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بغداد

الـيزي مـحكم في القـضاء على الدسـتور ا
الـتــفــرقـة الــعـنــصــريـة والــديـنــيــة وحـقق

االستقرار االجتماعي!
 œuMN «Ë ÊuOMOB « 

فـي رحــلــتي الــســـابــقــة وإيــضــا في هــذه
الــرحـــلــة إكـــاد ال ارى اي نــشـــاط ثـــقــافي
ـاليزي واجتـماعي بـارز ألكثـرية الـشعب ا
اليــو) بـــيــنـــمـــا تــســـيــطـــر نــشـــاطــات (ا
ومـــهــرجـــانــات واســـواق (الــصـــيــنـــيــون
والـهنـود) على الـعاصـمة كـواالمبـور! لفت
نــظــري سـائق الــتــكـسي وهــو يــقـلــنـا من
الـفـنــدق الى الـســوق الـصـيــني  قـائال :-
عـنـدمــا تـذهـبـون الى لــنـكـاوي (اجلـزيـرة)
ــواطن اليــو (ا ســوف ال تـشــاهــدون اال ا
ـالـيـزي األصـلي) هنـاك (صـيـني وهـندي ا
قليل وماكو) فعال في رحلتي السابقة الى
لنكـاوي لم اشاهد ذلك احلـجم الكثيف من
الـصـينـ والـهنـود بل كـانت االغلـبـية من
اليــو) فــضال عـن وجــود مــجــامــيع من (ا
ـالـيـزيـة قـد بـنـغالديش كـانت احلــكـومـة ا
وهــؤالء ايـــضــا مـــنــحـــتــهـم اجلــنـــســيـــة 
! هـنــاك من يــتـكــلم عن مــخـطط مــسـلــمــ
االنــكـلــيــز في خــلق بـؤر تــوتــر في الـدول
الــتي يـتـم احـتاللــهـا وتــبــقى تـلك الــبـؤر
مستمرة وازلية حتى بعد رحيل االحتالل!
لـكـنـني لم اكـتف بهـذا الـتـفسـيـر الـذي فيه
الكثـير من الصـحة لكن ليس كل احلـقيقة
والشيطان يكمن في (االقتصاد) كما نؤمن
نـحن! فمـا هي حكايـة سيـطرة الـصيـنيون
ا ـبـور?  والـهـنـود عـلى الـعـاصمـة كـواال
الشك فـيه بــإن الـقـاء نــظـرة سـريــعـة عـلى
موقع مالـيزيا اجلغـرافي يكشف لنـا بإنها
كن ان تلعب ركـز جتاري هام و تتمتع 
دورا في الــنــشــاط الــتــجــاري مع الــصـ
والـهـنـد (األسـواق االكـبـر في الـعـالم) فـكر
سـتثـمـرون  الرأسـمالـيون االنـكلـيز احـد ا
"هنري ديكلهام"سنة  1873إن يقوم بتهريب
  70ألف بــذرة من بـذور شــجــرة الـهــيـفــيـا
ــــــطــــــاط) من الــــــبــــــرازيل الـى احـــــدى (ا
مـسـتـعـمـرات بــريـطـانـيـا في طـقس يـشـبه
اليــو) االسم طــقس الـــبــرازيل فــكـــانت (ا
و نـقل االيـدي الـعـامـلة ـالـيـزيا  الـقـد 

(الهنود) من جـنوب الهنـد للعمل في زراعة
طـاط! أمـا الـصـيـنيـون فـقـد  نـقـلهم من ا
قـبـل االسـتـعــمـار الـبــريـطـانـي من (جـنـوب
) لـلـعمل فـي منـاجم (الـقـصـدير) في الـصـ
اليـو) فكانو اما ماليزيـا  اما اهل البلد (ا
او في مــزارع الــرز بــعــيـدا عـن الـشــواطئ 
امـتهـان الصـيـد البـدائي لسـد حاجـتهم من
الــغــذاء فــكــانت مــدن مــالــيــزيــا وخــاصـة
غـامرين الـعاصـمة مـسرحـا للـمهاجـرين وا
بـحيث بـلغت والـفارين من الـص والـهند 
 2/3من اراضي مـالـيـزيـا مخـصـصـة لـزراعة
طاط واصبحت ماليزيا اكبر دولة منتجة ا
وبــهـــذه احلــكـــايــة ومـــصــدرة لـــلـــمــطـــاط 
االستعمارية االقتصادية سيطر الصينيون

عـلى الــتــجـارة والــصـنــاعــة كـمــا سـيــطـر
الـهـنـود عـلى الـزراعـة والـتـجـارة واحلرف
اليـو) بـدال من االنـشـغال لـكن مـالـيـزيا (ا
بطرد هؤالء وارجاعـهم الى جنوب الص
وجـنــوب الــهـنــد اســتــوعـبــتــهم في بــنـاء
ماليزيا بـعد إن عملت على تـوحيد (اللغة)
اليوية هي اللغة االولى في لتكون اللغة ا
ماليـزيا وفي مجـال التعلـيم باالضافة الى
الـــلــــغـــات االجنـــلـــيـــزيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة
وبدال من اجناح مخطط االنكليز والهندية
في جـــعل مــالـــيــزيـــا (جــهـــنم عـــنــصــري)
اصــبــحت مـــثــاال يــحــتـــذى به في مــجــال

عاملة)  ساواة في ا (تكافؤ الفرص وا
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النجف

ـالـيـزي  فـفي سـنة 1957 لـتـحـديـد هـوية ا
اتـخـذ القـرار احلكـيم الـذي وحـد مكـونات
اليـزي وإفشل خطط االسـتعمار الشـعب ا
الـبريـطـاني خلـلق بـؤر الـتـفـرقـة والـتـوتر
الـيزي! حيث في هـذا العام ب الـشعب ا
الويـة لـكل مـقـيم في  مـنح اجلـنـسـيـة ا
وايـضــا  االشــارة فــيه الى دين الــبـالد 
ـالـيـزيـا مع اعـطـاء االسـالم كـدين رسـمي 
(حـــريــــة لالديــــان االخـــرى) وبــــذلك كـــان

ــالــيــزي جتــسـد فـي هـذه ذكــاء اجملــتــمع ا
الـــكــلـــمــة الـــســاحـــرة (مــرديـــكــا) وتـــعــني
وال تـختصر احلريـة هنا في اجملال احلرية
الــسـيـاسي فـحـسب بل هي تـشـمل احلـريـة
االجـتـماعـية والـديـنيـة والثـقـافيـة فاحلـرية
ــوجـب الــدســتــور مـــكــفــولـــة لــلــجــمـــيع 
والــقــوانـ الــتي حتــتــرم الــدســتـور وفي
دستور ماليزيا سنة  1955 االستناد عليه
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ــتــحــدة اكـــد تــقــريــر بــرنـــامج األ ا
ـئـة من الـعـراقـيـ ائي ان  35بـا اإل
يـطالـبـون احلكـومة بـتـوفيـر الـكهـرباء
ويرون أنـها أولـويـة قصـوى ويشـكون
مـن ســوء الـــوضع األمـــني وانــتـــشــار
البطالة والـفساد.وقال بيان امس ان (
انقطاع الكهرباء على نحو مستمر هو
أكـثـر مـا يـعـاني مـنه الـعـراقـيـون عـلى
ن صعـيد اخلدمـات خاصة بـالنـسبة 
ال يستطيع حتمل تكلفة شراء مولدات
كهـربـائـية),واضـاف انه (وفـقـاً لوزارة
ال ينـتج الـعراق أيـة طـاقات الـكهـربـاء 
مـتـجـددة حـالـيـاً خـاصـة ان  الـطـاقـات
ـتـجـددة تــشـمل  الـطـاقـة الـشـمـسـيـة ا
ـــيــــاه واألمـــواج والـــريـــاح وطـــاقـــة ا
وتبتعد عن طاقة الفحم والنفط والغاز
الــــطـــبــــيـــعي) ,واوضح الــــبــــيـــان ان
(احلـــكـــومــة وقـــعـت عـــقـــوداً إلنـــتــاج
1000مـيغـاواط من الـطاقـة الـشمـسـية
في عــام  ?2018لــيـــصل اإلنــتــاج إلى
نـــحـــو  2000مـــيــــغـــاواط بــــحـــلـــول

الـعام 2025وقـد اسـتـثـمـرت دول مـثل
ــتـحـدة ـغــرب واإلمـارات الـعــربـيـة ا ا
وحتى األردن ومـصر عـلى نحو واسع
تـجددة), في بنـاء مشـاريع للـطاقـات ا
ـوارد وتـابع انه عــلى الـرغم من شح ا
ـغرب إال إنه جنح في الطـبيـعية في ا
أنشـاء أكبر مـشروع للـطاقـة الشمـسية
ـــركـــزة في الـــعـــالم وهـــو مـــشــروع ا
النور) ,واضاف البيان ان (العراق بلد
ـوارد الـطـبـيـعـيـة إذ يـحـتوي غـني بـا
على خامس أكـبر احـتياطي لـلنفط في
رتبة الثالثة عشر في العالم ويحتل ا
ي بــعــد عـام احــتــيــاطي الــغــاز الــعــا
 ? 2003طــمح الــعـراقــيـون بــتــغـيــيـر
وضعهم االقتصادي والـعيش برفاهية
كــبــيــرة ولـــكن يــشــيـــر بــرنــامج األ
ئة  من ائي إلى أن 99با تحدة اإل ا
الــدخل احلــكـومـي يـأتـي من صـادرات
النـفط بيـد أن عـائداته لم جتـلب نفـعاً
),وتابع حقـيقـياً ومـلمـوساً لـلمـواطن
ان (شبكة الكهـرباء تضررت على نحو
ـــتـــتـــالـــيــة كـــبـــيـــر جـــراء احلـــروب ا

والـــــصـــــراعــــات فـي الـــــعـــــراق بــــدءاً
بــــالــــعــــقــــوبــــات االقـــتــــصــــاديــــة في
الــتـسـعــيـنـيــات وانـتـهــاءً بـحـرب ضـد
تـنــظـيم داعش وان  شـبـكــة الـكـهـربـاء
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة تـعـجـز عن تـزويد
ـــؤســـســـات واحملالت ـــواطـــنـــ وا ا
الـتـجـاريـة بـاحـتـيـاجـاتـهم من الـطـاقـة
الكهربائية لذا يـعتمد العراقيون على
مـولدات الـكـهربـاء لـسد احـتيـاجـاتهم
ولكن فـصل الـصيف يـجـلب صعـوبات
أكبر في التعايش مع انقطاع الكهرباء
عـنــدمـا تـتــجـاوز درجـات احلـرارة 50
درجـةً مــئــويـة) ,واضــاف الــبـيــان انه
(عــلى الـــرغم من أن الــعــراق ال يــنــتج
ــــتـــجــــددة بـــعـــد اال أن الـــطــــاقـــات ا
احلـكومـة قـد أبـرمت عقـوداً في نـهـاية
عام  2017لـنـصب وتـشـغـيل مـحـطات
ثنى ـتجددة في مـحافطـتي ا للطـاقة ا
والـنـجف وال تـعـد الـبـحـوث في مـجال
ــتــجـددة أمــراً جــديـداً في الــطــاقـات ا
العـراق فـفي عام  1981شهـد الـعراق
بــنــاء أول مـــركــز ألبــحـــاث الــطــاقــات

ــتـــجــددة في الـــشــرق األوسط اال أن ا
الـتقـدم الـعـلـمي في هذا اجملـال تـبـاطأ
بـعــد عـام ,( 2003واوضح ان (بـعض
احملالت الـتـجــاريـة في بـغـداد وأربـيل
تـبـيع أنـظـمـة لـلـطـاقـة الـشـمـسـيـة يـتم
الـبيوت لـتحويل نصـبها عـلى أسطح 
ضــوء الـشـمـس إلى طـاقـة كــهـربــائـيـة
حيث تخزن األلـواح الشمسـية الطاقة
فـي بــطــاريــاتـهــا خـالل الــنـهــار لــيــتم
استـخدامـها في الـليل وهـذا ما يـجعل
ـكـنا اسـتـخـدام األنظـمـة الـشـمسـيـة 
حــتى عــنـدمــا يــكـون الــطـقـس مـغــبـراً
أوغــائـمــاً ولـكـن في بـلــد مـثل الــعـراق
يـتـمــتع بـنـحـو  300يـوم مـشـمس في
الــســنــة ال تــعـد الــغــيــوم أو األمــطـار
مشـكـلة أسـاسـية) ,واضاف الـبـيان ان
(الـتـكلـفـة نـصب نظـام شـمـسي مـنزلي
تعـتمـد بشـكل كبـير عـلى حجم الـنظام
وكــمـيــة الـطــاقـة الــتي يـنــتـجـهــا فـفي
أربيل تتراوح التـكلفة ب  3و 5أالف
دوالر لــلــمــنــزل الــواحــد. والــتــكــلــفــة
مـشـابـهـة في بـغـداد إذ تـتـراوح بـ 4

و 5أالف دوالر فــيــمــا يــتــراوح مــعـدل
الدخل الـشـهري لـلفـرد في العـراق ب
ــــــكن لـألســـــرة  300 – 200دوالر و
العراقيـة أن تنفق ما ب  50إلى 300
ولـدات اخلـاصة دوالر شهـريـاً عـلى ا
ــوسم وهــذا يـعــني أنه وذلك حــسب ا
كن ألسـرة واحدة أن تـنفق مـا يصل
إلى راتب عام لتغطية تكاليف شراء
نـــظـــام شـــمـــسـي مـــنـــزلي ويـــنـــاشـــد
الـــراغـــبـــون بـــشـــراء هـــذه األنـــظـــمــة
ـصـارف لـتـوفـيـر قروض احلـكـومـة وا
سـاعدتـهم على شـرائهـا بالـتقـسيط),
ـواطنـ قرر الـبعض وجراء مـعانـاة ا
مــنـهـم  حـا ازمــة  انـقــطـاع الــكـهــربـاء
بــأنــفـــســهم مـن بــيــنـــهم الــتـــدريــسي
ــهـنــدس  جـعــفـر األنــبـاري إنــتـاج وا
طاقة خاصة به في منزله  فبنى نظاماً
كهروضوئـياً يعمل عـلى مدار الساعة
تبلغ كلفته  10.000دوالر على مدى 9
سنـوات. وقال في تـصريح ان ( إنـتاج
رء لـطـاقة خـاصة به هـو أكـثر كـفاءة ا
وعـلى ــولـدات) , من االعــتــمــاد عــلى ا

ـتـجددة في جنـاح استـخـدام الـطاقـة ا
العراق تابع البـيان انه ( على بعد 20
كــيـــلــومـــتــراً من أربـــيل وفي مـــخــيم
تـحدة نظاماً كوركوسك مولت األ ا
تـجددة ويوفر للمـياه يعـمل بالطـاقة ا
اء لـ 500أسرة في هذا اخملـيم وبعد ا
أشــهـر طـويـلــة  يـبـدو الـتــحـول نـحـو
كـناً تـجددة في الـعـراق  الطـاقـات ا
لكنه يـتطلب جـهوداً والتـزاماً والكـثير
من الـتخـطـيط والتـمـويل. ورغم بعض
بـادرات الفـردية فـإن التـكلـفة التزال ا
واطنـ العـراقي تتـجاوز إمكـانيـة ا
الـــعـــاديـــ من دون تـــقـــد عـــون من
ــصـارف). احلــكــومــة أو قــروض من ا
واســتـــنـــجــد احملـــاضــر فـي جــامـــعــة
ــوصل عـــثــمــان عـــصــام بــوســـيــلــة ا
ـساعـدته لـبـحث ازمة اعالمـية دولـيـة 
الــكــهـربــاء طــالـبــا من تــلك الــوسـيــلـة
االعـالمــيــة من وضع حـــلــول عــمــلــيــة
ـــعــاجلـــة االزمـــة وهل ان  الــطـــاقــات
تجـددة هي احلل ألزمة الكـهرباء في ا

العراق?).
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تعـلمت من قـروية تـونسـية درسـا في صنـاعة االمل. تـابعت رؤاها
العفوية عبر شريط عرضته قناة فضائية عربية قبل ايام قالت فيه
انـها كـانت حتـلم بالـفـوز بجـائزة الـبـرنامج. لـقـد شاركت عـشرات
ـرات لكـنها لـم حتظ باجلـائزة. الـدنيـا حظـوظ وما تـفقـده اليوم ا
ـصـادفـة او احلظ يلـعـبـان الدور قـد حتـصل عـليه غـدا. واحـيـانا ا

فيقودانك الى حتقيق حلمك.
هذه القرويـة التي تسكن في قريـة نائية على خـارطة بالدها تكدح
ـســاء من اجل احلـصـول عـلى لــقـمـة الـعـيش مـن الـصـبـاح الى ا
بطـرق شـريـفـة. هـي راضـيـة بـالـكـفـاف لـكـنـهـا قـررت ان ال تـفارق
االمل وال تـسـتــكـ او تـرضخ الـى الـيـأس فـقــد حتـلت بــالـصـبـر
واداء الـصالة وتـكـرار احملـاولـة. ان اصـعب حـاالت الـيـأس تكـمن
ثـابرة غالـبا مـا تقود الى في االذعان الى االحـباط بدون عـمل. وا
نافسة حـتى لو كانت سـلبية يدفع نشـود وقبول نتائـج ا االمل ا

الى خطوة او اكثر نحو النجاح.
سؤولة كنت في اسوأ اوضاعي النفسيـة يوم رأيت هذه السيدة ا
عن اعـالـة صـبـيـ وزوج عـاطل لـكـني فـكـرت من جـديد وامـتألت
باالمل عندما استـوعبت درسها. هي امية منـعها الفقر من دخول
ـا اسـتـوعـبت بـفـطــرتـهـا داللـة قـصـة يـقـرأهـا ـدرسـة لـكـنـهــا ر ا
ـعــركـة الـتالمــيـذ في كــتب الــقـراءة عن احملــارب الـذي هــزم في ا
وجلس حتـت شجـرة يتـأمل حاله فـاذا هو امـام واحدة من اصـغر
اخمللـوقات. فالـنملـة التي حتـمل حبة اكـبر من حجـمها بـاضعاف
لم تـتردد بـاستـئنـاف كفـاحهـا كلـما فـشلت في ايـصال احلـبة الى
مـرتفع يـقع في اعاله وكـر مسـتعـمـرة تعـيش فيـهـا. كانت تـرفعـها
قـلـيال فـتـسـقط احلـبة وتـعـود ثم تـعـاود احملـاولـة حتى وصـلت الى
غـايـتـهـا. وتـقـول القـصـة ان احملـارب الحظ اصـرار هـذه اخملـلـوقة
على تكرار احملاولة تلو احملاولـة وعدم اذعانها لليأس او االعتقاد
باسـتحالـة حتقيق الـهدف فـنهض وعاد الى سـاحة القـتال وجمع
شتات جيـشه ثم قام بهجوم مـقابل ودحر عدوه. هو درس ال شك
عاهد الـعسكرية الـكبرى تقدمه الى طالبـها ليتعـلموا صناعة ان ا

االمل ورفض االستسالم.
ة ال تشترط استخدام اما في السياسة فان وسائل مقاومة الهز
ميـتة او الـسالح الفـتاك بل تتـطلب قـدرة على االفادة من القـوة ا
كن تاحـة والطـرق القانـونيـة لتحـقيق النـتائج بـأقل ما  الفـرص ا
من اخلـسائـر وتلك هي سـيـاسة (الـقوة الـناعـمـة) التي تـغيب عن
تـنافس في السباق االنـتخابي. انهم يتوهمون ان تفكير بعض ا
ختلف السبل اي يقعون احلصول على غايتهم يجب ان تتحقق 
في مــطب مـا يــعـرف لــدى مـيــكـافــيـلي (الــغـايــة تـبــرر الـوســيـلـة)
فــيـلــجـأون الى الــسالح ويــتـســبـبــون بـإراقــة الـدمــاء واسـتــنـزاف
الـثـروات واضــاعـة فــرص احلل بـالـطــرق الـســلـمـيــة وبـاحلـوارات

نتجة. البناءة او ا
ـعـضالت دائـمـا في اســتـخـدام الـعـنف لـقـد غـادر ـكـن حل ا ال 
ـسـلـحة ـقـراطـيـات اسالـيـب قـطف الـنـتـائج بـالـثـورات ا عـالم الـد
ـمـارسـات الـتـصـعيـديـة اال اذا وقـعت ضـمن اجـنـدات خـارجـية وا

تحققة. وكان هدفها االطاحة باالجنازات ا
تـصـارع في الـسلـيـمانـية وغـيـرها اوجه الـدعوة والى االخـوة ا
لتعلم درس السيدة التونسيـة. فالسباق االنتخابي دائما ما يؤدي
ــطـاف واالمل قـد ــة لـيــست نـهــايـة ا الى خـاســر ورابح والـهـز
ؤاتـيـة او تـسطع شـمس احلـقـيقـة بـعد زوال يـشـرق في اللـحـظـة ا
الـغـيـوم من سمـاء مـلـبـدة بهـا. والـفـوز احلـقيـقي هـو اال نـيأس وال
نبـتئس وال نشـعر بـاالحباط. والـفوز االعظـم الساطع هـو ان يبقى
ـا مــعـافى ال جـروح عــلى جـسـده وال دمــاء تـسـيل من الــوطن سـا
كابرة ة الصابرة ا اهله. وحرام وقوع السليمانية اجلميلة الكر
فـريـسـة لـلـعـصـبـيـة الـسـيـاسـيـة الـتي ال تـرى في الـفـوز اال سـحق
مـتلكـات? فما جـدوى ان نربح مـقعدا اضـافيا اخلصـوم وتدميـر ا

ان ونخسر السلم االهلي وينهار الوطن.    في البر

تـعد هـذه اإلنتخـابات  إنـتخـابات مـفصـليـة في هذا الـوقت الذي
ـنـطـقـة وخــصـوصـاً بـعـد إنـسـحـاب الـواليـات ـر به الـعـراق  وا
ـــتـــحــــدة من اإلتـــفــــاق الـــنـــووي مـع إيـــران وكـــذلـك الـــقـــصف ا
ـــتـــبـــادل بــ إســـرائـــيل وإيـــران عـــلى األراضي الـــصـــاروخي ا

السورية.
أن تأثيـر الوضع اخلـارجي كبيـر جداً على الـوضع داخل العراق
ـكــونــات والــكــتل الــسـيــاســيــة الــتي تــشـارك خــصــوصــاً عـلـى ا
بـاإلنـتـخــابـات والـتي قـادت الـعـمــلـيـة الـسـيــاسـيـة الـعـرجـاء خالل
ـاضيـة والتي أوصـلت البـلد الى حـالة من اخلمس عـشرة سـنة ا
البؤس واإلنهـيار لم يشهـدها العراق مـنذ تأسيس الـدولة احلديثة
الى يومـنـا هـذا  بـسـبب عـدم إنـتمـائـهـا إنـتـماءً حـقـيـقـيـاً لـلوطن 
وتفضـيل مصالح الـدول اخلارجية الـتي تنتـمي إليهـا بالوالء على
مصالح الوطن  إضافةً الى جهلـها باألمور اإلدارية والسياسية

والفنية  والثقافية  وكل مايتعلق بإدارة الدولة.
أن هـذه الـكـتـل واألحـزاب  هي الـتي تـتـصـارع االّن عـلى حـصـد
ـان لألســتـحـواذ عــلى الـســلـطـة الـعــدد األكـبــر من مـقـاعــد الـبــر
مـسـتـخـدمـة جـمـيع الـوسـائـل الـقـذرة لـلـحـصـول عـلى مـبـتـغـاهـا 
ضـاربةً عـرض احلـائط مبـادىء الشـرف والـقيم الـنـبيـلة واألخالق
ة الـتي هي أبعد مـاتكـون عنـها إضافـة الى تشـتت القوى القـو
ـدنـيــة وعـدم تـوحــدهـا بـكــتـلـة واحــدة جتـمع  أغـلب والـتـيــارات ا
أصــوات الـنــاخـبــ الـنــاقـمــ عـلـى ےالـكــتل واألحـزاب الــديـنــيـة

واطن سوء العذاب.  احلاكمة والتي سامت ا
ا واطن  أن هذه األسباب وغـيرها ولّدَتْ  إحـباطاً كبـيراً لدى ا
حــدتْ به الـى الــعــزوف وعــدم الـــذهــاب الى صــنـــاديق األقــتــراع
لإلدالء بـصـوته وإنتـخـــــــــاب األصلح  وهـذا مـاشـاهدته بـعـيني
ـراكـز اإلنـتــخـابـيـة لألدالء عـنـدمـا ذهـبـتُ  مع عـائـلـتي الـى أحـد ا

قرع اليتجاوز أصابع اليد. بأصواتنا  حيث شاهدتُ عدد ا
تنفـذة بالتزويـر وتقسيم إن هذا العـزوف سيفسح اجملـال للكـتل ا
األوراق الـفــارغـة بــيـنــهم وملء الــصـنــاديق وهــذا سـيــحـصل في

الساعة األخيرة من وقت اإلنتخابات احملدد.
أنني أتـوقع أن نـتـائج اإلنـتـخـابـات بـعـد الـتزويـر الـكـبـيـر سـتـكون
ــايـؤدي الـى رفض بـعض ـرتــبـطــة بــإيـران  لـصــالح األحــزاب ا
ـظاهرة الـقوى لـتلك الـنتـائج وقد يـطالب الـسيـد مقـتدى الـصدر 

مليونية ضد نتائج اإلنتخابات.
هـذا من جـهـة ومن اجلـهـة األخـرى سـيـحـصل صـراع شـديـد ب
الـكـتل واألحزاب الـفـائـزة بالـتـزويـر حول مـنـصب رئـيس الوزراء
الكي والعامري وهنا ستدخل أمريكا الذي لم ينله العبادي وال ا
شاورة مع إيران وراء الكواليس  لإلتيان برئيس وزراء تسوية با
من خارج هذه الدائرة يتفق علـيه اجلميع وفي حالة عدم اإلتفاق
وركوب الـكتل اإليـرانيـة احلصـان اجلامح  ســـــــــتدخل أمـريكا

ـسلـحة لـيـشيـا ا بـقـوتهـا الـعسـكـرية لـضـرب ا
لـكـســر شـوكــتـهـا واإلتــيـان بــحـكـومــة إنـقـاذ
عـســكــريـة رئــيــسـهــا مُـعــد ســلـفــا. وإن غـداً

لناظره قريب. 

اليزية سوق جتاري في العاصمة ا


