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قلّام يقرأ املرء كتابًا يضم بني دفتيه ذكريات حرب ،أو مسرية إعادة
البناء ،يف حقبة ما بعد تلك الحرب بقلم أحد ُص ّناع أحداثها ،من
دون أن تطالعه رؤية من الداخل لكيفية تشكّل تلك األحداث .ينبش
كُتّاب هذه الذكريات يف "صناديق الذاكرة" ويسرتجعون األحداث.
يرسدون تسلسلها ويؤكدون لنا جازمني نُبل دوافعهم .يخربوننا عن
آمالهم العريضة وخيباتهم املريرة ،وعن التحديات التي اعرتضت
سبيلهم ،ويستشهدون بالوقائع والوثائق واألرقام ،لكن ما يكتبونه
من ذكريات غالبًا ما يظل عابقًا بروائح التربير والتنصل وتربئة الذات،
عم تساقط من تلك األحداث التي ساهموا
وتجاهل مسؤوليتهم ّ
يف صنعها من فصول األمل والفجيعة واالنكسارات والرعب والدمار.
والكتاب الذي بني أيدينا ال يشذ عن هذه القاعدة.
يف كتابها االنهيار :اآلمال العريضة والفرص الضائعة يف العراق تنبش
الكاتبة الربيطانية إميا سكاي يف خزائن ذاكرتها؛ لتسرتجع فصول
تجربتها التي امتدت أكرث من سبع سنوات يف حقبة ما بعد الحرب يف
العراق ،بد ًءا من توليها مسؤولية اإلرشاف عىل فرع سلطة االئتالف
املؤقتة يف محافظة كركوك ،يف األشهر األوىل التي أعقبت الغزو الذي
قادته الواليات املتحدة عىل العراق وإطاحة حكم الرئيس العراقي
األسبق صدام حسني ،وانتهاء بعملها مستشارة سياسية لقائد القوات
األمريكية يف العراق الجرنال راي أوديرنو ،تعقبها برسد رسيع ل ُنتف
من زيارات قامت بها إىل العراق بعد انسحاب القوات األمريكية
من البالد يف كانون األول /ديسمرب  .2011ويأيت كتاب سكاي ،الذي
يغطي حقبة زاخرة باألحداث العاصفة ،غنيًّا من حيث األحداث التي
يستعرضها ،ويف طليعتها بعض ما تكشف وراء كواليس تلك األحداث،
يف الغرف املغلقة لصناعة القرار السيايس التي ع ّجت بأعضاء الطبقة
السياسية العراقية واملسؤولني األمريكيني العاملني يف العراق .ويف
مراجعة كتاب زاخر باألحداث عىل هذا النحو ،ال يجد املرء مف ًّرا
من االتكاء عىل االنتقاء الهادف عرب الرتكيز عىل أبرز فصول أحداث
الحكاية التي تُروى يف الكتاب.

من هنا كانت البداية
تبدأ حكاية سكاي مع العراق عندما استجابت إلعالن صادر عن
الحكومة الربيطانية يدعو إىل التطوع للعمل عىل إعادة بناء العراق
بعد سقوط النظام عام  .2003كانت سكاي ،اليهودية التي سبق لها
أن تطوعت للعمل يف كيبوتز كفار ميناحيم يف إرسائيل ويف منظمة
فلسطينية غري حكومية يف الضفة الغربية ،تعمل موظفة يف املجلس
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الثقايف الربيطاين يف مدينة مانشسرت .وافقت مؤسستها األم عىل
إعارتها إىل وزارة الخارجية لإلسهام يف إدارة شؤون العراق .وهكذا،
تشُ ّد سكاي رحالها إىل العراق عىل منت طائرة تابعة للقوات الجوية
امللكية الربيطانية ،أقلعت يف  20حزيران /يونيو  ،2003من قاعدة
برايز نورتون الجوية إىل الغرب من لندن متجهة نحو مطار البرصة
الدويل .كانت هذه الطريق هي نفسها التي سلكتها ،والتي سيسلكها
بعدها آالف من الجنود الربيطانيني واملتعاقدين والصحافيني الذين
انتدبتهم مؤسساتهم اإلعالمية ملرافقة القوات الربيطانية العاملة يف
العراق ،ومن بينهم كاتب هذه السطور الذي انتدبته الـ "يب يب يس"
 BBCملرافقة القوات الربيطانية يف جنوب العراق ،لتغطية انتخابات
الجمعية الوطنية العراقية يف كانون الثاين /يناير .2005

عم م ّرت به من أحداث ،عند وصولها إىل
مثة يف ما ّ
تقصه سكاي ّ
العراق وتوليها مهامت عملها ،ما يكشف عن كثري من الفوىض
واملصاعب التي شابت عمل سلطة االئتالف املؤقتة وقوات التحالف
يف العراق .تصل سكاي إىل مطار البرصة فال تعرث عىل أي أثر ألجهزة
الدولة العراقية ،حيث "ال ختم ُي َهر عىل الجواز ،وال تأشرية دخول،
وال عراقيني" (ص  .)8كانت املنافذ الحدودية للبالد سائبة آنذاك،
وكان األجانب يدخلون العراق من دون حسيب أو رقيب .أتذك ُر
دخلت فيها العراق ب ًّرا عن طريق الكويت عام  2003لتويل
أول مرة
ُ
إدارة مكتب القسم العريب يف الـ "يب يب يس" يف بغداد .فقافلتنا ض ّمت
يومها سيارتني حملتَا صحافيني من املحطة إىل بغداد ،وعربت منفذ
صفوان الحدودي ،من دون أن نرى أي أثر لسلطة تُحيص الداخلني
والخارجني وتتأكد من أوراقهم الثبوتية .مل ن َر يومها عند معرب صفوان
سوى بقايا املركز الحدودي الذي طحنته آلة الحرب األمريكية ،وأحالته
قا ًعا صفصفًا .وقد ندم املسؤولون األمريكيون الحقًا عىل ت َ ْركِهم حدود
البالد سائبة عدة أشهر؛ ما أتاح آلالف الجهاديني عبور الحدود
وااللتحاق بالجامعات املسلحة التي كانت قد بدأت تتشكل وتنظم
صفوفها ،ولكن "الت ساعة مندم".

مراجعات وعروض كتب
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في سلطة التحالف في كركوك
يف مطار البرصة الذي يعج بالجنود الربيطانيني ،مل تجد سكاي أح ًدا
يف انتظارها ليدلّها عىل الخطوة التالية ،أو لريشدها إىل مكان عملها؛
فقررت أن تذهب إىل بغداد حيث أقامت بضعة أيام يف القرص
الجمهوري ،تلقّت خاللها سلسلة إيجازات حول الوضع يف العراق
قبل أن تذهب إىل أربيل ،حيث أُبلغت أنها قد كُلِّفَت بالعمل يف
كركوك ،لتعمل وحدها من دون إرشاف أو توجيه من املقر الرئيس
لسلطة التحالف املؤقتة يف بغداد أو يف لندن .تقول يف هذا الصدد:
لدي قدر قليل من االتصال بسلطة التحالف املؤقتة يف بغداد،
"كان ّ
لتبي
لدي أي اتصال بلندن .تُر ُ
ومل يكن ّ
ِكت لتدبري أموري بنفيس ّ
كيفية القيام مبهامت عميل غري املحدد" (ص  .)46ولنئ كان هذا
التخبط سمة طبعت عمل سلطة االئتالف املؤقتة يف األشهر واألسابيع
األوىل التي تلت الحرب ،تلك السلطة التي شُ ِّكلَت لتنظيم أمور البالد
والعباد يف عراق ما بعد الحرب ،فإنه كان أيضً ا إيذانًا مبا سيحل بالبالد
من تخبط وفوىض يف إدارة شؤون الدولة التي استولدتها.
ويف كركوك ،تولّت سكاي رئاسة فرع سلطة االئتالف املؤقتة ،حيث
عملت عىل نحو وثيق مع الكولونيل وليام مايفيل ،قائد اللواء 173
املجوقل ،الذي كان حينئذ يتوىل السيطرة عىل املحافظة ،متخذًا
قاعدة الحرية الجوية مق ًّرا له .يستبد باملرء ،وهو يقرأ ما سطّرته
سكاي عن "إنجازاتها" يف كركوك ،شعور بأن كركوك هي عنوان فشل
سلطة االئتالف املؤقتة وقوات التحالف الذي قادته الواليات املتحدة
يف إقامة نظام سيايس مستقر يف العراق والتأسيس للتعايش والوئام
يطل هذا الفشل الذريع برأسه من خالل حوار دار بني
بني مكوناتهّ .
سكاي والكولونيل مايفيل يف أيامها األوىل يف املحافظة .تخاطبه سكاي
بالقول" :كركوك عىل قدر بالغ من األهمية بالنسبة إىل العراق؛ ألنها
صورة مصغّرة عن املجتمع العراقي .وإذا ما متكنا من وضع األمور يف
نصابها الصحيح هنا ،فسيكون هناك أمل بالنسبة إىل العراق الجديد"
(ص  .)24وستُبدي األيام ِص َ
دق نبوءة سكاي .ففي حني نرى أزمة
كركوك  -حيث "ال جامعة تق ّر مبظلوميات اآلخرين" (ص  - )32تزداد
تعقي ًدا مبرور األيام ،ال تزال األزمات واملآزق ترتى عىل العراق الذي
بات أهله يتندرون بالقول إنه "ال مير يوم ويأيت أحسن منه".
بيد أن رواية سكاي عن األحداث الساخنة التي شهدتها كركوك،
إبان الغزو الذي قادته الواليات املتحدة واألشهر األوىل التي أعقبته،
فضل عن
تظل رواية مبترسة ُمفتقرة إىل كثري من التفاصيل املهمةً ،
أنها تعاين االرتباك أحيانًا .واالنطباع الذي يخرج به املرء أنها تنقل
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بـ "أمانة" ما سمعته خالل إيجازات رسيعة تلقتها من ضباط أمريكيني،
أو حوارات أجرتها معهم ومع مسؤولني وزعامء يف املحافظة ،من دون
تحقيق أو متحيص أو بحث إلعطاء صورة دقيقة ومتكاملة عن تلك
نقل عن الكولونيل مايفيل
األحداث .عىل سبيل املثال ،تخربنا الكاتبة ً
أن "اللواء  173املجوقل ،مع قوات البيشمركة الكردية ،كان قد انتزع،
يف  10نيسان /أبريل  ،2003كركوك من قبضة جيش عراقي منهار
معنويًّا ويف طور الفرار" (ص  .)28ولكن ما ال نقَع له عىل أث ٍر يف رواية
سكاي أ ّن قوات البيشمركة التي دخلت كركوك يومها كانت تابعة
لالتحاد الوطني الكردستاين ،ومل يكن الحزب الدميقراطي الكردستاين
راضيًا عن ذلك بسبب التنافس التاريخي بني الحزبني .وتخربنا سكاي،
أيضً ا ،أن مدينة كركوك شهدت موجة من النهب والسلب عىل مدار
أسبوع بعد ذلك ،وأ ّن األمن والهدوء مل يُستَ َعا َدا إليها إال بعد انتشار
وحدات من اللواء  173املجوقل .وتضيف أنه رسعان ما بدأ تقديم
الخدمات يف املدينة ،مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية (ص .)28
ويظهر لنا بوضوح ،من خالل رواية سكاي ،أن صورة الوضع يف كثري
وخصوصا تلك التي تقطنها
من مناطق املحافظة خارج املدينة،
ً
أغلبية سكانية عربية ،كانت مغايرة ملا كان عليه الوضع يف مدينة
مثل ،فإننا نجد أن كث ًريا من
كركوك .وإذا ما أخذنا قطاع التعليم ً
املدارس يف املناطق العربية من كركوك توقفت عمل ًّيا عن العمل؛
بسبب فَصل معظم ُمدرسيها من وظائفهم يف سياق تطبيق سياسة
"اجتثاث البعث" .ففي قضاء الحويجة ،فَقَد زهاء ُ 540م َد ِّر ًسا
وظائفهم .وتروي سكاي قصة اجتامع يف أيلول /سبتمرب  2003مع
الشيخ وصفي العايص ،أحد شيوخ قبيلة العبيد يف كركوك وعضو
مجلس محافظة كركوك آنذاك ،ناشدها خاللها أن يجري العمل
عىل إعادة هؤالء إىل أعاملهم ،ولكن كل التقارير التي أرسلتها يف
هذا الصدد إىل املقر الرئيس لسلطة التحالف ذهبت أدراج الرياح.
حل إال بعد إحالة األمر إىل الجرنال
وتضيف أن هذا امللف مل يُ ّ
أوديرنو الذي كان حينذاك قائد فرقة املشاة الرابعة يف الجيش
األمرييك (مقرها تكريت) ،والذي كانت قوات التحالف يف كركوك
تحت إمرته .يومها اتخذ أوديرنو قرا ًرا بالسامح بإعادة امل ُدرسني
املفصولني إىل مناصبهم ودفع رواتبهم من ميزانية فرقته (ص -56
يقض مضاجع
 .)58واملعروف أن ملف امل ُد ِّرسني املفصولني كان ُّ
عرب كركوك ،وأنه قد تب ّناه معظم زعامء العرب يف املحافظة،
ومن بينهم رئيس مجلس قضاء الحويجة الراحل حسني عيل
توسط يف هذا األمر مرا ًرا لدى الضابط
صالح (أبو صدام) ،الذي ّ
األمرييك املسؤول عن الحويجة .والظاهر أن قرار إعادتهم جاء يف
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سياق تو ّجه سلطة االئتالف إىل التخفيف من غلواء تطبيق سياسة
االجتثاث التي تنتهجها الهيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث.
مثة تفاصيل أخرى ،يف رواية سكاي ،كاشفة عن املسار الذي سلكته
أزمة كركوك نحو مزيد من التعقيد يف حقبة ما بعد صدام حسني .فلقد
اصطدمت سكاي منذ أيامها األوىل يف كركوك بالشعور الجارف الذي
متلّك عرب كركوك وتركامنها بأن عودة املهجرين الكرد إليها ال تعدو
أن تكون عملية منظمة لـ "تكريد" املحافظة .كانت مخاوف العرب
والرتكامن نابعة من تدفق أعداد كبرية من الكرد إىل كركوك؛ ما أدى
إىل ارتفاع ملحوظ يف عدد سكان املحافظة .تقول سكاي" :ق ّدرنا أن
عدد سكان املحافظة كان نحو مليون ونصف مليون نسمة ،نصفهم
كانوا يعيشون يف املدينة .ولكن خالل الصيف بدأت األرقام يف االرتفاع
عىل نحو كبري .سمعنا عن أشخاص يعودون من أربيل والسليامنية.
رست شائعات برسعة يف أوساط جامعات املهجرين [مفادها] أن
و َ
قوات التحالف تقوم ببناء بيوت لفصل الشتاء ،وأن العائالت يف أربيل
يُق َّدم لها  1000دوالر للعائلة الواحدة ليك تنتقل إىل كركوك ،وأنها
ستنقل الكرد عرب شاحنات تابعة لحكومة إقليم كردستان إىل أي مكان
يف مدينة كركوك ،من دون مقابل إذا ما رغبوا يف العودة" (ص .)32-31
ناءت كركوك ببنيتها التحتية املتداعية بعبء العائدين واستيعابهم.
وهذا ما تؤكده سكاي بقولها إن مدينة كركوك "مل تكن متتلك البنية
بغض النظر
التحتية وال مخزون املساكن للتعامل مع سكانها الحالينيِّ ،
عن تدفق [العائدين]" (ص  .)32إال أ ّن املؤلفة تبدو ،يف رسدها هذا
الفصل من تعقّد أزمة كركوك ،مشغولة به ّم التنصل من تبعة عدم
التعامل جديًّا من موقعها يف كركوك مع هذه التطورات؛ ومن ث ّم من
تَح ُّمل تبعات ما نجم عنها من آثار وتداعيات ال تزال ت ُلقي بظاللها
القامتة عىل أزمة كركوك .ويتّضح ذلك من خالل قولها" :احتطنا عرب
فس ذلك عىل أنه تقدي ُم مساعد ٍة
عدم تسجيل املهجرين خشية أن يُ َّ
لهم .كام ساورنا هاجس عدم تشجيع املهجرين عىل االنتقال إىل حني
تصميم برنامج سليم لإلعادة" (ص .)32
يف خضم هذا الجو املحتقن بالخوف عىل الوجود واملصري الذي
رسى يف أوساط العرب والرتكامن يف كركوك ،ومع نشوة املنترص
التي استبدت بالكرد ،نلمس من خالل ذكريات سكاي بدايات
تشكّل ملفات كركوك الشائكة يف حقبة ما بعد 2003؛ مثل ملف
نزاعات امللكية العقارية ،والتحوالت الدميوغرافية ،أو السؤالَ :من
هو الكركويك؟ وما ترتب عليه من تعقيدات أ ّدت إىل التأجيل املتكرر
إلجراء انتخابات مجلس املحافظة ،منذ أول انتخابات أجريت يف
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كانون الثاين /يناير  .2005وتح ّمل سكاي سلطة االئتالف املسؤولية
عن تعقيد تلك امللفات التي ترضب جذورها يف سياسات اتبعها
النظام السابق؛ مثل التعريب السكاين ،ومصادرة األرايض واملمتلكات
من الرتكامن والكرد .وتعزو ذلك إىل افتقار سلطة االئتالف إىل سياسة
واضحة حيال تلك امللفات .وتستشهد باستفسار و ّجهته إىل مسؤوليها
يف بغداد ،هو" :هل حددت السلطات أي أر ٍ
اض بديلة ميكن تقدميها
للعرب الذين شجعهم صدام عىل االنتقال إىل كركوك .فبعض أطراف
عب عن رغبة ون ّية بشأن مغادرة منطقة كركوك حاملا
نزاعات امللكية ّ
نتلق جوابًا قَطّ" (ص .)32
تصبح مثل هذه األرايض متوافرة .ومل َّ
وتشري سكاي إىل سلسلة من اإلجراءات والسياسات التي اتُّبعت يف
كركوك بعد الغزو ،والتي أ ّدت إىل تعزيز حضور الكرد ونفوذهم
السيايس واإلداري فيها .ففي األيــام األوىل التي أعقبت الغزو،
"وافقت قوات التحالف عىل وصول مجموعة من الكرد – بدعم
ٍ
إدارت الحزب الدميقراطي
َ
نشط ويف بعض األحيان بتدبري من
الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين يف أربيل والسليامنية –
لتويل املناصب العليا يف املدينة ،ولحامية البنى التحتية" (ص .)28
فضل عن ذلك ،كانت الكفّة مائلة كث ًريا إىل مصلحة الكرد يف أول
ً
مجلس للمحافظة شكّله الكولونيل مايفيل يف أواخر أيار /مايو .2003
فلقد شُ كِّل هذا املجلس عرب تخصيص ستة مقاعد لكل مك ّون من
مك ّونات كركوك األربعة؛ وهي الرتكامن والكرد والعرب واملسيحيون
(الكلدو  -آشوريون) .واختري هؤالء عن طريق  300شخص ُدعوا إىل
هذا الشأن ،وتم تقسيمهم عىل أساس مكونايت الختيار ممثيل كل
مك ّون من املك ّونات األربعة .بعد ذلك ،تم اختيار ستة "مستقلني"؛
كان خمسة منهم من الكرد ،أ ّما السادس فهو آشوري .وكانت هذه
الرتكيبة اإلشكالية مثرية للجدل .تقول سكاي" :لقد أدى الرتكيز عىل
االنتامء العرقي إىل شكوى الجامعات من أن التحالف كان منحازًا
إىل الكرد؛ ذلك أ ّن الكرد كان لديهم أحد عرش مقع ًدا ،مقابل ستة
مقاعد للعرب ،وستة للرتكامن ،وسبعة للمسيحيني .ومنذ وصويل
إىل املحافظة ،سمعت شكاوى عن مجالس املحافظات" (ص .)51
ال تفصح املؤلّفة عن ماهية الشكاوى التي تلقتها حول مجلس
محافظة كركوك وال ع ّمن بثّها .ولكن دأب العرب والرتكامن يف
كركوك ،منذ ذلك الحني ،يف ترديد أن إضافة األعضاء الستة املستقلني
كانت حيلة اعتمدتها قوات التحالف إلمالة الكفّة ملصلحة الكرد
يف مجلس املحافظة .وسيجري توسيع مجلس املحافظة يف أواسط
كانون الثاين /يناير  2004ليضم  36عض ًوا 12 :كرديًّا ،و 9من العرب،
و 8من الرتكامن ،و 7من املسيحيني (ص .)86-84
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ظل تضخُّم الهويات الفرعية واستنفارها يف كركوك ،ألهبت
ويف ِّ
الهيمنة الكردية عىل أجهزة الحكم واإلدارة يف املحافظة مشاعر الغنب
يف صفوف باقي املك ّونات السكانية؛ ما أثار مطالباتها بـ "التوازن"
القومي يف إدارة املحافظة .ووفقًا لرواية سكاي فإنّها خاضت نقاشات
مع ّمقة ومستفيضة يف تلك الفرتة مع عبّاس البيايت ،األمني العام
لالتحاد اإلسالمي لرتكامن العراق ،الواجهة الرتكامنية لحزب الدعوة
اإلسالمية ،حول كيفية تحقيق التوازن يف كركوك (ص  .)61كانت
هذه نقطة البداية التي ّأسست سلسلة من املشاريع واملقرتحات
والتفاهامت حول صيغ للمحاصصة والتقاسم الشامل للسلطة يف
كركوك بني املكونات السكانية العرقية يف املحافظة ،إال أن أيًّا منها
مل يُرت َجم عمل ًّيا؛ ما ك ّرس مشاعر املظلومية وع ّمق األزمة يف كركوك.

الهاجس الذي أطبق عىل
مل تكن هموم تقاسم السلطة وحدها
َ
مكونات كركوك يف حقبة ما بعد  .2003فهذه الهموم تواشجت مع
السؤالنيَ :من هو الكركويك؟ و َمن الذي يحق له البقاء يف املحافظة
من بني ساكنيها؟ وقد فرض هذان السؤاالن نفسيهام بإلحاح منذ
األيام األوىل التي أعقبت الحرب ،مع ظهور محاوالت إخراج السكان
الوافدين إىل كركوك من مناطق أخرى يف العراق ،ومعظمهم شيعة
عرب جاؤوا من محافظات الوسط والجنوب بتشجيع من حكومة
حزب البعث التي ق ّدمت لهم ،يف سياق سياستها الرامية إىل تعريب
املحافظة ،حوافز من قبيل  10آالف دينار عراقي مقابل االنتقال إىل
تقصه سكاي عن تواصلها مع ممثلني عن
كركوك .ويف تضاعيف ما ُّ
الوافدين ،يرتاءى للقارئ شبح الخوف الذي خ َّيم عىل هذه الرشيحة
السكانية من ج ّراء تعرضها لضغوطات وتهديدات؛ بغية دفعهم إىل
العودة إىل مناطقهم األصلية .فلقد كان كاف ًيا أن يدعو أحد ممثيل
الوافدين ،الدكتور إسامعيل العبودي ،سكاي والكولونيل مايفيل إىل
تناول طعام اإلفطار يف بيته يف أحد أيام شهر رمضان عام  ،2003ليك
يُختطف يف اليوم التايل عىل أيدي مسلحني كانوا يتكلمون بلكنة
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كردية .إال أنه ُسعان ما أطلق رساحه بعد أن أبلغ الكولونيل مايفيل
مسؤويل الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين
يف املحافظة بأن "إسامعيل مه ّم بالنسبة إلينا ،وبأنّنا نريد أن يُطلق
رساحه من دون أن يتع ّرض ألذى" (ص .)75
مل يطل املقام بسكاي يف كركوك .فقد نُ ِقلت إىل بغداد ،يف شباط /فرباير
 ،2004حيث انض َّمت إىل الفريق العامل مع رئيس سلطة االئتالف
املؤقتة بول برمير ،مستشار ًة لشؤون كركوك و ُم َن ِّسق ًة لسياسة السلطة
حيال شامل العراق عمو ًما ،وهي مهمة انتهت بانقضاء فرتة عمل
السلطة عند نقل السيادة إىل الحكومة العراقية ،يف نهاية حزيران/
يونيو  ،2004إذ إنها عادت إىل بريطانيا .ويف تفاصيل حكاية سكاي ،أثناء
عملها يف مقر سلطة االئتالف بالقرص الجمهوري باملنطقة الخرضاء يف
بغداد ،تطالعنا عزلة العاملني يف السلطة وجيوش املتعاقدين ،وغريهم
من القابعني خلف أسوار املنطقة الخرضاء ،عن تفاصيل حياة العراقيني
العابقة برائحة املوت اليومي والدمار ومصاعب العيش خارج تلك
األسوار .وتتك ّرر اإلشارات إىل واقع العزلة والغربة التي عاشها هؤالء عن
العراقيني يف أماكن متفرقة من الكتاب .كانت تلك العزلة ّولدة حاالت
اكتئاب وهموم حاول كثريون من ساكني املنطقة الخرضاء تبديدها عرب
الرياضة والخمر والحفالت الصاخبة (ص .)98

رفع العديد من القوات األميركية
شأن كثريين ممن عملوا يف العراق يف تلك الفرتة ،بات العراق قَ َدر
سكاي خالل سنوات الحقة .فلقد عادت إىل العراق ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2007مستشار ًة سياسية للجرنال أوديرنو الذي كان قد ُع ِّي
حديثًا قائ ًدا للقوات املتعددة الجنسيات يف العراق .كانت تلك الفرتة
عصيبة وحاسمة بالنسبة إىل التدخّل العسكري األمرييك يف العراق؛ إذ
صاحبت تصاعد وترية التم ّرد املسلح يف العراق من دون هوادة  -رغم
الجهود الكبرية إلخامده  -نقلة مفهومية نوعية يف العقيدة القتالية
األمريكية يف مجال مكافحة التم ّرد ،أرشف عليها الجرنال ديفيد
تول قيادة القوات املتعددة الجنسيات يف العراق يف
برتايوس الذي ّ
شباط /فرباير  .2007وعىل ح ّد تعبري سكاي ،باتت فكرة مكافحة
التمرد مبنزلة " ِدين جديد [ ]...كتابه املقدس هو الكتاب املعروف
باسم  .FM 3 - 24وهو كتاب يف العقيدة القتالية ملكافحة التمرد
أرشف برتايوس عىل كتابته أثناء وجوده يف [قاعدة] فورت ليفنوورث
[العسكرية يف والية كانساس] ،وثيمته األساسية أ ّن 'السكان هم
الجائزة'" (ص .)160
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أحدثت هذه النقلة املفهومية تح ّو ًل يف رؤية القيادة العسكرية
األمريكية املواجهة التي تخوضها يف العراق .وبحسب املنظور الجديد،
مل تعد الغاية من مكافحة التم ّرد مج ّرد سحق الجامعات املسلحة
َ
الهدف
بالقوة العسكرية الغاشمة ،وإمنا بات كسب القلوب والعقول
يتعي تحقيقه يف رصاع معقّد؛ هو يف جوانب عديدة
األسمى الذي ّ
منه تنافس بني جامعات أهلية يف موارد السلطة والرثوة والنفوذ ،يف
ظل حكومة "تتمتع برشعية ضعيفة" (ص  .)160اقتىض ذلك رفع
ّ
العديد من القوات األمريكية يف العراق .وتفاديًا إلثارة حساسية إيران
التي كان رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك قد نسج تفاهامت
معهاُ ،ص ِّور املشهد عىل أنّه سيكون "مؤقّتًا فحسب ،وخطو ًة أوىل يف
اتجاه خفض الوجود األمرييك" (ص .)139
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وتغدو لعبة األلفاظ هذه برق ًعا يتربقع به االستخفاف بحياة املدنيني
العراقيني وأرواحهم .يطالعنا ذلك يف الحوار التايل بني الجرنال أوديرنو
وضابط كان يق ّدم له إيجازًا ترسده سكاي ،عىل النحو اآليت:
"أفاد ُمق ِّدم اإليجاز مقتل خمسة أعداء قُ ِتلوا أثناء العمل يف عملية يف
شخصا كان يزرع عبوة ناسفة'.
دياىل .وأردف موض ًحا' :س ّيدي ،قتلنا ً
أجاب الجرنال أوديرنو' :عمل ج ّيد'.
مىض ُمق ِّدم اإليجاز إىل القول ،موحيًا إليه أ ّن السكان املحليني كانوا
مرسورين' :األجواء كانت إيجابية'.
' َمن هم األشخاص األربعة اآلخرون الذين لقوا مرصعهم؟'.
'أربعة أطفال ،سيدي ،كانوا يف الجوار'" (ص .)151
إ ّن ذلك ُّ
يدل عىل الكيفية التي تؤ ِّدي بعمليات مكافحة التم ّرد ،عند
تجريدها من البعد اإلنساين ،إىل تفاقم التم ّرد املسلح .يتضح ذلك من
شخصا رمبا ُد ِفع له  100دوالر
خالل سؤال تطرحه سكاي" :لقد قتلنا ً
لزرع عبوة ناسفة .وإبّان هذا العمل قتلنا أيضً ا أربعة أطفال .كم من
األعداء اإلضافيني خلقنا؟" (ص .)151

أتاح موقع سكاي الجديد لها مواكبة طريقة عمل املؤسسة العسكرية
األمريكية عن كثب ،وحضور اجتامعات بالغة الحساسية واألهمية؛ ما
ُطل من خاللها عىل أروقة صنع القرار فيها وآلياتها
فتح لها نافذة ت ّ
وهياكلها املقدسة .مث ّة يف روايتها رؤية تفصيلية من الداخل تُغ ِني
فهمنا لطريقة عمل هذه املؤسسة ،برطانتها ولغتها التعبريية الخاصة
التي تُبلّد اإلحساس بالقتل وخسارة حياة البرش ،وتُزِيل ما يرتتب عىل
ذلك من أعباء أخالقية .فحتى الضحايا من الجنود األمريكيني يُج َّردون
من إنسانيتهم عرب تحويلهم إىل أرقام إحصائية ضمن جداول ورسوم
بيانية .ونرى يف رواية سكاي كيف أ ّن أسطورة "الحرب النظيفة"
تستب ّد بالقوات األمريكية ،وتصوغ خطابها الذي يتسم باإلفراط يف
استخدام التوريات واالستعارات والكنايات لوصف األعامل القتال ّية.
وخلف رشيحة واسعة من األلفاظ التعبريية الخاصة ،ال تبدو
الحرب لعبة دم وقتل ونار ودمار واستباحة حياة برش وأرواحهم
وممتلكاتهم .فـ "قواعد االشتباك" ال تتح ّدث عن ش ّن هجوم ،وإنّ ا
عن "عمل عسكري حريك"  ،kineticوااللتحام مع العدو يف وطيس
القتال يوصف بأنّه "اتصال" أو "احتكاك"  .Contactأما َمن يُقتَل
من الطرف اآلخر ،فيوصم بأنّه "عدو قُ ِتل أثناء العمل" (ص .)151

شكّل أوديرنو فريق عمل باسم "مجموعة املبادرات" مؤلفًا من سكاي
وأربعة ضباط أمريكيني برتبة عقيد .وقد أعاد هذا الفريق ،مستوح ًيا
املفهوم الجديد ملكافحة التم ّرد ،تعريف النجاح بالنسبة إىل القوات
األمريكية عىل أنّه تحقيق "االستقرار املستدام" (ص  .)159وتطلّب
أمل
ذلك قيام القوات األمريكية مبلء الفراغ الذي خلّفه انهيار الدولةً ،
أن تتمكّن الحكومة يف غضون ذلك من رفع قدراتها عىل نحو يؤ ّهلها
للقيام بذلك بنفسها .عملياتيًّا ،استدعى ذلك عدة إجراءات ميدانية؛
من قبيل نرش وحدات عسكرية أمريكية يف األحياء السكنية ،وتدريب
ُسي يف األحياء
القوات العراقية ،والعمل معها يف دوريات مشرتكة ت َّ
السكنية ،وهو أم ٌر يُتيح للقوات أن تفهم السكان وهواجسهم ،وأن
تزرع الثقة بالتحالف يف نفوسهم وأن ت ُش ِع َرهم بالحامية ،وهو
الشعور الذي كانت القوات األمريكية تأمل أنه سيحفزهم عىل الخروج
عن صمتهم ،وتقديم معلومات لق ّوات التحالف وللسلطات العراقية
حول الجامعات املسلّحة واإلجرامية (ص  .)162-161وشملت
جهود الجيش األمرييك يف هذا الصدد مبادرات محلية للمصالحة
الوطنية؛ كام هو الشأن يف مبادرة املصالحة بني السكان من الس ّنة
يل
حي الجهاد يف بغداد ،وقد أطلقها الضابط األمرييك املح ّ
والشيعة يف ّ
ظل
(ص  .)223-222واملال َحظ أن هذه املصالحات املحلية جرت يف ّ
غياب مرشوع للمصالحة الوطنية عىل الصعيد الوطني العام.
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نوعي يف تفكري األمريكيني والجامعات
ترافق ذلك كلّه مع تح ّول
ّ
املسلحة الس ّنية بعضهم تجاه بعض .فلقد أُس ِن َدت إىل الجرنال الربيطاين
غرايم المب ،نائب الجرنال برتايوس ،مهمة البحث عن طرق لالنفتاح
عىل هذه الجامعات .تقول سكاي" :مل يكن ذلك أم ًرا هي ًنا؛ حيث إنه
كان يعني التعامل مع أشخاص قتلوا جنودنا" (ص  .)178وشكّل انقالب
العشائر العربية الس ّنية وبعض الفصائل املسلحة عىل تنظيم القاعدة
فرص ًة مل ّد جسور التواصل بينها وبني القوات األمريكية .فهذه القوى
سعت للحصول عىل دعم القوات األمريكية يف قتالها للقاعدة .وشكّلت
مخاوف الس ّنة من الجامعات الشيعية املسلحة ومن تعاظم النفوذ
اإليراين يف العراق دوافع إضافية لهم للسعي للحصول عىل الحامية
والدعم من األمريكيني (ص  .)183والحال أ ّن القلق من تعاظم النفوذ
قاسم مشرتكًا بني العرب الس ّنة واألمريكيني.
اإليراين يف العراق مثّل ً
فـ "بحلول منتصف صيف  ،2007كان معظم الضحايا األمريكيني يسقط
بسبب امليليشيات الشيعية التي استخدمت السالح الذي كان مبنزلة
كتل من اللهب [ ]...قادرة
عالمة فارقة بالنسبة إليها :قذائف تقذف ً
عىل اخرتاق دروع العربات األمريكية" (ص .)213
وترشح سكاي ما أثارته رعاية القوات األمريكية ملجالس الصحوة،
وم ّدها باملال والعتاد والسالح ،من مخاوف يف نفس املاليك
الذي خيش من تح ُّول هذه التشكيالت إىل ق ّوة عسكريّة س ّنية
(ص  .)185-184وترتاءى لنا صورة املاليك ينهشه الشك والريب
وهو يشاهد تزايد عديد الصحوات ليصل إىل  130ألف شخص كانوا
يتقاضون رواتبهم من قوات التحالف (ص  .)233وال غرو أ ّن عدم
تنسيق القوات األمريكية مع الجهات الرسمية العراقية ،أو إحاطتها
علم بتفاصيل عملها عىل تشكيل الصحوات ودعمها ،من األسباب
ً
التي ع ّززت شكوك املاليك والدائرة املحيطة به يف ن ّيات األمريكيني.
تعج بضبّاط معادين
وفاقم ذلك أ ّن صفوف القوات األمريكية كانت ّ
لرئيس الوزراء ومستشاريه ،وقد كانوا يضغطون لتطبيق االتفاقات
"بغض النظر عن الحكومة
توصلوا إليها مع جامعات س ّنية؛ ِّ
التي ّ
ملف
العراقية" (ص  .)195ومن الواضح أ ّن عمل األمريكيني عىل ّ
الصحوات من وراء ظهر الحكومة العراقية كان خطيئة كربى ،إذا ما
أخذنا يف االعتبار ذلك االنقسام املجتمعي الطائفي الحا ّد يف العراق
آنذاك ،وميل النخب السياسية العراقية إىل األخذ بنظرية املؤامرة يف
تفسري األحداث .فاملاليك ،الذي كان يرى يف الصحوات "متم ّردين قد
أي لحظة" ،متلّكته يف تلك الفرتة خشية من حدوث
ينقلبون عليه يف ّ
انقالب يؤدي إىل إطاحته؛ من خالل مشاركة الصحوات يف التآمر مع
قوات التحالف (ص .)234-233

وسط أجواء التوتر وانعدام الثقة بني مكتب رئيس الوزراء ،وهو
أيضً ا القائد العام للقوات املسلّحة ،وبني القوات األمريكية ،بات
التواصل مع مستشاري املاليك األمن ّيني رضورة مل ّحة .واضطلعت
سكاي بدور أسايس يف هذه االتصاالت التي تركّزت مع الدكتورة
باسمة الجادري ،املستشارة العسكرية للقائد العام للقوات املسلّحة،
واللواء أبو محمد ،أحد قادة االستخبارات يف مكتب القائد العام
للقوات املسلّحة .وتكشف لنا رواية سكاي عن هذه االتصاالت أجواء
الرصاع والخالفات التي ظلّت تعصف بأوساط املسؤولني العراقيني،
وما يصاحبها من منيمة ووشاية وغيبة وتآمر وطعنٍ من وراء الظهر
ٍ
فضل
وتقويض إلنجازاته ووضعٍ لعراقيل يف وجههً ،
يف حق اآلخر،
عن التزلف ومتلّق مسؤويل التحالف وممثّيل دولهم ،عسكريني كانوا
أو ومدنيني ،ومحاولة االستقواء بهم .عىل سبيل املثال ،تل ّمح سكاي
إىل أ ّن الفريق فاروق األعرجي ،مدير مكتب القائد العام للقوات
املسلّحة ،هو الذي كان وراء بث شائعات التحضري النقالب مزعوم
عىل املاليك؛ ألنه كان يريد تقويض عمل باسمة الجادري التي مل يكن
ملف املصالحة الوطنية ،مبا يف ذلك استيعاب
عىل وفاق معها عىل ّ
أفراد الصحوات يف القوات األمنية العراقية والجهاز املدين للدولة
(ص  .)234مثال آخر تقد ّمه سكاي بشأن تلك األجواء املسمومة
يف صفوف النخب السياسية والعسكرية العراقية ،يتمثل يف اللواء
الركن حسني العوادي ،قائد رشطة بغداد ،الذي كان يقول لألمريكيني
أهل لتويل
إ ّن الفريق الركن عبّود قنرب ،قائد عمليات بغداد ،ليس ً
منصبه (ص  .)165-164وت ُّبي هذه األحداث والوقائع أ ّن املسؤولني
األمريكيني باتوا أطرافًا يف لعبة التجاذبات الداخلية يف العراق.

االتفاق األمني
تنتهي مهمة سكاي مع انتهاء مهمة أوديرنو يف كانون األول /ديسمرب
 ،2007إال أنّها رسعان ما تعود ،م ّر ًة ثالثةً ،إىل العراق بعد بضعة
أول ،ومن ثم ألوديرنو الذي
أشهر ،مستشارة سياسية لبرتايوس ً
عاد إىل العراق ،يف أيلول /سبتمرب  ،2008قائ ًدا للقوات املتعددة
الجنسيات .وشهدت هذه الحقبة عدة تطورات مهمة؛ لعل أبرزها
املفاوضات بني العراق والواليات املتحدة التي أفضت إىل انسحاب
القوات األمريكية من العراق يف أواخر عام  ،2011واالنتخابات النيابية
التي أجريت يف آذار /مارس .2010
عند قدوم سكاي يف مهمتها الثالثة إىل العراق ،مل تكن املفاوضات بني
الجانبني حول "اتفاقية وضع القوات" ،Status of Forces Agreement
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املعروفة اختصا ًرا باسم "صوفا"  ،SOFAتسري عىل ما يرام .وتلقي
بحق القوات
سكاي ضو ًءا عىل نقاط الخالف بني الجانبني ،متثَّل أبرزها ِّ
األمريكية يف اعتقال عراقيني وم ْنح العسكريني واملتعاقدين األمريكيني
حصانة قضائية (ص  .)262-261كانت االتفاقية تواجه أيضً ا معارضة
الصدريني وإيران ،وكان شبح التاريخ يطارد املاليك الذي كانت تساوره
الخشية من أن يالقي مصري صالح جرب نفسه ،أول رئيس وزراء شيعي يف
العراق .فقد أُ ِ
جب عىل االستقالة تحت ضغط االحتجاجات الشعبية ضد
املعاهدة العراقية  -الربيطانية املعروفة باسم "معاهدة بورتسموث"
عام ( 1948ص  .)262وعىل عكس اتفاق ّيات صوفا الكثرية املعقودة
بني الواليات املتحدة ودول عدة من مختلف أنحاء العامل ،حيث تكون
االتفاق ّيات غري ُمعلَنة وال تحتاج إىل إقرار يف الربملان ،كان يتعني مترير
اتفاقية صوفا بني العراق والواليات املتحدة يف الربملان العراقي؛ إذ إنّها
تُناقش بنودها عل ًنا.

انضمت سكاي إىل فريق صوفا األمرييك املفاوض برئاسة السفري
األمرييك يف العراق رايان كروكر .كان الفريق مؤلفًا ،إضافة إىل سكاي،
كل من ديفيد ساترفيلد ،وبريت ماكغورك ،وروبــرت فورد،
من ٍّ
وميغان أوسوليفان ،وعيل الخضريي ،ومسؤول من االستخبارات.
وتفتح رواية سكاي عن املفاوضات أعني القراء عىل الضغوطات التي
مارسها أوديرنو عىل الجانب العراقي لتليني موقفه يف املفاوضات.
فهذا القائد العسكري األمرييك هدد املسؤولني العراقيني بوقف كل
أشكال الدعم األمرييك للعراق "إن مل يصلوا إىل اتفاق عىل الوالية
يقي
القانونية للقوات األمريكية .ومن ث ّم ،فلن يستطيع العراق أن َ
نفسه من اإلرهاب الداخيل أو التهديدات الخارجية" (ص .)267
وخالل املفاوضات ،دخلت االتفاقية األمنية يف حومة الجدل السيايس
العراقي الداخيل .ووفقًا ملا تكشفه سكاي ،كانت بعض الكتل
والتيّارات السياسية تخىش أن تزيد القواتُ األمريكية التي ستبقى يف
العراق من قوة املاليك ،والتي كانت تشهد صعو ًدا مث ًريا للقلق يف أوساط
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النخب السياسية العراقية ،بينام رأى املاليك أ ّن بقاء القوات األمريكية
سيُقيِّد قدرته عىل الحركة وسيح ّد من سلطته (ص  .)267وهكذا؛
ول األذرع ،وافق مجلس الوزراء العراقي عىل
بعد كثري من الجدل َ ّ
االتفاق ،يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  ،2008ووقّعه وزير الخارجية
هوشيار زيباري والسفري كروكر يف اليوم التايل (ص  .)268-267إال أ ّن
الربملان مل يق ّر االتفاق إال بعد مفاوضات شاقّة بني الكتل متخّض
عنها قرار يطالب باإلصالح السيايس ،واملزيد من االستشارات داخل
الحكومة ،وبناء مؤسسات دميقراطية .وطالبت بعض الكتل بضامنات
أمريكية لحامية العمل ّية الدميقراطية يف العراق ،وهي ضامنات تلقتها
يف رسائل من كروكر (ص .)268

الوالية الثانية
ت ُطلعنا سكاي ،من خالل مذكّراتها ،عىل بعض خبايا كواليس
َول املاليك واليته الثانية
االنتخابات الربملانية العراقية عام  2010وت ّ
رئيسا للوزراء .فلقد احتدم الـراع بني قيادة الجيش األمرييك
ً
تول املاليك
والسفارة األمريكية ،وإدارة أوباما تاليًا ،حول املوقف من ّ
والي ًة ثانيةً .كان أوديرنو مقتن ًعا برضورة إعطاء فرصة إلياد عالوي،
زعيم القامئة العراقية التي فازت بأكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات
( 91مقع ًدا) لتشكيل الحكومة ،يف حني مالت السفارة األمريكية إىل
تأييد فكرة تويل املاليك والي ًة ثاني ًة بعد حصول اندماج بني كتلته،
دولة القانون ( 89مقع ًدا) ،واالئتالف الوطني العراقي ( 70مقع ًدا)
إثر إعالن النتائج ،لتشكّل الكتلة الكربى يف الربملان وقوامها  160نائ ًبا.
يتعي علينا حامية العملية
تقول سكاي" :قال الجرنال أوديرنو إنه ّ
[السياسية] 'عليهم أن يسمحوا لعالوي عىل األقل بأن يحاول تشكيل
حكومة أولً  .وإن مل يفعلوا ،فستبدو االنتخابات خدعة' .وقال إنّه
يتعي علينا عدم انتقاء الفائزين .فذلك ال يؤ ّدي غرضه عىل نحو
ّ
جيد؛ 'علينا أن نضع ذراعينا حول العراقية وأن نبقيهم يف اللعبة'،
فهم الذين يتع ّرضون للرتويع .املاليك يتمتّع مبزيّة شاغل املنصب
وما يقرتن بذلك من استخدام جهاز الدولة .مل أكُن أنا وال الجرنال
أوديرنو نعتقد أنّه سيكون مبقدور عالوي تشكيل حكومة يكون هو
رئيسها ،لك ّننا اعتقدنا أنّه كان لديه الحق ،كونه الفائز يف االنتخابات،
أول ،وذلك قد يؤ ّدي إىل تسوية سياسية بني
يف أن مييض قُ ُد ًما يف ذلك ً
الزعامء ،بحيث يوافق إ ّما عالوي أو املاليك عىل أن يتشاركا السلطة،
رئيسا للوزراء" (ص .)318-317
أو أن يُختار شخص ثالث ليكون ً
يف املقابل ،تنقل سكاي عن أوديرنو أ ّن السفري األمرييك يف العراق

مراجعات وعروض كتب
االنهيار :اآلمال العريضة والفرص الضائعة في العراق

كريستوفر هيل أبلغه "أ ّن العراق ليس مستع ًّدا للدميقراطية ،وأ ّن
العراق يف حاجة إىل رجل شيعي قوي .واملاليك هو َر ُجلُنا" (ص .)322
ومقارن ًة مبوقف أوديرنو املؤيّد عىل نحو مطلق لخيا َري تشكيل
عالوي للحكومة أو حكومة وطنية تجمع بني دولة القانون والعراقية،
وهو خيار ق ّوض فرصه إرصار كل من املاليك وعالوي عىل أن يتوىل
هو رئاسة الوزراء يف هذه الحكومة االئتالفية ،مت ّيز موقف القيادة
السياسية األمريكية بقدر من التخبط .ففي متوز /يوليو ،أبلغ أوديرنو
وهيل ومسؤولون يف السفارة األمريكية املاليك ومسؤولني عراقيني،
من بينهم عالوي ،ودبلوماسيني أجانب أ ّن فرص املاليك يف البقاء
يف منصبه شبه معدومة لعدم توافر تأييد له (ص  .)333كام تنقل
سكاي عن أوديرنو أ ّن نائب الرئيس األمرييك جو بايدن أبلغ الجرنال
يف اجتامع معه يف واشنطن ،يف أواسط متوز /يوليو ،أنّه سوف يتح ّدث
كل من املاليك وعالوي ،ويعطيهام مهلة أسبوعني لتشكيل
هاتفيًّا مع ٍّ
حكومة ،وإال عليهام التن ّحي وإتاحة املجال أمام آخرين لتويل تلك
املهمة .ولك ّنه عندما اتصل بهام "أبلغ املاليك أ ّن الواليات املتحدة
رئيسا للوزراء ،وأبلغ عالوي أ ّن عليه القبول باملاليك
ستؤيد بقاءه ً
رئيسا للوزراء" .وتذهب سكاي إىل أ ّن "اإلدارة األمريكية كانت تريد
ً
أن ترى حكومة قامئة يف العراق قبل االنتخابات النصفية للكونغرس
األمرييك يف ترشين الثاين /نوفمرب .وبدا أ ّن الحفاظ عىل الوضع القائم
الس ُبل إىل ذلك" (ص .)334
كان أرسع ُ
كان الخالف بني أوديرنو وهيل ،وفقًا ملا تكشفه رواية سكاي ،تناف ًرا
بني شخصيتني متغايرتني يف كل يشء ،تقري ًبا ،إال أنّه تح ّول إىل عداء
سافر مع وقوف كل منهام عىل َ
طرف نقيض من اآلخر حيال الوالية
الثانية للامليك .والظاهر أ ّن عدوى كراهية أوديرنو لهيل انتقلت
إىل بعض املحيطني به ومن بينهم سكاي التي تنقل عن أوديرنو
وصفًا لهيل وأدائه لعمله يُجانب يف بعض معامله اإلنصاف والصواب.
تقول سكاي" :كان من الواضح أ ّن كريس هيل غري مالئم ألداء الدور.
وبسبب افتقاره إىل الخربة اإلقليمية كان هيل الخيار الخاطئ للسفري.
فهو مل يكن يريد هذا العمل ولك ّن هيالري كلينتون أقنعته .واعرتفت
وزيرة الخارجية بذلك عندما التقاها الجرنال أوديرنو ،يف أوائل ،2010
يف واشنطن ليوضح لها مستوى الخلل يف السفارة .فقد اشتىك الجرنال
أوديرنو أ ّن هيل "مل يكن يتواصل مع العراقيني وال مع اآلخرين يف
السلك الدبلومايس" (ص  .)312وهذا ،بحسب ما عاينته أثناء عميل
متواصل
ً
يف العراق يف تلك الفرتة ،غري صحيح .فلقد كان السفري هيل
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مع الوسط السيايس العراقي والسلك الدبلومايس املعتمد يف بغداد.
وكان املسؤولون العراقيون وأعضاء السلك الدبلومايس حريصني
عىل مبادرة التواصل معه؛ بالنظر إىل أنه سفري لدولة كربى وازنة.
والغريب أ ّن سكاي تكرر شكوى أوديرنو كام لو كانت حقيقة ،يف
حني أنّها تشري بعد بضع صفحات الحقة إىل ذهاب هيل مع أوديرنو
للقاء املاليك بعد يوم من انتخابات ( 2010ص  ،)317ما ّ
يدل عىل أنّه
كان مباد ًرا يف التواصل مع كبار املسؤولني العراقيني.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن مثة جان ًبا يف الخالف بني أوديرنو وهيل مل تطرقه
سكاي يف كتابها إطالقًا؛ وهو إشكالية تدخّل العسكر يف السياسة.
لب املشكلة بني الرجلني يكمن يف أ ّن أوديرنو العسكري سعى
كان ّ
للتأثري يف مجريات العملية السياسية ،بنا ًء عىل تص ّوره مقتضيات
عملية مكافحة التم ّرد ،يف حني كان يعمل السفري هيل هو واإلدارة
رصا ضمن
األمريكية يف واشنطن عىل االحتفاظ بامللف السيايس ح ً
إطار املؤسسة السياسية والدبلوماسية األمريكية.
وكائ ًنا ما كانت الحال ،فإن كتاب االنهيار زاخر بتفاصيل مهمة عن
أحداث محطات مفصلية وخباياها يف حقبة الهبة من تاريخ العراق
املعارص .إال أ ّن الكاتبة كانت أمينة يف َعرضها برصاحة المتناهية
بكل ما حملته يف صناديقها من آمال وخيبات
تجربتها يف العراق؛ ّ
وانكسارات ،واصطفافات وانحيازات حيال ملفات العراق وقضاياه
وأطراف اللعبة السياسية الداخلية فيه ،وهي انحيازات تنساب
من بني السطور يف بعض صفحات الكتاب .واالنحياز يف السرية أم ٌر
طبيعي ،لكنه يف هذا الكتاب يشري إىل واقع أ ّن كث ًريا من األجانب
الذين عملوا يف تلك الفرتة يف العراق؛ ضمن إطار قوات التحالف أو
متعاقدين ،أو يف منظامت دولية أو رشكات استثامرية ،قد "تعرقنوا"
عرب اصطفافهم يف خضم االصطفافات واالنقسامات والسجاالت
العاصفة التي شهدها العراق ،وال يزال األمر عىل هذا النحو .وهذا
ما يثري أسئلة عن دورهم ومسؤوليتهم عن جزء  -كح ّد أقل  -من
النكبات التي حلّت بعراق ما بعد  .2003صحيح أ ّن هذه املذكرات
حاولت  -عىل غرار معظم املذكرات السياسية  -أن تنحو منحى
التنصل من عواقب ما حدث من أخطاء وأن تنحي بالمئة ارتكابها
غي العراق مؤلفتهاَ .من
عىل آخرين ،لكنها ال تخفي عن القارئ كيف ّ
م ّنا ،نحن الغرباء الذين عملنا يف العراق يف تلك الفرتة ،مل "يتعرقن"
يغيه العراق؟ َمن م ّنا مل تالزم ذاكرته ورسيرته ندوب العراق
ومل ّ
لتطعن يف الس ّن معه؟

