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مقدمة

دبي...مدينة الأحالم

الثنين 4 �شباط/فبراير 2013

مدينة الحلم

الذي أصبحت  الوقت  ففي  العربية،  يعد هناك مكان شاغر في عاصمة كل األحالم  لم 
فيه الفنادق الفخمة في مصر وتونس خالية بسبب أحداث ثورة الربيع العربي وحيث اتخذ 
الوقت عينه، نالحظ في دبي  القناصة أماكنهم خلف نوافذ فنادق مدينة حلب السورية في 
بمناسبة  العالم  أنحاء  جميع  من  بالمتسوقين  والممتلئة  دة  المبرَّ التجارية  المراكز  انتشار 
سوريون،  الجنسيات:  مختلف  من  هم  المراكز  هذه  في  الباعة  للتسوق.  دبي  مهرجان 
فلسطينيون، لبنانيون، مصريون، مغاربة، هنود، باكستانيون، بنغاليون، فليبينيون، صينيون، 
عمرها  وبحضارة  الكبيرة  السكانية  بكتلتهم  ين  الذَّ اإليرانيين  باستثناء  ونيباليون،  أفغان، 
آالف السنين يرخون بثقلهم على الخليج الفارسي الذي يتصارع العرب معهم على تسميته 

دون طائل.

ولكن  اللغة.  ثنائية  هي  اإلشارات  كل  الغابرة،  االستعمارية  اإلمبراطوريات  في  كما 
اإلنكليزية(  )أي  ُتشكل  التي  اإلنكليزية  فوق  هي  العربية  أن  وصاعًدا  اآلن  من  الفارق 
مخالبها  تغرس  لب  والصُّ الزجاج  من  حاضرٍة  الغربيون  المدن  مهندسو  فصمم  ترجمتها، 
كل يوم بعيًدا في الصحراء والبحر. ومن شرفة الفندق الذي أقيم فيه على شاطئ الجميرا، 
يقال- شعار  تستطيع رؤية -كما  نخلة،  المشهد جزيرة اصطناعية على شكل  يعانق  حيث 
الهالل الكوني الذي يميز هذه المدينة العالمية على كوكب األرض، )برج العرب(، البرج 
األطول في العالم يقف عن يميني بقّمته المتجهة نحو السماء. نحو اليسار، وراء األفق غير 
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المرئي، تقع دولة البحرين، حيث كبحت الحكومة جماح ثورة الشعب في 14 آذار/مارس 
يكترث  ال  التي  سورية  تقع  خلفي  يوم.  بعد  يوًما  قيامها  من  شهر  غضون  في  2011م  عام 

ألمرها أحد!

المجزرة  صور  »اإلنترنت«  شبكة  على  الفيديو«  »مشاركة  مواقع  على  للتو  رأيت  لقد 
في  الرصاص  ُأطلق  ثم  ظهورهم  خلف  أيديهم  ُربطت  شاب،  مئة  فيها  ُقتل  التي  حلب  في 

رؤوسهم وألقي بهم في نهر قويق)*( المتصل بمياه المجاري.

رئيس اللجنة العسكرية لهذه المدينة العظيمة »حلب« الضاربة جذورها في فجر الخليقة 
ليلتحق  األسد  بشار  جيش  من  الفار  العكيدي  الجبار  عبد  العقيد  هو  اإلنسانية،  فجر  إلى 
بالجيش السوري الحر. التقيته في مدينة أنطاكية بتاريخ 17 تشرين األول/أكتوبر عام 2012 
في مقابلة طويلة وصف لي فيها ديمقراطية سورية المستقبل. كما شاهدته في مقطع فيديو 
القرآن  من  آيتان  ظهره  وخلف  هذه  الحرب  بجريمة  السوري  النظام  فيه  متهًما  مؤخًرا  نشر 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   و)ۇ   ڃ()**(  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې()***(.
بازدهارها  ممكن،  هو  ما  لكل  التجارة  ومدينة  البضائع  مستودع  دبي،  اجتذبت 
تتوافق  لكنها ال  للنفط،  غنية ومنتجة  بين ثالث دول  لوقوعها  والمفاجئ،  الالمحدود 
اإليرانية  اإلسالمية  والجمهورية  السعودية،  العربية  المملكة  بين  العولمة.  مفهوم  مع 
حيث الصرامة والتشدد المماثل لكن بالنسخة الشيعية، والتي تعيش في صراع مع دول 
العالم قائم على التهديد النووي والحظر لتضمحل فيها الحياة يوًما بعد آخر، والدولة 
الثالثة هي العراق حيث الديكتاتور صدام حسين واالحتالل األميركي والحرب األهلية 
مزقا النسيج االجتماعي. يأتي مواطنو هذه الدول – وأغلب الدول العربية - إلى دبي 
بحًثا عن العيش وغالًبا عن البقاء. ليتجروا وليستثمروا أو ليبدؤوا بتنفيذ مشاريع رائدة 
وأخصبتها  الرمال  أنجبتها  التي  المدينة  هذه  )دبي(  االستوائية  األمستردام  تلك  في 

دوالرات النفط.

بنهر   2013/7/29 مجزرة  بعد  سمي  الذي  سورية،  شمال  حلب  مدينة  يخترق  الذي  هو  حلب  نهر  أو  قويق  نهر   )*(
الشهداء.

)**( سورة آل عمران، اآلية: 103.
)***( سورة األنفال، اآلية 60.
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اإلماراتية  الشارقة  مدينة  في  األميركية  الجامعة  من  دعوة  تلقيت  اليوم،  هذا  صباح  في 
للحديث عن انقالبات العالم العربي، بدأت الرواية عن عامين مضيا تجولت خاللهما في 
أربعة  بعد  أخيرة  مرة  النظر  وأعيد  الثورات،  اجتاحته  الذي  العالم  هذا  في  االتجاهات  كل 
هذا  عاشق،  كمستشرق  شغفي  تشكيل  في  ساهما  اللذين  والتنقل  االغتراب  من  عقود 
إنها  العرب أحالمهم،  فيها  التي حقق  النادرة  المدينة  كتابته في هذه  أتممت  الذي  الكتاب 

دمشق عشقهم. 

مقدمة




