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كتاب يف حلقات

NO (626)Thu. (23) March

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
تأليف /بول برمير
ترجمة /د .عابد اسماعيل

(احللقة التاسعة و العشرون)
يف هـذا اليـوم قلتُ للمجلـس بأنّ املـيزانـية
الـ ـت ــي اق ــت ـ ـ ــرحـه ـ ـ ــا األعـ ــض ـ ـ ــاء اخل ــمـ ـ ــس
والع ــشـ ـ ــرون تف ـ ــوق تلـك املـكـ ــرسـ ــة لـ ــوزارة
الـت ــربـي ــة ،الـتـي تـضـمّ أكـث ــر مـن  325ألف
م ــوظف .احــتجّ اجللـبـي ب ــأنّ ه ــذه مجـ ـرّد
"مسودة" ميزانية.
أعـودُ إلــى مكتـبي بعـد اتصـال من كـونـدي
راي ــس يحـمل أخـب ــاراً سـيـئ ــة مــن مجلــس
األمـن يف األمم املــتحـ ــدة .كـ ــان الـ ــرئـي ــس
اإلس ــبـ ـ ـ ــان ــي جملـلـ ـ ــس األم ــن قـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــاول
اسـتـص ــدار بـي ــان ي ــرحّــب مبجل ــس احلكـم
العـ ـ ــراقــي ،لـك ـنّه ف ـ ــشلَ ،ب ـ ــالـ ـ ـرّغــم مــن أن
مـجلــس األمــن نف ــسه ك ــان قـ ــد سع ــى ،يف
آخــر قــرار صــادر عـنه ،إلــى ت ــأسيـس "إدارة
عراقية انتقالية".
"أص ــدق ــاؤن ــا األمل ــان "،ش ــرحـت راي ــس"،مع
مـســاعــدة مـن الفــرنـسـيني والــروس ،وأدوا
البيان املرّحب".
"حسنٌ ،يف هـذه احلالة ،أظـنّ أنه لن يكون
لـوزارة اخلـارجيـة حظــوظ كبيـرة يف إقنـاع
األوروبيـني للمـسـاعــدة يف استـصـدار قـرار
جديـد من األمم املتحـدة ،من أجـل إرسال
قوات دولية إلى هنا".
"أخشى ذلك ،يا جِري".
ثـم س ــرع ــان م ــا الـتفـتـن ــا إل ــى مـن ــاق ـش ــة
القـضيـة اجلـوهـريــة ،املتعلقــة مبسـاعـدات
ماديـة إضافيـة .من وحي العمـل الذي قام
به فـريقـنا حـول امليـزانيـة ،ومن املعلـومات
الـتـي ح ــصلـنـ ـ ــا علــيهـ ــا مـن فـ ــرق الـبـنـك
ال ــدولـي ،ك ــان مـن الـ ــواضح مت ــامـ ـاً ،أنـن ــا
نحـت ــاج إل ــى أضع ــاف اخلـم ـس ــة ملـي ــارات
دوالر الـتي كنت قـد أعلنتُ عـنها للـرئيس،
وأنّ اإلدارة ال تـ ـسـت ـطــيع أن تـتــبع املـ ـسـ ــار
االعـ ـت ــيـ ـ ـ ــادي يف طـل ــب الـ ـت ــم ـ ـ ــويـل .ووفـق
اإلجـ ــراء الـ ــروتـيـنــي ،يُق ـ ـدَم ال ــطلـبُ إلـ ــى
الكـونغـرس يف كـانــون الثــاني ،وهـذا يعـني
أن متـويل املـشـاريـع لن يكــون متـوفّــراً قبل
ف ــصل الـ ــربـيـع .يجـب أن نـبـ ــدأ عــملـيـ ــات
اإلعـمـ ــار يف وقـت أبـكـ ــر بـكـثـيـ ــر .ومـن دون
املزيـد من املسـاعدات املـالية ،سـوف يفلس
العراق ،يف شباط ،على أبعد تقدير.
"أريد مـساعـدتكِ يف إقنـاع البيـت األبيض
ومكتب اإلدارة والتـطوير أن يفـصل طلبنا
املــتعـلق بـ ــاملـيـ ــزانـيـ ــة عـن بـ ــاقــي طلـبـ ــات
احلكومة".
"ســيك ــون ذلـك صعـبـ ـاً "،ق ــالـت رايــس .ثـمّ
أنها ذكّرتني بـأنّ الكونغرس يعلّق جلساته
يف الشهر األول من تشرين الثاني.
ألقـيـتُ ن ـظـ ــرة عل ــى ال ــروزن ــام ــة أم ــامـي.
"ح ـ ـس ـنٌ ،سـ ـ ــوف يُـعق ـ ــد اج ـتــمـ ـ ــاع لل ـ ــدول
املــانحــة يف نهــايــة تـشــرين األول .سـيكــون

كانت القضية الوحيدة التي عمل عليها مجلس احلكم بسرعة قياسية هي دفع رواتب أعضائه.
واقترحت جلنة فرعية ،يرأسها اجللبي ،ميزانية باهظة للمجلس .كان اقتراح اجللبي يقضي بأنّ
يحصل األعضاء على خمسني ألف دوالر سنوياً ،يف حني يتقاضى الوزراء حوالي أربعة آالف دوالر.
وسيحصلون على مرتّب بدل بنزين ،يسمح للعضو ،كما أشار بذكاء ديفيد أوليفر ،بقطع مسافة
خمسني ألف ميل شهرياً ،يف بلد يعاني من شبكة طرق سيئة!

جيـداً أن نحظـى مبسـاعدة مـاليـة ،لكي
نُــظه ـ ـرَ لل ــدول األخ ــرى ب ــأن ال ــوالي ــات
املتحـدة تسـاهمُ بحصّـتها ،وتـشدّ نهـاية
احلبل الذي يخصّها".
"سـ ــوف أفعـلُ كل م ــا بـ ــوسعـي ،هـن ــا ،ي ــا
جِــري "،ق ــالت ،ثـم ضحكـت بيـنه ــا وبني
نف ــسه ــا قـ ــائل ـ ـةً" ،ولكـن مب ــا أنّ لـ ــديك
الـقلـيـل يف جعـبـتـك ،يف بغ ــداد ،ن ــودّ أن
تـ ـ ــزوّدنـ ـ ــا سلــط ـ ــة الــتح ـ ــالف امل ـ ــؤقــت ـ ــة،
بتـفاصيل أكثر ،خالل األسابيع القليلة

القادمة".
خالل األسـبـ ــوع الـ ــذي أت ـ ــى ،أرسلـنـ ــا
طلبنا بـتمويل إضايف إلى رامسفيلد.
واستـنتج فــريق ديفيــد أوليفـر ،الـذي
كـ ـ ـ ــان يع ــمل ل ـيـل نهـ ـ ــار ،وي ـن ـ ـسّـق مع
البـنك الــدولي ،بــأنه يـجب أن نـطـلب
مـبـلغ ـ ـاً ال يـقل عـن عـ ـشـ ــريــن ملـيـ ــار
دوالر .يف م ــذكّ ــرتـي إل ــى رامــسفـيل ــد،
قـلـ ـتُ "يـج ــب أن نـ ـ ــس ـ ـ ـ ـدّ الـهـ ـ ـ ــوة ب ــني
االق ـتــص ـ ــاد الع ـ ــاج ـ ــز وبــني القــط ـ ــاع
اخلــاص ،القــادر علـى الـنمـو الــذاتي.
إنّ مهمّتنا تـكمن يف أن نُظهِرَ للشعب
العراقي بـأن احلريـة السـياسيـة تعني
أيضاً حياةً أفضـل .غير أنّ الوقت هنا
مــيـ ـ ــزة مهـ ـ ــدورة .وعل ـيــن ـ ــا أن نــتخّ ـ ــذ
موقفاً صلباً ،مهمّا كلّفنا األمر".
وأرسلـتُ ن ــسخـ ـةً إل ــى ك ــون ــدي رايــس
تتيح لها أن تتدخّل أيضاً لدى البيت
األبيض.
غيـر أنّ تلك الـشبكـات البيـروقراطـية
استمّرت يف عرقلة عملنا.
وبالـرغم من أننـي عملتُ جاهـداً على
مللمـة فـريـق العمل ،واتـصلتُ مبعـاريف
وزمالئـي الـ ـسـ ــابقـني لـكـي يـن ـضـمّـ ــوا
إلـيـنــا ،مــالـئ ـاً ال ـشــواغــر املــوجــودة يف
سلطـة التحـالف املـؤقتـة ،ظل اجلهـد
يـ ـشـكّـلُ مع ــضل ـ ـةً ال تـنــتهـي .غـيـ ــر أنّ
األخـ ــبـ ـ ـ ـ ــار احل ـ ـ ـ ـسـ ــنـ ـ ـ ـ ــة هـ ــي أنّ آالف
األمـ ــريـكـيـني ،مــن مخـتـلف مـ ـشـ ــارب
احلياة ،كـانوا قد تطـوّعوا للخدمة يف
العـراق .واملشكلة هي أن عملية إحالة
هؤالء إلـى جدول الـرواتب احلكـومية
كـانـت بطـيئـة جـداً .ولهـذا الـسبـب لم
نكـن قــادريـن عل ــى ملء ال ـشــواغــر يف
مـكـ ـ ـ ــاتــب األق ـ ـ ــال ـيــم حــت ـ ـ ــى حـل ـ ـ ــول
اخلـ ـ ــريف .ويف ال ـ ــشهـ ـ ــور العـ ـص ـيــب ـ ــة
األولـ ـ ــى جلهـ ـ ــود سل ــط ـ ــة ال ــتحـ ـ ــالف
املؤقـتة ،كـان معظـم هؤالء قـد التحق
لـلقـيـ ـ ــام بـ ـ ــواجـبـه لفـت ـ ــرة مح ـ ــدودة-
ســتـ ـ ــون ي ـ ــومـ ـ ـاً ،عل ـ ــى س ـبــيل املــث ـ ــال،
ل ــشخــص مــثل رئـي ــس وحـ ــدة مـكـتـب
الـ ـ ـت ـحــقـ ـ ـيــق الــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرال ـ ــي (FBI).
وتـسـتغــرق العـملـيــة شهــوراً إضــافـيــة
أخـرى ،قـبل أن يبــدأ النـاس بــالتـدفّق
من جـديـد ،حـيث أنّ وزارة اخلــارجيـة
لـم تـكـن مت ـ ـدّد إقـ ــامــتهـم إلـ ــى سـنـ ــة
كـ ـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ـ ــة ،إال يف األيـ ـ ـ ـ ــام األخـ ــيـ ـ ـ ـ ــرة
لالحـتالل .وق ــد ت ـسـبّــب ذلك ب ــآالف
املهمّـات غيـر املنظـمة ،وبـشحّ كبـير يف

الذاكرة املؤسسية.
يف ظهيرة يوم اخلميس 7 ،آب ،كنتُ على
وشك أن أغـادر مقـرات سـلطــة التحـالف
امل ــؤقتــة مع عــدد مـن كبــار املــستـش ــارين
لالجتماع مع مسؤولني من وزارة املالية،
حـني ق ــدم إلـ ــى مكـتـبــي ،فج ــأة ،بـي ــرنـي
كيـريك ،أحـد كبــار املسـتشــارين يف سلك
الـ ـشـ ــرطـ ــة .كـ ــان يـ ــرتـ ــدي درع (كـيـفالر)،
ويحمل خـوذته حتت إبطه .لـم تكن هذه
الصورة فأل خير.
"وقع انـفجـ ــار ضخـم ل ـسـي ــارة مـلغ ــوم ــة
قـ ـ ــرب الـ ــسف ـ ــارة األردنــي ـ ــة يف ض ـ ــاحــي ـ ــة
األن ــدلــس "،ق ــال" .أن ــا يف طـ ــريقـي إل ــى
هناك".
"خذ حذرك "،قلتُ.
ه ـزّ كتـفيه .كــان بيــرني شــرطيـاً ســابقـاً،
أشـرف علـى عـمليـات رجـال الـشـرطـة يف
نيويـورك عقب أحداث احلـادي عشر من
أيلول.
حني ع ــدتُ من الــوزارة ،بعــد مــرور بـضع
سـاعـات ،كــان بيــرني قـد عـاد ويف حـوزته
تفــاصـيل عـن االنفجــار" .يـبــدو أن هــذا
عمـالً محترفـاً "،قال ذلـك إلى مجمـوعة
يف مـكـتـبـي ت ـض ـمّ كالي ،وبـ ــات كـيـنـ ــدي،
وضـابـط احملطــة "بيل" ،وتــوم فيــونتـس،
رئـيس وحـدتنـا التـابعـة ملـكتب الـتحقيق
الفيدرالي.
ق ــام رجالن ب ـرَكـنِ سـي ــارة ملغــوم ــة علــى
طـ ـ ــرف الـ ــشـ ـ ــارع الهـ ـ ــادئ ،الق ـ ــريــب مــن
الـسف ــارة ،ثم ف ـرّا هــاربـني .وبعــد دقــائق،
انفجــرت ال ـسـي ــارة بقــوة كـبـيــرة ،وقـتلـت
أربعة من رجال الشرطة العراقيني كانوا
يحـرسـون مــدخل الـسفـارة ،إضـافـة إلـى
عـ ــدد مـن املـ ــارة يف الـ ـشـ ــارع .وقـ ــد ه ـ ـدّم
االنفجـار جــزءاً من احلـائـط اخلــارجي،
لـكــنه تـ ـسـبّـب بـ ــأضـ ــرار طفــيفـ ــة بـبـنـ ــاء
السفارة نفسه.
"إنـه انـفـجـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــارة األول الـ ـ ـ ــذي
نــشهــده "،قـلتُ لـبيــرنـي" .هل يعـني هــذا
أننا بدأنا نواجه إرهابيني دوليني اآلن؟"
"هــذا ممـكن "،قــال مــوافق ـاً" .ولـكن ملــاذا
يستهدفون األردن؟"
"يـعلـم اجلـمـيـع أنهـم سـ ــاعـ ــدون ـ ــا خالل
احلـرب "،أجـاب كالي ،الـذي كـان قـد عـاد
لـتـ ـ ــوه مـن زي ـ ــارة إل ـ ــى األردن ملـن ـ ــاق ــش ـ ــة
موضـوع تدريب الـشرطـة العراقيـة" .كما
أنه من املعلوم يف كل مكان بأن األردنيني
سيقدّمون مساعدات إضافية أخرى".
يف تلك الـليلـة عـاد بـيل الحتـسـاء قهـوة

اسبريسو ،ويستعرض أحداث اليوم.
"أتـفق مع بـيــرنـي "،قــال" .إن الـتفجـيــر
من عـمل محتـرفـني .ولكنه ،رمبـا ،لـيس
من عمل إرهابيني دوليني".. .
"هل هـي اخملابرات؟" هل ميكن أن يكون
جهاز اخملابرات السابق وراء التفجير؟
"دعنا نراجع كلّ االحتماالت "،قال.
قـ ـبـل حـ ـ ـ ــوال ــي األس ــبـ ـ ـ ــوع ،ويف إحـ ـ ـ ــدى
جلـ ــسـ ـ ــات االس ـتــم ـ ــاع إل ـ ــى مـعل ـ ــوم ـ ــات
استـخبــاريــة ،كــان كـل من بـيل وج ــوليــا
نــيـ ـ ــشـ ـ ــوات ،وهــي قـ ـ ــائـ ـ ــد يف اجلــي ـ ــش ،
تتحـدث العـربيــة بطالقـة ،يـستعـرضـان
وثــيقـ ـ ــة للــمخـ ــابـ ــرات ،مـبـللـ ــة بـ ــاملـ ــاء،
مكـت ــوب ــة بـ ــاللغ ــة الع ــربـي ــة -م ــدجّج ــة
بـ ــالـتـ ــواقــيع وال ـطـ ــوابـع -مع تـ ــرجـمـ ــة
حرفية باللغة اإلنكليزية.
"إن الـ ـ ــوثــيق ـ ــة م ـ ــؤرّخ ـ ــة يف  23ك ـ ــان ـ ــون
الثـاني ،2003 ،سعـادة السفـير "،شـرحت
جــوليـا" .لقــد عثـرَ عـليهـا فــريقٌ لنـا يف
م ـك ـ ـتـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي م ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ــوب ،ت ـ ـ ـ ـ ــابـع
للمخابرات".
"إن ضب ــاط االستـخبــارات واحمللّـلني يف
أجه ــزتـن ــا يعـتـب ــرونه ــا نــسخ ــة أصلـي ــة،
ســيـ ـ ــدي "،أضـ ـ ــاف ب ــيل ،م ـ ـشــيـ ـ ــراً إلـ ـ ــى
االسـتخبـارات العـسكـريـة" .هـذا معـادل
لسرّي للغاية ،وحسّاس جداً".
ك ــانـت ال ــوثـيق ــة م ــوجّه ــة "إل ــى جـمـيع
املك ــاتـب واألق ـسـ ــام ".وللـتغ ـطـيـ ــة عل ــى
حـالة "طـوارئ" (غزو التحـالف للعراق)
أصـ ـ ـ ــدرت القـ ـ ــائــمـ ـ ــة أوامـ ـ ــر م ــتعـلقـ ـ ــة
مبـنهـجيــة عـمل يجـب اتبــاعهــا ،نقـطــة
بنقطة ،بعـد السقوط احملتمل للنظام.
وتبدأ الوثيقـة بهذا األمر" ،احرقوا هذا
املكتب".
قـرأتُ التـرجمـة .إنهـا كــانت حقـاً تـدعـو
إلى إستراجتيـة مقاومة مـنظّمة ،والتي
تـت ـضـمـن ن ــسقـ ـاً تـقلـي ــديـ ـاً يف ت ــشكــيل
خاليـا وتــدريب مقــاتلني داخل الـتمـرّد.
ويـنخرط "أفـراد التـمرّد" بـأعمـال "نهب
وسلب ".كـما تـدعو الـوثيـقة إلـى نصب
الكمائن ،وتنظيم هجمات للقنّاصة.
وي ــتـ ـ ـ ــابـع األم ـ ـ ـ ـرُ قـ ـ ـ ــائـالً… " :وزّعـ ـ ـ ــوا
املـتمـرّديـن يف كل بلـدة .دمّـروا مـحطـات
الـكهـ ــربـ ــاء وشـبـكـ ــات املـيـ ــاه .اخـت ـ ـرِقـ ــوا
اجلـوامع ،واألمـاكـن الشـيعيـة املقـدّسـة.
"…وتـأمـر الـوثيقـةُ عمالء اخملـابـرات
بـت ــسلـيـح أنف ــسهـم وتــنفـيـ ــذ عــملـيـ ــات
اغتيال.
"هل ميكن لـرجال اخملـابرات أن يـنفّذوا

تـفجــي ـ ــراً ك ـ ــذاك ال ـ ــذي اســته ـ ــدف
السفارة األردنية؟" سألتُ بيل.
"أجل ،رمبا كانـوا ضالعني يف ذلك".
قــال" .كــانـت تــوجــد ل ــديهـم شعـبــة
تُسـمى ( ،)M16متلـك العديـد من
خبراء املـتفجّرات .نـعرف من خالل
استخبـاراتنا أنّ هـؤالء الناس كـانوا
يـعـ ـمـلـ ـ ـ ــون ع ــن قـ ـ ـ ــرب مـع شـع ــبـ ـ ـ ــة
(M14).إنهم أفراد من قسم
الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ــات اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة يف جـه ـ ـ ــاز
اخملـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــرات -ق ــتلـ ـ ـ ــة محــت ـ ـ ــرف ـ ـ ــون
لإلنسان".
ث ـمّ شـ ـ ـ ــرح أنّ مـحـلّـلــي اخمل ـ ـ ــاب ـ ـ ــرات
املـركـزيـة األمــريكيـة )(CIAكـانـوا
متــأك ــدين بــأنّ هــذه األقـســام قــادرة
عـلـ ـ ـ ـ ــى إن ــت ـ ـ ـ ــاج ه ـ ـ ـ ــذا ال ــن ـ ـ ـ ــوع م ــن
املـتفجـرات املـسـتخـدمـة يف تـصنـيع
قـن ــابل ي ــدوي ــة مــتفجّ ــرة ،وسـي ــارات
ملغـومــة :قنــابل تُــزرع علـى جــوانب
الطـريق ،وسيـارات مفخّخـة ببقـايـا
الذخيرة.
وب ــالـت ــالـي ف ــإن ال ـسـيـ ــارة امللغ ــوم ــة
امل ـسـتخ ــدم ــة يف تـفجـي ــر ال ــسف ــارة
األردنيـة ميكن أن تكـون بدايـة تعلن
عـن ب ــدء حـملـ ــة مق ــاومـ ــة ألجه ــزة
اخملابرات.
"هل لــديـك فكــرة حــول من يـشــرف
على هذه العمليات؟" سألته اآلن.
"حسنٌ "،قـال" ،كان مديـر فرع شعبة
الـعـ ـمـل ــيـ ـ ـ ــات اخلـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة)(M-14
شـخـ ــص ـ ـ ـ ـاً يـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــى احلـل ــبـ ـ ـ ــوص ــي
الدليمي"
"هل ال يزال حرّاً طليقاً؟"
"وفق آخر معلوماتنا".
وبـالرغـم من أنني كـنتُ متعبـاً جداً،
لـم استطع أن أنـام تلك الليلـة .كان
ثمة معركة بالنيران اخلفيفة أعلى
ال ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــر .ول ـكـ ــن لـ ــم ي ـكـ ــن قـ ـ ـصـف
األسلحـ ــة ،أو القه ــوة الـتـي ش ــربـت،
هما ما أبقياني صاحياً.
كـانت الكلمـات العربـية "إلـى جميع
املكـاتـب واألقســام "،تسـبح يف رأسي.
كـ ـ ــان جهـ ـ ــاز صـ ـ ــدام األم ـنــي يـ ـض ـمّ
العديد من املكاتب واألقسام.
يف الل ــيلـ ـ ــة الــتـ ـ ــالــيـ ـ ــة جل ـ ـسـ ـتُ مع
كـي ــريك وف ــريقه مل ــراجعــة م ــوقفـنــا
حـيـ ــال املعــضلـ ــة الكـب ــرى املـتـعلّق ــة
بتدريب الشرطة.
مـنـ ــذ يـ ــومـي األول يف الــبالد ،حـني
رأي ـتُ لـ ــصـ ـ ـ ــوص ال ـنـهــب والـ ـ ـسـلــب
ميــرحــون بحــريــة يف شــوارع بغــداد،
واق ــتـ ـ ـ ـ ــرحـ ـتُ أنـه يـج ــب أن يُـ ـ ـطـلـق
علـيهـم ال ــرص ــاص ،ب ــدأتُ حـيـنـئ ــذ
أفـكّـ ـ ــر ب ــضـ ـ ــرورة تـ ـ ــدريــب شـ ـ ــرطـ ـ ــة
محـتــرف ــة ،مجهّــزة جتهـيــزاً جـيــداً،
واعـتبــار ذلـك من أولــى األولــويــات.
يف املـ ـ ــدى ال ــبعــيـ ـ ــد ،س ـيـكـ ـ ــون أمــن
العــراق ،مـثل أي بلــد آخــر ،يعـتمــد
علـى قـوة شـرطــة محتـرفـة ،ميـكنهـا
أن ت ــضع ح ـ ــداً جل ـ ــرائــم الـ ــش ـ ــوارع،
والـته ــريـب ،وت ـسـيـط ــر علـ ــى قالقل
م ـتـفجّـ ـ ــرة ،عــبـ ـ ــر حتـ ـ ــويـلهـ ـ ــا إلـ ـ ــى
احتجـاجات سلمية .كما أن امتالك
قـوة شرطـة ،ميكـن االعتمـاد عليـها،
سـ ـ ــوف يجـعل عـنـ ــاصـ ــر الــتح ـ ــالف
املقـ ــاتل ــة أكـث ــر ح ــري ـ ـةً يف مح ــارب ــة
املـتـم ـ ـرّديـن .غـي ـ ــر أنّ حتقــيق هـ ــذا
الهـ ـ ــدف املـعقّـ ـ ــد لــن يـكـ ـ ــون سـهالً،
ومجّانياً ،أو سريعاً.
بعـد انقضـاء فتـرة احلـرب ،ومعـركـة
القـ ــوات األرضـيـ ــة الـكـبـ ــرى ،كـ ــانـت
وزارة اخل ــارجـي ــة ق ــد خ ـصّ ـصـت 25
مـلــيـ ـ ـ ــون دوالر ل ـتـق ـي ـيــم ال ـنـ ــظ ـ ـ ــام
جلنــائـي القـضــائـي الع ــراقي .وبــدأ
مق ــاول ــون مـن ش ــرك ــة (ديـن ك ــورب)
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى العـ ـ ــراق ،إلجـ ـ ــراء
الـتقيـيمــات منـذ أواخـر أيــار .وبعـد
أن وصـل ك ــي ـ ـ ــريـك ،قـ ـ ـ ـدّم خ ـ ـطّـ ـتـه
املـتعلّقــة بقـوّة الـشـرطــة العــراقيـة.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ــت اخل ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوة األولـ ـ ـ ـ ــى هـ ــي
اسـتدعـاء أفراد الـشرطـة العـراقيني
ممـن خ ــدم ــوا يف ظـل حكـم ص ــدام.
وبدأ كيريك بـرنامجاً عـملياً إلعادة
تــدريب هـؤالء الـرجـال وفق ـاً ملبـادئ
األمـن العـصــريــة ،واحـت ــرام حقــوق
املـواطنني .كـانت تلـك مجرد بـداية،
ومع حلـول منتصف متـوز ،بلغ عدد
املل ـتـحقــني بـ ـ ــاخلـ ـ ــدم ـ ـ ــة  15ألف ـ ـ ـاً.
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