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(مــشــروع  مـجــمع ومــرآب اخلالني
ــنــفــذ من قــبل شــركــة مــبــدعـون وا
لإلســـتـــثــمـــارات الـــعــقـــاريـــة  أحــد
ـــــمـــــنــــوحـــــة إجــــازة ــــشـــــاريع ا ا
إستـثماريـة  من قبل هيـئة إستـثمار
بـغــداد  وبـإشـراف مـبــاشـر من قـبل
شــاكــر الــزامــلـي رئــيس الــهــيــئــة 

ـشـروع من مـجـمع جتـاري يـتـألـف ا
مـؤلف من ثالثـة طـوابق إضـافة الى
مـوقف لـلـسـيـارات بـخـمـسـة طـوابق
فضالَ عن تخصـيص مساحة 2000
مــتــر مــربع إلنـــشــاء مــرآب نــظــامي
لـشــركـة الـنـقـل اخلـاص . الـعـمل في
اجملــمع الــتــجـــاري وصــلت نــســبــة

منـها خاصـة. وتضم كل بـناية مـنها
 3مـصـاعد ومـخـارج طـوار ونـظام
تــصــريـف نــفــايــات ونـــظــام إطــفــاء
احلـــرائق مـع مــنـــظـــومـــات لـــلـــغــاز
والـــكــهــربــاء عــلى مــدار  24ســاعــة
وحدائق على أسطح البنايات فضالً
عن مـــواقف لــلـــســيــارات وأنـــظــمــة
ـركــزيـة. أمـا ـراقـبــة ا لـلـحــمـايــة وا
مــسـاحـات الــوحـدات فـتــتـراوح بـ
 203_182_138م  2 ضــــــــــــــــــمـن
الــبــنـــايــات الــبالتـــيــنــيــة و  _175
 128_121_144م  2ضــــــــــــــــــــمــن
الــبــنــايــات الــذهــبــيــة). كــمــا يــضم
ـــشــروع مــجـــمــوعـــة من األبـــنــيــة ا
ـسـاحـات مــتـنـوعـة مع الـسـكـنــيـة 
ــتـكـامـلـة ( الـتــعـلـيـمـيـة خـدمـاتـهـا ا
والصحية والترفيهية) إذ يشمل 15
بنـايـة بإرتـفاع  12طابـقـا لكـل منـها
ومــركــزا صــحــيــا  وريــاض أطــفــال
ومـدارس ونــاديـا تــرفـيــهـيــا وقـاعـة

مناسبات ومركزا جتاريا.
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وتشهد العاصمة إنفتاحاً إقتصادياً
في جــمـيع الـقـطــاعـات وإسـتـطـاعت
هيئة إسـتثمار بـغداد منح اإلجازات
اإلسـتـثــمـاريــة  جلـمــيع الـقــطـاعـات
حــــيث أخــــذ الـــقــــطـــاع الــــتـــجـــاري
إهـتــمـامــاً كـبــيــرًا وفـتــحت األبـواب
ـــســـتــثـــمـــرين من الـــقـــطــاع أمـــام ا
اخلـاص لــيــأخــذ  دوره في عــمــلــيـة
الــنــهــوض بــاإلقــتــصــاد الــوطــني .
وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
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ـئـة ويـتم حـالـيـاً إجنازه الى 85 بـا
أعـــمـــال نـــصب اإلنـــارة لـــلــمـــحالت
الــتـــجـــاريــة). واضـــاف ان (الـــعــمل
ـوقف اخلـاص لـلـسـيـارات سيـتم بـا
الــبــدء في أعــمــال الــطــابق األخــيــر
وهــو الــطـــابق اخلــامـس  اجلــديــر
ـشـروع نـفــذ بـتـصـمـيم بــالـذكـر إن ا
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أكدت هـيئة إسـتثـمار بغـداد سعـيها
الى بـذل اجلــهـود واإلمـكـانـات لـدعم
الـــقـــطـــاع الــــســـكـــني كــــغـــيـــره من
الـقـطـاعـات لـتـقـلـيص فـجـوة الـعـجز
الـــســـكــــني وحتـــقــــيق الـــنــــهـــضـــة
الـعـمــرانـيـة في الـعـاصـمـة من خالل
إنـشـاء مـجـمـعـات تـتـصف بـالـكـفاءة
العمـرانية وبكـلف تتناسب مع دخل

الفرد العراقي وقدرته الشرائية .
وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
ـشـاريع الـتي تـرعاهـا الـهـيـئة (من ا
مـــجــمع جـــواهـــر دجــلـــة الــســـكــني
متكامل اخلـدمات الذي تنـفذه شركة
ضفاف الـنهرين الـشرقية لـلمقاوالت
والـــتـــجــارة الـــعــامـــة في مـــنــطـــقــة
الكاظمية شارع احمليط الذي أصبح
ا له البصمة األبـرز في هذا القطاع 
يتميز به من مـوقع استراتيجي يقع
عـلـى ضـفــاف نــهـر دجــلــة من جــهـة
ـــقـــدســة من ــراقـــد ا ويـــطل عـــلى ا
اجلــهــة االخــرى حــيـث يــتــكــون من
أبنـية بالتـينيـة وأبنـية ذهبـية جرى
تـنـفـيـذهـا علـى عدة مـراحل  األولى
منها بـنايتي الزمـرد والياقوت التي
سيتـم تسلـيمها خـالل األيام القـليلة
ـــقـــبـــلـــة عـــلى شـــكل دفـــعـــات الى ا
ـرحـلـة الــثـانـيـة ـسـتــفـيـدين أمــا ا ا
اس فـتـتـضـمن عـدة بنـايـات مـنـهـا ا
واألرجوان والتي يجري العمل فيها
). واضـاف ان اجملــمع يـقـسم حـالــيـاً
ـتـبـقي الى  10بـنــايـات قـيـاسـيـة وا
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بارك  ورغم مـنذ ايام  نعـيش حلظات الشـهر الفـضيل .. شهر رمـضان ا
ـساعي في اعالمنا وصحفنا  وتـلفزيونات الوطن العربي واالسالمي كل ا
ـاضي بـعــ احلـاضـر  غــيـر ان طـعم  في اعـطــاء صـورة عن رمـضــان ا
االيــام الــرمــضــانــيــة في الــســنــ اخلـوالـي  كـانـت عــنـدي احــلى واجــمل
بـصورها وطـبيـعتـها وسحـرها .. حـيث كان الـشيخ جالل احلـنفي ابرز من
يـضـفـي لـرمـضــان عـبـقــا بـغـداديــا ال يـضــاهى .. واحسُ ان رمـضـان دون
احلـنفـي  ملـعـقة سـكـر " دايت " في قدح شـاي ال غـير .. لن انـسى يـوما 
جـولة رمـضـانـيـة  في بغـداد  صـحـبـني فيـهـا الـكبـيـر احلـنـفي  في احدى
سـنوات مـا بعد   2003 كـانت جولـة ال يكـفيهـا كتـاب  وقد تـوسطـني عنده
ـصمم الصحفي لـتنفيذ رغـبتي في هذه اجلولة الـرمضانيـة  جنله العزيز ا
عـقـيل احلـنـفي الـذي كان يـعـمل في صـحـيـفـة " بـغـداد " الـتي كـنتُ رئـيـسا
ـة  في الـكرخ ـشي في ازقـة بـغداد الـقـد لـتـحريـرهـا ....  ظل احلـنـفي 
والـرصافة  تـساعدنـا في بعضـها مركبـتنا اخلـاصة  حتى أحس بـالتعب
فـتـوقف عـنــد جـامع اخلـلـفـاء الــذي خـدم فـيه سـبـعــة عـقـود. وقف واحلـيـرة
كان ووجوه جديدة تشبه تـملؤه.. ب ماضِ ولّى  وحاضر ترسـمه أطالل ا
الـزيف والـزقـوم وأشـباح الـزنـازن أمـا الـذين عـرفـهم بـاألمس فـلم يبـق لهم
أثـر منهم من اسـتشهـد ومنهم من قـتل ومنهم من سـافر ومنـهم من هاجر
ومـنهم من تـبدل وتغـيّر لـقد وجد نـفسه غـريباً في رمـضان بـغداد آنذاك..!
خالل تـلك اجلــولـة الـتي الزالت مــتـرسـخـة عـنــدي   وجـدت ُ ان احلـنـفي 
يـعرف كل ما يخص بغداد وعندما أقـول (كل) فأنني أعني الكلمة وأعرف
مـدلولها اللغوي إذ لم أساله شيئاً يخص بغداد او ظرف مر بها منذ بداية
تـأسيس الدولة العراقيـة احلديثة حتى سنة جولـتنا إالّ وأجابني عنه بشيء
من الـتفـصـيل الوافي هـو لم يـعتـرف بـالزمن ويـعـده حالـة من واقع احلال
عروف وال يـنبغي التعـامل معه باخلوف منه وكـثيراً ما كان يـردد بصوته ا
أتـركوا (الـزمن) خلفـكم وإذا لم تفـعلـوا ذلك فسـيسـبقـكم ويلف حـباله حول
رقـابكم ..! تراثُ أي مديـنة هو تـاريخها وكـيانهـا ومدينة بال مـاض  مدينة
بال حـاضر وبال مستـقبل واحلِفاظُ عـلى التراث وعلى الـتاريخ هو احلِفاظ
عـلى الكـيـان والـهويـة عـلى اخلـصوصـيـة البـغـداديـة التي مـنـحـتنـا وجـودنا
بــوصـفــنـا ابـنــاءهـا هـو احلــفـاظ عـلـى الـسـبــيل الـذي يــضـمن اسـتــمـرارنـا
ـهـد االول لـتـفـكـيـر ونـهـضـتـنـا مِن غـفـوتــنـا   ويـعـد الـتـراث الـفـكــريّ هـو ا
رء وتراثه  رء و مـدينته الـتي احب  أو ب ا االنـسان  وأيّ انفـكاك ب ا
يـخلق منه إمرءاً تتجاذبه أطرافُ الضـياع  وفقدان النفس وضياع النفس
ـذلة الـلـتـ ال تـطيب مـدعاة إلـى التـفـكك والـتـخلـخل والـشـعـورِ بالـبـؤس وا
مـعهما احليـاة.. وهكذا هي رؤية جالل احلنـفي  البغدادي االصيل  الذي
احب وعـشق تـراث بغـداد  السـيـمـا ايام رمـضـان الـتي هي قمـة تـراثـها ..
ــغـفـرة  الى عـاشق بــغـداد ولـيـالــيـهـا الـشـيخ الـرحـمـة وا
جالل احلـنـفي  الـذي خـدم وطـنه وشـعـبه  عـلى مدى
عـقود في حياته التي امتدت  92سـنة.. انتهت برحيله

يوم األحد اخلامس من آذار (مارس) ..2006
عذرا رمضان  بوجود احلنفي كنت احلى !

فم مفتوح .. فم مغلق
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حذر خبيـر اقتصـادي من امراض اجتمـاعية تـؤثر في مسيـرة اجملتمع نـتيجة
اسـتـمـرار الـبـطـالـة وتـراجع فـرص الــعـمل جلـيش من الـعـاطـلـ والـذي يـنـذر

ة. بهجرة الشباب وترك بالدهم بحثا عن اوطان توفر لهم حياة كر
وقـال مالذ االمـ لـ (الـزمان) امس
ان (عـدم اهتـمام احلـكومـة بتـوفير
فــرص عـــمـل جلـــيش الـــعـــاطـــلــ
ســيـــورث امـــراضــا اجـــتـــمــاعـــيــة
وأخالقـــيــة ونـــفـــســيـــة تـــؤثــر في
مسيرة اجملتمع اضافة الى ضعف
الـشـعـور بـاالنتـمـاء لـوطن لم يـوفر
ألوالده فـرص عـمل ولـقـمـة شـريـفـة
ـة) واضاف انه (ومن وحـياة كـر
أهم القضايا التي يجب التنبه لها
هـي أن الــــــــــــوضـع اذا لــم تـــــــــــتـم
معـاجلـته فإن أغـلب شبـاب اجليل
ـقــبل سـيـفــكـر بـالـهــجـرة ويـتـرك ا
وطـنـه بـحـثـا عن اوطـان تـوفـر لـهم
ـة وهـذا يـعـني خـسـارة حـيـاة كـر
الـعـراق لـطـاقـات بـشـريـة وعـلـمـيـة

كثيرة).
ــــوازنـــة وبــــشــــأن اســــتـــبــــعــــاد ا
الـتـكـمـيلـيـة لـهذا الـعـام دعـا االم
احلـــــكــــــومــــــة الى (ضــــــرورة دعم
الـقــطـاعــات االنـتــاجـيــة في الـبالد
وفق خــطط ســتـراتــيــجـيــة تــسـهم
بـتـقـويـة االقـتـصـاد احملـلـي وتـعزز
ــوازنــة) مــؤكـدا ان مـن ايــرادات ا
ـنطـقة (الـتـوترات الـتي تعـيـشهـا ا
تـــمــنع الـــعــراق من زيـــادة انــتــاج
النـفط والسيمـا انه يعتـمد وبشكل
اســـــــاس عــــــلى وارداتـه من هــــــذا
الــتـصـديــر لـتــلـبـيــة االحـتــيـاجـات
والـنــفـقـات في مـا يـخص الـرواتب
ــســتــحـقــات وبــالـتــالي يــتــأثـر وا
اقتـصاده بـأرتفـاع وانخـفاض هذه
ـيا) مـضـيـفـا  (اذ كان االسـعـارعـا
فـروض وبعـد مرور  16عاما من ا
تهيئة بيئـة لتفعيل قطاعات اخرى
سـواء كـانت انـتـاجيـة ام سـيـاحـية
لــتـسـهم بـزيـادة ايـرادات اخلـزيـنـة

ـيا ان (ارتــفــاع اســعـار الـنـفط عـا
لم يـسـهـم سـوى بـسد ثـلـث الـعـجز
ــوازنــة اي مــا يــبــلغ ــوجــود بــا ا
عــشـرة تــرلـيــونــات ديـنــار اذ بـاع
ـيـة الـعـراق الـنـفط لـالسـواق الـعـا
بـــســـعـــر يـــتـــراوح بـــ 66 – 65
دوالرا لــلـــبــرمـــيل مـــقــابل ســـعــره
ــوازنــة الــبــالغ  56دوالرا فـان بــا
ـوازنة ـتـبـقي من ا حـجم الـعـجـز ا
يـبلغ  20تـرلـيـون ديـنار) واوضح
وازنة بلغت جوهان ان (ايرادات ا
 105تـــرلــيـــونــات و 569مـــلــيــارا
و 686مـلـيـونا و 870ألـف ديــنـار
مـن خــالل احــتـــســـاب اإليـــرادات
اخملـــمــنـــة من تـــصـــديـــر الــنـــفط)

مــضــيــفـــا (وهــذا يــحــتـــسب عــلى
أســــاس مـــعــــدل ســـعـــر  56دوالرا
ـعـدل تصـدير لـلـبرمـيل الـواحد و
ثالثــة ماليـ و 880الـف بـــرمـــيل
يـوميـاً بـضمـنـها  250ألـف بـرميل
يـومــيـاً عـن كــمـيــات الـنــفط اخلـام
ــنــتج بـــاقــلــيم كـــردســتــان عــلى ا
أسـاس ســعـر صـرف  1182ديـنـار
لــــكل دوالر مع تــــقــــيـــيــــد جــــمـــيع
اإليــرادات) الفـتا الى ان (إجـمالي
الـعـجـز اخملـطط لـلـمـوازنـة لـلـسـنة
ـــالــيــة بــلغ  27تــرلــيــونــا و537 ا
مـلـيـارا و 929مـلـيـونـا و 542ألف
ديــنــار ويــغــطى هــذا الــعــجــز مـن
ـــتــحـــقــقـــة مـن زيــــادة الــــوفـــرة ا

ـصدر أســعــار بـيع الـنـفط اخلـام ا
أو زيــــــادة صــــــادرات الـــــنـــــفط أو
االقــتـــراض الـــداخــلـي واخلــارجي
ـمــولـة من بــاسـتــثـنــاء الـقــروض ا
جهات أجنبية للمشاريع) واكد ان
ـــوازنــــة خــــول وزيـــر (قــــانــــون ا
ـالـية لـسـد الـعـجـز الـفـعـلي فـيـها ا
بـــاصــــدار حـــواالت خـــــزيــــنــــة او
ســـنــدات وطـــنــيـــة لـلــجـمــهـور او
ســــنـــدات وحـــواالت لـــلــمـــصــارف
احلـــكــومــيــة تــخـــصم لــدى الــبــنك
ـــركــــزي الـــعـــراقـي او الـــلـــجـــوء ا
ـصارف الـتجـارية) للـقروض من ا
وتـابع جوهـان ان (سـد العـجـز يتم
ايــضـــا بــاالقــتـــراض من صــنــدوق

وتـــوفـــر وفـــرة من االمـــوال دعـــمــا
لـلمـوازنات الـعامـة) واشار الى انه
(برغم من ارتـفاع اسعـار النفط عن
وازنة اال انه لم يسهم ما قدر في ا
ذلك ســوى بــســـد جــزء بــســيط من

العجز احلالي).
ــــــوازنـــــات واوضـح االمــــــ ان (ا
الــتـكــمـيـلــيـة عــادة تـوضـع الكـمـال
ــواضـيع ـشــاريع وغــيـرهــا من ا ا
الـتي حتــتـاجـهــا الـبالد وبــالـتـالي
عـــلى احلــكــومــة ان تـــعــد خــطــطــا
ـــــعـــــاجلــــــة الـــــوضع ودراســــــات 
االقــــتــــصــــادي من خـالل تــــنــــويع
ـوازنة حـتى نـتـمكن مـصـادر دعم ا
مـن تـقـويـة االقـتـصـاد ومـنع تـأثـره
الفتا الى ان بتذبذب اسعار اخلام)
(اعادة تفـعيل القـطاعات االنـتاجية
كالصناعة والزراعة وغيرها يسهم
وارد مع بشكل واضح في تـعزيز ا
نتج ضرورة مراعاة احلفاظ على ا
الــــوطـــني وعــــدم اغـــراق الـــســـوق
نتـجات االجنبية بهدف بالسلع وا

و االقتصاد بشكل صحيح). 
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ـالـية اعـدادها وأسـتبـعدت وزارة ا
مـوازنـة تـكـمـيـلـيـة لـلعـام الــحــالـي
.2019 وقـال وكــيل الــوزارة مـاهـر
حـمــاد جــوهــان في تـصــريح امس
انه (ال تـــوجـــد نــيــة لــلــحــكــومــة
والـوزارة العـداد مـوازنـة تـكـمـيـلـية
ــــوازنــــة لـــلـــعـــام احلــــالي كـــون ا
االحتــاديـة تــعــاني اسـاســا عــجـزا
يــصل الـى  30تـــرلـــيـــون ديـــنــار
ـــــوازنــــة وعـــلــــيـه فــــان اعــــــداد ا
الـتـكـمـيـلــيـة ال يـتـحـقق اال بـوجـود
وفـــرة مــالــيــة وعــدم وجــود عــجــز
ـوازنـة االحتـاديـة) مـشـيـرا الى بـا

الــتــقـاعــد او اســتــخـدام الــرصــيـد
ــــــــدور االضــــــــــافـي بـــــــــــدال مـن ا
االقــــتــــراض الــخـــارجـي اجلــديـد
لــتــمــويل الــعــجــز وتــكــون جـمــيع
الـقــروض والــسـنــدات اخلـارجــيـة
ــمــولـــة مــعـــفــاة من ـــشــاريـع ا وا
الــضـرائب والـــرســوم الــكــمـركــيـة
وفـــقـــا لــلـــنـــصـــوص الــــواردة في
اتفـاقيـات القـروض وتخـويل وزير
ــالـــيــة االحتــادي أو مـن يــخــوله ا
لالستـمرار باالقـتراض من اخلارج
ـشـاريع الـتـنـمـويـة بـعد لـتـمـويل ا
مـــــصـــــادقـــــة مــــــجـــــلس الـــــوزراء
ــصــادق عـلـيـهـا فــي لـلـقـروض ا

االعــوام السابقة). 

عمـراني  حديث  وهـو خطـوة فعـالة
ـوجـودة في لــتـجــنب اإلزدحـامــات ا
ــشــروع ــنــطــقـــة  إذ يــســتــوعب ا ا
الــعــديــد مـن الــســيــارات وقــد وفــر
ـــشــروع فـــرص عـــمل أثـــنـــاء مــدة ا
الـتـنـفـيـذ وسـيـوفـر فـرص عـمل بـعـد

التشغيل الفعلي للمشروع).

−lL∫ جانب من مجمع سكني قيد اإلنشاء في بغداد

(إسـتـنـاداً لـلـســلـطـة الـتي خـولـتـنـا
ـقـتـضـيـات مـصـلـحـة العـمـل تـقر و
إعـفـاء حـيـدر حـسن عـبـد أسـود من
مــنــصب مــديــر بــلــديــة احلــلـة وال
يـكـلـف بـأي منـصـب آخـر مسـتـقـبالً
حلــ إكــمـال الــلــجــان والـقــضــايـا

شكلة بحقه كافة). التحقيقية ا
 كمـا تضـمن األمر اإلداري نـقل عبد
أسـود الى مــديــريـة مــجــاري بـابل
ـهـندسـ حـس وتـكـليف رئـيس ا
ـهــام مـديـر بـلـديـة عـبـاس جـاسم 
ـكـلف احلـلــة بـاإلضـافــة لألعـمــال ا

بها).

ـــــزايــــدة).  لـــــلـــــمـــــشــــاركـــــة فـي ا
وفي وقت عـبـر مـواطنـون عن االمل
فـي جنـــاح هــذه اخلـــطـــوة فـــانـــهم
تـابعـة اجلدية يـطالـبون االمـانة بـا
الداء الــشــركــات وانــزال عــقــوبــات

تلكئة. قانونية بحق ا
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وأصدر محافظ بابل كرار العبادي
أمــراً بـإعــفـاء مــديــر بـلــديـة احلــلـة
بسـبب ما عـده ملـفات فـساد وسوء

إدارة. 
وجاء في األمـر اإلداري الصادر من
مــــكــــتب احملــــافـظ امس األربــــعـــاء

الــثـانــيـة سـتــشـمـل سـوق الــكـرامـة
ســـوق الـــكـــيـــارة وســـوق الـــهــادي
وسـوق الـرضـوي وشـوارع الـعـمال
وحسينية االنصار شارع  21ضمن
مـــحــلــتي  514و  516وشــارع 24
من تقاطع شارع  21الى تقاطع 25

في منطقة جميلة). 
ودعـت االمـانـة (الـشـركـات الـراغـبـة
ـزايـدة مـراجـعة ـشـاركـة فـي ا في ا
مـقـر الـدائـرة الــبـلـديـة قـرب سـاحـة
الــشـهــيـد عــلي الـكــعـبي ســــــــاحـة
مــظــفـــر ســابــقــا لــلـــحــصــول عــلى
الـــشــروط الــقـــانــونـــيــة والــفـــنــيــة
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كـــشــفت أمــانــة بـــغــداد عن خــطــة
لـتــحـويل مـلف إدارة الـنـفـايـات في
ـــراكــــز الـــتــــجـــاريــــة واالســـواق ا
الشـعبـية الى شـركات مـتخـصصة.
وذكــرت األمـانــة في بــيـان امس ان
(دائرة بلدية الـصدر الثانية حددت
ـــقــبل مـــوعــداً إلجــراء الـــثالثــاء ا
ــزايــدة الــعــلـــنــيــة حــول اعــمــال ا
الــتـــنـــظــيف ورفـع الــنـــفـــايــات من

االسواق والشوارع التجارية). 
ـرحـلـة االولى الـتي واضـافت ان (ا
سـتــكـون في قــاطع بــلـديــة الـصـدر
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W¹ËUŠ∫ نفايات تمأل الشارع بعد إمتالء احلاوية

ULŽ‰∫ مجموعة من العامل بأجور يومية ينتظرون عمالً
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ال نـريد االعتراف بتخلفنا  وكأن ذلك عيب ونرغب برسم صورة براقة عن
أنـفسنا وواقعنا وان كانت مجـافية للحقيقة  بل وتـثور ثائرة البعض عندما
ـرة الـتي حتـول دون ـتـلك الـشـجــاعـة أمـام هـذه احلـقـيــقـة ا يـضـعـهم مـن 
ـا وعدنـا به منـذ أكثر من شـرق الذي انتـظرنـاه طويال  وطا الـتطلع لـلغـد ا
نصف قرن  ولم نحصد من تلك الوعود سوى سراب  وأيام حالكة يتعذر
ضي الـعالم من حولنا الى أمام وصـفها  وما زلنا نـراوح مكاننا  بـينما 
 حـتى من كانـوا مثار تـندرنـا  تمـكنوا مـن تضيـيق الفـجوة الـتي تفـصلهم
تقدم  بينما تتسع يوما بعد آخر في بالدنا  ما بالنا  نغمض عن الـعالم ا
أعـيننا عن هـذه احلقائق التي يـعرفها حتـى الذين لم يتوفـروا على ما يكفي
ـراتب من الـتـعـلـيم? ونـكـابد الـويالت جـراء تـداعـيـاتـهـا  بـداللـة تـصـدرنا ا
االولى في كل مـا يسيء لهذا البلد الذي له من التاريخ ما يدل على عظمته
ـاذا ال نريـد االعتـراف باحلـقيـقة? ومن الـرموز مـا يكـشف عن عـمقه  اذا 
وهل في وصف الواقع وتشخيص األخطاء وحتديد عقبات التقدم ما يسيء
لـنا  ويكـشف للعـالم عن عوراتنـا التي ال نود أن يـراها أحد ? مع ان عالم
كن اخـفاؤه كل شـيء مكـشوف وبـاألرقام والـوثائق الـيوم لم يـعد فـيه مـا 
ـرصاد ما أن حتط رحـالك في بلد والـصور  فالـفيسـبوك مثال يـقف لك با
حـتى يـحـدد مــكـانك عـلى اخلـريـطــة مع تـرحـيب حـار مـن شـبـكـات الـهـاتف
احملـمول  أما رغبـاتك وميولك واجتاهـاتك فصار يجـري التعامل مـعها آليا
 فـغوغل ال تخـفى علـيه خافيـة وال تبـعد عنه نـاصيـة  ولست في مأمن وان
اتخذت من التحوطات أشدها  عجزك عن االستغناء عن صداقته  يجبرك
عــلى حتــمل الـضــريــبـة اســتـسالمــا وخـنــوعــا  فـالــصـورة غــدت مـعــروفـة
ادح كاذبا  وليس في شكلة تكمن في حبنا للمدح وان كان ا وباأللوان  ا
لك من صـدورنا من الرحـابة ما تـمكنـنا من تقـبل انتقـادات اآلخرين  وال 
الشـجاعة ما يكفي لنقد الذات  وأول مظاهر تخلفنا افتقادنا للموضوعية 
ـيـول تــسّـيـر آراءنــا والـرغـبــات تـشـكل فـمـازالت األهــواء تـتـحــكم بـنــا  وا
اجتـاهاتـنـا  ولـيس لـلـحـكـمـة في مـرابـعـنا مـكـان لـتـتـحـكم في انـفـعـاالتـنا 
وعـندما يقع الفأس بالرأس كمـا يُقال  عند ذاك نعض على األصابع وحال
أنـفسنا يقول (وما أدرانا أن يـكون احلال هكذا?) هذه عبارة بـتنا نسمعها
كـثـيـرا من اآلبـاء واألبـنـاء وصـنـاع الـقـرار والـذين يـدعـون امـتالك احلـقـيـقة
وغـيرهم ولكـن بعد فـوات األوان  وعنـدما يُنـعتـون بقـصر النـظر يـزعلون 
ـتقـدمون عن ويكـيـلون لـلقـائل شتى الـنعـوت ومنـها مـا هو مـبتـكر . يـتمـيز ا
ـتأخريـن ليس بتـعبـيد الـطرق او بـناء ناطـحات الـسحـاب او انشـاء معامل ا
ـصـاطب ـزهـرة وا ـدهـشـة  او احلــدائق ا الـسـيـارات  او مــدن األلـعـاب ا
على الرغم من أهمية النـظيفة والسماء بألوانها الصافيـة لفرط نظافة البيئة 
ط التـفكـيـر  تفـكيـرنا يـزهم هـو  كل ذلك في خـلق حيـاة رغـيدة  بل مـا 
وضوعية خـليط من اخلرافة والتـسلط والتجربـة  وتفكيـرهم علمي يتسم بـا
ـعايـير وضـوعي اقـرارنا  والـدقة والـصحـة والـيقـ  ومن تفـكيـرنـا غيـر ا
ـعـايــيـر الــتـقـدم والــتـخـلف ـاديـة  ورفــضـنـا الــعـنـيــد  الــتـقـدم والــتـخـلـف ا
ط الـتــفـكـيـر يـقف حـاســمـا في ذلك  فـمـســاحـة الـتـفـكـيـر احلـضـاريـة  و
ـوضـوعي واسـعة لـديـهم وضـيـقـة لـديـنا كـيف نـضّـيق الـفـجـوة ? هـذا هو ا
صطلح الـتحدي الكبير الذي يصطدم عندنـا بصخور شتى . صرنا نعطي 
الـتـخـلف مـعـاني جـديـدة لم يـألـفـهـا من قـبل بـالـرغم من انه صـار فـي عداد
ـيز بـ دالالته نتبـنى ما يـتوافق مع منـظومـتنا الـثقـافية البـديهـيات وبتـنا 
وننـبذ ما يتعارض معـها  فتشكل فهمـا هجينا يقتـصر علينا فقط 
ـقـدوره اخلروج مـنـها وأدخل اجملـتـمع في دوامـة ليس 
واجـهة ألـغاز وطالسم يـتعذر اال بـقدرة قـادر  وتُرك 
عــلى الــلـــبــيب فـك عــقــدهــا وان شـــرب (قــوريــا ) من
األســود الــغــامـق جــدا الــذي يــطــلـق عــلــيه بــ(چـــاي

عفــچ).

كالم أبيض


