
    FFoooottbbaallll    iinntteerrnnaattiioonnaall  eett    PPaacciiffiissmmee  ::    ZZiittoouunnii    ll’’eexxeemmppllaaiirree  
        

MMuussttaapphhaa    ZZiittoouunnii  nnoouuss  aa  qquuiittttééss    rréécceemmmmeenntt,,  llee  55    jjaannvviieerr    22001144..  

NNéé    àà    AAllggeerr  eenn    11992288,,      iill    eesstt  ddééccééddéé  àà    NNiiccee  ddéébbuutt  jjaannvviieerr    22001144  eett  yy  eesstt  eenntteerrrréé..    

SSaa  vviiee  ddee  mmiilliittaanntt  ppoolliittiiqquuee  ffuutt  aauussssii  rreemmaarrqquuaabbllee  qquuee  cceellllee  dduu  ffoooottbbaalllleeuurr  ddee  ttrrèèss  hhaauutt  nniivveeaauu  qquu’’iill  ffuutt  eenn  

AAllggéérriiee  eett  àà  MMoonnaaccoo,,  eett  eenn  rreessttee  iinnddiissssoocciiaabbllee..    

  

MMOONNSSIIEEUURR  FFOOOOTTBBAALLLL  

IIll  jjoouuee  dd’’aabboorrdd  ddaannss  ssoonn  ppaayyss,,    àà  ll’’AA..SS..SSaaiinntt--EEuuggèènnee,,  cclluubb  ddee  BBoolloogghhiinnee,,  uunnee  bbaannlliieeuuee  dd’’AAllggeerr..  SSeess    qquuaalliittééss  ddee  jjoouueeuurr  

aatthhllééttiiqquuee  eett  bbrriillllaanntt  àà  llaa  ffooiiss,,    eett  ddee  lleeaaddeerr  lluuii  vvaalleenntt  rraappiiddeemmeenntt  llee  ssuurrnnoomm  ddee  ««MMoonnssiieeuurr  FFoooottbbaallll  »»      eett  dd’’êêttrree  rreetteennuu    

pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ddaannss  llaa  sséélleeccttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérrooiiss..    IIll    ddeevviieenntt  pprrooffeessssiioonnnneell    eenn  FFrraannccee  àà  ll’’ââggee  ddee  2255  aannss,,  àà    CCaannnneess  eenn    11995533..  IIll  

ppaassssee  aalloorrss  àà    MMoonnaaccoo  eenn    11995544..    DDééffeennsseeuurr  rruugguueeuuxx,,  ppuuiissssaanntt,,  mmaaiiss  ttrrèèss  tteecchhnniiqquuee,,  iill  ss’’iimmppoossee  aalloorrss  ccoommmmee  llee  mmeeiilllleeuurr  

aarrrriièèrree  cceennttrraall  eenn    FFrraannccee..    IIll  aapppprroocchhee  llaa  ttrreennttaaiinnee,,  qquuaanndd,,  àà    ppaarrttiirr  ddee    11995577,,  iill  eesstt  sséélleeccttiioonnnnéé    eenn  ééqquuiippee  ddee    FFrraannccee..  IIll  

hhoonnoorreerraa  44  sséélleeccttiioonnss..    AApprrèèss  llee  mmaattcchh  ccoonnttrree  ll’’EEssppaaggnnee,,  22  bbuuttss  àà  22,,    eenn  mmaarrss    11995588,,  ooùù  iill  nneeuuttrraalliissee    DDii    SStteeffaannoo,,  iill  aappppaarraaîîtt  

ccoommmmee  llee  ssuucccceesssseeuurr  éévviiddeenntt  ddee  RRoobbeerrtt  JJoonnqquueett,,  ddeemmii--cceennttrree  pprrooddiiggiieeuuxx  mmaaiiss  vviieeiilllliissssaanntt  ((3333  aannss))  eett  eesstt  ssoolllliicciittéé  ppaarr  llee  

cchhaammppiioonn  dd’’EEuurrooppee  11995577,,  llee  RReeaall    MMaaddrriidd,,  qquuii  lluuii  pprrooppoossee  uunn  ccoonnttrraatt  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  ttrrèèss  iinnttéérreessssaanntt..      

11995588,,  cc’’eesstt  ll’’aannnnééee  ddee  llaa  VVII°°  CCoouuppee  dduu  MMoonnddee  oorrggaanniissééee  eenn  SSuuèèddee,,  ppaayyss  nneeuuttrree..    LLaa    FFrraannccee  ss’’yy  pprrééppaarree  sséérriieeuusseemmeenntt..    

LLee    99    aavvrriill  11995588,,    llaa  lliissttee  ddeess    4400    pprréésséélleeccttiioonnnnééss  eesstt  ppuubblliiééee..      YY    ffiigguurreenntt    MMuussttaapphhaa  ZZiittoouunnii,,  aarrrriièèrree  cceennttrraall  ddee  

MMoonnaaccoo,,  eett  ll’’iimmmmeennssee    RRaacchhiidd    MMeekkhhlloouuffii,,  qquuii  jjoouuee  àà    SSaaiinntt--EEttiieennnnee..    
  

LLEE  OONNZZEE  DDEE  LL’’IINNDDEEPPEENNDDAANNCCEE  

MMaaiiss  ddéébbuutt    11995588,,  aalloorrss  qquuee  llaa  gguueerrrree  ffrrooiiddee  ddoommiinnee  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  qquuii  ooppppoossee  ddeeppuuiiss  11995544  llee  

mmoouuvveemmeenntt  ddee  lliibbéérraattiioonn  eett  ll’’aarrmmééee  dduu  ccoolloonniissaatteeuurr  ffrraannççaaiiss,,  pprreenndd  uunnee  aammpplleeuurr  bbrruuttaallee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn    eett  uunnee  ddiimmeennssiioonn  

ppoolliittiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CC’’eesstt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  gguueerrrree  ffrrooiiddee  qquuee  TTaayyeebb    BBoouullhhaarroouuff,,  mmeemmbbrree  dduu    

GGoouuvveerrnneemmeenntt    PPrroovviissooiirree  ddee  llaa    RRééppuubblliiqquuee    AAllggéérriieennnnee  llaannccee  aalloorrss  ll’’iiddééee    dd’’uunnee    EEqquuiippee  ddee    FFoooottbbaallll  dduu    FF..  LL..  NN..    qquuii  

ddeevviieennddrraa  ppaarr  ssoonn  jjeeuu,,  ssoonn  ssppeeccttaaccllee,,  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  ddee  llaa  nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee  ddaannss  llee  mmoonnddee..    AAiinnssii  nnaaiitt    llee  ««OOnnzzee  ddee  

ll’’IInnddééppeennddaannccee»»..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’eexxooddee  ddeess  jjoouueeuurrss  ddeess  cchhaammppiioonnnnaattss  eeuurrooppééeennss  eesstt  ccoonnffiiééee  àà    

BBoouummeezzrraagg,,  aanncciieenn  jjoouueeuurr  dduu  MMaannss..    LLee    1133    aavvrriill  11995588,,  uunn  mmooiiss  aapprrèèss  llee  nnuull  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee  aavveecc  ll’’EEssppaaggnnee,,  cciinnqq  

jjoouueeuurrss  ttrrèèss  ccoonnnnuuss,,  BBeenn    TTiiffoouurr,,  BBoouubbeekkeeuurr  eett  bbiieenn  ssûûrr    ZZiittoouunnii    aarrrriivveenntt  àà    TTuunniiss,,  vviiaa    RRoommee..    DD’’aauuttrreess  lleess  ssuuiivvrroonntt  ttrrèèss  

vviittee,,  BBrraahhiimmii,,    BBoouucchhoouukk,,    RRoouuaaii,,    KKeerrmmaallii,,    AArrrriibbii..      AAuu  ttoottaall,,  3322  jjoouueeuurrss,,  ddoonntt  cciinnqq  dd''eennttrree  eeuuxx  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  ::  IIbbrriirr,,  ZZiittoouunnii,,  BBeenn  TTiiffoouurr,,  BBrraahhiimmii  eett  MMeekkhhlloouuffii..    LLee  lleennssooiiss  OOuuddjjaannii,,  lleess  hhaavvrraaiiss  

SSoouukkhhaannee  eett  BBoouucchhaacchhee  ssuuiivvrroonntt  bbiieennttôôtt..  CChhaabbrrii  eett  llee  ttaalleennttuueeuuxx  eessppooiirr  dduu  SSttaaddee  ddee  RReeiimmss,,  MMaaoouucchhee,,  jjeeuunnee  aappppeelléé,,  ssoonntt  

aarrrrêêttééss  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess,,  CChhaabbrrii  eesstt  eemmpprriissoonnnnéé,,  MMaaoouucchhee  éécchhaappppee  ddee  ppeeuu  àà  uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppaarr  llaa  ccoouurr  mmaarrttiiaallee..      

LLeess  ffoooottbbaalllleeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  aallggéérriieennss  ssee  ssoonntt  rreeffuussééss  dd’’aappppoorrtteerr  aauu  ssppoorrtt  ffrraannççaaiiss  uunn  ccoonnccoouurrss  ddoonntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  eesstt  

uunniivveerrsseelllleemmeenntt  rreeccoonnnnuuee..    CCoommmmee  ttoouuss  lleess    AAllggéérriieennss,,  iillss  oonntt  eeuu  àà  ssoouuffffrriirr  dduu  cclliimmaatt  rraacciissttee,,  aannttii--NNoorrdd--AAffrriiccaaiinn  eett  aannttii--

mmuussuullmmaann  qquuii  ss’’eesstt  rraappiiddeemmeenntt  ddéévveellooppppéé  eenn  FFrraannccee  aauu  ppooiinntt  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr  ddaannss  lleess  ssttaaddeess..  PPllaaççaanntt  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  

lleeuurr  ppaayyss  aauu--ddeessssuuss  ddee  ttoouutt,,  cceess  ffoooottbbaalllleeuurrss  oonntt  tteennuu  àà  ddoonnnneerr  àà  llaa  jjeeuunneessssee  dd’’AAllggéérriiee  uunnee  pprreeuuvvee  ddee  ccoouurraaggee,,  ddee  

ddrrooiittuurree  eett  ddee  ddééssiinnttéérreesssseemmeenntt..    

LLee  mmoonnddee  dduu  ffoooottbbaallll  ffaaiitt  ddee  pprroollééttaaiirreess  ffrraannççaaiiss,,  iimmmmiiggrrééss  eett  ffiillss  dd’’iimmmmiiggrrééss  qquuii  oonntt  ccoonnnnuu,,  ccoommmmee  KKooppaa,,  llaa  mmiinnee,,  aa  

uunnee  vviissiioonn  pplluuss  ffrraatteerrnneellllee  dduu  cchhooiixx  ddeess  jjoouueeuurrss  aallggéérriieennss  qquuee  llee  mmoonnddee  ddee  llaa  pprreessssee  eett  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee,,  qquuii  lleess  eexxééccuuttee  

iimmppiittooyyaabblleemmeenntt..    

PPaarrmmii  lleess  vvooiixx  qquuii  ss''ééllèèvveenntt  ddèèss  jjuuiinn    11995588  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  jjoouueeuurrss  dduu  FFLLNN,,  cceelllleess  ddee  RRaayymmoonndd  KKooppaa,,  ddee  JJuusstt  FFoonnttaaiinnee  eett  

ddee  RRooggeerr  PPiiaannttoonnii,,  qquuii  eennvvooiieenntt  uunnee  ccaarrttee  ppoossttaallee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  MMuussttaapphhaa  ZZiittoouunnii  ddeeppuuiiss  llaa  SSuuèèddee  ooùù  iillss  bbrriilllleenntt  ddee  ttoouutt  

lleeuurr  ttaalleenntt..    

LLee  rreetteennttiisssseemmeenntt  ddee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  eesstt    ccoonnssiiddéérraabbllee  ;;  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ffoooottbbaalllliissttiiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  

ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee,,  ddéébboorrddaanntt  llaarrggeemmeenntt  llee  bbaassssiinn  mmééddiitteerrrraannééeenn  ;;  ll’’ééqquuiippee  bbââttiiee  ppaarr  llee  FFLLNN  eennttrreepprreenndd  pplluussiieeuurrss  

ttoouurrnnééeess,,  rrééggaallee  ppaarrttoouutt  lleess  ssppeeccttaatteeuurrss  ppaarr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ssoonn  jjeeuu..  LLeess  jjoouueeuurrss,,  lliibbéérrééss  ddeess  ssyyssttèèmmeess  eenn  vvoogguuee  àà  ll’’ééppooqquuee  

((llee  bbééttoonn)),,  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnssiiggnneess  uullttrraa--ddééffeennssiivveess,,    pprraattiiqquueenntt  uunn  jjeeuu  ooffffeennssiiff  iinnssppiirréé  eett  ppoorrttéé  ppaarr  llee  sseennss  dduu  ccoolllleeccttiiff..        

LLee  OOnnzzee  ddee  ll’’IInnddééppeennddaannccee,,  aammbbaassssaaddeeuurr  ppaacciiffiiqquuee  nnoonn  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  FFIIFFAA  rreennccoonnttrreerraa  ppeennddaanntt  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  

aannnnééeess    ddeess  sséélleeccttiioonnss  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  eett  aassiiaattiiqquueess  eett  ddeess  ppaayyss  dduu  PPaaccttee  ddee  VVaarrssoovviiee,,  aavveecc  ddeess  rrééssuullttaattss  mméémmoorraabblleess..  IIll  

eeffffeeccttuuee  ssaa  pprreemmiièèrree  aappppaarriittiioonn  eenn  mmaaii  11995588,,  eett  bbaatttteenntt  ccee  mmooiiss  llàà  llee  MMaarroocc  22    àà    11  eenn  ffiinnaallee  dduu    TToouurrnnooii  MMaagghhrreebbiinn..  AA  

lleeuurr  ppaallmmaarrèèss,,  dd’’aauuttrreess    vviiccttooiirreess  ssuurr  llaa  TTuunniissiiee  ((55--11,,44--00)),,  llaa  BBuullggaarriiee,,  llaa  YYoouuggoossllaavviiee  ((66  àà  11  !!)),,  llaa  RRoouummaanniiee  ((55--22)),,  eett  uunn  

nnuull  aavveecc  llaa  HHoonnggrriiee  ((22--22))..    

LL’’ééttooiillee  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  sséélleeccttiioonn  eesstt    RRaacchhiidd  MMeekkhhlloouuffii..  MMaaiiss  llaa  ttêêttee  ppoolliittiiqquuee  eenn  eesstt    MMuussttaapphhaa  ZZiittoouunnii..    AA    uunn  

jjoouurrnnaalliissttee  ddee  ‘‘LL’’EEqquuiippee’’  qquuii  lluuii  ffaaiitt  oobbsseerrvveerr  qquu’’iill  aa  rruuiinnéé  ssaa  ccaarrrriièèrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  iill  rrééppoonndd  ::  ««JJ’’aaii  bbeeaauuccoouupp  dd’’aammiiss  

eenn  FFrraannccee..  MMaaiiss    ssii  ttoonn  ppaayyss  ééttaaiitt  eenn  gguueerrrree  eett  qquu’’iill  tt’’aappppeellaaiitt,,  qquuee  ffeerraaiiss--ttuu  ??»»  



BBiieenn  ssûûrr,,    llaa  FFééddéérraattiioonn    IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  FFoooottbbaallll    AAssssoocciiaattiioonn,,  aalloorrss  ddoommiinnééee  ppaarr  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’iimmppéérriiaalliissmmee  

bbrriittaannnniiqquuee,,  ttrrèèss  lliiéé  aavveecc  ll’’iimmppéérriiaalliissmmee  ffrraannççaaiiss,,  nnee  ppeeuutt  aaddmmeettttrree  cceettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  lliibbeerrttéé..    LLaa  FFIIFFAA    iinntteerrddiitt  ttoouutt  

mmaattcchh  aavveecc  ll’’EEqquuiippee  dduu    FFLLNN  aauu  pprréétteexxttee  qquuee  sseess  jjoouueeuurrss  ssoonntt  eenn  rruuppttuurree  ddee  ccoonnttrraatt,,  ddoonncc  ssuussppeenndduuss..    LLeess    FFééddéérraattiioonnss  

ttuunniissiieennnnee  eett  mmaarrooccaaiinnee  rrééssiisstteenntt  uunn  tteemmppss  àà  llaa  ssaannccttiioonn  qquuii  ffrraappppee  lleess  jjoouueeuurrss  ddee  ll’’ééqquuiippee  aallggéérriieennnnee,,  mmaaiiss  ffiinniisssseenntt  ppaarr  

rreeccuulleerr    ddeevvaanntt  llaa  mmeennaaccee  ddee  nnoonn--aaddmmiissssiioonn  àà  llaa    FF..  II..  FF..  AA..    SSeeuullss  lleess  ppaayyss  dduu  PPaaccttee  ddee  VVaarrssoovviiee  ppaasssseerroonntt  oouuttrree  aauuxx  

ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  FFIIFFAA    eett  lleess  ppaayyss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ddee  ll’’EEsstt,,  BBuullggaarriiee,,    HHoonnggrriiee,,  aaiinnssii  qquuee  llaa    CChhiinnee    PPooppuullaaiirree  eett  llee    VViieettNNaamm,,  

ccoonnttoouurrnneenntt  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  eett  aaccccuueeiilllleenntt  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss  aallggéérriieennss  eenn    11995599    eett    11996611..  
  

LLEE  OONNZZEE  DDEE  LL’’AALLGGEERRIIEE  

LLee    55    jjuuiilllleett    11996622,,  ll’’AAllggéérriiee  ddeevviieenntt  iinnddééppeennddaannttee..    AAnncciieenn  jjeeuunnee  jjoouueeuurr  pprroo  ddee  ll’’OOllyymmppiiqquuee  ddee    MMaarrsseeiillllee,,  qquuii  mmaarrqquuee  

uunn  bbuutt  eenn  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  eenn  11994411,,    aavvaanntt  dd’’êêttrree  eennvvooyyéé  ffaaiirree  llaa  cchhaaiirr  àà  ccaannoonn    ssuurr  lleess  ppeenntteess  dduu    MMoonnttee  CCaassssiinnoo,,      

llee    PPrrééssiiddeenntt  AAhhmmeedd  BBeenn    BBeellllaa,,  rreemmeerrcciiee  àà    TTuunniiss  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu  FFLLNN  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  uunnee  

lluuttttee  nnaattiioonnaallee  qquuii  aa  aauussssii  ccoonnnnuu  llee  ssoouuttiieenn  aaccttiiff  dduu  MMaarrttiinniiqquuaaiiss  FFrraannttzz  FFaannoonn,,  eett  aaccccuueeiillllii  uunn  tteemmppss  NNeellssoonn  MMaannddeellaa  

ddaannss  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  mmiilliittaannttee  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’aappaarrtthheeiidd..  

LLee    OOnnzzee  ddee  ll’’IInnddééppeennddaannccee  ddeevviieenntt    EEqquuiippee    NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ddiissppuuttee  ddeess  rreennccoonnttrreess  ddééssoorrmmaaiiss  rreeccoonnnnuueess  ppaarr  

llaa  FFIIFFAA..  EEllllee  ddoonnnnee  àà  ll’’AAllggéérriiee  sseess  pprreemmiieerrss  ssuuccccèèss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ooffffiicciieellss  ::  TTcchhééccoosslloovvaaqquuiiee  ((44--00)),,    AAlllleemmaaggnnee  ddee  

ll’’OOuueesstt,,  mmaaiiss  ppeerrdd  eenn  jjuuiinn    11996655    ddeevvaanntt  llee    BBrrééssiill  ::    33    àà    00..    DDeevveennuu  eennttrraaîînneeuurr--jjoouueeuurr  ddee  KKoouubbaa,,    MMuussttaapphhaa  ZZiittoouunnii,,  

ccoonnnnaaîîttrraa  77  sséélleeccttiioonnss  eenn  11996633  eett  11996644  --  àà  ttrreennttee  ssiixx  aannss,,  iill  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  ll’’ééqquuiippee  dd’’AAllggéérriiee  qquuii  bbaatt  ll’’AAlllleemmaaggnnee  22  àà  00..  

LL’’ééqquuiippee  qquu’’iill  eennttrraaiinnee  ppeerrddrraa  llaa  ffiinnaallee  ddee  llaa    CCoouuppee  dd’’AAllggéérriiee  eenn    11996666..    ZZiittoouunnii  ffiinniirraa  ssoonn  vviiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoommmmee  

eemmppllooyyéé  àà    AAiirr--AAllggéérriiee  àà    NNiiccee..    
  

LLAA    DDEECCEENNNNIIEE    DDEE    LLAA    DDIIGGNNIITTEE  

LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  jjoouueeuurrss  dduu  OOnnzzee  ddee  ll’’IInnddééppeennddaannccee  rreesstteerroonntt  eenn  AAllggéérriiee..  LLeess  pplluuss  jjeeuunneess  rreepprreennddrroonntt  lleeuurr  ccaarrrriièèrree  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  eenn  FFrraannccee..  NNoouuss  aavvoonnss    ssoouuvveenniirr
11
  dduu  rreettoouurr  ddee  RRaacchhiidd  MMeekkhhlloouuffii  aavveecc  SSaaiinntt--EEttiieennnnee  aauu  PPaarrcc  ddeess  PPrriinncceess  

aauu  mmiilliieeuu  ddeess  aannnnééeess  ssooiixxaannttee..  CC’’ééttaaiitt  ccoonnttrree  llee  SSttaaddee  FFrraannççaaiiss..  DDeess  ttrraannssvveerrssaalleess  ddee  3355  mmèèttrreess,,  ddeess  ssaallvveess  ddee  vviivvaattss,,  uunnee  

vviiccttooiirree  33--11..  UUnn  PPaarrcc  ddeess  PPrriinncceess  ccoommbbllee  !!  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ffrraannççaaiiss  eett  iimmmmiiggrrééss,,  ttoouuttee  uunnee  ppllaannèèttee,,  ddeebboouutt..  UUnn  mmoommeenntt  

dd’’éémmoottiioonn  ffrraatteerrnneellllee,,  llooiinn  ddeess  ssttaannddiinngg  oovvaattiioonnss  dduu  ffoooottbbaallll  mmaarrkkeettiinngg  ddeess  aannnnééeess  22000000..  

AA  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  ssooiixxaannttee,,  ddeeuuxx  aauuttrreess  ggrraannddss  éévvèènneemmeennttss,,  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  FFoooottbbaallll  ppaarr  lleess  

ffoooottbbaalllleeuurrss  ffrraannççaaiiss,,  ddee  ffeeuu  PPiieerrrree  LLaammeeiiggnnèèrree  ((CC..AA..PPaarriiss))  àà  JJuussttoo  FFoonnttaaiinnee,,  ddoonntt  nnoouuss  ggaarrddoonnss  uunn  ssoouuvveenniirr  iimmmmeennssee
22
..  

CC’’ééttaaiitt  llee  ……2222  mmaaii  11996688..  LLee  2222  mmaaii,,  ddaattee    àà  llaa  qquueellllee  llaa  MMaarrttiinniiqquuee  ccééllèèbbrree  ddééssoorrmmaaiiss  ll’’aabboolliittiioonn  ddee  ll’’eessccllaavvaaggee..  

EEtt  llee  ppooddiiuumm  dduu  220000  mmèèttrreess  ddeess  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  MMeexxiiccoo  eenn  11996688,,    hhuummaanniisséé  ppaarr  llaa  pprrootteessttaattiioonn    ggaannttééee  ddee  nnooiirr  ddee  

TToommmmiiee  SSmmiitthh  eett  JJoohhnn  CCaarrllooss  ccoonnttrree  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ddeess  NNooiirrss  aauuxx  EEttaattss  UUnniiss,,  eett  ppaarr  ll’’aattttiittuuddee  ssoolliiddaaiirree  ddee  

PPeetteerr  NNoorrmmaann
33
..  

LLuuii  aauussssii  ddiissppaarruu,,  EEuuggèènnee  NNjjoo--LLeeaa,,  qquuii  ffuutt  ll’’aavvaanntt--cceennttrree  ddee  SSaaiinntt--EEttiieennnnee,,    eett  ll’’aavvooccaatt  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddeess  ssaallaarriiééss  

qquu’’ééttaaiieenntt  lleess  ffoooottbbaalllleeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  aannnnééeess  ssooiixxaannttee  eett  ssooiixxaannttee  ddiixx,,  ddeevvaaiitt  ddiirree  eenn  11997722  ::  ««  JJ’’éépprroouuvvaaiiss  uunnee  

ggrraannddee  ffiieerrttéé    eett  uunn  iimmmmeennssee  bboonnhheeuurr  àà  ll’’iiddééee  qquuee  llee  ssaaccrriiffiiccee  ddee  cceess  jjoouueeuurrss  dd’’eexxcceeppttiioonn  --  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  mmiilllliieerrss  

dd’’aauuttrreess  jjeeuunneess  aallggéérriieennss--  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ééttéé  iinnuuttiillee»»..  
  

LLee    1144    aavvrriill    11998888,,  aauu  SSttaaddee  dduu    55    JJuuiilllleett,,  lleess  TTrreennttee  DDeeuuxx  ccéélléébbrrèèrreenntt  bbaallllee  aauu  ppiieedd  ffaaccee  àà  lleeuurrss  ffrrèèrreess  ttuunniissiieennss  eett  

lliibbyyeennss  llee    ttrreennttiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ccee  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ll’’EEqquuiippee  dduu    FFLLNN..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,      BBoouummeezzrraagg,,    BBeenn    TTiiffoouurr,,    HHaaddddaadd,,    AArrrriibbii,,    IIbbrriirr,,    BBoouucchhaacchhee,,    BBoouubbeekkeeuurr,,    BBrraahhiimmii,,  BBoouucchhoouukk    nnee  ssoonntt  

pplluuss  llàà..  EEtt  mmaaiinntteennaanntt,,  ZZiittoouunnii..  MMaaiiss  lleess  TTrreennttee  DDeeuuxx  oonntt  ddoonnnnéé,,  ddaannss  llaa  ffrraatteerrnniittéé  ddee  mmaattcchheess  ddee  ffoooottbbaallll  jjoouuééss  aauuxx  

qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa  ppllaannèèttee  hhuummaaiinnee,,  ll’’eexxeemmppllee  ddee  ccee  qquuee  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  ttoouuss  lleess  ppaayyss  qquuii  llaa  

ccoommppoosseenntt,,  ppoouurrvvuu  qquu’’iillss  ssooiieenntt  lliibbrreess..  CC’’ééttaaiitt  pprrèèss  dd’’uunn  ddeemmii--ssiièèccllee  aapprrèèss  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  ZZiimmmmeerrwwaalldd  eenn  SSuuiissssee,,  qquuii  

llaannççaa  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  rreessppoonnssaabblleess  ddee  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ssoocciiaalliisstteess  ddeess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss    eenn  gguueerrrree    mmoonnddiiaallee,,    ll’’iiddééee  ddee  llaa  

ppaaiixx  ccoommmmee  hhoorriizzoonn  dduu  ggeennrree  hhuummaaiinn..  
  

  

      JJeeaann  PPééaauudd,,  AAllaaiinn  AAnnsseelliinn..    

  

NNoouuss  ddééddiioonnss  ccee  tteexxttee  àà  MMaajjhhoouubb  FFaaoouuzzii,,  lluuii  aauussssii  rréécceemmmmeenntt  ddiissppaarruu,,  eenn  mmaarrss  22001144,,  qquuii  pprrééppaarraaiitt  uunnee  hhiissttooiirree  ddee  

ll’’ééqquuiippee  dduu  FFLLNN  eett  ddoonntt  nnootteess,,  aarrttiicclleess  eett  eennttrreettiieennss  oonntt,,  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  nnoottrree  vvééccuu  ppeerrssoonnnneell,,  nnoouurrrrii  ccee  ccoouurrtt  

hhoommmmaaggee  àà  uunn  hhoommmmee  ddiissccrreett  hhoorrss  dduu  ccoommmmuunn..  

                                                                                                
11
  NNoouuss  ::  AAllaaiinn  AAnnsseelliinn..  

22
  NNoouuss  ::  JJeeaann    PPééaauudd  

33
  CCee  ffuutt  ll’’ééqquuiippee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  11996688  qquuii    ttrreennttee  hhuuiitt  aannss  aapprrèèss,,  eenn  22000066,,  ppoorrttaa  llaa  ddééppoouuiillllee  ddee  PPeetteerr  NNoorrmmaann  eenn  ssaa  tteerrrree  aauussttrraalliieennnnee..  


