
من االنتقال إىل التحّول
يف 14 حزيران/يونيو 2010, عقد مجلس النواب العراقي الجديد اجتامعاً 
للمرة األوىل بعد 99 يوماً من انتخابات 7 آذار/مارس الربملانية. ويف جلسة 

استمرت أقل من 30 دقيقة، أدى 325 نائباً اليمني القانونية، ومن ثم 
تم تأجيل الجلسة. وكان من املقرر أن ينعقد االجتامع املقبل للمجلس 
يف نهاية متوز/يوليو، وأن يحاول شغل املنصبني األساسيني لرئيس مجلس 

النواب ورئيس الجمهورية. 
      وقد جعلت طبيعة التنافس املتقارب النتخابات آذار/مارس من 

تشكيل الحكومة العراقية يف املستقبل أمراً غري مؤكد متاما. إذ مل تفز أي 
من الكتل السياسية باملقاعد الـ163 املطلوبة لتشكيل الحكومة؛ وتستمر 

املفاوضات لبناء ائتالف حاكم. وقد فاز تحالف العراقية الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء السابق إياد عالوي بأكرب عدد من املقاعد )91( عىل أساس 

برنامج وطني اجتذب أنصاراً من الشيعة والسنة، إال أن ذلك مل يكن 
كافياً لتشكيل حكومة. ويف 10 حزيران/يونيو، قام أصحاب املركزين الثاين 

والثالث، ائتالف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري املاليك 
)89 مقعداً( والتحالف الوطني العراقي )70 مقعداً( بإعالن نيتهام التحالف 
معا، إال أنهام مل يتفقا بعد عىل من سيكون رئيساً للوزراء. وبناء عىل ذلك، 

يبقى مسار ما بعد االنتخابات يف العراق، بعد أربعة أشهر من التصويت 
ويف عشية االجتامع الثاين ملجلس النواب، غري محدد.

     وقد جعلت طبيعة التنافس املتقارب النتخابات آذار/مارس ومبجرد 
تشكيل الحكومة الجديدة، فإن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الجديد 

سوف يتحوالن إىل تناول جدول أعامل ترشيعي ضخم. ومن بني القضايا 
الخالفية العديدة التي يجب النظر فيها هي الحاجة إىل إقرار حزمة قوانني 

خاصة بالهيدروكربونات )النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم الحجري( 
قد تم تأجيلها لفرتة طويلة، ومستقبل مؤسسات مكافحة الفساد يف 

العراق، وديناميكيات عالقة إقليم كردستان مع بغداد، وتعديالت عىل 

الدستور العراقي.

استقالة وزير الكهرباء 
يف أواخر حزيران/يونيو، حيث ارتفعت درجات 

الحرارة فوق 120 درجة فهرنهايت، خرج 
العراقيون إىل الشوارع يف عدد من مدن الجنوب 

لالحتجاج عىل عدم كفاية التيار الكهربايئ التي 
قيّدت الكثري من العائالت بأقل من أربع ساعات 
من الكهرباء يومياً. يف حني أن إمدادات الكهرباء 

الحالية تقرتب من أقىص ارتفاع لها يف فرتة ما بعد الحرب، تبقى انقطاعات 
التيار الكهربايئ وعدم كفايته ظواهر شائعة. وقد تحولت املظاهرات إىل 

العنف يف البرصة عندما فتحت قوات األمن العراقية النار عىل جمهور من 
املتظاهرين يف 19 حزيران/يونيو، ما أسفر عن مقتل اثنني من املتظاهرين.
      بعد يومني، استقال وزير الكهرباء العراقي، وتوىل وزير النفط قيادة 

الوزارتني. ورمبا تكون هذه الخطوة مبرشة بإصالحات قادمة؛ وأعلن 
متحدث بأن الحكومة العراقية كانت تناقش دمج وزاريت النفط والكهرباء 

يف وزارة جديدة هي وزارة الطاقة.

الغموض السيايس يهدد استدامة املكاسب األمنية
يف ربع السنة االيل وقعت عدة هجامت عىل 

نطاق واسع تؤكد عىل الوضع األمني الهش يف 
العراق. ففي منتصف حزيران/يونيو، هاجم 

مسلحون مجهولون البنك املركزي العراقي ما 
أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 شخصاً. وبعد 

أسبوع تبع هذا الهجوم انفجار سيارتني ملغومتني 
خارج املرصف العراقي للتجارة. ويف مطلع متوز/يوليو قتل ما يقرب من

 70 حاجاً شيعياً يف سلسلة من التفجريات يف بغداد. وكان أعضاء جامعة 
أبناء العراق، ومعظمهم من السنَّة، هدفاً للعديد من الهجامت يف هذا 
الربع، مبا يف ذلك التفجري االنتحاري الذي وقع يف 18 متوز/يوليو وأسفر

 عن مقتل 40 عضواً كانوا يقفون يف طابور بانتظار الحصول عىل رواتبهم 
التي طال تأجيلها.

سحب القوات األمريكية يستمر وفقاً لجدول زمني
يف 31 آب/أغسطس 2010، تخطط القوات 

األمريكية يف العراق إلبقاء أقل من 50,000 جندي 
أمرييك بقليل يف العراق، وذلك أقل بـ 25,000 
من مستوى منتصف متوز/يوليو وأقل مبا يزيد 

عىل ثلثي الحد األعىل ملا بعد الغزو البالغ حوايل 
170,000 الذي تم بلوغه خالل أوج “الطفرة” 
يف عديد القوات األمريكية عام 2007. وسوف تركز هذه القوات املتبقية 

عىل تحقيق االستقرار عىل تقديم املشورة لقوات األمن العراقية وتدريبها 
للحصول عىل تقرير كامل قم بزيارة املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل www.sigir.mil وتجهيزها، وعىل دعم الفرق األمريكية إلعادة إعامر املحافظات. وتتطلب 
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أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمني القانونية يف أول جلسة للربملان. )صورة للحكومة العراقية(

الخطط الحالية تخفيضاً تدريجياً لعدد القوة العسكرية األمريكية عىل مدى 
الـ 17 شهراً املقبلة، مع وضع جدول زمني ملغادرة جميع القوات األمريكية 

للعراق بحلول 31 كانون األول/ديسمرب 2011.

زعامء جدد، منظامت جديدة
يف 25 حزيران/يونيو، قام الرئيس برتشيح السفري جيمس جيفري ليكون 

السفري األمرييك املقبل يف بغداد. وبعد خمسة أيام، وافق مجلس الشيوخ 
عىل تعيني اللفتنانت جرنال لويد أوسنت ليكون القائد العام املقبل للقوات 
األمريكية يف العراق. وسوف تكون عالقتهام مع الحكومة العراقية الجديدة 

مركزية يف املرحلة املقبلة للعالقات بني الواليات املتحدة والعراق اآلخذة يف 
التطور.

      كام شهد هذا الربع إنشاء منظمتني جديدتني من شأنهام أن تلعبا 
دوراً حاسامً يف جهود إعادة اإلعامر الجارية. ويف أيار/مايو، وقع الرئيس 

أمراً تنفيذياً لتأسيس مكتب الرشاكة االسرتاتيجية يف العراق. إن هذا 
املكتب التابع لوزارة الخارجية سوف يتوىل مهام مكتب املساعدة االنتقالية 

للعراق الذي مل يعد قامئاً اآلن. ويف حزيران/يونيو، تم نقل مسؤوليات 
القيادة املشرتكة السابقة للعقود يف العراق وأفغانستان إىل قيادة العقود 

املُنشأة حديثاً يف القيادة الوسطى األمريكية، والتي سوف ترشف عىل 
العقود يف كافة مجاالت مسؤولية القيادة الوسطى األمريكية.

تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
منذ عام 2004 أسفر العمل الذي قامت به مديرية تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق عن إدانة 31 مواطناً أمريكياً و3 أفراد عسكريني 

أجانب، وفرض عقوبات مالية بلغت أكرث من 70.7 مليون دوالر. يف هذا 
الربع واصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التحقيق يف 112 

قضية مفتوحة، وكان ذلك غالباً بالتعاون مع وكاالت تطبيق قانون أمريكية 
وعراقية ومن بلدان ثالث ودولية. وتشمل املنجزات البارزة يف هذا الربع 

ما ييل:
• اعتقال موظف سابق يف وزارة الخارجية األمريكية، وتوجيه تهمة إليه 

لدوره املزعوم يف مخطط احتيال القيام بتحويل بنيك ملبلغ 147,000 
دوالر ينطوي عىل تحويل مساكن ومكاتب متتلكها الحكومة األمريكية 

لالستعامل الشخيص.
• الحكم عىل كابنت يف الجيش األمرييك بالسجن 30 شهراً بعد إقراره 

بتهمتني فدراليتني تنطويان عىل رسقة أموال مخصصة لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد.

• اتهام كابنت آخر يف الجيش األمرييك بتلقي رشاوي مقابل منح عقود 
خاصة بربنامج االستجابة الطارئة للقائد.

• سلّم ضابط برتبة ميجور يف فيلق قوات مشاة البحرية األمريكية 
نفسه بسبب تهم بأنه أودع أكرث من 440,000 دوالر يف حسابات 

مرصفية أمريكية بعد جولة يف العراق عام 2005 بوصفه موظف 
مشرتيات يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بنرش خمس عمليات تدقيق 

يف هذا الربع، مبا فيها تدقيق كشف عن أن نقاط الضعف يف إجراءات 

وزارة الدفاع للرقابة املالية واإلدارية جعلت الوزارة غري قادرة عىل تحديد 
أوجه رصف %96 من 9.1 بليون دوالر من أموال صندوق تنمية العراق، 

والتي تلقتها من أجل القيام بأنشطة تتصل بإعادة اإلعامر يف العراق. وقد 
قرر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن هذا الوضع نتج، إىل 
حد كبري، عن عدم قيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة املالية، وعدم 

تعيني مكتب منفرد لوزارة الدفاع كوكيل تنفيذي مسؤول عن إدارة أموال 
صندوق تنمية العراق. 

      كام قام املفتش العام الخاص بتدقيق إدارة وزارة الخارجية ملنحة 
مة للمعهد الجمهوري الدويل من أجل أنشطة  مببلغ 50 مليون دوالر مقدَّ

خاصة ببناء الدميقراطية يف العراق، حيث وجد أن عدم كفاية اإلرشاف من 
جانب وزارة الخارجية وضعف تقيّد املعهد الجمهوري الدويل مبتطلبات 

املنحة قد اجتمعا للتسبب يف عدم توفري املعلومات الكافية للحكومة 
األمريكية يف ما يتعلق مبا تم إنجازه، ما عدا عقد 271 دورة تدريبية لحوايل 
5,000 عراقي عىل مدى ما يزيد عن سنتني. ويخطط املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق حالياً إلجراء تدقيق متابعة سوف يدرس معقولية 
التكاليف األمنية املزعومة للمعهد الجمهوري الدويل، وإىل أي مدى قام 

املعهد الجمهوري الدويل بتوثيق نجاحه يف تحقيق أهدافه.

عمليات تدقيق أخرى يف هذا الربع:
• تم التحقيق يف 4.55 بليون من أموال صندوق الدعم االقتصادي 

املخصصة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وسالح الهندسة يف الجيش 
األمرييك، ووجد أن معظم أموال صندوق الدعم االقتصادي قد تم 

تقييدها بالتزامات معينة وتسديدها.
• تم مراجعة سياسات إدارة السجالت يف وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، حيث أنها ذات صلة بربامج إعادة 
إعامر العراق، وتبني أن التحسينات رضورية من أجل تخفيض إمكانية 

تعرضها للفقدان والرسقة.
• تم إعداد تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً من ِقبل مبادرة 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الخاصة بالتدقيق القضايئ 

الذي راجع 108,000 معاملة بلغت قيمتها 35.8 بليون دوالر، وكشف 
عن معلومات أدت إىل فتح 49 تحقيقاً جنائياً.

دراجة نارية وسيارة متت مصادرتهام من موظف عقود وزارة الدفاع الذي اعرتف بأنه مذنب 

بتهمة تهريب مبالغ نقدية وبتهم أخرى.
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أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 شخصاً. وبعد 

أسبوع تبع هذا الهجوم انفجار سيارتني ملغومتني 
خارج املرصف العراقي للتجارة. ويف مطلع متوز/يوليو قتل ما يقرب من

 70 حاجاً شيعياً يف سلسلة من التفجريات يف بغداد. وكان أعضاء جامعة 
أبناء العراق، ومعظمهم من السنَّة، هدفاً للعديد من الهجامت يف هذا 
الربع، مبا يف ذلك التفجري االنتحاري الذي وقع يف 18 متوز/يوليو وأسفر

 عن مقتل 40 عضواً كانوا يقفون يف طابور بانتظار الحصول عىل رواتبهم 
التي طال تأجيلها.

سحب القوات األمريكية يستمر وفقاً لجدول زمني
يف 31 آب/أغسطس 2010، تخطط القوات 

األمريكية يف العراق إلبقاء أقل من 50,000 جندي 
أمرييك بقليل يف العراق، وذلك أقل بـ 25,000 
من مستوى منتصف متوز/يوليو وأقل مبا يزيد 

عىل ثلثي الحد األعىل ملا بعد الغزو البالغ حوايل 
170,000 الذي تم بلوغه خالل أوج “الطفرة” 
يف عديد القوات األمريكية عام 2007. وسوف تركز هذه القوات املتبقية 

عىل تحقيق االستقرار عىل تقديم املشورة لقوات األمن العراقية وتدريبها 
للحصول عىل تقرير كامل قم بزيارة املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل www.sigir.mil وتجهيزها، وعىل دعم الفرق األمريكية إلعادة إعامر املحافظات. وتتطلب 
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الخطط الحالية تخفيضاً تدريجياً لعدد القوة العسكرية األمريكية عىل مدى 
الـ 17 شهراً املقبلة، مع وضع جدول زمني ملغادرة جميع القوات األمريكية 

للعراق بحلول 31 كانون األول/ديسمرب 2011.

زعامء جدد، منظامت جديدة
يف 25 حزيران/يونيو، قام الرئيس برتشيح السفري جيمس جيفري ليكون 

السفري األمرييك املقبل يف بغداد. وبعد خمسة أيام، وافق مجلس الشيوخ 
عىل تعيني اللفتنانت جرنال لويد أوسنت ليكون القائد العام املقبل للقوات 
األمريكية يف العراق. وسوف تكون عالقتهام مع الحكومة العراقية الجديدة 

مركزية يف املرحلة املقبلة للعالقات بني الواليات املتحدة والعراق اآلخذة يف 
التطور.

      كام شهد هذا الربع إنشاء منظمتني جديدتني من شأنهام أن تلعبا 
دوراً حاسامً يف جهود إعادة اإلعامر الجارية. ويف أيار/مايو، وقع الرئيس 

أمراً تنفيذياً لتأسيس مكتب الرشاكة االسرتاتيجية يف العراق. إن هذا 
املكتب التابع لوزارة الخارجية سوف يتوىل مهام مكتب املساعدة االنتقالية 

للعراق الذي مل يعد قامئاً اآلن. ويف حزيران/يونيو، تم نقل مسؤوليات 
القيادة املشرتكة السابقة للعقود يف العراق وأفغانستان إىل قيادة العقود 

املُنشأة حديثاً يف القيادة الوسطى األمريكية، والتي سوف ترشف عىل 
العقود يف كافة مجاالت مسؤولية القيادة الوسطى األمريكية.

تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
منذ عام 2004 أسفر العمل الذي قامت به مديرية تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق عن إدانة 31 مواطناً أمريكياً و3 أفراد عسكريني 

أجانب، وفرض عقوبات مالية بلغت أكرث من 70.7 مليون دوالر. يف هذا 
الربع واصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التحقيق يف 112 

قضية مفتوحة، وكان ذلك غالباً بالتعاون مع وكاالت تطبيق قانون أمريكية 
وعراقية ومن بلدان ثالث ودولية. وتشمل املنجزات البارزة يف هذا الربع 

ما ييل:
• اعتقال موظف سابق يف وزارة الخارجية األمريكية، وتوجيه تهمة إليه 

لدوره املزعوم يف مخطط احتيال القيام بتحويل بنيك ملبلغ 147,000 
دوالر ينطوي عىل تحويل مساكن ومكاتب متتلكها الحكومة األمريكية 

لالستعامل الشخيص.
• الحكم عىل كابنت يف الجيش األمرييك بالسجن 30 شهراً بعد إقراره 

بتهمتني فدراليتني تنطويان عىل رسقة أموال مخصصة لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد.

• اتهام كابنت آخر يف الجيش األمرييك بتلقي رشاوي مقابل منح عقود 
خاصة بربنامج االستجابة الطارئة للقائد.

• سلّم ضابط برتبة ميجور يف فيلق قوات مشاة البحرية األمريكية 
نفسه بسبب تهم بأنه أودع أكرث من 440,000 دوالر يف حسابات 

مرصفية أمريكية بعد جولة يف العراق عام 2005 بوصفه موظف 
مشرتيات يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بنرش خمس عمليات تدقيق 

يف هذا الربع، مبا فيها تدقيق كشف عن أن نقاط الضعف يف إجراءات 

وزارة الدفاع للرقابة املالية واإلدارية جعلت الوزارة غري قادرة عىل تحديد 
أوجه رصف %96 من 9.1 بليون دوالر من أموال صندوق تنمية العراق، 

والتي تلقتها من أجل القيام بأنشطة تتصل بإعادة اإلعامر يف العراق. وقد 
قرر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن هذا الوضع نتج، إىل 
حد كبري، عن عدم قيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة املالية، وعدم 

تعيني مكتب منفرد لوزارة الدفاع كوكيل تنفيذي مسؤول عن إدارة أموال 
صندوق تنمية العراق. 

      كام قام املفتش العام الخاص بتدقيق إدارة وزارة الخارجية ملنحة 
مة للمعهد الجمهوري الدويل من أجل أنشطة  مببلغ 50 مليون دوالر مقدَّ

خاصة ببناء الدميقراطية يف العراق، حيث وجد أن عدم كفاية اإلرشاف من 
جانب وزارة الخارجية وضعف تقيّد املعهد الجمهوري الدويل مبتطلبات 

املنحة قد اجتمعا للتسبب يف عدم توفري املعلومات الكافية للحكومة 
األمريكية يف ما يتعلق مبا تم إنجازه، ما عدا عقد 271 دورة تدريبية لحوايل 
5,000 عراقي عىل مدى ما يزيد عن سنتني. ويخطط املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق حالياً إلجراء تدقيق متابعة سوف يدرس معقولية 
التكاليف األمنية املزعومة للمعهد الجمهوري الدويل، وإىل أي مدى قام 

املعهد الجمهوري الدويل بتوثيق نجاحه يف تحقيق أهدافه.

عمليات تدقيق أخرى يف هذا الربع:
• تم التحقيق يف 4.55 بليون من أموال صندوق الدعم االقتصادي 

املخصصة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وسالح الهندسة يف الجيش 
األمرييك، ووجد أن معظم أموال صندوق الدعم االقتصادي قد تم 

تقييدها بالتزامات معينة وتسديدها.
• تم مراجعة سياسات إدارة السجالت يف وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، حيث أنها ذات صلة بربامج إعادة 
إعامر العراق، وتبني أن التحسينات رضورية من أجل تخفيض إمكانية 

تعرضها للفقدان والرسقة.
• تم إعداد تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً من ِقبل مبادرة 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الخاصة بالتدقيق القضايئ 

الذي راجع 108,000 معاملة بلغت قيمتها 35.8 بليون دوالر، وكشف 
عن معلومات أدت إىل فتح 49 تحقيقاً جنائياً.

دراجة نارية وسيارة متت مصادرتهام من موظف عقود وزارة الدفاع الذي اعرتف بأنه مذنب 

بتهمة تهريب مبالغ نقدية وبتهم أخرى.
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