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الﻛتاب والمؤلف
أحمد اﻟشقير  ،اﻟس اسي اﻟعري اﻟمناضل ،وخطيب اﻟعرب في اﻟمنابر
اﻟدوﻟ ة ،نقل اﻟثورة اﻟجزائرة من ج ال اﻷوراس إﻟى منبر اﻷمم اﻟمتحدة ..وسرد

قصة اﻟكفاح اﻟجزائر منذ عهد اﻷمير عبد اﻟقادر اﻟجزائر في اﻟقرن اﻟتاسع إﻟى

عهد جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة في اﻟقرن اﻟعشرن ..وخاض حوا اًر رف عاً مع اﻟجنرال
د ﻐول واﻟرئ س ند

ودول ميثاق اﻷطلنطي ..رفع اﻟف ر اﻟفرنسي إﻟى أعلى

عليين .ونزل اﻻستعمار اﻟفرنسي إﻟى أسفل سافلين ..و اد اﻟقار أن ع ش مع

اﻟثورة اﻟجزائرة في ميدان اﻟقتال ،وأن يلمس دم اﻟشهداء ساخناً بين أنامله ،و سمع
س ا اﻟعذاب تتهاو في اﻟسجون واﻟمعتقﻼت ..ل ذﻟك في أسلوب ارئع جمع

بين وثائ اﻟتارخ وأسانيد اﻟقانون.

هذه هي اﻟخطب اﻟتي أﻟقاها اﻟسيد أحمد اﻟشقير في اﻷمم اﻟمتحدة اسم

اﻟوفود اﻟعر ة واﻵسيو ة واﻷفرق ة ،عن اﻟثورة اﻟجزائرة من اﻻحتﻼل حتى
اﻻستقﻼل.
ٕوانه ﻟ سر دار اﻟعودة أن تترجم هذه اﻟخطب إﻟى اﻟلﻐة اﻟعر ة وتقدمها إﻟى اﻷمة
اﻟعر ة ،ﻟتق أر سيرة اﻟكفاح اﻟ طوﻟي اﻟمجيد اﻟذ خاضته على أرض اﻟجزائر،
وتكلل – نها ة -اﻟحرة واﻻستقﻼل عد مئة وثﻼثين عامًا من اﻟجهاد.
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وسير اﻟقار اﻟعري بين دفتي هذا اﻟكتاب قصة اﻟكفاح اﻟجزائر ضد
اﻻستعمار اﻟفرنسي منذ عهد اﻟمجاهد اﻟعري اﻟكبير اﻷمير عبد اﻟقادر اﻟجزائر ،
في أوائل اﻟثﻼثينات من اﻟقرن اﻟتاسع عشر ،حتى ق ام جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة

اﻟتي قادت اﻟحرب اﻟجزائرة في اﻟخمسينات من اﻟقرن اﻟعشرن.

ٕواﻟى جانب اﻟوقائع اﻟمثيرة اﻟتي سردها هذا اﻟكتاب ،ن ض زاخر من
اﻷسانيد اﻟقانون ة ،واﻟمواقف اﻟس اس ة ،واﻷحداث اﻟتارخ ة ،واﻟحوار اﻟدوﻟي ،مما
ﻻ يجده اﻟقار في أ
مجامع اﻟقلوب.

مرجع أو تاب ،ل ذﻟك في أسلوب أدبي رف ع أخذ

وعلى صعيد اﻟحوار اﻟدوﻟي ،فقد تصد اﻟسيد أحمد اﻟشقير ﻟزع م فرنسا

اﻟعظ م شارل د ﻐول ،وتساءل يف "خان اﻟرئ س د ﻐول اﻟجنرال د ﻐول".
وتصد

ذﻟك ﻟرئ س اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة وتساءل " يف خان اﻟشيخ ند

اﻟرئ س ند " ..ما تصد ﻟوزراء خارج ة دول ميثاق اﻷطلنطي اﻟذين وقفوا إﻟى
جانب فرنسا ،إذ ذاك ،في حرها اﻻستعمارة ضد اﻟشعب اﻟجزائر اﻟ طل.

ومن أروع جوانب هذا اﻟكتاب ،تلك اﻟصور اﻟساحرة اﻟتي عرض فيها

اﻟسيد أحمد اﻟشقير سيرة فرنسا إزاء اﻟثورة اﻟجزائرة ،فرفع أمجاد اﻟف ر اﻟفرنسي
إﻟى أعلى عليين ،ونزل اﻻستعمار اﻟفرنسي إﻟى أسفل سافلين ،ما تناول
اﻟمفاوضات اﻟفرنس ة اﻟجزائرة اﻟنقد اﻟﻐاضب في بدايتها ،و اﻟتح ة واﻟتقدير في
نهايتها.

وقد جاءت اﻟخط ة اﻷخيرة ،غداة إعﻼن استقﻼل اﻟجزائر ،آ ة في اﻟبﻼغة

واﻟروعة ،فقد أودع فيها اﻟسيد أحمد اﻟشقير أرفع اﻟمعاني اﻹنسان ة في اﻹشادة
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اﻟحرة واﻻستقﻼل ،و اﻟعرفان اﻟكرم ﻟلدور اﻟتارخي اﻟذ قام ه اﻟرئ س د ﻐول
في "تحرر فرنسا من اﻟنازة ،وفي تحرر فرنسا من تر ة اﻻستعمار اﻟ ﻐ ض".
وسير اﻟمواطن اﻟعري حين ين ﱡب على هذا اﻟكتاب أنه سمع وﻻ قرأ..

أجل ،إنه سمع طلقات اﻟمدافع وأزز اﻟطائرات ..سمع ص حات

اﻟمجاهدين وهم يخوضون عشرات اﻟمعارك.

بل انه اد ير اﻟقتال في حومة اﻟقتال ،و اد يلمس دم اﻟشهداء ينزف

ساخناً بين أنامله ،و اد سمع س ا اﻟعذاب وهي تتهاو في اﻟسجون واﻟمعتقﻼت.

هذا وغير هذا تقرأه في هذا اﻟكتاب وتسمعه ،ﻟتع ش مع اﻟثورة اﻟجزائرة،

في أحلك أعوامها ،وفي أسعد أ امها ،وأكثرها بهاء وسناء.

وما أبهى اﻟحرة وأسعد اﻻستقﻼل ،عد ضراوة اﻟكفاح واﻟنضال.

"دار اﻟعودة" ـ بيروت
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منشة الذ اب ..
واﻻستعمار اﻹﻓرنسي
)أكتو ر (1957
في حديثي إﻟ م في اﻟجمع ة اﻟعامة ،أر ﻟزام ًا علي أن أبدأ اﻟقض ة

اﻟج ازئرة ،ذﻟك أن اﻟجزائر تشهد على أرضها حر اً ضارة ،ونحن نجتمع اﻟيوم
ﻟنحتفل مرور ثﻼثة أعوام عليها ..وﻟسنا في حاجة إﻟى ع قرة ارعة ﻟن س
اﻟقض ة اﻟجزائرة ،وفي لمات موجزة واضحة ،أن اﻟشعب اﻟجزائر
شعوب اﻷرض ،ملك اﻟح

أ

من

اﻟعام في اﻟحرة واﻟس ادة واﻻستقﻼل ..ومن جهة

ثان ة فإن وضع فرنسا في اﻟجزائر ،هو وضع استعمار  ،وﻻ تستط ع أ ة فصاحة

جدﻟ ة أن تدافع عن هذا اﻟوضع اﻻستعمار  ،مهما أوتيت من قدرة وخبرة.

ٕوان فرنسا مشﻐوﻟة هذه اﻷ ام بوضع نظام خاص ﻟلجزائر ،وهو ذﻟك

اﻟنظام اﻟذ

أد

إﻟى سقو اﻟح ومة اﻟفرنس ة ،وهي مشﻐوﻟة ذﻟك على أرض

اﻟجزائر في تعبئة ل قدراتها اﻟعس رة ﻟتفتح اﻟجزائر مرة ثان ة ..وﻟكن فرنسا ستبوء
اﻟفشل اﻟذرع وﻟن تستط ع أن تحق أ اً من هذين اﻟهدفين ..إن اﻟنظام اﻟس اسي
ﻷ شعب يجب أن ضعه اﻟشعب بنفسه ﻟنفسه ..أما مصير اﻟحرب فستكون

نصر ﻟلحرة –نص اًر ﻟلشعب اﻟجزائر ٕ ..واذا نتم في حاجة إﻟى دﻟيل على ذﻟك،
اً

فدون م اﻟعشرن دوﻟة إفرق ة اﻟتي ظفرت حرتها واستقﻼﻟها ،وشقت طرقها في
هذا اﻟعام إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة.
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وﻻ ﻐيب عنا في هذا اﻟمقام أن نعرب عن أشد معاني اﻟنقمة واﻻستن ار

ﻟﻸعمال اﻟبررة اﻟتي تقوم بها اﻟفرق اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ..وﻟو أننا أردنا أن
نلتزم قواعد اﻟحرب وتقاﻟيد اﻟقتال ،فإنه من اﻟصعب علينا أن نجعل اﻟقوات اﻟفرنس ة
في مصاف اﻟجيوش ..وﻟقد اهتز اﻟضمير اﻟعاﻟمي ﻟلفظائع اﻟرهي ة اﻟتي اقترفتها

اﻟسلطات اﻟفرنس ة في اﻟجزائرٕ ..وانه ﻟمما عزنا أن اﻟمف ر ن واﻟكتاب اﻷحرار
في فرنسا قد حر تهم هذه اﻟفظائع فأعر وا عن استن ارها واستفظاعها ..وأنه مما

يواسينا ذﻟك أن وزر اﻟخارج ة اﻟفرنس ة قد قو ل مظاهرات صاخ ة في أمر ا
اﻟﻼتين ة احتجاجاً على هذه اﻟمظاﻟم* ..وﻟقد وقعت هذه اﻟمظاهرات ،في قارة عيدة
عن اﻟجزائر ،وﻟكنها قر ة منها ،ما يرطها عواطف اﻷخوة اﻹنسان ة..

وفي لمة موجزة فإن أرض اﻟجزائر قد تحوﻟت إﻟى مسرح ﻟلدماء
واﻟدمار ،وجم ع أساﻟيب اﻟقمع واﻟقهر ،اﻟتي تنفر منها اﻟمشاعر اﻹنسان ة في
عصرنا اﻟحاضر.

ونحن ﻟو عدنا اﻟذاكرة إﻟى ما قررته اﻟجمع ة اﻟعامة في صدر ميثاق

حقوق اﻹنسان ﻟوجدنا أن اﻟشعب اﻟجزائر  ،ما أعلن ذﻟك اﻟميثاق ،ان "مضط ار
إﻟى اﻻﻟتجاء إﻟى اﻟثورة ﻟدفع اﻟظلم واﻻستع اد"ٕ ،واذا انت فرنسا قد اصطنعت
ﻟنفسها "ح اﻟظلم ،فإن اﻟشعب اﻟجزائر ملك ل تأكيد "ح " اﻟثورة على هذا
اﻟظلم.

وقد أص ح "ح " اﻟثورة على اﻟظلم ،في طل عة اﻟحقوق اﻹنسان ةٕ ،وان

اﻟشعب اﻟجزائر حين يتمرد على اﻻستع اد اﻟفرنسي فإنما مارس حقه اﻟطب عي
* ان وزر اﻟخارج ة اﻟفرنس ـ ة يزور دول أمر ا اﻟﻼتين ة ﻟ قنعها بتأييد وجهة اﻟنظر اﻟفرنس ـ ة
في قض ة

اﻟجزائر.
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واﻹنساني في اﻟثورة واﻟتمرد على اﻟظلم واﻻستبداد ..وقد أعلنها اﻟشعب اﻟجزائر
حرب تحرر ..ما أعلنتها فرنسا من جانبها حرب إ ادة..
وﻟكننا في اﻷمم اﻟمتحدة ﻻ نستط ع أن نقف م توفي اﻷيد  ،نشاهد هذه
اﻟمأساة اﻹنسان ة من عيد ..يجب أن تخضع فرنسا ﻟمشيئة اﻷسرة اﻟدوﻟ ةٕ ..وان

أدنى واج ات اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة أن تقوم بتحقي دقي في اﻟجزائر ..حتى عرف
اﻟعاﻟم اﻟحقائ اﻟرهي ة عن اﻟفظائع اﻟتي ترتكبها فرنسا في اﻟجزائر ..وأن اﻟمستر
همرشلد ،بوصفه خادم اﻟميثاق ﻻ عدم اﻟوسيلة ﻟﻺشراف على هذا اﻟتحقي ..

أما من حيث اﻟموضوع ،فإننا نعتقد اعتقاداً صادقاً ،أن هذه اﻟحرب

اﻟمقدسة اﻟتي شتعل ﻟهيبها اﻟمقدس على أرض اﻟجزائر ،ﻻ م ن إطفاؤها إﻻ
اﻻعتراف ح

اﻟشعب اﻟجزائر

اﻟحرة واﻻستقﻼل ،وتأييد حقه في عضو ة

اﻷمم اﻟمتحدة .وهذا اﻟحل وحده هو اﻟذ

فضي إﻟى اﻟسﻼم.

وﻟ س علينا إﻻ أن نعير سمعنا وقلو نا إﻟى اﻟنداء اﻟرف ع اﻟذ توجه ه

وزر خارج ة أيرﻟندا ،مناشداً فرنسا أن تحرر نفسها من اﻟجزائرٕ ..واذا أصﻐت
فرنسا إﻟى هذا اﻟنداء اﻟنبيل ،اﻟذ ينم عن شجاعة اﻟشعب اﻷيرﻟند  ،فستكون قد
حررت نفسها بنفسها ،وستكتب تارخها مرة ثان ة ،ما صنعت في اﻷ ام اﻟمجيدة،

ﻟلثورة اﻟفرنس ة اﻟمجيدة .وﻟو ان ﻟنا أن نضع اﻷمور في نصابها ،ﻟوجب أن ون

ﻟلقض ة اﻟجزائرة اﻟمقام اﻷول على جدول أعمال اﻷمم اﻟمتحدة ،وأن تسب جم ع

اﻟمواض ع اﻷخر  ..ورغماً عن أهم ة اﻟمواض ع اﻟتي تعاﻟجها اﻷمم في دورتها
اﻟحاضرة ،فإن قض ة اﻟجزائر يجب أن تكون أوﻻً..
إن قض ة اﻟجزائر ﻻ تنطو على اﻟحرب ،وﻟكنها هي اﻟحرب ل معاني

اﻟحرب ،من آﻻم وخراب ودمار ..وﻻ شك أن عدداً من اﻟقضا ا اﻟتي تعاﻟجها اﻷمم
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اﻟمتحدة في دورتها اﻟحاضرة ،حاسمة ودق قة وقابلة ﻟﻼنفجار ،وﻟكن في اﻟجزائر
فإن اﻟمش لة قد تفجرت ..واﻟحرب دائرة اﻵن ..وﻟعلها اﻟحرب اﻟوحيدة اﻟمشتعلة
اﻵن في أ

من أرجاء اﻟعاﻟم ..وقد ان من حقنا أن نطاﻟب بدرس اﻟقض ة

اﻟجزائرة في مطلع اﻟدورة ،وﻟكن ..وﻟكن تقاﻟيد اﻟفروس ة واﻟشهامة قد منعتنا عن
ذﻟك ..ﻟم

ن في فرنسا ح ومة ،ونحن ﻻ نرد أن نتعرض ﻟفرنسا في غ ابها..

ٕواذا انت فرنسا تخوض اﻟحرب في اﻟجزائر ،وهي متحللة من ل تقاﻟيد اﻟحرب،

فإننا في اﻟوقت ذاته ﻻ نستط ع أن نتحلل من شرفنا وتقاﻟيدنا ،فآثرنا اﻻنتظار
حتى تأﻟفت اﻟح ومة اﻟفرنس ة اﻷخيرة ،ﻟنواجهها اﻟقض ة اﻟجزائرة،

ل معاني

اﻟجد ة اﻟتي تثيرها في نفوسنا ،و ل آ ات اﻟصراحة ،اﻟعارمة اﻟتي تعتمل في
قلو نا.

واﻟقض ة اﻟجزائرة بند جديد ﻟمش لة قد مة ..ذﻟك ﻷنها تؤﻟف فصﻼً مفجعاً

في تارخ أفرق ا ،وﻟ ست لمة "مفجع" عيدة عن اﻟحق قة واﻟواقع ..بل أنها ﻻ

تتضمن أ ة م اﻟﻐة .وﻟست أجد تأييداً ﻟكﻼمي هذا أكثر من اﻟب ان اﻟبل غ اﻟذ

أﻟقاه أمام م اﻟمسيو بينو وزر اﻟخارج ة اﻟفرنس ة ..ﻟقد قال اﻟمسيو بينو ،في
لمات راجفة ،أن مش لة اﻟجزائر هي "دراما سببت اﻟكثير من اﻟدماء واﻟدموع"..

أجل ،إن اﻟقض ة اﻟجزائرة هي دراما سببت اﻟكثير من اﻟدماء ،وما أعز
تلك اﻟدماء ..وسببت اﻟكثير من اﻟدموع وما أسخن تلك اﻟدموع ..وﻟقد بدأت هذه

اﻟدراما منذ  127عاماً ،وهذا اﻟفصل اﻟحاضر يدخل اﻵن عامه اﻟ ار عٕ ..وان مسرح
هذه اﻟدراما ل نواحيها ،هو في اﻟجزائر –في مدنها وقراها ،في ج اﻟها وود انها،

في صحرائها وشواطئها ،وفي غا اتها ومروجهإ ..وان أشخاص هذه اﻟدراما ﻟ سوا
أفراداً أو جماعات ،وﻟكنهم شعب امله ،برجاﻟه ونسائه في اﻟحواضر واﻟبواد ..
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وﻟ ست في هذه اﻟدراما شع اًر وﻻ نث اًر ،إنها تلف اﻟدموع وتنط

اﻟدماء ..وﻟ ست

ﻟﻐة هذه اﻟدراما مجازات واستعارات ،وﻟكنها تع ش في اﻟقاذفات واﻟمقاتﻼت

قر في عيون اﻷيتام ،وحسرات اﻷرامل ،وزفرات اﻟثكاﻟى،
واﻟد ا ات ..وهي دراما ت أ
وآﻻم اﻷج ال واﻷج ال ..جزائرين وفرنسيين على اﻟسواء..

ٕواني أقول "اﻟجزائرين واﻟفرنسيين على اﻟسواء ل حزن وأسى ..فإن هذه

اﻟدراما هي عند اﻟجزائرين تضح ة مقدسة من أجل هدف مقدس ..أما ﻟلفرنسيين
فإنها تضح ة من غير هدف رم ..ورغماً عن ذﻟك فإن دراما اﻟمسيو بينو ﻟم
تأسر عواطف اﻟمستر بينو..
وﻟقد أفجعنا اﻟمستر بينو ،حينما ذ ر في خطا ه قبل ضعة أ ام أنه "من

اﻟسذاجة أو سوء اﻟن ة انتظار حل سرع ﻟلقض ة اﻟجزائرة" ..وﻟ قل اﻟمسيو بينو
ما شاء ،فإننا نعتبر اﻟوصول إﻟى حل سرع ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،ذروة في اﻟمشاعر

اﻹنسان ة اﻟنبيلة ،وأروع تعبير ﻟلحرة ،وأرفع تكرس ﻟلسﻼم؛ وفوق هذا وذاك ،فإنه
مثل اﻻحترام اﻟصادق اﻷمين ،ﻷقدس أهداف ميثاقنا اﻟمقدس.

وأنه ﻟمن اﻹنصاف ﻟهذه اﻟدراما ،اﻟتي وضعها أمامنا اﻟمسيو بينو ،أن

نستعرضها من اﻟبدا ة إﻟى اﻟنها ة ..ﻟعرفها اﻟذين ﻻ عرفونها ،وﻟيتذ رها اﻟذين
عرفونها..

وتبدأ وقائع هذه اﻟدراما في اﻟقرن اﻟتاسع عشر ،حينما بدأت اﻟدول اﻟﻐر ة

مندفعة وراء اﻟمنافسات واﻟمنازعات واﻟتوازن اﻟدوﻟي ،تمارس مؤامراتها وخططها
اﻻستعمارة في اﻟشمال اﻹفرقي ،ابتداء من اﻟمح

اﻷطلنطي إﻟى خليج

اﻟسو س ..وقد جرت أحداث رهي ة و انت نتيجتها اﻟس طرة واﻻستعمار.
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وحدث من جراء ذﻟك ،أن وقعت اﻟجزائر وتونس واﻟمﻐرب وﻟيب ا ومصر
فرسة اﻻستعمار اﻟﻐري ،واحدة عد اﻷخر  ..غير أن شعوب هذه اﻷقطار ،وقد
فطروا على اﻟتعل

اﻟحرة واﻟس ادة ،ﻟم يبخلوا أ ة تضح ة ،مهما عظمت ،ﻟيلقوا

عن أكتافهم نير اﻻستبداد واﻻستع اد ،وه ذا فقد بدأت مرحلة اﻟكفاح واﻟتحرر،
عد مرحلة اﻟس طرة واﻻستعمار ..وانطلقت قو اﻟحرة في مسيرتها اﻟتارخ ة..

و ان أن استقلت مصر ،ﻟتلعب دو اًر ق اد اً في اﻟح اة اﻟعر ة؛ واستقلت ﻟيب ا

وأص حت عضواً في اﻷمم اﻟمتحدة ..و ذﻟك فقد استقلت ل من تونس واﻟمﻐرب
وأص حتا من أعضاء اﻷمم اﻟمتحدة ..أما اﻵن فإن اﻟجزائر ،تﻐوص في حمامات
اﻟدم ،وتقاتل في معر ة ضارة ،ﻟتحق ﻟلشعب اﻟجزائر أمان ه اﻟقوم ة ،في اﻟحرة

واﻟس ادة واﻻستقﻼل.

هذه هي قصة اﻟكفاح في اﻟشمال اﻹفرقي ،في ع ارات موجزة س طة..
وﻟكن اﻟعجيب اﻟﻐرب ،أنه من بين أقطار اﻟشمال اﻹفرقي ،فإن اﻟجزائر وحدها

هي اﻟتي ما تزال محرومة من اﻟحرة اﻟقوم ة واﻟس ادة اﻟوطن ة؛ وأننا ﻻ نعرف
حجة على وجه اﻷرض ،حتى وﻟو اقترنت فصاحة اﻟمسيو بينو ،م ن أن تبرر
هذا اﻟوضع اﻟشاذ في اﻟجزائر ،وتعزﻟها عن أخواتها :اﻟمﻐرب وتونس وﻟيب ا ومصر،

وتن ر عليها حقها اﻟطب عي في اﻻستقﻼل ...وأن اﻟعاﻟم ﻻ ستط ع أن يتحمل
وجود ج ش استعمار

بير ،في قلب اﻟشمال اﻹفرقي ،على م منته وم سرته

دول املة اﻟحرة واﻻستقﻼل..

وﻟقد عرضت هذه اﻟصورة اﻟخاطفة عن اﻟشمال اﻹفرقي ،ﻟ ون اﻷمر

واضحاً أمام م املهٕ ..وانني ﻟم أقصد أن أقحم على هذه اﻟمناقشة أمو اًر غر ة
عنها ،أو خارجه عن س اقها ..ذﻟك أن اﻟقض ة اﻟجزائرة ﻻ تفهم فهماً امﻼً إﻻ
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حينما ينظر إﻟيها ضمن إطارها اﻟصح ح ..وﻟقد رس اﻟمسيو بينو اﻟشطر اﻷخير
من خطا ه ،ﻟمعاﻟجة اﻟشمال اﻹفرقي موضوع متكامل ،واعتبره مدخﻼً ﻟلقض ة
اﻟجزائرة ..فإذا ان اﻟشمال اﻹفرقي موضوعا متكامﻼ ،فل س ﻟلمسيو بينو أن
عاﻟج اﻟقض ة اﻟجزائرة في معزل عن اﻟشمال اﻹفرقي؛ إن قض ة اﻟجزائر هي

جزء ﻻ يتج أز من اﻻستعمار في شمال إفرق ا ..وأن اﻟكفاح اﻟجزائر هو جزء ﻻ

يتج أز من اﻟكفاح في اﻟشمال اﻹفرقي أسره ..وأن اﻟشمال اﻹفرقي ينعم اﻵن
حرته واستقﻼﻟه ،وتناضل اﻟجزائر اﻵن ﻟبلوغ حرتها واستقﻼﻟها ..وﻟ س هناك

من سبب ،ائنا ما ان ،فرض على اﻟجزائر أن تكون جز رة مستعبدة وس
مح

فس ح من اﻟحرة واﻻستقﻼل ..وما تمتعت ه مصر وتونس وﻟيب ا واﻟمﻐرب،

يجب أن تتمتع ه اﻟجزائر ..إن اﻟجزائر هي جزء في ذﻟك اﻟكل؛ وقد عانت اﻟجزائر
مع أخواتها شرور اﻻستعمار ،ومعهم دفعت ضر ة اﻟبذل واﻟفداء ،ومعهم يجب

أن تنعم اﻟجزائر ل مقومات اﻟحرة واﻻستقﻼل.

وعلى خﻼف ما ذهب إﻟ ه اﻟمسيو بينو ،فل س في اﻟقض ة اﻟجزائرة أمور

معقدة غر ة ..فإن تارخ اﻟجزائر هو في اﻟواقع تارخ اﻟشمال اﻹفرقي ..ﻟقد ان

اﻟكفاح واحداً ،وﻻ بد أن

ون اﻟمصير واحداً ..ذﻟك هو حال اﻷسرة اﻟواحدة..

وحين يزعم اﻟمسيو بينو أن أمر اﻟجزائر يختلف عن ق ة اﻷقطار اﻟمجاورة ،فإن

ذﻟك أسطورة دوﻟ ة ،وخرافة س اس ة ..وأننا نرأ اﻷمم اﻟمتحدة أن تكون مسرحاً
ﻟمثل هذه اﻷساطير واﻟخرافات.
صح ح أن خط اﻻستعمار في أقطار اﻟشمال اﻹفرقي انت مختلفة،

فهي حما ة في هذا اﻟقطر ،واستعمار م شوف في ذﻟك اﻟقطر ،وﻟكن اﻷساس
واحد في جم ع اﻟظروف واﻷحوال؛ وﻟقد أعلن اﻟمسيو بينو أن فرنسا موجودة في
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اﻟجزائر منذ  130سنة ،وهذه ﻟ ست واقعة جديدة علينا؛ واﻟواقع أن هذه اﻟواقعة،على
قدمها هي سبب ش وانا؛ إن جم ع اﻟدول اﻻستعمارة ،قد وجدت في مستعمراتها
قبل عام  1830أو عده ،ومنذ ذﻟك اﻟوقت تحطمت إمبراطورات عظمى،
وأص حت شظا اها دوﻻً مستقلةٕ .واذا ان علينا أن نأخذ بنظرة عام  1830ما
عرضها اﻟمسيو بينو ،فإن ما ﻻ قل عن ستين دوﻟة من أعضاء اﻷمم اﻟمتحدة
يجب أن تحتجب عن هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة ..و ائنة ما انت اﻟتسم ات واﻟحجج
اﻟتي أدﻟى بها اﻟمسيو بينو ،فإن اﻻستعمار هو اﻻستعمار ،مهما تنوعت اﻟص غ
وتعددت اﻷس اب.

و تضح من هذا أن اﻟجزائر ﻟ ست ﻟفرنسا وﻻ أرض ًا فرنس ة ..إﻻ إذا نا
نرد أن نزعم أن اﻟشمال اﻹفرقي هو أورو ا ..فإن اﻟدول اﻷورو ة ،بوسيلة أو
أخر  ،ان ﻟها شأن في اﻟشمال اﻹفرقي ..و ذﻟك فإن اﻟجزائر ﻟ ست ﻟفرنسا،
إﻻ إذا انت ﻟدينا اﻟشجاعة اﻟوقحة ،أن نزعم أن آس ا ٕوافرق ا وأمر ا اﻟﻼتين ة

لها هي أورو ا .ﻟقد استوﻟت أورو ا في اﻟماضي على أقطار من اﻟعاﻟم ،هي

ممثلة اﻵن ف ما ﻻ قل عن س عين دوﻟة من أعضاء اﻷمم اﻟمتحدة ..وأخي ًار فإن
اﻟجزائر ﻟ ست ﻟفرنسا ،ما أراد أن صور ﻟكم اﻟمسيو بينو ،إﻻ إذا جرؤنا على

اﻟقول ان اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة هي ﻟبرطان ا ..إن "ح " برطان ا في اﻟثورة على
اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ،هو بنفسه "ح " اﻟجزائر في اﻟثورة على فرنسا ،مع ت اين

اﻟظروف واﻻعت ارات ..ونحن هنا نقف من أجل اﻟحرة ،وﻟ ست اﻟحرة ح اًر على

قارة بذاتها ،صح إن ارها على قارة أخر  ..وأن من ح اﻟجزائر أن تتمتع ما

نتمتع ه ،من حرة واستقﻼل ،إﻻ إذا نا مستعدين أن نخون ،على مشهد من
اﻟتارخ ،اﻟم اد اﻟسام ة اﻟتي أعلنها ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة.
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ومن أجل ذﻟك فإنه يجب علينا ،اﻵن ٕواﻟى اﻷبد ،أن ننزع من أذهاننا تلك

اﻟخرافة اﻟس اس ة اﻟتي ينطو عليها موقف فرنسا ..إن اﻟجزائر ﻟ ست جزءاً من

اﻟتراب اﻟفرنسي ..وﻟ س شعب اﻟجزائر جزءاً من اﻟشعب اﻟفرنسي .إن اﻟجزائر هي

جزء من اﻟوطن اﻟعري اﻟكبير ،اﻟممتد من اﻟمح غر اً إﻟى اﻟخليج شرقإً ،وان
شعب اﻟجزائر هو جزء من اﻷمة اﻟعر ة ،شترك معها في ثقافتها وحضارتها
و تكلم ﻟﻐتها ،وﻟه تقاﻟيدها وعاداتها؛ ٕوان شعب اﻟجزائر تهزه مع اﻷمة اﻟعر ة،

مخاوفها آماﻟها وآﻻمها؛ وأن تارخ اﻟجزائر هو فصل من تارخ اﻷمة اﻟعر ة ،في

انتصاراتها وفي هزائمها ،في وحدتها وفي فرقتها ،في اﻟحرب واﻟسلم على اﻟسواء.
وﻟقد قيل في عدد من اﻟمناس ات ،إن تارخ اﻟجزائر قد ارت

اﻷمة

اﻟعر ة منذ عهد اﻟفتوحات اﻹسﻼم ة في اﻟقرن اﻟسا ع اﻟميﻼد  .واﻷصح أنه
ازداد ارت اطاً ..وعلينا أن ﻻ ننسى اﻟحق قة اﻟفين ق ة اﻟتي س قت انبثاق اﻟنصران ة..
فلقد أبرز اﻟوجود اﻟعري ذاته عن طر اﻟفين قيين اﻟذين هم فرع من فروع اﻷسرة

اﻟعر ةٕ ..وانني أقوﻟها ل شجاعة وصراحة ،وﻻ أخشى معها تحد اً ،إن ارت ا
اﻟجزائر اﻷمة اﻟعر ة ،قد سب أج ال ،وجود فرنسا دوﻟة ،بل وجود فرنسا
شعب..

ومع هذا ،يجب أن

ون واضحاً ،أن اﻟجزائر ﻻ تكافح من أجل أن

تمارس مجددًا حقاً طب ع اً ،وﻟكنها تكافح ﻟتسترد ،ﻟتستعيد ،حقاً طب ع ًا انت
تمارسه صورة املة ..إن اﻟجزائر ﻻ تكافح ﻟتنال استقﻼﻟها ،وﻟكنها تكافح ﻟتسترد،
وتستعيد استقﻼﻻً انتزع منها .إن اﻟجزائر ﻻ تكافح ﻟتبني دوﻟة جديدة ،وﻟكنها

تكافح ﻟتسترد ،وتستعيد دوﻟتها اﻟتي انت قائمة ..في زمن ﻟم تكن ف ه عدد من
اﻟدول اﻟمعاصرة قائمة أو موجودة.
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وﻟقد أجهد اﻟمسيو بينو نفسه أمام م ،وهو عرض على اﻟجزائر أمو اًر

ثﻼثة :وقف إطﻼق اﻟنار ،فاﻻنتخا ات ،ثم اﻟمفاوضات ،وﻟم يتفوه

لمة واحدة

عن اﻟس ادة واﻻستقﻼل ..بل أنه أدان حر ة اﻟتحرر اﻟجزائرة ﻷنها تطاﻟب
اﻻستقﻼل ،ورفض ذﻟك وساطة اﻟمﻐرب وتونس على أساس اﻻستقﻼل..

أما وقد عرض اﻟمسيو بينو ﻟتارخ اﻟمش لة اﻟجزائرة ،فقد أص ح من

واجبنا أن نذ ر اﻟمسيو بينو اﻟوقائع اﻟصح حة ﻟلتارخ اﻟصح ح ..ﻟقد انت
اﻟجزائر دوﻟة مستقلة ،املة اﻟس ادة ،شأنها في ذﻟك شأن أ دوﻟة مستقلة ممثلة

اﻵن في هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة ..و ان ﻟرئ س دوﻟة اﻟجزائر معاهدة صداقة مع
برطان ا اﻟعظمى وهوﻟندا ..و ان ﻟلجزائر اﻟدوﻟة دور ﻻ قل عن أ ة دوﻟة من

اﻟدول اﻟمعاصرة ..ففي عام  1679دخلت اﻟجزائر في عﻼقات تعاقد ة مع هوﻟندا..
وفي عام  1682وقعت اﻟجزائر معاهدة صداقة مع برطان ا اﻟعظمى وهوﻟندا..
و انت اﻟجزائر من أوائل اﻟدول اﻟتي اعترفت استقﻼل اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ..وقد
وقعت اﻟجزائر مع اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ثﻼث معاهدات في ،1816 ،1815 ،1795

و موجب اﻟمعاهدة اﻷوﻟى تعهدت اﻟجزائر أن ﻻ تب ع سفنًا حر ة ﻷ ة دوﻟة هي
في حاﻟة حرب مع اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة؛ وقد نصت اﻟمادة  18من تلك اﻟمعاهدة أنه
في حاﻟة اﻟحرب بين اﻟبلدين ،فإن على اﻟقنصل واﻟرعا ا اﻷمر ان أن يخرجوا من
– مملكة اﻟجزائر-؛ وقد تب اﻟقنصل اﻷمر ي في اﻟجزائر في عام  1826قول:
"أن اﻟدا

مارس امل حقوق اﻟس ادة واﻟسلطة عقب انتخا ه م اشرة".

هذه هي اﻟس ادة اﻟقوم ة اﻟتي انت تمارسها اﻟجزائر ،واﻟتي ين رها اﻟيوم

اﻟمسيو بينو وزر خارج ة فرنسا.
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أما اﻟنس ة ﻟبرطان ا ،فقد انت ﻟلجزائر معها عﻼقات ش قة ،ما أظن
اﻟمندوب اﻟبرطاني ستط ع إن ارهإ ..وان عراقة اﻟدبلوماس ة اﻟبرطان ة هي اﻟتي
تجعل هذه اﻟعﻼقات مثيرة حقإً ..وان من اﻟح أن نسرد اﻟوقائع حتى ﻻ ستمر
اﻟمندوب اﻟبرطاني في معارضة اﻟقض ة اﻟجزائرة.

يذ ر تارخ اﻟعﻼقات اﻟدبلوماس ة ،أن جزائر ًا اسمه اﻟحاج حسن ان

سفي اًر ﻟلجزائر في ﻟندن ..وﻻ أظن أحدًا غير اﻹنجليز أنفسهم ،ستط ع أن صف
اﻟعﻼقات اﻟتي انت قائمة بين برطان ا واﻟجزائر في اﻟقرن اﻟتاسع عشر؛ فلقد
عث وﻟي عهد برطان ا ،ن ا ة عن واﻟده ،اﻟملك جورج اﻟثاﻟث ،تا اً إﻟى اﻟدا في

اﻟجزائر ..وﻻ أحسب أن هناﻟك ما هو أفصح وأبلغ من ذﻟك اﻟكتاب ..وسأجعله

يتكلم عن نفسه بنفسه ..قول اﻟكتاب" :إن وﻟي اﻟعهد ن ا ة عن واﻟده جورج اﻟثاﻟث،
أسف ﻷن اﻟمرض اﻟذ ﻻزم واﻟده طو ﻼً ،قد حال دون اﻹجا ة على تاب اﻟدا

اﻟذ حمله سفيره اﻟحاج حسن ،و ؤ د أقو اﻟصداقة ﻟلدا  ،استناداً إﻟى اﻟمعاهدة

اﻟقائمة ،ما يؤ د ﻟلدا اﻟعزم على حما ة عاصمته أسطوﻟه ،ما قيت اﻟصداقة
اﻟحاضرة قائمة بين شعبينا؛ و علن أن اﻷسطول اﻟبرطاني هو سيد اﻟ حار ،يرهب

جم ع اﻟدول اﻟ حرة ،ومستعد ﻟقهر ل من حاول معارضته ..و رجو اﻟدا

أن

ﻻ سمح ﻷعداء برطان ا ﻟﻼنتقاص من اﻻنسجام اﻟقائم بين شعبينا ،وأن ﻻ صﻐي
ﻷقواﻟهم اﻟشر رة؛ وأن سفير م سيخبر م عن اﻻستق ال واﻟمعاملة اﻟﻼئقين اﻟلذين
وجدهما في انجلترا؛ وقد أرسل معه عض مصنوعات اﻟمملكة على سبيل اﻟهد ة"..

حرر في قصر ارﻟتون في  4يناير سنة ."1812
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وﻟست أر حاجة ﻟلتعلي على هذا اﻟكتاب ،ﻷنه يتحدث عن نفسه بنفسه،
ٕواني آمل أن ﻻ ين ر اﻟمندوب اﻟبرطاني ،عد اﻟيوم ،س ادة اﻟجزائر واستقﻼﻟها،
وحقها اﻟكامل في مؤهﻼت اﻟدوﻟة اﻟمستقلة.
ٕواني ﻵمل أن ﻻ ضي صدر اﻟمسيو بينو ،إذا أنا تعرضت ﻟهذه اﻟناح ة

اﻟنس ة ﻟفرنسا ...ﻟقد تمت بين عامي  ،1830-1619س ع وخمسون معاهدة بين

فرنسا واﻟجزائر ..تصوروا!! س ع وخمسون معاهدة دوﻟ ة بين فرنسا من جانب
واﻟجزائر من جانب آخر ..وﻟقد انت بين اﻟدوﻟتين عثات دبلوماس ة ..وذات مرة

رفضت فرنسا أن قوم مواطن من أصل أمر ي بتمثيل اﻟجزائر في فرنسا ،ورشحت
اﻟجزائر ف ما عد مواطناً جزائر اً موﻟوداً في اﻟجزائر ..وفي عام  ،1860عد غزو
اﻟجزائر ،ان نابليون اﻟثاﻟث يزور اﻟجزائر ،ف تب إﻟى اﻟحاكم اﻟعام في اﻟجزائر
قول "إن اﻟجزائر ﻟ ست مستعمرة وﻟكنها مملكة عر ة" .وﻟقد ان هذا اﻟكتاب قبل

قرن امله من هذا اﻟعام اﻟذ
اﻟجزائر هي أرض فرنس ة.

قف ف ه اﻟمسيو بينو أمام اﻷمم اﻟمتحدة ﻟ علن أن

وعلى هذا فإن اﻻستنتاج اﻟطب عي ،اﻟذ

ﻻ مرد ﻟه ،أن اﻟجزائر انت

دوﻟة مستقلة ،املة اﻟس ادة ،شار ت في اﻟح اة اﻟدوﻟ ة؛ وما هذه اﻟمعاهدات
اﻟعديدة اﻟتي أشرت إﻟيها ،إﻻ مظهر واحد من مظاهر اﻟس ادة واﻻستقﻼل ..إن
اﻟمعاهدات اﻟتي تمت بين فرنسا واﻟجزائر ﻻ تترك مجاﻻً ﻟلشك في س ادة اﻟجزائر
دوﻟة مستقلة ،إﻻ إذا ان اﻟمسيو بينو ستط ع أن يثبت أن فرنسا قد تعاقدت مع

فرنسا ،وأن فرنسا انت ﻟها عﻼقات دبلوماس ة مع فرنسا!!
و لنا نعرف ما اﻟذ

جر ف ما عد ﻟدوﻟة اﻟجزائر اﻟمستقلة ..ﻟقد قامت

فرنسا في عام  ،1830انتهاك س ادة اﻟجزائر ،فاحتلت اﻷرض اﻟجزائرة،
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وأخضعت اﻟبﻼد ﻟلس طرة اﻟفرنس ة ..وهذه هي اﻟواقعة اﻷساس ة اﻟتي تش ل اﻟقض ة
اﻟجزائرة ..وﻟقد انت عواقب اﻻحتﻼل وخ مة وفظ عةٕ ،وان انت أس ا ه ومبرراته
سخ فة وتافهة ..إنها تدعو إﻟى اﻟسخرة حقاً..

ﻟقد شرحت دائرة اﻟمعارف اﻟبرطان ة ،وهذه ﻟ ست مرجعاً عر اً ،مبررات
اﻻحتﻼل اﻟفرنسي ﻟلجزائر ما يلي :في أبر ل من عام  ،1827نشأ نزاع مع ﱠ
اﻟدا ،
سبب شحنة قمح قام بتوردها اثنان من اﻟجزائرين ..وفي أثناء اﻟمفوضات حول

هذا اﻟنزاع ،ضرب ﱠ
اﻟدا

اﻟقنصل اﻟفرنسي دوفال منشة اﻟذ اب ...وقد أدت هذه

اﻟحادثة إﻟى اﻟتدخل اﻟعس ر  ..وضرب حصار حر حول مدينة اﻟجزائر ﻟمدة
ثﻼثة أعوام ،فلم يؤد إﻟى نتيجة؛ وعلى أثر ذﻟك قامت حملة فرنس ة على اﻟجزائر..
ونزﻟت قوة فرنس ة مؤﻟفة من  37أﻟف جند

على اﻟشاطئ اﻟجزائر في سيد

فرج في  14يونيو  ..1830واستسلمت اﻟجزائر في اﻟيوم اﻟخامس من شهر يوﻟيو".
وه ذا فإن منشة ذ اب ،هي اﻟتي انت سب اً في تدمير دوﻟة ٕواخضاع
شعب ..وأن دعو فرنسا تقوم اﻵن على منشة اﻟذ اب ...واستناداً إﻟى منشة

اﻟذ اب هذه ،فإن اﻟمسيو بينو حذر م من اﻟتدخل في شئون اﻟجزائر ..وﻟكن منشة

اﻟذ اب ﻻ م ن أن تكون هي اﻟنها ة اﻟنس ة إﻟى شعب واع ﻟوجوده اﻟقومي،
متحفز ﻟحرته ،متطلع ﻻستقﻼﻟه.
إن اﻟقض ة اﻟمطروحة أمام م ﻟ ست قض ة مقاطعتي سافو ون س،

اﻟلتين أشار إﻟيهما اﻟمسيو بينو ،شارحاً ف ة اندماجهما في فرنسا ..ﻟ س هناﻟك
تشا ه بين اﻟقضيتين من قرب أو

عيد ،وﻻ في أ

وجه من اﻟوجوه ...إن

مقاطعتي سافو ون س قد اندمجتا في فرنسا ،وقبلتا اﻟح م اﻟفرنسي ،وأص حتا
فرنسيتين من حيث اﻟلﻐة واﻟثقافة واﻟحضارة واﻟتقاﻟيد ..وهاتان اﻟمقاطعتان ،ﻟم تعلنا
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اﻟثورة على اﻟح م اﻟفرنسي ،وعلى اﻻندماج فرنسا؛ على حين أن اﻟشعب اﻟجزائر
قد رفض اﻻندماج وقاوم اﻻحتﻼل ..إن اﻟشعب اﻟجزائر ﻟم ستسلم أبداً ..ﻟقد

قاتل شجاعة ،من أجل وطنه ،ما يزد عن مائة عام ،قدم خﻼﻟها أعظم اﻟتضح ات
في اﻷرواح واﻷموال..

ٕوانني أعترف ﻟلمسيو بينو أنه انت في هذه اﻟحق ة اﻟطو لة فترات متقطعة

من اﻟهدوء ،وﻟكنها انت فترات من وقف إطﻼق اﻟنار ..واﻟشعب اﻟجزائر

ان

على اﻟدوام ،ومن غير انقطاع يؤ د مطل ه في اﻟحرة واﻻستقﻼل ،ومعارضته

ﻟس اسة اﻻندماجٕ ،واص ارره على بناء دوﻟة اﻟجزائر في إطار من اﻟس ادة اﻟكاملة..

ونحن ﻻ نستط ع أن ننسى في هذا اﻟمقام ،تلك اﻟمجزرة اﻟدمو ة اﻟتي قامت بها

اﻟقوات اﻟفرنس ة في عام  ،1945و ا ﻟلعار في يوم عيد اﻟهدنة؛ وﻟقد أثارت تلك

اﻟمذ حة ،اﻟتي ذهب ضحيتها آﻻف من اﻟجزائرين ،ضمير اﻟعاﻟم أسره ،وخاصة
ضمائر أوﻟئك اﻷحرار اﻟشرفاء في فرنسا ..واﻷحرار اﻟشرفاء في فرنسا ثيرون..

واﻵن ..عد هذه اﻟسنين اﻟمتواﻟ ة من سفك اﻟدماء واﻟفظائع اﻟوحش ة ،تأتي

إﻟ م قض ة اﻟجزائر محملة اﻹرهاب ،مثقلة اﻟعسف واﻟجورٕ ..واذا ان ﻷحد أن
ير اﻟقض ة اﻟجزائرة على أنها مش لة داخل ة ﻟفرنسا ،فاﻷمر في ساطة هو
جرمة إ ادة ﻟلجنس اﻟ شر  ،أما اﻟذين يرون أنها ﻟ ست مش لة داخل ة ،فهي

قض ة حرب ٕوا ادة ..وسموها ما شئتم ،فإنها مأساة إنسان ة ،تحض م على اﻟتدخل،
حما ة ﻟﻺنسان ة ،وصوناً ﻟﻸمن واﻟسلم..

وﻟقد اختار اﻟمسيو بينو أن سترسل طو ﻼً ف ما أسماه اﻹرهاب

واﻹرهابيين ،و ل ما أورده في هذا اﻟصدد ،هو مجموعة من اﻷ اطيلٕ ..وانني ﻻ
أرد أن أنتهز هذه اﻟفرصة ،ﻷقحم موضوع إرهاب اﻟثورة اﻟفرنس ة ،على اﻟفرنسيين
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أنفسهم ،وعلى أ طال فرنسا ..فأنتم عارفون بتلك اﻟوقائع اﻟفظ عة اﻟتي سجلها
تارخ اﻟثورة اﻟفرنس ة ،وﻟكنني سأقتصر على اﻹرهاب اﻟرهيب اﻟذ

اقترفته

اﻟسلطات اﻟفرنس ة ،في شعب اﻟجزائر ،وفي أرض اﻟجزائر ..وأنه من اﻟﻐرب حقاً،
يف أن وز اًر فرنس ا حص فاً ذ اً ،مثل اﻟمسيو بينو ،قد اختار موضوعاً ،أحرزت

فرنسا ف ه رقمًا ق اس اً ً◌ ،يتجاوز ل رقم ق اسي في اﻟعاﻟم؛ وﻟهذا فإنه ص ح من
اﻟواجب أن نستعرض اﻷحداث من اﻟبدا ة ..ما جاءت في اﻟصحف اﻟعاﻟم ة،
ومن جملتها اﻟصحف اﻟفرنس ة ..وسأقتصر على اﻟقليل ﻟلدﻻﻟة على اﻟكثير.

في  26آب من عام  ،1955ذ رت جردة واشنطن بوست ،أن اﻷوامر

صدرت إﻟى اﻟقوات اﻟفرنس ة ،أن "تضرب أوﻻً وتستوضح ثان ًا" ..وفي  10آب
 ،1955تب أحد مراسلي جردة اﻟنيو ورك تا مس قول أن اﻟجنرال ) اوﻻني(
ذ ر ﻟه أنه ستط ع "أن قتل  30أﻟفاً 40 ،أﻟفاً وحتى  100أﻟف إذا اقتضى

اﻷمر" وهذه اﻟمقت سات ﻟ ست في حاجة إﻟى تعلي أو تعقيب.

وفي  7آب  ،1955نشرت جردة اﻟهراﻟد تربيون ،أن اﻟفرقة اﻟفرنس ة

اﻵﻟ ة اﻟثان ة ،انت تتدرب على أسلحة صاروخ ة في فرنسا ،قبل أن تسحب من
قوات حلف اﻷطلنطي ،وترسل إﻟى اﻟجزائر.

وهناﻟك تقارر وافرة عن أساﻟيب اﻟقمع اﻟوحش ة ،اﻟتي قامت بها اﻟقوات
اﻟفرنس ة ،و انت سب اً في إثارة مشاعر اﻻستن ار واﻻشمئزاز في اﻟعاﻟم أسره..
فلقد قصفت قر املها ،وتحوﻟت إﻟى رماد وأنقاض ..وقد ازدحمت معس رات
اﻻعتقال أحرار اﻟجزائرين اﻟذين ﻟم

ن ﻟهم إﻻ ذنب واحد هو حبهم ﻟوطنهم..

واﻟرهائن اﻟذين يخطفون ﻟيﻼً و نها اًر عدون اﻟعشرات واﻟمئات ..اﻹعدام من غير
محاكمة قد أص ح هو اﻟقانون اﻟسائد ..وفي اﻟعام اﻟماضي اختطفت فرنسا خمسة
-25-

من زعماء اﻟجزائر من اﻟجو ،وهم في طرقهم ﻟتحقي

غا ة سلم ة في مهمة

ﻟلمفاوضات ...وهذه جرمة قرصنة دوﻟ ة ،تنفرد فرنسا في شاعتها وشناعتها..

وعلى اﻟجملة فلم ينج من إرهاب فرنسا اﻟمدنيون ،وﻻ اﻟعزل من اﻟسﻼح ..حتى

أص حت اﻟحاﻟة في اﻟجزائر سودها قانون اﻹرهاب ..أو إرهاب من غير قانون..
و في أن أذ ر ﻟكم ،أ نه في هذه اﻟساعة اﻟتي أحدثكم فيها ،يتزاحم ما قرب من

 300أﻟف جزائر في معس رات اﻟﻼجئين ،عد أن اضطرهم اﻹرهاب اﻟفرنسي
إﻟى اﻟنزوح إﻟى اﻷقطار اﻟمجاورة.

هذه هي صورة موجزة ﻟلحاﻟة في اﻟجزائر حينما انت تنظر اﻷمم اﻟمتحدة

في اﻟقض ة في دورتها اﻷخيرة ..وقد روعت اﻟجمع ة اﻟعامة يومئذ ،وهي تستمع

إﻟى أن اء اﻟفظائع اﻟتي يتعرض ﻟها شعب اﻟجزائر ..وﻟكن اﻷمم اﻟمتحدة اختارت
أسلوب اﻟلين واﻟمجاملة مع فرنسا ..فلم تقرر إدانتها ،ﻟتعطيها اﻟفرصة اﻟكاف ة
ﻟلوصول إﻟى تسو ة عادﻟة ﻟلقض ة اﻟجزائرة ..و ل ما قررته اﻷمم اﻟمتحدة في
اﻟدورة اﻟماض ة ،أن أعرت عن أملها في إيجاد تسو ة سلم ة د مقراط ة عادﻟة،

في روح من اﻟتعاون وعن طر
اﻟمتحدة )قرار .( (11) 1012

اﻟوسائل اﻟمناس ة ،موجب م اد ميثاق اﻷمم

ان هذا قرار اﻷمم اﻟمتحدة ،في ﻟحمه وعظمه ..صدر بلﻐة هادئة ناعمة،
من غير تراجع عن م اد اﻷمم اﻟمتحدة.

وﻟكن ماذا انت اﻟنتيجة؟ و يف استجابت فرنسا ﻟذﻟك اﻟقرار اﻟذ حرص

أن حف ﻟفرنسا رامتها وماء وجهها؟ ﻟقد انت اﻟنتيجة مخي ة ﻟﻶمال ،حتى ﻟد

أوﻟئك اﻟذين انوا حرصين على مجاملة فرنسا ..وها نحن نجتمع اﻟيوم ﻟنر أن

قرار م "اﻟلطيف" ،قد تجاهلته فرنسا من غير "ﻟطف" ،وأننا ﻻ نر اﻟحل اﻟسلمي
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اﻟد مقراطي اﻟعادل اﻟذ

نتم تتطلعون إﻟ ه ،وﻻ نر ،

ذﻟك ،أن اﻟسﻼم

واﻟد مقراط ة واﻟعداﻟة قد تحق شيء منها على أرض اﻟجزائر ..و دﻻً من ذﻟك

فإن فرنسا مضت هذا اﻟعام في تصعيد اﻟحرب ،عيداً عن تقاﻟيد اﻟحرب ..إنها

حرب إ ادة تهدف فرنسا من ورائها إﻟى إفناء شعب ،ل ذن ه أنه يرد أن ع ش
ما شاء في وطنه.

وعلى هذا فإن اﻟجواب اﻟوحيد اﻟذ قدمته فرنسا إﻟ م هو اﻟحربٕ ،وانني

ﻷرجو أن ﻻ تظنوا إنني أوجه هذه اﻟتهمة إﻟى فرنسا من غير مبرر ..ففي حز ران

من عام  1957أعلن رئ س وزراء فرنسا في اﻟمجلس اﻟوطني قائﻼً "يجب أن
نستمر في اﻟمعر ة ما دامت مفروضة علينا"ٕ ،وانه ﻟ صعب علينا أن نصدق رئ س
وزراء فرنسا في قوﻟه هذا ...أن أحد م ﻟم فرض هذه اﻟحرب على فرنسا ..إن
فرنسا هي اﻟتي فرضت اﻟحرب على فرنسا ..وأن سجل اﻷحداث في هذا اﻟعام،
يثبت صورة قاطعة ازدراء فرنسا اﻷمم اﻟمتحدة ،وتجاهلها ﻟلميثاق ..وﻟقد قامت

فرنسا ،وم اشرة عد قرار م اﻷخير ،بتصعيد حملة اﻟرعب واﻹرهاب ،تلك اﻟحملة
اﻟتي تسميها فرنسا س اسة اﻟتهدئة ..وﻟقد أثارت قصص اﻟتعذيب واﻟمذا ح اﻟتي
اقترفت على اﻟشعب اﻟجزائر  ،أشد مشاعر اﻻشمئزاز في جم ع أنحاء اﻟعاﻟم..
وفي فرنسا نفسها أعرب عدد بير من أحرار فرنسا اﻟشرفاء من مختلف أﻟوان

اﻟف ر اﻟس اسي ،عن عمي استن ارهم ﻟلفظائع اﻟفرنس ة ..وﻟقد عث  357مف اًر
من اﻟشخص ات اﻟفرنس ة اﻟمعروفة ،رساﻟة إﻟى رئ س اﻟجمهورة اﻟفرنس ة حتجون
فيها على "اﻷعمال اﻟتي تثير اﻟضمير اﻹنساني" ،وقد أشاروا صورة خاصة إﻟى
"أعمال اﻟتعذيب اﻟتي تقترف ضد اﻟسجناء ،اﻟذين حرمون من أن عاملوا موجب

اتفاق ة جنيف ،أو موجب اﻟضمانات اﻟقضائ ة اﻟتي منحهم إ اها اﻟقانون اﻟفرنسي"
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ونوهوا ذﻟك "بإعدام اﻟرهائن ،وهدم اﻟقر وأعمال اﻻنتقام واﻟتعسف" ..و ان بين
موقعي هذه اﻟرساﻟة ،بل اﻷحر هذه اﻹدانة ،اﻟسيد فرانسوا ميراك اﻟحائز على
جائزة اﻟسﻼم ،وعدد من اﻷساتذة اﻟجامعيين في اﻟسورون وﻟيون ،ومجموعة من

اﻟفﻼسفة واﻟمف رن واﻟصحفيين..

وفي شهر مارس من هذا اﻟعام ،اجتمع اﻟكرادﻟة واﻟمطارنة في فرنسا،

واستعرضوا اﻟموقف في اﻟجزائر ،وناشدوا فرنسا أن "توفر اﻟضمانات اﻟكاف ة
ﻻحترام اﻟكرامة اﻹنسان ة ،وأن تتجنب ل ما من شأنه أن يهتك اﻟقانون اﻟطب عي
وشرعة ﷲ" ثم حذروا فرنسا من إت اع "وسائل اﻹرهاب وأنه حتى وﻟو ان اﻟهدف

ﻼ ،فإن ذﻟك ﻻ يبرر استخدام أعمال اﻟعنف واﻟتعذيب" .و انت آخر لمات
نبي ً

اﻟكرادﻟة واﻟمطارنة تتضمن اﻟدعاء إﻟى ﷲ "ﻟتحقي سﻼم حق قي ،مستند إﻟى أساس
سل م من اﻟعدل واﻟح ".

وأن شعب اﻟجزائر من جان ه ﻻ يتوق إﻻ ﻟلعدل ،وأن اﻟثوار اﻟجزائرين

حينما صلون في ج اﻟهم ،حيث معاقلهم ،إنما يدعون ﷲ أن حق ﻟهم اﻟسﻼم
اﻟقائم على اﻟعدل ،تماماً دعاء اﻟمطارنة واﻟكرادﻟة اﻷجﻼء في فرنسا.
غير أنه ﻻ بد ﻟنا أن نسجل تحفظاً س طاً اﻟنس ة ﻟلكرادﻟة واﻟمطارنة..

إننا ﻟنرجو أن ﻻ يهتم هؤﻻء اﻷح ار اﻷجﻼء اﻟشيوع ة ..فإن تأييد أ

حر ة

تحررة ،تستهدف اﻟسﻼم اﻟقائم على اﻟعدل ،إنما عتبر عمﻼً شيوع اً .ورما وقع
على اهل اﻟكرادﻟة واﻟمطارنة ،أن يثبتوا براءتهم من اﻟشيوع ة ..فهذه هي اﻟتهمة
اﻟتي يوجهها اﻟمسيو بينو ﻟلحر ة اﻟجزائرة..
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وأر من واجبي ذﻟك أن أق أر عل م رساﻟة أخر مليئة ﻐضب نبيل،
واستن ار شرف ينبئ عن أكرم اﻟعواطف اﻹنسان ة ..وﻟ ست هذه اﻟرساﻟة في
حاجة إﻟى أ تقد م أو تعرف ،إنها تقول:
"إﻟى اﻟسيد وزر اﻟتر ة اﻟوطن ة في فرنسا..

علمت اﻵن من أخ ار اﻹذاعة ،أن علي بومنجل قد أﻟقى بنفسه من بلكون ٍ
عال

في اﻟجزائر ،وسق ميتاً ،وذﻟك ﻟينجو من اﻟتحقي  ..وحينما نت أقود حر ة
اﻟمقاومة في شمال إفرق ا ،ان علي بومنجل أحد تﻼميذ في ل ة اﻟحقوق في
اﻟجزائر ،ﻟقد أفجعني خبر وفاته ،وأص حت أصدق ما ت ه افر ب .هـ .س مون

في تا ه عن اﻟتعذيب اﻟفرنسي.

"وطاﻟما تقوم ح ومة بﻼد

ممارسة هذه اﻟوسائل اﻹرهاب ة ،اﻟتي ﻟم

تمارس ضد أسر اﻟحرب اﻷﻟمان ،فإنني ﻻ أستط ع أن أستمر في إﻟقاء دروسي
في ل ة اﻟحقوق اﻟفرنس ة ،وﻻ سبيل أمامي إﻻ اﻟتوقف عن إﻟقاء دروسي.

"وﻟعلك تقرر استدعائي إﻟى اﻟعمل إذا نت قاد اًر على ذﻟكٕ ..وانني مستعد

أن أتلقى ل رضاء ،أ إجراء ساهم في تعرف اﻟ أر اﻟعام،

احتجاجي على هذه اﻷعمال اﻟمشينة ،اﻟتي تخل شرف فرنسا ،إذا
اختارت أن تس ت عليها".
ر نـي ابيتـن

أستاذ اﻟقانون في ارس
واﻟوزر اﻟساب ﻟلتر ة اﻟوطن ة في ح ومة اﻟجنرال ديجول

-29-

إن ل لمة في هذه اﻟرساﻟة ،أيها اﻟسادة ،تنط بنفسها ،ف ما هو أبلغ
من ل خطا ة بل ﻐة ،وأن علي بومنجل هو واحد من قافلة طو لة من اﻟشهداء

اﻟجزائر ين ،اﻟذين يتساقطون على أرض اﻟجزائر ،من أجل وطنهم وحرة شعبهم.

وﻟقد أصدر واحد وستون عاﻟماً ،من أبرز علماء فرنسا ،ب اناً صارخاً
أعلنوا ف ه "أن استخدام وسائل اﻹرهاب ،ﻻ يؤد فحسب إﻟى سقو اﻟروح اﻟمعنو ة

في ش ابنا ،اﻟذين طلب إﻟيهم تطبي هذه اﻟوسائلٕ ،وانما يؤد

ذﻟك إﻟى انتقاص

اﻟق م اﻟروح ة ﻟشعبنا"..

ٕوانني أغتنم هذه اﻟفرصة ﻷ عث بتح ة اﻹعجاب واﻟتقدير ،ﻟهؤﻻء اﻷحرار

اﻟشرفاء في فرنسا ،اﻟذين رفعوا صوتهم احتجاجاً على هذه اﻟمظاﻟم ،اﻟتي يتعرض
ﻟها شعب اﻟجزائر اﻟمناضل.
ٕوانه بوسعي أن أضع أمام م طائفة بيرة من أمثال هذه اﻟب انات ،اﻟتي
تكشف عن اﻹرهاب اﻟفرنسي في اﻟجزائر ،وﻟكني أقتصر على هذا اﻟقدر ..ﻷننا

ﻟسنا هنا ﻟنفضح فرنسا أو نجعلها عرضة ﻟلمهانة واﻻحتقار ..ل اﻟذ
إﻟ ه ،أن ستمع اﻟمسيو بينو إﻟى مناشدة أحرار بﻼده ..و ل اﻟذ

نقصد

نقصده أوﻻً

وآخ ًار ،أن نصل إﻟى تسو ة ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،تتف وأح ام ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة.
ومن أجل ذﻟك فإنني أنتقل اﻵن إﻟى حث اﻷسس اﻟعامة اﻟتي يجب أن قوم

عليها اﻟحل اﻟصح ح ﻟلقض ة اﻟجزائرة.
و جب علي أن أقول ،اد

ذ

بدء ،إن أسطورة اﻻندماج بين اﻟجزائر

وفرنسا يجب اﻟتخلي عنها صورة مطلقة ..ﻻ بد من اﻻعتراف ح اﻟجزائر في

اﻟس ادة اﻟوطن ة ل مقوماتها ونتائجها ..إن اﻟتجرة اﻟفرنس ة في س اسة اﻹدماج
تدخل اﻵن قرنها اﻟثاني ،ﻟتثبت أنها فشلت فشﻼً ذرعاً ..و عد عشرات من اﻟسنين
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مضت على هذه اﻟمحاوﻟة اﻟتي قامت بها فرنسا ،قيت اﻟجزائر عر ة في ﻟﻐتها
وتقاﻟيدها ،عاداتها وآماﻟها اﻟقوم ة؛ وستظل اﻟجزائر مدمجة ،وﻟكن في اﻟح اة
اﻟعر ة.
هذه هي اﻟحق قة اﻟمطلقة اﻟتي ﻻ بديل عنها ،ومن هذه اﻟحق قة اﻟمطلقة يجب أن

ين ع اﻟحل اﻟجزائر ..

واﻟحق قة اﻟمطلقة اﻟثان ة ،هي أن حر ة اﻟتحرر اﻟجزائرة ﻻ ﻟها من بد
أن تحق اﻟنصر ﻟلشعب اﻟجزائر  ،ائنة ما انت اﻟقوات اﻟعس رة اﻟتي تعبئها
فرنسا ﻟهذه اﻟمعر ة .وعلينا أن نذ ر أن اﻟثورة اﻟجزائرة تدخل عامها اﻟ ار ع في 1
نوفمبر سنة  .1957وﻟقد أﻟقت فرنسا في ميدان اﻟمعر ة

ل طاقاتها اﻟعس رة

واﻻقتصاد ة ،ما في ذﻟك  500أﻟف جند  ،اﻹضافة إﻟى نفقات تبلغ ثﻼثة
مﻼيين دوﻻر يوم إً ..وان اﻟخسائر اﻟجس مة ،واﻟتضح ات اﻟكبيرة ،اﻟتي تنزل
فرنسا ،ﻟن تنجي فرنسا من هذه اﻟمعر ة اﻟخاسرة ،مهما طال أمد هذه اﻟمعر ة..
ٕوانني أقول هذا ﻟلمسيو بينو اﻟذ حاول من غير جدو  ،أن يثبت ﻟكم إن اﻟحر ة

اﻟجزائرة تقترب من نهايتها..

ﻟقد قال ﻟكم اﻟمسيو بينو" ،إن اﻟهدوء يخ م في معظم اﻟمناط في اﻟجزائر،

وأن "اﻟعص ان" في اﻟجزائر قد اختفى فعﻼً في اﻷشهر اﻟماض ة ..وأن "اﻟعصاة"
ودحروا ذﻟك في اﻟجبهات اﻟس اس ة واﻟمعنو ة..
قد ُدحروا في اﻟجبهة اﻟعس رةُ ،

وأن اﻟناس في ل مختلف أرجاء اﻟبﻼد ،في اﻟمدن وفي اﻟقر  ،يزاوﻟون أعماﻟهم

اﻟيوم ة؛ ٕوان اﻟس ارات تروح وتﻐدو في اﻟشوارعٕ ،وان اﻟتﻼميذ يتسا قون إﻟى

اﻟمدارسٕ ..وان اﻟضرائب تجبى صورة منتظمة ."..إن هذه اﻟوقائع طرفة حقاً،
وش قة حقاً ،ما استشهد بها اﻟمسيو بينوٕ " .وانني ﻷعجب ما إذا انت اﻟقض ة
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اﻟجزائرة تستح

أن تعرض عل م ،عد هذه اﻟح ا ات اﻟمثيرة ،اﻟتي وضعها

اﻟمسيو بينو أمام م..
وﻟعله من حقنا أن نسأل اﻟمسيو بينو ،ما إذا ان اﻷمر ذﻟك خﻼل

حر ة اﻟمقاومة اﻟفرنس ة ﻟﻼحتﻼل اﻟناز ؛ ﻟقد ان اﻟفرنسيون يزاوﻟون أعماﻟهم،

واﻟس ارات تﻐدو وتروح في ارس ،واﻟتﻼميذ يتسا قون إﻟى اﻟمدارس ..واﻟضرائب
تجبى انتظام ..أﻟ س ذﻟك ا مسيو بينو..
وﻟكن معلومات اﻟمسيو بينو عن اﻟحرب اﻟجزائرة ،يجب أن نقرأها إﻟى

جانب معلومات مماثلة أخر  ،ﻟها صفة رسم ة ..وﻻ أحسب أننا نستط ع أن نجد
رو رت ﻻ وست ،اﻟوزر اﻟفرنسي ﻟشئون

مصد اًر أكثر طرافة من اﻟمسيو
اﻟجزائر ..وهذا عض ب اناته اﻟتي أعلنها على اﻟشعب اﻟفرنسي وعلى اﻟ أر اﻟعام
اﻟعاﻟمي.
" 7أبرل  :1956أعتقد أننا سنجد اﻟحل قبل نها ة اﻟصيف.

يونيو  :1956سنرح اﻟحرب في خﻼل ستة أشهر ﻷننا نجحنا في إخضاع عدة

مناط ..

سبتمبر  :1956إن خطة اﻟتهدئة تسير أسرع من ل تقديراتنا.

أكتو ر  :1956نوشك أن نحق اﻟنصر اﻟكامل.
نوفمبر  :1956نحن في رع اﻟساعة اﻷخيرة ،وسنواصل خطتنا أكثر من أ وقت

مضى..

أغسطس  :1957ﻟم نبلغ نها ة اﻟطر

أن أر نها ة عملنا اﻟشاق.

عد ،وﻟكن اﻟطر اﻵن أوضح ،وأستط ع
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ٕوانني أتساءل اﻵن ،وقد انقضى على اﻟحرب اﻟجزائرة أرع سنوات ،عما

إذا ان اﻟسيدان ﻻكوست و ينو ستط عان أن يرا نها ة اﻟطر اﻟتي انا يتن آن
عنها اﻟشيء اﻟكثير ..إن هذه اﻟب انات اﻟصادرة عن اﻟسيدين بينو وﻻكوست إنما
تثبت ما ﻻ يرقى إﻟ ه اﻟشك ،إن اﻟنصر في اﻟنها ة هو ﻟشعب اﻟجزائرٕ ..وان

اﻟهزمة في اﻟنها ة هي ﻟفرنسا.

غير أن اﻟمسيو بينو قد ﻟجأ إﻟى أسلوب معروف ،ﻟتقليل فشل اﻟس اسة

اﻟفرنس ة في إخضاع اﻟشعب اﻟجزائر وفي قهر اﻟثورة اﻟجزائرة ..واﻟمستعمرون

انوا وما يزاﻟون يتمس ون في هذا اﻟتعليل ﻟلتنديد بجم ع اﻟحر ات اﻟتحررة حيثما
انت ..ﻟقد تحدث اﻟمسيو بينو طو ﻼً عما سماه اﻟشيوع ة اﻟجزائرة ،واﻟمعاونة

اﻷجنب ة ﻟلثورة اﻟجزائرة؛ وفي هذين اﻟموضوعين سجل اﻟمسيو بينو فشﻼً ذرعاً.
وف ما يتعل

اﻟشيوع ة اﻟجزائرة ،إذا ان شيء من هذا موجودًا في

اﻟجزائر ،فإني ﻻ أر داع اً ﻷن يتسرب اﻟقل إﻟى اﻟمسيو بينو ،ذﻟك أن اﻟشيوع ة

ﻟها وجودها وأثرها في اﻟمجتمع اﻟفرنسي ..وﻻ تستط ع أ ة ح ومة فرنس ة ،وهي
تتقدم إﻟى اﻟمجلس اﻟوطني أ

قانون أو مشروع ،أن تسق

من حسابها قو

اﻟشيوعيين في فرنسا ..سواء اﻟنس ة ﻷصواتهم أو س استهم أو نفوذهم ..إن تهمة

اﻟتسلل اﻟشيوعي أص حت شائعة ،تﻼزم حر ات اﻟتحرر اﻟوطني ..وﻟو أردنا أن
نرجع إﻟى اﻟقاموس اﻟس اسي ﻟلدول اﻟﻐر ة ،ﻟوجدنا إن لمة شيوع ة قد أص حت

مرادفة ﻟكلمة قوم ةٕ ..واذا ان اﻟﻐر يون مخلصين وصادقين في هذا اﻟتفسير،
فتكون اﻟشيوع ة ،إذن ،شيئاً مجيداً ،وﻻ م ن أن تكون ش طاناً شر اًر ،ما صفون؛

أما إذا انوا غير صادقين ف ما يدعون فتكون حينئذ مهاجمتهم ﻟلحرب اﻟتحررة
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اﻟجزائرة عمﻼً من أعمال اﻻستعمار وأسلو اً من أساﻟيب حرب اﻷعصاب ،وهذه
ﻟم تعد تجوز على أحد ،أو تخفى على أحد.

غير أن اﻟواقع ،أن اﻟمسيو بينو ﻻ صدق اﻟحجج اﻟتي قدمها بنفسه إﻟ م،
و ل ما يهدف إﻟ ه أن يجمع حوﻟه أصوات اﻟدول غير اﻟشيوع ة ..إن اﻟمسيو

بينو يرد أن حذر م ،أن يخ ف م ،بل أن يلقي اﻟرعب في نفوس اﻟدول اﻟﻐر ة..
واﻟمسيو بينو خانته لماته ،فلقد قال ﻟكم "إذا انسحبت فرنسا من اﻟجزائر فسيتوﻟى

أمورها اﻟشيوعيون. "..

وهذه اﻟكلمات واضحة ل اﻟوضوح ،إن فرنسا تحرض اﻟﻐرب ،ﻟ حرضها

على اﻟ قاء في اﻟجزائر ..هذه هي اﻟمصيدة اﻟتي نصبتها فرنسا ،وما ح ا ة

اﻟشيوع ة إﻻ اﻟصنارة في هذه اﻟمصيدة.

أما صدد اﻟعون اﻟخارجي ،فقد أشار اﻟمسيو بينو إﻟى ما تقدمه مصر

وسورا واﻟجامعة اﻟعر ة من عون ﻟلحر ة اﻟجزائرةٕ ،وانني ﻻ أملك اﻟتحدث اسم

مصر وسورا ،فإن مندو ي هاتين اﻟدوﻟتين موجودان هنا مع م ،وأنهما وحدهما
ملكان ح اﻟكﻼم اسم ح ومتيهمإ ،وانني ﻻ أرغب أن أدﻟي أ ة إ ضاحات حول

هذا اﻟموضوع ،ذﻟك أنني ﻻ أرد أن أدخل اﻟسرور على قلب اﻟمسيو بينو ..وﻟن
أذ ر ما نعمل وما ﻻ نعمل ..وﻟ ست اﻟدول اﻟعر ة هنا في قفص اﻻتهام ..نحن
مسئوﻟون أمام شعو نا ،وأمام شعو نا فق  ..وما تتلقاه اﻟجزائر من عون ،إنما هو

واجب قومي ٕوانسانيٕ ..وانه واجبنا اﻟمقدس أن ندعم فاح اﻟشعب اﻟجزائر  ..إن
اﻟجزائر ين هم إخواننا ،واﻟجزائر جزء ﻻ يتج أز من وطننا اﻟعري اﻟكبير.
وأنه ﻟواجب على جم ع اﻟشعوب اﻟمح ة ﻟلحرة ،وعل م جم عاً ،تقد م

اﻟعون ﻷ ة حر ة تحررة ،حيثما انت ..وﻟقد تلقت جم ع اﻟحر ات اﻟتحررة في
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اﻟعاﻟم أش اﻻً متعددة من اﻟعون ..وﻟعل عددًا بي اًر من اﻟدول اﻟممثلة في اﻷمم
اﻟمتحدة ،ﻟها سيرة معروفة اﻟنس ة إﻟى اﻟعون اﻟخارجي؛ إن عدداً من دوﻟكم قد
تلقى عوناً خارج اً ،وعددًا من دوﻟكم قد قدم اﻟعون إﻟى شعوب ناضلت من أجل

حرتها واستقﻼﻟها .وأن فرنسا ﻟم تخرج ،عن هذه اﻟقاعدة ..أن فرنسا اﻟتي تش و
اﻵن من اﻟعون اﻟخارجي اﻟذ

قدم ﻟلجزائرين ،ان ﻟها شأن مع اﻟعون اﻟخارجي..

ﻟقد قدمت عوناً ،وقد تلقت عوناً..
وأن تقد م اﻟعون ﻟلحر ات اﻟتحررة ،إذا جاز ﻟي أن أذ ر اﻟمسيو بينو،
ان من أشرف تقاﻟيد فرنسا ..وﻻ أحسب أنني في هذا اﻟموضوع حجة أكبر من

اﻟمسيو بينو نفسه ..وأني أستم ح اﻟمسيو بينو عذره وصبره ،إذا أذن ﻟي أن

أستعير فصاحته ،ﻷصف ﻟكم دور اﻟ طل اﻟفرنسي ﻻفيت في اﻟثورة اﻷمر ةٕ ..واذا

ان ﻟنا أن ننسى ل شيء في تارخ فرنسا فعلينا،أن ﻻ ننسى سيرة ﻻفيت؛ فلقد

ترك ﻟنا ﻻفيت في مذ راته صورة مشرقة عن تقاﻟيد فرنسا اﻟكرمة ،في معاونة

اﻟحر ات اﻟثورة  ..وسأق أر لماته اﻹنجليزة فإنني أخشى إذا قرأتها اﻟفرنس ة أن
انتقص من روعتها و بهائها  ..ﻟقد قال ﻻفيت" :حينما سمعت اﻷن اء اﻷوﻟى عن

اﻟثورة اﻷمر ة فقد تﻐلﻐلت في فؤاد

 "..هذه هي لمات ﻻفيت ..و ان من

نتائجها أن فرنسا قدمت ﻷمر ا اﻟعون على اﻷرض اﻷمر ة ..وحين نرجع
اﻟذاكرة إﻟى تلك اﻷ ام اﻟمجيدة نجد في محاضر اﻟكونجرس اﻷمر ي بتارخ 31

يوﻟيو  1777ق ار اًر عظ ماً قول "نقر قبول خدمات ﻻفييت ..ونمنحه رت ة جنرال
في ج ش اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ،اﻟنظر ﻟما أظهره من شجاعة وحماسة".
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هذا هو اﻟعون اﻟفرنسي اﻟذ قدمته فرنسا إﻟى "اﻟعصاة" في أمر ا ،إﻟى
اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة في ثورتها اﻟمجيدة ..وشهدت محاضر اﻟكونجرس اﻷمر ي،
بهذا اﻟعون شهادة أص حت جزءاً من تارخ فاح اﻟشعب اﻷمر ي..

وفي هذه اﻟمناس ة فإنني أرغب أن أذ ر اﻟمسيو بينو ،أن فرنسا ﻟم تقدم

اﻟعون فحسب وﻟكنها تلقت اﻟعون ذﻟك ..ففي اﻟحرب اﻟعاﻟم ة اﻷوﻟى ،قامت

أمر ا سداد دينها ﻟفرنسا ،وفاء من اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ﻟلشعب اﻟفرنسي؛ وحينما
وضع اﻟجنرال اﻷمر ي "برشنج" قدمه على أرض فرنسا ﻟ عمل على تحرر فرنسا،

تذ ر اﻟ طل اﻟفرنسي ﻻفييت ،وصاح أعلى صوته ،و تقاﻟيد اﻟفارس في أروع
تقاﻟيد اﻟفروس ة" :ﻻفييت نحن هنا"...

ٕوان من حقنا أن نضيف إﻟى ذﻟك أنه ان بين اﻷ طال اﻟجزائرين ثير

من أمثال اﻟ طل ﻻفييت ،ﻟقد بذﻟوا دماءهم ﻟ عيدوا ﻟفرنسا حرتها واستقﻼﻟها ..وفي
نفس اﻟروح اﻟثورة اﻟتي عرف بها ﻻفييت ،انطل اﻟجنود اﻟجزائرون اﻟبواسل في

اﻟحرب اﻟعاﻟم ة اﻷوﻟى واﻟثان ة عملون على تحرر فرنسا ..وﻟكن فرنسا ﻟم تف
بدينها ..واﻟجزائر تكافح اﻵن ﻟتصف ة هذا اﻟحساب ..وعلى ل حال ،فإن اﻟجزائر

ستخرج منتصرة في اﻟنها ة ،ما انتصرت ثير من اﻟدول اﻟممثلة اﻵن في اﻷمم

اﻟمتحدة ،إن اﻟكلمة اﻟنهائ ة هي ﻟقض ة اﻟحرة على اﻟدوامٕ ،وان مسيرة اﻟحرة قد
تتأخر عض اﻟوقت ،وﻟكنها ﻟن تتوقف أو تتعطل ،ﻻ بد أن ون اﻟنصر حل فها،
فتلك حتم ة اﻟتارخ إن شئتم .أو اﻟقضاء واﻟقدر ،ﻟلذين يؤمنون اﻟقضاء واﻟقدر.

إن ثي ار من اﻟدول اﻟمستقلة اﻟيوم ،انت جماعات من "اﻟعصاة" اﻷمس،

واﻟوﻻ ات اﻟمتحدة هي أقدم هؤﻻء "اﻟعصاة" في قافلة اﻟحرة ..وأنه ﻟ س عا اًر بل
فخر ،أن دول اﻷمم اﻟمتحدة في معظمها مؤﻟفة من "عصاة" انوا قاتلون من
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أجل حرة بﻼدهمٕ ..وانه ﻟمن دواعي اعت اززنا وفخرنا أننا نا حتى اﻷمس اﻟقرب

"عصا ات" تناضل اﻟعسف واﻻستبداد؛ و نا نحسب أن فرنسا قد تلقت درساً تارخ اً
من اﻷحداث في اﻟهند اﻟصين ة وتونس واﻟمﻐرب ،وما آﻟت إﻟ ه حروب اﻟتحرر
في تلك اﻷقطار ..إن اﻟجزائر ﻻ تختلف عن هذه اﻷقطار في شيء ..وﻻ بد ﻟها

أن تنتصر وتحق

ل آماﻟها اﻟقوم ة ،وهذه هي اﻟحق قة اﻟثان ة اﻟتي يجب أن

ينبث منها أ حل ﻟلقض ة اﻟجزائرة.
واﻟحق قة اﻟثاﻟثة ،إن ف رة تقس م اﻟجزائر مرفوضة صورة مطلقة ،جملة

وتفصيﻼً ..إن وحدة اﻟوطن اﻟجزائر ﻻ تخضع ﻷ

حث أو نقاش ..إن اﻟصحراء

في اﻟجنوب ،واﻟشواطئ في اﻟشمال ،وجم ع اﻟموارد اﻟطب ع ة ،هي عناصر أساس ة

ﻷ

حل جزائر ٕ ..وانني أشير إﻟى هذا اﻟموضوع ،ﻷن اﻟمسيو بينو ،قد شرح

أخطار اﻟتقس م مقدرة وفصاحة ..وﻟكن اﻟمسيو بينو ﻟم ن في حديثه يهدف إﻟى
ب ان أخطار اﻟتقس م ..إنه ان ستهدف إﻟقاء اﻟرعب في نفوس اﻟجزائرين ،فلقد

ان اﻟمسيو بينو واضحاً ل اﻟوضوح حينما قال "إن تطبي مبدأ تقرر اﻟمصير

يؤد إﻟى تقس م اﻟجزائر إﻟى دوﻟتين أو أكثر" ..وعلى هذا فإن اﻟمسيو بينو قدم

ﻟلشعب اﻟجزائر هذه اﻟمعادﻟة :تقرر اﻟمصير ساو اﻟتقس م ،واﻟتقس م هو نتيجة
تقرر اﻟمصير...
وعلى هذا فإن ﻼم اﻟمسيو بينو يوضح نفسه بنفسه ،إنه يرمي إﻟى ترو ع

اﻟشعب اﻟجزائر

اﻟتنازل عن تقرر اﻟمصير تفاد ًا ﻟلتقس م ،و هذا تتكرر ح ا ة

سيدنا سل مان :تنازل عن اﻟطفل تفاد اً ﻟتقط عهٕ ..واذا ان اﻟترو ع هو اﻟوسيلة،
فل ست ﻟفرنسا مناعة ضد هذا اﻟترو ع ..ومن نفس هذا اﻟمنط  ،م ننا أن نقول
إن خل دوﻟة ﻟلفرنسيين في اﻟجزائر عني أن مصير اﻟفرنسيين أنفسهم ،س ظل
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في خطر دائم داهم .إن اﻟشعب اﻟجزائر قادر على إرهاب فرنسا ،أكثر مما
تستط ع فرنسا إرهاب اﻟجزائر..
وﻟ س ﻟلجزائر أن تشهد في وسطها إسرائيل أخر  ،وما يت ع ذﻟك من

أخطار على اﻟسلم ...وﻟقد وضع اﻟمعل اﻟس اسي رمون آرون تا اً اسمه "اﻟمأساة

اﻟجزائرة" استعرض ف ه ف رة اﻟتقس م ،وتوصل في اﻟنها ة إﻟى اﻟنتيجة اﻵت ة "ﻟقد
ان اﻟتقس م موضوع دراسة من قبل عدد من اﻟزعماء اﻟس اسيين ..ومن هذه
اﻟمقترحات ،إقامة دوﻟة ﻟلفرنسيين ودوﻟة ﻟلجزائرين اﻟمسلمين ..وﻻ يخلو هذا

اﻻقتراح من صعو ات عمل ة جمة ..ومعنى ذﻟك أن تطب في شمال إفرق ا اﻟحل
اﻹسرائيلي ،اﻟذ

طب في اﻟشرق اﻷوس  ..وﻟكن هذه اﻟسا قة ﻻ تشجع على

إعادة تطب قها ..إن اﻟجاﻟ ة اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ﻻ تؤﻟف مجتمعاً قاد اًر على

اﻻكتفاء اﻟذاتي ..ذﻟك أن جم ع فئاتهم اﻟتجارة متصلة ومختلطة اﻟجزائرين
اﻟمسلمين ..واﻟتقس م فصل هذه اﻟعﻼقات و ؤد

في صاﻟح أ من اﻟفرقين"..

إﻟى أمور غير طب ع ة ﻟ ست

إن صاحب هذا اﻟكتاب ،ﻻ م ن أن يتهم أنه مناهض ﻟليهود ة أو معاد ﻟلسام ة..

إن اسمه آرون – يتحدث عن يهوديته وساميته..

وأنتقل اﻵن إﻟى اﻟحق قة اﻟ ار عة :إن على فرنسا أن تنزع من تف يرها اﻵن
ٕواﻟى اﻷبد ف رة اﻻستعﻼء اﻟعنصر ﻟلجاﻟ ة اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ...ﻟ س هناﻟك

من سبب يدعو إﻟى إعطاء اﻟمعمر اﻟفرنسي أ وضع متميز ..وﻻ م ن إعطاء
أ ة طائفة أ ة معاملة خاصة في اﻟجزائرٕ ..وانما اﻟمساواة ﻟلجم ع ومن غير تمييز..
اﻻعتراف أ ة معاملة مميزة ﻟلمعمرن سيؤد حتماً إﻟى اﻟفوضى وعدم اﻻستقرار..

إن مصير أحد عشر مليوناً من اﻟجزائرين ﻻ يجوز أن قرره مليون من اﻟمعمرن،
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اﻟمتحدرن من أصول متعددة ..إن اﻟجزائر ﻟ ست ترة صاﻟحة ﻷ

استعﻼء

عنصر  ..إن على اﻟمعمرن أن يختاروا بين أحد أمرن ،إما أن ع شوا بهدوء
ونظام في اﻟجزائر ،أو يخرجوا منها ..إنهم ستط عون أن يخرجوا إﻟى حيث
ستط عون أن ش عوا شهوة اﻻستعﻼء في نفوسهم.

وﻟم تﻐفل اﻟحر ة اﻟجزائرة عن مﻼ سات هذا اﻟموضوع ..ﻟقد أعلنت جبهة

اﻟتحرر اﻟجزائرة موقفها من اﻷقل ة اﻷورو ة طرقة د مقراط ة عادﻟة ،فلقد
أصدرت ب اناً ذ رت ف ه "إن اﻷقل ة اﻷورو ة م ن أن تقبل في اﻟمجتمع اﻟجزائر
على أساس اﻟمساواة اﻟفرد ة اﻟكاملة ..وأننا نترك ﻷفراد هذه اﻷقل ة ،اﻟخ ار بين
اﻻندماج في اﻟشعب اﻟجزائر  ،أو اﻻحتفا

اﻟجنس ة اﻟفرنس ة أجانب في إطار

نظام فل ﻟهم اﻟحفا على جم ع حقوقهم اﻟمشروعة ،من غير اﻻمت ازات اﻟمنبثقة

من اﻟنظام اﻻستعمار "..
هذا هو اﻟموقف اﻟذ

أعلنته جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة شأن اﻷقل ات

اﻷورو ة ..وﻟكن ممثل برطان ا قد اختار أن يهاجم جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة ف ما
أسماه " اﻟتشدد واﻟتطرف" ..ﻟقد حاول ممثل برطان ا أن ينجد زميله اﻟمسيو بينو
ﻷس اب معروفة ،فوقع في خطأ علمي فاحش ..ﻟقد أعلن ممثل برطان ا إن اﻟجزائر

"وطن متعدد اﻟجنس ات" وان أهل اﻟجزائر "مجتمع متعدد اﻷجناس" وهذا اﻟكﻼم

من جانب ممثل برطان ا ﻻ عدو أن ون خرافة مؤسفة ،إن اﻷقل ات اﻷورو ة
على أكرم تقدير ،ﻻ يؤﻟفون أكثر من عشر اﻟس ان ..ف يف يجوز أن نصف

اﻟمجتمع اﻟجزائر

أنه متعدد اﻷجناس ..ﻟ س هذا اﻟموضوع ،أيها اﻟممثل

اﻟبرطاني ،موضوع اﻟجنس ات اﻟمتعددة ،وﻟكنه اﻻحتضار واﻟنزاع ﻟح ام اﻻستعمار
و قا ا اﻹمبراﻟ ةٕ ..واني أقول هذا دون أن أطمع في إقناع اﻟممثل اﻟبرطاني
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ﻟتﻐيير آرائه أو تصح ح أخطائه ..إنه من اﻟعبث أن نحاول إقناع اﻟممثل اﻟبر طاني
أخطائه ..فلقد أعلن هو بنفسه أمام م أن ح ومته "تحمل آراء محددة في
اﻟموضوع" ف يف ﻟنا أن نخرجه من اﻟخنادق اﻟتي حفرها ﻟنفسه ،وخندق فيها،
وصمم أن ﻻ يتزحزح منها.

غير إنني سأحاول في تجرة ائسة ،أن أدل اﻟممثل اﻟبرطاني على

أخطائه ..وسأترك اﻟمجال في هذه اﻟمهمة ﻟوزر برطاني ساب  ،هو اﻟمستر ناتنج
اﻟذ ترأس وفد برطان ا إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة في مناس ات سا قة؛ ﻟقد تب اﻟمستر
ناتنج اثني عشر مقاﻻً في جردة "اﻟهراﻟد تر يون" تعرض فيها إﻟى ما أسماه اﻟممثل

اﻟبرطاني اﻟمجتمع اﻟجزائر اﻟمتعدد اﻟجنس ات ،فقال" :على أ ة حال ،إن
موضوع اﻟمعمرن قد أح

م اﻟﻐات ضخمة ..وﻟقد تناوﻟت هذه اﻟم اﻟﻐات عدد

اﻟفرنسيين اﻟحق قيين وقوة مشاعرهم ،قصد تأييد اﻟدعو اﻟفرنس ة في اﻻحتفا
اﻟجزائر مقاطعة فرنس ة ..وﻟهذا فستظل اﻟجزائر مش لة مفجعة ..وقد تستط ع

فرنسا في اﻟوقت اﻟحاضر أن ترح اﻟمعر ة وﻟكنها ﻟن تستط ع أن ترح اﻟحرب...

وﻟن يهدأ ال اﻟجزائرين حتى حققوا حرتهم واستقﻼﻟهم ،وخاصة أنهم يرون من

حوﻟهم تونس واﻟمﻐرب دوﻟتين مستقلتينٕ ،وافرق ا اﻟسوداء تتمتع قس وافر من

اﻟح م اﻟذاتي ..وأنك تستط ع أن تلمح هذه اﻟمعاني في عيون اﻟجزائرين ..إن
وراء نظراتهم اﻟملته ة تشع شعلة اﻟقوم ة اﻟمتوهجة ..واﻟفرنسيون يتعامون عن هذه

اﻟحق قة".

ومن هنا فإننا نستط ع أن نضع اﻟمعاﻟم اﻟرئ سة ﻟلحل اﻟجزائر  ،ما نراه

من غير بديل ..يجب ،أوﻻً ،اﻻعتراف غير اﻟمشرو

ح اﻟشعب اﻟجزائر في

اﻻستقﻼل عنصر أساسي في حل اﻟقض ة اﻟجزائرة .و ما قال اﻟسيد جون ند
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عضو مجلس اﻟشيوخ اﻷمر ي في تموز سنة " *1957إن اﻟحاﻟة اﻟجزائرة أش ه

ٍ
خطر من
ما تكون قنبلة زمن ة ،ستنفجر يوماً ما ،في وجه اﻟعاﻟم اﻟحر أشد

قض ة اﻟهند اﻟصين ة" إن استقﻼل اﻟجزائر هو أمر حتمي ،ﻻ م ن تجن ه ،وﻻ
مرد ﻟه ،شأنه في ذﻟك شأن اﻟقدر اﻟنازل من اﻟسماء ..وﻟقد وضع عضو مجلس

اﻟشيوخ اﻷمر ي اﻟعبء على اهل "اﻟعاﻟم اﻟحر" فإذا أخف هذا "اﻟعاﻟم اﻟحر" فلن
ون جدي اًر اسمه وشهرته ..وستكون حينئذ ع ارة "اﻟعاﻟم اﻟحر" مثا ة إعﻼن
تجار ُينِّفر اﻟجم ع ،وﻻ يجتذب أحداً..
و جب ،ثان اً ،اﻻعتراف ح ومة جزائرة مؤقتة ،ﻟتبدأ مفاوضات عاجلة مع فرنسا،
على مائدة مستديرة ،ﻟلوصول إﻟى تسو ة عادﻟة ﻟلمشاكل اﻟقائمة بين اﻟطرفين..

إن اﻟمفاوضات اﻟم اشرة بين اﻟجزائر وفرنسا ،وعلى أساس اﻻستقﻼل ،هي اﻟمفتاح

اﻟوحيد ﻟلمش لة اﻟراهنة ..وﻟقد تب اﻟمسيو أندره فيليب في "اﻻكسبرس" في 17
أكتو ر سنة  1957ما يلي "ﻟقد دنت ساعة اﻟمفاوضات بين فرنسا واﻟجزائر ﻟحل

اﻟمش لة اﻟجزائرة ،سواء ان هذا اﻻقتراح يرضي اﻟمتطرفين أو ﻐضبهم ..إن
عام  1958س شهد هذه اﻟمفاوضاتٕ ..وانني أخشى أن نخسر ل شيء ،إذا نا
ﻻ نعترف اﻟوقت اﻟمناسب ما يؤد إﻟى إنقاذ ما م ن إنقاذه"..
وهذه حق قة صارخة من غير شك ..فإذا ما قيت فرنسا ترفض
اﻟمفاوضات مع اﻟجزائر ،واستمرت في هذه اﻟحرب ،فإنها ستخسر ٕواﻟى اﻷبد ،ل

ما م ن اﻟحفا عل ه في اﻟوقت اﻟحاضر ..وأن تش يل ح ومة جزائرة مؤقتة
ﻟ س اﻷمر اﻟعسير ..وتستط ع جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة أن تتخذ اﻟخطوات

اﻟمناس ة في هذا اﻟسبيل ..وﻟقد اعترفت تونس واﻟمﻐرب اﻟجبهة اﻟجزائرة أعلى
* رئ س جمهورة اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة .1960
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هيئة ممثلة ﻟلشعب اﻟجزائر  ..وفي رأينا أن جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة تمارس سلطة
فعل ة ،في ل ما يتصل اﻟنشا اﻟس اسي واﻟعس ر ﻟلشعب اﻟجزائر ..
واﻟواقع أن اﻻعتراف اﻟجزائر اﻟحرة ،هو محل اهتمام ودراسة جد ة من
أكثر من مرجع واحد ..وﻟست أذ ع س اًر إذا قلت ،أن اﻷمر ينتظر ﻟتنفيذه ،اﻟصورة

اﻟنهائ ة ﻟلقرار اﻟذ

صدر عن م ،شأن اﻟقض ة اﻟجزائرة في هذه اﻟدورة.

و جب ،ثاﻟثاً ،اﻹفراج عن اﻟمعتقلين اﻟس اسيين ،خطوة أساس ة ﻟخل جو

مﻼئم تسير في ظله مفاوضات بناءة ٕوايجاب ة.
أن

وأخي اًر ﻻ آخ اًر أتي موضوع وقف إطﻼق اﻟنار ..إن هذا اﻟموضوع يجب
ون شامﻼً ﻟلجم ع ،وﻟجم ع اﻟمناط  ..طب على اﻟفرنسيين واﻟجزائرين

سواء سواء ..وواضح تماماً أن وقف إطﻼق اﻟنار ﻻ م ن أن يبدأ إﻻ قبول

اﻟم اد اﻷساس ة اﻟتي أشرت إﻟيها.

وعلى هذا فإن اﻟحل في نظرنا يجب أن

ون :اﻻعتراف اﻻستقﻼل،

ق ام ح ومة جزائرة مؤقتة ،اﻟمفاوضات ،وقف إطﻼق اﻟنار.

وﻟكن اﻟمسيو بينو قد ع س اﻵ ة فلقد اقترح :وقف إطﻼق اﻟنار،

اﻻنتخا ات واﻟمفاوضات .وأن اﻟموضوع ﻻ ينطو على اخت ار هذه اﻟص ﻐة أو
تلك ..إن اﻷمر يتصل حرة شعب ،ان تحت اﻟسﻼح ق ار ة مئة وس عة وعشرن

عاماً ،وأن اﻟتعابير اﻟمعسوﻟة ﻻ م ن أن تزل م اررة اﻟحاﻟة اﻟحاضرة ..وﻟقد ذ ر
اﻟمسيو بينو في أكثر من موضع من خطا ه ،أن اﻟمفاوضات مع فرنسا يجب أن
ﻻ ترت

أ ة شرو سا قة؛ و بدو في اﻟظاهر ،على ل حال ،أن موقف فرنسا

ست عد أ ة شرو س اس ة سا قة ﻟلمفاوضات ..فلننعم اﻟنظر في هذا اﻟموقف،
ما أعلنه اﻟمسيو بينو..
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ﻻ بد ﻟنا أوﻻً ،أن نؤ د أن اﻻستقﻼل ﻟ س شرطاً س اس اً سا قاً ..إنه ح

طب عي ..وﻻ بد ﻟنا ،ثان اً ،أن نﻼح أن اﻟمسيو بينو هو اﻟذ

شتر ﻟلمفاوضات

شروطاً س اس ة ،وﻟو أننا ف رنا مل اً في خطا ه ﻟرأينا أنه يدعو اﻟجزائرين ﻷن

عملوا ما أتي :أوﻻً :وقف إطﻼق اﻟنار ،ثان اً :اﻻنتخا ات ،ثاﻟثاً :اﻟمفاوضات.
وف ما يتعل اﻻنتخا ات فإن فرنسا هي اﻟتي تصدر اﻟتشرعات اﻟﻼزمة ،فتحدد

اﻟطرقة واﻷسلوب ،وتعين اﻟمناط اﻻنتخاب ة ،وتش ل اﻟهيئات اﻟتشرع ة واﻟتنفيذ ة
وتنص على اختصاصها وعددها..

إن اﻟشعب اﻟجزائر هو اﻟذ يجب أن يؤسس ﻟنفسه اﻟمجلس اﻟتأس سي،

ترأسه ح ومة جزائرة تملك اﻟصﻼح ات اﻟكاملة ..وﻟقد تحدث اﻟمسيو بينو سخاء

ٕواف ار عن اﻟنظم اﻟد مقراط ة ..وﻟكن اقتراحاته ﻟ ست من اﻟد مقراط ة في شيء،

إن اﻟمسيو بينو عرض على اﻟجزائر أن تبني فرنسا ل شيء :اﻻنتخا ات
واﻟمؤسسات اﻟدستورة ،ثم يتعين على اﻟجزائر أن تأتي ﻟتفاوض ..وهذه هي
اﻟشرو اﻟمس قة بذاتها ..و هذا فإن اﻟمسيو بينو ،عرض على اﻟجزائر أن تفاوض
وﻟكن موجب هذه اﻟشرو  ،و عد أن تضع فرنسا ل اﻟقوانين اﻟتي تردها ،وتق م

اﻷوضاع اﻟدستورة ما تشاء..

ومن اﻟجدير اﻟتنو ه إن ممثل برطان ا ﻟم شأ أن يترك اﻟمسيو بينو يتخ
وحده في هذا اﻟموضوع ،وهذا ما دفعه إﻟى تأييد وجهة اﻟنظر اﻟفرنس ة ،وأن

اﻷس اب اﻟتي تدعو إﻟى هذا اﻟتحاﻟف اﻟفرنسي اﻟبرطاني م ن فهمها ٕوادراكها..
إن قض ة قبرص ،وهي قض ة تهم برطان ا ،تأتي م اشرة على جدول اﻷعمال
عد قض ة اﻟجزائر ..وهذا اﻟترتيب ،هو ﻻ شك ،من اب اﻟمصادفة ،وﻟكنه فسر
-43-

ﻟنا أس اب اﻟتعاطف بين فرنسا و رطان ا اﻟنس ة ﻟقض ة اﻟجزائر ..فإن اﻻستعمار
ير بين اﻟبلدين.

وﻟقد أعلن اﻟممثل اﻟبرطاني أمام م إنه "ﻻ حسن بنا أن ُن ﱠ
صدر من

نيو ورك آراءنا إﻟى اﻟجزائر "..وهذا تصرح خطير فعﻼً ،ومما يزد خطورته أنه
يبدو ﻷول وهلة إنه بر ء ل اﻟبراءة ..واﻟواقع أن مﻼحظة اﻟممثل اﻟبرطاني تمس
ِ
صدر آراءنا من نيو ورك إﻟى افة
جذور اﻷمم اﻟمتحدة .نحن هنا مطاﻟبون أن ُن ّ
ِ
نصدر
أرجاء اﻟعاﻟم ..ومن حقنا أن نتساءل ماذا نعمل هنا في نيو ورك ،إذا نا ﻻ ّ

آراء ومقترحات وق اررات؟ ومع هذا فإن إصدار اﻵراء هو ما قي ﻟهذه اﻟمنظمة

اﻟمس ينة! ٕواذا نا ننزع من اﻷمم اﻟمتحدة حقها في إصدار اﻵراء ،فإننا ندفعها
إﻟى ح اة اﻟكسل واﻟخمول ..وفوق ل هذا ،أﻟم تكن اﻷمم اﻟمتحدة خﻼل اﻻثني
عشر عام ًا اﻟسا قة منصرفة إﻟى إصدار اﻵراء واﻟمقترحات في جم ع اﻟمشاكل

اﻟدوﻟ ة.

أﻟم تساهم برطان ا في إصدار اﻵراء واﻟمقترحات شأن قضا ا ورا

وأﻟ ان ا واﻟيونان ،وأخي اًر في قض ة اﻟمجر ،فلماذا ﻻ تفعل مثل ذﻟك في قض ة
اﻟجزائر ،وخاصة ف ما يتعل في موضوع اﻻنتخا ات اﻟجزائرة اﻟتي أسرفت فرنسا

في اﻟحديث عنها ..ثم إننا ،ونحن جاﻟسون هنا في نيو ورك ،يف نسمح ﻟفرنسا،
ِ
صدر إﻟى اﻟجزائر نظاماً انتخاب اً ..إن اﻻنتخا ات ﻟ ست عطو اًر
ومن فرنسا أن تُ ّ
م ن تصديرها ،عد أن تب عليها "صنع في فرنسا" إن اﻻنتخا ات شيء،
واﻟعطور شيء آخر ،وعلى اﻷمم اﻟمتحدة أن تميز بين اﻟعطور واﻻنتخا ات..
أما ف ما يتعل

اﻟمفاوضات ،فإن من حقنا أن نتساءل :ما هو اﻟمقصود

منها؟ وما هي اﻷهداف اﻟتي ينتظر أن تحققها؟ٕ .وانني أسأل اﻟمسيو بينو :ما هي
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مقاصد فرنسا؟ وماذا يدور في خلد فرنسا؟ ما هي اﻷمور اﻟتي ترد فرنسا أن
تفاوض اﻟجزائر على أساسها؟ وهل ترد فرنسا من وراء هذه اﻟمفاوضات أن يختار

اﻟجزائرون أن تص ح اﻟجزائر فرنس ة وأن ص حوا رعا ا فرنسيين؟هذه ﻟ ست
مفاوضات ،وﻟكنها شرو ترد فرنسا ،أن تمليها على اﻟشعب اﻟجزائر  .إن اﻟمسيو

بينو يدعو اﻟجزائرين ﻟلمفاوضة ،وﻟكن ﻻ ح ﻟهم أن يتحدثوا عن اﻻستقﻼل،
وعن إقامة ح ومة جزائرة ،و ل ما طل ه اﻟمسيو بينو ،هو وقف إطﻼق اﻟنار،

وأن يلتزم اﻟجزائر ون قبول اﻟحلول اﻟتي تضعها فرنسا ..ونحن من جانبنا نر أن

هذه اﻟمفاوضات ،و هذه اﻟشرو  ،إنما هي استسﻼم ..وﻻ أظن أن إنساناً عاقﻼً

ينطو قل ه على ذرة من حب اﻟحرة واﻻستقﻼل ،م ن أن يرضى بهذه اﻟعروض
اﻟفرنس ة ،إﻻ إذا أص حت اﻟحرة أﻟعو ة ،وأص ح اﻻستقﻼل سخرة.

ٕوانه من اﻟﻐ ار ة م ان ،أن فرنسا رفضت وساطة تونس واﻟمﻐرب،
وﻷس اب واه ة .وﻟقد أدﻟى ممثل تونس أمام م بب ان واف حول هذا اﻟموضوع،

حتى أن اﻟممثل اﻟبرطاني ﻟم سعه إﻻ أن يثني عل ه و طرهٕ ..واذا ان اﻟب ان
اﻟتونسي قد حاز اﻟتقدير ،فلسنا ندر ﻟماذا ترفض فرنسا وساطة تونس ..وﻟقد زعم

اﻟمسيو بينو أمام م أن اﻟمﻐرب وتونس ﻟ ستا محايدتين ،وﻻ م ن أن تقوما بدور
اﻟوساطة ..ونحن ﻻ نرد أن ندخل في مناقشة مفصلة حول هذه اﻟنقطة ،وﻟكنا
نضع اﻟسؤال أمام اﻟمسيو بينو :إذا ﻟم تكن تونس واﻟمﻐرب مؤهلتين ﻟلوساطة

سبب عدم ح ادهما ،فهل فرنسا مؤهلة ﻹجراء اﻻنتخا ات في اﻟجزائر ،وفرنسا

أحد طرفي اﻟنزاع؟؟  ..إن اﻻعتراض اﻟذ

يوجه إﻟى وساطة تونس واﻟمﻐرب،

يجب أن يوجه إﻟى فرنسا ،ومن اب أوﻟى إﻟى فرنسا اﻟنس ة ﻟﻼنتخا ات وموضوع

اﻻنتخا ات أ عد أث اًر وخط اًر من موضوع اﻟوساطةٕ ..وان من حقنا أن نطاﻟب فرنسا،
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استناداً إﻟى منط فرنسا نفسها ،أن تترك اﻻنتخا ات اﻟجزائرة ﻟلشعب اﻟجزائر
وحده.

هذا هو اﻟحل اﻟذ

تعرضه فرنسا ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،وﻟكنه حل يدخل

على اﻟمش لة اﻟجزائرة مش ﻼت إضاف ة ..إن اﻟمقترحات اﻟفرنس ة تكشف عن

عقل ة استعمارة ..إن اﻟمسيو بينو قد أشار في مناس ات متعددة إﻟى "اﻟجماعات
اﻟجزائرة"ٕ ..وانني ﻻ أعرف تعبي اًر يتحدث عن "اﻟجماعات اﻟفرنس ة" و"اﻟجماعات

اﻹنجليزة" أو "اﻟجماعات اﻷمر ة" .هذا تعبير فرد ،وتعبير جديد علينا ..إن
اﻟتعبير اﻟذ

نعرفه اﻟشعب اﻟجزائر  ،اﻟشعب اﻟفرنسي ،اﻟشعب اﻟبرطاني ..وﻟو

أننا رجعنا إﻟى أ مصدر علمي ،تارخي أو جﻐرافي ،ﻻ نر إﻻ تعبي اًر واحداً
إﻟي وأنا أستمع إﻟى اﻟمسيو بينو ،وهو يتحدث عن
"اﻟشعب اﻟجزائر "؛ وﻟقد ُخِّيل ﱠ
"اﻟجماعات اﻟجزائرة" ،أن اﻟجزائر قد أص حت هي اﻟعاﻟم اﻟصﻐير ،تس نه

جماعات تمثل جم ع اﻟعناصر اﻟ شرة..

وﻟقد أشار اﻟمسيو بينو إﻟى ق اررات مؤتمر اندونغ ،وأنه ﻟ سرنا ثي اًر أن

ستشهد اﻟمسيو بينو ق اررات ذﻟك اﻟمؤتمر اﻟتارخي اﻟعظ م ،ﻟقد أشار اﻟمسيو بينو

إﻟى اﻟقرار اﻟذ ينص على "عدم اﻟتدخل في شئون اﻟدول اﻷخر " اعت اره واحداً

من اﻟم اد اﻟرئ س ة اﻟتي أقرها مؤتمر اندونغ ..ونحن نقبل هذا اﻟقرار ،ذﻟك أننا

ساهمنا في ص اغته واﻟموافقة عل ه ..وﻟكن يف جاز ﻟلمسيو بينو أن يتجاهل
قرار اندونغ اﻟذ أعلن ح اﻟشعب اﻟجزائر في اﻟحرة واﻻستقﻼل ..ﻟ س ﻟلمسيو

بينو أن قت س من قرار اندونغ ما حب ،وأن يتجنب ما ﻻ حب .و ان على

اﻟمسيو بينو وهو ستشهد مبدأ عام عدم اﻟتدخل أن ينصح نفسه ،فﻼ يتدخل في
شئون اﻟجزائر ،وهذا هو اﻟمعنى اﻟحق قي ﻟقرار اندونغ.
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ثم إن اﻟمسيو بينو تحدث طو ﻼً عن اﻟد مقراط ة ،وهل من اﻟد مقراط ة

في شيء أن تفرض فرنسا على اﻟجزائر اﻟحل اﻟذ تختاره؟

وﻻ تكتفي فرنسا أنها تضع اﻟحل وأنها تنفذه ،فهي اﻟمخط
واﻟمنفذ ..وحين تناد

واﻟصانع

اﻷمم اﻟمتحدة اﻟوصول إﻟى حل سرع ﻟلقض ة اﻟجزائرة،

قف اﻟمسيو بينو أمام م ،ﻟ علن أنه من اﻟسذاجة أن يتوقع أحد اﻟوصول إﻟى حل

سرع ﻟلقض ة اﻟجزائرة ..إن اﻟحديث عن هذه اﻟسذاجة هو اﻟسذاجة عينها..
هذه هي وجهة اﻟنظر اﻟفرنس ة ما شرحها اﻟمسيو بينو ،وهذه هي وجهة

اﻟنظر اﻟجزائرة ما عرضتها أمام م ل ساطة ووضوح ..وﻟكن اﻷمم اﻟمتحدة
عليها دور بير ،يجب أن تؤد ه ..يجب علينا أن نلقي

ل ثقلنا وجهودنا إﻟى

جانب اﻟحرة ..ﻟقد قال ﻟكم اﻟمسيو بينو "عل م أن تختاروا ،وأن فرنسا قد اختارت
طرقها وانتهى "..هذا هو إنذار موجه ﻟكم ..إنه تحد بير طرح أمام مٕ ..وانما

تقول ﻟكم فرنسا ،نحن ﻻ ن اﻟي ما تقررون ،فقد قررنا طرقنا ..وﻟكن اﻷمم اﻟمتحدة

ﻻ تستط ع إﻻ أن تختار اﻟحرة ﻟلجزائر ...وأنه ﻻ يتف مع رامة هذه اﻟمنظمة

اﻟعاﻟم ة ،وﻻ مع سمعتها أن تتخذ موقفاً سلب ًا ..إن م ﻻ تستط عون في اﻷمم
اﻟمتحدة أن تجلسوا م توفي اﻷيد  ،ﻻ أدرين وﻻ أ اﻟيين ،قلوب مقفلة ،وعيون
مﻐمضة ،وآذان مقفلة ﻟلمآسي اﻹنسان ة .يجب أن نتخذ دو اًر إيجاب اً فعاﻻً..
ومن أ

زاو ة نظرنا إﻟى اﻟقض ة اﻟجزائرة ،فإن ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة

يدعو إﻟى أن نضع حداً ﻟهذه اﻟمأساة ،وحتى تارخ فرنسا اﻟمشرق فإنه يثور على

اﻷوضاع اﻟقائمة في اﻟجزائر ..إن اﻟثورة اﻟفرنس ة اﻟتي أعطت اﻟعاﻟم نو اًز من
اﻟمعاني اﻟسام ة ،تستن ر هذه اﻟفظائع اﻟرهي ة اﻟتي تجر على أرض اﻟجزائر..

ٕوانني أقوﻟها ﻟكم وﻟلمسيو بينو ،ل احترام ٕواخﻼص ،إن فرنسا تخون فرنسا ،إذا
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قيت اﻟجزائر مسرحاً يخضع ف ه اﻟح ﻟلقوة اﻟﻐاشمة ،و تمرغ اﻟعدل تحت أقدام

اﻟطﻐ ان..

وأننا ﻟنرجو

ل إخﻼص أن تستجيب فرنسا في اﻟنها ة ﻟنداء اﻟعقل

واﻟح مة ..وﻟ س يجد أن تظل فرنسا تف ر في عقل ة "قانون اﻹصﻼح" وما هو

قانون وﻻ إصﻼح ..إن هذا اﻟقانون هو ص ﻐة أخر ﻟﻼستعمار؛ وﻟقد أحسنت

مجلة تا م اﻷمر ة في تحليلها ﻟهذا اﻟقانون ،اﻟذ

أشار إﻟ ه اﻟمسيو بينو أكثر

من مرة :فقد قاﻟت اﻟمجلة" :في اﻷسبوع اﻟماضي ،تقدمت اﻟح ومة اﻟفرنس ة إﻟى

اﻟمجلس اﻟوطني مشروع قانون اﻹصﻼح اﻟذ

طال اﻟزمان في انتظاره حل

ﻟلقض ة اﻟجزائرة ..ﻟقد ان اﻟجواب اﻟعري :إنه مرفوض صورة قاطعة ،واﻟواقع
أن هذا اﻟقانون هو أش ه شيء فأر صﻐير ،وقب ح ،وعلى ش ل غير مأﻟوف"..

ومع أن هذه اﻷوصاف هي تعبيرات مجلة اﻟتا م اﻷمر ة ،وﻟكنها تذ رنا

اﻟمثل اﻟعري اﻟمعروف "تمخض اﻟجبل فوﻟد فأ اًر" وهذا هو قانون اﻹصﻼح.
إن اﻟقض ة اﻟمطروحة أمام م هي من اﻟخطورة م ان عظ م ..اﻟنس ة ﻟفرنسا إنها

صراع من غير ثمرة ..وﻻ تجر إﻻ اﻟخسارة ﻟفرنسا في اﻟدماء واﻷموال في معر ة

خاسرة ..و اﻟنس ة ﻟلجزائر ،أنها حقاً خسائر في اﻟدماء واﻷموال ،وﻟكنها اﻟنتيجة

ﻟ ست خسارة ،ﻷنها واصلة إﻟى اﻟحرة وهي أثمن نوز اﻟح اة.

يجب علينا أن نتطلع إﻟى مستقبل مشرق ،وستكون فرحة بر ﻟلعاﻟم

أسره ،يوم نر اﻟجزائر دوﻟة حرة مستقلة ،وستر أورو ا اﻟحرة ،اﻟشمال اﻹفرقي
اﻟحر ،يواجهها ﻟ ونا شطرن متكاملين ،في مضمار اﻻستقﻼل واﻟس ادة.

ٕواننا ﻟنرجو أن تص ح اﻟجزائر ،وفي وقت قرب ،دوﻟة مستقلة تحتل
مقعدها اﻟمرموق في هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة ،وأنه ﻷمر عجيب غرب ،أن تكون
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مع م تونس واﻟمﻐرب ،وأن يتخلف عن اﻟر ب ذﻟك اﻟقطر اﻟذ

قع بينهما .يجب

أن نر اﻟجزائر معنا متمتعة حرتها واستقﻼﻟها ،و هذا ستقوم صداقة مع فرنسا..
بل صداقة دائمة..
أﻟ ان ا واﻷرجنتين ،وهما اﻟجاران حسب اﻟترتيب

ٕوانني أدعو وفد
اﻷبجد  ،أن فسحا بينهما م اناً ﻟلجار اﻟجديد ،اﻟقادم من ميدان اﻟكفاح ،اﻟجزائر،

ﻟتتبوأ م انها بين جارن عززن في هذه اﻟمنظمة اﻟعظ مة.

هذا هو أملنا ورجاؤنا ..بل هذه هي اﻟصورة اﻟمشرقة اﻟتي اختتم بها ب اني

أمام م ..وما أعظم هذه اﻟصورة وما أعظم هذا اﻟرجاء.
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الرئ س د غول..
خيب آمالنا ﻓي الجنرال د غول
"د سمبر سنة "1958
ﻟ س من اب اﻟمصادفة اﻟعابرة ،ا سيد اﻟرئ س ،أن اﻟقض ة اﻷوﻟى في
اﻷمم اﻟمتحدة قد أص حت اﻷخيرة .وها نحن قد بلﻐنا نها ة اﻟدورة حين نبدأ مناقشة
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اﻟقض ة اﻟجزائرة ..وﻟم

ن هذا من جانبنا غفلة أو إهماﻻً ،إن قض ة اﻟجزائر

هي قض ة تحرر وحرب تحررٕ ،وانها ﻟعز زة حقاً على جم ع اﻟشعوب اﻟمح ة
ﻟلحرة ..وقض ة هذا شأنها ﻻ م ن إﻻ أن تلقى اﻷوﻟو ة اﻟجديرة قداستها ،وسمو
أهدافها ،وخطورة أحداثها ..واﻟواقع أنه إذا انت اﻷوﻟو ة تستند إﻟى اﻷهم ة ،فإن

قض ة اﻟجزائر يجب أن تتبوأ اﻟمقام اﻷول بين جم ع قضا ا اﻷمم اﻟمتحدة ،وﻻ
صح أن ون ﻷ ة قض ة أخر أس ق ة عليها ..وﻻ شك أن ﻟد اﻷمم اﻟمتحدة

قضا ا دوﻟ ة أو إقل م ة تستأثر اهتمامنا ،وﻟكن اﻟقض ة اﻟجزائرة تتصدر ل هذه

اﻟقضا ا ،ذﻟك أن ما يتصل اﻟحرة واﻟس ادة ،من حقه أن ون ﻟه مقام اﻟصدارة
من غير منازع.

غير أن اﻟذ

جر

ان على اﻟنق ض من ذﻟك ..ﻟقد تر نا اﻟقض ة

اﻟجزائرة إﻟى اﻟنها ة ،وعن قصد واضح ..وﻟم نطلب أن نناقش اﻟقض ة في بدا ة
اﻟدورة ،بل وافقنا أن تدرج في أخر جدول ﻟﻸعمال ..وﻟ س اﻟسبب في ذﻟك س اًر
حظر إفشاؤه ..ﻟقد انت فرنسا على أعتاب تجرة قوم ة جديدة..
إن اﻟجمهورة اﻟفرنس ة اﻟخامسة انت في دور اﻟمخاض ،و انت اﻟقض ة

اﻟجزائرة أهم اﻟعوامل في موﻟدها ..ﻟقد ان اﻟجنرال د ﻐول ضع دستو اًر جديداً
ﻟفرنسا ..و خط ﻟس اسة جديدة ،تكون اﻟقض ة اﻟجزائرة من أهم جوانبها ..و ان
على اﻟمسرح اﻟس اسي موضوع اﻻستفتاء واﻻنتخا ات في فرنسا ..ما ان اﻟجو

اﻟس اسي مفعماً اﻟحديث عن اﻟمفاوضات ..وﻟهذا فلم ن من اﻹنصاف ﻟكم ،وﻻ
ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،أن تبدأ مناقشتها قبل أن تكتمل عناصر اﻟموقف اﻟس اسي في
فرنسا ،وتبدو صورته اﻟنهائ ة على حق قتها ..وأن
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ون سا ق ًا ﻷوانه من غير

شك ،ﻟو أننا بدأنا اﻟنظر في اﻟقض ة اﻟجزائرة ،واﻻستفتاء ما يزال في اﻟقدر
واﻻنتخا ات في اﻟمقﻼة..
أما اﻵن فقد انتهت ل هذه اﻹجراءات ..ﻟقد انتهى اﻻستفتاء وانتهت معه
اﻻنتخا ات ،وأص حت اﻟصورة اﻟنهائ ة أمام م ،ﻟتروها وت حثوها وتح موا عليها..

ٕوانه ﻟمن دواعي اﻟقدر اﻟح م أن اﻟقض ة اﻟجزائرة قد جاءت أمام م في وقت
استكملت ف ه فرنسا ل اﻟرحلة اﻟتي أرادت أن تقطعها ،وأنجزت معها "اﻟعمل ة"

اﻟتي خططت ﻟها ،وأص ح من ح فرنسا أن تصدر اﻟبﻼغ اﻟمعتاد " ﻟقد نفذت

اﻟعمل ة وف اﻟخطة اﻟمرسومة"ٕ ،وانه من حسن حظنا أن تأتي اﻟقض ة اﻟجزائرة
و أنها على موعد مع اﻟخطة اﻟفرنس ة عد أن تم إنجازها ،حتى

اﻟختامي واضحاً أمام م ،إﻟى آخر سانت أمر ي أو فرنك فرنسي..

ون اﻟحساب

وﻟقد أطلت اﻟحديث في هذه اﻟمقدمة ،ا سيد اﻟرئ س ،ﻷنني حين أجيل

صر في قاعة اﻟجمع ة اﻟعامة ،أجد أن مقعد فرنسا شاغر ،ﻟ س ف ه أحد من

اﻟوفد اﻟفرنسي ..إن هذا مؤسف حقاً ،فرغماً عن أن موقف فرنسا من اﻟقض ة
اﻟجزائرة فارغ تمامًا ،فل س ﻟها أن ون مقعدها فارغاً ..إن تخلف فرنسا عن
اﻟمشار ة في هذا اﻻجتماع يدعو إﻟى اﻻستن ار ،إنه إهانة موجهة ﻟﻸمم اﻟمتحدة،

إنه استخفاف اﻟقض ة اﻟجزائرة وما تنطو عل ه من أهداف نبيلة ،إنه تناقض
مع فرنسا ذاتهإ ،وانه فوق ذﻟك ازدراء اﻟ طل اﻟعظ م اﻟجنرال ديجول ،فل س من
تقاﻟيد اﻟجند

اﻟ اسل أن ينسحب من اﻟميدان ..و ائنة ما انت اﻷس اب اﻟتي

دعت فرنسا ﻟتﻐيب عن هذا اﻻجتماع ،فإنها بدا ة سيئة ﻟلجمهور ة اﻟفرنس ة

اﻟخامسة في بدا ة عمرها..
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وأن غ اب فرنسا في هذه اﻟدورة اﻟذات ،يزد من أسفنا ،فنحن مطاﻟبون،
أن نقم إﻟ م عرضاً ﻟما تم شأن اﻟقض ة اﻟجزائرة ..يجب علينا في هذه اﻟدورة

أن نستعرض اﻟماضي ،وندرس اﻟحاضر ،ونخط ﻟلمستقبل ..إنها دورة ﻟتصف ة
اﻟحساب ،ذﻟك أن فرنسا في اﻟدورة اﻟماض ة قد بذﻟت وعوداً ثيرةٕ ،وان من واجب
فرنسا أن تذ ر ﻟكم ماذا أنجزت من هذه اﻟوعود ..وﻟقد تحدثت فرنسا طو ﻼً في
اﻟدورة اﻟسا قة عن وقف إطﻼق اﻟنار وعن اﻟمفاوضات ..وﻟذا ات من واجب

فرنسا أن تعرض عل م نتيجة جهودها شأن وقف إطﻼق اﻟنار واﻟمفاوضات..
وﻟكن فرنسا قد تخلفت عن أداء اﻟحساب وتخلفت عن اﻟحضور ..وقد ان ل

أملنا في عهد اﻟجنرال د ﻐول أن تنسحب فرنسا من اﻟجزائر ،بدﻻً من اﻻنسحاب

من اﻟجمع ة اﻟعامة ..أجل ان أملنا أن تأتي فرنسا في هذه اﻟدورة ﻟتقول ﻟكم إنها
تر ت اﻟجزائر ﻟلجزائرين ،واﻟجزائرين ﻟلجزائر ..وﻟم تكن آماﻟنا هذه من غير
مبرر ..فقد نا نحسب أن اﻟجنرال ديجول ،اﻟ طل اﻟعظ م ﻟحر ة اﻟتحرر اﻟفرنس ة،
س عمل على تحرر فرنسا من اﻻستعمار اﻟفرنسي ،و اﻟتاﻟي تحرر اﻟجزائر.

وﻟكن خاب ظننا ،ذﻟك أن اﻟرئ س د ﻐول قد خيب آماﻟنا في اﻟجنرال

ديجول ..وها نحن نر أنفسنا مضطرن مرة ثان ة أن ن حث قض ة اﻟجزائر وحرب
اﻟجزائر ..وما ﻟنا في ذﻟك حيلة فإن اﻟجنرال د ﻐول قد انهزم أمام اﻟرئ س
ديجول!!..

و جب أن ون واضحاً منذ اﻟبدا ة ،ا سيد اﻟرئ س ،أن هناك أمو اًر في

اﻟقض ة اﻟجزائرة ﻟفم تعد محل جدال ،فقد أص حت بده ات ﻻ مجال ﻟمناقشتها..
ذﻟك أنه استقرت في اﻟفقه اﻟدوﻟي ﻟﻸمم اﻟمتحدة.
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وﻟهذا فإنني ﻻ أجد نفسي في حاجة إﻟى مناقشة اﻟمزاعم اﻟفرنس ة ،اﻟمستندة
إﻟى حجة اﻻختصاص اﻟداخلي ،اﻟتي تلجأ إﻟيها فرنسا دائماً ﻟتعارض سلطة اﻷمم
اﻟمتحدة ..إن اﻟحديث عن اﻻختصاص اﻟداخلي ،قد أص ح اﻵن حديث خرافة
اﻟنس ة ﻟلقض ة اﻟجزائرة ..إن ح اﻷمم اﻟمتحدة في حث اﻟقض ة اﻟجزائرة قد

أثبتته اﻟمناقشات اﻟمسه ة اﻟتي جرت في اﻟدورة اﻟسا قة ،وﻟقد رفضت اﻷمم اﻟمتحدة
دعو فرنسا اﻟمستندة على اﻻختصاص اﻟداخلي ،وﻻ نر داع اً ﻟلعودة إﻟى هذا

اﻟموضوع.

ﻟﻸس اب نفسها ،فإنني ﻻ أعتزم اﻟرجوع إﻟى اﻟجانب اﻟتارخي ﻟلقض ة

اﻟجزائرة ،وﻻ أن أتناول اﻟ حث ح اﻟجزائر في اﻻستقﻼل ،وما تعرضت ﻟه أثناء
اﻻحتﻼل اﻟفرنسي ،و فاحها اﻟطو ل من أجل تحقي أهدافها اﻟقوم ة ..ذﻟك له

قد تحدثنا شأنه في اﻟدورة اﻟسا قة ،وأثبتنا ،ما ﻻ يرقى إﻟ ه اﻟشك ،اﻟس ادة اﻟقوم ة
ﻟلجزائر ح طب عي ،واستعادتها ﻟتلك اﻟس ادة اﻟتي مارستها أمر واقع ﻻ مجال
ﻹن اره..

و ذﻟك ،فإننا ﻻ نرغب في أن نتعرض ﻟتفاصيل اﻟمظاﻟم اﻟرهي ة ،اﻟتي

نزﻟت اﻟشعب اﻟجزائر على أيد

اﻟسلطة اﻟفرنس ة اﻟﻐاشمة ..فلقد أص حت

محاضر اﻷمم اﻟمتحدة متورمة أخ ارها؛ وقد طفحت اﻟدورات اﻟسا قة اﻟمقت سات
واﻟتقارر اﻟتي تدين فرنسا ،ﻟما ارتكبته من أفانين اﻟتعذيب اﻟتي تفوق حد اﻟخ ال..

وما عندنا من جديد نقوﻟه في هذه اﻟدورة حول هذا اﻟموضوع ،إن اﻟجديد هو

استمرار اﻟفظائع اﻟفرنس ة قسوتها ووحشيتها و ررتها..

تلك أمور تع ش في اﻟماضي وﻟكننا سنحصر حديثنا في اﻟحاضر

واﻟمستقبل إن اﻟحاضر واضح ل اﻟوضوح ،ﻻ عتره أ ﻟ س أو غموض ،ﻟقد
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قامت ح ومة جزائرة مؤقتة قبل شهرن ،وقد اعترف بها عدد من اﻟح ومات
اﻟصد قة ،وستتواﻟى اﻻعترافات قر اً ..ونحن نر في ق ام ح ومة جزائرة ضرورة

قوم ة ،ما نر فيها خطوة صح حة ،في اﻻتجاه اﻟصح ح وفي اﻟوقت اﻟمناسب،

ٕوان م ﻟتذ رون أن اﻟقض ة اﻟجزائرة مدرجة على جدول أعمال اﻷمم اﻟمتحدة منذ
دورتها اﻟعاشرة ..ومنذ ذﻟك اﻟحين ،ﻟم تذعن فرنسا ﻻ ﻟضﻐ اﻟ أر اﻟعام اﻟعاﻟمي
وﻻ ﻟق اررات اﻷمم اﻟمتحدة ..وﻟقد تجاهلت فرنسا قرار م اﻷخير في اﻟدورة اﻟسا قة،

اﻟذ

دعا إﻟى م احثات بين فرنسا واﻟجزائر ،قصد اﻟوصول إﻟى تسو ة تتف

وأهداف ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة.

ﻻ من اﻟشروع في اﻟم احثات ،فلقد استمر اﻟج ش اﻟفرنسي في أعماﻟه
ود ً

اﻟعدوان ة ،و ان من جملتها ذﻟك اﻟعدوان اﻟصارخ على تونس ..إن اﻟقصف اﻟجو

اﻟذ قامت ه اﻟطائرات اﻟفرنس ة على ساق ة سيد بن يوسف ،إنما هوة مثل من
أعمال اﻟﻐدر واﻟجبن ،اﻟتي تلجأ إﻟيها فرنسا في مقاومتها ﻟلحرب اﻟتحررة

اﻟجزائرة.

ومن اﻟناح ة اﻟس اس ة ،فإن فرنسا قد اقترفت انتهاك ًا آخر ﻟقرار م اﻟذ
أصدرتموه في اﻟعام اﻟماضي .ومرة أخر بدﻻً من أن تحاول فرنسا إيجاد حل

ﻟلقض ة اﻟجزائرة على أساس ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة ،فإنها تحاول اﻵن أن تجد هذا

اﻟحل على أساس اﻟدستور اﻟفرنسي اﻟجديد ..وقد غاب عن فرنسا أن ميثاق اﻷمم

اﻟمتحدة ﻻ اﻟدستور اﻟفرنسي ،هو اﻟذ

يجب أن

ون أساس اﻟحل ﻟلقض ة

اﻟجزائرة ..هذا هو قرار م بنصه وروحه ،ما أصدرتموه في اﻟعام اﻟماضي ﻻ
اﻟتصو ت فق وﻟكن اﻟتصفي واﻟهتاف.
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وﻟقد ان من مضاعفات اﻟموقف اﻻستفتاء ،أو اﻻستفتاء اﻟمزعوم ،اﻟذ
توﻟت أمره اﻟح ومة اﻟفرنس ة ،ومن اﻟجلي أن استفتاء تقوم ه فرنسا ،ومن أجل
فرنسا ،هو أمر ﻻ شأن ﻟنا ه ،وﻻ عنينا من قرب أو من عيد ،و ل ما نستط ع
أن نفعله هو أن نعرب عن تمن اتنا اﻟطي ة أن عود هذا اﻻستفتاء على فرنسا
أحسن اﻟنتائج ..وﻟكن استفتاء تقوم ه فرنسا ،من أجل اﻟشعب اﻟجزائر  ،وتحت

إشراف اﻹدارة اﻟفرنس ة ،هو مرفوض
اﻟجزائر وحده هو اﻟذ
واﻻخت ار اﻟكامل..

ليته ،و دعو إﻟى اﻟرثاء ..إن اﻟشعب

ضع دستوره اﻟوطني ،وتحت ظروف املة اﻹرادة اﻟحرة،

وﻟهذا فإننا نعتبر أن اﻻستفتاء اﻟفرنسي ،اﻟنس ة إﻟى اﻟجزائر ،ﻻ ملك

اﻟمقومات اﻟصح حة اﻟتي تجعله استفتاء قانون اُ ..وﻻ تقصد فرنسا من ورائه إﻻ

أن "تطبخ" حﻼً ﻟه من اﻟد موقراط ة مظهرها ﻻ جوهرها ..وأن تضع هذا اﻟحل

أمام اﻷمم اﻟمتحدة أمر واقع ..وﻟكن اﻷمم اﻟمتحدة ومعها اﻟ أر اﻟعام اﻟدوﻟي ﻻ
م ن أن ترضى بهذه اﻟمهزﻟة اﻟدوﻟ ة..

ٕواذا انت فرنسا تجرؤ أن تدعي أن هذا اﻻستفتاء ﻟه ح من اﻟدستورة
واﻟشرع ة ،فنحن على استعداد ﻷن نتحد فرنسا تحد اً ساف اًر ..وها نحن ندعو
فرنسا ﻷن تخرج من اﻟجزائر ،وسنقبل حينئذ استفتاء اﻟشعب اﻟجزائر تحت إشراف

اﻷمم اﻟمتحدة ..إننا نعلن أمام م ،أننا نقبل استفتاء اﻟشعب اﻟجزائر تحت إشراف

اﻟمستر همرشلد ،ﻻ تحت إشراف اﻟجنرال ديجول ،إن مثل هذا اﻻستفتاء اﻟدوﻟي

ﻻ م ن إﻻ أن

تحت اﻟزناد.

ون استفتاء شرع اً ح اًر ،فﻼ يجر في ظل اﻟسﻼح ،واﻟسﻼح
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وﻟ س علينا إﻻ أن نقوم بهذه اﻟتجر ة ..فلنجرب استفتاء تحت إشراف
اﻷمم اﻟمتحدة ،ﻟنر ما إذا ان اﻟشعب اﻟجزائر يختار اﻻندماج مع فرنسا ،أو
اﻻستقﻼل ،وما إذا ان سيختار اﻟجنرال ديجول ،أم ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة..
فإذا انت فرنسا تث

اﻻستفتاء أسلوب ﻟحل اﻟقض ة اﻟجزائرة ،إذا انت ﻟفرنسا

اﻟشجاعة اﻟكاف ة ﻟقبول هذا اﻷسلوب ل نتائجه ..فها نحن نقف في اﻷمم اﻟمتحدة

ﻟنتحد

فرنسا أن تقبل استفتاء اﻟشعب اﻟجزائر  ،تحت إشراف اﻷمم اﻟمتحدة..

ها نحن نتحد  ..وعلى فرنسا أن تقبل اﻟتحد ..

ٕوان فرص اﻟسﻼم م سورة من غير شك إذا انت فرنسا مستعدة أن تتﻐلب

على عناد فرنسا ..إن اﻟتوصل إﻟى حل سلمي عادل ،تصل إﻟ ه فرنسا واﻟجزائر

عن طر

اﻟمفاوضات اﻟحرة ،فتح آفاقاً واسعة من اﻟتعاون اﻟمت ادل واﻟصداقة

اﻟمشتر ة بين اﻟبلدين ..إن مثل هذا اﻟحل بين جمهور ة فرنسا وجمهورة اﻟجزائر،
من شأنه أنن يؤد إﻟى اﻟسﻼم واﻻستقرار في اﻟشمال اﻹفرقي أسره ..ونحن نر

في ق ام اﻟح ومة اﻟوطن ة اﻟجزائرة م ادرة موفقة ،فقد أص ح على ساحة اﻟقض ة

اﻟجزائرة فرقان مؤهﻼن ﻟلشروع في مفاوضات م اشرة :اﻟح ومة اﻟفرنس ة،
واﻟح ومة اﻟجزائرة من جانب آخر ،وﻻ حتاج اﻷمر إﻻ إﻟى وس

دوﻟي ممتاز

يرضى ه اﻟطرفانٕ .واننا نقترح أن ون اﻟمستر همرشلد هو ذﻟك اﻟوس  ،وﻟكم
أن تمنحوه اﻻختصاصات اﻟتي تردونها واﻟصفة اﻟتي تختارونها.
إن اﻟمهمة عسيرة من غير شك ،وﻟكن اﻟمستر همرشلد

فاءته اﻟتي

نعرفها ف ه ،قادر على أن يرقى إﻟى مستو اﻟمسؤوﻟ ة ..إنه ستط ع أن يتخذ
اﻟتدابير اﻟﻼزمة ﻟحمل اﻟطرفين على قبول وقف إطﻼق اﻟنار ،على أساس

اﻻعتراف ح اﻟشعب اﻟجزائر في اﻟحرة واﻻستقﻼل ..و ستط ع ذﻟك أن يهيئ
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اﻷس اب ﻟعقد مؤتمر مائدة مستديرة حضره اﻟممثلون اﻟمعتمدون ﻟلفرقين ،فرنسا
واﻟجزائر..
هذا هو طر اﻟسﻼم وﻻ طر سواه ..ثم إنه هو اﻟطر اﻟوحيد ﻟص انة
اﻟمصاﻟح اﻟشرع ة ﻟفرنسا في اﻟجزائر ،إذا ان ﻟها من مصاﻟح شرع ة .وفضﻼً
عن ذﻟك فإنه هو اﻟطر اﻷمثل اﻟذ ي سر ﻟلجاﻟ ة اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ع شاً

هادئاً ،خاﻟ اً من اﻻمت ازات من غير شك ،وﻟكنه قائم على اﻟح واﻟعدل من غير
رب ..وفوق هذا وذﻟك فإن حل اﻟقض ة اﻟجزائرة على اﻷسس اﻟصح حة ،رس

عهداً جديداً من اﻟصداقة اﻟمت ادﻟة ،ﻻ بين اﻟجزائر وفرنسا فحسب ،بل بين اﻟجزائر

وجم ع اﻟدول اﻟعر ة؛ وﻟعل هذا اﻟعرض ،ا سيد اﻟرئ س ،هو آخر عرض طرح
على فرنسا ..ومن يدر فقد تكون هذه هي اﻟفرصة اﻷخيرة ﻟفرنسا ﻟتحمي ما
م ن حمايته من اﻟمصاﻟح اﻟفرنس ة في اﻟجزائر..
ونحن نتساءل ما هو اﻟمصير ﻟو أن فرنسا قيت ماض ة في عنادها،

دون أن تصﻐي إﻟى نداء اﻟعقل واﻟح مة؟ إن اﻟمصير واضح أمامنا ل اﻟوضوح،
إنه اﻟحرب واستمرار اﻟحرب .إن اﻟشعب اﻟجزائر مصمم ل اﻟتصم م على أن
يواصل حرب اﻟتحر ر ،على أرض اﻟجزائر وخارجها ..وﻟقد استطاع اﻟمناضلون

اﻟجزائرون أن فتحوا جبهة ثان ة على أرض فرنسا نفسها ..واﻟحرب هي اﻟحرب..
إنها حرب اﻟتحرر ..إنها حرب مقدسةٕ ،وان اﻟشعب اﻟجزائر
اﻟحرب ...وس ظل مارس هذا اﻟح حتى اﻟنصر اﻟنهائي..

ملك "ح "

و جب أن ﻻ ﻐيب عن اﻟنا أن اﻟشعب اﻟجزائر ﻟن ون وحده في هذه

اﻟمعر ة ..وستهب شعوب ثيرة ﻟنجدة اﻟجزائر وتقد م اﻟعون ﻟها ..ذﻟك أمر

طب عي ..واﻟعون اﻟدوﻟي قد أص ح هو اﻟنظام اﻟسائد سواء عن طر اﻷمم اﻟمتحدة
-58-

أو خارجها ..في اﻷسرة اﻟدوﻟ ة دول تقدم اﻟعون ودول تتلقى اﻟعون  ،وﻟ ست
اﻟجزائر استثناء م ن هذه اﻟقاعدة ..وقد أص ح اﻷمر أكثر س اًر عد ق ام ح ومة
جزائرة مؤقتة ،أعلنت من جانبها أنها في حاﻟة حرب مع فرنسا..

أما اﻟمصير اﻟنهائي فﻼ يخامرنا رب في أمره ..اﻟمصير اﻟنهائي هو

انتصار اﻟشعب اﻟجزائر  ..هذه هي مسيرة اﻟتارخ ..وه ذا توجت اﻟحروب اﻟثورة
في جم ع أنحاء اﻟعاﻟم .وما أظنني في حاجة إﻟى أن أسرد أمام م اﻟوقائع

واﻟشواهد ..إن اﻟدﻟيل اﻟقاطع أراه قائماً بين صفوف م في هذا اﻟجمع اﻟكرم ..إن
ثي اًر من م ﻟم يدخلوا اﻷمم اﻟمتحدة من أبواب اﻟقبول اﻟرسمي اﻟمعتاد ..وﻟكنهم
دخلوا م اشرة من م ادين اﻟقتال ،واستح اﻟحرة واﻻستقﻼلٕ ..وان على فرنسا أنن

تكون أكثر إدراكًا من غيرها ﻟهذه اﻟحق قة اﻷصيلة ..إن تارخ فرنسا اﻟحديث،وما
آﻟت إﻟ ه اﻹمبراطورة اﻟفرنس ة ،مليء اﻟعبر ..ﻟلذين يتخذون من اﻟماضي عبرة
ﻟلحاضر..

ﻟقد ناقشنا في اﻟدورة اﻟماض ة اﻟقض ة اﻟجزائرة صورة مفصلة ..وأصدرت

اﻷمم اﻟمتحدة ق ار اًر جماع ا ،ينص على مطاﻟب معينة يجدر بنا أن ننعم اﻟنظر
فيها ..في اﻟفقرة اﻟثان ة من ذﻟك اﻟقرار  ،أعرت اﻟجمع ة اﻟعامة عن"علمها
اﻟوساطة اﻟتي عرضها ل من ملك اﻟمﻐرب ورئ س اﻟجمهورة اﻟتونس ة" ..وفي
اﻟفقرة اﻟثاﻟثة أكدت اﻟجمع ة اﻟعاﻟمة رغبتها في أن "تبدأ اﻟمحادثات قصد اﻟوصول

إﻟى تسم ة موجب أهداف اﻟميثاق وم ادئه".

وعلى هذا فإن قرار اﻟجمع ة اﻟعامة قد حدد اﻟهدف ،وحدد اﻟوسيلة ﻟبلوغ

اﻟهدف ..ﻟقد ان اﻟهدف تحقي

م اد

اﻟميثاق ..و انت اﻟوسيلة اﻟم احثات

واﻟوساطة .وساطة تونس واﻟمﻐرب .هذه هي صفوة اﻟقرار اﻟذ
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أصدرتموه

اﻹجماع في اﻟعام اﻟماضي ،و موافقة جم ع اﻷطراف اﻟمعن ة؛ وﻟقد أص ح من
واجبنا وحقنا ،وقد انقضى عام واحد على هذا اﻟقرار ،أن نر مد اﻟنجاح اﻟذ
بلﻐناه ،وأن نر ماذا جر ﻟلهدف ..وماذا ان من أمر اﻟوسيلة..
ف ما يتعل اﻟوساطة ،إنه ﻟ حزننا أن نح ط م علماً أن فرنسا قد رفضت
رفضاً قاطعاً وساطة تونس واﻟمﻐرب ومن غير أس اب معقوﻟة ..إن ﻟم ن دورها

مقتص اًر على تسجيل هذه اﻟواقعة ،وﻟكنها انت تتطلع إﻟى أن تؤد هذه اﻟوساطة

غايتها ..ﻟقد ان قرار م مثا ة دعوة صرحة إﻟى فرنسا ﻟتقبل بهذه اﻟوساطةٕ ،واﻻ

فما اﻟذ دعاكم ﻷن تشيرواً إﻟى اﻟوساطة اﻟمﻐر ة اﻟتونس ة وتجعلوها جزءاً ار اًز

من قرار مٕ ..واننا ﻟنستهجن يف إن فرنسا ،وهي عضو دائم في مجلس اﻷمن،
تتن ر ﻟميثاق اﻷمم اﻟمتحدة ،اﻟذ نص على اﻟوساطة وسيلة دوﻟ ة ﻟحل
اﻟمنازعات اﻟدوﻟ ة.
غير أن فرنسا ﻟم تقتصر على رفض اﻟوساطة ،وﻟكنها نسفتها وفجرتها؛

في اﻟثامن من شهر فبراير من عام  ،1958أ

عد شهرن من صدور قرار م،

اقترفت فرنسا عدواناً صارخاً على اﻷراضي اﻟتونس ة ..فقد قامت اﻟطائرات
اﻟفرنس ة ﻐارات على ساق ة سيد بن يوسف ،فقتلت وأحرقت ودمرت ..و ان
بين اﻟضحا ا اﻟشيوخ واﻟنساء واﻷطفال ..وفي شهر مايو قامت اﻟقوات اﻟفرنس ة
أعمال عدوان ة غادرة على مقرة من رمادا ..وﻟقد نظر مجلس اﻷمن في هذه

اﻻعتداءات اﻵثمة ،و عد مناقشات مطوﻟة قرر اﻟمجلس أن عهد إﻟى برطان ا
واﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ﻟتسو ة اﻟنزاع بين تونس وفرنسا ..وه ذا تجلت اﻟحرة أجلى

مظاهرها ..في اﻟوقت اﻟذ

انت ف ه تونس تعرض وساطتها على فرنسا ،أص حت

برطان ا وأمر ا تعرضان وساطتهما بين تونس وفرنسا ،ونحن ﻻ نشك في أن
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فرنسا سترفض هذه اﻟوساطة اﻟثان ة ،ﻟنتذ ر اﻟقول اﻟعري اﻟمأثور ..يرضى اﻟقتيل
وﻟ س يرضى اﻟقاتل..
تلك أمور تع ش في اﻟماضي وﻟكننا سنحصر حديثنا في اﻟحاضر
واﻟمستقبل إﻟى اﻟم احثات بين فرنسا واﻟجزائر؟؟ وعلي أن أعترف اد ذ بدء،

أن قرار اﻷمم اﻟمتحدة قد استخدم تعبي اًر فرنس اً "بور ارﻟي" بدﻻً من لمة
"اﻟمفاوضات" وقد رضينا أن يتسرب هذا اﻟتعبير ،و قابله اﻟعر ة "اﻟمحادثات"،

إﻟى سجﻼت اﻷمم اﻟمتحدة إرضاء ﻟلحساس ات فرنسا وغرورها ..وﻟفرنسا غرورها

ما ﻟها أمجادها ..و ائناً ما ان معنى هذا اﻟتعبير اﻟفرنسي ،فإن معناه
"اﻟمحادثات" ،وطب عي أن اﻟمحادثة تكون بين فرقين ،ﻷنه ﻟ س من اﻟمعقول أن
حادث اﻟمرء نفسه ..إن اﻟعقﻼء هم اﻟذين يتحدثون و ناقشون و تفاوضون ،عضهم

مع عض ،وﻻ فاوض اﻟمرء نفسه ..وفي قاموس "و ستر" عني هذا اﻟتعبير
اﻟفرنسي "اﻟمؤتمر اﻟتمهيد ﻟ حث موضوع معين تمهيداً ﻟعقد معاهدة" ،وفي
"ﻻروس" عني اﻟتعبير اﻟفرنسي "اﻟمؤتمر اﻟذ مهد ﻟموضوع معين" .
وﻟهذا فإننا نعتبر أن قرار اﻷمم اﻟمتحدة يدعو فرنسا واﻟجزائر إﻟى عقد

مؤتمر بينهما ..هذه رغ ة اﻷسرة اﻟدوﻟ ة ،وطب عي أن هناﻟك قضا ا ﻻ تخضع
ﻟلمفاوضات طب عة ظروفها ،اﻟنزاع اﻟعري اﻹسرائيلي ..غير أنه إذا ان ﻷحد

أن يرفض اﻟمفاوضات فإنها اﻟجزائر ﻻ فرنسا ..و لكم تعرفون اﻟشعار اﻟشهير ،ﻻ

مفاوضة إﻻ عد اﻟجﻼء ،إن من ح اﻟجزائر ،إذا شاءت ،أن ترفض اﻟمفاوضة
مع فرنسا إﻻ عد جﻼء آخر جند فرنسي عن أرض اﻟجزائر..

ورغماً عن ذﻟك ،فإن اﻟجزائر انت على اﻟدوام تعرض على فرنسا

اﻟدخول في مفاوضات حرة ،ﻟتسو ة اﻟخﻼفات اﻟقائمة بين اﻟجانبين ..وقبل ق ام
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اﻟح ومة اﻟجزائرة ،بذﻟت جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة ،ل جهدها ﻟحمل فرنسا على
قبول مبدأ اﻟمفاوضات ،وﻟكن هذه اﻟجهود قد ذهبت أدراج اﻟراح ،غير أن فرنسا
اختارت أن تلقي اﻟقض ة اﻟجزائرة في خضم اﻷمور اﻟجدﻟ ة اﻟبيزنط ة ،و قيت

مصرة على ترتيب ٍ
خال من اﻟترتيب :وقف إطﻼق اﻟنار أوﻻً ،اﻻنتخا ات ثان اً،
اﻟمفاوضات ثاﻟثاً؛ هذه هي اﻟص ﻐة اﻟتي ابتدعتها فرنسا ،خاﻟ ة من اﻟمنط اﻟسل م
ومن اﻟمقتض ات اﻟعمل ة ﻟلقض ة اﻟجزائرة ..إن هذه اﻟص ﻐة ﻟ س ﻟها إﻻ معنى

واحد هو اﻟتسل م ،دون أن تترك شيئاً جدي اًر اﻟمفاوضة؛ و موجب هذا اﻟحل يتعين
على اﻟجزائر أن توقف اﻟقتال ،وعليها أن تقبل دستو اًر ﻟم تضعه ،وعليها أن تدخل
انتخا ات ﻟم تحد أهدافها وﻻ قانونها ونظامها ..و عد هذا له طلب من اﻟجزائر

أن تفاوض ف ما قي ،على حين أنه ﻻ ي قى شيء ﻟلتفاوض ..مفاوضة في ل
شيء ،عد أن ون قد أُنجز ل شيء!!

و عد ق ام اﻟح ومة اﻟجزائرة ،اتخذ موضوع اﻟمفاوضات طا عاً رسم اً
محدد اﻟمعاﻟم ..وﻟقد أعلنت اﻟح ومة في ب انها اﻟصادر في  26سبتمبر أن
"ح ومة اﻟجمهورة اﻟجزائرة مستعدة من جانبها ﻷن تبدأ اﻟمفاوضات ،وﻟتحقي

هذا اﻟﻐرض فإنها حاضرة في أ ة ﻟحظة ﻟﻼجتماع ممثلي اﻟح ومة اﻟفرنس ة"..
و تضح من هذا أن اﻟح ومة اﻟجزائرة قد أخذت بزمام اﻟم ادرة في هذا اﻟموضوع،
و انت اﻟ ادئة بنفسها ،وأعلنت موقفها هذا في ب ان رسمي وجهت ف ه اﻟدعوة إﻟى

فرنسا ﻟلشروع في اﻟمفاوضات.

واسمحوا ﻟي أن أح ط م علماً طب عة هذه اﻟمفاوضات ما عرضتها
اﻟح ومة اﻟجزائرة ..إن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟم تر اﻟمفاوضات شرو سا قة،
وﻻ قيود وﻻ تحفظات ،بل أرادتها مفاوضات حرة؛ ﻟلفرقين أن ي حثا ل شيء وأن
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يدرج ل شيء على جدول اﻷعمال ،من وقف إطﻼق اﻟنار فصاعداً أو نازﻻً..

وﻟلفرقين اﻟحرة اﻟكاملة عند نها ة اﻟمفاوضات أن يتفقا أو يختلفا ،وﻻ م ن أن
ون أ سر من هذا اﻷسلوب وﻻ أشرف وﻻ أقرب إﻟى اﻟواقع ة ..وﻻ م ن ذﻟك

أن

ون أدنى من هذا اﻷسلوب إﻟى قرار م اﻟذ

أصدرتموه في اﻟعام اﻟماضي،

وﻟكن فرنسا ضرت اﻟدعوة اﻟجزائرة عرض اﻟحائ  ،فرفضت اﻟمفاوضات ،وﻟم
صدر عن ارس ما يؤذن انفراد اﻷزمة ..بل ظلت اﻷزمة تزداد تأزماً..

وﻟكن فرنسا ﻟم تخرج عن صمتها ،إﻻ حينما تحدث اﻟجنرال د ﻐول في

مؤتمر صحفي في  23أكتو ر ..وﻟم يتحدث اﻟجنرال د ﻐول عن اﻟمفاوضات في
صلب ب انهٕ ،وانما جاء جوا اً عن سؤال ..وﻟسنا ندر إذا ان اﻟسؤال واﻟجواب
بتدبير ساب  ،ذﻟك ما أتر ه ﻟتقدير م ،ومهما ن اﻷمر ،فقد أعرب اﻟجنرال د ﻐول
عن وجهة نظره شأن اﻟمفاوضات ،فقال" :ﻟ أت اﻟسلم اﻟرجل اﻟشجاعٕ ،وانني واث

أن اﻟ ﻐضاء ستنتهي" ..وماذا أعني ،حين أتحدث عن سلم اﻟرجل اﻟشجاع ..إنه
عني ب ساطة :على اﻟذين قاتلوا أن يوقفوا اﻟقتال ،وأن عودوا إﻟى بيوتهم وعائﻼتهم

من غير مذﻟة ..وﻟقد قيل ﻟي وماذا عليهم أن فعلوا ﻟيوقفوا اﻟقتالٕ ..واني أقول
ﻟهم أينما انوا ،على قادتهم في اﻟميدان أن يتصلوا اﻟق ادات حين يرغب اﻟمحارب
في اﻟسﻼم أن ستعمل اﻟعلم اﻷب ض من أجل اﻟسﻼمٕ ..واني أقول أنه في هذه
اﻟحاﻟة فس ستقبل اﻟمقاتلون و عاملون شرف ..أما ف ما يتعل اﻟمنظمة اﻟخارج ة،

اﻟتي نت أتحدث عنها قبل قليل ،واﻟتي تحاول أن تقود اﻟقتال من اﻟخارج ،فإني

أعيد علناً ما قلته في اﻟساب  :إذا تم اخت ار مندو ين ﻟ حضروا و سووا مع اﻟسلطة
وقف اﻟقتال ،ف ل ما عليهم أن يتصلوا اﻟسفارة اﻟفرنس ة في تونس واﻟرا ..
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وستتوﻟى أ

منهما إ صاﻟهم إﻟى فرنسا ..وستضمن سﻼمتهم ٕوانني أتكفل ﻟهم

حرة اﻟعودة"...

وﻟو أننا عقدنا مقارنة بين اﻟعرض اﻟجزائر وعرض اﻟجنرال ديجول،
ﻻتضح ﻟنا أن اﻟعرض اﻟفرنسي ينطو على تعقيد ما عده تعقيدٕ ..وانه صعب
علينا أن نعتبر هذا اﻟعرض مفاوضات.ز إنه تسل م امل ..وﻟ س في اﻟجزائر من
قبل اﻟتسل م .ﻟ س اﻻستسﻼم من تقاﻟيد اﻟشعب اﻟجزائر .
ﻟقد أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة عن استعدادها ﻟلدخول في مفاوضات حرة

مع فرنسا ،من غير شرو سا قة وﻻ تحفظات ..ﻟقد اقترحت اﻟح ومة اﻟجزائرة
عقد مؤتمر مائدة مستديرة ،ون ﻟكل فر اﻟح اﻟكامل في أن طرح على مائدة

اﻟمفاوضات اﻟمواض ع اﻟتي يختارها ،وﻟكن اﻟجنرال د ﻐول عرض اقتراحاً مضاداً

أسماه "سﻼم اﻟرجل اﻟشرف" ،وهو في اﻟواقع جدير أن سمى "استسﻼم اﻟرجل

اﻟج ان" وﻟ س بين اﻟجزائرين ج ان ..ﻟقد سجل اﻟجزائرون صفحة مشرقة في

مساهمتهم في اﻟقتال ﻟتحرر فرنسا ..وذﻟك جزء من تارخهم اﻟمجيد ،وعلى فرنسا

أن ﻻ تنساه!!

وﻻ في شك أن "سلم اﻟرجل اﻟشجاع" ما اقترح اﻟجنرال ديجول ،ﻻ قدم

عل ه إﻻ اﻟجبناء ،فلقد أوضحه اﻟجنرال د ﻐول ع ارة ﻻ ﻟ س فيها وﻻ غموض

حين قال" :على اﻟذين قاتلون أن يوقفوا اﻟقتال ،وأن عودوا ﻷعماﻟهم وعائﻼتهم

من غير مذﻟة" ﻟ ست اﻟمسأﻟة بهذه اﻟ ساطة اﻟساذجة ،ما أرادها اﻟجنرال ديجول،
إن اﻟذين أطلقوا اﻟرصاصات اﻷوﻟى في  1نوفمبر من عام  1954ﻻ م ن أن

يوفقوا اﻟقتال ،و عودوا ه ذا ب ساطة إﻟى أعماﻟهم وعائﻼتهم ..إن اﻟجنرال د ﻐول

يؤ د أنهم عودون من غير مذﻟة ،وﻟكن اﻟعودة على هذه اﻟصورة هي اﻟمذﻟة
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عينها ،إنها اﻟمذﻟة اﻟكبر  ..إن اﻟهزمة خير من هذه اﻟمذﻟة ..وأ
اﻟذ

عمل هذا

عودون إﻟ ه؟ إن عملهم هو تحرر اﻟوطن ..و قيناً أن عائﻼتهم ﻻ تقبلهم

وﻻ تستقبلهم ،إﻻ إذا أعادوا ﻟوطنهم اﻟحرة اﻟشاملة واﻻستقﻼل اﻟتام ،حينئذ ،وحينئذ

فق  ،ستط عون أن عودوا إﻟى أعماﻟهم وعائﻼتهم..

ٕوانها ﻟكبيرة بيرة ،ا سيد اﻟرئ س ،على طل عظ م مثل اﻟجنرال د ﻐول

أن عرض على اﻟجزائر مثل هذا اﻟسﻼم ..وﻻ شك عندنا في أن اﻟجنرال د ﻐول
يثور حقاً ﻟو أنه عرض عل ه مثل هذا اﻟسلم ،يوم ان قود حر ة اﻟتحرر اﻟفرنس ة،
أثناء اﻟحرب اﻟعاﻟم ة اﻟثان ة.

ٕواننا نتساءل ،هل عود اﻟجنرال د ﻐول إﻟى عمله وعائلته ﻟو أنه عرض
عل ه "سلم اﻟرجل اﻟشجاع"؟ ﻟ س هذا عرضاً رماً شرفإً ،وانه يبدو ﻟنا أن د ﻐول

اﻟس اسي قد خان د ﻐول اﻟ طل.

هذا ما عرضه اﻟجنرال د ﻐول على اﻟمقاتلين اﻟجزائرين ،أما ما عرضه

على ما أسماه اﻟمنظمة اﻟخارج ة ،فقد ان أ شع وأشنع ..فلقد طلب من ممثلي

اﻟجزائر ،إذا انوا يرغبون في إنهاء اﻟقتال ،أن يتصلوا سفارتي فرنسا في تونس

واﻟرا  ،ﻟتضمن إ صاﻟهم إﻟى فرنسا ...بهذه اﻟصورة يتحدث اﻟجنرال د ﻐول إﻟى
اﻟح ومة اﻟجزائرة ..إنه طلب من اﻟمقاتلين اﻟجزائرين ،أن يلقوا سﻼحهم ،و عودوا
إﻟى عائﻼتهم وأعماﻟهم ،ثم طلب من ممثلي اﻟجزائر أن حضروا إﻟى ارس

ﻹنهاء اﻟقتالٕ ..واني ﻷسأﻟكم جم عاً ،هل عرفتم أحداً على وجه اﻷرض يوقف
اﻟقتال ،و ِّ
سرح اﻟمقاتلين ،ثم يذهب إﻟى خصمه ﻟي حث معه انتهاء اﻟقتال؟؟!!
وعلى ل حال ،يجب علي أن أؤ د ﻟكم حق قة أصيلة ،ﻟ س عا اًر أن

ون ﻟلشعب اﻟجزائر ح ومة في اﻟمنفى ،اختار اﻟجنرال د ﻐول أن سميها
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"اﻟمنظمة اﻟخارج ة" ..إن في ذﻟك مفخرة ﻻ معرة ..إن اﻟمعرة هي في قبول شرو

اﻟجنرال ديجولٕ ..وان ممثلي اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻻ يذهبون إﻟى ارس ﻟي حثوا مع
"اﻟسلطة" أمر اﻟسﻼم ،وﻟسنا ندر معنى "اﻟسلطة" ما فهمها اﻟجنرال د ﻐول .إن

ممثلي اﻟح ومة اﻟجزائرة مستعدون ﻷن يجلسوا مع ممثلي اﻟح ومة اﻟفرنس ة ﻻ
"اﻟسلطة" اﻟفرنس ة .إن اﻟسذج اﻟﻐارقين في اﻟسذاجة ،هم اﻟذين ﻻ ستط عون أن

ميزوا بين "اﻟسلطة" اﻟفرنس ة واﻟح ومة اﻟفرنس ة ...إن اﻟشعب اﻟجزائر يخوض
اﻟحرب ضد فرنسا – ضد اﻟجمهورة اﻟفرنس ة ممثلة في اﻟح ومة اﻟفرنس ة .إنهم

ﻟ سوا في حرب مع "اﻟسلطة" في ارس.

وﻟقد أشار اﻟجنرال د ﻐول إﻟى "رفع اﻟعلم اﻷب ض" إذا أراد اﻟمقاتلون وقف

اﻟقتال...وأنه ﻟيؤﻟمني حقاً ،وأنا اﻟمدني اﻟذ

ﻻ عرف اﻟكثير عن اﻟقتال ،أن

أصحح ﻟلجنرال د ﻐول حديثه عن أساﻟيب وقف اﻟقتال ..و بدو ﻟي أن اﻟرئ س
د ﻐول ﻻ اﻟجنرال د ﻐول ،هو اﻟذ وقع في هذه اﻷخطاء اﻟفن ة اﻟنس ة ﻷسلوب
وقف إطﻼق اﻟنار ..إن أسلوب رفع اﻟعلم اﻷب ض ﻻ ينطب

على اﻟقض ة اﻟجزائرة ..إن اﻟشعب اﻟجزائر

أ حال من اﻷحوال

قاتل من أجل حرته واستقﻼﻟه..

إن اﻟجزائر ين مستعدون ﻟوقف إطﻼق اﻟنار حينما يتم اﻻعتراف حقهم في
اﻻستقﻼل ،إن اﻷسلوب اﻟقد م ﻟوقف اﻟقتال ،اﻟذ

أشار إﻟ ه اﻟجنرال ديجول ،ﻻ

طلب من اﻟح ومة اﻟجزائرة أن ت عث ممثلها إﻟى ارس ..واﻟع س هو

اﻟصح ح ..إن اﻟتقاﻟيد اﻟمعروفة تقضي اﻟتقاء اﻟفرقين على أرض محايدة ..هذا
هو اﻷسلوب اﻟدوﻟي اﻟمأﻟوف .وﻟكن فرنسا على ما ظهر قد تأثرت بتقاﻟيد أخر ،

على اﻟنق ض من ذﻟك ،تقاﻟيد فرضت عليها في هزائمها اﻟعس رة في اﻟعهد اﻟناز ،

وجاءت اﻟيوم ترد تطب قها على اﻟجزائرٕ ..وان فرنسا تتحدث عن هذه اﻷساﻟيب،
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ﻷنها أرغمت يومئذ على رفع اﻟعلم اﻷب ض ..وأرغمت ذﻟك على أن تطلب
اﻻستسﻼم إﻟى عدوها ..وﻟكن اﻟجزائر تأبى أن ترفع اﻟعلم اﻷب ض ..إن اﻟجزائر
مستعدة ﻷن تجلس على مائدة ﻟلمفاوضات ﻟلوصول إﻟى حل عادل شرف ﻟلقض ة
اﻟجزائرةٕ ..وان اﻟشعب اﻟجزائر يختار أن فنى عن
وامرأة ،وﻻ ستسلم بهذه اﻟطرقة اﻟمذﻟة اﻟمهينة.
و هذا ،ا سيد

رة أب ه ،إﻟى آخر رجل

اﻟرئ س ،أكون قد فرغت من حث اﻟوسيلة اﻟتي نص

عليها قرار م اﻟساب  ،سواء اﻟنس ة ﻟلوساطة أو اﻟنس ة ﻟلم احثات .وانتقل اﻵن

إﻟى حث اﻟهدف اﻟذ أراده قرار م ،حﻼً يتف وم اد اﻟميثاق – وسنر إﻟى أ

مد استجابت فرنسا ﻟقرار م ،وما هو اﻟحل اﻟذ عرضته فرنسا ﻟتسو ة اﻟقض ة

اﻟجزائرة.

و جب علي ا سيد

اﻟرئ س ،أن أُ ادر إﻟى اﻟقول ،إن فرنسا ﻻ تزال

م بلة اﻟحلقة اﻟمفرغة اﻟتي ضرتها ﻟنفسها بنفسها ..وهذه اﻟحلقة اﻟمفرغة هي أن
اﻟجزائر فرنس ة ..هذه هي اﻟخرافة اﻷسطورة ،بل هذه هي اﻟبل ة اﻟتي أر ت عقل
فرنسا ،وشلت إرادة فرنسا وأجهضت جهود فرنسا ،في ل ما تف ر ف ه اﻟنس ة

ﻟلقض ة اﻟجزائرة ..وما قيت فرنسا تائهة في هذه اﻟحلقة اﻟمفرغة ،فستظل تائهة
في اﻟت ه ،من غير أمل في اﻟشفاء من هذا اﻟبﻼء ..وﻟكن في اﻟدق قة اﻟتي تكسر
فرنسا هذه اﻟحلقة اﻟمفرغة ..في اﻟدق قة اﻟتي تتنفس فيها اﻟهواء اﻟعليل في مناخ

عصرنا اﻟذ نع ش ف ه ،عيداً عن هذه اﻟحلقة اﻟمفرغة ،فستجد اﻟقض ة اﻟجزائرة
اﻟحل اﻟطب عي اﻟصح ح ،وفوق هذا سيبدأ عهد جديد من اﻟعﻼقات اﻟمشتر ة بين
فرنسا من جانب واﻟشمال اﻹفرقي من جانب آخر ..عهد سوده اﻻحترام اﻟمت ادل

واﻟتفاهم .وﻟقد نا نتطلع ،عد خمسة أعوام من اﻟحرب بدمارها وو ﻼتها ،أن
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تصﻐي فرنسا إﻟى نداء اﻟعقل واﻟح مة ،وأن تلتزم م اد

اﻟميثاق ..وأن تخضع

ﻟقرار اﻷمم اﻟمتحدة ..وفوق هذا وذاك أن تعتبر اﻟدروس اﻟدام ة اﻟتي خلفتها تلك
اﻟحرب اﻟطاحنة في اﻟهند اﻟصين ة.
أجل ،ا سيد

اﻟرئ س ،نا نتوقع أن تأتي فرنسا إﻟ م في هذه اﻟدورة،

و يدها حل سل م ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،يتف مع م اد اﻟميثاق وأهدافه..

وﻟكن ،أ حل هذا اﻟذ "تصنعه" فرنسا ﻟلقض ة اﻟجزائرةٕ ..وانني أقول

"تصنعه" عامداً متعمدًا ..إن فرنسا ﻻ تفتأ تصنع وتصنع ،ﻻ في مجال اﻟعطور
واﻟزنة واﻷزاء فحسب ..وﻟكن في مجاﻟس اﻟس اسة ذﻟك ..وأكثر ما ون هذا
واضحاً في اﻟقض ة اﻟجزائرة ،إذ ما تزال فرنسا تصنع وتصنعٕ ..وانه ﻟمفجع حقاً
أن ص ح اﻟ طل اﻟعظ م اﻟجنرال ديجول ،مصممًا ﻟﻸزاء ..صنع ﻟلقض ة

اﻟجزائرة ل يوم ﻟ اساً ..ﻟ اساً أبى اﻟشعب اﻟجزائر أن يل سه..
فلن حث اﻟمعاﻟم اﻟرئ سة ﻟلحل اﻟذ

"صنعته" فرنسا ،ﻟتسو ة اﻟقض ة

اﻟجزائرة ..قوم اﻟحل اﻟفرنسي في أساسه على ف رة اﻹدماج ..إدماج اﻟجزائر

فرنسا ..وهنا تكمن نواة هذه اﻷسطورة ..إن اﻹدماج ﻟ س عمل ة م ائ ة ،م ن

موجبها جمع مادتين وخلطهما وتتم عمل ة اﻹدماج ..إن اﻹدماج ،إذا ان مقد اًر

ﻟه أن يتم ،هو تطور طب عي ،تارخي ،إنساني ..إنه ينشأ نشأة طب ع ة ،وﻻ م ن
أن يوﻟد طرقة صناع ة ..إنه نشوء ذاتي ،وﻟ س بتر يب

م ائي مصنوع..

و اﻟنس ة إﻟى موضوع اﻟجزائر ،فلسنا نر عامﻼً واحداً يدعو إﻟى اﻹدماج ..ل

اﻟعوامل تدعو إﻟى اﻻفتراق واﻻنفصال ..فرنسا واﻟجزائر شع ان منفصﻼن عضهما
عن عض ،في ل معنى ..إن ﻟلشعب اﻟجزائر وجوداً قوم ًا ،ووع اً وطن اً،

يختلفان و تميزان عن اﻟشعب اﻟفرنسي .إن اﻵمال ،اﻟلﻐة ،اﻟثقافة ،اﻟتقاﻟيد ،اﻟماضي
-68-

واﻟحاضر ،ل ذﻟك مت اين بين اﻟشعبين ..وﻻ توجد قوة على وجه اﻷرض تستط ع
إدماجهما في شعب واحد ..وﻟ س

في قرن من اﻟزمان ،أو يزد!! ﻟقد جرت

فرنسا خﻼل هذه اﻟحق ة اﻟطو لة جم ع اﻟوسائل اﻟعس رة واﻻجتماع ة واﻟس اس ة
واﻟثقاف ة ،ﻟتجعل من اﻟجزائر أرضاً فرنس ة ،ففشلت اﻟتجرة؛ فشﻼً ذرعاً .وﻟقد
قاومت اﻟجزائر عناد وضراوة هذه اﻟجهود اﻟفرنس ة ..وخرجت اﻟجزائر عد هذا
اﻟصراع اﻟطو ل عر ة ،أ ة دوﻟة عر ة ،تناضل من أجل اﻟحفا على عرو تها
وشخصيتها وترابها ..وها هي تحارب من أجل حرتها واستقﻼﻟها ..حتى اﻷج ال

اﻟجزائرة اﻟناشئة اﻟتي اغترفت اﻟكثير من اﻟثقافة اﻟفرنس ة إنهم من أشد اﻷعداء
تصم ماً على رفض اﻹدماج ..وأنه ﻟ حلو ﻟكم أن تستمعوا إﻟيهم بلﻐتهم اﻟفرنس ة
اﻟ ارس ة ،وهم سخرون من اﻟمهزﻟة – مهزﻟة اﻹدماج.
وﻟقد تعرضت ﻟموضوع اﻹدماج ﻻ ﻷناقش جوان ه اﻟتارخ ة ..ﻻ ﻟ س هذا
هو اﻟسبب ..اﻟسبب إن مصممي اﻷزاء ف و ازرة اﻟخارج ة اﻟفرنس ة ما فتئوا

ضعون اﻟحلول اﻟمختلفة على أساس اﻹدماج ،على أساس أن اﻟجزائر أرض

فرنس ة و جب أن ت قى ذﻟك ..قد تختلف اﻷسماء واﻷز اء ،وﻟكن اﻟمادة ،واﻟخامة،
واﻟقماش ،واحد على اﻟدوام.

إنه اﻹدماج وﻻ شيء غير اﻹدماج ..في زمن اﻟسلم تسمى اﻟمحاوﻟة
اﻟفرنس ة اﻹدماج ،وفي زمن اﻟحرب تسمى اﻟتهدئة ،وفي اﻟعهد اﻷخير أسمتها
أجهزة اﻹعﻼم اﻟفرنس ة س اسة اﻟتآخي ..وﻟكن هذه اﻟتعابير جم عها إنما هي

مرادفات ﻟﻼستعمار ،واﻹمبراﻟ ة تسير في ر ابها ،وتعمل في خدمتها وتحقي

أهدافها ومصاﻟحها ..وﻟكن هذه اﻟتعابير اﻟمعسوﻟة ﻟم تعد تخدع أحداً ..حتى
اﻷُميون ﻻ تخدعهم هذه اﻟشعارات اﻟبراقة ،ذﻟك أن مواض ع اﻟحرة واﻻستقﻼل
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ستو في فهمهما اﻷميون واﻟمثقفون ..فإنهم سواء في ح اﻟح اة ..واﻟح اة هي
اﻟحرة ﻟلناس جم عاً ..وﻻ ستط ع أحد أن قبل شعار اﻷخوة ،ما طرحته فرنسا..

فإن اﻷخوة ﻻ تع ش في ظل اﻟخضوع واﻟعبود ةٕ ،وانما تترعرع في جو اﻟمساواة
واﻟعدل ..وفي اﻟشعار اﻟفرنسي اﻟمعروف تأتي اﻷخوة مرادفة ﻟلحرة وﻻ تأتي مرادفة

ﻟلعبود ةٕ ،وان من ستعبدنا ومن س طر على مقدراتنا ﻻ م ن أن ون أخاً ﻟنا،
وﻻ أن نلتقي معه على أخوة ..وﻟكن اﻷخوة بين اﻟجزائر وفرنسا ﻟ ست مستحيلة..
وﻟ س ﻟفرنسا أن تبذل جهودًا مضن ة في هذا اﻟسبيل ..إن اﻷمر سير ل اﻟ سر..

ﻟ س على فرنسا إﻻ أن تترك اﻟجزائر ﻟلشعب اﻟجزائر  ،وحينئذ ،حينئذ فق  ،م ن

أن فتح اﻟ اب على مصراع ه ،ﻷخوة صح حة بين اﻟشعب اﻟفرنسي واﻟشعب

اﻟجزائر .

ل ذﻟك يوضح ﻟنا يف فشلت جم ع اﻟحلول اﻟفرنس ة اﻟسا قة ،و وضح
ﻟنا أن اﻟسبب اﻟرئ س في فشلها أنها قامت أصﻼً على أساس اﻻندماج ..وﻟقد

أخف

اﻟدستور اﻟجزائر اﻟذ

وضعته فرنسا في عام ،1947ﻷنه يتجاهل

اﻟشخص ة اﻟجزائرة اﻟمستقلة ،وﻷنه اعتبر اﻻندماج أم اًر مفروغاً منه .و فشل تلك
اﻟتجرة ،ثبت مرة أخر أن أ ة س اسة فرنس ة ،تقوم على أساس اﻻندماج ،ﻻ بد
أن ون مصيرها اﻟزوال.

ثم إن قانون اﻹصﻼح اﻟذ

وضعته فرنسا ،وطنطنت ﻟه هنا في اﻷمم

اﻟمتحدة ،واعتبرته إنجا اًز عظ ماً ،هذا اﻟقانون انتهى إﻟى فشل ،ﻷنه ان قائماً على

فشل ،وأثبتت اﻷ ام إنه هزؤ اﻟد مقراط ة وسخرة اﻟعداﻟة ..و ان من اﻟعجب

اﻟعجاب أن قانون اﻹصﻼح قد اعترف اﻟشخص ة اﻟجزائرة ،وﻟكن أن ر وحدة

اﻟتراب اﻟجزائر  ..وﻟقد ان قانون اﻹصﻼح سخ اً إﻟى أ عد حدود اﻟسخاء!! ﻟقد
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أعطى اﻟجزائر ل شيء!! أجل ﻻ تعجبوا ﻟقد أعطى اﻟجزائر ل شيء ..إﻻ
اﻷمور اﻟمتصلة اﻟجنس ة ،واﻷمن اﻟعام ،واﻟدفاع ،واﻷمور اﻟخارج ة ،واﻟموارد
اﻟطب ع ة ،واﻟخدمات اﻟعامة واﻟمؤسسات اﻟتنظ م ة!! وهذه اﻷمور اﻟتي سردتها
أمام م ﻟ ست من مقت سات اﻟصحافة ..إنها مأخوذة بنصها من اﻟمادة اﻟتاسعة من
قانون اﻹصﻼح ..و هذا يتضح ﻟكم أن هذا ﻟ س قانون ،وﻻ إصﻼح إنه سخرة
اﻟد مقراط ة.
وﻟقد ان اﻟظن أن انبثاق اﻟجمهورة اﻟفرنس ة اﻟخامسة سيؤذن انبثاق

عهد جديد ،سوده اﻟتفاهم اﻟصح ح واﻟتخط

اﻟس اسي اﻟسل م ..ﻟكن اﻟقرائن تدل

على اﻟنق ض من ذﻟك ..إننا نر ف رة اﻻندماج تعود من جديد،

ل معاﻟمها

اﻟمتهرئة اﻟصدئة ..إن فرنسا ﻻ تزال تﻐوص في وحل اﻻندماج ،وﻻ تزال تتخيل
أن فرنسا تقوم على اﻟشاطئ اﻵخر من اﻟ حر.
في  13مايو سنة  1958نشرت اﻟنيو ورك تا مز تصرحاً ﻟلمسيو سوستيل

وزر اﻻستعﻼمات اﻟفرنسي ،أعلن ف ه أنه يجب أن تكون هناﻟك "جنس ة فرنس ة
واحدة من دان رك حتى اﻟصحراء اﻟفرنس ة في إفرق ا"ٕ ..واذا ان اﻟمسيو سوستيل
ظن أن اﻟجزائر ،هي أرض فرنس ة ،عد هذه اﻟحرب اﻟتحررة اﻟتي دفعت إﻟى
أرض اﻟجزائر نصف مليون جند

فرنسي ..فإن وزر اﻻستعﻼمات ضعيف

اﻻستعﻼمات!! أنه تنقصه أ س حقائ اﻻستعﻼمات!!

على أنه م ن اﻟقول في هذه اﻟحاﻟة ،إن اﻟمرء ﻻ ستط ع أن صل إﻟى

اﻟمعلومات اﻟصح حة من و ازرة اﻻستعﻼمات ..ففي فرنسا مثﻼً ،أنها و ازرة

اﻻستعﻼمات اﻟكاذ ة ..فلنحاول أن ندرس س اسة فرنسا من ب انات اﻟجنرال
ديجول ،إنه اﻵن هو اني اﻟجمهورة اﻟفرنس ة اﻟخامسة ..وعلينا أن نذ ر فوق
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ذﻟك أن اﻟجزائر هي اﻟتي جاءت اﻟجمهورة اﻟفرنس ة اﻟخامسة ،وجاءت معها
اﻟجنرال د ﻐول رئ ساً عليها.

وأنه ﻟ حزننا أن نر أن اﻟجنرال د ﻐول من أنصار س اسة اﻹدماج ..ﻟقد

قال اﻟجنرال د ﻐول "إنني أعلن من غير أن أخشى أ حرج إن أكثرة اﻟمقاتلين

اﻟجزائرين قد قاتلوا شجاعة" ..ان هذا هو اعتراف اﻟ طل اﻟشجاع اﻟجنرال د ﻐول
وهو يتحدث عن اﻟجزائرين اﻷ طال اﻟشجعان ...وﻟكن حينما يتكلم اﻟرئ س
ديجول ،اﻟس اسي اﻟفرنسي نجده ﻐوص في وحل اﻹدماج..

اﻟر ع من شهر يونيو خطب اﻟرئ س د ﻐول قائﻼً" :في اﻟجزائر لها
في ا
يوجد صنف واحد من اﻟس ان ..إنهم جم عاً رعا ا فرنسيون" ..وقد نص اﻟدستور

اﻟفرنسي اﻟذ وضعه اﻟرئ س د ﻐول على أن أقاﻟ م ما وراء اﻟ حار ،من حقها أن
تختار واحدًا من ثﻼثة :اﻹدماج ،اﻻتحاد ،أو اﻻنفصال .و اﻟنس ة ﻟلجزائر ﻟم

منحها اﻟدستور ح اﻻخت ار ..بل على اﻟع س فقد نص اﻟدستور على اعت ار

اﻟجزائر أرضًا فرنس ة ..وفي اﻟخطاب اﻟذ أﻟقاه اﻟرئ س د ﻐول في اﻟخامس من
يونيو في بون ،أعلن أنه " عتمد على أصوات عشرة اﻟمﻼيين فرنسي في اﻟجزائر،

في اﻟتصو ت اﻟذ سيجر في شهر سبتمبر".
و اﻟض  ،هذا هو اﻟذ

حاره اﻟجزائرون ...إن اﻟجزائرين حملوا

اﻟسﻼح ﻟيناضلوا ضد هذه "اﻟصفة اﻟفرنس ة" اﻟتي يرد د ﻐول أن يلحقها اﻟجزائر،

وس ظلون يناضلون ..واﻟجنرال د ﻐول طلب من اﻟجزائرين أن يوقفوا إطﻼق اﻟنار

ﻟ ص حوا فرنسيين ..إنه يدعو ممثلين عن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟيتفاوضوا مع فرنسا،

و علنوا أنفسهم عد ذﻟك رعا ا فرنسيينٕ ..واذا ان اﻟجزائرون يرضون أن يتخلوا
عن جزائرتهم وعرو تهم ،فلم اﻟقتال؟؟ وﻟم هذه اﻟحرب اﻟتي استمرت أعواماً
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وأعواماً؟؟ هل اﻟرعو ة اﻟفرنس ة مطلب رف ع ﻻ ينال إﻻ اﻟحرب؟؟ و ائنة ما انت

اﻟرعو ة اﻟفرنس ة أمجادها ومفاخرها ..فإن أسمى ما يتطلع إﻟ ه اﻟجزائرون ،ملء
جوارحهم وقلو هم ،أن ونوا جزائرين ،وجزائرين فق  ..وﻻ شيء غير ذﻟك.
وغني عن اﻹ ضاح عد هذا اﻹ ضاح ،أن فرنسا بدﻻً من أن تستجيب

ﻟقرار م في اﻟتوصل إﻟى تسو ة اﻟقض ة اﻟجزائرة على وف

م اد

اﻟميثاق

وأهدافه ..قد سلكت سبيﻼً مﻐاي اًر ﻟما أردتم ،مخاﻟفاً ﻟما قررتم .فلقد وضع اﻟجنرال

د ﻐول حﻼً على أساس خطة ﻟخمسة أعوام أسماها "برنامج اﻟتجديد اﻟواسع اﻟمد "
تتضمن اﻷشﻐال اﻟعامة ،واﻟصناعات اﻟحديثة وتصن ع اﻟزراعة..

وفي اﻟ ار ع من شهر أكتو ر تحدث اﻟرئ س ديجول ،وعلى أرض اﻟجزائر،

عن اﻟس اسة اﻟتي قترح إت اعها في اﻟجزائر ..وفي هذا اﻟخطاب سأل اﻟجنرال
نفسه :ما هو اﻟمستقبل اﻟذ

تتطلع إﻟ ه فرنسا اﻟنس ة ﻟلجزائر؟ وأجاب اﻟجنرال

د ﻐول عن سؤاﻟه قائﻼً :أيها اﻟجزائر ون ،رجاﻻً ونساء ،ﻟقد جئتكم هنا إﻟى اﻟجزائر

ﻷعلن إﻟ م خطة اﻷعوام اﻟخمسة" .وﻟقد تذ رت وأنا أق أر هذا اﻟكﻼم ،ع ارة

ش سبير اﻟشهيرة :أيها اﻷصدقاء ،أيها اﻟرومان ،أيها اﻟمواطنون ،أعيروني سمع م،

ﻟقد جئت ﻷدفن اﻟق صر ﻷمجده! .واﻟصح ح أن اﻟجنرال د ﻐول قد جاء إﻟى اﻟجزائر

ﻟيدفن اﻟق صر ﻻ ﻟ مجده ..وﻟقد راح اﻟجنرال د ﻐول يوضح خطة اﻷعوام اﻟخمسة،
و ان ذﻟك معناه أن اﻟجنرال د ﻐول سيدفن حرة اﻟجزائر خمسة أعوام أخر ..

هذا هو ،ا سيد اﻟرئ س ،اﻟحل اﻟذ وضعته فرنسا ﻟلقض ة اﻟجزائرة..

وهذا حل ﻻ ستح أن يدرس ،وﻟ س جدي اًر أن يتوﻟى أحد اﻟدفاع عنه ..وﻟعل
هذا هو اﻟسبب في غ اب فرنسا عن مناقشاتنا ،إن خطة اﻷعوام اﻟخمسة ،ﻻ م ن
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أن تلفت انت اهنا ،أو أن تحوﻟنا عن طرقنا اﻟذ

رسمناه ﻷنفسنا ،وﻻ أن تعطل

إرادتنا وتصم منا على اﻟدفاع عن قض ة اﻟحرة اﻟمتمثلة في اﻟقض ة اﻟجزائرة..

وتستط عون ،أيها اﻟسادة ،أن تثقوا اﻟثقة اﻟكاملة أن فرنسا ﻟن ت قى في

فرنسا هذه اﻷعوام اﻟخمسة ،اﻟتي يتحدث عنها اﻟجنرال ديجول ...إن فرنسا ستخرج

من اﻟجزائر قبل هذه اﻷعوام اﻟخمسةٕ ..وان اﻟجزائرين س ضعون ،أنفسهم،
ﻟبﻼدهم خط اﻷعوام اﻟخمسة واﻟعشرة ،وهم بهذا يؤدون ح اﻟوطن عليهم..
وﻟ س في هذه اﻟدن ا ما هو أسمى وأروع ،وﻻ ما هو أدعى ﻟلنجاح من أن يخدم

اﻟمرء وطنه بجم ع عقله ،وجم ع فؤاده ،و جم ع اﻟبهجة اﻟتي تعمر روحه...

وهناك حق قة أخر  ،ا سيد اﻟرئ س ،يجب أن ﻻ تﻐيب عن اﻟنا ..إن

مشروع اﻟجنرال ديجول ،ﻟتسو ة اﻟقض ة اﻟجزائرة ﻻ تعوزه أس اب اﻟضعف في

مقوماته فحسب ،بل إن اﻟضعف يتجلى في تكو نه اﻟعام ..إن اﻻستفتاء
واﻻنتخا ات ،وهي اﻟتي قوم عليها اﻟمشروع اﻟفرنسي ،قد تهاو ا على اﻷرض .ﻟقد
سقطا حين انا يبن ان ..وﻟن أتعرض ﻟهما في شرح طو ل ،ﻷنهما ﻻ ستحقان

أكثر من لمة عابرة ..إنهما من اﻟضعف واﻟهزال واﻟسخرة حيث ﻻ ستحقان
تعليﻼً وتحليﻼً ..إنهما ﻻ صلحان إﻻ ﻟشيء واحد ..وهو أن

ونا موضوعاً

ار اتور اً ،أو مثﻼً جيداً ﻟطبخة سيئة ..طبخت فيها اﻟد مقراط ة على أسوأ

صورة..
هو خل

إن اﻻستفتاء اﻟذ جاء بنتيجة  97في اﻟمائة في اﻟجزائر ،ما قيل ،إنما
من اﻟتزو ر واﻟفساد ..وﻟقد صدقت جردة اكرستشن ساينس مونيترز،

 2أكتو ر سنة  ،1958حين قاﻟت عنه "إنه مسرح ة عرفت فصوﻟها قبل أن تبدأ،
وﻟم

ن أحد في فرنسا أو اﻟجزائر شك في أن هذا اﻟقطر في شمال إفرق ا
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س صوت إﻻ نعم "..أما جردة واشنطن بوست ) 30سبتمبر سنة  .(1958فقد
قاﻟت" :إنها ﻟكارثة أن عتقد اﻟجنرال د ﻐول ،أنه نتيجة اﻻستفتاء في اﻟجزائر،
وأكثرتها اﻟمطلقة نعم ،تعني موافقة اﻟجزائرين على استمرار قاء فرنسا في
اﻟجزائر" وﻟقد أدان اﻟمسيو مند س فرانس رئ س وزراء فرنسا اﻟساب  ،ذﻟك اﻻستفتاء
أنه "خطر على اﻷمن واﻟسلم ..وخطر على اﻟد مقراط ة ،وﻟن

ون استفتاء..

إنه مجرد قرار مفروض "..وجاء في تعلي اﻟمسيو جاستون د فير اﻟوزر اﻟفرنسي
اﻟساب ﻟشؤون أقاﻟ م ما وراء اﻟ حار" :ﻟن

ون هناك حرة اخت ار وﻻ استفتاء

شعبي ،وﻟكن س ون هناك قرار مفروض ..ونحن نتن أ من اﻵن أن اﻟنتائج
ستكون "ناجحة" من  90إﻟى  100اﻟمائة" وﻟقد انت تنبؤات اﻟمسيو د فير

صح حة تماماً ،فقد جاءت نتيجة اﻻستفتاء  97اﻟمائة ﻟصاﻟح فرنسا..
أما ف ما يتعل

اﻻنتخا ات ،فقد انت فشﻼً ذرعاً ﻟفرنسا ونص اًر مجيداً

ﻟلجزائر شع اً وح ومة ..ﻟقد انت نتيجة اﻻنتخا ات اسنتكافاً امﻼً ..وﻻ أرد أن
أشرح ﻟكم اﻻستن اف ،فإنه جزء من نظامنا في اﻷمم اﻟمتحدة ،وأص ح جزءا من

تقاﻟيدنإ ..واني ﻷتساءل ،في عجب واستﻐراب ،يف تستط عون أن تتصوروا ق ار اًر
قائماً على اﻻستن اف اﻟتام؟؟ إن ق ار ًار قترن اﻻستن اف ﻟ س حر اً أن عتبر
ساقطاً ،وﻟكنه مجل ة ﻟلعار واﻟسخرة .وما أعظم شجاعة اﻟشعب اﻟجزائر  ،وما
أعظم تصم مه اﻟقو حين استن ف عن اﻻنتخا ات ،في وجه ضﻐو عس رة،
وراءها نصف مليون جند

فرنسي .حقاً ﻟقد انت نتيجة اﻻنتخا ات امتحانا

حاسماً ،ومح اً قاطعاً ،تجلى ف ه بوضوح أين تتجه قلوب اﻟجزائرين ..وأين يرت

وﻻؤهم وأين تتعل آماﻟهم اﻟقوم ة ..وﻟو أننا نظرنا إﻟى هذه اﻻنتخا ات في إطارها
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اﻟصح ح ،ﻟرأينا أنها انت في حق قتها تصو تاً إﻟى جانب اﻟحرة واﻻستقﻼل،
وتصو تاً ضد اﻟس اسة اﻟتي ات عتها فرنسا منذ عام  1830إﻟى يومنا هذا.

وﻟ س هذا اﻟتقي م ،ا سيد اﻟرئ س ،عيداً عن اﻟصواب ،إن ل اﻟدﻻئل

واﻟقرائن تنهض دﻟيﻼ ﻹث ات صحته ..ﻟقد أدينت اﻻنتخا ات من قبل جم ع
اﻟمراقبين اﻟمحايدين ..وﻟعلي أثقل عل م إذا وضعت أمام م اﻟقليل دﻟيﻼً على

اﻟكثير.

قاﻟت جردة اﻻكسبرس في عددها اﻟصادر في  13نوفمبر سنة 1958

"إن اﻟحق قة أروع من اﻟخ ال ،إن اﻟقوائم اﻟمستخرجة من هذه اﻟمهزﻟة اﻟكار اتورة
اﻟمسماة اﻟطرقة اﻟد مقراط ة ،ما صنعها اﻟجنرال ديجول ،ستحيل على اﻟمرء

أن صدقها "..وفي  20نوفمبر عادت اﻟجردة نفسها ﻟتقول" :إن اﻟنتيجة اﻟواضحة
تتجلى من هذه اﻻنتخا ات تمثل أول هزمة بر ﻟديجول ..و ذﻟك تتجلى نتيجة
أخر وهي أن ارس ،ما في اﻟساب  ،ﻻ تستط ع أن تح م اﻟجزائر ".أما جردة

اﻟنيو ورك تا مز فقد ذ رت في عددها اﻟصادر في  15نوفمبر أن "اﻻنتخا ات

اﻟجزائرة صورة أخر عن مجموعة من اﻟرجعيين وعمﻼئهم اﻟمسلمين".

ل هذا ،ا سيد اﻟرئ س ،صح ح تماماً اﻟنس ة ﻟﻼنتخا ات إﻻ من
ناح ة واحدة ،ﻟ س في اﻟجزائر عمﻼء مسلمون ،ما ذ رت جردة اﻟنيو ورك

تا مس ..إن اﻟعميل اﻟمسلم شيء غير موجود ..إن اﻟعميل ﻻ م ن أن
مسلماً ،واﻟمسلم ﻻ م ن أن ون عميﻼً .إن اﻹسﻼم هو اﻟخضوع

ون

وحده ،وﻻ

خضوع ﻟسواه ،هذا هو اﻹسﻼم ﻟفظاً ومعنى ..إنه دين اﻟسﻼم واﻟح واﻟحرة.
وﻟقد استعرضت مع م اﻟحل اﻟفرنسي ،واﻻستفتاء اﻟفرنسي واﻻنتخا ات

اﻟفرنس ةٕ ..واني أصر على اﻟطا ع اﻟفرنسي في ل واحد من هذه اﻹجراءات..
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ل شيء ان فرنس اً فيها ،من اﻟبدا ة إﻟى اﻟنها ة ..وهنا يثور اﻟسؤال أمامنا :ما

اﻟذ

جاء بنا إﻟى هنا؟ وﻟماذا أدرج اﻟموضوع على جدول اﻷعمال؟ وأخي اًر ،ما

هو اﻟحل اﻟذ نقترحه؟

ﻟقد جئنا اﻟقض ة اﻟجزائرة إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة ﻷن حر ًا طاحنة تدور
رحاها على أرض اﻟجزائر ..إنها تدخل عامها اﻟخامس ..وأن اﻟمآسي اﻹنسان ة
ما تزال على أشدها ..وسواء ان دماً جزائر اً أو فرنس اً ،فإنه دم اﻹنسان اﻟذ

سفك ﻐ ازرة على أرض اﻟجزائر ..ﻟقد أعلن اﻟجنرال د ﻐول في ب انه في 23

أكتو ر ،أن خسائر فرنسا في هذه اﻟحرب  7200بين ضا

وجند  ،وأن خسائر

اﻟجزائرين  77000قتيﻼً سقطوا في اﻟميدان ..وﻟست أدر ما هي اﻟص ﻐة اﻟتي
تت عها فرنسا عادة اﻟنس ة ﻟخسائرها في اﻟحرب ،قد تكون هذه اﻷرقام اﻟنس ة
ﻟلحق قة اﻟعشر ،أكثر أو أقل ،ﻻ أدر  ..وﻟكن اﻟواقع أن اﻟجنود اﻟجزائرين

يتساقطون اﻷﻟوف ،ما أن ضحا ا اﻟجزائرين ،ف ما أعتقد ،أكثر من  77أﻟفاً..
و ائنة ما انت اﻷرقام ،فإن اﻟذ عرف صحتها هو ﷲ واﻟقبور ،إنها على ل
حال ،دماء إنسان ة من اﻟجانبين ،يتصاعد نزفها و ستمر ل يوم ..وﻟقد اقتصرت
اﻟحرب إﻟى يومنا هذا على أرض اﻟجزائر ..وﻟكن من يدر فقد متد نطاقها إﻟى

ما وراء اﻟجزائر ..ومنذ ضعة أشهر وقعت أحداث دام ة بين تونس وفرنسا ..ما
أن اﻟجزائرين أنفسهم قد فتحوا جبهة ثان ة على أرض فرنسا اﻟذات..

أما على اﻟصعيد اﻟس اسي ،فقد وقعت تطورات هامة تستحث اﻷمم

اﻟمتحدة على أن ت ادر إﻟى اﻟتوصل ﻟحل اﻟقض ة اﻟجزائرة ،وهذه اﻟتطورات في
نظرنا يجب أن تكون مثا ة إنذار ينّه اﻷمم اﻟمتحدة ﻟتصحو من نومها وتتحمل
مسئوﻟ اتها..
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و جب علي اد ذ بدء ،أن أذ ر أن عدة مؤتمرات إقل م ة ودوﻟ ة قد
أكدت اهتمامها اﻟقض ة اﻟجزائرة ،ف ما بين  24-14أبرل انعقد في أك ار اﻟمؤتمر
اﻷول ﻟلدول اﻹفرق ة اﻟمستقلة ..ﻟقد أصدر اﻟمؤتمر ق ار اًر عترف ف ه ح اﻟشعب

اﻟجزائر في اﻻستقﻼل ،و دعو فرنسا إﻟى اﻻعتراف بهذا اﻟح اﻟطب عي ،وأن
تسحب قواتها اﻟعس ر ة من اﻟجزائر ،وأن تدخل في مفاوضات مع جبهة اﻟتحرر

اﻟجزائرة ﻐ ة اﻟوصول إﻟى حل عادل دائم ..وأصدر اﻟمؤتمر ذﻟك نداء إﻟى
جم ع أصدقاء فرنسا وحلفائها ،أن متنعوا عن تقد م أ عون ﻟفرنسا ،م اشرة أو
صورة غير م اشرة ،في حرها ضد اﻟشعب اﻟجزائر .

وفي ما بين  30 – 27أبرل اجتمع مؤتمر دول شمال إفرق ا في طنجة،

وأصدر ق ار اًر علن ف ه ح اﻟشعب اﻟجزائر في اﻟحرة واﻻستقﻼل ،وتأييد نضاﻟه

في سبيل تحرر وطنه ،و وصي ق ام ح ومة جزائرة.

وفي ما بين  20 – 17يونيو ،انعقد اﻟمؤتمر اﻟثﻼثي في تونس ،من

ح ومتي اﻟمﻐرب وتونس وجبهة اﻟحرر اﻟجزائرة ،وأصدر اﻟمؤتمر ق ار ار يرفض
ف ه أ س اسة فرنس ة تقوم على أساس اﻹدماج ،و ؤ د ح اﻟشعب اﻟجزائر في
اﻟحرب واﻻستقﻼل.

ﻟقد ان هذا ،ا سيد اﻟرئ س ،ثورة عارمة في إفرق ا لها ،تأييداً ﻟلشعب

اﻟجزائر في فاحه اﻟ طوﻟي ﻟتحرر وطنه ..وقد عقب ذﻟك إنشاء اﻟح ومة

اﻟجزائرة اﻟمؤقتة ..ﻟلجمهورة اﻟجزائرة بتارخ  26سبتمبر سنة  ..1958وﻟقد
ان ذﻟك اﻟيوم صفحة جديدة في مرحلة جديدة من تارخ اﻟكفاح اﻟوطني اﻟجزائر ..

وﻟم تعد اﻟحر ة اﻟجزائرة حر ة عصاة ومتمردين ..إنها حرب تحررة منظمة..
قودها ج ش منظم ،تت ادل أسر اﻟحرب مع فرنسا ..وﻟقد أعلنت اﻟح ومة
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اﻟجزائرة أنها في حرب مع فرنسا ..وهي مستعدة أن تواصل اﻟحرب إﻟى اﻟنها ة،
ومستعدة ذﻟك أن تفاوض ﻟتحقي سﻼم عادل وشرف ..وﻟقد أعلنت اﻟح ومة

اﻟجزائرة اﻟتزامها ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة ٕواعﻼن حقوق اﻹنسان واتفاق ة جنيف..
وقد اعترف عدد من اﻟح ومات اﻟح ومة اﻟجزائرة ممثلة ﻟلشعب اﻟجزائر .
و ثور أمامنا اﻟسؤال اﻟهام ،وما هو اﻟحل؟؟ إن اﻟجواب س

اﻟسؤال ..إن اﻟحل سهل عرضه وشرحه ..هناﻟك ،ا سيد

عن هذا

اﻟرئ س حل واحد،

وواحد فق  ،إنه اﻟحرة واﻟس ادة واﻻستقﻼل ﻟلشعب اﻟجزائر  ..إنه ﻟحل اﻟوحيد

اﻟذ

ضمن اﻟسﻼم ﻹفرق ا أسرها ..إنه اﻟحل اﻟذ

يهيئ ق ام اﻟمﻐرب اﻟعري

اﻟكبير ،في نظام إتحاد ترتض ه تونس واﻟمﻐرب واﻟجزائر ،و هذا يت سر أن تقوم
اﻟعﻼقات اﻟمنظمة بين فرنسا واﻟشمال اﻹفرقي ،وأخي اًر فإنه اﻟحل اﻟسل م اﻟذ

فتح

اﻟمجال واسعاً ﻟتكرس عهد من اﻟصداقة اﻟمشتر ة بين فرنسا من جانب وجم ع

اﻟدول اﻟعر ة من جانب آخر.

ٕوان مثل هذا اﻟحل ،ف ه استجا ة املة ﻟميثاق اﻷمم اﻟمتحدة ،روحاً ونصاً،

وف ه تحقي ﻟﻶمال اﻟقوم ة ﻟلشعب اﻟجزائر  ،وانص اع ﻟتطلعات اﻷسرة اﻟدوﻟ ة.

و ص ح من واجب اﻷمم اﻟمتحدة أن تعلن تأييدها ﻟهذا اﻟحل ،وهو في

واقع اﻷمر تأييد ﻟذاتها وميثاقها ..إن استقﻼل اﻟجزائر ،وتنظ م عﻼقاتها فرنسا،
في إطار مفاوضات حرة ،هو مفتاح اﻟموقف أسره ،وهو اﻟسبيل اﻟسو ﻟتحقي
سﻼم قوم على اﻟعدل واﻟح .

ٕوانني أر ز على "اﻟسﻼم" ،ﻷن استمرار اﻟحرب هو اﻟبديل اﻟذ ﻻ بديل

سواه ،إذا ﻟم تعملوا على تأييد هذا اﻟحل وتنفيذه ..إن اﻟجزائر ،شع ًا وح ومة،
مصممة على مواصلة اﻟقتال حتى اﻟنها ةٕ ..وان اﻟنها ة هي اﻟنصر ﻟلجزائر..
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وﻟكن ماذا ينتظر فرنسا ،وأورو ا ،واﻟعاﻟم اﻟﻐري ،إذا ما استمرت اﻟحرب..
إن اﻟنتائج اﻟﻐة اﻟخطورة ..اﻟنس ة ﻟفرنسا ستتضاعف اﻟتضح ات وسيتساق

اﻟش اب اﻟفرنسيون اﻷﻟوف ،وما ان أجدرهم أن يبذﻟوا دماءهم ﻟقض ة أشرف
وأنبل ..واﻟتضح ات اﻻقتصاد ة واﻟماﻟ ة ستؤد

إﻟى إفﻼس اﻻقتصاد اﻟفرنسي

اﻟذ ينوء اﻵن تحت أع اء ضخمة ..إن نفقات اﻟحرب اﻟجزائرة قد استنفدت ،أو

ادت ،رصيدها اﻷجنبي ..وفي يناير من هذا اﻟعام اضطرت فرنسا إﻟى أن

تقترض  655مليون دوﻻر من اتحاد اﻟمدفوعات اﻷورو ة ،ومن صندوق اﻟنقد

اﻟدوﻟي ،ومن اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة..

أما اﻟنس ة ،ﻷورو ا فإن اﻷضرار بيرة من غير شك ،وفضﻼً عن آثار
اﻟحرب اﻟجزائرة على اﻟسوق اﻷورو ة اﻟمشتر ة ،فإنها تسد عليها طر اﻟبترول
اﻟجزائر  .ﻟقد تن أ اﻟمسيو جي موﻟ ه رئ س وزراء فرنسا اﻟساب

أن بترول

اﻟصحراء س في ،في خﻼل عشر سنوات ،نصف حاجة أورو ا ﻟلطاقة واﻟوقود..

إن اﻟبترول هو اﻟثروة اﻟطب ع ة اﻟتي ملكها شعب اﻟجزائر ،وﻻ م ن أن صل إﻟى

أورو ا ،إﻻ موافقة اﻟجزائر اﻟحرة ..اﻟجزائر اﻟمستقلة ،ذات اﻟس ادة اﻟكاملة ..إن
جم ع أعمال اﻟتنقيب واﻹنتاج واﻟتكرر واﻟتسو

ﻻ م ن أن تتم إﻻ موافقة

اﻟح ومة اﻟجزائرة ..إن شر ات اﻟبترول اﻟعاﻟم ة تقدم على مﻐامرة خطيرة إذا ﻟم
تدرك هذه اﻟحق قة ..واﻟواقع أن ج ش اﻟجزائر قد قام أكثر من مناس ة ،بتدمير

اﻟمنشآت اﻟبتروﻟ ة في اﻟجزائرٕ ،واذا استمرت هذه اﻟحرب ،فس ستمر معها تدمير
اﻟمنشآت اﻟبتروﻟ ة ،وستظل هدفاً عس ر اُ ما قيت اﻟحرب.
و اﻟنس ة ﻟلعاﻟم اﻟﻐري ،فإن استمرار اﻟحرب سيجلب عل ه مضاعفات

خطيرة ،إن خسائر فرنسا هي خسائر ﻟلعاﻟم اﻟﻐري ،وﻟدول حلف اﻷطلنطي،
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وتؤد

اﻟنها ة إﻟى فقدان اﻟتوازن في أورو ا ..إذا استمرت اﻟحرب اﻟجزائرة

خر اً على فرنسا ..ﻟقد انت اﻟحرب اﻟجزائرة سب اً من اﻷس اب
فستكون اﻟنها ة ا

اﻟرئ سة في نها ة اﻟجمهورة اﻟفرنس ة اﻟ ار عة ..إن اﻟقض ة اﻟجزائرة هي اﻟتي
جاءت اﻟجنرال د ﻐول من اﻟعزﻟة اﻟتي ان قضيها في ضواحي ارس ،ﻟينقذ

فرنسا من حرب أهل ة طاحنةٕ ..وان اﻟقض ة اﻟجزائرة انت ذﻟك من اﻷس اب
اﻟرئ سة ﻻنبثاق اﻟجمهورة اﻟفرنس ة اﻟخامسة.

ٕواذا ﻟم تحل اﻟقض ة اﻟجزائرة ما ين ﻐي ،فما هو اﻟمصير؟؟ سنر
نتيجتين ﻻ محاﻟة  ،اﻷوﻟى انتصار اﻟشعب اﻟجزائر وانتزاعه ﻟحقه في اﻟحرة
واﻻستقﻼل ،واﻟثان ة هزمة فرنسا ،هزمة محتومة ستؤد

إﻟى نها ة اﻟجمهورة

اﻟفرنس ة اﻟخامسة ،وس عود اﻟجنرال د ﻐول إﻟى عزﻟته ﻟ تب اﻟفصل اﻷخير من
مذ راته ..وﷲ وحده علم ما تأتي ه اﻷقدار عد ذﻟك..
هذه هي اﻟصورة ما نراها ..اﻟنصر ﻟلجزائر ..واﻟهزمة ﻟفرنسا.

وﻟكن ،ا سيد اﻟرئ س ،إن اﻟطر ما يزال مفتوحاً أمام م ،ﻟحل سلمي

شرف عادل ،صل إﻟ ه اﻟطرفان نتيجة ﻟمفاوضات حرة بين فرنسا واﻟجزائر ..إن

اﻟجزائر ﻻ ترد أن تهزم أحداً ،ل ما ترده اﻟجزائر أن تبلغ حرتها واستقﻼﻟها،
وأن تع ش أمن وطمأنينة واستقرار ،وقد أعلنت عن رغبتها اﻟصادقة في اﻟسﻼم.
وﻟ س ي قى على اﻷمم اﻟمتحدة ،إﻻ أن

ون قرارها إﻟى جانب اﻟسﻼم،

ضد اﻟحرب ،ومع اﻻستقﻼل ضد اﻻستع اد ،وانتصا اًر ﻟلكرامة اﻹنسان ة ضد اﻟمذﻟة

واﻟهوان.

ونحن ندعو ﷲ أن تصﻐي فرنسا ﻟنداء اﻟسلم واﻟعدل واﻟكرامة.
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الرئ س د غول..

يخون الجنرال د غول
) 1د سمبر سنة (1959

بين جم ع قضا ا اﻷمم اﻟمتحدة ،هناﻟك قض ة فردة ،تتطلب ،أكثر من
غيرها ،مقدمة مسه ة ،هي قض ة اﻟجزائر ..ورغماً عن خطورة هذه اﻟقض ة ،وما
تنطو عل ه من ٍ
مآس إنسان ة ،بل رغماً عن تصاعد اﻟحرب اﻟتي تدور رحاها
بين فرنسا من جانب واﻟشعب اﻟجزائر من جانب آخر ،فإن هذه اﻟقض ة تحتاج
إﻟى مقدمة ،ﻷن اﻟطرف اﻵخر في هذه اﻟقض ة هو اﻟح ومة اﻟفرنس ة واﻟحساس ة

اﻟفرنس ة..

وﻟقد عاﻟجت اﻷمم اﻟمتحدة في دوراتها اﻷرع عشرة اﻟماض ة ثي اًر من

اﻟقضا ا اﻟدوﻟ ة اﻟخطيرة ،ورا في ذروة حدتها ،وهنﻐارا في قمة أزمتها ،وسيناء
في أوج شدتها ...ورغم ًا عن أن هذه اﻟقضا ا قد أحاطت بها أجواء رهي ة من
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اﻟتوتر ،إﻻ أن اﻷمم اﻟمتحدة قد عاﻟجتها

ل تؤدة ورو ة ..وﻟكن حين دعيت

فرنسا ﻟتمثل أمام اﻷمم اﻟمتحدة ،ﻟتؤد اﻟحساب عن اﻟقض ة اﻟجزائرة ،انطلقت
صفارات اﻹنذار في قاعات اﻷمم اﻟمتحدة :إن فرنسا مفرطة اﻟحساس ة ،إن فرنسا
في غا ة اﻟقل  ،هذا ما ﻻ م ن أن تتحمله فرنسا ،هذا عمل عدائي ضد فرنسا،

ل من صوت ضد فرنسا فإنه عدو ﻟفرنسا ،قد تنسحب من اﻷمم اﻟمتحدة –

وهذه اﻹنذارات وأمثاﻟها قد ترددت هنا في اﻷمم اﻟمتحدة ،لما جئنا اﻟقض ة
اﻟجزائرة إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة.

ورغماً عن أن هذه اﻹنذارات انت تعبر دائماً من غير إصﻐاء ﻟها ،إﻻ

أنه ان واضحاً ما وراءها من اﻟذ اء ..إن فرنسا تعرف م انتها في تارخ
اﻹنسان ة ..إن فرنسا تعرف أمجاد اﻟثورة اﻟفرنس ة ..إن فرنسا تعرف روعة فنها،
وجمال شعرها ،وثراء تقاﻟيدها ..إن فرنسا تعرف جاذبيتها وسحرها وفتنتهإ ..وان

فرنسا بهذه اﻟكنوز اﻟرف عة تسعى جاهدة إﻟى أن تتجنب اﻟحساب أمام م ،أو أن
يلتمس منها تقد م اﻟحساب.

اد يجعلنا

نحن نعرف ل هذا عن فرنسا ،و نا نجد ف ه إغراء بي اًر،
نستسلم أمام اﻟعواطف اﻟفرنس ة واﻟحساس ة اﻟفرنس ة ..وﻟكنه ﻟم ﻐب عن خاطرنا
ذﻟك أن اﻟقض ة اﻟجزائرة مشحونة اﻟعواطف واﻟحساس ات اﻹنسان ة ،على
مستو أعلى ،وصعيد أرفع..

إن اﻟقض ة اﻟجزائرة ﻟها عواطفها وأحاس سها ..ﻟها تجارها اﻷﻟ مة

ومآسيها اﻟقاس ة ،وأن ﻟها ذﻟك اﻟحوافز اﻹنسان ة ،على أشد ما تكون ﻟهفة وشوقاً
ﻟتحقي اﻟسﻼم واﻟح واﻟعدل ،بل أن ﻟها ذﻟك تارخها اﻟطو ل ،ﻟمائة وخمسين
عاماً تميزت اﻟحرب ،واﻟيتم ،واﻟثكل ،واﻟخراب ،واﻟقمع واﻹرهاب ..ل هذه اﻟمآسي
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تع ش في صم م اﻟقض ة اﻟجزائرة

ل ما تثيره من أحاس س اﻟثأر واﻻنتقام

واﻟكراه ة..
وﻟكنني أؤ د ﻟك ،ا سيد اﻟرئ س ،أننا جئناكم في اﻟعام اﻟحاﻟي ﻟن حث

اﻟقض ة اﻟجزائرة ،دون أن نحمل معنا ملفات اﻟماضي اﻟرهيب ،ومن غير رغ ة

في اﻻتهام أو اﻹدانة ..إن اﻟحاﻟة في اﻟجزائر ،حتى هذه اﻟدق قة ،تقشعر ﻟها

اﻷبدان ..وﻟكننا عازمون أن ﻻ نثير هذا اﻟموضوع ..و نا في شهر أغسطس ،قد
صممنا على أن نتقدم إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة اﻟش و ضد فرنسا ،بتهمة إ ادة اﻟجنس،

وأن نطاﻟب بإ فاد ﻟجنة تحقي  ..ﻟقد ف رنا في هذا وفي أكثر من هذا ..وﻟكننا

جئنا اﻟيوم ،ﻟنعلن إﻟ م أننا سنتوقف عن هذه اﻹجراءات في اﻟلحظة اﻟحاضرة..

ﻟقد قررنا أن نطو  ،ﻻ أن ننشر شيئا من جوانب اﻟحاﻟة اﻟحاضرة في اﻟجزائر،

رغماً عن أحداثها اﻟمثيرة ...وسنلزم أنفسنا أن نظل في اﻟحدود اﻟتي رسمها

اﻟجنرال د ﻐول في ب انه اﻟذ أصدره في شهر سبتمبر من هذا اﻟعام..
وﻟكني ا سيد

اﻟرئ س ،أر ﻟزاماً علي أن أمهد مقدمة قبل أن أتناول

ب ان اﻟجنرال د ﻐول ،فرنسي و طل عظ م ،ﻻ يخلو من حساس ات معينة..
وﻟكن اﻟقض ة اﻟجزائرة ﻟها حساس اتها ذﻟك ..واﻷمم اﻟمتحدة ،وهي مدر ة

ﻟمسؤوﻟ اتها اﻟدوﻟ ة ،ﻟها حساس اتها ذﻟك..
إن اﻟقض ة اﻟجزائرة هي قض ة اﻷمم اﻟمتحدة ،ناقشتها في ل دورة من

دوراتها ،منذ عام  ،1955وفي اﻟدورتين اﻟحاد ة عشرة واﻟثان ة عشرة ،أعرت اﻷمم
اﻟمتحدة اﻹجماع عن قلقها اﻟ اﻟغ ﻻستمرار اﻟصراع في اﻟجزائر ،ودعت إﻟى إيجاد

حل ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،قوم على أساس ميثاق اﻟمم اﻟمتحدة وم ادئها ..وﻟكن فرنسا
ﻟم قلقها قل

اﻷمم اﻟمتحدة ،وﻟم تستجب ﻟرغ ة اﻷمم اﻟمتحدة في إيجاد حل
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ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،على وف م اد

اﻟميثاق وأهدافه ..وﻟهذا فإن اﻷمم اﻟمتحدة،

ﻻ فرنسا ،هي اﻟتي يجب أن تشعر أن رامتها قد ثلمت ،وأن سلطتها قد
استب حت..
وﻟكن ا سيد اﻟرئ س ،ﻟ س هذا وقت تصف ة اﻟحساب ،وﻟ س هذا وقت

إدانة اﻟمخطئ وم افأة اﻟمصيب ..نحن نؤثر أن ننظر إﻟى اﻷمام ..أن ننظر إﻟى
مستقبل طو

ذ رات اﻟماضي ،و شفي اﻟجراح ،إﻟى مستقبل يبني اﻟثقة

واﻟصداقة ..و دافع من هذه اﻟروح اﻟخيرة ،سنبدأ من اﻟيوم اﻟسادس عشر من أيلول
سنة  ،1959وهو اﻟيوم اﻟذ أعلن ف ه اﻟجنرال د ﻐول س استه اﻟتي عترف فيها
ح اﻟشعب اﻟجزائر في تقرر اﻟمصير ..أجل سنبدأ من عام  1959ﻻ من

عام  ،1830من عام اﻻعتراف ح

تقرر اﻟمصير ،ﻻ من عام انتهاك ح

تقرر اﻟمصير.
إن ب ان اﻟجنرال د ﻐول ،ف ما ش ه اﻷﻟﻐام ،حتو على مواد متعددة،

فيها مواد اﻻنفجار وما تثيره من دخان وغ ار ..و ذﻟك ب ان اﻟجنرال د ﻐول تكمن
مواده اﻟمتفجرة في سد م  +من اﻟﻐ ار واﻟدخان ..ﻻ نن ر إﻟى جانب ذﻟك أن جوهر

اﻟب ان هو مبدأ تقرر اﻟمصير ..وﻟسنا في حاجة ﻷن نرحب بتطبي هذا اﻟمبدأ
على اﻟقض ة اﻟجزائرة ،ذﻟك أن هذه اﻟقض ة منذ أن أدرجت على جدول أعمال
اﻷمم اﻟمتحدة ،وهي تعتمد في ل مناقشاتها على مبدأ تقرر اﻟمصير ..بل إنني

أستط ع اﻟقول أن اﻟحرب اﻟجزائرة قد قامت أصﻼً من أجل تقرر اﻟمصير..
وأص ح هذا اﻟمبدأ سبب وجودها واستمرارها ،وغدا شعارها وعلمها ..ضاف إﻟى

ذﻟك أن ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة قد اعتمدت مبدأ تقرر اﻟمصير قاعدة أساس ة
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في برنامجها اﻟقومي ،ذﻟك أن اﻟجزائر ح ومة وشع اً تر في تحقي

تقرر

اﻟمصير ،تحق قاً ﻵماﻟها اﻟقوم ة ،في اﻟحرة واﻟس ادة واﻻستقﻼل..

وﻟقد أشار اﻟجنرال د ﻐول في مقدمة ب انه اﻟس اسي إﻟى حرة اﻻخت ار،

عن طر استفتاء شعبي ،واصفاً إ اه أنه خير طر يجدر إت اعهٕ ..واننا نرحب
ذﻟك أن مارس اﻟشعب اﻟجزائر

حرة اﻻخت ار ،ممارسة سل مة تتسم

اﻟد مقراط ة اﻟصح حة.
ومن أجل ذﻟك أص ح من واجبنا أن نتا ع اﻟجنرال د ﻐول في ب انه ،ﻟنر

تصوره ﻟح تقرر اﻟمصير ،ومبدأ حرة اﻻخت ار ،وأسلوب اﻻستفتاء اﻟشعبي.

قال اﻟجنرال د ﻐول في ب انه "إذا قدر ﷲ ﻟي اﻟح اة ،فإنني أﻟزم نفسي أن أسأل

اﻟجزائرين ماذا يردون في اﻟنها ة ،وأن أطلب إﻟى اﻟفرنسيين أن يؤ دوا ما يختاره
اﻟجزائرون"..

ٕوان اﻷمر ﻻ حتاج إﻟى ع قرة ،ﻟلتعرف على معنى هذا اﻟكﻼم اﻟذ

تفوه ه اﻟرئ س د ﻐول ،فهذا ﻟ س ح تقرر اﻟمصير وﻻ مبدأ حرة اﻻخت ار..

ﻟقد أعلن اﻟجنرال د ﻐول أن ما يختاره اﻟجزائرون ،ص ح نافذًا ،وﻟكن يجب أن
يؤ ده اﻟفرنسيون ..هذا هو جوهر ب ان اﻟرئ س د ﻐول ،و تضح من هذا ،ل
جﻼء ،أن مستقبل اﻟجزائر ستقرره فرنسا ﻻ اﻟجزائر ..وأن اﻟخ ار هو بيد فرنسا ﻻ
بيد اﻟجزائر ..وﻟكن اﻟمستقبل اﻟذ

عنينا هو مستقبل اﻟجزائر نفسها ،وأن حرة

اﻻخت ار اﻟتي ن حث عنها ،هي اخت ار اﻟجزائر من قبل اﻟجزائر اﻟذات ،وهذا هو
جوهر اﻟقض ة اﻟجزائرة ...وأن اﻟذ

عرضه اﻟجنرال د ﻐول عطي فرنسا اﻟح

أن تقرر مصير اﻟجزائر ..واﻟقض ة اﻟتي نحن صددها هو ح اﻟشعب اﻟجزائر

في تقرر مصيره ،بنفسه ،بإرادته ،اخت ارهٕ ..وان أقل ما نصف ف ه ب ان اﻟجنرال
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د ﻐول ،أنه عرض حرة اﻻخت ار من غير حرة ،و عمل على إفساد اﻟمصير
تحت شعار تقرر اﻟمصير ،و طلب اﻻستفتاء اﻟشعبي من شعب آخر.
ٕوان اﻟخطر ل اﻟخطر من في أكثر من وضع واحد في ب ان اﻟجنرال
د ﻐول ،و تجلى ذﻟك أكثر ما يتجلى في طرقة اﻻنتخا ات من ناح ة وفي توقيت

اﻻنتخا ات من ناح ة أخر  ،ﻟقد أعلن اﻟجنرال د ﻐول أن اﻟجزائرين سينتخبون
أفراد" ..ﻷنه منذ بدء اﻟخل قة" ،ما قال اﻟجنرال ديجول" ،ﻟم تكن في اﻟجزائر
وحدة حق قة" ،إن هذا اﻟكﻼم هو اﻟخرافة عينها ..إن هذه اﻟحجة ﻟ ست جديرة
برجل عظ م مثل اﻟجنرال د ﻐولٕ ..واذا ان علينا أن نرجع عبر اﻟقرون ،ﻟنقتفي

آثار اﻟوحدة اﻟوطن ة ﻟكثير من اﻟشعوب ،منذ بدء اﻟخل قة ،ﻟوجدنا أن أﻷمر فرنسا

نفسها مش وك ف ه ثي اًر ،وسيجد اﻟجنرال د ﻐول نفسه ،وهو شرب اﻟكأس اﻟتي

أعدها ﻟﻐيره ..أن اﻟجزائر وحدة تراب ة املة ..وأن شعبها ﻟواحدٕ ،واذا دعوا إﻟى
اﻟتصو ت فﻼ صوتون أفراد وﻟكن صوتون أمة واحدة ..إن ح تقرر اﻟمصير
تملكه اﻷمة أسرها وﻻ ملكه اﻷفراد في معزل عن أمتهم ..وأن اﻟشعب اﻟجزائر

عرف تماماً ماذا يخبئ اﻟجنرال د ﻐول وراء ف رة تصو ت "اﻷفراد" ،إن وراء ذﻟك
تزيف اﻟمصير تحت ستار تقرر اﻟمصيرٕ ..وان اﻟشعب اﻟجزائر أذ ى من أن

تجوز عل ه هذه اﻟخدعة.

أما ف ما يتعل بزمن اﻟتصو ت ،فإن اﻟجنرال د ﻐول قد وضع توقيتاً مثي اًر
ﻟلعجب واﻟدهشة ..قول اﻟجنرال د ﻐول في ب انه إنه س حدد زمن اﻻنتخا ات " عد
أرع سنوات ،على أقصى تقدير ،من عودة اﻟسﻼم صورة فعل ة ،حيث ﻻ تتجاوز
اﻟضحا ا في اﻷرواح مائتي قتيل "..وﻟست ا سيد
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أرد أن أدين هذا اﻟجدول

اﻟزمني أنه يثير اﻟسخرة ،ﻷنه هو اﻟسخرة عينها ،مجسدة في هذه اﻵراء ..إن
اﻻنتخا ات مشروطة شرو ساخرة مضح ة.

وأنت تعلمون من غير شك أن اﻟشعب اﻟجزائر ﻟ س من اﻟسذاجة ،حيث

يلقي اﻟسﻼح ،ثم ينتظر أرعة أعوام إﻟى أن تنزل عل ه رحمة اﻟجنرال د ﻐول..

ٕواذا ان أحد ظن اﻟسذاجة في اﻟشعب اﻟجزائر  ،فإنه ساذج بنفسه ،وعر
اﻟسذاجة!!

وﻟكن اﻟه أز اﻟصارخ ،أن حدد اﻟجنرال د ﻐول اﻟحد اﻷقصى مائتي قتيل

في اﻟعام اﻟواحد ،شر أوﻟي ﻟلشروع في اﻻنتخا ات ..وﻻ ندر أ ة قاعدة حساب ة
توصل اﻟجنرال د ﻐول إﻟى هذا اﻟرقم اﻟظرف؟ ..وعلى أ أساس استطاع اﻟجنرال

د ﻐول أن ق م اﻟح اة اﻹنسان ة..؟ وأ ة راض ات ميتة أوصلت اﻟجنرال د ﻐول
إﻟى أرقام اﻟموتى؟ ..نحن نعلم أن بين "اﻟمعمرن" اﻟفرنسيين نف اًر من اﻟمتعطشين
إﻟى اﻟدماء ،من اﻟذين يروق ﻟهم أن يتجاوزوا هذا اﻟحد اﻷقصى إﻟى أﻟفين أو يزد،
و هذا تتعطل عمل ة اﻻنتخا ات ،و م ن أن تتعطل إﻟى اﻷبد.

ترت

ﻻ ا سيد

اﻟرئ س ،نحن نرفض هذا اﻟجدول اﻟزمني ،نحن نرفض أن

اﻻنتخا ات عدد محدد من اﻟقتلى ،و عدد محدد من اﻟسنين ،يبدو ﻟنا أن

اﻟرئ س د ﻐول قد خان اﻟرئ س ديجول ،اﻟ طل اﻟعظ م اﻟذ حارب من أجل حرة
بﻼده..

على أننا ﻟو اقترنا من اﻟصورة ما رسمها اﻟجنرال د ﻐول ،ﻷفزعتنا

اﻟتفاصيل ..،صح ح أن اﻟجنرال د ﻐول قد قرر أوﻻً مبدأ تقرر اﻟمصير ،وﻟكنه
حين سرد اﻟتفاصيل نجد أنفسنا أمام صورة مهتزة قلقة .إن اﻟتفاصيل تخون
اﻟمبدإٔ ..وان وسائل اﻟتطبي اﻟتي اقترحها اﻟجنرال د ﻐول تقضي على مبدأ تقرر
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اﻟمصير ..و بدو ﻟنا اﻟجنرال د ﻐول وقد وأد طفله في ﻟحظة موﻟده ..و ل ما نجده
اﻵن جثة هامدة ﻟتقرر اﻟمصير ،ملقاة على عت ات اﻷمم اﻟمتحدة ..هذا هو
اﻟمشروع اﻟفرنسي ،ورما تساب

عض م إﻟى اﻟعت ات ﻟيرحبوا اﻟمشروع اﻟفرنسي،

وﻟكن م ستصي م خي ة اﻷمل ،حينما ترون إن هذا اﻟوﻟيد هو جثة فارقتها اﻟح اة،

عند أول نفس من أنفاس اﻟح اة!!

وﻻ تحسبوا أن قوﻟي هذا هو من اب اﻟمجاز أو اﻟخ ال ..إنه اﻟحق قة
عينها ..فتعاﻟوا معي ندرس اﻟخ ارات اﻟثﻼثة اﻟتي أعلنها اﻟجنرال د ﻐول في

اﻟمشروع اﻟذ

قترحه ﻟتسو ة اﻟقض ة اﻟجزائرة..

أوﻻً :اﻻنفصال )أ اﻻستقﻼل( ...وقد وصفه اﻟجنرال د ﻐول أنه "خراب ودمار،

وﻻ م ن تصد قه ،وهو حمل في ط اته اﻟفقر اﻟمدقع ،واﻟفوضى اﻟس اس ة اﻟرهي ة،

واﻟمذا ح اﻟشاملة ،ود تاتورة عس رة شيوع ة."..
ثان اً :اﻟفرنس ة أو اﻻندماج ،ووصفه اﻟجنرال د ﻐول أنه منح اﻟمساواة مع
اﻟفرنسيين ،في اﻟرواتب واﻟمسؤوﻟ ات واﻟوظائف ،واﻟضمان اﻻجتماعي ،ومجموعة
من اﻻمت ازات.

ثاﻟثا :اﻻتحاد مع فرنسا ،وقد وصفه اﻟجنرال د ﻐول أن قدم ﻟلجزائر معونات

اقتصاد ة وعس رة واجتماع ة.
وغني عن اﻟب ان ،ا سيد

اﻟرئ س ،أن اﻟجنرال د ﻐول عروضه هذه،

و ما عرضها ،ﻻ فتح اﻟمجال أمام اﻟشعب اﻟجزائر ﻟ مارس اﻻخت ار ،و ل
حرة اﻻخت ار ..إن اﻻنفصال قد سخر منه اﻟجنرال د ﻐول أنه يؤد

إﻟى

اﻻستقﻼل ..عرضه اﻟجنرال د ﻐول على اﻟشعب اﻟجزائر  ،مع اﻟتهديد اﻟكوارث
واﻟفقر واﻟخراب واﻟمذا ح .وﻟيثير مخاوف اﻟﻐرب ،فقد أشار اﻟجنرال د ﻐول إﻟى أن
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اﻻستقﻼل في اﻟجزائر ،س فضي إﻟى ق ام د تاتورة عس رة شيوع ة ..واﻟجنرال
د ﻐول يذهب أ عد من 1ﻟك ،إنه شهر سيف اﻟتقس م على رقاب اﻟشعب اﻟجزائر ..
إنه يهدد بتقس م اﻟجزائرٕ ،واﻟحاق اﻟصحراء فرنسا ،و هذا تفقد اﻟجزائر أهم ثرواتها
اﻟطب ع ة ..فإذا ان اﻟشعب اﻟجزائر سيجد نفسه معرضاً ﻟهذا اﻟتهديد واﻟوعيد

فأين هي حر ة اﻻخت ار ،خاصة إذا انت عمل ة اﻻخت ار ستقوم تحت إشراف

اﻹدارة اﻟفرنس ة ،وعلى هذا فإن اﻟخ ارات اﻟثﻼثة اﻟتي عرضها اﻟجنرال د ﻐول
ترسو على خ ار واحد ،فرضه اﻟتهديد واﻟوعيد ،وهو اﻹدماج فرنسا ،أو استقﻼل
هزل ع ش في نف فرنسا ،عد تقسم اﻟجزائر إﻟى دو لة هنا ودو لة هناك.

إذا نا جم عاً نتف مع اﻟجنرال د ﻐول على مبدأ تقرر اﻟمصير ،قاعدة
أساس ة ﻟتسو ة اﻟقض ة اﻟجزائرة ،فإن اﻷمر ﻻ حتاج إﻟى فلسفة معقدة وﻻ إﻟى
أساﻟيب ملتو ة ..ل ساطة ووضوح ٕوايجاز ،يجب أن مارس اﻟشعب اﻟجزائر
حرة اﻻخت ار ،في استفتاء شعبي د مقراطي ،وفي جو امل من اﻟحرةٕ ..وان

أول شرو اﻟحرة ﻟهذا اﻻستفتاء ،أن ﻻ

ون ﻟفرنسا دخل ف ه ،فﻼ يتم تحت

إدارتها ٕواشرافها ..بل يجب أن يتم تحت إشراف اﻷمم اﻟمتحدة..
وﻟقد أعلن اﻟجنرال د ﻐول أنه سيدعوا "اﻟمراقبين من افة أنحاء اﻟعاﻟم
ﻟ شهدوا إجراءات اﻻستفتاء "..ونحن نر أن حضور اﻟمراقبين ﻻ ستجيب
ﻟمقتض ات اﻟعداﻟة ،وﻻ يرتفع إﻟى مستو هذا اﻟحدث اﻟتارخي اﻟهامٕ ..واذا ان

اﻟجنرال د ﻐول عني ما قول حقاً وصدقاً ،و عني استفتاء ح اًر ،تتجلى ف ه ل
معاني اﻟد مقراط ة اﻟصح حة ،فل س أمامه إﻻ طر
اﻷمم اﻟمتحدة اﻹشراف على عمل ة اﻻستفتاء.
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واحد ،وهو أن عهد إﻟى

وﻻ شك في أن اﻟح ومة اﻟجزائرة من جانبها تواف على هذا اﻻستفتاء
في إطار اﻷمم اﻟمتحدة ..بل إنني أستط ع أن أعلن اسم اﻟح ومة اﻟجزائرة أنها
تواف سلفاً على نتيجة هذا اﻻستفتاء ..إن اﻟجزائر مستعدة ﻷن تلتزم بهذه اﻟنتائج
مهما انت ..إنها ترضى اﻻندماج فرنسا ،أو اﻹتحاد مع فرنسا ..إذا انت
هذه نتيجة اﻻستفتاء ،شر أن

ون اﻻستفتاء تحت إشراف اﻷمم اﻟمتحدة..

و هذا فإننا نتحد فرنسا أن تواف على اﻻقتراح ..وعلى فرنسا أن تستجيب ﻟهذا
اﻟتحد  ،إذا انت تملك اﻟشجاعة ﻟقبوﻟه!!

ٕواذا رضي اﻟجنرال د ﻐول بدور اﻷمم اﻟمتحدة في اﻟقض ة اﻟجزائرة ،على

هذا اﻷسلوب اﻟذ

اقترحناه فإن اﻟح ومة اﻟجزائرة ،من جانبها ،مستعدة ﻷن

ت حث مع فرنسا شرو وقف إطﻼق اﻟنار ..وسوف ﻻ تقتصر اﻟنتيجة على تحقي

اﻟتهدئة اﻟتي أخفقت فرنسا ،وستظل تخف  ،في بلوغها ..بل س ون اﻟسﻼم،
واﻟسﻼم اﻟدائم ل بر اته وخيراته ..وستظل فرص اﻟسﻼم قائمة ،وفرص اﻟحرب

ستظل قائمة ذﻟك ،إذا ما قيت فرنسا ماض ة في عنادها ،ممتنعة عن اﻟدخول
في مفاوضات حرة مع اﻟح ومة اﻟجزائرة ..وعلى فرنسا تقع اﻟمسئوﻟ ة ،ما ستقع
عليها اﻟهزمة ..حقاً إنها معر ة ضارة قاس ة قف فيها مع فرنسا جم ع حلفائها

وأصدقائها ..وﻟكن اﻟجزائر قف في م ادينها أ طال اﻟشعب اﻟجزائر وتقف معهم
جم ع اﻟشعوب اﻟمح ة ﻟلحرة في اﻟعاﻟم.

وﻟقد أعلن اﻟرئ س د ﻐول في ب انه قائﻼً" :إن اﻟطر مفتوحة ..وﻟقد اتخذنا

ق اررنإ ..وان اﻟعمل ة جديرة فرنسا" فإذا ان اﻟجنرال د ﻐول على حرصاً أن تكون

هذه اﻟعمل ة جديرة فرنسا ،فما عل ه إﻻ أن سلم هذه اﻟعمل ة إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة،
وﻟتنفيذها موجب ل اﻟتقاﻟيد واﻷعراف اﻟتي تستحقها هذه اﻟعمل ة ..أما إذا ان
-91-

اﻟجنرال د ﻐول قصد بهذه اﻟعمل ة اﻻستهﻼك اﻟدوﻟي ،في هذه اﻟمنظمة اﻟدوﻟ ة،

"ﻟيخطف" عض اﻷصوات إﻟى جان ه ،فستكون هذه اﻟعمل ة جديرة فرنسا ما
أعلن اﻟجنرال د ﻐول ،وﻟكنها ﻟ ست جديرة اﻷمم اﻟمتحدة حيث يجب أن تسود

تقاﻟيد اﻟح وأعراف اﻟعداﻟة.

و بدو واضحاً ،ا سيد

اﻟرئ س ،أن ب ان اﻟرئ س ديجول ،في أسسه ﻻ

في تفاصيله جدير اﻟترحيب ،ونستط ع أن نعتبره نص اًر ﻟقض ة اﻟحرةٕ ..واذا أم ن

تحق قه ،أسسه ﻻ في تفاصيله ،فإن اﻟنصر عود اﻟفضل ف ه إﻟى ثﻼثة ،إﻟى

اﻟجزائر أوﻻً ،إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة ثان إ ،واﻟى اﻟجنرال د ﻐول ثاﻟثاً ،وﻟكن نصي ه في
هذا اﻟنصر ،قدر اﻟدور اﻟذ ﻟع ه وساهم ف ه ..إن اﻟشعب اﻟجزائر  ،اﻟتضح ات

اﻟﻐاﻟ ات اﻟتي بذﻟها ،و اﻟكفاح اﻟدامي اﻟطو ل اﻟذ

خاضه عبر مئة وخمسين

عاماً ،قف في ميدان اﻟنضال منفرداً مفاخره ،ﻻ ثاني ﻟه ،إن اﻟح ومة اﻟجزائرة

منذ اﻟلحظة اﻷوﻟى ﻟم اشرتها مهامها اﻟوطن ة قد أعلنت عن رغبتها ﻟلوصول إﻟى
تسو ة سلم ة ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،في نطاق مفاوضات حرة تستهدف تحقي تقرر

اﻟمصير..

أما اﻟنس ة ﻟﻸمم اﻟمتحدة ،فإن جم ع اﻟدول اﻷعضاء ﻟم يدخروا جهداً

في سبيل اﻟوصول إﻟى حل ﻟلقض ة اﻟجزائرة ،قوم على م اد اﻟميثاق وأهدافه..

وفي اﻟدورة اﻷخيرة أقرت منظمتكم ،توص ة حاسمة تدعو فرنسا واﻟجزائر إﻟى

اﻟشروع في مفاوضات حرة بين فرنسا واﻟجزائر ،تستهدف تسو ة اﻟفض ة اﻟجزائرة
تسو ة شرف عادﻟة .أما اﻟرئ س د ﻐول ،فﻼ رب أن ﻟه دو اًر في اﻹنجازات اﻟتي

اقترنت اﻟقض ة اﻟجزائرة ،هذا إذا تخلى عن غضبته اﻟعارمة على اﻻستقﻼل..
إن اﻟجنرال د ﻐول ،وهو طل من أ طال اﻟتحرر ،ﻻ ستط ع أن ح س ﻟمدة
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طو لة إعجا ه اﻟشعب اﻟجزائر  ،حين يناضل من أجل حرته واستقﻼﻟهٕ ..واﻟى
جانب هذا فإنه ﻟ س ﻟنا أن ننسى اﻵن اﻟجنرال د ﻐول ترطه زماﻟة اﻟسﻼح

اﻟمجاهدين اﻟجزائرين ،ففي اﻟحرين اﻟعاﻟميتين قاتل اﻟجزائرون ﻟيردوا ﻟفرنسا

شرفها ،وﻟ صونوا حرتها ،بل ﻟ حفظوا عليها وحدتها ..وأخي اًر ﻻ آخ اًر ،إن اﻟجنرال
د ﻐول عرف ،أ جند عظ م ،إنه مهما طال اﻷمد على حرب اﻟتحرر

اﻟجزائرة ،فإن اﻟنصر س ون حليف اﻟجزائرين ،واﻟهزمة حل فة فرنسا ..ذﻟك هو
اﻟمصير اﻟمحتوم اﻟذ ﻻ ارد ﻟكلمته..

ٕواذا ان ﻟب ان اﻟرئ س د ﻐول م از اه ،فإنه ،ا سيد

اﻟرئ س مليء

اﻟمعايب ،واﻟمعايب اﻟكثيرة ،وﻻ يتحمل اﻟشعب اﻟجزائر  ،وﻻ اﻷمم اﻟمتحدة أ ة

مسؤوﻟ ة عن اﻟجوانب اﻟمظلمة في ب ان اﻟرئ س د ﻐول ..إن اﻟمسؤوﻟ ة تقع على
اهل ارس ،فهي اﻟتي صنعت هذه اﻟمعايب ،و ارس ما تزال شوارعها تئن تحت
أقدام اﻟعس رة اﻻستعمارة..

ﻟقد أعلن اﻟرئ س د ﻐول في ب انه اﻟس اسي قائﻼً" :سنعمل على اﻟوصول

إﻟى حل ﻟلقض ة اﻟجزائرة ما يتف

مع تقاﻟيد شعبنا اﻟعظ م ،وأعني بذﻟك أن

اﻟشعب اﻟجزائر سيختار مصيره و حدد مستقبله "..وهذه اﻟكلمات اﻟرف عة اﻟتي
تفوه بها اﻟجنرال ديجول ،يجب أن تتبوأ م اناً رف ع ًا في سجﻼتنا ..وﻟ س هناﻟك
ما هو أشرف ،وﻻ أنبل من هذه اﻟكلمات اﻟشر فة اﻟنبيلةٕ ..وان فرنسا ستكون عظ مة

حقاً ،بل أعظم مما قال د ﻐول ،إذا ان اﻟشعب اﻟجزائر سيجد أمامه اﻟفرصة

اﻟكاملة ﻟحرة اﻻخت ار ،عيداً عن أ وعيد وتهديد ،و عيداً عن أن وعد ٕواغراء..
وس فتح اﻟتارخ أروع صفحاته ﻟلجنرال د ﻐول ،أعظم طل حق اﻟحرة ﻟفرنسا،
واعترف اﻟحرة ﻟلجزائر..
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وﻟقد أحسن اﻟجنرال د ﻐول ،حين عرض في ب انه اﻟس اسي مختلف اﻟحلول
اﻟتي تخطر على اﻟه ،إنه أعلن أنه س طرح ﻟلتصو ت "اﻻستقﻼل واﻹدماج
واﻻتحاد ،ﻟيختار اﻟشعب اﻟجزائر واحداً من هذه اﻟخ ارات اﻟثﻼثة" ..إننا نثني
على اﻟجنرال د ﻐول أنه عرض اﻷمر بهذا اﻟوضوح ،ونحن ﻻ نبخل على اﻟجنرال

د ﻐول اﻟثناء حين ستح اﻟثناءٕ ..واذا استطاع اﻟشعب اﻟجزائر أن يختار حرة
املة ،وأن طرح صوته حرة املة ،فإن اﻟجنرال د ﻐول س ون طل اﻟثورة

اﻟفرنس ة اﻟمعاصرة ثورة ﻟها ل أمجاد اﻟثورة اﻟفرنس ة ،وﻟكن من غير خرائبها
ودمارها ومظاﻟمها..

وﻟكن علينا أن نقترب من هذه اﻟصورة اﻟ اهرة اﻟتي رسمها ﻟنا اﻟجنرال

د ﻐول في ب انه اﻟس اسي ،وﻟننعم اﻟنظر فيها عين ذ ة فاحصة ،وﻟنتأمل ظﻼﻟها
وأﻟوانها صبر وأناة.
اﻟذ

و لما اقترنا من اﻟصورة تجلت أمامنا تناقضاتها اﻟخطيرة ،ففي اﻟوقت

عترف ف ه ح اﻟشعب اﻟجزائر في تقرر اﻟمصير ،ين ر وجود اﻟشعب

اﻟجزائر

أمة ﻟها مقوماتها اﻟوطن ة ،و هذا فإنه عرض ح اﻻخت ار ﻟشعب ﻻ

عترف ﻟه قوم ة ،ما عرض ح اﻻخت ار ﻟوطن ﻻ عترف ﻟه اﻟوحدة اﻹقل م ة..
وفي نظر اﻟجنرال د ﻐول فإن اﻟشعب اﻟجزائر من غير

ان قومي،

واﻟوطن اﻟجزائر من غير وجود س اسي ..ﻟقد تحدث اﻟرئ س د ﻐول عن اﻟجزائر
على اعت ار أنا ﻟجم ع اﻟناس دون أن تكون ﻟلشعب اﻟجزائر  ..ﻟقد انت اﻟجزائر

عرضة ﻟلﻐزوات اﻟمتعاق ة،

ما قال اﻟرئ س د ﻐول وﻟم

ن ﻟها

ان

س اسيٕ ..وانني أحسب أن خير طرقة ﻟعرض هذه اﻵراء اﻟمشوشة ،هي أن أق أر
ﻟكم لمات اﻟرئ س د ﻐول نفسه :قال اﻟرئ س د ﻐول" :ﻟم تكن هناك س ادة
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جزائرة ..إن اﻟقرطاجيين واﻟرومان ،واﻟفاندال ،واﻟبيزنطيين ،واﻟعرب اﻟسورين،
واﻷتراك واﻟفرنسيين ،قد تﻐلﻐلوا واحداً عد اﻵخر في اﻟجزائر دون أن تكون هناك

دوﻟة جزائرة ،وﻟذﻟك فإن حرة اﻟخ ار ستعرض على اﻟجزائرين أفراد."..

إن هذه اﻷسس اﻟتي يبني عليها اﻟجنرال د ﻐول مشروعه اﻟس اسي هي

غا ة في اﻟضعف واﻟهزال ،وﻻ بد من أن تدفع مشروعه إﻟى اﻻنه ار ..إن ح

تقرر اﻟمصير هو ح تملكه اﻟشعوب بيرها و صﻐيرها ،هذا هو ميثاق اﻷمم
اﻟمتحدة نصاً وروحاً ..إن اﻷفراد ﻟ س ﻟهم أن مارسوا ح تقرر اﻟمصير إﻻ
بوصفهم أعضاء في أمة واحدةٕ ،واﻻ رجعنا إﻟى اﻟمرحلة اﻟبدائ ة اﻟتي س قت نشوء

اﻟشعوب واﻷممٕ ،واذا ان اﻟجنرال د ﻐول أميناً في ﻼمه عن تقرر اﻟمصير،
فيجب عل ه أوﻻً وقبل ل شيء ،وأن عترف ﻟلشعب اﻟجزائر حقه شعب واحد..

ٕواﻻ فإن ح تقرر اﻟمصير ون أسطورة جميلة ..ثم أن اﻟجنرال د ﻐول قد أشاروا
إﻟى اﻟقرطاجيين واﻟرومان ،واﻟفاندال ،واﻟبيزنطيين ،واﻟعرب اﻟسورين ،وعرب

قرط ة ،واﻟترك ،واﻟفرنسيين ،وغزواتهم على اﻟجزائر ،و أنما أص حت هذه اﻷرض
موئﻼً ﻟلﻐزاة يتعاقبون عليها ،و أنما دور اﻟجزائرين أن ستقبلوا هؤﻻء اﻟﻐزاة،
و هيئوا ﻟهم معس راتهم ،ﻟ ق موا فيها آمنين مطمئنين.

ٕواني ،مع احترامي ﻟلرئ س د ﻐول ،ﻟ س ﻟي إﻻ أن أ ادر إﻟى اﻟقول ،إن
هذا اﻟكﻼم يدل على سطح ة مفضوحة في اﻟوقائع اﻟتارخ ة واﻟفهم اﻟس اسي..

وما أظن أنني حاجة إﻟى أن أضع أمام م جم ع اﻷسانيد اﻟتارخ ة واﻟقانون ة اﻟتي
تثبت س ادة اﻟجزائر ،دوﻟة حرة مستقلة انت في عام  1830تشارك مع ق ة
اﻟدول ضمن اﻟعﻼقات اﻟدوﻟ ة اﻟمعروفة ،فقد أوفيت هذا اﻟموضوع حقه في اﻟدورات

اﻟسا قة ..وﻟست ذﻟك حاجة إﻟى أن أذ ر م أن ف رة اﻟدوﻟة ،في مفهومها
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اﻟمعاصر ،إنما هي حديثة حداثة اﻟف رة اﻟقوم ة ،تلك اﻟف رة اﻟتي أرسلت ص حاتها
اﻟداو ة عد تفتت اﻹمبراطورات اﻟعظمى اﻟتي انت تجمع بين ذراعيها معظم
شعوب اﻟعاﻟم ..إن اﻟدول اﻟقائمة اﻵن هي حديثة أن اختراع حديث..وﻟماذا أذهب
عيداً في اﻟ حث عن اﻟدﻟيل ،إن ما ﻻ قل عن س عين دوﻟة من اﻟدول اﻟممثلة في

اﻷمم اﻟمتحدة ﻟم تكن موجودة قبل مائتي عام ..وأجيلوا اﻟطرف ف ما بين صفوف م
تتجسد أمام م اﻟحق قة اﻟصارخة ..إن هوﻟندا قد استقلت في عام  ،1579و لج ا
في عام  ،1830واﻟوﻻ ات اﻟمتحدة في عام  ،1776واﻟبرازل في عام ،1822
ودول أمر ا اﻟجنو ة في عام  ،1810وأن دول اﻟبلقان ،واﻟدول اﻹفرق ة

واﻵسيو ة ،قد ظفرت استقﻼﻟها في هذا اﻟقرن اﻟذ نع ش ف ه ،عد حروب طوﻟ ة

ت عث على اﻹعجاب واﻟتقدير.

وﻟننظر ماذا تم في عهد اﻷمم اﻟمتحدة ،ﻟقد انضم إﻟى عضو ة اﻷمم
اﻟمتحدة عدد وافر من اﻟدول ﻟم تكن دوﻻً قبل ذﻟك ..و ان عضها إﻟى عهد قرب

تحت ح م فرنسا اﻟم اشر.

أما اﻟﻐزوات اﻟتي تعرضت ﻟها اﻟجزائر ،ما سردها اﻟجنرال د ﻐول ،فإني

آسف ﻷن ضعها اﻟجنرال د ﻐول أمام م حجة ضد س ادة اﻟجزائر ..ﻟقد انت

اﻟحرب واﻟﻐزوات جزءا من تارخ اﻟعﻼقات اﻟدوﻟ ة في ل أرجاء اﻟعاﻟم ..إن
تارخ أورو ا ،و شمل ذﻟك فرنسا اﻟتأكيد ،ان تارخ غزوات وغزوات مضادة في

مراحل متعددة من اﻟتارخ ..إن جم ع اﻟﻐزاة اﻟذ

سردهم د ﻐول قد غزوا فرنسا

ما غزوا اﻟجزائرٕ ..وان اﻟعرب اﻟذين أشار إﻟيهم اﻟرئ س د ﻐول قد غزوا فرنسا،

وتوغلوا فيها حتى وصلوا إﻟى بوردو ...وﻟكن هذه اﻟوقائع اﻟتارخ ة ﻻ تنفى وحدة
اﻟوطن اﻟفرنسي وﻻ وجود اﻟشعب اﻟفرنسي أمة واحدة ،إن ذﻟك ينطب تماماً على
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اﻟجزائر اﻟتي تعرضت ﻟموجات من اﻟﻐزو اﻷجنبي ،وﻟكنها قيت محتفظة بوجودها
اﻟقو  ،واحدة من اﻟشعوب اﻟعر ة ،اﻟتي تؤﻟف في مجموعها اﻷمة اﻟعر ة ..وترابها
جزء من اﻟوطن اﻟعري اﻟكبير ..إن اﻟحق قة اﻟثابتة هي أن اﻟجزائر عر ة ما أن
فرنسا فرنس ةٕ .وان هذه اﻟحق قة اﻷساس ة اﻟتي يجب أن يبنى عليها أ حل ﻟلقض ة

اﻟجزائرة ،م ن أن تب ﻟه اﻟنجاح..
غير أننا ،ا سيد

اﻟرئ س ،ﻻ بد ،ﻟنبلغ هذه اﻟنتيجة ،اﻟتي نتطلع إﻟيها

ل إخﻼص ،من أن ون ب ان اﻟرئ س د ﻐول واﻟس اسة اﻟتي ستهدفها ،متسمين

بروح اﻹخﻼص ..يجب أن نتأكد من أن اﻟخ ار ،اﻟذ

س طرح على اﻟشعب

اﻟجزائر  ،صادق وأمين وحر ..و ؤسفنا أن نعلن أمام م أن اﻟخ ار اﻟذ عرضه

اﻟجنرال د ﻐول مصنوع من خامات ضع فة ،إنه ش و مرض فقر اﻟدم ،فضﻼً
عن أنه ينقصه اﻟوضوح ..ثم إن اﻟجنرال د ﻐول ،في شرحه ﻟلحلول اﻟثﻼثة ،قد

"استقطر" حرة اﻟخ ار وانتزع منها اﻟحرة .إﻟى آخر قطرة منها ..ﻟقد عرض

اﻟجنرال د ﻐول من ناح ة نظرة ثﻼثة حلول ،وﻟكنه في اﻟواقع قد صب جام غض ه
على اﻟحل اﻷول ،اﻻستقﻼل ،ودعا إﻟى قبول اﻻثنين اﻵخرن ح اررة وحماسة..

ﻟقد قال عن اﻻستقﻼل ،وهو اﻟحل اﻷول ،ما يلي" :إن فرنسا ستتخلى عن

اﻟجزائرين اﻟذين يختارون اﻻنفصال عنها ،ومن غير فرنسا سينظمون اﻹقل م اﻟذ

ع شون ف ه ،واﻟموارد اﻟتي تكون تحت تصرفهم ،واﻟح ومة اﻟتي يردونهإ ..وان

قناعتي اﻟشخص ة أن هذه اﻟنتيجة ﻻ م ن تصد قها فضﻼً عن أنها تؤد

إﻟى

اﻟكارثة ..وأن اﻟجزائر ما نعرفها ،وفي ظل اﻟظروف اﻟعاﻟم ة اﻟسائدة ،ستواجه
اﻟكوارث واﻟمصائب ومنها اﻟشيوع ة واﻟفقر ..وأنه غني عن اﻟقول ذﻟك ،أن

اﻟجزائرين مهما ان أصلهم ،اﻟذين يردون أن ي قوا فرنسيين ،ستجر إعادة
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تجم عهم است طانهم ..ومن ناح ة أخر فستتخذ جم ع اﻟخطوات ﻷن نضمن،
تحت جم ع اﻟظروف ،استمرار اﻷعمال في آ ار اﻟزت في اﻟصحراء فهو نتيجة
مصاﻟح اﻟعاﻟم اﻟﻐري أسرهٕ "..وانني ،ا حضرات
اﻟجهود اﻟفرنس ة و رت
اﻟزمﻼء ،أستم ح م عذ اًر وصب اًر ..أن م في حاجة إﻟى أناة صابرة ،ورو ة هادئة،

ﻟتستط عوا أن تح موا بهدوء على ب ان اﻟرئ س د ﻐول ..إنه تهديد م شوف،
وملحمة بل ﻐة في اﻟوعيد ،إن اﻻستقﻼل ،في نظر اﻟجنرال د ﻐول ،مجل ة ﻟلكوارث،
وهو ﻟعنة من اﻟسماء ونقمة على اﻷرض ..إن ﻼم اﻟرئ س د ﻐول في هذا اﻟصدد

أ عد ما ون عن اﻟحق قة ،و نفر منه منط اﻟتارخ اﻟمعاصر ..إن اﻻستقﻼل ﻻ
يؤد

إﻟى هذه اﻟشرور اﻟتي عددها اﻟرئ س د ﻐول ..إن اﻻستقﻼل مجل ة ﻟلنماء

واﻟتقدم ،وف ه إش اع ﻷرفع اﻟمطاﻟب اﻟقوم ة وأقدسها ..ﻟقد سب ﻟجم ع اﻟحر ات

اﻟتحررة أن واجهت مثل هذه اﻹنذارات مشحونة اﻟوعيد واﻟتهديد وﻟكن سرعان
ما أن شف زفها ،وذابت اﻟثلوج تحت شعاع اﻟدفء اﻟساطع من شمس اﻟحرة...

ٕواذا ان "اﻟمعمرون" اﻟفرنسيون يلتزمون جانب اﻟهدوء واﻟس ينة ،واﻟخضوع ﻟلنظام
اﻟعام ،فلن قع في اﻟجزائر ما در اﻟصفو ..وستكون اﻟحاﻟة طب ع ة وعاد ة،
تماماً اﻟحاﻟة اﻟتي تسود تونس واﻟمﻐرب في اﻟوقت اﻟحاضر ،وقد انتا تواجهان

مثل هذه اﻹنذارات ،حين نا ن حث أمر استقﻼﻟهما في هذه اﻟقاعة نفسها.

أما اﻟتهديد اﻟشيوع ة ،فقد سب ﻟي أن عاﻟجت هذا اﻟموضوع ،وهو من

اﻟتفاهة اﻟواه ة حيث ﻻ صمد أمام أ

تحليل جد  ،وقد فقدت هذه اﻟتهمة

جديتها ،وأص حت ز اً قدماً مهلهﻼً ﻻ صلح ﻟهذه اﻟحق ة من زماننا ..وﻟكن
اﻟصوت اﻟﻼهب اﻟذ سلطه اﻟجنرال د ﻐول على ظهور اﻟشعب اﻟجزائر  ،هو
اﻟتهديد اﻟفاقة ،إذا اختارت اﻟجزائر اﻟحرة واﻻستقﻼل.
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إن اﻟتهديد اﻟفقر هو تهديد "فقير" بذاته ..إن ثي اًر من اﻟدول اﻟممثلة في

اﻷمم اﻟمتحدة هي دول فقيرة ،وﻟكنها تنعم اﻟحرة واﻻستقﻼلٕ ..وان ميثاق اﻷمم
اﻟمتحدة ون "فقي اًر" حق ًا ،إذا ان ﻻ قبل في عضو ته اﻟدول اﻟفقيرةٕ ..وان ثي اًر

من اﻟدول اﻷعضاء تتلقى معونات اقتصاد ة وفن ة ،وﻟم ينتقص ذﻟك من حقها

في اﻻستقﻼل بل إن فرنسا نفسها ﻟ ست بر ئة من اﻟحاجة ﻟلعون ..إن فرنسا تتلقى

قروضاً ومعونات ماﻟ ة متعددة اﻟمصادرٕ ..وانه ﻻ يلي

اﻟجنرال د ﻐول ،أن يرفع

شعار اﻟفقر في وجه اﻟحرة واﻻستقﻼلٕ ..وان اﻟجزائر ،على ل حال ،ﻟ ست بلدًا
فقي اًر ،إن اﻟجزائر احتملت ل ت عات اﻟحرب ﻟمدة ستة أعوام ،س قتها مائة عام
من اﻟكفاح ..وقد احتملت ذﻟك له من غير قروض وﻻ معونات ماﻟ ة ،من

اﻟمصارف اﻟعاﻟم ة أو من مؤسسات اﻷمم اﻟمتحدة ..إن اﻟجزائر تتوافر فيها اﻟموارد

اﻟطب ع ة ،وﻟعل اﻟسيو سوستيل اﻟوزر اﻟفرنسي ﻟشؤون اﻟصحراء خير حجة في
هذا اﻟموضوع ..فلقد تب مقاﻻً في مجلة اﻟشؤون اﻷجنب ة في يوﻟيو  ،1959و
تحدث عن اﻟمخزون اﻟكبير من اﻟزت و اﻟﻐاز اﻟطب عي اﻟكامنين في اﻟصحراء ..
وﻟقد أكد اﻟمسيو سوستيل أن حقل اﻟﻐاز اﻟطب عي في حاسي اﻟرمل عتبر واحدا

من اكبر اﻟحقول في اﻟعاﻟم ٕوان هدا اﻟحقل ستط ع أن مد اﻟجزائر واﻟقارة اﻷورو ة
طاقة رخ صة ..وأشار اﻟمسيو سوستيل ذﻟك إﻟى اﻟمعادن اﻟمتوافرة في اﻟجزائر

مثل اﻟمنﻐنيز واﻟحديد واﻟنحاس واﻟيورانيوم ..وﻟقد أﻟقى اﻟمسيو سوستيل خطا اً أمام
مجلس اﻟشيوخ اﻟفرنسي ،في  21يوﻟيو ،تن أ ف ه أن فرنسا تستط ع أن تبلغ مستو

اﻻكتفاء اﻟذاتي من اﻟزت في فترة ﻻ تتعد عام  .1963وعلى هذا فإن اﻟجزائر

ﻻ م ن أن تصنف من اﻟدول اﻟفقيرة ،وهي تملك هذه اﻟموارد اﻟطب ع ة ،و يف
م ن ﻟلجزائر أن تكون بلداً فقي اًر ،واﻟزت اﻟجزائر قادر على أن يجعل فرنسا في
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مستو اﻻكتفاء اﻟذاتي ..و عد هذا فإن ﻟنا تأن نتساءل أيهما اﻟبلد اﻟفقير ،اﻟجزائر
أم فرنسا..
و ائناً ما ان اﻷمر ،فإن اﻟجزائر تستط ع أن تتدبر ح اتها اﻻقتصاد ة

مواردها اﻟطب ع ة ،ﻟو أن هذه اﻟموارد تر ت تحت تصرف اﻟشعب اﻟجزائر وحده..

ذﻟك أن ثروة اﻟجزائر اﻟطب ع ة تنمو وتستﻐل على أفضل وجه أيد

أبنائها ،إن

اقتصاد اﻟجزائر هو مهمة اﻟشعب اﻟجزائر ومسؤوﻟيته ،وﻟ س ﻟفرنسا أو غير فرنسا
دخل في هذا اﻟموضوع ..إن اﻟجزائرين هم خير من يبني اﻻقتصاد اﻟقومي في
اﻟجزائر ..وﻟست أعني بهذا أن اﻟجزائر ستع ش في عزﻟة اقتصاد ة ،وأنها ستمتنع
عن تلقي اﻟعون اﻻقتصاد

واﻟفني من اﻟدول اﻟمتقدمة في مضمار اﻟتكنوﻟوج ا

واﻟخيرات اﻟفن ة ..أ شعب هو أقرب ﻟلجزائر من فرنسا ،في ميدان اﻟتعاون ،إذا

انت فرنسا تعترف ﻟلجزائر حرتها واستقﻼﻟها؟؟ وخذوها عن ،أيها اﻟزمﻼء

اﻟمحترمون ،وأنا موصوف ظلماً وخطأ أني عدو فرنسا ،إن أحداً ﻻ يداني فرنسا
في صداقتها ﻟلجزائر ..إذا تر ت فرنسا اﻟجزائر ﻟلجزائرين.
على أن اﻷمر اﻟخطير اﻟجس م هو تقس م اﻟجزائر ما تحدث عنه اﻟجنرال

د ﻐول بوضوح وصراحةٕ ..واننا بدورنا نش ر اﻟجنرال د ﻐول على صراحته في
هذا اﻟموضوع ،فقد زاد من انت اه اﻟح ومة اﻟجزائرة ،وضاعف من إحساسها
اﻟخطر اﻟكامن في اﻟس اسة اﻟفرنس ة ..وﻟقد ان اﻟجنرال د ﻐول واضحًا ل
اﻟوضوح حين أعلن أن اﻟجزائر إذا اختارت اﻻستقﻼل عليها أن تواجه اﻟخطرن
اﻟكبيرن – اﻷول :تقس م اﻟوطن اﻟجزائر  ،واﻟثاني :اختطاف اﻟصحراء اﻟجزائرة
ل مواردها اﻟطب ع ة .وﻟقد أشار اﻟجنرال د ﻐول إﻟى إعادة تجم ع واست طان

"اﻟجزائرين" اﻟذين يردون أن ظلوا فرنسيين ..وه ذا فإن اﻟجنرال د ﻐول عرض
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اﻻستقﻼل بيد واحدة ،ثم شهر اﻟيد اﻟثان ة سيف اﻟتقس م ،وهو أشد بﻼء م ن أن
تتعرض ﻟه أ

"أمة في وطنها ..و ترتب على ذﻟك أن اﻻخت ار فقد مزته

وأخﻼقيته ،بل واﻟهدف اﻟذ عرض من أجله.
غير أن اﻟجنرال د ﻐول ﻻ قتصر على إنزال اﻟعقاب اﻻستقﻼل ،و اﻟذين

يختارون اﻻستقﻼل ،وﻟكنه يبتعد إﻟى أ عد من ذﻟك ..إنه يبذل اﻟم افآت واﻻمت ازات

ﻟلذين يختارون اﻟحلين اﻵخرن :اﻻندماج أو اﻻتحاد مع فرنسا ..وهذه هي
اﻟم افآت واﻻمت ازات ما عبر عنها اﻟجنرال د ﻐول ،اﻟنس ة ﻟﻺدماج ،إنه قول

"س ون م سو اًر ﻟلجزائرين أن يتبوأوا اﻟمناصب اﻟس اس ة واﻹدارة واﻟقضائ ة في
اﻟدوﻟة ..وس فتح ﻟهم مجال اﻟخدمة اﻟعامة ،وسيتمتعون بجم ع اﻟنافع اﻟنس ة

ﻟلرواتب واﻷجور واﻟضمان اﻻجتماعي واﻟتدرب اﻟمهني واﻟتعل م ،تماماً على
اﻟمستو نفسه اﻟذ طب في فرنسا نفسها ...وس ع شون و عملون حيثما شاءون
في أراضي اﻟجمهورة لها ..و ع ارة أخر  :إنهم س ع شون

ل معنى اﻟكلمة،

و قطع اﻟنظر عن د انتهم أو اﻟجماعة اﻟتي ينتمون إﻟيها ،على قدم اﻟمساواة وعلى

اﻟمستو نفسه ،سائر اﻟمواطنين ،وفي اﻟصﻐيرة واﻟكبيرة ،وس ص حون جزءاً ﻻ
يتج أز من اﻟشعب اﻟفرنسي ،اﻟذ متد فعﻼً من دان رك إﻟى تامانراسي"..
بهذه اﻟع ارات اﻟعذ ة ،ا سيد

اﻟرئ س ،سيجد اﻟجزائرون أنفسهم في

اﻟنها ة في اﻟفردوس اﻟمفقود!! س ع شون حينئذ في جمهورة أفﻼطون ،اﻟتي ﻻ
يزال حلم بها اﻟناس عبثاً ،إﻟى يومنا هذا!!

أما اﻟنس ة ﻟﻼتحاد ،فهذه هي اﻟم افآت واﻻمت ازات اﻟتي عرضها اﻟجنرال د ﻐول،

إنه قول "ستكون نتيجة اﻻتحاد ،أن ح م اﻟجزائرون أنفسهم أنفسهم ،تسندهم
اﻟمعونة اﻟفرنس ة واﻟعﻼقة اﻟوث قة فرنسا ،في شئون اﻻقتصاد ،واﻟمعارف ،واﻟدفاع
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واﻟس اسة اﻟخارج ة ..وس ون اﻟح م اﻟداخلي على أساس اتحاد  ،و هذا تتمتع
جم ع اﻟمجموعات ،اﻟفرنسيين واﻟعرب واﻟم ار طين واﻟق ائل ،اﻟذين ع شون معاً في

اﻟبﻼد ،اﻟضمانات اﻟكاف ة ﻟ فوا ح اتهم ما يردون في إطار من اﻟتعاون"..
وهذه ،ا سيد اﻟرئ س ،ع ارات عذ ة أخر يرسلها اﻟرئ س د ﻐول ﻹغراء اﻟشعب

اﻟجزائر ﻟحمله على اﻻتحاد مع فرنسا ..وﻟست أرد أن أطيل اﻟكﻼم في هذه
اﻟنقطة ،فإن ع ارات اﻟجنرال د ﻐول توضح نفسها بنفسها ..إن هذه اﻟم افآت
واﻻمت ازات اﻟتي عرضها اﻟجنرال د ﻐول من شأنها أن تسلب من اﻻخت ار حرته..

إنها اف ة بذاتها أن تحيل اﻻخت ار إﻟى اضطرار ..وﻟ ون اﻻخت ار ح اًر يجب
أن ﻻ صاح ه وعد أو وعيد ،وعد اﻻمت ازات ووعيد اﻟكوارث واﻟو ﻼت ..وﻟقد

أوضح اﻟجنرال د ﻐول في ب انه اﻟس اسي أنه ح م على اﻻستقﻼل اﻹعدامٕ ..وانه

فرش اﻷرض اﻷكاﻟيل واﻟزهور تحت أقدام اﻻتحاد واﻻندماج ..في اﻟقضا ا
اﻟس اس ة يجوز ﻷ مواطن أن قوم حملة دعائ ة ﻟهذا اﻟحل أو ذاك ،وذﻟك هو
ح اﻟجنرال د ﻐول ﻟو ان مواطناً جزائر اً ،وﻟكن أنى

ون ﻟه مثل هذا اﻟح ،

وهو رئ س دوﻟة يزعم أنه يرد أن ينهي مش لة استعمارة ،فيخل مش لة أخر
ﻻ تقل عنها خط اًر وضر اًر.

و هذه اﻟمناس ة ،أرجو أن أذن ﻟي سيد

اﻟرئ س ،أن أبتعد قليﻼً عن

اﻟموضوع ﻷتحدث عن مفهوم اﻟحرة اﻻخت ار في اﻟنظام اﻟقضائي اﻟبرطاني..
موجب هذا اﻟنظام اﻟقضائي ،أ نظام آخر ،ﻻ ون إقرار اﻟمتهم ملزماً إﻻ إذا

أعطاه محض إرادته وفي حرة اخت اره ..وقد حدث مرة ،في قض ة جنائ ة شهيرة،

أن قال اﻟنائب اﻟعام ﻟلمتهم" :إنه خير ﻟك أن ترو ﻟنا يف جرت اﻟحادثة" ﻟقد

ان هذا اﻟكﻼم من جانب اﻟنائب اﻟعام س طاً و رئاً ،خاﻟ اً من اﻟوعد واﻟوعيد،
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وﻟكن اﻟمح مة اعتبرت هذه "اﻟنص حة" اﻟتي أسداها اﻟنائب اﻟعام ﻟلمتهم م طلة
ﻟحرة اﻻخت ار ،ورفضت اﻟمح مة ل اﻻعترافات اﻟتي أدﻟى بها اﻟمتهم عد هذه
اﻟنص حةٕ ..واني ﻷرجو ،ا سيد اﻟرئ س ،أن تتأملوا يف أن اﻟمح مة اﻟبرطان ة

قد رفضت إقرار اﻟمتهم ،ﻷنه صدر عنه من غير حرة اخت ار ،عد هذه اﻟنص حة،

فماذا تقوﻟون في ب ان اﻟرئ س د ﻐول اﻟذ ﻟم يترك غض ة إﻻ وزمجرها وﻻ م افأة
إﻻ وزنها؟!

وانتقل اﻵن من اﻟشرور اﻟتي تسب اﻻخت ار ،إﻟى شر آخر أتي عد

انتهاء مرحلة اﻻخت ار ،إن اﻟجزائرين ،عد أن يواجهوا اﻟوعد واﻟوعيد قبل إعطاء

أصواتهم ،سيواجهون خط ًار آخر ناجماً عن أصوات غيرهم ..وﻟقد حدثتكم أن
اﻟجنرال د ﻐول قد أعلن أنه س طلب من اﻟشعب اﻟفرنسي أن يدخل في عمل ة
تصو ت أخر  ،ﻟيؤ د ما يختاره اﻟشعب اﻟجزائر  ،تلك هي بدعة س اس ة ما أحسب
أن ﻟها مثيﻼً في جم ع اﻟقضا ا اﻻستعمارة اﻟتي عرضت على اﻷمم اﻟمتحدة ،إن
أقل ما قال في هذا اﻟموضوع أن اﻟجنرال د ﻐول قد خول اﻟشعب اﻟفرنسي أن
مارس ح اﻟفيتو في مصير اﻟشعب اﻟجزائر  ..نحن نعلم أن فرنسا ،بوصفها

عضواً دائماً في مجلس اﻷمن ،تملك ح اﻟفيتو تمارسه في اﻟمشاكل اﻟدوﻟ ة حين

تعرض على مجلس اﻷمن ..ذﻟك هو ح فرنسا ،ما نص عل ه ميثاق اﻷمم
اﻟمتحدة ،وﻟكننا ﻻ نعرف نصاً يخول فرنسا ح اﻟفيتو ،اﻟنس ة ﻟمستقبل اﻟجزائر،
وﻟح اﻟشعب اﻟجزائر في تقرر مصيرهٕ ..واذا ان على اﻟفرنسيين أن قوﻟوا
لمتهم ف ما اختاره اﻟشعب اﻟجزائر ﻟنفسه ،فإن اﻟمصير اﻟجزائر

تحت رحمة فرنسا ..ونحن نعرف مصير هذه اﻟرحمة..
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ون قد وقع

وﻟكن عﻼم هذه اﻟحرب دائرة؟؟ إن اﻟحرب دائرة اﻵن ﻷن اﻟشعب اﻟجزائر يرد

أن قرر مصيره بنفسه ،و رفض أن تكون ﻟفرنسا لمة في هذا اﻟمصير ،من قرب
أو عيد ..نحن نعرف سلفاً ،و ان اﻟرئ س د ﻐول هو اﻟدﻟيل ،واﻟرئ س د ﻐول هو
اﻟشاهد على ذﻟك ،أن فرنسا ﻻ تواف على استقﻼل اﻟجزائر ،إذا ان هذا اﻻستقﻼل

س أتي أصوات فرنسا .ونحن ﻟم نعرف أبدًا أن مصير اﻟمح ومين قد تقرر
أصوات اﻟحاكمين ..إن اﻷصوات اﻟتي تعنينا هي أصوات اﻟشعب اﻟذ

من أجل حرته واستقﻼﻟه ..وأ

حارب

اخت ار هذا عرض على اﻟشعب اﻟجزائر  ،إذا

ان اﻻخت ار اﻟنهائي س ون ﻟلشعب اﻟفرنسي؟ نحن نعلم أن "استقﻼل" اﻟجزائر

لمة ﻻ تسق من فم فرنسا ..ثم ماذا تكون اﻟنتيجة ﻟو أن فرنسا – ما نتوقع-

رفضت ما اختاره اﻟشعب اﻟجزائر ﻟنفسه؟ ما هو مصير اﻟقض ة اﻟجزائرة؟ إن
عمل ة اﻻخت ار ل إجراءاتها تص ح اطلة وﻻغ ة ..وستظل اﻟجزائر في ق ضة

فرنسا ..وس ون وقف اﻟقتال اﻟذ يدعو إﻟ ه اﻟجنرال د ﻐول استسﻼماً مختا اًر..
وستكون اﻟحرب اﻟجزائرة ،ل تضح اتها اﻟﻐاﻟ ة ،وسيلة م اشرة ﻟتقد م اﻟجزائر

إﻟى فرنسا هد ة سهلة اﻟمنالٕ ..واننا نعيذ اﻟشعب اﻟجزائر أن يرضى أن تب
صك عبوديته بدماء أبنائه اﻟم امين ..وما استرخصوا أرواحهم إﻻ ﻟمجاهدة
اﻟعبود ة ونيل اﻟحرة..
هذه نظرة شاملة ،ا سيد اﻟرئ س ،أﻟقيتها على ب ان اﻟرئ س د ﻐول ،ما

ﻟه وما عل ه ،وﻟكن من اﻹنصاف أن نسأل ما هو موقف اﻟفر اﻵخر ..ما هو
موقف اﻟح ومة اﻟجزائرة اﻟمؤقتة؟ هذا اﻟسؤال اﻟ س

ﻟه جواب س  ،إن م تجدون

موقف اﻟجزائر متمثﻼً في اﻟب ان اﻟذ أصدرته اﻟح ومة اﻟجزائرة في  28سبتمبر،

عد ب ان اﻟرئ س د ﻐول اثني عشر يومإً ،وان م ﻟواجدون أن ب ان اﻟح ومة
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اﻟجزائرة دقي و س

وواضح ..إنه دقي ﻷن قض ة اﻟجزائر هي قض ة حرة،
ﻷنه ﻻ شيء أ س

واﻟحرة ﻟ ست حاجة إﻟى محاوﻻت معقدة مطوﻟةٕ ..وانه س
على اﻟفهم من اﻟحرة واﻻستقﻼل ..،وأخي اًر إنه واضح ﻷن ح تقرر اﻟمصير

أسطع من أن تحج ه أفصح اﻟفصاحات أو أعنف اﻟمعارك..

ٕوانني ﻷستط ع اﻟقول أن ب ان اﻟح ومة اﻟجزائرة وث قة رائعة ،ممتازة
أصاﻟة اﻟ أر  ،ابتداء من اﻟتارخ حتى اﻟتوق عٕ ..وانني أقول من اﻟتارخ حتى

اﻟتوق ع ،ل ما في هذه اﻟع ارة من اﻟدﻻﻻت ..إن اﻟب ان اﻟجزائر صدر عد اثني
عشر يوماً من صدور ب ان اﻟرئ س د ﻐول ،و هذا ﻟم تسارع اﻟح ومة اﻟجزائرة إﻟى

اﻟقبول أو اﻟرفضٕ ،وانما أذنت ﻟتلك اﻷ ام أن تمر اﻟدرس اﻟعمي واﻟتأمل اﻟصابر،

عقل " ارد" يلم اﻟموقف من ل أطرافه ،وقلب "حار" يتحسس اﻟطر إﻟى سﻼم

شر ف عادل ،أما اﻟتوق ع ف انت ﻟه دﻻﻟة ذﻟك ،إنه عني ما قول ..إنه قول
إنها ح ومة جزائرة مؤقتة ،إﻟى أن يت سر ﻟلشعب اﻟجزائر أن ق م ح ومة ثابتة..

إن اﻟح ومة اﻟحاضرة ﻻ ترد أن تفرض نفسها على اﻟشعب ،وﻻ أن تق م ح ماً
د تاتور اً ..إنها تسعى جاهدة ﻟتم ن اﻟجزائرين أن عبروا عن إرادتهم ،شر ﻟهم

إرادتهم في هذه اﻟح اة ،وأن مارسوا حقوقهم اﻟوطن ة

شعب ،وأن ع شوا دوﻟة

مستقلة ..هذا هو ما تدعو إﻟ ه اﻟح ومة اﻟجزائرة أوﻻً وآخ اًر ..ﻟ ست رغ ة هذه

اﻟح ومة اﻟمؤقتة أن تح م ،وﻟكن رغبتها اﻷكيدة أن تم ن اﻟجزائر ،من أن تح م
اﻟجزائر ،وﻟخير اﻟجزائر..

ل ذﻟك يوضح ﻟنا اﻟروح اﻟقوم ة اﻟتي أملت على ح ومة اﻟجزائر أن

تنظر إﻟى اﻟموقف اﻟس اسي نظرة شاملة متزنة ،آخذة عين اﻻعت ار ظروف
اﻟقض ة في مجموعها ..و ان بوسع اﻟح ومة اﻟجزائرة أن ترفض ب ان اﻟرئ س
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د ﻐول برمته ،رفضاً امﻼً ،وﻟها في ذﻟك أس اب سديدة ..وﻟقد ان بوسع اﻟح ومة

اﻟجزائرة أن تصر ،وهذا هو حقها ل تأكيد ،على اﻻعتراف اﻟعاجل ح اﻟشعب

اﻟجزائر في اﻟحرة واﻻستقﻼل ..و ان بوسعها أن تصر على عقد مؤتمر مائدة
مستديرة ،مع اﻻعتراف اﻟكامل ح اﻟح ومة اﻟجزائرة في عقد معاهدة سﻼم بين
فرنسا واﻟجزائر ..و ان بوسعها ،ذﻟك ،أن عقد هذا اﻟمؤتمر على أرض محايدة

ﻟ ست في فرنسا وﻻ في اﻟجزائر ..أجل ﻟقد ان بوسع اﻟح ومة اﻟجزائرة أن تصر
على هذه اﻟمطاﻟب وأمثاﻟها ،وﻟكن اﻟح ومة اﻟجزائرة قد آثرت أن تسلك طرقاً
اء ،ﻻ تنازﻻً منها عن موقفها اﻟس اسي ،وﻟكن ﻷنها على ثقة تامة من
إيجاب اً بن ً
عداﻟة اﻟقض ة اﻟجزائرة ومقوماتها اﻷخﻼق ة واﻟقانون ة ،وفضﻼً عن ذﻟك فإن

اﻟح ومة اﻟجزائرة قانعة ل اﻟقناعة أن أ ة إجراءات شملها ب ان اﻟرئ س د ﻐول
ﻻ بد أن تؤد في اﻟنها ة إﻟى تحقي حرة اﻟشعب اﻟجزائر  ،إذا انت تطب في
جو من اﻟحرة ،وفي نف اﻷعراف اﻟد مقراط ة وتقاﻟيدها اﻟصح حة ،بل ﻟعل

اﻟح ومة اﻟجزائر ة قد أخذت بهذا اﻟمنهج اﻹيجابي ،ﻟما أعلنته في ب انها من أنها
"ﻻ ترغب أن تتجاهل أ ة فرصة تسنح ﻹقرار اﻟسﻼم"..

وعلى هذا ،فإن اﻟح ومة اﻟجزائر ة قد نظرت في ب ان اﻟرئ س د ﻐول نظرة

عم قة ،فلم تقبل ل شيء وﻟم ترفض ل شيء ..وﻟكنها ات عت سبيﻼً وسطًا بين

اﻟقبول اﻟكامل واﻟرفض اﻟكامل ..ف عد أن أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة قبوﻟها ﻟمبدأ

تقرر اﻟمصير ،على أساس وحدة اﻟشعب اﻟجزائر  ،ووحدة اﻟتراب اﻟجزائر ،
أعرت عن استعدادها ﻟلدخول في م احثات مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة ،ﻟت حث اﻟشرو

اﻟس اس ة واﻟعس رة ،ﻟوقف إطﻼق اﻟنار ،مع اﻻتفاق على اﻟضمانات اﻟﻼزمة
ﻟتطبي تقرر اﻟمصير صورة صح حة..
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و تبين من ذﻟك أن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟم تقتصر على اﻟتحلي اﻟح مة

واﻟرو ة ،وﻟكنها بذﻟت ل جهدها ﻟمراعاة اﻟحساس ات اﻟفرنس ة ..وتﻼحظون من

اﻟص ﻐة اﻟتي استعملتها اﻟح ومة اﻟجزائرة في ب اناتها ،أنها أشارت إﻟى اﻟتعبير
اﻟفرنسي اﻟذ

قابل "اﻟمحادثات"* ﻟما يخامر فرنسا من اﻹحساس أن هذا اﻟتعبير

بذاته صون ﻟفرنسا رامتها ..وهذه "اﻟمحادثات" تستهدف من غير شك اﻻتفاق
على اﻟتدابير اﻟتي تكفل تحقي تقرر اﻟمصير ،عيداً عن أ ضﻐ أو إكراه.
وأرجو ا سيد

اﻟرئ س و ا حضرات اﻟزمﻼء ،أن تسمحوا ﻟي بهذه

اﻟمناس ة أن أؤ د ﻟكم أن هذه اﻟتدابير هي ضرورة قصو  ،إن على اﻟجزائر وفرنسا

أن يتفقا على مجر هذه اﻟتدابير ومراحل تنفيذها ..ذﻟك ﻟزوم ﻻ بد من ﻟزومه..
فإن اﻻتفاق بين فرنسا واﻟجزائر على مبدأ تقرر اﻟمصير يجب أن يتناول اﻻتفاق

على اﻟتدابير اﻟتنفيذ ة ﻟتطبي تقرر اﻟمصيرٕ ..واذا تم ذﻟك ،ن ون قد تﻼقينا مع
فرنسا في مفهوم تقرر اﻟمصير ،وفي وسائل تطب قه.

ٕوانني أقول ،مفهوم تقرر اﻟمصير ،ﻷنني ﻟست متأكداً مع أننا وفرنسا
نتكلم ﻟﻐة مشتر ة ،اﻟنس ة ﻟتقرر اﻟمصير ..فلو أننا أنعمنا اﻟنظر في موقف
فرنسا اﻟرسمي ﻟوجدنا أن تقرر اﻟمصير مشدود إﻟى ح ال قد تكون ح ال اﻟمشنقة..
وﻟ ست هذه اﻟتعبيرات مجازة ،ذﻟك أن وراءها مخاوف تسندها مبررات متعددة..
و جب أن تزول هذه اﻟمخاوف ،إذا نا حق قة نرد

ل إخﻼص وعزمة أن

نتوصل إﻟى سﻼم بين فرنسا واﻟجزائر ،سﻼم دائم ،ﻻ هدنة مؤقتة ..ففي  30أبرل
 ،1959سئل اﻟجنرال د ﻐول في مؤتمر صحفي ،عما عن ه إدماج اﻟجزائر فرنسا،
وﻻ شك في أنه يهم م أن تعرفوا جواب اﻟجنرال عن هذا اﻟسؤال ..ان جوا ه وأنا
* ﻟلف اﻟفرنسي .pourparles
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أقت س من ﻼمه " إن اﻟمعنى اﻟس اسي ﻟكلمة اﻹدماج ،واضح ل اﻟوضوح ..أن
تكون اﻟجزائر فرنس ة ،وهل من اﻟضرور أن نعلن ذﻟك ،ما دامت هذه هي

اﻟحق قة؟؟".
إن اﻟجنرال د ﻐول ،جند عظ م ،وﻟه استراتيج ة ارعة وتكت ك حاذق..

فلقد أجاب سؤال عن اﻟسؤال ،اﻟنس ة ﻟﻺدماج ،حين تساءل "وهل من اﻟضرور

أن نعلن ذﻟك؟ ما دامت هذه هي اﻟحق قة" .وﻟكن "هذه اﻟحق قة" ﻟم تكن شعا اًر ﻟفظ اً
و فى ،فقد ترجمت إﻟى حق قة فعل ة واقع ة..

ﻟقد أصدرت اﻟجمع ة اﻟوطن ة اﻟفرنس ة مؤخ اًر ،و أكثرة ظاهرة ،قرارن

ينصان على توحيد اﻟموازنة واﻟشؤون اﻟماﻟ ة بين فرنسا واﻟجزائر ..وفي اﻟثاﻟث من

شهر أغسطس أعلن اﻟمسيو م شيل دو ره رئ س وزراء فرنسا أمام اﻟبرﻟمان
اﻟفرنسي أن "مقاطعات اﻟجزائر واﻟصحراء هي جزء من اﻟجمهورة اﻟفرنس ة ،تماماً
اﻟمقاطعات اﻟفرنس ة اﻷخر في اﻟوطن اﻷم "..هذا هو اﻟموقف اﻟرسمي ﻟلرجل

اﻟثاني في فرنسا عد اﻟجنرال د ﻐول ..وقد صدر قبل ب ان اﻟرئ س د ﻐول ب ضعة
أساب ع ،وﻟكنه يتناول اﻟس اسة اﻟماﻟ ة ﻟلعام امله ..غير أن من حقنا أن نتساءل

يف تحوﻟت اﻟس اسة اﻟفرنس ة من إدماج امل إﻟى تقرر اﻟمصير ،بين عش ة

وضحاها..
ومن أجل ذﻟك فإن اﻟح ومة اﻟجزائرة حرصة على أن تعلم علم اﻟ قين،

وعن طر اﻟمحادثات اﻟثنائ ة مع فرنسا ،ما إذا انت س اسة تقرر اﻟمصير ،ما
جاءت في ب ان  16سبتمبر ،هي من بنات أف ار اﻟرئ س د ﻐول أم اﻟجنرال

د ﻐول ..هل هي تكت ك جند عظ م ،يرد أن يرح اﻟمعر ة ..أو هل هي س اسة
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رئ س حرص على أن سو اﻟمش لة ..وﻻ بد من أن تتجلى هذه اﻟحق قة في
اﻟم احثات اﻟثنائ ة اﻟتي تصر عليها اﻟح ومة اﻟجزائرة..
ورب قائل قول ،إن ب ان اﻟمسيو دو ره رئ س وزراء فرنسا هو صفحة

من اﻟماضي ،وقد مضى اﻟماضي ل مواقفه و اناته ..وقد ون هذا صح حاً
ﻟو أن شيئاً ،مما قيل وما حصل عد ب ان اﻟرئ س د ﻐول في  16سبتمبر ..وﻟكن
اﻟواقع اﻟمؤسف أنه منذ  16سبتمبر إﻟى هذه اﻟدق قة واﻟقوال واﻷفعال من جانب
فرنسا تتعمد أن تنسف حرة اﻻخت ار ،وأن تدمر تقرر اﻟمصير ،وأن تحجب

فرص اﻟسﻼم ..وﻟ س هذا اﻻتهام من غير دﻟيل ..إن ل اﻟدﻻئل تؤ د اﻻتهام..
وﻟ س علينا إﻻ أن نقتفي سير اﻷحداث ،ونتت ع آثارها عد  16سبتمبر..

في  28أكتو ر ،و عد ستة أساب ع من اﻟب ان اﻟفرنسي عن تقرر اﻟمصير،

وجه اﻟرئ س د ﻐول إﻟى اﻹدارة اﻟفرنس ة واﻟقوات اﻟمسلحة في اﻟجزائر رساﻟة،
تناقض مناقضة صرحة ب انه اﻟس اسي،وهذه اﻟرساﻟة ،إن شفت شيئاً ،فإنما

تكشف انﻐماس فرنسا في س اسة اﻹدماج ،من أعلى اﻟرأس حتى أخمص اﻟقدمين،
ﻟقد قال اﻟرئ س د ﻐول وأنا أقت س من ﻼمه" :إن اﻟموضوع اﻟذ يهمنا في اﻟوقت
اﻟحاضر ،هو أن تخلد اﻟجزائر إﻟى اﻟس ينة اﻟشاملة ،عد أن شهدت اﻟمآسي

اﻟطو لة ..وأن نبذل جهدنا في سبيل تقدمها اﻻقتصاد

واﻻجتماعي ،وأن نقدم

ﻟلجزائرين من مختلف اﻟطوائف جم ع اﻷس اب اﻟمعنو ة واﻟماد ة اﻟتي تجعلهم
طلبون اﻟوحدة مع فرنسا."..

إن هذه اﻟتوجيهات اﻟتي أصدرها اﻟرئ س د ﻐول إﻟى اﻹدارة واﻟقوات

اﻟمسلحة اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ،ﻟ س ﻟها إﻻ معنى واحد ،ونتيجة واحدة ،إنها تتجافى
صورة قاطعة مع ب ان اﻟرئ س د ﻐول في  16سبتمبر اﻟذ
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أعلن ف ه حرة

اﻻخت ار ﻟلشعب اﻟجزائر  ،وأ اخت ار حر هذا ،وأ تقرر ﻟلمصير هذا ،إذا ان
اﻟرئ س د ﻐول يدعو إﻟى تعبئة ل اﻟطاقات اﻹدارة واﻟعس رة في اﻟجزائر ،ﻟحمل

اﻟجزائرين على اﻟمطاﻟ ة اﻟوحدة مع فرنسا !.ستكون اﻟوحدة مع فرنسا ،إذن،

ﻟ ست خ ا اًر ..إنها تكون هدفاً محتوماً تسعى فرنسا جاهدة ﻟتحق قه ل ما تملك
من قدرات ..وﻟعل هذا هو اﻟسبب اﻟذ جعل اﻟرئ س د ﻐول قترح فترة أرع سنوات
ﻟتطبي تقرر اﻟمصير ..إنها اﻟفترة اﻟتي طمع فيها اﻟجنرال د ﻐول في أن " صنع"
اﻟشعب اﻟجزائر من جديد ،و صنع معه تقرر اﻟمصير ما شته ه اﻟجنرال

د ﻐول ،وﻟكن أحداً ﻻ ستط ع أن صنع اﻟشعب اﻟجزائر من جديد ،إنه اﻟتارخ

اﻟعر

اﻷصيل اﻟذ

صنع اﻟشعب اﻟجزائر  ..ثم إن اﻟجنرال د ﻐول ،في ختام

رساﻟته ،يتراجع إﻟى خنادقه اﻟقد مة ..إنه يتحدث عن اﻟرساﻟة اﻟمقدسة اﻟتي يجب
على فرنسا أن تقوم بها ،ﻻ اﻟنس ة ﻟلجزائر فحسب ،وﻟكن اﻟنس ة ﻹفرق ا لها..
قول اﻟجنرال د ﻐول وأنا أقت س من رساﻟته "إن م تعلمون أكثر من غير م ،وأنتم

اﻟذين تعملون في اﻟجزائر ،أن مهمة فرنسا هي عظ مة من غير شك ..أنها عظ مة
ﻟلجزائر نفسها ،وأنها عظ مة ﻟفرنسا ذﻟك اﻟنس ة ﻟرساﻟتها في إفرق ا ،ﻟصاﻟح

اﻟوحدة اﻟوطن ة ،وﻟلحاﻟة اﻟدوﻟ ة صورة عامة"..

واﻟواقع أن حديث اﻟرئ س د ﻐول عن رساﻟة فرنسا في اﻟجزائر وفي إفرق ا
يثير ثي ارً من اﻟتساؤل واﻟعجب ..فما هي رساﻟة فرنسا اﻹفرق ة في اﻟجزائر وفي
اﻟقض ة اﻟجزائرة؟ ..إذا انت فرنسا مخلصة وصادقة في تطبي

مبدأ تقرر

اﻟمصير ..إن تقرر اﻟمصير في إفرق ا معناه اﻷول واﻷخير أنه ﻟ ست ﻟفرنسا

مهمة أو رساﻟة في إفرق إ ،وان تقرر اﻟمصير معناه أن تص ح إفرق ا سيدة نفسها،

ماﻟكة ﻟزمام أمورها ،و هذا ﻻ عود ﻟفرنسا أ ة مهمة مقدسة أو غير مقدسة ..وﻟكن
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حديث اﻟرئ س د ﻐول عن مهمة فرنسا في اﻟجزائر ،أو في إفرق ا ،إنما

شف

عن اﻟعقل اﻟ اطني واﻟوجدان اﻟداخلي ﻟفرنسا ..إنه ما يزال مشحوناً اﻹدماج ،عيداً

عن تقرر اﻟمصير ،وهذا هو اﻟذ يزد اﻟح ومة اﻟجزائرة إص ار اًر على اﻟمحادثات

اﻟثنائ ة مع فرنسا ،حتى تنجلي اﻷمور ،فهما وأسلو ا ،هدفاً وتطب قاً ،من غير ﻟ س
وﻻ إبهام.

ومما ضاعف في اﻟحاجة اﻟقصو إﻟى هذا اﻟجﻼء ،أن اﻟعقل اﻟ اطني
ﻟفرنسا قد تحدث مرة ثان ة حديثاً غر اً عجي اً في هذا اﻟصدد ..ففي  23نوفمبر،
تحدث اﻟرئ س د ﻐول أثناء جوﻟته في عض اﻟمقاطعات اﻟفرنس ة إﻟى اﻟشعب
اﻟفرنسيٕ ،واني أقت س من حديثه قوﻟه" :إننا نرد اﻟسﻼم في اﻟجزائر ،وعلى اﻟطر

اﻟذ

اخترناه ،وقصدنا اﻷول أن نحاف على فرنسا في اﻟجزائر ،وﻟكن موجب

ظروف تختلف عن اﻟظروف اﻟسا قة"..
وواضح ،إذن ،أن اﻟجنرال د ﻐول مصمم اﻟتصم م له ،أن حتف

اﻟجزائر

ﻟفرنسا ،وﻟكن تحت ظروف جديدة ،أو تحت شعارات جديدة ،فاﻟهدف عند اﻟجنرال
اق على حاﻟه ،وﻟكن اﻟوسيلة مختلفة .شأن اﻟقائد اﻟمحنك يتحول إﻟى طر آخر،

إذا ان اﻟطر اﻟذ

سير ف ه ﻻ صل إﻟى اﻟهدف..

غير أن هذه اﻟخ انة ،ﻟمبدأ تقرر اﻟمصير ،ﻟم تقتصر على اﻟجنرال
د ﻐول ،فقد أص حت و اء فاش اً ،وقد انتقل إﻟى جم ع اﻟدوائر اﻟفرنس ة اﻟحاكمة
سواء في ارس أو في اﻟجزائر ..وﻻ عوزنا اﻟدﻟيل في هذا اﻟمجال.
في  13أكتو ر ،وأثناء اﻟمناقشة اﻟعامة في اﻟجمع ة اﻟوطن ة اﻟفرنس ة،

طرح رئ س وزراء فرنسا على نفسه اﻟسؤال اﻟتاﻟي  :متى سود اﻟقانون واﻟنظام

واﻟس ينة في اﻟجزائر؟ ثم أجاب رئ س اﻟوزراء بنفسه عن نفسه وقال " :سود اﻟقانون
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واﻟنظام واﻟس ينة في اﻟجزائر حينما يتم رفض اﻻنفصال "اﻻستقﻼل" ،ﻷن
اﻻنفصال يؤد

إﻟى اﻟد تاتورة واﻟعنصرة واﻟفوضى ..وهذه لمات تتنافى مع

اﻟقانون" .وه ذا فإن رئ س وزراء فرنسا ح م على اﻻستقﻼل أنه يتنافى مع

اﻟقانون ..فإذا ان اﻷمر ما يزعم رئ س وزراء فرنسا ف يف يجوز ﻟدوﻟة هذا

منطقها أن تتوﻟى إدارة اﻻستفتاء اﻟشعبي اﻟعام في اﻟجزائر ،واﻻستقﻼل أحد

اﻟخ ارات اﻟمعروضةٕ ..واذا ان اﻻستقﻼل مدعاة إﻟى اﻟفوضى واﻟد تاتورة ف يف
اﻹدارة اﻟفرنس ة ﻟتتوﻟى بنفسها تطبي مبدأ

تستط ع اﻟح ومة اﻟجزائرة أن تث

تقرر اﻟمصير واﻟسير في عمل ة اﻻستفتاء اﻟشعبي؟.

ٕواني ﻻ أطرح هذا اﻟسؤال طمعاً في أن أتلقى عل ه جوا اً ،وﻟكني طرحته
ﻷؤ د ﻟكم أن اﻟح ومة اﻟجزائرة حينما تصر على توفي اﻟضمانات اﻟﻼزمة ،فإنها
ﻻ تفعل ذﻟك ،ﻷنها ترد أن تفرض حﻼً معيناً بذاته ،و لن ﻟتضمن ﻟلحل اﻟذ

تقترحه فرنسا ،أن يوﻟد في ظروف طب ع ة تتوافر ﻟه فيها ل شرو اﻟحرة

واﻟمساواة ..إن اﻟخ ارات اﻟثﻼثة اﻟتي عرضها اﻟجنرال د ﻐول يجب أن تعامل على
قدم اﻟمساواة وأن تعامل معاملة واحدة ،فﻼ صاحب اﻟواحد وعد ،و صاحب اﻟثاني

وعيد ..ومن هنا يجب أن يتم اﻻتفاق بين فرنسا واﻟح ومة اﻟجزائرة على هذه

اﻟظروف واﻟشرو  ،حتى يتحق ﻟﻼخت ار أن ون ح اًر ،فإن اﻟحرة وحدها هي
اﻟتي تميز اﻻخت ار عن اﻻضطرار..

ونحن نر أن فرنسا تكبل اﻻستقﻼل

اﻷغﻼل ،قبل أن تبدأ عمل ة

اﻻستفتاء ..ففي  26أكتو ر ،وجه اﻟمسيو دو ره رئ س وزراء فرنسا رساﻟة إﻟى
ممثل اﻟجمع ة اﻟوطن ة اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ،ﻹعمامها على رؤساء اﻟجزائر

واﻟق ادات اﻟعس رة في اﻟجزائر ،وﻟم تكن هذه اﻟرساﻟة إﻻ مثا ة إعﻼن حرب على
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اﻻستقﻼل ،فلقد قال رئ س اﻟوزراء "إن اﻟنقطة اﻟرئ سة ،هي أن نبذل جهدنا في

ل طرقة مم نة حتى ون اﻻخت ار ضد اﻻنفصال ،و هذا ينتصر اتحاد اﻟجزائر

فرنسا ،و عدها يتسع اﻟوقت ﻟتحديد ش ل اﻻتحادٕ ..واني أطلب إﻟ م أن تنفذوا
هذه اﻟتعل مات منتهى اﻟدقة"..

إن هذه اﻟرساﻟة اﻟتي وجهها رئ س اﻟوزراء اﻟفرنسي توضح نفسها بنفسها..

إن هذه اﻟرساﻟة هي أمر صادر من ارس إﻟى جم ع اﻟسلطات اﻹدارة واﻟعس رة
في اﻟجزائر ،ﻟتعبئ ل قواها ﻟتحارب حرة اﻻخت ار ،وتفسد تقرر اﻟمصير ،وتح

اﻻستقﻼل..

واﻟواقع أن اﻟسلطات اﻹدارة واﻟعس رة في اﻟجزائر قد استجابت ﻟهذه

اﻟتوجيهات ،ما هو متوقع منها ،فإن نفوس هؤﻻء اﻟموظفين مشرة بروح هذه
اﻟرساﻟة ..وهذا ممثل اﻟح ومة اﻟفرنس ة ،في اﻟجزائر ،يلقي ب اناً ،في  30أكتو ر،
بوصفه أعلى سلطة فرنس ة في اﻟجزائر ،و قول" :إننا نحارب أوﻻً من أجل فرنسا..

ونحن نحارب ذﻟك من أجل أورو ا على أرض شملها ميثاق حلف اﻷطلنطي،

إن اﻟرئ س د ﻐول حينما عرض اﻟخ ارات اﻟثﻼثة ﻟم ن مقام اًر  ..فمن هو اﻟذ
شك في نتيجة اﻻخت ار ..إن اﻻستقﻼل ،إذا وقع عل ه اﻟخ ار ،س ون اﻟبؤس

واﻟشقاء ..وﻟكن ستكون فرنسا وج شها حاضر ن أبداً ودائماً .و ين اﻻنفصال
واﻟوحدة ﻟقد اختار معظم اﻟجزائرين ..وعلى اﻟذين ير دون فرنسا أن يتجمعوا
و تحدوا ..إن اﻟج ش اق وسي قى ..إن فرنسا اق ة وست قى"..

إن هذا اﻟب ان ،ا سيد اﻟرئ س ،إنما هو حرب غير مقدسة تعلنها فرنسا

ﻹ قاء فرنسا في اﻟجزائر ،إنها تدعو اﻟجم ع إﻟى اﻟتعبئة ،إﻟى اﻟتجمع ،إﻟى اﻟوحدة..

وأنها تعلن أن اﻻخت ار قد تم وانقضى ..وأننا ﻟنتساءل ،ﻟماذا طلب إﻟى اﻟح ومة
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اﻟجزائرة أن توقف اﻟقتال إذا ان اﻻخت ار قد تم وانقضى .ﻟماذا يجب على
اﻟح ومة اﻟجزائرة أن تتوقف عن إطﻼق اﻟنار ،إذا " ان اﻟج ش اﻟفرنسي اق اً
وسي قى ٕواذا انت ،فرنسا اق ة وست قى"؟! يبدو أن علينا أن نذ ر فرنسا أن
اﻟجزائرين اﻷ طال ﻻ قاتلون ﻟت قى فرنسا في اﻟجزائر ،وﻟكنهم قاتلون ﻟتخرج
فرنسا من اﻟجزائرٕ ،واﻟى آخر جند ٕ ،وانهم قاتلون ﻟتكون اﻟجزائر ﻟلجزائرين،
و ما قاﻟت اﻟح ومة اﻟجزائرة في ب انها في  28أكتو ر "إن اﻻستعمار هو اﻟذ
حمل اﻟشعب اﻟجزائر على حمل اﻟسﻼح" ..إن اﻟحرب اﻟجزائرة هي حرب تحرر
مقدسة ..ودعوني أقوﻟها ﻟكم أعلى صوتي ،ﻟتسمع فرنسا ،وغير فرنسا ،إن اﻟشعب

اﻟجزائر ﻟم حمل اﻟسﻼح ﻟ مد في أجل اﻻستعمار،وﻟكن ﻟ قضي على اﻻستعمار
في اﻟصم م ..وأقوﻟها ﻟكم ذﻟك أعلى صوتي ،ن ا ة عن اﻟح ومة اﻟجزائرة ،إن

اﻟشعب اﻟجزائر مستعد ﻷن يواصل هذه اﻟحرب ،اﻟمقدسة ﻟلجزائر ،واﻟقذرة ﻟفرنسا،
إﻟى اﻟنها ة ،وهو مستعد ذﻟك ﻟل حث عن حل سلمي شرف عادل يرضاه اﻟشعب
اﻟجزائر  ،وﻟكن محض إرادته اخت اره..

ٕواني أؤ د إرادة اﻻخت ار اﻟحر ،ﻷن اﻟحرة ﻻ م ن أن تمارس تحت
ظروف اﻟقمع واﻹرهاب اﻟتي تسود اﻟجو اﻟعام في اﻟجزائر في اﻟظروف اﻟراهنة..
و ما قاﻟت اﻟح ومة اﻟجزائرة في ب انها في  28سبتمبر ،أن حرة اﻻخت ار ﻻ
م ن أن تمارس ،ونصف مليون جند

من ج ش اﻻحتﻼل طأ أقدامه تراب

اﻟوطن ،وﻻ م ن أن تمارس ذﻟك ،وما يزد على اﻟمليونين من اﻟشعب اﻟجزائر

وقرهمٕ ...واذا
تضي بهم اﻟسجون واﻟمعتقﻼت ،وأكرهوا على اﻟنزوح عن مدنهم ا
انت فرنسا جادة ف ما تعلنه عن اﻻستفتاء اﻟشعبي ،و جب عليها أوﻻً وقبل ل

شيء أن تعمل على إزاﻟة جم ع هذه اﻟعوائ  ،وترفع هذه اﻟقيود واﻟضﻐو  ،وتعمل
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على خل

جو عاد

في جم ع أنحاء اﻟبﻼد،وأن تتف

اﻟح ومتان اﻟجزائرة

واﻟفرنس ة ،على جم ع هذه اﻟقضا ا جملة وتفصيﻼً..

ٕوان أؤ د جملة وتفصيﻼً ﻷن عددًا من اﻷمور اﻟهامة ﻻ تزال غامضة
محج ة اﻟض ابٕ ...واﻟى عهد قرب فإن وزر اﻟحر ة اﻟفرنس ة قد وضع ﻟﻐماً
في صم م أساس اﻻستفتاء اﻟشعبي ،و أنما ﻟينفجر اﻟلﻐم في اﻟوقت اﻟمﻼئم ..ففي
شهر نوفمبر ،وجه وزر اﻟحر ة اﻟفرنسي رساﻟة إﻟى اﻟقائد اﻟعام ﻟلقوات اﻟفرنس ة
في اﻟجزائر قال فيها" :في وقت غير عيد ،عد أن يتم تحديد مستقبل اﻟجزائر،

سي قى اﻟج ش اﻟفرنسي في اﻟجزائر ،ﻟ ضمن استمرار رساﻟة فرنسا اﻟدائمة ،ومن

جملتها اﻟدفاع اﻟمشترك عن فرنسا واﻟجزائر ضد أ خطر "..هذه لمات واضحة..
إنها تعني أن فرنسا اق ة في اﻟجزائر ،وأنها اق ة عد أن يتحدد مستقبل اﻟجزائر

اﻟس اسي ..إن وزر اﻟحر ة اﻟفرنسي يتكلم

ل ثقة واطمئنان عن رساﻟة فرنسا

اﻟدائمة في اﻟجزائر ..و ل هذا اﻟكﻼم ،إذا ان ﻟه من معنى ،فإنه إن ار تام ﻟحرة

اﻻخت ار ..وأن قول وزر اﻟحر ة إن اﻟج ش اﻟفرنسي اق صورة دائمة على
أرض اﻟجزائر ،إنما هو تهديد م اشر ﻟلشعب اﻟجزائر ٕ ،واهدار امل ﻟحرة
اﻻخت ار ..وﻟكن أﻟ س من حقنا أن نسأل وزر اﻟحر ة اﻟفرنس ة :ماذا ون عل ه

اﻟحال ﻟو أن اﻟشعب اﻟجزائر  ،ما هو متوقع ،قد اختار اﻻستقﻼل؟ واختار معه
جﻼء اﻟج ش اﻟفرنسي ٕوازاﻟة اﻟقواعد اﻟعس رة اﻟفرنس ة ..إنه من اﻟمسلم ه أن
هناﻟك أمو اًر ثيرة ،ﻻ بد أن تتناوﻟها اﻟم احثات اﻟثنائ ة بين فرنسا واﻟجزائر ،وﻟكن
يف م ننا أن نتصور أن تقرر فرنسا اﻵن أن ﻟها رساﻟة أبد ة في اﻟجزائر؟

و يف تسند فرنسا ﻟنفسها بنفسها مهمة اﻟدفاع عن اﻟجزائر؟! مع أن اﻟواقع أن
اﻟجزائر إذا انت حاجة إﻟى دفاع ..فإنه دفاع ضد فرنسا ،وضد فرنسا وحدها..
-115-

أنتقل اﻵن ا سيد

اﻟرئ س ،إﻟى موضوع اﻟساعة ،وهو موضوع

اﻟمفاوضات ..وأستط ع أن أ ادر إﻟى اﻟقول ،إن موقف اﻟح ومة اﻟجزائرة بهذا
اﻟصدد ،تتجلى ف ه اﻟموضوع ة واﻹيجاب ة واﻟواقع ة ..ﻟقد أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة
عن استعدادها ﻟلدخول في مفاوضات مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة ﻟﻼتفاق على اﻟشرو

اﻟس اس ة واﻟعس رة ﻟوقف اﻟقتالٕ ..وان اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻻ تطلب اعترافاً من
فرنسا ..وﻻ ترد أن تفرض على فرنسا حﻼً معيناً بذاته ..بل إنها ﻻ ترد أن ت حث
اﻟمستقبل اﻟس اسي ﻟلجزائر ..فأ

اعتدال أكثر من هذا؟ ل ما ترده اﻟح ومة

اﻟجزائرة أن تنشأ ظروف د مقراط ة صح حة ،ستط ع اﻟشعب اﻟجزائر موجبها
أن عبر عن إرادته اﻟحرة ،محض مشيئته واخت اره.

ﻟقد اختارت فرنسا موقفاً ﻻ أرد أن أنعط ه وصفه اﻟذ

ستحقه ،حتى ﻻ أع ر

جو اﻟمناقشة اﻟعامة ،في أن أقول عنه إنه موقف فرنسي ،وهذا اﻟوصف ف م

ﻟتعرفوا طب عة هذا اﻟموقف ..فلقد أﻟقى اﻟمسيو دو ره رئ س وزراء فرنسا خطا اً
في  15أكتو ر أمام اﻟجمع ة اﻟوطن ة ،حمل ف ه على اﻟمفاوضات ،ﻟقد قال ف ه
وأنا أقت س من ﻼمه" :إن هناك تناقضا امﻼ بين اﻟمفاوضات اﻟس اس ة من
جهة ،وحرة اﻻخت ار من جهة أخر  ،من اﻟنواحي اﻟقانون ة واﻟس اس ة واﻟمعنو ة..

وﻻ م ن أن ون بيننا و ين اﻟجزائر إﻻ وقف إطﻼق اﻟنار ،وﻻ شيء غير ذﻟك..

وﻻ م ن أن تكون بيننا مفاوضات س اس ة "..وﻟست أرد أن أفند هذه اﻷ اطيل

اﻟتي صدرت عن رئ س وزراء فرنسا صورة مفصلة ،وأنه خير ﻟرئ س اﻟوزراء أن

ﻻ ستند في حديثه إﻟى اﻷسانيد اﻟقانون ة واﻟس اس ة واﻟمعنو ة في اﻟقض ة

اﻟجزائرة ..فإن هذه اﻷسانيد هي بنفسها اﻟتي تظهر طﻼن اﻟدعو اﻟفرنس ة،
وسقو مزاعمها على اﻷرض ..ﻟ س هناﻟك تناقض بين اﻟمفاوضات اﻟس اس ة
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وحرة اﻻخت ار ،إنما اﻟتناقض اﻟفاضح أن تعطي فرنسا بيد ،ثم تسلب اﻟيد
اﻷخر  ،وأن تعرض فرنسا على اﻟشعب اﻟجزائر حرة اﻻخت ار ،ثم ترفض
اﻟمفاوضات اﻟس اس ة ،وتفرض على اﻟمقاتلين اﻟجزائرين أن يلقوا اﻟسﻼح ،وﻻ
حديث عد ذﻟك ،وﻻ شيء عد ذﻟك ،إﻻ ما تختاره فرنسا ،ﻻ ما تختاره اﻟجزائر.

وﻟم تف رئ س وزراء فرنسا بهذا اﻟموقف علنه في اﻟجمع ة اﻟوطن ة في

ب ارس ،وﻟكنه حرص على أن " صدر" هذه اﻟ ضاعة اﻟفاسدة إﻟى قلب اﻟجزائر..
ففي  26أكتو ر وجه رئ س وزراء فرنسا رساﻟة إﻟى اﻟمق م اﻟفرنسي اﻟعام في
اﻟجزائر ،قال فيها "ﻟ س هناك مفاوضات س اس ة بين اﻟح ومة اﻟفرنس ة ومنظمات
اﻟعصاة ..إن اﻟمفاوضات اﻟس اس ة تتناقض تناقضاً أساس اً مع م ادئنا ..وعلى
ل حال فإنه ﻻ م ن أن تكون هناك م احثات مع اﻟعصاة ،إﻻ صدد اﻷمور
اﻟعمل ة اﻟتي فرضها وقف اﻟقتال "إنهاء اﻟحرب ،ومصير اﻟمقاتلين اﻟعصاة،
وأسلحتهم ومنظماتهم".

ٕوان هذه اﻟرساﻟة اﻟتي وجهها رئ س وزراء فرنسا ،هي موقف فرنسي آخر
خال من اﻟمنط واﻟعقل ..إن وقف اﻟقتال ما فهمه رئ س اﻟوزراء هو هدف

بذاته ﻻ وسيلة ﻟهدفٕ ..وان م ﻟتعلمون أن وقف اﻟقتال إنما هو مرحلة تؤد إﻟى
مرحلة أخر  ..إنه مقدمة ﻟتسو ة سلم ة يتوصل إﻟيها اﻟطرفان ،اتفاق بينهما،
ونتيجة ﻟمفاوضات حرة تتم بينهما ..إن اﻟح ومة اﻟجزائرة ،مدفوعة بروح

اﻻعتدال ،ﻟم تفرض حﻼً س اس ًا معيناً ،شر ساب ﻟلمفاوضاتٕ ،وانما تر ت
اﻷمر معلقاً مصير اﻻستفتاء اﻟشعبي ..وﻟكن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟ ست مجموعة
مت اﻟخونة ،ﻟتقبل دعوة فرنسا ﻟل حث في مصير "اﻟعصاة وأسلحتهم "...ﻟ ست

اﻟقض ة مصير "اﻟعصاة" وﻻ حتى موضوع سﻼمتهم ..إن اﻟح ومة اﻟجزائرة تصر
-117-

على سﻼمة اﻹجراءات اﻟتي ين ﻐي أن تس طر على اﻻستفتاء اﻟشعبي ..وقد آن
اﻷوان ﻷن تتجنب فرنسا اﻟحديث مرة ثان ة عن اﻟتناقض بين اﻟمفاوضات اﻟس اس ة
وحرة اﻻخت ار ،وأن ﻻ تعود إﻟى اﻟحديث اﻟهراء عن اﻟحجج اﻟس اس ة واﻟقانون ة،
واﻟمعنو ة ،اﻟتي تتذرع بها فرنسا من حين إﻟى حين ..وﻟو أن اﻟح ومة اﻟجزائرة
أرادت أن تعتمد على هذه اﻟحجج ﻟكان عليها أن تواصل اﻟحرب إﻟى اﻟنها ة وأن

تعلن ..ﻻ مفاوضات إﻻ عد اﻟجﻼء..
وﻟكن اﻟح ومة اﻟجزائرة بدﻻً من أن تواصل اﻟحرب ،آثرت أن تﻐتنم هذه اﻟفرصة

اﻟقائمة ﻟت حث إم انات اﻟوصول إﻟى تسو ة سلم ة شرفة عادﻟة ..إن إصرار
اﻟح ومة اﻟجزائرة على حث اﻟشرو اﻟﻼزمة ﻟﻼستفتاء اﻟشعبي ﻟ س موقفاً قوم
على اﻟعناد ..إنني ﻻ أحسب أحداً من م يرضى ﻟلح ومة اﻟجزائرة أن توقف اﻟقتال
قبل أن تتوافر هذه اﻟضمانات..

إن هذا ،أيها اﻟزمﻼء ،هو مصير شعب

امله ،وﻻ م ن اﻟتهاون أو

اﻟتفر في أموره ..وأن أ رجل في فؤاده ذرة من اﻟعدل واﻹدراك اﻟسل م ﻻ م ن

أن طمئن إﻟى استفتاء شعبي ،يجر تحت إشراف فرنسا ،وفرنسا تعلن ﻟيﻼً ونها اًر
أنها ترد إدماج اﻟجزائر فرنسا ..إن تجارنا اﻟماض ة مع فرنسا تنهض دﻟيﻼً
قاطعاً ﻟتثبت رأينا ..فمنذ أن توﻟى اﻟجنرال د ﻐول اﻟسلطة في فرنسا ،تمت ثﻼثة

انتخا ات في اﻟجزائر ..في سبتمبر  1958ﻟﻼستفتاء على اﻟدستور اﻟفرنسي

اﻟجديد ،وفي نوفمبر  1958ﻻنتخاب اﻟنواب في اﻟبرﻟمان اﻟفرنسي ،وفي أبرل

 1959ﻻنتخاب اﻟمجاﻟس اﻟبلد ة ..ﻟقد انت هذه اﻻنتخا ات لها تزو اًر في
تزو ر .وأن اﻟدﻻئل على ذﻟك أكثر من ثير ،في أن نشير إﻟى أن اﻟمسيو
مند س فرانس رئ س وزراء فرنسا اﻟساب قد وصف هذه اﻻنتخا ات أنها "خطر
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على اﻟسﻼم ،وخطر على اﻟد مقراط ة وﻟ ست ﻟها ق مة حق ق ة" .وقد تساءل اﻟمسيو
مند س فرانس سخرة صارخة "هل م ن ﻷحد أن يث بهذه اﻻنتخا ات اﻟتي
تسود اﻟجزائر في اﻟظروف اﻟراهنة؟" أما اﻟمسيو جاستون د فير اﻟوزر اﻟفرنسي

اﻟساب ﻟشؤون أقاﻟ م ما وراء اﻟ حار فقد عل

قوﻟه "ﻟن ون هناﻟك حرة اخت ار،

وﻻ استفتاء شعبي ،وﻟكن س ون هناﻟك قرار مفروض "..وقد عقبت جردة " رتشن
ن شك في أن

ساينس مونيتر" قوﻟها "إن أحداً في اﻟجزائر وفي فرنسا ﻟم
اﻟجزائرين س صوتون إﻻ نعم" .وقاﻟت جردة واشنطون بوست "إنه ون مؤسفاً
حقاً أن فسر اﻟجنرال د ﻐول تصو ت اﻟجزائرين أنه موافقة على استمرار اﻟس طرة

اﻟفرنس ة في اﻟجزائر" .وسأكتفي بهذا اﻟقدر من اﻻقت اسات و لها تثبت ما ﻻ يرقى

إﻟى اﻟشك أن حرة اﻻخت ار ،ﻻ م ن أن تمارس تحت اﻹدارة اﻟفرنس ة في
اﻟجزائر.
وﻟقد أص حت اﻻنتخا ات اﻟجزائرة مضرب اﻷمثال ،تماماً اﻟعطور
اﻟفرنس ة إنها ذﻟك تضرب فيها اﻷمثال ..حتى ﻟقد شاع في اﻷوسا اﻟصحف ة
واﻟس اس ة أن أفصح تعبير ﻟلطعن اﻻنتخا ات اﻟمزفة أن قال عنها إنها "انتخا ات
جزائرة" وهذا وحده اﻟغ اﻟدﻻﻟة..

اﻟرئ س ،رغ ة منها في أن تتجنب

ٕوان اﻟح ومة اﻟجزائرة ،ا سيد
انتخا ات تجر "على اﻟطرقة اﻟجزائرة" انت دائماً مصرة على أن تشمل
اﻟمفاوضات مع فرنسا موضوع اﻟضمانات اﻟتي تكفل حرة اﻻخت ار ،وسﻼمة

اﻻستفتاء اﻟشعبي.

وقد أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة مؤخ ًار ،أنها عينت وفداً مؤﻟفاً من خمسة

مندو ين ﻟلشروع في اﻟم احثات مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة ..صح ح أن هذا اﻟوفد مؤﻟف
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من اﻟزعماء اﻟجزائرين اﻟمعتقلين في ق ضة فرنسا ،وﻟكن هذه هي اﻟفرصة ﻷن
تظهر فرنسا حسن نيتها تجاه اﻟشعب اﻟجزائر  .غير أن فرنسا قد أضاعت
اﻟفرصة ،ورفضت اقتراح اﻟح ومة اﻟجزائرة ،استناداً إﻟى أن اﻟوفد اﻟجزائر مؤﻟف

من اﻟمعتقلين اﻟس اسيين ..وﻟكن يبدو أن فرنسا قد أرادت أن تذ ر اﻟعاﻟم بتلك
اﻟجرمة اﻟ شعة ،جرمة اﻟقرصنة اﻟجو ة اﻟعاﻟم ة ،حينما اختطفت اﻟزعماء

اﻟجزائرين ،وهم في طرقهم إﻟى تونس في مهمة سﻼم صدد اﻟقض ة اﻟجزائرة..
وﻟست أرد أن أن ش تفاصيل هذا اﻟحادث اﻟﻐادر ،وأثير غض م واستن ار م،

في أن أذ ر ﻟكم أن اﻟملك محمد اﻟخامس ،وهو أحد جنود اﻟتحرر في عصرنا

اﻟحاضر ،قد قال يوم اختطف اﻟزعماء اﻟجزائرون ،و انوا ضيوفه ،إن تلك اﻟجرمة

انت أقسى عل ه من خلعه عن اﻟعرش من قبل اﻟسلطات اﻟفرنس ة في أغسطس

من عام ..1953
و ائناً ما ان اﻷمر ،فل س ﻟفرنسا عذر مشروع في رفض اﻟوفد اﻟجزائر ،
اﻟح ومة اﻟجزائرة ،وﻟ س من اختصاص

ٕوان تعيين اﻟوفد اﻟجزائر هو ح
اﻟح ومة اﻟفرنس ة ،أما أن أعضاء اﻟوفد اﻟجزائر هم في ق ضة فرنسا رهن

اﻻعتقال ،فﻼ صح أن

ون عق ه في سبيل مفاوضات اﻟسﻼم ..في جم ع

حر ات اﻟتحرر ،انت اﻟمفاوضات تتم مع اﻟزعماء اﻟوطنيين اﻟذين ينقلون سراعاً
من اﻟمعتقﻼت إﻟى مائدة اﻟمفاوضات ..وما نهرو ،وم اروس ،ون روما ،وزغلول،

إﻻ عض اﻷمثلة اﻟنا ضة على ذﻟك ،وهناﻟك سا قة ح ة مع فرنسا نفسها ،فقد
دعت اﻟح ومة اﻟفرنس ة ﻼً من جﻼﻟة اﻟملك محمد اﻟخامس وفخامة اﻟرئ س

بورقي ة إﻟى اﻟمفاوضات مع فرنسا ن ا ة عن بلديهما ،مع أنهما انا في ق ضة

فرنسا ..وﻟذﻟك فإنه ﻟ س فرداً أن تدخل فرنسا في مفاوضات مع اﻟجزائر ،على
-120-

وف اﻷسلوب نفسه .وﻟقد ان مدعاة ﻟﻸسف حقاً ،أن عض اﻟدوائر اﻟفرنس ة ،قد
وصفت تأﻟيف اﻟوفد اﻟجزائر أنه مداع ة خاﻟ ة من اﻟطرافة واﻟذوق ..وﻟكن هذه

اﻟمﻼحظة عينها هي مداع ة خاﻟ ة من اﻷدب ..إن اﻟشعب اﻟجزائر ﻻ ع ش
ح اته في فراغ ،حتى مﻸها اﻟدعا ة ،اﻟمل حة أو اﻟممجوجة ،ﻟ س عند اﻟجزائرين
وقت ﻟلدعا ة واﻟتظرف ..إنهم اﻵن في شﻐل شاغل أمام أقدس واجب ﻟتحرر

وطنهم ..وﻟ س في قلو هم متسع ﻟلمزاح ،وهم يخوضون حر اً طاحنة ،هم عتادها
وهم وقودها ،إنهم يناضلون ﻟ صلوا إﻟى حل شرف عادل ،واﻷمر عندهم جد ل

اﻟجد ،وﻻ م ان ف ه ﻟلمزاح.

وﻟكن ما هو اﻟدور اﻟذ

تستط ع أن تلع ه اﻷمم اﻟمتحدة في اﻟدوﻟة

اﻟحاضرة ..نستط ع أن نهنئ اﻷمم اﻟمتحدة على ما بذﻟته في اﻟدورات اﻟماض ة
من ضﻐ أدبي على فرنسا ،ﻟتحملها على إيجاد تسو ة سلم ة تتف مع أهداف
ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة وم ادئه ..ونحن في هذه اﻟدورة ،نشعر أننا اقترنا من نها ة
اﻟشو في اﻟقض ة اﻟجزائرة ،وﻟ س عيداً أن اﻟفجر يوشك أن تطل ت اشيره،
وأص ح واجبنا أن نشد شدة واحدة ،وسواء في أقواﻟنا اﻟتي نعلنها ،أو في اﻟق اررات

ل طاقانا نؤ د قض ة اﻟتحرر ...وأنا ﻻ

اﻟتي مصدرها يجب علينا أن نقف

أرد م أن تدينوا فرنسا ،وﻻ حتى أن تمسوا رامتها ..نحن نرد تأييد اﻟم اد ،
وعلينا أن ﻻ نتخلف عن تأييد اﻟم اد .

يجب علينا أوﻻً ،أن ننظر إﻟى اﻟقض ة اﻟجزائرة على أن صاحبها شعب

ﻻ أفراد ،وعلى أنها تتعل بوطن واحد ﻻ مقاطعات متعددة ..يجدب أن نرفض

أ ة ف رة ﻟتجزئة اﻟشعب ،وتقس م وطنه..

-121-

و جب علينا ثان اً ،أن نؤ د ،من غير قيد وﻻ شرو  ،مبدأ تقرر اﻟمصير

ح طب عي أصيل ،ين ﻐي أن مارسه اﻟشعب اﻟجزائر ..

و جب علينا ثاﻟثاً ،أن ندعو اﻟفرقين ﻟلم ادرة إﻟى مفاوضات حرة ،ﻟﻼتفاق على

اﻟشرو اﻟس اس ة واﻟعس رة ﻟوقف إطﻼق اﻟنار..

و جب علينا ار عاً ،أن نناشد اﻟفرقين أن يتفقا على اﻟضمانات اﻟصح حة

اﻟتي تم ن اﻟشعب اﻟجزائر من ممارسة حقه في تقرر مصيره ملء إرادته،
ومحض اخت اره..

فإذا تبنت اﻷمم اﻟمتحدة هذه اﻟم اد

اﻷرعة ،ان ﻟنا أن نفاخر أن

اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة قد نهضت مسؤوﻟ اتها اﻟدوﻟ ة صورة املة ،و صورة عاجلة

ﻟلفرقين ،فرنسا واﻟجزائر ..أما اﻟنس ة ﻟلجزائر فلم تتردد ﻟحظة واحدة في قبول ل
قرار صدر عن اﻷمم اﻟمتحدة متفقاً مع ميثاقها ..وف

قي على فرنسا أن تذعن

ﻟمشيئة اﻷمم اﻟمتحدة ..إن اﻟرئ س د ﻐول قد أوضح معاﻟم اﻟطر  ،وحسن ًا فعل،
وﻟكن اﻟطر مليئة اﻟعق ات واﻟسدود ،ونقا اﻟتفت ش واﻟمراق ة ،واﻷسﻼك اﻟشائ ة،
وأن على فرنسا أن تخلي اﻟطر

من هذه اﻟعوائ

اﻟجزائر أن سير معها في بهذه اﻟطر ..

إذا انت ترد من اﻟشعب

واﻟواقع أن على فرنسا أن تختار واحدًا من اثنين ،ﻻجت از اﻷزمة  ،اﻷول

أن تعمل فرنسا على اتفاق مع اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟوضع اﻟضمانات اﻟصح حة

اﻟتي تكفل استفتاء شعب اً ح اًر ،واﻟثاني أن تتوﻟى اﻷمم اﻟمتحدة عمل ة اﻻستفتاء،

إدارة ٕواشرافاً .إن اﻷمين اﻟعام اﻷمم اﻟمتحدة ستأثر بثقتنا واحترامنا جم عاً ،فضﻼً
عن مقدرته وحصافته ..ونحن مطمئنون إﻟى أن اﻻستفتاء تحت إشرافه ﻟن ون
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على "اﻟطرقة اﻟجزائرة" اﻟتي وصفتها ،وﻟكنه س ون على "طرقة همرشلد" وفي
هذا فا ة..
واسمحوا ﻟي ا سيد

اﻟرئ س و ا زمﻼئي اﻟكرام ،أن أوجه من اﻷمم

اﻟمتحدة نداء صادقاً إﻟى اﻟجنرال د ﻐول ..إنه نداء عبر عن عواطف جم ع
اﻟشعوب اﻟمح ة ﻟلحرة واﻟسﻼم.

وس ون ندائي إﻟ ك ،أيها اﻟرئ س د ﻐول ،مستمداً من أقواﻟك وأفعاﻟك ،إن

لمات اﻟرئ س د ﻐول ،انت تتساءل دوماً ﻟماذا هذه اﻟحرب اﻟعق م على أرض
اﻟجزائر؟؟ إن أعماﻟك اﻟ طوﻟ ة في حرب اﻟتحرر اﻟفرنس ة هي بنفسها تناد ك أن
تعترف ﻟلشعب اﻟجزائر حقه في اﻟحرة واﻟس ادة واﻻستقﻼلٕ ..وان اﻟذين قادوا
معارك اﻟتحرر مثلك ،أيها اﻟجنرال د ﻐول ،ﻟ سوا قليلين ..إنهم أ طال ،وﻟكن أ طال

قوميون مثلك ،وﻟكن تارخ هذا اﻟعصر فتح ذراع ه ﻟ ستقبل طﻼً عاﻟم اً ،طﻼً

عاﻟم اً ﻻ عمل ﻟحرة شع ه ،وﻟكن ﻟحرة شعب آخرٕ ...واننا ﻟنتمنى من صم م
قلو نا أن ون اﻟجنرال د ﻐول هو ذﻟك اﻟ طل اﻟعاﻟمي ،ﻟ عترف ح اﻟشعب
اﻟجزائر في اﻻستقﻼل و ؤ د انضمامه إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة.

إنني أوجه هذا اﻟنداء إﻟى اﻟجنرال د ﻐول ،ﻻ ﻷن اﻟشعب اﻟجزائر قد

أنه ه اﻟقتال وأضناه اﻟنضال ،إن اﻟشعب اﻟجزائر  ،إذا ﻟم تتم اﻟتسو ة اﻟسلم ة،
مستعد ﻷن يواصل اﻟقتال إﻟى أن يرحل آخر جند

فرنسي من أرض اﻟجزائر،

إنه مستعد أن يواصل اﻟقتال غداً ،أنه بدأه اﻟيوم .وﻟكني أوجه اﻟنداء من أجل
وقف اﻟقتال ،اﻟقتال اﻟذ نعرف مصيره معر ة أكيدة ،وﻻ أرد أن أقول أنه س ون
هزمة ﻟفرنسا ،بل اﻟذ أؤثر أن أقول إنه س ون نص اًر ﻟلجزائر..
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وأخي اًر ا سيد اﻟرئ س ،أرد ،وأنا أختم ب اني إﻟ م ،أن أؤ د على حق قة

واحدة ﻻ يخامر م فيها شك أو رب ..إن اﻟشعب اﻟجزائر على تصم م ﻻ حول
وﻻ يزول  ،ﻟتحقي مطاﻟ ه اﻟوطن ة ..إن اﻟشعب اﻟجزائر قف في ميدان اﻟمعر ة

وقفة صامدة اسلة وهو أشد ما ون عزماً على مواصلة اﻟحرب إﻟى أن ستعيد
حرته واستقﻼﻟه ..وﻟكن إذا ته أ ﻟلمفاوضات اﻟحرة أن تكون بديﻼً ،فإن اﻟشعب

اﻟجزائر مستعد أن

ح جماح اﻟحرب ،وأن يجنح ﻟلسلم..

إننا ﻟنرجو أن تس ت فرنسا من جانبها قعقعة اﻟسﻼح ﻟتتكلم ﻟﻐة اﻟحرب

وص حة اﻻستقﻼل.

إننا على أمل بير أننا سنهنئ قر اً اﻟجمهورة اﻟفرنس ة واﻟجمهورة
اﻟجزائرة ،عن طر وفديهما ،وهما يجلسان في هذه اﻟقاعة ،وعلى نجاح
مفاوضاتهما ووصوﻟهما إﻟى اتفاق امل بينهما ..وس ون ذﻟك اﻟيوم من اﻷ ام
اﻟمجيدة في تارخ اﻷمم اﻟمتحدة..

نحن نتطلع إﻟى ذﻟك اﻟيوم بدموع اﻟفرح واﻻبتهاج ،ﻟن رس عهدا جديداً من

اﻟصداقة ﻻ بين فرنسا واﻟجزائر فحسب وﻟكن بين فرنسا وجم ع اﻟدول اﻟعر ة.
ومن أجل ذﻟك اﻟيوم فإننا نصلي..
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الشيخ نـد ..
يتحد الرئ س ند
 6د سمبر سنة 1960
ها نحن نواحه مرة ثان ة مش لة اﻟجزائر ،في اﻟوقت اﻟذ تواجه هي ف ه
و ﻼت اﻟحرب ،حرب اﻻستعمار اﻟتي تشنها فرنسا ،وحرب اﻟتحرر اﻟتي يخوضها

شعب اﻟجزائر اﻟ اسل ،وقد مضت على اﻷمم اﻟمتحدة ست دورات ،وهي ت حث
هذه اﻟمشاكل اﻟملحة اﻟﻼه ة ،عد أن دخلت اﻟحرب اﻟجزائرة سنتها اﻟسا عة اعت ا اًر

من أول نوفمبر عام .1960

وﻟ س من غايتنا ،في هذه اﻟدورة اﻟراهنة ،أن نضع أمام م ،اﻟنواحي
اﻟس اس ة واﻟقانون ة من قوم ة أو دوﻟ ة ﻟلمش لة اﻟجزائرة .إذ على اﻟرغم من أهم ة

هذه اﻟنواحي ،فقد غدت من اﻟمواض ع اﻟتي جر اﻟبت فيها نهائ اً ﻟمصلحة

اﻟجزائر ،وضد فرنسا منذ أمد عيد ،وﻻ نر ضرورة أ ضاً ﻟ حث طب عة اﻟمش لة

 ،أو اختصاص اﻷمم اﻟمتحدة ﻟل حث فيها ،إذ أن اﻟفقه اﻟقانوني ﻟﻸمم اﻟمتحدة،

قد قضى قضاء نهائ اً مبرماً في اختصاصها ﻟ حثها .ونحن في اﻟوقت نفسه ،ﻻ

يهمنا ثي اًر غ اب فرنسا عن هذه اﻟجلسة ،على اﻟرغم من أسفنا ،إذ أن هذا اﻟﻐ اب

ﻻ يؤثر على اﻟمش لة ،وﻻ م ن أن حول بين اﻷمم اﻟمتحدة و ين تحملها

ﻟمسؤوﻟ اتها ,.وﻟقد تقررت اﻟطب عة اﻟدوﻟ ة ،وﻟلقض ة اﻟجزائرة منذ أمد عيد ،وغدا
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اختصاص اﻷمم اﻟمتحدة أم اًر معترفا ه ،س ان من حضر أو تﻐيب .وﻻ رب في

أنه ﻟو حضرت فرنسا ،ﻷم ننا اﻟنقاش صورة أوسع ،وﻟكن غ ابها ،سفر عن تحد
أكثر شموﻻً ،وﻻ رب في أن تصم منا ،على حمل مسؤوﻟ اتنا ،س قف أكثر من
أ وقت مضى ،ثبتاً غير متزعزع ،وﻻ ينثني أمام مناورات فرنسا.
وقد استعملت هذه اﻟنعوت اﻟثﻼثة ﻟتصم منا ،ﻻ تمرن على استعمال
اﻟمترادفات اﻟلفظ ة ،بل ﻷؤ د عزمنا ،اﻟتزاماتنا منظمة دوﻟ ة ،على دعم اﻟعداﻟة
واﻟحفا

على اﻟسلم ،وتأمين انتصار اﻟحر ات اﻷساس ة وحقوق اﻹنسان .وقد

استخدمت هذه اﻟنعوت ﻷؤ د مسؤوﻟ اتنا ،وﻷثبت اﻟتزاماتنا ،وﻷستعيد جوهر

سجﻼتنا" في هذه اﻟقض ة .فلقد غدا ﻟلجزائر سجل في اﻷمم اﻟمتحدة ،وﻟم تعد

اﻷمم اﻟمتحدة بدون سجل عن اﻟجزائر .واﻵن ،علينا أن نعود بنظرة عابرة إﻟى
هذا اﻟسجل.
ففي اﻟخامس من يناير عام  ،1955وجهت اﻟمملكة اﻟعر ة اﻟسعود ة

رساﻟة إﻟى مجلس اﻷمن اﻟدوﻟي ،ﻟفتت ف ه انت اهه إﻟى عمل ات فرنسا اﻟعس رة
اﻟقاس ة ،اﻟتي تستهدف تصف ة اﻟثورة اﻟوطن ة في اﻟجزائر ،وطمس خصائص

اﻟح اة اﻟقوم ة واﻟثقاف ة ﻟشعب اﻟجزائر .وعلى اﻟرغم من خطورة اﻟوضع ،تلقى
مجلس اﻷمن اﻟرساﻟة ،دون أن يتخذ أ

إجراء صددها ,.واستمرت اﻟحرب في

اﻟجزائر ،عن فة ،شديدة.

وفي اﻟسادس واﻟعشرن من يناير عام  ،1955طلبت أرع عشرة دوﻟة

إفرق ة – آسيو ة ،هاﻟها اﻟوضع في اﻟجزائر ،إدراج قضيتها في جدول أعمال
اﻟدورة اﻟعاشرة ﻟﻸمم اﻟمتحدة .وقد قررت اﻟلجنة اﻟعامة عدم إدراج هذا اﻟموضوع،
وﻟكن اﻟجمع ة اﻟعامة ع ست توص ة ﻟجنتها اﻟعامة ..وهنا انسحبت فرنسا من
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اﻟجمع ة اﻟعامة ومن ﻟجانها اﻟرئ سة .ثم أذعنت اﻟجمع ة اﻟعامة ،ﻟحساس ة فرنسا،
وﻻعت ارات أخر غير رمة ،وقررت عدم اﻟمضي في حث اﻟقض ة ،وه ذا ﻟم
عد هذا اﻟموضوع على جدول أعمال تلك اﻟدورة  ،واستمرت اﻟحرب في اﻟجزائر
على عنفها وشدتها..

وعندما ساء اﻟوضع في حرب اﻟجزائر ل اﻟسوء ،تقدمت س ع عشرة دوﻟة

إفرق ة آسيو ة في اﻟثاني عشر من أبرل عام  ،1956إﻟى مجلس اﻷمن تلفت
انت اهه إﻟى اﻟوضع اﻟخطر اﻟذ

سود اﻟجزائر ،وتحذره من أن اﻟحرب فيها تهدد

اﻟسﻼم واﻷمن في اﻟمنطقة ،وطلبت اتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمة ﻟضمان احترام ح

تقرر اﻟمصير وسائر اﻟحقوق اﻹنسان ة واﻟجوهرة اﻷخر  .وﻟكن انت اه مجلس

اﻷمن قسين من غير انت اه .واستمرت اﻟحرب قو ة عن فة.

وتقدمت ثﻼث عشرة دوﻟة إفرق ة وآسيو ة ،في اﻟثاﻟث عشر من يونيو
عام  ،1956وقد أقلقها أشد اﻟقل ما يدور من أعمال اﻟقمع في اﻟجزائر ،طلب
إﻟى مجلس اﻷمن ترجوه ف ه عقد جلسة عاجلة ﻟوضع حد ﻟلحرب اﻻستعمارة

اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ،وﻟكن مجلس اﻷمن رفض طلب اﻟتدخل  ..واستمرت اﻟحرب
في اﻟجزائر على شدتها..

وفي اﻟيوم اﻷول من أكتو ر عام  ،1956و انت اﻟعمل ات اﻟعس رة
مستمرة في اﻟجزائر ،و ان صحبها اﻟكثير من أعمال اﻹرهاب واﻟتعذيب ،قدمت
خمس عشرة دوﻟة إفرق ة وآسيو ة ،طلب ﻹدراج قض ة اﻟجزائر في جوﻟة أعمال

اﻟدورة اﻟحاد ة عشر .وقد أدرجت اﻟقض ة في اﻟجدول ،و حثت حثاً عم قاً ،واتخذت

اﻟجمع ة اﻟعامة ق ار اًر جماع ا ،أعرت ف ه عن أملها في إيجاد حل د مقراطي سل م
وعادل ،بروح من اﻟتعاون ،و اﻟوسائل اﻟمعقوﻟة ،ينطب على م اد
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ميثاق اﻷمم

اﻟمحتدة .وﻟكن فرنسا ﻟم تأ ه قرار اﻷمم اﻟمتحدة .وﻟم يبد ،في اﻟجو ،أمل في
اﻟوصول إﻟى حل د مقراطي عادل شرف ،واستمرت اﻟحرب في اﻟجزائر قو ة
عن فة.

وفي اﻟسادس عشر من تموز يوﻟيو عام  1957تقدمت اثنتان وعشرون

دوﻟة إفرق ة وآسيو ة ،وقد هاﻟها موقف فرنسا،ت طلب ﻹدراج قض ة اﻟجزائر في
جدول أعمال اﻟدورة اﻟثان ة عشرة .وقد أدرج اﻟموضوع فعﻼُ ً◌ ،ودرست اﻟقض ة من

قر ار جماع ا أعرب عن اﻟقل اﻟخطير اﻟناجم عن
جم ع نواحيها ،واتخذت اﻟجمع ة ا
اﻟوضع في اﻟجزائر ،وسجل عرض اﻟوساطة اﻟذ

تقدم ه ملك اﻟمﻐرب ورئ س

تونس ..وأكد اﻟرغ ة في إجراء محادثات بروح من اﻟتعاون اﻟفعال ،تستهدف

اﻟوصول إﻟى حل يتف مع م اد

ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة وأهدافها ...وتجاهلت

فرنسا من جديد هذا اﻟقرار ..وﻟم يبد في اﻟجو أمل في اﻟوصول إﻟى حل على
أساس اﻟميثاق .واستمرت اﻟحرب في اﻟجزائر ،ملته ة مشتعلة.

وفي اﻟسادس عشر من يوﻟيو عام  ،1958تقدمت من جديد أرع وعشرون

دوﻟة إفرق ة وآسيو ة ،وقد تأثرت اﻟتطورات اﻟمؤﻟمة في اﻟجزائر ،طلب ﻹدراج
اﻟقض ة في جدول أعمال اﻟدورة اﻟثاﻟثة عشرة .وقد أدرج اﻟموضوع ،ودرست اﻟقض ة

دراسة عم قة ،وقدمت س ع عشرة دوﻟة ،مشروع اقتراح شير إﻟى ح

اﻟشعب

اﻟجزائر في اﻻستقﻼلٕ ،واﻟى استعداد ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة ،ﻟلدخول في
مفاوضات مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة ،وحث اﻟقرار اﻟفرقين على اﻟوصول إﻟى تسو ة،

عن طر اﻟتفاوض ،تتف وميثاق اﻷمم اﻟمتحدة ،وﻟكن فرنسا ﻟم تتقدم أ ة خطة
جديدة واستمرت اﻟحرب في اﻟجزائر ،في عنفها وشدتها.
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وطلبت خمس وعشرون دوﻟة إفرق ة وآسيو ة في اﻟعام اﻟماضي ،أ في
اﻟ ار ع عشر من يوﻟيو عام  ،1959في محاوﻟة جديدة ﻟوضع حد ﻟلحرب
اﻻستعمارة في اﻟجزائر ،إدراج اﻟموضوع في جدول أعمال اﻟدورة اﻟ ار عة عشرة..
وقد أدرج فعﻼً ،ودرست اﻟقض ة دراسة واف ة ..وأقر مشروع قرار تقدمت ه اثنتان
وعشرون دوﻟة ،أغلب ة مطلقة في اﻟلجنة اﻟس اس ة ،وعندما قدم إﻟى اﻟجمع ة
اﻟعامة عدل مشروع آخر أكثر اعتداﻻً وهدوءاً ،وﻟكنه هزم واستمرت اﻟحرب في

شدتها وعنفها.

و سبب ظاهرة غر ة وفردة في نوعها ،وﻻ ساب ﻟها في سجﻼت اﻷمم

اﻟمتحدة منذ إنشائها ،أود اﻟتوقف ﻟحظة واحدة  ،وأستم ح م عذ اًر في تلخ ص ذﻟك

اﻟقرار على مسامع م ..

ﻟقد استعاد مشروع اﻟقرار في مقدمته ا سيد اﻟرئ س  ،قرارن سب ﻟﻸمم
اﻟمتحدة أن اتخذتهما ،ما استعاد اﻟمادة اﻷوﻟى من اﻟميثاق ،وأعرب عن اﻟقل

من استمرار اﻷعمال اﻟحر ة في اﻟجزائر .واعترف مشروع اﻟقرار فش شطره
اﻟرئ س ،ح اﻟشعب اﻟجزائر في تقرر اﻟمصير ،وحث على إجراء محادثات

ﻟلوصول إﻟى تسو ة سلم ة على أساس ح تقرر اﻟمصير ،وط قاً ﻟم اد اﻟميثاق.
وﻟم

ن اﻟمشروع في ش له أو مادته ،وفي مقدمته أن نصه اﻟرئ س ،إﻻ تك ار ًار

ﻟكلمات اﻟميثاق ،وﻟس اسة فرنسا في اﻟجزائر ما أعلنها اﻟرئ س د ﻐول؟.

اﻟقرر ،س طاً ،وصرحاً و رئا .وﻟم ينطو على أ
وه ذا ان مشروع ا

استن ار ﻟموقف فرنسا ،ما ﻟم حتو على أ ة إشارة مهينة ﻟها .و ان من اﻟواجب،

إقرار مثل هذا اﻟمشروع في أﻷمم اﻟمتحدة ،ﻟو انت اﻟمنظمة تستمد وحيها ٕواﻟهامها

من اﻟميثاق ﻟ س إﻻ ،وأن ون إق ارره مشفوعاً اﻟتصفي واﻟحماس .أجل ان من
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اﻟواجب إق ارره ﻻ اﻻقتراع فق  ،بل و اﻟهتاف أ ضاً ..وﻟكنه هزم مع ذﻟك ،سجل،

في هزمته ،هزمة ﻟﻸمم اﻟمتحدة نفسها ،وﻟلم اد

اﻟسام ة اﻟتي ينطو عل ه

ميثاقها .وستق م اﻷحداث اﻟدﻟيل اﻟقاطع ،على أن هذه اﻟهزمة عارضة ،ﻷن

اﻟنصر اﻟنهائي س ون إﻟى جانب اﻟحرة مهما غلت اﻟتضح ات ،ومهما طال أمد

اﻟصراع.

وﻟكن اﻟطرقة ،اﻟتي هزم فيها مشروع اﻟقرار ،أكثر عثاً ﻟﻸسى واﻷﻟم،
فعند اﻻقتراع عل ه ،فقرة فقوة ،أقرت اﻟجمع ة اﻟعامة ،أغلب ة تفوق أغلب ة اﻟثلثين
اﻟمطلو ة  ،اﻟفقرات لها .وﻟم قترع إﻻ صوت واحد ضد ح اﻟشعب اﻟجزائر

في تقرر مصيره .وناﻟت اﻟفقرة اﻟتي تدعو إﻟى عقد محادثات ﻟلوصول إﻟى حل
سلمي على أساس تقرر اﻟمصير ،ثمان ة أصوات تزد على أغلب ة اﻟثلثين

اﻟمطلو ة .وﻟكن عندما جر اﻻقتراع على مشروع اﻟقرار

امله ،وقعت اﻟمش لة

اﻟمحيرة ،فقد هزم اﻟقرار اﻟذ قبل فقرة فقرة!!
ومثل هذه اﻟهزمة ،ا سيد

اﻟرئ س ،ﻻ تدعو إﻟى اﻷسف فحسب ،بل

تثير اﻻشمئزاز واﻻستن ار ..وقد زعم اﻟوفد اﻟفرنسي في اﻷمم اﻟمتحدة ،في ب ان

رسمي ،أصدره عيد اﻻقتراع ،أن هزمة مشروع اﻟقرار ،انت نتيجة" ،اﻟخط

واﻟتعاون بين فرنسا ومجموعة من أصدقائها" .ومن اﻟمعقول في اﻟمشاكل ذات

اﻟطب عة اﻟعاد ة ،سواء أكانت س اس ة أو غيرها ،أن تلجأ دوﻟة عضو إﻟى إح ا

مشروع قرار بخططها وأساﻟيبها .فأساﻟيب اﻻقتراع مقبوﻟة ..ومناورات اﻹجراءات

قد يتساهل بها ،أما في اﻟقضا ا ذات اﻷهم ة اﻟدوﻟ ة اﻟخطيرة ،فﻼ م ن اﻟتسامح

مثل هذه اﻟمناورات .هذا هو قانون اﻹجراءات اﻟبرﻟمان ة ،وحسن اﻟسلوك.

واستخدام اﻷساﻟيب واﻟمناورات ﻟهزمة قرار ستند إﻟى فقرة في اﻟميثاق ،ﻟ س
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اﻟمحاوﻟة اﻟﻼئقة اﻟكرمة ،وﻻ رب في أن ق ام فرنسا بهزم قرار ستند إﻟى س اس ة
فرنسإ ،واﻟى ب انات رئ سها اﻟعظ م اﻟجنرال د ﻐول ،خطة تتناقض مع شرف فرنسا
ومع رامة اﻷمم اﻟمتحدة.

ومن حقنا أن نوجه سؤاﻻً عن اﻷساس اﻟذ

أد

إﻟى هزمة مثل هذه

اﻟمحاوﻟة ﻹحﻼل اﻟسﻼم ،وعن ف ة فشل نداء يدعو ﻟلتفاوض ،وفي وسعي أن

أقول ،دون أن أكون مجاف اً ﻟلدماثة في قوﻟي ا سيد اﻟرئ س ،و دون أ إطراء

أو مد ح ،بل منتهى اﻟصراحة واﻹخﻼص ،إن اﻟدول اﻟﻐر ة ،هي اﻟتي توﻟت في
اﻟدورة اﻟسا قة ق ادة اﻷمم اﻟمتحدة إﻟى هاو ة ذﻟك اﻟموقف اﻟ اعث على اﻷسى
واﻷسف .و دﻻُ من أن تثبت إدعاءها اﻟتعل

اﻟحرة ،وجهت إﻟيها ضرة قاصمة،

و دﻻ من اﻟذود عن ح اض اﻟد مقراط ة ،اختارت تأييد س اسة تقوم على اﻟنفاق.

فلقد ات عت اﻟدول اﻟﻐر ة ،طيلة اﻟمناقشة ،مع استثناء عض اﻟدول اﻟكرمة
منها ،خطأ واضحاً ومحدوداً من اﻟدفاع ،و انت هناك خطة واضحة ﻟرد اﻟحجج
اﻻستعمارة ،ﻟم تكن وﻟيدة صدفة عارضة مطلقاً ،بل حسرت اﻟنقاب عن دﻻئل

إستراتيج ة واحدة ،فضحها اﻟوفد اﻟفرنسي عد أن حققت اﻟخطة أهدافها تماماً ط قاً
ﻟما هو متف عل ه ،إذن حسناً ،فعلينا اﻵن أن نستعرض وﻟو ﻟحظة واحدة ،أين
نقف في اﻟوقت اﻟحاضر؟

و ما سب ﻟي أن أوضحت في هذه اﻟلجنة في اﻟعام اﻟماضي ،أن قضيتنا

في اﻟجزائر ،س طة ،وواضحة أجلى وضوح .فقد فهمنا اﻟب ان اﻟذ أصدره اﻟرئ س
د ﻐول في اﻟسادس عشر من سبتمبر عام  ،1959واﻟذ اعترف ف ه ح شعب

اﻟجزائر ،بتقرر مصيره ،وعلى اﻟرغم من عض اﻟمنافذ في هذا اﻟب ان ،من هنا
وهناك ،اﻟمصحو ة ب عض اﻟجيوب اﻟخطرة ،اﻟتي أخفيت تصورة ماكرة بين
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اﻷسطر ،إﻻ أن ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة وجدت ف ه خطوة ،في اﻻتجاه اﻟسل م،
عد أن اعترف ح

تقرر اﻟمصير ح

طب عي ﻟلشعب اﻟجزائر  .وأعرت

اﻟح ومة اﻟجزائرة أ ضاً عن استعدادها ﻟلتفاوض مع فرنسا على اﻟشرو

واﻟضمانات ،و ينها وقف إطﻼق اﻟنار ،اﻟتي تم ن اﻟشعب اﻟجزائر من أن قرر
حرة مصيره اﻟمقبل .وﻻ رب في أن هذا اﻟموقف من جانب اﻟح ومة اﻟجزائرة

في منتهى اﻻعتدال .وﻟم تصر ح ومة اﻟجزائر على اﻻستقﻼل اﻟفور  ،ومع أن
هذا ح من حقوقها .وﻟم تصر أ ضاً على اﻻعتراف بها اعترافاً واقع ا أو قانون اً
امﻼً  ..وﻟم تطاﻟب أ ة امت ازات س اس ة ،ما ﻟم تقترح أ نظام ،أو ش ل ح م،

أو دستور معين ،وﻟكنها أعلنت على اﻟنق ض من ذﻟك منتهى اﻟصراحة ،أن

مستقبل اﻟجزائر يجب أن يترك إﻟى اﻟشعب اﻟجزائر نفسه ﻟ قرره ..وقد أعلنت

ح ومة اﻟجزائر يوم ق امها أن اﻟمصير اﻟس اسي ﻟلجزائر س ضعه شعب اﻟجزائر
نفسه .وﻟهذا فقد أطلقت على نفسها أسم ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة ،وهذا فسر أ ضاً
قبوﻟها س اسة اﻟرئ س د ﻐول اﻟرام ة إﻟى إعطاء شعب اﻟجزائر ،حرة اﻻخت ار..
وﻟما انت اﻟح ومة اﻟجزائرة واثقة من رغ ة اﻟشعب اﻟجزائر  ،فقد وافقت على

مبدأ حرة اﻻخت ارٕ .واذا ما آثر اﻟشعب اﻟجزائر اﻻستقﻼل ،فإن اخت ارها س ون

اﻻستقﻼل ،أما إذا آثر اﻻندماج مع فرنسا ،فستختار اﻻندماجٕ ،واذا آثر اﻻتحاد
اﻻئتﻼفي "اﻟفيدراسيون" مع فرنسا فستؤثر اﻻتحاد أ ضاً .وقد أعلنت ح ومة اﻟجزائر

ارت اطها ما يختاره اﻟشعب .و ل ما تطل ه ،أن ون اﻻخت ار ح اًر ،وأن يتم في

ظروف تضمن حرته .وقد أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة ،رغ ة منها في خل هذا

اﻟجزء من اﻟحرة ،استعدادها ﻟلتفاوض مع فرنسا على اﻟخطوات اﻟضرورة اﻟواجب
اتخاذها في هذا اﻟسبيل ،و ينها وقف إطﻼق اﻟنار.
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هذه هي اﻟقض ة اﻟجزائرة حذافيرها ،ما أعلنتها ح ومة اﻟجزائر و ما
نقلتها اﻟوفود اﻹفر ق ة واﻵسيو ة إﻟى هذه اﻟلجنة اﻟموقرة في اﻟعام اﻟماضي.
ﻻ وراء اﻟستار.
فما هي قض ة فرنسا ا تر ؟ ﻟقد قدمت فرنسا قضيتها أو ً

فقد آثرت فرنسا اﻟتﻐيب عن تلك اﻟجلسة ،ما تتﻐيب اﻟيوم عن جلستنا هذه .وﻟقد
انت فرنسا طيلة دورات ست ،تتأرجح بين اﻟحضور واﻟﻐ اب ،و ين اﻻعتراف

صﻼح ة اﻷمم اﻟمتحدةٕ ،وان ار هذه اﻟصﻼح ة ..وﻟقد أشار اﻟرئ س د ﻐول ،حتى
عد افتتاح هذه اﻟدورة إﻟى هذه اﻟمنظمة أنها "ما تسمى اﻷمم اﻟمتحدة" و بدو أن

فرنسا في حاجة إﻟى من يذ رها أنها عضو في هذه اﻟمنظمة "اﻟمسماة اﻷمم
اﻟمتحدة" ،وأنها عضو دائم في مجلس أمنها .ونحن نواف اﻟرئ س د ﻐول ،في أن
اﻷمم اﻟمتحدة قد فشلت في أكثر من ناح ة وفي أكثر من وقت .وﻟكننا إذا أردنا

تعداد اﻷس اب اﻟتي أدت إﻟى هذا اﻟفشل ،تحتم علينا أن نضع تحد فرنسا في
مقدمتهإ .واذا أردنا أن نضرب مثﻼً واحداً على ذﻟك قلنا أن فرنسا قد تحدت ،في
قض ة اﻟجزائر ،ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة واﻟتزاماتها تجاه هذا اﻟميثاق .وﻟ ست مش لة
اﻟجزائر ،اﻟحديثة اﻟعهد ،فهي قض ة استعمارة ،مش لة قائمة منذ أكثر من مائة
وثﻼثين عاماً ،وقد طال أمد اﻟحرب فيها أكثر من خمسين عاماً ،و في أننا

اختلفنا مع فرنسا في هذه اﻟلجنة طيلة اﻟسنوات اﻟست اﻟماض ة في ثﻼث قضا ا،
وهي اﻟتهدئة واﻻنتخاب واﻟتفاوض ،وأيها يجب أن
ون اﻟثاني أو اﻟثاﻟث.

ون اﻷول ،وأيها يجب أن

ومهما ن فلقد انت خطة فرنسا اﻹستراتيج ة في اﻟدورة اﻟماض ة ،ما

نفذها أصدقاء فرنسا ومؤ دوها ،مدمرة ،اﻹضافة إﻟى ما فيها من غ ار ة وقتام.
وﻟقد أصرت اﻟدول اﻟﻐر ة على وجوب إعطاء فرنسا اﻟوقت اﻟتنفيذ س استها اﻟمرتكزة
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على تقرر اﻟمصير .وقد وجهت هذه اﻟدول ،في ع ارات متشابهة ،اﻟنداء تلو
اﻟنداء ،أن ﻻ نﻐضب فرنسا ،وأن ﻻ نستثير مشاعرها .وأن ﻻ نزعجها ﻷنها أم
اﻟد مقراط ة ،وقد حثتنا هذه اﻟدول أ ضاً على تصدي فرنسا ،وعدم إراك اﻟوضع
اﻟدقي اﻟحساس .انت هذه اﻟنﻐمة هي اﻟمس طرة طيلة اﻟدورة ،ونحن نذ ر أن
مندوب اﻟمملكة اﻟمتحدة قد أعلن أن أ ة لمة متسرعة ،قد تؤثر على اﻟوضع،
وأن اﻟسبيل اﻟوحيد اﻟذ
اﻟمتحدة بدورها على ض

يجب إت اعه ،هو عدم اتخاذ أ

قرار .وحثت اﻟوﻻ ات

اﻟنفس ،وأكدت وجوب اتخاذ سبيل في اﻟعمل ،ينطو

على عدم اﻟعمل .وأعلنت استراﻟ ا في تأييدها ﻟس اسة عدم اتخاذ أ قرار ،أن ثمة
قرار قد نتخذه ،وﻻ ترضى ه فرنسا ،ﻟن

أخطا اًر في است اق اﻷحداث ،وأن أ
ون مجد اً .وأيدت إ طاﻟ ا بدورها وجوب تجنب اﻷمم اﻟمتحدة اتخاذ أ

إجراء

قد عرقل فرص اﻟوصول إﻟى وقف إطﻼق اﻟنار ٕواﻟى حل م ر ﻟلمش لة.
و ان هذا هو اﻹطار اﻟذ وضعت ف ه اﻟخطة اﻹستراتيج ة ﻟدول حلف

اﻷطلنطي ،وفي منع اﻷمم اﻟمتحدة من اتخاذ عمل رمٕ ،واﻟزامها بتخاذل مخضب
اﻟدماء .وقد وصفت هذا اﻟتخاذل ،اﻟتخضب اﻟدماء ﻷن سفك اﻟدماء و ما زال

هو اﻷمر اﻟيومي في اﻟجزائر ،فاﻟحل ﻟم يوضع ،ووقف إطﻼق اﻟنار ﻟم حدث،

واﻟحاصد اﻟعبوس ﻟلحرب ما زال حصد اﻷرواح دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل،
و ين فرنسي وجزائر  ،و ين عس ر وجند .

ٕواذا ما استعرضنا سير مناقشاتنا في اﻟعام اﻟماضي ،وﻟكن ضمير حي،
وعقل متفتح ،فعلينا جم عاً أن نأسف ﻟس اسة اﻟتخاذل ،اﻟتي س قت اﻷمم اﻟمتحدة

إﻟيها ،أو ضللت ﻻتخاذها ٕ ،واذا شئنا اﻟصراحة في اﻟتعبير ،وأنا أطاﻟب فرنسا
اﻟندامة ،إذ أن اﻟندامة ﻟن ت عث اﻷﻟوف من اﻷرواح اﻟتي فقدت سواء أكان
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أصحابها من اﻟفرنسيين أم من اﻟجزائرين .ونحن نحزن ﻟموت اﻟفرنسي أ ضاً،
فهم إخوان ﻟنا في اﻹنسان ة ،ومما يؤسفنا أشد اﻷسف أنهم موتون في سبيل
قض ة غير رمة.
وه ذا ا سيد اﻟرئ س ،وﻟوﻻ هذا اﻟعناد اﻟذ بدأ من دول حلف اﻷطلنطي

تأييداً ﻟس اسة اﻟتخاذل أو عدم اﻟعمل ،ﻟكان في اﻹم ان حل مش لة اﻟجزائر،
وﻟكان عام  1960سنة سﻼم بدﻻً من أن ون ،ما نشهده ،سنة حرب ،ل ما

تنطو عل ه اﻟحرب من شقاء وثكل ودمار .وﻟقد دخلت اﻟحرب اﻟجزائرة في اﻷول
من نوفمبر اﻟمنصرم ،أ

قبل خمسة أساب ع فق  ،سنتها اﻟسا عة ،وقد تحدث

رئ س وزراء ح ومة اﻟجزائر بهذه اﻟمناس ة إﻟى اﻟشعب اﻟجزائر مخاط اً إ اه
اﻟكلمات اﻟتارخ ة اﻟتاﻟ ة:
"ستدخل حرب اﻟجزائر غداً ،في اﻷول من نوفمبر عام  1960سنتها

اﻟسا عة ..وستستمر اﻟحرب في سبيل اﻟتحرر واﻻستقﻼل ،مع ل ما تجره في

ذيلها من آﻻم وتضح ات ..وﻟكن في إم ان إعﻼن اﻟسادس عشر من سبتمبر
ون عام  ،1960سنة

عام  1959أن ون أساساً ﻟحل سلمي ﻟلصراع ،وأن
سﻼم" وقد اقت ست هذه اﻟع ارة من خطاب رئ س وزراء اﻟجزائر ،ﻻ ﻷضع

اﻟمسؤوﻟ ة حيث يجب أن تكون ،بل ﻷؤ د أنه اﻟنس ة إﻟى اﻟجزائر ،ﻟم ن عام
 1960سنة سﻼم ،بل سنة حرب .واﻟسبب اﻟوحيد في هذا هو أن اﻷمم اﻟمتحدة

تراجعت إﻟى س اسة اﻟتخاذل ،وتن رت ﻟواجبها ،وتخلت عن مسؤوﻟيتها .وﻟكن ما
يهمنا في اﻟوقت اﻟحاضر ،هو أن نستخلص عبرة من اﻟماضي ،اﻟنس ة إﻟى
اﻟمستقبل ،وأن نجعل من عام  ،1961سنة سﻼم ،ﻻ سنة أخر في تقو م اﻟحرب.
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وعندما أتحدث متدفقا اﻟحماس واﻟعاطفة في هذه اﻟقض ة ،ﻻ أشعر أن
من واجبي اﻻعتذار عن حماستي ،فاﻟقض ة ﻟ ست مجرد موضوع س اسي عاد .
فاﻟحرب في اﻟجزائر هي اﻟحرب اﻟوحيدة في اﻟعاﻟم اﻟتي تدور في عصر اﻷمم
اﻟمتحدة  ،وهي دائرة على أشدها ،وخطرها يهدد اﻟسﻼم اﻟعاﻟمي امله .وقد بلﻐت

اﻵﻻم اﻹنسان ة في اﻟجزائر ،طيلة سنوات عدة ،حدًا فوق اﻟتصور ،وفقي عام

 ،1945و ان اﻟعاﻟم حتفل بيوم اﻟنصر ،قامت جماعة من اﻟجزائرين مظاهرة

سلم ة تطاﻟب بتطبي م اد شرعة اﻷطلنطي على اﻟجزائر ،فشن اﻟفرنسيون حملة

من اﻟقمع واﻹرهاب أسفرت عن مصرع خمسة وأرعين أﻟف جزائر  ..وﻟم تنف
فرنسا ن أ اﻟمذ حة ،وﻟكنها زعمت أن رقم اﻟضحا ا مل ن صح حاً! وهناﻟك اﻟيوم

أكثر من مليون ونصف اﻟمليون من اﻟجزائرين ،حشرهم اﻟج ش اﻟفرنسي اﻟقوة

في اﻟمعس رات ،وهم يواجهون اﻵن خطر اﻟموت جوعاً ،أما اﻟنس ة إﻟى ما فرضته
اﻟحرب من جزة ،ف قدر اﻟخبراء اﻟعس رون ،أن مجموع خسائر اﻟفرنسيين قد بلغ
زهاء اﻟمائة أﻟف ،وأن ضحا ا اﻟجزائرين فوقون هذا اﻟعدد ثي اًر ،وتقدر خسائر

فرنسا اﻟماد ة ،من اﻟناح ة اﻟماﻟ ة ،أكثر من ثﻼثة مﻼيين دوﻻر في ل يومٕ .واذا

ما تطلعنا إﻟى اﻟحرب اﻟجزائرة من ناح ة تأثيرها على اﻻستقرار اﻟس اسي في
فرنسا ،وجدنا أنها قد وجهت إﻟى هذا اﻻستقرار ضرة قاصمة ،فمنذ بدا ة اﻟحرب

شهدت فرنسا س ع ح ومات وجمهورتين ودستورن!! وقد أدت اﻟحرب من اﻟناح ة

اﻻقتصاد ة إﻟى عدد من تدابير تخف ض اﻟنقد اﻟتي ﻟم علن عنها ،واﻟى ثير من
اﻹفﻼسات اﻟتي ﻟم يذع أمرهإ ،وانني أعرض جم ع هذه اﻟحقائ  ،ﻟكي يتم ن ل

فرد من اﻟتف ير .وعلى أصدقاء فرنسا صورة خاصة ،أن يبذﻟوا ل جهد ،ﻹخراج
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فرنسا من هذه اﻟحرب اﻟمدمرة ،إذا انوا حقاً سهرون على مستقبل فرنسا ورفاهيتها

..

وﻟكن أصدقاء فرنسا ،من دول حلف أﻷطلنطي ،قد شاؤوا ﻟسوء اﻟح ،

أن قحموا أنفسهم في تناقض غرب .فهم في اﻷمم اﻟمتحدة ،يت عون س اسة تقوم
على عدم اتخاذ أ

قرار،أ

س اسة عدم اﻟعمل واﻟتخاذل.أما في خارج اﻷمم

اﻟمتحدة ،فيت عون س اسة من اﻟتقرر واﻟعمل ،فلقد قدم ،ضمن نطاق حلف
أﻷطلنطي ،ل نوع من أنواع أﻟمساعدة ﻟفرنسا ،ﻟمواصلة حرها أﻻستعمارة،

اﻟحرب اﻟتي تشنها ﻹعادة احتﻼل اﻟبﻼد ،وهزم قض ة اﻟحرة ،اﻟتي يبذل شعب

اﻟجزائر في سبيلها زهرة ش ا ه.

ٕواذا أردنا اﻟحديث عن دور حلف اﻷطلنطي في حرب اﻟجزائر،فعلينا أن

ﻻ نقصر حديثنا على اﻟتعم م ،فمن اﻟواجب اطﻼع اﻷمم اﻟمتحدة على حقائ هذه
اﻟمساعدة ،ﻟسبب واحد واضح ،وهو عدم اﻟسماح ﻟحلف أﻷطلنطي بتحط م اﻟمثل

اﻟرف عة ﻟﻸمم اﻟمتحدة ،وﻻ رب في أن اﻟحقائ أكثر ساطة من أن تذ ر وتعد.

فلقد تم نت فرنسا ،فضل اﻟفرق اﻟثﻼث اﻟتي وضعتها تحت تصرف حلف

أﻷطلنطي في أورو ا ،من تجهيز ج شها معدات حلف أﻷطلنطي ،قبل إرساﻟه
إﻟى مسارح اﻟعمل ات اﻟعس رة في اﻟجزائر موافقة دول أﻷطلنطي .وه ذا وجد

اﻟشعب اﻟجزائر نفسه حارب فرقتين فرنسيتين في شرق بﻼده وفرقة أخر في

اﻟﻐرب ،وهي فرقة اﻟمشاة اﻟمدرعة واﻟفرقة اﻵﻟ ة اﻟسرعة اﻟسا عة وفرقة اﻟمشاة

اﻟمدرعة اﻟ ار عة.

وجم ع معدات اﻟحرب في اﻟجزائر ،حتى معدات اﻟوحدات اﻟصﻐيرة ،

واﻟمستشف ات ،لها من معدات حلف أﻷطلنطي ،و ق م اﻟمدرون اﻟعس رون
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اﻷمر يون في اﻟجزائر ،أما قطع اﻟﻐ ار ،فهي أمر ة اﻟصنع ،و تم تدرب
اﻟط ارن اﻟفرنسيين اﻟذين عملون في اﻟجزائر تحت إشراف حلف اﻷطلنطي .

وقرر اﻟحلف ،في اﻟخامس واﻟعشرن من يوﻟيو عام  ،1955إعطاء
اﻷوﻟو ة ﻟفرنسا في تجهيز طائرات اﻟهيلو بتر من طراز س ورس ي ,وذﻟك ﻟلعمل
في اﻟجزائر.

وطلبت اﻟح ومة اﻟفرنس ة في مارس عام  ،1956خمسين طائرة من
طائرات اﻟهيلو بتر من اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ،وقد ذ رت صح فة ﻟموند اﻟفرنس ة أن
اﻟقصد من هذه اﻟطائرات اﻟعمل في اﻟجزائر ،وهذه اﻟطائرات من ذوات اﻟمحر ين
وتسمى " اﻟموز اﻟطائر" أو "حصان اﻟشﻐل" وقد خصصت ﻟلعمل في ج ش أمر ا

وأسطوﻟها ،وأطل

عليها اسم  H-2وقد سلمت اﻟشحنة اﻷوﻟى منها ﻟفرنسا في

يونيو عام .1956
وقدرت مشترات فرنسا من اﻷسلحة من اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة في عامي

 ،1958 ،1957وﻻ س ما ﻟلعمل ات اﻟجو ة ما عادل خمسمائة مليون دوﻻر
تقر اً.

ووافقت اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة في يونيو عام  1959على أن تب ع ﻟلج ش

اﻟفرنسي في اﻟجزائر ،خمساً وعشرن طائرة ثقيلة من طائرات اﻟهليو بتر ،وعددا

غير محدد من اﻟطائرات اﻟمحارة من طراز )تي  (28اﻟتي تحتاجها فرنسا ﻟلعمل

في اﻟجزائر.

وسلمت اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة إﻟى فرنسا في يناير عام  1960ستين طائرة من

طراز )تي (28

ما طلبت فرنسا مؤخ اًر ستاً وتسعين طائرة أخر .
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وأوقفت فرنسا أثناء اﻟحرب اﻟجزائرة ،وخﻼفاً ﻟلقانون اﻟ حر اﻟدوﻟي ،عام

 1959نحواً من  41300اخرة ،وفتشت  2565وأرغمت  83منها على تحو ل

اتجاهها ،واﻟفضل في ذﻟك له عود إﻟى حلف اﻷطلنطي .و قوم اﻷسطول
اﻷمر ي ،اﻟذ

عمل استمرار في اﻟ حر اﻷب ض اﻟمتوس  ،بتقد م خدمات

اﻟرادار اﻟﻼزمة ﻟفرنسا في هذه اﻟعمل ات.

وتقوم طائرات أمر ا اﻟ حرة في اﻟ حر اﻷب ض اﻟمتوس بتقد م عونها،
اﻹضافة إﻟى ل هذا ،إﻟى فرنسا ،وقد وضعت أمر ا اثنتين من حامﻼت طائراتها

اﻟتي تزن ) (11أﻟف طن تحت تصرف فرنسا ،وهما تشت ان في حرب اﻟجزائر،
وقد تبين أن غارات اﻟفرنسيين على ساق ة سيد

يوسف اﻟتي جرت يوم اﻟجمعة

في اﻟثامن من فبراير عام  ،1958واﻟتي حق فيها مجلس اﻷمن اﻟدوﻟي ،قد تمت
طائرات أمر ة اﻟصنع من طراز )بي .(26

وﻟقد أعلن اﻟمستر دوغﻼس ديلون ،سفير اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة اﻟساب في

ارس" ،أن استخدام اﻟمعدات اﻷمر ة ضد ساق ة بن يوسف ﻻ م ن اﻟتسامح
ه أو غفرانه"..

واعترف اﻟمستر ديلون صدد اﻷسلحة اﻷخر اﻟتي استخدمت في هذه

اﻟمذ حة ،أن قض هذه اﻷسلحة ان من اﻟتجهيزات اﻟعس رة اﻟتي قدمتها
اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة إﻟى فرنسا ضمن نطاق حلف اﻷطلنطي .أما اﻟ عض اﻵخر ف ان
ملكاً خاصاً ﻟفرنسا.

وقد رفعت دائرة اﻟحسا ات اﻟعامة اﻷمر ة في تقرر ﻟها إﻟى ﻟجنة اﻟشؤون

اﻟخارج ة في مجلس اﻟشيوخ اﻷمر ي ،أرقام ًا تتناول مساهمة أمر ا وحلف
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اﻷطلنطي في اﻷعمال اﻟعدوان ة اﻟفرنس ة ضد اﻟشعب اﻟجزائر  ،وقد ذ رت هذه
اﻟتقديرات " م ات هامة" من اﻷسلحة اﻷمر ة قد أرسلت من فرنسا إﻟى اﻟجزائر.
وقد دارت جم ع هذه اﻟوقائع ا سيد اﻟرئ س ،اطﻼع حلف اﻷطلنطي
اﻟكامل ،وأود أن أقول ،اشتراكه أ ضاً .وﻟقد أصدر مجلس اﻟحلف بﻼغاً رسم اُ
في اﻟسا ع واﻟعشرن من مارس عام  1956جاء ف ه:
"ﻟقد استمر مجلس حلف اﻷطلنطي في اﻻطﻼع على ما أجرته فرنسا من
تخف ضات في اﻟقوات اﻟتي وضعتها تحت تصرف اﻟحلف ،ودرس اﻟمجلس اﻟوضع

اﻟناجم في أورو ا عن هذه اﻟتحر ات اﻟعس رة ،وقد أخذ اﻟمجلس عين اﻟمﻼحظة
أن فرنسا تعتبر من اﻟضرور حرصاً على أمنها اﻟخاص ،زادة اﻟقوات اﻟفرنس ة
في اﻟجزائر ،وهي جزء من اﻟمنطقة اﻟتي شملها اﻟحلف اختصاصه ،و عترف
اﻟمجلس أهم ة اﻷمن في هذه اﻟمنطقة ﻟحلف شمال اﻷطلنطي".
أما اﻟنس ة إﻟى اﻟعون اﻟماد

اﻟذ

قدمه حلف اﻷطلنطي إﻟى فرنسا،

واﻟذ قدمته اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة صورة خاصة ،ف في أن نﻼح أن نفقات اﻟحرب
في اﻟجزائر تحسب جزءاً من إسهام فرنسا في "اﻟدفاع اﻟمشترك" .وهذه حق قة ذات
أهم ة رئ سة ،إذ تق م اﻟدﻟيل على مسؤوﻟ ة حلف اﻷطلنطي اﻟخطيرة في اﻟحرب
اﻟجزائرة ،فاﻟنفقات اﻟحر ة اﻟتي تصرفها فرنسا على أعماﻟها في اﻟجزائر ،هي
جزء على ل حال من نفقات حلف اﻷطلنطي.
ومن اﻟمهم أن نﻼح

أنه في اﻟثﻼثين من يناير عام  ،1958منحت

اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ) (665مليونًا من اﻟدوﻻرات ﻟفرنسا و عض بﻼد دول حلف
اﻷطلنطي .وقد أكد اﻟوفد اﻟفرنسي اﻟذ جاء إﻟى واشنطن ﻟلحصول على هذا
اﻟعون ،في مذ رته ،اﻟنتائج اﻟماﻟ ة اﻟخطيرة ﻟلحرب في اﻟجزائر.
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وه ذا في وسعنا أن نقول ا سيد اﻟرئ س ،ل اطمئنان إن اﻟحرب في
اﻟجزائر ،انت اﻟشيء اﻟوحيد اﻟذ حققه حلف اﻷطلنطي منذ إنشائه ،وﻟقد ذ ر
أن اﻟخط

اﻟعس رة اﻟتي وضعها اﻟحلف ﻟلدفاع عن مجموعة دول شمال

اﻷطلنطي ،انت فاشلة ،فما زال اﻟنقاش يدور حول اﻟمواقع اﻟتي يجب أن تكدس

فيها اﻟقنابل اﻟنوو ة ،وحول من م نه إطﻼقها ،ومتى م ن إطﻼقها .وﻟم حق
اﻟحلف في ميدان اﻟتعاون اﻻقتصاد

أ

تقدم سبب اﻻصطراع في اﻟمصاﻟح

واﻟتنافس على اﻷسواق واﻟمواد اﻷوﻟ ة .وه ذا فإن اﻟنجاح اﻟوحيد اﻟذ حققه اﻟحلف
هو مواصلة اﻟحرب اﻻستعمارة في اﻟجزائر ،واﻟسبب في هذا ،على حد تعبير

أندره فونتين ،اﻟمعل

اﻟمعروف في صح فة ﻟموند" ،إن حلف اﻷطلنطي ،قد

أص ح اتحادا ﻷوﻟئك اﻟذين حنون إﻟى اﻻستعمار ،وﻷوﻟئك اﻟذين ﻻ حلمون ،على
اﻟرغم من مزاعمهم اﻹنسان ة ،إﻻ اﻟدفاع عن امت ازاتهم ،وتوس عها"..
طر

وﻻ تفقه فرنسا ،على أ

حال ،اشتراكها في حلف اﻷطلنطي ،إﻻ عن

اﻟجزائر ،واﻟجزائر وحدها .فاﻟنظرة اﻟفرنس ة تقول أن على جم ع اﻟدول

اﻷعضاء في اﻟحلف ،تأيد موقف فرنسا في قض ة اﻟجزائر ،دون شر أو تحف

أو سؤال .وﻟقد ذ ر رئ س اﻟوزراء اﻟفرنسي اﻟساب

فيل س غا ار ،أن من اﻟخ انة

من جانب اﻟدول اﻷعضاء في اﻟحلف ،أن يتخلوا عن تأييد فرنسا في قض ة

اﻟجزائر ،وﻟقد قال" :إن منن غير اﻟمم ن أن ون اﻹنسان حل فاً في م ان ما،
وأن ﻻ

ون هذا اﻟحليف في نفس اﻟوقت وفي ل م ان آخر" .وتذ رني هذه

اﻷقوال ا سيد اﻟرئ س اﻟفلسفة اﻟنازة ،على اﻟرغم من أن فرنسا انت من أول

ضحا اها .فعلى اﻟبوا ة اﻟرئ س ة ﻷحد معس رات اﻻعتقال اﻟنازة في اﻟحرب

اﻟكون ة اﻟثان ة ،انت هناك جملة منقوشة تقول "إنني مع بﻼد  ،سواء أكانت
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على ح

أو على غير ح " ..وهذه هي اﻟحال مع فرنسا اﻟنس ة إﻟى حلف

اﻷطلنطي ،فهي ترد منه أن يؤ دها ،سواء أكانت على ح أو على اطل.
واﻟحق قة اﻟمجردة ت عاً ﻟذﻟك ،أن اﻟوﻻء ﻟحلف اﻷطلنطي ،أص ح هو

اﻟمفضل على ل شيء ،إن خطأ ٕوان صوا اً .وقد غدا اﻟوﻻء ﻟلحلف حتل م ان
اﻟصدارة ،حتى اﻟنس ة إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة اﻟتي ات اﻟوﻻء ﻟها في اﻟمؤخرة .وعندما

اقترعت اﻟيونان وأ سلندة ب ساﻟة في عام  1955إﻟى جانب إدراج اﻟقض ة اﻟجزائرة
في جدول أعمال اﻷمم اﻟمتحدة توﻟى اﻟسيد هنر س اك ،اﻷمين اﻟعام ﻟلحلف،

تو يخ اﻟبلدين على سلو هما في اﻷمم اﻟمتحدة ،فقد أعلن في حديث صحفي ﻟجردة
"اﻟشعب" اﻟفرنس ة ما نصه "أن مفهومي عن اﻟحلف هو أن من واجب دوﻟه على

اﻷقل ،أن تحاول تنسي س اساتها اﻟخارج ة ،وأنا ﻻ أستط ع أن أصدق يف

م ن ﻟدول أن تعقد حلفاً بينها ﻟتشترك في اﻟقتال ،في اﻟحرب ،إذا انت ﻻ تستط ع

أن تح ا مع عضها انسجام في أوقات اﻟسﻼم" .وﻻ رب في أن هذا اﻟموقف في
منتهى اﻟخطورة ،إذ أنه عني أننا إذا نا ﻻ نستط ع اﻻقتراع معاً واﻟتصو ت معاً،

فإننا ﻻ نستط ع أن نحارب معاً!!

وه ذا ا سيد اﻟرئ س فإن مش لة اﻟجزائر ،تعر حلف اﻷطلنطي تمام

اﻟعراء  ،ميثاقه ونشاطه ،وسلوك أعضائه ،وأر ﻟزاماً علي أن أقول إن عض
أعضائه ،قد عزﻟوا أنفسهم عن عض هذه اﻟجرائم .وﻻ رب في أن هؤﻻء ستحقون
اﻟغ ثنائنا وجزل إعجابنا .وﻟقد أثبتت اﻟحرب اﻟجزائرة ،أن حلف اﻷطلنطي مناو

ﻟﻸمم اﻟمتحدة فاﻟوﻻء ﻟلحلف قاس سلوك أعضائه في اﻷمم اﻟمتحدة .وعلى اﻟدوﻟة
اﻟعضو أن تقترع في اﻷمم اﻟمتحدة إﻟى جانب س اسة دول اﻟحلف اﻷخر ٕ ،واﻻ

فإنها تلقي اﻟلوم واﻟتو يخ ،وقد تتعرض ﻟلحرمان أ ضاً ،واﻟحرمان في حاضرنا ﻻ
-143-

عن اﻟطرد من اﻟكن سة ٕوانما عني وقف اﻟمساعدات اﻟعس رة واﻻقتصاد ة .ومثل

هذا اﻟوضع يؤﻟف خط اًر م اش اًر على اﻷمم اﻟمتحدة ،وتهديداً ﻟسﻼمة إجراءاتها.

ٕواح اطاً خطي ار ﻟرساﻟتها اﻟنبيلة في اﻟحفا على اﻷمن واﻟسﻼم.

وأود أن أقول أكثر من هذا ،وأن أذ ر أن حلف اﻷطلنطي بإت اعه هذه

اﻟس اسة في اﻟجزائر ،يتن ر ﻷهدافه اﻟتي سب ﻟه اﻹعﻼن عنها .فاﻟمفروض في
اﻟحلف ما زعم مؤسسوه ،أن يتوخى اﻟدفاع عن اﻟحرة واﻟد مقراط ة .وق أثبتت

حرب اﻟجزائر أن اﻟحلف شن حر ا عدوان ة ضد اﻟحرة واﻟد مقراط ة .وقد قيل

أكثر من مرة أ ضاً إن اﻟﻐا ة من اﻟحلف اﻟدفاع عن اﻟعاﻟم اﻟحر ،وﻟكن اﻷعمال
اﻟفعل ة ﻻ مجرد اﻟقوال اﻟطنانة اﻟرنانة ،قد أثبتت أن اﻟحلف منظمة عدوان ة  ،وأن
اﻟعﻼم "اﻟحر" ،متحرر حقاً وﻟكن من اﻟحر ة .وعندما وضع مشروع حلف شمال

اﻷطلنطي ﻟلمرة اﻷوﻟى أراد اﻟرئ س ترومان ،إقناع اﻟكونﻐرس اﻷمر ي بوجاهة

اﻟف رة  ،فقال :إننا نلقى اﻟعون من جم ع أوﻟئك اﻟذين ح مون أنفسهم أنفسهم،
واﻟذين يردون أن

ون ﻟهم صوت في إدارة شؤونهم ..وأن حلفاءنا س ونون

أوﻟئك اﻟمﻼيين من اﻟناس ،اﻟذين يتضورون جوعاً و ظمئون عطشاً ﻟلعداﻟة  .فهذه
هي اﻟف رة اﻟتي أنشئ حلف اﻷطلنطي من أجلها .وهي أن ون حصناً ﻟلعداﻟة،
وأن يلتف حوﻟه جم ع أوﻟئك اﻟذين يتضورون جوعًا و ظمأون عطشاً ﻟلعداﻟة .وقد

أثبت تارخ اﻷمم اﻟمتحدة في هذه اﻟحق ة ،حق قة ما في هذه اﻷهداف اﻟمعلن عنها

ﻟلحلف من إخﻼص وصدق وأصاﻟة!! وفي جم ع اﻟقضا ا اﻻستعمارة اﻟتي توﻟينا

دارسها ،وفي طل عتها قض ة اﻟجزائر ،ظهر حلف اﻷطلنطي مظهر اﻟصدي

اﻷول ﻟﻼستعمار ،اﻟعدو اﻷكبر ﻟلحرة ،وﻟقد ان اﻟرئ س ترومان صادق ًا عندما

تحدث عن اﻟجوع واﻟظمأ في حلف اﻷطلنطي ،وﻟكنه جوع إﻟى اﻻستعمار ،وتعطش
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إﻟى اﻟتوسع .وﻻ رب في أن قض ة اﻟجزائر تقف خير دﻟيل على ما أقولٕ ،واذا
ان اﻟنهار في حاجة إﻟى دﻟيل..
وﻟهذه اﻷس اب ،ا سيد

اﻟرئ س ،اﻟتي تختص س ادة اﻟجزائر اﻟقوم ة

و اﻟسﻼم واﻷمن اﻟدوﻟيين ،قررت ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة في اﻟ ار ع عشر من

أغسطس عام  1960رفض إدخال اﻟجزائر في حلف اﻷطلنطيٕ ،واعﻼن طﻼن
جم ع اﻻرت اطات اﻟتي اﻟتزمت بها فرنسا اسم اﻟجزائر .وقد أعلنت ح ومة اﻟجزائر
اﻟمؤقت ،أن اﻟجزائر ﻟ ست منطقة شملها ميثاق اﻷطلنطي ،وقد حددت اﻟح ومة

اﻟجزائرة س استها اﻟتي تقوم على عدم اﻻنح از ،ووجهت ما عتبر تحذي اًر إﻟى

دول حلف اﻷطلنطي ،إذ قاﻟت" :منذ اﻟيوم تعتبر اﻟح ومة اﻟمؤقت ﻟلجمهورة

اﻟجزائرة ،أ إسهام من جانب منظمة حلف اﻷطلنطي ،أو اﻟدول اﻷعضاء فيها
في حرب اﻟفتح واﻹ ادة اﻻستعمارة ،اﻟتي تشنها فرنسا في اﻟجزائر ،عمﻼً من

أعمال اﻟعدوان ضد اﻟشعب اﻟجزائر "ٕ .وان من واجبنا أن نسجل في وثائ اﻷمم

اﻟمتحدة هذا اﻹعﻼن اﻟصادر عن ح ومة اﻟجمهورة اﻟجزائرة.

وقد أسهبت ا سيد اﻟرئ س ،في اﻟحديث عن هذه اﻟناح ة من اﻟقض ة اﻟجزائرة،

وذﻟك ﻷنها ﻟ اب اﻟمش لة لها .فهذه اﻟحرب اﻻستعمارة حرب شنها حلف
اﻷطلنطي قواته ومعداته وعونه اﻻقتصاد

واﻟس اسي .وطاﻟما أن هذه اﻟس اسة

ستستمر ،فإن اﻟحرب ستستمر أ ضاً ،أما في اﻟلحظة اﻟتي يتوقف فيها هذا اﻟعون،

فإن حدة اﻟحرب تضعف ،وتقو اﻵمال في اﻟوصول إﻟى حل سلمي .وﻻ ينطو
حديثنا عن حلف اﻷطلنطي صدد موضوع اﻟجزائر ،على أ

غرض أو تحيز،

واﻟحلف غارق في صم م اﻟمش لة اﻟجزائرة إﻟى أذن ه .وأن ل ما أرجوه بإخﻼص
وتواضع ،هو اﻟقول ،أن اﻟوقت قد حان ﻻنفصال اﻟحلف عن اﻟجزائر وقضيتها.
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فلقد حلت آﻻم و وارث ،ووقع دمار هائل ،وسفك اﻟكثير من اﻟدماء ،واقترف اﻟكثير
من اﻹجحاف واﻟظلم .وأننا نوجه اﻟدعوة إﻟى دول حلف اﻷطلنطي ﻟوقف عونها
ﻟفرنسا ،وفي حرب تصفها فرنسا نفسها منتهى اﻟبﻼغة أنها "حرب قذرة" ٕوانني

أقترح أن تستﻐفر دول حلف اﻷطلنطي عن سلو ها ،وأن يتمثل ذﻟك بتحو ل

مساعداتها إﻟى ح ومة اﻟجزائر في حرها اﻟمقدسة من أجل اﻟتحررٕ .واذا انت
هذه اﻟدول ،ﻻ تكترث بنداء اﻟميثاقٕ ،وان عليها أن تكترث بنداء اﻟدم في اﻟجزائر،
و ما جرته حرها من آﻻم وشقاء وأحزان .و ل ما طلب إﻟى دول حلف اﻷطلنطي

هو أن تقلب س استها في اﻟجزائر وهنا في اﻷمم اﻟمتحدة رأساً على عقب .فبدﻻً

من مناصرة فرنسا وتأييدها في حرب استعمارة ،وفي حرب قذرة ،من اﻷكرم ﻟها

أن تنصر وتؤ د حر اً من أجل اﻟتحرر ،ﻻ تقل في أمجادها عن ثورة أمر ا ،أو

ثورة فرنسا ،أو ثورة انجلت ار ،وأن تسهم لها إسهاماً سخ اً و رماً في مأثرة عظ مة،
هي مأثرة اﻟحرة اﻹنسان ة.

وعندما أتحدث على هذا اﻟنحو ،آمل أن ﻻ ح م علي ،أن أفﻼطوني

اﻟنزعة ،أو مﻐرق في اﻟمثاﻟ ة .فهذا هو اﻻتجاه اﻟراهن ﻟلنفس ة اﻟفرنس ة ،وﻟ س في
وسع م أن تكونوا أكثر ميﻼً ﻟفرنسا من اﻟفرنسيين أنفسهم  ،فهناك موجة عارمة

من اﻟليبراﻟ ة ،تطﻐى على فرنسا في اﻟوقت اﻟحاضر ،وﻟفرنسا فصل مجيد في

اﻟليبراﻟ ة .وهاهم قادة فرنسا ،وصفوة مثقفيها ،ضعون خطة ثورة ﻟمعاﻟجة مش لة
اﻟجزائر ،وﻻ رب في أن هذه اﻟخطة مدرسة جديدة في اﻟف ر اﻟس اسي ،فلقد ح موا
عد تف ير عمي  ،على أن اﻟحرب اﻟدائرة في اﻟجزائر حرب عدوان ة ضد شعب

اﻟجزائر ..و قول اﻟمثقفون :إنه على ضوء هذه اﻟحق قة فإن اﻟجنود اﻟفرنسيين غير

مرغمين على اﻻشتراك في حرب اﻟجزائرٕ ،واذا ما ﻟجأ اﻟجنود إﻟى اﻟهرب من
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اﻟخدمة ،فإن هرو هم ﻻ عتبر جرمة ضد اﻟدوﻟة .هذه هي اﻟمأساة اﻟتي تثير
فرنسا لها في اﻟوقت اﻟحاضر ،وتعصف فؤادها ،وعندما يتحرك فؤاد فرنسا ،فإن
اﻟتارخ س علن افتتاح فصل جديد من اﻟنهضة واﻹشراق اﻟف ر .

ﻟكن اﻟقض ة ﻟم تقتصر على اﻟنظرات ،فقد شرع اﻟجنود اﻟفرنسيون ،وقد

تأثروا ما في حرب فرنسا اﻻستعمارة في اﻟجزائر من ظلم ٕواجحاف ،يهرون من

اﻟخدمة اﻟعس رة .وهو فرار من صفوف اﻻستعمار إﻟى صفوف اﻟحرة ،و قف

عضهم اﻟيوم أمام اﻟمحاكم اﻟعس رة في فرنسا ،فمن هذه اﻟقاعة ،ن عث إﻟيهم

بجزل إطرائنا ﻟهم أ طال حاوﻟون تحقي

ما ﻟم يتحق

من واج ات اﻟثورة

اﻟفرنس ة .وﻟكنهم ﻻ قفون في قفص اﻻتهام وحدهم ..فإﻟى جنبهم حاكم شر اؤهم
اﻟجزائرون ..إنهم في اﻟحق قة ﻟ سوا اﻟشر اء ،بل هم أخوة ورفاق ،يجمعهم فاح
مشترك من أجل اﻟحرة واﻟس ادة.
وأود أن أحذر اﻷمم اﻟمتحدة ،أن هذا اﻟموقف اﻟذ

قفه اﻟجنود اﻟفرنسيون

 ،ﻟ س منبثقاً عن اﻟعاطفة واﻟحماس ،إنه موقف اتخذ على أساس اﻟدراسة اﻟثابتة

اﻟصح حة اﻟتي قام بها فﻼسفة فرنسا وأساتذتها وساستها ،وصحفيوها ،ومختلف

رجاﻻتها ،وﻟقد أعلن نحو من مائة وثمانين مف اًر مثلون صفوة اﻟف ر اﻟس اسي
واﻟثقافي في فرنسا ،وفي ب ان أصدروه ،أن فرار اﻟجنود اﻟفرنسيين من اﻟحرب في

اﻟجزائر ،ﻻ عتبر خ انة ﻟوطنهم ٕ ،وان مثل هذا اﻟفرار يجب أن قابل على

اﻟنق ض اﻻحترام اﻟزائد .وأعلن هؤﻻء اﻟمثقفون اﻟعظماء في نها ة ب انهم ما يلي:

"إننا نحترم ل من يرفض حمل اﻟسﻼح ضد شعب اﻟجزائر ،ونر ﻟه

مبر اًر في رفضه.
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ونحترم سلوك أوﻟئك اﻟفرنسيين اﻟذ

شعرون اﻟن ا ة عن اﻟشعب

اﻟفرنسي .أن من واجبهم إضفاء اﻟعون واﻟحما ة  ،على شعب اﻟجزائر اﻟمضطهد،
ونر ﻟهم مبر اًر في ذﻟك.

ٕوان قض ة شعب اﻟجزائر ،اﻟتي تسهم إسهاماً حاسماً ،في تحط م اﻟنظام
اﻻستعمار تحط ماً امﻼً ،هي قض ة جم ع اﻷحرار في ل م ان".

وقد تلوت هذه اﻷجزاء من اﻟب ان اﻟمعرف اسم "إعﻼن ح عدم اﻻشتراك

في اﻟحرب اﻟجزائرة" ،ا سيد

اﻟرئ س ،ﻷقول أن فرنسا نفسها قد بدأت تساعد

شعب اﻟجزائر في حر ه اﻟتحررةٕ ،وان فرنسا نفسها هي اﻟتي تطلب من جنودها،

أن ﻻ يتا عوا اﻟحرب اﻻستعمارة ،وأن فرنسا تضرب اﻟمثل واﻟقدوة ﻟﻸمم اﻟمتحدة

ﻟتحتذ حذوها ،وﻻ رب في أن هذا اﻹعﻼن ،س ص ح خاﻟدًا في اﻟتارخ " اﻟعهد
اﻷعظم"* .وسيذ ره اﻟناس تماماً ما يذ رون اﻹعﻼن اﻟعامي ﻟحقوق اﻹنسان،
ٕواذا ان مثقفو فرنسا قفون هذا اﻟموقفٕ ،واذا ان اﻟجنود اﻟفرنسيون يهجرون

قطعاتهمٕ ،واذا ان اﻟموظفون اﻟفرنسيون ستقيلون من مناصبهم ،تأييدا ﻟقض ة
اﻟحرة ،فماذا يتحتم على دول حلف اﻷطلنطي أن فعلون ﻟلوصول بهذه اﻟحرب

في اﻟجزائر إﻟى نها ة ،ونها ة مشرفة.

ٕوانني ﻷقترح منتهى اﻟجد ،أن تقوم دول حلف اﻷطلنطي ما قام ه
اﻟفرنسيون ،وأنا أناشدها ،أن تقترف شرف اﻟفرار من ميدان اﻟجزائر ،حتى تقف
*

اﻟعهد اﻷعظم  Magna Cartaهو اﻟوث قة اﻟمش ـ ـ ـ ـ ـ ــهورة اﻟتي منحها اﻟملك يوحنا اﻹنجليز في

رون ميد على نهر اﻟتا مز ﻟلوردات اﻟبﻼد عام  1215واﻟتي اعتبرت ف ما عد أس ـ ـ ـ ـ ــاس اﻟحرات في

إنجلترا ،وﻟعل أهم ما في هذا اﻟعهد أن اﻟملك قد وعد ﻟلمرة اﻷوﻟى اﻟتزام حدود اﻻتفاق واﻟتقيد ه،

و انت مظاﻟم اﻟملك قد أثارت اﻟلوردات عل ه فحملوا اﻟسﻼح ضده.
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بر ئة أمام مح مة اﻟتارخٕ ،واذا ما استجابت إﻟى نداء اﻟحرة ،فإنها تكون في

استجابتها قد أسدت خدمة عظ مة ﻟقض ة اﻟسﻼم .وستكون هذه اﻟخدمة أعظم،
اﻟط ع ،ﻟو أنها حوﻟت مساعداتها إﻟى شعب اﻟجزائر وقضيته .فهي قض ة جديرة

اﻟمساعدة ،ما فعل عدد بير من اﻟناس في إفرق ا وآس ا وأورو ا وغيرها .ومثل

هذه اﻟمساعدة اﻟتي أحثكم على اﻟتقدم بها م ن أن تكون في ل صورة ،وأن

تكون في ل شيء ..فنحن نناشد م اﻟعون اﻟعس ر  ،واﻟمساعدة اﻻقتصاد ة،
واﻟتبرع ﻟﻼجئين ،وتقد م اﻟكساء ﻟﻸطفال ،واﻟدواء ﻟلمرضى ..أما أوﻟئك اﻟذين ﻻ

ستط عون تقد م شيء ،فإني أناشدهم ،أضعف اﻹ مان ،وهو أن يخصصوا يوماً

ﻟلصﻼة واﻻبتهال ﻟنصر اﻟجزائر.

وأنا أوجه هذا اﻟنداء ا سيد اﻟرئ س ،ﻻ ﻷننا من اﻟمﻐرمين اﻟحرب ،أو

ﻷن اﻟشعب اﻟجزائر من دعاتها؟ ..فلقد فرضت هذه اﻟحرب على شعب اﻟجزائر
فرضاً عد مائة وثﻼثين عاماً من اﻻستعمار اﻟفرنسي .وﻟقد ﻟجأ هذا اﻟشعب إﻟيها،
عد أن فشلت جم ع اﻟوسائل اﻟسلم ة اﻟتي حاوﻟها .ومع إعﻼن اﻟحرب من جانب
اﻟجزائر ،صدر إعﻼن مماثل ،اﻻستعداد ﻟلتفاوض ﻟلوصول إﻟى تسو سلم ة
على أساس مبدأ تقرر اﻟمصير .ومع اﻟب ان اﻟذ

صدر عن ق ام اﻟح ومة

اﻟجزائرة اﻟمؤقتة ،صدر ب ان آخر ،اﻻستعداد ﻟلوصول إﻟى حل د مقراطي عادل،
عن طر

اﻟمفاوضات اﻟم اشرة ،وعلى أساس تقرر اﻟمصير ،ومبدأ تقرر

اﻟمصير اﻟذ أعلنه اﻟرئ س د ﻐول في ب انه في أيلول عام  ،1959هو عين اﻟمبدأ
اﻟجزئرة
ا
اﻟذ يناضل اﻟشعب اﻟجزائر في سبيل تحق قه ،واﻟذ تكافح اﻟح ومة

ﻟلوصول إﻟ ه .ومع ذﻟك فقد رفضت فرنسا عرض اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟلشروع في
مفاوضات حرة ،وجرت اتصاﻻت في أشهر مارس وأبر ل وأغسطس وأكتو ر من
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عام  1956بين اﻟجزائرين وممثلي اﻟح ومة اﻟفرنس ة ﻹعداد اﻟعدة ﻹجراء
مفاوضات رسم ة ،وقامت فرنسا في أكتو ر من ذﻟك اﻟعام نفسه عمل ة قرصنة
جو ة ،فاختطفت اﻟزعماء اﻟجزائرين وهم في عثة ﻹحﻼل اﻟسﻼم ..وأح طت
مساعي اﻟوساطة اﻟتي قدمها ملك اﻟمﻐرب ورئ س تونس في أكثر من مناس ة.
وتقدم عدد من اﻟزعماء اﻟعاﻟميين ،واﻟذين ﻻ أر ضرورة ﻟلكشف عن أسمائهم،

عارضين اﻻستعداد ﻟلق ام اﻟتوفي

صورة رسم ة أو غير رسم ة .واقترحت ح ومة

اﻟجزائر اﻟمؤقتة من أكتو ر في عام  ،1958في ردها على خطاب "سﻼم اﻟشجاع"
اﻟذ

أﻟقاه د ﻐول ،اﻟوصول إﻟى حل شرف عن طر

اﻟتفاوض ،وأعلنت

استعدادها ﻹ فاد ممثليها ﻟلشروع في مفاوضات مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة .وعادت
ح ومة اﻟجزائر فاقترحت في يونيو من عام  ،1959اﻹعداد ﻻجتماع عقد مع
فرنسا سع اً ﻟلوصول إﻟى حل شرف ﻟلمش لة .وردت ح ومة اﻟجزائر في سبتمبر

اﻟجنرل د ﻐول عن تقرر اﻟمصير ،فأعلنت استعدادها،
ا
عام  1959على خطاب

ﻹ فاد م عوثيها ﻟﻼتصال اﻟح ومة اﻟفرنس ة و حث شرو تطبي تقرر اﻟمصير.
وحاوﻟت اﻟح ومة اﻟمؤقتة في أكتو ر عام  ،1959عن طر وساطة ملك اﻟمﻐرب،

اﻟبدء اﻟمفاوضات ،وأعلنت في نوفمبر من اﻟعام نفسه أسماء خمسة من وزرائها،
ﻟلشروع في اﻻتصاﻻت اﻟتمهيد ة وذﻟك ردا على اﻟب ان اﻟذ
د ﻐول.

أصدره اﻟجنرال

ووجهت ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة في فبراير عام  1960رساﻟة شخص ة

إﻟى اﻟجنرال د ﻐول طلبت فيها أن قرر ما إذا ان يرغب في استق ال موفد حمل
رساﻟة شخص ة من اﻟح ومة اﻟجزائرة .و عثت في يونيو من اﻟعام نفسه ،محاوﻟة
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أخيرة ،و عد خطاب اﻟجنرال د ﻐول في اﻟ ار ع عشر من يونيو ،م عوثين إﻟى ميلون،
تمهيداً ﻟوصول وفد جزائر رسمي إﻟى فرنسا.

وقد برهنت هذه اﻟمحاوﻟة اﻟخيرة ا سيد اﻟرئ س أكثر من أ شيء آخر،

على أن فرنسا ﻻ تنشد اﻟسﻼمٕ ،وانما تنشد إعادة احتﻼل اﻟجزائر.
وها نحن نجد بيننا هنا في هذه اﻟقاعة ،اﻟم عوثين اﻟجزائرين بومنجل
وابن حيى ،وهما على استعداد ،ﻟلتحدث إﻟ م صورة رسم ة أو غير رسم ة ،عن

مهزﻟة ميلون ،ﻟقد عومﻼ ما عامل أسر اﻟحرب .وﻟم تكن محادثات ميلون،

محادثات معناها اﻟصح حٕ ،وانما انت

لمات واضحة س طة إنذا اًر ،و أن

اﻟجزائر تسعى ﻟلحصول على شرو اﻻستسﻼم .وقد أوضح اﻟبﻼغ اﻟفرنسي

اﻟرسمي اﻟذ نشر في اﻟتاسع واﻟعشرن من يوﻟيو صراحة أن" :ممثلي اﻟح ومة
اﻟفرنس ة قد أوضحوا اﻟظروف اﻟتي م ن فيها إجراء اﻟمحادثات وتنظ مها" .وقد
أبلغ اﻟم عوثان اﻟجزائران اﻟسلوك اﻟذ يجب أن يت عه رئ س اﻟح ومة اﻟجزائرة

عند وصوﻟه إﻟى فرنسا ،فعل ه أن ق م حيث تطلب إﻟ ه اﻹقامة ،وأن عمل ما

يؤمر ه ،وأن ﻻ قابل أحداً وأن ﻻ يتحدث إﻟى أ إنسان ،وأفهم اﻟم عوثان أنه
ﻟن قابل اﻟرئ س د ﻐول إﻻ عد توق ع وقف إطﻼق اﻟنار.
ومن اﻟطب عي ،ا سيد

اﻟرئ س ،أنه ﻟشرف عظ م أن قابل أ

إنسان

اﻟرئ س د ﻐول ،بوصفه طﻼً عظ ماً من أ طال اﻟتحرر في اﻟحرب ،وﻟكن رئ س
اﻟح ومة اﻟجزائرة تواق ﻟرؤ ة اﻟتحرر أوﻻً ،ثم طل اﻟتحرر ثان اً .فل س رئ س
اﻟح ومة اﻟجزائرة ،وﻻ غيره من اﻟجزائرين من عبدة اﻷ طال .إن شعب اﻟجزائر
عبد اﻟحرة ،في ع ادته

 .وهو ﻟن يتوقف عن إطﻼق اﻟنار ،ﻷنه واث
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من

حصوﻟه على حرته .وﻟكن إذا قدر ﻟمحادثات ميلون أن تفشل ،فإن على مناقشاتنا
في نيو ورك أن تتكلل اﻟنجاح.
وعلى ذﻟك فإن اﻟنجاح اﻟحق قي ﻟقض ة اﻟجزائر ،وحلها اﻟصح ح ،قومان
في استقﻼﻟها.؟ فاﻟس ادة اﻟكاملة واﻻستقﻼل اﻟتام ،واﻟوحدة اﻹقل م ة ،هي اﻟعناصر

اﻟتي تؤﻟف اﻟحل اﻟوحيد ﻟقض ة اﻟجزائر .ومن حقنا أن ندهش تمام اﻟدهشة ،إذا
ما رأينا اﻻستقﻼل محرماً على اﻟجزائر .فلقد غدت اﻟقطر اﻟوحيد في شمال إفرق ا

اﻟذ

ﻟم ستقل عد .وﻟ ست هناك أ ة دوﻟة في شمال إفرق ا ،أكثر جدارة

مركش وتونس وﻟيب ا واﻟجمهورة اﻟعر ة
اﻻستقﻼل من اﻟجزائر .وﻟقد انت ا

اﻟمتحدة ،تع ش لها في ظل اﻟس طرة اﻷجنب ة ،وﻟكنها حصلت على استقﻼﻟها.
تر ما هي خطيئة اﻟجزائر حتى ترغم على خوض اﻟحرب ﻟلحصول على

استقﻼﻟها ،وقد وقع في هذه اﻟدورة حادث فرض نفسه فلم يترك مجاﻻً ﻷ تردد..

ٕوانني أقول أن ح شعب اﻟجزائر ،قد غدا ثابتاً وغير قابل ﻟلنقاش .ففي هذه
اﻟدورة ،وهي دورة تارخ ة ،ﻷنها دورة إفرق ا ،أعلن استقﻼل أكثر من أرع عشرة
دوﻟة إفرق ة ،وقبلت في عضو ة اﻷمم اﻟمتحدة ،وقد رحبنا بها لها .وﻟم يناقش
أحد منا حقها في اﻟس ادة .

فما هو اﻟسبب ا تر في معاملة اﻟجزائر معاملة مختلفة؟ فلماذا ﻻ تستقل
اﻟجزائر وتقبل في عضو ة اﻷمم اﻟمتحدة  ..إننا نرغب رغ ة أكيدة ومخلصة في

معرفة اﻟسر ،إذا وجدت اﻟع قرة اﻟكاف ة ﻟد أ إنسان ﻟ طلعنا على هذا اﻟسر.
وﻟقد عرضت اﻟنيو ورك تا مز في مقال افتتاحي أخير اﻟوضع اﻟكلمات اﻟتاﻟ ة:

"أما وقد غدت في هذا اﻟعام ،خمس عشرة مستعمرة فرنس ة سا قة دوﻻً

مستقلة ،فقد ات واضحاً أن من غير اﻟمنط أو اﻟمعقول أن تظل اﻟجزائر ،وهي
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أكثر تقدماً منها محرومة من ح تقرر اﻟمصير اﻟذ

وعد ه اﻟجنرال د ﻐول.

وﻟ س من اﻟمعقول أ ضاً اﻟنس ة إﻟى د ﻐول ،وهو اﻹنسان اﻟعملي ،أن سلك في
هذه اﻟقض ة سلوك من عتبرها غير ذات شأن دوﻟي ،وأن يرفض حتى مجرد

اﻟ حث فيها في اﻷمم اﻟمتحدة ".

وأنا ﻻ أقول ما قاﻟته اﻟنيو ورك تا مز ،أن اﻟجزائر أكثر تقدماً من عدد

من اﻟدول اﻹفرق ة اﻟتي قبلت في عضو ة اﻷمم اﻟمتحدة  ،فل س ثمة من ابتهج
بهذا اﻟتطور أكثر من اﻟجزائر ،اﻟتي تعتبر استقﻼل هذه اﻟدول اﻹفرق ة عيداً ﻟها.

ﻟن ني أتف مع اﻟنيو ورك تا مز في ما قاﻟته ،من أن من غير اﻟمعقول أن نن ر،
على شعب اﻟجزائر ،ما اعترفنا ه ﻹخوانه من اﻟشعوب اﻷخر في اﻟقارة نفسها.

فما هو اﻟسبب وما هي اﻟعلة ا تر ؟.

وﻟقد قيل إن في اﻟجزائر مصاﻟح فرنس ة ضخمة ،وأقل ة فرنس ة بيرة.
فدعوني أعاﻟج هذه اﻷقوال ،واحداً واحداً..
إن ﻟفرنسا في اﻟجزائر ،ا سيد اﻟرئ س ،من اﻟمصاﻟح ،ما ش ه تلك
اﻟتي ع فت جم ع اﻟدول اﻻستعمارة على إقامتها في مستعم ارتها .وﻻ أود اﻟخوض
في أصل هذه اﻟمصاﻟح ،وهل هي مشروعة أو غير مشروعة .وﻟكنني أرد أن

أقول ،إنه ﻟ ست هناك دوﻟة استعمارة واحدة ،وهذا شمل فرنسا ط عاً ،ﻟم تكن

ﻟها مصاﻟحها في اﻟبﻼد غير اﻟمستقلة ،وﻟكن هذه اﻟمصاﻟح ﻟم تكن في يوم ما
عائقاً في طر اﻻستقﻼل .فلقد انت اﻟهند اﻟدرة اﻟكبيرة في اﻟتاج اﻟبرطاني ،ومع

ذﻟك فقد اعترفت برطان ا استقﻼﻟها ،محتفظة اﻟمصاﻟح اﻟمشروعة اﻟتي تملكها

فيها .وﻻ م ن اﻟحفا على اﻟمصاﻟح اﻻستعمارة ،وﻻ س ما اﻟمشروع منها ،إﻻ
عن طر

اﻻعتراف اﻻستقﻼل .أما عندما سلب اﻟشعب حقه في اﻻستقﻼل،
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فإنه يثور ،و حمل اﻟسﻼح ،وتتعرض هذه اﻟمصاﻟح ﻟخطر اﻟجمار اﻟشامل .وﻻ
أر حاجة إﻟى نصح فرنسا في هذه اﻟقض ة ،فقد تلقت درساً نافعاً وم اًر في اﻟهند

اﻟصين ة ،هذا إذا انت تأ ه بدروس اﻟتارخ وعبره .و انت اﻟح ومة اﻟجزائرة ،مع
ذﻟك ،رشيدة ومتزنة .فلقد أعلنت مرات ومرات ،استعدادها ﻻحترام مصاﻟح فرنسا

اﻟمشروعة .واﻻستقﻼل ﻻ عني ﻟلح ومة اﻟجزائرة اﻟعزﻟةٕ ،وانما عني مقدمة
اﻟتعاون اﻟحر مع جم ع دول اﻟعاﻟم ،و ينها فرنسا ،وﻟقد أوضحت اﻟح ومة اﻟجزائرة
عداء ﻟفرنسإ ،وانما عتبر
في ب ان رسمي ﻟها أن اﻟشعب اﻟجزائر ﻻ حمل
ً
اﻻستعمار عدوه اﻟوحيد ...ونحن نتطلع إﻟى تعاون صادق مع فرنسا ،ونحن نضع
هذا ضمن اﻹطار اﻟتاﻟي :فرنسا من ناح ة ،واﻟمﻐرب اﻟحر من اﻟناح ة اﻷخر .
وفي وسع فرنسا أن تجد في اﻟمﻐرب م ان اﻷفضل ة ،في اﻟحقل اﻻقتصاد  ،إذا

قبلت فرنسا حل عن طر اﻟتفاوض ﻟلمش لة اﻟجزائرة. .
وعلينا أن ﻻ ننسى ،أن اﻟسبيل اﻟوحيد ﻻحترام هذه اﻟمصاﻟح وحمايتها هو

اﻟتفاوض ،أما إذا استمرت اﻟحرب ،فإنني أخشى أن يتطور اﻟوضع إﻟى هند صين ة
أخر  ،حيث ترغم فرنسا على اﻟخروج من اﻟبﻼد ،عد أن تتحطم مصاﻟحها افة.
أما شأن قض ة اﻷقل ة اﻷورو ة ،فمن اﻟضرور است عاد عض اﻟصور

اﻟمشوهة ،واﻟمفاه م اﻟخاطئةٕ .واذا ما فعلنا ذﻟك ،أص حت اﻟمش لة سهلة على
اﻟعﻼج واﻟفهم.

واﻟتشو ه اﻟرئ سي في هذا اﻟموضوع ،قوم في عدد هؤﻻء اﻟمستوطنين

اﻷورو يين وطب عتهم .وﻟقد ضخمت فرنسا دائماً من عددهم وقوتهم ﻻختراع حجة

ضد استقﻼل اﻟجزائر ..و ثي ًار ما سمعنا فرنسا تصل عددهم إﻟى اﻟمليون ونصف
اﻟمليون .واﻟحق قة أن هذا اﻟرقم هو ضعف اﻟرقم اﻟحق قي ،فقد قدر "اﻹحصاء
-154-

اﻟسنو ﻟلجزائر" عدد اﻷورو يين بثمانمائة وخمسين أﻟفاً ،من مجموع عشرة مﻼيين

هم س ان اﻟبﻼد .واﻟطرف في اﻟموضوع ،أن فرنسا تضم إﻟى عدد اﻟمستوطنين
اﻟفرنسيين اﻟمائة واﻟخمسين أﻟفاً من يهود اﻟجزائر .فهؤﻻء اﻟيهود ﻟ سوا من

اﻟمستوطنين ٕوانما هم من اﻟجزائرين .وﻟقد مضى على اﻟقسم اﻟﻐاﻟب منهم ،في
اﻟج ازئر ،أكثر من أﻟفي عام .و ناضل اﻟيهود اﻟجزائرون مع مواطنيهم اﻟجزائرين
في سبيل حرة اﻟجزائر .وﻟقد تعرضوا هم أ ضاً في اﻟماضي ﻟطﻐ ان اﻟتمييز

اﻟعنصر اﻟفرنسي في أكثر من مناس ة ...و شترك يهود اﻟجزائر ،وفي م ادين
اﻟقتال ،وفي اﻟسجون وفي اﻟمحاكم اﻟعس رة ،مع مواطنيهم اﻟجزائرين في اﻟمصير

اﻟمشترك شعب واحد ،يناضل في سبيل اﻟحرة.

وهناك ناح ة أخر تجب مﻼحظتها وهي أن جم ع اﻟثمانمائة واﻟخمسين

أﻟف ًا من اﻷورو يين ﻟ سوا من اﻟفرنسيين .إنهم ينتمون إﻟى جنس ات مختلفة .وعندما

تكون اﻟواج ات موضع اﻟحديث ،تعتبرهم فرنسا فرنسيين ،أما عند اﻟحقوق ،فإنهم

أجانب غراء .هذا هو وضعهم

اﻟنس ة إﻟى فرنسا .وقد أيدت نشرة فرنس ة

رسم ة اسمها "اﻟتعا ش في اﻟجزائر"أن هؤﻻء اﻷورو يين هم خل

من شعوب

اﻟ حر اﻷب ض اﻟمتوس  ،جاءوا إﻟى اﻟجزائر في مختلف اﻟعهود ،و ان اﻷس ان
أول من وصل منهم ،فأقاموا في وهران ،ثم ت عهم اﻹ طاﻟيون حيث تر زوا في

قسطنطين ة فاﻟماﻟطيون اﻟذين أقاموا في اﻟشرق ..و تب اﻟحجة اﻟفرنسي اﻟمشهور
 ،رمون إينارد ،قول في "نشرة اﻟمعلومات اﻟتي س صدرها اﻟحاكم اﻟعام ﻟلجزائر"أن

اﻟتقديرات تشير إﻟى أن واحداً وعشرن في اﻟمائة فق من مجموع اﻷورو يين في
اﻟجزائر هم من أصل فرنسي .وذ ر اتب سو د أن "اﻟناس في منطقة وهران،
يتحدثون اﻷس ان ة أكثر من حديثهم اﻟفرنس ة" .وه ذا تتهاو هذه اﻷسطورة عن
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اﻟمستوطنين اﻟفرنسيين إﻟى اﻟحض ض .وﻻ مثل هؤﻻء اﻟمستوطنون ﻟفرنسا أكثر
من مخلب ق  ،ﻟفرض س طرتها اﻟدائمة على اﻟجزائر.

وسواء أكان هؤﻻء اﻟمستوطنون فرنسيين أو أس اناً أو إ طاﻟيين أو

ماﻟطيين ،فل س من حقهم أن يؤﻟفوا مش لة ،وحتى ﻟو انوا جم عاً من اﻟفرنسيين
في اﻟصم م ،فوضعهم ﻻ يثير أ ة صعو ة .فاﻟمجال فس ح أمامهم ﻻخت ار أحد
ونوا جزائرين ،وهذا ح طب عي ﻟهم ،فهم

سبيلين ..ففي استطاعتهم أوﻻً ،أن
جزائر ون وﻟدوا في اﻟجزائر ،وﻟهم اﻟح في ل ما في اﻟرعو ة اﻟجزائرة من
حقوق ،دون أ

تمييز على أ

أساس من اﻷسس .وفي استطاعتهم ثان اً ،أن

يؤثروا اﻟ قاء مواطنين فرنسيين وأن منحوا ح اﻹقامة في اﻟجزائر ،وأن مارسوا
حرة ل نشا مشروع في أ سبيل من سبل اﻟح اة في اﻟجزائر ،ضمن نطاق

اﻟقانون.

ومهما ان اخت ار هؤﻻء اﻷورو يين فهناك حقي

مهمة ،يجب أن ﻻ

تﻐيب عن أذهاننا ،فلن ون هناك تمييز في اﻟجزائر على أ أساس من اﻷسس.
وﻟ س ثمة من سبب يدعو اﻷورو يين إﻟى اﻟ قاء أقل ة .ففي وسعهم أن

ونوا

جزائرين من ل ناح ة ،وأن يتمتعوا استقﻼل اﻟجزائر في ق اررة قلو هم تماما ما

يتمتع اﻷمر يون استقﻼل بﻼدهم ،على اﻟرغم من جذورهم اﻟفرنس ة أو اﻹ طاﻟ ة

أو اﻷس ان ة .و اﻟط ع ﻟن ون من حقهم اﻟمطاﻟ ة امت ازات خاصة في اﻟجزائر

اﻟمستقلة ،ما ﻟ س من ح اﻷمر يين ،من ذو اﻟجذور اﻟفرنس ة أو اﻹ طاﻟ ة

أو اﻷس ان ة ،اﻟمطاﻟ ة مثل هذه اﻻمت ازات .وس قوم مق اس اﻟح اة في اﻟجزائر
اﻟمستقلة على اﻟمساواة أمام اﻟقانون وتكافؤ اﻟفرص.
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وﻟ ست هذه اﻟتأكيدات صادرة عني ا سيد

اﻟرئ س ،بل إنها تمثل

اﻟموقف اﻟذ أعلنته ح ومة اﻟجزائر في ل مناس ة.
فقد أعلنت جبهة اﻟتحرر اﻟوطني اﻟجزائر في اﻟسادس عشر من أبرل
عام  1956ما يلي:

"ستتمتع اﻷقل ة اﻷورو ة في اﻟدوﻟة اﻟجزائرة اﻟحرة ،اﻟمساواة اﻟكاملة في

اﻟحقوق واﻻﻟتزامات ،دون أن تمييز من أ نوع".

وأعلنت جبهة اﻟتحرر في ب ان أخر أصدرته في اﻟعشرن من أغسطس

عام  1956ما يلي:

"اﻟثورة اﻟجزائرة ﻟ ست حر اً أهل ة أو دين ة .إنها ترد أن تق م جمهورة
اشتراك ة ود موقراط ة تؤمن اﻟمساواة اﻟحق ق ة بين جم ع اﻟمواطنين ،وفي بﻼد
واحدة دون أ تمييز".

وفي أول ب ان وزار أصدرته اﻟح ومة اﻟمؤقتة ﻟلجمهور ة اﻟجزائرة،

أعلنت ما نصه:

"من اﻟمؤ د ،أنه عد تحرر اﻟجزائر من اﻟمستعمرن ،ﻟن

ون ثمة

مواطنون من اﻟدرجة اﻷوﻟى أو من اﻟدرجة اﻟثان ة .وﻟن تقوم اﻟجمهور ة اﻟجزائرة
أ

اﻟرغبين في اﻟ قاء
تمييز سبب اﻟعنصر أو اﻟدين اﻟنس ة إﻟى أوﻟئك ا

جزائرين ...إن جم ع اﻟمصاﻟح اﻟمشروعة ستصان وتحف ".

وه ذا ﻟم تأل اﻟح ومة اﻟجزائرة جهداً ،وﻟم تضع فرصة  ،في تأكيد

س استها في قض ة اﻷورو يين في اﻟجزائر ،أو اﻟفرنسيين في اﻟجزائر ،إذا شئتم
هذه اﻟتسم ة .وﻟقد وجه رئ س اﻟح ومة اﻟجزائرة في اﻟسا ع عشر من فبراير عام

 ،1960نداء مؤث ار إﻟى اﻷورو يين ضمنه اﻟع ارات اﻟتاﻟ ة:
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"إن اﻟجزائر ملك ﻟلجم ع .وﻟقد مضت أج ال عدة ،وأنتم تطلقون على
أنفس م اسم اﻟجزائرين ،فمن ين ر عل م هذا اﻟلقب؟ إن اﻟجزائر ،ﻟلجزائرين
جم عاً ،مهما ان أصلهم .وهذه اﻟقاعدة ﻟ ست أسطورة إنها حق قة ح ة ،ترتكز

إﻟى ح اة مشتر ة .وسيتوافر في اﻟجمهورة اﻟجزائرة اﻟتي سنقوم ببنائها معاً،
اﻟمجال ﻟلجم ع ،واﻟعمل ﻟلجم ع ..ونحن نرد من م اﻻشتراك في هذا اﻟبناء".
فهل ينتظر ،ا سيد

اﻟرئ س ،من اﻟشعب اﻟجزائر  ،أ

شيء آخر،

عرضه عد هذه اﻟب انات اﻟصادقة ،و عد هذا اﻟموقف اﻟد مقراطي اﻟذ

تقفه

ح ومته .إنه أكثر اﻟمواقف اﻟتي م ن ﻟح ومة مسؤوﻟة أن تقفها سخاء وشهامة.
وقد أسميته اﻟسخاء واﻟشهامة  ،ﻷنني ﻻ أرد أن أن ش اﻟماضي وما تعرض ﻟه

اﻟشعب اﻟجزائر إذا ما تحق اﻻستقﻼل ،فس ظل هذا اﻟماضي مﻐلقاً إﻟى اﻷبد.

وعلينا أن ﻻ نبد أ اكتراث ،في هذا اﻟصدد ،ما قوم ه من يوصفون

اﻟمتطرفين اﻟفرنسيين في اﻟجزائر من اضطراب ومعارضة .إنهم ﻻ مثلون إﻻ

أقل ة ﻻ يؤ ه بها .أما ق ة اﻷورو يين فيؤثرون اﻟع ش سﻼم وطمأنينة في اﻟجزائر،

وسينعمون اﻟسﻼم حتماً .عندما عترف اﻻستقﻼل ﻟلجزائر ،فإن سلوك هؤﻻء
اﻟمتطرفين سيتبدل ،فلن عد ﻟهم أمل في امت ازات أو استثناءات وﻟن طمعوا في
حما ة هذه اﻻمت ازات واﻻستثناءات .وﻟن سود في دوﻟة اﻟجزائر اﻟمستقلة ،وذات
اﻟس ادة اﻟكاملة ،إﻻ شعار فرنسا اﻟعظ م" :اﻟحرة واﻹخاء واﻟمساواة".

وﻹغﻼق هذا اﻟفصل اﻟمؤﻟم إﻟى اﻷبد ،يتحتم على اﻷمم اﻟمتحدة ،أن

تلعب دورها في فتح فصل جديد ،دائم اﻹشراق واﻹشعاع .وﻟ س في وسع اﻷمم

اﻟمتحدة أن تشهد حر اً ،وأن تكتفي اﻟجلوس ،وقد مدت ساقيها ،وطوت ذراعيها،

ﻟ س في م نة اﻷمم اﻟمتحدة أن تر

ارثة تحل شعب امل ،وأن تق ع في برج
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عاجي من اﻟتجاهل وعدم اﻻكتراث .فمصير عشرة مﻼيين من إخوان م ،و رامتهم،
ووجودهم في اﻟحاضر واﻟمستقبل ،تتعرض لها ﻟخطر ،و تعرض ﻟلخطر أ ضاً،
سﻼم اﻟمنطقة وطمأنينتها.

وعلينا أن نر اﻟدور اﻟذ ستلع ه اﻟمم اﻟمتحدة في عام  ،1960واﻟذ

س قدر ﻟه أن حذف مش لة اﻟجزائر من جدول أعماﻟنا ﻟعام .1961

اﻟرئ س ،إننا تعلمنا اﻟكثير أثناء مناقشاتنا ﻟهذا

ٕوانني ﻷقول ا سيد

اﻟموضوع طيلة اﻟسنوات اﻟست اﻟماض ة ،إنني ﻷبتهل إﻟى ﷲ ،أن ون مرشدنا

ما تعلمناه ،وأن

ون حافزنا ما نصبو إﻟ ه ،وأن

ون نافعنا ما حصلنا ع ه..

ٕوانني أدعي ،وﻟي اﻟح في ذﻟك ،أننا سبنا اﻟكثير من اﻟخبرة في موقف فرنسا
اﻟس اسي واﻟنفساني تجاه مش لة اﻟجزائر .وﻟ س في م نتنا أن نن ر أن اﻟجنرال
د ﻐول قد عبر نهر اﻟرو ون

*

ما ﻟم عبره غيره من قبل .وﻟكن اﻟجسر اﻟذ

أقامه يتأرجح في جم ع اﻻتجاهات .ومن واجب اﻷمم اﻟمتحدة أن تق م جس اًر ثا اً،
موقرط ة ،اﻻنتقال عل ه أمان إﻟى اﻟجزائر ،حيث قوم دور
ا
تستط عه اﻟحرة واﻟد
اﻟمم اﻟمتحدة .وقد نعود بذاكرتنا إﻟى أن اﻟرئ س د ﻐول عازم على طرح اﻟقض ة
لها أما فرنسا ،فهناك استفتاء شعبي يوشك أن يجر ..

وفي وسعنا ،هنا في اﻷمم اﻟمتحدة ،أن نأخذ علماً بهذه اﻟحق قة..

فاﻻستفتاء اﻟفرنسي ،قض ة داخل ة ،ﻻ عﻼقة ﻟها ماشاوراتنا ،و جب أن ﻻ تؤثر

* اﻟرو ون نهر ص ـ ـ ــﻐير في إ طاﻟ ا ص ـ ـ ــب في اﻷدرات ك إﻟى اﻟش ـ ـ ــمال من رمييني و ان يؤﻟف
اﻟحد اﻟفاص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين رومة ومقاطعاتها في اﻟعهد اﻟروماني .وقد اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتهر أمره عندما عبره يوﻟيوس

ق ص ـ ــر عام  49ق.م اﻟميﻼد على رأس ج ش ـ ــه مما رمز إﻟى إعﻼنه اﻟحرب ض ـ ــد مجلس اﻟش ـ ــيوخ
اﻟروماني ،وغدت ﻟعبور اﻟنهر شهرة تارخ ة ،حتى أص ح مضرب اﻷمثال.
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على سير عملنا .فلقد أحس د ﻐول أن سلطته في بﻼده قد غدت موضع اﻟتحد ،
فأراد أن ضمن ثقة فرنسا ه ،أو يتأكد من رغ ات فرنسا في قض ة اﻟجزائر إن
جماهير اﻟشعب في فرنسا ،ﻐيرها من اﻟجماهير ،إذا تر ت إﻟى غرائزها ،تؤ د
اﻟحرة .وﻟكن مهما انت نتيجة هذا اﻻستفتاء ،فإن ح

اﻟجزائر ،في تقرر

اﻟمصير ،ظل قائماً ﻻ قبل اﻟتحد  .وح شعب اﻟجزائر ،في اﻻستقﻼل ،ﻻ

ينبث من رغ ات فرنسا ،وﻻ م ن أن يتأثر أ ة صورة من اﻟصور استفتاء
اﻟرئ س د ﻐول .وسنفرح اﻟط ع إذا أيدت فرنسا استقﻼل اﻟجزائر ،وﻟكننا ﻟن نحيد
عن أهدافنا أو نتوقف عن اﻟعمل هنا في اﻷمم اﻟمتحدة ،إذا آثرت فرنسا اﻻقتراع
صورة مﻐايرة .فرغ ة اﻟجزائر هي اﻟشيء اﻟمهم .إنها اﻟقاعدة ،بل اﻟقاعدة اﻟوحيدة.

وﻟذا فإن على اﻷمم اﻟمتحدة أن تجر استفتاء في اﻟجزائر ﻟتتأكد من رغ ات
شعبها قي أجواء من اﻟحرة واﻟهدوء واﻟنظام.

ونقد اقترحت استفتاء شعب ا تقوم ه اﻷمم اﻟمتحدة ،ﻷننا نرد أن ن ون

منصفين مع اﻟجم ع.وعلينا أن نعدل مع اﻟكل .وأن نمد يد اﻟمساواة ﻟلجم ع .إن
فرنسا طرف في اﻟقض ة ،بل أنها طرف في اﻟصرع ،وﻟ س من اﻟمعقول أن ن ل
مصير اﻟجزائر إﻟى أيد فرنسا .إن اﻟجزائر في حاﻟة حرب مع فرنسا ،ومن اﻟﻐبن

اﻟصارخ ﻟلعداﻟة أن ندع استفتاء اﻟجزائر تحت رحمة فرنسا.
واﻹدارة لها في اﻟجزائر من اﻟناح ة اﻟثان ة معاد ة تمام اﻟعداء ﻟشعب

اﻟجزائر وﻵماﻟه اﻟقوم ة .إنها إدارة استعمارة ،وهل سب ﻷ ة إدارة استعمارة أن
انت عاجلة ومنصفة مع شعب مستعمر.

ومن اﻟناح ة اﻟثاﻟثة ،فإن اﻟج ش اﻟفرنسي وقوات اﻷمن في ت اﻟجزائر،

قد أش عا بنزعة اﻟكراه ة ﻟمبدأ ح تقرر اﻟمصير .وﻟقد عث وزر حر ة فرنسا
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برساﻟة إﻟى اﻟقائد اﻟفرنسي اﻟعام في اﻟجزائر قول" :وعندما يتم تنظ م مستقبل
اﻟجزائر اﻟس اسي ،س ظل اﻟج ش في اﻟجزائر ،ﻟﻸداء رساﻟته اﻟخاﻟدة وهي اﻟدفاع
اﻟمشترك عن فرنسا واﻟجزائر"ٕ .واذا ما تفهمنا هذه اﻟرساﻟة اﻟموجهة إﻟى اﻟج ش
اﻟفرنسي في اﻟجزائر ،ف يف م ن ﻟنا أن نث أن اﻻستفتاء اﻟذ ستجره فرنسا

س ون ح اًر .وهناك حق قة أخر  ،وهي أن ل جند فرنسي يذهب إﻟى اﻟحرب

في اﻟجزائر ،سلم تي اً  ،حمل في صدره ب اناً قول" :إن اﻟجزائر ﻻ تستح

اﻟقوم ة اﻟمستقلةٕ ،وان اﻟجزائر ين هم من اﻟمواطنين اﻟفرنسيين" .وفي ظل مثل هذه

اﻟتعل مات  ،يف م ن ﻟنا ا سيد اﻟرئ س أن نث

أن استفتاء في ظل فرنسا

م ن أن ون ح اًر.
وقد أقسمت اﻟح ومة اﻟفرنس ة من اﻟناح ة اﻟثاﻟثة على محارة مبدأ تقرر

اﻟمصير محارة عنيدة .ﻟقد ذ ر اﻟمسيو دو ره رئ س وزراء فرنسا في تعل ماته
اﻟتي وجهها إﻟى ا مق م اﻟفرنسي اﻟعام في اﻟجزائر ،اﻟتوجيهات اﻟتاﻟ ة" ،إن اﻟنقطة
اﻟرئ سة ،هي أن نت ع ل سبيل مم ن ﻟضمان اﻻقتراع ضد اﻻنفصال ،وانتصار

اﻟوحدة اﻟوث قة مع فرنسا".ومع مثل هذه اﻟتوجيهات اﻟتي تصدر عن رئ س وزراء
فرنسا ،يف م ن ﻟنا ا سيد اﻟرئ س أن نث

أن ون ح اًر؟!

أن أ استفتاء تجره فرنسا م ن

اﻟر عة ،وهذا شيء مهم ﻟلﻐا ة ،مفهوم
وﻟلرئ س د ﻐول ،من اﻟناح ة ا

خاص ،وتعرف معين ،وتطبي نموذجي ﻟمبدأ تقرر اﻟمصير ،وهي عوامل تنزع
من مبدأ تقرر اﻟمصير ل ما ف ه من ﻟحم وعظم وأعصاب .وقد تحدث اﻟرئ س

د ﻐول في ب انه في شهر سبتمبر عام  1959إﻟى اﻟجزائرين " أفراد" وأن ر

اﻟحق قة اﻟتارخ ة بوجود وحدة وس ادة جزائرتين .وقد هدد اﻟجزائرين أنهم إذا
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آثروا اﻻستقﻼل ،فس عانون اﻟفاقة واﻟفوضى واﻟمذا ح واﻟد تاتورة اﻟشيوع ة .أما
إذا آثروا اﻻتحاد مع فرنسا فقد مناهم اﻟجوائز ..ووعد اﻟفرنسيين اﻟتقس م وشطر
اﻟصحراء عن اﻟجزائر ،وﻻستيﻼء على ما فيها من ثروات طب ع ة!!
وقد حسر اﻟرئ س د ﻐول في ب انات متواﻟ ة اﻟنقاب عن تعرفات أخر

ﻟمبدأ تقرر اﻟمصير ما يراه ..وقد أعلن في رساﻟة وجهها إﻟى اﻟقوات اﻟمسلحة
في اﻟجزائر "أن من اﻟضرور في اﻟوقت اﻟراهن ..إعطاء اﻟجزائرين ل سبب
أدبي وماد  ،حملهم على اﻟرغ ة في اﻻتحاد مع فرنسا" ،وأعلن اﻟرئ س د ﻐول

أ ضاً في إحد

جوﻻته" :أننا نرد اﻟسﻼم في اﻟجزائر ﻷننا نرد أوﻻً اﻻحتفا

فرنسا فيها وﻟكن ظروف مﻐايرة تماماً" .ومع مثل هذه اﻟب انات اﻟصادرة عن
اﻟرئ س د ﻐول يف م ن ﻟنا أن نث أن اﻻستفتاء في ظل فرنسا م ن أن ون

ح اًر.

وحتى في غضون هذه اﻟدورة ،ا سيد

أقام اﻟدﻟيل اﻟشامل ،على أن أ

اﻟرئ س ،فإن اﻟرئ س د ﻐول قد

استفتاء ،في ظل فرنسا ،س ون طب عة اﻷمر
في اﻟ ار ع من

خاﻟ اً من اﻟحرة ،وغارقاً في اﻟﻼشرع ة .وقبل شهر واحد ،أ
نوفمبر عام  1960أﻟقى اﻟجنرال د ﻐول خطا اً قال ف ه" :سنقوم اﻹجراءات
اﻟﻼزمة ،ﻟحما ة أوﻟئك اﻟجزائرين اﻟذ

يؤثرون اﻟ قاء فرنسيين من ناح ة،

وﻟضمان مصاﻟحنا من اﻟناح ة اﻟثان ة" .أوﻻ شف هذا اﻟقول ،ا سيد اﻟرئ س،

عن اﻟرغ ة في تقس م اﻟجزائر؟!

ضاف إﻟى هذا أن اﻟرئ س د ﻐول أشار إﻟى رجال اﻟح ومة اﻟجزائرة

أنهم "أﻟئك اﻟزعماء اﻟثورون اﻟذ

عاشوا خارج اﻟجزائر ،مدة ستة أعوام" .وأنهم

يتخذون مواقفهم "و أنهم قد عينوا ،مس قاً ً◌ مني ،ح ام ﻟلجزائر" .إن هذا اﻟب ان
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غير منصف ا سيد

اﻟرئ س ،ﻻ ﻟح ومة اﻟجزائر ،وﻻ ﻟسجل اﻟجنرال د ﻐول

اﻟمجيد ،بوصفه زع م حر ة اﻟتحرر في فرنسا .فلقد ان اﻟجنرال د ﻐول نفسه عيداً

عن فرنسا عدة سنوات قود حر ة اﻟتحرر من ﻟندن ٕوافرق ا .وان عمله هذا مصدر

فخار ﻟه ﻻ مصدر عيب وعار .وأر ﻟزاماً علي أن أقول من اﻟناح ة اﻷخر إن

ح ومة اﻟجزائر ،ﻟم تحاول أن تعين ﻟتح م اﻟجزائر ،فإن وزراء اﻟجزائر يردون أن

يختارهم شعبهم ،ﻻ أن عينهم اﻟرئ س د ﻐول ،وهدفهم هو استقﻼل بﻼدهم ،سواء
اختارهم شعبهم أو ﻟم يخترهم ،تماماً م فعل اﻟجنرال د ﻐول عندما ناضل ﻟتحرر
فرنسا ،قبل أن تختاره فرنسا حاكماً ﻟها .وﻟو ان هم اﻟوزراء اﻟجزائرين منصرفاً

إﻟى أن عينوا ح ام ﻟلجزائر ،ﻟما قادوا اﻟحرب اﻟجزائرة .فهناك طر
و ثمن أبخس ،وهو أن

ونوا و زﻟيين أو ف شيين* ،وﻟكنهم آثروا أن

أسهل،
ونوا

مواطنين جزائرين ،أو ط قاً ﻟلتعبير اﻟفرنسي ،د ﻐوﻟيين ،افحون ﻟتحرر بﻼدهم
من آخر مظاهر اﻻستعمار اﻟفرنسي.

و تحدث اﻟرئ س د ﻐول أ ضاً في خطا ه عن اﻟجزائر اﻟجزائرة .وﻟكن

اﻟواضح ،من إشاراته ،أن ستقر في سو داء عقل فرنسا وقلبها ،جزائر فرنس ة
خاصة ،إنها ستكون ط ار اًز أخر من ح ومة ف شي على اﻷرض اﻟجزائرة ،مستعدة

ﻟﻼقتراع صوتها ما قال اﻟجنرال د ﻐول "ﻟتحو ل اﻟوضع اﻟواقع إﻟى وضع قانوني.
وهذا اﻟوضع ،هو اﻟجزائر ،اﻟتي اعتقد بجماع فؤاد وعصارة ف ر  ،أنها ستؤثر

اﻻتحاد مع فرنسا" ،هذه هي لمات اﻟرئ س د ﻐول نفسه .ﻻ ما ترجمتها من
اﻟفرنس ة أو ما ترجمتها اﻟنيو ورك تا مز  ،إنه اﻟنص اﻟذ

جاءنا اﻟبرد من

* نس ـ ـ ة إﻟى و ز ﻟنغ اﻟنرو ج وح ومة ف شـ ــي اﻟفرنس ـ ـ ة ،اﻟلذين تعاونا مع اﻷﻟمان في اﻟحرب
وأص حا رم اًز ﻟلخ انة.
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سفارة فرنسا ،م تب اﻟصحافة واﻟمعلومات ،برقم  972اﻟشارع اﻟخامس – نيو ورك،
ٕوازاء مثل هذا اﻟب ان اﻟصادر عن اﻟرئ س د ﻐول ،يف سعنا ا سيد اﻟرئ س،
أن نث أن اﻻستفتاء اﻟذ ستجره فرنسا س ون استفتاء شعب اً ح اًر..
و اﻟنظر إﻟى جم ع هذه اﻻعت ارات ،ا سيد

اﻟرئ س ،يجب أن

ون

استفتاء اﻟجزائر تحت إشراف اﻷمم اﻟمتحدة م اشرةٕ .واذا انت فرنسا مخلصة،
ونحن نأمل في أنها ستكون مخلصة ،فلن ون ثمة اعتراض على ق ام اﻷمم
اﻟمتحدة بإجراء اﻻستفتاء .أما إذا انت فرنسا تبيت ﻟخط معينة ،ما عتقد
عضنا ،فإن هذا سبب اف ﻟ حمل اﻷمم اﻟمتحدة على اﻟتدخل ،ﻷن هذه هي

اﻟضمانة اﻟوحيدة ﻟحرة اﻻخت ار ،وسﻼمة اﻻستفتاء..

وأنا مخول من ح ومة اﻟجزائر اﻟمؤقتة ،في هذا اﻟصدد ،أن أقول اﻟن ا ة

عنها ،إنها تقبل نتيجة أ استفتاء حر في اﻟجزائر ،تنظمه اﻷمم اﻟمتحدة ،شرطة
أن يتحرر هذا اﻻستفتاء من ل ضﻐ  ،ووعد ووعيد ،من أ نوع ،صدر عن

اﻟفرنسيين في اﻟجزائرٕ .واذا انت اﻟنتيجة اﻟدمج أو اﻻتحاد ،فإننا سنقبل اﻻخت ار،
أما إذا ما انت اﻟنتيجة اﻻستقﻼل ،وهو ما نحن واثقون منه ،فعلى فرنسا أن تقبل
بها ،وأن تترك شعب اﻟجزائر ح اًر قرر مصيره.

وأود أن أؤ د أ ضاً ،أن ﻟ س ثمة ما يدعو فرنسا إﻟى معارضة استفتاء

اﻷمم اﻟمتحدة .فاﻻستفتاء نفسه ﻟ س غر اً عن فرنسا ،فقد طب اﻻستفتاء في
عهد نابليون اﻟثاﻟث في إمارتي سافو ون س وفي دوف ان شمال إ طاﻟ ا ،واقترح
مؤتمر اﻟصلح في عام  1919إجراء س عة عشر استفتاء .وأسفر استفتاء اﻟسار
في عام  1935عن عودته إﻟى أﻟمان ا .واقترع اﻟسار في استفتاء عام  1947على
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اﻟعودة إﻟى فرنسا .و انت هذه اﻻستفتاءات تجر دائماً صورة دوﻟ ة ﻻ قوم ة ،
وتحت إشراف دوﻟي.

وهناك سبب آخر يدعو إﻟى إجراء اﻻستفتاء تحت إشراف اﻷمم اﻟمتحدة،

إذ أن اﻟجزائر ﻟم تكن في يوم ما فرنس ة ،وﻟن تكون فرنس ة .وقد فشلت مائة
وثﻼثون عاماً من "اﻟفرنسة" في إيجاد اﻟجزائر اﻟفرنس ة ،وقد حان اﻟوقت ﻟﻼعتراف

اﻟحق قة اﻟتارخ ة ،وهي أن اﻟجزائر انت وستظل بﻼداً عر ة ،وجزءاً ﻻ يتج أز

من اﻟقارة اﻹفرق ة.

وأود ،عند اﻟتأكيد على ضرورة إجراء استفتاء اﻟمم اﻟمتحدة ،أن أذ ر م

أن اﻟرئ س د ﻐول في ب انه في سبتمبر عام  ،1959اﻟذ أكده بب انه في نوفمبر

عام  1960قد أعلن أنه سيدعو ممثلين من أوسا اﻟصحفيين ودوائر اﻟمعلومات

من افة أنحاء اﻟعاﻟم ﻟلمجيء مراقبين ،ﻟ شهدوا صحة اﻻستفتاء .وﻻ رب في
أن هذا اﻟعرض يت ح أساساً أصدق ﻟو تم اﻻستفتاء على أيد اﻷمم اﻟمتحدة .فإذا

انت فرنسا تقبل اﻟصحفيين مراقبين ،فلماذا ﻻ تقبل أن يتوﻟى اﻟمستر همرشوﻟد

اﻟعمل ة بنفسه ،فاﻟمستر همرشوﻟد يتمتع بثقة فرنسا وح ومة اﻟجزائر ،ودول إفرق ا
واﻷمم اﻟمتحدة.

وأود أن أختم ﻼمي في اﻟنها ة ،ا سيد
أحد

اﻟرئ س ،أقوال مستقاة من

ار اﻟقادة اﻷح اء .إنه زع م عظ م ،على وشك أن صنع اﻟتارخ ،إذا ما

عجزتم عن معرفة اسمه ،فسأذ ر هذا اﻻسم في اﻟنها ة.

فقد تحدث هذا اﻟزع م اﻟعظ م عن اﻟجزائر فقال" :إن اﻟقوة اﻟمفردة اﻟعظ مة

في اﻟعاﻟم اﻟيوم ،ﻟ ست هي اﻟشيوع ة أو اﻟرأسماﻟ ة ،ﻻ وﻻ اﻟقنبلة اﻟهيدروجين ة أو
اﻟصاروخ اﻟموجهٕ ،وانما هي رغ ة اﻹنسان اﻟخاﻟدة في أن ع ش ح اًر مستقﻼً".
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وقال هذا اﻟزع م اﻟعظ م ،حاثاً شع ه على فاح اﻻستعمار "وفي هذا

اﻻخت ار ،ستتعرض بﻼدنا ﻟلح م اﻟناقد من مﻼيين اﻟمحايدين وغير اﻟملتزمين في

آس ا ٕوافرق إ ..واذا فشلنا في مواجهة هذا اﻟتحد  ..من اﻻستعمار اﻟﻐري ،فلن
ون في م نة أ عون خارجي أو أ تضخم في اﻷسلحة أن حول دون ن سات

أخر تمنى بها سﻼمتنا".

وتحدث هذا اﻟزع م اﻟعظ م ،صورة خاصة عن اﻟجزائر فقال" :هناك
حاﻻت عدة من اﻟتصادم بين اﻻستقﻼل واﻻستعمار في اﻟعاﻟم اﻟﻐري ،وﻟعل من

أبرز هذه اﻻصطدامات وأكثرها حراجة اﻟيوم ،قض ة اﻟجزائر".

وتحدث عن حلف اﻷطلنطي فقال" :إن حرب اﻟجزائر ،اﻟتي شت ك فيها

أكثر من أرعمائة أﻟف جند

فرنسي ،قد نزعت من قوات حلف اﻷطلنطي

ل

إم اناتها".
وأشار اﻟرجل اﻟزع م إﻟى شرور حرب اﻟجزائر فقال" :ﻟقد أثرت على موقفنا

في عيون اﻟعاﻟم اﻟحر ،ما أثرت على ق ادتنا ﻟلنضال ﻹ قاء هذا اﻟعاﻟم ح اًر ،وعلى
سمعتنا وسﻼمتنا".

وأشار إﻟى أثر اﻟحرب على فرنسا ،فقال" :ﻟقد استنزفت حرب اﻟجزائر

اﻻستمرار من فرنسا رجاﻟها ومواردها ،وأفقدت إحد حل فاتنا اﻟقد مات واﻟمهمات
روحها وحيو تها"..

واتقد اﻟزع م اﻟعظ م غض اً عندما أكد اﻟشعب ة اﻟدوﻟ ة ﻟمش لة اﻟجزائر
فقال" :ﻻ ،إن اﻟجزائر ،ﻟم تعد مش لة تهم فرنسا وحدها ،وﻟن تكون ذﻟك مرة
ثان ة".
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وقال في معرض تصح ح اﻟخطأ اﻟشائع عن رقم اﻷورو يين في اﻟجزائر

ما نصه " قال إن اﻟس ان اﻟفرنسيين يبلﻐون اﻟمليون عدداً ،و أنهم إذا عدوا عداً
دق قاً وصح حاً ،ﻟم يتجاوز تعدادهم اﻟس عمائة أﻟف.".

وأشار اﻟرجل اﻟعظ م إﻟى قض ة اﻟمفاوضات فقال" :إنني أر أن من

واجب فرنسا أن تسير في اﻟمفاوضات مع اﻟوطنيين على أساس اﻻستقﻼل".
واستشا

اﻟزع م اﻟعظ م غ ظاً عندما تحدث عن مساعدات أمر ا

اﻟعس رة ﻟفرنسا فقال" :و دﻻً من أن نسهم بجهودنا ﻟلوصول إﻟى وقف إطﻼق

اﻟنار وتحقي

تسو ة ،نر اﻟمعدات اﻟعس رة اﻷمر ة ،وﻻ س ما طائرات

اﻟهليو بتر تبتاع في هذه اﻟبﻼد ..ﻟتستخدم ضد اﻟثائرن"..

واستن ر اﻟزع م اﻟكبير ،سجل اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة في موضوع اﻟجزائر فقال:

"إنه ﻟ س اﻟسجل اﻟذ

ننظر إﻟه عين اﻟزهو ،عندما قترب يوم اﻻستقﻼل..

ترجع عن م اد
فسجل اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة في قض ة اﻟجزائر ،سجل ا
ومناهضة اﻻستعمار"..

اﻻستقﻼل

وتذ ر اﻟرجل اﻟكبير تسامح اﻟجزائر فقال" :وأنا ﻻ أعتقد أنه عندما يتم

وضع تسو ة ،فإن أ فرنسي هناك س طرد من اﻟبﻼد أو تنتزع منه ممتلكاته".

وتوجه لمة نصح إﻟى فرنسا واﻟدول اﻟﻐر ة فقال" :وسواء أحبت فرنسا
ذﻟك أو ﻟم تح ه ،وسواء قبلت ه أم ﻟم تقبل ،وسواء تلقت تأييدنا أو ﻟم تتلقه ،فإن

ممتلكاتها عبر اﻟ حار ،ستحطم أغﻼﻟها ،وتنظر عين اﻟشك إﻟى اﻟدول اﻟﻐر ة،
اﻟتي عرقلت خطواتها نحو اﻻستقﻼل".

ودافع اﻟزع م اﻟعظ م عن استقﻼل اﻟجزائر فقال" :و جب أن ﻻ تحول

اﻟك اسة مهما توافرت ،بين فرنسا و ين اﻟوﻻ ات اﻟمتحدة ،و ين رؤ ة اﻟحق قة وهي
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أنه إذا أرادت فرنسا أن ون ﻟها نفوذ في شمال إفرق ا ..فإن اﻟخطوة اﻷساس ة
اﻷوﻟى اﻟتي يجب أن تخطوها ،هي أن تعطي ﻟلجزائر استقﻼﻟها ما سب ﻟها أن
فعلت مع تونس ومراكش".
إن هذا اﻟزع م اﻟعظ م ،ا سيد

اﻟرئ س ،هو اﻟرئ س اﻟمنتخب ،اﻟمستر

نيد * .وهذه اﻻقت اسات اﻟتي تلوتها ،مستقاة من خطاب أﻟقاه في مجلس اﻟشيوخ
في اﻟثاني من مايو عام  ،1957وهو خطاب ﻻ قل في طوﻟه ٕواسها ه عن

خطابي اﻟيومٕ .وانني أغتنم هذه اﻟفرصة ﻷقدم أوفر اﻻحترام ﻟهذا اﻟزع م اﻟكبير،
على اﻟتأييد اﻟعظ م اﻟذ قدمه ﻟقض ة اﻟجزائر.
وﻟكنني ﻟم أستخدم هذه اﻻقت اسات ،رغ ة مني في مجرد تﻼوتها ،ﻟقد

قرأتها ﻷطلب إﻟى زمﻼئنا من وفود اﻟدول اﻟﻐر ة ،أن يؤ دوا استقﻼل اﻟجزائر،
وأقول "أطلب" ﻷنني عد أن سمعت هذا اﻟب ان اﻟقو من اﻟمستر ينيد  ،أص ح
من حقنا أن نطلب إﻟ م مساندة حرة اﻟجزائر.
ٕوانني أوجه اﻟكﻼم اﻵن إﻟى اﻟدول اﻟﻐر ة ،ﻷن هذه اﻟدول  ،على حد
تعبير اﻟمستر ينيد هي اﻟتي تعرقل استقﻼل اﻟجزائر ،وعندما نؤ د اﻟمطاﻟ ة

استقﻼل اﻟجزائر ،قول اﻟ عض من م إننا من اﻟمتطرفين ،وأننا غﻼ اﻟقلوب،

ودعاة حرب .وﻟكن ها هو ب ان اﻟمستر ينيد أمام م ،وهو يتحدث اﻟلﻐة نفسها
واﻷسلوب نفسه ،وقد حان اﻟوقت ﻟيترجم هذا اﻟب ان إﻟى مواقف حاسمة ،تتخذونها
هنا في اﻷمم اﻟمتحدة..

*

ان اﻟسيد ينيد رئ سا منتخ ا ،وﻟم ي اشر عد سلطاته اﻟدستورة.
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وأنا ﻟم أوجه ﻼمي إﻟى اﻟكتلة اﻟسوفيت ة .ﻷن هذه اﻟكتلة أيدت قض ة

اﻟجزائر منذ عرضت على اﻷمم اﻟمتحدة ﻷول مرة ،واستمرت في تأييدها دون
تحف  .ومثل هذا اﻟتأييد سواء أكانت ﻟه دوافعه أو ﻟم تكن ،جدير اﻹعجاب
واﻟثناء .واﻷسوأ اﻟنس ة إﻟ م أن تقفوا إﻟى جانب اﻻستعمار في اﻟوقت اﻟذ

تزعمون ف ه أن م تمثلون اﻟعاﻟم اﻟحر.

اﻟمرر ،ﻷن اﻵﻻم اﻟتي عانيها شعب

ٕوانني أتحداكم مثل هذا اﻟتحد
اﻟجزائر مﻐرقة في اﻟوحش ة ،وﻻ تأذن اﻟكلمات اﻟناعمات..
وفي هذا اﻟتحد  ،أذ

أضعه أمال اﻟﻐرب ،وجهاً ﻟوجه ،و صراحة ،أود

من هذه اﻟدول اﻟﻐر ة ،أن تذ ر أن زع مها اﻟعظ م ،زع م اﻟدول اﻟﻐر ة ،قد ﻟخص
اﻟقض ة بوضوح ،وحتم عليها اﻻخت ار بين اﻻستقﻼل أو اﻻستعمار.
ٕواني ﻷتضرع إﻟى ﷲ ا سيد اﻟرئ س أن يختار اﻟﻐرب بزعامة اﻟوﻻ ات

اﻟمتحدة اﻷمر ة اﻟوقوف إﻟى جانب اﻻستقﻼل.
إن مثل هذا اﻻتجاه ،ا سيد

اﻟرئ س ،جدير اﻷمم اﻟمتحدة و قض ة

اﻟسﻼم ،وقض ة اﻟكرامة اﻹنسان ة.
هذا هو أملنا ،وهذا مح ثقتنا ،وموضوع ابتهاﻟنا.

الجنـرال د غـول..
قـامر ﻓي أﻓيـان؟
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د سمبر 1961
في تارخ اﻟشعب اﻟجزائر  ،في فاحه اﻟمجيد ﻟنيل حرته واستقﻼﻟه ،أ ام
فاصلة ،ﻟها ذ راتها اﻟعم قة اﻟحافلةٕ ،وانا ﻟنذ ر أﻟم وم اررة ،اﻟيوم اﻟخامس من

شهر يوﻟيو عام  1830حين استسلمت اﻟجزائر ﻟفرنسا عد تلك اﻟمعارك اﻟ طوﻟ ة

اﻟضارة اﻟتي قادها اﻷمير عبد اﻟقادر اﻟجزائر  ،وفي حزن عمي نذ ر اﻟيوم

اﻟسا ع من شهر مايو سنة  1945حينما ذ ح خمسون أﻟف جزائر على أيد

اﻟقوات اﻟفرنس ة وهي تحتفل بيوم "اﻟنصر" ..وفي فخر واعتزاز نذ ر اﻟيوم اﻷول
من شهر نوفمبر من عام  1945حينما أعلن اﻟشعب اﻟجزائر حره اﻟمقدسة على
فرنسا ﻟتحرر وطنه ،وتحقي آماﻟه اﻟقوم ة في اﻟس ادة واﻻستقﻼل.

وفي اﻷمم اﻟمتحدة ،ﻟلقض ة اﻟجزائرة ذﻟك ،أ ام تارخ ة ،وﻟست أرد أن

أستعرضها جم ع ًا ،وﻟكني سأقتصر على اﻹشارة إﻟى اﻟيوم اﻟتاسع عشر من شهر
د سمبر سنة  ،1960ففي ذﻟك اﻟيوم أصدرت اﻷمم اﻟمتحدة قرارها اﻟمعروف رقم
 1573في دورتها اﻟحاد ة عشرة ،عد مناقشات شاملة واف ة ،قدمت خﻼﻟها
مقترحات متعددة  ،وقد تضمن هذا اﻟقرار أرعة أمور رئ سة..

أوﻻً :إن اﻟجمع ة اﻟعامة "قد أح طت علماً أن اﻟفرقين قد وافقا على ح

تقرر اﻟمصير أساس ﻟحل اﻟقض ة اﻟجزائرة".

ثان اً :إن اﻟجمع ة اﻟعامة "اعترفت ح اﻟشعب اﻟجزائر بتقرر اﻟمصير

واﻻستقﻼل".
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ثاﻟثاً :إن اﻟجمع ة اﻟعامة "أكدت اﻟحاجة اﻟقصو ﻟوضع اﻟضمانات اﻟفعل ة

اﻟمناس ة اﻟتي تكفل تطبي

مبدأ تقرر اﻟمصير بنجاح وعداﻟة ،على أساس

اﻻعتراف اﻟوحدة واﻟسﻼمة اﻹقل م ة ﻟلجزائر".
ار عاً :إن اﻟجمعي اﻟعامة تعترف أن على اﻷمم اﻟمتحدة "مسؤوﻟ ة في
اﻟمساهمة في تنفيذ ح اﻟشعب اﻟجزائر ل نجاح وعداﻟة"..
ٕوانه يهمنا في اﻟدورة اﻟحاضرة أن نستعرض مد اﻟنجاح اﻟذ

نا نتطلع

إﻟ ه في اﻟدورة اﻟسا قة ،ذﻟك أنه حقنا وواجبنا أن نضع أيدينا على اﻟنتائج اﻟتي
وصلت إﻟيها اﻟم اد

اﻷرعة اﻟتي قررتها اﻷمم اﻟمتحدة في اﻟعام اﻟماضي..

فلننظر ،إذن ،في اﻟحساب اﻟختامي اﻟذ

انتهى إﻟ ه ذﻟك اﻟقرار ﻟنعرف يف

استجاب اﻟفرقان ﻟرغ ات اﻷمم اﻟمتحدة ،و يف نستط ع في هذا اﻟعام أن نساهم
ﻟدفع اﻟقض ة اﻟجزائرة إﻟى اﻷمام وصوﻻً إﻟى حل سلمي شرف على أساس تقرر
اﻟمصير واﻻستقﻼل.

عد أن صدر قرار م اﻟساب

أرعة عشر يوماً ،أخذ أحد اﻟفرقين زمام

اﻟم ادرة في سبيل تنفيذه ،وما أظن م في حاجة إﻟى حث طو ل ﻟتعرفوا من هو
ذﻟك اﻟفر  ..إن ذﻟك اﻟفر هو اﻟح ومة اﻟمؤقتة ﻟجمهورة اﻟجزائر ..فلقد ادرت

اﻟح ومة اﻟجزائرة إﻟى اﻟعمل على تنفيذ اﻟقرار اﻟذ

أجمعتم عل ه في اﻟعام

اﻟماضي ..وما انتهت فرنسا من اﻻستفتاء اﻟشعبي في  8يناير ،حتى أعلنت

اﻟح ومة اﻟجزائرة استعدادها ﻟلدخول في مفاوضات مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة على
أساس تقرر اﻟمصير واﻻستقﻼل.

ٕوانصافاً ﻟلتارخ ،فإن اﻟح ومة اﻟجزائرة انت دائماً تقترح اﻟمفاوضات،

ما انت فرنسا ترفض اﻟمفاوضات .واﻟواقع أن اﻟشعب اﻟجزائر قد ﻟجأ إﻟى
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اﻟحرب ﻷن فرنسا قد رفضت أن تتفاوض مع اﻟجزائر ﻟتحقي تسو ة سلم ة ..وﻟقد
أعرب أحد وزراء فرنسا ،ذات مرة ،في غضب اﻟغ عن اعتقاده أن اﻟمفاوضات
معناها اﻟحرب ..و ذﻟك فإن اﻻستقﻼل ،اﻟذ

رستموه في قرار م اﻟساب  ،قد

اعتبرته فرنسا مظه اًر من مظاهر اﻟحماقة واﻟجنون ..ثم إن فرنسا ثي اًر ما أشارت

إﻟى اﻟزعماء اﻟجزائرين أنهم "مصابون اﻟجنون ،و في ﻟلدﻻﻟة على ذﻟك أنهم
طاﻟبون اﻻستقﻼل ﻟلجزائر".

ورغماً عن ذﻟك فإن اﻟجزائرين ﻟم يدعوا فرصة تمر إﻻ وأعلنوا فيها رغبتهم

اﻟمفاوضات ،وحتى حين انت اﻟحرب اﻟجزائرة على أشدها ،تنزل اﻟضرات
اﻟقاصمة اﻟقوات اﻟفرنس ة ،ﻟم تتردد جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة ،اﻟمرة عد اﻟمرة ،في
اﻟدعوة إﻟى اﻟمفاوضات ﻹيجاد تسو ة سلم ة ،ففي مارس ،وأبرل ،وأغسطس

وأكتو ر من عام  1956بذل اﻟزعماء اﻟجزائرون ل جهودهم ﻹقناع فرنسا
اﻟموافقة على مبدأ اﻟمفاوضات ،وفي عام  1957في أكتو ر ونوفمبر جدد اﻟزعماء

اﻟجزائرون سعيهم اﻟمتواصل في هذا اﻟسبيل ..وفي عام  1958في سبتمبر

وأكتو ر تا ع اﻟج ازئرون مطاﻟبتهم اﻟمفاوضات ،وفي عام  1959ادرت اﻟح ومة
اﻟجزائرة ،عد إنشائها ،ﻟلق ام أرع محاوﻻت ﻟلمفاوضات ،في يونيو وسبتمبر

وأكتو ر ونوفمبر ،وحتى اجتماع ميلون في يوﻟيو  1960ﻟﻺعداد ﻟلمفاوضات ،قد
تم بناء على م ادرة اﻟزعماء اﻟجزائرين ..وهنا ..هنا في أروقة اﻷمم اﻟمتحدة ان

اﻟوزراء اﻟجزائرون شعون سع ًا حثيثاً مع وفود اﻟدول اﻷعضاء ﻟ ون قرار اﻷمم

اﻟمتحدة متضمناً مبدأ اﻟمفاوضات.

و ان موقف فرنسا في هذا اﻟصدد ،تناقضاَ ومت ايناً ،ففي عض اﻷوقات

انت فرنسا ترفض اﻟمفوضات رفضاً قاطعاً ،وفي مرات أخر
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انت فرنسا ترفض

استخدام ﻟف اﻟمفاوضات ..وأخي اًر فإن اﻟصائﻐين اﻟ ارعين في اﻷمم اﻟمتحدة ،وهم

ين شون اﻟقوام س اﻟدبلوماس ة ،عثروا على تعبير فرنسي قابل لمة اﻟمحادثات،
وذﻟك ﻟيرضوا اﻟمشاعر اﻟفرنس ة اﻟحساسة ..وهذا ما دعا اﻟجمع ة اﻟعامة أن

تستخدم هذا اﻟتعبير اﻟفرنسي في قرار اﻟدورة اﻟسا قة* ..ذﻟك أنه ﻟم عد س ًار ،أنه،
عبر اﻟسنين اﻟماض ات ،ان ينهال علينا سيل من اﻟمناشدات واﻟنداءات ،أن
نأخذ عين اﻻعت ار مصاﻟح فرنسا ،وأن نمجد عظمتها ،وأن نش ع غرورها ،وأن
ن اﻟغ في امتداحها واﻟثناء عليها ،وأن نراعي عاطفتها اﻟحساسة ،ورقة شعورها..
و ثي اًر ما نا نستجيب ﻟهذه اﻟنداءات.

وﻟم قتصر اﻟشعب اﻟجزائر على اﻟمطاﻟ ة اﻟمفاوضات ،بل أن ح

اﻟجزئر
ا
تقرر اﻟمصير ﻟلشعب

ما أعلنه اﻟرئ س د ﻐول في ب ان  16سبتمبر

 1959وقبلته اﻟح ومة اﻟجزائرة في  28سبتمبر  1959ان مطل اً جزائر اً على

اﻟدوام ..ﻟقد ان ح تقرر اﻟمصير هو لمة اﻟسر في اﻟحرب اﻟجزائرة واﻟشعار

اﻟقومي ﻟلشعب اﻟجزائر  ..وﻟوﻻ اﻟحساس ات اﻟفرنس ة ﻟوجب علينا حين نشير في

ق ارراتنا إﻟى اﻟمفاوضات وح تقرر اﻟمصير أن نوجه نداءنا إﻟى فرنسا ٕواﻟى فرنسا
وحدها ،فلقد انت اﻟجزائر تقف دائماً إﻟى جانب مبدأ اﻟمفاوضات ﻟتجر صورة
ل جد وعداﻟة ..وﻟكن فرنسا

أمينة صادقةٕ ،واﻟى جانب تقرر اﻟمصير طب
هي اﻟتي انت تتخلف مرة ،وتنتحل اﻷعذار مرة أخر .

وﻟقد استطردت إﻟى هذه اﻟجوانب من اﻟقض ة اﻟجزائرة عن قصد متعمد،

ﻻ عن غفلة ساه ة ..فإن اﻟذ أرد أن أؤ ده ﻟكم  ،ا سيد اﻟرئ س أن اﻟح ومة

اﻟجزائرة في اﻟوقت اﻟذ

انت ف ه مستعدة ﻟلحرب ،انت ذﻟك مستعدة ﻟلسﻼم..

* اﻟتعبير اﻟفرنسي  Pourparlersوقد أصرت عل ه فرنسا بدﻻ من ﻟف
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.Negotiation

ﻟقد انت اﻟحرب هي اﻟبديل اﻟوحيد أمام اﻟجزائر ،عد أن استنفدت جم ع اﻟوسائل
اﻟسلم ة ..ﻟقد ان زمام اﻟم ادرة دائماً بيد اﻟجزائر ،ﻟلحرب واﻟسﻼم ،على اﻟسواء..

ٕوانني أؤ د ﻟكم إنه حين ان اﻟجزائرون يلحون على اﻟمفاوضات ،واﻟسﻼم عن
طر اﻟمفاوضات ،فقد ان إﻟحاحهم صاد اًر من مر ز اﻟقوة ،حين انوا سجلون

انتصاراتهم في اﻟميدان ،ظف اًر عد ظفر ،وهذا هو سﻼ قوتهم..

ومن أجل ذﻟك ،ان جل اً ﻟلع ان ،أنه حينما أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائر ة في

يناير سنة  1961أنها على استعداد ﻷن تقبل صورة رسم ة اﻟدخول في مفاوضات
مع اﻟح ومة اﻟفرنس ة استجا ة ﻟقرار اﻟجمع ة اﻟعامة اﻷمم اﻟمتحدة ،إنما فعلت ذﻟك
رغ ة منها في اﻟسﻼم ،وفي اﻟحرة اﻟتي تستهدف اﻟسﻼم ،ﻟقد أخذت اﻟح ومة

اﻟجزائرة زمام اﻟم ادرة وأد ذﻟك إﻟى مؤتمر أف ان اﻟذ عقد في مايو ..1961
وﻟقد ان سرورنا عظ ماً أن فرنسا قد تخلت أخي اًر عن أسطورة "اﻟجزائر فرنس ة"،

وشرعت في مفاوضات م اشرة مع اﻟح ومة اﻟجزائرة ..وﻟكن أسفنا ان عظ ماً
ذﻟك أن هذه اﻟمفاوضات قد فشلت ،و ان سجل هذا اﻟعام يتسم طا ع خاص،

تعاقب ف ه اﻷسف على اﻟسرور ،فقد بدأت اﻟمفاوضات و ان فرنسا اﻟفضل في

بدايتها و لنها تتحمل وزر فشلها ..ﻟقد عاد ﻟفرنسا عنادها اﻟقد م في موضوع

اﻟصحراء ،ووحدة اﻟتراب اﻟجزائر  ..و ان حر اً اﻟجنرال د ﻐول ،وقد ارت

اسمه

شمال إفر ق ا ،أن و أكثر معرفة اﻟتار خ واﻟجﻐ ارف ا ..أو وحدة اﻟجزائر حتم ة
اﻟقدر ،وأن سﻼمتها اﻹقل م ة ،شواطئها وج اﻟها وصحرائها ،حاسمة قاطعة ..ﻻ

تقبل جداﻻً ،وﻻ قيﻼً وقاﻻً ..إن اﻟجزائر ترفض أن تطرح هذه اﻷمور على مائدة
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اﻟمفاوضات ،حتى ﻟو أد
عام*..

ذﻟك إﻟى أن تص ح اﻟحرب اﻟجزائرة حرب اﻟما ة

إن في اﻟقضا ا اﻟوطن ة أمو اًر أساس ة ﻟها مناعتها وحصانتها ،إنها تأبى
طب عتها أن تكون موضع مفاوضات ..و اﻟنس ة ﻟلقض ة اﻟجزائرة فإن وحدة

اﻟشعب اﻟجزائر ووحدة وطنه ﻻ تقبل اﻟمفاوضة أو اﻟمساومة ..ونحن نرفض ذﻟك

اﻵن ٕواﻟى اﻷبدٕ ..واننا ﻟنتساءل هل ان اﻟجنرال د ﻐول ،وهو قود اﻟنضال
اﻟفرنسي ،مستعدًا ﻷن يرضى اﻟمفاوضة على وحدة اﻟشعب اﻟفرنسي ووحدة اﻟوطن

اﻟفرنسي ،إن اﻟواقع اﻟتارخي اﻟمجيد أن اﻟجنرال د ﻐول قد بدأ حره اﻟتحررة
مقاومة أوﻟئك اﻟعمﻼء اﻟفرنسيين اﻟذين ﻟم يخلصوا ﻟوحدة اﻟشعب اﻟفرنسي ،ووحدة

اﻟوطن اﻟفرنسي ..ﻟقد اعتبرهم اﻟجنرال د ﻐول خونة مارقين ،وأعلن اﻟحرب عليهم
ما أعنها على جم ع أعدا اﻟوطن.
ومهما ن اﻷمر فإن اﻟمفاوضات قد أظهرت أين قف هذا اﻟفر  ،وأين

قف ذاك اﻟفر  ،وأظهرت ذﻟك ،ما ﻻ يرقى إﻟ ه اﻟشك ،موقف اﻟفرقين من
قرار اﻟمم اﻟمتحدة ،وأيهما دخل اﻟمفاوضات برغ ة صادقة و اعتراف مخلص

اﻟم اد اﻟثﻼثة :اﻻستقﻼل ،وح تقرر اﻟمصير ،واﻟوحدة اﻟجزائرة ..واﻟوقع أن

مؤتمر أف ان قد أوضع أ

اﻟفرقين هو اﻟذ

نسف اﻟهدف اﻟذ

من أجله عقد

اﻟمؤتمر ،إن وقائع اﻟمفاوضات مختلف مراحلها واضحة أمامنا اﻵن ل اﻟوضوح،
ومنها نستط ع أن نستنتج ،و ها نستط ع أن نح م ..على من ستح اﻟح م.

* هي حرب اﻟمئة عام اﻟش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيرة في اﻟتارخ وقد وقعت بين إنجلت ار وفرنس ـ ـ ـ ـ ـ ــا في عام 1320
وانتهت في عام .1453
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وف ما يتعل

اﻟح ومة اﻟجزائرة فإن سجل اﻟمفوضات وأضح أ اداً،

وناصع أبداً ،وﻟقد ان مؤتمر أ ف ان من غير جدول أعمال متف عل ه ،وﻟكن

اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟم تشأ أن تعل أهم ة على هذا اﻟموضوع اﻟ اﻟغ اﻷهم ة ..وقد
تجاوزت اﻟح ومة اﻟجزائرة عن ثير من جوانب اﻟﻐموض اﻟتي أحاطت اﻟمؤتمر

وموضوعاته منذ اﻟبدا ة ..ففي  30مارس  1961أصدرت اﻟح ومة اﻟفرنس ة بﻼغاً

رسم اً مبهماً أعلنت ف ه أن اﻟمفاوضات ستدور حول "تقرر اﻟمصير واﻷمور

اﻟمتصلة ه" .وﻟم تشأ اﻟح ومة اﻟجزائرة أن تلفت اﻟنظر إﻟى هذه اﻟص ﻐة اﻟمﻐلفة
اﻟﻐموض ،وارتأت أن تسير ففي هذه اﻟرحلة إﻟى نهايتها ،رغماً عن اﻷﻟﻐام اﻟتي
انت فرنسا قد زرعتها في اﻟطرف منذ بدايتها..

إن هذا اﻟموقف اﻟذ اتخذته اﻟح ومة اﻟجزائرة ان في منتهى اﻹيجاب ة

اﻟبناءة  ،وﻟ س هذا هو تحليلي اﻟشخصي ،وﻟكنه هو في صم م اﻟس اسة اﻟمعلنة
اﻟتي أقرتها اﻟح ومة اﻟجزائرة إراد ا صوت تلقائ اً ..ففي عش ة مؤتمر أف ان في
 19مايو  1961أصدرت اﻟح ومة اﻟجزائرة من مقرها في تونس ،ب اناً س اس اً
شفت ف ه عن خطتها في مؤتمر أف ان ..وﻟم تقتصر اﻟح ومة اﻟجزائرة على

اﻹعراب عن أطيب تمن اتها بنجاح اﻟمؤتمر ،وﻟكنها سردت اﻟم اد اﻟعامة اﻟتي
تؤد إﻟى نجاحه ،متناوﻟة ل جوانب اﻟقض ة اﻟجزائرة ..واﻟوقع أن اﻟح ومة
اﻟجزائرة قد اتخذت من مفاوضات إ ف ان مناس ة ح ة ﻟتكشف عن حقائ اﻟفض ة
اﻟجزائرة أمام اﻟ أر

اﻟعام اﻟدوﻟي ،حقائ

عارة في ار عة اﻟنهار ..وﻟ س في

اﻟقض ة اﻟجزائرة ما فرض اﻟخفاء ،فإنها تطاﻟب اﻟحرة ﻟلجم ع ،واﻷخوة ﻟلجم ع،
واﻟمساواة ﻟلجم ع ،وهذا هو شعار فرنسا اﻟشهير ..واستناداً إﻟى ذﻟك فإن ب ان

اﻟح ومة اﻟجزائرة قد نص على ما أتي :إن اﻟمفاوضات بين اﻟح ومة اﻟفرنس ة
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واﻟح ومة اﻟجزائرة ستبدأ ،غداً في إ ف ان؟؟ وأن وفدنا س حضر هذا اﻟمؤتمر برغ ة

قاطعة ﻟلوصول إﻟى حل حاسم ﻟلم لة اﻟتي نشأت منذ  130عاماً ،إن وفدنا

س حضر اﻟمؤتمر على أمل أن توضع نها ة ﻟلحرب ،وأن اﻟسﻼم مم ن إذا
توافرت اﻟضمانات اﻟتي ﻻ غنى عنها..

إن هدف اﻻجتماع في إ ف ان يجب أن و تحرر اﻟجزائر تحر اًر حق ق اً

شامﻼً ،وأن معنى هذا ،أن اﻟشعب اﻟجزائر يجب أن يجد نفسه متحر اًر من
اﻟعبود ة ،عد أم أخضع  130عاماً ﻟلقانون اﻟفرنسي ،قانون اﻟقو  ..ومنذ نوفمبر
 1945إﻟى يومنا هذا قاتل اﻟجزائرون من أجل استقﻼﻟهم وماتوا في سبيله ،وﻟم

تبخل اﻟجزائر ﻟتحقي هذه اﻟﻐا ة اﻷرواح واﻷموال ..وقد أص ح عسي اًر أن نحصي
شهداءنإ ..وان فاح ج ش اﻟتحرر اﻟجزائر اﻟذ

ﻻ قهر ،هو اﻟذ

جعل

مفاوضات اﻟﻐد مم نة ..وأن هذه اﻟمفاوضات يجب أن ت سر ﻟشعبنا أن مارس
ممارسة حق قة س ادته ،وأن حق استقﻼﻟه"..

وف ما يتصل اﻟس اسة اﻟخارج ة واﻟعﻼقات مع فرنسا فقد أعلنت اﻟح ومة

اﻟجزائرة ما يلي:

"في اﻟشئون اﻟخارج ة :إن س اسة اﻟجزائر تستهدف إقامة اﻟعﻼقات اﻟمثمرة

اﻟمتواصلة مع جم ع اﻟشعوب ،و طب عة اﻟحال مع اﻟشعب اﻟفرنسيٕ .وان اﻟجزائر
قد أغنتها تجارب حرب س ع اﻟسنوات ،ﻟترغب أن تساهم في بناء اﻟسلم اﻟعاﻟمي..

ٕوان اﻟجزائر اﻟمستقلة مستعدة أن تمد يدها إﻟى فرنسا ..وهي مستعدة ذﻟك أن
تحترم اﻟمصاﻟح اﻟفرنس ة اﻟتي ﻻ تتعارض مع اﻟمصاﻟح اﻟجزائرةٕ .وانه من طب عة

اﻷش اء أن اﻟشعب اﻟجزائر  ،متحر اًر من قيود اﻟعبود ة ،ستكون ﻟه أحسن اﻟعﻼقات
اﻟشعب اﻟفرنسي ..وسرعان ما تنتهي اﻟحرب و تحق اﻻستقﻼل ،فإن اﻟعﻼقات
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اﻟعاد ة بين اﻟشعبين ﻟ ست مم نة فحسب وﻟكنها مرغوب فيها ..و ين شعبينا
س ون اﻟمجال واسعاً ﻟلتعاون اﻟحر".

أما شأن اﻷقل ة اﻷورو ة فقد أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة قوﻟها" :إننا نأمل

أن تفهم اﻷقل ة اﻷورو ة في اﻟجزائر صورة قاطعة أننا على أبواب عهد جديد،

وأنه ﻟ س ﻟهم ما ينفعهم من ارت اطهم اﻻستعمار ..وفي اﻟجزائر س ون ﻟكل
جزائر اﻟم انة اﻟمرموقة ..وننحن نتطلع إﻟى مستقبل مليء اﻟسﻼم واﻟتقدم في
اﻟجزائر".

ثم ذهبت اﻟح ومة اﻟجزائرة إﻟى مد أ عد في اﻟرغ ة بنس ان اﻟماضي،

واﻟتوجه أإﻟى مستقبل مشرق ،فأعلنت نداء مؤث ار لمات ،جاء فيها "إذا انت

فرنسا مستعدة بإخﻼص ﻷن قلب صفحة اﻟماضي اﻻستعمار

صورة نهائ ة

قاطعة ،فننحن مستعدون من جانبنا أن نضمد جراحنا ونتﻐلب على مشاعر اﻟم اررة

في نفوسنا"..

و هذه اﻟروح اﻟخيرة ،ا سيد

اﻟرئ س ،اتجه وفد اﻟح ومة اﻟجزائرة إﻟى

إ ف ان حمل اﻟعزم اﻟصادق ،واﻹخﻼص اﻟعمي  ،تطلقًا إﻟى اﻟحل اﻟسلمي اﻟشرف

اﻟعادل ،و ان اﻟوفد ممثﻼً ﻟو ازرات اﻟخارج ة واﻟماﻟ ة ،واﻟتنم ة اﻻقتصاد ة
واﻹعﻼم ،وج ش اﻟتحرر اﻟجزائر  ،و ان اﻟوفد مخوﻻً أن ي حث جم ع اﻟمسائل

اﻟس اس ة واﻻقتصاد ة اﻟعس رة ،ومفوضاً أن يدخل في مفاوضات حر ة مع
فرنسا ،من غير شرو مس قة إﻻ ما نص عل ه قرار اﻷمم اﻟمتحدة ،تقرر اﻟمصير
على أساس وحدة اﻟشعب اﻟجزائر وسﻼمة اﻟوطن اﻟجزائر  ،وعلينا أن نقف قليﻼً

ﻟنتا ع سير اﻟمفاوضات في إ ف ان.
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انعقد اﻟمؤتمر في مايو  1961في إ ف ان ،و ادر اﻟوفد اﻟجزائر إﻟى
عرض اﻟقض ة اﻟجزائرة عل أ س

ما

ون ،و موضوع ة واضحة ..فأعطى

ﻟلجزائر ما ﻟلجزائر ،وﻟفرنسا ما ﻟفرنسا ..ابتدأ اﻟوفد اﻟجزائر ب انه قائﻼً "إن

اﻟموضوع اﻟذ يواجهنا في هذه اﻟدق قة هو استئصال اﻻستعمار من جذورهٕ "..وان
هاتين اﻟكلمتين "استئصال اﻻستعمار" على إيجازهما تحددان اﻟمش لة وتحددان

اﻟحل ..إن اﻟقض ة اﻟجزائرة في ﻟحمها وعظمها ،هي قض ة استعمار ..وﻟذﻟك
فإن حلها ،شأنها شأن جم ع اﻟقضا ا اﻻستعمارة ،هو استئصال اﻻستعمار..
وﻟ س هذا ما فرضه اﻟمنط اﻟ س  ،بل إن هذه هي روح اﻟعصر ،بل هي روح

اﻟيوم اﻟذ نع شه ..و هذه اﻟروح مضى اﻟوفد اﻟجزائر يؤ د في ب انه "إن تقرر
اﻟمصير يجب أن مارسه اﻟشعب اﻟجزائر  ،في معزل عن أ ة شرو " .و هذه
اﻟروح نفسها أكد اﻟوفد اﻟجزائر اﻟضرورة اﻟملحة ﻻحترام ح اﻟشعب اﻟجزائر في
وحدته وسﻼمة وطنه ،في جم ع اﻟظروف واﻷحوال ..و تضح من هذا أن موقف

اﻟوفد اﻟجزائر متف تماماً مع قرار اﻷمم اﻟمتحدة ،و أنما ان اﻟوفد اﻟجزائر
ق أر في إ ف ان ،ما قررته اﻷمم اﻟمتحدة في نيو ورك..

وﻟم تف اﻟوفد اﻟجزائر أن سرد مطاﻟب اﻟشعب اﻟجزائر ووقف عندها،

بل إنه ذهب إﻟى أ عد من ذﻟك ،في محاوﻟة صادقة ﻹزاﻟة مخاوف فرنسا ..فمل
يترك ﻟها مات تخشاه حين أعلن "أن استقﻼل اﻟجزائر ﻟ س معناه اﻟعداء ﻟﻸجنبي،
وﻟ س ﻟه أن يؤد إﻟى اﻟكراه ة ..نحن نفهم اﻻستقﻼل في إطار اﻟعﻼقات اﻟنافعة

بين شعبين متحررن ..وأن هذه اﻟعﻼقات م ن تنميتها ،و م ن أن تنفع اﻟشعب
اﻟفرنسي واﻟشعب اﻟجزائر ".
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إني ﻻ أحسب ا سيد

اﻟرئ س أنه م ن أن

ون هناﻟك ﻼم أوضح

من هذا اﻟكﻼم اﻟواضح ،وﻻ أحسب أنه م ن أن تكون هناﻟك عواطف أصدق من
هذه اﻟعواطف اﻟصادقة ،ﻟقد وضع اﻟوفد اﻟجزائر

ل أوراقه على مائدة اﻟمفاوضات

من غير مخادعة ،ذﻟك أن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟم

ن عندها مات تخف ه ،وما

حملها على اﻟلف واﻟدوران ..ﻟقد ان موقفها وحدة اﻟشعب اﻟجزائر وسﻼمة

وطنه.
ثم إن اﻟوفد اﻟجزائر قد عرض أكثر من ذﻟك ..ﻟقد مد يد اﻟصداقة مع

فرنسا ..ﻟقد أكد أن من اﻟ سير أن قوم تعاون مثمر وفعال ،وصداقة مخلصة بين

فرنسا من جانب ،واﻟجزائر اﻟمستقلة من جانب آخر ..إن اﻻستقﻼل في نظر

اﻟجزائر هو ﻟتحقي أسمى اﻟمطاﻟب اﻟقوم ة وأنبل اﻷماني اﻟوطن ة ﻟتتجلى في بناء
مقرط ة ترعى ح اة اﻟجزائرين ،جم عاً من غير تمييز ..إن اتقﻼل اﻟجزائر
دوﻟة د ا

معناه اﻻتصال ﻻ اﻻنفصال ،معناه اﻟتعاون ﻻ اﻟقط عة ،معناه اﻟصداقة ﻻ اﻟكراه ة،
معناه اﻟمستقبل اﻟمشرق ﻻ اﻟماضي اﻟمرر – ل ذﻟك على أساس اﻟس ادة اﻟمتكافئة

اﻻحترم اﻟمت ادل ﻟلمصاﻟح اﻟمشتر ة ..ان ذﻟك هو موقف اﻟجزائر في إ ف ان،
ا
و
موقف يتسم اﻻستقامة واﻟصدق ،فماذا ان موقف فرنسا..

ﻟقد ان موقف فرنسا ،ا سيد اﻟرئ س ،قائماً منذ اﻟبدا ة على استراتيج ة

ملتو ة ،وتكت ك منحرف ..إن فرنسا ﻟم تحضر مؤتمر إ ف ان في ن ة صادقة ﻟتنفيذ

اﻟقرار اﻟذ أصدرته اﻟمم اﻟمتحدة في اﻟعام اﻟماضي ..ﻟقد جاءت فرنسا إﻟى إ ف ان
ﻟتقامر ﻻ ﻟتفاوض ..و ما هو معروف فإن إ ف ان هي دار اﻟقمار اﻷوﻟى في

أورو ا ..و ذﻟك فقد جاءت فرنسا إﻟى اﻟمؤتمر ﻟتﻐرق اﻟقض ة اﻟجزائر ة في إ ف ان،
هو اﻟمعروفة حماماتها اﻟشهيرة..فهل يرد اﻟجنرال د ﻐول أن قامر في إ ف ان
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وعلى حساب اﻟقض ة اﻟجزائرة.؟ ..ﻟ س هذا اﻟسؤال من اب اﻟمجاز ،فلنل نظرة
إﻟى اﻟوراء على مؤتمر إ ف ان ،إﻟى يوم  20مايو  ،1961اﻟيوم اﻟذ

افتتح ف ه

اﻟمؤتمر..
في ذﻟك اﻟيوم ،وعلى وجه اﻟتحديد عد أرعين دق قة من افتتاح اﻟمؤتمر ،حين أن

اﻟوفد اﻟفرنسي يلقي ب انه اﻷول  ،أعلنت اﻟح ومة اﻟفرنس ة هدنة في اﻟجزائر..
وفي ظاهر اﻷمر انت هذه اﻟخطوة من جانب فرنسا مدعاة إﻟى اﻟتقدير ،فوق

اﻟر
أنها تدل على " اﻟورع واﻟتقو " ،وﻟكن ﻟم تنقض ﻟحظات عد ذك حتى أدرك أ

اﻟعام اﻟدوﻟي ،فطرته اﻟسل مة ،حقائ

اﻟموضوع يتساق

عن جن اته اﻟقناع

واﻟستار ..ﻟقد ان شف أوﻻً أن هذه اﻟهدنة هي هدنة فرنس ة ،وحيدة اﻟطرف ،حتى

أن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟم تبلغ بها ..ﻟ ست هذه هدنة  ..إن اﻟهدنة هي تدبير متف

عل ه ،يتم اﻟمفاوضة بين اﻟفرقين اﻟمتحارين ..فإذا أعلنه فر واحد فهو خدعة
ﻻ هدنة ..وﻻ ون إﻻ تكت اً مفضوحاً ،خاﻟ ًا من روح اﻟتكت ك..
ﻟقد ظنت فرنسا أنها بهذه اﻟخطوة تستط ع أن تأسر خ ال رجل اﻟشارع

في فرنسا ،وترح اﻟ أر اﻟعام اﻟدوﻟي ،وتحرج اﻟح ومة اﻟجزائرة ..وﻟكن فرنسا قد

أخفقت في تحقي

هذه اﻷهداف اﻟثﻼثة ،فلقد خاب ظن اﻟمواطن اﻟفرنسي في

ح ومته ،وه أز اﻟ أر اﻟعام اﻟدوﻟي فرنسا ،وسخر اﻟشعب اﻟجزائر من هذه اﻟلع ة
اﻟم شوفة ...ذﻟك أن اﻟخدعة سرعان ما اكتشفت ،و دا واضحاً أن اﻟهدنة انت
مجرد إعﻼن من طرف واحد ..ثم إن اﻷمر ان أكثر إثارة ﻟلسخر ة حينما عرفت
اﻟتعل مات اﻟخاصة اﻟتي وجهها اﻟمندوب اﻟفرنسي اﻟعام في اﻟجزائر شأن تنفيذ

اﻟهدنة ،و أنما اﻟح ا ة ﻻ تعدو أن تكون مسرح ة أخر في "اﻟكوميد فرانسيز"،
ﻟقد خوﻟت تلك اﻟتعل مات اﻟحرة اﻟكاملة ﻟلج ش" ،اﻟق ام عمل ات هجوم ة حيثما
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ان ،وحينما تقضي اﻟظروف" .و دا جل اً أن هذه اﻟهدنة هي أش ه ما تكون

مهرجان اﻟكرنفال ،وﻟكن خاﻟ اً من جماﻟه وروعته.

أما اﻟنس ة ﻟلح ومة اﻟجزائرة فقد انت "اﻟهدنة" مفاجأة ﻟهإ ،وان ﻟم
تذهلها هذه اﻟمفاجأة ..هذه اﻟهدنة ﻟم تحرج اﻟح ومة اﻟجزائرة ،ذﻟك أنها ﻟم تكن

أكثر من "ضرة تسلل" وأن اﻟذين عرفون ﻟع ة اﻟكرة عرفون معنى "ضرة اﻟتسلل"،
واﻟمتمرسون برما ة اﻟنار سمونها طلقة فارغة ،أو طلقة إﻟى اﻟخلف ،ﻻ تصل إﻟى
اﻟهدف وﻟكنها تصيب صاحبها ..وﻟقد أصدرت اﻟح ومة اﻟجزائرة من مقرها في

تونس ب اناً بتارخ  21مايو  1961أعلنت في أنها ﻻ تعلم شيئا عن هذه اﻟهدنة

اﻟفرنس ة ..و دﻟك ﻟم يت سر ﻟلخدعة أن تخدع أحدًا..
وف ما يتعل بجوهر اﻟمفاوضات في أ ف ان فإن موقف اﻟح ومة اﻟفرنس ة
ان أسوأ من ح ا ة اﻟهدنة ،وأن م ا سيد

اﻟرئ س قد تﻐفرون ﻟفرنسا خدعتها

ومناوراتها صدد اﻟهدنة ،مجاملة ﻟها ،وﻟكني واث أن م ﻟن تقبلوا ﻟها عذ اًر وﻻ
دفاعاً صدد جوهر اﻟموضوع نفسه ..إن موقف فرنسا يجلب ﻟها اﻟمهانة و جعلها

جديرة اﻹدانة ..ﻟقد تصرف اﻟوفد اﻟفرنسي صدد اﻟمفاوضات تص اًر جعل من
إ ف ان ذات اﻟحمامات ،إ ف ان ذات حقل اﻷﻟﻐام ..و أنما زرعت تلك اﻷﻟﻐام في
إ ف ان ﻟتنسف تقرر اﻟمصير وتدمر اﻻستقﻼل ،ففي  8يونيو  1961قدم اﻟوفد
اﻟفرنسي خطة ﻟما أسماه "إزاﻟة اﻻستعمار"غير أن اﻷمر ﻟم ن حتاج إﻟى ذ اء

خارق ﻟ شف اﻟمرء أن ما أسمته فرنسا "إزاﻟة اﻻستعمار" ،إنما هو استعمار جديد
تحت شعار جديد ..وحتى نزﻻء مصحة اﻷمراض اﻟعقل ة في ارس ،ان سي اًر
عليهم أن يروا أن اﻟخطة اﻟفرنس ة ،إنما هي استعمار عن طر اﻟمفاوضات..
ٕواذا قبلت اﻟجزائر اﻟخطة اﻟفرنس ة فإن اﻟنتيجة ستكون استعما اًر اﻟتراضي ..بل
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إن ذﻟك ﻟ عني صورة أكيدة أن اﻟجزائر قد قاتلت  130عاماً ﻟتضفي اﻟصفة
اﻟشرع ة على اﻟس طرة اﻟفرنس ةٕ ..واﻟ م اﻟنقا اﻟرئ سة في اﻟخطة اﻟفرنس ة.
وﻟنبدأ موضوع اﻷقل ة اﻷورو ة ،فلقد نص اﻟوفد اﻟفرنسي في ب انه على

وجود "اﻟجماعة" اﻷورو ي ضمانات " ان ة" ودستورة ..و تضمن هذا اﻟنص،

في جملة ما يتضمن ،ح اﻟتمثيل في اﻟبرﻟمان اﻟفرنسي ﻟهذه "اﻟجماعة اﻷورو ة"
في ان منفصل  ..و هذا فإن اﻟخطة اﻟفرنس ة تق م في داخل "اﻟدوﻟة اﻟجزائرة"

دو لة أورو ة ،أورو ة دائماً ومفضلة متميزة دائماً.
و صدد اﻟصحراء ،فإن اﻟحجة اﻟفرنس ة تقوم على اﻷسطورة اﻟقد مة –اﻟصحراء
اﻟفرنس ة .ذﻟك أن فرنسا تزعم أن اﻟصحراء ﻟ ست قطعة من اﻟجزائر وﻟكنها قطعة

من فرنسا ..وهذا ز فرنسي قد م ،ﻟ س ﻟه جمال اﻷزاء وﻻ فتنتها ..وواضح أن
اﻟكلمة اﻷجنب ة "سهارا" مأخوذة عن اﻟلف اﻟعامي واﻟفص ح " ﻟلصحراء" ،منذ انت
اﻟلﻐة اﻟعر ة ومنذ انت اﻟصحراءٕ ...واذا انت أسطورة اﻟجزائر اﻟفرنس ة قد
تحطمت ،فإن هذا ستت ع أن تتحطم معها أسطورة اﻟصحراء اﻟفرنس ة في اﻟجزائر

اﻟحرة ،بل في إفرق ا اﻟحرة ..إن أسطورة اﻟصحراء اﻟفرنس ة ﻟن تكون موجودة إﻻ
في صحراء اﻷسطورة اﻻستعمارة ،وما أخصبها في خ ال اﻻستعمار اﻟفرنسي

اﻟعق م!

وفوق هذا فإن اﻟخطة اﻟفرنس ة تتضمن خرافات س اس ة أخر  ..ﻟقد طاﻟب

اﻟوفد اﻟفرنسي بإنشاء مناط عس رة داخل اﻟدوﻟة اﻟجزائرة ...وﻟ ست هذه قواعد
حر ة وﻟكنها مناط شاسعة املها ،مخصصة ﻷغراض عس ر ة ،و ون ﻟفرنسا
عليها س ادة املة ،و هذا

ون ﻟفرنسا دو ﻼت عس رة موزعة هنا وهناك في

داخل اﻟدوﻟة اﻟجزائرة.
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ضاف إﻟى ذﻟك أن اﻟخطة اﻟفرنس ة تدعو إﻟى إنشاء نظام خاص في مدن معينة،

عاد فيها تجم ع اﻷورو يين ،و هذا تنشأ دول اﻟمدن* ،ﻟتذ رنا بدول اﻟمدن اﻟتي
انت سائدة في اﻟيونان اﻟقد مة.
وﻟهذا فإن اﻟخطة اﻟفرنس ة ا سيد اﻟرئ س هي خطة املة ،وﻟكن ..من

أجل تهش م تقرر اﻟمصير ،وتجزئة اﻟوطن اﻟجزائر  ،وتحط م وحدة اﻟشعب

اﻟجزائر  ..وفوق هذا وذاك فإنها تصنع و تيﻼً من اﻟدول ،على اﻟمذاق اﻟفرنسي..

اﻟدوﻟة اﻷورو ة دوﻟة اﻟمدن ،دوﻟة اﻟصحراء ،وأخي ًار دوﻟة اﻟجزائر ،محطمة مهشمة

ممزقة.

ورغما عن أن هذه اﻟخطة اﻟفرنس ة انت مشينة ،فقد استمر اﻟوفد

اﻟجزائر  ،عارض ،مناقشاً ومجادﻻ صبر ارد وحماسة دافئة ..وراح فند اﻟخطة

اﻟفرنس ة موضوعا موضوعا ..وﻟكن جم ع اﻟحجج ﻟم تكن تقنع اﻟوفد اﻟفرنسي
اﻟرضوخ إﻟى قرار اﻷمم اﻟمتحدة ٕواﻟى ميثاقها ،حتى تلك اﻟحجج اﻟمنبثقة من قرار

اﻷمم اﻟمتحدة وميثاقها ..وﻟ ضيف اﻹهانة إﻟى اﻷذ

فقد قرر اﻟوفد اﻟفرنسي،

فجأة و عد ثﻼثة أساب ع من اﻟمفاوضات وقف أعمال اﻟمؤتمر ،بدون ب ان أ
سبب من اﻷس اب.

و ان هذا اﻟموقف من جانب فرنسا ﻐير علم اﻟوفد اﻟجزائر أو موافقته،
تماماً موقفها من ح ا ة اﻟهدنة في بدا ة أعمال اﻟمؤتمر ..وحتى ﻟع ة اﻟكرة ﻟها
نظام وﻟها تقاﻟيد ،وﻻ صح ﻷحد اﻟفرقين أن يوقف اﻟلعب وحده ،بناء على مشيئته
واخت اره ..وﻟكن اﻟوفد اﻟجزائر اعتصم اﻟصبر واﻷناة ،وأعرب عن استعداده
ﻻستئناف اﻟمفاوضات حينما حلو ﻟلفر اﻟفرنسي أن عود إﻟى اﻟلعب مرة ثان ة.
* City State
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و دﻻً ممن أن تنصرف فرنسا في ذﻟك اﻟوقت إﻟى دراسة اﻟموقف من

جديد ،أثبتت اﻷحداث ف ما عد ،أن فرنسا قد أطلقت حملة من اﻟحرب اﻟنفس ة..
فلقد أﻟقت فرنسا اﻟذنب في تعثر اﻟمفاوضات على عت ات اﻟوفد اﻟجزائر  ..فلقد

أﻟقى اﻟمسيو ﻟو س جو س اﻟوزر اﻟفرنسي ﻟشؤون اﻟجزائر ،ب اناً أذ ع في اﻟ ارديو
واﻟتلفزون ،عن سير اﻟمفاوضات في مؤتمر أ ف ان ،ملخصاً موقف اﻟوفد اﻟجزائر
ما يلي" :نحن ﻟم نستطع أن نتبين موقف جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة صدد أ من

اﻟمواض ع اﻟمطروحة على اﻟمؤتمر ..حتى أننا وجدنا أنفسنا نﻼم ﻟلقرار اﻟذ
اتخذناه شأن وقف اﻷعمال اﻟحر ة ،ذﻟك اﻟقرار اﻟذ
وفي اﻟمواض ع اﻷخر

اعتبر مناورة عس رة..

ان ممثلو جبهة اﻟتحرر اﻟجزائرة قيدون أنفسهم أمور

نظرة مجردة ،أو يلتزمون اﻟصمت ،أو أنهم عرون عن نوا ا طي ة ،سرعان ما
تجدها تطير في اﻟهواء حينما نحاول أن نمسك بها".
إن هذا اﻟب ان اﻟفرنسي ،على ﻟسان اﻟوزر اﻟفرنسي ،هو ب ان قائم على

اﻷ اطيل ،ونحن نأسف ﻷن اﻟوزر اﻟفرنسي ﻟلشئون اﻟج ازئرة قد جعل من نفسه
وز اًر ﻟلتضليل في اﻟشئون اﻟجزائرة!!
ﻟقد أوضحت ﻟكم أن اﻟوفد اﻟجزائر قد شف عن موقفه في جم ع

ﻼ ٕوانه افتئات على اﻟحق قة أن قول اﻟوزر اﻟفرنسي
اﻟمواض ع شفاً صرحاً شام ً
أن اﻟوفد اﻟجزائر قد قيد نفسه أمور نظرة مجردة ،إن اﻟوفد اﻟجزائر قد طرح
جم ع اﻟمشاكل واقترح جم ع اﻟحلول ،حﻼ ﻟكل مش لة ..مش لةٕ ..وانه افتراء على
اﻟصدق ذﻟك ،أن قول اﻟوزر اﻟفرنسي أن اﻟوفد اﻟجزائر قد اﻟتزم اﻟصمت ..ﻟقد

شرح اﻟوفد اﻟجزائر موقفه من اﻟقض ة اﻟجزائرة

ل جوانبها ،و ل صراحة..

وﻟ ست ﻟد ه أسرار يخفيها ،وﻻ شؤون يخجل منها ..وهل تستط عون تصدي هذا
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اﻟكﻼم ،وهل عقل أن يلوذ اﻟوفد اﻟجزائر اﻟصمت ،و دافع ج ش اﻟتحرر اﻟجزائر
يتجاوب هديرها في ج ال اﻟجزائر وسهوﻟها وأوديتها تدو

مطاﻟب اﻟنضال

اﻟجزائر في اﻟحرة واﻻستقﻼل.
واﻟواقع أن اﻟوفد اﻟجزائي قد أعلن موقفه في جم ع جوانب اﻟقض ة

اﻟجزائر  ،بب انات رسم ة مدونة ،ففي  10يونيو  1061قدم اﻟوفد اﻟجزائر إﻟى
مؤتمر ا ف ان ،وما أظن ذﻟك من أسرار اﻟمفاوضات ،مذ رة خط ة وصفها اﻟوفد
اﻟجزائر

أنها "تأخذ عين اﻻعت ار جم ع اﻟحقائ  ،وجم ع اﻟعوامل اﻹنسان ة

واﻟنفس ة في نطاق خطة صادقة ﻹزاﻟة اﻻستعمار واﻟتعاون اﻟمثمر".

اﻟرئ س أن أخرج من نطاق اﻟتعم م إﻟى اﻟتخص ص،

ٕواني أستأذن م ا سيد
ﻟنضع اﻷمور في نصابها اﻟصح ح..
في ما يتعل

اﻟصحراء فلقد أوضح اﻟوفد اﻟجزائر " أن اﻟجزائر ﻟن

تنسى أن اﻟصحراء تحت اﻟس ادة اﻟجزائرة ستكون مفتوحة أمام اﻹنتاج اﻟكامل،

وأن تستﻐل ثروتها إﻟى أ عد حد ..وسنأخذ عين اﻻعت ار مصاﻟح اﻷقطار
اﻟمجاورة ،و ذﻟك مصاﻟح إفرق ا وفرنسا نفسها ،وس ون اﻟمجال مفتوحًا ذﻟك أمام
جم ع اﻟدول اﻟراغ ة في اﻟتعاون معنا على قدم اﻟمساواة" ..ﻟ س هذا صمتاً وﻻ

أف ا ار مجردة من جانب اﻟجزائر ،ما زعم اﻟوفد اﻟفرنسي .إن هذه لمات واضحة

أرسلها اﻟوفد اﻟجزائر في ص حة عاﻟ ة في داخل اﻟمؤتمر ،تناد
اﻟجم ع ﻟصاﻟح اﻟجم ع ،وفرنسا مشموﻟة في ذﻟك.
وف ما يتعل

اﻟتعاون مع

اﻷقل ة اﻷورو ة ،فقد أكد اﻟوفد اﻟجزائر أن "اﻟجزائر ﻻ

تمنع اﻟجنس ة اﻟجزائرة عن اﻷقل ة اﻷورو ة ،وﻟكنها ﻻ تفرضها عليها .إن

اﻟح ومة اﻟجزائرة تعرض اﻟجنس ة اﻟجزائرة على اﻷقل ة اﻷورو ة ،من شاء منهم
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أن يرغب فيهإ ،وان هذا اﻟحل ينطو على أقصى قدر من اﻟواقع ة واﻹنسان ة

واﻟد مقراط ةٕ ..وان نتائج هذا اﻟحل واضحة ل اﻟوضوح ..س ون ﻟجم ع
اﻟجزائرين من غير تمييز نفس اﻟحقوق ونفس اﻟواج ات ،وس شار ون في اﻟح اة
اﻟس اس ة اﻟعامة ﻟلشعب" .وﻻ شك ا سيد

اﻟرئ س في أن م ستقوﻟون مع اﻟوفد

اﻟجزائر إن هذا اﻟحل ينطو على أقصى قدر من اﻟواقع ة واﻹنسان ة اﻟد مقراط ة.
أما ف ما يتعل

اﻟضمانات اﻟمحددة اﻟخاصة اﻷورو يين ،فقد أعلن اﻟوفد

اﻟجزائر ما يلي" :نحن حرصون على أن نوضح تماماً حقوق اﻟجزائرين اﻟذين
هم من أصل أورو ي ..نحن على استعداد ﻷن ي حث جم ع اﻟضمانات اﻟتي تكفل

ﻟهم اﻟحقوق اﻹنسان ة واﻟمدن ة ،سواء اﻟنس ة ﻟﻸحوال اﻟشخص ة ،واﻟتعل م ،واﻟحرة
اﻟدين ة ،أو في سائر اﻟمجاﻻت اﻟتي تضمن ﻟهم ممارسة جم ع نشاطاتهم من غير

إكراه وﻻ إج ار" ..ثم مضى اﻟوفد اﻟجزائر في شرح هذا اﻟموضوع قائﻼً" :إن
اﻷورو يين اﻟذين يردون أن ي قوا فرنسيين فذﻟك حقهم ،و هذا فإنهم يختارون أن

ونوا أجنب ،و هذه اﻟصفة فإنهم ستط عون أن يتمتعوا اﻟضمانات اﻟمقررة ..

أما اﻟفرنسيون اﻟذين يردون أن حتفظو بجنسيتهم فنحن مستعدون أن ن حث

موضوعهم صورة واقع ة ...ومهما ان عددهم ووضعهم ،فنحن عل استعداد ﻷن
نحدد اﻟضمانات اﻟتي تكفل ﻟهم صورة مشروعة اﻻستمرار في اﻹقامة في اﻟجزائر،
في إطار اﻟس ادة اﻟكاملة ﻟلدوﻟة اﻟجزائرة" .هذا هو موقف اﻟجزائر اﻟنس ة ﻟﻸقل ة

اﻷورو ة من حيث اﻟمبدأ وأن حيث اﻟتفاصيل ،فهل م ن أن يوصف هذا اﻟموقف

أنه ينطو على اﻟصمت؟ إﻻ إذا ان ﻟلصمت معنى آخر في اﻟقاموس اﻟفرنسي.

أما شأن اﻟقواعد اﻟعس رة فقد ان موقف اﻟوفد اﻟجزائر غا ة في اﻟمسؤوﻟ ة
اﻟرشيدة واﻟسداد ،فقد قال اﻟوفد اﻟجزائر ما يلي" :إن اﻟوفد اﻟجزائر ﻟم عاﻟج هذا
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اﻟموضوع من اﻟزاو ة اﻟمعروفة ..ﻟقد جعله اﻟوفد اﻟفرنسي موضوعاً إقل م اً ،ترد
فرنسا من ورائه أن تحتف عل ه س ادة املة ،و هذا فإنها تنتقص من وحدتنا

اﻹقل م ة وس ادتنا اﻟوطن ة" .ﻟقد ان هذا اﻟموقف من جانب اﻟوفد اﻟجزائر موقفاً
دبلوماس اً ارعاً ذ اً ،نا عا من ذهن متفتح ..ﻟقد ذ ر اﻟوفد اﻟجزائر مقدرة و فاءة
 ،اﻟوفد اﻟفرنسي أن عاﻟج اﻟموضوع من زاو ة اﻟمعتاد ﻻ على اعت ار أنه موضوع

إقل مي ،بل من زاو ة أخر يتف عليها بين اﻟفرقين.
هذه ،ا سيد

اﻟرئ س ،هي اﻟجوانب اﻟمتعددة ﻟلقض ة اﻟجزائرة –

اﻟصحراء ،اﻷقل ة اﻷورو ة ،واﻟقواعد اﻟعس رة ،وﻟقد عاﻟج اﻟوفد اﻟجزائر هذه
اﻟقضا ا معاﻟجة املة شاملة ،فلم يلجأ إﻟى اﻟصمت وﻻ ﻟجأ إﻟى اﻟجدل اﻟنظر
وفي ل موضوع تقدم اﻟوفد اﻟجزائر

حلول تتف

مع ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة،

وتنسجم مع قرار م اﻟذ أصدرتموه في اﻟعام اﻟماضي.
واﻟواقع أن اﻟ عثة اﻟجزائرة اﻟدائمة ﻟد اﻷمم اﻟمتحدة قد أفاضت في شرح

موقف اﻟجزائر في تقرر تقدمت ه إﻟى اﻟمجموعة اﻵسيو ة اﻹفرق ة ..وقد عاﻟج
هذا اﻟتقرر مختلف جوانب اﻟقض ة اﻟجزائرة ،على هد اﻟم اد اﻷساس ة اﻟتي

اﻟتزمت بها اﻷمم اﻟمتحدة.

في صدد اﻷقل ة اﻷورو ة أوضح اﻟتقر ر أن اﻟجوﻟة اﻟجزائر ة اﻟمقبلة

ستضمن ﻟجم ع اﻟجزائرين جم ع اﻟحقوق من غير نظر إﻟى أصوﻟهم ،وأعلن

اﻟتقرر أن "اﻟجزائر ترفض رفضا اتا أ ة ف رة من شأنها ،أن تمنح أ ة جماعة
عنصرة امت ازات خاصة ،وتعتبر هذا اﻟعمل مناف ا ﻟلد مق ارط ة ،إن تصنيف

اﻟجزائرين على أسس عنصرة إنما هو تهديد ﻟﻼستقﻼل اﻟذ

افح اﻟشعب

اﻟجزائر من أجله زمناً طو ﻼ ..غير أن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻻ ﻐيب عن اﻟها
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اﻟخصائص اﻟذات ة ﻟﻸقل ة اﻷورو ة في اﻟنواحي اﻟثقاف ة واﻟلﻐو ة واﻟدين ة ...ﻟقد
أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائر اﻟمرة عد اﻟمرة أنها على استعداد ﻷن تمنح اﻟجنس ة

اﻟجزائرة ﻟجم ع اﻷورو يين اﻟذين يرغبون أن ص حوا جزائرين ..ومن ناح ة

أخر فإن اﻟذين يردون أن ي قوا فرنسيين ،وأن ستمروا في اﻟع ش في اﻟجزائر،
فلهم اﻟحرة اﻟكاملة في ذﻟك ..وستوفر ﻟهم اﻟضمانات اﻟﻼزمة اﻟتي تتف

مع

اﻟس ادة اﻟجزائرة ،ومع اﻟقوانين اﻟمعمول بها ..ونحن نتطلع إﻟى حل ستند إﻟى
مفهموم اﻟد مقراط ة اﻟصح ح ..نحن نعتر ف اﻟخصائص اﻟذات ة ﻟﻸقل ة

اﻷورو ة ،نحن مستعدون ﻷن نمنح اﻟجنس ة اﻟجزائرة اﻟكاملة واﻟمساواة اﻟشاملة
ﻟﻸقل ة اﻷورو ة وفيها عدد من أشد أعدائنا".

ٕواني ﻷعجب ا سيد اﻟرئ س ،وأتساءل ،هل تطلب فرنسا مزداً على

ذﻟك من اﻟح ومة اﻟجزائرة؟؟ إن هذه اﻟضمانات ،وأقوﻟها

ل صراحة ،هي

ضمانات مميزة تكاد أن تص ح نظامًا مفضﻼ ،ﻟم تمنحه أ من اﻟخمسين دوﻟة
اﻟتي حازت على استقﻼﻟها ،منذ أن نشأت اﻷمم اﻟمتحدة.
وف ما يتعل

موضوع اﻟصحراء فقد ذ ر تقرر اﻟ عثة اﻟجزائرة ما يلي

"إن اﻟح ومة اﻟجزائرة تميز بين اﻟس ادة على اﻟصحراء ،وموضوع استثمار ثرواتها
اﻟطب ع ة ،إن اﻟثروة اﻟطب ع ة يجب أن تنتفع بها إفرق ا تعن طر

اﻟتعاون

اﻟمثمرٕ ..وان هذا اﻟتعاون م ن أن يتحق مع فرنسا ،خصوصا إنها قد بدأت
فعﻼ في مشروعات اﻻستثمار".
وهذه ،ا سيد

اﻟرس ،هي اﻟس اسة اﻟمعلنة ﻟلجزائر شأن اﻟصحراء..

إن اﻟجزائر تدعو فرنسا إﻟى اﻻستثمار اﻟمشترك ،وفرنسا تصر على اﻻحتكار..
ٕواننا نترك اﻷمر ﻟكم ،ﻟتح موا أ اﻟفرقين أكثر عدﻻ ،وأصدق موقفا؟؟
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أما شان اﻟمناط

اﻟعس رة فقد ذ ر تقرر اﻟ عثة اﻟجزائرة "أن هذا

اﻟطلب يتنافى مع اﻟوحدة اﻹقل م ة ﻟلوطن اﻟجزائر ومع مبدأ تقرر اﻟمصير ،ﻷن
هذا اﻟمبدأ يجب أن ينطب على جم ع اﻟجزائر وجم ع اﻟجزائرين"..
هذا ا سيد

اﻟرئ س موقف اﻟجزائر من اﻟقض ة اﻟجزائرة ،ما عرض

في مؤتمر ا ف ان وفي اﻷمم اﻟمتحدة ،وهو موقف في غا ة اﻟوضوح واﻟشمول ،وﻻ

م ن تشو هه وتز فه ،إن أدوات اﻟتجمل في ارس تستط ع أن تصنع اﻟجمال..
هاذ ما نعترف ه ،وﻟكنها ﻻ تستط ع أن تجعل اﻟجميل قب حاً!!
وﻟكن فرنسا ﻟم تقتصر على اﻟتشو ه واﻟتزيف ،بل أنها استﻐلت فترة إ قاف
مؤتمر ا ف ان ،وراحت تضرب في ميدان اﻟدسائس واﻟمؤامرات ..و دﻻ من أن
تستخدم تلك اﻟفترة في مراجعة اﻟموقف مراجعة رشيدة ،سددت فرنسا ضراتها في

ثﻼث جبهات ﻟتضعف موقف اﻟح ومة اﻟجزائرة ،غير أن فرنسا قد هزمت في
اﻟجبهات اﻟثﻼث ..و انت هزمة مجيدة!!

وﻟقد انت اﻟهزمة اﻷوﻟى مع اﻟدول اﻹفرق ة اﻟمجاورة ﻟلصحراء ..فقد ﻟجأت فرنسا

إﻟى اﻷسلوب اﻟقد م –فرق تسد -فاتصلت بتلك اﻟدول ،وهمست في آذانهم إن

مطاﻟب اﻟجزائر شأن اﻟصح ارء ﻟن تترك ﻟمصاﻟحهم أ

مجال ،وستسد اﻟطر

على جم ع ادعاءاتهم ..وﻟكن اﻟح ومة اﻟجزائرة قد أفسدت على فرنسا هذه اﻟفر ة،
فاتصلت بو ازرات اﻟخارج ة في تلك اﻟدول وأوضحت ﻟها موقف اﻟجزائر من

موضوع اﻟصحراء ،و انت اﻟنتيجة نص اًر ﻟلجزائر وهزمة ﻟفرنسا ..وقد تجلى ذﻟك
في اﻟموقف اﻟرائع اﻟذ

أعلنته اﻟدول اﻹفرق ة ،في أن موضوع اﻟصحراء م ن

أن حل صورة ود ة بين اﻟدول اﻹفرق ة ذاتها ،وﻟكن عد استقﻼل اﻟجزائر.
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أما اﻟجبهة اﻟثان ة فقد فتحتها فرنسا في اﻟجزائر نفسها ..فلقد طار اﻟمسيو
جو س ،عد مؤتمر ا ف ان م اشرة إﻟى اﻟجزائر في محاوﻟة ائسة ﻹنشاء "سلطة
تنفيذ ة" من زعماء اﻟجزائر اﻟمسلمين ،وهي اﻟسلطة اﻟتي حاوﻟت فرنسا إنشاءها
عدة مرات ..وﻟقد اتصل اﻟمسيو جو س ومعاونوه بجم ع اﻟزعماء اﻟجزائرين في

جم ع اﻟمدن واﻟمقاطعات اﻟجزائرة ..وقد جرت أحاديث تفصيل ة بين اﻟجانبين
اﻟفرنسي واﻟجزائر  ،وﻟكن جواب اﻟجزائرين ان قاطعا حاسما ..فقد رفض اﻟزعماء

اﻟجزائرون أن يتعاونوا مع اﻟسلطة اﻟفرنس ة من غير موافقة اﻟح ومة اﻟجزائرة..

وﻟقد واجه اﻟمسيو جو س لمة "ﻻ"حتى من أوﻟئك اﻟذين عرفون أنهم جماعة

"نعم" في اﻟجزائر ،وجماعة "نعم" م ن أن تكون في ل شعب ،وعلى حافة ل

حر ة تحررة في اﻟعاﻟم .وه ذا فقد فشل اﻟمسيو جو س وطار إﻟى فرنسا ﻟيرفع

تقر اًر عن فشله اﻟذرع ،وثبت مرة أخر أكثر من أ وقت مضى ،أنه ستحيل

عل فرنسا أن تصل إﻟى أ ة نتيجة من غير موافقة اﻟح ومة اﻟجزائرة ..وأنه ﻟجهد
قصم اﻟظهر ،أن تحاول فرنسا اﻟعمل من وراء ظهر اﻟح ومة اﻟجزائرة..

و انت اﻟجبهة اﻟثاﻟثة مر زة على موضوع تقس م اﻟجزائر ..وقد قاد هذه اﻟحملة

اﻟرئ س د ﻐول بنفسه ..ف في اﻟحلة اﻟكبر اﻟتي أقامها في حد قة اﻻﻟيزه تفجر
اﻟرئ س د ﻐول ،وثورة وغض ا ،على اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻷنها رفضت خطة
"اﻟجمع ة اﻟجزائرة اﻟفرنس ة" وقد بدا في مﻼحظاته تهديد صرح بتطب ع ف رة

اﻟتقس م في اﻟجزائر ..ﻟقد تحدث اﻟرئ س د ﻐول عن "إعادة اﻟتجم ع" ،وهو تعبير
ابتدعه اﻟرئ س ديجول ،يدعو موج ه إﻟى تجم ع اﻟذين يردون أن ي قوا فرنسيين
في منطقة مجددة من اﻟجزائر ،إذا اختار اﻟجزائرون اﻻستقﻼلٕ " ..واعادة

اﻟتجم ع"هو " سوﻟة"حلوة تخفي م اررة اﻟتقس م.
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وأنه ﻟ س س ار ا سيد اﻟرئ س ،أن بين ملفات وز ارء اﻟخارج ة اﻟفرنس ة
ملفا ضخما خاصا بتقس م اﻟجزائر ،و تضمن هذا اﻟملف خطة متصلة

ون

موجبها ﻟلجزائرين اﻟصحراء اﻟقاحلة ..واﻟناط اﻟجبل ة ،أما اﻟفرنسيون فإن هذه

وهرن – اوزو ،مستﻐانم اﻟتي تحتو  44في اﻟمائة من
اﻟخطة تعطيهم منطقة ا

روم اﻟجزائر و 27في اﻟمائة من اﻟمواﻟح و 50في اﻟمائة من اﻹسمنت ،مع

اﻟس طرة على غاز حاسي اﻟرمل ..وتعطيهم ذﻟك سهل ميجا وشاطئ اﻟجزائر،
ما حتو من  20في اﻟمائة من اﻟكروم و 20في اﻟمائة من اﻟت غ و 42في اﻟمائة

من اﻟمواﻟح و50

اﻟمائة من اﻹنتاج اﻟصناعي ..وتعطيهم ذﻟك منطقة بوجي

اﻟتي تسيتطر على نقل مصنوعات اﻟحجيج في حاسي بون ،وتحتو على 65
اﻻئة من إنتاج اﻟعطن ،و 50اﻟمائة من اﻟت غ ،و 12في اﻟمائة من اﻟمواﻟح و19

اﻟمائة من إنتاج اﻟكهراء ..و موجب هذه اﻟخطة فإن فرنسا تس طر على 750
يلو مت ار من أﻟف يلو من اﻟشاطئ اﻟجزائر  ،وأغنى اﻷراضي اﻟتي تمون اﻹنتاج

اﻟزراعي ما تقدر ق مته اثنين بليون فرنك "جديد" ،من أصل اثنين ونصف بليون
فرنك تمثل مجموع اﻹنتاج في اﻟبﻼد.

و هذه اﻟخطة ما تفتأ فرنسا تهدد اﻟح ومة اﻟجزائرة ،وخاصة عد مؤتمر

ا ف ان ،وﻟكن اﻟجزائر ح ومة وشع ا ﻻ م ن أن ترتجف أمام هذه اﻟخط
اﻻستعمار ة  ..إن اﻟجزائر أصلب عوداً مما تظن فرنا ،وﻻ م ن أن ينثني عزمها
قر ة
أمام هذه اﻟتهديدات واﻟمناورات ..ﻟقد قاتل اﻟشعب اﻟجزائر من أجل وطنه ا
 130عاماً ..وفي اﻟحرين اﻟعاﻟميتين صمد اﻟمقاتلون اﻟجزائرون إﻟى اﻟنها ة،
دفاعاً عن حرة فرنسا ،حينما ان مرشاﻻت وجنراﻻت فرنسا يوقعون ص وك

اﻻستسﻼم ،واتفاقات اﻟهزمة واﻟعار.
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وجوا ا عن تهديدا اﻟرئ س د ﻐول اﻟتي أطلقها في حدائ اﻻﻟيزه ..أعلنت اﻟح ومة
اﻟجزائرة تجد ا م شوفاً  ،ﻻ في اﻟقصور وﻻ في اﻟحدائ  ،وﻟكن في اﻟجزائر لها،
في مدنها وقراها وفي ج اﻟها وسهوﻟها ،إﻟى آخر أكواخها وخ امها ..ﻟقد أعلنت

اﻟح ومة اﻟجزائر ة اﻟيوم اﻟخامس من شهر يوﻟيو "اﻟيوم اﻟوطني ضد اﻟتقس م" ،وﻟقد

أـص ح ذﻟك اﻟيوم تارخ ا في عمر اﻟجزائر .و انت اﻟنتيجة فيوق ما يتوقع أكثر
اﻟناس تفاؤﻻ ..فلقد أضرت اﻟجزائر ﻟمدة  24ساعة ..وأخفقت ل وسائل اﻹرهاب
ﻹح ا اﻹضراب .وفي اﻟجزائر اﻟعصمة وحدها ،ان ما قرب من  35أﻟفا من

رجال اﻟج ش واﻟشرطة ﻟ قمعوا اﻟمظاهرات اﻟعامة ..وﻟم تكن هذه مظاهرات
عاد ة ..في بذﻟك اﻟيوم ان اﻟشعب اﻟجزائر

له في اﻟشوارع،وفي اﻟساحات ،في

اﻟم ادين اﻟعامة ،احتجاجا على اﻟتقس م ...وفي مجلة " ا مي انترناسيونو" في
عددها اﻟصادر في يوﻟيو – أغسطس ،أعلن اﻟكاتب اﻟفرنسي اﻟمعروف "مسيو
ﻟنسن" أن ص حات "ﻻ تقس م في اﻟجزائر" ترددت أﻟوﻟف اﻟمرات في ذﻟك اﻟيوم..
ثم تساءل اﻟكاتب ..وقد تساق اﻟمئات من اﻟقتلى واﻟجرحى" ،من اﻟذ

قوة اﻟح ومة اﻟجزائرة ،عد هذا اﻻستفتاء اﻟشعبي اﻟذ

اﻟشوارع".

شك في

ساﻟت ف ه اﻟدماء في

حقا ا سيد اﻟرئ س ،فقد ان اﻟخامس من يوﻟيو يوما قوم ا عظ ما ،ﻟقد
قاﻟها اﻟشعب اﻟجزار

لمة واحدة ﻟلجنرال د ﻐول :إن اﻟجزائر واحدة وﻻ م ن

تقس مها ..وﻟقد دهشت صح فة اﻟمساجرو في روما ،وهي اﻟمعروفة بوﻻئها ﻟ ارس،

فقاﻟت" :ﻟقد أثبت اﻟيوم اﻟخامس من يوﻟيو اﻟقدرة اﻟفائقة ﻟلح ومة اﻟجزائرة ،اﻟتي
استطاعت في اﻟوقت اﻟمناسب أن تعبئ شعور اﻟمسلمين جم عاً في اﻟجزائر..
واﻟواقع أن اﻟمسلمين في اﻟجزائر عتبرون اﻟح ومة اﻟجزائر ة ح ومتهم اﻟشرع ة..
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وأن اﻟيوم اﻟخامس من يوﻟيو ان انتصا اًر مجيداً ﻟلثوار ،من ناح ة س اسة
ومعنو ة".

وحتى قبل أن يبدأ اﻹضراب ،تن أ مدير دائرة اﻷن اء في اﻹدارة اﻟفرنس ة

اﻹضرب،
ا
في اﻟجزائر ،أن مائة في اﻟمائة من اﻟمسلمين في اﻟجزائر سيلبون نداء

اﻹضرب
ا
و ما توقع اﻟمسيو ود فرج ك  ،مدير اﻟدائرة اﻟمشار إﻟ ه ،فقد أو قع

في ذﻟك اﻟيوم شلﻼ امﻼ في اﻟنشا اﻻقتصاد في جمعي أنحاء اﻟبﻼد..
اﻟفترت اﻟتي توقفت
ا
و عد انقضاء خمسة أساب ع على هذه اﻟهزائم ،في

فيها أعمال مؤتمر ا ف ان ،استؤنفت اﻟمفاوضات بين اﻟجانبين في  20يوﻟيو ،وﻟكن
إغرق اﻟقض ة
هذه اﻟمرة في "ﻟوغران" ..وﻟقد أدر ت فرنسا أنها ﻟن تستط ع ا

اﻟجزائرة في حمامات ا ف ان ،فنقلت مقر اﻟمؤتمر إﻟى "ﻟوغران" ،فتعاﻟوا معي ﻟنر
مصير اﻟمفاوضات في مرحلتها اﻟثان ة..

و ما في ا ف ان فقد أعاد اﻟفرقان موقفيهما في "ﻟوغران" ،وفي هذه اﻟمرة

أعد جدول أعمال دقي بناء على طلب اﻟح ومة اﻟج ازئر ة ..ﻟم يترك هذا اﻟجدول
أ

موضوع يتصل بتطبي مبدأ تقرر اﻟمصير ،أو في اﻷمور اﻟتي يجب أن

تقرر اﻟنس ة ﻟمستقبل اﻟجائر ..وقد توﻟى اﻟوفد اﻟجزائر س اﻟقض ة اﻟجزائر ة
صورة املة مفصلة ..وابتدأ موضوع اﻷقل ة اﻷورو ة ف ان غا ة في اﻟد مقراط ة
اﻟحرة ..فأعلن قوﻟه "إن اﻟجزائر هي اﻟبلد اﻟمستعمر اﻟوحيد اﻟذ

عرض من تلقاء

نفسه حقوق اﻟجنس ة على رعا ا اﻟدوﻟة اﻟمستعمرة .و هذا نحن ﻻ نثبت أننا

منسجمون مع روح اﻟعصر اﻟذ

نع شه فحسب ،وﻟكننا نؤ د أن س استنا قائمة

على اﻟح مة واﻟواقع ة ،إﻟى جانب اﻟعدل واﻻحترام اﻟمطل ﻟﻺنسان"..
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أما موضوع اﻟصحراء ،وهو مسأﻟة مفتوحة ﻟلمفاوضات مع اﻟجزائر

اﻟمستقلة ،فقد أكد اﻟوفد اﻟجزائر أنه يجب استطﻼع جم ع أفاق اﻟتعاون  ..وأعلن

اﻟوفد اﻟجزائر من جديد استعداد اﻟجزائر ﻟلوصول إﻟى اتفاق شأن استثمار
اﻟصحراء ..وﻟكن على أساس أنها جزء ﻻ يتج أز من اﻟجزائر اﻟمستقلة.

وﻟكن اﻟوفد اﻟفرنسي قي متخندقا في خنادقه ﻻ يتراجع خطوة واحدة في

سبيل اﻟوصول إﻟى اﻟتفاهم ،وﻟقد رطوا مصير اﻟمؤتمر اﻟصحراء ،ورطوا مصير
اﻟصحراء اﻟمصاﻟح اﻟفرنس ة ،فلقد انت اﻟصحراء ﻟفرنسا ،مش لة قائمة بذاتها،
وذﻟك هو اﻟشعار اﻟذ

ان يردده اﻟوفد اﻟفرنسي ..وﻟكن اﻟصحراء ﻻ م ن أن

تكون "مش لة بذاتها" ،إن اﻟصحراء تؤﻟف أرعة أخماس اﻟجزائرٕ ،وان وحدة ﻟوطن
اﻟجزائر تعبير ﻻ معنى ﻟه إذا ان أرعة أخماس اﻟوطن يؤﻟف منطقة منفصلة
قائمة بذاتها  ..وﻻ م ن أن ون هناﻟك وطن جزائر بدون اﻟصحراء ،إن اﻟحديد
وهرن ،واﻟمعادن اﻟمشعة في هوجار ،واﻟزب في
في تندوف ،واﻟفحم في جنوب ا

حاسي مسعود واﻟدحبيلة ،واﻟﻐاز في اﻟرمل  ،ل هذه اﻟثروات اﻟطب ع ة يجب أن

ﻻ تكون سب ًا في تجزئة اﻟجزائر بل في وحدتها ..إن هذه اﻟثروة اﻟطب ع ة يجب
أن تكون نعمة ،ﻻ نقمة عل اﻟشعب اﻟجزائر  ،فإننا ﻻ نعرف خط اًر أدهى وأمر

من اﻟتقس م.

وفضﻼً عن ذﻟك ،فإن اﻷمم اﻟمتحدة ،منذ إنشائها ،وهي مهتمة اﻟمعاونة
اﻻقتصاد ة واﻟفن ة تقدمها ﻟلدول اﻟنام ةٕ ..وانها تكون ،بﻼ شك ،هزمة من رة ﻟﻸمم
اﻟمتحدة إذا ان على أ بلد أن حرم من س ادته على رقعة من أرضه سبب

اﻟجزئر ،وهذا أقل واج ات اﻷمم اﻟمتحدة ،يجب
اﻟثروة اﻟطب ع ة اﻟكامنة فيها ..إن ا

أن تساعد ﻟتساعد نفسها في استثمار ثرواتها اﻟطب ع ة ..إن س ادة اﻟجزائر على
-195-

اﻟصحراء هي أوﻟى اﻟمقومات اﻟرئ س ة ﻟلتنم ة اﻻقتصاد ة في اﻟجزائر ..واﻟجزائر
ﻟم ترفض أ

اقتراح معقول ﻻستثمار اﻟصحراء في إطار اﻟجدوﻟة اﻟجزائرة

اﻟمستقلة ..وﻟكن اقتطاع اﻟصحراء يؤد إﻟى تهش م اﻟوطن اﻟجزائر ٕ ،واﻟى إفقار
اﻟشعب اﻟجزائر .
غير أن اﻟوفد اﻟفرنسي ﻟجأ آخر اﻷمر إﻟى محاوﻟة أخيرة فقد اقترح في

محادثات ﻟوغران أن تجمد قض ة اﻟصحراء وتوضع في "اﻟثﻼجة" إﻻ أن اﻟوفد
اﻟجزائر رفض هذا اﻻقتراح

ل تصم م ،ذﻟك أن ل شيء م ن أن يجمد

و وضع في اﻟثﻼجة إﻻ اﻟصحراء ..إن اﻟصحراء طب عتها تأبى أن تحتو ها أ ة

ثﻼجة!! ومهما انت م ة اﻟثلج اﻟتي استخدمتها فرنسا ،فإن اﻟصحراء ته أز بهذه

اﻟمحاوﻟة!! وﻻ بد ﻟلثلج من أن يذوب ما يذوب اﻻستعمار اﻟفرنسي ،تحت اﻟتحرر
اﻟﻼهب اﻟذ يخوضه اﻟشعب اﻟجزائر في معر ته اﻟمقدسة.
هذه هي اﻟظروف واﻷس اب ،ا سيد اﻟرئ س ،اﻟتي أدت إﻟى فشل مؤتمر

ﻟوغران ..و ان ﻻ بد ﻟهذا اﻟمؤتمر أن فشل ،وأن تقع مسؤوﻟ ة اﻟفشل على اهل

فرنسا وحدها؟ ...و ما ان اﻟحل في ا ف ان ،فقد ذهبت فرنسا إﻟى ﻟوغران مستعدة
ﻷن تقبل ل شيء ،إﻻ ح تقرر اﻟمصير ،وأن ترضى

ل شيء إﻻ وحدة

اﻟوطن اﻟجزائر  ،واﻟشعب اﻟجزائر .
وﻟكن فرنسا ،على ما يبدو ،ﻟم تخجل من موقفها اﻟذ اتخذته في مؤتمر

ا ف ان وﻟوغران ..وﻟم تتورع أن تعلن موقفها هذا على اﻟمﻸ ،و هذا أضافت اﻟعار
إﻟى اﻟعار ..فلقد أﻟقى اﻟرئ س د ﻐول خطا اً على اﻟشعب اﻟفرنسي في اﻟراديو
واﻟتلفزون في  12يوﻟيو  ،1961مستعرضاً مختلف جوانب اﻟقض ة اﻟجزائرة..

فأشار اﻟرئ س د ﻐول إﻟى أن اﻟقض ة اﻟجزائرة تنطو على صعو ة خاصة ﻷنه
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 ،ما قال" :ﻟم عمل شيء في اﻟجزائر منذ عام  1830ﻹيجاد حل ﻟلقض ة
اﻟجزائر ة" ..إن هذا اﻟكﻼم من جانب اﻟرئ س د ﻐول هو مثا ة إدانة تثبت اﻟجرمة،
ﻟجأ إﻟ ه اﻟرئ س د ﻐول هو اﻟجنا ة

ﻻ دﻟيل يثبت اﻟبراءةٕ ،وان هذا اﻟدفاع اﻟذ
بنفسها ..إن حق ة  130عاماً ،وقد طوت أرعة أج ال من اﻟقتال واﻟمقاتلين ،تكفي
وحدها ﻷن تدل على اﻟجرمة ،ما أنها تكفي ﻟتدل علو طر اﻟحل ..إنها تعني

ن قد تأخر ،ﻷن تتخرج فرنسا من

ب ساطة ووضوح أنه قد آن اﻷوانٕ ،وان ﻟم
اﻟجزائر ،وأن تترك اﻟجزائر ﻟلجزائرين.

ثم إن اﻟرئ س د ﻐول ذهب في دفاعه إﻟى أ عد من ذﻟك حين قاﻟت" :يوجد

في اﻟجزائر ما يزد على مليون من اﻟس ان من أصل أورو ي  ،وﻻ م ن أن
يوضعو تحت رحمة اﻟﻐير" ،وهذه ا سيد اﻟرئ س حجة فرنس ة اطلة ،ﻟ س ﻟها
ظل من اﻟحق قة واﻟواقع ..إن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻟم يخطر ب اﻟها ﻟدق قة واحدة أن
تضع اﻟجاﻟ ة اﻷورو ة تحت رحمة أحد  ..إن اﻟجزائر مستعدة ﻷن تمنحهم ح

اﻟجنس ة ،إذا أرادوا أن ونوا مواطنين جزائرين ..وأن تمنحهم ح اﻟس نى في
اﻟجزائر ،إذا انوا يردون أن ونوا من س انها ،ومن غير جنس ة جزائرة ..فماذا

طلب من اﻟجزائر أكثر من ذﻟك حتى ﻻ تكون اﻟجاﻟ ة اﻷورو ة تحت رحمة

اﻟﻐير؟؟ و لنا نعلم أن اﻟشعب اﻟجزائر

ان وما يزال حتى اﻵن تحت رحمة

اﻟجاﻟ ة اﻷورو ة منذ  130عاماً ..وقد آن اﻷوان أن تقوم اﻟمساواة في اﻟجزائر
بين اﻷورو يين وغير اﻷورو يينٕ ،واذا ان اﻟرئ س د ﻐول ﻻ يرد أن ص ح
اﻟمليون من اﻷورو يين تحت رحمة اﻟﻐير ،ف يف يرد ﻟعشرة مﻼيين جزائر أن
ونا تحت رحمة اﻷقل ة اﻷورو ة؟؟ إن اﻟح ومة اﻟجزائرة من غير أن تلتفت

ﻟحظة واحدة إﻟى اﻟماضي اﻟتع س ،قد عرضت اﻟمساواة اﻟتامة من غير تمييز،
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فهل يناد اﻟرئ س د ﻐول اﻻستعﻼء واﻟتمييز اﻟعنصر ؟ هل هذه هي فرنسا اﻟتي
مقرط ة؟ وهل من أجل هذا ،ومن أجل أن
علنون عنها وعلى اﻟدوام أنا أم اﻟد ا

يبرر هذا اﻟظلم ،ص ح اﻟرئ س د ﻐول في نها ة خطا ه هاتفًا" ﻟتح ا اﻟجمهورة ،
وﻟتح ا فرنسا"؟؟ !!

ثم إن اﻟرئ س د ﻐول عاد مرة ثان ة إﻟى اﻟتهديد اﻟتقس م ،في مناورة غير

ارعة ..فلقد قال اﻟرئ س د ﻐول ،إنه إذا ﻟم يتم اﻻتحاد بين فرنسا واﻟجزائر..

"فس ون من اﻟضرور في اﻟنها ة أن تجمع فرنسا في منطقة واحدة ،جم ع اﻟس ان

اﻟذين يرفضون أن
سيد

ونا في دوﻟة مصيرها اﻟفوضى "..إن اﻟجزائر اﻟمستقلة ،ا

اﻟرئ س ،س ون مصيرها اﻟتقدم واﻻزدهار ،ﻻ اﻟفوضى واﻟخراب ،إن هذا

اﻟخرب ..إن على اﻟس ان
اﻟتف ير اﻟفرنسي هو اﻟذين س ون مصيره اﻟفوضى و ا
اﻟذين يرفضون أن ع شوا في اﻟجزائر اﻟمستقلة أم يخرجوا من اﻟجزائر ..عليهم أن

يرحلو عن اﻟجزائر حاﻻً ..إننا ﻻ نعرف بلدا يخضع مصيره إﻟى رغ ات جزء من
اﻟس ان يرفضون أن يت عوا وطنهم ،تماماً ما ترفض فرنسا أن تر اﻟوطن
برغ ات هستيرة تناد بها أ ة جماعة في فرنسا ،ترفض أن تت ع فرنسا..

واﻟواقع ،ا سيد اﻟرئ س ،إن ح ا ة اﻷقل ة اﻷورو ة هي خرافة فرنس ة

أخر  ..إن ثي ار من اﻷورو يين اﻟموجودين في اﻟجزائر ير دون أن ع شو سﻼم
في اﻟجزائر ..إنها ﻟسماحة اﻟﻐة أن اﻟجزائر ﻻ ترغب أن تستذ ر اﻟماضي اﻟدمو

اﻟذ

جاء بهؤﻻء اﻷورو يين إﻟى اﻟجزائر ،ﻟ ستعبدوا اﻟشعب ،و حتكروا ثرواته

و نهبوا خيراته ..في أن اﻟج ازئر ترد أن تنظر إﻟى اﻷمام ﻻ إﻟى اﻟوراء ..ناس ة

آﻻم اﻟماضي ﻟتسدل ستار اﻟعفو واﻟﻐفران ..إن اﻟجزائر مصممة على أن تبني
دوﻟة د مقراط ة حيث تستط ع اﻟقل ة اﻷورو ة أن تع ش بتقدم وطمأنينة ..إن
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"اﻟحر ة اﻷورو ة" اﻟتي علن عنها ثي اًر زو اًر و اطﻼ ﻟ ست حر ة أورو ة في

حق قتها  ..إنها من صنع اﻟجنراﻻت اﻟمتقاعدين اﻟ احثين عن اﻟسلطة ،اﻟمتطلعين

إﻟى اﻟح م ..إنها أحﻼم اﻟمارشاﻻت يتآمرون ﻟ صنهوا انقﻼ اً أتي اﻟجمهور ة
اﻟفرنس ة اﻟسادسة ،و أتون مارشال مﻐامر ون رئ ساً ﻟلجمهور ة اﻟفرنسي!!

ﻟ س في اﻟجزئر "حر ة أورو ة" ﻻ تحت اﻷرض وﻻ فوق اﻷرض..

وستجدون أنه حتى اﻟمتطرفين من اﻷورو يين سيتصرفون تصرفاً هائاً ﻻئمقا حينما
ﻐادر اﻟج ش اﻟفرنسي أرض اﻟجزائر .إن عضهم في اﻟوقت اﻟحاضر مثلون

اﻷوﻻد اﻟمدﻟلين ﻟلج ش اﻟجزائر وﻟهذا فإنههم يتصرفون ،تصرف اﻟعبث اﻟقانون
واﻟنظام .وحينما يجلو اﻟج ش اﻟفرنسي ،عن اﻟجزائر ،ستجدون أن هؤﻻء سيخلدون

إﻟى اﻟس ينة  ..و نصاعون ﻟح م اﻟقانون ..أو أنهم س حملون على اﻻنص اع

ﻟح م اﻟقانون ..انتظروا وانظروا..

غير أن اﻟموقف اﻟفرنسي قد ان شفت فضائحه على يد فرنسا نفسها ،فلقد أﻟقى
اﻟرديو واﻟتلفز ون اﻟفرنسي في أغسطس  1961خطا ا
رئ س اﻟوفد اﻟفرنسي خطا ا ا

ار غير رمة عن مؤتمر اف ان وﻟوغران ،فلقد أ اح ﻟنفسه اﻟمسيو
هتك ف ه أسر ا

جو س اﻟوزر اﻟفرنسي ﻟشؤون اﻟجزائر ،ورئ س اﻟوفد ،أن يتحدث عن اﻷقل ة
اﻟفرنس ة واصفاً إ اهم "مواطنونا" ،وهذا اﻟكﻼم يوضح ،من غير خفاء ،اﻟروح اﻟتي

تعاﻟج بها فرنسا موضوع اﻷقل ة اﻷورو ة ..و ل ما نستط ع أن نقلله ﻟرئ س اﻟوفد

اﻟفرنسي ،إذا ان هؤﻻء هم "مواطنو م" فلماذا ﻻ ترحلوا بهم إﻟى فرنسا ،حيث

تستط عون أن تس ﻐوا عليهم ل اﻻمت ازات اﻟتي تردونها ..أما إذا نتم تردونهم

أن ع شوا في اﻟجزائر فر م ن أن ظلوا "مواطن م" ،يجب أن ص حوا جزائرين،
وﻻ حرج علي أن أقول يجب أن ص حوا إفرقيين ،إن اﻟرجل اﻷب ض في إفرق ا
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يجب أن ص ح إفرق إ ..واني أستم ح م عذ ار ا سيد اﻟرئ س أن أقول من غير

تحف  ،يجب على اﻟرجل اﻷب ض في إفر ق ا أن سود وجهه و ب ض ضميره ..إنه

ﻻ ستط ع أن ظل إفر ق ا وأورو ا في وقت واحد ،إن عل ه أن يختار بين

اﻻثنين ..وعلى ل حال فإن اﻷورو يين في إفرق ا عاملون معاملة أفضل ثير
من اﻹفرقيين في أورو ا وهذا وحده في أن ون فخ اًر ﻟلشرق وعا ار ﻟلﻐرب..

و عد هاذ ،فد راح رئ س اﻟوفد اﻟفرنسي يه أز اﻟوفد اﻟجزائر واﻟموقف

اﻟجزائر  ...ﻟقد قال رئ س اﻟوفد اﻟفرنسي "أعلن اﻟوفد اﻟجزائر أنه مستعد أن

ي حث ل شيء ،وأن يذﻟل ل اﻟصعو ات ،وأن قترح ص ﻐا متعددة وصوﻻ إﻟى
اﻻتفاق  ..وﻟكن اﻟوفد اﻟجزائر  ،وفي أول جلسة من جلسات اﻟمؤتمر وقف جامدا

أمام لمة "اﻟصحراء" ،ورفض أن سير خطوة واحدة قبل أن نعترف ﻟه اﻟس ادة
على اﻟصحراء".
ٕوانه ﻟم دواعي اﻟسرور ،أن اﻟوفد اﻟفرنسي ،ا سيد

اﻟرئ س قد ﻟخص

موقف اﻟوفد اﻟجزائر على هذه اﻟصوةة ..إن ذﻟك يوضح ل جﻼء اﻟموقف اﻟبناء
ﻟلوفد اﻟجزائر  ،واﻟموقف اﻟمدمر ﻟلوفد اﻟفرنسي ،ﻟقد ان اﻟوفد اﻟجزائر مستعدا
ﻷن ي حث جم ع جوانب اﻟقض ة اﻟجزائرة ..و ل ما أصر عل ه اﻟوفد اﻟجزائر

هوة اﻻعتراف اﻟس ادة اﻟجزائرة على اﻟصحراء ..هذا هو اﻟخطأ اﻟذ ينس ه اﻟوفد
اﻟفرنسي إﻟى اﻟوفد اﻟجزائر  ..وﻟكن أ خطا هذا ؟ إنه عين اﻟصواب ..إن اﻟس ادة

اﻟجزئرة عل اﻟصحراء هي بديه ة ﻻ تقبل مناقشة وﻻ جدﻻ ..وﻟكن اﻟوفد اﻟفرنسي
ا

رفض هذه اﻟبديه ة ..ﻟقد بتر اﻟوفد اﻟفرنسي "اﻟرأس" وراح ش و أن اﻟجثة هامدة..
هذه سخرة فاضحة ،وهزؤ اﻷمم اﻟمتحدة وميثاقها وق ارراته..
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ومع هذا فإن اﻟوفد اﻟفرنسي ،ﻟيبرر موقفه هذا ،قد انتحل أس ا ا  ،أثبتت
في اﻟنها ة أن موقف ﻻ مبرر ﻟه ..فلقد اقترح رئ س اﻟوفد اﻟفرنسي ،أن

ون

مصير اﻟصحراء مرهونا ما تقرره مجموعات اﻟس ان في اﻟصحراء ،وأن قوم
ت ار

بين اﻟصحراء وفرنسا واﻟجزائر ..وأنه من اﻟمؤسف حقا إن مثل هذا اﻟتبرر

قد أيده اﻟرئ س د ﻐول بنفسه!!

ففي اﻟمؤتمر اﻟصحفي اﻟذ

عقده في  5سبتمبر  1961في قصر

اﻻﻟيزه ،أعلن اﻟجنرال د ﻐول أن "مجموعات اﻟس ان" اﻟذين قطنون في اﻟصحراء

يجب أن يؤخذا رأيهم شأن مصيرهم وف شرو تتﻼءم مع تفرقهم في اﻟبﻼد
وتعدد تجمعاتهم" ..إن هذا اﻟحديث من جانب اﻟرئ س د ﻐول هو فوضى عرقة،

على مستور رئاسي ..ﻻ يوجد في اﻟصحراء "مجموعات من اﻟس ان" مت اينة اﻵ ارء

واﻟرغ ات ..إن أهل اﻟصحراء هم أهل اﻟجزائر ،ﻟقد غلبوا معا في عام ،1830
ومنذ ذﻟك اﻟوقت حار وا فرنسا معاً  ،من أجل حرتهم واستقﻼﻟهم.
إن مستقبل اﻟصحراء هو مستقبل اﻟجزائر ..تماماً ما أن مستقبل

نورماند هو مستقبﻼ فرنسا ..إن اﻟصحراء ﻟ ست منطقة قائمة بذاتها ،حتى تر

فرنسا واﻟجزائر ما اقترح اﻟوفد اﻟفرنسي ،وﻟ س في اﻟصحراء "مجموعات من

اﻟس ان" ،ﻟهم

ان منفصل ،ما ادعى اﻟجنرال د ﻐول ..إن اﻟصحراء هي جزء

من اﻟجزائر ،وس انها هم جزاء من اﻟشعب اﻟجزائر  ..إن مصير اﻟصحراء قرره
اﻟشعب اﻟجزائر في مجموعه ،وﻟ س س ان اﻟصحراء وحدهم ٕ ..واذا ان ﻟكم ،ا
سيد اﻟرئ س ،أن تقبلوا منط اﻟرئ س د ﻐول ،تكون اﻟنتيجة تقس ما مضاعفا،
وتمز

وحدة اﻟشعب ،وتفتيت وحدة اﻟوطن ،إن اﻻستفتاء اﻟشعبي في اﻟجزائر

يجب أن

ون على أساس شعبي شامل  ..شمل ل اﻟشعب و ل اﻟوطن،
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واﻟصحراء جزء ﻻ يتج أز من اﻟوطنٕ ..واﻻ أص ح اﻻستفتاء هزؤا وسخرة ،يذ رنا
" اﻻنتخا ات اﻟجزائر ة" اﻟسا قة اﻟتي أص حت مضرب اﻷمثال في اﻟعاﻟم أسره،
و في أن شار إﻟ ه أنها انتخا ات على "اﻟطر قة اﻟجزائرة".؟..
وﻟقد فشلت مفاوضات ﻟوغران سبب موقف فرنسا هذا ،وﻻ سبب

سواه...وأضافت إﻟى اﻟفشل أنها ﻻ تقدم إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة تقر ار عن اﻟفشل
وأس ا ه ،ما يجب أن فعل ل عضو في اﻷمم اﻟمتحدة يدرك مسؤوﻟ اته اﻟدوﻟ ة
اﻟتي فرضها اﻟميثاق ..إن فرنسا متﻐي ة عن اﻻجتماعات في هذه اﻟدورة ،ما
فعلت في أكثر اﻟدورات اﻟسا قةٕ ،وان نا نستط ع أن نعتبرها موجودة بوجود عدد

قدمته إﻟ م عن سير

من حلفائها من دول اﻷطلنطيٕ ..وان اﻟعرض اﻟذ
اﻟمفاوضات في ا ف ان وﻟوغران ﻟ س مستنداً إﻟى قصاصا اﻟصحف ،وﻟكني

اعتمدت اﻟمحاضر اﻟرسم ةٕ ،وان أتحد حلفاء فرنسا أن ينقضوا لمة واحدة مما
قدمته إﻟ م عن سير اﻟم احثات ..ومن شاء أن يتحد فليتفضل!!
و ائنا مما

ن اﻷمر ،ا سيد

اﻟرئ س ،فإني أرد أن أؤ د ﻟكم شيئا

واحدًا  ..إذا نا نجتمع اﻟيوم مرة أخر ﻟننظر في اﻟقض ة اﻟجزائرةٕ ..واذا انت
اﻟدماء ما تزال تنزف غز رة في اﻟجزائرٕ ..واذا انت اﻟحرب اﻟجزائرة تدخل اﻵن
عنها اﻟثامن ،فإن اﻟسبب في ذﻟك له هو فرنسا ..إنه اﻟموقف اﻟسلبي اﻟعنيد اﻟذ
تقفه فرنسإ ،واني ﻷستم ح م عذر إذا ﻟجأت إﻟى تعبير غير رم ،إن فرنسا ما
تزال تمضغ اﻟمفاوضات ،وتتق أ تقرر اﻟمصير..

ومن اﻟناح ة اﻷخر فإن ح ومة اﻟجزائر ،وقد اعترفت بها ق ار ة ثﻼثين

دوﻟة تمثل نحو ثلثي س ان اﻟعام ،قد قطعت شوطا طو ﻼ في مسيرة اﻟتوفي
واﻟصبر واﻻحتمال ..إن اﻟشعب اﻟجزائر

ما قاﻟت اﻟح ومة اﻟجزائرة "ﻻ حارب
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من أجل اﻟحرب ،وﻟ ست اﻟحرب صناعته" ..وﻟكن صبر اﻟشعب اﻟجزائر ﻟه
حدو د ﻟقد أعلنت اﻟح ومة اﻟجزائرة في أول ب ان ﻟها في  15سبتمبر  1961ما

يلي "إذا نا مصممين على اﻟقتال ،وتقو ته وتدع مه ومتا عته ..فنحن مستعدون
ذﻟك ﻷن ن حث عن حل سلمي ﻟلنزاع اﻟقائم بيننا و ين فرنسا ..وأننا نعتبرها

محاوﻟة عق مة من جانب فرنسا أن تؤخر تحقي استقﻼﻟنا وحرتنا ..وس ون ذﻟك
خط ار على اﻟسلم اﻟعاﻟمي وعلى عﻼقات اﻟمستقبل بين اﻟشعبين اﻟفرنسي
واﻟجزائر  ..إنه من اﻟمم ن اﻟوصول إﻟى حل عادل عملي ..وﻟكن من اﻟضرور

أن تقلع فرنسا عن س استها اﻟسلب ة اﻟتي انت سب اً في وقف اﻟمحادثات في ا ف ان
وﻟوغران"..

وقد اختتمت اﻟح ومة اﻟجزائرة ب انها ع ارة أحسب أنها موجهة إﻟى اﻷمم

اﻟمتحدةٕ ،وانني أجيز ﻟنفسي أن أضعها بين أيد م ن ا ة عن اﻟح ومة اﻟجزائرة..
قول اﻟب ان ..وأنا أقت س خاتمته "إن قضيتنا عادﻟة وأن نصرنا محق  ..وفي هذه

اﻟلحظة اﻟتي يته أ فيها عدد من اﻟشعوب أن ترقى إﻟى مرت ة اﻻستقﻼل ستحيل
علينا أن نقبل دوام اﻟح م اﻷجنبي ،ونحن اﻟذين دفعنا أغلى اﻟتضح ات في ميدان

اﻟحرة"..

أجل ،ا سيد اﻟرئ س ،إنه من اﻟمستحيل أن ت قى اﻟجزائر تحت اﻟح م
اﻷجنبي  ،إﻟى هذه اﻟدق قة وقد هبت راح اﻟتﻐيير فﻐيرت جم ع اﻷﻟوان واﻟظﻼل

من على خارطة اﻟقارة اﻹفرق ة ...ودخلت أرعة عشر دوﻟة اﻹفرق ة إﻟى اﻷمم

اﻟمتحدة ،وفي دورة واحدة..

ﻟقد ان ذﻟك يوماً مجيداً رائعا في ح اة اﻷمم اﻟمتحدةٕ ،واننا نمجده وﻻ
نحسده ..وﻟكن هل صح أن تظل اﻟجزائر خارج اﻷمم اﻟمتحدة؟ هل صح أن
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يجلس اﻟوزراء اﻟجزائرون في مقاعد اﻟزوار هنا في اﻷمم اﻟمتحدة و لنا نجلس في
مقاعدنا نتحدث من وراء م رفوناتنا ،فندﻟي آرائنا ونطرح أصواتنا؟ ﻟماذا هاذ
اﻟتمييز!! إن اﻟميثاق ين ر اﻟتمييز ،فلماذا نحن هنا في اﻷمم اﻟمتحدة نطب س اسة
اﻟتمييز ٕواني أدعو أ عضو من م أن يجيبني عن هذه اﻷسئلة ن ا ة عن فرنسا..
ٕوانني أرد جوا اً  ..جوا ا عاقﻼ سديدا.
إن اﻟح ومة اﻟجزائرة قد بذﻟت ل جهدها ﻟتصل اﻟمفاوضات إﻟى

اﻟنجاح ..وﻟقد تخلفت اﻟجزائر فق  ،في إفشال اﻟمفاوضات ..على حين نجحت

افر
فرنسا فق  ،وفي دفعها إﻟى اﻟفشل ...ﻟقد أظهرت اﻟح ومة اﻟجزائر ة نص اً و ا

من اﻟح مة واﻻعتدال إﻟى آخر مرحلة ممن مراحل اﻟمفاوضات ،وحتى عد توقف

اﻟمفاوضات ..ففي شهر نوفمبر  1916نقلت مجلة "افرك اكسيون" ب انا ﻟلح ومة
اﻟجزائرة قاﻟت ف ه" :نحن ندرك جيدًا أن فرنسا ﻻ تستط ع أن ترحل ثمانمائة

أﻟف إنسان في ﻟيلة واحدة" فأ موقف أكثر اعتداﻻ من هذا اﻟموقف اﻟمعتدل..
إن اﻹنصاف قتضي ا سيد

اﻟرئ س ،أن أضع أمام م وجهة نظر

اﻟجزائر من اﻟب انات اﻟرسم ة اﻟجزائرة ،وأن أنقلها إﻟ م ل أمانة  ،ﻟ س ﻟلجزائر
صوت في هذه اﻟقاعة ،وﻟهذا فإني أرد أن أنوب عن اﻟح ومة اﻟجزائرة ﻷقت س

من اﻟب ان اﻷخير اﻟذ

أصدرته اﻟح ومة اﻟجزائرة ،وف ه تلخ ص ﻟموقف يتف

مع مفهوم اﻟد موقراط ة اﻟصح حة ..قول اﻟب ان "نحن متشددون ف ما يختص
اﻟس ادة اﻟجزائرة في اﻟميدانين اﻟداخلي واﻟخارجيٕ ..واذا توصلنا إﻟى فترة انتقال
فنحن ﻻ نتصور جﻼء جم ع اﻟقوات اﻟفرنس ة في خﻼل فترة اﻻنتقال ..إن فرنسا،

وهي ت عد ساعة واحدة اﻟطائرة عن اﻟجزائر ،ﻻ م ن أن تجد نفسها قد عدم
وسائل اﻟدفاع عن مصاﻟحها أو عن اﻷقل ة اﻟفرنس ة في اﻟجزائر ..خﻼل فترة
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اﻻنتقال ص ح واجب اﻟفرنسيين أن

فو أنفسهم في ظل جوﻟة اﻟجزائر ،ما

ص ح واجب اﻟجزائرين أن أﻟفوا وجود اﻟفرنسيين بينهم ووجود اﻟمصاﻟح اﻟفرنس ة
وعلى اﻟجم ع أن

فوا أنفسهم في ظل ظروف اﻟمستقبل ..يجب أن قوم تعاون

اﻟنس ة ﻟلصحراء وفي شمال اﻟجزائر ..يجب أن

واﻟمواصﻼت ،وﻻ مناص من أن

ون تعاون في حقول اﻟثقافة

ون هذا اﻟتعاون مع فرنسا ..وسير اﻟعاﻟم

بنفسه أننا سننشئ قوة بوﻟ س ﻟحما ة منشآت اﻟبترول واﻟﻐاز ،اﻟذ س صدر أكثره
إﻟى فرنسا وأورو ا اﻟﻐر ة ..ﻷننا نحن في إفرق ا ﻟم نبلغ عد اﻟمرحلة اﻟكاف ة
ﻻستهﻼك مقادير بيرة من اﻟبترول واﻟﻐاز ..أما موضوع اﻷقل ة اﻟفرنس ة فيجب

أن نجد ﻟه حﻼ سل ما ..و ل ما نطل ه أن ﻻ ظل اﻟفرنسيون عتبرون أنفسهم

مواطنين مميزن ..نحن مصممون على أن نمنحهم جم ع اﻟحقوق اﻟتي تكفل ﻟهم
ح اة املة في اﻟجزائر ،حتى إذا ﻟم يرغبوا أن ون جزائرين".

إن هذه اﻟضمانات ،ا سيد اﻟرئ س ،هي أقصى ما تستط ع أن تمنحه

أ ة دوﻟة في اﻟعاﻟم ..وأما ما يزد على ذﻟك فمعناه اﻟجزائر اﻟفرنس ة ..،وهنا من
سبب اﻟحرب وسبب استمرار اﻟحرب .إن حرب اﻟتحر ر اﻟجزائرة هي أطول حرب
تحررة شهدها اﻟعاﻟم اﻟمعاصر ..وفي بهذا فا ة.
وف ما يتعل

اﻟصحراء  ،فإنها ﻟ ست أرضا ﻻ صاحبت ﻟها ..من شواطئ

اﻷطلنطي حتى دﻟتا اﻟنيل تقع اﻟصحراء تحت س ادة اﻟدول اﻟمتاخمة ،إقل مًا عد
إقل م ،ﻟ ست اﻟجزائر وحدها صاح ة صحراء في هذه اﻟصحراء اﻟكبر  ..إن ﻟكل
من تونس واﻟمﻐرب وماﻟي ونيجيرا وتشاد وﻟيب ا واﻟجمهور ة اﻟعر ة اﻟمتحدة،
صحراء خاصة بها واقعة تحت س ادتها ..ونحن نرفض أن تكون اﻟجزائر مستثناة

من هذه اﻟصحراء اﻟكبر .
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واﻟواقع أن اﻟتشرع اﻟفرنسي نفسه قد اعترف ﻟلجزائر صحرائها ..ففي

 1902أصدرت اﻟح ومة اﻟفرنس ة تشرعا قي نافذ اﻟمفعول ق ار ة نصف قرن..
وف ه اعتراف صر ح أن اﻟصحراء جزء ﻻ يتج أز من اﻟجزائر ..وقد أشار هذا
اﻟتشرع إﻟى اﻟصحراء أنها "إقل م جنوب اﻟجزائر" ،ثم إن اﻟصحراء انت ممثلة
في اﻟمجلس اﻟوطني اﻟجزائر  ،ومشموﻟة في اﻟتمثيل اﻟجزائر في اﻟبرﻟمان
اﻟفرنسي ،وﻟ ست هناﻟك من جدو إذا نحن رأينا في اﻟخارطة اﻟفرنس ة اﻟحديثة
"اﻟصحراء اﻟفرنس ة" فهذه أﻟوان ﻻ بد أن تزول ،ما زاﻟت أﻟوان اﻹمبراطور ة

اﻟفرنس ة من على خرطة اﻟعاﻟم..
واسمحوا ﻟي ،سيد

اﻟرئ س ،أن أؤ د ﻟكم أن بين اﻟواحد واﻟتسعين

موضوعا اﻟمدرجة على جدول أعمال هذا اﻟعام ،ﻟن تجدوا ما هو أخطر وﻻ أ عد
أث ار من اﻟقض ة اﻟجزائر ة ...ﻟ ست اﻟقض ة اﻟجزائر ة واحدة من تلك اﻟقضا ا
اﻟموسم ة اﻟتي تروح وتجيء أمام م صورة عاد ة ..هذه اﻟقض ة ،ﻟلشعب
اﻟجزائر  ،هي قض ة س ادة وطن ة ،وﻹفر ق ا هي قض ة تضامن من أجل اﻟحرة،
وﻟكنها ﻟﻸمم اﻟمتحدة هي قض ة حرب أو سﻼمٕ ..وان اﻟحرب اﻟجزائرة هي اﻟحرب

اﻟوحيدة في اﻟعاﻟم اﻟتي تتجاوب أصادؤها على مسمع من اﻷمم اﻟمتحدة ..إن في
اﻟميزان مصير شعب امله ..وفي اﻟميزان ذﻟك رامة اﻷمم اﻟمتحدة..
ﻟقد أصدرت اﻷمم اﻟمتحدة في اﻟعام اﻟماضي قرار يلح على اﻟفرقين أن

يدخﻼ في مفاوضات ﻹيجاد حل سلمي عادل ،قوم على أساس اﻻستقﻼل ووحدة
اﻟوطن اﻟجزائر  ..وﻟقد فشلت اﻟمفاوضات وﻟم يتوصل اﻟفرقان إﻟى اﻟحل
اﻟمطلوب ،وﻻ تزال اﻟحرب هي اﻟحرب اﻟتي تقتل اﻷﻟوف ..اﻟحرب اﻟتي ترمل
اﻷﻟوف ..اﻟحرب اﻟتي تدمر ،وﻻ ت قي وﻻ تذر..
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وﻟهذا فإن على اﻷمم اﻟمتحدة أن تصر من جديد على موقفها ،وأن تطاﻟب
اﻟفرقين ،فرنسا واﻟجزائر ،ﻟ ستأنفا اﻟمفاوضات آخذين عين اﻻعت ار اﻟم اد
اﻟﻶت ة:
أوﻻ :يجب اﻻعتراف ح

تقرر اﻟمصير واحترامه ..إن ح

تقرر

اﻟمصير يجب أن طب على اﻟشعب اﻟجزائر أسره .ﻟ س في اﻟجزائر مجموعات
من اﻟس انٕ ،وانما شعب واحد ،يرفض ل أﻟوان اﻟتجزئة.

ثان ا :يجب اﻻعتراف بوحدة اﻟوطن اﻟجزائر واحترامها .إن اﻟسواحل

واﻟج ال واﻟصحراء هي أجزاء من اﻟوطن اﻟواحد –اﻟجزائر -إن اﻟوطن اﻟجزائر
وحدة ﻻ تتجزأ.

ثاﻟثا :اﻟشعب اﻟواحد ﻻ بد ﻟه من دوﻟة واحدة ،هي دوﻟة اﻟجزائر اﻟواحدة..

و جب أن

ﻻ

ون في داخل اﻟدوﻟة اﻟجزائرة مجموعات من اﻟدول  ..دوﻟة

أورو ة –دوﻟة عس رة -ودوﻟة بتروﻟ ة في اﻟصحراءٕ ..وان اﻟجزائر مستعدة ﻟتعاون
ﻻعترف اﻟحقوق اﻟمشروعة ﻟفرنسا.
ا
وا

ار عا :إن وقف إطﻼق اﻟنار ﻟ س عمﻼ فرد ا وحيد اﻟطرف ،يجب

اﻻعترف ه واحترامه حينما
ا

ون عمﻼ ثنائ ا يتم اﻻتفاق عل ه ضمن تسو ة

س اس ة شاملة.
خامسا :يجب إطﻼق سرح اﻟزعماء اﻟجزائرين اﻟذين اختطفتهم فرنسا من

اﻟجزائر ،وذﻟك تمهيدا ﻟخل جو يؤد إﻟى نجاح اﻟمفاوضات.

سادسا :يجب أن عامل اﻟسجناء واﻟمعتقلون اﻟجزائرون معاملة تتف مع

اﻟقوانين واﻷعراف اﻟدوﻟ ة ،وعلى اﻷمم اﻟمتحدة أن تطلب إﻟى اﻟصليب اﻷحمر
اﻟجزئرون مجرمين
ا
أن قدم تقارر دورة عن حاﻟتهم ومعاملتهم .ﻟ س اﻟسجناء
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عاديين  ،إنهم سجناء س اسيون وأسر حرب ،حارون من أجل أقدس قض ة
هي قض ة اﻟحرة اﻹنسان ة ..ونحن ﻻ نطاﻟب معاملتهم معاملة إنسان ةٕ ،وانما

معاملة نبيلة شرفة تتف مع أسمى تقاﻟيد اﻟفروس ة.

هذا هو اﻟطر ﻟلسﻼم في رأينإ .وان اﻟجزائر مستعدة ﻟلسﻼم على أساس

ميثاق اﻷمم اﻟمتحدة ،و قي على فرنسا أن تختار اﻟحرب أم اﻟسﻼم ..فإذا اختارت
فرنسا اﻟسﻼم فإن اﻟجزائر مستعدة ﻷن تختار اﻟسﻼم ،اﻵن ٕواﻟى اﻷبدٕ ..واﻟى أن
تحق اﻟحرة واﻻستقﻼل.

وﻟكن حرة اﻟجزائر آت ة ﻻ رب فيها ..واﻷمر أمر وقت ﻟ س إﻻ ،وتلك

مسيرة اﻟتارخ ..غير أن اﻷمم اﻟمتحدة ﻟ س ﻟها أن تنتظر ،إن عليها أن تقوم
بدورها في هذه اﻟمعر ة اﻟمجيدة ،من أجل اﻟحرة ،ومن أجل اﻟسﻼم في إطار

اﻟحرة.
إن على اﻷمم اﻟمتحدة أن تعمل أكثر مما عملت ،إن قض ة اﻟشعب

اﻟجزائر اﻟ طل في حاجة إﻟى اﻟمز د واﻟمزدٕ ..واذا انت اﻷمم اﻟمتحدة حرصة
على أن تنجح اﻟمفاوضات بين فرنسا واﻟجزائرٕ ،واذا انت حر صة على أن ستقر

اﻟسﻼم في إفرق إ ،واذا انت حرصة أن تنتصر اﻟحرة ،فعلى اﻷمم اﻟمتحدة أن
تعمل أكثر وأكثر ..إن فرنسا ،على ما يبدو ،ﻻ تكترث ﻟميثاق اﻷمم اﻟمتحدة على

أنه دستور ينظم اﻟعﻼقات اﻟدوﻟ ة ،وفي اﻟواقع أن فرنسا إن فرنسا ﻻ تكترث
اﻷمم اﻟمتحدة منظمة دوﻟ ة .إن اﻷمم اﻟمتحدة على حد تعبير اﻟرئ س د ﻐول

"هي منظمة عاﻟم ة غير منظمة" ،ومن ناح ة معينة فإننا نواف اﻟرئ س د ﻐول
على أن اﻷمم اﻟمتحدة قد أص حت منظمة غير منظمة ..وأن فرنسا هي واحد من

اﻷس اب اﻟتي جعلت هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة غير منظمة ..إن فرنسا قد انته ت
-208-

ق اررات اﻷمم اﻟمتحدة غير مرة وﻻ تزال تتبوأ مقعدها في اﻷمم اﻟمتحدة ..إن فرنسا
خاﻟفت ق اررات مجلس اﻷمن وﻻ تزال تتبوأ مقعدها عضو دائم في مجلس اﻷمن،
وﻟو أن اﻟرئ س د ﻐول ينصاع ﻟمنطقة ﻟكان عل ه أن يخلي مقعده في مجلس اﻷمن
وفي اﻷمم اﻟمتحدة أسرها ،وﻟ فعل ذﻟك ابتداء من هذه اﻟدورة ،فلعل اﻷمم اﻟمتحدة

تص ح عد ذﻟك منظمة ،أدعى إﻟى اﻟكرامة واﻻحترام..
وفي اﻟختام ا سيد

اﻟرئ س ،إني أدعو م إﻟى مزد من اﻟتأييد ﻟقض ة

اﻟحرة في اﻟجزائر ..إﻟى اﻟمزد من اﻟدعم ..إﻟى مزد من اﻷصوات بل إﻟى مزد

من اﻟسﻼح واﻟعتاد ذﻟك أن فرنسا ﻟن تذعن إﻻ ﻟقوة اﻟسﻼح ﻻ ﻟقوة اﻟميثاق.
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ها قد جاءت إﻟيهم اﻟجزائر ..إنها اﻟجمهورة اﻟجزائرة ..اﻟدوﻟة اﻹفرق ة،
اﻟمﻐر ة اﻟعر ة وقد حققت امل حرتها وس ادتها واستقﻼﻟها.
جاءت إﻟ م اﻟجزائر وقد أعلنت عش ة استقﻼﻟها س استها اﻟقوم ة وفي
طل عتها اﻟح اد اﻹيجابي وعدم اﻻنح از.

وقد جاء إﻟ م وفد اﻟح ومة اﻟجزائرة ،إﻟى هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة ،حمل

إﻟ م أوراق اعتماده  ،تبت في اﻟميدان وما يزال غ ار اﻟمعر ة مﻸ حواشيها..
ٕوانني أغتنم هذه اﻟفرصة اﻟمهي ة ﻷعرب عن أصدق اﻟتهنئة اﻷخو ة
ﻟلجزائر ،ﻟح ومتها وشعبها اﻟ اسل ..إننا معتزون انتصار اﻟشعب اﻟجزائر
اﻟشقي  ،فخورون ب طوﻟته ،مبتهجون بنضاﻟه اﻟمديد ..وﻟقد أص حت اﻟجزائر ،و عد
زمان طو ل ،معنا في هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة ،دوﻟة حرة املة اﻟس ادة واﻻستقﻼل..
وﻟقد انت اﻟجزائر ،إﻟى عهد قرب وﻟثماني سنين خلت  ،واحدة من اﻟبنود اﻟتي
تدرج على جدول أعمال اﻷمم اﻟمتحدة ..و م و م جر اﻟنقاش طو ﻼ حول ما
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إذا انت اﻟقض ة اﻟجزائرة يجب أن تدرج على جدول اﻷعمال أو أن تست عد
منه ..و م أفضنا في شرح عداﻟة هذه اﻟقض ة ..و م أسهبنا في سرد وقائعها
وأحداثها ..ﻟقد انتهى ل ذﻟك اﻵن وأسدل اﻟستار إﻟى اﻷبد ..وﻟم تعد اﻟقض ة
اﻟجزائرة ،عد اﻟيوم ،بندا على جدول اﻷعمال ..إن اﻟجزائر في هذا اﻟيوم تتبوأ

مقعدها اﻟرف ع في اﻟمجتمع اﻟدوﻟي ل جدارة واستحقاق..

ٕوان هذا اﻻحتفال اﻟرائع ،انضمام اﻟجزائر إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة ،ﻟ س من

اﻟمراسم اﻟمأﻟوفة وﻻ من اﻟتقاﻟيد اﻟمعتادة ..وﻻ هو مجاملة تفرضها اﻵداب اﻟدوﻟ ة..

إن في حجز هذا اﻻحتفال من اﻟمعاني ما هو أجل وأرفع ..إنه يوم نق م ف ه صﻼة
اﻟنصر ،ﻻنتصار اﻟحرة واﻻستقﻼل ..إننا نعتبره يوم اﻟش ر اﻟنس ة ﻟﻸمم اﻟمتحدة
أسرها تقدي ار ﻟنعمة اﻻستقﻼل وعرفانا فضائل اﻟحرة وتتو جا ﻟلنضال اﻹنساني

من أجل اﻟكرامة واﻟس ادة..
دعوني أؤ د ﻟكم أني ﻻ أقول قوﻟي هذا شوقا إﻟى اﻟفصاحة أو رغ ة في

اﻟبﻼغة ..إنه اﻟح ﻻ مراء ف ه واﻟحق قة ﻻ رب فيها ..فلسنا نحن اﻵن أمام

مناس ة نحتفل فيها بدخول عضو آخر إﻟى اﻷمم اﻟمتحدة ،مع جﻼل هذه اﻟمناس ة
وروعتها ..إنها تتجاوز تكرس دوﻟة جديدة تدخل اﻷسرة اﻟدوﻟ ة ..إن اﻟذ يوشك

أن يدخل هذه اﻟمنظمة اﻟعاﻟم ة ﻟ س مجرد دوﻟة فحسب ..ذﻟك أن في ر اب هذه
اﻟدوﻟة تدخل طائفة من اﻟم اد اﻟح ة ،ومجموعة من اﻟعقائد اﻟنيرة ،وف ض منن

اﻟذ رات اﻟﻐاﻟ ة ،و نز من اﻟتضح ات واﻟفداء ،بل سيرة مجيدة من اﻟكفاح اﻟدامي
اﻟذ يخوضه اﻹنسان في سبيل تحقي ذاته وتقرر مصيره..

إن تمثال اﻟحرة ينتصب عاﻟ ا على شواطئ اﻟقارة اﻷمر ة وه ذا

تنتصب اﻟجزائر اﻟيوم بيننا شامخة ﻟتعبر عن أقدس معاني اﻹنسان ة ..إن اﻟجزائر
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بترابها اﻟﻐاﻟي وشعبها اﻟ اسل تقف بيننا ﻟتكون مثﻼ ﻟل طوﻟة وتجسيدا ﻟلشجاعة،
ورم از ﻟلث ات واﻟمثابرة ،وعنوانا رائعا ﻹرادة اﻹنسان وتصم مه على اﻟع ش حرة
في عامل تسوده اﻟحرة ..حرة حق ق ة تحرره من اﻟظلم واﻻستع اد.
وفي هذا اﻟلحظة اﻟتارخ ة ،فإنا ﻟنذ ر عقوﻟنا وقلو نا اﻟكفاح اﻟ طوﻟي

ﻟشعب اﻟجزائر ..ﻟقد خاض هذا اﻟشعب اﻟعظ م معر ة مر رة ﻻ يتسع اﻟمقام ﻟسرد

سيرتها اﻵن ..وﻟست أرد أن أذ ر اﻷﻟوف واﻷﻟوف من زهرة اﻷج ال اﻟجزائر ة
اﻟمتعاق ة اﻟذين قضوا نحبهم في معارك اﻟتحرر عبر مائة واثنين وثﻼثين عاما

من اﻟكفاح ..ﻻ وﻻ أرد أن أذ ر اﻷﻟوف من اﻟضحا ا اﻟفرنسيين اﻟذين سقطوا في
اﻟميدان ،سقطوا أبراء وﻟكن من أجل قض ة اطلة ..وﻟست أرد أن أذ ر قصص

اﻟعناء واﻟشقاء اﻟتي تمرس بها شعب امله في نضاﻟه من أجل اﻟحرة ..بل إنني
ﻻ أرد أن أذ ر حمﻼت اﻟتدمير واﻹجرام اﻟتي قامت بها اﻟجماعات اﻟفرنس ة
اﻟمتطرفة ﻟتكون اﻟدﻟيل اﻟقاطع على أن اﻻستعمار في اﻟنها ة يلقى مصرعه على

أيد اﻟقو اﻻستعمارة نفسها..

أجل إننا ﻻ نرد أن نذ ر هذه اﻟمآسي اﻟتي تقشعر ﻟهوﻟها اﻷبدان ..فهذه

ﻟحظة فرح وابتهاج ..مع أن تلك اﻟمآسي وذ راتها اﻟرهي ة تملك علينا مشاعرنا،
نحس اﻵن في أعماق ضميرنا أننا فرحون مبتهجون ..إن هذه اﻟلحظة اﻟبهيجة

اﻟتي نع شها اﻵن تفرض علينا مشاعر اﻟفرح ،وتفرض علينا أن نسلم أنفسنا
ﻟلفرح ..وها نحن نجتمع اﻵن في هذه اﻟقاعة ﻟنفرح..

ودعوني أيها اﻟسادة أقول ،من غير إساءة ﻷحد ،أو إهانة ﻷحد ..دعوني

أقول من هذا اﻟمنبر اﻟعاﻟمي ،دون أن أخشى تفنيدا ،إنه ما من شعب قد تحمل
أع اء اﻟنضال ،صبر وعزم ٕوا مان ما تحمل اﻟشعب اﻟجزائر اﻟشجاعٕ ..وانني
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أقف اﻵن على هذا اﻟمنبر ﻷحيي في اﻟشعب اﻟجزائر اﻟشجاع طوﻟته اﻟنادرة
وتصم مه اﻟذ ﻻ قهر.
وفي اﻟوقت نفسه ،فإنني أشعر أنه يجب علي أن أوجه لمة إﻟى فرنسا،
ٕواﻟى اﻟجنرال د ﻐول اﻟذات ..في اﻟدورات اﻟسا قة ﻟقد وجهت إﻟى فرنسا لمات
قاس ة وفي ﻟهجة خشنةٕ ..وان ﻷعتراف أن لماتي في أوقات معينة انت اﻟﻐة
اﻟصرامة واﻟضراوة ٕوان ن اﻟح

ل اﻟح  ..ﻟقد انت اﻟظروف اﻟصارمة اﻟضارة

هي اﻟتي فرضت تلك اﻟع ارات اﻟصارمة اﻟضارة.

وﻟكننا اﻵن نجد أنفسنا وجها ﻟوجده أمام ظروف أخر  ..إن اﻟصداقة مع

اﻟجزائر هي صداقة مع اﻷمة اﻟعر ة أسرها ..نجحن مع اﻟجزائر في اﻟسراء

واﻟضراء ..إن أصدقاء اﻟجزائر هم أصدقاؤنإ ..وان أعداء اﻟجزائر هم أعداؤنا..
نحن مع اﻟجزائر في ﻟحرب وفي اﻟسلم ،في اﻟوﻻء وفي اﻟعداء ،في اﻟشدة وفي

اﻟرخاء ..وﻟهذا فإن فرنسا تستط ع أن تتأكد أن عهدا جديدا من اﻟعﻼقات اﻟعر ة

اﻟفرنس ة ينتظر اﻟمصاﻟح اﻟمشتر ة بين اﻷمة اﻟعر ة من جانب ،وفرنسا من
جانب آخر..

ٕوان مساهمة اﻟرئ س د ﻐول في هذا اﻟمجال ﻻ شك في أنها تكون عظ مة

قدر اﻟشخص ة اﻟعظ مة اﻟتي يتمتع بها اﻟرئ س د ﻐول ..ﻟقد ان ﻟلرئ س د ﻐول
دو ار رف ع في بناء صرح اﻟحرة ،وﻻ نملك إﻻ أن نسجل ﻟه هذه اﻟم رمة اﻟ ارزة
ل تقدير ٕواعجاب ..إن اﻟرئ س د ﻐول قد حرر فرنسا مرتينٕ ،واني أقول مرتين
ل تأكيد ،في اﻟمرة اﻷوﻟى استطاع اﻟرئ س د ﻐول أن حرر فرنسا من اﻟنازة،

وفي اﻟمرة اﻟثان ة ان ﻟلرئ س د ﻐول دور في تحرر فرنسا من اﻻستعمار –
استعمار اﻟجزائر ..وﻟكنني أرغب في أن أؤ د أن اﻟمرة اﻟثان ة أدعى ﻟلخلود من
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اﻟمرة اﻷوﻟى ،إنه ﻷمر مجيد أن حرر اﻟمرء نفسه من استع اد اﻟﻐير ..وانطﻼقا

من هذه اﻟمفاضلة فإننا نزن عظمة اﻟجنرال د ﻐول ونق م شخصيته اﻟرف عة.

ﻟقد فتحت اﻟجزائر أبواب اﻷمم اﻟمتحدة على مصراعيها ،اﻟدماء واﻟعرق

واﻟدموع ،وظلت مقفلة في وجههإ ،واننا نناشد م أن تظل اﻷمم اﻟمتحدة مفتحة
اﻷبواب حتى يت سر ﻟجم ع اﻟشعوب أن تدخلها وهي تمارس حرتها وس ادتها
واستقﻼﻟها.
يومئذ تص ح اﻷمم اﻟمتحدة ،منظمة عاﻟم ة حرة ،جديرة اسمها وميثاقها..
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