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كتاب يف حلقات

NO (609)Thu. (23) 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 الثانية عشرة)

القـبــور اجلـمــاعـيــة يف مــديـن ــة احللــة هـي
شهــود ص ــامتــة أخــرى عل ــى دور اجليـش يف
القـمـع العـنـيف النـتف ــاض ــة ال ـشـيع ــة ع ــام
 1991.يف أذهان األكـراد ،كمـا هو احلـال مع
الــشيعـة ،فــإن جيـش صـدّام هــو أداة لنـظـام
قاس.
يف ال ــوقـت الـ ــذي وصلـتُ فـيـه الع ــراق ،ك ــان
اجلـيـ ــش القـ ــدمي قـ ــد اخــتفـ ــى مـنـ ــذ وقـت
طـويل .حـني رأى اجملنّـدون العــراقيـون إلـى
أين تـتجه احلــرب ،يف عــام  ،2003فـ ـرّوا بكل
بسـاطـة وعـادوا إلـى مـزارعهم وقـراهم .كـان
اجلـنرال أبي زيد قد أخبـر مؤمتراً السلكياً،
رفيع املـستـوى ،يف  17نـيسـان ،حـسب تقـريـر
يف صحـيفــة نيـويـورك تـاميـز ،بـأنـه لم يـبق
وحـدة عـسكـريـة عـراقيـة واحـدة لـم يلحقهـا
ضـرر .وبـالتـالي لـم تكن القـضيــة هل يجب
أن نـستخدم القوة القائمة ،بل فيما إذا كان
يجب أن نـستدعـي وحدات اجليـش القدمي،
كمــا ارتــأى بعـض الـضبــاط األمــريكـيني يف
اجليش واخملـابرات ،وجعلها تعمل كوحدات
جديدة.
لكن فكرة اسـتدعاء أيـة قوة سابـقة ،أو جزء
منهـا ،علـى أي حـال ،كـان يـصطـدم بعـوائق
عملية وسياسية ،عديدة.
ولل ـم ـ ـسـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف فهــم ه ـ ـ ــذه القـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا
املتـشــابك ــة ،كنـت محـظــوظ ـاً بــوج ــود وولت
سلـ ــوكـ ــومـب ،كـمـ ـسـتـ ـشـ ــار كـبـيـ ــر للـ ـشـ ــؤون
ال ــدف ــاعـي ــة واألمـنـي ــة .وبــصفـته أك ــادميـيـ ـاً
سـ ــابق ـ ـاً المعـ ـاً مـن ب ــرن ـسـتـ ــون ،ومح ــامـيـ ـاً
متخـرّج ـاً من هـارفـارد ،كــان وولت قــد عمل
مع إدارات دميـوقــراطيــة ،علـى مــدى عقـود،
حـول قضـايـا استـراتـيجيـة رفيعـة املـستـوى،
كــاحل ـدّ مـن األسلحــة .وآخــر هــذه املـهمّــات،
شغله ملـنصب مـستشـار وزير الـدفاع لـشؤون
السياسـة ،ملدة ستّ سنوات ،يف عهد الرئيس
بـيـل كلـيـنـت ـ ــون .وألنّه كـ ــان دميـ ــوقـ ــراطـي ـ ـاً
معتــدالً ،حمـاه هــذا من تـسـميـة املعــارضني
اجلـدد التي حلقت بالـعديد من مـستشاري
رامــسفـيل ــد .ك ــان سل ــوك ــومـب ب ــراغـم ــاتـيـ ـاً،
يـتمـتّعُ ببـصيـرة تــاريخيـة نـافــذة ،ومنـظـور
دولي عريض.
يف أوائـل أيار ،وقبل أن نغادر إلـى بغداد ،كان
سلـوكومـب قد عقـد منـاقشـات مع مسـؤولي
البـنتــاغــون ،من بـينـهم نــائب وزيــر الــدفــاع
بـول وولفـوفيـتس ،حـول األبعـاد الـسيـاسيـة
الخـتف ــاء جـيــش ص ــدام وذوب ــانه .ك ــان مـن
الـواضح أنّ العـراق يحتـاج إلـى جيـش ،وأنه
يتـرتّبُ عليـنا أن جنـد مكـاناً مـا يف اجملتمع
العـراقـي للجنـود السـابقـني .والسـؤال كيف
ميكن حتقيق هذه األهداف.
يف  9أي ـ ــار ،2003 ،وه ـ ــو ال ـي ـ ــوم ال ـ ــذي ســبق
مغــادرتنــا ،أرسلتُ مـذكّـرةً إلـى وزيـر الـدفـاع
رام ـ ـ ـسـفـ ـيـل ـ ـ ـ ــد ،بُـعِـ ـثَ مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـسـخٌ إل ـ ـ ـ ــى
وولف ــوفـيـت ــس ،ومكـتـب ال ـسـي ــاس ــة يف وزارة
الــدفــاع ،وامل ـسـت ـش ــار العــام ،وفـيهــا خلّـصـتُ
فحـوى هذه النقـاشات ،والنـتيجة املتـضمنة
بـ ــأنّه يجــب أن نحلّ جـيــش ص ــدام رسـمـيـ ـاً،
وكذلك جهـازي اخملابـرات واألمن ،كمقـدمة
للتـأسيس ألجهزة أمنية جديدة يف العراق.
وأرفـقت املـذكّـرة مبـسـودة أمـر ،وقـلتُ لـوزيـر
الــدفــاع" ،ســوف أعــرضُ مـســودةَ األمــر إلــى
الـقيــادة املــركــزيــة يف نهــايــة ه ــذا األسبــوع،

تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

على مدى سنوات عديدة ،قتل جيش صدام اآلالف من العراقيني .يف أواخر  ،1980قام
اجليش بحملة قمع وحشية يف الشمال ،وقتل مقاتلي البشمركة ،واملدنيني العزّل .يف
قرية حلبجة الكردية ،ذات نهار مشمس يف آذار ،رمت الطائرات العسكرية العراقية
قنابل غاز األعصاب ،يف الوقت الذي كانت فيه طائرات الهليوكبتر ترشّ الغاز السام على
القرويني .أكثر من خمسة آالف كردي ماتوا يف ذلك الصباح .آالف آخرون تعرّضوا لتشوّهات
طوال حياتهم.

وأرسلُ إليك أية تغييرات مقترحة".
ذات م ـس ــاء ،بع ــد وص ــولـن ــا إل ــى الع ــراق،
حني كان النـسيم القادم عبـر النهر مينح
حق ـاً نفح ـةً من بـرودة ،عقـدتُ ،أنــا وولت
وكالي ،اجتمـاعاً آخر حول الـقضية .كان
قــد مـضــى ع ـدّة أيــام ونحـن ننــاقـش هــذا
األمـر ،وبيـنمـا كــانت أفكـارنـا تـتبلـور ،كنـا
نــت ـ ـ ــابع ال ــنقـ ـ ــاش ـ ـ ــات مع ال ـب ـن ـتـ ـ ــاغـ ـ ــون،
وم ـسـت ـشــار وزيــر الــدف ــاع دوغالس فـيـث.

اآلن ،يـبـ ــدو أنـه آن األوان للـت ـ ــوصّل إلـ ــى
بعـض النتائج ،وبـالتالي ميـكنني أن أقدم
توصية إلى الوزير رامسفيلد.
"أوالً ،دعـ ــون ـ ــا نعـ ــرض بـ ــوضـ ــوح مـ ــا هـي
أهـدافنـا "،قلتُ" .من اجلـوهـري متـامـاً أن
نقـنع العــراقـيني بــأننــا لن نـسـمح بعــودة
أدوات قـمع صــدام حــسني -ح ــزب البـعث،
جهـ ــاز اخملـ ــابـ ــرات ،أو جـي ــش صـ ــدام .لـم
ن ـ ــرسل قـ ــواتـنـ ــا لــتق ــطع ن ـصـف العـ ــالـم

وتطـيح بصـدّام ،فقـط من أجل أن نـسمح
لديكتاتورٍ آخر أن يحل محلّه".
وألنه كـ ــان يجـب أن ن ــأخ ــذ يف احل ـسـب ــان
الـتــركـيـب ــة العــرقـيــة ،وت ــاريخ الـبالد ،فــإن
جتـمـيع جـيــش ع ــراقـي ج ــدي ــد لـن يك ــون
سهالً .يجب أن يـكون ممثالً لكامل األمّة:
الشيعـة ،واألكراد ،والعـرب السنّـة .لم تكن
بـ ــالـتـ ــأكـيـ ــد هـ ــذه هـي احلـ ــالـ ــة يف جـي ــش
ص ـ ـ ــدام .ك ـ ـ ــان ض ـبّ ـ ـ ــاطـه ،يف أغـل ـب ـي ـتـهــم
ال ـس ــاحق ــة ،مـن الع ــرب ال ـسـنّ ــة ،ومعـظـم
املـواقع الـرئيـسيـة ممنـوحــة للمــوالني له.
أمـا بقيـة اجليـش فيتـألـف من اجملنّـدين،
وأغلبـيتهـم من الــشيعـة ،الــذين الـتحقـوا
بــالـصفــوف حتـت الـبـطــش واالبـتــزاز .لـم
يكن الفارّ من اجليـش يُعاقَب فحسب ،بل
يلـحق األذى بع ــائلـتـه كلّه ــا .وهك ــذا ،قلــة
قليلـة من اجملنّـدين ،وتقـريبـاً ال أحـد من
الـ ـشــيعـ ــة ،ميـكــن أن يعـ ــود إلـ ــى اجلـي ــش
طـواعيـةً" .لكي نـرجعهـم ،يجب أن نـذهب
إلى بيوتهم وجنرّهم جرّاً "،قال وولت.
"ل ــي ـ ـ ــس يف عـه ـ ـ ـ ــدي "،أجـ ـبـ ـتُ .وأض ـ ـ ـ ــاف
سلوكـومب أن "اسـتدعـاء" اجليـش القدمي
سيعـني ،يف أحسن األحـوال ،محاولـة بناء
وحـدات جـديــدة ،بقيــادة ضبــاط قيــاديني
سـنّ ــة ،مـن ذوي رتـب مـت ــدنـي ــة ،ي ـسـي ـط ــر
عـليـهم أيـض ـاً رج ــال من الــسنّــة ،مــوالــون
لهم شخـصياً ،وهـذا يعني استقـدام أمراء
احلرب ومليشيـاتها من جديد .أضف إلى
ذلك ،حـتــى وإن وجــدن ــا بعـض الـضـبــاط
الـسنـة ممن سـيقبلـون بقيـادة هـذه القـوة،
فـإن غـالـبيـة الـشـيعـة واألكــراد سيـرون يف
هـذا محاولـة من قبـل التحالـف الستعادة
الصدّامية ،من دون صدام.
بعـ ـ ــد س ـنـ ـ ــوات ع ـ ـ ـدّة مــن ح ـ ـ ــرب اخلل ــيج
األولى ،استطاع األكراد التمتع باستقالل
ذاتي معتـبر ،وكـانت حتميـه القوة اجلـوية
األم ـ ـ ـ ــري ـك ــي ـ ـ ـ ــة م ــن ق ـ ـ ـ ــوات ص ـ ـ ـ ــدام .ويف
اجـتمــاعــات مـبكّــرة أولــى ،كــان الــزعـيمــان

الـكـ ــردي ـ ــان ،جالل طـ ــالـبـ ــانـي ومـ ــسعـ ــود
برزاني ،قد أوضحا بأن األكراد لن يقبلوا
"أبـداً" بـصيغـة يـتم مبــوجبهـا إعـادة بنـاء
وت ــسلـيح وح ــدات مـن اجلـي ــش الع ــراقـي
السابق.
كمـا أن انعـدام الثقـة من قـادة وجمـاهيـر
الــشيعـة مـن اجليـش القـدمي ،كــان أعمق
بكـثـيــر .كــانــوا يـتــذكــرون امل ــذبحــة الـتـي
نفّـذهـا جيـش صـدام بعـد حــرب اخلليج،
والكـثـيــر مـن الـشـيعــة مــازالــوا يــشعــرون
بغضـب متـرسّب ،ألنّ أمـريكـا لـم تتـدخل
لــوقف القـتل .مع ذلـك ،ومنــذ التحـريـر،

سعـ ــى القـ ــادة الـ ـشــيعـ ــة ،مبـن فــيهـم
املفـتـي األكـبـ ــر ،الـ ـسـيـ ـسـتـ ــانـي ،إلـ ــى
تـشـجيـع أتبــاعهـم علــى الـتعــاون مع
التـحالـف .لم نكن قـادرين علـى أخذ
املغامرة خلسارة هذا التعاون.
كـانـت هنــاك أيضـاً صعـوبـات عـمليـة،
ال يستـهان بهـا ،بخصـوص استـدعاء
اجلـيــش الق ــدمي .كل جـيــش يحـتــاج
إلـ ــى ثكـن ــات ،وق ــواعـ ــد ،وجتهـي ــزات.
ولـ ـكـ ــن حـ ــني ذاب جـ ــي ـ ـ ـ ــش صـ ـ ـ ـ ـ ــدام
واخـتفى ،هُـدمت الثكـنات والقـواعد،
وجُـردت ،ليس فقط من كل األسلحة
وال ـتـجه ـيـ ـ ــزات ،بـل نُه ـبــت وسـ ـ ــرقــت
بنـيتهــا التحـتيـة ،مبــا يف ذلك أدوات
الـتـمـ ــديـ ــد ال ــصحـي والـكهـ ــربـ ــائـي،
وجدران األجرّ نفسها.
"لم تبقَ وحـدة واحدة أو ثكنـة واحدة
سـلـ ـي ــم ـ ـ ــة "،أكّ ـ ـ ــد كـالي" .إذن لـ ـيـ ـ ــس
ال ـســؤال هــو إحـي ــاء بعــض الكـتــائـب
الق ـ ــدمي ـ ــة ".ح ـت ـ ــى وإن اس ـت ــطع ـن ـ ــا
اس ــتع ـ ـ ــادة بع ــض الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـتــي
يسـيطر عليها السـنّة ،ال يوجد مكان
لهــا علـى األرض .ولـن يكــون اإلتيـان
بــتجهـي ــزات ومـن ـش ــآت ج ــدي ــدة إل ــى
جـيــش ق ــدمي "يُع ــادُ ت ــشكــيله" ،أكـث ــر
ســرع ـةً مـن بـنــاء جـيــش جــدي ــد ،كل
اجلدّة.
والحــظ وولـت أن الــبعــض ميـكـن أن
يجـادلـوا أن استعـادة بعـض الضبـاط
الـسنّة ،اخملـتارين ،ميكن أن يـساعدوا
بـاخـتيــار فيـالق الـضبـاط القـدامـى،
ملـساعـدة التحـالف .ولكن ،وكمـا أشار
وول ــت ،إنّ ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــرأي يـ ـتـج ـ ـ ـ ــاهـل
املعضلـة التي يثيـرها احلـجم الهائل
والبـنيـة الـثقيلـة جليـش صـدّام .كـان
أكثـر من  400ألف جـندي ،غـالبـيتهم
مـن اجملـنـ ــديـن الـ ـشــيع ـ ــة ،يقـ ــودهـم

فيـالق من الضبـاط مؤلفـة من بضع
مئـات األلوف ،غـالبـيتهم مـن السـنّة.
ك ــان حجـم اجلـيــش العــراقـي يقــارب
حجـم اجلـي ــش األمـ ــريـكـي .غـيـ ــر أنّ
ال ــوالي ــات املـتح ــدة بل ــد ي ــزي ــد ع ــدد
سك ــانه ،بعـشــرة أضعــاف ،عـن سكــان
العـ ــراق ،كـمـ ــا أنّ اجلـيـ ــش العـ ــراقـي
ميلــك  11ألف ـ ـ ـاً مــن اجل ـنـ ـ ــراالت ،يف
حني متلك أمريكا  300فقط.
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