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أهوال الثورة

محمد رافع وصار للدراما السورية شهيدها
دمشق ــ وسام كنعان
م �ح��اول��ة االع� �ت ��داء ع �ل��ى س �ل��وم ح� ��داد في
مقهى ال��روض��ة ،وت�ه��دي��د ج�م��ال سليمان
ب��ال�ق�ت��ل ،وت�ش�ل�ي��ح أي �م��ن زي� ��دان س�ي��ارات��ه
ف��ي ال ��دورش ��ة وح� ��االت ال�خ�ط��ف امل�ت�ك��ررة
إلع�لام�ي��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون ال� �س ��وري ...ك��ل ذل��ك
ال ي��رت �ق��ي إل ��ى ال �ف��اج �ع��ة ال �ت��ي ت�ن��اق�ل�ت�ه��ا
املواقع اإللكترونية بسرعة قياسية مساء
الجمعة امل��اض��ي :اغ�ت�ي��ال املمثل ال�س��وري
ال �ش��اب م�ح�م��د راف ��ع ( )2012/1982نجل
امل�م�ث��ل أح �م��د راف� ��ع ،ب�ع��د خ�ط�ف��ه م��ن أم��ام
منزله في حي مساكن ب��رزة الدمشقي ثم
تعذيبه وقتله والتمثيل بجثته على يد
ك�ت�ي�ب��ة م�س�ل�ح��ة ت�ط�ل��ق ع�ل��ى ن�ف�س�ه��ا اس��م
«أح�ف��اد ال�ص��دي��ق» .س��ارع��ت ه��ذه األخيرة
إل� ��ى ن �ش��ر ن �ب��أ ت �ص �ف �ي��ة امل �م �ث��ل ال �س ��وري
على صفحة تنسيقية ّمساكن ب��رزة على
فايسبوك ،مشيرة إلى أن��ه «ضمن الحرب
على النظام وشبيحته ،فقد تمت تصفية
املمثل محمد راف��ع بعدما عثر معه على
س�لاح ف��ردي م��رخ��ص م��ن ف��رع امل�خ��اب��رات
ال� �ج ��وي ��ة» ،إ ّض ��اف ��ة إل� ��ى ن �ش��ر ص � ��ورة عن
ورق ��ة ق�ي��ل إن ��ه ع�ث��ر عليها م�ع��ه وق��د كتب
عليها أس�م��اء ن��اش�ط�ين س��وري�ين وبعض
أف ��راد امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة .وأك �م��ل ال�ب�ي��ان
ً
ّ
أن ه� ّ�ذه ال��ورق��ة ك��ان��ت دل�ي�لا كافيًا للتأكد
م ��ن أن � ��ه ك� ��ان ي �ع �م��ل ب��ال �ت �ش �ب �ي��ح ل�ص��ال��ح
ال �ن �ظ��ام ال � �س ��وري .وح ��امل ��ا ان �ت �ش��ر ال�خ�ب��ر
تحولت الصفحات االفتراضية ألصدقاء
املمثل ال�س��وري إل��ى مساحات ح��رة لنشر
تعليقات تنعي إبراهيم في «باب الحارة»
ال ��ذي ش� ّ�ي�ع��ه وال ��ده ش�ه�ي�دًا ف��ي املسلسل،
وت��وج��ه ال �ت �ع��ازي ل ��وال ��ده ال�ح�ق�ي�ق��ي ه��ذه
املرة ،فيما أشارت ناشطة سورية معروفة
ب �ت��أي �ي��ده��ا ل�ل�ن�ظ��ام ع �ل��ى ص�ف�ح�ت�ه��ا على
ّ
فايسبوك إل��ى أن راف��ع اغتيل على خلفية
م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف � ��ي ف �ي �ل ��م ت �س �ج �ي �ل��ي ن��اط��ق
ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة (ب �ع �ن ��وان Manufacturing
 )Dissent: The truth about Syriaيتمحور
ح��ول ال��دور التحريضي لوسائل االع�لام
في تشويه األحداث في سوريا وتحريفها
لصالح األجندة الغربية عبر بث األخبار
املزيفة التي تثير الكراهية .وفي الشريط،
ّ
ليعرف ع��ن نفسه بأنه ممثل
يظهر راف��ع
س ��وري ذو أص ��ول فلسطينية ث��م يتوجه
ً
إل � ��ى ال� �غ ��رب ق� ��ائ�ل��ا« :أرج � ��وك � ��م أن ت��أت��وا
وت �ش��اه��دوا اإلره��اب �ي�ي�ن ف��ي ب�ل�ادن��ا كيف
ي�ت�ص��رف��ون .ل��و ك��ان ه��ؤالء ف��ي بريطانيا،
لرأيتم كيف ستواجههم الحكومة .لدينا
ال�ح��ق ف��ي مقاومتهم وال��دف��اع ع��ن بلدنا،
ه �ن��اك إره ��اب� �ي ��ون م �ن �ت �ش��رون ف ��ي أن �ح��اء
البالد ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا» .ثم
يتهم راف��ع ف��ي الوثائقي بعض املحطات

العربية بتحويل استديوهاتها إلى غرف
عمليات على الهواء ،ويسأل« :ملاذا يسكت
العالم عن األبرياء الذين يموتون في غزة
والعراق وأفغانستان؟» .ويختم « :يريدون
قتلنا اليوم ألننا الحصن األخير املدافع
ع ��ن خ � �ي� ��ارات ال � �ن� ��اس ،ف��ال��زع �م��اء ال �ع��رب
جميعهم خانوا شعوبهم ....هل تعتقدون
أن هذه ثورة هنا؟».
بعد ذلك ،اشتعلت الصفحات اإللكترونية
ب��ال �خ �ب��ر ،خ �ص��وص��ًا ل ��دى ن �ج��وم ال��درام��ا
ال �س��وري��ة .كتبت امل�م�ث�ل��ة ن�س��ري��ن الحكيم
على صفحتها« :ل��و وقفنا دقيقة صمت
ل��روح ك��ل شهيد س��وري ،لبقينا صامتني
م��دى الحياة .ال تنتظروا م��ن ال�ح��روف أن
تترجم حزننا وغضبنا .الرحمة لروحك
يا محمد ،يا رافع علم بلدك والرحمة لكل

شهدائك سوريا» .أما املمثلة الشابة هبة
ن��ور ،فقد نعت زميلها على فايسبوك ثم
ّ
صرحت لـ«األخبار»« :لم أكن أعرف محمد
ً
جيدًا ،إال أنني عملت معه طويال ولم أملس
فيه سوى التزام الشاب الطموح والطيبة
املعروفة عن السوريني .وقد تكون الجريمة
الوحيدة ملحمد من وجهة نظر قاتليه هي

صفته العصابات
ّ
جثة
المسلحة وتركته ً
مرمية في بساتين برزة

محبته ل��وط�ن��ه» .ف��ي ح�ين كتبت النجمة
ك�ن��دة ع�ل��وش ع�ل��ى صفحتها ع�ل��ى امل��وق��ع
األزرق «ال للتشبيح والتشبيح املضاد ،ال
للعنف والعنف املضاد .ال ملقابلة الجريمة
ب��ال �ج��ري �م��ة م �ه �م��ا ك��ان��ت ج��ري �م��ة ال �ف �ن��ان
محمد رافع ( )...هناك مئة طريقة للتعامل
مع األم��ر غير االنتقام الدموي والتشفي.
ّ
ل�ن�ح��ك��م ال �ع �ق��ل وإال ف�س�ن�ن�ح��در إل ��ى درك
ال رج�ع��ة ب �ع��ده» .ث��م أردف ��ت بتعليق آخ��ر
تترحم فيه على زميلها لدى تأكيد الخبر.
ّ
إال أن للمحرضني على الفتنة رأي��ًا آخ��ر،
ّ
إذ س� ّ�رب��وا خ�ب�رًا مفبركًا ي�ق��ول إن علوش
ّ
وصرحت
ظهرت على قناة «ف��ران��س »24
ّ
ب��أن محمد راف��ع ك��ان شبيحًا ل��دى النظام
وك � ��ان ي �ه ��دد امل �م �ث �ل�ين امل �ع ��ارض�ي�ن وك ��ان
مجرمًا استحق اإلع��دام .لكن علوش نفت

في اتصال مع «األخبار» من مقر إقامتها
ف��ي م�ص��ر أن ت �ك��ون أج ��رت أي م�ق��اب�ل��ة أو
ت�ف� ّ�وه��ت ب �ه��ذا ال �ك�ل�ام ،م�ض�ي�ف��ة« :ت�خ��وف��ت
ف ��ي ال �ب ��داي ��ة م ��ن أن ي �ك ��ون خ �ط��أ ا ّمل�ح�ط��ة
الفرنسية ،لكنني تأكدت من عدم بثها ألي
خبر شبيه ،وأن��ا ال أع��رف املمثل ال��راح��ل،
ل�ك��ن يستحيل أن أك ��ون م��ع مقتله ألنني
لست مجرمة».
لم يكمل محمد رافع عامه الثالثني ورحلة
ً
قصيرة قدم فيها أعماال تلفزيونية أهمها
«االن �ت �ظ��ار» و«ب� ��اب ال� �ح ��ارة» و«ال��زع �ي��م»
ّ
لتغيبه ح��رب عمياء .ويبقى األس��ف على
ال��واق��ع ال �س��وري األل �ي��م ال ��ذي ص ��ارت فيه
أخبار القتل تتحول إلى م��ادة خام لعراك
ف � ��ارغ وف ��رص ��ة ل�ت�ل�ف�ي��ق أخ� �ب ��ار وت�ص�ف�ي��ة
حسابات ال تنتهي.

أحمد رافع:
ابن هذا الوطن
يقول املمثل أحمد رافع (الصورة) ،والد
ّ
الفنان القتيل ،لـ«األخبار» ،إن محمد
ّ
ّ ّ
«قرر تبني قضية وطنه
استشهد ألنه
والدفاع عنه ،وهو ليس أغلى من شهداء
سوريا الذي يتزايدون يومًا بعد يوم .هو
ابن هذا الوطن ،وقد أضيف اسمه اليوم
إلى قائمة الشهداء بسبب ّ
حبه للوطن
ّ
وتفانيه له» .ويتابع أنه تسلم جثة ابنه
بعد يومني من البحث املتواصل ،وقد
عثر عليها مرمية في بساتني منطقة
برزة.
أم��ا عن موعد التشييع ،فسيقام في
الثالثة عصر اليوم االثنني من مستشفى
«تشرين» العسكري في دمشق إلى مسجد
القزاز في حي مساكن برزة ،ثم سيوارى في
الثرى في مثواه األخير في مقبرة الدحداح
في شارع بغداد.

محمد رافع
في «بقعة ضوء »7

ريموت كونترول

ّ
يا دنيي شتي مصاري

MTV

< 21:30

ي �ف �ت��ح ب ��رن ��ام ��ج «ب �م��وض��وع �ي��ة» ع�ل��ى
«أم .ت � ��ي .ف � ��ي» ال �ل �ي �ل��ة م �ل��ف ال��وض��ع
االق � �ت � �ص� ��ادي وت� ��أث � �ي� ��رات امل �ت �غ �ي��رات
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل �ي��ه ،م �ن��اق �ش��ًا ظ��اه��رة
ال�ب�ط��ال��ة وال �غ�ل�اء وال �ه �ج��رة .ويستقبل
وليد ّ
عبود مجموعة من املسؤولني في
مختلف القطاعات املعنية.

في انتظار االنتخابات األميركية

«امليادين»

< 20:30

عشية االنتخابات الرئاسية األميركية،
يناقش جورج غالواي في «كلمة ّ
حرة»
على «امليادين» تبعاتها وانعكاساتها
ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ال� ��داخ � �ل� ��ي ،وم � ��ا ه��ي
السياسة الخارجية التي سيعتمدها
ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د خ �ص��وص��ًا ف ��ي م��ا
يتعلق بالشرق األوسط.

زافني جرفه النهر

«املستقبل»

دراما بدراما

< 20:30

ي�ح�ك��ي زاف �ي�ن ق�ي��وي�م�ج�ي��ان ال �ي��وم في
«ع��ل أك�ي��د» قصة نهر ان�ح��رف مجراه
ليستقر في مبنى سكني في منطقة
أدونيس ،متطرقًا إلى نزاع بني جارين
ع�ل� ّ�ى ح��ق امل� ��رور ف��ي ع��ال�ي��ه ومشكلة
متعلقة برخصة إعادة بناء في البقاع
األوسط.

MBC1

جمال سليمان فصيح

< 20:30

سهرة درامية بامتياز .هكذا ستكون
ح�ل�ق��ة «ن � � ّ�ورت» ال �ي��وم ،إذ تستضيف
ً
وف ��اء ال�ك�ي�لان��ي ك�ل�ا م��ن امل�م�ث��ل هاني
رم � � � ��زي وامل � �م � �ث � �ل� ��ة ص � �ف � ��اء س �ل �ط��ان
(الصورة) واملخرج رامي إمام ،إضافة
إل ��ى امل �م �ث��ل ي��وس��ف ال �ج ��راح وال�ف�ن��ان��ة
الجزائرية أمل بشوشة.

«دبي»

< 20:29

«السعادة الزوجية» هو عنوان حلقة
ال �ل �ي �ل��ة م ��ن «ال �ل �ي �ل��ة م ��ع ف ��اي ��ز» ال �ت��ي
تستضيف املمثلني ج�م��ال سليمان
وه ��ال ��ة ص��دق��ي (ال� � �ص � ��ورة) .وخ�ل�ال
ال� � �ح � ��وار ،ي� �ع ��رب ف ��اي ��ز امل ��ال� �ك ��ي ع��ن
مفاجأته بإتقان سليمان للغة العربية
الفصحى.

ّ
الحب في زمن الحرب

Arte

< 19:50

ت �ع��ود ب� �ن ��ا arteإل ��ى االرب �ع �ي �ن �ي��ات من
خالل عرض النسخة الكاملة من فيلم
«أط� �ف ��ال ال �ج �ن��ة» ( )1945للفرنسي
م��ارس �ي��ل ك��ارن��ي ال ��ذي ص� � ّ�وره خ�لال
ّ
الحرب العاملية الثانية .إنها قصة بائعة
ه� ��وى ي �ق��ع ف ��ي ح �ب �ه��ا م �م �ث��ل ص��ام��ت
وممثل ومجرم وارستقراطي.

