12

العدد ( )775السبت ( )23ايلول 2006

Books
كتــــــــب

NO. (775) Sat. (23) September

ســـــنـــــــــــــوات صـــــــــــــدام

الغـول الـذي صـنعه الغـرب فـــي قفــص االهتـــام

كتاب (سنوات صدام :شهادة مترجم الرئيس اخمللوع) كان متوقعاً له ان
يحظى مبا حظي به من اهتمام بالغ اعالمياً يف فرنسا واوروبا ويف
الواليات املتحدة االميركية نفسها ،حيث صرحت املستشارة االعالمية
للسفارة االميركية يف باريس عن اعجابها بشجاعة الصحفيني
(كريستيان شيسنو) و(جورج مالبرونو) اللذين استجوبا بدقة متناهية
سامان عبد اجمليد ،املترجم اخلاص للرئيس العراقي اخمللوع ليخرجا الى
العالم هذه الشهادة اجلديدة يف كتاب مثير عن رجل وعن نظام قيل
فيهما الكثير ،والكتاب عند نشره وصل بسرعة مدهشة الى املاليني من
القراء يف اوروبا ،وصدرت بنفس السرعة طبعتاه االملانية والروسية،
وببساطة راجت احلكاية بني اكثر من ربع سكان الكرة االرضية.

وسـن ــوات ص ــدام لـي ــس يف احلقــيقـ ــة شه ــادة
شـاهـد عيـان ،حتـى لـو كـان املصـدر الـرئـيس
ل ــتلـك املـعل ـ ــوم ـ ــات ه ـ ــو امل ـت ـ ــرجــم اخل ـ ــاص
لل ــرئـي ــس الع ــراقــي اخملل ــوع ال ــذي لــم يكـن
مــطلــوب ـاً مـن قـبل االمـيــرك ــان ،مع ان الــذي
كــانــوا مقــربـني من ال ــرئيــس اخمللــوع طـلبــوا
مب ــوجـب ق ــان ــون الـط ــوارئ الع ــسك ــري عل ــى
الـطــريقــة االميــركيــة ،حتــى طبـاخ الــرئيـس
لالسـتجــواب ،وكــان اسـمه مــدرج ـاً ضـمن مــا
سـمي بـالقــائمـة الـصغيـرة الـتي كــانت تـضم
ايضـاً اسماء الـسائقني واملـشرفني حتـى على
الـتـنـظـيف يف قـصــور الــرئــاســة ،اال املـتــرجـم
اخلــاص للـمخلــوع فقـد ظـل منــسي ـاً ،بل انه
ومبج ــرد انهـي ــار الـنـظ ــام غ ــادر ال ــى اخل ــارج
واس ـت ــف ـ ـ ــاد مــن ع ـمـلـه يف اح ـ ـ ــدى الـقــن ـ ـ ــوات
الفضـائيـة واستغـل نسيـانه من قـبل اجلميع
ق ـبـل ان يعـ ـ ــود الـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــطح مــن جـ ـ ــديـ ـ ــد
ـراف ـ ـ ــات نـقـل ــه ـ ـ ــا ع ـنـه ال ـ ـصـحـفــي ـ ـ ــان
ـب ـ ـ ــاعـ ــت ـ ـ ـ ـ
الفرنسيان اللذان ذكرناهما آنفاً.
صدام حسني من هو ؟
اوالً -ي ـت ـ ـس ـ ــاءل الـك ـت ـ ــاب ع ـمــن ه ـ ــو ص ـ ــدام
حـسني؟ ذلـك السـؤال الـذي حيـر الـكثيـرين،
رمبـ ــا ألنـه بقـ ــدر مـ ــا بـ ــدا لـلعـ ــالـم ب ـص ـ ــورته
الكـارزماتيـة ،ظهر ايضـاً معقداً حـد اجلنون،
ولعـل الوجه االغرب يف احلـكاية هـو التقارب
بـني خـطــة الـتـن ـسـيق االمـيــركـيــة والــرئـيــس
العـراقي ،يـوم كان نـائب رئيـس مجلس قـيادة
الـثورة العـراقيـة ،أي قبل فتـرة من املـسرحـية
التي برع صدام حسـني يف كتابتها واخراجها
والـتي ادت الـى عـمليـة تــصفيــة كل االسمـاء

املهمة من مجلس قيادة الثورة (املنحل) مبن
فـيهم ابن خـاله ،كـانت تلك احملـاكمـة مبثـابـة
الـ ـ ــوجـه احلق ــيقــي لـ ـ ـ ــرجل م ــتلـ ـ ــون حـ ـ ـســب
امل ـ ــرحل ـ ــة ،وحـ ـسـب احل ـ ــرك ـ ــات الـ ـسـي ـ ــاسـي ـ ــة
الــداخـليــة الـتي ك ــانت فـيهــا املعــارضــة عـمالً
سريـاً غايـة يف اخلطـورة لهذا كـانت الطـريقة
االفضل للوصول ليس الى السلطة فقط بل
الــى الـقيــادة والــزعــامــة والقــوة يف آن واحــد،
كــانت محـاكمــة اعضـاء مجلـس قيـادة الثـورة
مـنقـولـة بـطــريقـة مـا الــى العـراقـيني الــذين
اذهـلهـم ب ـط ــش ال ـ ــرجل الـ ــذي بـ ــاشـ ــارة مـن
ابهــامه كــانت الـرؤوس تـطيــر ،النهــا ارتبـطت
بــذاكــرتهـم احليــة وألن القـتل ظل مـسـتمــراً
كــوسيلــة من وسـائل الـصيـرورة لـنظـام عـامل
ـح ـ ـ ــد الـ ـ ـسـ ـيـف ،قـ ـبـل ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة كـل
ال ـ ــن ـ ـ ــاس ب ـ
احل ـس ــاسـي ــات االمـي ــركـي ــة املـض ــادة للـنـظ ــام
العــراقـي اخمللــوع ،وك ــان االميــركــان انفـسـهم
يعـدون صـدام حـسني صـديقـاً مـخلصـاً ،فقـد
كــان يحقق الــرغبــات االميــركيــة يف املنـطقـة،
وبخـاصــة من خالل احلـرب علـى ايـران الـتي
مــن خـالله ـ ــا اك ـت ـ ــشف االم ـي ـ ــرك ـ ــان ب ـ ــراع ـ ــة
املنـظــومــة العــسكــريــة الع ــراقيــة املــستـفيــدة
لــوجـسـتيـكي ـاً مـن اميــركــا ،لهــذا فــان ال ــذين
كـانـوا يـشعـرون بــالفخـر بــالعــراق هم الــذين
اوصلــوا صــدام ال ــى احلكـم يف اعنـف عمـليــة
انقالبية ذهب ضحيتها اجلنرال عبد الكرمي
قــاسـم ،وي ــومهــا كــان صــدام طــالـبـ ـاً يف كلـيــة
احلقـوق ،وكان ابعد ما يكـون عن القدرة على
ال ــوص ــول ال ــى شـيء ،أي شـيء ،ل ــوال ال ــدعـم
الـ ــذي اوصله الـيـه وللع ــدي ــد مـن العـن ــاص ــر

الع ــراقـي ــة الـتـي أس ـسـت يف ال ـس ــر تـنـظـيـمـ ـاً
سياسيـاً وعسكرياً ملقاومـة الشيوعيني الذين
اوصلهـم اجلـن ــرال عـب ــد الك ــرمي ق ــاسـم ال ــى
منـاصب حـسـاسـة يف العـراق ،كـانـت الضـربـة
تـستـدعـي البحـث عن اشخـاص كــاميكــازيني
(انتحـاريني) بامكـانهم التضحيـة بأي شيء،
لـيس للقـضاء علـى نظـام عبـد الكرمي قـاسم
فقـط بل لالستحـواذ علـى الـسلطـة املـطلقـة
ايضاً.
البديل االفضل
االمـي ــرك ــان ع ــرف ــوا ذلـك مبج ــرد الـتق ــائهـم
عـدداً مـن الشـخصيـات العـراقيـة ومن بـينهم
صــدام (ولم يـكن يـومهــا يتجــاوز الـ 22سنـة)
وي ـ ـ ـض ـ ـيـف ـم ـ ـ ـ ـ ــؤلـف ال ـكـ ــت ـ ـ ـ ـ ــاب :ان م ـك ـ ـتـ ــب
االستخـبارات املركزية االميـركية تورط حتى
العـنق يف العـمليـة االنـقالبيـة الـتي اطــاحت
ب ـ ــاجل ـن ـ ــرال ق ـ ــاســم ،وال ـتــي فــتحــت اجمل ـ ــال
لل ــبحــث عــن ال ـبـ ـ ــديل امل ـث ـ ــالــي ل ـ ــوضـعه يف
الـسلطـة ،وكـان صــدام افضل بـديل بـالنـسبـة
لالمـيركـان ،لكن االمـور لم تكن جـيدة دائـماً
كمـا يقول الكـتاب ،فقـد حدثـت اشياء كـثيرة
اهـمها القـدرة العجيبـة التي كـان يتمـتع بها
الــرئيـس اخمللــوع خللـط االوراق ،كـان صـدام
ي ــري ــد شـيـئـ ـاً واح ــداً مـن االمـي ــرك ــان ،ه ــو ان
تكـون له الـصالحيـة املـطلقـة لـفعل أي شيء
وقـتـم ــا ي ـش ــاء ،وكـيفـم ــا ي ـش ــاء وك ــانـت تـلك
الصالحيـة ترتـكز يف االسـاس علـى رغبته يف
الــسيـطــرة علــى جيـرانـه عبــر تخــويفهـم من
جهـ ــة ومــن جهـ ــة اخـ ــرى علـ ــى مـ ـسـ ــاومــتهـم
والعمل علـى اثـارة اخلطـر من حـولـهم ،تلك

ترجمة :صايف الياسري
عن التاميز اللندية
الطـريقة ارضـت االميركـان كثيـراً ،فهم كـانوا
على هـذا يعتـبرون الـرئيـس العراقـي اخمللوع
اشبه بفزاعة وضعوهـا يف املنطقة ،كان الغزو
العـ ــراقــي للـكـ ــويـت اكـثـ ــر مـن خ ـطـ ــأ فـ ــادح،
مب ــوجـبه ك ــان ج ــورج ب ــوش االب ق ــادراً عل ــى
القضـاء على النظام العراقي لكنه لم يفعل،
مل ــاذا؟ النه ك ــان ي ــري ــد ح ــربـ ـاً اخ ــرى تعـطـي
االمـيركـان فرصـة اكبـر للقضـاء علـى انظـمة
املنـطقة بـطريقـة يختـارها االمـيركـان وليس
صـدام حـسني ،يقـول سـامـان عبـد اجمليـد :ال
ميكنك ان تسـأل من هو صـدام حسني ،ولكن
بــامكــانك ان تـســأل كيف كـان يـتصــرف ،النه
ليــس من الــدقــة احلــديـث عنـه كمــا لــو كــان
شخصاً ميتافـيزيقياً او خرافـياً ،كان شخصاً
حيـاً وكـان يـريــد ان يبقــى حيـاً الـى االبـد ،او
مخلـد الـذكـرى ،وقـد اعـتبـر نفـسه علـى حق
دائـم ـاً ،ولـم يكـن يحـب ان يـتـكلـم شخـص يف
ح ـض ــوره مـن دون ان يع ـطـيه االذن ب ــالـكالم،
حتـى لو اضـطر ذلك الـشخص الى االنـتظار
ســاعــة كــاملــة بــصمـت ومن دون حــراك ،كــان
صـدام يراقب بعينـيه الثاقبتـني كل ما حوله،
ورمب ــا ك ــان يـت ـصـ ــرف بحـ ــزم اقل يف ح ـض ــور
االج ـ ـ ــان ــب ،سـ ـ ـ ــواء اكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا س ــي ـ ـ ــاسـ ـي ــني او
ـ
شخـصيـات عـامـة ،لكـنه يف العمـوم كـان يكـره
ان يتكـلم شخص قـبله اال انه حني كـان يأذن
ب ـ ــالــكالم الح ـ ــدهــم ،ك ـ ــان ي ــصغــي الــيه بــكل
اهـتـم ـ ــام وال يقـ ــاطـعه اال نـ ــادراً ،وكـ ــان حـني
يقـ ــاطعه فـلكـي يـعلق ب ـشـيء مـن اخل ـش ــون ــة
الـشـديــدة وقبـل ان اصبـح متـرجـمه اخلـاص
كـنت اسـمع الكـثيــر من احلكـايـات الـتي رمبـا
لــم تكـن تـص ــدق أول وهل ــة ،سـمعـت مـثالً ان
ص ـ ـ ــدام ـك ـ ـ ــاد ي ـ ـطـلـق الــنـ ـ ـ ــار مــن م ـ ــس ـ ـ ــدسـه
ـ
الشخصي على سائقه السابق (عنتر زعران)
ألن ه ــذا االخيــر قــاطعـه يف اثنــاء احل ــديث،
كـنـت اعـتـبــر مـثل ه ــذه احلكــايــات جــزءاً مـن
(البروبوغـاندا) التي تشبه يف بعض احلاالت
حـزاماً واقـياً مـن التمـرد ،فالـرعب كـان جزءاً
مـن عمليـة االمن التي كـانت سلـوكاً مـرتبـطاً
بال شك بنظام صدام حسني نفسه.
الغول االبن (عدي)
يـحكـي س ــام ــان عـب ــد اجملـي ــد يف فــصل آخ ــر
بعـن ــوان (يف خ ــدم ــة ع ــدي رغـمـ ـاً عـنـي) عـن
االبـن االكبـر عـدي ،الغـول الـذي صـنعه االب
صــدام ،الرعــاب اجلـمـيع ،وانه ك ــان يحلـم به
رئـيسـاً من بعـده علـى الــرغم من كـل املسـاوئ
التي كان يعـرفها عـنه ،والتي يكفي حلـرمانه
من مجـرد التفكـير به كـرئيس دولـة ،صحيح
انه لـيــس مـن املــمكــن الق ــول ان ص ــدام ك ــان
يعـارض تصـرفات ابـنه ،فقد كـان يحبه كـثيراً
ويـصــر علــى ان شجـاعـة املــرء يجـب ان تكـون
نسخـة من جرأته ،وكـان عدي يعـرف ان قوته
تكـمـن يف سلـط ــة ابــيه اوالً ،ويف سلـطـته ه ــو
ثـانيـاً ،فـاجلـميع كـانـوا يعـرفـون ان عـدي هـو
الـشخص الـثانـي يف العراق ،وقـد استـطاع ان
يـصـنع بـط ــرقه اخل ــاص ــة دول ــة داخل دول ــة،
صنع امبـراطوريتـه املاليـة من املسـاومة ومن
املتـاجـرة بـالـنفط والـسالح ،وبكل مــا يخطـر
لـك علــى بــال ،هــذا الـنفــوذ املــالـي الــرهـيـب،
دول ـ ـ ـ ــة اسـ ـمـه ـ ـ ـ ــا (ع ـ ـ ـ ــدي) ب ـكـل
صـ ـنـع مـ ـنـه ـ
تف ــاصــيله ــا امل ــرعـب ــة ،فك ــان ب ــذلك يـتح ــدى
وال ـ ــده لـكــي يـك ـ ــون ج ـ ــري ـئـ ـ ـاً ،ولـك ــي يقـ ــطع
الـط ــريق ام ــام اي ــة ف ــرص ــة ق ــد ت ــأتـي ألخـيه
االصغـر الـذي عـرف بـاالنعـزال ،بـالـرغـم من
انه لـم يكن اقل قـسوة مـن اخيه االكبـر عدي
لكـن حــادثــة الـضــربــة القــاضـيــة ضــد عــدي
حـولته الـى شخص مقعـد ال قيمـة له وزادته
ع ــدواني ــة وغيـظ ـاً وحـنق ـاً عل ــى الن ــاس ،تلك
احلـادثــة غيــرت كل شيء ،فـأول مــرة اكتـشف
صــدام ان التهـديــد ال يقتـصــر علـى اخلـارج،
وال علــى اجلهــات املعــارضــة ،بل مـن العــائلــة
نفـسهـا ،كــان يعــرف جيـداً ان ابـنه جتــاوز كل
اخلطــوط احلمــر ،ويف (ليلـة احلـادث) قـال..
(عـدي يستحق املوت) كـان غاضباً ومـصدوماً
الـى اكبر حـد .العجز الـذي اصاب عـدي بعد
احلـادث اعطى الفرصـة الخيه االصغر الذي
استطاع ان يتقرب الى والده اكثر فاكثر ،كان
عــدي وقتهـا كــاجملنـون ،وكــان االطبـاء يـأتـون
ال ـ ـ ـ ــدن ــيـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـك ــن االط ــب ـ ـ ـ ــاء
م ــن كـل ب ــق ـ ـ ـ ــاع ـ
االختصـاصيني من فرنسا واملـانيا استطاعوا
تاكيد عـودته الى املشـي وليس الى الـسياسة،
فقـد كــانت صـحته يف تـدهـور ومــزاجه يـزداد
فظاعة.

كــان
ت حيــاة عــدي فــارغــة،
ـاط ـ ـ ـاً بـكـل االطــب ـ ـ ــاء واملــم ـ ـ ــرضــني
ـح ـ ـ ـ ـ
م ـ
واالصـدقاء الذين ادخل بعضهم الى السجن
السباب غامضـة ،والبعض كان عليه ان يؤدي
دور املهــرج لتـسـليـته ،فقـد كــان اجلمـيع يـعي
انـه مخـتـل ال ميكـن الــتع ــاي ــش معـه ،رجل ال
ميكــنه العـيــش مـن دون اث ــارة الــضغ ــائـن مـن
حــوله ،فقـد كـان عــدي كمـا عـرفـته شخـصيـاً
غيــر متــوازن نفــسي ـاً ،شكـاك ـاً ،يعـتبــر احليـاة
حــرب ـاً مـسـتمــرة تـتحــدد مـتعـتهــا علــى عــدد
االعداء الـذين يصنعهـم يوميـاً والذين كـانوا
يكـنــون لـه الكــراهـيــة ،ورمب ــا يحلـمــون بـيــوم
ينتقمون منه فيه.
هدايا باملاليني
ويـ ـســتعـ ــرض الـكـت ـ ــاب االسلـ ــوب الـ ــذي كـ ــان
يــتع ــامـل به ال ــرئـي ــس الع ــراقــي اخمللـ ــوع مع
زعـم ــاء ال ــدول االف ــريقـي ــة واالسـي ــوي ــة ،ك ــان
سـخي ـاً جــداً النه كــان يــريــد ان يكــون هــؤالء
حـلف ــاء لـه يحـقق ــون لـه حلـم القـي ــادة الـتـي
تعـنـي خـلق مـ ـسـ ــار احـ ــادي االجتـ ــاه ،تـ ـشـكل
مبــوجـبه ،وعـب ــره ،العالقــات االسـتــراتـيجـيــة
امل ـســتقــبلـي ــة (يف ح ــال ــة احل ــرب) الـتـي ك ــان
يـ ـط ــمح إلـ ـ ــى ان تـكـ ـ ــون جتـ ـ ـســي ـ ـ ــداً لفـكـ ـ ــرة
التحــالف مـن منـظــوره ،ويقـول سـامــان عبـد
اجمليد يف هذا الفصل-:
يف سـنــوات ال ـسـبعـيـنـيــات بــدأ صــدام ح ـسـني
يـصنع زبـائن من الـقارة االفـريقيـة السـمراء،
بنسـبة من ايرادات الـنفط كانت تـصرف على
تلك الــدول النــاميـة حتـت غطـاء املـسـاعـدات
املبـاشـرة ،او اسـتثمـارات عـراقيـة مغـريـة ،اذكـر
انه ذات مـ ــرة ،بـيـنـمـ ــا كـ ــان يــنهــي لق ـ ــاءاً مع
رئيـس دولــة افــريـقيــة وضع صــدام يــده علــى
كتفي وقال لضيفه االفريقي :
اليوم سيسلمك هذا الرجل مليون دوالر!كـنت مــذهــوالً مـن معــرفــة ان ال ــرئيـس يــوزع
مـب ــالغ به ــذا احلجـم ك ــأنه يـت ــرك بق ـشـي ـشـ ـاً
لنادل يف املطعم! يف اليوم التالي رافق صدام
بـنف ــسه ضـيـفه االفـ ــريقـي ال ــى امل ـط ــار وك ــان
صـدام يقـود الـسيــارة بنفـسه ،شكـره الـضيف
االفــريقـي بحــرارة علــى هــديـته القـيمــة فــرد
عليه صـدام -هـذا ال شـيء ،سيكـون مثل هـذا
املـبلـغ لك وال هـلك سـنــوي ـاً -زعـمــاء افــارقــة
واسيــويــون كــانــوا يحـصلــون علــى مـثل هــذه
الهدايا.
كـان صـدام يـحب ان يبـدو سخيـاً امـام زعمـاء
دول العــالـم الـثــالـث كـي يكــونــوا يف الـنهــايــة
جــزءاً من ايـديـولــوجيـة الــسيـاسـة الـتي كـان
يـسعـى مـن خاللهـا الـى فــرض قيـادة واسعـة،
ليـس هـذا وحـسـب ،بل ان الكـرم كـان يـحظـى
بـه القـ ــريـبـ ــون مــنه مــثل طـ ــارق عـ ــزيـ ــز وطه
ياسني رمضـان ،وهذان االخيران كـانا ميلكان
حق التصـرف بنسبة من البراميل التي كانوا
يبيعونهـا الى دول افريقية واسـيوية واوروبية
مبعـدل  12دوالراً للبرميل الواحد كي يبيعها
املـ ـ ـشـ ــت ـ ـ ــري مبـ ـ ـ ــا ق ـي ـم ـتـه  28ال ـ ـ ــى  30دوالراً
لـلب ــرميـل فيـقتـسـم معه االربــاح ،االصــدقــاء
كـانـوا يـسـتفيـدون من الـشيء نفـسه تقـريبـاً،
فكانوا يربحون ثروات طائلة بهذه العملية.
االصدقاء الفرنسيون
يف اذار  1998ح ـض ـ ــرت الـلق ـ ــاء املـكه ـ ــرب بـني
صـ ــدام حـ ـسـني وبـ ــرتـ ــران دوفـ ــورك ،املــبعـ ــوث
الـشخـصي للـرئيـس الفـرنـسي جـاك شيـراك،

ك ـ ـ ـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ــدام
ي ـن ـتـ ـظ ـ ــرن ـ ــا يف
مــديـن ــة تكــريـت
ح ـيــث ف ـ ــوج ـئــت
بـكـ ـ ـ ــونـه لــم يـقــم
ب ــاي اســتقـب ــاالت
خـاصـة أو رسـميـة
للـوفـد القــادم كمـا
هـ ـ ـ ـ ــو مـع ــم ـ ـ ـ ــول بـه
بـروتـوكـوليـاً يف مثل
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـلــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات
املهمـة ،كنـا مـدعـوين
الـى الدخـول مبـاشرة
الـ ــى قـ ــاعـ ــة ش ـ ــاسعـ ــة
مكـيف ــة وشـبه خ ــالـي ــة
من االثـاث ،فلـم تكن تلك الـقاعـة تضم اكـثر
مـن اربعــة كــراسـي لـلجلــوس ،لفـت انـتـبــاهـي
ايـضاً ،الـرئيس الـذي دخل علينـا يومهـا وهو
يـرتـدي الـعبــاءة العــربيـة الـســوداء ،وعنـدمـا
يلـبــس ص ــدام العـبــاءة فــان ذلـك له معــانـيه
الـكثيـرة ،قـال بـاخـتصـار –اجـلسـوا -وعنـدهـا
عــرفـنــا جـمـيعـ ـاً ان اللقــاء سـيكــون مـكهــرب ـاً
وقـبل ان يتـم احضـار الـشـاي ،كـان صـدام قـد
علــم مبحـت ــوى ال ــرس ــال ــة الـتــي نقـله ــا الــيه
بـرتـران دوفـورك من الـرئيـس الفـرنـسي ،قـال
اخيــراً تعـليق ـاً علـى هـذه الـرسـالــة –علي ان
اخـبــركـم انـنـي اشعــر بــاخلـيـبــة مـن رئـيــسكـم
به ـ ــذه اللـهج ـ ــة ،نحـن دولـ ــة عـمـ ــرهـ ــا قـ ــرون
عــديــدة مـن ت ــاريخ وحـض ــارة ،نحـن مـن علـم
العــالـم كـيف يقــرأ وكـيـف يكـتـب ،اول قــانــون
حـضاري وضعه العـراقيون القـدامى علـى يد
حـم ــورابـي ،واعـتـب ــر انه مـن غـي ــر املقـب ــول ان
يــأتي شخـص العطــائنـا دروسـاً بهـذا الـشكل
املهني.
كــان الـكالم كـله يعـبــر عـن حــالـته الـنف ـسـيــة
وعـن الغـضـب ال ـش ــدي ــد ال ــذي ح ــاول كــبحه
بابتسـامة لم تكن اال لتزيـد من كهربة اجلو،
كــان الــوفــد الفــرنـسـي محــرج ـاً وقــد عــاد يف
اليـوم نفـسه الـى بلـده مـن دون حتـى انـتظـار
االجـتمــاع بــاعـضــاء مـن (البــرملــان العــراقي)
كما كان مقرراً من قبل.
صدام يأمر بقصف بغداد
يقول سـامان عبد اجملـيد يف كتابـه هذا ايضاً
 ان اخلـطـة كــانت شـبه جنــونيـة ،ملـنع تقـدماالميــركــان الــى الع ــاصمــة بغــداد فق ــد كلف
صـ ــدام حـ ـســني شخ ـصـي ـ ـاً ،اجلـنـ ــرال مـ ــاهـ ــر
سفـي ــان الــتك ــريـتـي بـ ــاطالق ص ــواريـخ عل ــى
العــاصمـة العــراقيــة حتـى لــو استـدعـى ذلك
قـتل مــدنـيـني عــراقـيـني ،فقــد ك ــان املهـم هــو
ارب ـ ــاك االم ـي ـ ــركـ ـ ــان وتخ ـ ــويـفهــم مــن فـك ـ ــرة
الــدخــول ال ــى بغــداد ،اجلـنــرال الــذي رفـض
تنفيـذ االوامر ،اعلن لبعـض اقربائه انه فعل
ذلك كـي ال يتـسـبب يف قـتل العــراقـيني ،وقــد
اختفى بعـد ذلك ،وكان سهالً على العراقيني
ان يـضعــوا اجلنـرال مـاهــر يف صف الـطـابـور
اخلــامـس ،وكــان الــدلـيل واضح ـاً ،وهــو عــدم
ادراج اسمه يف قــائمـة املـطلـوبـني مع انه كـان
متـورطاً شخصـياً يف العديـد من اجلرائم ،زد
علــى ذلـك ان بيـته ظل ســامل ـاً وكــذلـك بيــوت
اقـربــائه ،نـاهـيك عـن ان االميـركـان كـادوا ان
يـصرحـوا باسـمه حني ارادوا التـأكيـد على ان
عـ ـ ــدداً م ــن العـ ـ ــراق ـيــني م ــن داخل ال ـنـ ـظـ ـ ــام
ساهموا يف اسقاطه.
كتاب سامان عبد اجمليد هذا اوضح خطوطاً
عـميقـة يف شخـصيـة صـدام حـسني وتــاريخه
ظلـت خــافـيــة عل ــى الكـثـيــريـن وجــاءت علــى
لسـان احد املـقربني منه لـتثبت مصـداقيتها،
وقــد عــرف العــالـم حقـيقــة هــذه الـشخـصيــة
ويقــول كـل من قــرأ هــذا الـكت ــاب ،اليــوم وهــو
يـنـظ ــر ال ــى االعـيـب صـ ــدام يف احملكـم ــة ،انه
شخصـية كـارتونـية ومنـر من ورق ،وانه شـرير
وسريع التلون.

العرب والديقراطية  ..كتابان يبحثان عن اسباب عدم جتذر الديمقراطية يف العامل العريب
اسـم الـكـتــــاب :هــــديــــة االجـنـبـي:
االمـريكـان والعـرب والعـراقيـون يف
العراق
اسم املؤلف :فؤاد عجمي

اسم الكـتاب :عـن االهوار :واخملـاطر
االخرى لسنة من االحتالل يف العراق
اسم املؤلف :دوري ستيوارت
عرض :االيكونومست
ترجمة :عبد علي سلمان
هــذان الكتـابـات مثـبطـان
لـهـ ـم ـ ـ ــة اولـ ـئـك ال ـ ـ ــذي ــن
يـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ان
الدميقـراطية هي احلل
لتـوعك العـالم العـربي،
واالم ـ ـ ــر هـك ـ ـ ــذا عـل ـ ـ ــى
الـ ــرغـم مـن ان واحـ ــداً
مـن املـ ــؤلفـني يــنح ــدر
من نـوع نـادر فـاملـؤلف
فـ ـ ــؤاد عج ـمــي (وه ـ ــو
م ـ ـ ــواط ــن ام ـ ـ ــريـك ــي
حـ ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ـ ـاً) عـ ـ ـ ــرب ــي
لـبـن ــانــي ذو خلفـي ــة
شع ـب ـيـ ـ ــة وسـ ـ ــانـ ـ ــد
بحـمـ ــاسـ ــة خ ـطـ ــة
جـورج بــوش لنـشـر
الــدميق ــراطيــة يف
ارج ـ ـ ــاء الـ ـ ـش ـ ـ ــرق
االوسـط ،ابـتــداءً
م ـ ـ ــن ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
االكثر خطورة.
وكال الـكـتـ ــابـني
ال يـج ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــان
بـ ـص ـ ــراح ـ ــة ان
الـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال
تـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـب ـهـ ـ ـ ــم

ال ــدميق ــراطـي ــة او انهـم غـي ــر ق ــادريـن
عـلـ ـيـه ـ ـ ــا .ولـك ــن الـكـل يـ ـت ـ ـ ــذم ـ ـ ــر م ــن
الــصع ــوب ــة غـي ــر االعـتـي ــادي ــة لـنـظ ــام
شخصٍ واحـد وبـاقتـراعِ واحـد فـتنغـرز
جـ ــذور ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة يف تـ ــرب ـ ـةٍ لـم
ت ــألـفهـ ــا ،فلـيــس هـنـ ــاك دميق ــراطـي ــة
ثــابتــة ومكـتملـة يف أي بلــد من بلـدان
اجلـامعـة العـربيــة االثنني والـعشـرين،
وال ـبـل ـ ـ ــدان ال ـثـالث ـ ـ ــة الـق ـ ـ ــري ـب ـ ـ ــة مــن
ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة حـ ـ ــال ـي ـ ـ ـاً (ل ـب ـنـ ـ ــان
واملقــاطع ــات الفل ـسـطـيـنـيــة والعــراق)
هي حـاالت خـاصـة وعـرضـة للـتصـدع.
وكلهـا واقعـة يف مشـاكل .وعـنوان كـتاب
السيد فؤاد عجمي (رمبا بدون انتباه)
كان مـراهنـة ساخـرة فالـهديـة علـى ما
اعـتقــد كــانت فــرض حكـم دميقــراطي
جــديــد مـن قـبل الــواليــات املـتحــدة ال
يتقبله العـرب بسهولـة هذا ان لم نقل
بــامـتن ــان كمــا يـعتــرف ب ــذلك الــسيــد
فـؤاد عـجمي بحـزن آلن رسـالته تخـدع
وبقــوة املـشــاعــر املتـصــارعــة فــاالستــاذ
فؤاد عجمي مـختص بدراسـات الشرق
االوس ــط يف جـ ـ ــامع ـ ــة ت ـ ــوم ه ـ ــوبـك ـن ـ ــز
لل ـ ــدراسـ ـ ــات الع ـ ــامل ـي ـ ــة املــتق ـ ــدم ـ ــة يف
واشنطن دي .سي ،وكان نصـيراً جريئاً
ويـ ـ ـ ــدافـع ب ـ ـ ـشـجـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة ع ــن ق ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ــة
احملـافـظني اجلـدد .وهـو يصـر علـى ان
احلـرب يف العـراق كـانت "حـربـاً نـبيلـة"
وسـتنـتهي "نهـايـة نـبيلـة" أو تـصل الـى
"فشل نبيل".
ومبــرارة مـن حني الخــر يق ــوم بهجــوم

الذع مــربك علــى زمالئـه من املـثقـفني
العـرب وعلـى غـالـبيـة الــزعمـاء العـرب
لفـ ـشـلهـم بـ ــدعـم او مبـ ــدح احلـ ــرب يف
العراق.
وهـو يهـتف لفـرصـة ان يكــون التـدخل
االميـركي سيـشمل املنـطقة كلهـا ،فقد
كــان (هـنــاك الــوعــد بـبــدايــة جــديــدة
مؤسـسة عـلى الـتأثـير االمـريكـي احلر
يف معاداة االمـريكانيـة السـامة بـلعبها
يف العربية السعودية ومصر".
مع تفـاؤل اضايف مـصطنع وهـو يصف
محـ ــادث ـ ــاته مـع شخ ـصـيـ ــات شــيعـيـ ــة
وسـنيـة وكـرديـة مـشهـورة خالل زيـاراته
الــست الــى الع ــراق منــذ الغــزو ويـعبــر
عن اعجـابه باحمـد اجللبي الـذي كان
ال ــشخ ـصـيـ ــة املفــضلـ ــة للــمح ــاف ـظـني
اجلــدد ولــوقـت ط ــويل لقـيــادة العــراق
اجلـديــد .ويتحـســر علــى سقــوطه من
دون ان يـوضح سـبب هـذا الـسقـوط ان
الـنغـم ــة امل ـسـي ـطـ ــرة يف بحـث ال ـسـي ــد
عجمي كـانت النـواح ،وعلى الـرغم من
اجلـاذبية املفتـرضة للصفقـة اجلديدة
ال ـتــي ع ـ ـ ــرضـه ـ ـ ــا االم ـ ـ ــريـك ـ ـ ــان عـل ـ ـ ــى
العــراقـيـني فــان امل ـسـتفـيــد غـيــر قــادر
بصـورة واضحـة وللـكثيــر من االسبـاب
ان يقـبلهـا (واذا كـان الــرفض الـشـيعي
الظه ــار ال ــدعـم للـم ـش ــروع االم ــريكـي
بصورة علنية واحداً من اكبر مفاجآت
احلــملـ ــة) .واذا كـ ــان ذلـك قـ ــد اده ــش
الـسيـد عجمي فـانه ال يـشكل مفـاجـأة
لآلخرين الـذين ألِفوا العـنف العراقي

االسـتثنــائي والتـاريخ املـتشـظي طـوال
نـصف القـرن املـاضـي واكثـر ان الـسيـد
عـجـ ـم ــي وبـح ـ ـ ـ ــزن ميـ ـتـل ـكـه احلـ ـن ــني
الس ــتع ـ ـ ــادة وضع الميـكــن اس ــتع ـ ـ ــادته
يـتعلق بــالـشعــراء الــرائـعني واملـثقـفني
يف فـترة االزدهـار يف النـصف االول من
القرن العشـرين ،فهل تعود تلك االيام
ثـانيـةً حتت سلـطة جـديدة؟ ال تـوجد
عالمة عـلى ان ذلك سيحـدث .ويفسح
الـكتـاب ،اجملــال البتهـاالت بـائـســة عن
احل ــوادث امل ــأس ــاوي ــة ولـلعـث ــرات مـن ــذ
سقــوط صــدام ح ـسـني ،ويقــول واح ـدٌ
مـن املثقفـني العلمـانـيني الـذين نـالـوا
اعجــاب الــسيــد عجـمي "ال شـيء هنــا
كمــا يبــدو علـيه ،فــاذا رأيت فـيالً فـمن
احملـتمل ان يكـون نعـامـة" .امـا القصـة
ال ـت ــي يخ ـبـ ـ ــرن ـ ـ ــا بهـ ـ ــا ال ـ ـس ـيـ ـ ــد دوري
سـتيـوارت (يـقصــد الكتــاب الثـانـي عن
االهـ ــوار) فهـي مخـتـلف ــة مت ــام ـ ـاً فه ــو
دبلـوماسـي بريطـاني سابق جتـول عبر
افغـانـستـان علـى قــدميه ووجـد نفـسه
بعــد مــا يقــارب مـن سنــة مـســؤوالً عن
ميـسـان ،احملــافظـة العـراقيـة احملـاذيـة
اليـ ــران مـن اجلـنـ ــوب الـ ـشـ ــرقــي ،انهـ ــا
قـصــة عـن الفــوضــى املــرعـبــة واحلـيل
الشـرعيـة العـراقيـة والعنف والـتشـويه
االداري املسـتدمي املفروض من اخلارج
وبـصــورة رئـي ـسـيــة مـن االم ــريك ــان كل
ذلك ك ــان م ــرويـ ـاً ب ــاخـالص وفك ــاه ــة
ونفاذ بصيرة.
ومقـارنـة مع احملـافظـات االخـرى ،فـان

محــافظــة ميـسـان كــانت لـطيفـة لـكنه
جـعله ــا تـت ــذم ــر ،ومـن دون ان يـبـت ــز او
ي ـشــوه سـمعــة الــسك ــان احمللـيـني ،فــان
ثقــافــة العـنف مـتم ــاشيــة مـع التــآمــر
القـبلي والـديـني جعـل منهــا مكـانـاً ال
يخ ـطـ ــر عل ــى الـبـ ــال للـ ــدميق ــراطـي ــة
الغـربيـة وقـيمهـا ان متـد جـذورهـا بـاي
وقت حالياً لقد سعى لتعيني مجالس
بل ــدي ــة ومح ــافـظـني ورؤس ــاء ل ــدوائ ــر
الشـرطـة لكـن اغلب تعـيينـاته لـم تكن
مت ـ ـتـل ــك مـفـهـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لـالجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ــدميق ــراطـي ــة .ويق ــول اح ــد الق ــادة
السياسـيني من واحدة من اجملـموعات
املتـنافسـة "اذا خلقوا أي مـشكلة فـاننا
معـاً سنقوم بقتلهم" فـيما يوضح احد
الـ ـ ــوجهـ ـ ــاء احملل ـيــني "اذا وضعــت ابــن
عـمي علـى رأس اجمللـس البلـدي فـاني
ســاحتـز رقـبته" فـيمـا تـذمـرآخـر قـائالُ
"س ـي ـ ـ ــد دوري انــت ال تـع ـ ـ ــرف! فـك ـيـف
ميكــنك جـعل ال ــسجـني يـتـكلـم اذا لـم
تعـذبه" .وعلـى الــرغم من انهـا ليـست
وق ـ ــاحـ ـ ــة او سخ ـ ــري ـ ــة ،ف ـ ــان ال ـ ـس ـي ـ ــد
سـتـيـ ــوارت ق ـ ــد جعـله ـ ــا واضحـ ــة بـ ــان
اج ـن ـ ــدة احمل ـ ــاف ـظــني اجل ـ ــدد يف ه ـ ــذه
املناطق هي اجندة مضحكة .لقد قدم
الـ ـسـيـ ــدان سـتـيـ ــوارت وعجـمـي قـ ــراءة
كـئيبـة لنـا وعلـى النقيـض من ذلك يف
كـتـ ــاب صغـيـ ــر لـ ــواحـ ــد ممــن يقـ ــودون
الـدبلومـاسيـة البـريطـانيـة يف املنـطقة
العــربـيــة فــان مــارك الـني يـبــدو ودوداً
واكثـر فـائـدة يف االرشـاد فهـو قــد منح

لقـب ف ــارس (مـن ضـمـن ام ــور اخ ــرى)
لــدوره الــرئـي ـسـي وبـصــورة واضحــة يف
اقنـاع الــرئيـس اللـيبـي معمـر القـذايف
بـالتخـلي عن بنـاء برنـامجه للتـسليح
النووي .والسيـر مارك قد خدم طويالً
يف (أم  )16وه ـ ـ ـ ــي اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االستخبـاراتية الـبريطـانية اخلـارجية
وقــدم خـليـط ــا عن الـنفــسيــة والهــويــة
العـ ــربـيـ ــة يـ ــدل علـ ــى عــمق الــتفـكـيـ ــر
ويعترف السـير مارك بان هناك نقصاً
مح ــزنـ ـاً يف الع ــالـم الع ــربـي "السل ــوب
مـنـهجــي للــتفـ ــاعـل مع الـتـنـ ــاق ـضـ ــات
وال ـنـ ـ ــزاعـ ـ ــات" ويـ ـ ــؤكـ ـ ــد ان الـ ـ ــرواب ــط
القــدميــة الـطــراز مـثل الــدم والـقبـيلــة
والـ ــديـن وهـ ــويـ ــة كـل –العـ ــرب حتـكـم
الـسلــوك ،واذا متت مخـاطـبتهـا بــرفق
فانـها سـتوصـل الى اثـر طيـب فالـشأن
ال ـسـيــاسـي ال يــزال ذا ط ــابع شخـصـي
مــؤســس علــى قــاعــدة ع ـشــائــريــة وان
النـفوذ مـن الفتنـة التـي هي النـزاعات
واخلالفـات االجـتمــاعيــة سيجـعل من
ال ـ ـصـعــب ت ـ ـص ـ ـ ــور رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة سـل ـم ـي ـ ـ ــة
للخالفات السياسية.
ان هـذه التحـذيرات اضـافة الـى اخرى
هي نـتيجـة مـا يقـارب اربعـة عقـود من
العـمل يف الـشــرق االوسـط وتقــدم لنــا
حمل ـ ــات مفـيـ ــدة اف ــضل مـن مـنـ ــاحـ ــات
خـيـبـ ــة االمل لالمـ ــريكـ ــان الع ــرب مـن
احملافظني اجلدد.
عن :االيكونومست

