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وقـد قررت االعـتمـاد على نـفسـها وعلى
ـــبــاشـــر بــدالً مـن حــلـــفــاء نـــفــوذهـــا ا
ضـعــفـاء). من جـهـة اخـرى اثـار مـقـطع
فـيـديو يـظهـر نـصب تمـثال لـسـليـماني
فـي لـبـنــان  جـدال واســعـا في األوسـاط
الـسيـاسيـة والشعـبيـة. وقد دشن حزب
الــله قـبل أيــام تـمـثــاال لـسـلــيـمـاني في
مـنطقة مارون الرأس اجلـنوبية ما جر
عـليه سيال من االنتقـادات عبر منصات
الـتواصل االجـتمـاعي. ويظهـر التـمثال
اخلشبي سليماني وهو يشير بإصبعه
نـحـو احلـدود الـلـبـنـانـيـة اإلسـرائـيـلـية
وخــلـفه الـعـلم الــفـلـسـطــيـني. وانـقـسم
ـغردون اللـبنانيـون ب منتـقد ومبرر ا
لـفكرة نصب تـمثال للـقائد اإليراني في

بــلــدهم. وقــد عـده الــبــعض (اســتـغالالً
واضـحا للقضية الفلـسطينية ومحاولة
عـبـثـيـة تثـيـر الـسـخـرية لـتـطـويب قـائد
دني عسكري شارك في تهجير أالف ا
في سـوريـا والـعـراق).كـمـا جـدد تـمـثـال
سـليـماني الـنقـاش حول صـراع الهـوية
في لـبـنـان إذ يـرى إعالميـون ونـشـطاء
عـلى تويـتر أن مـا أقدم عـليه حـزب الله
يـؤكد(والءه إليـران وينتـقص من هويته

الوطنية).
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تفاعـلون مع وسم (لبنان أكبر ويـنظر ا
من ســلـيـمـانـكم) إلى الـتـمـثـال عـلى أنه
ـطـالب احملتـجـ الـتي جتاوزت (حتـد 
في مـضمونـها مسألـة تغييـر النظام أو

(اغـتيال سليماني ترك أثرا واضحا في
الـعراق وسوريـا ولبنـان; إذ كبح جماح
ـنطقـة). وأظهرت الـنفـوذ اإليراني في ا
ـقـال (خلال عـمـلـيـة االغـتـيـال حـسب ا
كـبـيـرا في مـنـظـومـة الـسـريـة التـي كان
حتـيط بفـيلق الـقدس واسـتخـدمها في
بـسط نـفـوذه خالل الـعـقـدين األخـيرين
كـمـا سلـطت الـضوء عـلى عالقـة معـقدة
بـ طهران واحلكومة الـعراقية).ويذكر
الــكـاتـبـان إن (إيــران اجتـهت إلى زعـيم
حــزب الـله الـلـبـنـانـي حـسن نـصـر الـله
لـلمساعدة في سد الفجوة التي خلفتها
رحــيـل ســلــيـــمــاني.لــكن نـــصــر الــله ال
يـسـتطـيع أن يـفعل الـكـثيـر خـاصة أنه
أمـضى السنوات الـ 14األخـيرة تقـريباً
رجح في مـخـابئ محـروسـة ومن غيـر ا
أن يـزداد شـعـوره بـاألمان بـعـد اغـتـيال
ســلـيـمــاني بـطــائـرة أمـريــكـيـة من دون
طيار) بحسب التقرير الذي يرى ايضاً
أن (الـتـقـدم األخـيـر للـقـوات احلـكـومـية
الــســوريـة فـي شـمــال غــربي الــبالد قـد
يــعــد بــصــورة جــزئــيــة رد فــعل عــلى

اغتيال سليماني). 
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ويـنقـل التـقريـر عن لبـيب النـحاس من
ــعــارضــة الــســوريــة قــولـه إن إيـران ا
(حـــثت وكالءهـــا عــلـى الــتـــحــرك خالل
األسـابـيع األخيـرة وقـد كان هـذا عامالً
عركة).ويضيف أن (إيران حـاسماً في ا
بــعــد وفـاة ســلـيــمــاني أصـبــحت أكــثـر
حـرصاً عـلى تأكـيد هـيمـنتـها اإلقـليـمية
بـشكل عـام وفي سوريا بـشكل خاص
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إسـقاطه كسلـطة سياسـية وانتقلت إلى
ـطالـبات ببـلورة هويـة وطنيـة جديدة ا
تـنهي الطائفـية واالرتهان إلى اخلارج)
عـــلـى حـــد قـــولـــهـم. وفي هـــذا اإلطـــار
تـساءلـت الصـحفـية والـوزيرة الـسابـقة
مي شدياق في حـكومة سـعد احلريـري
(بــعـد تـعـلــيق صـورة اإلمـام اخلــمـيـني
ــطــار حــزب الــله يــدشن عــلـى طــريق ا
ـاذا نــصـبـا لـســلـيـمـانـي في اجلـنـوب! 
اإلصــرارعـــلى تــغــيــيـــر هــويــة لــبــنــان
وإدخـاله في صـراع احملـاور?)وسبق أن
تــســبب تــعــلــيق الفــتــات حتــمـل صـور
سـلـيمـاني في طـريق مطـار بـيروت في
مـشـادات كالميـة بـ أنصـار حـزب الله
ومـعـارضـيه.وسـارع لـبـنـانـيـون وقـتـهـا
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قـالت صحيفة الغارديـان البريطانية ان
إيـران حتاول ملء الفراغ االسـتراتيجي
الـذي خـلـفه اغتـيـال قـائد فـيـلق الـقدس
قـاسم سـلـيـماني مـشـيـرة الى ان مـقتل
سـلـيمـاني كـان حلظـة لم تـشهـد مـنطـقة
. الـشرق األوسط مـثلـها خالل  17 عـاماً
ويـرى الـكـاتـبان مـارتن تـشـولوف ودان
صـبـاغ في مـتـقـريـر نـشـرتـه الـصـحـيـفة
بـــعــنـــوان (إيــران حتــاول مـلء الــفــراغ
االســتــراتــيـــجي الــذي خــلــفه اغــتــيــال
سـلـيمـاني) أن مقـتل قـائد فـيلق الـقدس
ـد اإليـراني في أدى إلـى (تـراجع زخم ا
قال أنه (ح اتصل ـنطقة). ويقـول ا ا
رئـــيس الـــوزراء الـــســابق عـــادل عـــبــد
ـهـدي فـي فـجـر يوم  3كـانـون الـثـاني ا
ـستشاريه قائالً لـهم : "لقد حدث أمر
كــبــيـــر" ودعــاهم إلى اجــتــمــاع فــوري
عــاجـل في مــكــتــبه كــان من اجلــلي أن
اخلــطب جــلـل فـقــاسـم ســلـيــمــانـي قـد
ــتل).ويــضـيف انــهـا (كــانت حلــظـة لم قُ
تـشـهـد مـنـطـقـة الـشـرق األوسط مـثـلـهـا
عــــلـى األرجح خالل  17عــــامــــاً مــــنـــذ
). وبـحسب سـقـوط نـظـام صدام حـسـ
ــقــال فــقــد بــرز فــور ذلك مــشـهــد من ا
الـفــوضى واخلـلل الـوظـيـفي في كل من
طـهران وبـغداد ثم امـتدت آثـار اغتـيال
ــنـطـقـة ســلـيـمـانـي إلى سـائـر أرجـاء ا
وتـركـت تـداعـيـات كـبـيـرة عـلى الـعالقـة
والـية بـ فـيلق الـقـدس واجلمـاعـات ا
ــــــدى إليـــــــران في الـــــــعــــــراق عــــــلـى ا
ـــقــــال قــــائالً إن ــــضـي ا الــــقــــريب.و
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في بغـداد خطوبته عـلى فتاة تـعرّف علـيها خالل االحتـجاجات الـتي إن عجزت حتى
اآلن عن إحـداث تـغيـير سـيـاسي كبـير لـكـنّهـا جنحت في كـسـر محـرمات اجـتـماعـية

عدة.
ويـرى عـلي خـريـبيط  (28 عـامـا) الذي
حــضــر حــفل اخلــطــوبــة الــعــفـوي أنّ
ـتظـاهرين سـجّلـوا (هدفـا واحدا) في ا
مـرمـى الـسـلـطـة مع اسـتــقـالـة حـكـومـة
ّ تــكــلــيف ــهــدي. لــكـن  عــادل عـــبــد ا
شـخـصـيـة من الـنـظـام نـفـسه بـتـشكـيل
حـكومة جـديدة. لكن اجتـماعيا (حـققنا
ـتظـاهـرون ما الـكـثـير).  فـيـمـا انتـقـد ا
اعـلنه تيـار السيـد مقتـدى الصدر حول
ضــــــــــــرورة مــــــــــــنـع االخــــــــــــتـالط فـي
االحـتــجـاجـات وقـالــوا ان الـعـراق بـلـد

دنية واحلضارة.  ا
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ـتـظــاهـرون من مــحـاولـة كــمـا سـخــر ا
مـلــيـشـيـات عـدة بث اخــبـار سـيـئـة عن
قـضـايــا اخالقـيـة مـزعـومـة في االمـاكن
ـنـتـفـضـون لـكـسـر الـتي يـتـجـمع بـهـا ا
مـعــنـويـاتـهم وتـشــويه صـورتـهم الـتي
وصـلت الى العالم بعناوبـن سلميتها .
وقـال نـاشـطـون في مـنـظـمـات اجملـتمع
ـــدني انـــهم فــخـــورون بـــتــظـــاهــرات ا
الــعـراق الـتي لـم تـسـجل حــادثـا مـخال
بـاالداب وهي تـتـفـوق عـلى سـواهـا من
انـــتـــفـــاضـــات الـــربـــيع الـــعـــربي . في
اجملـتـمع احملـافظ الـذي تـسـيـطـر عـلـيه
الى حــد كـبـيـر أحــزاب ديـنـيـة أحـدثت
مـشاركـة النـساء إلى جـانب الرجال في
الــتـظـاهــرات وهـتـاف احملــتـجـ ضـد
سياسي بينهم رجال دين صدمة ب
ـمكن أن الـعـراقـي الـذين لم يـكن من ا
يـتصوّروا ذلك قبل احتـجاجات تشرين
األول .  وغــصّت ســاحــات االعــتــصــام
ـاضيـة بنـساء تـظاهرن خالل األشـهر ا
وأسـعفن مصابـ وكت على اجلدران
ورســمـن وشــومــا عــلى أكــتــاف وأذرع
الــشــبـان وشــاركن في حــلــقـات نــقـاش
وحـلـقـات مـوسيـقـيـة. وتـردّدت عـبارات
إلـغــاء الـطـبـقـيــة وإزالـة الـفـوارق عـلى
ألسنة احملتج وفي وسائل التواصل
االجـتـمـاعي وانـتـشـرت صـور الـشـبان
والـــشـــابـــات مـن مـــخـــتـــلف الـــفـــئـــات
االجـتـمـاعـيـة وهم يـسـيـرون جـنبـا إلى
جـنب ويذرفون الـدموع معا بـعد فقدان
زمالء لــهـم في مــواجــهــات قـتـل فــيــهـا

رشدة اجلـنوب الـزراعي ا لم تتخـيّل ا
الـتـربـويـة هـيّـام شـايع طـوال أعـوامـها
اخلــمـسـ أن تـكـون قــادرة يـومـا عـلى
االختالط والتعبير عن رأيها في مدينة
ـنزل. ـرأة خارج ا قـلّمـا تُـشاهـد فيـها ا
وتــقـول شــايع وهي تــقف بـالــقـرب من
مـتظـاهرين مرتـدية عـباءتهـا اجلنـوبية
الـسوداء تغيّر قضايا اجـتماعية كثيرة
بـشكل مفاجئ وكبـير بالنسـبة لها فإن
ـتظاهرين الـذين قتلوا في حـملة قمع ا
أودت بــحـيـاة  550 شــخـصـا ضـحّـوا
من أجـل وطن مـــتــحـــضـــر ومــدني ال(
مــــتـــخــــلّف ورجــــعي). ولم تــــأت هـــذه
الـتغـييـرات دون مقاومـة من سيـاسي
وحــتى مـــواطــنــ هــاجــمــوا مــســألــة
ـــتـــظـــاهـــرين االخـــتالط واتّـــهـــمـــوا ا
بــتـعــاطي اخملـدرات وشــرب الـكــحـول.

وكـتب أحـد مسـتخـدمي تـويتـر لم تسل
دمـاء الــشـهـداء من أجل الـسـفـور وقـلّـة
احلـشمة. هـذه قلة وعي وليـست ثقافة.
إلى جـــانـب مــســـألـــة االخـــتالط مـــنح
الـزخم الـكـبـيـر عـند بـدايـة الـتـظـاهرات
الـشـبـان اجلـرأة عـلى انـتـقـاد الـسـلـطـة
ورجـال دين وشخصيـات أثارت الرهبة
لـسنوات طـويلـة. وبينـها رئيس الـتيار
الـصــدري مـقـتـدى الـصـدر الـذي وُوجه
بــســيل من االنــتــقــادات عــلى خــلــفــيـة
مــوقــفه من االحــتـجــاجــات. وشــجّـعت
الــتــظـاهــرات كــذلك شــخـصــيــات عـلى
الــدعـوة الى إنـهـاء نــظـام احملـاصـصـة
ـذاهب الــذي ولـد بــعـيــد سـقـوط بــ ا
نـظـام صـدام حسـ ومن بـيـنهم العب
كـرة القـدم السـابق عدنـان درجال الذي
طـــالب بـــعـــدم اعـــتـــمـــاد الـــطـــائـــفـــيــة

ـنـاطقـيـة في اللـعـبة األكـثـر شعـبـية. وا
ووفـقـا خلـالـد حـمـزة وهـو مـديـر مـركز
أبــحـاث في بـغـداد فــإن االحـتـجـاجـات
قـادت أيـضـا إلى إنـهـاء قـطـيـعـة كـبـيرة
بـــــ جــــــيل قـــــد عــــــايش احلـــــروب
واحلــصـــار وجــيل شـــاب يــســـتــعــجل
الـتغيير والتقدّم في بلد تبلغ فيه نسبة
الــشــبـاب الــذين تــقل أعــمـارهم عن 25
ـئة من  40 مـلـيون سـنـة حوالى  60بـا
نـسـمـة . ويقـول الـرجل السـتـيـني نحن
بـصـدد حـراك تـلـقـائي  من شـريـحـة من
الــشـبـاب لم يُــتـوقع سـابــقـا أن تـنـهض
بـهـكذا مـسؤولـيـة  لتـنجـز مـهامـا كانت
أجـيـالـنـا غيـر قـادرة عـلى إجنـازهـا أمّا
هـــبــــة الـــتي شــــاركت في تــــظـــاهـــرات
الـبصرة في أقصى اجلنوب فتعتبر أنّ
االحـــــتـــــجـــــاجـــــات نـــــقـــــطـــــة حتـــــوّل

ــئــات. ويــلـــخّص أحــد مــســتــخــدمي ا
(تــويـتـر) واقع الــتـظـاهــرات في بـغـداد
بـالقـول ساحة الـتحـرير جتعـلنـا نحلم
وذلك تـعليقا عـلى وقوع صديقه سائق
عــربـة الـتـوك الــتـوك في حب مــسـعـفـة
تـنــتـمي الى عــائـلـة مـرمــوقـة.وانـدلـعت
الــتـظـاهــرات احـتـجــاجـا عـلى الــفـسـاد
والـبـطـالـة في بلـد غـني بـالـنـفط يـعاني
ــئـة من سـكـانه من الـفـقـر نـحـو  20 بـا
بـعد عـقود من احلـروب واالضطـرابات.
فـقـد دخل الـعـراق بـعـيـد وصـول صـدام
حـسـ الى الـسـلـطـة عام  1979 نـفـقـا
طــويال من الــنـزاعــات الــتي عــزلـته عن
الــعــالـم ودفــعت بــاآلف من جــامــعــيــيه
ومـفكّريه الى الهجرة. ويعتبر عراقيون
متدة ب إعالن االنتصار على الفترة ا
تـنـظيم الـدولة االسـالميـة نهـاية 2017
وانــطالق الــتـظــاهـرات مــفــصـلــيـة في
حــيــاتــهم كــونــهــا أتـاحـت لــهم فــرصـة
اخـتبار الـعيش في ظل استـقرار نسبي
لـــلـــمـــرة االولى مـــنـــذ أربـــعـــة عـــقـــود.
وبـحسب أحمد احلداد   32  عاما  فإنّ
دوامـة العنف أدخـلت اجليل الشاب في
غـيبوبة لسنوات طويلة لكن االستقرار
فـتح أعينـهم على حقـيقة أن هـناك أكثر
وت كـالعـيش بـكرامة من الـنجـاة من ا
في مـــجــتــمـع مــدني وكــســـر الــتــزمت
االجــتـــمــاعي ووقف ســطــوة األحــزاب
الـدينية ولم يكن العـراق مرادفا للتشدد
دومـا. غـير أنّ الـثورة في اجلـارة إيران
عام  1979 والقمع في الداخل حيث لم
يــكن يــحق لــلـمــواطــنــ حـتـى امـتالك
ذهبية جهاز بث فضائي ثم احلروب ا
والـتـطـرف دفـعت شـريـحـة واسـعـة من
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وغـالبـا ما ينـشر عـراقيـون على وسائل
الـتواصل االجتماعي صـورا للجامعات
الــــعــــراقــــيـــــة وأمــــاكن الــــعـــــمل خالل
ـاضي تـظهـر فـيـها سـبـعـينـات الـقـرن ا
نـسـاء يـرتـدين مالبـس مـتـحـرّرة بـرفـقة
رجــال. وفـتــحت الـتــظـاهــرات األخـيـرة
الــــبـــــاب أمــــام مــــا يـــــشــــبـه االنــــقالب
االجــــتـــمــــاعي خــــصــــوصـــا فـي مـــدن

اجــتـمـاعي.وتــقـول الـشـابــة وقـد غـطت
نـصف وجهـها بـوشاح خشـية الـتعرّف
عـــلـــيــهـــا ومـالحــقـــتـــهـــا إنّ احلـــركــة
االحــتــجــاجـــيــة (قــوّت شــخــصــيــتــنــا
ـيّــز بـ الــصح واخلـطـأ وجــعـلـتــنـا 
ونـطـالب بـحـقـوقـنـا.  ومع تـراجع زخم
الـتظاهرات في األسابيع األخيرة يقف
احملــتـجــون عــنـد مــفــتـرق طــرق.ويـرى
مــحـــمــد الــعــجـــيل أن الــوقت اآلن هــو
لـلعمل على حتقيق الوحدة حتت مظلّة
رؤيـــة جـــديـــدة وخــــطـــة تـــســـتـــجـــيب
) وإن تطلب ذلك الحـتياجات العراقي
سـنـوات.  ويـضـيف (مـا يـحـصـل كـبـير
جـدا لكنه في الوقت ذاته جـديد علينا.
ــكن أن نـتـوقع أن يـحـدث كل شيء ال 
بـ ليلـة وضحاها). كل شيء بـ ليلة

وضحاها.   

إلى اســـتــنــكــار الـــتــصــرف داعــ إلى
جتــنـيب لـبــنـان تـداعــيـات الـتــوتـر بـ
واشـــــنـــــطن وطـــــهـــــران.وفي مـــــقـــــابل
ـطالـبات بإزالـة تمثـال سليـماني دعا ا
مــغـردون آخـرون إلى اسـتـبـدال أسـمـاء
الـشوارع الـلبـنانـية الـتي حتمـل أسماء
شـخـصيـات فـرنسـيـة وأجنـبـية بـأخرى
وطــنــيــة أو شـرق أوســطــيــة.كــمـا دافع
مغردون عن حزب الله وعن فكرة نصب
تـماثيل لقادة إيرانيـ في لبنان بحجة
قاومة والـشعوب التي ثلـون ا أنـهم (
تـــريـــد احلـــريـــة واالنـــتـــصـــار). ويــرى
ــــؤيـــــدون لــــنـــــصب الــــتـــــمــــثــــال أن ا
(االنــتــقــادات الــتي تــوجــهــهــا أطــراف
عـربية وغيرها إليران وحلـفائها سببها
مـــوقـف طـــهـــران الــــداعم لـــلــــقـــضـــيـــة
الـفلسطينية). وبـعيدا عن جدل التمثال
وصـراع الهـوية فضل مـغردون آخرون
الـتركـيز عـلى الوضـع االقتـصادي الذي
تـمر به الـبالد.وكان األم الـعام حلزب
الـله حسن نصـرالله قد دعـا في كلمة له
ــاضي إلى مـقـاطـعـة الـبـضـائع األحـد ا
األمـريـكـيـة الفـتـا إلى أن (نـقـطـة ضـعف
األمـريـكيـ هي األمن والـدوالر).وما إن
أنــهى نــصــر كالمـه حـتـى تـصــدر وسم
(#قـاطـعـوا البـضـائع األمـريكـيـة) قوائم
ــوضـوعـات األكـثـر تــداوال في لـبـنـان. ا
غـــيــــر أن الـــتـــغـــريـــدة الـــتـي حـــظـــيت
ـــعـــلـــقــ بـــاالنـــتـــشـــار األكــبـــر بـــ ا
ـة الــلــبــنــانـيــ أظــهــرت صــورة قــد
جلـــواد جنل نـــصــرالـــله وهــو يـــرتــدي
قميصا من عالمة (تمبرالند) األمريكية. ≈dF²Ý»÷∫ علي خامنئي في إستعراض عسكري

ـواصـفـات سـطـحـيـة اخلــرسـانـة االسـفـلـتـيــة 
بـسـمك  5سـم واعـمـال تـهـيـئـة مـقـاطع اجلـسـر
لــغـرض االكــسـاء واعــمـال تــركـيب الــواجـهـات
اجلــانـبـيـة لـكال اجلــانـبـ وكـذلك اعـمـال صب
ـــمــاشي لــكال جــانــبي اجلــســر لــلــفــضــاءات ا
ـنـهـارة واجلزرات الـوسـطـية واعـمـال تـركيب ا
وتــشــغــيل اعـمــدة االنــارة واالعـمــال اخلــاصـة
بـــشــبــكــة االتــصــاالت عـــبــر اجلــســر واعــمــال
االسـيجة الوقائـية للفضـاءات التي  اعمارها
واعـمال االسيجـة احلديدية لـكل مقاطع اجلسر
(مـقتـربات +اجلـسر) والـتهـيئـة العمـال مفاصل
الـتـمـدد بـعـد اكـمـال اعـمـال االكـسـاء بـاالسفـلت
والـتـحـضـير العـمـال تـأثـيث اجلسـر بـاالصـباغ
احلـــراريــة وعالمــات الـــداللــة وااليــضــاح وفق
عـتمـدة لدى دائـرة الطرق ـواصفـات الفـنيـة ا ا
ــشــروع ــؤمـل اعــادة هــذا ا واجلـــســور ومن ا

احليوي للخدمة في 25  شباط اجلاري.

تضررة والـوقائيـة  حيث يتم تـفكيك االجـزاء ا
مـنه واعـادة صيـانتـها او اسـتبـدالهـا .. كما 
اسـناد الفضـاء العاشر ورفع االكـداس الترابية
ـــنــهــارة كـــلــيــا.. ورفع والـــفــضــاءات  7,8,9 ا
االنـقـاض الى خـارج مـوقع الـعـمل واعـمال رفع
قـبعات الركائز .. و صب الـدعامات وتصنيع
الـروافد احلـديدية وتـركيـبها وصب الـواجهات
اجلــانــبــيـة لــلــجــسـر بــاالضــافــة الى تــزحـيف
الـفـضاء اخلـامس ورفع الـفضـاء الـسادس بـعد
سـقـوطـه نـتيـجـة الـهـزة االرضـيـة الـتي ضـربت
تضررة ـنطقة وبذلك اصبح عدد الفضاءات ا ا
اربـعة فـضاءات و اكـمال صب كل الـفضاءات
تـضررة وجترى ـنهـارة بعـد صب اعمـدتهـا ا ا
ركـز الوطني الـفحـوصات اخملـتبـرية من قـبل ا
لـلـمخـتبـرات االنشـائيـة احد تـشكـيالت الوزارة
والــعـمل مـسـتــمـر بـاالنـهـاءات الــتـالـيـة اعـمـال
ـقـتـربـات وسـطح اجلـسـر بـطـبقـة من االكـسـاء 
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حــــقـــقت دائـــرة الـــطـــرق واجلـــســـور من خالل
كـوادرهـا الهـنـدسيـة في مديـريـة طرق وجـسور
صـالح الــدين ومالكـــات شــركــة مـــاء الــســمــاء
ـنفذة نـسبة اجنـاز بلغت 90 الـدولية الـشركة ا
ئة من مشروع تاهيل جسر حتويلة سامراء بـا
ومـقـتـربـاتـه وبـكلـفـة عـشـرة مـالي و884 ألف
دوالر  ومـن تــخــصــيـــصــات الــقــرض الــطــار
ناطـق احملررة وكان اجلـسر قد العـادة اعمـار ا

تضرر نتيجة االعمال االرهابية.
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ــشـروع  اعــادة اعـمـار ويــتـضــمن الـعــمل في ا
ـنهارة وتـاهيله بـالكامل الـفضاءات والـركائز ا
ــــقـــتــــربــــات حـــيـث  قـــشـط االســـفــــلت مـع ا
لـلمـقتـربات واالكـساء بـطبـقة تـعديـليـة سمك 4
سـم اضافة الى اعمال اكساء الطبقة السطحية
ســـمك 5سـم واعـــمــال االســـيـــجـــة احلـــديـــديــة
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لوك اختبار وزيره فسأله في يوم اراد احد ا
: ايهما افضل احلظ ام القداسة?

فاجاب الوزير : القداسة
لك : ال .. احلظ افضل فقال ا

فاجاب الوزير : صدقني يا موالي القداسة افضل
لك : اذا فليكن بيننا رهان .. واذا ربحت فلك ماتريد فقال ا

فاجاب الوزير : اتفقنا يا موالي .. ابدأ انت
ـلك الى الـشـارع يــبـحث عن اقل الـنــاس حـظـاً واسـوأهم قـدراً فـنــزل ا
فـرأى عـتـاال فــقـيـرا فـقـرا مـدقـعـا يـلـبس خـرقـا وحـافي الـقـدمـ حـاسـر

الرأس
فقال حلراسه اجلبوا هذا العتال  ,واغسلوه ونظفوه والبسوه من ثيابي
وضـعـوا علـيه عـمـامـتي واسـكنـوه في قـصـري وعـلمـوه وادبـوه وادخـلوه
عليّ في مـجلـسي وسـوف اجعل مـنه وزيراً لي ,وبيـنمـا هـو في مجـلسه
ادخلوا عليه رجالً من النبالء يتهنـدم ويتمخطر كانه لم ير بؤسا في كل

حياته
ــلك لـوزيـره : اتـرى هـذا الـنـبـيـل لـقـد كـان بـاالمس عـتـاال فـقـيـراً فـقـال ا
لك وقـد جعـلته وزيـرا اهنـاك حظ احسن معـدما والـيوم يـلبس عـمامـة ا

وافضل من ذلك?
فهل ربحت الرهان ام الزال لديك رأي اخر?

فاجاب الوزير : ال لم تربح بعد واآلن دوري ياموالي
فـنــزل الـوزيــر الى سـوق الــبــهـائم فــعـرضــوا عـلــيه افــضل احلـيــوانـات
واجـودها فـقال لـهم : اني ابـحث عن اسـوئهـا فـأستـغـربوا من ذلك وظل
يـفـتش حـتى وجـد حمـارا يـكـاد يـنفـق من الكـد والـتـعب هـزيل قـبـيح ن
نـظر ال يـقوى على الـوقوف فـسأل عن صاحـبه فاجـابه فقال الرائـحة وا

له : بكم تبيعه
فـقـال صـاحـبه : خـذه يـاسـيـدي مـجـانـاً فال حـاجـة لي به ,فـامـر الـوزير

حراسه ان يحملوا احلمار في موكب مهيب حتى القصر.
اثـار هـذا الــفـعل الـفـضـول لـدى الـنـاس وســأل احـدهم الـوزيـر مـابـالـكم

وكب? حتملون هذا احلمار 
لك وكتـبه وهناك كتـاب يقول فيه فأجابه : اننـي احمل مفاتـيح خزائن ا
فالن عن فـالن عن فالن عن عالن ان هــنـاك حــمـارا قــد حــمل االنـبــيـاء
واالوليـاء منـذ سـيدنـا ادم الى يومـنا وقـد اعيـاه طول الـعمـر  وفي هذا
الكتاب وصف له وقد بحثنا عنه طويالً حتى سمعنا انه موجود هنا وقد
اهـتـديـنـا له اخـيـراً فـكـبـر الـرجل والـنـاس من حـوله وهـاجـوا ومـاجوا 
واخذوا يتبركون به فمنهم من اخذ يتمسح به ومنهم من يقبله واخرون

يحاولون اخذ شعرة منه واخر ياخذ من روثه وبوله والخ.
وبنى الوزير  مقاما للحمار واخذ الناس يحجون اليه.

ـقـدس يـتـمـرغـون في الـنـعيم ومـضت االيـام والـوزيـر الـعـتال واحلـمـار ا
ـلك فـامـر بـطرده ,وفي يـوم من االيـام قام الـعـتـال بـفعـل شيء اغضب ا

خارج القصر ,فقال الوزير للملك : لقد ربحت
كـنـني ان اقـتل حـمـارك هـذا فـانا من لـك : ال .. لم تـربح  و فـاجـاب ا

ربح
فقـال الوزيـر : يا مـوالي حاول ان تـقول لـلنـاس حقـيقـة احلمـار وسترى

ماذا سيحصل
ـلك : سـوف اخـبـرهم بـاحلـقـيـقـة وانه رهـان لـيس اال والـقـصة فـاجـاب ا

ملفقة
فقـال الوزير : يـاموالي لـدي فكرة اجـلب الوزيـر العتـال واجعـله يخاطب

الناس بدالً عنك ويخبرهم باحلقيقة 
ـلك وجمع الـناس وخـطب فيـهم الـوزير الـعتـال بان هـذا احلمار فوافق ا
حمـار عادي ولـيست له قـدسيـة وان هذه الـقصـة كلـها مـلفـقة ولـيس لها

اصل ,وماهو اال رهان فقط
ـلك والوزير الـعتـال ويشتـمونهم فهـاج الناس ومـاجوا واخـذوا يلعـنون ا
النـهم يــنـكــرون احلــمـار ويــريـدون ابــعـادهـم عـنه ويــسـتــأثــرون بـبــركـته
لك ملكة واخذ الناس بالتجمع والسير نحو قصر ا لوحدهم وانقلبت ا

يريدون رأسه
ا حـصل فطلب من الـوزير التدخل فـقال له : عندي احلل لك  وعرف ا

يا موالي
ـلك قـد غـضب على فـخرج عـلـيـهم الوزيـر وخـاطـبهم : ايـهـا الـناس ان ا
مـلكـة واحلمار الوزيـر "العـتال" عـندمـا كذب علـيكم وعـاقبه بـالنـفي من ا

لك فينا وبيننا س بسوء مادام ا قصود ولن  هو ا
ـلك مات الـوزير الـكذاب فهـلل النـاس وكبـروا عاش ا

وت للكذاب لك وا عاش ا
ـلك وقـال : واالن يامـوالي من فـرجع الـوزيـر الى ا

ربح انا ام انت?
فقال : انت .. واحلمار مقدس حقا

قـبل اعالن محـمد تـوفـيق عالوي اسمـاء تشـكـيلـته احلكـومـية بـدأ بعض
النواب السنة,والكرد ايضا باحلديث عن االستحقاق االنتخابي,وحصة
هـذا احلــزب او ذاك من الـوزارة.الــشيء الالفت لـلــنـظــر ان هـذا الـكالم
يـطرح عـلـنا في الـفـضائـيات وكـأن الـصفـقـة ال بد ان تـبرم عـلى الـشكل
اضـية كانت الذي تفـكر االحـزاب.وهذا يعـني ان الدولة طـوال االعوام ا
ؤسف ان يتحدث مسؤول مجرد خزينة لقوى تتحدث عن الوطنية.ومن ا
عن حصـة مكـونه التي ال بـد من اخذهـا. وفي حال جتاهـل عالوي لهذه
احلصص,واخـتـيــاره وزراء مـسـتـقـلـ دمــا وعـقال عن بـرامج االحـزاب
ـقاطعة هي احلل.الحظوا اسـلوب التفكير,وبساطة الرؤية الفاشلة فان ا
لـدى اطراف كـثيـرة خـربت البـلـد والذوق الـعـام طوال االعـوام الـسابـقة.
ـكون الـذي ما ان بـحـصة ا يـسقط الـشهـداء يـوميـا ثم يطـالب عـضو بـر
زال يـعـيش في خـيام بـال كرامـة.يـبـحث هـذا الـنائب بـحـمـيـة شـديدة عن
ـكون الذي تـمزق وهو ينـعم بخيـرات االمتيـازات التي سيـفقدها جسد ا
ان شاء الـله قريبـا. ما فعـلته ثورة اكـتوبـر هو انهـا اجبرت اجلـميع على
ـشـاكل هذه قـبـول مـنـطقـهـا الـوطـني.انـا ال احتـدث عن من اثـار بـعض ا
حتدث في اية ثـورة او احتجاج.انـا اشير الى الـروح الوثابة الـتي تسير
الي ليـصمدوا كـل هذا الوقت الـطويل. لكن هل حـقا يوجـد هناك من ا
يـتحـدث عن مـكاسـبه في مـثل هـذه الـظروف.? اظن ان مـا اراه واسـمعه
شيء ال يـكاد يـقـبله احـد.الرغـبـة في البـقـاء واحلصـول عـلى االمتـيازات
بــاي ثـمن.اهــذا شيء يــعـقل في مــثل هـذه االيــام? يـبــدو ان هـذه الــكـتل
الـسـيـاسـيـة الـفـاقـدة الي حس وطـني لم تـعـد تـفـكر اال
رتبط بتـدفق االموال في جيوبها.ان حياتها ببقائها ا
تعتمد على االمتيازات التي حصلت عليها.لقد تربت
عــلى بـــذخ الــوزارة ومــا تــدره من عــطــايــا.هــذه هي

كن استمرارها ابدا. اللعبة التي انكشفت.وال 
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