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كوريا الشمالية تفرج عن مواطن أمريكي بعد احتجازه 6 أشهر
سول - د.ب.أ

غـــادر مواطـــن أمريكـــي بيونـــج يانـــج أمس 
الســـبت بعد احتجازه لمدة ســـتة أشـــهر في 
كوريـــا الشـــمالية عائـــدا إلـــى بـــالده برفقـــة 
مبعوث أمريكي كان يــزور العاصــمة الكـورية 
الشـــمالية. وأقلعت طائرة تقل جون يونج سو 
وروبـــرت كينـــج المبعوث األمريكـــي الخاص 
حول حقوق االنســـان في كوريا الشـــمالية من 

بيونـــج يانج وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين 
الجديـــدة (شـــينخوا) ووكالة كيـــودو اليابانية 
لألنبـــاء مـــن بيونجيانج وبكين حيـــث توقفت 
طائـــرة كينج فـــي رحلة العودة إلـــى الواليات 

المتحدة.
وبثت وكالة شـــينخوا صـــورا لرجل األعمال 
األمريكي الكـــوري في رفقة كينـــج بينما كانا 
يســـتعدان لمغادرة بيونج يانج. وكان جون قد 
اعتقـــل في نوفمبـــر الماضي واتهـــم بعد ذلك 

بخمســـة أشـــهر في جرائم غير محـــددة ضد 
كوريا الشـــمالية. وقالت وســـائل إعالم كورية 
جنوبية إنه اعتقل بســـبب تورطه في أنشـــطة 
تبشـــيرية في ضوء ســـفره المتكرر إلى كوريا 

الشمالية بتأشيرات سارية.
 وكانـــت كوريا الشـــمالية قـــد أعلنت أمس 
األول أنها ســـتطلق ســـراح جون لـ"أســـباب 
إنســـانية" بعد أن أعرب كينج عن أســـفه إزاء 
القضيـــة. وأكد كينج إطالق ســـراح جون لدى 

وصوله إلى بكين لكنه لم يحدد الطريقة التي 
غادر بها جون كوريا الشـــمالية. ونقلت كيودو 
عن كينج قوله "إننا سعداء للغاية باإلعالن عن 
إطالق ســـراح جون المواطـــن االمريكي الذي 

احتجز في بيونج يانج".
وقالـــت وكالـــة االنبـــاء المركزيـــة الكوريـــة 
الرســـمية إن كينج غادر بيونج يانج بعد إجراء 
مناقشـــات حـــول "قضايا إنســـانية" لكنه لم 

يذكر اسم جون.

روسيا تدرس حظر استيراد 
الخضـروات مـن ألمانيا

عواصم -  - وكاالت

تدرس روسيا حظر استيراد الخضروات من 
ألمانيا بسبب مخاطر انتشار عدوى بكتيرية 
بها تعرف باسم "اشرشـــيا قوالي القولونية 

النزفية" (إيه اتش إيه سي). 
ونقلت وســـائل إعالم روســـية عن مصـدر 
طبي مســـؤول القول إن ســـلطات الجمارك 
الروسية تشـــدد بالفعل الرقابة على واردات 

الخضروات القادمة من ألمانيا.
وكانت السلطات الروسية المعنية بشؤون 
الغذاء حذرت مواطنيهـــا قبل أيام من تناول 
خضروات مســـتوردة من ألمانيـــا. ولم يعلن 
المصدر ما إذا كان هناك أيضا خطط لحظر 
استيراد الخضروات من أسبانيا التي يشتبه 
أن تكـــون المصدر الذي انتقلت منه العدوى 
إلى ألمانيا. وفي سياق الرد نفت السلطات 
األوروبية  المفوضيـــة  معلومـــات  األســـبانية 
بشـــأن إغالق اثنين من المـــزارع في جنوب 
أســـبانيا لالشـــتباه في وجود عدوى بكتيرية 
بها تعرف باســـم " اشرشيا قوالي القولونية 

النزفية" (إيه اتش إيه سي).
وأعلنت وزارة الصحة في منطقة األندلس 
أمس في إشـــبيلية أنـــه تم فـــي المزرعتين 
بمقاطعتـــي المرية وملقـــة التحفظ احترازيا 
فقـــط علـــى كميـــات محـــددة مـــن الخيـــار 
المحصـــود الـــذي يمكن أن يكـــون له عالقة 
بالعـــدوى البكتيريـــة التي ظهـــرت بألمانيا. 
وأكـــدت الوزارة أنه لم يتـــم وقف اإلنتاج في 
األوروبية  المفوضيـــة  وكانـــت  المزرعتيـــن. 
أعلنت أمس األول أنـــه تم إغالق المزرعتين 
بشـــكل مؤقت. وأخـــذ الخبـــراء عينات من 
التربـــة والمياه والمحصـــول في المزرعتين، 
ويتم تحليلهـــا حاليا. ووفقا لبيانات الحكومة 
األســـبانية، لم تظهر في أســـبانيا حتى اآلن 
إصابـــة بالعدوى البكتيريـــة التي ظهرت اوال 

في ألمانيا وانتقلت الى عدة دول أوروبية.
ومن ناحية أخرى ارتفع عدد ضحايا العدوى 

البكتيريـــة في ألمانيا إلى ثمانية أشـــخاص. 
وأعلن المستشـــفى الجامعـــي "إبندورف" 
اليـــوم وفاة امرأة (87 عامـــا) عقب إصابتها 
بالعدوى، كما أعلن أحد المستشـــفيات في 
مدينة كيل شـــمالي ألمانيا عـــن وفاة امرأة 
أخرى (38 عاما) من نفس المرض. وتسجل 
ألمانيـــا حتـــى اآلن نحـــو مئـــة إصابـــة بهذه 

العدوى، بعضهم في حالة خطيرة.
يشـــار إلى أن هـــذه البكتريا تتســـبب في 
الكلوي بشـــكل مفاجئ  بالفشـــل  اإلصابـــة 
وكذلك بفقـــر الدم جراء تدميـــر كرات الدم 

الحمراء في الدم ونقص الصفائح الدموية.
وبدأت البكتريا الخطيرة في االنتشـــار في 
ألمانيـــا منذ منتصف مايـــو الحالي. وتتمثل 
أعراض العدوى في التقيؤ والغثيان. وقد أثار 
هذا التفشي الســـريع للعدوى حيرة الخبراء 
المعنييـــن وظـــن بعضهم أن انتشـــارها كان 
بسبب استخدام المزارعين في ألمانيا لروث 
األبقار في تســـميد الحقـــول وذلك في ضوء 
ترجيح البعض أن تكـــون الخضروات النيئة 
مثل الطماطم والخس والفلفل وراء انتقالها، 
خاصة وأن النساء، المعنيات بالدرجة األولى 
بالتعامـــل مع هذه الخضـــروات في المنزل، 

هن األكثر إصابة بهذه العدوى.

ميراث «ماو» يثير الجدل بالصين
بكين - ديدي كيرستن تاتلو

"في وســـط مركز الصين توجد جثة ال يجرؤ أحد على نقلها من 
مكانها." هذه هي العبارة االفتتاحية البارزة لكتاب "خلف الباب 
المحرم"، الذي نشـــره عـــام 1985 الصحفي اإليطالـــي تيزيانو 
تيرزانـــي. واليوم، وبعد مرور 35 عاما على وفاة ماو تســـي تونج 
(والتي حلت ذكراها هذا الشـــهر)، مازالت جثته تقبع في القاعة 
التذكارية للرئيس ماو في مركز ميدان تيانانمن، وهو مكان ممهد 
بالجرانيـــت يعد مركـــزا رمزيا لألمة الصينية البالغ عدد ســـكانها 

أكثر من 1.3 بليون نسمة. 
وفـــي كل عام يقف مئـــات اآلالف من الناس فـــي صف واحد، 
أحيانا لســـاعات، لمشـــاهدة الجثة المحنطة، لمدة ثـــوان قليلة، 

للرجل الذي مازال كثير من الصينيين يبجلونه. 
ولكن قبل خمســـة وأربعين عاما، وفي السادس عشر من مايو 
عام 1966، بدأ نفس هذا الرجل الثورة الثقافية، وهي موجة من 

العنف السياسي قتلت ما يقرب من مليوني صيني. 
إن مكانـــة وأهمية ماو فـــي الصين ترتبط بدوره في تأســـيس 
جمهورية الصين الشـــعبية عام 1949. ولكن ميراثه السياســـي 
المثيـــر للجدل، والذي تعد الثورة الثقافية أحد أمثلته 
فقـــط، يزداد، ال يتناقص، حولـــه الجدل بمرور الزمن. 
ومـــازال ميراث مـــاو يلقي بظالله علـــى الصين حتى 
يومنـــا هذا، حيث يزداد الجدل حول ميراثه ســـخونة، 

وذلك عبر المواقع اإللكترونية والمقاالت والكتب. 
وبشـــكل عام، يقـــف الليبراليون والقـــوى المؤيدة 
للســـوق فـــي جانـــب؛ بينمـــا يقـــف اليســـاريون 
والماويون في الجانب اآلخر. ويقوم اليســـاريون، 
الذي هـــم ربما أفضـــل تنظيما، بتشـــغيل أعداد 
كبيـــرة من مواقع اإلنترنت، منهـــا موقع اليوتوبيا 
الشـــعبية (www.wyzxsx.com) وموقـــع علـــم 
ماو تســـي تونج (www.maoflag.net) والصين 

.(www.redchinacn.com) الحمراء
ويكمن وراء ازدهار هذا الجدل الســـاخن ضغط 
عقـــود من النمـــو االقتصادي الســـريع على خلفية إطـــار العمل 
السياســـي الجامد فـــي البالد، والذي لم يتغيـــر إال قليال منذ زمن 
ماو. وقد كان رد فعل الحكومة يتمثل في محاولتها إدارة الصراع 

االجتماعي بشكل أفضل وزيادة القمع أحيانا. 
وتتبنى الحركة الليبرالية نطاقا واسعا من اآلراء. فبعضهم يرى 
ماو على أنه شخصية عميقة العيوب وإن كان لها في نفس الوقت 
إنجازاتهـــا. ويراه آخرون على أنه مجرد محب للســـلطة، بل ربما 

قاتل ميكيافيللي.
ويرى اليســـاريون ماو على أنه رمز أليـــام كان فيها الناس أكثر 
مســـاواة تميزت بأشـــياء أخرى مثل توفر الخدمـــات االجتماعية 
األساســـية المجانية أو المدعومة من الدولـــة. والغريب أن بعض 
رجال األعمال يندرجون تحت هذا الرأي أيضا، حيث اســـتفادوا 

كثيرا من الركود السياسي في العقود الماضية. 
وقد ســـلط مقال صدر مؤخرا لالقتصادي الليبرالي، ماو 
يوشـــي بعنوان "إعادة ماو تســـي تونج إلى شـــخصيته 
األصليـــة" الضـــوء على هـــذا الجدل. فقـــد اتهم ماو 

يوشـــي، الذي ال قرابة له بماو تسي تونج، الزعيم السابق بالنفاق 
والقســـوة غيـــر العادية، حيث كتب في مقالـــه أن الثورة الثقافية 
كانت مجرد حيلة لتدمير نقاده الكثيرين بعد كارثة مجاعة القفزة 

الكبيرة إلى األمام التي قتلت نحو 30 مليون فرد. 
والدليل على القسوة موجود، على سبيل المثال، في عدم مباالة 
ماو لمصير أصدقائه الذين قادهم إلى االنتحار، كما كتب يوشي، 
وكذلك للرئيس ليو شاوتشـــي، الذي هاجمه مـــاو في البداية ثم 
تظاهر بعد ذلك أنه ينقذه، فقط ليتم طرد ليو من الحزب في عيد 
ميالده السبعين، قبل أن يموت، مهمال، في السجن عام 1969. 

وقد زاد من حدة الجدل مســـتند تـــم توزيعه عبر اإلنترنت يذكر 
تفاصيل مقترح لمسؤولي الحزب الشيوعي بإزالة فكر ماو تسي 
تونج مـــن عمل ووثائـــق وسياســـات الحزب. ويقال إن مســـتند 
المكتب السياسي المفترض، رقم 179، والذي يرجع تاريخه إلى 

الثامن والعشـــرين من ديســـمبر عام 2010، اقترحه 
كل مـــن زي جين بينج، وهو الرجل المتوقع أن يصبح 
رئيـــس الصين القـــادم، و وو بانج جـــو، رئيس حزب 
المؤتمر الوطني الشعبي. وحتى إن كان هذا المستند 
خدعة فإنه يعيد لفت االنتباه إلى قضية ميرات ماو بين 

المعلقين ومسؤولي الحزب. 
وقـــد كان رد فعل اليســـاريين قويا علـــى مقال ماو 
يوشـــي وكذلـــك على الخطـــوة المقترحـــة بإلغاء فكر 
ماو من األيديولوجية الرســـمية. وقـــال البعض إن ماو 
يوشـــي يجب أن يقدم الدليـــل على مزاعمه وإال يواجه 
المحاكمة. وأكد آخرون على القيمة السياســـية لفكر 

ماو بالنسبة للحزب. 
في ميدان تيانانمن في ذكرى االحتفال بماو تســـي تونج، كانت 

وانـــج يانجوان (50 عاما) واحدة من اآلالف الذين يتحركون 
ببـــطء في طابور خارج الضريح: "بالنســـبة لنا، ماو تســـي 
تونج هو األب الروحي للصين. إننا معجبون به بشـــدة، وهو 

مازال يعيش في قلوبنا.
 لقد كان التعليم في زمانه مجانيا." وقد كان ألمها البالغة 
مـــن العمر 76 عاما، والتي جاءت إلـــى بكين للمرة األولى، 
مطلبـــا واحدا: رؤية جثة ماو. قالـــت وانج: "إنها ال تريد أي 
شـــيء غير ذلك. وعندما نفعل ذلك نســـتطيع الرجوع إلى 

مدينتنا." 
وداخـــل الضريح، فجأة يرونـــه راقدا على ظهـــره داخل تابوت 
كريســـتالي سميك، يضيء وجهه تحت األضواء الساطعة. وشعره 
الرمادي الناعم ممشط بعناية إلى الخلف، ويرتدي سترة رمادية 
على هيئة علم الحزب الشـــيوعي – مطرقـــة ذهبية ومنجل على 
الخلفية الحمراء – تلف جســـده من الصدر إلى أســـفل. وهناك 
حرس شرف عســـكري مكون من جنديين يحدقان لألمام بشكل 
متجهـــم. وعند خروجهما، بدت وانج، التي هذه الزيارة هي الثانية 
لها، مســـرورة: "لقد كان هـــذا رائعا جدا." ولكـــن ماذا كان رأي 
أمها؟ قالت وانج: "إنها تشـــعر بنفس الشـــعور." ولكن، مشيرة 
إلى ابنتها ذات العشـــرين عاما، قالت وانج: "ولكن ابنتي صغيرة 
وال تهتـــم باألمر كثيـــرا. ال أعتقد أن الشـــباب الصغـــار يمكن أن 

يتقبلوا زمان ماو كما تقبلناه نحن." 
                                                نيويورك تايمز -  
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