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العالم

العالم

ُ
«الروس قادمون» :رهاب الحرب الجــديدة
قضية

ُ ّ
«خالفًا للرأي السائد ،ال تزال روسيا تمثل التهديد األخطر على األمن
القومي األميركي» ،كتب في عام  2006الباحث األميركي ستيفن
كوهين ،في مقالة بعنوان «الحرب الباردة الجديدة» ،نشرها موقع
«ذا نيشن» .البروفيسور المتخصص في الدراسات الروسية في جامعتي
«برينستون» و«نيويورك» ،توقع في حينه «العودة الحتمية» للحرب
الباردة ،مؤكدًا دخول العالم في «حالة سياسية» شبيهة بتلك التي
كانت موجودة بين الواليات المتحدة وحلفائها من جهة واالتحاد
السوفياتي وحلفائه من جهة أخرى ،في المرحلة التي أعقبت الحرب
العالمية الثانية
رنا حربي
«ال ـ ـ ـ ـ ــروس قـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــون!» ،عـ ـ ـب ـ ــارة ت ـك ــاد
ت ـخ ـت ـصــر ح ــال ــة ال ــذع ــر الـ ـت ــي س ــادت
ب ـل ــدة ف ــادس ــو ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ال ـح ــدود
ال ـ ـنـ ــروي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
املاضي ،عقب سماع صفارات اإلنــذار
ملــدة  15دقيقة إثــر خلل فـنــي .انهالت
االت ـصــاالت ،مــن منتصف الليل حتى
ســاعــات الـصـبــاح األول ـ ــى ،عـلــى مركز
ال ـشــرطــة ف ــي ال ـب ـلــدة ال ـنــروي ـج ـيــة ،في
ح ــن ارت ـف ـعــت األصـ ـ ــوات املـ ـح ــذرة من
احـتـمــال اشـتـعــال الـجـبـهــة مــع الــدولــة
امل ـ ـج ـ ــاورة ،روس ـ ـيـ ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
استقرار العالقات بني البلدين اللذين
يتشاركان حدودًا برية تمتد على أكثر
م ــن  196ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،وأخـ ـ ــرى بـحــريــة
بطول يوازي  24كيلومترًا.
فــادســو لــم يدخلها ّ
أي جندي روســي
مـنــذ أواخـ ــر ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة،
لـ ـك ــن ّ
رد الـ ـفـ ـع ــل غـ ـي ــر ال ـ ـع ـ ــادي ل ـفــت
ّ
األن ـ ـظـ ــار ،إذ أكـ ــد أن أطـ ـي ــاف حـمــات
«ش ـيـط ـنــة» مــوس ـكــو ورئ ـي ـس ـهــا بــاتــت
مهمينة« :خلل فني» في بلدة نائية ال
يتعدى عدد سكانها ستة آالف نسمة،
رفـ ــع ال ـغ ـط ــاء ع ــن «ك ــاب ــوس ال ـح ــرب»
ّ
ال ــذي ُيــاحــق ســكــان الـ ــدول امل ـجــاورة
لروسيا ،وفضح ّ«الــرهــاب الهستيري
من الروس» ،املتفشي نتيجة التهويل
املستمر بـ«الخطر الروسي».
في املشهد العام ،وعلى مدى السنوات
املاضية ،وتحديدًا منذ إشعال الجبهة
األوك ــرانـ ـي ــة عـ ــام  ،2014ك ــان ــت نسب

ما نراه هو ثمرة سنوات
التراجع األميركي
من
ّ
والتقدم الروسي
الـنـجــاح الــروســي فــي ال ـحـ ّـد مــن وطــأة
هـ ــذه ال ـه ـج ـمــات اإلع ــام ـي ــة ت ـت ـفــاوت،
ل ـك ــن ه ـ ــذا لـ ــم ي ـم ـن ــع ال ـ ـطـ ــرف امل ـق ــاب ــل
م ــن ت ـص ـع ـيــد م ـس ـت ــوى ح ـم ــات ــه إل ــى
ّ
حـ ـ ّـد اتـ ـه ــام مــوس ـكــو ب ـش ــن «ه ـج ـمــات
ع ـس ـك ــري ــة» مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى األراض ـ ــي
األوروبية.

حلقة الجاسوس
أجـ ـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـل ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ال ـغ ــرب ــي ال ـط ــوي ــل ُعـ ـ ِـرضـ ــت فـصــولـهــا
الـشـهــر املــاضــي فــي مــديـنــة ســالــزبــري
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ح ـيــث ت ـحـ ّـولــت جــريـمــة
تسميم الـجــاســوس الــروســي السابق
سيرغي سكريبال وابنته إلى «هجوم
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري (روس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي) ع ـ ـلـ ــى أراض ـ ـ ـ ــي
اململكة املتحدة» ،وفق رئيسة الــوزراء
البريطانية تيريزا ماي ،التي أضافت
ّ
أيضًا أن «الروس سبق أن استخدموا
غـ ـ ــازات األعـ ـص ــاب ف ــي ه ـج ـمــات على
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ...ك ـ ـنـ ــوع مــن
االستهزاء واالزدراء والتحدي».
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،يستغرب
الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون

الـعــاقــات الـخــارجـيــة ورئ ـيــس تحرير
مجلة «بوليتيكس فيرست» ،ماركوس
بـ ــابـ ــادوبـ ــولـ ــوس ،رب ـ ــط ال ـح ــدي ــث عــن
ح ــرب بـ ــاردة جــديــدة ب ـحــادث تسميم
الـ ـج ــاس ــوس الـ ـس ــاب ــق ،ال ـ ـ ــذي أف ـ ــادت
تـقــاريــر صـحــافـيــة ،األس ـبــوع املــاضــي،
بأنه بعد أيام من تعافي ابنته «تجاوز
م ــرحـ ـل ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر» ،ف ـ ــي ح ـ ــن تـبـحــث
بــري ـطــان ـيــا إم ـكــان ـيــة مـنـحـهـمــا هــويــة
ج ــدي ــدة وتــوط ـي ـن ـه ـمــا ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة.
«مــا ن ــراه الـيــوم هــو ثـمــرة سـنــوات من
الـتــراجــع األمـيــركــي والـتـقـ ّـدم الــروســي،
وهو اعتراف ضمني من قبل الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـت ـف ـك ــك الـ ـنـ ـظ ــام األحـ ـ ـ ــادي
ّ
القطب» ،يؤكد بابادوبولوس ،متهمًا
ل ـنــدن ف ــي ال ـس ـيــاق بــاسـتـغــال ح ــادث
التسميم ل ــ«زيــادة اإلن ـفــاق العسكري
عـلــى ال ــدف ــاع وتـبــريــر تـعــزيــز الــوجــود
العسكري لحلف شمال األطلسي في
املناطق القريبة من الحدود الروسية»
(راجع كادر الخارجية الروسية أدناه).
في هــذه الحلقة ،لعب اإلعــام الغربي
ّ
امل ـس ـي ـط ــر دورًا م ـت ـق ــدم ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ــأن
االتـ ـه ــام ال ـبــري ـطــانــي ل ــروس ـي ــا بـشــأن
الجاسوس لم تثبته حتى املختبرات
البريطانية ،أهمها املختبر العسكري
في «بورتون داون» .على سبيل املثال،
يؤكد الصحافي جوناثن النــداي ،في
ّ
ح ــدي ــث إل ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «روس ـي ــا
ّ
قــامــت بتسميم سـكــريـبــال» .لـكــن هــذا
الصحافي ال ــذي كــان مــن بــن القالئل
ّ
الــذيــن شككوا سابقًا فــي مــزاعــم إدارة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق ج ــورج
ب ـ ــوش ل ـ ـغـ ــزو الـ ـ ـع ـ ــراق ،وت ـ ـح ـ ـ ّـول فــي
حينه إلــى قــدوة في العمل الصحافي
«املستقل والنزيه»ّ ،
يتهرب من اإلجابة
حــن ُي ـســأل عــن «الــدل ـيــل» ال ــذي ُيــديــن
م ــوسـ ـك ــو ب ـش ـك ــل ق ـ ــاط ـ ــع .ي ـل ـج ــأ إل ــى
م ـهــاج ـمــة وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ــروس ـي ــة
«الناطقة باسم الكرملن» ،التي تعمل
على «الترويج لألكاذيب بهدف إرباك
الرأي العام وتضليله».

ٍّ
الرهاب الهستيري من الروس متفش نتيجة التهويل المستمر (كيريل كودرفافستيف)

قضية سكريبال «القذرة»
األسبوع املاضي ،أعلنت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا ،في مؤتمر صحافيّ ،أن «تضخيم لندن لقضية سكريبال هو
وقامت
محاولة لتبرير النفقات العسكرية» ،وهو «تكتيك» استخدمته واشنطن
ً
بتسويقه وتصديره إلى العالم ،ال سيما إلى الدول األعضاء في «الناتو» .ومذكرة
بتصريح لوزير الدفاع البريطاني طالب فيه بتحديث القوات املسلحة البريطانية
على خلفية «الهجوم بدم بارد على سكريبال» ،قالت زاخاروفا« :صلة مباشرة:
ً
روسيا هاجمت بريطانيا ،نريد أمواال ألننا نحتاج إلى املزيد من األسلحة» ،فيما
وصفت القضية بـ«القذرة».

صراع طويل مع واشنطن
ال لندن

«الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـدد ح ـ ـ ــول ال ـخ ـط ــط
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدرع
ال ـصــاروخ ـيــة فــي بــول ـنــدا وجـمـهــوريــة
التشيك ،أي فــي املناطق الواقعة قرب
األراضـ ـ ــي ال ــروس ـي ــة ،ه ــو دل ـيــل جــديــد
على أن العالقات األميركية الروسية
ت ـتــدهــور بـشـكــل س ــري ــع ،وتـتـجــه نحو
اندالع حرب باردة جديدة» ،قال كوهني
في مقالة أخرى نشرها عام  2007عقب
ت ـعــرضــه الن ـت ـق ــادات واس ـع ــة تـ ّ
ـأجـجــت
ب ـص ــورة خــاصــة بـعــد ات ـهــامــه «معظم
املـســؤولــن األمـيــركـيــن والصحافيني
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــن» ب ــ«ت ـج ـ ّـاه ــل» حـقــائــق
ال ـن ـه ــوض الـ ــروسـ ــي ،ألنـ ـه ــم ي ـخــافــون
«مــواج ـهــة سـيــاســاتـهــم غـيــر الحكيمة
وت ـح ـل ـيــات ـهــم ال ـخــاط ـئــة م ـنــذ ان ـه ـيــار
االتحاد السوفياتي عام .»1991
بعد مرور عشرة أعوام ،أي في تشرين
األول امل ـ ــاض ـ ــي ،كـ ـت ــب كـ ــوهـ ــن الـ ــذي
سـيـصـبــح رئ ـيــس تـحــريــر «ذا نيشن»

ُ
ال ـت ــي ت ـع ـ ُّـد راه ـن ــا امل ـج ـلــة األس ـبــوع ـيـ ًـة
األق ـ ــدم ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،مـقــالــة
جـ ــديـ ــدة بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة
الجديدة أكثر خطورة من سابقتها»،
ّ
وقـ ـ ـ ــال إن الـ ـع ــال ــم ي ـش ـه ــد تـ ـه ــدي ــدات
اق ـت ـص ــادي ــة وأم ـن ـي ــة «غ ـي ــر مـسـبــوقــة»
ُ
ت ـ ـنـ ــذر بـ ـم ــواجـ ـه ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة روسـ ـي ــة
ّ
قــريـبــة ،مستدركًا ب ــأن اإلع ــام ّ الغربي
«يـتـجــاهــل» ال ــواق ــع لـنــاحـيــة أن ــه «غير
مكترث» بتداعيات التسويق ،عن قصد
أو غير قصد ،لسياسة العداء لروسيا.

بـ ـه ــدف ت ــدعـ ـي ــم وجـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــره ،حـ ـ ّـدد
كــوهــن سـتــة ع ــوام ــل أســاس ـيــة تجعل
«الحرب الباردة الجديدة أكثر خطورة
من سابقتها» ،مضيفًا إليها في وقت
ً
الحق عامال سابعًا في مقالة بعنوان
«روس ـي ــاف ــوب ـي ــا ف ــي الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،ن ـش ــره ــا فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مــن
حزيران الجاري ،وهو« :إشاعة الرهاب
والخوف من روسيا».
هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل بـ ـ ـ ــدأت ت ـن ـج ـل ــي فــي
األش ـه ــر األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري،

ال ب ــل ج ـع ـل ـت ـهــا «أزم ـ ـ ــة ال ـج ــاس ــوس
الــروســي» ملموسة ،خاصة لناحية
ّ
دور اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ـيـ ـه ــا .إال أن درجـ ــة
الـ ـخـ ـط ــورة ت ــرت ـب ــط ب ـش ـكــل م ـبــاشــر،
ّ
وف ـقــا لـلـبــاحــث األم ـيــركــي ،بــواقــع أن
«مركز التصادم» في هذه الحرب لن
يكون عند الحدود املشتركة لبرلني
امل ـن ـق ـس ـم ــة ،أو فـ ــي مـ ــا ك ـ ــان ُي ـس ـمــى
«ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث» ،ب ــل «ع ـل ــى ح ــدود
ً
روس ـي ــا م ـب ــاش ــرة» وي ـم ـتــد م ــن دول
ً
البلطيق وأوروب ــا الشرقية وصــوال
إلــى أوكرانيا والبحر األســود ،حيث
«ن ـش ـه ــد نـ ـمـ ـوًا م ـت ـس ــارع ــا ل ـل ـ ّـوج ــود
ال ـع ـس ـك ــري األطـ ـلـ ـس ــي» ،ي ـت ـمــثــل فــي
إرس ـ ــال امل ــزي ــد م ــن الـ ـق ــوات وال ـع ـتــاد
وال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات وال ـ ـس ـ ـفـ ــن الـ ـح ــربـ ـي ــة،
بــاإلضــافــة إلــى إنـشــاء قــواعــد الــدفــاع
الـصــاروخــي .ومنذ عــام  ،2016يقيم
«الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــو» مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات ض ـخ ـم ــة فــي
ب ــول ـن ــدا ،ال ـت ــي ي ـن ـظــر إل ـي ـهــا ال ـغــرب
ك ــ«خ ــاص ــرة روس ـي ــا الـضـعـيـفــة» في
ال ـش ــرق األوروبـ ـ ـ ــي ،وك ــذل ــك ف ــي دول
البلطيق ال ـثــاث :التـفـيــا ،إستونيا،
ولـ ـيـ ـت ــوانـ ـي ــا املـ ـتـ ـصـ ـل ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــا
وجغرافيًا بدولتي السويد وأملانيا،
ُ ّ
وهي باتت تشكل أولوية لروسيا قد
تطغى على األولوية البولندية.
الــوجــود العسكري األجـنـبــي األضخم
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ــروسـ ـي ــة م ـن ــذ ال ـغ ــزو
األملاني النازي عام  ،1941دفع موسكو
إلى تأمني حدودها من خالل العمليات
العسكرية املـضــادة ،كما في جورجيا
وأوكرانيا ،وزيــادة حشدها العسكري
ف ــي كــال ـي ـن ـي ـن ـغــراد ،املـنـطـقــة الــروس ـيــة
ّ
امل ـطــلــة عـلــى الـبـلـطـيــق ،وال ــواق ـع ــة بني
ل ـي ـت ــوان ـي ــا وبـ ــول ـ ـنـ ــدا .لـ ـ ــإشـ ـ ــارة ،فــي
تـمــوز املــاضــي ،أعـلــن وزي ــر الخارجية
ا ّل ـب ــول ـن ــدي ،ف ـي ـتــولــد فــاشـيـكــوفـسـكــي،
أنـ ــه «فـ ــور ان ـت ـهــاء أع ـم ــال ب ـنــاء قــاعــدة
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي األمـ ـي ــرك ــي فــي
مدينة ريــدزيـكــوفــو ،سيتم نشر قــوات

األطـلـســي وال ـق ــوات األمـيــركـيــة فيها»،
مشيرًا إلــى إمكانية أن تصبح بولندا
«دولـ ــة مــن الـفـئــة األولـ ــى» فــي الـحـلــف.
وجـ ـ ــاء ذل ـ ــك ب ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن ع ـ ــام عـلــى
ّ
تدشني أول قاعدة للدرع الصاروخي
األميركي ،مــزودة بمنظومة «إيجيس
أشور» في بلدة ديفيسيلو الرومانية.
إزاء ه ـ ــذه الـ ــوقـ ــائـ ــع ،ي ــدع ــو سـتـيـفــن
كوهني إلى إجراء مقارنة بني الوجود
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري «امل ـ ـل ـ ـمـ ــوس وال ـ ــواض ـ ــح»
لحلف شمال األطلسي حــول روسيا،
ومــا يشكله األمــر مــن تهديد عسكري
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ملـ ــوس ـ ـكـ ــو ،وبـ ـ ـ ــن «روسـ ـ ـي ـ ــا
غايت» ومزاعم «التدخل» الروسي في
االنتخابات الرئاسية األميركية عام
 ،2016التي «ال دليل» عليها سوى ما
ينشره اإلعالم املوالي لدعاة الحرب.

سوريا :مركز تصادم أيضًا
«م ــرك ــز الـ ـتـ ـص ــادم» ال ـث ــان ــي ف ــي هــذه
ال ـحــرب هــو ســوريــا نـفـسـهــا .الـبــاحــث
ً
األميركي يرى «احتماال أكبر» لنشوب
نــزاع عسكري أميركي روســي مباشر
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ال س ـي ـمــا «م ـ ــع اقـ ـت ــراب
القوات السورية املدعومة من روسيا
م ـ ــن ه ــزيـ ـم ــة املـ ـق ــاتـ ـل ــن امل ـن ــاه ـض ــن
لألسد ،والــذيــن ينتمي معظمهم إلى
منظمات إرهــاب ـيــة» .وتـتـجــه األنـظــار
اليوم إلى سوريا مع تصاعد الحديث
عــن ضربة أميركية قــد تكون «القشة
الـ ـت ــي س ـت ـق ـص ــم ظ ـه ــر ال ـب ـع ـي ــر» بــن
واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوسـ ـك ــو ،ف ـت ـق ــود نـحــو
«ان ــدالع مــواجـهــة عسكرية مباشرة»
ُ
بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن (ت ـ ــذك ـ ــر ه ـن ــا ت ـغ ــري ــدة
ت ـّـرام ــب نـفـســه أمـ ــس ،ال ـتــي ق ــال فيها
إنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ
«حــديـثــة وذك ـي ــة» ،داع ـيــا روس ـيــا إلــى
ّ
«االس ـت ـعــداد» ،ومضيفًا أن العالقات
الثنائية «أس ــوأ اآلن مما كانت عليه
في أي وقت مضى ،بما في ذلك أثناء
الحرب الباردة»).
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مقالة

ّ
والعراب :البحث عن معنى
صالح
عبدالله السناوي *
ثمة تشوق كامن في مصر بحثًا عن معنى جديد يلهم
شبابها األمل في املستقبل والقدرة عليه .الظاهرة ال
تخطئها عني تنظر تحت سطح املجتمع بتفاعالته
وحوادثه وأحالمه وإحباطاته .وقد تجلت في الولع
الجماعي بمحمد صالح العب املنتخب الوطني وجناح
فريق «ليفربول» اإلنكليزي ،الذي أصبح ظاهرة
اجتماعية بقدر ما هو ظاهرة رياضية ،كما في لوعة
فراق األديب أحمد خالد توفيق ،من قطاعات شابة
واسعة حتى أصبح وداعه في جنازته وعلى شبكة
التواصل االجتماعي ظاهرة سياسية بقدر ما هو
ظاهرة ثقافية.
قد ُيعزى الولع بصالح إلى تمكنه من التقدم باستمرار
ملستويات تكاد تدفع به إلى مرتبة لم تكن متصورة
في أي خيال بعوالم كرة القدم ـ ـ اللعبة األكثر شعبية
في العالم بأسره .هذا طبيعي ومفهوم في أي بلد،
فهو احتفاء مستحق باملوهبة والجدية واإلصرار على
النجاح ،لكنه ال يتوقف عند خطوط الرياضة.
ّ
وتقصي أخباره تجاوز
مدى االهتمام بمنافساته
الطبيعي واملفهوم إلى حالة تبني عام ،كأنه ابن لكل
أسرة أمره يعنيها واضطراد تفوقه يخصها ،حتى
الذين لم يسبق لهم مشاهدة مباراة كرة قدم واحدة.
ملاذا صالح بالذات؟ السؤال في علم االجتماع ،كما علم
النفس ،داخل في السياسة ورسائلها إلى املستقبل.
الولع بصالح يحدث تحت الضوء الباهر .وهو ما
يصعب أن ُيعزى إلى لوعة فراق أحمد خالد توفيق.
كان ذلك مباغتًا للنخب السياسية والثقافية ،التي
دأبت على النظر إلى أعماله بشيء من االستخفاف ،أو
تجاهل قراءتها دون أن تخضع أعماله للنقد ،أو تلحظ
في أي وقت مدى تأثيره على األجيال الناشئة في سن
املراهقة ،حتى أنها أطلقت عليه ّ
«العراب».
ُ
وفق املستقر من معايير نقدية ال ينظر باهتمام إلى
كتب «الجيب» ،التي تخاطب صغار السن ،أو املراهقني،
بقصص تتداخل فيها عوالم الرعب والفانتازيا وما
بعد الطبيعة .بعد رحيله واكتشاف مدى شعبيته في
أوساط الشباب جرت اعتذارات بال حد من شخصيات
عامة لم يسبق أن قرأت له حرفًا واحدًا.
االثنان من خارج السياق الرسميُ .األول ،اكتشف حجم
موهبته في املالعب األوروبية ،ولو ق ِّدر له أن يظل العبًا
املدهش.
في مصر ملا تمكن من يصل إلى هذا املستوى ُ
عندما عمل من ضمن قواعد حديثة ومنضبطة ق ِّدر له
ُ
أن يصل إلى ما وصل إليه .والثاني ،نظر إليه بتجاهل

كبير حتى اكتشف املجتمع كله مدى تأثيره على أجيال
الشباب ،فهو الذي علمها ،بال ادعاء األستاذية ،عادة
االطالع
القراءة وعرف كيف يخاطب احتياجاتها في
ّ
على العصر بسالسل جيب وقصص مبسطة ومثل
قدوة دعتهم لرثائه ،كما لم يحدث مع أديب آخر مهما
علت مكانته.
لقد نجح أستاذ في كلية طب جامعة طنطا ،لم يغادر
مدينته وال أقام في العاصمة بأي وقت ،في ما لم تنجح
فيه املؤسسة الثقافية الرسمية في نشر عادة القراءة،
من دون أن يحصد في حياته أي اعتراف بفضله حتى
داهمتنا الحقيقة بأننا ال نكاد نعرف شيئًا عما يحدث
تحت سطح املجتمع.
كالهما اكتسب تأثيره على الوجدان العام من «القوة
األخالقية» وقدر التواضع الذي يتمتع به قبل أي شيء
آخر .بقدر تواضع صالح وارتباطه بأهل قريته والتبرع
في أعمال خير ،دخل قلوب عامة املصريني.

قد يكون خالد أحمد توفيق
ّ
عرابًا غير معلن لـ«ثورة يناير»
وبقدر نجاحه في ظروف شبه مستحيلة عندما كان
واللعب
مضطرًا في بداياته ألن يسافر للعاصمة للتدرب ً
ويعود في نفس اليوم لقريته البعيدة ،أصبح قدوة ملن
يطلب نجاحًا ،أو تجاوز إخفاق وتعثر في حياته.
كان مثيرًا أن ينجح إعالن تلفزيوني ملكافحة اإلدمان
في اجتذاب عشرات آالف املدمنني لطلب التعافي تأثرًا
بدعوته .حسب األرقام الرسميةّ ،
فإن نسبة تعاطي
املخدرات في مصر ضعف املعدالت الدولية ،وهذه
ً
كارثة منذرة تعكس خلال اجتماعيًا فادحًا في بنية أي
تطلع للمستقبل .بقوة النموذج وصدقيته ،نجح العب
كرة قدم في ما تعثرت فيه وزارات الشباب والثقافة
والداخلية واألوقاف ومؤسسات أخرى في الدولة.
بذات القدر دخل أحمد خالد توفيق قلوب قرائه من
الشباب اليافع وسحره في بساطة كتاباته بصلب
اهتماماتهم ،رغم أن هذا النوع من األدب ال يحظى
باالعتراف النقدي في مصر.
ملاذا حظي أحمد خالد توفيق بمثل هذه الشعبية ،التي
لم يكن أحد على دراية بها حتى داهمتنا حقائق وداعه؟

تحطم طائرة عسكرية جزائرية
ُ
ّ
قتل  257شخصًا في تحطم طائرة تابعة
للجيش الجزائري ،أمس ،بعد إقالعها من «قاعدة
بوفاريك» الجوية على بعد نحو  25كيلومترًا
جنوب الجزائر العاصمة ،وفق ما أكدت وزارة
الدفاع التي أوضحت أيضًا ّأن القتلى هم في
غالبيتهم عسكريون وأفراد عائالتهم ،فيما لم
يتأكد حتى مساء أمس من وجود «قياديات من
جبهة البوليساريو» على منت الطائرة.
والطائرة من طراز «إليوشن آي إل  ،»76وهي
سوفياتية ثم روسية الصنع يمكن استخدامها
للنقل املدني أو العسكري ،ويمكنها نقل ما بني
 126و 225شخصًا ،وفق موقع الشركة .وأفادت
وزارة الدفاع ّ
بأن الطائرة تحطمت صباحًا خالل
قيامها «برحلة بني بوفاريك ـ ـ تندوف ـ ـ بشار».
وتبعد تندوف نحو  1800كيلومتر عن العاصمة
بالقرب من الحدود مع املغرب والصحراء الغربية.
أما «بشار» ،فهي على بعد نحو ألف كيلومتر
جنوب غرب الجزائر ،وتضم قاعدة عسكرية
كبيرة بالقرب من الحدود املغلقة بني الجزائر
واملغرب.
(أ ف ب)

قد يكون ،بطريقة ماّ ،
عرابًا غير معلن لثورة يناير بالنظر
إلى ّأن قراءه هم أنفسهم الذين تصدروا مشاهدها.
لم يكن سياسيًا باملعنى املتعارف عليه ،رغم ميله
بنصوص منشورة إلى مشروع جمال عبدالناصر ،ال
انضم إلى حزب وال شارك في حركات احتجاجية ،لكنه
ً
لعب دورًا جوهريًا ومجهوال في تشكيل وعي الجيل،
الذي تصدر مشاهد «يناير».
ذلك الجيل اكتسب تجربته السياسية األولى ،كأنها
بروفة مبكرة للثورة ،في تظاهرات تالميذ املدارس
االبتدائية واإلعدادية عند اغتيال الطفل الفلسطيني
محمد الدرة مطلع القرن.
الحظت أستاذة األدب اإلنكليزي واألديبة الراحلة
الدكتورة رضوى عاشورّ ،أن هؤالء التالميذ الصغار،
بإضافة عشر سنوات ،هم أنفسهم جيل «يناير» .ما
يجب أن نالحظه ـ اآلن ـ أنهم من قراء أحمد خالد توفيق.
ربما يكون صالح ابن ذلك الجيل ،أحد هؤالء القراء.
املثير أن االثنني من منطقة جغرافية واحدة بمحافظة
الغربية في دلتا مصر .ما ال نريد أن نلتفت إليه أننا
أمام أجيال مختلفة بمفرداتها وخيالها وروحها العامة
واتساع اتصالها ،عبر الوسائط الحديثة ،بالعالم .هذا ما
ال يمكن كبته ،أو مصادرته ،كما تكاد تستحيل العودة
إلى ّأي أساليب قديمة في الحكم مهما كانت الذرائع
واألسباب ،إال بأثمان باهظة.
ّ
إنه العصر عندما تتحدث حقائقه باحتياجات جديدة
وأجيال جديدة تبحث عن معنى بعدما تكسرت
أحالمها بإجهاض تطلعات ثورتي «يناير» و«يونيو»
في بناء دولة مدنية حديثة ،دولة قانون ومؤسسات،
دولة توفر بيئة احتضان ملواهبها في األدب والثقافة
واإلبداع والبحث العلمي ...والرياضة.
مصر دولة شابة بنسبة  ٪٦٠من سكانها ،والصدام
مع الشباب هو صدام مع املستقبل نتائجه معروفة
سلفًا .أسوأ ما حدث بعد «يناير» وفورته األولى ّأن
أطرافًا عديدة سعت إلى كسر األجيال الجديدة .في
البداية جرت عملية تقديس بمبالغات مفرطة قبل أن
تنقض عليهم اتهامات الشيطنة بقسوة بالغة .ال أمل
في استقرار ممكن ،أو تقدم إلى األمام ،إال بمصالحات
حقيقية مع األجيال الجديدة ،حوار بال وصاية وإفساح
املجال لكل إبداع بال مصادرة.
الشباب ،بالذات ،موضوع البحث املضني عن معنى أنهم
يستطيعون صياغة حياتهم بما يتوافق مع عصرهم،
الذي يعيشون فيه .هذا ما تستحقه مصر التي تبحث
بالكاد عن أمل.
*كاتب وصحافي مصري

