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POSITIONS

طـ ـبـق االصـل

ملاذا ينبغي لبوش أن يذهب إىل طهران؟
ستانلي ويس

مؤيد نعمة
بشأن خطاب بوش األخير

لـو كـان الـرئـيس بـوش حتـدث قبل
عام ،أي بعـد سقوط النظـام ،يف كلية
احلـرب العـسكـريـة عـن خطـة نقل
السلطـة يف العراق لفسر خطابه على
إنه خـطــة تقــدم إىل األمــام .كــان
بـإمكـانه أن يـشري إىل قـرار جـديـد
خـاص بـاألمـم املتحـدة يـتطـور من
خالل املشـاورات مع حلفـاء أمـريكـا
وليـس فــرضه بتحــديهم ممـا كـان
سيـدفع حنـو جـدول زمـين للتقـدم
باجتاه حكـومة ذاتية منـتخبة .لقد
حتـدث الــرئيـس يف خطــابه األخري
على حنو عام لتوسيع مشاركة دولية
واستقـرار العراق .لـكن السيـد بوش
تكلم بـذلك بعـد حنو ( )14شهـرًا من
اإلخفـاقـات الـسيـاسيـة اليت تـركت
العــراق يف حــالــة عنـف متــزايــدة

وأضـعفت صــدقيــة واشنـطن لـدى
الـشعب العـراقي ولـدى العـامل .لقـد
انتظـر الناس مـن الرئيـس بوش أن
يتوقف إزاء سيـاساته السابقة ،إال إنه
مل يقم بـذلك وعلـى الــرغم من أنه
غــري نهـجه لـكــنـه مل يقــرتب مــن
اإلجـــراءات الـيت جيـب إختـــاذهـــا،
فـخطــواته اخلمـس حنـو االسـتقالل
العـــراقــي مل تكـن إال تـالوة ملهـــام
مستقبلية.
إن الـرئيس بـوش خيطط إىل سلـسلة
خطـابات عـن العراق قـبل الثالثني
من حزيـران القادم ،إال أن مـا يؤسف
له عـدم اعرتاف هـذا الـرئيـس بـأي
إخفـاقات أو حـتى فـشل قليـل ،هذه
صورة لشخصية الـسيد بوش وعلينا
التعايش معها ولكن ال ميكننا العيش

نيكوالس بيرغ
بقلم جيمس داو

كانت لنيكوالس بريغ سرتاتيجية
مميـزة يف التمـاس العمل لشـركة
أبــراج االتـصــاالت اليت ميـلكهــا:
القيام بتحر جماني للمواقع ،ومن
ثـم يعــــرض نفــسـه حلل أيـــة
مـشكلــة .بيـنمـا كـان اآلخـرون
يــذهبـون للـتنـزه ،كـان يــذهب
لـلتــسلق والـتحــري .يف مــا كــان
اآلخــرون يكـتبــون بـطــاقــات
بريدية ،كان يقوم مبسح األبراج،
من تكساس إىل أفريقيا.
يف أواخـر السنـة املاضيـة ،حتولت
أنظار بريغ ( 26عـاماً) إىل العراق.
كمقاول مغامر ،وكيهودي متدين
كـان لـبريغ اعـتقـاد عـاطـفي يف
قـدرة الـرأمسـاليـة علـى حتـويل
األمم الفقـرية .لقد آمـن حبق بأن
بإمـكانه املـساعـدة يف إعادة بـناء
البلد الـذي مزقته احلـروب .لقد
كـانت رؤيـة سـرعـان مـا آثـارت
الشكـوك .يف كانون الثـاني ،قامت
الشرطة العراقية باعتقاله لفرتة
وجيـزة ظنـ ًا منهـا أنه جـاسوس
إيرانـي بينمـا كان يقـوم بعمـلية
مــسح لألبــراج قــرب مـــدينــة
الـديوانيـة .بعد شهـرين ،مل يكن
بريغ حمظوظ ًا متاماً .يف مساء يوم
الـــرابـع والعــشـــريـن مـن آذار
اعـتقلتـه الشـرطـة العـراقيـة يف
املـــوصل ألنهــا ظـنت بــأنه إمــا
جـاســوس ،أو مهـرب أو إرهــابي
بـينمـا كـان يقـوم بـاتصـاالت مع
رجـال أعمـال .هـذه املـرة بقي يف
املعتقل ملدة  13يومـاً ،وقام مكتب
الـتحقيقـات الفيـدرالي FBIيف
التدقـيق يف قصته .عنـدما أطلق
سراحه يف  6نيـسان بعـد يوم من
رفع عــائلـته دعـوى قـضــائيـة
تطـالب بـإطالق سـراحه ،كـانت
هجمــات العنـف تكتـسح العـراق
دون أن تـــسـتـثــين املقــــاولـني
األجانب.
يف العـاشـر من نـيسـان ،يف اليـوم
الـذي كان بريغ خيـطط للعودة إىل
بالده :اختفـى يف الثامـن من ايار
وجدت القـوات األمريكيـة جثته
على جسـر فوق الطـريق السريع
يف بغـداد ،وقالت وكالـة املخابرات
املــركــزيــة األمــريـكيـــة أن من
احملتـمل أن مـصـعب الـزرقـاوي،

لــو خـطـــة اليــوم كـــانت قـبل عــام!
بدون خـطة جـادة للـعمل أكثـر من
مـرحلة املـرور عرب انتقـال الثالثني
مـن حزيران ومـن ثم يبدأ الـتشوش
حـتى انتخابات شهـر تشرين ثاني يف
الواليات املتحدة .على السيد بوش أن
ينـسجم مع أسلـوب واقـعي لتـدويل
العـملـيـــة العـــسكـــريـــة ولـــوضع
اجملموعات السيـاسية العراقية خلف
لعبتهم احلـالية للتسابق حنو السلطة
وحنـو عمليـة واقعية إلعـداد دستور
فقـال :إن إعـداد قـرار األمم املتحـدة
ال
والـذي جـرى مـؤخـرًا كـان هـزي ً
ويدعو لليأس بشأن تلك النقاط اليت
ذكـرناهـا قبـالً ،وقد احـتوى الـقرار
علـى فقـرات الـدعم الـدولـي  -مثل
اإلشارة إىل قـوة عسكـرية (مـتعددة
اجلنسيات)  -دون اإلشارة إىل أي عمل

يقـوم به جملس األمن بـشكل خاص.
وإن القــرار صــادق علــى حـضــور
عسكـري مستمـر وبقيادة أمـريكية
يف العــراق ملــدة عـــام يف األقل بعــد
الثالثني مـن حزيران ولكن مل يؤكد
مشـاركة دولية موسعة .وذكر القرار
أنه وبعد تـسمية األمم املـتحدة قادة
احلـكومـة االنتقـاليـة سوف تـشارك
حبضورها حال هدوء اجلانب األمين.
الـبدايـة اجليـدة اليت قـدمها مـركز
التقـدم األمــريكي يف واشـنطـن هي
الــذهــاب أبعــد يف عمـليــة تــدويل
اخلطـوة القادمـة يف عمليـة العراق.
فيمكـن للسـيد بـوش عقـد اجتـماع
قمة لتشكيل جمموعة دولية ملراقبة
عمليـة انتقال السلـطة إىل العراقيني
وبــإمكــان جملــس األمن أن خيـطــو

مبسـاهمته بتعيـني ممثل دولي عال
والذي ميكن اإلشـراف وبنشـاط على
احلكومـة العراقيـة االنتقاليـة حتى
جميء اجلـولـة االنـتخــابيـة األوىل.
فـالـسـينـاتـور جــون كريي املـرشح
الـدميقـراطـي اقرتح إعـادة تـشـكيل
القـوة العـسكـريـة يف العــراق حتت
إشــراف (النـاتـو) بـأمـر أمـريـكي،
وسيؤكد ذلك السيد بوش خالل قمة
الناتو القادمة يف الشهر املقبل.
ال تـزال لـدى الـرئيـس العـديـد من
الكلمات اليت ننتظر مساعها منه قبل
ال عن أن
الثالثـني من حزيـران ،فض ً
التعـريف بـإخطـاء سـابقـة سيكـون
أمرًا لطيفاً!
ترمجة :عمران السعيدي
عن (نيويورك تاميز)

إن الـطريـق إىل طهران ،كـما أكـد احملافـظون
األمـريكيون اجلـدد قبل دخول العـراق ،مير
مـن بغداد  -أوالً ،حتـرير الـعراق ،وبعـد ذلك
إيران .لكـن يتضح ،بعـد أكثـر من عـام على
االحتالل األمـريكـي ،أن الطـريق إىل عـراق
مستقر يسري عرب إيران.
فاحلكـام الدينيـون يف اجلمهوريـة اإلسالمية
ميكنهـم أن حيولوا مهـمة الواليـات املتحدة يف
العــراق إىل حلم أو كـابــوس .واحللم هـو أن
تنـهي واشنطـن وطهران  25عـام ًا مـن العداء
وتـتعاونـا بشـأن العراق .وقـد قال لـي جواد
ظـريف ،سفري إيـران إىل األمم املتحـدة( :إننا
منتلك مصـاحل مشرتكـة ،وإن عراقـ ًا مشـوش ًا
متزقه التنافسات العـرقية والدينية ال يفيد
أحداً).
ويف هذا الـسينـاريو ،تعـمل إيران والـواليات
املتحدة معـاً ،كما فعلتـا يف أفغانستـان ما بعد
طـالبان ،لـتعزيـز إعادة اإلعـمار االقتـصادي
وتـشكـيل حكـومـة ذات قـاعـدة عــريضـة،
وبـتعـبـري الــسـيــد ظـــريف( :مــســاملــة،
دميقراطية ،شاملة ونيابية).
طهران كنصري لعراق دميقراطي مزدهر؟ يف
احلقيقـة ،ستمكن االنتخابـات أغلبية العراق
الشيعة ،وهم األخـوة الدينيون لشيعة إيران،
من الـسلطـة ،وسيـمنع عـراق فيـدرالي من
ظهـور كردسـتان مسـتقلة ستحـرك الكرد يف
إيران ،وتركيا وسوريا.
أمـا عـراق مـزدهـر ،فــإنه سـيكــون أكثـر
احـتمـا ًال أن يــدفع لـطهــران التعـويـضـات
املطلوبة عن احلرب العراقية  -اإليرانية.
ثم هناك الكابوس :فرجال الدين املتشددون
يف طهـران يتعـاملـون مع عـدم االستـقرار يف
الـعراق بـاعتبـاره فرصـة لتصـدير الـثورة
اإلسالمية .وقـد صرح رئـيس إيران الـسابق
املتنفـذ ،أكرب هـامشي رفـسنجـاني ،مـؤخراً،
متـحدثـ ًا عن الـقوات األمـريكـية يف الـعراق،
قائالً( :إنهم يعرفون أن إيران إذا ما أرادت أن
جتعل مشاكلهم أسوأ فإنها قادرة على ذلك).
فهل سـيكــون العـراق ،يـا تـرى ،مـسـرحـ ًا
للتعـاون أم للمواجهة بـني أمريكا وإيران؟ إن
الـواقعـيني علـى اجلـانـبني معـ ًا يـتبـادلـون
احلوار بـاستمرار .وقـد قال وزير اخلـارجية
األمريكية كولـن باول ،بعد الزلزال املدمر يف
إيــران يف كــانــون األول( :علـينـــا أن نبـقي
إمكانـية احلوار مفتوحـة) .وقال رفسنجاني
الفطن دائـماً ،حـتى وهـو حيذر مـن إضعاف
الواليات املتحدة يف العراق( :بالنسبة لي ،فإن
التحدث ليس مشكلة).
غري أن اإليـديولـوجيني علـى اجلانـبني هم
الـذين يفـسدون الـتقارب دائـماً .وقـد خلص
دبلـومـاسي بــريطـاني مـوقف احملـافـظني
اجلدد يف إدارة بـوش قبل اشتعـال احلرب يف
العراق ،قـائالً( :كل واحد يـريد الـذهاب إىل
بغداد .والـرجال الواقعيون يـريدون الذهاب
إىل طهران) .ودعا القائد اإليراني األعلى ،آية
اهلل علي خامـنئي ،اهلجمـات األمريكيـة على
قوات الصدر يف املـدن الشيعية املقـدسة بأنها
(خمجلــة) ووصف األحـاديـث مع واشنـطن
بكـونها (خـيانـة وغبـاء) فأيـة طريقـة هي
األفضل ،وفقـ ًا للرهـانات يف العـراق ،لضـمان
تـفوق املصـاحل املشرتكـة على األيـديولـوجيا
املبادة؟ كيف ميكن للـواقعيني على اجلانبني

أن يلتقـوا؟ فللمـرة األوىل خالل عقـدين من
الزمن ،تستطيع واشنطن أن تعمل من موقع
قوة ال جـدال فيهـا .فالـواليات املـتحدة اآلن،
بقـواتها املوجـودة شرقي إيران يف أفغـانستان
وغـربيها يف العـراق ،هي جارتهـا األحدث وال
ميكن جتاهلها.
واملعركـة احلقيقية يف اجلمهـورية اإلسالمية
مل تعد بني احملـافظني واإلصالحـيني الذين
أزحيوا جانب ًا يف االنتخـابات الربملانية الزائفة
اليت أجـريـت يف شبـاط املــاضي ،وإمنــا بني
احملافظني أنفسهـم .فاملتحمسون الدينيون ال
يـزالـون يـهتفـون (املـوت ألمــريكـا) .إال أن
الرباغمـاتيـني مثل رفـسنجـاني ميكـنهم أن
يعقـــدوا صفقــة مـع واشنـطـن من دون أن
يـوصفـوا بكــونهم خـونـة .ومع إيـران قـد
حتصل عـلى سالح نـووي يف أقل من سـنة ،ال
توجد هناك حلظة ميكن إضاعتها.
لقـد عربت واشـنطن وطهـران ،لسنـوات ،عن
رغبــة يف الـتحــدث ،لكـن بعــد أن تـتحــرك
األخرى فقط  -حـني ترفع أمريكـا العقوبات
وتـنهي تهـديـدهـا (بـتغيري الـنظـام) ،وحني
تنهي إيـران دعمهـا لإلرهـاب ،وطمـوحـاتهـا
النـوويــة ،ومعــارضتهــا للـسالم العــربي -
اإلسرائيلي .وقـد حان الوقت لتنفـيذ تهديد
طهران.
وإذا كـان الـرئيـس ريتـشــارد نيكـسـون قـد
استـطــاع الــذهــاب إىل الـصـني ،واستـطــاع
الرئيـس رونالـد ريغان أن يـذهب إىل االحتاد
الـسوفييت ،فإن بإمكـان الرئيس جورج بوش
أن يذهب إىل إيـران ،وينبغي أن يـعلن رغبته
يف القيـام بــذلك .واختـاذ هــذه املبـادرة مع
طهــران سيـظهـر لـلنـاخـبني املـرتددين يف
الواليـات املتـحدة أن رئـيس احلـرب اجلريء
ميـكنـه أيضــ ًا أن يكـون دبلـومــاسي الـسالم
الشـجاع.إن الشـعب اإليراني ،الـذي خاب أمله
يف حكـامه االستـبداديـني ويفضل العـالقات
والتجـارة مع الواليـات املتحدة ،سـوف يبتهج
لــذلك .وقـد يـولـول األمـريـكيـون الــذين
يعـارضون إقـامة عالقـات مع إيران .لـكن ما
الـذي ميكن فقـده هنـاك؟ سيضـع خامـنئي
ومالليه املـتطرفني يف وثاق واحد .أن يقبلوا
فيخـسروا الـشيـطان األكـرب ككبـش فداء .أو
يـرفضـوا فـيظهـروا كمـتصـلبني ،يـسببـون
املزيد من العنف لنظامهم املنهار.
ومـن طهران ،علـى بوش أن يـذهب إىل بغداد
حلضور لقـاء قمة عـاملي خبصـوص مستقبل
العـراق .ومبعــوث األمم املتحـدة إىل العـراق،
األخضـر اإلبـراهـيمـي ،يفكــر كمـا تـذكـر
التقارير مبثل هـذا املؤمتر حتت رعاية األمم
املتحـدة .وطـاملـا أن لـدى اجلـميع مـصلحـة
حيويـة يف عراق مـوحد ،فـينبغي أن تـدعى
إيران ،وسـوريا ،وتركيـا والعربية الـسعودية
حلضور هذا اللقاء.
لـقد تـطلب األمـر من الـقوات األمـريكـية 21
يـوم ًا فقـط يف الربيع املـاضي لقطـع الطريق
إىل بغداد ،وسـتأخذ رحلـة العودة  -مع عراق
مسامل مسـتقر يف املرأة اخللفيـة  -وقت ًا أطول
بكـثـري ،وسـيـمــر الـطـــريق عـرب طهــران.
وبالنسـبة لألمريكيني ،فإن هذا الطريق أقل
سلوكاً ،لكنه ميكن أن حيسم كل شيء.
ترمجة  /عادل صادق العامل
عن  /واشنطن بوست

مـن احليــاة الغــريبــة إىل املــوت الــرهيـب يف العــراق

اإلرهـــابـي األردنـي املـــرتـبــط
بتـنظـيم القـاعـدة ،هـو الـرجل
الـذي قـام بـذبح بريغ يف شـريط
الفيديـو املرعـب .احتجاز الـسيد
بـريغ يف املوصل أثـار أسئلـة حادة
حــول مــا إذا كــان املـســؤولــون
األمـريكـيون قـد فعـلوا مـا يكفي
إلطالق ســـراحه بــالــســرعــة
الالزمة .تـؤكد عـائلة بـريغ بأنه
قــرر مغــادرة العـراق يف  30آذار،
وبــذلك كـان مـن املمـكن جتـنب
عمليـات اخلطف والقتل املعـادية
للغربيني يف شهر نيسان.
(لو مل يعتقل نيكوالس لكان اآلن
بـني ذراعـي) كـتـب والــد بـريغ،
مـايكـل ،يف رسالـة دعم ملظـاهرة
تـقيمهـا جممـوعـة من معـارضي
احلرب .يف الـرسالـة يلـوم السـيد
بريغ إدارة بوش علـى مقتل ولده
أكثـر من لـومه اإلرهابـيني .لكن
الكثري من التفاصيل املبهمة أليام
نـيكوالس األخرية ،مع الـتفاصيل
غــري العـــاديـــة حلـيــــاته غـري
الـتقليـديـة ،حتث علـى تـوقعـات
صاخـبة يف االنرتنـت ويف أحاديث
الراديـو حول بريغ نفـسه .جادل
الـبعـض بــأنه كــان جــاســوســ ًا
إلسرائيل ،أو للمخابرات املركزية
األمريكية ،أو بأن شريط الفيديو
الـذي يـظهـر مقـتله قـد أعـدته
قـوى مواليـة لألمريكـيني إلثارة
الغضب علـى املتـمرديـن .البعض
شـــدد بــــأنه كـــانــت له بعـض
االرتـباطـات مع أعضـاء القـاعدة
الـذين يعتـقد بـأنهـم املسـؤولون
عـن قـتـله .مع ذلـك ،فقــد كــان
يتـنقـل وحيــداً دون مـرتجم أو
حارس شخـصي يف بالد ال حيكمها
قانون وال يـفهم لغتها .كان حيمل
كتبـاً عن إيـران وحيتفـظ مبسح
تفـصيلـي عن أبــراج االتصـاالت
العـــراقيــة ،وظهــر يف شــريـط
الفيديو يرتدي مالبس برتقالية
تـشبه إىل حــد كبري مـا يـرتـديه
السجناء الـذين حتتجزهم القوات
األمريكية.
إضافة إىل هـذا اللغز ،فإن الشرطة
العـــراقـيـــة وكــــذلك اجلـيــش
األمريكـي ينفيـان مسـؤوليتهـما
عـن حجز بريغ .جزمـت الشرطة
العـراقية بـأنها حـولت بريغ فورًا
إىل اجليـش األمــريكي ،وهـذا مـا

أكـدته رسـالـة الـكرتونيـة بعثهـا
بريغ فـيمــا بعـــد إىل أهله .لـكن
املسـؤولني األمـريكيني جيـزمون
أيضاً بـأنه كان يف احلجـز العراقي
طوال الثالثة عشر يوماً .مسؤولو
القــانــون الـتنـفيــذي ورجــال
املخابـرات رفضوا بشـدة نظريات
املؤامرة.
لقـد اعـتقل بريغ ألن نـشـاطـاته
بـدت مـثرية للـشكـوك والـريبـة،
وعنـدمـا بـددت هـذه الـشكـوك
أطلق سـراحه كمـا يقولـون .لقد
كانـوا مقتنعني بـأن السـيد بريغ
كـان جمـرد رجل أعمـال حـر ذي
قـدرة عالية علـى حتمل املخاطر،
وبأن سـذاجته ومثـاليته أعـمتاه
عن الزوايـا الغادرة( .لقـد كان يف
املكان اخلطأ يف الزمن اخلطأ) على
حـد قـول أحــد مسـؤولي مـكتب
التحقيقات الفيدرالي.
بالنـسبة ألصدقـاء بريغ وعائلته،
مل تكن هـناك غـرابة أو غـموض
يف جتــواله يف العــراق .لقـد كـان
نفسه :ذلك الرجل الالمع الذي ال
خيــشـــى املخــاطــر ،املـنــاهـض
للمعتقـدات التقلـيديـة ،لقد رأى
نفـسه بــروميـثيــوس العـصــر
احلديث الذي جيلب التقدم لألمة
املضطهـدة .ومثل بـروميثـيوس
عوقب ألعماله الصاحلة.
يقــول صــديـقه املقــرب لــوك
لوزنيـز (أنا متـأكد من أنه خالل
حمـنـته ،مل يــشعــر بــاخلــوف)
ويـتحـــدث عـن ســـاعـــات بـريغ
األخـرية (أشك يف أنه كــان يفكـر
بـأنهم سيلحقـون به أي أذى ،لقد
كـــان مـــؤمـنـــاً خبـري الـنـــاس
ال
وصالحهم ،لو أنهم تـريثوا قلي ً
وأخــذوا مـتــسعــاً مـن الــوقـت
ألحبـوه ،عنـدما رأيـته جالـساً يف
شـريط الـفيديـو ،مل يكن خيتلف
يف جلسته عن أيـة جلسة يتخذها
يف مكان آخر).
نيكـوالس بريغ هـو األصغـر بني
أخــوته الثالثـة .نـشـأ يف جمـتمع
مــــريح يف ويــسـت وايـتالنـــد،
بنـسلفـانيـا ،يف إحـدى ضـواحي
فيالدلفـيا .يف املـدرسة الـثانـوية
كــان خمرتعــاً منـتجـاً .مـن بني
أدواته املفـضلـة كـان (مـكتـشف
احلقيقـة) وهـو صنــدوق حبجم
الكف مـرتبـط بشـريط انبـوبي

يـومـض عنـدمـا ميــس أسالكه
األصبع .يف يـوم من أيـام الصيف،
اعـتقلـته الـشــرطـــة مع بعـض
أصـدقـائـه بتهمــة استعمـال هـذا
اجلـهاز لفـتح أبواب كـراج .اندفع
بريغ يف شرح اخرتاعه بيـنما كان
ضابـط الشرطـة يضع األصفاد يف
يديـه حتى حتقق أحـد املفتشني
من صـدق روايـته .عنـدمـا كـان
مـراهقــاً ،أعطـاه أحـد أسـاتـذته
دراجة قدمية ،أمسـاها يوليسيس
واجتــاز بهــا تالل بنـسلفــانيـا
ونـيويـورك جيـئة وذهـاباً حـتى
وصل ذات يوم إىل جورجيا .يقول
صـــديـقه (مل يــشـــأ تــصلــيح
الدراجة ،كما لو أنه أراد أن يصعب
األمور على نفسه).
التحق جبـامعـة كــورنيل ،وكـان
متـميـزاً يف الـدروس اهلنـدسيـة
وضـمـن بــرنـــامج للـتـبــادل يف
اجلامـعة قضـى ربيع عام  1998يف
قـريـة أوغنـديـة صـغرية .هنـاك
اكتــشف فقــراً مل يـكن يـتخـيله
فحـول ابـداعيـته وابتكـاراته إىل
االستخــدام األمثـل مصـممـاً آلـة
لصنع الطابوق ملساعدة القرويني
علـى بنـاء أكــواخهم .يف رسـالـة،
وصف خمـططـ ًا ملـسـاعـدة سـوق
الفطر األوغندي ،وخمططاً لصنع
الطـابوق مـن مواد حمليـة .يقول
صـديقه ،جيمـس ويكفيلـد (لقد
هـزته هذه التـجربة ،عنـدما عاد
إىل الـبـالد مل يكـن ميـلك ســـوى
بـنطـال واحـد وقمـيص وحـذاء،
لقــد منح مجـيع مالبــسه هلم).
يقـول أصـدقـاء بريغ أن جتـربته
األفريقيـة جعلته غري قـادر على
حتمل األكـادمييـات الـتقليـديـة.
غـادر كـورنيل نهـايـة عـام ،1998
ومل تـتبق له سـوى سنـة واحـدة
لـلحصـول علـى شهــادته .أمضـى
الـسـنتـني الالحقـتني يف الـبحث
عـن ســبل لــتحــــويل أفـكــــاره
األفــريقيـة إىل خـطـة عـمليـة،
ودرس يف جـــــامعــــة دركــــسل
وجــامعــة بنـسلفــانيــا قبل أن
يـتحول إىل جـامعة أوكالهـوما يف
نـــورمـــان يف خــــريف  .1999يف
بـــرنـــامج اإلعـمـــار العلـمـي يف
أوكالهومـا ،بدأ خيترب تـصميمات
طـابـوق ورقي ممـكن أن ينـطبق
مع بعـضه مثل مكعـبات اللـوغو،

معتقداً بإمكـانية تصنيعه بكلف
واطئة يف الدول غري النامية.
يف أوكالهــــومــــا حــصل أحــــد
املرتبطني بـزكريا املـوسوي على
كلـمــــة الـــســــر لـربيــــد بـريغ
االلكرتوني .السـيد املوسوي ،الذي
كــان ينـتظـر احملــاكمـة بـتهمـة
املساعدة يف هجمـات احلادي عشر
من ايلول ،كان قد التحق مبدرسة
الطريان يف نورمان ،لكن ليس من
الواضح بـأنه التقـى بريغ .عمالء
مـكتـب التحـقيقــات الفيــدرالي
قـابلـوا بريغ عـام  2002واقتنـعوا
حينهـا بأنه مل يزود أحـداً بكلمة
الـسر أو أنه مررهـا إىل املوسوي أو
أنهـا سـرقـت منه ،وبــرأ مكـتب
التحقيقات الفيدرالي السيد بريغ
مـن ارتـبـــاط مع اجلـمـــاعـــات
اإلرهابية .يف أوكالهوما ،بدأ بريغ
بتعلم إنـشاء أبـراج االتصاالت .يف
عـــــام  2000تـــــرك دراســته يف
نـورمـان وجتـول ألكثـر من عـام
عرب أوكالهومـا وتكساس كمقاول
حـر يف تبـديل مصـابيـح اإلنارة،
صـبغ العوارض املعدنـية وتثبيت
الـكوابل عـلى ارتفـاع يزيـد على
 100قــــــــدم عـــن ســــطـح األرض.
حبلـــــول عـــــام  2002عـــــاد إىل
فـيالدلفيا وأسس شركته اخلاصة
ومســــاهــــا شــــركــــة طــــرق
برومـيثيـوس خلدمـات األبراج،
مستخدماً شعار (اإلنسان أكثر من
مروض للنار) ،وصار وكيالً ألكثر
من  50شركة عام .2003
بـنمـو أعمـاله ،بـدأ بريغ بـرسم
خططاً الستـئناف عمله يف الدول
النـامية مبساعدة مركز اخلدمات
الـدولية اليهوديـة األمريكية ،زار
كيـنيــا ألسبــوعني يف آذار ،2003
وعمل يف مـشــاريع امليـاه آمالً يف
العودة يف صيف  .2004لكن العراق
سيطر علـى خياالته .بينـما كان
يف كيـنيـا كـتب رسـالـة بـالربيـد
االلكـرتوني واصفـاً بـعض أهــالي
تكساس الذين يندفعون إىل العمل
يف بغــداد والغــزو األمــريـكي يف
مـراحـله األوىل .عنـدمـا عـاد إىل
بنسلفـانيا ،دافـع بريغ عن الغزو،
جمـادالً بـأنه أطـاح بــدكتـاتـور
وحشي .من ناحيـة أخرى ،يقول
أصدقاؤه ،أنه رأى فرصة عمل .يف
كانـون األول  2003حضر مـؤمترًا

يف فــرجيـنيـا حـول إعــادة بنـاء
العـراق .املـسـؤولـون واملقـاولـون
األمـــريكـيـــون شجعــوا رجــال
األعمـال علـى املشـاركـة يف إعـادة
اإلعمــار .يف هــذه الـفرتة كـــانت
مـشــاعــره واقعـــة حتت تـــأثري
يهـوديته ومعتقـداته األخالقية.
لقد نـشأ نيـكوالس بريغ يف بـيئة
يهـوديــة علمــانيـة لـكنه صـار
مـتديـناً بعـد دراستـه اجلامعـية،
حيث درس الـتوراة وتعلم كيفية
االلتزام بالطعـام الشرعي لليهود،
وبدا منجذب ًا بصورة واضحة حنو
املفـاهـيم العـربانيـة ملـا يـسمـى
تيكون عـوالم  -إصالح العامل عرب
الـعمل االجـتمــاعي .يقـول روث
مسنجـر رئيـس بلديـة منهـاتهن
الـســابق والــذي يــرأس مــركــز
اخلـدمـات الــدوليــة اليهـوديـة
األمـريكيـة ،لقد ذهـب إىل العراق
لريى إن كـان بـاسـتطـاعته مـزج
مهــاراته املهـنيــة مـع رغبـته يف
إصالح العـامل) .لقد كـانت وجهة
نظـره ختتلف بـصورة حـادة عن
تـلك الـيت ألصــدقـــائه ووالــده،
املــدرس املتقـاعـد الـذي عـارض
احلـرب بشـدة ،لكن مع ذلـك فقد
حذره رفـاقه ووالده من خمـاطر
الــسفـــر إىل العـــراق ،لكـنهـم مل
يفاجأوا عندما قرر الذهاب.
يف أواخــر كــانــون األول طــار إىل
إسـرائيل وسـافـر بـراً إىل العـراق
عرب األردن .يف الشهـر التـالي فعل
بريغ يف العـراق مـا كـان يفعله يف
الـواليـات املـتحـدة :الـتجـوال يف
األريـاف مستخـدماً سيـارة أجرة،
جيــري مــسحــاً لألبــراج ويعــد
جممـوعــة بيـانـات .واحــدة من
رحالته قــادتـه إىل ابي غـــريب،
الضـاحيـة الغـربيــة من بغـداد
الـشـهرية اآلن بـسـبب فـضـيحــة
الـسجن .رحلـة أخـرى قـادته إىل
املوصل حيث اتصل برجل أعمال
عـراقي يـدعـى عـزيـز الطـائي،
الذي كان يقيم يف فيالدفيا طوال
 20عــامــاً قـبل عـــودته إىل بغــداد
بعــد اإلطــاحــة بنـظــام صــدام
حسني .الـسيد الطـائي كان ميلك
متجــراً لألدوات االلكـرتونيـة يف
فالدلفيـا .قـال بريغ ألصـدقـائه
بأنـه وجد الـسيـد الطـائي كـفو ًء
جداً وبان االثنني خـططاً إلقامة

شركة تسمى (أبراج بابل).
عـاد بريغ إىل الـواليات املـتحدة يف
شـباط لكنه عاد إىل العراق يف آذار
متلؤه الثقة يف احلصول على عمل
مـن شركة هـاريس كوربـوريشن،
مقرها فلوريدا.
جـان بـومسـان ،مـديـر الربنـامج
اإلقليـمي لشبكة اإلعالم العراقية
يف الشمال قال أن السيد بريغ قدم
إىل مكـتبه يف املـوصل أواخـر آذار
باحثـاً عن عمل .الـسيد بـومسان
قـــال أن بـريغ بـــدا غـري مـبـــال
بالـوضع األمين يف الـبالد ،يتنقل
بسـيارة أجـرة وينـام يف الفـنادق
احمللية.
يف الـــرابع والعــشــريـن مـن آذار
وبينمـا كان يتنقل ملقـابلة بعض
املقـاولني ،أوقفته نقطـة سيطرة
عــراقيـة قـرب املــوصل .يقـول
مسؤول الـشرطة حممـد برحاوي
(كنا خناف على حياته ،وكانت لنا
بـعض الشكـوك ،لذلك سلـمناه إىل
قوات التحـالف) .السيـد برحاوي
قال أن الشـرطة العراقـية أخذته
إىل مـقرها الـرئيس وسـلمته على
الفـور إىل قوات التحـالف يف غرفة
العـمليـات الـواقعــة داخل املقـر
نفــسه حـيث كــان للـشــرطــة
العـسكـريـة األمــريكيـة مكـتب
ارتباط .وأكد أن الـسيد بريغ كان
يف أيدي العراقيني (لدقائق) ،لكن
املـســؤولني األمــريكـيني أكـدوا
أيـضــ ًا أن بـريغ كـــان يف احلجــز
العراقي طوال فرتة اعتقاله.
خالل اعـتقـــاله ،قـــابله عـمالء
مـكتـب التحـقيقــات الفيــدرالي
ثالث مرات وسألوه إن كان يعرف
يعـد قنبلة انبوبية ،ماذا يفعل يف
العــراق ،ملــاذا ســافــر إىل إيــران.
الـسيـد بريغ مل يـسافـر إىل إيران
قـط لكنه كـان حيـمل معه كتـابـ ًا
عن إيـران وبـعض املـواد بـاللغـة
الفـارسيـة ،كمـا أخرب أصـدقـاءه
وعـائلته فيمـا بعد .كمـا أخربهم
بـأنه حني كـان يف احلجـز ،صـرخ
الـسجنـاء اآلخـرون (إسـرائـيلي،
إســرائـيلـي) ظنـــاً منـهم بــأنه
إسـرائـيلي (كـان يف جـوازه خـتم
إســــرائــيلـي) ،لـكـن اجلـنــــود
األمــــريكـيـني أمـــروا احلـــراس
العـــراقيـني بنـقله إىل زنــزانــة
مـنفــصلـــة فـــوضعـــوه قـــرب

الـسياسـيني وجمرمـي احلرب من
اهلنـد ،البـاكـستـان ،أفغـانـستـان
وإيران.
يف هـذه األثنـاء أصبح والـدابريغ
شديـدي االهتيـاج ،حيث تـوقعا
عـودة ابـنهمـا يف  30آذار .اتـصال
بــوزارة اخلــارجيــة وقــابلـهمــا
مـوظف مـن مكتـب التـحقيقـات
الفيدرالي حيث طـابقت أقواهلما
إفـادات ابنهـما يف الـعراق .بعـدها
أوصــــى مكـتـب الـتـحقـيقـــات
الفيـدرالي بـإطالق سـراح بريغ.
لكـن قبـيل إطالق ســراحه رفع
الوالدان دعوة قضائية يف  5نيسان
مـــؤكـــديـن فـيهـــا أن اجلـيــش
األمريكي ينتهك احلـقوق املدنية
لـولدهمـا .أطلق سراحـه يف اليوم
التالي 6 ،نيسـان تصر عائلة بريغ
أن إطالق ســـــراحه الـــســـــريع
واملفــاجئ بعـد إقـامـة الـدعـوى
يـثبت أن اجليش األمـريكي كانت
له السلطة يف اعتقال ابنهما طوال
الوقت.
بعـد إطالق سـراحـه ،أرسل بريغ
رسالـة بالـربيد االلكـرتوني يقول
فيهـا أنه خيـطط للحـاق بـرحلـة
جـويـة مـن األردن يف  10نيـسـان.
بعـدهـا مبـاشـرة :اختفـى .املـرة
التاليـة اليت ظهر فيهـا بريغ علن ًا
كـانت يف شريـط الفيديـو املرعب
الـذي يـظهـر عـمليـة ذحبـة .يف
الـشـريـط يـشـري رجل مقـنع إىل
إذالل الــسجنـاء املــسلمـني يف أبي
غـــريـب ممــــا دفع الـبعــض إىل
الـتخمني بأن بـريغ البس املالبس
الربتقــاليـة حملـاكـاة الــسجنـاء
املسلمني احملتجزين يف العراق ويف
خـليج غـوانـتنـامـو(.مـاذا كـان
يفعل هـذا الرجـل هناك؟ كمـا لو
أن العـراق مل يتحـول إىل منـطقة
عـدائية) يقول مـسؤول يف مكتب
التحقيقات الفيدرالي ،تصرحيات
كـهذه تـثري غضـب اصدقـاء بريغ
الـــذيـن يقـــولـــون أنه ذهـب إىل
العــراق ألنـه ظن أن املـســـؤولني
األمــــريكـيـني أرادوا مقـــاولـني
أمـريكـيني للـمسـاعـدة يف إعـادة
بنـاء البلد( .باستـطاعتهم دوائما
البحـث عن مـؤامـرة ،لـكنهـم لن
جيدوا شيئ ًا على اإلطالق).
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