8

العدد ()648اخلميس( )20نيسان2006

كتاب يف حلقات
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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

حـني رافقـتُ األعـض ــاء الـت ــسع ــة إل ــى سـي ــاراتهـم،
أدركتُ أن مقـاربـتنـا ذات اخلـطـوات الــسبع مـيتـة.
لكـنـنـي كـنـت مـصـمـمـ ـاً عل ــى أن الع ــراق اجل ــدي ــد
يجب أن يـحظــى بحكـومــة دستـوريــة ممثلــة .ولم
يكن لدينا املزيد من الوقت لكي نهدره.
ق ــررنـ ــا أن نعـمـل علـ ــى  /فك ــرة دسـت ــور انـتق ــالـي،
آملــني بـ ـ ــأن ذلـك س ــيجـعلــن ـ ــا ن ــتخـ ـطّ ـ ــى فــت ـ ــوى
ال ـسـي ـسـت ــانـي وي ـسـمح لـن ــا بـنـقل ال ـسـي ــادة إل ــى
حكـومة عراقية يف ظل إطار قانوني يؤسّس لبنية
سيـاسيـة صلبـة يف العـراق ،ويُحل الـدميـوقـراطيـة
بـشكل يـحمي حقـوق األقليـات ،وحقـوق اإلنسـان.
لـكننـا أيضـاً عقـدنـا العـزم علـى االلتـزام مبـا جـاء
يف فـتـ ــوى الـ ـسـيـ ـسـتـ ــانـي -وأعـنـي أن يـتـم إجـ ــراء
انـتخابات بـأسرع وقت ممكـن الختيار هيـئة تكتب
مسودة دستور العراق الدائم.
كنـا نعـلم أن معـظم العـراقـيني لـن يحبّــذوا فكـرة
دستــور "انتقــالي" آخـر .كـان صـدام قـد كـتب عـدة
وثــائق انـتقــالـيــة خالل اخلـمـس والـثالثـني سـنــة
امل ــاضي ــة ،وأهمـل جمـيع الـش ــروط التـي وضعهــا،
وخاصة تلك املتعلقـة بحقوق اإلنسان .ومن أجل
تلـبيـة رؤيـة الـرئـيس بـوش من أجل عـراق جـديـد،
كـان يجب أن يـوفّـر الـدستـور االنتقــالي ضمـانـات
حلمـايـة احلقـوق الفـرديــة ،والتطـرق إلـى املسـألـة
الـشــائكــة املــرتبـطــة بــالفــدراليــة ،وتــطبـيق نـظــام
الرقابـة واحملاسبة للحيلولـة دون الوقوع ثانية يف
قـبـض ــة الــطغـي ــان .ب ــالـطـبع ،لـن يك ــون الـنـم ــوذج
الـدميـوقـراطي يف العـراق مطـابقـاً لنـظيـره املـتبع
يف أمريكـا .يجب على الـعراقيني أن يختـاروا بنية
النـظــام لــديهـم .غيــر أن تلـك املبــادئ األس ــاسيــة
ستـبقى جـوهريـة من أجل ضمـان استقـرار طويل
األمد يف بـلد متـزقه الـنزعـات العـشائـرية .وكـانت
غـايـتنـا زرع هــذه األفكـار يف الـوثـيقـة االنـتقــاليـة
بحيث جتد طريقها الحقاً إلى الدستور الدائم.
يف األيام القليلة التي تلت ،استطاع فريق حكمنا
يف سـلطة الـتحالف املـؤقتة حتـديد مجمـوعة من
األعـضــاء يف مجلــس احلكـم ممن يــوافقــون علــى
فكـرة الــدستـور االنـتقـالـي .وبعـد احلـصــول علـى
م ــوافق ــة رايــس يف  7ت ـش ــريـن الـث ــانـي عل ــى ه ــذه
الفكرة ،حتـدثتُ إلى الـدكتور عـدنان الـباجه جي،
الــزعـيـم ال ـسـنّـي األكـبــر سـنـ ـاً يف مجل ــس احلكـم،
والـ ـ ـ ــذي شـغـل م ــن ـ ـص ــب وزيـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ــارج ــيـ ـ ـ ــة يف
الستينيات ،وأحد أكثر األعضاء جدّية وعقالنية.
كـنـت أع ــرف أن الـبـ ــاجه جـي ي ــركّ ــز كـثـيـ ــراً عل ــى
احلقــوق واحلــريــات الفــرديــة ،وســاعــد يف كـتــابــة
مسـودة قانون أسـاسي ،مشابه للـدستور ،لإلمارات
العربية املتحدة ،حيث كان ميضي سنوات منفاه.
حني طــرحتُ علـيه فكــرة كتـابــة دستــور انتقــالي،
تـلقف الـب ــاجه جـي الـفك ــرة واقـت ــرح أن يع ــرضه ــا
على أعضاء مجلس احلكم ،بصفتها فكرته هو.
يف املـس ــاء التــالـي ،ويف منــزل ط ــالبــانـي ،أخب ــرني
ال ــزعـيــم الك ــردي ب ــأن الـب ــاجه جـي عـ ــرض فك ــرة
الـدستـور االنتـقالـي أمام أعـضاء اجملـلس يف ذلك
الصباح.
"ما رأيـك بالفـكرة ،سعـادة السفـير؟ قـد يكـون من
املفيد أن نعرف موقف التحالف قبل املضي قدماً
يف هذه اخلطوة".
كــان علـيّ أن أكبـح ابتـســامـتي .أخ ــذ البــاجـه جي
فكـرة سلطـة التحـالف املـؤقتـة وتبنـاهـا علـى أنهـا
له ،واآلن جنـد أن طــالبـانـي "يبـارك فكــرة البـاجه
جي".
"بصـراحـة "،قـلتُ" ،كنـا نفـضل دستـوراً دائمـاً أوالً.
غيـر أن الــسيــستـانـي أغلق هـذه الـطــريق .ونـريـد
مخ ــرجـ ـاً له ــذا امل ــأزق .رمب ــا ك ــان ه ــذا ه ــو احلل.
ولكن يـجب أن يكون الـدستور االنـتقالي أكـثر من
مجرد اتفاقية مبادئ".
وأشـ ــرتُ إلـ ــى أن وثــيق ـ ــة كه ـ ــذه يجـب أن حتـتـ ــرم
احلـقوق الفـردية ،مبـا يف ذلك حـرية العـبادة ،وأن
ـت ــوضّح آلـيـ ــات اخـتـيـ ــار احلـكـ ــومـ ــة االنــتقـ ــالـيـ ــة،
وحتــديــد سلـطــاتهــا .ولكـي نتــأكــد بــأن ال ــدستــور
سيكـون حقـاً "انتقـاليـاً" ،كـان يجب إضـافـة "فقـرة
هامة" تـشير إلى انتهـاء صالحيته يف وقت محدد
وأكيد.
لوّح طالباني بـيديه ،صانعاً دوائر كبيرة ،يف إشارة
إلـى مـوافقـته علـى جـميع هــذه النقــاط" .ولكن"،
رفع إصـبعه"،نحن األكـراد نـريـد لهـذه الـوثيقـة أن
تـتـن ــاول هـم ــومـن ــا ،وخ ــاص ــة مـط ــالـبـتـن ــا بـنـظ ــام
فيـدرالي -أنت تـعرف ،من أجـل حمايـة استقـاللنا
الذاتي".
"سـيـ ــد طـ ــالـبـ ــانـي "،أجـبـتُ" ،أنـت ص ـ ــديق قـ ــدمي
للواليات املتحـدة ،ولديك الكثير من املعجبني يف
واشنطن .أنت وأنا معاً ،علينا أن جند طريقاً إلى
األمام ،وأنـت ما تـزال رئيـساً جملـلس احلكـم ".كان
احلكـيـم ،اإلسالمـي ال ـشـيعـي ،هــو الــذي سـيـتـبــوأ
الرئاسة بدءاً من األول من شهر كانون األول.
متحـمّساً ،وعـدني طالبـاني قائالً" ،سـوف يجتمع
اجمللس كل يوم ،سعادة السفير".
وفـيما كنـا نناقـش التكتيكـات العمليـة ،تبلورت يف
ذهني الـصعوبـات التـي يجب عليـنا تـذليلهـا .كان
ثـمـ ــة رهــط مـن املـ ـشـكـكـني يف الـبـنـتـ ــاغـ ــون ممـن
يترتب علينا إقناعهم.
يف العـ ــاشـ ــر مـن ت ــشـ ــريـن الـثـ ــانــي ،ومع تـ ــأكـيـ ــد
الطالباني أن املسار اجلديد هو موضوع "نقاشات
مـك ــثفـ ـ ــة" يف مـجل ـ ــس احلـكــم ،قـ ـ ــررتُ أنـه يجــب
التحدّث إلى بعض املسؤولني الكبار يف واشنطن.
لكـن إذا أخ ــذنـ ــا بعـني االعـتـب ــار عـملـي ــات ال ـشـ ـدّ
واجلذب السياسية اجلارية يف العراق ،التي غالباً
ما تثيـر التشويـش ،كنت حريصـاً على التـأكّد بأنّ
امل ـســؤولـني يف واشـنـطـن ميـتـلك ــون فهـمـ ـاً واضح ـاً
الستراتيجيتنا.
كان روبرت بالكويل من مجـموعة استقرار العراق
يف مجلــس األمـن الق ــومـي ق ــد وصل إل ــى بغ ــداد
قبل بـضعة أيـام لالطالع علـى كيفيـة سيـر األمور
لـدينــا بخصـوص مبـادرتنـا مـدّ اليـد إلـى الـسنّـة.
كـانـت مهمـة بنــاء اجلسـور ،الـصعبـة واملعقـدة ،مع
السـنة واحـدة من أولـوياتـنا األولـى ،وكنت سعـيداً
أن م ـ ــوظفـ ـ ـاً مــن داخل مـجل ــس األمــن الق ـ ــومــي
موجـود هنا ليـشهد التقـدم الذي نحـرزه ،وتقدمي

(احللقةالسادسة واالربعون )

تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

"إن الدميوقراطية عظيمة حقاً "،قلتُ" .لكن الدميوقراطية تعني حكم األكثرية ،مع
حماية حقوق األقليات .إنها ال تعني االفتقار للحسم يف احلكم ،والذي
ميكن أن يؤدي إلى الشلل ".مع تلك املالحظة ،أغلقتُ االجتماع ،متمنياً لهم إفطاراً
شهياً.

املـقتــرحــات لـتحـسـني العـمل .حـني اقتــرحت
رايـس زيارته ،وافقتُ ،علـى أمل أن يقوم بوب،
الـذي عـرفـته منـذ عقـود ،بـتنـسيق نـشـاطـاته
معي.
وكـان مؤكداً أن بوب سـوف يقوم بالكـتابة إلى
رايس عـن مشـاهـداته .ولـذلك كـنتُ حــريصـاً
عـلى أن يفهموا طبيعة مقاربتنا اجلديدة يف
البنتاغون ووزارة اخلارجية.
طلـبـتُ مـن روم ــان م ــارتـيـن ــز كـت ــاب ــة م ـس ــودة
رسـ ـ ــالـ ـ ــة إل ـ ــى رامـ ــسفــيل ـ ــد ،وب ـ ــاول ،ورايـ ــس،
ألخـذهــا معي ،وبـالتــالي تكـون متـوفــرة لهم،
قبل انعقـاد اجتماع للجنـة املدراء يف مجلس
األم ــن الـق ـ ـ ـ ــوم ــي ،يف وق ــت الحـق م ــن ذلــك
اليوم.
"سـوف أحــاول أيض ـاً االتصـال بـوزيـر الـدفـاع
ووزيــر اخلــارجـيــة بــاول قـبـل ذلك الـت ــاريخ"،
قلتُ له.
وكــمـ ـ ــا هــي الع ـ ــادة ،ك ـ ــانــت رس ـ ــالــته دقــيق ـ ــة
ومـ ـ ــركـ ـ ــزة ،وق ـ ــد أح ـ ــاط ــت بج ـم ــيع ج ـ ــوانــب
تفكيري" :إن مسـارنا اجلديـد سيتيح جمللس
احلـكــم ،بـ ـ ــالع ــمل مـع مح ـ ــامــني ع ـ ــراق ـيــني،
والتنـسيق مع سلطة التحالف املـؤقتة ،كتابة
مسـودة الدسـتور الـعراقـي .إذا بدأنـا العملـية
مباشـرة ،نأمل بأن نـنتهي من كتابـة الدستور
يف منتـصف أذار ،ومن بعـدهـا نقيـم استفتـاء
وطنياً إلنشـاء برملان وطني ،مع حلول صيف
 2004.سـيق ــوم البــرملــان بــاخـتي ــار احلكــومــة
العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة ،ال ـتــي س ـتــتـ ــسلّــم الـ ـســي ـ ــادة مــن
الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف .سـ ـتـق ـ ـ ــام ج ـ ـ ــول ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى م ــن
االنـتخــابــات يف أســرع وقـت ممكـن ،الخـتـيــار
امل ــؤمت ــر ال ــدسـتـ ــوري ،لكـت ــاب ــة دسـت ــور دائـم
للعراق".
ومــن ث ـمّ خالص ـ ــة ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة" :حــت ـ ــى اآلن،
جتــاوب أعـض ــاء اجمللــس ب ـشـكل إيجــابـي مع
ه ــذه األفك ــار ،ب ــال ــرغـم مـن أنه لـم يـتـم بع ــد
تق ــدمي خـط ــة رسـمـي ــة .ه ــذا الـب ــديل س ــوف
ي ــزيـح الكـثـي ــر مـن اخمل ــاوف حـي ــال اجل ــدول
الـ ــزمـنـي الـ ـسـيـ ــاسـي ،الـ ــذي أثـ ــاره أعــضـ ــاء
مـجل ـ ــس احلـك ــم خالل الـ ـ ــشهـ ـ ــور الـقل ــيلـ ـ ــة
املاضـية .سوف يعـطي األكراد والسـنة ،الذين
تقلقهـم الهيـمنـة الـشـيعيـة ،الـطمـأنـينـة بـأن
احلـريات األسـاسيـة مصـونة ،وأنّ الفـيدرالـية
قـ ــائـمـ ــة يف العـ ــراق ،علـ ــى األقـل خالل املـ ــدة
املسمـاة يف الدسـتور .سـوف يلبـي هذا طـموح
املتـدينني الـشيعـة بـأنّ دستـور العـراق الـدائم
سـيُكـتـب مـن قـبل هـيـئــة دسـتــوريــة مـنـتخـبــة
مــبـ ـ ــاشـ ـ ــرة .أخــي ـ ــراً ،ســيل ـبــي رغــبـ ـ ــة اجلل ـبــي
والـبـ ـ ــاجه جـي واحلـكـيـم بـ ــإقـ ــامـ ــة حـكـ ــومـ ــة
ع ــراقـي ــة ،ذات سـي ــادة كـ ــامل ــة ،ب ــأس ــرع وقـت
ممكن".
واخـتتـمت الـرسـالـة بـالقـول إن هــذه اخلطـة
تقع علـى "احلافـة اخلارجـية" ملـا هو مقـبول،
ويل ـبّــي م ــص ـ ــاحلــنـ ـ ــا يف الع ـ ــراق .حــت ـ ــى وإن
احــتـ ـ ــوى ال ـ ــدســت ـ ــور االنــتق ـ ــالــي لغـ ـ ــة تل ـ ــزم
احلكــومــة الــوطـنـيــة بــاتـبــاع م ـســار سـيــاسـي
واضح ،وتـطبيق حقوق أساسية ،فإنّ احتمال
أن يــؤدي هــذا إلــى اسـتق ــرار العــراق ،مــا زال

بعـي ــداً ،وبـن ـسـب ــة  40إل ــى  60ب ــاملـئـ ــة .لكـنـن ــا
نحتـاج ،لكي نـنجح ،إلى إرادة سـياسيـة ،كتلك
الـتـي جـعلـت تــنفـيـ ــذ احلـ ــرب نـتـ ــاج ـ ـاً "إلرادة
وتصميم" كبيرين.
بعـد تــوقيع الـرسـالـة ،نـاقـشتُ قـضيـة الـتمـرّد
مع بـيل ،رئيـس احملطـة االسـتخبـاريـة ،والـذي
اسـتعــرض معـي تقـيـيـم وكــالــة االسـتخـبــارات
املــركــزيــة )(CIAآلخــر مـسـتجــدات الــوضع
األمنـي يف العراق" .سوف تـتلقّى الوكـالة هذه
الـوثيقـة يف الـوقت احملـدد ،غـداً ،قبـل اجتمـاع
م ــدراء مجلـس األمـن الق ــومي ".شــرح ،فـيمــا
كــان ينــاولـني الــوثـيقــة املــؤلّفــة مـن صفحــات
أربع.
كـان طـرح احملطـة مقنعـاً ،ومقلقـاً" :إن العـدو
يعـتقــد ب ــأن القـيــادة األم ــريكـيــة تــركّ ــز علــى
استـراتـيجيـة خــروج ،أكثــر من تــركيـزهـا علـى
تــنفـي ــذ احل ــرب ".كـم ــا أن الــتح ــالـف يفــتق ــر
لـ ـ ــرسـ ـ ــال ـ ــة واضح ـ ــة يق ـ ــدمه ـ ــا إل ـ ــى الـ ــشعــب
العراقي .وبـصفتي مديـراً مدنياً ،كـنت مدعواً
للـتعلـيق عل ــى تقــريــر احملـط ــة .وافقـتُ علــى
التقييـم العام ،لكنني قلت إنني ال أوافق على
أن املـشكلـة لهـا عالقـة بعـدم وضـوح الـرسـالـة.
"إننـا نعـطي العـديـد من العــراقيني االنـطبـاع
بـأن الـواليــات املتحــدة مصـممـة علـى مغـادرة
العــراق يف أقــرب وقـت ممكـن ".ورأيـت ضــرورة
وضع اسـتــراتـيجـيــة عــسكــريــة "لـتــوفـيــر أمـن
مـ ـســتقـ ـ ــر ودائــم للـ ــشعــب الع ـ ــراقـي ب ــصفــته
املطلب األكثر أهمية للنجاح املطلق".
حـني غ ــادر بـيـل ،فك ــرتُ ب ــأنـن ــا ب ــدأن ــا نـ ــدخل
مــنعــطفـ ـ ـاً خ ـطـيـ ــراً يف العـ ــراق .إذا اسـتــطـ ــاع
أولئك الـذين يـنادون بـتسلـيم مبـكر لـلسلـطة
مـن الـنج ــاح ،ف ــأن ــا ال أرى يف األفـق إمك ــانـي ــة
جتميع مكونـات حكومة عراقية ممثلة .والبد
أن يـنـجح املـتـمـ ـرّدون .وبـ ــاملق ــابـل ،إذا جنحـت
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القــوى الطــائفيـة واإلثـنيـة يف العـراق ،سـينهـار
الـبل ــد ويـتفـتّـت .وسـيـتـبـع ذلك ح ــرب ـ ـاً أهلـي ــة.
وسوف ينجح املتمرّدون.
تذكرتُ كلمات الرئيس بوش يف آخر مرة تكلمنا
فيها .إننا لن نفشل يف العراق.
وكـنتُ أوافقه الـرأي .إننـا أمـام العــراق مسـتقبل
من أمل ،وسـوف أفعل قصـارى جهـدي للـوصول
إلى هناك.
أمــضيـتُ العــاش ــر من تـشــريـن الث ــاني ،شــارح ـاً
اخلـطــة ال ـسـيــاسـيــة اجلــديــدة ألبــرز الــزعـمــاء
الشيـعة .وقد القـى الطرح ارتـياحاً لـدى أعضاء
مـجل ــس احلـكــم امل ـ ــرت ـب ـطــني بح ـ ــزب ال ـ ــدع ـ ــوة
واجمللـس األعلى للثـورة االسالمية ،وكـانوا على
ثقــة ك ــاملــة بــأن ال ـسـي ـسـتــانـي ســوف يــدعـمه.
وطل ـب ـتُ مــن م ــيغـ ـ ــان ورومـ ـ ــان ال ــتح ـ ـ ـدّث إلـ ـ ــى
اجللـبي ،والـذي بــدا مهتـاجـاً بـشـكل غيـر الئق،
وأعرب بوضوح عن معارضته النتخابات وطنية
مـبكــرة .ك ــان واضحـ ـاً أنه يعـي ضعف امل ـســانــدة
وراءه بني عـامـة الـشـعب العـراقـي .وهكــذا ،ففي
الــوقـت الــذي كــان يــري ــد حكــومــة عــراقـيــة ذات
ســيـ ـ ــادة ،يف أق ـ ــرب وقــت ممـكــن ،ك ـ ــان يـ ـظــن أنه
يـ ـسـت ـطــيع ممـ ــارس ـ ــة نفـ ــوذ أكـبـ ــر ل ـ ــو أنه يـتـمّ
اختيارهـا من خالل توسيـع مجلس احلكم بكل
بساطة ،عوضاً عن إجراء االنتخابات.
ثمّ بدأتُ بـسلسلة من املكاملات الهاتفية مع كبار
أعـ ــضـ ـ ـ ــاء مـجـلـ ـ ــس األم ــن الـقـ ـ ـ ــوم ــي ،بـ ـ ـ ــادئ ـ ـ ـ ـاً
برامسفيلـد .لم يكن قد اتيح له الـوقت لدراسة
رســالـتنــا ،فقـمتُ بــإطـالعه علــى خـطـتنــا .بــدا
مـتحـمّ ـس ـاً ب ـشـكل معـت ــدل ،لكـنه قــال إن رايــس
وبــاول وت ـشـيـنـي كــانــوا قــد أخـبــروه بــأنّ امل ـســار
اجل ــدي ــد س ــوف ي ـسـتغ ــرق وقـتـ ـاً "طـ ــويالً" .هل
ن ـسـتـطـيـع وضع "نق ــاط عالّم" بــشكـل أبكــر30 :
كــان ــون الث ــاني ،2004 ،بــدالً مـن  15أذار ،إلنهــاء
العمل بالدستور االنتقالي ،على سيبل املثال؟

كولن باول

قلـ ـتُ له إنــن ـ ــا حــتـ ـ ــى وإن مت جتهــي ـ ــز دســت ـ ــور
انـتق ــالـي يف م ــرحلـ ــة أبك ــر ،ف ــإن االنـتخ ــاب ــات
الختـيار بـرملان انـتقالـي سوف تـتحكّم بتـوقيت
تـ ــسل ـيــم الـ ـ ـســي ـ ــادة .كــم ـ ــا أن ت ـ ــوق ـيــت م ـ ــوع ـ ــد
االنـتخــابــات س ــوف يحــدده مــدى ال ـســرعــة يف
اإلعـداد لقـائمـة انتخـابيـة ،وقـانـون انتخـابـات،
وقـانون أحـزاب سياسـية .أخبـرنا مـستشـارنا يف
الـهيئـة الـوطنيـة لألنـظمـة االنتخـابيـة أن هـذا
رمبـا يـستغــرق ستـة إلـى تـسعـة أشهــر ،إلكمـال
عمليات تسجيل النـاخبني .لكنني وافقتُ على
حتديـد العمـل بالـدستـور االنتـقالـي إلى األول
من أذار.
واقـت ــرح رامــسفـيل ــد أن أق ــوم ب ـش ــرح ه ــذا إل ــى
رايس وباول ،ونائب الرئيس.
"كـيف ميكـن لهم أن يُجــروا انتخـابـات يف منـاخ
أمـنــي كهـ ــذا؟" سـ ــألـت رايـ ــس ،بع ـ ــد أن وصفـتُ
العـمليـة ،خالل مكـاملـة هــاتفيـة ،بعـد منـتصف
الليل بقليل ،من بغداد.
"حـسنٌ ،رمبــا تتحـسّن احلـالـة األمـنيــة "،قلتُ.
"ول ـك ــن ح ــت ـ ـ ـ ــى وإن ك ـ ـ ـ ــان ث ــم ـ ـ ـ ــة عـ ـنـف خـالل
االنتخـابــات ،سيكـون هـذا املـسـار أفـضل بكـثيـر
من حالة السكون التي منرّ بها اآلن".
"جِـ ــري "،قـ ــالـت" ،م ـ ــا زال بعــض الـنـ ــاس هـنـ ــا
مييلون إلـى تسليم السيادة إلـى حكومة معينة
تعييناً ،ومن دون دستور".
واتـضح لي أن هـؤالء هـم من املكـتب الـسيـاسي
يف البـنتـاغـون .قـلتُ لهـا" ،إنـني أعـارض بـشـدة
تلك الوجهة .إنهـا ال تخدم مصالح الرئيس أو
مـصــالح أمــريكــا يف العـراق .إنـني ال أقــدم حالً
مـثــالـي ـاً ،يــا كــون ــدي ،ولكـنـنــا وجــدنــا يف األقل
مسلكـاً ملنح احليـاة السـياسـية يف العـراق بنـيةً،
عـب ــر ال ــدسـت ــور االنـتق ــالـي ،وإش ــراك ال ــشعـب
الع ــراقـي يف العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة خالل ع ــام
"2004.
"إنـي أسانـدك ،ولكن يجـب أن يتمّ هـذا يف وقت
أبك ــر ".ق ــالـت" .م ــا هـي ت ــوقع ــاتك بــشـ ــأن نقل
السيادة؟"
"ح ـسـنٌ ،إذا أخ ــذن ــا تق ــدي ــرات جلـن ــة تــسجـيل
قـوائـم النـاخبـني ،ولم نخـسـر أي وقـت ،سيكـون
باستطاعتنا إجناز كل هذا يف شهر آب "،قلت.
بعـ ــد م ـضـي ع ــشـ ــر دق ـ ــائق ،ات ــصلـتُ كـ ــونـ ــدي
هــاتـفي ـاً" .يف هــذا االقتــراح اجلــديــد ،من املـهم
جـداً أن تشرح الوضع ،عبـر الفيديو الالسلكي،
خالل اجـتمــاع مع ال ــرئيــس يف مجلــس األمن
القــومي.ولكـن سيكــون من األفـضل أن تــستقل
طــائــرة وتع ــود صبــاح غ ــد ،بت ــوقيـت واشنــطن،
إلطالع أعــضـ ــاء اجمللــس ،والـلق ــاء ب ــال ــرئـيــس
وجه ـاً ل ــوجه ".ومبــا أن الــوقـت كــان قــد جتــاوز
مـنتـصف اللـيل يف بغـداد ،كــان عليّ أن أحتـرّك
علـ ـ ــى الف ـ ــور إذا ك ـن ـتُ حقـ ـ ـاً أري ـ ــد أن أح ــض ـ ــر
اجـتـمـ ــاعـ ــات مـ ــدراء مـجل ــس األمــن القـ ــومـي،
الحقاً يف نفس اليوم.
وفـيمـا كـان بـات كـينــدي يحــاول إيجـاد طـائـرة
تقـلّني ،مع مجـموعـة صغيـرة من فـريق سلـطة
الــتحـ ــالف امل ــؤقـت ــة ،حل ـض ــور اجـتـم ــاع الـي ــوم
التـالي ،رحـتُ أكمـلُ اتصـاالتي بـاآلخــرين علـى
قائمتي.

حني كلّـمتُ نــائب الــرئيـس ،عبّـر عـن قلقه
بخـص ــوص اجل ــدول ال ــزمـنــي" .ولكـن مـن
جهـ ــة أخـ ــرى ،ي ــسـ ــاورنـي قـلق أيــض ـ ـاً بـ ــأن
إجراء انتخـابات مبكّـرة ميكن أن يصبّ يف
ص ـ ــالح املـتــطـ ــرفــني واإلسالمـيـني "،قـ ــال.
اتفقتُ معه يف تـلك النقطـة ،لكننـي أكدتُ
أنـه يجـب أن نــتح ـ ـرّك خـ ــارج ذلـك امل ـ ــربّع
املوجودون فيه اآلن.
يف مكــاملتـي التــاليــة ،عبّـر كــولن بــاول عن
خ ـشـيـته مـن أن اإلط ــار ال ــزمـنـي م ــاي ــزال
طـ ـ ــويالً( .كـن ـتُ نفـ ـسـي أخ ــشـ ــى أن يـكـ ــون
ال ــوقـت مــضغ ــوطـ ـاً جـ ــداً ).ولكـنه ق ــال يف
النهـاية إنّه راض عـن هذا اخليـار العملي.
مـع ذلـك ،ت ـ ـظـلّ األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى ه ــي
"معاجلة احلالة األمنية".
كـأمنـا للتـأكيـد علـى كالمه ،سـمعنـا نيـران
أسلحة أوتـوماتـيكية تـأتي من جهـة طريق
املطار.
كــانـت مك ــاملتـي األخيــرة ،قـبل الـصعــود يف
املـوكب الـذي سيقـلني إلـى املطـار ،يف تلك
اللـيلــة املـتــأخــرة ،هــو الـطــالـبــانـي" .آسف
إلزعــاجك يف هـذا الـوقـت املتـأخــر ،سيـادة
الرئيـس "،بدأتُ" .غيـر أن حكومـتي حتتاج
لـبــضع ــة أي ــام ل ــدراس ــة خـط ــة ط ــالـب ــانـي-
الــب ـ ـ ــاجه جــي .اع ــمل م ـ ـ ــا يف وسعـك ،مــن
فضلك ،جلعل مجلس احلكم هادئاً".
"سعــادة الـسـفيــر ،بــالـطـبع ســأعـمل مــا يف
وسعي".
"شيء آخـر :عليـك احلصـول علـى مبـاركـة
السـيستانـي على هذه اخلـطة .ارسل أحداً
مـا إلـى الـنجـف ،أو اذهب بـنفـسك إذا لـزم
األمـر .ال أستـطيع أن أطـلب من حكـومتي
املــوافقــة علــى املـســار اجلــديــد إذا لم يـكن
لدي ضمانات بأن النجف توافق عليه".
"أفهـم ذلك .رحلــة سعيــدة وحظـاً مـوفقـاً،
سعادة السفير".
كـ ــان اجلـ ــو ب ـ ــارداً داخل اجل ـ ــوف املفـتـ ــوح
لل ـط ــائ ــرة ،مـن ط ــراز سـت ــار لــيفـت ــر (C-
 ،)141اجل ـ ــاثــم ـ ــة يف أرض امل ــط ـ ــار .ك ـ ــان
فـ ـ ــريقـي مــن سلــطـ ــة الــتح ـ ــالف املـ ــؤقـتـ ــة
يجلــس يف غ ــرف ــة الــشحـن ،ف ــوق مق ــاع ــد
صلبة ،قـاسية ،بـالقرب من اجلـرحى ،وهم
يـنـتــظـ ــرون أن تف ــرغ آخ ــر سـيـ ــارة إسع ــاف
حـمولـتها .كـانت النقـاالت معلّقـة يف شكل
صفــوف ،بــواسـطــة أحــزمــة مـن النــايلــون،
ومتتـدّ مـن أول الطـائـرة حتـى ذيلهـا .كنتُ
أسمع األنـني ،والصـرخـات املتـقطّعــة كلّمـا
نقل الطـاقـم الطـبي حمّـالـة اجلـرحـى من
مكـان إلـى آخــر .غيــر أنّ معـظم اجلـرحـى
كـانــوا مخـدّريـن .أو أنهم كـانــوا يتـحمّلـون
األلم بصبر.
وفـ ـي ــمـ ـ ـ ـ ــا كـ ـنـ ـتُ أرجتـف حت ــت مـعـ ـ ـطـف ــي
ال ــري ــاضـي ،كـنـتُ آمـل أن يك ــون اجل ــرح ــى
أيضاً محميني من البرودة القاسية .كانت
العــاصفــة اخلــريـفيــة األولــى قــد تــسبـبت
بهطـول الثلـوج فوق جـبال كـردستـان ،مما
أدى إلـ ــى جــبهـ ــة بـ ــاردة عـبـ ــر وادي الــنهـ ــر،
باجتـاه وسط العـراق ،محـركةً يف طـريقـها
عاصفة من الصقيع.
كـان دان سيـنور وبـرايان مـكورمـاك ورومان
مــارتيـنيـز ،قـد أسـرعــوا للخــروج معـي من
املنـطقــة اخلـضــراء ،بعــد مـنتـصف اللـيل،
بـاجتـاه طـريـق املطــار .نحتـاج إلــى خمـس
س ــاع ــات لل ــوص ــول مـن هـن ــا إل ــى م ــديـن ــة
رام ـشـتـني يف أملــانـيــا ،ومـن هـنــاك ن ـسـتقل
طـائـرة أخـرى إلـى واشنـطن .حـاملــا وصلتُ
إل ــى واشـنـطـن صـبـيح ــة ذلك الـي ــوم ،ك ــان
يترتّب علي حضـور اجتماع مدراء مجلس
األمن القومي ،يف البيت األبيض .كان من
املق ـ ـ ــرر أن تقـلع ال ــطـ ـ ــائ ـ ـ ــرة يف بغـ ـ ــداد يف
الـساعـة الثـانيـة بعـد منـتصف اللـيل ،لكنّ
الــطقــس ال ـسـيء ت ـسـبـبّ بـت ــأخـي ــر ق ــدوم
طائرة (بالك هوكس).
خـلفنـا كـانـت املمـرضــات وأعضــاء الفــريق
ال ـطـبــي ،مبالب ــس ال ـطـيـ ــران الـ ــرمـ ــاديـ ــة،
والب ــزات املم ـوّهــة ،الـصحــراوي ــة يتـنقلــون
بـفعـ ـ ــالــيـ ـ ــة ك ـبــيـ ـ ــرة ،وعـ ـطـف واضح ،بــني
النقـاالت املمـدّدة ،يتفحّصـون السيـرومات
الطـبية ،ويراقبـون إشارات هامـة ،ويعدلون
نـسبـة األوكــسجني يف حـالـة خـطيـرة جـداً
جلـ ـ ــريـح يح ـمـل جهـ ـ ــاز اإلنع ـ ــاش .ك ـ ــانــت
الـضمـادات تغـطي رأسه بـالكــامل ،يف حني
كان أنبوب الـتنفّس يخرج إلـى األمام مثل
أنبوب الغطّاس.
إنها حروق ،قلتُ يف نفـسي ،متخيالً سيارة
مـتفج ــرة حتيـل سيــارة هــامـفي إلــى كـتلــة
من الـنيـران .أغمـضتُ عـينـي ،وصلّيـتُ من
أجـل أولـ ـ ـئــك الـ ـ ـ ــش ـ ـبّـ ـ ـ ـ ــان األمـ ـ ـ ـ ــريــكـ ــيـ ــني
الـ ـشـجعـ ــان .خالل جتـ ــواالتــي يف العـ ــراق،
الــتقـيـت الـكـثـي ـ ــر مـن اجلـن ـ ــود ،بع ــضهـم
يحـرس نقــاط التفـتيـش ،والبـعض اآلخـر
يف دوريات ،وبعـضهم يسـاعد يف إعـادة بناء
ال ــبالد .وبـ ـ ــالـ ـ ــرغــم مــن حـ ـ ــرارة الـ ـص ــيف
القـائظـة ،والعـواصف الـرمليـة ،واآلن هـذا
املـط ــر الق ــارس ،ك ــان جـن ــودن ــا عل ــى أهـب ــة
االستعـداد إلحلــاق الهـزميـة بـاملـتم ـرّدين.
كـ ــانــت معـنـ ــوي ـ ــاتهـم عـ ــالـي ـ ــة ،يف كل مـ ــرة
أحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّث إلـ ـ ـيـه ـ ــم ،راض ـ ــني بـ ـ ـتـقـ ـ ـبـل كـل
األخطار -وكل التضحيات.
إن الـطيــران علــى منت هــذه احلــوامــات يف
الـل ـيـل ،ويف طـق ـ ــس س ـيــيء كـه ـ ـ ــذا ،مي ـثـل
خــطـ ـ ــراً حقــيقــيـ ـ ـاً ،ولـكــنه لــيـ ــس بــنفـ ــس
اخلطورة ،أثناء الطيران نهاراً.
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