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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حوار مع الكاتب الروائي مصطفى خليفة

أجرى  الحوار : فادي كحلوس – رواق ميسلون

كاتــب وقــاّص ســوري، مــن مواليــد 1951 بدمشــق، يحمــل إجــازة فــي الدراســات الفلســفية واالجتماعيــة مــن 
ــات  ــل 1988، النحنح ــو الثقي ــة الخط ــه: رائح ــهر أعمال ــن أش ــابق. م ــي س ــل سياس ــام 1982، ومعتق ــق ع ــة دمش جامع
1990، الوعــر األزرق، فضــاءات مــن ورق، المنــزل ذو المدخــل الواطــئ 2002. قامــت الهيئــة العــام لقصــور الثقافــة فــي 
رجمــت مجموعتــه 

ُ
مصــر بطباعــة مجموعتــه األولــى والثانيــة وأصدرتهمــا ضمــن سلســلة »آفــاق الكتابــة« عــام 1999. ت

األولــى إلــى اللغــة اإليطاليــة وصــدرت عــام 1992، كمــا ترجمــت قصــص متفرقــة إلــى اللغــات اإلنكليزيــة، والفرنســية، 
ــة وغيرهــا. والصيني

مصطفى خليفة

مديــر تنفيــذي لمؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 
مــن مواليــد 1979، خريــج كليــة اإلعــالم بجامعــة دمشــق، ناشــط 
سياســي واعالمــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار دمشــق وريفهــا 
ــورة  ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس للتغيي
الكرامــة( 2011، لــه العديــد مــن المقــاالت والقــراءات النقديــة 

منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة.

فادي كحلوس
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1 - بيــن أوائــل عــام 1979، تاريــخ اعتقالــك األول، وأواخــر عــام 1994، تاريــخ نهايــة اعتقالــك الثانــي، 
أمضيــت ثاثــة عشــر عاًمــا فــي ســجون نظــام األســد. بعــد مــرور نحــو ثمانيــة وعشــرين عاًمــا علــى اإلفــراج 
عنــك، ومــع معرفتنــا بــأّن \نهايــة روايتــك »القوقعــة« تتــرك انطباًعــا بــأن المســاحات داخــل الســجن وخارجــه 
غيــر قابلــة للتمييــز، مــاذا بقــي مــن الســجن فــي روحــك؟ علــى الرغــم مــن مــرارة وآالم تجربتــك فــي االعتقال 
والســجن، فقــد قلــت إنــك محظــوٌظ ألنــك خضــت هــذه التجربــة، هــل تــرى حًقــا أّن مــن خــاض مثــل هــذه 

التجربــة القاســية محظــوٌظ أم أّن رأيــك يرتبــط بتجربتــك الشــخصية ورؤيتــك إليهــا؟

ــدة  ــجن، ولم ــن الس ــي م ــد خروج ــه. ُبعي ــؤال وجي ــذا س ــم، ه ــك؟ نع ــي روح ــجن ف ــن الس ــي م ــاذا بق م
ليســت بالقصيــرة، كانــت هنــاك لحظــة، بقــدر ثانيــة أو حتــى أقــل مــن ثانيــة، عنــد االســتيقاظ مــن النــوم كان 
ُيخيَّــل إلــيَّ أننــي مــا زلــت فــي الســجن، وفــي دردشــة عــن هــذه الحالــة مــع أحــد األصدقــاء تســاءلت يومهــا: 

ر لنــا إمــا أن نســكن الســجن، أو يســكن الســجن فينــا؟!  هــل ُقــدِّ
ولكــن ســؤالك عــن تأثيــر الزمــن فــي تخفيــف مفاعيــل الســجن، صحيــح، اآلن خفتــت هــذه األحاســيس 

والمشــاعر – خاصــة بعــد الخــروج مــن ســوريا- ولكــن هــل انتهــت، الجــواب هــو ال. 
أمــا فــي مــا يتعلــق بقولــي إننــي كنــت محظوًظــا خــالل تجربــة الســجن القاســية والوحشــية فهــو تحديــًدا 
ــم  ــاس ل ــؤالء الن ــة، فه ــنوات الطويل ــذه الس ــوال ه ــم ط ــم وبينه ــت معه ــن عش ــاس اللذي ــة الن ــّص نوعي يخ
يكونــوا عينــة عشــوائية مــن المجتمــع الســوري »قطًعــا لــم نكــن مالئكــة، بــل مجموعــة بشــرية مليئــة باألخطاء 
والنواقــص والعاهــات«، ولكــن كميــة اإليثــار والغيريــة والنبــل اللتــي وجدتهــا لــدى هــذه المجموعــة وفــي 
ــه  ــا وأًخــا طــوال العمــر لهــم في ــة أن تصبــح صديًق ــم أجــده فــي مــكان آخــر، وفــي الحصيل هــذا المــكان ل

الكثيــر مــن الحــظ. 

ــة،  ــهرة فائق ــهادة، ش ــة/ الش ــة، أو الوثيق ــذه الرواي ــص« 2008، ه ــات متلص ــة، يومي ــت »القوقع  2 - حّقق
ــر  ــجن تدم ــي س ــاة ف ــت الحي ــجون. تناول ــات أدب الس ــن رواي ــهر بي ــة األش ــت الرواي ــا أمس ــل بأنه ــم نق إن ل
ــذي  ــورة اإلذالل ال ــي ص ــاس ف ــع الن ــه، ووض ــذي يحوط ــوض ال ــف الغم ــعًيا لكش ــة، س ــل الدقيق بالتفاصي
تعّرضــوا لــه، وفضــح هــذا العــار الــذي خلقتــه الســلطة. أظهــرت الروايــة أن االعتقــال والتعذيــب ال يؤّديــان 
ــه يطــال أيًضــا أســرته  ــاة الجســدية واآلالم النفســية للمعتقــل السياســي شــخصيًّا فحســب، بــل إن إلــى المعان
وبيئتــه االجتماعيــة أيًضــا، وينجــم عنهمــا تبعــاٌت ال يمكــن حصرهــا. أيــن تقــع، فــي رأيــك، األهميــة األولــى 

ُبعيد خروجي من السجن، ولمدة ليست بالقصيرة، كانت هناك لحظة، بقدر ثانية أو 
 أنني ما زلت في السجن، 

َ
ل إلّي حتى أقل من ثانية، عند االستيقاظ من النوم كان ُيخَيّ

ر لنا إما أن  ّدِ
ُ

وفي دردشة عن هذه الحالة مع أحد األصدقاء تساءلت يومها: هل ق
,,نسكن السجن، أو يسكن السجن فينا؟!
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ألدب الســجون؟ هــل تكمــن األهميــة فــي جعــل الســجون مرئيــًة لمــن يقــرؤون مذّكــرات وروايــات وقصــص 
ــة وعلــى  ــاك أهميــة ألدب الســجون اليــوم بعــد أن أصبحــت الجرائــم علني ــزال هن أدب الســجون؟ هــل مــا ت

مــرأى ومســمع العالــم كلــه؟ 

كل مــاورد فــي مقدمــة هــذا الســؤال صحيــح، ال بــل يمكــن القــول دون مبالغــة، إن تاريــخ ســوريا منــذ عــام 
1970، هــو تاريــخ ســجون ومعتقــالت وإعدامــات ومجــازر، ونســبة قليلــة مــن العائــالت الســورية هــي التــي 

لــم تكتــِو بهــذه النــار بشــكل أو بآخــر. 
والكتابــة عــن كل ذلــك هــي قبــل كل شــيء واجــب، واجــب أخالقــي ووطنــي وانســاني، وجعــل كل ذلــك 

مرئًيــا مــن الجميــع، كمــا تقــول، هــو باألســاس لمقاومتــه والســعي لبنــاء وطــٍن خــاٍل مــن كل ذلــك. 
أمــا حــول مــا إذا كان أدب الســجون ال يــزال مهًمــا بعــد أن أصبحــت الجرائــم علنيــة، فأقــول نعــم، يظــّل 
أدب الســجون ضرورًيــا مــا دامــت هنــاك ســجون مســتمرة، وفــي المــآل النهائــي إن وظيفــة األدب هــي التعبيــر 

عمــا هــو موجــود فــي الواقــع.

ــوري؛  ــجون الس ــا »أدب الس ــي كتابه ــي، ف ــل إيران ــن أص ــة م ــة أميركي ــي، باحث ــريعة طالقان ــت ش 3 - قّدم
ــًا لمســألة التعذيــب فــي الســجن،  ــاء تناولهــا لروايتــك »القوقعــة«، تحلي شــاعرية حقــوق اإلنســان« فــي أثن
ــه علــى الرغــم مــن أّن الهــدف مــن التعذيــب هــو الحصــول علــى المعلومــات مــن المعتقــل، إاّل  إذ تــرى أن
أن الهــدف األســاس هــو تحطيــم المعتقــل وتفكيكــه وتطويعــه ليصبــح متوافًقــا مــع صــوت الســلطة ونهجهــا 
ــا، ولجعلــه كائنـًـا غيــر بشــري، ألّن وحشــية التعذيــب تــؤّدي إلــى تقويــض إحســاس الفــرد بنفســه،  ولــو ظاهريًّ
ــي أدب  ــب ف ــر التعذي ــة تصوي ــي أن عملي ــدت طالقان ــك أك ــا. لذل ــه أيًض ــه وبواقع ــر حول ــانيته، وبالبش وبإنس
ــق  الســجون طريقــة لاستشــفاء مــن هــذه التجربــة القاســية، وتحّديهــا، وتجاوزهــا. هــل كتبــَت القوقعــة لتوثِّ

مــا جــرى أم كانــت طريقــك إلــى شــيء مــن االستشــفاء؟

لأســف لــم أّطلــع علــى كتــاب الســيدة شــريعة طالقانــي، ولكننــي أتفــق تماًمــا معهــا مــن حيــث الغايــات 
ــة  ــد أن لسياس ــك أعتق ــن ذل ــر م ــن أكث ــجون، ولك ــي الس ــب ف ــالل التعذي ــن خ ــام م ــا النظ ــعى إليه ــي يس الت
اإلذالل التــي اتبعهــا األســد أبعــاد أكثــر مــن انتــزاع المعلومــات وضمــان اإلذعــان والمــواالة، وبالمناســبة هي 
ليســت مقتصــرة علــى مــن هــم داخــل الســجون فحســب، بــل هــي معّممــة فــي كامــل المجتمــع الســوري، 
حتــى بطانتــه المؤلفــة مــن كبــار المســؤولين كانــوا أذالء بامتيــاز، وهنــا أشــير إلــى نقطــة لــم تعــَط األهميــة 
المطلوبــة، وهــي البنيــة النفســية للدكتاتــور، وإذا كان األدب يســتطيع أن يفســر هــذا قليــاًل فــإن هــذه المســألة 

أعتقــد أنهــا مــن مهمــة علــم النفــس، باحثيــن ودارســين وعلمــاء. 
أما دوافع كتابة القوقعة، فإضافة إلى كونه واجًبا، هي كل ما ذكرت في سؤالك. 

إن تاريخ سوريا منذ عام 1970، هو تاريخ سجون ومعتقالت وإعدامات ومجازر، ونسبة 
,,قليلة من العائالت السورية هي التي لم تكتِو بهذه النار بشكل أو بآخر
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 4 - قلــت فــي مقابلــة لــك: أحلــم فقــط أن أرى ســورية حــرة. اآلن، وبعــد مــا شــهدته الثــورة الســورية مــن 
انزياحــات وتعرجــات، ومــا آلــت إليــه مــن هزيمــة مؤســفة، قــد ال يــزال هــذا الحلــم حاضــًرا لديــك، ولدينــا، 
ــي  ــوت الت ــلة الم ــد سلس ــًا بع ــوم أص ــن الي ــه ممك ــم ذات ــل الحل ــًا؟ ه ــق فع ــن التحّق ــو ممك ــل ه ــن ه لك
شــهدناها؟ خصوًصــا أنــك صــورت تأثيــر المــوت فــي أنفســنا، فــي روايــة »القوقعــة« 2008، أي قبــل مشــهد 
المــوت الكثيــف الــذي يحوطنــا، عندمــا قلــت »يــا لينــا أنــا أؤمــن أن اإلنســان ال يمــوت دفعــة واحــدة، كلمــا 
ــق أو القريــب  ــه هــذا الصدي ــذي كان يحتل ــإن الجــزء ال ــه، ف ــق أو واحــد مــن معارف ــٌب أو صدي ــه قري مــات ل
يمــوت فــي نفــس هــذا اإلنســان، ومــع األيــام ومــع تتابــع سلســلة المــوت تكثــر األجــزاء التــي تمــوت داخلنــا، 
تكبــر المســاحة التــي يحتلهــا المــوت، وأنــا يــا لينــا أحمــل مقبــرة داخلــي! تفتــح هــذه القبــور أبوابهــا ليــًا، 

ينظــر إلــيَّ نزالؤهــا، يحادثونــي ويعاتبونــي.«

أتفــق معــك فــي مــا يتعلــق بسلســلة المــوت التــي شــهدناها، والتــي لــم تكــن لتخطــر علــى بــال أي منــا فــي 
أكثــر كوابيســنا رعًبا وبشــاعة. 

ولكــن لــن نتنــازل عــن حقنــا بالحلــم فــي أن نــرى بلدنــا حــرة، أمــا أن يكــون الحلــم قابــاًل للتحقــق اآلن أم 
ال فهــذه مســألة أخــرى. 

ق بيــن االعتــراف بالهزيمــة وبيــن االستســالم، فاالعتــراف بالهزيمــة يســتلزم  وبــكل األحــوال يجــب أن نفــرِّ
شــجاعة وواقعيــة، وهــو أمــر ال بــّد منــه إذا أردنــا القيــام مــن كبوتنــا واالنطــالق مــن جديــد. 

وقد ال تكون أحالمنا قابلة للتحقق في المدى المنظور، ولكن من واجبنا أن نسعى لتحقيقها. 
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ــق  ــن طري ــى ع ــد أت ــد ق ــام األس ــك، إن نظ ــة ل ــي مقابل ــت ف 5 - قل
العنــف، واســتمّر بالعنــف، وهذا معــروف لــدى الجميع، لكنــك أكدت 
أيًضــا أّن هــذا النظــام لــن يســقط إاّل بالعنــف. أال تعتقــد، بعــد تجربــة 
العقــد الماضــي 2012-2022، أن العنــف فشــل فــي إســقاط النظــام، 
وأن العنــف هــو الملعــب الــذي يبــرع فيــه النظــام أكثــر مــن الجميــع؟ 
ــية  ــة سياس ــة ثقافي ــود نخب ــن وج ــدأ م ــام تب ــة النظ ــد أن هزيم أال تعتق
ســورية، مســتقلة وديمقراطيــة، وهــو مــا لــم يتوافــر إلــى يومنــا هــذا؟

ــا، ولكــن األمنيــات والرغبــات شــيء والحقائــق العنيــدة الموجــودة علــى  أتمنــى أن يكــون كالمــي خاطًئ
األرض شــيء آخــر. 

ــر أكثــر مــن نصــف شــعبها، والنصــف اآلخــر الــذي ال يــزال تحــت  منــذ عــام 2011، تدمــرت ســوريا، ُهجِّ
ســيطرة النظــام يعيــش مجاعــة حقيقيــة، وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فــإن »النظــام – العصابــة« لــم يقــدم أي 

تنــازل حتــى لــو كان تنــازاًل شــكلًيا. 
قــد ال يكــون مــن المناســب فــي هــذه العجالــة الجــدال حــول وجــود أو عــدم وجــود نخبــة ثقافيــة سياســية 
ــمين  ــة كل ياس ــارع حامل ــى الش ــتنزل إل ــل س ــتفعل؟ ه ــاذا س ــدت، م ــن إن ُوج ــة، ولك ــتقلة وديموقراطي مس
دمشــق وتحاصــر القصــر الجمهــوري؟ مــاذا ســيكون مصيرهــا؟ أم أنهــا ســوف تســتجدي المجتمــع الدولــي 

ليســقط لهــا األســد؟! 
ــي  ــا صديق ــول ي ــام. أق ــقاط النظ ــي إس ــف ف ــل العن ــي وفش ــد الماض ــة العق ــن تجرب ــر ع ــيء أخي ــاك ش هن
ــم يكــن  ــى النظــام – داعــش وأخواتهــا، وهــؤالء ل ــة إل إن مــن امتلــك العنــف فــي هــذا العقــد هــم – إضاف
هــدف إســقاط النظــام مــن أولوياتهــم، بــل علــى العكــس كان علــى رأس اهتماماتهــم ضــرب القــوى الســاعية 

إلســقاط النظــام.  

6 - أقتبــس مــن روايــة »القوقعــة«: »أهــذا هــو الشــعب الــذي يتكلــم عنــه السياســيون كثيــًرا، يتغنــون بــه، 
دونــه، يؤلِّهونــه؟ ولكــن، هــل مــن المعقــول أن هــذا الشــعب العظيــم ال يعــرف مــاذا يجــري فــي بلــده؟ إذا  يمجِّ
لــم يكــن يعــرف فتلــك مصيبــة، وإذا كان يعــرف ولــم يفعــل شــيًئا فالمصيبــة أعظــم، اســتنتجت أن هذا الشــعب 
ــل  ــتنتاجك؟ وه ــتقّر اس ــن اس ــن االحتمالي ــن هذي ــى أيٍّ م ــا، عل ــؤال هن ــا«. الس ــدًرا أو أبلًه ــون مخ ــا أن يك إم
تصلــح هــذه الكلمــات اليــوم لمقاربــة حالــة شــريحة واســعة نســبيًّا من »الشــعب الســوري« فــي داخل ســورية؟

ق بين االعتراف بالهزيمة وبين  يجب أن نفّرِ
االستسالم، فاالعتراف بالهزيمة يستلزم شجاعة 
وواقعية، وهو أمر ال بّد منه إذا أردنا القيام من 

,,كبوتنا واالنطالق من جديد
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ال هــذا وال ذاك، وهــذا الــكالم مــا هــو إال عبــارة عــن صرخــة ألــم وقهــر، وأســتطيع أن أزعــم أن كل ســجين 
جــرى نقلــه مــن ســجنه إلــى مــكان آخــر ألي ســبب كان »ســجن آخــر، فــرع أمــن، مستشــفى...« ومــّر مــن 
شــوارع المدينــة ورأى النــاس فــي الشــوارع والحيــاة تســير ســيرها الطبيعــي، وكأن ال ســجون وال ســجناء فــي 

هــذا البلــد، إال وانتابــه هــذا اإلحســاس وصــرخ مثــل هــذه الصرخــة. 
وال أعتقــد أيًضــا أن هــذا الوصــف ينطبــق علــى هــذه الشــريحة الواســعة مــن الشــعب الســوري، وأظــن أن 
األمــر فــي مــكان آخــر، شــيء لــه عالقــة بوعــي المواطــن وثقافتــه، وأن يكــون مهتًمــا بالشــأن العــام لبلــده، 

وليــس مــن أصحــاب ثقافــة »امشــي الحيــط الحيــط... ». 
وعلــى ســبيل المثــال: منــذ بضــع ســنوات عندمــا أفشــل الشــعب التركــي محاولــة االنقــالب العســكري، 
علــق أحــد األصدقــاء قائــاًل: لــو أن آباءنــا فــي عــام 1970 فعلــوا كمــا فعــل األتــراك لكانــوا جنبــوا ســوريا 

هــذا الخــراب المعّمــم. 

دة ليــس مــن حــراس  7 - منــذ بدايــة اعتقالــه فــي تدمــر، كانــت حيــاة موســى، فــي روايــة »القوقعــة«، مهــدَّ
الســجن الذيــن يمارســون التعذيــب واإلذالل واإلهانــة بحــق المعتقليــن بــا توّقــف فحســب، ولكــن أيًضــا مــن 
المتطرفيــن اإلســاميين فــي زنزانتــه الذيــن يعتقــدون أّنــه كافــٌر يجــب إعدامــه، ولذلــك ظــلَّ معــزواًل لعشــر 
ســنوات داخــل الســجن. أليســت هــذه حــال الوطنييــن الديمقراطييــن اليــوم خــارج الســجن، هــم محاَربــون 
مــن النظــام والمتطرفيــن فــي آٍن مًعــا، ومعزولــون عــن الســوريين أو هــم عزلــوا أنفســهم؟! بعــد ســقوط مدينــة 
الطبقــة بيــد »داعــش«، ســكن منزلــك »أميــر داعشــي«، كسياســي يســاري أواًل، وكروائــي ثانًيــا، مــا األثــر الــذي 

تركتــه هــذه المفارقــة فــي عقلــك وروحــك؟
ليــس حــال الوطنييــن الديموقراطييــن فقــط، هــي حــال جميــع النــاس فــي منطقتنــا، هــذه الثنائيــة –اســتبداد 

وعســكر، إســالميين – تبــدو وكأنهــا قــدر المنطقــة القاتــل. 
ــورة  ــد ث ــر وبع ــي مص ــا، ف ــرات آالف الضحاي ــوداء وعش ــرية الس ــة العش ــذه الثنائي ــت ه ــر أعط ــي الجزائ ف
شــعبية ناجحــة أطاحــت بالدكتاتــور، أيًضــا بــرزت هــذه الثنائيــة القاتلــة والشــعب المصــري هــو مــن يدفــع 
الثمــن، وأمامــك أيًضــا نظــام طالبــان لإلســالم الســني ونظــام العــراق لإلســالم الشــيعي، وهكــذا كل المنطقــة 

تدفــع تكلفــة حصارهــا بيــن طرفــي هــذه الثنائيــة. 
ــا الشــخصية،  ــا ومتعلقاتن ــر مــن ذكرياتن ــا، نعــم هــذا صحيــح، وقــد خســرنا الكثي أمــا ســؤالك عــن منزلن

ــا بمــا حــّل بالســوريين وخســائرهم الجســيمة.    ولكــن هــذا ال شــيء قياًس

منذ بضع سنوات عندما أفشل الشعب التركي محاولة االنقالب العسكري، علق أحد 
: لو أن آباءنا في عام 1970 فعلوا كما فعل األتراك لكانوا جنبوا سوريا 

ً
األصدقاء قائال

,,هذا الخراب المعّمم
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


