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كتاب يف حلقات
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كتاب بول برمير الصادر حديثاً حول جتربة عمله يف العراق

سنتـــــــــــــــي يف العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل
تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

(احللقة الثانية)
يف زيارة إلى نائب الرئيس تشيني ،علمتُ
بــأنّ مسـاعـده اخلـاص ،بـريـان مكـورمـاك،
كان مهـتماً بـالذهـاب إلى العـراق .وجدتهُ
واقـف ـ ـ ـ ـاً قـ ـ ـ ــرب آلـ ـ ـ ــة الـ ـن ـ ـ ـسـخ ،يف امل ـكـ ـت ــب
اخلـ ــارجـي ،يف الـبـيـت األبـيــض ،وسـ ــألــته
فيما إذا كان ذلك صحيحاً.
"ه ــذا صحـيح "،ق ــال ب ــري ــان ب ــابـت ـس ــام ــة
واثقة.
"هـل أن ــت م ــت ـ ـ ـ ــزوج؟" س ـ ـ ـ ــألـ ـتُ .ل ــم أك ــن
متحـمّسـاً الصطحـاب أنـاسٍ لهم عـائالت
شابة إلى بغداد.
"لـي ــس بع ــد "،أجـ ــاب" .ميكـنـنـي أن أك ــون
جاهزاً للمغادرة خالل أسبوع".
هـذا هـو نـوع احلمـاس الـذي أحتــاج إليه،
قلتُ يف نفسي ،وعيّنتُهُ على الفور.
وإلدراكـي أنـنـي س ــأحـت ــاج أي ـضـ ـاً لــبعــض
امل ـ ـش ـ ــورة احلـك ـي ـم ـ ــة ،واجملـ ـ ـرّب ـ ــة ،فـكّ ـ ــرت
بصديقي وزميلي القدمي السفير كليتون
مـك ـمــن ـ ـ ــوي .لقـ ـ ــد كـ ـ ــان نـ ـ ــائ ـبــي يف وزارة
اخلــارجـيــة ملــرتـني ،وخــدم يف فـيـتـنــام ،يف
وزارة الــدفــاع ،وكــان علــى درايــة مبـجتـمع
اخملـابـرات .وبعـد جـولـة يف هـايتـي بصفـة
سفيـر لنا ،حيث جنح يف اإلشراف بنفسه
علـى عمليـة "تغيـير نـظام" هـناك ،تقـاعدَ
كالي ،وكان يعيش يف ساوث كاروالينا.
ومب ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،اس ـتـ ــطعــت
ت ــسقّــط أخـبـ ــاره ،والعـثـ ــور علـيـه يف تلـك
الـظهيــرة من يــوم اجلمعـة .كــان كالي يف
القطـار ،يف طـريقه جنـوبـاً ،إلـى فلـوريـدا،
لقضاء العطلة.
وصف ـتُ مفه ــومــي للعــمل" :الع ــدي ــد مـن
الـنه ــارات واللـي ــالـي الـط ــويل ــة ،والب ــد أن
يك ــون هـنـ ــاك مف ــاوض ــات ش ــاقّ ــة .س ــوف
أحـتــاج لـلكـثـيــر مـن امل ـســاعــدة ،ي ــا كالي.
أرجوك ،تعال وانضم إليّ".
"ســوف أنــزل يف احملـطــة القــادمــة ،وأكــون
هناك غداً ،يا جِري".
بعـ ــد ذلك ،ك ــان الب ــد مـن وج ــود شخـص
رئيسي يعـرف لغة وثقافة العالم العربي.
كـنت قــد عـملـت عن كـثب ،قـبل عق ــد من
الـ ــزمــن ،مع أحـ ــد أف ــضل م ـ ــوظفـي وزارة
اخل ــارجـي ــة ،ه ــو ال ــسفـي ــر هـي ــوم ه ــوران.
عثــرتُ علـيه يـسـتمـتع بـفتــرة تقــاعــده يف
واشنطن.
ره ــانـي علـيه لـم يخـب أيـضـ ـاً ،ويف الـي ــوم
التــالي انـضمّ إلـى جلـسـات اسـتمــاعي يف
البنتاغون.
نـاقـشت أنــا وكالي العـمل اإلداري الهـائل
الذي سـتواجهه سلطـة التحالف املـؤقتة.
كــان الـتح ــالف ميـلك مــا يــزيــد عـن سـت
مـائة مـوظف مـدني ،وسـوف يزداد الـعدد،
من دون شك ،إلى اآلالف.
"أع ــرف شخـص ـاً واحــداً بــاسـتـطــاعـته أن
يتـدبّـر أمـر هــذا التحــدي اإلداري "،قلت.
"بات كيندي".
"بــالتــأكيــد ".وافق كـالي .عمـلنــا مع بــات
لـعقـ ــود يف وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة ،حـيـث كـ ــان
يُـن ـظ ــر إلــيه ك ــأفــضل إداري أجنــبه سـلك
اخلدمة اخلارجية احلديثة.
كــان بــات يعـمل نــائـب ـاً للــسفـيــر يف بعـثــة
ال ــوالي ــات املـتح ــدة األمـ ــريكـي ــة يف األمم
املـتحــدة يف نيــويــورك .هـل سيـتخلــى عن
ذلك ،ويـت ــرك ع ــائلــته ،مقـ ــابل مخ ــاط ــر
وغمـوض احلـالــة يف العــراق؟ عبـر مـركـز
العــملـي ــات يف وزارة اخل ــارجـي ــة ،ت ــسقّــط
كالي أخـبــار بــات ،الــذي كــان عــائــداً مـن
عطلة عائلية يف املكسيك.
بعـد احلصـول علـى مبـاركـة رئيـس عمله،
الــسفـي ــر ج ــون نـيغ ــروب ــونـتـي ،أب ــرق ب ــات
قائالً" :شرفٌ كبير أن أخدم".
بـقيت فجـوة واحـدة حتتـاج إلـى ردم .كنت
أعــرف أن عـملـي يتـطـلب تــواصالً مكـثف ـاً
مـع الك ــونغ ــرس .أوح ــى أح ــدهـم لـي ب ــأن
اخلـ ـب ــيـ ـ ـ ــر يف مـجـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـش ــيـ ـ ـ ــوخ ،تـ ـ ـ ــوم
كـورولوغـوس ،مهتم بـاخلدمـة يف العراق.
عـ ـ ـ ــرف ــت تـ ـ ـ ــوم لـعـقـ ـ ـ ــود ،وكـ ـن ــت أدرك أنـه
سيـشكّل إضـافة قـوية إلـى الفـريق بـسبب
االحتــرام الكـبيــر الــذي يحـظــى به لــدى
كال احلـزبني .لكـنني كـنت أشكّ أنه يـريـد
يف هـ ــذه امل ـ ــرحلـ ــة مـن حـي ـ ــاته أن يـتـ ــرك
األمان الهـادئ يف ممارسـته السـياسـية يف
واشـن ـطـن ،ويـ ــواجـه مخـ ــاطـ ــر احلـيـ ــاة يف
بغداد .ولـدهشتي املـرحّبة ،وافـق توم على
الف ـ ــور علـ ــى االن ـضـمـ ــام إلـيـن ـ ــا .الحق ـ ـاً،
أضـف ــنـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــزمـ ـيـل ال ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــابـق يف وزارة
اخلـ ــارجـيـ ــة ،بـ ــوب كـيـللـي ،إل ـ ــى الف ـ ــريق
ل ـي ـنـ ـ ـسـق مــئ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ألعـ ــض ـ ـ ــاء
الكونغرس إلى العراق.
وقبل االنـضمـام إلـى العـمل بعـشـرة أيـام،
اسـتــطعـت أن أجـمع ف ــريقـي الــشخـصـي،
وكبـار نــوابي .وبــدأت أفكّــر بحجـم املهمـة
التـي تواجهنـا .كان ثمـة فراغ للـسلطة يف
بغـ ــداد .حــني دخلـت دبـ ــابـ ــات الــتح ـ ــالف
بغــداد ،كــانـت قــد دمّ ــرت سالح امل ــدفعـيــة
والقـ ــوة املـ ــدرعـ ــة لـلحـ ــرس اجلــمهـ ــوري .
كــانت ديـكتـاتـوريــة البـعث ،بـقيـادة صـدام
حسني ،وهي مـن أقسى النظم الشمولية،

يف األسبوعيني التاليني ،قمت بسلسلة محمومة من اللقاءات ،يف البنتاغون ،وكنتُ أجاه ُد
"لقراءة" احلالة يف العراق والتمعّن بها قبل مغادرتي .بني اجللسات ،كنت أسعى لتجميع أعضاء
الفريق .كان البنتاغون قد عيّنَ للتوّ الكولونيل يف سالح اجلو ،سكوتي نورود ،بصفة مساعد عسكري لي.
كان سكوتي يعرف املسالك يف وزارة الدفاع ،وبدأ مباشرة يظهر مهارات استثنائية .وقدّم
سالح البحرية شاباً ممتلئاً باحليوية هو املالزم أول جاستني ليمون.

القـمعيـة ،يف العـالـم ،تتـوزّعُ أشالءً ،وبـات
قادتهُا ،مالحقني ،مطاردين.
وبـالـرغـم من أنّ قــوات التحــالف ،بقيـادة
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة ،قـ ــد أجنـ ــزت ن ــصف
أه ــدافه ــا املعلـن ــة فـيـم ــا يـتـعلق بـتغـيـي ــر
النـظــام ،عبــر اإلطــاحــة بـصــدام حــسني،
كنــا مــا زلنــا بـعيــدين عـن االهتــداء إلــى
عراقـيني وطنيني مخلصني ،يـستطيعون
حكم العراق يف مرحلة ما بعد البعث.
وفـيـمــا كـنـت يف خـضـم الـتـفكـيــر يف هــذا
الــوضع ،أضـاف الــديبلـومــاسي الـســابق،
واحملـلل اخلـبـي ــر يف مـعه ــد )،(RAND
بع ـ ــداً آخ ـ ــر ،حــني أت ـ ــى إل ـ ــى مـك ـت ـبــي يف
البـنتـاغـون" .جِـري "،قـال ،وهــو ينـاولـني
وثـيق ــة يحـملهــا يف ي ــده" ،يجـب أن تــرى
ه ــذا ".كـنــت أعلـم أن م ــرك ــز (ران ــد) ه ــو
واحـد من أكـثر "مـعاهـد الفكـر" احتـراماً
يف البالد .كانت الـورقة عبـارة عن مسوّدة
تق ــري ــر أعـ ـدّه امل ــرك ــز عـن عـ ــدد الق ــوات
املــطل ــوب ــة السـتـتـب ــاب األمـن يف الع ــراق.
كــانـت الــدراســة حـيــاديــة ،وحــاسـمــة .لـم
يكـن احملتـرفـون يف املـركــز يتعـاملـون مع
سـيـن ــاري ــوه ــات وردي ــة ،ك ــان ــوا يـطـبّق ــون
منطقاً بارداً يف التعامل مع املشكالت.
كــانـت الــدراســة تـسـتقـصـي العالقــة بـني
م ـسـت ــويـ ــات الق ــوات واالسـتقـ ــرار ،خالل
ســبع ـ ــة احــتالالت س ـ ــابق ـ ــة ،ت ـت ـ ــوزّع بــني
الـتجربـة التـي أعقبت حـرب احللفاء ،يف
احل ـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة يف أملـ ــانـيـ ــا
والـي ــاب ــان ،وص ــوالً إل ــى الـص ــوم ــال ع ــام
 ،1993ثمّ إلــى الـبلقــان الحق ـاً يف نهــايــة
الـعق ــد ،وأخـي ــراً جت ــربـتـن ــا ال ــراهـن ــة يف

أفغ ــان ـسـت ــان .وب ــال ــرغـم مـن أنـنـي ل ـسـت
خـبـيــراً ع ــسكــري ـاً ،وجــدتُ الـنـت ــائج الـتـي
توصّلوا إليها مقنعة .ومدعاة للقلق.
أظهــرت الــوثـيق ــة التــاريـخيــة أنه إذا كــان
علـيـك حتقــيق االســتقـ ــرار يف الـ ـسـنـ ــوات
األولــى التـي تعـقب االحـتالل العــسكـري،
ال بـدّ من وجود عـشريـن جنديـاً من قوات
االح ـتـالل لـكـل ألـف نـ ـ ـســم ـ ـ ــة يف ال ـبـل ـ ـ ــد
احملتل.
"عدد سكان العراق اليوم "،يقول التقرير،
"يق ــارب خمـس ـةً وعـش ــرين مـليــون ـاً .هــذا
ال ـ ــرقـم يـت ــطلــب  500ألف جـن ـ ــدي عل ـ ــى
األرض ،لـكي يلبي نسـبة عشـرين عسـكرياً
لكل ألـفٍ من الــسكــان .هــذا الــرقم يــزيــد
ثالثـة أضعاف على عدد القوات األجنبية
املوجودة يف العراق اآلن.
ك ــان الـتـحلـيل مـ ــذهالً .كـنـتُ أوافـق عل ــى
جهـود وزيـر الـدفـاع رامـسـفيلـد الـســاعيـة
إلــى تغـييــر العـسكـريـة األمـريـكيـة بــشكل
يـتـن ــاســب مع الــتح ــدي ــات ال ـص ــاع ــدة يف
القرن الـواحد والعشـرين .كان رامـسفيلد
يـتخيّل وحـدات أصغـر حجمـاً ،وأكثـر قـوة
علـ ـ ــى امل ـنـ ـ ــاورة ،تـ ـ ـس ـنـ ـ ــده ـ ـ ــا جته ـيـ ـ ــزات
"مـضــاعفــة" مـن أسلحــة ذات دقــة ع ــاليــة
وقـوات خاصـة .وكنت أيضـاً أتفق معه بأنّ
ق ـ ــواتـن ـ ــا ال ت ـ ــزال مـجهّ ـ ــزة بـ ـشـكل جـي ـ ــد
الحـتـم ــال قـت ــال أرضـي عـنـيف يف أوروب ــا،
ولكـنه ــا لـي ـسـت ك ــذلك حت ـسّـبـ ـاً ألح ــداث
طــارئــة ميـكن أن ن ــواجههــا يف بقــاعٍ أبعــد
مـن العــالـم .عالوة عل ــى ذلك ،فــإنّ قــوات
رامـسفيلد األكثر خفّةً وسرعةً قد حققت
نصـراً خـاطفـاً ،مــذهالً يف العـراق .ولـكن،
هل الـوضع علـى األرض يف العـراق يـدعم

االستـنتــاج ب ــأنّنــا نـحتــاج إلــى ثـلث قــوات
االحـتالل الـتي تـقتــرحهــا الــدراســة الـتي
أعدّها مركز (راند).
بع ـ ــد الـ ــظه ـ ــر مــن ذلـك ال ـي ـ ــوم ،أع ـ ــددتُ
تلخـيـصـ ـاً مـن ن ــسخ ــة م ـس ــودة الـتق ــري ــر
وأرسل ــته ـ ــا ،ع ـب ـ ــر الـك ـ ــوري ـ ــدور ،إل ـ ــى دون
رامــسفـيلــد" .أعـتق ــد أنه يجـب أن تــدرس
هــذا "،قلـتُ يف مالحـظـتـي املكـتــوبــة علــى
الغالف.
م ـرّ الــزمـن ،ولـم أسـمع مـنه شـيـئ ـاً الـبـتــة
بخصوص التقرير.
يف الـي ــوم الـت ــالـي ،كـنـت أنـ ــا والك ــول ــونـيل
نورود نتحدث عن مهمّتنا.
"هـل تع ــرف ،سـي ــدي "،قـ ــال ،بع ــدم ــا ق ــرأ
جدول فـريقنـا" ،جميع املـدنيني يف بـغداد
هم من املـتطـوعـني .سيكـون العـمل صعبـاً
ومنهِكاً ،ورمبا خطـيراً ".كان على حق .لم
يـكن مبقـدور سـلطــة التحـالف املــؤقتـة أن
تـ ـنـجـح م ــن دون أن أق ـ ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ ــدور املـلـه ــم
واملــوقــظ إلخالص وتفــاؤل الـن ــاس معـي.
بع ــد الـتـفكـي ــر يف ه ــذا ملـيـ ـاً ،ولع ــدد مـن
األيام ،اسـتقرّ بـي الرأي علـى شعار املـهمّة
الذي كنتُ آمل أن يبثّ التفاؤل.
اخـتـ ــار سك ــوتـي شخ ـصـ ـاً يف الـبـنـت ــاغ ــون
لـيقوم بتجهـيز لوحـات األسماء اخلـشبية
الـطــويلــة ملكــاتـبنــا .علــى لــوحـتي ،أضــاف
الصـانعُ عبـارةً سيـراهـا الـزوّار إلـى مكـتبي
على مدى أربعة عشـر شهراً قادمة ،تقول:
للنجاحِ ألفُ أبّ.
خالل تـلك الــشهــور ،كـنـت أقــول ألعـضــاء
فـ ــريقـي بـ ــأنـنـي أعـنـي كـل كلـمـ ــة يف هـ ــذه
العبارة.
يف غ ـ ــض ـ ـ ـ ــون ذلــك ،ك ـ ـ ـ ــان ــت ق ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــدأت

"التـسريبـات" املعتادة يف واشنـطن .أخبارُ
تعـيـيـنـي احملـتـمـل وصلـت إل ـ ــى وس ـ ــائل
اإلعالم بعــد لقــائـي مع الــرئـيـس بــوقـت
قصيـر .ودارت طاحـونة اإلشـاعات بـأعلى
س ــرعــتهـ ــا ،مح ــاول ـ ـةً تقـيـيـم اخـتـي ــاري،
وعـالقته بـاحلـرب الـدائـرة علـى الـسـطح
بــني وزي ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع رامـ ــسفــيل ـ ــد ووزي ـ ــر
اخلارجية كولن باول.
بعــض القـصـص أش ــارت إل ــى أنـنـي كـنـت
أعرف رامـسفيـلد مـنذ أن كـنا نـخدم مـعاً
يف إدارة ف ـ ـ ــورد .وألنـه ــم الحـ ــظ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ــأن
رام ـ ــسفــيل ـ ــد ه ـ ــو ال ـ ــذي اق ـت ـ ــرح اس ـمــي
للـرئيس للقيام بـاملهمة ،خرجـوا بنتيجة
تقول بأنـني "رَجُلهُ ".قصص أخرى ركّزت
عـلى سنوات خدمتـي الطويلة يف السلك
الـديبـلومـاسي ،حـيث أتيـحت لي خاللـها
معـرفة بـاول ،وتكهّنت بـأنني حقـاً مرشّح
وزارة اخلارجية.
كـان واضحاً أنّ الـرئيـس بوش علـى دراية
بـكل ه ــذه ال ـشـ ــائعـ ــات ألنه ،يف األسـب ــوع
ال ـتـ ـ ــالــي ،وق ـبـل أربعـ ـ ــة أي ـ ـ ــام فق ــط مــن
مغ ــادرتي إلــى بغــداد ،دع ــاني إل ــى تنــاول
الغـداء مـعه ،وحيــداً ،يف البـيت األبـيض،
قبل اجتماع جمللس األمن القومي.
أكلنـا يف غرفـة صغيرة ،لـيست بعـيدة عن
املـكـتـب الـبـي ـض ـ ــاوي ،وك ـ ــانـت الـن ـ ــواف ـ ــذ
مفتـوحـة علـى حـديقــة البـيت األبـيض.
كالنا كـان رياضياً ،جورج بوش كان عدّاء،
وأنا كنت مدرّب رفع أثقـال ،وقد اشتركتُ
يف مـن ـ ــافـ ـس ـ ــات الـ ـسـب ـ ــاعـي ،وسـب ـ ــاق ـ ــات
املــاراث ــون .هكــذا اكـتفـيـنــا ب ــأكل سلـطــة
الكمّثرى واخلضراوات.
بعد نقاشات واسعـة النطاق حول قضايا

السياسة اخلارجية ،ركّزنا على العراق.
"مـ ــاذا ميكـنـنـي أن أفـعل مل ـس ــاعـ ــدتك؟"
سأل بوش.
"أحـتـ ــاج للـمـ ـس ــاع ــدة يف بــضع ــة أم ــور،
سيدي الرئيس "،قلت.
أوالً ،أشـرتُ إلى أنّ جتربـتي يف احلكومة
والقطـاع اخلاص ،جعلتني مدافعاً قوياً
عن مبدأ "وحـدة القيادة" .ال ميكنني أن
أجنح إذا كــان هـنــاك آخ ــرون يف العــراق
يقولون إنهم هم أيضاً ميثّلون الرئيس.
كـنـت بـ ـشـكل خـ ــاص مهـتـم ـ ـاً مبـ ـسـ ــؤول
مجلس األمن القومي ،زاملاي خليل زاد،
الـذي كان يـحمل لقب "مبعـوث رئاسي"،
والــذي زار العــراق يف مـنتـصـف نيـســان،
لـيساعـد جي غارنـر يف اإلتصال بـالقادة
ال ـسـيــاسـيـني .وكــان لــدي انـطـبــاع ب ــأنه
ســوف ي ـسـتـم ـرّ يف زي ــارة العــراق ح ــامالً
صفة "املبعوث".
"سيــدي الــرئيـس ،هــذا يعـني أيـض ـاً أنه
يجب أن أمـتلك الـصالحيـة الكـاملـة يف
ت ــسخـي ــر مـ ــوارد احلك ــوم ــة األمـ ــريكـي ــة
إلعادة بناء العراق".
"أفهم وأوافق "،قال مباشرة.
"ســيك ــون ذلك ش ــاقّـ ـاً ،وي ـسـتغ ــرق وقـتـ ـاً
ط ــويالً "،قلـت" ،سبــاقُ مــاراث ــون ،وليـس
مـسافـات قصـيرة .وسـوف أحتـاج دعمك
ل ـش ــراء ال ــوقـت مـن أجـل القـيـ ــام بعـملٍ
محترم".
كـان بعض النـاس يظـنّ أن باستـطاعـتنا
الفـوز باحتالل قصـير ،وتسليـم السلطة
ب ـس ــرع ــة إلـ ــى مجـم ــوعـ ــة مخـت ــارة مـن
املنـفيـني العــراقـيني .بُـني هــذا الـتفــاؤل
يف جــزء مـنه علــى الــسهــولــة الـن ـسـبـيــة
للحملة العـسكرية التـي وصفت "بنزهة
قـصـي ــرة ".ويـب ــدو أنّ ه ــذا الـتـص ــورّ ق ــد
شجّعته تـوقّعـات بعض هـؤالء املنـفيني.
قبل يـوم فـقط ،وفـيمـا كـنتُ يف طــريقي
إلــى عـملـي يف الـبـنـتــاغــون ،كــان اخلـبــر
الرئيسي يف نشرة السادسة مساء إعالن
جـي غـ ــارنـ ــر عـن نـيـتـه تعـيـني حـكـ ــومـ ــة
عراقية يف اخلامس عشر من أيار .كادت
سـي ــارتـيــتخ ــرج عـن م ـس ــاره ــا يف ش ــارع
جورج واشنطن.
كنتُ أعـي أن عمالً حذراً يجب القيام به
لتجـنّب جتــريح املنـاصــرين ،العـراقـيني
واألمـ ـ ـ ــريـك ـيــني ،لـه ـ ـ ــذه الـف ـ ـ ــانــت ـ ـ ــازي ـ ـ ــا
الطــائشـة -مـا كـان يُطـلِقُ عليه الـبعضُ
يف اإلدارة "نقـالً مبكـراً" للــسلطـة -الـتي
تبلـورت جزئياً بسبـب كرههم فكرة "بناء
األمـة ".ذكــرتُ للــرئيـس أن مـنح العـراق
بـني ـةً سيــاسيـةً مــستقــرةً يتـطلّـب ،ليـس
إنـشـاء مـؤسـسـات دميـوقــراطيـةفحـسب،
بـل خـلـق م ـ ـ ــا أسـ ـمـ ـيـ ـتـه "م ـ ـصّ ـ ـ ــاص ـ ـ ــات
صدمـة" ،اجتمـاعيـة أيضـاً ،وهي مبثـابة
مؤسـسات تـشكّل عمـاد اجملتمع املـدني-
صحــافــة حـ ـرّة ،نقــابــات عـمّــال ،أحــزاب
سـيـ ــاسـيـ ــة ،ومـن ـظّـم ـ ــات مهـنـيـ ــة .هـ ــذه
األشيــاء ،قلتُ للـرئيـس ،هي مــا يسـاعـد
علـى طمـأنـة اجلمـيع من بـأس حكـومـة
متنفذة.
"أفهـم ذلك "،قــال ال ــرئيـس بــوش" .وأنــا
مـلتــزم متــام ـاً بــاإلتيــان بحكــومــة متـثّلُ
الـ ـ ــشعـ ـبَ العـ ـ ــراقــي .إن ـنـ ـ ــا ل ــن نخـ ـ ــذل
العراق ".تـوقّف برهةً ،ثم أضـاف مؤكّداً،
"سوف نبقـى حتى تُنجَزَ املهمّة .ميكنك
أن تراهن عـلى دعمـي ،بغض النـظر عن
الــروزنــامــة الــسي ــاسيــة ،أو مــا ميـكن أن
تقوله وسائل اإلعالم".
"ثـمـ ــة ق ـضـيـ ــة أخـ ــرى هـ ــامّـ ــة  ،سـيـ ــدي
ال ــرئـي ــس "،أضفـتُ" .عـ ــدد الق ــوات .أن ــا
ديــبلـ ــومـ ــاسـي ولـ ـسـتُ جـنـ ــراالً .لـكـنـنـي
اطلعتُ علـى تقريرٍ أعتبـره مقنعاً ،أعدّه
م ــرك ــز (ران ــد) ،يـ ــرى أنه إذا أردنـ ــا جلـب
االستقرار إلى العراق ،فـإننا نحتاج إلى
ع ــدد أكبــر بكـثيــر مـن القــوات املــوجــودة
اآلن".
حـرص بوش على اإلصغـاء جيداً ،وأشار
إل ــى أنّ ال ــوزي ــر ب ــاول ووزارة اخل ــارجـي ــة
سـ ـ ــوف يح ـ ــاوالن جت ـن ـي ـ ــد امل ـ ــزي ـ ــد مــن
القـوات من دول صديقة" .لكنني سأذكر
ذلك" ،قال.
بع ـ ــد االن ــته ـ ــاء مــن غ ـ ــدائ ـن ـ ــا ،ق ـ ــادنــي
الـرئيـس إلــى املكتـب البـيضــاوي ،وطلب
مـن اآلخــريـن أن يـنـضـمّــوا إلـيـنــا .حـني
اصـطفّـوا كـتف ـاً لكـتف -نــائب الــرئيـس،
وزيــرا اخلــارجـيــة والــدفــاع ،م ـسـت ـشــارة
األم ــن الق ـ ـ ــومــي ك ـ ـ ــون ـ ـ ــدالــي ـ ـ ــزا راي ـ ــس
(كـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــدي) ،وآنـ ـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ـ ــارد ،رئ ــي ـ ـ ــس
املستـشارين يف البيـت األبيض -أومأ لي
ب ــوش ب ــاجلل ــوس علـ ــى الك ــرسـي ق ــربه،
وق ــال م ــازحـ ـاً" ،ال أعلـم إن كـنّ ــا نحـت ــاج
لهذا االجتماع علـى أي حال .جِري وأنا
خرجنا منه للتوّ".
كـ ــانـت رسـ ــالـتـه واضحـ ــة .لـم أكــن رجل
رامـ ــسفــيل ـ ــد وال رجل بـ ــاول .كـن ـتُ رجلَ
ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس.

يتبع

