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اخلـــيــــار األول : وهـــو خــــيـــار
ـقاومة والوقوف مع احلشد وا
ايـــران واحلـــرس الـــثـــوري ردا
لـلـجـمــيل ودفـاعـا عن الـعـقـيـدة
والـتـزامـا بـدعـم نـظـريـة احلـكم
لــلــولي الــفــقــيـه  وهــذا خــيـار
ــثل جـــزء كــبــيــر من الــقــوى
الـسياسـية القـريبة عـلى محور
ـــقـــاومـــة اإلسالمـــيـــة من كال ا
الــــطـــائــــفــــتـــ  وشــــاهــــدنـــا
ــبـاشــرة بـعـد الـتــصـريــحـات ا
ســـاعـــات من اعـالن واشــنـــطن
العقوبات على احلرس الثوري

اإليراني .
اخلـيــار الـثــاني : الــذهـاب الى
مـحـور واشـنـطن وتـرك ايران 
وبـــالـــتــالـي تـــفـــضــيـل بـــغــداد
لـعالقـات واسـعـة مع واشـنـطن
عـلى حساب عالقـاتها الـسابقة
مـع اجلــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيــة
اإليـــرانــيـــة بــســبـب أثــار قــرار
الــعــقــوبـــات االمــريــكــيــة عــلى
احلــــــرس الــــــثــــــوري واثــــــاره
االقتصاديـة والسياسية . وهو
خيار بعـيد االن في بغداد لقوة
الــــتـــــيـــــار االسالمي وضـــــعف
مـؤسسـات الدولـة العـراقية مع
حاالت مفتوحة من قبل القوات
احلـكوميـة العسـكرية الـرسمية
الـــتي تـــفـــضـل عالقـــاتـــهـــا مع
ـتـحـدة االمـريـكـية  الـواليـات ا
نــتـيـجــة بـروتـكــوالت الـتـعـاون
وأنــظـمــة األسـلــحـة والــتـدريب

ـهم  هـنـالك والـشيء االخــر وا
تــــوقع ضـــــعــــيف جـــــداً نــــسج
اإليــرانـــيــون خـــيــوط احلـــريــر
اجلـمـيـلـة عـلـيه من ان الـرئـيس
دونـــالـــد تـــرامـب لن يـــفـــوز في
أنــــتــــخــــابــــات الــــرئـــــــــــاســـة
االمــــريـــــكـــــيــــة   2020 وهــــذا
احتمـال ضعيف  الن مؤشرات
الـــفــــوز واســــتــــعــــداد احلـــزب
قبلة اجلمهوري باالنـتخابات ا
تـــــكــــاد تــــكــــون بـــــحــــزمــــة من
اإلجنـازات الـتـي حتـقق لـوعـود
الـــرئـــيس األمـــريـــكي تـــرامب 
خـــصـــوصـــاً في مـــوقـــفـــهم في
الـســيـاسـة الـداخــلـيـة والـشـرق

األوسط .
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 وهـــذا بــــالـــتـــالـي مـــا يــــجـــعل
اخلـــيــارات حـــرجـــة جـــداً امــام
ايــران وقـيـادتــهـا الـســيـاسـيـة 
خـصوصـاً بـعـد اعالن الـواليات
تـحـدة االمـريـكـيـة انـهـا تـعمل ا
عـــلى اســـتــراتـــيــجـــيـــة الــنـــبــذ
اإلقـليـمي والـدولي للـجـمهـورية
اإلسالمية في ايران  وهذا اول
تـصـعـيـد اســتـراتـيـجي من قـبل
اإلدارة االمريـكيـة اجلـمهـورية .
ــا ان الـصــراع األمــريــكي – و
اإليـــراني يـــحـــتـــدم مع احلـــرب
الكالمـية واإلجراءات القـانونية
ـتـخـذة جتـاه احلـرس الـثوري ا
اإليـــراني أصــــبـــحت خـــيـــارات

بغداد ثالثية األبعاد :- 

وبـنـاء الـقـدرات ضـمن مـفردات
عــديــدة لــلــتــعـاون الــعــراقي –
األمريـكي العـسكري  –األمني 
وخــصـوصــاً اذ مــا عــلــمــنـا ان
ـؤسسـة العـسكـرية الـرسمـية ا
لـديــهــا تــفـكــيــر عــمــيق بـأدارة
الـــعالقــات الـــدفــاعـــيــة وبـــنــاء
بـرامج بـنـاء الــقـدرات والـقـدرة
عــــــــــلـى إدارة الــــــــــعــــــــــمـل مع
ؤسسات الدولية العسكرية  ا
خـــــصـــــوصـــــاً وان الـــــنـــــظــــام
العـسـكري الـعراقـي مبـني على
مــــنـــــظـــــومــــة الـــــتــــعـــــاون مع
ـؤسسـات الدولـية والـعالقات ا
الــدولـيــة الــعــسـكــريــة  ولـذلك
ـــؤســـســـة الــعـــســـكـــريــة هي ا
والـــوحـــيـــدة الـــتـي ســـتـــعــرف
ـتـحدة عالقـتـها مـع الواليـات ا
االمريـكية ضمن اتـفاقية االطار
االستراتيجي وعضوية العراق
في الـــتــحـــالف الــدولـي لــدحــر

اإلرهاب.
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اخلــيـار الــثـالـث : نـحن كــدولـة
نحتاج لـضبط اخليار الداخلي
وجــمع الـقــوى احملــلـيــة سـواء
كــــانـت قــــريــــبــــة من ايــــران ام
امريكـا اضبط إيقاعـها وتختار
استـراتيجية مـستقبلـية للدولة
الــعـراقــيــة بـدال من تــكــتـيــكـات
عـركة واحلرب الـكالمية التي ا
حـــتى اإليـــرانــيـــون انـــفـــســهم
اليــريــدون الـتــصــعــيـد االن مع
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بغداد

وهـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة ومـــكـــاتب
ـفتـشـ العـمومـيـ والرقـابة ا
اليـة ودوائر أخرى في الدولة ا
ّــا ال شكّ فــيه أن الــعــراقــيــة? 
مــســألــة قــلـب الــطــاولــة بــهــذه
الـشــاكـلـة سـتـكــون لـهـا عـواقب
وخـــيــمــة عــلى مـــعــظم شــركــاء
الــعــمـــلــيــة الــســيـــاســيــة مــنــذ
الــســقــوط في  2003 ولــغــايــة
الـسـاعــة. وهـذا مـا يــفـسـر عـدم
جتــــــــرّؤ رؤســـــــــاء الــــــــوزارات
الــســـابـــقـــون من نـــشــر قـــوائم
ــــفــــســــدين بــــالــــفــــاســــدين وا
احلقـيـقيـ بحـسب تـهديـداتهم
تـواصلة طـيلة وتـصريحـاتهم ا
ـنـاصب فـتـرة تـسـنـمـهم أعـلى ا
الـتـنفـيـذيـة فـي البـالد. فـقـد آثر
هـــؤالء تــأجــيل فـــتح مــثل هــذه
لفـات السـرية الـفاسـدة خوفًا ا
أو حتــصــيـنًــا لـلــذات وحـمــايـة
لــــلــــدين واحلــــزب والــــكــــتــــلـــة
ـذهب الـتـي يـنـتـمـون إلـيـها. وا
ـكن ومـتـوقع فـقـلب الـطـاولــة 
في ايـــة حلــظــة بـــ الــشــركــاء
احلــقــيــقــيــ أصــدقــاء األمس
ــال واجلـاه وأعــداء الــيــوم. فــا
ـغـريـات والـسـلــطـة تـبـقـى من ا
الـقــاتالت الـفــاتـنــات. لـذا لـيس
مـــتـــوقـــعًـــا في ظـلّ حـــكـــومــات
الـتوافق الـتـحاصـصي الـقائـمة
أن نشـهد شيئًا مـن هذا القبيل.
فالـكل "في الهوا سـوا" حتميهم
صـالح التي لو تقطعت خيمة ا
أوصـالُــهــا وتــقــاطــعت النــفـرط
عـــقــدهــا وآلـت إلى مــصـــيــرهــا

ــنـــاســبــة وبـــغــيــرهــا عــلـــنًــا 
بــابـتــسـامــات عـريــضـة وأفـواه
ـا لم فـاغـرة وعـيـون سـافرة. ر
تحدثـون إحراج البعض يشـأ ا
ّن فـي الــــقـــــاعـــــة من الـــــذين
ــقــاعــد األمــامــيـة يــتــوسـدون ا
مــنــهــا أو اخلــلــفــيــة من الــذين
حتـوم حـولـهم شــبـهـات كـبـيـرة
بـالـفسـاد لـكنـهم اعـتـادوا خلط
األوراق واتـــــهـــــام غــــيـــــرهم به
وبـتعاطـيه بال خجل وال ضـمير
وال رحمة. إالّ أن الـلبيب لم تعد
تـنطلي عـليه مـثل هذه األالعيب
وهــذه الــســيــنـاريــوهــات الــتي

أصبحت مكشوفة للجميع.  
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 لـــو افــــتـــرضــــنـــا عــــرضًـــا أن
ـــقــصــود بــاالتـــهــامــات الــتي ا
يسوقها القـائمون على السلطة
هم مافـيات وعصـابات اخترقت
الـعـمـليـة الـسـياسـيـة من الـباب
والـشــبـاك وســمــحت لـنــفـســهـا
ـال بـتـعـاطي الـفـسـاد وسـرقـة ا
الـعـام فـهل تـعـصى اإلجـراءات
الــقــانــونـيــة والــعـقــابــيــة الـتي
يــتــمــتع بــســلـطــتــهــا الــقــضـاءُ
الــعـــراقـي الــذي يُـــوصف بـــأنه
قــــضــــاء مــــســــتـــقـل? وإذا كـــان
الـقضـاء حـقًا مـسـتـقالً إلى هذه
الــدرجــة من الــنــزاهــة والــعــفـة
ـاذا لـم يـبـادر إلى والـوطـنــيـة 
كــســر رؤوس كـبــيــرة مـتــورطـة
مـشــاركـة في الـسـلــطـة يـحـتـفظ
ـلفـاتـهـا مـثلـمـا تـفـعل مـكاتب
ــتــعــاقــبــة رئــاســات الـــوزراء ا

جــمــيـل جــدًّا مــا طــرق أســمـاعَ
الــشــعب الــعــراقي عــلى لــسـان
الــســادة الــرؤسـاء الــثالثــة في
جـلـسة بـدء الـفصـل التـشـريعي
ـوقـر الــثـاني جملـلس الــنـواب ا
من خــطب وطــنــيــة حــمــاســيــة
ـقـابل أنّ الـبالد تـشـعـر اآلخـر ا
ـسـتــقـبل األفـضل بـخـيــر وأنّ ا
في طــــريـــقـه لإلجنــــاز. حتـــدث
اجلمـيع عن تمـنـيات ومـشاريع
تـــــصـب فـي خـــــدمــــــة الــــــوطن
ـواطن وعن ضـرورة توحـيد وا
اجلهـود ب السـلطات من اجل
الي مكافحة الفساد االداري وا
وعن إصـالحــــــات ضــــــروريــــــة
جــــذريــــة وجــــديــــة مــــتــــأخـــرة
ينتظرها الشعب بفارغ الصبر.
وفـي واقـع احلــــــــال تــــــــبــــــــقى
. ـفلـس الـتمـنـيات رأس مـال ا
فـهي مـجرد أضـغـاث أحالم لذرّ
الــرمـاد في الـعــيـون مـا لم تـكن
هـنـاك إرادة رادعـة لـكلّ أشـكـال
الــفــسـاد والــتــرهل واألخــطـاء.
قــصــارى الــقــول مــجــمل هــذه
ــــداخالت بــــانت األحــــاديث وا
خـطبًا رنـانة وخـطوطًا عـريضة
تـلـيق بـفـنّ اخلـطـابـة الـوطـنـيـة
ــثـــالــيـــة. فـــقــد أُلـــقــيـتْ عــلى ا
عــواهـنــهـا مـن دون تـشــخـيص
دقيق للخلل الفاضح والواضح
عـــــــلـى رؤوس األشـــــــهــــــاد. أو
لـــنــفــتـــرض أنــهـــا حتــاشت أن
سـمياتها في تسـمّي األشياء 
كشف رؤوس هـذه اآلفة القـاتلة
ا حتدث عنها اجلميع التي طا

ـــــعـــــاجلــــتـــــهـــــا أو إجــــراءات
ـعـنـية ـكـافـحتـهـا? فـاجلـهـات ا
ـتنـفذة فـي السـلطـة والـتي قد ا
تــطــالُــهــا مــثل هــذه اإلجـراءات
ـــــا قـــــد وضــــعت الـــــرادعــــة ر
خـــطـــوطًـــا حــــمـــراء لن تـــمـــكن
اجلهات العدلية والقضائية من
جتــــاوزهـــــا بـــــفـــــعل حتـــــديــــد
صالحـيـات هـذه األخـيـرة وعدم
الـســمـاح لــهــا بـتــجـاوزهــا مـا
يــــعــــني أنّ جــــزءًا مــــهـــمًّــــا من

صالحياتها مسيّس.
·«d²Žô« tLOý

 كما أنّ السارق ليس من شيمه
االعـتــراف بـفــعـلــته إالّ إذا تـاب
واسـتـغـفـر اخلـالق ربه واعـتـذر
من شعبه وأهله ومواليه الذين
أولوه الثقة لـيكون في خدمتهم
ال أن يسـرقـهم ويـختـطف مـنهم
ومن أبــنــائــهم فــرحــة الــتــمــتع
بـخـيـرات الـبالد وبـراحـة الـبـال
واخلــدمــات لــتـــســهــيل عــيــشه
الـيـومي. لـذا لـو تـوفرت اإلرادة
الصـادقة والقدرة عـلى مواجهة
تمثل بالفساد اخلصم اللدود ا
وأدواتـه والــذي يــنـــخــر جــســد
الـبـلـد مـنذ أكـثـر من سـتـة عـشر
عـــامًـــا مـن عـــمـــر احلـــكـــومـــات
ـتعـاقبـة فإن رؤوسًا الفاشـلة ا
كبـيرة من الزعـامات السـياسية
واحلـزبـيــة واإلداريـة ســتـسـقط
مــثل ألـواح الــدومـيــنـو بــسـبب
وقوفها وراء استشرائه تنفيذًا
وحمايـة ودعمًـا وتغـطيـة. وهنا
يـكمـن دور القـضـاء الـذي تُـعلّق
عــلــيه آمـال كــبــيـرة هــذه األيـام
طـالـبة كلّ مَن له مـلـفات فـساد
ـــهــــا له مـن دون تـــردد تــــقــــد

ـــحــاســبــة كلّ مَن وبــالــتــالي 
ــتــنع عن ذلك بــســبب ادّعـائه
ـــلـــفـــات بـــوجـــود مــــثل هـــذه ا
والتهديد بكشفها في مناسبات
وعـــبـــر مــــنـــابـــر حــــيـــة وحتت
الطاوالت ح اشـتداد التقاطع
ـصـالح. فـالـقـضـاء وحـده في ا
ــــعــــنيّ هــــو األول واألخــــيــــر ا
ـــحـــاســـبــة مَـن حتــوم حـــوله
الــشـبــهـات ومَن تــثــبت إدانـته.
حـيـنـهـا سـنـهـلّل له ونـرفـع راية
ـرحـلة جـديدة نـجز  النـصـر ا
ة التي من احلياة احلـرة الكر
تــلـــيق بـــالـــعـــراقــيـــ األصالء
اصــحــاب الـغــيــرة والــشــهــامـة
والـعـدل من سلـيلي احلـضارات
وأبــنـــاء ثــورة الـــعــشـــرين وكلّ
األخــيـار الــذين كــانت أعــيــنُـهم
وعـــقــولُــهـم وضــمــائـــرهم عــلى

البالد ومصاحلها. 
فــقــد تــعـــوّد الــشــعب الــتــأديب
بـالـعــصـا الـغــلـيـظــة الـتي تـبث
الــرعب وتـنـشــر الـعـدل وحتـقق
الــــنــــظـــام وتــــفــــرض ســــطـــوة

القانون. 
فـــهــذه وحـــدهـــا الــقـــادرة عــلى
إعــادة الــتـوازن لــلـمــجــتـمع إذا
رُفعت بإرادة قويـة وقدرة فاعلة
وغايـة نـبيـلـة تطـبـيقًـا لـلقـانون
واحــتــرامًــا لـلــنــظــام وتـنــفــيـذًا
لـلـعـدل بـدون تـمـيـيـز وال حتـيّـز

وال مجاملة. 
وال مـجـال لـلـحـيـرة حـيـنـئـذٍ في
كـيفـية معـاجلة هـذه اآلفة مادام
القانون والـعدل والقضاء تأخذ
مجـراها الـطـبيـعي حرصًـا على
مـــــصــــــالح الـــــوطـن وخـــــدمـــــة

للمواطن.

احملــــــتــــــوم و"مـن بــــــعــــــدهــــــا
الــــطــــوفــــان". كــــمــــا أنّ وجـــود
ـــــتــــمـــــثل احلــــامـي األكــــبـــــر ا
ـرجـعـيـة الـديـنيـة ووكـالئـها بـا
وأتـــبــــاع دول لــــهــــا مــــصــــالح
مـتـشـابـكـة في الـبالد هـو اآلخر
يـــقف حـــائالً دون تـــقـــد مــثل
ــلــفــات الــتي لــو وجـدت هــذه ا
طريقها للـقضاء فإنها ستخلط
األوراق وتـــــكــــشـف الــــعــــورات
وتــنـــهي تـــأثـــيـــر مــرجـــعـــيــات
وأحــزاب وكــتل وتــقــصم ظــهــر
شخصيات. وليس من يستطيع
فــعـلــهــا سـوى من يــرســو عـلى
مــغـــادرة الـــســلـــطــة طـــوعًــا أو
قــسـرًا أو يــتــرك األهل والـبالد
مـعًا خـوفًا على حـياته وحـماية
ألســرتـه وأحــبــائـه. فــمَن جتــرّأ
وفـعلـها في غـفلـة من الزمن نال
جـزاءه ولــقي مـصـيـره احملـتـوم
ــأســـاويــة الــتي بــالــطـــريــقــة ا
شــهـدنــاهـا. فـي ضـوء األحـداث
والـوقائع هـناك مَن يـعلّق آماالً
كـبـيـرة عـلى عـهـدة الـسـيـد عـبد
ـهدي الـذي يدير مـركب البالد ا
بـــكــثــيـــر من الــرويّـــة والــتــأنّي
ـا اجملامـلـة على واحليـطـة ور
حــــســــاب طــــمــــوحــــات وآمـــال
الـشـعب الـعـراقي الـذي يـنـتـظـر
منه وضع األمـور في نـصـابـها.
فــهل سـيــفــعـلــهـا ويــقــطع دابـر
الـفساد ويقـصم ظهر الـفاسدين
ـفـسـدين في مـفـاصل الـدولة وا
التي شهد لها هو نفسه مؤخرًا
تـنـامي هـذه اآلفـة بـشـكل كـبـير?
وتــواصل إدامــتــهــا من جــهـات
مــتـنـفــذة تـقف عـائــقًـا أمـام أيـة
مــــســــاعٍ تــــبــــحـث عن حــــلــــول

ـتـحـدة االمـريـكـية  الـواليـات ا
خــــصـــوصـــاً بـــعـــد نـــقل مـــلف
الـشؤون الـعـراقـيـة من احلرس
الــــثــــوري اإليــــراني الى وزارة
اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة والـرغـبـة
ـــــلف فـي الـــــتــــعـــــــــــامـل مع ا
الـــعــراقـي بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيــة
مـســؤولـة . وبــالـتــالي جنـد ان
قـادة بغداد من الـسيـاسي في
احلـكـومـة االحتـاديـة او الـقوى
السيـاسية الـعراقيـة الرئيـسية
تدرك حـقيـقة ان الـتصـعيـد ب
الطـرف هـو خطـر على الـدولة
العراقية لكنه مساحة استثمار
ولــعـــبــة ذكــاء ألحــيــاء الــدولــة
الـعــراقـيــة والـعــمل عـلى وضع
اوتـــادهـــا في األرض بـــعــد 16

عاما من التفكير بها . 
والــشـيء االخــر جـــمع الـــقــادة
الــســيـــاســيــ يـــدركــون نــحن
ـيل او سـنـكـون خـاسـرين في ا
االقتراب من أي عقوبات دولية
يل الى الطرف خارجيـة  الن ا
األضـعف سـيـكــون مـكـلف عـلى
الـدولــة الـعـراقـيــة  وقـد يـكـون
مـقبـول في التـفـكيـر العـاطفي 
لـكن الدول التدار فـي العواطف
ــــــــــا فـي االحـــــــــاســــــــــيس وا
االستراتيجـية العميقة  ولذلك
علـيـنـا الـتـحـول في الـنـظر الى
االزمـات اإلقــلـيـمـيـة  –الـدولـيـة
من التفكير القدري الى التفكير
ؤسـساتي االستـراتيجي . ان ا

اخلــــيـــار الــــثـــالـث وهـــو قـــدرة
الـقـيـادة الـسـيــاسـيـة الـعـراقـيـة
عـلى بنـاء خيار وطـني للـتعامل
ـتحـدة االمريـكية مع الـواليات ا
وتـعزيـز السيـاسة الداخـلية في
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــعــقــوبــات
االمـريكيـة على احلـرس الثوري
وتـصـمــيم كـمـنـظـمـة إرهـابـيـة 
ــســتــقــبل فــرصــة يــجــعـل من ا
لـلـتـأمل في كـيـفـيـة تـشكـيـله من
قـبل القادة الـسياسـي  ولذلك
نحـتاج اليـوم الى قرار سياسي
لــــتـــحـــديـــد خــــيـــارات الـــدولـــة
الــعـراقــيــة ومـصــلــحـة الــعـراق
الوطـنـيـة .  في الـنـهـايـة هـنالك
احـتـمـالـيـ في مـسـار الـصراع
األمــريــكي  –اإليـــراني يــتــمــثل

بـ:- 
االحـتــمــال األول : ان الــواليـات
تحـدة االمريـكية تـريد حتـييد ا
الــــــــعـــــــراق واضــــــــعـــــــاف دور

اإليراني في بغداد .
االحــتـمــال الـثــاني تـامــر ايـران
ـرتــبــطـة بــاحلـرس اجملــامــيع ا
الــــثــــوري اإليــــراني مـن حــــيث
رابطة الـفكر والعقـيدة ان تلتزم
عرفتـها بان اَي حترك الصـمت 
ــا يـكـلــفـهـا لـهــذه الـفــصـائل ر
خــســارة رئــتــهــا االقــتــصــاديـة
ـا تخـسر الـعراق العـراقيـة ور
اسـتـراتـيجـيـا لـسـنـوات طـويـلة
ويــرجح هـذا االخــتــيـار لــسـبب
ـــؤســـســـة االيـــرانـــيــة صــبـــر ا
الـعمـيق وخـبرتـهـا في عـملـيات

التصعيد والتفاوض .
وبــالــتـالـي خـيــارات بــغـداد في
ضـوء اخلـيـار الـثـالث ( اخلـيـار
الـوطني ) الـذي طرحـناه ووفـقاً
سار الصراع لالحتمال الثاني 
األمـريـكي  –اإليــراني الـذي هـو
اكـثـر وضـوحاً االن  يـجـعل من
بـــغـــداد بـــضــرورة الـــتـــفـــكـــيــر
ـســتـقـبـل اكـثـر من بــخـيــارات ا

اختيار مسار مكلف للبالد .

{ كـــبــــيـــر الـــبـــاحــــثـــ في مـــركـــز
الـدراســات اإلقــلـيــمــيـة  –اجلـامــعـة

االمريكية
{ رئــــيس مــــركـــز اكــــد لـــلــــشـــؤون
االســـــتــــراتــــيــــجـــــيــــة والــــدراســــات
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العقوبـات على احلرس الثوري
اإليــــراني قــــد غــــيــــرت االن من
مـعادلـة الـتفـكـير الـعـراقي  فلم
تـوقع ان تصل درجة يـكن من ا
الــتــصـعــيــد الى هــذه الـنــقــطـة
رشد احلرجـة  بعد ان نـصح ا
األعـــــلـى فـي اجلـــــمــــــهـــــوريـــــة
اإلسالمــــيـــة في أيــــران رئـــيس
الـوزراء الـعراقي األسـتـاذ عادل
ــهـدي اثــنـاء زيـارته الى عـبـد ا
أيـران بضـرورة انـهـاء الـوجود
األمـريـكي الـعــسـكـري والـدولي
ـــوضــوع في الـــعـــراق . لـــكـن ا
مــــخـــتــــلف جــــداً االن بـــعـــد ان
أعــلـنت إدارة الــرئــيس دونــالـد
تــرامب إدراج احلـرس الــثـوري
اإليـرانـي عـلى لــوائح اإلرهـاب
وتـــأتي هـــذه اخلــطـــوة حـــيــال
احلــرس الـثـوري بــالـتـزامن مع
فــرض عـــقـــوبـــات عـــلـى إيــران
بشكل عام وستشمل العقوبات
ـتــلــكــهـا جتـمــيــد أصــول قــد 
ــتـحـدة احلــرس في الـواليـات ا
وفـرض حـظـر عـلى األمـيـركـي
الـــذيـن يــتـــعـــامـــلـــون مـــعه أو
ـادي ألنشطته. يقـدمون الدعم ا
ـرة األولى التي وتعـتـبر هـذه ا
ـتحدة تصـنف فيـها الـواليات ا
االمريكـية جزءا من جيش دولة
أجــنــبــيــة رســمــيــا كــمــنــظــمــة
إرهــابـيـة خــاصـة وأن احلـرس
الـثـوري اإليراني يـعـد أحد أهم
الـــــعــــنــــاصـــــر داخل الــــقــــوات
ــســلــحــة اإليــرانــيــة  وتــقـدر ا
أعـداد الـقـوات الـبـريـة لـلـحرس
الــثــوري اإليــراني اخملــصــصـة
لــــــلـــــــدفــــــاع عن إيـــــــــــــــــــران
بـــــنـــــــــــــحــــو 100- 120 ألف
عـــنــصــر . وبــالــتـــالي عــمــلــيــة
الــتــصــعــيــد مــا بــ الــواليـات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة ونقـل ملف ا
ايـران من وزارة اخلـارجـية الى
وزارة الــــدفـــــاع االمــــريــــكــــيــــة
واألجــــهـــزة االســــتــــخـــبــــاريـــة
االمريكية مع اإلبقاء على الدعم
الـلوجـسـتي والـعالقات الـعـامة
لــوزارة اخلـارجــيـة االمــريـكــيـة
لــتــنـفــيــذ قــرارات الـكــونــغـرس
األمـريـكـي من جـهـة ومــؤسـسـة
الــرئـاســة االمـريــكـيـة مـن جـهـة
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حتت شـعـار كـفـاءة اسـتـخـدام الـنـفط والـغـاز والـصـنـاعات ذات
ــؤتـمـر الـعــربي  االقـلـيـمي الـصـلـة في الــدول الـعـربـيـة  ,عـقـد ا
ـنـظـمـة الـعـربـيـة لـلـتـنـمـيـة الـثـاني بـرعـايـة اجلـامـعـة الـعـربـيـة و ا
ـنـظمـة وعـلى مدى يـومي االربـعاء واخلـميس االداريـة في مـقر ا
ؤتـمـر عـشر ـاضي وقـد شـاركت في ا وافـق  6و  7/ اذار ا ا
دول  عـربيـة هي الـعـراق والـسعـوديـة والـيمـن وليـبـيـا واالمارات
وسـوريا ومـصـر وفـلـسـطـ  وقـطـر و الـكويت     ,وقـد اسـتهل
ـنـظـمـة الـعـربـيــة لـلـتـنـمـيـة االداريـة ـؤتــمـر بـكـلـمـة مـديـر عــام ا ا
نـظمة االسـتاذ الدكـتور نـاصر القـحطـاني  ثم كلمـة مديـر عام ا
عادن واعقبت هات الكلمت كلمة العربية للتنمية الصناعـية وا
االمـ الـعـام لـلـجــامـعـة الـعـربـيـة الـدكــتـور احـمـد ابـو  الـغـيط ,
تجـددة الدكتور واخيـرا كانت كلمـتا وزيري الكـهرباء والطـاقة ا
ال وزيــر الـبـتــرول والـثـروة ـهـنــدس  طـارق ا مـحـمــد شـاكــر وا
عدنية في جـمهورية مصر العـربية  تال ذلك وعلى مدى يوم ا
ومن خالل  عــدد مـن اجلـلــســات  الــتـي الــقـيـت فــيــهــا ابــحـاث
تـتــمـحـور حـول كـفـاءة اسـتـخـدام الـنـفط وإلـغـاز وكـانت الـبـدايـة
هـندس عـدنـية االسـبق ا لبـحث السـيد وزيـر الـبتـرول والثـروة ا
ستدامة  ثم بحث اسامة كمال الذي ركز على الطاقة والتنمية ا
لـألسـتــاذ عـبــاس الــنـقي امــ عــام مـنــظـمــة األقــطـار الــعـربــيـة
ــنــظــمـات ــصـدرة لــلــنــفط ( اوابك ) وكــان بــحـثـه حـول دور ا ا
ي وركــز بـحث الــدكـتـور مــحـمـد الـعـربــيـة  في االقــتـصـاد اال
اليماني  ,على الطاقة البديلة  هل هي ضرورة آم خيار  ,تعرض
ـستـدامة البـحث االول للـطاقـة  ودورها في الـتنـميـة  والتـنمـية ا
التي تعني االهتمام باألجيال احلالية مع ضمان حقوق االجيال
وارد الطبيعية واالقتصادية عموما ستقبلية في االنتفاع من ا ا
فــهي  ذات مـنــفــعـة يــجب ان تـأخــذ بــنـظــر  االعـتــبـار االجــيـال
ـوارد  ,وكـان الـبـحث بـاخــتالف زمـانـهــا  وحـقـوقـهــا من هـذه ا
الثـالث يركز عـلى الطاقـة البديـلة  في تسـاؤل مشروع  ,هل هي
خيار ام ضرورة  ,فعنـدما يكون النـفط كمصدر لـلطاقة وهو من
صـادر الـقابـلـة للـنـضوب اذا هل ان  الـطـاقة الـبـديلـة ضرورة ا
ي وليس خيار  وكان للمنظمات العربية دور في االقتصاد اال
طـلوب موضوع الـبحث الثاني   ,وكانت سـتوى ا ولكـنه ليس با
ـتـحـدثـون الـرئـيـسـيـون ,امـا في اجلـلـسـة هـذه بـحـوث جــلـسـة ا
االولى كـانت هـنـاك ثالث بـجـوث  ,االول لـلـدكـتـورة لـيـلى راشـد
اســكــنــدر وزيــرة الــبـيــئــة والــتــنــسـيـق احلـضــاري االســبق في
جمهوريـة مصر العربـية تناول موضوع الـطاقة النظيـفة  والبيئة
الية االسبق ها يني وزير ا في ح كان  بحث الدكتور خالد ا
في اجلـمهـورية الـعربيـة السـورية  حـول احملاسـبة والـتدقيق في
ـعـايـيـر الدولـيـة واثـره عـلى كـفاءة شـركـات النـفط والـغـاز وفق ا
االستخدام  ,اما الـبحث الثـالث فقد اهـتم بالدوافع االقـتصادية
ـشـتـرك الـثـنـائي واالقـلـيـمي في مـجـال وافـاق الـعـمل الــعـربي ا
الـنـفط والـغـاز والـصـنـاعات الـبـتـرولـيـة لألسـتـاذ شـريف مـحـمد
علوي الرئيس التنفيذي  –البنك العربي االفريقي الدولي  ,حيث
كـان االهتـمـام واليزال بـالـطاقـة الـنـظيـفـة  من اجل  بيـئـة نظـيـفة
وخـاليـة من الـتـلوث لـضـمـان الصـحـة اجملتـمـعـية وهـو مـوضوع
اهـتــمـام اغــلب دول الــعـالم   ,وعـرج الـبــحـثــ  االخـرين حـول
ــعـتـمـدة في احلــسـابـات والـتـدقــيق من اجل ضـمـان ـعـايـيـر ا ا
صـحة حـسـابـات وايـرادات واربـاح الـشركـات الـنـفـطـية ودوافع
الـعــمل الـعـربي واالقـلـيـمي ومـا لــهـذا الـتـعـاون من اثـار ونـتـائج
مـفيـدة ال اطـراف الـتـعـاون .وكـانت اخر اجلـلـسـات لـلـيوم االول
اشتـمـلت على اربـعـة بحـوث تـناولت دور مـصـر كمـركـز اقلـيمي
لـلطاقة الـعربيـة رغم ان مصر لـيست دولة نـفطيـة لكن اهتـمامها
بـالـقطـاع النـفـطي واضح وكبـيـر فهي تـملك   14مـعمل لـلـتكـرير
وتـعمل عـلى تكريـر  النـفط الذي يرد الـيهـا من نفط الـبصرة في
العراق وتعـمل  على تكريره واعـادته على شكل مشتـقات نفطية
ا في حـينالـعراق دولة نـفطيـة  وتملك رابع احـتياطي نـفطي ور
يــكــون الـعــراق في مــراتب مــتـقــدمــة  في احــتـيــاطي الــنــفط لـو
اسـتمـرت االستـكـشافـات الـنفـطـية  لـكـنهـا ال تمـلك  نـصف هذا
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ــتــحــدثــ وفي الــيـــوم الــثــاني   7/ 3/ 2019 بــدئـت جــلــســة ا
الــرئــيــسـيــ  في الــســاعــة الــتــاسـعــة والــنــصف  وهم كل من
ـواصالت االسبق ونقيب هنـدس هاني ضاحي وزيـر النقل وا ا
ـهندسـ احلالي  في جـهورية مـصر العـربيـة والدكتـور ياسر ا
ـهـندس صـري وا ـولى مـديـر معـهـد بـحوث الـبـتـرول ا مـحمـد ا
مـحـمــد عـبـد احلـافظ  رئـيس مــجـلس ادارة شـركـة سـو مـيـد  .
وتناولت الـبحوث الثالث مـوضوعات ذات صلـة  في الصناعات
الـنفـطية والـغازيـة  وصنـاعة البـترول وبـعض التجـارب النـاجحة
لـبـعض الـشـركـات  ,وكـانت هـنـاك مـجـمـوعـة من االبـحـاث الـتي
تــنــاولت صـــنــاعــات  ذات صــلـــة بــالــصــنـــاعــات الــتــحـــويــلــيــة
واستخدامات الـطاقة الشمسـية وتوليد الكهـرباء وتناول باحثان
من جـامـعـة تـكـريت  من الـعـراق هـمـا الـدكـتـور مـنـعم والـدكـتور
عـامـر  اسـتراتـيـجـيـة  انـهـاء الـتبـعـيـة الـصـنـاعـية والـتـكـنـلـوجـية
العربية للخـارج والثاني حول السياسة الـنفطية في العراق بعد
  2003اضافـة الى استـاذين اخرين احدهـما من جـامعة الـكوفة
ـداخالت اي ان الوفد والثـاني من جامعـة كربالء اشـتركا في ا
شـاركـون تـدريـسـيـون في اجلامـعـات الـعـراقـية الـعـراقي كـان ا
فــقط  وكــانت اخلــاتــمـة ثـالث  بـحــوث حــول تــطـويــر الــطــاقـات

تجددة وتطوير الهيدروج والتنسيق العربي - العربي . ا
نـظـمـة الـعربـيـة لـلـتنـمـيـة االدارية ـؤتـمـرات الـتي تنـظـمـهـا ا ان ا
وهي مـنـظمـة تـابـعه للـجـامـعة الـعـربـية وفي مـخـتـلف النـشـاطات
تـمـيز الـيـة واالقتـصـادية  ,تـدخل ضـمن النـشـاط  ا االداريـة وا
ــؤتــمـــرات تــركــز عــلى ـــنــظــمــة   ,الســيــمـــا ان  هــذه ا لــهــذه ا
مـوضـوعـات حـيـويـة وذات صـلـة بـالـتـنـمـيـة بـاخـتالف مـجـاالتـها
شارك من عارف بـ ا وتفرعاتها  ,واداة لتبـادل اخلبرات وا
ـؤتـمــرات ويـفـتـرض ان يـكـون لـلـدول الـدول الــعـربـيـة في هـذه ا
ـتعـلـقة ـؤتمـرات ا الـنفـطـية مـشـاركون رسـمـيـون في مثل هـذه ا
نظمة كل في مجال االختصاص بالنفط  والغاز  ,او مؤتمرات ا
ــؤســســات ــنـــاسب والــذي يــتالءم مع طـــبــــــــيــعــة نــشــاط  ا ا

شاركة .  ا
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