
بعد عام 2003. وستؤدي احتامالت زيادة اإليرادات من صادرات النفط 
إىل اعتامد الحكومة العراقية مليزانية قياسية للعام 2012، حيث ستصل 

إىل قمة أكرث من 100 مليار دوالر )مرتفعة عن معدل 2011 البالغ 
82.6 مليار دوالر(. 

• بذل جهود جديدة لتسوية القضايا العالقة. جاءت املشاحنات السياسية 
عىل قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره لتثبت إثباتاً كبرياً التنافس 

الجاري بني أفرع السلطة التنفيذية والترشيعية يف العراق، وبني 
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان )KRG( يف هذا الربع. 

واقرتح كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء )COM( قوانني 
متنافسة، ولكن مل تطبق أيّاً من اقرتاحاتهم لتصبح قانوناً. حيث جاء 

مرشوع قانون مجلس الوزراء العراقي ليعطي سلطة كبرية عىل إدارة 
املوارد الهيدروكربونية يف العراق إىل مكتب رئيس الوزراء، وهو األمر 

الذي عارضه بشدة مسؤويل حكومة إقليم كردستان.

رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

عمليات التدقيق
نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع عملية تدقيقه 

الثالثة ول صندوق تنمية العراق )DFI(، مبيناً كشف حساب عن 6.6 
مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق كانت تحت سيطرة سلطة 

االئتالف املؤقتة )CPA( عندما اننتهى عملها يف حزيران/يونيو 2004. 
وتوصلت عملية التدقيق إىل أن معظم مبلغ 6.6 مليار دوالر كانت يف بنك 

االحتياط الفيدرايل يف نيويورك والبنك املركزي العراقي )CBI( يف اليوم 
الذي انتهى فيه عمل سلطة االئتالف املؤقتة. وحسب تكهنات البعض، مل 

يفقد هذا املال.  
وتوصلت عمليات التدقيق األخرى التي أجراها املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع إىل ما ييل: 
• أنفقت الواليات املتحدة أكرث من 100 مليون دوالر عىل نظام معالجة 
مياه الرصف الصحي يف الفلوجة عىل مدى السنوات السبع املاضية، 
وهو مبلغ أكرث بثالث مرات عن التكلفة األصلية، وهي تخدم عدد 

سكان أقل بكثري مام كان مخططاً له يف البداية.
• ألغت قيادة القيادة املركزية األمريكية لعمليات التعاقد عدد 16 من 
عقود إعادة اإلعامر من حزيران/يونيو 2008 إىل نيسان/أبريل عام 

2011، وهو عدد أقل بكثري مام ألغته منظمتها السابقة، حيث ألغت 
981 من كانون الثاين/يناير 2005 وحتى منتصف عام 2008. وعزى 

السبب يف هذا االنخفاض غالباً إىل قلة عدد برامج إعادة اإلعامر 
وتحسني الواليات املتحدة إلدارة عمليات التعاقد وتحسني أداء املتعاقد.

• طلبت ست منظامت غري ربحية تتلقى األموال األمريكية لتنفيذ برامج يف 
العراق بتكاليف كبرية متنوعة وغري مبارشة إلدارة العقود األمنية، والتي 

ترتاوح من نحو 5000 دوالر إىل أكرث من  900000 دوالر.
• اتخذت كالً من القيادة املركزية األمريكية وو القوات األمريكية يف العراق 
و فيلق املهندسني بالجيش األمرييك )USACE( إجراءات كافية إلغالق 

24 من عدد 26 من توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
من عمليات التدقيق املوجهة لهم.

• ال توجد أمور هامة تتعلق بوضع مبلغ 1.1 مليار دوالر تقريباً واملوجود 
يف صناديق الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون 

للسنة املالية 2006 حتى السنة املالية 2010 واملخصصة ملكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يف العراق. 

ومنذ عام 2004، نرشت مديرية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق 201 من التقارير.

التحقيقات
توصلت أعامل التحقيقات التي أجراها بها املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، حتي اآلن، إىل 68 الئحة اتهام و57 من اإلدانات و35 من 

االعتقاالت وأكرث من 154 مليون دوالر من العقوبات النقدية. شملت 
إنجازات التحقيق الهامة يف هذا الربع ما ييل: 

الحكم عىل عقيد متقاعد يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة عام بتهمة   •
قبول الرشاوي مقابل منح العقود 

الحكم عىل مقدم سابق بالسجن ملدة 18 شهرا لقبول الهبات غري   •
مرشوعة من املقاولني العراقيني وللرسقة من الوقود االحتياطي العراقي

الحكم عىل رقيب أول يف الجيش األمرييك سابق بأربع سنوات تحت   •
املراقبة بتهمة التآمر لرسقة املولدات الكهربائية من قاعدة يف املوصل 

وبيعها يف السوق السوداء املحلية
إقرار رقيب يف مشاة البحرية األمريكية بسالح املدفعية بالذنب يف   •

تهمتني بالتآمر لرسقة أكرث من 70 من املولدات الكهربائية من قاعدتني 
أمريكيتني قرب الفلوجة

إقرار موظف مدين يف فيلق املهندسني بالجيش األمرييك سابق بالتآمر   •
لتلقي رشاوى من املقاولني العراقيني 

ويوصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حتى أوائل ترشين 
 األول/أكتوبر العمل عىل

 101 من التحقيقات املفتوحة. 

التغري يف أوضاع الرشاكة االسرتاتيجية بني الواليات 
املتحدة والعراق 

سيمثل يوم 31 كانون األول/ديسمرب 2011 العالمة الفاصلة لبداية مرحلة 
جديدة من الرشاكة االسرتاتيجية املستمرة بني الواليات املتحدة والحكومة 

العراقية )GOI(. وستنتهي املهمة العسكرية األمريكية يف العراق بإنهاء 
العمل يف كل قواعد القوات األمريكية يف العراق )USF-I( قريباً أو نقلها 
إىل قوات األمن العراقية )ISF(.   وابتداء من العام ،2012 فإن العالقات 

بني الواليات املتحدة والحكومة العراقية ستكون شبيهة بتلك العالقات 
التي تتمتع بها الواليات املتحدة مع الدول األخرى ذات السيادة التي 

تتلقي كميات كبرية مساعدات الجيش األمرييك واملساعدات االقتصادية 
واملساعدات اإلمنائية. 

وقد تم التحضري لهذه املرحلة الجديدة املقبلة منذ عدة سنوات. فقد 
زادت وزارة الخارجية )DoS( من حجم ونطاق مهمتها. ففي 1 ترشين 

األول/أكتوبر 2011، افتتح مكتب جديد من مكاتب التعاون األمني   
العراقي )OSC-I(. وهو اآلن النقطة املحورية لتعاون الواليات املتحدة 

األمني مع العراق. كام شهد 1 ترشين األول/أكتوبر أيضاً عىل بداية مهمة 
مساعدة وزارة الخارجية للرشطة. وسوف تختلف هذه املهمة جذرياً عن 

املبادرات السابقة األكرب حجامً واألكرث تركيزا عىل الناحية التكتيكية يف 
تدريب الرشطة والتي كانت تديرها قوات الجيش األمريكية. 

برنامج وزارة الخارجية لتطوير الرشطة
أفتتح مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية )INL( رسمياً بعد 
أكرث من عامني من التخطيط برنامج تطوير الرشطة )PDP( يف 1 ترشين 

األول/أكتوبر. وسيتم توظيف حوايل 115 من املستشارين األمريكيني 
يف برنامج تطوير الرشطة لتقديم النصح واملساعدات األخرى ملسؤويل 

وزارة الداخلية )MOI(. ويف ظل أوضاع امليزانية غري الواضحة، فإن وزارة 
الخارجية متيض يف مراحل تدريجية متمهلة يف الربنامج، باستثناء الطائرة 

املخطط لها أن تنقل املستشارين ملنشآت وزارة الداخلية يف جميع أنحاء 
العراق. وتظهر وثائق مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 

أنه سيتم استخدام حوايل 12٪ من األموال لتمويل برنامج تقديم املشورة 
والتوجيه للرشطة العراقية، مبا يتوازن مع املخصص لدفع مدفوعات األمن 

وخدمات دعم الحياة. 
نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع تقرير 
تدقيق جديد حول برنامج تطوير الرشطة. وبنّي التقرير عدة تحديات 

كبرية:
• افتقار وزارة الخارجية إىل تقييم حايل للقدرات األساسية للرشطة العراقية. 

• ال متلك وزارة الخارجية خطة شاملة ومفصلة مبا يكفي لتحديد األهداف 
املرجوة بوضوح.  

• مل تحصل بعد وزارة الخارجية عىل ما يكفي من االلتزامات الخطية من 
الحكومة العراقية بشأن دعمها لربنامج تطوير الرشطة. 

أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف ترشين األول/
أكتوبر مقابلة مع مسؤول كبري يف وزارة الداخلية بعد طول انتظار حول 
برنامج تطوير الرشطة. واقرتح أن "يأخذ مسئولو الواليات املتحدة أموال 
الربنامج واألموال املرصودة واستخدامها ليشء ميكن أن يعود بالنفع عىل 

شعب الواليات املتحدة، ألن فائدة 1 مليار دوالر ستكون ضئيلة جداً لوزارة 
الداخلية".

التعاون األمني   بني البلدين
سيتوىل مكتب التعاون األمني العراقي الجديد إدارة الجهود الجارية 

لدعم قوات األمن العراقية، مبا يف ذلك التدريب عىل االستخدام السليم 
ألنظمة التسليح املتقدمة األمريكية )مثل، طائرة F-16 ودبابات القتال 
الرئيسية أبرامز M1(. وبحلول كانون الثاين/يناير 2012، سيدعم مكتب 
التعاون األمني العراقي 183 من عمليات املبيعات العسكرية الخارجية 

)FMS( التي متولها العراق، والتي تقدر قيمتها بنحو 7.5 مليار دوالر، مع 
185 عملية إضافية متولها الواليات املتحدة "عمليات املبيعات العسكرية 
الخارجية املرصودة"، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار دوالر. ومع ذلك 
فقد يستغرق األمر سنوات، قبل قوات أن تتمكن قوات األمن العراقية 

متاماً من الدفاع عن العراق داخلياً وخارجياً. ويف هذا الربع، أعلنت 
الحكومة العراقية أنها تجري تقييامً عىل كل محافظة لتحديد متى ميكن 

للرشطة العراقية تحمل املسؤولية الكاملة عن جميع املهام األمنية يف املدن 
العراقية. باإلضافة إىل ذلك، أبلغ رئيس هيئة األركان يف وزارة الدفاع مؤخراً 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن العراق لن يكون قادراً عىل 
توفري الدفاع الخارجي الكامل حتى النصف األول من العقد املقبل. وأكد 
عىل أن القوة الجوية العراقية متلك الحد األدىن من القدرات، وال ميكنها 

تأمني األجواء العراقية لعدة سنوات أخرى. 

التطورات يف العراق
حدثت تطورات رئيسية عديدة يف هذا الربع السنوي من شأنها أن تؤثر 

عىل طبيعة املؤسسات الدميقراطية العراقية الوليدة يف السنوات القادمة: 
• قوانني مكافحة الفساد الجديدة. أقر مجلس النواب )CoR( قوانني 
جديدة تعيد تنظيم اثنني من وكاالت مكافحة الفساد الرئيسية يف 

العراق، وهام هيئة النزاهة )COI( وديوان الرقابة املالية. وباملثل، وافق 
برملان كردستان العراق عىل ترشيع إلقامة أول وكالة مستقلة ملكافحة 

الفساد يف إقليم كردستان. 
• قيادة جديدة للوكالة. توىل قادة جدد دفات القيادة يف كالً من هيئة 
النزاهة ووزارة الكهرباء، وتوىل كالً منهام منصبه بعد الرحيل املثري 

للجدل لسلفه. 
• رقم قيايس جديد يف إنتاج النفط. يف آب/أغسطس أنتج العراق 2.65 

مليون برميل يومياً من النفط، ليكون بذلك أعىل معدل إنتاج شهري 

للحصول على التقرير الكامل
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