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كتاب يف حلقات

NO (633)Sat. (1) April

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 اخلامسة و الثالثون)

"سعــادة الـسـفيــر "،قــال ب ــدران" ،آملُ أنك
سـت ــوافقـنـي ال ــرأي .إن املفـتـ ــاح للقـض ــاء
ع ــل ـ ـ ـ ــى ـه ـ ـ ـ ــذا الـعـ ـنـف ي ـكـ ـم ــن يف جـه ـ ـ ـ ــاز
الشرطة".
ك ــان يـتحـ ـدّثُ بـط ــاقـ ـ ـةٍ مكـب ــوح ــة ،وك ــأنّه
ـظه ـ ــر ذلـك ال ـبــي ـ ــان .وتـ ـ ـذّك ـ ــرتُ أّن
ـي ـ ـس ـت ـ ـ
ممارسـة هذا النـوع من السلـطة لـشخص
شيـعي عــاش طــويـالً حتت الـكبـت ،ولعــدد
من العقـود ،يف ظل صدّام ،ال بـدّ أن يكون
مـثيــراً وثقيالً ،يف آن واحـد .بـالنـسبـة له،
أن يفـتـتح االجـتـم ــاع بـبـي ــان يـت ــوافق مع
اسـتـنـت ــاجـي ح ــول إيج ــاد حـل للعـنف يف
العـراق ،كـان يــوحي بـأن بـدران قـد تـدرّب
جيداً على يد قـريبه .من بني جميع قادة
مـجل ــس احلـكـم ،ك ـ ــان عالوي ق ـ ــد أظهـ ــر
ـزع ـ ـةً واقع ــي ـ ـةً ،تُعـتـبـ ــر األكـثـ ــر رصـ ــان ـ ـةً
ـن ـ ـ
ومتاسكاً.
وأوضـح ـب ـ ـ ـ ـ ــدران أنـه طـ ـ ـ ـ ـ ــور عـ ـ ـ ـ ـ ــدداً مـ ــن
"الـ ـس ــي ــاسـ ــات اجلـي ـ ــدة "،خالل أسـب ـ ــوعه
األول يف املـن ـصـب ،ولـكـن قــبل أن مي ـضـي
قدماً بها ،كان يريد موافقتي عليها.
إح ــدى أولـ ــويـ ـ ــاته إن ــشـ ــاء "وحـ ــدة
ـك ــانـت ـ
شــرطــة خــاص ــة" ،يتــألـف عنــاصــره ــا من
جنـود احلرس اجلمهـوري السـابق ،وتكون
مبثـابـة قـوة ردّ سـريعــة ،حتت أمــرة قيـادة
الـشــرطــة ،ومـهمّـتهــا التــدخـل والتـصــدي
لهجمات املتمرّدين.
ـب ــدا ذلك مـث ــي ــراً لالهـتـم ــام ،خ ــاص ــة أنّ
وحدة صغيرة من قـوات الشرطة ستجلب
معهـا إلــى الصـراع مع املـتمــردين مهـارات
وجتـربة ،تتجـاوز بكثيـر تلك التـي متلكها
قـوات التحـالف -اللغـة ،والـوعـي الثقـايف،
و"قبضـايات" الـشوارع األسـاسيني ،وشـبكة
مـن اخمل ــب ــريـن .ولـكــن هل ميـكـن أن نــثق
بهم؟ تـساءلتُ بيني وبني نفسي .إن قوات
احلرس اجلمهوري معروفة لدى القاصي
والــداني بــأنهــا مــواليــة للـبعـثيـني .عالوة
علـى ذلك ،كنـت أعرف أن نـسيبه ،عالوي،
كـان عضواً سابقـاً يف حزب البعث ،قبل أن
ينضم إلى املقاومة يف املنفى ،وقد عارض
الـتـطـبــيق الق ـس ــري ل ـسـي ــاس ــة اجـتـث ــاث
الـبعث .وكـان هــذا ميثل ،جــزئيـاً ،طـريقـة
عالوي يف ال ـت ــصـ ـ ــدي خلـ ـص ـمـه اللـ ـ ــدود،
اجللبي ،أقوى املناصـرين لعملية اجتثاث
البعث ،الواسعة النطاق.
"هل ـت ـ ـس ـتـ ـط ــيع الــتـ ـ ــدق ــيق ب ـ ــسجـالتهــم
جيّداً؟"
"ميكـن القـيــام بــذلـك ،سعــادة الــسفـيــر".
أجاب بدران.
"حــسنٌ "،قـلتُ" .امـضِ قــدم ـاً بــالـعمـليــة،
ـش ــرط أن يـتـمّ الـتـ ــدقـيـق يف سجـالتهـم
بـ ـ
جـي ــداً ".وعـبـ ـرَت مخـيلـتـي ص ــورُ القـب ــور
اجلمــاعيــة يف احللّــة" .ويجـب أن يخـضع
هــؤالء الــرجــال إل ــى التــدريـب يف احتــرام
احلقـوق املـدنيــة واإلنسـانيـة ،قبـل أن يتم
تعيينهم".
وبـيـنـم ــا ك ــان ب ــدران ي ـسـتع ـ ـدّ للـمغ ــادرة،
ـس ـ ــؤول ـيــته جت ـ ــاه الــتحـ ـ ــالف.
مب ـ ـ
ذ ـكّ ـ ــرته ـ
"اح ـ ـ ـ ــرص ع ــل ـ ـ ـ ــى الـعـ ـمـل ع ــن كـ ـث ــب مـع
ـ
م ـسـت ـش ــاريـن ــا ،ويف كل املـن ــاحـي املـتـعلق ــة
بتدريب الشرطة ،سعادة الوزير".
"بــالـطـبع ،سعــادة الـسـفيــر ".قــال بــدران.
"سوف نـصبح أصدقـاء وزمالء حميمني".
يف غضـون بضعـة أيام ،كـان عليّ أن أتـذكّر
هذه الكلمات.
عـاد رامسـفيلد إلـى بغداد ،يـوم اخلميس،
يف ال ــرابع مـن أيلــول .وإذا ك ــان الهـبــوط
العـم ــودي الهجــومـي قــد تــرك انـطـبــاع ـاً
قوياً لديه ،فإنه لن يُظهره.
كنتُ أعـرف أن الغـايـة الـرئيـسيـة لــرحلته
هي أن يقـيّم شخـصيـاً اخليــارات املتعلقـة
بـتقـليـص عــدد القــوات األمــريـكيــة .كـنت
أعـرف أيضاً أنه كـان ميارس ضغطـاً كبيراً
علــى القــادة العــسكــريني لـتقــدمي تبــريــر
منطقي للقيام بذلك.
كان واجبـي محصوراً بـالدفـاع عن ضرورة
إبق ــاء ق ــوات ك ــافـيـ ــة يف الع ــراق مـن أجل
حتقيق االستقرار فيه.
يف تلـك اللـيل ــة ،بعــد أن كــان قــد اجـتـمع
بقــادته العـسكــريني ،أتـى رامـسـفيلـد إلـى
القصـر لـتنـاول العـشــاء مع كبــار زمالئي،
ومعـي .كنــا مـجمــوعــة صـغيــرة جتلـس يف
قـاعـة االجـتمـاعـات ،أمـام طعـام عـسكـري

أتى وزير الداخلية اجلديد نوري بدران لزيارتي يف مكتبي الحقاً ذلك األسبوع .وكان السيد
بدران ،الشيعي العلماني ،يف أوائل اخلمسينيات من عمره ،ونسيباً لعضو مجلس احلكم
إياد عالّوي .وكان بدران قد جنا من محاوالت اغتيال واختطاف عديدة على يد عمالء صدام
يف فترة التسعينات .كنتُ أتوقّع أن أشهد منه حسماً قوياً يف إدارته الوزارة احليوية بعد
سقوط صدام .ولذلك لم أُفَاجأ حني عرض علي خطة محكمة إلدارة وزارة الداخلية،
املسؤولة عن الشرطة النظامية ،وحرس احلدود ،ووحدات اجليش الرّديف ،الذي كنا
نسمّيه عندئذ كتائب الدفاع املدني ،والحقاً احلرس الوطني العراقي.

ال ـ ــوزيـ ـ ــر رامـ ــسفــيل ـ ــد ،ب ـ ــات
ص ـ ــرف :ـ
ـ
كـ ـيـ ـن ـ ــي ـ ـ ــدي ،بـ ـيـل ،رئ ــيـ ـ ــس مـحـ ــط ـ ـ ــة
االسـتخـبــارات األم ــريكـيــة ،الــسفـيــر
الـبريطـاني ،ديفيـد ريتشمـوند ،كالي
مكمنوي ،وأنا.
ـال ـ ــرغــم مــن بـ ـ ــرن ـ ــامـجه احلـ ـ ــافل
وب ـ ـ ـ
ـ
بالسفر ،واللقاءات املتواصلة ،سيطر
رامسفيلـد على نقاش العـشاء ،الذي
ـت ـ ــوزّعــت ـم ـ ــواض ـيـعه وتـ ـ ــشعّ ـبــت بــكل
حـريـة" .أنـتم جـميعـاً تقـومــون بعمل
ج ـ ــي ـ ـ ــد ه ـ ــن ـ ـ ــا" قـ ـ ـ ــال" .ث ــمـ ـ ـ ــة بـعـ ــض
اإلجن ـ ــازات الــبـ ـ ــارزة .لـك ـن ـنــي ال أرى
ـ
خـط ـاً ثــابـت ـاً مـن الـتقــدم .رمبــا كـنــا
إل ـ ــى معـ ــايـيـ ــر جـ ــديـ ــدة …
نح ــت ــاج ـ
وطـريقــة أكثـر فعــاليــة لقيـاس مـدى
حتقيق أهدافنا".
"هـذا هـو الـسـبب الــذي جعلنــا نطـوّر
خطـتنــا االستـراتـيجيــة التـي رأيتَهـا
يف متوز "،ذكّـرتُهُ .لكنـني لم أكـن أريد
لــزمـالئي أن يـصــابــوا بــاإلنهــاك وهم
يقـدمـون العـديـد مـن التقـاريــر .كنـا

حـريـصني علـى التـركيـز علـى تـنفيـذ
أعمالنا ،وبسرعة.
"مثـلمــا تــذك ــر ،سيــدي الــوزيــر ،لقــد
وضعَـت خ ـطّـتـن ــا أه ــدافـ ـ ـاً ومع ــايـي ــر
مح ــددة .إن ــن ـ ــا نقـتـ ــرب مـن حـ ــاجـ ــز
ـ
الـت ــسعـني ي ــومـ ـاً ،ونـنـ ــوي أن جنل ــس
ونقـيـم ف ــت ــرة الــثالثـ ــة أشهـ ــر ،فـيـمـ ــا
ي ـتـعـلـق ب ـتـحـق ـيـق أهـ ـ ـ ــدافــن ـ ـ ــا ال ـتــي
وضعناها".
ـك ــان األول مـن ت ــشـ ــريـن األول يــبعـ ــد
أس ــابـيـع فقــط .ولـم يـبـ ــد أنّ
ثالث ــة ـ
ـ
رامسفيلد كان راضياً.
أص ــابـنـ ــا جـمــيع ـ ـاً
بع ــد وقــت قلــيل ،ـ
ـ
بـالـدّهـشــة حني قـال" ،أتـسـاءل فـيمـا
إذا كـان لـديـكم ،أنـتم الــذين تـعملـون
هنــا ،إحســاسٌ كبيــر بخطـورة الـوضع
العاجل".
خيّمَ الـصمتُ عـلى الـطاولـة .جلسـنا
متـسمّــرين يف مقـاعـدنـا .لــو لم يـكن
يف مــاضـيـيّ سجل ط ــويل مـن العـمل
الـديبلـومـاسي ،لـكنتُ أطلـقت العنـان

لكـل الغضـب املعتـمل يف داخلي .أخـذتُ
أكثــر من شـهيق قـبل أن أجيـب ،غيـر أن
صوتي كان جافّاً.
ـوزي ــر "،قلـتُ ،مـ ـشـيـ ــراً إلـ ــى
ال ـ ـ
"س ــي ــدي ـ
رده ــات القـص ــر ال ــرخ ــامـي ــة اخل ــاوي ــة،
"ميكنك أن تسـتوقف اآلالف من الناس
الذين يعملون هنا …بدءاً من أولئك
الــذي ميــزجــون الـبيـض يف املــطبـخ من
إطع ـ ــام األفـ ـ ـ ــواج الل ــيلــيـ ـ ــة ،إلـ ـ ــى
أجـل ـ
السفـراء املتقاعـدين مثلي ومثل كالي،
وســوف لن جتـد واحــداً بيـننـا ال يـشعـر
بخطـورة احلـالـة وطبـيعتهـا العـاجلـة".
أضفتُ أن جـميع هـؤالء النـاس هـم من
املـتطـوعني ،الـذيـن يعملـون مـن ثمـاني
ع ـش ــرة إل ــى ع ـش ــريـن س ــاع ــة يف الـي ــوم،
سبعـة أيــام يف األسبــوع ،ألنهم يـدركـون
أن عملَنا عاجلٌ ومهمّ".
بـدا رامـسـفيلـد وكــأنه انكفـأ قـليالً إلـى
ال ــوراء .وامـت ــدت الـلح ـظ ــة امل ـش ــؤوم ــة
ط ــويالً .أخـيـ ــراً ،حتـ ـ ـدّث وزيـ ــر الـ ــدفـ ــاع
ـ
ثــانـيــة" ،مــا كـنـتُ أعـنـي ق ــوله هــو أنـنـي

أعـرف أنكم جـميع ـاً تعملــون ،ولكن هل
وض ــع ـ ــت ــم أولـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ـ ــامــكـ ــم؟ ال
ـت ـ ـس ـتـ ـط ــيعـ ـ ـ ــون أن تفـعل ـ ـ ــوا كل شــيء،
وب ــال ــت ــالــي يجـب أن حت ـ ـدّدوا مـ ــا هـ ــو
ـ
األكثر أهميةً".
ك ــان ذلك ب ـسـيـطـ ـاً" .إنه األمـن "،قلـتُ.
"ألنـه من دون ذلـك ،ال ميكـن أن نحقّق
أه ـ ـ ــدافـ ــن ـ ـ ــا األخـ ـ ـ ــرى -االق ـت ــص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
ـ
والسياسية".
هـانـحن نعـود إلـى نفـس الـدائــرة ،قلتُ
يف نفسي.
أعطـيت مـراجعـة سـريعـة عـن خطـطنـا
العـاجلـة املـتعلقـة بــاجليـش ،الـتي كـان
رامــسفـيل ــد نفــسه ق ــد نــصح به ــا قـبل
ش ــه ـ ـ ــر .أضـف ـتُ أن كـالي ودوغ ب ـ ـ ــران ـ ـ ــد
س ــوف يـتـ ـ ــوجّهـ ــان إلـ ــى األردن ل ـ ــوضع
ـ
الـلمـســات األخيــرة علـى خـطـة تــدريب
أكبر قوة للشرطة يف العالم.
واجتهـت النقـاشـات بـشكل طبـيعي إلـى
العالقــة بـني االستـخبــارات والفع ــاليــة
ـرج ـ ــوة للـ ـ ــوقـ ـ ــوف يف وجه ال ـتــمـ ـ ـرّد
امل ـ ـ ـ
ـ
الـبعـثي واإلرهــاب األجنـبي .وقــد اتفق
اجلمـيع أن علـينـا أن نحـسّـن من وضع
استخباراتنا.
"يف الواقـع "،قلتُ" ،لدي شعـور بأنّه مع
إنـشــاء خليــة ارتبـاط اسـتخبـاريــة هنـا،
فــإنـنــا اآلن أكـثــر تـنـظـيـم ـاً مـن الـنــاس
املــوجــوديـن يف واشنـطـن .لق ــد اعتــرف
جــورج تيـنيـت لي يف واشـنطـن األسبـوع
ـامل ـ ــاضــي ـب ـ ـ ــأنه ـي ـ ــريـ ـ ــد أن يـ ـ ـس ـتــن ـ ــسخ
منوذجنا هناك".
لـم تـكــن تلـك هـي الــنقــطـ ــة الـتـي يـ ــودّ
رامــسفـيلــد مـت ــابعـتهــا يف ه ــذا املكــان.
كانت اخلصومة بني وحدات البنتاغون
ـلف ـ ــة وبــني جهـ ـ ــاز االســتخـب ـ ــارات
اخملـت ـ
املركـزية قـد أصبحت مـوضوعـاً متـأزماً
يف واشنطن.
قبل الـذهـاب إلـى النـوم ،أرسلتُ رسـالـة
إلكتـرونيـة إلى فـرانسـي ،ذكرتُ فـيها أن
رام ـ ــسفــيلـ ـ ــد بخ ــصـ ـ ــوص قل ـ ــة
تـعلــيق ـ
الـشعــور بحـراجـة الــوضع ،بـني أعضـاء

ـط ـ ــة الــتحـ ـ ــالف املـ ـ ــؤقــت ـ ــة ،ق ـ ــد
سلـ ـ
أصابني حقاً "بالقشعريرة" ،لكنني
اآلن لم أكـن أكثــر غــضب ـاً ،بـل أكثــر
قلقـاً .لقـد أصـبح واضحـاً ،وبـشكل
مـت ــزاي ــد ،أن اهـتـم ــام الـبـنـت ــاغ ــون
الـظاهري بـانتقال الـقوات الدوري،
يف الرّبيع ،قد بـدأ يخلق ضغوطات
غيـر صحيـة ،ويجعل مسـألة إنـشاء
قوة عـراقية قـادرة أكثر إحلـاحاً من
ذي قبل.
يف مـســاء األحــد 7 ،أيلــول ،خــاطب
الــرئـي ـسُ بــوش األمــة مــركــزاً علــى
العـ ـ ــراق ،واحلـ ـ ــرب عل ـ ــى اإلره ـ ــاب،
وطلب املـساعـدات اإلضافـية .كـانت
لـي بعــض اإلسه ــام ــات يف صـي ــاغ ــة
ـس ــودة اخلــطـ ـ ــاب ،وشعـ ــرتُ أنـنـ ــا
مـ ـ
قـدّمنـا قضيـة مقنعـة ،من أجـل مد
يد املساعدة إلى أعمالنا هنا.
وبـعـ ـ ـ ــد اســت ـ ـ ــرج ـ ـ ــاع اإلجن ـ ـ ــازات يف
ـت ـ ـ ــدم ــيـ ـ ـ ــر حتـ ـ ـ ــالـف اإلره ـ ـ ــاب ب ــني
القـاعـدة وطــالبــان يف أفغـانــستـان،
اجته الـرئيسُ إلـى موضـوع العراق.
"إننـا نـسـاعـد الـشـعب الـذي عـانـى
طــويالً يف تـلك الـبالد ،مـن أجل أن
ي ـب ـن ــي مج ـت ــمعـ ـ ـاً دميـ ـ ــوق ـ ــراطــيـ ـ ـاً
محتـرم ـاً يف قلب الـشــرق األوسط.
إن ــن ـ ــا نعـمـل معـ ـ ـاً لــتح ـ ــويل غ ـ ــرف
الـتعــذيب والـقبــور اجلمــاعيــة إلــى
أمّة من قوانني ومـؤسسات حرّة .إن
املهمــة صعبــة ومكلفـة -لـكن بلـدنـا
ـي ـ ـس ـتـحقّ هـ ـ ــذا اجله ـ ــد ،احلــي ـ ــوي
ألمننا القومي".
ال ــرئـي ــس أنه خ ـ ـوّل كـ ــولـن
وك ــشف ـ
ـب ــاول بــتقـ ــدمي قـ ــرار إلـ ــى مـجل ــس
األمن الـدولي يـسمح "بــإنشـاء قـوة
ـتع ـ ـدّدة اجلـنـ ـسـي ـ ــات يف العـ ــراق،
مـ ـ
تكون حتت قيادة األمريكيني".
كـ ـن ــت أشـكّ بـ ـ ـ ــأن مـجـل ـ ــس األم ــن،
املنقـسم بـني التحـالف األمـريـكي-
اإلن ـكـل ــيـ ـ ـ ــزي ،وب ــني األوروبـ ـي ــني يف
القــارّة ،سيــوافق علـى هـذا .لـكن ال
بـأس بــأن نحـاول -وإن كــان لكـشف
الغ ـط ــاء عـن األملـ ــان والف ــرن ـسـيـني
والروس ،كمفسدين للعبة.
وأوضح الرئيـس كيف ينوي الطلب
مــن الـكـ ـ ــونغـ ـ ــرس املـ ـ ــوافقـ ـ ــة عل ـ ــى
م ـس ــاع ــدة ق ــدره ــا  87ملـي ــار دوالر،
ت ــذهبُ إلــى أفغــانــستــان ،والعــراق،
واحل ــرب ال ـش ــامل ــة عل ــى اإلره ــاب.
وأ ـكّ ـ ـ ــد أن ال ــع ـ ـ ــراقـ ـي ــني أصـ ـبـحـ ـ ـ ــوا
عل ــى عـ ــاتـقهــم مهـمّـ ــات
ـأخ ــذون ـ
ـي ـ ـ
حفــظ أمـنهـم ،وأنّ ت ــدريـب امل ــزي ــد
مـن القــوات جــار علــى قــدم وســاق.
وكـنتُ سـعيــداً أن كتّــاب خـطــابـه لم
يغفلوا هذه النقطة بالذات.
ويف اجملــمل ،كـ ــان خــطـ ــابـ ـ ـاً واثق ـ ـاً،
عقالنيـاً ،وكنتُ أظنّ أنه سـيكون له
إيج ــابـي بـني عـ ــامّـ ــة الـ ــشعـب
وقـع ـ
األم ــريكــي ،لكـنه س ــوف ي ــزي ــد مـن
ـ
ح ـ ـنـق خـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــرئـ ــي ـ ـ ـ ــس يف
ـ
الكونغرس.
عقــدتُ اجتمـاعي األول مع الـوزراء
العراقـيني اجلدد يف الـسادس عـشر
مـن أيل ــول .ك ــان ــوا ق ــد ت ــوزّع ــوا مع
مـسـاعــديهم حـول طـاولــة ضخمـة،
مـربّعـة الـشكل ،يف قـاعـة املـؤمتـرات
الك ــائـن ــة يف م ــرك ــز االجـتـم ــاع ــات.
جلستُ على رأس الطـاولة ،بالقرب
من الـسـفي ــر البــريـطــانـي ،امللـتحق
حديثاً ،الـسيد جرمي غـرينستوك.
كـنتُ قـد عـرفـته منـذ سنـوات ،كـونه
يعـمل ديبلـومـاسي ـاً محتـرفـاً ،وكـان
آخ ــر مـن ـصـب ي ــشغـله ه ــو مـن ــدوب
بـريطـانيا لـدى األمم املتحـدة .وقد
طلبه رئيـس الوزراء البريطاني من
ـاع ـ ــد كــي يـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن "ثـقل"
ـتق ـ ـ ـ
ال ـ ـ
احلضـور البريـطاني يف بغـداد .كان
جيرمـي قد اصطحـب معه مسؤوالً
بـريطـانيـاً قديـراً هو رعـد القادري.
وألن والـد رعدٍ عراقي ،كان يتحدّث
الع ــرب ــي ــة بــطالقـ ــة ،وميلـك فهـم ـ ـاً
ـ
عـميقـاً للـمجتـمع العــراقي .وعلـى
الفــور ،أصـبح عـض ــواً ال غن ـىً عـنه،
يف ـف ـ ـ ـ ـ ــريـق احلــكـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ــريــكـ ــي-
البريطاني.
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