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كال احلـزب الكبـرين يحصد االصوات
دن التـركية الثالث لـيحظى بـكبريـات ا
اسـطـنـبـول  ,أنـقـرة  ,أزمـيـر . الـيـوم
ــفـاجـأت جـهـات الــقـادمـ مـحــمـلـة بـا
خــارجـيـة تـســعى لألطـاحـة بــإقـتـصـاد
الـبلد غايـتها كبـوة اردوغان خشية من
تـوسع نفوذه السيما وان تركيا شهدت
تــطـورا"  عـلى كـافـة الــصـعـد بـعـد فـوز
حـزب العدالة والتنـمية في االنتخابات
الـتـشـريـعـيـة عام  2003 . الـى ذلك فاز
ـدن حــزب الـعــدالـة والــتـنــمـيـة بــأهم ا
الــتـركــيـة وتــقـدمـه في اغـلب الــواليـات

ئة بـحسب تصريح رجب بـنسبة 56بـا
الـطيب اردوغـان عشيـة انتهـاء االقتراع
ــنـافـسـات بـ 12 جــاء بـعـد احـتـدام ا
حـزبا بـفوز غيـر نهائي لـرئيس الوزراء
الـسـابق الـكـردي بن علي يـلـدرم بـوالية
اسـطــنـبـول الـتـاريـخــيـة واألقـتـصـاديـة
الـــتي تــعــد من  اهـم ثالث مــدن يــعــول
عـــلـــيـــهـــا احلـــزب احلــــاكم الى جـــانب
العاصمة انقرة وأزمير العلمانية معقل
حــزب الـشــعب اجلـمــهـوري ( الـكــمـالي
)اقـــدم واكــبـــر االحـــزاب الــســـيــاســـيــة
وهــواحلـزب الـعــلـمـاني الــوحـيـد الـذي

ينافس االسالمي في االنتخابات .
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وقـال أردوغـان في كلـمـة مقـتـضبـة بـعد
اإلدالء بـصوته (لقد أحـرز حزب العدالة
ـرتــبـة األولى في والــتـنــمـيــة مـجــددا ا
االنـتخابـات بفارق كبـير منذ انـتخابات
تـشرين الـثاني  2002 حـيث ربحـنا في
بــعض الـبــلـديــات وخـسـرنــا في أخـرى
وفي كـلـتا احلـالـت هـذه إرادة الـشعب
ــقــراطــيـة ونــحن وهــذه طــبــيــعـة الــد
نــحــتــرمـهــا فــقــد أظـهــرت أن إخــوتــنـا
األكـراد أكدوا أنهم لن يسلموا إراداتهم
لـلـمـنـظـمة اإلرهـابـيـة) وقـد زجّ الـرئيس
الــتـركـي بـثــقـله في االنــتـخــابـات ودفع
بـرئـيـس حـكـومـته الـسـابق لـلـمـنـافـسـة
على منصب عمدة بلدية إسطنبول ذات
الــرمـزيـة الـسـيـاســيـة واحلـضـاريـة في
تـركـيـا والـعـالم اإلسالمـي.وليـسـت هذه
االنــتــخــابــات مــجــرد اخــتــبـار داخــلي
ـا تـضعـه على احملك في ألردوغـان وإ
عـالقـــاته مع الـــزعـــمـــاء األمـــيـــركـــيـــ
.ووفـق وســائل إعالم فــإن والـــغــربــيــ
العواصم الغربية تنتظر إعالن النتائج

يـفرز والهـيئة الـعليـا لالنتخـابات تعلن
بــدء االعــتـراض . اردوغــان يــعــلن فـوز
حـزبه بـاالنـتـخـابـات احملـلـيـة بـفـوزه ب
 16بلدية كبرى . التنافس بدى سرسا"
ـــدن الـــكـــبــرى مـــابـــ احلـــزبـــ في ا
اسـطـنبـول وأنقـرة . الـشعب الـتركي له
كــلــمـة الــفــصل وهــو يـتــرقب الــنــتـائج
عارضة ـوالية وا الـرسمية واألحزاب ا
ــارسـون حــقـهم بــاالنـتــخـابــات الـتي
بــدت شـفــافــة .من جـهــة اخـرى الــغـرب
ـشـهـد والـشــرق يـتـابع مـا يـؤول الـيه ا
بـعـد اعالن الـنـتـائج الـنـهـائيـة ومن من
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الـتـركـيـة لتـرى هل سـتـسـفـر عن ضعف
مـوقـف أردوغـان أو اسـتـمـرار هـيـمـنـته
ـشـهـد الـسـيـاسي.ويـتـنـافس في عـلى ا
االنـتخابات  12حـزبا سياسـيا. غير أن
ــــنـــافــــســـة األبــــرز هي بــــ حتـــالف ا
ــكــون مـن حــزب الــعــدالــة اجلــمـــهــورا
والــتـنــمـيــة وحـزب احلــركـة الــقـومــيـة
ـــكـــون من حـــزب وحتـــالـف الـــشـــعب ا
الــشـعب اجلـمـهـوري واحلـزب الـصـالح
ـقراطي وبـدعم من حـزب الشـعوب الد
وحــزب الــسـعــادة.وتــعــد االنـتــخــابـات
اخـتـبـارا مـهـمـا لـلـرئـيس الـتـركي رجب
طــيب أردوغـان بـاعــتـبـارهـا األولى في
ظل الـنـظام الـرئـاسي اجلـديد الـذي أقر
ـاضي. وظـهـر أردوغـان بـشـكل الــعـام ا
الفت فـي احلــمــلــة االنــتـخــابــيــة حــيث
شــــارك في  14جتــــمـــعـــا حــــاشـــدا في
إســطــنــبــول وحــدهــا يــومي اجلــمــعــة
اضـي ودفع حـزب العـدالة والـسـبت ا
والـتنمـية بأسمـاء بارزة للسـيطرة على
الـبـلـديـات الـكـبـرى مـثل رئـيس الوزراء
ان الـسـابق بن علـي يلـدرم الذي والـبـر
رشـحه لـبـلـديـة إسـطـنـبـول الـكـبـرى في
مـواجــهـة مـرشح حتـالف الـشـعب أكـرم
إمــام أوغـلــو.أمـا في أنــقـرة فـقــد أعـلن
حــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة دعــمه 25
مـرشـحـا مـنـهم ثالثـة من حـزب احلـركة
الـقـوميـة وكـان محـمد أزهـاسـكي نائب
رئـيس حزب الـعدالة والـتنـمية مـرشحا
لرئاسة بلدية أنقرة الكبرى بينما رشح
حتــــالف الـــشــــعب مـــنــــصـــور يـــاواش
لـــلــمــنـــصب.كــمـــا دعم حــزب الـــعــدالــة
والـتـنمـيـة مرشـحا قـويـا آخر هـو وزير
االقــتـــصــاد الــســابق نـــهــاد زيــبــكــجي
لــرئـــاســة بــلــديــة إزمـــيــر ثــالث كــبــرى
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مـنـافسـات شـرسة مـابـ حزب الـعـدالة
والـتـنـمـيـة وحـزب الـشـعب اجلـمـهـوري
ـدن الــتــركــيــة الـثالث عــلى كــبــريــات ا
اســــطــــنــــبـــول  ,انــــقــــرة وازمـــيــــر في
انــتــخــابـات بــلــديــة هي األولى في ظل
الــنـظـام الـرئـاسـي اجلـديـد والـتي بـدت
ســـيــاســـيــة أكـــثــر مـــاتــكـــون خــدمـــيــة
والـنـتائج األولـية تـشـير الى ان االخـير
حـظى بـالعـاصمـة انقـرة ومعـقله أزمـير
.الـنـتـائج لم تـظـهـر بـعـد بـشـكل نـهـائي
هــنـاك  84صــنـدوقــا في اسـطــنـبـول لم
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مر االول من نـيـسان اجلـاري  حـيث اشـتهـر في كل عـام بـأنه يوم الـكـذب (االبيض)
فـيـما كـانت اجلريـدة محـتجـبـة لكن الـعالم بـأسره ظـل مشـغوال بـأبرز االكـاذيب. وقد

وقفت (الزمان) على بعض هذه االكاذيب.
ــواطن يــاس االســدي لــنــا اذ يـــروي ا
حــادثـة حــصـلت في االول من نــيـسـان
فــيــقــول (ان كــذبــة نــيــســان تــســبــبت
بـحـريق كـاد ان يـخـلـف وراءه ضـحـايا
وخــســائــر مــاديــة اكــبــر  حـيـت غـادر
صـاحب احـدى الـشـقق السـكـنـيـة التي
مع زوجــته تـاركـ اطـفـالـهـمـا الـثالثـة
والــذين تـتـراوح اعــمـارهم مـابـ 3-5
ـرحــون ويــلـعــبــون وحلـ ســنــوات 
عــودتـهــمـا من تـأديــة واجب في زيـارة
نـطقة التي احـد اصدقائـهما في ذات ا
يـسكـنون واثنـاء الزيارة تـلقى صاحب
ـة هاتفـية من جاره يـخبره الـشقـة مكا
ان الــسـنـة دخـان تـتــصـاعـد من شـقـته
ـا اخـبـر زوجتـه قالت له (انـهـا كـذبة و
نــيـسـان فال تــصـدقـهــا ) اقـتـنع الـزوج
بــانــهـا كــذبـة نــيــسـان ولــكن يــبـدو ان
الـسنة الـدخان بدات تتـصاعد لـيضطر
اجلـــيـــران وبـــعـــد ســمـــاعـــهم صـــريخ
االطــفــال مـن داخل الــشــقــة الى كــســر
الــبـاب الـرئــيـسي لــيـخـرجــوا االطـفـال
ويـقومون بـاخماد احلـريق الذي التهم
غــرفـة الــنـوم وفي طــريـقه الى الــتـهـام
مـلحـقات الـشقة بـالكـامل ولكن بـجهود
اجلـــيــــران  اخـــمـــاد احلـــريق الـــذي
تـسبب بخسائـر ليست بالكبـيرة لكنها
كـادت ان تـكـون اكـبـر فـيـمـا لـو امـتـدت
الـى ارواح االطفـال الـذين لم يـتـمـكـنوا
مـن اخلــروج بـــســبب ان االب كـــان قــد
اقـفل الباب الـرئيسي  نعم وبـعد اكثر
مـن سـاعــة وبــالــرغم من تــلــقي الـزوج
ـــة لم يـــهـــتم لـــهــا بل اكـــثـــر من مـــكــا
ويـستهزء لهـا ويعدها واحدة من كذب
نـيسان ليعود الى العمارة التي يسكن
فــيــهـا لــيــتـفــاجــأ ان حــشـد كــبــيـر من
اجلـيـران يقـفـون امام شـقـته ليـصـطدم
بـــاالمــر الــواقع ولــكـن في الــوقت ذاته
حـامــد وشـاكـر الـله عـلى جنـاة اطـفـاله
مـن مــــوت مــــحــــقـق وغــــيــــر مـــــبــــالي
ادية التي سببها احلريق بـاخلسارة ا
الـذي تـضـاعـفت نـتـائـجه بـسـبب كـذبة

نيسان).
واطنة حنان التميمي (تلقيت وتقول ا
ـة فـي صـبــاح االول من نــيــســان مــكــا
تـــؤكــد ان زوجي الـــذي خــرج مـــبــكــرا
بـسيارته عمل حـادثا مروريا وهو االن
يـرقـد في مسـتـشفى الـيـرموك فـخرجت
مـــســـرعـــة واســـتــقـــلـــيت تـــكـــسي الى
ــــســـتـــشــــفى دون ان اشـــعــــر ولـــكن ا
الــسـائق وعن طـريق الـفـضـول قـال لي
انـهـا كـذبة نـيـسـان فتـذكـرت انه الـيوم
ا االول مـن نيسان فاتـصلت بزوجي و
رد عــلي قـلت له ارجـوك ان تـسـرع فـان
وضـعي الـصـحي تعـبـان وسيـتم نـقلي
ـــســتــشــفى وبــيــنــمــا انــا اعــود الى ا
وجــــدت زوجـي امــــام الــــدار ومن دون
فـنــزلت من الـتـكـسي ووجـدته يـضـحك
وكـذلك انـا انفـجرت من الـضحك فـقلـنا
مـعـا انـهـا كـذبـة نـيـسـان ).ويـقـول ابـو
زهراء من الكرادة (تلقيت في االول من
ــة مـن اوالد  عــمي من نـــيــســـان مــكـــا
مــحـــافــظــة الـــبــصــرة يــقـــولــون انــهم
مــتـوجــهـون الى بــغـداد لــزيـارتــنـا كي
يـخـطـبـوا  ابـنـتي الـوحـيـدة ومـبـاشرة
شـروبـات وجـهـزنا اعـددنـا الـطـعـام وا
ا جـاء وقت الـغـداء وجهـزنا ابـنـتي  و
كل شـئ لم ياتـوا فـاتصـلت بـهم فقـالوا
لي انــنــا النـســتـطــيع احلــضـور النــنـا

ــــكـن جتــــنب لـــــسع الــــبــــعــــوض -3
وسيـقى اإللكترونية بـاالستماع إلى ا
ـسـمـاة "داب ـوسـيـقى ا وبـالـتـحـديـد ا
ســتــيـب" وأكــثــر حتــديــدا مــوســيــقى
الــفـنـان "سـكـريـلــيـكس" وفـقـا لـدراسـة
حــديــثـة."الــصــوت أســاسي لــلـتــكــاثـر
واحلـفـاظ عـلى النـوع" كـمـا اتضح من
تـقرير فـريق علمي دولي قـام بتعريض
ـوسـيـقى الــبـعـوض لـهـذا الــنـوع من ا

لبحث ما إذا كان لها تأثير طارد.
4-وزيـــر الــزراعــة الــنـــيــجــيــري أودو
أوغـــــبــــا زعـم أن الــــنـــــيــــجـــــيــــريــــ
يـسـتـخـدمـون هواتـفـهم الـنـقـالـة جللب
الــبـيـتـزا من لـنــدن عـلى مـ اخلـطـوط
اجلـوية البريـطانية "بـريتيش إيرويز".
أوغـبـا الـذي قال إن نـيـجـيـريا تـعـتـمد
كـثــيـرا عـلى الـواردات األجـنـبـيـة أثـار
مــوجـة سـخـريـة عــلى مـوقع الـتـواصل

االجــتـمـاعي "تـويــتـر" حـيث غـرد أحـد
ــوقع قــائال (عــزيــزتي مــســتــخــدمـي ا
ـــاذا لم شـــركـــة بـــريـــتـــيش إيـــرويـــز: 
تـخبرينـا عن خدمة إيصـال البيتزا في
نــيــجـيــريــا? هل هـنــاك تــطـبــيق لــهـذه

اخلدمة?).
5-لـعاب السمك قد يسـاعد على تطوير
مـضادات حـيويـة جديـدة حسـبمـا قال
بـاحثون. وقد فحص عـلماء من جامعة

أوريغون  17نـوعا من السمك الذي 
اصـــطــــيـــاده بـــالـــقـــرب مـن الـــســـاحل
اجلـنوبي لكالـيفورنيا حـيث يعتقدون
بـإمكانيـة استخالص مضـادات حيوية

من طبقة اخملاط التي تغلف القشرة.
6-شـطـيـرة بـرغـر عـمالقـة بـهـا شـرائح
مـن حلم الـواغـيــو وطـبـقــة من الـذهب.
يــــبـــلغ ارتــــفـــاع الـــشــــطـــيـــرة  15سم
وعـــــــرضــــــهــــــا  25سـم ووزنــــــهــــــا 3

كــيـلـوغــرامـات وتـقـدم فـي مـطـعم أحـد
الــفــنــادق في الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة
طـوكـيـو. فـقـد قرر فـنـدق "غـرانـد حـياة"
في طـوكيو إضـافة البـرغر الضخم إلى
قائمة الطعام لديه مقابل  100ألف ين.
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ــســلـحــة اعــتـقــلت رجال 7-الــشــرطـة ا
يــشـتـبه بـأنه كـان فـي حـالـة سـكـر عـلى
ظـهـر حـصانـه في مديـنـة كـارديف لكن

لم تقدم الئحة اتهام ضده.
8-مـغـني الـراب األمـريـكـي سـنوب دوغ
تـرك ذات مــرة حـقـيـبـة ضـخـمـة حتـوي
 400ألـف جــنــيه إســتــرلــيــني في نــاد
لــيـلي في إكــسـتــر. وقـال مــالك الـنـادي
ـغـني قـام بجـولـة قـصـيرة الـلـيـلي إن ا
ـــنــــطـــقــــة عـــام  2014وتــــرك كل فـي ا
عــائـدات احلــفالت في الــنـادي الـلــيـلي

بالصدفة.

عـمـلـنـا حـادث في الـسـيـارة ونحن االن
في مـركـز شـرطـة الـبـصـرة فـاضـطـررت
ا وصلت لـلسفر سريعـا الى البصرة و
ـســاء وذهـبت الى مـركـز عــنـد حـلـول ا
الــشــرطـة لم اجــدهم فــذهـبـت الى بـيت
اعـمامي فوجدتـهم يضحـكون ويقولون
انـها كذبة نيسان فخسرت الغداء الذي
اعـددته واجـور الـنـقل ولـكـنـني مـقـهور
عــلـى ابــنــتي الــتـي جــاءت قــســمــتــهــا

للزواج ولكن كذبة نيسان افسدتها).
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الـى ذلك أصـــدرت مــحـــكـــمـــة حتــقـــيق
صـالح الدين مـذكـرة قـبض بـحق مـتهم
ـواقع االلـكـتـرونـيـة لـتـرويج يـســتـغل ا
مـــعــــلـــومـــات كـــاذبــــة بـــقـــصـــد إثـــارة
ـركـز اإلعالمي الــفـتـنــة.وذكـر مـراسـل ا
جملــلس الــقـضــاء األعـلـى وفـقــا لـبــيـان
تـلقته (الزمان) امس (أن رئيس محكمة
اســتــئــنـاف صالح الــدين قــدم شــكـوى
ــتــهم ( ك.ح) كــونه روج كــذبــا بــحـق ا
حلــديـث غــيــر صــحــيـح مــنــســوب إلى
رئـــــيس اســـــتــــئـــــنــــاف صـالح الــــدين
االحتــــاديــــة). وأضــــاف الــــبــــيــــان انه
(صــدرت بـحــقه أحـكــام غـيــابـيــة كـونه
هـاربا ويقيم خارج العراق وسوف تتم
الحــقـته عن االســتـعـانــة بـاالنــتـربـول 
طــريق تــنـظــيم مـلف اســتـرداد بــحـقه)
وأكــد مـــجــلس الــقــضـــاء األعــلى عــلى
(مـتابـعة مـرتكـبي اجلرائم االلـكتـرونية
واتــخــاذ أشــد اإلجــراءات الـقــانــونــيـة
ـتـهـم مـعروف بـحـقـهم).مـوضـحـا إن (ا
عـلـومات غـير عـنه تـرويج األكـاذيب وا
الـصـحـيـحـة الـقصـد مـنـهـا أثـارة الـف
واتـهام السيـاسي ومؤسـسات الدولة

علومات كاذبة). والقضاء 
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ومـرة أخـرى تُـبـذل مـحـاوالت لـلـتـفريق
بـ األخـبـار احلـقـيـقـيـة وتـلك الـزائـفـة
الـتي تـعـمـد مـحـررون واسـعـو اخلـيـال
نــشــرهـا بــهــدف خـداع الــقــراء.وتـزداد
مـهـمة الـتـميـيـز هذه صـعوبـة كل سـنة
بــسـبب الـزمن الـصــاخب الـذي نـعـيش
فـيه حـيث تداخـلت األخـبار احلـقـيقـية
والـزائـفة فـزالت احلـدود بيـنـها.وهـناك
أخـــبــار كــنـــا في الــســـابق نــرفـــضــهــا
بــاعــتـبــارهــا (كــذبـة نــيــســان) لـكــنــهـا

أصبحت اآلن حقيقة.
وهذه  10أخبار غريبة لكنها حقيقية:
ـلياردير إيـلون ماسك يطـرح أغنية 1-ا
مـن مــوســـيـــقى الـــراب: رجل األعـــمــال
ـشغـول باستـكشاف الـفضاء وأنـظمة ا
ـواصالت الـطـلـيـعيـة طـرح أغـنـية من ا
مـوسـيـقى الـراب بـعـنـوان "أرقـد بسالم
هـرامـبي" وذلك فـي إشارة إلـى غوريال
في حـــديـــقــة حـــيـــوان ســـنــســـيـــنــاتي
ـتحدة قتـلت بإطالق النار بـالواليات ا

بعد أن سقط طفل في قفصها.
2-كـومـيـدي بـدون أي خـبـرة سـيـاسـيـة
فاز بأكبر عدد من األصوات في اجلولة
األولـى من انــتـــخــابـــات الــرئـــاســة في
أوكــرانـيـا وفـقـا الســتـطالعـات شـمـلت
الـــنــاخـــبــ لـــدى مــغـــادرتــهم مـــراكــز
االقــتـــراع. تــفــيــد االســتــطالعــات بــأن
ـير زيلـينسـكي الذي لعب دور فـولود
رئــيس دولـة في مـســلـسل تـلــفـزيـوني
ئـة من األصوات حـاز على  30.4فـي ا
بــيــنــمـــا فــاز الــزعــيم احلــالي بــيــتــرو

ئة فقط. بوروشينكو بـ 17.8في ا

احملـافظات وقلعة العلمانية الكمالية إذ
يسيطر حزب الشعب اجلمهوري عليها
مــنــذ عـقــود وذلك في مــواجـهــة مـرشح
الـــــشـــــعـب اجلـــــمـــــهـــــوري تـــــونـــــتش
سـويـر.وتكـمن أهـميـة هـذه االنتـخـابات
في أن نــتـائـجــهـا هـامــة بـالـنــسـبـة ألي
ـانيـة أو رئـاسيـة قـادمة. انـتـخابـات بـر
وكـــان قـــد قُـــتل رجـالن يـــوم األحــد 31
مــــارس  2019 فـي شـــجــــار وقع أمـــام
مــركــز اقـتــراع في شــرق تــركـيــا أثــنـاء
االنــتـخـابـات الـبـلــديـة الـتي تُـجـرى في
الــــــبالد حــــــسب مــــــا أعـــــلــــــنت إدارة

احملافظة. 
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قــالت مــحــافـظــة مــلـطــيــة في بــيـان إن
شــجـاراً وقع نــحـو الــسـاعــة الـعــاشـرة
صــبــيـحــة االنــتــخـابــات الــبـلــديــة بـ
مـجموعت أمام مركز اقتراع في مدينة
بـوتـورغي في مـحافـظـة مـلطـيـة ما أدى
. وأضـاف الـبـيـان إلى مــقـتل شـخـصــ
أنـه  تــــــــــــــوقـــــــــــــيــف أربـــــــــــــعـــــــــــــة
أشـخاص.أفـادمصـدر أن شخـص قتال
بــعـد أن أطـلق الــنـار عـلـيــهـمـا شـخص
أوقـف في وقت الحـق.أعـــرب الــــرئـــيس
الـتركي رجب طيب إردوغان بعد اإلدالء
بـصوته في اسطنـبول عن "أسفه" لهذا
اخلــبـر وأكــد أن حتـقــيـقــاً فُـتح لــكـشف
مـالبــســـاتـه. فـــيـــمــا أكـــد زعـــيـم حــزب
الــسـعـادة (إسـالمي مـحـافـظ) تـمل كـرم
الــله أوغــلـو عــبـر تــويـتــر أن الـرجــلـ
عـــضــوان في حــزبـه. ونــسب االعــتــداء
البـن شـقــيق مـرشح عن حــزب الـعــدالـة
والــتــنـمــيـة احلــاكم  من جــهــته اتـصل
إردوغـــان وهـــو زعـــيم احلـــزب احلــاكم

بكرم الله أوغلو لتقد تعازيه. دن التركية ملصقات الدعاية اإلنتخابية تغزو ا
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تـوفي عـلى يـد أمـريـكـا الـتي اغـتالـته مع عـراق األمس الـشـامخ بـحضـارته 
سـبق اإلصـرار  طـمـعـا بـخـيـراته  اغـتـالـته عـلى يـد بـوش الـذي ظل يـنـعق
كـالـغـراب  ويـدق طـبـول احلــرب ويـصـيح : عـراق .. عـراق.. لـيس لـلـمـوت
سـوى عــراق  وفي كل عـام مـن هـذه الـذكــرى عـلــيـنــا ان نـلـبـس الـسـواد 
ـارد الـعـراق من ســاحـة اجلـغـرافـيـا  ونـعـلن احلـداد عــلى اخـتـفـاء  هــذا ا
وسـاحة الوجـود  وساحـة اندثار صـروحه  حتت األطالل  بفـعل ضربات
األمريكان احلاقدة  فصرنا نعيش حاالت نعي ابيناالعراق في كل يوم بعد
في كل يوم ليلة سوداء من ليالي سقوط  -2003 –في كل يوم يقتل العراق 

ـفـخـخـات  يـقـتل بـالـطـائـفـيـة  يـقـتل بـالـسـرقات  بـغـداد يقـتـل العـراق بـا
والفـساد  يـقتل بـاألمـراض السـرطانـية  الـتي فتـكت باآلالف والـلصـوص 
من أبـنائه  يقتل باألمية التي أصبحت تهدد  أجياله  فارتفعت نسبتها في
رعبـة التي أصـبحت نسـبتهـا أكثر من 5 ئة  يـقتل بالـبطالـة ا الـشباب  3بـا
ـئة من الشباب يقتل بانتحار شبابه اليـائس  يقتل بتحطيم بناه التحتية با
وت الـصناعـة والزراعة  والـنهـر والبر والـدجاج والسـمك! يقتل  يـقتل 
بـهجرة أبـنائه الى حيث الـغرق والضـياع  يـقتل بشـيخوخـة بغداد عـاصمة
ـتـلـكـاته الـرمـزيـة الـتي سـرقـها مـجـده وعنـوانـه  يقـتل بـسـرقـة مـتـحـفه و
نضب ئة ألف طن من اليـورانيوم ا الـلصوص من جنود األمـريكان يقـتل 
ألـقته أمريكا هيروشيما ونكـزاكي اليابان على جراح سياب العراق لم يبق
غولي من عـراق األمس سوى شكل مندثر  فقد ابتلع التمساح األمريكي ا
 كل جـثة الـعـراق وأزاح كل خارطـته من مـوقع ثبـاتهـا الـتاريـخي  وحوله
ية مـستباحة لـتصفيـة احلسابات ان من يقـصد عراق اليوم إلى سـاحة عا
بـعـنــوان األمس  سـوف لن يـجــد تـلك الـقــامـة الـشــامـخـة  سـيــجـد شـكال
ه بــفــعل هــذا االحــتالل األمــريــكـي األجـرب مــشــوهــا  مــســخـت كل مــعــا
ـفجع  عـلى جبـ العـراق  وعلى الـساقط! لـقد تـرك هذا االحـتالل أثره ا
مالمـحه فحوله الـى جثة تـتقاسـمهـا أفواه الذئـاب  والغـربان  والعـقبان 
فـلم جتد من يدفنـها  او يحـيي أمرها .. إن العـالم اليوم مـطالب أن يصيح
ـقتول  بـوجه أمريـكا  –عـدوة الشـعوب- ويـطالـبهـا بدفع ثـمن دية الـعراق ا
ـشـردين  وكـان األولـى أن يـحـاكم بـوش مــحـاكـمـة ـقـتـولــ ا إلى أبـنـائـه ا
ادة  –كـذا من جرم حوبة العراق - وان يوضع في زنزانة وجب ا عـادلة 
الـعدالة ; ألنه قتل شعبا بريئا  واعدم وطـنا نابضا باحلياة وشتت لُحمة 
وداس عـلى جب امة  وأذاق أهل الـعراق مرارة الطـائفية
واالحـتـراب والـذل والـقـلق إن في ذمـة بـوش أن يدفع
ـنــطـقــة والـعــالم ; ألن زلـزلـة ديـة كل دمــاء تـداعــيـات ا
اغـتـيـال الـعــراق ضـربت في كل أعـمـاق الـعـالم.. أال
لعنة الله تعالى على أذناب الشيطان ومنهم بوش..

نطـقة بتـقدير الـكثيريـن اليحتاجـان اعادة بنـاء بل بناء وتـنمية ان الـعراق وا
ـتـمـثـلـة في الـفـقر مـدنـية واجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة عـلى ارضـيـة حل مـشـاكل ا
والـبطالـة. ان احلاجة أو الـدعوة الى مـشروع مارشـال للعـراق اليوم يـنبغي
قـراطية ان يـسير ويـتوافق مع ارادة قـوى التـغييـر العـراقية  من اجل الـد
ـدنـية والـسـياسـيـة ومكـافـحة ـدني وضـمانـة احلـقوق ا ومـأسسـة اجملـتمع ا
األمـيـة والــفـســاد واألصالح الـزراعي وتــطـويـر الــصـنـاعــة وحل الـقــضـايـا
ــاني فـدرالي مــوحـد . ومن اجـل ان تـصـرف اخلالفـيــة في اطـار عــراق بـر
عـوائـد الـنـفـط واخلـيـرات الـطـبــيـعـيـة لــرفـاه الـعـراقـيــ  ال من اجل الـقـمع
والـتسـلّح واحلروب الـتي دفع ابنـاؤه ثـمنـها دمـاً وتعـويقـاً وجوعـاً وسجـناً

. وتعذيباً وتشريداً وتأخّراً وفقراً ومرضاً
 ان أي بـرنامج للتنـمية في بلدنـا ; ان لم ينطلق من أخـذ الواقع األجتماعي
والـفـكـري والـقــنـاعـات الـسـائـدة والــتـعـامل مـعـهــا عـلى اسـاس األحـتـرام 
واألنــطالق مـنـهـا لــلـنـهـوض وتـوفــيـر اآللـيـات والـتــشـريـعـات الـكــفـيـلـة بـشل
الـنــشـاطــات األنـانــيــة وضـيق األفق (اصــولــيـاً كــان ام قـومــيّـاً)  واشــاعـة
ـسـاواة وعـدم الـتـمـيـيـز عـلى اسـاس اجلـنس والـقـومـيـة والـدين والـطـائـفـة ا
والـفكر اضافة الى اآلليات واألجهزة والقوان التي تضمن األمن وسالمة
شاريع  فانه قد يتسبب بزيادة الصراعات عنفاً مؤدياً واطن وسالمة ا ا

الى تزايد البؤس والقهر.  
أن صــيــاغـة مــشــروع لـدعم الــعــراق أقـتــصـاديــاً في ظل الــتــحـديــات الـتي

تمثلة بـ: يواجهها وا
نظم . -األرهاب ا أوالً

-تراجع معدالت النمو التي من شأنها خلق فرص عمل ثانياً
طلوب . ستوى ا -تراجع حاد في اإلستثمار والذي كان أصال دون ا ثالثاً
رابـعاً-إرتـفـاع معـدالت الـبطـالـة والتـي هي في األساس من أعـلى مـعدالت

البطالة في العالم .
-زيادة فـي عدد الـنـازحـ الـذين جتـاوز عددهم  2.2مـلـيـون نـسـمة خـامـسـاً
ـا ـتـحــدة والـذين فـقـدوا مـنـازلـهم في الـعـراق  بـحـسب تـقـديـرات األ ا
وارد احلياة االجتماعية والبنية التحتية . يشكل ضغطا هائال وأستنزافاً 
ـيـزانـيـات احلـكـومـية وتـراجـع في احـتـيـاطات -تـفـاقم الـعـجـز في ا سـادسـاً
الـعملة األجـنبية والـزيادة في الدين العـام ( مجموعـة التحديـات الناجتة عن
توسط عـلى أقتصاد دى ا تـراجع في أسعار النـفط ). والتي قد تؤثـر في ا
الـعراق الـريعي (األحـادي) ويفـاقم التـراجع اإلقتـصادي بـشكل عـام . فإذا
ـشهد كـانت سيولـتنا تـعتمـد إلى حد كـبير عـلى النفـط وسعر الـنفط  فإن ا
ـذهل في األسعـار ومصادر يـبدو غامـضاً إن لم يـكن قاتـماً بعـد اإلنقالب ا

اإلنتاج.
ـدى ي (عـلى ا - الـتــأثـر بـالـتـراجع الــذي يـشـهـده اإلقـتـصــاد الـعـا سـابـعـاً
ـنظـور) وخاصـة في منـطقـة الـيورو والـص وروسـيا وحـتى اليـابان ذلك ا
ألن هـذه الدول تـعـتـبر الـشـريك الـتجـاري األسـاسي لـعـدد كـثـيـر من الدول
الـعـربـيــة ومـنـهـا الـعــراق  والـتـراجع في هـذه الــدول نـاجت عن عـدة عـوامل
صـرفي في مـنـطـقة ـالي وا كـتبـاطـؤ الـنـمو بـشـكل عـام وضعـف القـطـاع ا
الـيورو وتـراجع الـنمـو في الـص والـعـقوبـات الـتي تـتعـرض لـها روسـيا

تبعة في اليابان مثل الضرائب على اإلستهالك. الية ا والسياسات ا
وبـذلك يـحـتـاج الـعـراق الى الـوقـوف بـوجه هـذه الـتـحـديـات أتـخـاذ خـطوات

ؤسساتي  . ستويات السياسي واألقتصادي وا جدية على ا
يـاً : أن ما يقـلق أو يعـوق أي توجـهات لـلتـنمـية األقـتصـادية ; هـو غياب عـا
اإلرادة الـسياسيـة التي تولي الشـأن اإلقتصادي األهـمية الالزمة من خالل
تـعزيز التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية (محاربة البطالة   –خلق فرص عمل
وتـمــويل اإلقــتــصــاد) لـكن فـي حـالــة الــعــراق الـيــوم : فــأن تــوافـر األرادة
وجودة  –لـلنهوض بالواقع األقتصادي الـسياسية  - على رغم الـتحديات ا
جتـعلنـا أمام ضـرورة بناء أو أقـتراح مـشاريع تـساعد في تـعزيـز اخلطوات

التي تنتهجها احلكومة العراقية .
عطيات نحن بحاجة الى ثورة فكرية على جميع الصعد تبدأ امـام كل تلك ا
من الـتوافق السيـاسي ضمن األطار الـعراقي وتنتـهي بإيجاد حـلول جذرية
شـاكل العـالقـة والتي تـعوق االسـتفـادة من الطـاقات لـكل ا
ـتفجـرة للخـبرات  العـراقية عـلى جميع مـستويـاتها  ا
ـشروع مارشـال العراق بـذلك سنبـدأ اخلطوة االولى 
عـلى غرار مـشروع مارشـال ألعادة اعـمار اوربـا بعد

ية الثانية (1948-1947) . احلرب العا
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـقـبلـة مـهرجـانـا شبـابـيا الطالق تشـهـد حدائق ابـي نؤاس بـبـغداد عـصر اجلـمـعة ا
الـطائرات الـورقية. وقـال منـشور ورقي  توزيـعه بالـيد في مقـاهي العـاصمة امس
ان (مـهـرجـان بـغـداد لـلـطـائـرات الـورقيـة الـسـنـوي في مـوسـمـه الـثالـث سـيـقـام يوم
اجلمـعـة من السـاعة  9 – 4 مـساء عـلى حـدائق ابي نـؤاس قرب تـمـثال شـهـريار).
نشور الـذي يحمل عـنوان (تعالـوا نلعب سـوة لعبة الـطائرة الـورقية التي واضـاف ا
ـديـنـة ـهـرجـان (يـقـام ردا عـلى تـصـنـيف بـغـداد ا ) وان ا غـابت عن بـغـداد لـسـنــ
هـرجـان اربع مـنظـمـات غيـر حـكـوميـة بـدعم من االحتاد االسـوأ لـلعـيش). وتـرعى ا
ـوهوبـ على االسـتيج وتـعالوا االوربي وحث عـلى (التـفرج عـلى عروض الشـباب ا
نشـوف البـازارات الي تعـرض اعمالـهم وهوايـة مفـاجآت مـحضـريهـا الشـباب حتى
نـاسبـة اليوم يـفرحـون سكـان بغـداد). وتسـتقبـل جزيرة بـغداد الـسيـاحيـة االيتـام 
ي لـهم. وقــال مـنـشــور تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (الـعــالم بـاسـره يــحـتـفل في الــعـا
االسـبـوع االول من نــيـسـان من كل عـام بــيـوم الـيـتـيم. ويـقــوم الـرأي الـعـام بـزيـارة
اليـتامى وتـقد الهـدايا لهـم). واضاف (ان مؤسـسة البـر الرحـيم لالغاثـة والتنـمية
ـقبل  6نـيـسان ي الـذي سيـقـام السـبت ا تـدعو حلـضـور مهـرجـان يـوم اليـتـيم العـا

اجلاري على ارض جزيرة بغداد السياحية الساعة التاسعة صباحا).
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9-يـقـوم اجلـيش األمـريـكي بـاسـتـخدام
مـخلـوقات بـحريـة للـمسـاعدة في رصد
نــشــاطــات مــعــاديــة. يــرغب الــعــلــمــاء
بـاستـخدام قدرات تـلك اخمللـوقات على
كن االسـتـكـشـاف اللتـقـاط إشـارات ال 
الـتقـاطهـا بالـتقـنيـات التـقلـيديـة. مثال
يـعتقد أن الفقاعـات التي ينتجها سمك
مـعـ تسـتطـيع تقـد معـلومـات حول
وجــود غـواصـات أو مـركــبـات مُـسـيّـرة

نطقة. عن بعد في ا
بلغ 10-راهـبة تغني وتتنافس للفوز 
مـليون دوالر في الـنسخة اإليـطالية من
بــرنـامج (ســتـريــكـتــلي كـوم دانــسـنغ).
تـقيم األخت كـريستيـنا في ديـر بالقرب
من مـيالنو وقد اشتهرت بعد أن فازت
فـي مــســـابــقـــات بــرنـــامج (ذا فــويس)
الـغنائي وطرحت ألبوم غنائي منذ

ذلك الوقت.


