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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 الثالثة)
خفَـتَ ضجـيجُ مح ـرّك الـطــائــرة ثــانـي ـةً .كـنــا قــد
ارتفعنـا ألكثـر من  500قـدم .أصـواتٌ تـطنّ ،وأرضُ
الــطـ ــائـ ــرة بـ ــدأت متــيلُ حتـت أقـ ــدامِـنـ ــا .إشـ ــاراتُ
الـهبوط بـدأت تعمل .كنّـا نهبـط يف بغداد .أعـضاء
فــريقـي صعــدوا يف سيـارة مـصفّحـة ،سـارت وسـط
ق ــافل ــة صغـيــرة ،حتـمـيهــا مـن املقــدمــة واملــؤخــرة
سـي ــارات (هـ ــامفـي) م ــدرّعـ ــة ،تعـتلـيه ــا األسـلح ــة
األوتـومــاتيـكيـة وقـاذفــات القنــابل .فـصـيلتــان من
حــرس األمـن ،ب ـسـتــرات واقـي ــة ،يحـمل ــون أسلحــة
أوتـومــاتيـكيــة ،ركبـوا يف عـربـات مـصفّحـة ،وسـاروا
خلفـنــا وأمــامـنــا .مــا إن مــررنــا بــامل ـسـلك املـثقّـب
بـالـرصـاص ،كـانت طـائـرة أبـاتشـي ،مبظهـر شـريـر،
تهدرُ فوقنا ،مشكّلةً غطاءً جوياً.
شعـرنــا بقـشعـريــرة التـكيـيف داخل الــسيــارة ،بعـد
احلــرارة ال ـشــديــدة الـتـي واجهـتـن ــا علــى الـط ــريق
اإلسفـلتـي .إنه أيــار فقـط ،قلـتُ يف نفـسـي ،فكـيف
سيكون عليه احلال يف آب؟
طـريق مـطار بـغداد ،املـؤلّف مـن مسـارب ستـة ،هو،
مثل كـل شيء آخر يف العـراق ،كان قـد سُمّي تيـمّناً
بـص ـدّام ح ـسـني .كــان الـطــريـق مهج ــوراً تقــريـب ـاً،
ونحـن نسـرعُ بـاجتـاه مـركـز املـدينـة ،خـمسـة أميـال
بــاجتــاه ال ـشــرق .كــانـت دبــابــات أبــرامــز ،وعــربــات
بــرادلي املقـاتلـة حتـمي بعـض ،وليــس كلّ ،املنـافـذ
والـثغ ــرات ،فـيـم ــا وهجُ احل ــرارة يــشعّ مـن دروعِه ــا
الـبـنـي ــة ،املكــس ــوة ب ــالغـب ــار .ك ــان رتل مـن سـي ــارات
(ه ــامفـي) يـتجه غــرب ـاً ،ولـم تكـن هـنــاك سـيــارات
عــراقيــة علـى الـطــريق ،بــاستـثنـاء ركـام شــاحنـات
سـ ــود أو سـيـ ــارات جـيـب ،روسـيـ ــة ال ـصــنع ،تـ ــرقـ ــد
مــدمّــرة ،إث ــر القـتــال الــش ــرس ،والقـصـيــر األمــد،
لالستيالء على بغداد.
ك ــانـت اإلش ــارات اخلــضـ ــر للــطـ ــريق ال ــرئـيـ ـسـي ــة،
املكتوبـة باألحـرف العربيـة والالتينيـة ،والتي تدلّ
علــى مـســافــات اخملــارج ،تعـطي الـطــريق اخلــاويــة
مــسح ـةً ســريــالـيــة .ك ــان ميكـن أن نكــون يف فـيلـم
خيــالـي عن لــوس أجنلـس بعــد الـقيــامــة ،املــدينــة
الـتـي تـض ــاهـي بغ ــداد مـن حـيـث املــس ــاح ــة وع ــدد
الـسكّـان .وفيمـا كنـا نقتـرب شيئـاً فـشيئ ـاً من قلب
الع ــاصـم ــة ،رحـتُ أحـ ـدّق ب ــاجل ــادّات ،املـتق ــاطع ــة،
واخلاويـة ،من خالل سياجات الـدّفلى ،وهي حتدّدُ
طـرق الـسيـر املـوازيــة .لم تـكن تـوجـد حـركــة سيـر
عل ــى أيّ من هــذه الـش ــوارع .غيــر أنّ ال ـدّخــان كــان
أكثــر كثـاف ـةً هنــا ،يفـورُ يف سـحب رمـاديـة أو سـود،
مـتصاعـداً من النوافـذ امللفوحـة بالهبـاب ،لألبنية
احلكومية.
بعـدئـذ ،سـمعنـا إطالق نـار ألسلحــة خفيفـة تـأتي
من ميـني الطـريق .وقع بصـري علـى سيـارة شحن
(بيك آب) ،بـيضــاء ،متـسخـة ،تـدور حـول الـزاويـة،
ينـتصـب فيهـا رجالن يـتكئـان علـى كـومـة مقلـوبـة
من األثـاث يف سـريـر الشّـاحنـة .الشـاحنـةُ اخـتفت
خلف أيكـة من أشجـار النخيل ،عـلى طـول الكتف
اليمني للطريق.
"رجال يقومون بأعمال النهب "،قال سكوتي نورود
مــن مـقع ـ ــده اخلـلفــي" .يُ ــطلِـقُ علــيهــم جــن ـ ــودُن ـ ــا
(سـ ــاحـبـي األس ـ ـرّة) ،ألنهــم ال ميلـكـ ــون يف العـ ــادة
واسـ ــط ـ ـ ــة نـقـل .أع ـتـق ـ ـ ــد أنّ ه ـ ـ ــؤالء ق ـ ـ ــد وج ـ ـ ــدوا
الشاحنة ،ويبدو أنّ أحدهم يدافعُ عن ممتلكاته".
أومــأتُ بــرأسي ،هــازئ ـاً من هــذه املفــارقــة ،متــذكّــراً
أعـمـ ــال الــنهـب وال ــسلـب يف لـ ــوس أجنل ــس خالل
مظـاهرات رودنـي كينغ عـام  1992.وحيـث أن قسم
الـبــولـيــس يف تـلك املــديـنــة لـم يكـن قــادراً أو رمبــا
راغبـاً بـوقف الفـوضـى ،تعـالت دعـوات لالسـتنجـاد
بـاجلنـود من أجل الـتدخّل إلعـادة النـظام بـالقوة.
بعـد مـرور أحـد عـشـر عـامـاً ،يف بغــداد ،ذابت قـوات
األمن العــراقيــة ،ومعهــا اجليـش العـراقـي ،أقصـد
اخ ــتف ــت أو "حلّ ــت نفـ ـ ــسهـ ـ ــا" حـ ـ ـســب امل ــصـ ـطـلح
العـسكري .وبـالطبع ،فـإنّ األربعني ألفـاً من جـنود
امل ــارينــز الــذيـن يحـتلــون بغــداد الـكب ــرى ،لم تـكن
لديهم األوامر لوقف اللصوص.
مــررنــا بــأكثــر مـن رتل دبــابــات وعــربــات (بــرادلي)،
على طـول طريق املطـار ،ورأينا املزيـد من العربات
األمــريـكيــة املــدرّع ــة ،وسيــارات (هــامفـي) ،تن ـصّبُ
علــى متـونهـا مـدافع رشـاشـة ،وتـربـضُ يف وضعيـة
دفـاعيـة ،يف شمـال وجنـوب الطـريق العـام .كنـا قـد
رأيـن ـ ــا للـت ـ ـوّ سـيـ ــارة شـ ــاحـنـ ــة (بـيـك آب) ملـيـئـ ــة
باملسروقـات تشقّ طريقها بعيـداً ،ال يتحدّاها أحد
سـ ــوى مـ ــواطـن بـ ــائ ــس ي ـطـلق الـنـ ــار مـن سـالحه
(AK-47).إنّ رشق ــة واح ــدة مـن مـ ــدفع دب ــاب ــة
أبــرامــز ك ــان كفـيالً بـجعل الـبـيك آب تـتـبخّ ــر ،مع
لصـوصهـا .ولكـن ،استنـاداً إلـى ايجـاز صـحفي من
الـقيــادة املــركــزيــة يف قـط ــر ،لم يـكن ل ــدينــا قــوات
كـ ــافـي ـ ــة يف بغـ ــداد "حلـمـ ــايـ ــة أهـ ــداف تـكـتـيـكـيـ ــة
أس ــاسـي ــة" -دوائ ــر مـ ــواصالت ،جــسـ ــور ،مفـ ــاعالت
ط ــاق ــة ،مـص ــارف ،م ـسـت ــودع ــات ذخـي ــرة -ومـن ثـمّ
تنظيم دوريات يف الشوارع أيضاً.
تـذكّــرتُ كلمـات تقـريـر (رانــد) .يجب أن يـتغيّـر كلّ
هـذا .وبـسـرعـة .كـانـت تلك ،بـشكل أو بـآخـر ،أولـى
مــوجــات الـنهـب والــسلـب ،بع ــد سق ــوط بغــداد يف
نـيسـان والـتي عجّلـت بتعـيينـي مبعـوثـاً رئـاسيـاً يف
العـ ــراق .ومـ ــا إن خـمـ ــدت الـن ــشـ ــوة بـني احل ــشـ ــود
الع ــراقـي ــة الـتـي حـيّـت اإلط ــاح ــة بـتـمـث ــال ص ــدام
حـسني يف ساحـة الفردوس ،والـتي بُثّت صـورها يف
كـل أنح ـ ــاء العـ ــالـم ،حـتـ ــى بـ ــدأت وسـ ــائـل اإلعالم
العـامليــة بتغـطيـة ال تتــوقف ألعمـال الـسلب الـتي
تلـت .وك ـ ــأنّ ط ـ ــاقـم ك ـ ــامـي ـ ــرات الـتــص ـ ــوي ـ ــر أداروا
عـدسـاتـهم ،فجــأة ،من صـور الـدبـابـات األمـريـكيـة
املـنتصـرة ،وهي تـقتحم مـواقع الـعدو ،إلـى تغطـية
مـ ـسـتـمـ ــرة لـ ــرجـ ــال كـ ــاحلـني يـ ــسلـبـ ــون األبـنـيـ ــة
احلـكـ ــومـيـ ــة ،ح ـ ــاملــني عل ـ ــى ظهـ ــورهــم املقـ ــاعـ ــد
والكراسـي وأجهزة التبريد املركـزية ،والشمعدانات
الكريستالية ،والتحف املزخرفة.
شـبكــات الـتلفــزة املـتنــافـســة ،مــدفــوعــة بـشهــوتهــا
لتـصيّــد مشـاهـد "بصـريـة" دامغـة ،كـانت تـستـمتع
بـتغـطيــة مــراسلـيهــا الفــوضــى العــارمــة يف شــوارع
بغـداد .إالّ أّن وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسفـيلــد لم
يـكن مسـتمتعـاً .خالل مؤمتـر صحفي لـلبنتـاغون
يف احلادي عشر من نيسان ،خرج عن طوره.
"ت ـصـفحـت ج ــري ــدة ه ــذا الـي ــوم ،ولـم أسـتــطع أن
أصـ ـ ـ ـدّق "،أعلــن رام ـ ــسف ــيلـ ـ ــد" .قـ ـ ــرأتُ ثــمـ ـ ــانــيـ ـ ــة
افـتـتـ ــاحـيـ ــات تــتح ـ ـدّث عــن الفـ ــوض ـ ــى ،والعــنف،
والقالقل .إنهـا النغمـة نفسهـا ،فالـسّماء تتـداعى.
لـم أر شـيـئـ ـاً ي ـشـبـه ذلك مـن قــبل! ونحـن ال ن ــزال
أمـام بلـد حتـرّر للتـو ،وأمــام بشـر تعـرّضــوا للقمع،
حتت قبضـة ديكتاتور شريـر ،وهاهم أحرار .الصور
التي تـرونهـا علـى شـاشــات التلفـزيـون ،وتُعـاد املـرة
تلـ ــو امل ـ ـرّة ،هــي نف ــس الــصـ ــور لــنف ــس الـ ــشخــص
اخلـارج من مبـنى مـا ،حامـالً جرّة مـزهريـة ،وهذه
ترونها عشـرين مرة متتاليـة ،ما يجعلكم تقولون:

منفّذاً وعده ،سلّمني بوش رسالة يف التاسع من أيار تشير إلى تعييني مبعوثاً للرئيس يف العراق،
بصالحيات كاملة ،أمارسها على كلّ موظفي احلكومة األميركية ،ونشاطاتها ومتويلها هناك .وحذا حذوه
رامسفيلد بأن عينني مديراً لسلطة التحالف املؤقتة ،مسلّحاً بكلّ "الوظائف التشريعية والتنفيذية
واحلقوقية" يف العراق .هاتان الوثيقتان ،احملشورتان يف حقيبتي املتخمة باألوراق ،على املقعد
القاذف للطائرة )(C-130أعطتاني القوة التي أحتاجها لهذا العمل ،وكنت متلهّفاً ألن أبدأ.

إلهي… ،أتوجد كل هذه اجلِرار يف هذا البلد؟"
غير أنّ انتقاد رامسفيلد كان يخفي أولى تباشير
الـقلق يف دوائ ــر البـنتــاغــون ،حـيث أنّ املـس ــؤولني
العـسكــريني واملــدنيـني التـابـعني للـوزيـر ،والــذين
تقع على عاتقهم مسـؤولية عراق ما بعد احلرب،
بدأوا يـواجهون واقع احتالل بلـد إسالمي شاسع،
يقع يف قلب الشرق األوسط املتفجّر.
اآلن ،وف ــي ــمـ ـ ـ ــا ك ــنـ ـتُ أدخـل ،يف تـلــك ال ـ ـظـه ــيـ ـ ـ ــرة
الــدخــانـيــة ،وسـط بغ ــداد ،فكّــرتُ ب ــاللقــاء الــذي
جـمعـنـي مع جـي غ ــارنـ ــر يف الك ــويـت ،قـبل لـيل ــة
فقط .كـنتُ قد طلبتُ منه ،ومن فـريقه الرئيسي،
أن ي ـطـي ــروا مــن بغـ ــداد ،ويقـ ــابل ــونـنـي يف فـن ــدق
م ـ ــاريـ ـ ــوت ،علـ ـ ــى العـ ــشـ ـ ــاء ،لإلطـالع عل ـ ــى آخ ـ ــر
الـتــط ـ ــورات .وقع ـتُ يف محـبـ ــة جــي عل ـ ــى الفـ ــور،
ورأيــت ف ـيـه رجالً دمــث ـ ـ ـ ـاً ،سَل ـ ــس ال ــتع ـ ـ ــامـل ،مع
ابتسامة جـاهزة ولَكنة جنـوبية .لكنّ جي لم يكن
يـبتــسم كـثيـراً تـلك اللـيلــة .من الــواضح أنه كـان
متـضايقـاً من الـتقاريـر اإلعالميـة التي قـالت إنه
اسـتُبـدِلَ بـسـبب ســوء إدارته عـمليـة إعـادة الـبنـاء
الـتـي لـم يـتج ــاوز عـم ــرهـ ــا ثالث ــة أس ــابـيع .ك ــان
اخلـب ــران ال ــرئـي ـسـي ــان يف (نـي ــوي ــورك ت ــامي ــز) و
(واشنطن بـوست) يف ذلك الصـباح يتحـدّثان عن
عمليـة تغيير شـاملة تـطال (مكتب إعـادة اإلعمار
واملساعدة اإلنسانية) ،مبا يف ذلك غارنر نفسه.
"كل هــذه القصـص وضعتـني يف مــوقف صعب ،ال
يطاق ،جِري "،قال غارنر.
"إنهـا الـتسـريبـات املعتـادة فقط ،يـا جـي "،قلتُ له
مطمئِناً" ،ثمة أناس ميلكون برامج وضغائن".
كـنـت مـتع ــاطفـ ـاً مع جـي ،هــذا اجلـنــدي الــس ــابق
الذي عـاد من الـتقاعـد ،ال لشـيء ،سوى أنه يـريد
تقدمي املـساعدة لـوطنه .وشعرت بـقوة أنّ خدمته
يجـب أن حتظـى بـالتقـديـر ،وأنه كـان يـستحقّ أن
يُعــامَل بكـلّ احتــرام .غيــر أن التــركيــز املتــواصل
لــوســائـل اإلعالم عل ــى "الفــوض ــى" يف بغــداد قــد
أض ـرّ بـصــورة غــارنــر .لـم يكـن ذلك فقـط بـسـبب
بـعبع رامـسـفيلــد -الصـورة الـنمـطيـة لـشــابّ يفـرّ
بجـرّة طويلـة زرقاء -بل تلـك التقاريـر الصـحفية
عـن أرت ــال غ ــاضـب ــة مـن الـنـ ــاس علـ ــى محــط ــات
الـ ـ ــوقـ ـ ــود ،وال ــنهــب "الـ ــش ـ ـ ــامل" مل ــتحـف العـ ـ ــراق
الـوطني ،حيث عـمد اللصـوص إلى سـرقة اآلالف
مـن القـطع األثــريــة ،التـي ال تقــدر بثـمن ،والـتي
يعـود تاريـخها إلـى فجر احلـضارة يف بالد مـا بني
الــنهـ ــريـن .ميـكـن أن يـكـ ــون غـ ــارنـ ــر وفـ ــريـقه قـ ــد
ارتكـب ــوا أخـطـ ــاءً ،لكـنه ميـتـلك جت ــرب ــة أكـب ــر يف
الع ــراق ممـ ــا أملـكه ،وكـنـت أري ــد انـتق ــاالً ه ــادئـ ـاً
للصالحـيات بـني مكتب إعـادة اإلعمـار واملسـاعدة
اإلن ــس ـ ــانــي ـ ــة وبــني سلــط ـ ــة الــتح ـ ــالف امل ـ ــؤقــت ـ ــة
اجلـديــدة .هكـذا ،يف لـيل يـوم األحــد يف الكــويت،
وعلـى املـائـدة خــروف وأوراق عنـب محـشـوة ،كـنت
قـد أكــدت له رغبـتي بـضمّه إلــى إدارتنـا .مع هـذا،
كـنت أعـي جيـداً أنـني حلـلتُ مكــانه ،ليـس بـسـبب
إخف ــاق ــاتـه ،بل ألنّ ال ــرئـيــس ورام ــسفـيل ــد ك ــان ــا
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يــريــدان أحــداً ميـتلك جتــرب ــة سي ــاسي ــة يتـصــدى
للمهمـة .وكقضية إجـرائية ،كنت أعلـم أنني أحتاج
إلـيه قــريـب ـاً مـنـي حـتــى أسـتـطـيع أن أثـبّـتَ قــدمـي
حتـتي .يف نهـايـة العـشـاء ،شعـرتُ بــأن جي قـد قـرر
املكــوث يف بغــداد ،حتــى مــوعــد مغــادرته احملــدد يف
اخلامس عشر من حزيران.
اآلن ،بعـد مرور عشرين سـاعة ،كانت قافـلتنا تتابع
طـريقهـا عبـر شـارع القـادسيـة الـرئيـسي ،اخلـاوي،
باجتـاه دجلة ،قـرب ضاحـية الـكرخ ،يف بغـداد ،وهي
املنـطقـة الـتي كــانت تُــستخ ـدَم كمحـميــة حصـريـة
لنـظام صدام .كنا نتـوجّه إلى مقرات (مكتب إعادة
اإلعمــار واملسـاعــدة اإلنسـانيـة) الـذي أقـامه غـارنـر
يف القصر اجلمهوري ،الـذي يحتلّ مساحة ال تقل
عن ثمـانـني هكتـاراً ،عنـد مـنحنـى النهــر .لألفضل
أو لألســوأ ،هــذا سـيكــون مقــراً لــسلـطــة الـتحــالف
املؤقتة ،أيضاً.
تـ ــوقفـت سـيـ ــارة الهـ ــامفـي الـتـي كـ ــانـت تـ ـسـيـ ــر يف
املـقدمـة عنـد حاجـز من أكـياس الـرمل ،عـبر بـوابة
القـصــر .ومــا إن دخـلن ــا عبــر املــدخل املق ــوس ،بني
صف ـ ــوف م ــن شج ـ ــر ال ــنخ ـيـل امللـكــيـ ـ ــة ،امله ــمل ـ ــة،
استــرقـتُ النـظــر إلــى قبــة األج ـرّ الـفيــروزيــة الـتي
جتلّلُ اجلـن ــاحَ الـيـمـيـنـي .لــم يكـن الـبـنـي ــان ميـثّل
الفيـلَ األبيض ،كـما كـنت أتخيّـلُ يف واشنطـن ،وأنا
أدرسُ الــص ــور اجل ــويـ ــة للـمـ ــوقع .ك ــان ميــثل فــيالً
فيروزياً.
مـن بني القـرارات التـي أُجبـر غـارنـر علـى اتخـاذهـا
يف حـمـ ــأة األح ـ ــداث ،يف تلـك األيـ ــام األول ـ ــى بعـ ــد
سقـوط بغــداد ،هي اخـتيـار هـذا املـوقع ،والــذي لم
يكـن ص ــائـبـ ـاً الـبـت ــة .لــم يكـن القـص ــر فقـط غـي ــر
عـملـي ،ك ــونه ك ــان مع ــزوالً عـن احلـي ــاة الـثق ــافـي ــة
واملهنـية للعـاصمـة ،بل ألنه كان مـرتبطـاً ،بشكل ال
من ــاصّ منـه ،بنـظ ــام البـعث يف أذهــان العــراقـيني.
كان ضبـاط اخملابرات البعثيون قد عذبوا وأعدموا
أع ــداداً غـيـ ــر مع ــروف ــة مـن املـن ــشقّـني ،يف األقـبـي ــة
والغــرف اخلــارجيــة لهــذا القـصــر بــالــذات .عــرفتُ
ذلـك ح ــني دخل ــت أول مجــمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن العــمـ ـ ــال
العـ ــراقـيــني القــصـ ــر ،بعـ ــد الــتحـ ــريـ ــر ،وانـفجـ ــروا
بالبكاء لرؤيتهم برهاناً حياً على تبذير صدّام.
القــسم األعــظم مـن القـص ــر بنـي يف خمــسيـنيــات
القـرن املـاضـي  ،يف تبـذيـر غــريب لعـائــدات النـفط
البـرجوازية يف البالد .الحقـاً ،أضاف صدام حسني
جـنـ ــاحـني تـ ــوأمــني ،لهـمـ ــا شـكل الـهالل ،مـ ــزيـنـني
ب ـصّف مـن األعـم ــدة ،م ــزخ ــرفـتـني ب ــأسل ــوب ن ــازي
جديد ،يخلو من الـذائقة ،مع متثالني من البرونز
للــديكتـاتـور ،يـبلغ ارتفـاع كل مـنهمــا اثنـتي عـشـرة
قـ ـ ــدم ـ ـ ـاً .هـ ـ ــذان ال ـت ـمــثـ ـ ــاالن يع ـتــمـ ـ ــران قـ ـبّع ـتــني
عـسكــريتني غــريبتـني ،متثّلُ اخلـوذةَ الـرمـز لـلحكم
البــريطـانـي .دخلنـا الـردهـةَ الـرخــامي ـةَ ،البـرّاقـة،
ووجدنـاها مـصلّبة بـأسالك الكهربـاء واالتصاالت،
ووجــدتُ نفـسـي أشـمّ نــوعـني مـن الــرائحــة :بقــايــا
مـازوت ،وتـوالـيتـات ،نقّـالـة ،معـطّلـة" .ال كهـربـاء أو
ماء جارٍ ،سيدي "،قال أحد حرّاس األمن ،من ذوي
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البنية القوية ،وهو يرتّب لي حقائبي.
وال تـ ــوجـ ــد مـكــيفـ ــات هـ ــواء أيــض ـ ـاً .كـ ــان الــضـ ــرر
الــرئيـسـي للبـنيــة التحـتيــة خالل املعـركـة إصـابـة
مباشرة ملصنع املكيفات الهوائية ،برأس صاروخي،
مُوجّه حرارياً.
كـنـتُ علـ ــى بع ــد ثـم ــانـي ــة آالف مـيل ،وقـ ــرنٍ عل ــى
األقل ،عن الوطن.
الحقـاً خالل ذلك املسـاء ،وبعد مـصافحـة كل فرد
تقــريب ـاً من آالف املــوظفـني واجلنـود املـتمـركــزين
هـنـ ــاك يف امل ـ ــوقع -مبـ ــا يف ذلـك رجـ ــال اخلـ ــدمـ ــة
ال ـشـبــان ،املــرحـني ،يف املـطـبخ ال ـشــديــد احلــرارة-
حضـرتُ اجـتمـاعـاً" ،علـى الـواقف" ،عُقِـدَ يف قـاعـة
كبيرة يف إحدى أجنحة القصر.
لـم يكـن هنــاك مـيكــروفــون ،فــوقفـتُ بجــانـب جي
غ ــارن ــر ،عل ــى رأس احلــش ــد ،وك ــان علـيّ أن أص ــرخ
تقـريب ـاً ليتـمكّنــوا من سمـاعي" :أوالً "،قلـتُ ،فيمـا
كـان صدى كلماتي يتردّد عـبر سقف املرمر ،املزدان
بــالـظـالل" ،أودّ أن أنقل امـتنــان ال ــرئيـس الـعمـيق
إل ـ ـ ــى اجلــن ـ ـ ــرال غ ـ ـ ــارن ـ ـ ــر وزمـالئـه ،لـه ـ ـ ــذا الـع ـمـل
االستـثنـائي الـذي أجنـزمتـوه حتـت أكثــر الظـروف
صع ــوبـ ـةً .إنـي أت ـطـلع لـلعــمل مـع كل ف ــرد فــيكـم،
إلعادة إعمار العراق".
ك ـنــت أع ـنــي ه ـ ــذه الــكلــم ـ ــات ،وك ـنــت أرى ح ـ ــاجـ ـ ـةً
ل ـطـمـ ــأنـ ــة م ـ ــوظفـي مـكـتـب اإلعـمـ ــار ،املــنهـكـني،
احملبطني ،خـاصّة أن العـديد منـهم كانـوا يرون أنّ
البيروقراطيـني يف واشنطن يجعلون منهم أكباش
فداء فحسب.
بعـ ــد ذلك ،انـضـمـمـن ــا ،غ ــارن ــر وأن ــا ،إل ــى ح ــوالـي
ثالثـني مـن كـبــار امل ــوظفـني ،واجـتـمعـنــا يف غــرفــة
مـؤمتـرات صغيـرة كـانت نـوافـذهـا تطلّ علـى بـاحـة
داخليـة تعكسُ حـرارةَ النهـار .كان هـذا مبثـابة أول
جلسة استماع تعقدها سلطة التحالف املؤقتة يف
بغـداد .كـان "مـستـشـارونــا الكبـار" يـشكّلـون جـوهـر
سلـط ــة الـتح ــالف ،وهـم م ــوزع ــون عل ــى ال ــوزارات
العـ ــراقـيـ ــة ،لـلعـمـل مع نــظـ ــرائهــم العـ ــراقـيـني يف
اخل ــدم ــات امل ــدنـي ــة ،للـمــس ــاعـ ــدة يف تفعـيل ه ــذه
ال ــوزارات من جــديــد .إنـهم مـجمــوعــة مـن النــاس
اخملـل ـ ــص ــني ،رج ـ ـ ـ ــاالً ونـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاء ،وج ــمـ ـيـعـه ــم م ــن
املـتطـوعني .كـان ضـوء الـشمعـدان يـشحـبُ ،ليعـود
ويـضيءُ بقوة ،وفـقاً ملزاج املـولّد الذي كـان يهدر يف
اخلارج ،قرب املسبح الوسخ.
جلــستُ علـى رأس بعـض الطـاوالت الـتي رُتـبت يف
شكل مــربّع .كــان جي ونــائـبه ،املـيجــر تـيم كــروس،
يجلسان بجانبي.
"تعــرف ــون حجـم هــذا الـتحــدي أكـثــر مـنـي "،قلـتُ
لهم" .لـم تأخـذ الواليـات املتحـدة وحلفـاؤها عـلى
عاتقهم مهمة بهـذه الضخامة منـذ احتالل أملانيا
والـي ــاب ــان ".بعـض ال ــوج ــوه املـتعـب ــة واملـت ــرقّـب ــة يف
الغرفة عبّرت ،مبالمحها ،عن موافقتها الرزينة.
"إرسـ ـ ــاء الق ـ ــان ـ ــون والــن ــظ ـ ــام س ـيـك ـ ــون مــن أول ـ ــى
أولويـاتنا "،قلت مؤكـداً" .إن تغطية وسائل اإلعالم
ألعـمــال الــسلـب والـنهـب جتعلـنــا نـبــدو يف حــالــة

جورج بوش

عج ـ ــز ".تـ ـ ــوقف ـتُ" .حــني اح ــتل ــت الق ـ ــوات ال ـتــي
تـقودهـا أمريـكا هـايتي عـام  ،1994أطلقـت قواتـنا
النـار علــى ستـة أشخـاص خـرقــوا منـع التجـول،
وتوقّفت أعمال النهب".
اجلميع على الطاولة كانوا يحدّقون بي.
"أعـتقد انه يجب أن نـفعل الشيء ذاته هنـا ،حتى
وإن عنى ذلك تغيير قواعد املواجهات".
خيّم صمتٌ مقلقٌ على اجملموعة.
"إن حــراســة مـبــانـي ال ــوزارات العــراقـيــة واملــراكــز
الـتجــاريــة هي قـضيــة عــاجلــة وملحّــة .علـينــا أن
نعمل جادّين إلعادة البوليس إلى الشوارع".
تـوقفتُ ثـانيـةً ،ثمّ عـدّلتُ من نـبرتـي .هؤالء كـانوا
يف معـظمـهم مـن جمـاعـة غـارنـر .كـانـوا مـنكـبّني
علـى عـملهـم من دون تــوقّف ،ملـدة أسـابـيع .كــانت
وسائل اإلعالم تصف أداءَهم بالفاشل.
"أريـ ـ ــدكــم جــم ــيعـ ـ ـ ـاً أن تعـ ـ ــرفـ ـ ــوا كــم أن ـ ـ ــا فخـ ـ ــور
بخ ــدمــتكـم ل ــوطــنكـم ول ــشعــب الع ــراق "،ب ــدأت:
"ينـتظـرنـا عمل شـاق جـداً .وعـلينـا اآلن أن نـنظـر
إلى األمام ،وليس إلى الوراء".
بعـد هذا اجلـهد لـرفع معـنويـاتهـم ،طلبتُ جلـسة
"استماع دقيقة شاملة" .خالل شوط محموم من
اللقــاءات الـتـي أجــريـتهــا يف واشـنـطـن ،كـنـتُ قــد
اس ــتـ ـمـع ــت إلـ ـ ـ ــى ممـ ـثـل ــني ع ــن وزارات الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع
واخلارجيـة واملالية ،وعن جهاز اخملـابرات املركزية
) ،(CIAوعن هيئة أركان اجليش العامة .لكن
لم يقـدّم لي أي من هـذه املصـادر انـطبـاعـاً مبـدى
مـا كان فـيه هذا البلـدُ "محطّمـاً" .بيتـر غيبـسون،
مـن (مكتب إعـادة اإلعمـار واملسـاعدة اإلنـسانـية)،
وأح ــد كبــار املــستـشــاريـن يف وزارة الكهــربــاء ،بــدأ
حديثَه.
"سـي ــدي ،يف كـل أنح ــاء الــبالد "،قـ ــال" ،مح ـطّ ــات
الــطـ ــاقـ ــة تـ ــول ـ ـدّ فقــط ثالثـمـئـ ــة مــيغـ ــاواط مـن
الكهــربــاء .هــذا ال يكـفي مــدين ـةً صـغيــرة ،فكـيف
بــبل ــد يــتج ــاوز عـ ــدد سكـ ــانه خـمــس ــة وعــش ــريـن
ملـي ــونـ ـاً" ".بـحق اجلحـيـم م ــاذا ح ــدث؟" س ــألـتُ.
"ط ـ ــائ ـ ــرات الــتح ـ ــالف وم ـ ــدافـعه لـم تـ ـســته ـ ــدف
محطات الـطاقة" ".األمـر معقد "،شـرح لي ،وقدم
العــدي ـدُ من الـضبــاط العــسكــريني الــذين كــانــوا
يراقبون االجتماع بعض التفاصيل.
قبل احلــرب ،لم يـكن العــراق ينـتج كهـربـاءً تـكفي
الطلب .وبالتـالي كان البعثيون ببـساطة يقومون
بتـرشيد الطـاقة .وبشكل طـبيعي ،كان الـشيعة يف
اجلـن ــوب واألك ــراد يف ال ـشـمـ ــال يحــصلـ ــون عل ــى
احلـصّــة األقل .وخالل احلـملــة العــسكــريــة الـتي
استغرقت ثالثة أسابيع ،كـان املسؤولون البعثيون
وضبـاط احلــرس اجلمهـوري يــستخـدمـون قـطع
الـكهــرب ــاء ،علــى نـط ــاق واسع ،كـنـظــام إنــذار بــأنّ
أس ــرابـ ـاً مـن ط ــائـ ــرات الهلـي ــوكـبـتـ ــر الهج ــومـي ــة
األمــريكيــة تتــوجّه ،ليالً ،بـاجتـاه الـشمــال .وحني
كـانـت الكهـربـاء تُــوصَل ثـم تُقـطع ،كـانـت القـوات
املواليـة للنـظام تعـرف كيف تطلق نـيرانهـا بشكل
أعمـى ،بـاجتـاه الـسّمـاء املـظلمـة .هـذه الـتقطّعـات
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أص ــابـت شــبك ــات الـط ــاق ــة ال ــرئـي ـسـي ــة ب ــأض ــرار
فادحة.
"كـمــا أنّ لــديـنــا م ـشـكل ــة نهـب وســرقــة ،ط ــويلــة
األمد ".أضاف غيبسون.
كـ ــان اللــص ــوص قـ ــد نهـبـ ــوا محــط ــات الــط ــاق ــة،
وال ـشــبكـ ــات الف ــرعـي ــة ،وس ــرق ــوا أدوات الـتـحكـم
والقـي ــاس ،وأجه ــزة إلكـتــرونـيــة أخ ــرى .بل إنهـم
أط ـ ـ ــاح ـ ـ ــوا ب ـ ـ ــأب ـ ـ ــراج الـ ـنـقـل م ــن أجـل األسـالك
الـنح ــاسيــة ،الـتي ك ــانت تُـصهَ ــر يف شكل ق ــوالب
وتباع يف السوق السوداء يف الكويت.
"مـاذا عـن شبكـات الـتصـريف؟" سـألتُ" .معـاجلـة
املاء؟"
الصـورةُ كـاحل ـةٌ أيضـاً .خـدمـات أســاسيـة أخـرى،
مبـ ــا يف ذلك الــتخلـص مـن الـنف ــاي ــات ،وإطف ــاء
احلرائق ،كانت متفاوتة املستوى.
"معـظـم اجل ــامع ــات وامل ــدارس مـغلق ــة "،أض ــاف
مستشارُ وزير التربية ،درو إردمان.
"التـزويـد مبيــاه الشـرب يف حـالـة متـدنيـة جـداً"،
سـتـيف ب ــراونـيـنغ ،م ـسـتــش ــار سلـط ــة الـتح ــالف
املؤقتـة لدى وزارة الصحـة .لكنّه أردف مبالحظة
أكــثـ ـ ــر تفـ ـ ــاؤالً" .حل ـ ـســن احل ـ ـظّ ،العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
املـستـشفيــات والعيـادات ال تــزال تعمل ،بـالــرغم
مـن أن الــنقــص يف الــطـ ــاق ـ ــة يعـيـق العــملـيـ ــات
اجلراحية".
ال ـ ــواحـ ـ ــد تل ـ ــو اآلخـ ـ ــر ،راح يقـ ـ ـدّم املـ ــس ـ ــؤول ـ ــون
تقاريرهم املكفهّرة.
"حسنٌ "،قلتُ" .دعونا نتحدّث عن البوليس".
بــوب جـيفــورد ،املــستـشــار لــدى وزارة الــداخـليــة،
الـتـي تــش ــرف عل ــى سـلك الــش ــرط ــة يف الع ــراق،
حت ـدّث بلهج ـةٍ غيـر عــاطفيـة" .مـا كـان مـوجـوداً
مـن قانـون ونظـام يف عهد صـدّام قد انـهار كلـياً".
بعد ثالثـة أسابيع من أعمال الـنهب العشوائية-
يح ـرّكهـا غـضب مـكبـوتٌ طــويالً ضــد النـظـام ،أو
قـ ــامــت بهـ ــا فلـ ــول الــبعـثـيـني الـ ــذيـن "سُ ـ ـدّت يف
وجههم الـسُبل" -مت تـدميـر العـديـد مـن األبنيـة
احلك ــوميــة يف بغ ــداد .جنت وزارة الـنفـط فقـط،
ألن القوات األمـريكيـة تلقت أوامـر بحراسـة هذا
املوقع .كـانت تـضمّ معلـومات وأرشـيفاً كـامالً عن
حقــول الـنفــط اجلن ــوبيــة والــشم ــالي ــة -امليــراث
املتبقي للشعب العراقي.
كانت أهداف أعمـال السلب واسعة النطاق .ففي
كل أرجــاء الـبالد ،متّ اسـتهــداف وت ــدميــر معــظم
األبنيـة املرتـبطة بـاجليش أو وكـاالت استخبارات
صدّام -يف الـعديـد من ثكـنات اجلـيش الـسابـقة،
لم تبق حجـراً على حجـر .العديـد من الشـركات
الـتي متـلكهــا الــدولــة ،وخـصــوص ـاً تلـك التــابعــة
لـوزارة الـصنـاعـات العـسكـريــة ،متّ نهبهـا وتعـريـة
حـتــى جــدرانه ــا ،بل بعـضهـم ســرق شـبكــة املـيــاه
والصرف داخل هذه اجلدران.
"أين هو البوليس؟" سألتُ.
غ ــيف ـ ــورد ،اخل ـبــي ـ ــر يف وزارة اخل ـ ــارجــي ـ ــة ح ـ ــول
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع األم ــن الـ ـ ـ ــداخـل ــي ،مـع جتـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة يف
أفغــانــستــان ،نـظــر إل ــى زمالئه حــوله" .نـظــري ـاً،
هنـاك حــوالي أربعـة آالف شـرطـي ،غيـر مــدرّبني
جــي ـ ــداً ،مي ـ ــارس ـ ــون ع ـمـلهــم يف بغ ـ ــداد .لـكــنهــم
مسلـحون فقـط باملـسدسـات .معظمهـم توارى أو
اخـتفــى ،متــام ـاً كــأفــراد اجلـيــش .بعـض هــؤالء
اللصـوص ميلكـون أسلحـة رشاشـة ،وأتومـاتيكـية
من طـراز كالشنـكوف ) ،(AKبل وحـتى قـاذفات
آر-بي-جي  .،أفراد الشرطـة يحرسون عائالتهم.
هنــاك ارتفــاع مبعــدل اجلــرائم يف الـشــوارع… .
والسطو املسلح ،واخلطف …وجرائم قتل".
وتلقيـنا تقارير أيـضاً عن اعتداءات جـنسية .كان
االغــت ــص ـ ــاب مــن ال ـ ــوسـ ـ ــائل ال ـ ــوح ـ ـشــي ـ ــة ال ـتــي
استخدمـها صدّام إلحكـام السيطـرة على شعبه.
يف كلّ مـركــز من مـراكـز الـشـرطـة تقــريبـاً ،كــانت
تـوجـد غـرفــة اغتـصـاب ،وكـانـت األكثـر ازدحـامـاً
بـيــنه ــا تـلك امل ــوج ــودة يف أك ــادميـي ــة ال ــش ــرط ــة
املركزية يف بغداد.
يجـب أن يـكـ ــون لـ ــديـنـ ــا املـ ــزيـ ــد مـن الـ ــدوريـ ــات
العـسكـريـة لـلجيـش األمـريـكي يف الـشــوارع ،كمـا
اسـتنتجـتُ ،وسجّلتُ مالحـظة لـضرورة االتـصال
باجلنرال جون أبي زيد يف قطر.
قبـل أن تنـتهـي اجللـسـة ،قـلتُ لـلمـجمـوعـة أنـني
ســأصــدر أم ــراً بحلّ الـبعـثـيـني قــريـبـ ـاً" .وآملُ أنّ
أرتّب إدارة عـراقية انتقالية يف منتصف حزيران.
لـكـنـنـ ــا لـن نـ ـســتعـجل يف أمـ ــر االنــتخـ ــابـ ــات ألنّ
العـ ــراق بـب ــسـ ــاطـ ــة ال ميــتلـك أي ـ ـاً مـن اآللـيـ ــات
الــضـ ــروريـ ــة إلج ـ ــرائهـ ــا -ال تـ ــوجـ ــد إحــصـ ــاءات
رسميـة ،أو قـوانني اقتـراع ،أو أحـزاب سيـاسيـة ،أو
بنية حتتيـة نعتبرها مـن البدهيات .علـينا أيضاً
أن نحرّك عجلة االقتصاد ،وهذا سيشكّل حتدياً
كـبـيــراً جــداً .عــراق م ـسـتقـ ـرّ يحـتــاج أيـض ـاً إلــى
قطاع خاص قوي".
جمـيعهم كـانـوا يـدركـون ضخـامــة املهمـة ،لـكنهـا
كـانت املـرة األولى ،رمبـا ،التي تُحـدّد معاملهـا بكل
تلك الصراحة والوضوح.
"دعـونــا ال ننـسـى الـدروس املــستفــادة يف اليـابـان
وأملـانيـا .ال تعمل الـدميـوقـراطيـات مـن دون بنيـة
سيـاسيـة تـستنـد إلـى مجـتمع مـدنـي صلب… .
وأحـزاب سياسـية ،وصحافـة حرة ،ونظـام قضائي
مـ ـسـتـقل ،وق ـ ــوانــني مح ـ ــاسـب ـ ــة مفـت ـ ــوح ـ ــة عـن
الـتمـويل العـام .هـذه هـي "مصـاصّــات الصـدمـة"
االجتمـاعيـة .إنهـا حتـمي الفـرد من قـوة الـدولـة
الغــاشمــة .كـنت أنــا وجــورج بــوش نتـشــارك هــذه
األهــداف مـن أجل عــراق ح ـرّ .وكــان مـهم ـاً جــداً
لكل واحـد منا هنا أن يـبقى مركّزاً علـيها ،مثلما
نركّز على األزمات امللحّة الطارئة.
"أخـيـ ــراً "،قلـتُ وأنـ ــا أغلـقُ حقـيـبـتــي"،علـيـنـ ــا أن
نـبــتعـ ــد عــن الغـ ــرور ،علـ ــى املـ ـسـتـ ــويــني الفـ ــردي
وامل ــؤس ـسـي .نعـم ،نحـن ق ــوة محـتلـ ــة .وال متكـن
املــراوغــة حــول ذلـك .ولكـن ،علـيـنــا أن ال نـنـســى
الـبـت ــة أنّ ه ــذا الـبل ــد ه ــو لـلع ــراقـيـني .ســيك ــون
ه ــدفـن ــا مــس ــاع ــدتهـم عل ــى وضع وطـنهـم عل ــى
قدميه بأسرع وقت ممكن".
بعـض الـنــس ــاء وال ــرج ــال ح ــول الـط ــاول ــة ب ــدوا
مبـتهجـني ،بعـض الـوجـوه لـم تبـد أيـة عــواطف،
والبعض اآلخر بدا حائراً.
"شكــراً لكم جـميع ـاً "،قلتُ .كـان الـوقـتُ متـأخـراً،
وكنـت أحتــاجُ لبـضع ســاعــات مـن النــوم ملقــاومــة
دوار الـط ــائ ــرة" .ســيك ــون ل ــديـن ــا اجـتـم ــاع ،غ ــداً،
لك ــامل أعـض ــاء الف ــريق ،يف الــس ــاع ــة الــس ــابع ــة
صباحاً".

يتبع

