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مقالة

تركيا في الذاكرة الجزائرية
الجزائر ــ ناصر الدين السعدي

فــي ال ـب ــاد ،ان ـت ـمــوا ســابـقــا إل ــى أحــد
ّ
ّ
الرئيسيني.
الطالبيني
االتحادين
ّ
ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاب ّال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــيـ ـ ــة
والـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ال ت ـم ــث ــل ان ـت ـخ ــاب ــات
«املجالس العلمية» حدثًا مهمًا على
املستوى الجامعي الطالبي فحسب،
ب ــل أي ـض ــا ع ـلــى امل ـس ـت ــوى الــوط ـنــي.
فنتائج االنتخابات تعكس في غالب
األحيان الخطوط العامة لتوجهات
ّ
ال ـط ـل ـب ــة ،ف ـي ـمــا إم ـك ــان ـي ــة ت ــأث ـي ــر ك ــل
ّ
نقابي على املشهد السياسي
توجه
غ ـيــر خ ــاف ـي ــة .ح ـتــى أسـ ـم ــاء ال ـقــوائــم
لها دالالت سياسية مباشرة ،حيث
تـحـمــل ال ـقــائ ـمــة املـمـثـلــة ل ــ«االت ـح ــاد
ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـبــة تـ ــونـ ــس» فـ ــي «ك ـل ـ ّـي ــة
ال ـع ـلــوم االن ـســانـ ّـيــة واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة»،
امل ـح ـســوبــة تــاري ـخـ ّـيــا ع ـلــى ال ـي ـســار،
اس ــم «ال ـق ــدس عــاصـمــة أبــديــة لــدولــة
ّ
التاريخية».
فلسطني
ول ـشــرح رمــزيــة ه ــذا االس ــم وم ـغــزاه،
تقول املرشحة خلود طرابلسي ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار»« :ن ـح ــن فــي
االتحاد العام لطلبة تونس ال ننفي
ع ــن أن ـف ـس ـنــا ص ـفــة ال ـت ـسـ ّـيــس ،فكما
يعلم الجميع ال يمكن فصل السياسة
ّ
النقابي» .وتضيف« :نحن
عن العمل
ّ
العمومية وقيمة
ندافع عن الجامعة
ّ
العلمية ،ونعتبر أن سلطة
الشهادة
اإلش ــراف الـتــي صــادقــت على منوال
جديد للتعليم العالي نرفضه بشدة،
ه ــي ن ـف ـس ـهــا م ــن م ــاط ــل ف ــي ت ـمــريــر
قانون تجريم التطبيع ،ونحن بهذا
االسم نساند ولو رمزيًا حق الشعب
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
والقضية
الفلسطيني
عـمــومــا ،وه ــذه مــن مـبــادئـنــا ال ـتــي ال
تقبل القسمة».
ّ
اليساري املهيمن
على عكس االتحاد
فــي ّ
كليات العلوم االنـســانـ ّـيــة ،غالبًا
مــا ي ـفــوز «االت ـح ــاد ال ـعــام التونسي
للطلبة» ،الــذي يغلب على عناصره
الـ ـت ــوج ــه اإلسـ ـ ــامـ ـ ـ ّـي ،فـ ــي ال ـك ـل ـيــات
ّ
«العلمية» .وفي هذا الصدد ،يكتفي
ّ
املــرشــح زي ــاد خ ـض ــراوي ،فــي «كلية
العلوم» في العاصمة التي ُت ُّ
عد أحد
أهـ ــم امل ـع ــاق ــل ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة ملـنـظـمـتــه،
ّ
بالقول في حديث إلى «األخـبــار» إن
قــائـمـتــه «ال تـحـمــل ّ
أي اسـ ــم ،إذ هي
ّ
مجرد قائمة تعمل من أجل مصلحة
ـروف
الطالب وفــي سبيل تحسني ظـ ّ
البحث للباحثني الشبان» ،متجنبًا
بذلك تناول مسألة تسميات القوائم.

استعانت أيضًا بالنائب العام ،نبيل
صـ ــادق ،ال ــذي ق ــرر تـكـلـيــف مـســاعــديــه
«متابعة ما ينشر فى وسائل اإلعــام
ومـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــى مــن
أكاذيب وأخبار غير حقيقية تستهدف
أمـ ـ ــن الـ ــوطـ ــن وسـ ــام ـ ـتـ ــه» ،و«ضـ ـب ــط
م ــا ي ـبــث وي ـص ــدر ع ــن ه ــذه الــوســائــل
واملواقع عمدًا من أخبار أو بيانات أو
شائعات كاذبة من شأنها تكدير األمن
العام أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد
املجتمع أو يترتب عنها إلحاق الضرر
بــاملـصـلـحــة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة امل ـصــريــة،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية».
(كامل التقرير على موقعنا)

تركيا لدى قطاع واسع من الجزائريني
ه ــي هـ ــذه «االنـ ـتـ ـف ــاض ــة» االق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـن ــاجـ ـح ــة ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــارت م ـن ـت ـجــات ـهــا
ت ـك ـت ـســح أس ـ ـ ــواق الـ ـب ــاد م ــن أ ّق ـصــاهــا
إلــى أقـصــاهــا .وهــي هــذه «الـجــنــة» التي
تـنــاديـهــم لــاسـتـمـتــاع بعطل راق ـيــة في
منتجعات وفنادق اسطنبول وبودروم
وأزم ـي ــر وب ــورص ــة وط ــراب ــزون وأوردو
وأن ـ ـقـ ــرة وأن ـط ــال ـي ــا وم ــرم ــري ــس وم ــدن
وأم ــاك ــن س ــاح ــرة كـثـيــرة أخ ــرى ص ــارت
وجهة لعشرات اآلالف منهم في رحالت
ّ
الربيع والصيف .وهي األسواق واملحال
الـكـبــرى واملـطــاعــم الـفــاخــرة والصفقات
املربحة .وهي لدى آخرين ،ذكرى قاتمة
ّ
مرت بالبلد وعاثت فيه فسادًا ألكثر من
ّ
ثــاثــة ق ــرون ،ث ــم سلمته عـلــى طـبــق من
محتل آخــر .وتركيا بالنسبة
ذهــب إلــى
ٍ
إلـ ـ ــى ف ــري ــق ث ــال ــث هـ ــي أمـ ـ ــل امل ـس ـل ـمــن
فــي ال ـع ــودة ال ــى واج ـهــة ال ـعــالــم بعدما
حكمتها قوة متجذرة في املجتمع تأتي
تدريجيًا على قيم العلمانية.
لــم تـمـ ّـر ال ــزي ــارة الـتــي ق ــام بـهــا الرئيس
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،أخ ـي ـرًا للجزائر،
(وانـتـهــت أم ــس) مــن دون نـشــوب حرب
بني وجهات النظر على أعمدة الصحف
واس ـتــديــوات ق ـنــوات الـتـلـفــزيــون وعلى
منصات التواصل االجتماعي ،شبيهة
بـتـلــك ال ـت ــي خـلـفـتـهــا زي ـ ــارة إي ـمــانــويــل
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ،ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون األول/
ديسمبر املــاضــيُ .يعطي هــذا السجال
ّ
ـأن ال ـت ــاري ــخ ال ـ ــذي ُي ـ ـ ّ
ـدرس
االن ـط ـب ــاع ب ـ ـ
بــاملــدرســة مــن األقـســام االبتدائية حتى
ال ـج ــام ـع ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى تـخـصـصــات
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ل ـ ــم ي ـ ـكـ ــن لــه
مـفـعــول بالنسبة إل ــى قـطــاع واس ــع من
ال ـجــزائ ــري ــن ،وخ ــاص ــة ال ـش ـبــاب منهم.
ف ـك ـتــب ال ـت ــاري ــخ امل ـع ـت ـمــدة رس ـم ـيــا فــي
مـنــاهــج الـتـعـلـيــم تـعـتـبــر  132عــامــا من
ً
الــوجــود الفرنسي فــي الجزائر احتالال
ُ
واس ـت ـع ـم ــارًا اس ـت ـي ـطــان ـيــا ،وت ـم ـعــن في
نقل األحداث املأسوية الناجمة عنه من
قتل ونفي عن الديار وتفقير وتجهيل،
وال تـشـيــر بـتــاتــا إل ــى جــوانــب الـعـمــران
الـ ــذي زرعـ ــه ه ــذا ال ــوج ــود ب ـب ـنــاء امل ــدن
وش ــق ال ـط ــرق وال ـس ـكــك ال ـحــديــد ونـشــر
قـيــم الـعـمــل وال ـفــن والـتـعـلـيــم الـعـصــري
وال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـقــابــي وال ـس ـي ــاس ــي ومــا
إل ـي ـهــا م ــن ج ــوان ــب ال ـح ـيــاة الـعـصــريــة،
ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن لـتـصــل دون وجـ ــود قــوم
بلغوا مستوى حضاريًا آخر غير الذي
ك ــان ــت ع ـل ـيــه الـ ـج ــزائ ــر ق ـب ـل ـهــم .وتـنـقــل
ل ــأج ـي ــال أي ـض ــا بـ ـط ــوالت ال ـجــزائــريــن
م ـنــذ أن وطـ ــأت أق ـ ــدام ج ـيــش االح ـت ــال
بالدهم ،من مقاومة األمير عبد القادر،
إل ــى ال ـث ــورات الـشـعـبـيــة املـتـعــاقـبــة ،إلــى
( 1954ـ ،)1962
حرب االستقالل الكبرى
ً
وجــاءت تلك الــدروس مرصعة بأسماء
كـبــار املـقــاومــن واملـجــاهــديــن والشهداء
ومـ ـلـ ـيـ ـئ ــة بـ ـم ــآث ــر تـ ـضـ ـحـ ـي ــات ال ـش ـع ــب
ال ـج ــزائ ــري بـمـخـتـلــف ف ـئــاتــه .بــاملـقــابــل،
بحث مـعـ ّـدو الـكـتــاب املــدرســي الرسمي
ً
طويال إليجاد تسمية ّ
يعبرون بها عن
ف ـتــرة الـحـكــم الـعـثـمــانــي ،واهـ ـت ــدوا الــى
توظيف عـبــارة مـحــايــدة هــي «الــوجــود
العثماني فــي الـجــزائــر» بــدل االحـتــال،
ً
ّ
علمًا بأن ما جرى فعال هو سيطرة بأتم
معنى الكلمة .فــاألتــراك هم الحكم وهم
الـقــرار وهــم الجيش وهــم الـقـضــاء وهم
اإلدارة وهم من يجمع الثروة ،يعاقبون
م ــن ي ـ ـشـ ــاؤون وي ـ ـجـ ــزون م ــن ي ـش ــاؤون
خــال أكـثــر مــن ثــاثــة قــرون مــن دون أن
يقدموا ّ
أي إضافة حضارية للبلد .وكان
دافع هذا التمييز بني االحتاللني دينيًا
بالدرجة األولــى ،فالعثمانيون بحسب

ما ُي ِّ
كر ُسه الخطاب الرسمي استنجدت
ّ
بـهــم الـجــزائــر فــي زم ــن ضعفها ،فهبوا
ل ـن ـجــدت ـهــا مـ ــن ال ـه ـج ـم ــات اإلس ـب ــان ـي ــة
املتكررة بعد سقوط غرناطة وانكماش
ّ
وسجلوا بطوالت ومالحم
العرب شرقًا،
وه ــم يـ ـ ّ
ـردون ال ـع ــدوان عــن م ــدن وه ــران
والـجــزائــر وبـجــايــة ،ولــوالهــم الستولى
األوروبيون على البالد ومسخوا هوية
العباد.
هذه هي الصورة النمطية التي ّ
كرستها
كـتــب ال ـتــاريــخ الــرسـمـيــة ال ـتــي تضعها
املــدارس في متناول الطالب بالجزائر،
ّ
حـتــى إن مــولــود قــاســم نــايــت بلقاسم،
وزي ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ــدي ـن ـي ــة وامل ـس ـت ـش ــار
السابق لدى الرئيسني هواري بومدين
والشاذلي بن جديد ،دعا في خطاباته
وك ـت ـبــه إل ــى ال ـكــف ع ــن اس ـت ـخ ــدام كلمة
االس ـت ـق ــال لـلـتـعـبـيــر ع ــن ن ـهــايــة حقبة
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،وت ـع ــوي ـض ـه ــا
بعبارة «استرجاع السيادة الوطنية»،

لم ّ
تمر زيارة
أردوغان للجزائر
من دون نشوب
حرب بين وجهات النظر
وإل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام ع ـب ــارة «االس ـت ــدم ــار»
م ـحـ ّـل «االس ـت ـع ـم ــار» ك ــي ي ـتـ ّ
ـرســخ لــدى
ّ
األج ـيــال أن الـجــزائــر كــانــت لـهــا سـيــادة
حتى وهــي خاضعة للحكم العثماني.
ّ
وأن الـفــرنـسـيــن ّ
دمـ ـ ــروا ول ــم ُي ـع ـ ِّـم ــروا.
ُ
ّ
وظـ ــل ب ـع ــض ال ـج ــزائ ــري ــن م ــن أس ــات ــذة
وإعــامـيــن ون ــواب فــي الـبــرملــان ووزراء
ي ـس ـت ـخــدمــون هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارات الـبــديـلــة
حتى اآلن كما تضمنتها كتب تاريخية
صدرت في العقود األخيرة .ويلقى هذا
االت ـج ــاه حــالـيــا رواجـ ــا كـبـيـرًا مــع غلبة
ال ـت ـي ــار اإلسـ ــامـ ــي ع ـل ــى ت ــوج ــه مـعـظــم
املعلمني واألساتذة.
ْ
لكن مع انتشار التكنولوجيا الحديثة
واتـســاع رقـعــة املطالعة وتــوفــر وسائل
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ب ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدود ح ـ ـ ــول م ـخ ـت ـلــف
ّ
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،اكـ ـتـ ـش ــف الـ ـ ـن ـ ــاس أن ه ــذه
الـ ــدروس ال ـغــارقــة فــي الـتـمـجـيــد مـجـ ّـرد

ّ
في ظل الحدث ،خرجت
من دهاليز الذاكرة حكايات
ومرويات (أ ف ب)

ف ـ ـقـ ــاعـ ــات وب ـ ـه ـ ـت ـ ــان .ف ـ ـ ــال ـ ـ ــداي ح ـســن
ّ
العثماني ،سلم مفتاح مدينة الجزائر
بعدما خسر جيشه املتهالك فــي ظرف
أيام أمام ّ
قوة فرنسية متواضعة ال يزيد
تـعــدادهــا على  30ألــف ضــابــط وجندي
دخلت من البحر .وسائل التكنولوجيا
وقنوات الحوار أدت إلــى تعزيز القدرة
على التفكير والشك ،وفي سياق النقاش
والرد على من يمتدحون حتى اآلن فترة
ُ
الحكم العثماني للجزائر ،طرح السؤال
الكبير :ملاذا انتصر الفرنسيون واحتلوا
ال ـجــزائــر وأه ــان ــوا اإلم ـبــراطــوريــة ،على
الــرغــم مــن قلة عــددهــم ومــوقــع ضعفهم
كونهم كانوا في البحر وخصمهم على
ال ـيــاب ـســة؟ مل ــاذا لــم ي ـقــاوم ال ـجــزائــريــون
دفاعًا عن مدينتهم؟ ...وسيل من األسئلة
ُ
األخرى ط ِرحت في أيام زيارة أردوغان
وناقشها املئات ،بل اآلالف ،على مواقع
الـ ـت ــواص ــل وف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــف ...ك ـث ـيــرون
ّ
أجابوا ببساطة :ألن الجزائريني وقتها
ّ
كــانــوا تحت ظلم وحـيــف ال يتصورون
وج ــود أف ـظــع مـنـهـمــا ،ل ـهــذا ل ــم ُيقلقهم
دخ ـ ـ ــول م ـح ـت ــل آخ ـ ـ ــر .وصـ ـ ـ ــدرت «ك ـتــب
م ـ ـضـ ــادة» تـ ـ ــروي ف ـظ ــائ ــع الـعـثـمــانـيــن
وح ـك ـم ـهــم ال ـج ــزائ ــر بــال ـحــديــد والـ ـن ــار.
ورفــع الستار عن ثــورات شعبية كثيرة
في مختلف مناطق البالد ضد ظلمهم،
قــادهــا عـلـمــاء وفـقـهــاء مـثــل انتفاضات
أحمد اث القاضي ،أمير «مملكة كوكو»
فــي منطقة الـقـبــايــل ،ومـحـمــد بلحرش
ف ــي شـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد ،وأحـ ـم ــد ال ـتـي ـجــانــي
وس ـط ـهــا ،وع ـبــد الـ ـق ــادر الـ ــدرقـ ــاوي في
ّ
الغرب .ووظف العثمانيون في الجزائر
جـيـشــا م ــن امل ــرت ــزق ــة ،نـسـبــة عــالـيــة منه
غريبة ،من أوروبا الشرقية وآسيا ،يقتل
وي ـن ـه ــب ،ويـ ـت ــداول ال ـج ــزائ ــري ــون كتبًا
وب ـيــانــات ووث ــائ ــق يكتشفونها للمرة
األولــى حــول النظام الضريبي القاسي
زمن الحكم العثماني والعقوبات التي
ّ
يتهرب
تطاول من يتأخر عن الدفع أو
ّ
مـ ــن الـ ـض ــريـ ـب ــة ،رغ ـ ــم أن ال ـس ـل ـط ــات ال
تقدم ّ
أي خدمات مقابل تلك الضرائب.
وفـتـحــت ص ـنــاديــق ال ــذاك ــرة الـجـمــاعـيــة
على حكايات موروثة عن أجيال تحكي
اضطهاد العلماء وزعماء قبائل وقادة
فكر .هــرب كثيرون منهم من مواطنهم
ولجأوا الى مناطق جبلية وعرة ،حيث
الـقـبــائــل العصية عـلــى األتـ ــراك .وكــانــت
أراض
تلك املناطق الجبلية عـبــارة عــن
ٍ
مـحــررة ،ال يدخلها العثمانيون لبأس
ّ
وشدتهم ...مئات من العائالت
سكانها

الـشــريـفــة نــزحــت ال ــى ال ـج ـبــال .ونـشــرت
أخـ ـيـ ـرًا وث ـي ـقــة ع ــن ع ــال ــم ج ـل ـيــل اس ـمــه:
سيدي ناصر الخلفي بن عمر الشريف،
مــن أس ـيــاد زمــانــه ،ط ــارده العثمانيون
ف ـهــرب م ــن بـلــدتــه «ع ــن ال ـ ــروى» غــربــي
مدينة سطيف إلى منطقة جبلية ،تاركًا
حقول القمح وبساتني الفاكهة ومئات
الـ ـ ــرؤوس م ــن امل ــواش ــي ال ـت ــي صــادره ــا
األتراك .مطاردة هذا العالم كانت بسبب
فـتــوى أصــدرهــا تقضي بـجــواز الحرب
على األت ــراك النهم ظــاملــون ...وتضمنت
ّ
الفتوى أن الظالم يجب محاربته ألنه
ظــالــم ،بصرف النظر عــن دينه ونسبه.
وم ــن ال ــرواي ــات املـنـقــولــة عـبــر األج ـيــال،
ّ
ّ
أن أح ــد الـحـكــام الـطـغــاة ك ــان يـ َّـدعــي أن
ُ ّ
ق ــرارات ــه م ـن ــزل ــة تــأت ـيــه ف ــي امل ـن ــام ،حني
ّ
يعلمه جـنــوده أن قبيلة أو بـلــدة ثــارت
عـلــى ق ــرارات الـسـلـطــات أو رفـضــت دفــع
ال ـضــرائــب ،يـقــول لـهــم «أمـ ِـهـلــونــي ثالثًا
بلياليها سيأتيني حتى أرى في املنام
ما عسانا نفعل» ،وبعد ثالثة أيام ،يأمر
بزحف جيش ّ
جرار على البلدة أو القرية
املتمردة لقتل عشرة أو أكثر من شبابها
عقابًا لها على عصيان رسالة املنام.
وخـ ــرجـ ــت مـ ــن ده ــالـ ـي ــز الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ه ــذه
ّ
األيـ ـ ــام ح ـكــايــة م ـف ــاده ــا أن «مـجـمــوعــة
مــن الـجـيــش الـتــركــي نــزلــت فــي ضيافة
كبير قوم بإحدى املناطق شرق البالد.
أع ـ ّـد صــاحــب البيت غ ـدًاء بحسب عــادة
فرضها الجيش التركي ،بحيث يتناول
كل جندي دجاجة كاملة .وملا جاء موعد
األكل ،وزعت الدجاجات وكانت إحداها
ً
ناقصة ِرجال .سأل الجندي عن السبب،
فــاب ـت ـســم ص ــاح ــب ال ـب ـي ــت وق ـ ــال لـ ــه :يــا
سيدي ،عندنا طفل مريض بكى ملا رأى
الدجاج ،فأعطوه ما نقص من دجاجتك.
ّ
رد الجندي االبتسامة بأخرى أعــرض،
ً
وقال :أين هذا الطفل؟ أريد أن أراه .فرح
ص ــاح ــب ال ـب ـي ــت ،وج ـ ــاء ُم ـس ــرع ــا وأخ ــذ
ً
الطفل إلى الجندي ،أمال بأن ُيكرمه .أخذ
ّ
الجندي الطفل إلى فناء البيت ،واستل
سيفه وبتر له رجله بنفس طريقة نزع
رجل الدجاجة».
ويوجد في قسنطينة منحدر صخري
سـ ـحـ ـي ــق ُي ـ ـس ـ ـمـ ــى ح ـ ـتـ ــى اآلن «ك ـ ـ ــاف
الشكارة» ،أي منحدر الكيس .ولقد أخذ
ّ
امل ـك ــان ه ــذه الـتـسـمـيــة ألن العثمانيني
ك ــان ــوا ُيـ ـق ـ ِّـي ــدون م ــن ي ـح ـك ـمــون عليهم
باملوت ويضعونهم داخل أكياس مغلقة
عل ليصلوا الى األسفل
ويلقون بهم من ٍ
وقد مزقتهم الصخور املسننة وصاروا
عبارة عن عجينة حمراء.
وب ـ ـشـ ــأن ت ــركـ ـي ــا الـ ـح ــالـ ـي ــة ،فـ ـق ــد نـبـ ّـش
الجزائريون في التاريخ ووجــدوا أنها
ك ــان ــت ت ــدع ــم ف ــرن ـس ــا ف ــي ح ــرب ـه ــا ضــد
ّ
الثوار من خالل حلف شمالي األطلسي،
ّ
ّ
وأنـ ـه ــا ص ــوت ــت ض ــد اس ـت ـق ــال بـلــدهــم
ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة .ل ـكــن امل ــداف ـع ــن عن
ن ـظــام أردوغـ ـ ــان ،وه ــم م ــن اإلســام ـيــن
ّ
خ ـص ــوص ــا ،ي ـ ـ ّ
ـردون بـ ــأن ال ـن ـظ ــام ال ــذي
وق ــف ضــد اسـتـقــال الـجــزائــر هــو نظام
ال ـع ـس ـكــر ال ـع ـل ـمــانــي ،وال ـح ـك ــم ال ـحــالــي
ش ـع ـبــي وم ــدن ــي ،ولـ ــو كـ ــان ه ــو وقـتـهــا
لوقف مع الثورة .وهاجم هؤالء الوزير
أويحيى،
األول (رئـيــس ال ــوزراء) أحمد
ّ
حــن طلب ذات مــرة مــن أردوغ ــان الكف
عــن اسـتـخــدام معاناة الجزائريني زمن
االحتالل ملواجهة االتهامات الفرنسية
بشأن مذابح األرمن ...أردوغان هو زعيم
تــركـيــا اآلن ،لــم يـكــن فــي الخمسينيات
ّ ْ
يتبي إن كــان سيقف مــع الـثــورة
حتى
ّ
الجزائرية أو ضــدهــا ،ولـكــن دور بــاده
بــارز فــي تخريب البلدان العربية التي
أرجـعـهــا «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» ع ـقــودًا إلــى
الوراء.

