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نهاية زمن ح�صان الخ�شب وبداية زمن عقارب العنب ...العربي الجديد

عن الخالفات التركية -الأميركية
} حميدي العبدالله
تتحدث وسائل إعالم غربية وعربية عن خالفات بين تركيا والواليات المتحدة،
ووصل األمر إلى ح ّد أنّ صحيفة «واشنطن بوست» تحدّثت عن فشل التحالف
الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة ض ّد «داع��ش» .بسبب هذه الخالفات ومن
خالل ما ُيكتب و ُينشر و ُيبث في وسائل اإلعالم الغربية والعربية يتراءى لكثيرين
وكأنّ تركيا تح ّولت إلى دولة ممانعة متم ّردة على سياسة اإلمالءات األميركية،
فهل واق��ع األم��ر هكذا؟ وه��ل ثمة خالفات بين ال��والي��ات المتحدة وتركيا؟ وهل
وصلت الخالفات إلى ح ّد تم ّرد تركيا وخروجها عن الفلك الذي كانت تدور به منذ
الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن؟
أوالً ،ال ب ّد من التأكيد على أنّ هامش الخالفات الموجود اآلن بين الواليات
المتحدة وتركيا ،يشبه هامش الخالفات الذي ميّز العالقات السعودية ـ األميركية
بعد تراجع اإلدارة األميركية عن توجيه ضربة عسكرية إلى القوات السورية
في خريف العام الماضي .وهذا الهامش أتاحه الصراع داخل النخبة األميركية
الحاكمة بين تيارين ،التيار األول يخشى تو ّرط الواليات المتحدة في مزيد من
المغامرات العسكرية الفاشلة ،والتيار الثاني يدعو إلى هذا التو ّرط بمعزل عن
التبعات المترتبة عليه ،وبفعل هذا الصراع تولّد الهامش ال��ذي أت��اح للسعودية
الظهور بمظهر «المتم ّرد» على السياسة األميركية في خريف العام الماضي،
ويسمح اليوم لتركيا حزب العدالة والتنمية ،الظهور بالمظهر ذاته.
ثانياً ،ال تملك تركيا أية مقومات تؤهّلها للتم ّرد على اإلمالءات األميركية ،فهي
ليست شريكا ً تجاريا ً وسياسيا ً للواليات المتحدة والغرب أكثر أهمية من روسيا،
ولكن عندما تعارضت السياسات الروسية مع السياسات األميركية لم تتردّد
واشنطن عن فرض العقوبات ض ّد روسيا غير مكترثة لنتائجها وتداعياتها السلبية،
وتركيا لديها ثغرات كثيرة اقتصاديا ً وسياسيا ً تؤهّل الواليات المتحدة إلركاعها
وإرغامها على االمتثال ألوامرها ،وتركيا أق ّل منعة بكثير من روسيا في مواجهة
أي ضغوط يمكن أن تمارسها اإلدارة األميركية وحلفاؤها الغربيون وفي المنطقة.
وبالتالي فإنّ تفسير «تم ّرد» أنقرة وعدم انضباطها في المخطط األميركي والذي
يزعم البعض بأنه يهدّد التحالف ض ّد «داعش» ،هو ثمرة عاملين ،األول ،صراعات
اإلدارة والنخبة الحاكمة حول الخيارات الذي ت ّمت اإلشارة إليها أعاله ،الثاني،
قناعة اإلدارة األميركية أنّ تركيا لم تهدّد مصالح الواليات المتحدة ،وال تشكل
خطرا ً على هذه المصالح ،وليست في وضع يؤهّلها العتماد سياسات مستقلة
تتعارض مع السياسة األميركية ،كما هو حال روسيا على سبيل المثال ،ولذلك
لم تقم واشنطن بأي إجراءات من شأنها الضغط الفعلي على أنقرة لالنضباط في
االستراتيجية األميركية ،وإذا كان ما هو قائم اآلن بين أنقرة وواشنطن ال ينطبق
عليه وصف سياسة توزيع األدوار ،إال أنه أيضا ً ال يمكن وصفه بالخالف الجدي،
بل هو اجتهادات داخل المعسكر الواحد ،ال أكثر وال أق ّل.

تركيا وقطر �صنعتا
«داع�ش» و«الن�صرة» ل�صاحبتهما �أميركا
} حسام عيسى
كانت «القاعدة» حتى العام  2010كائنا ً كامنا ً موجودا ً في العراق وأفغانستان تحت ضغط
المالحقة ،ولم يكن ألحد أن يتوقع أن تتح ّول بمولوديها الجديدين« ،النصرة» و»داعش» إلى
الالعب الرئيسي على مسرح الشرق األوسط.
كانت قطر كدولة صغيرة متموضعة على ضفة دعم المقاومة والصراع مع السعودية
أولويتها ،وجزيرتها القناة األولى المحبوبة لدى جمهور المقاومة ،وكان الطابع اإلسالمي
للقناة ال يشير إلى خلفية حزبية بعينها ،فقد كانت خليطا ً إلسالميين بعضهم من جذور
«اإلخوان المسلمين» وبعضهم اآلخر على تماس مع «القاعدة» ،وكان اهتمامها بـ»القاعدة»
يبدو مهنيا ً من جهة ونكاية باألميركيين من جهة أخرى ،فيما تبدو العالقة بالقاعدة األميركية
والمكاتب «اإلسرائيلية» من ضرورات الواقعية السياسية.
كانت تركيا الدولة «اإلسالمية العلمانية» الوحيدة القوية الصاعدة اقتصادياً ،الناجحة
بانفتاحها على سورية وإيران ،والعضو في األطلسي في وقت واحد ،تبدو كحاضن لفلسطين
من يوم قضية اسطول مرمرة ،ومساعي فك الحصار عن غزة واللغة العالية النبرة في وجه
«إسرائيل» ،والعالقة بـ»اإلخوان المسلمين» كانت نوعا ً من تواصل مفيد لنقل عدوى العالقة
الجيدة بسورية وإيران ،وإضعافا ً للحكومات العربية الدائرة في فلك أميركا والخانعة أمام
«إسرائيل».
عام  2010تزامنت ثالثة تطورات باتت اليوم معلنة وفي التداول:
األول هو اجتماع «اإلخوان المسلمين» باألميركيين في أنقرة بشراكة تركية قطرية لمناقشة
حال مصر ومستقبلها بين التوريث والعسكر بعد مبارك ،وعرض اإلخوان بضمانة تركيا
وقطر تسليمهم مصر مقابل تعهّدهم بحماية «كامب ديفيد» وضبط غزة ،والتعاون للضغط
على سورية.
الثاني هو اجتماع فرانكفورت لقادة األطلسي الذي ترأسه باراك اوباما وقدّم خالله لزمالئه
المعطيات التي تقول إنّ الشرق األوسط ساحة عمل حيوية ،وإنّ أميركا لم تعد قادرة أن
تتح ّمل وحدها عبء التصدي لألحداث ،وتق ّرر يومها تكليف تركيا بالجهوزية للمنطقة
اآلسيوية ،وفرنسا بالمنطقة األفريقية ما عدا مصر والسعودية وإيران ،أما «إسرائيل» فتبقى
مسؤوليات أميركية حصرية.
الثالث هو بداية ما ُس ّمي بالربيع العربي بأحداث عرفت مثلها تونس من قبل في منطقة
الجوف ،مع إض��راب عمال المناجم وغاب عنها اإلع�لام ،لتتح ّول هذه المرة بقوة حضور
«الجزيرة» والتحاق «العربية» بها إلى تحركات متواصلة ومتسارعة ،تتوقف معها برامج
القناتين ويصير فورا ً العنوان شعب يصنع ثورة وتتواصل الحلقات في مصر واليمن وتبدو
حكومتا قطر وتركيا تقودان ثورة الشعوب على الحكومات الموالية ألميركا.
بدأت العدوى في ليبيا وامتدّت إلى سورية منتصف العام  ،2011وتركيا وقطر ومعهما
حماس هذه المرة ،وحكومتا تونس ومصر هذه المرة أيضا ً في خندق الدعوة إلسقاط الحكمين
الليبي والسوري ولو اقتضى األمر تدخالً أطلسيا ً يتحقق في ليبيا ويتسعصي في سورية.
تكشفت حكومتا قطر وتركيا عن رأس الجسر لمشروع أميركي جديد عنوانه تسليم الحكم
في المنطقة لـ»اإلخوان المسلمين» ،وبدت السعودية الشريك في معركتي سورية وليبيا على
ضفة أخرى في مسألة «اإلخوان».
فشل «اإلخوان» ومعهم تركيا وقطر والسعودية وفرنسا وأميركا بإسقاط سورية فسقطوا
في مصر الموقع األه ّم في العالم العربي ،وتراجع الدور التركي القطري لحساب السعودية.
ظهرت «جبهة النصرة» ومن ثم تنظيم «داعش» ،من رحم «القاعدة» ،ولم يعرف سبب
تغيير األسماء ،وبدا بقوة حجم العالقة القطرية بـ»النصرة» كما العالقة التركية بـ»داعش».
«اإلخوان» يقودون «القاعدة» ،وتركيا وقطر في قلب لعبة اإلخوان والقاعدة ،والمفردات
تشجع أو
الجديدة تغيير أسماء وأث��واب لـ»القاعدة» ،وأميركا ترى وتسمع وتصمت او
ّ
تعترض بخجل.
اليوم «داعش» ير ّوض تركيا بجعلها تحت الضغط األميركي ،بعدما ر ّوض البرزاني في
أربيل ،ويستنزف أكراد سورية المستقلين وينقلهم إلى تحت عباءة البرزاني ،ويقف عقدة
إليران وسورية وحزب الله ،ويب ّرر بداعي الخوف سحب الودائع السعودية والخليجية
للتسلّح والحماية ،بينما «النصرة» برعاية قطرية زاد ألمن «إسرائيل» برعاية قطرية وقوة
استنزاف لحزب الله وسورية على جبهات السلسلة الشرقية بين لبنان وسورية وعلى حدود
فلسطين.
انتهى «الربيع العربي» ،وخلصت الثورة ،وجاء وقت الحقائق ...وأحجام تركيا وقطر
والسعودية تتحدّد تحت جزمة «داع��ش» و»النصرة» بعدما صار األميركي حاضرا ً يدير
بنفسه ك ّل التفاصيل.

«توب نيوز»

فيلم �أميركي طويل
دور «إسرائيل» في أحداث  11أيلول عام  2001والتواطؤ مع «القاعدة» كان أقرب إلى
خرافة ،وتغاضي المخابرات األميركية رغم معرفتها ما كان يصدق.
ثبت من يومها أنّ «القاعدة» أكفأ جيش يعمل لحساب أميركا و«إسرائيل».
بعدما قدّمت مب ّررا ً لغزو العراق وأفغانستان صنعت «القاعدة» الفتنة في العراق ،والفشل
صناعة الجيش األميركي،
تغيير األسماء لم يكن مفهوماً ،فلماذا «داعش» و«النصرة» وليس «القاعدة»؟
في علم النفس البسطاء يتذ ّكرون األسماء ويربطون مشاعرهم بها ،واسم «القاعدة» عد ّو
قاتل ،بينما «النصرة» يمكن ان تكون صديقاً ،رغم أنها وكيل «القاعدة» المعترف به.
قسمت «القاعدة» قسمين« ...داعش» متوحش مب ّرر للتدخل ،و»النصرة» معتدل للتحالف
المعلن.
كل خصم يجب استنزافه يتواله «داعش» وك ّل حليف يجب ترويضه «داعش» أيضاً ،وك ّل
حليف يجب مساندته «النصرة» تنجده.
كان الشيء الذي ال يصدّق لقبول رواية دور «إسرائيل» في  11أيلول هو رفض تخيّل عالقة
بين «إسرائيل» وبين «القاعدة».
وزي��ر حرب «إسرائيل» يعلن رسميا ً عن التعاون مع النصرة «القاعدة» فماذا تبقى
لنصدق؟
بعين اليوم يمكن حضور الفيلم األميركي الطويل.

التعليق السياسي

} نارام سرجون
لو أدرك آغاممنون االغريقي الذي اقتحم ط��روادة من جوف حصان
خشبي أنّ حصاره الذي دام عشر سنين لطروادة لم يكن يحتاج اال ربيعا ً
طرواديا ً ينتهي بداعش الطروادية وأبي بكر الطروادي ...لما كلف نفسه
عناء بناء حصان عمالق من خشب وحشوه بالمقاتلين الذين يتسللون
ليالً من بطنه وهو في بطن ط��روادة ...بل كان استعان ببعض الكتاب
االغريق والفالسفة والشعراء ورجال المعابد الذي سيخلخلون أسوار
طروادة من الداخل ...أي من داخل رؤوس الطرواديين ...ويرفعون شعار
(الشعب يريد اسقاط النظام).
كان آغاممنون يحتاج ب��دال ً من المقاتل الشجاع أخيليس شخصا ً
محتاال ً أ ّفاقا ً مثل عضو الكنيست «االسرائيلي» جاسوس الجواسيس
عزمي بشارة ...ومتسلّقا ً على األسوار مثل خالد مشعل ...ووثنيا ً يدّعي
اإلسالم مثل يوسف القرضاوي الذي معبوده «الناتو» واألمراء والمال
والنساء الصغيرات ...وال شك انه سيجد في طروادة رعاعا ً مثل «اإلخوان
المسلمين» وكتبة مثل برهان غليون وأمثاله سيضربون المحاربين الذين
يقفون على األسوار في ظهورهم ألنهم سيقنعون الجنود وفرسان طروادة
بأنهم يدافعون عن عرش وملك وليس عن أسوار ومدينة وشعب ومستقبل
وأجيال ودماء ...وأنّ جنود آغاممنون الغزاة ال يريدون لهم سوى الحرية
وتحريرهم من سجنهم في طروادة...
ليس هناك من حصان خشبي خطر دخل علينا مثل حصان خشبي
اسمه ...عزمي بشارة ...وأنا على يقين أنّ جيالً قادما ً من المؤ ّرخين
سيستبدلون عبارة حصان طروادة ويستخدمون عبارة (عزمي سورية)
الذي تبيّن أنه تمثال فارغ عمالق من الخشب لمفكر يختبئ في جوفه جنود
العدو ...فأحداث التاريخ ورموزه ودروسه وعظاته تنسخ بعضها بنفس
مبدأ الناسخ والمنسوخ في الدين ...عندما تلغي آية حكم آية أخرى أو
يعطل حديث حديثا ً آخر ...والتاريخ في مفاصله المؤلمة ال يغيّر فلسفته
على اإلطالق بل يغيّر عظاته وأمثاله وقصصه ...المشكلة انّ التاريخ
سيحتار أيّ حصان خشبي سيختار لهذه المهمة في إنزال قصة حصان
طروادة العريقة من موقعها في األمثال والدروس بعد مئات السنين من
تربّعها على عرش الخديعة السياسية الجماهيرية ...هل سيكون البديل
«عزمي س��وري��ة» ...أم «مشعل س��وري��ة» ...أم «حماس س��وري��ة» ...أم
«اردوغان سورية» ...أم «حمد سورية» ...أم ...أم...؟ يحار المرء فعالً...
وسيحار التاريخ وكتبه ستحتار ...فالساحة امتألت بخيول الخشب...
ومثقفي الخشب ...وسياسيّي الخشب ...وأئمة الخشب ...وجماهير
الخشب...
منذ فترة أطلق الحصان الخشبي «االسرائيلي» صحيفة س ّماها
«العربي الجديد» ...وال شك أنّ الكثيرين صاروا يتندّرون على العربي
الذي انبثق من بين شنبات عزمي بشارة الكبيرة ...بأنه العربي فاقد
الذاكرة والفصامي ...وفاقد الوطنية ...والمتبلّد انسانيا ً والمليء بالكراهية
لنفسه وجيرانه وبالحقد على ك ّل من ال يسير معه ...العربي الجديد الذي
نسي فلسطين واألقصى
بناه عزمي بشارة ومجموعته هو العربي الذي
َ
والقدس وقصص الوكالة اليهودية ومؤتمر بال وتيودور هرتزل ...وصار
مثقفا ً بالحروب االهلية والدينية والتعصب ومفرداته هي مفردات طائفية
متخلفة ج��داً ...ونهجه العقلي هو االنتحار الذاتي ...والعربي الجديد
استبدل بقصص صبرا وشاتيال وبحر البقر ودير ياسين قصص أطفال
درعا وأظافرهم المقدسة وكذبة حمزة الخطيب وبابا عمرو وثورة الرمادي
ونسي هذا العربي أرئيل شارون ومناحيم بيغين وليفي اشكول
واألنبار...
َ
ونسي «الهاغانا» ،وجعل يشتم صدام
وموشي داي��ان وغولدا مائير،
َ
حسين والقذافي وجمال عبد الناصر وحافظ األسد وبشار األس��د ...بل
ويشتم حسن نصرالله أنظف مقاوم وأشرف مجاهد في الشرق كله...
العربي الجديد ال يعرف شيئا ً عن سيف الدولة الحمداني والمتنبي
وهارون الرشيد والمأمون وصقر قريش والسموأل وهانئ بن مسعود
الشيباني وال عمر المختار وال يوسف العظمة وال سعد زغلول وال عبد
القادر الجزائري ...لكنه يعرف حمد بن خليفة وتميم ونبيل العربي وعمرو
موسى وأبو متعب وبندر وعنتر ونايف وسعد الحريري ومحمد مرسي
وسمير جعجع وأبو بالل السلجوقي وداود أوغلو واسماعيل هنية...
والعربي الجديد ال يعرف ما قاله ابن سينا والفارابي بل ما يقوله عزمي
بشارة وعلي الظفيري ...وال يعرف عن الخنساء وزينب ،لكنه يعرف مرح
بقاعي ومرح أتاسي ...وال يعرف عن الكندي وابن خالويه وعروة بن الورد
شيئا ً ألنه يتتلمذ على يد فيصل القاسم وخديجة بن قنة وكريشان وو...
وال يعرف من هو ابن رشد وال ابو حيان التوحيدي وال البخاري وال مسلم
وال جعفر الصادق ،بل يعرف ابن عثيمين والعريفي وابن تيمية ومحمد بن
عبد الوهاب وعمرو خالد والعرعور ...والعربي الجديد مخلوق ال هيئة له
وال شكل وال لون له وال طعم وال رائحة له سوى رائحة العنف والكراهية
والغباء والجنس الحرام في حفالت النكاح الهستيري التي فضحت عقدة
جنسية مكبونة كانت تبحث ع ّمن يطلق سراحها كبهيمة حبيسة بأيّ
فتوى من معاق ومقعد عقليا ً لدى الشعوب الشرقية...
العربي الجديد هو العربي الداعشي وعربي جبهة النصرة الذي يقطع
الرؤوس ويتسلّى بجمع الجماجم والعظام ونحر األعناق أمام الكاميرات
ويأكل القلوب البشرية النيئة وينبش القبور كالضبع الجائع ،فيما غيره
يقطف النجوم والكواكب في ال��م��دارات ...العربي الجديد هو العربي

العميل الرخيص والعبد الذليل الذي يتس ّول االحتالل ألنه عاجز وال يقدر
على إنجاز ثورة شعبية شاملة بيده بسبب فشل نخبه وخيبته في إطالق
ثورة بحجة القمع والديكتاتورية وعسكر األنظمة ،فيما ك ّل شعوب األرض
حاربت الديكتاتوريات من دون معين وانتصرت ...العربي الجديد هو
عربي حقير وضيع كذاب ...يقتل أسراه أمام ذويهم ويصلب جثث الشبان
بعد ان يعطيهم األمان ويرتكب المجازر أمام المدارس ويتس ّول على أشالء
الجثث المعونات والصدقات واللجوء ...العربي الجديد يترك أرضه
ومزارعه وحقوله ليسكن في أقفاص تركية لألغنام يس ّميها مخيمات
ويستوطن محميات صحراوية في األردن ال تسكن فيها الثعالب ...العربي
الجديد شخص مسكون بالمذهبية ومهووس بنسب الطوائف في ك ّل
شارع وفي ك ّل دائرة ،وال يعنيه البحث عن الكواكب بل التراشق بالمذاهب
والحقد وأسماء المؤمنين القديمة التي تعبت من نبش قصصها ورواياتها
وتبحث ع ّمن يدفن هذه القصص بكرامة...
وهذا العربي الجديد يتح ّول الى مقاتل مرتزق يحمي حدود «إسرائيل»
ويرضع من ثديها ويسهر في حدائقها الحدودية ككلب الحراسة األمين...
انه يتجلى في نموذج مثقفين كتبوا عن الدين والعقل ثم أكلوهما مثل آلهة
التمر ...العربي الجديد يمثله برهان غليون الذي كان يكتب عن العقل
والمجتمع اإلنساني والشرقي ليصبح غليون اختصاصيا ً بالمذاهب أكثر
من ابي بكر البغدادي ...فهو يتحدث بالتفصيل عن المذاهب الكافرة والتي
تدفع ثمن كفرها ودفاعها عن الكفر وبدل كلمة مجتمع التي يستعملها
«السوربونيون» العقالء يستعمل برهان كلمة شيعي وسني وعلوي
ومسيحي ودرزي بطريقة بذيئة وصلت من االنحطاط أنه استثمر مجزرة
أطفال مدرسة عكرمة لتحريض الطوائف والكيد لها والشماتة بها على
صفحات «العربي الجديد» ،بل وانتصب واقفا ً على الجثث الصغيرة
تفسخ
كأنها منصات لحفل خطابي يح ّرض به طائفة على نفسها ...فقد ّ
تفسخه ودناءته أنه
تفسخت ثورته ومجتمعه الثوري ...ووصل ّ
عقله كما ّ
يكتب عن إيران وكأنه عضو كنيست «إسرائيلي» ،فهو مهووس بالهجوم
على ايران وروسيا وحزب الله والشيعة وك ّل من يعادي «إسرائيل»...
العربي الجديد هو مشروع لخلق الكلب «االسرائيلي» الجديد ...وما أكثر
كالب «إسرائيل»!

أهم عوامل ال�صمود ال�سوري كان
� ّ
وجود قوى اجتماعية فاعلة
�شديدة الوطنية بين جميع
الطوائف هدّ �أت من انفعال
الجميع و�أم�سكت الخيوط التي
كادت تتبعثر و�أعادت بناء الهوية
الوطنية الجامعة تدريجي ًا رغم
العا�صفة الهوجاء
في تجربة الربيع العربي وجدنا أنفسنا فجأة أمام العربي الجديد
بشحمه ولحمه الفاسد ورائحته النتنة وأنفاسه الجنسية وقصص
أكاذيبه ...ونباحه «االسرائيلي» ...فقد كنا نواجه جمهورا ً ت ّم تجهيزه
نفسيا ً في اإلع�لام الخليجي خالل سنوات ليكون نسخة عن العربي
مفصالً على مقاس ثوراتها وعلمها ونهريها
ال��ذي تريده «إسرائيل»
ّ
من الفرات الى النيل ...فاإلعالم قام خالل سنوات بتغذية هذا العربي
الجديد نفسيا ً بالحديث عن الحرية والقمع وعن الظلم والحلم المفقود
واألرض الموعودة ...ولكن الحديث كان عن هذا الظلم والفساد في
الجمهوريات العربية فقط (ومن يتابع برامج فيصل القاسم ونباحها
على الجمهوريات العربية يعرف ما أقول) وأغفل تماما ً القمع والفساد
في الممالك والمشيخات وحقول النفط المحتلة ...وهذه الممالك هي قلب
الداء وقلب الفساد وفيها من األسرار ما يشيب له الولدان ...وفي نفس
دس هذا اإلعالم مقولة «اإلسالم هو الحل» ...وفي العقل الالواعي
الوقت ّ
اجتمعت الفكرتان (الظلم في الجمهوريات الديكتاتورية مع األمل بالح ّل
تمس مملكة وال إمارة...
اإلسالمي) ...ولذلك كانت الموجة طاغية ولم
ّ
وكان هناك جمهور يعتقد أنه وانْ كان ال يؤمن بالح ّل اإلسالمي اال أنه
تجسد في الجمهوريات
متشبّث بشكل أعمى بأنه يريد إسقاط الظلم الذي
ّ
والقادة...
وصار وجود أيّ قائد هو العدو األول للجمهور بدل أن يُعاد النظر في
ك ّل تجربة حكم وتقويمها ...فعبد الناصر عدو والقذافي عدو وصدام
عدو واألسد عدو ...فيما كان األمراء الفاسدون وأبناء الفاسدين والملوك
األم� ّي��ون وملوك السفليس أصدقاء للشعوب ...وص��ار ج��ون ماكين
صديقاً ...واردوغان صديقاً ...وهوالند صديقاً ...ونتنياهو صديقاً...
عملية تفكيك القناعات صعبة جداً ،ولكن عملية تركيب قناعات جديدة
مفصلة على مقاس العدو أكثر صعوبة ...ومع هذا فإنّ مشروع «العربي
ّ
الجديد» نجح في خلق نسخة العربي النذل ...العربي الخسيس...
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العربي المتصهين ...أيّ الكلب الصهيوني الذي ينبح ويعض أعضاء
«إسرائيل» فقط...
في النموذج السوري نالحظ أنّ العربي الجديد (العربي الصهيوني)
حاول أن يخرج من بين ثنايا وتشققات أحدثتها عملية مركزة لخلخلة
الدولة السورية بدأت في التسلل من شرخ يت ّم إحداثه بين أركان الدولة
والشعب ،أوال ً بالتركيز على أنّ قلب القضية الرئيسية هو إع��ادة حق
مسلوب «لطائفة كبيرة» واسترداده من «طائفة صغيرة» تسرقه (تماما ً
مثل ما قالته المعارضة العراقية عن الحكم أيام صدام حسين) ...وكانت
الغاية إطالق حرب أهلية قاسية ال ترحم يقدّر الخبراء أنها ربما كانت
ستلتهم ما ال يقل عن ثالثة الى أربعة ماليين سوري خالل  5-3سنوات،
وبأنها ستفوق مجازر رواندا في حجمها التي حصدت  800ألف قتيل في
أسابيع ...وهذه التقديرات الهائلة من الموت كانت واقعية جدا ً ألنّ انهيار
الدولة السورية سيليه انهيار الجيش ...وهو جيش من أكثر الجيوش
تسليحاً ...وه��ذا يعني ت��وزع ترسانة هائلة من السالح في مخازن
يملكها الجيش وفيها عشرات ماليين قطع السالح وماليين األطنان من
المتفجرات بين الناس والطوائف ...وستتوزع آالف الدبابات المسروقة
في ش��وارع المدن وستنشب حرب مدن بالصواريخ ،ويقدّر أن تسقط
عشرات آالف الصواريخ والقذائف على رؤوس الناس ،وسيستخدم
السالح الكيماوي بدرجة من الدرجات بسبب ك ّم التحريض الديني
والشحن المذهبي المنقطع النظير ...ولن تستثنى طائفة من هذا الجحيم
وستكون ماليين الضحايا هي التي سترسم ح��دود التقسيم النهائي
لسورية التي ستنتهي ...الى مزق دويالت ...والفارق بين انهيار الدولة
العراقية وبين السيناريو السوري هو أنّ الجيش األميركي و»الناتو»
كانا في العراق على األرض ،وكان يمكن التح ّكم في مسار الصراع حرصا ً
على الجيش األميركي ،أما هنا فإنّ الجنون سينفلت ولن يقترب منه أحد
حتى يصيبه التعب وتنفذ ذخائره ...كما انّ طبيعة التحريض في سورية
كانت تعني أن تصل الحرائق الى لبنان والعراق بسرعة ،وتستدرج ايران
وتركيا وغيرهما كما تجلى في مشروع «اإلخوان المسلمين» المصريين
في خطاب مرسي الذي اعلن الجهاد...
المشروع لم يحقق النجاح ...وهناك عمل متواصل لدراسة أسباب
فشل المشروع «موقتا» ،وهناك أبحاث وعناوين لكثير من الدراسات
والتحليالت لفهم تعقيدات الصمود السوري ...البعض يعزوه الى الحلفاء
ودعمهم القوي والبعض يعزوه الى عقيدة وتركيبة الجيش ...والبعض
يص ّر على أنّ طائفة واحدة بعينها ببسالتها هي التي أوقفت هذا الهجوم
بالتصاقها بخوفها من البديل وهي التي حمت سورية والشرق كله
بدمها ...لكن الحقيقة هي أنّ الصمود السوري كان بسبب عوامل عديدة
لكن أهمها كان وجود قوى اجتماعية فاعلة شديدة الوطنية بين جميع
الطوائف هدّأت من انفعال الجميع وأمسكت الخيوط التي كادت تتبعثر
وأعادت بناء الهوية الوطنية الجامعة تدريجيا ً رغم العاصفة الهوجاء...
وال يمكن لنصر بهذا الحجم أن يحققه طرف من دون بقية االطراف...
تكسر في سورية لم يعد يخدع أحداً ،لكن العقل
الحصان الخشبي الذي ّ
الشرير لهذا األفعوان لم يتوقف عن اجتراح الطرق لتفكيك المجتمع...
وتالحظ عملية رصد اإلعالم المعادي للحصان الخشبي أنّ هناك تح ّوال ً
في القصف اإلعالمي والنفسي وتركيزا ً على هدف مغاير بدأ يعمل عليه
منذ أشهر ...تحليل المقاالت وعناوينها الذي تقوم به مجموعة من الخبراء
في علم النفس بدأ يرصد تكثيفا ً للهجوم على نقطة أخ��رى ...لم تعد
القضية هي طائفة تسرق السلطة وطائفة تريد استرداد المسروق ...بل
هناك تركيز على نسف ك ّل طائفة من الداخل عبر ترويج مقوالت وشائعات
تح ّرض ك ّل طائفة على نفسها وتستثمر في أوجاعها الخاصة ،مثلما تفعل
مقاالت «العربي الجديد» من شماتة بضحايا الطائفة من لون واحد في
مدرسة عكرمة وإغفال ك ّل ضحايا السوريين اآلخرين إلعطاء انطباع أنّ
من يموت هو من لون مذهبي واحد يدفع ثمن الصمود وحده ،وأما آالف
السوريين الذين ماتوا في دمشق وحلب وادلب وجرمانا ومعلوال والرقة
ودير الزور بالمجازر والسيارات المفخخة وآالف قذائف الهاون فليسوا
سوريين من جميع األطياف ،وال يُحتسب صمودهم وتضحياتهم...
خدعة يشبّهها الكثيرون بالعناقيد الحلوة التي تختبئ فيها العقارب...
ّ
تعف عن تناول العسل الذي
فخدعة الس ّم في العسل جعلت الناس
لم يعد مأموناً ...لذلك يقدم صاحب العربي الجديد (أو صاحب الكلب
«االسرائيلي» الجديد) خدعته بطريقة فيها مهارة واحتيال ومكر وهي
تقديم العقارب السامة في عناقيد العنب ...أيّ أنّ تلك اآلراء المعروضة
في العربي الجديد ليست عسالً يتج ّنبه الحريص بل عنبا ً يعتقد القارئ
انه يمكن ان يأكله بعد غسيله من الغبار واألوساخ واألسماء الثورية
العفنة ...ولكنه ال يدرك انّ بين حبات العنب يكمن عقرب قاتل ...يلدغه
في بؤبؤ عينيه ويغرز س ّمه في عقله ...في تكرار لقصة سرير بنت الملك
الشهيرة في آثار درعا السورية...
انها نهاية زمن حصان طروادة ...وبداية زمن عقارب العنب ...زمن
العربي الجديد ...زمن كالب «إسرائيل»...
ولكنه التحدي بين كالب «إسرائيل» ...وبين أحرار يريدون بناء شرق
ال يوجد فيه كلب واحد لـ»إسرائيل» ينشر السعار وداء الكلَب ...شرق
لمواطن جديد ال يأكل العنب المتدلي من بطون أحصنة الخشب ...وثقافة
الخشب ...وساسة الخشب ...ومذاهب الخشب ...وديانات الخشب ...وال
تخدعه العقارب في عناقيد العنب...

زيّنوا المرجة� ...سورية عرو�س المجد
أو الفيضان ،إث��ر األمطار الغزيرة التي
كانت تغمر الساحة واألسواق المجاورة.
وك����ان ن��ه��ر ب����ردى ف��ي ب���داي���ات ال��ق��رن
التاسع عشر يتف ّرع في هذه الساحة إلى
فرعين يحتضنان جزيرة صغيرة غنية
باألشجار ،وحاليا ً وبعد أن ق ّل منسوب
نهر بردى لم يبق من الساحة سوي مم ّر
النهر.

} لورا محمود
دم��ش��ق مدينة ال��ت��اري��خ وال��ح��ض��ارة
وال��ح��ي��اة النابضة بالعشق واآله���ات
والتناقضات ،مزدحمة وخالية ،غنية
وفقيرة ،هادئ ٌة تالمس فيها الشمس لحظة
غيابها ،صاخب ٌة يهرب منك هدوء صبحها
سريعا ً لحظة استيقاظها بشوارعها
وحاراتها وأزقتها وساحاتها التي ما زالت
الى اليوم حضارة بأهميتها وموقعها،
وأي��ض �ا ً كملتقى للدمشقيين بمختلف
مشاربهم ،فساحة المرجة ص��ورة حية
لالكتظاظ السكاني واالزدحام الكبير فهي
مكان ال يعرف النوم ،خليط ما بين القديم
وال��ح��دي��ث ،الشعبي والفخم ،الوطني
واألجنبي ،كان البعض يطلق عليها اسم
الجزيرة أو بين النهرين ،ومن ث ّم أطلقوا
عليها المرجة بسبب غناها باألشجار،
يعج بجمال الحياة وقسوتها.
هي مكان
ّ
ساحة المرجة ،أو ساحة الشهداء،
كانت شاهدة على عزة من صمدوا وظلم
من تجبّروا ،ففي أواسط شهر أب من عام
 1915ألقى جمال باشا السفاح القبض
على عدد من المفكريين من سورية ولبنان
بتهمة تعاونهم مع فرنسا االستعمارية
التي كانت ت��ع��ادي ال��دول��ة العثمانية
آنذاك ،وبعد محاكمة صورية حكم عليهم
باإلعدام شنقا ً حتى الموت بتهمة خيانة
الدولة العليّا ،ث ّم ُنفذ الحكم في ساحة
المرجة التي ُس ّميت في ما بعد بساحة
ال��ش��ه��داء ،لتكون ه��ذه الساحة شاهدا ً
على أفظع جريمة ترتكب بحق نخبة
من رجاالت العلم والفكر والسياسة ،كما
شهدت المرجة أح��داث�ا ً سياسية أخرى
مهمة ،ومنها إعدام أبطال الثورة السورية
الكبرى ع��ام  1925الذين كانت فرنسا
تلقي بجثثهم في ساحة المرجة بغية
نشر الرعب في النفوس.

أهميتها المركزية

هي ساحة مشهورة في وسط دمشق،
ففي وسطها ينتصب معلم م��ن معالم
مدينة دمشق وهو العمود الشهير الذي
بُني قبل مائة عام ،وبُني على هذا العمود
مجسم لجامع ه��و األص��غ��ر ف��ي العالم
ّ
وس ّمي هذا النصب نصب «التلغراف»،
ُ

أه ّميتها الثقافية

�س��م ت��ذك��ارا ً
وج���اء ه��ذا ال��ع��م��ود وال��م��ج� ّ
لتدشين االت��ص��االت بين المركز دمشق
والمدينة المن ّورة والبالد اإلسالمية في
أواخر العهد العثماني متزامنا ً مع إطالق
ال��خ��ط ال��ح��دي��دي ال��ح��ج��ازي م��ن مدينة
دم��ش��ق وم��ح��ط��ة ال��ق��ط��ارات ال��م��ج��اورة
لساحة المرجة ،وقد أقيم العمود والنصب
ال��ت��ذك��اري س��ن��ة  1907أي���ام ال��وال��ي
العثماني حسين ناظم باشا وال يزال إلي
اليوم ،حيث كانت دمشق ،والتي أطلق
عليها العثمانيون اس��م «ش��ام شريف»
من أه ّم المدن في االمبراطورية العثمانية
بعد اسطنبول.
وف��ي أواخ���ر العهد العثماني كانت
ساحة المرجة مقرا ً لعربات التنقل التي
تج ّرها الخيول ،وكانت هذه الخيول تقف
إلى الجانب الشرقي تحت ظالل شجيرات
الصفصاف حول حوض ماء مرتفع قليالً

لتشرب منه خيول تلك العربات وهي
معدّة لنقل الناس بين األحياء وخاصة
ال��م��رض��ى منهم .وف��ي م��ا بعد تح ّولت
المرجة إلى مكان النطالق حافالت النقل
الجماعي إلي المدن السورية وإلى حارات
دمشق وريفها .وشهدت ساحة المرجة
كذلك أول انتشار لألتمتة اآللية بدخول
الترام أو الحافلة الكهربائية «الترامواي»
إليها سنة  1907وس��ي��ره ف��ي ش��وارع
مدينة دم��ش��ق ،وم��ن ث��م ال��س��ي��ارة التي
دخلت إليها عقب انتهاء الحرب العالمية
األول��ى سنة  ،1918وك��ان الدمشقيون
يسمونها «أتونبيل» ،إلى جانب سيارات
األج��رة الكبيرة التي كانت تؤ ّمن السفر
إلى خارج المدينة و ُتعرف بالبوسطة،
وسيارات القاطرة والمقطورة للنقل عبر
الصحراء ث ّم حافالت النقل الداخلي ضمن
المدينة التي ب��دأت بالسير منذ نهاية

الحرب العالمية الثانية سنة .1945
وف���ي خ��م��س��ي��ن��ات ال��ق��رن ال��م��اض��ي
أصبحت المرجة المكان الرئيسي النطالق
حافالت السفر الجماعي إلى جميع المدن
السورية ،وتح ّولت محالتها الكبيرة إلى
مرائب خاصة بك ّل مدينة تنطلق منها
وتأتي إليها سيارات الركوب الصغيرة،
ف��ك��ان جميع السوريين القادمين إلى
العاصمة دمشق يحطون رحالهم في
ساحة المرجة قبل أن يستقلوا الترامواي
أو حافلة النقل الداخلي في ما بعد ليذهبوا
إلى مقاصدهم في العاصمة .وقد انتهى
دور ساحة المرجة بشكل نهائي كمرآب
رئيسي للمدينة م��ع سبعينات القرن
تأسست م��راك��ز انطالق
الماضي حيث
ّ
حديثة.
وقد شهدت ساحة المرجة طوفان نهر
ب��ردى المتك ّرر ال��ذي كان يُسمى ال��زورة

تض ّم المرجة عشرات األبنية المختلطة
م��ا بين ال��ع��م��ارة القديمة والحديثة،
الشرقية منها واألوربية ،وشهدت المرجة
تأسيس فنادق دمشق الحديثة أوائ��ل
القرن الماضي بعد انتهاء دور الخانات،
كما عرفت المرجة أول دور للسينما في
تأسست فيها سينما زه��رة
دم��ش��ق ،إذ
ّ
دمشق عام  1918وأغلقت سنة 1928
تأسست سينما «اإلصالح خانة» عام
ث ّم ّ
 1921وسينما «الكوزموغراف» ،ومن
بعدها صارت سينما( :غ��ازي وسنترال
وف���اروق وال��ن��ص��ر) ،كذلك انتشرت في
الساحة المقاهي ،وم��ن أقدمها «مقهي
ديمتري «و»مقهي الكمال» و»علي باشا»
و»ال������ورد» .وش��ه��دت والدة ال��م��س��ارح
الدمشقية ،ومنها مسرح «زه��رة دمشق
«و»ال��ن��ص��ر» و»م��س��رح القوتلي» ال��ذي
�أس��س ف��ي ب��داي��ات ال��ق��رن العشرين
ت� ّ
وانتهى بحريق سنة  ،1928وكان يغني
فيه مشاهير المطربين والمطربات .وفي
عهد السلطان عبد الحميد أقيمت في
المرجة مبان حكومية جديدة ضخمة وفق
أساليب العمارة األوربية الحديثة ،ومنها
مق ّر «دار الحكومة» و»دائ���رة البلدية»
و»إدارة ال��ت��رام��واي» و»إدارة البريد»
و»دائ��رة العدلية» و»مستودع الذخائر
الحربية» و»دائ��رة األم�لاك السلطانية»
و»ثكنة التلغراف» و»مبنى العابد» الذي
ما زال قائما ً حتي اآلن.
تعتبر ساحة المرجة بمثابة الذاكرة
الحية لتاريخ دمشق فقد شهدت أحداثا ً
سياسية وتاريخية مهمة وكانت شاهدا ً
أيضا ً على بطوالت رجاالت سورية أثناء
ال��ث��ورة ال��س��وري��ة ال��ك��ب��رى ،فهي ت��روي
حكاية من تعطرت هذه األرض بدمائهم
ليحيا اإلنسان والوطن.

