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إذا كانت العائلة أو الطائفة أو القبيلة 
أو احلزب من فضة، فإن الوطن من ذهب 

ورمبا مما هو أكبر وأثمن وأغلى! 
االوطان فوق االثمان، واعتزاز االنسان 
بأي من تلك االنتماءات الصغيرة، يعني 
أيضا اعتزازه بالوطن واملواطنة وبانتمائه 
االكبر للوطن. وال يعني اعتزاز االنسان 

بفئته أو عائلته أو قبيلته أو بانتمائه املذهبي - بأي حال من 
االحوال - أن هذا االعتزاز الفئوي يأتي على حساب انتمائه 
الوطني أو أنه يشكل شبهة في الوالء واالنتماء للوطن. إن 
القبيلة تشكل صلة الدم التي رغم أهميتها في حياة الناس 
فإنها على املس���توى املادي واملعيش���ي واحلياتي ال تعني 
ش���يئا، فهي ال تطبب وال تعلم وال متنح هوية ثبوتية وال 
تشق شوارع وال تبني بيوتا وال توظف وال تعيل معوزا وال 
توصل املنتمي اليها الى العالم اخلارجي وال تصله بالبشر 

اآلخرين في االقطار االخرى!
والعال���م � ال القدمي � بل حتى احلديث، بدأ قبليا ثم دخل 
نظ���ام الدولة تبعا ملصاحله وفوائ���ده التي يحققها في ظل 
الدولة ال حتت راية القبيلة. وهكذا فإن االمم االكثر حتضرا هي 
التي انضوت سريعا حتت راية الدولة، أما االمم االكثر تخلفا 
فهي التي مازالت تغرس رماح القبيلة في صدور أعدائها من 
القبائل االخرى ومازالت في عيشتها البدائية املتخلفة والتي 
متاثل حياة االنسان االول، وهذا ما نراه اآلن في بعض مناطق 
افريقيا حيث البدائية واحلروب الطاحنة التي تزهق ماليني 
االرواح دومن���ا نتيجة يحصدها أي من الفريقني املتحاربني 

سواء أكان الفريق املنتصر أو الفريق املهزوم! 
إن احلياة في ظل هذا الشكل هي حياة ال قيمة لها، وكل 
قيمتها تكمن ف���ي فكرة احلرب والقتل. وكذلك فإن االنتماء 
الديني أو املذهبي، هو انتماء لعقيدة وما ينطبق على القبيلة 
ينطبق أيضا على االنتماء العقيدي، من حيث عدم حتقيق 
مصالح مادية للفرد، وتلك االنتماءات التي ال حتقق املصالح 
املادي���ة للفرد هي التي تعزز أهمية االنتماء للدولة )وحتى 
بعيدا عن االنتماء الوطني( الن االنتماء الوطني املجرد هو 
مثل االنتماء القبلي أو الديني، مجرد شعور حسي عاطفي خال 
من املصلحية املادية، وهذا ما يضعفه. ونحن إذ نحب أوطاننا 
ففي احلقيقة نحن نحب الدولة ال الوطن في مفهومه العاطفي 

الذي يصلح لألناشيد واالشعار ال للوالء أو االنتماء!
 قد يكون هذا احلديث صادما � وهو كذلك والشك � ولكنها 
احلقيقة التي لم نترجمها ال���ى كالم ومفهوم ومعنى. وفي 
ظن���ي أن بعض القارئني لهذا املقال قد يرد في أذهانهم واقع 
الكويت القدمي وقبل تش���كل الدولة ف���ي مفهومها احلديث، 
حيث بحارة ذلك الزمان والذين يغيبون أشهرا متتالية عن 
وطنهم يشاغلهم الشوق الى الكويت وتستبد بهم العاطفة، 
وحنينهم في هذه احلال���ة هو لوطنهم ال لدولتهم! في هذه 
احلالة يكون ش���عور االنس���ان عاطفيا جتاه وطنه وأهله 
وناسه، وليس هذا تفكيرا عقليا وموضوعيا، بل هو شعور 
عاطفي فقط! والعاطفة ال تعني ش���يئا سوى كونها شعورا 

حسيا وال شيء غير ذلك!

يشتد النقاش هذه االيام حول االقتراح 
الذي وافقت عليه اللجنة املالية فيما يخص 
قانون غرفة التجارة والصناعة، فهناك املؤيد 
لهذا االقتراح وهناك املعارض، ويبقى الفصل 
لتصويت مجلس االمة عليه، ولعل ابرز محاور 
اخلالف في هذا املقترح هو اعتماد التصويت 
للثلث فقط وهو ما يؤدي الى عدم سيطرة 

توجه او تيار او مجموعة معينة على مجلس ادارة الغرفة وهو 
ما يدعو اليه مؤيدو االقتراح ويعتقدون أنها الطريقة الوحيدة 
لكسر احتكار القائمة املسيطرة على مجلس االدارة، وهذا االسلوب 
دائما ما تتبعه االقليات عندما تعجز بالطريقة االنتخابية املباشرة 
عن الس���يطرة واحلصول على االغلبية، وهو ال ش���ك، فيه من 
االجحاف وعدم العدالة الش���يء الكثير كذلك هذا االسلوب يهدم 
ويبطل املعنى التقليدي للدميوقراطية التي يتغنى بها الكثير من 
مؤيدي هذا االقتراح وهو حكم االغلبية الن مثل هذه االقتراحات 
جتعل احلكم لالقلية او االغلبية فتكون ممثلة بعدد قليل، كذلك 
من س���لبيات هذا االقتراح هو ضياع املس���ؤولية االعتبارية او 
السياس���ية في اي مؤسس���ة يكون مجلس االدارة فيها منتخبا 
الن السيطرة ستكون القليات مجتمعة وبالتالي لن تكون هناك 
مجموعة او تيار او حزب يتحمل املسؤولية ويجبر افراده على 
حسن االداء واالجناز وذلك سينعكس بالسلب او االيجاب على 
من ميثلهم فتكون هذه املجاميع او التيارات ضمانة حلسن اداء 

افرادها اذا ما تولوا املسؤولية عن طريق االنتخاب. 
ان نظام التصويت اجلزئي املقترح هو من االنظمة املتخلفة 
التي تعتمدها دول العال���م الثالث عادة وال جند هذا النظام في 
الدول املتقدمة والعريقة دميوقراطيا النه ينافي اصول ومبادئ 

الدميوقراطية. 
ان االحتجاج مبجلس االمة ونظام التصويت له هو قياس ال 
يصح وهو قياس مع الفارق الن مجلس االمة ليس جهة تنفيذية 
يناط به عمل ما وامنا جهة تشريعية رقابية وهو ما يقرره الكثير 
م���ن املراقبني واملختصني في ضعف مجلس االمة الى اس���لوب 
تشكيله من افراد متفرقني وعدم وجود النظام احلزبي الذي يصل 
عن طريق االغلبية ويكون مس���ؤوال عن برنامج عمل وبالتالي 
يكون جناح املجلس أو فشله مرتبطا باداء هذا احلزب املسيطر 
وهو بالضرورة ما يكون حتت نظر االغلبية التي ستحاسبه على 
ادائه واجنازه ال كما هو حاصل في مجلسنا اآلن الذي ولالسف 
اصب���ح ال قيمة فيه لالجناز واالداء وامنا هناك اعتبارات اخرى 
كاجناز املعامالت واحملاصصات من املناصب والتنفيع والتعيني 
ودفع املال السياسي الى غير ذلك من الظواهر واالساليب الفاسدة 

التي تؤدي الى استمرار العضو في البرملان ولالسف.
ان ما يثير االستغراب ان هناك من اعضاء اللجنة املالية من 
صوت مع اقتراح التصويت اجلزئي بينما رفض املوافقة عليه 

عند مناقشة قوانني الرياضة، فسبحان مغير االحوال. 
ان ما ارجوه ان يتريث االخوة االعضاء في اقرار هذا النظام 
اجلديد والذي اعتقد جازما انه س���يدمر الكثير من املؤسس���ات 
واجلمعيات واالندية اذا ما مت تعميمه النه من الضروري اذا طبق 
النظام على الغرفة فستتبعه بعد ذلك جميع الهيئات املنتخبة 

بالدولة، وبعد ذلك ال ينفع الندم.

أحم���د اهلل إذ لم تكن قضية احلريات موكولة لبعض األقالم 
أصحاب الرأي التنظيري البحت.. ممن أشبعونا نقدا ولوما وعتبا 
ألننا أقمنا ندوة؟! رغم أن السؤال الصحيح وملاذا ال نعقد الندوة؟ 

واجلواب فقط ألن وزير الداخلية يدعي أنها متس األمن!
ومن قال لكم إن وزارة الداخلية هي التي ستحدد نطاق احلريات 
العام���ة أو إطارها؟ ومنذ متى كانت »الداخلية« بالذات هي التي 

تشير للعالم بالتجمع من عدمه؟
لو تركت الندوات حلالها لتجمع الناس ثم انتشروا دون قلق ودون ارتباك ودون 
ضرر، خصوصا تلك الندوات التي يلتقي فيها الناس في ديوانية، ويتفرقون عليها، 

وهم مؤمنون بأهمية األمن وأهمية الوحدة الوطنية.
والرسالة التي أكتبها اليوم أوجهها لسمو رئيس مجلس الوزراء وللنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر املبارك، لقناعتي بأن ترك األمور على إطالقها 

بيد وزير الداخلية خطأ كبير سيتضح مع الوقت أنه خطأ قد ال يغتفر.
إن افتعال أزمة مع الشارع دون مبرر إال سياسة »فرد العضالت« ليست ديدنكما 
حس���ب رأيي ما لم تكن هناك انتكاسة في احلريات لديكما ال أعلمها.. وأنت يا سمو 
الرئيس بالذات صاحب قدرة كبيرة وهائلة جدا على التحمل واستيعاب الرأي اآلخر، 
حتى ألد خصومك السياسيني يشهدون لك بهذا.. فكيف يسمح سموك لوزير داخلية لن 

يستمر طويال بإذن اهلل أن يحاصر بيوت أهل الكويت لكي يذّكر الناس بأهميته.
وأنت يا ش���يخ جابر هل تقبل بأن تستخدم القوات اخلاصة مبدرعاتها من أجل 
ندوة تقام في ديوانية؟ وهل ذلك التدريب واجلهد الذي بذل في تأهيل القوات اخلاصة 

لدينا كان من أجل ندوة في ديوان من دواوين أهل الكويت؟
يا س���مو الرئيس، هناك أخطاء كثيرة ارتكبت باسمك الشخصي ألهواء ورغبات 
أصحابها ولألسف مت جرفك إليها ولم تظن أنها ستسجل باسمك.. وهناك وزراء كانوا 
واليزالون عبئا عليك وعلى الوطن بعضهم لو ش���رحت له ألف مرة لن يس���توعب 

املراد وال املضمون.
أقيمت ضدك، ش���خصيا، عشرات الندوات والتجمعات وبعضها طالب بإقالتك أو 
استقالتك وحتملتها بس���عة صدرك، بينما يتم تطويق منطقة كاملة من أجل ندوة 

انتقدت قرارا لوزارة الداخلية؟
يا سمو الرئيس، واهلل ال نكتب الستعطافك، فبقاء وزير الداخلية شأنك وشأن النظام 
وال اعتراض على ذلك، وإن طال الزمان أو قصر، فالرجل راحل ال محالة إمنا سيبقى 

في األثر أن حكومة ناصر احملمد حاصرت دواوين أهل الكويت من أجل ندوة!
يا س���مو الرئيس إننا فقط نكتب لنطالب���ك بأن تناقش ذلك الوزير في إجراءاته 
وتس���أله هل يعقل أن ترسل من أجل ندوة »فقط« مئات السيارات التابعة للداخلية 

ويحجز ألجلها ما يقارب األلف عسكري؟!
هل يعقل يا سمو الرئيس أن يغيب الضمير احلّي عن املواطن الكويتي وينتظر 

وزير الداخلية ليشرح له معنى املواطنة واألمن الداخلي؟!
يا سمو الرئيس يا ش���يخ جابر، احلريات مفهوم عام ملا جبل عليه أهل الكويت 
ال ميكن لنا التفريط فيه، وال ميكن حلكومة أيا كانت قوتها أن تواجه تلك احلريات 

سعيا لسحقها، ألنها ستخسر النزال ال محالة.
كيف ميكن أن تقبال بأن تقام الندوات ضد شخصيكما وال تقبال أبدا بأن تشرحا 

لوزير الداخلية أنه مخطئ؟
واعلما أن النصيحة واجبة، كما هو الواجب في الدفاع عن حرياتنا، ورس���التنا 
إليكما احتراما وتقديرا لشخصيكما، ولكننا وبكل تأكيد لن نسمح مهما كان اجلواب 
على النصيحة ألي وزير وال ألي تابع لوزير بقتل احلرية من أجل »ش���و« سياسي 

عسكري.
واحل���ق يقال إن نواب التبصيم جزاهم اهلل كل اخلير قد يدعمون بقاء احلكومة، 

ولكنهم بكل تأكيد لن يسجلوا حبها واحترامها لدى الناس.
رسالتنا انتهت، وقضيتنا مفتوحة.. اللهم هل بلغت.. فاشهد.

رسالة إلى من يهمه األمرنظام التصويت.. هل يصلح الخلل؟!الوطن والدولة

6 أشهر مهلة لتعريب أسماء المحال 
التجارية في منطقة مكة المكرمة

الفيصل: هذه القاعة تحمل اسماً غير عربي.. وهذا سر اندهاشي 

املنطقة جميعها«.
وحس���م أمير مكة املكرمة 
ف���ي خطابه جدلية األس���ماء 
األجنبية في احملال التجارية 
بأمره الصريح: »من اآلن أطالب 
احملافظ���ني ورؤس���اء املراكز 
وأمناء املدن ورؤساء البلديات 
ووزارة التجارة بأن يبدأوا في 
تغيير اللوحات في ش���وارع 
جميع مدن هذه املنطقة بأكملها 
ومحافظاتها وقراها وأن تكون 
األسماء كلها عربية، وإن كان 
والبد أن يكتب االسم بحروف 
غير عربي���ة فليكن بحروف 
صغيرة، أصغ���ر من العربية 
ويكون حتتها وليس موازيا 
لها وس���أعطي مهلة 6 أشهر 
وسأحاسب جميع املسؤولني 
ابتداء من اإلمارة إلى األمانات 

والبلديات ورؤساء املراكز«.
جتدر اإلشارة إلى أن األمير 
خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل 
سعود هو أحد أبناء امللك فيصل 
بن عبدالعزي���ز، ثالث ملوك 
اململكة العربية السعودية، وهو 
رئيس مؤسسة الفكر العربي 
وأحد مؤسسيها، وهو شاعر 
باللغة والفكر  ورسام ومهتم 

والثقافة.

سر اندهاشي«.
وتساءل األمير خالد الفيصل 
بحرقة العربي األصيل: »نحن 
في أق���دس بقعة وفي مهبط 
الوحي وفي املكان الذي نزلت 
فيه أول كلمة في القرآن وهي 
»اقرأ« بحروف عربية، وشهد 
والدة آخر الرس���ل ژ وهو 
عربي، فكي���ف نقبل ملنازلنا 
ومبانينا وأماكننا ومؤسساتنا 
وشوارعنا أن تتوشح بأسماء 
وحروف أعجمية، لهذا فإنني 
ال أطالب بتغيير االس���م في 
هذه القاع���ة فقط، بل أطالب 
بالتغيير في مدن ومحافظات 

دب���ي � العربية: أمهل أمير 
منطقة مكة املكرمة األمير خالد 
الفيصل احملافظ���ني واألمناء 
ورؤساء املراكز والبلديات في 
كل مدن املنطقة 6 أشهر لتعريب 
جميع أسماء احملال التجارية 
والقاعات والشوارع، واستبعاد 
جميع األس���ماء األجنبية من 
املكرمة، في قرار  منطقة مكة 
حاسم لقي تصفيق نخبة من 
املثقفني واألدباء الذين وقفوا 
إجالال لهذا التوجيه اجلريء.

ووفقا للخبر الذي أوردته 
صحيفة »عكاظ« الس���عودية 
فإنه ق���ادت مالحظة أميركية 
على اسم قاعة »ماربيا« التي 
احتضنت افتتاح امللتقى الثالث 
الذي أقامه أدبيو مكة بعنوان 
»املثاقفة اإلبداعية.. ائتالف ال 
اختالف« إلى توجيهه احلاسم 
الذي يؤصل للعروبة احلقيقية 
الزاخر للغة  الوه���ج  ويعيد 
العربية، حي���ث أوقف األمير 
بذلك زحف املسميات األجنبية 
التي طغ���ت على مدن منطقة 
مكة املكرمة وقال: »لقد الحظت 
عند دخولي للمرة الثانية، هذه 
القاعة التي حتمل اسم )ماربيا( 
أنها حتمل اسما غير عربي وهذا 

األمير خالد الفيصل

أميركيان وبريطاني يتقاسمون جائزة نوبل في االقتصاد

ستوكهولم � د.ب.أ: أعلنت األكادميية السويدية 
امللكية للعل����وم امس حصول خبي����ري االقتصاد 
األميركيني بيتر ايه دياموند ودال تي مورتينس����ني 
والبريطاني كريستوفر أيه بيساريديس على جائزة 

نوبل في االقتصاد وذلك عن دراستهم آلليات السوق 
بني العارض واملش����تري. وكان إيلينور أوستروم 
وأليفر ويليامس����ون قد ناال العام املاضي اجلائزة 

لعملهما في مجال احلوكمة االقتصادية.

الفائزون الثالثة بـ »نوبل«

االستعدادات تتسارع إلنقاذ 33 عاماًل في تشيلي
عالقين في منجم منذ شهرين 

»I wish«.. مجتمع افتراضي لألماني الشخصية
دبي � سي.ان.ان: أطلق أحد املشاركني في 
موقع Twitter االجتماعي مجموعة جديدة 
سماها I wish، أو »أمتنى«، بحيث ميكن 
ملس���تخدمي Twitter املشاركة عبر كتابة 
أمنياتهم، والتي، بعد متابعتها، وجدنا جزءا 

منها يتميز بالغرابة بعض الشيء.
احدى املشاركات متنت لو تتمكن من 
االس���تيقاظ لتجد نفسها في العام 2011، 
بينما متنت مشاركة أخرى أن يكون لديها 

شعر ناعم.
إال أن معظم املش���اركات، وخصوصا 
املرسلة من الشباب، دارت حول عالقات 
احلب والغرام، والتمنيات املرتبطة بلقاء 
أحباء وأصدقاء سابقني، أو بإعادة الزمن 
إلى الوراء لتغيير العالقة، أو إعادة النظر 

فيها.
من ناحية أخرى، اس���تخدمت بعض 
الشركات التجارية واملؤسسات اخليرية 

هذه املجموعة للترويج لبعض منتجاتها 
أو خدماتها، كموقع islamonline.com، الذي 
قال في مشاركته: »نتمنى أن يتعرف العالم 

على اإلسالم بشكل أفضل«.
وكتبت شركة Idea flurry حول أمنياتها: 
»نتمنى أن تطلعوا على منتجنا اجلديد 

في مجال أسواق السمك«.
ولع���ل معظم املش���اركات ف���ي هذه 
املجموع���ة بالذات هي تعبير عن أمنيات 

ش���خصية، كالنجاح في االمتحانات، أو 
الفوز بفرصة عمل، أو قضاء إجازة جيدة 

وما إلى ذلك.
يذكر أن معظم املشاركات عبر موقع 
Twitter قد ال تكون بالضرورة حقيقية، 
ألنها تنشر من قبل أشخاص عاديني، 
وال تت���م مراجعتها من قبل مراقب أو 

مسؤول.

ويقوم���ون بتمارين رياضية اس���تعدادا ملواجهة القلق 
املصاحب لعملية االنق���اذ. ويؤكد وزير الصحة خاميي 
ماناليش من جهته ان العمال التشيليني ال� 32 والبوليڤي 
العالقني في قاع املنجم، ي���كادون يتخاصمون على من 

يكون آخر الصاعدين.
بيد ان طريقة حتديد ترتيب الصاعدين مت حتديدها، 
حيث س���يصعد األكثر »مهارة« القادرون على مواجهة 
الطوارئ أوال ثم »األضعف« ومن يعانون أمراضا مزمنة 
أو ضعفا نفسيا و»أخيرا مجموعة األشداء« القادرين أكثر 

من البقية على حتمل االنتظار.
وس���تجرى للعمال بعد إخراجه���م فحوصات طبية 
وسيس���مح لهم بلقاء أس���رهم مرة أولى قبل نقلهم الى 
املستش���فى في كوبياب���و على بعد اقل من ربع س���اعة 
باملروحية، حيث سيمضون يومني مبدئيا. كما يواصل 
العمال تدريبهم مع الصحافي اليخاندرو بينو الذي يطرح 
عليهم أسئلة »معقدة وفضولية« إلعدادهم ملواجهة أسئلة 

وسائل االعالم عند مغادرتهم املنجم.

مترا وذلك لتسهيل مرور حجرة اإلنقاذ التي سيخرج فيها 
العمال. ومع نهاية ذلك يبدأ خارج البئر نصب الرافعات 

والبكرات الضرورية لسحب حجرة االنقاذ.
كما س���يتم ف���ي الوقت نفس���ه إجراء جت���ارب على 
احلجرة التي يبلغ قطرها 53 سنتيمترا والتي صممتها 
خصيصا للمهمة ورش صناعة السفن التابعة للبحرية 

التشيلية.
وعبر بعض العمال ألسرهم عن القلق الذي ينتابهم 
لدى تفكيرهم في البقاء ساعة في هذه احلجرة الضيقة. 
وقالت كالرينا ان شقيقها »س���عيد جدا غير انه خائف 
من احلجرة. لق���د أصبح متوترا جدا«. وأضاف البيرتو 
سيغوفيا شقيق داريو سيغوفيا »انه ال يريد ان يكون أول 
الصاعدين ألنه خائف. ال احد يريد ان يكون األول. تخيل 
أنك تصع���د 700 متر«. ويؤكد جان رومانيولي الطبيب 
الرياضي الذي يتابع وضعهم من السطح ان اخلطر الوحيد 

يكمن في التقيؤ أو في مشاكل في الدورة الدموية.
ولتف���ادي الدوار بدأ العمال ف���ي اتباع حمية خاصة 

منجم س���ان جوزيه )تش���يلي( � أ.ف.پ: تتس���ارع 
االستعدادات لعملية اإلنقاذ التي تبدأ غدا لعمال عالقني 
منذ ش���هرين في قاع منجم في تشيلي مع نهاية تغليف 
بئر اإلنقاذ وجتارب على حجرة اإلنقاذ التي تثير مخاوف 

بعض العمال ال� 33 العالقني.
وعند سطح املنجم تعد اسر العمال الساعات في مخيم 
االمل الذي أقيم قرب املنجم واجتاحه مئات من الصحافيني 

يتواصل تدفقهم يوميا من العالم بأسره.
وقالت كالرينا سيغوفيا شقيقة فكتور سيغوفيا أحد 
العمال العالقني في قاع منجم سان جوسيه بصحراء اتاكاما 
)شمال( منذ انهيار حدث في اخلامس من أغسطس »لم 

نعد نقوى على االحتمال. نريدهم بجانبنا قريبا«.
وأكد وزير املناجم لورانس غولبورن ان عملية االنقاذ 
س���تبدأ غدا وستمتد ليوم ونصف اليوم ومبعدل ساعة 

إلخراج كل عامل.
ويأمل املنقذون ان يجتازوا مرحلة جديدة مع نهاية 
تغليف ال� 96 مترا االولى من بئر االنقاذ البالغ عمقها 622 

صحافيو العالم يراقبون الموقف ويتابعونه

صور العمال العالقني في املنجم ترقب اعالمي كبير النقاذ العمال

ناقد سوري: نشر مسودات 
محمود درويش

بعد موته »جريمة«

مسقط � د.ب.أ: وصف الناقد واملترجم 
السوري صبحي حديدي نشر مسودات 
قصائد محمود دروي���ش ب� »اجلرمية 
البشعة« التي يتحملها أصدقاؤه الذين 
نشروها بحسن نية في ديوان، مشيرا الى 
أن درويش مشروع شعري لم يكتمل.

وقال حديدي، لصحيفة »عمان« امس 
إن الذين أقدموا على نشر الديوان طلبوا 
منه أن يحققه ويكتب مقدمة له إال أنه 
رفض، بل حذر أخا الشاعر الراحل أحمد 
درويش من مغبة اإلقدام على مثل هذا 
املش���روع الذي يسيء حملمود درويش 

بعد موته.
ووصف حديدي فوز الروائي البيروڤي 
ماريو بارجاس يوسا الذي فاز بنوبل 
ل���آداب اخلميس املاض���ي بأنه »خبر 
مفرح«، إال أنه استدرك بالقول: »لكنه 
ليس أعظم من يكتب في الوقت احلالي، 
إن كانت اجلائزة متن���ح للعظماء من 

الكتاب في العالم«.
وردا على س���ؤال حول من يستحق 
اجلائزة من الوطن العربي قال حديدي 
ان أدونيس في ميدان الشعر يستحقها 
رغم أن مشروعه الش���عري قد توقف 
منذ سنوات طويلة، وفي حقل الرواية 
يستحقها املصري بهاء طاهر واللبناني 
إلياس خوري، إال أنه عاد وقال إن سعدي 
يوسف أحق باجلائزة من أدونيس ألن 

جتربته اإلنسانية أعمق من أدونيس.

محمود درويش


