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امللخص:
تتناول هذه املقالة موضوع أثر الثورة الجزائرية في تطور النزعة االستقاللية بمقاطعة
كيبك الكندية .هذه املقاطعة ذات الهوية الفرنسية الكاثوليكية تصدت ملحاوالت االدماج
اإلنجليزية البروتستانتية ،كما تشكلت لديها رغبة في االنفصال عن االتحاد الكندي في
الستينيات من القرن العشرين حيث حاولت كيبك اللحاق بركب الدول املتحررة متأثرة
بالثورات التي ظهرت في مناطق عديدة من العالم وفي مقدمتها الثورة الجزائرية .هذه املقالة
ستبين لنا ما كانت تتميز به مقاطعة كيبك مقارنة بباقي املقاطعات الكندية ،وستبحث في
العوامل التي سمحت بوصول صدى الحركات االستقاللية في العالم وصدى الثورة الجزائرية
على وجه الخصوص ،كيف تجسد هذا التأثير على أرض الواقع وما هي النتائج التي آلت إليها
التجربة االستقاللية الكيبكية.

 د .جارية بناجي ،باحثة مستقلة ،كندا
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الكلمات املفتاحية :كندا؛ كيبك؛ جبهة تحرير كيبك؛ جيش تحرير كيبك؛ ريموند فيلنوف؛
جورج شويترز؛ غابريال هودن؛ الثورة الهادئة؛ مسعود آيت شعالل؛ الكونيي (جريدة).
Abstract: This article deals with the impact of the Algerian
revolution on the development of the independence spirit in the
Canadian province of Quebec. This catholic and French province
resists attempts to protestant and English assimilation. Quebec has
developed a desire to separate from the Canadian federation during
the 1960s because it was influenced by the various independence
movements around the world mainly the Algerian revolution. Thus
the province attempted to be among the decolonized countries. This
article illustrates how Quebeckers received the echo of the Algerian
revolution and what are the consequences for the province.
Keywords : Canada ; Quebec ; FLQ ; ALQ ; Raymond
;Villeneuve, Georges Schoeters ; Gabriel Hudon ; Quit Revolution
Messaoud Ait Chaalal; La Cognée.

مقدمة:
هذه املقالة هي مساهمة في جمع شظايا تاريخ الجزائرر املتنراثر عبرر أقطرار العرالم.
يتناول موضوعها صدى الثورة الجزائرية في مقاطعة كيبك ،إحدى مقاطعات دولرة كنردا
الفدراليررة  ،وكيررف تحررول هررذا الصرردى إمررى عامررل محفررز لتطررور الشررعور الرروط ي الكيبك ر
ورغبترره ف رري تش رركيل كي رران مس ررتقل ع ررن الفدرالي ررة الكندي ررة ررالل الس ررتينيات م ررن الق رررن
املاضرر.ي .اعتم ررادا عل ررى مص ررادر ومراج ررع كندي ررة بحتررة ،مه رردت ملق ررالتي بنب ررذة تاريخي ررة ع ررن
كيب ررك حتر ر يتسر ر لن ررا فه ررم سر ر ب التم ررايز ب ررين ه ررذه امل قاطع ررة وغيره ررا م ررن املقاطع ررات
الكندية ،ثم بحثت في العوامرل التري سرمحت بوصرول صردى الثرورة الجزائريرة إليهرا ،وصروال
إمررى الكشررف عررن املظ رراهر الترري تجلررى فيه ررا تررأثير هررذه الثررورة وكي ررف حرراول دعرراة اس ررتقالل
كيب ررك اقتب رراا اس ررلوز التح رررر الجزائ ررري ،وف رري ا ير ررر يتب ررين لن ررا م ررا آل ررت إلي رره التجربر ررة
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االس ررتقاللية الكيبكي ررة وم رردى نجاحه ررا أو فش ررلها ف رري تطبي ررق نم رروذج الث ررورة الجزائري ررة م ررع
اظهار ا سباز قبل أن أ تم بخالصة هم النتائج املستخلصة من هذا البحث.
بدأ اهتمام فرنسا بالعالم الجديد في القرن السادا عشر على عهد امللك
فرانسوا ا ول الذي شرع في ارسال حمالت من أجل الحصول على الذهب واستكشاف
طريق جديدة توصل إمى الهند .بعد سلسلة من الحمالت االستطالعية تمكن الفرنسيون
من تشييد مراكز تجارية ومستعمرات استيطانية عرفت باسم "فرنسا الجديدة" ضمت
مجموعة من املدن أهمها كيبك ،تروا ريفيار ومونتريال .إال أن الفرنسيين اصطدموا باملد
البريطان الذي اجتاح امريكا الشمالية وأ ذت املدن الفرنسية في السقوط الواحدة تلو
ا رى إمى أن استولت يريطانيا كلية على "فرنسا الجديدة" بموجب معاهدة باريس سنة
 ، 1763لتصير بعد فترة إحدى مقاطعات دولة كندا .عرف الفرنسيون في بداية الحكم
اإلنجليزي تميي زا واقصاءا من املناصب الرسمية إال أنهم ظلوا محافظين على هويتهم
الفرنسية الكاثوليكية متصدين ملحاوالت اإلدماج اإلنجليزية البروتستانتية .هؤالء
السكان ذوي ا صل الفرنس.ي هم الذين سيشكلون املجتمع الكيبك في إطار دولة كندا
الفدرالية التابعة للتاج البريطان  .هذا التصدي دفع بالحكم االنجليزي لتعديل سياسته
تجاه الكنديين ذوي ا صل الفرنس.ي إال أن استمرار الفوارق من جهة وشعور سكان
مقاطعة كيبك بالتمايز من جهة أ رى جعل القوميين الكيبكيين يثورون سنتي - 1837
 .1838وعلى الرغم من قمع هذه الثورة إال أن فكرة اإلستقالل ظلت تراود فئات من
املجتمع الكيبك إمى أن استيقظت مجددا بعد الحرز العاملية الثانية مع انتشار موجة
التحرر في العالم ).(Durand, 1999, p. 236
شهدت مقاطعة كيبك مع مطلع الستينيات من القرن املاض.ي موجة من
التطورات في مختلف ا صعدة اإلقتصادية واإلجتماعية أسفرت عن رفاهية املجتمع
الكيبك  ،كما تطورت املنظومة الصحية وتحرر التعليم من سيطرة الكنيسة .عرفت
هذه الفترة بر"الثورة الهادئة" »  .« La Révolution tranquilleفي الوقت ذاته ترعرعت
فكرة الشعور بالذات والتمايز عن باقي املجتمع الكندي .هكذا ظهرت العديد من
التنظيمات السياسية ذات النزعة االسقاللية أهمها "الحلف اللورنتي" اليمي ي (- 1957
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 ، )1963في حين طغى التوجه اليساري على التنظيمات اإلستقاللية ا رى وأبرزها
"العمل االشت راك من اجل استقالل كيبك و"الحركة من أجل االستقالل الوط ي" ،وقد
ظهر كال التنظيمين سنة  ، 1960إضافة إمى "شبكة املقاومة" التي ظهرت سنة 1962
).(Fournier, 2001, pp. 17-18
من املعلوم أن الثورة الجزائرية كان لها ا ثر الكبير في تحفيز العديد من الشعوز
سعيا السترجاع سيادتها ،ولم يكن املجتمع الكيبك إال واحدا من هذه املجتمعات التي
طالها سحر الثورة الجزائرية .هذه الثورة التي ال يختلف إثنان حول قوة إرادتها وابداع
تنظيمها رغم قلة اإلمكانيات املتاحة لها؛ قد ألهمت املجتمع الكيبك الذي تصور امكانية
إحداثها على أرضه لالنفصال عن دولة كندا" :إن كيبك الفرنس.ي الذي طاملا كان مهانا
والذي كان قبل قليل في مؤ رة املجتمعات الشمال -أمريكية قد اتخذ لنفسه مكانة في
ريادة التاريخ إمى جانب الجزائر وكوبا والفياتنام" .هكذا عبر الصحف وليام جونسون عن
نمو الروح االستقاللية لدى الكيبكيين في جريدة "سيتي ليبر" (Johnson, 1997, p.
) .31ولكن كيف انتقل هذا الصدى التحرري من الجزائر إمى ما وراء ا طلس.ي؟
 - 1عوامل وصول صدى الثورة الجزائرية:
 1- 1االعالم الكيبكي واهتمامه بالثورة الجزائرية:
ما كان الكيبكيون يعرفونه عن الجزائر قبل الثورة التحريرية هو كونها ارضا
فرنسية تجلب منها ارقى انواع الخمور .وإذا حدث وان صت الجزائر بتقرير صحف
فانه يكون وفق املنظور الفرنس.ي آنذاك .فف تقرير عنوانه "صورة الجزائر" ،كتب جان
مارك ليجي ) (Jean Marc Legerفي مجلة "العمل الوط ي" الشهرية ما جاء فيه" :إن
اإلنجاز الذي تهدف اليه الحكومة الفرنسية (في الجزائر) هو تخليص هؤالء الناا
(الشعب الجزائري) من براثن البؤا والجهل ومساعدتهم على التخلي عن العادات
والتقاليد البالية من غير ان يخسروا شيئا" ) .(Léger, 1952, p. 248ويضيف غير بعيد:
"إن الجزائر من دون فرنسا لن تتمكن من مواصلة سيرها نحو االزدهار والتوازن والرقي"
). (Léger, 1952, p. 250
145

مجلة عصــور

المجلد 20

العدد  ( 1خاص)

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 - 2002

الحقيقة أن االهتمام بالثورة الجزائرية لم يظهر في السنوات ا ومى النطالق
العمل املسلح .فإمى غاية سنة  1958لم يتعد موقف الرأي العام الكيبك على أن يكون
"متفرجا غير مكترث" على حد تعبير مقامي دلوز في دراستها املتعلقة بر"االعالم الكيبك
وحرز الجزائر") . (Deleuze, 2001, p. 27بعد سنة  1958وإمى غاية  1960أ ذ اهتمام
املثقفين الكيبكيين بالثورة الجزائرية يتجلى بشكل ملفت للنظر (Deleuze, 2001, p.
) .79اصبحت للثورة الجزائرية مكانة اوسع في الصحافة املكتوبة واملسموعة
واملرئية وأصبح الرأي العام يكاد يجمع على تأييد الجزائريين في كفاحهم من أجل
االستقالل .الل هذه الفترة ( )1960- 1958صصت املجالت الكيبكية  29مقالة
للثورة الجزائرية ،منها  16باللغة االنجليزية و 13باللغة الفرنسية .نفس االهتمام نجده
في االذاع ة والتلفزيون الكيبكيين بخصوص الجزائر بحيث تم احصاء  36حصة
تلفزيونية و 10حصص اذاعية). (Deleuze, 2001, p. 203
ملاذا هذا االهتمام؟
من املؤكد أن الباعث اإلنسان لتأييد الشعب الجزائري لم يكن غائبا وسط
املجتمع الكيبك  .ولعل الفنان الكيبك امللتزم ريموند ليفيك )(Raymond Lévesque
قد سبق رجال االعالم والسياسة إلدراك ما يجري في الجزائر بأغنيته املؤثرة ذات البعد
اإلنسان "حين يحيا الرجال بالحب" »  ،« Quand les hommes vivront d’amourوالتي
ألفها سنة  1956وهو متواجد بفرنسا متأثرا بمأساة الشعب الجزائري .إال أن اهتمام
الرأي العام الكيبك بحركات التحرر في العالم وبالثورة الجزائرية على وجه الخصوص له
باعث آ ر يتمثل في رغبة دا لية في االلتحاق بهذا الركب التحرري ،وإيجاد شرعية
دولية تخول للمجتمع الكيبك تحقيق استقالله عن الفدرالية الكندية .هذا ما نفهمه
من الل لجوء بعض الصحفيين إلسقاط الواقع الجزائري على الواقع الكيبك .
من العناوبن التي اهتمت كثي را بالثورة الجزائرية نذكر "املجلة االشت راكية"
»  « Revue Socialisteذات التوجه اليساري املتطرف ،اذ اتخذت الجزائر كنموذج
أساس.ي لتحليل الوضع املتدن الذي يعيشه الكيبكيون تحت حكم اإلنجليز (Deleuze,
)2001, p. 204حيث كان موضوع التحرر واملقارنة بين الجزائر وكيبك يغط ما يزيد عن
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 30باملائة من اجمامي محتوى ا عداد الثمانية للمجلة .وفي مقالة لروالند كوزينو
) (Roland Cousineauبعنوان "الجزائر وكيبك" سنة  1959قارن الكاتب بين الوضع
الجزائري والكيبك ليخلص بأن ا وان قد حان لكيبك بأن يتحرر مثلما هو الحال
بالنسبة للجزائر .فف الجزائر تشكل ا قلية االستعمارية ليطا غير متجانس من
فرنسيين واسبان وايطاليين ومالطيين ،في حين انهم يتحولون امى كتلة متجانسة في حربها
ضد العرز ،والوضع في كيبك ش يه بالوضع في الجزائر بحيث تتشكل ا قلية
االستعمارية من ليط غير متجانس من انجليز وايرلنديين ويهود إال انهم متضامنون
َ
املستعمر كعرق أدنى .كما ان
ضد الكنديين الناطقين بالفرنسية .في كال البلدين يعتبر
االدماج املفروض على الشعبين متماثل) . (Deleuze, 2001, p. 102من جهة أ رى،
َ
ُينظر في الجزائر بازدراء للعائالت املسلمة الكبيرة بنفس الطريقة التي ُينظر بها للعائالت
الكيبكية الكثيرة االطفال .كما أن هناك تماثل في موقف السلطتين من اللغتين العربية
والفرنسية الكيبكية) . (Carlos, 2015, p. 19بالنسبة للمشرفين على "املجلة االشت راكية"
يعتبر أفراد جبهة التحرير الوط ي الجزائرية كمحررين نزهاء وشجعان .إذ لم ينددوا
بلجوئهم إمى العنف الثوري بل على العكس يبدو انهم يؤيدون هذه النخبة الثورية في
كفاحها من أجل االستقالل). (Carlos, 2015, p. 20
يعتبررر رونيرره ليفيررك ) (René Lévesqueقبررل وصرروله ملنصررب رئاسررة الرروزراء م ررن
أكثرر الصررحفيين اهتمامررا بررالثورة الجزائريررة ابترداء مررن  .1957فقررد صررص سررتة أعررداد
مرن حصرته التلفزيونيرة "بروان دي ميرر" »  « point de mireللجزائرر (Deleuze, 2001, p.
) ، 88وقرد أبرردى اللهررا تعاطفررا مرع الثررورة الجزائريررة مررا جعرل السررلطة الفرنسررية ترررفض
السرماح لره بالتنقرل إمرى الجزائرر لتغطيرة اإلسرت فتاء الرديغومي فري سر تمبر(Godin, 1958.
).2014, p. 83
 2- 1الكتابات التحررية :فانون ،بيرك وميمي:
أدرك الكيبكيرون أن وضرعهم متردن مقارنرة بوضرع براقي الكنرديين وهرو علرى العمرروم
أدنرى مرن وضرع املجتمعرات الغربيررة والشرمال أمريكيرة .وتسراءلوا عرن اسررباز ذلرك التردن .
لقد ساعدت املؤلفات املعادية لإلستعمار في توضيح الصورة للمثقفرين الكيبكيرين فري هرذا
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الجانب .ما يتجلى لنا في فكرر راوول روا )– (Raoul Royمردير املجلرة االشرت راكية  -فهرو يررى
أن الكنردي الفرنسر.ي ا صرل إذا أراد أن يرتقر فرري السرلم اإلجتمرايي وأن يخررج مرن وضررعية
البررؤا الترري يعرريش فيهررا فررإن عليرره أن يتجرررد مررن هويترره ليصررير كنررديا إنجليزيررا ،هررذا فه ررم
مسرتوىى مرن فكرر فرانتررز فرانون فري كتابرره "بشررة سروداء ،أقنعرة بيضرراء" حيرث تحردث عررن
"اإللغراء الجمررايي" الررذي تتعررض لرره الشررعوز املسررتعمرة ،فكمرا أن الرجررل ا سررود ينبغرري
عليره أن يخررج مرن ماهيتره ويصربح أبيضررا إذا أراد اإلرتقراء فكرذلك الكيبكر ينبغري عليرره أن
يلغرري هويت رره وينرردمج ف رري الثقاف ررة اإلنجليزيررة حت ر يررتخلص م ررن وض ررعه املترردن  .كم ررا ع رراز
راوول روا عل ررى املجتم ررع الكيبكر ر قل ررة اهتما م رره بالسياس ررة واش ررتغاله بأسر ررته وه ررذه م ررن
ص ررفات املس ر َ
رتعمر حس ررب ألبي رررت ميي رري ال ررذي ي رررى ب ررأن ا س رررة وال رردين ه رري ق رريم ملجئي ررة
بالنسربة للمس َ
رتعمر يتقوقرع فيهرا حتر ال يرذوز فري ثقافرة املسرتعمر (Jodoin, 2016, pp.
).101-114
برردأ دعرراة االسررتقالل الكيبك ر نشرراطهم السررري بتأسرريس مدرسررة لترردريس حرك ررات
التح رررر ف رري الع ررالم وذل ررك اعتم ررادا عل ررى نص رروص م ررن كت ررب أهمه ررا كت رراز "مع ررذبوا ا رض"
لفرانتررز فررانون وال ررذي كرران يعتبررر بمثاب ررة االنجيررل للشررعوز الت رري تس ر ى لالسررتقالل .كان ررت
ال رردروا تتعل ررق ب ررالجزائر وكوب ررا والفياتنر ررام واملقاوم ررة الفرنس ررية ررالل الح رررز العاملير ررة
الثانية وثورة الوطنيين الكيبكيين سنة(Fournier, 2001, p. 28) .1838- 1837
لق ررد ك رران فرانت ررز ف ررانون وألبي رررت ميي رري وغيرهمر را بمثاب ررة أس رراتذة الفك ررر بالنس رربة
للشرباز الغر ر ) . (Gagnon, Durand Folco, & Reynolds, 2015, p. 135إذ براالطالع
علر ررى أفك ر ررارهم ادرك دع ر رراة االسر ررتقالل الكيبكي ر ررون ب ر ررأن س ر ر ب معان ر رراتهم يع ر ررود لك ر ررونهم
مس َ
رتعمرين) . (Johnson, 1997, p. 10يقرول أحرد علمراء االجتمراع الكيبكيرين" :كنرا ننتيري
إمررى ذل ررك الجي ررل السياس رر.ي الررذي حم ررل مش ررروع اس ررتقالل كيبررك لك ررن م ررن غي ررر أن ن رردرك
ذلرك ...لهررذا السر ب فررإن كتابررا مثرل كترراز فرانتررز فرانون وكفرراح جبهررة التحريرر الرروط ي مررن
أج ررل اس ررتقالل الجزائ ررر كان ررا ج ررد مهم ررين بالنس رربة لن ررا نح ررن ال ررذين نسر ر ى ملحاك رراة ذل ررك
الكفاح")(Trudel, 2010, p. 26
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حينم ررا اطل ررع الكيبكي رون عل ررى تل ررك املؤلف ررات ش ررعروا ب ررأن فرانت ررز ف ررانون ف رري كتاب رره
"معذبوا ا رض" وألبيرت مييي فري كتابره "صرورة املس َ
رتعمر" انمرا يصروران حيراة الكيبكيرين
في ظل السيطرة البريطانية .كان لبيرت مييري شرهرة واسرعة وسرط املجتمرع الكيبكر  ،حتر
َ
املستعمر" نفرذت مرن محرالت البيرع ،وظهررت طبعرة مقرصرنة لتسرتكمل
أن كتابه "صورة
اشرباع الررأي العرام الكيبكر بأفكرار تجسرد تطلعاتره لإلسرتقالل .وقرد صرص مييري بعرض
الكتابرات للمسررألة الكيبكيررة منهرا ذلررك الحرروار الرذي ررص برره مدرسرة الدراسررات التجاريررة
العليا في مونتريال سنة (Beaudin & Marcil, 1973, p. 4).1967
ف رري س ررنة  1962حض ررر املستش رررق الفرنس رر.ي ج رراك بي رررك إم ررى قس ررم ا نثروبولوجي ررا
بجامعررة مونتريررال بصررفته أس ررتاذا زائ ررا .عنررد عودت رره إمررى فرنسررا ف رري أكترروبر  1963نشررر ف رري
ا سبوعية اليسارية فرانس أبسريرفاتور مقراال بعنروان" :ثرائروا كيبرك" .« Les révoltés du
»  Québecفرري حروار أج رراه جرراك بيرررك مررع مردير املجلررة االشررت راكية راوول روا ورفاقرره فرري
فرنسرا صرررح بيرررك برأن مقالترره جرراءت كررد لتص رريح الكاتررب الكيبكر اليهررودي نعرريم قط ران
) (Naim Kattanالذي يعتبر برأن الكيبكيرين هرم بمثابرة ا قردام السروداء فري كنردا .فصررح
جراك بيرررك ل رراوول روا" :أنرتم جزائريرروا أمريكررا ولسرتم معمريهررا" (Dramé & Deleuze,
) . 2006, p. 121هرذه القناعررة التري ترسررخت فري أذهران دعرراة االسرتقالل الكيبك ر هري الترري
ستدفعهم ملحاولة محاكاة املسار الثروري للجزائرريين قصرد الوصرول إمرى غرايتهم املتمثلرة فري
بناء كيبك مستقل عن الفدرالية الكندية.
 3- 1التضامن الطالبي:
في سنة  1959قام السيد مسعود آيت شعالل –رئيس االتحاد العام للطلبة
املسلمين الجزائريين  -برفقة نائبه طالب شعيب بزيارة إمى كندا بدعوة من الفدرالية
الوطنية لطلبة الجامعات الكندية .كان آيت شعالل قد زار الواليات املتحدة ا مريكية
وقض .فيها ستة أسابيع حيث استقبل بحفاوة من قبل الطلبة وألقى محاضرات في
العديد من املدن مثل نيويورك ،بوسطن شيكاغو ،ديتروا وغيرها (Gindras, 1960, p.
).33
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كان يفترض أن يشارك آيت شعالل في مؤتمر الفدرالية الوطنية لطلبة
الجامعات الكندية في شهر اكتوبر بمدينة ساسكاتون ،إضافة إمى مجموعة من
اللقاءات الرسمية املقررة وفي مقدمتها لقاء مع الوزير الكندي ليون بالسير (Léon
) .Balcerقبل موعد اللقاء مع الوزير كان املناضالن الجزائريان قد ادليا بتصريحات
تلفزيونية على امواج راديو كندا .الل هذا الحوار التلفزيون قدم آيت شعالل صورة
لحقيقة الثورة الجزائرية وما يعانيه الطلبة املسلمون من تمييز في الجامعات الفرنسية.
فقد صرح بأن الطلبة الجزائريين هم ضحايا القمع االستعماري ،كما أن السلم لن
يتحقق بزيادة عدد الجند في الجزائر .نقطة أ رى أراد مسعود آيت شعالل أن يوضحها
للرأي العام الكندي وهي أن الشعب الجزائري ملتف حول ثورته وأن جبهة التحرير
ليست مجرد أقلية مثلما تصورها الدعاية الفرنسية  .كما صرح السيد آيت شعالل
بالهدف من زيارته إمى كندا واملتمثل في الحصول على منح للطلبة الجزائريين بمساعدة
الفدرالية الوطنية لطلبة الجامعات الكندية). (David, L'ambassade, 1959, p. 1
هذه التصريحات لم ترق للسفير الفرنس.ي بكندا ،ما جعله يحتج لدى الحكومة
الكندية ،حت أن هذه املسألة رفعت امى مجلس العموم .هكذا ،وتحت ضغط السفير
تراجع الوزير الكندي ليون بالسير عن قرار قبوله استقبال املناضلين الجزائريين
مصرحا" :بصفتي عضو في الحكومة الكندية ال يمكن ي استقبال ممثلين عن الجماعات
املتمردة في الجزائر ننا مدينون لفرنسا بخدمات كبيرة" (David, L'hon.Balcer, 1959,
) .p. 12ألغي اللقاء إذن بنحو ار عين دقيقة قبل موعده املقرر .كما تعثر حضور آيت
شعالل في مؤتمر الفدرالية الوطنية لطلبة الجامعات الكندية في ساسكاتون فأرسل إمى
الفدرالية يخبرها بالعراقيل التي صادفها للحصول على التأشيرة .على إثر ذلك صرح
رئيس الفدرالية مورت بستريسك ) (Morty Bistriskyقائال" :لقد از أملنا بعدما
تراجع الوزير عن قراره ونتم ان يتمكن بعض الطلبة الجزائريين من القدوم امى كندا
ملواصلة دراستهم كطلبة ال أكثر" ). (David, L'hon.Balcer, 1959, p. 12
رغم هذه العراقيل تمكن املناضالن الجزائريان من لقاء ثالثة نواز بأوتاوا ،ذكر
آيت شعالل آنذاك ما صرح به الجن رال ديغول سنة  1940اثناء مقاومة ا ملان" :إن
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الشعب الذي يموت من اجل الحرية هو شعب يستحق الحرية .فهل نس.ي ذلك؟ من
جهتنا فنحن نذهب بعد من ذلك ونقول :إن الشعب الذي يموت من اجل حريته هو
شعب حر مسبقا"(David, L'hon.Balcer, 1959, p. 12) .
كان للسيد آيت شعالل فرصة القاء كلمة في مؤتمر الصحافة الجامعية الكندية
املنعقد في قصر العدالة بكيبك طالب اللها جميع الصحف الجامعية الكندية ان
تقدم دعمها ملساعدة الطلبة الجزائريين .وفعال قامت الفدرالية في مؤتمرها بساسكاتون
باعتماد اقت راح ملساعدة الطلبة الجزائريين) . (La Presse, 1959, p. 27وفي السنة
املوالية ّ
عبر املؤتمر الر 24للفدرالية املنعقد سنة  1960عن تضامنه مع الطلبة الجزائريين
املتواجدين في املهجر). (La Presse, 1960, p. 35
كان ملسعود آيت شعالل لقاء مع أمين الفدرالية الوطنية لطلبة الجامعات
الكندية اندري لورو ) (Andrés L’heureuxبأوتاوا بهدف إطالق حملة تمويل لصالح
الطلبة الجزائريين املضطهدين .باإلضافة امى املنح التي ستحصل عليها الفدرالية من
الجامعات ومن الطلبة تأمل الفدرالية في ايجاد عائالت تتكفل بإيواء الطلبة الجزائريين
وقد ابدت بعض العائالت استعدادا لذلك .وقال السيد آيت شعالل بأن هؤالء الطلبة
املكونين في الخارج سيضمنون تسيير البالد عند اإلستقالل .بمجرد اطالق الحملة في
كندا بدأت النتائج في الظهور  .فطلبة جامعة ماك ماستر التي لم يزرها اقتطعوا 250
دوالر من مي زانيتهم لبداية تشكيل الصندوق الكندي ملساعدة الجزائريين (Gindras,
).1960, p. 33
تمكنت الفدرالية من اقتطاع منحة قدمتها حد الطلبة الجزائريين ،وهو ما
علق عليه أحد الطلبة الكنديين في صحيفة "كارتيي التين" بكونها تعبير عن نية الفدرالية
في تجسيد التضامن الطال تجاه الجزائريين الذين اضطروا لترك الجامعات الجزائرية
والفرنسية نتيجة سوء املعاملة التي يتعرضون لها من قبل الطلبة الفرنسيين وكذلك
الشرطة والحكومة الفرنسية). (Dramé & Deleuze, 2006, p. 95
تقديم املساعدة للطلبة الجزائريين وإعداد اإلطارات للجزائر املستقلة هي إذن
الغاية املصرح بها ،ولكن ا هم من كل ذلك والحقيقة التي ازعجت السفارة الفرنسية في
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كندا هي أن مسعود آيت شعالل كشف الغ طاء عن حقيقة ما يجري في الجزائر ،ما
يتجلى لنا من الل التصريحات التي أدمى بها في ندواته الصحفية بكندا ،مثل هذا
العرض الذي نقلته لنا صحيفة البريس في جانف " :1960عند وصول الفرنسيين في
 1830لم تكن ا وضاع بالجزائر ممتازة إال أن  50باملئة من املجتمع الجزائري كان يحسن
القراءة والكتابة .في سنة  1955اي بعد مرور  125عاما من االحتالل نجد  94.6باملئة من
املجتمع الجزائري أميا .في  1956ومن بين  10ماليين جزائري مسلم لم يكن هناك سوى
 1700طالب جزائري 1200 :في فرنسا و 500في الجزائر في حين بلغ عدد الطلبة املعمرين
 5000طالب .إضافة امى تجريد السكان من أراضيهم  .فف سنة  ، 1954كان ما يعادل
ثلثي ا راض.ي الخصبة في الجزائر تحت سيطرة  27000معمر فرنس.ي (Gindras, 1960,
).p. 33
كانت الجريدة الطالبية كارتيي التين تتضامن مع جميع الطلبة املعوزين .إال أنه
ابتداء من  1959مالت الجريدة للتضامن مع الطلبة املعوزين في املجتمعات املستعمرة
ملا يحمله واقع هذه املجتمعات من تشابه مع الواقع الكيبك وإن كان ذلك من غير
تصريح جلي) . (Dramé & Deleuze, 2006, p. 95في نوفمبر  1959كتب الصحف بيار
فينا ) (Pierre Vennatفي جريدة "كارتيي التين' لطلبة مونتريال مقاال بعنوان "طلبة
معذبون في الجزائر" ندد فيه بما يتعرض له الطلبة الجزائريون وحالة البؤا التي آلت
اليها وضعية تعليمهم .إ ذا كان هذا املقال تعبي را عن التضامن الطال عبر العالم فهو إمى
جانب ذلك يجسد رغبة في التنديد بأوضاع الطلبة الكيبكيين الذين يعانون من فوارق
مقارنة بالجامعات الناطقة باللغة االنجليزية من ناحية االمكانيات املتاحة واملدا يل
إضافة إمى عدم تكافؤ الفرص في اإللتحا ق بالجامعة بين الناطقين باللغة الفرنسية
واالنجليزية). (Dramé & Deleuze, 2006, p. 94
لقد تلقى املجتمع الكيبك صورة واضحة عن الثورة الجزائرية ،ومن الل هذه
الصورة أبصر واقعه املتمثل في مجتمع أدنى من املجتمع ا نجلوفون املسيطر ،فهل
يمكن تتب ع املسار الذي اتبعه الجزائريون في س يل التخلص من السيطرة االستعمارية؟
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يبدو أن عددا من أفراد املجتمع الكيبك كان مقتنعا بجدوى تب ي النموذج الجزائري في
مقاومة االستعمار.
 - 2ويتجسد التأثير:
 1- 2جيهة وجيش تحرير كيبك:
تطور الفكر االستقالمي بمقاطع ة كيبك بتفاعل الواقع الكيبك مع صدى
مختلف حركات التحرر عبر العالم .حينما نطلع على الظروف التي ترعرع فيها الفكر
االستقالمي لكيبك ندرك مدى تأثر هؤالء املناضلين بما يجري في العالم .فف اكتوبر
 1962كان هناك لقاء مهد لنشوء جبهة تحرير كيبك في منزل بحي كوت دي نيج بمونتريال.
دا ل هذا املنزل علقت الراية الكوبية والراية الجزائرية امى جانب ملصقات لفيدال
كاسترو وتش.ي غيفارا .في تلك القاعة كان هناك العديد من الكتب الثورية مثل كتاز
"رأا املال" لكارل ماركس" ،املعذبون في االرض" لفرانتز فانون" ،ما العمل؟" للينين
وكتب عن كوبا والصين و روسيا والجزائر). (MacLoughlin, 1998, p. 13
ُ
أنشئت جبهة تحرير كيبك في فيفري  1963على يد ثالثة مناضلين شباز عرفوا
بنشاطهم في "شبكة املقاومة" هم ريموند فيلنوف و غابريال هودن وجورج شويترز.
اقترح ريموند فيلنوف ) (Raymond Villeneuveإطالق تسمية "جبهة تحرير كيبك" على
التشكيلة الجديدة التي يفترض أن تسير بمقاطعة كيبك إمى االستقالل .كان إمى جانبه
كل من غابريال هودن ) (Gabriel Hudonوهو أصغرهم سنا ،وجورج شويترز (Georges
) Schoetersذي ا صل البلجيك ). (Fournier, 2001, p. 31
هررذا ا يررر يعتبررره الرربعض بمثابررة ال ررأا املسررير للدفعررة ا ومررى مررن مناضررلي جبه ررة
تحريرر كيبررك) . (Saint-Germain, 1975, p. 10كرران وراء ا تيرار الرايررة ا ومررى للجبهررة،
واملسرتوحاة مررن ال ررايتين الجزائريرة والكوبيررة حسررب دراسررة لرويس فورنيي ره ،فكانررت الرايررة
بقسرمين أبريض وأزرق تحمررل فري جزئهررا ا بريض نجمرة ماسررية حمرراء تعبي ر را عرن التوجرره
االشرت راك الرذي سريتوغل فري القرارات الخمرس) . (Fournier, 2001, p. 33كران شرويترز قرد
سرافر امررى كوب را حيرث التقررى بكاسررترو وغيفرارا) . (Saint-Germain, 1975فرري  1962غررادر
ش ررويترز مونتري ررال ليتج رره إم ررى الجزائ ررر ث ررم إم ررى ت ررونس ففلس ررطين حي ررث التق ررى بالف رردائيين
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الفلسررطينيين وهن رراك عمررل عل ررى تحس ررين معرفترره بالتقني ررات الثوري ررة .فرري  1963ع رراد إم ررى
مونتريال ليساهم في تأسيس جبهرة تحريرر كيبرك .فري شرهر جروان كران ضرمن املناضرلين ال ر21
الرذين ألق ر علرريهم القربض علررى يررد قروات الشرررطة ،حكررم عليره بال ررجن ملرردة  10سررنوات
وأطلرق س رراحه سرنة  1966ب فضررل ماضريه املقترررن بمقاومرة النازيررة رالل الحرررز العامليررة
الثانية). (Saint-Germain, 1975

صورة ول راية ا تارها مناضلوا جبهة تحرير كيبك ،مأ وذة من مذكرات غابريال هودن :لم تكن سوى البداية (Hudon, 1977, p.

).188
بعد حوامي أر عة اشهر تمكن هؤالء املناضلين ا وائل من تجنيد زهاء ثالثين
منخرط جديد  ،كل هؤالء هم الذين سيشكلون طليعة الحركة االستقاللية الكيبكية
) .(Beaudin & Marcil, 1973, p. 4ليس من السهل أن نعرف عدد املنخرطين في هذا
التنظيم نظرا لطابعه السري ،لكن على ما يبدو لم يتعد هذا العدد بضع عشرات
منخرط على مدى وجوده ،بل لم يتجاوز الثالثين سنة . (Durand, 1999, p. 173)1970
ليس هناك احد دا ل جبهة تحرير كيبك يمتلك ادنى سلطة حقيقية تخول له اتخاذ
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القرار ،ذلك ان الجبهة لم تكن سوى تجمع فواج أو اليا لم يكد يكون بينها اي اتصال
ولم يكن هناك قاسم مشترك بينهم سوى ا تيار استقالل كيبك (Demers & Giroux,
).1971, p. 16
في اجتماع لجبهة تحرير كيبك في جوان  1963تقرر تقسيم التنظيم امى قسمين:
قسم مدن تمثله "جبهة تحرير كيبك" ،وآ ر عسكري يحمل اسم"جيش تحرير كيبك"
) .(Hudon, 1977, p. 166هدف هذا التنظيم ا ير هو اطالق كفاح سري شامل على
شكل حرز عصابات في املدن وفي القرى ،وهذا ما استوجب تشكيل اليا تتكفل
بعمليات السطو على ا موال والسالح واملتفجرات ووسائل االتصال وتهيئة مراكز
للتدريب). (Fournier, 2001, p. 53
قامت جبهة تحرير كيبك وجناحها العسكري جيش تحرير كيبك بسلسلة من
العمليات بعضها أ طر من بعض .فالبداية كانت بالكتابات على الجدران وطمس
الكتابة اإلنجليزية على الالفتات إمى وضع املتفجرات في املؤسسات الرسمية كالثكنات
العسكرية والدرك وتمثال امللكة فيكتوريا ،إضافة إمى عمليات السطو للحصول على
االموال والسالح.
كان من الطبي ي أن تتصدى قوات الشرطة والدرك لهذه العمليات ،وما لبثت
أن شرعت في سلسلة من االعتقاالت أدت إمى القاء القبض على عدة مناضلين  ،من
بينهم جيل برونو ) (Gilles Pruneauأحد املختصين في صنع املتفجرات والذي اغتنم
فرصة االفراج املؤقت عنه ليلتجئ إمى فرنسا ثم إمى الجزائر قبل أن يعود لفرنسا مجددا
سنة  . (Fournier, 2001, p. 50)1968كما اعتقل روبيرت هودن ،شقيق غابريال هودن
وأحد مؤسس.ي جيش تحرير كيبك في ماي  1964حينما كان يتأهب للتوجه امى الجزائر
).(Fournier, 2001, p. 70
في سنة  1964مثل أندري وليت ) ( André Ouelletteامام العدالة وكان متهما
بالهجوم على إحدى البنوك ،و الل جلسة املحاكمة استرسل وليت في الدفاع عن
القضية الكيبكية بعرض ما يعان منه شعبه من ظلم اإلنجليز وهنا لجأ لتبرير عملية
السطو التي قام بها بذكر تجربة أحمد بن بلة وعملية الهجوم على بريد وهران سنة
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 1949قصد ت مويل املشروع الثوري للمنظمة الخاصة ،فصرح وليت قائال" :لقد نظم بن
بلة الهجوم على عدة بنوك ،ولتنظروا ماذا صار اليوم ،إنه على رأا الجزائر الجديدة"
) .(Warren, 2011, pp. 57-58هذا التصريح وإن كان يفتقر إمى الدقة غير أنه تعبير عن
التأثر باملسار الثوري الجزائري ،ومحاولة القتباا أسلوز كفاح ضد ما يعتبرونه
استعمارا بريطانيا.
في جوان  1964تمكنت قوات ا من من تفكيك شبكة جيش تحرير كيبك
) ، (Fournier, 2001, p. 80غير أن جذوة االستقالل لم تنطفئ وتواصلت العمليات هنا
وهناك لتبلغ الحركة أوجها بما عرف بر"عملية التحرير" » ،« Opération Libération
ولنقف قليال عند هذه العملية:
ف رري أكت رروبر  1970لجر ررأت لي ررة مر ررن جبه ررة تحري ررر كيبر ررك ال تط رراف الديبلوماسر رر.ي
البريطران جريمس ريتشرارد كررروا ) (James Richard Crossمقدمررة جملرة مرن املطالررب
أهمه ررا بر ررث بي رران يطالر ررب باس ررتقالل كيبر ررك وإط ررالق س ر رراح املناض ررلين املعتقلر ررين الر ررثالث
والعشررين وتروفير طرائرة تررنقلهم إمرى كوبرا أو الجزائرر .وافقررت السرلطات علرى برث البيرران إال
أنهرا رفضرت كرل تفراوض مرع مرن تعتبررهم إرهرابيين .كمرا شررعت فري اتصراالت بسرفارت كوبررا
والجزائرر ،لريس بغررض اسرتقبال املناضرلين املعتقلرين وإنمرا بغررض الحصرول علرى جروازات
الس ررتقبال املختطف ررين مقاب ررل اطالقه ررم س رراح الرهين ررة .فم ررا ك رران م ررن لي ررة أ رررى إال أن
اقدمت على ا تطاف وزير العمل بيار البورت ) ، (Pierre Laporteوهرو مرا جعرل السرلطة
تب رردي اس ررتعدادا للتف رراوض .إال أن ه ررذا االس ررتعداد ل ررم يك ررن بغ رررض تحقي ررق املطال ررب ،إذ
ش رررع الج رريش الكن رردي ف رري اجتي رراح كيب ررك الس رريما مدين ررة مونتري ررال ،و ولر رت ل رره عملي ررات
التفت رريش واالعت ق ررال .وم ررا زاد الوض ررع تأزم ررا ه ررو مقت ررل الرهين ررة الثاني ررة بي ررار الب ررورت بع ررد
إصرابته فري محاولررة فررار مررا جعرل منرره عبئرا علرى مختطفيرره الرذين لجررأوا لتصرفيته تخلصررا
مرن عبئره) . (Simard, 2010, p. 31لرم يكرن هررذا اإلغتيرال ليخردم مصررلحة جبهرة تحريررر
كيبرك التري فقرردت كرل تعرراطف وتأييرد شرع ي وإ عالم ر  ،ومنحرت السررلطة الفدراليرة مزيرردا
مرن الشرررعية ل رحق التمرررد وشرل الحركررة الثوريرة نهائيررا(Fournier, 2001, pp. 294-
).295
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تسررعة قتل ررى عل ررى م رردى ثم رران س ررنوات مررن بي ررنهم ثالث ررة مناض ررلين م ررن جبه ررة تحري ررر
كيب ررك رغ ررم أن عملي ررات وض ررع القناب ررل قارب ررت امل ررائتين ،إض ررافة إم ررى العدي ررد م ررن عملي ررات
السطو على االموال والسالح والعتراد ،وإصردار بيانرات ومنشرورات و ا تطرافين سياسريين
كران احرردهما قرراتال ،تلررك هرري حصرريلة التجربررة الثوريررة لجبهرة تحريررر كيبررك (Fournier,
) .2001, p. 473يب رردو جليررا أن ع رردد اليررحايا ج ررد قليررل مقارن ررة ب مررا أس ررفرت عنرره ب رراقي
الحركات الثورية في العالم  ،وسيتبين لنا س ب ذلك بعد حين.
 2- 2هوبيرت اكين ومنظمته الخاصة:
في  25جوان  1964كت ت جريدة "الباتري" مقاال بعنوان" :هوبرت أكين (Hubert
) Aquinيخت ررف ف رري ا ح رراش" .ه ررذا املثقررف املناض ررل ف رري صررفوف جبه ررة تحريررر كيب ررك بع ررث
ب يرران للص ررحف ج رراء فيرره" :إن رري أعل ررن الحرررز الش رراملة عل ررى كررل أع ررداء االس ررتقالل ...أن ررا
أرفرض االسررتمرار فري التحررالف مرع مجتمررع يخنقنررا  ...لقرد ا ترررت أن أحرارز س رريا وبجميررع
الوس ررائل املمكن ررة جمي ررع املناهض ررين للثورة...مهم ررا كان ررت عالق ررتهم بالس ررلطة ف رري أوتر رراوا ...
فلنسررتعد .الثررورة ستنتص ررر .فليحيررا كيب ررك" .ثررم تس رراءلت الجريرردة ع ررن طبيعررة الوس ررائل
التي سيلجأ إليها هروبيرت اكرين وهرل بإمكانره اللجروء إمرى العنرف الثروري .حمرل البيران توقيرع
هروبيرت أكرين ،قائرد املنظمررة الخاصرة .(Desrapes, 1964, p. 6) .كرران ذلرك علرى نمرروذج
املنظمة الخاصة السرية التي انشئت في الجزائر سنة  ، 1947إال أن منظمرة هروبيرت أكرين
دامرت شرهرا واحردا قبرل أن يلقرى عليره القربض فري شرهر جويليرا). (Fournier, 2001, p. 79
وبردال مرن وضرعه فري ال رجن نقررل إمرى مصرحة عقليرة حيرث ظرل معررتقال ملردة أر عرة أشرهر
) (Guy, 2013, p. 2إذ يبرردو أن تص رريحاته كان ررت مجرررد هررذيان ال يسررتند إمررى الواق ررع ال
بتخطرريط وال تطبي ررق عمل رري .وهن رراك ف رري املص ررحة ش رررع ف رري كتاب ررة مؤلف رره الش ررهير" :الحلق ررة
القادم ررة" ،ه ررذه الحلق ررة الت رري ال ينبغ رري أن تكت ررب عل ررى ص ررفحات الكت رراز وإنم ررا عل ررى أرض
الواقع بالسالح والدماء ،بثورة يعوض فيها النضال الب رملان بالحرز حت املوت.
 - 3- 2الوفد الخارجي لجبهة تحرير كيبك  :مكتب الجزائر.
منذ انطالق مشروعهم االستقالمي  ،عمل مناضلوا جبهة تحرير كيبك على إيجاد
دعائم ارجية تسمح لهم بتنظيم نشاطهم في الخارج وتسمح لهم بالحصول على الدعم
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املادي واملعنوي من الدول ا رى .كان لجبهة تحرير كيبك ممثلين في كل من كوبا وفرنسا
والجزائر وفلسطين وبلجيكا) . (La Patrie, 1971, p. 2تعتبر الجزائر إحدى الدول التي
اجتهد مناضلوا جبهة تحرير كيبك في الحصول على اعت راف رسيي منها نظرا لصدى ثورتها
الذي ظل مدويا لسنوات بعد استقاللها .الل لقاء جمع الرئيسين أحمد بن بلة وشارل
ديغول في باريس شجع الرئيس الفرنس.ي نظيره الجزائري لتقديم املساعدة للكيبكيين في
نضالهم من اجل اإلستقالل) . (Fournier, 2001, p. 86وقد است شر صحفيو "املجلة
االشت راكية" حينما أ برهم الكاتب جاك بيرك سنة 1963بأنه قد ذكر قضيتهم "للبطل
االشت راك للثورة الجزائرية ورئيس الجمهورية الجزائرية السيد أحمد بن بلة" ،وقال
بيرك بأن الرئيس الجزائري متعاطف مع الكيبكيين في قضيتهم إذ هو يعلم أن الكيبكين
في مجملهم قد أيدوا استقالل الجزا ئر). (Dramé & Deleuze, 2006, p. 122
علق افراد جبهة تحرير كيبك آماال كبيرة على الحكومة الجزائرية املساندة
لقضايا التحرر في العالم وملبدأ حق الشعوز في تقرير مصيرها الذي يجسده امليثاق
الوط ي لسنة  .(Fournier, 2001, p. 86) 1964في سنة  1970تمكنت  13حركة تحررية
من انشاء مكاتب لها في الجزائر بدعم من الحكومة الجزائرية (MacLoughlin, 1998, p.
) .182هذا ما جعل ماريو باشاند ) (Mario Bachandبرفقة عضو ا ر من جبهة تحرير
كيبك يحضران إمى الجزائر قادمين من باريس في نوفمبر من نفس السنة ملطالبة
الحكومة الجزائرية باالعت راف بجبهة تحرير كيبك ودعمها مثلما دعمت الحكومة املؤقتة
لجنوز الفياتنام ،ومنظمة الفهود السوداء ا مريكية ،والحركة من اجل استقالل جزر
الكاناري وغيرها من الحركات التحررية) . (MacLoughlin, 1998, pp. 190-191إال أن
باشاند لم ينجح في الحصول على االعت راف من الحكومة الجزائرية فرحل إمى كوبا في
جانف . (MacLoughlin, 1998, p. 223)1971
في ديسمبر  1970وصل ريموند فيلنوف إمى الجزائر قادما من باريس .وبمعية
ميشال ملبيرت ) (Michel Lambertاملدعو سالم التحقا بنورماند روا (Normand
)Royاملدعو سليم وأنشأوا الوفد الخارجي لجبهة تحرير كيبك في الجزائر .قدمت الجزائر
دعما ماليا للوفد يقدر بحوامي  2000فرنك للشهر .ف ي شهر ديسمبر اصدر الوفد الخارجي
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أول نشرة اعالمية جاء فيها " :إن الهدف ا ول للوفد الرسيي هو ضمان االتصال بين
افراد جبهة تحرير كيبك في الخارج ،ونشر ا بار املتعلقة بالحركة وتقوية الروابط بباقي
الحركات الثورية املمثلة في الجزائر)." (MacLoughlin, 1998, p. 194
هكذا أعلن الوفد الخارجي لجبهة تحرير كيبك عن حصوله على اإلعت راف
الرسيي بالجزائر بعد مساع دامت اكثر من سنة تجاه السلطات .هذا التمثيل الرسيي
ا ول من نوعه في الخارج لم ت عترف به الحكومة الجزائرية _حيث أن كندا قد فتحت
سفارة لها في ربيع  _ 1970ولكن من قبل حزز جبهة التحرير الوط ي الحاكم .إضافة إمى
املساعدة املالية حصل الوفد على إقامة بحي حيدرة بالجزائر العاصمة .إال أن هذا
املكتب لم يلبث أن أغلق في صيف  ،1972ذلك أن هذه السنة ستشهد نهاية نشاط جبهة
تحريركيبك). (Fournier, 2001, pp. 434-437
 4- 2أثر الثورة الجزائرية من خالل جريدة الكونيي:
"الكونيي" ) (La Cognéeأي "الفأا" جريدة سرية ناطقة باسم جبهة تحرير
كيبك .حين نتصفحها نالحظ مدى تأثر املناضلين بالثورة الجزائرية .وهذه نماذج تبين
لنا هذ التأثر:
 استشهدت الجريدة في عددها الر 43بمقولة فرحات عباا في دعوته للعمل املسلحباعتباره الوسيلة الوحيدة الفعالة لتحقيق االستقالل" :انه ملن العبث ان نعتقد بأن ما
أ ذ بالقوة يمكن استعادته بغير القوة .ليس هنالك مستعمر وهب الحرية ليحاياه.
وكما سبق مي ان قلت فان الحرية ال تمنح بل تفتك"). (La Cognée, 1965
 أ طلقت جريدة "الكونيي" تسمية الحركة  les harkisعلى أفراد القيادة العامة للدركامللك الكندي الناطقين باللغة الفرنسية .وقالت عنهم :ليس هنالك ألد أعداء من هؤالء
االشخاص  ...لن نتردد في القضاء ببرودة على كل شخص بلغت به الخيانة حد تقديم
دماته للمستعمر االنجلو -ساكسون ) . (Lemoyne, 1964هذا الوعيد لم يكن إال زبدا
فارغا منبعثا من نفوا تحلم بوطن مستقل ،لكن بأقل التكاليف.
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 الثر ررورة بالشر ررعب وللشر ررعب :شر ررعار ذو توجر رره اش ر ررت راك اتسر ررع صر ررداه فر رري الجزائر ررر بع ر ررداالسررتقالل .ه ررذا الش ررعار نجررده ك ررذلك ف رري الخطرراز الرس رريي لجبه ررة تحريررر كيب ررك .وتح ررت
عنوان :الثورة بالشعب وللشعب ،كت ت جريدة الكونيي ماجراء فيره :إن كفراح جبهرة تحريرر
كيب ررك ه ررو كف رراح ك ررل الش ررعب الكيبك ر  ...ينبغ رري للش ررعب ان ين ررتظم ...لق ررد ظ ررل املجتم ررع
الكيبكر بعيرردا عررن مراكرز الق ررار ،لقررد كران دائمررا مقصرريا مرن املشرراركة فرري إدارة مصررانعه
و دمات رره وسياس ررته....لقد آن ا وان للش ررعب الكيبك ر الث ررائر ليتح ررد ويس ررتعيد الس رريطرة
عل ررى شر ررؤونه .سر رريتم هر ررذا بواسر ررطة لج رران التحرير ررر الشر ررعبية ...كر ررل العمر ررال الكيبكير ررين
س رريتواجدون ف رري ه ررذه اللج رران الش ررعبية ...هك ررذا س ررنتمكن م ررن ح ررل مس ررائلنا جماعي ررا
)(Jacques, 1966, pp. 3-4
 الحكومررة املؤقتررة للجمهوريررة الكيبكيررة :سرريتم انشرراء حكومررة مؤقتررة باسررم كررل الشررعبالكيبك ر  .م ررع نهاي ررة النر ر زاع ستس ررتومي الحكوم ررة املؤقت ررة للجمهوري ررة الكيبكي ررة عل ررى كام ررل
الصرالحيات وتعلرن عررن اسرتقالل كيبررك) . (Gautier, 1964, pp. 6-7هررذه الحكومرة لررم
يكترب لهررا الوجرود بعررد علر ى أرض الواقررع .ذلررك أن الحركرة اإلسررتقاللية فري كيبررك سررتعرف
مودا بعد بضع سنين.
 - 3فشل التجربة االستقاللية الكيبكية:
- 1- 3استراتيجية الثورة الجزائرية لواقع مختلف:
إذا كران الصرراع العقرردي برين الكاثوليكيرة الفرنسررية والبروتسرتانتية اإلنجليزيرة قررد
ا تفرى مررع ا تيررار دولررة كنرردا ومعظررم الكيبكيرين لالئكيررة إال أن صررورا أ رررى مررن التمررايز
ظل ررت قائم ررة .يص ررور لن ررا كتر رراز "زن رروج أمريك ررا الب رريض" للكات ررب الصر ررحف بي ررار ف رراليير
)(Vallières, 2014, p. 21الكيبكي ررين كي ررد ر يص ررة ت رران تح ررت س رريطرة الرأس ررماليين
الن رراطقين باللغ ررة اإلنجليزي ررة ،ش ررأنهم ش ررأن الزن رروج بأمريك ررا .فا رض ررية الت رري انبت ررت الفك ررر
االس ررتقالمي بمقاطع ررة كيب ررك الكندي ررة تتمث ررل ف رري الش ررعور بالتم ررايز ع ررن ب رراقي املقاطع ررات
الكندي ررة الناطقر ر ة باللغ ررة االنجليزي ررة م ررن جه ررة ،وك ررذلك الش ررعور بالدوني ررة م ررن الناحي ررة
االجتماعي ررة واالقتص ررادية .فب ررين الكيبكير ررين ذوي ا ص ررل الفرنس رر.ي وال ررذين يشر رركلون 80
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باملائة من سكان املقاطعة والناطقين باللغرة االنجليزيرة يقردر متوسرط الفرارق فري املرد ول
ب ر ر 35باملائر ررة .كمر ررا أن النر رراطقين باللغر ررة الفرنسر ررية ال يسر رريطرون إال علر ررى  20باملائر ررة مر ررن
االقتصراد الكيبك ر ) . (Fournier, 2001, p. 18أمررا اللغرة الفرنسررية فوري برردورها تعرران
التهميش في قارة طغى عليهرا االنتمراء ا نجلرو -ساكسرون  ،إذ كانرت الفرنسرية لغرة الوظرائف
ال سيطة ولغة املؤسسات الصغيرة ذات الد ل املحدود). (Durand, 1999, p. 169
ومن الجدير بالرذكر هرو أن العنصرر االنجلرو -ساكسرون قرد تأ رذه الغطرسرة فري
عالقتره برالكيبكيين النرراطقين بالفرنسرية مثلمرا يتجلررى لنرا مرن ررالل تصرريح رجرل ا عمررال
دونالررد غرروردن ) (Donald Gordonسررنة  1962حررول غيرراز العناصررر الفرنكفونيررة ف رري
رئاسررة شررركة السرركك الحديديررة الوطنيررة الكندي رة إذ ذكررر أن هررذا املنصررب يسررند ل ررذوي
الكفراءة ،مرا يروىي بغيراز الكفراءات الناطقرة بالفرنسرية .هرذا التصرريح كران لره ا ثرر الكبيرر
فري إثررارة غضرب الكيبكيررين الررذين رجروا فرري مظرراهرات حاشردة فرري جميرع مرردن املقاطعررة
) .(Fournier, 2001, pp. 21-22فالفررارق إذن موجررود فعررال بررين العنص ررين الكنررديين،
ولكرن هررل بلررغ الوضررع برراملجتمع الكيبك ر لدرجرة أن يثررور مثررل الشررعب الجزائررري الررذي ثررار
فإما االستقالل وإما املمات؟
الحقيقررة أن وضررع الكيبكيررين فرري ظررل الحكررم البريطرران أبعررد مررا يكررون عررن وضررع
الشررعب الجزائررري تح ررت نيررر االسررتعمار الفرنس رر.ي ،حت ر أن محاولررة انقالبه ررم ضررد النظ ررام
الفردرامي أرادوا لهررا أن تكررون بردون ضررحايا .صررحيح ان جبهررة تحريرر كيبررك ا تررارت العنررف
كنهج يوصلها إمى اإلستقالل ،غيرر أنهرا تررفض فكررة إصرابة أي شرخص ،وهرذا مرا يفسرر لنرا
قلررة عرردد اليررحايا النرراتج عررن العمليررات ،إذ أن الهرردف الررذي تس ر ى إليرره هررو رفررع صرروتها
حتر تلفرت االنظرار نحرو املسرألة الكيبكيرة ) . (Beaudin & Marcil, 1973, p. 8يقرول أحرد
مناضررلي جبهررة تحريررر كيبررك" :ل رم يحرردث ابرردا ان كرران العمررل الثرروري موجهررا ضررد ا ف رراد.
لألسررف كرران هنال ررك بعررض الح رروادث اثنرراء العمليررات الثوري ررة لجبهررة تحري ررر كيبررك .بع ررض
االشرخاص كررانوا ضررحايا اإلنفجرارات .كرران ذلررك بمحرض الصرردفة  .فرري كرل مرررة توضررع فيهررا
قنبلرة كران يرتم ذلرك دائمرا بشركل نتجنرب فيره مثرل تلرك الحروادث (Tremblay, 1975, p.
).20
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في فيفري  1969حينما وضعت قنبلة في بورصة مونتريال تحدث االعالم عن 27
جريحا ،إال أن أحد املخططين للعملية يشك في صحة العدد مبينا" :لقد كان التخطيط
دقيقا لدرجة أن أحدا لو تواجد على بعد عشرة أقدام من القنبلة فإنه لن يموت ...أنا
متأكد بأنه لم يكن هنالك جرىى" .ثم يضيف بأنه لو كان هدفهم اسقاط املب بكامله
لتمكنوا من ذلك بوضع قنبلتين تحت عمودين إثنين من ا عمدة الرئيسية .إال أن الهدف
من العملية هو ضرز البورصة كرمز للحكم البريطان ولم يكن الهدف أبدا االعتداء
على مئات املوظفين املتواجدين هناك). (Tremblay, 1975, pp. 49-52
لقد ارتفعت الكثير من ا صوات قائلة بأن كيبك ليست امريكا الالتنية وال افريقيا
وال املشرق .انها شمال أمريكية .فرونييه ليفيك الذي لم يخف ابدا اعجابه بالثورتين
الكوبية والجزائرية كان يقول "علينا ان نتجنب ان نضع هنا كوبا وجزائر اصطناعيتين".
) (Fournier, 2001, p. 72ذلك أن الوضع في كيبك لم يكن بالسوء لدرجة أن يختار
الكيبكيون املوت على العيش تحت النظام الفدرامي.
حت بيار فاليير صاحب كتاز "زنوج أمريكا البيض" أدرك طأ هذا االسلوز
عقب أحداث أكتوبر  ، 1970وقدم تحليال للوضع الذي يستوجب اللجوء إمى العمل
الثوري وحت يكون الكفاح املسلح نمطا للكفاح العادل سياسيا بالنسبة للشعوز حيث
ينبغي ان تتوفر الشروط املوضوعية التالية). (Demers & Giroux, 1971, p. 26
 - 1العجز املطلق للسلطة القائمة لتحقيق التطلعات الشعبية ومطالبها.
 - 2الغاء الحريات املدنية والديمقراطية.
 - 3وضع دائم للقمع وا زمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 - 4تفاقم الصراع بحيث ال يمكن حله إال باملواجهة املسلحة
 - 5استحالة تنظيم الكفاح الشع ي وتطويره من الل املسار االنتخا وبالتامي
استحالة وصول حزز جماهيري امى السلطة بواسطة االنتخابات.
 - 6الضرورة الفعلية للشعب للجوء امى الكفاح املسلح لتحقيق اهدافه السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.
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من الواضح أن هذه ال ظروف كانت سائدة في الجزائر املستعمرة وهو ما جعل
لجوءها إمى العنف الثوري مشروعا بعدما تبين بطالن ا ساليب السلمية في التغيير .أما
على مستوى مقاطعة كيبك فالوضع مختلف .لقد تسائل ألبيرت مييي هل من حق
َ
مستعمرين في حين أنهم ينتخبون حكومتهم وهم يتمتعون
الكيبكين أن يعتبروا أنفسهم
بمستوى معيشة من أحسن املستويات في العالم ويتمتعون بنسبة تعليم أكبر من أي
مستعمرة سابقة تتمتع اليوم باستقاللها؟ ) . (Beaudin & Marcil, 1973, p. 8لقد ادرك
بيار فاليير أن السلطة الكندية قد اتخذت من طر جبهة تحرير كيبك س با لتعبئة
وحدات الشرطة والجيش ،للتحدي د من الحريات املدنية ومضاعفة التشريعات القمعية.
لقد كانت عمليات اكتوبر  1970حجة سياسية لتبرير الضرز والتفتيش والجوسسة
واصدار التعليمات املانعة للتظاهر إمى غير ذلك من االجراءات القمعية في حين أن
الطريق الديمقراط ُم ّ
عبد .إن البديل الحقيق بالنسبة لبيار فاليير هو وصول "الحزز
الكيبك " لحكم املقاطعة ،أما جبهة تحرير كيبك فينبغي لها أن تختف من الوجود
).(Demers & Giroux, 1971, p. 26
- 1- 3نهاية جبهة تحرير كيبك:
بعد احداث أكتوبر  1970ظهرت آ ر محاولة لبعث جبهة تحرير كيبك في ريف
 1972إال أنها باءت بالفشل .إن فشل هذا التنظيم في العودة للظهور لم يكن نتيجة
للقمع البوليس.ي واست راتيجية التسلل في اجهزته بقدر ما كان نتيجة إعادة تنظيم اليسار
الراديكامي ونمو التيار االستقالمي "الشريي" املمثل في الحزز الكيبك ووصوله امى
السلطة بطريقة ديمقراطية سنة  . (Fournier, 2001, p. 459)1976كما قبلت السلطة
الفدرالية بعرض فكرة استقالل كيبك على املواطنين الكيبكيين .وهكذا تم اجراء
استفتاءين في سنتي  1980و 1995اسفرا عن فوز املعارضين لالستقالل وإن كان الفارق
بين االتجاهين طفيفا) . (Durand, 1999, pp. 188-194وهكذا وبفضل لجوء السلطة
الفدرالية ملنح املزيد من الحريات واحت رام صوصيات املقاطعة تمكنت من امتصاص
الرغبة في االستقالل لدى اوساط واسعة من املجتمع الكيبك واالحتفاظ باملقاطعة
تحت جناح الراية الكندية.
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خاتمة:
منر ررذ القر رررن الثر ررامن عشر ررر كر رران الكيبكير ررون بحكر ررم أصر ررولهم الفرنسر ررية يشر ررعرون
بالتم ررايز ع ررن ب رراقي الكن ررديين ذوي ا ص ررل ا نجل ررو -ساكس ررون  .ف ررالثورة الجزائري ررة ل ررم تك ررن
سر ر با فر رري إيج رراد ذلر ررك الشر ررعور وإنم ررا كانر ررت ع ررامال ُم ّ
فعر ررال ومحف ر رزا جعل ررت أعر رردادا مر ررن
الكيبكيررين يقتنعررون بررأنهم فرري وضررع اس ررتعماري ظررالم ينبغرري إزالترره .وهكررذا قرردمت الث ررورة
الجزائريرة للمجتمرع الكيبك ر وصرفة لتحقيررق الرذات مرن ررال ل اللجروء إمررى العنرف الثرروري.
ت شركلت جبهرة تحريرر كيبرك لتترزعم الحركرة االسررتقاللية فري هرذه املقاطعرة .لقرد كران مرريالد
هررذه الجبهررة يكرراد يكررون طفري ررا الفررا لجبهررة التحريررر ال رروط ي الجزائريررة الترري جرراءت لتت رروج
مسرارا نضرراليا طرويال ،كمررا أن الوضررع فري مقاطعررة كيبررك كران جررد مختلررف عرن الوضررع فرري
الجزائرر ،فف ر دولرة كنرردا صرحيح أن هنالررك فررق بررين العنصررين مرررده العتبرارات تاريخيررة
وطبيع ررة العناص ررر امله رراجرة م ررن البل رردين إال أن الب ررون ل ررم يك ررن شاس ررعا ب ررين العنصر ررين،
ف ررغم وجررود تجرراوزات اصررة فرري الفترررة الترري اعقبررت االحررتالل االنجليررزي إال أنرره لررم يك ررن
هنالررك ذل ررك القم ررع والخ رررق الص ررار لحق رروق االنسرران ،ل ررم يك ررن الكيبكي ررون مه ررددين ف رري
حيراتهم ،لررم يعرفرروا طيلررة تواجرردهم تحررت املظلررة البريطانيررة مجررازر ومحررارق كررالتي عرفهررا
الش ررعب الجزائر ررري منر ررذ بداي ررة االحر ررتالل ،وبر ررالرغم م ررن وجر ررود فر ررارق ف رري املر رردا يل بر ررين
العنصرين لم يكن هناك ذلرك التجويرع الرذي عرانى منره الشرعب الجزائرري ،ولرم تكرن هنراك
تلرك القرروانين االسرتثنائية الترري أردت الجزائرريين إمررى مسررتوى أدنرى مررن ال شررية .مررن جانررب
آ ررر أدرك ررت السررلطة املركزي ررة فرري أوت رراوا طررر سياس ررة القمررع وك رربح الحريررات وم ررع م رررور
الرزمن سررعت مررن أجررل ترردارك الوضررع ،وشررعت ترردريجيا فرري ابررداء االحت ر رام لخصوصرريات
املقاطعررة الفرنس ررية ا صررل وتق ررديم الحل ررول العقالنيررة حت ر ال ت ررزداد الهرروة اتس رراعا .ه ررذا
الفرق بين الوضعين حرال دون اسرتطاعة الكيبكيرين مرن انجراز ثرورة علرى الرنمط الجزائرري
في مقاطعتهم.
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