
خضار تنقل كوليرا اليمن

17

صنعاء ــ العربي الجديد

فــشــلــت الــســلــطــات املــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء، 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن، حــتــى 
ر( 

َ
ض

ُ
)الخ اليوم، في منع دخول الخضار 

املدينة بهدف  إلى  املروّية بمياه الصرف الصحي 
الحّد من انتشار الكوليرا في البالد، على الرغم من 
اليمنية أصــدرت  العاصمة  فــي  الــطــوارئ   لجنة 

ّ
أن

في الثالث من إبريل/ نيسان الجاري قرارًا يقضي 
بــمــنــع الــخــضــار املـــروّيـــة بــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي. 

وتلك  السليمة  الخضار  بن  ما  اليمنين،  من  كبير 
»العربي  لـ ويشير  الصحي.  الــصــرف  بمياه  املــروّيــة 
 »كــثــيــريــن مـــن الــســكــان فـــي أمــانــة 

ّ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن

الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ال يــعــلــمــون بــــقــــرار املـــنـــع الــــذي 
الخضار  شاحنات  على  املحلية  السلطات  فرضته 
 »تــلــك الــشــاحــنــات تتدفق 

ّ
غير الــصــحــيــة«، مــؤكــدًا أن

يوميًا على أسواق صنعاء كلها، وال معنى ألّي قرار 
ال تتبعه إجراءات حقيقية لردع املخالفن«. يضيف 
 »الــنــقــاط األمــنــيــة املــنــتــشــرة عــلــى طـــول الــطــريــق 

ّ
أن

تــتــقــاضــى رشـــــــاوى فــــي مـــقـــابـــل مــــــرور الــشــاحــنــات 
والجميع يعلم باألمر، بما في ذلك السلطات املحلية. 

 الطرف ألسباب مجهولة«.
ّ

ها تغض
ّ
لكن

أّمــا عبد امللك دحـــان، وهــو صاحب محال للخضار 
 »عمليات 

ّ
»العربي الجديد« إن في صنعاء، فيقول لـ

الـــبـــيـــع انـــخـــفـــضـــت مـــنـــذ صـــــــدور قـــــــرار مـــنـــع دخــــول 
أمانة  إلــى  الصرف الصحي  املــروّيــة بمياه  الخضار 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء. فــالــنــاس خــائــفــون مــن اإلصــابــة 
بمرض الكوليرا، فعزفوا عن الشراء، وهو ما عّرض 
جــمــيــع تــجــار الــخــضــار لــخــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة في 
ر األطباء املواطنن من 

ّ
خــالل املــّدة األخــيــرة«. ويحذ

الخضار املروّية بمياه الصرف الصحي، ملا قد تنقله 
من أمــراض وأوبئة. وفي هذا اإلطــار، يؤكد الدكتور 
ــبـــاء مـــركـــز عــــالج اإلســـهـــال  ــد أطـ مــنــيــر الـــدغـــشـــي، أحــ
 »تــلــّوث املــيــاه والــطــعــام، 

ّ
والــكــولــيــرا فــي صــنــعــاء، أن

الصحي،  الــصــرف  بمياه  املــروّيــة  الخضار  ال سّيما 
فــي مــــزارع شــمــال الــعــاصــمــة صــنــعــاء، مــن األســبــاب 
ي مرض الكوليرا أخيرًا في صنعاء 

ّ
الرئيسية لتفش

ومن ثم انتقاله إلى مناطق أخرى«. يضيف الدغشي 
غير  الصحي  الصرف  »مياه   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

املــعــالــجــة تــحــتــوي عــلــى جـــراثـــيـــم كــثــيــرة ومــســبــبــة 
ــى املــحــاصــيــل  ــراض وأوبــــئــــة تــنــتــقــل بــــدورهــــا إلــ ــ ألمــ

الزراعية التي ُيقبل عليها املستهلكون«.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء 
الجاري  إبــريــل/ نيسان  السابع من  أعلنت في  قد 
حالة الطوارئ ملواجهة مرض الكوليرا الذي أودى 
بحياة العشرات وأصاب اآلالف منذ مطلع يناير/ 

كانون الثاني املاضي.
ذلك   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ اآلنــســي  محسن  يقول 

دفــعــه إلــى مقاطعة الــخــضــار، حــرصــًا على سالمة 
ه منعهم »منذ أسبوَعن 

ّ
أفراد عائلته، موضحًا أن

مـــن شـــــراء الـــخـــس والـــجـــرجـــيـــر والــــكــــراث والــفــجــل 
ك 

َ
ستهل

ُ
 نوع آخر من الخضار التي ت

ّ
والجشمي وكل

 »كثيرين هم 
ّ
من دون طهي«. ويلفت اآلنسي إلى أن

الــيــمــنــيــون الــذيــن ال يعلمون مــا هــي مــخــاطــر تلك 
 بعضهم يــتــنــاولــهــا مــن دون 

ّ
الــخــضــار، كــذلــك فــــإن

غسلها جــيــدًا. ومــن شــأن ذلــك أن يجعل املواطنن 
أكثر عرضة للكوليرا ولغيره من أمراض«. ويشير 
ــرار الــســلــطــات األخــيــر القاضي   »قــ

ّ
اآلنــســي إلـــى أن

ــول تــلــك الــخــضــار إلـــى أمـــانـــة الــعــاصــمــة  بــمــنــع دخــ
الكوليرا  فــي مكافحة  كــبــيــرة  يــســاهــم بــصــورة  قــد 
ــال تــطــبــيــقــه واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات  ــي، فـــي حــ

ّ
املــتــفــش

الالزمة ضّد املزارعن والباعة املخالفن للحظر«.
واليمنيون ال يستغنون عن الخضار في موائدهم، 
على الرغم من املخاطر. وهذا ما يؤكده مواطن علم 
بقرار حظر دخول الخضار إلى صنعاء من جيرانه، 
لــم يثنه عــن شــرائــهــا. يضيف: »لست   األمـــر 

ّ
أن غير 

يبدون  آخرين   
ّ
لكن املثل«.  يفعلون  كثيرون  وحــدي. 

»أشتري  الجديد«:  »العربي  لـ ناصر  فيقول  حذرين. 
الــخــضــار يــومــيــًا بــعــد الــتــأكــد مـــن مــكــان زراعــتــهــا«، 
فــي منطقة  الــذي يسكن  أقربائي  »أحــد   

ّ
أن موضحًا 

رنـــي قــبــل ســنــوات من 
ّ
الــرحــبــة، شــمــال صــنــعــاء، حـــذ

خضار املنطقة املروّية بمياه الصرف الصحي، نظرًا 
إلى أضرارها الكثيرة«.

من جهته، ال يفّرق علي الوصابي، شأنه شأن عدد 

مجتمع
املصابن  للمرضى  املــقــدمــة  الــخــدمــات  فــي تنفيذ خطط لتحسن  فــي قطر  الصحي  الــقــطــاع  بــدأ 
الالزمة  الوبائية  بالبيانات  الصحي  القطاع  تزويد  الخطط  متعددة. وتتضمن  مزمنة  بأمراض 
للحصول على فهم أفضل لتوزيع العوامل ومحددات وعبء اإلصابة باألمراض املزمنة املتعددة، 
التنفسي، كما  الدموية والجهاز  القلب واألوعية  وأمــراض  السكري والسرطان  التركيز على  مع 
الصحية  السلوكيات  الحفاظ على  إدارة حاالتهم بنجاح من خالل  املرضى حول كيفية  تثقيف 
)قنا( وتجنب املضاعفات السلبية وعمليات الدخول غير الضرورية إلى املستشفى. 

 
ّ
أظهرت دراسة من جامعة »النكستر« البريطانية بالتعاون مع جامعة »سيدني« األسترالية، أن
التنمر الذي يتعرض له تالميذ املرحلة الثانوية يزيد بشكل كبير من فرص إصابتهم بمشاكل 
عقلية ومن بطالتهم الحقًا. وراقــب الباحثون 7000 تلميذ ثانوي في إنكلترا، ورصــدوا حالتهم 
للتنمر يجعلهم عــرضــة ملشاكل  التالميذ  تــعــرض   

ّ
أن الباحثون  عــامــًا. ووجـــد   25 

ّ
فــي ســن الحــقــًا 

أن  احتمال  يزيد من  25 عامًا كما  إلــى سن  املائة عندما يصلون  العقلية بنسبة 40 في  الصحة 
)األناضول( يكونوا عاطلن من العمل بنسبة 35 في السن نفسها. 

تالميذ الثانوي ضحايا التنمر أكثر عرضة للبطالة الحقًاتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة في قطر

فـــي مــجــتــمــع كــاملــجــتــمــع الـــيـــابـــانـــي، حيث 
ــنـــاس كــثــيــرًا  ــوقـــت ثــمــن جـــــدًا، ويــهــتــم الـ الـ
 مـــا يـــقـــدمـــون عــلــيــه، بــــات من 

ّ
بــنــتــائــج كــــل

العسير في كثير من األحيان العثور على 
شــريــك حــيــاة عــن طــريــق وســائــل املــواعــدة 
عنها،  يتحولون  بــاتــوا  وهــكــذا  التقليدية. 
إلى خيارات إلكترونية، عن طريق خدمات 
من  تقرير  اإلنترنت، بحسب  عبر  املواعدة 

موقع »جابان توداي«.
بــداًل من زيــارة وكالة املــواعــدة، أو حضور 
املحتملن،  الــشــركــاء  بــن  التوفيق  حــفــالت 
أو العثور على شريك بطرق قديمة عديدة، 

أمــل أن  إلــى شاشاتهم على  الناس  يتطلع 
العثور  في  االصطناعي  الذكاء  يساعدهم 
على موعد مناسب. وفي هذا اإلطار، تقدم 
10 شركات مثل هذه الخدمات، مع مالحظة 
تنمو   منها 

ّ
كــل املستخدمن في  قاعدة   

ّ
أن

بسرعة في السنوات األخيرة.
مع ذلك، ال تقتصر خدمات الشركات على 
تستضيف  بل  فحسب،  االفتراضي  العالم 
اللقاءات  أيــضــًا، مــن قبيل  بعض األحـــداث 
الالحقة التي يمكن فيها للشركاء املحتملن 
ــــاع شـــخـــصـــيـــًا بـــعـــضـــهـــم بــبــعــض  ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
لــكــشــف حــقــيــقــة صــــورة املــلــف الــشــخــصــي، 

ومــا إذا كــانــت متطابقة مــع الــواقــع. تــزوج 
عامًا(   33( ساياكا  من  عامًا(   30( ماكوتو 
وهـــي بــاحــثــة جــامــعــيــة مــثــلــه، فــي يــونــيــو/ 
حزيران من العام املاضي، بعد اجتماعهما 
ــاء املــحــتــمــلــن  ــركـ فـــي خـــدمـــة مــطــابــقــة الـــشـ
تديرها شركة  التي  »بيرز«  اإلنترنت  عبر 
»يــوريــكــا« ومــقــرهــا طــوكــيــو. عــلــم كالهما 
بخدمة التوفيق من خالل إعالنات وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واشــتــركــا مــن دون 
 
ّ
أن إدراكهما  األمــر، بعد  التفكير كثيرًا في 

كثيرين يستخدمونها.
بــعــد االهــتــمــام املــشــتــرك، والــشــعــور بــحــّب 

السفر  متبادل عبر دردشـــات نصية حــول 
وغيرها من املشاعر املشتركة، طــوال ستة 
ــررا أن يـــخـــوضـــا تـــجـــربـــة الــلــقــاء  ــ أشــــهــــر، قــ
الـــواقـــعـــي. يــقــول مــاكــوتــو: »تــمــيــل حــفــالت 
 الكثير من الناس 

ّ
التوفيق إلى التفاؤل ألن

اللقاء  عــادة، وفرصة  الظهور  يخافون من 
أكثر  التطبيقات  لــلــغــايــة.  ضئيلة  بــشــريــك 
 من 

ّ
ــا، تــقــول ســايــاكــا إن ســهــولــة«. بـــدورهـ

غير املرجح أن تجد حبًا في دائرة معارفها 
بــعــدمــا أمـــضـــت 10 ســـنـــوات فـــي الــوظــيــفــة 
تــجــرب شيئًا  أن  كــان عليها  لــذلــك  نفسها، 
بالخدمة  سعيدين  كـــان  »والـــــداي  جــديــدًا: 

مواعيد  تشبه  ها 
ّ
بأن لهما،  التي وصفتها 

الزواج املدّبر التي كانت في أيامهما«. في 
في  املحتمالن  الشريكان  انسجم  النهاية 
اإللكترونية  الخدمة  عبر  كــان  كما  الــواقــع 
ووصل األمر إلى الزواج. للداللة على نمو 
هــــذا الــقــطــاع فـــي الـــيـــابـــان، تــكــفــي اإلشــــارة 
 خدمة »بــيــرز« بــدأت عــام 2012 في 

ّ
إلــى أن

الــيــابــان، ثــم أطلقت نسخة فــي تــايــوان في 
الــعــام الــتــالــي، وفـــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة في 
املستخدمن  ليتجاوز مجموع  عام 2017، 
املسجلن فيها حاليًا عشرة مالين عضو.
عصام...

البحث عن شريك بات إلكترونيًا في اليابان

ذمار  جامعة  في  الزراعي  الباحث  يقول 
الجديد«  لـ»العربي  راجح،  عفيف  )وسط(، 
الصرف  لمحطات  االستيعابية  »الطاقة  أّن 
توسعة  إلى  وتحتاج  منخفضة  الصحي 
من جرّاء زيادة كميات مياه الصرف الصحي 
في  المستمر  االرتفاع  بسبب  صنعاء  في 
أّن »منع دخول  إلى  السكان«. ويشير  عدد 
الخضار يبقى إجراًء طارئًا، أّما الحل األجدى 
معالجة  مــحــطــات  تــوفــيــر  فيقتضي 
طاقة  ذات  ــعــادمــة  ال للمياه   حــديــثــة 

استيعابية عالية«.

محطات معالجة

عصام سحمراني

على مواقع التواصل االجتماعي تكررت 
حوادث لشخصيات بات يطلق عليها لقب 
رة« تكشف عن »أخالقيات مذمومة 

ّ
»مؤث

ومواقف مرفوضة وأخطاء ال تغتفر 
لها«، ما أثار غضب قطاعات عريضة من 

مستخدمي تلك الوسائل، وامتد األمر 
أحيانًا إلى اإلعالم التقليدي واإللكتروني في 

ما يعرضه عن تلك املواقع.
التصنيفات السابقة هي ابنة مجتمعها 

بالتأكيد، فما قد يكون خطأ لدى فالن قد 
ال يكون خطأ لدى آخرين. مسألة النسبية 

طاغية في هذا املقام، والبنية االجتماعية 
لبلد وثقافة ما تختلف عنها في بلد وثقافة 

أخرى، وإن كان هناك اتفاق شبه عام، أو 
شبه إجماع على بعض األمور، بدعوى الدين، 

أو األخالق العامة، أو اإلتيكيت، أو الحس 
املشترك، أو القوانني، أو غيرها من املحركات 

 مجتمع، وعبر املجتمعات.
ّ

الرئيسة في كل
أّي رأي، سيقابل رافضني ومؤيدين، سواء 

كانوا رافضني ومؤيدين عن قناعة وعلم 
وخبرة ومعايير ثابتة، أم عن مواقف 

مسبقة وانحياز وعاطفة وانقياد وتمييز 
وجهل. قس على ذلك حتى النظريات 
الكونية الكبرى؛ أكبر النظريات على 
اإلطالق... بل أبعد من الثقب األسود، 
وحدود الكون التي ال نعرفها أساسًا.

نا في هذا املقام ال نناقش في النسبية 
ّ
لكن

وما فيها، وفي بنية املجتمع وما تحمل من 
تأويالت ويرتبط بها من مواقف وتمثيالت 

اجتماعية. النقاش هو حول هؤالء 
رين« بالذات. فمن هم؟ هم فنانون، 

ّ
»املؤث

وسياسيون، وإعالميون، ورياضيون، 
وربما يكون من بينهم أكاديميون، وخبراء 

في مجاالت عدة، لكّن أكثرهم يحملون 
صفة »ناشطني على السوشال ميديا« وهي 

 
ً
 من يمضون وقتًا طويال

ّ
صفة تشمل كل

على تلك املواقع يعرضون خصوصيات 
حياتهم، ويتحدثون في الشؤون العامة، وال 
يغيبون عن أّي قضية من القضايا، إذ لهم 
 منها موقف ينسجم مع توجهاتهم 

ّ
في كل

العامة وخلفياتهم ونظرة املتابعني إليهم، 
وإن فاجأوا هؤالء أحيانًا، يسقطون فجأة 

في نظرهم، وتنقسم الشاشات اإللكترونية 
ما بني مؤيد وغاضب وشاتم ومقاطع.
ر« 

ّ
هي لعبة لها طرفان؛ الشخص »املؤث

ما ازدادت اإلعجابات 
ّ
واملستخدم املتلقي، فكل

واملشاركات والردود على الطرف األول 
من جانب الطرف الثاني، كبر أكثر وباتت 

مواقفه أكثر غزارة وتصلبًا وتشددًا، حتى 
لو كانت الردود منتقدة مهاجمة، فاألصل أّن 

له مؤيدين أيضًا بالرغم من املنتقدين.
الصورة األكثر وضوحًا هي لدى هؤالء 

رين« لكّن األمر ال يقتصر عليهم بل 
ّ
»املؤث

يمتد حتى إلى ميادين مختلفة، فالطرفان 
على حالهما، وحضور الجمهور هو 

األساس، حتى يحسب أستاذ جامعي 
 أّن فيه »انطوى العالم األكبر« وهو 

ً
مثال

 ما يعرف من مفاهيم 
ّ

يستعرض كل
ونظريات في مهاجمة طالب... فقط ألّن 
الجلسة شهدت حضور جمهور كبير 

متنوع املشارب.

الحاجة 
إلى جمهور

مزاج
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هل هي مرويّة بمياه الصرف الصحي؟ )العربي الجديد(



خطف وسرقة وقتل وتجارة أعضاء وابتزاز 
نساء وصل إلى حّد االبتزاز الجنسي. بشتى 
الوسائل والطرق يحاصر هؤالء أبناء سلمية 
من  الحياة  بمستلزمات  يتعلق  ما  في  حتى 
املياه  وقطع  طويلة  لساعات  الكهرباء  قطع 

وصواًل إلى قطع مواد التدفئة.
ــوقــــود  الـــشـــبـــيـــحـــة يـــتـــحـــكـــمـــون بـــمـــحـــطـــات الــ
بــســالحــهــم ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الــكــمــيــة الــتــي 
يــريــدونــهــا مـــن الـــوقـــود ويــبــيــعــونــه بــأســعــار 
املــازوت،  عالية، بينما األهالي ممنوع عنهم 
وحــتــى غـــاز الــطــبــخ الــــذي خــصــصــت سلمية 
جـــزء ضئيل.   

ّ
إال منها  يــصــل  ال  مــنــه  بحصة 

ــاز بـــات معجزة  الــحــصــول عــلــى أســطــوانــة غـ
تــتــطــلــب الــــوقــــوف فــــي طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة، فــي 
انــتــظــار مــجــيء ســـيـــارة الـــغـــاز، كــمــا ال يخلو 
األمـــر مــن مــضــايــقــات وتــســلــط للشبيحة في 
هذا األمر. ويتكرر الوضع نفسه أمام املخابز، 
فهناك نافذة للنساء وأخرى للرجال ونافذة 
متاحة  تــكــون  الــنــوافــذ  وجــمــيــع  للعسكرين، 
دون  من  والشبيحة  واملتسلطن  للمتنفذين 
أّي رادع، فدائمًا  احــتــرام ألحــد ومــن دون  أّي 
ما يقدمون على اقتحام املخبز في حال تأخر 

في إعطائهم الخبز.

خدمة عسكرية
»العربي الجديد«  الناشط عهد يونس، يقول لـ
 ســـوق الــشــبــان مــمــن هــم فــي ســن الــخــدمــة 

ّ
إن

اإللزامية إلى العسكرية مستمر، ويجرى عبر 
ألسمائهم،  وتعميم  ومــالحــقــة  دهـــم  حــمــالت 

 كثيرين من شبان املدينة عند حلول 
ّ
كما أن

الـــخـــدمـــة اإللــــزامــــيــــة يــســتــخــدمــون الــتــأجــيــل 
، وفــــي حــــال اســتــنــفــدوا هــذا 

ً
الــجــامــعــي مـــثـــال

التأجيل يحاولون الفرار خارج البالد. يتابع 
 البعض ال 

ّ
 كثيرين غادروا لهذا السبب لكن

ّ
أن

يتمكن من ذلك بسبب الفقر، فيختبئ بعيدًا 
عن األنظار داخل سلمية. ومنهم من يلتحق 
إلى  ويشير  واالختباء.  السفر  لتعذر  مجبرًا 
 األغلبية الساحقة ممن تطوعوا في قوات 

ّ
أن

الــدفــاع الــوطــنــي، الــتــابــعــة لــلــنــظــام، مــن أبــنــاء 
ــم في  ســلــمــيــة، فــعــلــوا ذلـــك بــســبــب الــفــقــر، وهـ
أّي  العمل وال يملكون  األســاس عاطلون من 

مؤهالت علمية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، يــتــابــع يــونــس: »عمليات 
تنفيذها  يتولى  املالي  واالبــتــزاز  االختطاف 
مــتــنــفــذون مـــن عـــائـــالت مــعــروفــة بــمــواالتــهــا 
الــنــظــام، ويــشــاركــهــم بــعــض األشـــخـــاص من 
املدينة  أهـــل  املــتــعــاونــن مــن  أهــــداف  سلمية. 
الحصول على مناصب ضمن الدفاع الوطني 
أو حزب البعث، والحصول على املال وإرضاء 
مــــن يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم مـــســـؤولـــن عــــن عــمــلــيــات 
الــتــشــبــيــح والـــخـــطـــف. وبــالــنــســبــة لــلــعــائــالت 
املتنفذة نفسها فالهدف هنا فرض السيطرة 
على أبناء هذه املدينة وإحداث شرخ طائفي 
األعمال  بهذه  يقوم   من 

ّ
أن وسياسي بحجة 

هم اإلرهابيون واملعارضون، كما زرع الفتنة 
بن أبناء املدينة«.

 رمـــي الــقــنــابــل وإطـــالق 
ّ
يشير يــونــس إلـــى أن

النار داخل املدينة دائما الوقوع، أكان بسبب 

عبد اهلل البشير

تقول يارا، ابنة مدينة سلمية في 
ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، فـــي بــدايــة 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  إلـــى  حديثها 
»املــضــايــقــات ال حـــدود لــهــا، وتــصــل إلـــى حــّد 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى أبـــنـــاء هــــذه املــديــنــة 
ــل الـــوطـــن. تــبــدأ املــضــايــقــات من  املــنــفــيــة داخــ
البوابات وصواًل إلى قلب املدينة، إذ أنشأت 
مــجــمــوعــات شــبــيــحــة الــعــديــد مـــن الــحــواجــز، 
لغرض ابتزاز الناس وسرقتهم واختطافهم 
حاجز  ومنها  أحيانًا.  قتلهم  بل  واعتقالهم، 
خـــنـــيـــفـــس وحـــــاجـــــز الـــســـطـــحـــيـــات وحــــاجــــز 
املــلــيــون، واألخــيــر ال يسمح بعبور أحــد منه 
حتى يدفع مبلغ مليون ليرة سورية )1940 

دوالرًا أميركيًا(، ولذلك سّمي بهذا االسم«.
 

ّ
تتابع يارا: »مهمة هذه الحواجز أن توقف كل
ما يعبر من أمامها، مثل حافالت نقل الركاب، 
الــركــاب، ويــأخــذون املــال  إذ يعتقل الشبيحة 
من أبناء املدن املجاورة ليتمكنوا من العبور 
إلى مدنهم، كما يعتقلون من ليسوا راضن 
عنه، ويخطفون البعض ويطلبون فدية فيه. 
إذ يؤخذ  العابرة،  السيارات  األمــر نفسه مع 
املــــال عــنــوة مــن ســائــقــيــهــا، أو يــســرقــون مما 
لديهم فيها من بضائع إن كانوا تجارًا، كما 
يــلــزمــونــهــم بــدفــع مــبــالــغ مــالــيــه كــبــيــرة، وفــي 
بــعــض األحـــيـــان يـــأخـــذون الــفــديــة ويــقــتــلــون 
املخطوف. ويلجأ املسلحون إلى فرض مقابل 
مـــالـــي لــلــســمــاح بــعــبــور أي شـــخـــص، ســـواء 
وهــذه  للنظام.  مطلوب  غير  أم  مطلوبًا  كــان 
الــحــواجــز تبيح عــبــور أّي شــخــص أو شــيء 

مقابل املال«.

سيطرة الشبيحة
تــضــيــف يــــــارا: »ال يــقــتــصــر خــطــر الــشــبــيــحــة 
على مداخل املدينة، إلى داخلها، فعصابات 
املرتزقة تبتز أصحاب املحالت وتأخذ منهم 
إتــــــاوات، وتــكــســر وتــخــلــع فـــي أحـــيـــان كثيرة 
املــحــالت الــتــجــاريــة وتــســرق مــا فــيــهــا. كــذلــك، 
وتطلب  املدينة  داخــل  مــن  أشخاصًا  تخطف 
الجنسن،  مــن  تعتقل شبابًا  أو  مالية،  فــدى 
النظام،  مــعــارضــة  والتهمة  يحتجون،  ممن 
وتــســوقــهــم إلـــى مــراكــز اعــتــقــال داخـــل املدينة 
مـــثـــل مــعــتــقــل آل جـــاكـــيـــش، ومـــعـــتـــقـــل عــيــد، 

ومعتقل سالمة، وتخضعهم للتعذيب«.
ــارا قــصــة: »طــبــيــب مـــن أبـــنـــاء املــديــنــة  تــنــقــل يــ
للعديد  تــعــرض  مــعــروفــة،  إلــى عائلة  ينتمي 
من حاالت االبتزاز املالي على العلن، والحجة 
 للمبتزين حصة من هذا 

ّ
ه يملك املــال، وأن

ّ
أن

املال. تعرض للمالحقة بطريقة غير مباشرة، 
وعندما لم يستجب جرت مالحقته علنًا في 
وضـــح الــنــهــار وأمــــام مــنــزلــه، وعــنــدمــا حــاول 
وطالبوا  املبتزون  أبعدهم  التدخل  الجيران 
الــطــبــيــب بــمــبــلــغ قــــدره مــلــيــون لـــيـــرة... ودفـــع 

.»
ً
املبلغ فعال

ــــرة لــــهــــذه  ــيـ ــ ــثـ ــ ــن حـــــــــــــوادث كـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــي حـ ــ ــ هـ
املــجــمــوعــات، فــأعــمــالــهــا تــعــدت املــحــظــور من 

سلمية
مدينة سورية 

يرعبها النظام 
وشبيحته

ريف  في  السورية  سلمية  مدينة  في  االنتهاكات  تتكرر 
اإلسماعيلية،  الطائفة  معقل  بأنّها  المعروفة  حماة، 
على  معيشيًا  النظام  شبيحة  تضييق  طابع  وتتخذ 

األهالي وخطفهم وابتزازهم وسوقهم إلى التجنيد

االنتهاكات في مراكز 
التوقيف وفي السجون 

التونسية مستمرة. 
وتسجل المنظمات 

الحقوقية حاالت عديدة 
وصل بعضها إلى حّد 

الموت، مع تلفيق 
االتهامات، وعدم 

انكشاف الحقيقة كاملة. 
وهو ما يسيء إلى 

السجل الحقوقي للبالد

انتهاكات مستمرة في سجون تونس

فتيات عدة خطفن 
أو وقعن ضحية 

للتحرش حتى في 
الشوارع الرئيسية

يحّدها من الشمال الرعب... 
ومن الجنوب الحزن... ومن 

الشرق الغبار

يتكرر سوء المعاملة 
خالل توقيف األشخاص 

وحرمان بعضهم من 
االتصال بمحاٍم

تواصل ارتكاب االنتهاكات 
في حق الموقوفين 

سببه اإلفالت من العقاب

1819
مجتمع

تونس ــ مريم الناصري

مــارس/   12 فــي  االحتجاجية  الوقفة  »خـــالل 
آذار املاضي ألقي القبض علّي، وطلبوا مني 
دعا  التي  االحتجاجات  في  مشاركة  رخصة 
إلــيــهــا بــعــض نــاشــطــي املــجــتــمــع املــدنــي على 
الرابطة  مستشفى  فــي  ــع 

ّ
الــرض وفـــاة  خلفية 

ــًا عــــن جــمــيــع املـــشـــاركـــن  ــ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة. ودونـ
ه 

ّ
لبت مني رخصة االحتجاج بالرغم من أن

ُ
ط

الــدســتــور. ثــم التف حولي تسعة  حــق يكفله 
عــنــاصــر شــرطــة وبـــــدأوا بــركــلــي واقــتــادونــي 
إلى مركزهم بعد تمزيق مالبسي والتحرش 
ــربـــي وشـــتـــمـــي وتــعــريــة  بــــي جــنــســيــًا مــــع ضـ
جسدي«. هذا ما يتحّدث به املدون والناشط 
في الجمعيات وجدي املحواشي عن ظروف 

وأسباب توقيفه في ساحة القصبة أخيرًا.
يضيف: »تّم في املركز تعنيفي أكثر بالسّب 
ــرب، وجــــــرى تـــصـــويـــري داخــــــل مــركــز  ــ ــــضـ والـ
الــشــرطــة واســـتـــفـــزازي ومــنــعــي مــن االتــصــال 
ــنــي 

ّ
بـــمـــحـــاٍم أو بــعــائــلــتــي، كــمــا اتـــهـــامـــي بــأن

لــي«.  مثلي، وهـــددوا بــإجــراء فحص شرجي 
يواصل: »بقيت أربع ساعات من دون محاٍم 
ومــن دون إبــالغ عائلتي عــن مكان وجــودي، 
ــــى مــســتــشــفــى  لـــيـــجـــري نــقــلــي فــــي مــــا بـــعـــد إلـ
شــــــارل نـــيـــكـــول بــالــعــاصــمــة لــلــخــضــوع إلـــى 
القيام  الطبيب  مــن  بنفسي  طلبت  فــحــوص. 
ـــــي لــســت مثليًا 

ّ
بــفــحــص شـــرجـــي إلثـــبـــات أن

جنسيًا. ثّم جرى نقلي إلى مركز التوقيف في 
بالهيئة  االتصال  »جــرى  يتابع:  بوشوشة«. 
الوطنية للوقاية من التعذيب من قبل بعض 
ها الوحيدة التي يمكنها زيارة 

ّ
األصدقاء ألن

مركز التوقيف في بوشوشة بالعاصمة من 
دون بالغ مسبق، لكن جرى تعطيل أعمالهم 
ــرار على جــســدي. وتمكنت  فــي معاينة األضـ
الهيئة الحقًا من تسجيل إفادتي وتصويري. 
ــنــي مضطرب 

ّ
فــي التوقيف حــاولــوا إثــبــات أن

نفسيًا أو عقليًا، ال سيما مع نقلي في ما بعد 
إلى مستشفى األمراض العقلية: الرازي«.

ــا، تــشــيــر الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة مــريــم  بــــدورهــ
ــهــا تابعت 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن مــنــور، لـ

قضية املحواشي منذ إبالغها بخبر توقيفه. 
لــكــن جـــرى إخـــفـــاء مــكــان تــوقــيــفــه ومــنــعــه من 
ــد أفـــــــراد عــائــلــتــه،  ــأحـ االتــــصــــال بـــمـــحـــاٍم أو بـ
 
ّ
ــانــــون. تـــضـــيـــف أن ــقــ ــلــ وهــــــو أمــــــر مـــخـــالـــف لــ

بــالــجــديــدة. بل  »مــثــل هــذه التصرفات ليست 

لــزيــارة أهــلــه. يــعــود الــحــادث إلــى 15 فبراير/ 
شــبــاط املــاضــي بــعــد اســتــدعــاء الــضــحــيــة إلــى 
أثــر نشوب  الساحل، على  األمــن ببراكة  مركز 
ه توفي داخل 

ّ
شجار عنيف بن 3 شبان. لكن

مــركــز التوقيف. وعــلــى أثــر وفــاتــه، خــرج عدد 
ــام مــركــز  ــ مــــن أهــــالــــي املــنــطــقــة لـــالحـــتـــجـــاج أمــ
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي بــاملــنــطــقــة. تــشــيــر لــطــيــفــة، 
»العربي الجديد«، إلى  والدة الشاب املتوفي، لـ
ــه خــالل تغسيله ُوجـــدت كــدمــات على كامل 

ّ
أن

جسده، مؤكدة تعرضه إلصابة خطيرة على 
وكسر  رقبته  مستوى  وعــلــى  كليته  مستوى 
في فكه وصدره. وقد صدر بتاريخ 6 مارس/ 
آذار املـــاضـــي تــقــريــر الــطــب الـــشـــرعـــي، لــيــؤكــد 
وجود آثار عنف على كامل أنحاء الجسم مع 
آثــار اختناق حــاد، بحسب مــا أكــدتــه املنظمة 

التونسية ملناهضة التعذيب.
الظروف  من  شكاوى  املنظمة  سجلت  كذلك، 
الــســجــنــيــة وحــــــاالت عــنــف داخـــــل الــســجــون. 
ففي 15 مــارس/ آذار من العام املاضي جرى 
أيضًا توقيف محمد عمر الطريفي على ذمة 

قــضــايــا جــزائــيــة مــن قــبــل عــنــاصــر األمــــن في 
وأحيل  تــونــس.  بالعاصمة  البشير،  ســيــدي 
ــام، وأودع  ــ ــى املــحــكــمــة بــعــدهــا بـــأربـــعـــة أيــ إلــ
لكن  املرناقية، وهو موقوف تحفظيًا.  سجن 
فــي منتصف شهر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
تــعــرض الــطــريــفــي وهـــو فــي مــركــز التوقيف، 
العــتــداء عنيف جــدًا مــن قبل عنصر سجون 
نتجت عنه أضــرار جسيمة بالوجه والفكن 
وانتفاخ كبير على مستوى الوجه، إلى درجة 

العجز عن األكل. وفق ما أكدته املنظمة.
الــنــصــراوي، رئيسة  بـــدورهـــا، تشير راضــيــة 
املـــنـــظـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة ملـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب، 
االنتهاكات  إلى تواصل  الجديد«،  »العربي  لـ
ــز الـــشـــرطـــة  ــ ــراكـ ــ داخـــــــل مــــراكــــز الـــتـــوقـــيـــف ومـ
والــســجــون. وتــؤكــد ضــــرورة فــتــح تحقيقات 
جــديــة فــي حـــاالت االنــتــهــاك تــلــك، ومحاسبة 
قضايا  في  املحاسبة   

ّ
أن تضيف  مرتكبيها. 

التعذيب واالنتهاكات غائبة تمامًا، واإلفالت 
مـــن الـــعـــقـــاب هـــو الــســبــب الـــرئـــيـــس لــتــواصــل 

ارتكاب االنتهاكات في حق املوقوفن.

توقيف  خــالل  املعاملة  ســوء  عمليات  تتكرر 
األشخاص وحرمان بعضهم من حق االتصال 
بمحاٍم«. نفى املحواشي ما صّرح به املتحّدث 
معاناته  بــخــصــوص  الــداخــلــيــة  وزارة  بــاســم 
ه سيرفع 

ّ
من اضطرابات عقلية، مشيرًا إلى أن

عليه،  املعتدين  الشرطة  عناصر  ضد  دعــوى 
تعرضه  خلفية  عــلــى  الــداخــلــيــة  وزارة  وضـــد 
الجنسي والتشويه. وكان  للعنف والتحرش 
املـــحـــواشـــي قـــد اتـــهـــم بـــاالضـــطـــراب الــعــقــلــي، 
بالرغم من إخــالء سبيله بعد 24 ساعة فقط 

من نقله إلى مستشفى األمراض العقلية.
ملناهضة  التونسية  املنظمة  أشــارت  بدورها، 
ــيــــرة إلــــى عــــدد من  الــتــعــذيــب فـــي اآلونــــــة األخــ
ــــي. كـــذلـــك،  ــنـ ــ حــــــاالت الـــتـــعـــذيـــب والـــعـــنـــف األمـ
ــة وفــــــاة الــــشــــاب أيــــــوب بــــن فـــرج  ســجــلــت حـــالـ
بــمــنــطــقــة بـــراكـــة الـــســـاحـــل، مـــع تــأكــيــد شــهــود 
عيان تعّرضه للعنف والرش بالغاز، كما أكد 
تقرير الطب الشرعي وجود آثار عنف بكامل 
أنــحــاء جــســمــه. الــشــاب ثالثيني مــتــزوج وأب 
ــارج وجــــاء إلــــى تــونــس  ــخـ لــطــفــل، مــقــيــم فـــي الـ

مناوشات الشبيحة وخالفاتهم بن بعضهم 
الــبــعــض، الـــتـــي تـــطـــول، أو بـــغـــرض تــخــويــف 
أبناء املدينة، وكثير من اإلصابات وقعت في 
ــه 

ّ
أن صــفــوف املــواطــنــن بسبب ذلـــك. يضيف 

للمدارس واألطفال  أّي مراعاة   ليست هناك 
أو التجمعات، فهم غير مبالن بما يفعلون، 
وكم من األضرار من املمكن أن يلحقوا بأبناء 
هــــذه املــديــنــة فـــال حــســيــب وال رقـــيـــب، وهـــذه 
التصرفات تجبر األهالي على العيش بقلق 
وخوف دائمن، فيمتنعون عن إرسال أبنائهم 
إلـــى املــدرســة فــي حـــال وقـــوع مــنــاوشــات بن 
أفــــراد الشبيحة والــعــائــالت املــتــنــفــذة. كــذلــك، 

 فتيات 
ّ
بات التجوال مرعبًا في املساء، إذ إن

عدة خطفن أو وقعن ضحية للتحرش حتى 
في الشوارع الرئيسية.

خدمات سيئة
بدوره، يقول رامز عمار، عن وضع الخدمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  األســاســيــة فــي املــديــنــة، لـــ
»هــي سيئة جــدًا، وجميع من هم مسؤولون 
عـــن الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــنــظــافــة مـــن جهة 
 هـــــذه الـــخـــدمـــات 

ّ
الـــنـــظـــام غـــيـــر مـــبـــالـــن. كـــــل

الطائفة  ــام  )إمــ اآلغـــا خـــان  مــؤســســة  تقدمها 
اإلســمــاعــيــلــيــة(، فــلــوال املــؤســســة لــكــان واقـــع 
املدينة أكثر ســوءًا. هي تهتم بقطاع الصحة 
سلمية  مستشفى  وترميم  تجديد  ــت 

ّ
تــول إذ 

الـــوطـــنـــي، بــعــدمــا كــانــت حــالــتــه ســيــئــة جـــدًا، 
ــال، فــأســســت أقـــســـامـــًا جــديــدة  ــمــ بــســبــب اإلهــ
وعديدة فيه، وجلبت أجهزة حديثة وشاملة، 

وأعادته إلى العمل«.
 املؤسسة تعاقدت مع شبان 

ّ
يضيف عمار أن

وفتيات من أبناء املدينة ليشكلوا مجموعات 
ى يوميًا جمع القمامة وتنظيف وتنظيم 

ّ
تتول

الطرقات والشوارع والحدائق )التي أقامتها 
املــؤســســة أيـــضـــًا ضــمــن املـــديـــنـــة( واالعــتــنــاء 
بــمــظــهــر املـــديـــنـــة ونــظــافــتــهــا »لـــكـــن لــأســف، 
أنــهــت املــؤســســة مــنــذ فــتــرة عــقــود التنظيف، 

وعادت القمامة مللء الطرقات«.
يتابع: »في قطاع التعليم كان للمؤسسة دور 
للتالميذ،  تــقــويــة  دورات  نــظــمــت  فــقــد  كــبــيــر، 

وأنـــشـــأت ريــــاض أطــفــال نــمــوذجــيــة، ووزعـــت 
القرطاسية ألبناء املدينة ممن هم في حاجة 
إلــيــهــا. وال نــنــســى دور املــؤســســة فــي تــوزيــع 
املــعــونــات عــلــى أبــنــاء سلمية وريــفــهــا كــافــة، 
مـــن جــمــيــع الــطــوائــف مـــن دون الــتــفــريــق بن 
معونات  شهريًا  فتوزع  وعــلــوي،  إسماعيلي 
مــالــيــة وغــذائــيــة ومــالبــس ملــن هــم فــي حاجة 
إلــيــهــا مـــن أرامـــــل وعـــائـــالت مــحــتــاجــة. هــنــاك 
قوائم كبيرة لعدد كبير من األهالي والعائالت 
املحتاجة التي تمدها املؤسسة باملساعدات«.

وعن املياه يقول عمار: »كان للمؤسسة دور 
كبير جدًا، فبسبب قطع املياه من قبل النظام 
عن املدينة أو تلوثها، عانى السكان الكثير. 
املـــؤســـســـة كـــانـــت املــنــقــذ الـــوحـــيـــد، إذ قــدمــت 
املــيــاه، فتولت األخــيــرة حفر  الــدعــم ملؤسسة 
أمــا في  اآلبــار ونقل مياه الشرب وتوزيعها. 
خــصــوص الــكــهــربــاء، وبــســبــب الــقــطــع الــدائــم 
ــارة أحــيــاء  ــ لــلــتــيــار، فــقــد تـــولـــت املـــؤســـســـة إنــ
للمدينة،  أّي خدمات  يقدم  ال  النظام  عديدة. 
ويفرض على أبنائها واقعًا خدميًا ومعيشيًا 

سيئًا، كعقوبة مبطنة«.

ورقة النظام الطائفية
 واقـــع ســكــان مدينة 

ّ
فــي ملخص الــحــال، فـــإن

سلمية، بحسب ما يوضح أسامة أبو الجود، 
»العربي الجديد« هو »واقع أسوأ من بقية  لـ
املدينة  أهالي  كــون  للنظام،  الخاضعة  املــدن 
تــابــعــن فـــي مــعــظــمــهــم ألقــلــيــة ديـــنـــيـــة، وهــو 

ــره، فــيــعــمــل على  ــ مـــا يــلــعــب الــنــظــام عــلــى وتــ
تــخــويــفــهــم مـــشـــددًا عــلــى أن ال مــفــر لــهــم غير 
الــطــاعــة«. الــضــغــوط تــأتــي لهم مــن كــل حدب 
وصوب، بداية من النظام وخدماته السيئة، 
مــــرورًا بمحافظ حــمــاة وتــمــيــيــزه املــتــواصــل، 
وصـــــواًل إلــــى الــشــبــيــحــة والــتــابــعــن لــهــم من 
 هذا جعل املعارضة السورية 

ّ
أبناء املدينة. كل

املسلحة أيضًا تنتقم من املدينة، حتى باتت 
الــراحــل محمد  شــاعــرهــا  قـــال  مثلما  سلمية 
الــرعــب... ومن  املــاغــوط: »يحّدها من الشمال 
الغبار... ومن  الشرق  الــحــزن... ومــن  الجنوب 

الغرب، األطالل والغربات«.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

غزة ــ يامن سلمان

ــرب مــــــن مــــبــــنــــى الــــــهــــــالل األحــــمــــر  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، 
يقف  املحاصر،  الفلسطيني  غزة  بقطاع 
الكاتب الروائي هاني الساملي، بهندامه 
األنــيــق، ال ليتحدث عــن كتبه، بــل ليقدم 
الــقــهــوة لــزبــائــنــه. يــتــحــدث إلــيــهــم بلغة 
الباعة، ومــا إن يكتشفوا من  ليست لغة 
عن  ويسألونه  إليه،  نظرتهم  تتغير  هو 

رواياته، فيجيبهم بابتسامة ال تفارقه.
ــانـــي الـــســـاملـــي )40 عــــامــــًا( تـــخـــرج مــن  هـ
جــامــعــة األزهـــــر فـــي غــــزة، فـــي تخصص 
علوم عامة عام 2002، وحاول الحصول 
ه في 

ّ
ه وجد نفسه أن

ّ
على فرصة عمل لكن

ها حاجة أساسية 
ّ
حاجة إلى واسطة، وأن

مناطق  فــي  عمل  فــرصــة  على  للحصول 
السلطة الفلسطينية في ذاك الوقت.

انحاز الساملي للكتابة، وربطته عالقات 
مع الكتاب الفلسطينين في غزة، وكان 
بـــالـــروايـــات، خصوصًا  مــتــأثــرًا  ــا زال  ومـ
الساملي  قــرأ   ،2007 عــام  وفــي  الخيالية. 
ــاب الـــروايـــة 

ّ
صــدفــة إعـــالنـــًا لــجــائــزة لــكــت

ــد املــحــســن  ــبـ ــة عـ ــــن مـــؤســـسـ ــاب، مـ ــبــ ــشــ الــ
ــان يــبــلــغ 27 عـــامـــًا فـــي ذلــك  ــ الـــقـــطـــان، وكـ
الـــوقـــت، ولــفــتــتــه قــيــمــة الــجــائــزة وهـــي 5 
آالف دوالر أميركي، وكانت مهلة التقديم 
اإلعـــالن، ويجب تقديم  بعد شهرين مــن 

رواية من الكاتب، فقرر أن يشارك فيها.
ـــدبـــة«، 

ُ
كــتــب الـــســـاملـــي روايــــــة بـــاســـم »الـــن

الــذي  تــحــدث فيها عــن طبيعة اإلنــســان 
يرث مــااًل وقيمة من أسرته، بينما بطل 
الـــروايـــة ورث مــن والــــده حــلــمــًا، وهـــو أن 
يــحــب ســيــدة الــقــصــر، ومـــات وورث ابنه 
القصر وتمنى  الحب وأحــب سيدة  ذلــك 
الــنــاس   

ّ
لــكــن تــحــصــل عــالقــة بينهما،  أن 

ــم »مـــجـــنـــون الـــحـــلـــم«.  ــ ــلـــقـــوا عــلــيــه اسـ أطـ
حــصــل عــلــى املـــركـــز األول فـــي الــجــائــزة، 
وفــي الــيــوم التالي وجــد اسمه يلمع في 
الصحف املحلية كأول غزي يحصل على 
اب في الضفة 

ّ
هذه الجائزة منافسًا الكت

والداخل  الفلسطيني  والشتات  الغربية 
الفلسطيني.

طبعت روايــة الساملي بثمن الجائزة من 
طــرف املؤسسة، وبــدأ اسمه يتداول بن 
في  يــعــمــل  وبــــدأ  الفلسطينين،  ــاب 

ّ
الــكــت

املدني عبر مشاريع  املجتمع  مؤسسات 
ــدة كـــنـــاشـــط اجـــتـــمـــاعـــي ومــنــشــط  ــ ــديـ ــ عـ
شبابي ثــم بــدأ يــدرب فــي مجال الكتابة 
ــة الـــقـــصـــص لــفــئــتــي  ــابــ ــتــ ــة وكــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ اإلبـ
عبر  النفسي  والدعم  والشباب،  األطفال 
الــكــتــابــة. ثـــم عــمــل مـــع مــؤســســات تعني 
بــالــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة. وفــــي عــــام 2008، 
صــدرت للساملي روايــة لأطفال بعنوان 

»حن اختفى وجه هند«.
عاد الساملي للفوز بالجائزة نفسها عن 
روايــة »هــذا الــرصــاص أحبه« عــام 2011 
وتــلــقــى عــروضــًا كــثــيــرة مــن دور النشر، 
وأكمل طريقه في كتابة روايات وقصص 
مثل »سر الرائحة« و»الظل يرقص معي« 
و»املاسة« و»قلب طابو« و»األستاذ الذي 
6«. وكتب  رقــم  خلع بنطاله« و»الحافلة 
روايــــــة »الـــجـــنـــة الـــثـــانـــيـــة« الـــتـــي تــحــاكــي 
قصة الجندي اإلسرائيلي املختطف في 
غزة جلعاد شاليط، التي حظيت بتقييم 
مــرتــفــع، كــمــا وصــلــت روايـــاتـــه وقصصه 

إلى كثير من دول العالم.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يــــقــــول الـــســـاملـــي لــ
»الــكــاتــب فـــي غـــزة يــتــشــابــه مـــع شريحة 

ــداد والـــســـائـــق،  ــحــ الـــنـــجـــار والـــســـبـــاك والــ
فــفــي ظــل الـــظـــروف الــعــامــة فكلنا نــذوق 
مـــن الـــكـــأس نــفــســه. االحـــتـــالل هـــو املــؤثــر 
 ما جرى لنا، لكن ال نعلم 

ّ
األساس في كل

أنا ال أخجل  الفلسطيني.  ملاذا االنقسام 
مــــن عــمــلــي بـــائـــعـــًا لـــلـــقـــهـــوة، بــــل أجــســد 

شخصية الكاتب املكافح«.
تــــزوج الــســاملــي عـــام 2008، ولـــديـــه أربـــع 
فـــتـــيـــات؛ قــمــر )10 ســــنــــوات(، وســـمـــا )9 
ســـنـــوات(، وســــوار )6 ســنــوات( وجـــودي 
ــنــــوات( يــعــتــبــرهــن أربـــــع روايــــــات،  )3 ســ
ــراءة فــيــهــن،  ــ ــقـ ــ ــــرس حــــب الـ واســـتـــطـــاع غـ
هن يحضرن في كثير من املرات 

ّ
حتى أن

املكتبة  في  اسمه  وجــدن  هن 
ّ
أن ليخبرنه 

ــلـــن مـــنـــه املــــجــــيء إلـــى  املــــدرســــيــــة، ويـــطـ
املدرسة للحديث عن بعض قصصه أمام 

زميالتهن.
الــســاملــي  بـــــدأت ظـــــروف  فـــي عــــام 2014، 
 بالعمل مع 

َ
املعيشية تسوء، فهو لم يحظ

أّي من املؤسسات الثقافية أو التعليمية، 
وترك الناس القراءة في صراعهم لتأمن 
لقمة العيش. كتب الساملي رواية »املسيح 
ــه ال يملك 

ّ
لــم يراجعها ألن ه 

ّ
األخــيــر« لكن

بالترافق  الكتابة  عن  كومبيوتر.  جهاز 
ــقـــول: »ال يـــجـــوز أن  ــة الــعــيــش، يـ ــ مـــع أزمـ
ــا جـــائـــع. أســـرتـــي تــحــتــاج إلــى  أكــتــب وأنــ
دخــــل مـــالـــي لــلــعــيــش، وبــنــاتــي يحتجن 
الــدراســة«. هكذا قــرر أن يشتري  ملتابعة 
مـــن أحـــد أصـــحـــاب بــســطــات املــشــروبــات 
املنزلية  األدوات  بعض  وأحضر  عربته، 

ليباشر العمل عليها.
بـــدأ الــســاملــي عــمــلــه قــبــل ثــمــانــيــة أشــهــر. 
فــــي الــــبــــدايــــة كـــــان يــشــعــر بــالــخــجــل مــن 
احــتــمــال أن يــشــاهــده مـــن يــعــرفــه، وهــو 
يعّد القهوة والشاي والنسكافيه ويبيع 
منشورًا  أيـــام  قبل  نشر  ه 

ّ
لكن الــســجــائــر، 

على »فيسبوك« يعلن فيه أمــام الجميع 
ه هنا وال يكره عمله على بسطة قهوة، 

ّ
أن

فهو ما يزيد إصراره على أن يكون كاتبًا 
فــخــورًا بما قــدمــه فــي عــالــم األدب. يقول 
اب 

ّ
»العربي الجديد«: »يأتي بعض الكت لـ

البسطة،  عند  معي  للجلوس  واملثقفن 
فنتحدث بالشؤون الثقافية. هم يعلمون 
ظروفي، فغالبيتنا نتشابه في الظروف 
املعيشية. وتجربتي هذه ستكون رواية 

في يوم من األيام«.

روائي فلسطيني... بائع قهوة

هندام مميز بالنسبة لبائع قهوة )محمد الحجار(

يستأنسون به )محمد الحجار(

تجاوزات للشرطة 
التونسية )تسنيم 
نصري/ األناضول(

أزمة خبز في المدينة مثل كثير من مدن سورية )كرم المصري/ فرانس برس(

65
في المائة، من سكان مدينة سلمية 

الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف 
نسمة هم من اإلسماعيليين

في مدينة خانيونس، 
جنوبي قطاع غزة، 

يجد المارون بائع 
قهوة غير عادي... 
هو هاني السالمي، 
الروائي الذي انتشرت 

أعماله، لكّن الظروف 
المعيشية كانت قاسية
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