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تغييب »شبكة قدس اإلخبارية« 
عن موقع »فيسبوك«

دعوات لحماية حرية التعبير 
في تونس

 الكويت ـ خالد الخالدي
القاهرة ـ أحمد عزب

في  متخبطًا  الــتــونــســي  اإلعــــام  بـــدا  بينما 
أعلنها  الــتــي  االنــقــابــيــة  لــلــقــرارات  تغطيته 
 مجموعة من 

ّ
الرئيس قيس سعّيد، ظهر أن

اتخذت موقفها  العربية قد  اإلعــام  وسائل 
الـــداعـــم لــســعــّيــد، بـــل قــــادت مـــا يــشــبــه حملة 
الترويج لقراراته التي تضمنت إقالة رئيس 
وتعطيل  املشيشي،  هــشــام  الــــوزراء  مجلس 
عــمــل الـــبـــرملـــان، ونــشــر الــجــيــش فـــي شـــوارع 
تونس. وترّكزت وسائل اإلعام هذه، بشكل 
خـــاص، فــي 3 دول، هــي مــصــر والــســعــوديــة 
واإلمـــارات، إذ بــدت العناوين شبه موّحدة، 
»تونس  تعبير  اســتــخــدام  لجهة  خصوصًا 
ــا يـــحـــصـــل خــطــة  ــ ــن مــ ــريـ ــبـ ــتـ ــعـ تـــنـــتـــفـــض« مـ
ــة »لـــطـــرد اإلخـــــــوان املــســلــمــن« من  ضــــروريــ
الافت احتفاء  السياسية. وكان من  الحياة 
ــونـــس، إذ  ــل اإلعــــــام هــــذه بــــأحــــداث تـ ــائـ وسـ
احتفى موقع »العن« اإلمــاراتــي، املمول من 
قــبــل الــحــكــومــة، بقيس ســعــّيــد، واصــفــًا إيــاه 
»البطل« فيما نشر املوقع عددًا من التقارير  بـ
حول حزب النهضة واإلخوان املسلمن، كما 
احتفت القناة السعودية اإلخبارية الرسمية 
املمولة  نــيــوز«  و»ســكــاي  »العربية«  وقناتا 
ــًا بـــالـــحـــدث. وتـــوحـــدت  ــيــ ــاراتــ ســـعـــوديـــًا وإمــ
ــوز عـــربـــيـــة«  ــيــ ــاي نــ ــ ــكـ ــ ــنــــاويــــن عـــلـــى »سـ الــــعــ
وصــحــف إمــاراتــيــة ومــواقــع محسوبة على 
اإلمــــــارات، مــثــل »الــنــهــار الــعــربــي« وامــتــأت 
هذه املواقع بتقارير عن »احتفاالت الشعب 

التونسي بقرار سعّيد«.
وكما في اإلعام، كذلك على مواقع التواصل، 
حــيــث شـــارك عــشــرات املــغــرديــن اإلمــاراتــيــن 
فــي التهليل لــقــرارات ســعــّيــد. الــبــدايــة كانت 
ــابـــق ضــاحــي  ــي الـــسـ ــ مــــع رئـــيـــس شـــرطـــة دبـ
قبل  »تويتر« حتى  عبر  كتب  الــذي  خلفان، 
ظهور سعّيد: »أخبار سارة... ضربة جديدة 
قـــويـــة جـــايـــة لـــإخـــونـــجـــيـــة«. ونـــشـــر أســتــاذ 
ــــي عــهــد  الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة املــــقــــرب مــــن ولـ
عبد  الخالق  عبد  زايـــد،  بــن  أبوظبي محمد 
الـــلـــه، مــنــشــورات تــؤيــد حــركــة قــيــس سعّيد 
ــابــــع تــــطــــورات تـــونـــس تــنــتــفــض،  : »أتــ

ً
ــائــــا قــ

مـــع الــتــمــنــيــات لــلــشــعــب الــتــونــســي املــســتــاء 
أداء حكومته وبرملانه  مــن  بشدة وعــن حــق 

بمستقبل آمن ومستقر ومزدهر«.
سعوديًا، بدا املشهد أقل انحيازًا، وإن كانت 
الــتــونــســي.  لـــقـــرار الــرئــيــس  التغطية مـــؤيـــدة 
الرئيسية  اإلعــــام  اخــتــارت وســائــل  وبينما 
املغردين   

ّ
أن  

ّ
إال انــحــيــازًا،  تحمل  ال  عــنــاويــن 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل كــانــوا أكــثــر انــحــيــازًا. 
الله الغذامي:  فكتب الدكتور السعودي عبد 
»سرقوا الربيع العربي وحولوا ثورة الجياع 
 هــذه نتائج 

ّ
ليشبعوا وحــدهــم ويــجــوع الــكــل

إلى  الخمسينيات  الشعاراتية منذ  الحزبية 

منوعات

نـــمـــوذج الــغــنــوشــيــة«. بــيــنــمــا قــــال اإلعــامــي 
ــقـــرب مـــن الــســلــطــات، عــضــوان  الـــســـعـــودي املـ
ــري: »جـــمـــاعـــات اإلســـــــام الــســيــاســي  ــ ــمـ ــ األحـ
والــجــمــاعــات الــدمــويــة ال تــؤمــن بــالــوطــن وال 
حـــــدوده، بــل بالخليفة واملـــرشـــد والــجــمــاعــة 
أقصى  ملرشد  للقارات  عابر  والء  والتنظيم. 
حــدود فكره التكفير، أو االغتيال. ال ازدهــار 
دت وسائل اإلعام 

ّ
مع اإلخوان«. مصريًا، تجن

جميعها لاحتفاء بخطوة سعّيد، فوصفته 
»الــعــصــفــور الــنــادر الــذي  »املــصــري الــيــوم« بـــ
حــــّرر تــونــس مـــن اإلخـــــــوان« بــيــنــمــا وصفته 
بدرجة  »رئيس جمهورية  بـ السابع«  »اليوم 
فقيه دستوري أجهض مؤامرات اإلخوان فى 
تونس« وهو ما فعلته بقية املواقع، وقنوات 
الــتــلــفــزيــون املـــــــدارة مـــن قــبــل االســتــخــبــارات 
املصرية. واعتبرت برامج »التوك شو« ما قام 

به سعّيد نصرًا جديدًا على جماعة اإلخوان 
ــلـــمـــن، املــتــمــثــلــة فــــي حــــركــــة الــنــهــضــة،  املـــسـ
مشبهن إياه بالسيسي في انقاب 3 يوليو/

تموز 2013، مكررين جملتهم املفضلة: »املهم 
خلصنا من اإلخوان«.

وفــي مقارنة بن مصر وتــونــس، قــال عمرو 
أديب في برنامجه »الحكاية« على فضائية 
ــاء(  ــ ــنـــا ملــــا جــــه )جـ »إم بــــي ســــي مــــصــــر«: »هـ
الشاطر ومشيوا  مرسي واإلخــوان وخيرت 
)غــادروا( بعد سنة قالوا: إنتم ماديتوناش 
ــا كـــنـــا هــنــعــمــل  ــنـ ــم تـــعـــطـــونـــا( فــــرصــــة، إحـ ــ )لـ
نهضة، طــب اإلخـــوان فــي تــونــس مــن 2014، 
أخــرى  أو  الحكم بطريقة  فــي  وهــو بيشارك 
ــيــــوم( أيــــن إنــجــاز  لــحــد الـــنـــهـــاردة )حـــتـــى الــ
اإلخوان في تونس؟«. واستطرد أديب: »هو 
)أتــى بحكومة( ماسك  هناك جايب حكومة 
ــان )ويـــتـــحـــكـــم بـــاإلعـــام  ــرملــ إعــــــام مـــاســـك بــ
ــان( والـــنـــتـــيـــجـــة أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ والـ
ه 

ّ
 الــشــعــب الــتــونــســي كل

ّ
خــانــقــة«. وادعــــى أن

ــقـــرارات ســعــّيــد.  نـــزل فــي الـــشـــوارع مــرّحــبــًا بـ
األمنية،  األجهزة  املقرب من  املذيع  ووصــف 
أحـــمـــد مـــوســـى، رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الــتــونــســي 
راشــــد الــغــنــوشــي، بـــاإلرهـــابـــي، كــمــا وصــف 
مــا فعله قــيــس ســعــّيــد بــالــضــربــة الــقــاضــيــة، 
وقــــال: »الــغــنــوشــي لــم تعجبه قــــرارات قيس 
ــــن الـــتـــابـــعـــن لــه  ــيـ ــ ــابـ ــ ســـعـــّيـــد وأنـــــــــزل اإلرهـ
لــيــذهــبــوا إلـــى الــبــرملــان بـــاكـــرًا، ويــريــدهــم أن 
الــقــوات   

ّ
الــبــرملــان... فــوجــد أن يعتصموا فــي 

ولديها  عليه،  تسيطر  التونسية  املسلحة 
تعليمات بعدم دخول أحد«. وادعى موسى 
 ضابط الجيش التونسي قال للغنوشي: 

ّ
أن

»أنا أحمي الوطن وليس الدستور«. وسخر 
مــن الــغــنــوشــي: »اعــتــصــم فــي عربته املكيفة 
والفاخرة، صنع منها فندقًا، وال أحد انضم 
إليه من الشعب غير 50، في حن نزل ضده 
ــوان  ــ ــد مـــوســـى: »اإلخــ ــ ــيـــس«. وأكـ آالف مـــع قـ
والـــنـــهـــضـــة انـــتـــهـــيـــا، وقـــيـــس ســـعـــّيـــد أحــبــط 
ــة تــونــس.  ــ مــــؤامــــرات اإلخــــــوان وتــفــكــيــك دولـ
والشعب التونسي كره اإلخوان«. أما نشأت 
الــديــهــي فــفــي اســتــعــراضــه لتغطية اإلعـــام 
الــغــربــي ملــا جـــرى فــي تــونــس فــي برنامجه 
»بالورقة والقلم« على فضائية »تــن« فقال: 
»الغرب وأميركا ال يعلمان حقيقة ما جرى 
في تونس وال يفهمان حقيقة اإلخوان. قيس 
ودستورية«.  قانونية  إجـــراءات  نفذ  سعّيد 
 الغنوشي يحمي اإلرهــاب 

ّ
وزعــم الديهي أن

واإلرهابين: »نريد دولة مدنية في الشمال 
 

ّ
األفـــريـــقـــي، واإلخـــــــوان لـــم يــدخــلــوا دولــــة إال

ــر اإلخـــوان بقوله: »اإلخـــوان 
ّ
خــربــوهــا«. وكــف

ــا قلنا 
ّ
مل الــخــوارج  ال ملة لهم، ونحن ظلمنا 

 اإلخـــــــوان خـــــــوارج، وهــــم أخــــربــــوا الــديــن 
ّ
إن

وتــســبــبــوا فــي اإللــحــاد وهـــدم الـــديـــن«. وقــال 
 »الجيش التونسي هو من حمى البرملان 

ّ
إن

والشارع من نزول اإلخوان للتخريب«.

هلّل اإلعالم المصري 
ووصف حركة النهضة 

باإلرهاب

تونس ــ العربي الجديد

الـــفـــعـــل فــــي تـــونـــس وحــــول  تـــتـــوالـــى ردود 
الــعــالــم، والـــتـــي تــطــالــب بــأغــلــبــهــا بــاحــتــرام 
حرية التعبير وحماية أبرز مكتسب للثورة 
 

ّ
التونسية أال وهو حرية الصحافة، في ظل
ــــام، بينها  مـــحـــاوالت إلســـكـــات وســـائـــل إعـ
قــنــاة الـــجـــزيـــرة، الــتــي تـــم اقــتــحــام مكتبها 
التونسي، اإلثنن،  وإغــاقــه مــن قبل األمــن 
إضافة إلى التلفزيون العربي، الذي حاصر 
مكتبه عناصر أمن في العاصمة التونسية.

ودانـــــــــت الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــن 
قناة  مقر  اقتحام  سابقة  بشدة  التونسين 
الجزيرة، وإجبار العاملن فيها على مغادرة 
مقر عملهم وتعطيل حرية العمل الصحافي 
في خرق واضح للقوانن الوطنية والدولية. 
ــت الــنــقــابــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قيس  ــ ودعـ
سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان 
 

ّ
ــتـــصـــدي لــكــل حـــريـــة الــعــمــل الــصــحــافــي والـ

اإلجـــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة وفــقــًا ملـــا ينص 
عليه الدستور. وعبرت النقابة عن خشيتها 
مـــن أعـــمـــال انــتــقــامــيــة فـــي حـــق املــؤســســات 
اإلعــامــيــة مــن قبل أنــصــار األطـــراف املــؤيــدة 
ــرارات األخـــــيـــــرة لــرئــيــس  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ واملـ
خط  خلفية  على  سعّيد  قيس  الجمهورية 
واعتبرت  التحريري.  اإلعامية  املؤسسات 

تـــصـــرف   
ّ
أن بـــــيـــــان،  فـــــي  ــرة  ــ ــزيـ ــ ــــجـ الـ ــة  ــكـ ــبـ شـ

للقلق  يــدعــو  تصعيد  التونسية  السلطات 
ونخشى أن يمثل عائقا أمام تغطية مهنية 
التونسية  الــســلــطــات   

ً
داعـــيـــة ومــوضــوعــيــة، 

دون  مــن  بالعمل  لصحافييها  السماح  إلــى 
عوائق وممارسة مهنتهم دون ترهيب.

الرئيس  الدولية  العفو  ت منظمة 
ّ

كما حض
التونسي على »التعّهد علنًا باحترام حقوق 
اإلنسان وحمايتها، بما في ذلــك الحق في 
ودانــت  السلمي«.  والتجّمع  التعبير  حرية 
ــمــة، اإلثــنــن، اإلغـــاق الــقــســري ملكاتب 

ّ
املــنــظ

»شائن«.  ه 
ّ
بأن األمــر  واصفة  الجزيرة،  قناة 

 اإلغــاق »سابقة مقلقة للغاية 
ّ
واعتبرت أن

 حــقــوق اإلنـــســـان بــخــطــر«. كــذلــك، 
ّ
تــظــهــر أن

دانــت منظمة »مراسلون با حــدود« إغاق 
»الــجــزيــرة«.  التونسية مكاتب  األمـــن  قـــوات 
وجـــاء فــي بــيــان أصـــدرتـــه: »نــطــالــب بــإعــادة 
فتح املكاتب فورًا ومن دون تأخير وبعودة 
الصحافين إلى العمل في ظروف طبيعية«.

واعــتــبــر منسق بــرنــامــج الــشــرق األوســـط 
ــنــــة حـــمـــايـــة  وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا فــــــي لــــجــ
 ما حصل 

ّ
الصحافين شريف منصور أن

مع قناة الجزيرة هو تصعيد خطير على 
صعيد حرية الصحافة في تونس. وأشار 
الــتــصــعــيــد سبقته   هــــذا 

ّ
أن إلــــى  مــنــصــور 

تـــهـــديـــدات طـــاولـــت صــحــافــيــن ومـــدونـــن 

تحذر  الصحافين  حماية  لجنة  وكــانــت 
مـــن االنــــحــــراف عـــن املـــســـار الــديــمــقــراطــي 

وحرية التعبير. 
لاتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  وعــبــرت 
السمعي والبصري )الهايكا(، عن خشيتها 
وإغاقه  الجزيرة  قناة  مكتب  اقتحام  أمــام 
بــعــد إجـــبـــار الــعــامــلــن فــيــه عــلــى إخـــائـــه. 
وأكــــدت عــلــى ضــــرورة التشبث بــالــحــق في 
حرية التعبير واإلعــام وعــدم التفريط في 

هذا املكسب تحت أّي ظرف كان.

)Getty/أمام البرلمان التونسي يوم اإلثنين )وسيم جديدي

)Getty/شاذلي بن إبراهيم/نورفوتو(

رام اهلل ــ محمود السعدي

دس اإلخبارية من على منصته، بعد التضييق 
ُ
يب موقع »فيسبوك« صفحة شبكة ق

الرئيسية  الصفحة  لانتقال من  قــدس  القائمون على شبكة  عليها، حيث اضطر 
إلى صفحة »شــارك شبكة قدس اإلخبارية«. وأكــدت »شبكة قدس اإلخبارية« في 
تي نتيجة للتضييقات املستمرة التي تمارسها إدارة 

ٔ
بيان لها، أن هذه الخطوة تا

»فيسبوك« ضد املحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية. وشددت »شبكة قدس 
مواصلة  عن  تثنيها  لن  رقميًا  الفلسطيني  املحتوى  محاربة  ن 

ٔ
ا على  اإلخبارية« 

جــمــع، وأن صوت 
ٔ
ا رسالتها مــن خــال نقل صــورة مــا يجري فــي فلسطن للعالم 

مام كل محاوالت االٕسكات االٕسرأييلية. وأكدت أنها 
ٔ
الشبكة سيبقى واضحًا عاليًا ا

ينما كان وبكل جهد مستطاع، مشيرة 
ٔ
ستستمر في تغطية قضايا الفلسطيني ا

ن شعارها سيبقى صورة فلسطن الكاملة، وأنها لن تتخلى عن موضوعيتها 
ٔ
إلى ا

ومهنيتها وانحيازها الكامل للقضية الفلسطينية.
»العربي  لـ الرفاعي، في حديث  إيــاد  من جانبه، قال مدير مركز »صــدى سوشال« 
بإغاق  )فيسبوك(  إدارة  نهائي من  بــاغ  إليها  قــدس وصــل  »إن شبكة  الجديد«، 
مــن طرفهم  إغــاقــهــا  قـــرروا  عليها  القائمن  لكن  الصفحة،  تــحــذف  ولــم  الصفحة، 
واالنتقال لصفحة أخرى بديلة، بعد التضييقات وإرسال إنذار نهائي لها من إدارة 
التقييدات لصفحة  أن كل  إلى  الرفاعي  أنها مهددة باإلغاق«. وأشــار  )فيسبوك( 
»شبكة قدس اإلخبارية« جاءت نتيجة ملنشورات قديمة بسبب استخدام الصفحة 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  أســمــاء  مــثــل  الفلسطينية  بالقضية  تتعلق  ملصطلحات 
وأسماء الشهداء. وبحسب الرفاعي، فإن نحو ألف حساب وصفحة فلسطينية تم 
تقييدها واالنتهاك بحقها في مختلف منصات التواصل من بداية العام الجاري 
وحــتــى اآلن، لكن كــانــت معظم تلك االنــتــهــاكــات على مــوقــع »فــيــســبــوك«. وتنوعت 
االنتهاكات، ما بن إغاق حسابات وصفحات، ومنع استخدام خصائص معينة، 
بالقضية  عاقة  لها  مصطلحات  استخدام  ومنع  الجمهور،  إلــى  الــوصــول  ومنع 

الفلسطينية، أو منع استخدام البث املباشر أو الوسوم.

إعالم عربّي يهلّل النقالب قيس سعيّد

أحداث 
تونس

منذ األحد، تحتل مواقع التواصل 
في تونس نقاشات حادة حول 

قرارات قيس سعيد بتجميد عمل 
البرلمان وإقالة رئيس الحكومة 

هشام المشيشي وتوليه كل 
السلطات التنفيذية والقضائية، في 

ظل انقسام بين مؤيد ومعارض، 
وتخوفات على الديمقراطية.

اهتم رواد مواقع التواصل 
االجتماعي في السودان بتطورات 

المشهد التونسي، في أعقاب 
قرارات الرئيس قيس سعيد. وجاءت 

معظم التعليقات على األحداث 
التونسية بتوصيف القرارات بأنها 

انقالب يخشون تكراره في بلدهم 
إلجهاض ديمقراطيتهم الوليدة.

فاجأت قرارات قيس سعيد 
االنقالبية المغاربة مثلما فاجأت 

المواطنين محليًا وعربيًا وعالميًا. 
وتسببت هذه القرارات في 

مشاعر الحيرة واالستغراب والجدل 
في المغرب. وكتب عبد الرزاق 

البحتري: »االسم: قيس سعيد، 
المهنة: السيسي«.

سيطرت األحداث التي تشهدها 
تونس على مواقع التواصل 

االجتماعي في مصر، ما اعتبره 
المغردون انقالبا مكتمل األركان 
على الدستور والنظام السياسي 

في تونس، محّذرين من تكرار 
السيناريو المصري الذي نفذه عبد 

الفتاح السيسي.

هلّل اإلعالم في مصر والسعودية واإلمارات لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد االنقالبية، معتبرًا إياها انتفاضة ضد اإلخوان، 
واصفًا برلمانيين تونسيين منتخبين من الشعب باإلرهاب
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ــه 
ّ
الـــذي قــال إن أحــد أعــضــاء لجنة التحكيم، 

الـــدراســـة املستفيضة واملــنــاقــشــة حــول  بــعــد 
أعلنت  املشاركات،  لجميع  املعمارية  املزايا 
فينيكس«  »جـــائـــزة  نــتــائــج  التحكيم  لــجــنــة 
الــتــي تــهــدف إلــى إعـــادة بــنــاء ميناء بيروت 
في 15 مايو/ أيار، وفاز الفريق الفلسطيني، 
صاحب مشروع »ما بعد االنفجار - بيروت 

املنتجة« باملركز األّول. 
ــبــــاب تـــمـــّيـــز املـــشـــاريـــع  ــح الــلــجــنــة أســ تـــوضـ
 مشروع »ما بعد االنفجار 

ّ
الفائزة، وتقول إن

- بيروت املنتجة« يتمتع بفوائد التصميم 

ويتمّيز  والثقافية،  والتجارية  االقتصادية 
ــة فـــــي تــــحــــديــــد الــنــســيــج  ــ ــــازمـ ــــحـ ــة الـ ــدقــ ــالــ بــ

العمراني.
»فـــــوزنـــــا كـــمـــهـــنـــدســـن مـــعـــمـــاريـــن شـــبـــاب 
باملركز األول يعتبر الخطوة األولى لنا في 
استخدام  سياسات  وتغيير  تطوير  طريق 
الفراغات في املجتمع على الصعيد املحلي 
أو الـــدولـــي. وبــالــنــســبــة إلـــى مــشــروع إعـــادة 
ــيـــروت، نــحــن نــطــمــح إلــــى أن  إعـــمـــار مــرفــأ بـ
لنا دور في عملية تطوير ومناقشة  يكون 
ــع املــجــتــمــع املــحــلــي،  أفـــكـــارنـــا املـــقـــتـــرحـــة مــ

كاتيا يوسف

جــذبــت »جـــائـــزة حــيــفــا لــلــعــمــارة 
»جــائــزة  بشقيها،  والــتــصــمــيــم«، 
ــائـــزة الــتــخــّرج«،  فــيــنــيــكــس« و»جـ
من  بقاع مختلفة  من  مهندسن معمارين 
الــعــالــم، مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
وروســــيــــا وبـــولـــنـــدا وفــلــســطــن وإيــطــالــيــا 
واملـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وهـــولـــنـــدا 

والبحرين والبرتغال والصن ولبنان. 
ــزة فــيــنــيــكــس«  ــ ــائـ ــ ــدور نـــتـــائـــج »جـ ــ ــ ومـــــع صـ
ــار املـــاضـــي، فــاجــأ الــفــريــق  فــي 15 مــايــو/ أيــ
األّول،  بــاملــركــز  بـــفـــوزه  الــعــالــم  الفلسطيني 
واحــتــل الــفــريــق الــروســي املــركــز الــثــانــي. أّمــا 
املــركــز الــثــالــث، فــفــاز بــه الــفــريــق اإليــطــالــي - 
الــلــبــنــانــي. واعـــتـــمـــدت لــجــنــة الــتــحــكــيــم، في 
قـــراراتـــهـــا، عــلــى تــمــّيــز املــــشــــروع، واخـــتـــارت 
الـــفـــرق األكـــثـــر كـــفـــاءة وإبــــداعــــًا، ولـــم ُيكشف 
 

ّ
إال املشاركن  املشاريع  أصحاب  أسماء  عن 

 منهم عن 
ّ

بعد صــدور النتائج، بل عــّرف كل
مشروعه برمز رقمي فقط. تواصلت »العربي 
الجديد« مع املهندس املعماري عبد بدران، 

رجل عصابات سابق 
يضطر إلى القيام بأعمال 

المنزل بدًال من زوجته

يتمتع المشروع الفائز 
بفوائد التصميم 

االقتصادية والثقافية

ارتكز الملف على التراث 
المعماري المتميز للمدينة 

األردنية

2223
منوعات

لبنان«،  فــي  بــاإلعــمــار  املعنية  واملــؤســســات 
بــحــســب املــهــنــدســة الــفــلــســطــيــنــيــة آالء أبــو 
عوض، في حديثها إلى »العربي الجديد«، 
 أهـــــم الــــعــــوامــــل الـــتـــي مـــّيـــزت 

ّ
 أن

ً
مـــوضـــحـــة

املـــشـــروع الــفــلــســطــيــنــي »مــــا بــعــد االنــفــجــار 
ـــه حقيقي وملموس 

ّ
أن املــنــتــجــة«،  بــيــروت   -

املــواطــن األساسية  وواقــعــي، يلبي حاجات 
من تعليم وعمل وسكن. 

تــضــيــف أبـــــو عــــــوض: »يــــهــــدف مــشــروعــنــا 
املــقــتــرح إلـــى إعــــادة بــنــاء املــديــنــة، مــن خــال 
ــــادي،  خــلــق حــلــقــة مـــن اإلنـــتـــاج املــعــرفــي واملـ

تستند إلى بقايا االنفجار، وتكون بمثابة 
ق ما حدث«. وتوضح 

ّ
تذكار يومي ودائم يوث

الجوانب الخمسة الرئيسية للمشروع، التي 
تعتبر حاسمة في إعادة بناء املدينة. تقول 
 الجانب األول هو خلق منظومة اقتصاد 

ّ
إن

املحليون،  السكان  يشغلها  جديدة،  محلي 
وتعتمد أساسًا على نظام التعليم املهني، 
من خــال توفير مساحات وفــراغــات، تضم 
ــدارس  ــ ورش عــمــل ومـــصـــانـــع إنــتــاجــيــة ومـ
مــهــنــيــة وزراعــــيــــة، وغــيــرهــا مـــن الــفــضــاءات 
البطالة  أزمـــة   

ّ
حـــل فــي  للمساهمة  املــنــتــجــة 

 
ّ
واســتــمــراريــة العمل. وثــانــيــًا، تشير إلــى أن

نموذج سكني  إنشاء  فكرة  يطرح  املشروع 
 األزمة 

ّ
بطريقة عملية وسريعة، تضمن حل

اإلنــســانــيــة بـــأســـرع طــريــقــة مــمــكــنــة. بينما 
املــواطــن في  الثالث على حق  الجانب  يركز 
ل بمطالبته في مقاومة 

ّ
مدينته، الذي يتمث

الخصخصة، وخلق مساحات عامة تؤوي 
جميع أنواع األنشطة االجتماعية، وتهدف 
الــتــرابــط والـــوحـــدة املجتمعية.  زيــــادة  إلـــى 
فات 

ّ
إلــى مخل فيتطرق  الــرابــع،  الجانب  أّمــا 

االنــــفــــجــــار، ويـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى جــمــيــع 
املــبــادرات املوجهة إلعــادة استخدام املــواد، 
مـــثـــل الـــحـــديـــد والـــخـــشـــب والـــــزجـــــاج الــتــي 
تناثرت بشكل كبير في جميع أنحاء املدينة 
األخير  الجانب  ويتمحور  االنــفــجــار.  جـــّراء 
حـــول أهــمــيــة وجــــود الــصــوامــع املــتــضــررة، 
ــزءًا ال يــتــجــزأ مــن الــذاكــرة  الــتــي أصــبــحــت جـ

الجماعية لسكان املدينة. 
ــيـــروت – املــرفــأ  وبــالــنــســبــة إلـــى مـــشـــروع »بـ
فــاز باملركز  الـــذي  الــروســي  الــحــّي« للفريق 
ــــه يــصــّور 

ّ
الــثــانــي، تــقــول لــجــنــة الــتــحــكــيــم إن

ــًا مــن  ــويـ ــيـ ــة، ومــــزيــــجــــًا حـ ــنــ ــديــ مــســتــقــبــل املــ
وتطّورها.  الزدهارها  الضرورية  الوظائف 
ــز الــتــصــمــيــم بـــارتـــبـــاطـــه بــالــواجــهــة  ــّيـ ــمـ وتـ
البحرية، وإعادة تعريفها بطريقة مبتكرة، 
مع إمكانية إعادة صياغة هوية بيروت. أما 
سلبياته، بـــرأي الــلــجــنــة، فــهــي وجـــود عــدد 
كبير جدًا من املباني »األيقونية« واألماكن 
الــعــامــة املــتــجــمــعــة عــلــى مــقــربــة شــديــدة من 
منها  عـــدة،  يسّبب مشاكل  قــد  مــا  بعضها، 

إغاق متكرر للطرقات.
فــي املــقــابــل، تــقــول ديــنــا ســاتــاروفــا، مــديــرة 
والتصميم  للبحوث  الــدولــة  »معهد  مكتب 
ــة مـــوســـكـــو«  ــنــ ــديــ ــة ملــ ــريــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــضــ
إلــى  حــديــث  فـــي   ،)Gradplan of Moscow(
 فـــوزهـــم بــالــجــائــزة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

الثانية من »فينيكس«، يفسح املجال لخلق 
حوار أوسع بن العمارة الحضرية واملشاكل 
أو  متدهورة،  ملدينة  والبيئية  االجتماعية 
التحتية.  والــبــنــيــة  الــســيــاق  متناسبة  غــيــر 
تتابع ساتاروفا: »لقد طّور فريقنا أساليب 
من  فــريــدة  استراتيجية  رئيسية  تخطيط 
نوعها، للحسابات املتقدمة والخوارزميات 
التحليلية، التي نأمل أن نقدمها في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وأخـــذنـــا بــاالعــتــبــار جميع 
عوامل السياق الحالية ملرفأ بيروت، كبوابة 
دولــيــة، واســتــعــرضــنــا الــعــديــد مــن الــنــمــاذج 
 
ّ
املحتملة للمساحة املقترحة«. تلفت إلى أن

مشروعهم يهدف إلى إعادة إحياء األجواء 
الــتــاريــخــيــة لــلــمــيــنــاء، بــاســتــخــدام أســالــيــب 
ومـــمـــارســـات مــبــتــكــرة لــلــعــيــش املـــريـــح في 
ــوازن  الـــوقـــت الــحــاضــر، وبــالــتــالــي إيـــجـــاد تـ
بـــن الـــفـــن والــــواقــــع والـــتـــاريـــخ واملــســتــقــبــل، 
االجتماعية  بالنواحي  االهتمام  عن   

ً
فضا

 الجانب 
ّ
واالقتصادية والبيئية. وتوضح أن

الــرئــيــســي ملــفــهــوم مـــرفـــأ بـــيـــروت الــجــديــد، 
ـــز مـــعـــاصـــر مــتــعــدد  ــركـ ــاء مــ ــإنــــشــ يـــتـــمـــثـــل بــ
الـــوظـــائـــف، بــمــزيــج مـــن الـــســـمـــات الــرمــزيــة 
والــعــمــلــيــة، وتــحــويــل مــســاحــات »املــخــاطــر« 
إلى مناطق »ثقة« أو أمــان ملواطني املدينة 

وزائريها.

إبراهيم علي

ــــة روتــــــانــــــا فــي  ــــركـ ــنـــشـــط هـــــــذه األيــــــــــام شـ تـ
الـــســـوق الــلــبــنــانــي، وتــعــمــل عــلــى إنــتــاجــات 
ــانــــن، بــعــد  ــنــ ــفــ خــــاصــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــ
استراحة امتدت سنة كاملة بسبب انتشار 
ـــاء كـــــورونـــــا، ونــــــــدرة الـــحـــفـــات الــفــنــيــة  ــ وبــ
ــانـــي«  ــروتـ ــات. يـــبـــدو الــعــمــل »الـ ــانـ ــهـــرجـ واملـ
هذه املرة يتسم بالجدية، وال يقتصر على 
ــانــــي، بـــل االعـــتـــمـــاد أيـــضـــًا على  ــتـــاج األغــ إنـ
عـــــودة تــصــويــر الــكــلــيــبــات، ونـــشـــرهـــا على 
»ديــزر«  بروتانا وشركة  الخاصة  املنّصات 
الفرنسية، التي تمتلك الحق الحصري لبث 
إنــتــاج روتــانــا فــي الــغــرب. قبل أيـــام، نشرت 
املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى كـــرم صــــورة لها 
بكلمة   

ً
مرفقة »تويتر«،  في  صفحتها  على 

»مغرومة 2«، في إشــارة إلى أنها ستصدر 
عام  في  نشرتها  التي  عنوان  بنفس  أغنية 
الـــثـــبـــات عــلــى  ــرم  ــ كـ نـــجـــوى  تــــحــــاول   .1998
موقعها بن مجموعة زمياتها في لبنان. 
لم يحرك تفاعل املعجبن مع أسماء جديدة 
ا 

ً
الغنائي ساكن كــرم  لــون  عرفت باستغال 

عــنــد صــاحــبــة »أنــــا مــــن«، الــتــي تــــدرك أنها 
املطّبات  رغــم  الغنائي،  لونها  على  تسيطر 

إلى أي مبالغات فنية، بل على  اللجوء  دون 
العكس تمامًا.

حـــاز الــعــمــل إعــجــاب كــثــيــريــن مــمــن رأوا فيه 
مادة نسوية تضيء واقع عمل ربات البيوت 
الـــشـــاق، مـــن دون أن يــتــم الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
عــمــلــهــن. بــاســتــخــدام شــخــصــيــة كــانــت تمثل 
العنف واإلجرام وذكورية العصابات، حرص 
الــعــمــل عــلــى إظـــهـــار كـــم الــعــمــل الـــشـــاق الـــذي 
تقوم به رّبــات املنازل، والوقت الطويل الذي 
يقضينه في هذا العمل. رغم أن الكوميديا في 
املسلسل تنطلق من مفارقة »رجل عصابات 
يقوم بعمل أنثوي«، إال أنه لم يسخر أبدًا من 
هـــذا الــعــمــل؛ إذ يثبت الــبــطــل تــاتــســو لــرجــال 
العصابات كّم املهارة املطلوبة للقيام بأمور 
ــــط عـــجـــزهـــم عــــن الـــقـــيـــام بــأبــســط  كــــهــــذه، وسـ
األعــمــال املــنــزلــيــة، فينضم إلــيــه أحــد تابعيه 
السابقن بعد أن فهم األمر، بداًل من أن يكون 

مجرد عضو ياكوزا با عمل.
باإلضافة إلى األعمال املنزلية، يهتم تاتسو 
ــتــــه، وأصــــــول الــضــيــافــة،  بــعــيــد مـــيـــاد زوجــ
والعاقات الطيبة مع الجيران. رغم أنه ما 
أنــه تحسن  إال  يــبــدو بمظهر مخيف،  يـــزال 
مــرة، حسب  أول  به  لقاء زوجته  كثيرًا منذ 

قولها.
وعــن قصد أو من دونــه، يعكس العمل واقع 

شهد محمد قيس

ما هي أوجه التشابه بن عصابات الياكوزا 
وربــــــات املــــنــــازل؟ ربـــمـــا، تـــبـــدو هــــذه مــقــارنــة 
فــي مسلسل  مقدمة  نــراهــا  لكننا  مستحيلة، 
 The Way of the القصير،  الياباني  األنــمــي 
مانغا صدرت  استنادًا على   .Househusband
للمانغاكا  نفسه،  العنوان  تحمل   ،2018 عــام 
ــجــــت نـــتـــفـــلـــيـــكـــس مــع  ــتــ ــــي أنـــــــــو، أنــ ــــوكـ ــــوسـ كـ
استوديو j.c. staff لأنمي واحــدًا من أفضل 
املسلسات الكوميدية لهذا العام، من إخراج 
تــشــيــاكــي كــــــون. يـــتـــكـــون الـــعـــمـــل مــــن خــمــس 
حلقات، وكل حلقة مقسمة كلوحات قصيرة 
تــعــرض يــومــيــات عــضــو الـــيـــاكـــوزا الــســابــق، 
تـــاتـــســـو، الـــــذي كــــان واحــــــدًا مـــن أكـــبـــر رجـــال 
»التنن  لقبه  وكـــان  الــيــابــان،  فــي  العصابات 
ــــي«. يــتــزوج تــاتــســو مــن مصممة تعمل  األزلـ
بدوام كامل، وال تملك وقتًا كافيًا للمنزل، لذا 

يقوم تاتسو بأمور التدبير املنزلي.
ال تتطور القصة كثيرًا خال املسلسل، فمنذ 
الـــبـــدايـــة، نــــرى تــاتــســو كــــرب مـــنـــزل يــحــافــظ 
عــلــى نــظــافــة بــيــتــه، ويــهــتــم بـــأمـــور الــتــســوق 
دروس  وحتى حضور  والطبخ،  والتنزيات 
الطبخ مع ربات املنازل، ويظهر مهارة عالية 
في األعمال املنزلية، وسبب هذه املهارة هو 

عمله السابق في الياكوزا.
مها 

ّ
الدقة، وااللتزام، والعمل الشاق، أمور تعل

الجديد.  عمله  فــي  ويطبقها  سابقًا،  تاتسو 
وهـــنـــا، تـــكـــون الــكــومــيــديــا، إذ يـــقـــوم تــاتــســو 
بــأعــمــالــه املــنــزلــيــة كــرجــل عــصــابــة، يــمــكــن أن 
يــمــّيــزه اآلخــــرون مــن بعيد مــن خـــال وشــوم 
الياكوزا، وطريقة مشيته ومامحه املخيفة. 
املفارقات، صنعت كوميديا خفيفة من  هــذه 

الكثيرة التي تقع فيها، وفقدانها لحصانة 
الــلــون  فنية تجعلها تــتــربــع عــلــى قــمــة هـــذا 

الغنائي »الجبلي«، دون غيرها.
ــاون نــــــجــــــوى كـــــــــرم هـــــــــذه املــــــــــــرة مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تــ
املــلــحــن نــبــيــل خــــــوري، فـــي أغــنــيــة بــعــنــوان 
أنها تتبدل  مــن جديد  لتبرهن  »مــغــرومــة«، 
فــي االخــتــيــارات، لكنها لــن تغير مــن لونها 
األساسي املعروف، الذي جعلها بعيدة عن 
املــزج في نوعية أو خيارات األغاني. ألكثر 
من ثاثن عاًما، لم تغن نجوى كرم سوى 
بــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، مــتــســلــحــة بــأصــولــهــا 
الـــبـــقـــاعـــيـــة، وصـــوتـــهـــا املــــطــــواع لــلــمــواويــل 
»املــيــجــانــا«  بـــ املــعــروفــة  اللبنانية  والـــــردات 
األخيرة، أضاعت  السنوات  و»العتابا«. في 
، بــدايــة بسبب 

ً
نــجــوى كـــرم الــبــوصــلــة قــلــيــا

األوضــــاع الــتــي تــجــتــاح لــبــنــان، وثــانــًيــا في 
البحث عن جديد غنائي، لكن ذلك لم يمكنها 
من النجاح الكامل، فتراجعت في اتجاهها 
للهجة البيضاء في أكثر من أغنية، آخرها 
»معذور قلبي«، ألحان وتوزيع علي حّسون. 
اعتمدت  التي  الكليبات  تنقذها معظم  ولم 
على تصوير »الواقع«، بسبب فشل املخرج 
التقنيات  هــذه  استغال  في  ناصيف  وليد 
ــهـــار كــــرم بــمــشــاهــد واقــعــيــة  الـــجـــديـــدة، وإظـ

تصل للناس من دون تكلف.
صورت »مغرومة 2« مع املخرج حسن غدار، 
الــذي أخــرج نجوى كــرم من واقــع الكليبات 
ــيـــرة، إلـــى الــكــلــيــب الــكــامــل الــــذي يــروي  األخـ
حكاية خاصة، صاغها غــدار لتتناسب مع 
أجواء التجديد في الصوت واألداء واللحن 
ا أخضر ُمنح  املوسيقي. والواضح أن ضوًء
من قبل شركة روتانا إلتمام أو تنفيذ هذا 
معها  تستعيد  مـــدروســـة  بــطــريــقــة  الــعــمــل، 

الشركة تألقها لسنوات مع »روتانا«، التي 
تــحــاول الــيــوم الـــعـــودة بــهــدوء إلـــى الــســوق 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــعـــد ســلــســلــة مــــن اإلنـــتـــاجـــات 
الخاصة بمغنن لبنانين )عاصي الحاني 
ــيـــوم نــجــوى كــــرم، من  ــوال الـــزغـــبـــي(، والـ ــ ونـ

خـــال دعـــم واضـــح عــلــى املــواقــع واملــنــّصــات 
عبر  كما  السعودية،  الشركة  تديرها  التي 
الــحــفــات، بــعــد أن شــاركــت نــجــوى زميلها 
قبل  أقيم  املهندس في حفل  العراقي ماجد 
أقــــل مـــن شــهــر فـــي جـــــّدة، وحـــصـــد حــضــورًا 

جـــيـــدًا. تــعــود نــجــوى كــــرم ســـنـــوات، لــتــعــزز 
مــن جديد حضورها فــي روتــانــا، هــي التي 
تــعــتــرف دائـــًمـــا أنــهــا مــن املــغــنــيــات الــلــواتــي 
أولــى  كانت  أن  بعد  للشركة،  مكانة  أسسن 

املنتسبات لروتانا عام 1993.

الياكوزا في اليابان بطريقة ما. في السنوات 
ــدأت تـــتـــراجـــع ســـطـــوة عــصــابــات  ــ ــرة، بـ ــيــ األخــ
الــيــاكــوزا فــي الــيــابــان، بعد تــدابــيــر اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــقــلــيــل مــــن تـــعـــامـــل الــــنــــاس مــع 
رجال العصابات، كما أن العديد من أعضاء 
الياكوزا استقالوا من عملهم بعد حصولهم 
على أبــنــاء، أو خــوفــًا مــن دخـــول السجن. مع 
ذلك، يواجه رجال الياكوزا السابقون مشكلة 
االنــــدمــــاج فـــي املــجــتــمــع، بــســبــب عــــدم رغــبــة 
الكثير في توظيف رجال عصابات سابقن، 
تــمــيــيــزيــة  مـــعـــامـــلـــة  يــــواجــــهــــون  وإن حــــــدث 
واتـــهـــامـــات مــســتــمــرة فـــي حـــال وقــــوع حـــادث 
العمل، وهــذا يعيد بعضهم  سرقة في مكان 

إلى عالم الجريمة بشكل أسوأ من السابق.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع نـــيـــبـــون بـــالـــعـــربـــيـــة، قــــادت 
ــام 2016 اتــفــاقــيــة بن  مــحــافــظــة فــوكــوؤكــا عـ
مــجــمــوعــة مــؤلــفــة مــن 14 مــحــافــظــة إقليمية، 
لــدعــم عملية  بــشــأن حــزمــة تــدابــيــر سياسية 
إعادة االندماج في املجتمع ألعضاء الياكوزا 
للشركات  إعـــانـــات  دفـــع  تتضمن  الــســابــقــن، 
ــراءات  ــ ــال أن إجــ ــقـ ــر املـ الـــتـــي تــوظــفــهــم. ويـــذكـ
كــــهــــذه لـــيـــســـت كـــافـــيـــة، بــــل يـــجـــب تــدعــيــمــهــا 
بــحــمــلــة لــتــغــيــيــر الـــســـلـــوكـــيـــات ضــــد أعـــضـــاء 
الياكوزا السابقن. عمل كهذا قد يكون داعمًا 
ملحاولة دمج رجال العصابات السابقن في 
املجتمع، خصوصًا وأن نسخة األنمي ليست 
املانغا  اقتباس  تم  عــام 2020  ففي  الوحيدة، 

.live action ملسلسل
فنيًا، ورغــم التطور الــذي وصلت إليه أعمال 
األنيميشن، تم تقديم املسلسل بأكثر الطرق 
بدائية وبساطة. إذ يعتمد على لوحات ثابتة 
ــدًا، حــتــى أن الــبــعــض  ــ مـــع تــحــريــك بــســيــط جـ

وصفه بأنه أقرب إلى عرض باور بوينت.

نجوى كرم »مغرومة« من جديدThe Way of the Househusband: رجل العصابة خلف المجلى
ال تغيب المغنية نجوى 

كرم، حتى تعود، بما 
يمثّل محاولة للبقاء في 
الصّف األمامي والتجدد 

ولو بأغنية منفردة

عّمان ـ العربي الجديد

األمــم  ملنظمة  التابعة  العاملي  الــتــراث  لجنة  قــررت 
املــتــحــدة للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة )يــونــســكــو(، 
خال دورتها الـ 44 املعقودة في الصن افتراضيًا، 
املــوافــقــة على إدراج مدينة السلط  الــثــاثــاء،  أمــس 
»مــديــنــة الــتــســامــح والــضــيــافــة الــحــضــاريــة« على 

قائمة التراث العاملي. 
وقـــال وزيـــر السياحة واآلثــــار نــايــف الــفــايــز، خال 
 مدينة السلط 

ّ
مشاركته في اجتماعات اللجنة، إن

هــــي مــــن بــــن األولــــــويــــــات الـــعـــلـــيـــا لـــــــــأردن، نــظــرًا 
ألهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش 
املشترك والرعاية االجتماعية بن سكانها، مشيرًا 
 »الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي بــن األســـر بمدينة 

ّ
إلـــى أن

السلط وزوارها، وعدم وجود أحياء منفصلة على 
أساس الدين يعّد من امليزات الواضحة للمدينة«. 
وأضــــاف: »الــعــمــارة املــتــمــيــزة ملــديــنــة الــســلــط تبّن 
الــتــبــادالت الثقافية الــتــي أســفــرت عــن مــزيــج فريد 
إلى  الفتًا  املستوى«،  عالية  املعمارية  األنماط  من 
الترشيح ألول مــرة فــي 1995،  تــم تقديم ملف  أنــه 
ثم في وقــت الحــق من 2017 وأخــيــرًا في 2021، ما 
يشير إلى التزام األردن بحماية واستدامة القيمة 

العاملية املتميزة وسمات املدينة.
ــرة اآلثـــار الــعــامــة بالوكالة  بــــدوره، قــال مــديــر دائـ
على  الــســلــط  مــديــنــة  إدراج   

ّ
إن الـــعـــبـــادي  هـــشـــام 

ز مــن مــكــانــة اململكة 
ّ
قــائــمــة الـــتـــراث الــعــاملــي يــعــز

على خريطة السياحة العاملية. من جهتها، قالت 
مديرة وحــدة إدارة وسط مدينة السلط القديمة 
وعــضــو فــريــق عــمــل إعــــداد مــلــف تــرشــيــح السلط 
عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــاملــي املــهــنــدســة لــيــنــا أبــو 
 مــلــف تــرشــيــح الــســلــط إلدراجـــهـــا على 

ّ
ســلــيــم إن

قــائــمــة الــتــراث الــعــاملــي جــّهــزه فــريــق عــمــل محلي 
بـــإشـــراف الــلــجــنــة املــلــكــيــة لــتــطــويــر وســـط مدينة 
 الرؤية الفنية للملف ارتكزت 

ّ
السلط. وأضافت أن

عــلــى الـــتـــراث املـــعـــمـــاري املــتــمــيــز ملــديــنــة الــســلــط، 
للتعايش  نموذجًا  املدينة  تقديم  إلــى  باإلضافة 
استثنائية  كــقــيــمــة  لــلــعــالــم  والــتــآخــي وإظـــهـــاره 

عاملية في كيفية احترام وقبول اآلخر.
وتـــقـــع مــديــنــة الــســلــط وســــط األردن وتــبــعــد عن 
ــان بــنــحــو 35 كـــيـــلـــومـــتـــرًا، وهـــي  ــّمــ الـــعـــاصـــمـــة عــ
الــبــلــقــاء، وتــشــرف عــلــى جبال  عــاصــمــة محافظة 
مــديــنــة نــابــلــس، وقـــد اعــتــبــرت الــعــاصــمــة األولـــى 

لأردن قبل العاصمة عّمان.
وتــمــّيــزت مــديــنــة الــســلــط بــأحــيــائــهــا الــقــديــمــة ذات 

الــصــبــغــة املــعــمــاريــة الـــفـــريـــدة املــبــنــيــة مـــن الــحــجــر 
األصفر بحيث تعود معظمها إلى العصر الذهبي 
للمدينة في الفترة الواقعة بن عامي 1890 و1920. 
وبحكم طبيعة املنطقة املكونة من ساسل جبلية 
وعرة فقد تم تكوين هذه األحياء بطريقة أقرب ما 
الضيقة  الــشــوارع  بــن  التراكمي  البناء  إلــى  تكون 
بــفــتــحــات  تـــمـــيـــزت  بــحــيــث  ــة،  ــولــ املــــوصــ واألدراج 

الشبابيك وأقواس األبواب املنحوتة.
التفسيرات  تضاربت  املدينة  تسمية  وبخصوص 
بن من يقول إنها مشتقة من الاتينية سالتوس 
ها مشتقة من كلمة 

ّ
)Saltus( أي غابة، ومن يقول إن

والحجر  الصخر  تعني  التي  السريانية  »سلطا« 
الــقــاســي أو الــصــلــت. وُعـــرفـــت املــديــنــة االســتــيــطــان 
الــبــشــري مــنــذ آالف الــســنــن قــبــل املـــيـــاد، إذ جعل 
األردن  وادي  بــــن  املــتــمــيــز  الـــجـــغـــرافـــي  مــوقــعــهــا 
والصحراء الشرقية منها مقّرًا للعديد من الحكام 
والـــقـــادة الــتــاريــخــيــن، ولـــذلـــك فــيــهــا مــعــالــم أثــريــة 
مــهــمــة، كــمــقــابــر الـــرومـــان وقــلــعــة األيـــوبـــيـــن. ومــن 
أشــهــر مــعــالــم مــديــنــة الــســلــط شـــارع الــحــمــام الــذي 
يــخــتــرق جــنــبــات أســواقــهــا ومــعــاملــهــا، وكــــان عــدد 
فترتها  في  عّمان  العاصمة  يفوق سكان  سكانها 
الخضر  شـــارع  أن  كما   ،19 الــقــرن  أواخـــر  الذهبية 
يحمل رمــزيــة ديــنــيــة بتناغم تــعــايــش ســكــانــه من 
مسلمن ومسيحين، وبيوتها يغلب عليها طراز 
ــقـــف مــقــّبــبــة ونـــوافـــذ  ــر، وأسـ ــفـ مـــعـــمـــاري بـــلـــون أصـ

مقوسة لم تحظ بها أي مدينة أردنية.

تصميمات لمدن خالية من األشباح

»مغرومة 2« جديد نجوى كرم )ذبيان سعد(

تبعد عن 
العاصمة 
عّمان بنحو 
35 كيلومترًا 
)تيم غراهام/
)Getty

عمل كهذا قد يكون داعمًا لمحاولة دمج رجال العصابات السابقين في المجتمع )نتفليكس(

فضاءات منتجة للمساهمة في حل أزمة البطالة واستمرارية العمل )فرانس برس(

أخيرًا، حاز مشروع لمعماريين فلسطينيين المركز األول في »جائزة حيفا للعمارة والتصميم«. 
مشروع يقترح إعادة إعمار مدينة بيروت بعد انفجارها. هنا، وقفة عند الجائزة

بين »جائزة حيفا« وبيروت

السلط في قائمة يونسكو

فنون وكوكتيل
إضاءة

متابعة

غناءقراءة

في ما يتعلق بالجائزة 
السنوية الثانية في البرنامج 
الدولي لجائزة حيفا »جائزة 
التخرج« فقد فاز بالمركز 

األول مشروع »تراث 
الالجئين - مخيم قلنديا 
كنظام عمراني دائري«. 
تميّز المخطط، بحسب 

لجنة التحكيم، باهتمامه 
بالقضايا االجتماعية 

المتعلقة بالشمولية في 
حاالت التحركات والتحوالت 

السكانية السريعة 
والجماهيرية، ومعالجته 

في الوقت ذاته اإلشكاليات 
االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
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