زيارة الدولة يف اجلزائر ،خطاب رئيس اجلمهورية ،السيد نيقوال ساركوزي،
يف جامعة منتوري ،قسطنطينه 5 ،ديسمرب 2007

السيد رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،مع كامل الود واإلعجاب واالحرتام أيها
السيدات والسادة،
إنه ملن دواعي سروري أن أتوجه إليكم اليوم ومن خاللكم أن أتوجه إىل شباب اجلزائر
وشعبها.
إن أردت أن أخاطبكم من قسنطينة ،فليس فقط ألنها كالكثري من املدن املتوسطية
األخرى وريثة تاريخ عريق يعود إىل آالف السنني ،مدينة امتزج فيها مصري كثري من
الشعوب منذ العصور القدمية األوىل،
وإن رغبت يف اجمليء إىل هذه املدينة ،اليت مازالت حتمل اسم أول إمرباطور روماين اعتنق
الديانة املسيحية ،فليس ألنها رمز للهوية العربية اإلسالمية للجزائر منذ زمن طويل
وحسب،
وافد إليها ،مهما كان معتقده ،أن مينع نفسه عند بلوغها
بل قصدتها ألنه ال ميكن ألي
ٍ
من الشعور بذلك اإلحساس الديين الذي يغمر املرء لتواجده يف أحد األماكن املقدسة،
السماء قريبة واإلميان بديهي.
حيث تبدو
ُ
كم من زائر غمره نفس إحساس ذلك املسافر ،يف القرون املاضية ،الذي عندما ظهرت
له قسنطينة من خالل ضباب صباحي «بدت له وكأنها مدينة خيالية انبثقت من ظالم
الليل ،يرتفع بها حنو السماء طائران أبيضان»؟ إنها مدينة اإلميان.

كم من البشر ممن ينتمون إىل ديانات وثقافات وأصول خمتلفة ،قد انتابهم ذلك الشعور
الذي أحسست به عند وصويل إىل هذه املدينة املعلقة فوق األودية ،بفضل سواعد
انكبت على العمل واجلهد وباإلرادة الصلبة ،لتكون شاهد ًا على أن ما من شيء أقوى
من اإلرادة البشرية اليت يغذيها إميان حي؟ هذا حال مدينتكم قسنطينة.
رغبت أن أتوجه إليكم من هذا املكان ،الذي هو ملك لكل البشر ،ألنه جيسد روح
املقاومة والفتوحات وروح تفان.
أردت أن أخاطبكم من هنا ،يف هذا املكان الذي حتاكي فيه اهلوية اإلسالمية وحضارتها
البشرية مجعاء.
ورغبت يف التحدث إىل الشباب اجلزائري ألنه ميسك بيديه جبزء من مصري حضارة
عظيمة أمدت اإلنسانية بالكثري من احلكمة والفن والثقافة والعلم ،هذه احلضارة اليت
مازال الكثري من سكان العامل يتطلعون إليها.
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أيها الشباب اجلزائري ،جئت أقول لكم بأن بلدكم مدعاة للفخر ،ألن اجلزائر بلد عظيم.
جئت أقول لكم بأنه من حقكم أن تعتزوا بإسالمكم ،فاحلضارة اإلسالمية حضارة
عظيمة.
جئت أقول لكم أن الشعب الفرنسي يكن لكم احلب واالحرتام.
أيها الصديق عبد العزيز ،إين مدرك آلالم املاضي واجلراح اليت خ ّلفتها املآسي التارخيية
يف روح الشعب اجلزائري.
ويف هذه املدينة ،يف قسنطينة ،مل يفوتين أن اجلامعات حتمل أسماء مقاومني كبار كانوا
أبطا ًال للقضية اجلزائرية.
فاحلجارة هنا ،يف هذه املدينة اليت مل يكن اختياري هلا من باب الصدفة ،ال تزال تذكر
ذلك اليوم من عام  1837الذي سقطت فيه قسنطينة ،بعد أن قاومت احلصار بكل ما
أوتيت به من قوة ،فأضحى شعبها احلر واأليب ،مضطر ًا للعزوف عن حريته .كما وأن
حجارة قسنطينة تذكر أيض ًا ذلك اليوم الرهيب ،بتاريخ  20أغسطس/آب  ،1955الذي
فداء لقضية بدت لكل واحد األكثر عدالة واألكثر شرعية .فإن كان
أريقت فيه الدماء،
ً
عام  1955هو العام الذي شهد والديت ،لست غاف ًال هلذه املعركة ولتاريخ وقوعها.
إن موجة العنف والكراهية اليت اجتاحت يف ذلك اليوم قسنطينة ومنطقتها وقتلت
الكثري من األبرياء ،كانت حصيلة ظلم مارسه النظام االستعماري ألكثر من مئة عام
حبق الشعب اجلزائري.
فالظلم يضرم نار العنف والكراهية .وأود أن أفاحتكم بأن الكثريين من أولئك الذي
جاءوا إىل اجلزائر واستقروا فيها ،هم من أصحاب اإلرادة الطيبة والنية احلسنة .جاءوا
إىل اجلزائر للعمل والبناء ،دون أن تكون لديهم نية يف استعباد أحد أو استغالله .بيد
أن النظام االستعماري كان يف طبيعته ظامل ًا ومل يكن يف اإلمكان سوى اعتباره مشروع
استعباد واستغالل.
فمن جهة كما من األخرى ،وهذا من واجيب أقوله بصفيت رئيس ًا للجمهورية ،كان هناك
معاناة وآالم وأشجان .إن أحد ًا مل ينس قط هذه املعاناة واآلالم واألشجان ،ال يف اجلزائر
وال يف فرنسا .ولن يفوتين أن أذكر أولئك الذي سقطوا ممسكني بسالحهم من أجل أن
يستعيد الشعب اجلزائري حريته من جديد ،وال أولئك األبرياء من ضحايا قمع أعمى
ميسوا يوم ًا أحد ًا بسوء ،وال أولئك
وعنيف ،وال أولئك الذي قتلوا يف االعتداءات دون أن ّ
الذي تركوا خلفهم كل شيء مضطرين :تركوا حصاد العمر واألرض اليت أحبوها وقبور
آبائهم ومربع طفولتهم.
ولكن ،يا شباب اجلزائر ،إن نظرنا معاُ ،جزائريني وفرنسيني ،حنو املستقبل ،سنكون بذلك
أوفياء لذكرى أمواتنا ،أكانوا جزائريني أم فرنسيني.
وإن مد كل منا يد األخوة لآلخر ،سيعرف عندها الشعبان بأن كل تلك األخطاء وكل تلك
اجلرائم واملآسي مل تذهب سد ًا مبا أنها قد علمتنا كيف نكره احلرب ونتنكر للحقد.
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مل آت لكي أنكر املاضي ،وإمنا أتيت كي أقول لكم بأن املستقبل أكثر أهمية.
إن املهم هو ما سوف ننجزه ،وما سوف ننجزه سوي ًا ال يتوقف إال علينا.
إن املهم هو يف كون اجلزائر اليوم بلد ًا حر ًا وبلد ًا حديث ًا.
إن املهم هو ما تتقاسمه اجلزائر وفرنسا من قيم وثقافة ومصاحل مشرتكة.
إن املهم هو ارتباط مصريي البلدين ببعضهما البعض دوم ًا ،فاجلغرافيا والبحر والثقافة
وإرث األجيال تربط بني اجلزائر وفرنسا؛ إن املهم هو مدى تعلق قلوب الفرنسيني
باجلزائر ،تعلق ًا شديد ًا ،وهو أن الكثري من اجلزائريني ال يسعهم ،يف صميم وجدانهم ،منع
أنفسهم من اعتبار فرنسا مبثابة وطن ثان هلم.
الكتاب
إن املهم هو كون اجلزائر وفرنسا تتشاطران اللغة الفرنسية ،وأن الكثري من
ّ
والعلماء يعربون بالفرنسية عن أعظم وأروع ما حيتويه الفن اجلزائري وعن احلكمة
اجلزائرية وعن الفكر اجلزائري .وأمتىن أن يكون هناك مزيد ًا من الفرنسيني ممن يشاطرونكم
اللغة العربية ،وهي اللغة املعربة عن كم من القيم احلضارية والروحية .وسوف أنظم يف
عام  2008مؤمتر ًا يف فرنسا حول أسس تعليم اللغة العربية والثقافة العربية ،ذلك ألن
أبنائنا إن أتقنوا كل لغة اآلخر واضطلعوا على ثقافته ،سوف يتعلمون كيفية التعرف
باآلخر وتفهمه ،فتعدد اللغات والثقافات إمنا هو ثروة يقتضي علينا احلفاظ عليها أي ًا
كان الثمن.

أصدقائي األعزاء ،أقول لكم ،من صميم القلب ،أن املهم ليس ما ُأخذ البارحة وإمنا املهم
هو ما سوف يمُ نح غد ًا؛ أن املهم ليست اإلساءة اليت ارتكبت وإمنا اخلري الذي سوف يرد،
أن املهم ليس ما ُدمر وإمنا ما سوف يتم بنائه .هذه هي الرسالة اليت باسم اجلمهورية
الفرنسية أردت أن أوصلها للشعب اجلزائري وللشباب اجلزائري.
ال سريتبط بقدرتنا
إن أخطاء وجرائم املاضي ال تغتفر .بيد أن حكم أطفالنا علينا مستقب ُ
على نبذ التزمت والتعصب والعنصرية اليت متهد حلروب وجرائم الغد.

وأقوهلا هنا يف هذه املدينة اليت كانت تسمى يف املاضي بـ» أورشليم املغرب العريب»،
ألن اجلالية اليهودية فيها كانت أكرب اجلاليات اليهودية يف شمال أفريقيا ،يف هذه املدينة
اليت ال تزال تذكر بأن اليهود واملسلمني عاشوا مع ًا بسالم على مدى قرون من الزمن:
إن معاداة السامية ليست فقط جرمية حبق اليهود ولكنها جرمية حبق كل البشر وكل
الديانات ،فليس هناك من قضية مهما كانت عادلة أن تربر بنظري هذه اجلرمية.
ٌأقوهلا هنا ،يف قسنطينة املؤمنة ،اليت شكل التسامح رمز ًا لعبقريتها على مدى قرون
خلت :إن األمر ال يتعلق فقط بإدانة العنصرية ،وال بالرد عليها مبثلها ،حتم ًا ،إمنا مبحاربتها.
سوف أحارب التمييز العنصري ،أكان ضد العرب أم ضد اليهود ،أم ضد البشرة السمراء
أو البيضاء .فليس هناك من سبيل للتهاون مع مسألة العنصرية.
لن تتهاون فرنسا مع مشاعر الكره لإلسالم ،ولن تتهاون فرنسا مع معاداة السامية ،ولن
تتهاون فرنسا مع التعصب ،ولن تتهاون فرنسا مع التزمت الديين ،فهي لن تتهاون مع
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أي شكل من أشكال من أشكال التطرف وال مع أي شكل من أشكال اإلرهاب .فاجلزائر،
وهذا ما جئت ألقوله ،ستجد فرنسا دوم ًا إىل جانبها كلما تعلق األمر مبحاربة اإلرهاب
والتطرف والتزمت الديين وكره اإلسالم .ولكن إن أردنا أن ننتصر يوم ًا على مشاعر
الكره لإلسالم ومعاداة السامية والعنصرية والتعصب ،وإن عزمنا على إحباط اإلرهاب،
ينبغي علينا أال نتهاون أيض ًا مع العدل .أين مدرك بأن هذه الكلمة هلا أهميتها هنا يف
اجلزائر .فمن مشاعر الغنب يستمد اإلرهابيون قوتهم مبعظمها .فحرمان الفلسطينيني من
وطن إلقامة دولتهم ،هو غنب لن ترضى به فرنسا .كما وأن عدم اإلقرار حبق إسرائيل
يف حياة آمنة هو غنب ،ومنع املؤمنني من ممارسة الشعائر الدينية ورفض حرية املعتقد
وحرية العقيدة ،هو ظلم.
إن التعصب والتزمت الديين ال تتم حماربتهما من خالل حماربة الديانة ،بل من خالل
التشجيع على االنفتاح والسماحة يف الدين.
ال أظن بأن الديانات الكربى تشكل تهديد ًا للسلم .وال أعتقد أنها تشكل عائق ًا أمام
التقدم وال عام ًال للتعتيم املتحجر .بل يبدو يل أن العكس صحيح .أعتقد أن الشعور
الديين هو شعور نبيل .وعندما أنظر إىل مساجدكم وكتدرائياتنا أرى ما ميكن أن ينجزه
اإلميان من مجال وعظمة ،وأقول لنفسي بأن ما ميكننا إجنازه سوي ًا كمسلمني وكمسيحيني
وكيهود من شأنه أن يكون أمجل وأعظم.
أفكر بقبة كاتدرائية «سيدة أفريقيا» يف مدينة اجلزائر والذي كتب عليها« :يا سيدة
افريقيا صلي ألجلنا مسيحيني ومسلمني».
وأفكر بوصية األب كريستيان املؤثرة جد ًا ،وهو الذي كان املشرف على دير تبحرين،
يتوجه فيها ببصريته إىل قاتله« :وأنت أيض ًا ،يا صديق الدقيقة األخرية يا من مل تعي ما
ليكتب لنا أن نلتقي كصديقني سعيدين يف الفردوس .إن شاء اهلل ،أبانا
كنت تفعله (…) ُ
حنن االثنني!» وينهي األب كريستيان حديثه قائ ًال« :آمني! إن شاء اهلل!» ففي ذلك اليوم
كان األب كريستيان مفخرة للجزائر ولفرنسا ولإلميان األممي يف عامل املؤمنني.
وأفكر باألمري عبد القادر ،وهو دون شك أروع وأنبل شخصية يف التاريخ اجلزائري،
ويستدعيين إميانه النري وإسالمه الصادق واألصيل ،املتميز بقدر كبري من االنفتاح
واإلنسانية .أفكر بهذا البطل الذي قاتل حىت خارت قواه من أجل استقالل اجلزائر،
ومن مث أنقذ يف دمشق عام  1860الكثري من أرواح املسيحيني من جمزرة ،ليس لكونهم
مسيحيني بل ألنهم أرواح بشرية ،ميلي عليه إسالمه وإميانه واجب إنقاذ احلياة البشرية.
هذه هي رسالة اإلسالم اليت ال بد من أن حتملوها يف اجلزائر كما يف خارجها .وأفكر أيض ًا،
أنا رئيس اجلمهورية الفرنسية ،برزانة رجل الثقافة واإلميان هذا ،الذي دأب على مراسلة
أسقف اجلزائر والذي اهتم باألخوة املاسونية والذي أراد أن يدفن إىل جانب حمي الدين
ابن عريب ،ذلك العالمة املسلم احلكيم ،الذي كان يعترب نفسه من اتباعه ،والذي قال:
«أدين بدين احلب ،فاحلب ديين وإمياين» .فاإلرهابيون يدنسون إسالم ًا جيهلون كل شيء
عنه.

 4/10صفحة

إىل جزائر التسامح واحلب اللذان يسبغان عليها أمجل الوجوه أريد أن أتوجه اليوم.
إن غصنا ،حنن املسيحيون واملسلمون واليهود ،فيما هو يف أعماقنا ويف عمق تقاليدنا
ومعتقداتنا وثقافاتنا اليت ورثناها عن أسالفنا ،فسنجد ،بغض النظر عن كل ما يفرقنا
وعن كل ما خنتلف بشأنه ،أن أمجل وأعظم ما أجنزناه إمنا هو منبعث عن القيم ذاتها
والفكر ذاته واملثالية ذاتها.
فمن خالل توجهي اليوم إىل الشبيبة اجلزائرية ،أتوجه إىل شبيبة بالدي اليت طاملا وجدت
نفسها يف إسالم منفتح ،إنساين النزعة ،إسالم نري مضيء.
ومن خالل توجهي اليوم إىل الشبيبة اجلزائرية ،أتوجه إىل مئات املاليني من املسلمني يف
العامل ،الذين يعتربون أنفسهم ورثة إسالم عرف دوم ًا كي حياكي اإلميان واملنطق.
أحتدث من هنا من قسنطينة راغب ًا يف توجيه كالمي إىل مئات املاليني من املسلمني يف
العامل ،هؤالء الذين ليسوا فقط أبناء ابن العرايب ،ولكن أيض ًا أوالد أفالطون ,وأرسطو
والقديس أغسطني ،الذين ال صلة هلم بالتعصب أو بالتزمت الديين .ما ال أريده هو
اخللط بني اإلسالم واإلرهابيني .ما ال أريده هو اخللط بني املسلمني واملتعصبني .كان ال
بد من قول هذا الكالم من هنا ،من قسنطينة .فباسم فرنسا العلمانية وباسم مبادئها
اجلمهورية ،أود أن أقول هلم ،ملئات املاليني من املسلمني يف العامل ،بأن إميانهم وقيم
احلضارة اليت ائتمنوا عليها من شأنها أن متثل فرصة للعامل.
ما أود قوله ،هو أن عليهم أن يكافحوا من أجل أن يبينوا ماهية نظرتهم إىل إميانهم وإىل
قيمهم .وما أود قوله أيض ًا هو أن فرنسا حتبهم ،وبأن فرنسا حترتمهم ،وبأنها يف كفاحهم
هذا سوف تقف إىل جانبهم ،ألن الكفاح من أجل إسالم منفتح ،إسالم نري مضيء ،هو
كفاح لكل البشر ،للبشرية مجعاء.
مل آيت إليكم كي أكيل املديح من جديد حلوار فرضي بني احلضارات والثقافات والديانات،
سوية ،وعلى الفور ،مع بعضنا البعض .
فلم يعد األمر يتعلق باحلوار وحسب بل بالبناء
ّ

إن النظر إىل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت متر بها بعض أقطار
حوض البحر األبيض املتوسط ،وإىل الصراعات اليت متزقه ،والتفاوت اجملحف الكبري
والفقر املدقع السائد غالب ًا فيه ،ومبعاينة عودة العنف البدائي ،كما تظهرها لنا األخبار
يومي ًا ،من خالل مجيع أشكال التعصب الديين واإلرهاب ،جيعلين أتساءل إن مل نكن
أفرطنا يف احلديث يف العقود األخرية من دون أن نعمل فعلي ًا مبا فيه الكفاية.
ومن املمكن التساؤل إن مل تكن الفرصة قد حانت أخري ًا كي نبحث يف أعماقنا عما يشكل
الوحدة الفكرية واألخالقية والدينية للعامل املتوسطي ،الذي مزقته على مدى قرون
عديدة الكثري من احلروب الصليبية ،وحروب مقدسة مزعومة ،ومشروعات استعمارية.
فلنطوي الصفحة .لقد آن األوان.
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نظر ًا حلالة العامل الراهنة حيث هناك قوى مادية وبشرية ذات قدرات هائلة تعمل فيه،
ينبغي أن نقنع بعضنا البعض أنه قد بات حيوي ًا إيالء أهمية أكرب ملا جيمعنا والكف عن
احلديث عما يفرقنا.
علينا أن نتعلم من جديد العيش مع التنوع وذلك باسم ما جيمع بيننا .فكلمة تنوع ال
ختيفين ،ألن التنوع مجيل .ومنطقة املتوسط لن تبلغ مركز ًا ريادي ًا يف احلضارة العاملية
إال عندما خيتلط فيها الناس ومتتزج فيها األفكار.
مل تكن احلضارة املتوسطية يوم ًا عظيمة إال من خالل التبادل واالختالط ،بل واسمح
لنفسي القول بأن احلضارة املتوسطية مل تكن يوم ًا على قدر من العظمة لوال التمازج
والتهجني .فبدون ذلك لن تتمكن هذه احلضارة غد ًا من مقاومة التسطح املربمج للعامل.
وكذلك لن تتجنب خطر صدام احلضارات وحروب ًا جديدة تنشب بني األديان .كما وأنها
لن متنع الكارثة البيئية الفادحة اليت تهددنا ،على غري هذا النحو.
أردت أن يعرتف بالتنوع يف فرنسا من خالل تنظيم اإلسالم الفرنسي .وهنا أوجه حتية
لدليل بوبكر ،وينبغي أن نقر بالتنوع يف كل مكان كقيمة حضارية ومبدأ سياسي أساسي
يساوي الدميقراطية أهمية.
فباسم التنوع ينبغي للبنان أن حييا حر ًا ومستق ًال ،خالي ًا من التأثريات اخلارجية.
وباسم التنوع ينبغي مكافحة األصولية والتزمت دون هوادة .فشعب اجلزائر قد أظهر
بسالة خالل حقبة التسعينيات ،وكان فع ًال وحيد ًا .فهؤالء الذين أصدروا أحكام ًا حبقكم
جيدون نفسهم اليوم خمطئني أمام حمكمة التاريخ ،فلو مل حتاربوا يف التسعينيات ،أين
كنا سنجد أنفسنا ،ومل نكن لنصل إىل ما وصلنا إليه ،ألضحي اليوم قادر ًا على اجمليء
لقسنطينة واإلدالء مبا أرغب بقوله.
إن التنوع والتبادل والتمازج واالنفتاح على اآلخر ،هي املبادئ اليت ينبغي أن يتأسس
عليها االحتاد املتوسطي .هذه هي املبادئ اليت ينبغي للدول املتوسطية أن تتفاهم عليها
من أجل بناء مستقبل مشرتك ،ال يكون فقط مستقب ًال ختتاره لنا األقدار واألحداث.
يشكك املشككون يف جناح مثل هذه العملية ،واهلل أعلم بأنهم كثر يا صديقي عبد العزيز.
ويعتقد املشككون بأن االختالفات والتصدعات سحيقة جد ًا .فكثري ًا ما كانوا يفهمونين
بأن «الذهاب إىل اجلزائر ليس باألمر اليسري» ،ولكن مل أفهم ملاذا؟ فهي على بعد
ساعتني ونصف من الطريان.
وأنا أطرح على نفسي هذا السؤال« :أليس من املمكن لنا أن حنقق ما حققه يف املاضي
العلماء املسلمون الكبار الذين نقلوا إىل الغرب الرتاث اليوناين بعد أن أنقذوه من الدمار؟
لقد كان النجاح حليفهم ،فلما ال يكون حليفنا أيض ًا؟
أليس من املمكن أن تتكرر املعجزة األندلسية اخلارقة ومعجزة قرطبة وغرناطة؟ هل
كانوا على درجة أكرب من الذكاء أو أكثر شجاعة منا؟
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ملا قد يكون التنوع ،الذي بقي على مدى األزمان مرتعه قسنطينة واإلسكندرية وبريوت،
قد أصبح مستحي ًال؟ هل خنتلف كثري ًا عمن سبقونا؟ لقد متيزوا باالنفتاح ،وقد نكون
حنن قد أضحينا منغلقني .ولكن ،يف زمن يسهل فيه التنقل والتواصل أكثر من أي وقت
مضى ،ألن يكون بوسعنا أن حنقق غد ًا ما كانوا قد حققوه منذ زمن بعيد؟
ملا تصبح الديانات السماوية الثالث الداعية إىل احلب وليس إىل الكراهية غري قادرة
على العيش مع ًا بسالم؟ ليس لدي النية بالقبول بأن تفرض علينا شعب املتعصبني يف
العامل منهجها وأجندتها.
ملاذا ال تكون حكمة األمري عبد القادر يف متناول املؤمنني يف زماننا هذا؟ وملاذا قد يرضى
املؤمنون يف أيامنا هذه البقاء عرضة للتالعب؟
ملاذا ال تدفع وصية األب كريستيان ،اليت أودعها هنا على أرض اجلزائر ،بالبشر ذوي
اإلرادة الطيبة إىل تفضيل العفو على االنتقام؟
ملا يكون السالم واألخوة أكثر صعوبة اليوم بني شعوب املتوسط مما كانت عليه احلال
بعد احلرب العاملية الثانية بني الشعوب األوروبية؟ هل ألننا باعتقادكم قد قدنا حروب ًا
أقل يف أوروبا نسبة للمتوسط؟ لقد حاربنا بعضنا البعض يف أوروبا خالل قرون من الزمن
وقد كانت حروب ًا طاحنة مروعة ،وعلى الرغم من ذلك عفونا عن بعضنا البعض.
إنين مدرك أن االحتاد املتوسطي ميثل حتد ورهان .رهان تفرضه األفكار املثالية ويفرضه
واليقل عقالنية عن رهان أوروبا قبل ستني عام .إين أراهن على
العقل .رهان اليزيد
ّ
التفاهم واالحرتام والتضامن واملودة ،وأفضل هذا النوع من الرهان على غريه من
الرهانات القائمة على االنتقام وسؤ التفاهم واحلقد واهلمجية.
هذا هو الرهان الذي جاءت فرنسا تقرتحه على اجلزائر .وهذا الرهان سوف تكسبانه
مع ًا.
كما عرضت فرنسا على أملانيا يف املاضي بناء االحتاد األوريب استناد ًا إىل الصداقة
الفرنسية األملانية ،فإنها جاءت اليوم لتعرض على اجلزائر بناء االحتاد املتوسطي استناد ًا
إىل الصداقة الفرنسية اجلزائرية.
كان هناك الكثري من اآلالم اليت ينبغي جتاوزها ،ولذلك اكتسب ما فعله املستشار أدناور
واجلنرال ديغول أهمية كبرية بالنسبة ألوروبا.
وألن هناك الكثري من اآلالم اليت ينبغي جتاوزها ،سيكون ملا ستفعله اجلزائر وفرنسا مع ًا
أهمية بالغة بشأن مستقبل املتوسط.
تعلمون بأنين قد تربيت بكنف جدي ،الذي كان يكره األملان .ويف بيتنا ،مل نكن نذكرهم
باالسم ،بل بألقاب أخرى .هكذا ترعرعت .وملا حتدث اجلنرال ديغول ألدناور عن ضرورة
العفو وعن وجوب التطلع حنو املستقبل ،اتبع جدي ،الذي عرف اخلوف والعذاب ،رجال
الدولة الذين اقرتحوا السالم بد ًال من االنتقام.
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وعليه أريدكم أن تصدقوا بأنين لست أبد ًا ممن يتجاهلون اآلالم واملعاناة واملآسي اليت
عرفها شعبكم ،ولكنين أقول لكم التايل :إن ما تيسر لنا فعله يف أوروبا سيكون من املمكن
لنا أن نفعله يف منطقة املتوسط.
وهذه الصداقة بني شعبينا ،ال ميكن إال أن ترتكز على الثقة.
يتعني على اجلزائر وفرنسا أن يثقا ببعضهما البعض .أنه لقول عسري ،وال أجتاهل أي شيء
مما هو حاصل ،ولكن ال بد من أن نثق ببعضنا.
إن اتفاق التعاون النووي ألغراض مدنية الذي أبرم بني بلدينا هو عالمة ثقة دامغة من
جانب فرنسا جتاه اجلزائر.
وأقول هذا باسم فرنسا ،فالتبادل النووي املدين سيمثل أحد املرتكزات ملعاهدة الثقة
اليت يتعني على الغرب أن يبنيها مع العامل اإلسالمي.
ومبا أن اجلزائر وفرنسا قد اختارتا الثقة املتبادلة ،فلقد اتفقتا على التفكري بالنحو الذي
جيب أن يتم عليه تنفيذ سياسة جديدة للهجرة نقوم بإقرارها سوي ًا .ال بد من التطرق
للمسائل املزعجة .فهذه هي الوسيلة الوحيدة لتخطي سوء الفهم واخلالفات .ومبا أن
اجلزائر وفرنسا تتبادال الثقة ،سيتسىن لشباب البلدين الذهاب للدراسة بسهولة أكرب
أينما شاءوا ،وسيتسىن هلؤالء الذين يودون الذهاب لزيارة عائالتهم أن يفعلوا بشكل
أفضل ،وسيتسىن ألصحاب الشركات ولرجال األعمال وللباحثني التنقل حبرية أكرب،
ولكن ذلك من شأنه أن يتيح لنا أيض ًا أن نكافح سوي ًا اهلجرة السرية ،وأن حندد مع ًا
احلوافز اليت يقتضي وضعها من أجل تشجيع النخبة من بني الطلبة اجلزائريني ،الذين
يتابعون دراستهم يف املدارس واجلامعات الفرنسية ،للعودة إىل اجلزائر ،فهي حباجة
ملؤهالت وفطنة وحيوية وخيال هذه النخبة الشابة.
ولكن الصداقة ،سوف يتكفل الشباب بإحيائها.

وباستطاعة حكام البلدين أن جيعلوا من هذه الصداقة مبد ًأ يسريوا عليهم سياساتهم
ولكن يف نهاية املطاف ،ستكون هذه الصداقة من صنيع الشباب اجلزائري والشباب
الفرنسي.
حبذا لو أنهم ،على غرار الشباب الفرنسي والشباب األملاين ،عندما تعلق األمر بالتطلع
إىل املستقبل بعد حالة عداء طويلة جد ًا عاشها بلدانا العريقان ،حبذا لو أنهم يتقاربون
ويتعارفون ويوثقون العرى بشكل أكرب.
إن الشباب يف بلدينا يتشاركون يف هم ملح يثري قلقهم ويتعلق مبستقبلهم .أمتىن أن جنيب
مع ًا ،ولو جزئي ًا ،على تساؤالتهم.
لذلك اقرتحت على الرئيس بوتفليقة التفكري يف إنشاء جامعة فرنسية جزائرية
مشرتكة.
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فهذا هو أيض ًا اهلدف من إقامة جممعات االمتياز املشرتكة املؤلفة من جامعيني وباحثني
وفنيني من بلدينا ،سننشئها يف ميدان الطب وامليكروبيولوجيا واملياه والطاقات املتجددة
أو اخملاطر الكربى…
وستقدم فرنسا مساعدتها يف عملية إصالح مدارس اهلندسة اليت ستنفذها احلكومة
اجلزائرية .وستستمر بوجه خاص يف استقبال عدد كبري من الطالب اجلزائريني يف مدارسها
وجامعاتها.
ورمبا األهم قد يكمن يف توثيق الروابط بني شباب البلدين حبيث يتسىن لنا يوم ًا إنشاء
مؤسسة فرنسية جزائرية مشرتكة للشباب.
تسهل تبادل التالميذ والطلبة والرياضيني وأن تنظم لقاءات
من شأن مؤسسة كهذه أن
ّ
ونشاطات جتمعهم.
ومن شأنها أيض ًا أن تشكل بنية متهيدية ملؤسسات أخرى ،من نفس النوع ،حول البحر
األبيض املتوسط أو رمبا ملؤسسة متوسطية للشباب ميكنها أن تستلهم مما أصبح قائم ًا
بني الدول األعضاء داخل االحتاد األورويب ،من خالل برنامج «إراسموس».
أيها الشباب اجلزائري ،خيتلط بلدانا ببعضهما البعض منذ زمن طويل ،ومنذ زمن طويل
مل يعودا بلدين غريبني عن بعضهما البعض .الكثريون من بينكم يتعلمون الفرنسية
وحيلمون بالقدوم إىل فرنسا.
ويف اجلزائر ،ال يزال هناك  28000من احملاربني القدامى ،الذين شاركوا يف احلرب العاملية
الثانية وقاتلوا فيها من أجل حترير فرنسا ،وستبقى فرنسا مدينة هلم إىل األبد .لن تنسى
فرنسا قط ما فعلوه اجلزائريني من أجل حتريرها.
وملعظم اجلزائريني أفراد ًا من عائالتهم يعيشون يف فرنسا.
وهناك يف فرنسا حوايل مليون جزائري مسجلني رسمي ًا وأكثر من النصف لديهم جنسية
مزدوجة.
وهناك مئات اآلالف من الفرنسيني الذين ولدوا يف اجلزائر.
إن هذا التشابك بني شعبينا يفرض علينا واجب ًا ،إنه واجب التضامن الذي بات يتعزز
أكثر فأكثر.
ينبغي إعادة تأسيس هذا التضامن باالستناد إىل الصداقة والثقة.
وفرنسا ،عليها من جهتها إعادة تقييم النموذج اخلاص بها لالندماج.
واجلزائر ،عليها هي أيض ًا أن تقرر ما تريد أن تفعله مع فرنسا وكيفية القيام بذلك.
إن كل من بلدينا معين باحرتام ذاكرة اآلخر وبالنظر حنو املستقبل ،دون نسيان أي
شيء.
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إن كل من بلدينا معين بالرتويج ألفضل ما عنده وللجانب األكثر انفتاح ًا واألكثر إنسانية
واألكثر تساحم ًا ،دون التنازل عما هو يف األصل .
على أثر الكثري من املواربات واحليل التارخيية ،جتد كل من اجلزائر وفرنسا نفسها يف
مواجهة التحدي ذاته يف آن مع ًا ،فاالثنان حباجة لنهضة جديدة ،مثل حاجتهما لوضع
سياسة حلضارة ال تكتفي بتطورات مادية وحسب ،بل يتمخض عنها قيم وهوية ويتولد
معها األمل ،فتقوم بإنتاج نوعي وليس كمي فقط.
أريد أن أطلق من هنا من قسنطينة نداء ًا عاج ًال إىل الغرب لكي ينئ بنفسه عن كل
نية بالسيطرة وليكف عن االعتقاد بأنه ميثل وحده احلضارة العاملية.
وأطلق نفس النداء امللح إىل كل الذين جيدون أنفسهم منسجمني يف إسالم تقدمي ،كي
يدافعوا عن املساواة بني الرجل واملرأة وعن حقوق اإلنسان وعن احرتام التنوع ،ألن هذه
املبادئ والقيم هي من صميمه أيض ًا.
وأطلق نداء ًا إىل هذا االسالم التقدمي كي يعرتف لشعب اسرائيل الذي عاىن الكثري
حبقه يف احلياة حبرية.
وأطلق نداء ًا إىل شعب إسرائيل كي ال ميارس حبق الشعب الفلسطيين نفس الظلم الذي
عاىن هو منه لقرون طويلة.
وأطلق نداء ًا إىل قادة الشعب اإلسرائيلي والشعب الفلسطيين لكي يستفيدوا من فرصة
السالم اليت تبدو اليوم يف متناول أيديهم ،إن عرفوا كيف يظهرون قدرة على جتاوز
الكراهية اليت تتغذى من ذكرى مآسي كل منهما.
وأطلق نداء ًا إىل كل شعوب املتوسط كي تتوحد وتضع يف وحدتها هذه كل طاقاتها
وقواها بدل من استخدامها يف التحارب والتباغض .فليس هناك من مستقبل يف ظل
الضغينة.
نداء قائم ًا على الصداقة والثقة .اجعلوا من
أما أنتم ،يا شباب اجلزائر ،فإين أوجه لكم
ً
هذا احللم املتوسطي الكبري لألخوة حلم ًا لكم ،إنه حلم ينتظر منذ عدة قرون كي يصنعه
شباب متحمس مثلكم ،وإنكم بذكائكم وحيويتكم وخيالكم ستغريون العامل.
عاشت اجلزائر!
عاشت فرنسا!
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