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هي ليست بالعملية السهلة لكن
سـتحـيلة ليـست بالصـعبـة او ا
,وليـست االولى من نـوعـهـا كـما

ان للضرورة احكاما.
لم يـــــكن اغــــلـب احملــــلــــلــــ اال
ـــواقف خـــائــــفـــ مـن تـــبــــدل ا
ومـشـتــتي الـتــفـكــيـر في ايــهـمـا
اصلح واخلـوف من احلر القادم
في صــيـف مــلـــتــهب وعـــبــارات
معنوية بـعيدةعن االرقام ومنهم

من حدد موقفه وانتهى االمر.
ــوقف من الـعــمـلـيـة احلـقــيـقـة ا
تــشــوبه الــصـعــوبــات اكــثـر من
ـــوقف عــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــفـــيــذ ,ا
الــــســـــيــــاسـي واالجــــتـــــمــــاعي
واجملتمعي السياسي ... متروك
لـلسـياسـي وما يـرونه منـاسبا
لــــلـــــحــــالـــــة او لــــلـــــمــــرحـــــلــــة
,وبـاحلـسابـات الرقـميـة اجملردة
يـــضع حـــســاب مـن الــعـــواطف 
االربـاح واخلسـائر امـام ونصب
االعـ ومــا يـســاويه من مـردود
عــــلى الــــعـــراق.. وعــــلى ايـــران
داخـليـا وخـارجيـا.. االجـتـماعي
الـــتــاثــيــرات عــلى اجملــتــمع في
الــبـــلــديـن الــعـــراق وايــران هي
تـاثـيرات سـيـاسـية واقـتـصـادية
واجـتــمـاعـيـة التـخـرج من دائـرة
الـتــاثـيــر الـســلـبي ,النــهـا لـيس
حالـة مجردة او مـنقطـعة بل لها
مــتــعــلــقــات اخــرى ومــرتــبــطــة
بـعـمـلـيـات كـثـيـرة من الـتـحـويل
الي والـعمالـة داخل البلدين.و ا

النفسية.الخ 
وهـــــمــــا امــــران ابـــــدا لــــيــــســــا
بـــالـــســـهــلـــ وال بـــالـــهـــيـــنــ
وارتـــبـــاطـــهــمـــا بـــالـــعــديـــد من
الـــــفـــــقـــــرات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
واالجــتـمــاعـيـة وفـي ايـران عـلى
االغـلب سـلـبي اكـثـر ,النه قـطـاع
كن ان وملـحـقاتـه سيـتـوقف.و
تــكـون مــحـفـزا ودافــعـا لــتـحـرك

اكـــــثــــر في الــــعــــراق بــــاجتــــاه
ـوجـود لـديـنا اسـتـغالل الـغاز ا
اجملــتـــمــعـــيــة ...هـــذه من نــحن
نسـتـطيع ان نـعطـي رأينـا فيـها
وبشكل صريح وبدون حسابات
او ارقـام او حتلـيل ومـاتـتبـعـها
مـن مـــــــــواقـف مـن هـــــــــنـــــــــا او
ا هناك...وهي شخـصية اكثر 
وعـامـة ايـضـا..نـحن هي عـامــة 
ضـد احلصـار االقتـصادي جتاه
ايـا كان من الـبلـدان .. واجلميع
ـتـضرر وبـشكل يـعـرف من هو ا
مــبـاشـر امـا مــشـاركـة االخـرين
مـعـنـويـا فـهذا لـيس اال مـن باب
الشيئ  بالشيء يذكر وال يعني
ن الـــكــثــيـــر او حــتى الــقـــلــيل 
يــــعــــاني من احلــــصــــار  وذلك
داخــلـيــا وخــارجـيــا وسـتــكـون
تـضررة وبـشكل الـغالـبيـة هي ا
وحـــســـابـــات الــكـــلف تـــراكـــمي
اجملـتـمـعيـة اكـثر بـكـثـير تـاثـيرا
مـن احلــســـابـــات االخــرى عـــلى
الـبــلـد احملــاصـر وهي مــجـردة
الى حـــد بــعـــيــد مـن كــثـــيــر من
االعتبارات ,وليـست السيـاسية
الن تـاثـيـرهـا وال حـتى الـديـنـيـة
السلبي يـبدأ من اجلن قبل ان
يـــولــد الى الـــلــحــد واســـئــلــوا
ــــاذا لم يـــدخل مــــجـــربـــا امـــا 
الـعــراق في عــمـلــيـة اســتـثــمـار
فـهذه معلـنة من قبل اكثر الغاز 
مـن شــــخـــصــــيــــة ســـيــــاســــيـــة
ــســؤولـ واقــتــصــاديــة ومن ا
اننـا النسـتـطيع االسـتثـمار في
قـطاعـ كـبيـرين في وقت واحد
ا ان ولـطا وهـما الـنفط والـغاز 
الـغـاز مـوجـود في ايـران فـنـحن
نـوسع عالقتـنا مع اجلـارةايران
ــــســـــلم وهـــــذا حق الـــــبــــلـــــد ا
اقــــتـــصـــادي لـــنـــا والن كـــلـــفـــة
االســـتـــثــمـــار اكـــثــر مـن كــلـــفــة
فـــيــمـــكـن تــاجـــيل االســـتـــيـــراد
االســتـثـمـار به احلـقـيـقـة كـانت

وقف االقـتـصادي خسـائـرهـذا ا
ــوقف لــيس له عالقــة بــا الــفــذ 
ولـم يـكن بـاحلـسبـان اال انه االن
مـوقف يـحتـاج الى جائـزة نوبل
لـكارل ماركس الغاز وهي للغاز
بـوابـة الـدخـول للـتـحـقـيق بـهذه
االســبـاب ومـا شـابــهـا من سـوء
الــتي نــوهــنــا عــنــهــا في ادارة 
الـعديد من االمـاكن وقد جنـحنا
جنــاحــا فــذا في االســتــثــمـارات
صافي حيث تفرغنا النفطية وا
واحلـقيـقة افـرغـتنـا اعتـقد لـها 
ان االسـتـثـمـار في الـغـاز اصـبح
احلـديـث عـنه اكـثــر من احلـديث
وال زالت وطا في الصيف  عن ا
تـشـوب قـضـيـته شـوائب اداريـة
ومن اجلــــانب واقــــتــــصــــاديــــة 
الـــبــــعـــيـــد خــــلف الـــكــــوالـــيس
وله في الفساد وقلت السياسـية
حـاله حال عـقود الـعـرفه نصـيب
سيـئة الـسيت ومن الـتراخـيص
اذا لم يطالب باستثمار الغاز و
ــعـنــيـون ويـخــلـقـون يـتــمـلـمل ا
مــجـاال لــلـمــقــولـ بــاالقـتــصـاد
ـــطــــالـــبـــ والـــنـــاصــــحـــ وا
واصـبـحوا االن اكـثـر وفقط عـند
االزمـة وهـذا امـر يـحاسـب علـيه
ـعنيـ على ان يـقدموا تـبريرا ا
,مــــاهي لــــذلـك مــــوضــــوعــــنـــا 
ـكن ان نـتـبـعـها احلـلـول الـتي 
لـلـتــخـلص من ازمـة الــعـقـوبـات
عـلى ايـران وبـاخلصـوص الـغاز
ولــتــاثــيــره عـلــيــنــا من نــاحــيـة
الـــكــهـــربــاء فـــقط  ان مـــراقــبــة
منـاطق العبـور ليست بالـصعبة
ـــادة الــتي الن الــغـــاز لــيـس بــا
ـكن ان تخبـأ وله خصـوصيته
اخلــاصــة جــدا ولــيس كــالـنــفط
والـكل يعلم شتـقات  اخلـام او ا
خــصــوصــيــته حــتى في الــنــقل
,واالنـابيب واضـحة والتـخزين 
ــقـارنـة والـشـاحــنـات اوضح بـا
الـسـعــريـة بـ مــا يـسـتـورد من

ايــران ومـا يــسـتــورد من الـدول
ـنــتــجـة زائــد نـســبـة اجملــاورةا
ـكن الدخـول بـتفـاصيل االزمـة 
عـمـليـة اسـتـيراد الـغـاز مرحـلـيا
كـان او مــسـتــمـرا حلــ اثـبـات

حالت 
االولى حلـ انــتـهـاء االزمـة مع
ايران  والـثـانيـة حلـ االنتـهاء
من عـمـلـيـة اجملـادلـة السـتـثـمـار
الــــغــــاز ومن اي حــــقـل كـــان او
ــصــاحب ولــيس غــريب عــلى ا
ــيـا مــهـيــئـة الــنــقل لـلــغـاز فــعـا
مــــوضـــوعــــة الــــنــــقل بــــواخـــر
وشاحـنـات  وطريـقة حـلـها كـما
يلي ومن االن للتهيئة ليس اال
هـنـاك دولـتان مـصـدرتـان لـلـغاز
في اخلـلـيـج الـعـربي هــمـا قـطـر
وســلــطــنــة عــمــان ,ونــحن وهم
اصــدقـاء ايــران وبــيـنــنـا وغــيـر
مـوافقـ عـلى ما يـجـري علـيـها
لـكن مــجـبــرين بـشــكل او بـاخـر
ومن خـالل الـصــداقــة نــعـني ان
رور ايـران التـمانع من عـمـليـة ا
لــــنـــــاقالت الـــــغــــاز فـي حــــالــــة
الــــتــــوتـــرات الــــقـــصــــوى فـــمن
قطروالسلطنة نتعاقد ونستورد
عــلى ان نـبــدأ من فــورنـا الـغــاز
حتـسبـا وتـهـيئـة  وكالالـبـلدين
لديهم تقنيـات النقل متكاملة او
لـــديـــهـم شـــركـــات مـــتـــكـــامـــلـــة
يـتعامـلون مـعها,ونحن بـعيدين
عن هـــذه الــعـــمــلـــيــة جتـــربــتــة
ــادة واصل وخــبــرة فــتــكــون ا
سـتخـدم االنهـائي مـحطة الـى ا
النها كانت ام مـعامل ام محـازن
ازمة اليس كذلك ,اكيد سينبري
ـســتـقــصـدون ــتـســيـســون وا ا
بــــابــــداعـــــاتــــهـم الــــوطـــــنــــيــــة
ومـقـتـرحـاتـهم الـتي جتـيـئ بـعد
ــــــســــــكـــــو راس اخلــــــيط ان 
وســــتــــكــــثــــر مــــقــــتـــرحــــاتــــهم
اذا الننـقل نحن وبـاخلصـوص 
ونـــتـــعــــاقـــد نـــحـن ونـــشـــتـــري
شــاحــنــات نــحن ونــحن ونــحن
والـكل كـان غـافل عـمـا نحـن فيه
ومـن اول بــــوادر االزمـــــة الــــتي
خلقتها امريكا من حتججها في
اتــفـــاقـــيــة الـــطـــاقــة الـــنـــوويــة
,والتي قـلنا في حـينها االيرنية
ــا نـحـتـاج ــعـلف ور تـهــيـئـة ا
,فـكانت مالعـيب العـيد حلصان
تــخــرج من نــفس االفــواه الــتي
هي االن اكــثــر حتــدث اجلــانب
االخـر ...االوربي وعـبـر تـركـيا 
قـارنة ا , ونـعـيـد نفس الـعـبارة 
الــــســـــعــــريـــــة زائــــد نـــــســــبــــة
وطـريـقـهـا اكـثـر سـهـولـة االزمـة
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مـن الــــطـــــريـــــقــــة االولـى امــــا
مــوضـوع بــنـاء مـعــمل لـتـهــيـئـة
الـغاز الـسـائل ومن نوعـيه احلر
ــــصــــاحـب فــــهـي مــــقــــتــــرح وا
سـتقـصدين الن ـتسـيسـ  وا ا
بناءة مع ضرورته اال انه اليحل
ـا يــنـتـهـي بـنــاؤه بـعـد ازمــة ر
انــتــهــائــهــا  عــلــيه الــبــحث عن
ـهـيـئـة مـعـامل مـعـاجلـة الـغـاز ا
لـلبيع ونـقلـها الى امكـان تواجد
الغاز ونصبـها وتشغيلها,عسى
ان جنــد لــهــا ســبــيال بــطــريــقـة
االســـتــــثـــمــــار والـــتــــاجـــيـــراو
والــتـشـغـيل او بـاي االسـتـثـمـار
الــيــست ازمــة طـــريــقــة اخــرى 
وانـــــا اكــــتب هــــذه الــــســــطــــور
وصـلني خـبر بـان السـيد رئيس
الــوزراء شـــكل اجملــلـس االعــلى
كافحة اخملدرات  انها ازمة اال
حتــــتــــاج الـى مــــجــــلـس اعــــلى
ـــعـــاجلـــة االزمــة لـــلـــتـــهـــيـــئـــة 
وبـصالحـيات تـفاوضـية مـباشر
ــــلـــحــــقـــ الــــتـــجــــاريـــ مع ا
والـــســـفـــراءفي الـــعـــراق  وهل
ســـتـــغــفل امـــريـــكــا عـن ادخــاله
تــدريــجــيــا ضــمن الــسـلـع الـتي
ـــنع وهـــو يـــجـــري عــــلـــيـــهــــا ا
ســـتــراتــيـــجي بــعــد الـــنــفط في
ـاليـة االن او بعد اي الواردات ا
الحظ ان الـعقـوبات وقت ومن ا
ـراحل االقـتـصـاديـة تـدريـجـيـة ا
وطـــويــلــة االمـــد الن الــعـــقــوبــة
غــيـرقــانــونـيــة اســاسـيــا وغــيـر
مدعـومة بـقرارات دولـية لـتتـخذ
بشكل كامل  وتبـدء تهيئة حالة
بعـد حالـة وبـشرعـنة اقـتصـادية
ــا يــاتي ور ولــيس قــانــونـــيــة
بـعدهـا مـنع االسـطول الـتـجاري
االيراني ومنع الـدخول للموانئ
االيـرانـية من هـنـا يجب حتـديد
الـبــديل االسـتــيـرادي عـلى االقل
ـؤجل التـجهـيزحل والـتعـاقد ا
االتفـاق واجلميع يـعرف السبب
الن ا نتوقع   والقائمة اطول 
حـرب ترامب طويـلة االمـد نركز
عـلى التـجهـيز والنـقل للـغاز برا
نـعم بـرا الن فكـرة الربط لـيست
الفـكـرة حلل االزمـة وتـاخـذ امدا
طـــويال حلـــ الـــتــنـــفـــيــذ واي
مــصــدر قــريب هــو يــحــتــاج مـا
اليــــقل عـن ســـنــــتــــ او اكــــثـــر
والـــــــصـــــــيف عـــــــلـى االبــــــواب
مـالحـظــة... لـيس صــعب الــنـقل
فـالــعـراق يـنـقل يـومـيـا  10االف
بــــــرمـــــــيل نـــــــفط خـــــــام لالردن
وشـركـات نـقل الــغـاز التـعـوقـهـا
لـنـقل الـكـمـيـات اال الـتـسـهـيالت

ـــالــيــة  وبــديل ســـيــاسي يــعــوض ا
الغـطاء الـذي تمـنـحه أمريـكا لـنا في
ـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة.  هــــذه ا
االســتـــراتــيــيــجــيـه تــصــدم بــرغــبــة
ــتـــصــارعــان وال تــروق الـــطــرفــان ا
الطـرافـنــا الـداخـلــيه.فـتـيــار شـريـعـة
الــــسالح يــــريــــدنـــا عــــلى طــــريــــقـــة
الــســامـوراي الــيــابـانـي ان نـنــتــحـر
ونـــســـلــمـــهـــا تـــراب  فــهـي احلــرب
ـقـدسة األخـيرة ويـؤمن هـذا التـيار ا
ــــســــلح واالحــــتـــكــــام الى بــــاحلل ا
سالحه وعقيدتة كـآلية حلسم النزاع
ــتــحــدة االمــريــكــيــة مع الــواليــات ا
ويــؤمن ن الــفـــرصــة قــد حــانت االن

نطقة .   لطردها من البالد وا
امـا تـيــار اسـتــنـهـاض الــدولـة الـذي
ثل القوى الليبرالية والذي يبحث
عن دولـة عـصريـة مبـنيـة على قـاعدة
واطنة سيادة القانـون والدستور وا
 يــرى في هــذا الــصـراع صــورة من
صـور تـعـطـيل مـشـروع الـدولـة وهـو
غـــــيــــر راضـي عن تـــــقــــارب رئـــــيس
الــــوزراء من مــــوقف الـــتــــيـــار األول
ويـرى في محـاباته لـهم على حـساب
الــوطن ومـسـتـقـبـلـة ويـنـتـقـد ضـعف
احلـسم احلـكــومي وبـطئ اجـراءاته.
هذا الـتيـار اليريد الـوقوف مع ايران
وال يريد االستسالم المريكا هو يرى
ــعـضــلـة بــتـحــيـد اخملـرج مـن هـذه ا
فـــصـــائل الــــتـــيـــار األول من دخـــول
الـصــراع كــحـلــيف عــسـكــري إليـران
وإيـقـاف الـتـعـامالت الـتـجـارية الـتي
تــطـالب بـهــا أمـريـكـا وكــذلك يـطـالب

الـهيـمـنة وسـبل مـعاجلـتـها لـلـجانب
اإليــــراني في الــــقـــرار الــــســــيـــاسي
واالقتـصادي العـراقي سنبـقى نتكلم
في مـنطـقه خارج سـيطـرتنـا  وكذلك
بـدون مــراجـعــة حـقـيــقـيـة لــآلخـطـاء
ـتـحدة الـقـاتـله لـسيـاسـة الـواليـات ا
االمريـكية بـعد االنسـحاب العـسكري
من الــعــراق في عـام  2011ســنــكـون
بــــــعــــــيـــــــدين عـن طــــــريـق اخلالص
والــشــروع فـي وضع أسس  الــدولــة
ــسـتــقـرة والــبـقـاء فـي الـدولـة ذات ا
السيادة الناقـصة اسيرة الصراعات

 اإلقليمية .
 الـعـراق اليـوم يبـحث عن خـيار امن
يقـيه ان يـكـون سـاحة لـهـذا الـصراع
االمـريـكي - اإليـرانـي  امـا  الـدخول
به وجـعل العـراق في مـهب الريح  و
اليـفـرق من نـخـتـار من الـطـرف  او
البحث عن خطـة جديدة البد ان تدار
بـــعـــانــيـــة من قـــبل قــادة احلـــكم في

العراق . 
يـــبــــدومن ســــلـــوك رئــــيس الـــوزراء
وخطوات رئيس اجلمهورية ورئيس
مجلس النـواب وزياراتهم اخلارجية
وحتـركـاتهم الـداخـلـيه يـسـتـنبط  ان
الـــدولــة الــعـــراقــيــة تـــبــحث عن حل
إلخـراج الـعــراق نـحـو فـضـاء الـسـلم

وابعاد  شبح احلرب عنا .   
خطة رئيس مـجلس الوزراء األستاذ
هـدي تقـوم على عـامل عـادل عبـد ا
اســــاســـيـــان  هـــمــــا إيـــجـــاد بـــديل
اقتصادي لهيمنة ايران على مفاصل
االقـــتــصــاد الــعــراقي ومــؤســســاتــة

 يبدو ان اسـتراتيجيـة السيد رئيس
ـهـدي الـوزراء األســتـاذ عـادل عــبـد ا
لـلـنـأي بـالـعـراق في مـعـركـة تـطـاحن
الــقــطــبــ األمـريــكي واإليــراني هي
تسليم اقتصادنـا لتركيا والسعودية
والـبــحث عن غـطــاء سـيـاسي أوربي
حملابة ايران وعدم اغضاب امريكا. 
ال نعـلم كم هي براعة رئـيس وزرائنا
ووزيــــر خـــارجــــيــــتـه في الــــصــــبـــر
ـــطــــاولـــة والـــلـــعب فـي مـــنـــاطق وا
ضبابية . الرؤيا فـيها غير مضمونة
 هذا احلـياد ال اعتـقد يروق  لـلقسم
الــذي يــحـتــكم إلى شــريـعــة الـسالح
وقـوته في احلـسم  وال  يـناسب أهل
البصيرة و تيار نهوض واستقاللية

الدولة  داخليا. 
الــوقــوف عـلى اجلــبل الــيـوم يــخـلق
عـدوين شـرسـ غـدا  الـسـيـد عـادل
ــهــدي  يــحـاول الــعــودة إلى عــبــد ا
ذاكرتـه االشتراكيـة ليتـلكأ عـليها في
زمن تـطـرفت فيـه العـقائـد وتـوحشت
احلـروب االقتـصاديـة  خصـوصاً اذ
مــا عــلـمــنـا ان الــكــتـابــة في جــريـدة
الـعـدالـة تـخـتـلـف عن اسـتـراتـيـجـيـة
إدارة الـــــــدولـــــــة فـي زمن األزمـــــــات

والكوارث الكبرى .
ان قـدرة العـراق الـيوم عـلى اخلروج
من صــــراع طــــويل بــــ الــــواليــــات
ــتـحــدة االمـريــكــيـة واجلــمـهــوريـة ا
االسـالميـة في ايـران مـازالت صـعـبة
وتـمـثل مـحـنـة عـدم اسـتـقالل قـرارنا
ـــبـــاشــر الى الـــســـيــاسي الـــطـــفــر ا
ـسـاحة سـتـقـبل بـدون االعتـراف  ا

مـــصــانع تـــنــتـج عــلى ارضـــنــا ومن
مـواردنــا الــطـبــيـعــيـة وان التــصـبح
اسواقـنـا مكب لـبـضاعـة اسـتهالكـية
وبذلك يتحقق امـننا الغذائي ونكون
قـد عـوضـنـا قـوة ايـران االقـتـصـادية
بـقـوة اقـتـصـادية عـراقـيـة مـسـتـدامة

وهذا ثمن يستحق اجملازفة. 
امــا الــقــدرة عــلى صـنــاعــة الــغــطـاء
الــســـيــاسي مـن خالل الــتـــحــول من
تحدة منظومة الصـقور ( الواليات ا
ـتـحـدة ) الى ـمـلـكـة ا االمـريـكـيـة - ا
ـانيـا - فرنـسا مـنظـومة احلـمائم ( أ
). هـذا اخلـيار من اصـعب اخلـيارات
واصعبها اال اذا ادخل السيد رئيس
الوزراء في معادلته لص وروسيا 
ـعـتـدلـة وحــدهـا غـيـر قـابـلـة اوربـا ا
لـلـصـمـود امـام أمـريـكـا وحـدهـا وقـد
كــان ذلك جــلـيــا وبـانـت نـتــائـجه في
مـــلف الـــنـــووي اإليـــراني . اذا جنح
رئـــيس الـــوزراء في كـــسـب الـــصــ
وروسيا الى جانبه فهو بذلك يخفف
من ســــطـــوة أمـــريــــكـــا فـي احملـــافل
الـدولـية ويـكـسب وقـت لكـن علـيه ان
يـعـرف ان هـذا تكـتـيـكـا ولـيس خـيار

ستراتيجي دائم.
رغم الـعــطب الــذي اصــاب نـظــامــنـا
ــلك الــســيــاسـي لــكــنــنــا  مــازلــنــا 
مـــؤهالت نـــهـــوض واســتـــقاللـــيــة 
ونحـتاج إلى حـكمـة قـيادة مـتبـصرة
تـرى مستـقبل هـذه األمة وصحـوتها
كـنــتــيــجـة حــتــمـيــة  اخــراجــنـا من
الـصـراع األمـريـكي  –اإليـراني الـذي
اثـقل حـركـة الـدولـة وعـطل اسـتـقرار
الـبلـد وقـضي على امـلـنـا بالـرفـاهيه
على من يتـصدى ألمر األمة ان يضع
هـذه احلـقـيـقـة ويـبـني عـلـيهـا أسس
سـترتـيجيـة النهـضة الـشاملـة للبالد
وان يــــخـــرج الــــعــــراق من مـــحــــنـــة
الــصــراع ويـعــلن احلــيـاد االيــجـابي
لـلبالد بـ الطرفـ  وبذلك يـجنـبنا
ويالت ســيـوف الــسـامــوراي ويـعـزز
خـطى الـدولــة ويـنـهي ازمـة الـقـنـوط

القدري في البالد .

{ كبير باحثي  مركز الدراسات
اإلقليمية  –اجلامعة االمريكية
{ رئيس مركز اكد للشؤون
ستقبلية االستراتيجية والدراسات ا

ـتحدة االمريكـية باحترام الواليات ا
الـدسـتـور الـعـراقي وعـدم اسـتـخـدام
ارض العراق منصة الي عدوان على
ايــران والـتــزام الــقــوات االمـريــكــيـة
ــتــواجـــدة في الــعــراق بـــهــمــتــهــا ا
ـقـاتـلة اإلرهـاب الـداعـشي وتدريب

وتاهيل القوات العراقية.   
والـتـيـار اآلخــر وهـو اقل حـجـمـا من
الــتــيـاريـن الـســابــقــ من اصــحـاب
القـدريـة  الذي يـؤمن بـتـسلـيم امـرنا
إلى الـــــقـــــوى الـــــعـــــظـــــمـى بال رأي
وخــصـوصــيــة وهـي تـتــرامـى بـ (
تحدة االمريكية  –روسيا الواليات ا
ــتــحــدة )  ــمــلـــكــة ا االحتــاديــة  ا
خـصـوصـيـة تـاريخ وأرض  كـون ما
يــحـــصل لــلــبـالد هــو قــدر البــد مــنه
ومــجــال البــد لــلــقــوى الــعــظــمى ان

تديرنا من خالل منصاتها .
ان قــدرة الـبالد لـلــخـروج من مــحـنـة
الـصـراع األمـريكي  –اإليـراني تـقوم
عـلى خــيـارات صــنـاعـة ( الــتـغــطـيـة
االقـتـصـادية  الـتـغـطـية الـسـيـاسـية

وتسويق احلياد االيجابي ).
بـدال من االنــكــشــاف االسـتــراتــيـجي
. اذا اخـتـار بـاخــتـيـار احـد الـقـطـبـ
رئـيس الـوزراء خط اقتـصـادي بديال
عن ايران عليه ان يشترط على القوة
ة بدخول االقتصادية اإلقليمية احلا
األســــواق الــــعـــــراقــــيــــة ان يــــكــــون
اسـتــثــمــارهـا فـي الـبــنى الــتــحــتـيه
االستراتيجيه في القطاع الزراعي
والصناعي وتشغيل االيدي العراقية
لــلـــقــضــاء عــلى الــبــطــالــة من خالل
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الـيـوم الـعالـم يشـهـد مـنـاخـاً سيـاسـيـاً غـير مـسـتـقـر ومـتقـلـبـاً بـتـحالـفـاته وتـوجـهـاته الـتي القت
نطقة بالـكامل. بعد مدة من الزمن ا ادى الى تـغيير سياسـة ا نطقـة العربية  بضاللـها على ا
ية الـيوم نـرى تراجع لـهذه السـيطـرة و تسارعت على الـسيـطرة االمريـكيـة على الـسياسـة العـا
ـتـقــلـبه. عـودة روسـيـا مع وتـيــرة هـذا الـتـراجع بـوصــول الـرئـيس دونـالـد تـرامـب و سـيـاسـته ا
حتـالـفـاتـهـا الـقـوية الـى السـاحـة بـقـوة مـوازيـة المـريكـا و بـدايـة حـرب بـارده بـ الـطـرف رغم
نـاوشات الواضحة على الساحة. بروز االحتاد االوربي كقوة مستقلة بعد اخلروج البريطاني ا
اضـافة الى فـكـرة تـاسـيس جـيش اوربي مـوحـد مع تـصـاعد الـرفض لـلـسـيـاسه االمـريـكـية في
العـالم. الـيـوم الـصـراع االمريـكي كـغـيـره يـأخذ مـنـحى تـصـعـيديـاً جـديـداً اخـر ادراج احلرس
وجودة في ثل عـلى القوات االمريـكية ا الـثوري االيراني على قـائمة االرهاب والرد االيـراني با
نـطقة. هل سيـجعل هذا النـزاع االيراني االمريكي الـعراق ساحة لـتصفيـة هذا الصراع ? ما ا
هي هـذه االدوات التي جتعـل البلـد بعـيدا عن الـصراع رغم وجود الـنفـوذ االيراني? ايـران بعد
ان كانت تـلقب بشرطي اخلليج و تبعـيتها المريكا اصبـحت بعد سقوط شاه ايران احد االعداء
و بعد وصول ترامب مـيزين المريكـا بل و تعتبـر امريكا الـشيطان االكـبر او العدو رقم واحـد ا
الى احلكم اكـد انه لن يكون طيبا كسلفه باراك اوباما وبعد التجارب الصاروخية االيرانية جاء
ـعـاقـبـة ايران ـوجب الـقـانون االمـريـكي  الـرد بـعـقـوبـات على 13 فـردا و 12 كـيـانا ايـرانـيـا 
وتوالت الـعقوبات االمريكـية على ايران و تسارعت وتـيرة التوتر ب الـبلدين حتى وصولها الى
حروب الـتصريحات واخر هذه الـعقوبات هي ادراج احلرس الثوري االيراني كـمنظمة ارهابية
ـنطقة بوضعه على قائمة االرهاب. وجود في ا فـجاء الرد االيراني  باعالن اجليش االمريكي ا
اما بـالنسبـة الى العراق فهنـاك حتليالن االول هو ان يـكون العراق ساحـة لتصفـية هذا النزاع
ــنـطــقـة وخـســارة الـطــرفـ الــعـراق كـحــلـيف ـا ســيـؤدي الى زعــزعـة االمن في ا عـســكـريــا 
ـباشـر مع امـريـكـا وايـضا ـواجـة ا استـراتـيـجي و هـذا مـستـبـعـد الن ايـران غـير قـادرة عـلى ا
ـبـاشــرة مع ايـران لـعـدم وجـود دعم دولي اضـافه الى ان ايـران ـواجـهـة ا امـريـكـا ال تـفـضل ا
ـنـطـقـة والقـائم بـاعـمـالهـا. امـا الـشق الـثاني فـهـو الـنزاع ن لـروسـيا في ا تـعـتـبـر السـاعـد اال
الـسياسي في العـراق وما يسـمى (بروكسي ورز) اي حروب غـير مبـاشره تتم عن طريق اذرع
ناوشات هنا سـلحة. فقد حتصل بـعض ا كال الطـرف من السياسـي و االحزاب واجملاميع ا
راحل ـرجح حصـوله. الـعراق مـر  ـان و هو ا و هـناك ال اكـثر والـباقي سـيـاسي في قبـة الـبر
ـنطقة وكلف هذا الـصراع العراقي تنازعة في ا عدى وكـان منطقة صـراع للنفوذ ب الـدول ا
رحلة تولد لدى الشعب العراقي وعياً كبيراً كثيرا من خسائر االرواح وتدمير البلد. بعد هذه ا
رحـلة. اما بالـنسبـة للسـياسيـ في العراق فال تـخلو عـند البعض ا سـيجنـبه العودة لـهذه ا
رحلة ـصلحة العـامة. فلتجـنب هذه ا اتبـاع دول اخرى ولكن االكثريـة منهم اليـوم يتوجه نحو ا
واخلـوض في غـمارهـا عـلى احلـكـومـة الـعراقـيـة لـعب دور الـوسـيط في هـذا الـنـزاع. اي وسيط
محـايد يـساعـد على تـهدئـة النزاع بـعمل لـقاءات غـير رسـميـة ب كال الـطرفـ للـمسـاعدة على
ان الـعراقي ـتسـارعة. امـا بـالنـسيه الـى البـر تقـريب وجـهات الـنظـر و تـخفـيف وتيـرة الـنزاع ا
فـعلـيه ان يوجه جـهوده بـعيـدا عن هـذا النـزاع وعدم االنـسيـاق وراء طرف عـلى حسـاب االخر
ـيا وعـمان كونـها وسـيطاً ـتنـازع عا ولديـنا جتـربة سويـسرا بـكونهـا ارضاً مـحايدة جلـميع ا
تحدة رحلة اختالل بـالتوازن بعد هـبوط تاثير الـواليات ا ـر  بجـميع النزاعات عـربيا. العالم 
االمريـكية وتـنامي النـزعة االوربيـة لبناء كـيان خاص بـها سيـاسيا وعـسكريـا موحد و باالخص
بعـد االنـفصـال الـبـريطـاني اضـافـة الى تنـامي الـتاثـيـر الـروسي وحلـفـائـة في العـالم. الـواليات
ـيا توجه انـضارها نـحو ايران و تزيـد التوتـر باضافة ـتوتر عا ناخ ا تـحدة االمريـكية بهـذا ا ا
احلــرس الـثـوري االيـرانـي عـلى قـائــمـة االرهـاب. هـنــا الـعـراق اصـبـح في قـلب الـعــاصـفـة بـ
االمــريـكـي و االيـراني لــذلك عــلــيه لـعـب دور الـوســيط مــنـذ الــلــحـظــة االولى دون تــردد و عـدم
االنـسياق وراء طرف على حساب االخـر. فان اي اجنرار في هذه االزمة سيدمـر البلد و يعيده

الى منطقة الصراع التي غادرها قبل مدة بسيطة.
{ خبير سياسي
mohammadsayigh@gmail.com

ــنـافــذ احلـدوديــة والـتي عـلى ا
يــجب ان يــتـــهــيــأ لــهــا مــداخل
ــرور خـــاصــة الى حــدمــا ,مع ا
الــســريع من الــســيــطـرات عــلى

الطريق
ــلـيــون وحــدة حــراريـة ســعــر ا
(وحــدة الــقــيــاس) بــالــبــورصـة

ية..2,5دوالر العا
ســـعــر الــبــيع في قــطــر فــوب +
النقل البحري + النقل البري

ســــــعـــــر الــــــبـــــيـع في عــــــمـــــان
فـوب+الــتـقل الــبـحــري + الـنـقل

البري
سـعر الـبيع في الـسعـودية فوت

+ النقل البري
ســـعــر الــبــيـع في اوربــا فــوت+
الــنـقـل الـبــري (حتــدد اكــثـر من
منطقة للمقارنة ..دولة مشترية)
ـقــارنـة  الـسـعــريـة مع سـعـر بـا
الـشـراء من ايران ,وحتى اذا لم
ــقـارنـة فــاالسـعـار جتـر بــهـذه ا
التـنـافـسيـة لـها اثـر كـبـير لـكـبر
الـكمـية الـتي يـحتـاجـها الـعراق
ـا زائــد او اقل لـكـن كـدراسـة ر
مـقـارنـة حتى نـتـهـيأ لـلـتـفاوض
ــــصـــادر الـــهــــدف من تــــعـــدد ا
ــــا نـــواجه هــــوواضح جــــدا ر
صــــعــــوبــــات فـي االتــــفــــاق مع
احـــداهــا ولـــعـــدم االنــفـــراد في
التجهيـز حتى نتجاوز اي خطا

فـــني عــلـى االغــلب او اداري او
ـسـافـة ب امـني كـمـا ان لـبعـدا
امــــاكـن االســــتــــيـــــراد وامــــاكن
الـتـجـهـيــز اهـمـيـة ايـجـابـيه في
الحظة الوصول والوقت.. مع ا
ان هـنــاك ارتـفــاعــات مـتــتـالــيـة
سـعرية قـياسـا بسعـرالنفط اوال
والـذي ســجل ارتــفــاع مـلــحـوظ
وصل الى  73دوالرا او اكــــثــــر
فـالغاز كذلك سـيصعد بسـنتات 
لــوجـود طـلب عـلــيه من الـعـراق
ي ومن اي مـن الـــســـوق الــــعـــا

توقف التصدير االيراني.
وعلى االغلب ايران تـبيع بسعر
ي اعــــلـى من الــــســـــوق الــــعــــا
شتري يـقبل ذلك ومثال على وا
ذلك تـركـيـا والــعـراق يـشـتـريـان
وقـد جرت بسـعـر عالـي نسـبـيا 
ـراس ب مـفاوضـات شيـديدة ا
الـبـلـدين ادةالى تخـفـيض ايران
ئـة تقريبا للسعـر بنسبة 13 با
ـبـيـعـات الـغـاز الى تـركـيـا.بـعد
شكـوى دولية فـيما بـينهم. والن
الـتـســعـيـرة لـلــوحـدة احلـراريـة
لـيـست مـرتـبــطـة كـمـافي الـنـفط
ومـعادالته تـوجد فـوارق بالـبيع
(مع االسف هـذه مـنـافـذ جـديـدة
لـلــفـسـاد اذا لـم تـدار بـشــفـافـيـة
واعالن تـفـصيـلي لـلـتـفاوض ...
وبــــغـــرامـــات عـــلـى الـــبـــائع ان

وجـدت ومـتـى وجـدت ولـو بـعـد
) ومع ان هـنـاك تـفاوتـا في حـ
الـــــتــــســــعــــيـــــرة فــــوجب عــــدم
االعـتـمـادعـلى مـصـدر واحـد في
والن كل بائع يزيد ح الشراء 
يـــــــــشــــــــاء ونـــــــــحـن بـــــــــامس
احلـاجةالسـتقـرار التـجهـيز ولو
رحـلـة .  مع تـفـاوت نـسبي في
االســـعــار ولـــلــغـــاز امــا الـــنــقل
فـممـكن الـتعـامل مـعه وهـوليس
بــقـاعـدة عــامـة بـل تـدخل فــيـهـا
تـــســـهــيـالت ومـــدة ومـــســـافــة.
يــــشــــتـــبـه االوروبـــيــــون في ان
ـتــحـدة تــسـعى الى الـواليــات ا
جتميد استغالل احتياطات غاز
ايــرانــيــة ضــخــمــة عــبــر فـرض
عــقـــوبــات عـــلى اجلـــمــهـــوريــة
ـــــلف االسالمـــــيـــــة في اطـــــار ا
الـنووي  بهـدف زيادة انتـاجها
اخلاص الذي يشهد ازدهارا مع
الـغاز الـصـخـري. هـذه مالحـظة
اخـيـرة نــعـرضـهــا عـلى الـقـار
هذا مـاخـوذه من تـقريـر نـصا .
ما نـراه مناسـبا في حل مرحلي
ـــوضــــوع نـــراه مــــهم جـــدا ان
يـعالـج وبسـرعـة مع االسـتـمرار
بـــشــراء الــغـــاز االيــراني حلــ

انتهاء اطول مدة مراوغة.

{ مستشار ومحكم دولي 

Issue 6344 Wednesday 8/5/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6344 االربعاء 3 من رمضان 1440 هـ 8 من أيار (مايو) 2019م

ÍËöŽ 5 Š

بغداد

s  ÊU  Í√ ÁU& ÍœUB² ù« —UB(« b{ s×½

qJAÐË —dC²*« u¼ s  ·dF¹ lOL'«Ë Ê«bK³ «

ô« fO  «cN  U¹uMF  s¹dšô« W —UA  U √  dýU³

Ë« dO¦J « wMF¹ ôË d c¹  ¡wA UÐ ¡wA « »UÐ s

ÎUOł—UšË ÎUOKš«œ —UB(« s  w½UF¹ s* qOKI « v²Š

wL «dð qJAÐË …—dC²*« w¼ WO³ UG « ÊuJ²ÝË

s Î «dOŁQð dO¦JÐ d¦ « WOFL²:« nKJ «  UÐU ŠË

d U;« bK³ « vKŽ Èdš_«  UÐU («


