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كتاب يف حلقات

NO (621)Tus. (14) March

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
تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

(احللقة الرابعة و العشرون)
فكّـر للحـظة ،ومـن ثمّ رفع سبـابتـه ثانـية ،سـائالً،
"مـ ــاذا لـ ــو أنّ اجملل ــس أوصـ ــى بعــملـيـ ــة لـكـتـ ــابـ ــة
الــدستـور تـتعـارض مـع فتـوى الــسيــستـانـي؟ أين
سأكون أنا عندئذ؟"
أجـبـتُ بـ ــأن أف ــضل ط ـ ــريقـ ــة ل ـضـمـ ــان االلـتـ ــزام
بـالـفتـوى الــروحيـة هـي أن يكـون هـو مـشـاركـاً يف
اجمللس.
"أوه ،نعم .ولـكن مـاذا لـو أنّ الغـالـبيـة يف اجمللـس
وافقت على عملية تتعارض مع الفتوى؟"
كل امـرئ يُعجَبُ بـصبـر أيـوب ،لكـن املسـألـة بـدأت
تأخذ معنىً خاصاً بالنسبة لي.
أشــار ســويــرز بــأن ال أحــد ممـن حت ـدّثـنــا إلـيه يف
اجمللـس كان يحـبّذ إغفـال احلاجـة إلى مفـوضية
دستورية منتخبة.
أمضينـا السـاعة الـتاليـة مبناقـشة رغبـته بتعيني
ابنه يف اجمللـس بدالً مـنه .لكننـا لم نـتزحـزح عن
موقفنا.
"إذن ،سعــادة الــسفـيــر ،أنـت تـصـ ـرّ علــى أن أخــدم
شخصياً يف اجمللس ،أليس كذلك؟"
هنــا خــرج عــازفــو الـكم ــان جمـيعـهم ،م ـرّةً أخــرى
أخيــرة .كــانـت تلـك مبثــابــة "نقـطــة انعـطــاف" يف
تـ ــاريخ الع ــراق .يـت ــرتّـب عل ــى زعـمـ ــاء مهـمّـني يف
اجملـتــمع أن يـ ـشـ ــاركـ ــوا يف مـجل ــس احلـكـم لـكـي
يـساهموا بـنجاحه .يجب أن ال يكرّر قـادةُ الشيعة
اخلطـأ التـراجيـدي لعـام  1920.سيكـون مجـلس
احلـكـم املـكـ ــان األف ــضل ملـمـ ــارسـ ــة تـ ــأثـي ـ ــر علـ ــى
مجريات األمور مبا فيه مصلحة "شعبه".
بعـدمـا أصغـى إلـي مليـاً ،انـتقل بحـرُ العلـوم إلـى
مــوض ــوع التـمثـيل الـضعـيف ،املــزعــوم ،لألقــالـيم
الشيعية يف اجلنوب .هل ميكننا أن نضيف ثالثة
أشخــاص آخ ــرين مـن هنــاك؟ قـلنــا إنّ األوان قــد
ف ــات .إنـن ــا نـن ــوي اإلعالن عـن اجمللــس يف الـي ــوم
التالي.
"رمبـا "،أضفتُ بـشيءٍ مـن اخلبث" ،يـريــد اجمللس
يف مــرحلــة مــا الـنـظــر يف تــوسـيع كـي ــانه الحق ـاً.
بـالطبـع ،ثمة أقـاليم أخـرى ميكن أن تـشعر بـأنها
لم تُمثّل كما يجب "…
"ح ـسـنٌ "،ق ــال مـبـت ـسـمـ ـاً" ،أن ــوي أن أثـي ــر ه ــذه
املـسألـة بطـريقة ملحّـة .وأيضـاً "،كانـت ابتسـامته
تـزدادُ اتسـاعـاً" ،مبـا أنكَ أقنعـتني لـالنضمـام إلـى
اجملـل ـ ــس ،يـجــب أن أرى ك ـيـف ميـكــن أن ن ـ ـص ـبـح
متعادلني".
هكــذا ،وخالل مـنتـصف الـظهــر من يـوم الـسـبت،
 12متـوز ،كـان لــدينــا خمـسـة وعـشــرون عضـواً يف
اجمللس .ولكـن ،كانت تـوجد بعـض املعوقـات التي
كان يجب أن نطوّعَها.
كـان طــالبــاني قـد غـادر إلـى مــوسكـو ،يف طــريقه
إل ــى لنــدن "إلجــراء محــادثــات ".أمــسكـتُ بجــون
سـويـرز وطـلبـتُ منـه أن يتـصل بـوزارة اخلــارجيـة
فــوراً ،ويـطـلب مـنهــا أن ال ميـنحــوا املــوافقــة علــى
عقــد لقــاءات رسـمي ــة يف لنــدن مع ط ــالب ــاني ،يف
اليوم التالي ،بحيث يكون مبقدوره العودة.
ورغم هــذا اإلجــراء ،لـم يجــد ط ــالب ــاني طــريقــة
لـلع ــودة يف ال ــوقـت املـن ــاسـب ،حل ـض ــور مـن ــاسـب ــة
اإلعـالن عن اجمللـس ،يف الـصبــاح التــالي .وتــرتّب
علـى بـات كـينيـدي أن يـستخـدم بطـاقــة اعتمـاده،
لـ ـشـ ــراء ب ـطـ ــاقـ ــة طـ ــائـ ــرة مـن الـ ــدرجـ ــة األولـ ــى
لطالباني ،كي يعود من أوروبا ،صباح يوم األحد.
وكــان سيــرجيــو دي مـيلــو خــارج الـبالد أيـض ـاً ،يف
املـمـلك ــة الع ــربـي ــة ال ــسع ــودي ــة .كـنّ ــا نـطـلعُهُ ،أن ــا
وسويـرز ،بآخر مـراحل التقدّم املتعلقـة باجمللس.
كـن ــا ق ــد أقـنعـن ــا سـي ــرجـي ــو أن يـلعـب دور رئـيــس
املــراسيـم أثنــاء اإلعالن عـن اجمللـس .هــذا ســوف
يسـاعـد الـرأي الــدولي ،ويقلّل إلـى حـد بعيـد ،أي
اتهام بأن اجمللس كيان خلقه التحالف.
بعـد االجتماع مع بحـر العلوم ،اتصلتُ بـسرجيو،
يف املـمـلكـ ــة الع ــربـي ــة ال ــسع ــودي ــة .كـ ــان سعـي ــداً
بـالقـائمـة النهـائيـة ،وقـال إنه سـيسـتقلّ الطـائـرة
ويعـود صباح األحـد ،على أمل أن يـصل يف الوقت
املناسب ،ويذيع بيان التشكيل بنفسه.
وخـط ــر لي أن أُعـلِمَ ع ــدداً من املــرشّـحني ،ال ــذين
لن يكـونوا يف اجمللس .األول كان رئيس األساقفة
ديـللـي ،زعـيـم املـ ـســيحـيـني الـكلـ ــدانـيـني .كـ ــانـت
اجلمــاعــة املــسيـحيــة العــراقيــة ،مـثل كل الـفئــات
الـدينيـة الصغـيرة يف الـبالد ،مبعثـرة ومتـشظّـية.
كـان هنـاك الكلـدانيـون ،الـذين كـانـوا ،كمـا يبـدو،
يـتف ـوّقــون عــدداً علــى اآلشــوريـني ،لكـنهـم ليـســوا
بنفـس التـنظـيم ،وكـان نـشــاطهم الـسيــاسي أقلّ.
ولكـي تـت ــوف ــر ن ـسـب ــة الـتـمـثــيل يف أصغ ــر هـيـئ ــة
متـثيليـة ممكنـة ،كانـت لديـنا مـساحـة يف اجمللس
ملسيحي واحد فقط.
وق ــد اختــرن ــا ممثـالً عن املـسـيحـيني اآلش ــوريني،
وتـ ــوقّعـنـ ــا أن يـتـ ـسـبّـب هـ ــذا بعـ ــدم الـ ــرضـ ــى بـني
الكلــدانيـني .وكنـا علـى حـق ،ألنه يف تلك الـليلـة،
لــم يـكــن قلــب رئ ـيـ ــس األسـ ـ ــاقف ـ ــة يــتـ ـ ــدفّق ب ـ ــدم
مـسيحي .وبعـد الشـكوى مـن تركِـهِ جانـباً ،غـادرنا
ساخطاً ،مهدداً.
والثـاني كـان البـاحث عن وراثـة العـرش ،الشـريف
علي ،الـذي لم يكن سـعيداً الـبتة جـراء استثـنائه
من اجمللـس" .بل إنكم لم تـستشـيروني حـول هذا
اجمللس "،قال شاكياً.
أجـاب سـويــرز بكـل صبـر" ،حـاولـت أن أراك خالل
األس ــابـيـع األربع ــة امل ــاضـيـ ــة .لكــنك كـنـت خ ــارج
ال ــبالد ".عـالوة علـ ـ ــى ذلـك ،ك ـ ـ ــان زمالء م ـ ـ ـدّعــي
امللكية قـد أوضحوا بأنّ الشريف علي أكبر من أن
يخـدم يف اجمللس .وقـاعـدتُنـا هي أن يخـدم فقط
زعماء الصف األول.
قلتُ أخيـراً" ،انظـر ،ال يأخـذ التـحالـف موقـفاً يف
هـ ــذا االجت ـ ــاه أو ذاك بخــص ـ ــوص امللـكـيـ ــة .هـ ــذه
قضيـة يقررهـا العراقيـون .هذا اجمللـس سينطلق
غـداً .نـأمـل ونتــوقع مـن العــراقيـني ،ممن لـديـهم
شعـور بـاملـســؤوليـة ،الـوقـوف إلـى جــانبه ".وبـتلك

"إن العمل معنا ليس كافياً .إذا كنتَ تريد أن تخدم شعبك ،يجب أن تكون يف مجلس احلكم،
املكان الذي ستُتخذ فيه قرارات مهمّة "،قلتُ له.ورحنا نفصّل الصالحيات الكبيرة املنوطة
مبجلس احلكم ،موضّحني أنّ اللجنة التحضيرية سوف يكون دورها محصوراً بتحديد
العملية التي سيتمّ من خاللها كتابة الدستور .لكنها لن تقوم نفسها بكتابة الدستور .يجب أن
يقرّر اجمللس كيفية السير يف العملية .لكنه لم يفهم ذلك ،وبدا أنّ هذا يُحدِثُ فرقاً.

اجلملة انتهى االجتماع البارد جداً.
اجتمع فـريقنـا السيـاسي يف وقتٍ متـأخّر تلك
اللـيلــة ،مل ــراجعــة خـطـط الـيــوم الـتــالـي .وقــد
علمنـا ،أنـا جـون سـويـرز ،بـأن مجمـوعـة الـسبع
قـد اجـتمعـت يف تلك الـظهيـرة ،وأمـضت عـدداً
مـن السـاعـات العقـيمـة ،حتــاول أن تتفق حـول
مـن سيـشغـل منـصـب النــاطق الــرسـمي ب ــاسم
اجمللــس ،يف اليــوم التــالي .أصـدرتُ تـوجـيهـات
إلـى مسـتشـارينـا بـالـوقـوف خـارج هـذا الشجـار
حـ ــول ال ــطعـ ــام" .ت ـص ـ ـوّر كــيف سـيـك ـ ــون علــيه
الــوضعُ "،قـلتُ" ،حـني يك ــون خمـســة وعـشــرون
منـهم يف الغـرفـة ،وعلـيهم أن يـبتّــوا يف قضـايـا
هامة".
كان يوم األحد 13 ،متـوز ،يوماً تاريخياً جلميع
الع ــراقيـني .ولكـن ليـس بــدون عُقـ ـدِ اللحـظــة
األخيرة ،التي يتّصفُ بها هذا البلد.
وصل طالباني من لندن متعباً ،ومبتهجاً.
ظهـر اجللـبي أمـام نـقطــة التفـتيـش يف مـبنـى
اجملـلس بـرفقـة أربعــة مسـاعـدين ،بـالـرغـم من
القـاعـدة الـتي وضعهـا مـوظفـو األمن ،وهي أن
كلّ عـض ــو يف مجلــس احلكـم ال يـحقّ له أكـثــر
مـن اثنني ملـرافقتـه إلى املـراسم .لم يـحاول أي
عـ ــض ـ ـ ــو آخ ـ ـ ــر يف اجملـل ـ ــس أن يـخــت ـ ـ ــرق ه ـ ـ ــذه
القـاعـدة .لكن اجلـلبي كـان يهـدّد بـالعـودة إلـى
املنزل ،إذا لم نسمح لهم جميعاً بالدخول.
أرسل ـتُ سك ــوت ك ــاربـنـت ــر إل ــى الـب ــواب ــة ،الـتـي
ت ـسـنــدهــا أكـيــاس ال ــرمل ،حــامـالً معه رســالــة
شفويـة" .القاعدة تنـص على اثنني .اذهب إلى
املن ــزل إذا شئـت ".استـغنــى اجلـلبـي عن اثـنني
من مساعديه.
عن ــد انتـصــاف الــصبــاح ،اتـصل بـي سي ــرجيــو،
عبـر الهـاتـف ،من املطــار ،ليخبـرني أن طـائـرته
ه ـبـ ـطــت مــتـ ـ ــأخّـ ـ ــرة ،لـك ــنه يف طـ ـ ــريـقه إلـ ـ ــى
العاصمة.

محمد بحر العلوم

وكـان التـنظـيم اجلمـالي الـذي اتفقنـا عليه
مع األمم املــتح ــدة ،وب ــري ـط ــانـي ــا ،وأع ـض ــاء
مجلـس احلـكم ،يقـضي بــأن يجتـمع خمـس
وعـشــرون عضــواً يف بنــاء ال يبعـد كـثيــراً عن
الـقصـر ،والـذي كـان بـات كـينـدي قـد حـوّله،
ك ــأنّـم ــا مبـعج ــزة ،إلـ ــى مك ــانٍ أنــيق .وك ــانـت
اخلـطــة تقــضي أيـض ـاً أن تــأتلـف اجملمــوعــة
بصفتها تشكّل مجلس احلكم( .وبات يُعرف
هـ ــذا بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـنـ ــا ،بـ ـشـكل خـ ــال مـن أي
تـ ـبـجـ ـيـل ،خ ــي ـ ـ ــار "ال ــت ـ ـ ـشـكّـل اخل ـ ـ ــال ــي م ــن
العيوب").
بعدئذ ،يقوم اجمللس ،املكرّس ذاتياً" ،بدعوة"
األمم املــتح ـ ــدة وب ـ ــري ــط ـ ــانــي ـ ــا ،وال ـ ــوالي ـ ــات
املتـحدة ،إلـى اجتـماع خـاص ،يطلعـوننـا من
خاللـه ،علـ ــى أنهـم شـكّل ــوا مـجل ــس احلكـم.
بعد حـفل الغداء ،سنجتمع جمـيعاً يف قاعة
ضخـمــة ،كـي يقــدم األعـض ــاء أنفــسهـم إلــى
الصحافة العاملية.
وصل سيرجـيو إلى بغداد يف السـاعة الثانية
عـشـرة والنـصف ظهـراً ،وتــوجّه مبـاشـرةً إلـى
مكـتبـي .جلــسنــا أنــا وهــو وســويــرز ،نـتبــادل
أطراف احلـديث ،إلى أن تلقـينا ،بعـد خمس
وأربعـني دقيقــة ،اتصـاالً بــأنّ مجلـس احلـكم
أصبح جاهزاً الستـقبالنا .ركبنـا السيارة ،أنا
وسويـرز ،متـوجهني إلـى مركـز االجتمـاعات،
وتركنا سيرجيو يصل إلى هناك مبفرده.
وقـد اختيـر سمـاحة الـسيـد بحـر العلـوم من
قــبل زمـالئه ،والـ ــذي كـ ــان ورقـتـنـ ــا األخـيـ ــرة
امل ـسـتعـصـيــة ،لـيكــون ن ــاطق ـاً رسـمـي ـاً بــاسـم
اجمللس لهذا اليوم ،احتراماً لكبر سنّه( .مع
أن عــدن ــان البــاجه جـي أكب ــر سن ـاً مـن بحــر
العلوم ،لكنه سنّي).
وفـيمــا جلـس أعـضــاء مجلـس احلـكم حــول
طـاولـة مــستـديـرة ضـخمــة ،مغـطّــاة بنـسـيج
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أخضـر ،نـوّه بحـر العلـوم بـالطـبيعـة التـاريخيـة
لهــذا اليــوم .وأعلـمنــا أن اجمللـس قــد أق ـرّ لتــوه
قــراريـن .األول إلغــاء جـمـيع العـطل املــرتـبـطــة
بحـزب البعث ،مبـا يف ذلك املـناسـبة القـادمة يف
 17متــوز ،ذكــرى ثــورة ص ـدّام .كـم ــا أعلـنــوا يــوم
الـت ــاسع مـن نـي ـســان" ،يــوم الـتحــريــر" ،لـيكــون
عطلةً وطنية.
سأل بحر العلـوم إن كنتُ أريد التـكلّم .اقترحتُ
أن يــسمح أوالً لــسيــرجيــو دي ميلـو بـاحلــديث،
والذي قال كلمة قصـيرة .لكنّ بحر العلوم أصرّ
أن أحت ـدّث ،ووافقتُ بـأنّ هــذا اليـوم تــاريخي يف
حياة العراق والعراقيني.
"إن مـجلـ ــس احلـكــم ه ـ ــو اخل ــط ـ ــوة األول ـ ــى يف
رحلــة ،متشـونهـا معـاً ،بـاجتـاه هـدفنـا املـشتـرك،
وهــو حكـومـة عــراقيـة دميـوقــراطيـة ،ذات صفـة
متثيلـية .إن اجمللـس "،ختمـتُ بالقـول" ،ميتلك
سلــط ـ ــة حقــيقـيـ ــة ،ويـقف الــتح ـ ــالف جـ ــاهـ ــزاً
للمساعدة بأي شكل كان .ومعاً سوف ننجح".
وبعـد غـداء قـصيـر ،تــوجّهنـا جـميعـاً إلـى مـركـز
االجـتمـاعـات الــذي يبعـد حـوالـي مئـتي يـاردة.
كنتُ أنـا وسويـرز وسيـرجيـو دي ميلـو جنلس يف
الـصف األمـامـي من املـدرج ،مبــواجهــة املنـصـة.
بعـ ــد مـ ــرور عـ ـشـ ــريـن دقــيق ـ ــة ،دخل األع ـضـ ــاء
اخلمـسة والعشرون ،وأخذوا أماكنهم على صف
من الكراسي ،يأخـذ شكل الهالل .خلفهم كانت
عُـلّقـت خـ ــري ـطـ ــة بـ ـسـي ـطـ ــة لـلع ـ ــراق ،وكلـمـ ــات
بالعربية تقول "مجلس احلكم".
ه ــذه القــطعــة الـب ـسـيـط ــة علــى املـنـصّ ــة كلّفـت
فريقي سـاعات من العمل يف الـيوم الفائت .ويف
وقت مـتأخر من ظهير ة يوم السبت ،علمتُ بأنّ
أحـ ــدهــم يف سل ـطـ ــة الــتح ـ ــالف املـ ــؤقـتـ ــة كـ ــان
يـخ ـ ــط ـ ــط لـ ـ ـ ــوضـع مـج ــمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة م ــن األعـالم
األمريـكية والبريطـانية والعراقيـة على املنصّة.

منعتُهـا جميعـاً ،باسـتثنـاء علم عـراقي وحـيد،
وذلك لكي أقلّل من دور التحالف ،ولكي أجعل
املـنصة تبدو هادئة ،وموقّرة .وكانت املشكلة أنه
ال تـوجــد نسخـة متـفق عليهـا لـلعلم العـراقي.
بـعـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــرب اخلـل ـ ـيـج ،ول ـكـ ــي ي ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـم ـ ـيـل
اإلسالمـيـني ،أض ــاف ص ــدام إل ــى العلـم املل ــون
بـاألحمـر واألبيـض واألسود ،عـبارة "اهلل أكـبر"،
مكتوبة بـخط يده .وكانت مـشكلة اجمللس هي
مع ـ ــارضــته اســتخـ ـ ــدام علــم ص ـ ــدام ،غــي ـ ــر أنّ
األعـ ــض ـ ـ ــاء األكــث ـ ـ ــر ت ـ ـ ــديــنـ ـ ـ ـاً يف اجملـل ـ ــس لــم
ي ـسـت ـطــيعـ ــوا االتفـ ــاق عل ــى نـ ــزع العـب ــارة عـن
العلم .وبـالتـالي ،لم يـكن هنـاك عَلَم يف نهـاية
املطاف .فقط خريطة للعراق املوحّد.
يف امل ــؤمت ــر ال ـصـحفـي ،قـ ــرأ بح ــر الـعل ــوم مـن
"الـبـيـ ــان الـ ـسـيـ ــاسـي" الـ ــذي كـ ــان قـ ــد أصـ ــدره
مجلس احلكم يف ذلك الـيوم .وبعد أنّ نوه بأن
اجمللس قـد "تـشكّـل من خالل مبـادرة سيـاسيـة
وطنيـة عراقـية "،حـددّ البـيان أهـداف اجمللس،
وهي تــوفيــر األمـن للعــراقيـني" ،ومحــو نتــائج
الـطغيان الـسياسي …واجتثاث أيـديولـوجية
البعث من اجملتمع العراقي".
ويتعهّـدُ اجمللـس ،كمـا قـال ،إلـى "وضـع األسس
لـنظـام تعـدّدي دميـوقـراطـي ،فيـدرالـي ،يحتـرم
حق ــوق اإلن ـس ــان ".وأض ــاف ال ـشـيخ الــصغـي ــر
احلـجم  ،بأن اجمللـس ميثّل كل مشـارب احلياة
العــراقيــة ،ويتـطلع قـدمـاً إلـى مـشـاركـة جـميع
العـراقيني يف تطويـر احلياة السيـاسية للبالد.
وسـوف يبـدأ اجمللـس بعـمليـة كتـابـة الـدستـور،
التي ستقودُ إلى انتخابات برملانية.
وبـالرغـم من املسـؤوليـة الكلـية للـتحالـف على
الع ــراق ،اخـت ــرتُ أن ال أب ــدي أيـ ــة مالح ـظ ــات
خالل هـ ــذه املـ ــراسـيـم .واعــتقـ ــدتُ أن إع ـطـ ــاء
الفـرصة ملـمثل األمم املتـحدة بـاحلديـث سوف
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ي ـســاع ــد عل ــى تكــريــس شــرعـي ــة مجلــس
احلـكم .وبالتالي ،بعد انتهاء بحر العلوم،
حت ـ ـ ـدّث دي م ــيل ـ ـ ــو فق ــط ،وبـ ـ ــاســم األمم
املتحدة ،مرحباً بتشكيل مجلس احلكم.
ومـن ثـمّ جــاء دور أسـئلــة وس ــائل اإلعالم،
وبدأت التسلية.
حتـ ـ ـ ـ ـدّث أوالً م ـ ـ ـ ــراسـل هـ ـي ــئ ـ ـ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ــة
البريطانية ) ،(BBCالذي سأل بطريقة
ظـريفـة" ،أليـس صحيحـاً" أنّ اجملـلس هـو
مجـ ــرد مخل ــوق صــنعه األمـ ــريكـي ــون ،وال
ميلك أيــة سلـطــات ،وبــالتــالي ،هــو عــدمي
الفائدة؟
أمــسك الـط ــالب ــاني بــاملـيكــروفــون ،وعـنّفَ
املــراسـل ،متـهم ـاً إيــاه بــأنّه ميـثّل "ســادتنــا
االستعمـاريني السـابقني .لم يسـبق لهيئة
اإلذاعــة الـبــريـطــانـيــة )(BBCأن قــالـت
احلقـيق ــة عـن الع ــراق "،ق ــال محـ ـذّراً .ثـم
أردف طـ ــالـبـ ــانــي ،ممهـ ــداً ملـ ــوض ـ ــوعه" ،إن
اجمللــس ه ــو احلكــوم ــة العــراقـيــة األكـثــر
متـثــيالً يف تـ ــاريـخ العـ ــراق ".وانـتـقل إلـ ــى
تعـداد بعض صالحيـاته ،وأوحى ،بطـريقة
ال تدعـو للبس ،بـأن املراسل ال يعـرف عما
يتحدث عنه.
امل ـ ــراسل مـن تـلفـ ــزيـ ــون قـنـ ــاة اجلـ ــزيـ ــرة،
املعاديـة دائماً للتحـالف ،ألقى خـطاباً ،يف
صيغة سؤال ،وفق الصيغة نفسها تقريباً.
واستتـبع هذا سلسلة من ردّات الفعل ،من
قبل أعضاء اجمللس.
دحــض الـب ـ ــاجه جـي ،بـكـبـ ــريـ ــاء ع ـظـيـم،
اإلشـارة الضـمنيـة بـأنّ اجملـلس هـو مجـرد
ألعـ ـ ــوبـ ـ ــة ،واقــتـ ـ ــرح بـ ـ ــأن وسـ ـ ــائـل اإلعالم
العـ ــربـيـ ــة ســتفـعل خـيـ ــراً إن هـي كـ ــرسـت
انتـباههـا للتغيـرات احلقيـقية اجلـارية يف
العراق.
ولـكــي ال ي ـ ـس ـبـقه أحـ ـ ــد ،ت ـ ـ ــوجّه نـ ـصــيـ ـ ــر
اجلــادرجـي ،احملــامـي املـسـن ،املـنحــدر مـن
عـائلـة سنـية حتـظى بـاحتـرام كبيـر ،بنـقد
الذع إلـ ــى مح ـط ــة اجل ــزي ــرة" ،أق ــول ه ــذا
ل ــوسـ ــائل اإلعـالم الع ــربـي ــة :تـ ــوقف ــوا عـن
نــصح الع ــراقيـني مبقــاتلــة األم ــريكـيني".
وتعالـى التصفيق واإلطـراء من اجلمهور،
مبــا يف ذلك ،كمـا الحـظنــا ،مجمـوعـة من
الصحفيني العراقيني.
وهـ ــذا مـ ــا دفـع بحـ ــر الـعلـ ــوم لـلقـيـ ــام عـن
كــرسـيه" .كــانـت الـتغـطـيــة الـتلفــزيــونـيــة
العـ ــربـيـ ــة لـلح ـ ــرب وللــتحـ ــريـ ــر أحـ ــاديـ ــة
اجلــانب ،ومـنحــازة ضــد العــراقـيني ".قــال
ب ـ ــأعلـ ــى ب ـصـ ــوتـه" .ولقـ ــد بـ ــدأت وس ـ ــائل
اإلعالم هــذه بتهـديـدنــا منــذ اليـوم األول
لـلح ـ ــرب ،وحــت ـ ــى اآلن ".وحــني ع ـ ــاد إل ـ ــى
مـقـعـ ـ ـ ــده ،جـل ــب انـفـعـ ـ ـ ــالـه املـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن
الـتـصفـيق .ه ــذا ألهـمَ ال ـشـيخ اجلـنّـي ألن
ينهض ثانيةً.
"أنـتم أيهـا النـاس من تلفـزيـوني اجلـزيـرة
والعــربـيــة وغـيــرهـمــا -لـم تقــومــوا يــوم ـاً
بتغطـية اجملـازر التي ارتكـبها صـدام! لقد
قـ ـتـل م ــئ ـ ـ ـ ــات اآلالف م ــن الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني!
وقـصفهم بـالغـاز! ملـاذا لـم تُظهـروا املقـابـر
اجلـم ــاعـي ــة إل ــى م ـش ــاهـ ــديكـم؟" وارتـفع
التصفيق أكثـر ما إن عاد بحـر العلوم إلى
كرسيه مرة أخرى.
ولكـن اآلن ،وبع ــد أنّ تلقــى تــشجـيع ـاً مـن
الـطالـباني ،الـذي كان يجلـسُ إلى جـانبه،
قفـز بحـر العـلوم ثـانيـةً .بدا كـأنّه ال يـريد
أن يتوقّف.
"ال يـفت ــأ اإلعالم الع ــربي يـتحـ ـدّث عن أنّ
صـدام عـائــد .إنه لـن يعــود! إنه يف مــزبلـة
الــتـ ـ ــاريخ! ل ــن يع ـ ــود أب ـ ــداً ".امل ـ ــزي ـ ــد مــن
الـت ــصفــيق ،وأخـيـ ــراً غ ـط ــس يف مـقعـ ــده،
مزهواً بالنصر والرضى.
وهـكـ ــذا ،اسـتـم ـ ـرّ األمـ ــر خلـم ــس وأربعـني
دقيقة أخرى .وراح أعـضاء مجلس احلكم
يـ ــواجهـ ــون كل سـ ــؤال (ومعـظـم األسـئل ــة
كـانت عدوانية) مبهارة وحمـاسة عاطفية.
يف نهـايــة اجللـســة ،نهـضت امـرأة مـن بني
احلضور قالت إنها متثل منظمة مغمورة،
غيــر حكــوميــة ،وألقـت بيــان ـاً مـسـهب ـاً عن
اإلمـبــريــالـيــة األم ــريكـيــة ،وحــرب اإلبــادة
األمـريكيـة ضد العـراقيـني ،وما إلـى ذلك.
…
جـاء اآلن دور إحــدى العـضـوات الـثالث يف
اجمللـس ،ال ــدكتــورة رجــاء اخلــزاعـي ،وهي
امـرأة لطيفـة ،ترتـدي شاالً ،من مـدينة يف
اجلنـوب اسمهـا الديـوانيـة .كانـت بطبـعها
خجــولــة ،وغيــر واثقــة مـن نفـسهــا .ولـكن
ليس يف هذا اليوم .قالت الدكتورة رجاء:
"خـالل اخلمـس والـثالثـني سنـة املــاضيـة،
ســاعــدتُ اآلالف مـن الـن ـس ــوة العــراقـيــات
على إجنـاب أطفالهن .اآلن ،وألول مرة يف
تــاريخ العــراق احل ــديث ،سـيكــون لـلنـســوة
العــراقـي ــات مكــان يف اجملـتـمع .ي ـش ـرّفـنـي
أننـي ألعبُ دوراً يف املـسـاعــدة علـى إجنـاب
أمة عراقية جديدة اليوم".
كان أداؤها مذهالً.
وكمــا قلتُ يف رسـالــة صغيـرة ،بعـثتُهـا إلـى
الرئيس بوش:
"كـ ـ ــان نه ـ ــار األح ـ ــد أكــث ـ ــر مــن ي ـ ــوم والدة
حلكـومـة عــراقيـة مــرتقبـة .لقـد سـاعـدت
العمليـة يف إظهار تعـبيرات قـوية للكـرامة
الوطنية العراقية".

يتبع

