 
منتصرا  ديغول  يعود  لن  اجلرائم،و  بارتكاب  االنتصارات  زمان 
بعضها  فوق  اجلثث  و   )Champs-Élysées(زليزيه الشان  إىل 
البعض، فأكثر من مليون جزائري قتلوا على أيدي املستوطنني 
وقوات املظليني واملرتزقة النازيني للمنظمة العسكرية السرية، 
سيدفع اجملرمون مثن اجلرائم املرتكبة ضد الشعب اجلزائري، 

و انتهى زمن العبودية")24(.
الصادر يف أكتوبر 1962م ، أي بعد أشهر من نيل  و يف العدد 3 
مقال   )Jean Carta( كارتا"  "جون  كتب  استقالهلا،  اجلزائر  
 les oliviers du("ألصحابها الزيتون  ""أشجار  عنوان  حتت 
وبطولة  إخراج  من  لفيلم  الذع   بنقد  ينزل   )paternalisme
بعض  بعنوان   )Jean Pélegri(بليقري جان  األزرق  جيمس 
أشجار الزيتون العادلة )Des Oliviers de la justice( و يقول 
يف مقاله ما يلي:" هذا الكولون النموذجي )املمثل يف الفيلم(  ال 
يشبه بتاتا هؤالء الذين رافقوا قوات اجليش حينما أسندت هلم 
على   جان  يقول  عندما   ،  )...( اجلزائر   يف  التهدئة  إعادة  مهام 
أنه حقيقة  أنتج "أول فيلم جزائري"، فمن األفضل أن جييب 
عن املعنيني )اجلزائريني(: 1. أنه ينسى إنتاج أفالم عن النضال 
اجلزائر أي األفالم احلربية. 2. أن إنتاجه هو على العكس حيث 
يعترب أخر فيلم للحقبة االستعمارية، إن زمن "الكولون الصاحل 

انتهى واآلن هو الوقت املناسب ل"املعذبني يف األرض")25(.
املشاهدة  اجلزائرية  السينما  إىل  بعد  فيما  اجمللة  تطرقت 
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اليت  األفالم  من  جمموعة  هي  و  اجلزائريني  طرف  من 
اجلزائر  على  السلبية  انعكاساتها  و  القذرة  احلرب  تناولت 
 )Joli Mai  "( اجلميل  ماي  األفالم:  هذه  أهم  من  و  فرنسا  و 
أملانيا  فيلم  او   )Chris Marker( ماركر  كريس  للمخرج 
 Allons الشرقية حتت عنوان   ليذهب األطفال إىل اجلزائر   
 )Karl Gass(للمخرج كارل قاس  enfants pour l’Algérie
و كذا فيلم "احلياة اجلميلة") la Belle Vie( للمخرج روبرت 

.)Robert Enrico(انريكو
)présence du cinéma ("جملة"حاضر السينما

اجليش  ألفراد  الفرنسي  اجليش  معاملة  اجمللة  تناولت 
التحرير الوطين بعد اعتقاهلم و ذلك بتسليط عليهم أساليب 
التعذيب اهلمجية النازية ، كما جاء يف املقال تعامل اجليش 
غري  بطريقة  لكن  و  املداشر  و  القرى  مسلمي  مع  الفرنسي 
مباشرة أو مظللة ، ففي عدد أكتوبر من سنة 1960م، كتب 
السينمائية  العروض  عن  مقاال   )Edgar Morin(موران ادقار 
صور  على  علق  كما  السينما،  روح  فقدان  كذا  و  املمنوعة 
احلرب اليت تشبه إىل حد ما اجملاهدين الذين قتلوا من طرف 
اجليش الفرنسي و تعرض يف األخبار املصورة الفرنسية، قائال 
عن  التدرجيي  التخلي  أحيانا  يبدأ  احلرب،  حالة  "يف  يلي:  ما 
املمنوعات بعرض صور عن جثث العدو املرتامية )اي اجملاهدين 
ال  األخري  هذا  كأن  الفرنسي(  اجليش  يد  على  قتلوا  الذين 
ينتمي إىل بين ادم و لكن كالكلب الذي ليس له احلق يف الدفن، 
ما جيعلنا ندخل يف موضوع اجتماعي عميق : أسوأ اهانة تضرب 
لنا  تبني  حينما  الدفن.  و  اجلنازة  من  احلرمان  هي  و  اإلنسان 
الكامريا  جثث العدو)اجملاهدين( هي ليس بسيطة و إمنا جثث 
مرتوكة لتتعفن و هذا دليل عن الوحشية املتطرفة  للحرب و 

عمل الالنساني  حيث ال يعرتف به الطرف األخر)26(.
الصحافة  أن  التحليل،  و  الدراسة  بعد  إليه  توصلنا  ما 
اجلزائر  حرب  من  موقفا  اختاذ  يف  تأخرت  السينماتوغرافية  
و انعكاساتها، انتظرت إىل غاية السنتني األخريتني من احلرب 
القضية  النقاش بشكل واسع عن  1960م بعد أن فتح  أي سنة 

اجلزائرية و اتضحت القضية. 
اجملالت  يف  1960م   قبل  املنشورة  املقاالت  بعض  كانت  إن 
قضية  إثارة  على  فقط  اقتصرت  قد  اليسارية  السينمائية 
الرقابة و املمنوعات عرض أفالم اليت كانت هلا عالقة مباشرة 
أو غري مباشرة مع حرب اجلزائر)27(، و أن القليل من شخصيات 
ملتزمني  عدد  ازداد  امللتزم.   النضال  سلكوا  السينمائي  اجملال 
النضال من جمال السينمائي مع دخول الثورة اجلزائية عامها 
هو  و  اجلزائرية،  للقضية  املساندة  و  الدعم  بتقديم  اخلامس 
اليساري  التوجه  ذات  السينمائية  اجملالت  أن  حنكم  جيعلنا  ما 
كان موقفا مشرفا اجتاه القضية اجلزائرية اليت أعطت دعما 
أو  املرتوبولي  الصعيد  على  سواء  اجلزائرية  للقضية  إضافيا 

على الصعيد الدولي.
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