
  

-1-  

  الغالف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 



  

-2-  

 
  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

-3-  

  

  

  
  
  
  

  
  قصـة

  الثورة الجزائرية
  
  
  

  
  الطبعة اإللكترونية األولى

  هـ 1426
  م 2005
  

   



  

-4-  

 قصة الثورة اجلزائرية   
 أمحد الشقريي  
  م 2005الطبعة اإللكرتونية األوىل 
  
  

  المحرر

ز السيد    دـأحم عبد العز
  

  

  -دقي التنضيد واإلخراج :ت

عالمؤسسة  ة للنشر والتوز ة الدول   العر
  +962-6-5668860كس: فا  +962-6-5650630:  هاتف

  arab_book@hotmail.com:  ب.إ

  

  
  

  

ع الحقوق محفوظة  All rights reserved                                    جم

 

 

 

ة األولى: عة الورق  دار العودة ، بيروت. صدرت الط



  

-5-  

 
  

  7  ............................................ الكتاب و المؤلف -

اب ةمنش -   11  ........................ فرنسياالستعمار اإلو  ..الذ

غول - س د غول ..الرئ   51  .............. خيب آمالنا في الجنرال د

غول - س د غول ..الرئ   83  ....................... يخون الجنرال د

ند - ند ..الشيخ  س    127  ......................... يتحد الرئ

غول ا - انامر في أق.. لجنرال د   171  ............................ ف

غول -   213  .......................... حرر فرنسا مرتين ..الجنرال د

   



  

-6-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-7-  

  
  

  الكتاب والمؤلف
  

اسي العري المناضل، وخطيب العرب في الم ، الس نابر أحمد الشقير
ة،  ال األالدول وراس إلى منبر األمم المتحدة.. وسرد نقل الثورة الجزائرة من ج

قصة الكفاح الجزائر منذ عهد األمير عبد القادر الجزائر في القرن التاسع إلى 
عًا مع الجنرال عهد جبهة التحرر الجزائرة في القرن العشرن.. و  خاض حوارًا رف

ند ودول غد س  ر الميثاق األطلنطي.. ول والرئ فرنسي إلى أعلى رفع الف
ش مع  ع اد القار أن  االستعمار الفرنسي إلى أسفل سافلين.. و عليين. ونزل 
سمع  الثورة الجزائرة في ميدان القتال، وأن يلمس دم الشهداء ساخناً بين أنامله، و

ل ذلك في أسلوب را ا العذاب تتهاو في السجون والمعتقالت..  ئع جمع س
  بين وثائ التارخ وأسانيد القانون.

اسم  هذه هي الخطب التي ألقاها السيد أحمد الشقير في األمم المتحدة 
ة، عن الثورة الجز  ة واألفرق ة واآلسيو ائرة من االحتالل حتى الوفود العر

  .االستقالل
سر دار العودة ة وتقدمه وٕانه ل ا إلى األمة أن تترجم هذه الخطب إلى اللغة العر

ةال طولي ،عر المجيد الذ خاضته على أرض الجزائر،  لتقرأ سيرة الكفاح ال
ة –وتكلل    عد مئة وثالثين عامًا من الجهاد.الحرة واالستقالل  -نها
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وسير القار العري بين دفتي هذا الكتاب قصة الكفاح الجزائر ضد 
، االستعمار الفرنسي منذ عهد المجاهد العري الك بير األمير عبد القادر الجزائر

ام جبهة التحرر الجزائرة  في أوائل الثالثينات من القرن التاسع عشر، حتى ق
  في الخمسينات من القرن العشرن. التي قادت الحرب الجزائرة

ض زاخر من  سردها هذا الكتاب، ن وٕالى جانب الوقائع المثيرة التي 
ة، والمواقف الس ة، والحوار الدولي، مما األسانيد القانون ة، واألحداث التارخ اس

ل ذلك في أسلو  تاب،  أخذ ال يجده القار في أ مرجع أو  ع  ب أدبي رف
  مجامع القلوب.

م فرنسا وعلى صعيد الحوار الدولي، فقد تصد السيد أحمد الش قير لزع
م شارل د س دغالعظ يف "خان الرئ   ول".غول الجنرال دغول، وتساءل 

ند  يف خان الشيخ  ات المتحدة وتساءل " س الوال ذلك لرئ وتصد 
ة دول ميثاق األطلنطي الذين وق ما تصد لوزراء خارج  .." ند س  فوا إلى الرئ

طل.حرها االستجانب فرنسا، إذ ذاك، في    عمارة ضد الشعب الجزائر ال
يها ومن أروع جوانب هذا الكتاب، تلك الصور الساحرة التي عرض ف

ر ال السيد أحمد الشقير سيرة فرنسا إزاء الثورة فرنسي الجزائرة، فرفع أمجاد الف
االستعمار ال إلى ما تناول  فرنسي إلى أسفلأعلى عليين، ونزل  سافلين، 

النقد الغاضب في بدايتهالمفاوضات ال ة الجزائرة  ة والتقدير في فرنس التح ا، و
  .نهايتها

ة األخير  ة في البالغة وقد جاءت الخط ة، غداة إعالن استقالل الجزائر، آ
ة في اإلشادة  والروعة، فقد أودع فيها السيد أحمد الشقير أرفع المعاني اإلنسان
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س ه الرئ العرفان الكرم للدور التارخي الذ قام  غول  الحرة واالستقالل، و د
ة االست ض".في "تحرر فرنسا من النازة، وفي تحرر فرنسا من تر غ   عمار ال

بُّ  قرأ.. وسير المواطن العري حين ين سمع وال    على هذا الكتاب أنه 
سمع طلقات المدافع وأزز الطائراتأجل، إ حات نه  سمع ص  ..

  المجاهدين وهم يخوضون عشرات المعارك.
اد يلمس دم الشهداء ينزف ابل    اد ير القتال في حومة القتال، و نه 

ا العذاب وهي تتهاو في السجون والمعتقالت.ساخناً بين أنام سمع س اد    له، و
ش مع الثورة الجزائرة،  هذا وغير هذا تقرأه في هذا الكتاب وتسمعه، لتع

امها، وأكثرها بهاء وسناء.في أحلك أعوامها، وفي أ   سعد أ
عد ضراوة الكفاح والنضال.وما أبهى الحرة وأسعد االست   قالل، 

  
  

  ـ بيروت"دار العودة" 
  

  

 
 

  
  
  



  

-10-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  

-11-  

اب                        .. منشة الذ
  فرنسيواالستعمار اإل

ر                                                                                   )1957(أكتو

        
ة  القض ة العامة، أر لزامًا علي أن أبدأ  م في الجمع في حديثي إل

ئرة، ذلك أن الجزائر تشهد على أرضها حرًا ضارة، ونحن نجتمع اليوم الجزا
س  ارعة لن قرة  مرور ثالثة أعوام عليها.. ولسنا في حاجة إلى ع لنحتفل 
أ من  لمات موجزة واضحة، أن الشعب الجزائر  ة الجزائرة، وفي  القض

ادة واالستق ملك الح العام في الحرة والس الل.. ومن جهة شعوب األرض، 
ة فصاحة  ع أ ، وال تستط ة فإن وضع فرنسا في الجزائر، هو وضع استعمار ثان

، مهما أوتيت من قدرة وخبرة. ة أن تدافع عن هذا الوضع االستعمار   جدل
ام بوضع نظام خاص للجزائر، وهو ذلك وٕان فرنسا مش غولة هذه األ

ة، النظ ومة الفرنس ذلك على أرض وهي ام الذ أد إلى سقو الح مشغولة 
رة لتفالجزائر  ل قدراتها العس ة.. ولكن فرنسا ستبوء في تعبئة  تح الجزائر مرة ثان

اسي  ًا من هذين الهدفين.. إن النظام الس ع أن تحق أ الفشل الذرع ولن تستط
ضعه الشعب بنفسه لنفسه.. أما مصير الحرب فستكون  أل شعب يجب أن 

نتم في حاجة إلى دليل على ذلكنصرًا –ًا للحرة نصر  .. وٕاذا  ، للشعب الجزائر
حرتها واستقاللها، وشقت طرقها في  ة التي ظفرت  م العشرن دولة إفرق فدون

  هذا العام إلى األمم المتحدة.
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غيب عنا ف ار  ي هذا المقام أنوال  نعرب عن أشد معاني النقمة واالستن
ة في الجزائر.. ولو أننا أردنا أن ق الالبررة التي تقوم بها الفر لألعمال  فرنس

قواعد الحرب وتقاليد القتال، فإنه م ة نلتزم  ن الصعب علينا أن نجعل القوات الفرنس
ة التي اقترفتها . ولقد اهتز الضمير العالمي للفظائع افي مصاف الجيوش. لرهي

ة في الجزائر.. وٕانه لالسلطات ال ر مفرنس عزنا أن المف تاب األحرار ن والكما 
ارها واستفظاعها.. وأنه مما في فرنسا قد ح تهم هذه الفظائع فأعروا عن استن ر

ة الي ذلك أن وزر الخارج ة واسينا  مظاهرات صاخ ل  ة قد قو ا فرنس في أمر
ة احتجاجًا على هذه المظالم عيدة *الالتين .. ولقد وقعت هذه المظاهرات، في قارة 

ة..عن الجزائر، ولكنها قر  عواطف األخوة اإلنسان ما يرطها    ة منها، 
لمة موجزة فإن  أرض الجزائر قد تحولت إلى مسرح للدماء    وفي 

ة في  ع أساليب القمع والقهر، التي تنفر منها المشاعر اإلنسان والدمار، وجم
  عصرنا الحاضر.

ة العامة في صدر ميثاق    الذاكرة إلى ما قررته الجمع ونحن لو عدنا 
ان "مضطرا ح ما أعلن ذلك الميثاق،   ، قوق اإلنسان لوجدنا أن الشعب الجزائر

انت فرنسا قد اصطنعت  اد"، وٕاذا  إلى االلتجاء إلى الثورة لدفع الظلم واالستع
" الثورة على هذا  ل تأكيد "ح ملك  لنفسها "ح الظلم، فإن الشعب الجزائر 

  الظلم.
" الثورة على الظلم،  ح "ح عة الحقوق اإلنساوقد أص ةفي طل ن إ و  ،ن

اد الالشعب الجز  عي ائر حين يتمرد على االستع مارس حقه الطب فرنسي فإنما 
                                                           

ة  * قنعها بتأييد وجهة النظر الفرنســـ ة ل ا الالتين ة يزور دول أمر ة الفرنســـ ان وزر الخارج
ة الجزائر  .في قض
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واإلنساني في الثورة والتمرد على الظلم واالستبداد.. وقد أعلنها الشعب الجزائر 
ادة.. ما أعلنتها فرنسا من جانبها حرب إ   حرب تحرر.. 

توفي األيدتحدة المم الماأل يولكننا ف ع أن نقف م ، نشاهد هذه  نستط
عيد.. يجب أن تخضع  ة من  ة.. وإ المأساة اإلنسان ن فرنسا لمشيئة األسرة الدول

ا ة أن تقوم بتحقأدنى واج عرف ت المنظمة العالم ي دقي في الجزائر.. حتى 
ة عن الفظائع ال المستر ن تي ترتكبها فرنسا في الجزائر.. وأالعالم الحقائ الرهي

عدمهمرشلد، بوصفه خ ..  ادم الميثاق ال    الوسيلة لإلشراف على هذا التحقي
أن هذه الحرب نعتقد أما من حيث الموضوع، فإننا  اعتقادًا صادقًا، 

ن إطفاؤها إال  م شتعل لهيبها المقدس على أرض الجزائر، ال  المقدسة التي 
الحرة واالستقال ح الشعب الجزائر  ة االعتراف  ل، وتأييد حقه في عضو

فضي إلى السالم.   األمم المتحدة. وهذا الحل وحده هو الذ 
س  ناول ه  علينا إال أن نعير سمعنا وقلو ع الذ توجه  إلى النداء الرف

ة أيرلندا، مناشدًا فرنسا أن تحرر نفسها من الجزائر.. وٕاذا أصغت  وزر خارج
، فستكون قد فرنسا إلى هذا النداء النبيل، الذ ينم  عن شجاعة الشعب األيرلند

ما صن ة،  ام المجيدة، حررت نفسها بنفسها، وستكتب تارخها مرة ثان عت في األ
ون للثورة ال ان لنا أن نضع األمور في نصابها، لوجب أن  ة المجيدة. ولو  فرنس

ة الجزائرة المقام األول على جدول أعمال األمم المتحدة، وأن تسب جم ع للقض
ع التي تعالجها األمم في دورتها  ة المواض .. ورغمًا عن أهم ع األخر المواض

ة الجزائر يجب أن تكون أوًال..   الحاضرة، فإن قض
ل معاني إ ة الجزائر ال تنطو على الحرب، ولكنها هي الحرب  ن قض

ا التي تعالجها األمم الحرب، من آالم  وخراب ودمار.. وال شك أن عدداً من القضا
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قة ولكن في الجزائر  ،اروقابلة لالنفج المتحدة في دورتها الحاضرة، حاسمة ودق
لة قد تفجرت.. والحرب دائرة اآلن.. و  لعلها الحرب الوحيدة المشتعلة فإن المش

ةاآل ان من حقنا أن نطالب بدرس القض  ن في أ من أرجاء العالم.. وقد 
ة والشهامة قد منعتنا عن وسر د الف.. ولكن تقاليالجزائرة في مطلع الدورة، ولكن

ومةذلك.. ل ن في فرنسا ح ابها..  ،م  ونحن ال نرد أن نتعرض لفرنسا في غ
انت فرنسا تخوض الحرب في الجوإ  ل تقاليد الحرب، ذا  زائر، وهي متحللة من 

ع أن نتحلل من شرفنا وتقاليدنا، فآثرنا االنتظار  فإننا في الوقت ذاته ال نستط
ومة ال تحتى تألف ة األخيرة، لنو الح ل معاني افرنس ة الجزائرة،  القض جهها 

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

مة.. ذلك ألنها تؤلف فصالً مفجعًا  لة قد ة الجزائرة بند جديد لمش والقض
عيدة لمة "مفجع"  ست  ا، ول قة والواقع.. بل أنها ال  في تارخ أفرق عن الحق

غ الذ  ان البل الغة. ولست أجد تأييدًا لكالمي هذا أكثر من الب ة م تتضمن أ
ة م المسيو بينو وزر الخارج ة.. لقد قال المسيو بينو، في ال ألقاه أمام فرنس

لة الجزائر   والدموع.." هي "دراما سببت الكثير من الدماء لمات راجفة، أن مش
ة الجزائرة هي دراما سببت الكثير من الدماء، وما أعز أجل ، إن القض

ولقد بدأت هذه  تلك الدماء.. وسببت الكثير من الدموع وما أسخن تلك الدموع..
ع.. و عامًا، وهذا الفصل ا 127الدراما منذ  مسرح  نإ لحاضر يدخل اآلن عامه الرا

ل نواحيها، هو في انها، وقراها، في ج في مدنها–الجزائر  هذه الدراما  الها وود
اتها ومروجها.. و في صحرائها وش سوا إ واطئها، وفي غا ن أشخاص هذه الدراما ل

 .. امله، برجاله ونسائه في الحواضر والبواد أفرادًا أو جماعات، ولكنهم شعب 
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ست في هذه الدراما س ول الدماء.. ول ت شعرًا وال نثرًا، إنها تلف الدموع وتنط 
ش في القاذفات والمقاتالت هذه الدراما  لغة  مجازات واستعارات، ولكنها تع

ات.. وهي دراما ت ا في عيون األيتام، وحسرات األرامل، وزفرات الثكالى،  أقر والد
ال ال.. جزائرين و  وآالم األج   فرنسيين على السواء..واألج

ل حز وٕاني أقول "الجزائرين وال         وأسى.. فإن هذه  ن فرنسيين على السواء 
ةالدراما هي عند  فرنسيين مقدسة من أجل هدف مقدس.. أما لل الجزائرين تضح

ة من غير هدف رم.. ورغمًا عن ذلك فإن دراما المسيو بينو لم  فإنها تضح
                     تأسر عواطف المستر بينو..

ام ضعة أ ه قبل  ر في خطا أنه "من  ولقد أفجعنا المستر بينو، حينما ذ
قل المسيو بينو  ة الجزائرة".. ول ة انتظار حل سرع للقض السذاجة أو سوء الن
ة الجزائرة، ذروة في المشاعر  شاء، فإننا نعتبر الوصول إلى حل سرع للقض ما 
ة النبيلة، وأروع تعبير للحرة، وأرفع تكرس للسالم؛ وفوق هذا وذاك، فإنه  اإلنسان

  األمين، ألقدس أهداف ميثاقنا المقدس. مثل االحترام الصادق
وأنه لمن اإلنصاف لهذه الدراما، التي وضعها أمامنا المسيو بينو، أن 
رها الذين  عرفونها، وليتذ ة.. لعرفها الذين ال  ة إلى النها نستعرضها من البدا

  عرفونها.. 
 ةوتبدأ وقائع هذه الدراما في القرن التاسع عشر، حينما بدأت الدول الغر 

مندفعة وراء المنافسات والمنازعات والتوازن الدولي، تمارس مؤامراتها وخططها 
االستعمارة في الشمال اإلفرقي، ابتداء من المح األطلنطي إلى خليج 

طرة واالستعمار. انت نتيجتها الس ة و س.. وقد جرت أحداث رهي   السو
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ا ومصر وحدث من جراء ذلك، أن وقعت الجزائر وتونس والمغرب و  ليب
.. غير أن شعوب هذه األقطار، وقد  عد األخر فرسة االستعمار الغري، واحدة 
ة، مهما عظمت، ليلقوا  ة تضح أ ادة، لم يبخلوا  الحرة والس فطروا على التعل 
ذا فقد بدأت مرحلة الكفاح والتحرر،  اد، وه عن أكتافهم نير االستبداد واالستع

طرة واالس ة.. عد مرحلة الس تعمار.. وانطلقت قو الحرة في مسيرتها التارخ
ا  ة؛ واستقلت ليب اة العر ًا في الح اد ان أن استقلت مصر، لتلعب دورًا ق و
ل من تونس والمغرب  ذلك فقد استقلت  حت عضوًا في األمم المتحدة.. و وأص

حتا من أعضاء األمم المتحدة.. أما اآلن فإن الجزائر، تغوص في حم امات وأص
ة، في الحرة  ه القوم ة ضارة، لتحق للشعب الجزائر أمان الدم، وتقاتل في معر

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

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

ع  ستط عي في االستقالل... وأن العالم ال  ر عليها حقها الطب أن يتحمل وتن
سرته  منته وم بير، في قلب الشمال اإلفرقي، على م ش استعمار  وجود ج

املة الحرة واالستقالل..   دول 
ون األمر  ولقد عرضت هذه الصورة الخاطفة عن الشمال اإلفرقي، ل
ة  امله.. وٕانني لم أقصد أن أقحم على هذه المناقشة أمورًا غر م  واضحًا أمام

امًال إال  عنها، أو خارجه ة الجزائرة ال تفهم فهمًا  اقها.. ذلك أن القض عن س
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رس المسيو بينو الشطر األخير  ح.. ولقد  حينما ينظر إليها ضمن إطارها الصح
ة  موضوع متكامل، واعتبره مدخًال للقض ه، لمعالجة الشمال اإلفرقي  من خطا

ان الشمال اإلفرقي موضوع س للمسيو بينو أن  ،متكامال االجزائرة.. فإذا  فل
ة الجزائر هي  ة الجزائرة في معزل عن الشمال اإلفرقي؛ إن قض عالج القض
ا.. وأن الكفاح الجزائر هو جزء ال  جزء ال يتجزأ من االستعمار في شمال إفرق
أسره.. وأن الشمال اإلفرقي ينعم اآلن  يتجزأ من الكفاح في الشمال اإلفرقي 

س هناك حرته واستقالله،  وتناضل الجزائر اآلن لبلوغ حرتها واستقاللها.. ول
فرض على الجزائر أن تكون جزرة مستعبدة وس  ان،  ائنا ما  من سبب، 
ا والمغرب،  ه مصر وتونس وليب ح من الحرة واالستقالل.. وما تمتعت  مح فس

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

ل مقومات الحرة واالستقالل.   أن تنعم الجزائر 
ة الجزائرة أمور  س في القض ه المسيو بينو، فل وعلى خالف ما ذهب إل

ة.. فإن تارخ الجزائر هو في الواقع تارخ الشمال اإلفرق ان معقدة غر ي.. لقد 
ون المصير واحدًا.. ذلك هو حال األسرة الواحدة..  الكفاح واحدًا، وال بد أن 
ة األقطار المجاورة، فإن  ق وحين يزعم المسيو بينو أن أمر الجزائر يختلف عن 
األمم المتحدة أن تكون مسرحًا  ة.. وأننا نرأ  اس ة، وخرافة س ذلك أسطورة دول

  رافات.لمثل هذه األساطير والخ
انت مختلفة،  ح أن خط االستعمار في أقطار الشمال اإلفرقي  صح
شوف في ذلك القطر، ولكن األساس  ة في هذا القطر، واستعمار م فهي حما
ع الظروف واألحوال؛ ولقد أعلن المسيو بينو أن فرنسا موجودة في  واحد في جم
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ست واقعة جديدة علينا؛ وال 130الجزائر منذ  واقع أن هذه الواقعة،على سنة، وهذه ل
وانا؛  ع الدول االستعمارة، قد وجدت في مستعمراتها إقدمها هي سبب ش ن جم

عده، ومنذ ذلك الوقت تحطمت إمبراطورات عظمى،  1830قبل عام  أو 
ان علينا أن نأخذ بنظرة عام  اها دوًال مستقلة. وٕاذا  حت شظا ما  1830وأص

قل عن ستين دولة من أعضاء األمم المتحدة عرضها المسيو بينو، فإن ما ال 
ات والحجج  انت التسم ائنة ما  ة.. و يجب أن تحتجب عن هذه المنظمة العالم
غ  التي أدلى بها المسيو بينو، فإن االستعمار هو االستعمار، مهما تنوعت الص

اب.   وتعددت األس
ة.. إال ست لفرنسا وال أرضًا فرنس تضح من هذا أن الجزائر ل نا  و إذا 

ة، بوسيلة أو  ا.. فإن الدول األورو نرد أن نزعم أن الشمال اإلفرقي هو أورو
ست لفرنسا،  ذلك فإن الجزائر ل ان لها شأن في الشمال اإلفرقي.. و  ، أخر
ة  ا الالتين ا وأمر ا وٕافرق أن آس أن نزعم  انت لدينا الشجاعة الوقحة،  إال إذا 

ا. لقد ا ا في الماضي على أقطار من العالم، هي لها هي أورو ستولت أورو
عين دولة من أعضاء األمم المتحدة.. وأخيرًا فإن  قل عن س ما ال  ممثلة اآلن ف
صور لكم المسيو بينو، إال إذا جرؤنا على  ما أراد أن  ست لفرنسا،  الجزائر ل

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

راً على  ست الحرة ح ارات.. ونحن هنا نقف من أجل الحرة، ول الظروف واالعت
ما  .. وأن من ح الجزائر أن تتمتع  ارها على قارة أخر صح إن قارة بذاتها، 

ه، من حرة واستقالل، إال نا مستعدين أن نخون، على مشهد من  نتمتع  إذا 
ة التي أعلنها ميثاق األمم المتحدة. اد السام   التارخ، الم
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ومن أجل ذلك فإنه يجب علينا، اآلن وٕالى األبد، أن ننزع من أذهاننا تلك 
ست جزءًا من  ة التي ينطو عليها موقف فرنسا.. إن الجزائر ل اس الخرافة الس

من الشعب الفرنسي. إن الجزائر هي  اً س شعب الجزائر جزءالتراب الفرنسي.. ول
ن إ جزء من الوطن العري الكبير، الممتد من المح غرًا إلى الخليج شرقًا، و 

شترك معها في ثقافتها وحضارتها  ة،  شعب الجزائر هو جزء من األمة العر
تكلم لغتها، وله تقاليدها وعاداتها؛ و  ة، ن شعب الجزائر تهزه مع األإ و مة العر

ة، في  مخاوفها آمالها وآالمها؛ وأن تارخ الجزائر هو فصل من تارخ األمة العر
  انتصاراتها وفي هزائمها، في وحدتها وفي فرقتها، في الحرب والسلم على السواء.

األمة  ات، إن تارخ الجزائر قد ارت  ولقد قيل في عدد من المناس
ة منذ عهد الفتوحات اإلسال . واألصح أنه العر ع الميالد ة في القرن السا م

ة..  قت انبثاق النصران ة التي س ق قة الفين اطًا.. وعلينا أن ال ننسى الحق ازداد ارت
قيين الذين هم فرع من فروع األسرة  فلقد أبرز الوجود العري ذاته عن طر الفين

ة.. و  ل شجاعة وصراحةإ العر ًا، وال أخشى معها ت ،نني أقولها  ا إحد ن ارت
دولة، بل وجود فرنسا  ال، وجود فرنسا  أج ة، قد سب  األمة العر الجزائر 

  شعب..
ون واضحًا، أن الجزائر ال تكافح من أجل أن  ومع هذا، يجب أن 
انت  ًا  ع ًا، ولكنها تكافح لتسترد، لتستعيد، حقًا طب ع تمارس مجددًا حقًا طب

املة.. إن الج صورة  زائر ال تكافح لتنال استقاللها، ولكنها تكافح لتسترد، تمارسه 
وتستعيد استقالًال انتزع منها. إن الجزائر ال تكافح  لتبني دولة جديدة، ولكنها 
ه عدد من  انت قائمة.. في زمن لم تكن ف تكافح لتسترد، وتستعيد دولتها التي 

  الدول المعاصرة قائمة أو موجودة.
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عرض على الجزائر أمورًا ولقد أجهد المسيو بينو نف م، وهو  سه أمام
ات،فثالثة: وقف إطالق النار،  لمة واحدة  ثم االنتخا المفاوضات، ولم يتفوه 

ة التحرر الجزائرة ألنها تطالب  ادة واالستقالل.. بل أنه أدان حر عن الس
ذلك وساطة المغرب وتونس على أساس االستقالل..   االستقالل، ورفض 

ح من  أما وقد عرض لة الجزائرة، فقد أص المسيو بينو لتارخ المش
انت  ح.. لقد  حة للتارخ الصح الوقائع الصح ر المسيو بينو  واجبنا أن نذ
ادة، شأنها في ذلك شأن أ دولة مستقلة ممثلة  املة الس الجزائر دولة مستقلة، 

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

ة مع هولندا..  1679الدول المعاصرة.. ففي عام  دخلت الجزائر في عالقات تعاقد
ا العظمى وهولندا..  1682وفي عام  وقعت الجزائر معاهدة صداقة مع برطان

انت الجزائر من أوائل الدول التي ات المتحدة.. وقد  و استقالل الوال اعترفت 
ات المتحدة ثالث معاهدات في  ، 1816، 1815، 1795وقعت الجزائر مع الوال

ة دولة هي  ة أل ع سفنًا حر موجب المعاهدة األولى تعهدت الجزائر أن ال تب و
ات المتحدة؛ وقد نصت المادة  من تلك المعاهدة أنه  18في حالة حرب مع الوال

ان أن يخرجوا من في حا ا األمر لة الحرب بين البلدين، فإن على القنصل والرعا
ي في الجزائر في عام -مملكة الجزائر – تب القنصل األمر  :قول 1826؛ وقد 
اشرة" ه م ادة والسلطة عقب انتخا امل حقوق الس مارس   ."أن الدا 

انت تمارسها الجزائر، وال ة التي  ادة القوم رها اليوم هذه هي الس تي ين
ة فرنسا.   المسيو بينو وزر خارج
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قة، ما أظن  انت للجزائر معها عالقات ش ا، فقد  ة لبرطان النس أما 
ة هي التي  ة البرطان ارها.. وٕان عراقة الدبلوماس ع إن ستط المندوب البرطاني 

س تمر تجعل هذه العالقات مثيرة حقًا.. وٕان من الح أن نسرد الوقائع حتى ال 
ة الجزائرة.   المندوب البرطاني في معارضة القض

ان  ة، أن جزائرًا اسمه الحاج حسن  ر تارخ العالقات الدبلوماس يذ
صف  ع أن  ستط سفيرًا للجزائر في لندن.. وال أظن أحدًا غير اإلنجليز أنفسهم، 

ا والجزائر في القرن التاسع عشر؛  انت قائمة بين برطان فلقد العالقات التي 
ًا إلى الدا في  تا ة عن والده، الملك جورج الثالث،  ا ا، ن عث ولي عهد برطان
الجزائر.. وال أحسب أن هنالك ما هو أفصح وأبلغ من ذلك الكتاب.. وسأجعله 
ة عن والده جورج الثالث،  ا قول الكتاب: "إن ولي العهد ن يتكلم عن نفسه بنفسه.. 

تاب الدا أسف ألن المرض الذ الزم وال ة على  ًال، قد حال دون اإلجا ده طو
، استنادًا إلى المعاهدة  د أقو الصداقة للدا ؤ الذ حمله سفيره الحاج حسن، و
قيت الصداقة  أسطوله، ما  ة عاصمته  د للدا العزم على حما ما يؤ القائمة، 

ح علن أن األسطول البرطاني هو سيد ال ار، يرهب الحاضرة قائمة بين شعبينا؛ و
رجو الدا أن  حاول معارضته.. و ل من  حرة، ومستعد لقهر  ع الدول ال جم

ا لالنت سمح ألعداء برطان صغي  صاقال  من االنسجام القائم بين شعبينا، وأن ال 
ال والمعاملة الالئقين اللذين  م عن االستق م سيخبر ألقوالهم الشررة؛ وأن سفير

ة.." وجدهما في انجلترا؛ وقد أرس عض مصنوعات المملكة على سبيل الهد ل معه 
ارلتون في    ".1812يناير سنة  4حرر في قصر 
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ولست أر حاجة للتعلي على هذا الكتاب، ألنه يتحدث عن نفسه بنفسه، 
ادة الجزائر واستقاللها،  عد اليوم، س ر المندوب البرطاني،  وٕاني آمل أن ال ين

  المستقلة.وحقها الكامل في مؤهالت الدولة 
ة  ضي صدر المسيو بينو، إذا أنا تعرضت لهذه الناح وٕاني آلمل أن ال 

ة لفرنسا... لقد تمت بين  ع وخمسون معاهدة بين 1830-1619 عاميالنس ، س
ة بين فرنسا من جانب  ع وخمسون معاهدة دول فرنسا والجزائر.. تصوروا!! س

انت بين الدولتين ة.. وذات مرة  والجزائر من جانب آخر.. ولقد  عثات دبلوماس
ي بتمثيل الجزائر في فرنسا، ورشحت  قوم مواطن من أصل أمر رفضت فرنسا أن 

عد مواطنًا جزائرًا مولودًا في الجزائر.. وفي عام  ما  عد غزو 1860الجزائر ف  ،
تب إلى الحاكم العام في الجزائر  ان نابليون الثالث يزور الجزائر، ف الجزائر، 

ان هذا الكتاب قبل قول " ة". ولقد  ست مستعمرة ولكنها مملكة عر إن الجزائر ل
علن أن  ه المسيو بينو أمام األمم المتحدة ل قف ف امله من هذا العام الذ  قرن 

ة.   الجزائر هي أرض فرنس
انت  عي، الذ ال مرد له، أن الجزائر  وعلى هذا فإن االستنتاج الطب

املة الس ة؛ وما هذه المعاهدات دولة مستقلة،  اة الدول ت في الح ادة، شار
ادة واالستقالل.. إن  العديدة التي أشرت إليها، إال مظهر واحد من مظاهر الس
ادة الجزائر  المعاهدات التي تمت بين فرنسا والجزائر ال تترك مجاًال للشك في س

ع أن يثبت أن فرنسا ستط ان المسيو بينو  قد تعاقدت مع  دولة مستقلة، إال إذا 
ة مع فرنسا!! انت لها عالقات دبلوماس   فرنسا، وأن فرنسا 

عد لدولة الجزائر المستقلة.. لقد قامت  ما  لنا نعرف ما الذ جر ف و
ادة الجزائر، فاحتلت األرض الجزائرة، 1830فرنسا في عام  انتهاك س  ،
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ة.. وهذه هي الواقعة األساس طرة الفرنس ة وأخضعت البالد للس ل القض ة التي تش
ه ومبرراته  ا انت أس عة، وٕان  مة وفظ انت عواقب االحتالل وخ الجزائرة.. ولقد 

فة وتافهة.. إنها تدعو إلى السخرة حقًا..   سخ
ًا، مبررات  ست مرجعًا عر ة، وهذه ل لقد شرحت دائرة المعارف البرطان

ما يلي: في أبرل من عام  ، 1827االحتالل الفرنسي للجزائر  ا ، نشأ نزاع مع الدَّ
سبب شحنة قمح قام بتوردها اثنان من الجزائرين.. وفي أثناء المفوضات حول 
اب... وقد أدت هذه  منشة الذ ا القنصل الفرنسي دوفال  هذا النزاع، ضرب الدَّ
حر حول مدينة الجزائر لمدة  .. وضرب حصار  ر الحادثة إلى التدخل العس

ة على الجزائر.. ثالثة أعوام، فلم  يؤد إلى نتيجة؛ وعلى أثر ذلك قامت حملة فرنس
ة مؤلفة من  ألف جند على الشاطئ الجزائر في سيد  37ونزلت قوة فرنس

  .. واستسلمت الجزائر في اليوم الخامس من شهر يوليو".1830يونيو  14فرج في 
ذا ف ًا في تدمير دولة وٕاخضاع إنوه انت سب اب، هي التي   منشة ذ

اب... واستنادًا إلى منشة  شعب.. وأن دعو فرنسا تقوم اآلن على منشة الذ
م من التدخل في شئون الجزائر.. ولكن منشة  حذر اب هذه، فإن المسيو بينو  الذ
ة إلى شعب واع لوجوده القومي،  النس ة  ن أن تكون هي النها م اب ال  الذ

  متحفز لحرته، متطلع الستقالله. 
ة ال س، إن القض ة مقاطعتي سافو ون قض ست  م ل مطروحة أمام

س هنالك  نتيلال ة اندماجهما في فرنسا.. ل ف أشار إليهما المسيو بينو، شارحًا 
عيد، وال في أ وجه من الوجوه... إن  ه بين القضيتين من قرب أو   تشا
حت م الفرنسي، وأص س قد اندمجتا في فرنسا، وقبلتا الح ا مقاطعتي سافو ون

فرنسيتين من حيث اللغة والثقافة والحضارة والتقاليد.. وهاتان المقاطعتان، لم تعلنا 
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فرنسا؛ على حين أن الشعب الجزائر  م الفرنسي، وعلى االندماج  الثورة على الح
ستسلم أبدًا.. لقد  قد رفض االندماج وقاوم االحتالل.. إن الشعب الجزائر لم 

شجاعة، من أجل وطنه، م ات قاتل  ا يزد عن مائة عام، قدم خاللها أعظم التضح
  في األرواح واألموال.. 

لة فترات متقطعة  ة الطو انت في هذه الحق وٕانني أعترف للمسيو بينو أنه 
ان  انت فترات من وقف إطالق النار.. والشعب الجزائر  من الهدوء، ولكنها 

ه في الحرة وا د مطل الستقالل، ومعارضته على الدوام، ومن غير انقطاع يؤ
ادة الكاملة..  اسة االندماج، وٕاصراره على بناء دولة الجزائر في إطار من الس لس
ة التي قامت بها  ع أن ننسى في هذا المقام، تلك المجزرة الدمو ونحن ال نستط

ة في عام  ا للعار في يوم عيد الهدنة؛ ولقد أثارت تلك 1945القوات الفرنس ، و
حة، التي ذه أسره، وخاصة المذ ب ضحيتها آالف من الجزائرين، ضمير العالم 

ثيرون..   ضمائر أولئك األحرار الشرفاء في فرنسا.. واألحرار الشرفاء في فرنسا 
ة، تأتي  ة من سفك الدماء والفظائع الوحش عد هذه السنين المتوال واآلن.. 

العسف والجور.. و  اإلرهاب، مثقلة  ة الجزائر محملة  م قض ان ألحد أن إل ٕاذا 
ساطة هو  ة لفرنسا، فاألمر في  لة داخل ة الجزائرة على أنها مش ير القض
ة، فهي  لة داخل ست مش ، أما الذين يرون أنها ل شر ادة للجنس ال جرمة إ
م على التدخل،  ة، تحض ادة.. وسموها ما شئتم، فإنها مأساة إنسان ة حرب وٕا قض

ة، وصونًا لألم ة لإلنسان   ن والسلم..حما
اإلرهاب  ما أسماه  ًال ف سترسل طو ولقد اختار المسيو بينو أن 
اطيل.. وٕانني ال  ل ما أورده في هذا الصدد، هو مجموعة من األ واإلرهابيين، و
ة، على الفرنسيين  أرد أن أنتهز هذه الفرصة، ألقحم موضوع إرهاب الثورة الفرنس
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طال فرنسا.. فأنتم عارف عة التي سجلها أنفسهم، وعلى أ ون بتلك الوقائع الفظ
ة، ولكنني سأقتصر على اإلرهاب الرهيب الذ اقترفته  تارخ الثورة الفرنس
ة، في شعب الجزائر، وفي أرض الجزائر.. وأنه من الغرب حقًا،  السلطات الفرنس
ًا، مثل المسيو بينو، قد اختار موضوعًا، أحرزت  فًا ذ ا حص يف أن وزرًا فرنس

ح من فرن ص اسي في العالم؛ ولهذا فإنه  ل رقم ق ًاً◌، يتجاوز  اس ه رقمًا ق سا ف
ة،  ما جاءت في الصحف العالم ة..  الواجب أن نستعرض األحداث من البدا

ة.. وسأقتصر على القليل للداللة على الكثير.   ومن جملتها الصحف الفرنس
أن 1955آب من عام  26في  رت جردة واشنطن بوست،  األوامر ، ذ

ًا".. وفي  أن "تضرب أوًال وتستوضح ثان ة،  آب  10صدرت إلى القوات الفرنس
اوالني) 1955 أن الجنرال ( قول  مس  ورك تا تب أحد مراسلي جردة النيو  ،

قتل  ع "أن  ستط أنه  ر له  ألف إذا اقتضى  100ألفًا وحتى  40ألفًا،  30ذ
ست في حاجة إلى سات ل   تعلي أو تعقيب. األمر" وهذه المقت

ة أ، نشرت جردة الهرالد تربيون، 1955آب  7وفي  ن الفرقة الفرنس
ة في فرنسا، قبل أن تسحب من  انت تتدرب على أسلحة صاروخ ة،  ة الثان اآلل

  قوات حلف األطلنطي، وترسل إلى الجزائر.
ة، التي قامت بها القوات  وهنالك تقارر وافرة عن أساليب القمع الوحش

أسره.. الف ار واالشمئزاز في العالم  ًا في إثارة مشاعر االستن انت سب ة، و رنس
رات  املها، وتحولت إلى رماد وأنقاض.. وقد ازدحمت معس فلقد قصفت قر 
ن لهم إال ذنب واحد هو حبهم لوطنهم..  أحرار الجزائرين الذين لم  االعتقال 

عدون  العشرات والمئات.. اإلعدام من غير  والرهائن الذين يخطفون ليًال و نهارًا 
ح هو القانون السائد.. وفي العام الماضي اختطفت فرنسا خمسة  محاكمة قد أص
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ة في مهمة  ة سلم من زعماء الجزائر من الجو، وهم في طرقهم لتحقي غا
شاعتها وشناعتها..  ة، تنفرد فرنسا في  للمفاوضات... وهذه جرمة قرصنة دول

م ينج من إرهاب فرنسا المدنيون، وال العزل من السالح.. حتى وعلى الجملة فل
سودها قانون اإلرهاب.. أو إرهاب من غير قانون..  حت الحالة في الجزائر  أص

ر لكم،  في أن أذ قرب من أو نه في هذه الساعة التي أحدثكم فيها، يتزاحم ما 
عد أن اضطرهم اإلره 300 رات الالجئين،  اب الفرنسي ألف جزائر في معس

  إلى النزوح إلى األقطار المجاورة.
انت تنظر األمم المتحدة  هذه هي صورة موجزة للحالة في الجزائر حينما 
ة العامة يومئذ، وهي تستمع  ة في دورتها األخيرة.. وقد روعت الجمع في القض
اء الفظائع التي يتعرض لها شعب الجزائر.. ولكن األمم المتحدة اختارت  إلى أن

ة أس لوب اللين والمجاملة مع فرنسا.. فلم تقرر إدانتها، لتعطيها الفرصة الكاف
ل ما قررته األمم المتحدة في  ة الجزائرة.. و ة عادلة للقض للوصول إلى تسو
ة عادلة،  مقراط ة د ة سلم ة، أن أعرت عن أملها في إيجاد تسو الدورة الماض

اد ميثاق األمم في روح من التعاون وعن طر الوسائل المنا موجب م ة،  س
  ) ).11( 1012المتحدة (قرار 

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

يف استجابت فرنسا لذلك القرار الذ حرص  انت النتيجة؟ و ولكن ماذا 
رامتها وماء وجهها حف لفرنسا  ة لآلمال، حتى لد  ؟أن  انت النتيجة مخي لقد 

انوا حرصين على مجاملة فرنسا.. وها نحن نجتمع اليوم لنر أن  أولئك الذين 
م "اللطيف"، قد تجاهلته فرنسا من غير "لطف"، وأننا ال نر الحل السلمي  قرار
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ذلك، أن السالم   ، ه، وال نر نتم تتطلعون إل مقراطي العادل الذ  الد
دًال من ذلك وال ة والعدالة قد تحق شيء منها على أرض الجزائر.. و مقراط د

عيدًا عن تقاليد الحرب.. إنها  فإن فرنسا مضت هذا العام في تصعيد الحرب، 
ش  ع ه أنه يرد أن  ل ذن ادة تهدف فرنسا من ورائها إلى إفناء شعب،  حرب إ

شاء في وطنه.   ما 
م هو الحرب، وٕانني وعلى هذا فإن الجواب الوحيد ال ذ قدمته فرنسا إل

ألرجو أن ال تظنوا إنني أوجه هذه التهمة إلى فرنسا من غير مبرر.. ففي حزران 
س وزراء فرنسا في المجلس الوطني قائًال "يجب أن  1957من عام  أعلن رئ

ة ما دامت مفروضة علينا" س إ و  ،نستمر في المعر صعب علينا أن نصدق رئ نه ل
فرض هذه الحرب على فرنسا.. إن وزراء فرن م لم  سا في قوله هذا... أن أحد

فرنسا هي التي فرضت الحرب على فرنسا.. وأن سجل األحداث في هذا العام، 
األمم المتحدة، وتجاهلها للميثاق.. ولقد قامت  صورة قاطعة ازدراء فرنسا  يثبت 

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

اسي، عن عمي استن ر الس عث الف ة.. ولقد  رًا  357ارهم للفظائع الفرنس مف
حتجون  ة  س الجمهورة الفرنس ة المعروفة، رسالة إلى رئ ات الفرنس من الشخص
صورة خاصة إلى  فيها على "األعمال التي تثير الضمير اإلنساني"، وقد أشاروا 

مو  عاملوا  حرمون من أن  جب "أعمال التعذيب التي تقترف ضد السجناء، الذين 
اها القانون الفرنسي"  منحهم إ ة التي  موجب الضمانات القضائ ة جنيف، أو  اتفاق
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ان بين  ذلك "بإعدام الرهائن، وهدم القر وأعمال االنتقام والتعسف".. و ونوهوا 
األحر هذه اإلدانة، السيد فرانسوا ميراك الحائز على  موقعي هذه الرسالة، بل 

اتذة الجامعيين في السورون وليون، ومجموعة من جائزة السالم، وعدد من األس
رن والصحفيين..    الفالسفة والمف

وفي شهر مارس من هذا العام، اجتمع الكرادلة والمطارنة في فرنسا، 
ة  واستعرضوا الموقف في الجزائر، وناشدوا فرنسا أن "توفر الضمانات الكاف

ل ما من شأ ة، وأن تتجنب  عي الحترام الكرامة اإلنسان نه أن يهتك القانون الطب
اع  ان الهدف "وشرعة هللا" ثم حذروا فرنسا من إت وسائل اإلرهاب وأنه حتى ولو 

لمات  انت آخر  نبيًال، فإن ذلك ال يبرر استخدام أعمال العنف والتعذيب". و
قي، مستند إلى أساس  الكرادلة والمطارنة تتضمن الدعاء إلى هللا "لتحقي سالم حق

م من ". سل   العدل والح
ه ال يتوق إال للعدل، وأن الثوار الجزائرين  وأن شعب الجزائر من جان
حق لهم السالم  الهم، حيث معاقلهم، إنما يدعون هللا أن  صلون في ج حينما 

دعاء المطارنة والكرادلة األجالء في فرنسا.   القائم على العدل، تمامًا 
س ة للكرادلة والمطارنة.. غير أنه ال بد لنا أن نسجل تحفظًا  النس طًا 

ة  ة.. فإن تأييد أ حر الشيوع ار األجالء  إننا لنرجو أن ال يهتم هؤالء األح
ًا. ورما وقع  عتبر عمًال شيوع تحررة، تستهدف السالم القائم على العدل، إنما 

ة.. فهذه هي الت اهل الكرادلة والمطارنة، أن يثبتوا براءتهم من الشيوع همة على 
ة الجزائرة..   التي يوجهها المسيو بينو للحر
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غضب نبيل،  م رسالة أخر مليئة  ذلك أن أقرأ عل وأر من واجبي 
ست هذه الرسالة في  ة.. ول ار شرف ينبئ عن أكرم العواطف اإلنسان واستن

م أو تعرف، إنها تقول:   حاجة إلى أ تقد
ة في فرنسا. ة الوطن   ."إلى السيد وزر التر

أن علي بومنجل قد ألقى بنفسه من بلكون عاٍل  ار اإلذاعة،  علمت اآلن من أخ
ة  نت أقود حر .. وحينما  في الجزائر، وسق ميتًا، وذلك لينجو من التحقي
ة الحقوق في  ل ان علي بومنجل أحد تالميذ في  ا،  المقاومة في شمال إفرق

حت أصدق  مون الجزائر، لقد أفجعني خبر وفاته، وأص ه افر ب. هـ. س ت ما 
ه عن التعذيب الفرنسي. تا   في 

ة، التي لم   ممارسة هذه الوسائل اإلرهاب ومة بالد  "وطالما تقوم ح
ع أن أستمر في إلقاء دروسي  تمارس ضد أسر الحرب األلمان، فإنني ال أستط

ة، وال سبيل أمامي إال التوقف عن إلقاء دروسي. ة الحقوق الفرنس ل   في 
نت قادراً على ذلك.. وٕانني مستعد  "ولعلك تقرر استدعائي إلى العمل إذا 

ساهم في تعرف الرأ العام،  ل رضاء، أ إجراء    أن أتلقى 
  

شرف فرنسا، إذا  احتجاجي على هذه األعمال المشينة، التي تخل 
ت عليها".   اختارت أن تس

ن ابيتـر   نـي 
ارس   أستاذ القانون في 

ومة الجنرال ديجول ابوالوزر الس ة في ح ة الوطن   للتر
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ما هو أبلغ  لمة في هذه الرسالة، أيها السادة، تنط بنفسها، ف ل  إن 
لة من الشهداء  غة، وأن علي بومنجل هو واحد من قافلة طو ة بل ل خطا من 
  الجزائرين، الذين يتساقطون على أرض الجزائر، من أجل وطنهم وحرة شعبهم.

انًا صارخًا ولقد أص در واحد وستون عالمًا، من أبرز علماء فرنسا، ب
ة  ه "أن استخدام وسائل اإلرهاب، ال يؤد فحسب إلى سقو الروح المعنو أعلنوا ف

طلب إليهم تطبي هذه الوسائل، وٕانما  ابنا، الذين  ذلك إلى انتيفي ش  قاصؤد 
ة لشعبنا.."  م الروح   الق

ة اإلعجاب والتقدير، لهؤالء األحرار وٕانني أغتنم هذه الفرصة أل عث بتح
الشرفاء في فرنسا، الذين رفعوا صوتهم احتجاجًا على هذه المظالم، التي يتعرض 

  لها شعب الجزائر المناضل.
انات، التي إ و  بيرة من أمثال هذه الب م طائفة  نه بوسعي أن أضع أمام

ى هذا القدر.. ألننا تكشف عن اإلرهاب الفرنسي في الجزائر، ولكني أقتصر عل
ل الذ نقصد  لسنا هنا لنفضح فرنسا أو نجعلها عرضة للمهانة واالحتقار.. 
ل الذ نقصده أوًال  ستمع المسيو بينو إلى مناشدة أحرار بالده.. و ه، أن  إل
ام ميثاق األمم المتحدة. ة الجزائرة، تتف وأح ة للقض   وآخرًا، أن نصل إلى تسو

قوم ومن أجل ذلك فإنني  حث األسس العامة التي يجب أن  أنتقل اآلن إلى 
ة الجزائرة. ح للقض   عليها الحل الصح

اد ذ بدء، إن أسطورة االندماج بين الجزائر  جب علي أن أقول،  و
ح الجزائر في  صورة مطلقة.. ال بد من االعتراف  وفرنسا يجب التخلي عنها 

ل مقوماتها ونتائجها ة  ادة الوطن اسة اإلدماج الس ة في س .. إن التجرة الفرنس
عد عشرات من السنين  تدخل اآلن قرنها الثاني، لتثبت أنها فشلت فشًال ذرعًا.. و
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ة في لغتها  قيت الجزائر عر مضت على هذه المحاولة التي قامت بها فرنسا، 
ا ة؛ وستظل الجزائر مدمجة، ولكن في الح ة وتقاليدها، عاداتها وآمالها القوم

ة.   العر
قة المطلقة يجب أن  قة المطلقة التي ال بديل عنها، ومن هذه الحق هذه هي الحق

.. ع الحل الجزائر   ين
ة التحرر الجزائرة ال ة، هي أن حر قة المطلقة الثان بد  لها من والحق

رة التي تعبئها  انت القوات العس ائنة ما   ، أن تحق النصر للشعب الجزائر
ع في فرنسا لهذه  ر أن الثورة الجزائرة تدخل عامها الرا ة. وعلينا أن نذ  1المعر

رة 1957نوفمبر سنة  ل طاقاتها العس ة  . ولقد ألقت فرنسا في ميدان المعر
ما في ذلك  ة،  اإلضافة إلى نفقات تبلغ ثالثة  500واالقتصاد  ، ألف جند

ًا.. و  مة، والتضحإ ماليين دوالر يوم ات الكبيرة، التي تنزل ن الخسائر الجس
ة..  ة الخاسرة، مهما طال أمد هذه المعر فرنسا، لن تنجي فرنسا من هذه المعر
ة  ، أن يثبت لكم إن الحر وٕانني أقول هذا للمسيو بينو الذ حاول من غير جدو

  الجزائرة تقترب من نهايتها..
م في معظم المناط في  الجزائر، لقد قال لكم المسيو بينو، "إن الهدوء يخ

ة.. وأن "العصاة"  ان" في الجزائر قد اختفى فعًال في األشهر الماض وأن "العص
ة..  ة والمعنو اس ذلك في الجبهات الس رة، وُدحروا  قد ُدحروا في الجبهة العس
، يزاولون أعمالهم  ل مختلف أرجاء البالد، في المدن وفي القر وأن الناس في 

ارات تروح  ة؛ وٕان الس قون إلى اليوم وتغدو في الشوارع، وٕان التالميذ يتسا
صورة منتظمة..". إن هذه الوقائع طرفة حقًا،  المدارس.. وٕان الضرائب تجبى 
ة  انت القض ما استشهد بها المسيو بينو. "وٕانني ألعجب ما إذا  قة حقًا،  وش
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ات المثيرة، التي وضعها  ا عد هذه الح م،  الجزائرة تستح أن تعرض عل
م.. ا   لمسيو بينو أمام

ذلك خالل  ان األمر  ولعله من حقنا أن نسأل المسيو بينو، ما إذا 
ان الفرنسيون يزاولون أعمالهم،  ؛ لقد  ة لالحتالل الناز ة المقاومة الفرنس حر
قون إلى المدارس.. والضرائب  ارس، والتالميذ يتسا ارات تغدو وتروح في  والس

ذلك  س  انتظام.. أل   ا مسيو بينو.. تجبى 
ولكن معلومات المسيو بينو عن الحرب الجزائرة، يجب أن نقرأها إلى 

ع أن نجد اجانب معلومات مم ة.. وال أحسب أننا نستط ، لها صفة رسم ثلة أخر
وست، الوزر الفرنسي لشئون  رت ال  مصدرًا أكثر طرافة من المسيو  رو

اناته التي أعلنها على عض ب الشعب الفرنسي وعلى الرأ العام  الجزائر.. وهذا 
  العالمي.

ة الصيف.1956أبرل  7"   : أعتقد أننا سنجد الحل قبل نها
: سنرح الحرب في خالل ستة أشهر ألننا نجحنا في إخضاع عدة 1956يونيو 

..   مناط
ل تقديراتنا.1956سبتمبر  أسرع من    : إن خطة التهدئة تسير 
ر    الكامل.: نوشك أن نحق النصر 1956أكتو
: نحن في رع الساعة األخيرة، وسنواصل خطتنا أكثر من أ وقت 1956نوفمبر 
  مضى..
ع 1957 أغسطس عد، ولكن الطر اآلن أوضح، وأستط ة الطر  : لم نبلغ نها

ة عملنا الشاق.   أن أر نها
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 عما وٕانني أتساءل اآلن، وقد انقضى على الحرب الجزائرة أرع سنوات،
ان السيد آن إذا  انا يتن ة الطر التي  عان أن يرا نها ستط ينو  ان الكوست و

انات الصادرة عن السيدين بينو والكوست إنما  عنها الشيء الكثير.. إن هذه الب
ة هو لشعب الجزائر.. وٕان  ه الشك، إن النصر في النها ما ال يرقى إل تثبت 

ة هي لفرنسا.   الهزمة في النها
اسة غير أن المسيو بينو ق د لجأ إلى أسلوب معروف، لتقليل فشل الس

ة في إخضاع الشعب الجزائر وفي قهر الثورة الجزائرة.. والمستعمرون  الفرنس
ات التحررة حيثما  ع الحر ون في هذا التعليل للتنديد بجم انوا وما يزالون يتمس

ة الجزائرة،  الشيوع ًال عما سماه  والمعاونة انت.. لقد تحدث المسيو بينو طو
ة للثورة الجزائرة؛ وفي هذين الموضوعين سجل المسيو بينو فشًال ذرعًا.   األجنب

ان شيء من هذا موجودًا في  ة الجزائرة، إذا  الشيوع ما يتعل  وف
ة  ًا ألن يتسرب القل إلى المسيو بينو، ذلك أن الشيوع الجزائر، فإني ال أر داع

ة، وهي لها وجودها وأثرها في المجتمع ا ومة فرنس ة ح ع أ لفرنسي.. وال تستط
أ قانون أو مشروع، أن تسق من حسابها قو  تتقدم إلى المجلس الوطني 
استهم أو نفوذهم.. إن تهمة  ة ألصواتهم أو س النس الشيوعيين في فرنسا.. سواء 
ات التحرر الوطني.. ولو أردنا أن  حت شائعة، تالزم حر التسلل الشيوعي أص

حت نرجع  ة قد أص لمة شيوع ة، لوجدنا إن  اسي للدول الغر إلى القاموس الس
ان الغريون مخلصين وصادقين في هذا التفسير،  ة.. وٕاذا  مرادفة لكلمة قوم
صفون؛  ما  طاناً شررًا،  ن أن تكون ش م ة، إذن، شيئاً مجيدًا، وال  فتكون الشيوع

ما يدعون فتكون  انوا غير صادقين ف حينئذ مهاجمتهم للحرب التحررة  أما إذا 
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ًا من أساليب حرب األعصاب، وهذه  الجزائرة عمًال من أعمال االستعمار وأسلو
  لم تعد تجوز على أحد، أو تخفى على أحد.

م، أن الواقع، أغير  صدق الحجج التي قدمها بنفسه إل ن المسيو بينو ال 
ه أن يجمع حوله أصوات الدول غير ا ل ما يهدف إل ة.. إن المسيو و لشيوع

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

  أمورها الشيوعيون.." .
حرضها  ل الوضوح، إن فرنسا تحرض الغرب، ل وهذه الكلمات واضحة 

ة على ا ا قاء في الجزائر.. هذه هي المصيدة التي نصبتها فرنسا، وما ح ل
ة إال الصنارة في هذه المصيدة.   الشيوع

صدد العون الخارجي، فقد أشار المسيو بينو إلى ما تقدمه مصر  أما 
اسم  ة الجزائرة، وٕانني ال أملك التحدث  ة من عون للحر وسورا والجامعة العر

م، وأنهما وحدهما مصر وسورا، فإن مند ي هاتين الدولتين موجودان هنا مع و
ضاحات حول  ة إ أ ومتيهما، وٕانني ال أرغب أن أدلي  اسم ح ملكان ح الكالم 
هذا الموضوع، ذلك أنني ال أرد أن أدخل السرور على قلب المسيو بينو.. ولن 

ة هنا في قفص االت ست الدول العر ر ما نعمل وما ال نعمل.. ول هام.. نحن أذ
.. وما تتلقاه الجزائر من عون، إنما هو  نا فق نا، وأمام شعو مسئولون أمام شعو
.. إن  فاح الشعب الجزائر واجب قومي وٕانساني.. وٕانه واجبنا المقدس أن ندعم 

  الجزائرين هم إخواننا، والجزائر جزء ال يتجزأ من وطننا العري الكبير.
ع الشعوب الم عاً وأنه لواجب على جم م جم ة للحرة، وعل م  ،ح تقد

ات التحررة في  ع الحر انت.. ولقد تلقت جم ة تحررة، حيثما  ة حر العون أل
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بيرًا من الدول الممثلة في األمم  اًال متعددة من العون.. ولعل عددًا  العالم أش
ة إلى العون الخارجي؛ إن عددًا من دولكم قد النس  المتحدة، لها سيرة معروفة 
ًا، وعددًا من دولكم قد قدم العون إلى شعوب ناضلت من أجل  تلقى عونًا خارج
و  حرتها واستقاللها. وأن فرنسا لم تخرج، عن هذه القاعدة.. أن فرنسا التي تش
ان لها شأن مع العون الخارجي..  قدم للجزائرين،  اآلن من العون الخارجي الذ 

  لقد قدمت عونًا، وقد تلقت عونًا..
ر المسيو بينو، وأ ات التحررة، إذا جاز لي أن أذ م العون للحر ن تقد

ان من أشرف تقاليد فرنسا.. وال أحسب أنني في هذا الموضوع حجة أكبر من 
أن  ح المسيو بينو عذره وصبره، إذا أذن لي  المسيو بينو نفسه.. وأني أستم

طل الفرنسي الفيت في الث ة..وٕاذا أستعير فصاحته، ألصف لكم دور ال ورة األمر
ل شيء في تارخ فرنسا فعلينا،أن ال ننسى سيرة الفيت؛ فلقد  ان لنا أن ننسى 
راته صورة مشرقة عن تقاليد فرنسا الكرمة، في معاونة  ترك لنا الفيت في مذ

لماته  ات الثورة .. وسأقرأ  ة أن  اإلنجليزةالحر الفرنس فإنني أخشى إذا قرأتها 
اء األولى عن  بهائهاتها و انتقص من روع األن .. لقد قال الفيت: "حينما سمعت 

ان من  لمات الفيت.. و ة فقد تغلغلت في فؤاد .." هذه هي  الثورة األمر
ة.. وحين نرجع  ا العون على األرض األمر نتائجها أن فرنسا قدمت ألمر

ام المجيدة نجد في محاضر الكونجرس األ ي بتارخ الذاكرة إلى تلك األ  31مر
ة جنرال  1777يوليو  قول "نقر قبول خدمات الفييت.. ونمنحه رت مًا  قرارًا عظ

النظر لما أظهره من شجاعة وحماسة". ات المتحدة،  ش الوال   في ج
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ا، إلى  هذا هو العون الفرنسي الذ قدمته فرنسا إلى "العصاة" في أمر
ات المتحدة في ثورتها المجيدة.. وشه ي، الوال دت محاضر الكونجرس األمر

حت جزء ي.. اً بهذا العون شهادة أص فاح الشعب األمر   من تارخ 
ر المسيو بينو، أن فرنسا لم تقدم  ة فإنني أرغب أن أذ وفي هذه المناس
ة األولى، قامت  ذلك.. ففي الحرب العالم العون فحسب ولكنها تلقت العون 

سداد دينها لفرنسا، وفاء من ا  ات المتحدة للشعب الفرنسي؛ وحينما  أمر الوال
عمل على تحرر فرنسا،  ي "برشنج" قدمه على أرض فرنسا ل وضع الجنرال األمر
تقاليد الفارس في أروع  أعلى صوته، و طل الفرنسي الفييت، وصاح  ر ال تذ

ة: "الفييت نحن هنا..."   تقاليد الفروس
ان بين  ثير وٕان من حقنا أن نضيف إلى ذلك أنه  طال الجزائرين  األ

عيدوا لفرنسا حرتها واستقاللها.. وفي  طل الفييت، لقد بذلوا دماءهم ل من أمثال ال
ها الفييت، انطل الجنود الجزائرون البواسل في بنفس الروح الثورة التي عرف 

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

ثير من الدول الممثلة اآلن في األمم في ستخرج منتصرة  ما انتصرت  ة،  النها
ة الحرة على الدوام، وٕان مسيرة الحرة قد  ة هي لقض المتحدة، إن الكلمة النهائ

عض الوقت، ولكنها لن تتوقف أو تتعط فها، تتأخر  ون النصر حل ل، ال بد أن 
القضاء والقدر. ة التارخ إن شئتم. أو القضاء والقدر، للذين يؤمنون    فتلك حتم

األمس،  انت جماعات من "العصاة"  ثيرا من الدول المستقلة اليوم،  إن 
س عارًا بل  ات المتحدة هي أقدم هؤالء "العصاة" في قافلة الحرة.. وأنه ل والوال

قاتلون من  نأفخر،  انوا  دول األمم المتحدة في معظمها مؤلفة من "عصاة" 
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نا حتى األمس القرب إ أجل حرة بالدهم.. و  نه لمن دواعي اعتزازنا وفخرنا أننا 
ًا  نا نحسب أن فرنسا قد تلقت درساً تارخ ات" تناضل العسف واالستبداد؛ و "عصا

ة وتونس والمغرب، و  ه حروب التحرر من األحداث في الهند الصين ما آلت إل
في تلك األقطار.. إن الجزائر ال تختلف عن هذه األقطار في شيء.. وال بد لها 
ة التي يجب أن  قة الثان ة، وهذه هي الحق ل آمالها القوم أن تنتصر وتحق 

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

حث أو نقاش.. إن الصحراء  وتفصيًال.. إن وحدة الوطن الجزائر ال تخضع أل 
ة  ة، هي عناصر أساس ع ع الموارد الطب في الجنوب، والشواطئ في الشمال، وجم
.. وٕانني أشير إلى هذا الموضوع، ألن المسيو بينو، قد شرح  أل حل جزائر

مقدرة وفصاحة.. ولكن  م  ن في حديثه يهدف إلى أخطار التقس المسيو بينو لم 
ستهدف إلقاء الرعب في نفوس الجزائرين، فلقد  ان  م.. إنه  ان أخطار التقس ب
ل الوضوح حينما قال "إن تطبي مبدأ تقرر المصير  ان المسيو بينو واضحًا 
قدم  م الجزائر إلى دولتين أو أكثر".. وعلى هذا فإن المسيو بينو  يؤد إلى تقس
م هو نتيجة  م، والتقس ساو التقس للشعب الجزائر هذه المعادلة: تقرر المصير 

  تقرر المصير...
ع  الم المسيو بينو يوضح نفسه بنفسه، إنه يرمي إلى ترو وعلى هذا فإن 
ة  ا هذا تتكرر ح م، و ًا للتقس التنازل عن تقرر المصير تفاد الشعب الجزائر 

مان: تنازل عن ا ع هو الوسيلة، سيدنا سل ان الترو عه.. وٕاذا  ًا لتقط لطفل تفاد
ننا أن نقول  م  ، ع.. ومن نفس هذا المنط ست لفرنسا مناعة ضد هذا الترو فل
ظل  عني أن مصير الفرنسيين أنفسهم، س إن خل دولة للفرنسيين في الجزائر 
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ما في خطر دائم داهم. إن الشعب الجزائر قادر على إرهاب فرنسا، أكثر م
ع فرنسا إرهاب الجزائر..   تستط

ع ذلك من  ، وما يت س للجزائر أن تشهد في وسطها إسرائيل أخر ول
اً اسمه "المأساة  تا اسي رمون آرون  أخطار على السلم... ولقد وضع المعل الس
ة "لقد  ة إلى النتيجة اآلت م، وتوصل في النها رة التقس ه ف الجزائرة" استعرض ف

م  اسيين.. ومن هذه ان التقس موضوع دراسة من قبل عدد من الزعماء الس
المقترحات، إقامة دولة للفرنسيين ودولة للجزائرين المسلمين.. وال يخلو هذا 
ا الحل  ة جمة.. ومعنى ذلك أن تطب في شمال إفرق ات عمل االقتراح من صعو

قة ال .. ولكن هذه السا تشجع على  اإلسرائيلي، الذ طب في الشرق  األوس
ة في الجزائر ال تؤلف مجتمعًا قادرًا على  ة الفرنس قها.. إن الجال إعادة تطب
الجزائرين  ع فئاتهم التجارة متصلة ومختلطة  االكتفاء الذاتي.. ذلك أن جم
ست  ة ل ع ؤد إلى أمور غير طب فصل هذه العالقات و م  المسلمين.. والتقس

  في صالح أ من الفرقين.."
ة.. إن صا ة أو معاد للسام أنه مناهض لليهود ن أن يتهم  م حب هذا الكتاب، ال 

  يتحدث عن يهوديته وساميته.. –إن اسمه آرون 
يرها اآلن  عة: إن على فرنسا أن تنزع من تف قة الرا وأنتقل اآلن إلى الحق
س هنالك  ة في الجزائر... ل ة الفرنس رة االستعالء العنصر للجال وٕالى األبد ف
ن إعطاء  م من سبب يدعو إلى إعطاء المعمر الفرنسي أ وضع متميز.. وال 
ع ومن غير تمييز..  ة معاملة خاصة في الجزائر.. وٕانما المساواة للجم ة طائفة أ أ
ة معاملة مميزة للمعمرن سيؤد حتماً إلى الفوضى وعدم االستقرار..  أ االعتراف 

قرره مليون من المعمرن، إن مصير أحد عشر مليوناً من الجزائري ن ال يجوز أن 
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ست ترة صالحة أل استعالء  المتحدرن من أصول متعددة.. إن الجزائر ل
شوا بهدوء  ع .. إن على المعمرن أن يختاروا بين أحد أمرن، إما أن  عنصر
عون أن يخرجوا إلى حيث  ستط ونظام في الجزائر، أو يخرجوا منها.. إنهم 

ش عون أن    عوا شهوة االستعالء في نفوسهم.ستط
سات هذا الموضوع.. لقد أعلنت جبهة  ة الجزائرة عن مال ولم تغفل الحر
ة عادلة، فلقد  مقراط طرقة د ة  ة األورو التحرر الجزائرة موقفها من األقل
ن أن تقبل في المجتمع الجزائر  م ة  ة األورو ه "إن األقل رت ف اناً ذ أصدرت ب

ار بين  على أساس ة، الخ ة الكاملة.. وأننا نترك ألفراد هذه األقل المساواة الفرد
أجانب في إطار  ة  ة الفرنس الجنس ، أو االحتفا  االندماج في الشعب الجزائر
ازات المنبثقة  ع حقوقهم المشروعة، من غير االمت فل لهم الحفا على جم نظام 

  "..   من النظام االستعمار
ات  هذا هو الموقف شأن األقل الذ أعلنته جبهة التحرر الجزائرة 

ما  ا قد اختار أن يهاجم جبهة التحرر الجزائرة ف ة.. ولكن ممثل برطان األورو
ا أن ينجد زميله المسيو بينو  التشدد والتطرف".. لقد حاول ممثل برطان أسماه "

اب معروفة، فوقع في خطأ علمي فاحش.. لقد أعلن ممثل ب ا إن الجزائر ألس رطان
ات" وان أهل الجزائر "مجتمع متعدد األجناس" وهذا الكالم  "وطن متعدد الجنس
ة  ات األورو ون خرافة مؤسفة، إن األقل عدو أن  ا ال  من جانب ممثل برطان
يف يجوز أن نصف  ان.. ف على أكرم تقدير، ال يؤلفون أكثر من عشر الس

أنه متعدد ا س هذا الموضوع، أيها الممثل المجتمع الجزائر  ألجناس.. ل
ام االستعمار  ات المتعددة، ولكنه االحتضار والنزاع لح البرطاني، موضوع الجنس
ة.. وٕاني أقول هذا دون أن أطمع في إقناع الممثل البرطاني  ا اإلمبرال قا و
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ح أخطائه.. إنه من العبث أن نحاول إقناع الممثل البر  طاني لتغيير آرائه أو تصح
ومته "تحمل آراء محددة في  أن ح م  أخطائه.. فلقد أعلن هو بنفسه أمام
يف لنا أن نخرجه من الخنادق التي حفرها لنفسه، وخندق فيها،  الموضوع" ف

  وصمم أن ال يتزحزح منها.
ائسة، أن أدل الممثل البرطاني على  غير إنني سأحاول في تجرة 

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

ة ح ات، فقال: "على أ المجتمع الجزائر المتعدد الجنس ال، إن البرطاني 
الغات عدد  الغات ضخمة.. ولقد تناولت هذه الم م موضوع المعمرن قد أح 
ة في االحتفا  قصد تأييد الدعو الفرنس قيين وقوة مشاعرهم،  الفرنسيين الحق
ع  لة مفجعة.. وقد تستط ة.. ولهذا فستظل الجزائر مش الجزائر مقاطعة فرنس

ة ع أن ترح الحرب...  فرنسا في الوقت الحاضر أن ترح المعر ولكنها لن تستط
حققوا حرتهم واستقاللهم، وخاصة أنهم يرون من  ال الجزائرين حتى  ولن يهدأ 
قس وافر من  ا السوداء تتمتع  حولهم تونس والمغرب دولتين مستقلتين، وٕافرق
ع أن تلمح هذه المعاني في عيون الجزائرين.. إن  م الذاتي.. وأنك تستط الح

ة المتوهجة.. والفرنسيوراء  ة تشع شعلة القوم ن يتعامون عن هذه و نظراتهم الملته
قة".   الحق

ما نراه   ، سة للحل الجزائر ع أن نضع المعالم الرئ ومن هنا فإننا نستط
ح الشعب الجزائر في  من غير بديل.. يجب، أوًال، االعتراف غير المشرو 

ة الج عنصر أساسي في حل القض ند االستقالل  ما قال السيد جون  زائرة. و
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ي في تموز سنة  ه  *1957عضو مجلس الشيوخ األمر "إن الحالة الجزائرة أش
أشد خطٍر من  ة، ستنفجر يومًا ما، في وجه العالم الحر  قنبلة زمن ما تكون 
ه، وال  ن تجن م ة" إن استقالل الجزائر هو أمر حتمي، ال  ة الهند الصين قض

في ذلك شأن القدر النازل من السماء.. ولقد وضع عضو مجلس مرد له، شأنه 
اهل "العالم الحر" فإذا أخف هذا "العالم الحر" فلن  ي العبء على  الشيوخ األمر
ة إعالن  مثا ارة "العالم الحر"  اسمه وشهرته.. وستكون حينئذ ع ون جديرًا 

ع، وال يجتذب أحدًا..   تجار ُينفِّر الجم
اً  جب، ثان ومة جزائرة مؤقتة، لتبدأ مفاوضات عاجلة مع فرنسا، و ح ، االعتراف 

ة عادلة للمشاكل القائمة بين الطرفين..  على مائدة مستديرة، للوصول إلى تسو
اشرة بين الجزائر وفرنسا، وعلى أساس االستقالل، هي المفتاح  إن المفاوضات الم

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

غضبهم.. إن  ان هذا االقتراح يرضي المتطرفين أو  لة الجزائرة، سواء  المش
نا  1958عام  ل شيء، إذا  شهد هذه المفاوضات.. وٕانني أخشى أن نخسر  س

الوقت المناس ن إنقاذه.."ال نعترف  م ما يؤد إلى إنقاذ ما    ب 
قيت فرنسا ترفض  قة صارخة من غير شك.. فإذا ما  وهذه حق
ل  المفاوضات مع الجزائر، واستمرت في هذه الحرب، فإنها ستخسر وٕالى األبد، 
ومة جزائرة مؤقتة  يل ح ه في الوقت الحاضر.. وأن تش ن الحفا عل م ما 

األمر العسير.. وتستط س  ع جبهة التحرر الجزائرة أن تتخذ الخطوات ل
أعلى  الجبهة الجزائرة  ة في هذا السبيل.. ولقد اعترفت تونس والمغرب  المناس

                                                           
ات المتحدة  * س جمهورة الوال  .1960رئ
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.. وفي رأينا أن جبهة التحرر الجزائرة تمارس سلطة  هيئة ممثلة للشعب الجزائر
.. ر للشعب الجزائر اسي والعس النشا الس ل ما يتصل  ة، في    فعل

ة من وا الجزائر الحرة، هو محل اهتمام ودراسة جد لواقع أن االعتراف 
ع سرًا إذا قلت، أن األمر ينتظر لتنفيذه، الصورة  أكثر من مرجع واحد.. ولست أذ

ة الجزائرة في هذه الدورة. شأن القض م،  صدر عن ة للقرار الذ    النهائ
خط اسيين،  جب، ثالثًا، اإلفراج عن المعتقلين الس ة لخل جو و وة أساس

ة.   مالئم تسير في ظله مفاوضات بناءة وٕايجاب
أتي موضوع وقف إطالق النار.. إن هذا الموضوع يجب  وأخيرًا ال آخرًا 
طب على الفرنسيين والجزائرين   .. ع المناط ع، ولجم ون شامًال للجم أن 

ن أن يبدأ م سواء.. وواضح تمامًا أن وقف إطالق النار ال  قبول  سواء  إال 
ة التي أشرت إليها. اد األساس   الم

االستقالل،  ون: االعتراف  وعلى هذا فإن الحل في نظرنا يجب أن 
ومة جزائرة مؤقتة، المفاوضات، وقف إطالق النار. ام ح   ق

ة فلقد اقترح: وقف إطالق النار،  س اآل ولكن المسيو بينو قد ع
ات والمفاوضات. وأن الموضوع ال غة أو  االنتخا ار هذه الص ينطو على اخت

عة وعشرن  ة مئة وس ان تحت السالح قرا حرة شعب،  تلك.. إن األمر يتصل 
ن أن تزل مرارة الحالة الحاضرة..  م ر ولقد ذعامًا، وأن التعابير المعسولة ال 

ه، أن المفاوضات مع فرنسا يجب أن  المسيو بينو في أكثر من موضع من خطا
أ ل حال، ال ترت  بدو في الظاهر، على  قة؛ و ن موقف فرنسا أة شرو سا

قة للمفاوضات.. فلننعم النظر في هذا الموقف،  ة سا اس ة شرو س عد أ ست
  ما أعلنه المسيو بينو..
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قًا.. إنه ح  ًا سا اس س شرطًا س د أن االستقالل ل ال بد لنا أوًال، أن نؤ
ًا، أن نال عي.. وال بد لنا، ثان شتر للمفاوضات طب ح أن المسيو بينو هو الذ 

ه لرأينا أنه يدعو الجزائرين ألن  ًا في خطا رنا مل ة، ولو أننا ف اس شروطًا س
ات، ثالثًا: المفاوضات.  ًا: االنتخا أتي: أوًال: وقف إطالق النار، ثان عملوا ما 

ات فإن فرنسا هي التي تصدر التشرعات ا االنتخا ما يتعل  لالزمة، فتحدد وف
ة  ة والتنفيذ ل الهيئات التشرع ة، وتش الطرقة واألسلوب، وتعين المناط االنتخاب

  وتنص على اختصاصها وعددها..
سي،  إن الشعب الجزائر هو الذ يجب أن يؤسس لنفسه المجلس التأس
سخاء  ات الكاملة.. ولقد تحدث المسيو بينو  ومة جزائرة تملك الصالح ترأسه ح

ست وإ  ة.. ولكن اقتراحاته ل مقراط ة في شيء،  منفرا عن النظم الد مقراط الد
ات  ل شيء: االنتخا عرض على الجزائر أن تبني فرنسا  إن المسيو بينو 
والمؤسسات الدستورة، ثم يتعين على الجزائر أن تأتي لتفاوض.. وهذه هي 

عرض ع هذا فإن المسيو بينو،  قة بذاتها.. و لى الجزائر أن تفاوض الشرو المس
م  ل القوانين التي تردها، وتق عد أن تضع فرنسا  ، و موجب هذه الشرو ولكن 

ما تشاء..   األوضاع الدستورة 
شأ أن يترك المسيو بينو يتخ  ا لم  ه إن ممثل برطان التنو ومن الجدير 

ة،  وأن وحده في هذا الموضوع، وهذا ما دفعه إلى تأييد وجهة النظر الفرنس
ن فهمها وٕادراكها..  م اب التي تدعو إلى هذا التحالف الفرنسي البرطاني  األس
اشرة على جدول األعمال  ا، تأتي م ة تهم برطان ة قبرص، وهي قض إن قض
فسر  اب المصادفة، ولكنه  ة الجزائر.. وهذا الترتيب، هو ال شك، من  عد قض
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ال ا  رطان اب التعاطف بين فرنسا و ة الجزائر.. فإن االستعمار لنا أس ة لقض نس
  ير بين البلدين.

ر من  حسن بنا أن ُنصدَّ م إنه "ال  ولقد أعلن الممثل البرطاني أمام
ورك آراءنا إلى الجزائر.." وهذا تصرح خطير فعًال، ومما يزد خطورته أنه  نيو

ل البراءة.. والواقع أن مالحظة الممثل ال ء  برطاني تمس يبدو ألول وهلة إنه بر
افة  ورك إلى  ر آراءنا من نيو أن ُنصدِّ جذور األمم المتحدة. نحن هنا مطالبون 
ر  نا ال نصدِّ ورك، إذا  أرجاء العالم.. ومن حقنا أن نتساءل ماذا نعمل هنا في نيو
قي لهذه المنظمة  آراء ومقترحات وقرارات؟ ومع هذا فإن إصدار اآلراء هو ما 

نا ن ينة! وٕاذا  نزع من األمم المتحدة حقها في إصدار اآلراء، فإننا ندفعها المس
ل هذا، ألم تكن األمم المتحدة خالل االثني  اة الكسل والخمول.. وفوق  إلى ح
ع المشاكل  قة منصرفة إلى إصدار اآلراء والمقترحات في جم عشر عامًا السا

ة.   الدول
شأن ا في إصدار اآلراء والمقترحات  ورا  ألم تساهم برطان ا  قضا

ة  ة المجر، فلماذا ال تفعل مثل ذلك في قض ا واليونان، وأخيرًا في قض ان وأل
ات الجزائرة التي أسرفت فرنسا  ما يتعل في موضوع االنتخا الجزائر، وخاصة ف

يف نسمح لفرنسا، إفي الحديث عنها.. ثم  ورك،  ننا، ونحن جالسون هنا في نيو
ر إلى ا ست عطورًا ومن فرنسا أن ُتصدِّ ات ل ًا.. إن االنتخا لجزائر نظامًا انتخاب

ات شيء،  تب عليها "صنع في فرنسا" إن االنتخا عد أن  ن تصديرها،  م
ات..   والعطور شيء آخر، وعلى األمم المتحدة أن تميز بين العطور واالنتخا

المفاوضات، فإن من حقنا أن نتساءل: ما هو المقصود  ما يتعل  أما ف
وما هي األهداف التي ينتظر أن تحققها؟. وٕانني أسأل المسيو بينو: ما هي  منها؟
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مقاصد فرنسا؟ وماذا يدور في خلد فرنسا؟ ما هي األمور التي ترد فرنسا أن 
وض الجزائر على أساسها؟ وهل ترد فرنسا من وراء هذه المفاوضات أن يختار اتف

حوا  ص ة وأن  ح الجزائر فرنس ست الجزائرون أن تص ا فرنسيين؟هذه ل رعا
. إن المسيو  مفاوضات، ولكنها شرو ترد فرنسا، أن تمليها على الشعب الجزائر
ح لهم أن يتحدثوا عن االستقالل،  بينو يدعو الجزائرين للمفاوضة، ولكن ال 
ه المسيو بينو، هو وقف إطالق النار،  طل ل ما  ومة جزائرة، و وعن إقامة ح

قبول الحلول التي تضعها فرنسا.. ونحن من جانبنا نر وأن يلتزم الجزائر  ن أون 
، إنما هي استسالم.. وال أظن  هذه الشرو ن إنسانًا عاقًال أهذه المفاوضات، و

ن أن يرضى بهذه العروض  م ه على ذرة من حب الحرة واالستقالل،  ينطو قل
ح االستقالل س ة، وأص حت الحرة ألعو ة، إال إذا أص   خرة.الفرنس

ان، أن فرنسا رفضت وساطة تونس والمغرب، إ و  م ة  نه من الغرا
ان واف حول هذا الموضوع،  م بب ة. ولقد أدلى ممثل تونس أمام اب واه وألس
ان  ان الب طره.. وٕاذا  ه و سعه إال أن يثني عل حتى أن الممثل البرطاني لم 

ا وساطة تونس.. ولقد زعم التونسي قد حاز التقدير، فلسنا ندر لماذا ترفض فرنس
ن أن  م ستا محايدتين، وال  م أن المغرب وتونس ل قوما بدور تالمسيو بينو أمام

الوساطة.. ونحن ال نرد أن ندخل في مناقشة مفصلة حول هذه النقطة، ولكنا 
نضع السؤال أمام المسيو بينو: إذا لم تكن تونس والمغرب مؤهلتين للوساطة 

ادهما، فه ات في الجزائر، وفرنسا سبب عدم ح ل فرنسا مؤهلة إلجراء االنتخا
أحد طرفي النزاع؟؟ .. إن االعتراض الذ يوجه إلى وساطة تونس والمغرب، 
ات وموضوع  ة لالنتخا النس اب أولى إلى فرنسا  يجب أن يوجه إلى فرنسا، ومن 

عد أثراً وخطراً من موضوع الوساطة.. و  ات أ لب فرنسا، ن من حقنا أن نطاإ االنتخا
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ات الجزائرة للشعب الجزائر  استنادًا إلى منط فرنسا نفسها، أن تترك االنتخا
  وحده.

ة الجزائرة، ولكنه حل يدخل  هذا هو الحل الذ تعرضه فرنسا للقض
ة تكشف عن  ة.. إن المقترحات الفرنس الت إضاف لة الجزائرة مش على المش

ة استعمارة.. إن المسيو بينو قد  ات متعددة إلى "الجماعات عقل أشار في مناس
ة" و"الجماعات  الجزائرة".. وٕانني ال أعرف تعبيرًا يتحدث عن "الجماعات الفرنس
ة". هذا تعبير فرد، وتعبير جديد علينا.. إن  اإلنجليزة" أو "الجماعات األمر

، الشعب الفرنسي، الشعب البرطاني..  ولو التعبير الذ نعرفه الشعب الجزائر
أننا رجعنا إلى أ مصدر علمي، تارخي أو جغرافي، ال نر إال تعبيرًا واحدًا 
"؛ ولقد ُخيِّل إليَّ وأنا أستمع إلى المسيو بينو، وهو يتحدث عن  "الشعب الجزائر

نه أ"الجماعات الجزائرة"،  حت هي العالم الصغير، تس ن الجزائر قد أص
شرة.. ع العناصر ال   جماعات تمثل جم

ثيرًا أن و  سرنا  اندونغ، وأنه ل لقد أشار المسيو بينو إلى قرارات مؤتمر 
م، لقد أشار ال قرارات ذلك المؤتمر التارخي العظ سيو بينو مستشهد المسيو بينو 

اره واحدًا  اعت  " إلى القرار الذ ينص على "عدم التدخل في شئون الدول األخر
ة التي أقرها مؤتمر س اد الرئ اندونغ.. ونحن نقبل هذا القرار، ذلك أننا  من الم

يف جاز للمسيو بينو أن يتجاهل  ه.. ولكن  اغته والموافقة عل ساهمنا في ص
س للمسيو  اندونغ الذ أعلن ح الشعب الجزائر في الحرة واالستقالل.. ل قرار 
ان على  حب. و حب، وأن يتجنب ما ال  اندونغ  ما  س من قرار  قت بينو أن 

مبدأ عام عدم التدخل أن ينصح نفسه، فال يتدخل في ا ستشهد  لمسيو بينو وهو 
اندونغ. قي لقرار    شئون الجزائر، وهذا هو المعنى الحق
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ة  مقراط ة، وهل من الد مقراط ًال عن الد ثم إن المسيو بينو تحدث طو
  في شيء أن تفرض فرنسا على الجزائر الحل الذ تختاره؟

أ نها تضع الحل وأنها تنفذه، فهي المخط والصانع وال تكتفي فرنسا 
ة الجزائرة،  الوصول إلى حل سرع للقض والمنفذ.. وحين تناد األمم المتحدة 
علن أنه من السذاجة أن يتوقع أحد الوصول إلى حل  م، ل قف المسيو بينو أمام

عينها ة الجزائرة.. إن الحديث عن هذه السذاجة هو السذاجة    ..سرع للقض
ما شرحها المسيو بينو، وهذه هي وجهة  ة  هذه هي وجهة النظر الفرنس
ساطة ووضوح.. ولكن األمم المتحدة  ل  م  ما عرضتها أمام النظر الجزائرة 
ل ثقلنا وجهودنا إلى  ه.. يجب علينا أن نلقي  بير، يجب أن تؤد عليها دور 

م أن  تختاروا، وأن فرنسا قد اختارت جانب الحرة.. لقد قال لكم المسيو بينو "عل
م.. وٕانما  طرح أمام بير  طرقها وانتهى.." هذا هو إنذار موجه لكم.. إنه تحد 
ما تقررون، فقد قررنا طرقنا.. ولكن األمم المتحدة  الي  تقول لكم فرنسا، نحن ال ن
رامة هذه المنظمة ع إال أن تختار الحرة للجزائر... وأنه ال يتف مع   ال تستط

عون في األمم  م ال تستط ًا.. إن ة، وال مع سمعتها أن تتخذ موقفًا سلب العالم
قلوب مقفلة، وعيون  اليين،  ، ال أدرين وال أ توفي األيد المتحدة أن تجلسوا م

ًا فعاًال.. ة. يجب أن نتخذ دورًا إيجاب   مغمضة، وآذان مقفلة للمآسي اإلنسان
ة الج ة نظرنا إلى القض زائرة، فإن ميثاق األمم المتحدة ومن أ زاو

يدعو إلى أن نضع حدًا لهذه المأساة، وحتى تارخ فرنسا المشرق فإنه يثور على 
نوزًا من  ة التي أعطت العالم  األوضاع القائمة في الجزائر.. إن الثورة الفرنس
ة التي تجر على أرض الجزائر..  ر هذه الفظائع الرهي ة، تستن المعاني السام

ل احترام وٕاخالص، إن فرنسا تخون فرنسا، إذا وٕانن ي أقولها لكم وللمسيو بينو، 
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تمرغ العدل تحت أقدام  ه الح للقوة الغاشمة، و قيت الجزائر مسرحًا يخضع ف
ان..   الطغ

ة لنداء العقل  أن تستجيب فرنسا في النها ل إخالص  وأننا لنرجو 
ر في  س يجد أن تظل فرنسا تف مة.. ول ة "قانون اإلصالح" وما هو والح عقل

غة أخر لالستعمار؛ ولقد أحسنت  قانون وال إصالح.. إن هذا القانون هو ص
ه المسيو بينو أكثر  ة في تحليلها لهذا القانون، الذ أشار إل م األمر مجلة تا
ة إلى  ومة الفرنس من مرة: فقد قالت المجلة: "في األسبوع الماضي، تقدمت الح

حل المجلس ال مشروع قانون اإلصالح الذ طال الزمان في انتظاره  وطني 
صورة قاطعة، والواقع  ان الجواب العري: إنه مرفوض  ة الجزائرة.. لقد  للقض

ل غير مألوف.." ح، وعلى ش فأر صغير، وقب ه شيء    أن هذا القانون هو أش
ة، ولكنها م األمر رنا  ومع أن هذه األوصاف هي تعبيرات مجلة التا تذ

  ولد فأرًا" وهذا هو قانون اإلصالح. فالمثل العري المعروف "تمخض الجبل 
ة لفرنسا إنها  النس م..  ان عظ م م هي من الخطورة  ة المطروحة أمام إن القض
ة  صراع من غير ثمرة.. وال تجر إال الخسارة لفرنسا في الدماء واألموال في معر

ة للجزائر، أنها  النس النتيجة خاسرة.. و حقًا خسائر في الدماء واألموال، ولكنها 
اة. نوز الح ست خسارة، ألنها واصلة إلى الحرة وهي أثمن    ل

بر للعالم  يجب علينا أن نتطلع إلى مستقبل مشرق، وستكون فرحة 
ا الحرة، الشمال اإلفرقي  أسره، يوم نر الجزائر دولة حرة مستقلة، وستر أورو

ادة.الحر، يواجهها ل   ونا شطرن متكاملين، في مضمار االستقالل والس
ح الجزائر، وفي وقت قرب، دولة مستقلة تحتل  وٕاننا لنرجو أن تص
ة، وأنه ألمر عجيب غرب، أن تكون  مقعدها المرموق في هذه المنظمة العالم
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قع بينهما. يجب  ب ذلك القطر الذ  م تونس والمغرب، وأن يتخلف عن الر مع
هذا ستقوم صداقة مع فرنسا.. أن نر ا حرتها واستقاللها، و لجزائر معنا متمتعة 

  بل صداقة دائمة..
ا واألرجنتين، وهما الجاران حسب الترتيب  ان وٕانني أدعو وفد أل
انًا للجار الجديد، القادم من ميدان الكفاح، الجزائر،  فسحا بينهما م ، أن  األبجد

انها بين جارن عززن  مة.لتتبوأ م   في هذه المنظمة العظ
اني  هذا هو أملنا ورجاؤنا.. بل هذه هي الصورة المشرقة التي اختتم بها ب

م.. وما أعظم هذه الصورة وما أعظم هذا الرجاء.   أمام
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س د                    ..ولغالرئ
  ولغخيب آمالنا في الجنرال د

سمبر سنة    "1958"د
  

ة األولى في  س، أن القض ا سيد الرئ اب المصادفة العابرة،  س من  ل
ة الدورة حين نبدأ مناقشة  حت األخيرة. وها نحن قد بلغنا نها األمم المتحدة قد أص
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ة الجزائر  ن هذا من جانبنا غفلة أو إهماًال، إن قض ة الجزائرة.. ولم  القض
ة تحرر وحرب تحرر، وٕانها لعز  ة هي قض ع الشعوب المح زة حقًا على جم

قداستها، وسمو  ة الجديرة  ن إال أن تلقى األولو م ة هذا شأنها ال  للحرة.. وقض
ة، فإن و أهدافها،  ة تستند إلى األهم انت األولو خطورة أحداثها.. والواقع أنه إذا 

ا األمم المتحدة، ع قضا ة الجزائر يجب أن تتبوأ المقام األول بين جم وال  قض
ة عليها.. وال شك أن لد األمم المتحدة  ق ة أخر أس ة قض ون أل صح أن 
ل هذه  ة الجزائرة تتصدر  اهتمامنا، ولكن القض ة تستأثر  م ة أو إقل ا دول قضا
ون له مقام الصدارة  ادة، من حقه أن  الحرة والس ا، ذلك أن ما يتصل  القضا

  من غير منازع.
ة غير أن الذ جر   نا القض ض من ذلك.. لقد تر ان على النق

ة  ة في بدا ة، وعن قصد واضح.. ولم نطلب أن نناقش القض الجزائرة إلى النها
س السبب في ذلك سرًا  الدورة، بل وافقنا أن تدرج في أخر جدول لألعمال.. ول

ة جديدة.. انت فرنسا على أعتاب تجرة قوم   حظر إفشاؤه.. لقد 
ة إن الجمهورة ا انت القض انت في دور المخاض، و ة الخامسة  لفرنس

ضع دستورًا جديدًا  غول  ان الجنرال د الجزائرة أهم العوامل في مولدها.. لقد 
ان  ة الجزائرة من أهم جوانبها.. و اسة جديدة، تكون القض خط لس لفرنسا.. و

ات في فرنسا..  اسي موضوع االستفتاء واالنتخا ان الجو على المسرح الس ما 
ن من اإلنصاف لكم، وال  الحديث عن المفاوضات.. ولهذا فلم  اسي مفعمًا  الس

ة الجزائرة، أن تب اسي في دللقض أ مناقشتها قبل أن تكتمل عناصر الموقف الس
قًا ألوانه من غير  ون سا قتها.. وأن  ة على حق فرنسا، وتبدو صورته النهائ
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ة الجزائرة، واالستفتاء ما يزال في القدر شك، لو أننا بدأنا النظر في ا لقض
ات في المقالة..   واالنتخا

ل هذه اإلجراءات.. لقد انتهى االستفتاء وانتهت معه  أما اآلن فقد انتهت 
موا عليها..  حثوها وتح م، لتروها وت ة أمام حت الصورة النهائ ات، وأص االنتخا

ة الجز لنه إ و  م أن القض م في وقت من دواعي القدر الح ائرة قد جاءت أمام
ة"  ل الرحلة التي أرادت أن تقطعها، وأنجزت معها "العمل ه فرنسا  استكملت ف
ح من ح فرنسا أن تصدر البالغ المعتاد " لقد نفذت  التي خططت لها، وأص

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

ي أو فرنك فرنسي.. م، إلى آخر سانت أمر   الختامي واضحًا أمام
س، ألنني حين أجيل  ا سيد الرئ ولقد أطلت الحديث في هذه المقدمة، 
ه أحد من  س ف ة العامة، أجد أن مقعد فرنسا شاغر، ل صر في قاعة الجمع

ة الوفد الفرنسي. . إن هذا مؤسف حقًا، فرغمًا عن أن موقف فرنسا من القض
ون مقعدها فارغًا.. إن تخلف فرنسا عن  س لها أن  الجزائرة فارغ تمامًا، فل

ار ة في هذا االجتماع يدعو إلى االستن إنه إهانة موجهة لألمم المتحدة،  ،المشار
ه من أهداف ة الجزائرة وما تنطو عل القض نبيلة، إنه تناقض  إنه استخفاف 

س من إ مع فرنسا ذاتها، و  م الجنرال ديجول، فل طل العظ ال نه فوق ذلك ازدراء 
اب التي  انت األس ائنة ما  اسل أن ينسحب من الميدان.. و تقاليد الجند ال

ة سيئة للجمهور  ة  ةدعت فرنسا لتغيب عن هذا االجتماع، فإنها بدا الفرنس
ة عمرها..   الخامسة في بدا
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الذات، يزد من أسفنا، فنحن مطالبون،  اب فرنسا في هذه الدورة  وأن غ
ة الجزائرة.. يجب علينا في هذه الدورة  شأن القض م عرضًا لما تم  أن نقم إل
ة  أن نستعرض الماضي، وندرس الحاضر، ونخط للمستقبل.. إنها دورة لتصف

ة قد بذلت وع ثيرة، و الحساب، ذلك أن فرنسا في الدورة الماض ن من واجب إ ودًا 
ًال في  ر لكم ماذا أنجزت من هذه الوعود.. ولقد تحدثت فرنسا طو فرنسا أن تذ
ات من واجب  قة عن وقف إطالق النار وعن المفاوضات.. ولذا  الدورة السا
شأن وقف إطالق النار والمفاوضات..  م نتيجة جهودها  فرنسا أن تعرض عل

ل ولكن فرنسا قد تخلفت عن أدا ان  ء الحساب وتخلفت عن الحضور.. وقد 
غول أن تنسحب فرنسا من الجزائر، بدًال من االنسحاب  أملنا في عهد الجنرال د

ان أملنا أن تأتي فرنسا في هذه الدورة لتقول لكم  ة العامة.. أجل  نها إمن الجمع
ت الجزائر للجزائرين، والجزائرين للجزائر.. ولم تكن آمالنا هذه من غير  تر

ة،  ة التحرر الفرنس م لحر طل العظ نا نحسب أن الجنرال ديجول، ال مبرر.. فقد 
التالي تحرر الجزائر. عمل على تحرر فرنسا من االستعمار الفرنسي، و   س

غول قد خيب آمالنا في الجنرال  س د ولكن خاب ظننا، ذلك أن الرئ
ة أن ن ة الجزائر وحرب ديجول.. وها نحن نر أنفسنا مضطرن مرة ثان حث قض

س  غول قد انهزم أمام الرئ الجزائر.. وما لنا في ذلك حيلة فإن الجنرال د
  ديجول..!!

س، أن هناك أمورًا في  ا سيد الرئ ة،  ون واضحًا منذ البدا جب أن  و
ات ال مجال لمناقشتها..  حت بده ة الجزائرة لفم تعد محل جدال، فقد أص القض

  ي الفقه الدولي لألمم المتحدة.ذلك أنه استقرت ف
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ة، المستندة  ولهذا فإنني ال أجد نفسي في حاجة إلى مناقشة المزاعم الفرنس
إلى حجة االختصاص الداخلي، التي تلجأ إليها فرنسا دائمًا لتعارض سلطة األمم 
ح اآلن حديث خرافة  المتحدة.. إن الحديث عن االختصاص الداخلي، قد أص

ة الج ة للقض ة الجزائرة قد النس حث القض زائرة.. إن ح األمم المتحدة في 
قة، ولقد رفضت األمم المتحدة  ة التي جرت في الدورة السا أثبتته المناقشات المسه
ًا للعودة إلى هذا  دعو فرنسا المستندة على االختصاص الداخلي، وال نر داع

  الموضوع.
ابل ة فإنني ال أعتزم الرجوع إلى ا نفسها، ألس لجانب التارخي للقض

حث ح الجزائر  ال االستقالل، وما تعرضت له أثناء في الجزائرة، وال أن أتناول 
له  ة.. ذلك  ل من أجل تحقي أهدافها القوم فاحها الطو االحتالل الفرنسي، و
ة  ادة القوم ه الشك، الس ما ال يرقى إل قة، وأثبتنا،  شأنه في الدورة السا قد تحدثنا 

أمر واقع ال مجال للج ادة التي مارستها  عي، واستعادتها لتلك الس ح طب زائر 
اره..    إلن

ذلك، فإننا ال نرغب ة، التي  في و أن نتعرض لتفاصيل المظالم الرهي
حت  ة الغاشمة.. فلقد أص الشعب الجزائر على أيد السلطة الفرنس نزلت 

ارها؛ وقد طفح أخ سات محاضر األمم المتحدة متورمة  المقت قة  ت الدورات السا
ال..  والتقارر التي تدين فرنسا، لما ارتكبته من أفانين التعذيب التي تفوق حد الخ
وما عندنا من جديد نقوله في هذه الدورة حول هذا الموضوع، إن الجديد هو 

ررتها.. قسوتها ووحشيتها و ة    استمرار الفظائع الفرنس
ش في الماضي ول كننا سنحصر حديثنا في الحاضر تلك أمور تع

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

ما نر فيها خ ة،  ح وفي الوقت المناسب، قوم حة، في االتجاه الصح طوة صح
ة الجزائرة مدرجة على جدول أعمال األمم المتحدة منذ إ و  رون أن القض م لتذ ن

دورتها العاشرة.. ومنذ ذلك الحين، لم تذعن فرنسا ال لضغ الرأ العام العالمي 
م األخير  قة، وال لقرارات األمم المتحدة.. ولقد تجاهلت فرنسا قرار في الدورة السا

ة تتف  قصد الوصول إلى تسو احثات بين فرنسا والجزائر،  الذ دعا إلى م
  وأهداف ميثاق األمم المتحدة.

ش الفرنسي في أعماله  احثات، فلقد استمر الج دًال من الشروع في الم و
ان من جملتها ذلك العدوان الصارخ على تونس.. إن القصف الجو  ة، و العدوان

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

  الجزائرة.
م الذ  ة، فإن فرنسا قد اقترفت انتهاكًا آخر لقرار اس ة الس ومن الناح

 من أن تحاول فرنسا إيجاد حل أصدرتموه في العام الماضي. ومرة أخر بدالً 
ة الجزائرة على أساس ميثاق األمم المتحدة، فإنها تحاول اآلن أن تجد هذا  للقض
الحل على أساس الدستور الفرنسي الجديد.. وقد غاب عن فرنسا أن ميثاق األمم 

ون أساس الحل  ة لالمتحدة ال الدستور الفرنسي، هو الذ يجب أن  لقض
ما أصدرتموه في العام الماضي ال الجزائرة.. هذا  م بنصه وروحه،  هو قرار

التصفي والهتاف. ت فق ولكن    التصو
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ان من مضاعفات الموقف االستفتاء، أو االستفتاء المزعوم، الذ  ولقد 
ه فرنسا، ومن أجل  ة، ومن الجلي أن استفتاء تقوم  ومة الفرنس تولت أمره الح

ه،  ع فرنسا، هو أمر ال شأن لنا  ل ما نستط عيد، و عنينا من قرب أو من  وال 
عود هذا االستفتاء على فرنسا  ة أن  اتنا الطي أن نفعله هو أن نعرب عن تمن
، وتحت  ه فرنسا، من أجل الشعب الجزائر أحسن النتائج.. ولكن استفتاء تقوم 

ة دعو إلى الرثاء.. إن الشعب ،إشراف اإلدارة الفرنس ليته، و  هو مرفوض 
املة اإلرادة الحرة،  ضع دستوره الوطني، وتحت ظروف  الجزائر وحده هو الذ 

ار الكامل..   واالخت
ملك  ة إلى الجزائر، ال  النس ولهذا فإننا نعتبر أن االستفتاء الفرنسي، 
ُا.. وال تقصد فرنسا من ورائه إال  حة التي تجعله استفتاء قانون المقومات الصح

ة مظهرها ال جوهرها.. وأن تضع هذا الحل  أن "تطبخ" حًال له من موقراط الد
أمر واقع.. ولكن األمم المتحدة ومعها الرأ العام الدولي ال  أمام األمم المتحدة 

ة..  ن أن ترضى بهذه المهزلة الدول   م
انت فرنسا تجرؤ أن تدعي أن هذا االستفتاء له ح من الدستورة  وٕاذا 

ة، فنحن على استعداد ًا سافرًا.. وها نحن ندعو  والشرع ألن نتحد فرنسا تحد
قبل حينئذ استفتاء الشعب الجزائر تحت إشراف نن تخرج من الجزائر، وسألفرنسا 

أننا نقبل استفتاء الشعب الجزائر تحت إشراف  م،  األمم المتحدة.. إننا نعلن أمام
فتاء الدولي المستر همرشلد، ال تحت إشراف الجنرال ديجول، إن مثل هذا االست

ًا حرًا، فال يجر في ظل السالح، والسالح  ون استفتاء شرع ن إال أن  م ال 
  تحت الزناد.
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س علينا إال أن نقوم بهذه التجرة.. فلنجرب استفتاء تحت إشراف  ول
ان الشعب الجزائر يختار االندماج مع فرنسا، أو  األمم المتحدة، لنر ما إذا 

ان  ومة الجزائر المؤقتة..االستقالل، وما إذا    سيختار الجنرال ديجول، أم ح
انت لفرنسا  ة الجزائرة، إذا  أسلوب لحل القض االستفتاء  انت فرنسا تث  فإذا 
ل نتائجه.. فها نحن نقف في األمم المتحدة  ة لقبول هذا األسلوب  الشجاعة الكاف

، تحت إشراف  األمم المتحدة.. لنتحد فرنسا أن تقبل استفتاء الشعب الجزائر
.. .. وعلى فرنسا أن تقبل التحد   ها نحن نتحد

انت فرنسا مستعدة أن تتغلب  سورة من غير شك إذا  وٕان فرص السالم م
ه فرنسا والجزائر إعلى عناد فرنسا..  ن التوصل إلى حل سلمي عادل، تصل إل

ادل وا فتح آفاقًا واسعة من التعاون المت لصداقة عن طر المفاوضات الحرة، 
ة بين البلدين.. إن مثل هذا الحل بين  ة فرنسا وجمهورة الجزائر، جمهورالمشتر

أسره.  نر ونحن  .من شأنه أنن يؤد إلى السالم واالستقرار في الشمال اإلفرقي 
ح عل ادرة موفقة، فقد أص ة الجزائرة م ومة الوطن ام الح ة  ىفي ق ساحة القض

ةالجزائرة فرقان مؤهالن لل ومة الفرنس اشرة: الح  ،شروع في مفاوضات م
حتاج األمر إال إلى وس دولي ممتاز  ومة الجزائرة من جانب آخر، وال  والح
، ولكم  ون المستر همرشلد هو ذلك الوس ه الطرفان. وٕاننا نقترح أن  يرضى 

  أن تمنحوه االختصاصات التي تردونها والصفة التي تختارونها.
فاءته التي إن المهمة عسي رة من غير شك، ولكن المستر همرشلد 

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

ذلك أن يهيئ  ع  ستط ح الشعب الجزائر في الحرة واالستقالل.. و االعتراف 



  

-58-  

حضره الممثلون المعتمدون للفرقين، فرنسا األ اب لعقد مؤتمر مائدة مستديرة  س
  والجزائر..

انة  هذا هو طر السالم وال طر سواه.. ثم إنه هو الطر الوحيد لص
ة. وفضًال  ان لها من مصالح شرع ة لفرنسا في الجزائر، إذا  المصالح الشرع

سر شًا  عن ذلك فإنه هو الطر األمثل الذ ي ة في الجزائر ع ة الفرنس للجال
ازات من غير شك، ولكنه قائم على الح والعدل من غير  ًا من االمت هادئًا، خال
رس  حة،  ة الجزائرة على األسس الصح رب.. وفوق هذا وذلك فإن حل القض
ادلة، ال بين الجزائر وفرنسا فحسب، بل بين الجزائر  عهدًا جديداً من الصداقة المت
طرح  س، هو آخر عرض  ا سيد الرئ ة؛ ولعل هذا العرض،  ع الدول العر وجم
على فرنسا.. ومن يدر فقد تكون هذه هي الفرصة األخيرة لفرنسا لتحمي ما 

ة في الجزائر.. ن حمايته من المصالح الفرنس   م
ة في عنادها،  قيت ماض ونحن نتساءل ما هو المصير لو أن فرنسا 

ل الوضوح،  دون أن تصغي إلى مة؟ إن المصير واضح أمامنا  نداء العقل والح
م ل التصم أن  على إنه الحرب واستمرار الحرب. إن الشعب الجزائر مصمم 

يواصل حرب التحرر، على أرض الجزائر وخارجها.. ولقد استطاع المناضلون 
ة على أرض فرنسا نفسها.. والحرب هي الحر  فتحوا جبهة ثان ب.. الجزائرون أن 

 " ملك "ح إنها حرب التحرر.. إنها حرب مقدسة، وٕان الشعب الجزائر 
مارس هذا الح حتى النصر النهائي.. ظل    الحرب... وس

ون وحده في هذه  النا أن الشعب الجزائر لن  غيب عن  جب أن ال  و
م العون لها.. ذلك أمر  ثيرة لنجدة الجزائر وتقد ة.. وستهب شعوب  المعر

عي.. ح هو النظام السائد سواء عن طر األمم المتحدة  طب والعون الدولي قد أص
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ست  ة دول تقدم العون ودول تتلقى العون ، ول أو خارجها.. في األسرة الدول
ومة مالجزائر استثناء  ام ح عد ق سرًا  ح األمر أكثر  ن هذه القاعدة.. وقد أص

  رب مع فرنسا..جزائرة مؤقتة، أعلنت من جانبها أنها في حالة ح
أما المصير النهائي فال يخامرنا رب في أمره.. المصير النهائي هو 
ذا توجت الحروب الثورة  .. هذه هي مسيرة التارخ.. وه انتصار الشعب الجزائر

ع أنحاء العالم. وما أظنني في حاجة م الوقائع  إلى في جم أن أسرد أمام
م في هذا الجمع الكرم.. إن  والشواهد.. إن الدليل القاطع أراه قائماً  بين صفوف

م لم يدخلوا األمم المتحدة من أبواب القبول الرسمي المعتاد.. ولكنهم  ثيرًا من
ادين القتال، واستح الحرة واالستقالل.. و  اشرة من م ن على فرنسا أنن إ دخلوا م

قة األصيلة.. إن تارخ فرنسا ال حديث،وما تكون أكثر إدراكًا من غيرها لهذه الحق
العبر.. للذين يتخذون من الماضي عبرة  ة، مليء  ه اإلمبراطورة الفرنس آلت إل

  للحاضر..
صورة مفصلة.. وأصدرت  ة الجزائرة  ة القض لقد ناقشنا في الدورة الماض
ا، ينص على مطالب معينة يجدر بنا أن ننعم النظر  األمم المتحدة قرارًا جماع

ة  ة العامة عن"علمها فيها.. في الفقرة الثان من ذلك القرار ، أعرت الجمع
ة".. وفي  س الجمهورة التونس ل من ملك المغرب ورئ الوساطة التي عرضها 
قصد الوصول  ة العالمة رغبتها في أن "تبدأ المحادثات  الفقرة الثالثة أكدت الجمع

ادئه". موجب أهداف الميثاق وم ة    إلى تسم
ة العامة قد حدد الهدف، وحدد الوسيلة لبلوغ وعلى هذا فإن قرار الجمع

احثات  انت الوسيلة الم اد الميثاق.. و ان الهدف تحقي م الهدف.. لقد 
والوساطة. وساطة تونس والمغرب. هذه هي صفوة القرار الذ أصدرتموه 
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ح من  ة؛ ولقد أص ع األطراف المعن موافقة جم اإلجماع في العام الماضي، و
وقد انقضى عام واحد على هذا القرار، أن نر مد النجاح الذ  واجبنا وحقنا،

ان من أمر الوسيلة..   بلغناه، وأن نر ماذا جر للهدف.. وماذا 
أن فرنسا قد رفضت  م علمًا  ط حزننا أن نح الوساطة، إنه ل ما يتعل  ف
ن دورها اب معقولة.. إن لم   رفضًا قاطعًا وساطة تونس والمغرب ومن غير أس

انت تتطلع إلى أن تؤد هذه الوساطة تقم صرًا على تسجيل  هذه الواقعة، ولكنها 
ة دعوة صرحة إلى فرنسا لتقبل  مثا م  ان قرار هذه الوساطة، وٕاال بغايتها.. لقد 

ارزًا ألفما الذ دعاكم  ة وتجعلوها جزءًا  ة التونس ن تشيروًا إلى الوساطة المغر
م.. وٕاننا لنستهجن يف إن فرنسا، وهي عضو دائم في مجلس األمن،  من قرار

ة لحل  وسيلة دول ر لميثاق األمم المتحدة، الذ نص على الوساطة  تتن
ة.   المنازعات الدول

 ؛غير أن فرنسا لم تقتصر على رفض الوساطة، ولكنها نسفتها وفجرتها
م، 1958في الثامن من شهر فبراير من عام  عد شهرن من صدور قرار ، أ 

ة.. فقد قامت الطائرات ا قترفت فرنسا عدوانًا صارخًا على األراضي التونس
ان  ة سيد بن يوسف، فقتلت وأحرقت ودمرت.. و غارات على ساق ة  الفرنس
ة  ا الشيوخ والنساء واألطفال.. وفي شهر مايو قامت القوات الفرنس بين الضحا

ة غادرة على مقرة من رمادا.. ولقد نظر مجلس األمن في هذه  أعمال عدوان
ا  عهد إلى برطان عد مناقشات مطولة قرر المجلس أن  االعتداءات اآلثمة، و
أجلى  ذا تجلت الحرة  ة النزاع بين تونس وفرنسا.. وه ات المتحدة لتسو والوال
حت  ه تونس تعرض وساطتها على فرنسا، أص انت ف مظاهرها.. في الوقت الذ 

ا تعرضان و  ا وأمر ساطتهما بين تونس وفرنسا، ونحن ال نشك في أن برطان
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ر القول العري المأثور.. يرضى القتيل  ة، لنتذ فرنسا سترفض هذه الوساطة الثان
س يرضى القاتل..   ول

ش في الماضي ولكننا سنحصر حديثنا في الحاضر  تلك أمور تع
اد ذ احثات بين فرنسا والجزائر؟؟ وعلي أن أعترف   بدء، والمستقبل إلى الم

لمة  ارلي" بدًال من  ًا "بور  أن قرار األمم المتحدة قد استخدم تعبيرًا فرنس
ة "المحادثات"،  العر قابله  "المفاوضات" وقد رضينا أن يتسرب هذا التعبير، و
ات فرنسا وغرورها.. ولفرنسا غرورها  إلى سجالت األمم المتحدة إرضاء للحساس

ائنًا ما  هذا التعبير الفرنسي، فإن معناه  ىان معنما لها أمجادها.. و
س من المعقول أن  عي أن المحادثة تكون بين فرقين، ألنه ل "المحادثات"، وطب

عضهم إحادث المرء نفسه..  تفاوضون،  ناقشون و ن العقالء هم الذين يتحدثون و
عني هذا التعبير  ستر"  فاوض المرء نفسه.. وفي قاموس "و عض، وال  مع 

حث موضوع معين تمهيدًا لعقد معاهدة"، وفي الفرنس ي "المؤتمر التمهيد ل
مهد لموضوع معين" . عني التعبير الفرنسي "المؤتمر الذ    "الروس" 

ولهذا فإننا نعتبر أن قرار األمم المتحدة يدعو فرنسا والجزائر إلى عقد 
ا ال عي أن هنالك قضا ة، وطب ة األسرة الدول  تخضع مؤتمر بينهما.. هذه رغ

عة ظروفها،  طب ان ألحد للمفاوضات  النزاع العري اإلسرائيلي.. غير أنه إذا 
لكم تعرفون الشعار الشهير، ال  أن يرفض المفاوضات فإنها الجزائر ال فرنسا.. و
عد الجالء، إن من ح الجزائر، إذا شاءت، أن ترفض المفاوضة  مفاوضة إال 

عد جالء آخر جند فر    نسي عن أرض الجزائر.. مع فرنسا إال 
انت على  الدوام تعرض على فرنسا  ورغمًا عن ذلك، فإن الجزائر 
ام  ة الخالفات القائمة بين الجانبين.. وقبل ق الدخول في مفاوضات حرة، لتسو
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ل جهدها لحمل فرنسا على  ومة الجزائرة، بذلت جبهة التحرر الجزائرة،  الح
لجهود قد ذهبت أدراج الراح، غير أن فرنسا قبول مبدأ المفاوضات، ولكن هذه ا

قيت  ة، و ة البيزنط ة الجزائرة في خضم األمور الجدل القض اختارت أن تلقي 
ًا،  ات ثان مصرة على ترتيب خاٍل من الترتيب: وقف إطالق النار أوًال، االنتخا

ة من المنط  غة التي ابتدعتها فرنسا، خال م المفاوضات ثالثًا؛ هذه هي الص السل
س لها إال معنى  غة ل ة الجزائرة.. إن هذه الص ة للقض ات العمل ومن المقتض
موجب هذا الحل يتعين  المفاوضة؛ و م، دون أن تترك شيئًا جديرًا  واحد هو التسل
على الجزائر أن توقف القتال، وعليها أن تقبل دستورًا لم تضعه، وعليها أن تدخل 

ات لم تحد أهدافها وال له  انتخا عد هذا  طلب من الجزائر قانونها ونظامها.. و
ل  قى شيء للتفاوض.. مفاوضة في  قي، على حين أنه ال ي ما  أن تفاوض ف

ون قد أُ  عد أن  ل شيء!!شيء،    نجز 
ًا  عًا رسم ومة الجزائرة، اتخذ موضوع المفاوضات طا ام الح عد ق و

انها ومة في ب ن أسبتمبر  26الصادر في  محدد المعالم.. ولقد أعلنت الح
ومة الجمهورة الجزائرة مستعدة من جانبها  ن تبدأ المفاوضات، ولتحقي أل"ح

ة.."  ومة الفرنس ممثلي الح ة لحظة لالجتماع  هذا الغرض فإنها حاضرة في أ
ادرة في هذا الموضوع،  ومة الجزائرة قد أخذت بزمام الم تضح من هذا أن الح و

ادئة بن انت ال ه الدعوة إلى و ان رسمي وجهت ف فسها، وأعلنت موقفها هذا في ب
  فرنسا للشروع في المفاوضات.

ما عرضتها  عة هذه المفاوضات  طب م علمًا  ط واسمحوا لي أن أح
قة،  شرو سا ومة الجزائرة لم تر المفاوضات  ومة الجزائرة.. إن الح الح

ل شيء وأن  ؛رةوال قيود وال تحفظات، بل أرادتها مفاوضات ح حثا  للفرقين أن ي
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ل شيء على جدول األعمال، من وقف إطالق النا صاعدًا أو نازًال.. ف ريدرج 
ن أن  م ة المفاوضات أن يتفقا أو يختلفا، وال  وللفرقين الحرة الكاملة عند نها
ذلك  ن  م ة.. وال  سر من هذا األسلوب وال أشرف وال أقرب إلى الواقع ون أ

م الذ أصدرتموه في العام الماضيأن   ،ون أدنى من هذا األسلوب إلى قرار
، فرفضت المفاوضات، ولم  الدعوة الجزائرة عرض الحائ ولكن فرنسا ضرت 

انفراد األزمة.. بل ظلت األزمة تزداد تأزمًا.. ارس ما يؤذن    صدر عن 
غو  ل في ولكن فرنسا لم تخرج عن صمتها، إال حينما تحدث الجنرال د

ر.. ولم يتحدث الجنرال د 23مؤتمر صحفي في  ول عن المفاوضات في غأكتو
ًا ع انه، وٕانما جاء جوا ان السؤال والجواب  نصلب ب سؤال.. ولسنا ندر إذا 

م ه لتقدير ، ذلك ما أتر ن األمر، فقد أعرب الجنرال د ،بتدبير ساب ول غومهما 
شأن المفاوضات أت السلم الرجل الشجاع، وٕانني واث "ل :فقال ،عن وجهة نظره 

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

فعلوا ليوقفوا القتال.. وٕاني أق ول من غير مذلة.. ولقد قيل لي وماذا عليهم أن 
ادات حين يرغب المحارب  الق انوا، على قادتهم في الميدان أن يتصلوا  لهم أينما 
ض من أجل السالم.. وٕاني أقول أنه في هذه  ستعمل العلم األب في السالم أن 

عا ستقبل المقاتلون و ة، مالحالة فس المنظمة الخارج ما يتعل  شرف.. أما ف لون 
نت أتحدث عنها قبل قليل، و  التي تحاول أن تقود القتال من الخارج، فإني التي 

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



  

-64-  

صالهم إلى فرنسا.. وستضمن سالمتهم وٕانني أتكفل له أ منهما تتولىوس م إ
  حرة العودة..."

ولو أننا عقدنا مقارنة بين العرض الجزائر وعرض الجنرال ديجول، 
صعب  عده تعقيد.. وٕانه  التضح لنا أن العرض الفرنسي ينطو على تعقيد ما 
س في الجزائر من  امل.. ول م  علينا أن نعتبر هذا العرض مفاوضات.ز إنه تسل

س االستسالم من تقالي م. ل .قبل التسل   د الشعب الجزائر
ومة الجزائرة عن استعدادها للدخول في مفاوضات حرة  لقد أعلنت الح
ومة الجزائرة  قة وال تحفظات.. لقد اقترحت الح مع فرنسا، من غير شرو سا

ون لكل فر الح الكامل في أن  على مائدة  طرحعقد مؤتمر مائدة مستديرة، 
ع التي يختارها،  غول عرض المفاوضات المواض قتراحًا مضادًا اولكن الجنرال د

سمى "استسالم الرجل  أن  أسماه "سالم الرجل الشرف"، وهو في الواقع جدير 
ان.. لقد سجل الجزائرون صفحة مشرقة في  س بين الجزائرين ج ان" ول الج
مساهمتهم في القتال لتحرر فرنسا.. وذلك جزء من تارخهم المجيد، وعلى فرنسا 

  تنساه!! أن ال 
قدم  في وال ما اقترح الجنرال ديجول، ال  شك أن "سلم الرجل الشجاع" 

س فيها وال غموض  ارة ال ل ع غول  ه إال الجبناء، فلقد أوضحه الجنرال د عل
عودوا ألعمالهم وعائالتهم  قاتلون أن يوقفوا القتال، وأن  حين قال: "على الذين 

س ست المسألة بهذه ال ما أرادها الجنرال ديجول،  ،اطة الساذجةمن غير مذلة" ل
ن أن  1954نوفمبر من عام  1إن الذين أطلقوا الرصاصات األولى في  م ال 

غول  ساطة إلى أعمالهم وعائالتهم.. إن الجنرال د ذا ب عودوا ه يوفقوا القتال، و
عودون من غير مذلة، ولكن العودة على هذه الصورة هي المذلة  د أنهم  يؤ
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.. إن الهزمة خير من هذه المذلة.. وأ عمل ،عينها هذا  إنها المذلة الكبر
قينًا أن عائالتهم ال تقبلهم  الذ ه؟ إن عملهم هو تحرر الوطن.. و عودون إل

وال تستقبلهم، إال إذا أعادوا لوطنهم الحرة الشاملة واالستقالل التام، حينئذ، وحينئذ 
عودوا إلى أعماله عون أن  ستط  ،   م وعائالتهم..فق

غول  م مثل الجنرال د طل عظ س، على  ا سيد الرئ بيرة،  وٕانها لكبيرة 
عرض على الجزائر مثل هذا السالم.. وال شك عندنا غول أ في أن  ن الجنرال د

ة،  ة التحرر الفرنس قود حر ان  ه مثل هذا السلم، يوم  يثور حقاً لو أنه عرض عل
ة ة الثان   .أثناء الحرب العالم

غول إلى عمله وعائلته لو أنه عرض  عود الجنرال د وٕاننا نتساءل، هل 
رمًا شرفًا، و  س هذا عرضًا  ه "سلم الرجل الشجاع"؟ ل غول إ عل نه يبدو لنا أن د

طل. غول ال اسي قد خان د   الس
ول على المقاتلين الجزائرين، أما ما عرضه غهذا ما عرضه الجنرال د

ةعلى ما أسماه المنظمة  شع وأشنع.. فلقد طلب من ممثلي  ،الخارج ان أ فقد 
انوا يرغبون  سفارتي فرنسا في تونس  في الجزائر، إذا  إنهاء القتال، أن يتصلوا 

غول إلى  صالهم إلى فرنسا... بهذه الصورة يتحدث الجنرال د ، لتضمن إ والرا
طلب من المقاتلين الجزائرين، أن يلق ومة الجزائرة.. إنه  عودوا الح وا سالحهم، و

ارس  حضروا إلى  طلب من ممثلي الجزائر أن  إلى عائالتهم وأعمالهم، ثم 
عًا، هل عرفتم أحدًا على وجه األرض يوقف  إلنهاء القتال.. وٕاني ألسألكم جم

سرِّ  حث معه انتهاء القتال؟؟!!القتال، و   ح المقاتلين، ثم يذهب إلى خصمه لي
ل حال، يجب علي أن أؤ  س عارًا أن وعلى  قة أصيلة، ل د لكم حق

سميها  غول أن  ومة في المنفى، اختار الجنرال د ون للشعب الجزائر ح
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ة".. إن في ذلك مفخرة ال معرة.. إن المعرة هي في قبول شرو  "المنظمة الخارج
حثوا مع  ارس لي ومة الجزائرة ال يذهبون إلى  الجنرال ديجول.. وٕان ممثلي الح

فهمها الجنرال د "السلطة" ما  ول. إن غأمر السالم، ولسنا ندر معنى "السلطة" 
ومة الجزائرة مستعدون  ة ال ألممثلي الح ومة الفرنس ن يجلسوا مع ممثلي الح

عون أن  ستط ة. إن السذج الغارقين في السذاجة، هم الذين ال  "السلطة" الفرنس
ومة الفرنس ة والح ة... إن الشعب الجزائر يخوض ميزوا بين "السلطة" الفرنس

ة. إنهم  –الحرب ضد فرنسا  ومة الفرنس ة ممثلة في الح ضد الجمهورة الفرنس
ارس. سوا في حرب مع "السلطة" في    ل

ض" إذا أراد المقاتلون وقف غولقد أشار الجنرال د ول إلى "رفع العلم األب
عر  ف الكثير عن القتال، أن القتال...وأنه ليؤلمني حقًا، وأنا المدني الذ ال 

بدو لي  غول حديثه عن أساليب وقف القتال.. و س أأصحح للجنرال د ن الرئ
ة ألسلوب غول ال الجنرال دغد النس ة  ول، هو الذ وقع في هذه األخطاء الفن

أ حال من األحوال  ض ال ينطب  وقف إطالق النار.. إن أسلوب رفع العلم األب
ة الجزائرة. قاتل من أجل حرته واستقالله.. على القض . إن الشعب الجزائر 

حقهم في  إن الجزائرين مستعدون لوقف إطالق النار حينما يتم االعتراف 
ه الجنرال ديجول، ال  م لوقف القتال، الذ أشار إل االستقالل، إن األسلوب القد
س هو ارس.. والع ممثلها إلى  عث  ومة الجزائرة أن ت  طلب من الح

التقاء الفرقين على أرض محايدة.. هذا  ح.. إن التقاليد المعروفة تقضي  الصح
 ، ظهر قد تأثرت بتقاليد أخر هو األسلوب الدولي المألوف. ولكن فرنسا على ما 
 ، رة في العهد الناز ض من ذلك، تقاليد فرضت عليها في هزائمها العس على النق

قها على الجزائ ر.. وٕان فرنسا تتحدث عن هذه األساليب، وجاءت اليوم ترد تطب
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ذلك على أن تطلب  ض.. وأرغمت  ألنها أرغمت يومئذ على رفع العلم األب
ض.. إن الجزائر  االستسالم إلى عدوها.. ولكن الجزائر تأبى أن ترفع العلم األب

ة ألمستعدة  ن تجلس على مائدة للمفاوضات للوصول إلى حل عادل شرف للقض
ه، إلى آخر رجل الجزائرة.. و  رة أب فنى عن  ٕان الشعب الجزائر يختار أن 

ستسلم بهذه الطرقة المذلة المهينة.   وامرأة، وال 
حث الوسيلة التي نص  س، أكون قد فرغت من  ا سيد الرئ هذا،  و
احثات. وانتقل اآلن  ة للم النس ة للوساطة أو  النس ، سواء  م الساب عليها قرار

حث الهدف ا اد الميثاق إلى  م، حًال يتف وم وسنر إلى أ  –لذ أراده قرار
ة  ة القض م، وما هو الحل الذ عرضته فرنسا لتسو مد استجابت فرنسا لقرار

  الجزائرة. 
س، أن أُ  ا سيد الرئ جب علي  ادر إلى القول، إن فرنسا ال تزال و

الحلقة المفرغة التي ضرتها لنفسها بنفسها.. وهذ بلة  ه الحلقة المفرغة هي أن م
ت عقل  ة التي أر ة.. هذه هي الخرافة األسطورة، بل هذه هي البل الجزائر فرنس
ة  النس ه  ر ف ل ما تف فرنسا، وشلت إرادة فرنسا وأجهضت جهود فرنسا، في 
قيت فرنسا تائهة في هذه الحلقة المفرغة، فستظل تائهة  ة الجزائرة.. وما  للقض

ه، من غي قة التي تكسر في الت ر أمل في الشفاء من هذا البالء.. ولكن في الدق
قة التي تتنفس فيها الهواء العليل في مناخ  فرنسا هذه الحلقة المفرغة.. في الدق
ة الجزائرة  عيدًا عن هذه الحلقة المفرغة، فستجد القض ه،  ش ف عصرنا الذ نع

ح، وفوق هذا سيبدأ عهد جديد من  عي الصح ة بين الحل الطب العالقات المشتر
ادل  سوده االحترام المت فرنسا من جانب والشمال اإلفرقي من جانب آخر.. عهد 
التها، أن  عد خمسة أعوام من الحرب بدمارها وو نا نتطلع،  والتفاهم. ولقد 
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اد الميثاق.. وأن تخضع  مة، وأن تلتزم م تصغي فرنسا إلى نداء العقل والح
ة التي خلفتها تلك لقرار األمم المتحدة. الدروس الدام . وفوق هذا وذاك أن تعتبر 

ة.   الحرب الطاحنة في الهند الصين
م في هذه الدورة،  نا نتوقع أن تأتي فرنسا إل س،  ا سيد الرئ أجل، 

اد الميثاق وأهدافه.. ة الجزائرة، يتف مع م م للقض يدها حل سل   و
ة الجزائرة.. وٕانني أقول  "تصنعه" فرنسا الذولكن، أ حل هذا     للقض

"تصنعه" عامدًا متعمدًا.. إن فرنسا ال تفتأ تصنع وتصنع، ال في مجال العطور 
ون هذا  ذلك.. وأكثر ما  اسة  والزنة واألزاء فحسب.. ولكن في مجالس الس

ة الجزائرة،  نه لمفجع حقًا إ ما تزال فرنسا تصنع وتصنع.. و  إذواضحًا في القض
ح  ص ة أن  صنع للقض م الجنرال ديجول، مصممًا لألزاء..  طل العظ ال

سه.. أبى الشعب الجزائر أن يل اسًا  اسًا.. ل ل يوم ل   الجزائرة 
ة  ة القض سة للحل الذ "صنعته" فرنسا، لتسو حث المعالم الرئ فلن
رة اإلدماج.. إدماج الجزائر  قوم الحل الفرنسي في أساسه على ف الجزائرة.. 
ن  م ة،  ائ م ة  س عمل فرنسا.. وهنا تكمن نواة هذه األسطورة.. إن اإلدماج ل
ان مقدرًا  ة اإلدماج.. إن اإلدماج، إذا  موجبها جمع مادتين وخلطهما وتتم عمل
ن  م ة، وال  ع عي، تارخي، إنساني.. إنه ينشأ نشأة طب له أن يتم، هو تطور طب

ة.. إنه نشوء  طرقة صناع ائي مصنوع.. أن يولد  م يب  س بتر ذاتي، ول
ل  ة إلى موضوع الجزائر، فلسنا نر عامًال واحدًا يدعو إلى اإلدماج..  النس و
عضهما  ان منفصالن  العوامل تدعو إلى االفتراق واالنفصال.. فرنسا والجزائر شع
ًا،  ًا وطن ًا، ووع ل معنى.. إن للشعب الجزائر وجودًا قوم عض، في  عن 

تميزان عن الشعب الفرنسي. إن اآلمال، اللغة، الثقافة، التقاليد، الماضي يختلف ان و
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ع  اين بين الشعبين.. وال توجد قوة على وجه األرض تستط ل ذلك مت والحاضر، 
في قرن من الزمان،  س  يزد!! لقد جرت  وأإدماجهما في شعب واحد.. ول

ع الوسائل ا لة جم ة الطو ة فرنسا خالل هذه الحق اس ة والس رة واالجتماع لعس
ة، ففشلت التجرة؛ فشًال ذرعًا. ولقد  ة، لتجعل من الجزائر أرضًا فرنس والثقاف
عد هذا  ة.. وخرجت الجزائر  عناد وضراوة هذه الجهود الفرنس قاومت الجزائر 
تها  ة، تناضل من أجل الحفا على عرو ة دولة عر أ ة،  ل عر الصراع الطو

ال وشخصيتها  وترابها.. وها هي تحارب من أجل حرتها واستقاللها.. حتى األج
ة إنهم من أشد األعداء  الجزائرة الناشئة التي اغترفت الكثير من الثقافة الفرنس
ة  حلو لكم أن تستمعوا إليهم بلغتهم الفرنس مًا على رفض اإلدماج.. وأنه ل تصم

سخرون من المهزلة  ة، وهم  ارس   دماج.مهزلة اإل –ال
س هذا  ة.. ال ل ه التارخ ولقد تعرضت لموضوع اإلدماج ال ألناقش جوان
ة ما فتئوا  ة الفرنس هو السبب.. السبب إن مصممي األزاء ف وزارة الخارج
ضعون الحلول المختلفة على أساس اإلدماج، على أساس أن الجزائر أرض 

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

إنه اإلدماج وال شيء غير اإلدماج.. في زمن السلم تسمى المحاولة 
ة اإلدماج، وفي زمن الحرب تسمى التهدئة، وفي العهد األخير أسمتها  الفرنس
عها إنما هي  اسة التآخي.. ولكن هذه التعابير جم ة س أجهزة اإلعالم الفرنس

ابها، وتعمل في خدمتها وتحقي مر  ة تسير في ر ادفات لالستعمار، واإلمبرال
أهدافها ومصالحها.. ولكن هذه التعابير المعسولة لم تعد تخدع أحدًا.. حتى 

ع الحرة واالستقالل األُ  ميون ال تخدعهم هذه الشعارات البراقة، ذلك أن مواض
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اة هي ستو في فهمهما األميون والمثقفون.. فإنهم سو  اة.. والح اء في ح الح
ما طرحته فرنسا..  قبل شعار األخوة،  ع أحد أن  ستط عًا.. وال  الحرة للناس جم
ة، وٕانما تترعرع في جو المساواة  ش في ظل الخضوع والعبود فإن األخوة ال تع
والعدل.. وفي الشعار الفرنسي المعروف تأتي األخوة مرادفة للحرة وال تأتي مرادفة 

ون أخًا لنا، لل ن أن  م طر على مقدراتنا ال  س ستعبدنا ومن  ة، وٕان من  عبود
ست مستحيلة..  وال أن نلتقي معه على أخوة.. ولكن األخوة بين الجزائر وفرنسا ل
سر..  ل ال سير  ة في هذا السبيل.. إن األمر  س لفرنسا أن تبذل جهوداً مضن ول

س على فرنسا إال أن تترك الجزائر ل ن ل م  ، ، وحينئذ، حينئذ فق لشعب الجزائر
حة بين الشعب الفرنسي والشعب  ه، ألخوة صح اب على مصراع فتح ال أن 

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

، ألنه يتجاهل 1947الجزائر الذ وضعته فرنسا في عام أخف الدستور
فشل تلك  ة الجزائرة المستقلة، وألنه اعتبر االندماج أمرًا مفروغًا منه. و الشخص
ة، تقوم على أساس االندماج، ال بد  اسة فرنس ة س التجرة، ثبت مرة أخر أن أ

ون مصيرها الزوال.    أن 
فرنسا، وطنطنت له هنا في األمم  ثم إن قانون اإلصالح الذ وضعته

ان قائماً على  مًا، هذا القانون انتهى إلى فشل، ألنه  المتحدة، واعتبرته إنجازاً عظ
ام إنه هز  ة وسخرة ا ؤفشل، وأثبتت األ مقراط ان من العجب الد لعدالة.. و

ر وحدة  ة الجزائرة، ولكن أن الشخص العجاب أن قانون اإلصالح قد اعترف 
عد حدود السخاء!! لقد التر  ًا إلى أ ان قانون اإلصالح سخ .. ولقد  اب الجزائر
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ل شيء.. إال  ل شيء!! أجل ال تعجبوا لقد أعطى الجزائر  أعطى الجزائر 
ة، والموارد  ة، واألمن العام، والدفاع، واألمور الخارج الجنس األمور المتصلة 

ة م ة، والخدمات العامة والمؤسسات التنظ ع !! وهذه األمور التي سردتها الطب
سات الصحافة.. إنها مأخوذة بنصها من المادة التاسعة من  ست من مقت م ل أمام

هذا يتضح لكم  قانون، وال إصالح إنه سخرة أقانون اإلصالح.. و س  ن هذا ل
ة. مقراط   الد

ان الظن  انبثاق أولقد  ة الخامسة سيؤذن  ن انبثاق الجمهورة الفرنس
م.. لكن القرائن تدل عهد جديد اسي السل ح والتخط الس سوده التفاهم الصح  ،

ل معالمها  رة االندماج تعود من جديد،  ض من ذلك.. إننا نر ف على النق
 إن فرنسا ال تزال تغوص في وحل االندماج، وال تزال تتخيل المتهرئة الصدئة..

حر.أ   ن فرنسا تقوم على الشاطئ اآلخر من ال
مز تصرحاً للمسيو سوستيل  1958و سنة ماي 13في  ورك تا نشرت النيو

ة يوزر االستعالمات الفرنس ة فرنس ه أنه يجب أن تكون هنالك "جنس ، أعلن ف
ان المسيو سوستيل  ا".. وٕاذا  ة في إفرق رك حتى الصحراء الفرنس واحدة من دان

عد هذه الحرب التحررة ال ة،  تي دفعت إلى ظن أن الجزائر، هي أرض فرنس
أرض الجزائر نصف مليون جند فرنسي.. فإن وزر االستعالمات ضعيف 

س حقائ االستعالمات!!    االستعالمات!! أنه تنقصه أ
صل إلى  ع أن  ستط ن القول في هذه الحالة، إن المرء ال  م على أنه 

حة من وزارة االستعالمات.. ففي فرنسا مثًال،  نها وزارة أالمعلومات الصح
انات الجنرال  اسة فرنسا من ب ة.. فلنحاول أن ندرس س االستعالمات الكاذ
ر فوق  ة الخامسة.. وعلينا أن نذ اني الجمهورة الفرنس ديجول، إنه اآلن هو 
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ة الخامسة، وجاءت معها  الجمهورة الفرنس ذلك أن الجزائر هي التي جاءت 
سًا عليها. غول رئ   الجنرال د

اسة اإلدماج.. لقد  حزننا أن نر لوأنه  غول من أنصار س أن الجنرال د
غول "إنني أعلن من غير أن أخشى أ حرج إن أكثرة المقاتلين  قال الجنرال د
غول  طل الشجاع الجنرال د ان هذا هو اعتراف ال شجاعة"..  الجزائرين قد قاتلوا 

طال الشجعان... ولكن حينما يتكلم ال س وهو يتحدث عن الجزائرين األ رئ
غوص في وحل اإلدماج.. اسي الفرنسي نجده    ديجول، الس

س دافي الر  لها غع من شهر يونيو خطب الرئ ول قائًال: "في الجزائر 
ا فرنسيون".. وقد نص الدستور  عًا رعا ان.. إنهم جم يوجد صنف واحد من الس

س د حار، من حقعلى ول غالفرنسي الذ وضعه الرئ م ما وراء ال ها أن أن أقال
ة للجزائر لم ةتختار واحدًا من ثالث النس : اإلدماج، االتحاد، أو االنفصال. و

ار  س فقد نص الدستور على اعت ار.. بل على الع منحها الدستور ح االخت
غول في الخامس من  س د ة.. وفي الخطاب الذ ألقاه الرئ الجزائر أرضًا فرنس

عتمد على أصو  اليين فرنسي في الجزائر، المات عشرة يونيو في بون، أعلن أنه "
ت الذ سيجر في شهر سبتمبر".   في التصو

حاره الجزائرون... إن الجزائرين حملوا  ، هذا هو الذ  الض و
الجزائر،  غول أن يلحقها  ة" التي يرد د السالح ليناضلوا ضد هذه "الصفة الفرنس

طلب من الجز  غول  ظلون يناضلون.. والجنرال د ائرين أن يوقفوا إطالق النار وس
ومة الجزائرة ليتفاوضوا مع فرنسا،  حوا فرنسيين.. إنه يدعو ممثلين عن الح ص ل
أن يتخلوا  ان الجزائرون يرضون  ا فرنسيين.. وٕاذا  عد ذلك رعا علنوا أنفسهم  و
تهم، فلم القتال؟؟ ولم هذه الحرب التي استمرت أعوامًا  عن جزائرتهم وعرو
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انت وأعوام ائنة ما  الحرب؟؟ و ع ال ينال إال  ة مطلب رف ة الفرنس ًا؟؟ هل الرعو
ه الجزائرون، ملء  أمجادها ومفاخرها.. فإن أسمى ما يتطلع إل ة  ة الفرنس الرعو

هم،  .. وال شيء غير ذلك.أجوارحهم وقلو ونوا جزائرين، وجزائرين فق   ن 
ضاح،  عد هذا اإل ضاح  سا بدًال من أن تستجيب ن فرنأوغني عن اإل

ة الجزائرة  ة القض م في التوصل إلى تسو اد الميثاق على لقرار وف م
وأهدافه.. قد سلكت سبيًال مغايرًا لما أردتم، مخالفًا لما قررتم. فلقد وضع الجنرال 
 " غول حًال على أساس خطة لخمسة أعوام أسماها "برنامج التجديد الواسع المد د

ع الزراعة..تتضمن األشغال    العامة، والصناعات الحديثة وتصن
س ديجول، وعلى أرض الجزائر،  ر تحدث الرئ ع من شهر أكتو وفي الرا
اعها في الجزائر.. وفي هذا الخطاب سأل الجنرال  قترح إت اسة التي  عن الس
ة للجزائر؟ وأجاب الجنرال  النس ه فرنسا  نفسه: ما هو المستقبل الذ تتطلع إل

سؤاله قائًال: أيها الجزائرون، رجاًال ونساء، لقد جئتكم هنا إلى الجزائر  نول عغد
ارة  رت وأنا أقرأ هذا الكالم، ع م خطة األعوام الخمسة". ولقد تذ ألعلن إل
م،  سبير الشهيرة: أيها األصدقاء، أيها الرومان، أيها المواطنون، أعيروني سمع ش

صر ألمجده!. والصح غول قد جاء إلى الجزائر لقد جئت ألدفن الق ح أن الجنرال د
غول يوضح خطة األعوام الخمسة،  مجده.. ولقد راح الجنرال د صر ال ل ليدفن الق

.. غول سيدفن حرة الجزائر خمسة أعوام أخر ان ذلك معناه أن الجنرال د   و
ة الجزائرة..  س، الحل الذ وضعته فرنسا للقض ا سيد الرئ هذا هو، 

أن يتولى أحد الدفاع عنه.. ولعل  وهذا حل ال س جديرًا  ستح أن يدرس، ول
ن  م اب فرنسا عن مناقشاتنا، إن خطة األعوام الخمسة، ال  هذا هو السبب في غ



  

-74-  

اهنا، أو أن تحولنا عن طرقنا الذ رسمناه ألنفسنا، وال أن تعطل  أن تلفت انت
ة الحرة المتمثل منا على الدفاع عن قض ة الجزائرة..إرادتنا وتصم   ة في القض

قى في  أن فرنسا لن ت عون، أيها السادة، أن تثقوا الثقة الكاملة  وتستط
فرنسا هذه األعوام الخمسة، التي يتحدث عنها الجنرال ديجول... إن فرنسا ستخرج 

أنفسهم، إ من الجزائر قبل هذه األعوام الخمسة.. و  ضعون،  ن الجزائرين س
خمسة والعشرة، وهم بهذا يؤدون ح الوطن عليهم.. لبالدهم خط األعوام ال

ا ما هو أسمى وأروع، وال ما هو أدعى للنجاح من أن يخدم  س في هذه الدن ول
ع البهجة التي تعمر روحه... جم ع فؤاده، و ع عقله، وجم   المرء وطنه بجم

النا.. إن  س، يجب أن ال تغيب عن  ا سيد الرئ  ، قة أخر وهناك حق
اب الضعف في مشروع الج ة الجزائرة ال تعوزه أس ة القض نرال ديجول، لتسو

نه العام.. إن االستفتاء إمقوماته فحسب، بل  ن الضعف يتجلى في تكو
ا على األرض. لقد  قوم عليها المشروع الفرنسي، قد تهاو ات، وهي التي  واالنتخا

ل، ألنهما  ان.. ولن أتعرض لهما في شرح طو انا يبن ستحقان سقطا حين  ال 
ستحقان  حيث ال  لمة عابرة.. إنهما من الضعف والهزال والسخرة  أكثر من 
ونا موضوعًا  صلحان إال لشيء واحد.. وهو أن  تعليًال وتحليًال.. إنهما ال 
ة على أسوأ  مقراط اتورًا، أو مثًال جيدًا لطبخة سيئة.. طبخت فيها الد ار

  صورة..
ما قيل، إنما  97تيجة إن االستفتاء الذ جاء بن في المائة في الجزائر، 

ر والفساد.. ولقد صدقت جردة اكرستشن ساينس مونيترز،  هو خل من التزو
ر سنة  2 ة عرفت فصولها قبل أن تبدأ، 1958أكتو ، حين قالت عنه "إنه مسرح

ا  شك في أن هذا القطر في شمال إفرق ن أحد في فرنسا أو الجزائر  ولم 
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صوت  ). فقد 1958سبتمبر سنة  30إال نعم.." أما جردة واشنطن بوست (س
عتقد الجنرال د :قالت نه نتيجة االستفتاء في الجزائر، أول، غ"إنها لكارثة أن 

قاء فرنسا في  وأكثرتها المطلقة نعم، تعني موافقة الجزائرين على استمرار 
س وزراء ف س فرانس رئ ، ذلك االستفتاء الجزائر" ولقد أدان المسيو مند رنسا الساب

ة، ولن  مقراط ون استفتاء.. أنه "خطر على األمن والسلم.. وخطر على الد
فير الوزر الفرنسي إنه مجرد قرار مفروض.. " وجاء في تعلي المسيو  جاستون د

ار وال استفتاء  ون هناك حرة اخت حار: "لن  م ما وراء ال الساب لشؤون أقال
أن النتائج  ون هناك قرار مفروض..شعبي، ولكن س أ من اآلن  ونحن نتن

فير  100إلى  90ستكون "ناجحة" من  انت تنبؤات المسيو د المائة" ولقد 
حة تمامًا، فقد جاءت نتيجة االستفتاء    المائة لصالح فرنسا.. 97صح

ات االنتخا ما يتعل  انت فشًال ذرعًا لفرنسا ونصرًا مجيدًا  ،أما ف فقد 
امًال.. وال أرد أن  ات اسنتكافًا  انت نتيجة االنتخا ومة.. لقد  ًا وح للجزائر شع

ح جزء اف، فإنه جزء من نظامنا في األمم المتحدة، وأص من  اأشرح لكم االستن
عون أن تتصوروا قرارًا  ،تقاليدنا.. وٕاني ألتساءل يف تستط في عجب واستغراب، 

اف التام؟؟ إن  س حرًا قائمًا على االستن اف ل االستن قترن  عتبر قرارًا  أن 
، وما  ة للعار والسخرة. وما أعظم شجاعة الشعب الجزائر ساقطًا، ولكنه مجل
رة،  ات، في وجه ضغو عس ف عن االنتخا مه القو حين استن أعظم تصم
ات امتحانا  انت نتيجة االنتخا وراءها نصف مليون جند فرنسي. حقًا لقد 

ه بوضوح أين تتجه قلوب الجزائرين.. وأين يرت حاسمًا، و  ًا قاطعًا، تجلى ف مح
ات في إطارها يوالؤهم وأ ة.. ولو أننا نظرنا إلى هذه االنتخا ن تتعل آمالهم القوم
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تًا إلى جانب الحرة واالستقالل،  قتها تصو انت في حق ح، لرأينا أنها  الصح
عتها فرنسا اسة التي ات تًا ضد الس   إلى يومنا هذا. 1830منذ عام  وتصو

ل الدالئل  عيدًا عن الصواب، إن  س،  ا سيد الرئ م،  س هذا التقي ول
ع  دليال والقرائن تنهض ات من قبل جم ات صحته.. لقد أدينت االنتخا إلث

م القليل دليًال على  م إذا وضعت أمام المراقبين المحايدين.. ولعلي أثقل عل
  الكثير.

 1958نوفمبر سنة  13كسبرس في عددها الصادر في قالت جردة اال
اتورة  ال، إن القوائم المستخرجة من هذه المهزلة الكار قة أروع من الخ "إن الحق
ستحيل على المرء  ما صنعها الجنرال ديجول،  ة،  مقراط الطرقة الد المسماة 

صدقها.." وفي  يجة الواضحة "إن النت :تقوللنوفمبر عادت الجردة نفسها  20أن 
ذلك تتجلى نتيجة  بر لديجول.. و ات تمثل أول هزمة  تتجلى من هذه االنتخا
م الجزائر." أما جردة  ع أن تح ، ال تستط ما في الساب ارس،  أخر وهي أن 

رت في عددها الصادر في  مز فقد ذ ورك تا ات  15النيو نوفمبر أن "االنتخا
  الرجعيين وعمالئهم المسلمين". الجزائرة صورة أخر عن مجموعة من

ات إال من  ة لالنتخا النس ح تمامًا  س، صح ا سيد الرئ ل هذا، 
ورك  رت جردة النيو ما ذ س في الجزائر عمالء مسلمون،  ة واحدة، ل ناح
ون  ن أن  م مس.. إن العميل المسلم شيء غير موجود.. إن العميل ال  تا

و  ن أن  م ن عميًال. إن اإلسالم هو الخضوع  وحده، وال مسلمًا، والمسلم ال 
  خضوع لسواه، هذا هو اإلسالم لفظًا ومعنى.. إنه دين السالم والح والحرة.

ات  ولقد م الحل الفرنسي، واالستفتاء الفرنسي واالنتخا استعرضت مع
ل واحد من هذه اإلجراءات..  ع الفرنسي في  ة.. وٕاني أصر على الطا الفرنس
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ة.. وهنا يثور السؤال أمامنا: ما ل شيء  ة إلى النها ًا فيها، من البدا ان فرنس
الذ جاء بنا إلى هنا؟ ولماذا أدرج الموضوع على جدول األعمال؟ وأخيرًا، ما 

  هو الحل الذ نقترحه؟
ة الجزائرة إلى األمم المتحدة ألن حرًا طاحنة تدور  القض لقد جئنا 

ة رحاها على أرض الجزائر.. إنه ا تدخل عامها الخامس.. وأن المآسي اإلنسان
ًا، فإنه دم اإلنسان الذ  ان دمًا جزائرًا أو فرنس ما تزال على أشدها.. وسواء 

انه في  غول في ب غزارة على أرض الجزائر.. لقد أعلن الجنرال د  23سفك 
ر،  ، و  7200ن خسائر فرنسا في هذه الحرب أأكتو ن خسائر أبين ضا وجند

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

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

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

اسي، فقد وقعت تطورات هامة تستحث األمم  أما على الصعيد الس
ة الجزائرة، وهذه التطورات فيعلى المتحدة  ادر إلى التوصل لحل القض  أن ت

ة إنذار  مثا ه األمم المتحدة لتصحو من نومها وتتحمل نّ ينظرنا يجب أن تكون 
اتها..   مسئول
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ة قد  ة ودول م ر أن عدة مؤتمرات إقل اد ذ بدء، أن أذ جب علي  و
ما بين اأكدت اهتمامها  ة الجزائرة، ف أبرل انعقد في أكرا المؤتمر  24-14لقض

ة المستقلة ح الشعب األول للدول اإلفرق ه  عترف ف .. لقد أصدر المؤتمر قرارًا 
عي، وأن في الجزائر  دعو فرنسا إلى االعتراف بهذا الح الطب االستقالل، و

رة من الجزائر، وأن تدخل في مفاوضات مع جبهة التحرر  تسحب قواتها العس
ذلك نداء إلى  ة الوصول إلى حل عادل دائم.. وأصدر المؤتمر  غ الجزائرة 
اشرة أو  م أ عون لفرنسا، م متنعوا عن تقد أن  ع أصدقاء فرنسا وحلفائها،  جم

.صورة  اشرة، في حرها ضد الشعب الجزائر   غير م
ا في طنجة،  30 – 27وفي ما بين  أبرل اجتمع مؤتمر دول شمال إفرق

ه ح الشعب الجزائر في الحرة واالستقالل، وتأييد نضال علن ف ه وأصدر قرارًا 
ومة جزائرة. ام ح ق وصي    في سبيل تحرر وطنه، و

يونيو، انعقد المؤتمر الثالثي في تونس، من  20 – 17وفي ما بين 
ومتي المغرب وتونس وجبهة الحرر الجزائرة، وأصدر المؤتمر قرارا يرفض  ح
د ح الشعب الجزائر في  ؤ ة تقوم على أساس اإلدماج، و اسة فرنس ه أ س ف

  الستقالل.الحرب وا
لها، تأييدًا للشعب  ا  س، ثورة عارمة في إفرق ا سيد الرئ ان هذا،  لقد 
ومة  طولي لتحرر وطنه.. وقد عقب ذلك إنشاء الح فاحه ال الجزائر في 

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

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

ة جنيف..  ميثاق األمم المتحدة وٕاعالن حقوق اإلنسان واتفاق الجزائرة التزامها 
. ومة الجزائرة ممثلة للشعب الجزائر الح ومات    وقد اعترف عدد من الح
س ع ثور أمامنا السؤال الهام، وما هو الحل؟؟ إن الجواب  هذا  نو

س حل واحد،  ا سيد الرئ سهل عرضه وشرحه.. هنالك،  السؤال.. إن الحل 
.. إنه لحل الوحيد  ادة واالستقالل للشعب الجزائر ، إنه الحرة والس وواحد فق
ام المغرب العري  أسرها.. إنه الحل الذ يهيئ ق ا  ضمن السالم إلفرق الذ 

ه تونس وا سر أن تقوم الكبير، في نظام إتحاد ترتض هذا يت لمغرب والجزائر، و
فتح  هالعالقات المنظمة بين فرنسا والشمال اإلفرقي، وأخيراً فإن م الذ  الحل السل

ع  ة بين فرنسا من جانب وجم المجال واسعًا لتكرس عهد من الصداقة المشتر
ة من جانب آخر.   الدول العر

املة لميثاق ا ة  ه استجا ألمم المتحدة، روحاً ونصًا، وٕان مثل هذا الحل، ف
ة. اع لتطلعات األسرة الدول ، وانص ة للشعب الجزائر ه تحقي لآلمال القوم   وف

ح من واجب األمم المتحدة أن تعلن تأييدها لهذا الحل، وهو في  وص
فرنسا،  م عالقاتها  واقع األمر تأييد لذاتها وميثاقها.. إن استقالل الجزائر، وتنظ

أسره، وهو السبيل السو لتحقي في إطار مفاوضا ت حرة، هو مفتاح الموقف 
. قوم على العدل والح   سالم 

ز على "السالم"، ألن استمرار الحرب هو البديل الذ ال بديل  وٕانني أر
ومة،  ًا وح سواه، إذا لم تعملوا على تأييد هذا الحل وتنفيذه.. إن الجزائر، شع

ة هي النصر للجزائر..مصممة على مواصلة القتال حتى النها   ة.. وٕان النها
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ا، والعالم الغري، إذا ما استمرت الحرب.. و ولكن ماذا ينتظر فرنسا،  أورو
ات وسيتساق  ة لفرنسا ستتضاعف التضح النس الغة الخطورة..  إن النتائج 

ان أجدرهم  األلوف، وما  اب الفرنسيون  ة أشرف ءأن يبذلوا دماالش هم لقض
ة ستؤد إلى إفالس االقتصاد الفرنسي وأنبل.. والتض ة والمال ات االقتصاد ح

اء ضخمة.. إن نفقات الحرب الجزائرة قد استنف ت، أو دالذ ينوء اآلن تحت أع
أن  إلى ادت، رصيدها األجنبي.. وفي يناير من هذا العام اضطرت فرنسا

ة، ومن صندوق  655تقترض  النقد  مليون دوالر من اتحاد المدفوعات األورو
ات المتحدة..   الدولي، ومن الوال

ة النس بيرة من غير شك، وفضًال عن آثار  ،أما  ا فإن األضرار  ألورو
ة، فإنها تسد عليها طر البترول  ة المشتر الحرب الجزائرة على السوق األورو

س وزراء فرنسا الساب  ه رئ أ المسيو جي مول . لقد تن أن بترول الجزائر
ا للطاقة والوقود.. الصحراء س في، في خالل عشر سنوات، نصف حاجة أورو

صل إلى إ ن أن  م ملكها شعب الجزائر، وال  ة التي  ع ن البترول هو الثروة الطب
ادة الكاملة.. إن  موافقة الجزائر الحرة.. الجزائر المستقلة، ذات الس ا، إال  أورو

ع أعمال التنقيب واإلنتاج والتكرر والتسو موافقة جم ن أن تتم إال  م  ال 
ات البترول العالم ومة الجزائرة.. إن شر ة تقدم على مغامرة خطيرة إذا لم الح

ة، بتدمير  أكثر من مناس ش الجزائر قد قام  قة.. والواقع أن ج الحق تدرك هذه 
ستمر معها تدمير  ة في الجزائر، وٕاذا استمرت هذه الحرب، فس المنشآت البترول

قيت الحرب.المنشآ رُا ما  ة، وستظل هدفًا عس   ت البترول
ه مضاعفات  ة للعالم الغري، فإن استمرار الحرب سيجلب عل النس و
خطيرة، إن خسائر فرنسا هي خسائر للعالم الغري، ولدول حلف األطلنطي، 
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ا.. إذا استمرت الحرب الجزائرة  ة إلى فقدان التوازن في أورو النها وتؤد 
ة خر فستكون ال اب انها ًا من األس انت الحرب الجزائرة سب ًا على فرنسا.. لقد 

ة  عة.. إن القض ة الرا ة الجمهورة الفرنس سة في نها لجزائرة هي التي االرئ
الجنرال د ارس، لينقذ غجاءت  قضيها في ضواحي  ان  ول من العزلة التي 

ة الجزائرة ة طاحنة.. وٕان القض اب  فرنسا من حرب أهل ذلك من األس انت 
ة الخامسة. سة النبثاق الجمهورة الفرنس   الرئ

غي، فما هو المصير؟؟ سنر  ما ين ة الجزائرة  وٕاذا لم تحل القض
نتيجتين ال محالة ، األولى انتصار الشعب الجزائر وانتزاعه لحقه في الحرة 

ة هزمة فرنسا، هزمة محتومة ستؤد إلى  ة الجمهورة واالستقالل، والثان نها
عود الجنرال د ة الخامسة، وس تب الفصل األخير من غالفرنس ول إلى عزلته ل

عد ذلك..  ه األقدار  علم ما تأتي  راته.. وهللا وحده    مذ
ما نراها.. النصر للجزائر.. والهزمة لفرنسا.   هذه هي الصورة 

م س، إن الطر ما يزال مفتوحًا أمام ا سيد الرئ ، لحل سلمي ولكن، 
ه الطرفان نتيجة لمفاوضات حرة بين فرنسا والجزائر.. إن  صل إل شرف عادل، 
ل ما ترده الجزائر أن تبلغ حرتها واستقاللها،  الجزائر ال ترد أن تهزم أحدًا، 

أمن وطمأنينة واستقرار، وقد أعلنت عن رغبتها الصا ش    ة في السالم.دقوأن تع
قى على األمم المت س ي ون قرارها ول جانب السالم،  إلىحدة، إال أن 

اد، وانتصاراً للكرامة  ضد الحرب، ةومع االستقالل ضد االستع ضد المذلة  اإلنسان
  والهوان.

  ونحن ندعو هللا أن تصغي فرنسا لنداء السلم والعدل والكرامة.
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س                              غول الرئ   ..د
  ولغيخون الجنرال د

سمبر سنة  1(    )1959د
  

ة فردة، تتطلب ا األمم المتحدة، هنالك قض ع قضا أكثر من  ،بين جم
ة، وما  ة الجزائر.. ورغمًا عن خطورة هذه القض ة، هي قض غيرها، مقدمة مسه

ه من مآسٍ  ة، بل رغمًا عن تصاعد الحرب التي تدور رحاها  تنطو عل إنسان
ة تحتاج بين فرنسا من جانب والشعب الجزائر  من جانب آخر، فإن هذه القض

ة  ة والحساس ومة الفرنس ة هو الح إلى مقدمة، ألن الطرف اآلخر في هذه القض
ة..   الفرنس

ثيرًا من  ةولقد عالجت األمم المتحدة في دوراتها األرع عشر  ة  الماض
ورا في ذروة حدتها، وهنغارا في قمة أزمتها، وسين ة الخطيرة،  ا الدول اء القضا

ة من  أن في أوج شدتها... ورغمًا عن ا قد أحاطت بها أجواء رهي هذه القضا
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ة.. ولكن حين دعيت أالتوتر، إال  ل تؤدة ورو ن األمم المتحدة قد عالجتها 
ة الجزائرة، انطلقت  فرنسا لتمثل أمام األمم المتحدة، لتؤد الحساب عن القض

ة، إن فرنسا صفارات اإلنذار في قاعات األمم المتحدة: إ ن فرنسا مفرطة الحساس
ن أن تتحمله فرنسا، هذا عمل عدائي ضد فرنسا،  م ، هذا ما ال  ة القل في غا

صوت ضد فرنسا فإنه عدو لفرنسا، قد تنسحب من األمم المتحدة   –ل من 
ة  القض لما جئنا  وهذه اإلنذارات وأمثالها قد ترددت هنا في األمم المتحدة، 

  األمم المتحدة.الجزائرة إلى 
انت تعبر دائمًا من غير إصغاء لها، إال  ورغمًا عن أن هذه اإلنذارات 
انتها في تارخ  اء.. إن فرنسا تعرف م ان واضحًا ما وراءها من الذ أنه 
ة.. إن فرنسا تعرف روعة فنها،  ة.. إن فرنسا تعرف أمجاد الثورة الفرنس اإلنسان

فرنسا تعرف جاذبيتها وسحرها وفتنتها.. وٕان  وجمال شعرها، وثراء تقاليدها.. إن
عة تسعى جاهدة  افرنس م، أو أن إلى بهذه الكنوز الرف أن تتجنب الحساب أمام

  الحساب. مدنها تقيلتمس م
اد يجعلنا  بيرًا،  ه إغراء  نا نجد ف ل هذا عن فرنسا، و نحن نعرف 

ة.. ولك ة الفرنس ة والحساس غب عن خاطرنا نه لم نستسلم أمام العواطف الفرنس
ة، على  ات اإلنسان العواطف والحساس ة الجزائرة مشحونة  ذلك أن القض

  مستو أعلى، وصعيد أرفع..
مة  سها.. لها تجارها األل ة الجزائرة لها عواطفها وأحاس إن القض
ة، على أشد ما تكون لهفة وشوقًا  ذلك الحوافز اإلنسان ة، وأن لها  ومآسيها القاس

ل، لملتح ذلك تارخها الطو ن يئة وخمساقي السالم والح والعدل، بل أن لها 
ل هذه المآسي  الحرب، واليتم، والثكل، والخراب، والقمع واإلرهاب..  عاماً تميزت 
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س الثأر واالنتقام  ل ما تثيره من أحاس ة الجزائرة  م القض ش في صم تع
ة..   والكراه

ا سيد الرئ د لك،  حث أس، ولكنني أؤ ننا جئناكم في العام الحالي لن
ة  ة الجزائرة، دون أن نحمل معنا ملفات الماضي الرهيب، ومن غير رغ القض
قة، تقشعر لها  في االتهام أو اإلدانة.. إن الحالة في الجزائر، حتى هذه الدق

نا في شهر أغسطس، قد  .األبدان.. ولكننا عازمون أن ال نثير هذا الموضوع. و
ادة الجنس،  على صممنا و ضد فرنسا، بتهمة إ الش أن نتقدم إلى األمم المتحدة 
رنا في هذا وفي أكثر من هذا.. ولكننا طوأن ن .. لقد ف فاد لجنة تحقي الب بإ

م أننا سنتوقف عن هذه اإلجراءات في اللحظة الحاضرة..  جئنا اليوم، لنعلن إل
، ال أن ننشر شيئا من جوانبطلقد قررنا أن ن الحالة الحاضرة في الجزائر،  و

أن نظل في الحدود التي رسمها رغمًا عن أحداثها المثيرة... وسنلزم أنفسنا 
انه الذ أصدره في شهر سبتمبر من هذا العام..غالجنرال د   ول في ب

مقدمة قبل أن أتناول  س، أر لزامًا علي أن أمهد  ا سيد الرئ ولكني 
ان الجنرال د فرنسي و غب ات معينة.. ول،  م، ال يخلو من حساس طل عظ

ة  ذلك.. واألمم المتحدة، وهي مدر اتها  ة الجزائرة لها حساس ولكن القض
ة اتها الدول ذلك.. ،لمسؤول اتها    لها حساس

ل دورة من  ة األمم المتحدة، ناقشتها في  ة الجزائرة هي قض إن القض
ة عشر  ةة عشر ، وفي الدورتين الحاد1955دوراتها، منذ عام  ، أعرت األمم ةوالثان

الغ الستمرار الصراع في الجزائر، ودعت إلى إيجاد  اإلجماع عن قلقها ال المتحدة 
ادئها.. ولكن فرنسا  قوم على أساس ميثاق المم المتحدة وم ة الجزائرة،  حل للقض
ة األمم المتحدة في إيجاد حل قلقها قل األمم المتحدة، ولم تستجب لرغ  لم 
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ة الجزائرة، اد الميثاق وأهدافه.. ولهذا فإن األمم المتحدة،  على للقض وف م
رامتها قد ثلمت،  وأن سلطتها قد  ال فرنسا، هي التي يجب أن تشعر أن 

حت..   استب
س هذا وقت  ة الحساب، ول س هذا وقت تصف س، ل ا سيد الرئ ولكن 

افأة المصيب.. نحن نؤثر أن ننظ ر إلى األمام.. أن ننظر إلى إدانة المخطئ وم
شفي الج رات الماضي، و طو ذ اح، إلى مستقبل يبني الثقة ر مستقبل 

دافع من هذه الروح الخيرة، سنبدأ من اليوم السادس عشر من أيلول  والصداقة.. و
ه الجنرال د1959سنة  عترف فيها غ، وهو اليوم الذ أعلن ف استه التي  ول س

ال من   1959تقرر المصير.. أجل سنبدأ من عام  ح الشعب الجزائر في
ح تقرر المصير، ال من عام انتهاك ح 1830عام  ، من عام االعتراف 

  تقرر المصير.
ان الجنرال د حتو على مواد متعددة، غإن ب ه األلغام،  ش ما  ول، ف

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

ان هو مبدأ تقرر المصير.. ولسنا في حاجة ألن نرحب بتطبي هذا المبدأ  الب
ة منذ أن أدرجت على جدول أعمال  ة الجزائرة، ذلك أن هذه القض على القض

ل مناقش اتها على مبدأ تقرر المصير.. بل إنني األمم المتحدة، وهي تعتمد في 
ع القول أن الحرب الجزائرة قد قامت أصًال من أجل تقرر المصير..  أستط
ضاف إلى  ح هذا المبدأ سبب وجودها واستمرارها، وغدا شعارها وعلمها..  وأص
ة  قاعدة أساس ومة الجزائر المؤقتة قد اعتمدت مبدأ تقرر المصير  ذلك أن ح
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ًا تر في تحقي تقرر في برنامجه ومة وشع ا القومي، ذلك أن الجزائر ح
ادة واالستقالل.. ة، في الحرة والس قًا آلمالها القوم   المصير، تحق

ار، غولقد أشار الجنرال د اسي إلى حرة االخت انه الس ول في مقدمة ب
اعه.. وٕاننا  أنه خير طر يجدر إت اه  نرحب عن طر استفتاء شعبي، واصفًا إ

مة تتسم  ار، ممارسة سل مارس الشعب الجزائر حرة االخت أن  ذلك 
حة. ة الصح مقراط   الد

ع الجنرال د ح من واجبنا أن نتا انه، لنر غومن أجل ذلك أص ول في ب
ار، وأسلوب االستفتاء الشعبي.   تصوره لح تقرر المصير، ومبدأ حرة االخت

انه "إذاغقال الجنرال د اة،  ول في ب أن أسأل فقدر هللا لي الح إنني ألزم نفسي 
دوا ما يختاره  ة، وأن أطلب إلى الفرنسيين أن يؤ الجزائرين ماذا يردون في النها

  الجزائرون"..
قرة، للتعرف على معنى هذا الكالم الذ  حتاج إلى ع وٕان األمر ال 

س د ه الرئ ار..  ح تقرر المصير وال مبدأ سول، فهذا لغتفوه  حرة االخت
ح نافذًا، ولكن يجب أن غلقد أعلن الجنرال د ص ول أن ما يختاره الجزائرون، 

س د ان الرئ ده الفرنسيون.. هذا هو جوهر ب تضح من هذاغيؤ ل  ،ول، و
ار هو بيد فرنسا ال أجالء،  ن مستقبل الجزائر ستقرره فرنسا ال الجزائر.. وأن الخ

عنينا هو مستقبل الجزائر نفسها، وأن حرة بيد الجزائر.. ولكن الم ستقبل الذ 
حث عنها، هي اخت ار التي ن الذات، وهذا هو االخت ار الجزائر من قبل الجزائر 

ة الجزائرة... عطي فرنسا الح غوأن الذ عرضه الجنرال د جوهر القض ول 
صددها هو ح الشعب ا ة التي نحن  لجزائر أن تقرر مصير الجزائر.. والقض

ان الجنرال  ه ب اره..وٕان أقل ما نصف ف اخت في تقرر مصيره، بنفسه، بإرادته، 
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عمل على إفساد المصير غد ار من غير حرة، و عرض حرة االخت ول، أنه 
طلب االستفتاء الشعبي من شعب آخر.   تحت شعار تقرر المصير، و

اإ و  من في أكثر من وضع واحد في ب ل الخطر  ن الجنرال ن الخطر 
ة وفي توقيت غد ات من ناح تجلى ذلك أكثر ما يتجلى في طرقة االنتخا ول، و

، لقد أعلن الجنرال د ة أخر ات من ناح ول أن الجزائرين سينتخبون غاالنتخا
ما قال الجنرال ديجول، "لم تكن في الجزائر  قة"،  أفراد.. "ألنه منذ بدء الخل

قة"، إن هذا الكالم ه ست جديرة وحدة حق عينها.. إن هذه الحجة ل و الخرافة 
م مثل الجنرال د ان علينا أن نرجع عبر القرون، لنقتفي غبرجل عظ ول.. وٕاذا 

قة، لوجدنا أن أألمر فرنسا  ة لكثير من الشعوب، منذ بدء الخل آثار الوحدة الوطن
ثيرًا، ه  وك ف شرب الكأس غوسيجد الجنرال د نفسها مش التي ول نفسه، وهو 

املة.. وأن شعبها لواحد، وٕاذا دعوا إلى  ة  أعدها لغيره.. أن الجزائر وحدة تراب
صوتون أمة واحدة.. إن ح تقرر المصير  أفراد ولكن  صوتون  ت فال  التصو
ملكه األفراد في معزل عن أمتهم.. وأن الشعب الجزائر  أسرها وال  تملكه األمة 

ت "األفراد"، إن وراء ذلك غعرف تمامًا ماذا يخبئ الجنرال د رة تصو ول وراء ف
ى من أن إ تزيف المصير تحت ستار تقرر المصير.. و  ن الشعب الجزائر أذ

ه هذه الخدعة.   تجوز عل
ت، فإن الجنرال د ما يتعل بزمن التصو ول قد وضع توقيتًا مثيرًا غأما ف

قول الجنرال د انه غللعجب والدهشة..  حدد إول في ب عد نه س ات " زمن االنتخا
حيث ال تتجاوز قأرع سنوات، على أ ة،  صورة فعل صى تقدير، من عودة السالم 

ا سيد أرد أن أدين هذا الجدول  ا في األرواح مائتي قتيل.." ولست  الضحا
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عينها، مجسدة في هذه اآلراء.. إن  أنه يثير السخرة، ألنه هو السخرة  الزمني 
ش ات مشروطة  ة.االنتخا   رو ساخرة مضح

حيث  س من السذاجة،  وأنت تعلمون من غير شك أن الشعب الجزائر ل
ه رحمة الجنرال د ول.. غيلقي السالح، ثم ينتظر أرعة أعوام إلى أن تنزل عل

، فإن ظن السذاجة في الشعب الجزائر ان أحد  ساذج بنفسه، وعر  هوٕاذا 
  السذاجة!!

مائتي قتيل غجنرال دال حددولكن الهزأ الصارخ، أن  ول الحد األقصى 
ة  ة قاعدة حساب أ ات.. وال ندر  شر أولي للشروع في االنتخا في العام الواحد، 

ول إلى هذا الرقم الظرف؟.. وعلى أ أساس استطاع الجنرال غتوصل الجنرال د
غول غد ات ميتة أوصلت الجنرال د ة راض ة..؟ وأ اة اإلنسان م الح ق ول أن 

إلى أرقام الموتى؟.. نحن نعلم أن بين "المعمرن" الفرنسيين نفرًا من المتعطشين 
إلى الدماء، من الذين يروق لهم أن يتجاوزوا هذا الحد األقصى إلى ألفين أو يزد، 

ن أن تتعطل إلى األبد. م ات، و ة االنتخا هذا تتعطل عمل   و
س، نحن نرفض هذا الجدول الزمني،  ا سيد الرئ نحن نرفض أن ال 

عدد محدد من السنين، يبدو لنا  عدد محدد من القتلى، و ات  ن أترت االنتخا
س د م الذ حارب من أجل حرة غالرئ طل العظ س ديجول، ال ول قد خان الرئ
  بالده..

ما رسمها الجنرال د ول، ألفزعتنا غعلى أننا لو اقترنا من الصورة 
غ ح أن الجنرال د ول قد قرر أوًال مبدأ تقرر المصير، ولكنه التفاصيل،.. صح

سرد التفاصيل نجد أنفسنا أمام صورة مهتزة قلقة. إن التفاصيل تخون  حين 
ول تقضي على مبدأ تقرر غن وسائل التطبي التي اقترحها الجنرال دإ المبدأ.. و 
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بدو لنا الجنرال د ل ما نجغالمصير.. و  هدول وقد وأد طفله في لحظة مولده.. و
ات األ مم المتحدة.. هذا هو اآلن جثة هامدة لتقرر المصير، ملقاة على عت

ات ل م إلى العت عض المشروع الفرنسي، يالمشروع الفرنسي، ورما تساب  رحبوا 
ة األمل، حينما م ستصيولكن اة، تم خي رون إن هذا الوليد هو جثة فارقتها الح

اة!!    عند أول نفس من أنفاس الح
قة وال تحس ال.. إنه الحق اب المجاز أو الخ بوا أن قولي هذا هو من 

ارات الثالثة التي أعلنها الجنرال د ول في غعينها.. فتعالوا معي ندرس الخ
ة الجزائرة.. ة القض قترحه لتسو   المشروع الذ 

أنه "خراب ودمار،  غول  أوًال: االنفصال (أ االستقالل)... وقد وصفه الجنرال د
م ة، وال  ة الرهي اس اته الفقر المدقع، والفوضى الس حمل في ط قه، وهو  ن تصد

ة..". رة شيوع تاتورة عس ح الشاملة، ود   والمذا
ة أو االندماج، ووصفه الجنرال د ًا: الفرنس منح المساواة مع غثان أنه  ول 

ات والوظائف، والضمان االجتماعي، ومجمؤ الفرنسيين، في الرواتب والمس وعة ول
ازات.   من االمت

قدم للجزائر معونات  أن  غول  ثالثا: االتحاد مع فرنسا، وقد وصفه الجنرال د
ة. رة واجتماع ة وعس   اقتصاد

س،  ا سيد الرئ ان،  عروضه هذه، غن الجنرال دأوغني عن الب ول 
ل  ار، و مارس االخت فتح المجال أمام الشعب الجزائر ل ما عرضها، ال  و

أنه يؤد إلى حرة اال غول  ار.. إن االنفصال قد سخر منه الجنرال د خت
الكوارث غاالستقالل.. عرضه الجنرال د ، مع التهديد  ول على الشعب الجزائر

ح ول إلى أن غوليثير مخاوف الغرب، فقد أشار الجنرال د .والفقر والخراب والمذا
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تاتورة عس ام د فضي إلى ق ة.. والجنرال االستقالل في الجزائر، س رة شيوع
عد من غد .. 1ول يذهب أ م على رقاب الشعب الجزائر شهر سيف التقس لك، إنه 

هذا تفقد الجزائر أهم ثرواتها  فرنسا، و م الجزائر، وٕالحاق الصحراء  إنه يهدد بتقس
ان الشعب الجزائر سيجد نفسه معرضًا لهذا التهديد والوعيد  ة.. فإذا  ع الطب

ار ستقوم تحت إشراف فأين هي حر  ة االخت انت عمل ار، خاصة إذا  ة االخت
عرضها الجنرال د ارات الثالثة التي  ة، وعلى هذا فإن الخ ول غاإلدارة الفرنس

فرنسا، أو استقالل  فرضه التهديد والوعيد، وهو اإلدماج  ار واحد،  ترسو على خ
لة عد تقسم الجزائر إلى دو نف فرنسا،  ش في  ع لة هناك. هزل    هنا ودو

عًا نتف مع الجنرال د نا جم قاعدة غإذا  ول على مبدأ تقرر المصير، 
ة الجزائرة، فإن األ ة القض ة لتسو حتاج إلى فلسفة معقدة وال إلى أساس مر ال 

مارس الشعب الجزائر  ساطة ووضوح وٕايجاز، يجب أن  ل  ة..  أساليب ملتو
ار، في استفتاء شع امل من الحرة.. وٕان حرة االخت مقراطي، وفي جو  بي د

ه، فال يتم تحت  ون لفرنسا دخل ف أول شرو الحرة لهذا االستفتاء، أن ال 
  إدارتها وٕاشرافها.. بل يجب أن يتم تحت إشراف األمم المتحدة..

افة أنحاء العالم  غول أنه سيدعوا "المراقبين من  ولقد أعلن الجنرال د
شهدوا إجراءات اال ستجيب ل ستفتاء.." ونحن نر أن حضور المراقبين ال 

ان  ات العدالة، وال يرتفع إلى مستو هذا الحدث التارخي الهام.. وٕاذا  لمقتض
ل غالجنرال د ه  عني استفتاء حرًا، تتجلى ف قول حقًا وصدقًا، و عني ما  ول 

س أمامه إال حة، فل ة الصح مقراط عهد إلى طر واحد، وهو أن  معاني الد
ة االستفتاء.  اإلشراف على عمل   األمم المتحدة 



  

-91-  

ومة الجزائرة من جانبها تواف على هذا االستفتاء  في وال شك أن الح
ومة الجزائرة أنأفي إطار األمم المتحدة.. بل إنني  اسم الح ع أن أعلن  ا هستط

تزم بهذه النتائج ن تلألتواف سلفاً على نتيجة هذا االستفتاء.. إن الجزائر مستعدة  
انت  اإلتحاد مع فرنسا.. إذا  فرنسا، أو  االندماج  انت.. إنها ترضى  مهما 
ون االستفتاء تحت إشراف األمم المتحدة..  شر أن  هذه نتيجة االستفتاء، 
هذا فإننا نتحد فرنسا أن تواف على االقتراح.. وعلى فرنسا أن تستجيب لهذا  و

انت تملك ا ،التحد   لشجاعة لقبوله!!إذا 
ة الجزائرة، على غوٕاذا رضي الجنرال د ول بدور األمم المتحدة في القض

ومة الجزائرة ن ألمن جانبها، مستعدة  ،هذا األسلوب الذ اقترحناه فإن الح
حث مع فرنسا شرو وقف إطالق النار.. وسوف ال تقتصر النتيجة على تحقي  ت

ون السالم، التهدئة التي أخفقت فرنسا، وستظل ت ، في بلوغها.. بل س خف
اته وخيراته.. وستظل فرص السالم قائمة، وفرص الحرب  ل بر والسالم الدائم 

ذلك ة في عنادها، ممتنعة عن الدخول  ،ستظل قائمة  قيت فرنسا ماض إذا ما 
ما ستقع  ة،  ومة الجزائرة.. وعلى فرنسا تقع المسئول في مفاوضات حرة مع الح

ة عليها اله ة ضارة قاس ع حلفائها زمة.. حقًا إنها معر قف فيها مع فرنسا جم
طال ال ادينها أ قف في م قف معهم تعب الجزائر و شوأصدقائها.. ولكن الجزائر 

ة للحرة في العالم. ع الشعوب المح   جم
س د انه قائالً غولقد أعلن الرئ "إن الطر مفتوحة.. ولقد اتخذنا  :ول في ب

فرنسإ و قرارنا..  ة جديرة  ان الجنرال دان العمل حرصًا أن تكون  على ولغ" فإذا 
ة إلى األمم المتحدة،  سلم هذه العمل ه إال أن  فرنسا، فما عل ة جديرة  هذه العمل
ان  ة.. أما إذا  ل التقاليد واألعراف التي تستحقها هذه العمل موجب  ولتنفيذها 
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ة االغالجنرال د قصد بهذه العمل ة، ول  ستهالك الدولي، في هذه المنظمة الدول
ما  فرنسا  ة جديرة  ه، فستكون هذه العمل عض األصوات إلى جان "ليخطف" 

األمم المتحدة حيث يجب أن تسود غأعلن الجنرال د ست جديرة  ول، ولكنها ل
  تقاليد الح وأعراف العدالة.

س ديجول،  ان الرئ س، أن ب ا سيد الرئ بدو واضحًا،  في أسسه ال و
ن  ة الحرة..وٕاذا أم ع أن نعتبره نصرًا لقض الترحيب، ونستط في تفاصيله جدير 

أسسه ال  قه،  ه إلى ثالثة، إلى في تحق عود الفضل ف تفاصيله، فإن النصر 
ا، وٕالى الجنرال د ه في  نولك ول ثالثًا،غالجزائر أوًال، إلى األمم المتحدة ثان نصي

ه.. إن الشعب الجزائر هذا النصر، قدر الدور  ه وساهم ف ات  ،الذ لع التضح
ل الذ خاضه عبر مئة وخمسين  الكفاح الدامي الطو ات التي بذلها، و الغال
ومة الجزائرة  مفاخره، ال ثاني له، إن الح قف في ميدان النضال منفردًا  عامًا، 

ة قد أعلنت عن رغبت اشرتها مهامها الوطن ها للوصول إلى منذ اللحظة األولى لم
ة الجزائرة، في نطاق مفاوضات حرة تستهدف تحقي تقرر  ة للقض ة سلم تسو

  المصير.. 
ع الدول األعضاء لم يدخروا جهدًا  ة لألمم المتحدة، فإن جم النس أما 
اد الميثاق وأهدافه..  قوم على م ة الجزائرة،  في سبيل الوصول إلى حل للقض

ة حاسمة تدعو فرنسوفي الدورة األخيرة أقرت  والجزائر إلى  امنظمتكم، توص
ة ال ة الجزائرة فالشروع في مفاوضات حرة بين فرنسا والجزائر، تستهدف تسو ض

ة شرف عادلة. س د تسو ول، فال رب أن له دورًا في اإلنجازات التي غأما الرئ
ة الجزائرة، هذا إذا تخلى عن غضبته العارمة على االست القض قالل.. اقترنت 

س لمدة غإن الجنرال د ح ع أن  ستط طال التحرر، ال  طل من أ ول، وهو 
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، حين يناضل من أجل حرته واستقالله.. وٕالى  الشعب الجزائر ه  لة إعجا طو
س لنا أن ننسى اآلن الجنرال د ول ترطه زمالة السالح غجانب هذا فإنه ل

ن قاتل الجزائرون ليردوا لفرنسا المجاهدين الجزائرين، ففي الحرين العالميتي
حفظوا عليها وحدتها.. وأخيرًا ال آخرًا، إن الجنرال  صونوا حرتها، بل ل شرفها، ول

م، إنه مهما طال األمد على حرب التحرر غد أ جند عظ عرف،  ول 
فة فرنسا.. ذلك هو  ون حليف الجزائرين، والهزمة حل الجزائرة، فإن النصر س

  د لكلمته..امحتوم الذ ال ر المصير ال
س د ان الرئ ان لب س مليء غوٕاذا  ا سيد الرئ اه، فإنه،  ول مزا

ة  ، وال األمم المتحدة أ المعايب، والمعايب الكثيرة، وال يتحمل الشعب الجزائر
س دؤ مس ان الرئ ة عن الجوانب المظلمة في ب ة تقع على ؤ ول.. إن المسغول ول

ارس، فهي التي ارس ما تزال شوارعها تئن تحت  اهل  صنعت هذه المعايب، و
رة االستعمارة..   أقدام العس

س د اسي قائًال: "سنعمل على الوصول غلقد أعلن الرئ انه الس ول في ب
م، وأعني بذلك أن  ما يتف مع تقاليد شعبنا العظ ة الجزائرة  إلى حل للقض

حدد مستقبله عة التي الشعب الجزائر سيختار مصيره و .." وهذه الكلمات الرف
س هنالك  عًا في سجالتنا.. ول انًا رف تفوه بها الجنرال ديجول، يجب أن تتبوأ م
مة  ما هو أشرف، وال أنبل من هذه الكلمات الشرفة النبيلة..وٕان فرنسا ستكون عظ

ان الشعب الجزائر سيجد أمامه الفرصة غحقًا، بل أعظم مما قال د ول، إذا 
عيدًا عن أن وعد وٕاغراء.. الكامل عيدًا عن أ وعيد وتهديد، و ار،  ة لحرة االخت

فتح التارخ أروع صفحاته للجنرال د أعظم غوس ل حق الحرة لفرنسا، طول، 
الحرة للجزائر..   واعترف 
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اسي مختلف الحلول غولقد أحسن الجنرال د انه الس ول، حين عرض في ب
اله،  ت "االستقالل واإلدماج نه أعإالتي تخطر على  طرح للتصو أنه س لن 

ارات الثالثة".. إننا نثني  واالتحاد، ليختار الشعب الجزائر واحدًا من هذه الخ
ول أنه عرض األمر بهذا الوضوح، ونحن ال نبخل على الجنرال غعلى الجنرال د

ستح الثناء.. وٕاذا استطاع الشعب الجزائر أن يختار الثناء حين  غول  حرة  د
طل الثورة  ون  غول س املة، فإن الجنرال د حرة  طرح صوته  املة، وأن 
ة، ولكن من غير خرائبها  ل أمجاد الثورة الفرنس ة المعاصرة ثورة لها  الفرنس

  ودمارها ومظالمها..
اهرة التي رسمها لنا الجنرال  ولكن علينا أن نقترب من هذه الصورة ال

اسي،غد انه الس ة فاحصة، ولنتأمل ظاللها  ول في ب عين ذ ولننعم النظر فيها 
صبر وأناة.   وألوانها 

لما اقترنا من الصورة تجلت أمامنا تناقضاتها الخطيرة، ففي الوقت  و
ر وجود الشعب  ح الشعب الجزائر في تقرر المصير، ين ه  عترف ف الذ 

هذ ة، و أمة لها مقوماتها الوطن عرض  االجزائر  ار لفإنه  شعب ال ح االخت
ار لوطن عرض ح االخت ما  ة،  قوم ة.. عترف له  م الوحدة اإلقل عترف له    ال 

ان قومي،  غول فإن الشعب الجزائر من غير  وفي نظر الجنرال د
س د اسي.. لقد تحدث الرئ ول عن الجزائر غوالوطن الجزائر من غير وجود س

ع الناس دون أن ار أنا لجم انت الجزائر  على اعت .. لقد  تكون للشعب الجزائر
ان  ن لها  غول ولم  س د ما قال الرئ ة،  عرضة للغزوات المتعاق
اسي..وٕانني أحسب أن خير طرقة لعرض هذه اآلراء المشوشة، هي أن أقرأ  س

س د لمات الرئ س دغلكم  ادة غول نفسه: قال الرئ ول: "لم تكن هناك س
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ين والرومان، والفاندال، والبيزنطيين، والعرب السورين، جزائرة.. إن القرطاجي
عد اآلخر في الجزائر دون أن تكون هناك  واألتراك والفرنسيين، قد تغلغلوا واحدًا 

أفراد..".ذدولة جزائرة، ول ار ستعرض على الجزائرين    لك فإن حرة الخ
اسيغإن هذه األسس التي يبني عليها الجنرال د هي  ول مشروعه الس

ة في الضعف والهزال، وال بد ار.. إن ح  هأن تدفع مشروع من غا إلى االنه
بيرها و صغيرها، هذا هو ميثاق األمم  تقرر المصير هو ح تملكه الشعوب 

س لهم أن  ا ح تقرر المصير إال مارسو المتحدة نصًا وروحًا.. إن األفراد ل
قت نشوء بوصفهم أعضاء في أمة واحدة، وٕاال رجعنا إلى ا ة التي س لمرحلة البدائ

ان الجنرال د المه عن تقرر المصير، غالشعوب واألمم، وٕاذا  ول أمينًا في 
شعب واحد..  حقه  عترف للشعب الجزائر  ل شيء، وأن  ه أوالً وقبل  فيجب عل

ون أسطورة جميلة.. ثم أن الجنرال د ول قد أشاروا غوٕاال فإن ح تقرر المصير 
طاجيين والرومان، والفاندال، والبيزنطيين، والعرب السورين، وعرب إلى القر 

حت هذه األرض  أنما أص ة، والترك، والفرنسيين، وغزواتهم على الجزائر، و قرط
ستقبلوا هؤالء الغزاة،  أنما دور الجزائرين أن  موئًال للغزاة يتعاقبون عليها، و

موا فيها آمنين م ق راتهم، ل هيئوا لهم معس   طمئنين.و
س د ،وٕاني ادر إلى القول، إن غمع احترامي للرئ س لي إال أن أ ول، ل

اسي..  ة والفهم الس ة مفضوحة في الوقائع التارخ هذا الكالم يدل على سطح
حاجة ة التي  إلى وما أظن أنني  ة والقانون ع األسانيد التارخ م جم أن أضع أمام

دولة حرة مستقلة ادة الجزائر،  ة  1830انت في عام  تثبت س ق تشارك مع 
ة المعروفة، فقد أوفيت هذا الموضوع حقه في الدورات  الدول ضمن العالقات الدول

رة أن ف م  ر حاجة إلى أن أذ ذلك  قة.. ولست  الدولة، في مفهومها  السا
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رة ة، تلك الف رة القوم حاتها  المعاصر، إنما هي حديثة حداثة الف التي أرسلت ص
ة انت تجمع بين ذراعيها معظم  الداو عد تفتت اإلمبراطورات العظمى التي 

أن اختراع حديث..ولماذا أذهب  شعوب العالم.. إن الدول القائمة اآلن هي حديثة 
عين دولة من الدول الممثلة في  قل عن س حث عن الدليل، إن ما ال  عيدًا في ال

م األمم المتحدة لم تكن موجودة قبل مائتي عام.. و  ما بين صفوف أجيلوا الطرف ف
قة الصارخة.. إن هولندا قد استقلت في عام  م الحق ا 1579تتجسد أمام لج ، و

ات المتحدة في عام 1830في عام  ، 1822، والبرازل في عام 1776، والوال
ة في عام  ا الجنو ة 1810ودول أمر ، وأن دول البلقان، والدول اإلفرق

ة، قد ظفرت  ة واآلسيو طول عد حروب  ه،  ش ف استقاللها في هذا القرن الذ نع
عث على اإلعجاب والتقدير.   ت

ة األمم  ولننظر ماذا تم في عهد األمم المتحدة، لقد انضم إلى عضو
عضها إلى عهد قرب  ان  المتحدة عدد وافر من الدول لم تكن دوًال قبل ذلك.. و

اشر. م فرنسا الم   تحت ح
ول، فإني غما سردها الجنرال د ،تعرضت لها الجزائرأما الغزوات التي 

ضعها الجنرال دألآسف  انت غن  ادة الجزائر.. لقد  حجة  ضد س م  ول أمام
ل أرجاء العالم.. إن  ءا الحرب والغزوات جز  ة في  من تارخ العالقات الدول

ان تارخ غزوات وغزوات مضاد التأكيد،  شمل ذلك فرنسا  ا، و ة في تارخ أورو
ع الغزاة الذ سردهم د  اول قد غزوا فرنسغمراحل متعددة من التارخ.. إن جم
س د ول قد غزوا فرنسا، غما غزوا الجزائر.. وٕان العرب الذين أشار إليهم الرئ

ة ال تنفى وحدة  وتوغلوا فيها حتى وصلوا إلى بوردو... ولكن هذه الوقائع التارخ
أمة واحدة، إن ذلك ينطب تمامًا على الوطن الفرنسي وال وجود الشعب  الفرنسي 
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قيت محتفظة بوجودها  التي  الجزائر تعرضت لموجات من الغزو األجنبي، ولكنها 
ة.. وترابها  ة، التي تؤلف في مجموعها األمة العر ، واحدة من الشعوب العر القو

قة الثابتة هي أن الجزائر ع جزء من الوطن العري الكبير.. إن ما أن الحق ة  ر
ة. وٕان هذه ة التي يجب أن يبنى عليها أ فرنسا فرنس قة األساس ة  الحق حل للقض

تب له النجاح.. ن أن  م   الجزائرة، 
س، ال بد ا سيد الرئ إليها  تطلعلنبلغ هذه النتيجة، التي ن ،غير أننا، 

س د أن نمل إخالص،  ان الرئ ستهدفها، غون ب اسة التي   ينمتسمول والس
ارمن بروح اإلخالص.. يجب أن نتأكد  طرح على الشعب  ،أن الخ الذ س

ار الذ عرضه  م أن الخ ؤسفنا أن نعلن أمام ، صادق وأمين وحر.. و الجزائر
و مرض فقر الدم، فضًال غالجنرال د ش فة، إنه  ول مصنوع من خامات ضع

قد  ،للحلول الثالثةول، في شرحه غعن أنه ينقصه الوضوح.. ثم إن الجنرال د
ار وانتزع منها الحرة. إلى آخر قطرة منها.. لقد عرض  "استقطر" حرة الخ

ه غالجنرال د ة نظرة ثالثة حلول، ولكنه في الواقع قد صب جام غض ول من ناح
حرارة وحماسة..  على الحل األول، االستقالل، ودعا إلى قبول االثنين اآلخرن 

هو الحل األول، ما يلي: "إن فرنسا ستتخلى عن لقد قال عن االستقالل، و 
م الذ  الجزائرين الذين يختارون االنفصال عنها، ومن غير فرنسا سينظمون اإلقل

ه، والموارد التي تكون تحت تص شون ف ومة التي يردونها.. وٕان ر ع فهم، والح
ة  قها فضًال عن أنها تؤد إأقناعتي الشخص ن تصد م لى ن هذه النتيجة ال 

ة السائدة، ستواجه  ما نعرفها، وفي ظل الظروف العالم الكارثة.. وأن الجزائر 
ذلك، أن  ة والفقر.. وأنه غني عن القول  الكوارث والمصائب ومنها الشيوع

قوا فرنسيين، س ان أصلهم، الذين يردون أن ي جر إعادة تالجزائرين مهما 
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ة أخر فستتخذ  طانهم.. ومن ناح عهم است ع الخطوات ألن نضمن، تجم جم
ار الزت في الصحراء فهو نتيجة  ع الظروف، استمرار األعمال في آ تحت جم

رت  ة و ا حضرات مالجهود الفرنس أسره.." وٕانني،  صالح العالم الغري 
ة هادئة،  م في حاجة إلى أناة صابرة، ورو م عذرًا وصبرًا.. أن ح الزمالء، أستم

موا ب عوا أن تح س دلتستط ان الرئ شوف، غهدوء على ب ول.. إنه تهديد م
غة في الوعيد، إن االستقالل ة للكوارث، غفي نظر الجنرال د ،وملحمة بل ول، مجل

س د الم الرئ ول في هذا الصدد غوهو لعنة من السماء ونقمة على األرض.. إن 
نفر منه منط التارخ المعاصر.. إن اال قة، و ون عن الحق عد ما  ستقالل ال أ

س د ة للنماء غيؤد إلى هذه الشرور التي عددها الرئ ول.. إن االستقالل مجل
ات  ع الحر ة وأقدسها.. لقد سب لجم اع ألرفع المطالب القوم ه إش والتقدم، وف

الوعيد والتهديد ولكن  سرعان التحررة أن واجهت مثل هذه اإلنذارات مشحونة 
الثلو  ام شف زفها، وذابت  ج تحت شعاع الدفء الساطع من شمس الحرة... أن

ينة، والخضوع للنظام  ان "المعمرون" الفرنسيون يلتزمون جانب الهدوء والس وٕاذا 
ة،  ة وعاد ع در الصفو.. وستكون الحالة طب قع في الجزائر ما  العام، فلن 

انتا تواج الحالة التي تسود تونس والمغرب في الوقت الحاضر، وقد  هان تمامًا 
حث أمر استقاللهما في هذه القاعة  نا ن   . نفسهامثل هذه اإلنذارات، حين 

ة، فقد سب لي أن عالجت هذا الموضوع، وهو من  الشيوع أما التهديد 
ة صمد أمام أ تحليل جد التفاهة الواه وقد فقدت هذه التهمة  ،حيث ال 

صلح لهذه الحق حت زًا قدمًا مهلهًال ال  ة من زماننا.. ولكن جديتها، وأص
سلط ، هو غالجنرال د هالصوت الالهب الذ  ول على ظهور الشعب الجزائر

الفاقة، إذا اختارت الجزائر الحرة واالستقالل.   التهديد 
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ثيرًا من الدول الممثلة في  الفقر هو تهديد "فقير" بذاته.. إن  إن التهديد 
الح رة واالستقالل.. وٕان ميثاق األمم األمم المتحدة هي دول فقيرة، ولكنها تنعم 

ثيرًا  ته الدول الفقيرة.. وٕان  قبل في عضو ان ال  ون "فقيرًا" حقًا، إذا  المتحدة 
ة، ولم ينتقص ذلك من حقها  ة وفن من الدول األعضاء تتلقى معونات اقتصاد
ست برئة من الحاجة للعون.. إن فرنسا تتلقى  في االستقالل بل إن فرنسا نفسها ل

ة متعددة المصادر.. الجنرال دإ و  قروضًا ومعونات مال ول، أن يرفع غنه ال يلي 
سإ شعار الفقر في وجه الحرة واالستقالل.. و  ل حال، ل بلدًا  تن الجزائر، على 

قتها ما عات الحرب لمدة ستة أعوام، س ل ت ة عام ئفقيرًا، إن الجزائر احتملت 
له من ة، من  من الكفاح.. وقد احتملت ذلك  غير قروض وال معونات مال

ة أو من مؤسسات األمم المتحدة.. إن الجزائر تتوافر فيها الموارد  المصارف العالم
ة، ولعل السيو سوستيل الوزر الفرنسي لشؤون الصحراء خير حجة في  ع الطب

ة في يوليو  تب مقاًال في مجلة الشؤون األجنب ، و 1959هذا الموضوع.. فلقد 
عي الكامنين في الصحراء ..تحدث عن ا  لمخزون الكبير من الزت و الغاز الطب

عتبر عي في حاسي الرمل   واحدا ولقد أكد المسيو سوستيل أن حقل الغاز الطب
ة إ من اكبر الحقول في العالم و  مد الجزائر والقارة األورو ع أن  ستط ن هدا الحقل 

ذلك  صة.. وأشار المسيو سوستيل  معادن المتوافرة في الجزائر ال إلىطاقة رخ
اً أمام  الحديد والنحاس واليورانيوم..و مثل المنغنيز  ولقد ألقى المسيو سوستيل خطا

ع أن تبلغ مستو  يوليو، 21 في مجلس الشيوخ الفرنسي، ه أن فرنسا تستط أ ف تن
. وعلى هذا فإن الجزائر 1963االكتفاء الذاتي من الزت في فترة ال تتعد عام 

ن أن تصنف من الدول الفقيرةال  يف  ،م ة، و ع وهي تملك هذه الموارد الطب
ن للجزائر أن  أن يجعل فرنسا في  على كون بلدًا فقيرًا، والزت الجزائر قادرتم
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عد هذا فإن لنا تأن نتساءل أيهما البلد الفقير، الجزائر  مستو االكتفاء الذاتي.. و
  أم فرنسا..

ان األمر،  ائنًا ما  ة و اتها االقتصاد ع أن تتدبر ح فإن الجزائر تستط
ت تحت تصرف الشعب الجزائر وحده..  ة، لو أن هذه الموارد تر ع مواردها الطب

أيد أبنا ة تنمو وتستغل على أفضل وجه  ع ها، إن ئذلك أن ثروة الجزائر الطب
س لفرنسا أو غؤ اقتصاد الجزائر هو مهمة الشعب الجزائر ومس ير فرنسا وليته، ول

دخل في هذا الموضوع.. إن الجزائرين هم خير من يبني االقتصاد القومي في 
ة، وأنها ستمتنع  ش في عزلة اقتصاد الجزائر.. ولست أعني بهذا أن الجزائر ستع
ا  عن تلقي العون االقتصاد والفني من الدول المتقدمة في مضمار التكنولوج

ة.. أ شعب هو أقرب لل جزائر من فرنسا، في ميدان التعاون، إذا والخيرات الفن
حرتها واستقاللها؟؟ وخذوها عن، أيها الزمالء  انت فرنسا تعترف للجزائر 

أني عدو فرنسا،  ن أحدًا ال يداني فرنسا إالمحترمون، وأنا موصوف ظلمًا وخطأ 
ت فرنسا الجزائر للجزائرين.   في صداقتها للجزائر.. إذا تر

ما تحدث عنه الجنرال  ن األمر الخطيرأعلى  م الجزائر  م هو تقس الجس
ر الجنرال دغد ول على صراحته في غول بوضوح وصراحة.. وٕاننا بدورنا نش

ومة الجزائرة، وضاعف من إحساسها  ،هذا الموضوع اه الح فقد زاد من انت
ان الجنرال د ة.. ولقد  اسة الفرنس ل غالخطر الكامن في الس ول واضحًا 

حين أعلن أن الجزائر إذا اختارت االستقالل عليها أن تواجه الخطرن الوضوح 
، والثاني: اختطاف الصحراء الجزائرة  –الكبيرن  م الوطن الجزائر األول: تقس

ة. ولقد أشار الجنرال د ع طان غل مواردها الطب ع واست ول إلى إعادة تجم
ظلوا فرنسيين.. وه ن "الجزائرين" الذين يردو  عرض غذا فإن الجنرال دأن  ول 
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ن أن  م م، وهو أشد بالء  ة سيف التقس اليد الثان شهر  االستقالل بيد واحدة، ثم 
ترتب على ذلك  فقد مزته أتتعرض له أ "أمة في وطنها.. و ار  ن االخت

  وأخالقيته، بل والهدف الذ عرض من أجله.
قتصر على إنزال العقاب غغير أن الجنرال د الذين ول ال  االستقالل، و

ازات  افآت واالمت عد من ذلك.. إنه يبذل الم يختارون االستقالل، ولكنه يبتعد إلى أ
: االندماج أو االتحاد مع فرنسا.. وهذه هي اآلخرنللذين يختارون الحلين 

ما عبر عنها الجنرال د ازات  افآت واالمت قول غالم ة لإلدماج، إنه  النس ول، 
سوراً  ون م ة في أ للجزائرين أن يتبو "س ة واإلدارة والقضائ اس وا المناصب الس

ة  النس ع النافع  فتح لهم مجال الخدمة العامة، وسيتمتعون بجم الدولة.. وس
م، تمامًا على  للرواتب واألجور والضمان االجتماعي والتدرب المهني والتعل

شون نفسه المستو  ع طب في فرنسا نفسها... وس عملون حيثما الذ   شاءون و
ارة أخر  ع لها.. و ل معنى الكلمة، إ :في أراضي الجمهورة  شون  ع نهم س

انتهم أو الجماعة التي ينتمون إليها، عل قطع النظر عن د قدم المساواة وعلى  ىو
حون جزءًا ال  نفسه، المستو  ص سائر المواطنين، وفي الصغيرة والكبيرة، وس

رك إلى تامانراسي.."يتجزأ من الشعب الفر  متد فعًال من دان   نسي، الذ 
س، سيجد الجزائرون أنفسهم في  ا سيد الرئ ة،  ارات العذ بهذه الع
شون حينئذ في جمهورة أفالطون، التي ال  ع ة في الفردوس المفقود!! س النها

حلم بها الناس عبثًا، إلى يومنا هذا!!   يزال 
ة لالتحاد، فهذه هي ا النس عرضها الجنرال دأما  ازات التي  افآت واالمت ول، غلم

أنفسهم، تسندهم  م الجزائرون أنفسهم  ح قول "ستكون نتيجة االتحاد، أن  إنه 
فرنسا، في شئون االقتصاد،  قة  ة والعالقة الوث الدفاع و المعارف، و المعونة الفرنس
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 ، م الداخلي على أساس اتحاد ون الح ة.. وس اسة الخارج هذا تتمتع والس و
شون معًا في  ع ائل، الذين  طين والق ع المجموعات، الفرنسيين والعرب والمرا جم
ما يردون في إطار من التعاون.."  اتهم  فوا ح ة ل الضمانات الكاف البالد، 

س د ة أخر يرسلها الرئ ارات عذ س، ع ا سيد الرئ ول إلغراء الشعب غوهذه، 
حاد مع فرنسا.. ولست أرد أن أطيل الكالم في هذه على االت هالجزائر لحمل

ارات الجنرال د ،النقطة افآت غفإن ع ول توضح نفسها بنفسها.. إن هذه الم
عرضها الجنرال د ازات التي  ار حرته.. غواالمت ول من شأنها أن تسلب من االخت

ار ح ون االخت ار إلى اضطرار.. ول ة بذاتها أن تحيل االخت اف رًا يجب إنها 
الت.. ولقد  الكوارث والو ازات ووعيد  االمت ه وعد أو وعيد، وعد  صاح أن ال 

اإلعدام.. وٕانه غأوضح الجنرال د م على االستقالل  اسي أنه ح انه الس ول في ب
ا  األكاليل والزهور تحت أقدام االتحاد واالندماج.. في القضا فرش األرض 

قوم  ة يجوز أل مواطن أن  اس ة لهذا الحل أو ذاك، وذلك هو الس حملة دعائ
ون له مثل هذا الحغح الجنرال د ان مواطنًا جزائرًا، ولكن أنى   ،ول لو 

لة أخر  لة استعمارة، فيخل مش س دولة يزعم أنه يرد أن ينهي مش وهو رئ
  ال تقل عنها خطرًا وضررًا.

أن س،  أذن لي سيد الرئ ة، أرجو أن  هذه المناس أبتعد قليًال عن  و
ار في النظام القضائي البرطاني..  الموضوع ألتحدث عن مفهوم الحرة االخت

ون إقرار المتهم ملزمًا إال إذا  ،موجب هذا النظام القضائي أ نظام آخر، ال 
ة شهيرة،  ة جنائ اره.. وقد حدث مرة، في قض محض إرادته وفي حرة اخت أعطاه 

يف جرت الحادثة" لقد  :لمتهمأن قال النائب العام ل "إنه خير لك أن ترو لنا 
ًا من الوعد والوعيد،  رئًا، خال طًا و س ان هذا الكالم من جانب النائب العام 
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طلة  حة" التي أسداها النائب العام للمتهم م مة اعتبرت هذه "النص ولكن المح
ل االعترافات التي أدلى ب مة  ار، ورفضت المح عد هذه لحرة االخت ها المتهم 

س، أن تت ا سيد الرئ حة.. وٕاني ألرجو،  ة أالنص مة البرطان يف أن المح ملوا 
حة،  ،قد رفضت إقرار المتهم عد هذه النص ار،  ألنه صدر عنه من غير حرة اخت

س د ان الرئ افأة  ةول الذ لم يترك غضغفماذا تقولون في ب إال وزمجرها وال م
  إال وزنها؟!
عد وان أتي  ار، إلى شر آخر  تقل اآلن من الشرور التي تسب االخت

ار، إن الجزائرين عد أن يواجهوا الوعد والوعيد قبل إعطاء  ،انتهاء مرحلة االخت
حدثتكم أن  أصواتهم، سيواجهون خطرًا آخر ناجمًا عن أصوات غيرهم.. ولقد

طلب من الشعب الفرنسي أن غول قد أعلن أنه س ة ي الجنرال د دخل في عمل
ة ما أحسب  تتصو اس ، تلك هي بدعة س د ما يختاره الشعب الجزائر ، ليؤ أخر

ا االستعمارة التي عرضت على األمم المتحدة، إن  ع القضا أن لها مثيًال في جم
قال في هذا الموضوع أن الجنرال د ول قد خول الشعب الفرنسي أن غأقل ما 

.. نحن نعلم أن فرنسا، بوصفها مارس ح الفيتو في مصير الشعب  الجزائر
ة حين  عضوًا دائمًا في مجلس األمن، تملك ح الفيتو تمارسه في المشاكل الدول
ه ميثاق األمم  ما نص عل تعرض على مجلس األمن.. ذلك هو ح فرنسا، 
ة لمستقبل الجزائر،  النس المتحدة، ولكننا ال نعرف نصًا يخول فرنسا ح الفيتو، 

قولوا ولح ال ان على الفرنسيين أن  شعب الجزائر في تقرر مصيره.. وٕاذا 
ون قد وقع  ما اختاره الشعب الجزائر لنفسه، فإن المصير الجزائر  لمتهم ف

  تحت رحمة فرنسا.. ونحن نعرف مصير هذه الرحمة..
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الجزائر يرد  ولكن عالم هذه الحرب دائرة؟؟ إن الحرب دائرة اآلن ألن الشعب 
رفض أن  أن لمة في هذا المصير، من قرب تقرر مصيره بنفسه، و كون لفرنسا 

س د ان الرئ عيد.. نحن نعرف سلفًا، و س دغأو  ول هو غول هو الدليل، والرئ
ان هذا االستقالل  ،ن فرنسا ال تواف على استقالل الجزائرأالشاهد على ذلك،  إذا 

أصوات فرنسا. ونحن لم نعرف أبداً  أتي  ومين قد تقرر أ س ن مصير المح
حارب  أصوات الحاكمين.. إن األصوات التي تعنينا هي أصوات الشعب الذ 

ار هذا  ، إذا ر عمن أجل حرته واستقالله.. وأ اخت ض على الشعب الجزائر
ون للشعب الفرنسي؟ نحن نعلم أن "استقالل" الجزائر  ار النهائي س ان االخت

 -ما نتوقع–نسا.. ثم ماذا تكون النتيجة لو أن فرنسا لمة ال تسق من فم فر 
ة الجزائرة؟ إن  رفضت ما اختاره الشعب الجزائر لنفسه؟ ما هو مصير القض
ضة  ة.. وستظل الجزائر في ق اطلة والغ ح  ل إجراءاتها تص ار  ة االخت عمل

ه الجنرال د ون وقف القتال الذ يدعو إل مختارًا.. ول استسالمًا غفرنسا.. وس
ة، اتها الغال ل تضح م الجزائر  وستكون الحرب الجزائرة،  اشرة لتقد وسيلة م

تب  أن  الشعب الجزائر أن يرضى  ة سهلة المنال.. وٕاننا نعيذ  إلى فرنسا هد
امين.. وما استرخصوا أرواحهم إال لمجاهدة ئصك عبوديته بدماء أبنا ه الم

ة ونيل الحرة..   العبود
س د هذه نظرة ان الرئ س، ألقيتها على ب ا سيد الرئ ما غشاملة،  ول، 

ه، ولكن من اإلنصاف أن نسأل ما هو موقف الفر اآلخر.. ما هو  له وما عل
م تجدون  ، إن س س له جواب  ومة الجزائرة المؤقتة؟ هذا السؤال ال موقف الح

ومة ال ان الذ أصدرته الح سبتمبر،  28جزائرة في موقف الجزائر متمثًال في الب
س د ان الرئ اثني عشر يومًا، و غعد ب م لواجدون إ ول  ومة أن ان الح ن ب
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ة حرة،  ة الجزائر هي قض س وواضح.. إنه دقي ألن قض الجزائرة دقي و
ست  سإ حاجة إلى محاوالت معقدة مطولة.. و والحرة ل س نه   ألنه ال شيء أ

نه واضح ألن ح تقرر المصير إستقالل،.. وأخيرًا على الفهم من الحرة واال
ه أفصح الفصاحات أو أعنف المعارك..    أسطع من أن تحج

قة رائعة، ممتازة  ومة الجزائرة وث ان الح أن ب ع القول  وٕانني ألستط
ع.. وٕانني أقول من التارخ حتى  ، ابتداء من التارخ حتى التوق أصالة الرأ

ل ما في ه ع،  عد اثني التوق ان الجزائر صدر  ارة من الدالالت.. إن الب ذه الع
س د ان الرئ ومة الجزائرة إلى غعشر يومًا من صدور ب هذا لم تسارع الح ول، و

الدرس العمي والتأمل الصابر،  ام أن تمر  القبول أو الرفض، وٕانما أذنت لتلك األ
ل أطرافه، وقلب "حار" الموقف من  ارد" يلم  يتحسس الطر إلى سالم  عقل "

قول شر  قول.. إنه  عني ما  ذلك، إنه  انت له داللة  ع ف ف عادل، أما التوق
ومة ومة إنها ح م ح ق سر للشعب الجزائر أن  ثابتة..  جزائرة مؤقتة، إلى أن يت

مًا  م ح ومة الحاضرة ال ترد أن تفرض نفسها على الشعب، وال أن تق إن الح
تاتورًا.. إ شر لهم د عبروا عن إرادتهم،  ن الجزائرين أن  نها تسعى جاهدة لتم

مارسوا حقوقهم الوطن اة، وأن  دولة   ةإرادتهم في هذه الح شوا  ع شعب، وأن 
ة هذه  ست رغ ومة الجزائرة أوًال وآخرًا.. ل ه الح مستقلة.. هذا هو ما تدعو إل

م، ولكن رغبتها األكيد ومة المؤقتة أن تح م الح ن الجزائر، من أن تح ة أن تم
  الجزائر، ولخير الجزائر..

ومة الجزائر أن  ة التي أملت على ح ل ذلك يوضح لنا الروح القوم
ار ظروف  عين االعت اسي نظرة شاملة متزنة، آخذة  تنظر إلى الموقف الس
س  ان الرئ ومة الجزائرة أن ترفض ب ان بوسع الح ة في مجموعها.. و القض
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ومة ول غد ان بوسع الح اب سديدة.. ولقد  امًال، ولها في ذلك أس برمته، رفضاً 
ح الشعب  ل تأكيد، على االعتراف العاجل  الجزائرة أن تصر، وهذا هو حقها 
ان بوسعها أن تصر على عقد مؤتمر مائدة  الجزائر في الحرة واالستقالل.. و

ومة الجز  ح الح ائرة في عقد معاهدة سالم بين مستديرة، مع االعتراف الكامل 
عقد هذا المؤتمر على أرض محايدة  ذلك، أن  ان بوسعها،  فرنسا والجزائر.. و

ست في فرنسا وال في الجزائر.. أ ومة الجزائرة أن تصر جل ان بوسع الح ل لقد 
ومة الجزائرة قد آثرت أن تسلك طرقًا طعلى هذه الم الب وأمثالها، ولكن الح

ًا بن اسي، ولكن ألنها على ثقة تامة من إيجاب اًء، ال تنازًال منها عن موقفها الس
ة، وفضًال عن ذلك فإن  ة والقانون ة الجزائرة ومقوماتها األخالق عدالة القض

س د ان الرئ ة إجراءات شملها ب أن أ ل القناعة  ومة الجزائرة قانعة  ول غالح
ة إلى تحقي حرة ا انت تطب في ال بد أن تؤد في النها ، إذا  لشعب الجزائر

حة، بل لعل  يجو من الحرة، وف ة وتقاليدها الصح مقراط نف األعراف الد
انها من أنها  ومة الجزائرة قد أخذت بهذا المنهج اإليجابي، لما أعلنته في ب الح

ة فرصة تسنح إلقرار السالم"..   "ال ترغب أن تتجاهل أ
ومة الجزائر  س دوعلى هذا، فإن الح ان الرئ ول نظرة غة قد نظرت في ب

قة، فلم  ل شيء ولم عم ل شيء.. و تقبل  ت سبيًال وسطًا بين عات هانكلترفض 
ومة الجزائرة قبولها لمبدأ  عد أن أعلنت الح القبول الكامل والرفض الكامل.. ف
 ، ، ووحدة التراب الجزائر تقرر المصير، على أساس وحدة الشعب الجزائر

حث الشرو أعرت  ة، لت ومة الفرنس احثات مع الح عن استعدادها للدخول في م
رة، لوقف إطالق النار، مع االتفاق على الضمانات الالزمة  ة والعس اس الس

حة.. صورة صح   لتطبي تقرر المصير 
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مة  الح ومة الجزائرة لم تقتصر على التحلي  تبين من ذلك أن الح و
ل و  ة، ولكنها بذلت  ة.. وتالحظون من الرو ات الفرنس جهدها لمراعاة الحساس

اناتها، أنها أشارت إلى التعبير  ومة الجزائرة في ب غة التي استعملتها الح الص
قابل "المحادثات" أن هذا التعبير  *الفرنسي الذ  لما يخامر فرنسا من اإلحساس 

رامتها.. وهذه "المحادثات" تستهدف من غير صون لفرنسا  شك االتفاق  بذاته 
عيدًا عن أ ضغ أو إكراه.   على التدابير التي تكفل تحقي تقرر المصير، 

ا حضرات الزمالء، أن تسمحوا لي بهذه  س و ا سيد الرئ وأرجو 
د لكم  ة أن أؤ ، إن على الجزائر وفرنسا أالمناس ن هذه التدابير هي ضرورة قصو

ذها.. ذلك لزوم ال بد من لزومه.. أن يتفقا على مجر هذه التدابير ومراحل تنفي
ب أن يتناول االتفاق جفإن االتفاق بين فرنسا والجزائر على مبدأ تقرر المصير ي

ون قد تالقينا مع  ة لتطبي تقرر المصير.. وٕاذا تم ذلك، ن على التدابير التنفيذ
قه.   فرنسا في مفهوم تقرر المصير، وفي وسائل تطب

لمصير، ألنني لست متأكدًا مع أننا وفرنسا وٕانني أقول، مفهوم تقرر ا
ة لتقرر المصير.. فلو أننا أنعمنا النظر في موقف  النس ة،  نتكلم لغة مشتر
ال المشنقة..  ال قد تكون ح فرنسا الرسمي لوجدنا أن تقرر المصير مشدود إلى ح
ست هذه التعبيرات مجازة، ذلك أن وراءها مخاوف تسندها مبررات متعددة..  ول
ل إخالص وعزمة أن  قة نرد  نا حق جب أن تزول هذه المخاوف، إذا  و

أبرل  30نتوصل إلى سالم بين فرنسا والجزائر، سالم دائم، ال هدنة مؤقتة.. ففي 
فرنسا، غ، سئل الجنرال د1959 ه إدماج الجزائر  عن ول في مؤتمر صحفي، عما 
م أن تعرفوا جواب الجنرال عيأنه  في وال شك ه وأنا  اهذ نهم ان جوا السؤال.. 

                                                           
 .pourparlesللف الفرنسي  *
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ل الوضوح.. أن  اسي لكلمة اإلدماج، واضح  المه " إن المعنى الس س من  أقت
ة، وهل من الضرور أن نعلن ذلك، ما دامت هذه هي  تكون الجزائر فرنس

قة؟؟".   الحق
م، وله استراتيجغإن الجنرال د كارعة  ةول، جند عظ حاذق..  وتكت

سؤال  ة لإلدماج، حين تساءل "وهل من الضرور  نعفلقد أجاب  النس السؤال، 
ًا  قة" لم تكن شعارًا لفظ قة". ولكن "هذه الحق أن نعلن ذلك؟ ما دامت هذه هي الحق

ة..  ة واقع قة فعل فى، فقد ترجمت إلى حق   و
أكثرة ظاهرة، قرارن  ة مؤخرًا، و ة الفرنس ة الوطن لقد أصدرت الجمع

ة بين فرنسا والجزائر.. وفي الثالث من ؤ الموازنة والشينصان على توحيد  ون المال
س وزراء فرنسا أمام البرلمان  ره رئ شيل دو شهر أغسطس أعلن المسيو م
ة، تمامًا  الفرنسي أن "مقاطعات الجزائر والصحراء هي جزء من الجمهورة الفرنس

ة األخر في الوطن األم.." هذا هو الموق ف الرسمي للرجل المقاطعات الفرنس
عد الجنرال د س دغالثاني في فرنسا  ان الرئ ضعة  غول.. وقد صدر قبل ب ول ب

امله.. غير أن من حقنا أن نتساءل  ة للعام  اسة المال ع، ولكنه يتناول الس أساب
ة  امل إلى تقرر المصير، بين عش ة من إدماج  اسة الفرنس يف تحولت الس

  وضحاها..
ومة الجزائرة حرصةومن أجل ذلك فإ قين،  على ن الح أن تعلم علم ال

اسة تقرر المصير انت س ة مع فرنسا، ما إذا  ما  ،وعن طر المحادثات الثنائ
ان  س د 16جاءت في ب ار الرئ ول أم الجنرال غسبتمبر، هي من بنات أف

ة.. أغد م، يرد أن يرح المعر ك جند عظ اس وول.. هل هي تكت ة هل هي س



  

-109-  

لة.. وال بد سو المش س حرص على أن  قة في من  رئ أن تتجلى هذه الحق
ومة الجزائرة.. ة التي تصر عليها الح احثات الثنائ   الم

س وزراء فرنسا هو صفحة  ره رئ ان المسيو دو قول، إن ب ورب قائل 
حًا  ون هذا صح اناته.. وقد  ل مواقفه و من الماضي، وقد مضى الماضي 

س دلو أ ان الرئ عد ب سبتمبر.. ولكن  16ول في غن شيئًا، مما قيل وما حصل 
قة والقوال واألفعال من جانب  16الواقع المؤسف أنه منذ  سبتمبر إلى هذه الدق

ار، وأن تدمر تقرر المصير، وأن تحجب  فرنسا تتعمد أن تنسف حرة االخت
ل س هذا االتهام من غير دليل.. إن  د االتهام..  فرص السالم.. ول الدالئل تؤ
عد  ع آثارها  س علينا إال أن نقتفي سير األحداث، ونتت   سبتمبر.. 16ول

ان الفرنسي عن تقرر المصير،  28في  ع من الب عد ستة أساب ر، و أكتو
س د ة والقوات المسلحة في الجزائر رسالة، غوجه الرئ ول إلى اإلدارة الفرنس

انه الس شفت شيئًا، فإنما تناقض مناقضة صرحة ب اسي،وهذه الرسالة، إن 
اسة اإلدماج، من القدمين،  أخمص الرأس حتى أعلى  تكشف انغماس فرنسا في س

س د المه: "إن الموضوع الذ يهمنا في الوقت غلقد قال الرئ س من  ول وأنا أقت
عد أن شهدت المآسي  ينة الشاملة،  الحاضر، هو أن تخلد الجزائر إلى الس

ل ة.. وأن نبذل جهدنا في سبيل تقدمها االقتصاد واالجتماعي، وأن نقدم الطو
ة التي  تجعلهم  ة والماد اب المعنو ع األس للجزائرين من مختلف الطوائف جم

  طلبون الوحدة مع فرنسا..".
س د ول إلى اإلدارة والقوات غإن هذه التوجيهات التي أصدرها الرئ

ة في الجزائر، ل س لها إال معنى واحد، ونتيجة واحدة، إنها تتجافى المسلحة الفرنس
س د ان الرئ ه حرة  16ول في غصورة قاطعة مع ب سبتمبر الذ أعلن ف
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ار  ان لاالخت ار حر هذا، وأ تقرر للمصير هذا، إذا  ، وأ اخت لشعب الجزائر
س د رة في الجزائر،غالرئ ل الطاقات اإلدارة والعس لحمل  ول يدعو إلى تعبئة 

الوحدة مع فرنسا.! ستكون الوحدة مع فرنسا، إذن،  ة  الجزائرين على المطال
ل ما تملك  قه  ارًا.. إنها تكون هدفًا محتومًا تسعى فرنسا جاهدة لتحق ست خ ل

س د. من قدرات. قترح فترة أرع سنوات غولعل هذا هو السبب الذ جعل الرئ ول 
طمعا الفتهلتطبي تقرر المصير.. إن صنع"  في ولغالجنرال د فيها رة التي  أن "

ه الجنرال   الشعب الجزائر  شته ما  صنع معه تقرر المصير  من جديد، و
صنع الشعب الجزائر من جديد، إنه التارخ غد ع أن  ستط ول، ولكن أحدًا ال 

.. ثم إن الجنرال د ول، في ختام غالعر األصيل الذ صنع الشعب الجزائر
مة.. إنه يتحدث عن الرسالة المقدسة التي يجب رسال ته، يتراجع إلى خنادقه القد

لها. ا  ة إلفرق النس ة للجزائر فحسب، ولكن  النس  .على فرنسا أن تقوم بها، ال 
م، وأنتم غقول الجنرال د م تعلمون أكثر من غير س من رسالته "إن ول وأنا أقت

مة من غير شك.. ن مهمة فر أالذين تعملون في الجزائر،  مة أنسا هي عظ نها عظ
ا، لصالح نللجزائر نفسها، وأ ة لرسالتها في إفرق النس ذلك  مة لفرنسا  ها عظ

صورة عامة.." ة  ة، وللحالة الدول   الوحدة الوطن
س د ا غوالواقع أن حديث الرئ ول عن رسالة فرنسا في الجزائر وفي إفرق

ثيراً  من التساؤل والعجب. ة في الجزائر  وفي  .يثير  فما هي رسالة فرنسا اإلفرق
انت فرنسا مخلصة وصادقة في تطبي مبدأ تقرر  ة الجزائرة؟.. إذا  القض

ست لفرنسا  .المصير. ا معناه األول واألخير أنه ل إن تقرر المصير في إفرق
ا سيدة نفسها،  ح إفرق ا، وٕان تقرر المصير معناه أن تص مهمة أو رسالة في إفرق
ة مهمة مقدسة أو غير مقدسة.. ولكن  عود لفرنسا أ هذا ال  مالكة لزمام أمورها، و
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س د شف ول عن مهمة فرنسا في الجز غحديث الرئ ا، إنما  ائر، أو في إفرق
عيدًا  اإلدماج،  اطني والوجدان الداخلي لفرنسا.. إنه ما يزال مشحوناً  عن العقل ال
ومة الجزائرة إصرارًا على المحادثات  عن تقرر المصير، وهذا هو الذ يزد الح

قًا، من غ ا، هدفًا وتطب ة مع فرنسا، حتى تنجلي األمور، فهما وأسلو س الثنائ ير ل
  وال إبهام.
اطني مو  ضاعف في الحاجة القصو إلى هذا الجالء، أن العقل ال ما 

ًا في هذا الصدد.. ففي  ًا عجي ة حديثًا غر نوفمبر،  23لفرنسا قد تحدث مرة ثان
س د ة إلى الشعب غتحدث الرئ عض المقاطعات الفرنس ول أثناء جولته في 

س من حديثه قوله:  "إننا نرد السالم في الجزائر، وعلى الطر الفرنسي، وٕاني أقت
موجب  الذ اخترناه، وقصدنا األول أن نحاف على فرنسا في الجزائر، ولكن 

قة.."   ظروف تختلف عن الظروف السا
الجزائر غوواضح، إذن، أن الجنرال د حتف  له، أن  م  ول مصمم التصم
فالهدف عند الجنرال  ،أو تحت شعارات جديدة لفرنسا، ولكن تحت ظروف جديدة،

اق على حاله، ولكن الوسيلة مختلفة. شأن القائد المحنك يتحول إلى طر آخر، 
صل إلى الهدف.. ه ال  سير ف ان الطر الذ    إذا 

انةأغير  لمبدأ تقرر المصير، لم تقتصر على الجنرال  ،ن هذه الخ
ع الدو غد ًا، وقد انتقل إلى جم اء فاش حت و ة الحاكمة ول، فقد أص ائر الفرنس

عوزنا الدليل في هذا المجال. ارس أو في الجزائر.. وال    سواء في 
ة،  13في  ة الفرنس ة الوطن ر، وأثناء المناقشة العامة في الجمع أكتو

سود القانون والنظام  س وزراء فرنسا على نفسه السؤال التالي : متى  طرح رئ
ينة في الجزائر؟ ثم أجاب رئ سود القانون  ننفسه عبلوزراء ا سوالس نفسه وقال: "
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ينة في الجزائر حينما يتم رفض االنفصال "االستقالل"، ألن  والنظام والس
تاتورة والعنصرة والفوضى. لمات تتنافى مع  .االنفصال يؤد إلى الد وهذه 

أنه يتنافى مع  م على االستقالل  ح س وزراء فرنسا  ذا فإن رئ القانون". وه
يف يجوز لدولة هذا القان س وزراء فرنسا ف ما يزعم رئ ان األمر  ون.. فإذا 

منطقها أن تتولى إدارة االستفتاء الشعبي العام في الجزائر،  واالستقالل أحد 
يف  تاتورة ف ان االستقالل مدعاة إلى الفوضى والد ارات المعروضة.. وٕاذا  الخ

اإلدارة ال ومة الجزائرة أن تث  ع الح ة لتتولى بنفسها تطبي مبدأ تستط فرنس
ة االستفتاء الشعبي؟.   تقرر المصير والسير في عمل

ًا، ول أوٕاني ال ه جوا ني طرحته كطرح هذا السؤال طمعًا في أن أتلقى عل
ومة الجزائرة حينما تصر على توفي الضمانا د لكم أن الح الالزمة، فإنها  تألؤ

لن لتضمن للحل الذ ال تفعل ذلك، ألنها ترد أن تفرض حالً   معينًا بذاته، و
ة تتوافر له ع ل شرو الحرة  فيها تقترحه فرنسا، أن يولد في ظروف طب

ارات الثالثة التي عرضها الجنرال داوالمساواة.. إن  ول يجب أن تعامل على غلخ
صاحب الثاني  صاحب الواحد وعد، و قدم المساواة وأن تعامل معاملة واحدة، فال 

ومة الجزائرة على هذه وعيد. . ومن هنا يجب أن يتم االتفاق بين فرنسا والح
ون حرًا، فإن الحرة وحدها هي  ار أن  ، حتى يتحق لالخت الظروف والشرو

ار عن االضطرار..    التي تميز االخت
ة  األغالل، قبل أن تبدأ عمل ونحن نر أن فرنسا تكبل االستقالل  

ر 26ففي  .االستفتاء. س وزراء فرنسا رسالة إلى د، وجه المسيو أكتو ره رئ و
ة في الجزائر، إل ة الفرنس ة الوطن مها على رؤساء الجزائر اعمممثل الجمع

ة إ  مثا رة في الجزائر، ولم تكن هذه الرسالة إال  ادات العس الن حرب على عوالق
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س الوزراء " سة، هي أن نبذل إاالستقالل، فلقد قال رئ جهدنا في ن النقطة الرئ
هذا ينتصر اتحاد الجزائر  ار ضد االنفصال، و ون االخت نة حتى  ل طرقة مم

ل االتحاد.. و  عدها يتسع الوقت لتحديد ش م أن تنفذوا إ فرنسا، و ني أطلب إل
منتهى الدقة.." مات    هذه التعل

س الوزراء الفرنسي توضح نفسها بنفسها..  إن هذه الرسالة التي وجهها رئ
رة إن هذ ع السلطات اإلدارة والعس ارس إلى جم ه الرسالة هي أمر صادر من 

ار، وتفسد تقرر المصير، وتح  ل قواها لتحارب حرة االخت في الجزائر، لتعبئ 
  االستقالل..

رة في الجزائر قد استجابت لهذه طوالواقع أن السل ات اإلدارة والعس
ما هو متوقع منها، فإن نفو  س هؤالء الموظفين مشرة بروح هذه التوجيهات، 

ة ومة الفرنس انًا، في  ،الرسالة.. وهذا ممثل الح ر،  30في الجزائر، يلقي ب أكتو
قول: "إننا نحارب أوًال من أجل فرنسا ة في الجزائر، و  ..بوصفه أعلى سلطة فرنس

شملها ميثاق حلف األطلنطي،  ا على أرض  ذلك من أجل أورو ونحن نحارب 
ن مقامرًا .. فمن هو الذ غس دإن الرئ ارات الثالثة لم  ول حينما عرض الخ

ون البؤس  ار، س ه الخ ار.. إن االستقالل، إذا وقع عل شك في نتيجة االخت
شها حاضر  ين االنفصال  نوالشقاء.. ولكن ستكون فرنسا وج أبدًا ودائمًا. و

دون فرنسا أن يتجمعوا والوحدة لقد اختار معظم الجزائرين.. وعلى الذين ير 
قى".. ة وست اق قى.. إن فرنسا  اق وسي ش  تحدوا.. إن الج   و

س، إنما هو حرب غير مقدسة تعلنها فرنسا  ا سيد الرئ ان،  إن هذا الب
ع إلى التعبئة، إلى التجمع، إلى الوحدة..  قاء فرنسا في الجزائر، إنها تدعو الجم إل

ار قد تم وا ومة وأنها تعلن أن االخت طلب إلى الح نقضى.. وأننا لنتساءل، لماذا 
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ار قد تم وانقضى. لماذا يجب على  ان االخت الجزائرة أن توقف القتال إذا 
ًا  اق ش الفرنسي  ان الج ومة الجزائرة أن تتوقف عن إطالق النار، إذا " الح

ة  اق انت، فرنسا  قى وٕاذا  قى"؟! يبدو أن عو وسي ر فرنسا لست أن ينا أن نذ
قى فرنسا في الجزائر، و  قاتلون لت طال ال  قاتلون لتخرج لالجزائرين األ كنهم 

قاتلون لتكون الجزائر للجزائرين،  نفرنسا م ، وٕانهم  الجزائر، وٕالى آخر جند
انها في  ومة الجزائرة في ب ما قالت الح ر "إن االستعمار هو الذ  28و أكتو

إن الحرب الجزائرة هي حرب تحرر  ح"..حمل الشعب الجزائر على حمل السال
أعلى صوتي، لتسمع فرنسا، وغير فرنسا، إن الشعب  مقدسة.. ودعوني أقولها لكم 
قضي على االستعمار  مد في أجل االستعمار،ولكن ل حمل السالح ل الجزائر لم 
ومة الجزائرة، إن  ة عن الح ا أعلى صوتي، ن ذلك  م.. وأقولها لكم  في الصم

ب الجزائر مستعد ألن يواصل هذه الحرب، المقدسة للجزائر، والقذرة لفرنسا، الشع
حث عن حل سلمي شرف عادل يرضاه الشعب  ذلك لل ة، وهو مستعد  إلى النها

اره.. محض إرادته اخت ، ولكن    الجزائر
ن أن تمارس تحت  م ار الحر، ألن الحرة ال  د إرادة االخت وٕاني أؤ

ب التي تسود الجو العام في الجزائر في الظروف الراهنة.. اإلرهاو ظروف القمع 
انها في  ومة الجزائرة في ب ما قالت الح ار ال  28و سبتمبر، أن حرة االخت

أقدامه تراب  طأ  ش االحتالل  ن أن  تمارس، ونصف مليون جند من ج م
ذلك، وما يزد على المليونين من الشعب ال ن أن تمارس  م جزائر الوطن، وال 

هم... وٕاذا ا تضي بهم السجون والمعتقالت، وأكرهوا على النزوح عن مدنهم وقر 
ل  جب عليها أوًال وقبل  ما تعلنه عن االستفتاء الشعبي، و انت فرنسا جادة ف
، وتعمل  ، وترفع هذه القيود والضغو ع هذه العوائ شيء أن تعمل على إزالة جم
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ع أنحاء الب ومتان الجزائرة  الد،وأنعلى خل جو عاد في جم تتف الح
ا جملة وتفصيًال.. ع هذه القضا ة، على جم   والفرنس

د جملة وتفصيًال ألن عددًا من األمور الهامة ال تزال غامضة  وٕان أؤ
ة قد وضع لغمًا  ة الفرنس اب... وٕالى عهد قرب فإن وزر الحر الض ة  محج

أنما لي م أساس االستفتاء الشعبي، و فجر اللغم في الوقت المالئم.. ففي نفي صم
ة  ة الفرنسي رسالة إلى القائد العام للقوات الفرنس شهر نوفمبر، وجه وزر الحر

عد أن يتم تحديد مستقبل الجزائر،  :في الجزائر قال فيها عيد،  "في وقت غير 
ضمن استمرار رسالة فرنسا الدائمة، ومن  ش الفرنسي في الجزائر، ل قى الج سي

لمات واضحة.. جملت ها الدفاع المشترك عن فرنسا والجزائر ضد أ خطر.." هذه 
ة في الجزائر، اإنها تعني أن فرنس عد أن يتحدد مستقبل الجزائر  اق ة  اق وأنها 

ل ثقة واطمئنان عن رسالة فرنسا  ة الفرنسي يتكلم  اسي.. إن وزر الحر الس
ل هذا الكالم، إذا ار تام لحرة  الدائمة في الجزائر.. و ان له من معنى، فإنه إن

ة  قول وزر الحر ار.. وأن  صورة دائمة علإاالخت اق  ش الفرنسي   ىن الج
امل لحرة  ، وٕاهدار  اشر للشعب الجزائر أرض الجزائر، إنما هو تهديد م

ة ة الفرنس س من حقنا أن نسأل وزر الحر ار.. ولكن أل ه  :االخت ون عل ماذا 
ما هو متوقع، قد اختار االستقالل؟ واختار معه الحال   ، لو أن الشعب الجزائر

ه أن  ة.. إنه من المسلم  رة الفرنس ش الفرنسي وٕازالة القواعد العس جالء الج
ة بين فرنسا والجزائر، ولكن  احثات الثنائ ثيرة، ال بد أن تتناولها الم هنالك أمورًا 

ننا أن نتصور أن تقرر فرنسا م ة في الجزائر؟  يف  اآلن أن لها رسالة أبد
يف تسند فرنسا لنفسها بنفسها مهمة الدفاع عن الجزائر؟! مع أن الواقع أن  و

انت    حاجة إلى دفاع.. فإنه دفاع ضد فرنسا، وضد فرنسا وحدها..الجزائر إذا 
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س، إلى موضوع الساعة ا سيد الرئ وهو موضوع  ،أنتقل اآلن 
ع أ ومة الجزائرة بهذا المفاوضات.. وأستط ادر إلى القول، إن موقف الح ن أ

ة.. لقد أع ة والواقع ة واإليجاب ه الموضوع ومة الجزائرة لالصدد، تتجلى ف نت الح
ة لالتفاق على الشرو  ومة الفرنس عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع الح

ومة الجزائرة ال  رة لوقف القتال.. وٕان الح ة والعس اس تطلب اعترافًا من الس
حث إفرنسا.. وال ترد أن تفرض على فرنسا حًال معيناً بذاته.. بل  نها ال ترد أن ت

ومة  ل ما ترده الح اسي للجزائر.. فأ اعتدال أكثر من هذا؟  المستقبل الس
موجبها  ع الشعب الجزائر  ستط حة،  ة صح مقراط الجزائرة أن تنشأ ظروف د

عبر عن إرادته ا اره.أن  محض مشيئته واخت   لحرة، 
ر  ستحقه، حتى ال أع ه وصفه الذ  لقد اختارت فرنسا موقفًا ال أرد أن أنعط

في أن أقول عنه  م إجو المناقشة العامة،  ف نه موقف فرنسي، وهذا الوصف 
ًا  س وزراء فرنسا خطا ره رئ عة هذا الموقف.. فلقد ألقى المسيو دو لتعرفوا طب

ه على المفاوضاتأكتو  15في  ة، حمل ف ة الوطن ه ر أمام الجمع ، لقد قال ف
امال بين المفاوضات المه: "إن هناك تناقضا  س من  ة من  وأنا أقت اس الس

ة..  ة والمعنو اس ة والس ، من النواحي القانون ار من جهة أخر جهة، وحرة االخت
ين الجزائر إال وقف إطالق ا ون بيننا و ن أن  م لنار، وال شيء غير ذلك.. وال 

اطيل  ة.." ولست أرد أن أفند هذه األ اس ن أن تكون بيننا مفاوضات س م وال 
س الوزراء أن  صورة مفصلة، وأنه خير لرئ س وزراء فرنسا  التي صدرت عن رئ

ستند في حديثه  ة  إلىال  ة في القض ة والمعنو اس ة والس األسانيد القانون
ة، الجزائرة.. فإن هذه  طالن الدعو الفرنس األسانيد هي بنفسها التي تظهر 

ة  اس س هنالك تناقض بين المفاوضات الس وسقو مزاعمها على األرض.. ل
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اليد  ار، إنما التناقض الفاضح أن تعطي فرنسا بيد، ثم تسلب  وحرة االخت
ار، ثم ترفض  ، وأن تعرض فرنسا على الشعب الجزائر حرة االخت األخر

ة، وتفرض على المقاتلين الجزائرين أن يلقوا السالح، وال المفا اس وضات الس
عد ذلك، إال ما تختاره فرنسا، ال ما تختاره الجزائر.  عد ذلك، وال شيء    حديث 

علنه في الجمع س وزراء فرنسا بهذا الموقف  تف رئ ة في ولم  ة الوطن
ضاعة الفا صدر" هذه ال ارس، ولكنه حرص على أن " سدة إلى قلب الجزائر.. ب

م الفرنسي العام في  26ففي  س وزراء فرنسا رسالة إلى المق ر وجه رئ أكتو
ة ومنظمات  ومة الفرنس ة بين الح اس س هناك مفاوضات س الجزائر، قال فيها "ل
ادئنا.. وعلى  ًا مع م ة تتناقض تناقضًا أساس اس العصاة.. إن المفاوضات الس

ن أال ح م صدد األمور ل فإنه ال  احثات مع العصاة، إال  ن تكون هناك م
فرضها وقف القتال "إنهاء الحرب، ومصير المقاتلين العصاة،  ة التي  العمل

  وأسلحتهم ومنظماتهم".
س وزراء فرنسا، ه موقف فرنسي آخر  يوٕان هذه الرسالة التي وجهها رئ

س الوز  فهمه رئ ما  راء هو هدف خال من المنط والعقل.. إن وقف القتال 
م لتعلمون أن وقف القتال إنما هو مرحلة تؤد إلى  بذاته ال وسيلة لهدف.. وٕان
اتفاق بينهما،  ة يتوصل إليها الطرفان،  ة سلم .. إنه مقدمة لتسو مرحلة أخر
ومة الجزائرة، مدفوعة بروح  ونتيجة لمفاوضات حرة تتم بينهما.. إن الح

ًا مع اس ت االعتدال، لم تفرض حًال س شر ساب للمفاوضات، وٕانما تر ينًا، 
ست مجموعة  ومة الجزائرة ل مصير االستفتاء الشعبي.. ولكن الح األمر معلقًا 
ست  حث في مصير "العصاة وأسلحتهم..." ل مت الخونة، لتقبل دعوة فرنسا لل
ومة الجزائرة تصر  ة مصير "العصاة" وال حتى موضوع سالمتهم.. إن الح القض
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طر على االستفتاء الشعبي.. وقد آن على سال غي أن تس مة اإلجراءات التي ين
ة ألاألوان  اس ة عن التناقض بين المفاوضات الس ن تتجنب فرنسا الحديث مرة ثان

ة،  ة والقانون اس ار، وأن ال تعود إلى الحديث الهراء عن الحجج الس وحرة االخت
ة، التي تتذرع بها فرنسا من حين إلى  ومة الجزائرة والمعنو حين.. ولو أن الح

ة وأن  أرادت أن تعتمد على هذه الحجج لكان عليها أن تواصل الحرب إلى النها
عد الجالء..   تعلن.. ال مفاوضات إال 

ومة الجزائرة بدًال من أن تواصل الحرب، آثرت أن تغ نم هذه الفرصة تولكن الح
ة  انات الوصول إلى تسو حث إم ة شسلالقائمة لت رفة عادلة.. إن إصرار م

قوم  س موقفًا  حث الشرو الالزمة لالستفتاء الشعبي ل ومة الجزائرة على  الح
ومة الجزائرة أن توقف القتال  م يرضى للح على العناد.. إنني ال أحسب أحداً من

  قبل أن تتوافر هذه الضمانات..
ن  الته م امله، وال  اون أو إن هذا، أيها الزمالء، هو مصير شعب 

ن  م م ال  التفر في أموره.. وأن أ رجل في فؤاده ذرة من العدل واإلدراك السل
طمئن إلى استفتاء شعبي، يجر تحت إشراف فرنسا، وفرنسا تعلن ليًال ونهارًا  أن 
ة مع فرنسا تنهض دليًال  فرنسا.. إن تجارنا الماض أنها ترد إدماج الجزائر 

ول السلطة في فرنسا، تمت ثالثة غأن تولى الجنرال د قاطعًا لتثبت رأينا.. فمنذ
ات في الجزائر.. في سبتمبر  لالستفتاء على الدستور الفرنسي  1958انتخا

النتخاب النواب في البرلمان الفرنسي، وفي أبرل  1958نوفمبر  يالجديد، وف
رًا ف 1959 لها تزو ات  انت هذه االنتخا ة.. لقد  ي النتخاب المجالس البلد

ف ثير،  ر. وأن الدالئل على ذلك أكثر من  أن نشير إلى أن المسيو  يتزو
أنها "خطر  ات  س وزراء فرنسا الساب قد وصف هذه االنتخا س فرانس رئ مند
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ة". وقد تساءل المسيو  ق مة حق ست لها ق ة ول مقراط على السالم، وخطر على الد
س فرانس  ن ألحد أن يسمند م ات التي خرة صارخة "هل  ث بهذه االنتخا

فير الوزر الفرنسي  تسود الجزائر في الظروف الراهنة؟" أما المسيو جاستون  د
ار، ؤ الساب لش ون هنالك حرة اخت قوله "لن  حار فقد عل  م ما وراء ال ون أقال

رتشن  ون هنالك قرار مفروض.." وقد عقبت جردة " وال استفتاء شعبي، ولكن س
قولها "إن أحدًا في الجزائر وفيساينس مونيت شك ر"  ن  أن  في فرنسا لم 

ون مؤسفًا  صوتون إال نعم".  وقالت جردة واشنطون بوست "إنه  الجزائرين س
فس طرة ول تصو غالجنرال د رحقاً أن  أنه موافقة على استمرار الس ت الجزائرين 

ة في الجزائر". ما ال يرقى وسأكتفي بهذا القدر من االقت الفرنس لها تثبت  اسات و
ة في أإلى الشك  ن أن تمارس تحت اإلدارة الفرنس م ار، ال  ن حرة االخت

  الجزائر.
العطور  ات الجزائرة مضرب األمثال، تمامًا  حت االنتخا ولقد أص

ذلك تضر  ة إنها  ة  بالفرنس فيها األمثال.. حتى لقد شاع في األوسا الصحف
ة أن أفصح تع اس ات والس قال عنها إنها "انتخا ات المزفة أن  االنتخا بير للطعن 

الغ الداللة..   جزائرة" وهذا وحده 
ة منها في أن تتجنب  س، رغ ا سيد الرئ ومة الجزائرة،  وٕان الح
انت دائمًا مصرة على أن تشمل  ات تجر "على الطرقة الجزائرة"  انتخا

ار، وسالمة المفاوضات مع فرنسا موضوع الضمانات ال تي تكفل حرة االخت
  االستفتاء الشعبي.

ومة الجزائرة مؤخرًا،  نها عينت وفدًا مؤلفًا من خمسة أوقد أعلنت الح
ين ل ح لمندو ة.. صح ومة الفرنس احثات مع الح ن هذا الوفد مؤلف أشروع في الم
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ضة فرنسا، ولكن هذه هي الفرصة أل ن من الزعماء الجزائرين المعتقلين في ق
. غير أن فرنسا قد أضاعت يتظهر فرنسا حسن ن تها  تجاه الشعب الجزائر

ومة الجزائرة، استنادًا إلى أن الوفد الجزائر مؤلف  الفرصة، ورفضت اقتراح الح
ر العالم بتلك  اسيين.. ولكن يبدو أن فرنسا قد أرادت أن تذ من المعتقلين الس

ة الع شعة، جرمة القرصنة الجو ة، حينما اختطفت الزعماء الجرمة ال الم
ة الجزائرة..  صدد القض الجزائرين، وهم في طرقهم إلى تونس في مهمة سالم 
م،  ار م واستن ش تفاصيل هذا الحادث الغادر، وأثير غض ولست أرد أن أن

ر لكم  وهو أحد جنود التحرر في عصرنا  ،ن الملك محمد الخامسأفي أن أذ
انوا ضيوفه، الحاضر، قد قال يوم  ن تلك الجرمة إاختطف الزعماء الجزائرون، و

ة في أغسطس  ه من خلعه عن العرش من قبل السلطات الفرنس انت أقسى عل
  ..1953من عام 

 ، س لفرنسا عذر مشروع في رفض الوفد الجزائر ان األمر، فل ائناً ما  و
س إ و  ومة الجزائرة، ول من اختصاص ن تعيين الوفد الجزائر هو ح الح

ضة فرنسا رهن  ة، أما أن أعضاء الوفد الجزائر هم في ق ومة الفرنس الح
ع  ه في سبيل مفاوضات السالم.. في جم ون عق صح أن  االعتقال، فال 
انت المفاوضات تتم مع الزعماء الوطنيين الذين ينقلون سراعًا  ات التحرر،  حر

روما، وزغلول، نه من المعتقالت إلى مائدة المفاوضات.. وما اروس، ون رو، وم
ة مع فرنسا نفسها، فقد  قة ح ضة على ذلك، وهنالك سا عض األمثلة النا إال 
س  ًال من جاللة الملك محمد الخامس وفخامة الرئ ة  ومة الفرنس دعت الح
ضة  انا في ق ة عن بلديهما، مع أنهما  ا ة إلى المفاوضات مع فرنسا ن بورقي

س فردًا أن تدخل فرنسا في مفاوضات مع الجزائر، علىفرنسا.. ولذلك فإن  ه ل



  

-121-  

ة، قد هنفس وف األسلوب عض الدوائر الفرنس ان مدعاة لألسف حقًا، أن  . ولقد 
ة من الطرافة والذوق.. ولكن هذه  ة خال أنه مداع وصفت تأليف الوفد الجزائر 

ة من األدب.. إن الشعب الجز  ة خال عينها هي مداع ش المالحظة  ع ائر ال 
س عند الجزائرين  حة أو الممجوجة، ل ة، المل الدعا مألها  اته في فراغ، حتى  ح
ة والتظرف.. إنهم اآلن في شغل شاغل أمام أقدس واجب لتحرر  وقت للدعا

هم متسع للمزاح، وهم يخوضون حرًا طاحنة،  س في قلو م عتادها هوطنهم.. ول
صلوا ل  وهم وقودها، إنهم يناضلون ل إلى حل شرف عادل، واألمر عندهم جد 

ه للمزاح. ان ف   الجد، وال م
ه األمم المتحدة في الدولة  ع أن تلع ولكن ما هو الدور الذ تستط

ة االح ع أن نهنئ األمم المتحدة على ما بذلته في الدورات الماض ضرة.. نستط
ة تتف ر من ضغ أدبي على ف ة سلم مع أهداف نسا، لتحملها على إيجاد تسو

ة  أننا اقترنا من نها ادئه.. ونحن في هذه الدورة، نشعر  ميثاق األمم المتحدة وم
ة الجزائرة،شال عيدًا أن الفجر يوشك أن تطل  و في القض س  ، هر ياشتول

ح واجبنا أن نشد شدة واحدة، وسواء في أقوالنا التي نعلنها، أو في القرارات  وأص
ة التحرر... وأنا ال  التي مصدرها يجب علينا أن د قض ل طاقانا نؤ نقف 

 ، اد رامتها.. نحن نرد تأييد الم م أن تدينوا فرنسا، وال حتى أن تمسوا  أرد
. اد   وعلينا أن ال نتخلف عن تأييد الم

ة الجزائرة على أن صاحبها شعب  يجب علينا أوًال، أن ننظر إلى القض
مقا ال أفراد، وعلى أنها تتعل بوطن واحد عات متعددة.. يجدب أن نرفض طال 

م وطنه.. رة لتجزئة الشعب، وتقس ة ف   أ
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د ًا، أن نؤ جب علينا ثان ، مبدأ تقرر المصير  ،و من غير قيد وال شرو
.. مارسه الشعب الجزائر غي أن  عي أصيل، ين   ح طب

جب علينا ثالثاً  ادرة إلى مفاوضات حرة، لالتفا ،و ق على أن ندعو الفرقين للم
رة لوقف إطالق النار.. ة والعس اس   الشرو الس

عاً  جب علينا را حة  ،و أن نناشد الفرقين أن يتفقا على الضمانات الصح
ملء إرادته،  ن الشعب الجزائر من ممارسة حقه في تقرر مصيره  التي تم

اره..   ومحض اخت
ان لنا  اد األرعة،  نفاخر أن  نأفإذا تبنت األمم المتحدة  هذه الم

مس ة قد نهضت  املة، وصورة عاجلة ؤ المنظمة العالم صورة  ة  اتها الدول ول
ل  ة للجزائر فلم تتردد لحظة واحدة في قبول  النس للفرقين، فرنسا والجزائر.. أما 
قي على فرنسا أن تذعن  صدر عن األمم المتحدة متفقًا مع ميثاقها.. وف  قرار 

س د .لمشيئة األمم المتحدة. ، وحسنًا فعغإن الرئ ، لول قد أوضح معالم الطر
ات  العق ة، و ولكن الطر مليئة  ة، واألسالك الشائ ش والمراق السدود، ونقا التفت

انت ترد من الشعب  وأن على فرنسا أن تخلي الطر من هذه العوائ إذا 
 .. سير معها في بهذه الطر   الجزائر أن 

از األزمة ، األول والواقع أن على فرنس ا أن تختار واحدًا من اثنين، الجت
حة  ومة الجزائرة لوضع الضمانات الصح أن تعمل فرنسا على اتفاق مع الح

ًا حرًا، ة االستفتاء، موالثاني أن تتولى األمم المتحدة ع التي تكفل استفتاء شعب ل
ستأثر بثقتنا عًا، فضًال  إدارة وٕاشرافًا. إن األمين العام األمم المتحدة  واحترامنا جم

ون  إلى عن مقدرته وحصافته.. ونحن مطمئنون  أن االستفتاء تحت إشرافه لن 
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ون على "طرقة ه ،على "الطرقة الجزائرة" التي وصفتها رشلد" وفي مولكنه س
ة.. فا   هذا 

ا زمالئي الكرام، أن أوجه من  األمم  س و ا سيد الرئ واسمحوا لي 
ع غدقًا إلى الجنرال دالمتحدة نداء صا عبر عن عواطف جم ول.. إنه نداء 

ة للحرة والسالم.   الشعوب المح
س د ك، أيها الرئ ون ندائي إل ول، مستمدًا من أقوالك وأفعالك، إن غوس

س د م على أرض غلمات الرئ انت تتساءل دومًا لماذا هذه الحرب العق ول، 
ة في حرب  طول أن الجزائر؟؟ إن أعمالك ال ك  ة هي بنفسها تناد التحرر الفرنس

ادة واالستقالل.. وٕان الذين قادوا  حقه في الحرة والس تعترف للشعب الجزائر 
طال غمعارك التحرر مثلك، أيها الجنرال د طال، ولكن أ سوا قليلين.. إنهم أ ول، ل

فتح  هقوميون مثلك، ولكن تارخ هذا العصر  اً  ذراع طًال عالم ستقبل  طًال ل  ،
م  ه، ولكن لحرة شعب آخر... وٕاننا لنتمنى من صم عمل لحرة شع ًا ال  عالم

ون الجنرال د نا أن  ح الشعب غقلو عترف  طل العالمي، ل ول هو ذلك ال
د انضمامه إلى األمم المتحدة.في الجزائر  ؤ   االستقالل و

الجزائر قد ول، ال ألن الشعب غإنني أوجه هذا النداء إلى الجنرال د
ة،  ة السلم ، إذا لم تتم التسو ه القتال وأضناه النضال، إن الشعب الجزائر أنه

ن يواصل القتال إلى أن يرحل آخر جند فرنسي من أرض الجزائر، ألمستعد 
أنه بدأه اليوم. ولكني أوجه النداء من أجل  إنه مستعد أن يواصل القتال غدًا، 

ون وقف القتال، القتال الذ نعرف  ة أكيدة، وال أرد أن أقول أنه س مصيره معر
ون نصرًا للجزائر..ذهزمة لفرنسا، بل ال    أؤثر أن أقول إنه س
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س، أرد ا سيد الرئ قة  ،وأخيرًا  د على حق م، أن أؤ اني إل وأنا أختم ب
حول  م ال  م فيها شك أو رب.. إن الشعب الجزائر على تصم واحدة ال يخامر

ة  وال يزول قف في ميدان المعر ة.. إن الشعب الجزائر  ه الوطن ، لتحقي مطال
ون  اسلة وهو أشد ما  ستعيد عز وقفة صامدة  مًا على مواصلة الحرب إلى أن 

أ للمفاوضات الحرة أن تكون بديًال، فإن الشعب  حرته واستقالله.. ولكن إذا ته
ح جماح الحرب، وأن يجنح لل   سلم..الجزائر مستعد أن 

ت فرنسا من جانبها قعقعة السالح لتتكلم لغة الحرب  إننا لنرجو أن تس
حة االستقالل.   وص

بير أننا س ة والجمهورة نإننا على أمل  ًا الجمهورة الفرنس هنئ قر
وهما يجلسان في هذه القاعة، وعلى نجاح  ،الجزائرة، عن طر وفديهما

امل بو مفاوضاتهما  ام نيوصولهما  إلى اتفاق  ون ذلك اليوم من األ هما.. وس
  المجيدة في تارخ األمم المتحدة..

رس عهدا جديدًا من  نحن نتطلع إلى ذلك اليوم بدموع الفرح واالبتهاج، لن
ة. ع الدول العر   الصداقة ال بين فرنسا والجزائر فحسب ولكن بين فرنسا وجم

  ومن أجل ذلك اليوم فإننا نصلي..             
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ن                           ..دـالشيخ 
ند  س    يتحد الرئ

سمبر سنة 6                                       1960 د

  
ه  لة الجزائر، في الوقت الذ تواجه هي ف ة مش ها نحن نواحه مرة ثان

الت الحرب، حرب االستعمار التي تشنها فرنسا، وحرب التحرر التي يخوضها  و
اسل، وقد مضت على األمم المتحدة ست دورات، حث  شعب الجزائر ال وهي ت

ارًا  عة اعت عد أن دخلت الحرب الجزائرة سنتها السا ة،  هذه المشاكل الملحة الاله
  .1960من أول نوفمبر عام 

س من  غايتنا ، النواحي مضع أمامنذه الدورة الراهنة، أن في ه ،ول
ة والقانون اس ة الس لة الجزائرة. إذ على الرغم من أهم ة للمش ة أو دول ة من قوم

ع التي  ًا لمصلحة  جر هذه النواحي، فقد غدت من المواض البت فيها نهائ
لة  عة المش حث طب ضًا ل عيد، وال نر ضرورة أ الجزائر، وضد فرنسا منذ أمد 

حث فيها، إذ أن الفقه القان ألمم المتحدة، لوني ، أو اختصاص األمم المتحدة لل
حثها. ونحن في الوقت نفسه، ال  ًا مبرمًا في اختصاصها ل قد قضى قضاء نهائ
اب  اب فرنسا عن هذه الجلسة، على الرغم من أسفنا، إذ أن هذا الغ ثيراً غ يهمنا 

لة، وال  ين تحملها مال يؤثر على المش حول بين األمم المتحدة و ن أن 
اتها., ولقد تقرر  عيد، وغدا لمسؤول ة الجزائرة منذ أمد  ة، وللقض عة الدول ت الطب
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ان من حضر أو تغيب. وال رب في  ااختصاص األمم المتحدة أمرًا معترف ه، س
ابها،  صورة أوسع، ولكن غ ننا النقاش  سفر عن تحد أنه لو حضرت فرنسا، ألم

منا ق ،أكثر شموًال، وال رب في أن تصم اتنا، س ف أكثر من على حمل مسؤول
  ًا غير متزعزع، وال ينثني أمام مناورات  فرنسا. تأ وقت مضى، ثب

تمرن على استعمال  منا، ال  وقد  استعملت هذه النعوت الثالثة لتصم
د  ة، بل ألؤ ةعالمترادفات اللفظ منظمة دول التزاماتنا  دعم العدالة  ، علىزمنا، 

ة وحقوق اإلنسان. وقد ات ار والحفا على السلم، وتأمين انتصار الح ألساس
اتنا، وألثبت التزاماتنا، وألستعيد جوهر  د مسؤول استخدمت هذه النعوت ألؤ

ة. فلقد  ، ولم تعد المتحدة ا للجزائر سجل في األممغدسجالتنا" في هذه القض
ظرة عابرة  إلى بناألمم المتحدة بدون سجل عن الجزائر. واآلن، علينا أن نعود 

  هذا السجل.
ة 1955الخامس من يناير عام ففي  ة السعود ، وجهت المملكة العر

رة  ات فرنسا العس اهه إلى عمل ه انت رسالة  إلى مجلس األمن الدولي، لفتت ف
ة  في الجزائر، وطمس خصائص  ة الثورة الوطن ة، التي تستهدف تصف القاس

ة لشعب الجزائر. وعلى الرغم من خطورة ال ة والثقاف اة القوم وضع، تلقى الح
صددها., واستمرت الحرب في  مجلس األمن الرسالة، دون أن يتخذ أ إجراء 

فة، شديدة.   الجزائر، عن
لبت أرع عشرة دولة ط، 1955وفي السادس والعشرن من يناير عام 

ة  ة، هالها الوضع في الجزائر، إدراج قضيتها في جدول أعمال  –إفرق آسيو
. وقد قررت اللجنة العامة عدم إدراج هذا الموضوع، الدورة العاشرة لألمم المتحدة

ة لجنتها العامة.. وهنا انسحبت فرنسا من  ست توص ة العامة ع ولكن الجمع
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ة العامة وم ة فرنسا، الج نالجمع ة العامة، لحساس سة. ثم أذعنت الجمع نها الرئ
ذا ل ة، وه حث القض رمة، وقررت عدم المضي في  ارات أخر غير  م والعت

عد هذا الموضوع على جدول أعمال تلك الدورة ، واستمرت الحرب في الجزائر 
  على عنفها وشدتها..

ع عشرة دولة  ل السوء، تقدمت س وعندما ساء الوضع في حرب الجزائر 
ة في الثاني عشر من أبرل عام  ة آسيو لفت ت، إلى مجلس األمن 1956إفرق

اه سود ال هانت جزائر، وتحذره من أن الحرب فيها تهدد إلى الوضع الخطر الذ 
ألمن في المنطقة، وطلبت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احترام ح االسالم و 

ة  رتقرر المصير وسائ اه مجلس و الحقوق اإلنسان . ولكن انت الجوهرة األخر
فة. ة عن اه. واستمرت الحرب قو قسين من غير انت   األمن 

ة وتقدمت ثالث عشرة دولة إف ة، في الثالث عشو رق من يونيو  رآسيو
طلب 1956عام  ، وقد أقلقها أشد القل ما يدور من أعمال القمع في الجزائر، 

ه عقد جلسة عاجلة لوضع حد للحرب االستعمارة  إلى مجلس األمن ترجوه ف
ة في الجزائر، ولكن مجلس األمن رفض طلب التدخل .. واستمرت الحرب  الفرنس

  لى شدتها..ائر عز في الج
ر عام  رة 1956وفي اليوم األول من أكتو ات العس انت العمل ، و

صحبها الكثير من أعمال اإلرهاب والتعذيب، قدمت  مستمرة في الجزائر، ان  و
ة  ة الجزائر في جولة أعمال و خمس عشرة دولة إفرق طلب إلدراج قض ة،  آسيو

ة في الجدو  ة عشر. وقد أدرجت القض قًا، واتخذت الدورة الحاد حثاً عم حثت  ل، و
م  مقراطي سل ه عن أملها في إيجاد حل د ا، أعرت ف ة العامة قرارًا جماع الجمع
اد ميثاق األمم  الوسائل المعقولة، ينطب على م وعادل، بروح من التعاون، و
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قرار األمم المتحدة. ولم ي ه  في الجو، أمل في   ،دبالمحتدة. ولكن فرنسا لم تأ
ة الوص مقراطي عادل شرف، واستمرت الحرب في الجزائر قو ول إلى حل د

فة.   عن
تقدمت اثنتان وعشرون  1957وفي السادس عشر من تموز يوليو عام 

ة  ة الجزائر في و دولة إفرق طلب إلدراج قض ة، وقد هالها موقف فرنسا،ت  آسيو
ة عشرة. وقد أدرج الموضوع فعُالً◌، و  ة من جدول أعمال الدورة الثان درست القض

ة قر  ع نواحيها، واتخذت الجمع ا أعرب عن القل الخطير الناجم عن اجم را جماع
س  ه ملك المغرب ورئ الوضع في الجزائر، وسجل عرض الوساطة الذ تقدم 

ة في إجراء محادثات بروح من التعاون الفعال، تستهدف  تونس.. وأكد الرغ
اد ميثاق ا ألمم المتحدة وأهدافها... وتجاهلت الوصول إلى حل يتف مع  م

فرنسا من جديد هذا القرار.. ولم يبد في الجو أمل في الوصول إلى حل على 
ة مشتعلة. بأساس الميثاق. واستمرت الحر    في الجزائر،  ملته

، تقدمت من جديد أرع وعشرون 1958وفي السادس عشر من يوليو عام 
ة  التطو و دولة إفرق ة، وقد تأثرت   طلب إلدراج آسيو رات المؤلمة في الجزائر، 

ة  ة في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة. وقد أدرج الموضوع، ودرست القض القض
شير ع عشرة دولة، مشروع اقتراح  قة، وقدمت س إلى ح الشعب  دراسة عم

ومة الجزائر ة، للدخول في تالمؤق الجزائر في االستقالل، وٕالى استعداد ح
ة، وحمفاوضات مع ال ومة الفرنس ة ثح  ،القرار الفرقين على الوصول إلى تسو

ة خطة  ،عن طر التفاوض أ تتف وميثاق األمم المتحدة، ولكن فرنسا لم تتقدم 
  جديدة واستمرت الحرب في الجزائر، في عنفها وشدتها.
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ة  ة في العام الماضيو وطلبت خمس وعشرون دولة إفرق في  أ ،آسيو
ع عشر من ي ، في محاولة جديدة لوضع حد للحرب 1959عام  وليوالرا

عة عشرة..  االستعمارة في الجزائر، إدراج الموضوع في جدول أعمال الدورة الرا
ه اثن ة.. وأقر مشروع قرار تقدمت  ة دراسة واف ان توقد أدرج فعًال، ودرست القض

ة، وعندما قدم إلى  اس ة مطلقة في اللجنة الس أغلب ة وعشرون دولة،  الجمع
مشروع آخر أكثر اعتداًال وهدوءًا، ولكنه هزم واستمرت الحرب في  العامة عدل 

  شدتها وعنفها.
ة وفردة في نوعها، وال ساب لها في سجالت األ سبب ظاهرة غر م مو

ص ذلك  م عذرًا في تلخ ح المتحدة منذ إنشائها، أود التوقف لحظة واحدة ، وأستم
م ..   القرار على مسامع

س ، قرارن سب  لقد ا سيد الرئ مم أللاستعاد مشروع القرار في مقدمته 
ما استعاد المادة األولى من الميثاق، وأعرب عن القل  المتحدة أن اتخذتهما، 

ة في الجزائر. واعتر  مشروع القرار فش شطره  فمن استمرار األعمال الحر
ح الشعب الجزائر في تقرر المصير، وحث على س،  إجراء محادثات  الرئ

اد الميثاق قاً لم ة على أساس ح تقرر المصير، وط ة سلم  .للوصول إلى تسو
ن المشر  س، إال تكرارًا  وعولم  له أو مادته، وفي مقدمته أن نصه الرئ في ش

س د ما أعلنها الرئ اسة فرنسا في الجزائر    ول؟.غلكلمات الميثاق، ولس
ان مشروع القر  ذا  ساوه رئا. ولاً طر،  أ  ىينطو عل  م، وصرحًا و

ح ما لم   ار لموقف فرنسا،  ان من الواجب، تاستن ة إشارة مهينة لها. و و على أ
انت المنظمة تستمد وحيها وٕالهامها  إقرار مثل هذا المشروع في أألمم المتحدة، لو 

ان التصفي والحماس. أجل  ون إقراره مشفوعًا  س إال، وأن  من  من الميثاق ل
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ضًا. الهتاف أ ، بل و االقتراع فق سجل. الواجب إقراره ال   ،ولكنه هزم مع ذلك، 
ه  ة التي ينطو عل اد السام في هزمته، هزمة لألمم المتحدة نفسها، وللم

م األحداث ال ليل القاطع، على أن هذه الهزمة عارضة، ألن دميثاقها. وستق
ون إلى جانب الحرة  ات، ومهما طال أمد النصر النهائي س مهما غلت التضح

  الصراع.
عثًا لألسى واأللم، قالتي هزم فيها مشروع ال ،ولكن الطرقة رار، أكثر 

ة الثلثين  ة تفوق أغلب أغلب ة العامة،  ه، فقرة فقوة، أقرت الجمع فعند االقتراع عل
ة ، الفق قترع ر المطلو لها. ولم   ال صوت واحد ضد ح الشعب الجزائر إات 

في تقرر مصيره. ونالت الفقرة التي تدعو إلى عقد محادثات للوصول إلى حل 
ة أصوات تزد على أ  ة الثلثين بلغسلمي على أساس تقرر المصير، ثمان

لة  امله، وقعت المش ة. ولكن عندما جر االقتراع على مشروع القرار  المطلو
  المحيرة، فقد هزم القرار الذ قبل فقرة فقرة!!

س، ال تدعو إلى األسف فحسب، بل  ،هذه الهزمة ومثل ا سيد الرئ
ان  ار.. وقد زعم الوفد الفرنسي في األمم  المتحدة، في ب تثير االشمئزاز واالستن
انت نتيجة، "الخط  عيد االقتراع، أن هزمة مشروع القرار،  رسمي، أصدره 

في المشاكل ذات والتعاون بين فرنسا ومجموعة من أصدقائها". ومن المعقول 
ا  ة أو غيرها، أن تلجأ دولة عضو إلى إح اس ة، سواء أكانت س عة العاد الطب
مشروع قرار بخططها وأساليبها. فأساليب االقتراع مقبولة.. ومناورات اإلجراءات 
ن التسامح  م ة الخطيرة، فال  ة الدول ا ذات األهم قد يتساهل بها، أما في القضا

ة، وحسن السلوك.  مثل هذه المناورات. هذا هو قانون اإلجراءات البرلمان
س  ستند إلى فقرة في الميثاق، ل واستخدام األساليب والمناورات لهزمة قرار 
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ة  المحاولة الالئقة الكرمة، وال رب في أن اس ستند إلى س ام فرنسا بهزم قرار  ق
م الجنرال د سها العظ انات رئ قض مع شرف فرنسا ول، خطة تتناغفرنسا، وٕالى ب

رامة األمم المتحدة.    ومع 
ومن حقنا أن نوجه سؤاًال عن األساس الذ أد إلى هزمة مثل هذه 
ة فشل نداء يدعو للتفاوض، وفي وسعي أن  ف المحاولة إلحالل السالم، وعن 
دون أ إطراء  س، و ا سيد الرئ قولي  ًا للدماثة في  أقول، دون أن أكون مجاف

ح، ب ة، هي التي تولت في أو مد منتهى الصراحة واإلخالص، إن الدول الغر ل 
اعث على األسى ر و دال ة ذلك الموقف ال ادة األمم المتحدة إلى هاو قة ق ة السا

الحرة، وجهت إليها ضرة قاصمة،  التعل  دالُ من أن تثبت إدعاءها  واألسف. و
ة، اختارت تأييد مقراط اض الد دال من الذود عن ح اسة تقوم على النفاق.  و   س

عض ال ة، طيلة المناقشة، مع استثناء  عت الدول الغر ول الكرمة دفلقد ات
انت هناك خ ة واضحة لرد الحجج طمنها، خطأ واضحًا ومحدودًا من الدفاع، و
رت النقاب عن دالئل ساالستعمارة، لم تكن وليدة صدفة عارضة مطلقًا، بل ح

ة واحدة، فضحها  عد أن حققت الخطة أهدافها تمامًا طإستراتيج  اً قالوفد الفرنسي 
ه، إذن حسنًا، فعلينا اآلن أن نستعرض ولو لحظة واحدة، أ ن يلما هو متف عل

  ف في الوقت الحاضر؟قن
ما سب لي أن أوضحت في هذه اللجنة في العام الماضي،  ن قضيتنا أو

طة، وواضحة أجلى وضوح. فقد فهمنا ال س س في الجزائر،  ان الذ أصدره الرئ ب
ح شعب 1959ول في السادس عشر من سبتمبر عام غد ه  ، والذ اعترف ف

ان، من هنا  عض المنافذ في هذا الب الجزائر، بتقرر مصيره، وعلى الرغم من 
عض الجيوب الخطرة، التي أخفيت تصورة ماكر  ة ب بين  ةوهناك، المصحو
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ومة الجزائر المؤقت م، األسطر، إال أن ح ه خطوة، في االتجاه السل ة وجدت ف
. وأعرت  عي للشعب الجزائر ح طب ح تقرر المصير  عد أن اعترف 

ضًا عن استعدادها للتفاوض مع فرنسا على ا ومة الجزائرة أ  و شر لالح
ينها وقف إطالق النار قرر  ،والضمانات، و ن الشعب الجزائر من أن  التي تم

ومة الجزائرة اال رب في أن هذا الموقف من جحرة مصيره المقبل. و  نب الح
، ومع أن  ومة الجزائر على االستقالل الفور في منتهى االعتدال. ولم تصر ح

ضًا عل ًا  ىهذا ح من حقوقها. ولم تصر أ ا أو قانون االعتراف بها اعترافًا واقع
ة ا أ ما لم تقترح أ نامتامًال .. ولم تطالب  ة،  اس م، زات س ل ح ظام، أو ش

منتهى الصراحة، أن  ض من ذلك  أو دستور معين، ولكنها أعلنت على النق
قرره.. وقد أعلنت  مستقبل الجزائر يجب أن يترك إلى الشعب الجزائر نفسه  ل

ومة الجزائر ي ضعه شعب الجزائر و ح اسي للجزائر س امها أن المصير الس م ق
ضًا  منفسه. ولهذا فقد أطلقت على نفسها أس فسر أ ومة الجزائر المؤقتة، وهذا  ح

س د اسة الرئ س ار.. غقبولها  ة إلى إعطاء شعب الجزائر، حرة االخت ول الرام
، فقد وافقت على  ة الشعب الجزائر ومة الجزائرة واثقة من رغ انت الح ولما 

اره ار. وٕاذا ما آثر الشعب الجزائر االستقالل، فإن اخت ون مبدأ حرة االخت ا س
االستقالل، أما إذا آثر االندماج مع فرنسا، فستختار االندماج، وٕاذا آثر االتحاد 
ومة الجزائر  ضًا. وقد أعلنت ح االئتالفي "الفيدراسيون" مع فرنسا فستؤثر االتحاد أ

ما يختاره الشعب اطها  ار حرًا، وأن يتم في  .ارت ون االخت ه، أن  ل ما تطل و
ومة الجزائرةظروف تضمن حرته.  ة منها في خل هذا  ،وقد أعلنت الح رغ

الضرورة الواجب  واتالجزء من الحرة، استعدادها للتفاوض مع فرنسا على الخط
ينها وقف إطالق النار. لاتخاذها في هذا السبي   ، و



  

-134-  

ما  ومة الجزائر و ما أعلنتها ح حذافيرها،  ة الجزائرة  هذه هي القض
ة نقلتها الوفود اإلفر ة إلى هذه اللجنة الموقرة في العام الماضي.و ق   اآلسيو

؟ لقد قدمت فرنسا قضيتها أوًال وراء الستار.  ا تر ة فرنسا  فما هي قض
ما تتغيب اليوم عن جلستنا هذه. ولقد  تلك الجلسة،  فقد آثرت فرنسا التغيب عن 

ين االفر انت  اب، و عتراف نسا طيلة دورات ست، تتأرجح بين الحضور والغ
س د ة.. ولقد أشار الرئ ار هذه الصالح ة األمم المتحدة، وٕان ول، حتى  غصالح

األمم المتحدة" و  أنها "ما تسمى  بدو أن عد افتتاح هذه الدورة إلى هذه المنظمة 
األمم  أنها عضو في هذه المنظمة "المسماة  رها  فرنسا في حاجة إلى من يذ

س دجوأنها عضو دائم في م ،المتحدة" ول، في أن غلس أمنها. ونحن نواف الرئ
ة وفي أكثر من وقت. ولكننا إذا أردنا  األمم المتحدة قد فشلت في أكثر من ناح

اب التي أدت إلى هذا الفشل، تحتم  علينا أن نضع ت د فرنسا في حتعداد األس
في  ،تمقدمتها. وٕاذا أردنا أن نضرب مثًال واحدًا على ذلك قلنا أن فرنسا قد تحد

ة الجزائر، ميثاق األمم المتحدة والتزاماتها ت لة جقض ست مش اه هذا الميثاق. ول
لة قائمة منذ أكثر من مائة  ة استعمارة، مش قض الحديثة العهد، فهي  الجزائر، 
في أننا  وثالثين عامًا، وقد طال أمد الحرب فيها أكثر من خمسين عامًا، و

ا، و نسطيلة ال اختلفنا مع فرنسا في هذه اللجنة ة في ثالث قضا ات الست الماض
ون األول، وأيها يجب أن اوهي التهدئة واالنتخاب والتف وض، وأيها يجب أن 

  ون الثاني أو الثالث.
ة ة في الدورة الماض انت خطة فرنسا اإلستراتيج ن فلقد  ما  ،ومهما 

اإلضافة إلى ما فيه دوها، مدمرة،  ة وقتام. نفذها أصدقاء فرنسا ومؤ ا من غرا
استها المرتكزة  ة على وجوب إعطاء فرنسا الوقت التنفيذ س ولقد أصرت الدول الغر
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ارات متشابهة، النداء تلو  على تقرر المصير. وقد وجهت هذه الدول، في ع
أن ال نغضب فرنسا، وأن ال نستثير مشاعرها. وأن ال نزعجها ألنها أم  النداء، 

ة، وقد حثتن مقراط ضًا على تصدي فرنسا، وعدم إراك الوضع الد ا هذه الدول أ
طرة طيلة الدو  انت هذه النغمة هي المس ر أن ر الدقي الحساس.  ة، ونحن نذ

لمة متسرعة، قد تؤثر على الوضع،  ة  أن أ مندوب المملكة المتحدة قد أعلن 
اعه، هو عدم اتخاذ أ قرار. وحثت الو  ات وأن السبيل الوحيد الذ يجب إت ال

المتحدة بدورها على ض النفس، وأكدت وجوب اتخاذ سبيل في العمل، ينطو 
اسة عدم اتخاذ أ قرار، أن ثمة  ا في تأييدها لس على عدم العمل. وأعلنت استرال

اق األحداث، وأن أ قرار قد نتخذه ه فرنسا، لن  ،أخطارًا في است وال ترضى 
ا بدورها وج طال ًا. وأيدت إ وب تجنب األمم المتحدة اتخاذ أ إجراء ون مجد

لة. ر للمش عرقل فرص الوصول إلى وقف إطالق النار وٕالى حل م   قد 
ة لدول حلف  ه الخطة اإلستراتيج ان هذا هو اإلطار الذ وضعت ف و
رم، وٕالزامها بتخاذل مخضب  األطلنطي، وفي منع األمم المتحدة من اتخاذ عمل 

ما زال الدماء. وقد وصفت هذا ال الدماء ألن سفك الدماء و التخضب  تخاذل، 
حدث،  هو األمر اليومي في الجزائر،  فالحل لم يوضع، ووقف إطالق النار لم 
حصد األرواح دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل،  والحاصد العبوس للحرب ما زال 

. ر وجند ين عس ، و ين فرنسي وجزائر   و
ضمير حي، وٕاذا ما استعرضنا سير مناقشاتن ا في العام الماضي، ولكن 

قت األمم المتحدة  اسة التخاذل، التي س عًا أن نأسف لس وعقل متفتح، فعلينا جم
إليها، أو ضللت التخاذها ، وٕاذا شئنا الصراحة في التعبير، وأنا أطالب فرنسا 

عث األلوف من األرواح التي فقدت سواء أكان دالندامة، إذ أن الن امة لن ت
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ضًا، و ها من الفرنسيين أم  من الجزائرين. أصحاب نحن نحزن لموت الفرنسي أ
موتون في سبيل  ة، ومما يؤسفنا أشد األسف أنهم  فهم إخوان لنا في اإلنسان

رمة. ة غير    قض
س، ولوال هذا العناد الذ بدأ من دول حلف األطلنطي  ا سيد الرئ ذا  وه

اسة التخاذل أو عدم العمل،  لة الجزائر، تأييدًا لس ان حل مش لكان في اإلم
ون  1960ولكان عام  ل ما نس ،ما نشهده ،سنة سالم بدًال من أن  ة حرب، 

ه الحرب من شقاء وثكل و  مار. ولقد دخلت الحرب الجزائرة في األول دتنطو عل
عة، وقد تحدث  ، سنتها السا ع فق من نوفمبر المنصرم، أ قبل خمسة أساب

و  س وزراء ح اه رئ ًا إ ة إلى الشعب الجزائر مخاط مة الجزائر بهذه المناس
ة: ة التال   الكلمات التارخ

سنتها  1960خل حرب الجزائر غدًا، في األول من نوفمبر عام د"ست
ل ما تجره في  عة.. وستستمر الحرب في سبيل التحرر واالستقالل، مع  السا

ان إعالن ذ ات.. ولكن في إم السادس عشر من سبتمبر يلها من آالم وتضح
ون عام  1959عام  ون أساسًا لحل سلمي للصراع، وأن  ، سنة 1960أن 

س وزراء الجزائر، ال ألضع  ارة من خطاب رئ ست هذه الع سالم" وقد اقت
ة حيث يجب أن تكون، بل  دالمسؤول ن عام  ألؤ ة إلى الجزائر، لم  النس أنه 

الوحيد في هذا هو أن األمم المتحدة ة سالم، بل سنة حرب. والسبب نس 1960
رت لواجبها، وتخلت عن مسؤوليتها. ولكن ما  اسة التخاذل، وتن تراجعت إلى س

ة إلى  ةيهمنا في الوقت الحاضر، هو أن نستخلص عبر  النس من الماضي، 
م الحرب.ن، س1961المستقبل، وأن نجعل من عام    ة سالم، ال سنة أخر في تقو
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أن وعندما أتحدث متدفق ة، ال أشعر  الحماس والعاطفة في هذه القض ا 
.  ،من واجبي االعتذار عن حماستي اسي عاد ست مجرد موضوع س ة ل فالقض

فالحرب في الجزائر هي الحرب الوحيدة في العالم التي تدور في عصر األمم 
امله. وقد بلغت  المتحدة ، وهي دائرة على أشدها، وخطرها يهدد السالم العالمي 

ة في الجزائراآل فوق التصور، وفقي عام  ،الم اإلنسان طيلة سنوات عدة، حدًا 
حتفل بي1945 ان العالم  مظاهرة و ، و م النصر، قامت جماعة من الجزائرين 

اد شرعة األطلنطي على الجزائر، ة تطالب بتطبي م الفرنسيون حملة  فشن سلم
.. ولم تنف  فلمن القمع واإلرهاب أسفرت عن مصرع خمسة وأرعين أ جزائر

حًا! وهنالك اليوم  ن صح ا مل  حة، ولكنها زعمت أن رقم الضحا أ المذ فرنسا ن
القوة  ش الفرنسي  أكثر من مليون ونصف المليون من الجزائرين، حشرهم الج
ة إلى ما فرضته  النس رات، وهم يواجهون اآلن خطر الموت جوعًا، أما  في المعس

قدر رون، أن مجموع خسائر الفرنسيين قد بلغ  الحرب من جزة، ف الخبراء العس
ثيرًا، وتقدر خسائر  فوقون هذا العدد  ا الجزائرين  زهاء المائة ألف، وأن ضحا

ة ل يوم. وٕاذا  ،فرنسا الماد أكثر من ثالثة ماليين دوالر في  ة،  ة المال من الناح
ة تأثيرها على اسي في  ما تطلعنا إلى الحرب الجزائرة من ناح االستقرار الس

ة الحرب  فرنسا، وجدنا أنها قد وجهت إلى هذا االستقرار ضرة قاصمة، فمنذ بدا
ومات وجمهورتين ودستورن!! ع ح ة  شهدت فرنسا س وقد أدت الحرب من الناح

علن عنها، ض النقد التي لم  ة إلى عدد من تدابير تخف ثير من  االقتصاد والى 
ل إ و  ذع أمرها،اإلفالسات التي لم ي ن  ، لكي يتم ع هذه الحقائ نني أعرض جم

ير. صورة خاصة، فرد من التف ل جهد، إلخراج  وعلى أصدقاء فرنسا  أن يبذلوا 
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سهرون على مستقبل فرنسا ورفاهيتها  انوا حقاً  فرنسا من هذه الحرب المدمرة، إذا 
 ..  

،وا لسو ؤ قد شا من دول حلف أألطلنطي، ولكن أصدقاء فرنسا،  ء الح
قحموا أنفسهم في تناقض غرب. اسة تقوم  فهم في األمم المتحدة، أن  عون س يت

اسة عدم العمل والتخاذل.أما في خارج األمم  على عدم اتخاذ أ قرار،أ س
اسة من التقرر والعمل، عون س ضمن نطاق حلف  ،فلقد قدم المتحدة، فيت

 لمواصلة حرها أالستعمارة، ل نوع من أنواع ألمساعدة لفرنسا، أألطلنطي،
ة الحرة، الحرب التي تشنها إلعادة احتالل البالد، التي يبذل شعب  وهزم قض

ه. ا   الجزائر في سبيلها زهرة ش
 أنألطلنطي في حرب الجزائر،فعلينا اوٕاذا أردنا الحديث عن دور حلف 

م، ائ هذه من الواجب اطالع األمم المتحدة على حقف ال نقصر حديثنا على التعم
م المثل  المساعدة، لسبب واحد واضح، وهو عدم السماح لحلف أألطلنطي بتحط
ر وتعد. ساطة من أن تذ عة لألمم المتحدة، وال رب في أن الحقائ أكثر    الرف

نت فرنسا فضل الفرق الثالث التي وضعتها تحت تصرف حلف  ،فلقد تم
ا معدات حلف  ،أألطلنطي في أورو شها  أألطلنطي، قبل إرساله من تجهيز ج

ذا وجد  موافقة دول أألطلنطي. وه رة في الجزائر  ات العس إلى مسارح العمل
حارب فرقتين فرنسيتين في شرق بالده وفرقة  في  أخر الشعب الجزائر نفسه 

ةالغرب، وهي فرقة المشاة المدرعة والفرقة  عة وفرقة المشاة  اآلل السرعة السا
عة.   المدرعة الرا

ع معدات الحرب في الجزائر، حتى معدات الوحدات الصغيرة ، وجم
رون  م المدرون العس ق لها من معدات حلف أألطلنطي، و ات،  والمستشف
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تم تدرب  ة الصنع، و ار، فهي أمر يون في الجزائر، أما قطع الغ األمر
عملون في الجزائر تحت إشراف حلف األطلنطي  ارن الفرنسيين الذين    . الط

، إعطاء 1955في الخامس والعشرن من يوليو عام  ،وقرر الحلف   
ة لفرنسا في تجهيز ي, وذلك للعمل  األولو ورس بتر من طراز س طائرات الهيلو

  في الجزائر.
ة في مارس عام  ومة الفرنس ، خمسين طائرة من 1956وطلبت الح

ات المتحدة بتر من الوال فة  ،طائرات الهيلو رت صح ة أن وقد ذ لموند الفرنس
ين  القصد من هذه الطائرات العمل في الجزائر، وهذه الطائرات من ذوات المحر
ا  ش أمر الموز الطائر" أو "حصان الشغل" وقد خصصت للعمل في ج وتسمى "

وقد سلمت الشحنة األولى منها لفرنسا في  H-2وأسطولها، وأطل عليها اسم 
  .1956يونيو عام 

ات المتحدة في عامي فر  مشتراتوقدرت  نسا من األسلحة من الوال
عادل خمسمائة مليون دوالر 1958، 1957 ما  ة  ات الجو ما للعمل ، وال س
ًا.    تقر

ات المتحدة في يونيو عام  ش تعلى أن  1959ووافقت الوال ع للج ب
بتر، وعدديثقيلة من طائرات الهل ةالفرنسي في الجزائر، خمسًا وعشرن طائر   او

التي تحتاجها فرنسا للعمل  )28محدد من الطائرات المحارة من طراز (تي  غير
   في الجزائر.

ات المتحدة إلى فرنسا في يناير عام  ستين طائرة من  1960وسلمت الوال
.)  28طراز (تي    ما طلبت فرنسا مؤخرًا ستًا وتسعين طائرة أخر
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حر الدولي، عام وأوقفت فرنسا أثناء الحرب الجزائرة، وخالفًا للقانو  ن ال
ل  83وأرغمت  2565اخرة، وفتشت  41300 من واً نح 1959 منها  على تحو

قوم األسطول  عود إلى حلف األطلنطي. و له  اتجاهها، والفضل في ذلك 
م خدمات  ،  بتقد ض المتوس حر األب استمرار في ال عمل  ي، الذ  األمر

ات.   الرادار الالزمة لفرنسا في هذه العمل
م عونها ض المتوس بتقد حر األب حرة في ال ا ال  ،وتقوم طائرات أمر

ا اثنتين من حامالت طائراتها  ل هذا، إلى فرنسا، وقد وضعت أمر اإلضافة إلى 
ان في حرب الجزائر، 11التي تزن ( ) ألف طن تحت تصرف فرنسا، وهما تشت

ة سيد يوسف ااوقد تبين أن غ لتي جرت يوم الجمعة رات الفرنسيين على ساق
، والتي حق فيها مجلس األمن الدولي، قد تمت 1958في الثامن من فبراير عام 

ة الصنع من طراز (بي    ). 26طائرات أمر
ات المتحدة الساب في  ولقد أعلن المستر دوغالس ديلون، سفير الوال

ن ادتخسارس، "أن ا م ة بن يوسف ال  ة ضد ساق لتسامح ام المعدات األمر
  أو غفرانه"..ه 

صدد األسلحة األخر التي استخدمت في هذه  واعترف المستر ديلون 
ان من التجهيزات  قض هذه األسلحة  أن  حة،  رة التي قدمتها االمذ لعس

ان  عض اآلخر ف ات المتحدة إلى فرنسا ضمن نطاق حلف األطلنطي. أما ال الوال
  ملكًا خاصًا لفرنسا.

ات العامة األوقد رفعت دائرة  ون ؤ في تقرر لها إلى لجنة الش ةمرالحسا
ا وحلف  ي، أرقامًا تتناول مساهمة أمر ة في مجلس الشيوخ األمر الخارج
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رت هذه  ، وقد ذ ة ضد الشعب الجزائر ة الفرنس األطلنطي في األعمال العدوان
ة قد أرسلت من فرنسا ات هامة" من األسلحة األمر م   إلى الجزائر. التقديرات " 

اطالع حلف األطلنطي دوقد  س،  ا سيد الرئ ع هذه الوقائع  ارت جم
ُا  ضًا. ولقد أصدر مجلس الحلف بالغًا رسم اشتراكه أ الكامل، وأود أن أقول، 

ع والعشرن من مارس عام  ه: 1956في السا   جاء ف
"لقد استمر مجلس حلف األطلنطي في االطالع على ما أجرته فرنسا من 
ضات في القوات التي وضعتها تحت تصرف الحلف، ودرس المجلس الوضع  تخف
عين المالحظة  رة، وقد أخذ المجلس  ات العس ا عن هذه التحر الناجم في أورو
ة  أن فرنسا تعتبر من الضرور حرصًا على أمنها الخاص، زادة القوات الفرنس

شملها الحلف  عترف في الجزائر، وهي جزء من المنطقة التي  اختصاصه، و
ة األمن في هذه المنطقة لحلف شمال األطلنطي". أهم   المجلس 

ة إلى العون الماد الذ قدمه حلف األطلنطي إلى فرنسا،  النس أما 
في أن نالح أن نفقات الحرب  صورة خاصة، ف ات المتحدة  والذ قدمته الوال

قة ذات في الجزائر تحسب جزءًا من إسهام فرنسا في "الدفاع ا لمشترك". وهذه حق
ة  م الدليل على مسؤول سة، إذ تق ة رئ لف األطلنطي الخطيرة في الحرب حأهم

ة التي تصرفها فرنسا على أعمالها في الجزائر، هي  الجزائرة، فالنفقات الحر
ل حال من نفقات حلف األطلنطي.   جزء على 

، منحت 1958ومن المهم أن نالح أنه في الثالثين من يناير عام 
ات المتحدة ( عض بالد دول حلف 665الوال ) مليونًا من الدوالرات لفرنسا و

األطلنطي. وقد أكد الوفد الفرنسي الذ جاء إلى واشنطن للحصول على هذا 
ة الخطيرة لعال رته، النتائج المال   حرب في الجزائر.لون، في مذ
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ل اطمئنان  س،  ا سيد الرئ ذا في وسعنا أن نقول  ن الحرب في إوه
ر  انت الشيء الوحيد الذ حققه حلف األطلنطي منذ إنشائه، ولقد ذ الجزائر، 
رة التي وضعها الحلف للدفاع عن مجموعة دول شمال  أن الخط العس
انت فاشلة، فما زال النقاش يدور حول المواقع التي يجب أن تكدس  األطلنطي، 

ة، وحول من  حق نه إطالقهمفيها القنابل النوو ن إطالقها. ولم  م ا، ومتى 
سبب االصطراع في المصالح  الحلف في ميدان التعاون االقتصاد أ تقدم 

ذا فإن النجاح الوحيد الذ حققه الحلف نافس على األتوال ة. وه سواق والمواد األول
تعبير  دهو مواصلة الحرب االستعمارة  في الجزائر، والسبب في هذا، على ح

فة لموند، "إن حلف األطلنطي، قد أندره فونتي ن، المعل المعروف في صح
حلمون، على  حنون إلى االستعمار، وألولئك الذين ال  ح اتحادا ألولئك الذين  أص

عها".. ازاتهم، وتوس الدفاع عن امت ة،  إال    الرغم من مزاعمهم اإلنسان
عن على أ حال، اشتراكها في حلف األطلنطي، إال  ،وال تفقه فرنسا

ع الدول  أن على جم ة تقول  طر الجزائر، والجزائر وحدها. فالنظرة الفرنس
ة الجزائر، دون شر أو تحف  األعضاء في الحلف، تأيد موقف فرنسا في قض
انة  ار، أن من الخ س غا س الوزراء الفرنسي الساب  فيل ر رئ أو سؤال. ولقد ذ

ة من جانب الدول األعضاء في الحلف، أن يتخل وا عن تأييد فرنسا في قض
ان ما،  الجزائر، فاً في م ون اإلنسان حل ن أن  ولقد قال: "إن منن غير المم

رني هذه  ان آخر". وتذ ل م ون هذا الحليف في نفس الوقت وفي  وأن ال 
انت من أول  الفلسفة النازة، على الرغم من أن فرنسا  س  ا سيد الرئ األقوال 

اها. فعلى ال ة ألضحا س ة الرئ رات االعتقال النازة في الحرب بوا حد معس
انت هناك  ة،  ة الثان ، سواء أكانت جالكون ملة منقوشة تقول "إنني مع بالد
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".. وهذ ىعلى ح أو عل ة إلى حلف  هغير ح النس هي الحال مع فرنسا 
اطل. دها، سواء أكانت على ح أو على    األطلنطي، فهي ترد منه أن يؤ

عًا لذلك، وال قة المجردة ت ح هو أحق ن الوالء لحلف األطلنطي، أص
ان  حتل م ًا. وقد غدا الوالء للحلف  ل شيء، إن خطأ وٕان صوا المفضل على 
ات الوالء لها في المؤخرة.  وعندما  ة إلى األمم المتحدة التي  النس الصدارة، حتى 

سالة في عام  سلندة ب ة الجزائرة إلى جا 1955اقترعت اليونان وأ نب إدراج القض
اك، األمين العام للحلف،  في جدول أعمال األمم المتحدة  تولى السيد هنر س

هما في األمم المتحدة يخ البلدين على سلو يث صحفي لجردة دفقد أعلن في ح ،تو
ة ما نصه "أن مفهومي عن الحلف هو أن من واجب دول على  ه"الشعب" الفرنس

ة،األقل، أن تحاول تنس اساتها الخارج يف  ي س ع أن أصدق  وأنا ال أستط
ع  انت ال تستط ن لدول أن تعقد حلفاً بينها لتشترك في القتال، في الحرب، إذا  م
انسجام في أوقات السالم". وال رب في أن هذا الموقف في  عضها  ا مع  أن تح

ع االقتراع منتهى الخطورة، إذ أنه  نا ال نستط ت معًا، عني أننا إذا  معًا والتصو
ع أن نحارب معًا!!   فإننا ال نستط

لة الجزائر، تعر حلف األطلنطي تمام  س فإن مش ا سيد الرئ ذا  وه
ميثاقه ونشاطه، وسلوك أعضائه، وأر لزامًا علي أن أقول  عض إالعراء ،  ن 

ستحقون  عض هذه الجرائم. وال رب في أن هؤالء   أعضائه، قد عزلوا أنفسهم عن 
الغ ثنائنا وجزل إعجابنا. ولقد أثبتت الحرب الجزائرة، أن حلف األطلنطي مناو 
سلوك أعضائه في األمم المتحدة. وعلى الدولة  قاس  لألمم المتحدة فالوالء للحلف 

، اسة دول الحلف األخر وٕاال  العضو أن تقترع في األمم المتحدة إلى جانب س
يخ، وقد ت ضًا، والحرمان في حاضرنا ال فإنها تلقي اللوم والتو تعرض للحرمان أ
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ة. ومثل  رة واالقتصاد عني وقف المساعدات العس سة وٕانما  عن الطرد من الكن
اشرًا على األمم المتحدة، وتهديدًا لسالمة إجراءاتها.  هذا الوضع يؤلف خطرًا م

اطًا خطيرا لرسالتها النبيلة  في الحفا على األمن والسالم.   وٕاح
اعه هذه  وأود ر أن حلف األطلنطي بإت أن أقول أكثر من هذا، وأن أذ

ر ألهدافه التي سب له اإلعالن عنها. فالمفروض ف اسة في الجزائر، يتن  يالس
ة. وق  أثبتت  مقراط ما زعم مؤسسوه، أن يتوخى الدفاع عن الحرة والد الحلف 

شن حر  ة ضد الحرة والدحرب الجزائر أن الحلف  ة. وقد قيل ا عدوان مقراط
ضًا  ة من الحلف الدفاع عن العالم الحر، ولكن األعمال إأكثر من مرة أ ن الغا

ة ، وأن  ة ال مجرد القوال الطنانة الرنانة، قد أثبتت أن الحلف منظمة عدوان الفعل
العالم "الحر"، متحرر حقًا ولكن من الحرة. وعندما وضع مشروع حلف شمال 

ي بوجاهة األطلنطي للمرة األول س ترومان، إقناع الكونغرس األمر ى أراد الرئ
أنفسهم،  مون أنفسهم  ح ع أولئك الذين  رة ، فقال: إننا نلقى العون من جم الف
ونون  ون لهم صوت في إدارة شؤونهم.. وأن حلفاءنا س والذين يردون أن 

ظمئون عطشًا لل عدالة . فهذه أولئك الماليين من الناس، الذين يتضورون جوعًا و
ون حصنًا للعدالة،  رة التي أنشئ حلف األطلنطي من أجلها. وهي أن  هي الف

ظم ع أولئك الذين يتضورون جوعًا و ون عطشًا للعدالة. وقد أوأن يلتف حوله جم
قة ما في هذه األهداف المعلن عنها أثبت تارخ األ ة، حق مم المتحدة في هذه الحق

ا االستعمارة التي تولينا للحلف من إخالص وصدق وأصال ع القضا ة!! وفي جم
مظهر الصدي ار د ة الجزائر، ظهر حلف األطلنطي  عتها قض سها، وفي طل

س ترومان صادقًا عندما  ان الرئ األول لالستعمار، العدو األكبر للحرة، ولقد 
تحدث عن الجوع والظمأ في حلف األطلنطي، ولكنه جوع إلى االستعمار، وتعطش 
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ة الجزائر تقف خير إلى  ليل على ما أقول، وٕاذا دالتوسع. وال رب في أن قض
  دليل.. ىان النهار في حاجة إل

ة  ادة الجزائر القوم س س، التي تختص  ا  سيد الرئ اب،  ولهذه األس
ع عشر من  ومة الجزائر المؤقتة في الرا السالم واألمن الدوليين، قررت ح و

طالن  الجزائر في حلف األطلنطي،رفض إدخال  1960أغسطس عام  وٕاعالن 
اسم الجزائر. اطات التي التزمت بها فرنسا  ع االرت ومة الجزائر  جم وقد أعلنت ح

ومة أالمؤقت،  شملها ميثاق األطلنطي، وقد حددت الح ست منطقة  ن الجزائر ل
عتبر تحذيرًا إلى از، ووجهت ما  استها التي تقوم على عدم االنح  الجزائرة س

ومة المؤقت للجمهورة  دول حلف األطلنطي، إذ قالت: "منذ اليوم تعتبر الح
الجزائرة، أ إسهام من جانب منظمة حلف األطلنطي، أو الدول األعضاء فيها 
ادة االستعمارة، التي تشنها فرنسا في الجزائر، عمًال من  في حرب الفتح واإل

". و  جبنا أن نسجل في وثائ األمم ن من واإ أعمال العدوان ضد الشعب الجزائر
ومة الجمهورة الجزائرة.   المتحدة هذا اإلعالن الصادر عن ح

ة الجزائرة،  ة من القض س، في الحديث عن هذه الناح ا سيد الرئ وقد أسهبت 
شنها حلف  لها. فهذه الحرب االستعمارة حرب  لة  اب المش وذلك ألنها ل

قواته ومعداته وعونه اال اسة األطلنطي  اسي. وطالما أن هذه الس قتصاد والس
ضًا، أما في اللحظة التي يتوقف فيها هذا العون،  ستستمر، فإن الحرب ستستمر أ

 طو دة الحرب تضعف، وتقو اآلمال في الوصول إلى حل سلمي. وال ينحفإن 
صدد موضوع الجزائر، على أ غرض أو تحيز،  حديثنا عن حلف األطلنطي 

لة الجزائرة إلى أذن رق فياوالحلف غ م المش ل ما أرجوه بإخالص هصم . وأن 
أن الوقت قد حان النفصال الحلف  عن الجزائر وقضيتها.  وتواضع، هو القول، 
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وارث، ووقع  مار هائل، وسفك الكثير من الدماء، واقترف الكثير دفلقد حلت آالم و
لنطي لوقف عونها ول حلف األطدإلجحاف والظلم. وأننا نوجه الدعوة إلى امن 

أنها  "حرب قذرة"ل منتهى البالغة  وٕانني  فرنسا، وفي حرب تصفها فرنسا نفسها 
هادأقترح أن تستغفر  ل  ،ول حلف األطلنطي عن سلو وأن يتمثل ذلك بتحو

انت تمساعدا ومة الجزائر في حرها المقدسة من أجل التحرر. وٕاذا  ها إلى ح
ق، وٕان عليها أن تكترث بنداء الدم في الجزائر، هذه الدول، ال تكترث بنداء الميثا

طلب إلى  دول حلف األطلنطي  ل ما  ما جرته حرها من آالم وشقاء وأحزان. و و
استها في الجزائر وهنا في األمم المتحدة رأسًا على عقب. فبدًال  هو أن تقلب س

م لها كر من مناصرة فرنسا وتأييدها في حرب استعمارة، وفي حرب قذرة، من األ
ا، أو  د حرًا من أجل التحرر، ال تقل في أمجادها عن ثورة أمر أن تنصر وتؤ

مة،  ،ثورة فرنسا، أو ثورة انجلترا رمًا في مأثرة عظ اً و لها إسهاماً سخ وأن تسهم 
ة.   هي مأثرة الحرة اإلنسان

أن أفالطوني  م علي،  ح وعندما أتحدث على هذا النحو، آمل أن ال 
ة. فهذالنزعة، أ س في  او مغرق في المثال ة، ول ة الفرنس هو االتجاه الراهن للنفس

م أن تكونوا أكثر ميًال لفرنسا من الفرنسيين أنفسهم ، فهناك موجة عارمة  وسع
ة، تطغى على فرنسا في الوقت الحاضر، ولفرنسا فصل مجيد في  من الليبرال

ض ة. وهاهم قادة فرنسا، وصفوة مثقفيها،  لة الليبرال عون خطة ثورة لمعالجة مش
موا  الجزائر، اسي، فلقد ح ر الس وال رب في أن هذه الخطة مدرسة جديدة في الف

ة ضد شعب  ، على أن الحرب الدائرة في الجزائر حرب عدوان ير عمي عد تف
قول المثقفون  قة فإن الجنود الفرنسيين غير  :الجزائر.. و إنه على ضوء هذه الحق

الشتراك في حرب الجزائر، وٕاذا ما  لجأ الجنود إلى الهرب من مرغمين على ا
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عتبر جرمة ضد الدولة. هذه هي المأساة التي تثير  هم ال  الخدمة، فإن هرو
فؤادها، وعندما يتحرك فؤاد فرنسا، فإن  لها في الوقت الحاضر، وتعصف  فرنسا 

. ر علن افتتاح فصل جديد من النهضة واإلشراق الف   التارخ س
ة لم تقتصر على النظرات، فقد شرع الجنود الفرنسيون، وقد  لكن القض
ما في حرب فرنسا االستعمارة في الجزائر من ظلم وٕاجحاف، يهرون من  تأثروا 
قف  رة. وهو فرار من صفوف االستعمار إلى صفوف الحرة، و الخدمة العس

رة في فرنسا، فمن هذه ال عث إليهم عضهم اليوم أمام المحاكم العس قاعة، ن
ات الثورة  حاولون تحقي ما لم يتحق من واج طال  أ بجزل إطرائنا لهم 
اؤهم  حاكم شر قفون في قفص االتهام وحدهم.. فإلى جنبهم  ة. ولكنهم ال  الفرنس
فاح  اء، بل هم أخوة ورفاق، يجمعهم  الشر سوا  قة ل الجزائرون.. إنهم في الحق

ادة.مشترك من أجل الحرة وا   لس
قفه الجنود الفرنسيون  أن هذا الموقف الذ  وأود أن أحذر األمم المتحدة، 
س منبثقًا عن العاطفة والحماس، إنه موقف اتخذ على أساس الدراسة الثابتة  ، ل
حة التي قام بها فالسفة فرنسا وأساتذتها وساستها، وصحفيوها، ومختلف  الصح

اسي ن نحو من مائة وثملرجاالتها، ولقد أع ر الس مثلون صفوة الف رًا  انين مف
ان أصدروه،  ن فرار الجنود الفرنسيين من الحرب في أوالثقافي في فرنسا، وفي ب

قابل على  انة لوطنهم ، وٕان مثل هذا  الفرار يجب أن  عتبر خ الجزائر، ال 
انهم ما يل ة ب االحترام الزائد. وأعلن هؤالء المثقفون العظماء في نها ض    ي:النق

ل من يرفض حمل السالح ضد شعب الجزائر، ونر له  "إننا نحترم 
  مبررًا في رفضه.



  

-148-  

ة عن الشعب  ا الن شعرون  ونحترم سلوك أولئك الفرنسيين الذ 
ة ، على شعب الجزائر المضطهد،  أن من واجبهم إضفاء العون والحما الفرنسي. 

  ونر لهم مبررًا في ذلك.  
ة شعب الجزائر، الإ و  م النظام ن قض تي تسهم إسهامًا حاسمًا، في تحط

ان". ل م ع األحرار في  ة جم امًال، هي قض مًا    االستعمار تحط
اسم "إعالن ح عدم االشتراك  ان المعرف  وقد تلوت هذه األجزاء من الب

س، ألقول أن فرنسا نفسها ق ا سيد الرئ بدأت تساعد  دفي الحرب الجزائرة"، 
ن فرنسا نفسها هي التي تطلب من جنودها، إ ه التحررة، و شعب الجزائر في حر 

عوا الحرب االستعمارة، وأن فرنسا تضرب المثل وال دوة لألمم المتحدة قأن ال يتا
ح خا ص العهد للتحتذ حذوها، وال رب في أن هذا اإلعالن، س دًا في التارخ "

ما يي. وس*األعظم" ره الناس تمامًا  امي لحقوق اإلنسان، رون اإلعالن العذذ
قفون  ان مثقفو فرنسا  ان الجنود هوٕاذا  لفرنسيون يهجرون اذا الموقف، وٕاذا 

ة و قطعاتهم،  ستقيلون من مناصبهم، تأييدا لقض ان الموظفون الفرنسيون  ٕاذا 
فعلون للوصول بهذه الحرب  الحرة، فماذا يتحتم على دول حلف األطلنطي أن 

ة، ونه ة مشرفة.في الجزائر إلى نها   ا
منتهى الجد، أن تقوم  ه دوٕانني ألقترح  ما قام  ول حلف األطلنطي 

ان الجزائر، حتى تقف دوأنا أناشدها، أن تقترف شرف الفرار من مي نسيون،ر الف

                                                           
ــهورة التي منحها الملك يوحنا اإلنجليز في   Magna Cartaالعهد األعظم  * ـــ ـــ ــ ــ قة المشــ هو الوث

مز للوردات البالد عام رو  ميد على نهر التا ـــاس الحرات في  1215ن ــ ــ ـــ عد أسـ ما  والتي اعتبرت ف
ه،  التزام حدود االتفاق والتقيد  إنجلترا، ولعل أهم ما في هذا العهد أن الملك قد وعد للمرة األولى 

ه فحملوا السالح ضده. انت مظالم الملك قد أثارت اللوردات عل  و
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مة التارخ، وٕاذا ما استجابت إلى نداء الحرة، فإنها تكون في ئة أمام محبر 
ة الس مة لقض الم. وستكون هذه الخدمة أعظم، استجابتها  قد أسدت خدمة عظ

ة جديرة  ع، لو أنها حولت مساعداتها إلى شعب الجزائر وقضيته. فهي قض الط
ا وغيرها. ومثل  ا وأورو ا وآس بير من الناس في إفرق فعل عدد  ما  المساعدة، 
ل صورة، وأن  ن أن تكون في  م هذه المساعدة التي أحثكم على التقدم بها 

ل شي ن تكو  ، والدء.. فنحن نناشفي  ر ة، مم العون العس ساعدة االقتصاد
م الكساء  ألطفال، والدواء للمرضى.. أما أولئك الذين ال لوالتبرع لالجئين، وتقد

م شيء، فإن عون تقد مان، وهو أن يخصصوا يومًا  يستط أناشدهم، أضعف اإل
  .رتهال لنصر الجزائبللصالة واال

ا سيد الحرب، أو وأنا أوجه هذا النداء  س، ال ألننا من المغرمين   الرئ
ألن الشعب الجزائر من دعاتها؟.. فلقد فرضت هذه الحرب على شعب الجزائر 

عد مائة وثالث ن عامًا من االستعمار الفرنسي. ولقد لجأ هذا الشعب إليها، يفرضًا 
ع الوسائل ال ة التي حاولها. ومع إعالن الحرب من جانبسعد أن فشلت جم  لم

ة  االستعداد للتفاوض للوصول إلى تسو سلم الجزائر، صدر إعالن مماثل، 
ومة  ام الح ان الذ صدر عن ق على أساس مبدأ تقرر المصير. ومع الب
مقراطي عادل،  االستعداد للوصول إلى حل د ان آخر،  الجزائرة المؤقتة، صدر ب

اشرة، وعلى أساس تقرر المصير، ومبدأ تقرر  عن طر المفاوضات الم
س د انه في أيلول عام غالمصير الذ أعلنه الرئ ، هو عين المبدأ 1959ول في ب

قه، والذ تكافح ومة الجز ال الذ يناضل الشعب الجزائر في سبيل تحق ئرة اح
ومة الجزائرة للشروع في  ه. ومع ذلك فقد رفضت فرنسا عرض الح للوصول إل

ر منمفاوضات حرة، وجرت اتصاالت في أ  شهر مارس وأبرل وأغسطس وأكتو
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ة إلعداد العدة إلجراء  1956عام  ومة الفرنس بين الجزائرين وممثلي الح
ة قرصنة  عمل ر من ذلك العام نفسه  ة، وقامت فرنسا في أكتو مفاوضات رسم

عثة إلحالل السالم. ة، فاختطفت الزعماء الجزائرين وهم في  ت طوأح .جو
ة.  مساعي الوساطة التي س تونس في أكثر من مناس قدمها ملك المغرب ورئ

وتقدم عدد من الزعماء العالميين، والذين ال أر ضرورة للكشف عن أسمائهم، 
ال ام  ومة تعارضين االستعداد للق ة. واقترحت ح ة أو غير رسم صورة رسم وفي 

ر في عام  منالجزائر المؤقتة  جاع" ، في ردها على خطاب "سالم الش1958أكتو
نت لول، الوصول إلى حل شرف عن طر التفاوض، وأعغالذ ألقاه د

ف ة. وعادت ااستعدادها إل ومة الفرنس د ممثليها للشروع في مفاوضات مع الح
ومة الجزائر فاقترحت في يونيو من عام  عق1959ح مع  د، اإلعداد الجتماع 

ًا للوصول إلى حل شرف للمش ومة الفرنسا سع لجزائر في سبتمبر ة. وردت ح
ول عن تقرر المصير، فأعلنت استعدادها، غل داعلى خطاب الجنر  1959عام 

و  الح عوثيها لالتصال  فاد م حث شرو تطبي تقرر المصير. مإل ة و ة الفرنس
و  ر عام موحاولت الح ، عن طر وساطة ملك المغرب، 1959ة المؤقتة في أكتو

المفاوضات، وأعلنت في نوف مبر من العام نفسه أسماء خمسة من وزرائها، البدء 
ة وذلك ردا  ان الذ أصدره الجنرال عللشروع في االتصاالت التمهيد لى الب

  ول.غد
ومة الجزائر المؤقتة في فبراير عام  ة  1960ووجهت ح رسالة شخص

ان ير غإلى الجنرال د قرر ما إذا  حمل غول طلبت فيها أن  ال موفد  ب في استق
محاولة رسالة ش عثت في يونيو من العام نفسه،  ومة الجزائرة. و ة من الح خص
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عد خطاب الجنرال د عوثين إلى ميلون، غأخيرة، و ع عشر من يونيو، م ول في الرا
  تمهيدًا لوصول وفد جزائر رسمي إلى فرنسا.

س أكثر من أ شيء آخر،  ا سيد الرئ وقد برهنت هذه المحاولة الخيرة 
  ا ال تنشد السالم، وٕانما تنشد إعادة احتالل الجزائر. على أن فرنس

عوثين الجزائرين بومنجل   وها نحن نجد بيننا هنا في هذه القاعة، الم
حيى، وهما على استعداد، لل ة، عن توابن  ة أو غير رسم صورة رسم م  حدث إل

عامل أسر الحرب. ولم تكن محادثات ميلون، ما   مهزلة ميلون، لقد عومال 
طة إنذارًا، و س لمات واضحة  انت  ح، وٕانما  معناها الصح ن أمحادثات 

االستسالم. وقد أوضح البالغ الفرنسي  الجزائر تسعى للحصول على شرو 
ومة  صراحة أن: "ممثلي الح الرسمي الذ نشر في التاسع والعشرن من يوليو 

ن فيها إجراء المحاد م ة قد أوضحوا الظروف التي  مها". وقد الفرنس ثات وتنظ
ومة الجزائرة  س الح عه رئ السلوك الذ يجب أن يت عوثان الجزائران  أبلغ الم
عمل ما  ه اإلقامة، وأن  م حيث تطلب إل ق ه أن  عند وصوله إلى فرنسا، فعل

قابل أحدًا وأن ال يتحدث إلى أ إنسان ه، وأن ال  أنه  ،يؤمر  عوثان  وأفهم الم
س  قابل الرئ ع و غدلن  عد توق   ف إطالق النار.قول إال 

عي قابل أ إنسان  ،ومن الطب م أن  س، أنه لشرف عظ ا سيد الرئ
س د س غالرئ طال التحرر في الحرب، ولكن رئ مًا من أ طًال عظ ول، بوصفه 

س  س رئ ًا. فل طل التحرر ثان ة التحرر أوًال، ثم  ومة الجزائرة تواق لرؤ الح
ومة الج طال. إن شعب الجزائر زائرة، وال غيره من الجزائرين من عبدة األالح

. وهو لن يتوقف عن إطالق النار، ألنه واث من  ادته  عبد الحرة، في ع
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حصوله على حرته. ولكن إذا قدر لمحادثات ميلون أن تفشل، فإن على مناقشاتنا 
ورك أن ت النجاح.تفي نيو   كلل 

قومان ال حوعلى ذلك فإن النجا ح،  ة الجزائر، وحلها الصح قي لقض حق
ة، هي العناصر  م ادة الكاملة واالستقالل التام، والوحدة اإلقل في استقاللها.؟ فالس

ة الجزائر. ومن حقنا أن ندهش تمام ال هشة، إذا دالتي تؤلف الحل الوحيد لقض
ا  فلقد غدت القطر الوحيد في ما رأينا االستقالل محرمًا على الجزائر. شمال إفرق

ة  ست هناك أ عد. ول ستقل  ا، أكثر جدارة دالذ لم  ولة في شمال إفرق
انت مر  ة ااالستقالل من الجزائر. ولقد  ا والجمهورة العر كش وتونس وليب

لها في ظل الس ش  ة، ولكنها حصلت على استقاللها. طرة األالمتحدة، تع جنب
لى خوض الحرب للحصول على تر ما هي خطيئة الجزائر حتى ترغم ع

تقاللها، وقد وقع في هذه الدورة حادث فرض نفسه فلم يترك مجاًال أل تردد.. سا
أن ح شعب الجزائر، قد غدا ثابتًا وغير قابل للنقاش. ففي هذه  وٕانني أقول 
ا، أعلن استقالل أكثر من أرع عشرة  ة، ألنها دورة إفرق الدورة، وهي دورة تارخ

لها. ولم يناقش دولة إفرق ة األمم المتحدة، وقد رحبنا بها  ة، وقبلت في عضو
ادة .   أحد منا حقها في الس

ا تر في تستقل  لة الجزائر معاملة مختلفة؟ فلماذا الممعا فما هو السبب 
ة األمم المتح ة أكيدة ومخلصة في دالجزائر وتقبل في عضو ة .. إننا نرغب رغ

قدالسر، إذا وج معرفة طلعنا على هذا السر. ت الع ة لد أ إنسان ل رة الكاف
م ورك تا ة: زولقد عرضت النيو الكلمات التال   في مقال افتتاحي أخير الوضع 

قة دوًال  أما" ة سا وقد غدت في هذا العام، خمس عشرة مستعمرة فرنس
ات واضحًا أن من غير المنط أو المعقول أن تظل الجزائر، وهي  مستقلة، فقد 
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ه الجنرال د أكثر ول. غتقدمًا منها محرومة من ح تقرر المصير الذ وعد 
ة  النس ضًا  س من المعقول أ سلك في  اإلنسانول، وهو غد إلىول العملي، أن 

عتبرها غير ذات شأن دولي، وأن يرفض حتى مجرد  ة سلوك من  هذه القض
حث فيها في    مم المتحدة ".ألاال

موأنا ال أقول ما قالته ال ورك تا أن الجزائر أكثر تقدمًا من عدد زنيو  ،
ةمن الدول  ة  اإلفرق س ثمة من ابتهج  األممالتي قبلت في عضو المتحدة ، فل

ة عيدًا لها. فول اإلدبهذا التطور أكثر من الجزائر، التي تعتبر استقالل هذه ال رق
م ورك تا ني أتف مع النيو رفي ما قالته، من أن من غير الم زلن  ،عقول أن نن

ه إلخوانه من الشعوب األخر في القارة . نفسها على شعب الجزائر، ما اعترفنا 
ا ؟. فما هو السبب وما هي العلة    تر

بيرة. إولقد قيل  ة  ة فرنس ة ضخمة، وأقل ن في الجزائر مصالح فرنس
  فدعوني أعالج هذه األقوال، واحدًا واحدًا..
ا  سيد ه تلك إن لفرنسا في الجزائر،  ش س، من المصالح، ما   الرئ

ع الدول االستعمارة على إقامتها في مستعمرا فت جم ها. وال أود الخوض تالتي ع
في أصل هذه المصالح، وهل هي مشروعة أو غير مشروعة. ولكنني أرد أن 
عًا، لم تكن  شمل فرنسا ط ست هناك دولة استعمارة واحدة، وهذا  أقول، إنه ل

ولكن هذه المصالح لم تكن في يوم ما  ،في البالد غير المستقلةلها مصالحها 
انت الهند الدرة ال بيرة في التاج البرطاني، ومع كعائقًا في طر االستقالل. فلقد 

ا  المصالح ااذلك فقد اعترفت برطان مشروعة التي تملكها لستقاللها، محتفظة 
ن الحفا عل م ما المشروع منها، إال المصالح االستعمارة ىفيها. وال  ، وال س

االستقالل. أم سلب الشعب حقه في االستقالل،  اعن طر االعتراف  عندما 
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حمل السالح، وتتعرض هذه المصالح لخطر الجمار الشامل. وال فإن ه يثور، و
ة، فقد تلقت درسًا نافعًا ومرًا في الهند  أر حاجة إلى نصح فرنسا في هذه القض

ة، هذا إذا ومة الجزائرة الصين انت الح ه بدروس التارخ وعبره. و مع  ،انت تأ
ذلك، رشيدة ومتزنة. فلقد أعلنت مرات ومرات، استعدادها الحترام مصالح فرنسا 

عني مقدمة مال ومة الجزائرة العزلة، وٕانما  عني للح شروعة. واالستقالل ال 
ينها فرنسا، ولقد  ع دول العالم، و ومة الجزائرة التعاون الحر مع جم أوضحت الح

عتبر  حمل عداًء لفرنسا، وٕانما  ان رسمي لها أن الشعب الجزائر ال  في ب
ق مع فرنسا، ونحن نضع دون صاااالستعمار عدوه الوحيد... ونحن نتطلع إلى تع

. هذا ضمن اإلطار التالي: ة األخر ة، والمغرب الحر من الناح  فرنسا من ناح
، إذا د فجوفي وسع فرنسا أن ت ة، في الحقل االقتصاد ان األفضل ي المغرب م

لة الجزائرة. . حل عن طر التفاوض للمش   قبلت فرنسا 
المصالح وحمايتها هو  هن السبيل الوحيد الحترام هذأننسى،  وعلينا أن ال

ة  التفاوض، أما إذا استمرت الحرب، فإنني أخشى أن يتطور الوضع إلى هند صين
، حيث ترغم فر  عد أن تتحطم مصالحهاأخر   .افة نسا على الخروج من البالد، 

شأ ة، فمن الضر ن أما  ة األورو ة األقل عض الصور سر او قض عاد  ت
لة سهلة على  حت المش م الخاطئة. وٕاذا ما فعلنا ذلك، أص المشوهة، والمفاه

  العالج والفهم.
ه ال قوم فر والتشو سي في هذا الموضوع،  طنين و تعدد هؤالء المس يئ

يين وطباأل ت فرنسا دائماً من عددهم وقوتهم الختراع حجة متهم. ولقد ضخعورو
عددهم إلى المليون ونصف  ثيرًا ما سمعنا فرنسا تصل  ضد استقالل الجزائر.. و

قي، فقد قدر "اإلحص قة أن هذا الرقم هو ضعف الرقم الحق ء االمليون. والحق
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يين بثما نمائة وخمسين ألفًا، من مجموع عشرة ماليين السنو للجزائر" عدد األورو
ان البالد. والطرف في الموضوع،  ن فرنسا تضم إلى عدد المستوطنين أهم س

سوا من  الفرنسيين المائة والخمسين ألفًا من يهود الجزائر. فهؤالء اليهود ل
في  ،لب منهماالمستوطنين وٕانما هم من الجزائرين. ولقد مضى على القسم الغ

ناضل اليهود الجزائرون مع مواطنيهم الجزائرين الجزا ئر، أكثر من ألفي عام. و
ان التمييز  ضًا في الماضي لطغ في سبيل حرة الجزائر. ولقد تعرضوا هم أ
ادين  شترك يهود الجزائر، وفي م ة... و العنصر الفرنسي في أكثر من مناس

رة، مع مواطن يهم الجزائرين في المصير  القتال، وفي السجون وفي المحاكم العس
شعب واح   ، يناضل  في سبيل الحرة. دالمشترك 

ع الثمانمائة والخمسين  ة أخر تجب مالحظتها وهي أن جم وهناك ناح
يفأل سوا من الفرنسيين. إنهم ينتمون إليًا من األورو ات مختلفة. وعندما  ىن ل جنس

ات موضع الحديث، تعتبرهم فرنسا فرنسيي ن، أما عند الحقوق، فإنهم تكون الواج
ال ة نأجانب غراء. هذا  هو وضعهم   ة إلى فرنسا. وقد أيدت نشرة فرنس س
ش في الجزائر" ة اسمها  "التعا يين هم خل من شعوب أرسم ن هؤالء األورو

،  جاءوا إلى الجزائر في مختلف العهود، ض المتوس حر األب ان األ ال ان و س
زوا في أول من وصل منهم، فأقامو  طاليون حيث تر عهم اإل ا في وهران، ثم ت

تب ن ة فالمالطيو قسطنطين الفرنسي المشهور  الحجة الذين أقاموا في الشرق.. و
صدرها الحاكم العام للجزائر"أن  قول في "نشرة المعلومات التي س ، رمون إينارد، 

يين في يرات تشير إلى أن واحدًا وعشرن في المائة فق من مجموع األدالتق ورو
د أن "الناس في منطقة وهران،  اتب سو ر  الجزائر هم من أصل فرنسي. وذ

األ الفرنسيتحدثون  ة أكثر من حديثهم  ان ذا تتهاو هذةس األسطورة عن  ه". وه
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مثل هؤالء المستوطنون لفرنسا أكثر  ىالمستوطنين الفرنسيين إل ض. وال  الحض
طرتها ال ، لفرض س   .رعلى الجزائ مةئادمن مخلب ق

طاليين أو أوسواء أكان هؤالء المستوطنون فرنسيين أو  انًا أو إ س
عًا من الفرنسيين  انوا جم لة، وحتى لو  س من حقهم أن يؤلفوا مش مالطيين، فل

ة ص م، فوضعهم ال يثير أ ح أماعو في الصم ار أحد مة. فالمجال فس هم الخت
ونو  عي لهم، فهم ها جزائرين، و سبيلين.. ففي استطاعتهم أوًال، أن  ذا ح طب

ل مار جزائ الح في  ة الجزائرة من  ون ولدوا في الجزائر، ولهم  في الرعو
اً سأ أساس من األسس. وفي ا ىتمييز عل حقوق، دون أ أن  ،تطاعتهم ثان

مواطنين فرنس قاء  منحوا ح اإلقامة في الجزائرييؤثروا ال مارسوا  ،ين وأن  وأن 
اة في الجزائر، ضمن نطاق حرة  ل نشا مشروع في أ سبيل من سبل الح
  القانون.

ان اخ يين فهناك حقي مهمة، يجب أن ال تومهما  ار هؤالء األورو
ون هناك تمييز في الجزائر على أ أساس من األسس.  تغيب عن أذهاننا، فلن 

س ثمة من سبب يدعو األ ة. ففي وسول أقل قاء  يين إلى ال ونوا عهم أن ورو
ما  جزائرين من هم تماما  استقالل الجزائر في قرارة قلو ة، وأن يتمتعوا  ل ناح

استقالل باليتمتع األ يون  ة  ىهم، علدمر طال ة أو اإل الرغم من جذورهم الفرنس
ون من حقهم المأو األ ع لن  الط ة. و ان ازات خاصة في الجزائر طس امت ة  ال

ما  يينلالمستقلة،  ة  ،س من ح األمر طال ة أو اإل من ذو الجذور الفرنس
اأو األ اة في الجزائر نس اس الح قوم مق ازات. وس مثل هذه االمت ة  ة، المطال

  أمام القانون وتكافؤ الفرص. ةالمساوا  ىالمستقلة عل
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س، بل إنها تمثل  ا سيد الرئ ست هذه التأكيدات صادرة عني  ول
ة.الموقف الذ أعلنت ل مناس ومة الجزائر في    ه ح

فقد أعلنت جبهة التحرر الوطني الجزائر في السادس عشر من أبرل 
  ما يلي: 1956عام 

ة في ال ة األورو المساواة الكاملة في د"ستتمتع األقل ولة الجزائرة الحرة، 
  الحقوق وااللتزامات، دون أن تمييز من أ نوع".

أخر أصدرته في العشرن من أغسطس ان وأعلنت جبهة التحرر في ب
  ما يلي: 1956 عام

ة أو د ست حرًا  أهل م جمهورة"الثورة الجزائرة ل ة. إنها ترد أن تق  ين
ة تؤمن المساوا  موقراط ة ود ع المواطنين، وفي بالد  ةاشتراك ة بين جم ق الحق

  واحدة دون أ تمييز".
ومة المؤقتة  ان وزار أصدرته الح ة الجزائرة، للجمهور وفي أول ب

  أعلنت ما  نصه:
ون ثمة  عد تحرر الجزائر من المستعمرن، لن  د، أنه  "من المؤ

ة. ولن تقوم الجمهور  ة الجزائرة مواطنون من الدرجة األولى أو من الدرجة الثان
سبب العنصر أو ال ة إلى أولئك الر لا نيدأ تمييز  قاء ا نس غبين في ال

ع المصالح الجزائرين... إن  ".مجم   شروعة ستصان وتحف
ومة الجزائرة جهدًا، ولم تضع فرصة ، ذا لم تأل الح في تأكيد  وه

يين في الجزائر، أو الفرنسيين في الجزائر، إذا شئتم  ة األورو قض استها في  س
ع عشر  من فبراير عام  ومة الجزائرة في السا س الح ة. ولقد وجه رئ هذه التسم

ة: ، نداء1960 ارات التال يين ضمنه الع    مؤثرا إلى األورو
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ال عدة، وأنتم تطلقون على  ع. ولقد مضت أج "إن الجزائر ملك للجم
م هذا اللقب؟ إن الجزائر، للجزائرين  ر عل م اسم الجزائرين، فمن ين أنفس
ة، ترتكز  قة ح ست أسطورة إنها حق ان أصلهم. وهذه القاعدة ل عًا، مهما  جم

ة. وسيتوافر في الجمهورة الجزائرة التي سنقوم ببنائها معًا، إلى ح اة مشتر
م االشتراك في هذا البناء". ع.. ونحن نرد من ع، والعمل للجم   المجال للجم

، أ شيء آخر،  ،فهل ينتظر س، من الشعب الجزائر ا سيد الرئ
مقراطي  عد هذا الموقف الد انات الصادقة، و عد هذه الب الذ تقفه عرضه 

ومة م ن لح م ومته. إنه أكثر المواقف التي  ؤولة أن تقفها سخاء وشهامة. سح
ال ش الماضي وما تعرض له سوقد أسميته  خاء والشهامة ، ألنني ال أرد أن أن

ظل هذا الماضي مغلقًا إلى األ   بد.الشعب الجزائر إذا ما تحق االستقالل، فس
ه من يوصفون  وعلينا أن ال نبد أ اكتراث، في قوم  ما  هذا الصدد، 

مثلون إال  المتطرفين الفرنسيين في الجزائر من اضطراب ومعارضة. إنهم ال 
سالم وطمأنينة في الجزائر،  ش  يين فيؤثرون الع ة األورو ق ه بها. أما  ة ال يؤ أقل
االستقالل للجزائر، فإن سلوك هؤالء  عترف  السالم حتمًا. عندما  وسينعمون 

طمعوا في يلمتطرفين سا ازات أو استثناءات ولن  عد لهم أمل في امت تبدل، فلن 
سود في دولة الجزائر المستقلة، وذات  ازات واالستثناءات. ولن  ة هذه االمت حما

م: "الحرة واإلخاء والمساواة". ادة الكاملة، إال شعار فرنسا العظ   الس
على األمم المتحدة، أن  وإلغالق هذا الفصل المؤلم إلى األبد، يتحتم

س في وسع األمم  تلعب دورها في فتح فصل جديد، دائم اإلشراق واإلشعاع. ول
الجلوس، وقد مدت ساقيها، وطوت ذراعيها،  المتحدة أن تشهد حرًا، وأن تكتفي 
ع في برج  امل، وأن تق شعب  ارثة تحل  نة األمم المتحدة أن تر  س في م ل
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معاجي من التجاهل وعدم ا رامتهم،  ،الكتراث. فمصير عشرة ماليين من إخوان و
ضًا، اووجودهم في الح تعرض للخطر أ لها لخطر، و ضر والمستقبل، تتعرض 

  سالم المنطقة وطمأنينتها.
ه المم المتحدة في عام دوعلينا أن نر ال ، والذ 1960ور الذ ستلع

لة الجزائر من جدول أعمالنا لعام  حذف مش قدر له أن    .1961س
س، إننا تعلمنا الكثير أثناء منا ا سيد الرئ شاتنا لهذا قوٕانني ألقول 

ون مرشدنا لالموضوع طيلة السنوات الست ا ة، إنني ألبتهل إلى هللا، أن  ماض
و  ه..  حافزنا ما ن ما تعلمناه، وأن  ون نافعنا ما حصلنا ع ه، وأن  نصبو إل

سب نا الكثير من الخبرة في موقف فرنسا وٕانني أدعي، ولي الح في ذلك، أننا 
ر أن الجنرال الس نتنا أن نن س في م لة الجزائر. ول اسي والنفساني تجاه مش
ون غد عبره غيره من قبل. ولكن الجسر الذ   *ول قد عبر نهر الرو ما لم 

ًا،  أقامه م جسرًا ثا ع االتجاهات. ومن واجب األمم المتحدة أن تق يتأرجح في جم
موقر تست عه الحرة والد ة، االاط هتقال نط قوم دور  عل أمان إلى الجزائر، حيث 

ة المتحدةالمم  غول عازم على طرح القض س د . وقد نعود بذاكرتنا إلى أن الرئ
..و لها أما فرنسا، فهناك استفتاء شعبي ي   شك أن يجر

قة.. ،ي وسعنافو   هنا في األمم المتحدة، أن نأخذ علمًا بهذه الحق
ماشاوراتففاالست ة، ال عالقة لها  ة داخل جب أن ال تؤثر  ا،نتاء الفرنسي، قض و

                                                           
ون نهر  * ـــمال من رمييني و الرو ــ ك إلى الشـــ ـــــب في األدرات صـــ ا  طال ـــغير في إ ــ ن يؤلف اصـــ

ــــتهر أمر  ــ ــ ــ ــ ـــل بين رومة ومقاطعاتها في العهد الروماني. وقد اشـ ـــ ــ ــ ــ ره يوليوس بعندما ع هالحد الفاصـ
ـــر عام  صـــ ــيوخ  .مق 49ق ــ ـــد مجلس الشــ ــــه مما رمز إلى إعالنه الحرب ضـــ شــ الميالد على رأس ج

ح مضرب األمثال.الروماني، وغدت لعبور النهر شه ة، حتى أص  رة تارخ
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، غعملنا. فلقد أحس د سير ىعل ول أن سلطته في بالده قد  غدت موضع التحد
ضمن ثقة فرنس ة الجزائ افأراد أن  ات فرنسا في قض إن  ره، أو يتأكد من رغ

غيرها من الجماهي د  ،رجماهير الشعب في فرنسا،  ت إلى غرائزها، تؤ إذا تر
انت نتيجة هذا االستفتاء، فإن ح الجزائر في تقرر  ،الحرة. ولكن مهما 

. وح شعب الجزائر قبل التحد ظل قائمًا ال   في االستقالل، ال ،المصير، 
استفتاء  ة صورة من الصور  أ ن أن  يتأثر  م ات فرنسا، وال  ينبث من رغ

س د ع إذا أيدت فرنسا استقالل الول. وسنفر غالرئ الط  ولكننا لن نحيد زائر،جح 
افنا أو نتوقف عن العمل هنا في األمم المتحدة، إذا آثرت فرنسا االقتراع دعن أه

ة الجزائر هي الشيء المهم. إنها القاعدة، بل القاعدة الوحيدة. صورة مغايرة. فرغ
ات لااألمم المتحدة أن تجر استفتاء في  ىولذا  فإن عل جزائر لتتأكد من رغ

  شعبها قي أجواء من الحرة والهدوء والنظام.
ون  اونقد اقترحت استفتاء شعب ه األمم المتحدة، ألننا نرد أن ن تقوم 

ع.وعلينا أن نعدل مع الكل. وأن نمد يد المساو  ع. إن ا منصفين مع الجم ة للجم
س من ة، بل أنها طرف في الصرع، ول ل  فرنسا طرف في القض المعقول أن ن

مصير الجزائر إلى أيد فرنسا. إن الجزائر في حالة حرب مع فرنسا، ومن الغبن 
  مة فرنسا.حالصارخ للعدالة أن ندع استفتاء الجزائر تحت ر 

ة معا ة الثان لها في الجزائر من الناح ة تمام العداء لشعب دواإلدارة 
ة. إنها إ ة إدارة استعمارة أن ارة استعمارةدالجزائر وآلماله القوم ، وهل سب أل

  انت عاجلة ومنصفة مع شعب مستعمر.
ش الفرنسي وقوات األ ة الثالثة، فإن الج الجزائر،  ت من فيومن الناح

ة فرنسا  عث وزر حر ة لمبدأ ح تقرر المصير. ولقد  عا بنزعة الكراه قد أش
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قول: "و  م مستقبل برسالة إلى القائد الفرنسي العام في الجزائر  عندما يتم تنظ
ش في الجزائر، لألداء رسالته الخالدة وهي ال ظل الج اسي، س فاع دالجزائر الس

ش  المشترك عن فرنسا والجزائر". وٕاذا ما تفهمنا هذه الرسالة الموجهة إلى الج
أن  ن لنا أن نث  م يف  الستفتاء الذ ستجره فرنسا االفرنسي في الجزائر، ف

ون حرًا. وه ل جس ، وهي أن  قة أخر الحرب  ى فرنسي يذهب إلندناك حق
حمل في صد ًا ،  تي سلم  قول: "إن الجزائر ال تستح ر في الجزائر،  انًا  ه ب

ة المستقلة، و  ين هم من المواطنين الفرنسيين". وفي ظل مثل هذه ر ن الجزائإ القوم
ا سي ن لنا  م يف  مات ،  أن استفدالتعل س أن نث  تاء في ظل فرنسا  الرئ

ن أن    ون حرًا.م
ة الثالثة على محارة مبدأ تقرر سوقد أق ة من الناح ومة الفرنس مت الح

ماته  س وزراء فرنسا في تعل ره رئ ر المسيو دو المصير محارة عنيدة. لقد  ذ
ة، "إن النقطة التي وجهها إلى ا م الفرنسي العام في الجزائر، التوجيهات التال مق

ن لضمان االقتراع ضد االنفصال، وانتصار ال ل سبيل مم ع  سة، هي أن نت رئ
س وزراء  قة مع فرنسا".ومع مثل هذه التوجيهات التي تصدر عن رئ الوحدة الوث
ن  م أن أ استفتاء تجره فرنسا  س أن نث  ا سيد الرئ ن لنا  م يف  فرنسا، 

ون حرًا؟!   أن 
س د ة الر  ،ولغوللرئ ة، مفهوم من الناح عة، وهذا شيء مهم للغا ا

خاص، وتعرف معين، وتطبي نموذجي لمبدأ تقرر المصير، وهي عوامل تنزع 
س  ه من لحم وعظم وأعصاب. وقد تحدث الرئ ل ما ف من مبدأ تقرر المصير 

انه في شهر سبتمبر عام غد ر  1959ول في ب أفراد"  وأن إلى الجزائرين "
ة بو  قة التارخ أنهم إذا الحق ادة جزائرتين. وقد هدد الجزائرين  جود وحدة وس
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ة. أما  تاتورة الشيوع ح والد عانون الفاقة والفوضى والمذا آثروا االستقالل، فس
م وشطر  التقس الجوائز.. ووعد الفرنسيين  إذا آثروا االتحاد مع فرنسا فقد مناهم 

ة!!الصحراء عن الجزائر، والستيالء على ما فيها من  ع   ثروات طب
س د ة النقاب عن تعرفات أخر غوقد حسر الرئ انات متوال ول في ب

ما يراه.. وقد أعلن في رسالة وجهها إلى القوات المسلحة  لمبدأ تقرر المصير 
ل سبب  في الجزائر "أن من الضرور في الوقت الراهن.. إعطاء الجزائرين 

ة في االتح حملهم على الرغ  ، س دأدبي وماد ول غاد مع فرنسا"، وأعلن الرئ
ضًا في إحد جوالته: " ننا نرد السالم في الجزائر ألننا نرد أوًال االحتفا أأ

ظروف مغ انات الصادرة عن افرنسا فيها ولكن  يرة تمامًا". ومع مثل هذه الب
س د ون غالرئ ن أن  م أن االستفتاء في ظل فرنسا  ن لنا أن نث  م يف  ول 

  .حراً 
س د س، فإن الرئ ا سيد الرئ ول قد غوحتى في غضون هذه الدورة، 

عة األ ،أن أ استفتاء ىأقام الدليل الشامل، عل طب ون  مر في ظل فرنسا، س
ع من  ة. وقبل شهر واحد، أ في الرا ًا من الحرة، وغارقًا في الالشرع خال

ه:غألقى الجنرال د 1960نوفمبر عام  ًا قال ف اإلجراءات  ول خطا "سنقوم 
ة،  فرنسيين من ناح قاء  ة أولئك الجزائرين الذ يؤثرون ال الالزمة، لحما

س، و  ا سيد الرئ شف هذا القول،  ة". أوال  ة الثان لضمان مصالحنا من الناح
م الجزائر؟! ة في تقس   عن الرغ

س د ومة الجزائرة غضاف إلى هذا أن الرئ ول أشار إلى رجال الح
هم "ألئك الزعماء الثورون الذ عاشوا خارج الجزائر، مدة ستة أعوام". وأنهم أن

ان  ام للجزائر". إن هذا الب ح قًاً◌ مني،  أنهم قد عينوا، مس يتخذون مواقفهم "و
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ومة الجزائر، وال لسجل الجنرال د س، ال لح ا سيد الرئ ول غغير منصف 
ة التحرر في فرنسا. ،المجيد م حر ان الجنرال د بوصفه زع عيدًا غفلقد  ول نفسه 

ة التحرر من لن قود حر ا. وان عمله هذا مصدر دعن فرنسا عدة سنوات  ن وٕافرق
ة األخر  ن إفخار له  ال مصدر عيب وعار. وأر لزامًا علي أن أقول من الناح

ومة الجزائر، لم تح م الجزائر، فإن وزراء الجزائر يردون أن  نول أن تعياح لتح
س دي عينهم الرئ ول، وهدفهم هو استقالل بالدهم، سواء غختارهم شعبهم، ال أن 

م فعل الجنرال د ول عندما ناضل لتحرر غاختارهم شعبهم أو لم يخترهم، تمامًا 
ان هم الوزراء الجزائرين منصرفًا  فرنسا، قبل أن تختاره فرنسا حاكمًا لها. ولو 

ام للجزائر، لما  ح عينوا  قادوا الحرب الجزائرة. فهناك طر أسهل، إلى أن 
شيين زليين أو ف و ونوا  ثمن أبخس، وهو أن  ونوا *و ، ولكنهم آثروا أن 

قًا للتعبير الفرنسي، د افحون لتحرر بالدهم غمواطنين جزائرين، أو ط وليين، 
  من آخر مظاهر االستعمار الفرنسي. 

س د تحدث الرئ ه عنغو ضًا في خطا الجزائر الجزائرة. ولكن  ول أ
ة  ،الواضح، من إشاراته داء عقل فرنسا وقلبها، جزائر فرنس ستقر في سو أن 

شي على األرض الجزائرة، مستعدة  ومة ف خاصة، إنها ستكون طرازًا أخر من ح
ل الوضع الواقع إلى وضع قانوني.  غول "لتحو ما قال الجنرال د صوتها  لالقتراع 

، و لجزائر، التي اعتقد بجماع فؤاد وهذا الوضع، هو ا ر نها ستؤثر أعصارة ف
س د لمات الرئ ما ترجمتها من غاالتحاد مع فرنسا"، هذه هي  ول نفسه. ال 

ورك تا ما ترجمتها النيو ة أو  البرد من  زمالفرنس ، إنه النص الذ جاءنا 
                                                           

ة  * ــ ة، اللذين تعاونا  مع األلمان في الحرب إنســ ــ ـــي الفرنســ شـ ومة ف ج وح ز لنغ النرو و لى 
انة. حا رمزًا للخ  وأص
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تب الصحافة والمعلومات، برقم  ورك،  –س الشارع الخام 972سفارة فرنسا، م نيو
س د ان الصادر عن الرئ س، غوٕازاء مثل هذا الب ا سيد الرئ سعنا  يف  ول، 

ًا حرًا..  ون استفتاء شعب أن االستفتاء الذ ستجره فرنسا س   أن نث 
ون  س، يجب أن  ا سيد الرئ ارات،  ع هذه االعت النظر إلى جم و

ا انت فرنسا مخلصة، ةشر استفتاء الجزائر تحت إشراف األمم المتحدة م . وٕاذا 
ون ثمة اعتراض عل ام األمم  ىونحن نأمل في أنها ستكون مخلصة، فلن  ق

عتقد  ما  انت فرنسا تبيت لخط معينة،  المتحدة  بإجراء االستفتاء. أما إذا 
حمل األمم المتحدة على التدخل، ألن هذه  هي  اف ل عضنا، فإن هذا سبب 

  ار، وسالمة االستفتاء..االختالضمانة الوحيدة لحرة 
ومة الجزائر المؤقتة ة  ،وأنا مخول من ح ا الن في هذا الصدد، أن أقول 

عنها، إنها تقبل نتيجة أ استفتاء حر في الجزائر، تنظمه األمم المتحدة، شرطة 
، ووعد ووعيد، من أ نوع، ل ضغ صدر عن   أن يتحرر هذا االستفتاء من 

انت النتيجة الدمج أو االتحاد،الفرنسيين في الجزائ ار،  ر. وٕاذا  فإننا سنقبل االخت
انت النتيجة االستقالل، وهو ما نحن واثقون منه، فعلى فرنسا أن تقبل  أما إذا ما 

قرر مصيره.   بها، وأن تترك شعب الجزائر حرًا 
س ثمة ما يدعو فرنسا إلى معارضة استفتاء  ضًا، أن ل د أ وأود أن أؤ

ًا عن فرنسا، فقد طب االستفتاء في األمم المتح س غر دة. فاالستفتاء نفسه ل
ا، واقترح  طال ان شمال إ س وفي دوف عهد نابليون الثالث في إمارتي سافو ون

عة عشر استفتاء. وأسفر استفتاء السار  1919مؤتمر الصلح في عام  إجراء س
ا. واقترع السار 1935في عام  على  1947تاء عام في استف عن عودته إلى ألمان
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ة ،  ة ال قوم صورة دول انت هذه االستفتاءات تجر دائمًا  العودة إلى فرنسا. و
  وتحت إشراف دولي.

وهناك سبب آخر يدعو إلى إجراء االستفتاء تحت إشراف األمم المتحدة، 
ة. وقد فشلت مائة  ة، ولن تكون فرنس إذ أن الجزائر لم تكن في يوم ما  فرنس

ة، وقد حان الوقت لالعتراف  في من "الفرنسة" وثالثون عاماً  إيجاد الجزائر الفرنس
ة،  وجزءًا ال يتجزأ  انت وستظل بالدًا عر ة، وهي أن الجزائر  قة التارخ الحق

ة.   من القارة اإلفرق
م تعند التأكيد على ضرورة إجراء استف ،وأود ر اء المم المتحدة، أن أذ
س د انه فغأن الرئ انه في نوفمبر 1959ي سبتمبر عام ول في ب ، الذ أكده بب

قد أعلن أنه سيدعو ممثلين من أوسا الصحفيين ودوائر المعلومات  1960عام 
شهدوا صحة االستفتاء. وال رب في  مراقبين، ل افة أنحاء العالم للمجيء  من 

ح أساسًا أصدق لو تم االستفتاء على أيد األمم المتحدة.  افإذ أن هذا العرض يت
مراقبين، فلماذا ال تقبل أن يتولى المستر همرشولد  انت فرنسا تقبل الصحفيين 
ا  ومة الجزائر، ودول إفرق ة بنفسه، فالمستر همرشولد يتمتع بثقة فرنسا وح العمل

  واألمم المتحدة.
أقوال مستقاة من  س،  ا سيد الرئ ة،  المي في النها وأود أن أختم 

ار القادة األ صنع التارخ، إذا ما أحد  م، على وشك أن  م عظ اء. إنه زع ح
ة. ر هذا االسم في النها   عجزتم عن معرفة اسمه، فسأذ

مة  م عن الجزائر فقال: "إن القوة المفردة العظ م العظ فقد تحدث هذا الزع
ة أو  ة، ال وال القنبلة الهيدروجين ة أو الرأسمال ست هي الشيوع في العالم اليوم، ل

ش حرًا مستقًال".الص ع ة اإلنسان الخالدة في أن    اروخ الموجه، وٕانما هي رغ
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فاح االستعمار "وفي هذا  ه على  م، حاثًا شع م العظ وقال هذا الزع
م الناقد من ماليين المحايدين وغير الملتزمين في  ار، ستتعرض بالدنا للح االخت

.. ا.. وٕاذا فشلنا في مواجهة هذا التحد ا وٕافرق من االستعمار الغري، فلن  آس
سات  حول دون ن نة أ عون خارجي أو أ تضخم في األسلحة أن  ون في م

  أخر تمنى بها سالمتنا".
صورة خاصة عن الجزائر فقال: "هناك  م،  م العظ وتحدث هذا الزع
حاالت عدة من التصادم بين االستقالل واالستعمار في العالم الغري، ولعل من 

ة الجزائر".أبرز هذه    االصطدامات وأكثرها حراجة اليوم، قض
ك فيها  ،وتحدث عن حلف األطلنطي فقال: "إن حرب الجزائر شت التي 

ل  أكثر من أرعمائة ألف جند فرنسي، قد نزعت من قوات حلف األطلنطي  
اناتها".   إم

م إلى شرور حرب الجزائر فقال: "لقد أثرت على موقفنا  وأشار الرجل الزع
قاء هذا العالم حرًا، وعلى في  ادتنا للنضال إل ما أثرت على ق عيون العالم الحر، 

  سمعتنا وسالمتنا".
وأشار إلى أثر الحرب على فرنسا، فقال: "لقد استنزفت حرب الجزائر 
مات والمهمات  فاتنا القد االستمرار من فرنسا رجالها ومواردها،  وأفقدت إحد حل

تها"..   روحها وحيو
لة الجزائر واتقد  ة لمش ة الدول ًا عندما أكد الشعب م غض م العظ الزع

لة تهم فرنسا وحدها، ولن تكون  ذلك مرة فقال: "ال، إن الجزائر، لم تعد مش
ة".   ثان



  

-167-  

يين في الجزائر  ح الخطأ الشائع عن رقم األورو وقال في معرض تصح
قا ان الفرنسيين يبلغون المليون عددًا،  لما نصه " نهم إذا عدوا عدًا أوإن الس

حًا، لم يتج قًا وصح عمائة ألف.".ادق   وز تعدادهم الس
ة المفاوضات فقال: "إنني أر أن من  م إلى قض وأشار الرجل العظ

  أساس االستقالل". ىواجب فرنسا أن تسير في المفاوضات مع الوطنيين عل
ا  ظًا عندما تحدث عن مساعدات أمر م غ م العظ واستشا الزع

دًال من أن نسهم بجهودنا  للوصول إلى وقف إطالق ال رة لفرنسا فقال: "و عس
ما طائرات  ة، وال س رة األمر ة، نر المعدات العس النار وتحقي تسو

بتر تبتاع في هذه البالد.. لتستخدم ضد الثائرن.."   الهليو
ات المتحدة في موضوع الجزائر فق م الكبير، سجل الوال ر الزع ال: واستن

قترب يوم االستقالل..  عين الزهو، عندما  السجل الذ ننظر إله  س  "إنه ل
ة الجزائر، سجل تر  ات المتحدة في قض اد االستقالل افسجل الوال جع عن م

  ومناهضة االستعمار.."
ر الرجل الكبير تسامح الجزائر فقال: "وأنا  ال أعتقد أنه عندما يتم  وتذ

ة، فإن أ فرنسي  طرد من البالد أوضع تسو   تنتزع منه ممتلكاته". وهناك س
لمة نصح إل ة فقال: "وسواء أحبت فرنسا  ىوتوجه  فرنسا والدول الغر

ه أم لم تقبل، وسواء تلقت تأييدنا أو لم تتلقه، فإن  ه، وسواء قبلت  ذلك أو لم تح
عين الشك إلى الدول الغر حار، ستحطم أغاللها، وتنظر  ة، ممتلكاتها عبر ال

  التي عرقلت خطواتها نحو االستقالل".
جب أن ال تحول  م عن استقالل الجزائر فقال: "و م العظ ودافع الزع
قة وهي  ة الحق ين رؤ ات المتحدة، و ين الوال اسة مهما توافرت، بين فرنسا و الك
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ة  ا.. فإن الخطوة األساس ون لها نفوذ في شمال إفرق أنه إذا أرادت فرنسا أن 
ما سب لها أن قلى التي يجب أن تخطوها، هي أن تعطي للجزائر استاألو  اللها 

  فعلت مع تونس ومراكش".
س المنتخب، المستر  س، هو الرئ ا سيد الرئ م،  م العظ إن هذا الزع

اسات التي تلوتها، مستقاة من خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ  .*نيد وهذه االقت
ه عن  ، وه1957مايو عام  نفي الثاني م قل في طوله وٕاسها و خطاب ال 

م الكبير،  خطابي اليوم. وٕانني أغتنم هذه الفرصة ألقدم أوفر االحترام لهذا الزع
ة الجزائر. م الذ قدمه لقض   على التأييد العظ

ة مني في مجرد تالوتها، لقد  اسات، رغ ولكنني لم أستخدم هذه االقت
دوا استقالل الجزائر، قرأتها ألطلب إلى زمالئنا من وفود الدول  ة، أن يؤ الغر

ان القو من المستر  عد أن سمعت هذا  الب ح يوأقول "أطلب" ألنني  ، أص نيد
م مساندة حرة الجزائر.   من حقنا أن نطلب إل

ة، ألن هذه الدول ، عل حد  ىوٕانني أوجه الكالم اآلن إلى الدول الغر
ة نيد هي التي تعرقل استقاليتعبير المستر  د المطال ل الجزائر، وعندما نؤ

م  عض من قول ال ننا من المتطرفين، وأننا غال القلوب، إاستقالل الجزائر، 
ان المستر  م، وهو يتحدث يودعاة حرب. ولكن ها هو ب ها ة نفسغاللنيد أمام

ان إلى مواقف حاسمة، تتخذونها ي، وقد حان الوقت لنفسه األسلوبو  ترجم هذا الب
  األمم المتحدة..هنا في 

                                                           
عد سلطاته الدستورة. * اشر  ا، ولم ي سا منتخ ينيد رئ  ان السيد 
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المي إلى الكتلة  ةوأنا لم أوجه  ة السوفيت . ألن هذه الكتلة أيدت قض
ون ددها يالجزائر منذ عرضت على األمم المتحدة ألول مرة، واستمرت في تأي

اإلعجاب  . ومثل هذا التأييد سواء أكانت له دوافعه أو لم تكن، جدير  تحف
م أن تقف ة إل النس وا إلى جانب االستعمار في الوقت الذ والثناء. واألسوأ 
م تمثلون العالم الحر. ه أن   تزعمون ف

عان ها  شعب يوٕانني أتحداكم مثل هذا التحد المرر، ألن اآلالم التي 
الكلمات الناعمات.. ة، وال تأذن    الجزائر مغرقة في الوحش
، أذ أضعه أمال الغرب، وجهًا  صراحة، أود لوفي هذا التحد وجه، و

ة، قد لخص م م الدول الغر م، زع مها العظ ر أن زع ة، أن تذ ن هذه الدول الغر
ار بين االستقالل أو االستعمار. ة بوضوح، وحتم عليها  االخت   القض

ات  األتضرع إلى هللا  يوٕان س أن يختار الغرب بزعامة الوال سيد الرئ
ة الوقوف إلى جانب االستقالل.   المتحدة األمر

ة إن مثل  قض األمم المتحدة و س، جدير  ا سيد الرئ هذا  االتجاه، 
ة. ة الكرامة اإلنسان   السالم، وقض

  هذا هو أملنا، وهذا مح ثقتنا، وموضوع ابتهالنا. 

  
  

غـالجن                         ..ولـرال د
  ان؟ـامر في أفيـق                       
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سمبر                                                  1961د
  

فاحفي تارخ الشعب الجزائر    ام  ه، في  المجيد لنيل حرته واستقالله، أ
ألم ومرارة، اليوم الخ ر  قة الحافلة، وٕانا لنذ راتها العم ن ممس افاصلة، لها ذ

ة فحين استسلمت الجزائر ل 1830ر يوليو عام هش طول عد تلك المعارك ال رنسا 
ر اليوم  ميرها األداتي قالالضارة  ، وفي حزن عمي نذ عبد القادر الجزائر

ع من شهر مايو س أيد  ىخمسون ألف جزائر عل ححينما ذ 1945ة نالسا
ر اليوم األول  ة وهي تحتفل بيوم "النصر".. وفي فخر واعتزاز نذ القوات الفرنس

دسة على ا أعلن الشعب الجزائر حره المقنمحي 1945من شهر نوفمبر من عام 
ادة واالستقالل. ة في الس   فرنسا لتحرر وطنه، وتحقي آماله القوم

ذلك ة الجزائرة  ة، ولست أرد أن  ،وفي األمم المتحدة، للقض ام تارخ أ
عًا، ولكني سأقتصر على اإلشارة إلى اليوم التاسع عشر من شهر  أستعرضها جم

سمبر س تحدة قرارها المعروف رقم ، ففي ذلك اليوم أصدرت األمم الم1960ة ند
ة عشر  1573 ة، قدمت خاللها ةفي دورتها الحاد عد مناقشات شاملة واف  ،

سة.. رة ، وقد تضمن هذا القرار أرعة أمو دمقترحات متعد   رئ
ة طتلعامة "قد ا أوًال: إن الجمع أن الفرقين قد وافقا على ح  أح علمًا 

ة الجزائرة" أساس لحل القض   .تقرر المصير 
ح الشعب الجزائر بتقرر المصير  ة العامة "اعترفت  ًا: إن الجمع ثان

  واالستقالل".
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ة العامة "أكدت الحاجة القصو لوضع الضمانا ة  تثالثًا: إن الجمع الفعل
ة التي تكفل تطبي مبدأ تقرر المصير بنجاح وعدالة، عل أساس  ىالمناس

ة للجز  م الوحدة والسالمة اإلقل   ائر".االعتراف 
أن على األمم  عًا: إن الجمعي العامة تعترف  ة في ؤ "مس المتحدةرا ول

ل نجاح وعدالة.."   المساهمة في تنفيذ ح الشعب الجزائر 
نا نتطلع دوٕانه يهمنا في الدورة الحاضرة أن نستعرض م  النجاح الذ 

قة، ذلك أنه حقنا وواجبنا أن نضع أيدينا عل ه في الدورة السا نتائج التي ال ىإل
اد األرعة التي قررتها األمم   ة في العام الماضي.. المتحدوصلت إليها الم

يف  ه ذلك القرار لنعرف  فلننظر، إذن، في الحساب الختامي الذ انتهى إل
ات األمم  ع في هذا العام أن نساهم المتحدةاستجاب الفرقان لرغ يف نستط ، و

ة الجزائرة إلى األمام  وصوًال إلى حل سلمي شرف على أساس تقرر لدفع القض
  المصير واالستقالل.

أرعة عشر يومًا، أخذ أحد الفرقين زمام  م الساب  عد أن صدر قرار
ل لتعرفوا من هو  حث طو م في حاجة إلى  ادرة في سبيل تنفيذه، وما أظن الم

.. إن ذلك الفر هو الح ادرت مة المؤقتة لجمهورة الجزائر.و ذلك الفر . فلقد 
ه في العام حال ومة الجزائرة إلى العمل على تنفيذ القرار الذ أجمعتم عل

يناير، حتى أعلنت  8الماضي.. وما انتهت فرنسا من االستفتاء الشعبي في 
ومة الجزائرة استعداده ة على  االح ومة الفرنس للدخول في مفاوضات مع الح

  أساس تقرر المصير واالستقالل.
انت دائمًا تقترح المفاوضات، وٕانصا ومة الجزائرة  فًا للتارخ، فإن الح

انت فرنسا ترفض المفاوضات. والواقع أن  الشعب الجزائر قد لجأ إلى  ما 
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ة.. ولقد  ة سلم الحرب ألن فرنسا قد رفضت أن تتفاوض مع الجزائر لتحقي تسو
الغ عن اعتقاد دأعرب أح أن المفاوضات وزراء فرنسا، ذات مرة، في غضب  ه 

ذلك فإن االستقالل، ال رستمو ذمعناها الحرب.. و ، قد  ه  م الساب في قرار
ثيرًا ما أشارت  اعتبرته فرنسا مظهرًا من مظاهر الحماقة والجنون.. ثم إن فرنسا 
في للداللة على ذلك أنهم  الجنون، و أنهم "مصابون  إلى الزعماء الجزائرين 

اال   جزائر".تقالل للسطالبون 
ورغماً عن ذلك فإن الجزائرين لم يدعوا فرصة تمر إال وأعلنوا فيها رغبتهم 

انت الحرب الجزائرة على أشدها تنزل الضرات  ،المفاوضات، وحتى حين 
عد المرة، في  ة، لم تتردد جبهة التحرر الجزائرة، المرة  القوات الفرنس القاصمة 

ة، ففي مارس، وأبرل، وأغسطس الدعوة إلى المفاوضات إليجاد تسو ة سلم
ر من عام  ل جهودهم إلقناع فرنسا  1956وأكتو بذل الزعماء الجزائرون 

ر ونوفمبر جدد الزعماء  1957ة على مبدأ المفاوضات، وفي عام قالمواف في أكتو
في سبتمبر  1958الجزائرون سعيهم المتواصل في هذا السبيل.. وفي عام 

ع الجزا ر تا المفاوضات، وفي عام وأكتو ومة  1959ئرون مطالبتهم  ادرت الح
أرع محاوالت للمفاوضات، في يونيو وسبتمبر  ام  عد إنشائها، للق الجزائرة، 

ر ونوفمبر، وحتى اجتماع ميلون في يوليو  لإلعداد للمفاوضات، قد  1960وأكتو
ادرة الزعماء الجزائرين.. وهنا.. هنا في أروق ان تم بناء على م ة األمم المتحدة 

ون قرار األمم  ًا حثيثًا مع وفود الدول األعضاء ل شعون سع الوزراء الجزائرون 
  المتحدة متضمنًا مبدأ المفاوضات.

عض األوقات  اينًا، ففي  ان موقف فرنسا في هذا الصدد، تناقضَا ومت و
انت فرنس المفوضاتانت فرنسا ترفض  ا ترفض رفضاً قاطعًا، وفي مرات أخر 
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ارعين في األمم المتحدة، وهم ااستخدام لف المفاوضات.. وأخيرًا فإن الص ئغين ال
لمة المحادثات،  قابل  ة، عثروا  على تعبير فرنسي  س الدبلوماس شون القوام ين
ة العامة أن  ة الحساسة.. وهذا ما دعا الجمع وذلك ليرضوا المشاعر الفرنس

قةتستخدم هذا التعبير الفرنسي في  عد سرًا،*قرار الدورة السا  ،أنه .. ذلك أنه لم 
أن  ان ينهال علينا سيل من المناشدات والنداءات،  ات،  عبر السنين الماض

ع ع غرورها، وأن ينأخذ  ار مصالح فرنسا، وأن نمجد عظمتها، وأن نش ن االعت
الغ في امتداحها والثناء عليها، وأن نراعي عاطفتها الحساسة، ورقة شعو  رها.. ن

نا نستجيب لهذه النداءات. ثيرًا ما    و
قتصر الشعب الجزائر على  ةولم  المفاوضات، بل أن ح  المطال

س داتقرر المصير للشعب الجز  ما أعلنه الرئ ان غئر  سبتمبر  16ول في ب
ومة الجزائرة في  1959 ًا جزائرًا على  1959سبتمبر  28وقبلته الح ان مطل

لمة السر في الحرب الجزائرة والشعار لدوام.. لقد ا ان ح تقرر المصير هو 
ة لوجب علينا حين نشير في  ات الفرنس .. ولوال الحساس القومي للشعب الجزائر
قراراتنا إلى المفاوضات وح تقرر المصير أن نوجه نداءنا إلى فرنسا وٕالى فرنسا 

انت الجزائر تق صورة دائمًا إلى جانب مبد فوحدها، فلقد  أ المفاوضات لتجر 
ل جد وعدالة.. ولكن فرنسا لى أمينة صادقة، وإ  طب  جانب تقرر المصير 

. انت تتخلف مرة، وتنتحل األعذار مرة أخر   هي التي 
ة الجزائرة عن قصد متعمد، لى ولقد استطردت إ هذه الجوانب من القض

ا س ده لكم ،  ة.. فإن الذ أرد أن أؤ ومة ال عن غفلة ساه س أن الح يد الرئ
ه مستعدة  انت ف ذلك مستعدة للسالم.. لالجزائرة في الوقت الذ  انت  لحرب، 

                                                           
ه فرنسا Pourparlersالتعبير الفرنسي  *  .Negotiationبدال من لف  وقد أصرت عل
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عد أن استنف انت الحرب هي البديل الوحيد أمام الجزائر،  ع الوسائل دلقد  ت جم
ادرة دائمًا بيد الجزائر، للحرب والسالم، على السواء.. ةمسلال ان زمام الم .. لقد 

ان الجزائرون يلحون على المفاوضات، والسالم عن وٕانني أ د لكم إنه حين  ؤ
ان إلحاحهم صادرًا ماطر المف سجلون  نوضات، فقد  انوا  ز القوة،  حين  مر

عد ظفر، وهذا هو سال قوتهم..الانتصاراتهم في    ميدان، ظفرًا 
ومة الجزائر ان، أنه حينما أعلنت الح ًا للع ان جل ة في ومن أجل ذلك، 

ة الدخول في مفاوضات  1961ة نيناير س صورة رسم أنها على استعداد ألن تقبل 
ة لقرار  ة استجا ومة الفرنس ة العامة األمم المتحدة، إنما فعلت ذلك المع الح جمع

ومة  ة منها في السالم، وفي الحرة التي تستهدف السالم، لقد أخذت الح رغ
ادرة وأد ذلك  ان الذ عقد في مايو الجزائرة زمام الم .. 1961إلى مؤتمر أف

ة"،  مًا أن فرنسا قد تخلت أخيرًا عن أسطورة "الجزائر فرنس ان سرورنا عظ ولقد 
اشرة مًا  وشرعت في مفاوضات م ان عظ ومة الجزائرة.. ولكن أسفنا  مع الح

ع خاص،  طا ان سجل هذا العام يتسم  ذلك أن هذه المفاوضات قد فشلت، و
ه األسف على تعاقب  ان فرنسا الفضل في الف سرور، فقد بدأت المفاوضات و

م في موضوع  لنها تتحمل وزر فشلها.. لقد عاد لفرنسا عنادها القد بدايتها و
الجنرال د ان حرًا  .. و ول، وقد ارت اسمه غالصحراء، ووحدة التراب الجزائر

اشمال إفر  التار  ،ق و أكثر معرفة  ا.. خ والجغراأن  ة  الجزائروحدة  أوف حتم
الها وصحرائها، ح شواطئها وج ة،  م سمة قاطعة.. ال االقدر، وأن سالمتها اإلقل

ض أن تطرح هذه األمور على مائدة فتقبل جداًال، وال قيًال وقاًال.. إن الجزائر تر 
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ة إلى المفاوضات، حتى لو أد ذلك  ح الحرب الجزائرة حرب الما أن تص
  ..*عام

ة لها مناعتها وحصانتها، إنها تأبى إن ف ة أمورًا أساس ا الوطن ي القضا
ة الجزائرة فإن وحدة  ة للقض النس عتها أن تكون موضع مفاوضات.. و طب
الشعب الجزائر ووحدة وطنه ال تقبل المفاوضة أو المساومة.. ونحن نرفض ذلك 

ان الجنرال دإ اآلن وٕالى األبد.. و  قود النضال ول، غننا لنتساءل هل  وهو 
المفاوضة على وحدة الشعب الفرنسي و  ،الفرنسي حدة الوطن و مستعداً ألن يرضى 

ول قد بدأ حره التحررة غالفرنسي، إن الواقع التارخي المجيد أن الجنرال د
مقاومة أولئك العمالء الفرنسيين الذين لم يخلصوا لوحدة الشعب الفرنسي، ووحدة 

غول خونة مارقين، وأعلن الحرب عليهم الوطن الفرنسي.. لقد  اعتبرهم الجنرال د
ع أعدا الوطن.   ما أعنها على جم

، وأين  قف هذا الفر ن األمر فإن المفاوضات قد أظهرت أين  ومهما 
ه الشك، موقف الفرقين من  ما ال يرقى إل ذلك،  ، وأظهرت  قف ذاك الفر

اعتراف مخلص  قرار المم المتحدة، وأيهما دخل المفاوضات ة صادقة و برغ
اد الثالثة: االستقالل، وح تقرر المصير، والوحدة الجزائرة.. والوقع أن  الم

ان قد أوضع أ الفرقين هو الذ نسف الهدف ال  من أجله عقد ذمؤتمر أف
ل الوضو  مختلف مراحلها واضحة أمامنا اآلن  ، حالمؤتمر، إن وقائع المفاوضات 

ع  م.ومنها نستط ستح الح م.. على من  ع أن نح ها نستط   أن نستنتج، و

                                                           
ــــا في عام هي حرب الم * ــــ ـــ ــهيرة في التارخ وقد  وقعت بين إنجلترا وفرنســ ــ ـــ ــ ـــ  1320ئة عام الشـ

 .1453وانتهت في عام 
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ادًا،  ومة الجزائرة فإن سجل المفوضات وأضح أ الح ما يتعل  وف
ان من غير  وناصع أبدًا، ف ان مؤتمر أ ه، ولكن جدولقد  ول أعمال متف عل

الغ األ ة على هذا الموضوع ال ومة الجزائرة لم تشأ أن تعل أهم ة.. و الح قد هم
المؤتمر  ثير من جوانب الغموض التي أحاطت  ومة الجزائرة عن  تجاوزت الح

ة.. ففي  ة بالغًا  1961مارس  30وموضوعاته منذ البدا ومة الفرنس أصدرت الح
ًا مبهمًا أعلنت  ه أن المفاوضات ستدور حول "تقرر المصير واألمور فرسم

ومة الجزائرة أن تل ه". ولم تشأ الح غة المغلفة المتصلة  فت النظر إلى هذه الص
رحلة إلى نهايتها، رغمًا عن األلغام التي لتأت أن تسير ففي  هذه ار غموض، والا

  تها..يانت فرنسا قد  زرعتها في الطرف منذ بدا
ة هإن  ان في منتهى اإليجاب ومة الجزائرة  ذا الموقف الذ اتخذته الح

س هذا هو تحليلي الشخصي، اسة المعلنة  البناءة ، ول م الس ولكنه هو في صم
ا صوت ومة الجزائرة إراد ان في ت التي أقرتها الح ة مؤتمر أف ًا..  ففي عش لقائ

ًا  1961مايو  19 اس انًا س ومة الجزائرة من مقرها في تونس، ب أصدرت الح
ومة الجزائرة عل ان.. ولم تقتصر الح ه عن خطتها في مؤتمر أف  ىشفت ف

اد العامة التاإلعراب  اتها بنجاح المؤتمر، ولكنها سردت الم  يعن  أطيب تمن
ة الجزائرة.. والوقع أن ال ل جوانب القض ومة حتؤد إلى نجاحه، متناولة 

ة لتكشف عن حقائ الفض ة ح ان مناس ف  ةالجزائرة قد اتخذت من مفاوضات إ
س في الجزائرة أمام الرأ العام الدولي، حقائ  عارة في ر  عة النهار.. ول ا

ع،  ع، واألخوة للجم الحرة للجم فرض الخفاء، فإنها تطالب  ة الجزائرة ما  القض
ع، وهذا هو شعار فرنسا الشهير.. واستنا ان دوالمساواة للجم ًا إلى ذلك فإن ب

ومة الجزائرة قد نص عل ة  ما ىالح ومة الفرنس أتي: إن المفاوضات بين الح
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ومة الجز  ة والح حضر هذا المؤتمر برغ ان؟؟ وأن وفدنا س ف ائرة ستبدأ، غداً في إ
لة التي نشأت منذ  عامًا، إن وفدنا  130قاطعة للوصول إلى حل حاسم للم

حض ن إذا  رس ة للحرب، وأن السالم مم أن توضع نها المؤتمر على أمل 
  فرت الضمانات التي ال غنى عنها..اتو 

ان ي ف قإن هدف االجتماع في إ و تحرر الجزائر تحررًا حق ًا جب أن 
معنى هذا، أن الشعب الجزائر يجب أن يجد نفسه متحررًا من  نشامًال، وأ

عد أم أخضع  ة،  .. ومنذ ن 130العبود فمبر و عامًا للقانون الفرنسي، قانون القو
في سبيله، ولم  اتقاللهم وماتو سإلى يومنا هذا قاتل الجزائرون من أجل ا 1945

ح عسيراً أن ابخل الجزائر لتحقي هذه الغت األرواح واألموال.. وقد أص حصي نة 
قهر، هو الذ جعل إ شهداءنا.. و  ش التحرر الجزائر الذ ال  فاح ج ن 

مارس  سر لشعبنا أن  نة.. وأن هذه المفاوضات يجب أن ت مفاوضات الغد مم
حق استقالله.." ادته، وأن  قة س   ممارسة حق

ما  ومة وف ة والعالقات مع فرنسا فقد أعلنت الح اسة الخارج الس يتصل 
  الجزائرة ما يلي:

ة اسة الجزائر تستهدف إقامة العالقات المثمرة إ :"في الشئون الخارج ن س
عة الحال مع الشعب الفرنسي. و  طب ع الشعوب، و  ن الجزائرإ المتواصلة مع جم

ع  ن تساهم في بناء السلم العالمي.. سنوات، لترغب أالقد أغنتها تجارب حرب س
ذلك أن من الجزائر الإ و  ستقلة مستعدة أن تمد يدها إلى فرنسا.. وهي مستعدة 

ة  ة عنه من طبإ ي ال تتعارض مع المصالح الجزائرة. و التتحترم المصالح الفرنس
ة، ستكون له أحسن العالقات  ، متحرراً من قيود العبود اء أن الشعب الجزائر األش

تحق اال بشعال تقالل، فإن العالقات سالفرنسي.. وسرعان ما تنتهي الحرب و
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ين شعبينا  نة فحسب ولكنها مرغوب فيها.. و ست مم ة بين الشعبين ل العاد
ون المجال واسعًا للتعاون الحر".   س

ومة الجزائرة قولها: "إننا نأمل  ة فقد أعلنت الح ة األورو شأن األقل أما 
صورة قاطعة أننا علأن تفهم األقل ة في الجزائر  أبواب عهد جديد،  ىة األورو

ون لكل  االستعمار.. وفي الجزائر س اطهم  س لهم ما ينفعهم من ارت وأنه ل
السالم والتقدم في  انة المرموقة.. وننحن نتطلع إلى مستقبل مليء  جزائر الم

  الجزائر".
عد في  ومة الجزائرة إلى مد أ ان الماضي، ثم ذهبت الح ة بنس الرغ

انت مؤثرا  ءدانوالتوجه أإلى مستقبل مشرق، فأعلنت  لمات، جاء فيها "إذا 
ة  االستعمار الماضي  ن قلب صفحةألفرنسا مستعدة بإخالص  صورة نهائ

مشاعر المرارة  ىقاطعة، فننحن مستعدون من جانبنا أن نضمد جراحنا ونتغلب عل
  في نفوسنا.." 

ومة الجزائرة إلى هذه الروح الو  س، اتجه وفد الح ا سيد الرئ خيرة، 
حمل العزم الصاإ ان  ، تطلقًا إلى الحل السلمي الشرف دف ق، واإلخالص العمي

ة اال العادل، ة، والتنم ة والمال ان الوفد ممثًال لوزارات الخارج ة و قتصاد
ح ان الوفد مخوًال أن ي ، و ش التحرر الجزائر ع المسائل واإلعالم، وج ث جم

ة واال اس رة، ومفوضًا أن يدخل في مفاوضات حر قالس ة العس ة مع تصاد
ه قرار األمم المتحدة، تقرر المصير  قة إال ما نص عل فرنسا، من غير شرو مس

، وعلينا أن نقف قليًال الجزائر على أساس وحدة الشعب الجزائر وسالمة الوطن 
ع سير  ا المفاوضاتلنتا ف   ن.في إ
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ادر الوفد الجزائر إلى  1961انعقد المؤتمر في مايو  ان، و ف في إ
ة واضحة.. فأعطى  موضوع ون، و س ما  ة الجزائرة عل أ عرض القض

انه قائًال "إن  للجزائر ما للجزائر، ولفرنسا ما لفرنسا.. ابتدأ الوفد الجزائر ب
قة هو  ههنا في هذجذ يوالالموضوع ا ن إ ستعمار من جذوره.." و استئصال االالدق

لة وتحددان اهاتين الكلمتين "استئصال االستعمار" على إيجازهما تحدد ن المش
ة استعمار.. ولذلك  ة الجزائرة في لحمها وعظمها، هي قض الحل.. إن القض

ا االستعمارة ع القضا استئصا ،فإن حلها، شأنها شأن جم االستعمار..  لهو 
فرضه ال س هذا ما  ، بل  طنمول س ن هذه هي روح العصر، بل هي روح إال

انه "إن تقرر  د في ب هذه الروح مضى الوفد الجزائر يؤ شه.. و اليوم الذ نع
هذه  ". و ة شرو ، في معزل عن أ مارسه الشعب الجزائر المصير يجب أن 
 الروح نفسها أكد الوفد الجزائر الضرورة الملحة الحترام ح الشعب الجزائر في
تضح من هذا أن موقف  ع الظروف واألحوال.. و وحدته وسالمة وطنه، في جم
ان الوفد الجزائر  أنما  الوفد الجزائر متف تمامًا مع قرار األمم  المتحدة، و

ان، ما قررته األمم المتحدة في ن ف ورك..يقرأ في إ   و
أن سرد م تف الوفد الجزائر  دها، الب الشعب الجزائر ووقف عنطولم 

عد من ذلك، في محاولة صادقة إلزالة مخاوف فرنسا.. فمل إبل  نه ذهب إلى أ
س معناه العداء لألجنبي،  يترك لها مات تخشاه حين أعلن "أن استقالل الجزائر ل
ة.. نحن نفهم االستقالل في إطار العالقات النافعة  س له أن يؤد إلى الكراه ول

ن أن تنفع الشعب بين شعبين متحررن.. وأن هذه العال م ن تنميتها، و م قات 
". بالفرنسي والشع   الجزائر
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الم أوضح  ا ال أحسب يإن ون هنالك  ن أن  م س أنه  سيد الرئ
ن أن تكون هنالك عواطف أصدق من  م من هذا الكالم الواضح، وال أحسب أنه 

ل أوراقه على مائدة لهذه العواطف ا المفاوضات صادقة، لقد وضع الوفد الجزائر 
ه، وما  ن عندها مات تخف ومة الجزائرة لم  من غير مخادعة، ذلك أن الح
ان موقفها وحدة الشعب الجزائر وسالمة  حملها على اللف والدوران.. لقد 

  وطنه.
ثم إن الوفد الجزائر قد عرض أكثر من ذلك.. لقد مد يد الصداقة مع  

قوم تع سير أن  بين  اون مثمر وفعال، وصداقة مخلصةفرنسا.. لقد أكد أن من ال
فرنسا من جانب، والجزائر المستقلة من جانب آخر.. إن االستقالل في نظر 

ة لتتجلى في بناء طالجزائر هو لتحقي أسمى الم ة وأنبل األماني الوطن الب القوم
مقر  عًا من غير تمييز.. إن اتقالل الجزائر ادولة د اة الجزائرين، جم ة ترعى ح ط

ة، معن عة، معناه الصداقة ال الكراه اه االتصال ال االنفصال، معناه التعاون ال القط
ادة المت –معناه المستقبل المشرق ال الماضي المرر  فئة كال ذلك على أساس الس

ان، اواالحتر  ف ان ذلك هو موقف  الجزائر في إ ة..  ادل للمصالح المشتر م المت
االستقامة والصدق، ف ان موقف فرنسا..موقف يتسم    ماذا 

ا سيد ال ان موقف فرنسا،  ة ر لقد  ة على استراتيج س، قائماً منذ البدا ئ
ة صادقة لتنفيذ  ان في ن ف ك منحرف.. إن فرنسا لم تحضر مؤتمر إ ة، وتكت ملتو

ان الالقرار الذ أصدرته المم المتحدة في  ف عام الماضي.. لقد جاءت فرنسا إلى إ
ان هي دار القمار األولى في لتقامر ال لتفاو  ف ما هو معروف فإن إ ض.. و

ة الجزائ ذلك فقد جاءت فرنسا إلى المؤتمر لتغرق القض ا.. و ان، ر أورو ف ة في إ
حماماتها الشهيرة..فهل يرد الجنرال د ان غهو المعروفة  ف قامر في إ ول أن 
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اب  س هذا السؤال من  ة الجزائرة.؟.. ل لنل نظرة فالمجاز، وعلى حساب القض
ان، إلى يوم  ف ه 1961مايو  20إلى الوراء على مؤتمر إ ، اليوم الذ افتتح ف

  المؤتمر..
قة من افتتاح المؤتمر، حين أن  عد أرعين دق في ذلك اليوم، وعلى وجه التحديد 

انه األ ة هدنة في الجزائر.. و الوفد الفرنسي يلقي ب ومة الفرنس ل ، أعلنت الح
ظا انت هذه الخطوة من جانب فرنسا موفي  التقدير، فوق   عاة إلىدهر األمر 

عد ذك حتى أدرك الر  "، ولكن لم تنقض لحظات   أأنها تدل على " الورع والتقو
فطرته السدال العام اته القناع  نمة، حقائ الموضوع يتساق علولي،  جن

شف أوًال أن هذه الهدنة هي هدنة فرنس ة، وحيدة الطرف، حتى والستار.. لقد ان
ست هذه هدنة .. إن الهدنة هي تدبير متف  أن ومة الجزائرة لم تبلغ بها.. ل الح

المفاوضة بين الفرقين المتحارين.. فإذا أعلنه فر واحد فهو خدعة  ه، يتم  عل
ك.. ًا من روح التكت ًا مفضوحًا، خال ون إال تكت   ال هدنة.. وال 

ال رجل  الشارع لقد ظنت فرنسا أنها ب ع أن تأسر خ هذه الخطوة تستط
ومة الجزائرة.. ولكن فرنسا قد دوترح الرأ العام ال سا،نفي فر  ولي، وتحرج الح

أخفقت في تحقي هذه األهداف الثالثة، فلقد خاب ظن المواطن الفرنسي في 
ومته، وهزأ الرأ العام ال فرنسا، وسخر الشعب الجزائر من هذه اللدح ة ولي  ع

شوف انت ا عة سرعان ماد... ذلك أن الخةالم دا واضحًا أن الهدنة  كتشفت، و
ان أكثر إثارة للسخر  ة حينما عرفت مجرد إعالن من طرف واحد.. ثم إن األمر 

شأن تنفيذ  مات الخاصة التي وجهها المندوب الفرنسي العام في الجزائر  التعل
ة ال تعدو أن تكون الهدنة، و  ا ة أخر في "الكوميد فرانسيز"، أنما الح مسرح

ة حيثما  ات هجوم عمل ام  ش، "الق مات الحرة الكاملة للج لقد خولت تلك التعل
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ه ما تكون  ًا أن هذه الهدنة هي أش دا جل ان، وحينما تقضي الظروف". و
ًا من جماله وروعته.   مهرجان الكرنفال، ولكن خال

ومة الجزائرة فقد ة للح النس  انت  "الهدنة" مفاجأة لها، وٕان لم أما 
ومة الجزائرة، ذلك أنها لم تكن  تذهلها هذه المفاجأة.. هذه الهدنة لم تحرج الح

عرفون معنى "ضرة ة الكرة  عرفون لع التسلل"،   أكثر من "ضرة تسلل" وأن الذين 
سمونها طلقة فارغة، أو ة النار  إلى  طلقة إلى الخلف، ال تصل والمتمرسون برما

ومة الجزائرة من مقرها في  الهدف ولكنها تصيب صاحبها.. ولقد أصدرت الح
انًا بتارخ  عن هذه الهدنة  اأعلنت في أنها ال تعلم شيئ 1961مايو  21تونس ب

سر للخ دلك لم يت ة.. و   عة أن تخدع أحدًا..دالفرنس
ومة الفرنس ان فإن موقف الح ف ما يتعل بجوهر المفاوضات في أ ة وف

س قد تغفرون لفرنسا خ ان أسوأ من ا سيد الرئ م  ة الهدنة، وأن ا عتها دح
صدد الهدنة، مجاملة لها، ولكني واث  ذرًا وال علن تقبلوا لها  منأومناوراتها 

جعلها د صدد جوهر الموضوع نفسه.. إن موقف فرنسا يجلب لها المهانة و فاعًا 
صدد المفاوضات تصرًا جعل من الوفد ال فإلدانة.. لقد تصر اجديرة  فرنسي 

ان ذات الحمامات، إ ف أنما زرعت تلك تان ذافإ األلغام في  حقل األلغام.. و
ان لتنسف تقرر المصير وت ف قدم الوفد  1961و يوني 8تقالل، ففي سمر االدإ

اء  الفرنسي خطة لما أسماه "إزالة حتاج إلى ذ ن  االستعمار"غير أن األمر لم 
شف المرء أن ما أسمته فرنسا "إزالة االستعمار"، إنما هو استعمار جديد خارق  ل

سيرًا عتحت ش ان  ارس،  ة في  ار جديد.. وحتى نزالء مصحة األمراض العقل
ة، إنما هي استعمار عن طر المفاوضات.. طعليهم أن يروا أن الخ ة الفرنس

ة فإن النتيجة ستوٕاذا قبلت الجزائر  التراضي.. بل الخطة الفرنس كون استعمارًا 
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صورة أكيدة أن الجزائر قد  عني  عامًا لتضفي الصفة  130اتلت قإن ذلك ل
طرة الف ة على الس ة.سنر الشرع سة في الخطة الفرنس م النقا الرئ   ة.. وٕال

ة، فلقد نص الو  ة األورو موضوع األقل انه علفولنبدأ   ىد الفرنسي في ب
تضمن هذا النص، وجود "الجماعة" األورو  ة" ودستورة.. و ان ضمانات " ي 

ة"  في جملة ما يتضمن، ح التمثيل في البرلمان الفرنسي لهذه "الجماعة األورو
م في داخل "الف ة تق هذا فإن الخطة الفرنس ان منفصل .. و  ولة الجزائرة"دي 

ة دائمًا ومفضلة مت ة، أورو لة أورو   يزة دائمًا.مدو
صدد ال مة حجصحراء، فإن الو ة تقوم على األسطورة القد الصحراء –ة الفرنس

ست قطعة من الجزائر ولكنها قطعة  ة. ذلك أن فرنسا تزعم أن الصحراء ل الفرنس
س له جمال األزاء وال فتنتها.. وواضح أن  م، ل من فرنسا.. وهذا ز فرنسي قد

ة "سهارا" انت مأخوذة عن اللف العامي وال الكلمة األجنب ح " للصحراء"، منذ  فص
ة قد  انت أسطورة الجزائر الفرنس انت الصحراء... وٕاذا  ة ومنذ  اللغة العر

ع أن تتحطم معها  ستت ة في الجزائر  أسطورةتحطمت، فإن هذا  الصحراء الفرنس
االحرة، بل في  موجودة إال  تكون لن  ةالحرة.. إن أسطورة الصحراء الفرنس إفرق
ال االستعمار الفرنسي في صحراء األ سطورة االستعمارة، وما أخصبها في خ

م!    العق
.. لقد طالب  ة أخر اس ة تتضمن خرافات س وفوق هذا فإن الخطة الفرنس

ست هذه  قو االوفد الفرنسي بإنشاء من رة داخل الدولة الجزائرة... ول عد ا ط عس
ة ولكنها م ر نحر املها، مخصصة ألغراض عس ون لفرنسا اط شاسعة  ة، و

رة موزعة هنا وهناك في  الت عس ون لفرنسا دو هذا  املة، و ادة  عليها س
  داخل الدولة الجزائرة.



  

-184-  

ة تدعو إلى إنشاء نظام خاص في مدن معينة، طضاف إلى ذلك أن الخ ة الفرنس
هذا تنشأ دول المدن يين، و ع األورو رنا بدول المدن التي *عاد فيها تجم ، لتذ

مة.دنت سائا   ة في اليونان القد
املة، ولكن.. من  س هي خطة  ا سيد الرئ ة  ولهذا فإن الخطة الفرنس
م وحدة الشعب  ، وتحط م تقرر المصير، وتجزئة الوطن الجزائر أجل تهش
تيالً من الدول، على المذاق الفرنسي..  و .. وفوق هذا وذاك فإنها تصنع  الجزائر

ة دولة  وأخيراً دولة الجزائر، محطمة مهشمة  ،ن، دولة الصحراءدالمالدولة األورو
  ممزقة.

انت مشينة، فقد استمر الوفد  ة  ورغما عن أن هذه الخطة الفرنس
عارض، مناقش  ، ارد وحماسة دافئة.. و اً الجزائر صبر  فند الخطة ر  ومجادال  اح 

فرنسي ع الحجج لم تكن تقنع الوفد الما.. ولكن جعوعا موضو ضة مو الفرنس
لك الحجج المنبثقة من قرار تها، حتى قميثا ىرار األمم المتحدة وٕالقالرضوخ إلى 

ضيف اإلهانة إلى األذ فقد قرر الوفد الفرنسي، ة وميثاقها.. ولداألمم المتح
ان أ  ع من المفاوضات وقف أعمال المؤتمر، بدون ب عد ثالثة أساب فجأة و

اب.   سبب من األس
ان هذا الموقف م غير علم الوفد الجزائر أو مو و فقته، ان جانب فرنسا 

ة أعمال الم ة الهدنة في بدا ا موقفها من ح ة الكرة لها ؤ تمامًا  تمر.. وحتى لع
صح ألحد الفرقين أن يوقف اللعب وحده، بناء عل مشيئته  ىنظام ولها تقاليد، وال 

الصبر واألناة، وأ  اره.. ولكن الوفد الجزائر اعتصم  عرب عن استعداده واخت
ة.حالستئناف المفاوضات  عود إلى اللعب مرة ثان حلو للفر الفرنسي أن    ينما 

                                                           
* City State 
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دًال ممن أن تنصر  فرنسا في ذلك الوقت إلى دراسة الموقف من  فو
عد، أن  ما  ة.. فجديد، أثبتت األحداث ف رنسا قد أطلقت حملة من الحرب النفس

.. فلقد فلقد ألقت فرنسا الذنب في تعثر المفا ات الوفد الجزائر وضات على عت
س الوزر الفرنسي لشالمسيو لو  ألقى ع في الرالون اؤ س جو انًا أذ يو دجزائر، ب

ان، ملخصاً موقف الوفد الجزائر والتلفزون، عن سير المفاوضات في مؤتمر أ ف
صدد أ من  ةن موقف جبهيما يلي: "نحن لم نستطع أن نتب التحرر الجزائرة 

تمر.. حتى أننا وجدنا أنفسنا نالم للقرار الذ ؤ الم ىع المطروحة علالمواض
رة..  ة، ذلك القرار الذ اعتبر مناورة عس شأن وقف األعمال الحر اتخذناه 

ان ممثلو جبه ع األخر  أمور  ةوفي المواض قيدون أنفسهم  التحرر الجزائرة 
ة، سرعان مانظرة مجردة، أو يلتزمون الصمت، أو أنهم  ا طي  عرون عن نوا

  جدها تطير في الهواء حينما نحاول أن نمسك بها".ت
ا ان قائم على   نإن هذا الب الفرنسي، على لسان الوزر الفرنسي، هو ب

اطيل، ونحن نأسف  رة قد جعل من نفسه ئن الوزر الفرنسي للشئون الجزاألاأل
  ضليل في الشئون الجزائرة!!توزرًا لل

ع فوضحت لكم أن الو لقد أ شف عن موقفه في جم د الجزائر قد 
قول الوزر الفرنسي  هنإ شفًا صرحًا شامًال و  عالمواض قة أن  افتئات على الحق
أمور نظرة مجردة، إن افأن الو  وفد الجزائر قد طرح لد الجزائر قد قيد نفسه 

لة. لة.. مش ع الحلول، حال لكل مش ع المشاكل واقترح جم نه افتراء على إ . و جم
قول الوزر الفرنسي أن الوفد الجزائر قد التزم الصمت.. لقد  ذلك، أن  الصدق 

ل جوانبها، و ة الجزائرة  صراحة..  لشرح الوفد الجزائر موقفه من القض
ه أسرار يخفيها، وال ش ست لد عون تصدي هذا تون يخجل منها.. وهل تسؤ ول ط
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عقل أن يلوذ الصمت، و  الكالم، وهل  ش ادالوفد الجزائر  تحرر الجزائر لافع ج
مطالب النضال ايتج ال الجزائر وسهولها وأوديتها تدو  وب هديرها في ج

  الجزائر في الحرة واالستقالل.
ة  ع جوانب القض والواقع أن الوفد الجزائي قد أعلن موقفه في جم

ة مدونة، ففي  انات رسم ، بب  إلى ر قدم الوفد الجزائ 1061يونيو  10الجزائر
ان، وما أظن ذلك من أسرار المفاوضات، مذمؤتمر ا ة وصفها الوفد ف رة خط

ع العوام ، وجم ع الحقائ ار جم عين االعت أنها "تأخذ  ة  لالجزائر  اإلنسان
ة في نطاق خطة صادقة إلزالة االستعمار والتعاون المثمر".   والنفس

ص، ا سيد الرئ موٕاني  أستأذن م إلى التخص س أن أخرج من نطاق التعم
ح..نل   ضع األمور في نصابها الصح

ا أن الجزائر لن لفي ما يتعل  صحراء فلقد أوضح الوفد الجزائر "
ادة الجزائرة ستكون مفتوحة أمام اإلنتاج الكامل،  تنسى أن الصحراء تحت الس

ا ىغل ثروتها إلتوأن تس عين االعت عد حد.. وسنأخذ  ر مصالح األقطار أ
ذلك أمام االمج ون المجال مفتوحاً  ا وفرنسا نفسها، وس ذلك مصالح إفرق ورة، و
س هذا صمتًا وال جم ة في التعاون معنا على قدم المساواة".. ل ع الدول الراغ

ارا مجردة من ج لمات واضحة  نب الجزائر،اأف ما زعم الوفد الفرنسي. إن هذه 
التعاون مع أرسلها الوفد الجزائ ة في داخل المؤتمر، تناد  حة عال ر في  ص

ع، وفرنسا مشمولة في ذلك. ع لصالح الجم   الجم
ة ة األورو األقل ما يتعل  فقد أكد الوفد الجزائر أن "الجزائر ال  ،وف

ة الجزائرة عن األ ةتمنع الجنس ة األورو ولكنها ال تفرضها عليها. إن  ،قل
ومة الجزائرة  ة، من شاء منهم الح ة األورو ة الجزائرة على األقل تعرض الجنس
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ة  ىن هذا الحل ينطو علإ أن يرغب فيها، و  ة واإلنسان أقصى قدر من الواقع
ة.. و  مقراط ع إ والد ون لجم ل الوضوح.. س ن نتائج هذا الحل واضحة 

ون في ال شار ات، وس اة الجزائرين من غير تمييز نفس الحقوق ونفس الواج ح
سالس ا سيد الرئ ة العامة للشعب". وال شك  م ستقولون مع الوفد  في اس أن

ة. ىالحل ينطو عل الجزائر إن هذا مقراط ة الد ة واإلنسان   أقصى قدر من الواقع
الضمانات ال ما يتعل  يين، فقد أعلن الو مأما ف األورو د فحددة الخاصة 
وضح تمامًا حقوق الجزائرين الذين أن نعلى الجزائر ما يلي: "نحن حرصون 

ي.. نحن على استعداد  ع الضمانات التي تكفل ألهم من أصل أورو حث جم ن ي
م، والحرة  ة، والتعل ة لألحوال الشخص النس ة، سواء  ة والمدن لهم الحقوق اإلنسان

ة، أو في سائر المجاال ع نشاطاتهم من غير الدين ت التي تضمن لهم ممارسة جم
ار".. ثم مضى الوفد الجزائر في شرح هذا الموضوع قائًال: "إن  إكراه وال إج

هذا  قوا فرنسيين فذلك حقهم، و يين الذين يردون أن ي يختارون أن فإنهم األورو
الضمانات المقررة ..  عون أن يتمتعوا  ستط هذه الصفة فإنهم  ونوا أجنب، و

حث بجنسي حتفظوأما الفرنسيون الذين يردون أن  تهم فنحن مستعدون أن ن
ان عددهم ووضعهم، فنحن عل استعداد  ة... ومهما  صورة واقع ن ألموضوعهم 

صورة مشر حن ، رعة االستمرار في اإلقامة في الجزائو دد الضمانات التي تكفل لهم 
ة هذدولة الجزائرة". لادة الكاملة لفي إطار الس ة لألقل النس ا هو موقف الجزائر 

ة  ن أن يوصف هذا الموقف  مناألورو م حيث المبدأ وأن حيث التفاصيل، فهل 
ان للصمت معنى آخر في القاموس الفرنسي. ىأنه ينطو عل   الصمت؟ إال إذا 

ة في المس ان موقف الوفد الجزائر غا رة فقد  شأن القواعد العس ة ؤ أما  ول
عالج هذا الرشيدة والسداد، فقد قال الوفد الجزائر ما يلي: "إن الو  فد الجزائر لم 
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ة المعروفة.. لقد جعله الوفد الفرنسي موضو  ًا، ترد عالموضوع من الزاو م ًا إقل
هذ املة، و ادة  س ه  فإنها تنتقص من وحدتنا  افرنسا من ورائه أن تحتف عل

ة م ا اإلقل ان هذا الموقف من جانب الوفد الجزائر موقفًا و تنا الدوس ة". لقد  طن
فاءة دبلوما مقدرة و ر الوفد الجزائر  عا من ذهن متفتح.. لقد ذ ًا، نا ارعاً ذ اً  س

ار أنه موض ة المعتاد ال على اعت عالج الموضوع من زاو أن  ع و ، الوفد الفرنسي 
ة أخر يتف عليها بين الفرقين. مي، بل من زاو   إقل

ة  ،هذه س، هي الجوانب المتعددة للقض –رة جزائالا سيد الرئ
رة، ولقد عالج الوفد الجزائر هذه  ة، والقواعد العس ة األورو الصحراء، األقل
املة شاملة، فلم يلجأ إلى الصمت وال لجأ إلى الجدل النظر  ا معالجة  القضا

حلول تتف مع ميثاق األ ل موضوع تقدم الوفد الجزائر  مم المتحدة، وفي 
م الذ أصدرتموه في ا   لعام الماضي.وتنسجم مع قرار

عثة الجزائرة ال مم المتحدة قد أفاضت في شرح األ ائمة لددوالواقع أن ال
ة.. وقد عالج  ة اإلفرق ه إلى المجموعة اآلسيو موقف الجزائر في تقرر تقدمت 

ة الت اد األساس ة الجزائرة، على هد الم  يهذا التقرر مختلف جوانب القض
  التزمت بها األمم المتحدة.

ة أوضح التقر ف ة األورو ة المقبلة رر أن الجولة الجزائي صدد األقل
ع الحقوق من غير نظر إلى أصولهم، وأعلن  ع الجزائرين جم ستضمن لجم

رة من شأنها، ة ف اتا أ ة ج أن التقرر أن "الجزائر ترفض رفضا  اعة متمنح  أ
مقرا ا للد ازات خاصة، وتعتبر هذا العمل مناف ة، إن تصنيف عنصرة امت ط

افح الشعب  الجزائرين على أسس عنصرة إنما هو تهديد لالستقالل الذ 
الها  غيب عن  ومة الجزائرة ال  ال.. غير أن الح الجزائر من أجله زمنًا طو
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ة والاالخص ة واللغو ة في النواحي الثقاف ة األورو ة لألقل ... لقد ةيندئص الذات
ومة الجزائر ا ة أعلنت الح عد المرة أنها على استعداد ألن تمنح الجنس لمرة 

ع  ييالجزائرة لجم ة  حوا جزائرين.. ومنصأن ن الذين يرغبون األورو ناح
ش في الجزائر،  ستمروا في الع قوا فرنسيين، وأن  أخر فإن الذين يردون أن ي

تتف مع الالزمة التي  تفلهم الحرة الكاملة في ذلك.. وستوفر لهم الضمانا
ادة الجزائرة، ومع القوانين المعم ستند إلى و الس ل بها.. ونحن نتطلع إلى حل 

ة دمفهموم ال الخصائص الذات ح.. نحن نعتر ف  ة الصح ة لمقراط ألقل
ة ة الجزائرة الكاملة ألنحن مستعدون  ،األورو المساواة الشاملة و ن نمنح الجنس

ة وفيها عدد من أشد ة األورو   أعدائنا". لألقل
س، وأتساءل، هل تطل يوٕان ا سيد الرئ فرنسا مزدًا  على  بألعجب 

ل صراحة، هي  ومة الجزائرة؟؟ إن هذه الضمانات، وأقولها  ذلك من الح
ح نظامًا مفضال، لم تمنح أ من الخمسين دولة  هضمانات مميزة تكاد أن تص

  .ةالمتحدمم أن نشأت األ ذالتي حازت على استقاللها، من
عثة الجزائرة ما يل ر تقرر ال موضوع الصحراء فقد ذ ما يتعل   يوف

ادة على الصحراء، وموضوع استثمار ثرواتها  ومة الجزائرة تميز بين الس "إن الح
ة،  ع ا تعن طر التعاون  إنالطب ة يجب أن تنتفع بها إفرق ع الثروة الطب
ن أن يتحق مع إ المثمر.. و  م إنها قد بدأت  فرنسا، خصوصان هذا التعاون 

  ".رستثماالا تفعال في مشروعا
اذوه اسةسيد الرس، هي  ه،  شأن الصحراء..  الس المعلنة للجزائر 

شترك، وفرنسا تصر على االحتكار.. متثمار السإن الجزائر تدعو فرنسا إلى اال
موا أ الفرقين أكثر    ا؟؟فدال، وأصدق موقعوٕاننا نترك األمر لكم، لتح
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عثة الجزائرة "أن هذا أ ر تقرر ال رة فقد ذ شان المناط العس ما 
ة للوطن الجزائر ومع مبدأ تقرر المصير، ألن  م الطلب يتنافى مع الوحدة اإلقل

ع الجزائرين.." ىهذا المبدأ يجب أن ينطب عل ع الجزائر وجم   جم
ة الجزائرة، س موقف الجزائر من القض ا سيد الرئ عرض  ما هذا 

ة الوضوح والشمول، وال  ان وفي األمم المتحدة، وهو موقف في غا ف في مؤتمر ا
ن تشو  ع أن تصنع الجمال.. م ارس تستط فه، إن أدوات التجمل في  هه وتز

حًا!! هاذ ما ع أن تجعل الجميل قب ه، ولكنها ال تستط   نعترف 
ه والتزيف، بل أنقولكن فرنسا لم ت قاف ا اهتصر على التشو ستغلت فترة إ

ان، وراحت تضرب في ميدان الدسائس والم ف دال من أن ؤ مؤتمر ا امرات.. و
تستخدم تلك الفترة في مراجعة الموقف مراجعة رشيدة، سددت فرنسا ضراتها في 
ومة الجزائرة، غير أن فرنسا قد هزمت في  ثالث جبهات لتضعف موقف الح

انت    زمة مجيدة!!هالجبهات الثالث.. و
انت الهزمة األولى مع  ة المج الدولولقد  ا نسورة للصحراء.. فقد لجأت فر ااإلفرق

م  هم إن نمست في آذاهول، و دفاتصلت بتلك ال -فرق تسد–إلى األسلوب القد
شأن الصحرا لن تترك لمصالحهم أ مجال، وستسد الطر  ءمطالب الجزائر 

ع  ىعل ومة.. ولكن ادعاءاتهمجم ة، الفرفرنسا هذه  ىقد أفسدت علالجزائرة  الح
ة في تلك الدول وأوضحت لها موقف الجزائر من تفا صلت بوزارات الخارج

انت النتيجة نصرًا للجزائر وهزمة لصحموضوع ال سا.. وقد تجلى ذلك فرنراء، و
ن ذفي الموقف الرائع ال م ة، في أن موضوع الصحراء   أعلنته الدول اإلفرق

ة  صورة ود حل  ة ذاتها، و  الدولبين أن  عد استقالل الجزائر.لكاإلفرق   ن 
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ة فقد فتحتها فرنسا د طار المسيو قفي الجزائر نفسها.. فل أما الجبهة الثان
ائسة إلنشاء "سلطة  اشرة إلى الجزائر في محاولة  ان م ف عد  مؤتمر ا س،  جو

ة" من زعماء الجزائر المسلمين، وهي السلطة نسا إنشاءها التي حاولت فر  تنفيذ
س ومع ع الزعماء الجزائرين في اعدة مرات.. ولقد اتصل المسيو جو ونوه بجم

ع المدن والمقاطعات الجزائرة..  ةأحاديث  جرت وقدجم نبين ابين الج تفصيل
ان قاطعا حاسما.. فقد رفض الزعماء  ،الفرنسي والجزائر  ولكن جواب الجزائرين 

ومة الجزائرة.. طمع السل يتعاونواالجزائرون أن  ة من غير موافقة الح ة الفرنس
س  دقلو  أنهم جماعة لواجه المسيو جو عرفون  مة "ال"حتى من أولئك الذين 

ل شعب، وعل "نعم" في الجزائر، وجماعة "نعم" ن أن تكون في  ل  حافة ىم
ة س وطار إلى فرنسا ليرفع  تحررة في العالم. حر ذا فقد فشل المسيو جو وه

ستحيل قت ررًا عن فشله الذرع، وثبت مرة أخر أكثر من أ وقت مضى، أنه 
ومة الجزائرة.. وأنه لجهد  ة نتيجة من غير موافقة الح عل فرنسا أن تصل إلى أ

ومة الجزائرة..   قصم الظهر، أن تحاول فرنسا العمل من وراء ظهر الح
انت الجبهة الثال م الجزائرثو زة على موضوع تقس .. وقد قاد هذه الحملة ة مر

س د قة االليزه تفجر  لو غالرئ في الحلة الكبر التي أقامها في حد بنفسه.. ف
س د ومة الجزائرة ألنها رفضت خطة غالرئ ا، على الح ول، وثورة وغض

ة" وقد بد ة الجزائرة الفرنس رة  ا"الجمع ع ف في مالحظاته تهديد صرح بتطب
م في الجزائر.. لقد ع"، وهو تعبير  التقس غول عن "إعادة التجم س د تحدث الرئ

ع ا ه إلى تجم موج س ديجول، يدعو  قوا فرنسيين لذيابتدعه الرئ ن يردون أن ي
الل.. "وٕاعادة قفي منطقة مجددة من الجزائر، إذا اختار الجزائرون االست

م. سولة"حلوة تخفي مرارة التقس ع"هو  "   التجم
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ا سيد  س سرا  س، أن بين ملفات وزرار الوأنه ل ة الفر الخا ءئ ة ر ج نس
تقملفا ضخما خاصا بت م الجزائر، و ون ضس من هذا الملف خطة متصلة 

ة، أما الفرنسيون فإن هذه  اموجبه للجزائرين الصحراء القاحلة.. والناط الجبل
في المائة من  44انم التي تحتو غاوزو، مست –ن االخطة تعطيهم منطقة وهر 

في المائة من اإلسمنت، مع  50في المائة من الموالح و 27والجزائر  روم
طرة على غاز ح ذلك سهل ميجا وشاطئ الجزائراالس  ،سي الرمل.. وتعطيهم 

حتو من  غ و 20ئة من الكروم ومافي ال 20ما  ائة مفي ال 42في المائة من الت
 يذلك  منطقة بوج المائة من اإلنتاج الصناعي.. وتعطيهم  50الح وو من الم

 65 ىتطر على نقل مصنوعات الحجيج في حاسي بون، وتحتو عليالتي تس
غ، و ائةمال 50االئة من إنتاج العطن، و  19في المائة من الموالح و 12من الت

طر عل موجب هذه الخطة فإن فرنسا تس  750 ىالمائة من إنتاج الكهراء.. و
يلو من الشاطئ الج ، وأ يلو مترا من ألف  نى األراضي التي تمون اإلنتاج غزائر

اثنين بليون فرنك "جديد"، من أصل اثنين ونصف بليون  مته  ما تقدر ق الزراعي 
  فرنك تمثل مجموع اإلنتاج في البالد. 

ومة الجزائرة، وخاصة هذه الخطة ما تفتأ  فرنسا تهدد الح عد مؤتمر  و
ن  م ا ال  ومة وشع ان، ولكن الجزائر ح ف أن ترتجف أمام هذه الخط ا

ن أن ينثني عزمها ر عماتساال م ة .. إن الجزائر أصلب عوداً  مما تظن فرنا، وال 
ة انه قر طأمام هذه التهديدات والمناورات.. لقد قاتل الشعب الجزائر من أجل و 

ة،  لميتين صمد المقاتلون الجزائرون إلىاعامًا.. وفي الحرين الع 130 النها
ان مرشاالت وجنحرة فرنسا، حي دفاعًا عن وك نما  راالت فرنسا يوقعون ص

  العار.و  زمةهتسالم، واتفاقات الساال
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ا ع س د تهديدا نوجوا ومة اول التي أطلقها في حدغالرئ ئ االليزه.. أعلنت الح
شوفًا ، ال في القصور وال في الح ا م لها،  ،ئداالجزائرة تجد ولكن في الجزائر 

امها.. لقد أ  وقراهافي مدنها  الها وسهولها، إلى آخر أكواخها وخ لنت عوفي ج
ومة الجزائر م"، ولقد  ةالح اليوم الخامس من شهر يوليو "اليوم الوطني ضد التقس

انت النتيجة فيوق ما يتوقع أكثر  ا في عمر الجزائر. و ح ذلك اليوم تارخ أـص
ل وسائل اإلر سا 24الناس تفاؤال.. فلقد أضرت الجزائر لمدة  اب هعة.. وأخفقت 

قرب من  ان ما  ا اإلضراب. وفي الجزائر العصمة وحدها،  ألفا من  35إلح
قمعوا المظاهرات العامة.. ولم تكن هذه مظاهرات  ش والشرطة ل رجال الج
له في الشوارع،وفي الساحات، في  ان الشعب الجزائر  ة.. في بذلك اليوم  عاد

ادين العامة، احتج مي انترناسيونو" في  ىاجا علالم ا م... وفي مجلة " التقس
لفرنسي المعروف "مسيو اأغسطس، أعلن الكاتب  –عددها  الصادر في يوليو 

م في الجزائر"ألنسن"  حات "ال تقس ولف المرات في ذلك اليوم.. لترددت أ ن ص
شك ف ي ثم تساءل الكاتب.. وقد تساق المئات من القتلى والجرحى، "من الذ 

ه الدماء في  عد هذا االستفتاء الشعبي الذ سالت ف ومة الجزائرة،  قوة الح
  شوارع".لا

ا سيد الر  ما، لقد ئحقا  ا عظ ان الخامس من يوليو يوما قوم س، فقد 
لمة واحدة للجنرال ن غد قالها الشعب الجزار  م ول: إن الجزائر واحدة وال 

مها.. ولقد  فة المساجر دتقس ارس،  ،في روما وهشت صح وهي المعروفة بوالئها ل
ومة الجزائرة، التي ر قالت: "لقد أثبت اليوم الخامس من يوليو القدف ة الفائقة للح

عًا في الجزائر.. لبئ شعور المسعاستطاعت في الوقت المناسب أن ت مين جم
ومة الجزائر عتبرون الح ومتهم ا ةوالواقع أن المسلمين في الجزائر  ةلح .. شرع
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ان انتصارًا مجيدًا للثوار، من   اسة حانوأن اليوم الخامس من يوليو  ة س
ة".   ومعنو

ة  اء في  اإلدارة الفرنس أ مدير دائرة األن وحتى قبل أن يبدأ اإلضراب، تن
أن ب، ائة من المسلمين في الجزائر سيلبون نداء اإلضر ائة في المام في الجزائر، 

ك ود فرج ما توقع المسيو  ه، فقد أو قع اإلضر اير الدد، م و ب ائرة المشار إل
امال في النشا االقتصا    في جمعي أنحاء البالد..دفي ذلك اليوم شلال 

ع عل عد انقضاء خمسة أساب تي توقفت لت ااهذه الهزائم، في الفتر  ىو
ان، استؤنفت المفاوضات بين الج ف ولكن  ،يوليو 20نبين في افيها أعمال مؤتمر ا

ت فرنسا أنهذه ا ع إغر هلمرة في "لوغران".. ولقد أدر ة اا لن تستط ق القض
ان، فنقلت مقر المؤتمر إلى "لوغران"، فتعالوا معي لنر  ف   الجزائرة في حمامات ا

ة..   مصير المفاوضات في مرحلتها الثان
ان فقد أعاد الفرقان موقفيهما في "لوغران"، وفي هذه ا ف ما في ا مرة لو

ومة الجزاأعد جدول أ  ة.. لم يترك هذا الجدول ئر عمال دقي بناء على طلب الح
دأ تقرر المصير، أو في األمور التي يجب أن بأ موضوع يتصل بتطبي م

ة لم النس س استقرر  ة الجزائر لتقبل الجائر.. وقد تولى الوفد الجزائر  ة قض
املة مفصلة.. وابر صو  ة األو تة  موضوع األقل ار دأ  ة ف ة و مقراط ة في الد ن غا

عرض من تلقاء حزائر هي البلد المستعمر الو جالحرة.. فأعلن قوله "إن ال يد الذ 
ا ال ة على رعا أننا دنفسه حقوق الجنس هذا نحن ال نثبت  ولة المستعمرة. و

د  شه  فحسب، ولكننا نؤ استنا قائمة أمنسجمون مع روح العصر الذ نع ن س
ة، مة والواقع   نب العدل واالحترام المطل لإلنسان.."اإلى ج على الح
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أما موضوع الصحراء، وهو مسألة مفتوحة للمفاوضات مع الجزائر 
ع أفاق التعاون .. وأعلن فقد أكد الوفد الجزائر أنه يجب استطالع جم، المستقلة

شأن استثمار  الوفد الجزائر من جديد استعداد الجزائر للوصول إلى اتفاق 
  ولكن على أساس أنها جزء ال يتجزأ من الجزائر المستقلة.الصحراء.. 

قي مفولكن الو  ي خنادقه ال يتراجع خطوة واحدة في فخندقا تد الفرنسي 
الصحراء، ورطوا مصير  سبيل الوصول إلى التفاهم، ولقد رطوا مصير المؤتمر 

لة قائمة بذ انت الصحراء لفرنسا، مش ة، فلقد  المصالح الفرنس  اتها،الصحراء 
ن أن  م ان يردده الوفد الفرنسي.. ولكن الصحراء ال  وذلك هو الشعار الذ 

لة بذاتها"، إن الصحراء تؤلف أرعة أخماس الجزائر، و كت ن وحدة لوطن إ ون "مش
ان أرعة أخماس الوطن يؤلف منطقة منفصلة  الجزائر تعبير ال معنى له إذا 

و  ن أن  م د يوطن جزائر بدون الصحراء، إن الحد هنالك ن قائمة بذاتها .. وال 
والمعادن المشعة في هوجار، والزب في  ن،اف، والفحم في جنوب وهر و في تند

ة يجب أن  يحاس ع ل هذه الثروات الطب مسعود والدحبيلة، والغاز في الرمل ، 
ة يجب  ع ًا في تجزئة الجزائر بل في وحدتها.. إن هذه الثروة الطب ال تكون سب

، فإننا ال نعرف خطرًا أدهى وأمر أن تكون  نعمة، ال نقمة عل الشعب الجزائر
م.    من التقس

المعاونة  وفضًال عن ذلك، فإن األمم المتحدة، منذ إنشائها، وهي مهتمة 
ة.. و دتقدمها لل ةة والفنداالقتصا رة ٕانهاول النام لألمم  تكون، بال شك، هزمة من

ان عل حر  ىالمتحدة إذا  سبب أ بلد أن  ادته على رقعة من أرضه  م  من س
ة ع ات األمم المتحدة، يجب اة فيها.. إن الجز نالكام الثروة الطب ئر، وهذا أقل واج

ادة ة.. إن س ع الجزائر على  أن تساعد لتساعد نفسها  في استثمار ثرواتها الطب
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ة في الجزائر.. والقالم أولىالصحراء هي  ة االقتصاد ة للتنم س جزائر ومات الرئ
لم ترفض أ اقتراح معقول الستثمار الصحراء في إطار الجدولة الجزائرة 

، وٕالى إفقار لالمستقلة.. ولكن اقتطاع ا م الوطن الجزائر صحراء يؤد إلى تهش
.   الشعب الجزائر

يرة فقد اقترح في خغير أن الوفد الفرنسي لجأ آخر األمر إلى محاولة أ
ة اجمحادثات لوغران أن ت ن الوفد ألصحراء وتوضع في "الثالجة" إال مد قض

ن أن يجمد هالجزائر رفض  م ل شيء  م، ذلك أن  ل تصم ذا االقتراح 
ة  ها أ عتها تأبى أن تحتو طب وضع في الثالجة إال الصحراء.. إن الصحراء  و
ة الثلج التي استخدمتها فرنسا، فإن الصحراء تهزأ بهذه  م انت  ثالجة!! ومهما 

ما ي من !! وال بد للثلجمحاولةلا التحرر ت وب االستعمار الفرنسي، تحذأن يذوب 
ته المقدسة.لا   الهب الذ يخوضه الشعب الجزائر في معر

س ا سيد الرئ اب،  مؤتمر  لالتي أدت إلى فش ،هذه هي الظروف واألس
ان ال بد لهذا الم فشل، وأن تقع مسؤ لوغران.. و ة الفشل علىؤ تمر أن  اهل  ول

ان، فقد ذهبت فرنسا إلى لوغران مستعدة ف ف ان الحل في ا ما  رنسا وحدها؟... و
ل أل ل شيء إال وحدة  يء، إال ح تقرر المصير، وأن ترضىشن تقبل 
.و ال ، والشعب الجزائر   طن الجزائر

ولكن فرنسا، على ما يبدو، لم تخجل من موقفها الذ اتخذته في مؤتمر 
ان ولوغران.. ولم  ف هذا أضافت العار ا تتورع أن  تعلن موقفها هذا على المأل، و

س در ال العار.. فلقد ألقى إلى ًا على الشعب الفرنسي في  الراديو غئ ول خطا
ة الجزائرة.. 1961يوليو  12والتلفزون في  ، مستعرضًا مختلف جوانب القض
س د ة ول إلىغفأشار الرئ ة خ أن القض ألنه  اصةالجزائرة تنطو على صعو



  

-197-  

عمل شيء في الجزائر منذ عام  ما قال: "لم  ة   1830،  إليجاد حل للقض
س د ا".. إن هذةالجزائر ة إغالكالم من جانب الرئ مثا انة تثبت الجرمة،  دول هو 

ه الر دن هذا الإ دليل يثبت البراءة، و ال  ة غس دئفاع الذ لجأ إل ول هو الجنا
ة  ال من القتال والمقاتلين، تكفي  ةوقد طوت أرع عامًا، 130بنفسها.. إن حق أج

ما أنها طر الحل.. إنها تعني  وتكفي لتدل عل وحدها ألن تدل على الجرمة، 
ساطة ووضوح أنه قد آن األوان، قد تأخر، ألن تتخرج فرنسا من  ن لم وٕان ب

  الجزائر، وأن تترك الجزائر للجزائرين.
غول ذهب في د س د عد من ذلك حين قالت: "يوجد  ىاعه إلفثم إن الرئ أ

ي ، وال  ىفي الجزائر ما يزد عل ان من أصل أورو ن أن مليون من الس م
ا سيد ال يوضعو تحت رحمة س حجة فر الغير"، وهذه  ار ئ ة  س لها طنس لة، ل

الها لدق ومة الجزائرة لم يخطر ب قة والواقع.. إن الح قة واحدة أن ظل من الحق
ة تحت رحمة أحد .. إن الجزائر مستعدة تضع الجا ة األورو ن تمنحهم ح ألل

نى في  ة،الجنس ونوا مواطنين جزائرين.. وأن  تمنحهم ح الس إذا أرادوا أن 
انوا يردون أن  انها،الجزائر، إذا  ة جزائرة.. فماذا  ونوا من س ومن غير جنس

ة تحت رحمة طلب من الجزائر أكثر من ذلك حتى ال تكون الج ة األورو ال
ان وما يزال حتى اآللالغير؟؟ و ن تحت رحمة نا نعلم أن الشعب الجزائر 

ة منذ  ة األورو المساواة في الجزائر  عامًا.. وقد آن األوان أن تقوم 130الجال
يين ح  بين األورو ص غول ال يرد أن  س د ان الرئ يين، وٕاذا  وغير األورو

يف يرد يينالمليون من األورو ماليين جزائر أن  ةلعشر  تحت رحمة الغير، ف
ة األ ومة الجزائرة من غير أن تلتفت ونا تحت رحمة األقل ة؟؟ إن الح ورو

س، قدمواحدة إلى ال ةلحظ ة التامة من غير تمييز، وا عرضت المسا اضي التع
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س د ؟ هل هغفهل يناد الرئ االستعالء والتمييز العنصر نسا التي هي فر   ذهول 
مقر دعلنون عنها  وعلى ال ة؟ وهل من أجل هذا، ومن أجل أن اوام أنا أم الد ط

س د ح الرئ ص ه هاتغيبرر هذا الظلم،  ة خطا ا الجمهورة ، فاً ول في نها " لتح
ا فرنسا"؟؟ !!   ولتح

س د م، في مناورة غير غثم إن الرئ التقس ة إلى التهديد  ول عاد مرة ثان
س د ارعة.. فلقد ول، إنه إذا لم يتم االتحاد بين فرنسا والجزائر.. غقال  الرئ

ة أن تجمع فرنسا في منطقة واحدة، ج"فس ان مون من الضرور في النها ع الس
ونا في  نالذي ا ديرفضون أن  ولة مصيرها الفوضى.." إن الجزائر المستقلة، 

ون مصيرها التقدم واالزدهار، ال الئسيد الر  فوضى والخراب، إن هذا س، س
ون مصيره الفوضى والخر  ير الفرنسي هو الذين س ان  ىب.. إن علاالتف الس

شوا في الجزائر المستقلة أم يخرجوا من الجزائر.. عليهم أن ذال ع ين يرفضون أن 
ات جزء من غعن الجزائر حاًال.. إننا ال نعرف بلدا يخضع مصيره إلى ر  ويرحل

ع ان يرفضون أن يت ما تر الس ض فرنسا أن تر الوطن  فوا وطنهم، تمامًا 
ة جما ات هستيرة تناد بها أ ع فرنسا.. نسا، ترفض أنر ة في فعبرغ   تت

ا سيد ال ار والواقع،  س، إن ح ة ئ ة هي خرافة فرنس ة األورو ة األقل
ثي .. إن  يين الموجودين  في الجزائر ير أخر سالم ر ا من األورو شو  ع دون أن 

الغة أن الجزائر ري الجزائف ر الماضي ال ال.. إنها لسماحة  مو دترغب أن تستذ
يين إلى الجزائر، لالالذ جاء بهؤ  حتكروا ثرواته شستعبدوا الء األورو عب، و

في أن الجزا نهبوا  خيراته..  ة  أنر ترد ئو تنظر إلى األمام ال إلى الوراء.. ناس
أن تبني  على الغفران.. إن الجزائر مصممةآالم الماضي لتسدل ستار العفو و 

ش بتقدم وطمأنينة.. إن   ة أن تع ة األورو ع القل ة حيث تستط مقراط دولة د
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ة"  ة األورو اطال لال"الحر ثيرًا زورًا و علن عنها  ة أور تي  ة في و ست حر
احثين عن ا قتها .. إنها من صنع الجنراالت المتقاعدين ال  عينسلطة، المتطللحق

م.. إن إلى الجمهاا أحالم المارشهالح أتي  ًا  صنهوا انقال ة رو الت يتآمرون ل
ة السادسة، مارشال مغ الفرنس أتون  سًا للجمهوراو ون رئ   الفرنسي!! ةمر 

ة  س في الجزئر "حر ةل " ال تحت األرض وال فوق األرض.. أورو
يين سيتصرفون طتجدون أنه حتى المتسو  تصرفاً هائاً الئمقا حينما  رفين من األورو

ش الفرنسي أرض الجزائر. دغا مثلون إر الج عضهم في الوقت الحاضر  ن 
القانون نفإ اش الجزائر ولهذللين للجداألوالد الم ههم يتصرفون، تصرف العبث 

ش الفرنسينوالنظام. وحي عن الجزائر، ستجدون أن هؤالء سيخلدون  ،ما يجلو الج
ن نةيسإلى ال حملون عل.. و م القانون.. أو أنهم س اع ناال ىصاعون لح ص

م القانون.. انتظروا وانظروا..   لح
شفت فضائحه على يد فرنسا نفسها، فلقد ألقى  غير أن الموقف الفرنسي قد ان

الر  ا  س الوفد الفرنسي خطا ا  1961ون الفرنسي في أغسطس ديو والتلفز ارئ خطا
ه أسرار ه رمة عن  مؤ  اتك ف اح ل  تمر غير  ان ولوغران، فلقد أ سيو مفسه الناف

س الوزر الفرنسي لش ة  ن و ؤ جو س الوفد، أن يتحدث عن األقل الجزائر، ورئ
اهم "مواطنونا"، وهذا الكالم يوضح ة واصفًا إ من غير خفاء، الروح التي  ،الفرنس

ة.. وا موضوع األسنر ف هابتعالج  ة األورو ع  لقل س الوفد نقلله لرئ أنما نستط
م" فلماذا ال ترحلوا بهم إلى ان هؤالء هم "مواطنو حيث  ،فرنسا الفرنسي، إذا 

نت ازات التي تردونها.. أما إذا  ل االمت غوا عليهم  عون أن تس تردونهم  متستط
ع ظلوا "مواطنشأن  ن أن  م حوا جزائرين، موا في الجزائر فر  ص "، يجب أن 

حوا إوال حرج علي أن أقول يجب  ص ا  رقيين، إنفأن  ض في إفرق الرجل األب
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ح إفرق ص س أن أقول من غير  يا.. وٕانيجب أن  ا سيد الرئ م عذرا  ح أستم
، يج ض في إف بتحف بجسود و ا أن قر على الرجل األب ض ضميره.. إنه هه و

ظل إفال  ع أن  ار ستط ا في وقت واحد، إن ع ق ه أن  يختار بين لوأورو
ل حاال ثير  نل فإاثنين.. وعلى  عاملون معاملة أفضل  ا  يين في إفرق األورو

فيو من اإلفرقيين في أ ا وهذا وحده  و  رو   فخرًا للشرق وعارا للغرب.. ن أن 
س الوفد ال عد هاذ، فد راح رئ الوفد الجزائر والموقف فو رنسي يهزأ 

س الوفد الفرنسي " الوفد الجزائر أنه مستعد أن  نأعلالجزائر ... لقد قال رئ
ل شيء، وأن يذل حث  قترح  لي ات، وأن  متعددة وصوال إلى  غاصل الصعو

، وفي أول جلسة من جلسات المؤتمر وقف جامدا  االتفاق .. ولكن الوفد الجزائر
س لمة "الصحراء"، ورفض أن  ادة نل  أن بر خطوة واحدة قيأمام  الس عترف له 

  على الصحراء".
ا سيد اينه لم دواعي السرور، أن الوفد الفرنسوإ  س قد لخص ل،  رئ

ل جالء الموقف البناء  ة..ةهذه الصو  ى علر موقف الوفد الجزائ إن ذلك يوضح 
، والموقف الم ان الوفد الجزائر مستعدا دللوفد الجزائر مر للوفد الفرنسي، لقد 

ة الجزائرة.. وأل ع جوانب القض حث جم ه الوفد الجزائر ما أص لن ي ر عل
الس ه الوفد  ىادة الجزائرة علهوة االعتراف  الصحراء.. هذا هو الخطأ الذ ينس

ادة  .. ولكن أ خطا هذا ؟ إنه عين الصواب.. إن الس الفرنسي إلى الوفد الجزائر
ة ال تقبل مناقشة وال جدال.. ولكن الوفد الاالجز  رنسي فئرة عل الصحراء هي بديه

ة.. ل رفض هذه و أن الجثة هار د بتر الوفد الفرنسي "القالبديه ش دة.. مأس" وراح 
األمم  المتحدة وميثاقها وقراراته..   هذه سخرة فاضحة، وهزؤ 
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اليبرر موقفه هذا، قد انتحل  ومع هذا فإن الوفد الفرنسي، ا ، أثبتت  أس
ة أن موقف ال مبرر له.. فلقد اقت س الوفد الفرنسير في النها  ن و  أن ،ح رئ

قوم  ان في الصحراء، وأن  ما تقرره مجموعات الس مصير الصحراء مرهونا 
سف حقا إن مثل هذا التبرر ؤ ترا بين الصحراء وفرنسا والجزائر.. وأنه من الم

س د   نفسه!! بول غقد  أيده الرئ
في قصر  1961سبتمبر  5قده في عففي المؤتمر الصحفي الذ 

انغد االليزه، أعلن الجنرال طنون في الصحراء ق نيذال "ول أن "مجموعات الس
شأن مصيرهم وف شرو تتالءم مع تفرقهم في البالد  أنيجب  يؤخذا رأيهم 

س داث من جيوتعدد تجمعاتهم".. إن هذا الحد ول هو فوضى عرقة، غنب الرئ
ان" نالصحراء "مجموعات م يمستور رئاسي.. ال يوجد ف ىعل اينة اآلرا الس ء مت

، 1830لبوا معا في عام غات.. إن أهل الصحراء هم أهل الجزائر، لقد والرغ
  وا فرنسا معًا ، من أجل حرتهم واستقاللهم.ر ومنذ ذلك الوقت حا

ما أن ز إن مستقبل الصحراء هو مستقبل الج ستقبل مائر.. تمامًا 
ست منطقة قائمة بذاتها، حإنورماند هو مستقبال فرنسا..  تى تر ن الصحراء ل

ما اقت س في الصحراء "مجمر فرنسا والجزائر  ن عات مو ح الوفد الفرنسي، ول
ما ادعى الجنرال د ان منفصل،  ان"، لهم  ول.. إن الصحراء هي جزء غالس

قرره لا من .. إن مصير الصحراء  انها هم جزاء من الشعب الجزائر جزائر، وس
ان الصحر  س س ان لكذهم .. وإ داء وحالشعب الجزائر في مجموعه، ول ا  م،ا 

س د س، أن تقبلوا منط الرئ ما مضاعفا، ول، تكون النتيجة تقسغسيد الرئ
تفتاء الشعبي في الجزائر سوحدة الوطن، إن اال توتفتي تمز وحدة الشعب،و 

ون ع ل الشعب وليجب أن  شمل  الوطن،  لى أساس شعبي شامل .. 
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رنا والصحراء جزء ال يتجزأ من الوط ح االستفتاء هزؤا وسخرة، يذ ن.. وٕاال أص
اال ات الجزائ" أسره،  ة"ر نتخا حت مضرب األمثال في العالم  قة التي أص السا

في أنها انتخ  أن و ه    قة الجزائرة".؟..ر "الط ىات علاشار إل
س  سبب الو  موقف فرنسا هذا، ببولقد فشلت مفاوضات لوغران 

ل شل أنها ال تقدم إلى األمم المتحدة تقررا عن الفسواه...وأضافت إلى الفش
ل عضو في األمم المتح فعل  ما يجب أن  ه،  ا اته الؤ ة يدرك مسدوأس ة دول ول

ة عن االجتماعات في هذه ال ما دالتي فرضها الميثاق.. إن فرنسا متغي ورة، 
قة، و  ع أن نعتبرها موجودة بو إ فعلت في أكثر الدورات السا نا نستط جود عدد ن 

م عن سير قن العرض الذ إ من حلفائها من دول األطلنطي.. و  دمته إل
س مستندًا إلى قصاصا الصحف، ولكني  ان ولوغران ل ف المفاوضات في ا

ة، وٕان أتحماعت لمة واحدة مما ددت المحاضر الرسم  حلفاء فرنسا أن ينقضوا 
احثات.. ومن شاء أن يتحد فليدق م عن سير الم   تفضل!! مته إل

س، ف ا سيد الرئ ن األمر،  ائنا مما  د لكم شيئا يإنو  أرد أن أؤ
انت نننا نجتمع اليوم مرة أخر ل واحدًا .. إذا ة الجزائرة.. وٕاذا  ظر في القض

انت الحرب الجزائرة تدال خل اآلن دماء ما تزال تنزف غزرة في الجزائر.. وٕاذا 
له هو فرنسا.. إنه الموقف السلبي العنيد الذ ذلك  عنها الثامن، فإن السبب في

رم، إن فرنسا ما  يتقفه فرنسا، وٕان م عذر إذا لجأت إلى تعبير غير  ح ألستم
أ تقرر المصير..اتزال تمضغ المف   وضات، وتتق

ة ث ومة الجزائر، وقد اعترفت بها قرا ة األخر فإن ح ثين الومن الناح
ان العام، د ال في مسيرة التوفي ققد ولة تمثل نحو ثلثي س طعت شوطا طو

حارب حوالصبر واال ومة الجزائرة "ال  ما قالت الح تمال.. إن الشعب الجزائر 
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ست الحرب صناعته".. ولكن صبر الشعب الجزائر له  من أجل الحرب، ول
ان لها في عد لقد أ دو ح ومة الجزائرة في أول ب ما  1961ر بسبتم 15لنت الح

نا ته وت يلي "إذا  عته.. فنحن مستعدون عدمصممين على القتال، وتقو مه ومتا
حث عن حل سلمي للأل كذل ين فرنسا..لزاع انن ن وأننا نعتبرها  قائم بيننا و

مة من  ون ذلك جمحاولة عق انب فرنسا أن تؤخر تحقي استقاللنا وحرتنا.. وس
بين الفرنسي لمي وعلى عالقات المستقبل بين الشعاالسلم الع ىخطرا عل

ن الوصول إلى .. إنه من المم ل عملي.. ولكن من الضرور دحل عا والجزائر
ان  ف اً في وقف المحادثات في ا انت سب ة التي  استها السلب أن تقلع فرنسا عن س

  ولوغران"..
ارة أحسب أنها موجه ع انها  ومة الجزائرة ب إلى األمم  ةوقد اختتمت الح

ومة الجزائرة..  مأن أضعها بين أيد يلنفسالمتحدة، وٕانني أجيز  ة عن الح ا ن
س خاتمت ان.. وأنا أقت .. وفي هذه ق"إن ه قول الب ضيتنا عادلة وأن نصرنا محق

ستحيل ظاللح ة االستقالل  أ فيها عدد من الشعوب أن ترقى إلى مرت ة التي يته
م األجنبي، ونحن الذين دفعنا أغلى ات في ميدان  علينا أن نقبل دوام الح التضح

  الحرة.."
س، إنه من ،أجل م  ا سيد الرئ قى الجزائر تحت الح المستحيل أن ت

قة وقد هبت راح التغي ع األلوان والظالل ياألجنبي ، إلى هذه الدق ر فغيرت جم
ة... ودخلت أرع ة إلىاإلعشر دولة  ةمن على خارطة القارة اإلفرق األمم  فرق

  ة واحدة..المتحدة، وفي دور 
اة األ ان ذلك يومًا مجيدًا رائعا في ح ننا نمجده وال إ تحدة، و مال مملقد 

صح أن  صح أن تظل الجزائر خارج األمم  المتحدة؟ هل  نحسده.. ولكن هل 
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لنا نجلس في دحتفي األمم الم زراء الجزائرون في مقاعد الزوار هناو يجلس ال ة و
رفوناتنا،  ا؟ لماذا هاذ نونطرح أصوات آرائنافندلي مقاعدنا نتحدث من وراء م

ر التمييز، ف اسة لالتمييز!! إن الميثاق ين ماذا نحن هنا في األمم المتحدة نطب س
م أن يجيبني ع يزالتمي ة عن فرنسا..  نوٕاني أدعو أ عضو من ا هذه األسئلة ن

ا عاقال سديدا.نوإ  ًا .. جوا   ني أرد جوا
ومة الجزائرة قد ب المفاوضات إلىلذإن الح ل جهدها لتصل   ت 

، في  إفشال المفاوضات.. عل تالنجاح.. ولقد تخلف حين نجحت  ىالجزائر فق
، وفي  ومة عها إلىدففرنسا فق ًا وافر الجزائر  الفشل... لقد أظهرت الح  اة نص

مة واالعتدال إل د توقف عوضات، وحتى اآخر مرحلة ممن مراحل المف ىمن الح
ومة  1916ي شهر نوفمبر اوضات.. فففالم انا للح نقلت مجلة "افرك اكسيون" ب

ه الجزائرة ع أن ترح: قالت ف ة ئثمانما  ل"نحن ندرك جيدًا أن فرنسا ال تستط
  موقف أكثر اعتداال من هذا الموقف المعتدل.. فأ ة واحدة"لفي لي إنسانف لأ

س، أن أضع ا سيد الرئ قتضي  م وجهة نظر إن اإلنصاف   أمام
انات الرسم س للجزائر الجزائر من الب ل أمانة ، ل م  ة الجزائرة، وأن أنقلها إل

ومة الجزائرةنفإني أرد أن أ اصوت في هذه القاعة، ولهذ س  وب عن الح ألقت
ومة الجزائرة، لبمن ا ص لموقف يتف و ان األخير الذ أصدرته الح ه تلخ ف

قو مالد ممع مفهو  حة..  ة الصح ان "نحن متشددون فقراط ما يختص ول الب
خلي والخارجي.. وٕاذا توصلنا إلى فترة انتقال داادة الجزائرة في الميدانين  الالس

ة في خالل فترة االنتقاء جمالحن ال نتصور جنف  .. إن فرنسا،لع القوات الفرنس
ن أن تجد نفسها قد عدم دساعة واح دعوهي ت م الطائرة عن الجزائر، ال  ة 

ة في الجزائر.. خالل فتر  وفاع عن مصالحها أدوسائل ال ة الفرنس  ةعن األقل



  

-205-  

فو أنفسهم في ظل جولة الجزائتاالن ح واجب الفرنسيين أن  ص ما رقال   ،
ة  نيألفوا وجود الفرنسيح واجب الجزائرين أن ص بينهم ووجود المصالح الفرنس

فوا ع أن  قوم تعاون تمسأنفسهم في ظل ظروف ال وعلى الجم  قبل.. يجب أن 
ة للصحراء وفي شمال الجزائ ون تعاون في حقول الثقافة رالنس .. يجب أن 

ون هذا التعاون اوالمواصالت، وال من  ملمع  فرنسا.. وسير العا ص من أن 
س لحماأفسه نب صدر أكثره ذز، الغاآت البترول والشة منننا سننشئ قوة بول  س

ا  ا لمإلى فرنسا وأورو ة.. ألننا نحن في إفرق ة  الغر عد المرحلة الكاف نبلغ 
بيرة من دالك مقاهالست ة فيجب غلبترول والاير  ة الفرنس از.. أما موضوع األقل

ل ما  ما.. و عتبرون أنفسهم نأن نجد له حال سل ظل الفرنسيون  ه أن ال  طل
ع الحقوق  على مواطنين مميزن.. نحن مصممون  التي تكفل لهم  أن نمنحهم جم

املة في الجزائر، حتى إذا لم يرغبوا أن  اة    .ون جزائرين"ح
ا سيد الر  ع أن تمنحه ئإن هذه الضمانات،  س، هي أقصى ما تستط

ة  مر فالذلك فمعناه الجزائر  ىيزد علما ما أولة في العالم.. و دأ ة،.. وهنا   ننس
ر الجزائرة هي أطول حرب إن حرب التحر  .سبب الحرب وسبب استمرار الحرب

ة. فا   تحررة شهدها العالم المعاصر.. وفي بهذا 
ست أرضا الصحراء ، فإنها ل ما يتعل  صاحبت لها.. من شواطئ  ال وف

ادة الدول ا لدلتا الني ىاألطلنطي حت عد قمتاخمة، إلتقع الصحراء تحت س مًا  ل
م ة صحراء في هذه اإقل ست الجزائر وحدها صاح  ل.. إن لكر صحراء الكبل، ل

ة المتحدة، ا والجمهور من تونس والمغرب ومالي ونيجيرا وتشاد وليب ة العر
ا تها.. ونحن نرفض أن تكون الجزائر مستثناة دصحراء خاصة بها واقعة تحت س

.   من هذه الصحراء الكبر
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صحرائها.. ففي  والواقع أن التشرع الفرنسي نفسه قد اعترف للجزائر 
ة نصف قرن.. أ 1902 قي نافذ المفعول قرا ة تشرعا  ومة الفرنس صدرت الح

ه اعتراف صر  أن الصحراء جزء ال يتجزأ من الجزائر..  وقوف هذا  أشار دح 
انت ممثلة  م جنوب الجزائر"، ثم إن الصحراء  أنها "إقل التشرع إلى الصحراء 

، ومشمولة في التمثيل الجزائ ر في البرلمان في المجلس الوطني الجزائر
ة الحر رأينا في الخارطة الف ن جدو إذا نحنمست هنالك الفرنسي، ول يثة دنس

ة" فهذ ما زالت ألوان ز ألوان ال بد أن ت ه"الصحراء الفرنس ة اإلمبراطورول، 
ة   خرطة العالم.. ىمن عل الفرنس

د لكم أن بين الواحد و  ،واسمحوا لي س، أن أؤ تسعين السيد الرئ
عد  أعمالجدول  ىرجة  علدالم اعموضو  هذا العام، لن تجدوا ما هو أخطر وال أ

ة الجزائر  ست القضأثرا من القض ا الجزائر  ةة... ل ة واحدة من تلك القضا
صمالموس م  ةو ة التي تروح وتجيء أمام ة.. هذه القض للشعب  ،رة عاد

ا ،الجزائر  ة س ة،دهي قض ة تضامن قوإلفر ة وطن جل الحرة، ن أما هي قض
ة حرب أدولكنها لألمم المتح سالم.. وٕان الحرب الجزائرة هي الحرب  وة هي قض

األمم المتحدة.. إن في  ع منممس ىلعالم التي تتجاوب أصادؤها علاالوحيدة في 
امله.. وفي الم رامة األيالميزان مصير شعب  ذلك    مم المتحدة..زان 

رار يلح على الفرقين أن قالماضي لقد أصدرت األمم المتحدة في العام 
قوم عل أساس االستقالل ووحدة  ىيدخال في مفاوضات إليجاد حل سلمي عادل، 

.. ولقد فشلت المفاوضات ولم يتوصل الفرقان إلى الحل  الوطن الجزائر
ف.. الحرب التي ترمل و األلب، وال تزال الحرب هي الحرب التي تقتل و المطل

قي وال تذر..دالتي ت باأللوف.. الحر    مر، وال ت
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الب طة أن تصر من جديد على موقفها، وأن تدولهذا فإن على األمم المتح
عي ستأنفا المفاوضات آخذين  اد تاالع نالفرقين، فرنسا والجزائر، ل ار الم

ة:   الآلت
ح تقرر المصير واحترامه.. إن ح تقرر  أوال: يجب االعتراف 

طب على الش س في الجزائر مجموعات  ر عب الجزائالمصير يجب أن  أسره. ل
ان، وٕانما  من ل ألوان التجزئة.فعب واحد، ير شالس   ض 

ا: يجب االع راف بوحدة الوطن الجزائر واحترامها. إن السواحل تثان
ال والصحراء هي أجزاء من الوطن الواحد  إن الوطن الجزائر  -زائرجال–والج

  وحدة ال تتجزأ. 
ة.. حدولة الجزائر الوادولة واحدة، هي د واحد ال بد له من: الشعب الاثالث

جب أن     ولةدول .. دولة الجزائرة مجموعات من الداخل الدون في ال و
ة  رة–أورو ة في ا -دولة عس زائر مستعدة لتعاون جن الإ صحراء.. و لودولة بترول

الحقوق المشروعة  االعتر او    فرنسا.لف 
عا:  ا وحيد  الطرف، يجب وقف إطالق ال إنرا س عمال فرد نار ل

هف ااالعتر  ا يتم االتفاق عل ون عمال ثنائ ة  ه واحترامه حينما  ضمن تسو
ة شاملة. اس   س

من  اخامسا: يجب إطالق سرح الزعماء الجزائرين الذين اختطفتهم فرنس
  ؤد إلى نجاح المفاوضات.ي، وذلك تمهيدا لخل جو ائرالجز 

عا مل السجناء والمعتقلون الجزائرون معاملة تتف مع سادسا: يجب أن 
ة، وعلى األمم المتحدة أن تطلب إلى الصليب األحمر دالقوانين واألعراف ال ول

قدم تقارر دورة عن حالتهم ومعامل س السجناء الجز تأن  ئرون مجرمين اهم. ل
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ة حارون من أجل أقدس قض اسيون  وأسر حرب،   عاديين ، إنهم سجناء س
ة الحرة ةهي قض ة،اإلنسان معاملتهم معاملة إنسان وٕانما  .. ونحن ال نطالب 

ة.ر معاملة نبيلة شرفة تتف مع  أسمى تقاليد الف   وس
ن الجزائر مستعدة  للسالم على أساس إ رأينا. و  يهذا هو الطر للسالم ف

قي على فرنسحميثاق األمم المت ذا اختارت إأن تختار الحرب أم السالم.. ف ادة، و
وٕالى األبد.. وٕالى أن  اآلنن تختار السالم، ألالجزائر مستعدة  نإفرنسا السالم ف
  .واالستقاللتحق الحرة 

س إال، وتلك  ة ال رب فيها.. واألمر أمر وقت ل ولكن حرة الجزائر آت
س لها أن تنتظر، إن عليها أن تقوم دالتارخ.. غير أن األمم المتح ةمسير  ة ل

ةورها فدب المجيدة، من أجل الحرة، ومن أجل السالم في إطار  ي هذه المعر
  الحرة. 

ة الشعب تة أن دإن على األمم المتح عمل أكثر مما عملت، إن قض
طل في حاجة إلى انت األموال دالمز الجزائر ال تحدة حرصة ممم الزد.. وٕاذا 

ااعلى أن تنجح المف  ستقرأن على صة حر  نتوضات بين فرنسا والجزائر، وٕاذا 
انت حرصة أن تنتصر الحرة، فعلى األمم المتح ا، وٕاذا  ة أن دالسالم في إفرق

ة على دما يبدو، ال تكترث لميثاق األمم المتح ىتعمل أكثر وأكثر.. إن فرنسا، عل
ة، وفي الواقع أن فرنسا ددستور ينظم العالقات ال  هأن إن فرنسا ال تكترث ول

من غول األمم المتحدة  س د ة. إن األمم المتحدة على حد تعبير الرئ ظمة دول
غول  س د ة معينة فإننا نواف الرئ ة غير منظمة"، ومن ناح "هي منظمة عالم
حت منظمة غير منظمة.. وأن فرنسا هي واحد من  على أن األمم المتحدة قد أص

ة غير منظمة.. إن فرنسا قد  اب التي جعلت هذه المنظمة العالم ت األس انته
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قرارات األمم المتحدة غير مرة وال تزال تتبوأ مقعدها في األمم المتحدة.. إن فرنسا 
عضو دائم في مجلس األمن،  خالفت قرارات مجلس األمن وال تزال تتبوأ مقعدها 
ه أن يخلي مقعده في مجلس األمن  غول ينصاع لمنطقة لكان عل س د ولو أن الرئ

أسرها،  و  فعل ذلك ابتداء من هذه الدورة، فلعل األمم المتحدة وفي األمم المتحدة  ل
عد ذلك منظمة، أدعى إلى الكرامة واالحترام.. ح    تص

ة  م إلى مزد من التأييد لقض س، إني أدعو ا سيد الرئ وفي الختام 
الحرة في الجزائر.. إلى المزد من الدعم.. إلى مزد من األصوات بل إلى مزد 

   ذلك أن فرنسا لن تذعن إال لقوة السالح ال لقوة الميثاق.  من السالح والعتاد 
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غول حرر فرنسا مرتين   الجنرال د
ر                                   1962أكتو

  
  

ة ها قد جاءت إليهم الجزائر.. إنها الجمهورة الجزائرة.. الدولة ، اإلفرق
ادتها واستقاللها. امل حرتها وس ة وقد حققت  ة العر   المغر

ة وفي  استها القوم ة استقاللها س م الجزائر وقد أعلنت عش جاءت إل
از. اد اإليجابي وعدم االنح عتها الح   طل

حمل  ة،  ومة الجزائرة، إلى هذه المنظمة العالم م وفد الح وقد جاء إل
ت م أوراق اعتماده ،  مأل حواشيها.. إل ة  ار المعر   بت في الميدان وما يزال غ

ة  ة ألعرب عن أصدق التهنئة األخو وٕانني أغتنم هذه الفرصة المهي
انتصار الشعب الجزائر  اسل.. إننا معتزون  ومتها وشعبها ال للجزائر، لح
عد  حت الجزائر، و طولته، مبتهجون بنضاله المديد.. ولقد أص ، فخورون ب الشقي

ادة واالستقالل.. ز  املة الس ة، دولة حرة  ل، معنا في هذه المنظمة العالم مان طو
انت  الجزائر، إلى عهد قرب و ولق لثماني سنين خلت ، واحدة من البنود التي د 

ال حول ما  م جر النقاش طو م و تدرج على جدول أعمال األمم المتحدة.. و
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ة الجزائرة يجب أن تدرج ع انت القض عد  لى جدول األعمالإذا  أو أن تست
م م أسهبنا في سرد وقائعها  منه.. و ة.. و أفضنا في شرح عدالة هذه القض

ة  ل ذلك اآلن وأسدل الستار إلى األبد.. ولم تعد القض وأحداثها.. لقد انتهى 
عد اليوم، بندا على جدول األعمال.. إن الجزائر في هذا اليوم تتبوأ  الجزائرة، 

ل جدارة واستحقاق..مقعدها الر  ع في المجتمع الدولي    ف
س من  انضمام الجزائر إلى األمم المتحدة، ل وٕان هذا االحتفال الرائع، 
ة..  المراسم المألوفة وال من التقاليد المعتادة.. وال هو مجاملة تفرضها اآلداب الدول

م ه صالة  إن في حجز هذا االحتفال من المعاني ما هو أجل وأرفع.. إنه يوم نق ف
ة لألمم المتحدة  النس ر  النصر، النتصار الحرة واالستقالل.. إننا نعتبره يوم الش
جا للنضال اإلنساني  فضائل الحرة وتتو أسرها تقديرا لنعمة االستقالل وعرفانا 

ادة..   من أجل الكرامة والس
د لكم أني ال أقول قولي هذا شوقا إلى  ة في دعوني أؤ الفصاحة أو رغ

قة ال رب فيها.. فلسنا نحن اآلن أمام لبالغة.. إنا ه والحق ه الح ال مراء ف
ة  ة نحتفل فيها بدخول عضو آخر إلى األمم المتحدة، مع جالل هذه المناس مناس
ة.. إن الذ يوشك  وروعتها.. إنها تتجاوز تكرس دولة جديدة تدخل األسرة الدول

س مجرد ة ل اب هذه  أن يدخل هذه المنظمة العالم دولة فحسب.. ذلك أن في ر
ض منن  ة، ومجموعة من العقائد النيرة، وف اد الح الدولة تدخل طائفة من الم
ات والفداء، بل سيرة مجيدة من الكفاح الدامي  نز من التضح ة، و رات الغال الذ

  الذ يخوضه اإلنسان في سبيل تحقي ذاته وتقرر مصيره..
ذا إن تمثال الحرة ينتصب عا ة وه ا على شواطئ القارة األمر ل

ة.. إن الجزائر  تنتصب الجزائر اليوم بيننا شامخة لتعبر عن أقدس معاني اإلنسان
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طولة وتجسيدا للشجاعة،  اسل تقف بيننا لتكون مثال لل بترابها الغالي وشعبها ال
مه على الع ات والمثابرة، وعنوانا رائعا إلرادة اإلنسان وتصم حرة  ورمزا للث ش 

اد. ة تحرره من الظلم واالستع ق   في عامل تسوده الحرة.. حرة حق
طولي  نا الكفاح ال عقولنا وقلو ر  ة، فإنا لنذ وفي هذا اللحظة التارخ
ة مررة ال يتسع المقام لسرد  م معر لشعب الجزائر.. لقد خاض هذا الشعب العظ

ر األلوف واأللو  ال الجزائر ة سيرتها اآلن.. ولست أرد أن أذ ف من زهرة األج
ة الذين قضوا نحبهم في معارك التحرر عبر مائة واثنين وثالثين عاما  المتعاق
ا الفرنسيين الذين سقطوا في  ر األلوف من الضحا من الكفاح.. ال وال أرد أن أذ
ر قصص  اطلة..  ولست أرد أن أذ ة  الميدان، سقطوا أبراء ولكن من أجل قض

امله في نضاله من أجل الحرة.. بل إنني العناء وا لشقاء التي تمرس بها شعب 
ة  ر حمالت التدمير واإلجرام التي قامت بها الجماعات الفرنس ال أرد أن أذ
ة يلقى مصرعه على  المتطرفة لتكون الدليل القاطع على أن االستعمار في النها

  أيد القو االستعمارة نفسها.. 
ر هذه المآسي التي تقشعر لهولها األبدان.. فهذه أجل إننا ال نرد  أن نذ

ة تملك علينا مشاعرنا،  راتها الرهي لحظة فرح وابتهاج.. مع أن تلك المآسي وذ
نحس اآلن في أعماق ضميرنا أننا فرحون مبتهجون.. إن هذه اللحظة البهيجة 

شها اآلن تفرض علينا مشاعر الفرح، وتفرض علينا أن نسلم أ نفسنا التي نع
  للفرح.. وها نحن نجتمع اآلن في هذه القاعة لنفرح..

ودعوني أيها السادة أقول، من غير إساءة ألحد، أو إهانة ألحد.. دعوني 
أقول من هذا المنبر العالمي، دون أن أخشى تفنيدا، إنه ما من شعب قد تحمل 

ما تحمل الشعب الجزائر الشجاع.. و  مان  صبر وعزم وٕا اء النضال،  ٕانني أع
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طولته النادرة  أقف اآلن على هذا المنبر ألحيي في الشعب الجزائر الشجاع 
قهر. مه الذ ال    وتصم

لمة إلى فرنسا،  أنه يجب علي أن أوجه  وفي الوقت نفسه، فإنني أشعر 
لمات  قة لقد وجهت إلى فرنسا  الذات.. في الدورات السا غول  وٕالى الجنرال د

ة وفي لهجة خشنة.. و  الغة قاس انت  لماتي في أوقات معينة  ٕان ألعتراف أن 
انت الظروف الصارمة الضارة  .. لقد  ل الح ن الح  الصرامة والضراوة وٕان 

ارات الصارمة الضارة.   هي التي فرضت تلك الع
.. إن الصداقة مع  ولكننا اآلن نجد أنفسنا وجها لوجده أمام ظروف أخر

أسرها.. نجحن مع الجزائر في السراء الجزائر هي صداقة مع األمة الع ة  ر
والضراء.. إن أصدقاء الجزائر هم أصدقاؤنا.. وٕان أعداء الجزائر هم أعداؤنا.. 
نحن مع الجزائر في لحرب وفي السلم، في الوالء وفي العداء، في الشدة وفي 
ة ع أن تتأكد أن عهدا جديدا من العالقات العر  الرخاء.. ولهذا فإن فرنسا تستط
ة من جانب، وفرنسا من  ة بين األمة العر ة  ينتظر المصالح المشتر الفرنس

  جانب آخر..
مة  غول في هذا المجال ال شك في أنها تكون عظ س د وٕان مساهمة الرئ
غول  س د ان للرئ غول.. لقد  س د مة التي يتمتع بها الرئ ة العظ قدر الشخص

ع في بناء صرح الحرة، وال نملك إ ارزة دورا رف رمة ال ال أن نسجل له هذه الم
غول قد حرر فرنسا مرتين، وٕاني أقول مرتين  س د ل تقدير وٕاعجاب.. إن الرئ
حرر فرنسا من النازة،  غول أن  س د ل تأكيد، في المرة األولى استطاع الرئ

غول دور س د ان للرئ ة  –في تحرر فرنسا من االستعمار  وفي المرة الثان
ة أدعى للخلود من استعمار ال د أن المرة الثان جزائر.. ولكنني أرغب في أن أؤ
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اد الغير.. وانطالقا  حرر المرء نفسه من استع المرة األولى، إنه ألمر مجيد أن 
عة. م شخصيته الرف غول ونق   من هذه المفاضلة فإننا نزن عظمة الجنرال د

الدماء والعرق لقد فتحت الجزائر أبواب األمم المتحدة على مصراعيها، 
م أن تظل األمم المتحدة مفتحة  والدموع، وظلت مقفلة في وجهها، وٕاننا نناشد
ادتها  ع الشعوب أن تدخلها وهي تمارس حرتها وس سر لجم األبواب حتى يت

  واستقاللها.
اسمها وميثاقها.. ة حرة، جديرة  ح األمم المتحدة، منظمة عالم   يومئذ تص

  
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


