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كتاب يف حلقات

NO (605)Sun. (19) February

تواصل (املدى) نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول برمير حول فترة عمله يف العراق
وتهدف (املدى) عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها لالطالع ،كما تتيح اجملال للباحثني واحملللني وسواهم من
املعنيني ملراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً ..وبهذا تؤكد (املدى) ان جميع اآلراء واملعلومات التي يقدمها برمير هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي ال تلتقي مع وجهة نظر (املدى) التي واكبت فترة حكم برمير وما بعدها بالنقد الصريح املعروف عن
اجلريدة وعن سياستها الواضحة يف هذا اجملال.

كتاب بول برمير الصادر حديثاً حول جتربة عمله يف العراق

سنتـــــــــــــــي يف العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل
(احللقة الثامنة)

وبـالرغم من أنّ أملـانيا والعـراق أمتان شـابتان
نـسـبيـاً ،إالّ أنّ تـوحّـد أملــانيـا حتـقق من خالل
اجلهـود التـي قام بهـا األملان أنفـسهم ،خـاصةً
الـدور الـذي لعـبه القـائـد األملـانـي من القـرن
التـاسع عـشـر ،املـستـشـار أوتـو فـون بـسمـارك.
وعلــى الــرغـم من وجــود خالفــات ديـني ــة بني
الشمال البروتستـانتي واجلنوب الكاثوليكي،
إال أنّ األملــان كــانــوا يـتح ـدّث ــون لغــة واحــدة،
وميلكون ثقافة مشتركة.
ث ـمّ أش ـ ــار ه ـي ـ ــوم إل ـ ــى اخــتالف احل ـ ــالـ ـ ــة مع
العراق احلديث.
بع ـ ــد احلـ ـ ــرب الع ـ ــامل ـي ـ ــة األول ـ ــى ،اس ــتج ــمع
البريـطانيون العـراق من أقاليم ثالثـة ،تابعة
لإلمـبــراطــوريــة العـثـمــانـيــة الـســابقــة ،الـتـي
كــانـت حلـيف ـاً ألملــانـيــا اإلمـبــريــالـيــة .وشـكّل
سـك ـ ــان الع ـ ــراق ،عل ـ ــى مخـتـلف مـ ـش ـ ــاربهـم،
خل ـيـ ـط ـ ـ ـاً مــن اخ ــتالفـ ـ ــات حـ ـ ــادة ،عـ ـ ــرق ـيـ ـ ــة
ومذهبية .يف اجلنـوب ،األغلبية من املسلمني
العـرب الـشيعـة ،تـربـطهم أواصــر دينيـة قـويـة
مع إيــران .األقلـيــة مـن العــرب ال ـسـنّــة ،الـتـي
ت ــؤلف حــوالـي ع ـشــريـن بــاملـئــة مـن الــسكّــان،
جتـمعهــا أواصــر مـع قبــائل وعـشــائــر العــراق
األوسـط .ومنــذ مئــات الـسـنني ،حـكم الــسنــة
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ،أوالً ،يف ظــل ح ـ ـك ـ ـ ــم األتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك
العـثـمــانـيـني ،والحق ـاً حتـت حكـم الـبعـثـيـني.
األتراك والتركمان ،وهم من املسلمني السنة،
لـكنهـم ليـسـوا عـربـاً ،سـيطـروا علـى الـشمـال.
وثمــة هنــاك أقـليــات أخــرى مـثل املـسـيحـيني
واأليزيديني.
ت ــول ــى الـبعـثـي ــون الــسلـط ــة يف الع ــراق ،عـب ــر
انـقـالب ،ع ـ ـ ــام  1968.سـحـق صـ ـ ـ ـدّام حـ ـ ـســني
خـ ـصـ ـ ــومه احل ـ ــزب ـي ــني ،بال رح ـمـ ـ ــة ،وانف ـ ــرد
شـخصيـاً بـالـسيطـرة علـى الـدولـة .حني متّت
اإلط ــاح ــة به يف نـي ـس ــان ،2003 ،ك ــان بعـثـي ــو
صـدّام قـد أمضـوا يف الـسلطـة ثالثـة أضعـاف
املـدة الـتي أمـضـاهــا هتلـر .كــانت آثـار حـكمه
الـ ــديكـت ــاتـ ــوري الغ ــاشــم راسخ ــة عـمــيقـ ـاً يف
ال ـن ـ ـس ــيج ال ــنف ـ ـس ــي واألخالق ــي لل ــمج ـت ــمع
العراقي.
كـمـ ــا أن اقـت ـص ـ ــاد كل مـن هـ ــاتـني الـ ــدولـتـني
احملتلـتني يـظهــر تنــاقض ـاً .قبل قـرن تقــريبـاً
من احلـرب العــامليـة األولـى ،كــانت أملــانيـا قـد
بنت قاعدة صناعيـة قوية ومتنوعة .والتعايف
ال ـس ــريـع لل ـصـن ــاع ــة األمل ــانـيـ ــة بع ــد احل ــرب
العاملـية األولى ،يظهر مدى قوتها وحيويتها.
علــى األقل ،حتــى أواسط  ،1930كـانت أملـانيـا
تـتـمــتع بـ ــاقـت ـصـ ــاد ق ـطـ ــاع خـ ــاص مـنــتع ــش،
ومتحرّر نسبياً من سيطرة الدولة.
أمـا العــراق فكـان يعـتمـد بـشكل كـلي تقــريبـاً
علــى صـنــاعــة الـنفـط املـملــوك ــة للــدولــة .إن
ن ــسخـ ــة صـ ــدام الـ ـشـ ــريـ ــرة مـن االشـتـ ــراكـيـ ــة
ســاهـمت إلــى ح ـدّ كـبيــر بـتقــويـض الـطـبقــة
الوسطى ،والقطاع اخلاص ،يف البالد.
لقد نـسخَ صدّام ممـارسة جـوزيف ستـالني يف
إعــادة التـوطـني اإلجبـاري للـسكـان ،ممـا أدّى
إلـ ــى إثـ ــارة الـتـ ــوتـ ــرات الـ ــديـنـيـ ــة والعـ ــرقـيـ ــة
اله ــاجعــة .ك ــان العــراقـيــون قــد وطّـنــوا آالف
الــسنــة العــرب يف األراضـي الكــرديــة ،خــاص ـةً
داخل وح ــول امل ــديـن ــة ال ـشـم ــالـي ــة احمل ــوري ــة،
كركوك.
ومن زوايـا عـدة ،كـان حـزب البـعث االشتـراكي
يف العــراق ،مبثـابــة ردّة رجعيـة إلـى "مــذاهب"
القرن العشرين الشمولية.
غـيــر أنّ كـبــار الـبعـثـيـني العــراقـيـني كــانــوا يف
طريقهم إلى االنقراض رسمياً.
على مـدى ثالثة عـقود متتـالية ،مـارس حزب
الــبعـث سـيـ ــاسـ ــة اإلخ ـضـ ــاع لـلعـ ــراق .ومــثل
الن ــازيني والــشيــوعـيني الـســوفـيت ،كــان هــذا
احلـزب -الـذي يــسيـطـر عـليه صــدام والعـرب
الـسنة -قـد استحوذ ،لـيس فقط علـى احلياة
السـياسـية ،بل علـى اجملتمع العـراقي بـرمّته،
ع ـب ـ ــر مـ ـ ــزيج مــن إره ـ ــاب دول ـ ــة ال ـب ـ ــول ـيـ ــس،

تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

األغلبية الساحقة من الشعب العراقي كانت فرحة للتخلّص من صدّام وأعوانه ،ولكن قلة قليلة كانت
سعيدة بوجود جيش أجنبي ،غير مسلم ،يحتلّ بالدها .ومن ثمّ ،أضاف كالي ،مع احتالل اجليش
األحمر السوفيتي ألوروبا الشرقية واجلزر الشمالية لليابان ،فإنّ البلدان التي هزمناها يف احلرب
العاملية الثانية كان لديها حافز قوي للتعاون معنا -ال أحد كان يريد للجيش األمريكي أن يُستبدَل باجليش األحمر.

شـابـة محبـوبـة ،أيـرلنـديـة من بـوسـطن،
ذات شع ــر أحم ــر وضحكــة مــرح ــة .وهي
أيضـاً موظفة المعـة يف وزارة اخلارجية،
حـازت علـى شهـادة الــدكتــوراه يف العلـوم
الـسيـاسيـة من جـامعـة أكسفـورد ،وألفّت
كتـابني حـظيـا بـاسـتقبـال جيـد ،عن دور
العقوبات يف عصر اإلرهاب الدولي.
رومان مارتينيز ،أمريكي شاب ،من أصل
كـوبـي ،شبّ يف نيـويـورك ،وتلقّـى تعلـيمه
يف هــارفــارد .ك ــان دائمـ ـاً يبــدو مـسـتعــداً
إلطالق تعلـيق ســاخــر يـنع ـشُ فيـه أكثــر
اجللـ ـس ـ ــات جتهّ ـمـ ـ ـاً .وك ـ ــان روم ـ ــان ق ـ ــد
أم ـ ـض ـ ـ ــى شـه ـ ـ ــوراً يف مـك ـتــب اخل ـ ـطـ ــط
اخلاصـة يف البنتـاغون ،يعمل علـى بنية
احلكـومـة العـراقيـة اجلـديـدة ،يف 2002.
وم ـثـل م ـيـغ ـ ـ ــان ،ي ـتـحـلّ ـ ـ ــى بـعـقـل خـالّق
وب ــديهــة س ــريعــة ،وكــان مــطلع ـاً ب ـشـكل
جيد على أوامر حلّ حزب البعث.
ك ـ ـ ــان راي ـ ـ ــان ك ـ ـ ــروك ـ ـ ــر يـ ـ ـس ـمّــي ه ـ ـ ــذيــن
املـسـاعــدين الـشــابني "بـالعـقلَني" ،وكـنتُ
ممتناً لوجودهما معي يف الفريق.
"رايان" قلـتُ" ،جميعـنا قـرأ النـصّ مرات
عـديــدة .هل تـعتقــدون ،أيهـا الـسـادة ،أنّ
املرسوم يحقّق هدفه؟"
مـرة أخــرى راح كل منـا يــراجع الفقـرات
الستّ املوجزة للمرسوم.
وبعـد التذكير بأن اجلنرال فرانكس كان
قــد "حـظ ـرَ حــزب الـبعـث يف العــراق" ،يف
أواس ــط ن ـي ـ ـسـ ـ ــان ،نفّ ـ ــذ امل ـ ــرس ـ ــومُ ه ـ ــذا
اإلعـالن" ،من خالل الـقضـاء علـى بـنيـة
احل ـ ـ ــزب ،وع ـ ـ ــزل قـ ـي ـ ـ ــادتـه م ــن م ـ ـ ــواقـع
ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة واملـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـيـ ـ ــة يف اجمل ـت ــمع
الـعراقي ".وكـانت الغـاية هـي التأكّـد بأن
احلكـومـة اجلـديــدة املمـثلــة للعــراق لن

*كانت آثار حكم صدام الدكتاتوري راسخة عميقاً يف النسيج النفسي
واالخالقي للمجتمع العراقي.
*العديد من الناس انضموا إلى البعث الن تلك كانت الطريقة الوحيدة
للحصول على عمل ..ليس لقوات التحالف اية مشكلة مع هؤالء.
والـتـملّق ،يف الــوقـت الــذي كــان يــديــر فـيه
اقتصاداً حكومياً فاسداً.
كـ ــان مــطلـ ــوب ـ ـاً مـن أع ـضـ ــاء حـ ــزب الــبعـث
حضور اجتمـاعات عقائدية أسبوعية حيث
كــان يتــرتّب عـليهـم استـذكـار آخــر شعـارات
احل ـ ـ ـ ــزب الـ ـت ــي متـ ـت ـ ـ ـ ــدح صـ ـ ـ ـ ـدّام ،وأوالده،
وأص ــدق ــاء ع ــائل ــة ص ــدام .ويـت ــوجّـب عل ــى
األعـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء أنّ يـجـ ـنّ ـ ـ ـ ــدوا األطـف ـ ـ ـ ــال ،أوالً
كـمخـب ــريـن (والع ــدي ــد مـنهـم خ ــان حـت ــى
عـائلته) ومـن ثمّ كأعـضاء يف احلـزب .وكما
ه ـ ــو احل ـ ــال يف أمل ـ ــانـي ـ ــا الـن ـ ــازي ـ ــة وروسـي ـ ــا
ال ـسـت ــالـيـنـي ــة ،ك ــان مــطل ــوبـ ـاً مـن أعـض ــاء
احلـ ـ ـ ــزب الـ ـتـج ـ ـ ـسّـ ـ ــس عـلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــائـالتـه ــم،
أصدقـائهم ،جيرانهم -وزمالئهم البعثيني.
هذه املمـارسات املهينة ،مضـافاً إليها بطش
ص ــدام وأوالده ،خلقـت منــاخـ ـاً من اخلــوف
املـسـيطـر وفقــدان الثقــة يف عمـوم اجملـتمع
العراقي.
ومثل أدولف هتلـر ،كان صـدام مقتنعـاً بأنّ
القدر قد اختـاره للعظمة .كـان يؤمن بهذه
املهـمّة اجللـيلة بـكل قوة حـتى أنه أمـر قادة
الــبعـث -مبـن يف ذلـك املـئـ ــات مـن ضـبـ ــاط

اخمل ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـ ــذي ــن ي ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــدون أقـ ـنـع ـ ـ ـ ــة
ديبلـومـاسـيني يف اخلـارج -بـأن يقـرأوا كتـاب
هتلر (كفاحي).
يف التـاسـع من أيـار ،وهــو اليــوم األخيــر من
حتـ ـض ـي ـ ـ ــراتــي يف ال ـب ـن ـت ـ ـ ــاغ ـ ـ ــون ،ك ـ ـ ــان دون
رامسفـيلد قد سـلّمني أوامر الـتحرّك ضمن
مـ ــذكّـ ــرة مـكـتـ ــوبـ ــة .ومـن بـني الـتـعلـيـمـ ــات
األخ ــرى ،أكّ ــدت م ــذكّ ــرة رام ــسفـيل ــد ب ــوجه
خـاص" :أنّ التحـالف سيعـارض بقوة حَـمَلةَ
أوامرِ صـدّام حسني القـدامى -حـزب البعث،
فــدائـيـي صــدام( ،مقــاتلــون غـيــر نـظــامـيـني
وقفـ ــوا يف وجه ق ــواتـن ــا أثـن ــاء زحـفه ــا إل ــى
بغـ ــداد) ،إلخ .ونـ ــوضّح أنّ قـ ــوات الــتحـ ــالف
سوف جتتثّ بقايا نظام صدّام".
يف ذلك الـصبـاح ،كـان مـسـاعـد وزيـر الـدفـاع
دوغالس فـيـث قــد ع ــرض علـيّ م ـســودة أمــر
يقضـي "بحلّ البعـث واجتثـاثه من اجملـتمع
العـ ــراقـي" .وق ـ ــد فهـم جـيـ ــداً أهـمـيـ ــة هـ ــذا
املــرســوم" .علـينــا أن نُـظهِــر لـكلّ العــراقـيني
بـأننـا جادّون بـشأن بـناء عـراق جديـد .وهذا
يعني أن أدوات صـدام القمعيـة ال دور لها يف
هـذه األمـة اجلـديـدة ".وبـالـرغـم من أنـه لم
يـكــن ه ـن ـ ـ ــاك ذكـ ـ ـ ـرٌ يف املـ ـ ـس ـ ـ ــودة لـلـج ـي ـ ــش
النـظــامي ،كـنتُ أعلـمُ أن وولت سلـوكـومـبي،
كـبـيــر م ـسـت ـشــاري قــوات الـتح ــالف ل ـشــؤون
األمـن وال ـ ــدف ـ ــاع ،ك ـ ــان يـن ـ ــاق ــش مـ ـســتقــبل
اجلـيش مع فيث ،خـاصةً أنه بـات واضحاً أنّ
هذه القوة قد انشقّت واختفت.
تفحّصتُ املرسوم .كـان اجلنرال فرانكس قد
حـظر لـتوه حـزب البعث يف "رسـالة احلـرية"
بتـاريـخ 16 ،نيـسـان .كــانت غـايـة هـذا األمـر
اجلــديــد ،احل ــاسم ،هـي تخـليـص احلكــومــة
العـ ــراقـيـ ــة مـن زم ـ ــرة قلــيلـ ــة مـن املـ ــؤمـنـني
احلـقيقـيني ،علـى رأس احلــزب ،ومن أولـئك
ال ــذيــن ارتكـب ــوا ج ــرائـم ب ــاسـمه ،وتـن ـظـيف
البالد من أيديولوجيا حزب البعث.
"نفكّـر بـأن جنـعل جي يـصـدر األم ـرَ اليـوم"،
قال فيث.
"انتظـر حلظة "،قلتُ" .أوافقُ أن هـذه خطوة
هـامـة ،وألنهـا كـذلك أقتـرحُ أن ننـتظـر حتـى
أصل إلى هناك".
وافق فـيــث علـ ــى الـتـ ــأجــيل ،لـكــنه شـجّعـنـي
علـى إصـدار املـرسـوم حـاملـا أصل إلـى بغـداد.
وأكّ ـ ـ ــد عـل ـ ـ ــى نـق ـ ـط ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،يف م ـ ـ ــذكّ ـ ـ ــرة
رامـسفيلـد ،تـبيّنُ أنّ املـرسـومَ يجـب أن يُنفّـذ

" … حـتـ ــى وإن تـ ـسـبّـب تــنفـيـ ــذه مبــنغّ ـصٍ
إداري".
كـان حـزب الـبعث يـتبـاهـى بــأنه ميلـك أكثـر
مــن ملـيـ ــونـي ع ـضـ ــو .العـ ــديـ ــد مـن الـنـ ــاس
انــضمــوا للح ــزب ألن تلك ك ــانت الـطــريقــة
الوحيدة للحـصول على عمل ،إما كمعلّم أو
كمـوظف مـدني ،أو ألنّ الـشخـص أو العضـو
يُجبَر عـلى ذلك .ليـس لقوات التحـالف أية
مشكلة مع هؤالء.
كـان اهتمامـنا محصـوراً باملـستويـات األربعة
العلـي ــا لعـض ــوي ــة احل ــزب ،والـتـي أقـص ــاه ــا
املــرســوم رسـمي ـاً عـن احليــاة العــامــة .وهــذه
تـضمّ األنصار البعثيني الـذين كانوا ،بفضل
مـ ــواقـعهـم ال ــسل ـطـ ــويـ ــة يف الـن ـظـ ــام ،أدوات
صــدام القـمعـيــة الفــاعلــة .وقــد ق ـدّر جهــازُ
مخـابراتـنا الـسري أن هـؤالء يشكّلـون نسـبة
واحـد بـاملئـة مـن أعضـاء احلـزب أو مـا يـربـو
علـ ــى  20ألفـ ـاً ،غ ــالـبـيــتهـم ال ـسـ ــاحق ــة مـن
العرب السنّة.
لـكـنـنـي أدركـتُ أنّ "املــنغّــص اإلداري" الـ ــذي
ذكــره رامــسفـيل ــد ميكـن أن يـثـبـتَ أكـثــر مـن
مصـدر للقلق .كـان كبـار البعـثيني يـدخلـون
يف صلـب كل قيـادة وزارة عـراقيـة أو منـظمـة
عسـكريـة .إنّ منـعهم من ممـارسة وظـائفهم
الع ـ ــام ـ ــة ،س ــيجـعل إدارة احلـك ـ ــوم ـ ــة أك ـث ـ ــر
صعـ ــوب ـ ـةً .مــن جهـ ــة أخـ ــرى ،أراح بـ ــالـي أن
أعـرف بــأنّ "التـكنـوقــراط" ،غيـر املــسيّــسني،
هـم ،يف الع ــادة ،مـن يـجعل ــون أي ــة مـنـظّـم ــة
تعمل وتقف على قدميها.
كنتُ قـد قلـتُ لفيث بـأننـي سأنـاقشُ تـوقيت
املـرسـوم مع رايـان كـروكـر ،ومع فــريق احلكم
يف سـلطــة التحـالف املــؤقتـة -املـسـؤولــة عن
إرشاد العـراق احلرّ إلى حكـم نفسه بنفسه-
بع ـ ــدم ـ ــا أغ ـ ــادرُ إلـ ـ ــى بغ ـ ــداد .وق ـ ــد جـعلــت
الـت ـســريـبــات إلــى الـتــاميــز امل ـســألـ ـةَ ملحّ ـةً
وعاجلةً.
قابلتُ رايان ،وخلفَه املعيّن ،سكوت كاربنتر-
ن ــائـب م ـس ــاع ــد وزي ــر اخل ــارجـي ــة لل ـش ــؤون
اإلنـ ـسـ ــانـيـ ــة -واثـنـني مـن مـ ـسـ ــؤولـيـنـ ــا يف
ال ـ ــسلـ ـط ـ ــة ،م ــيغ ـ ــان أوس ــيل ــيف ـ ــان وروم ـ ــان
مـ ــارتـيـنـيـ ــز ،الحق ـ ـاً ذلـك املـ ـسـ ــاء ،مـن يـ ــوم
اخلميس.
كـان مكتبـي الضيق املـواجه خللفـية القـصر
مزدحـماً وحـارّاً ،مع وجـود خمـسة أشـخاص
داخله .كان كـل منّا يـحمل نسخـةً من األمر

رقـم واح ــد الـص ــادر عـن سلـط ــة الـتح ــالف
املـؤقتة" :حلّ الـبعث واجتثـاثه من اجملتمع
العراقي".
وضع راي ــان الـنــسخ ــة الع ــربـي ــة ال ــرسـمـي ــة
مبحـاذاة الـنصّ اإلنـكليـزي لـيتـأكّـد بـأنّ كل
كلمة متت ترجمتها بشكل مناسب.
"الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـيـ ــض ،وزارة الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ،ووزارة
اخلـارجيـة ،ثالثتهم وقّعـوا على هـذا "،قلت
شـارحـاً" ،لـذا دعـونـا نقــرأه للمــرة األخيـرة،
وإذا لــم يـكــن ه ـن ـ ــاك خـ ـط ـ ــأ م ـ ــا ك ـب ـي ـ ــر يف
الترجمة ،سوف أوقّعه".
الحـ ـظ ـتُ أن م ــيغ ـ ــان ،ال ـتــي ك ـ ــانــت دائ ـمـ ـ ـاً
دق ــيق ـ ــة ،ق ـ ــد أض ـ ــاءت ن ـ ــسخ ــته ـ ــا ب ــبع ــض
اخلـط ــوط امللـ ـوّن ــة ،حـيــث سجّلـت ب ــأن ــاق ــة
بعـض النقـاط علـى الهـامـش .كــانت امـرأة

يهدّدها البعثيـون ،من خالل العودة إلى
السلطة.
الفقرتان التاليتان كـانتا تبينان أعضاء
حـ ـ ـ ــزب الـ ـبـع ــث الـ ـ ـ ــذي ــن "عُـ ـ ـ ــزلـ ـ ـ ــوا م ــن
م ـنـ ـ ــاص ــبهــم وم ــنعـ ـ ــوا مــن ال ـتـ ـ ــوظ ــيف
م ـســتقـبـالً يف الق ـطـ ــاع الع ــام ".وه ــؤالء
يـضمّـون املـراتب األربـع العليـا ،املعـروفـة
رسمياً بـاسم "أعضاء القيـادة احلزبية".
ف ــضالً عـن أنّ هـ ــؤالء األع ـضـ ــاء سـيـتـمّ
تقيـيمهم يف ضوء سلـوكهم اإلجرامي أو
التهديـدات األمنية للتحـالف ،ويوقفون
أو يــوضعــون حتت اإلقـامــة اجلبـريـة إذا
تطلّب األمر ذلك.

يتبع

