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كتاب يف حلقات

NO (634).Sun (2) 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

بعـد تقــدمي التهـنئــة لهم ،قـلتُ للـوزراء
أنـنـي أقـ ـ ـدّر شجـ ــاعــتهــم ،ودأبهــم علـ ــى
إعـ ـ ـ ـ ــادة إعـ ـمـ ـ ـ ـ ــار الـعـ ـ ـ ـ ــراق" .أنـ ـت ــم اآلن
مـسـؤولــون عن اتخـاذ قـرارات يــوميـة يف
وزاراتكـم ،سـيك ــون له ــا أث ــر عل ــى حـي ــاة
جميع العراقيني .لكم الـسلطة الكاملة
يف حتـ ـ ــديـ ـ ــد م ـيـ ـ ــزان ـيـ ـ ــاتـكــم واخ ـت ـيـ ـ ــار
املوظفني ".لـكنني حذّرتهم أنه يجب أن
يُــطلِع ــوا كـب ــار امل ـسـت ـش ــاريـن يف سلـط ــة
التحـالف املؤقتة ،بـشكل مسبق ،عن أية
مبادرة متعلقة بالسياسة العامة.
"سـواء أحببـتم ذلك أم لم حتبـوه -ليس
مم ــتعـ ـ ـاً ال ـب ـت ـ ــة أن تـكـ ـ ــون واقعـ ـ ـاً حتــت
االحـ ـتـالل ،أو أن ت ـك ـ ـ ـ ــون أن ــت نـفـ ـ ـ ـســك
احملـتلّ -مــازال الـتحــالف هــو الــسلـطــة
العليا هنا".
رحّ ــب الـع ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـدُ م ــن ال ـ ـ ـ ــوزراء بـه ـ ـ ـ ــذا
االج ـت ـم ـ ــاع ،وشـك ـ ــروا ال ـ ــرئ ـيـ ــس ب ـ ــوش
ورئيس الوزراء البريطاني بلير لتحرير
بالدهـم .آخ ــرون ك ــانـ ــوا مهـتـمّـني أكـث ــر
مبي ــزانيــة املـســاعــدات اإلض ــافيــة الـتي
وضعها الرئيس أمام الكونغرس.
"مــاذا سـيكــون دورنــا يف تخـصيـص هــذه
األم ـ ــوال؟" س ـ ــأل وزي ـ ــر امل ـ ــال ـي ـ ــة كـ ـ ــامل
الكيالني.
والـسيـد الكيـالني رجل أعمـال سنّي ،يف
منتصف األربـعينيات من عـمره ،ينحدر
من عـائلة عـريقة ،ويحمل درجـة علمية
يف اإلدارة واالقتـصــاد ،وكــان قــد عُني يف
امل ـنـ ـص ــب بفـ ــضل دعــم ق ـ ــري ــبه ،أح ـم ـ ــد
اجلل ـب ــي" .لق ـ ــد ع ــمل ـن ـ ــا عــن ك ـث ــب مع
الوزراء بـالوكالة ومـع املوظّفني املدنيني
العراقيني ،يف كل وزارة ،للخروج بقائمة
مشاريع "،قلتُ لهم ،مضـيفاً أننا نرحّب
بــاملــزيــد مـن اقتــراحــاتـهم .وأكّ ــدتُ أننــا
طـورنــا ميــزانيــة احلكـومــة للعـام 2004
مع زمـالء لهـم ،وحـيـث أنـنـ ــا نـتـ ــوقّع أن
تكــون مـضغــوطــة جــداً ،فــإن لـكل وزيــر
الصالحية بتدوير األموال داخل وزارته
اخملـ ـصّـ ـص ـ ـ ــة" .لقـ ـ ــد أعـ ـط ـيـ ـتُ زمالئــي
تـعـلـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــات واضـحـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــأن يـقـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــوا
مب ـســاع ــدتكـم بــأيــة ط ــريقــة كــانـت .إنّ
جناحكم جناحنا".
أخيراً ،قلتُ للوزراء أنه يف ذلك الصباح
بــال ــذات ،اتخ ــذ مجلــس احلكـم خـطــوة
كبيـرة باملوافقة علـى حزمة اإلصالحات
اجل ـ ـ ــذري ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـقـ ـ ـ ـدّم بـه ـ ـ ــا بـ ـيـ ـت ـ ـ ــر
مـكفرسـون ،وأهمّـها إلغـاء احلظـر الذي
فرضه صدّام على االستثمار األجنبي.
عـبّ ــرتُ عـن االمـتـن ــان ألحـمـ ــد اجللـبـي
ال ــذي أش ــرف ،بـن ــاءً عل ــى طلـبـي ،عل ــى
احلقـيب ــة االقتـصــاديــة بـصـفتـه رئيـس ـاً
للجنـة الفـرعيـة املنـبثقـة ،عبـر مجلـس
احلـكـم ،ومـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ــرئـي ــس بـ ــوش يف
الـدفاع عن طلبه بـاملزيد من املـساعدات
اإلضافية.
ذاك كان اجللبي يف أحسن حاالته.
بعــد االجـتـم ــاع ،عق ــدت مجـمــوعــة مـن
املــستـشــارين اجـتمـاعـاً حـول الـطـاولـة،
ملناقشة اجللسة.

(احللقة السادسة و الثالثون)
ويف واحدة من معجزاته ،كان بات كيندي قد رمّم جميع أجهزة الترجمة يف الغرفة،
(بالرغم من أن الساعات املعلّقة كانت ال تزال واقفة ،بشكل غير مفهوم ،عند الثانية
عشرة واثنتني وثالثني دقيقة ،بعد الظهر) .كان بإمكان الوزراء الذين ال يتحدثون
اإلنكليزية أن يسمعوا مترجمينا احملترفني ،التابعني لوزارة اخلارجية ،وهم يحوّلون
الكلمات اإلنكليزية إلى العربية -مباشرةً بعد حتيتي املبتسمة بعبارة "صباح اخلير".
يف الصيف ،كنتُ قد بدأتُ أدرس اللغة العربية ،احملكية ،ملدة نصف ساعة ،كل
صباح يف السّابعة ،بعد حصة اجلري ،وبعد قراءة رسائل الليلة السابقة.

"أع ــتقـ ـ ــد أنه ـ ــا ب ـ ــداي ـ ــة ج ـيـ ـ ــدة مع
احلكومة اجلديدة "،قلتُ.
كـنـت حــريـصـ ـاً عل ــى اللقــاء بــأكـبــر
عـدد من الـوزراء اجلـدد ،طـالبـاً من
فـريق عـملي تـنظـيم اجـتمـاعـات يف
ه ــذه ال ــوزارات .وك ــانـت ه ــذه ص ــورة
منــاقـضــة مل ــا اعتــاد علـيه صــدام يف
استـدعـاء وزراء مـرعــوبني ،للـمثـول

أم ـ ـ ــامه .ك ـم ـ ـ ــا س ـ ـ ــاع ـ ـ ــدنــي ذلـك يف
اخل ــروج إلـ ــى بغ ــداد ،والــتج ــوال يف
ضواحيها ،ألكبر عدد من املرات.
كـ ـ ـ ـ ــان مـ ــن بـ ــني أبـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ـ ــوزراء يف
احلـك ـ ــوم ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة ه ـ ــو ه ـ ــاشــم
ال ـ ـشــبلــي ،وزيـ ـ ــر الع ـ ــدل .وال ـ ـس ـي ـ ــد
ال ـشـبلـي مح ــام سـنّـي ،يف مـنـتــصف
األربعيـنيـات مـن عمـره ،عـمل ألكثـر
من عـشرين عـاماً يف شـركات خـاصة
يف معـظم بلـدان املنـطقـة .رحّـب بي
يف مـك ـت ــبه ،اخل ـ ــال ــي تق ـ ــري ـبـ ـ ـاً مــن
األث ــاث ،يف الـط ــابق األرضـي ل ــوزارة
العدل ،ورحنـا نحتسي كأسـاً قسرية
من الشاي الساخن.
"سعـادة الـسفيـر ،هـذه هي أولـويـاتي
أع ــرضه ــا لـك للـنـظ ــر فـيه ــا "،ق ــال،
حــني ب ـ ـ ــدأن ـ ـ ــا ال ـنـق ـ ـ ــاش يف األم ـ ـ ــور
الـعمـليــة .كــان يــريــد مـســاعــدتي يف
تق ــوي ــة احمل ــاكـم اإلداري ــة ،وحت ـسـني
حقوق املشورة القانونية للمتهمني،
واإلس ـ ـ ـ ـ ــراع مب ـ ـ ـ ـ ــراجـع ـ ـ ـ ـ ــة مـلـف ـ ـ ـ ـ ــات
احملـتجــزيـن العــراقـيـني لــدى قــوات
التحالف.
"إننــا نـشــاط ــركم األهــداف نفــسهــا،
سعادة الوزير".
لكـن ال ـشـبلـي ح ـذّر بــأن صـ ـدّام شلّ
النظام القضائي وأرهب القضاة.
"إن التحـالف يدرك جيـداً املشكلة"،
أجبتُ ،وذكّـرتُهُ أننـا أنشـأنا يف األول
من حزيران هيئـة قضائية للتدقيق
يف سجالت أكثر من  860قاضياً.
"قـمنــا مبــراجعــة ملفّــات معــظمـهم
اآلن ،ووافقـن ـ ــا علـ ــى أكـثـ ــر مـن 600
اس ـت ـمـ ـ ــارة لـلخـ ـ ــدمـ ـ ــة يف احملـ ـ ــاكــم
اجلديدة".
"لق ــد ســمعـتُ عــن ذلك وأرحّ ـبُ به.
لكـنـن ــا نحـت ــاج للـمـضـي قــدم ـاً ،وأن
نفـصل إدارة احملــاكم عـن احلكـومـة،

بح ـيــث جنـعل ال ـنـ ـظـ ـ ـ ــام القـ ـض ـ ـ ــائــي
منفصالً عن هذه الوزارة".
كـنـتُ سعـي ــداً ل ـسـم ــاع ذلـك .أن يق ــوم
ب ـي ـ ــروق ـ ــراطــي مــن ال ـ ـش ـ ــرق األوس ــط
بـالـتخلـي عن الـسـلطـة طــواعيـة ،كـان
مي ـثـل بـح ـ ـ ــد ذاتـه تـغ ـي ـ ـ ــراً مـع ـت ـب ـ ـ ــراً.
وشجّعته علـى التعـامل مع محامـينا،
للــتح ـض ـي ـ ــر مل ـ ــرسـ ـ ــوم أوقّعـه الحقـ ـ ـاً،
يق ـضـي بـ ــإنـ ـش ـ ــاء سل ـطـ ــة ق ـضـ ــائـيـ ــة
مستقلّة.
واختتـم الوزيـر االجتـماع بقـوله" ،من
فـضلك ،تذكّـر هذا ،سفيـر برميـر :إننا
نتـطلع إلــى الــواليــات املـتحــدة لـبنــاء
ع ـ ـ ـ ــراق ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد .إذا جنـح الـع ـ ـ ـ ــراق،
سـتهــوي جمـيع األنــظمــة العــربيــة يف
املنطقة".
كـ ــان الـ ـشــبلـي مي ـثّل ،بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـي،
برهـاناً على أنّ الطائفـة السنّية تضمّ
زع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات مـهـ ـم ـ ـ ـ ــة تـعـ ـمـل م ــن أجـل
مـستـقبل العــراق ،ولم تلـوّثهــا عقيـدة
البعث.
بعــد يــومـني الحقـني ،كــانـت سعــادتـي
غـامــرة بتــوقيع أمـر صــادر عن سـلطـة
التحالف املـؤقتة ،يقضي بتشكيل أول
نـظــام قـضــائي عــراقي مـسـتقل ،وكــان
ه ـ ــذا مب ـث ـ ــاب ـ ــة أول مـكـ ـ ـوّن يف نـ ـظ ـ ــام
احملاسبـة الدميـوقراطي ،الـذي لطـاملا
مت تـغـ ـيـ ـيـ ـبـه ،وم ــن ث ــم سـحـقـه ،ح ــني
استولى البعثيون على السلطة.
كـنـت أغ ـطّ يف نـ ــومٍ عـمــيق ،يف غـ ــرفـ ــة
ال ـنـ ـ ــوم امل ــبع ـثـ ـ ــرة ،يف م ـنـ ـ ــزلــي ،حــني
أيقـظـنــي انفج ــارٌ ق ــوي ،مـ ـرّة ث ــانـي ــة.
وت ــبع االنـفجـ ـ ــار م ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ،وب ـ ـشــكل
أوت ــوم ــاتــيكـي ،صـ ــوت مكـبـ ـرّ الـص ــوت،
يــتع ـ ــال ـ ــى ق ـ ــائالً" ،إل ـ ــى املـلج ـ ــأ! إل ـ ــى
امللجأ! إلى امللجأ!"
"إنهـا قـذائف مـدفعيـة هـاون ،سيـدي"،
صرخ أحـد احلراس األمنيني التابعني

لشـركة بالك وتر .وأشعل ضوءاً قوياً،
فـيـم ــا ك ــان يـصــطحـبـنـي عل ــى ال ــدرج
الـرخـامـي البـارد ،إلـى مـركــز القيـادة
األمـنـي ــة احملـصّـن ،ال ــذي ك ــان أيـضـ ـاً
يعمل كملجأ للمنزل ضدّ القنابل.
كنتُ قد وجلـتُ إلى الغرفـة الصغيرة،
املمتـلئة ،حني وقعت رشـقةٌ أخرى من
قــذائف الهــاون علــى بعـد مـئتـي متـرٍ
إلى الشّمال.
بع ــد خـمــس دق ــائق ،ض ــربـت ق ــذيف ــة
ثالثة الطرف األبعد للمقاطعة.
كــانـت تـلك مبـثــاب ــة رشقــات س ــريعــة،
فقـي ــرة الـت ـص ــويـب ،وغـي ــر مـن ـظّـم ــة،
حت ــدثُ لـيـالً .لكــنه ــا لــم تكــن تقــطع
نــومنـا ،وتـذكّـرنـا بـأن احلـرب مــازالت
مستمرّة.
حني كـان مكبـر الصّوت يـطلق إنذاره،
كـان جميع مـوظفـي سلطـة التحـالف
امل ـ ــؤق ـت ـ ــة ،س ـ ــواء أك ـ ــانـ ـ ــوا عل ـ ــى رأس
عـملهـم ،أو يف استــراح ــة ،حتت أوامــر
مشـددة لإلسـراع باجتـاه قبـو القـصر.
ولكـن حـني أصـبحـت الهجـمــات أمــراً
روتـيـنـي ـ ـاً ،صـ ــارت هـ ــذه احلـ ــاالت مـن
اإلخالء جتــري يف مـنــاخ أكـث ــر خفّــة،
وحتـى أكثـر مـرحـاً .كـانت اجملمـوعـات
ت ــتحـلّق يف ردهـ ـ ــات الق ـب ـ ــو ،مـك ــملـ ـ ـةً
اجـتـم ـ ــاع ـ ــات ك ـ ــانـت ق ـ ــد ب ـ ــدأته ـ ــا يف
األعلــى ،أو تقــرأ الـكتـب ،أو تتـســام ـرُ
فـيـم ــا بـيـنه ــا .وحـني ن ـسـمع جـمـيعـ ـاً
كلـم ـ ــة "اجنلـ ــى ال ـ ــوضع "،كـن ـ ــا نعـ ــود
أدراجنا ،ونلتحق بأعمالنا.
وبع ـ ــد أن أص ـبـح واضح ـ ـ ـاً أن معـ ـظــم
ق ـ ـ ــذائـف الـه ـ ـ ــاون ك ـ ـ ــانــت ت ـ ـ ــأتــي مــن
اجلـن ــوب الغــربـي لـنه ــر دجل ــة ،نقلـت
بالك وتــر غــرفــة ن ــومي إلــى اجل ــانب
الــشمــالي الـشــرقي مـن املنــزل ،األقل
عــرضــة لـلهجـمــات .كــان نــومـي أكـثــر
هــدوءاً هـنــاك ،غـيــر أنّ هــدي ــر مكـبــر

الـصــوت ،كــان ال يــزال قــادراً علــى
إيقاظي من أعمق أحالمي.
"ل ـيـ ـســت األم ـ ــور عل ـ ــى م ـ ــا ي ـ ــرام،
سيـدي "،تـذمّـر دوغ بـرانـد ،رئيـسُ
قـ ـ ـســم الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة الـ ـ ـسّـ ـ ـ ــابق ،يف
يـ ــوركـ ـشـيـ ــر ،الـ ــذي أصــبح كـبـيـ ــر
امل ـسـت ـش ــاريـن ب ــال ــوك ــال ــة يف وزارة
ال ـ ــداخلـيـ ــة ،حـني غـ ــادر كـيـ ــريـك
عـمـله" .إن ال ـ ــرجل ث ـ ــورٌ حقــيقـي
داخـل م ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ـ ـرٍ لـلـفـخ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــات
الصينية".
كـ ــان مـ ــوضـ ــوع شـكـ ــواه هـ ــو وزيـ ــر
الــداخليـة اجلـديـد ،نـوري بـدران،
الذي بـدا ،قبل بضعـة أيام قلـيلة،
شخصاً عالي التركيز.
"م ـ ــا ال ـ ــذي ده ـ ــاه؟ ظ ـن ـن ـتُ أن ـنــي
هدّأته يف اليوم السابق".
"كنتُ أمتـنى ذلـك ،يا معـلّم .لكنّه
خـ ـ ـ ــرج ع ــن طـ ـ ـ ــوره ،وهـ ـ ـ ــو يـهـ ـ ـ ــدر
ويتـوعـد يف كل أرجـاء الـوزارة .إنه
ي ـط ــردُ الـن ــاس مـن عـمـله ــا ،وق ــد
نسف تقـريباً كل البـنيان احلديث
الذي سبق وأنشأناه ،أنا وبيرني".
"إنـنـ ــا بـ ــالـتـ ــأكـيـ ــد لـ ـسـنـ ــا يف وارد
اإلطـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة بـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــدري ــب
الشرطة .سـوف أنظر يف األمر ،يا
دوغ "،قلـتُ له مــطمـئِن ـاً" .يف هــذه
األثـن ــاء ،أرج ــو أن تــبقـيـنــي عل ــى
إطالع على ما يجري".
ك ـ ــان دوغ ،ب ـط ـ ــولـه الف ـ ــارع ال ـ ــذي
يـتج ــاوز سـت ــة أق ــدام ،غـي ــر قـ ــابل
لالبـتــزاز .غـيــر أن درجــة حــرارتـي
ارتـفعــت فجـ ــأة حـني اســتعـ ــرضـتُ
جـمـيع الـتف ــاصـيل الـتــي وصفه ــا
لـي .ق ــام ال ــوزي ــر ب ــدران بـتغـيـي ــر
ال ــدوري ــات األم ــريكـي ــة الع ــراقـي ــة
املـشتـركـة ،ومـشـى عكـس نـصيحـة
الق ــائـ ــد الع ــسك ــري ال ــذي ي ــرأس
وحدتنـا احمللية .واألسوأ يف ذلك،
كـان بـدران قــد عيّن قـوة عـسكـريـة
رديف ــة خ ــاص ــة ،مــن دون أن يُعلِـمَ
قيادتَنـا العسكريـة .وكان اجلنرال
شــافـيــز قــد تـثـبّـتَ مـن ذلـك ،بعــد
بـ ــضعـ ـ ــة أي ـ ـ ــام الحقـ ـ ــة ،وقـ ـ ــال إن
اخل ـطـ ــوة ت ــضع قـ ــوات الــتحـ ــالف
وقــوات بــدران يف خـط ــر حقـيقـي.
وعلـمتُ أيـض ـاً أن الــوزيــر كــان قــد
أعل ـمَ فجـ ــأةً سـ ــوزان جـ ــونـ ـسـ ــون،
مــستـشــارتنــا يف وزارة اخلــارجيــة،
أنه ي ــري ــد بـكل ب ـس ــاط ــة أن يـغلق
حــدود العــراق مل ــدة ستــة أشهــر ،و
ي ـطـ ــرد "جـمــيع األجـ ــانـب الـ ــذيـن
أتوا إلى البالد ،من غير إذن".
"إنهـ ــا فك ــرة ع ـظـيـم ــة ،مـن حـيـث
املـبــدأ "،أخـبــرتُ أعـضــاء ف ــريقـي.
"ولكن كـيف ميكن تنفيـذها ،بحقّ
اجلحـيم؟ ال توجـد لديـنا سيـاسة
مــنح ت ــأشـيـ ــرات بع ــد ،وب ــالـت ــالـي
يصعب احلكم على هذه احلاالت.
ناهيك أننا لم نوفّر شرطة حدود
مـدرّبـة ".وقـد كـانت شـرطـة األمن
احلــدوديــة مـن أكثــر قــوات ص ـدّام
فـ ـ ـس ـ ـ ــاداً ،وك ـ ـ ــانــت تـق ـ ـ ــوم بـج ـمـع
ضرائب اجلمارك أيضاً.
"إنه نـ ـسـيـب إيـ ــاد عالّوي "،ذكّـ ــرتُ
دوغ" ،سـ ــوف أحت ـ ـدّث إل ـ ــى عالوي
لوضعه عند حدّه".
كان قلقي بشـأن تركيز الـبنتاغون
علـى "أسـس" تــدريب قــوات األمن
قـ ــد حتـقّق يف الـثـ ــانـي عـ ـشـ ــر مـن
أيلـ ــول حـني تـلقـيـتُ مـ ــذكّـ ــرةً مـن
دون رامـ ــسفــيل ـ ــد ،م ـ ــوجّه ـ ــة إل ـ ــى
اجلنرال أبي زيد ،ولي.
من :دونالد رامسفيلد
املـوضـوع :تقـريـر مـتعلّق بـقضـايـا
أمنية
(يـب ــدو لـي أنّ إرس ــال تق ــاري ــر عـن
قـضـايـا أمـنيــة يجـب أن يتـضـمّن،
مـن اآلن فصـاعــداً ،معلـومــات عن
القـ ـ ــوات األمـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة ،والقـ ـ ــوات
الـ ــدولـي ـ ــة ،والق ـ ــوات العـ ــراقـيـ ــة.
علـيـنـ ــا أن نـن ـ ـسّق فـيـمـ ــا بـيــنهـ ــا
جـمـيع ـاً ،ألنهــا تــؤلّف مــا نــدعــوه
قـ ـ ــوات أم ـن ـي ـ ـ ــة يف العـ ـ ــراق.
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