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ـصادر في ادارة تـتصـاعد الـتـساؤالت بـشأن مـا تـردد من تصـريـحات 
وظـف في الرئـيس االمريـكي دونالـد تـرامب عن خفض دائم في عـدد ا
سفارته في بـغداد. الصـيغة الـتي يتم احلديث عـنها هي تـمديد اخلفض
الذي جرى حـقا في االشهـر االخيرة حـيث قامت واشنـطن بسحب جزء
ن وصفـوا بان دورهم كـبيـر من موظـفـيهـا الدبـلـوماسـي في الـعـراق 
لـيس ضروريـا. لـكن احلـديث االن يدور حـول حتـويل ذلك الى تـخـفيض
دائم لــلـوجـود الــدبـلـومـاسـي. لـكن حـتى او اتــخـذ الـقــرار فـعال بـاجـراء
تـخـفـيض كـبـير فـي سفـارة امـيـركـا في بـغـداد فـهل يـعـني هـذا فعال ان

هناك انسحابا اميركيا قادما من العراق?
ــرتـكـزات واولـويـات الـواليـات االجـابــة عن هـذا الـسـؤال تـتــطـلب فـهـمـا 
ـتـحـدة وادارة تـرامـب حتـديـدا في الـعـراق. فـاذا كـان الـسـؤال يـتـعـلق ا
باالنسحاب العسـكري حلوالي خمسة االف عسـكري اميركي ينتشرون
فـي قـواعـد مــخـتــلـفــة في مـنــاطق غـربي وشــمـالـي الـعـراق فــان هـذا لن
ـنـاطق واسـعة من يـحـصل. فقـد كـان صـعود تـنـظـيم داعش واجـتيـاحه 
العراق عام الفـ واربعة عشر صـدمة كبيرة لالسـتراتيجيـات االميركية
في العراق والـعالم. وجـدت ادارة الرئيس الـسابق باراك اوبـاما نفـسها
في مــأزق اســتـراتــيـجي حــيــنـذاك ادى به الى اتــخــاذ قـرار صــعب هـو
العودة الى العـراق الذي انسـحب منه بقنـاعة تامة وكـان يأمل ان يطوي
صـفحـته تمـامـا كاولـوية في مـجـال السـياسـة اخلارجـيـة االميـركيـة. اما
تـرامب فـقـد حـدد مــوقـفه حـول الـوجـود الـعـسـكـري في الـعـراق قـبل ان
يصعد للرئاسة حتى ,وهو ابقاء قوة من بضع االف من العسكري من
اجل الـتـأكـد من عــدم وقـوع صـدمـة مـثل صـدمـة صـعـود تـنـظـيم داعش
واجـتيـاحه للـمـدن. ذلك كان خـيارا اسـتراتـيـجيـا لم يصـنـعه ترامب فـقد
كان موجودا قبل ذلك لكن اوباما لم يختره بل اختار االنسحاب الكامل
ـادي والـنـفـسي والـسـيـاسي الـذي مـثـله الـعـراق لـلـتـخـلص مـن الـعبء ا
بـالـنـسـبـة لـواشنـطن. امـا تـرامب فـقـد اتـخـذ ذلك الـقـرار ولن يـغـيره الن
القضـية تتـعلق باالمن الـقومي االميـركي ال بسيـاسة اميـركا في العراق

فقط. 
معلوم ان السفـارة االميركية في بغداد فـهي واحدة من اكبر السفارات
االمـيركـيـة وسيـكون تـخـفيض عـدد الـعامـل بـصـورة دائمـة قـرار مهـما
يـســتـحق الـدراسـة لــكـنه لن يـكــون مـسـتـغـربــا عن تـرامب وادارته الـتي
ـالية وتـريد التـخلص منـها اال انها في الـوقت نفسه ال تضيق بـاالعباء ا
تـسـاوم عـلى قـضـايا االمـن القـومي واالنـفـاق الـعـسـكـري بل تـركـز على
ـوظف في الـسفارة تعزيـز تلك اجملـاالت. لهذا قـد يدوم تخـفيض عدد ا
وقـد يــتـأثـر الـتـمـثـيـل الـدبـلـومـاسي االمـيـركـي وهـو مـتـأثـر فـعال بـاغالق
اضي و التقدير القنصليـة االميركية في البـصرة بسبب احداث العـام ا
االمني االميركي بـوجود خطر من ايـران وحلفائـها في العراق على امن
وسالمة القنصلية. وهذا طبعا كان ايضا هو الدافع وراء التخفيض في

السفارة في بغداد ال بل والقنصلية االخرى في اربيل ايضا. 
لن تنـسى الذاكرة االمـيركيـة ابدا عمـليـة احتالل السـفارة االميـركية في
طـهـران قـبل ثـالثـة عـقـود بـعـيـد الـثـورة االيـرانـيـة وكـيف تـعـرضت ادارة
الـرئـيس كـارتـر لالذالل ولم تـنـجح في حتـريـر الـرهـائن وكـيف كـان ذلك
سـببـا في خـسارة كـارتـر لالنتـخـابات الـرئـاسيـة. كـما كـانت حلـزب الله
الـلبـناني في الـثمـانيـنيـات عمـلـيات خـطف شهـيرة لـرهائن امـيركـي في
لـبـنـان. من الـواضح ان الـقـلق من سـيـنـاريـوهـات مثـل تلـك حاضـرة في
واجهـة بيـنهـا وب طـهران حتى وان واشنـطن خصـوصا مع تـصاعـد ا

لم تتحول الى احلرب بعد. 
يـراهن الـكثـيـرون بشئ من عـدم الـواقـعيـة عـلى تصـعـيـد اميـركي يـقوده
تـرامب ضد ايـران يـؤدي الى تـغيـيـر موازين الـقـوى احملـليـة في الـعراق
لكن ذلك مـستبـعد. بـات واضحا االن بـعد اكثـر من عامـ ونصف على
وجـود تـرامب في الـبيت االبـيض عـلى انه لن يـحـول الـعـراق الى سـاحة
لـلـمـواجـهـة مع ايـران بل عـلى الـعكـس تتـصـرف ادارته بـعـقـلـيـة دفـاعـية
مــحـظـة تــخـشى تـصــعـيـدا ايـرانــيـا ضـدهــا في الـعـراق وقــد كـانت تـلك
الرسـالة التـي جاء بهـا وزير اخلـارجية مـايك بومـبيـو الى رئيس الوزراء
ـهـدي مـطـالـبـا ايـاه بـضـمـان الـدفـاع عن الـقـوات الـعـراقي عــادل عـبـد ا

االميركية في العراق. 
اميركـا هي القوة االكـبر في العـالم لكن قواتـها في العـراق ليست قوات
ـبـاشـر ذلك سيـتـطـلب ارسال قـتـاليـة مـجـهزة بـوسـائل الـدفـاع والردع ا
ــسـتـحـيل ان مـائــة الف عـسـكــري اخـر عـلى االقل وهــو امـر من شـبه ا
ـعـادي لـلـحروب فـي العـراق وافـغـانسـتـان النـهـا ارهقت يـقـرره ترامب ا
ـلـيـارات فـيـمـا جـنـت مـنـهـا ايران اخلـزيـنـة االمـيـركـيـة وكـلـفـتـهـا مـئـات ا
مــكـاسب اســتـراتــيـجـيــة هـائــلـة بال ثــمن.  حـتى ان حــصل الـتــخـفـيض
الدبلوماسي فلن يـحصل انسحاب اميـركي من العراق لكن ليس بسبب
احلـكـومـة العـراقـيـة او اي من اجـراءاتـهـا. امـيـركا في
عـهـد تـرامب مـثـلـهـا في عـهـد اوبـامـا وبـوش االبن
تسـلم اليـران بـدور في الـعراق وال تـريـد ان تدفع
ـادي والـعـسـكـري والـسـيـاسي الـثـمن الـكــبـيـر ا
والـدبـلـومـاسي الحـداث تـغـيـيـر جـذري في نـظام

احلكم في العراق. 
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نـشـر في جــريـدة الـزمــان الـعـدد
٦٤٠٥ في ١٨ / ٧ / ٢٠١٩ اعالن
تــبـــلـــيغ مــديـن مــجـــهـــول مــحل
االقـــامــة الى الــراهـن: انــتــصــار
فـالح طـاهـر  مـقــدار الـدين رقـمـا
١٣٫١٢٥ خــــطــــأ والـــــصــــحــــيح
١٣١٢٥٠٠٠ ثالثــة عـشـر مــلـيـون
ومــائـة وخــمـســة وعـشـرون الف

دينار. لذا اقتضى التنويه.
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تقاعد أحد األصدقاء حدثني عن بلجيكا الـذي مكث فيها سنوات أن ا
عندما يصل حلد آخر يـوم من حياته الوظيفيـة تتصل به دائرة التقاعد
 وتطـلب مـنه رقم حسـابه البـنكي لـتـحويل راتـبه الشـهري وتـصرف له
ـتعـلقة بـتخـفيض بطـاقته الـتقـاعديـة التي حتـمل كـثيـرا من االمتـيازات ا
وتـخـفـيض قـيـمـة شـراء أجـور الـنــقل والـضـمـان الـصـحي والـكــهـربـاء 
سكن وامتيـازات ال حصر لها.  هـذه الصيغة من الـتعامل احلضاري ا
عـندمـا سـمعـتهـا تـذكرت صـورة الـبروفـسـور العـراقي الـذي تقـاعد من
جـامـعـة عـراقـيـة وتـداولـت وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي صـورته الـتي
ـذلـة وهـو جـالس على األرض تـعـكس حـالة الـبـؤس والـتـعب والـقهـر وا
يــنـتــظـر أن حتل عــلـيه مــعـجـزة أن يــعـطف عــلـيه مــوظف لـيــسـاعـده في
احلصـول عـلى بطـاقـته التـقاعـديـة فضال عن مـا أسـمعه من األصـدقاء
والزمالء واألقارب أسلـوب الفوضى والصـدمات والنكـبات التي تواجه
حتى يـحتـاج أن يـخلـد للـنـوم وقتـا طويال ـوظف احملال الى الـتقـاعـد  ا
ويــأخـذ قـسـطـا مـن الـراحـة قـبل أن يـبــدأ يـوم احملـشـر لــلـحـصـول عـلى
حـقـوقه الـتـقـاعـديـة. الـسـؤال  ماذا لـو بـادرت احلـكـومـة الـعـراقـيـة عـبر
ـالـيـة وحتـديدا مـديـريـة التـقـاعـد الـعامـة واعـتـمدت مـؤسـسات وزارة ا
جتـربـة حـضـاريـة جـديـدة بـالـتـعـاقـد مع نـظـيـراتـهـا بـالـوزارات األخـرى
فـقد لفت انـتباهي تقـاعد  ويـثبت علـيهـا مهنـة ا لصـرف بطاقـة التـقاعد 
كتب منشورا يتأسف فيه أن أسمه أستاذ جامعي آخر عمره  65 سنة 
وقـد أسـتـلـمـهـا بـعـد جـهـود مـكـتــوب بـخط الـيـد في بـطـاقـته الـتـقـاعـديـة 
عـاناة مـا ال يـتحـمـله أبسط أسـتمـرت سـتة أشـهـر عانى فـيـها الـتعـب وا
ساومات  ـضايقـات وا شخص في مقـتبل عمـره من شدة الفوضى وا
والـرجل يـتـحـسر ان مـهـنـته " أسـتـاذ جـامـعي " سـلبـت منه  وكـتب في
بـطـاقته مـوظف مـتـقاعـد . نـحن ال نـريد أن نـقـارن وضـعنـا بـبـلد الـكـفار
ـانـيـا يـكاد بـلـجـيـكـا الـتي تـعـيش اسـتـقـرارا ورخـاء وأداء حـكـومـيـا وبـر
قدمة للمواطن تقدم من الرعاية واحلـقوق االنسانية ا ستوى ا يعكس ا
. سؤول التنفيذي والتشريعي البلجيكي مستوى أمانة وإخالص ا
ـالــيـة بــاعـتــمــاد هـذه الــصـيــغـة لـذا نــتـســاءل  مـاذا لــو بــادرت وزارة ا
وال مـاال بقدر مـا تخفف من احلضاريـة بآليـة بسيـطة ال تكـلفهـا جهدا 
ـتـقـاعـدين وحتــمـيـهم من إجـرام ـعــانـاة لـشـريـحــة ا ا
السـماسـرة والفـاسدين وحتـفظ هيـبتـهم وكرامـتهم
بــنـهـايـة خــدمـتـهم وتـشــعـرهم بـعــظـمـة اخلـدمـات
اجلليلة الـتي قدموها في حـياتهم الوظيـفية خلدمة

واطن. الوطن وا
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تعلن الـشركة العـامة لتسويق
سـتلـزمات الـطبـية االدويـة وا
عـن اعالن مـــــــلـــــــحـق دقم (١)
(Ned-1-2019C) لـلمنـاقصة

والـتي يـتـضـمن اضـافـة مـواد
لــلـــمــنـــاقـــصـــــــة انـــفـــاً عــلى

موقعنا.  
www.kimadia.iq


