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حزب �أردوغان :تراجع
�أم خ�سارة االنتخابات؟
} حميدي العبدالله
لم يهدأ السجال بعد مرور أكثر من عشرة أيام على إعالن النتائج ،حول
تقييم نتائج االنتخابات التركية.
أن��ص��ار ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب طيب أردوغ����ان وأن��ص��ار ح��زب العدالة
والتنمية ،وال سيما في البالد العربية ،مص ّممون على القول إنّ ما جرى في
االنتخابات البرلمانية األخيرة هو مج ّرد تراجع ،ولكن حزب العدالة والتنمية
فاز في هذه االنتخابات.
وفي المقابل خصوم أردوغان وحزب العدالة والتنمية يؤكدون أنّ نتائج
االنتخابات هي سقوط مد ّو لحزب العدالة والتنمية وليس مج ّرد تراجع.
أي��ن الحقيقة في اال ّدع��اءي��ن المتناقضين؟ بك ّل تأكيد دائما ً الحقيقة لها
قراءتان ،وحتى األرقام التي يتوجب أن ال يجادل أحد في دالالتها ،تتح ّول
في ظ ّل االنقسام وتعارض المصالح إلى وجهات نظر.
لكن ثمة أمورا ً ومعايير يصعب تجاهلها أو تحريفها عندما تكون صارخة
إلى ح ّد يصعب طمسها ،فما أسفرت عنه االنتخابات البرلمانية في تركيا ،ال
أي حال من األح��وال تصنيفه بأنه مج ّرد تراجع ،فقط ألنّ حزب
يمكن في ّ
العدالة والتنمية حاز على أكبر كتلة برلمانية .يمكن أن تصنّف نتائج االنتخابات
في تركيا بأنها مج ّرد تراجع لو أنّ عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية كانت أق ّل
أي لو
مما حصل عليه في انتخابات عام  2011وأعلى من األغلبية المطلقةّ ،
أنّ حزب العدالة والتنمية حصل على النصف  +واحد من مقاعد البرلمان.
بمعنى آخ��ر لو حصل ح��زب العدالة والتنمية ،على  276نائبا ً لكانت هذه
النتيجة مج ّرد تراجع ،وإنْ ك��ان تراجعا ً كبيرا ً ك��ون أعضاء كتلته النيابية
تقلّص من  312نائبا ً إلى  ،267لكن عندما يهبط مستوى التراجع عن  50في
أي أق ّل من النصف زائد واحد ،وهو أدنى مما كان
المشة من أعضاء البرلمانّ ،
يحصل عليه حزب العدالة والتنمية منذ عام  ،2002هذا يعني خسارة العدالة
لالنتخابات على عكس ما كان عليه الحال في االنتخابات الثالثة السابقة،
حيث تراوحت مقاعده في البرلمان بين أق ّل وأكثر ،في ك ّل دورة من الدورات
السابقة ،لكن هذه المراوحة كانت فوق النصف زائد واحد ،مما يعني أنّ حزب
العدالة والتنمية كان هو الفائز في االنتخابات التشريعية الثالثة التي تشكل
فترة وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة.
لكن في هذه االنتخابات كانت مقاعد حزب العدالة والتنمية أق ّل من النصف
بـ  18مقعداً ،وهذا يعني أنه خسر االنتخابات وفازت المعارضة ،بمعزل عما
إذا كانت المعارضة قادرة على تذليل خالفاتها وتشكيل حكومة ائتالفية أم
ال .وه��ذه مسألة ال يستطيع أح��د أن يجادل فيها ،أو أن يخضعها الجتهاد
واستخالص نتائج تغاير الواقع ،وتختلف عما هو عليه توزيع المقاعد بين
المعارضة وحزب التنمية.
يستطيع مؤيدو حزب العدالة والتنمية في تركيا ،أو على المستوى العربي،
اال ّدع��اء أنه لم يخسر االنتخابات ،ولكنهم ال يستطيعون تغييب الخالصة
التالية ،أنّ حزب العدالة والتنمية ال يستطيع تشكيل الحكومة التركية الجديدة
بمفرده ،كما كان عليه الحال عندما فاز في االنتخابات ثالث دورات ،وهو
اآلن ،إما أن يشكل ائتالفا ً مع واحد من أحزاب المعارضة ،أو أن يذهب إلى
انتخابات مبكرة ،ولو أنّ حزب العدالة قد فاز في االنتخابات لش ّكل الحكومة
بمفرده.

من يلقي خ�شبة الخال�ص لإنقاذ
غرقى التورط في �سورية؟!
} سعد الله الخليل
فيما يكمل السوريون العدة اللتماس هالل شهر رمضان محاولين قدر اإلمكان
التمسك بأجوائه االجتماعية وطقوسه المميّزة ،يأبى هواة القتل واإلجرام إال أن
يتركوا بصمات حقدهم على المشهد العام من ّغصين معيشة أبناء الحياة في حلب
ودمشق بأكثر من  100قذيفة وصاروخ أطلقتها الجماعات المسلحة على أحياء
حلب الغربية أوقعت  31شهيدا بينهم  12طفالً ،والحصيلة مرشحة لالرتفاع بالنظر
إلى حراجة الوضع الصحي للكثير من اإلصابات ،فيما بدأت حصيلة دمشق بشهيد
وسبعة جرحى ستة منهم أطفال.
ليس بغريب على من خطط ونفذ هكذا جرائم أن يستهدف المدنيين واألطفال في
أي زمان ومكان طالما أنّ القتل شعاره ودم األبرياء ترياق وجوده الوحيد للتنفيس
ّ
عن هزائمه وانكسارات مشروعه اإلجرامي.
كيف يمكن لفصائل تدّعي اإلسالم وتتخذ من االعتدال واجهة تخفي وراءها
مشاريعها ،أن تب ّرر استهداف األطفال أثناء خروجهم من مسجد الرحمن بالقذائف
الصاروخية؟! وأية رسائل أوصلتها لهؤالء األطفال حفظة القرآن وهم الذين تعلّموا
قول الرسول «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»! فإذ يصطادهم الموت على أبواب
المساجد بيوت الله عشية الشهر الفضيل الذي نزل فيه القرآن «هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان» فإذ يهدي من يس ّمون أنفسهم بـ«كتائب البدر» قذائف الكاتيوشا
بعد أن تعايش الحلبيون لسنوات مع مدافع جهنم التي يبدو أنّ لرمضان طقوسه
وصواريخه أيضاً.
جنون صواريخ اإلرهاب من حلب إلى دمشق يعكس حال اإلرهابيين على أكثر
من محور ،فالقلمون باتت في عهدة الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية على
كامل جرود القلمون الغربي المحاذية للحدود اللبنانية بالسيطرة على التالل الحاكمة
والمعابر التي شكلت نقاط إمداد لـ«جبهة النصرة» بين طرفي الحدود المشتركة
السورية اللبنانية ،فيما أفشل الجيش واللجان الشعبية في السويداء في أيام ما استغرق
من التحضير والتنفيذ سنوات من الحشد والتجييش والنفخ في النار الطائفية ،لتتح ّول
المعركة من الدفاع إلى الهجوم ،وبدالً من كسر النسيج االجتماعي وإيجاد شرخ في
بنية المحافظة تح ّولت المواجهة إلى طبخة س ّم أكلتها «النصرة» وساهم في طبخها ك ّل
أبناء المحافظة وحتى النساء أدلين بدلوهن فكانت نيران مواقدهن بلسما ً لجرح نازف
ونفيرا ً يستنهض الهمم للدفاع عن مطار المحافظة العزيزة.
في الشمال السوري ال تق ّل ورطة التنظيمات اإلرهابية عن ورطة أقرانها في
القلمون والسويداء بعد استعادة وحدات الحماية الكردية مدينة تل أبيض في ريف
الرقة ،بما يزيد من غرق مشروع أردوغان في الشمال السوري ،وتقهقر تنظيم
«داعش» وخسارته المعبر الحدودي مع تركيا ،بما يضيّق الخناق على التنظيم أكثر
فأكثر في مدينة الرقة.
غريق على األرض السورية وغريق تركي يحاوالن التمسك بقشة سعودية تتل ّمس
األخرى الطريق إلى الغرق في بحر تسويات عاجزة عن التأثير فيها وتغيير مسارها،
فبلح اليمن التي منّت النفس به بات بعيد المنال ،وال يعدو أكثر من سراب صحراء،
أما عنب الشام فبات علقما ً في حلق آل سعود يصعب ابتالعه.
في زمن التسويات وحين تأتي ساعة الحسم ال ترمى للغرقى قوارب النجاة قبل
أن يعلو صراخهم ويستنجدون من معين ...صرخات الثكالى والمفجوعين في حلب
ودمشق سترت ّد على داعمي اإلرهاب في أنقرة والريان طوفان من نار وكبريت ،فهل
من منقذ يرمي خشبة الخالص؟
«توب نيوز»

خادع نف�سه موهوم...
الحرب التي بدأت مع عاصفة السعودية في اليمن وتض ّمنت اندفاعات «جبهةالنصرة» في شمال سورية وجنوبها وانتهت بنهاية أردوغ��ان االنتخابية وهزيمة
«النصرة» في القلمون تنتهي كقيمة رغم بقاء إدلب وجسر الشغور بيد «النصرة».
الحرب التي بدأها دخول «داع��ش» بتغطية أميركية إلى تدمر سيتق ّرر مصيرهاعلى ضوء نتائج حرب القلمون التي صارت بين «داعش» والمقاومة ،وألجلها جيء
بـ«داعش» إلى تدمر وتبدو نتائجها من اآلن انتصارات للمقاومة تالقي انتصاراتها على
«النصرة».
بقي في الميدان حديدان وليد جنبالط ،وهي حربه فعالً ال قوال ً فقط ،فالتوليفة التيأعدّها جنبالط للسويداء كانت لتوظيف حربي إدلب وتدمر ،وخلق الذعر في السويداء،
وأخذ جبل العرب ليكون أول منطقة سورية تعلن الحياد كخيار مغر لطلب األمن والسالم
بعد المعاناة الطويلة للسوريين.
الحياد بمظلة أميركية علنا ً و«إسرائيلية» فعالً لفكفكة سورية دون تقسيمهاوخلخلتها ،ودون احتالل أرض منها وتكسير هيبة جيشها ،ودون شق صفوفه.
دور منوط بجنبالط ألجله كان حياده الظاهري عن الحرب على المقاومة.يتوهّ م جنبالط أنّ هناك من خدعه الظاهر.-خادع نفسه.

التعليق السياسي

الأ ّمة بين الغل ّو والتغ ّول*

مجزرة قلب لوزة جرح م�ضاف
في الج�سد الوطني ال�سوري
} محمد ح .الحاج
ليست المرة األولى ،ولن تكون األخيرة التي ترتكب فيها
العصابات التكفيرية اإلرهابية مجازر بحق الوطنيين
السوريين من ك ّل أل��وان الطيف ،لكنها هذه المرة وقعت
لتوظيف محدّد بعد أن أصبحت السويداء مستهدفة ،وبعد
أن عال ص��وت قائد س�لاح الجو الصهيوني ق��ائ�لاً :إذا ما
هوجمت السويداء فإنّ طياريه يعرفون مهامهم تماماً!...
لكن المقدمة بدأت يوم أهدر وليد جان بوالت دم الوطنيين
ال���دروز ألنهم يقفون مع أنفسهم ،مع الوطن وليس مع
«النصرة» التي يرى فيها مرآة وطنيته ويعلم يقينا ً أن ال
أحد من بني معروف يشاركه هذا الرأي على ساحة الشام.
«جبهة النصرة» المص ّنفة عالميا ً منظمة إرهابية وافقت
على مقترحات أردوغان ،فقبلت التخلي عن اسمها لتستم ّر
في الحصول على دعمه ودعم حكام الممالك والمشيخات
األصح «جيش السلطان
العربية وأسموها «جيش الفتح» أو
ّ
أردوغ��ان الفاتح» ،بعد أن ض ّموا لها ش��راذم العصابات
من مس ّميات شتى وبعد أن وافق متزعّ مو تلك العصابات
على مبايعتها والعمل تحت إمرتها ،مج ّرد عملية تجميل
للواجهة قناع لالحتيال على الحقائق رغم إدراك الجميع
لواقع المس ّمى الجديد وأه��داف��ه وتداعياته على ساحة
الوطن السوري.
أميركا ليست بريئة مما حصل ويحصل ،ومؤكد أنها
أعطت ال��ض��وء األخ��ض��ر وه��ك��ذا انطلق جيش (أردوغ���ان
الفاتح) بإسناد مباشر من وحدات الجيش النظامي التركي
ليدخلوا إدلب ثم أريحا وليرتكبوا الكثير من المجازر أمام
أعين األق��م��ار الصناعية للجاسوسية الدولية وطيران
يوجه عمليات التنظيمين عن قرب،
التحالف ال��ذي كان
ّ
ويلعب دور الحارس األمين لقوافل العصابات التكفيرية
المتنقلة ،وربما كان يضايق الطيران السوري الذي حاول
التدخل في أكثر من موضع ،خصوصا ً عبر الصحراء لوقف
قوافل «داعش» األردوغانية الزاحفة من الرقة ومحيط دير
ال��زور واألراض��ي العراقية عبر البوكمال أو الرمادي إلى
تدمر ،ويرجح بعض الخبراء أنّ قيادة التحالف عمدت
إلى توجيه إن��ذار يطالب بعدم تجاوز الطيران السوري
بعيدا ً عن تدمر ألنهم سيقومون بمهام قصف «داع��ش»،
لكنهم قاموا بحمايتها وتصوير تحركاتها التي ت ّم نشرها
الحقا ً عبر عديد من المحطات التلفزيونية ومواقع الشبكة
العنكبوتية ،كانت أميركا تراقب لتطمئن على سير خططها
التي تبلّ َغها ق��ادة «داع��ش» أو غيرهم من «النصرة» في
المناطق األخرى.
المجتمع السوري المتن ّوع لم يقم في يوم من األيام على
قواعد الكانتونات الطائفية أو المذهبية ،وما كان قاصرا ً
على المدن الكبرى ،فالمدن الصغيرة هي النموذج األكثر
وضوحا ً لهذا التن ّوع ،ومثال ذل��ك م��دن تدمر والقريتين
والنبك ويبرود وغيرها الكثير ،فقد كنتَ تلحظ رؤوس
ال��م��آذن وقباب النواقيس في ك � ّل مكان ،وك��ان المواطن
ال��س��وري ال يجد غضاضة ف��ي ال��ت��ب� ّرع لترميم أو بناء
المساجد والكنائس انطالقا ً من إيمانه بأنها بيوت مقدّسة
ودور لعبادة الله الواحد ،هذا المفهوم يتناقض مع القواعد
الفقهية لتنظيم «القاعدة» ،وفرعه «النصرة» في الشام،
وأيضا ً مع الوليد الحديث تنظيم «داعش» ،إذ أنّ العقيدة
الفقهية لهؤالء تقوم على فقه البعد الواحد واالتجاه الواحد
حتى ضمن المذاهب «السنية» ،وما ارتكبه التنظيمان من
مجازر يؤكد هذا التوجه ألنّ فقه البعد الواحد المتشدّد هو
بعد تكفيري إلغائي ال يقبل اآلخر وال االختالف( ،مرجعهم
فتاوى ابن تيمية الذي قال عنه الدكتور علي الشعيبي إنه
مريض نفسي) وهو فقه متخلّف يعود إلى ما قبل الجاهلية،
ولو ترك األمر لهذه التنظيمات لظهر من ممارساتها العجب
العجاب ،لكن الجهات الوصائية المشغلة لها تقوم بكبح
جماحها وتسمح بشطحات متباعدة نوعا ً ما (تجارب) يت ّم
توظيفها كرسائل في العمليات السياسية لتغطية أطراف
سياسية في مواقع متعددة (أه ّمها لبنان) ومنهم أدوات في
اللعبة من نفس ألوان الطيف المستهدفة بالفناء ويس ّمونهم
أقليات ال ب ّد من العمل إلنهاء وجودها.
ما يس ّمونهم «أقليات « على مساحة الوطن السوري
الحالي تبلغ نسبة تصل إلى  40في المئة موزعة على
ع��دد م��ن الطوائف وال��م��ذاه��ب – المسيحية والمحمدية
– العلويون – المسيحيون بك ّل مذاهبهم – الموحدون
ال��دروز – االسماعيليون ،وبعض من الصابئة المندائية

} معن بش ّور**

وااليزيديون( ،الترتيب حسب العدد) ويوجد من هؤالء في
ك ّل المدن والحواضر السورية ،ولم يكن هذا األمر متداوال ً أو
بارزا ً كما هو تحت األضواء اليوم ،لم يكن المواطن السوري
معنيا ً أو مهتما ً به لوال االنتشار الحديث المبرمج للوهابية
الماسونية – التكفيرية ،وهو مذهب ينتشر بقوة المال
وإغرائه وبطريقة التبشير السرية ،أوجد له بيئة خصبة
وحاضنة على هوامش المدن الكبرى وفي األرياف المحافظة
القابلة أكثر من غيرها للقبول بالدعوة الجديدة ومغرياتها،
ونجد أنّ هذه األوساط شكلت الخزان المغذي لتنظيم قاعدة
الجهاد في بدايات عقد الثمانينات ،حيث كانت الحرب
في أفغانستان مستعرة ض ّد الوجود السوفياتي ،وكان
توظيف هذه الجماعة للصالح األميركو – سعودي ،حيث
كانت أميركا المستثمر المخطط ،والسعودية المم ّول ،في
نهاية المطاف جنى الصهاينة ثمار الحرب ودخلت المنطقة
عصر الهيمنة الصهيو  -أميركية الخالص قبل نهاية األلفية
الثانية.
ال تستطيع الواليات المتحدة والغرب إطالق يد التنظيمات
التكفيرية في المناطق التي تسيطر عليها حفاظا ً على
الشكل – دون المضمون  -لـ«الثورة المزعومة» ووصفها
بالديمقراطية وأنها للحفاظ على حقوق االنسان والوصول
إلى الحرية ،ث ّم االدّعاء بـ«أنّ ما يحصل من مجازر هو مج ّرد
أخطاء تقع ضمن مسار ك ّل الحروب األهلية» ،وأنه سلوك
فردي أو خارج توجهات القيادة وهو تجميل لوجه تنظيم
«اإلخ��وان» ال��ذي يسيطر على مسار العمليات بالتعاون
مع تركيا وقطر ،ويبقى أنّ االئتالف هو األبعد عن التأثير
في مجريات األح��داث على أرض الواقع ،ورأينا أن جيش
«أردوغان الفاتح» لم يسمح لحكومة االئتالف بوضع اليد
على إدلب أو تسيير األمور اإلدارية فيها ،كما ال وجود لهذا
االئتالف في أماكن سيطرة تنظيم «داعش» الذي كثيرا ً ما
يستهدف باقي التنظيمات وعلى رأسها «النصرة» بالتصفية
والطرد أو يفرض عليها البيعة وااللتحاق به.
مجزرة قلب لوزة لم تكن حادثة عرضية ،بل كان مخططا ً
لها وجاء أوان الرسالة المطلوبة ،يؤكد ذلك ما تس ّرب من
تفاصيل ومن تناغم التصريحات بدءا ً من وليد جان بوالت
إلى قائد سالح الجو الصهيوني إلى بداية الهجوم على
السويداء ،أما الهدف فهو استمالة واستقطاب الموحدين
الدروز للخروج على وطنيتهم والقبول بالحماية الخارجية
تمهيدا ً الستكمال خريطة البنتاغون الصهيونية ،وض ّم
الجنوب السوري إلى األردن الكبير في كونفدرالية قد ال
تقبل بها «داعش» أو «النصرة» ،وال ب ّد للمحلل المتابع أن
يأخذ باالعتبار شعار «النصرة» أو ما ت ّم االصطالح على
تسميته «جيش الفتح» القائل :المسيحيون إلى بيروت!...
وال يقولون إلى لبنان إذ أنهم ال يعترفون بلبنان الكبير
ال��ذي يجب أن تتبع أج��زاء منه إلى دولتهم المستقبلية،
وسيعملون على إع��ادت��ه إل��ى «لبنان الصغير» ،وعلى
السياسيين اللبنانيين وعي هذه الحقيقة ،من هنا يجب
فهم محاوالت تمدّد «داع��ش» و«النصرة» إلى مناطق في
لبنان وصراعهم الخفي على السيطرة في مناطق تواجدهم
الحالية ،وبقية الشعار :العلويون واالسماعيليون والدروز
إلى التابوت( ،أو الدخول في اإلس�ل�ام )!...وقد مارسوا
عمليات الذبح وقطع الرؤوس بحق أتباع هذه المذاهب في
الكثير من المناطق ،ولم تكن مجزرة جسر الشغور وحصار
نبل والزهراء والفوعة وكفريا ،ومجزرة مدرسة أم العمد
وقرية المبعوجة وتهجير السكان من قرى شرق منطقة
سلمية التي لم تحظ بالتغطية اإلعالمية ،والمجازر بحق
الكلدو آش��ور وااليزيديون في الجزيرة ،ح��وادث عرضية
وعابرة ألنها تندرج في سياق عمليات التطهير العرقي
والمذهبي الجارية على قدم وساق وبصمت وتعتيم إعالمي
مريب ،وتسير طبقا ً لمخطط التقسيم المشبوه الذي ال يخدم
إال المشروع الصهيوني الشرير.
المذاهب والطوائف وأل��وان الطيف الحضاري السوري
لم تكن ،وليست بحاجة إلى انتظار وق��وع الكارثة حتى
تستفيق وتخرج عن حيادها ،كما أنّ الغالبية العظمى من
الشعب السوري مستهدفة وهي ترفض ك ّل المشاريع التي
تعمل سكاكينها في جسد هذا المجتمع للقضاء عليه أو
العودة به إلى زمن جاهلية ما قبل اإلسالم والرسالة ،أو إلى
زمن الخوارج والردّة عنه.
المجتمع الوطني ال��س��وري جسد مثخن بالجراح،
ومجزرة قلب لوزة جرح مضاف جديد ،قد ال يكون األخير،
لكنه مجتمع يكبر على جراحه ويصابر ليحقق النصر.

حين شاركت في إحياء الذكرى األولى لرحيل المجاهد والداعية والصديق الشيخ محفوظ
نحناح عام  ،2004حرصت على التع ّرف على مرفأ سيدي فرج الذي نزلت فيه قوات االحتالل
الفرنسي عام  ،1831لتحت ّل الجزائر بأسرها ،وحين سألني بعض منظمي تلك االحتفالية عن س ّر
اهتمامي بهذا المرفأ الصغير ،أجبتهم على الفور ،لقد سمعت الكثير عن سيدي فرج وأنا أتحدث
مع الشيخ الجليل محفوظ نحناح رحمه الله قبل رحيله بسنوات ،خصوصا ً حين كنا نتحدث
عن المقاومة في فلسطين وتجدّدها باالنتفاضة ،وعن المقاومة في لبنان وتتويجها بالتحرير،
وعن مقاومة كنا نتوقعها في العراق إذا ركبت اإلدارة األميركية رأسها ،ون ّفذت اإلرادة الصهيونية،
وق ّررت غزو العراق.
وعلى الرغم من أنّ رحيل الشيخ محفوظ نحناح ،هذا الرمز الجزائري الكبير ،قد حصل بعد ثالثة
أشهر على غزو العراق في آذار  ،2003غير أنّ قلقه على العراق كان كبيراً ،إذ كان ال يفصل مخطط
تفجير «العشرية الدموية» في الجزائر عن مخطط تدمير العراق ،وإنهاك سورية ،واستهداف مصر
ووادي النيل ،واستنزاف دول الجزيرة والخليج ،وك ّل دول المغرب العربي.
فالعراق وسورية ومصر تحديدا ً هي دول محورية بنظر الشيخ محفوظ نحناح والمطلوب
تمزيقها جميعا ً مع سائر دول الوطن العربي واإلقليم ،ألنّ تمزيقها سيقود حتما ً إلى تمزيق باقي
الدول.
لذلك كان محفوظ نحناح يح ّذر وهو في الجزائر من خطرين يتهدّدان أ ّمتنا ،أولهما خطر مجتمعي
وهو خطر الغل ّو والتطرف اللذين يقودان إلى التوحش ،وثانيهما خطر سلطوي يبدأ باالستبداد
والفساد ويتح ّول إلى تغ ّول ،والخطران يغذيان بعضهما البعض...
وكانت الدولة الوطنية عند مؤسس حركة مجتمع السلم الجزائري هي الضمانة ،وقد كان
لحركته أكثر من أربعين مقعدا ً نيابيا ً في أول برلمان تعدّدي في الجزائر في أواسط التسعينات
من القرن الماضي ،تماما ً كما رأى الضمانة أيضا ً في اللقاء بين تيارات األ ّمة الرئيسية الذي يشكل
حمى الغل ّو والتطرف ،ويسهم في تنمية الوعي الديمقراطي ،والممارسة
صمام األمان الواقي من
ّ
الديمقراطية ،ألنّ في هذا التالقي احتراما ً لآلخر والقبول به ،واستعدادا ً للتعاون معه ،وهي سمات
الديمقراطية الحقيقية.
لم تكن الدعوة يومها طوباوية بل كانت نضاال ً وجهادا ً دفع الشيخ ثمنا ً باهظا ً لها حين استشهد
أكثر من  500تلميذ من تالمذته وأعضاء حركته على يد أهل الغل ّو والتوحش ،باإلضافة إلى رفيق
عمره محمد بوسليماني الذي استشهد أيضا ً على يد الجماعات المسلحة المتطرفة التي أدركت أنّ
خطر الدعوة التي يطلقها نحناح وإخوانه ض ّد جرائمهم هي األفعل في مواجهتهم.
وبقينا نلتقي بعدها في المؤتمرات القومية واإلسالمية ،وفي المؤتمر القومي العربي الذي كان
أش ّد المتح ّمسين النعقاده في الجزائر عام  ،2000معتبرا ً أنّ انعقاده آنذاك مع تولي الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة الرئاسة هو إسهام عربي شعبي في تضميد جراح الجزائر ،التي كان يقول رمز
عروبي كبير من رموز الجزائر وهو الراحل عبد الحميد مهري إنّ الجزائر تدفع اليوم ثمن خيارها
العربي واإلسالمي ،وتدفع ثمن ارتباطها بفلسطين ،فمن واجب األ ّمة كلها أن تقف مع الجزائر
إلخراجها من محنتها دون أن يقلّل مهري بالطبع من مسؤولية الجزائريين ،سلطة ومجتمعاً ،في
إخراج بلدهم من تلك المحنة.
ومن يقرأ اليوم كلمات الشيخ نحناح منذ تسعينات القرن الماضي حتى يوم رحيله في 12
حزيران  ،2004يالحظ كم كانت تش ّكل منارة عربية وإسالمية إلخ��راج األ ّم��ة من نار الغل ّو
والتوحش ،ورمضاء التغ ّول السلطوي.
واليوم إذ نجتمع في االحتفالية الدولية التي أقامها تالمذة نحناح في جبهة التغيير وعلى
رأسهم الصديق عبد المجيد مناصرة ،وفي الذكرى  12لرحيله ،وتحت عنوان «السلم والتنمية
مسار البناء في الجزائر» ،نرى ،كما كان الشيخ محفوظ نحناح يرى ،أنّ ضمانة السلم والتنمية
في أيّ من دولنا العربية إنما ترتبط بمقاومة الهيمنة االستعمارية والصهيونية التي لم تعد
هيمنة عسكرية فقط بل باتت هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية وإعالمية تحول دون قيام أيّ
سالم مجتمعي وبناء تنموي ،لقد كان الشيخ محفوظ مدركا ً لهذا األمر وهو منذ أن تفتح وعيه على
الثورة الجزائرية مدركا ً أنّ هزيمة المستعمر الفرنسي عام  1962لم تكن تعني بالضرورة تحقيق
طموحات الشعب الجزائري ،تماما ً كما كان يدرك أنّ قوة دول كمصر والعراق وسورية ليست
وحدها كافية لتحقيق تنمية مستقلة ،وحماية السلم األهلي ،وأنّ المستعمر ومعه الصهيونية،
سيكون بالمرصاد لك ّل طموح تنموي وإرادة نهضوية لهذه المجتمعات كما أثبتت التجارب
التاريخية منذ أيام محمد علي في أواسط القرن التاسع عشر ،وصوال ً إلى ك ّل التجارب التنموية
التي شهدها أكثر من قطر عربي خالل القرن العشرين ،فكانت حروب استعمارية لمنع مصر من
تنفيذ خططها الخمسية ،وكان ضرب المفاعل النووي في العراق ،وكانت الهجمة على اإلنجازات
التنموية في الجزائر ،وشهدت سورية ما تشهد من إجهاز على مرافقها ومؤسساتها ومعالمها
الحضارية.
وحين استمعت إلى الشيخ نحناح – رحمه الله – في مقابلة تلفزيونية في أواسط السبعينيات،
ولم أكن قد عرفته ،الحظت كم كانت الخالصات التي وصل إليها بعد «العشرية الدموية» التي
م ّرت بها بالده شبيهة بالخالصات التي وصلنا إليها في لبنان ،كقوى عاملة للوحدة الوطنية
والسلم األهلي ،بعد الحرب الظالمة فيه وعليه ،كما الحظت كم بات مطلوبا ً من ك ّل المجتمعات التي
ّ
والتوغل ،وقد باتت كثيرة ،أن تستفيد من هذه الخالصات.
تواجه خطر الغل ّو
الشيخ محفوظ نحناح كان أمينا ً لقيم اإلسالم ،وشيم العروبة ،والمثل اإلنسانية ،فواجه القسوة
بالرحمة ،والتطرف باالتزان ،والغل ّو بالحكمة ،والتغ ّول بالديمقراطية ،والفساد بالعدالة ،فبات
مدرسة للوعي ،وحصنا ً لتكامل العروبة واإلسالم ،وفضاء لتفاعلهما مع روح العصر ومفاهيم
الحداثة والتنوير.
المؤسس وتجربته وأماناته وموجهة إلى تالمذته وأبنائه
تبقى كلمة نابعة من روح الشيخ
ّ
مؤسسهم
الموزعين على أكثر من تنظيم وحركة ،لكي يتوحدوا في إطار واحد يحمل رسالة
ّ
المجاهد ،ويخدم الجزائر التي م ّرت بسنوات قاسية ،والتي تعلّق عليها أ ّمتها أماال ً كبارا ً في
مواجهة التحديات.

* كلمة ألقيت في االحتفالية الدولية التي نظمتها جبهة التغيير الجزائرية يوم ،2015/6/12
في العاصمة الجزائرية ،في الذكرى  12لرحيل الشيخ المؤسس محفوظ نحناح.
** األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

«ال�صرا�صير طردتني من ق�صري الأول
وال�شعب يحا�صرني في ق�صري الثاني»

حكي �سوري
الخطوة الأولى المطلوبة...

غسان يوسف
ف��ي ك�لام نقله أح��د الصحافيين األص��دق��اء
عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان بعد
الهزيمة المنكرة التي ُمني بها حزبه (حزب
العدالة والتنمية) في االنتخابات األخيرة التي
جرت في تركيا في السابع من حزيران الجاري،
اعترف أردوغ��ان أمام بعض المق ّربي منه بأنّ
الشعب بات يحاصره في قصره الجديد ،بعد
أن طردته الصراصير من قصره األول!
ك�لام أردوغ���ان (وإنْ ل��م يكن علنياً) يمثل
اعترافا ً أوليا ً بأسلوبه الخاطئ تجاه الشعب،
فالحقيقة تقول إنّ الشعب ف��ي تركيا ليس
نسيجا ً واحدا ً كما ك ّل دول المنطقة.
ف��ي تركيا قضية عمرها ع��ش��رات السنين،
وحتى اآلن لم يعترف أردوغان بحقوق األكراد
وقضيتهم ،فهو سجن عبد الله أوجالن رئيس
حزب العمال الكردستاني ،ووق��ف إلى جانب
«داع���ش» ف��ي محاربتها ل�لأك��راد ف��ي سورية
وال���ع���راق ،ووص���ف ص�لاح ال��دي��ن دي��م��رداش
(رئيس حزب الشعوب الديمقراطي) بالصبي
التافه! فوجه األكراد له صفعة وصلت إلى ح ّد
الحصول على ثمانين نائبا ً في البرلمان ،كان
نصفهم في صفوف ح��زب العدالة والتنمية.
واألكراد يتم ّنون أن يتج ّرأ أردوغان على إجراء
انتخابات مب ّكرة ليكملوا الصفعة ويزيدوا عدد
مقاعدهم.
المك ّون الثاني في تركيا هو المك ّون العلماني
الذي يهاجمه أردوغان بشدّة وبلغة بعيدة عن
السياسة وال تليق برئيس وزراء أو برئيس
جمهورية .يقول أردوغ���ان في إح��دى خطبه:
«إنّ ه��ؤالء األع���داء م��ن المثليين والعلويين
والملحدين» والمقصود المنتمين إل��ى حزب
الشعب التركي  -طبعا ً مع عدم إغفال اتهام
ال��ن��اس بالمثلية لتشويه ال��ص��ورة  -م��ا دعا
رص صفوفه والمحافظة على
حزب الشعب إلى ّ
مواقعه ،وفضح عنصرية وطائفة أردوغ��ان،
خصوصا أنّ ح��زب الشعب هو إرث مؤسس
الجمهورية التركية الحالية كمال أتاتورك.
إضافة إلى ذلك يرفض أردوغ��ان االعتراف
باإلبادة األرمنية ،ويُعادي ك ّل من يقول الحقيقة
حتى ولو كان من أفضل أصدقائه.
خالفات أردوغ��ان وعنجهيته لم توفر حتى
أص��دق��اءه القدامى وال��ذي��ن يتبعون العقيدة
نفسها كخالفه مع فتح الله غولن وعبدالله غل
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ونجم الدين أربكان إلخ ...حتى لم يبق صديق
ألردوغ��ان من تياره سوى أحمد داوود أوغلو
(الشخصية الضعيفة).
ول��م يكتف أردوغ��ان بمخاصمة الداخل بل
امتدّت خصوماته وعداواته إلى الخارج ،فتدخل
في مصر ودع��م اإلره��اب في سورية والعراق
وليبيا ،وأ ّي���د «درع ال��ج��زي��رة» ف��ي البحرين
و«عاصفة الحزم» في اليمن ،وجعل من نفسه
رأس حربة للغرب وحلف شمال األطلسي،
وق � ّوى العالقة العسكرية مع «إسرائيل» في
الس ّر وهاجمها في العلن.
وللتذكير فإنّ أردوغان اعتقل في عام 1998
عندما كان رئيسا ً لبلدية اسطنبول بسبب تغ ّنيه
بهذا البيت من الشعر علنا ً وأم��ام الجماهير:
«المآذن حرابنا ،والقباب خوذاتنا ،والجوامع
معسكراتنا ،والمخلصون جنودنا».
ما أدّى إلى اعتقاله بتهمة التحريض على
الكراهية الدينية ،ث ّم إلى منعه من العمل في
وظائف حكومية ،أو الترشح لالنتخابات العامة،
لكن شاءت األق��دار أن يصل هذا العنصري إلى
سدة الرئاسة ويتدخل في الكبيرة والصغيرة

من أمور الشعب التركي ،حتى وصل به التقوقع
والتعصب إلى استبدال الشرح العلمي لألعضاء
ّ
التناسلية البشرية في كتب العلوم المدرسية
بصور لمجموعة من البط والدببة إلى جانب
صور أخرى خارجة عن موضوع الشرح تماماً!
والك ّل تابع مالحقته للصحافيين وسجنهم
حتى باتت تركيا من أكثر البلدان التي تحوي
في سجونها صحافيين ،كما عمل على إغالق
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي كـ»فيسبوك»
و«يوتيوب» و«تويتر» للتغطية على فساد ابنه
والدوائر المق ّربة منه!
ال شك انّ أردوغان نفسه هو الخاسر الوحيد
في هذه االنتخابات ،لكن ال نبالغ إذا قلنا إنّ
الرابح األكبر من هذه االنتخابات هو شعوب
المنطقة ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن دع��م��ه للمجاميع
اإلرهابية ،وفي مقدّمتها «داعش» و«النصرة»،
والسؤال هل سيفلت المجرم من العقاب يوما ً
ولو طال الزمن؟ خصوصا ً أنّ رؤساء األحزاب
الثالثة المنافسة في تركيا يطالبون بمحاكمته
بعد ث��ب��وت ارت��ك��اب��ات��ه ودع��م��ه ل�لإره��اب في
المنطقة.

أخي السوري ...دائما ً الخطوة األولى هي األصعب...
وبها نبدأ رحلة ق ّررناها مهما تكن شاقة وصعبة...
والخطوة األولى لبناء مجتمع قوي معافى هي أن أقبلك
بأفكارك ...وتقبلني بأفكاري...
ال اتهمك بالخيانة ...وال تتهمني بالتعامل مع أعداء
سورية...
ال تتهمني بالعمالة ...وال اتهمك بالتآمر...
طالما ن��ق��ول إن��ن��ا نحب س���وري���ة ...أن��ا وأن���ت نحب
سورية...
وسورية تقول لي أن أقبل رأيك واحترمه...
وسورية تقول لك أن تقبل رأيي وتحترمه ...طالما أنّ
هدفنا كما نقول هو عز الوطن ورفعته وسموه وصموده
وحمايته وتعزيز وحدته الوطنية...
وطالما لم تستقو على بلدك باألجنبي...
بل طالما لم نستقو على بلدنا أنا وأنت باألجنبي..
لكن الخطوة األولى هي أن يقبل ك ّل منا اآلخر كسوري
لنبدأ الحوار معاً...
الخطوة األولى هي أن نحسن اإلصغاء إلى آراء بعضنا
من دون حقد أو كره أو تخوين ...ومن دون تكفير...
الخطوة األولى هي أن نعلن أن ال شيء ممنوع الحديث
يمس صمود سورية ووحدتها وحماية
فيه طالما انه ال
ّ
استقاللها ومحبة شعبها وبناء مستقبلها ،بعيدا ً عن
أطماع اآلخرين ووصاياتهم وأهدافهم التي باتت معروفة
ومكشوفة ،وهي إضعاف سورية والسيطرة على قرارها
الوطني ..
الخطوة األولى هي أن يكون الحوار تحت شعار:
كلنا نحب ال��وط��ن ...وطننا س��وري��ة ...وكلنا يخلص
لوحدته الوطنية وال ي ّفرط بها ...وكلنا مجتمع متآلف...
وكلنا يرفض التدخل األجنبي في شؤوننا ...وفي بالدنا...
فهل نبدأ الخطوة األول��ى؟ هل نتسابق لتأكيد حبنا
لسورية؟
وغدا ً سيكون أحلى بالتأكيد إذا اتفقنا على ذلك ،ونفذنا
بأمانة ما اتفقنا عليه...
فهل يخطو ك ّل منا خطوته باتجاه اآلخر؟
أنا خطوت خطوتي األولى باتجاهك يا أخي السوري...
وها أنذا انتظرك فال تتأخر...
خذ ق��رارك بنفسك ...ألنّ الوطن يريدنا معا ً يا أخي
السوري...
أنا أنتظرك ولتكن سورية المتجدّدة هدفنا ...الجميع
فيها سوريون بك ّل أبعاد الكلمة ومعانيها ومضامينها...

