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نظمة غير احلكومية هوريزونتي وا
سـاعدة انـيـة داهو الـتي تـهتـم  األ
ــرضى الــذين يــعــانــون مـن مـرض ا
اجلذام والـسل سـمحت بـجمع 100

ألف يورو دفعها الرعاة.
وفي اجملــمـوع  يـأمل مــنـظــمـو هـذا
ــشــروع احلــصـول عــلى 500 ألف ا
يـــــورو عـــــلى األقـل ســـــتـــــخـــــصص
للمشاريع االجتماعية في البرازيل.
الى ذلك  يــبــدو أن مــنــتـخـب تـونس
الذي يستـعد للـمشاركة في نـهائيات
كـأس العـالم لـكـرة الـقـدم توصل إلى
طريقـة مبتكـرة للتـغلب على اإلرهاق
الـــنــــاجم عن الــــصــــيـــام في شــــهـــر
رمضـان. ففي مبـارات وديـت أمام
الــبــرتـغــال وتــركـيــا بــدا أن حـارس
رمى معز حـسن يتظاهـر باإلصابة ا
في وقت اإلفطار. وأثـناء تـمدده على
ــلــعب لــتــلـقـي الـعـالج هـرع أرض ا
زمـالؤه في الــــــــــفــــــــــريـق إلـى اخلط
اء وتـنـاول بعض اجلانـبي لـشـرب ا

حبات التمر.
ـنتـخب التـونسي مـتأخرا فقـد كان ا
بـنـتــيـجـة  2-1أمـام الـبــرتـغـال بـطل
أوروبــا لـــكــنه أدرك الــتــعــادل بــعــد
إصــابـة حــسن بــست دقــائق بــهـدف

سجله فخر الدين يوسف.

بـاراة أمام وبعـدهـا بأيـام تـوقفـت ا
منتـخب تركيا بـعدما اسـتلقى حسن
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ـشـهـد حــيث تـوجه العـبـو وتـكــرر ا
ـــنــــتــــخب الــــتــــونـــسـي إلى اخلط ا
اجلـانـبي حـيث قـدم لـهم أفـراد طـاقم
ـاء والتـمـر. وانتـهت هذه التـدريب ا

باراة أيضا بالتعادل 2-2. ا
وسريعا ما أبدى مـعلقون رياضيون
في تـــونس مالحـــظــتـــهم إلصـــابــتي
رمى أمام البـرتغال وتركيا حارس ا
فـي الــــدقــــيــــقــــتــــ  58و 47عـــــلى
الـتـرتـيب وهـو مـا تـزامن مع مـوعـد

اإلفطار.
وحـــتى اآلن لـم يـــعــلـق احتـــاد كــرة

القدم التونسي على األمر.
ـوقع لــكن حـسن قــال في تــغـريــدة 
تويـتـر "كنت مـصـابا" قـبل أن يـعقب
ـــوجي) هـــذا بــــرمـــوز مـــصـــورة (إ
ضـاحــكـة. وجـاءت الـتــغـريـدة في رد
على زميلـه شاكر الهـدهور الذي قال
مازحا "األمر عـلى ما يرام اآلن. نعلم

أنك كنت تتظاهر".
وسـتراقب األعـ مـعـز حسن عـنـدما
ـنـتـخب الــتـونـسي نـظـيـره يـلـتــقي ا

ـونــديـال  2014في كـرة ــضـيــفــة  ا
الــــــقـــــدم (1-7) فـي الـــــدور نــــــصف
الـنـهـائي سـتـبـاع لـفـائـدة جـمـعـيات

خيرية.
ـــلـــعب ـــســـؤولـــون عـن ا واوضـح ا
اخلــاص بـفـريق أتــلـتـيــكـو مـيــنـيـرو
ـبـاراة في الـثامن من حـيث اقيـمت ا
تـــمــوز/يـــولــيــو 2014 في مـــؤتــمــر
صحافي انه سيتم قص هذه الشباك
الى 8150 قطعة من أجل بيعها على
اإلنتـرنت بسـعر 71 يورو على االقل
لـكـل قـطـعــة في إشـارة إلى نـتــيـجـة

Æ©7-1) باراة ا
ـرمى الــذي اسـتــقـبل وســيـتم نــقل ا
ان في االهـداف اخلـمسـة االولى لـال
الــشـوط االول وهــدف الـشــرف الـذي
سجله البرازيلي اوسكار في الشوط
ــانـيـا الـثــاني هـذا األســبـوع الى أ
ــتـحف كـرة حـيـث سـيـتم عــرضـهـا 

القدم في دورتموند.
لعب وقال مدير الشركـة التي تدير ا
صامـويل لـويـد: "الفـكـرة هي حتويل
هـذه الـصـدمـة الـتي يـفـضل اجلـمـيع

نسيانها الى شيء إيجابي".
وحـتى قـبل بـيع قـطع هـذه الـشـبـكـة
بـادرة الـتي تـتم بـشـراكة فـإن هـذه ا
ــانـيــة في بــيـلـو مع الــقـنــصـلــيـة األ
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االعـمــار خــدمـة ألهــالي الــسـعــديـة
مبيـنا ان ادارة احملافظـة هي اجلهة
ـــشـــرفـــة بــــشـــكل مـــبــــاشـــر عـــلى ا

شروع). ا
واكد الـتمـيمي ان (نـاحيـة السـعدية
شــهــدت عـمــلــيــات عــســكــريــة بــعـد
سيـطـرة عصـابات داعـش االرهابـية
عـلــيـهــا وبـفــضل الـقــوات االمـنــيـة
واحلشـد الشـعبي حـقـقنـا االنتـصار
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اشرف محافظ ديالى مثنى التميمي
مع الكـوادر الـعـامـلـة  علـى (مراحل
انشـاء الشـارع الرئـيـسي في ناحـية
الـــســعـــديـــة بـــشــكـل كــامـل واعــداد

رصيفه واجملاري والتبليط) . 
ــسـؤولـة ووجه الـتــمـيـمـي اجلـهـة ا
عـلى (االنـشــاء والـتـبـلــيط بـاإلجنـاز
ددة الـزمـنـيـة احملـددة إلعادة وفق ا

بيروت
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صـالح واالمن القومي لها . حينـما تتآمر عـليك الدول ذلك شيء بديهي حتـتمه لغة ا
بيد ان جتد حكومة ونظاما يتآمر على وطنه  وشعبه فهذا حقا شيء البد وان يسبب
فاهيم الـفكرية والـفطرة االنـسانية .. تـركيا من تسـعينات لك ازمـة وشرخا عـميقا بـا
الـقـرن وهـي تـقـيم الـســد تـلـو االخـر وايــران هي االخـرى اقـامت اخلــزانـات وغـيـرت
ـقام عـلى نـهـر دجـلة لء سـد اليـسـو اا مـجـرى نـهر الـكـارون . الـيوم تـركـيـا بـدأت 
والذي هو عـلى مقربة من احلدود العراقية واحلكـومة العراقية بدل ان تمنع وتضغط
عــلى اجلـانب الــتـركي لــتـثـنــيه عن مـشــروعه االجـرامي كــانت تـرسل جلـانــا فـاسـدة
مرتشيـة الى تركيا فيقوم العثماني بالالزم ويعودوا محمل باحلقائب اخململية وبعد
ـالح بـنـواد تـركـيـا الــصـاخـبـة وجـزرهــا .. مـا يـدمي الـقـلب ان ان قــضـوا الـلـيـالي ا
اذا ? احلكومـة العراقية اجلت توقيت مليء خزانات سد اليسو الى هذا الشهر ...  
.. اجلواب واضح وهو ان  الـرأي العام العراقي سيـكون منشغل بنـتائج االنتخابات
وهـذا ما حـصل بالفـعل االن  حيث تـركيا تـمأل خزانـاتها بـكل اريحـية وسط صمت

مطبق من حكومتنا العتيدة. 
- ماهو  احلل ? 

نقـول صار لزامـا على الـشعب الـعراقي ان يـعي ان بحـلول عام 2040 سـوف يجف
نهرا دجـلة والفرات تمـاما . اي سوف تتحـول جميع اراضيـنا الزراعية الى اراضي
بور قاحلـة وستتأثـر الزراعة وحتـما لن يكون هـناك من فالح يصبـر  ليبق مسـتوطنا
ـدينـة وهنا سـتظـهر اثـار اخرى وهي ازديـاد وتفاقم  في تـلك االراضي فيـنزح الى ا
اء كـان  يجب ان معـدالت البـطـالة وحتـصيل لـقـمة الـعيش . سـيـاسة الـنفط مـقـابل ا
جتابه بسيـاسة بالضد منها من قبلنا نحن العراقي وقبل هذا التأريخ  لقد تأخرنا
كثيـرا ? وقع الفأس بالرأس وحسب الدارج العراقي فاذن لم يتبق لنا غير ان نخرج
لـلشـوارع نطالب اجملـتمع الدولي بـالضد عـلى تركيـا وايران ونتـظاهر امـام سفارات
طالباتنا بيد اني على ثقة من عدم تقبل الدولت فـعسى ولعل ان تستجيب الدولتان 
ـطالـبات وسـيـستـمران بـسيـاستـهمـا الـعدوانـية ازاء الـعراق ولـسبب الـدولـت لـتلك ا
ر بظرف استثنائي صعب وهو في ادنى مستويات الضعف بسيط وهو ان العراق 
سـتـغرب ان قـادة الـكتل والتـهـوين وتلـك هي النـكـبة ومـا نـشعـر به  من مـرارة ..   ا
احلـزبـيـة او مـا يـسـمـون بـقـادة احزاب الـسـلـطـة الى الـيـوم لـم يـحركـوا سـاكـنـا وهم
مـنشـغلون فـقط بتحـريك الشـارع وخداعه من اجل احلصـول على مـكاسب سيـاسية
الغير وكأن مـسألة جتفيف مياه نهري دجلـة والفرات واالهوار اليعنيهم !!!! . حسنا
وما زلنـا نبحث عن من يحرك الـشارع فال من مناص بعـد من تذكير سمـاحة السيد
الصـدر من ان يـوجه الشـارع  للـخروج والـتظـاهـر امام الـسفـارة التـركيـة وااليرانـية
ة فهو الوحـيد بات قادرا عـلى حتريك الشارع ومـطالبة الـدولت بايـقاف هذه اجلر
االنسانـية بحق الشعب الـعراقي ونظن ان اعمق قيم االصـالح تكمن بداخل احلاجة
االنـسانـيـة في العـيش الرغـيد وتـوفـير االمن . وانـا على يـق من
ان سماحـة السيد الصدر سوف لن يقف مـكتوف اليد وحتما
سـيـكون له مـوقف من هـذا الـتمـادي عـلى حقـوق الـعراق في
ـا خص نـقض الــدولــتــ لـلــمــواثــيق واالعـراف الــدولــيــة 
ـقررة تـشـاطئـة والـنسب ا الـقرارات الـسـارية عـلى الـدول ا

ياه . لها من ا
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تواصلـت االحتجـاجات لـيل الثالثاء
ـدن االربــعــاء في عــمــان وعـدد مـن ا
االردنية ضـد مشـروع قانون ضـريبة
ــزمع طـــرحه قــريـــبــا عــلى الـــدخل ا
مجـلس الـنواب كـما نـفذت الـنقـابات
ـدة ســاعـة ــهـنــيــة اضـرابــا عـامــا  ا
امس وذلـك عـــلـى الـــرغـم من دعـــوة
ــلك عــبــد الــله الــثــاني الـى اجـراء ا
حـــوار ومـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة حـــول

القانون.
وافــاد شـهــود عــيـان ان نــحـو 1300
شـــخص جتــــمـــعــــوا في مـــنــــطـــقـــة
الـشـمـيـسـاني وسط عـمـان عـلى بـعد
عـــدة مــئــات مـن االمــتــار مـن مــبــنى
رئـــاســة الـــوزراء في الـــدوار الــرابع
مسـاء الـثالثـاء حتى الـسـاعة 02,30
من فـــجـــر االربــعـــاء وسط اجــراءات

امنية مشددة.
وردد احملـتـجـون وبــيـنـهم مـحـامـون
ـــرضـــون واطـــبـــاء وصـــيــــادلـــة و
ونــاشـطــون شــبـاب واطــفـال وكــبـار
الــسن "يــلي قـاعــد جــوا الـدار غــلـوا
عـــلـــيك االســعـــار" و"الـــشــعب يـــريــد

ذلة". وت وال ا اسقاط النواب" و"ا
كـمـا رفـعــوا اعالمـا اردنـيـة والفـتـات
كــتب عــلــيـهــا "مــعــنـاش" و"خــرجــنـا
لـنـصـنع مـسـتـقـبـلـنـا" و"جـئـنـا نـغـير
نـهــجـنـا بـايـديــنـا ..عـشـرون عـام من
الــفــشل بــيع مــقــدرات وطـن تــدمــيـر
الـتـعلـيم والـصـحـة جتـويع لـلـشعب"
و"رسالتنا الى مـؤسسة صنع القرار
الــشــعب اتــخــذ الــقــرار بــاســتــعـادة

كرسي رئاسة الوزراء".
كـما حـمـلت طـفلـة الفـتـة كتـب علـيـها
"مـطـالــبي مش كـثـيـر بـس مـسـتـقـبل

لبلدي".
وطــــوقـت قــــوات االمن والــــشــــرطـــة
احملتج ومنعتهم من الوصول الى
الــدوار الــرابع حــيث مــبــنى رئــاسـة

الوزراء.

يــتـــظــاهـــرون بــأســـلــوب حـــضــاري
ـقــراطي. كـنـا نـتــعـامل مع أزمـة ود
تـــلـــو األخــــرى بـــســـبب مــــوقـــعـــنـــا

اجلغرافي".
وفـي مــقـــابــلـــة  قـــال الــصـــفــدي إن
ـــشـــاكل االقـــتـــصــاديـــة في األردن "ا
هـاجرين فاقـمهـا العـدد الكـبيـر من ا

الذين وصلوا بالده من سوريا".
وقـــال الــــصـــفــــدي "نــــتـــحــــمل عبء
الالجئـ نيـابـة عن اجملتـمع الدولي
في مـــواجــهــة احلــرب ضــد تــنــظــيم
الـدولة اإلسـالميـة". وأضـاف "نـشـهد
ــانـحــة ونـواجه عــزوفـا من الــدول ا
ـفـردنا احـتـيـاجـات مـسـاعدة 150 
ألف طالب سوري يتعلمون في نظام

التعليم احلكومي".
وتـظـاهرت جـمـوع كـبـيـرة عـلى مدى
ـزمـعة في أربـعة أيـام ضـد الزيـادة ا
الـضــرائب وفـقـا لــبـرنـامج إصالحي

مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ـــــتـــــظـــــاهــــــرون إنـــــهم ويـــــقــــــول ا
سـيــواصـلـون االحــتـجــاج حـتى يـتم
التراجع بصـورة كاملة عن إجراءات

التقشف.
وحتــذر نـــقـــابـــات عـــمـــالــيـــة من أن
مـــشـــروع الـــقــانـــون الـــذي يـــدعــمه
صنـدوق الـنقـد الـدولي يضع مـزيدا

. واطن من األعباء على ا
وتــقـول احلــكـومــة إنــهـا تــهـدف إلى
جـمع تمـويل لـدعم اخلـدمات الـعـامة
مــشـيــرة إلى أن الـضــرائب سـتــكـون

تصاعدية مع زيادة األرباح.
—UFÝ« …œU¹“

ويـــــعــــاني األردنــــيـــــون من تــــراجع
ـــعـــيـــشــة وسـط زيــادة مــســـتـــوى ا
األسـعـار بـشـكل كـبـيـر خالل األعـوام
ـلك إن األوضاع األخـيرة. كـمـا قـال ا
ــتـــرديــة فـي دول اجلــوار أدت إلى ا
تأزم الوضع االقتصادي في األردن.
وشغل الـرزاز مـنصب وزيـر الـتربـية
والــتـعــلــيم مــنـذ  14كـانــون الــثـاني

اســتــكـــمــال اإلجــراءات الـــصــحــيــة
والبيـئيـة) . واعلن مجـلس محـافظة
ديـالى  انـه سـيــوفـر عــدة مــشـاريع
خدمية من االيـرادات احملليـة  فيما
سيتم تـنفـيذهـا خالل االيام الـقادمة
لـتــحـســ الـواقع اخلــدمي لـعــمـوم

مناطق احملافظة .
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وقال رئـــيس اجملـلس عـلي الـدايني
لــ (الـزمـان) امس ان (اغـلب مـنـاطق
محـافـظـة ديـالى تـعـاني من اإلهـمال
ـشـاريع اخلــدمـيـة بـسـبب وتـوقف ا
اليـة التي يعيـشها العراق) االزمة ا
 مـــشــيـــرا الـى ان (بـــاب االيــرادات
واجلــبـــايـــة ســاهم بـــتـــوفــيـــر عــدة

مشاريع بنى حتتية خدمية) . 
واكـد الـدايــني  ان (االيـام الــقـادمـة
ســيــكــون جملــلس احملــافــظــة خــطـة
لـتـأمـ مـشـاريع خـدمـيـة اخـرى من
اجل حتس الواقع اخلـدمي لعموم
ـا يـتـمـاشى مـنـاطق احملـافـظــة  و
والتطورات التي يشهدها العراق) 
مشـيرا الى ان (مـحافـظة ديـالى دمر

ـتــمـثل اغـلب مــنـاطــقــهـا االرهــاب ا
بــعـــنــاصــر الـــقــاعـــدة والــدواعش 
اضافة الى العمليات العسكرية) . 
 ومن جـــانـب آخـــر اعـــلــــنت جلـــنـــة
الطاقـة في مجـلس محافـظة ديالى 
ــبـرمج عن اعـتــمـاد جـدول الــقـطع ا

للكهرباء داخل احملافظة . 
وقــال نـائـب رئـيـس الـلــجــنــة عــامـر
الــكـــيالني لـ (الـــزمــان)  إن (دائــرة
كهرباء ديالى اعـتمدت جدول القطع
ناطق بواقع برمج للكهرباء ب ا ا
سـاعـتــ تـشــغـيل مــقـابل ســاعـتـ
قطع)  مبينا أن (الطاقة الكهربائية
ـــنــاطق  12ســاعــة ســتــصـل لــكل ا

يوميا بشكل ثابت) . 
واضاف الكيالني  ان (جلنة الطاقة
حــددت سـعــر االمــبــيــر خالل فــصل
الصيف بـستة االف ديـنار ووضعت
ســلـســلــة اجــراءات عــقــابــيـة بــحق
اخملـالـفـ بـالـتـنـسـيق مع اجملـالس

البلدية في االقضية والنواحي). 
واعلـنت ناحـية قـزانيـة في محـافظة
ديــــــالى عـن اعــــــادة فــــــتـح طــــــريق

في نــاحــيـة الــســعــديــة وفي عــمـوم
محافظة ديالى واجتـهنا الى مرحلة

اعادة االعمار) .
وطـالب احلـكـومـة االحتـاديـة واال
دني تـحـدة ومـنظـمـات اجملـتـمع ا ا
بــ (اإليـفـاء بـوعـودهـا إلعـادة اعـمار
محافـظة ديالى بـعد استـتباب االمن

فيها) .
 ومن جهة اخرى اعلنت قائممقامية
قــضـــاء خـــانــقـــ عن اغـالق حــقل
لــلــدواجن بــســـبب انــبــعــاث روائح

كريهة.
وقـال مــديــر اعالم الـقــائـمــمــقـامــيـة
يوسف ابراهـيم لـ (الزمان) امس ان
(اهالي منطقة بـختياري في خانق
قدموا شـكوى رسمـية حول انـبعاث
روائح كـريــهـة جــدا جتـاه مـنــازلـهم
بـسـبب وجـود عــشـرات االطـنـان من

مخلفات احدى حقول الدواجن) .
واضاف ابراهيم ان (جلنة مشتركة
في قائممقامية خانق قررت اتخاذ
االجراءات الـقـانونـيـة بـحق صاحب
احلـقل واغالقه بـشــكل مـؤقت حلـ
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مثنى التميمي

{ الـــقــدس) ,أ ف ب) - عــبـــر وزيــر
الدفاع االسرائيلي افـيغدور ليبرمان
امـس االربــــعـــاء عـن اســــفه اللــــغـــاء
ــبـاراة الــوديـة الــتي كـانت مــقـررة ا
ـنتـخـبـ االرجنـتـيني الـسبت بـ ا
واالسرائـيلي في القـدس معـتبرا ان
الـفـريـق االرجـنـتـيـنـي "خـضع لـلـذين
يــضـــمــرون الــكــراهــيــة الســرائــيل".
وبـعيـد اعالن الـسفـارة االسـرائيـلـية
ـباراة في بـويـنـوس ايـريس إلـغـاء ا
الــوديــة عـــلى خــلـــفــيــة "تـــهــديــدات
واسـتــفـزازات" ضـد الــنـجم لــيـونـيل
ؤسف ان ميسي قال لـيبرمان "من ا
فــريـق كــرة الــقــدم االرجــنـــتــيــني لم
يـــقــاوم ضـــغــوط الـــذين يـــضــمــرون
الكراهـية السرائـيل وهدفهم الـوحيد
انـتـهـاك حـقـنـا االسـاسي في الـدفـاع
عــنـا وتــدمــيـر اســرائــيل". وهـو اول
ـسـؤول حـكـومي اسـرائـيلي تـعـليق 

باراة. منذ االعالن عن الغاء ا
„U³ý lOÐ

من جـهة اخـرى عـلنـت الشـركـة التي
تدير مـلعب مدينـة بيلـو هوريزونتي
الـــبــرازيــلـــيــة امس ان شـــبــاك احــد
بـاراة التـاريـخيـة ب رمـيـ في ا ا
ـانـيـا والـبـرازيل الـدولـة مـنـتـخـبي ا

W¹dOš »U³Ý_ ŸU³ð q¹“«d³ «Ë UO½U*√ 5Ð WO ¹—U² « …«—U³*« „U³ý

tłuð∫ النجم االرجنتيني ليونيل ميسي يركب حافلة متوجها الى ملعب التدريب

ستراتيجي يربط ديالى باحملافظات
اجلنـوبـية بـشـكل مؤقت امـام حـركة
ـركــبـات بـعــد مـرور اكــثـر من 10 ا

ايام على اغالقه.
وقـــــــــال مـديـر النـاحـية مـازن اكرم
لــ (الـــزمــــان)  ان (طــــريق ديــــالى-
ـار بــنـاحـيــة قـزانـيــة اعـيـد واسط ا
فــتــحـه بــشــكـل مــؤقت امـــام حــركــة
ـركــبــات بـعــد اغالقه ألكــثـر من 10
ائـية الـقادمة ايام بسـبب السـيول ا

من ايران) .
واضـاف اكــرم  ان (حـمــلـة واســعـة
ستـنـطـلق لتـأهـيل واصالح الـطريق
ـومـة بـجـهـد ذاتي مـن اجل خـلق د
ـــركــبـــات عــلـى طــريق في حـــركــة ا
ستراتيجي يربط ديالى باحملافظات

اجلنوبية) .
واوضح اكـــرم  ان (طــريـق ديــالى-
واسط اغـــــلق عــــدة مـــــرات الــــعــــام
اجلاري بسـبب تأثـير السـيول الذي
ادت الى اضــرار كــبــيــرة به مــا دفع
الى انشـاء حتويالت مـؤقتـة لتـام

ركبات) . مرور ا

وجـــلس بــعض الـــشــبــان يـــدخــنــون
النـرجـيلـة على حـافـة الرصـيف فيـما
الــتف بــعــضــهم حــول شــاب يــعـزف
ويـــغــني عـــلى احلــان الـــعــود. وقــام
تحج بتوزيع الورود على بعض ا
رجــال االمـن وهم يــهــتــفــون "نــحــنــا
واالمـن واجلــيش جتـــمــعـــنــا لـــقــمــة

العيش".
وقـام الـعـديـد من احملـتـجـ بـالطـلب
من اطـــفــالــهم الــذين اصــطــحــبــوهم
صافـحة وعـناق رجال االمن معـهم 

تواجدين حولهم. والدرك ا
وتـنـظم التـظـاهـرات مـنـذ أسـبوع في
ساء بعـد إفطارات رمضـان وتمتد ا

حتى ساعة متأخرة من الليل.
وقـالت احملـامــيـة روان حـجـاوي (29
عـامــا) الـتي ربـطـت رأسـهـا بــكـوفـيـة
بـالـلـونــ األحـمـر واألبـيض لـوكـالـة
فــرانس بـرس "مــطـالــبـنــا لم تـتــغـيـر
وهـدفـنا لم يـكن تـغـيـيـر الـوزارة فقط
لـديـنــا مـطـلب اكـبـر يــتـعـلق بـتـعـديل

قانون الضريبة".
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واضــافـت "حلــد االن االمــور لـــيــست
واضحة لهذا نزلنا الى الشارع".

من جهـته قـال احملامـي وليـد عدوان
عــضــو مـجــلس نــقـابــة احملــامـ ان
ـلك لـلـرزاز هـو قـرار سـليم "تـكـليف ا
في مكـانه واالن ابـتـدانا هـذا احلراك
الــشـعـبـي الـراقي من اجـل مـصــلـحـة
ـطـالـبـة بـسـحب ـواطن وا الـوطن وا

قانون ضريبة الدخل".
الي ذلك قال وزير اخلـارجية األردني
ن الصفدي إن احلكـومة ستحترم أ
مــطـالب الــشـعـب وذلك بـعــد أن قـال
ــتـظــاهـرون الــذين أجـبــروا رئـيس ا
الـــوزراء عــــلى االســــتــــقــــالـــة إنــــهم

سيستمرون في االحتجاج.
وقــال الـــصــفــدي "يــجب أن نــحــتــرم
مـطـالب الـشـعب ومن دواعي الـفـخر
ــتـظـاهــرين كـانـوا لــنـا جـمــيـعـا إن ا
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كان مجـرد ذكر اسم كونفوشيوس إيجابيـاً في الص يعني أنك ستصنّف في خانة
"األعداء" ألنه حـسب الـتـوصيف الـسـائد  يـعـتبـر "عـدواً رجـعيـاً". وهـو ما جـاء عـليه
عـاصر ماوتسي تـونغ في أكثر من مناسـبة وخصوصاً زعيم الصـ "التاريخي" ا

خالل التجـمّعات الطالّبـية الغـاضبة في فتـرة الثورة الثـقافية 1965-1976. وقد 
ـتشدّدة واتّجـهت الص منذ أواخـر السبعـينات ومطلع طي صفحات تـلك احلقبة ا
الـثمـانـينـات  لـولوج مـرحـلة جـديـدة شهـدت انـفتـاحـاً تدرّجـيـاً والسيّـما عـلى الـتراث
التاريخي ورموزه واستلهام ما هو إيجابي منه. وهكذا أعيد االعتبار إلى الفيلسوف
كونـفوشيـوس وأنتج فـيلمـاً عنه بصـفته قـائدا عسـكريـاً موهوبـاً ومعلـماً كـبيراً لـلقيم

ثل التقدمية. اإلنسانية وا
وإذا كـان ثـمـة حتـوّل في اجلـانب الــثـقـافي فألن احلـيـاة الـســيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة
واالقتصاديـة والتربويـة واإلنسانـية بشكل عـام شهدت تطـوراً ملحوظـاً  وخصوصاً
ستـقبل والتطلّع إليه بقـراءة منفتحة للـتراث التاريخي الفكري وأن مسألة التـفكير با

والثقافي والفلسفي كانت حاضرة جداً.
وحـتى وإن بدا أن األمـر يحتـاج إلى زمن حملو مـا تركـته عملـية الـتشويه واالسـتعداء
لكونفـوشيوس والكونفوشيوسـية والقطيعة األبستـمولوجية مع التراث إال أن التوجّه
ثابة صحوة للص ترافقت مع تقدّمها العلمي والتكنولوجي وسياسة اجلديد كان 

االنفتاح االقتصادي التي اتبعتها إضافة إلى عالقاتها الدولية اجلديدة.
هاجمة "أعداء" الشيوعية أيام ارتفاع لقد استـخدم اسم كونفوشيوس أداة مغرضة 
الحـقة ـياديـن والسيّـمـا  أعالم الـثـورة الـثقـافـيـة وصـخبـهـا الـذي هزّ الـشـوارع وا
الـضــمـائــر ومـحـاربــة الـتـفــكـيـر احلــر تـلك الــتي كـانت ذريــعـة لـتــصـفـيــة اخلـصـوم
نافـس لكنه بدا اليوم أن االسم ذاته يعمل كأداة  إيجابية ذات بعد أخالقي في وا
بـية التي أقـيمت العام  2008 في الص الص احلـالية. وكـانت دورة األلعاب األو
مـنـاســبـة لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى أفـكـار كـونـفـوشـيـوس وخالل حـفل افـتـتـاح الـدورة
نتخبات األدبية" لـكونفوشيوس وكانت مدرسة الكادر بيـة تمت اإلشارة إلى " ا األو
احلزبي في شنغـهاي قد أقيمت عـلى طاولة القراءة والـكتابة اخلاصة بـكونفوشيوس
ـعـهـد الكـونـفوشـيـوسي" وقـد الحظـنـا مثـل هذا االهـتـمام خالل كـمـا  تـأسيس " ا
زيـارتـنـا لـلـصـ في إطـار  نـدوة فـكـريـة لـ "احلـوار الـعـربي - الـصـيـني" بـدعـوة من
ـعـهد الـصـيني لـلـدراسات الـدولـية. ولـفت انـتـباهي االهـتـمام الـكـبيـر بل والـشغف ا
وسوم: ـنظـم حـ جئت عـلى ذكر كـونفـوشيـوس في بحـثي ا اخلـاص من جانب ا
"الفلسـفة التاوية وصنوها الفـلسفة الصوفية: وحـدة الوجود واحلضور بالغياب" مع
اوية" ألفكار أنني تلمّـستُ وجود بقايا حتفّظات لدى اجليل األكـبر الذي تأثّر بنقد "ا
ـاركـسـيـة كـونـفـوشــيـوس والـفـلـسـفـة الـكـونـفـوشـيـوسـيـة بـاعـتـبـارهـا ضـد الـنـظـريه ا
ـاركـسـيـة". ويـبـدو أن اجلـيـل األكـثـر حـداثة ـاويـة أو ضـد "تـصـيـ ا وتـطـبـيـقـاتـهـا ا
ة ـيل أكـثـر من سـابقه إلى الـتالقح بـ الـفـلـسفـة الـصـيـنيـة الـقـد واألصـغـر سنّـاً 
ـاركسـيـة خـصوصـاً وإن الـقـسم األكبـر من أعـضـاء احلزب الـشـيوعي والـفـلـسفـة ا
ـتشدّد اوي ا الصـيني الـذي يربـو عددهم على  80 ملـيون أخـذ يتـخلّى عن الـفكـر ا
مع استمـرار تقديره واحترامه لشخص الزعـيم التاريخي ماوتسي تونغ. وقد شاهد
ـصـطفّـ الـذين يرغـبـون في زيارة ضـريـحه في الـعاصـمة كاتب الـسـطور طـوابـير ا
بك في سـاحة تيـان آن من  التي سبق وأن شـهدت احتجـاجات كبـيرة وصدامات
زيـد من احلرّيـات . ولم يـكن االهتـمام طـالبـة بـا مع الـشرطـة الـعام  1989 بـسـبب ا
بالـفكـر الـكونـفوشـيوسـي حكـوميـاً فحـسب بل إن االهـتمـام اجملـتمـعي وخصـوصاً
ـدني وذلك في محـاولة ي كان  أكـبر بـكـثيـر والسيّـما من جـانب اجملـتمع ا األكـاد
إلضفـاء الـطـابع اإلنسـاني عـلى الـنـظام الـسـيـاسي الـشيـوعي في الـصـ والذي ال

ركزي. يزال يحمل ثقله ا
ويـكمن أحد أسـباب االهتمـام بالكـونفوشـيوسيـة هو الشعـور باالعتـزاز للخـصوصية
الصينـية واالنتمـاء إلى تراث عريق السيّـما بعد مـرحلة عاصـفة من النقـد والتبشيع
رّ والـتغـييب ومـثل تلك اخلـصوصـيـة تعـني ابتـداع طريق خـاص ليس بـالضـرورة 
ي ستوى العا قراطية الوحـيدة على ا عبر التجـربة الغربية باعـتبارها التجربـة الد
ـــقـــراطـــيــة ـــزاوجـــة الـــد ـــاضي  فـــقــد كـــانـت هـــنـــاك مـــحـــاوالت خالل الـــعـــقـــد ا
بالكونـفوشيوسية  واألمر ال يـقتصر على التنـافس االنتخابي بل القدرة على األداء
رونة والتواضع والعاطفة نجز التاريخي أما ما يتـعلّق األمر با واألهلية وشـرعية ا
ـمـارسات ـكن أن تـضع إطـاراً ومـقـاربـة أخالقـيـة لإلجـراءات الـسـيـاسـيـة وا فـهـذه 
العملـية انطالقاً من جوهر الكونفوشيوسـية وروحها.  فهل مثل هذا التوجّه سيجعل
قراطيات قـراطية الغربيـة أم ثمة مراجعات في إطـار الد الص أكثـر قرباً من الد
الغربـية ذاتها? وهذه حتـتاج إلى إعادة قراءة ألدائـها وهي التي يـطلق عليـها مرحلة
قـراطيـة" والسيّـمـا بصـعود الـشعـبـوية الـيمـينـيـة في العـديد من بـلدان "مـا بعـد الـد
ـا سيـكون الـتوقف تـحدة ورمـزها األكـبر هـو دونالـد ترامب.  ر أوروبـا والواليـات ا
ـا حتمـله من امـتدادات "شـرقـانيـة" علـى الرغم من أنـها لم عنـد التـجـربة الـصيـنـية 
ـاركسي الـقد بـعد مـفيـداً جلهـة مقـاربة الـتجارب األخـرى ولكن تخـلع معـطفـها ا
ـاضـيـة كـفـيل بـقـراءة جـديدة الـنـجـاح الـكـبـيـر الـذي حـقـقـته خالل الـعـقـود األربـعـة ا
للمـوديل الصيني فمن يدري مـاذا سيُنتج تفاعل الـتجارب الكونية
ـصالح األخـرى? لعـله قواعـد أكثـر انسـجامـاً وعمـقاً وتـلبـية 
كن أن تكون هم هو أن اخلصوصية  الناس وحقوقهم وا
عـامالً إيجـابيـاً في رفد الكـونيـة مثـلما تـعطي هـذه األخيرة

نفحة منعشة للخصوصية.
{ باحث ومفكر عربي
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 2017 وكـــان رئــيـس مــجـــلس إدارة
الـــبـــنـك األهـــلي األردني كـــمـــا كـــان
رئيس الـفـريق الفـني األردني إلعداد
االسـتراتـيـجيـة الـوطـنيـة لـلتـشـغيل

ومديراً عاماً للضمان االجتماعي.
وعــمــر الـرزاز حــاصل عــلى شــهـادة
الـدكـتـوراه في الـتـخـطـيط احلـضري
من جـامـعة هـارفـارد وكـذلك شـهادة
الــدكـــتــوراه في الــقـــانــون من نــفس
اجلـــامـــعــة. وهـــو جنل الـــســـيــاسي

الـــراحـل مــنـــيـف الـــرزاز الـــذي كــان
عـضــوا بـارزا في الــقـيـادة الــقـومـيـة
حلزب البعث في الـعراق. وقد اعدمه
صدام حس في ما عرف بـ (مؤامرة
 (1979يذكر أن منيف الرزاز ولد في
سوريا في عام  1919لكنه ترعرع في
ــنـاصب الـتي األردن. واضـافـة الى ا
ـدة شـغـلـهـا عـمـر الـرزاز كـان يـعـمل 

اقتصاديا في البنك الدولي.
وتــشــمل خــبــرته في الــبــنك الــدولي

مــجــاالت تــنــمـيــة الــقــطــاع اخلـاص
وتمـويل البنـية الـتحتـية. وتـضمنت
الدول الـتي عمل فـيهـا خالل وجوده
فـي الـــــــبـــــــنك الـــــــدولـي روســـــــيــــــا
وأوزبـــكـــســـتـــان وتـــركـــمـــنـــســـتـــان
واســتـــونــيـــا وروســيـــا الــبـــيــضــاء
ومقـدونيـا وجنـوب أفريـقيـا وساحل
ـمـلـكة الـعـاج وإفريـقـيـا الوسـطى وا
الـعربـيـة الـسـعوديـة والـيـمن وإيران

ولبنان واألردن.

علي الدايني

الــتــونــسي نـظــيــره اإلجنــلــيـزي في
الثـامن عـشـر من الشـهـر اجلاري في
أولى مــبــاريـاتـه في الـبــطــولــة لـكن
شــهـر رمــضــان سـيــكــون قـد انــتـهى

حينها.

اإلســبــانـي في الــتــاسع من الــشــهــر
اجلاري في آخر مباراة ودية للفريق
قــبـل نــهـــائـــيـــات كــأس الـــعـــالم في

روسيا.
ـــنـــتــخب ــقـــرر أن يـــلــتـــقي ا ومـن ا


