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كتاب يف حلقات

NO (637)Wed. (5) 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

أم ــام جلـن ــة الـتخـصـيـص امل ــالــي يف مجلــس
الـنــواب ،جت ـسّــد املــوقف الــسلـبـي مـن جــانـب
األعضـاء الـدميـوقـراطـيني ،وسـانـدهـم بعض
اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوري ــني .وأوضـح رئ ــيـ ـ ــس الـلـج ــنـ ـ ـ ــة
ال ـسـيـن ــات ــور ت ــد سـتـيفـنــس ،مـن أالسك ــا ،أنه
يـنوي وضع طـلب الدعـم املالي اإلضـايف أمام
األعــض ـ ــاء للـتــصـ ــويــت علــيه يف أقـ ــرب وقـت
ممـكن .واشـتكـى اجلــانب الـدميـوقـراطـي من
مـبلغ الـتمــويل املـطـروح ،وبـأن اإلدارة تـفتقـر
إلـ ــى "خــطـ ــة" يف العـ ــراق .وحـني ذكّـ ــرتهـم أن
سلــطـ ــة الــتح ـ ــالف املـ ــؤقـت ـ ــة أرسلـت خــطـ ــة
اسـت ــراتـيجـي ــة ،م ــؤلف ــة مـن سـبع وخـم ـسـني
صفحة ،وُزِعـت على كل عـضو يف الكـونغرس،
يف  23متـوز ،زعـم األعضـاء الـدميـوقــراطيـون
أنهـم لـم ي ــروه ــا م ـطـلقـ ـاً .عـالوة علـ ــى ذلك،
كــشفـتُ الـنقــاب عـن خـطــة يف خـطــاب نــادي
الصحـافـة القــومي ،يف األسبـوع نفـسه .وكـان
بـرفقتـي ،ذاك اليـوم ،املـوظـف املسـؤول ،الـذي
سلّـم النــسخ التـي حتتــوي اخلطـة- ،املــؤلفـة
من  535نسخـة لكل مكتب يف كـابيتول هيل-
يف شهر متوز.
"عـل ـ ـ ـ ـ ــى األرجـح "،هـ ــمـ ـ ـ ــس يف أذنـ ــي" ،ق ـ ـ ـ ـ ــام
مستـشارو األعـضاء الـدميوقـراطيـني برمـيها
بعيداً".
يف ي ــوم الـثالث ــاء 23 ،أيل ــول ،دع ــانـي م ــؤمت ــر
امل ـشـ ـرّعـني اجلــمه ــوريـني إلـ ــى إلقـ ــاء كلـم ــة،
مبنـاسبة اجتـماعهم األسـبوعي علـى الغداء.
سار االجتماع على مـا يرام .لكن كان ال يزال
العـديـد من املـشـرّعني ممـن أرادوا أن تتحـول
مي ــزانيــة ال ــدعم امل ــالي اإلضــايف إلــى قــرض
م ـس ــاع ــدة ،أو يف األقل ،أن تُ ــوضع يف ج ــدول
عـائدات النفط املـستقبليـة ،ليتمّ استـيفاؤها
الحقـاً .حتدّثـت ضدّ هـذه الفكـرة .إن العراق
يكـاد يكـون مـشلـوالً لتـوه بـسبب ديـون صـدام
البـالغـة مليـارات من الـدوالرات .ال نـستـطيع
أن ن ـ ـســتغـل الف ـ ــرص ـ ــة ب ـ ــإره ـ ــاق احلـك ـ ــوم ـ ــة
العــراقيـة اجلـديـدة ،والهـشـة ،بـديـون قــائمـة
أكثر.
ووفقـاً للـتقليـد ،فـإن أي متحــدث تتم دعـوته
إل ــى م ــؤمت ــر احل ــزب ،يجـب أيـض ـ ـاً أن يك ــون
مـت ـ ــوفّ ـ ــراً لـلح ـ ــزب اآلخ ـ ــر .انع ــطفـتُ ح ـ ــول
الـزاويـة إلـى مـؤمتـر غـداء الـدميـوقـراطـيني.
مـنذ اللحـظة التـي دخلتُ فيهـا القاعـة ،كنتُ
أعـرف أن ثمـة مشكـلة .كـان معظـم املشـرعني
الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـيـني ،الـبـ ــالغ عـ ــددهـم ت ــسعـ ــة
وأربعني ،يتحلّقون حول طاوالت الغداء .كان
رئيـس األقلية النـيابية تـوم داشيل يجلس يف
مق ــدمـ ــة الق ــاعـ ــة ،لك ـنّه لــم يكـلّف خ ــاط ــره
تقــدميي إلــى النــاس .اكتفـى فـقط بـاإلشـارة
لي إللقاء احملاضرة.
بـدأت بشـرح األسبـاب التـي جتعل املسـاعدات
اإلضافية مهمّة ،منوهاً إلى "دروس التاريخ"،
ومـستـذكـراً اإلخفـاقـات الـتي أعقـبت احلـرب
العـاملية األولـى ،والنجاح الـذي أعقب احلرب
العاملية الثانية .قاطعني بفظاظة السيناتور
جي روكـفيللـر ،من ويـسـت فيـرجيـنيـا ،قـائالً،
"اجلميع هـنا يعرف تاريخنا ،سعادة السفير.
ال تقلق بالَنا بالتاريخ".
ت ــوقفـتُ قلـيال ،ثـم ت ــابعـتُ ،واصف ـاً كـيف أنه،
بعد احلرب العاملية األولى ،انسحب احللفاء
بعد إثقال أملانيا بالديون الكبيرة.
"ال ن ـ ــري ـ ــد أن ن ـ ـســمع عــن الــتـ ـ ــاريخ "،ص ـ ــرخ
روكفـيـلل ــر .لـت ــذهـب إلـ ــى اجلحـيــم ،قلـتُ يف
نفـسي .ثمّ تابعتُ" .ما أريـد قوله عن التاريخ
بـخصـوص هــاتني احلـربـني له عالقـة بـطلب
الــرئيـس .وبــالتــالي هــو منـاسـب للمـش ـرّعني
الذيـن يتّخذون قـرارات عن كيفـية التـصويت
علـى هـذا الـطلب ".وشـرحـتُ املنـطق الكــامن
وراء طلب املسـاعدات املـالية ،علـى مدى سبع
دقائق ،فيمـا كان املشـرعّون يجلسـون مكتويف
األيدي ،وهم يحدّقون بي.
طرح جـو بايـدن ،السنـاتور من داالويـر ،الذي
كان قـد صوّت لصـالح احلرب ،الـسؤال األول،
والـ ــذي كـ ــان أشـبـه مبحـ ــاضـ ــرة ،عـن أهـمـيـ ــة
اجلهـد الـدولـي ،وليـس األحـادي ،يف العـراق.
قلتُ إن جهدنـا هو للتـوّ دولي .ثمة الـعشرات
من الـدول األخـرى تـسـاهـم بقــواتهــا هنـاك.
لـدي مـواطـنني مـن خمـس وعـشــرين بلـداً يف
فريق سلطـة التحالف املـؤقتة .ثمـة أكثر من
سـتني بلـداً وعــد بتقـدمي املـسـاعـدة يف إعـادة
اإلعمـار" .وفّــر عليّ هـذا الهـراء الـذي يقـوله
التحالف "،كان ردّه الوحيد.
يف وقـت الحق مـن ذاك األسبــوع ،مثـلتُ أمــام
جلنـة قـضـايــا التـسلـيح يف الكــونغـرس ،وقـد
تـبع ه ــذا مـث ــولـي أم ــام جلـن ــة الـتخ ـصـيــص
امل ــالـي .ك ــان اجلـمه ــوري ــون مـي ــالـني للــصلح،
والـدميوقـراطني للشجـار .لوّح الـسناتـور تيد
كيندي ،عاكساً ،رمبا ،ارتباك الدميوقراطيون
بسبب جتاهلهم اخلطـة االستراتيجية ،حني
عُـ ـ ـرِضــت علــيهــم قــبل ح ـ ــوالــي ال ـ ــشه ـ ــريــن،
بـنــسخــة أمــام عــدس ــات الكــامـي ــرا ،ووصفهــا
"بالنكتـة" .لكن ،ما كـان قد وجده مـسلياً ،هو
ما كان بالضبط قد أغفل ذكره يف اخلطّة.
كانت جلسة االستماع األخيرة التي أجريتها
مع جلـن ــة القـضــايــا اخلــارجـي ــة ،يف مجلــس
الـن ــواب ،داعـم ــة ،ب ـشـكل عـ ــام ،لل ــرئـيــس يف

(احللقة التاسعة و الثالثون)

تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

خالل األيام األربعة التالية ،خضعتُ تسع مرات الستجواب جلان يف الكونغرس .شعرتُ
ببعض األمان وأنا أتنقّل مبساعدة توم كورولوغوس من غرفة إلى غرفة،
محيياً ،بسعادة متساوية ،أعضاء جمهوريني ودميوقراطيني من مجلس
الشيوخ .ومع بهرجة أضواء التلفزة ،اختلطت ذكرياتي املتعلقة باستجواب ذاك األسبوع،
لكن بعض األيام ظلت ماثلة أمامي.

العـ ـ ـ ــراق .ودافع ع ــن طلــب امل ـ ــس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة
اإلضافية الدميوقراطي توم النتوس من
كــاليفــورنيـا ،والـذي كـان حـليفـاً قـويـاً يف
احل ــرب ض ــد اإلره ــاب ،حـني كـنـت أعـمل
سفيـراً لريغـان يف محاربـة اإلرهاب .غـير
أن بع ــض ال ـ ـ ــدمي ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـي ــني وجه ـ ـ ــوا
اتهامات ضـدّ املتعاقديـن األجانب بسبب
"أرب ـ ـ ــاحـهــم املـ ـ ـش ـيــن ـ ـ ــة" .وح ـ ـ ــاض ـ ـ ــر بــي
دميـ ــوقـ ــراطـيـ ــون آخـ ــرون عـن "ع ــشـ ــرات
اآلالف" من املـدنيني العـراقيني األبـريـاء
الذين قتلتهم قواتنا ،كما يزعمون.
وطالـبت عضو الكونغـرس دايان واتسون،
من لــوس أجنلـس ،بــأن تعـرف بـالـضبـط
ع ــدد الع ــراقـيـني ال ــذيـن قُـتل ــوا ،مـن ــذ أن
بـدأت احلـرب ،وحتـدّتـني إن كـنت أعـرف.
ومــا إن بــدأتُ ردّي ،قــاطـعتـني ،قــائل ـةً إن
وقـت ح ــديـثه ــا ق ــد انـته ــى .وطلـبـتُ مـن
رئـي ــس اللجـن ــة إعـط ــائـي ف ــرص ــة لل ــرد.
أجـابـت النــائبـة واتـسـون بـإصـرار ،ال .إن
وقـتهــا قــد انـتهــى ،وك ــذلك وقـت جل ـســة
االستماع.
لكـنـنـي أب ــديـت إصـ ــراراً عل ــى اإلج ــاب ــة.
وحثّ العديـد من الدميوقـراطيني رئيس
اجللـسة بـالسـماح لـي باملـتابـعة .شـرحتُ
أنّ حتـريــر العـراق قـد نـتج عـنه إصـابـات
قليلـة ،مـدنيـة وعـسكـريـة ،ممـا لـم يشهـد
له التـاريخ مـثيالً .غيـر أنّ دايان واتـسون
لـم تكـن معـنيـةً بــالتــاريخ أيـضـاً .وأثـارت
لغــط ـ ـاً عـ ــالـي ـ ـاً يف اجلـ ــانـب األميـن مـن
املنصّـة ،فيـما كـان املستـشارون يحـدّقون.
لكـنني تـابـعت :حتـى بعـد خمـسني عـامـاً
مـن الــدراســة ،لـم يعــرف املــؤرخــون عــدد
الـضحـايـا الــذين سقـطــوا خالل احلـرب
العـامليـة الثـانيـة .لكـن يجب أن ال نـضيّع
البوصلـة .يف العراق ،قـامت قواتـنا بعمل
نـبيل يف حتـريـر بلـد ،مـؤلف مـن خمـسـة
وعشـرين مليـونـاً ،من أكثـر ديكتـاتـوريـات
العالم استبداداً.
كـ ـ ـ ــان ث ــمـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــاصـل ممـ ـتـع خـالل ذلــك
األسـب ــوع الـنـ ــاجح :يف يـ ــوم األربع ــاء24 ،
أيلـول ،وجّه الرئـيسُ بوش وعقـيلته ،لورا
بـ ــوش ،دعـ ــوة لــي ولفـ ــرانـ ـسـي ،حلــضـ ــور
ع ـش ــاء خ ــاص يف الـبـيـت األبـيــض .م ــرة
ثانية ،حرص الرئيس بوش على التأكيد
ب ــأن دوائ ــر واشـن ـطــن عل ــى اطـالع به ــذا
العـ ــش ـ ــاء .وس ـمّــت صحــيف ـ ــة واش ـنـ ـطــن
بوست هذا احلوار "بالنقاش املزدوج".
صعدنـا ،أنا وفـرانسي ،يف املـصعد الـكائن
يف اجلــن ـ ــاح األميــن ،ب ـ ــاجت ـ ــاه ال ـ ـش ــط ـ ــر
اخملـصص للعـائلـة ،وحني انفـتح املصـعد
علـ ــى مــصـ ــراعــيه ،كـ ــانـت ع ـ ــائلـ ــة بـ ــوش
تنتظر ،بأيد مبسوطة.

كـان الــرئيـس يـرتــدي لبـاس ـاً غيـر رسـمي،
وقمـيصـاً ريـاضيـاً أزرق وأســود ،فيمـا بـدت
الـسيـدة بــوش أكثـر رسـمي ـةً ،وهي تـرتـدي
طقمـاً وكعبـاً عـاليـاً .كـانـا مـرتـاحني جـداً،
وســرعــان مــا انـتــابـنــا الــشع ــور ذاته .كــان
رابُــطن ــا املبــاشــر ه ــو احليــوانــات األلـيفــة
لعــائلــة بــوش ،وخــاصــة كـلبـهمــا األســود،
بــارنـي ،وقـطـتهـمــا األكـثــر ســواداً ،إنــديــا.
ك ــانـت احلـي ــوان ــات تــتح ــرك بــني األرجل
بـسلــوك خبـيث ســاحــر ،مــا يعـطـي مكــان
اإلق ــامـ ــة شع ــوراً مبـن ــزل ت ــسكـنه عـ ــائل ــة
متحابّة.
سحـبـنـي الــرئـيــس إلــى كـنـب ــة صفــراء يف
آخر الغرفة ،ورحنا نتحدث بتركيز شديد
عن العـراق ،فيمـا كانت فـرانسي والـسيدة
بوش تناقشان الكتب .على األقل ،هذا ما
كـنـتُ أتـكهّـن أنهـن يـفعلـنه ،ألنّ كلـتـيهـمــا
قــارئتــان نهـمتـان ،وكـلتــاهمـا كــانتــا ،كمـا
اتضح الحقـاً ،يقـرآن يف السـريـر .وعلمتُ
أنّ الرئـيس وأنـا كنـا ننهي يـومنـا بكلـمات
متطابقة تقريباً هي" :من فضلكِ! ضعي
هـ ــذا الـكـتـ ــاب جـ ــانـب ـ ـاً ،وأطفـئـي ال ـضّـ ــوء
الـلعـني ".كـ ــان الـ ــرئـي ــس يـ ــأخـ ــذ رشفـ ــات
خفـيفــة مـن بـيــرة خــالـيــة مـن الـكحــول،
فيما كنا جميعاً نحتسي نبيذاً أبيض.
راح الرئيس يسألني عن العراق.
"أنــا مـتف ــائل علــى املــدى الـبعـيــد "،قلـت.
كررتُ أنـني سبق وأخبـرته أثناء لقـائنا يف
الـ ــدوحـ ــة أن ال ــشعــب العـ ــراقــي مجــتهـ ــد
ومـب ـ ــدع" .كل م ـ ــا علـيـن ـ ــا القـي ـ ــام به هـ ــو
إعطاؤهم الفرصة".

د.احمد اجللبي

وتـ ــس ـ ــاءل ال ـ ــرئــيـ ــس ع ــن آراء الع ـ ــراق ـيــني
بـحكــومــة إسالمـيــة" .هل ثـمــة فــرصــة ألن
يستولي رجال الدين على السلطة؟"
قلـتُ إن الـتح ــالف قــد ب ــدأ للـتــو بـتـطـبـيق
استـطالعـات الــرأي ،يف أيلـول" .مـن كل مـا
ميكـننـا مـشـاهــدته حتـى اآلن -بـالـرغـم من
أن ـنــي ال أراهــن متـ ـ ــامـ ـ ـ ـاً علـ ـ ــى دقّـ ـ ــة هـ ـ ــذه
االســت ـ ـطـالع ـ ـ ــات -ف ـ ـ ــإن ع ـ ـ ــدداً قـل ـيـالً مــن
ال ـشـيعــة يــري ــدون حكــومــة ثـيــوقــراطـيــة".
ســيك ــون مهـمـ ـاً لالسـتق ــرار امل ـسـتقـبلـي أن
ن ـشـجع الع ــراق علــى تـبـنّـي دسـت ــور يحـمـي
حقـوق األفــراد ،ويعـتمـد نـظـام ـاً فيــدراليـاً
من نـوع مـا ،يـوازن بني الـسلطـة التـاريخيـة
للعاصمة بغداد ،وبني سلطة األقاليم.
"ك ــيف ج ـ ـ ــرت جلـ ــسـ ـ ــات االس ـتــمـ ـ ــاع ال ـتــي
عق ـ ــدتهَ ـ ــا بخــص ـ ــوص مــي ـ ــزانــي ـ ــة ال ـ ــدعــم
اإلضايف؟"
"كـانـت محتـدمـة "،اعتـرفتُ" .تـسع جـلسـات
خـالل أربعـ ـ ــة أيـ ـ ــام ،ولـكــن أع ــتق ـ ـ ــد أن كال
احلـ ــزبـني سـي ـ ــوافقـ ــان يف الــنهـ ــاي ـ ــة علـ ــى
الطلب ".كان حتلـيلي يقول إنه بالرغم من
العـداوة التـي جوبهـت بها ،فـإن األكثـرية يف
الكـونغرس سـوف تدرك احلـاجة إلـى إعادة
بناء العراق ،ومتابعة احلرب على اإلرهاب.
سأل الرئيس عن احلالة األمنية.
"ب ــصـ ـ ــراحـ ـ ــة ،أنـ ـ ــا أع ــتقـ ـ ــد أنــن ـ ـ ــا ال منلـك
استخبارات كافية عـن حركة التمرد "،قلتُ.
"كـما أن جتـربتي يف سلـك محاربـة اإلرهاب
أقنعـتنـي أننــا مقبلـون علـى تهـديـد معقـد،
ومـتـصــاع ــد .لقــد أثــرتُ هــذه اخمل ــاوف مع

جورج بوش

جورج تينيت".
هضم جورج بوش هذا ،لكنه لم يردّ.
"كيف حال القوات العراقية؟"
"تتـراوح يف الـوسـط .إننـا نـستعـد لتخـريج
أول دفع ــة مـن اجلـيــش يف غـض ــون بــضع ــة
أسـابيـع .ولكن ،بصـراحة ،سـيدي الـرئيس،
أنـ ــا قـلق ب ــشـ ــأن تــص ـ ـوّر الـبـنـتـ ــاغـ ــون عـن
العـراقيـني املوجـودين يف الـشرطـة وكتـائب
احلرس الوطني".
"ماذا تقصد بالتصوّر؟"
"ح ـسـنٌ ،يـب ــدو أنهـم يعـتـب ــرون كل ع ــراقـي
يـرتـدي بـزّة عـسكـريـة مـؤهالً للـمشـاركـة يف
قــوات اجليـش .إنّ هـذا مـضلّل .هـذا يعـني
أن الشرطي العراقي على سوية واحدة مع
اجلنــدي األمــريـكي يف الـكتـيبــة األولــى أو
الــوح ــدات احملمــولــة جــواً .إن األم ــر ليـس
بهذه الصورة".
سألنـي عن السبـب الذي يجعلهـم يفكرون
بهذه الـطريقـة ،قلتُ ثمـة قلق غيـر مفهوم
بـني صف ــوف اجليــش نتـيجــة دورة انـتقــال
القـوات يف أوائل " 2004.يف املـدى الـبعيـد ،
إن أم ــن الع ـ ـ ــراق يج ــب أن يع ـتــم ـ ـ ــد علـ ـ ــى
العراقـيني ،وخاصة من خالل قوات شرطة
محتـرفــة .منلك بـرنـامج ـاً لتخـريج قـوات
مــن هـ ـ ــذا امل ـ ـســتـ ـ ــوى .لـكــن األمـ ـ ــر سـ ـ ــوف
يـستغـرق من ستـة عشـر إلى ثـمانـية عـشر
شهراً .قبل هـذا التاريخ ،يجب أن ال نخدع
أنفسنا بخصوص قدرة القوات العراقية".
انـتقل احلــوار إلــى أحـم ــد اجللـبـي ،الــذي
ك ـ ــان يف نـي ـ ــوي ـ ــورك مع ال ـ ــوف ـ ــد الع ـ ــراقـي
املتـواجـد يف اجلـمعيـة العمـوميـة يف األمم
املتحدة.
"هل تع ــرف ،سـي ــدي ال ــرئـي ــس ،إنه يغ ــازل
الفـ ــرنـ ـسـيـني ،مــن خالل ال ـ ــدفع بـ ــاجتـ ــاه
تسليم السيادة إلى مجلس احلكم اآلن".
"ولكن هل يستطيع هؤالء إدارة العراق؟"
"كال ،إنهم غـير قـادرين علـى ذلك .اتـصلتُ
بـ ــاجللـبـي قـبل ي ــومـني وطلـبـتُ مـنه ع ــدم
احلديث يف املوضوع .وعدني أنه لن يفعل،
لكنه الـبارحـة فقـط ،عاد وهـاجم خـططـنا
يف صحـيفــة نـيــويــورك تــامي ــز .إنه عـنـيــد
وغير قابل لإلصالح".
"أجل ،أخـبــرتـنـي كــونــدي ب ــاملقــالــة ".قــال
الـ ـ ــرئــيـ ـ ــس إن اجلل ـب ــي يقـ ـ ــول ألع ــضـ ـ ــاء
الكـونغرس األمـريكـي بأن العـراق ميكن له
"بـ ــسه ـ ــول ـ ــة" أن يـ ـ ــرفع إل ـ ــى الـ ـضـعفــني أو
الثالثـة أضعاف إنـتاجه مـن النفط" .كالم
غيـر واقعي ،ويضعف من مـصداقيـة طلبي
للـم ــسـ ــاعـ ــدة ،خـ ــاصـ ــة مـع بعــض الـنـ ــواب
اجلـمهــوريـني الــذيـن لـم يحــزمــوا أمــرهـم
بعـد .هذا حقـاً يفقدني رشـدي .كنت أنوي
ط ــرح امل ــوض ــوع مـعه حـني أت ــى إل ــى حـفل

االسـتقبـال الــذي استـضفـته البـارحـة
يف نيــويــورك .ولـكن كــانـت ابنـته معه،
وارتأيتُ أنه من غير املناسب أن أعنّفه
أمامها .لكن سلوكه منغص حقاً".
"أن ــا أوافق مت ــامـ ـاً سـي ــدي ال ــرئـيــس"،
أجـ ـبـ ـتُ" .ل ـك ــن اجلـلـ ـب ــي أقـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ـ ــى
شـخصيـة تـراجيـديـة .من الـواضح أنه
ذكــي جــي ـ ــداً ،وه ـ ــو مــن أكــثـ ـ ــر الق ـ ــادة
العـراقيـني فهمـاً لالقـتصـاد احلـديث.
وقـ ـ ــام بعــمل ج ـبّ ـ ــار يف مت ـ ــري ـ ــر رزم ـ ــة
اقـت ـص ــادي ــة ،يف مـجل ــس احلكـم .ولـم
يـكــن مبقـ ــدورنـ ــا إجنـ ــازهـ ــا مــن دونه.
ولـكـن يف الــنهـ ــايـ ــة ،سـ ــوف ي ـطـيـح به
ذكاؤه وطموحه".
"هـل وصـل ــت حـ ـمّ ـ ـ ـ ــى اجلـلـ ـب ــي إل ـ ـ ـ ــى
البنتاغون؟" تساءل الرئيس.
"ال أعتقــد أنه وصل إلــى هنـاك ،لـكنّه
يقترب شيئاً فشيئاً".
لم أذكــر لل ــرئيــس أننـي كنـت ،يف وقت
ال ـ ـظـه ـ ـ ــر  ،ق ـ ـ ــد ات ـ ـصـلـ ـتُ مـع رئ ــي ـ ــس
م ـسـت ـش ــاري ن ــائـب ال ــرئـي ــس سك ــوت ــر
لـيـبـي ،واســتف ــس ـ ــرتُ عـن ن ــش ـ ــاط ـ ــات
اجللبـي ،الذي قـال لي "إن الـناس هـنا
ضاقوا ذرعاً به أيضاً".
"أجـريتُ حـديثـاً صـريحـاً مع الـرئـيس
شـيـ ــراك مـنـ ــذ أيـ ــام "،قـ ــال الـ ــرئـي ــس،
مـشيـراً إلـى الـرئيـس الفــرنسـي ".قلت
له إن بعـض النـاس يف أمـريكـا لــديهم
شـعور بـأنّ فرنـسا تـريدنـا أن نفشل يف
العـ ــراق" .كال ،كالّ "،ق ــال ج ــاك" ،ه ــذا
غيــر صحـيح ".حـسـنٌ ،قلـتُ له ،يف كل
مرّة تتحدّث عـن هذا املوضوع ،يتشكّل
عند شعبنا هذا االنطباع".
وضـحكـن ــا معـ ـاً .قلـتُ لل ــرئـيــس إنـنـي
درسـتُ وعـشـتُ يف فــرنـســا ،وكــان لــدي
مـنــزل وأصــدقــاء كـثــر هـن ــاك .لكـنـنـي
أجـد أنّ مــوقف فـرنـســا حيــال العـراق
غير مبرّر.
بع ــد ح ــوالـي خـمــس وأربعـني دقـيق ــة،
اقتـرحت الـسيـدة بـوش أن ننـضمّ إلـى
الع ـش ــاء .تـن ــاولـن ــا الــطع ــام يف غ ــرف ــة
صغيـرة خـاصـة ،حـول طـاولـة مـربّعـة.
ب ــالق ــرب مـن ال ــرئـيــس ك ــانـت ت ــوج ــد
طـاولـة صغيــرة ،ينتـصب فـوقهـا جهـاز
تلف ــون أحـم ــر الل ــون .ق ــالـت ال ـسـي ــدة
بــوش أنهـم دائم ـاً يــؤدون الـصالة قـبل
البـدء بـالـطعـام ،متـام ـاً كمــا أفعل أنـا
وف ــران ـسـي ،ولـ ــذلك أم ــسكـن ــا ب ــأي ــدي
بعـضـن ــا الـبعــض ،وخفـضـن ــا رؤوسـن ــا،
وصلّينا.
رحـن ــا نــتحـ ـدّثُ عـن م ــواضــيع ع ــامّ ــة
تـنـ ــاسـب األزواجَ يف مـنـت ـصـف العـمـ ــر،
وخــاصــة عـن األطفــال ،ويف حــالـتـنــا،
حتــدثـنــا عـن حفـيــدتـنــا ،أيـضـ ـاً .لكّـن
احل ـ ــديـث ك ـ ــان م ـ ــا يفـت ـ ــأ يع ـ ــود إل ـ ــى
العراق .قلـتُ للرئيس إن أكـثر أعضاء
مجلـس احلكم قـربـاً إلـى قلـبي ،كـانت
عقـيلة الهاشمـي ،التي توفيت يف ذلك
الصباح.
"هــذا شيء مــرعب "،قــال ،والتـأثّـر بـادٍ
عليه.
"أعـتق ــد أنّه يجـب أن نـصلّـي مـن أجل
عائلتها أيضاً "،قالت فرانسي.
أومأ الـرئيس مـوافقاً ،واقتـرح أن تقود
فــرانــسي الـصـالة .ثم أمـسـكنــا ث ــاني ـةً
بــأيــدي بعــضنــا الـبعـض ،وطلـبن ــا من
اهلل أن يـ ـ ـ ـ ـ ــريـحَ ويـحـف ـ ـ ــظ عـق ـ ـيـلـ ـ ـ ـ ـ ــة
وعائلتها" ،ويحيطها برعايته".
خالل عــودتي إلــى العــراق ،بعــد أربعـة
ليـال أخـرى ،اسـتيقـظتُ فـوق احملـيط
األطلـ ـســي ،داخـل املقــص ـ ــورة الــب ـ ــاردة
والداكنـة لطائـرة سالح اجلو (G-5).
فجــأةً تــذكّــرتُ عـشــاء الـبيـت األبيـض،
وت ـ ــذكّ ـ ــرتُ كــيف ك ـنّـ ـ ــا ،نحــن األربع ـ ــة،
نــصلّـي ل ــراح ــة نفــس امل ــرأة امل ــسلـم ــة
املــسمّـاة عـقيلـة .وكـنت ،بعــد انتهــائنـا
من الـصالة ،قد حـاولتُ أن أخفّفَ من
كـآبـةِ املـزاج ،عبـر سـرد مـا دار بيـننـا يف
آخـر محـادث ـةٍ لنـا" .أنـتم األمـريـكيـون
بالغتم كثيراً مبوضوع الدميوقراطية،
سع ــادة ال ــسفـي ــر ".ك ــانـت عقـيل ــة ق ــد
انــتقـ ــدتـنــي ،بلـهج ـ ــة خفــيف ـ ــة ،علـ ــى
هـ ــام ــش إحـ ــد اجـتـمـ ــاعـ ــات مـجل ــس
احلكم.
"ماذا تقصدين بذلك؟"
"حسـنٌ ،يف الليلـة املـاضيــة ،كنت أنـوي
أن آخـذ أطفالي إلـى العشـاء ،واخترتُ
مـطعمـاً .كـانـوا يـريـدون الـذهـاب إلـى
مـكـ ــان آخـ ــر ،وأص ـ ـرّوا -مب ـ ــا أنهـم قـ ــد
أصبحـوا دميوقـراطيني اآلن -أن نضع
األمـ ــر قـيـ ــد الـتــصـ ــويــت يف العـ ــائلـ ــة.
وخسرت".

يتبع

