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  تمهيد
  

 الذآرى الخامسة لتعييني بحلول الواقع تصدر في تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية
بعد هذا التعيين بوقت قصير، اجتمعت بوزير الدفاع دونالد رمسفيلد الذي . عراقآمفتش عام في ال

 انها مهمة ؟ة هذه الوظيفتلماذا أخذ: "آانت آلماته األولى. مهمتيناقشة مآنت أرفع له التقارير ل
ي  خالل األسابيع التالية عندما قمت بزيارت المذهل"الترحيب" هذا  لي قدمابدأت أفهم لماذ". مستحيلة

، التي آانت آنذاك (CPA)األولى إلى العراق للبدء بإعداد اإلشراف على سلطة االئتالف المؤقتة 
آان مكتبي في القصر الجمهوري الذي استضاف سلطة االئتالف . مكلفة مهمة إعادة إعمار العراق

ي لسلطة  مجاورًا لمكتب المراقب المال– والذي سوف يستضيف الحقًا السفارة األميرآية –المؤقتة 
مبالغ آبرى من األموال النقدية تخرج بسرعة من : ن ما شاهدته آان مثيرًا للقلقإ. االئتالف المؤقتة

لن نستطيع : "في وقت الحق من ذلك اليوم، وأنا أسير في قاعات القصر، سمعت أحدهم يقول. الباب
  ". عام جديد هناشفهناك مفت. فعل ذلك بعد اليوم

  
مدى التحديات الذي سيشكلها تنفيذ لى شارات عاإل ىآانت أولالمنذرة  الحمراء اإلشاراتهذه   

 ، والمنتج، المهنيالسلوك وهو ،لكن ذلك لم يكن مستحيًال لسبب رئيسي. اإلشراف في العراق
 مكتب  مهمةوالشجاع للعديد من المدققين والمفتشين والمحققين الذين عملوا بدأب واجتهاد ألداء

  .(SIGIR)مار العراق المفتش العام إلعادة إع
  

 مليار دوالر من ٥٠سلطة إشراف مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق غّطت حوالي 
في حد ا أآبر جهد إغاثة وإعادة إعمار لبلد و–األموال األميرآية التي خصصها الكونغرس للعراق 

لطيف واسع  لصالح قّف دوالرات دافع الضرائب األميرآي تدهذا البحر من. تاريخ الواليات المتحدة
 بين تدريب الجيش والشرطة العراقيين وبين بناء مشاريع آهربائية تراوحت المبادرات التي من
بين جهود دعم بناء الديمقراطية وتعزيز تنفيذ الموازنات من ِقَبل مجالس و ،طية ومائية آبرىفنو

لحكومة العراقية على  حكم القانون لضمان أن تسهر ا فيصالحاتاإل وبين تمويل ،المحافظات
 هذا التقرير، الكثير يوثقهبعض هذه المبادرات نجح لكن، آما . استدامة ما قدمته البرامج األميرآية

  .منها لم ينجح
  

 ف لغاية آخر خري٢٠٠٢ تجربة إعادة إعمار العراق من أواسط الدروس القاسيةُتراجع 
.  المفتش العام، ليست هذه الدراسة تدقيقًافعلى غرار تقارير الدروس المكتسبة السابقة لمكتب. ٢٠٠٨

النصح والتوصيات حول "بدًال من ذلك، أنها تنبعث من التكليف الذي منحنا إياه الكونغرس لتقديم 
في البرامج التي أنشأت إلغاثة وإعادة "  والفعالية والكفاءة، االقتصادعزيزالسياسات الرامية إلى ت

  .إعمار العراق
  

 التسلسل الزمني لبرنامج إعادة إعمار العراق رابطًا معًا حسبًا مرتبًا يقدم التقرير تاريخ
  : منها،عددًا من المواضيع

  

  .التحديات الهائلة التي شكلتها المشاآل األمنية بوجه جهود إعادة البناء •
 .المتكررة في مسار إستراتيجية إعادة اإلعمار التفاعليةوالتغّيرات الدراماتيكية  •
 .عن التبديل المتواصل للموظفين على آل مستوىاالضطراب الناشئ  •
 .قد وإدارة البرنامجا للتعالكافيةالهدر الذي سببته الممارسات غير  •
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والتناقض في  ضعف وحدة القيادة بسبب الوآاالت  مختلفلجهود بينلالتكامل ضعف  •
 . الجهودوحدة

 
 يفّسر هذه – الوقائعية  والتفاصيل، والمقابالت الموجزة، عبر المشاهد–نّص هذا التقرير إن 

ما قبل الحرب لعراق ما بعد ل والمفكك الضيق النظرلتخطيط ا:  آل من التاليالمواضيع عن طريق
زم لبرنامج سلطة االئتالف المؤقتة  الطموح أآثر من الال،؛ التوسع الكبير، وفي نهاية المطافبالحر

  الرد، التمرد التفجرمني والتي تطلبتها إعادة البرمجات المتأثرة بالوضع األ،إلعادة إعمار العراق
 دور ازدياد؛  وة األميرآية العسكريالمستخدمة في رفع وتيرة الجهود جدًا بالموارد القوية المتمثل

  .نفسهالعراق في إعادة إعمار 
  

 بعض األسئلة الهامة حول البرنامج األميرآي إلغاثة ن عجيبهذا ُي الدروس القاسيةتقرير 
  :في العراقوإعادة اإلعمار 

  

جبهة البنية ب بوجه عام، آال، فيما يتعلق هل حّقق البرنامج األهداف التي وضعها لنفسه؟ •
 إنتاج.  فيما يتعلق بتنمية قوات األمن العراقية، نعم،بوجه عام آخرلكن، و .التحتية

الكهرباء والنفط ال زال دون األهداف التي وضعتها سلطة االئتالف المؤقتة قبل أآثر من 
 في قطاعي المياه والصحة المنجزة بنجاح آما أن عدد المشاريع ،س سنواتخم

 وزيادة آبيرة في  فاشلةلكن، بعد عدة انطالقاتو. األساسيين آانت دون اآلمال بكثير
االستثمارات األميرآية، حققت قوات األمن العراقية قدرات عمالنية ذات شأن على 

  العامة للوحدات ومستويات األداء الكامنةالرغم من الشكوك الُمتبقية حول الجهوزية
 .لديها

  

هدر، نعم؛ بالنسبة ل بالنسبة ل الهدر واالحتيال؟عبئًا ثقيًال جدًا بما يخص البرنامج حمّلهل  •
  األساسية، والنفقات العامة الربحاالستخدام المفرط لعقود الكلفة زائد. آاللالحتيال، 

 جمارطة للمقاولين، والتأخيرات غير المقبولة للبرالكبيرة للمقاولين، ورسوم المكافأة المف
صحيح أن مكتب . بئوالمشاريع، ساهمت آلها في هدر آبير لدوالرات دافع الضرا

المفتش العام ووآاالت فرض تطبيق القانون األخرى قد اآتشفت أمثلة شنيعة من 
ل سوى نسبة  الجنائية المعروفة لتاريخه ال تمثاألعمالاالحتيال، إال أن حجم إجمالي 

مجمل استثمارات إعادة اإلعمار، آما أن عدد األفراد بالمقارنة مع مئوية صغيرة نسبيًا 
األغلبية الكبرى للذين خدموا البرنامج األميرآي إلعادة ف.  آان متدنيًا نسبيًاالمعنيين بذلك

 .شريفةذلك بصورة ب  قاموا والمقاولون، أقامواالمدنيونو الجنود، ،اإلعمار
 

هذا التفسير . األمن بلوغ أهدافها؟ في فشلت جهود إعادة اإلعمار أحيانًا آثيرة لماذا •
 على أنه السبب السائد ألوجه ٢٠٠٣  العامآالف المرات منذ غزوتم تقديمه الوحيد 

لكن هذا التفسير يقود إلى سؤال . التقصير، الكبيرة والصغيرة، في البرنامج األميرآي
 إلى حٍدسعة إلعادة البناء في بيئة أمنية غير مستقرة لماذا جرى تنفيذ خطة وا. آخر

 السعي وراء برامج احذروا: خطير؟ هذا السؤال يؤآد درسًا قاسيًا ُمسيطرًا من العراق
لكن وراء القضية األمنية، . إعادة إعمار آبيرة الحجم بينما النزاعات الكبرى تتواصل

لحكومة األميرآية ال اليهكليات لم تكن لدى ا: تقف حقيقة أخرى مقنعة وال مفر منها
  العام وال الموارد الضرورية لتنفيذ مهمة إعادة اإلعمار التي قررتها في أواسطالراسخة
 لدىآل مرة آان "وزير الدفاع للسياسة، دوغالس فايث، وآيل فكما قال . ٢٠٠٣
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العالمية الواليات المتحدة مشروعًا هامًا إلرساء االستقرار وإعادة اإلعمار، منذ الحرب 
 ."الثانية وبعدها، آان علينا أن نرتجل

 
 َتَضّمن مقابالت مع مئات األفراد ومراجعة الدروس القاسية األبحاث الالزمة لكتابة تقرير

تب المفتش العام عمليًا إلى آل العب آبير في تجربة إعادة إعمار كووصل م. آالف المستندات
من ضمن هؤالء، الوزراء . قابالت أو قدموا أجوبة مفيدةالعراق ووافق الجميع تقريبًا على إجراء الم

باول، رمسفيلد، غيتس ورايس؛ مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ناتسيوس، ونائب المدير 
 الوزير فايث؛ السفراء وآيلنيغروبونتي، وج ارميتأ الوزراء وولفويتز، إنغالند، نوابآوندر؛ 

زيد،   والجنراالت غارنر، أبي،ساترفيلد، سبكهارد، تايلور وَسلومبريمر، خليلزاد، آروآر، جفّري، 
، ي وماآكو،ي، بيتريوس، أودييرنو، آياريللي، دمبسيسشز، آايتماآكيرنان، ستروك، إيتون، سان

وأجرينا .  مكتب المفتش العام مقابالت أو أعطوا معلومات أو نصائح مفيدة جميعًا أجرى معهموقد
جعفري، ونواب الن عّالوي وو فيهم رؤساء الوزراء السابقنة العراقيين بمأيضًا مقابالت مع القاد

 .ي، والوزير بابانض، والقاضي راالصميدعي وصالح، والسفير الجلبيرئيس الوزراء 
 

 العام ش بالنسبة لهذه الدراسة المقابالت التي أجراها موظفو مكتب المفتبنفس القدروالمهم 
في عملية " الطوب والمالط" والمقاولين المدنيين الذي نفذوا أشغال مع الجنود والرسميين الحكوميين

ويتحدث التقرير أيضًا عن جهاز مدققي وُمفتشي ومحققي مكتب المفتش . إغاثة وإعادة إعمار العراق
  .العام، آما وعن تقارير من أجهزة تحقيق أخرى

  
.  إال أنها آانت خطرة،"مستحيلة"صحيح أن مهمة اإلشراف هذه لم تكن . مةتأخيرًا، نقطة قا

في . قات غير مباشرة في العراقطل، أصيب خمسة موظفين من مكتب المفتش العام ب٢٠٠٧خالل 
جراء أصيب بها ، توفي ُمدقق مكتب المفتش العام بول آونفيرس إثر جروح ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤

ولجميع الذين قدموا  التقرير ُمكّرس له اهذ.  للمنطقة الخضراء عيد الفصحقصف من الصواريخ يوم
  .حياتهم في العراق في خدمة بلدنا

  

  ستيوارت دبليو بووين االبن

  
  المفتش العام

   ٢٠٠٩فبراير / شباط٢
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  الشخصيات األميرآية الرئيسية في إعادة إعمار العراق
  

 – ٢٠٠٣يوليو /تموز( للقوات المسلحة األميرآية ى قائد القيادة الوسط– زايد الجنرال جون أبي
  )٢٠٠٧مارس /رآذا
  

مجلس األمن  في  لشؤون الشرق األدنى األولمديرالو الخاص للرئيس، المعاون – ز أبرامتإليو
؛ نائب مستشار األمن القومي )٢٠٠٥فبراير / شباط– ٢٠٠٢ديسمبر /آانون األول(القومي 

  ).٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٥فبراير /شباط(إلستراتيجية الديمقراطية العالمية 
  

أغسطس /آب( مديرة بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في العراق – أريليانو" بامبي"هيلدا 
  ).٢٠٠٧أغسطس / آب– ٢٠٠٦

  
  ).٢٠٠٦فبراير / شباط– ٢٠٠١مارس /آذار( نائب وزير الخارجية – جاريتشارد آرميت

  
؛ )٢٠٠٦إبريل / نيسان– ٢٠٠٣يونيو /حزيران(مدير مكتب اإلدارة والموازنة –جوشوا بولتن 

  ).٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٦إبريل /نيسان(رئيس موظفي البيت األبيض 
  

 فرقة منطقة –سالح الهندسة في الجيش األميرآي لقائد ال الجنرال – بوستيك. ياللواء توماس ب
  ).٢٠٠٥يونيو / حزيران٠ ٢٠٠٤يونيو /زيرانح(الخليج 

  
يونيو / حزيران– ٢٠٠٣مايو /أيار(طة االئتالف المؤقتة مدير سل– الثالثبول بريمر . لإالسفير 
  ).٢٠٠٤يونيو / حزيران– ٢٠٠٣مايو /أيار(؛ مندوب الرئيس للعراق )٢٠٠٤

  
   رئيس الواليات المتحدة–الرئيس جورج دبليو بوش 

  
 آانون – ٢٠٠١أآتوبر /تشرين األول( مدير هيئة األرآان المشترآة – الجنرال جورج آيسي

 – ٢٠٠٤ ويوني/حزيران(؛ قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق )٢٠٠٣ يناير/الثاني
  ). الوقت الحاضر– ٢٠٠٧إبريل /نيسان(؛ رئيس أرآان الجيش األميرآي )٢٠٠٧فبراير /شباط

  
مكتب آسيا والشرق األدنى، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مدير  معاون –  وندي تشامبرلنةالسفير

  ).٢٠٠٣ديسمبر /األول آانون – ٢٠٠٢ديسمبر /آانون األول(
  

  . نائب رئيس الواليات المتحدة–تشيني . ينائب الرئيس ريتشارد ب
  

 الفيلق؛ قائد )٢٠٠٥ – ٢٠٠٣(فرقة الخيالة األولى ل الجنرال القائد – الفريق أول بيتر آياريللي
  ).٢٠٠٦ديسمبر /ل آانون األو– ٢٠٠٦يناير /آانون الثاني( العراق –المتعدد الجنسيات 

  
مارس /ذارآ( المدير المشارك لبرامج األمن القومي، مكتب اإلدارة والموازنة –روبين آليفالند 

  ).٢٠٠٥يونيو / حزيران– ٢٠٠١
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  ) الوقت الحاضر– ٢٠٠٧مارس /آذار( سفير الواليات المتحدة لدى العراق – السفير رايان آروآر

  
 – ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول(ميرآية للتنمية الدولية في العراق  الوآالة األبعثة مدير –آريستوفر آرولي 

  ).الوقت الحاضر
  

 ٠ ٢٠٠٣يونيو /حزيران ( األولىلفرقة المدّرعة ل الجنرال القائد–  دمبسي.الفريق أول مارتن إي
أغسطس /آب(؛  قائد القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق )٢٠٠٥يوليو /تموز
  المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية قيادةقائد؛ نائب )٢٠٠٧يونيو /زيران ح– ٢٠٠٥

المنطقة الوسطى للقوات المسلحة قيادة  ل؛ القائد بالوآالة)٢٠٠٨مارس / آذار– ٢٠٠٧سطس غأ/آب(
  ).٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٨مارس /آذار (األميرآية

  
ابع للمساعدة العسكرية لالئتالف ومكتب التعاون األمني قائد فريق التدريب الت–اللواء بول إيتون 

  ).٢٠٠٤يونيو / حزيران– ٢٠٠٣يونيو /حزيران(
  

  ).٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٦يناير /آانون الثاني( نائب وزير الدفاع –غوردن إنغالند 
  

  ).٢٠٠٥أغسطس / آب– ٢٠٠١يوليو /تموز( وزير الدفاع للسياسة وآيل –دوغالس فايث 
  

 آانون – ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني(مديرة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية –هنرييتا فور 
  ).٢٠٠٩يناير /الثاني

  
 ٢٠٠٠يوليو /تموز( قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية قائد –الجنرال تومي فرانكس 

      ).٢٠٠٣يوليو / تموز–
  

آانون (ير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية مد– جاي غارنر) المتقاعد(الفريق أول 
  ).٢٠٠٣مايو / أيار– ٢٠٠٣يناير /الثاني

  
  .) الوقت الحاضر– ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول( وزير الدفاع –روبرت غيتس 

  
 – ٢٠٠٢ديسمبر /آانون األول (الرابعة المشترآة اتقائد قوة المهم– ينزالعميد ستيفن هوآ

يونيو / حزيران– ٢٠٠٣إبريل /نيسان(قوة المهمة فجر لجنرال القائد ؛ ال)٢٠٠٣مارس /آذار
يونيو / حزيران– ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول( آهرباء العراق استعادةقوة مهمة ل؛ الجنرال القائد )٢٠٠٣
٢٠٠٤.(  

  
  ).٢٠٠٥إبريل / نيسان– ٢٠٠٤أغسطس /آب(مدير مكتب المشاريع والعقود – تشارلز هّس
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مارس / آذار– ٢٠٠٤ ويوني/حزيران ( الدبلوماسيةائب رئيس البعثة ن– السفير جيمس جفّري

أغسطس / آب– ٢٠٠٥أغسطس /آب(؛ مستشار أول لوزيرة الخارجية حول العراق )٢٠٠٥
يوليو / تموز– ٢٠٠٦أغسطس /آب (ى؛ نائب معاون الوزير الرئيسي لشؤون الشرق األدن)٢٠٠٦
  )٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٧أغسطس /آب(؛ نائب مستشار األمن القومي )٢٠٠٧

  
مارس / آذار– ٢٠٠٦يونيو /حزيران( سفير الواليات المتحدة لدى العراق – السفير زلماي خليلزاد

٢٠٠٧.(  
  

 نائب معاون مدير آسيا والشرق األدنى في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية – جيمس آوندر
آسيا والشرق األدنى في الوآالة األميرآية  مدير؛ معاون )٢٠٠٤يوليو / تموز– ٢٠٠٢يوليو /تموز(

؛ معاون المدير بالوآالة في الوآالة )٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٤يوليو /تموز(للتنمية الدولية 
  ).٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٦يوليو /تموز(األميرآية للتنمية الدولية 

  
يوليو / تموز– ٢٠٠٥إبريل /نيسان( الدولية  مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية– داون ليبيري

٢٠٠٦.(  
  

فبراير / شباط– ٢٠٠٣مارس /آذار(  مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية - لويس لوك
٢٠٠٤.(  

  
 فرقة منطقة –سالح الهندسة في الجيش األميرآي ل الجنرال القائد – ماآكوي. ايتشاللواء وليام 

  ).٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٥يونيو /حزيران(الخليج 
  

 – ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول( البرية للقوات المشترآة العناصرقيادة  قائد–الفريق أول ديفيد ماآكيرنان 
  ).٢٠٠٣مايو /أيار

  
 – ٢٠٠٣إبريل /نيسان( رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة - بيتر ماآفرسون 

  ).٢٠٠٣سبتمبر /أيلول
  

 – ٢٠٠٢أغسطس /آب(الرئيس، المجموعة القيادية التنفيذية لمجلس األمن القومي  –فرانك ميلر 
آانون (؛ المدير األول لسياسة الدفاع ومراقبة التسلح، مجلس األمن القومي )٢٠٠٣مارس /آذار
  ).٢٠٠٥مارس / آذار– ٢٠٠١يناير /الثاني

  
 – ٢٠٠٣مارس /آذار( العراق –ة  نائب مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولي–آريستوفر ميليغان 

٢٠٠٥.(  
  

مايو / أيار– ٢٠٠٣يوليو /تموز(مدير مكتب إدارة البرنامج –ديفيد ناش ) المتقاعد(العميد البحري 
 – ٢٠٠٤يونيو /حزيران(مكتب إدارة إعادة إعمار العراق /؛ مدير مكتب المشاريع والعقود )٢٠٠٤

  ).٢٠٠٤أغسطس /آب
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يناير / آانون الثاني– ٢٠٠١مايو /أيار(ة األميرآية للتنمية الدولية مدير الوآال– أندرو ناتسيوس
٢٠٠٦.(  

  
مارس / آذار– ٢٠٠٤يونيو /حزيران( سفير الواليات المتحدة لدى العراق – السفير جون نغروبونتي

  ).٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٧فبراير /شباط(؛ نائب وزيرة الخارجية )٢٠٠٥
  

 – ٢٠٠١أآتوبر /تشرين األول( الجنرال القائد، فرقة المشاة الرابعة –ييرنو أود. يالجنرال ريموند ت
 – ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول( العراق –؛ قائد الفيلق المتعدد الجنسيات )٢٠٠٤يونيو /حزيران
 الوقت – ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول(؛ قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق )٢٠٠٨فبراير /شباط

  ).الحاضر
  

مدير مكتب اإلدارة والموازنة، سلطة االئتالف المؤقتة –ديفيد أوليفر ) المتقاعد(د البحري العمي
  ).٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني– ٢٠٠٣يونيو /حزيران(
  

 ٢٠٠٣مارس /آذار (ئة الواحدة بعد المالمحمولة جوًالفرقة ل الجنرال القائد –فيد بيتريوس يالجنرال د
يونيو /حزيران(لقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ؛ قائد ا)٢٠٠٤يونيو / حزيران–

 – ٢٠٠٧فبراير /شباط(؛ قائد، القوات المتعددة الجنسيات في العراق )٢٠٠٥سبتمبر / أيلول– ٢٠٠٤
؛ قائد، قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية للواليات المتحدة )٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

  ). الوقت الحاضر– ٢٠٠٨أآتوبر /لتشرين األو(
  

يناير / آانون الثاني– ٢٠٠١يناير /آانون الثاني( وزير الخارجية –آولن باول ) المتقاعد(الجنرال 
٢٠٠٥.(  

  
يناير / آانون الثاني– ٢٠٠١يناير /آانون الثاني( مستشارة األمن القومي –وليزا رايس دآون. د

  ).٢٠٠٩يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٥اير ين/آانون الثاني(؛ وزيرة الخارجية )٢٠٠٥
  

  ).٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول– ٢٠٠١يناير /آانون الثاني( وزير الدفاع –دونالد رمسفيلد 
  

مايو / أيار– ٢٠٠٦مايو /أيار(مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق –لوم السفير جوزيف ّس
٢٠٠٧.(  

  
 – ٢٠٠٣يونيو /حزيران (٧-المشترآة الموحدة اتقائد قوة المهم–الفريق أول ريكاردو سانشيز 

  ).٢٠٠٤يونيو /حزيران
  

؛ )٢٠٠٦يوليو / تموز– ٢٠٠٥مايو /أيار( نائب رئيس البعثة في العراق –السفير ديفيد ساترفيلد 
  ). الوقت الحاضر– ٢٠٠٦أغسطس /آب(مستشار أول لوزيرة الخارجية حول العراق 

  
 – ٢٠٠٦يناير /آانون الثاني(لمشترآة للعقود في العراق قائد القيادة ا–سكوت . ياللواء داريل أ
  ).٢٠٠٨يناير /آانون الثاني
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تشرين األول (رئيس سلطة العقود /  قائد القيادة المشترآة للعقود في العراق –العميد ستيفن سي 
٢٠٠٥ – ٢٠٠٤.(  

  
 – ٢٠٠٥يونيو /حزيران(مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق –السفير دانيال سبكهارد 

  ).٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني– ٢٠٠٦أغسطس /آب(؛ نائب رئيس البعثة )٢٠٠٦أغسطس /آب
  

فبراير /شباط( مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في العراق –ستيفنسن " سبايك"جيمس 
  ).٢٠٠٥مارس / آذار– ٢٠٠٤

  
 – ٢٠٠٣يونيو /حزيران( المؤقتة  نائب مدير العمليات، سلطة االئتالف–الفريق أول آارل ستروك 

؛ الجنرال القائد ورئيس المهندسين، سالح الهندسة في الجيش األميرآي )٢٠٠٣سبتمبر /أيلول
)٢٠٠٧ – ٢٠٠٤.(  
  

مايو / أيار– ٢٠٠٤يوليو /تموز(مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق – تايلور. يالسفير وليام ب
٢٠٠٥.(  

  
 فرقة منطقة الخليج –سالح الهندسة في الجيش األميرآي لنرال  القائد الج– العميد مايكل ِولش

  ).٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول– ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول(
  

  ).٢٠٠٣مارس / آذار– ٢٠٠٢إبريل /نيسان(مدير مشروع مستقبل العراق –توماس واريك 
  

لوآالة األميرآية  مستشار أول إلعادة اإلعمار في مكتب آسيا والشرق األدنى في ا–روس ويّري 
؛ ومدير الوآالة األميرآية )٢٠٠٤أغسطس / آب– ٢٠٠٢أآتوبر /تشرين األول(للتنمية الدولية 
  ).٢٠٠٦مارس / آذار– ٢٠٠٤(للتنمية الدولية 

  
  ).٢٠٠٥مايو / أيار– ٢٠٠١مارس /آذار( نائب وزير الدفاع –بول وولفويتز . د
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  المختصرات
  

AIRP      المتسارعلعراق إعادة إعمار ابرنامج   
BSA      المجلس األعلى للتدقيق 
CAP      برنامج عمل المجتمع المحلي 

CCCI     المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CENTCOM   قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

CERP     برنامج االستجابة الطارئة للقائد    
CFLCC   قيادة العناصر البرية لقوات االئتالف  

CJTF      قوات المهمات المشترآة الموحدة 
CMATT  فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف  

CPA    سلطة االئتالف المؤقتة  
CPA-IG    المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة  
CPATT  فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة  

CPI   هيئة النزاهة العامة  
CSIS    ستراتيجية والدوليةمرآز الدراسات اإل    
CSP      برنامج استقرار المجتمع األهلي  

DART  فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث  
DCAA  وآالة تدقيق العقود الدفاعية  

DFI    صندوق تنمية العراق  
DoD   وزارة الدفاع  
DoD   وزارة العدل  
DoS      وزارة الخارجية  

ePRT     ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة  
ESF      دعم االقتصادصندوق   
FAR      القانون الفدرالي للتّملك  

FEST   ِفَرق اإلسناد الهندسي المتقدمة  
FOB      مرآز العمليات األمامي  
FPS      خدمة حماية المرافق 

GAO   مكتب المحاسبة الحكومية     
GRD    فرقة منطقة الخليج  
GST   ِفَرق دعم المحافظات  
IAF   القوات المسلحة العراقية  

IAMB  يئة الدولية االستشارية والرقابية للعراقاله  
ICDC   قوات الدفاع المدني العراقية  

ICITAP  البرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية   
IDIQ   عقد على أساس تسليم غير محدود وآمية غير محدودة    
IED   جهاز تفجير مرتجل  

IG      المفتش العام  
IGC   لعراقيمجلس الحكم ا  
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IIF   قوة التدخل العراقية  
IIG   الحكومة العراقية المؤقتة  

IJ   قضاة التحقيقات  
IMF      صندوق النقد الدولي  
ING   العراقي الحرس الوطني  
IPS      جهاز الشرطة العراقية  

IRDC   مجلس إعادة إعمار وإنماء العراق  
IRMO    مكتب إدارة إعادة إعمار العراق    
IRRF      ة وإعادة إعمار العراقصندوق إغاث  

ISF      قوات األمن العراقية  
ISFF      صندوق قوات األمن العراقية  

ITAO     مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  
ICC-I     القيادة المشترآة للعقود في العراق  
JMD      وثيقة التوظيف المشترآة  

JSAT      فريق التقييم اإلستراتيجي المشترك  
JSPA      اإلستراتيجي المشترآةالتخطيط والتقييم   

JTS   قوة المهمة المشترآة  
LGP   برنامج الحكم المحلي  

LOGCAP   برنامج زيادة الدعم اللوجيستي المدني  
MAAWS    المال آنظام سالح  

MBPD  مليون برميل في اليوم  
MNC-I   الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  
MNF-I  القوات المتعددة الجنسيات في العراق  

MNSTC-I    القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  
MoD    العراقية(وزارة الدفاع(  
MoI       العراقية(وزارة الداخلية(  
MW   ميغاواط  

NGO   منظمة غير حكومية 
NRRRF  صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية    

NSC   مجلس األمن القومي    
NSPD   التوجيه الرئاسي لألمن القومي  

OIF   عملية حرية العراق  
OMB    مكتب اإلدارة والموازنة  

OPLAN  خطة العمليات  
ORHA  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية  

OTI   مكتب المبادرات االنتقالية  
PCO      مكتب المشاريع والعقود  
PHC      العناية الصحية األولية  
P.L.      مالقانون العا  

PMO   مكتب إدارة البرنامج  
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PRB   مجلس مراجعة البرنامج  
PRDC     لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات  

PRT      ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
QRF      صندوق االستجابة السريعة  
REO   مكتب السفارة اإلقليمي  
REP   طلب االقتراحات  
RIE   إعادة تأهيل قطاع الكهربائي العراقي  
RIO   إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي  

RSCMA   ٢٠٠٨قانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار لسنة  
S/CRS  مكتب منسق إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار التابع لوزارة الخارجية  
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  ١الفصل 

  بداية التخطيط
  

ا آانت رة عم دي فك م يكن ل هل ة الوسطى  تخطط ل ادة المنطق  قي
ة إطالقًا ، ولم يكن لدي أي فكر  (CENTCOM)للقوات المسلحة   

ه  عما آان رؤساء هيئة األرآان المشترآة العسكرية يخططون        .  ل
رف أن   ت أع هآن ن  التوجي ه م انوا يتلقون ذي آ ي ال  السياس

ان          يرمسف يض، آ   يحدد  لد، ومجلس األمن القومي ومن البيت األب
هر إل  " ة أش والي ثالث ديكم ح اءل د    (نش ا بع ة لم ة العراقي الحكوم

  ."*لكي تصبح عاملةو) الحرب
 
  

  الجنرال آولن باول
  )٢٠٠٥-٢٠٠١(وزير الخارجية 

 
 
 

لة من المناقشات جرت خالل                      ّذرة في سلس أصول السياسة األميرآية إلعادة اإلعمار في العراق ُمتج
ف  دآتاتور    ٢٠٠١خري ع ال ل خل ه ألج ي خطط ادة النظر ف اغون بإع وش البنت رئيس ب ر ال دما أم  عن

فيلد       منذ البداية، آان و    )١(.العراقي صدام حسين   د رمس دفاع، دونال د سقوط صدام           ،زير ال ه بع د أن  يعتق
ة             ة انتقالي ة عراقي ى حكوم اد          . حسين، يجب نقل السلطة بسرعة إل ذا االعتق اغون ه عكس رسميو البنت

ة   أن فتصوروا   تبدو آمحررة  القوات المسلحة األميرآي ادر سوف  و .س د أشهر من قلب      تغ  العراق بع
د    هذا السيناريو، لن تظلفي  . النظام ة بع كون الواليات المتحدة بحاجة إلدارة وظائف الحكومة العراقي

  )٢(.أن تكون العمليات القتالية قد توقفت
  

ورت   د تط ة       وق ي وزارة الخارجي ورت ف ام تط ر النظ ول تغيي رى ح ر أخ ة نظ ار  . وجه ض آب بع
ن يكون م    بسبب فكروا ان العراق،   مبنى الوزارة الرسميين في    ذهبي ل ن السهل   تاريخه من العنف الم

 سوف يتطلب التزامًا أميرآيًا     االستبداديإعادة تشكيله، وخلصوا إلى ان غزو العراق واستبدال نظامه          
ى شبك       نطاق هائل سوف ينفذ طيلة فترة عدة سنوات، ويُ      على ة غطي آل شيء من القضاء العراقي إل

راق ةالع وش  .  الكهربائي رئيس ب اول، لل ولن ب ة، آ ر الخارجي ال وزي ل وضوحق دما  "بك ضرب يعن
راق( تحطم )الع ور، سوف ي ة البل ل زجاج ه مث ة. ، فان اك حكوم ون هن ن تك ود الفوضى . ل سوف تس

  )٣(." مليون عراقي واقفين يتطلعون إلى بعضهم البعض٢٥سوف يكون هناك . المدنية
_______________  

  .٢٠٠٨فبراير / شباط٤بق، في آولن باول، وزير الخارجية السا) المتقاعد(مقابلة المفتش العام مع الجنرال *   



*بداية التخطيط *   
 
 

 *٤*  

  
ا             هو ما  التفاعل المتوّتر بين تلك الرؤى المتنافسة       أعطى شكل عملية التخطيط ما قبل الحرب لعراق م

دّ   و. ٢٠٠٣مارس   /بعد الحرب خالل األشهر الخمسة عشرة التي سبقت غزو آذار              م التخطيط،   مع تق
ة        نهم   –حّذر الخبراء داخل وخارج الحكوم دفاع   في بعض ال  من بي داد    –وزارة ال  ان الفشل في اإلع

تثنائية   اطر اس دة لمخ ات المتح ام سوف يعّرض الوالي ر النظ د تغيي اعًا بع ر اتس زام أآث ع ان . اللت وم
ات                            إن الخالف تبدادي، ف م صدام االس ر العراق من حك ى وجوب تحري ومي وافق عل مجلس األمن الق

زو اريخ الغ د الحرب ظلت دون حل لت ا بع د. حول خطة م اعالت نشأتوق ذه التف ات  ه  من التخمين
  . خلع صدام حسينبعالمختلفة لظروف ما قبل الحرب في العراق وحول العواقب التي سوف تت

  
  لمحة تاريخية موجزة عن العراق الحديث

  
ر               ذاك وزي ان آن ذي آ ال ونستون تشرتشل ال  بعد الحرب العالمية األولى بوقت قصير، ق

اني رب البريط واتالح د الق راق، لقائ ي الع ة ف ف : " البريطاني يم يتوق ير اإلقل إن مص
ة ال           مخطط  بصورة آاملة على ما إذا آان باإلمكان رسم          ى النظام بكلف اظ عل ول للحف معق

  .أثبت انه صعب للغاية"  المعقولمخططال "وضع غير ان )٤(".مدمرةتكون 
  

 التي  ١٩١٦نة  بيكو س - عبر اتفاقية سايكس   ملكيتهوادعوا  حدود العراق   رسم البريطانيون   
ة              تتفاوض ة العثماني تباقًا لسقوط اإلمبراطوري  بشأنها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا اس

 تحت االحتالل   القاطنون العراقيون   آان،  ١٩٢٠بحلول  . في نهاية الحرب العالمية األولى    
ب   امهم األجان كاوى ضد حك ن الش ة م اني الئح ي  . البريط يعة ف دين الش ال ال ب رج طال

ذاتي      . كومة إسالمية مستقلة  الجنوب بح  راد في الشمال االستقالل ال وعارض  . وأراد األآ
ي   ل ف ال القبائ ف رج ذي فرضه    مختل ري ال ل القس ام الضرائب والعم بالد نظ اء ال أرج

بعض           . البريطانيون وحدث أحيانًا ان انضم آبار رجال الدين السنة والشيعة إلى بعضهم ال
برًا جتمّرد في بغداد سرعان ما انتشر في البالد مُ        وبدأ  . إلصدار فتوى تدعو إلى العصيان    

  )٥(. جدولهم الزمني لمنح العراق السيادة الكاملةتعجيلالبريطانيين على 
  

ات                  في جهودهم لبناء دولة مستقلة، واجه الرسميون البريطانيون تحدي دمج ثالث هيكلي
ة    وثالث مجموعات إ  )  والمدن ، ورجال الدين  ،القبائل(اجتماعية مختلفة    راد  (ثنية ديني األآ

اطق   ) والعرب الشيعة ،العرب السنةوة،  ّنالُس وب   (، وثالث من  )٦().الشمال، الوسط والجن
ن عا      ائح م ر نص وه إث ذي تبن اف، وال ة المط ي نهاي دوه ف ذي اعتم ل ال ؤون لمالح ة الش

ة  ة، البريطاني ّل و غالعربي رود ب ي إيرت ور ت ر فيصل، ل ك، األمي ان تنصيب مل نس، آ
ة           ١٩٢١ سنة   ، السّني ،تنصيب فيصل .  الجديد لدالبلقيادة   ًا من السياسة المذهبي خ نمط  رّس

  )٧(.المتقلبة التي سوف تثقل آاهل العراق طيلة عقود
  

تقرار                يعية أنتجت عدم االس د  : ممارسة السلطة على يد األقلية السنية على األآثرية الش فق
راق   م الع الل ال   ٥٨حك لة خ ة منفص ين  ٣٧ حكوم نة ب ي ١٩٥٨ورة  وث١٩٢١ س  الت

ه السنة               ١٩٦٣ سنة    )٨(.أطاحت بالنظام الملكي     ذي يسيطر علي ، استولى حزب البعث ال
الب  ر انق م إث ى الحك ي   )٩(.عل رت ف رن الماضي، ظه ن الق بعينات م ط الس ول أواس  بحل

ه          ًا لجارات ة    . العراق طبقة وسطى آانت نموذج نفط المرتفع دة قصيرة   جعلت أسعار ال  لم
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ومي    اتج الق الي الن رد إجم بانيا يتعدى  للف ة ذات نظام     .  اس ة علماني ان دول ذي آ العراق ال ف
 بدا آما لو أنه ُمقبل على التخلص من ماضيه المضطرب،             ،تعليم ممتاز واقتصاد مزدهر   

  .لكن انبعاثه النسبي لم يكن ليدوم
  

ة            ١٩٧٩سنة   ى ، استولى على الحكم صدام حسين الذي غادر المدرسة في المرحل ، األول
م  ة ال وسوف يحك راق طيل دمرة٢٤الع ة ُم ة بكلف نة التالي نة .  س ق صدام ١٩٨٠س ، أطل

ل عراقي        خّلفت بالده في حرب آارثية مع إيران دامت ثماني سنوات            ون قتي .  نصف ملي
يًال من الشبان وهّيجت                         بالد وأهلكت ج ار ال ة قصيرة من ازده رة زمني أنهت الحرب فت

ي        راد      التوترات بين نخبة النظام العربية السنية وب واطنيهم الشيعة واألآ ، ١٩٩٠سنة   . ن م
يج سنة                  غزا صدام حسين الكويت فردت الواليات المتحدة بسرعة ما أدى إلى حرب الخل

ا أصبح   )١٠(.١٩٩١ وات آم ن الق الف عريض م د تح ى ي نعاء عل ة ش زم صدام هزيم  ُه
ة   ، ترك اثر الحروب المتعددة والعقوبات     ٢٠٠٠وبحلول السنة   . نظامه منبوذًا دولياً    الدولي

  . العراق دولة محطمة،الشديدة والحكم القمعي
  

  
  
  

  العراق تحت حكم صدام
ا           ٢٧، عاش سكان العراق البالغ عددهم حوالي        ٢٠٠٣سنة   ى مساحة بحجم آاليفورني  مليون نسمة عل
األراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات المعروفة بمهد الحضارة ولدت ابتكارات رائعة في             . تقريبًا
اته           . تابة والزراعة والقانون والطب والحكم    الك ادت سياس لكن العراق عانى تحت حكم طاغية وحشي ق

ات قاسية            م المتحدة عقوب ه  المدمرة إلى فرض األم بالد،              .  علي ة لل ة المادي ة التحتي دهور البني أ ت د نش لق
ة   ب رب اإليراني ين والح دام حس ال ص ات، وإهم ذه العقوب راء ه ة، ج ة -درجات مختلف رب العراقي وح

  .١٩٩١الخليج سنة 
  

ذاك، ريتشارد        .  للكويت آبيرةخالل حرب الخليج، سبب العراق أضرارًا        تحت إشراف وزير الدفاع آن
ا           ) ديك( ل تحريره تعادة  . تشيني، خطط الرسميون الكويتيون واألميرآيون إلعادة إعمار الكويت قب اس

ال الت            االكويت السريعة لعافيته   ر، عن األعم ا سالح الهندسة في الجيش              نتجت، إلى حد آبي ام به ي ق
ي  يهم  (USACE)األميرآ ا ف اولون الخاصون بم رآة  والمق ل وش رآة بكت د روت اللش راون ان يب ن ت

  )١١(.لعبان الحقًا دورًا آبيرًا في إعادة إعمار العراقتسوف 
  

تعادة  االومع ان صدام حسين أعاد تأهيل بعض الخدمات األساسية بعد حرب الخليج، إال انه ثبت ان        س
ًا              . أصعب بكثير العراق آانت   األآبر لعافية    ات وفرضت حظرًا دولي م المتحدة العقوب فقد فرضت األم

دمار الشامل، األمر                      تية وأسلحة ال ازة الصواريخ البالس على التجارة يهدف إلى حرمان النظام من حي
وع         اقتصاد الع  وقد أصاب ذلك     )١٢(.الذي قّيد قدرة البالد على استعادة العافية       وة بن ر النفطي بق راق غي

اص ة       . خ ّدت البطال ي، تع رن الماض ن الق عينات م ط التس ول أواس ة بحل ة المقنع ين  والبطال  الخمس
ة ذي )١٣(.بالمئ ي ال اتج المحل الي الن د  إجم ان ق نة آ ه س غ ذروت دار ١٩٩٠بل ار دوالر،٧٤٫٩ بمق   ملي

  )١٤(. التسعينات مليار دوالر خالل معظم عقد٢٠  الـظل دونوانخفض و
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ر ومتخلف       ليتحول   تحت حكم صدام، هبط العراق من بلد ذي دخل متوسط يتقدم تدريجيًا              د فقي ى بل . إل
وة           ٦٠، ُترك   "من البحبوحة النسبية إلى الفقر الشديد     "ففي تحوله    دين بق  بالمئة من سكان العراق معتم

بيل عيشهم            ة لس دمها الحكوم ول أواسط ال     )١٥(.على الحصص الغذائية التي تق رن       بحل تسعينات من الق
لم          ام    بواسطة الماضي، آانت هذه الحصص، التي تس ع الع ائم  نظام التوزي دم     الق بالد، تق  ١١٠٠ في ال

  )١٦(.سببة سوء تغذية واسع االنتشاروحدة حرارية فقط للشخص الواحد في اليوم ُم
  

راح           ى اقت م المتحدة   في وجه انعدام االستقرار االجتماعي واالقتصادي المتصاعد، وافق صدام عل األم
ًا ان مطروح ذي آ ذ ال ة من ى الطاول ي الو، ١٩٩١ عل ل ف نفط  ذي تمث ع ال وال بي تخدام أم ماح باس الس

م المتحدة       " النفط مقابل الغذاء  " بموجب برنامج    )١٧(.والغاز لشراء الغذاء واألدوية    د، أدارت األم الجدي
 والعدس والفاصوليا    ءاليلباز طن من الطحين، والزبدة المصفاة، وا      ٤٥٠،٠٠٠التوزيعات الشهرية ل    

ر شبكة من             ة  في قطاع ال   متجر    ٤٤،٠٠٠والسكر والشاي والملح والصابون عب ى  . خاصة الملكي عل
د تويات، أح ان المس امجآ اح   البرن ل بنج ن      يعم د م ة الشخص الواح ة حص ورة فعال وضاعف بص

نفط        في ظل   لكن،   )١٨(.السكان ات ومبيعات ال ا    العقوب ر المشروع،      ، ازدهر االقت   المسموح به صاد غي
ًا ُمنمي وأصابت عدوى الفساد الذي بات مؤسساتيًا آًال من الحكومة وبرامج الدعم التابعة لألمم المتحدة  

  )١٩(.العناصر اإلجرامية القوية داخل العراق
  

ن   العراقية خالل حكم صدام حسين      - العالقات األميرآية  االنقالب في   مع صدام أوًال آحليف ومن          ، ِم
ة                ز ،ثم آعدو  ه النفطي ذه الشكوك   . اد من ريبة العراق بأن الغرب لديه مطامع بشأن أراضيه وثروت ، ه

نقص                    ام الفاسد، وال ة صدام المتواصلة، والقطاع الع داخلي، ودعاي ار العنف السياسي ال إلى جانب أث
ة       دفاع الجوي ف              ،المنتظم في الغذاء واألدوية والسلع اليومي ي  والقصف األميرآي المتكرر لمنشآت ال

  . العديد من العراقيينلدى قادت إلى عقلية الحصار ،مناطق حظر الطيران
  

دولي مع العراق                     ات المجتمع ال الخلط الغريب بين العمل الخيري والعقوبات القاسية التي ميزت عالق
يج،     ة شكلت خالل السنوات التي تلت حرب الخل ًا من المفارق ده   .  نوع تصرف صدام السري ومكائ

م المتحد               الوحشية حجبت األ   عمال الداخلية للدولة العراقية في الوقت الذي آانت فيه برامج توزيع األم
بالد    ي ال عة ف ة اتصاالت موس ة الدولي ؤمن للمنظم دمات ت لع والخ ة  )٢٠(.للس دى لجن ت ل ذا، آان  وهك

ة حوالي                 ٢٠٠٣العقوبات التابعة لألمم المتحدة، سنة        تيرادها طيل ة بكل سلعة سمح للعراق باس ، قائم
زمن،     ع اء         قد من ال ا شملت مصاهر الكهرب ى أنه ة      حت م        )٢١(. في محطات الطاق  ومع ان سجالت األم

ا        أي  لحاجات البنية التحتية، إال انه آان بإمكان       بمثابة تقييمات المتحدة لم تكن منظمة      ادة له ة ج  مراجع
تج  ان ين م آ ي  أيان تكشف آ ل عراق ّين معم ا م ُمع ار أوصت عليه ع غي ة قط منت أو أي ة  لالس حط
  .عراقية إلنتاج الكهرباء

  
  التخطيط األولي

ة            ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٩في   ة القائم  )٢(.، أمر الوزير رمسفيلد بإجراء مراجعة لخطة العراق الحربي
رانكس    ومي ف رال ت ل الجن ير، نق ت قص دها بوق رال . بع د الالجن وات   لقائ طى للق ة الوس ادة المنطق قي

ة  لحة األميرآي ادة، (CENTCOM)المس يا الوسطى القي ؤولة عن الشرق األوسط وآس ة المس  ، المقاتل
ة    ديل الخطط لمهاجم م لتع تان ووجهه ة أفغانس ن حمل يين م ين الرئيس ن المخطط ة صغيرة م مجموع

د           )٢٣(.العراق ة بع دة طويل داد إدارة عسكرية لم فيلد المخططين بإع وزير رمس وِص ال  في البداية، لم ي
دام  ام ص قوط نظ د ان آخ )٢٤(.س د اعتق وف    فق ة، س ح وزارة الخارجي ى األرج ة، عل ي الحكوم رين ف
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م في           ة   "يتعاطون مع جوانب الحك ة المرحل ة          وهو   ،  "الرابع د نهاي ات بع االصطالح العسكري للعملي
  )٢٥(.القتال الرئيسي

  
وم الشكر             ةمفهوم العمليات التي رسمها رمسفيلد وفرانكس في أربع          ين ي ديو ب ؤتمرات بواسطة الفي  م

انون األ ى ٢٠٠١ديسمبر /ولوأواخر آ ية عل ز بصورة رئيس ة القتالال، رّآ ةمرحل ة . ي الخطة الحربي
ي        وش ف رئيس ب ى ال از عل فيلد بإيج وزير رمس ها ال ي عرض انون األول٢٨الت مبر / آ ، ٢٠٠١ديس

كري             ود العس ن الوج ى م دًا أدن ة وح ة مؤقت ة عراقي رب لحكوم د الح ا بع ريعًا م ليمًا س ت تس لحظ
  )٢٦(.المتواصل

  
ة               صدر ، أ ٢٠٠٢في مطلع    ى في وزارة الخارجي وان      مكتب شؤون الشرق األدن ة بعن مشروع  "ورق

لعراق آجزء    ل  بوش بعد مرور ستة أيام على تسمية الرئيس      . لتقييم احتياجات العراق  " مستقبل العراق 
ن  ر "م ور الش ي    " مح اد، ف ة االتح ن حال ه ع ي خطاب اني ٢٩ف انون الث اير / آ دم، ٢٠٠٢ين دير ق  م

ك، المشروع، توماس  دم  عرضًا واري ان يخ ذي آ ر، ال ان آروآ فير راي ى الس وجزًا للمواضيع عل م
 مجموعة عمل     ةلحظ الموجز سبع عشر     .  وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى     ساعدآنذاك آنائب لم  

راقيين      د الحرب في             في المنفى    مؤلفة بالدرجة األولى من الع ا بع يم حاجات م د يقومون بتقي ذين ق ، ال
ن   دأ م االت تب اد     مج ة الفس ة ومكافح نفط والطاق ى ال ة إل ة العام انون والمالي م الق ن  )٢٧(.حك ان م  وآ

ع المجموعات                   ز مواق أداة لتعزي المفترض ان يخدم المشروع آوسيلة لتوسيع التخطيط بعد الحرب وآ
  .المبعدة العراقية المتنافسة التي آانت منخرطة في المشروع منذ أيامه األولى

  
دأ في خريف          تنسيق البيت األبيض للت    رتين         ٢٠٠٢خطيط الناشئ للعراق ب دت م  خالل اجتماعات عق

م  في األسبوع لنواب لجنة مجلس األمن القومي التي آانت تضم الرسميين         ة    ممن ه  في الدرجة الثاني
ان          تي من وزار  – أو ممثليهم    –من القيادة    ة واألرآ ة االستخبارات المرآزي دفاع، ووآال ة وال  الخارجي

د الحرب اتخذت شكلها خالل                       )٢٨(.ةالعسكرية المشترآ  ا بع ة م ة التعامل مع مرحل األفكار حول آيفي
اهيم           . تلك االجتماعات  ة مف ى ثالث واب عل ة الن زت لجن دهم            : رّآ ون بي ه العراقي ر يأخذ في وذج تحري نم

ة،              . األمور عبر حكومة انتقالية    وات المسلحة األميرآي ة الوسطى للق إدارة عسكرية بقيادة قيادة المنطق
وم أو جمع     . و سلطة مدنية انتقالية، تدار ربما تحت رعاية األمم المتحدة أ وبصرف النظر عن أي مفه

ا هي          :  صناع السياسة ثالث قضايا مترابطة          جمن المفاهيم سوف ُيطبق، عال     ة ضمان النظام، م آيفي
ة       رورية، وآيفي تكون ض ي س ار الت ادة اإلعم ة وإع ات اإلغاث زعملي ة ف  ا تعزي الح األميرآي ي لمص

  )٢٩(.االستقرار االقتصادي والسياسي البعيد المدى للعراق
  
دًال من االحتالل          نآان واحد من مواضيع      " ر ب ال    ،"ا الرئيسية التحري ل  ق ر    وآي دفاع  وزي  للسياسة،   ال

راقيين                 . "يثادوغالس ف  دفع الع ا ان ن دماً آان هناك هذا النقاش الدائم بين الذين قالوا ان علين ذآر " ُق  يت
راقيين      فايث، وبين ا   وا   لذين رأوا ان الع ن يكون م أنفسهم        ل دة سنوات      إّال جاهزين لحك د ع ع   )٣٠(. بع  داف

ة   يطرة العراقي ى الس ريع إل ال الس فيلد، عن االنتق وزير رمس ة نظر ال ان يعكس وجه ذي آ ث، ال . فاي
دان ان خفض الحضور                           فيلد يعتق ان هو ورمس ابقة، آ دول الس اء ال ود بن دروس من جه فباستخراج ال

ادتهم لحل                العسكر ى ق ر عل اد بسرعة اآب ى االعتم ي إلى حده األدنى سوف ُيجبر السكان المحليين عل
د الحرب في العراق سوف ُيجّنب                  يآانا مقتنع  . المشاآل ا بع دور العسكري م ة  "ن ان الحد من ال ثقاف

  )٣١(.التي تجّذرت في التدخالت األخرى ما بعد النزاعات" كالاالّت
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ة   ل السريع                    األ  العسكرية  بدت الحمل ة النق دعم مقارب ا ت و أنه ا ل ة في أفغانستان آم د ان    )٣٢(.ميرآي  فبع
ى ح       اني     احققت قوات أميرآية صغيرة االنتصار العسكري، انتقلت السلطة إل د األفغ د آرزاي، القائ م

ى ي المنف ذي ف ه ال ااختارت ا جيرغ ان- اللوي ين األفغ ادة القبلي رى للق ة الكب ًا - الجمعي ين الحق ذي ُع  وال
ار بالنسبة             و. سًا ألفغانستان في مؤتمر دولي عقد في بون بألمانيا        رئي ادة اإلعم ى إع اق عل قد ظل اإلنف
د                    .  الواحد في أفغانستان متواضعاً    للفرد ا بع اجح لم ال الن ذا االنتق دو في ه ا يب ى م ورأى الرسميون عل

ين                    دول، داعم اء ال ة حول بن ة التقليدي اد اإلدارة عن الحكم رًا البتع دفاع       الحرب تبري  حجج رسميي ال
  )٣٣(.القائلة ان أفغانستان يجب ان تخدم آنموذج للعراق

  
راق      ى الع تان عل وذج أفغانس ق نم د تطبي ة ض ت وزارة الخارجي ة  .وقف راء وزارة الخارجي ان خب  آ

ى                يعتقدون ان القادة العراقيين في المنفى لم يكونوا ليحصلوا على نفس مستوى الدعم من مواطنيهم عل
ا تمت رار م ان غ ل األفغ ن قب رزاي م ه آ ت تح . ع ب ك، قال ى ذل الوة عل يالتع ة ان ل  وزارة الخارجي

ة              ة االثني ى مصالحة المجموعات العراقي العراق سوف يحتاج إلى فترة انتقالية أطول بسبب الحاجة إل
ة ة المتنافس ن . والمذهبي ة ع ة"ودافعت وزارة الخارجي ة انتقالي لطة مدني دة " س ات المتح ادة الوالي بقي

رب   ت د الح ا بع راق م م ع ات       " حك اء المؤسس نوات لبن دة س ن ع ة م ة انتقالي رة زمني الل فت خ
د            على يد ها  يد هذه المقاربة تّم تجس    )٣٤(."الديمقراطية ا بع  سلطة االئتالف المؤقتة التي حكمت عراق م

  .، تحت رعاية وزارة الدفاعيظهر، على ما ٢٠٠٤يونيو / إلى حزيران٢٠٠٣مايو /الحرب من أيار
  
  يتسارعلتخطيط فيما بين الوآاالت ا

تثناء                  بقي ،  ٢٠٠٢بحلول أواسط    ع باس ات بالنسبة للجمي الم التكهن ة  غزو العراق في ع ار     حفن  من آب
ي واشنطن ة عن .الرسميين ف ومي بقيت عاطل ي مجلس األمن الق االت ف ين الوآ ا ب ة التخطيط م  آلي

يط للح       ين التخط ًا ب ق مفتوح ة الش ر، تارآ د آبي ى ح ل إل رب  العم د الح ا بع يط لم ا . رب والتخط ام
د الحرب               ا بع ثالث األساسية ألجل إطار عمل لم ل السريع للسيطرة    -الخالفات بين السياسات ال  النق

ة    ة االنتقالي لطة المدني كرية أو الس ة، اإلدارة العس ة    –العراقي ى المعالج ة إل زال بحاج ت ال ت د آان  فق
ادة       احتياجات إلى تفاهم حول   آما لم يصل الرسميون      .الجدية ولم يجِر حّلها     النظام العام واحتياجات إع
  )٣٥(.اإلعمار لكل سيناريو

  
ي آب االت    ٢٠٠٢أغسطس /ف مل الوآ ي تش راق لك يط للع ود التخط اروه جه رئيس ومستش ع ال ، وّس

رب      د الح ا بع ة م دو مرحل ا يب ى م دير عل وف ت ي س ة الت راق. المدني ات،  : الع داف، الغاي األه
رئيس بوش في             وثيأي   اإلستراتيجية، ا ال ومي التي وّقعه ، بّينت  ٢٠٠٢أغسطس  / آب٢٩قة األمن الق

ة     "بوضوح إستراتيجية متطورة سوف تستخدم        وة القومي ة أدوات الق ر العراق من صدام    " آاف . لتحري
ا نحرر وال         "أعلنت الوثيقة ان الواليات المتحدة سوف       ى انن ة عل ة للدالل تعمل مع المعارضة العراقي

راق، و زو الع داد     نغ ك إع ي ذل ا ف ي، بم ددي وديمقراط راق تع اء ع ي بن اء المعارضة دورًا ف إلعط
  :اما فيما يتعلق بإعادة البناء، فان اإلستراتيجية األميرآية ستكون". دستور جديد

  
ى  ...  ادة                   التأآيد عل ر في إع تعداد للعب دور آبي ى اس ات المتحدة عل  ان الوالي

سوف التي  رآة األسرة الدولية،    إعمار عراق ما بعد صدام مع مساهمات ومشا       
ة    وتباشر بسرعة في إعادة إعمار البالد،        تحافظ على ولكن تصلح البيروقراطي

  )٣٦ (.العراقية الحالية وتصلح القوات المسلحة العراقية والمؤسسات األمنية
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ار د                  راقيين في المنفى إلظه م  اجتمع الوزيران باول ورمسفيلد ونائب الرئيس تشيني مع القادة الع عمه
   )٣٧(.ولإلعراب عن جدية النوايا األميرآية

  
ان المشترآة      / آب ٢٩للمساعدة في تنفيذ المهمة الطموحة المتصّورة في وثيقة          أغسطس، أعطت األرآ

يط إلدارة       دأ التخط ا ان تب ة ان عليه لحة األميرآي وات المس طى للق ة الوس ادة المنطق ى قي ا إل تعليماته
ان وزارة         . د الغزوالعراق لفترة زمنية انتقالية بع     ابقة ب فيلد الس رة رمس ذا األمر يعارض فك دا ان ه وب

ال       ة القت ام مرحل د اختت بالد بع ن تتحمل المسؤولية الرئيسية إلدارة ال دفاع ل رغم من أمر   . ال ى ال وعل
ترآة،  ان المش ة "األرآ ة الفكري ن الطاق ر م اك آثي م يكن هن زالل ة ةُمرّآ ى المرحل د "١٧ عل ال أح ، ق

 ففي حين رآز معظم        )٣٨(.رئيسيين في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية       المخططين ال 
ز،         ٣ و ٢ و ١موظفي قيادة المنطقة الوسطى على المراحل        ، آان الرائد توماس فيشر والرائد راي ايرت

ي     دما ف بق ان خ طة، س ة متوس ن درج ابطان م ا ض نةوهم ا  البوس ى عاقتهم ذان عل وفو، يأخ  وآوس
  )٣٩(.لرابعةالمرحلة ا

  
دمًا ل      ومي،                      للدفع السريع ُق ارة األمن الق ة، شكلت مستش ر الحكوم د الحرب عب ا بع ود التخطيط لم جه

ومي   ن الق س األم ة لمجل ة التنفيذي ة القيادي س، المجموع دوليزا راي ي (NSC)آون راق ف ول الع  ح
ومي،    ،٢٠٠٢أغسطس  /آب ر  وطلبت من فرانك ميللر، وهو مدير أول في مجلس األمن الق ذه  ؤت س ه

ة ياً     . المجموع ًا سياس كلت فريق د ش ترآة ق ان المش ت األرآ ي    -آان يط العمالن ربط التخط كريًا ل  عس
ي   االت ف ين الوآ ا ب ع مخططين م ة م لحة األميرآي وات المس ة الوسطى للق ادة المنطق ي قي المفصل ف

ة                  . واشنطن ة للطاق ة التحتي ، ومجموعة   وانضم فيما بعد إلى جهود التخطيط مجموعة عمل حول البني
  .عمل دبلوماسية، ومكتب لالتصاالت العالمية، ومجموعة عمل إنسانية

  
اغون المسؤول عن              وآيل ك    .  للعراق  يتخطيط السياس   ال الوزير فايث وّسع أيضًا مكتب البنت ة ذل لغاي

وزارة                         آان ي الحين،   ابع ل يا الت وب آس ى وجن ة أشخاص فقط في مكتب الشرق األدن دفاع عمل أربع  ال
را   د للخطط الخاصة    " جمع فايث حوالي عشرة موظفين في       )٤٠(.قبشأن الع للعمل في   " مكتب جدي

ى نطاق واسع       للحرب  تخطيطال د                 .  عل ا بع داد إلدارة عراق م ى اإلع املون عل اآتشف الرسميون الع
يالت  تج تحل د أن ذا المكتب ق ة بالموضوعالحرب، ان ه م متعلق اهيم ل ّم وأوراق مف د ت مها يكن ق  تقاس

د الحرب                        خالل االستشا  ا بع ًا في عراق م وا دورًا هام ذين لعب  األمر   –رات ما بين الوآاالت أو مع ال
  )٤٢(.التخطيط ما قبل الحرب لعراق ما بعد الحربالشاسع في ؤ جّزَتالالذي يرمز إلى 

  
  مجموعة العمل اإلنساني التابعة لمجلس األمن القومي

ة الحرب     رست مهمة    ات  تقييم آيفية عرقل د ال    لعملي ذاء والم    تزوي ى    اءغ أوى، عل  مجموعة    عاتق   والم
وت   ادة إلي االت بقي ين الوآ ا ب اني لم ل اإلنس زالعم ومي، آبرام ن الق ي مجلس األم دير أول ف و م ، وه

 ضّمت  )٤٣(. في البيت األبيض   (OMB)وروبين آليفالند، المدير المشارك في مكتب اإلدارة والموازنة         
د اجتماعات أسبو          ول          مجموعة العمل، التي بدأت عق د، في أيل بتمبر   /عية في مكتب آليفالن ، ٢٠٠٢س

ة          ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة، والوآال ان  (USAID)رسميين من وآالة االستخبارات المرآزي ، واألرآ
  )٤٤(.المشترآة ووزارات الدفاع والخارجية والمالية والعدل والتجارة

  
د  يناريوأح وابيسس ّيمهات الك ى خ ة عل وق آاف يناريوهات ا ف رى الس دام  ، أيألخ وء ص ة لج  إمكاني

ل   . حسين إلى استخدام األسلحة الكيماوية أو البيولوجية ضد القوات الغازية أو ضد شعبه             في أعقاب مث
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اغون      .  بل حتى ماليين العراقيين إلى الهرب      اآلالفهكذا آارثة، قد يعمد مئات       يالت البنت وفكرت تحل
ى األ   تكون عل ين س ن الالجئ دًا م رة ج دفقات آبي ات   ان ت تواجهه الوالي ذي س ر ال دي األآب ح التح رج

زو   اب الغ ي أعق دة ف ة عمله    ) ٤٥(.المتح ز مجموع د وآبرام ز آليفالن ه، رآ اًء علي ة رّد  ابن ى آيفي  عل
  .الحكومة األميرآية على حاالت إنسانية طارئة على نطاق واسع

  
ام        قاوم  . ودرسا أيضًا دور األمم المتحدة     ذاء      عدة رسميين في األساس مواصلة برن ل الغ نفط مقاب  -ج ال

ة رئيسية          ٢٥الذي مّول جزئيًا نظام التوزيع العام العراقي الذي يتلقى           لعًا غذائي  مليون عراقي عبره س
ة ان-شهرية ى خلفي امج عل دة البرن م المتح دًا لألم رة ج ة آبي ة .  أعطى رقاب ة األميرآي ر ان الوآال غي

ة دون حدوث مجاعة إذا             للتنمية الدولية ورسميي وزارة الخارجية قالوا ان ا        أنه الحيلول لبرنامج من ش
نفط الناتجة عن                . أصبح الغذاء نادراً   آان هناك سؤال له عالقة بالموضوع حول آيفية إدارة عائدات ال

ذاء   ل الغ نفط مقاب امج ال تهم      . برن ن معارض رى ع رة أخ ل م ة العم ن مجموع اء م دة أعض ر ع وعّب
 الرسميين في وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية        ّلبينما ظ للسيطرة المتواصلة لألمم المتحدة،     

ة                    يقولونالدولية   روة العراق النفطي ة ان تخدم آحارس لث ة الدولي  وأدت.  بإلحاح انه من األفضل للهيئ
م المتحدة  إلى ترك داخل لجنة النواب   المناقشاتعدة جوالت من     امج    تواصل سيطرتها   األم ى برن  عل

  )٤٦(.عائداتهالنفط مقابل الغذاء و
  

ة لتطوير             دوء مع أسرة المساعدة الدولي ز، به نّسقت مجموعة العمل اإلنساني تحت قيادة إليوت آبرام
ة  دم قصف"قائم اء " ع د الكهرب فيات ومحطات تولي ل المستش ة مث ة المدني ة التحتي ألجل فصل . للبني

ة  ة المعروف ع المدني ن المواق يطرة ع ق الس ام ومراف كرية للنظ ادة العس دة القي م المتح ّمت األم ، س
ا العسكر ي سوف يتجنبه اآن الت دًا، األم راق جي ي تعرف الع ة الت ر الحكومي ر يينوالمنظمات غي  عب

  )٤٧(. المخابراتموجودة لدى مجتمعقاعدة بيانات 
  

ة إال ان المشارآين سرعان                ان مجموعة العمل آُ    على الرغم من   انية الطارئ يم الحاجات اإلنس ّلفت تقي
وا ان ا أدرآ وزاراتم ة وال ة التحتي ة البني د  العراقي ا بع ات م ي عملي ية ف ن ان تلعب أدوارًا أساس  يمك

رب دأ)٤٨(.الح ذا، ب فيرت وهك امبرلينة الس دي تش ة   ، ون ة للتنمي ة األميرآي ن الوآال ّري م  وروس وي
وزارا       ة وال ة التحتي ت تعمل  الدولية تقييمًا إلعادة اإلعمار يأخذ في االعتبار ما سوف يتطلبه جعل البني

د   :  أثار هذا سؤاًال استراتيجيًا أساسياً     )٤٩(.بعد الغزو  إلى أي حّد يجب ان تكون إعادة اإلعمار واسعة بع
ة                الحرب؟ فإعادة اإلعمار المقصود منها إصالح أضرار الحرب سوف تكون مختلفة آثيرًا عن محاول

س ة،     عك ة العراقي رب اإليراني ة للح ار المؤذي ار  اآلث ات وسيا وأث ه    العقوب ين نفس دام حس ات ص س
  )٥٠(.الهدامة

  
د                   ا إن غياب المعلومات حول البنية التحتية والمؤسسات الحكومية العراقية جعلت من الصعب تحدي  م

ر من عرض موجز بواسطة                  . "آان ضروريًا إلعادة تأهيل الخدمات األساسية        دًا أآث دينا أب م يكن ل ل
دفاع في وقت الحق     رسميٌ ذا به  عّلق ،(Power Points)" الشرائح المصورةمن نظام  .  من وزارة ال

ر من                       " اك الكثي ان هن ة لكن آ ة المالي روك      آان يجب ان يكون لدينا بعض األوراق التقديري ا هو مت م
ل  ذا "خلف المظروف مث واقص(إصالح وزارة آ ى. )إمأل الن ة عل ات مبني اك تخمين ا هن ان آل م  آ

اس اتأس لة الت  )٥١(". افتراض ة المفص ارير القليل أن     التق وحي ب ت ت ل آان ة العم ا مجموع ي راجعته
ى                     يج األول د حرب الخل ه بع تعادة عافيت ى اس يم   . العقوبات قد حّدت آثيرًا من قدرة العراق عل ثًال، تقي م

كل         عيفًا بش ام ض رك النظ ار ت ع الغي ى قط ار إل ى ان االفتق اء خلص إل اع الكهرب دة لقط م المتح األم



   *١الفصل * 
  
 

 *١١*  

وظ راق النفطي  . ملح روة الع ى ضوء ث ن، عل ة   لك ة للبني اق اإلصالحات المتوقع دا ان نط ة، ب ة الهام
إلدارة  ل ل ة قاب ن    . التحتي ل م ذها بتموي ن تنفي ل يمك دى الطوي ة ان إصالحات الم تصّورت المجموع

  )٥٢(.العراقيين
  

دًا عن أنظار مجموعة العمل            ة بعي مع تطوير الخطط العسكرية والسياسية وتلك الخاصة بالديمقراطي
الخطوط العريضة،                 اإلنساني، لم يكن بو    ط، وب ر فق رة إال التفكي ذه األخي  أي آيف يمكن    سع أعضاء ه

دة     أن تضفي إعادة اإلعمار في  لمساعدة التي تقدمها    ل ة الجدي ة العراقي ى الدول د طالبت   . الشرعية عل لق
 ولم يكن مسموحًا أيضاً    . المجموعة ولم تتلق أبدًا عرضًا موجزًا حول آيفية تلبية متطلبات النظام العام           

ة       ار في اإلدارة المدني ادة اإلعم دربي     . دراسة الدور المحتمل إلع دل الستخدام م اقتراحات وزارة الع
ع خارج تكليف المجموعة       ًا جاهزة      )٥٣(.الشرطة ُرفضت ألنها تق ديها خطط دفاع ان ل  أآدت وزارة ال

دو ان       )٥٤(.لألمن ما بعد الحرب  ل، يب ال احد أعضاء مجموعة العم ر من   " فكما ق ياء آانت   الكثي األش
  )٥٥(". تناقش أبدًادون أنتقّرر 

  
ام                           د، مجموعة من األحك ل، آبرامز وآيلفالن ا مجموعة العم وق، طّور رئيس ه من ف في غياب التوجي

راض   . "الجوهرية حول عراق ما بعد الحرب      ال    ،"آان ثمة افت ن الحرب سوف   ا" المشارآين،  أحد  ق
ًا             تكون قصيرة، وأن أضرار الحرب ستكون في حدها ا           ّول تقريب نفط سوف تم دات ال ى، وان عائ ألدن

ل آرزاي     خرجون   ُي" وافترضوا أيضًا ان الرجال السياسيين سوف          )٥٦("آافة إعادة اإلعمار   ا مث  قيادي
  )٥٧(.، وان العراقيين سوف يأخذون الباقي على عاتقهم"اتهممن قبع

  
ة  ي نهاي عو، ٢٠٠٢ف ربم اء  ق تانته ى  ، الوق هر عل د انقضاء بضعة أش ان  وبع رب، آ اء الح انته

ل ة العم ميو مجموع وارس اني عشر ال زال ون ثم ن ان ة يعمل د م وم للتأآ ي الي اعة ف ي  س زاء الت األج
بعض          الخطة    تخصهم من  ة الوسطى            . آانت ترآب مع بعضها ال ادة المنطق رانكس، في قي رال ف الجن

م تط           ،للقوات المسلحة األميرآية   ادة آبرامز         لم يناقش أبدًا بصورة جدية المقاربة التي ت ا تحت قي ويره
د ين         . وآليفالن ل عرض ة العم اء مجموع ه أعض دم ل ذي ق رانكس، ال رال ف ل الجن ت ردة فع د آان فق

ة موجزين عن النتائج التي توصلوا إليها،   د    آال  في  . "موافق ال ان األمر جي بتين، ق ا "المناس  ذآر  ، آم
ا       انيتوافق " اإلنساني التخطيط   قال فرانكس ان التخطيط إلعادة اإلعمار و      . أحد الرسميين  ًا مع م  أساس

  )٥٨(."نفكر به
  

  تكوين إدارة ما بعد الحرب
ي  رين األول١٥ف وبر / تش دم ٢٠٠٢أآت ل، ق ن     وآي س األم ام مجل وجزًا أم ًا م ث عرض وزير فاي  ال

إلدارة في العراق من                 وات         جانب القومي حول هيكلية عسكرية مقترحة ل ة الوسطى للق ادة المنطق  قي
ة لحة األميرآي ات   . (CENTCOM) المس وات المهم رف بق ة تع ادة مرآزي ن قي ة م ت الهيكلي تكّون
دة راق -المشترآة الموح دني(CJTF-I) الع ها م ة يرأس ة نجوم ومن إدارة مدني رال بثالث ها جن  ، يرأس

  .، ويقع االثنان تحت قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية"منسق العراق "باسم
  

ر      أوصى العرض الموجز ان      دفاع  يكون وزي ة نظر                ال ا يعكس وجه ود، مم  مسؤوًال عن آامل الجه
د الحرب ال يجوز ان                         ا بع ة في عراق م رمسفيلد القائلة بان النشاطات السياسية واالقتصادية واألمني

لة   ات منفص ديرها مؤسس ين         )٥٩(.ت ا ب ي م ين مخطط ًا ب ًا حامي ارت نقاش ذه أث ة ه ة المقترح  الهيكلي
االت ق األ. الوآ ن   الفري راق م ي الع لحة ف وات المس ود الق ذي سوف يق ي، ال ورج آايس  ٢٠٠٤ول ج
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د   "، قال في وقت الحق       ٢٠٠٦ولغاية   ة من                 خسرنا لق ا لمعرف ل خالله ا نتقات ، في نظري، شهرين آن
  )٦٠(."هو المسؤولسيكون 

  
ى ثالث مراحل متر                ة قّسمت قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية المرحلة الرابعة إل  -اآب

دم سلطة       و،  يين خالل الفا، سوف تكون القيادة للعسكر      )٦١(.الفا، برافو وتشارلي   خالل برافو، سوف تتق
ون األمور ب     ومدنية إلى الصف األمامي،      ديهم خالل تشارلي، سوف يأخذ العراقي م تكن أي من    . "أي ل

ة الوسطى            "المراحل حصرية هذه   ادة المنطق ا . "، شرح رئيس الخطط الحربية في قي ق     آ ن األمر يتعل
ة      )٦٢(". يقود خالل تلك المراحل     سوف بمن يسيطر ومن   اء     " آانت مقارب اء، ت ذه   (A,B,C)) االلف ب ه

ين ل       ًا ان المخطط ات علم ب أداء بعض المهم ى يج ف ومت ّور آي كريين لتص بة للعس ة بالنس  مطريق
و لي       ايعرف ى تس اف، إل ة المط ي نهاي تدعو، ف ة س ة األميرآي ت السياس ا إذا آان د م ادة   بع ريع للق م س

  .فلم توضعفقد تم وضع المراحل، اما مدتها . العراقيين أو إلى إدارة مدنية انتقالية لمدة أطول
  

د      ٢٠٠٢أآتوبر / تشرين األول١٨في   ا بع ز مكتب التخطيط لم ، طلب الوزير رمسفيلد من فايث تجهي
ة،      لكن رمسفيلد. الحرب الذي سوف يقوم باإلعداد لإلدارة المدنية في العراق     ام قليل د أي  ألغى األمر بع

رار                 ادلي، ان التراجع جاء من ق وعلم فايث في وقت الحق من نائب مستشار األمن القومي، ستيفن ه
د الحرب                   رئاسي فحواه انه ال يجوز ان تتورط الحكومة األميرآية في استعدادات ظاهرة للعيان لما بع

  )٦٣(.له العراق دون حرببينما هي وسط جهود دولية لنزع فتيل التهديد الذي يشك
  

اً               د الحرب علن ة مجموعات    . عكست هذه القراءات مقاومة إستراتيجية للكشف عن التخطيط لما بع آاف
ى       . قليلون عرفوا عن وجود اآلخرين    ف. ما بين الوآاالت عملت سراً     ديدة عل برر الرسميون السرية الش

م             ة سوف تتوقف إذا عل د الحرب        أساس ان المفاوضات الدبلوماسية الجاري ا بع  صدام ان التخطيط لم
د          "، شرح فايث،    "آان هناك معارضة لدفع آل ذلك معاً      . "جار ألنه، في الوقت الذي تقول فيه انك تري

حل الخالف عبر الوسائل غير العسكرية، هناك شعور بأنك تعارض نفسك إذا آنت ال تخطط للحرب          
ود    )٦٤(".أيضًا لما بعد الحرب   ووحسب بل    دم في سرية           وبينما آانت جه د الحرب تتق ا بع  التخطيط لم

ديدة،  ل ش ان يتواص راق    إ آ دود الع ول ح دات ح وات والمع داد الق ل   ،ع روري لجع د ض و تهدي  وه
  .المفاوضات الدبلوماسية ذات مصداقية في نظر العالم

  
ف        الل الخري ررة خ ر مق ت غي ية بقي ة السياس ة االنتقالي ة المرحل رب وآلي د الح ا بع ة إدارة م . هيكلي

ات، اإلستراتيجية       يغة المعّدلة للورقة اإلستراتيجية،     الص داف، الغاي راق، األه  الصادرة في أواخر       الع
ديم جدول     . ، عكست غياب القرار الواضح حول هذه القضايا ٢٠٠٢أآتوبر  /تشرين األول  دًال من تق فب

ذ                  ة، تحدثت الم ى السيطرة العراقي ود إل آرة فقط عن     زمني واضح ومترابط للمرحلة االنتقالية التي تق
أمين   ن ت ؤولة ع ون مس ة تك داخلي"إدارة مؤقت ارجي وال ن الخ ن ،"األم انية" وع اعدات اإلنس " المس

 )٦٦(."وعن إعادة اإلعمار السياسية واالقتصادية واألمنية للبالد

 

  التحذيرات المبكرة
ا يمكن أن              ة تقييمات حول م دفاع والخارجي ي ال  بشكل  يحدث مع تقدم التخطيط للغزو، أنتجت وزارت

وبر   /في تشرين األول    . خاطئ ان المشترآة،        ٢٠٠٢أآت ة األرآ يس هيئ فيلد، ورئ وزير رمس ، طّور ال
ويتز،       وزير، وولف ب ال يس، ونائ ر ب رال بيت ان، الجن يس األرآ ب رئ ايرز، ونائ ارد م رال ريتش الجن

ذآرة           ث، طوروا م وزير فاي ة     "ووآيل ال االت الرهيب ّدمت   " استعراض لالحتم ة      ٢٩ق ة ممكن د   آارث ق
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ذآرة آانت ذات بصيرة        . يولّدها الغزو  تعادة لألحداث، أن الم ذة وثبت، في اس ان  . ةالفت  بصورة   ناف آ
دمار الشامل          في المذآرة هو   الرقم ثالثة عشر   وشملت المخاوف األخرى      .  عدم العثور على أسلحة ال

دا     ال ص ي اعتق ل ف راد؛ الفش يعة واألآ ّنة والش ين الُس ة ب ة واإلثني ات المذهبي ّزق النزاع ين؛ تم م حس
دًال من               دة عشر سنوات، ب د الحرب م ا بع ات المتحدة م الث؛ انخراط الوالي العراق إلى قطعتين أو ث

ام                 عالية جدًا ل  سنتين إلى أربع سنوات؛ آلفة       رأي الع دًا؛ والتحول في ال ة ج جهود ما بعد الحرب العالي
رئيس       شاطر رمسفيلد المذآرة خالل اجتماع لمجلس األمن ال         . )٦٦(العالمي ومي مع ال ونائب  ) بوش (ق

  )٦٧(.(CIA)الرئيس ووزير الخارجية، ومستشار األمن القومي، ومدير وآالة االستخبارات المرآزية 
  

ديسمبر، تلقى وزير الخارجية باول، إنذارًا من إثنتي عشرة صفحة شارك في            /في أواسط آانون األول   
ذآرة   ". المثاليةالعاصفة  "بعنوان   ،تحريره رايان آروآر، الذي سيصبح سفيرًا لدى العراق        حّذرت الم

ف      ين الطوائ ة ب ذآي الصدامات العنيف قوط صدام سوف ُي د س يطرة بع ل الس ن أج اح م ة أن الكف بدق
بالد                 ى تشّظي ال ود إل ذي يمكن أن يق ر    . )٦٨(والقبائل والزمر اإلثنية العراقية، األمر ال د نائب وزي اعتق

ومي            مذآرةج، أن هذه ال   االخارجية، ريتشارد أرميت    وأن   آانت قد تمت مشاطرتها مع مجلس األمن الق
ر      ك ميلل ة لفران ة التنفيذي ة القيادي ن اللجن اء م ان أعض ا آ وا عليه م يطلع فيلد  ل ذآرة رمس ى م  أو عل

  .)٦٩("استعراض االحتماالت الرهيبة"
  

دول  خلف ذلك، آان من الممكن العثور عليها أيضًا في تاريخ بنا       يختبئالتحذيرات حول ما قد      . )٧٠(ء ال
ة                       ات المتحدة زرع مؤسسات الحكومات الديمقراطي ا الوالي فمن بين الستة عشر بلدًا التي حاولت فيه

ع دول فقط         ت أرب ة،   ، هي خالل القرن الماضي، ظّل ا الغربي ان،  و ألماني ا والياب ادا ،بانام دانًا  ، وغرين  بل
ة حد               وات األميرآي م      ديمقراطية بعد مرور عقد من الزمن على وضع الق ا النشط في الحك .  النخراطه

د من         -  آوبا، هايتي ونيكاراغوا   - في ثالثة بلدان   ى مزي م أبشع وإل  قاد التدخل األميرآي إلى سوء حك
ار االقتصادي د  . )٧١(االنهي زة ق راق الُممّي ؤرخين أن صفات الع يين والم اء السياس الحظ بعض العلم

ة اإلصالحات السياسية             اوم بصورة فطري بالد تق اك       تجعل ال ود هن ة جه اء، وأن أي ا الغرب  التي يقوده
ان               ا والياب ة عن االحتالل األميرآي أللماني ان            . )٧٢(سوف تكون مختلف ا والياب د آانت آل من ألماني فق

ي            يط العمالن ا أن التخط ة، آم ات قائم ين وبيروقراطي كان متجانس ع س ة م ة رفيع ورين لدرج متط
اربر و      رل ه ن قصف بي هر م د أش دأ بع ا ب ين   الحتاللهم ن المتكلم دريب اآلالف م م ت ةت ذين بلغ  ه

  .)٧٣(البلدين
  

وين النظام السياسي                ٢٠٠٣يناير  /لقد تم التأآيد في آانون الثاني      ادة تك ة في إع ، على الصعوبة الكامن
ه             والعراقي، عبر تقييم لمجلس االستخبارات القومي،        ذاك من المحظور إطالع الجمهور علي ان آن  ،آ

ة نظام ديمقراطي في العراق                 ية في عراق ما بعد صدام،     التحديات الرئيس : عنوانه أن إقام أ ب ذي تنّب  ال
ة وصعبة ومضطربة" ة طويل ون عملي ة، . )٧٤("سوف يك تخبارات المرآزي ة االس دير وآال ِق م م ُيل ل

ين                        ا ب يم مخططي م ا تقي ائج التي توصل إليه جورج تنيت، ونائبه، جون ماآالفلن، األضواء على النت
ومي، أو                الوآاالت ولم يط   البا بأن تعرض بإيجاز على اللجنة القيادية التنفيذية التابعة لمجلس األمن الق

  .)٧٥(على لجنة نواب مجلس األمن القومي
  

ات     ى المهم ام عل ر النظ ة لتغيي ؤثر الصعوبات المتوقع ن أن ت ف يمك ات أخرى آي دة دراس ّدت ع أآ
ل  الدراسة األآثر شمول  و. )٧٦(العسكرية والمدنية في العراق    ية آانت دراسة آونراد آراين وأندرو تيري

ات         . من معهد الدراسات اإلستراتيجية في آلية الجيش الحربية        ان للعملي يس األرآ فبتنسيق مع نائب رئ



*بداية التخطيط *   
 
 

 *١٤*  

ي تشرين األول  ة ف ى الدراس دد االختصاصات العمل عل راين المتع ق آ دأ فري ي الجيش، ب وبر /ف أآت
ان    . ٢٠٠٢ ي األرآ ميين ف ن الرس ة م ت دزين ي   وقام ترآة، ووزارت وات المش ادة الق ترآة، وقي المش

انون األول                . ديسمبر /الدفاع والخارجية، بالتدقيق في النتائج المؤقتة التي تم التوصل إليها في أواسط آ
االت   ١٣٥، تعرف على ٢٠٠٣فبراير /التقرير الذي نشر في األول من شباط      اج الوآ  مهمة سوف تحت

  .)٧٧( من النشاطات مختلفةئة ف٢١العسكرية والمدنية ألدائها عبر 
  

ة     ٢٠٠٢أغسطس   /في األول من آب    . درس الكونغرس أيضًا سيناريوهات ما بعد الحرب       دت لجن ، عق
اء                  الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة استماع استمع خاللها األعضاء إلى تحذيرات من العلم

ا غزو العراق       ذي آجراه      وسوف يكون   . حول التحديات الكامنة التي قد يأتي به د ال درس الوحي ذا ال ه
رئيس          وات المسلحة    "الكونغرس لسيناريوهات ما بعد الحرب قبل أن يفوض الكونغرس ال استخدام الق

د العراقي    "للواليات المتحدة حسب ما يراه ضروريًا ومناسباً      ، للدفاع عن الواليات المتحدة ضد التهدي
رغم من   . )٧٨(راقولفرض تطبيق قرارات األمم المتحدة فيما يتعلق بالع         أن ست لجان ولجان    وعلى ال

ثانوية عقدت أآثر من دزينة من جلسات االستماع إثر التصويت في الكونغرس للموافقة على استخدام               
القوة، إال أن معظم جلسات االستماع المرآزة على عراق ما بعد صدام لم تحصل إال قبيل بدء الحرب        

  .)٧٩( ٢٠٠٣مارس /في آذار
  

   العراقمشروع مستقبل
ر   ي أواخ ة،       ٢٠٠٢ف ي وزارة الخارجي راق، ف تقبل الع روع مس ي مش ارآون ف دأ المش ياغة ب، ب ص

د الحرب          ا بع ع عشرة مجموعة عمل من أصل سبع عشرة                  . رؤياهم الخاصة إلدارة م اجتمعت أرب
ين تموز            آانت تعمل مجموعة،   و   / بصورة مستقلة عن ِفَرق التخطيط األخرى، ب  / ونيسان  ٢٠٠٢يولي

ل أ والي ٢٠٠٣بري ين  ٢٠٠، وجمعت ح وميين ودولي راء حك ع خب ى م ي المنف ي ف ّرف . )٨٠( عراق تع
ة حدوث                   ازي، من إمكاني ا الجيش الغ ر من أن يواجهه المشروع على تشكيلة من القضايا التي ال مف

ب شكلت التقارير المطّورة بإسها     . العنف السياسي إلى البنية التحتية المتداعية للكهرباء والنفط والمياه        
ل الحرب               ة قب ة األميرآي ه الحكوم ذي أجرت ائج   . وغنى التقييم الوحيد األآثر صرامة ال صحيح أن النت

ا تضّمنت               ة، إال أن تقاريره التي توصلت إليها آل مجموعة عمل لم تصل إلى مستوى الخطة العمالني
  .ني التخطيط العمالإعالم إلى ، وفي بعض الحاالت أدت،وقائع وتحاليل آان يمكن أن تؤدي

  
دًا عن                ، وعلى األخص التوقيت    ،عدة عوامل  ا بعي م التوصل إليه ائج األساسية التي ت  أبقت معظم النت
فمن أصل األربعة عشر مجموعة عمل التي اجتمعت، أجرى         . المناقشات ما بين الوآاالت   التأثير على   

اتهم سنة        ا               ،٢٠٠٣العديد منها مناقش ى التخطيط م أثير عل أخرة للت ا آانت مت ل الحرب   أي أنه . )٨١( قب
ة د ُمنّوع ا ذات فوائ ارير المنجزة أنه ك، أثبتت التق ى ذل ة، . عالوة عل ة االنتقالي ل العدال مجموعة عم

يًال ُمفصًال عن المؤسسة السياسية              ة    –مثًال، قدمت تحل  التي   المحددة التوصيات   و.  العسكرية العراقي
ة ال                   ى الجبه ا يكون لتشكيل خطة عمل عل ة تضّمنتها آانت أقرب م ا . قانوني ل مجموعات     وغيره ، مث

دم سوى     عمل الصحة العامة والحاجات اإلنسانية،       م تق ة من التوصيات مستوحاة من            ل  مجموعة عام
  .األزمات الدولية السابقة

  
دم                    ك، لكي يق اللجنة القيادية التنفيذية التابعة لمجلس األمن القومي دعت مدير المشروع، توماس واري

ارير المشروع الضخمة                  عرضًا موجزًا قبل الغزو ب     ان اختصار تق م يكن باإلمك  –وقت قصير، لكن ل
 في مجموعة من الشرائح المصورة التي بإمكان صناع السياسة          – صفحة   ١٠٠٠التي تغطي أآثر من     



   *١الفصل * 
  
 

 *١٥*  

ذاك        بشأنها،  التخاذ قرار  معينة قضية    أي لم ُيثر عرض واريك الموجز    . )٨٢(استيعابها ه آن  ولم ينظر إلي
م               فبا. على أنه مفيد   د الحرب، ل يظهر  لنسبة للمخططين الذين يحّضرون للحرب ولعملية قصيرة لما بع

راق أن تقبل الع ل  مشروع مس ان يمث ةآ ة متجانس دًا و. )٨٣(خطة عمالني ك مجل تج واري دما أن ط عن فق
ة المشروع                        محررًا حول  دأت الحرب، صار من الممكن رؤي د أن ب ا، بع  النتائج التي تم التوصل إليه

دليل شامل    ات المتحدة      آ ا الوالي ًال      ،للقضايا التي يمكن أن تواجهه ا فع دأت تواجهه د ب  والتي آانت ق
  .)٨٤(آنذاك

  
ان األخطر ا آ كربم ن ذل ي وزارة   م رار ف ار صناع الق اه آب توقف انتب م تس روع ل ارير المش ، أن تق

جهات نظرهم    ج لم يستخدمانها لتعزيز و    اوزير الخارجية آولن باول ونائبه ريتشارد آرميت      . الخارجية
ر سوءاً              دون راع   . الحذرة أو للمطالبة بمزيد من التخطيط المفصل حول سيناريوهات الحاالت األآث فب

رار         ناع الق ى ص وذ للوصول إل ى الوضوح والنف روع إل ارير المش رت تق ع، افتق توى رفي ى مس عل
ان            . ")٨٥(الرئيسيين في الوقت المناسب    تقبل العراق آ ه    ق لم أشعر أبدًا أن مشروع مس ّم تبني ان   أو د ت   آ

ا النظر    ، وأضاف  قال السفير رايان آروآر     "،مرتبطًا بجهود التخطيط الفعلية لتغيير النظام      ا أمّعن  آلم
  .)٨٦("في الروزنامة، آلما بدا لنا ذلك أآثر وضوحًا

  
  الُمتجزئالتخطيط 

ة تخطيط آانت            ان نتيجة عملي ة التباين الذي الحظه آروآر آ دايتها  متجزئ ذ ب ة سنة،   فطيل .  من ة قراب
ر  يقًا غي ومي تنس ارس مجلس األمن الق مم ة محك ي الخارجي ا وزارت وم به ي تق ود المنفصلة الت  للجه

عَ   م َيس دفاع ول ة          وال ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ابعين للوآال زاع الت د الن ا بع راء م ارآة خب ى مش  إل
(USAID) .        ذ أواخر      الفصل الواضح بين التحضيرات المدنية والعسكرية الذي آان قا ، ٢٠٠١ئمًا من

د تبعه مزيد من التشّظي داخل عملية التخطيط ما بين الوآاالت الذي           دأ جدّ   آان ق أغسطس  /يًا في آب  ب
وجيهي وحتى عندما فّكر الرسميون أنهم يّتجهون صوب مخطط           . ٢٠٠٢ ان يجري         ت ل، آ ام متكام  ع

  .جات أقل وضوحًا مما جعل المخاطر والحا،تطوير العناصر األساسية للخطة إربًا إربًا
  

باب التشّظي  اآانت أس ت، بجزء منه ا آان ة، لكنه ة بيروقراطي ة هام ن ناحي ام م  أيضًا، حصيلة أحك
تراتيجية  ذت إس تويات اتخ ى المس ى أعل ى  . عل دعوات إل ت ال امًال وذي  وضع آان يط أفضل تك تخط

ذين  قدرات أآبر لمعالجة سيناريوهات الحاالت األسوأ، خاضعة لوجهات نظر رسميي وزا    رة الدفاع ال
م وسواهم أصبحت اإلستراتيجية      . آانوا ملتزمين النقل السريع للسلطة   دوها ه فمقاربة التحرير التي أي

مية من  ة الرس ا السياسة األميرآي ع جعله ول م ذة المفع بالناف ي أواخر خريف جان يض ف  البيت األب
٨٧( ٢٠٠٢(.  

  
ا    مع االنتقال من الخريف إلى الشتاء، تحرك الرسميون في     ذه الرؤي  مجلس األمن القومي ألجل دمج ه

دادها   اري إع ة الج ي الخطط العمالني ام ف ر النظ ديلتغيي ى أي ةعل ة المدني االت الحكومي ت .  الوآ آان
  .تعبئة مواردهم أول من تمت  من بينالوآالة األميرآية للتنمية الدولية
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  ب في العراقمستويات ما قبل الحر: نظرة عامة على الخدمات األساسية
  

   ما قبل الغزو                                  )٨٨( المقاييس
  إنتاج الكهرباء

  ٤،٠٧٥       ميغاواط

  إنتاج النفط

  ٢٫٥٨  ماليين البراميل في اليوم

  قوات األمن العراقية

  )٨٩( ١،٣٠٠،٠٠٠  الجنود ورجال الشرطة   

  االتصاالت

  ٨٣٣،٠٠٠   البرية الهاتفية المشترآون بالخطوط 

  ٨٠،٠٠٠  )الجوال  (الخليوي بالهاتف        المشترآون  
  

  
ًا  )٩٠(. واإلدارة السيئة أيام صدام الكافيةعانى قطاع الكهرباء في العراق سنوات من الصيانة غير         فوفق

دولي       د ال راق،                (IMF)لصندوق النق اء في الع اج الشهري للكهرب ان متوسط اإلنت ين  آ مارس  / آذار ب
ا/آذارو ٢٠٠٢ وم٤،٠٧٥، ٢٠٠٣س رم ي الي اواط ف ام صدام ُيعطي  . )٩١( ميغ ة أي ع الطاق ان توزي آ

ين   ا ب ت م ي تلّق داد الت ه  ٢٤ و١٦األفضلية لبغ ا تلقت ان متوسط م ا آ وم بينم ي الي ة ف  ساعة من الطاق
  .)٩٢( ساعات في اليوم٨ و٤المنازل العراقية خارج العاصمة من طاقة بين 

  
ى          قدرت وزارة الطاقة األميرآية أن إن      وم سنة          ٢٫٠تاج النفط في العراق هبط إل ل في الي ون برمي  ملي

ل          ٢٫٥٨، لكنه ازداد إلى     ٢٠٠٢ ل الحرب بقلي نفط     ورغم آون   . )٩٣( مليون برميل في اليوم قب اج ال  إنت
دًا                    داخلي، ضرورية ج في ذاته ليس خدمة أساسية، إال أن حقول النفط التي تنتج البترول لالستهالك ال

  . الخدمات األخرى تقديمتزويد العراقيين بمعظم الدخل الذي يساندلتوليد الكهرباء، و
  



 

 *١٧*  

  ٢الفصل 
  مشارآة الوآاالت 

  
 حول   الحجم من    جداً  مختلف أن نفكر بمقدار   إلى   آنا بحاجة 

ة عاجزة، في سياق غزو            ما هو مطلوب إلعادة إنشاء دول
  *.عسكري أميرآي

  
  جيمس آوندر

   األدنىنائب معاون المدير اإلداري آلسيا والشرق
  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  
  

ة   ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي نة  أدارت الوآال ي س والي ٢٠٠٧ ف رامج   ٧،٥ ح ي ب ار دوالر ف  ملي
الغ عددهم       ،٢٠٠٠، وعمل موظفوها البالغ عددهم      )١(المساعدات الخارجية  ، في   ٥٠٠٠ ومقاولوها الب

انوا   وعلى الرغم من ذلك، رأى العديد  ممن          . )٢(عالم حول ال   بلد نامٍ  ١٠٠أآثر من    ة     آ أن في الحكوم  ب
ة       اآن نائي ي أم غيرة ف اريع ص دير مش غيرًا ي ًا ص ة العب ى    و. الوآال بي إل ا النس ن افتقاره الرغم م ب

 وهي تخطط لعراق ما     ٢٠٠٢  العام تحوّلت الوآالة تدريجيًا إلى العب أساسي في أواخر       فقد  القدرات،  
ة     االستجابة لبر مجلس األمن القومي أن ِفَرق اعت. بعد الحرب  ة للتنمي ة األميرآي ة للوآال لكوارث التابع

ي الغزو             د تل انية التي ق ة   ،الدولية قادرة على المساعدة في احتواء األزمات اإلنس ا التنموي  وأن خبراته
ى الديم                       بالد إل ال ال ة وفي ودعم انتق ة العراقي ة التحتي ة يمكن أن تساعد في إصالح البني بعض  . قراطي

اغون  ي البنت ذين ب و،مخطط ك ال وا األخص أولئ م يكن نة      ل ي البوس ة ف ات الوآال ى مهم ين عل  مطلع
ك  تصوروا أن الوآالة   ،وآوسوفو وأفغانستان  وات       تمل دنيين بسرعة وراء الق دفع الم  سلطات واسعة ل

  . الظروف التي يمكن أن تقود إلى إعادة نشر الجنود في الوطننشاءالمسلحة وإ
  

ر                   علم  مسؤولو الوآالة ألول مرة عن دورهم المتوقع في العراق بعد ان بدأ التخطيط للحرب بوقت غي
ير دير  و. قص ت أن م رة     االالف ل المبك ي المراح ميًا ف ار رس م يستش يوس، ل درو ناتس ة، أن لوآال
ار،                ولم يبدأ   . )٣(للتخطيط ادة اإلعم ة إلع دأ  روس ويّري، الذي أدار فيما بعد معظم تحضيرات الوآال ب

راق  يط للع مع عن التخط ي أواسط  إّاليس اءات بالصدفة، ومالحظات  ٢٠٠٢ ف ن اللق لة م ر سلس  عب
ة                  يناريوهات للحوادث الطارئ ة أن تطور س م  و. )٤(سرّية وإيحاءات غير مباشرة تقول أن على الوآال ل

امبرلين، مساع           ٢٠٠٢أغسطس    / آب حتىتصبح الوآالة مشارآًا رسميًا      دي تش دة  عندما ُطلب من ون
ة لمجلس األمن                    ة في مجموعة العمل اإلنساني التابع ة، الخدم ة الدولي المدير للوآالة األميرآية للتنمي

  .القومي
  
  

___________  
  .٢٠٠٨فبراير / شباط١٥مقابلة مكتب المفتش العام مع جيمس آوندر، نائب المدير اإلداري للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، * 



  *٢لفصل ا *
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ود التخطيط     مسؤولينلبيت األبيض عدة سوف يطالب رسميو ا    ى جه  في الوآالة باالنضمام إل

ة ه تخطيط . )٥(خالل األشهر التالي ى عاتق ى عل يا والشرق األدن ة آلس ذ مكتب الوآال ا أخ وسرعان م
ة               ات اإلغاث انية عملي ة والنزاعات والمساعدات اإلنس ّد مكتب الديمقراطي إعادة اإلعمار، في حين أع

انية ي . )٦(اإلنس رين األولف ع تش وبر /مطل ّك٢٠٠٢أآت ديرل ، ش راق  الم ات للع وة المهم يوس ق  ناتس
ات من       . التابعة للوآالة، وترأس اجتماعاتها األسبوعية فيما بعد لتنسيق جهود الوآالة          وسوف يعمل مئ

  .)٧(موظفي الوآالة الحقًا بدوام آامل على الخطط العراقية
  

راق، عمل رسميو            وعندما وصل األمر إلى تعبئة الموارد للكو       ة في الع ارث اإلنسانية الممكن
ان         . )٨(الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بدعم آامل من اإلدارة        ار آ غير أن تعبئة الموارد إلعادة اإلعم

ة رأت       يةفقد تصور مجلس األمن القومي إعادة اإلعمار آعمل       . مسألة مختلفة   طوب ومالط، لكن الوآال
ذه ج اء ه ادة البن ل إع ي مث ّوٍل ف ط من تح اعيزءًا فق د وضروري اجتم ل األم اء وسياسي طوي  إلنش

ا   ) بوش (عكس هذا التباين خالفات أوسع بين مستشاري الرئيس     . )٩(كاملبالعراق ديمقراطي    حول م
وترة              ة صعبة ومت ففي آل جانب    . )١٠(تتطلبه مهمة ما بعد الحرب في العراق مما جعل التخطيط عملي

ل م  ي آ د،  ف ب الجه ن جوان ار م ادة اإلعم اني وإع الين اإلنس دة  ،ن المج د المعق وانين التعاق  دفعت ق
درات                   ا عّرض ق ى حدودها القصوى مم ة إل ة الدولي ة للتنمي وضغوط الوقت، قدرات الوآالة األميرآي
ادة       ة وإع وادث الطارئ ة الح ات إغاث ة لعملي ي التعبئ ة ف عف بنيوي اط ض ة لنق ة األميرآي الحكوم

  .)١١(اإلعمار
  

ة،       " ا عراق ما بعد النزاع    رؤيتقرير   ة الدولي ذي تمت صياغته     للوآالة األميرآية للتنمي  أوًال  ال
وبر  /في تشرين األول   ن ٢٠٠٢أآت ول    سياسة الناشئة   ال  أن، أعل ة التي تق إلدارة األميرآي ادة  " أن ل إع

ن             ا  بنسبة  متواضعة    اإلعمار سوف تهدف إلى إعادة المرافق العراقية إلى مستوى ُمحّس ان علي     لم  ه آ
داً               وتضمنت أيضًا   ". قبل النزاع  ًا ج ان دقيق ه آ  ،"هذا التقييم البارز، والذي تبين بالنظر إلى الماضي ان

نة    " ات لس ادية والمؤسس درات االقتص ة للق ار الكامل ادة اإلعم رب   (١٩٨٠إع ابقة للح روف الس الظ
  .)١٢("سوف تتطلب سنوات  من االستثمارات العامة)  العراقية–اإليرانية 

  
  يط للحؤول دون حدوث آوارث إنسانيةالتخط

ده    ًالحق صدام أضرار  المخاوف من أن يُ    رة ببل ر           ، خطي ى الغزو األميرآي وّجهت القسم األآب  ردًا عل
ة            ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ر صدام            . "من التخطيط اإلنساني للوآال ذي سيحصل إذا فّج ا ال حواجز  م

اً     . )١٣(سيوستساءل نات "؟   وغمر البالد بالمياه    المياه وسدود اً      شّكل المهجرون داخلي ًا هام .  أيضًا هاجس
 آادراتها المقيمة في الواليات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية          عبأت الوآالة، استجابة لذلك،   

انية    ة اإلنس ات الوآال ذ مهم وم بتنفي ي تق ة    . الت ر إغاث ن، خبي ان دوورآ رأس جوناث ي  لوت وارث ف لك
  .نشر مواردهامة في غرفة األزمات في الوآالة لتخطيط الوآالة، اجتماعات منتظ

  
 في حاالت  للمساعدات   استجابةلكوارث، أآبر فريق     ل بنى مكتب الوآالة للمساعدات الخارجية    

ة      . )١٤(الكوارث في تاريخ الوآالة    ادرات االنتقالي ذي عمل إلرساء           (OTI)مكتب المب ة ال ابع للوآال  الت
ه للعمل         االستقرار في البلدان ُمحوًال ا     أ أيضًا معظم موظفي ى سالم، عّب لمرحلة االنتقالية من العنف إل

د   . )١٥(في التخطيط للعراق    ه   لق ّم توجي ة أو                 ت ال االنتقامي ام األعم ى الحؤول دون قي ة إل رامج الرامي  الب
ة لرفع المشاريع     وأ حدها األدنى،    إبقاءها عند  ى        العالي ى حدها األعل ك المشاريع     ، نحو   الوضوح إل  تل



 *مشارآة الوآاالت * 
 

 *١٩*  

ات المتحدة،                التي ا الوالي ى حسن نواي يناريوهات   آ والتي جاءت    سوف ترمز إل فضل الحاالت،    ألس
  .)١٦( منهاةالمتوسطتلك  و،سوأ الحاالتوأل

  
ات   ي رأس األولوي ًا ف ذاء أيض ان الغ اعدات    . )١٧(آ رع المس المي، ف ذاء الع امج الغ ان برن آ

ى       ،جيستيةالغذائية التابع لألمم المتحدة، يعتبر األفضل إلدارة اللو         فقد آانت لديه القدرة على إرسال عل
ه السرعة  ام ٦٠٠،٠٠٠وج ذاء إلطع ن الغ ري م ل شهر٢٥ طن مت ان آ ون إنس ع . )١٨( ملي ي مطل ف

امج                    ٢٠٠٢خريف   ة رسميي برن ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ابع للوآال  نّبه مدير مكتب الغذاء للسالم الت
يكاً    الغذاء العالمي في روما أن القتال في العرا        دها،   . ق قد يكون وش رئيس       سمح عن د، ال ين آليفالن  روب

امج   ٢٠٠المشارك لمجموعة العمل اإلنساني التابعة لمجلس األمن القومي بصرف      ون دوالر لبرن  ملي
احنات       د الش اآن تواج تودعات وأم ى المس ف عل ات، والتعري ح الطرق ل مس المي ألج ذاء الع الغ

  . دفعة مسبقة لعراق ما بعد الحربآانت هذه أول. )١٩(واإلمدادات والموظفين
  

ان راق آ ي الع رة النجاح ف ع سوف يتوقف بدرجة آبي ة م ة المدني ود اإلغاث زامن جه ى ت  عل
، أمضى فريق من مجموعة العمل    ٢٠٠٢نوفمبر /في أوائل تشرين الثاني. العمليات القتالية العسكرية 

ادة ا     ز قي ي مرآ ومين ف ومي ي ن الق س األم ة لمجل اني التابع لحة  اإلنس وات المس طى للق ة الوس لمنطق
رف هذا الفريق فيما بعد، ألجل       عمل فريق التخطيط اإلنساني، آما عُ     . )٢٠(األميرآية في تامبا بفلوريدا   

ة          ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي في  . )٢١(تحسين التنسيق بين المخططين في قيادة المنطقة الوسطى والوآال
 يالعسكر آما القطاع   ما سوف تفعله آل وآالة      ل الطريق  فريق التخطيط ونظيره العسكري    مسحتامبا،  

  .في حال حصول خسائر مدنية جماعية، وتدفقات لالجئين، وتعطيل إلمدادات المياه والغذاء
  

ففي نظر بعض الرسميين في       . )٢٢(الفوارق المؤسساتية جعلت هذا التخطيط المشترك صعباً       
ان        دى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، آ دور             مخ ل ة نظر ت ة الوسطى وجه ادة المنطق  حول  ططي قي

ة           . عمليات ما بعد النزاع    ة القتالي ى المرحل زين   . "شّدد التخطيط العسكري بطبيعة الحال عل انوا مرآ آ
اطع الطرق                      : آثيرًا على أوامر العمليات    ى تق اريخ، والسيطرة عل ذا الت ل في ه ذا الت ى ه السيطرة عل

ّري   "هذا د أدرك مخططو    ". ، قال وي ى                  وق ع بالكامل عل انية سوف يق ة الحاجات اإلنس ة أن تلبي  الوآال
  .)٢٣("أآتافهم

 
  التخطيط إلعادة اإلعمار

ة        الما بعد الحرب إلى     المتطورة ل خطة  الدعت   تحّول في جهود إعادة اإلعمار بعد أن تكون قد تمت تلبي
 مجموعة  وقامت . )٢٤(نطاق إعادة اإلعمار سوف يتوقف على حجم األضرار آان  . الحاجات اإلنسانية 

ة عمار مختلف القطاعات وآلفت إعادة إلخطط بتطوير العمل اإلنساني   ادة آل واحد    منفصلة وآال   لقي
ة     وآانت. من القطاعات  ا           ستتحمل   الوآالة األميرآية للتنمية الدولي  مسؤولية معظم القطاعات من بينه

اه  ،الصحة اء  ، والصرف الصحي    ، والمي يم  ، والكهرب ل  ، والتعل ة  / والزراعة  ،التصاالت  وا ، والنق التنمي
ة ّل . الريفي ذلك وسوف تكم ود الخاصة ب ام الجه ة بنظ ا وزارة الخارجي وم به ي تق م الت وسوف . الحك

ة االقتصادية         ة والتنمي ة المالي تعادة العافي ى اس ة إل . يتعامل الرسميون في وزارة المالية بالخطط الرامي
  .)٢٥(اما النفط فقد عهد أمره إلى البنتاغون

  
إعادة في    التنمية الدولية  وآالةبإدارة خطط    وندي تشامبرلين وروّس ويّري وآريستوفر ميليغان        تقام

ا          . )٢٦(اإلعمار اء م ادة بن رد إع د من ُمّج ى أبع شملت الثقافة المؤسساتية للوآالة مفهومًا للتنمية ذهب إل
ه الحرب ة  . دّمرت ة التحتي ة بالبني ة لألضرار الالحق ل المادي ادة التأهي دة فإع وة واح ون خط سوف تك



  *٢لفصل ا *

 *٢٠*  

ع ضمن ة أوس ة ديمقراطي ة انتقالي اج و.  مرحل اورةسوف تحت اء المتج م األحي الس الحك اب مج  النتخ
دنيين      عوسوف يتوجب   . المدنياألمني  الخاصة بها ألجل استعادة النظام       ى المدرسين والموظفين الم ل

ف، وقروض صغيرة        . البقاء في وظائفهم   رامج توظي ى جانب        وحوافز اقتص    ،وستقدم ب ادية أخرى إل
ة في         أعلم  آان  قد  هذا لنزاعل يتحويلالعمل  النطاق  . برامج تشجع المصالحة    بعثات حفظ السالم الدولي

وفو   نة وآوس ايتي والبوس ومال وه رح د، وق)٢٧(الص ؤولو اقت ةمس ة   الوآال ة الدولي ة للتنمي   األميرآي
  .وجوب تبّنيه في العراق

  
يض   ت األب ميو البي ان رس ككينآ وع آ. متش ًا ن ذا تمام ات ان ه ت اإلدارة  عملي ذي آان دول ال اء ال بن

ة لمجلس               . تجّنبهترغب في    أعطى روبين آليفالند، الرئيس المشارك لمجموعة العمل اإلنساني التابع
 أهداف الواليات المتحدة ُمصّرًا على وجوب إصالح أضرار       من أآثر   للحّداألمن القومي، وجهة نظر     

اليف   عملياتتقوم بمعظمأن  العراقية الجديدة  لةو الد  على  وأن ،الحرب وحسب   إعادة البناء، دافعة التك
ة       نفط العراقي دات ال ة              . من عائ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ر أن مخططي الوآال وا غي  من ان تحقيق   نبّه

  ٢٨(.ذات شأنعراق مستقر ومزدهر اقتصاديًا سوف يتطلب استثمارات أميرآية 
  

د لحظت  د الحوق ا بع ة م دد سياس ة ال ته ة ديمقراطي راق دول ين وال مصالح جرب للع ا اإلقليمي يرانه
ار           . "الواليات المتحدة  ادة اإلعم انية ومساعدات إع ا  "األمن والمساعدات اإلنس ارة     ، آم  أعلنت مستش

تم نشرها       س، سوف ي ا   "األمن القومي، آوندوليزا راي ذه الرؤي ًا له ى أي ح   . )٢٩("دعم ا إل  ستكون  دأم
 مسؤولي بيت األبيض و  لعمار آافية لبلوغ هذه األهداف، فكانت مسألة خالف بين ا         مساعدات إعادة اإل  

  .الوآالة
  

رحلتين  ة ذات م ة مقارب د الحرب األميرآي ا بع تراتيجية م ان إلس ة األ. آ اول الوآال ة ميرسوف تح آي
ذاء د الغ ة أوًال تزوي ة الدولي اه،للتنمي ة، والمي م، والصحة العام ى ت ة، ومت اء الطارئ تقرار  والكهرب  اس

اء                    ك الكهرب ا في ذل ة بم ة التحتي ات  ،العراق، سوف توسع الوآالة ترآيزها على تحسين البني  ، والطرق
ادة       .  والمدارس ، واألسواق ، والمستشفيات ،وأنظمة الّري  ان إع ة آ ة التحتي الهدف األبعد إلصالح البني

  . إلى مستويات ما قبل النزاع المتوفرةالخدمات
  

ا  ادة اإلعم ب إع ى جان ة  إل ة للتنمي ة األميرآي ت الوآال ة، خطط د   ر المادي جيع التجدي ة لتش الدولي
  وتحديث اقتصاد    ،االقتصادي عن طريق تعزيز القطاع الخاص في العراق وتحسين النظام المصرفي          

م  إقامة نظام قانوني     األولية بين األهداف     من آان.  الزراعي العراق ادر  للمشاريع الخاصة      مالئ ، مع  ق
ة         أن يجعل   ،الوقت درات تنافسية في األسواق العالمي دًا ذا ق ا     . العراق بل ة خططه د عرضت الوآال لق
  . تحديًا هائًالُيشكِّل أن تعزيز الحكم الديمقراطي في العراق القائم على حكم القانون سوف معترفة

  
ة  وزارة الخارجي ان ل عآ وير   موق ي تط ادة ف تراتيجية القي ة إس م ُمعين ارآة ، حك ع مش ن م ة  م  الوآال

ي في                     ميرآية للتنمية األ م المحل الدولية في إعداد برامج المساعدة التي سوف تساعد في إصالح الحك
راق اد   . الع ة اإلرش دم وزارة الخارجي ة أن تق ت الوآال ن    و ،توقع ل م ل ُمفّص ار عم اب إط ن، بغي لك

دمات    ن الخ د م ل العدي لطة تموي ا س د فيه ي سوف تعه ا الخاصة الت ة خطته ّورت الوآال وزارة، ط  ال
 الخدمات األساسية  توفيرالمدنية إلى الحكومات المحلية التي لم يكن عندها أية تجارب سابقة في إدارة        

رض أو إدارة  انونف م الق م    . )٣٠(حك ات الحك ذه لمؤسس ة ه ة الجذري ادة الهيكلي ن إع ان المقصود م آ
  . مع سيطرة صدام الممرآزة للغايةنظيف للصلةالعراقية تشجيع قطع 

  



 *مشارآة الوآاالت * 
 

 *٢١*  

ة     شملت مقاربة    ة للتنمي ة األميرآي ة              الوآال ار طموحات اإلدارة التحويلي ادة اإلعم ة الخاصة بإع الدولي
 البيت   مسؤولو للعراق، لكنها آشفت أيضًا الهوة بين تلك الطموحات وبين الموارد المحدودة التي آان              

ا       زام به د      . األبيض يرغبون، آنذاك، في االلت ن عن ى العل رزت إل ات ب ذه الخالف ر  ما ه ارن تقري ا   ق رؤي
زاع      د الن ة    الصادر عن ا    عراق ما بع ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ين لوآال ة  أهداف  ب  آل قطاع مع     تنمي

ة لوضعية ال ة المتداعي ة العراقي ة التحتي ى    . لبني دمات إل ادة الخ ت إع ثًال، آان اء، م اع الكهرب ي قط فف
دات     عدد آافٍ    إيجادمستويات ما قبل الحرب تتوقف على        أمين اإل   ، من المول دادات المناسبة من       وت م

  .)٣١( حد أدنى من قدرات التكرير سوىهفيليس كبيرة في بلٍد اللوجستية التحديات مواجهة الالوقود، و
  

وارد في القطاع الزراعي،          مماثلة وآانت هناك فجوة   ر     بين األهداف والم  وهو القطاع العراقي األآب
نفط   ة    . بعد ال ا أن تنمي ة و     "آم ات التجاري ذائي القتصاد   االالعملي تند  غ ى السوق    المس سوف يتطلب    "  إل

وني آآر من األراضي،                    ر من ملي ذلك االنخراط في   إصالح أنظمة الرّي على مساحة أآث رامج  وآ  ب
ة اعدات لمحاصيل األرز والشعير القادم وري للمس أمين الف ا والت ل التكنولوجي ة لنق سوف و. )٣٢(مكثف

دارس      دإعاإلى  م الخاص    هدف قطاع التعلي   لكي تلبي تحتاج الواليات المتحدة     تح الم  للسنة الدراسية   ة ف
د ىو، ةالجدي الح إل ة٣٠٠٠ إص ة ل   ، مدرس واد واألدوات التعليمي ديم الم ة ١٢،٥٠٠ وتق  مدرس
  .)٣٣(أخرى

  
  التخطيط المتضارب

ق وضع             بتأطير   المخططون   قام داء    سياسة إعادة اإلعمار لعراق ما بعد الحرب عن طري عالمات اهت
ر      .  واثني عشر شهراً   ،ستة أشهر وثالثة أشهر،   وشهر،  كل قطاع على أساس     ل الم عب تطورت هذه المع

ة   و البيت األبيض    مسؤوليمناقشات آّر وفّر بين      االت األخرى      الوآالة األميرآية للتنمي ة والوآ . الدولي
ا    (OMB)الند من مكتب اإلدارة والموازنة فمثًال، روبين آلي  يعاد تأهيله  قال أن عدد المدارس التي س

يم           يس دم في قطاع التعل دًا للتق اني آانت        ،كون مؤشرًا جي داد المب رة تع ًال مرفوضاً   لكن فك  بالنسبة  عم
ّدد  ي ش ة الت راء الللوآال ي خب ذا الموضوعف أنه ألة  ب ي تتوقف المس ال ف ة لألطف بة المئوي ى النس  عل

دائي           ت سوف    والتي المدارس يم االبت دارس    لكن   . كون قياسًا أآثر دقة للتقدم باتجاه أهداف التعل عدد الم
  .هو عالمة االهتداءأصبح 

  
بات آليفالند دفعت المخططين أحيانًا آثيرة إلى أبعد مما آانوا يعتقدون ان بإمكانهم تسليمه بصورة                لط

ه        . معقولة ر إلي ا آانت تفتق وّيري       معلومات  ان م ًا ل ابرات، وفق ة     المسؤول في    ، المخ ة األميرآي  الوآال
ة ة للتنمي ت ،الدولي اد   التقآان ول االقتص ات ح امييم م، ونظ ن ال  ، الحك ا م ة وغيره ب ج والزراع وان

م يكن    إذا لم يكن باإلمكان الحصول عليها بواسطة األقمار الصناعية،           . "لظروف العراق " الطرية" فل
ان توجيهات لوضع           . )٣٤( ويّري  قال ،" نحصل عليها  بإمكاننا أن  عند إحدى النقاط، أعطي آريس ميليغ

ات يجب     أمياللقد قمت بجولة دامت أربع ساعات لتحديد آم من          "فقال،  . مؤشرات لقطاع النقل    الطرق
ة       ويّري ، ذهب  المحدد لذلك  موعد األخير ل ا ولكي تلبي " فتحها أو إصالحها   ة التابع ة المراجع ى مكتب  إل

دم               راق، وق ه   "للوآالة، وفتش عن البيانات المتوفرة عن شبكات الطرق في الع تنادًا  " أفضل تقديرات اس
ى      هذه ذهبتف. )٣٥( معلومات محدودة  إلى ر   التقديرات مباشرة إل ا بع         تقري ا عراق م زاع  درؤي دى    الن ل
 المستهدفة، أو   من الطرقات بالمئة ٥٠: " فجاء هدف القطاع على أنه     .لوآالة األميرآية للتنمية الدولية   ا

  )٣٦(."يع جدًاسرالسير ال م آلم من الطرق والجسور الهامة اقتصاديًا والمفتوحة أما٢٢٠٠حوالي 
  



  *٢لفصل ا *

 *٢٢*  

   الجدول الزمني لألهداف–قطاع إعادة اإلعمار التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
  
  شهر١٨  شهر١٢  أشهر٦  يوم٦٠  فورًابعد النزاع 
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 *مشارآة الوآاالت * 
 

 *٢٣*  

 
  شهر١٨  شهر١٢  أشهر٦  يوم٦٠  فورًابعد النزاع 
لحاالت لمولدات اترآيب  

الطارئة في المستشفيات 
ومحطات الضخ والمواقع 

 األخرى ذات األولوية
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 ٣٣ وآيلو فولت
) آيلو فولت

لشبكة التوزيع قد 
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  *٢لفصل ا *

 *٢٤*  

  
ن رغم م ى ال دخالت أ عل ي الت ارآوا ف د ش ة ق ي الوآال ميين ف ي جرتن بعض الرس نة  الت ي البوس  ف

م وآوسوفو وهايتي، لكن      ار                      ل ادة اإلعم ة وإع ات اإلغاث ى نطاق واسع في عملي ة دور عل  يكن للوآال
ذ ة من ات المالطارئ امج العملي ود برن ادي الث دعم االقتص ة وال ام(CORDS)ي رني ي فييتن . )٣٧( ف

 بالبريد اإللكتروني الخطط المحظور إطالع    لكي ترسل ترات مكتب الوآالة لم تكن حتى ُمجهزة        وآمبي
ة             ا رسميو الوآال ان ُيطوره ا والتي آ ان              . الجمهور عليه دة، آ ا صيغة جدي رة أآمل مخططوه فكل م

 .)٣٨(نسخها باليد إلى البيت األبيضعليهم حمل 
 

ان،  . صعبعلى أنه بين وجهات نظر الوآاالت وطلبات البيت األبيض     أثبت التنقل  من   وقد قرر ميليغ
الرأي    ات ب ين االختالف ق ب ن التوفي تمكن م ن ي ه ل د أن أدرك ان ة بع ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي  ،الوآال

وارد     ممكن   للحصول على أآبر قدر     "القفز بين الحلقات    " االت       لحشد من الم اولين وموظفي الوآ  المق
ه قل لي فقط ما أحتاج  ": تذآر ميليغان انه آان يفكر .وقبيل الغز  ى      للقيام ب ال لكي نكون عل أمين الم  لت
ى خالف     أ وعلى الرغم من. )٣٩(" معقولة بدرجةاستعداد   انوا عل ن أعضاء مجموعة العمل اإلنساني آ

ى مستوى مجموعة                حول الطريقة، لكنهم لم يرفعو     ة نقطة القضية إل ة      فا أبدًا عند أي ر القيادي رنك ميلل
  .)٤٠(التنفيذية حول العراق أو إلى لجنة نواب ستيفن هادلي

  
ى       ٢٠٠٢ديسمبر  /بحلول آانون األول   ة إل ا    رسم ، توصلت الوآالة األميرآية للتنمية الدولي  صورة عم

ة للسياسة التي            فكرت به الوآالة انه سيكون ضروريًا إلعادة إعمار          العراق ضمن الخطوط التوجيهي
عّزز الرسميون الخطط اإلنسانية وخطط إعادة اإلعمار في ورقة عمل           . وضعها مجلس األمن القومي   

ـ   ت ب رس"ضخمة عرف ة الف ر. )٤١("بطاني رس تأظه ة الف ذي بطاني ب ال تجند الترتي ه س ى أساس  عل
وة  ة ق ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي املين لالوآال ي ديهاالع اولين الت د من المق تهم والعدي ذه . وظف آانت ه
  . الوآالة لكي تكون جاهزة لما بعد الحرب في العراقلقائمة بما سوف يجب أن يحصل داخ

  
ي      ومي، ف ن الق س األم ة لمجل واب التابع ة الن ام لجن وجز أم ي عرض م انون األول١٠ف مبر / آ ديس

ة  ال تبعد سوى  الحرب حينما آانت ،  ٢٠٠٢ ز،        حوالي ثالث وت آبرام د وإلي ين آليفالن دم روب  أشهر، ق
اني     ل اإلنس ة العم ة لمجموع يات النهائي رض      . التوص الل الع ورة خ رائح المص م الش لت معظ فّص

انية   اعدات اإلنس يرات المس وجز، تحض ا  وال ،الم ل منه اطىقلي ع    تع ع الوض ار وم ادة اإلعم ع إع  م
 الئحة باالفتراضات التي بنت       وّفر العرض . )٤٢(السياسي العراقي المعقد الذي سوف يظهر بعد الغزو       

 العرض الموجز أيضًا أن       حوأوض. )٤٣(آانت البيئة اآلمنة االفتراض األول    . المجموعة خططها عليها  
ط   ّدخل متواضع فق د خططت لت ل ق ة العم اع، . مجموع د االجتم ة  "بع ة للتنمي ة األميرآي ت الوآال تلق

  .)٤٤( بما في ذلك صياغة العقود لتنفيذها،"فّصلالدولية تعليمات للسير قدمًا في التخطيط الُم
  

   المقاولينتحشدالوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ة           لم يكن على غرار الوآاالت المدنية األميرآية األخرى،        ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ر  لدى الوآال الكثي

ن ال ة م درات لتعبئ دادًاق رة أع ا الخاصة آبي م. ضمن آادراته وم  مهماتهفمعظ راق سوف تق ي الع ا ف
ديًا عروضًا بالنسبة                        دم تقلي دائرة الصغيرة من الشرآات التي تق ة وال بتنفيذها الوآاالت غير الحكومي

ديرون مهمات   الذين موظفين من ال، آان ستة من أصل آل عشرة ٢٠٠٣بحلول بداية   . لعقود الوآالة  ي
وميين    % ٣٧ض بنسبة   نتيجة خف وذلك  من المقاولين،   يتألفون   خارج البالد الوآالة   لعدد الموظفين الحك

ة   السلك الخارجي  لقد خسرنا ثلث    . ")٤٥(خالل العقد الذي تلى الحرب الباردة      ة  وثلث الخدم  في  المدني



 *مشارآة الوآاالت * 
 

 *٢٥*  

رن الماضيطأواس ن الق عينات م يوس، وأضاف" التس دير اإلداري ناتس ال الم ترجعهم "، ق م نس ، ول
  .)٤٦("قط
  

انون                .معقدًاأمرًا   مقاولي الوآالة آان     حشد اع الق ة إتب االت األميرآي ى الوآ انون، يتوجب عل  حسب الق
ك   درالي للتمل كلوبيدية    (FAR)الف ة أنس ة وافي ن خالص ارة ع و عب د ل، وه م لقواع ي تحك ود الت  العق

ة ثّمن. )٤٧(الفدرالي ول   ُي فافية ح ة والش ة اإلجرائي ك النزاه درالي للتمل انون الف اق الق ا . )٤٨(اإلنف أم
ذين            ض سوف تغ  ف  للقانون  اإللزامية توالتقييدامراجعات  ال داد ال ًا الرسميين في بغ روا ب الحق  أن  اعتب

انون          . لعقود الطارئة في مناطق الحرب    مع ا أحكامه ال تتناسب جيدًا      تثناءات للق لقد سمح عدد من االس
 آانت إحدى أهم هذه االستثناءات بند     . )٤٩(عتياديةاالظروف غير   الالفدرالي للتملك ببعض المرونة في      

ة               " على الرغم من السلطة   " ة األميرآي ابع للوآال وارث الت ة للك الذي سمح لمكتب المساعدات الخارجي
ن  ة بم ة الدولي ك، إذا      حللتنمي درالي للتمل انون الف ة للق ات العادي ارج العملي ة خ ات إغاث ات لمنظم  الهب

  .)٥٠( الكوارثفي حاالتتطلبت ذلك متطلبات اإلغاثة الدولية 
  

ان  ة آ دى الوآال ي   ل ررة الت تخدمة بصورة متك دمات المس ة للخ ود قائم ة عق ة الدولي ة للتنمي األميرآي
ليم        . " بعض البرامج الطارئة لما بعد الحرب للعراق بسرعة           عسمحت لها وض   ى أساس تس ود عل العق

دودة ر مح ة غي دود وآمي ر مح درات (IDIQ)" غي ى ق ا شرآات حافظت عل ذه حظيت به اهزة  ه ج
ة يصدرون     ّين ا عفكلما  . لالستجابة ة  "لمخططون الحاجات، آان رسميو الوآال بموجب  " أوامر المهم

وم  المقاول بحيث آان عقود على أساس تسليم غير محدود وآمية غير محدودة،           ذ   يق دها بالتنفي د  و.  بع ق
ات  ويضمكنت خطاب ة من التف د الُمسبق أيضًا الوآال ل حش ة قب ة الطارئ ات اإلغاث اولين ومنظم  المق
ي     مسؤوليآان بإمكان   و. )٥١(مة أو منح الهبات   آتابة أوامر المه   تثنائية، التخل  الوآالة في الحاالت االس

  ". والمفتوحةالكاملةالمنافسة "عن متطلبات القانون الفدرالي للتملك الخاصة بـ 
  

اير   / آانون الثاني  ١٦في   وح        ٢٠٠٣ين ام ،  في األفق   ، مع الحرب تل دير    ق درو ناتسيوس     ا م ة، أن  لوآال
ود التي                     وتخلى عن  بذلك ة العق ة والمفتوحة لكاف ك بشأن المنافسة الكامل  شروط القانون الفدرالي للتمل

ى التخطيط، ق        . لها صلة بالحرب   ل ناتسيوس، جعل من المستحيل استخدام      ادخول الوآالة المتأخر إل
ّررت بالصورة الم                 . )٥٢( العادية المناقصةعمليات   ة ب ًا أن الوآال ة الحق ام للوآال تش الع ناسبة  شهد المف

  .)٥٣(التخليات عن آل عقد ترآته بدون المنافسة الكاملة والمفتوحة
  

رة                        ك الفت اتف خالل تل ة دعوات مستعجلة باله ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي اولي الوآال تلقى عدد من مق
ة نة   . الزمني يالد س د الم الي لعي وم الت ي الي رآة   ٢٠٠٢ف ي ش رئيس ف ب ال بايك، نائ روس س مع ب ، س

اتيفزديفلوبمنت أو ي  (Development Alternatives) (DAI)لترن ز، الرسمي ف ن روب جنكن م
أنت  . بروس، نحن ال يهمنا التحدث معك بشأن  عمل ممكن في مكان ما في الشرق األوسط    : "الوآالة

تقرار                  " تقرأ الصحف، أليس آذلك؟    د االس د فاق وم للعمل في بل طلب جنكنز من سبايك آتابة ورقة مفه
دًا   الشرآة  ومنحت    ، سبايك ورقة في اليوم التالي     قّدم". دون استخدام اسم البلد    "في الشرق األوسط    عق

ل                  ٢٠٠٣فبراير  /في شباط . بعد ذلك بقليل   ات في الكويت قب دء العملي رًا لب ًا مبك ، أرسلت الشرآة فريق
  .)٥٤(أسابيع من وصول آبار القيادة المدنية األميرآية إلى المنطقة

  
ا مجموعه           منحت الوآالة األميرآية     ة أيضًا م ة الدولي ة        ٤١للتنمي ون دوالر من المساعدات الدولي   ملي

ا ميرسي آور       ة من بينه  (Mercy Corps)للكوارث إلى تشكيلة واسعة من المنظمات غير الحكومي
ر،  /بحلول نهاية شباط. )٥٥( ولجنة اإلسعاف الدولية(Save the Children)سيف ذي تشلدرن و فبراي



  *٢لفصل ا *

 *٢٦*  

د    ة ق ت الوآال ون دوالر ١٧٫٣ رتوّفآان لع اإل  ملي ن س ة م بق غاث ع المس رح للتموض ي مس   ف
  .)٥٦(العمليات

  
د ابتعدت                        ة ق ة الخاصة بالتنمي ا للوآال ل العلي التعاقد آان أآثر تعقيدًا في جانب االعمار جزئيًا ألن المث

ة   رغم. ز للنمو االقتصاديفمنذ زمن طويل عن النظر إلى مشاريع البنية التحتية الكبيرة آحا           أن الوآال
ل ى أساس التس ة عل ود متوقف دة عق ت ينشطت ع ا ظل دودة، إال أنه ر المح ة غي دود والكمي ر المح م غي

وح في     ة   . )٥٧(األفق بحاجة إلى عقود جديدة لمهمات اإلنشاء على نطاق واسع التي آانت تل صياغة لغ
رجم سياسة إ                  ة، ألجل ضمان أن تت ار التي    هذه العقود آان خطوة أساسية في عملية التعبئ ادة اإلعم ع

ى األرض،               ى األصول الصحيحة عل ود في مكتب       وصاغها مجلس األمن القومي إل ان رسميو العق آ
ة، في أواخر خريف                           راء داخل الوآال دأوا العمل مع الخب د ب ة ق إدارة الوآالة األميرآية للتنمية الدولي

 للمشاريع ولما هو    – محاس ولكن   –الضرورية التي هي وصف أساسي      " بيانات العمل " لكتابة   ٢٠٠٢
ر  العديد من بيانات العمل عكست األهداف الموجزة في          . ضروري لتنفيذها  د          تقري ا بع ا لعراق م رؤي

زاع دى ا الن ن         ل س األم ة لمجل اني التابع ل اإلنس ة العم ا مجموع ي طورته رات الت ة، والمؤش لوآال
  .)٥٨(القومي

  
ات العمل           ى بيان رة عل ًا اللمسات األخي انون األول   وضع أحد عشر فريق ع آ وا   / في مطل ديسمبر وآتب

ذوا واخرجوا،    ... التعليمات آانت  . )٥٩(طلبات لالقتراحات خالل آخر أسبوعين من السنة            وا، نف أدخل
ذآر روس وي    آما   تأخذ وقت                   . ّرييت اء س ادة البن دون أن إع انوا يعتق ة آ راء الوآال  أطول،   ًالكن ألن خب

  .)٦٠(عقدأضاف ضباط التقاعد لديها خيارات لتمديد آل 
  

ار    /من شباط  ايو   /فبراير ولغاية آخر أي ة              ٢٠٠٣م رى بقيم ود آب ة عق ة ثماني ار   ٣٫١، منحت الوآال  ملي
ة اريخ الوآال ي ت د ف ود القصيرة األم ر تفجر للعق ط. )٦١(دوالر، أآب ة فق ذا البداي ان ه ا و. آ سرعان م

ود التي آانت        سوف تسمح الوآالة بعدد أآبر من العقود، آما سوف تزيد بصورة دراماتيكية             قيمة العق
ين دوالر من      ١١٠سحب الرسميون    . ازدياد العقود وضع الوآالة في أزمة سيولة      . )٦٢(قد منحتها   مالي

ة       "الحسابات القائمة على أساس الطوارئ،       ر من موازن  لكي   (AID)  المساعدات  راهنين الربع األخي
اني                انون الث ه في آ ا أن نفعل ان علين ا آ اير، شباط   /يفعلوا م ر وآذار  ف/ين ّري    ،"مارس /براي ال وي . )٦٣( ق

ل  / الذي أنشأه الكونغرس في نيسان  (IRRF 1) ١ صندوق إغاثة وإعمار العراق ، انتهى  ٢٠٠٣إبري
  .)٦٤(إلى تمويل معظم هذه العقود



 *مشارآة الوآاالت * 
 

 *٢٧*  

 

 العقود األصلية إلعادة اإلعمار التي منحتها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

د   المقاول والقطاع  تاريخ المنح  غ العق مبل
بماليين (األصلي  
  )الدوالرات

د  قف العق س
لي أو  األص
ات  االلتزام

ة  ين (الحالي بمالي
  )الدوالرات

د    طول مدة العقد وع العق ن
  وأسلوب الشراء

مجموعة الموارد    ٧/٢/٢٠٠٣
ة    (IRG)الدولي

دمات   د خ عق
  شخصية

ع ٣  $٢٧٫١٠  $٧٫٠٠٠ هر م  أش
  سنتي خيار

CPFF : در المص
  الوحيد

١٧/٣/٢٠٠٣  AFCAP :
  لوجستيات

إتفاقية ما  : CPFF  سنتان  $٩١٫٥٠  $٢٦٫٠٠
  بين الوآاالت

٢١/٣/٢٠٠٣  SkyLink Air :
  إدارة مطار

ع  ١٨  $٢٧٫٢٠  $١٠٫٢٠٠ هرًا م  ش
  سنتي خيار

CPFF : ن ل م أق
  آامل ومفتوح

٧/٣/٢٠٠٣  SSA Marine :
وانئ  يم م تقي

  العراق

ع    $١٤٫٣٢  $٤٫٨٠٠ دة م نة واح س
  سنة خيار

CPFF : ن ل م أق
  ل ومفتوحآام

ث    ١١/٤/٢٠٠٣ د مثل معه
اث  األبح
(Research 

Triangle 
Institute) : الحكم
 المحلي

ع    $٢٤١٫٩١  $١٦٨،٠٠٠ دة م نة واح س
  سنتي خيار

CPFF : ن ل م أق
 آامل ومفتوح

١١/٤/٢٠٠٣  Creative 
Associates Inc. 

(CAI) :التعليم  

ع    $٥٦٫٥٠  $٦٢٫٦٢٨ دة م نة واح س
  سنتي خيار

CPFF : ن ل م اق
 فتوحآامل وم

١٧/٤/٢٠٠٣  Bechtel 
National : ة البني
 التحتية

ن : CPFF   شهرًا١٨  $١،٠٢٩٫٨٣  $٦٨٠،٠٠٠ ل م اق
 آامل ومفتوح

٣٠/٤/٢٠٠٣  Abt 
Associates :

  األنظمة الصحية

ن : CPFF  سنة واحدة  $٢٣٫٠٣  $٤٣٫٨٠٠ ل م اق
 آامل ومفتوح

د   المقاول والقطاع  تاريخ المنح  غ العق مبل
بماليين (األصلي  
  )راتالدوال

د  قف العق س
لي أو  األص
ات  االلتزام

ة  ين (الحالي بمالي
  )الدوالرات

د    طول مدة العقد وع العق ن
  وأسلوب الشراء
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 )تابع(العقود األصلية إلعادة اإلعمار التي منحتها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

ة   ١/٠٦/٢٠٠٣ الح الهندس س
يش   ي الج ف
ي : األميرآ

ة  خدمات معماري
  وهندسية

ع    $٣٨٫٠٩  $٣٫٠٠ دة م نة واح س
  سنتي خيار

ين   ا ب ة م اتفاقي
 الوآاالت

٢٠/٠٦/٢٠٠٣  Management 
Systems 

International: 
  الرصد والتقييم

دة   $١٥٫١٢  $٥٫٠٣٨ نة واح س
نتي  ية وس أساس

  خيار

ة ر مهم  RFP: أم
املي   ع ح لجمي

IQC  

٢٤/٧/٢٠٠٣  Bearing Point :
ة  تعادة العافي اس

  االقتصادية

ع    $٧٩٫٥٨  $٧٩٫٥٨٣ دة م نة واح س
  سنتي خيار

CPFF : ن ل م اق
  آامل ومفتوح

١٥/١٠/٢٠٠٣  Development 
Alternatives 

Inc : ة التنمي
  الزراعية

ع    $١٠٦٫٧٠  $٣٦٫٩٠٠ دة م نة واح س
  سنتي خيار

CPFF : ل آام
 ومفتوح

در راق   : المص ار الع ادة إعم ام إلع تش الع راق (SIGIR)المف ار الع ادة إعم بة ف : ، إع دروس المكتس ود ال ي العق
  .٣٢، ص ٢٠٠٦يوليو /تموز". والمشتريات

  
دة   العراقذهب أآبر عقد هام لصندوق إغاثة وإعادة إعمار   ذه الم ه     – خالل ه د أعطت د وحي ر عق  وأآب

ل  / نيسان  ١٧إلى بكتل انترناشونال في      –الوآالة األميرآية للتنمية الدولية      ون  ٦٨٠: ٢٠٠٣ -أبري  ملي
د       . رئيسيةية ال دوالر إلعادة إعمار البنى التحت     نح عق  قّصرت عملية المناقصة الُمعّجلة الوقت العادي لم

 من بين المقاولين السبعة الذين وجهت إليهم دعوة للمنافسة،            )٦٥(.بهذا الحجم من سبعة أشهر إلى ثالثة      
  )٦٦(.قدم اثنان فقط عروضًا

  
ة العراق  الت            اء بني ادة بن اد المخططين ان إع ل عكس اعتق د بكت ة سوف تساعد في     بيان عمل عق حتي

ار           . "تحقيق أهداف السياسة الخارجية األميرآية     ادة اإلعم ود إع آانت الحكومة األميرآية تفكر في جه
رب  ل الح ا قب ان، "م ال البي د      "، ق ل الفوائ ن اج ة م اء الثق ة بن ة بغي ع للثق ي رفي ز مرئ ا رم ى انه عل

تقرار السي  ل االس ن اج ا وم ة آم ة والثقافي ةاالقتصادية واالجتماعي ي المنطق رور )٦٧(".اسي ف د م  بع
  )٦٨(. مليار دوالر١٫٠٣خمسة أشهر، زادت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قيمة عقد بكتل إلى 

  
  خطة وزارة الدفاع لقطاع النفط

نفط في                     دة لقطاع ال دفاع الع فكما خططت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لقطاعاتها، أعدت وزارة ال
ة واالقتصادية        حين رآزت وزا   ة المالي تعادة العافي ار الرسميين ان    . رة المالية على خطط اس د آب اعتق

ًا لتحقيق األهداف                 ان مرآزي استعادة العافية السريعة لقطاع النفط العراقي إلى مستوى ما قبل الغزو آ
ار ا            . اإلستراتيجية األميرآية  ادة إعم نفط يمكن أن تمول إع دات ال ان عائ ل ب ال القائ اد   االحتم لعراق ق

ي آذار  اد ف ى االعتق ارس /اإلدارة إل رائب    ٢٠٠٣م ع الض يدفعها داف ي س ة الت ة اإلجمالي  ان الكلف
 ١٠٠ مليار برميل من االحتياطي المعروف واحتمال وجود          ١١٥ فمع   )٦٩(.األميرآي ستكون محدودة  
ي االنتظار ر ف ار أآث الم-ملي ي الع اط ف ر احتي ن حيث ال- ثالث اآب راق، م ان الع اد  بإمك دأ، االعتم مب
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دات                    ل أيضًا معظم العائ ود الطبخ وحسب، ب زين ووق اء والبن يس الكهرب د ل حصريًا على النفط لتزوي
  . غير ان البنية التحتية المتداعية للنفط ظلت العقبة)٧٠(.التي يحتاجها إلعادة البناء

  
نفط    ، ألحقت حملة القصف الجوي األميرآية أضرارًا بالغ       ١٩٩١خالل حرب الخليج سنة      ة بمصافي ال

نفط         ع ال بالد وبشبكات توزي ات زاد من                   )٧١(في ال رة العقوب اب الصيانة المناسبة خالل فت ا أن غي ، آم
م المتحدة سنة                    رخيص من األم تدهور قطاع النفط لدرجة ان صدام حسين آان عاجزًا عن استخدام ت

ار دوالر من قطع          فعلى الرغم من استيراد أآثر       )٧٢(. يسمح له بمضاعفة مبيعات النفط     ١٩٩٨ من ملي
نف         امج ال دات بموجب برن ة إال بصورة                  طالغيار والمع درة العراق اإلنتاجي م تتحسن ق ذاء، ل ل الغ  مقاب

  .هامشية خالل النصف األخير من تسعينات القرن الماضي
  

ة داخل وزارة                ٢٠٠٢ أيلول   ٢٠في   ة للطاق ة التحتي ، أسس وآيل الوزير فايث مجموعة التخطيط للبني
دفاع وبس     ال ل م ادة مايك ت قي ا تح عًا إياه ن وزارات      )٧٣(.، واض ون م د ممثل ا بع ا فيم م إليه  وانض

ة         دأت االجتماعات الرسمية       )٧٤(.الخارجية والطاقة والدفاع، وأيضًا من وآالة االستخبارات المرآزي  ب
  )٧٥(.ديسمبر/نوفمبر مع مسودات خطط متوقعة في أواسط آانون األول/في تشرين الثاني

  
اوزت  ة      تج ة األميرآي رات الحكوم رًا خب ي آثي نفط العراق اع ال يط قط ادة تنش ة إع د آيفي ة تحدي مهم

ام                            د ه ى أول عق ى شرآة متخصصة من القطاع الخاص إل ى اللجوء إل  –الداخلية، وقادت الحاجة إل
ار العراق      –وأآثر العقود إثارة للجدل      ان عدد من الشرآات          .  في إعادة إعم رغم من ان بإمك ى ال فعل

اولين  إصال الم المق نفط ع ة التخطيط لل ى خلي رية عل رار إضفاء الس نفط، حصر ق ة لل ة التحتي ح البني
ديهم  ذين ل داعمين ال ة"ال د الجيش )٧٦(".تصاريح أمني و عق دني ه دعم اللوجستي الم ادة ال امج زي  برن

ات العسكرية في ا   (IDIQ)الدائم على أساس تسليم غير محدود وآمية غير محدودة   الم،   لدعم العملي لع
  .والذي يزود بصورة رئيسية القوات في الميدان بالغذاء والوقود والسكن

  
ا              ا في سنوات م ة في معظم عمله ة المصادر الخارجي فكما استخدمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولي
ا  وم به ان يق ي آ ى القطاع الخاص ألداء األشغال الت اردة، رجع العسكريون أيضًا إل د الحرب الب بع

وغ    (LOGCAP)بموجب عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني      . وهمموظف ه آيل ، الذي احتفظت ب
امج سنة                 (KBR)براون اند روت     ة البرن ذ بداي ة من تثناء سنوات قليل اولون     ١٩٨٥ دائمًا باس دم المق ، ق

ر خفض حجم الخ         . خدمات تبدأ من بناء القواعد إلى مواد الطبخ وغسل المالبس          دمات نما البرنامج إث
ذي           العسكرية لما بعد فيتنام، األمر الذي عكس النمو الكبير في استخدام الحكومة للمصادر الخارجية ال

راق     ي الع ار ف ادة اإلعم ود إع ى جه رب وعل ى الح ة عل يؤثر بصورة دراماتيكي رب )٧٨(.س ي الح  ف
ود             اول واحد لكل سبعة جن دد   ، ا٢٠٠٣ خالل غزو   )٧٩(العالمية الثانية، آان يتم نشر مق ذا الع زداد ه

ل    د لك اول واح ى مق ود٢٫٤إل ول )٨٠(.  جن ي    ٢٠٠٦، وبحل ود ف دد الجن ن ع اولين ع دد المق ، زاد ع
  )٨١(.العراق

  
ا          ي انه دني تعن دعم اللوجستي الم ادة ال امج زي د روت بموجب برن راون ان وغ ب آانت مسؤوليات آيل

د ان       . آانت تعمل دعمًا لخطط وزارة الدفاع الحربية       ة           آان موبس يري ك العالق ا أمكن من تل تفيد م يس
غير ان توظيف آيلوغ براون اند روت آان يمكن ان يخلق ظهور تضارب مصالح الن نائب                 . القائمة

اليبيرتون التي هي الشرآة األم لشرآة                         ذ السابق لشرآة ه دير التنفي رئيس والم الرئيس تشيني آان ال
ل               لقد أثار وآيل الوزير فايث       )٨٢(.آيلوغ براون اند روت    واب، ب ة الن اع للجن ذه القضية خالل اجتم ه



  *٢لفصل ا *

 *٣٠*  

ة            . ونّبه مكتب نائب الرئيس بذلك     ا األولوي ة له قال الرسميون في البيت األبيض وفقًا لموبس، ان المهم
  )٨٣(.على أي نتائج سياسية قد تحصل جراء منح عقد مصدر واحد لكيلوغ براون اند روت

  
قيادة معدات الجيش ان مطالبة آيلوغ براون اند روت         ظهر نزاع ممكن ثاٍن، فقد قرر المستشار العام ل        

دعم   ادة ال امج زي د برن ا بموجب عق ارج نطاق النشاطات المسموح به نفط آانت خ ة ال اعدة خلي بمس
م                     . اللوجستي المدني  ات العسكرية ل دعم اللوجستي للعملي د من اجل ال انوني ان العق اعترف الرأي الق

وق   . صالح البنية التحتية النفطية لبلد أجنبييكن األداة المناسبة لتمويل الخطط إل   ى ف أرسلت القضية إل
ّت القضية                    ذي ب عبر السلسلة، أوًال إلى المستشار العام للجيش ثم إلى المستشار العام لوزارة الدفاع، ال

ي  اني٨ف رين الث وفمبر / تش ال    )٨٤(.٢٠٠٢ن ة، ق ليح الفعلي غال التص ّدى أش ة ال تتع ت الوظيف ا دام  م
 وصدر في نفس اليوم     )٨٥(.كن ان يستمر العقد بموجب برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني         الرأي، يم 

  )٨٦(. مليون دوالر١٫٩أمر مهمة لصالح آيلوغ براون اند روت بقيمة 
  

نفط        مارس  / آذار٨ففي  . غير انه لم يكن من السهل الفصل بين التخطيط وتنفيذ الترميمات في قطاع ال
ل أسبوع            ، أي بعد مرور ثال  ٢٠٠٣ د التخطيط وقب د روت عق راون ان وغ ب ى استالم آيل ة أشهر عل ث

د روت        (USACE)واحد من غزو العراق، منح سالح الهندسة في الجيش األميرآي              راون ان وغ ب  آيل
نفط في العراق       ٧عقدًا من مصدر وحيد بقيمة     ا  )٨٧(. مليار دوالر ألشغال الترميمات في قطاع ال  فكم

راون         آشف مستند العقد، آان   وغ ب ة السابق الصادر لصالح آيل نح أمر المهم جزء من أساس هذا الم
د روت د       )٨٨(.ان ر مصدر وحي راق وأآب ي الع ار ف ادة اإلعم د إلع ر الوحي د األآب ذا العق يكون ه  وس

  .معروف في تاريخ الواليات المتحدة
  

لي الصادر في      أن أمر المهمة األص    (GAO)وجدت مراجعة الحقة من قبل مكتب المحاسبة الحكومية         
اني  رين الث دعم        /تش ادة ال دني وان قي تي الم دعم اللوجس ادة ال امج زي د برن اق عق اوز نط وفمبر تج ن

 لكن الرسميين في  )٨٩(.الميداني في الجيش آان يجب ان ُتعّد تبريرًا خطيًا للسماح بالعمل بدون منافسة         
ق التحدث عن        وزارة الدفاع برروا الحقًا استخدامهم لبرنامج زيادة الدعم اللوج         دني عن طري ستي الم

دأ             د          . "مصلحة األمن القومي المتجاوزة لالعتبارات األخرى لجعل التخطيط يب دينا بكل تأآي م يكن ل ل
  )٩٠(.، قال موبس"الوقت إلجراء منافسة ليحد من هو الذي سيمكنه دعمنا

  
نفط، و       اع ال ال قط ي أعم اعدة ف ه للمس ي نفس يش األميرآ ي الج ة ف الح الهندس أ س رال  عب أ الجن أنش

نفط         اع ال ل قط ادة تأهي ة إلع وة مهم ة، ق الح الهندس ي لس وب الغرب ة الجن د فرق ر، قائ رت آري روب
ي  ات(RIO)العراق ى مسرح العملي ين إل دفع المهندس ن الخطة ل ة .  آجزء م وة مهم ة لق وة المتوقع الق

ن       ة م ت مؤلف ي آان نفط العراق اع ال ل قط ادة تأهي نهم  ١٢٩إع ًا بي دنيًا٩٠ موظف ول )٩١(. م  بحل
د انتشر في                     ٢٠٠٣فبراير  /شباط نفط العراقي ق ل قطاع ال ، آان الفريق الطليعي لقوة مهمة إعادة تأهي

  .الكويت
  

ة، طّور                    ة للطاق مع بداية عمل قوة مهمة إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي ومجموعة عمل البنية التحتي
ى        فرانك ميللر وباميال آوانرود، العضو في مجلس األمن القو         مي، خطة طويلة األمد لنقل السيطرة عل

راقيين      روة                   . البنية التحتية للنفط إلى الع ى ث ات المتحدة سوف تستولي عل رة ان الوالي ان تجّنب الفك آ
اً     دفًا حيوي ة ه ا الخاص ة لغاياته راق النفطي ي     . الع اج ف ة إلدارة اإلنت وانرود طريق ر وآ تنبط ميلل اس

ه أيضًا مجلس إدارة                العمليات المساندة وفي العمليات األس     ان في ا يجمع ذي آان اسية في نفس الوقت ال
ا من                    . من العراقيين  ى انه ة عل نفط العراقي فلم يكن من المستحسن أن ُينظر إلى القرارات حول ثروة ال



 *مشارآة الوآاالت * 
 

 *٣١*  

 على خطتهما في     –" سيدة النفط " الذي سمى آوانرود     –وافق الرئيس   . صنع الواليات المتحدة وحدها   
  )٩٢(.، عندما آانت الحرب مع العراق ال تبعد أآثر من شهرين٢٠٠٣يناير /آانون الثاني

  
  خطة وزارة المالية إلعادة اإلعمار المالي

د الحرب              ا بع دة لعراق م ة فري ادة    –أعطى مجلس األمن القومي وزارة المالية مهم ى وإع اظ عل  الحف
ا      –تأهيل النظام المالي للبالد      ة المطاف بنج ح خالل أشهر الفوضى التي      التي نفذتها الوزارة في نهاي

ى            . تلت سقوط صدام   ة توقفت عل ه المالي اعترف الرسميون في وزارة المالية ان استعادة العراق عافيت
ات               : اإلنجاز المتزامن لعملين جسورين مترابطين     ل العملي ادة تأهي بالد وإع ة ال ة بعمل ى الثق الحفاظ عل

ز   ك مصرفه المرآ ي ذل ا ف ة، بم راق المالي ات الع ي مؤسس ةهي ومصارفف ة ووزارة المالي .  التجاري
ة      -فبدون نظام مالي شغال وعملة مستقرة، سوف تميل التجارة في العراق           اة العادي  - وآذلك معظم الحي

  .إلى التوقف
  

اد،                           ذي ق ايلور، ال ة، جون ت ر المالي ى نائب وزي ا عل ذه التحديات االقتصادية وغيره رست معالجة ه
ول ن أول أيل داًء م بتمبر /ابت تاد   ٢٠٠٢س ان جورس ب ف ى جان راق إل ي الع ة ف يط الوآال ود تخط ، جه

اّمي     الي للعراق                )٩٣(.وجورج موليناآس وديفيد ن ار الم ادة اإلعم ة الخاصة بإع وة المهم ايلور ق أ ت  أنش
ة                    تح مكاتب في قاعة األسواق في وزارة المالي ة، وف وزارة المالي ايلور       . التابعة ل ا وجد ت وسرعان م

  .ول االقتصاد العراقي التي يمكن االعتماد عليها آانت غير موجودة تقريبًاوفريقه ان المعلومات ح
  

ات جمع                 ا ان آيان ة عشرين سنة، آم ل تقني القتصاد العراق طيل دولي بتحلي د ال م صندوق النق م يق ل
م صدام              ام حك ان              . البيانات المالية آانت قد أصيبت بالضمور أي ًا آ ا من مصرف في العراق تقريب م

رة شغاًال،                 يحّول األمو  ان م ال الكترونيًا آما ان النظام آان مسيطرًا على المصرف المرآزي، الذي آ
تخدمه  راض"واس ين" إلق ال ألصدقاء صدام الحميم ام . الم ع نظ ألة التعامل م اك أيضًا مس آانت هن

ة زدوج للعمل ي م دينار -عراق ار  " السويسري" ال راق ودين مال الع ة ش ة الكردي ي المنطق تخدم ف المس
  )٩٤(.المستخدم في األماآن األخرى" مصدا"
  

راء في مختلف                   عمل تايلور مع العراقيين المشارآين المأخوذين من مشروع مستقبل العراق ومن خب
أمين    دي ولت ار نق ة للحؤول دون حدوث انهي ة ألجل صياغة خطٍط للحاالت الطارئ مجاالت الحكوم

لمؤسسات المالية الرئيسية بعد سقوط نظام       رّآزت الخطة على ضمان ا     )٩٥(.استقرار األصول العراقية  
صدام، ومن ثم على استخدام األصول العراقية المصادرة لدفع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين إلى              

ذيًا في      )بوش(اصدر الرئيس . حين يصبح من الممكن إقامة نظام دائم       رًا تنفي ذا التخطيط، أم ، دعمًا له
 يسمح بتجميد األموال العراقية في المصارف        – فيه الحرب    ، اليوم الذي بدأت   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠

ًا بحوالي         . األميرآية ى وزارة             ١٫٩وعهدت الواليات المتحدة الحق ك األصول، إل ار دوالر من تل  ملي
  )٩٦(. بدفع الرواتب العراقية– من بين األشياء األخرى –المالية لكي تقوم 

  



  *٢لفصل ا *

 *٣٢*  

  ال تماثل في مجلس األمن القومي
ة تج عن عملي ل الغريب ن دام التماث ن انع وع م ومي ن ن الق ا مجلس األم ي يقوده آانت :  التخطيط الت

ه         ط في ت تخط ذي آان ت ال ي الوق وأ ف انية األس االت اإلنس يناريو الح ط لس ة تخط ة األميرآي الحكوم
ار  ادة االعم االت إلع يناريو أحسن الح ة لس د  . بصورة متزامن ا بع راق م اني لع يط اإلنس دم التخط تق

رب بطري د     الح دة، وأي ير بصورة جي ت تس ة آان وارث المنخرط ة للك االت الطارئ ة الن الح ة سلس ق
ة              . الرئيس الجهود هذه منذ البداية     انية تعبئ تبعًا لذلك، آان بإمكان المخططين ألمور المساعدات اإلنس

ى المساعدات                      ة للحصول عل ى المؤسسات  الدولي أي جزء من الحكومة وآانت لهم حرية الوصول إل
ة          في صيا  ددة اإلطراف قوي ة متع ك، أعاقت وجهات النظر         . غة ما أصبح مقارب ى العكس من ذل وعل

راق، أعاقت تخطيط             الي واإلداري األميرآي في الع دور الم ذي سيكون لل المتضاربة بشأن المدى ال
اك                . إعادة االعمار  فقد أصبح إصالح أضرار الحرب في نهاية المطاف هدف السياسة، لكن لم تكن هن

ى آيف تستطيع     – ضعيفة بين آيف يمكن إلعادة البناء سوى صلة  ل حت ة    – ب ة انتقالي  المجيء بمرحل
  )٩٧(.ديمقراطية

  
اء قضية صغيرة               ادة البن ة         . الواقع ان معظم صناع السياسة آانوا يعتبرون إع د الوآال د رأوا في عق فق

راًء      ل إج ع بكت ة م ة الدولي ة للتنمي ًا"األميرآي ارئ فق  "  مؤقت تخدام الط ة  )٩٨(.طلالس ميو الوآال  رس
يناريو  ٢٠٠٢ الذين سبق ان تنبأوا سنة –األميرآية للتنمية الدولية    اء    ٩٠، بس ادة البن ار دوالر إلع  ملي

رة من                     –على مدى ثالث إلى خمس سنوات         ار آبي ادة إعم اندة لخطة إع ى مس انوا ليحصلوا عل ا آ  م
  )٩٩(.خطيط بين الوآاالتالرسميين الذين آانوا يرفعون إليهم التقارير في مجموعة الت

  
ة           مسؤولية إعادة اإلعمار، إلى جانب آافة الواجبات األخرى البيروقراطية واإلدارية الالعبة في عملي
وزير     ن ال ب م ي ستحصل، بطل دفاع الت اتق وزارة ال ى ع تقع عل ا س رعان م ة، س يط المتجزئ التخط

  .رمسفيلد، على المسؤولية الكاملة إلدارة عراق ما بعد الحرب
  



 

 *٣٣*  

  ٣الفصل 
  وزارة الدفاع تتولى المهمة

  
ة      ة األميرآي أن الحكوم ل ب ن طوي ذ زم اجس من دي ه ان ل آ
ه ال  ار، وان ادة اإلعم ي مجال إع اهزة ف درات ج ى ق ر إل تفتق
ة، ناهيك عن                دة طويل ذ م وجود لفريق من المدنيين تأسس من

عسكري مشترك ذي خبرة، للتعامل مع تحديات         -فريق مدني 
  .* بعد النزاعاتالمهمات الكبرى لما

  
  دونالد رمسفيلد

  )٢٠٠٦-٢٠٠١(وزير الدفاع 
  
  

رار تشرين األول   اب ق وبر  /في أعق دفاع لتنسيق   ٢٠٠٢أآت دني في وزارة ال ل تشكيل مكتب م  لتأجي
ة العمل بصورة                            د الحرب، سّرعت مجموعات العمل القائم ا بع االت لعراق م ين الوآ ا ب التخطيط م

ادة             فقد أنشأت الوآالة ا    )١(.مستقلة ات إع انية ولعملي ألميرآية للتنمية الدولية خطة مفّصلة لإلغاثة اإلنس
ق                    . اإلعمار راق، وخطط فري نفط في الع ة لل واستعد فريق من وزارة الدفاع إلعادة تأهيل البنية التحتي

ين            . في وزارة المالية إلعادة تأهيل البنية التحتية المالية في العراق            ا ب ق تخطيط أنساني م وعمل فري
وات                       ا ة الوسطى للق ادة المنطق ادة لقي ة، مع مرآز القي ر الحكوم لوآاالت، مع ممثلين من الوآاالت عب

ة  ز (CENTCOM)المسلحة األميرآي ه ال وجود لمرآ ي ان ان يعن د آ اب مكتب تنسيق وحي ، لكن غي
ه دمج مع ه وتن ع حول د الحرب أن تتجم ا بع ان ناقصًا. "إداري أساسي يمكن لمخططات م ذي آ ، "ال

  )٢(".آان التكامل"ول وآيل الوزير فايث الحقًا، سيق
  

ومي في أواسط تشرين األول                      وبر،  /هيكلية ما بعد الحرب التي ستقدم بإيجاز إلى مجلس األمن الق أآت
اني    م بي ة آرس زال قائم ت ال ت ة، آان ة موازي وم، وإدارة مدني ة نج ن ثالث كري م ادة عس ز قي أي مرآ

اعي حول      . لموجزةلشرائح مصورة تستخدم أثناء العروض ا    اق جم ى سياسة اتف لقد افتقرت اإلدارة إل
ا        لطة إليه ل الس ي لنق ار زمن ة وإط ة انتقالي لطة عراقي كيل س ل تش ية مث ور األساس بح  . األم د أص فق

ر" أمين   " التحري هولة وت ر بس ق التحري ان تحقي يكون باإلمك ان س ا إذا آ يطر، أم راض المس و االفت ه
ة         االستقرار، فقد نظر إليها بصورة       ك    . مختلفة من قبل الرسميين في الدفاع والدبلوماسية والتنمي في تل

  .األثناء، آانت القوات المسلحة والمعدات تتدفق على الخليج
  
  
  

_______________  
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٤دونالد رمسفيلد، وزير الدفاع السابق، رسالة إلى المفتش العام في * 
  



  *٣الفصل * 
 
 

 *٣٤*  

وات ا         ة الوسطى للق ذي                  في قيادة المنطق ان المبنى الصغير ال دا، آ ا بفلوري ة في تامب لمسلحة األميرآي
آان يبدو ان آل أسبوع يأتي بحدث       . استضاف مخططي الحرب العراقيين بمثابة خلية نحل من النشاط        

ول  ) بوش(جاء أوًال خطاب الرئيس    . جديد هام يتطلب العمل    بتمبر  /في األمم المتحدة في أيل ، ٢٠٠٢س
وبر /كونغرس في تشرين األول   ثم قرار الحرب أمام ال     وق          . أآت ى حق دها جاءت قضية الحصول عل بع

ه من        . إقامة قواعد في المنطقة    ة بتوجي ديل الخطة الحربي وبصورة دورية، سوف تصل المطالبات بتع
دادا      رامج االنتشار، وفيض من الشرائح المصورة               ترمسفيلد، ُمطلقة مؤتمرات القادة، وإع دة لب  جدي

  )٣(.للعروض الموجزة
  

ه                    دون تنبي يس ب ذ  . عبر آل هذا النشاط، لم تحصل المرحلة الرابعة على الكثير من االهتمام، لكن ل فمن
د عمرت                ٢٠٠٢أغسطس  /أواخر آب  ة ق ى الثالث ، حذرت األرآان المشترآة من ان المراحل األولى إل

ة الراب       يط للمرحل ل وان التخط ة بالكام لحة األميرآي وات المس طى للق ة الوس ادة المنطق بح ةعقي  أص
ًا دمج    )٤(.متخلف ة ل وارد آافي م تخصص م ة الوسطى ل ادة المنطق ترآة أن قي ان المش ت األرآ  واعترف

يقه مع المراحل من                   ة لتنس ة الرابع د الحرب ضمن المرحل ى  ١التخطيط الحكومي العريض لما بع  إل
امالن                )٥(.٣ ة الوسطى الع ادة المنطق ة    والرائدان، توماس فيشر وراي ايريتز، مخططا قي ى المرحل عل

  )٦(.الرابعة، آانت عندهما مسؤوليات أخرى أبعدتهما عن عملهما التخطيطي لما بعد الحرب
  

ان المشترآة،              ٢٠٠٢ديسمبر  / آانون األول  ١١في   ة، بتشجيع من األرآ ، بدأ مخططو المرحلة الرابع
ع ف    د الحرب م ا بع ة لم يط مكثف رعة دورة تخط ر بس د فيش ر الرائ األمور، وباش اك ب ن اإلمس ق م ري

بعدها بثالثة أيام، قدم عرضًا موجزًا لألرآان المشترآة حول مسودة          . أربعين شخصًا ما بين الوآاالت    
ذا                . "لقد تنبأت المسودة بمسار شاق     . خطة المرحلة الرابعة   ة، ل اك حكوم ن يكون هن ه ل ا نتصور ان آن

ي،         لقد افترضنا انه سيكون هناك، عن      . "، قال الرائد فيشر   "آنا نتوقع الفوضى   ويض دول ا، تف د نقطة م
دة  م المتح تالف أو لألم ا لالئ ترآة،   )٧("إم ان المش دير األرآ ر، أدرك م ه فيش ذي قدم د العرض ال  بع

ذا          ة، ول ة الرابع ود المرحل ادة جه ى زي الفريق أول جورج آايسي، ان قيادة المنطقة الوسطى بحاجة إل
ة مشترآة، سماها        أمين  (JTF-4)انشأ قوة مهم ًا إ ٥٨، لت د        موظف ا بع ضافيًا للمساعدة في التخطيط لم

  )٨(.الحرب
  

  وزارة الدفاع تقود تخطيط ما بعد الحرب
ة        ) بوش(، استخدم الرئيس    ٢٠٠٢ديسمبر  / آانون األول  ١٨في   ومي جمل في اجتماع لمجلس األمن الق

ة" ال    )٩(".الحرب محتوم ذي ط ة ال ب اإلدارة المدني فيلد إلطالق مكت وزير رمس ة ال ت المالحظ  دفع
لة        . ظاره والذي سيساعد في إدارة عراق ما بعد الحرب        انت بعدها بوقت قصير، حّل الرئيس مسألة سلس

  .القيادة
  

ى وزارة                     رئيس إل د ال اول، عه ولن ب ة آ ر الخارجي نزوًال عند طلب الوزير رمسفيلد، ومع موافقة وزي
و          ")١٠(.الدفاع بكافة نشاطات ما بعد الحرب      ة الموظف دى وزارة الخارجي درة أو الحجم      لم يكن ل ن والق

ا                        ل عن ة آالف مي د ثماني د أجنبي يبع د الحرب في بل ا بع وري لم وزير   "للتعاطي مع وضع ف ، شرح ال
اول ال           )١١(.ب دفاع، ق ي وزارة ال ة ف كرية والمدني ائف العس ن الوظ ل م ى آ راف عل ة اإلش  إن إقام

ا ان                     ار، آم ادة االعم ى إع ال إل ال السلس من القت ادة موحدة،       رمسفيلد، سوف يضمن االنتق لة قي  سلس
ة، سوف                    وات المسلحة األميرآي تعمل من موقع الوزير إلى أدنى موقع عبر قيادة المنطقة الوسطى للق

  )١٢(.تحول دون االنفصال بين إعادة االعمار العسكرية والمدنية الذي شوهد في البوسنة وآوسوفو



  *وزارة الدفاع تتولى المهمة * 
  
 

 *٣٥*  

  
ي     مي ف ه الرس رار طابع رئيس الق ى ال اني ٢٠أعط انون الث اير / آ ه  ٢٠٠٣ين دما اصدر التوجي ، عن

ة      (NSPD 24) لألمن القومي ٢٤الرئاسي رقم  د الحرب في منظم ا بع  معززًا مسؤولية إدارة عراق م
انية    اعدات اإلنس ار والمس ادة االعم ب إع دة، أي مكت دفاع (ORHA)جدي ل وزارة ال ام داخ  )١٣(.، المق

د الحرب           ا بع االت داخل مجلس األمن       بجرة  قلم، ألغى الرئيس النظام القائم للتخطيط لم ين الوآ ا ب  م
ومي راقيين . الق ين الع دراماتيكي صدم بعض المخطط ذا التحول ال رة . "ه ادر ٢٤خالل فت اعة غ  س

أة وت فج ين وإلي ى "روب يرًا إل ة ناتسيوس، مش ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي دير اإلداري للوآال ال الم ، ق
دير      "لقد ُذهلنا فعالً   ")١٤(.يوت أبرامز مجموعة العمل اإلنساني بقيادة روبين آليفالند وإل       ، قال نائب الم

در يمس آون ة ج ات   . "اإلداري بالوآال اك عملي ت هن ه آان ل بان ع القائ ا للواق ذا أول تبصر لن ان ه وآ
  )١٥(".آبرى جارية آنا غافلين عنها أيضًا

  
ي ت    رة التصحيح الت ت فت يطرتهم، آان ززون س دفاع يع ي وزارة ال ؤولين ف ان المس ا آ ك بينم بعت ذل

ال حاجة   . " لألمن القومي إلى استيالء عدائي      ٢٤شّبه البعض تطبيق التوجيه الرئاسي رقم       . مضطربة
ار األساسية                ادة اإلعم دير أول      "الن تشغلوا بالكم بخصوص األمور التفصيلية بالنسبة إلع ذآر الم ، ت
  .لدفاعفي مجلس األمن القومي فرانك ميللر انه سمعها من رسميين اثنين في وزارة ا

  
ة                 ٢٤الترتيبات الجديدة للتوجيه الرئاسي رقم       ادة المنطق ى تخطيط قي ومي أثرت مباشرة عل  لألمن الق

ة     ة الرابع ا،             . "الوسطى للمرحل د طورناه ا ق ان للخطة التي آن اك مرحلت ز    "آانت هن د ايريت ال الرائ ق
ي    ة ف اقي الحكوم ون ب اني أن يك يط اإلنس ق التخط اغم"أوًال، سوف يضمن فري ادة "تن ع خطط قي  م

ار       . "المنطقة الوسطى للطوارئ اإلنسانية    لمعالجة  " وبعدها سيكون هناك فريق التخطيط إلعادة اإلعم
ة            ة العراقي ة التحتي ة والبني م             . إعادة تأهيل المؤسسات المدني ه الرئاسي رق د صدور التوجي  ٢٤لكن بع

ى       لألمن القومي، أوقفت قيادة المنطقة الوسطى فريق التخطيط اإلنسان         ي وآلفت مهمة إعادة االعمار إل
  )١٧(.(JTF-4) ٤-قوة المهمة المشترآة

  
  اإلستراتيجية ومستويات القوى العسكرية

طى        ة الوس ادة المنطق ي قي رانكس ف رال ف الف الجن ا أس ي طوره راق الت ة للع ة القائم ة الحربي الخط
دي               ون جن وفر نصف ملي فيلد     وهو عدد اعت   –للقوات المسلحة األميرآية، دعت إلى ت وزير رمس د ال ق

ين مختلف                 ال الحربي والتكامل ب ا القت ومعاونوه انه عاٍل جدًا على ضوء التقدم الحاصل في تكنولوجي
ال                        )١٨(.األسلحة وق الحاجة، ق وات تف ات ق رة سوف يضع في مسرح العملي  فاالعتماد على قوات آبي

ت                 ة اس رئيس في االستجابة بسرعة ألي د   ")١٩(.فزازات أخرى  رمسفيلد، وسوف تضغط على قدرة ال لق
ق                              ادة معالجة التخطيط عن طري ا إع داع، وان علين ه إب يس في دًا، ل ر ج قيل لنا ان هذا تفكير قديم، آبي

ة في                "استخدام مجموعة مختلفة من االفتراضات     يس الخطط الحربي د، رئ د مايك فيتزجرال ، قال العقي
  )٣٠(.قيادة المنطقة الوسطى

  
ل،                     دفع الوزير رمسفيلد، الجنرال      وات أق ى ق د عل ة، خطة تعتم ر مرون ى تطوير خطة أآث فرانكس إل

دمناها         "، قال فيتزجرالد    "لقد آان واضحًا للمخططين مع مرور الوقت      " ان بعض االفتراضات التي ق
دفاع                    ر ال ه مكتب وزي  خطة الحرب     )٢١(".لن تجد قبوًال حسنًا ما لم تسير في االتجاه الذي آان يفكر في

رة   ورة آبي ة بص وات   المعدل تويات الق وع مس ت مجم ة     .  خفض ي نهاي رانكس، ف رال ف ى الجن أوص



  *٣الفصل * 
 
 

 *٣٦*  

ذي                    ١٦٠،٠٠٠إرسال   ) بوش(المطاف، الرئيس    دد ال ين من الع ل بنسبة الثلث الي فقط أي اق دي قت  جن
  )٢٢(.اقترحه أصًال مخططو قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية

  
ذ             دني ه وات المت ان مستوى الق د الغزو      سأل الرئيس إذا آ ى األمن بع في مجال فرض    . "ا سيؤثر عل

ك ُمغطى              ان ذل ر   "القانون والنظام، سأل الرئيس ورايس، تومي فرانكس إذا آ ذآر فرانك ميلل ال  . ، ت ق
تم  . فرانكس ان األمر هو ان آل قرية سيكون لها رئيس بلدية، ونائب رئيس، ونقباء شرطة، وهيكلية                ف

  )٢٣(".إنه مغطى"فأجاب جازمًا،  -سؤاله من جديد عما إذا آان متأآدًا
  

ان،            د ماآكيرن وات           "قائد القوات البرية لالئتالف، الفريق أول ديفي ة الق ق حول عدم مالءم ، "شعر بقل
د  ك فيتزجرال د ماي ال العقي و مخططي    )٢٤(.ق س النح ى نف وات أزعجت عل ن الق ل م دد األق رة الع  فك

  :سلحة األميرآية، آما شرح الرائد فيشرالمرحلة الرابعة في قيادة المنطقة الوسطى للقوات الم
  

دد فقط من الرجال                   ذا الع . الشيء الذي ظللنا نرجع إليه آان اننا حصلنا على ه
ى الحدود يمنعون                 دونهم عل هل تريدونهم في الشوارع يحمون الناس؟ هل تري

دخول؟           (WMD)أسلحة الدمار الشامل     ابيين من ال  من الهرب ويمنعون اإلره
دونهم           هل تريدونهم على     خطوط أنابيب النفط للحفاظ على تدفق النفط؟ هل تري

أمين الصناديق                    دونهم ت ام؟ هل تري ى الطع اجين إل اس المحت ذاء للن يسلمون الغ
ديرون            دونهم ي ة   (الحديدية للمصارف وأشياء آهذه؟ هل تري رامج طبي اء  ) ب لبن

اس    ؤالء الن ى ه دث إل اك والتح وس هن ودي الجل ان ب نة؟ آ ن (اإلرادة الحس م
هل تعلم، إننا بحاجة إلى تحسين األمن        "وآانوا سيقولون،   ) كتب وزير الدفاع  م

ا          "وسأقول أنا   " على الحدود  هل تعلمون عندما تمددون آامل حدود العراق انه
ى                   اجون إل رق العسكرية سوف تحت أطول من حدودنا مع المكسيك؟ آم من الف

  )٢٥("حدودنا؟وضعها في أريزونا ونيومكسيكو وآاليفورنيا وتكساس لضمان 
  
  

  (ORHA)بناء مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
وم الخميس  اني٩ي انون الث اير / آ يس شرآة ٢٠٠٣ين د ورئ ق أول المتقاع ارنر، الفري ان جاي غ ، آ

ورك  (SY Technology)مقاولة الدفاعية اس واي تكنولوجي ال ، يتناول طعام الغذاء في مطعم في نيوي
د الراحة              . الوزير فايث على هاتفه الخليوي    عندما طلبه وآيل     ة تزوي اد بنجاح عملي  –آان غارنر قد ق

Operation Provide Comfort –          يج د حرب الخل انية في شمال العراق بع ال اإلنس ة لألعم  وهي بعث
الوزير يريد منك ان تفكر في المجيء       "، قال فايث، و   "لقد خرجنا للتّو من مكتب الوزير     . "١٩٩١سنة  

  )٢٦(".اعدتنا في ان ننشئ معًا منظمة لما بعد الحربوفي مس
  

ى                     غارنر ورمسفيلد آان قد خدما في هيئة استشارية فدرالية، وفكر الوزير انه سيكون من األسهل عل
ابق  كري س راق –رجل عس وات  – خاصة شخص عرف الع ة الوسطى للق ادة المنطق ع قي ل م  العم

ادة           اجتمع غارنر مع فاي    )٢٧(.المسلحة األميرآية  ى قي ث ورمسفيلد في األسبوع التالي، وعندما وافق عل
انية         ه           (ORHA)مكتب إعادة االعمار والمساعدات اإلنس د ان د عرف بع م يكن الفريق أول غارنر ق  ل

ه        " يدخل في مهمة مستحيلة   " ومي وظيفت د مجرد       )٢٨(آما وصف معاون في األمن الق ًا   ٥٦، إذا بع  يوم
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ار و  ادة اإلعم ة إع ال مهم ى انتق تكون  عل اغون، س ي البنت ة ف ه الخالي ى مكاتب انية إل اعدات اإلنس المس
  )٢٩.(الواليات المتحدة قد دخلت الحرب

  

م               ه الرئاسي رق دأ       ٢٤مكتب إعادة االعمار والمساعدات اإلنسانية الذي أنشأه التوجي ومي، ب  لألمن الق
ذ الي    –بدون موظفين، وقلما آان مندمجًا مع هيكلية القيادة العسكرية           داء من       –وم األول    ومن  واجه الع

ه تنسيق نشاطاتها       دنيتان،      . األطراف بالذات التي آان مطلوب من ان م ادات عسكرية، ووآالت ثالث قي
ين             وا عن تعي د الحرب، علم ا بع ى إدارة م ودائرة موظفي البيت األبيض الذين يتوقعون اإلشراف عل

ذآر غارنر    ،"لقد سحب رمسفيلد البساط من تحتهم        ")٣٠(.غارنر بعد الحدث   ك        . " يت ا ذل روا لن م يغف ول
  )٣١(".أبدًا

  
آان نجاح مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية مبنيًا على فكرة ان غارنر سوف يجعل الخطط                  

دما وصل    ". عمالنية"التي تم تطويرها جيدًا عبر عملية بين الوآاالت، أي تحويلها إلى خطط       لكن عن
وا    . "ن، لم يكن هناك أي مسؤول مدني عن الخطة للترحيب به          الفريق أول غارنر إلى البنتاغو     م يكون ل

ا ديم عرض موجز لن وا أي إنسان تق د آلف فهيًا... ق ون ش اذا يفعل ًال أن نكتشف م ا فع ان علين م ". آ عل
ا              –غارنر الحقًا عن وجود مكتب للخطط الخاصة         اغون المخصصة للتخطيط لم  وحدة فايث في البنت

م  ". تعط لنا أبدًا، ولم نراها أبدًا، ولم نعرف عنها شيئاً         "تها، قال غرانر، لم      لكن منتجا  –بعد الحرب    عل
  )٣٢(.غارنر بوجود المكتب قبيل الغزو بقليل عندما عرف به أحد معاونيه بالصدفة

  
انية من ال             التحديات اللوجستية والتوظيفية المالزمة النطالقة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس

دنا                      . "ساحقةشيء آانت    م يكن ع اتف، ل دنا ه م يكن عن لم يكن عندنا طاولة، ولم يكن عندنا مكتب، ول
م يكن    . ، يتذآر غارنر  "شيء الخبراء باللغة العربية، الخبراء حول المنطقة والمخططون العسكريون ل

اغون عاجزًا ع     . لهم وجود على ما يبدو     ان البنت دما آ ن فبدأ غارنر نفسه العمل على أساس طوعي عن
  )٣٣(.معالجة مسألة توظيفه آموظف مؤقت

  
الفريق أول المتقاعد رون آدمس آنائب            . تحرك الفريق أول غارنر بسرعة لبناء فريق عمل        فقد جاء ب

د توماس   . له، ووظف الفريق أول المتقاعد جيري بيتس والعقيد بول هيوز آمستشارين رئيسيين           العقي
يغان من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وأرسل سالح        بالتزار عّينه له مكتب فايث، وجاء آريس ميل       

ار                            ادة اإلعم ابع عضو في مكتب إع ارل ستروك ليكون س رال آ الهندسة في الجيش األميرآي الجن
انية اعدات اإلنس االت  . والمس ومي، الوآ ن الق ارة األم س، مستش دوليزا راي ت آون اء حّث ك األثن ي تل ف

  )٣٤(.ظفين لدعم المنظمة الحديثة العهدالحكومية على تأمين مزيد من المو
  

ان     ة أرآ ي ثالث انية ف اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ارنر مكت م غ انية، : نظ اعدات اإلنس المس
انون   ٢٠، وعندما انتقل آريس ميليغان من البنتاغون في أسبوع            )٣٥(اإلدارة المدنية وإعادة اإلعمار     آ

ان   ، ساعد غارنر وبيتس في  ٢٠٠٣يناير  /الثاني ة األرآ ان    .  تأمين الموظفين لهيكلي سوف يشرف أرآ
ة   ٢٢إعادة اإلعمار واإلدارة المدنية على       ى              .  وزارة عراقي د عل وزارات تقف من جدي ولكي تجعل ال

ين   وف ُيع دميها، س ي"ق ار رئيس ادة    " مستش ب إع ين مكت ون ضابط اتصال ب ا، ليك دة منه ل واح لك
  .ة العراقية الجديدةاإلعمار والمساعدات اإلنسانية وبين الحكوم
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ا آل رآن من العمل                ى عاتقه ة عل ة أميرآي ال،  . آان غارنر يريد أن تأخذ وآالة حكومي نا   "ق د جلس لق
ة    ا وزارة الخارجي انية، وآلفن ؤون اإلنس ى الش راف عل ة اإلش ا وزارة الخارجي ا وآلفن س وأن آدام

ة    ة، للتنمي ة األميرآي ا الوآال ة، وآلفن ى اإلدارة المدني راف عل ادة  اإلش ن إع راف ع ة اإلش  الدولي
االت                     )٣٧(".اإلعمار ين الوآ ا ب ة م ذلك الخطط القائم ة وآ لكن  .  آان هذا تقسيم يعكس خبرات آل وآال

ة               د  . "رمسفيلد عارض قرار غارنر وطالب بان يشرف رسمي من وزارة الدفاع على األرآان الثالث لق
ادة آ                     م ق ة حول من ه ة دائم دفاع معرآ ين وزارة ال ان        جرت بيني وب ذه األرآ ذآر   "ل واحد من ه ، ت

  )٣٨(.غارنر
  

ه تساءل                   دفاع، لكن ة فقط لل لّين الوزير رمسفيلد موقفه قليًال وطالب فقط بان يكون رآن اإلدارة المدني
ة                    ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة والوآال تهم وزارة الخارجي دة رسميين انتق ة ع ان  . "مع هذا عن مالءم آ

د يض يعتق ًا، ، آتب رمس"البيت األب اءات(ان "فيلد الحق دًا داخل مكتب ) االنتق ارًا جي ون اختي ن تك ل
اني،             )٣٩(".إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية    رآن اإلنس ادة ال  سّمى غارنر السفير جورج وورد لقي

و          . مع ديك اووين، الموظف في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، آنائبه          ة لي وأخذ الموظف في الوآال
  )٤٠(. عاتقه رآن إعادة اإلعمار مع آريستوفر ميليغان في منصب نائبهلوك على

  
ه ان                )٤١(.اثبت إيجاد قائد لإلدارة المدنية انه أمر صعب        ذي سبق ل  عّين فايث فيما بعد مايكل موبس ال

دًال      )٤٢(.اشرف على خلية تخطيط النفط في الوزارة    ام ب ين مح ى تعي ورًا عل  احتجت وزارة الخارجية ف
ن دبلو مان،  م ارك غروس ة، م ر الخارجي ال نائب وزي ز األساسي، وق ذا المرآ ي ه رف ف ماسي محت

ة            ذه الوظيف ؤهًال له فيرة              . لغارنر ان موبس لم يكن م ا الس ى تسوية انضمت بموجبه توصل غارنر إل
ادة        ب إع ى مكت داد، إل ي بغ ابقًا ف دمت س ي خ ة الت ؤون العربي ة بالش رة المجرب ودين، الخبي اربرا ب ب

  )٤٣(.المساعدات اإلنسانية لدعم اإلدارة المدنية وتقديم الخبرات التي يفتقر إليها موبساإلعمار و
  

ه                اقي موظفي دنيين بسرعة، ب دعم الم حشد غارنر، الذي آان عاجزًا عن جمع عدد آبير من موظفي ال
وظفين العسكريين  ان المشترآة   . من الم ادة األرآ دما طلب من ق ق أول  ٩٠فعن ًا، رفض الفري  موظف

داً     . "ايسي، رئيس األرآان المشترآة، في البداية     آ غ غارنر      "آال، هذا العدد آبير ج ال آايسي، وابل ، ق
ن يعمل             انية ل ال غارنر صائحا            ٢٤ان مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس وم، وق :  ساعة في الي

رى في حياتك              ٧ ساعة طوال    ٢٤إذا آنت تفكر اننا لن نعمل       " ا ت ة؟  أيام هناك، أين آنت ي  )٤٤("المهني
ى رفض  فيلد لالحتجاج عل وزير رمس ع ال ًا م ارنر اجتماع ّدد غ د ان ح ه إال بع ين آايسي موقف م ُيل ول

  )٤٥(.آايسي
  

ًا         رتجًال وموقت ا      –الموظفون الذين استطاع غارنر جمعهم آانوا فريقًا م ياء سوف تحصل م ذانا بأش  إي
ة جرى ملؤه      . بعد غزو العراق    د من المراآز القيادي ا برسميين مستخرجين من التقاعد أو من      العدي

ة             . خارج الحكومة  ائبين بصورة جلّي ة غ ار موظفي وزارة الخارجي ان آب ر من      . "آ اك آثي م يكن هن ل
ة                     ار الموظفين في وزارة الخارجي ى مستوى آب ى عل ة حت ال جورج     "المشارآة أو الحماس للمهم ، ق

  )٤٦(".نعلب اللعبةآما لو انك ال تريدنا، أو اننا لن "آانت األمور . وارد
  

  الكفاح من أجل الموارد والسيطرة
ة  وة المهم ت ق اغون، آان ي البنت ه ف انية نفس اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع يم مكت ع تنظ م

ة            ة للمرحلة الرابعة لألرآان المشترآ    (JTF-4) ٤-المشترآة ادة المنطق  تقوم بنفس العمل في مرآز قي
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ة  لحة األميرآي وات المس االوسطى للق ي تامب انون األول. ف ي أواسط آ ل آ/ف واء اديسمبر، نق يسي الل
ة المشترآة  العملياتستيفن هاوآنس، مرؤوسه، من     اوآنس   . ٤- في البوسنة، لقيادة قوة المهم وصل ه

ادة    ادة إع ارنر قي ن غ فيلد م وزير رمس ه ال ب في ذي طل وم ال ي نفس الي ة الوسطى ف ادة المنطق ى قي إل
ا اعدات اإلنس ار والمس اني . )٤٧((ORHA)ية ناإلعم انون الث ن آ ث م بوع الثال م خالل األس اير /وت ين

وة ا          الرابعة نقل التخطيط للمرحلة     ٢٠٠٣ ى ق ة الوسطى إل ادة المنطق ة قي ة المشترآة  ل من خلي ، ٤-مهم
  .)٤٨(بدء الغزومن  حوالي شهرين  قبلإي
  

يم   ان تقس اتآ وة ا     المهم انية وق اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ين مكت ترآة  ب ة المش  ٤-لمهم
ى            ٤-رأى هاونكس في قوة المهمة المشترآة     . امضًاغ ة عل ة مسؤولة عن الرقاب ّرد منظم  أآثر من مج

ة  يط للمرحل ةالتخط اغونالرابع ان آ.  للبنت ترآة اآ ة المش وة المهم ق ق ذي أطل كيل ٤-يسي ال ل تش  قب
ة لعمليات ما بعد الحرب في       مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية يريدها أن تصبح مرآز القياد         

د سقوط نظام                  . )٤٩(العراق بقيادة جنرال بثالثة نجوم     ة بع ادة العمالني ذه الصيغة، ستكون القي حسب ه
انية     ،٤-صدام حسين لقوة المهمة المشترآة     ان من   .  وليس لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس وآ

ة وأفضل            المخططين العسكريين للعمل مباشرة        المفترض أن يساعدها عشرات من أخصائيي المنطق
ادة                    مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، وسالح الهندسة في الجيش األميرآي وقي

تالف  وات االئ ون األرضي لق اعدات وأدى . )٥٠((CFLCC)المك ار والمس ادة اإلعم اء مكتب إع إنش
ر  ، بصورة أساسية    هذه الرؤيا  إلى تعديل اإلنسانية   ا يكون عن                 غي د م دة آانت أبع ات الجدي  أن الترتيب
  .الوضوح

  
ار       بوجود آل من     لم تكن قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية سعيدة           ادة اإلعم  مكتب إع

ترآة ة المش وة المهم انية أو ق اعدات اإلنس فيلد . ٤-والمس ع ان رمس يفم ر ف ار فك ادة اإلعم  مكتب إع
انية   اعدات اإلنس ة"ة بمثابوالمس طى، رأ   ت "منظوم ة الوس ادة المنطق ة قي ع بني ادة ىتالءم م  الق

ي كريون ف ذاالعس ه ه ر مرغوب في يًال غي ب دخ ت تصلني . " المكت اي اتصاالتآان ن ج اتف م  باله
ه   غارنر، حتى بعد أن      ال فايث    "نشر قوات ادة                ". ، ق ى مكتب إع ة الوسطى تشير إل ادة المنطق آانت قي

انية           " هم"بعبارة  اإلعمار والمساعدات اإلنسانية     ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم شير  يوآان مكتب إع
  .)٥١("هم"إلى قيادة المنطقة الوسطى بعبارة 

  
ة الوسطى        المتباعدة أو الباردة   نفس المعاملة    ٤- قوة المهمة المشترآة   لقيت ادة المنطق م يكن    . " من قي ل

ة  واد المكتبي ترداد الم ى اس اني حت ادة ا[بإمك ز قي ي مرآ ة الوسطىلف ي ] منطق اف واء "تامب ذآر الل ، ت
ة من آل                       . هاوآنس واد المكتبي ادي الضباط وأخذت الم ة في ن لقد ذهبت إلى معرض األشغال الحرفي

ة عرض   ال ،"طاول ذا وضعتُ  . " ق اتر  أول هك ة مع بعضها       دف وة المهم ى المكتب لجمع ق ورق عل  لل
  .)٥٢("البعض

 
ة الوسطى حول            االستقبال البارد الذي القاه غارنر وهاوآ      نس عكس الشعور بالغبن داخل قيادة المنطق

ة    ر للمرحل ة التغّي ةاإلدارة الدائم وظفين      . "الرابع ق وم دًا للفيل ان قائ ه آ ا ب ا طالبن م  ان م د ت ان ق  آ
ويرهم ان     ،"تط ا األرآ ر به ت تفك ي آان ة الت وم الثالث ادة النج ى قي ارة إل د باإلش د فيتزجرال ال العقي  ق

ه       ولكن. "عد الحرب المشترآة لعراق ما ب    ة المشترآة      [ ما حصلنا علي وة المهم رال   ] ٤-مع ق ان الجن آ
اد،     عظيمر يحاولون القيام بعمل     ا أميرآي آب  ٥٠ و   – جنرال بنجمة واحدة     –هاوآنس   ، لكن بدون إرش

  .)٥٣("آانوا مجّرد أطفال يتامى. وبدون مرآز قيادة لقبولهم، وبدون موارد متوفرة
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ة  ادة المنطق ي قي رون ف طى آخ وات الوس ار  للق ادة اإلعم ب إع ي مكت ة رأوا ف لحة األميرآي  المس

ه الموعود" سالح فرسان ما بين الوآاالت    "٤-والمساعدات اإلنسانية وفي قوة المهمة المشترآة      ذ   ب  من
د،  ن بعي دوزم ذي يع ىوال ات إل زو عملي د الغ ا بع اذ م ادة  .  إنق ب إع وظفي مكت دى م ان ل ه آ ر أن غي

ة المشترآة     اإلعمار والمساعدات ا   رون في              ٤-إلنسانية وقوة المهم انوا ي ة نظر متعارضة، إذ آ  وجه
ة                       د الحرب والهيئ ا بع ائل م وجيههم حول مس ة الوسطى موضوع ت ة الُمقيادة المنطق ديم     رغم ى تق  عل

اع طريق  . الموارد العسكرية التي يحتاجونها إلدارة عراق ما بعد الحرب        تحدث  . هحاول آل طرف اتّب
ار             قائد قيادة المن   ادة اإلعم ي وضع مكتب إع ٍر عمالن رانكس، عن أم ومي ف رال ت طقة الوسطى، الجن

ه انية تحت إمرت اعدات اإلنس ق التحدث عن  . والمس تقالليته عن طري ارنر اس د غ ك، أّآ ى ذل ردًا عل
دفاع   ر ال ى وزي اريره إل ع تق ة رف رعيةعالق ن الش اعدات  وع ار والمس ادة اإلعم ب إع ية لمكت  الرئاس

  .)٥٤( قال فيتزجيرالد،"انت معرآة متواصلة حول من يعمل لحساب منآ. "اإلنسانية
  

ابيع،  ة أس رة ثالث ي خالل فت تف ةآان كرية والمدني اغون العس ادة البنت د أطلقت قي ا سوف يصبح  ق  م
ادة                      . منظمات متنافسة لما بعد الحرب     ود آل من مكتب إع ة أعاق جه ذا الفشل في الوحدة التنظيمي ه

اعدات ا  ار والمس ترآة  اإلعم ة المش وة المهم انية وق ة  ٤-إلنس ة للمهم ل التعبئ ن أج ة .  م ت دينامي  آان
ادة" ك " فوضى القي ة عن ذل ذر بالناجم راق تن ار الع ادة إعم امج إع ي سوف تصيب برن اآل الت المش

  .)٥٥(بطرق مختلفة خالل السنوات الست التالية
  

  سلسلتان للقيادة
انية ترتيب حل للخطوط المت        حاول غارنر من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات          ة لسلطة    قاإلنس اطع

رب   د الح ا بع ة          . م وة المهم انية وق اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع دمج مكت ارنر ب ب غ طال
ترآة ي ٤-المش اعدات   ف ار والمس ادة اإلعم ب إع ي لمكت ذراع العمالن د ال اوآنس قائ بح ه  أن يص
ع غارنر عن          . "اإلنسانية ك، داف واء تكليف    عند رفض ذل د،   بي أ جون    الل واء  زي ادة   نائب الل د القي  قائ

ة،   لحة األميرآي وات المس ين   بالوسطى للق ارنر آمرؤوس ان وغ ع ماآكيرن ي م رح العراق ة المس مهم
اويين وات، وان    . )٥٦(متس ات الق ن وتحرآ ى األم ان عل رف ماآكيرن ى أن يش ع  يعل ارنر م ل غ تعام

اك         . )٥٧(اإلدارة المدنية، وإعادة اإلعمار، واإلغاثة اإلنسانية      ًال  "آان يبدو من المنطقي أن يكون هن رج
م أآن          الم أآن أملك أية طو     " وأضاف ،مسؤوًال، قال غارنر  " عسكريًا فات، ولم أآن أملك أي وقود، ول

  .)٥٨("أملك أية شاحنات
  

ار  ذا الخي ة ه دفاع أهمي ا أيضاً ودرست وزارة ال فيلد عنه ع رمس ية الحرب، تراج ن، عش أجرى . لك
فيلد من الكويت      مع أخيرًا   هاتفيًااتصاًال  غارنر   ي       . " رمس رًا مّن زعج أخي د ان ال  ،لق ذا       : وق اقش ه ن نن  ل

ا                . )٥٩(" السماعة  ، وأقفل الموضوع أبداً  رى لم ادة العسكرية الكب رانكس أيضًا القي رال ف وعارض الجن
وف  الذي س   – المرآز القيادي بقيادة جنرال من أربع نجوم          في بعد الحرب وقال لمخططيه أنه ال يرى      

  .)٦٠( ضرورة– ٢٠٠٤يونيو /ينشئه العسكريون في حزيران
  

ه عن               فيلد يأمل في تجّنب ان رمس ا آ ًا م ادة آانت تمام لة القي ان ما يدعو إلى السخرية أن فوضى سلس
دفاع            ار            . طريق وضع إدارة ما بعد الحرب تحت سيطرة وزارة ال ادة اإلعم ن، مع إنشاء مكتب إع لك

التوا    ة المشترآة        والمساعدات اإلنسانية ب وة المهم ة               ٤-زي مع ق ادة المنطق د قي رك قائ م عدم ت ، ومن ث
ى الحؤول دون حصوله                      فيلد إل ذي سعى رمس . الوسطى يقوم فعليًا بدور الحكم بينهما، خلق الوضع ال
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ى د        لقد" رئيس وإل ى ال اول،      "يس ار.  أشرت إل ال ب ادة       "، ق ا سلسلتي قي ا سمحا وأقام م   . إنهم اال، ال ل ق
  .)٦١("قا وأدرآا أن هذا هو ما فعاله لكنهما تحقنفعل

  
  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية يستعد

ى             وه عل ز موظف ادمة، رّآ ادة المتص ل القي ر سالس فينته عب ود س ارنر يق ق أول غ ان الفري ا آ بينم
ة            . االستعداد لعراق ما بعد الحرب     ذاء واإلغاث امج الغ ه برن ى عاتق انية عل  أخذ رآن المساعدات اإلنس

ومي            طلكوارث التي خط  ل ة لمجلس األمن الق ان . تها مجموعة العمل اإلنساني التابع   يجري تموضع    آ
ار       . )٦٢( في الكويت واألردن   والمالجئالغذاء والمياه واألدوية     ادة اإلعم ود  باستخدام   وبدأ رآن إع العق

وارد ال       ة الم د مجموع ى األخص عق ة، وعل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي دة للوآال ة الجدي  (IRG)دولي
  .)٦٣(الخاص بالخبراء التقنيين

  
ى الب  ة إل وارد الدولي ة الم ق مجموع يس فري وك، رئ وم ويل باطنتوصل ت ي ش ر /اغون ف  ٢٠٠٣فبراي

غ عددهم                       ذين بل انية ال ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم لزيادة عدد موظفي إعادة اإلعمار في مكتب إع
ًا٣٠اآلن  ادة اإل .  موظف داف إع وك أه ع ويل ومي   راج ن الق س األم بق أن وضعها مجل ي س ار الت عم

دم   ل المق توى التموي ع مس ازه م ن إنج ا يمك ر مم د بكثي ى أبع ت إل ا ذهب ورًا انه ادة . والحظ ف د إع فعق
  .)٦٤("نقطة في الّدلو"مجرد  مليون دوالر سيكون، حسب ويلوك، ٦٨٠ –اإلعمار لبكتل 

  
ار والمساعدات          وصول مزيد من موظفي سالح الهندسة في الجيش األميرآ         ادة اإلعم ي إلى مكتب إع

رأى سالح الهندسة في الجيش  .  حول ما يجب أن تحققه إعادة اإلعمارالجدلاإلنسانية أشعل من جديد    
ار          ان     . "األميرآي في إعادة البناء المادية هدفًا أوليًا إلعادة اإلعم دما آ سالح الهندسة في الجيش        [عن

ار] األميرآي ادة إعم ول إع ال ا،"يق تروك،  ق واء س ن "لل م يك ة [ل ة للتنمي ة األميرآي ي الوآال ذين ف ال
واع          . يفكرون بالطوب والمالط وبالخرسانة   ] الدولية ك األن آانوا يفكرون بالحكم وبحقوق اإلنسان وبتل

وم،        و. " ستروك  أضاف  ،"من الجوانب الحساسة إلعادة اإلعمار التي هي هامة جداً         ة الي لكن في نهاي
وانين الفيزيُط ة  بقت ق وا معادل يكم أن تفهم ا، عل ة إليه ذين بحاج اه لل أمين المي دون ت تم تري اء، وإذا آن

  .)٦٥("برنوللي
  

ار  ادة اإلعم ان رآن إع ل تطورًاآ ان )٦٦(.األق راق آ ة حول الع ديرة بالثق ى معلومات ج العثور عل  ف
ديًا ة والوظائف ا. تح وجزة حول الخدمات العام ة الم تخبارات المرآزي ة االس ة عروض وآال لوزاري

وزار              . "آانت ذات استخدام محدود    ان عدد ال م آ ول آ  التي آانت موجودة     ت  الم يكن بوسع أحد أن يق
وبقي غارنر    .  قال رسّمي من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية        ، آما " الحكومة العراقية  يف

  .)٦٧("أين هي الئحتي عن الوزارات؟: "يسأل
  
  عراق ما بعد الحربفي سياسة ال
د     –خطة سياسية   أي  ن المفروض عادة،  أن تكون       م  بوضوح إستراتيجية مفصلة       َوَضعت  عسكرية ق

ا أن الرسميين في     .  في عراق ما بعد الحرب     المختلفة  العراقية المجموعاتللتعاون مع زعماء     لكن بم
ادة                   ل لمكتب إع ار  وزارة الدفاع آانوا ينوون نقل السيطرة بسرعة إلى سلطة انتقالية عراقية، قي اإلعم

ة من السياسة التي      ". )٦٨(كون بحاجة لمثل هذه الخطة    يوالمساعدات اإلنسانية أنه لن      فالتوقعات النابع
تم بسرعة          ان عراقي سوف ت ى آي ا  ، "ُوضعت في واشنطن آانت تقول ان إقامة وانتقال السلطة إل آم
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انية،           ة "آتب مخطط من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ذلك  ُمتفادي ى      ا  ب  إستراتيجية لحاجة إل
  .)٦٩("للحكم

  
راق ة سياسة الع ة مقارب ًا حول آيفي ًا ثاني د رأي ارنر يري ان غ ي . آ باطأواخرف د / ش ر، بعث أح فبراي

ابق  اولي، المسؤول الس ن ه ى ِل داء إل ه بن ه موظفي ذي آانت لدي ومي ال ن الق ار األم ي مكتب مستش  ف
ي     يط السياس ي التخط رات ف كري –خب يم ب .  العس د تقي ار      بع ادة اإلعم ب إع ي مكت ف ف ة التوظي ني

ه بحاجة           ديل    –والمساعدات اإلنسانية نصح هاولي غارنر بأن ل تع ى أق ى     – عل ى نائب سياسي وإل  إل
م العراق       . )٧٠(قسم لالستخبارات السياسية    ة حك دي   فمحاول ى أي ه،          عل ة التي لدي  موظفي اإلدارة المدني

ا       ة [آس قال هاولي، سوف يكون مشابهًا لحكم مقاطعة فيرف ا    مقاطع رى في شمال فرجيني بواسطة  ]  آب
اح من أجل السلطة                ". ثمانية أشخاص  ى الكف ورًا للسيطرة عل د الحرب    الفشل في التحرك ف  سوف    بع

اولي،     "في مثل هذا النوع من العمل     . "يسمح للعصابات اإلجرامية بالنمو    دم   الساعة  بقى ت"، قال ه .  تتق
  .)٧١("وال شيء يستطيع االنتظار

  
  (ORHA) وارد لدى مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةمشكلة الم

ة   سياسة عراق ما بعد الحرب واحدة فقط من          تآان دة     جمل ة شباط    .  مخاوف عدي ر،  /في نهاي أي فبراي
وظفين   ن الم اٍف م دد آ اول توظيف ع زال يح ارنر ال ي ان غ زو، آ ل الغ ط قب ابيع فق ة أس مح . ثالث س

الموظفين مؤقتًا لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، لكن        " بإعارة" للوآاالت   )بوش (الرئيس
ار والمساعدات       نأّم. )٧٢( وقليل منها فعل   – مجبرة على عمل ذلك       الوآاالت لم تكن   مكتب إعادة اإلعم

ان محظ   وظفين آ ؤالء الم ن ه دفاع لك اولي ال ر مق وظفين عب انية بعض الم يهم بموجب واإلنس رًا عل
نقص  في حل جوانب        المساعدة وألجل  . )٧٣(لموارد الحكومية اسة أو إدارة    القانون صياغة السيا     في  ال

ادة للتوظيف                   عدد  موظفيه، استغل غارنر فئة التعيين المؤقت داخل القانون األميرآي التي تستخدم ع
ان   الس واللج ي المج ات ال . ")٧٤(ف ذه مّك"٣١٦١التعيين اعدات      ه ار والمس ادة اإلعم ب إع ت مكت ن

ا    المرهقة من تجاوز إجراءات التوظيف      (CPA)حقًا سلطة االئتالف المؤقتة     اإلنسانية وال   التي تتطلبه
  .)٧٥(قوانين الخدمة المدنية

  
دعم اإلداري واللوجستي وأسباب                 آان مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية بحاجة أيضًا إلى ال

ي ا دعم العمالن رىألال ه  . خ ذي أعارت تيلو، ال رت آوس د روب رئيس العقي ة آ دفاع للخدم وزارة ال
ي     ق ف ى الفري م إل انية، انض اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ي مكت تية ف انون ٢٧للوجس  آ

اني اير /الث دعم        . ٢٠٠٣ين ادة ال امج زي ود برن تخدام عق ارنر، اس ة غ ع موافق ورًا، م تيلو ف دأ آوس ب
ار والمس            (LOGCAP)اللوجستي المدني    ادة اإلعم ة حاجات مكتب إع دعم،      لتلبي انية لل اعدات اإلنس

داد                   انية في بغ وطّور آوستيلو بيان عمل يتصور فريق عمل لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس
ًا    ٥٠ موظف مع    ٢٠٠من   ة        ًاإضافي موظف ة مكاتب إقليمي  ومع أن الموظفين العسكريين      . )٧٦( في ثالث
انية       آان الذي اجهم آ   ي  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ى غارنر، في           حت ان عل ادمين، آ انوا ق

اف ة المط ة  ،نهاي م االتصاالت للمنظم أمين دع ة لت ود التجاري ى العق د عل اعدة ألن أن يعتم ب مس  طل
ذا   أن وقد ثبت  .التصاالت العسكرية آانت مرفوضة   لعسكرية ُمكرسة    رارًا         ه ان ق رفض آ ر  ال . ًاخطي

ن ان   دًال م ام يفب ون متك االت اآلم ًالك ة االتص ل أنظم ادة     داخ ي قي ون ف تخدمها المخطط ي يس ة الت ن
طى ة الوس ي لماآ،المنطق رح األرض ادة المس ا وقي ار  ك آم ادة اإلعم ب إع ى مكت ان عل ان، آ يرن

ى           يوالمساعدات اإلنسانية أن     ل االرتباطات عل ابات  ال و اإلنترنت عتمد على الخدمات التجارية، مث حس
اجزين عن        موظفو مكتب إعادة اإل   .  على البريد اإللكتروني   الشخصية انية الع عمار والمساعدات اإلنس
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ين عن المخططين في الكويت وعن         حاسمةنقطة أي تلقي معلومات سرية، عند     ًا منقطع انوا عملي ، آ
  .الرسميين في واشنطن

  
ة أخرى                    ة معرآ د الحرب بمثاب ا بع ار لم دة    . آان تأمين الموارد ألعمال اإلغاثة وإلعادة اإلعم ففي ع

ارة األ ع مستش ادة اجتماعات م ل إع بقة لتموي ارنر مطالب مس دم غ س، ق دوليزا راي ومي، آون من الق
د                 يفف. )٧٧(اإلعمار ا ق يًال منه اعًا من المطالب لكن قل زداد اتس رايس الئحة ت دم ل  آل اجتماع متتاٍل، ق
نح ى   . ")٧٨(م ة إل ت بحاج ون دوالر ٢٨آن بقة ملي ا ُمس الح القض ة،   ء إلص الم المحلي ائل اإلع  ووس

  .)٧٩(" لكنني لم أتّلق أي منها،ص المهجرين داخليًا والطاقة، تذآر غارنرخاشوالالجئين، واأل
  

ع بالئحة غارنر                     ر مقتن ذلك غي اتصل غارنر أيضًا برمسفيلد لتمويل إعادة اإلعمار لكن الوزير آان آ
ا هو ضروري    "من بدءًا وضع غارنر أربعة سيناريوهات إعادة بناء لرمسفيلد،   . الطويلة داً أفعل م   ج
  ".إعادة بناء آل بالد العراق "وصوًال"  أآثر وليسهعمل

  
  .سأل رمسفيلد" ماذا تعتقد أن آل ذلك سيكلف؟"
  
  .ل غارنرا، ق"اعتقد أنه سيكلف مليارات الدوالرات"
  
اك، فأنك لألسف      "، أجاب رمسفيلد،    "صديقييا  " ا هن إذا آنت تفكر اننا سننفق مليار دوالر من أموالن

  )٨٠(."على خطأ
  

ن ي الس ة  ف دة قراب ات المتح ة، خصصت الوالي ذه المالحظ ت ه ي تل ار دوالر ٥٠وات الخمس الت  ملي
  .إلغاثة وإعادة إعمار العراق

  
  التمرين المشترك بين الوآاالت

ة المشارآين                   االت العسكرية والمدني قبل شهر من بدء العمليات القتالية، اجتمع الممثلون من آافة الوآ
االت       آانت المناسبة . ألول مرة في إدارة ما بعد الحرب، معًا        ين الوآ ا ب ذي تمرين لم ه غارنر   ال .  جمع

ار    و ادة اإلعم ب إع و مكت م موظف ومي، انض دفاع الق ة ال ي جامع ة، ف ؤتمرات مكتظ ة م ي قاع ف
ى ال انية إل اعدات اإلنس ؤولينوالمس ان  مس رئيس، واألرآ ومي، ومكتب نائب ال ن الق ن مجلس األم  م

دفاع،     ر ال ب وزي ترآة، ومكت ارة     المش ة والتج ة، ووزارات المالي ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي والوآال
ة ا. والخارجي ى االروط ادة ج إل ي قي يس السياسة والتخطيط ف رال جيمس رّوب، رئ اع أيضًا األمي تم

ة لحة األميرآي وات المس ة الوسطى للق ه . المنطق ي، نائب رت وايتل ق أول ألب ن الكويت أرسل الفري وم
ه  ذي آّلف اني ال ة البريط ة التخطيط للمرحل ةمهم وة  . السادس ن ق اوآنس م واء ه ًا الل اك أيض ان هن وآ

 .)٨١( ٤-المهمة المشترآة
 

ة              دم المشارآة الكامل ديهم أوامر بع . لم يذهب الكل إلى هذا التمرين، آما ان بعض الذين جاءوا آانت ل
ة  ائبين بصورة جلي ة غ وظفي وزارة الخارجي ار م ان آب ن قي )٨٢(آ ون م ة  ووصل الموظف ادة المنطق

تالف         ة الوسطى         (الوسطى وقيادة المكّون األرضي لقوات االئ ادة المنطق الي األرضي لقي ذراع القت ) ال
ار    ، مع تعليمات حّدت من مدى تعاونهم مع        ٤-وهاوآنس من قوة المهمة المشترآة     ادة اإلعم  مكتب إع

ار والمساعدات    مكتب إعادة    آتب أحد مخططي     ،"الخطوط الحمر "هذه  . والمساعدات اإلنسانية  اإلعم
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داعم   آانت لها صلة بكل من قضية          "،  اإلنسانية د ال ة            /القائ ة البني ة هيكلي دم آفاي دعوم وبالشعور بع الم
رال          )٨٣(".الالزمة لمعالجة احتياجات التخطيط لما بعد النزاع       ق، ان الجن ارة للقل ر إث  وآان األمر األآث

  )٨٤(. آان غائبًا–العام في العراق  الذي آان يفكر غارنر انه سُيسمى القائد –أبي زيد 
  

ار والمساعدات        خالل المؤتمر الذي دام يومين، عرض الرسميون الرئيسيون في             ادة اإلعم مكتب إع
ال ذات    االحتياجات، ،افتراضات التخطيط :  بإيجاز ستة أوجه إلستراتيجيتهم المتطورة     اإلنسانية  األعم

ر   ى مدى          ،التأثير الكبي ة عل اً  ٣٦٠،  ٢٧٠،  ١٨٠،  ٩٠ ،٣٠ إجراءات الفعالي رارات   ال ، يوم  السياسية ق
ة ة   و،المطلوب ل العملي د تفش ي ق د . (Howstoppers)“ العناصر الت م واح ن العنصر رق ان األم . آ

ى              "أعلنت مالحظات االجتماعات الرسمية أن          ة للخطوة األول ر مالئم ة غي وات الحالي مجموعات الق
رية ا    اطق الحض ي المن ن ف مان األم ي ض ة ف رطة   المتمثل ة الش ام بوظيف ن القي ك ع رى ناهي لكب

  )٨٥(".المؤقتة
  

انية في                يس رآن المساعدات اإلنس ار والمساعدات      سأل السفير جورج وورد، رئ ادة اإلعم مكتب إع
انية ع       "اإلنس اط توزي انية ونق ع اإلنس اط التجم انية ونق اعدات اإلنس ل المس ة قواف ي حماي ف يمكنن آي

ة الوسطى         ج قال ضابط " المساعدات اإلنسانية؟  راء الحرب     "اء من قيادة المنطق تأجروا أم ففكر  ". اس
يس في العراق           . الناس لن تفهم ذلك   . "انتظروا دقيقة " اك   . هناك أمراء حرب في أفغانستان ول يس هن ل

ال وورد،     "عند هذه النقطة   ". "أمراء حرب لالستئجار   م يكن          "، ق دًا ل فكّرت أن األمر سيفشل ألن أح
  .)٨٦("من المدنيينيعير اهتمامًا جديًا أل

  
ات        ي التحقيق دريب ف اعدات الت امج مس دير برن ب م ابق ونائ رطة الس ابط الش اير، ض ك م رح دي اقت

ى العراق                 ٥٠٠٠الجنائية التابع لوزارة العدل، إرسال        ى وجه السرعة إل ين عل  مستشار شرطة دولي
.  لمثل هذا االنتشار   لتعزيز جهود فرض حكم القانون بعد االنتصار العسكري، لكن لم تكن هناك خطط            

اء   " ذه األثن ي ه ام ف انون والنظ وف يحصل للق اذا س اع "م ات االجتم ت مالحظ رض . "؟ قال ا نتع انن
ا      زم حجمه د يه ي ق دني والفوضى الت ن االضطراب الم ة م ي حال ع ف بالد تق م ال رك معظ اطر ت لمخ

  )٨٧(".إستراتيجيتنا القومية لعراق جديد مستقر
  

اني                 آان االفتقار إلى موازنات من     ة الث د يفشل العملي ذي ق اني ال ار، هو العنصر الث . اسبة إلعادة اإلعم
ة                       " وال آافي اك أم يبدو من األرجح اننا سوف نبدأ العمل العسكري قبل أن نعلم ما إذا آانت ستكون هن

اهرين            . ، جاء في المالحظات   "IVمتوفرة للمرحلة    رجمين م ى مت ور عل تميتًا للعث . وآان آل واحد مس
ارآ ل للمش ع قي يهم توق اد "ين ان عل ل باالقتص ف المتص ين  ". "العن ة المقيم ع رؤي ا ان نتوق علين

ة صدام  ي مدين ة  [المحرومين اقتصاديًا ف ميتها مدين د تس ي أعي داد الت ي بغ رة ف يعية الفقي اء الش األحي
د سقوط صدام يطانية] الصدر بع ود الش ن ه ال روب ن أعم ون بشيء م يكون ... يقوم باالختصار، س

طراب ا تثناء  االض يس االس دة ول دني القاع دى      ". لم اوف ل ًا المخ م أيض ة الحك اب خط ار غي د أث وق
رين ك التم ي ذل ارآين ف ه . "المش ر ب تقبل نفك ي المس راق ف م الع ن حك وع م ي ملخص "أي ن اء ف ، ج

  )٨٨("آيف نخطط للوصول إلى هناك؟"المالحظات، و
  

د الحرب       آشفت اجتماعات التمرين هذا عن مشاآل ناشئة عن االستعدادات           ا بع ة لم ات    . "المفكك د ب لق
ان ليس آل شيء سيكون حسن التنظيم من الجهة المدنية آما هو        "، آما قال أحد المشارآين،      "واضحًا

ة العسكرية     م                         . من الجه م ل فينة أو انه تن الس ى م ر متواجدين بالكامل عل ا غي دنيون إم ان الم ًا آ جزئي
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تعدادات  [يأخذوا   ة، أ    ] التخطيط واالس اس                  بصورة جّدي دهم من الن ا عن دموا أفضل م م يق م ل في  [و انه
  )٨٩(".، لكن المدنيين لم يكونوا ُمجهزين]المواضيع

  
ذة البصيرة                    ئلة شديدة، ناف امي طرح أس ان  . الحظ الفريق أول غارنر رجًال جالسًا قرب الصف األم آ

م ان واريك        . هذا توماس واريك   رة االستراحة، عل د وضع دراسة    عندما أخذه غارنر جانبًا خالل فت ق
ره عن             )٩٠(.أعّدها سنة في وزارة الخارجية حول الحرب في العراق             م يخب دًا ل ِعق ألن أح د ان ُص  بع

ى           مام إل ك االنض ن واري ارنر م ب غ راق، طل تقبل الع روع مس ة مش ار   دراس ادة اإلعم ب إع مكت
  .للتّو والمساعدات اإلنسانية

  
  عروض موجزة أمام الرئيس

رئيس في         مارس، أي قبل / آذار١٠في   وجزًا لل دم غارنر عرضًا م أسبوع من بدء القصف الجوي، ق
ة    ول خط يض ح ت األب ي البي ف ف ة الموق انية قاع اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع د مكت ا بع  لم

ت،                      . الحرب ة، جورج تني ة االستخبارات المرآزي دير وآال اول وم فيلد وب جلس آل من رايس ورمس
ة، وا    ول الطاول رانكس ح رال ف ال       والجن طة االتص اع بواس ى االجتم يني إل رئيس تش ب ال م نائ نض

  .بالفيديو
  

ان      زت أرآ ارنر أوج رض غ ورة لع رائح المص اعدات اإلنسانية   الش ار والمس ادة اإلعم ب إع ـ مكت
رئيس        آشف التمرين بين الوآاالت   والفجوات التي     وما الذي ال يزال يحتاج إلى العمل، وقال غارنر لل

ى خطط بين الوآاالت لما بعد الحربال لتحويلال ال زال ضروريًا  ان آّمًا هائًال من األعم     ة  إل .  عمالني
ا بعض             ا فيه رى بم م التعرف                 وأشار غارنر إلى هواجسه الكب ة التي ت د تفشل العملي  العناصر التي ق

راقيين                   وميين الع ل الموظفين الرسميين الحك عليها في التمرين المذآور، ورّآز على الحاجة إلى تموي
ى                      والشرطة د سقوط صدام؛ وعل ة بع تقرار دولي وات اس  والجيش؛ وعلى إرسال على وجه السرعة ق

  )٩١(.توظيف الجيش في إعادة اإلعمار
  

ار              ادة اإلعم ذي      . سمح الرئيس باقتراح غارنر استخدام الجيش العراقي في مشاريع إع أمل غارنر، ال
ى األراضي في ع               اظ عل ة للحف الِفَرق المدني بيه ب ر في      آان يفكر بشيء ش اد االقتصادي الكبي د الكس ه

ار                ادة اإلعم ود إع رة لجه ة آبي وة عامل ا     . تعبئة الجيش واستخدامه لتشكيل ق آانت الخطة التي طوره
زوع السالح                       أوًال اللواء ستروك، من سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تلحظ إرسال الجيش المن

ن    اء م دات إنش كيل وح كرات، وتش ى معس ل، ووضعهم ٢٠٠إل ل  رج ي العم ورًا ف ل )٩٢(.ف ق آ  واف
  .المتواجدين في قاعة األوضاع على أن هذه الفكرة آانت ممتازة

  
ه     ى خدمات كره عل ئلة، وش رح بعض األس وجز، وط ارنر الم ًا لعرض غ رئيس منفتح ان ال ى . آ انته

اعة    ن س ل م د أق اع بع ول        )٩٣( .االجتم ة ح رة عام رئيس نظ ر لل ك ميل دم فران وم، ق س الي ي نف  ف
ك                 اإلسترات يجية السياسية لما بعد الحرب، وتطّرق على وجه التحديد اجتثاث البعث وأوصى بان يتم ذل

ة              درات العراق اإلداري ى ق تم المحافظة عل ر بالنسبة            . بتأني بحيث ت ى توصيات ميل رئيس عل وافق ال
  ".الخفيفة"لسياسة اجتثاث البعث 

  
تم تسريح           بعدها بيومين، قدم وآيل الوزير فايث، إثر غارنر، عرضَا م          ن ي وجزًا للرئيس جاء فيه أنه ل

ان          )٩٤(.الجيش العراقي  ى آي  وقدم فايث أيضًا خطة لنقل سلطة الحكم بعد سقوط صدام بوقت قصير إل
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ة    "جديد يدعى    ة المؤقت ة                     "السلطة العراقي رارًا ضد تشكيل حكوم رئيس أن اتخذ ق د سبق لل ان ق ، إذ آ
دى     عراقية مؤقتة قبيل الغزو، وهو قرار نقله إلى     رئيس ل زاد، سفير ال  المعارضة العراقية زلماي خليل

، في المؤتمر السياسي في صالح الدين في العراق         ٢٠٠٣فبراير  /العراقيين األحرار، في أواخر شباط    
ردي تالف  . الك ة واالئ ة المؤقت لطة العراقي ين الس لطة ب م الس مية لتقاس ة رس رح فايث ترتيب اتفاقي اقت

ع صدام بوقت قصير        بقيادة الواليات المتحدة بع      ؤتمر صالح              . د خل كلت في م اء التي ُش ة الزعم لجن
واة                       ان من المفترض ان تخدم آمجموعة ن الدين والتي آانت تضم عراقيين في المنفى وقادة أآراد، آ

ة                  تالف االنتقالي ان من المفترض ان        )٩٥(.للسلطة الجديدة التي سوف تعمل بالشراآة مع سلطة االئ  آ
وم لل      ذا المفه ون                    يسمح ه تالف ويراقب ة مع االئ ذ البداي راقيين بممارسة بعض السيطرة السياسية من ع

رة   . الوتيرة التي يتم فيها نقل السلطة     ى فك وافق الرئيس على اقتراح فايث، وألن الخطة آانت مبنية عل
ة، سوف يتوقف تطبيق الخطة                    أن المؤسسات العراقية سوف تخرج من الحرب سليمة بصورة معقول

  .حربعلى مجرى ال
  

  عشية الذهاب
ياً              ان أسبوعًا قاس ل االنتشار آ ارنر قب رئيس بوقت قصير،            . األسبوع األخير لغ ديم عرضه لل ل تق فقب

ه،  يين من موظفي ل عضوين أساس فيلد، نق وزير رمس ه ال يس مشروع -طلب من ك، رئ  توماس واري
ذين   ة، الل ي وزارة الخارجي اب ف وليفان، الموظف الش ان أوس راق وميغ تقبل الع ب مس ي مكت ال ف  عم

ة     د                     )٩٦(.تخطيط السياسة التابع للوآال ان ق العودة، لكن واريك آ ك ألوسوليفان ب د ذل فيلد بع  سمح رمس
اً  ادر نهائي عية   . غ دفاع وض د وضعت وزارة ال ق"لق بعة    " معل ين س ارنر تعي ب غ ى طل ُمنفصل عل

راء بشؤون الش                    ة خب نهم ثالث ان بي في  . رق األوسط  موظفين من وزارة الخارجية بمستوى سفراء، آ
  )٩٧(."يا دون، إننا نحاول المساعدة"حالة من السخط، قال الوزير باول للوزير رمسفيلد، 

  
ين     ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٤جاءت المفاجأة النهائية في      ل االنتشار بليلت أخرة من     . ، أي قب ففي ساعة مت

د الثامن     ارنر عن ة غ د رؤي فيلد يري ول ان رمس اونين ليق د المع اء، اتصل أح وم  المس باح الي ن ص ة م
اؤهم آمستشاريين                         )٩٨(.التالي م انتق ذين ت ًا بالنسبة لألشخاص ال يس مرتاح ه ل ارنر ان لفد لغ ال رامس  ق

  )٩٩(. وانه سوف يقوم بالتعيينات هو شخصيًا مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةوزاريين في
  
دة من        " وزارة  موظفي سوف أعطيك مجموعة جدي فيلد    ،" ال ال رمس ان غارنر      )١٠٠(. ق ا    آ ال يصدق م

  .يسمعه
  
ذلك  نكون منخرطين   بعد شهر من اليوم، سوف      . سوف أغادر غداً  . لقد تأخرنا آثيراً  " فيلد  ".  ب رد رمس

  ".آل ذلك] الدفاعوزارة  [تديرأريد ان  " آال،بقوة،
  

  "الصحة؟بإدارة ] الدفاعوزارة [قوم تبإدارة الزراعة؟ هل س]  الدفاعوزارة[ قومتهل س"سأل غارنر، 
  

م طالب رمسفيلد غارنر بان يرسل له قائمة بالمستشارين الضروري         دًا عن     . "االحتفاظ به ر أح م أخب ل
  )١٠١(". سوف نعطيهم الوظيفة فإننا،حضرواإذا "، قال غارنر، متصورًا انه " أبدًاذلك

  
ه باالنتشار      مباشرة إحباط غارنر قاده إلى التفكير مليًا بالدروس المكتسبة        دأت اإلدارة     . " قبل قيام د ب لق

  الناس ولم تبدأ باستقبال  ستة أسابيع،   سوى قبل    العمل فعًال    فلم نكن قد بدأنا   . "قال غارنر ،  "متأخرة جداً 
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أن              و".  قبل ثالثة أسابيع   العاملين سوى  ك، ظل غارنر يأمل ب ار      على الرغم من ذل ادة اإلعم مكتب إع
دو   . "، قال " هناك نصل إليه سوف  . "ة سوف يتغلب على بدايته المتأخر     والمساعدات اإلنسانية  سوف يب

  )١٠٢("مثل الجحيم لكننا سوف نعمل جميعًا لتحقيق األهدافذلك 
  
  
  
  
  
  
  



 

 *٤٨*  

  ٤الفصل 
   في الكويتاالحتشاد

  
  

دًا،     يًال ج ل قل ان التموي دًا،  آ أخرًا ج دًا    ومت عب ج ن الص ان م وآ
  .الحصول عليه

  
  الفريق أول جاي غارنر

  )٢٠٠٣ ((ORHA)ساعدات اإلنسانية مدير مكتب إعادة اإلعمار والم
  
  

تة  ابيع الس نخالل األس د  م ا بع ار لم ادة اإلعم ة وإع ال اإلغاث ق ألعم ل آُمنّس ارنر العم دء جاي غ  ب
انية       اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ى مكت م إل رب، انض كريًا  ١٦٧ (ORHA)الح ًا عس  موظف

ي صباح  دنيًا، وف ارس / آذار١٦وم وا، ٢٠٠٣م ف ف تجمع رة  ي موق اغون لمباش ي البنت يارات ف للس
ار       . رحلتهم إلى بغداد   ادة اإلعم خرج الوزير رمسفيلد من المبنى ليتمّنى الخير لنساء ورجال مكتب إع

ة حيث            الحافالترآب هؤالء   . والمساعدات اإلنسانية  دروز الجوي ى قاعدة أن ى طائرات     صعدوا  إل  إل
  .زوغسوف يبدأ ال وفي أقل من أسبوع، )١(.مستأجرة متوجهة إلى الكويت

  
دة من                    ة جدي  المشاحنات لم يمض وقت يذآر على وصول جاي غارنر إلى الكويت حتى انفجرت جول

فيلد       اآلن آان مكتب وزير الدفاع يتصل .حول آبار المستشارين  ان رمس ذي آ ول ان المرشحين ال  ليق
د أبطل ائهم ق وم بانتق دتيق اءات الجدي نهم االنتق يضة تعيي ار ا.  للبيت األب اريآب ذين ٢٣ ال نلمستش  ال

ارهم غارنر أصًال       –آانوا على متن الطائرة       ذين اخت ه       – وال درآين ان ر م ى الكويت غي  سيصلون إل
زهم             د بعضهم من مراآ ان لتجري اك محاولت ه مع مرشحي                . آانت هن ا فعل ى غرار م ّرر غارنر عل ق

  )٢(.ا إذا وصلوا هذ،رمسفيلد، انه سوف يتجاهل الذين عينهم البيت األبيض إلى حين وصولهم
  

انية       ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ى صراع عنيف    (ORHA)انطالق مكتب إع ال،  شدّ / تحّول إل  حب
اك عشر    . بين وزراء الحكومة   د          ةآانت هن ة عشر عق ود من أصل ثالث ة    ًا عق ة للتنمي ة األميرآي  للوآال

ار والمساعدات اإل          . الدولية تنتظر التوقيع   ادة اإلعم ه بالنسبة        لم يكن لدى مكتب إع انية سلطة توجي نس
ة                 عشةوالي  ح. للموارد العسكرية  ة العربي ون اللغ انوا يعرف ة آ افرين في الرحل  أنفق   )٣(. فقط من المس

الكثير من وقت غارنر في المجادلة حول من عليه أن يكشف أنه ال يزال بصدد تطوير خطط أساسية               
  .إلدارة عراق ما بعد الحرب

  
___________  

ؤرخ *  ة م انية مقابل اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ة / (ORHA)مكت تالف المؤقت لطة االئ ق أول  (CPA)س ع الفري  م
  .٢٠٠٤إبريل / نيسان٢٢جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، ) المتقاعد(
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  معسكر فيال
ار والمساعدات اإلنس            ادة اإلعم ادة         وضع الجنرال فرانكس مكتب إع ي لقي انية تحت اإلشراف العمالن

تالف  وات االئ ّون األرضي لق ي(CFLCC)المك ادة  آانت الت د القي ان، قائ ق أول ماآكيرن ادة الفري  بقي
 ةآان غارنر يريد اإلقامة مع مرآز قيادة ماآكيرنان في معسكر الدوحة، واحد               . األرضية في الكويت  

له وجد           من عدة قواعد عسكرية أميرآية خارج مدينة الكوي        ت، لكن الفريق األمامي الذي سبق أن أرس
انية أن                )٤( أي مكان في القاعدة،       هناك انه لم يبق   ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ى مكتب إع ان عل  فك

  .يعثر بنفسه على مكان له يقيم فيه
  

  آيلوغ براون  (LOGCAP)  الرئيسية برنامج الدعم اللوجستي المدني   شرآة مقاوالت   توّجه غارنر إلى    
ر  تي ال (KBR) روتأند   انية في                   ت دّب ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ة بسرعة لمكتب إع اآن إقام  أم

ع نجوم        . منتجع هيلتون الكويتي   بدت إقامة المرآز الرئيسي لالئتالف لما بعد الحرب في فندق من أرب
ا ان الجدران المحيطة ب     آثيرة هناك بدائل    لم تكن شيئًا غريبًا في البداية، لكن       ون أعطت     آم دق هيلت فن

د سموها                    ة، فق شعورًا باألمن، أما جنود ماآكيرنان الذين ناموا في الخيم وفي العربات المقطورة النقال
  )٥(".المعسكر الفيال"أو " آامب فيال"
  

ة    ة للتنمي ة األميرآي ن الوآال ادمين م انية الق اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع و مكت ق موظف م يب ل
د             الدولية طويًال ف   ى بع دق راديسون، عل ى فن وا إل ل انتقل ون ب يم     ٣٠ي فندق هيلت يًال، حيث آانت تق  م

ة الت  ر الحكومي ات غي ايالمنظم ون معه ة   . يعمل دير بعث ع م ارنر م دى غ تية ل يس اللوجس ادل رئ  تج
ادة             ع موظفي مكتب إع م ان يبقى جمي ه من المه ائًال أن وك، ق و ل ة، ل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي الوآال

ى جانب        . مار والمساعدات اإلنسانية  معًا، لكن لوك وجد أفضليات في راديسون            اإلع وقف غارنر إل
  )٦(. الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع شرآائها المنفذينتقيملوك، وقرر انه من المقبول ان 

  
وة ا                     لترك هذا ا   انية، وق ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم د الحرب في مكتب إع ا بع ة  مخططين لم لمهم
ة          ،(JTF-4) ٤-المشترآة وات المسلحة األميرآي رين   (CENTCOM)  وقيادة المنطقة الوسطى للق  مبعث

 من مدينة الكويت، وفي مبنى قيادة المنطقة الوسطى في تامبا، وفي            جهاتفي ثالثة   : بين خمسة أماآن  
دًا      . قيادة المنطقة الوسطى األمامية في قطر    ي وضعت شبكات عسكرية متطورة ج  إجراء  ن من للتمك

انية             " الوقت الفعلي "االتصاالت في    ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ان للمواد السرية، لكن مكتب إع  آ
ر الخطط السرية     .  عن الدخول في تلك الشبكات      ،سكرية لالتصاالت عدون وحدة دعم    ب ،ًاعاجز فتمري

اً               ًال إجرامي ان سيشكل عم دق آ ذلك . عبر شبكة اإلنترنت في الفن م يكن ب   ،آ ان مناقشة الخطط     ل اإلمك
ى خط محمي، خالل                 . بواسطة الهواتف غير اآلمنة    ارنر عل عندما لم يتمكن رمسفيلد من االتصال بغ

ار الصناعية في أول                       ى األقم ًا عل ًا آمن ان هاتف ه معاون ى    طائرة  ليلته األولى في الكويت، أوصل إلي  إل
ا       المجاور ل ا  موظفين بطاقات هاتف في محل الهداي     ل اشترى باقي ا   )٧(.الكويت وا م حوض السباحة وفعل
  . حساباتهم الخاصة على البريد اإللكترونيضمنأمكن 

  
ر             ى شراء الكثي ادر عل ر ق ه غي ادة مشتريات الجيش التي آانت تخدم       . وسرعان ما وجد غارنر ان قي

لين   " آفالة"رفضت  آدائرة المشتريات في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية    الضباط المرس
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ة،       ف )٨(.إلى الكويت مع رسائل تسمح لهم بتوقيع عقود بالنيابة عن الحكومة           ذه السلطة الجوهري بدون ه
وارد   اللم يكن بإمكان     ى الم ذي مكتب الحصول عل ا ي ال ة    . حتاجه ود الدفاعي ة إدارة العق  (DCMA)وآال

وت في أواخر آذار                 من  دد مع ع    ٢٠٠٣مارس   /دخلت على الخط، لكن عندما وصل المقدم ستيف إلي
ة       دنموظفين في حده األ   ال ون دوالر التي آانت في          ١٤٦ ال   )٩(.ى، آانت هناك الئحة انتظار طويل  ملي

زات،               حساب مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية التي آانت تكفي بصعوبة للموظفين والتجهي
وال            ائل   إلآان من المفترض ان تدفع للمترجمين الشفهيين والكتابيين، وأم ة     طالق وس  اإلعالم العراقي

وال لتسريح ال      راقيين  عسكريين الجديدة، واألم راء           ل و ، الع اجرين آي يخدموا آخب راقيين المه حول  لع
  -)١٠(. معينةمواضيع

  

  التنسيق وسط الفوضى
انية في                            ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم تح حقائب مكتب إع ى ف د عل لم يكن قد مضى وقت قصير بع

دأت عمل  . راقع في ال الكويت حتى أطلق عنان الحرب       ة العراق في        ي ب  ٢٠٠٣مارس   / آذار ٢٠ة حري
ي( ت العراق ت قصير )١١().التوقي دها بوق اع   ، بع ر لالجتم ى قط س، إل ارنر، دون آدام ب غ ار نائ  ط

ي الجنرال أب ادة    ب ة لقي ادة األمامي ي القي ين والخطط ف ن المخطط رًا م ًا آبي ًا موازي د ليكتشف عالم زي
ة   تلقد شعر . "سلحة األميرآية المنطقة الوسطى للقوات الم    ال آدامس،      " باإلحباط وبالخيان م    بأن"، ق ا ل ن

وع من النشاط                   ال نتمكن من  ذا الن واد وه وع من الم ذا الن ذا   وصول إلى ه ى ه أخر      حت داً  الوقت المت  ج
  )١٢("فبراير؟/ معنا في شباطمرآزينلم يكونوا "، تساءل آدم مستغربًا "لماذا "."اللعبة

  
ان ا و موظفآ ة  نماآكيرن كر الدوح ي معس ًا ف غلين تمام د   . منش دها، العمي اه قائ ان يتمن ا آ ًا لم فخالف

ي،            (JTF-4) ٤-هاوآنس، وضعت قوة المهمة المشترآة     واء ألبرت وايتل في الدوحة ضمن موظفي الل
ّون   لحساب   الرابعةه ماآكيرنان لقيادة تخطيط المرحلة      بالجنرال البريطاني بنجمتين الذي أنا     قيادة المك

ة المشترآة          / بحلول نهاية آذار   )١٣(.ضي لقوات االئتالف  األر وة المهم ل من ق  دون ٤-مارس، ظل القلي
ة األمر                           . تغيير ا في نهاي م يلبي ا ل دأ، لكنهم ل من حيث المب ى األق دعم وايتلي وماآكيرنان غارنر، عل

ة    التي لم يكن أقلها تطبيق جهود مو      و ،حاجات مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية      حدة للمرحل
ة ار       . الرابع ادة اإلعم ب إع ب مكت ة مطال لحة األميرآي وات المس طى للق ة الوس ادة المنطق ت قي عامل

ة     ة والمساعدات اإلنسانية آأولوي ة بقيت دون ان         متدني ة في آوم د من اتصاالتها الداخل  واضعة العدي
  )١٤(.إبريل/ نيسان١٩ أحد لغاية يمّسها

  
ين ال    آان غارنر واحدًا من الوسطاء ال       ل ب ات قالئ د الحرب            فئ ا بع ع المخططة لم ادة     - األرب  مكتب إع

ترآة    ة المش وة المهم انية، ق اعدات اإلنس ار والمس وات   (JTF-4) ٤-اإلعم ون األرضي لق ادة المك  قي
في و )١٥(. بأن يجتمع الكل    غارنر طالب. (CENTCOM) وقيادة المنطقة الوسطى     (CFLCC)االئتالف  

ارس/ آذار٢٨ و ٢٧ ع م،م ى      اجتم ر إل م تظه ن ل ون، لك دق هيلت ي فن ة ف ل فئ وظفي آ ن م ون ع مثل
مع الحرب الجارية، آان آل ما يمكن عمله هو    . الوجود أي خطة لمهمة موحّدة، آما آان يأمل غارنر        

ان   حل النزاعات بين الخطط المنفصلة القائمة حيث          األخرى         آ دخل ب ذ الواحدة سوف يت ك    . تنفي في تل
دة               األثناء، توصل إثنان من موظ     اج خطة ُموح ى إنت انية إل في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس

  )١٦(. آبيرإلى حٍدتغلبت عليها األحداث ما لبثت أن 
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ت، استمر                         ى األرض في الكوي ودًا يائسة لتنسيق الخطط عل ذل جه  التشاجر وفي حين آان غارنر يب
ار مستشاريه،    الذي آان عازمًا على االحتفاظ بأآ   ،اتصل غارنر . حول الموظفين  بر عدد ممكن من آب

ون     وم السبت     . "بالوزير رمسفيلد عن طريق البريد اإللكتروني التجاري من فندق هيلت ألتم ي سيدي، س
ة               ...  عراقية    وزارة ٢٣ من أصل    ١٢الوآالة عن    تهم وزارة الخارجي ذين عين ى ال د ال نوافق عل اننا ق

اني . ، آتب غارنر"اسون النعيّنلكنهم جاءوا إلى هنا قبل شهر وبدأوا يُ    ن  مِ مرفق َم هو   أظهر رسم بي
اريه ي ار مستش ين آب ى وَمجب د يسمب ان يبق ذهابهمحن ق رة. " ب اوف الكبي ر المخ ذي يثي ، الحظ "ال

ارنر، آان ؤوليتها تغ ولى مس دفاع تت ت وزارة ال ي آان وزارات الت ي ال اغرة ف ائف الش اك.  الوظ  فهن
  )١٧(.مستشار آبيرخمس من تلك الوزارات ليس فيها حتى اآلن 

  
دفاع         ًا    . بعدها بيومين، وصلت شرائح عرض موجز من مكتب وزير ال ًا  أدرجت الالئحة خليط مرموق

ديمقراطيين،        ،، وسناتورات ات من أعضاء سابقين في الوزار     جدًا مشكالً  وريين وال  وُحّكام، من الجمه
ة  آان رئيس . بصفة مستشارين وزاريين مرشحين    ارفر   جامع درجًا في الالئحة       ،، الري سامرز   د ه  م

ا   ك، ج رال إلكتري ابق لجن رئيس الس ان ال ة؛ وآ ش، كللمالي درجًا  ول اءم يميّل ِبّنِبو ،للكهرب  ،ت للتعل
وا             )١٨(. للتجارة )جمهوري من بنسلفانيا  (والسيناتور ريك سانثوروم     م ان عمل ذين سبق له م ال  قليلون ه

  .يتكلم العربيةآان في البلدان النامية، وال أحد منهم 
  

ا  . "آانت ردة فعل الوزير باول فورية   لقد عّينا أناسًا مؤهلين ِلشغل آافة المراآز الثمانية التي حددها لن
ة                 ىولد. غارنر ة العربي تكلم اللغ نهم ي د م ة، والعدي ة وظائفي اول     ،" جميعهم تجارب إدارة إقليمي  آتب ب

رة        وأنا بهذا  أنت نتعامللقد جّمدنا هذه التعيينات إلى حين       . "لرمسفيلد  )١٩(." الموضوع في مناسبة مبك
  .ل باول، واحتفظ غارنر بكبار مستشاريه من وزارة الخارجيةتدّخساعد 

  
  (USAID)جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

انية   اعداتها اإلنس ة تحضيرات مس ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ًا، سّرعت الوآال زو جاري ان الغ ا آ . بينم
ات   رات المنظم ت عش ن    آان رات اآلالف م ت عش ب، وآان ى تأه ال عل ات العم ة ومئ ر الحكومي غي

ذاء  )٢٠(. جاهزةبطانياتاألدوات الخاصة بالنظافة الصحية، واألغطية البالستيكية وال      ونظم برنامج الغ
ًا المستودعات في الكويت واألردن              مالعال ة في تاريخه، ُمعبئ ة إغاث ر عملي ي التابع لألمم المتحدة أآب

  )٢١(.غذاء والماء واألدويةوترآيا بال
  

أنشأت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، لتنسيق جيشها من عمال اإلغاثة، مرآزًا لعمليات المساعدات             
ى             االآان مكان   . اإلنسانية في الكويت   ة عل ر الحكومي جتماع هذا للوآالة ولشريكاتها من المنظمات غي

دق راديسون، في مُ       ال من فن د حوالي عشرة أمي ع بع ه  جّم ة تبّرعت ب ة الكويتي  توزعت )٢٢(. الحكوم
راق، أنشأت مراآز                   ة الع د دخول الوآال الخرائط وأجهزة االتصاالت والكمبيوترات بين المباني، وبع

انية      . مماثلة لعمليات المساعدات اإلنسانية عبر البالد      ا     ،لقد نسقت مراآز المساعدات اإلنس  مع نظرائه
كريين ات الو ،العس ز العملي ة مراآ كرية–مدني اطق  ، العس ن المن دة م ل واح ي آ اعدات ف ليم المس  تس
  )٢٣(.العراقية
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 آخر من     آان المقاولون .  جيش المقاولين  – قوة ثالثة ُمنّظمة     ، وجيش عمال اإلغاثة   ، جيش الجنود  لحق
، ٢٠٠٢ديسمبر  / عملية التعاقد الطويلة والمعقدة لم يصدر إال في آانون األول          ببدءوألن األمر   . وصل

عنى الجدول الزمني المضغوط، ان     . ٢٠٠٣إبريل  /م تمنح معظم عقود إعادة اإلعمار إال لغاية نيسان        ل
  )٢٤(.، عند بداية الحرب، ردودًا على عروضهالم تكن قد تّلقتالعديد من الشرآات 

  
تث ال ونتيجة  –آانت الفجوة النتيجة الحتمية لدورة تعاقد بدأت عشرة أسابيع فقط قبل بداية الحرب      ناء س

ادة   . الوآالة األميرآية للتنمية الدولية من عملية التخطيط طيلة سنة آاملة         حين بدأت الوآالة ومكتب إع
انية  اعدات اإلنس ار والمس ة أنفسهم(ORHA)اإلعم اولون تعبئ دأ المق ود، ب نح العق ان ،  م ك آ ن ذل  لك

الذين يعرفون آيف تنفذ    " الجزم الموحلة " من تنشيط الموظفين وتوظيف ُمشغلي       مطولةيستلزم عملية   
ياء ة    )٢٥(.األش ة التحتي ر للبني دها الكبي نح عق م تم ة ل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ان واضحًا ان الوآال  آ

داد         ،إبريل/ نيسان ١٧بكتل إال لغاية    شرآة  ل ى سقوط بغ د مرور أسبوع عل م    ، أي بع ا ان الشرآة ل  آم
ا /تنشر الموظفين في العراق بقوة ما إال لغاية أيار         ة          . يوم ادرات المرحل املون لمكتب مب اولون الع المق
د   .  في وقت أبكر     وصلوااالنتقالية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية        ذآور  استخدم المكتب     وق الم

ر محدودة         الموجود لديه، العقد  ة غي ر محدود وآمي ليم غي ى أساس تس  لحشد  (SWIFT I) (IDIQ)عل
د   (Development Alternatives, Inc)  بدائل التنمية إنك فورًا، بما في ذلك شرآةهمقاولي  التي آانت ق

ار والمساعدات                      ادة اإلعم ر من أسبوعين من وصول مكتب إع ل أآث أسست مكتبًا لها في الكويت قب
  )٢٦(.اإلنسانية

  
  بالحكمالرّد على األسئلة المتعلقة 

ا من ِقَبل الوحدات العسكرية سؤاًال       األراضي العراقية التي تحت سيطرته     مسألة آيف ستتم إدارة   بقيت  
ة منتصف آذار ًا لغاي ارس /مفتوح ية . ٢٠٠٣م دون خطة سياس نطن، –فب ي واش  عسكرية ُمصاغة ف

ة لتشكيل                      ا الخاصة المرتجل ذ خطته ة في تنفي مضت قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآي
اط      بالدرجة األولى من وحدات ال   (GSTs)ِفَرق دعم المحافظات     ود االحتي شؤون المدنية، التي جاء جن

ة للتطبيق          ة القابل َرق دعم المحافظات بصورة            . لديها بصورة متكررة بمهاراتهم المدني سوف تسير ِف
تالف، وسوف تخدم                   وثيقة وراء قوات الغزو آخذة على عاتقها البلدات فور سقوطها تحت سيطرة االئ

راق، وسوف تساعد في إرساء               ن والحكومات  دآنقاط اتصال مع رؤساء بلديات الم       ر الع ة عب  المحلي
المرحلة االنتقالية  . وجود فيها لهذه المجالس   النظام عن طريق تشكيل مجالس بلدية في األماآن التي ال           

 للسيطرة المدنية تحت إشراف مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية ومن ثم إلى              المحتملة التالية
ة       ة مؤقت د سلطة عراقي تح    ق ام خروج العسكر        تف اب أم ة الوسطى           )٢٧(.يينالب ادة المنطق ان ضباط قي  آ

ذي      اع ال للقوات المسلحة األميرآية قد قدموا صيغة أولية إلستراتيجية ِفَرق دعم المحافظات في االجتم
  )٢٨(.هيلتون الكويتفندق مارس في / آذار٢٨ و ٢٧نظمه غارنر في  

  
ة لقي        ي        آانت خطة ِفَرق دعم المحافظات التابع م المحل امج الحك ة مع برن ة الوسطى متناغم ادة المنطق

(LGP)                     ا ة، تشرف عليه ة سياسية قومي ان يفترض ان عملي ذي آ ة ال ة الدولي ة للتنمي  للوآالة األميرآي
وف تُ  ة، س ّووزارة الخارجي لطة المرآزي ح رعة الس ة   ةل بس ات ديمقراطي ى آيان وع إل ام المخل  للنظ

ى المستوى         " نقل"للتنمية الدولية،   اقترحت الوآالة األميرآية    . محلية دنيين إل وميين الم الموظفين الحك
م    من    ِفَرق الخبراء الُممولة     )٢١(. الوزارات القومية إلى وظائفها األساسية     إعادةوالمحلي،   امج الحك برن
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لوآالة األميرآية للتنمية الدولية سوف تصل بعد وقت قصير من الغزو لمساعدة مجالس               لدى ا المحلي  
ل السيطرة مباشرة      .  المنتخبة حديثًا في تحسين التعليم والصحة والمياه واألسواق والطرق         البلدات فبنق

ان المخططون                 وإلى الرسميين المحليين     ة، آ ار األميرآي ادة اإلعم وال إع اق أم في إعطائهم سلطة إنف
ى    يأملون في إبعاد العراق عن النمط السلطوي المرآزي الذي           ة      أحكم قبضته عل بالد طيل ود من     ال عق

  )٣٠(.الزمن
  

قة بصورة ذه الخطط الُمنّس ق ه ى أتطبي ة عل ة  مرن م المحلي ة الحك تجنظم ر أن ن العواقب غي ددًا م  ع
ر                      . المتوقعة ة في العراق عب ى آل قري لقد آان نظام صدام أشبه بأخطبوط جبار مع ِمحبّسات تصل إل

اق    نؤالء المدراء العامي  آانت الوزارة تسيطر، عبر ه    ".  للوزارات نالمدراء العامي "نظام من     على إنف
ة         ى مجالس                  . األموال في آل محافظة عراقي امين محوًال السلطة إل دراء الع تالف نظام الم أبطل االئ

دا ة    تالبل ة للتنمي ة األميرآي ي للوآال م المحل امج الحك َرق برن ات وفِِ م المحافظ َرق دع أتها ِف ي أنش  الت
ة سوف تعطي شكلها                إعادة الهيكلة الراديكالي  آانت   )٣١(.الدولية م المحلي ة الحك ذه ألنظم ة والسريعة ه

  .للنقاشات حول الفدرالية العراقية للسنوات القادمة
  

ق استخدام أسلوب          خّط. آذلكمرنة  آانت خطط نظام الحكم على المستوى المحلي         ط غارنر عن طري
ة     " الخيمة الكبيرة " ة عملت    )٣٢(.لجمع القادة العراقيين معًا بغية تشكيل حكومة قومية مؤقت ذه المقارب  ه

ة   ع عملي دًا م ة ج ة معقول ابطريق ا جيرغ د   لوي رزاي قائ د آ رعة حام ّمت بس ي س تان الت ي أفغانس  ًا ف
راد للمساعدة في التحرك                أِم. فغانستان لما بعد الحرب   أل ل غارنر في استخدام عالقاته الطيبة مع األآ

  .٢٠٠٣مارس / آذار١٠ي  وافق الرئيس ف آان قدبسرعة نحو سلطة مؤقتة عراقية، آما
  

  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية يتوسع
ل   /في مطلع نيسان   انية                ٢٠٠٣إبري ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم  (ORHA)، مع مواصلة مكتب إع

د                     ه في التزاي ون، استمرت حاجات موظفي دق هيلت ر     . التخطيط لما بعد الحرب في فن ّدر مكتب وزي ق
ب وظفي مكت دفاع ان م ددهم  ال غ ع د يبل انية ق اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم د ١٢٦٨ إع ًا زائ  موظف

 األعلى عدة أضعاف     – حتى هذا التقدير     )٣٣(.رية المقدمة لألمن  ك نفر من الشرطة العس    ٦٠٠آتيبة من   
  . سوف يثبت انه صغير جدًا–مما آان متوقعًا أصًال 

  
انية إ          داد في       بعد وصول مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ى بغ ل، ازداد عدد     / نيسان  ٢١ل إبري

دير األصلي         – موظف   ٢٥٠٠موظفيه بسرعة فوصل إلى      الغ   أي حوالي ثمانية أضعاف التق  ٣٥٠  الب
ًا اغون،  )٣٤(.موظف ى البنت ه إل د عودت ِئل بع ي    ُس ل ف اع الهائ ذا االرتف اذا ه الي لم ب الم ب المراق  مكت

اني اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم وظفي مكتب إع وزارة . ةم الي ل ايم، المراقب الم أجاب دوف زاخ
دفاع اعدات   "،ال ار والمس ب إدارة اإلعم ة لمكت ة الملحوظ ات الموازن ف ومتطلب تويات التوظي مس

  )٣٥(".اإلنسانية سوف تتغير بشكل آبير آلما آانت للمكتب سيطرة أفضل على متطلبات مهمته



  *االحتشاد في الكويت* 

 *٥٤*  

  
اعدات اإليالتوسع السر ار والمس ادة اإلعم هع لمكتب إع ود لدي وظفي العق انية أزعج م دى . نس ان ل آ

ود                    ة إدارة العق انية من وآال ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم المقدم إليوت، ضابط العقود في مكتب إع
ود          ا    )٣٦(.الدفاعية، ثالثة ضباط فقط آموظفين مع تفويض لكتابة العق  الحاجات بسرعة ومع       د مع ازدي

. ُمفصلة، وجد إليوت انه آان مجبرًا على اتخاذ قرارات سياسية         ترك تفاصيل العقود أحيانًا آثيرة غير       
ة      . وال يجوز ان تكون هذه وظيفتي     . معقول حول ما هو     اتإنني أتخذ القرار  " يجب ان تكون هذه وظيف
  )٣٧(". آانت آلها رّدات فعل–لم يكن هناك تخطيط "فمن وجهة نظره، . ، قال إليوت"عميلال
  

  وجهات نظر من واشنطن
ه،     في الوق  ذ مهمت افح من أجل تنفي انية يك ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ه مكتب إع ان في ذي آ ت ال

ة باألمل             ة في       . أعطى عدة رسميين من اإلدارة عروضًا موجزة مفعم ل،  / نيسان  ٢٣خالل مقابل إبري
ار بالن           دتنّبأ تاتسيوس، الم   دافعي    ير اإلداري للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان آلفة إعادة اإلعم سبة ل

ى    ّدها األدن ي ح ون ف وف تك رآيين س رائب األمي ي من . "الض زء األميرآ االج ار ١٫٧كون ي سه  ملي
دول األخرى            اءأما باقي إعادة بن   . دوالر ه ال وم ب راق، فسوف تق ة     ...  الع نفط العراقي دات ال  )٣٨(".وعائ

س   دوليزا راي ومي، آون ن الق ارة األم ن مستش ي   ،لك ذرًا ف ر ح ًا أآث ّدمت تقييم ام   ق وجز أم عرض م
سوف نساعد العراقيين في عراق       "،، وأضافت "أهدافنا واضحة : "قالت. إبريل/ نيسان ٤الصحافة في   

ة                             زوع السالح من آاف ه، عراق يكون من دمار    آامل وحر وفي سالم مع نفسه ومع جيران أسلحة ال
ى مسار     و، حقوق الشعب العراقي وحكم القانونم يحتر، ال يدعم وال يأوي اإلرهاب  ،الشامل يكون عل

  )٣٩(".الديمقراطية
  

ط اإلدارة      يل خط ول تفاص ذرة ح ومي ح ن الق ارة األم ت مستش ذه   . "آان ق ه ة لتحقي ائل الُمعّين الوس
د ذهاب نظام صدام           . األهداف يجري إعدادها اآلن    وغ   . العديد منها يمكن تطويره فقط بع الوسائل لبل

ياء خار            سوف هذه األهداف    ى أش ر، عل ى حد آبي ف، إل ".  في الوقت الحاضر عن سيطرتنا     ةج  تتوق
راق     ل الع تجدها داخ ي س روف الت ي الظ ا ه رف م ًا أن اإلدارة ال تع س أيض ا ال . "والحظت راي إنن

ا نظام صدام حسين بالشعب العراقي خالل                      اس نعرف، مثًال، أية أضرار سوف ُيلحقه رة   األنف  األخي
د ان يك       . للنظام ى األرض بع د ذهب   إننا ال نعرف ما الذي سنجده عل ال   ،ون النظام ق ى سبيل المث  ، عل

  ".ظروف الموارد الطبيعية العراقية أو بنيته التحتية
  

دًا عن بوضوحوالحظت رايس  ان بعي ل آ دى الطوي ى الم ال ان االحتالل عل رئيسب .  مستشاري ال
راق،              "قالت،   ة للع ة مؤقت انية حكوم ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم يس مكتب إع دنياً ل  . أو عسكرياً م

 يتم إبطال   سوف بعد أسابيع،    )٤٠(".الهدف هو نقل المسؤوليات إلى الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن         
  . سلطة االئتالف المؤقتة الحتالل وحكم العراقتم تنصيبهذه المقاربة عندما 



  *٤الفصل *

 *٥٥*   

  
رايس           ال السلب           ،سقط نظام صدام خالل األسبوع الذي تلى العرض الموجز ل دأت أعم ا ب  وسرعان م

ن عواصم المحافظات م عوالفوضى ت د م داد والعدي ادة  . بغ ب إع اري مكت ار مستش اهد آب دما ش وعن
ية           ة نفس يطرت حال ي إن إن، س ة س ى محط رق عل م تحت انية وزاراته اعدات اإلنس ار والمس اإلعم

ياء سوف              . متشائمة على فندق هيلتون    أن األش ًال ب ان غارنر آم ئم سوية بشكل صحيح       لقد آ ، لكن   تلت
انية ان يواجه تحديات       . تساورهالشكوك بدأت اآلن     ار والمساعدات اإلنس آان على مكتب إعادة اإلعم

اغم العمل     أآبر بكثير من      ين    تنظيم تن االت مختلف    ب ان . الوآ ور ال    المكتب آ ى وشك عب وة  عل ى  ه  إل
  .العراق

  



 

 *٥٦*  

  ٥الفصل 
  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية في بغداد

  
نّظم     .  واقعية بسيطة  في نهاية هذا األمر، هناك حقيقة      إذا لم تخطط وت

ذ            . وتتمرن على آل ذلك، فإنك تنتهي إلى حلول إرتجالية خالل التنفي
  .*حالة آالسيكية لكوننا لم نفعل آل ذلك] العراق[
  

  الفريق أول ديفيد ماآكيرنان
  )٢٠٠٣ – ٢٠٠٢(قائد قيادة المكون البري لقوات االئتالف 

  
  

تعد للحرب         تالف يس ان االئ ان صدام يفعل الشيء نفسه          بينما آ وًا     ٢٠٠٢ففي خريف     . ، آ ن عف ، أعل
 وفي الوقت الذي آانت القوات األميرآية تتجمع على         )١(.عامًا، وأطلق سراح آالف المجرمين العنيفين     

، نشر صدام وحدات عسكرية للدفاع ضد الغزو وللحؤول دون           ٢٠٠٣طول الحدود العراقية في ربيع      
ي  وب الش ي الجن الب ف دوث انق ّردح نة  . عي المتم وا س ا فعل وارئ آم وزراء خطط ط د ال  ١٩٩١وأع

ى   )٢(.لمواجهة النزاع وإصالح األضرار بعد توقف القتال    وأرسل صدام ُمذآرة ُيعطي فيها تعليمات إل
راق سجالت    يعة المعارضين، وإح دين الش ال ال دام رج ة، وإع ة التحتي ب البني ة لتخري االت الدول وآ

  )٣(.ت األميرآية بغدادالنظام إذا ما دخلت القوا
  

ال صدام مفروشات قصره األساسي                       ل عم وفي حين آانت البالد تستعد للهجوم الوشيك الحدوث، نق
ف   زازات القص ببها اهت ي تس رار الت ن األض ف م ر للتخفي واب القص وا أب دراء )٤(.وأزال ام م  وق

ائن في      ًا في أرجاء    ١٧٠المصارف شخصيًا بحماية البيانات المالية للزب دير   )٥(.العراق  فرع ن م  وأّم
زل عراقي مؤهل                       خدمات الكمبيوتر في وزارة التجارة، في منزله، الالئحة التي تحمل أسماء آل من

 بعد اختفاء الئحة حصص النفط مقابل الغذاء وسط أعمال النهب، استخدمت هذه             )٦(.للحصص الغذائية 
  )٧(.اطيةالالئحة الحقًا آقاعدة لتسجيل الناخبين في أول انتخابات ديمقر

  
اً  ي أيض عب العراق تعد الش اء   )٨(.اس ت النس بية، وخّزن األلواح الخش الهم ب اجر مح ل أصحاب المت  أقف

ائالت من         )٩(.الغذاء والمياه، وتوّجه الرجال نحو متاجر بيع المسدسات         وفّرت عشرات اآلالف من الع
  .بغداد وضواحيها إلى األرياف سعيًا وراء األمان

  
وم الحساب في      دأ ي و        . ٢٠٠٣مارس  / آذار١٧ب رئيس جورج دبلي ففي المكتب البيضاوي، أعطى ال

بالد في غضون                  .  ساعة  ٤٨بوش صدام حسين وأبناءه اإلثنين، ُعدّي وًقصّي، إنذارًا أخيرًا لمغادرة ال
م زحفت الوحدات األرضية         )التوقيت العراقي   (مارس   / آذار ٢٠بدأ القصف في    . لكنهم لم يغادروا   ، ث
  .لعراق في اليوم التالياألميرآية داخل ا

  
____________  

ي           * تالف، ف وات االئ ري لق ون الب ادة المك ابق لقي د الس ان، القائ د ماآكيرن ق أول ديفي ع الفري ام م تش الع ة المف انون ٥مقابل  آ
  .٢٠٠٦ديسمبر /األول



  *٥الفصل *

 *٥٧*   

  
  الغزو

اطق   ت حسب المن ة اختلف وات الغازي ارب الق ود الق   . تج ن جن دد صغير م ام ع مال، أق ي الش وات فف
مالية ذات         ة الش ة للمنطق لحة التابع وات المس راد، الق مرآة األآ ع البش اًال م ة اتص ة األميرآي الخاص

وزحفت هذه القوات معًا باتجاه الجنوب      . االستقالل الذاتي في العراق التي آانت ُتعارض صدام حسين        
ة         ع دفاعي دا    . ضد وحدات الجيش العراقي المتحّصنة في مواق ون في بغ ان العراقي ة    آ ون من دق د واثق

ازل،        " األسلحة الذآية " ى سطوح المن األميرآية لدرجة أن العديد منهم آانوا يشاهدون القصف من عل
ة     ة الثاني ن الدرج ة م ار جانبي ه آث ت ل دقيق آان تهداف ال ن االس ة،   . لك ت االتصاالت الهاتفي د توقف فق

اه         األنابيب في أرجاء المدينة جاعلة مياه الصرف       توحطّمت االنفجاريا   الصحي تلّوث ما بقي من المي
دها، في           ازل، وبع ة معظم            / نيسان  ٤يخرج من صنابير المن ة الكهربائي ل، عطلت تمورات الطاق أبري

  )١٠(.البنية التحتية الكهربائية في بغداد، وأصبح الظالم ُيخّيم على معظم المدينة
  

ة      ة العربي وات     جاءت قوات الغزو الرئيسية عبر الكويت ألن ترآيا والمملك نح الق  السعودية رفضت م
استولت قوات العمليات الخاصة على حقول النفط وعلى السدود بصورة شبه              . األميرآية حق المرور  

نفط التي أُ          ار ال ران بعض آب أوا ني ار   فورية، آما ان مهندسي النفط من شرآة هاليبيرتن أطف شعلت الن
.  األولى نحو الشمال   االستكشافية مشاة البحرية    ه آالف الجنود مع فرقة المشاة الثالثة وفرقة       وتوّج. فيها

دّ  ن التق دًال م تيالء واإل وب ي واالس كل منهج زة    م بش ى قف ة إل ة الحربي اك باألراضي، دعت الخط مس
وات  .  آانت الفكرة إسقاط النظام قبل ان يتمكن من نشر األسلحة الكيماوية           )١١(.َجسورة نحو العاصمة   ق

  .تجنبة القتال لالندفاع باتجاه بغدادمعظم المراآز السكانية ُمل هاتجاوزالفريق أول ماآكيرنان سّرعت 
  

ّر وات   التح ي ان الق ان يعن ة آ ة الغازي وات األميرآي ريع للق تبكك الس م تش وات صدام  ل ع ق وى  م س
م تصل                و.  قصيرة في عدة بلدات    لفترات ة ل وات األميرآي دن بسرعة، لكن الق قد تم احتالل بعض الم

ات       بقي .  سقوط بغدادمن أسابيع    بعد إلى الغرب والشمال إالً    ى رواي راقيين يستمعون إل د من الع  العدي
وات أي                    روا ق ة دون ان ي متضاربة حول حصيلة الغزو عبر محطات إذاعة النظام واإلذاعات األجنبي

ل    )١٢(.من الجانبين  ال قلي  الجنود العراقيون المرتدون بزاتهم غادروا على نطاق واسع مراآزهم بعد قت
د ة  أو ب ن المقاوم ال، لك رزتون قت تديمة ب ة المس دات الجنوبي ن البل د م ي العدي اتلون .  ف تخدم المق اس

ون الصنادل  دونالمنتعل ي جي  المالبس لل والمرت ب، صواريخ آر ب نهم واألجان ون م ة، العراقي مدني
ات             ى عملي ة وسرقوا الشاحنات لتنظيم مكامن تحولت مرارًا وتكرارًا إل اجمين    مميت ذين    بالنسبة للمه  ال

  )١٣(. ألول مرة القوة القتالية للقوات الغازيةواجهوا مباشرة
 

. سإ، قال الفريق أول وليام      " ضده تدربنا في األلعاب الحربية   العدو الذي نقاتله يختلف عن ذلك الذي        "
ي        )١٤(.واالس، قائد الفيلق الخامس، إحدى الوحدات األرضية األساسية        رال جون أب د،    بالنسبة للجن زي

ة      الرئيسيد  القائ تكلم العربي ذر بالسوء        الموجود   الوحيد الذي ي ال، آانت اإلشارات تن .  في مسرح القت
ل /زيد يقول له في األسبوع األول من نيسان        تذآر غارنر أبي   ه        : "أبري ا يقولون ى آل م د استمعت إل لق

و   ا         . على الرادي رة، وأن رأت الجزي د ق ا يجري    أشاهد لق ك     .  م ول ل ي أق اك      ،إنن  حرب    سوف نواجه هن
  )١٥(".عصابات

 



 *سانية في بغداد مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلن* 

 *٥٨*  

  التقديرات األولية
انسار  ق اثن ن فري تون شخصًا م تجابة ل وس اعدات االس يلمس وارث ف ة  (DART) الك ابع للوآال الت

دانيًا    –األميرآية للتنمية الدولية   ق ُنشر مي ة     – أآبر فري وات الغازي اب الق  ٢٧ في  )١٦(.بسرعة في أعق
يم الوضع     فيساعدات لماالستجابة لمارس، َعَبر أعضاء فريق     /آذار ى العراق لتقي  الكوارث الحدود إل

غ                تقصر، نقطة   الاإلنساني في ميناء أم      تم تفري دادات الرئيسية في العراق حيث ي ة   ٦٠جمع اإلم  بالمئ
ذاء  ل الغ نفط مقاب توردات ال ن مس ال   . م د قت اء بع ى المين انيون عل دوز البريط ال الكومان تولى رج اس

د الثالثم      طويل، وبدأت عناصر من لواء ال      ة في الجيش األميرآي       ئ شؤون المدنية الرابع والخمسين بع
  )١٧(.أعمال اإلصالح بعد ان أحكم الجنود البريطانيون سيطرتهم على الميناء

 
ة             فيلمساعدات  االستجابة ل وجد فريق    اء في حال  الكوارث التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية المين

ّدين     . رية ولكن في ظروف تشغيلية  زُم ى ُمول ائيين  تعّرف أعضاء الفريق عل ادرين،   آهرب اندين، ق مس
ه ق بكامل ارة المرف ى إن ة، عل ع تصليحات طفيف الث . م وب مفرغاتوآانت ث ّغالة للحب ا آانت ش  آم

ا من المتفجرات           ٢٤ الميناء وعددها    إهراءات د تنظيفه وم واحد، آان       .  متوفرة للتخزين بع دها بي ت بع
فينة ير غاال الس اد، س ن   سه ر م ل أآث ي تحم ة الت ة البريطاني ذاء  ٢٣٠فينة اإلغاث ن الغ ًا م ًا متري  طن

  )١٨(.، قادرة أن ترسوبطانياتواألدوية وال
 

ة           ابد ة                 .  آما لو ان آل شيء يجري بصورة معقول ى وجود أزم دل عل رى ت اك إشارات آب م تكن هن ل
ا    لكن أخبارًا مُ  .  استخدام أسلحة آيماوية   ِرإنسانية آما لم يج    لبثت ان وصلت من سالح الهندسة           قلقة م

د ضمّ     (USACE)في الجيش األميرآي      ان ق ذي آ ه  ال ة     مع دعم الهندسي األمامي َرق ال  (FESTs)  ِف
ة ة األميرآي ة القتالي ى األلوي ي  )١٩(.إل ة ف ة المتنقل ة الحرآ ة الرفيع كرية والمدني ين العس َرق المهندس  ِف

ا القياد ع مراآزه زة باتصال م ومفيز الُمجه يارات ه ار الصناعية، س ة بواسطة األقم  بسرعة قّيمتي
 )٢٠(.حالة محطات توليد الكهرباء والبنى التحتية األخرى التي وصلت إليها خالل تقدمها داخل العراق              

دت تقييمات ما قبل الحرب  البنية التحتية الُمتردية التي ذآرها أعضاء فريق الدعم الهندسي األمامي أآّ        
ي الجيش األم ة ف ار لسالح الهندس ادة اإلعم رى إلع ودًا آب أن جه ة ب دود –يرآي القائل ار ٣٥ بح  ملي

  )٢١(. ستكون ضرورية–" من الدرجة المتوسطة"دوالر لسيناريو أضراٍر 
 

ق          ن فري ارنر م ب غ امي، طل ي األم دعم الهندس ق ال ارير فري ن تق ات م ادة المعلوم تجابة لزي االس
إجراء             الكوارث التابع للوآالة األميرآية لل     فيلمساعدات  ل دء ب ل دوره والب ة تحوي ة الدولي تقييمات  تنمي

ة األمر الطلب           . لبنية التحتية حالة ا  ين في             )٢٢(.رفض الفريق في بداي ر راغب ان أعضاء الفريق غي  آ
ة    القيام بنشاطات تقع خارج      ق   تفويض مهم وارث    في لمساعدات   االستجابة ل  فري ة التي هي      ال الك عادي

وفّ   – الظروف اإلنسانية    تقييم ال َتَفّشي األمراض          مثل ت ذاء واحتم دادات الغ ادة الف  . ر إم ق آانت قي ، ري
في مكتب المساعدات الخارجية للكوارث التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية في واشنطن تعارض              

ال متقطع         اك قت زال هن ة حيث ال ي ول أول  )٢٣(.السماح لِفَرق مجردة من السالح من العمل في بيئ  بحل
ذ طلب غارنر،           في لمساعدات   االستجابة ل  فريق   فشل، هّدد   أبريل/نأسبوع من نيسا   وارث في تنفي  الك
ى  اء عل ين  بالقض ّش ب اون اله ين التع ار    المجتمع ادة اإلعم ب إع ل مكت دني داخ كري والم  العس

   )٢٤(.(ORHA)والمساعدات اإلنسانية 
  



  *٥الفصل *

 *٥٩*   

ال،    ،"لقد رفضوا المجيء    . " جداً ًاآان غارنر مغتاظ   م يكن مس        " ق ك ل د  هل تعرف   . موحًاألن ذل  ي، ل
ر مُ         ة غي ة   " سبوربان " ترآت سيارات      تسامحة هذه المنظمة المدنية في بيئ ر المتين د  [ا أنت    مّ أ. غي قائ

ق  تجابة لفري اعدات االس يلمس ديكف وارث، فل يارات الك ا مرسيدس مصفحة  س دة منه ة آل واح  قيم
ة مص   .  دوالر٣٥٠،٠٠٠ ترة واقي ديك س ن م   فل اس م ؤالء الن ا ه ار   حة ال يملكه ادة اإلعم ب إع كت

  )٢٥(". كلفة جدًارجالكم يرفضون المجيء إلى هنا، ويقيمون في فنادق ُمبينما والمساعدات اإلنسانية، 
  

اقم الوضع       السلطة  تسلسلااللتباس حول    ة              .  زاد من تف ة األميرآي ى أحد أصول الوآال هل يترتب عل
 إلى المرآز الرئيسي لوآالته في واشنطن         للتنمية الدولية، فريق الدعم الهندسي األمامي، رفع التقارير       

انية،          اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع راف مكت ت إش غيليًا تح بح اآلن تش د أص ق ق أم ان الفري
دًال من دعوة مجلس األمن                ومي   المكتب التابع لوزارة الدفاع؟ ب ر، دارت        (NSC)الق م في األم  للحك

اول   ولن ب فيلد وآ د رمس وزيرين دونال ين ال ذآراتحرب "ب ذه القضية " م وية ه اول تس د )٣٠(.تح  فق
ع                 ع ربي أصبحت العالقات بين وزارة الخارجية والدفاع متوترة بصورة متزايدة في أواخر شتاء ومطل

 فقط عندما اتصل غارنر هاتفيًا بباول وهّدد بطرد ِفَرق الدعم الهندسي األمامية، اتفقا على               )٢٧(.٢٠٠٣
  )٢٨(.االمتثال لتوجيهات غارنر

  
   يدخل العراق(ORHA)تب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية مك
ة في األول من              موظفو مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية        َرعَب ى أراٍض معادي ألول مرة إل

اء أم       أبريل/نيسان د    قصر حيث   ال، في مين ان ق دعم                 آ ق ال ه فري ذ أن اقتحم دهور الوضع بسرعة من  ت
ر امي ألول م ي األم امالهندس ة أي ل أربع ذين نّب. ة قب تالف ال ود االئ ر جن ن ذآ اني م ي الث وا، ف ه

ر من                        ،٢٠٠٣ أبريل/نيسان ود لوقف النهب والسلب، وان أآث ا يكفي من الجن ديهم م  ٢٠٠ انه ليس ل
ة،          .  من الميناء  ُمفيدة ِعتادقيم حملوا آل قطعة     ُم دات الكهربائي أخذ السالبون المكاتب والكراسي والمول

م يكن ممسمراً          ".وحتى الرافعات المتشّعبة   لناقلة،والقشاطات ا  ا ل دعم          " آل م ق ال د ذهب، ذآر فري ق
أعمال السلب  . قد تأخرت أعمال إعادة تأهيل الميناء أسابيع   و )٢٩(.الهندسي األمامي، بعد زيارته الثانية    

ذر   ، في العراق  تّم اإلبالغ عنه   أول حادث رئيسي     ،نفسها ة من الصعوب      آانت تن رة زمني ة   بفت ات الهائل
  . مواجهتها في األسابيع القادمةفالتي سيترتب على االئتال

  
اء أم          انية مين ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ه      الاستخدم مكتب إع اس مقاربت ار لقي قصر آأرض اختب

تم  وما الذي لم تّم عملهقصر آمختبر حيث يمكننا ان نرى ما الذي الرنا بأم   فّك. "لبيئة ما بعد الغزو    ، "ي
لقد أعطانا ذلك فرصة الحصول على      . " من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية      مسؤول شرح

  )٣٠(". عمله فعًال بالمقارنة مع مجرد التنظير وآتابة أوراق المواقفبعض ما تّم
  
ة      . قصر ثالثة تحديات ذات شأناللت إعادة تأهيل أم     شّك ال المادي ان التحدي األول مجرد أداء األعم آ
ة   . إزالة المعوقات من قعر الميناء    آان الميناء بحاجة ماّسة إلى      .  إلعادة اإلعمار  لةالثقي العوائق الغارق ف

ة               ى السفن المقترب اني        )٣١(.والمعدات الحربية غير المفجرة شكلت خطرًا عل ان التحدي الث ذاب  آ  اجت
ان       . العراقيين للعودة إلى العمل    تالف آ ود االئ وا جن ذين التق رددين وا فعمال الميناء ال  بصورة يسهل   مت

ة،                )٣٢(.فهمها  وآان التحدي الثالث التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية الذي أثبت انه صعب للغاي
نوات    وُم راق للس ي الع ة ف ار األميرآي ادة اإلعم ة وإع ود اإلغاث ل جه ة سوف ُتثق اآل مماثل ة لمش قدم

  .)٣٣(.القادمة
  



 *سانية في بغداد مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلن* 

 *٦٠*  

ي  ان١١ف ل / نيس ق أو٢٠٠٣أبري ل الفري ي أم  ، دخ راق ف ارنر الع ى . قصرالل غ اء، وألق زار المين
ذي شُ   ة ال س المدين ام مجل ًا أم ن     ّكخطاب وجز م ى عرض م ا إل تمع فيه ة اس د مدرس ؤخرًا، وتفق ل م

  . ثم بدأ هو وفريقه وضع الخطط لالنتقال إلى بغداد التي آانت قد سقطت قبل أربعة أيام)٣٤(موظفيه،
  

   بغدادسقوط
الي،          / نيسان ٦ن على البصرة في     سيطر الجنود البريطانيو   وم الت أبريل، وبدأت بغداد االستسالم في الي

ون يستولون     . إلى المدينة"  راعدبدخوٍل"بعد ان قامت الطوابير المدرعة       ود األميرآي ان الجن وبينما آ
اج          ديدو االبته ون الش ام العراقي ة، ق ر دجل ن نه ة م فة الغربي ى الض ي عل دام الرئاس ر ص ى قص عل

وم     . اة البحرية األميرآيين، بإسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس        بمساعدة مش  ك الي دأ في ذل ب
دوريات    ين ال ام أع ًا أم م الحق ال، ث اطق القت ى أطراف من ع، أوًال عل ى نطاق واس السلب والنهب عل

اء مختلف أنح   عبر  األحياء ميليشيات حماية عراقية في      نشأت ردًا على ذلك،     )٣٥(.العسكرية األميرآية 
ة      (AK-47)  آالشينكوف المدينة، ووضعت رجاًال يحملون رشاشات     ان  .  على رأس حواجز مرتجل آ

  )٣٦(.يسمع إطالق الرصاص خالل الليل حيث آانت تجري أعمال السرقة والقتل الثأري
  

االندفاع نحو العاصمة عنى ان أقل من  .  خطط االئتالفُتبطلبدأت الظروف المتدهورة على األرض    
رقتين  دي ٢٥،٠٠٠والي  ح–ف مة، – جن ين نس تة مالي د حوالي س ي تع ة الت  احتلت العاصمة، المدين

اً  قيم مُ ٢٥٠األمر الذي يصل إلى معدل جندي أميرآي لكل          ة         . " تقريب ى مدين ذا ال يكفي للسيطرة عل ه
رين     وحيث آان  )٣٧(.، قال الفريق أول ديفيد ماآكيرنان     "تعد ستة ماليين نسمة    رآيين مبعث   الجنود األمي

ة     و. من المستحيل تقريبًا منع النهب والسلب     أنه   ا بد ، بغداد  مختلف أنحاء  في لم يكن عند الدوريات رغب
دمار                  أو تفويضًا لوقفه، آما آان لدى ماآكيرنان أوامر بمواصلة دفع جنوده شماًال للبحث عن أسلحة ال

ا     . الشامل التي آان من المفترض ان تكون في العراق األوسط             ام     آانت إحدى الخي رات فرض األحك
، لكن لم يكن بإمكان ماآكيرنان دفع نفسه إلصدار هذا          عند رؤيتهم العرفية وإطالق النار على الناهبين      

الي       . "القرار م األه دائيي صدام، انه ان  "ليس الذين ينهبون المتاجر هناك من ف م  . "، شرح ماآكيرن إنه
دي في الشارع؟         . األطفال والنساء  ذار حولهم؟ الجواب           ماذا ستفعل؟ ماذا سيفعل جن ات إن  إطالق طلق

  )٣٨(".لن نفعل ذلك. قلت لن نطلق الرصاص للقتلآما هو، وسوف أقبل المسؤولية الكاملة، 
  

وطني العراقي   فليث ُآّبة، العراقي البارز في المنفى الذي ساعد   الحظ   ؤتمر ال ًا أن  ،ي تأسيس الم  الحق
ان      الة منذ الي  االفتقار إلى منظمة وسائل إعالمية فعّ      ذي آ وم األول جعلت االئتالف عاجزًا في الوقت ال

ادون  . "يجب ان يكون فيه قادرًا على تهدئة الجمهور فيما لو أوصل إليه رسالة واضحة          العراقيون معت
ديهم                  و ل زة الرادي ى أجه ون إل ات يتحول ة    "على االنقالبات العسكرية وعندما تحصل االنقالب ال ُآّب . ، ق

ى        لَي" ليقول لهم ينتظرون البيان رقم واحد     " اء إل اء والم عد جميع الموظفين الهامين العاملين في الكهرب
ى الساعة        الجميع يخضعون. وصول إليهاال لكم  وسوف ُيتاح العمل،   ذا إل  لحظر التجول من الساعة آ

  )٣٩(". سلطة أييومان وثالثة أيام بدونوبدًال من ذلك، آان هناك يوم، و. آذا
  

ين      ة التي     زاد من تفاقم التفاعل ب ين الطريق ل والمحتل ين  المحت م تعي ود   ت ا  الجن دوريات  آفيه اطق لل . من
ة بالحدود السياسية            ولقد قّسمنا المدينة إلى مناطق استهداف        " ا أي عالق م يكن له ال الفريق أول      ،"ل  ق

ع          . ستروك ى أرب وزعين عل ة م اء  آان بعض قادة األلوي ا يكون عن             .  أحي د م ان الترتيب أبع ا هو    آ م
ى                  . "سبة لستروك مثالي بالن  دنا إل و َعم نًا ل ون، سوف يكون األمر حس ت، تعرف ي قل ة أتذآر انن  مطابق

  )٤٠(".التآزر بكثير من درجة أآبرالسياسية، وعندها سيكون لديكم المناطق مناطقنا األمنية مع حدود 
  



  *٥الفصل *

 *٦١*   

ين ضباط     ئة ب ة الناش وظفين األولي ات الم ّوض عالق ة ألخرى ق ن منطق رر م دات المتك تحرك الوح
ات ا اء المجتمع ادة وزعم ط    . لقي ى الخ دنيون عل ل الم دما دخ ر عن ر ظه دًا أخ ر ان تعقي تخدم . غي اس

ًا متخصصًاكريونالعس داثيات  نظام ي  إلح دنيين ف ن الم دوريات، لك اطق ال ع من د مواق بكة لتحدي  الش
انوا       ا، آ وا معه ي عمل ة الت ر الحكومي ات غي انية والمنظم اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع  مكت

ع   يستعملون عادةً  ى المواق تالف يعمل     )٤١(. خط العرض وخط الطول لوضع اإلشارات عل م يكن االئ  ل
  .لفوضى القائمة على األرضمما زاد، بدون لزوم، من ا، بالتمامعلى أساس نفس الخرائط 

  
   يصل إلى بغداد(ORHA)مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

ى                      آان غارنر تواقًا للوصول إلى       ة حول مت ة نظر مختلف ديها وجه ان ل ادة العسكرية آ داد لكن القي بغ
دة         . "يجب ان ينتشر مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية        اك لم لم يكن تومي فرانكس يريدنا هن

ة      )٣٢(. يومًا، يتذآر غارنر   ٩٠ إلى   ٦٠ وات المسلحة          ٤ دعت خطة المرحل ة الوسطى للق ادة المنطق  لقي
دء        (CENTCOM)األميرآية   ل ب ابيع قب ة أس ى ثماني  العسكريين إلى ضمان أمن العراق لمدة ستة إل

د     ٤آان آل ذلك جزءًا من ثالث مراحل للمرحلة         . المرحلة االنتقالية إلى إدارة مدنية     ، لكن غارنر اعتق
ى و                        ه، حت انية عمليات ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم دأ مكتب إع ة لكي يب ن إان الظروف آانت مؤاتي

  )٤٣(.التوقيت مبكرًا بالنسبة لما آان يتوقعه المخططون العسكريونآان 
  

وتر        . "أبريل، طار غارنر لمقابلة فرانكس في قطر/ نيسان١٧في   ر، جدال مت ا في جدال آبي د دخلن لق
ال غارنر    "فعًال ا  أنظر . "، ق رانكس،       "  جاي،   ي ه ف ال ل داد           "ق ر في بغ ال دائ اك قت ن آخر   إ. ال زال هن

اك         رةزمشيء احتاجه هو     ون هن دنيين يتجول ا      من الم ا أآون أن يهم        بينم يس  .  مسؤوًال عن السهر عل ل
ك  ل ذل وات لفع ان الق د ماآكيرن دى ديفي ارنر، ". ل ك"أجاب غ و ان  "،"أدرك ذل ذي يحصل ه ن ال لك

ك هو          ُي ويجري إمالؤه بما ال نريد أنت وأنا ان           أصبح ناشئاً  الفراغ ع ذل دة لمن ة الوحي ه، والطريق مأل ب
  )٤٤(".نصل إلى هناكبترآنا 

  
ه     . "، تذآر غارنر  "ًا مني منزعجآان  " الي،       ". أخيرًا، هز رأسه وهز آتفي وم الت رانكس   اتصل في الي  ف

اك  . " ليقول ان بإمكان مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية ان يدخل    هاتفيًا ليس لدينا القوات هن
  )٤٥(". يبارآكم وحظًا سعيدًااهللا. "، قال فرانكس"إلعطائكم الكّم المناسب من األمن

  
ار     / نيسان ٢١وتبعهم بعد يومين، في     . أرسل غارنر فورًا فريقًا أماميًا صغيراً      أبريل، مصطحبًا معه آب

 إلى مطار بغداد الدولي، وسافر من هناك إلى القصر الجمهوري،   ١٣٠-سيموظفيه على متن طائرة  
ار والمساعدات      أحد المباني الكبرى لصدام على ضفة نهر دجلة الذي س         ادة اإلعم يستضيف مكتب إع

 معظم الموظفين الباقين من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية          )٤٦(.اإلنسانية لواليته القصيرة  
  . خالل األسابيع التالية سيارات إلى هناك من الجنوب في عدة مواآبتوجهوا

  
اعدا      ار والمس ادة اإلعم ب إع ود مكت ى لوج ام األول الل األي داد،   خ ي بغ انية ف ّكلت اإلنس راء ش  إج

ة  الهواتف  الآان لدى بعض موظفي المكتب      . ُمتعبة جداً فعلية، مرة أخرى، مشكلة     التصاالت  اال تجاري
ا" ي   "ثري ى تلق ادرين عل ر ق انوا غي نهم آ ار الصناعية لك ى األقم ل القصر دون اال عل تصاالت داخ

ي  هات بعد أي نظام     ُأنشئلم يكن قد    و.  خارجية اتهوائي ى الموظفين السير من             في داخل ان عل ذلك آ ، ل
العراقيين        الموزع الهاتفي مع توقف   و )٤٧(.مكتب آلخر للتواصل   .  لبغداد، آان من المستحيل االتصال ب

انية عجزت أيضًا            ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم معدات االتصاالت التجارية التي اشتراها مكتب إع
ة والبصرة          عن العمل تارآة فريق بغداد دون اتصال       ل والحل ة في أربي ه اإلقليمي د  )٤٨(. له مع مكاتب  بع
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ى القصر الجمهوري                اتصاًالتلقيه    عاجًال من غارنر، أرسل الفريق أول ماآكيرنان وحدة اتصاالت إل
يبرينت     انية بس اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ربط مكت كرية (SIPRENET)ل بكة العس ، الش

  )٤٩(. االتصاالتبقيت هناك إعاقات تؤخرلداعم، وحتى مع هذا النظام ا. السرية
  

  أعمال السلب وعواقبها
ذ سقوط نظام صدام            ان مكتب             . آان قد مضى أسبوعان من ات القصر الجمهوري حيث آ خارج بواب

انية  اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ة (ORHA)إع ه يحاول إقام ائدةمكاتب د . "، آانت الفوضى س لق
لتهم           "قةوجدنا المدينة في فوضى مطل     ، قال ريتشارد ميّلر، واحد من بين ستة مستشارين للشرطة أرس

دل اآن،   . وزارة الع ض األم ي بع ات      "ف ران رشاش ت ني وارع، وآان و الش اد تكس ت األجس آان
اني     و )٥٠(". الناهبون يعملون دون عقاب  آان  شبه دائمة بينما   الكالشينكوف د من المب دمير العدي قد تم ت

  .الحكومية
  
ة         مجموعة من   " ى جمرات ُمحّطم وزارات تحّولت إل ارني، المستشار            "ال يم آ ول األ، الحظ السفير ت
ادنل ناعة والمع ن      ")٥١(.وزارة الص ة م الك الكهربائي وا األس ل نزع ب، ب يء فحس ل ش ذوا آ م يأخ ل

دران وُأ م الج دات خذت معظ م ُأتمدي انيالسمكرة، ث ي المب ران ف ارنر"شعلت الني ال غ  آانت )٥٢(.، ق
د انفجرت         النيران حا  اني ق ادة     )٥٣(.مية لدرجة ان الخرسانة في العديد من المب  دخل مستشار مكتب إع

وءة بسماآة            ة الممل ى الحجرات المنهوب اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، آريستوفر سبير، بصعوبة إل
تندات المب        . ثالثة أقدام من بقايا األوراق     ان من المس رة  سحب عمال التنظيفات إلى الخارج ستة أطن عث
دها  ن وزارة الصحة وح ان . م بخ    "آ ة المط يء إال بالوع ل ش ذوا آ م أخ ول أنه ا الق نهم[بإمكانن ] لك

  )٥٤(.، قال سبير"أخذوها هي أيضًا
  

راقيين ومن                            د عصابات من المجرمين الع ى ي ة عل ى سرقات منظم ال السلب بسرعة إل تحولت أعم
ود   في مج. المتمردين الذين يحاولون جعل البالد غير مستقرة     مع عسكري تحت الحراسة اإلسمية للجن

األميرآيين، اندفعت واحدة من هذه العصابات عبر جدار خلفي واستخدمت رافعة لنقل معدات التفريز              
كود  ةالدقيق ناعة صواريخ س تخدم لص ي تس ه   . " الت عون إلي ذي يس ا ال ًا م ون تمام انوا يعرف ال "آ ، ق
  )٥٥(.سبير

  

خزونة في فروع بنك الرافدين وبنك الرشيد، وفي البنك المرآزي         ماليين الدوالرات نقدًا التي آانت م     
داعات في صناديق       نهبت آما   ،ُنهبت أو ُدّمرت   داع   محتويات اإلي ة   اإلي ة     ")٥٦(. الحديدي عثرت الجريم

ة   تها الذهبي ى فرص ة عل مّيد   "المنظم مير الُص ي س ي العراق ال السياس د  )٥٧(.يع، ق م بعض  وق انض
ى ال وميين إل ميين الحك ىالرس ج . فوض ّرة الس ة َأِس جن آاف راس الس د ح اع أح ل، ب ي الموص  نف

ردة انية      )٥٨(.للخ اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع اري مكت ار مستش م آب وف يعل ت، س ع الوق  م
(ORHA)    دأ الرسميون       آانت ان سرقة األصول العراقية دما ب ل سنوات عن  قد بدأت، في الحقيقة، قب

  )٥٩(".إلمالء جيوبهم الخاصة" منتظمة أمالك الوزارة الحكوميون الفاسدون يبيعون بصورة
  

 إعادة  بدأنا محاولة بعد ان   "، قال غارنر،    " من الحاالت  الكثيرفي  . "استمرت أعمال النهب عدة أسابيع    
رتين أو       وزارة الصحة أُ   . تشعل فيها الحرائق    ال تزال     هذه إشغال المباني، آانت   ران م ا الني شعلت فيه

أمين األمن لكل شيء                    بعد ان شغل    مرات ثالث ة لت وة آافي اك ق م يكن هن نفط    )٦٠(".ناها ألنه ل  وزارة ال
ور        . الرئيسية آانت الوزارة الوحيدة التي نجت من األضرار          تالف ف ود االئ ة من جن د آانت محمي فق

داد،     ى     دخولهم بغ وا عل ذين أبق ى لكن دون منعه              ال ّدها األدن د ح ال النهب عن اً ا أعم اح   ُأ.  تمام د افتت عي
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وز ي ال ار٢ارة ف رى  / أي وزارات األخ ل ال ايو، قب ادة    )٦١(.م ب إع اري مكت ار مستش بة لكب ا بالنس  أم
  .بقيت هذه الوزارة آرمز لما آان يجب ان يكونفقد  (ORHA)اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

  
ر مصابة بأضرار                     ا خرجت من الغزو غي دت آأنه نفط ب ة لل نفط      . البنية التحتي ار لل ل من عشرة آب أق

ابيع، من                             شعُأ ة عشرة أس نفط استمر طيل د الغزو في قطاع ال ا بع  ٢٠لت النيران فيها، لكن النهب لم
 آان على االئتالف إصالح ثلث واحد من أضرار قطاع              )٦٢(.مايو/ لغاية آخر أيار   ٢٠٠٣مارس  /آذار

ة عن الحرب       ا الثلث   . النفط الناجم ة        ان الباقي  اأم ون دوالر   ٩٤٣ن من األضرار، البالغ د  ، ملي ببها   فق  س
    )٦٣(.بنهال
  

ة  وط الخط  يةأصبح من الممكن رؤ    د صدام         العام ا بع اة السياسية م اط       للحي تأخذ شكلها من خالل أنم
يعية           . التدمير ة الميليشيات الش ين تحت حماي ة وثالث ذه   . آان أحد عشر مستشفى من أصل ثالث بقيت ه

يعية       )٦٤(.مامًاتُنهبت  المستشفيات سالمة تمامًا لكن تلك التي ُترآت دون حماية            أحكمت الميليشيات الش
ون   )٦٥(.سيطرتها أيضًا على مدينة العمارة فمنعت النهب قبل ان يبدأ      في حاالت ُمنعزلة، نجح الموظف

ًا مصفاة البصرة      . األوفياء في المؤسسات الحكومية في إفشال محاوالت الناهبين   ون مهندس ن ثالث وأّم
  ) ٦٦(. الدخول من البواباتعن طريق استخدام المعدات الثقيلة لمنع

  
ة     . رئيسيةآان ألعمال السلب والنهب ثالثة آثار        ديرات تختلف   . آان األثر األول الكلفة العالي  لكن  ،التق

الي                    ر في إجم أعمال النهب سببت بكل وضوح مليارات الدوالرات من األضرار، وزادت إلى حد آبي
ار     اني   )٦٧(.آلفة اإلغاثة وإعادة اإلعم ر الث ة    نه ، األث ذخيرة التقليدي ه عواقب    ،ب مستودعات ال  آانت ل

آانت خطة الحرب تفترض ان بعض       . قاسية على المدى الطويل بالنسبة للقوات األميرآية في العراق        
داخلي   "عناصر قوات األمن العراقية قد تستخدم      أمين األمن ال ات       " لت ك مهمات حراسة مئ ا في ذل بم

بالد     مستودعات ذ  )٦٨(. األسلحة في أرجاء ال م تثبت      اه راض ل د سُ   .  صحته   االفت ان    فق رقت آالف األطن
تُ               ا اس اج      من الذخائر خالل األسبوع الذي تلى سقوط بغداد آما ان البعض منه ًا إلنت خدم دون شك الحق

   )٦٩(.ستخدم ضد الموظفين األميرآيينأجهزة تفجير مرتجلة سوف ُت
  

ر الثالث ان لألث ل الخدمات ،آ ادة تأهي ة بسرعة الفرصة الضائعة إلع ى ،الحكومي  أيضًا عواقب عل
مع تحّول المؤسسات العامة والبنية التحتية الحيوية، في بعض الحاالت، إلى مباٍن من  ف. المدى الطويل 

امال انية       رآ اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع اري مكت ار مستش ى آب يكون عل رق، س  المحت
(ORHA)        دمار نكسة          شّكل   . تشغيلها إعادة بناء الوزارات وليس مجّرد إعادة ع لل ر المتوق الحجم غي

  .رض الحقًا تغييرًا هامًا في مجرى األمورفلخطط اإلدارة بالنسبة لالنتقال السريع للسلطة وسوف ي
  

  القوة العسكرية
ًا                / نيسان ٢١في   فيلد، وفق أبريل، اليوم الذي وصل فيه الفريق أول غارنر إلى بغداد، ألغى الوزير رمس

ة    ط قائد قيادة المن ،كسلنصائح الجنرال فران   وات المسلحة األميرآي ، (CENTCOM) قة الوسطى للق
ة   ٥٠،٠٠٠نشر  ر بسحب فرق ة، وأم ى المنطق رمج ان يصلوا إل ن المب ان م ل إضافي آ دي مقات  جن
ى األرض          )٧٠(.  الثالثة فور وصول الفرقة المدرعة األولى      المشاة صدم قرار رمسفيلد بعض القادة عل

ادة    ري  بمن فيهم قائد قي تالف     المكون الب وات االئ ان     (CFLCC)لق ذي آ ان، ال ، الفريق أول ماآكيرن
زاع                         د الن ا بع تقرار م ة إلرساء االس ة آمن ذا    . يعتمد على قوة إضافية من الرجال لضمان بيئ صعق ه

و     قد   وا آان نلقوات االئتالف الذي   التراجع أيضًا موظفي ماآكيرنان في قيادة المكون البري        حضروا للت
  هذه ، عبر مؤتمرات فيديو، مع آبار الرسميين في البنتاغون الذين أآّدوا قرار مواصلة نشر             ناجتماعي
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الحقيقة . ليس بإمكانك سحب الجنود   . عليك ان توقف ذلك   "رمسفيلد وقال،    ب  غارنر اتصل  )٧١(. القوات
    )٧٢(." اآلن بالذات مهماننا سنكون على األرجح بحاجة إلى مزيد

  
  عمار إعادة اإلتسديد ثمن

ؤخرًا     لتأعمال النهب على نطاق واسع واألضرار التي أحدثتها آانت تعني ان األموال ا             ي خصصها م
ى مستويات               آافيةالكونغرس سوف تكون غير       إلعادة تأهيل سريعة للخدمات األساسية في العراق إل

ل الحرب     ل   / نيسان  ١٦في   . ما قب ام      ٢٠٠٣أبري انون الع رئيس بوش الق ع ال أ   ال 11-108، وّق ذي أنش
راق     ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث ة        )٧٣(. ص ونغرس والبالغ ا الك ي أقره ات الت ت المخصص مّول

ذي خطط              ٢،٤٧٥ ار ال ادة اإلعم انية وإع ه   مليار دوالر برنامج اإلغاثة اإلنس ومي        ل  مجلس األمن الق
(NSC)، ة              و ة في     الذي آان يفترض انه لن تكون هناك حاجة إلى إعادة إعمار واسعة ألن البني  التحتي

ة سوف   ا وان وارد،العراق سوف تظل إلى حد آبير غير مصابة بأضرار بعد الحرب        ت النفط العراقي
رانكس         . تمول معظم إعادة اإلعمار    رال ف ال "في نفس اليوم، أصدر الجن ة  ةرس ًا    خاصته  " الحري ، ُمعلن

اً      "نّية االئتالف    م مؤقت ك ضرورياً        ،ممارسة سلطات الحك بما يكون ذل رانكس     نت عي ". وحس الة ف  رس
    )٧٤(.  عن الحكم في العراق مسؤوًالسيكون (CPA)أيضًا آيان ُيدعى سلطة االئتالف المؤقتة 

  
ار             (USAID)آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية       ادة إعم ة وإع وال صندوق إغاث  أآبر ُمتسّلم ألم

ة من المخصصات      ٧٠، إذ تلقت أآثر من      (IRRF-1) األول   العراق ادة منفصلة     وخّصصت  . بالمئ  م
وارد         األخطار مليون دوالر لصندوق إعادة إصالح       ٨٠٠  المذآور، من القانون  ا الم  التي تعرضت له

نفط             (NRRRF)الطبيعية    ألجل دعم مكافحة الحرائق الطارئة، وإصالح األضرار الالحقة بمرافق ال
ملت أموال صندوق إعادة إصالح   استع.والبنى التحتية المتعلقة بها، والحفاظ على قدرات توزيع النفط        

ة   وارد الطبيعي ا الم ي تعرضت له ار الت ت مخصصة األخط ي آان ق  ، الت ة الحرائ م مكافح ل دع  ألج
نفط العراقي     م في دفع جزء  أيضًا للمساعدة ،الطارئة ل ال ادة تأهي  التي  (RIO)ن تكاليف قوة مهمة إع

    )٧٥(. (USACE)يديرها سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  
  لسياسة العراقية الجديدةا

ت ة     أربك ة مؤقت لطة عراقي ى س ريع إل ي الس ال السياس ة االنتق ى األرض خط ي . الفوضى عل  ١٥ ف
ر من أربعم                  /نيسان زاد أآث اي خليل دوب الرئاسي زلم ل، جمع غارنر والمن يم عراقي في       ئ أبري ة زع

ات    م والظهور، التقّد ولتشجيع الزعماء داخل العراق على       )٧٦(. مدينة الناصرية الجنوبية    استثنت الوالي
ذي  ى ال ي المنف ات المعارضة ف اء المجموع دة زعم ؤتمر  نالمتح ن م ة م ة المنبثق ة القيادي كلوا اللجن  ش

 عدة رجال دين ومن ِقَبل      تمت مقاطعته من جانب   جتماع الناصرية   إوعلى الرغم من ان     . صالح الدين 
راق،            ورة اإلسالمية في الع إن المجلس األعلى للث ة     التحضي  ف اع متابع داد،       أوسع  ر الجتم ان   في بغ آ

    )٧٧(. أبريل/ في نيسانمستمرًا لتاريخ الحق
  

ي  ان٢٢ف ة      / نيس الل العملي ن خ رفهم م ان يع ذين آ راد ال اء األآ ة الزعم ارنر لمقابل ار غ ل، ط أبري
راقيين            نّظ. ١٩٩١اإلنسانية التي قادها سنة       م غارنر هذه الرحلة واجتماعات أخرى مع السياسيين الع

رئيس         للسير قُ  ا ال ًا    . "دمًا في تشكيل سلطة عراقية مؤقتة وفقًا للخطة التي وافق عليه دفعهم جميع ان ي آ
ان  . "طالبانيال وجالل   الجلبي قال الفريق أول ستروك عن تفاعل غارنر مع أحمد           ،"بصورة حازمة  آ

ة  م لعب ائًال، صعبةيلعب معه وا وان تعمل"، ق ال ان تقف ا الرج يكم أيه وا أنظروا، عل ًا وان تترآ وا مع
    .  )٧٨(. ، قال ستروك"خالفاتكم جانبًا
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  إلجراء  ر رايان آروآر إلى جنوب العراق     ي أرسل وزير الخارجية، آولن باول، خليلزاد والسف       والحقًا
ات  ولمحادث ة   ح ول آيفي ة ح ات آثيف اك خالف ت هن ن آان ية، لك ة السياس ة االنتقالي ي  المرحل دم ف التق

دى    . )٨٠(. للسلطة الخطة القائمة لالنتقال السريعإآمال تنفيذ نر يحاول   آان غار . )٧٩(.العمل لكن آانت ل
ة                     م تكن مناسبة إلنشاء السلطة المؤقت أن الظروف ل  سوف   وآانت . الرسميين في واشنطن مخاوف ب

ر من           / نيسان  ٢٨تأتي الخطوة التالية في      يعقد أآث دما س ل عن يًا         ٢٥٠أبري ؤتمرًا سياس يم عراقي م  زع
  .في بغدادثانيًا 

  
  (ORHA)أهداف مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

ي  ان٢٤ف ل / نيس ّد٢٠٠٣أبري تالف   ، ق وات االئ ون البريلق ادة المك د قي وجزًا لقائ ًا م ارنر عرض  م غ
(CFLCC) ول ان، ح ق أول ماآكيرن اعدات   ١١، الفري ار والمس ادة اإلعم ب إع ن مكت د م دفًا يري  ه

ا     واحد عضوبتعيين   آل من ماآكيرنان وغارنر      قام. حقيقهافي ت المساعدة  اإلنسانية    من آبار موظفيهم
  :آانت األهداف. لقيادة آل مهمة

  
  األمن .١
 البالدمختلف أنحاء دفع الرواتب في  .٢
 إعادة الشرطة للعمل وتدريبها .٣
 الوظيفيمستوى الإعادة الوزارات إلى  .٤
 إعادة تأهيل الخدمات األساسية لبغداد .٥
 مة وقودالحؤول دون حصول أز .٦
 شراء المحاصيل .٧
  تحديات توزيع الغذاءاآلحل مش .٨
  البالدمختلف أنحاءالمدن في /تنصيب مجالس البلدات .٩
 نشر وتكامل ِفَرق الدعم الحكومي مع الحكومات المحلية .١٠
  )٨١(.الحؤول دون انتشار الكوليرا واإلسهال .١١

  
ا آانت العق  ،األهداف التي وضعها غارنر لنفسه آانت هائلة تماماً  ات بوجه    آم ا ب ثًال، آانت   . تحقيقه م

وفرة       كافيةالطاقة الكهربائية ال   ر مت ا، غي اد عليه ة مستعصية    . " والتي يمكن االعتم ذه مفارق ، "آانت ه
ولغر       اج                )٨٢(.شرح المستشار أول للنفط غاري ف اء إنت ود ال تستطيع محطات الكهرب دون زيت الوق  فب

  . تكرير النفط الخام وتحويله إلى زيت للوقودالكهرباء، وبدون إمدادات ثابتة للكهرباء، ال يمكن
  

انوا   في البصرة، واجه موظفو االئتالف الذين        رة            آ تئناف الخدمات األساسية مشكلة ُمحّي يحاولون اس
ة المشترآة                " مدهشة حلقة المفرغة آانت ال . "مماثلة وة المهم دم جوزيف مورغان، من ق ال المق  ٤-، ق

(JTF-4)" .    ا         ذات،  ففي هذا المجال الواحد بال اء  تشغيل    آان علينا النظر في آيف يمكنن  لكي ،  الكهرب
  )٨٣(".يصبح بإمكاننا تشغيل الكهرباءل ، ومن ثميصبح بإمكاننا تشغيل المياه

  
ل تطورًا        ، تحت سلطة اإلدارة المدنية    آان يقع العديد من أهداف غارنر األخرى        حيث آانت الخطط أق

ة التي        )٨٤(.والقيادة أضعف  ات اآلن          الجزء من المهم ة ب ل أهمي ه سيكون األق ارنر ان فيلد لغ ال رمس ق
انية    اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ن مكت م يك ًا ول ن  (ORHA)حيوي ة م داد الكافي ك األع  يمل

  .الموظفين للقيام به
  



 *سانية في بغداد مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلن* 

 *٦٦*  

     المبكرة(ORHA)مغادرة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
ان ن نيس ر م بوع األخي ي األس ل /ف داد ٢٠٠٣أبري ي الغوص، آانت بغ تمر ف ي الفوضىتس ر ف .  أآث

ُت ى   اس ور عل ي العث دودة ف انية المح اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع وارد مكت عضاء األهلكت م
جالت، و       اء الس ادة إنش ّروا، وإع ذين ف وزاريين ال وظفين ال ل   إالم ل لكام اآن للعم اد أم ريج   عناص

ل          لم يستطع غارن  . الحكومة المرآزية تقريباً   ة العسكرية لكي يتنق ر تأمين ما يكفي من المواآب األمني
 مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات   ُينشئباقي البالد، لم    أما بالنسبة ل  .  في أرجاء المدينة   بحريةموظفوه  

مية ل   ات رس انية آلي راق       لاإلنس ر الع رى عب دن والق ل الم ي تحت كرية الت دات العس ع الوح يق م  ،تنس
ادا     ى مستوى المحافظات        وبصورة أقل مع القي ة عل ان           . ت العراقي يًال في آل مك ان التنسيق قل ين  : آ ب

انية   اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع اعدات     مكت ار والمس ادة اإلعم ب إع ين مكت نطن، وب وواش
راقيين              ييناإلنسانية والعسكر   انية والع ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ين مكتب إع دا      )٨٥(.، وب أة ب فج

  . جدًا وبدا موظفو مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية صغارًا جدًاالعراق آبيرًا
  

ر من           داد أآث اع     ٢٠٠في هذا الجو الفوضوي، وصل إلى بغ يم عراقي الجتم رى  " زع ة الكب ، "الخيم
زاد وآروآر            غارنر  ترأس   .٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٨في   فيرين خليل دعومًا من الس اع م حضر  .  االجتم

ي ج ؤتمر السياس راقيين األساس الم ين الع ع الالعب ك ممث يمي ي ذل ا ف يين بم ي  ل زب السياس ن الح ن ع
ورة اإلسالمية في العراق           الرئيسيالشيعي   ى للث ؤتمر، تحت          . ، المجلس األعل ون في الم رر العراقي ق

ابيع            ة أس د أربع ادم بع اعهم الق ة خالل اجتم ة مؤقت اد غارنر، إنشاء حكوم ن    . إرش اع، أعل د االجتم بع
ذا ا ارنر ه وم    غ نطن ان مفه ي واش بعض ف دا لل ة، وب ة واألميرآي الم العراقي ائل اإلع ر وس رار عب لق

ام ف               و.  )٨٦(.السلطة العراقية المؤقتة ال يزال ممكن التحقيق         ر ه ان تغيي دًا عن األنظار، آ ن، بعي  يلك
  .اإلستراتيجية يتطور

  
داد                 / أيار ٦في   ى بغ رئيس بوش    مايو، بعد خمسة عشر يومًا فقط من وصول جاي غارنر إل ن ال ، أعل

ين  ر  . لإتعي ول بريم ثب ف   الثال ابق وموظ فير الس ارجي  ، الس ي الخ لك الدبلوماس دوب الس ، آالمن
ة التي             يوسوف يقود بريمر أ   . للعراقالجديد  الرئاسي   ة، السلطة المدني تالف المؤقت ان  ضًا سلطة االئ آ

  .)٨٧(.أبريل/ نيسان١٦ في ، الحريةةأعلنها الجنرال فرانكس في رسالقد 
  

د   ة نيسان          آان ق ل من  / جرى االتصال بالسفير بريمر في بداي ار الرسميين في وزارة     جانب أبري  آب
ّين لقيادة مكتب     وعلى الرغم من انه قيل لغارنر، عندما عُ        )٨٨(. مكتب نائب الرئيس   ومن جانب الدفاع،  

انية    اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ده شخص   (ORHA)إع يأتي بع ه س ة دبلوذو ان ية أو  خلفي ماس
م عن  م يعل ه ل ية، إال ان دما اسياس اء بريمر إال عن هنتق فيلد اتصل ب ًا رمس ه هاتفي أ وبلغ اء النب  ٢١ مس

م أ . " أول ليلة لغارنر في بغداد     أيأبريل،  /نيسان ة    َرل ة قادم تالف المؤقت ال غارنر  " سلطة االئ  )٨٩(.، ق
  .ولم يخبر موظفيه فورًا عن التغيير الوشيك الحدوث

  
ر سوف يعكس  ائًالوصول بريم ًا ه ة آّم ة األميرآي ي السياس ر ف ن التغيي د.  م ادة فق ب إع ّين مكت  ُع

ى سلطة               ا تحول سريع إل اإلعمار والمساعدات اإلنسانية آآلية تعمل على المدى القصير سوف يتبعه
ال     يعكس االنتق ذي س ر ال ة، األم ة مؤقت لعراقي تان  العاج ي أفغانس ذي حصل ف ر ان الوضع  .  ال غي

ا         المتدهور ى م دو  في العراق سّبب عل ر خططه          يب رار البيت األبيض تغيي زاد،      .  ق اي خليل ذآر زلم يت
د آل               "المندوب الرئاسي لدى العراقيين األحرار،       الفكرة التي آنت أعمل على أساسها أصًال، مع تأيي

دم مواصلة ه       ال اتخذ    لكن . واحد في واشنطن، آانت تشكيل سلطة مؤقتة يمكننا العمل معها          رار بع ذا ق
  )٩٠(". سلطة االئتالف المؤقتةإنشاء  تّمفترة الحقة، ولهذا السببالخيار لغاية 



  *٥الفصل *

 *٦٧*   

  
ى نحو                اتسع،  ٢٠٠٣خالل صيف    ر، بسرعة وعل  دور الواليات المتحدة في العراق، تحت قيادة بريم

ى      التي آانت ستقتصر    آبير، حاجبًا رؤيا التحرير      ى حدها األدن د وضعها     التي   و ، عل ان ق  التخطيط   آ
 النقل السريع لسلطة عراقية مؤقتة التي آان الرئيس قد وافق           وتّم إبطال عملية  قبل سنة ونّيف،    للحرب  

  . لمجلس األمن القومي٢٠٠٣مارس / آذار١٠عليها في اجتماع 
  

  آثار الغزو: نظرة عامة حول الخدمات األساسية
  

 ما بعد الغزو ما قبل الغزو  )٩١(المقياس
  إنتاج الكهرباء

 ميغاواط      
  

٤،٠٧٥ 
  

٧١١ 
  إنتاج النفط

 ماليين البراميل في اليوم      
  

٢٫٥٨ 
  

٠٫٣٠ 
  قوات األمن العراقية

 جنود وشرطة      
  

١،٣٠٠،٠٠٠ 
  

٩٢( ٧،٠٠٠/٩،٠٠٠( 

  االتصاالت
        مشترآون بالخطوط األرضية

 الهاتف الجوال      مشترآون 

  
٨٣٣،٠٠٠  
٨٠،٠٠٠ 

  
٠  
٠ 

  الكلفة البشرية
  ات األميرآيةخسائر القو      

  )٩٣(      المقاولون المدنيون
  المدنيون األميرآيون      
 المدنيون العراقيون      

  
-  
-  
-  
- 

  
١٣٩  
١  
-٩  

٧،٤١٣ 
  )بمليارات الدوالرات(الكلفة المالية 

  التمويل األميرآي  
  التمويل العراقي  
  التمويل الدولي  
 إجمالي التمويل  

  
-  
-  
-  
- 

  
٣٫٤٥$  
٠٫٠٠$  
٠٫٠٠$  
٣٫٤٥$ 

      
ل   /بحلول منتصف نيسان   . ٢٠٠٣وصل إنتاج الكهرباء إلى شبه توقف آامل خالل غزو           ، ٢٠٠٣أبري

وم     ميغا ٧١١  توّلد متوسط      الكهرباء آانت شبكة  ال      )٩٤(.واط فقط من الكهرباء في الي د دمرت أعم فق
كم الكهربائية   عدد آبير جدًا من أنظمة التح      ة برج آهرباء آما ان خسار     ١٠٠٠ النهب والتخريب قرابة  

  )٩٥(.عتيم المتكرر في بغدادتسّببت ال
  

ى           نفط إل اج ال اء، وصل إنت ام     نقطة  فبدون آهرب د من المرافق              .  التوقف الت ال اآلمن للعدي م اإلقف د ت لق
اج آانت سريعة          وعلى الرغم من   . كن بعض مخزونات النفط دمرتها الحرائق     لالنفطية   ادة اإلنت  ان إع

ل الحرب     – برميل في اليوم فقط      ٣٠٠،٠٠٠إال ان متوسطها آان        ا قب  في  – حوالي ِثمن مستويات م
  )٩٦(.٢٠٠٣مايو /أيار

  
ت  ي آان ية الت دمات األساس زو   بالخ د غ ديدة بع رعة ش دهورت بس ى اإلصالح، ت ة إل ة ماس  ٢٠حاج

ار          /آذار ادة اإلعم ب إع ن لمكت م يك ب، ول ب والتخري لب والنه رب والس رار الح بب أض ارس بس م
ذا، أخذتها سلطة      .  ال الوقت وال الموارد لمعالجة هذه المشاآل       (ORHA)نسانية  والمساعدات اإل  وهك

ا                     ة وتوزيعه ل الخدمات األساسية المحطم ادة تأهي ة مسؤولية إع االئتالف المؤقتة على عاتقها، ُمتحمل
  . بين جميع العراقيين إنصافًابصورة أآثر



 

 *٦٨*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
   الثانيقسمال
  ئتالف المؤقتةسلطة اال

  تقود إعادة اإلعمار
٢٠٠٤يونيو / لغاية حزيران٢٠٠٣مايو /أيار  

_______________________________________  



 

 *٦٩*  

  ٦الفصل 
  رسم مسار جديد

  
ه        ... لكن تعليمات الرئيس لي    ذاء مع ام الغ عندما تناولت طع

ي   ده ف ار١٦وح ت  / أي ايو، آان ا أنم ا  أن علين ذ وقتن  نأخ
م    آان الرئيس قد غّير بالفعل     ... يدًالترتيب األمور ج   ، وان ل

ألة االحتالل القصير             ه بالنسبة لمس ا رسميًا، موقف يكن ربم
ل،  ثأو الطوي رب حي ل الح ان قب ل آ تالل يفّض  االح

  *.القصير، لكن عندما وصلت إلى هناك، آان هذا قد انتهى
  

  الثالثبول بريمر . لإالسفير 
  )٢٠٠٤-٢٠٠٣ ((CPA)المؤقتة   سلطة االئتالفرئيس

  
  

فير  بط الس ر . لإه ول بريم ثب ي  الثال داد ف ي بغ ائرة ف ن الط ار١٢ م ايو / أي ل ،٢٠٠٣م د أق ن م بع
ه            رئيس بوش ل ين ال ة          آأسبوعين على تعي تالف المؤقت ادة سلطة االئ ه قي دوب رئاسي للعراق وآّلف من

(CPA) .ر والمساعدات   استقر أوائل موظفي مكتب إعادة اإلعما  منذ أن آان قد مضى أقل من شهر       و
وصول  .  آانت معدودةالمذآورمكتب ال  في القصر الجمهوري لصدام، لكن أيام    (ORHA)اإلنسانية  

ا      ريعة ترآ ارنر الس ادرة غ ر ومغ ابريم ار       أثرهم ادة اإلعم ة إع ي سياس ام ف ّول ه ة تح ى بداي  عل
  .األميرآية

  
ع بس             د       راسخة معة  المندوب الجديد، الذي آان آنذاك في الثانية والستين، آان يتمت ام مجته  آموظف ع

زة في القطاعين الخاص                     . وذآي ا مهمات ُممّي ة تبعته ة في وزارة الخارجي ة طويل اة مهني فقد َنِعم بحي
ه في        .  غير ان اختيار بريمر أثار بعض االستهجان       )١(.والعام ة وال عمل فال خلفيته في الخدمة الخارجي

ا بع             ادة           القطاع الخاص شملت تجارب خاصة بحفظ السالم م ة أو إع ات الطارئ د النزاعات، أو العملي
ه      عسكرية مشترآة،     –شارك أبدًا في عمليات مدنية      فهو لم يُ  . اإلعمار م تكن لدي رة  تجارب    ول  في   آثي

  )٢(. يتكلم العربيةلم يخدم أبدًا في الشرق األوسط، ومحقل التنمية الدولية، ول
  

ادة سلطة            ع نيسان          جرى االتصال بالسفير بريمر ألول مرة حول قي ة في مطل تالف المؤقت ل  / االئ أبري
ى      " سكوتر" رئيس موظفي نائب الرئيس، ِلويس       اتصل به هاتفياً   عندما   ٢٠٠٣ ليّبي، يسأله إذا آان عل

راق    ي الع ة ف تعداد للخدم ة         ) ٣(.اس ول نهاي اغون، وبحل ي البنت ات ف ك اجتماع ع ذل ا تب رعان م  وس
ه غارنر             . راقأبريل، آان بريمر يستعد لالنتشار في الع      /نيسان ان في ذي آ حصل آل ذلك في الوقت ال

                                      .  )٤(.(ORHA)داد مع فريقه من  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية غيستقر في ب
  

__________  
  .٢٠٠٨مارس / آذار١٨ف المؤقتة، في  السابق لسلطة االئتالالرئيس، الثالثبول بريمر . لإمقابلة المفتش العام مع السفير   *
  



  *٦الفصل * 
 

 *٧٠*  

ل           له يتذآر الوزير باول ان رمسفيلد اتصل به هاتفيًا آنذاك تقريبًا ليقول           د نق ان يري  ان البيت األبيض آ
ان يعرف بري            و. غارنر ألنه بدا انه ليس الرجل المناسب للوظيفة        اول إذا آ فيلد ب ر، م عندما سأل رمس

ه أي سبب ل        "قال باول نعم     يس لدي راض وان ل وي             )٥(".العت ًا ان اإلدارة آانت تن فيلد الحق ال رمس  وق
ة                    إلغاء دائمًا وات المسلحة األميرآي ة الوسطى للق ادة المنطق  (CENTCOM) موقع غارنر داخل قي

   )٦(.وان دبلوماسيًا آبيرًا من خارج سلسلة القيادة العسكرية سوف ُيعّين لترأس سلطة االئتالف المؤقتة
  

يّ / أيار٦في   اه التوجيهات         مايو، ع ًا إي راق، معطي ى الع دوب إل رئيس بريمر آمن ى   "ن ال لإلشراف عل
جهود االئتالف إلعادة إعمار العراق والعملية التي سيبني الشعب العراقي بموجبها المؤسسات والبنية             

تقبله      تقود مس اريخ        )٧(".الحكومية التي س ذآرة بت ار  ١٣ وفي م ايو   / أي فيلد       ٢٠٠٣م وزير رمس غ ال ، أبل
ة        بريمر م العراق     " سوف يكون      ، انه، بصفته المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقت مسؤوًال عن حك
ت ر لكي ". المؤق ى بريم ه إل فيلد توجيهات ة الوظائف "وأعطى رمس ى وُيوجه وينسق آاف يشرف عل

انية                ة اإلنس ادة  التنفيذية والتشريعية والقضائية الضرورية للقيام بهذه المسؤولية بما في ذلك اإلغاث وإع
  .)٨(."اإلعمار، والمساعدة في تشكيل سلطة عراقية مؤقتة

  
ر   فير بريم ذ الس د أخ م لبل ام الحك ادية زم ية واقتص ي فوضى سياس ةدون ، ف اء، دون  و، حكوم آهرب
  اآلن  يواجه  بريمر آان.  التصدير صنابيرلم تسقط أي نقطة نفط واحدة إلى        ف. عاملةوبدون قوات أمنية    

ة   ة للهم ة المثبط ادالمهم تح     ةإلع ادة ف ن إع ة، م اة العراقي ب الحي ن جوان ًا م ب تقريب ل جان ل آ  تأهي
ة        د العناي ى تزوي ية إل دمات األساس ل بالخ ادة العم ن إع ة، وم ب الحكومي ع الروات ى دف وزارات إل ال

  . ومن جمع النفايات إلى تنظيف مياه الصرف الصحي من الشوارع،الصحية
  

ان         انية، محتفظة             حّلت سلطة االئتالف المؤقت بسرعة مك ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم  مكتب إع
دفاع             آان السفير بريمر  . بالعديد من أعضائه   ر ال ر وزي رئيس عب ى ال ارير إل ن، بصفته   . يرفع التق لك

رئيس              ى ال فيلد وال          . "مندوبًا رئاسيًا، آان بريمر يرفع تقاريره أيضًا مباشرة إل م أآن ال رجل رمس ل
ادة المتواز )٩(. قال بريمر  ،"الرئيسآنت رجل   . رجل باول  ق المشاآل     ي  سالسل القي ذه سوف تخل ة ه

فيلد             . للبرنامج العراقي  ا من رمس تالف     "آانت قيادة المنطقة الوسطى، تتلقى مهماته دعم سلطة االئ ل
ة   ال العدائي ق ردع األعم ن طري رة ع ة مباش ه  ،المؤقت راق وأمن دة أراضي الع ى وح اظ عل  ، والحف

د امين وت امليرموالبحث عن، وت دار الش لحة ال ة ، أس ذ السياسة األميرآي ي تنفي اعدة ف ه  والمس بوج
ا آانت            فقد  وعلى الرغم من هذا األمر،     )١٠(".عام  صعبة التحقيق   أثبتت وحدة الجهود في العراق انه

رانكس آان      رال ف ر والجن فير بريم ة ألن الس تالف المؤقت لطة االئ ى لس ام األول الل األي ان اخ  يرفع
  .ر الدفاع عبر قنوات ُمنفصلةالتقارير إلى وزي

  
  االحتالل يبدأ

 األول سلطة   مرأسس األ .  هامة أوامربعد أيام معدودة لوصوله إلى بغداد، أصدر السفير بريمر ثالثة           
ل ة آس تالف المؤقت تالل، وحظر األطاالئ ر ة اح ة  م ي الخدم تراك أعضاء حزب البعث ف اني اش الث

  .لعسكرية وقوات األمن األخرى الثالث قوات العراق امرالمدنية، وحّل األ
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  من التحرير إلى االحتالل: القانون رقم واحد لسلطة االئتالف المؤقتة

ار  ١٦في   ايو   / أي ة               ٢٠٠٣م تالف المؤقت م واحد لسلطة االئ انون رق ع السفير بريمر وأصدر الق ، وّق
ة أن  سلطة االئتأن على  نص القانون )١١(.مؤسسًا مهمة السلطة وصالحياتها ومسؤولياتها     الف المؤقت

ّددة      " الفعالة للعراق  اإلدارةتمارس سلطات الحكم مؤقتًا ألجل تأمين       " ر مح وسوف  .  لفترة انتقالية غي
  :تعمل سلطة االئتالف المؤقتة

  
ق الظروف التي يستطيع             ...  تقرار، ولخل إلعادة تأهيل األمن واالس

ك           ا في ذل تقبله السياسي الخاص، بم د مس الشعب العراقي فيها تحدي
ق  ن طري ع ع ود دف دمًاالجه ل وإُق ادة تأهي اء إلع ات نش  المؤسس

ة االقتصادية           القومية والمحلية للحكم التمثيلي وتسهيل استعادة العافي
  )١٢(.إعادة اإلعمار والتنميةاستدامة و

  
ة ذآافة السلطات التنفي  "هد هذا األمر أيضًا إلى السفير بريمر        َع  والقضائية الضرورية   ،يةع والتشري ،ي
م                 ]". سلطة االئتالف المؤقتة  [قيق أهداف   لتح ا ل ذ م ز التنفي انون العراقي حي  أو  بطل ُي"سوف يبقي الق

  )١٣(". سلطة االئتالف المؤقتةجانبُيستبدل من 
  

ى تحول           دة إل وانين الجدي د التطور   أشارت الق ة      قي د الحرب        .  في السياسية األميرآي ا بع إستراتيجية م
د    الحكم في   افترضت ان مؤسسات   ،٢٠٠٣مارس  / آذار ١٠في   التي وافق عليها الرئيس      –للعراق    البل

د                           ة ولتزوي ة إلدارة المكاتب الحكومي ه الكفاي ا في المة بم زو، وسوف تبقى س د الغ سوف تظل قائمة بع
ية دمات األساس ي بالخ رئيس . الشعب العراق ة ال عآانت سياس ل تتوق ة تعم ة مؤقت لطة عراقي ة س  إقام

ى  للسيادة الالحقألجل تطوير عملية سياسية بغية النقل  المؤقتة معها   االئتالفسلطة   دة   إل ة جدي  حكوم
ًا ة ديمقراطي ة األوضاع . ُمنتخب ي غرف رئيس ف ى ال ّدم إل ذي ُق وجز ال ر ان العرض الم ي غي مجلس ف

دة                   ،مارس / آذار ١٠ في    ،األمن القومي  ة الجدي ة المؤقت ار أعضاء السلطة العراقي ة اختي ّدد آيفي م ُيح  ل
د الحرب        عليه سلطتها وماذا ستكون    ا بع ل   / نيسان  ٢٨ في    )١٤(. خالل فترة م تج مكتب     ٢٠٠٣أبري ، أن
دفاع  ر ال وجزة وزي ات م اب تعليم ًا ان وزارة  آت ة ُمعلن ة المؤقت لطة العراقي وير الس ول تط دفاع  ح  ال

رار بشأن ال                المختلفة الوآاالت   وعمليات" اذ الق ا اتخ زال عليه ة ال ي ة األميرآي ة  للحكوم ة  النهائي  هيكلي
  )١٥(". مقاربة أو جدوًال زمنيًا لتطبيق هذا المفهوم أي وانها لم تعلن(IIA)للسلطة العراقية المؤقتة 

  
دًا             ت لممايو،  / أيار ١٢عندما وصل بريمر إلى العراق في        ات المتحدة خطة متطورة جي دى الوالي كن ل

رغم من األوام                      ى ال ة عل ة مؤقت ى سلطة عراقي ة ر  قائمة لنقل السلطة السياسية إل  التي آانت     العمالني
ع     .  لمعظم القوات األميرآيةسريع نسبيًاتتوقع االنسحاب الفوري على نحو   ر المتوق ام وغي ار الت االنهي

ات   الكثيرة اإلضعاف والواسعة النطاق    للمؤسسات الحاآمة العراقية، وأعمال النهب والسلب        ، والخالف
ال         ، المؤقتة بين الرسميين الحكوميين األميرآيين حول تشكيل السلطة       تالف باالنتق ام االئ  حالت دون قي

دماً ن غياب الوضوح حول الطريق       إ. السريع المأمول فيه   د             ُق ا بع  وسط الظروف المتطورة لعراق م
ي   ونغرس، ف ي الك تماع ف ة االس دها خالل جلس م تأآي ار١٥الحرب ت ايو / أي هادة ٢٠٠٣م ل، لش  وآي

ا عشية إصدار س          ،الوزير دوغالس فايث   م واحد           التي أعطاه انون رق ة الق تالف المؤقت ل اق . لطة االئ
  )١٦(". البقاء والتزام المغادرةالتزام: جزأين يتصميم ذب نسعى وراء أهدافنا اننإ ":ايثف
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ة                 قال السفير بريمر   ى ان مرحل وا عل د وافق ار الموظفين في واشنطن ق ان آب ه، آ م تعيين انه، عندما ت
ّدم في                   أطول   وقتًااالنتقال السياسية سوف تأخذ      ذي ُق ًا أصًال خالل العرض الموجز ال مما آان متوقع

الزم ان يأخذ الوقت     "ر،  ممايو، قال الرئيس بوش لبري    / أيار ٦في  . مارس/ آذار ١٠ لوضع العراق    " ال
رئيس   بريمرن من اجتماع    يبعد يوم . على مسار الديمقراطية   دم ا   ، مع ال ة خالل       ل  ق فيلد ورق وزير رمس

ه ت  باحي لموظفي اع الص ن    نعلاالجتم ة ل ى الديمقراطي تبدادي إل م االس ن الحك ال م حصل ي ان االنتق
 )١٧(. بعجلة العملية ال يجوز دفعهوخلصت الورقة إلى ان. بسرعة أو بسهولة

 
ى العراق حيث افترضت آل من           في السياسةتغيير السريع ال ًا في الوصول إل  في واشنطن آان بطيئ
تراتيجية لا كرية ان إس ة والعس ادتين المدني زال / آذار١٠ قي ارس ال ت يطرةم ي المس دما وصل . ه عن

انية              اي   (ORHA)السفير بريمر، آان جاي غارنر من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس  وزلم
باألساس  خليلزاد، مندوب الرئيس لدى العراقيين في المنفى، ُمنخرطين بنشاط مع الزعماء العراقيين،        

داً           .  مؤقتة بسرعة   مجتمع المنفى، من أجل تشكيل سلطة      مع م واحد وضع ح انون رق  إصدار بريمر للق
  . نهائيًا لهذه المبادرةفعليًا

  
م،                / أيار ٢٢في   ون بتشكيل مجلس حك ا العراقي وم بموجبه دة يق مايو، اقترح بريمر خطة سياسية جدي

 ر بريم  في نفس هذا النهار، عرض     . وينتجون دستورًا جديدًا، ومن ثم يجرون انتخابات لحكومة دائمة        
اء       "تقريره األول على الرئيس عبر الوزير رمسفيلد، معلنًا أنه           أعاد إطالق الحوار السياسي مع الزعم

ة                       "وان  " العراقيين ات ديمقراطي د انتخاب أتي بع ة يمكن ان ت ة عراقي ادة حكوم ة تحت قي يادة الكامل الس
ع                 ه الجمي ى دستور يوافق علي رئيس في     ". يجب ان تكون قائمة هي نفسها عل ي    " رده،   آتب ال ك من ل

  )١٨(". بعض الوقتة إدارتنا التي تعرف ان عملنا سوف يأخذدولك أيضًا مسان. نالتأييد والثقة الكامال
  

ابع إستراتيجيتها                        زال تت ة ال ت وات المسلحة األميرآي ة الوسطى للق ادة المنطق في تلك األثناء، آانت قي
ل   أبر/فقد أصدر الجنرال فرانكس األوامر في نيسان       . األصلية ل الحرب            –ي ا قب ًا لخطط م ل   – تبع  لنق

ع     ،يوليو/بحلول نهاية تموز  . القسم األآبر من قوات الغزو األولية إلى خارج العراق          آان فرانكس يتوق
ول أول آب  ٣٠،٠٠٠ألقل من   "حضورًا عسكريًا في العراق      ول األول  )١٩(".أغسطس / جندي بحل  بحل

ار   و         /من أي ة الوسطى للق ادة المنطق ايو، آانت قي ا      م ا األم د فّككت مرآزه ة ق ي مات المسلحة األميرآي
ادة و يطرةللقي ي قطرالس دفاع.  ف بوعين، أعلنت وزارة ال دها بأس وات  انبع ّون األرض لق ادة المك  قي

ان سوف ت        آانت   التي   (CFLCC)االئتالف   ا قريب العراق       غ تحت قيادة الفريق أول ماآكيرن ادر عم
ادة الفريق أول ر      الكبير سوف يستبدل بقو    قيادتها وان مرآز  ر بقي اردو  ية مهمة مشترآة أصغر بكثي ك
رارًا عن هواجسه                    )٢٠(.سانشيز رارًا وتك واء  خالل تلك الفترة، أعرب الفريق أول سانشيز م  جون   لل

  )٢١(.زيد حول االنسحابات الجارية للجنود في حين نّبه السفير بريمر واشنطن ان األمن يتدهور أبي
  

و / تموز٨ المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية في زيد قيادة  أبيلواءتسلم ال  ة   . يولي دها بثالث بع
ام، أصدر األ رأي رآيينوام ود األمي ة .  بوقف انسحاب الجن م سحبها خالل بداي ي ت وات الت شملت الق

ار   ادة اإلعم ة إع دعم مهم ن ان ت ان يمك ي آ ي الجيش األميرآي الت ة ف ذا، وحدات الهندس الصيف ه
ر خالل                         فقدان. األولية اء سريعة األث ادة بن ذ مشاريع إع ى تنفي تالف عل درة االئ  هذه الوحدات أعاق ق

  )٢٢(.األسابيع األولى لسلطة االئتالف المؤقتة
  

لطة  ن س ل م ذي جع ة ال تالف المؤقت لطة االئ د لس م واح انون رق ةالق تالف المؤقت لطة (CPA)  االئ  س
ًا    –حتالل العراق وجعل من بريمر         ال ًا    قنصًال رو   – عملي راقيين           "–ماني د من الع ًا العدي أذهلت تمام
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ّال ي ع ى عل ي المنف ر ف زعيم الكبي ًا لل ي وفق ة ف دفاع وللمالي ارة ولل وزير للتج ذي سوف يخدم آ وي ال
ة  ةالحكومات العراقي  ه    دم عالّ  صُ .  المتتالي ة التي                 خالل "وي بأن م وقف آامل العملي ة، ت ام قليل رة أي  فت

م   و،  مباغت قتة، على نحو    آانت ستقود إلى حكومة عراقية مؤ      ى نفسها     ث ر     )٢٣(".انقلبت عل ار التغيي  أث
رة االحتالل                       ة التي أغضبتها فك ة العراقي ة والسياسية والديني ة القبلي الريبة في أوساط القيادات الداخلي

  . دآتاتورية صدام طيلة عقود من الزمن منمعاناةال األجانب بعد على أيدي
  

رار              ، وافق مجل  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٢في   ى الق م المتحدة عل ابع لألم ذي    ١٤٨٣س األمن الت  يعترف  ال
ا ا التوجيه راق، وأعطاه ي الع ة ف ة المؤقت ة آالسلطة الحاآم تالف المؤقت ي  "تبسلطة االئ لإلسراع ف

ي   عب العراق ة للش أمين الرفاه اها، "ت اً  "وأوص د تمام انون   " التقي ب الق ات بموج ة االلتزام بكاف
  )٢٤(.الدولي

  

   البعثاجتثاث : (CPA)لسلطة االئتالف المؤقتة  األمر رقم واحد
، أصدر السفير بريمر  (CPA) فيه القانون رقم واحد لسلطة االئتالف المؤقتة     ُوّقعفي نفس اليوم الذي     

 البعث الذي جّرد بعض األعضاء السابقين في حزب البعث  اجتثاث أمر، وهو للسلطةد حاألمر رقم وا 
الته وفي  .  في العراق  التابع لصدام من النفوذ السياسي  ة، في    رس ان   / نيسان ١٦ حول الحري ل، آ أبري

  )٢٥(.٢٠٠٣الجنرال فرانكس قد أبعد حزب البعث الذي آان يضم حوالي مليوني عضو سنة 
  

ذ مع             اجتثاثأمر   ل من     البعث الذي ُصمم في واشنطن ووضع موضع التنفي ة،  المشارآة   ال  القلي عراقي
ات حزب البعث وحظر   ة هيكلي ار أعضاء الحزب"ألغى آاف ذين،"آب انوا ال ا  آ ي الصفوف العلي  ف

ام في العراق              مناألربعة   ة في القطاع الع ى الصرف           )٢٦(. الحزب، من الخدم  ونص األمر أيضًا عل
ك      ( أي مؤسسة حكومية     في الحزب من إدارة   الفوري ألي شخص في الطبقات الثالث العليا         ا في ذل بم

وزارات ا الدو،ال ي تملكه ات الت ة،  والمؤسس فياتل ات، والمستش ت ) والجامع ان أو آان عضوًا "إذا آ
ار في نظام صدام حسين                    )٢٧(في حزب البعث     " آامًال ة العظمى للمسؤولين الكب ، وحيث أن األآثري

راق،    ة الع ي حكوم م ف ادات األه ر فصل القي ذا األم إن ه ث، ف ي حزب البع انوا أعضاًء ف تنفدًا آ ُمس
  .وسمح األمر أيضًا باالستثناءات واإلعفاءات.  الرئيسيينهايبصورة خطيرة البيروقراطية من موظف

  
االت                 ين الوآ ا ب اقش المخططون م دء الحرب، ن ار الحساس   قبل ب ى        الخي ين الحاجة إل ة  ب  حزب   إزال

د الحرب                      ا بع ة في عراق م ة فّعال ة إداري اظ ببيروقراطي اهم    . البعث وبين الحاجة إلى االحتف تطور تف
درجات            جماعي ُيفضل استبعاد معظم     ا،  أعضاء حزب البعث من ال ى    العلي معظم أعضاء   " لكن معن

د   " ايلالدرجات الع  ى المستوى                  )٢٨(.بقي دون تحدي زوًال إل ابرات ان تطبيق األمر ن ّدر مجتمع المخ  وق
ؤثر  ي الحزب سوف ي ع ف د "الراب والي واح ى ح ط عل ةفق ة بالمئ ع أعضاء الحزب أو قراب ن جمي  م

ن ال  ٢٠،٠٠٠ تهم م ان أغلبي ّنة  إنس رب الُس ن  )٢٩(.ع د م د العدي ي  اعتق اس ف يعية   الن ات الش  المجتمع
  . البعث آانت أساسية للحؤول دون عودة بعثية إلى الحكمالجتثاثوالكردية ان السياسة القوية 

  
رآيين أمر  ار الرسميين األمي اثعارض بعض آب راق اجتث ُيجّرد مؤسسات الع ه س الوا ان  البعث وق

ا      ار إدارييه ة من آب ة          الحاآم تالف المؤقت الي هدف سلطة االئ الرئيسيين وسوف ُيعّرض للخطر بالت
(CPA)    بالد ّح جاي غارنر    .  األولي وهو إرساء االستقرار في ال ثًال، أل ار     ،م ادة اإلعم  من مكتب إع

انية  اعدات اإلنس يس (ORHA)والمس ة محطة ورئ تخبارات المرآزي ة االس داد (CIA) وآال ي بغ  ف
ديل ا ر تع فير بريم ى الس قعل ذه السياسة سوف تخل ا ان ه ر، العتقادهم ك، ،ألم ى ذل ا حاجة إل  دونم
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ه       )٣٠(.ةني  المصالحة الوط عمليةأعداء في االئتالف وسوف تقطع  ه تلقى تعليمات ائًال أن  رفض بريمر ق
  )٣١(.من واشنطن

  
ى ان بعض            راقيين عل اث وافق معظم الع دوا ان أمر                االجتث رين اعتق ان ضروريًا لكن الكثي  للبعث آ

ثًال،  .  من اللزومابعد بكثير لطة االئتالف المؤقتة قد ذهب      س ر م ام للسياسة      فّك دير الع ابي، الم زار جّن  ن
، ان المستويات الثالثة العليا فقط في حزب    ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٤الدفاعية في وزارة الدفاع العراقية من      

ا آانت يمكن ان يكون     .  موضوع األمر   يجب ان تكون   البعث آان  ر  "له ة  أث ا  "  من الوظائف    اإلزال فيم
  )٣٢(. بهذه المستويات فقطث االجتثالو ُحصر

  
ر   ب أم اثذه رئيس      اجتث ه ال ق علي ا واف د مم ى أبع دل إل ة للج ورة قابل ث بص وش( البع ي ) ب  ١٠ف

وجزًا حول السياسة        ٢٠٠٣مارس  /آذار ومي عرضًا م .  عندما قدم له فرانك ميّلر من مجلس األمن الق
ا         علينا ا "آنذاك قرر الرئيس ان      ة العلي ه الطبق م ان م ُيعط     (من حزب البعث    " ن نزيل ما نفه ه ل ًا ان علم

ذا   " الطبقة العليا "أما إذا آانت    ). تعريف أّدق للذي تتضمنه الطبقة العليا      قد نزلت إلى الطبقة الرابعة فه
الف  وع خ ر ان  . موض د ميّل ه   "أعتق ل مع ب التعام ان يج ث آ ام البع ة   نظ دوات للحقيق الل ن ن خ  م

الحةوال د      . مص ر تجري ب ان تعتب ان يج ا آ ث م زب البع ي ح وية ف ة  ًا فوريًافالعض ن األهلي  م
  )٣٣(".للوظائف

  
ان  ًا آ ان يجب ان مستوىالأي ذي آ ه ال اث أمر يصل إلي ه البعثاجتث إن عواقب  أصبحت واضحة ، ف
الي            : بسرعة ادرين، وحّدت بالت راقيين الق راطيين الع وزارات      من  لقد خفضت صفوف البيروق درة ال  ق

دمِّرة      اجتثاثآانت نتائج أمر    . "عراقية على المساهمة في إعادة اإلعمار     ال ذا ُم ال الفريق     " البعث ه ، ق
ذاك  راق آن ي الع تالف ف وات االئ د ق يز، قائ ى . "أول سانش د ألغ ر(فق درات ) األم ة والق ل الحكوم آام

ة  ة للدول دل  . المدني ص الع ي تخ ات الت دفاع،المؤسس ة، وال االت، والداخلي دارس وا، واالتص  ،لم
 يملك  آل من آان   على نحو خطير ألن      آسيحة والمستشفيات آانت آلها إما مقفلة تمامًا أو         ،والجامعات

  )٣٤(". اآلن خارج الوظيفةخبرة أصبحأية 
  

ّني   . من الحكومة"  الُسّنةاجتثاث"بعض العراقيين الُسّنة سّووا بين األمر وبين      سمير  الصّميدعي، الُس
ة العراقي           (IGC)مجلس العراقي الحاآم    الذي أصبح عضوًا في ال     وزير للداخلي م خدم آ د   ة ومن ث ، انتق

 تم تطبيق الشيء  "قال  . األمر لترآيزه على إبعاد الناس بدًال من التخلص من أيديولوجية أصبحت بالية           
داً    بكامله ذا    اتخذ " مضيفًا،    ،" بطريقة سلبية ج ق، آنتيجة،              األمر  ه د خل دًا، وق د ج ذلك رّدة   مدى بعي  ل

انوا             ".  عنيفة تجاعيةار ذين آ اس ال ر من الن اس   آان هناك آثي ّرد أن اديين  مج ى الحزب    [ع انضموا إل
  )٣٥(".يريدون البقاء على قيد الحياة] بكل بساطة ألنهم آانوا

  
ة         ، وقّ ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٥في   رقم    (CPA)ع بريمر على قرار سلطة االئتالف المؤقت أ     ٥ ال ذي أنش  ال

ي  س العراق اثالمجل ث  الجتث ات"البع ع المعلوم ق وجم ول " للتحقي دى"ح ة،م ع  و، وطبيع مواق
ا و ،" لكافة ممتلكات وأصول حزب البعث      واألوضاع الحالية  اآن وجود    عن للتعريف  " آم د أم  وتحدي

الرسميين في حزب البعث واألعضاء المتورطين في انتهاآات لحقوق اإلنسان وفي استغالل الشعب                 
دير اإلداري لسلطة                  المجلس المؤلف بالكامل    ". العراقي ة مساعدة الم ه مهم راقيين عهدت إلي  من الع

االئتالف المؤقتة للتعريف عن وتصنيف أعضاء حزب البعث السابقين، وإزالة هيكليات حزب البعث               
اؤه       أيضًا   بريمر   آان سينصح والمهم أيضًا أن المجلس     . واسترجاع أصول الحزب   ن يجب إعف حول َم

  )٣٦(." حزب البعثاجتثاثمن عملية 



  *رسم مسار جديد* 
 

 *٧٥*   

  
ة المجلس مسؤولية          تالف المؤقت اث أعطت  سلطة االئ م تعطه صالحيات     " حزب البعث   اجتث ا ل لكنه

ة        حوَّ  وسوف تُ   )٣٧(".آافية أو موارد أو إشراف إلدارة العملية       د عملي ا بع اث ل فيم ى المجلس     االجتث  إل
اآم  ي الح اني )٣٨(.العراق رين الث ي تش وفمبر / ف ا  ٢٠٠٣ن ة العلي ة الوطني ت اللجن ل ، حّل س مح  المجل

  )٣٩(. آأول رئيس لها،لبي، السياسي الشيعي في المنفىج البعث، وخدم أحمد الالجتثاثالعراقي 
  

  تسريح الجيش:  لسلطة االئتالف المؤقتة٢األمر رقم 
 البعث، َسّلم السفير بريمر أمرًا خطيرًا آخر آانت له أيضًا عواقب             اجتثاثبعد مرور أسبوع على أمر      

م     . شأنغير متوقعة وذات     وان          ٢األمر رق ة، بعن تالف المؤقت ات  " لسلطة االئ ّل الكيان ، ألغى سبع   "ح
ات كرية،    : مؤسس ؤون العس ة للش الم، وزارة الدول دفاع، وزارة اإلع ةوزارة ال تخبارات مديري  االس

  . ومنظمة األمن الخاص،العراقية، مكتب األمن القومي، مديرية األمن القومي
  

ي، وسالح الجو     وضع األمر آل عضو في الجيش        ة  ،العراق ذلك         ، والبحري دفاع الجوي، وآ وات ال  وق
وات الطوارئ              ابرات العسكرية، وق ، الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص، ومديرية المخ

والي أي ل٥٠٠،٠٠٠ ح ة تعويضات   ، رج نهم دون أي د م ل، العدي ارج العم ورًا خ ا .  ف صحيح ان م
دفوعا        ٣٠٠،٠٠٠يقارب   ون م د سوف يتلق ة صغيرة إال ان أي            ُمجّن اء خدم ة   عسكري من   ت إنه  رتب
  )٤٠(.لمعاشات التقاعد أو أعلى لم يكن مؤهًال إما لمدفوعات إنهاء الخدمة أو عقيد

  
يكن  فمجلس األمن القومي لم . أمر سلطة االئتالف المؤقتة هذا فاجأ بعض ُصناع السياسة في واشنطن     

ر  وقال ُمنّسق مجلس األمن ، هذا القرارقد دقق في   رئيس ،القومي في العراق، فرانك ميّل  )بوش  ( ان ال
ال        ام ألن التح ر النظ د تغيي يش بع تمر الج ع ان يس ان يتوق ن   "فآ م يك ادر ل ى  ًا ق ل  عل ع  تحم  وض

رة عن األمر             )٤١(".أيديهم في الشوارع  ب وبنادقهم رجل   ٣٠٠،٠٠٠ اول ألول م  علم وزير الخارجية ب
ي  ومي ف ن الق اع لمجلس األم ا٢٢خالل اجتم ايو /ر أي ذي ، ٢٠٠٣م ر، بواسطة ال ه بريم ن خالل أعل

  )٤٢(. إصدار األمر في اليوم التاليِنيتهمن، من العراق، آمؤتمر فيديو 
  
ت،     .  د تدعو"، يتذآر الوزير باول،     "عندما تم تسريح الجيش   " ذي حصل     "رايس وقل ا ال دا ان    "م ؟ ب

م يُ  ]". بريمر [جيريان نساند   علينا  " وآان جوابها،    ،أحدًا لم يكن يعرف شيئًا عن هذا الموضوع        د ل  عق
اك    ، اجتماع حول الموضوع   أي ول  ولم  يكن هن رى : " أي ق م يكن بوسعك        لن دة؟ ل رة جي ذه فك ، هل ه

رئي       ...  من الذي قّرر األمر    معرفةحتى   ايس، نائب ال د وقت قصير وقلت        سشاهدت بيتر ب ه  ، بع ا   : ل ي
  )٤٣(."! تبًا، ال:؟ قال األمر حول هذاعلمتم أي شيءبيتر، هل 

  
ر   ّد صيغة األم رأع لوآومب   آبي ت س ة، وال تالف المؤقت لطة االئ دى س ومي ل ن الق اري األم  ، مستش

دفاع ع مكتب وزارة ال اور م عبالتش ّم توزي ادة العسكريين ، وت ار الق ى آب نص عل ن ال يس بم يهم رئ  ف
ل  اعترف   )٤٤(.رؤساء األرآان المشترآين   ر  وآي دفاع،   وزي ًا       ال أن  فايث الحق ان حكم      ب ك آ ًا    ذل ًا خاطئ

االت     ي الوآ ا ف تويات العلي ن المس ميين م ع الرس ريح الجيش م ألة تس اقش مس م ين اغون ل ون البنت لك
ى      قبلاألخرى   ه أّصر عل ر، لكن رار ان ان يوافق رسميًا على إصدار األم ان صائبًا    الق   جوهره في  آ

الجنراالت  قمتهُمثقًال عند   ألن الجيش العراقي آان      ا  ، ب ان س    آم ان أداة قمع       ء التنظيم    يى آ وفاسد، وآ
ة                 )٤٥(.في العراق  وات العراقي ى األرض ألن الق ائع عل   وقال سلوآومب الحقًا ان األمر عكس فقط الوق

ك،  .  قد تفرقت أساسًا في أعقاب الغزو     آانت ان عالوة على ذل راد والشيعة   آ اء األآ   يعترضون  الزعم
  )٤٦(.صيغة جيش صدامتكوين على إعادة 
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ل صدوره                أعرب الجنراالت األمير    )٤٧(.آيون األساسيون في العراق عن هواجسهم بالنسبة لألمر قب

ة           الرابعةخطة المرحلة   لحظت   وات المسلحة األميرآي ة الوسطى للق ادة المنطق ، (CENTCOM) لقي
بالد                  وجوبالتي وافق عليها الرئيس،      تقرار في ال  استخدام الجيش العراقي للمساعدة في إرساء االس

ادة      ار وللمساعدة في إع ة، أسقط الجيش         . اإلعم ذه الغاي ل الغزو          األميرآي   له ر العراق قب مناشير عب
ون سالحهم        وعدوا بعدم   حثوا فيها الجنود على عدم القتال و       ذين يلق ادة       ... االنتقام من ال ال بعض الق  ق

م          ازلهم بانتظار             " ُيسّرح "األميرآيين على األرض ان الجيش ل ى من ون إل ود العراقي ا ذهب الجن وانم
اتالت ادة  . وجيه د أجروا اتصاالت بالق رآيين ق ة األمي ادة األلوي ان ق بالد، وآ ر ال ة عب ل منطق ي آ وف

  )٤٨(. الوحدات العسكريةتكوينالعسكريين العراقيين وبدأوا، من خاللهم، إعادة 
  

 )٤٩(. الستبدال القوات الُمّسرحة، إنشاء جيش عراقي صغير من المتطوعين         ،اقترح بريمر وسلوآومب  
دريب حوالي        دعت الخ  اة               ٤٠،٠٠٠طة االئتالف إلى ت َرق مش ى ثالث ِف وزعين عل ي، م دي عراق  جن

ة  ٢٠٠٤أول فرقة ستكون جاهزة لالنتشار في خريف    . خفيفة، خالل السنتين ونيف القادمتين    ، والثاني
ف  ي خري ع  ٢٠٠٥ف ي مطل ة ف ة  )٥٠(.٢٠٠٦ والثالث مح الخط وف تس د ل" وس ي الجدي يش العراق " لج

تثني الصفوف                 سحب الضباط ال  ب ا ان تس ان عليه ا مؤهلين من قوات صدام القديمة، لكن آ  لحزب   العلي
  )٥١(.البعث وأي واحد من الحلقة الداخلية لقوات األمن القديمة

  
ي عالوي    . تسريح الجيش  ب القادة العراقيون على قرار سلطة االئتالف المؤقتة  بعضلم يوافق  ال عل ق

ان  راقيين إزاء الجيش آ رأآان موقف الع ونث ه األميرآي ا فهم ر مم دًا بكثي م (فالشرطة .  تعقي ي ل الت
د  " لكن القوات المسلحة     ،"مكروهين"والقوى األمنية األخرى آانوا     ) تسرح ًا     آانت توّل ًا واحترام  عطف

اس،        ". هائلين في أرجاء العراق    ان الن ّالوي، آ ام   فوفقًا لع ى الجيش،        بوجه ع آجزء ال   "، ينظرون إل
ة ايتجزأ ة دول راق من هوي ان من الصعب "لع وات "، وآ ول حل شامل للق يعة، قب بة للش ى بالنس حت

  )٥٢(".جيشأي المسلحة وترك البالد محرومة من 
  

راق،              قال   تقبل الع ليث ُآّبه، أحد األعضاء المؤسسين للمؤتمر الوطني العراقي، ومستشار مشروع مس
ة،       ّل الجيش ا    "أنوالحقًا المتحدث باسم الحكومة العراقي م يكن إجراءً    إجراء ح اً لعراقي ل ان  ".  ذآي آ

ديم لمساعدة العراق ف                    هُآّب ان بحاجة للجيش الق ى نظام الحك        ي يعتقد ان السفير بريمر آ ال إل  م االنتق
ديمقراطي ان . " ال كإذا آ ي        ذل انوا ف ذين آ اس ال ض الن تخدام بع اجون الس م تحت ي أنك لك  يعن الس

م  البيروقراطي، وفي الجيش، وفي نظام         ذ        ذا آ  إ، و  الحك ال، عندئ أمين االنتق وّيين وأساسيين لت انوا حي
ر ان  " وأضاف،    )٥٣(،"تأخذونهم على متن السفينة   عليكم أن    اس        تنفي رة من الن داد الكبي م يكن    ...  األع ل
  )٥٣(".خطوة ذآية

  
ات قصر سلطة             "حّل الكيانات "بعد أيام على إعالن      ابقين خارج بواب ود الس ، اجتمعت حشود من الجن

تالف المؤقت داد وحول ،ةاالئ ي بغ ات ف ع  الُمجمّع ادة دف ة بإع بالد مطالب ر ال ة عب كرية األميرآي  العس
و            . رواتبهم ومعاشات تقاعدهم   د بيترايوس يق رال ديفي ان الجن ة الم   دوفي الموصل حيث آ ة   الفرق حمول

د     جوًا ة  الواحدة بع دي                    المئ ة القصر البل ام قبال دة أي ة ع رح طيل ق  . ، تظاهر أعضاء الجيش الُمّس وأطل
ال                ر جال الشرطة العراقيين النار وقتلوا أحد المتظاهرين وجرحوا ثالثة آخرين مما أشعل شرارة أعم

ة عشر رج          . الشغب ا أحرقت       ًالخالل اليومين التاليين، أصيب ثماني ود بيترايوس بجروح آم  من جن
رآيين وعراقيين                      اسيارتا ه  اة أمي ى حي اآن أخرى عل داد وفي أم . مفيز، وقضت أعمال الشغب في بغ
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ب            دفع الروات وف ت ة س تالف المؤقت لطة االئ ًا ان س ة ُمعلن ر السياس ّدل بريم ام، ع رة أي دها بعش بع
  )٥٤(.التقاعد ألعضاء الجيش الُمّسرحومعاشات 

  
تالف التي                ة لالئ ًا ان أمر تسريح الجيش أشعل شرارة المشاعر المعادي قال الجنرال بيترايوس الحق

ة ضد        غّذت التمّرد الناشئ في العراق وأشع       زوات القومي ين "لت الن د ان       ". المحتل ان بيترايوس يعتق آ
  )٥٥(".ن لم يكن مئات اآلالف من األعداء اإلضافيين لالئتالفإعشرات اآلالف "األمر خلق 

  



 

 *٧٨*  

  ٧الفصل 
 (CPA) سلطة االئتالف المؤقتة نقاط ضعف

  
التعليمات  لم ُيعَط أبدًا مجموعة من – اهللا ارآه ب–] بريمر[جّري 
 إلى حٍد  معتمدًا على نفسهفقد دخل المعترك.  من اإلدارةقةالمتناس
  *.أقصى

  
  الجنرال آولن باول

  )٢٠٠٥-٢٠٠١(وزير الخارجية 
  
  

ة المخصصة       ظاهريًا آل من    عندما وصل السفير بريمر إلى العراق، آان بتصّرفه          وال األميرآي  األم
ار       بإمكانه استخدامها لتمويل العمليا     آان واألموال العراقية التي   ادة اإلعم في  . ت الحكومية وبرامج إع

ى           ٢٠٠٣أبريل  /نيسان د وافق عل ونغرس ق ؤخرًا      ٢٫٤، آان الك ذي أنشئ م ار دوالر للصندوق ال  ملي
ار      ادة إعم ل إع ي ألج ي األول ل األميرآ اب التموي ذي سيصبح حس راق ال ار الع ادة إعم ة وإع إلغاث

  .العراق
  

ار العراق  وّزع مكتب اإلدارة والموازنة أول مخصصات لصند  IRRF)  األولوق إغاثة وإعادة إعم
ع تلقّ (1 ذة م االت ُمنف ين خمس وآ ة   ب ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ن (USAID)ي الوآال ر م  ٧٠ أآث

 آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قد خصصت أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار             )١(.بالمئة منها 
  للسفير بريمر   لم يكن ، وهكذا   (CPA)اء سلطة االئتالف المؤقتة      هذه لالستخدام قبل إنش     األول العراق
وال سوى ذه األم ة صرف ه ى آيفي دود عل وذ مح ة  )٢(. نف تالف المؤقت لطة االئ اري س ر ان مستش  غي

ار             المحددةوظيفية  الألوامر  اسعوا إلى إعطاء شكل      ادة إعم ة وإع ود صندوق إغاث  بموجب مختلف عق
ة      تديرها الوآ  التي األولالعراق   ة الدولي ات حول      ترآت . الة األميرآية للتنمي ة وامر الوظ  األ الخالف  يفي

ة        العالقات ال بداية آثارها مؤدية في إطالق هذه   ة األميرآي ة والوآال تالف المؤقت ين سلطة االئ ة ب خالفي
  .للتنمية الدولية

  
ه     فخالفًا ل  ار العراق         ما قام ب ادة إعم ة وإع د         األول صندوق إغاث ان السفير بريمر ق م سيطرته    ، آ   أحك
وال   :  على األموال العراقية التي جاءت من ثالثة مصادر        واقعيًا ابات      المكتسبة و  األم المودعة في حس

ب   ُم ة بموج ارف األميرآي ي المص دة ف ر األجم ذيالم ادرتنفي زو آذار  الص ل غ ارس / قبي  ،٢٠٠٣م
از التي       دئ  وعا ،واألموال المصادرة التي استرجعتها سلطة االئتالف المؤقتة في العراق         نفط والغ ات ال

ذاء    ة      . تسيطر عليها األمم المتحدة بموجب برنامج النفط مقابل الغ تالف المؤقت وسوف تنفق سلطة االئ
والي  ن ٢٠ح ار دوالر م ذه ملي ر        ه ة عش ت أربع ي دام ا الت ة واليته ول نهاي ة بحل وال العراقي  األم
  )٣(.شهرًا

  
______________  

  .٢٠٠٨فبراير / شباط٤آولن باول، وزير الخارجية السابق، ) المتقاعد (مقابلة المفتش العام مع الجنرال  *
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  التمويل األميرآي
ي  اءف انون إنش راقق ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث ان األول ص ي نيس ل / ف ى ٢٠٠٣أبري ، أعط

ار    "و " لمساعدات اإلنسانيةل"الكونغرس توجيهاته بان تستخدم هذه األموال   ادة إعم ل وإع إلعادة تأهي
راقال ونغرس ،"ع ّين الك وال ١٢ وع تخدام األم ًا الس ا  قطاع ة فيه ب اإلدارة والموازن ع تكليف مكت م

(OMB)٤(. في الرسم البياني التالية بتوزيع األموال بين الوآاالت الُمبّين(  
  

   التوزيع النسبي ألموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حسب الوآاالت
  )بماليين الدوالرات(
  

 التوزيع وفقًا لقاعدة التخصيص الوآالة المصدر
  $١،٨٢٠٫٣  (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  $٥١٨٫٣  وزارة الدفاع 
  $١٢٥٫٤  وزارة الخارجية
  $٦٫٠  وزارة المالية

  $٥٫٠  الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية

صندوق إغاثة وإعادة   
  قإعمار العرا

  $٢،٤٧٥٫٠  المجموع
ة          ،سبتمبر/ أيلول ٣٠بيانات  : رالمصد تالف المؤقت ات    (CPA) التقرير ربع السنوي للمفتش العام لسلطة االئ ونغرس الوالي ى آ  إل

   .٥٥، ٢٠٠٤أآتوبر /األولالمتحدة، تشرين 
  

ع           (USAID)باشرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية        ،٢٠٠٣ التعاقد إلعادة إعمار العراق في مطل
ار   ايو،   /وبحلول أي د منحت       م دًا، ُملّ   ١٢آانت ق ة حوالي      عق وال صندوق          ١٫٥زم ار دوالر من أم  ملي

راق   ار الع ادة إعم ة وإع اريع   .األولإغاث ين مش ود ب ة العق مت الوآال   " قس
عبة رامج    " ص ة، وب ة التحتي ل البني ادة تأهي ة"إلع ادرات    " لّين ة ومب يم والزراع حة والتعل دعم الص ل

ة  مليون دوالر لمشاريع البن    ٦٨٠عقد منفرد بقيمة    تلقت بكتل أآبر    . اإلصالح االقتصادي  ة في    ي  التحتي
  )٥(.العراق

  
راق،                    /بعد غزو آذار   ا في الع ة حضور له ة بسرعة إقام ة الدولي مارس، بدأت الوآالة األميرآية للتنمي

ا  ، يعمل محافظة١٨ من أصل    ١٥ مكتبًا مفتوحًا في     ٣٠وبحلول أواسط الصيف، آان لدى الوآالة         فيه
د                  .  موظف ٤٠٠أآثر من    ة تعتم ى وآال عكس ذلك تحّول الوآالة خالل الخمسة عشر سنة الماضية إل

م يكن سوى حوالي       بقوة على المقاولين في حين         م    من الموظفين المنتشرين        ١٢ ل د  وموظف ه م وان ب
  )٦(.آامل في الوآالة

  
  األموال العراقية

ار  ي أي ايو /ف تالف واألم   ٢٠٠٣م ة واالئ ة األميرآي ذت الحكوم ة   ، اتخ وات هام دة خط دة ع م المتح
ار  إمكانية الوصول  (CPA)إلعطاء سلطة االئتالف المؤقتة       إلى األموال العراقية لبرامج إعادة اإلعم

ار   ١٫٧سمح أمر تنفيذي صدر عشية الغزو للسفير بريمر باستخدام             . ولتمويل العمليات الحكومية    ملي
وال دوالر من    ة    األم اط            التي سحبت من مص        المكتسبة  العراقي ة وأودعت في بنك االحتي ارف مختلف

ون  ٩٠٠خالل الغزو، صادرت القوات األميرآية حوالي    و )٧(.مدينة نيويورك بالفدرالي األميرآي     ملي
وال   . دوالر من أماآن مختلفة عبر العراق وعثرت على معظمها في قصور صدام        استخدم بريمر األم

ام،  ه ع بة، بوج ة  المكتس ب الحكومي دفع الروات تخد ل ادة   ام واس اريع إع دعم مش ادرة ل وال المص األم
ار وال  نّف. اإلعم تخدمًا األم ار مس ادة اإلعم ى إلع اريع األول ن المش د م ي العدي يش األميرآ ذ الج
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ه الرسمي        أثرهصادرة، األمر الذي ترك     الُم ل طابع د قلي  على بداية برنامج هام سوف يعطيه بريمر بع
ا      م برن ت إس ة تح تالف المؤقت لطة االئ ر س ي أم د  ف ة للقائ تجابة الطارئ ر ان . (CERP)مج االس غي

اليف المتصاعدة إلدارة          المكتسبةعراقية لاألموال ا  ة التك ى تغطي ادرة عل م تكن ق  والمصادرة وحدها ل
  .(DFI)ولهذا، اعتمدت سلطة االئتالف المؤقتة على صندوق تنمية العراق . وإعادة بناء العراق

  
   (DFI)صندوق تنمية العراق 

رار    ٢٠٠٣مايو /ر أيا٢٢في  ى الق  UNSCR) ١٤٨٣، صادق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عل
ة        آحافظ (DFI) وأنشأ صندوق تنمية العراق      (1483 از العراقي نفط والغ دات ال رار     )٨(. لعائ  طالب الق
داع  اطي  ٩٥بإي ورك االحتي ك نيوي ي بن راق ف ة الع ي حساب صندوق تنمي وال ف ك األم ن تل ة م  بالمئ

ال            آان الذيالفدرالي،   دفع الم ه ل وال من ة سحب األم تالف المؤقت ار   " بإمكان سلطة االئ ادة اإلعم إلع
ة                ة العراقي اليف اإلدارة المدني راق، ولتك زع سالح الع ة، ولمواصلة ن ة العراقي ة التحتي  ،وإصالح البني

د أ          ".  الشعب العراقي   اولألغراض األخرى التي يستفيد منه     ة، فق ة المتبقي ا الخمسة بالمئ ودعت في    أم
  )٩(.١٩٩١صندوق التعويضات التابع لألمم المتحدة للتعويض على ضحايا غزو صدام للكويت سنة 

  
م               م المتحدة رق ابع لألم ة             ١٤٨٣قرار مجلس األمن الت ة االستشارية والرقابي ة الدولي أ أيضًا الهيئ  أنش

راق  راق  (IAMB)للع ة الع ندوق تنمي ى ص راف عل أمين اإلش تخد(DFI)  لت لطة  ولضمان اس ام س
ة االستشارية         . االئتالف المؤقتة  للعائدات العراقية لفائدة الشعب العراقي        ة الدولي ضمت عضوية الهيئ

ي  عوالرقابية للعراق ممثلين من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق ال      رب
ة اله          و. للتنمية االجتماعية واالقتصادية    ة مهم رغم من أهمي ى ال ة،   عل إن يئ م المتحدة    ف في   فشلت     األم

ة   ائها لغاي ين أعض رين األول٢٤تعي وبر / تش ا ان٢٠٠٣أآت س، آم ه  ) اإلدارة ( مجل د اجتماع م يعق ل
تالف           ٢٠٠٣ديسمبر  / آانون األول  ٥األول إال في     دء سلطة االئ ى ب ر من ستة أشهر عل د أآث ، أي بع

  )١٠(.المؤقتة استخدام أموال صندوق تنمية العراق
  

ي نها ارف ة أي ايو /ي راق   ل، حّو٢٠٠٣م ة الع اب صندوق تنمي ى حس ار دوالر إل دة ملي م المتح ت األم
ع الرواتب          ،"لتأمين الحاجات الفورية إلعادة اإلعمار    " ورًا في دف ة ف تالف المؤقت  آما بدأت سلطة االئ

د  ات التقاع ة ومعاش ة العراقي االحكومي ة ، آم ار األولي ادة اإلعم اريع إع ل مش أ)١١(. لتموي فير  أنش  الس
ة        (RRB)بريمر مجلس مراجعة االحتياجات   ا باشر مجلس مراجع ة العراق آم  إلدارة صندوق تنمي

اه                   ين مضخة مي راوح ب ى المشاريع التي تت ة االحتياجات بسرعة الموافقة عل  دوالر ونظام   ٦٠٠ بقيم
ى      ")١٢(. ماليين دوالر للسكك الحديدية    ٤ بقيمة   اتصاالت بالراديو  ، "أفضل ] صف و[بسبب االفتقار إل

ل                   واريك الحظ السفير جيمس     نفط مقاب امج ال ة لبرن تالف المؤقت ل سلطة االئ ّين من ِقَب ، الشخص الُمع
  )١٣(. في العراقلسلطة االئتالف المؤقتة" الحساب المصرفي "أصبح  صندوق تنمية العراقان الغذاء،

  
انونين تنظ     ٢٠٠٣يونيو  / حزيران ١٥في   ة ق تالف المؤقت ان صندوق    ، أصدرت سلطة االئ ين يحكم يمي

ة                  الأعطى   ) ١٤(.(DFI)تنمية العراق     وال صندوق تنمي ى أم ة عل انون السفير بريمر السيطرة الكامل ق
ا   ه إنفاقه ى توجي ادر عل ده الق ون وح ى ان يك راق عل ة  )١٥(.الع ة مراجع ر هيئ انون اآلخ تبدل الق  واس

ات  رامج (RRB)االحتياج ة الب ة مراجع ا الت(PRB) بهيئ ًا إياه وال ، معطي تخدام أم ات الس وجيه
ار االقتصاد               ، يصندوق تنمية العراق بطريقة شّفافة لتلبية حاجات العراق اإلنسانية ودعم إعادة اإلعم

الح، و      زع الس رامج ن لة ب ة، ومواص ة العراقي ة التحتي اريع إلصالح البني ل المش اليف  دوتموي ع تك ف
  )١٦(.اإلدارة المدنية في البالد
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  (PRB) هيئة مراجعة البرامج

رامج             ة الب ة مراجع ديرًا لهيئ ون، م ر ماآفرس ادية، بيت ة االقتص د للسياس ديره الجدي ر م ّين بريم ع
(PRB).)ادة         )١٧ اريع إع ات مش ن اقتراح رًا م ددًا آبي ون، ع اد ماآفرس ت إرش ة، تح ت الهيئ  راجع

تالف     لطة االئ ه س عى إلي ب ان تس ا يج ول م دير اإلداري ح ى الم يات إل دمت توص ار، وق اإلعم
ة المؤ ى ماآفرسون       )١٨(.قت ه إل ز  " أعطى السفير بريمر تعليمات ة     لتعزي تالف المؤقت أهداف سلطة االئ

وارد                 الرامية إلى تنشيط انخراط العراقيين في عملية التخطيط المالي ونقل مسؤولية وضع الموازنة لم
ة    ة المؤقت ى اإلدارة العراقي ة إل راق المالي نو ،"الع ن لك م يك اك  ل وى  هن ي و س ل عراق ي  ممث د ف اح

إلغاثة وإعادة  "مج خطة تمويل شاملة     ا آان من المفترض أيضًا ان تطور هيئة مراجعة البر         )١٩(.الهيئة
  )٢٠(.نتج أبدًا مثل هذه الخطة، لكنها لم ُت"إعمار العراق

  
لم تكن األموال العراقية التي تحت      ف ،"منظمة دولية "وألن سلطة االئتالف المؤقتة آانت تعتبر قانونيًا        

يطرت ة   س ة األميرآي وانين التعاقدي عة للق ة قواني    . ها خاض تالف المؤقت لطة االئ ّورت س ذا ط ا نوهك ه
وال   ال بالتفصيل القواعد   حددتسلطة التيلل ٣التعاقدية الخاصة الُمتضّمنة في المذآرة رقم      ستخدام أم

راق   ة الع ندوق تنمي ة األش . (DFI)ص ن جمل ود    يام نح العق روط م ذآرة ش رى، وضعت الم ء األخ
ّددت ال ا راق وح ة الع ن صندوق تنمي ة م ة مسلُممول دلتندات المطلوب ف عق ل مل دت بصورة . ك وعه

ة               يس النشاطات التعاقدي ى رئ ة إل تالف المؤقت ود سلطة االئ  في  (HCA)ملحوظة مهمة تنفيذ آافة عق
  )٢١(.سلطة االئتالف المؤقتة

  
د أ  ا  ىعطوق ة أيضًا التوجيه يس النشاطات التعاقدي ة إال إذا   إلدارة العقت رئ ة العراقي ان ود الوزاري آ

دير  ةم تالف المؤقت لطة االئ ى أيس د أعف د ا ق ن  وزارة بع ت م ادرة  لتثب د ق ة تعاق ا وضعت أنظم أنه
تالف        )٢٢(". لضمان االستخدام واإلدارة الشفافة لألموال العراقية      وآافية"  بحلول نهاية والية سلطة االئ

و آهذه  المؤقتة، آان بريمر قد أعطى شهادات        ة دأبت          . زارتينل وزارات العراقي ر ان ال ام   غي ى القي عل
ذآرة     ببصورة منتظمة    ة     ٤التعاقد بصورة مستقلة، منتهكة الم تالف المؤقت دة سلطة االئ ة م ار  . ، طيل أث

ول اإلش   رة ح واجس خطي ًا ه دوليون الحق ون وال دققون األميرآي تالف راالم لطة االئ ف الضعيف لس
  )٢٣(.شلها في فرض تطبيق إجراءاتها التعاقدية الخاصةوف المؤقتة على صندوق تنمية العراق

  
  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

ران  ١٦في   و   / حزي ة العراق         ٢٠٠٣يوني وال صندوق تنمي  (DFI)، سمح السفير بريمر باستخدام أم
د     ة للقائ امج االستجابة الطارئ ن الوحدات األ      (CERP)  لبرن ذي مّك د ال ام الجدي امج اله ة  ، البرن ميرآي

ة  ن االمقاتل ات   م ة حاج م لتلبي غيرة الحج ار الص ادة اإلعم اريع إع ة لمش وال العراقي تخدام األم س
راقيين ترآة     . الع ة المش وة المهم د ق يز، قائ اردو سانش ق أول ريك ام، أصدر الفري ة أي دها بثالث  ٧-بع

(CJTF-7) ر ي، األم تجابة ا     ٨٩ التجزيئ امج االس م برن ي تحك وانين الت وجزًا الق د  ، م ة للقائ لطارئ
ك الخاصة      ا تل ى أنه ة عل اريع المؤهل ّددًا المش اء"ومح ادة ، واإلصالح،بالبن وين، وإع ادة التك  وإع

اء راق   ل اإلنش ي الع ة ف ة والمادي ة االجتماعي ة التحتي د   )٢٤(".لبني ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ا برن  نم
(CERP)     ات المتحدة وًال من الوالي يًا ُمم ًا أساس ذي    ليصبح برنامج راق، وال ي الع ار ف ادة اإلعم  إلع

ن  ر م ة المطاف أآث ي نهاي ى ف ة ٣٫٥تلق ول نهاي ة بحل ن المخصصات األميرآي ار دوالر م ام  ملي الع
٢٥(.٢٠٠٨(  
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ة          البرنامج بوقت قصير، وسّ     هذا بعد إنشاء  عت سلطة االئتالف المؤقتة حدود برنامج االستجابة الطارئ
د  ى ا  (CERP)للقائ اق عل بة لإلنف ز  بالنس اريع، وع الء    هت قوانينزلمش ين وآ ادة بتعي ة الق ، مطالب

د                ة للقائ امج االستجابة الطارئ وال برن ق استخدامهم ألم ان الضباط      . مشتريات ُمدربين لتوثي ان بإمك آ
ة  ٥٠٠،٠٠٠العاديين المسؤولين عن قيادات إقليمية استالم     دوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئ

اريع د للمش ان ،للقائ تالم  وآ ة اس ادة األلوي ان ق ت.  دوالر٢٠٠،٠٠٠بإمك رامج آان ة الب ة مراجع  هيئ
  )٢٦(. عند استنفاذها هذه المخصصاتمن شريحة إضافية  دفععلىتوافق 

  
د  ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ل برن ين (CERP)جع رآيين تحس كريين األمي ادة العس ن للق ن الممك  م

ق اإلصالح   ن طري ة ع ات العراقي اة المجتمع دارس،   حي اء الم ادة بن ور، وإع ريع للطرق والجس  الس
ات ة النفاي ة الصحية وإزال ين العناي ود )٢٧(.وتحس ي جه يًا ف ًا دورًا أساس امج الحق  وسوف يلعب البرن

  . التمرد في العراقمكافحة
  

  مشاآل تأمين الموظفين
ا                  ادة اإلعم ان مكتب إع ر والمساعدات   بعد وصوله إلى بغداد بوقت قصير، استبدل السفير بريمر أرآ

انية  ة  (ORHA)اإلنس ية واالقتصادية واإلداري ة السياس تالف المؤقت لطة االئ ام س م أقس ي ، ونّظ  والت
ا        ل تقريبًا   مشابهةتضع الموازنات والتخطيط التي آانت       ان بريمر يألفه . لبنية التقليدية للسفارات التي آ

ة  تالف المؤقت لطة االئ توعبت س ن ٦٠٠اس وظفم ادة اإلي م ب إع انية مكت اعدات اإلنس ار والمس  ،عم
ا ه إل       لكنه ة إلي ت بحاج ا آان ى م ل إل ن ان تص د م ت أبع ار    ردا ظل ادة اإلعم ة وإع امج اإلغاث ة برن

  )٢٨(.المتعاظم
  

ي  ار٢١ف ايو / أي لطة    ٢٠٠٣م ي س ه التقصير ف ة أوج ويتز لمعالج دفاع وولف ر ال ب وزي رك نائ ، تّح
ى وزا         تية           االئتالف المؤقتة عن طريق إرسال توجيهات إل ة واللوجس ا اإلداري ة حاجاته رة الجيش لتلبي

ة في القصر     لل ًا فتح الجيش فورًا مكتب  )٢٩(.والتعاقدية تالف المؤقت تعاقد في المرآز الرئيسي لسلطة االئ
الجمهوري في بغداد، وعّين عقيدًا من الجيش لقيادة المكتب الجديد، وعندما وصل العقيد إلى هناك في                

اك    انه لم يكن  ، وجد   ٢٠٠٣يونيو  /نهاية حزيران  ة    سوى  هن ين الموظفين إلدارة        مسؤولي  ثالث د ب  تعاق
ة      تالف المؤقت لطة االئ ال س ة أعم ى    و )٣٠(.(CPA)آاف ة إل ة ماس ان بحاج وظفين   الآ ن الم د م مزي

ى  ، العنصر األساسي في تحديد نطاق العقود، أيالمؤهلين للمساعدة في إنتاج بيانات العمل      د  ال وإل مزي
ود يشكو   ظل والية سلطة االئتالف المؤقتة،  طوال. راجعة مستندات التعاقد  من المحامين لم    مكتب العق

  )٣١(. الموظفينفيمن نقص خطير 
  

ك التي     ذات داللة عن آل       آانت مشاآل الموظفين هذه      ي   تل ة       ُتبل تالف المؤقت دون  . آامل سلطة االئ فب
ذي  "الجّرنظام  "ى   إل (CPA)عملية توظيف رسمية قائمة، لجأت سلطة االئتالف المؤقتة          ه      ال ّدد في  ُيح

ب    ى مكت ات إل لون الطلب م يرس ن ث ى أساس مؤقت وم وظفين عل ن الم اتهم م ارين حاج ار المستش آب
و ابع لسارالم رية الت لطة  لد البش ات س ال طلب دها بإرس وم بع ذي يق داد، ال ي بغ ة ف تالف المؤقت طة االئ

ب    ى مكت ة إل تالف المؤقت ي  االئ لطة ف اغونالس ان)٣٢(.البنت دأ      آ ذا ب دًا، وهك ًا ج راء بطيئ ذا اإلج  ه
ة              ي في سلطة االئتالف المؤقتة ف     المسؤولون االت الفدرالي  العراق توظيف الموظفين مباشرة من الوآ

ة       قسم  تقديمهم إلى  ثمو ة أيضًا من        )٣٣(. الموارد البشرية للمعالجة الفوري تالف المؤقت  عانت سلطة االئ
ات     ٢٠٠٣ من السبب انه، في صيف         ًاآان جزء . لموظفينفي ا معّدل التغيير العالي جدًا      ، آانت الوالي



   *٧الفصل * 
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ع معظم الناس عقود عمل لدورات من ثالثة        المتحدة ال تزال تتوقع إقامة قصيرة في العراق، وهكذا وقّ         
  )٣٤(.أشهر

  
ة، أرسل البيت األبيض                       تالف المؤقت بسبب العدد الذي ال يحصى من مشاآل الموظفين في سلطة االئ

ة        آاتيا بولّوك،     توظيف المعاونة الخاصة للرئيس لشؤون موظفي الرئاسة، للمساعدة في تطوير وثيق
ة        . (JMD)مشترآة   أخير وثيق ى الموظفين           توظيف أنتجت بولّوك دون ت  مشترآة شملت الحاجات إل

ة، و االت الفدرالي اولينمن من الوآ يشرآاءال و،المق تالف ف ة الت.  االئ ى يدعت الوثيق  ُعرضت عل
ت  ان المش وز األرآ ي تم و /رآة ف دود    ٢٠٠٣يولي ة بح تالف المؤقت لطة االئ وظفين لس ى م  ١٢٠٠، إل

 العسكرية   المراآز  مألت األرآان المشترآة بسرعة        )٣٥(. سيضاعف حجمها   آان  األمر الذي  ،شخص
ى                    مراآز الوظائف   لكنها تجاهلت     ات الحصول عل ة إلرسال طلب ة قائم ديها آلي م يكن ل ه ل ة ألن  المدني

د     )٣٦(.الت المدنية موظفين إلى الوآا   يس دي غراف     قال العقي تالف          دن دير الموظفين في سلطة االئ ، م
ة  وظفين ا"المؤقت ة الم دنيين  ن ورق ى  .... الم ت تبق ي   آان دهم ف ة أح ى طاول ر  [عل ب وزي مكت
  . )٣٧(]"الدفاع

  
ي نها ةف دفاع ٢٠٠٣ ي ر ال فيلد ، نشر وزي راق رمس ًا للع يمفريق وظفيلتقي تالف   وضع م لطة االئ  س

ة  " خلص تقرير الفريق إلى ان سلطة االئتالف المؤقتة آانت         .مؤقتةال ة  منظم ة تطفلي ] تسعى  ["التقاطي
ات المتحدة         العناية  البراعة و للتطلب  مّول  حيذ أآبر ت  فإلى تصميم وتن   اريخ الوالي ة في ت  وجد   )٣٨(".فائق

وظفين، أيضاً   ام إدارة الم ول نظ ة ح تالف المؤقت لطة االئ ام لس تش الع دقيق للمف اآًالت  والحظ ان  مش
ي   " ف ف ات التوظي لطةحاج ة  س تالف المؤقت ر   االئ ت تتغي وظفين    آان دد الم ث ع ن حي تمرار م باس

وب ة " المطل تالف المؤقت لطة االئ ى   وان س ادرة عل ن ق م تك اظل جالت  االحتف ة بس داد  دقيق ألع
  )٣٩(.موظفيها

  
ا تحتاجه       مع عدد من الموظفي    تعمل سلطة االئتالف المؤقتة     آانت واليتها،   طوال ن أقل بنسبة الثلث مم

ذي خدم          ل والحظ الفريق أول ا      )٤٠(.متواصالً  التغيير في الموظفين     بينما آان  ري أوستر ال متقاعد جيف
دير اإلداري  ب الم فة نائ يبص ذي الرئيس ابط التنفي الل والض ىإذا : "٢٠٠٤ خ ادرًا عل ن ق م تك  ل

ى  ا لموظفالحصول عل دة م ًا،٩٠ م ك يوم ذ  فإن ًا ل تأخ دةموظف ًا٦٠ م دما ." يوم ّم عن ّلت لطة   ح س
ة   تالف المؤقت ران ٢٨ في  االئ و  / حزي اك سوى    ، ٢٠٠٤يوني م يكن هن  طوال سبعة أشخاص خدموا    ل

 )٤١(.مدة البالغة األربعة عشر شهرًا لوجود سلطة االئتالف المؤقتةال

 

  ٣١٦١  القانونأحكام قسم
تالف المؤ         ٢٠٠٣خالل منتصف صيف     ًا ان سلطة االئ ة سوف     ، أصبح جلي دة أطول من      ل تستمر قت م

اغون   القيادة في   بضعة األشهر التي تأملتها    دعم              .  البنت ة حاجات الموظفين بسرعة ل ذا قفزت تلبي وهك
افي      تآان. االحتالل إلى رأس قائمة األولويات     دد الك ديم الع رة في تق  الوآاالت المدنية األميرآية ُمقّص

د  ًا جدي اغون فريق كل البنت ذا ش وظفين، ول ن الم ت  م ي البي ب االتصاالت ف ي مكت وظفين ف ع الم ًا لجم
املين      ف الع ى وتوظي ور عل ل العث يض ألج اعدات      . األب ار والمس ادة اإلعم ب إع رار مكت ى غ فعل

ة         (ORHA)اإلنسانية   دراليًا خاصًا للمنظمات المؤقت ًا ف  ٣١٦١ القسم  –، استخدم الفريق الجديد قانون
ات ا         ٥في العنوان    وانين الوالي ة           –لمتحدة    من مجموعة ق تالف المؤقت  إلمالء المراآز في سلطة االئ

رعة م   . بس ام القس محت أحك روط      ٣١٦١س ز وش نيف المراآ د بتص ر الُمقّي درالي غي التوظيف الف  ب
  )٤٢(.المنافسة
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ه ظ        وعلى الرغم من انه آان لفريق التوظيف في البنتاغون أداة توظيف فعّ            ة، إال أن ة وفعلي  بحاجة   لال

ار               لديهمن الذين   إلى خزان من المرشحي    ادة إعم ة وإع ة إغاث دعم عملي  المهارات والتجارب المناسبة ل
من أصحاب    وألن الخزان الجاهز غير موجود، آان العديد من الموظفين الذين أخذهم الفريق             . طارئة

ؤهالت ال ة لالم وا  لهزيل ي ُعين ائف الت الوظ ك،  )٤٣(.ه ى ذل الوة عل إن ع ب  ف اغون لمكت تخدام البنت  اس
اال  ان االتص يض آمك ت األب ي البي ار ال لت ف ف آب ؤولينتوظي ّرض مس ذه  ع ات ه ود التهام الجه
  .التسييس

  
ة            ٢٠٠٤بحلول ربيع    تالف المؤقت وظيفهم    ، آان أآثر من عشرين بالمئة من موظفي سلطة االئ ّم ت د ت   ق

م جبمو ام القس اهم و. ٣١٦١ب أحك يس ارآون ف ة المش ا أن خمس ة أخرى آم ين بالمئ تالف بثالث  االئ
ة           ١١٩٦ من أصل      ١٤٩ لم يكن سوى   . مئة آانوا من المقاولين   بال تالف المؤقت  موظف في سلطة االئ

(CPA) ة ات المدني ن المؤسس حبوا م د س ة  و.  ق ة والوآال ن وزارة الخارجي ؤالء م م ه اء معظ ج
ة   ة األميرآي ة ووزارة المالي ة الدولي ة للتنمي كرية   . األميرآي ولها العس ن أص دفاع م حبت وزارة ال وس

ر من                 )٤٤(.ي العدد المتبق  لتأمين  قصّرت الوآاالت المدنية في البيروقراطية الفدرالية في جمع عدد أآب
ة                        ة طارئ دعم عملي ة وال الموظفين ل وارد المالي ديها ال الم م يكن ل ه ل  وأثبت   )٤٥(.الموظفين للعراق ألن

  .الوضع األمني العراقي في العراق أنه آان رادعًا
  

  لوظائفل المهارات مطابقة
ةمّث تالف المؤقت ابع لسلطة االئ ة الت و مكتب اإلدارة والموازن وظفينل موظف ع الم .  مشاآل السلطة م

لطة             ي س ة ف ب اإلدارة والموازن دير لمكت ر، أول م د أوليف د ديفي ري المتقاع د البح دأ العمي دما ب عن
وعندما .  شخصًا لتلبية مهمته الضخمة    ٣١، طالب بـ    ٢٠٠٣يونيو  /االئتالف المؤقتة عمله في حزيران    

اني        وفمبر   /ترك بعد خمسة أشهر، في تشرين الث د ُأملئت          ٢٠٠٣ن زه ق ة من مراآ ان أربع ّل  )٤٦(.، آ  ح
 لمكتب اإلدارة والموازنة في واشنطن، محل أوليفر، فوجد أوجه تقصير             آان يعمل  الذي   ِبنيترودني  

ة   ت ان ما ِمن أحد من موظفيه       ياآتشف ِبن . خطيرة في أعداد الموظفين والمهارات     ى موازن قد عمل عل
 إطالقًا ولم يخضعوا  لديهم نسبيًا ال تجارب  لدي من الشباب  موظفين  الآان  . "العراقأن يرسل إلى    قبل  

و      "ت  ي قال ِبن " ألي تدريب خاص سواء في الشرق األوسط أو حول مسائل الموازنات           ا ل ر، فيم د أفك ق
د             ذا الوضع من جدي ل ه ى مث ا سوف نسحب بعض الموظفين        ،عدنا إل ين المتواجدين   إنن في  "  المهني

  )٤٧(.واشنطن
  

  (IRDC)مجلس إعادة إعمار وتنمية العراق 
راق     ة الع ار وتنمي ادة اإلعم س إع ث مجل وزير فاي ل ال ويتز ووآي وزير وولف ب ال أ نائ  (IRDC)أنش

ار والمساعدات     استخدم .  العراقي تواصل الواسع المدى  لتعزيز التوعية الثقافية وال    ادة اإلعم  مكتب إع
 أعضاء مجلس إعادة إعمار وتنمية العراق        ومن ثم سلطة االئتالف المؤقتة     ، أوالً (ORHA)سانية  اإلن
راقيين في المنفى    .  آمستشارين تقنيين للوزارات العراقية وللمكاتب في المحافظات   ١٥٠الـ   هؤالء الع
م في    آان عندهم وضع قانوني غامض أبعدهم عن زمال– الذين آان معظمهم مواطنين أميرآيين  – ئه

راقيين    (سلطة االئتالف المؤقتة     د بعض ال       )٤٨(.)آما وعن المواطنين الع  في سلطة     مسؤولين  آانت عن
ة تالف المؤقت أن بعض أعضاء االئ راق  هواجس ب ة الع ار وتنمي ادة إعم وا (IRDC)مجلس إع  حمل

ي                         ا سياس ات يسيطر عليه ط مع فئ ك رواب ا في ذل ون في   معهم ربما خلفيات سياسية مثيرة للمشاآل بم
  )٤٩(.المنفى
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ة العراق         لم يحقق سوى     ار وتنمي ادة إعم ال،    .  النجاح عدد قليل من أعضاء مجلس إع ى سبيل المث فعل

ار         )٥٠(.ِسنان الشبيبي، الحقًا حاآمًا للبنك المرآزي العراقي        . اصبح د  ادة إعم امج مجلس إع لكن برن
راق  ة الع اموتنمي ق النجاح الع ا يكون عن تحقي د م ان أبع و. آ ي فه انى من الضمور القاسي ف د ع  ق

َق سوى   . عضويته م يب ة ل تالف المؤقت لطة االئ رة لس ام األخي ي األي ن ٢٧فف ادة  عضوًا م مجلس إع
  )٥١(. على جدول الخدمة في سلطة االئتالف المؤقتةإعمار وتنمية العراق

  
ان سيئ التخطيط وُأدي          مجلس إعادة إعمار وتنمية العراق     بّينت دراسة ألوضاع   ر      انه آ ر بصورة غي

ّم                مجلس   التجربة  ف )٥٢(.آافية ذين ت راء ال بقًا من الخب ادرات مخططة مس ى آ الصعبة أآدت الحاجة إل
ة                     ة إغاث ه عملي د تجري في ة واالقتصادية لبل إعدادهم بصورة جيدة ويفهمون األسس الثقافية والتاريخي

  )٥٣(.وإعادة إعمار آبرى
  

ام    ب  الواليات المتحدة لم تكن جاهزة       ورغم آون  ى نطاق              وجه ع اء عل ادة بن ة احتالل وإع ام بمهم  للقي
ة    .  ان وآالة واحدة دخلت وأدت مهمتها بصورة رائعة        ، إالّ ٢٠٠٣واسع في العراق سنة      وزارة المالي ف

ار     ، عملت أوًال مع     آافية ومؤهًال بصورة جيدة   األميرآية التي أرسلت فريقًا بأعداد       ادة اإلعم مكتب إع
 للمساعدة   ٢٠٠٣ سنة   (CPA) ومن ثم مع سلطة االئتالف المؤقتة        (ORHA)والمساعدات اإلنسانية   

  .في الحؤول دون انهيار االقتصاد العراقي
  
  
  
  
  
   
  

  
  
  

  

  



 *٨٦*   

  ٨الفصل 
  وزارة الماليةتوزيعات

  
تحويل وآان . ُمدمرًا] في العراق[آان النظام المصرفي 

األموال اإللكتروني المتوفر للناس في البلدان النامية غير 
 نظام الدفع في العراق معادًال مما جعل،  فعليًاموجود

  *.تي من طراز  قديمةلسيارة فورد
 
  

  تايلور. يجون ب
  )٢٠٠٥-٢٠٠١(ؤون الدولية نائب وزير المالية للش

 
  

، وجدوا ٢٠٠٣بريل أ/اء من وزارة المالية األميرآية إلى بغداد في نيسانرعندما وصل أول فريق خب
 المصرفية لبنك الرافدين وبنك الرشيد سلسلة الفروعفقد نهب السالبون . مدمرًاالنظام المالي العراقي 

 فرعًا لبنك الرافدين، أآبر ١٧٠ من أصل نيناث لم يكن سوى. ونهبوا محتويات الصناديق الحديدية
 في البنك المرآزي العراقي الخزنات الحديدية آانت )١(.مصرفية في البالد، مفتوحينفروع سلسلة 

قد ُسحب آان و )٢(.غارقة بالمياه نقدية مليون دوالر فقط من الذهب وعلى أوراق ٣٥٠تحتوي على 
مايو، آانت الوزارات /في مطلع أيارو.  البنك قبل الحربقرابة مليار دوالر من العمالت األجنبية من

عاني ُت آما ان عملة البالد آانت ،ُمفلسة وغير قادرة على دفع الرواتب ومعاشات التقاعدقد أصبحت 
  .من عدم االستقرار الخطير

  
 لمكافحة هذه المشاآل المدمّرة، داعمين النظام ٢٠٠٣عمل فريق وزارة المالية خالل ربيع وصيف 

 مؤمنين صدورالمصرفي العراقي، ومعيدين دفع رواتب الموظفين، وساهرين على استقرار العملة، و
 المفاوضات التي  آانت آما).موراتوريوم( ديون العراق الدولية تسديدقرار رسمي بتأجيل إعادة 

ن هذه الجهود من بيآانت . بنسبة ذات شأن تلك السنة، سوف تخفض هذه الديون من الحقًا ستبدأ
 تالحو، (CPA)المؤقتة   سلطة االئتالف قيامالجهود األآثر نجاحًا واألآثر أهمية خالل مطلع فترة

 إلى اقتصاد القائم على الدولة اقتصاد العراق  الهدف األآبر لتحويللكن. االنهيار المالي للبالددون 
  . أآثر صعوبة بكثير انهثبتي مبادئ السوق الحرة سوف تدفعه

 
  
 

__________  
: نيويورك (١١/٩ للنظام المالي الدولي في عالم ما بعد المعروفةالقصة غير :  جون بي تايلور، المقاتلون العالميون *

٢٠٠، صفحة )٢٠٠٧دبليو دبليو نورتون، 



  *٨الفصل * 

 *٨٧*  

 

 دفع الرواتب العراقية
، بدأت سلطة االئتالف المؤقتة دفع الرواتب ومعاشات التقاعد الحكومية ٢٠٠٣مايو /في أيار
 وألجل إنهاء عدم اإلنصاف في. (DFI) وأموال صندوق تنمية العراق المكتسبةمة األموال مستخد

 تسمح فئات من أربع ةشهريالمدفوعات من الجديد نظام صدام للدفع، وافق السفير بريمر على ُسّلم 
 )٣(. دوالر في الشهر٢٥٠ أو ١٥٠، ١٠٠، ٥٠للموظفين المدنيين، استنادًا إلى درجتهم، باستالم 

 في بغداد، مع وزارة المالية العراقية لتطوير جدول رواتب  األميرآية وزارة الماليةموظفوعمل و
الذين حافظوا على سالمة سجالت ) العراقيون( الوزارة موظفوقام . للموظفين المدنيين والمتقاعدين

واستخدمها  ، إلى سلطة االئتالف المؤقتةبتسليم هذه الجداولجداول الرواتب عندما بدأت الحرب، 
 طالب آبار ومن ثم )٤(.آبار مستشاري بريمر لتطوير سجالت الموظفين لكل وزارة من الوزارات

 دفع الرواتب استنادًا إلى درجات جداول الرواتبالالزمة لالموازنات ب  في السلطةالمستشارين
رًا في الشهر بموجب  دوال٥٠تلقى الُمعلمون مثًال، . لرواتبهاتلقت بعض المهن رفعًا فوريًا . الجديدة

في البداية ال   استخدمت سلطة االئتالف المؤقتة)٥(. عشرة أضعاف قدرهاالنظام الجديد، أي بزيادة
 توضب األموال النقدية  هذه آانت)٦(. لدفع الرواتب المكتسبة مليار دوالر من األموال العراقية١٫٧

 جوًا إلى بغداد رسلوُتألواح خشبية  على وتوضعفي رزم في بنك االحتياط الفدرالي في نيويورك، 
 ١٢ السنة التالية، ناقلة أآثر من سوف تستمر في الحصول طوالاألموال نقل آانت رحالت . للتوزيع

من الواليات المتحدة إلى بغداد لتمويل الموازنات العراقية ،  من النقدطن ٢٣٧٫٣ أو ،مليار دوالر
  )٧(.ومشاريع إعادة اإلعمار

  
 إلى بنك االحتياط اتصاله الهاتفي مدير مكتب وزارة المالية للمساعدة التقنية، ِجد سميث،تذّآر 

فضحك : " الصغيرة النقدية مليون دوالر من القطع٢٠الفدرالي في نيويورك للمطالبة بأول شحنة من 
 عندما وصلت األموال، حّمل آبار موظفي سلطة االئتالف )٨(" لديك؟ طائرةآم: لأالمسؤول هناك وس

، سباربن في شاحنات وسيارات شيفروليه –" قدمالرات ُكب"  تسمىوآانت –قتة آتًال من النقد المؤ
 آبار وآان.  لدفع الرواتب والتكاليف األخرىنة من الوزاراتآل وزارة معّيوسلموها شخصيًا إلى 

فع ن عملية الدأ وعلى الرغم من )٩(. األموال على موظفي الوزارات يوزعون العراقيينالمسؤولين
 ضخ لتوفير الرواتب، والعاجلة، إال أنها لّبت الحاجة الصحيحة للمحاسبة لالزمةافتقرت إلى الرقابة ا
  . والحؤول دون حدوث أزمة سياسية،المال في االقتصاد

  
 والبنك المرآزي ةلدى وزارة المالية العراقياألميرآية العاملين تحرك مستشارو وزارة المالية 

يونيو /بحلول أواخر حزيرانو.  للرقابة خضوعًا أآثر رواتبنظام دفع إلنشاءالعراقي بسرعة 
عيد فتح ، آانت اإلجراءات قد وضعت لدفع الرواتب الحكومية عبر بنك الرافدين الذي ُأ٢٠٠٣

 عبر آخر فرعًا ٨٥أغسطس في بغداد، مع / بحلول آبعامًال فرعًا ٤٦آان هناك . فروعه بسرعة
  )١٠(.البالد

  
 ُدفعت آلها ،(CPA)ئة من مدفوعات الرواتب خالل والية سلطة االئتالف المؤقتة  بالم٩٠أآثر من 

 من نقل جوًاآانت ُت تيال (DFI) أو من أموال صندوق تنمية العراق المكتسبةما من األموال إ
 من المفتش المالي لسلطة االئتالف المؤقتة إلى البنك المرآزي، ومن ثم إلى وتذهبالواليات المتحدة 

 في شهادته أمام ، ذآر جون تايلور، نائب وزير المالية)١١(.بنك الرافدينفروع  عبر سلسلة يهامستلم
، ان أآثر ٢٠٠٣يونيو /لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ خالل األسبوع األول من حزيران



  *توزيعات وزارة المالية* 
 

 *٨٨*  

 ابة على أنها بمث ومتقاعد بدأوا يتلقون مدفوعات منتظمة، ووصف المدفوعاتموظف مليون ١٫٥من 
  )١٢(".ولي للشعب العراقياألمالي الحياتي الخط ال"
  

خطًا  "وفراالجديد الرواتب م مدفوعات ّل ان مدفوعات سلطة االئتالف المؤقتة وُسوعلى الرغم من
القائم على قتصاد االفي . "للعديد من العراقيين، إال انها آادت ان تسبب ثورة بين عمال النفط" حياتيًا
 قال األميرال ديف أوليفر، مدير ،"رته سياسة صدام االقتصادية الكارثية للعراق طّوي الذوحيد منتج

ن على معاملة خاصة ي النفط معتادلآان عما "،مكتب اإلدارة والموازنة في سلطة االئتالف المؤقتة
 ُسّلم بأعدادوعدت سلطة االئتالف المؤقتة ".  في اإلعراب عن عدم رضاهمترددوا ولم ي،مدلّلة

 وزارات النفط والكهرباء تعمل دون احتجاجات جعلاألمر الذي "سبتمبر، /ديد في أيلول جرواتب
 لسلطة االئتالف المؤقتة ثالثة عشر تصنيفًا للخدمة المدنية، آل واحد ٣٠  رقم أنشأ األمر)١٣(."تذآر

  .)١٤(. تعكس ُسّلم الخدمة المدنية األميرآيالمهنيُسّلم المنها ُمقّسم إلى عشر خطوات على 
  

   مليارات الدوالرات إلى بغداد جوًانقل

 
 على صندوق تنمية العراق (CPA)اعتمدت سلطة االئتالف المؤقتة 

(DFI) لتمويل تشغيل الوزارات ولدفع تكاليف مشاريع إعادة 
 لصندوق تنمية العراق المحفوظ في  العائدآان المال النقدي. اإلعمار
 جوًا إلى بغداد ُينقلورك  في بنك االحتياطي الفدرالي في نيويحساب

تبّين أن . بكميات آبيرة جدًا آلما طالبت سلطة االئتالف المؤقتة بذلك
 في  النقدية للعملةجّوًا أآبر تحويل محمول وهي آانتهذه الشحنات، 

  الخشبيةلوحةيوضع على الآان . ستيًا هائًالج تحديًا لوُتشكِّل ،العالم
رزمة،  ٦٤٠ العراق تنميةلصندوق ة التي تحمل األموال النقدية يالعاد
 ُمحّملة ةآانت آل لوح.  ألف ورقة نقدية مؤلفة من آانتآل رزمةو

 جوًا إلى تنقلآانت اللوحات و. )رطل ( باوند١٥٠٠تزن حوالي 
ترسل من ثم إلى البنك المرآزي العراقي ومطار بغداد ليًال 

  )١٥(.لإليداع
  

 ٢٠ يحملآان ألموال إلى العراق لنقل اأول جسر جوي طارئ 
في آانون .  بسرعةارتفع لكن حجم الشحنات ،مليون دوالر

 قدرهاشحنة  ، طلبت سلطة االئتالف المؤقتة٢٠٠٣ديسمبر /األول
لعملة األميرآية لفرد نآانت آنذاك أآبر إنفاق مو مليار دوالر، ١٫٥
لكن هذا الرقم القياسي سرعان . )١٦(. تاريخ بنك االحتياط الفدرالييف

  مليارات٤  عندما ُنقل جوًا،٢٠٠٣يونيو / في حزيرانحطيمهتّم تما 
دوالر إلى العراق قبيل نقل سلطة االئتالف المؤقتة السيادة إلى 

  .الحكومة العراقية المؤقتة
  

  



  *٨الفصل * 

 *٨٩*  

  صرف العملةسعر 
  هواجس حول نوعين مختلفين من العملة األميرآية وزارة الماليةي الرسميين فلدىقبل الحرب، آان 

في شمال العراق، استخدم األآراد العملة العراقية القديمة المعروفة .  التداول في العراق قيدتاآان
في و. العملة األصلية ُصنعت في سويسراطبع الذي ُسّمي آذلك ألن لوحات " السويسري"بالدينار 

 ان آون دينار صدام آان ُمزينًا.  صورة صداميحملالذي " صدام"الجنوب استخدم العراقيون دينار 
منه  فئتان فقط هناك آما آانت ه، آان من السهل أيضًا تقليدفقد.  المشاآلل إحدى شّكبصورة صدام

  )١٧(.١٩٩١ سنة  األولى الخليجب حرذ التداول، وهبطت قيمته منيف
  

 يعرفون ان نظام العملة المستقر والموّحد سيكون ضروريًا  األميرآية وزارة الماليةمسؤولوآان 
صرف العملة آجزء من لتصادية على المدى الطويل، لذا طّوروا برامج لصحة العراق االق

ر خطة صرف العملة ميوليو، أعلن بري/ في تموز)١٨(.قبل الحربما  الوزارة المخططةإستراتيجية 
جعلها متوفرة ت تطبع وتوزع أوراق نقدية عراقية جديدة وسوف ان سلطة االئتالف المؤقتة ذاآراًً

 البنك المرآزي العراقييقوم  سوف )١٩(.٢٠٠٣ أآتوبر/نتصف تشرين األولللجمهور العراقي في م
" الدينار العراقي الجديد" آما ان ، وزارة المالية األميرآية من، مع دعمبإدارة عمليات صرف العملة

  )٢٠(.امي والصّدي السويسرالدينارينن مسوف يحل محل آل 
  

. ام في جيبه على األوراق النقدية التي يستخدمهاّدحاليًا يتذآر آل إنسان في العراق ص"قال بريمر، 
أآتوبر بوقت قصير، سوف تذهب أول دفعة من أوراق صدام النقدية إلى موقد / تشرين األول١٥بعد 

 األوراق النقدية لصدام تبقى، لن ٢٠٠٤يناير / آانون الثاني١٥ في يوم العملعند إقفال و. اإلحراق
، قامت سلطة ٢٠٠٤يناير / وآانون الثاني٢٠٠٣أآتوبر /ألول بين تشرين ا)٢١(".صالحة للتداول

 ٢٤٣ مواآب مسلحة لتسليم الدينار العراقي الجديد إلى بمرافقةاالئتالف المؤقتة بعمليات الصرف 
هاجم المتمردون خمسة عشر موآبًا من هذه المواآب وأصابوا أحد عشر . مصرفًا عبر العراق

استبدل العراقيون دنانيرهم القديمة .  العملةوقف تحويل تلم لكن الهجمات )٢٢(.شخصًا بجروح
 إلى بغداد  القديمة شحن األوراق النقديةوتم ،العراق اءرجبالدنانير الجديدة في المصارف في أ

  )٢٣(.إلحراقها
  

العملة المستقرة، العملة الجديدة، العملة بدون : "رّحب الرئيس بوش ببرنامج الصرف آإنجاز هام
الدينار بقي  )٢٤(".ر أو الطاغية، أو الُمعذِّب، آيفما شئتم تسميته، هامة بالنسبة للمستقبلصورة الدآتاتو

  )٢٥(. الحقًاالتحسن من جديد مقابل الدوالرفي يبدأ لكي  ٢٠٠٦الجديد مستقرًا بما فيه الكفاية في نهاية 
  

   الدين العراقيتخفيف
 وخوفًا من ان تؤدي )٢٦(.يار دوالر مل١٣٠ بلغت ٢٠٠٣تقديرات الدين الخارجي العراقي سنة 

مدفوعات الفوائد على الدين وحدها إلى استهالك معظم دخل البالد، جعلت وزارة المالية األميرآية 
 الخارجي من أولوياتها إقناع المدينين الدوليين للعراق العفو عن أو إعادة هيكلة دين العراق

 التي تضم الديمقراطيات الثماني ،وعة الثمانيأمنت الوزارة اتفاقية أولية مع مجم. )٢٧(.الهائل
ثمانية عشر شهرًا قبل المطالبة بمدفوعات فترة سماح من  العراق تعطي األولى في العالم،الصناعية 
تخفيفًا  للعراق أمنتبعدها باشرت الوزارة عملية مفاوضات مكثفة .  دين عراقييفوائد على أ

  )٢٨(.استثنائيًا من دينه
  



  *توزيعات وزارة المالية* 
 

 *٩٠*  

، عّين الرئيس بوش وزير الخارجية ووزير المالية السابق، جيمس ٢٠٠٣ديسمبر /لفي آانون األو
دخل بيكر بقوة في مفاوضات مع نادي . عراق لقيادة المفاوضاتل احول ديون خاصًا له ًالبيكر، ممث

النادي في عضاء أ وأّمن التزامًا من ،باريس، منتدى الديون الذي يضم أغنى تسعة عشر بلدًا في العالم
  )٢٩(. دين العراق الخارجيلغاء معظمإل
  

، وافقت مجموعة الثمانية على ما توصل إليه ٢٠٠٤يونيو /في اجتماع القمة االقتصادية، في حزيران
بعدها .  بالمئة٩٥ إلى ٩٠ بنسبة من ان دين العراق يجب ان ُيخّفض (IMF)صندوق النقد الدولي 

 مديني نادي باريس بخفض الدين العراقي بنسبة ب وزير المالية العراقي الجديد، عبد المهدي،لطا
 أيّدت الواليات . سنة٢٣ قدرها بالمئة وبإعادة جدولة مدفوعات باقي الدين على مدة زمنية ٩٥

أنتجت مفاوضات بيكر خالل األشهر الخمس التالية حصيلة مفيدة . المتحدة وآندا وبريطانيا الطلب
 )٣٠(. مليار دوالر لمديني نادي باريس٣٩٫٩عراق البالغ  بالمئة من دين ال٨٠ تم إعفاء فقد: هائلة

التي ساعدت و خالل السنوات القليلة التالية،  للدينعفاءات الهامةاإلمزيد من ذلك الوسوف يتبع 
 في العاماإللغاء االستثنائي لمعظم دين العراق .  االستقرار والمباشرة بالنموعلى الكسيحاقتصاد البالد 

  .    الحديثةاألزمان في للدين العامعفاء الجماعي الدولي أفعال السخاء من اإلر  أحد أآبيشكل ٢٠٠٣
  

   لسلطة االئتالف المؤقتة اإلصالح االقتصاديبرنامج
، أشرف بيتر ماآفرسون، مدير السياسة االقتصادية في سلطة االئتالف المؤقتة ٢٠٠٣مايو /في أيار

، وإدارة برنامج المصرفي النظام عملقية، وإعادة على جهود السلطة لدفع الرواتب الحكومية العرا
 فكر )٣١(.لسوق الحرةلبدأ في تطبيق اإلصالحات ألجل فتح اقتصاد العراق ثم صرف العملة، و

ى ترك لالبعض في سلطة االئتالف المؤقتة ان هذه اإلصالحات يجب تطبيقها تدريجيًا وألّح آخرون ع
 له عالقة بهيكلية البالد االقتصادية بعد ذهاب سلطة العراقيين يحلّون قضاياهم بأنفسهم في ما

أمرًا ان تطبيق هذه اإلصالحات آان دائمًا  " من وحّذر صندوق النقد الدولي)٣٢(.االئتالف المؤقتة
األمر الذي يعكس الحاجة إلى بناء "في االقتصادات االنتقالية مثل العراق،  " للوقتًا ومستهلكًاصعب

 هناك قدرة مؤسساتية ولكي تكونات لضمان ان تكون قابلة لالستدامة دعم سياسي لتلك اإلصالح
 لكن ماآفرسون أشار إلى تقرير صندوق النقد الدولي حول جهود )٣٣(".لضمان التطبيق الفعلي لها

اإلصالحات االقتصادية في أوروبا الشرقية الذي َخُلَص إلى انه آلما آانت اإلصالحات مبكرة، آلما 
، مرآّزين ُقدمًا سار ماآفرسون وفريقه االقتصادي بسرعة )٣٤(.القتصادي أسرعآان حصول النمو ا

أآثر ما يكون على جهود سلطة االئتالف المؤقتة اإلصالحية بخصوص الشرآات التي تملكها الدولة 
  .والنظام المصرفي للبالد

  
     (SOEs) الشرآات التي تملكها الدولة

. شرآات التي تملكها الدولة بسبب أعمال السلب والنهب، أقفلت معظم ال٢٠٠٣ماس /بعد غزو آذار
 لى حٍدإبرساميل منقوصة "من العقوبات الدولية هذه الشرآات واحد قد فلقد ترآت ثالثة حروب وَع

عاملين ، وثقلة بتكاليف إنتاج باهظة، ُم وبدون فعالية،وبمعدات متهالكة إلى األصول، وبافتقارخطير، 
لكن ".  في حالة من التدهور المادي، بسبب السلب والنهبنت قد أصبحتآاآما ،  اللزومزائدين عن

 الوحيد للمرافق األساسية المصدر" آانت ،١٩٢عددها البالغ  ،شرآات العراق التي تملكها الدولة
 األساسي لعدد آبير من السلع والخدمات العامة آما ومن المنتجات االستهالآية نوالمؤّمالعامة 

آانت إحدى عشر وزارة تشرف .  بالمئة من قدرة البالد الصناعية٩٠ تشمل آانتو". والصناعية
 إنسان، أي ٥٠٠،٠٠٠على مختلف الشرآات التي تملكها الدولة، والتي آانت توظف ما ٌيقدر بـ 

  )٣٦(.ة في البالدلقرابة ثمن القوة العام



  *٨الفصل * 

 *٩١*  

  
آات التي تملكها الدولة  الشرمترابطة حولدرست سلطة االئتالف المؤقتة ثالث قضايا منفصلة ولكن 

(SOEs) . ،الدولة؟ تملكهاشرآات األعمال هذه التي لموازنات  تزويد الدعم لى أي حد يجبإأوًال 
 في بنوك الدولة؟ وثالثًا، هل يجب الموجودة هذه الشرآات السحب من ودائعها ستستطيعثانيًا، هل 

  )٣٧( بين هذه الشرآات؟ القائمةإلغاء الديون
  

الموازنات، آانت لماآفرسون ولمستشاري الوزارة وجهات نظر مختلفة حول الدرجة بالنسبة لدعم 
التي تديرها الدولة، والتي آانت التي يجب ان تساعد سلطة االئتالف المؤقتة على أساسها الشرآات 

استمرت سلطة االئتالف المؤقتة في دفع آافة رواتب موظفي هذه .  إلى حد آبيرمتقادمةغير فعالة و
ي تملكها الدولة في تات وأعطت، في األيام المبكرة، بعض الدعم المالي لعدد من الشرآات الالشرآ

لكن ماآفرسون الذي آان يرى في هذه الشرآات بقايا من . قطاعات الكهرباء والنفط والمياه والصحة
ن سلطة ، لم ُيرد المخاطرة في هدر أموال إضافية على شرآات لم تكقائم على الدولةاقتصاد صدام ال

ن دعم هذه الشرآات سوف ُيَحّفز بأوطالب ماآفرسون اإلثبات . الكثيرعنها االئتالف المؤقتة تعرف 
 غير ان بعض آبار مستشاري سلطة )٣٨(.االقتصاد وسوف يخلق، مع الوقت، شرآات قابلة للحياة

شرآات التي  الذهلمخصصة لهااالئتالف المؤقتة أصّروا على الحصول فورًا على مزيد من األموال 
  )٣٩(.رأوا انها حيوية بالنسبة لالقتصاد العراقي

  
أما بالنسبة للحسابات المصرفية للشرآات التي تملكها الدولة، فقد اتخذ ماآفرسون قرارًا مثيرًا للجدل 

 عندما بدأ أآبر مصرفين حكوميين فتح فروع لهما، وهو تجميد آافة حسابات ، أييوليو/في تموز
 من السحب من هذه بمفردها القرار الشرآات منع هذا. آات في هذين المصرفيناإليداع لتلك الشر
آان هّم ماآفرسون .  أو دفع الديونالالزمة،، وإجراء التحسينات الرأسمالية الموادالحسابات لشراء 

 مليار ٢ قياسية بلغت حوالي إيداعاتيتعلق بقابلية مصارف الدولة للنمو، والتي آانت قد سجلت 
 خشي ماآفرسون من ان أي  محاولة من ِقَبل )٤٠(. مليار دوالرأيديها سوى لم يكن تحتكن دوالر ول

   )٤١(. المصارفسحوبات متعاظمة منالشرآات التي تملكها الدولة لسحب أموالها قد تفّجر أزمة 
  
حسابات المصرفية للشرآات التي تملكها القت الذي جّمدت فيه سلطة االئتالف المؤقتة  نفس الوفي

متاهة القنوات المحيرة لاللتزامات بكة ش"أآد ماآفرسون ان .  آل ديونهايضًاألغت أفإنها الدولة، 
 قد  آانآانت معقدة للغاية آما ان عددًا آبيرًا من السجالت" يةالمالية بين مختلف الكيانات الحكوم

 سجالت لدينان ذاك لن يكوعند " السلب والنهب، وان فرزه سوف يتطلب أآثر من سنة، وحتى دّمره
 )٤٣(".علينا تنظيف السجالت والسير قدمًا"موافقة بريمر، إلى ان ب ، وَخُلَص ماآفرسون)٤٢(".دقيقة

وقال ماآفرسون ان العديد من الشرآات التي تملكها الدولة لن تستطيع االستمرار دون مساعدات 
سلطة االئتالف المؤقتة بصورة تلك التي يمكن ان تستخدم أموال " وانه يريد فقط تمويل مالية هائلة،

  )٤٤(".عملية
  

 ومن آبار مستشاري  األميرآيةيةلاالقتصادي في وزارة الماالفريق اعترض بعض أعضاء 
 مكانةضعاف إ ان إلغاء الديون من شأنه وشددوا علىعلى هذه القرارات، العراقية الوزارات 

 ان تجميد ناقشوا األمر قائلين ذلك، عالوة على.  على المدى الطويلةالحكومة العراقية االئتماني
 تاإليداعات المصرفية وإلغاء آافة الديون بين الشرآات التي تملكها الدولة سوف يؤذي الشرآا

 دون ه لمخاطر ترآ العراق وُيعّرض، لديها أموال في حساباتهاي تلك الت،الستمراراألآثر قدرة على ا



  *توزيعات وزارة المالية* 
 

 *٩٢*  

 ة آانت هناك أيضًا هواجس قانونية حول  صالحي)٤٥(.ة مشكلة بطالة هائلمضافًا إليهاقاعدة صناعية، 
  )٤٦(.إقفال معظم القاعدة الصناعية العراقيةفي سلطة االئتالف المؤقتة بموجب القانون الدولي 

  
الذي و والمعادن، ةول لسلطة االئتالف المؤقتة لدى وزارة الصناعاأل المستشار ،ي آارنيثألّح تيمو

 على انه يجب ان يكون للعراقيين آلمتهم في هذا ،ي تملكها الدولةأشرف على عدد من الشرآات الت
 أرسلها إلى ماآفرسون، حّذر ٢٠٠٧يونيو / حزيران١٥ففي مذآرة بتاريخ . القرار االقتصادي الهام

] تقويض[ُتعرض لمخاطر "لشرآات التي تملكها الدولة المقترحة بالنسبة لسياسة ال ان  منآارني
  )٤٧(".آافية دون مشارآة عراقية اعُتمدتنها ب العراقي واشعأصول ال

  
لك الشرآات التي تيوليو، وبدأت في تزويد /غيرت سلطة االئتالف المؤقتة مسارها في نهاية تموز

 بموازنات تشغيلية إضافية، مثل شرآات األسمنت واألسمدة القادرة على (SOEs)تملكها الدولة 
أغسطس، آان قد أعيد فتح ثلث  /بحلول نهاية آب. رإنتاج سلع وخدمات ضرورية لدعم إعادة اإلعما

سامي العراجي، المهندس الميكانيكي المتدرب في أميرآا الذي . انتقد د. الشرآات التي تملكها الدولة
 الشرآات التي تملكها السياسة التي اعتمدت حيال وزارة الصناعة والمعادن، انتقد آان يعمل لدى

في قطاعات ] إعادة اإلعمار[أعمال قادرة على دعم  تآان"الشرآات الدولة ألنه آان يعتقد ان هذه 
  )٤٩(". والنفط والصحة والمياه والمجاري الصحيةءالكهربا

  

  اإلصالحات المصرفية
،  ونقل األموال النقدية في أرجاء البالدآمجرد مرافق إليداع "خالل حكم صدام، عملت المصارف 

 النمو وال لتعزيزن المصارف مؤسسات قابلة للحياة تجاريًا لم تك".  خارج البالد،وفي بعض الحاالت
 والوآالة األميرآية للتنمية الدولية  لسلطة االئتالف المؤقتةفريق االقتصاديال وافق )٥٠(.االقتصادي

  )٥١(.ث لكنهم اختلفوا حول آيفية عمل ذلكيلى التحدإان القطاع المصرفي العراقي بحاجة 
  

األمر األول الصادر .  النظام المصرفي العراقيإلصالحقتة ثالثة أوامر  سلطة االئتالف المؤأصدرت
د التي آانت تسمح لوزير المالية ، َعّلق القوانين المصرفية القديمة في البال٢٠٠٣يوليو / تموز٧في 

سلطة تحديد "الترخيص للقروض للوزارات الحكومية، وأعطت البنك  المرآزي العراقي بمفرده 
 ١٤األمر الثاني الصادر في . )٥٢(". دون موافقة وزير الماليةواالئتمانيةالنقدية سياسة الوتطبيق 
مساعدة شرآات ل العراقي إلدارة أموال صندوق تنمية العراق وة، أنشأ بنك التجار٢٠٠٣يوليو /تموز

 ن العراقبأ سلطة االئتالف المؤقتة  على مالحظةبناًء. األعمال العراقية في تمويل استيراد السلع
المؤسسات المالية القادرة على تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى "يفتقر إلى 
 وسوف )٥٣(. مليون دوالر١٠٠ لغاية ة، سمحت سلطة االئتالف المؤقتة ِبَرْسملة بنك التجار"العراق

 أآثر من  الذي هو إحدى أهم ُمنجزات سلطة االئتالف المؤقتة  آتب ائتمان بقيمةةصدر بنك التجاري
 ١٩الث، الصادر في ث األمر المصرفي ال)٥٤(. مليار دوالر خالل السنوات الخمس القادمة١٦
 )٥٥(.ولرسملتها وإدارتها، وضع القواعد للترخيص للبنوك ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

  

فقد حّدثت النظام . هذه األوامر مجتمعة أثرت على تغّيرين اقتصاديين هامين بصورة متزامنة
اعلة بنيته أقوى وأآثر استقرارًا، وغّيرت نظام االئتمان، ُمعطية العراقيين إتاحة المصرفي، ج

أيام حكم صدام، آانت المصارف العراقية تتطلب ضمانات إضافية . وصول أآبر إلى رأس المال
آانت سلطة . صعبة مثل المنازل، والمجوهرات، والذهب أو األمالك العقارية لضمان القروض



  *٨الفصل * 

 *٩٣*  

تريد من البنوك زيادة توفير االئتمان، آملة بأن الوصول المتزايد إلى التمويل سوف ة االئتالف المؤقت
  )٥٦(.يدفع النمو االقتصادي

  
لم يكن لها أثر يذآر على ممارسات االئتمان غير ان اإلصالحات المصرفية لسلطة االئتالف المؤقتة 

فهي لم تتمكن من .  بالمئة من الضمانات للقروض١٠٠ألن فروع المصارف ظلت تطالب بـ 
االنفصال السريع عن عادات عهد صدام، على الرغم من ان وزير المالية آان قد أعطى ضمانة 

  )٥٧(. بالمئة مقابل أي خسارة ممكنة في القروض لشرآات األعمال الصغيرة٥٠خطية نسبتها 
  

  حدود التغيير االقتصادي
 على إجراء إصالحات اقتصادية آاسحة لمؤقتة سلطة االئتالف اد قدرةآان هناك عدد من العوامل ُيقّي

 الخالفات بين صفوف االئتالف حول نطاق اإلجراءات اإلصالحية، )٥٨(.في عراق ما بعد الغزو
ضعت وإضافة إلى المعارضة العراقية، عّطلت محاوالت خلق اقتصاد أآثر انفتاحًا في العراق و

 أية مناقشات جّدية حول خصخصة الكهرباء، آما ولم تجِر.  الشرآات التي تملكها الدولةجانبًا إصالح
  .ان صناعة النفط آانت تعتبر خارج حدود التدخل منذ البداية

  
نوفمبر حول اإلسراع في إعادة السيادة إلى / تشرين الثاني١٥أدى َتدَهور الوضع األمني، وقرار 

قضايا االقتصادية الهامة  بمعالجة الالعراق، الى ما يقرب من استحالة قيام سلطة االئتالف المؤقتة
، آانت سلطة ٢٠٠٤ بحلول بداية )٥٩(.األخرى مثل إعانات الدولة للغذاء، والكهرباء، والوقود

قد وضعت جانبًا برنامجها اإلصالحي الخاص بالسوق الحرة، ُمرآزة بدًال من ذلك االئتالف المؤقتة 
فوفقًا لعلي عّالوي الذي خدم . رعلى المرحلة االنتقالية ومطبقة موجة من مشاريع إعادة اإلعما

واحد لتأييد خطط سلطة االئتالف المؤقتة ) عراقي(لم يرتفع صوت "، ٢٠٠٣آوزير للتجارة خالل 
  )٦٠(".االقتصادية



 

 *٩٤*  

  ٩الفصل 
 رؤيا بريمر الكبرى

  
يبدو اننا انتقلنا من بداية حذرة إلى المطالبة بالتمويل 

قديرات لم تكن ت. لكل شيء دونما خطة أو تبرير دقيق
 ان آامل بدا أيضًاالتكاليف غير واقعية وحسب، بل 
قيل لنا اننا سنستقبل . تجربة ما بعد الحرب قد فاجأتنا

 الشعب العراقي وان جانببالترحاب بأذرع مفتوحة من 
فترة مؤسسات الحكومة العراقية سوف يعاد تأهيلها بعد 

رؤيا إعادة اإلعمار التي ُقّدمت آانت . ة قصيرانقطاع
 ساذجة  إما بالنسبة للعديد منا،ى الكونغرس آنذاكإل

  . يائسة أو غير آفؤة بصورة فاضحةبدرجة
  
  

  ) نيويورك–ديمقراطية (النائبة نيتا لووي 
 رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات حول العمليات الخارجية

  
 

ييمات ، سافرت عدة وآاالت أميرآية ومنظمات دولية إلى العراق إلجراء تق٢٠٠٣خالل أواسط 
إعادة أن تكاليف لحظت الدراسات التي تم التوصل إليها . إعادة اإلعمارفي حول حاجات البالد 

في أعقاب هذه .  مليار دوالر، أي أعلى بكثير من تقديرات ما قبل الحرب٦٠البناء تصل إلى 
يبدو أن ":  الحظ ديف أوليفر، مدير مكتب اإلدارة والموازنة في سلطة االئتالف المؤقتةقديراتالت

  )١(."آارثيغزونا حصل في الوقت الذي آانت فيه البنية التحتية بكاملها تتمايل على حافة ُمنحدر 
  

 أيضًا السفير بريمر يدفع سلطة االئتالف المؤقتة إلى تطوير خطة إعادة التقديراتجعلت هذه 
 إعمار أآبر عدة أضعاف من أي شملت رؤياه الجديدة برنامج إعادة. إعمار جديدة وأآثر طموحًا

برنامج سابق مقترح، األمر الذي سيتطلب زيادة هائلة في التمويل األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار 
  .العراق

  
   للعراق٢٠٠٣ سنة تقييمات

ولالقتصاد العراقي خالل األشهر العراقية أجرت أربع منظمات مراجعات آبرى للبنية التحتية 
 ،بكتل، سالح الهندسة في الجيش األميرآي، األمم المتحدة: الئتالف المؤقتةالثالثة األولى لسلطة ا

في رسم هذه المنظمات ومرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، وساعدت التقارير التي رفعتها 
  .إلغاثة وإعادة اإلعمارلالمرحلة الجديدة للجهود األميرآية 

____________  
 بيان عضو مجلس النواب، نيتا لووي، أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب حول العمليات  *

 ل جلسة استماع عقدت حول المخصصات التكميليةالخارجية، وتمويل الصادرات والبرامج المتصلة بها خال
  .٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤صناديق إعادة إعمار العراق في : ٢٠٠٤ المالية للسنة

  



  * ٩ الفصل* 
 
 

 *٩٥*  

  تلبك/ الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتقييم
 مليون دوالر مع الوآالة األميرآية للتنمية ٦٨٠بكتل بموجب عقد ال شرآة آانت أول وظيفة ل

النقل البري، الطيران، المباني، :  بنية العراق التحتية في ستة مجاالتقييم ت(USAID)الدولية 
، ٢٠٠٣مايو /إبريل وأيار/خالل أواخر نيسان. المياه، الكهرباء وميناء أم قصر في جنوب العراق

 بنية العراق آانت. عثروا عليهما  وقد أزعجهم. َمَسحت ِفَرق بكتل عشرات المواقع عبر البالد
  )٢(. مليار دوالر١٦، وقّدروا تكاليف إعادة التأهيل بحوالي  قد انهارتالتحتية

  
 األمن) ١: ( تواجه آنذاك البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار آانت بكتل خمسة تحدياتتقييمعّين 

) ٤(الوصول المحدود إلى المعلومات، ) ٣(التنسيق الهزيل فيما بين الوآاالت، ) ٢(المترّدي، 
 بأن الوضع التقريرتنّبأ .  العسكرية غير المتفجرةذخيرةانتشار ال) ٥(قوانين التعاقد الُمربكة، 

  .مارتكاليف إعادة اإلعفي األمني المترّدي في العراق سوف ُيسّبب ارتفاعًا عاليًا جدًا 
  

تطلب تنسيقًا سوف ي ،نجاح برنامج إعادة اإلعمار في نهاية المطاف أن  بكتل أيضًات شرآةالحظ
 بكتل سلطة االئتالف المؤقتة على تبني مقاربة ت  حّث)٣(.ُمحّسنًا بين الوآاالت الحكومية المشارآة

والمطارات والسكة الطاقة والمياه : "جهازية جديدة إلعادة تأهيل البنية التحتية العراقية ألن
الحديدية، والميناء آلها أنظمة متكاملة، ويجب فهم آل واحد منها آمكّون أساسي لشبكة عامة 

 )٤(".للبنية التحتية ألجل الوصول إلى أفضل خطة تطبيق اقتصادية وفعالة

 

  تقييم سالح الهندسة في الجيش األميرآي لقطاع النفط
مع قوة مهمة  بالترافق (USACE)ي الجيش األميرآي  سالح الهندسة فقام، ٢٠٠٣مايو /في أيار

ووزارة النفط العراقية، ، (KBR)روت أند  آيلوغ براون  شرآة ومع،إعادة تأهيل النفط العراقي
قّدر تقرير سالح الهندسة في الجيش األميرآي . لبنية التحتية للنفط في العراقل بعملية مسح

 مليون دوالر ٩٤٣ليون دوالر نتيجة الحرب وبـ  م٤٥٧أضرار قطاع النفط بصورة تقريبية بـ 
 مليار ١٫٧جراء السلب والنهب لما بعد الحرب، ُمقّدرًا متطلبات تمويل إعادة اإلعمار بحدود 

  )٥(. بالمئة٤٠لكن سالح الهندسة نصح بأن هذا الرقم قد يتغّير بنسبة تصل إلى . دوالر

  

 إصالح  التعاقب والتكامل في عمليةة إلىتقييم سالح الهندسة في الجيش األميرآي أآد الحاج
آانت شبكة الطاقة .  البنية التحتية في القطاعات األخرىعملية إعادة إعمارمرافق النفط مع 

الوقود من قطاع النفط، وآانت مرافق النفط تتطلب إمدادات ثابتة تأمين الكهربائية تتوقف على 
. تحتاج إلى المياه لتبريد المولداتآانت النفط  محطات توليد الطاقة ومرافق ، آما أنمن الكهرباء

مشكلة متصلة في مكان آخر في ] يخلق[ ُمكّون واحد في النظام فشل أي"وجد التقييم ان 
  )٦(".النظام

  
في  المتبادل الجهازي درجة عالية من التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء عتمادتطّلب اال

شّدد سالح الهندسة . الل معظم السنوات الخمس القادمة تنسيق سوف يكون غائبًا خالعراق، وهو
 آل خطوة من عملية إعادة مدخالت عراقية خاللفي الجيش األميرآي على أهمية الحصول على 

 األضواء على الحاجة إلى بناء القدرات بحيث يستطيع العراقيون تشغيل وصيانة وسّلط، البناء
وعلى غرار بكتل، أشار سالح الهندسة . ة الصحيحة بالصوراألجزاء الجديدة من بنيتهم التحتية

  )٧(.لدفع التقدم ُقدمًافي الجيش األميرآي إلى مشكلة األمن المتنامية آعائق آبير بالنسبة 
  



   *رؤيا بريمر الكبرى *
 
 

 *٩٦ * 

  تقييم األمم المتحدة
 في العراق في ٢٠٠٣أمضى فريق تقييم مشترك من األمم المتحدة ومن البنك الدولي صيف 

إلعداد لمؤتمر المانحين المجدول في ا وآان ذلك جزئيًا بهدفية،  حاجات البالد اإلنمائديرتق
لبنية لق تقرير الفريق العواقب الشديدة إلهمال صدام وّث.  في مدريد٢٠٠٣أآتوبر /تشرين األول

  )٨(. ولنقص االستثمارات فيها والمؤسسات االجتماعية العراقية، واالقتصاد،التحتية
  

 مليار دوالر على األقل خالل ثالث ٥٦اء العراق قد تكلف  األمم المتحدة ان إعادة بنقّدرت
 وتنمية القطاع ، والزراعة، والتعليم،لصحةا تحتاج إليها مليار دوالر ٣٦ من بينها ،سنوات

 األمن، مختارًا بدًال من أولم يعالج التقييم النفط .  وحكم القانون،الخاص، وبناء القدرات الحكومية
 وعلى )٩(. مليار دوالر لهذه القطاعات٢٠الئتالف المؤقتة البالغة ذلك إدخال تقييمات سلطة ا

 يقمغرار بكتل وسالح الهندسة في الجيش األميرآي، حّذر تقرير األمم المتحدة انه، ما لم 
 األمن في أرجاء العراق، لن يكون باإلمكان تحقيق التحّول االقتصادي والسياسي بإعادةاالئتالف 
  :في البالد

  
منية هامة جدًا بالنسبة لسكان العراق، وتؤثر على الهواجس األ

لتحرك بحرية، واالنخراط في العمل والتعليم، في اقدراتهم 
فبدون أمن، سوف . ناميةوالمشارآة في العملية السياسية المت

يكون التقدم في إعادة بناء البنية التحتية األساسية، وأنظمة 
مياه النظيفة التي الصحة والتعليم، والوصول إلى الكهرباء وال

 ، والنزاعات، سنوات من الفسادترّدت وتدمرت نتيجة
 تحسين محسوس في توفيربطيئًا جدًا في   والعقوبات،واإلهمال

نوعية الحياة وفي إعادة تطمين الشعب العراقي بالنسبة لفوائد 
  )١٠(.االنتقال إلى مجتمع منفتح وديمقراطي

  
 إلى تعزيز المؤسسات الحكومية وعلى إعادة تأهيل شدّدت األمم المتحدة أيضًا على الحاجة

آان .  العوامل التي يمكن ان تعيق استعادة العراق لعافيتهوعّينت، "الخدمات اإلنسانية الجوهرية"
في رأس القائمة المطالبة بإعادة تأهيل القدرات التنفيذية واإلدارية شبه المعدومة للمؤسسات 

  )١١(.ة حادة جدًا غياب نظام إدارة مالية فعالة بصورآشفهاالتي والعامة العراقية 
  

  (CSIS)تقييم مرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 
، وبطلب من الوزير رمسفيلد، قاد جون هامر، رئيس مرآز الدراسات ٢٠٠٣يونيو /في حزيران

، إلى ما بعد النزاعاتل وفدًا من خبراء إعادة إعادة اإلعمار (CSIS)اإلستراتيجية والدولية 
زار هامر وفريقه تسعًا من محافظات البالد . إعادة اإلعمارفي  حاجات البالد لتقديرالعراق 

َخلص تقرير مرآز . الثمانية عشر واجتمعوا مع القيادة العليا في سلطة االئتالف المؤقتة
 وان في العراق" مهمة هائلة"الدراسات اإلستراتيجية والدولية إلى ان الواليات المتحدة تواجه 

 لبرامج إعادة هام تمويل أولي تأمينلعدة سنوات، وانها ستحتاج إلى " تثابر في عملهاان "عليها 
  )١٢(.اإلعمار

  
وحّدر مرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية أيضًا ان على سلطة االئتالف المؤقتة ان تعالج 

ن العراقيين على آل فورًا الوضع األمني المتردي في العراق، وأوصى هامر بإشراك مزيد م
العمل فرص توفر  ان هاتوسيع البرامج التي يمكنو ،جهود إعادة اإلعمارمستويات مستوى من 

ونصح تقرير مرآز الدراسات . السياسية لصالح المحافظاتللعراقيين واعتماد الالمرآزية 



  * ٩ الفصل* 
 
 

 *٩٧*  

 مضيفًا ،"ةِرن وَمة سريع تمويالت سلطة االئتالف المؤقتةيجب إعطاء"انه اإلستراتيجية والدولية 
ن أ ه وال يمكن،حًا للعمليات في العراقتاخيارًا م"ليس " العمل آالمعتادب مجرد االستمرار "ان

  )١٣(". بالنسبة للتمويل آذلكيكون
  

  رؤيا إستراتيجية جديدة
افق مع التقييمات ر، بالت(CPA)وضع مكتب التخطيط اإلستراتيجي في سلطة االئتالف المؤقتة 

 إدارة الصادرة عن مكتب خطة المهمة الموحدةمحل والتي حّلت  رؤيا للعراق وثيقةالخارجية، 
 السابق في الوآالة مسؤول آان ديتون مكسويل، ال)١٤(.(ORHA)اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

 خالل تخطيط ما قبل (JTF-4) ٤- المشترآةات الذي خدم مع قوة المهم،األميرآية للتنمية الدولية
 سلطة االئتالف المؤقتة،  لدى يتخطيط السياسال في مكتب ظف المدني األول هو الموالحرب،

 ساعد آالهما في وقد )١٥(.األول في ذلك المكتبوآان المقدم روبرت بولك الضابط العسكري 
  )١٦(.لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية قبل الحربخطة المهمة الموحدة صياغة 

  
حكومة قيام الظروف ل " آعمل لتوفير مهمة سلطة االئتالف المؤقتةقالرؤيا للعراوثيقة حدّدت 

أوجزت الوثيقة، بعبارات عامة، خمسة أسس جوهرية .  وتمثيلية منتخبة ديمقراطيًا،حرة، سيدة
األمن، الخدمات :  تحوّله الديمقراطيخالل لدعم العراق تؤمنهاعلى سلطة االئتالف المؤقتة ان 

  . واالتصاالت اإلستراتيجية، الحكمنظام، االقتصاد، األساسية والمجتمع المدني
  

 سلطة آما أدرآت التي بدونها، اآلمنة والمأمونةخلق البيئة "، للرؤياآانت األولوية األعلى، وفقًا 
 سلطة وسوف تعمل". ألهداف األخرىالكثير من التقدم في ا هناك  لن يكوناالئتالف المؤقتة،

ب األمن عبر البالد عن طريق تعبئة وتدريب الشرطة والقوات اباالئتالف المؤقتة إلعادة استت
 ،شملت األهداف األخرى، تشجيع االنتقال السريع إلى اقتصاد السوقوقد . العسكرية العراقية

إقامة دعت الوثيقة إلى برامج جديدة لتطوير الديمقراطية، وآما . وإقامة نظام فّعال لحكم القانون
 وبناء دور محاآم ومنصف، جديد  عقوباتنائية، وتطبيق قانونجالمحاآمات لل  عادلةعمليات

تشرح لجميع "  متناسقةمتماسكة وحملة إعالمية " على يتوقف الرؤياآان نجاح . وسجون جديدة
  )١٧(.العراقيين نطاق وطبيعة البرامج األميرآية

  
أنا واثق "يقول، آتب .  إلى البنتاغونالرؤيا للعراقيوليو، أرسل السفير بريمر /في أواسط تموز

، وافق آبار موظفي البنتاغون ٢٠٠٣يوليو /وبحلول )١٨(".ان ذلك سيضعنا على طريق النجاح
  )١٩(.على الوثيقة

  
 عن طريق الرؤيا للعراقوثيقة  ماآسويل وبولك توسيع  بتكليف السفير بريمرقامفي هذه األثناء، 

أآمال بسرعة إطار عمل فرية، تحديد مهمات ُمعّينة تهدف إلى تطبيق األسس الخمسة الجوه
في أواخر . تحقيق الرؤيا إلعادة السيادة الكاملة إلى الشعب العراقي ،ُمفصل جديد بعنوان

 إلى واشنطن لتقديم عروض موجزة للكونغرس ولكبار  هذايوليو، أخذ بريمر إطار العمل/تموز
سلطة  األولى لمحاولةلا صفحة آانت ٣٠المؤلفة من الوثيقة . لصحافةا في اإلدارة ومسؤولينال

األعمال المطلوبة لتحقيق األهداف الجوهرية ب ببعض التفصيل، قائمة ،االئتالف المؤقتة لتطوير
   )٢٠(.للرؤيا للعراقاألساسية 

  
أوًال، لم تجر . سلطة االئتالف المؤقتة من بعض العيوب الخطيرةل تحقيق الرؤيا عانت وثيقة

يوليو، لم ُيعَط / تموز١٣ الذي ُعّين في ،س الحكم العراقيمجل. استشارة العراقيين بصورة آافية
 من ان سلطة قلقهمأعرب ماآسويل وبولك آنذاك عن .  حول الرؤيابرأيهأبدًا فرصة لإلدالء 



   *رؤيا بريمر الكبرى *
 
 

 *٩٨ * 

 )٢١(".عليهم فقط ان يأآلوها" خطة آان :االئتالف المؤقتة آانت تضع العراقيين أمام األمر الواقع
التأآد  قبل طموحة بإفراط بنية تحتية نتائج إنشاء أيضًا وضعتد آانت سلطة االئتالف المؤقتة ق

غير النتائج عالوة على ذلك، آانت تواريخ إنجاز .  وقبل تحديد التكاليفمن الظروف القاعدية
  .، أي بعد ثالثة أشهر٢٠٠٣أآتوبر /بحلول تشرين األولآان محددًا بعضها وواقعية، 

  
 من عناصر الشرطة ٣٠،٠٠٠ تشمل نشر حقيق الرؤياتآانت األهداف الطموحة المتضمنة في 

، وبناء أحد عشر المحاآمالعراقيين المدربين، وإعادة تأسيس حرس الحدود العراقية، وإعادة فتح 
 ميغاواط، ٤٠٠٠ توليد الكهرباء إلى ة قدرورفعسجنًا ومرآز اعتقال جديد، وإصالح الوزارات، 

 ١٠٠٠سية إلى مستوى ما قبل الحرب، وإعادة تأهيل  األساالصحيةوإعادة تأهيل خدمات العناية 
 حتى تحت أفضل النتائج، لكن تحقيق هذه )٢٢(.مدرسة، وإعادة فتح المطارات والسكك الحديدية

  .واقعيًا  جدول زمني قصير، آان مستحيًالخالل ،الظروف
  

  تطوير الموازنة العراقية
ة موازنة لتمويل حاجات الوزارات ، نشرت سلطة االئتالف المؤقت٢٠٠٣يوليو /في مطلع تموز

 لدى سلطة االئتالف المؤقتة، والذين آانوا يعملون آبار المستشارين قام. ٢٠٠٣لما تبقى من سنة 
 البيانات التي استطاعوا العثور عليها وطّوروا موازنة بجمعآنذاك في الواقع آوزراء لكل وزارة، 

، ٢٠٠٣ؤقتة ان عائدات النفط لباقي سنة تنبأت سلطة االئتالف الم.  مليار دوالر٦٫١٠بلغت 
 مليون دوالر من الضرائب ومن الشرآات ٤٣٢٫٧ مليار دوالر، وتوقعت جمع ٣٫٤٦ستكون 

خطط بريمر لتغطية هذا العجز باألموال .  مليار دوالر٢٫٢التي تملكها الدولة، تارآة عجزًا بقيمة 
المخصصات عن طريق  و،(DFI)راق  والمصادرة، وبأموال صندوق تنمية العالمكتسبةالعراقية 
  .الجديدة

  
 لتحسيناتل مليون دوالر فقط إلعادة اإلعمار و٦٠٩٫٥ الموازنة العراقية الجديدة وّفرت

 إعادة الكثير من احتياجات العراق فيتلبية المبلغ يعجز عن البدء في  آان هذا )٢٣(.الرأسمالية
 آبير من األموال ضخي يعرف انه بدون آان فريق سلطة االئتالف المؤقتة االقتصاد. اإلعمار

  .تحقيق الرؤيامن األهداف المدرجة في هدف اإلضافية، لن يكون باإلمكان تحقيق أي 
  

، أمر السفير بريمر آبار موظفيه بان يطوروا، مع نظرائهم ٢٠٠٣عند َتَبّنيه موازنة سنة 
والر من الطلبات الوزارية يار دل م٣٥انتج هذا الجهد أآثر من . ٢٠٠٤العراقيين، موازنة لسنة 

 مليار دوالر تارآة عجزًا متوقعًا ١٣ آانت أقل من ٢٠٠٤لكن عائدات العراق المتوقعة لسنة 
   )٢٤(. مليار دوالر٢٣ قدره

  
 مليار دوالر أآثر ٢٠من ] أآثر[آنا بحاجة إلى "، قال أوليفر، " القائمةخفضاليس المهم آيف "

 هذا العجز الهائل، مطالبة الكونغرس عند مواجهة ،سفير بريمر قّرر ال)٢٥(".مما آان متوفر لدينا
وسوف يتوجه أيضًا نحو . بزيادة دراماتيكية في األموال ألجل دعم إغاثة وإعادة إعمار العراق

  .المجتمع الدولي للحصول على مساهمات هامة
  

قتصادي ، طّور أوليفر وفريق سلطة االئتالف المؤقتة اال٢٠٠٣أغسطس /يوليو وآب/في تموز
. سبتمبر/ إلى الكونغرس في أيلولرسلطلبًا لتمويل تكميلي جديد إلعادة إعمار العراق سوف ي

 االقتراح األميرآي لمؤتمر المانحين الدوليين المزمع عقده في تشرين وقاموا أيضًا بصياغة
   )٢٦(.أآتوبر/ألول

  



  * ٩ الفصل* 
 
 

 *٩٩*  

   الكونغرسطلب التمويل من
أوليفر آبار مستشاري سلطة االئتالف المؤقتة  ، أعطى ديفيد ٢٠٠٣يوليو /في أواخر تموز
 وفر البنية التحتية توجيهات للمساهمة في خطة جديدة إلعادة اإلعمار ست دراسةالمشارآين في

آّلف أوليفر، ديف ناش، العميد البحري المتقاعد الذي . ةالقاعدة لطلب األموال التكميلية الجديد
القيام  ،كبير مستشاري وزارة النقل واالتصاالتل ًانائببصفته وصل حديثًا إلى بغداد آان قد 
  )٢٧(. تطوير الخطةبتنسيق

  
 في بيرمنغهام بوالية أالباما، لحساب ات آمدير إنشاء يعمل ناشآان، من ذلكقبل أشهر قليلة 

المقاول األميرآي الكبير الذي سوف يتلقى الحقًا عقودًا آبيرة (بارسونز برنكرهوف شرآة 
 ليقود وتقدم في رتبتهقد أمضى حياته المهنية آمهندس في البحرية آان ). راقإلعادة إعمار الع

على غرار العديد من الذين . قيادة المرافق الهندسية البحرية، وليخدم آرئيس للمهندسين المدنيين
  عمل مدته العراق على أساس عقدإلى ناش جاء، في وقت باآروظفتهم سلطة االئتالف المؤقتة 

 ثروة من التجارب في مشاريع األشغال العامة الكبرى، وصل األميرال ناش إلى مًالحا.  يومًا٩٠
القصر الجمهوري في الوقت الذي آانت قيادة سلطة االئتالف المؤقتة  بحاجة إلى إنسان لديه 

 إلعادة بناء البنية التحتية موسعة المدى ألجل تطوير إستراتيجية  في اإلنشاءاتخبرات هامة
  )٢٨(.العراقية

  
 مليارات دوالر، طور ناش ومخططوه ٥ في مطالبة الكونغرس بـ فتر ة قصيرة من التفكيربعد 

 قائمة ، مع آبار مستشاري سلطة االئتالف المؤقتةآان يعمل الذي ،وضع ناش. طلبًا أآبر بكثير
 ٢٠٫٣بعد خفض القائمة إلى و.  مليار دوالر٢٧طويلة بمشاريع إعادة اإلعمار ستكلف حوالي 

  .إرسالها إلى واشنطنوتم أغسطس /ار، وافق بريمر على االقتراح في مطلع آبملي
  

 في (OMB) الموازنة، آتب جوشوا بولتون، مدير مكتب اإلدارة و٢٠٠٣أغسطس / آب١٥في 
آان قد و. البيت األبيض إلى الوزير رمسفيلد، معترضًا على حجم طلب سلطة االئتالف المؤقتة

سنة خالل كونغرس انه لن يطالب بتمويل إضافي للعراق وأفعانستان سبق للبيت األبيض ان قال لل
قال بولتون ان على سلطة االئتالف المؤقتة ان تقدم تبريرًا مفصًال قبل ان تدرس اإلدارة . ٢٠٠٣

  )٢٩(. إلعادة إعمار العراقبأموال إضافيةالعودة من جديد إلى الكونغرس للمطالبة 
  

آان .  أول ثانوي وظّفت توم آورولوغس آمستشارآانت  سلطة االئتالف المؤقتة قد
 قد  على أعضاء الهيئات التشريعيةالضغط السياسيآورولوغوس أحد قدامى العاملين في مجال 

ان " جاء فيها ،٢٠٠٣أغسطس / آب١٧ن في مذآرة لبريمر في و هواجس بولتعالج مسالة
  إعادةان" مضيفًا ،"للرئيس آارثة سياسية ُيشكِّل سوف تمويالتناالتأخير في الحصول على 

 تقدم في العراق وبدون هذا التمويل هذه السنة، إظهارانتخابه سوف يتعلق إلى حّد آبير على 
أضاف آورولوغس انه ال يعتقد ان الكونغرس سيّرد طلب األموال ". بالكامل التقدم يتوقفوف س

بسرعة، بقدر ما يبدأ الـ بقدر ما تنجح سلطة االئتالف المؤقتة في العراق "التكميلية ألنه 
  )٣٠(". هناك في العودة إلى الوطنمن شبابنا ١٥٠،٠٠٠

  
تقديم المزيد ن وأغسطس، آانت سلطة االئتالف المؤقتة قد أجابت على طلب بولت/بحلول نهاية آب

 وإعادة ، وإعادة اإلعمار،ة تكاملية الستعادة العافيةيخطة إدار/برنامج "فأنتجتمن البيانات، 
لعراق واالقتصاد لستقرار االالمساعدة في استعادة "آانت غايات الخطة المعلنة ". عراقتنمية ال

وشدّدت الخطة على ان األموال األميرآية آانت ".  البنية التحتية والتنميةعن طريقالعراقي 
 )٣١(. آانت راآدةتهأساسية لتلبية الحاجات الضرورية جدًا للبنية التحتية ألن إنتاج النفط وعائد



   *رؤيا بريمر الكبرى *
 
 

 *١٠٠ * 

تبدأ تنفيذ "أآّدت الخطة مضيفة ان سلطة االئتالف المؤقتة سوف " هذه الحاجات فورية ُومّلحة"
  )٣٢(".٢٠٠٣هذه األموال قبل نهاية 

  
ول  ٦في   . نورّد سلطة االئتالف المؤقتة حاز على رضى بولت        بتمبر   / أيل ، عرض مكتب     ٢٠٠٣س

ونغرس   مليار٢٠٫٣اإلدارة والموازنة طلبًا لألموال التكميلية بلغ     ى الك رئيس   .  دوالر عل ن ال وأعل
ة           ا مجموع ونغرس م ن الك ب م ه طل الي ان وم الت ي الي وش ف راق   ٨٧ب دعم الع ار دوالر ل  ملي

  : مليار دوالر إلعادة إعمار العراق، مالحظًا٢٠٫٣وأفغانستان بما في ذلك 
  

عبين      اعدة الش ا مس دعم التزامن وف ي ذا س ة ه ب الموازن طل
اد اني في إع دالعراقي واألفغ اء بل ع ية بن ود من القم د عق هما بع

وء اإلدارة ين    . وس ي تحس اعدتهم ف وال لمس دم األم وف تق س
وسوف نساعدهم في إعادة تأهيل الخدمات األساسية مثل        . األمن

ة         ادات طبي رق وعي دارس وط اء م ي بن اه، وف اء والمي الكهرب
دة د  . جدي ذا الجه روريه الي    ض دول، وبالت ك ال تقرار تل  الس

  )٣٣(".ألمننا نحن
  

  (USAID)شكاوى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ؤولينأصاب االضطراب  لطة   المس ب س ة طل بب عملي ة بس ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ي الوآال  ف

ا    االئتالف المؤقتة لألموال التكميلية    د ان      وبسبب جوهره ة      ، بع تبعاد الوآال ّم اس .  من تطويره    ان ت
رة حول      " يقة غير شفافة بطر"فقد اعتقدوا ان بريمر قد تصرف        وا عن مخاوف خطي  فشل وأعرب

ة  ا  الخط دم احتواءه ة    لع ود الزراعي ة، والجه رامج الديمقراطي درات، وب اء الق افي لبن ال الك  ،الم
ادية  ة االقتص ارض )٣٤(.والتنمي درو    ع ة، أن ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي دير اإلداري للوآال  الم

ول أن    تة   فكرة سلطة االئتالف المؤق    بشدةناتسيوس،   ة الواسع النطاق           التي تق ة التحتي امج البين  برن
ر مشاآل العراق الملحة                  اء      . "سوف يخلق الوظائف بسرعة ويساعد في حل أآث ة بن ليست التنمي

  )٣٥(". بناء المؤسسات مسألةانها. ةيليست المسألة مسألة هندس"، وأضاف، قال، "األشياء
  

وع خاص حول         الوآالة األميرآية للتنمية الدولية    لدىآان   تثمار في قطاع        نقص  هواجس بن  االس
بالد  مصدر توظيف  ، ثاني أآبر ٢٠٠٣الزراعة الذي آان، في وقت غزو     دم ناتسيوس  صُ .  في ال
ة   وال التكميلي د ان األم دما وج ن عن م يك ال نفيه ر م ا   أآث ال انه ي ق ة الت رامج الزراعي  صفر للب

ى ، بدًال من رؤيتهم يتدفقون      "لمناطق الريفية  في ا  بلتحفيز االقتصاد وإلبقاء آافة الشبا    "أساسية    إل
  )٣٦(.المدن حيث يمكن تعبئتهم آمتمردين

  
ي آب ة  ٢٠٠٣أغسطس /ف ة األميرآي ب الوآال ة، أرسل مكت وال التكميلي ب األم ل عرض طل ، قب

ا اعتراضاته                 ر أوجز فيه ى أوليف ادة النظر في     وشجعه للتنمية الدولية في بغداد مذآرة إل ى إع  عل
تدامة      الطلب بحي  درات واالس اء الق ل بالنسبة لبن أجاب  . ث يعالج حاجات العراق على المدى الطوي

   )٣٧(.وان الطلب لن ُيغّير" اللّينة"أوليفر ان الكونغرس لن ُيمّول المشاريع 
  

ة     تالف المؤقت لطة االئ ين س الف ب ة   (CPA)الخ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي  (USAID) والوآال
ة              ازداد ِحّدة عندما اآتش     ة، المنظم تالف المؤقت ة ان سلطة االئ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي فت الوآال

اني التابعة لوزارة الدفاع، سوف تدير آافة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق       اشتكى  . الث
  :أوليفرإلى ِلويس لوك، مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في العراق، 

  



  * ٩ الفصل* 
 
 

 *١٠١*  

اه    حصًا عند األخذ باالعتبار النجا     خصو ،ان استبعادنا   الذي حققن
ة هي              ة مهني ة تنمي ونحققه لغاية اليوم في برامجنا، وآوننا منظم

دو قصير النظر و    ، ما وراء البحار    عاملةبطبيعتها   تئثاري   يب اس
ي       ة ف دة العام ات المتح ة الوالي اب مهم ى حس ة عل للغاي

  )٣٨(.العراق
  

دره  طلبها الخاص لتمويل تكميلي       بتطوير لدولية الوآالة األميرآية للتنمية ا    وثم قامت  ارات   ٥ ق  ملي
ة ى الصحة العام ّددة عل يم، واالقتصاد،دوالر، ُمش ة، والتعل بة الحكومي دعم ، والمحاس ي وال  .الفن

اء               ٣٫٢٥ ولحظ طلب التمويل   ة األساسية للكهرب ة التحتي ل البني ادة تأهي ار دوالر إلع ل  ، ملي  ، والنق
ابيتول           على  الطلب حصلي لم   )٣٩(. والمياه ،والري ة الك استمر  .  أي دعم سواء من اإلدارة أو في تّل

ين  ات ب دهور العالق ؤولينت ة المس تالف المؤقت لطة االئ ة وس ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ي الوآال  ف
نة  ة لس وال التكميلي ب األم رض طل د ع الل وبع ات،. ٢٠٠٣خ ي العالق ار ف ذا االنهي ى ه  عل

تويين  ي والبيروقالمس ار  الشخص ادة اإلعم امج إع ى برن أثير عل ي الت تمر ف وف يس ي، س راط
  )٤٠(.للسنوات القادمة

  
  كميليةتمناقشات الكونغرس حول األموال ال
، عقد الكونغرس سبع جلسات استماع حول           ٢٠٠٣سبتمبر  /خالل األسبوعين األخيرين من أيلول    

دًا       األموال التكميلية طالب خاللها أعضاء من آال الحزبين بمعرفة لماذا           لم يكن العراق يتحمل مزي
ار        ادة اإلعم دعم               . من العبء المالي لبرنامج إع ديم ال دة تق ات المتح ى الوالي بعض ان عل وجادل ال

روض  ر ق رون  ،عب ين رأى آخ ي ح ة  أن ف تالف المؤقت لطة االئ ب س ة   طل و بمثاب ن  " ه ة م قائم
  )٤١(.آثيرة اإلسراف" الرغبات

  
ررات وع           " ذه المّب ى بعض ه د الحرب                  عندما انظر إل ا بع ذا التخطيط لم ى بعض ه دما أنظر إل ن

ي       "، تصعقني فكرتان  بوجه عام  ة   ديمقراطي من     (، قال النائب ديفيد ُأوب ، العضو   سن نوويسكوالي
أن يبدو   " وأضاف . في لجنة المخصصات النيابية    على رتبة األ ذه األ     آ ياء  آل ه د       ش ى ي  ُجمعت عل

 وثانيًا، يبدو آما لو ان خطط التنفيذ قد ُجمعت          . للعالم ًايملك فهم لمتفائلين بدًال من إنسان     ل نادٍٍرئيس  
ال          معًا على شكل ورقة      ًا واقع          بحث لشهادة ماجستير في إدارة األعم ة تعكس فهم دًال من وثيق ًا ي ب

  )٤٢(".للمجتمع الذي نرغب العمل فيه
  

واب      س الن يوخ ومجل س الش اء مجل ى  أعض روا عل ة   نث تالف المؤقت لطة االئ ئلةس ة" أس  مكتوب
جالت د" للس ول التعاق راف، واإلدارة،ح ب  أصيب.  واإلش ون طل ترعين بصدمة لك  بعض المش

ة         ١٥يحتوي على أآثر من     آان  سلطة االئتالف المؤقتة      مليار دوالر لإلعمار لكنه لم يعط عمليًا أي
ّلم   سلطة تخلّفت عن  الوأثار آخرون الهواجس بأن     . معلومات حول عملية التعاقد    ات  وضع ُس أولوي

امج            ،لمشاريع ضمن القطاعات     ل أو   ،اعاتللقط ة إلنجاز البرن دم جداول زمني م تق  والحظ   )٤٣(. ول
ة سوف يتطلب إنجازه في                     أحد األعضاء  تالف المؤقت  ان الحجم والنطاق الذي تقترحه سلطة االئ

  .الواليات المتحدة بين خمس وسبع سنوات
  

ديراتنا تختلف  : "تآافة هذه االعتراضابالكامل  سلطة االئتالف المؤقتة    تجاوزت د    . تق ففي حين ق
ة اإلنشاء            ع ان أغلبي دة سنوات، نتوق دًا ع  ا يمكن إنجازه  اتيأخذ إنجاز بعض أآثر المشاريع تعقي

  )٤٤(".في وقت أبكر بكثير

  



   *رؤيا بريمر الكبرى *
 
 

 *١٠٢ * 

انحين             ي للم افز عكس دم آح د تخ ة ق ات الهائل أن المخصص اوف ب ًا المخ ونغرس أيض ار الك أث
ار دوالر  ٧٥ و٥٠ بأن العراق سوف يحتاج إلى ما بين  ردت سلطة االئتالف المؤقتة   . الدوليين  ملي

ة            ،إلعادة اإلعمار  وال التكميلي ر من طلب األم ى بكثي ديم        ، أعل ا تخطط لتق ة من      " وانه ة غني رزم
  )٤٥(.في مؤتمر مدريد، في تشرين األول" المشاريع التي سوف تستهوي المانحين

  
  مؤتمر المانحين الدوليين في مدريد

ة          عاتق رسا على " زمة الغنية الر"إنشاء هذه    تالف المؤقت .  مجلس التنسيق الدولي التابع لسلطة االئ
ة المجلس      ٥فقد أنشأ القانون رقم      ذآور   لسلطة االئتالف المؤقت ران  ١٨ في     الم و   / حزي  ٢٠٠٣يوني

ة           " ة وتنمي تعادة عافي ة واس ي إغاث ة ف اعدات الدولي يق للمس ة التنس ز وهيئ ة الترآي ون نقط ليك
راق ذي )٤٦(."الع تاذ االقتصاد ال ا، اس اِرك بلك ه م ذي رأس س، ال ر المجل ف بريم د آّل ان ق دم  آ  خ

ر      ة  ًاآنائب لرئيس وزراء بولندا ووزي ا،   للمالي ا              فيه واردة من الحكومات آم  تنسيق المساعدات ال
رامج              ة الب  حول   (PRB)ومن المنظمات الدولية وغير الحكومية، ووضع التوصيات لهيئة مراجع

دولي       جهود المساعدات    د ال دولي  (IMF)الدولية في العراق، والتنسيق مع صندوق النق ،  والبنك ال
  )٤٧(.٢٠٠٣أآتوبر / اإلعداد لمؤتمر المانحين في مدريد في تشرين األول، األهموآان

  
ران         ة            . خالل اإلعداد لمؤتمر مدريد، واجه بلكا تحديان آبي ة معقول ه، أوًال، ان يجمع قائم ان علي آ

ي  اريع الت ونأ نيمكللمش انحون المهتم دعمها الم ان. ن ي هوآ اب ي ثان، علي ى غي ب عل ُا، ان يتغل
 عدد من البلدان مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا التي عارضت غزو العراق، والتي             جانباالهتمام من   

  .عافيته االقتصاديةلقد ال تكون بالتالي ميالة إلى دعم استعادة العراق 
  

دمّ      ربة ُم ن ض انى م د ع يط لمدري ي       التخط احنة، ف ى ش ة عل ة محمل رت قنبل دما دّم  ١٩رة عن
ين  ٢٠٠٣أغسطس /آب ل الخاص لألم داد، وقتلت الممث ي بغ دة ف م المتح ز الرئيسي لألم ، المرآ

و و             را دي مي م       )٤٨(. آخرين  ٢١العام لألمم المتحدة، سيرجيو فيي اة سببت انسحاب األم ذه المأس  ه
د            )٤٩(. بلكا  جهود سحابة داآنة فوق  المتحدة من العراق ووضعت       دفع الهجوم في آخر األمر العدي

ان س      االستخالص بأ من البلدان إلى     أن المساهمة   ئًا لدرجة في العراق بحيث          ين الوضع األمني آ
  . على المدى القريبآبير أثر إيجابي في التمويل لن يكون له

  
ي  رين األول١٦ف وبر / تش ر ٢٠٠٣أآت دة الق م المتح ابع لألم ن الت س األم  ١٥١١ار ، أصدر مجل

ا             إلى تهدئة الذي هدف    دة وبقائه ات المتح  في   المتوسع  الهواجس الدولية حول الدور المتمدد للوالي
ى                 . العراق دة عل ات المتح تالف وشجع الوالي شّدد القرار الجديد على الطبيعة المؤقتة الحتالل االئ

اً         رار تمت صياغة    . نقل السيادة إلى العراقيين عندما سيصبح ذلك عملي ل وقت      ا،الق ذي صدر قب ل
م           تحت  قصير من مؤتمر المانحين الدوليين في مدريد،         دة رق م المتح ابع لألم قرار مجلس األمن الت

ا               ١٥١١ ، جزئيًا لتهدئة مخاوف الدول المانحة بشأن الخطط األميرآية في العراق وبالتالي إلقناعه
  .ألثرهذا انفس  لكن لم يكن للقرار )٥٠(.بالمساهمة في إعادة إعمار العراق

  
دًا و   ٧٦، شارك ما مجموعه      ٢٠٠٣أآتوبر  / تشرين األول  ٢٤ و   ٢٣في   ة    ٢٠ بل ة دولي ا   ، منظم  بم

دولي  ك ال دولي والبن د ال ا صندوق النق ي   ١٣ و،فيه انحين ف ؤتمر الم ي م ة ف ر حكومي ة غي  منظم
د ديم . مدري دة تق ات المتح ّدت الوالي ار دوالر ١٨٫٤تعه ة( ملي ة المعلق وال التكميلي غ األم ) مبل

نح والقروض       ١٣٫٥ هوتعهدت البلدان األخرى مجتمعة تقديم ما مجموع       ل  .  مليار دوالر من الم أق
ديم    لم تتعهد   . همتمن نصف الحاضرين أعلنوا مساهم     عرض  .  شيء   أي ألمانيا وفرنسا وروسيا بتق

ات المتح        لغ الموعود االيابان المبلغ األآبر، مساهمًا بأآثر من ثلث إجمالي المب         ر الوالي ، دةة من غي
  )٥١(. مليار دوالر من القروض٣٫٤، و ٢٠٠٤ مليار دوالر من المنح لسنة ١٫٥



  * ٩ الفصل* 
 
 

 *١٠٣*  

  
ق   ة، مرف نح الدولي هيل إدارة الم دة لتس م المتح أت األم لأنش ذي  التموي ار ال ادة اإلعم دولي إلع  ال

دولي              ستقوم باإلشراف    دة والبنك ال م المتح ة لألم ة التابع ة      . عليه مجموعة التنمي ان آاف ان بإمك وآ
ا من                 الشرآ ات المؤهلة من أي بلد آان، تقديم العروض للحصول على عقود لمشاريع تدفع تكاليفه

  )٥٢(.هذا الصدوق
  

     (IRRF 2) الثاني صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قّرالكونغرس ُي
ة    تالف المؤقت لطة االئ ب س ونغرس طل اقش الك رين  لن هر تش الل ش ة خ وال التكميلي ألم

رّ أآتوبر، و /األول اني    ٦ في    أق وفمبر / تشرين الث دفاع           "ن ة لل ة الطارئ انون المخصصات التكميلي ق
ة  نة المالي تان للس راق وأفغانس ار الع ادة إعم ن وإع ًا "٢٠٠٤ع ار دوالر ١٨٫٤، مخصص  ملي

راق  اني لصندوق إغاثة وإعادة إعمار الع دة      . (IRRF 2)  الث وفرة لم وال مت ونغرس األم جعل الك
ول       سنتين مما يعني انه يجب ان        ول  ٣٠يتم التعاقد بشأنها بالكامل بحل بتمبر   / أيل وطالب  . ٢٠٠٦س

ابات عن آل  ديم الحس ونغرس، بصورة خاصة بتق رادات،الك ا اإلي ا فيه ة، بم ة والخارجي  الداخلي
دًا لإلشراف         )٥٣(. المستخدمة في إعادة إعمار العراق     ،العراقية ًا جدي انون أيضًا مكتب  ، أي وأنشأ الق

لطة   ام لس تش الع رين األول   المف ي تش راق ف ار الع ادة إعم ة وإع ة إلغاث تالف المؤقت وبر /االئ أآت
٢٠٠٤.  

  
ًا،                 أ وعلى الرغم من   ا هو تقريب ة آم تالف المؤقت ن الكونغرس وافق على طلب التمويل لسلطة االئ

ار   ادة إعم ة وإع ى صندوق إغاث ن اإلشراف عل دًا م د ومزي ة أش ترعين فرضوا رقاب إال ان المش
راق انيالع م، م الث لطات      قس ة س تالف المؤقت لطة االئ ًا س ات ومعطي ر قطاع ى عش وال عل ًا األم

ة                 . تعديالتمحدودة إلجراء    ل لغاي ة تحوي تالف المؤقت ان سلطة االئ ى ان بإمك نص الكونغرس عل
ر            إلى قطاع آخر  عشرة بالمئة من المخصصات من قطاع        ا أآث ، لكن ال يمكن زيادة حصة قطاع م

  .الكونغرسمن عشرين بالمئة دون موافقة 
  

  )بمليارات الدوالرات(مخصصات أموال اإلغاثة وإعادة اإلعمار حسب القطاعات 
 المخصصات القطاع
  $٥٫٥٦  الكهرباء

  $٤٫٣٣  الموارد المائية والصرف الصحي
  $٣٫٢٤  األمن وفرض تطبيق القانون

  $١٫٨٩  البنية التحتية للنفط
  $١٫٣٢  لمجتمع المدنيالعدل، البنية التحتية للسالمة العامة، وا

  $٠٫٧٩  العناية الصحية
  $٠٫٥٠  النقل واالتصاالت

  $٠٫٣٧  الطرق، الجسور واإلعمار
  $٠٫٢٨   الحكمونظامالتعليم، الالجئون، حقوق اإلنسان 

  $٠٫١٥  تنمية القطاع الخاص
  $١٨٫٤٤  المجموع

  
در ام  : المص انون الع ة لل   "و، P.L.108-106الق ة الطارئ ات التكميلي انون المخصص ار  ق ادة إعم ن وإع دفاع ع

  . ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦، "٢٠٠٤العراق وأفغانستان للسنة المالية 
  .قد ال تكون األرقام آاملة بسبب  التدوير



   *رؤيا بريمر الكبرى *
 
 

 *١٠٤ * 

 انه، إضافة إلى سلطة (IRRF 2)العراق الثاني نص قانون صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 ،ام األموال لتنفيذ برامج إعادة اإلعماراالئتالف المؤقتة هناك فقط خمس وآاالت يحق لها استخد

 والوآالة ،وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانيةهي 
 موارد مالية هامة تقديمل"شجع الكونغرس آل واحدة منها . (USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

   )٥٤(".من المنظمات التي يقودها العراقيونلقدرات إلى نظيراتها ل وبناء فنيةومساعدات 
  

، بالتشاور مع المدير (OMB) وازنة التشريع طالب مكتب اإلدارة والم هذا من٢٢٠٧القسم 
اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة بعرض تقارير ربع سنوية على الكونغرس حول وضعية 

 ٥ آان متوقعًا في ٢٢٠٧لقسم أول تقرير ل.  الثانيمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 لم يكن )٥٥(.، وآان عليه ان يحتوي على قائمة آاملة للمشاريع المقترحة٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 من شهرين لجمع قائمة المشاريع، وتطوير خطة إنفاق، أآثرلدى سلطة االئتالف المؤقتة اآلن 
ر خارجي لبلد واحد في تاريخ  مكتب إلدارة ما أصبح بسرعة أآبر برنامج إعادة إعماإنشاءو

  .  الواليات المتحدة
  



 

 *١٠٥*  

  ١٠ لفصلا
 التعاقد بالمليارات إلعادة اإلعمار

  
لمدة أربعة أيام ] سلطة االئتالف المؤقتة[جلسوا 

. وأنتجوا الئحة من المشاريع التي آانوا يريدون عملها
إبِن هذا المشروع : وآانت آلها إنفاقات رأسمالية عالية

  .ِن ذاك المشروع الكبيرالكبير، واب
  
  

  الفريق أول بيتر آياريلي
  ) ٢٠٠٦(قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 

  
  
  

 مليار دوالر لصندوق إغاثة ١٨٫٤، خصص الكونغرس ٢٠٠٣نوفمبر /في مطلع تشرين الثاني
ب  قد أسست مكت(CPA)آانت سلطة االئتالف المؤقتة . (IRRF-2)وإعادة إعمار العراق الثاني 

 لإلشراف على برامج إعادة اإلعمار المتنامية وآان بريمر قد عّين ديف (PMO)إدارة البرنامج 
ناش، الرجل الذي ساعد في تطوير خطة إعادة اإلعمار الجديدة، بصفة أول مدير  لمكتب إدارة 

صمم ناش بسرعة هيكلية إدارية جديدة لجهود إعادة اإلعمار وبدأ تطوير برنامج . البرنامج
ضمن قانون إنشاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني فرض الكونغرس على . مشاريعلل

، أي قائمة شاملة بالمشاريع بما فيها التكاليف المقدرة "خطة إنفاق"سلطة االئتالف المؤقتة إنتاج 
  .٢٠٠٤يناير /والجداول الزمنية لإلنجاز، بحلول مطلع آانون الثاني

  
 ١٢٫٦ مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٨٫٤سوف يتضمن برنامج ال 

خرى للمشتريات، بما في ذلك آل شيء  مليارات دوالر أ٤مليار دوالر لمشاريع إعادة اإلعمار و 
بدءًا من مالبس الوقاية الشخصية، واألسلحة، والعربات لقوات األمن العراقية وصوًال إلى مواد 

 مليار دوالر المتبقية مخصصة ١٫٨آانت الـ . اإلنشاءات لقطاعات النفط والمياه والكهرباء
 آان معظم صندوق إغاثة وإعادة )١(.يلبرامج تنمية القدرات، ونظام الحكم، واإلصالح االقتصاد

إعمار العراق الثاني تقريبًا محددًا آأموال لوزارة الدفاع، مما يعني ان البنتاغون آان، في نهاية 
  .المطاف، مسؤوًال عن استخدام أموال إعادة اإلعمار هذه

  
  
  

__________  
-MNC) مع الفريق أول بيتر آياريلي، القائد السابق للفيلق المتعدد الجنسيات (SIGIR)ة المفتش العام  مقابل *
I) ،٢٠٠٨فبراير / شباط١٩.  



   *١٠الفصل  *
 
 

 *١٠٦ * 

 (PMO) إنشاء مكتب إدارة البرنامج
امج ألن سالح الهندسة في الجيش األميرآي أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة مكتب إدارة البرن

والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، الوآالتان اللتان تملكان أنظمة إلدارة برامج إعمار ومساعدات 
 ١٨٫٤دولية آبيرة، ذآرتا ان ليس لديهما الموارد في العراق إلدارة جهود إعادة اإلعمار البالغة 

ية للتنمية الدولية انها ال تملك الموظفين أو القدرة التنظيمية قالت الوآالة األميرآ. مليار دوالر
آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي قد بدأ .  مليارات دوالر٥إلدارة أآثر من برنامج بقيمة 

، إلدارة برامج البنية التحتية، (GRD)تأسيس مكتب جديد في العراق، أي فرقة الخليج اإلقليمية 
 )٢(.٢٠٠٤يناير /مكتب الجديد إال في آانون الثانيولم يكن سوف يفتتح ال

 

آان على السفير بريمر ان يتحرك بسرعة في خطته الضخمة إلعادة اإلعمار إلثبات التزام 
. الواليات المتحدة إعادة تأهيل الخدمات األساسية في العراق وتشجيع التنمية االقتصادية للبالد

 سالح الهندسة في الجيش األميرآي والوآالة ودوبوج. تحقيق ذلكسوف يتم آان السؤال آيف 
 إدارة  من خالل تجميعاألميرآية للتنمية الدولية خارج الصورة، أقنع األميرال ناش بريمر انه،

، ومن خالل إشغال معظمه بموظفين من المقاولين مكتب إدارة البرنامج لدىآامل البرنامج 
  الثانينامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق سيكون بإمكان سلطة االئتالف المؤقتة  إطالق بر

 بالخط الزمني هذا، اقترح ناش تكليف معظم ومن أجل التمّكن من التقّيد. ٢٠٠٣بحلول نهاية 
  . من القطاع الخاص خارجييناإلدارة لمقاولين

  
ّذر ترأس مكتب البنية التحتية العراقية في سلطة االئتالف المؤقتة حي آان ، الذيستيف برونينغ

السفير بريمر انه سيكون من المستحيل البدء بمثل هذا البرنامج الكبير بهذه السرعة ألن قوانين 
 هذا خالللن تستطيع الحصول على عقود . " صارمة أسعارالتعاقد تتطلب عملية تقديم عروض

سلطة لكن ناش أّآد لبريمر انه، نظرًا ألهمية المهمة، قد تحصل . ، قال براونينغ لبريمر"الوقت
 ومع ان وزارة الدفاع )٣(. عمليات التعاقدلتسريعاالئتالف المؤقتة على إعفاءات من وزارة الدفاع 

  .قد سرعت العملية إال انها لم تكن قادرة على منح العقود بالسرعة التي تنّبأ بها ناش
  

فاع،  في وزارة الداألول المالي المسؤولو) المفتش المالي(خيم، نائب وزير الدفاع ادوف ز
بناء "عارض في البداية إنشاء مكتب إدارة البرنامج الذي آان يرى فيه نوعًا من 

خبرات الوآالة األميرآية عن نسخة طبق األصل يوفر  فّكر دوف ان المكتب )٤(."اإلمبراطوريات
خيم في البنتاغون الكن ناش اجتمع بز. للتنمية الدولية وسالح الهندسة في الجيش األميرآي القائمة

أقنعه ان ما من آيان في العراق أو في واشنطن سوف يأخذ على "سبتمبر و /ي أواسط أيلولف
  )٥(". وباستخدام اإلجراءات الحاليةالموجودة الموارد على أساسعاتقه هذا العمل 

  
 ، األميرال ناش، هو، آان مكتب إدارة البرنامج يعّد موظفًا واحدًا٢٠٠٣سبتمبر /في بداية أيلول
 ١٠ ،خيم، رغم تحفظاته بخصوص المكتباسبتمبر، خصص ز/في أيلول.  مالهولم يكن لدي

 بعدها )٦(". والمقاولين لحوالي ستة أشهرالموظفين، واللوجستيات"ماليين دوالر للمكتب لدعم 
 ماليين دوالر ٩بأسبوع، سمحت وزارة الجيش لسالح الهندسة في الجيش األميرآي بإنفاق 

ًا من شرآتين موظف ثم قدم سالح الهندسة لناش خمسة عشر )٧(.مجأخرى لدعم مكتب إدارة البرنا
 ومايكل بايكر آوربوريشن (Stanley Consultants) القطاع الخاص، ستانلي آونسالتنس في

(Michael Baker Corporation).)٨(  
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  التلزيم الخارجي لإلشراف
مكتب إدارة : اقأنشأ ناش منظمة من أربع طبقات لإلشراف على جهود إعادة إعمار العر

  القطاعيةإدارة البرنامج، ستة مكاتب إدارة البرنامجمكتب ، مكتب دعم (PMO)البرنامج 
(SPMOs) ومع ان البنية التنظيمية آانت تشمل اإلشراف )٩(. وبناءتصميم واثني عشر مقاول 

أعطت ، إال ان خطة ناش )(FAR) القانون الفدرالي للتملك فرضآما ي(الحكومي على المقاولين 
اإلشراف، وإدارة البرنامج مسؤوليات في نهاية المطاف إلى مقاولي القطاع الخاص معظم 

  . سلطة الحكومةبهذاُمضعّفة 
 

  هيكلية إدارة برنامج التصميم والبناء إلغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  
  

قطاع 
 النفط

قطاع 
 العدل/األمن

قطاع 
الصح/التعليم/بانيالم
 ة

قطاع النقل 
 والمواصالت

قطاع 
األشغال 
قطاع /العامة
 المياه

قطاع 
 الكهرباء

  مكتب دعم مكتب إدارة البرنامج
 
 
  
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

عقود 
النفط على 

أساس 
تصميم 
 وبناء

عقود 
العدل /األمن

على أساس 
تصميم وبناء

 عقود البناء والتعليم
والصحة على أساس 

 تصميم وبناء

عقود 
االتصاالت 
والنقل على 

تصميم أساس 
 وبناء

عقود 
األشغال 

المياه /العامة
على أساس 
تصميم وبناء

عقود 
الكهرباء 

على أساس 
تصميم 
 وبناء

  
SPMO : البرامج القطاعيةمكتب إدارة  

D-B :تصميم وبناء  
يوليو / تموزالدروس في العقود والمشتريات،: (SIGIR) عادة إعمار العراقإلمكتب المفتش العام : المصدر
٥٤، ٢٠٠٦  

  
  

 الذي آان يضم مجموعة صغيرة من الموظفين الحكوميين في القمة، ، مكتب إدارة البرنامجآان
، شرآة )الرسم البياني التنظيميعلى ( مباشرة تأتي بعدهآانت . ظاهريًا على آامل العمليةيشرف 

إدارة خاصة عملت مع سالح الهندسة في الجيش األميرآي في مكتب دعم مكتب إدارة البرنامج 
التي آان يديرها مقاولون من و ،(SPMOs)شراف على مكاتب إدارة البرامج القطاعية لإل

آل واحد من هذه المكاتب .  من الموظفين الحكوميينجاءوا آمكملين حفنةالقطاع الخاص الذين 
ينفذون المشاريع في آانوا والبناء الذين التصميم  إنشاءاتالستة أشرف على مقاولين من فئة 

  )١٠(.إعادة اإلعمارمن برنامج  قطاع ُمعّين
  

 ،آان اللواء رونالد جونسون، مدير البرامج العسكرية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي
قدم مهندسو سالح الهندسة .  اإلجمالية عمليات إعادة اإلعماروالمشرف علىنائب المدير ناش، 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار  الخاصة بتنفيذ عقود النوعيةفي الجيش األميرآي معظم ضمانات 
 فرقةلقائد ال الجنرال  هو، أصبح اللواء جونسون٢٠٠٤يناير /في آانون الثاني. الثانيالعراق 

مكتب إدارة البرنامج 
(PMO) 

SPMO SPMO SPMO SPMO SPMO SPMO 



   *١٠الفصل  *
 
 

 *١٠٨ * 

 الخليج اإلقليمية التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي وواصل إمداد معظم اليد منطقة
  )١١(.إعادة اإلعمارالنوعية في العاملة لبرامج ضمان 

  

للقيام بأداء  موظف حكومي ١٠٠ بالموظفين، اقترح ناش توظيف  اإلداريةمكاتبإلشغال ال
 لكن )١٢(. القوانين الحكوميةتفرضها ووظائف اإلشراف التي اإللزامية اإلدارة الحكومية أعمال

مكتب إدارة البرنامج لم يكن أبدًا قادرًا على توظيف أآثر من نصف الموظفين الحكوميين الذين 
 على المقاولين في مكتب إدارة البرامج ، وربما بصورة ُمفرطة، ولذا، اعتمد بقوة، إليهماحتاج

هذا اللجوء غير المسبوق لتكليف .  لإلشراف على إعادة اإلعمار،(SPMO) القطاعية
  )١٣(.المسؤوليات التقليدية الحكومية إلى عناصر خارجية أثار الهواجس على تلة الكابيتول

  
: (PMO) رنامجولية للبنية التحتية تحت رعاية مكتب إدارة البآانت القطاعات الستة األ

 المباني، التعليم ، النفط، االتصاالت والنقل، األمن والعدل، األشغال العامة والمياه،الكهرباء
إلعمار وعملت مع ا متطلبات  آتابيًا(SPMO) مكاتب إدارة البرامج القطاعية حددت. والصحة

على يشرف  سالح الهندسة في الجيش األميرآي آان. ر البرامجيم والبناء لتطويمشرآات التص
  )١٤(.تم إنجاز تصاميم المشاريع ويكون العمل قد بدأي عندما آان اتاإلنشاء

  
  مكافأة مع آلفة زائدتصميم وبناء آانوا يمنحون عقودمقاولو اإلنشاء االثنا عشر على أساس 

ألشغال المادية لال التصميم والهندسة وشغ أل(IDIQ)تسليم غير محدود وآميات غير محدودة 
 مع دارةلإللمقاولين الفوز بعقود ل يسمحللحؤول دون حصول تضارب مصالح، لم . في القطاعات

 شرآة عدم السماح أيحق بواحتفظت الحكومة لنفسها أيضًا .  تصميم وبناء في نفس القطاععقود
  )١٥(. أربعة عقود أآثر منهععلى ما مجموبالحصول 

  
   العمل بدايةمشاآل

لية لصندوق مي الكونغرس األموال التكقر، أي قبل ان ُي٢٠٠٣أآتوبر /في نهاية تشرين األول
 من  أو عدد آاٍف لدى مكتب إدارة البرامج أموال آافيةلم تكن، الثانيإغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ماليين ١٠ سمح بمنح فمع ان المفتش المالي للبنتاغون، زاخيم، قد. لعمل الفعليلبدء االموظفين 
 طريقها عبر لتجداألموال إلى شهرين هذه  احتاجت  فقددوالر لمكتب إدارة البرامج،

لم يتلق مكتب إدارة البرامج هذا الرأسمال التشغيلي إال في أواسط تشرين و. البيروقراطية
صيص  ببطء في تخيعمل مكتب اإلدارة والموازنة آانوفقًا لزاخيم، و .٢٠٠٣نوفمبر /الثاني

، قال زاخيم، "آانت المشكلة ان مكتب اإلدارة والموازنة آان ُيّصر على الموافقة. "األموال
 ما بدا انه على منه األموال تنبثقأصبح مكتب اإلدارة والموازنة نوعًا من الثقب  األسود، الذي "و

ئتالف  بوصف مفصل من سلطة اال يطالبدارة الموازنةاإل مكتب آان )١٦(". النزواتأساس من
 قبل ان الثانيغاثة وإعادة إعمار العراق اإل صندوق أموالالمؤقتة حول آيفية تخطيطها لصرف 

غاثة إال بعد ان عرضت سلطة اإل وهو لم يفرج عن أية أموال من صندوق )١٧(.ُيفرج عنها
  .٢٠٠٤يناير /االئتالف المؤقتة خطتها لإلنفاق في مطلع آانون الثاني

  
 التكميلية في الثانيأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق خصيص ت الكونغرس أقّرعندما 

، آان مكتب إدارة البرنامج مؤلفًا من األميرال ناش، ومن ٢٠٠٣نوفمبر /مطلع تشرين الثاني
 مقاوًال من سالح ١٣ ومن ،خذا من سالح الهندسة في الجيش األميرآيين ُأين حكومَيموظَف

 ٨وصل آان  موظف حكومي الذين طلبهم ناش، المئةن أصل مو. الهندسة في الجيش األميرآي
  )١٨(.٢٠٠٤يناير / آانون الثانيبحلولمنهم فقط 
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المهارات التي جاء بها الموظفون الجدد ف ،النقص في عدد الموظفين لم يكن المشكلة الوحيدة
نشاء مكتب بعد مرور سنة على إ. الصحيحةمكتب إدارة البرامج لم تكن أحيانًا آثيرة المهارات ل

، ٢٠٠٤ في صيف بالحلول محله قليل من قيام مكتب عقود البرامج  وقتإدارة البرامج، وقبل
آان لدى األميرال ناش المصاب باإلحباط، نصف عدد الناس الذي آان يحتاجهم، أي قرابة 

آان مكتب إدارة البرامج يشرف عليها، من األموال التي  مليون دوالر ٤٠٠موظف حكومي لكل 
  )١٩(. موظفو العقود في وزارة الخارجيةا آان يديرهالمبالغ التيشر مرات أآثر من متوسط أو ع

  
  خطة التعاقد

، بّلغ األميرال ناش، تينا باالرد، نائبة معاون وزير الجيش ٢٠٠٣سبتمبر /في مطلع أيلول
  لمنح عقودمشترياتللشرطة والمشتريات، ان سلطة االئتالف المؤقتة سوف تحتاج إلى خطة 

جمعت باالرد بسرعة فريقًا مشترآًا من وزارة الدفاع . الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 الخطة اإلدارية لالمتالآات المفردةضم موظفي تعاقد من سالح الهندسة ومن البحرية لتطوير 

(SAMP) ٢٠(.الثاني لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق(  
  

 اإلجراءات لمنح اثني عشر عقدا (SAMP) ت المفردة الخطة اإلدارية لالمتالآاوضعت
عادة إلإدارة   على أساس التصميم والبناء وستة عقودالثانيلصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 وطورت خطوطًا إرشادية لمنع اختيار للمقاولين مجالس هذه الخطة اإلداريةوأنشأت . اإلعمار
 على ان (SAMP)الخطة اإلدارية رونة، نّصت ولتأمين حّد أقصى من الم. تضارب المصالح

تسمح هذه العقود تزويد . آافة العقود ستكون على أساس تسليم غير محدود وآمية غير محدودة
ستخدم عندما ال  وهي ُت، محدودة غيرآميات غير محدودة من اإلمدادات خالل فترة زمنية

  )٢١(.اتء الحكومة ان تحّدد سلفًا المتطلبات الدقيقة لإلنشاتستطيع
  

 في اواسط لعروض األسعار طلبات (SAMP)  الخطة اإلدارية لالمتالآات المفردةأصدر فريق
 وحدها الشرآات من الواليات المتحدة والعراق والدول )٢٢(.٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول

قطاع النفط ب المتعلقة ما عدا تلك العروض، آافة )٢٣(.المشارآة بقوات آان بوسعها تقديم عروض
 بحلول تقديمها آان يجب ،٢٠٠٣لتي دعا إليها سالح الهندسة في الجيش األميرآي خالل صيف ا
 إال في تمنح أي عقد عرضًا حول العقود لكنها لم ٥٣تلّقت الحكومة . ٢٠٠٤فبراير / شباط٥

  )٢٤(.مارس/أواخر آذار
  

 أبطأ ني آانتالثاآون عملية منح عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق سببت عدة عوامل 
بسبب الهواجس التي أثارها الكونغرس حول التعاقد من مصدر .  السفير بريمريرغب بهمما آان 

 صندوق إغاثة وإعادة  المحدودة التنافسية منعقودال وبسبب العديد من منح ،واحد لما قبل الحرب
دارية المقاولين لدى الخطة اإل تقّيدت مجالس اختيار ،(IRRF 1)  األولإعمار العراق

 التقيد غير أن . بدقة(FAR) بشروط القانون الفدرالي للتملك (SAMP) لالمتالآات المفردة
بالشروط اإلجرائية المعقدة للقانون الفدرالي للتملك آان يعني الحاجة إلى مزيد من الوقت 

  )٢٥(.عروض األسعارلمراجعة 
  

  برنامج المشاريع
انون صندوق       نادًا إلى القطاعات العشرة التي حد     بنى مكتب إدارة البرامج قائمة مشاريعه است       ّدها ق

اني راق الث ار الع ادة إعم ة وإع ي  . إغاث ة ف ن سالح الهندس ة عشر م اولوه الخمس اش ومق طور ن
اريع        ة مش ة، أول قائم تالف المؤقت لطة االئ اري س ار مستش ع آب اور م ي، بالتش يش األميرآ الج

ار المستشارين         . الخطة الرئيسية   د سبق لكب ان ق م              آ اء مع وزرائه ادة بن  ان طوروا اقتراحات إع
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ة   ة موازن ن عملي زء م راقيين آج ة  ٢٠٠٤الع ي قائم ات ف ك االقتراح ن تل د م وا العدي د أدمج ، وق
رامج مسار المشاريع     .  مشاريع  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني        تعقب مكتب إدارة الب

ة         (PIFs)عن طريق استخدام استمارات تعيين المشاريع        ّررات، والنطاق، والكلف  التي تصف المب
ه           ه أولويت رح وتعطي دخل     ٥٠٠٠ وآانت المعلومات من        )٢٦(.المقّدرة لكل مشروع مقت تمارة ُت  اس

داً       "على الكمبيوتر    ا      ". ورقة عمل اآسل مفصلة ضخمة ج رامج يسحب منه ان مكتب إدارة الب وآ
  )٢٧(.قائمة مشاريعه النهائية

  
اريع  ة المش ة قائم ت نوعي ةآان ة   .  متفاوت وارد المائي ل وزارة الم وزارات، مث دى بعض ال ان ل آ

ك المشاريع         "تصاميم جاهزة على الرّف، وآانت        لكن   )٢٨(".تنتظر ذهاب صدام لتتمكن من بناء تل
يء   ديهم ش ن ل م يك رين ل لطة     . آخ رارات س ى ق وزراء عل ق بعض ال م يواف ك، ل ى ذل الوة عل ع

تالف              فوزارة الصحة، مثالً  . االئتالف المؤقتة  رة لكن سلطة االئ فيات آبي ، آانت تفضل بناء مستش
راقيين     . المؤقتة آانت تريد الترآيز على العيادات الصغيرة للعناية الصحية األولية          ورغم آون الع

ر مستشاري             آانوا معتادين على تقديم وتلقي خدمات طبية عبر نظام المستشفيات القائم، إال ان آبي
ة            وزارة الصحة آان يعتقد ان شب      ة واألولي ة الصحية الوقائي ى العناي كة من العيادات التي ترآز عل

  )٢٩(.سوف تساعد العراق بصورة فعلية وفعالة أآثر في تلبية حاجات البالد للعناية الصحية
  

رامج     ب إدارة الب ذ مكت روع، أخ ل مش اليف آ دير تك روع  (PMO)لتق ل مش ية لك ة األساس  الكلف
ن، والنق  ة لألم اليف ثابت نح وأضاف تك امج ورسوم الَم ّدر مكتب . ل، والمشتريات، وإدارة البرن ق

ل  . إدارة البرامج ان التكاليف األمنية سوف تضيف سبعة بالمئة، وهو رقم أعطته بكتل       طورت بكت
اً " شبه متسامحة  "هذا الرقم معتبرة ان هذه البيئة ستكون، باللغة العسكرية،      ول   )٣٠(.أمني ن، بحل  لك

  )٣١(.ألمني في العراق قد تدهور بصورة عنيفة، آان الوضع ا٢٠٠٣أواخر 
  

انون األول ن آ ي األول م ي   /ف ى ممثل ر وإل فير بريم ى الس امج إل ب إدارة البرن دم مكت مبر، ق ديس
ـ                 ة ب ة قائم تالف المؤقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، والعسكريين، وآبار مستشاري سلطة االئ

ة١،٧٠٦ ت األولوي اريع أعطي ذه.  مش ت ه يهم  آان ا ف ارآين، بم م المش ا معظ اهد فيه رة ش  أول م
املة     اريع ش ة مش ة، قائم ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ام    )٣٢(.الوآال عة أي ة تس ام المجموع ت أم  آان

ى واشنطن ا إل ر له ل إرسال بريم ا قب ق عليه ة الخطة والتعلي ان . "لمراجع ة دآ به بقائم آانت أش
ا                   آان بإمكانك ان تنزل في     "، قال ناش،    "بقالة ذا يكون م ين وترسم خط، وه ى حد مع ا إل  قراءته

ول         اريع وتق اقي المش ذ ب ك أخ م يمكن ن ث ال، وم ن الم ديك م ذه   : ل ي ه وف نعط اريع[س ] المش
ى وزارة                       ". للعراقيين ا إل د أمره ل لكل مشروع ُعِه المشاريع التي وقعت تحت خط حدود التموي

ة   اون العراقي يط والتع ة والتخط ن المتو )٣٣(.التنمي ان م انحين     آ ى م ر عل وزارة ان تعث ن ال ع م ق
  )٣٤(.آخرين لتمويلها

  
انون األول     ة،        ٢٠٠٣ديسمبر  /في أواسط آ تالف المؤقت امج مشاريع سلطة االئ د استالمه برن ، بع

ة        ة األميرآي دير الوآال ًا م ته، داعي االت لمناقش ين الوآ ًا ب ة اجتماع ب اإلدارة والموازن م مكت نظ
ومي،        . ، للحضور للتنمية الدولية، أندرو ناتسيوس    آان بين المشارآين اآلخرين مستشارة األمن الق

ب اإلدارة          ارآة لمكت ديرة المش د، الم ين آليفالن ادلي، روب تيفن ه ا، س س، ونائبه دوليزا راي آون
وفقًا لناتسيوس،  . والموازنة، المفتش المالي للبنتاغون، دوف زاخيم، ونائب وزير الدفاع وولفويتز         

د   ت آليفالن ي آ–آان ة         الت تالف المؤقت لطة االئ ط لس تخدام المخط ول االس ك ح رة الش ت آثي ان
اني               ار العراق الث ادة إعم ة وإع  ترغب بوجود ناتسيوس في القاعة           –لمخصصات صندوق إغاث

  )٣٥(.ألنها آانت تعرف انه سوف يقدم حججًا قوية ضد بعض جوانب الخطة المقترحة
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ن يكون              : "قال ناتسيوس للمجموعة  . آانت آليفالند على حق    ذا الشيء، ل ى ه ة عل إذا تّمت الموافق
ال            معكم مال لالنتخابات، وال مال إلعادة بناء الحكم المحلي، وال مال لبناء النظام الجامعي، وال م

حي  ام الص ة  ". للنظ مى الخط ة "وإذ س فة للكارث ال     "وص ض الم ز بع يوس بحج ى ناتس ، أوص
ة       ة             وا )٣٦(.لمشاريع غير إنشائية ولألحداث غير المتوقع ة البني ى مقارب عترض ناتسيوس بشدة عل

ود من تجارب        ذ عق التحتية الكبيرة لسلطة االئتالف المؤقتة، قائًال انها تهزأ بالدروس المكتسبة من
غ             . التنمية الدولية  اظ بمبل رد وولفويتز وهادلي على هواجس ناتسيوس بإعطائهما توجيهات لالحتف

ادة إعم          ٤ ة وإع انعين مكتب إدارة             مليارات دوالر في صندوق إغاث اط، م اني آاحتي ار العراق الث
  )٣٧(.البرامج من تخصيص أو إلزام هذه األموال فورًا

  
***************  

  
دمير خطة  اه بت ًا إي ر متهم فير بريم ًا غاضبًا من الس ى ناتسيوس اتصاًال هاتفي بوعين، تلق د أس بع

ة   تالف المؤقت لطة االئ دوًال زمن   . س عت ج لطة وض يوس ان الس ي    رد ناتس ر واقع اء غي ًا لإلنش ي
تالف           . ومفرطا في التفاؤل  ان يمكن لسلطة االئ ه األصلية، آ ه، بموجب خطت د ان آان بريمر يعتق

غ دوغ "مارس، لكن ناتسيوس الذي سبق ان أدار مشروع         /المؤقتة ان تبدأ اإلنشاء بحلول آذار      " بي
(Big Dig) ذي تعّرض للم ار ال ر مشاريع اإلعم ر وأآث ي بوسطن، أحد أآب اريخ  ف شاآل في ت

ة     تالف المؤقت لطة االئ ي لس دول الزمن ي الج دة، رأى ف ات المتح ى  "الوالي ل معن خيفًا بك يئًا س ش
  )٣٨(".الكلمة

  
ي  اني٥ف انون الث اير / آ تالف  ٢٠٠٤ين لطة االئ اريع س ة مش ة خط ب اإلدارة والموازن لم مكت ، س

ي أول  ة ف مالمؤقت ر للقس ونغرس٢٢٠٧ تقري ى الك ان العرض يشمل .  إل ا سوف يصبح آ أول م
اني                    راق الث ار الع ادة إعم ة وإع وال لصندوق إغاث ادة تخصيص األم ات إلع في  . العديد من الطلب

ي                       وال داخل القطاع األمن ل األم ة بنق ام مكتب اإلدارة والموازن ذه، ق إعادة التخصيص األصلية ه
رار     ا ق وة حّفزه ي خط ة، وه اء الديمقراطي ود بن افية لجه وال إض يص أم ر١٥لتخص ين  تش

اني وفمبر /الث ول  ٢٠٠٣ن راق بحل ى الع يادة إل ل الس ران٣٠ القاضي بنق و / حزي  )٣٩(.٢٠٠٤يوني
د ألجل       ١٥٠وشملت التصحيحات األخرى أخذ   ة للجيش العراقي الجدي  مليون دوالر من الموازن
ى مشاريع دعم               ٢٥زيادة برنامج تعزيز الحدود، ونقل       ة الشهود إل  مليون دوالر من برنامج حماي

ين     " الحظ مكتب اإلدارة والموازنة ان االحتفاظ        )٤٠(.قراطيةالديم بالمرونة في تخصيص الموارد ب
اريع بعض المش اريع ول ي  " المش ورة ف ية المتط ة والسياس اع األمني رًا لألوض ًا نظ ان حيوي آ

  )٤١(.العراق
  

  إدارة المعلومات حول المشاريع
ار     مليون دوالر آجزء من األموال التك      ٥٠رخص الكونغرس بـ     ادة إعم ة وإع ميلية لصندوق إغاث

العراق الثاني لمساعدة سلطة االئتالف المؤقتة في تلبية التزاماتها الخاصة برفع التقارير والرصد              
ات ة  . لاللتزام ب اإلدارة والموازن ات     (OMB)وزع مكت ل النفق دفاع ألج ى وزارة ال ال عل  الم

ذه   (PMO)برامج التشغيلية لسلطة االئتالف المؤقتة، لكن مكتب إدارة ال      لم يحصل على أي من ه
  )٤٢(.، أي قبل شهر من انتهاء سلطة االئتالف المؤقتة٢٠٠٤مايو /األموال لغاية أيار

  
ا         ة ألن أي ة إدارة معلومات للمشاريع القائم ة أنظم دم تبني أي رامج ع ادة مكتب إدارة الب ررت قي ق

دم      ة     "منها لم يق درات المتكامل ة للق ة الكامل ا     التي اع " التتم ا بحاجة إليه ادة انه دت القي  طور  )٤٣(.تق
أخوذة                       وتر م ات آمبي امج إدارة األصول مع برمجي ًا برن ًا، جامع ًا هجين مكتب إدارة البرامج نظام
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دة  ل بصورة جي م يعم ين ل ام الهج ن النظ ّرف، لك ى ال ن عل ام )٤٣(.م ى نظ ة إل ب بحاج ان المكت  آ
اق           برنامج إدارة متكامل منذ البداية ألجل متابعة البر        ع اإلنف ل، ولتعقب المشاريع، ومن نامج بالكام

رامج                    . المفرط، وقياس مدى التقدم    ل ان يحصل مكتب إدارة الب دة شهور قب لكن سوف تمضي ع
  .على نظام قابل لالستخدام

  
 مشروع، فإنك ٣٠٠٠عندما تفُقد تعّقب برنامج، برنامج آبير مثل هذا الذي يشمل : "الحظ ناش

لتأخير في إنشاء نظام معلومات متكامل قادر على تعقب المشاريع آانت له  ا)٤٥(".لن تسترده أبدًا
  .عواقب طويلة األمد، معيقًا إدارة البرامج والمشاريع للسنوات القادمة

  
  االنتقالية" التجسير"عقود 

نح  ٢٠٠٣عندما أصبح جليًا في أواخر     ان وزارة الدفاع سوف تأخذ وقتًا أطول مما آان مرجوًا لم
ود تصم   ة      عق ة األميرآي اني، أتخذت الوآال راق الث ار الع ادة إعم ة وإع اء من صندوق إغاث يم وبن

  .للتنمية الدولية ومكتب إدارة البرامج  خطوات مبتكرة لتنفيذ المشاريع بوسائل تعاقدية أخرى
  

 عقد شرآة بكتل
 حلة للمرعروضات، طلبت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٣أآتوبر /في تشرين األول

 للفترة ما بين نهاية العمليات  انتقالي موقت من برنامجها الخاص بالبنية التحتية لمّد جسرالثانية
األول الُممّولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  (IRRF-1) والوقت الذي يمكن ان تتم 

 (IRRF-2) الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمشاريع فيه تعبئة مقاولي تصميم وبناء 
آان قد سبق للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان منحت عقدها  األصلي لبكتل دون . للعراقونقلهم 

.هذه المرة قدّمت ثالث شرآات عروضًا بما فيها بكتلو. منافسة آاملة ومفتوحة  
  

دًا آ           ٢٠٠٤يناير  / آانون الثاني  ٤في   ل عق ة بكت دًا    ، منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولي رًا جدي بي
ل بسرعة عدد    .  مليار دوالر١٫٨٢إلعادة إعمار العراق، هذه المرة بقيمة    عند المنح، عززت بكت

رامج    ب إدارة الب ن مكت اريع م ن المش دة م كيلة جدي تالم تش ة اس راق متوقع ي الع ا ف موظفيه
(PMO)،ل ة لبكت ر مهم ة أوام د، حيث أصدر أربع ذا العق ا استخدم ه يًال م ا ، لكن المكتب قل  لم
  )٤٦(.٢٠٠٤مارس /يناير وآذار/ مليون دوالر من األشغال، بين آانون الثاني١٨٠مجموعه 

  
ن       ًا ع ان ناجم ا آ الي ربم ل االنتق د بكت رامج لعق ب إدارة الب تخدام مكت ن اس ى م د األدن بب الح س

ة   تالف المؤقت لطة االئ ة وس ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ين الوآال أزم ب دة الت ات المتزاي ان . العالق آ
اجح لوقف                          اح ناتسيوس الن د آف ه، بع دون ان ة يعتق ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي الرسميون في الوآال

رال              ٤استخدام ال    اني، رد األمي راق الث  مليارت دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار الع
ل     لحة بكت ادرة لمص ة الص ر المهم دد أوام ن ع ّد م اش بالح ك آان  )٤٧(.ن اش ان تل ر ن ي  أنك ت ه

ة المطاف مجرد  )٤٨(.الحال ي نهاي ة آانت ف ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ع الوآال اآله م ال ان مش  ق
لطة  ى الس ن   . صراع عل ر م يس أآث ه ل اش الخالف بأن ية"وإذ وصف ن ة حماس ال ان "خطب ، ق

ر " و صاحب األم ن ه ول م ان ح دل آ ياء"و" الج تم إدارة األش ى ان "آيف سوف ي ر عل ، وأّص
ة مكتب             سلطة االئتال  ذه الحال ة في ه ف المؤقتة ال تحتاج سوى إلى منظمة مرآزية واحدة، المتمثل

رامج  ة  (PMO)إدارة الب ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ن الوآال امج، لك م "، إلدارة البرن م، ول م تفه ل
  )٤٩(".توافق على هذا المفهوم
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ة  ة األميرآي ة والوآال تالف المؤقت لطة االئ ين س ة ب داوة المحتدم دم الع ة  أضعفت تق ة الدولي للتنمي
تاء    . إعادة اإلعمار عند هذه النقطة المفصلية الخطيرة  فمع غياب أي أشغال جديدة وشيكة خالل ش

ة، جيمس  ٢٠٠٤ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة الوآال دير بعث ام م بايك"، ق ة " س ستيفنسون بمواجه
أحّتج ناش  ". آّره بغرض عقد بكتل   ذ"مارس حول االفتقار إلى أوامر المهمة لبكتل و       /ناش في آذار  

يئًا         . قائًال انه يريد آل األشغال ان تتحرك معًا في انسجام          أخذ ستيفنسون شكاويه إلى بريمر لكن ش
  )٥٠(.لم يتغّير

  
ى        ٢٠٠٤مارس /في نهاية آذار   ًال إل رامج، وتوّص اش للب ب، نائب ن وم جّي ، اجتمع ستيفنسون مع ت

ت  . مر المهمةهدنة نتج عنها تقطيرًا بطيئًا ألوا   غير ان عقد بكتل لن يستعمل بالكامل إال بعد ان ُحّل
ان           . ٢٠٠٤يونيو  /سلطة االئتالف المؤقتة في حزيران     خالل تلك الفترة من عدم النشاط النسبي، آ

ة                      ا خفض في نهاي ة، مم ات العام ل آامل النفق دفع لبكت ة ان ت ة الدولي على الوآالة األميرآية للتنمي
  )٥١(.توفرة لمشاريع إعادة اإلعمارالمطاف المبالغ الم

  
  (AFCEE)مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي 

انون األول           ة في آ تالف المؤقت ار لسلطة االئ ادة اإلعم ادة  ٢٠٠٣ديسمبر  /شملت أولويات إع ، إع
ران          ول حزي د بحل ة للجيش العراقي الجدي و  /تجديد المرافق العسكرية العراقي د أن  . ٢٠٠٤يوني بع

ة               أدرك ان عق   ود قائم د التصميم والبناء سوف يمنح في وقت ابعد مما آان يأمل، فّتش ناش عن عق
  .يمكن ان يستخدمها لمشاريع اإلنشاء

  
ى أساس                          ائم عل د ق و بتكساس عق از البيئي في سان أنطوني ة لالمتي وات الجوي آان لدى مرآز الق

المي،      يدعى عقد إعادة الترمي(IDIQ)تسليم غير محدود وآمية غير محدودة    اء البيئي الع م والبن
الم    ول الع ة ح د األميرآي ي القواع ار ف دمات اإلعم ن خ عة م كيلة واس مل تش انون . يش ي آ ف

ة           ٢٠٠٤يناير  /الثاني تالف المؤقت ، وافق رئيس أرآان سالح الجو األميرآي على طلب سلطة االئ
ي   از البيئ ة لالمتي وات الجوي ز الق د مرآ تخدام عق اريع (AFCEE)اس ذ مش ي  لتنفي ار ف إعم

  )٥٢(.العراق
  

د خّصصت      اني ق راق الث ار الع ادة إعم ة وإع ة لصندوق إغاث وال التكميلي ون ٧٤٥آانت األم  ملي
ار ة أي ول نهاي د، وبحل ي الجدي يش العراق ق للج اء مراف ايو /دوالر إلنش ب ٢٠٠٤م ان مكت ، آ

ة لالمتياز   قد منح خمسة عشر أمر مهمة من مرآز عقود القوات الجوي           (PCO)المشاريع والعقود   
ا                .  مليون دوالر  ٤٨١٫٢البيئي قّدرت بـ     ان مجموعه ر، التي آ ذه األوام ة من ه  ٤٢٫٣ذهبت ثالث

ة ومحطات          اني الحكومي دارس والمب مليون دوالر إلى مشاريع غير عسكرية مثل إعادة إعمار الم
ة                   . الضخ تالف المؤقت دو خارج نطاق عمل الطلب األصلي لسلطة االئ دق   . آانت هذه تب يق وجد ت

ة          تالف المؤقت دى سلطة االئ ام ل ود    (CPA-IG)الحق للمفتش الع ذه العق ان دور مرآز  " حول ه
از البيئي       ة لالمتي تالف         (AFCEE)القوات الجوي ة عن سلطة االئ ة بالنياب نح أوامر المهم   في م

ى  ؤدي إل ز سوف ي ود المرآ تخدام لعق تمرار في االس ددًا بوضوح، وان االس م يكن ُمح ة ل المؤقت
  )٥٣(."ر شفافية أقل من اللزوم إلى عامة الناستوفي

  
  (IRRF-2)منح عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

ي آذار ارس /ف ار      ٢٠٠٤م ادة إعم ة وإع ندوق إغاث ود لص ر عق نح أآب دفاع م ت وزارة ال ، أعلن
را               ار الع د    . قالعراق الثاني إلنشاءات على أساس تصميم وبناء مع عقود الدارة إعادة إعم آانت ق

ن  ر م ى أآث ة عل ن  ٥تمت الموافق ل م دة خالل أق ود الجدي ي العق ارات دوالر ف ًا٩٠ ملي ان .  يوم
  )٥٤(.عملية نموذجية تشمل منح من هذا الحجم آان يمكن ان تأخذ أآثر من سنة
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 بعقد (AECOM Technology Corporation)فازت شرآة ايكوم تكنولوجي آوربوريشن 

. (PMO) مليون دوالر لدعم إدارة البرامج مكتب إدارة البرامج ٥٠يمة إدارة خدمات شامل بق
  :الجدوالن التاليان يظهران عقود إدارة البرنامج وعقود التصميم والبناء التي ُمنحت

  
  (IRRF-2) من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (PMO)عقود مكتب إدارة برامج 

  
القيمة القصوى  المقاولون القطاع

 )تماليين الدوالرا(
مجموعة بارسونز للطاقة (ائتالف شرآات تحالف الطاقة العراقي   الكهرباء

المملكة /  الواليات المتحدة –والكيماويات، بارسونز برنكرهوف 
  )المتحدة

٥٥$  

المياه واألشغال 
  العامة

CH2M هيل وبارسونز للبنية التحتية للمياه   
  )الواليات المتحدة(

٥٥$  

مجموعة لويس برغر ومجموعة  (URS/ف شرآات برغرائتال  االتصاالت والنقل
URS –الواليات المتحدة (  

١٥$  

البناء، التعليم 
  والصحة

مجموعة لويس برغر ومجموعة  (URS/ائتالف شرآات برغر
URS –الواليات المتحدة (  

١٥$  

مجموعة لويس برغر ومجموعة  (URS/ائتالف شرآات برغر  األمن والعدل
URS –تحدة الواليات الم(  

٣٠$  

  $٣٠  )المملكة المتحدة(فوستر ويلر   النفط
راق   : المصدر ار الع راق    " (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعم ار الع ادة إعم ي    : إع دروس  المكتسبة ف ال

     ٦٠-٥٩، ٢٠٠٦يوليو /، تموز"اإلنشاءات والمشتريات
  

  عادة إعمار العراق الثانيعقود إنشاء على أساس تصميم وبناء من صندوق إغاثة وإ
 (IRRF-2)   
  

القيمة القصوى  المقاولون القطاع
 )ماليين الدوالرات(

  $٥٠٠  )المملكة المتحدة/ الواليات المتحدة ( آِمك -ائتالف شرآات فلور   الكهرباء، التوليد
الكهرباء، النقل 

  )الشمال(والتوزيع 
  $٥٠٠  )الواليات المتحدة(واشنطن غروب انترناشنال 

الكهرباء، النقل 
  )الجنوب(والتوزيع 

  $٥٠٠  )الواليات المتحدة(بيريني آورب 

األشغال العامة 
  )الشمال(

  $٦٠٠  )المملكة المتحدة/الواليات المتحدة( أِمك –ائتالف شرآات فلور 

األشغال العامة 
  )الجنوب(

  $٥٠٠  )المملكة المتحدة/الواليات المتحدة( أِمك –ائتالف شرآات فلور 

  $٦٠٠  )الواليات المتحدة(واشنطن غروب انترناشنال وبالك أند فيتش   الموارد المائية
  $٧٥  )الواليات المتحدة(لوسنت تكنولوجيز   االتصاالت

 Contrack/AICI/OIC/ARCHIRODONائتالف شرآات   النقل
  )اإلمارات العربية المتحدة/باناما/هولندا/مصر/الواليات المتحدة(

٣٢٥$  

البناء، التعليم 
  والصحة

  $٥٠٠  )الواليات المتحدة(الوير بارسونز دي

  $٩٠٠  )الواليات المتحدة(بارسونز ديالوير   األمن والعدل
الدروس  : إعادة إعمار العراق " (SIGIR)المفتش العام الخاص إلغاثة وإعادة إعمار العراق : المصدر

     ٦٠-٥٩، ٢٠٠٦يوليو /، تموز"المكتسبة في اإلنشاءات والمشتريات



  * التعاقد بالمليارات إلعادة اإلعمار* 
 
 

 *١١٥*  

آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي قد منح عقدي تصميم وبناء لقطاع النفط في آانون 
، ) مليون دوالر٨٠٠(ذهب عقد شمال العراق إلى ائتالف شرآات بارسونز العراق . يناير/الثاني

  )٥٥(). مليار دوالر١٫٢(وذهب عقد المنطقة الجنوبية الغنية بالنفط إلى آيلوغ براون أند روت 
  
ب ناش بأن يتحرك مقاولو صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بسرعة معطيًا إياهم طال
 ٥٠٠ يومًا لإلنتشار في العراق وأعطى توجيهاته بأن يكون آل واحد منهم جاهزًا لتنفيذ ٣٠

عّبأ المقاولون بسرعة أعدادًا هامة من . ثبت ان هذا الطلب آان ُمكلفًا. مليون دوالر من األشغال
لكن معظم المقاولين . لموظفين والمعدات واضعين قوات إنشاء آبيرة على األرض بوقت قصيرا

لم يتلقوا أوامر مهمات ألشغال إعادة اإلعمار إال بعد أشهر بسبب الممارسات اإلدارية البطيئة 
، وترّدي الوضع األمني، والشكوك الكبيرة التي رافقت الفترة (PMO)لمكتب إدارة البرامج 

قالية اإلدارية لسلطة االئتالف المؤقتة، آما وبسبب مراجعة السفير نغروبونتي للبرنامج بعد االنت
  .ان تسلم األمور من بريمر

  
، آان مكتب إدارة ٢٠٠٤يونيو /وعندما أقفلت سلطة االئتالف المؤقتة أبوابها في نهاية حزيران

 وإعادة إعمار العراق  مليون دوالر من أصل مخصصات صندوق إغاثة٣٦٦البرنامج قد أنفق 
 لم يتمكن بريمر أبدًا من تحقيق رؤياه الكبرى في إعادة )٥٦(. مليار دوالر١٨٫٤الثاني البالغة 

  .اإلعمار
  



 

 *١١٦*  

  ١١الفصل 
  استعادة قدرات العراق على الحكم

  
جاءت سلطة االئتالف المؤقتة وآان يستحوذ على تفكيرها 

ان تنقلوا بقيُت أقول لهم انه قبل ... الحكم الالمرآزي 
لسنا نملك سلطة . السلطة عليكم ان تملكوا سلطة النقل

  .*النقل
  

  سمير الصميدعي  
  )٢٠٠٤-٢٠٠٣(عضو مجلس الحكم العراقي 

  
  

 مقاربات (USAID) والوآالة األميرآية للتنمية الدولية (CPA)تبنت سلطة االئتالف المؤقتة 
رّآزت .  اإلقليمية والمحلية في العراقمختلفة من أجل إعادة إحياء الحكومة القومية والحكومات

سلطة االئتالف المؤقتة بصورة ابتدائية اهتمامها على إيجاد ُمرشحين مناسبين لعضوية مجلس 
أصدر السفير بريمر سلسلة من . الحكم العراقي الجديد، وعلى بدء عمل الوزارات القومية

انت تعمل خالل فترة حكم صدام األوامر لتحسين نظام الحكم من خالل إصالح المؤسسات التي آ
وفي نفس الوقت أطلقت القيادة العسكرية األميرآية . وإنشاء منظمات جديدة لمحاربة الفساد

والوآالة األميرآية للتنمية الدولية طيفا واسعا من المشاريع التي تهدف إلى تشكيل مجالس حكم 
  .ع المحلي في الحكمفي المحافظات ومجالس محلية عبر العراق وتشجيع مشارآة المجتم

  
  احتياجات الحكم المحلي

آان حزب البعث ُيعّين حكام . آانت بغداد تتحكم بجميع جوانب الحكم في عراق صدام حسين
 ومّدد مدراء عامون في عهد صدام السيطرة -"صغار صدام" الذين عرفوا باسم -المحافظات 

ات المحلية، إدارة الخدمات الوزارية لتشمل المحافظات بضمنها ممارسة التحكم بالموازن
ملكت مجالس المحافظات سلطة اسمية بينما حمت . األساسية وإدارة المشاريع التي تملكها الدولة

  )١(.المجالس المحلية مصالح صدام على مستوى المقاطعات واألحياء المجاورة
  

 هذا النظام القمعي وهرب معظم المسؤولين الرئيسيين في حزب البعث مع ٢٠٠٣حطم غزو عام 
امين ال يتجاوز استمر ما تبقى من مجالس المحافظات مع بضعة مدراء ع. )٢(حّل البيروقراطيات

عددهم أصابع اليد الواحدة في القيام بعمليات الحد األدنى، ولكن آافة االتصاالت بين بغداد 
وصل السفير بريمر إلى العراق ليجد الحكم في فوضى ) ٣(.والحكومات المحلية انهارت تمامًا

ها بقيادة آانت تجري عدة مبادرات، بعضها بقيادة القوى العسكرية األميرآية وبعض. شاملة
، وآلها سعت لملء الفراغ في الحكم في فترة ما بعد (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  .صدام
  

_______________  
ار العراق مقابلة مع سمير الصميدعي،  اجرى المفتش العام الخاص إلعادة إعم٢٠٠٨مارس / آذار١١في *  

  .السفير العراقي لدى الواليات المتحدة وعضو سابق في مجلس الحكم العراقي



  *١١ الفصل *
 
 

 *١١٧*  

  
  القيادة العسكرية ُتنشئ حكومات محلية 

دخل القادة العسكريون التابعون لسلطة االئتالف المؤقتة إلى العراق ولديهم، من بين واجبات 
ء مجالس محافظات ومجالس محلية للحكم يستطيعون العمل أخرى، مهمة عامة تتلخص بإنشا

لكن لم يكونوا يحملون توجيهًا محددًا حول آيفية . معها لتطوير نظام الحكم في مناطق عملياتهم
وبالتالي، ابتكر آل قائد في هذا السياق العملية السياسية التي رآها . إنشاء مجالس حكم جديدة

  .مناسبة
  

 المحمولة ١٠١، قام اللواء ديفيد بيترايوس، الذي آان آنذاك قائد الفرقة ٢٠٠٣مايو /في أوائل أيار
جوًا في شمال العراق، بإنشاء مجلس مدينة جديد في الموصل، عاصمة محافظة نينوى وحدد 
نّظم . المؤهالت التي يجب أن يملكها أعضاء المجلس، وقرر طريقة اختيار السكان المحليين لهم

ه على مدى عشرة أيام مؤتمرًا شمل المدينة بأآملها وحضره حوالي بيترايوس مع فريق عمل
انتخبوا مجلسًا جديدًا للمدينة .  مندوبًا يمثلون آافة المجموعات الدينية واالثنية في الموصل٢٧٠
آان علينا أن ننظم ذلك بشكل أو " قال بيترايوس )٤(. عضوًا آما انتخبوا رئيسًا للبلدية٢٤يضم 

 آان آل ذلك صعبًا جدًا وتتخلله معارك دامية، ولم يعتقد أحد انه أصبح لديه بآخر، ومن الواضح
أعتقد ان هذه األيام العشرة آانت أشد أيام حياتي عسرًا نظرًا الن آل : "وأضاف". تمثيل آاٍف

  )٥(".آان لدى آل الناس شكاوًى. الناس أرادوا الحصول على أآثر مما آان لديهم
  

آونواي، قائد الفرقة األولى في سالح مشاة البحرية التي سيطرت على اتبع الفريق األول جيمس 
فقد حدد تاريخ لالنتخابات على مستوى المحافظة ُيمّكن . النجف في وسط العراق مقاربة مختلفة

حّدد آونواي، الذي آان . العراقيين من االختيار المباشر ألعضاء مجلس المحافظة الجديد
يوليو / تموز٤لسالح مشاة البحرية، تاريخ إجراء االنتخابات في سيصبح الحقًا القائد العام 

يونيو سجل سالح مشاة البحرية األحزاب السياسية وبدأوا /وبحلول منتصف حزيران. ٢٠٠٣
وعندما علم سكوت آاربنتر، مدير شؤون الحكم في سلطة االئتالف . بطباعة أوراق االقتراع

 يملك دستورًا أو قانونًا انتخابيًا يمكن ان يستند إليهما المؤقتة بخطة آونواي أبلغه بأن العراق ال
، وقال السفير بريمر أيضًا بأنه يقلق من احتمال قيام األحزاب اإلسالمية )٦(في هذه االنتخابات

بالمطالبة بإجراء انتخابات عبر أنحاء الجنوب ألنهم على األرجح سوف يفوزون فيها "الشيعية 
 وتمكنت سلطة االئتالف المؤقتة من إقناع آونواي في اللحظة األخيرة )٧(".في تلك األيام األولى
  )٨(.بإلغاء االنتخابات

  
توقعت السلطات العسكرية األميرآية بعد تشكيل مجالس حكم عراقية في المحافظات ومجالس 

منحت . محلية ان تسارع الوآاالت المدنية األميرآية إلى تقديم موارد لدعم المجالس الجديدة
 ثالثة عقود لدعم الحكم المحلي، ولتطوير المنظمات (USAID)الة األميرآية للتنمية الدولية الوآ

حصل . المستندة إلى قاعدة المجتمع المحلي، ولتزويد ِمَنح محلية لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار
 مليون ١٦٨ على أضخم عقد لنظام الحكم، ُقدرت قيمته بـ (RTI)معهد ريسيرتش تراينغل 

، إلنشاء حكومات في المحافظات وحكومات محلية شفافة تخضع للمحاسبة، لتزويد دوالر
  )٩(.التدريب من أجل تقوية المجتمع المدني، وإعادة إحياء الخدمات األساسية

  
  (USAID)برنامج الحكم المحلي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

وله على العقد، أرسل معهد ، أي بعد أحد عشر يومًا على حص٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢في 
 فريقًا متقدمًا إلى الكويت متوقعًا انه سوف تتوفر له مدة تبلغ الشهر (RTI)ريسيرتش تراينغل 

الواحد لتنظيم عمله قبل الدخول إلى العراق، ولكن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أمرت معهد 



  *استعادة العراق قدرته على الحكم* 
 
 

 *١١٨ * 

ز بسرعة أول فريق من مقاولي معهد  اجتا)١٠(.ريسيرتش تراينغل باالنتقال فورًا إلى العراق
ريسيرتش تراينغل الحدود متوجهين إلى البصرة في حين انطلق الفريق الثاني إلى بغداد للمساعدة 

  )١١(.في إنشاء مجلس المدينة الجديد للعاصمة
  

دخل الفريق األول من مقاولي معهد ريسيرتش " أمر االنطالق"خالل أيام معدودة على استالمه 
لى البصرة، أآبر مدينة في جنوب العراق، يقودون سيارات ستايشن مارآة شيفي تراينغل إ

سابوربان محملة بالخيم، الوقود، الطعام، هواتف تعمل عبر األقمار الصناعية وتجهيزات مكتبية، 
مكاتب اإلدارات العامة مجردة من آافة أثاثها، عمليات نهب على نطاق : وآان ما وجدوه آارثة

 طلبت القوات البريطانية التي تسيطر على المدينة من )١٢(.م ألية خدمات أساسيةواسع وغياب تا
المعهد التعامل مع مجلس المحافظة في المدينة، ولذلك تشاور ارون ويليامز، قائد فريق معهد 

ريسيرتش تراينغل مع الزعماء المحليين من الشيعة األعضاء في مجلس الحكم لتحديد أولوياتهم 
  )١٣(.واحتياجاتهم

  
سعى الفريق إلى االتصال باختصاصيين تقنيين عراقيين من أجل تحديد المشاريع التي تحتاج 

مايو آان /، وبحلول منتصف أيار)١٤(اليها المدينة بصورة مستعجلة لتأمين الخدمات األساسية 
معهد ريسيرتش تراينغل قد وّظف حوالي أربعة وعشرين عراقيًا وتعاون مع المجلس المحلي 

آان مكتب البصرة أول مكتب من سلسلة المكاتب . فيذ مشاريع مستعجلة للمياه والكهرباءلتن
  )١٥(.٢٠٠٣االثنين والعشرين التي أنشأها المعهد عبر العراق خالل ربيع وصيف العام 

  
آانت األموال المخصصة للمحافظات تأتي عادًة من المصرف المرآزي العراقي في عهد صدام، 

ؤسسات الحكم لم يعرف أي دينار واحد طريقه من المصرف المرآزي إلى ولكن بعد انهيار م
في غياب التمويل من العاصمة، دعمت السلطات العسكرية األميرآية المجالس . المحافظات

 الذي آان في (CERP)المحلية من خالل تزويد األموال عبر برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
ميرآية للتنمية الدولية أيضًا منحًا لمساعدة مجالس الحكم لتنفيذ وزودت الوآالة األ. بداية نشاطه

   )١٦(.مشاريع صغيرة للبنية التحتية
  

آان توضيح األدوار، والمسؤوليات، وعالقات العمل بين السلطات العسكرية، ُيشكِّل تحديًا رئيسيًا 
اعتبرت السلطات . لسلطة االئتالف المؤقتة والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومقاولوهما

توقعت ان "و" إغاثة في محلها"العسكرية الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومقاوليها على انهم 
تسلمها بسرعة مهمة إعادة إحياء الخدمات العامة، والتخطيط والتنسيق ألعمال إعادة إعمار البنية 

لكن لم يكن ". لة حديثًا عبر العراقالتحتية، وإدارة العالقات مع المجالس المحلية  للحكم الُمشكَّ
  )١٧(.لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أو لدى مقاوليها موارد آافية لدعم هذه المهمة

  
  (CAP)برنامج عمل المجتمع المحلي 

، بدأت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تنفيذ برنامج عمل المجتمع ٢٠٠٣أبريل /في نيسان
 بعكس )١٨(. مليون دوالر إلى خمسة مقاولين١٢٠ومنحت عقودًا بقيمة المحلي في العراق 

نشاطات أخرى في العراق ممولة من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، طلب برنامج عمل 
اعتمد التنفيذ على مسهلين . المجتمع المحلي من المجموعات المحلية المساهمة في المشاريع

المكونة من عراقيين انتخبهم "  عمل المجتمع المحليمجموعات"ومقاولين محليين، وعلى 
  .جيرانهم
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استعمل برنامج عمل المجتمع المحلي مبالغ صغيرة من تمويالت إعادة اإلعمار بمثابة محفز 
خالل فترة والية سلطة االئتالف المؤقتة، باشر المقاولون المتعاقدون . لمبادرات تنمية القدرات

 مشروع بكلفة إجمالية بلغت حوالي ١،٧٠٠ي بتنفيذ ما يزيد عن مع برنامج عمل المجتمع المحل
 مليون دوالر تراوحت بين إصالح أنظمة المجاري الصحية وإعادة تأهيل مدارس ٦١٫٧

 ةوجدت عملية تدقيق أجراها المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولي. وعيادات صحية
ة عامة أهدافه المقصودة بضمنها إشراك المواطنين، ان برنامج عمل المجتمع المحلي حقق بصور

  )١٩(.والتعاون مع الحكومات المحلية، وتوليد فرص عمل محلية
  

  الوزارات القومية
للمساعدة في إعادة تنشيط الوزارات القومية التي ُنهبت وُحطمت، أنشأ المقاول المتعاقد مع 

 (DAI)نت  أولتراناتيفز انكوربوريتد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، أي شرآة ديفلوبم
(Development Alternatives Incorporated) وزارة في " مجموعة أدوات أسماها

 ألف دوالر وزودت االثاث والتجهيزات لمئة ١٢٢بلغت آلفة آل مجموعة أدوات  ". صندوق
عراقية وّظفت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية العشرات من الشرآات ال. موظف حكومي

الصغيرة العاملة عبر محافظة بغداد لصنع وتجهيز آافة العناصر التي تحتويها آل مجموعة، وما 
 (DAI)سّلمت الشرآة المذآورة . لبثت وان طلبت الوزارات عددًا اآبر من هذه المجموعات

  )٢٠(.٢٠٠٣بحلول خريف عام " وزارة في صندوق" مجموعة ١٣٢
  

بصورة رئيسية على مستشاريها الرئيسيين لتنمية القدرة بصورة اعتمدت سلطة االئتالف المؤقتة 
ساعد المستشارون الرئيسيون، من بين أشياء أخرى، الوزارات العراقية الجديدة في . مباشرة

تطبيق أوامر اجتثاث البعث وعّينت، وطورت قيادات جديدة في الوزارات وصممت موازنات 
لكن لم تكِف هذه . نت تمويًال آافيًا لعمليات الوزاراتجديدة، وحّددت مشاريع إعادة اإلعمار وأّم

  .الجهود في تلبية احتياجات تنمية قدرات الوزارات
  

 لتمويل موازنات الوزارات التي (DFI)استعملت سلطة االئتالف المؤقتة صندوق تنمية العراق 
أبريل /نيسانبحلول . شملت دفع الرواتب، وتسديد نفقات التشغيل، وتنفيذ مشاريع استثمارية

 مليار دوالر من أموال ٢٠، آانت سلطة االئتالف المؤقتة قد أجازت إنفاق حوالي ٢٠٠٤
وعندما نقلت سلطة االئتالف . صندوق تنمية العراق لتغطية مخصصات الموازنة القومية العراقية

 ٨٫٨مبلغ ، آانت الوزارات قد تلقت ٢٠٠٤يونيو /المؤقتة السيادة إلى العراقيين في نهاية حزيران
لكن هذه األموال آانت غير مراقبة بصورة صحيحة . مليار دوالر لتسديد اآالف عمليات إدارية

  )٢١(.آما أآدت ذلك عملية تدقيق الحقة نّفذها المفتش العام
  

  مجلس الحكم العراقي
حال وصوله إلى بغداد، أمر السفير بريمر فريق حكمه بإنشاء مجلس حكم عراقي جديد آخطوة 

ي عملية نقل السلطة السياسية إلى سيطرة العراقيين، على ان يكون مجلس الحكم العراقي أولى ف
آما قد ُيلبي إنشاء . السلطة العراقية األولية ما بعد الغزو رغم انه قد يخدم فقط بصفة استشارية

 الصادر من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الذي ١٤٨٣مجلس الحكم العراقي أحكام القرار 
تعمل بشراآة مع سلطة (ص على وجوب أن ُتشكِّل سلطة االئتالف المؤقتة إدارة عراقية مؤقتة ن

  )٢٢(.إلى ان ينتخب الشعب العراقي حكومة جديدة) االئتالف المؤقتة
  

طاف فريق شؤون الحكم في سلطة االئتالف المؤقتة، من أجل إيجاد مرشحين لعضوية مجلس 
 آان )٢٣(. واجتمع بقياديين اقتصاديين، ودينيين، وقبليينالحكم العراقي، في أرجاء البالد،
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المطلوب بموجب خطة سلطة االئتالف المؤقتة ان ُيشكِّل مجلس الحكم العراقي لجنة لوضع 
مسودة دستور جديد للعراق األمر الذي قد ُيمّهد السبيل أمام إجراء انتخابات قومية وتأليف حكومة 

  .منتخبة بطريقة ديمقراطية
  

 وبينما آانت سلطة االئتالف المؤقتة ال تزال ُتقّيم األعضاء ٢٠٠٣يونيو /ة حزيرانبنهاي
المحتملين لمجلس الحكم العراقي، أصدر الزعيم الديني الشيعي، أية اهللا العظمى علي حسين 

 تعلن ان مجلسًا تختار أعضاءه سلطات االحتالل ال يمكن تكليفه بوضع مسودة فتوىالسيستاني 
ل أية اهللا العظمى السيستاني انه ال توجد أية ضمانات في ان يقوم هذا المجلس وقا. الدستور

طالب . بوضع دستور يعكس المصالح الحقيقية للشعب العراقي وُيعّبر عن الهوية اإلسالمية للدولة
السيستاني بإجراء انتخابات فورية لتشكيل جمعية عمومية وطنية جديدة تضع مسودة دستور جديد 

رفض بريمر طلب السيستاني وأصر على   )٢٤(. الشعب العراقي للتصويت عليهوتعرضه على
تنفيذ خططه لتشكيل مجلس الحكم العراقي وجعل هذا المجلس الهيئة الُمخولة لتسمية أعضاء لجنة 

  .وضع مسودة الدستور
  

  زعيمًا عراقيًا من مختلف الطوائف٢٥يوليو /عّينت سلطة االئتالف المؤقتة في منتصف تموز
 ٢٠٠٣سبتمبر /الدينية والخلفيات االثنية أعضاًء في مجلس الحكم العراقي وبحلول أوائل أيلول

. آان مجلس الحكم العراقي قد عّين وزراء جدد إلدارة الوزارات الخمس والعشرين في البالد
ظرًا مع ان التنوع آان جديرًا بالثناء ن. عكس الوزراء التوازن الديني واالثني القائم في المجلس

ألهدافه التعددية فقد آان أيضًا ُمثيرًا للجدل بما انه وضع األسس للمعاقل الطائفية التي آانت 
 تبدل دور المستشارين الرئيسيين لدى سلطة )٢٥(.ستنشأ في وقت الحق في بعض الوزارات
 آان هؤالء المستشارون يعملون بمثابة وزراء األمر. االئتالف المؤقتة مع تعيين وزراء جدد

. الواقع في العراق ولكنهم اآلن بدأوا يمارسون قدرة استشارية لخدمة الوزراء العراقيين الجدد
استمر المستشارون الرئيسيون في التأثير على سياسة الوزارات ولكن هذا التحّول أشار إلى ان 

  .العملية البطيئة لنقل سلطة الحكم إلى سيطرة العراقيين قد بدأت
  

 خريطة طريق مؤقتة للعراق في مقال رأي في ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٨ نشر السفير بريمر في
 أطلق هذا المقال، إطار عمل الحتالل ممدد لسلطة االئتالف )٢٦(.الواشنطن بوستصحيفة 

قال وزير الخارجية رمسفيلد انه أدرك للمرة األولى بأن . المؤقتة، أجراس اإلنذار في واشنطن
آما آان التصّور ". يات الحكم في العراق إلى قيادة عراقيةبريمر ليس مستعدًا لتسليم مسؤول"

 رد بريمر على )٢٧(."اتخذ طريقًا مختلفًا نوعًا ما عن ما آنا نعتقد انه المقاربة"وانه بدًال من ذلك، 
وأضاف . أن مقال التعبير عن الرأي لم يحتوي شيئًا جديدًا وأن البنتاغون وافق على خطة النقل

مع رمسفيلد وأرسل للبنتاغون مقاال التعبير عن الرأي قبل ثالثة أيام من نشره انه تحدث بانتظام 
  )٢٨(.في الصحيفة

  
تفاعلت واشنطن بسرعة مع اإلدراك الحسي بأن سلطة االئتالف المؤقتة تخطط الحتالل طويل 

شكل البيت األبيض مجموعة استقرار العراق تحت إشراف مستشارة األمن القومي رايس . األمد
 عقد )٢٩(.أ الضغط إلعادة السيادة الكاملة للعراقيين ربما بسرعة أآبر مما آان قد توقعه بريمروبد

وزير الدفاع رمسفيلد أيضًا اجتماعات مراجعة استراتيجية مع السفير بريمر والجنرال أبي زيد 
  .لمناقشة تشعبات الخطة االنتقالية الُمقترحة من قبل بريمر
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  تسريع إعادة السيادة
، بدأ زعماء عراقيون، ممثلون عن المجتمع الدولي ومسؤولون ٢٠٠٣سبتمبر /واخر أيلولفي أ

رئيسيون في واشنطن بتوجيه الضغط على سلطة االئتالف المؤقتة لإلعالن عن تاريخ زمني 
وبصورة خاصة، شّدد المسؤولون في البنتاغون على تقصير . جديد إلعادة السيادة إلى العراقيين

تحمسه لمفهوم منح السيادة بأسرع وقت ممكن إلى مجلس "عّبر رمسفيلد عن . زمنيهذا التاريخ ال
أجاب بريمر ان من المفروض إعطاء العراقيين ." الحكم أو إلى أية مجموعة أخرى من العراقيين

بطريقة تتوفر لها فرصة معقولة "مسؤولية أآبر بسرعة ولكنه شّدد على ان ذلك يجب ان يتم 
  )٣٠(."للنجاح

  
أآتوبر، علم بريمر ان الرئيس بوش آلف مستشارة األمن القومي آوندوليزا / تشرين األول٦ وفي

رايس باإلشراف على مجموعة استقرار العراق في البيت األبيض من أجل تنسيق السياسة بشأن 
 قالت وزيرة الخارجية رايس ان التنظيم الجديد آان )٣١(.العراق وتسريع جهود إعادة اإلعمار

بنتاغون وليس للحلول محله ولكن هذا التحرك عكس التوترات المتنامية بين مختلف لدعم ال
 طلبت رايس )٣٢(.الوآاالت في واشنطن، وبين الوآاالت والبيت األبيض، وبين واشنطن وبغداد

، من السفير روبرت بالآويل، الذي أصبح نائب مستشارة األمن القومي ٢٠٠٣أغسطس /في آب
تنافر، تنافر "واستنادًا إلى بالآويل آان هناك . ، إدارة المجموعة الجديدةللسياسة االستراتيجية

خطر جدًا، بين البنتاغون ووزارة الخارجية، فلم تكن عملية التعاون بين الوآاالت تعمل بصورة 
  )٣٣(."أساسية

  
  :يلتذآر نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج حديثًا يصّور مدى التنافر الذي تحدث عنه بالآو

  
الوضع [، آّنا نخرج من غرفة ٢٠٠٣في أحد األيام من خريف عام 

 عندما استدارت الدآتورة رايس إلى رمسفيلد بينما ]في البيت األبيض
دون، هل : "آنت أنا بين االثنين، لكنها انحنت نوعًا ما نحوه وقالت

وتطلب منه ان يفعل آذا وآذا ) بريمر(يمكنك االتصال بجيري 
، "فقالت رايس. آال، انه ال يعمل لحسابي: "رمسفيلدوأجاب " وآذا؟

نعم انه يعمل بهذه الصفة وإّال فمن هو الذي يعمل لحسابه؟ وقال 
قال رمسفيلد ذلك ". إنه يعمل لحساب مجلس األمن القومي: "رمسفيلد

 ان لم يكن يتلقى –النه وجد أن جيري آان يتصل على األقل مع 
  )٣٤(.قومي مستشار األمن ال–التعليمات من 

  
، واستنتج بسرعة ان الواليات المتحدة قد ال ٢٠٠٣سبتمبر /سافر بالآويل إلى العراق في أيلول

تكون قادرة على االستدامة في موقعها هناك وفقًا للجدول الزمني الذي وضعه بريمر الن 
عاون  بالت)٣٥(".االحتالل سوف يصبح غير محتمل أآثر وأآثر بشكل متواصل من قبل العراقيين"

الوثيق مع الدآتورة رايس وموظفين رئيسيين في وزارتي الدفاع والخارجية، ساعد بالآويل في 
ما دفع إلى هذا التغيير جزئيًا واقع آون ان البعض في . تنفيذ تصحيح رئيسي لمسار االحتالل

البنتاغون وفي مجلس األمن القومي اعتقدوا ان بريمر آان يتخذ قرارات خطيرة حول مستقبل 
  )٣٦(."نوقشت بجدية على مستوى المسؤولين الرئيسيين"العراق لم تكن قد 

  
، انضم المجتمع الدولي بصورة رسمية إلى المطالبين بإعادة ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول١٦في 

 الصادر عن مجلس األمن الدولي ان ١٥١١ذآر القرار رقم . أسرع للسيادة العراقية الكاملة
، وطلب من مجلس الحكم "لعراقيون أنفسهم يجب ان يأتي بسرعةاليوم الذي سيحكم فيه ا"
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بجدول زمني وبرنامج لوضع "العراقي، آما من سلطة االئتالف المؤقتة، تزويد مجلس األمن 
آما دعا أيضًا ". مسودة دستور جديد للعراق وإلجراء انتخابات ديمقراطية بموجب ذلك الدستور

ؤوليات وسلطات الحكم إلى شعب العراق بأسرع وقت إعادة مس"سلطة االئتالف المؤقتة إلى 
  )٣٧(."ممكن

  
، بالكاد بعد أسبوع واحد على مصادقة ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٥بعد انقضاء شهر، أي في 

الكونغرس على مجموعة مخصصات إلعادة اإلعمار بتمويل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 دوالر، أعلنت سلطة االئتالف المؤقتة عن اتفاقية  مليار١٨٫٤ بقيمة (IRRF2)العراق الثاني 

  )٣٨(.، أي بعد سبعة اشهر فقط٢٠٠٤يونيو /لنقل السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة بنهاية حزيران
  

آان على مجلس الحكم العراقي ان : اشترط تنفيذ االتفاق حصول مجموعة من األحداث االسنادية
ى قانون اإلدارة المؤقتة الذي قد يحدد القوانين ، عل٢٠٠٤فبراير /يوافق بنهاية شهر شباط

بعد مضي ثالثة أشهر يجب أن تنتخب مؤتمرات حزبية محلية في آل . الخاصة بالحكومة المؤقتة
واحدة من المحافظات العراقية الثماني عشر مندوبين إلى جمعية وطنية مؤقتة عليها أن تنتخب 

 ُتحل سلطة االئتالف المؤقتة ٢٠٠٤يونيو / حزيران٣٠في . بعد ذلك قادة الحكومة الجديدة
 آانون ٣٠يجب ان تجري في . ومجلس الحكم العراقي وتتسلم الحكومة العراقية المؤقتة السلطة

 االنتخابات في المحافظات ويكتب النص النهائي للدستور ويصادق عليه في ٢٠٠٥يناير /الثاني
 ٣١أن تجري االنتخابات القومية في ويجب . ٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول١٥استفتاء شعبي في 

أن تستمر قوات االئتالف "نص االتفاق عالوة على ذلك، على . ٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول
بالعمل جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة والمؤسسات األمنية الجديدة بغية تأمين عملية انتقال آمنة 

  )٣٩(."إلى عراق سيد ديمقراطي وآمن
  

 وآلها تقام -انتخابات قومية في المحافظات واستفتاء على الدستور: ًا استثنائيًاآان ذلك جدوًال زمني
  .في العراق الذي آانت تضربه أعمال العنف منذ ثالثة عشر شهرًا

  
  دعم حكومات المحافظات والحكومات المحلية

 الشمال، الوسط، الجنوب -قسمت سلطة االئتالف المؤقتة العراق إلى أربعة مناطق إدارية
 نظرًا لتوسعها )٤٠(.آما عّينت منسقين وأنشأت مكاتبًا في آل عاصمة محافظة. ألوسط والجنوبا

التدريجي إلى المحافظات وصل معظم ُمنسقي سلطة االئتالف المؤقتة بعد ان أقام مقاولو 
 مّهد )٤٨(.السلطات العسكرية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية عالقات مع نظرائهم العراقيين

الرتباك الناجم حول اإلدارة والمسؤوليات إلى ظهور مجموعة مختلطة من الموظفين ا
الحكوميين، والمقاولين، والجيوش الذين عملت خططهم وبرامجهم في أحيان آثيرة ألهداف 

  .ُمتعارضة
  

قال مارك إثرينغتون، منسق سلطة االئتالف المؤقتة في محافظة واسط، انه افترض بأن الوآالة 
لكن بدًال من . ية للتنمية الدولية سوف ُتساعد في تشكيل مجالس وتحدد القواعد اإلجرائيةاألميرآ

تألف فريق الوآالة في منطقته من اختصاصيين في مواضيع مثل حقوق المرأة، والزراعة، "ذلك 
يجهلون آل شيء حول المجالس أو حول أي حقل من الحقول التي شكلت "الذين " وإمداد المياه

الحظ إثرينغتون ان المقاولين الخاصين المرتبطين بالوآالة ". ُمّلحة لنا في ذلك الوقتأولويات 
ُترك المرء مع مجموعة من : "وآما قال. األميرآية للتنمية الدولية جعلوا مهمته أآثر صعوبة

الشرآات التي ال ُتحاسب على أعمالها إلى حٍد آبير، وتتبع مجموعاتها الخاصة من القواعد 



  *١١ الفصل *
 
 

 *١٢٣*  

ءات األمنية، والتي آانت تصل في فترات مختلفة، ولم يتم أبدًا تحديد أدوارها بصورة واإلجرا
  )٤٢(."صحيحة او تتوافق أدوارها مع األهداف السياسية لسلطة االئتالف المؤقتة

  
الحظت عملية تدقيق قام بها المفتش العام لبرنامج الحكم المحلي الذي تنفذه الوآالة األميرآية 

انتقدت العملية الوآالة ومقاوليها لتخلفهما عن . ة عدم وجود توجيه سياسي واضحللتنمية الدولي
آان المفروض من مقاول الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان يقدم خطط . تحديد أهداف البرنامج

أغسطس /عمل ربع سنوية ولكنه تخّلف عن فعل ذلك وقّدم بدًال من هذه الخطط خطة تنفيذ في آب
  )٤٣(.ت ببساطة النشاطات األساسية المقرر تنفيذها خالل السنة أدرج٢٠٠٣

  
، عقد السفير بريمر مؤتمرًا في بغداد للقادة العسكريين والمدنيين ٢٠٠٣ديسمبر /في آانون األول

أعلن بريمر في هذا ". نوفمبر/ تشرين الثاني١٥لمعالجة تداعيات اتفاقية نقل السلطة المؤقتة في "
ئتالف المؤقتة سوف تزيد اإلنفاق ثالثة أضعاف على مدى األشهر الثالثة المؤتمر ان سلطة اال

القادمة من أجل خلق فرص عمل وتعزيز االستقرار مما قد يساعد في تسهيل عملية نقل 
   )٤٤(.السلطة

  
صممت سلطة االئتالف المؤقتة برنامجين جديدين ممولين من صندوق تنمية العراق هما 

وبرنامج إعادة إعمار العراق ) (R3Pعرفت بالمختصر  (جابة السريعةبرنامج اإلقليمي لالستال
  استلمت . من أجل توجيه التمويل إلى مشاريع إعادة إعمار في المحافظات(AIRP)المتسارع 

 مليون دوالر من أموال البرنامج ١٢٠مكاتب سلطة االئتالف المؤقتة في المحافظات مبلغ 
شاريع تحسين الخدمات األساسية، وخلق فرص عمل، وتنشيط اإلقليمي لالستجابة السريعة لدعم م

 مليون دوالر ٢٧٧ باإلضافة إلى ذلك وافقت سلطة االئتالف المؤقتة على دفع مبلغ )٤٥(.االقتصاد
في . إلى برنامج إعادة إعمار العراق المتسارع بغية تمويل مشاريع عالية التأثير وبارزة بوضوح

 بعقوبة، الفلوجة، الموصل، الرمادي، سامراء، تكريت، بغداد،: عشر مدن استراتيجية هي
 هدفت مشاريع إعادة إعمار العراق المتسارع إلى تحسين )٤٦(.النجف، الديوانية، وآربالء

إمكانيات الوصول إلى مياه الشرب، وتزويد مرافق الصرف الصحي، والصحة، والتعليم 
  )٤٧(.والنقل

  
 ٧١ حكم العراق، أصدر السفير بريمر األمر رقم ، بعد عشرة أشهر من٢٠٠٤أبريل /في نيسان

حدد . باسم سلطة االئتالف المؤقتة الذي يعزز سلطات الحكومات المحلية وحكومات المحافظات
األمر على وجه الخصوص سلطات المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات إلى مدراء شرطة، 

ازنة القومية بصورة منفصلة من تخصيصات المو"ونص على وجوب تمويل مجالس المحافظات 
ان تقوم "وآان على هذه المجالس " عن موازنات الوزارات والمؤسسات القومية األخرى

آانت مجالس المحافظات مخولة ". بمسؤولياتها بصورة مستقلة عن مراقبة او إشراف أية وزارة
ن في تعيين مدراء عامين ومسؤولين وزاريين محليي" بالتصديق او االعتراض على"حتى 

وظائف عرفت بأنها وظائفًا رئيسية، مبتعدة بذلك بصورة دراماتيكية عن ممارسات عهد 
  )٤٨(.صدام

  
اختلفت . لم تتقبل أحزاب سياسية عراقية عديدة بصورة جيدة األمر الحاسم بإلغاء مرآزية السلطة

م تنفذ سلطة وهكذا، ل. هذه األحزاب فيما بينها حول مدى المراقبة التي ستظل بغداد تحتفظ بها
االئتالف المؤقتة، والتي لم يعد يتبقى لها سوى مدة شهرين في السلطة، سوى محاولة صغيرة 

  .لتطبيق األمر
  



  *استعادة العراق قدرته على الحكم* 
 
 

 *١٢٤ * 

 أية مبالغ مباشرة إلى الحكومات المحلية وحكومات ٢٠٠٤لم ُتخصص في موازنات العراق للعام 
 على أية موارد مالية  نتيجة ذلك، وبدون وجود أية موازنة أو سلطة حقيقية)٤٩(.المحافظات

وعندما . أخرى، لم تتمكن مجالس المحافظات من عمل الشيء الكثير للسكان المقيمين في مناطقها
، لم يكن لدى الشعب العراقي سوى ٢٠٠٤يونيو /جرى حل سلطة االئتالف المؤقتة في حزيران

اءها واعتبروها القليل من الثقة بمجالس المحافظات التي عّينت سلطة االئتالف المؤقتة أعض
  )٥٠(.مخلوقات أوجدتها سلطة االحتالل هذه

  
ومع المحاولة الحقيقية من جانب سلطة االئتالف المؤقتة لتجميع حكومات محلية في المحافظات 

وحكومة قومية، حاولت أيضًا هذه السلطة، معتمدة على موارد ضئيلة جدًا، إعادة تكوين آادرات 
  .الشرطة العراقية والجيش العراقي



 

 *١٢٥*  

  ١٢الفصل 
  إعادة بناء قوات األمن العراقية

  
 ٢٠٠٣مايو /رآز الجيش األميرآي جّل اهتمامه في أيار

فكان قد أنهى للتو عملياته القتالية ... على إنهاء القتال 
عندما بدأ يدرس بدقة المشكلة الرهيبة المتمثلة باألذى 

الهائل للمجتمع، والنهب، وغياب القانون الذي حصل، مما 
ض على الجيش ترآيز اهتمامه بصورة ُمطلقة على فر

لم يكن هناك ... مهمته في إعادة تثبيت النظام في البالد 
أية فكرة حول ما يستطيع الجيش ان يفعله لتطوير قوات 

  .* ال شيء على اإلطالق-األمن
  

  اللواء بول ايتون
.  العمالنيقائد فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع لالئتالف وقائد الدعم

)٢٠٠٤-٢٠٠٣(  
  
  

خططت سلطة االئتالف المؤقتة لتكوين قوى أمنية جديدة، أي الجيش العراقي الجديد، تكون 
لكن جهود . مسؤولة أمام السلطات المدنية العراقية وقادرة على المحافظة على األمن القومي
موارد غير الكافية، سلطة االئتالف المؤقتة أخفقت في هذا المسعى بسبب التخطيط الضعيف، وال

مع ذلك، فرض العنف المتزايد، والقرار الصادر في . والفشل في المواجهة الفّعالة للتمرد المتنامي
 بإعادة السيادة إلى العراقيين، تسريع تطبيق خطط إعادة تشكيل ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٥

  .ونشر قوات األمن العراقية
  

ق ما بعد الغزو رغم أن روح التحرر سادت لبرهة قصيرة في بغداد بعد سقوطها هبط عرا
بسرعة في دوامة نهب وعنف بسبب غياب أفراد الجيش العراقي والشرطة العراقية عن األنظار 

 الذي أصدرته سلطة ٢ فاقم األمر رقم )١(.وحل أنظمة الخدمات شبه العسكرية واالستخبارات
ملها بدون القوات العسكرية العراقية بكا" تسريح"فقد نص على . االئتالف المؤقتة حّدة األمور

وفي خضم الفوضى الناجمة سعت سلطة االئتالف . دفع أي تعويض، في أول األمر على األقل
المؤقتة إلى إعادة تكوين قوات األمن العراقية هادفة من وراء ذلك إلى غرس المفاهيم الغربية في 

 وندرة حاالت النقص الخطيرة في الموارد،. المحاسبة وفرض حكم القانون في أذهان العراقيين
المدربين المؤهلين والبيئة العنيفة أجبروا في نهاية األمر إدخال تغييرات رئيسية في السياسة 

  .األميرآية على الجبهة األمنية مع انتهاء والية سلطة االئتالف المؤقتة
  



   *إعادة بناء قوات األمن العراقية* 
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  جهاز الشرطة العراقية
ميز بوضع العمليات الطارئة، وباألخص في أوضاع ما بعد الحرب، تحصل عادًة في بيئات تت

غير آمن منتشر وعنف ال يمكن التكّهن به مع وجود قوى أمنية محلية ضعيفة جدًا او فاسدة جدًا 
 فقد أوصى تقييم أجراه قبل الحرب البرنامج الدولي )٢(.لكي تتمكن من المحافظة على النظام

ر خمسة  بنش(ICI TAP)للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية التابع لوزارة العدل 
 لكن المخططين في )٣(.آالف استشاري دولي للشرطة في العراق إلصالح نظام الشرطة في البالد

مجلس األمن القومي اعتقدوا ان أمن ما بعد الحرب في العراق لن يوّلد مشكلة مهمة وان 
مج العراقيين سوف يكونون قادرين على المحافظة على النظام العام واستنتجوا بأن اقتراح البرنا
  . الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية لتدريب رجال الشرطة لم يكن ضروريًا

  
بالنسبة : "يتذآر فرانك ميللر، الذي ترأس مجموعة العراق في مجلس األمن القومي قائًال

يين للشرطة، أوصينا بأن تترك أمور إدارة العدل وشؤون القانون والنظام في العراق بأيدي العراق
ألننا آنا نجهل الثقافة، ونجهل اللغة، وال يتوفر لدينا فريق من األشخاص الذين نستطيع ان 

لم نرغب في ان يقوم األميرآيون بفرض تطبيق القانون : "وأضاف." نرسلهم بسرعة إلى هناك
  )٤(."لم نتصور حصول احتالل. العراقي

  
طة االئتالف المؤقتة وزارة الداخلية  الصادر عن سل٢بعكس وزارة الدفاع، لم يحل األمر رقم 

آان من المتوقع ان تتولى وزارة الداخلية مهمة . ولم يسرح العدد الكبير من رجال الشرطة لديها
المحافظة على األمن المدني آجزء من التسليم السريع لمسؤوليات األمن الداخلي إلى الشرطة 

فقد اعتقدنا أن قوات الشرطة آانت فاسدة . ئةآانت استخباراتنا سي:" وافق ميللر الحقًا. العراقية
وتبين بأنها آانت في نفس الوقت قوة شرطة فاسدة وغير فّعالة بأي . ولكن فعالة بصورة عامة

  )٥(."شكل معين

  

وسريعًا بعد الغزو سافر إلى العراق فريق تقييم يضم موظفين من البرنامج الدولي للمساعدة على 
ية، ومكتب شؤون المخدرات الدولية، وفرض تطبيق القانون التدريب في التحقيقات الجنائ

(INL) لتقييم جهاز الشرطة العراقية (IPS)وعندما وصل . ، والنظام القضائي، ونظام السجون
 آان اللصوص قد نهبوا ودمروا ٢٠٠٣مايو / خبيرًا إلى بغداد في أيار٢٥هذا الفريق المكون من 

 شرطة عديدة عبر البالد، تارآين ورائهم البنية التحتية معظم مكاتب وزارة الداخلية آما مراآز
قال جيرالد بيرك، عضو فرقة مكونة من ستة أشخاص عهد إليها تقييم . لقوات الشرطة في خراب
  )٧(."الشرطة بحاجة إلى آل شيء"فعالية قوات الشرطة أن 

  
 وآانت ٢٠٠٣و ماي/رفع فريق التقييم تقريره إلى سلطة االئتالف المؤقتة في نهاية أيار

الشرطة العراقية غير قادرة على إعادة النظام العام : االستنتاجات التي وردت في التقرير مقلقة
جهاز شرطة مناسب، قابل للحياة ومستدام "وما لم يتم إصالحها سريعًا، فال يمكن اعتبارها 

 ضابط شرطة ٢٥٠٠ أوصى تقرير التقييم بالنشر الفوري لـ )٨(."يستطيع ان يولد ثقة عامة بها
 استشاري دولي بشؤون ٦٦٠٠ مدرب شرطة احترافي و٣٦٠دولي إلعادة النظام، وتوظيف 

 لكن مجلس األمن القومي رفض مجددًا هذه )٩(.الشرطة إلصالح قوات الشرطة العراقية
في نهاية المطاف، طلب السفير بريمر . التوصيات واعتبر بأنها طموحة ومكلفة بدرجة مفرطة

 استشاري ١٥٠٠ لتوظيف (IRRF2)دوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني تمويًال لصن
  )١٠(.شرطة، من بينهم الف استشاري أميرآي

  



  *١٢ الفصل *
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  تدريب الشرطة العراقية
، أصبح برنارد آيريك المستشار الرئيسي األول لدى وزارة الداخلية ٢٠٠٣مايو /في أيار
إعادة : مثير للجدل، واجه تحديا مزدوجاهذا المفوض السابق لشرطة مدينة نيويورك ال. العراقية

التشكيل السريعة لقوات الشرطة العراقية آي تتمكن من إعادة تثبيت النظام العام وإصالح ثقافة 
  .مؤسساتية ال يوجد فيها احترام لحقوق اإلنسان، وضبط المجتمع المحلي

  
 ضرورة تزويد األمن على زادت البيئة األمنية التي آانت تزداد سوءًا بسرعة من حدة التوتر بين

باإلضافة إلى ذلك أتلفت أعمال . المدى القصير وهدف اإلصالح المؤسساتي على المدى الطويل
  .النهب اإلجرامية البنية التحتية العامة الالزمة لفرض تطبيق القانون

  
ك من أجل معالجة هذه المشاآل التي ال تحصى، آّلف آيريك ستة أعضاء من فريق التقييم المشتر

للبرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية، ومكتب شؤون المخدرات الدولية 
وفرض تطبيق القانون، بمسؤولية إعادة بناء مراآز الشرطة وأآاديميات التدريب وإعادة تدريب 

  )١١(.قوات الشرطة ورفع القدرات الوزارية
  

 مرآزًا للشرطة في بغداد واستدعى ٣٥ة، أعاد فتح رغم أن آيريك، استنادًا إلى تقديراته الخاص
 الف ضابط شرطة خالل ثالثة أشهر لممارسة عملهم، يؤآد البعض انه انفق وقتًا طويًال جدًا ٤٠

في تنفيذ عمليات تكتيكية، مثل قيادة ِفَرق من رجال الشرطة الذين جرى استدعاؤهم لتنفيذ غارات 
ًا لوضع استراتيجية قابلة للتطبيق تهدف إلى تدريب، ليلية في بغداد، ولم يصرف وقتًا آافي

 اعتبر الفريق سانشيز على أن جهود )١٢(.وتجهيز وتوظيف رجال شرطة عراقية عبر البالد
وأعتقد ان هذه الجهود ترآزت بدرجة مفرطة على بغداد ". هدرًا للوقت والجهد"آيريك آانت 

  )١٣(.وأهملت االحتياجات الحاسمة للمعدات
  

فريق سكوت واليس، قائد الفرقة الخامسة للجيش األميرآي اللواء الثامن عشر للشرطة آلف ال
باشرت دوريات مشترآة أميرآية عراقية بضبط . العسكرية تنظيم وتعليم قوات الشرطة المتبقية

ولكن عندما وصل السفير بريمر في ) ١٤(.٢٠٠٣مايو / أيار٩األمن في شوارع بغداد ابتداًء من 
 رجل شرطة مدربين بدرجة ٤٠٠٠يو لم يكن هناك في الخدمة في بغداد سوى ما/ أيار١٢

 مصممًا )١٥(. ماليين نسمة٧ضعيفة ومسلحين بمسدسات، فقط في مدينة يزيد عدد سكانها عن 
 انه سوف يفصل من ٢٠٠٣يونيو /على زيادة هذه األعداد، أصدر بريمر تعليمات في حزيران

 الف ٣٨التحق بالعمل حوالي . يوليو/ تموز٣له بحلول الخدمة آل شرطي ال يلتحق بمقر عم
 الف ضابط ٣٠وتعززت صفوفهم اآثر من خالل تجنيد . شرطي سابق بحلول الموعد األخير

 التي يقودها الفريق (CJTF-7) ٧جديد عبر البالد على يد قوات المهمات المشترآة الموحدة رقم 
  )١٦(.سانشيز

  
لتدريب عشرات اآلالف من رجال الشرطة العراقية أولوية شّكل إيجاد مرفق بحجم آبير آاٍف 

، استنادًا إلى جون مايكلجون، "منهوبة بالكامل"آانت البنية التحتية لوزارة الداخلية . مهمة
. المستشار لدى سلطة االئتالف المؤقتة والمسؤول عن أآاديميات الشرطة والمناهج الدراسية فيها

.  الهندسة في الجيش األميرآي إعادة إعمار أآاديميات الشرطةمايو بدأ سالح/بحلول نهاية أيار
يونيو، بدأت تعمل / حزيران٢٨في . وبوشر التعليم فيها بعد أن اآتمل إعادة بناء قاعات التدريس

 طالبًا بمساعدة من مدربي الشرطة العسكرية ٣٠ و٢٥أول أربعة حصص دراسية تضم ما بين 
  )١٧(.األميرآية

  



   *إعادة بناء قوات األمن العراقية* 
 
 

 *١٢٨ * 

آانت . تالف المؤقتة إلى توسيع قدرات تدريب رجال الشرطة بسرعةاحتاجت سلطة االئ
فكرت . الظروف األمنية تتدهور بسرعة بحيث تطلعت سلطة االئتالف المؤقتة إلى خارج البالد
سبتمبر /أوًال باستخدام قاعدة جوية في المجر لكن تخلص مايكلجون من الفكرة في أواخر أيلول

 سافر بالطائرة إلى )١٨(. شرطي عراقي شهريًا١٥٠٠ تدريب  عندما وافق األردنيون على٢٠٠٣
أآتوبر إلدارة اإلنشاء السريع ووضع لوجستيات للمرآز الدولي لتدريب /عمان في تشرين األول

نوفمبر بدأ أول صف دراسي مكون / في أواخر تشرين الثاني)١٩(.الشرطة في الموقر، باألردن
دة ثمانية أسابيع في مرافق مؤقتة بينما آان  طالب عسكري عراقي دورة تدريب لم٤٥٦من 

 )٢٠(.العمل يستمر في إآمال المرافق الدائمة
 

قّيد النقص في التمويل والموظفين برنامج تدريب رجال الشرطة العراقية الذي وضعته سلطة 
اعتمدت مبادراتها المختلفة بالكامل تقريبًا على أموال عراقية لعدم تخصيص . االئتالف المؤقتة

 ٢٫٤ بصورة أولية ٢٠٠٣زودت الموازنة القومية العراقية للعام . ية أموال أميرآية لهذا الغرضأ
 مليون دوالر ١٢٢٫٤ومع ان التمويل العراقي ازداد إلى . مليون دوالر فقط لعمليات الشرطة

ة لدفع رواتب رجال الشرطة بصورة رئيسية، فقد بقيت الموازنة الرأسمالية للبنية التحتية للشرط
  )٢١(.العراقية منخفضة

  
 مما أجبر قوات المهمات المشترآة ٢٠٠٣ارتفعت معدالت الجرائم في العراق خالل خريف عام 

خشي السفير بريمر من ان .  على زيادة معدل التدريب لرجال الشرطة العراقية٧الموحدة رقم 
فعالة لصدام، ولذلك هذه القوات ال تعمل اآثر من إعادة تسليح عناصر الشرطة الفاسدة وغير ال

 ان يصمم برنامج انتقال (INL)طلب من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
رغم حصول تحسينات ) ٢٢(. ان تستعمله٧وتكامل تستطيع قوات المهمات المشترآة الموحدة رقم 

لكون سوى فهم هامشية بفضل تنفيذ المنهج الدراسي الجديد فال يزال المدربون العسكريون ال يم
  )٢٣(.ضئيل ألساليب رجال الشرطة العراقيين أو إلجراءات العدالة الجنائية العراقية القائمة

  
  فرض تطبيق القانون على الحدود وحماية المرافق

 ١٤ في (DBE)أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود 
 آان المجندون الجدد يملكون )٢٤(.ة للتدريب، ولكنها خصصت موارد ضئيل٢٠٠٣أغسطس /آب

القليل من الخبرة وجرى استثناء مسؤولي الهجرة السابقين من التوظيف بسبب اتصالهم السابق 
  .بالشرطة السرية لصدام

  
، آانت حدود العراق قد أصبحت غير محكمة، ومعرضة للنفاذ السهل ٢٠٠٣بعد غزو عام 

اول الجنود االميرآيين سد الفجوات ولكن لم يكن لديهم أي ح. عبرها من قبل المقاتلين األجانب
مترجمين وال يستطيعون قراءة ما هو مكتوب على جوازات السفر باللغة العربية وآانوا غير 

وسرعان ما وجد الجنود أنفسهم مغمورين . حسني االطالع على مراجعة مستندات الجمارك
متأخرة " وآانت طوابير السير عبر الحدود بجماهير من الناس يحاولون الدخول إلى العراق،

 عضوًا فقط من دائرة فرض ٢٥٥، آان ٢٠٠٤يونيو / وبحلول حزيران)٢٥(".لمسافة أميال طويلة
 ظلت حدود )٢٦(.تطبيق القانون على الحدود العراقية قد تلقوا تدريبًا من سلطة االئتالف المؤقتة

  .٢٠٠٣ لعدة سنوات بعد غزو عام العراق غير المحكمة تمثل مشكلة أمنية رديئة جدًا
  

 آخر قوة أمنية رئيسية تقف على قدميها تحت إشراف وزارة (FPS)آانت خدمة حماية المرافق 
 بحلول )٢٧(.وقد زودت أمن المواقع لمرافق الوزارة والمباني الحكومية في المحافظات. الداخلية

 ألف فرد ولكن أفرادها لم ١٠٠ و٨٠ تراوح عدد أفراد خدمة حماية المرافق بين ٢٠٠٤العام 



  *١٢ الفصل *
 
 

 *١٢٩*  

يكونوا قد حصلوا سوى على تدريب لمدة ثالثة أيام فقط وزودوا بمعدات خفيفة مما وضع هذه 
 بصورة ملحوظة جدًا، استخدم بعض )٢٨(".المستوى األدنى من طيف القدرات"القوة عند 

  )٢٩(.ل وزاراتهمالوزراء خدمة حماية المرافق لحجب أفراد الميليشيا والعناصر الطائفية داخ
  

  الجيش العراقي الجديد
 الصادر من قبل سلطة االئتالف المؤقتة، وهو األمر ٢، أعلن األمر رقم ٢٠٠٣مايو / أيار٢٣في 

 ومهما آانت )٣٠(.الذي حل الهيكليات العسكرية لقوات صدام، تشكيل الجيش العراقي الجديد
 عن القوة القديمة وسجل صفحة جديدة من  فقد مثل انفصاًال جليًا٢النتائج السلبية لألمر رقم 

ولكن األمر لم يعالج، رغم ذلك مسألة الموارد . األعمال إلعادة التشغيل النظامي للجيش العراقي
  .التي تحتاج سلطة االئتالف المؤقتة إلى استعمالها لتنفيذ هذه المهمة الضخمة

  
، وسع نطاق األمر ٢٠٠٣ أغسطس/ الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة في آب٢٢األمر رقم 

للقوات المسلحة الفعالة من الوجهة " وأنشأ الجيش العراقي الجديد بمثابة األساس ٢رقم 
 نص األمر على )٣١(".العسكرية، واالحترافية، وغير السياسية الُمكّلفة بالدفاع عسكريًا عن الدولة
 وتجند عناصره على ان الجيش سوف يخضع إلدارة مدنية، ويكون تعداده عشر حجمه السابق،

اعتقدت سلطة . المستوى القومي على أساس التطوع، ويرآز اهتمامه بدقة على الدفاع الخارجي
بعكس قوات الشرطة، ال يحتاج إلى ان ينشر ميدانيًا . االئتالف المؤقتة ان الجيش العراقي الجديد

 مجهزة باليات على مدى دعت الخطط إلى تدريب ثالث ِفَرق من ألوية مشاة خفيفة التسليح. فورًا
وآان العدد اإلجمالي النهائي المتوقع لقوة الجيش العراقي الجديد يبلغ رقمًا متواضعًا قدره . سنتين
  )٣٢(. ألف فرد، بضمنهم وحدات مراآز القيادة٤٠

  
آلف اللواء بول ايتون مسؤولية تدريب الجيش العراقي وآان اللواء إيتون قد وصل إلى العراق 

 لتسّلم قيادة فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف ٢٠٠٣يونيو /ان حزير١٣في 
(CMATT) ليست أولوية عالية"، وما لبث اللواء ان أدرك بسرعة ان مهمة تدريب الجيش "

جاءت التعليمات السياسية الفعلية . لدى سلطة االئتالف المؤقتة او القيادة العسكرية األميرآية
 صفحة، والذي ٢٤ من (Power Points) خالل عرض من الشرائح المصورة الحقيقة األولى

ولم يحتِو هذا العرض خططًا . أصدرته قيادة فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف
 ألف رجل، ٤٠إلدارة، وتدريب، وتجهيز أو توظيف القوة المكّونة من " على مستوى تنفيذي"

 مليون دوالر تسحب من ١٧٣همات اعتمادًا على موازنة ال تتجاوز وعلى ان تنفذ آافة هذه الم
لم تكن هناك أية مشارآة من جانب أرآان الجيش، ولم " استنادًا إلى ايتون. صندوق تنمية العراق

وغابت تمامًا . تكن هناك أية مشارآة من جانب قيادة التدريب والمبادئ في الجيش األميرآي
وبدون خطة ". ُأنشئ خصيصًا نزوًال عند طلب شخصي منيمشارآة أي شخص ما عدا فريق 

انطلق بصورة أساسية من فراغ فريق "استراتيجية، وموارد محدودة، وخمسة موظفين فقط 
التدريب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف إلدارة، تدريب وتجهيز القوات المسلحة 

  )٣٣(."العراقية
  

، آتاريخ لبدء تدريب أفراد الجيش العراقي ٢٠٠٣سطس أغ/حدد اللواء إيتون يوم األول من آب
يونيو اختار آرآوش الواقعة إلى /في منتصف حزيران. تارآًا ستة أسابيع فقط آفترة إعدادية

تعاقد . الشمال الشرقي من بغداد آموقع إلنشاء أول قاعدة تدريب الن عزلتها تؤمن قدرًا من األمن
 مع شرآة عراقية لتجديد الثكنة (CMATT)بعة لالئتالف فريق التدريب للمساعدة العسكرية التا

وبعد انقضاء أسبوعين تعاقد مع شرآة . وتزويد الطاقة، والمياه، ومجاري الصرف الصحي
 ساعد استخدام مقاولين )٣٤(.عراقية اخرى لتزويد ماء الشرب، والطعام، والوقود للمتدربين
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يب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف وأنشأ عراقيين في معادلة الموارد الهزيلة لفريق التدر
  )٣٥(.طرازًا من التعاقد المدني آان سيشكل أساس الدعم لوزارة الدفاع العراقية

  
تّم تكليف مقاول أميرآي مسؤولية تجنيد األفراد دون مرتبة الضباط، وقام فريق التدريب 

 طلب فريق ٢٠٠٣يوليو / تموز١٥في . للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف باختيار الضباط
 عقيد سابق في الجيش العراقي ٤٥التدريب من قادة الفرق في الجيش األميرآي في العراق تزويد 

لتشكيل سلك الضباط الجديد على أمل ان يجلب هؤالء الضباط السابقين معهم الخبرة المطلوبة 
ولكن . توى المفاهيم الغربيةوشرط ان ال يكونوا رئيسيين بدرجة ال يمكن إعادة تدريبهم على مس

بعد ان رفض هؤالء الضباط الجدد ان يخدموا بدون ان يعادوا إلى رتبهم ورواتبهم التي آانوا 
يتمتعون بها في عهد صدام، طردهم فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف، وخّفض 

القوة الجديدة تملك خبرة آانت نسبة خمس وسبعين بالمئة من . شرط التجنيد إلى رتبة رائد
  )٣٦(.عسكرية سابقة، بضمنهم آافة ضباط الصف والضباط

  
أغسطس /، وخالل زيارة قصيرة للعراق في آب٢٠٠٣ساء الوضع األمني طوال صيف عام 

 )٣٧(.، قام بها وزير الدفاع رمسفيلد، قرر تخفيض فترة تدريب الجيش العراقي إلى النصف٢٠٠٣
عدة العسكرية التابعة لالئتالف بدرجة يائسة إلى مساعدة الحترام هذا احتاج فريق التدريب للمسا

البرنامج الزمني، ووجد بعض المساعدة خالل زيارة قام بها اللواء إيتون إلى األردن لشراء 
خالل رحلته إلى عمان سأل ايتون رئيس التدريب العسكري األردني ان يدرس ما إذا . معدات

أغسطس /وفي أواخر آب.  ضابط في الجيش العراقي الجديدآان يستطيع تحمل تدريب ألفي
 مدعومًا بهذه )٣٨(.وردت معلومات تفيد بأن الملك عبد اهللا ملك األردن وافق على تقديم المساعدة

تقوم . المساعدة، صمم فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف طرازًا جديدًا للتدريب
الل الثمانية أسابيع األول بإعادة تدريب الضباط العراقيين السابقين السلطة العسكرية األردنية خ

في قاعدة عسكرية تقع خارج عمان بينما تقوم الدول المشارآة في االئتالف بتدريب ضباط 
في المرحلة الثانية . الصف في أآاديمية عسكرية ُأعيد إعمارها موجودة في التاجي، بالعراق

دة العسكرية التابعة لالئتالف آتائب من ضباط ومجندين دون مرتبة ُيشكِّل فريق التدريب للمساع
الضباط على ان يتم تدريب هذه الكتائب الجديدة داخل العراق آوحدات آاملة لفترة ثالثة 

  )٣٩(.أشهر
  

امتعض العديد من الضباط العراقيين من تلقي التدريب في األردن، ولكن فقط من خالل استخدام 
ة وأميرآية لتدريب الضباط وضباط الصف آان يمكن توفير األمل لفريق وحدات عسكرية أردني

التدريب للمساعدة العسكرية التابعة لالئتالف بأن يحقق نتائج التدريب المطلوبة قبل الموعد 
 آان يجري ٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٥بحلول . ٢٠٠٤سبتمبر /األخير الجديد، أي أيلول

ساعدة العسكرية التابعة لالئتالف  لتثبيت أقدام الجيش العراقي تنفيذ خطة فريق التدريب للم
الجديد ووعدت سلطة االئتالف المؤقتة بتقديم تمويل اآبر من خالل صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

  )٤٠(.(IRRF2)العراق الثاني 
  

 (JCDC)قوات الدفاع المدني العراقية 
ة االنتشار المحافظة على النظام العام مع  الواسع٧-لم تتمكن قوات المهمات الموحدة المشترآة

ولذلك بدأ الجنرال أبي زيد، قائد . ٢٠٠٣تعاظم أعمال التمرد خالل النصف الثاني من العام 
المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية، والفريق سانشيز، قائد قوات المهمات الموحدة 

 )٤١(.اقية قد يساعد في مكافحة التمّرد بتطوير عنصر مكون جديد لقوات األمن العر٧-المشترآة
 في تنفيذ مهمات الشرطة، وتوظف – قوات الدفاع المدني العراقية -سوف تساعد هذه القوات 
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 *١٣١*  

أعضاء سابقين من القوات المسلحة العراقية وتعطي العراقيين شعورًا بمسؤوليتهم عن األمن في 
  )٤٢(.مجتمعاتهم المحلية

  
 بتدريب أول ست آتائب من قوات ٧-مهمات الموحدة المشترآةيوليو، بدأت قوات ال/في تموز

 الذي أصدرته سلطة االئتالف المؤقتة ٢٨وقد أنشأ رسميًا األمر رقم . الدفاع المدني العراقية
متميزة عن قوات " قوات الدفاع المدني العراقية آمؤسسة )٤٣ (٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٣بتاريخ 

وألن قوات الدفاع المدني العراقية لم تكن ُتشكِّل جزءًا ". جديدالشرطة العراقية والجيش العراقي ال
من خطة قطاع األمن التي أعدتها سلطة االئتالف المؤقتة فقد خلقت مشاآًل مهمة في التنسيق منذ 

انتقلت سلسلة قيادتها من الفريق سانشيز إلى الجنرال أبي زيد ومن ثم إلى وزير . أن رأت النور
 يحصل سوى تنسيق طفيف مع الشرطة العراقية او الجيش العراقي ولم لم. الدفاع، رمسفيلد

  . تخضع للمحاسبة والمساءلة أمام أي وزارة عراقية وال أمام سلطة االئتالف المؤقتة
  

خشي البعض في فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع لالئتالف ان تصبح قوات الدفاع 
تتنافس مع الشرطة في شؤون محلية وتضعف سلطة الجيش المدني العراقية هيكلية أمنية موازية 

 لكن قادة االئتالف قدروا قوات الدفاع المدني العراقية آطريقة )٤٤(.العراقي على المستوى القومي
 ٧-لتمكين العراقيين من ضمان األمن لبالدهم والحلول محل قوات المهمات الموحدة المشترآة

، آانت قوات الدفاع المدني العراقية قد نمت من ٢٠٠٤ل أبري/بحلول نيسان. الواسعة االنتشار
 )٤٥(. ألف٣٦ آتيبة عبر البالد، وأصبح يصل العدد اإلجمالي ألفرادها ٤٥ست آتائب إلى 

  
  عدم استقرار األمن المتزايد

، حّلت هجمات المتمردين على البنية التحتية العراقية محل عمليات ٢٠٠٣خالل صيف عام 
أعاق التخريب المتعمد لخطوط . أمنية رئيسية لنشاطات إعادة اإلعمارالنهب وشكلت مشكلة 

األنابيب، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، النهوض االقتصادي، وقيد مدى نجاح المحاوالت 
أّدى تدهور الوضع األمني إلى التأخير في تنفيذ مشاريع . األولى الستعادة الخدمات األساسية

غّذت آل هذه األمور . التجهيزات وعّطل الحياة اليومية في العراقإعادة اإلعمار وأوقف تسليم 
شعور العراقيين باالمتعاض واليأس مما ساعد في مساندة التمرد والجريمة وبالتالي زاد المناخ "

 منعت عمليات العنف مسؤولين عديدين في سلطة االئتالف المؤقتة من مغادرة )٤٦(".األمني سوًءا
  )٤٧(.ت من اتصاالتهم مع العراقيين، وبالتالي من تفهمهم لهمالمنطقة الخضراء وحّد

  
، رّآز عدم االستقرار المتزايد االنتباه ٢٠٠٣نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/وفي تشرين األول

تلقى التمويل األمني في نهاية . إلى ضرورة تسريع عملية تدريب قوات األمن وتحسين مواردها
ة إليها عند التصديق على إنشاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار األمر جرعة آان في أشد الحاج

 مليار دوالر، بما فيه ٣٫٢٩تلقى القطاع مبلغ . ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦العراق الثاني في 
 مليون دوالر ٧٦ مليار دوالر للجيش العراقي و٢ مليار دوالر لقوات الشرطة، و١٫٢٢مبلغ 

  )٤٨(.لقوات الدفاع المدني العراقية
  

  إصالح وزارتي الدفاع والداخلية
 أجبر سلطة االئتالف ٢٠٠٤يونيو /الموعد القريب لنقل السلطة الذي آان مقررًا في حزيران

، حّذر ٢٠٠٣نوفمبر /في منتصف تشرين الثاني. المؤقتة على إعادة التفكير بتطوير قطاع األمن
أنظمة " ان العراق يحتاج إلى مكتب تخطيط السياسة سلطة االئتالف المؤقتة السفير بريمر من
لم تشمل هذه األنظمة قوات ." أمن شرعية تخضع للمحاسبة من اجل منع نشوب نزاعات عنيفة

آما نصح مكتب . األمن فقط بل وأيضًا خدمات االستخبارات والمؤسسات القضائية والعقابية
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 األمنية في العراق تخطيط السياسة في سلطة االئتالف المؤقتة ان الترآيز الضيق على المشاآل
  .للمدى القصير قد أعاق جهود معالجة اإلصالحات على المدى الطويل

  
مقاربة اآثر تكامًال إلصالح قطاع األمن يمكنها أن "احتاجت سلطة االئتالف المؤقتة إلى اتباع 

تلبي االحتياجات المستقبلية للعراق وتمكن سلطة االئتالف من نقل مسؤولية األمن إلى 
آما احتاجت أيضًا إلى معالجة عدم وجود إطار عمل قانوني الستعمال القوة من ) ٤٩(."نالعراقيي

جانب القوات العسكرية العراقية، االختالف بين متطلبات القوة وموازنات األمن، الحاجة لضمان 
عدم عمل قوات األمن العراقية الجديدة تحت إدارة مدنية وضرورة تحصين قوات األمن من 

 إن التخلف عن معالجة هذه المسألة الحرجة األخيرة آانت له نتائج مميتة )٥٠(.لطائفيةالتأثيرات ا
  . بعد ان تسربت الميليشيات الطائفية إلى دوائر وزارة الداخلية٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤في عام 

  
آانت الخطة تنص على . تمثلت الثغرة األخرى بالحاجة إلى وجود وزارة دفاع عراقية جديدة

، لكن التاريخ الجديد لنقل السلطة إلى العراقيين ٢٠٠٥أبريل /فاع جديدة في نيسانإنشاء وزارة د
 رآزت سلطة االئتالف المؤقتة اهتمامها بسرعة على إيجاد )٥١(.قّصر الجدول الزمني سنة واحدة

 جاهدت لتحقيق توازن اثني في المناصب الرئيسية في وزارة الدفاع )٥٢(.قيادة عليا لوزارة الدفاع
. يدة وسعت إلى ضمان استناد الترقيات العسكرية على الجدارة وليس على االنتماء الطائفيالجد

إن متطلبات الخبرة لشغل الوظائف الرفيعة عنت ان يشغل الضباط العسكريون السابقون 
 )٥٣(.ثلث عدد المراآز المدنية وفعًال جميع المراآز العسكرية العليا) معظمهم من الطائفة السنية(

سلطة االئتالف المؤقتة تدريبًا لمدة ثالثة أسابيع ألفراد القيادة الجديدة في جامعة الدفاع أمنت 
األسس لفهم المراقبة "ساهم التدريب في إعداد . القومي والمعهد األميرآي للسالم في واشنطن

رة المدنية للقوات العسكرية، بعض األساسيات في إدارة قطاع الدفاع والمسائل المتعلقة به ونظ
  )٥٤(.على الدولة الناجحة الديمقراطية التي تقوم بوظائفها المحددة) ليست بال أهمية(
  

 ٣٠اعتقد اللواء إيتون ان . آان للعراقيين أنفسهم تأثير ضئيل على تصميم وزارة الدفاع الجديدة
سنة من االضطهاد تحت حكم صدام ترك العراقيين عاجزين او غير راغبين في تحدي األفكار 

-ي قدمها استشاريو سلطة االئتالف المؤقتة ومسؤولون في قوات المهمات الموحدة المشترآةالت
.  لكن بقي القلق سائدًا بشأن اشتراك مجلس الحكم العراقي في اختيار وزير الدفاع الجديد)٥٥(.٧

خشيت سلطة االئتالف المؤقتة من ان تمارس االنتماءات السياسية ألعضاء مجلس الحكم العراقي 
، ولذلك لم تبحث مسألة اختيار وزير الدفاع العراقي الجديد مع العراقيين بغية )٥٦(أثيرًا سلبيًا ت

  )٥٧(.تجنب ظهور ادعاءات بالتسييس
  

لم تكن قوات الشرطة . آان إصالح وزارة الداخلية أشد صعوبة من إعادة تنشيط وزارة الدفاع
 لم تكن تضم موظفين إداريين أآفاء من العراقية مؤسسة قابلة للحياة خالل حكم صدام، ولذلك

عالوة على ذلك، أعاقت المشاآل . المستوى المتوسط يمكن اختيار أفراد القيادة الجديدة منهم
 أهمل مكتب شؤون المخدرات الدولية )٥٨(.المرتبطة بالمشتريات التقدم في عملية اإلصالح

 شرآة دين آورب لتأمين السكن وفرض تطبيق القانون لدى وزارة الخارجية التعاقد بسرعة مع
آان . والطعام واألمن والمرافق وأشكال الدعم األخرى لضباط االرتباط الدوليين لقوات الشرطة
المفروض ان يقوم ضباط االرتباط هؤالء بتدريب أفراد الشرطة العراقية وتقديم المشورة 

ت منهم فقط خالل األشهر  لكن بسبب التأخير في التعاقد جاء إلى العراق بضع عشرا)٥٩(.إليهم
الستة األولى لالحتالل، أي اقل بكثير جدًا من الخمسة آالف الموصى بتوظيفهم في األساس 

  )٦٠(.واأللف وخمسمائة الذين وافق بريمر على توظيفهم
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  التحديات األمنية
أثبتت أوحت النجاحات القليلة التي تحققت في المرحلة األولى أن استراتيجية محاربة التمرد قد 

بعد احتالل الموصل بفترة قصيرة، . فعاليتها خالل فترة حكم سلطة االئتالف المؤقتة في العراق
 مباشرة مع زعماء المجتمع ١٠١عمل اللواء ديفيد بيترايوس قائد الفرقة المحمولة جوًا رقم 

المحلي في المدينة من اجل تنفيذ مشاريع ماسة إلعادة اإلعمار ساعدت في تقليص أعمال 
 لكن معظم الوحدات العسكرية العاملة في العراق آانت قد حصلت على تدريب ضئيل )٦١(.العنف

ترآزت استراتيجية الحملة التي قامت بها سلطة االئتالف . او خبرة قليلة حول مكافحة التمرد
، دون ان تشجع المشارآة السياسية والفرص "قتل وأسر المتمردين"المؤقتة لمكافحة التمرد على 

 آان من المحتمل ان يساعد تكرار تنفيذ األساليب التي )٦٢(.قتصادية او تحاول إقناع الشعب بهااال
 عبر البالد في القضاء على التمرد لكن ذلك آان يتطلب ١٠١اتبعتها الفرقة المحمولة جوًا رقم 

مر في نهاية األ. وجود عدد اآبر من القوات العسكرية وتصميم استراتيجية منسقة ضد التمرد
 لمواجهة موجة أعمال العنف وآانت النتيجة نجاحها في قمع ٢٠٠٧استخدمت هذه األساليب عام 

  .معظم أعمال التمرد في العراق
  

 ألف عراقيًا ٧٠، ابلغ البيت األبيض الكونغرس بأن ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول١٤في 
 ادعى )٦٣(.قت الحاضر الف آخرين يتلقون التدريب في الو١٣مشارآين في عمليات األمن وبأن 

 –استمرت تخترع أعداد قوات األمن العراقية "وزير الخارجية آولن باول ان وزارة الدفاع 
 الف، لدينا اآلن ١٠٠ الفا، لدينا اآلن ٨٠لدينا اآلن !  ألف شخص في األسبوع١٢٠فالرقم يقفز 

يام وزارة الدفاع بتعقب  ولكن وزير الدفاع رمسفيلد قال إن التغييرات في آيفية ق)٦٤(". الفا١٢٠
   )٦٥(.جهوزية القوات العراقية مسؤولة عن تغيير األعداد المبلغ عنها على مر الزمن

  
 ان المبالغة في ٧-شعر بعض قادة سلطة االئتالف المؤقتة وقوات المهمات الموحدة المشترآة
تنادًا إلى السفير اس. أعداد أفراد الجيوش العراقية، ألحق األذى بجهود سلطة االئتالف المؤقتة

آان من الواضح بصورة متزايدة ان االهتمام الظاهر للبنتاغون بعملية تبديل القوات في "بريمر، 
 خلق ضغوطًا غير صحية إلنشاء قوات أمن عراقية آفؤة بأسرع وقت ٢٠٠٤ربيع عام 

وزارة في أوقات مختلفة، ضخمت " رّدد الفريق سانشيز صدى هذه النقطة والحظ انه )٦٦(."ممكن
التحدي الدائم آان تشكيل قوات عراقية "، بينما أهملت حقيقة ان "الدفاع أعداد القوات العراقية

  )٦٧(."فعالة وقادرة وليس مجرد إضافة األعداد
  

دعا الجنرال أبي زيد بقوة إلى ان تأخذ القوات العسكرية األميرآية على عاتقها مسؤوليات تدريب 
الن رجال " المستمرة في عدد موظفي سلطة االئتالف المؤقتة، قوة األمن نظرًا لحاالت النقص

آما طالب بإنشاء جيش . على القيام بذلك بصورة جيدة" سلطة االئتالف المؤقتة ال يملكون القدرة
وراء جهود " لوضع قدرات وزارة الدفاع"عراقي اآبر عددًا مؤآدًا ان ذلك ضروري 

خشي العديدون من . ون ان يثير ذلك أي دهشة خلقت هذه الفكرة التناقض بد)٦٨(.التدريب
استشاريي الشرطة المدنية من ان توآيل القوات العسكرية بمهمة تدريب رجال الشرطة قد 

بالتطوير المؤسساتي على المدى الطويل وزيادة عدد الموظفين من اجل السرعة وقد "يضحي 
حق الضرر ربما بمستقبل يكون له عواقب سلبية، من خالل تكبيل العراق بقوات أمن قد تل

  )٦٩(."البالد
  

تدريب آافة قوات األمن العراقية تحت قيادة عسكرية واحدة : آانت للواء إيتون تحفظات أيضًا
يهدد بتحويل الموارد من الجيش العراقي وبذلك يقّوض أيضًا أسس تطوير قدرات هذا الجيش 

  )٧٠(.على المدى الطويل
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  تقرير ايكنبيري
، أمر وزير الدفاع رمسفيلد بأن يجري اللواء آارل ايكنبيري ٢٠٠٣نوفمبر /في تشرين الثاني

. تقييمًا لتحديد اإلصالحات الضرورية إلنشاء قوات عراقية قادرة على تولي مسؤوليات األمن
، جهود التدريب التي تقوم بها سلطة االئتالف ٢٠٠٤فبراير /وصف التقرير الذي نشر في شباط

موارد وغير منظمة والحظ بشكل خاص ان بناء قوات الشرطة العراقية المؤقتة بأنه ينقصها ال
استنتج تقرير . آان حتى هذا التاريخ متخلفًا وال يمكن نقل مسؤوليات األمن إليه خالل أشهر عديدة

ايكنبيري ان على السلطات العسكرية األميرآية ان تدير نشاطات تدريب الجيش العراقي 
  )٧١(.والشرطة العراقية

  
 بإنشاء مكتب ٧-ق رمسفيلد على توصيات ايكنبيري وفوض قوات المهمات الموحدة المشترآةواف

اصبح فريق . ٢٠٠٤مارس / آذار٩تولى اللواء إيتون القيادة في . (OSC)التعاون األمني 
 وقيادة تدريب الشرطة الُمشكَّلة حديثًا، (CMATT)التدريب للمساعدة العسكرية التابع لالئتالف 

 )٧٢(.لتدريب لمساعدة الشرطة التابع لالئتالف، تحت مسؤولية مكتب التعاون األمنيأي فريق ا
عند هذه : "قال جيرالد بورك عضو أول فريق تدريب للشرطة لدى سلطة االئتالف المؤقتة

النقطة، اصبح التمييز بين القوة العسكرية العراقية والشرطة المدنية العراقية التي تطبق القانون 
عند هذه النقطة بالذات ". قوات األمن العراقية"دل تقريبًا، من خالل استعمال المصطلح قابل للتبا

  )٧٣(.جرى تخفيض مهم في مراقبة تدريب قوات الشرطة على يد خبراء شرطة مدنيين
  

مع المباشرة بإعادة تنظيم عملية تدريب لقوات األمن العراقية عرضت وزارة الدفاع خطة 
، أعلن ٢٠٠٤مارس /وفي آذار. ن مسؤوليات األمن إلى العراقيينطموحة تنص على التخلي ع

الفريق سانشيز ان قوات األمن العراقية أثبتت جدارتها وقدرتها على المحافظة على األمن المحلي 
لذلك فإن قوات االئتالف قد تعيد انتشارها إلى قواعد خارج المدن الرئيسية ويمكنها من هناك ان 

ود قوات التدخل السريع ولكن تبقى قوات األمن العراقية مسؤولة عن تنسق مع العراقيين وتز
 ومع تحسن الوضع األمني قد يخفض عديد قوات )٧٤(.ضبط األمن وتنظيم دوريات أمنية يومية

 الف جندي آما قد يخفض عدد القواعد األمامية للعمليات داخل ١١٥ الف إلى ١٣٠االئتالف من 
 إلى ستين ٢٠٠٣يونيو / ثماني قواعد بعد أن وصل في حزيران إلى٢٠٠٤مايو /المدينة في أيار

  )٧٥(.قاعدة
  

  إخفاقات القوات العراقية
، هاجم ٢٠٠٤أبريل /في نيسان. آان أول اختبار الستراتيجية قطاع األمن الجديدة آارثيًا

متمردون من السنة قوات االئتالف في الفلوجة وبغداد والرمادي وسامراء وتكريت، في حين 
تبين ان عناصر عديدة . ت قوات جيش المهدي النجف في الجنوب ومدينة الصدر في بغداداحتل

هجر . من قوات األمن العراقية المنشورة حديثًا آانوا غير راغبين او غير قادرين على القتال
 )٧٧(. وتمرد آخرون عندما أصبحوا معرضين للنار)٧٦(.بعضهم مراآزهم وساعدوا المتمردين

وهبط عدد . الشرطة العراقية المتواجدة في الفلوجة والنجف وآربالء والكوتانهارت وحدات 
وآان . ٢٠٠٤أبريل / آالف عنصر في أسبوع واحد في نيسان٣رجال الشرطة العراقية بحوالي 

أبريل، فّر / نيسان١٦أبريل إلى / نيسان٢ومن . تصرف فرقة الدفاع المدني العراقي هو األسوأ
 بالمئة في الشمال ٣٠دفاع المدني العراقية ووصلت النسبة إلى  ألف عنصر من فرقة ال١٢

 بالمئة في ٨٢ بالمئة في منطقة الجنوب األوسط و٣٠ بالمئة في بغداد و٤٩الشرقي من العراق و
 وبذلك فشلت خطة وزارة الدفاع في نقل مسؤوليات األمن بسرعة إلى )٧٨(.غرب العراق

  .العراقيين
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  النهوض وإعادة التوجيه

أبريل الشرطة، الجيش وسالح الدفاع /ت االضطرابات األمنية التي حصلت في نيسانوضع
 ٢٠٠،٠٠٠من بين . المدني بمواجهة متمردين وعناصر ميليشيا مسلحين جيدًا عبر العراق

عنصر من قوات األمن العراقية الذين تم استدعائهم للخدمة بسرعة، لم يكن أآثر من خمسة آالف 
 آان القليل منهم جاهزين لالشتراك في العلميات ضد )٧٩(. بالكاملمنهم مدربين ومجهزين

 بالمئة فقط ٨رغم ان نسبة (وآان الجيش العراقي فقط مدربًا لمحاربة أعداء منظمين . المتمردين
  )٨٠().من هذه القوات اعتبروا جاهزين للقتال قبل االضطرابات

  
 الشرطة العراقية المختلفة نحو تهديد بدأت وزارة الدفاع اآلن توجه القوات العسكرية وقوات

آان هذا ابتعادًا ليس فقط بالنسبة للجيش العراقي الذي آان ممنوعًا .  التمرد داخل العراق-واحد
 الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة، التدخل في الشؤون الداخلية ٢٢عليه بموجب األمر رقم 

ضافة محاربة التمرد إلى مسؤولياتها وحسب، بل وأيضًا بالنسبة للشرطة التي آان عليها إ
 أرغمت وزارة الدفاع على ٢٠٠٤أبريل / لكن النتائج الكارثية الضطرابات نيسان)٨١(.الجنائية

بدأ مكتب التعاون األمني الذي يرأسه اللواء إيتون في . تعديل طريقة تدريب قوات األمن العراقية
ردين المدربين على ذلك ومجهزين بمعدات إعادة ترآيز المهمة على إعداد قوات لمحاربة المتم

  .ثقيلة مناسبة
  

 مقاربة عسكرية لتجهيز قوات (CPATT)أدخل فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة 
حّلل الفريق حاجات الشرطة العراقية للتجهيزات العسكرية والبنية التحتية . الشرطة العراقية

ظرًا لتحديات التعاقد في العراق لم تصل المعدات  ون)٨٢(.واألسلحة وغير ذلك من بنود االنطالق
استنادًا إلى الفريق سانشيز تطلب توثيق . المطلوبة إلى الشرطة إال بعد نقل السلطة إلى العراقيين

 حّسن )٨٣(. يومًا٦٠ و٤٥ يومًا وتطلب التسليم ما بين ٤٥ و٣٠المتطلبات وإبرام العقود ما بين 
مدنية للشرطة برامج التدريب ألفراد الشرطة العراقية وطبق أيضًا فريق التدريب للمساعدة ال

محاربة اإلرهاب، : برامجًا متخصصة في أربعة مجاالت رئيسية آانت قد أهملت في السابق هي
طبقت هذه البرامج المتخصصة في أآاديمية الشرطة في . االستخبارات، الجريمة المنظمة والفساد
 في نفس الوقت، )٨٤(. تدريب إقليمية عدة اصغر حجمًااألردن وفي بغداد آما في أآاديميات

وجهت وزارة الدفاع قواتها نحو مهمات أمن محلية، وبعد وقت قصير من اضطرابات 
أبريل، زار جنرال عراقي مختلف وحدات الجيش العراقي التي تقوم بالتجنيد لتكوين وحدة /نيسان

". قوة التدخل العراقية"لى هذه الوحدة اسم  أطلق ع)٨٥(.تستطيع ان تعمل في أي مكان داخل البالد
 )٨٦(.تّم تجهيز هذه الوحدة بأسلحة ثقيلة وتدريبها خاصة لمحاربة المتمردين

 

. أراد المسؤولون العراقيون أيضًا وجود قوات عسكرية نظامية اآبر حجمًا وطالبوا بزيادة عديدها
الدفاع األميرآية والقيادة  بين مسؤولين في وزارة ٢٠٠٤مايو /خالل مؤتمر عقد في أيار

ضرب الطاولة بقبضة يده بقوة "رئيس الوزراء عالوي "العراقية، يتذآر الجنرال أبي زيد أن 
  )٨٧(."وهو يقول إن الجيش صغير جدًا ويجب ان يحصل على عدد أآبر من العناصر

  
  درس قاٍس تّم تعّلمه

أولى "ان " رؤيا للعراق"عنوانها  و٢٠٠٣يوليو /أعلنت نشرة سلطة االئتالف المؤقتة لشهر تموز
، )٨٨("أولياتنا هي إنشاء بيئة آمنة ليس ممكنًا بدونها تحقيق تقدم مهم على صعيد األهداف األخرى

لم تتمكن قوات االئتالف طوال حكم سلطة . اثبت هذا الهدف األساسي ان تحقيقه صعب للغاية
رطة العراقية وللجيش العراقي، لتمكينهما االئتالف المؤقتة من تزويد البيئة اآلمنة الضرورية للش
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وبحلول موعد تسليم السلطة . من التحول إلى قوات أمن آفؤة تخضع للمحاسبة عن أعمالها
، لم يكن نصف عدد عناصر الجيش العراقي وثلثا عدد أفراد ٢٠٠٤يونيو /المقرر في حزيران

نوعية التدريب آانت متفاوتة قوات الشرطة العراقية قد تلقوا أي تدريب على اإلطالق آما ان 
  )٨٩(.جدًا

  
، أي ٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٣أظهر تقرير تقييمي أعده فريق االنتقال وسلم إلى وزير الدفاع في 

قبل خمسة أيام من تولي العراق السلطة الكاملة، ان نسبة ستة في المئة فقط من أفراد الشرطة 
نتج التقرير انه في حال لم تتم مضاعفة هذه النسبة است. العراقية قد تابعوا برنامج أآاديمية الشرطة

ثالثة مرات على األقل بنهاية السنة، سوف يكون العراق الذي تسلم السلطة حديثًا معرضًا 
 وأيضًا آانت قوات األمن العراقية ضعيفة التجهيز ورغم تخصيصات )٩٠(".ألخطار آبيرة"

الجديد، فقد أّدى التأخير في التعاقد إلى  ٤األمن من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم 
  )٩١(.حدوث نقص خطير في األسلحة والسيارات والسترات الواقية ومعدات االتصاالت

  
، ان وزارة الدفاع ٢٠٠٤أبريل /آشف األداء الكارثي لقوات األمن العراقية في اضطرابات نيسان

لعراقية في قوات األمن في البالد، آما الثقة ا. ألقت مسؤوليات األمن نهائيًا على عاتق العراقيين
 وسلطة االئتالف المؤقتة هبطت بحدة عندما ارتفع ٧-في قوات المهمات الموحدة المشترآة

 آانت الضريبة البشرية قاسية أيضًا، حيث قتل اآلالف من )٩٢(.٢٠٠٤مستوى العنف في عام 
لمؤقتة وقوات المهمات الموحدة ، لم تتمكن سلطة االئتالف ا)٩٣ (المدنيين وسط العنف المتزايد

 من إعداد قوات األمن العراقية بشكل مالئم لمحاربة التمرد المتنامي بسبب ضغط ٧-المشترآة
فإحالل القوات العراقية نهائيًا محل قوات االئتالف أثبت انه أمر . الوقت والتمويل غير الكافي

لموصل، احتاجت سلطة االئتالف  في ا١٠١وآما أوحى أداء الفرقة المحمولة جوًا رقم . خاطئ
  .إلى استراتيجية جديدة لمحاربة التمرد



 

 *١٣٧*  

  ١٣الفصل 
  إعادة إنتاج النفط

  
هناك أموال آثيرة لتسديد هذه التكاليف وال يفترض ان تكون من "

الواردات النفطية لتلك الدولة ... أموال دافع الضرائب األميرآي 
 السنتين او  مليار دوالر على مدى١٠٠ و٥٠قد تجلب ما بين 

نحن نتعامل مع دولة تستطيع أن تمول . الثالث سنوات القادمة
  ."*إعادة إعمارها، وبسرعة نسبية

  
  الدآتور بول وولفويتز

  )٢٠٠٥-٢٠٠١(نائب وزير الدفاع 
  
  

 ولذلك من المتوقع ان يستطيع تسديد أآالف )١(يملك العراق ثالث أآبر احتياطي نفطي في العالم
ولكن الحروب الثالث التي أوهنت قواه والفساد الحكومي المؤسساتي . لبدايةإعادة إعماره منذ ا

  .والعقوبات الدولية الُمعطلة ساهمت جميعها في تحطيم القطاع النفطي للبالد
  

 أي قبل ثمانية اشهر من ١٩٩٠يوليو / مليون برميل يوميًا في تموز٣٫٥وصل إنتاج النفط إلى 
 ٥٠٠ الحاصل خالل تلك الحرب هبط اإلنتاج إلى اقل من ونظرًا للضرر. حرب الخليج األولى

 ٢٫٥الف برميل يوميًا ولكنه ارتفع بصورة تدريجية في العقد التالي ليصل إلى معدل إنتاج يبلغ 
  )٢(.٢٠٠٣مليون برميل يوميًا في أوائل العام 

  
آبر احتياطي  تريليون قدم مكعب، هو عاشر ا١١٢احتياطي الغاز الطبيعي الثابت للعراق، ويبلغ 

انخفض أيضًا إنتاج الغاز الطبيعي بعد حرب الخليج األولى نظرًا لتلف مرافق معالجة . في العالم
 يلهب –" يشعل" آان العراق ٢٠٠٠في عام . الغاز بسبب النقص في قطع الغيار والصيانة

نعدام قدرته  بالمئة من الغاز الطبيعي المتولد من عملية إنتاج النفط الخام ال٦٠ حوالي –ويحرق 
  )٣(.في االستفادة منه لالستهالك المحلي او للتصدير

  
  البنية التحتية لنفط العراق
عمليات في أعلى "بكة معقدة من ما يعرف في لغة تجارة النفط صناعة النفط العراقية ش

تتألف عمليات أعلى المجرى من حقول ". أسفل المجرى"وفي " وسط المجرى"، في "المجرى
وتشمل مرافق وسط المجرى معامل التكرير . النفط وآبار النفط ومحطات فصل الغاز عن النفط
ت في أسفل المجرى شبكات التوزيع ومحطات ومحطات معالجة وتثبيت الغاز وتتضمن العمليا

  )٤(.التصدير ومحطات الخدمة
  
  

_____________  
آلمة الدآتور بول ولفوويتز، نائب وزير الدفاع، أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس النواب حول * 

     .٢٠٠٣مارس / آذار٢٧الدفاع، 
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يوجد معظم احتياطي النفط والغاز العراقي في األقسام الجنوبية والشرقية والشمالية الغربية من 

 بالمئة من النفط العراقي من حقول الرميلة الشمالية ٧٠ جاءت نسبة ٢٠٠٣في عام . البالد
 مدينة البصرة ومن حقول النفط في آرآوك الواقعة في الجزء الغربي من والجنوبية القريبة من

 تضمنت حقول الرميلة ثلثي آبار النفط العراقية وحقول آرآوك في الشمال حوالي )٥(.آردستان
  )٦(.ثلث اآلبار

  
، مما يعني انه "خفيف"انه نفط : أوًال. تميز النفط المستخرج من حقول الرميلة بصفتين بارزتين

: وثانيًا. تع بلزوجة منخفضة نسبيًا ويولد نسبة عالية من المنتجات المرغوب بها بعد تكريرهيتم
مما يعني انه يملك آمية صغيرة من سلفيد الهيدروجين وثاني اوآسيد الكربون اللذين " حلو"انه 

 النفط قال العميد روبرت غرير الذي قاد فريق المهمات إلعادة تأهيل. يسببان تآآل مرافق اإلنتاج
عند خروجه من األرض يوجه النفط عبر وحدة فصل الغاز عن النفط ومن هناك : "العراقي

  )٧(."بدون معالجة إضافية" مباشرة إلى السفن للتصدير
  

آان خط جيهان ينقل النفط من .  خطا أنابيب شغاالن٢٠٠٣آان لدى الدولة خالل الغزو عام 
البحر األبيض المتوسط، وآان خط األنابيب من آرآوك إلى ميناء جيهان الترآي الواقع على 

  )٨(.حقول الرميلة في الجنوب ينقل النفط إلى منصات تصدير في عرض البحر قرب البصرة

  
 قادرة – في بايجي والبصرة والدورة –آان لدى العراق أيضًا مجمعات رئيسية لتكرير النفط 

آان معمل التكرير .  الخام يوميًا الف برميل من النفط٥٧٠بصورة مجتمعة على معالجة حوالي 
 آالف برميل يوميًا، يزود معظم الوقود الذي تحتاجه ١١٠في الدورة، الذي له قدرة تكرير تبلغ 

أما معمال التكرير في بايجي الواقعة في شمال وسط العراق فكانت لهما قدرة . بغداد القريبة منه
تكرير في البصرة القريب من ميناء ام  آالف برميل يوميًا ويستطيع معمل ال٣١٠تكرير تبلغ 

  )٩(. الف برميل يوميَا١٥٠القصر تكرير 
  

رغم القدرة االسمية المهمة، لم تكن معامل التكرير العراقية تملك التكنولوجيا الضرورية لمعالجة 
 بالمئة من آل ٤٥آانت أنظمتها القديمة تترك نسبة . مجموعة واسعة من المنتجات المكررة

، الذي هو راسب آثيف ولزج قيمته التجارية "آنفط وقود ثقيل"نفط بدون تكرير برميل من ال
يستعمل العراق ودول اخرى في الشرق األوسط نفط الوقود الثقيل لتشغيل محطات . محدودة

 آمية آافية من البنزين وغاز الطهي لتلبية ٢٠٠٣لم ينتج العراق قبل غزو عام . الطاقة الحرارية
ومقابل آل ثالث . ك تبادل نفط الوقود الثقيل الفائض لديه مقابل منتجات مكررةالطلب المحلي، لذل

شحنات من نفط الوقود الثقيل المصدر إلى األردن وترآيا استورد العراق شحنة واحدة من 
  )١٠(.البنزين

  
  فريق المهمات يعيد النفط العراقي إلى وضعه السابق

 ٧٠٠الخليج األولى عندما أشعل صدام حوالي لتجنب الكوارث البيئية التي حصلت خالل حرب 
 إلعادة (USACE)بئر نفطي، طّور فريق المهمات في سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

تأهيل قطاع النفط العراقي، وشرآة آيلوغ براون اند روت انك والقيادة العسكرية خططًا موسعة 
همات األولى التي صدرت بموجب عقد  آان أحد أوامر الم)١١(.لمنع او إلطفاء مثل هذه الحرائق

 مليارات دوالر، والموقع مع قيادة الدعم الميداني ٧آيلوغ براون اند روت الذي بلغت قيمته 
للجيش، يتعلق بخطة طوارئ إلصالح واستعادة عافية البنى النفطية المتضررة او المدمرة في 
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 مليون دوالر للموضعة ٣٧٫٥مة ُمنحت شرآة آيلوغ براون اند روت عقدًا منفصًال بقي. العراق
  )١٢(.المسبقة لمعدات مكافحة الحريق

  
مايو، / بئر نفط في أيار١٥٠٠استعد سالح الهندسة في الجيش األميرآي لمكافحة الحريق في 

 اعتقدوا بأنه لن يتوفر الوقت (RIO)ولكن معظم أفراد فريق إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي 
 بالمئة من اآلبار األلف الموجودة في ٣٠ن لتنفيذ تخريب أآثر من الكافي للموالين لصدام حسي

خشي الفريق خسارة معظم اآلبار الخمسمائة في الشمال ألن ترآيا منعت قوات االئتالف . الجنوب
من الدخول إلى العراق، مما أطال الوقت الذي قد تستغرقه القوات األميرآية لتوفير األمن لحقول 

  )١٣(.ية في آرآوكالنفط العراقي الشمال
  

 وبعده مباشرة، لم يحدث أي تخريب مهم لحقول النفط الشمالية او ٢٠٠٣مارس /خالل غزو آذار
 غري فوغلر، مدير سابق في شرآة اآسون موبيل )١٤(.الجنوبية ولم تسجل سوى تسعة حرائق

ار نفطي وعضو في مجموعة تخطيط البنية التحتية للطاقة خالل االستعداد للحرب والحقًا مستش
لدى مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية وسلطة االئتالف المؤقتة، عزا العدد الصغير 

لسالح الهندسة في الجيش األميرآي والى السيطرة السريعة " التخطيط الهائل"للحرائق إلى 
 عثر سالح الهندسة في الجيش األميرآي على أجهزة تفجير آانت )١٥(.لقوات سلطة االئتالف

موضوعة في عدة آبار وفي محطات عديدة لفصل الغاز العاملة في الجنوب واستطاع أن يبطل 
  )١٦(.مفعولها

  
فإذا تمثلت األنباء الجيدة في أن حقول النفط العراقي لم تتعرض سوى ألضرار طفيفة خالل 

قي لم يتوقع عملية الغزو، فإن األنباء السيئة هي أن فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العرا
حصول الضرر الواسع الذي آانت ستسببه عمليات النهب التي تلت الغزو والعمليات المتنامية 

وفي الجنوب، حيث مرت القوات األميرآية بالقرب من البنية التحتية للنفط وهي في . للمتمردين
حدد . طريقها إلى بغداد، نهب المخربون واللصوص آل شيء له قيمة قد وجدوه في المرافق

 قالت بأنه ال ]القيادة العسكرية[" استشاريو النفط المنشآت الرئيسية التي تحتاج إلى حماية، ولكن 
 آان لدى فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع )١٧(."يتوفر لديها عدد آاٍف من العناصر للقيام بذلك

دًا آافيًا من األشخاص النفط العراقي عددًا من االطفائيين يفوق احتياجاته، ولكنه لم يكن يملك عد
  )١٨(.من ذوي الخبرة التشغيلية إلعادة البنية التحتية المتضررة إلى سابق وضعها

  
  إعادة فتح وزارة النفط

، وجد غاري فوغلر وآالرك ٢٠٠٣أبريل / زيارة قاما بها لوزارة النفط في نهاية نيسانأولفي 
.  ومعظم الملفات غير موجودةتيرنر، استشاري نفط من فريق البنتاغون، المكاتب متضررة

صدما بهذا الواقع ألن قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية آانت قد خططت لحماية 
وعلى ما يبدو حصلت عمليات نهب مهمة خالل الفترة القصيرة بين دخول . مباني وزارة النفط

   )١٩(قوات االئتالف إلى بغداد ووصول الجيوش إلى وزارة النفط
  
انت أول وظيفة لفوغلر وتيرنر إيجاد وزير مؤقت يعهد إليه اإلشراف على عمليات إعادة بدء آ

مايو، دعا فوغلر، وهو استشاري رئيسي لدى وزارة النفط، إلى / أيار٣ في )٢٠(.تشغيل الوزارة
عقد اجتماع يحضره جميع موظفي الوزارة لإلعالن على ان تامر الغضبان، مدير التخطيط في 

 تذّآر تيرنر ان غضبان ألقى خطبة )٢١(. قبل الحرب سوف يكون وزير النفط المؤقتالوزارة
ال يهم ماذا ندعو هذا "وقد قال، . قصيرة آانت وراء تضارب آراء العراقيين نحو االئتالف

حّث األميرآيين على الترآيز على ضمان ". الحدث المشؤوم فنحن ال نحب أن نكون محتلين
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 قادرين على فعل ذلك يستطيع العراقيون التعامل مع ن آان األميرآيووقال غضبان إذا. األمن
  )٢٢(.إعادة إعمار قطاع النفط

  
بدأ تيرنر وفوغلر بعد ذلك البحث عن عدد أآبر من الموظفين الذين قد يساعدون غضبان على 

ء على أردنا اإلبقا". "آانت فلسفتنا هي عدم تغيير أي شيء"قال تيرنر . تأمين استقرار الوزارة
 قال غضبان )٢٣(."أآبر عدد ممكن من البعثيين هناك للمساعدة ومن ثم للقيام بعملية اجتثاث البعث

انه على الرغم من ان أمر اجتثاث البعث أّثر على بعض األشخاص التقنيين في المراتب العالية، 
ذية على المدى لكن تأثيره األآثر ضررًا آان التسييس الشديد للوزارة الذي آان له تأثيرات مؤ

  )٢٤(.الطويل على أعمال الوزارة
  

 ٢٢ اشرف هؤالء على تشغيل )٢٥(. الف موظفًا١٥، آان لدى وزارة النفط حوالي ٢٠٠٣في عام 
مؤسسة تملكها الدولة، تعمل في آل شيء من حفر اآلبار إلى إنتاج النفط والغاز إلى معالجة النفط 

 التي تملكها الدولة الوزارة وزودت مجموعة ساندت عشرات من المؤسسات األخرى. وتصديره
 عملت هذه الشرآات بموجب مذآرة تفاهم مع برنامج النفط )٢٦(.متنوعة من السلع والخدمات

تحمل المدير العام للوزارة المسؤول . مقابل الغذاء لألمم المتحدة آما بموجب اتفاقيات فيما بينها
. التي تقوم بها المؤسسات التي تملكها الدولةعن الصناعة الوطنية مسؤولية تنسيق النشاطات 

وأمل بأن يجعل بعضها يعمل على إعادة إعمار قطاع النفط، ولكن آانت معظم المصانع قد ُنهبت 
  )٢٧(.وتكافح في سبيل البقاء

  
وما لبث وان عادت . حقق مهندسو فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي بعض التقدم

 الجنوب إلى إنتاج آميات متواضعة من النفط، بينما آانت حقول النفط في حقول الرميلة في
  . الف برميًال من النفط الخام باليوم٣٠آرآوك في الشمال تنتج ما يزيد عن 

  
 الف برميل ٤٠أبريل، آان معمل التكرير الرئيسي في الدورة، بغداد، يكرر /بحلول آخر نيسان

  )٢٨(. اقل من نصف القدرة اإلجمالية لمعمل التكريريوميًا، لكن هذه الكمية آانت مع ذلك
  

  النقص في الوقود
لم يتمكن العراق . ، واجهت سلطة االئتالف المؤقتة أزمة وقود خطيرة٢٠٠٣في أواخر ربيع عام 

أغلقت عمليات . من تلبية الطلب المحلي على الكاز، الديزل، غاز البترول المسيل، والبنزين
ر وعطل الغزو نظام التوزيع وتواصلت اإلعانات الهائلة على تشجيع النهب بعض معامل التكري

حاولت وزارة النفط من خالل معامل التكرير التي تعمل عند مستويات منخفضة، او ال . التهريب
تعمل على اإلطالق، ان تلبي الطلب المتعاظم من خالل سحب إمدادات من مخزون االحتياطي 

  )٢٩(.لديها
  

أما غاز البترول المسيل، الذي . ايو، آان البنزين مفقودًا تقريبًا في العراقم/بحلول منتصف أيار
 آيلو غرامًا ويستعمل بصورة أولية للطهي، فقد اختفى تقريبًا ١٢آان يباع في اسطوانات بحجم 

وضعت الوزارة نظام تقنين خفض عدد شاحنات البنزين المسلمة إلى آل محطة . من األسواق
لمئة محاولة منها لتأمين حصول آافة محطات البنزين على آمية معينة من  با٧٠بنزين بحوالي 

  )٣٠(.ولم تستلم محطات بنزين عديدة أية آمية على اإلطالق. البنزين
  

 محطات البنزين، توجهت سلطة االئتالف المؤقتة إلى فريق أماممع امتداد صفوف االنتظار 
توقيع عقد مع شرآة آيلوغ براون اند روت لحل المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي والى 
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لم يعرف . المشكلة الفورية وبدأت تمول استيراد آميات ضخمة من المنتجات النفطية المكررة
موظفون وزارة الدفاع آمية الوقود الضرورية او المدة الالزمة الستيرادها، بل توقعوا انه قد 

  )٣١(. يومًا٣٠ إلى ١٠يكون عليهم تأمين إمداد لمدة 
  

 بسبب انقطاع ٢٠٠٣آانت معامل التكرير العراقية تتوقف باستمرار خالل صيف وخريف عام 
الطاقة الكهربائية او هجمات المتمردين أو عدم توفر المكان لتخزين زيت الوقود الثقيل الذي 

وهكذا ازدادت بسرعة خالل معظم فصل . آانت منتجًا ثانويًا من عملية التكرير التي تقوم بها
واستمر .  طلبات فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي٢٠٠٣الصيف الحار عام 

أغسطس في زيادة آمية / آب٣يوليو إلى / تموز١٦سالح الهندسة في الجيش األميرآي من 
وبحلول الخريف، قام سالح الهندسة . الوقود التي آان يطلبها بموجب عقد آيلوغ براون اند روت

 ٨٧١ مليون دوالر إلى ٢٤ من ٥بزيادة التمويل بموجب أمر المهمة رقم "يرآي في الجيش األم
آان خمسة من أصل ".  ضعفًا عن التخصيص االبتدائي٣٦مليون دوالر، وهو مبلغ يزيد بمقدار 

عشرة أوامر مهمة صدرت في نهاية األمر إلى شرآة آيلوغ براون اند روت بموجب عقدها الذي 
  )٣٢(.والر يتعلقون باستيراد الوقود مليارات د٧تبلغ قيمته 

  
  البدء بإعادة البناء

، طور سالح الهندسة ووزارة النفط وسلطة االئتالف المؤقتة وشرآة ٢٠٠٣يوليو /في تموز
آيلوغ براون اند روت استراتيجية إلعادة البنية التحتية للنفط في العراق إلى قدرة إنتاجها قبل 

خطة تأهيل البنية "ذه االستراتيجية، التي عرفت باسم حددت الخطة المستندة إلى ه. الحرب
للحصول " (المشتريات فقط" مشروعًا مقسمين بين نشاطات ٢٢٠، "التحتية للنفط في العراق

استهلكت نشاطات المشتريات ). للتصميم واإلنشاء" ( إنشاء- تجهيز-هندسة "وعقود ) على المواد
  )٣٣(.فقط معظم التمويل المتوفر

  
ارة النفط على خبرائها الفنيين آما على خبراء شرآة آيلوغ براون اند روت وفريق استندت وز

المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي لمسح الحقول واآلبار التي أصيبت بمعظم األضرار 
لكن .  ولوضع خطط إلعادة تأهيل هذه المرافق–الخطيرة بسبب النهب واألعمال الحربية 

آة الهندسة واإلنشاءات التابعة لها المعروفة باسم المؤسسة العامة لمشاريع الوزارة استخدمت شر
رآزت شرآة آيلوغ براون اند روت اهتمامها على . النفط لتنفيذ معظم اإلنشاءات في قطاع النفط

  )٣٤(.شراء واستيراد قطع الغيار وسيارات جديدة وأجهزة سالمة آما معدات ثقيلة
  

  أمن البنية التحتية
. ٢٠٠٣يونيو /مارس حتى شهر حزيران/ر العراق أية آمية من النفط من شهر آذارلم يصد

أوقفت األمم المتحدة التي أدارت صادرات العراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء تصدير 
 الذي صدر في نهاية ١٤٨٣ طلب قرار مجلس األمن الدولي رقم )٣٥(.النفط عند بدء الغزو

فة الواردات من مبيعات النفط في صندوق تنمية العراق الذي أنشئ  إيداع آا٢٠٠٣مايو /أيار
 بدأت الصادرات من الشمال فورًا )٣٦(.يونيو/حديثًا ممهدًا بذلك الستئناف الصادرات في حزيران

 مليون برميل آانوا مخزونين في صهاريج في ميناء ٧٫٥يونيو بيع / حزيران٢٢تقريبًا وفي 
  )٣٧(.جيهان الترآي

  
لوقت عمل فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي على إعادة حقول النفط في في هذا ا

يونيو /الجنوب، التي تضررت بشكل آبير بفعل النهب، إلى خط اإلنتاج، وفي منتصف حزيران
 لنفط – او أوامر بيع –" فورية" تقدم عروضًا (SOMO)بدأت المؤسسة العامة لتسويق النفط 
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يوليو، وضعت المؤسسة العامة لتسويق النفط أول /ولكن في نهاية تموز. الالجنوب ونفط الشم
  )٣٨(. مليون برميل شهريًا من النفط الخام من حقول البصرة٢٠عقودها لتصدير 

  
، قدر فوغلر ان العراق قد يصبح قادرًا خالل سنة واحدة على إنتاج ٢٠٠٣يونيو /في حزيران

يوليو ووصل /يونيو وتموز/ ارتفع اإلنتاج خالل حزيران)٣٩(.ثالثة ماليين برميل من النفط يوميًا
  )٤٠(.٢٠٠٣أغسطس / مليون برميل يوميًا في نهاية آب١٫٣إلى 

  
أآتوبر، آانت البالد تضخ أآثر بقليل من مليوني برميل من النفط يوميًا /بنهاية تشرين األول

تي تلت عمليات الغزو، وخالل األشهر الخمسة األولى ال. وتصّدر أآثر من نصف هذه الكمية
 مليار دوالر من إيرادات تصدير النفط وأودعها في صندوق تنمية ٢٫٦آسب العراق حوالي 

  )٤١(.العراق الستعمالها من قبل سلطة االئتالف المؤقتة
  

أغلقت سبع قنابل . ، شن هجمات مهمة على قطاع النفط٢٠٠٣يونيو /بدأ المتمردون في حزيران
هان، خط األنابيب الممتد من الشمال إلى الجنوب وخط أنابيب الغاز خط جي: خطوط أنابيب هي

 ثالثة عشر هجومًا ٢٠٠٣نوفمبر /يونيو وتشرين الثاني/نفذ المتمردون بين حزيران. الطبيعي
 وقال )٤٢(.رئيسيًا على خطوط األنابيب ومرافق النفط، مما أعاق بشدة نمو اإلنتاج والصادرات

 االئتالف المؤقتة لدى وزارة النفط ان نمط الهجمات يشير إلى االستشاري الرئيسي من سلطة
  )٤٣(.حملة منظمة يقوم بها المتمردون لتخريب البنية التحتية للنفط العراقي

  
  بناء قوة لحماية النفط العراقي

يوليو /طلب فوغلر في منتصف تموز. أصبحت حماية البنية التحتية للنفط بسرعة أولوية مهمة
ليون دوالر من سلطة االئتالف المؤقتة باسم وزارة النفط لتمويل عقد أمني  م٥٠ مبلغ ٢٠٠٣

 مليونًا من الدوالرات يوميًا على ٢٠وقدر ان االئتالف يخسر . لحماية خطوط األنابيب والمرافق
بحث استشاريون لدى وزارة النفط عن شرآات قد . األقل نتيجة التخريب والنهب المستمر

  )٤٤(.ووجدوا ان ست منها تعمل فعًال في العراقتستطيع تأمين الحماية 
  

 مليون دوالر على ٣٩٫٥، منحت سلطة االئتالف المؤقتة عقدًا بقيمة ٢٠٠٣أغسطس / آب٦في 
أساس سعر ثابت لمدة سنة واحدة إلى شرآة أمن بريطانية خاصة، من اجل تدريب قوة حراسة 

 وبحلول نهاية السنة آانت )٤٥(.اق موقعًا نفطيًا عبر العر١٤٠ شخص لحماية ٦٥٠٠مكونة من 
 مرة وضاعفت عدد الحراس الذين أرادت ان تدربهم ١١سلطة االئتالف المؤقتة قد عدلت العقد 

 ١٠٤تلقت شرآة ايرنيز في نهاية المطاف مبلغ . شرآة ايرينز لمواجهة أعمال العنف المتزايدة
  )٤٦(.مليون دوالر لتأمين التدريب وحماية المواقع على مدى سنتين

  
أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة بعد شهرين من منح العقد إلى شرآة ايرينز قوات درع الحماية 

استمرت قوات درع الحماية على رفع . لإلشراف على تدريب وعمل قوات حماية النفط العراقي
 عندما بدأت ترفع ٢٠٠٤مايو / حتى أيار٧-تقاريرها إلى قوات المهمات الموحدة المشترآة

رها إلى القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي حلت محل قوات المهمات الموحدة تقاري
  .٧-المشترآة

  
: آشفت عملية تدقيق قام بها المفتش العام لبرامج قوات درع الحماية عن العديد من المشاآل
 حول برامج زمنية قصيرة جدًا او تتغير باستمرار، خطوط مربكة للسلطة المبلغة، مفاهيم تنافسية

آان . ما يفرضه العقد وعدم وضوح فيما يخص الهيئة الحكومية التي تشرف فعًال على العقد



  *١٣ الفصل *
 
 

 *١٤٣*  

الضغط لمواجهة الهجمات المتزايدة بسرعة مسؤوًال عن بعض هذه المشاآل، ولكن لم يتمكن 
المدققون من التحقق من صحة العديد من تكاليف البنود المحددة، ولم يتمكنوا من تحديد العدد 

  )٤٨(.مالي للحراس الذين دربهم المقاول ولم يتمكنوا من إثبات وجود معظم المعدات المشتراةاإلج
  

استنادًا إلى شرآة ايرينز التي جندت معظم موظفيها من القوات العسكرية البريطانية، فإن األمر 
ن آان يعني أن على الشرآة ا" بوضع األقدام على األرض"الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة 

دوامة النشاط المشترك يدفعه الضغط "تقّيم فورًا الحاجات وان تضع الخطط وتطبق برنامجًا في 
 تدهور الوضع األمني وفق وتيرة أسرع من ان )٤٩(".الشديد لالئتالف من أجل نشر الحراس

تعرضت البنية التحتية . تتمكن شرآة ايرينز أو أي شرآة أخرى من تدريب الحراس لمعالجته
  )٥٠(.٢٠٠٣نوفمبر /تسع هجمات خطيرة في تشرين الثانيللنفط ل

  
على "وجدت دوريات حماية خطوط األنابيب المزودة بأسلحة خفيفة بعد نشرها بشكل غير آثيف 

ان المتمردين يتفوقون عليها في أحيان آثيرة لكونهم يعملون بأعداد آثيفة ومسلحين بقنابل يدوية 
اير، مدير شرآة ايرينز للمنطقة الوسطى ومترجمه  قتل جيمس ويلش)٥١(."تطلق من صواريخ

 وهما ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١١العراقي مجيد حسين جاسم في آمين نصب لهما في 
 عراقيًا قتلوا خالل ٢٣آان جاسم األول من بين . يتنقالن بين بغداد ومعمل تكرير النفط في الدورة

  )٥٢(.٢٠٠٤ديسمبر /آانون األول و٢٠٠٣أغسطس /خدمتهم مع قوة حماية النفط من آب
  

  النفط في نهاية حكم سلطة االئتالف المؤقتة
، ولكن أعمال تخريب ٢٠٠٣مارس /حصل عدد قليل من الحرائق خالل عملية الغزو في آذار

خطوط األنابيب ونهب مرافق النفط التي تلت عملية الغزو أحدثت أضرارًا جسيمة في قطاع 
مر سلطة االئتالف المؤقتة، من تحقيق أهدافها في إنتاج او النفط بدرجة منعت في نهاية األ

 هجومًا على ٧٠خالل والية سلطة االئتالف المؤقتة أطلق المتمردون اآثر من . تصدير النفط
خطوط األنابيب واآلبار ومعامل التكرير وصهاريج التخزين واألفراد العاملين لحساب وزارة 

ة االئتالف المؤقتة وموارد وزارة النفط على إصالح خطوط  انفق الكثير من جهود سلط)٥٣(.النفط
  .األنابيب ومرافق النفط األخرى

  
عانت آافة خطوط أنابيب النفط بعض الضرر على األقل خالل هذه الفترة، ولكن لم تكن هذه 

األضرار اآبر من األضرار التي لحقت بالخطوط التي تربط حقول النفط في آرآوك في الشمال 
خط األنابيب المهم هذا، وهو الخط الوحيد للصادرات من المناطق . هان الترآيبميناء جي

 وهكذا، وخالل معظم مدة والية )٥٤(.الشمالية، ُأغلق بصورة متكررة بسبب هجمات المتمردين
وفي . سلطة االئتالف المؤقتة لم يصّدر العراق أية آمية نفط من حقول آرآوك عبر خط األنابيب

 مليون برميل من النفط يوميًا، ومعظم ٢، آان العراق ينتج اآثر من ٢٠٠٤يو يون/نهاية حزيران
 ٢٫٥٨هذه الكمية تقريبًا من المنطقة الجنوبية، ودائمًا أقل من معدل اإلنتاج ما قبل الحرب البالغ 

  )٥٥(.مليون برميل يوميًا
  

طوط األنابيب وجهت سلطة االئتالف المؤقتة معظم الموارد المخصصة لقطاع النفط إلصالح خ
ولم تهتم . واستيراد الوقود المكرر وتعزيز اإلنتاج لزيادة إيرادات التصدير وحماية مواقع النفط

آثيرًا برفع مستوى قدرة التكرير ألن معامل التكرير، رغم آونها من طراز قديم وبالية، لم تعاني 
 تعاني من أعطال آانت معامل التكرير أساسية ولكنها آانت. الكثير بسبب الحرب والنهب

   )٥٦(. بحيث آانت تتوقف عن العمل خالل ثلث الوقت٢٠٠٣ميكانيكية في عام 

  



* إعادة إنتاج  النفط*   
 
 

 *١٤٤ * 

آانت معامل التكرير العراقية عاجزة عن تلبية الطلب المحلي لمنتجات البترول المكررة، لذلك 
 والن. استمرت سلطة االئتالف المؤقتة في استيراد الديزل والبنزين إلى العراق الغني بالنفط

العديد من محطات توليد الطاقة في العراق آانت تعتمد على أنواع هذا الوقود المكرر، أعاق هذا 
  .وهو تأهيل الكهرباء: النقص التقدم في تحقيق هدف رئيسي آخر لسلطة االئتالف المؤقتة



 

 *١٤٥*  

  ١٤الفصل 
  إعادة بناء قطاع الكهرباء

  
آان ) ميغا واطمعدل اإلنتاج اليومي بال. (آنا ُنقيس األشياء الخاطئة

قياسًا يمكنك تحديده بسهولة وقد يظهر بعض التقدم ولكننا لم نرآز 
اهتمامنا فعًال على األشياء الصحيحة في إعادة وضع الشبكات 

  .*الكهربائية على خط العمل
  
  

  الفريق آارل ستروك
  )٢٠٠٧-٢٠٠٤(قائد سالح الهندسة في الجيش األميرآي، رئيس المهندسين 

  
  

، وهو ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١ستيفن هوآنز اتصاًال هاتفيًا في وقت متأخر من الليل يوم تلقى العميد 
 هجومات بآليات مدرعة إلى قلب –" هجماته الراعدة"اآمل الجيش األميرآي . في الدوحة، الكويت

ة  واحتل اآلالف مدينة تحطمت فيها الشبكة الكهربائية مهدمة معها آافة أنظمة البنية التحتي–بغداد 
أراد الفريق ماآكيرنان إعادة األنوار إلى بغداد . األخرى بضمنها مياه الشرب والمجاري الصحية

  )١(.فورًا
  

 وآان ٤-يناير العميد هوآنز لقيادة فريق المهمات/اختار الفريق جورج آايسي في آانون الثاني
 )٢(.كومة عراقية جديدةهوآنز قد أمضى األشهر األربعة الماضية يعّد الخطط إلدارة االنتقال إلى ح

وآان اآلن في طريقه إلى العراق حيث سيكون فجأة المسؤول عن ما قد يصبح أحد التحديات األشد 
  .عسرًا التي واجهت سلطة االئتالف أال وهو قطاع الكهرباء المدمر في العراق

  
بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة رآب هوآنز وأعضاء فريقه الثمانية والعشرون طائرة نقل من 

جاري الصحية، وخدمات مكلفًا بإعادة الطاقة، المياه، الم.  متوجهًا إلى بغداد١٣٠طراز سي 
أطلق الفريق على نفسه اسم فريق مهمات الفجر، الكلمة . المستشفيات إلى وضعها السابق في المدينة

  )٣(".الضوء الجديد"أو " البزوغ"العربية التي تعني 
  
  
  

______________  
يق المتقاعد آارل ستروك، القائد السابق لسالح مقابلة أجراها مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع الفر* 

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٣الهندسة في الجيش األميرآي، ورئيس المهندسين في 



  *إعادة بناء قطاع الكهرباء* 
 

 *١٤٦ * 

  
  فريق مهمات الفجر

أبريل / نيسان١٣هبط أعضاء فريق مهمات الفجر في بغداد عند الساعة الثانية والنصف من صباح 
قابل أعضاء الفريق مهندسين آهربائيين عراقيين، ملمين بنظام الطاقة في العاصمة في . ٢٠٠٣

آنا . "اعترف العراقيون واألميرآيون بإلحاحية المهمة. مؤتمر عقد قبل بزوغ الفجر في وسط بغداد
ن طاقة نعرف جميعًا بأن أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ال تستطيع العمل بدو

  . وآانوا أيضًا يدرآون ان القضية مسألة وقت قبل ان يسبب فقد الطاقة أزمة إنسانية)٤(."آهربائية
  

آان ابتكار حل مسألة صعبة النه لم يكن لدى المهندسين العراقيين مخططات آاملة تظهر شبكات 
اقعة شمال بغداد مباشرة  قال أحدهم ان محطة معالجة المياه في الكرخ الو)٥(.النقل والتوزيع في بغداد

اآتشف هوآنز ومهندسوه فكرة وباشرا فورًا العمل على . تملك مولدًا عامًال بقوة عشرة ميغا واط
إعادة الطاقة إلى بغداد من خالل توجيه طاقة محطة الكرخ عبر محطة تحويل متوسطة ومن ثم إلى 

قطع عبر المدينة وجرى الترقيع ما لبثت وان بدأت األضواء تشتعل بت. الشبكة الكهربائية لبغداد
  )٦(.التدريجي للشبكة لتجنب الكارثة

  
بعد أن أعاد األضواء إلى بغداد، انهمك العميد هوآنز وفريقه في تنفيذ نوع من عملية فرز لتحديد أين 

أعطيت األولوية األولى للمستشفيات وتبعتها مرافق معالجة . يجب ان توزع الطاقة المتوفرة المحدودة
جاء بعدها االستهالك المنزلي ومن بعده شرآات األعمال .  وأنظمة المجاري الصحيةالمياه

 )٧(.خالل أسبوعين حصلت المرافق الحرجة في العاصمة على الطاقة التي تحتاجها للعمل. والمصانع
 ميغا واط أي بارتفاع ١٢٧٥أبريل آانت محطات توليد الطاقة في العراق تولد /وبحلول نهاية نيسان

المئة عما آانت عليه منذ الغزو، ولكنها آانت ُتمّثل مع ذلك فقط حوالي ربع مستويات إنتاج ما  ب٥٠
 بينما آان فريق مهمات الفجر يجمع سوية مكونات شبكة الطاقة في بغداد آانت سلطة )٨(.قبل الحرب

ما بعد وزارة االئتالف المؤقتة، تعيد تشكيل هيئة آهرباء العراق وآانت هذه الهيئة، التي أصبحت في
 ألف موظف قبل غزو ٣٨آان لديها . الكهرباء مسؤولة عن توليد، ونقل، وتوزيع الطاقة عبر البالد

 وآما آان الحال مع وزارات اخرى تشتت موظفو هيئة آهرباء العراق في أعقاب ٢٠٠٣مارس /آذار
  .الغزو

  
 هو الدآتور آريم وحيد مايو من مهندس آهربائي محترم،/طلبت سلطة االئتالف المؤقتة في أيار

آانت لديه شهادة دآتوراه في الهندسة الكهربائية وخدم في السابق بصفة . العبودي ان يرأس الهيئة
 في أحد أولى أعماله المتعلقة بالتنمية األميرآية للقدرات في )٩(.المدير العام للمكتب الفني للهيئة

الهيئة لمساعدة الدآتور آريم ومهندسيه العراق، ضم هوآنز مهندسين من فريق مهمات الفجر إلى 
  .العراقيين في تشغيل الهيئة من جديد

  
، ولكن استمر العديد من أعضاء الفريق ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٥ُسّرح فريق مهمات الفجر في 

يعملون مع سلطة االئتالف المؤقتة لحل مشاآل الكهرباء في العراق وساعد بعضهم في إعادة تأهيل 
لطاقة وأنظمة التوزيع عبر البالد، والتي آانت حرجة للمهمة اإلجمالية لسلطة محطات توليد ا

  )١٠(.االئتالف المؤقتة في إنشاء عراق مستقر وديمقراطي
  



  *١٤الفصل * 

 *١٤٧*  

  التحديات في قطاع الكهرباء
أعاقت مجموعة مختلفة من المشاآل جهود سلطة االئتالف المؤقتة في إعادة النظام الكهربائي إلى 

 )١١(.ب، والعقوبات، وعقود من سوء اإلدارة ترآت الشبكة متردية بكاملها متهدمةفالحرو. سابق عهده
عالوة على ذلك، لم يكن هناك في البالد موظفون مدربون بدرجة آافية لرفع مستوى وصيانة 

لم ينتج العراق آمية آافية من الوقود المكرر إلدامة العمليات في آافة محطات . األنظمة الكهربائية
طاقة الموجودة آما لم يكن نظام شبكة األنابيب في البالد متطورًا بدرجة آافية لضمان التسليم توليد ال

وأخيرًا استهدف التمرد في أحيان ) ١٢(.الفعال للوقود الصحيح إلى المرافق الصحيحة لتوليد الطاقة
  .آثيرة البنية التحتية للكهرباء مما سبب حصول فترات تعتيم وإعاقة التقدم

  
   التحتية للكهرباءالبنية

 آان قطاع الكهرباء في العراق مؤلفًا من شبكة من محطات التوليد الكهربائية، ٢٠٠٣في عام 
وأنظمة نقل، وشبكات توزيع تغذي الطاقة إلى المستشفيات، الصناعات، المباني الحكومية واألحياء 

وزيعها، وصلت محطات توليد محطات التحويل الكهربائية، التي تعدل مستويات الفولتية لت. المختلفة
سبع محطات توليد طاقة حرارية آبيرة الحجم آانت توّلد أآثر . الطاقة بأنظمة النقل وشبكات التوزيع

 بالمئة من احتياجات البالد من الطاقة الكهربائية، وولدت محطتان لتوليد الكهرباء من ٥٤من نسبة 
أمنت تسع محطات طاقة تعمل بالتوربين الغازي  بالمئة من هذه االحتياجات و٢٤القوة المائية نسبة 

  )١٣(. بالمئة٢١نسبة 
  

 آالف ميغا واط من الطاقة ٩لتوليد ما يزيد عن " قدرة اسمية"آان العراق يملك قبل الغزو 
 لكن تحقيق هذا المستوى من اإلنتاج آان يتطلب ان تكون آافة المرافق في حالة )١٤(الكهربائية

تها وهو األمر غير الممكن بسبب مشاآل الصيانة المزمنة والنقص تشغيلية وتعمل بأفضل قدر
 ألحقت حرب الخليج األولى ضررًا فادحًا بمحطات الطاقة العراقية، بخطوط )١٥(.المزمن في الوقود

 إلى ١٩٩١النقل، وبمحطات التحويل الكهربائية وخفضت معدل اإلنتاج اليومي للطاقة في عام 
 اإليرادات من برنامج النفط مقابل الغذاء في تمويل أعمال اإلصالح  ساعدت)١٦(. ميغا واط٢،٣٢٥

 مع أن )١٧(.٢٠٠٢ آالف ميغا واط بنهاية العام ٤التي زادت توليد الطاقة إلى معدل يومي بلغ حوالي 
، تجنب متعمدًا استهداف نظام الطاقة في العراق فقد جعلت عمليات النهب، ٢٠٠٣مارس /غزو آذار

بحلول أوائل صيف . ة، وعدم توفر قطع الغيار من المستحيل إعادة الكهرباء بسرعةوالصيانة الضعيف
 ميغا واط، وهي زيادة بمقدار خمسة ٣٥٠٠آانت محطات الطاقة في العراق تولد حوالي ٢٠٠٣عام 

 ميغا واط ٥٠٠أضعاف المستويات الفورية لما بعد الغزو ولكنها اقل من مستويات ما قبل الحرب ب 
  )٨(.على األقل

  
آان يتم تشغيل معظم "آانت مرافق توليد الطاقة الرئيسية في العراق في حالة خطرة لناحية تلفها الن 

 ولزيادة )١٩(."هذه المحطات بطريقة خفضت إنتاج المحطات وألغت معظم أنظمة المراقبة البيئية
من العديد من " القطع واإلصالحات"السوء، آانت محطات الطاقة في العراق ُتشكِّل خليطًا من 

وال شيء منها في بعض (الموردين المختلفين الذين يستعملون العديد من األنظمة والمقاييس المختلفة 
  . وذلك الن العراق لم يلتزم بمقاييس موحدة عند شراء المعدات)٢٠().األحيان

  
ضواء عيد آان النظام يشبه خيطًا من أ. "آانت أنظمة النقل وشبكات التوزيع حتى هشة بدرجة أآبر
 ستروك الذي أضاف، ق، حسب أقوال الفري"الميالد القديمة الطراز اآثر من شبكة طاقة قومية حديثة



  *إعادة بناء قطاع الكهرباء* 
 

 *١٤٨ * 

 آان قطاع الكهرباء )٢١(".عندما آان مرفق رئيسي يتعطل آان النظام بكامله يتوقف عن العمل"
  )٢٢(".يةضمادات وأشرطة مطاط"الهش والتالف باألساس يبقى مترابطًا ببعضه البعض بواسطة 

  
  مشاآل األمن

سريعًا بعد سقوط بغداد جردت عصابات النهب محطات التحويل ومراآز التحكم بالكهرباء من 
وجدت شرآة بكتل ثالثة عشر برج نقل للطاقة مدمرة . النحاس، والكمبيوترات، ومعدات االتصاالت

ة في الجيش األميرآي قدر  مع ان سالح الهندس)٢٣(.بالكامل ومجردة تمامًا من آل مادة نحاسية فيهم
، " برج نقل طاقة فولتية عالية قد اسقطت او تضررت بدرجة مؤثرة نتيجة الحرب٥٠اقل من "ان 

 برج ٧٠٠يونيو آان المخربون والسارقون قد دمروا اآثر من /ولكن بحلول منتصف شهر حزيران
  )٢٤(.لنقل الطاقة واستخرجوا النحاس من آالف أميال أسالك الفولتية العالية

  
 ورئيس فريق سابق لدى شرآة (USAID)قال توم ويلوك من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

، مقاول الوآالة للتوظيف، (International Resources Group)انترناشونال ريسورسز غروب 
على بدأوا ببساطة من أحد أطراف خط النقل وتابعوا طريقهم إلى األ. إن العملية بدت آتجريد آامل"

 في إحدى )٢٥(".يدمرون األبراج ويسرقون المعادن الثمينة ويذيبونها ثم يبيعونها في إيران والكويت
 آافة خطوط نقل الطاقة األربعة الموصولة لمعمل تكرير البصرة، مفاقمين صالنقاط، قطع اللصو

  )٢٦(.حالة النقص الشديد في الوقود السائدة ومسببين حدوث أعمال شغب في المدينة
  

باإلضافة إلى مشكلة النهب، بدأ المتمردون األغرار يخربون نقاط تقاطع البنية التحتية الكهربائية 
بصورة رويتينة االجتماعات المشترآة "استهدف المتمردون . الرئيسية ويهاجمون ِفَرق اإلصالح
ود سلطة ، وآذلك استهدفوا العراقيين الذين شارآوا في جه"األميرآية العراقية حول الكهرباء
، قتل المتمردون بالرصاص ٢٠٠٣يونيو /في أوائل حزيران. االئتالف إلعادة تشغيل الكهرباء

وبحلول نهاية . مهندسة توزيع عراقية رئيسية أمام أوالدها وهي تهم بمغادرة منزلها في بغداد
ربائية آانت تحصل يوميًا اعتداءات على مهندسين آهربائيين عراقيين ومرافق آه"يونيو، /حزيران

  )٢٧(.في بغداد وحولها
  

آما أدت عملية . اختفى بعد الغزو العديد من العراقيين الرئيسيين الذين عملوا في هيئة الكهرباء
اجتثاث البعث إلى تآآل إضافي في عدد موظفي الهيئة وجعلت هجمات المتمردين بعض الموظفين 

من العراقيين المحليين الذين يملكون العديد "يتذآر الفريق ستروك ان . يخشون الذهاب إلى العمل
خبرة ضرورية إلعادة تشغيل البنية التحتية الحرجة آانوا إما غير متوفرين أو يخشون العمل مع 

  )٢٨(".سلطة االئتالف
  

 الذي آان موجودًا تحت حكم (EPSS)آان من المتوقع من برنامج خدمة أمن الطاقة الكهربائية 
حاولت سلطة االئتالف المؤقتة اإلبقاء على . قة ومحطات التحويلصدام ان يؤمن حماية محطات الطا

عمل هذه القوة الضعيفة ولكنها وجدت انه يعوزها موظفون مدربون ولم يكن لديها سوى معدات 
 تم تكليف قوات درع )٢٩(.محدودة ويديرها موظفون ال مصلحة آبيرة لديهم في حماية شبكة الطاقة

الف حارس عراقي من برنامج أمن الطاقة الكهربائية للعمل لحساب الحماية بتدريب وتجهيز ستة آ
وزارة الكهرباء الجديدة لكن آما حصل مع قوات حماية النفط، فشلت قوات درع الحماية في تنفيذ 

  .مهمتها
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 حارسا فقط يعملون في برنامج خدمة ٣٣٤وجدت عملية تدقيق قام بها المفتش العام انه تم تدريب 
باإلضافة .  حارس شهريًا لمدة سنتين٣٠٠هربائية رغم واقع ان العقد نص على تدريب أمن الطاقة الك

إلى ذلك، لم يتم بناء أآاديمية التدريب لبرنامج خدمة أمن الطاقة الكهربائية في التاجي وفقًا لشروط 
 استنتجت مراجعة المفتش.  مليون دوالر٤٫٧العقد ولم يكن من الممكن معرفة مصير معدات بقيمة 

بالكاد بدأ تنفيذه ولم يدرب سوى عدد محدود فقط من "العام لبرنامج خدمة أمن الطاقة الكهربائية انه 
  )٣٠(".الحراس

  
  مشاآل الوقود

 آانت معظم محطات الطاقة في العراق تحرق الديزل، أو الغاز الطبيعي، او زيت ٢٠٠٣في عام 
حطات السبع للطاقة الحرارية في العراق التي آان بإمكان الم. الوقود الثقيل من اجل توليد الكهرباء

ولدت اآثر من نصف الطاقة الكهربائية التي تحتاج اليها البالد بكاملها ان تعمل باستعمال زيت 
الوقود الثقيل، وهو ناتج جانبي ثخين ذي قيمة منخفضة من عملية التكرير القديمة الطراز، وآان هذا 

 أنتجت معامل تكرير النفط في العراق آمية )٣٠(.منه في البالدنوع الوقود الوحيد الذي يتوفر فائض 
من زيت الوقود الثقيل اآثر مما تستطيع استعماله محطات الطاقة الحرارية، ولذلك صّدر العراق 
الفائض منه إلى األردن وترآيا في المقام األول مقابل البنزين، والديزل، ومنتجات نفطية مكررة 

ووصلت خزانات تخزين زيت الوقود . ذا النظام الشبيه بنظام المقايضةعطلت الحرب عمل ه. اخرى
الثقيل بسرعة إلى سعتها القصوى مما أجبر معامل التكرير على اإلقفال ووقف إنتاج أنواع اخرى من 

  )٣٢(.الوقود المكرر التي تحتاجها محطات طاقة اخرى
  

يد الطاقة إلى منازلهم آما فعلت ذلك قام العراقيون بملء ثغرة الطاقة بشراء مولدات صغيرة لتزو
شرآات األعمال الصغيرة، ومحطات معالجة المياه، والمستشفيات، لكن هذه المولدات لم تساهم في 
تغذية الشبكة القومية وآان تشغيلها مكلفًا نسبيًا على أساس الفرد الواحد آما أنها فاقمت حدة النقص 

راقيون وباعوا عشرات اآلالف من هذه المولدات النقالة مع ذلك، استورد المقاولون الع. في الوقود
التوسع في توليد الطاقة للمنازل زاد الطلب على الوقود المكرر . إلى المنازل في آافة أنحاء العراق

  )٣٣(.آالديزل وغاز البترول المسيل األمر الذي أشعل نشاط السوق السوداء
  

 الطاقة االهتمام على استيراد مولدات تعمل رآزت خطة سلطة االئتالف المؤقتة لتوسيع توليد
 )٣٤(. بدًال من بناء وحدات حرارية جديدة– التي تعتبر اسهل نسبيًا للنقل والترآيب –بتوربين غازي 

لكن العراق لم ينتج آمية آافية من الوقود . آانت هذه الطريقة األسرع إلضافة قدرة توليد إلى الشبكة
عالوة . ما آان نظام التوزيع فيه غير مالئم لتسليم الوقود الذي ينتجهالمكرر لتشغيل هذه المولدات آ

على ذلك لم يكن لدى العراق عدد آاف من الموظفين المدربين لصيانة وتشغيل المولدات العاملة 
القرار بترآيب توربينات غازية، . بالتوربين الغازي األآثر هشاشة التي تحتاج إلى صيانة متكررة

ًا إلى االفتراض بان صناعة النفط العراقية قد تتمكن بسرعة من إعادة تأهيل صناعة الذي استند جزئي
  )٣٥(.الغاز الطبيعي لديها، انهار بعد ان أهمل تنفيذ خطط تطوير النظام القومي لتسليم الغاز

  
  تطوير خطة

ئية عمل بيتر جيبسون، أول استشاري رئيسي لدى سلطة االئتالف المؤقتة في محطات آهربائية ما
في شمال غربي المحيط الهادئ، ولكن لم يكن أي واحد من فريقه الصغير المكون من أربعة أشخاص 

 عقد جيبسون جلسات أسبوعية في المنطقة الخضراء لمناقشة االستراتيجية )٣٦(.خبيرًا في هذا الحقل
ية الدولية، جمعت سوية مسؤولين من سالح الهندسة في الجيش األميرآي، الوآالة األميرآية للتنم
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 من اجل تطوير خطة عمل لقطاع – ومدراء الرئيسيين -شرآة بكتل، ورئيس هيئة الكهرباء
 عند وصول ديك دامفورد االختصاصي بالكهرباء الذي ٢٠٠٣يونيو /وبنهاية حزيران. الكهرباء

 مثل هذه يعمل لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لم تكن جلسات مناقشة االستراتيجية قد أنتجت
بدأنا نبحث حول ما يتوجب عمله وآانت النتيجة حصولنا على قائمة بطول : " قال دامفورد)٣٧(.الخطة
  )٣٨(."ذراعك

  
استعملت سلطة االئتالف المؤقتة أموال صندوق تنمية العراق لتسديد اآالف مشاريع الكهرباء ولكنها 

قد الوآالة األميرآية للتنمية حصلت أيضًا على تخصيصات من الحكومة األميرآية من خالل ع
، وافق مجلس مراجعة البرامج لدى سلطة ٢٠٠٣يوليو /في تموز. الدولية الموقع مع شرآة بكتل

 مليون دوالر من صندوق تنمية العراق لتسديد قسم النفقات ٧٧االئتالف المؤقتة على صرف مبلغ 
 طلبت سلطة االئتالف )٣٩(.الكهربائية المخصصة للهيئة ٢٠٠٣الرأسمالية في الموازنة العراقية للعام 

المؤقتة من شرآة بكتل، التي تلقت التمويل من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعمل في قطاع 
  )٤٠(.الكهرباء، تقديم المشورة للهيئة حول افضل طريقة النفاق هذه األموال

  
  تقييم شرآة بكتل

يرآية للتنمية الدولية مع شرآة بكتل لتقييم مرافق ، تعاقدت الوآالة األم٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧في 
التحسينات السريعة والمهمة في "وأنظمة الطاقة في العراق ولتنفيذ إصالحات ماسة قد تسمح وتشجع 

مايو في تقييم نظام الكهرباء في / بعد ان أمضت شهر أيار)٤١(."نوعية واعتمادية خدمات الكهرباء
 اإلصالح قد تصل إلى حوالي عشرة أضعاف قيمة عقدها البالغة العراق قدرت شرآة بكتل ان اآالف

 حذرت بكتل من أن إعادة إعمار )٤٢(. مليون دوالر الموقع مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية٦٨٠
، وبان أحد أآبر التحديات الذي سوف تبرز قد يكون إبالغ "قطاع الطاقة في العراق عمل طويل األمد

  )٤٣(." ساعة في اليوم٢٤أنه سوف يحصل تأخير في تزويد طاقة موثوقة "واقع السكان العراقيين 
  

أوصى تقييم شرآة بكتل بترآيز االهتمام على إعادة تأهيل محطات توليد الطاقة، استبدال محطات 
آما أوصى التقييم باإلضافة إلى ذلك ان تصمم سلطة . التحويل المدمرة، وترآيب وحدات توليد جديدة

التوحيد "المؤقتة برنامجًا لتنمية القدرات لوضع العراقيين على الطريق المؤدي إلى االئتالف 
وسّلطت األضواء على ضرورة تعزيز التنسيق بين ." المعياري لممارسات التشغيل والصيانة

  )٤٤(.وزارتي الكهرباء والنفط
  

   ميغا واط٤،٤٠٠االندفاع لتأمين طاقة بقدرة 
أ السفير بريمر العديدين في العراق وواشنطن عندما أعلن ان ، فاج٢٠٠٣في منتصف صيف عام 

سلطة االئتالف سوف تعيد معدل اإلمداد اليومي للطاقة الكهربائية إلى مستوياته ما قبل الحرب وذلك 
قام بتوسيع مكتب العمليات لدى سلطة االئتالف المؤقتة ) ٤٥(.أآتوبر/بحلول أوائل شهر تشرين األول

المشارآة في تزويد الخدمات " البنية التحتية"تر اندرو بيربارك، إدارة وزارات وطلب من مديره، بي
   )٤٦(.األساسية

  
يوليو /في نهاية تموز. أصبح بيريارك مديرًا للعمليات والبنية التحتية مع اللواء ستروك آنذاك آنائبه

ألميرآي الذي عّين بيربارك ستيفن براونينغ، موظف مدني رئيسي من سالح الهندسة في الجيش ا
  )٤٧(.خدم آاستشاري رئيسي لدى عدة وزارات، ليتولى مسؤولية البنية التحتية
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وجد براونينغ انه لم يكن لدى فريق الكهرباء في سلطة االئتالف أية خطة حول آيف ستعيد سلطة 
شرين االئتالف المؤقتة ووزارة الكهرباء الطاقة الكهربائية إلى معدالت ما قبل الحرب بحلول شهر ت

 أنشأ فورًا فريق عمل الكهرباء الذي ضم موظفين من الوآالة األميرآية للتنمية )٤٨(.أآتوبر/األول
  . الدولية، وسالح الهندسة في الجيش األميرآي، وهيئة الكهرباء العراقية

  
أغسطس عقد براوننغ مؤتمرًا مع آل واحد من مدراء محطات الطاقة في العراق / آب١٩ و١٨في 

 ٩آانت قدرة توليد لما يزيد عن .  ميغا واط٤،٤٠٠الوصول إلى هدف اإلنتاج البالغ لوضع خطة 
 آالف ميغا واط فقط وآانت المسألة هي آيفية جعل بعض القدرة ٣آالف ميغا واط ولكن آان يتم توليد 

  طلب براونينغ من آل مدير عراقي لمحطة طاقة ان يقدم اقتراحاته لتحسين)٤٩(.غير المستخدمة تعمل
  )٥٠(.اإلنتاج

  
 ميغا واط تكمن في ٤،٤٠٠استنتج فريق براونينغ ان الطريقة الوحيدة لتحقيق هدف بريمر بإنتاج 

وضع . استهداف تنفيذ اإلصالحات السريعة التي قد يكون لها اعظم التأثير في عملية التوليد
ت عبر العراق الموظفون سوية قائمة بالمعدات الضرورية لكل محطة ومن ثم طافوا بالمستودعا

 وجدوا مخابئ من المعدات وقطع الغيار تم شراؤها بموجب برنامج األمم )٥١(.بحثًا عن قطع غيار
  )٥٢(.المتحدة النفط مقابل الغذاء آان يختزنها مدراء المحطات

  
سبتمبر مع مهندسي الوزراء إلآمال اإلصالحات /عمل براونينغ وفريقه باجتهاد خالل أيلول

هندسو سالح الهندسة في الجيش األميرآي اهتمامهم على خطوط النقل المسقطة رآز م. المستهدفة
وزودت بكتل المساعدة الفنية الصالح محطات التوليد وساعدت شرآة . ومحطات التحويل المحطمة

وقابل استشاريون . بيرنينغ بوينت في اجراء دراسات للقطاع والتوقعات المستقبلية المتعلقة بالنظام
 سلطة االئتالف المؤقتة مسؤولين من وزارتي الكهرباء والنفط مرة آل أسبوع لمعالجة رئيسيون لدى

لم تشمل جهود براونينغ أية مشاريع إنشائية رئيسية لكنها . المشاآل المتكررة الناتجة عن نقص الوقود
جرى العمل بصورة . ترآزت بدًال من ذلك على اجراء إصالحات طفيفة وتقديم مساعدات فنية

تخلصنا من آافة المعوقات وآان "قال أحد أعضاء الفريق . مة، ثماني عشرة ساعة في اليوممحمو
اآتوبر انتج / تشرين األول٦في ". األمر يبدو أحيانًا انه بدون أمل، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف

  )٥٣(. ميغا واط١١٨ ميغا واط متجاوزًا هدف سلطة االئتالف المؤقتة ب ٤،٥١٨العراق 
  

حذر براونينغ السفير بريمر بان دفع . ذا الجهد، رغم نجاحه، تأثيره على البنية التحتية للشبكةترك ه
 ميغا واط قد يسبب حصول توقفات قد تجعل إعادة التأهيل ٤،٤٠٠النظام لتحقيق هدف اإلنتاج البالغ 
م مستدام اعتقد انه آان المفروض توجيه الترآيز على بناء نظا. على مستوى القطاع اآثر صعوبة

  )٥٤(.لتوليد الطاقة
  

 ميغا واط آهدف تأثيرات سلبية على اإلدارة على ٤،٤٠٠آان لقرار تحديد مقياس اإلنتاج، مثل 
في المدى القصير، جعل مسؤولين رئيسيين في البنتاغون والبيت األبيض . المديين القصير والطويل

وفي . لتنفيذ تحسينات متعددة األوجه للنظاميرآزون اهتمامهم على القياس بدًال من التحرك إلى األمام 
المدى الطويل خلق الترآيز رغبة دائمة للحكم على أداء قطاع الكهرباء على أساس القياس، أي ما إذا 

  .آان اإلنتاج الجاري يتجاوز معدالت ما قبل الحرب
  



  *إعادة بناء قطاع الكهرباء* 
 

 *١٥٢ * 

هدفًا جديدًا  ميغا واط، وضع السفير بريمر ٤،٤٠٠حتى قبل ان تحقق سلطة االئتالف المؤقتة هدف 
بعد حوالي سنة : "، قال بريمر٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩شامخًا في بيان أذيع على الشعب العراقي في 

من اآلن وألول مرة في التاريخ سوف يكون لكل عراقي في آل مدينة او قرية الكمية التي يستطيع 
ي ذلك الوقت، قدرت  ف)٥٥(." ساعة في اليوم٢٤استخدامها من الكهرباء وسوف تتوفر له هذه الكمية 

 آالف ميغا واط ولكن آان هذا الرقم ٦سلطة االئتالف المؤقتة أن الطلب الحالي غير الملبى يبلغ 
  )٥٦(.سوف يرتفع مع توقع العراقيين توفر آميات اآبر من الطاقة في المستقبل المنظور

  
  فريق مهمات استعادة الكهرباء العراقية

العام لسالح الهندسة في الجيش األميرآي قال لبريمر خالل زيارة فالورز، القائد . الفريق روبرت بي
، عندما آانت سلطة االئتالف المؤقتة تطور خططها لزيادة إمداد ٢٠٠٣يوليو /قام بها لبغداد في تموز

الطاقة للبالد، ان بإمكانه تعزيز إعادة إعمار قطاع الكهرباء من خالل نشر فريق مهمات جديد مماثل 
أغسطس /في آب. تبنى الفكرة السفير بريمر فورًا. إعادة تأهيل قطاع النفط العراقيلفريق مهمات 

 فوضت قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٢٠٠٣
، لتقديم مساعدة (RIE)تطوير ونشر فريق يسمى، فريق مهمة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي 

  )٥٧(.إلعادة إعمار قطاع الكهرباءسريعة 
  

أمر سالح الهندسة في الجيش األميرآي اللواء هوآنز، القائد السابق لفريق مهمات الفجر، العودة إلى 
وصل هوآنز إلى بغداد بنهاية . بغداد لترؤس فريق مهمات إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي

 يعملون في سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  عسكريًا٩٠ مدنيًا و٨٤سبتمبر مع فريق ضم /أيلول
ضم فريق المهمات أيضًا مهندسين ميكانيكيين، . يملك العديدون منهم مهارات في حقل الكهرباء

 ٦ آانت مهمتهم مساعدة سلطة االئتالف المؤقتة في تحقيق هدف إنتاج )٥٨(.ومدنيين، وآهربائيين
  .٢٠٠٤آالف ميغا واط بحلول صيف 

  
 مشروعًا الصالح ٢٦ خطة لتنفيذ (RIE)همة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي صمم فريق م

من اجل إعادة طاقة آهربائية "ورفع مستوى مرافق توليد ونقل الطاقة ومرافق القيادة والتحكم، 
أنشأ فريق مهمة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي ." موثوقة إلى شبكات الطاقة القومية واإلقليمية

  )٥٩(.اعدًا له في بغداد وفي المناطق الشمالية، والوسطى، والجنوبية من البالدقو
  

استخدم سالح الهندسة في الجيش األميرآي ثالثة عقود على أساس تسليم غير محدود وآميات غير 
،  (Perini Corporation) آان قد وقعها مع شرآات بريني آوربوريشن (IDIQ)محدودة 

لتنفيذ  (Fluor International)  وفلور انترناشونال(Washington Group)وواشنطن غروب 
حصلت هذه الشرآات الثالث في نهاية األمر على عقود تنفيذ المشاريع . أول مشاريع فريق المهمة

، وذلك (IRRF2)الثالثة في قطاع الكهرباء الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
طلب سالح الهندسة . فريق مهمة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراقبدون شك بسبب عملها مع 

في الجيش األميرآي بأن تبدأ آل شرآة بتنفيذ مشاريع إصالح البنية التحتية للكهرباء في منطقة 
مختلفة، بريني آوربوريشن في الجنوب، فلور انترناشونال في الوسط وواشنطن غروب في 

، آان المقاولون قد بدأوا تنفيذ مشاريع عديدة تغطي ٢٠٠٣أآتوبر /ولوبحلول تشرين األ) ٦٠(.الشمال
  )٦١(.آل شيء بدءًا من تجديد محطات الطاقة إلى إعادة أبراج نقل الطاقة إلى  وضعها السابق

  



  *١٤الفصل * 

 *١٥٣*  

  الكهرباء في نهاية والية سلطة االئتالف المؤقتة
من تخصيصات صندوق  بالمئة ٣٠ مليار دوالر، أو حوالي نسبة ٥٫٥٦خصص الكونغرس مبلغ 

 إلى قطاع الكهرباء عندما صادق على قانون (IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
 بعد مرور أسبوع على التصديق على )٦٢(.٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦التخصيصات التكميلية في 

ئتالف المؤقتة قانون التخصيصات التكميلية، دعت روبين ماك غوآين، نائبة مستشارة لدى سلطة اال
تعمل في وزارة الكهرباء، إلى عقد اجتماع فريق الكهرباء لدى سلطة االئتالف المؤقتة لمراجعة 

ُقسمت . الئحة مشاريع الكهرباء المقترحة التي سيمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
حكم والمواصالت، والنقل محطات توليد جديدة، إعادة تأهيل المحطات، الت: المشاريع بين الفئات

احتاجت ماك غوآين إلى الئحة بالمشاريع ذات األولوية تكون جاهزة لشملها في أول . والتوزيع
 مشاريع توليد، ونقل، ١١٠شملت الئحتها في نهاية األمر .  ترفعه إلى الكونغرس٢٢٠٧ للقسم تقرير

  )٦٣(.وتوزيع للكهرباء
  

استهدفوا . ، هجماتهم على البنية التحتية للكهرباء٢٠٠٤ضاعف المتمردون، في أواخر ربيع عام 
المقاولين العاملين على إعادة محطات التوليد، ومحطات التحويل، وخطوط النفط واجبروا بعض 

أغلقت شرآة واشنطن غروب موقع إنشاء محطة الطاقة في الموصل . الشرآات على وقف عملياتها
 )٦٤(.بادل إطالق نيران أسلحة خفيفة ومدافع هاونلمدة ثالثة أيام اثر هجوم شمل نصب آمائن وت

سحب مقاولون من الباطن مثل جنرال الكتريك وسيمنز موظفيهم من مواقع المشاريع بعد هجمات 
واستهدف المتمردون أيضًا العراقيين العاملين في مشاريع إعادة . أبريل/حصلت في نيسان

 تنقل التجهيزات والمواد إلعادة اإلعمار  سبب نصب آمائن لقوافل السيارات التي)٦٥(.اإلعمار
  .تأخيرات إضافية

  
دفعت موجة العنف األآالف إلى األعلى وجعلت آافة مشاريع الكهرباء تتجاوز موازناتها وأجبرت 

وصلت اآالف ضمان األمن في شرآة . المقاولين الرئيسيين على إنفاق أموال اآثر لضمان األمن
.  مليون دوالر الذي أنفقته٣٥٦٫٥ بالمئة من مبلغ ١٨حوالي نسبة  مليون دوالر أي ٦٣٫٤بريني إلى 

 بالمئة ١٤٫٣ مليون دوالر، أي نسبة ٤٤٫٥وصل مجموع فاتورة األمن لدى واشنطن غروب إلى 
  .  مليون دوالر الذي أنفقته٣١٠من مبلغ 

  
، أطلق ٢٠٠٤يونيو /بحلول حزيران. استمر العمل في قطاع الكهرباء رغم الوضع األمني المتفجر

 مشروعًا وقال سالح الهندسة في الجيش ٦٦فريق مهمات إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي 
 ميغا واط مع ان العمل على ١،٢٩٥األميرآي انه جاهز لتحقيق هدف زيادة قدرة توليد الطاقة ب 

طة االئتالف وعندما أغلقت سل. سبع محطات توليد آان متأخرًا آثيرًا عن التاريخ المحدد إلنجازها
 ٤،٢٠٠، سجل معدل اإلنتاج اليومي للطاقة في العراق ٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٨المؤقتة أبوابها في 

  )٦٧(. آالف ميغا واط٦ميغا واط اقل بكثير من هدفها البالغ 
  
  
 



 *١٥٤*  

  ١٥الفصل 
  إعادة إعمار العراق في المرحلة االنتقالية

  
فهي تتطلب من  . تشمل السيادة أآثر من تاريخ واحتفال

  .*العراقيين تولي مسؤولية مستقبلهم
  

  الرئيس جورج بوش
  
  
  

، رآزت سلطة االئتالف المؤقتة ٢٠٠٤يونيو /يناير وحتى حزيران/ابتداًء من آانون الثاني
 لنقل السلطة إلى العراقيين وعلى تصميم عملية لتشكيل حكومة ديمقراطية اهتمامها على اإلعداد

وبالتعاون مع األمم المتحدة، ساعدت سلطة االئتالف المؤقتة مجلس الحكم . جديدة في العراق
، الذي حدد التواريخ إلجراء االنتخابات (TAL)العراقي على تطوير القانون اإلداري االنتقالي 

آان القصد من . تخابات البرلمانية وإلجراء استفتاء عام على الدستور الجديدفي المحافظات واالن
  .القانون اإلداري االنتقالي ان يخدم آأساس قانوني تعمل بموجبه الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة

  
استعدت سلطة االئتالف المؤقتة أيضًا لنقل اإلشراف على البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار إلى 

يونيو /وبحلول نهاية حزيران. ١٩٩١ارة أميرآية جديدة، هي األولى في العراق منذ عام سف
، سلمت وزارة الدفاع رسميًا إدارة برنامج إعادة اإلعمار إلى وزارة الخارجية وتولت ٢٠٠٤

مجموعة جديدة من المنظمات التي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض مسؤولية الرقابة على مهمة 
  .لمتعثرةإعادة اإلعمار ا

  
  القانون اإلداري االنتقالي

، نقل السلطة إلى حكومة ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٥توقعت اتفاقية االنتقال الموقعة في 
 لكن بعض الزعماء العراقيين، بضمنهم آية )١(.٢٠٠٤يونيو /عراقية مؤقتة بحلول نهاية حزيران

اقترح . عضاء الحكومة المؤقتة الجديدةاهللا السيستاني، اختلفوا مع بريمر حول آيفية اختيار أ
بريمر عقد انتخابات في آل محافظة من المحافظات ولكن السيستاني أصّر على إجراء انتخابات 

 )٢(.قومية
  

، توّجهت الواليات المتحدة ومجلس الحكم العراقي إلى األمم المتحدة طلبًا ٢٠٠٤في أوائل العام 
 خاصًا هو األخضر اإلبراهيمي، وزير خارجية الجزائر عينت األمم المتحدة مبعوثًا. للمساعدة

 وعند وصول )٣(.الذي أصبح مؤخرًا ممثًال خاصًا لالمين العام لألمم المتحدة في أفغانستان. سابقًا
األخضر اإلبراهيمي مع فريقه من األمم المتحدة إلى العراق استنتج بسرعة ان من المستحيل 

اقترح تأجيل . يونيو/ حزيران٣٠ل انتقال السلطة المقرر في لوجستيًا إجراء انتخابات قومية قب
وافق العراقيون على التوصيات واستأنفت سلطة . اجراء االنتخابات إلى بعد عملية االنتقال

  )٤(.االئتالف المؤقتة عملها في تطوير القانون اإلداري االنتقالي
___________  

، تصريحات أدلى بها الرئيس جورج دبليو بوش  "ن سقطواسوف ننهي عمل الذي"، "الرئيس جورج دبليو بوش* 
  .٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤في 



  *إعادة إعمار العراق في المرحلة االنتقالية * 
  
 

 *١٥٥*  

سعت سلطة االئتالف المؤقتة من خالل القانون اإلداري االنتقالي إلى تضمين المبادئ الجوهرية 
للفدرالية الغربية في القانون العراقي ولكن العراقيين سارعوا في اإلعالن عن عدم موافقتهم على 

 أراد السنة عراقًا موحدًا آي يتمكنوا من االستمرار في لعب دور هام فيه بينما تصّلب رجال .ذلك
 وأخيرًا )٥(.الدين الشيعة بقيادة السيستاني وأرادوا ان يتبع القانون بوضوح تعاليم الدين اإلسالمي

ى ، وافق آل من سلطة االئتالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي عل٢٠٠٤مارس / آذار٨في 
  )٦(.القانون اإلداري االنتقالي، لكن الوثيقة آانت اتفاقًا جماعيًا في الرأي حافًال بالتسويات

  
 مادة َتْضمن، من بين أمور ٧٦خدم القانون اإلداري االنتقالي بالفعل آدستور مؤقت يحتوي على 

جًا زمنيًا أخرى، الحقوق األساسية لكافة العراقيين، وتحدد سلطة الحكومة المؤقتة وتضع برنام
نص هذا القانون على ان تبقى آافة القوانين . النتخاب حكومة ديمقراطية دائمة في العراق

العراقية سارية المفعول، بضمنها األنظمة واألوامر والتعليمات التي أصدرتها سلطة االئتالف 
او ، موعد انتقال السلطة، شرط ان ال تكون قد عدلت ٢٠٠٤يونيو / حزيران٣٠المؤقتة قبل 

ألغيت من قبل الحكومة العراقية المؤقتة او الحكومات التي سوف تخلفها وجعل اإلسالم الدين 
 وفي تنازل مهم )٧(".اعتبار الدين اإلسالمي مصدرًا للتشريع"الرسمي للعراق مشيرًا إلى وجوب 

لديها لألآراد، اعترف القانون بحكومة إقليم آردستان وفوضها بسلطة الرقابة على قوات الشرطة 
  )٨(.وعلى األمن الداخلي فيها

  
حّدد القانون اإلداري االنتقالي فترة انتقالية من ثمانية عشر شهرًا وفرض اجراء ثالثة انتخابات 

 ٣٠قومية خالل اقل من سنة، وان تبدأ الحكومة العراقية المؤقتة أعمالها في تاريخ ال يتأخر عن 
تجري أول عملية انتخابات لمجالس المحافظات آما نص القانون على ان . ٢٠٠٤يونيو /حزيران

، على ان تضع الجمعية الوطنية ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٣١وألعضاء الجمعية الوطنية، قبل 
 ١٥، وعلى ان يصوت الشعب العراقي عليه قبل ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥مسودة الدستور بحلول 

 آانون ١٥نتخابات القومية قبل نص القانون أيضًا على اجراء اال. ٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول
  )٩(. النتخاب أعضاء مجلس النواب الذي سوف يتشكل بنهاية السنة٢٠٠٥ديسمبر /األول

  
ُآلف األخضر اإلبراهيمي بمهمة تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، الذي عمل عن آثب مع 

في  نهاية . جديدةمسؤولين أميرآيين ومع قادة سياسيين رئيسيين في العراق لتشكيل الحكومة ال
مايو، اختار مجلس الحكم العراقي أحد أعضائه ليشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت، أياد /أيار

أعلن عالوي . عالوي، وهو الشيعي العلماني الذي عاش في المنفى طوال سنوات حكم صدام
تشمل ، عن تشكيل حكومة عراقية مؤقتة جديدة ٢٠٠٤يونيو /واالبراهيمي في األول من حزيران

  )١٠(.الرئيس ونائب رئيس الوزراء ونائبين للرئيس وستة وعشرين وزيرًا وخمسة وزراء دولة
  

  استعمال وإساءة استعمال صندوق تنمية العراق
 مليار دوالر، ومعظمها من مبيعات النفط، في صندوق تنمية العراق ابتداًء من ٢٠ُأودع حوالي 

. ٢٠٠٤يونيو /لحكومة العراقية المؤقتة في حزيران، وحتى انتقال السلطة إلى ا٢٠٠٣مايو /أيار
عادلت موجودات صندوق تنمية العراق تقريبًا مجموع تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

. التي وافق عليها الكونغرس)  مليار دوالر٢٠٫٩ ((IRRF2) والثاني  (IRRF 1)العراق األول
ق تنمية العراق لتمويل الموازنة القومية استعملت سلطة االئتالف المؤقتة معظم موجودات صندو
ذهب جزء اصغر من أموال صندوق . العراقية التي ساندت بصورة رئيسية أعمال الوزارات

 مليارات، لتمويل جهود إغاثة وإعادة إعمار صادقت عليها سلطة ٧تنمية العراق، وقيمته 
  )١١(.االئتالف المؤقتة
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ان سلطة االئتالف المؤقتة لم تمارس رقابة مالئمة على وجدت عملية تدقيق أجراها المفتش العام 
أموال صندوق تنمية العراق المستعملة لدعم الوزارات القومية العراقية او مشاريع إعادة 

استنتجت عملية تدقيق دفعات من صندوق تنمية العراق إلى الوزارات العراقية .  )١٢(اإلعمار
لطة االئتالف المؤقتة لم تطبق أساليب الرقابة جرت من خالل عملية الموازنة القومية ان س
.  مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق٨٫٨اإلدارية والمالية والتعاقدية على ما يقرب من 

أي إثبات على ان األموال استعملت لألغراض التي نص عليها "وجد المفتش العام انه لم يوجد 
اختلف السفير بريمر وسلطة االئتالف ". دولي الصادر عن مجلس األمن ال١٤٨٣القرار رقم 

المؤقتة مع ما قاله المفتش العام مؤآدين ان المدققين تخلفوا عن ذآر البيئة األمنية الصعبة للغاية 
التي عملت سلطة االئتالف المؤقتة فيها وانهم أهملوا اإلشارة إلى الخطوات المتخذة لتحسين نقاط 

ترافه بالخطر االستثنائي الذي واجهته سلطة االئتالف رغم اع. ضعف اإلدارة المعترف بها
عدم الكفاءة الشديدة واإلدارة الضعيفة أثقلت آاهل إدارة سلطة "المؤقتة، وجد المفتش العام ان 

 )١٣(".االئتالف المؤقتة في إدارة عملية الموازنة القومية العراقية واإلشراف على األموال العراقية
وة على ذلك ان الظروف الفوضوية تطلبت ممارسة إشراف اآثر وليس استنتج المفتش العام عال

  .اقل تشددًا، آما أوحت به سلطة االئتالف المؤقتة
  

. بدت سلطة االئتالف المؤقتة على انها ال تريد ان يشرف أحد على أموال صندوق تنمية العراق
 الهيئة الدولية عارض إنشاء"قال المراقب المالي في البنتاغون، دوف زاخيم، ان بريمر 

لم يرغب في ان تقوم فئات من "النه، "  لمدة طويلة(IAMB)االستشارية والرقابية للعراق 
قد يكون لديك قواعد ولكنك إذا عارضت "وأضاف زاخيم ." مدققين دوليين بالتدقيق بأعماله

  )١٤(."عملية التدقيق وتطبيق القواعد، فما هو نوع هذه القواعد
  

الف المؤقتة شرآة تدقيق لتدقيق المبالغ التي استعملتها من أموال صندوق لم تعين سلطة االئت
 بدأت عملية التدقيق هذه بعد ان وقّعت سلطة )١٥(.٢٠٠٤مارس /تنمية العراق إال في آذار

، أي بعد ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ في KPMGاالئتالف المؤقتة العقد مع شرآة آي بي أم جي 
دوق تنمية العراق وقبل اقل من ثالثة اشهر من انتهاء سلطة حوالي سنة تقريبًا من إنشاء صن

  .االئتالف المؤقتة
  

  نوبة إنفاق من صندوق تنمية العراق
، ومع اقتراب انتقال السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، أمر ٢٠٠٤أبريل /في أواخر نيسان

ينما ال تزال سلطة بريمر موظفيه بتسريع وتيرة اإلنفاق من أموال صندوق تنمية العراق ب
، وصف )١٦ (االئتالف المؤقتة تسيطر عليها وتستطيع استعمالها لدعم مشاريع إعادة اإلعمار

مبادرة "سبايك ستيفنسون، مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في العراق، هذه العملية 
  )١٧(".مسعورة من النشاطات

  
مج على اإلنفاق العام الفعلي لحوالي ملياري دوالر مايو وافق مجلس مراجعة البرا/ أيار١٥في 

، تحسينات في قطاع الكهرباء ) مليون دوالر٥٠٠(قوات األمن العراقية : لتنفيذ مشاريع رئيسية
، ودعم اللجنة ) مليون دوالر٤٦٠(، إعادة إعمار البنية التحتية لقطاع النفط ) مليون دوالر٣١٥(

 اعترض بعض أعضاء مجلس مراجعة )١٨(). مليون دوالر١٨٠(العراقية للمطالبات بحق الملكية 
قال نيل هوآنز، مسؤول استرالي من دائرة المساعدات .  على النفقات المقترحة(PRB)البرامج 

الخارجية، ان خمسة أعضاء يتمتعون بحق التصويت اعتقدوا ان المقترحات التي قدمت بصورة 
لديك فقرة "وأضاف ". غير موثقة بشكل مالئممايو آانت / أيار١٢مبدئية آمجموعة آاملة في 

هذا غير "آان عليك ان تقول ...  مليون دوالر ٧٠واحدة، تمأل نصف صفحة وتغطي إنفاق مبلغ 
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تحسنت علمية التوثيق قبل اجراء التصويت النهائي بعد ثالثة أيام عندما تّم ". جيد بدرجة آافية
 ثار غضب بريمر من المعارضة )١٩(.عهاالتصويت على معظم المكونات ولكن ليس عليها جمي

  )٢٠(.التي واجهها
  

 مليارات دوالر إلى ٥خالل األسابيع الستة األخيرة قبل عملية التسليم آان قد تم نقل اآثر من 
الوزارات العراقية او جرى االلتزام بإنفاقها على مشاريع إعادة إعمار تديرها سلطة االئتالف 

ر من ثلث جميع األموال التي أنفقتها سلطة االئتالف المؤقتة من المؤقتة، وقد بلغت قيمتها اآث
وخالل األسبوع . أموال صندوق تنمية العراق خالل آامل فترة واليتها البالغة أربعة عشر شهرًا

 ٤الذي سبق انتقال السلطة أمر مسؤولون في سلطة االئتالف المؤقتة اإلنفاق العاجل ألآثر من 
 مليار دوالر، وقد آانت ٢٫٤حتياط الفدرالي من بينهم شحنة بقيمة مليارات دوالر من بنك اال

  )٢١(.األآبر في تاريخ البنك
  

  "العراق السيد"خطة عمليات 
انسجامًا مع نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، أراد مسؤولون في البيت األبيض تطبيع 

سفارة أميرآية في بغداد ونقل مسؤولية العالقات مع الحكومة الجديدة في العراق من خالل إنشاء 
  .العراقية إلى وزارة الخارجية-إدارة العالقات األميرآية

  
، وصل إلى بغداد فريق تخطيط عملية االنتقال الذي ضم أعضاء من ٢٠٠٤مارس / آذار١٩في 

آانت هذه . (OPLAN)" العراق السيد"عدة وآاالت لتطوير ما اصبح يعرف بخطة عمليات 
 لوضع استراتيجية بين الوآاالت لتنسيق جهود تأمين ٢٠٠٣محاولة منذ غزو عام الخطة أول 

لتطوير الخطة، درست ِفَرق تقييم مشترآة شؤون األمن، تأمين . استقرار وإعادة بناء العراق
واألمر الذي ال يثير الدهشة ان . الموظفين، اإلدارة المالية، المشتريات والعقود والمواصالت

 االنتقال حدد ان األمن يمثل المشكلة الرئيسية في العراق ولكنه لم يقدم أية التخطيط لعملية
 خالل وجود سلطة االئتالف المؤقتة، لم تشمل البعثة )٢٢(.مقترحات لتخفيض وتيرة العنف

العسكرية األميرآية مسألة تأمين األمن ال للوآاالت المدنية األميرآية وال للشرآات الخاصة 
ولذلك آان على سلطة االئتالف المؤقتة والشرآات . مشاريع إعادة اإلعمارالمتعاقدة لتنفيذ 

  .الخاصة العاملة في مشاريع إعادة إعمار العراق ان تتعاقد مع شرآات أمن خاصة لحمايتها
  

، آانت آل من وزارة الخارجية، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، سالح ٢٠٠٤مايو /بحلول أيار
 )٢٣(.األميرآي وسلطة االئتالف المؤقتة قد تعاقدت مع شرآات أمن خاصةالهندسة في الجيش 

مختلف مستويات "وجد فريق االنتقال ان اثنتي عشرة شرآة أمن خاصة مختلفة تعاقدت لتأمين 
واعتبرت بان هذه الشرآات الخاصة التي تم التعاقد معها قد تستمر في لعب دور مهم " الحماية

  )٢٤(.آية في العراقفي مساعدة البرامج األمير
  

على هيكلية القيادة العسكرية واإلدارة المدنية المتشعبة إلى " العراق السيد"حافظت خطة عمليات 
تستمر القيادة العسكرية في رفع تقاريرها إلى قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة . فرعين

مار تقاريرهم إلى السفير األميرآية في حين يرفع المدنيون العاملون في مشاريع إعادة اإلع
حثت خطة العمليات هذه على التعاون والتنسيق، ولكنها لم تأمر به بل ذآرت فقط ان . الجديد

 يجب ان يكون االستشاري العسكري (MNC-I)القائد العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
  )٢٥(.الرئيسي للسفير
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 حول األمن القومي ٣٦وجيهي الرئاسي رقم مايو، اصدر الرئيس بوش األمر الت/ أيار١١في 
 تكون وزارة )٢٦(".العراق السيد"الذي أضفى صفة رسمية على األوجه الرئيسية لخطة عمليات 

الخارجية عبر رئيس بعثتها لدى العراق مسؤولة عن آافة النشاطات األميرآية في العراق 
لتي قد تكون من مسؤوليات وزارة باستثناء العمليات العسكرية وتعزيز قوات األمن العراقية ا

آما أنشأ األمر التوجيهي الرئاسي الجديد أيضًا منظمات جديدة خصيصًا لغرض إدارة . الدفاع
 ومكتب المشاريع (IRMO)مكتب إدارة إعادة اعمار العراق : برامج إعادة اإلعمار وهي

  .(PCO)والعقود 
  

قود مكتب إدارة البرامج ومكتب إدارة خّلف مكتب إدارة إعادة االعمار ومكتب المشاريع والع
إعادة اعمار العراق التابعين لسلطة االئتالف المؤقتة وبموجب السلطات القضائية لوزارة 

الخارجية جذب هذان المكتبان معظم االستشاريين الرئيسيين السابقين لدى سلطة االئتالف المؤقتة 
ديم مساعدة فنية وتشغيلية إلعادة ، ليستمروا في تق)عرفوا اآلن باسم مستشارين رئيسيين(

 رآز مكتب إدارة إعادة إعمار العراق جهوده في نهاية )٢٧(.اإلعمار إلى الوزارات العراقية
  .المطاف على تنمية قدرات الوزارات لكي تعمل بصورة مستقلة

  
لكات قّدم مكتب المشاريع والعقود، المنظمة المؤقتة التابعة لوزارة الدفاع، الدعم إلدارة التم

. والمشاريع لتنفيذ مشاريع إنشائية وغير إنشائية ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
بموجب . آان الجيش األميرآي مسؤوًال عن التمويل وتأمين الموظفين وتشغيل المكتب الجديد

يما ف" مكتب المشاريع والعقود لتوجيهات السفير األميرآي لدى العراق"خطة االنتقال، يستجيب 
يخص المتطلبات واألولويات المتعلقة بتدريب وتجهيز القوات العسكرية وقوات الشرطة 

  )٢٨."(العراقية

  

 مليار ١٨٫٤ مليار دوالر من اصل مبلغ ١٢٫٤تسلم مكتب المشاريع والعقود إدارة مبلغ يقارب 
دارة آما تولى تشغيل أنظمة اإل. دوالر خصص لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

مع أن .  المقدم إلى الكونغرس٢٢٠٧المالية المستعملة إلعداد تقرير ربع السنة الخاص بالقسم 
سالح الهندسة في الجيش األميرآي يدير هذا المكتب، فقد خضع لسلطة رئيس البعثة ويرفع 

وجدت  أ)٣٠(.تقاريره إلى نائب رئيس البعثة في السفارة آما يفعل مكتب إدارة إعادة إعمار العراق
هذه الخطوط المتشابكة في تقديم التقارير نزاعات تشغيلية بعد ان توضحت عملية صندوق إغاثة 

  .وإعادة إعمار العراق الثاني
  

قامت قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية بتعزيز القوات العسكرية لالئتالف تحت 
لق المتعدد الجنسيات في العراق يدير امرة القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وآان الفي

يونيو، أنشأت هذه القيادة أيضًا القيادة األمنية االنتقالية المتعددة /في نهاية حزيران. العمليات
  . من أجل تنظيم وتدريب وتجهيز قوات األمن العراقية(MNSTC-I)الجنسيات في العراق 

  
  مغادرة المحافظات

 لها في سبع عشرة محافظة من اصل المحافظات العراقية فتحت سلطة االئتالف المؤقتة مكاتبًا
مكتب : آافة هذه المكاتب باستثناء أربعة وهي" العراق السيد"ألغت خطة عمليات . الثمانية عشر

آرآوك في محافظة التأميم، مكتب الموصل في محافظة نينوى، مكتب البصرة في محافظة 
 القرار آان مدفوعًا باهتمامات أمنية وبتقييدات رغم ان. البصرة، ومكتب الحلة في محافظة بابل

. فرضتها الموازنة، فقد عكس القرار أيضًا محاولة لالنتقال إلى منشآت تقليدية اآثر وهي السفارة
. مدنيين في القيادات العسكرية في خمس مناطق" إدخال"إلى " العراق السيد"دعت خطة عمليات 
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دات الشؤون المدنية ويدعمون مبادرات إعادة اإلعمار سيخدم هؤالء مع القوات العسكرية في وح
تتطور هذه المحاوالت األولى لتحقيق التعاون بين المدنيين والعسكريين لتصبح . وبناء القدرات

  . تحت إدارة السفير خليلزاد(PRT)برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  

 على تشكيل الحكومة ١٥٤٦رقم ، صادق قرار مجلس األمن الدولي ٢٠٠٨يونيو / حزيران٨في 
العراقية المؤقتة ووافق على الجدول الزمني إلجراء االنتخابات واالستفتاء على الدستور الجديد 

لحظ قرار مجلس األمن الدولي أيضًا وجود قوة متعددة الجنسيات في العراق وخولها . للعراق
  )٣١(.لعراقاتخاذ آافة اإلجراءات الضرورية للمحافظة على أمن واستقرار ا

  
  نهاية سلطة االئتالف المؤقتة

لكن " سلطة احتالل" سلطة االئتالف المؤقتة هي ١٤٨٣اعتبر قرار مجلس األمن الدولي رقم 
الحكومة األميرآية والمجتمع الدولي عهدا اليها القيام بعدة مهمات من بينها إدارة العراق، إصالح 

ألمنية واالقتصادية، إصالح البنية التحتية في اإلدارات الحكومية في البالد، إدارة الشؤون ا
 تطلبت آل )٣٢(.العراق وتثبيت األساس الديمقراطي لحكومة دستورية تمثل آافة سكان البالد

واحدة من هذه المهمات جهدًا جبارًا وتطلب معالجتها آلها في وقت واحد، حسب ما سعت سلطة 
من العمالني الذي آان ببساطة يتجاوز قدرة االئتالف المؤقتة ان تفعله، وجود مستوى من التزا

  .سلطة االئتالف المؤقتة
  

لم يكن لدى سلطة االئتالف المؤقتة عند تشكيلها موظفون او موارد الدارة برنامج شامل إلعادة 
تخلفت وزارة الدفاع، التي منحت سلطة اإلشراف على العراق بعد الحرب . اإلعمار في العراق

 عن تزويد سلطة االئتالف المؤقتة بأعداد NSPD 24من القومي بموجب توجيهات مجلس األ
آافية من الموظفين المؤهلين وخطة شاملة متكاملة تبين بوضوح األهداف المرجوة إلعادة إعمار 

لم يتسنى لسلطة االئتالف المؤقتة العاملة في بيئة من األزمات، الوقت الكافي، لدراسة او . العراق
اتخذ السفير بريمر قرارات سريعة استجابت للظروف المتغيرة على . إلعداد خطط تطبيق بديلة

صدرت بموجب هذه العملية بعض األوامر غير المدروسة التي قوضت قدرة سلطة . األرض
  .االئتالف المؤقتة على تحقيق أهدافها الطموحة جدًا في إعادة اإلعمار

  
 أمر وأنظمة آثيرة ١٠٠من نشرت سلطة االئتالف المؤقتة خالل أربعة عشر شهرًا أآثر 

ومذآرات وبالغات عامة تطرقت إلى آل شيء بدءًا من اجتثاث البعث وإصالح نظام العدل 
أنشأت منظمات أمنية جديدة، بضمنها . الجنائي إلى تسريح الجيش العراقي وتعديل قوانين التجارة

وأنشأت دوائر . الجيش العراقي الجديد والدفاع المدني العراقي ومصلحة حماية المرافق
ووزارات جديدة للعراق شملت وزارة الكهرباء، دائرة تطبيق قوانين الحدود، وزارة العلوم 

ومن أجل مكافحة الفساد . والتكنولوجيا، وزارة البيئة، وزارة حقوق اإلنسان ووزارة الدفاع
الطراز المستشري، أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة نظام المفتش العام العراقي استنادًا إلى 

وعّينت لجنة انتخابية مستقلة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة . األميرآي ولجنة النزاهة العامة
ونشرت أنظمة تسعى إلى إلغاء مرآزية سلطة بغداد من خالل نقل السلطة إلى الحكومات 

أصلحت أوامر سلطة االئتالف المؤقتة قوانين المصارف، قانون العقوبات، رواتب . المحلية
 الدولة وأنظمة السير وفتحت البالد أمام االستثمارات األجنبية وأقامت سوقًا حديثة موظفي

  )٣٣().البورصة(لألوراق المالية 
  

ساعدت سلطة االئتالف المؤقتة في تشكيل عملية تطوير عراق ديمقراطي، ولكنها لم تملك أبدًا 
ال وأنشأت مكاتبًا مخصصة مثل ُأجبرت على االرتج. القدرة التنظيمية لتحقيق العديد من أهدافها
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مألت هذه المكاتب صناديقًا من . مكتب المشتريات والعقود لتنفيذ مهمات حيوية إلعادة اإلعمار
المخططات التنظيمية المتوسعة باستمرار ولكنها بقيت غير مزودة بالعدد الكافي من الموظفين 

  .وبالموارد الكافية منذ إنشائها وحتى انتهاء واليتها
  

 ٢٨حتفال نظم بسرعة أغلقت سلطة االئتالف المؤقتة مكاتبها في المنطقة الخضراء في في ا
ومع . ، وأعادت السلطة إلى العراق قبل يومين من الموعد المحدد لذلك٢٠٠٤يونيو /حزيران

رحيل المسؤولين الرئيسيين فيها، أصدرت سلطة االئتالف المؤقتة تقريرًا زاهيًا عن أعمالها حمل 
قارن السفير بريمر إعادة إعمار ". مراجعة تاريخية إلنجازات سلطة االئتالف المؤقتة"العنوان 

العراق بخطة مارشال وانتهى التقييم الذاتي لسلطة االئتالف المؤقتة بالئحة من اإلنجازات أرادت 
ان تظهر ان سلطة االئتالف المؤقتة حققت إنجازات تفوق ما أنجزته الواليات المتحدة قبل ستة 

فعلى سبيل المثال، الحظ . ود تقريبًا في ألمانيا ما بعد الحرب، وذلك ضمن فترة زمنية أقصرعق
بريمر ان سلطة االئتالف المؤقتة أنشأت مصرفًا مرآزيًا مستقًال خالل شهرين، في حين ان 

أصبح العراق مستقًال بعد انقضاء . ألمانيا لم تحصل على مثل هذا المصرف خالل ثالث سنوات
دربت سلطة االئتالف المؤقتة . حدة ولكن السيادة األلمانية لم تتحقق إال بعد عشر سنواتسنة وا

نظمت . قوات عسكرية جديدة خالل ثالثة اشهر ولكن استغرق هذا العمل في ألمانيا عشر سنوات
سلطة االئتالف المؤقتة برنامج إعادة اعمار خالل أربعة اشهر فقط بينما استغرق تصميم خطة 

  )٣٤(.اآثر من ثالثة سنواتمارشال 
  

فالعراق الذي ترآته خلفها آان في وضع . لم يصب التقييم الذاتي لسلطة االئتالف المؤقتة الهدف
وسجل سلطة االئتالف المؤقتة بشأن تحسين ظروف األمن، تزويد الخدمات . محفوف بالمخاطر

استنتجت سلطة . لطًا جدًااألساسية، تكاليف النشاط االقتصادي ووضع أسس الحكم الجيد آان مخت
العراق سيواجه تحديات عديدة في المستقبل ولكنه يحافظ على توازنه ألن "االئتالف المؤقتة ان 

يكون دولة موحدة، مزدهرة وقادرة على احتالل مكانها العادل آدولة مسؤولة في المنطقة وفي 
 أخذنا بعين االعتبار البيئة التي  آان ذلك التقييم متفائًال بصورة مذهلة إذا)٣٥(."المجتمع الدولي

انزلق العراق في قبضة تمرد عنيف وآان أفراد الجيش األميرآي يلقون حتفهم في آل . صدر فيها
. آما ان االحتالل أغضب العديد من العراقيين بسبب الوجود األميرآي المستمر في بالدهم. يوم

يسي إعداد مقاربات جديدة لمعالجة آان من الضروري على السفير نيغروبونتي واللواء جورج آا
  .التهديد األشد خطورة الموجه نحو عملية إعادة إعمار العراق المتواصلة، أال وهو األمن

  
  خطة مارشال وبرنامج إعادة إعمار العراق

  
 مليار ١٢ اآثر من ١٩٥١ وعام ١٩٤٨خصص الكونغرس األميرآي بين عام 

 مليار دوالر من ١٠٠ريبًا قيمة دوالر لتمويل خطة مارشال، أي ما يعادل تق
 آان البرنامج الذي دام أربع سنوات، مشروعًا مشترآًا )٣٦(.٢٠٠٨دوالرات عام 

أوروبيًا، وقد قّدم المساعدة إلى ست عشرة دولة في أعقاب الدمار الهائل -أميرآيًا
  . الذي لحق بأوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية

  
لعراقي وخطة مارشال هو أن المساعدة التي قدمتها والفرق األبرز بين البرنامج ا

إيداع "خطة مارشال آانت مشروطة وفرضت على آل دولة مستفيدة من الخطة 
األموال في صندوق مقابل في حين ان إنفاق المال األميرآي على مشاريع إعادة 

 )٣٧(.اعمار العراق لم يخضع إلى شرط قيام الحكومة العراقية بدفع أية مساهمات
  .ان البرنامج العراقي فعًال سلسلة من الهبات الضخمةآ
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 لخطة مارشال آانت وآالة مستقلة أنشأها (ECA)إدارة التعاون االقتصادي 

 لكن )٣٨(.الكونغرس إلدارة البرنامج  طوال مدة استمراريته البالغة أربع سنوات
 مرات األيدي المسؤولة عن الجهد األميرآي إلعادة إعمار العراق تبدلت أربع
خالل سنتين فانتقلت من مجلس األمن القومي إلى مكتب إعادة اإلعمار 

  .والمساعدات اإلنسانية إلى سلطة االئتالف المؤقتة والى السفارة األميرآية
  

حصد الذين أعدوا خطة مارشال بصورة منهجية وبنجاح الدعم المستمر من 
المتعارضين سيطرا الحزبين في الكونغرس آما من الجمهور، رغم ان الحزبين 

قام وزير الخارجية جورج سي مارشال بجولة . على البيت األبيض والكونغرس
واسعة إللقاء المحاضرات عبر البالد، لترويج فكرة تنفيذ برنامج ضخم للمساعدات 

آان رئيس إدارة التعاون االقتصادي في واشنطن المدير . الخارجية لعدو مهزوم
وفمان، الزعيم في الحزب الجمهوري، وآان نائبه التنفيذي لمصنع سيارات بول ه

في باريس السفير السابق ورجل األعمال افريل هاريمان، الزعيم في الحزب 
) ٣٩(. محاضرة حول قيمة خطة مارشال١٥٠القى هوفمان حوالي . الديمقراطي

بالمقابل تّم تصميم وإعداد وتقديم صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق الثاني التابع 
لسلطة االئتالف المؤقتة خالل اقل من ثالثة اشهر وصادق الكونغرس على الطلب 

  .بعد أربعة أيام من المناقشات
  

وظفت خطة مارشال خليطًا من الموظفين الحكوميين من ذوي الخبرة واالحترافيين 
قدم اآلالف من المرشحين الموهوبين طلبات . من القطاع الخاص واألآاديميين

تمكنت .  متقدم٢٠٠ ولكن لم يتم توظيف سوى واحد فقط من آل الشغال الوظائف
عملية نشر منتظمة من إتمام الفحص الطبي للمرشحين لملء الشواغر وتوظيفهم 
وإصدار التراخيص األمنية لهم وإعداد أوراق ووثائق السفر الخاصة بهم خالل 

  . تصادي سنتينآانت المدة القياسية للعمل في إدارة التعاون االق) ٤٠(.يومين فقط
  

آان موظفو سلطة االئتالف المؤقتة الذين عكرت صفوفهم الخطوط المتعارضة 
ومع انه جرى . للسلطة واالنتماءات المؤسساتية من نوعية غير متساوية أبدًا

توظيف بعض األشخاص وتوزيعهم بسرعة على الوظائف آان على اآلخرين ان 
عمل معظم موظفي . الموظفين عاليًاآان معدل انتقال . ينتظروا لمدة عشرة اشهر

 نتجت عنوأثرت المشاآل التي  )٤١(.سلطة االئتالف المؤقتة لمدة بضعة اشهر فقط
انتقال الموظفين إلى السفارة األميرآية عندما تسلمت إدارة برنامج إعادة  عملية

  .اإلعمار
  

عت أما في العراق فقد س. أنشئت خطة مارشال الستعادة بقايا نظام ديمقراطي
الواليات المتحدة إلى تطبيق نظام جديد بالكامل للحكم وبناء الديمقراطية حيث 

آان لدى دول أوروبا الغربية . سادت الدآتاتورية او النظام الملكي فترة طويلة
مجتمعات متجانسة ومؤسسات ناشطة وتقليد في الحكم الديمقراطي ومعرفة تقنية 

ما العراق فكان ينقصه تاريخ في الحكم أ. وآانت هذه الدول تعيش بسالم: متقدمة
الديمقراطي وآانت لديه مؤسسات رسمية ضعيفة ولم يكن لديه على اإلطالق 

 قّوض العنف في العراق الناجم بصورة رئيسية عن )٤٢(.اقتصاد سوق متنوع
وفوق آل شيء آخر، لم . النزاعات الطائفية آل وجه من اوجه جهود إعادة اإلعمار
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عراق أية موارد مالئمة للتكافؤ مع رؤيته الطموحة، بعكس ما تلقته يتلَق برنامج ال
  .خطة مارشال

  
   االنتقال من سلطة االئتالف المؤقتة إلى السفارة–نظرة إجمالية للخدمات األساسية 

انتقال سلطة االئتالف   بعد الغزو  قبل الغزو  )٤٣(القياس
  المؤقتة

  إنتاج الكهرباء 
  ميغا واط  

  
٤،٠٧٥  

  
٧١١  

  
٣،٦٢١  

  إنتاج النفط 
  مليون برميل يوميًا  

  
٢٫٥٨  

  
٠٫٣٠  

  
٢٫١٦  

  قوات األمن العراقية 
الجنود ورجال   

  الشرطة

  
١،٣٠٠،٠٠٠  

  
٧،٠٠٠،٠٠٠  

  
٤٤(٨٧،٠٠٠(  

  االتصاالت 
المشترآون في الهاتف   

  االرضي
المشترآون في الهاتف   

  النقال

  
٨٣٣،٠٠  

  
٨٠،٠٠٠  

  
٠  
  
٠  

  
٧٩١،٠٠٠  

  
٤٦١،٠٠٠  

  الضحايا البشرية
  جنود أميرآيون قتلى  
  مقاولون مدنيون  
    مواطنون أميرآيون  
    مدنيون عراقيون  

  
-  
-  
-  
-  

  
١٣٩  
١  
٩  

٧،٤١٣  

  
٨٦٢  
٤٦  
٥٢  

١٦،٨٤٨  
بمليارات (الكلفة المالية 
  )الدوالرات

  تمويل أميرآي  
  تمويل عراقي  
  تمويل دولي  
  مجموع التمويل  

  
  
-  
-  
-  
-  

  
  

٣٫٤٥$  
٠٫٠٠$  
٠٫٠٠$  
٣٫٤٥$  

  
  

٢٢٫٩٣  
١٦٫٠٠  
١٣٫٦٠  
٥٢٫٥٣  

  
، آان معدل إنتاج الكهرباء ال ٢٠٠٣مايو /عند وصول السفير بريمر إلى بغداد في أيار

وعندما نقلت سلطة االئتالف المؤقتة السلطة إلى الحكومة .  ميغا واط باليوم٧١١يتجاوز 
  مع ذلك آان هذا)٤٥(. ميغا واط٣،٦٢١العراقية المؤقتة آان معدل اإلنتاج قد ارتفع إلى 

 آالف ميغا واط التي حددتها ٦التحسين المهم الذي تحقق خالل سنة واحدة اقل من قدرة 
 نجح جهد سلطة االئتالف المؤقتة في إيصال )٤٦(.سلطة االئتالف المؤقتة آهدفها النهائي

، لكن  ٢٠٠٣أآتوبر / ميغا واط في تشرين األول٤،٤٠٠إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 
 المدى القصير لتحقيق ذلك الهدف أثبتت بأنها غير مفيدة للتقدم على األعمال المنفذة على

  )٤٧(.المدى الطويل

  

، ولكنه بقي يعاني من نتائج ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٣ازداد إنتاج النفط بصورة ثابتة تقريبًا عام 
آان اإلنتاج وقت مغادرة السفير بريمر . الصيانة غير الكافية واألمن الضعيف للبنية التحتية

 مليون برميل يوميًا وهي زيادة ذات شأن عن اإلنتاج ٢٫١٦اق قد وصل إلى معدل العر
  )٤٨(.المباشر ما بعد الحرب ولكنها مع ذلك آانت اقل من المعدالت السابقة للحرب
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____________________  
  الثالث قسمال

  السفارة األميرآية تتولى المهمة
  ٢٠٠٥ يونيو/زيرانح لغاية ٢٠٠٤ يونيو/من حزيران

___________________________________  
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  ١٦الفصل 
  مراجعات نيغروبونتي

  
فلم يكن ممكنًا بغياب ... آان األمن المسألة األآثر أهمية 

آان ذلك أحد ... األمن دفع هذه المشاريع االقتصادية ُقدمًا 
  *. التصحيحات األساسية التي آان من الضروري إجراؤها

  
  ن نيغروبونتيالسفير جو

  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(السفير األميرآي لدى العراق 
  
  

 ٢٩قدم السفير جون نيغروبونتي أوراق اعتماده الدبلوماسية إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 
عّين . ، في اليوم الذي تلى نقل سلطة االئتالف المؤقتة السيادة إلى العراقيين٢٠٠٤يونيو /حزيران

لجديد، الذي آان يشغل منصب الممثل األميرآي الدائم لدى األمم الرئيس األميرآي السفير ا
وآان يعمل لدى السفارة . المتحدة، مسؤوًال عن أآبر بعثة دبلوماسية وأآثرها تحديًا في العالم

 )١(. مواطنًا يعملون في السلك الخارجي٥٥٠ أميرآيًا و٩٠٠األميرآية في بغداد حينذاك حوالي 
ي العراق لمدة تقرب من تسعة أشهر قبل أن يغادر العراق في شغل نيغروبونتي المنصب ف

  )٢(. ليصبح أول مدير لوآالة االستخبارات القومية٢٠٠٥مارس /آذار
  

بعد وقت قصير من وصوله إلى بغداد قام السفير نيغروبونتي بتجميد خطط سلطة االئتالف 
رنامج الذي ُخصص له مبلغ المؤقتة إلعادة اإلعمار وأصدر تعليمات بإجراء مراجعة شاملة للب

أدت هذه المراجعة إلى صدور مجموعة من عمليات إعادة البرمجة لمشاريع .  مليار دوالر١٨٫٤
آان القصد منها بصورة رئيسية تحسين . (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

من العراقية وتعزيز الوضع األمني في العراق من خالل زيادة التمويل لتدريب وتجهيز قوات األ
الديمقراطية من خالل زيادة االستثمار في االستعدادات إلجراء ثالث عمليات انتخاب مقررة في 

 مليار دوالر من صندوق إغاثة ٤٫٤١أعادت الحكومة األميرآية تخصيص مبلغ . ٢٠٠٥عام 
  )٣(.وإعادة إعمار العراق الثاني خالل فترة تولي نيغروبونتي لمنصبه

  
   (PCO) ضد مكتب المشاريع والعقود(IRMO)ة إعادة إعمار العراق مكتب إدار

تسلم نيغروبونتي قيادة برنامج إعادة إعمار خالل فترة انتقالية حّدد األمر التوجيهي الرئاسي 
 األخير وظائف مكتبين جديدين هما، مكتب إدارة إعادة (NSPD 36) ٣٦لألمن القومي رقم 

آان المكتب األول تابعًا لوزارة الخارجية وآان المكتب . لعقودإعمار العراق ومكتب المشاريع وا
  .الثاني تابعًا لوزارة الدفاع

  
  

_______________  
مقابلة أجراها مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع السفير نيغروبونتي، السفير األميرآي السابق لدى *   

  .٢٠٠٨فبراير / شباط١٢العراق، 



  *١٦الفصل * 

 *١٦٥*  

  
 مسؤوًال عن (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ٣٦جيهي الرئاسي رقم جعل األمر التو

وضع سياسة إعادة اإلعمار، واستمر استشاريو سلطة االئتالف المؤقتة لدى الحكومة العراقية في 
 )٤(.عملهم آاستشاريين رئيسيين للوزارات، ضمن هيكلية مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الجديد

ن الرئيسيون آمستشارين للوزراء العراقيين يساعدونهم في تنسيق عمليات عمل االستشاريو
   )٥(.الوزارات ومشاريع إعادة اإلعمار

  
 لتزويد اإلسناد في (PMO) واجبات مكتب إدارة البرامج (PCO)ورث مكتب المشاريع والعقود 

يضًا مسؤولية تأمين آما تسلم أ. التملك وإدارة المشاريع إلى برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق
تأمين " بغية (IRRF)خدمات إدارة البرنامج لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

تكامل المشاريع داخل وعبر قطاعات البنية التحتية وداخل وعبر قطاعات أخرى عندما يطلب 
جيش  زود سالح الهندسة في ال)٦(."ذلك مكتب إدارة إعادة إعمار العراق او وآاالت اخرى

  .األميرآي برامج الدعم الفني وضمان النوعية لمشاريع مكتب المشاريع والعقود
  

 سعى إلى توضيح أدوار ومسؤوليات ٣٦مع أن األمر التوجيهي الرئاسي لألمن القومي رقم 
إعادة اإلعمار فان االلتباسات المرتبطة به فاقمت في الواقع في وضع اإلدارة في العراق، 

آان . حقيق وحدة الجهود من خالل هذه التجزئة لمسؤوليات إعادة اإلعماروجعلت من األصعب ت
آل من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ومكتب المشاريع والعقود يرفعان تقاريرهما إلى رئيسين 
مختلفين، بينما آانت القيادة االنتقالية األمنية المتعددة الجنسيات في العراق تدير شؤونها الخاصة، 

في الممارسة، آان رئيس . الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في السيطرة على برامجهاواستمرت 
 لكن توزيع السلطة قّيد قدرة )٧(.البعثة مسؤوًال اسميًا فقط عن البرنامج اإلجمالي إلعادة اإلعمار

السفير نيغروبونتي على دمج عمليات إعادة اإلعمار، واضعف قدرة اإلدارة، وغّذى التوترات 
  .بين الوآاالت، وآل هذه األمور أعاقت التقدم

  
 هو الذي أدار آل من مكتب المشاريع (PMO)آان ديف ناش رئيس مكتب إدارة البرامج 

 خالل أول شهرين بعد عملية  (IRMO) ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق(PCO)والعقود 
واسعة بأمور إعادة اإلعمار حل تايلور، دبلوماسي محترف يملك خبرة . السفير وليام بي. االنتقال

واستلم شارلي . ٢٠٠٤محل ناش آرئيس لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق في أواخر صيف 
هيس، الذي عمل مديرًا للعمليات ولقسم االستجابة في وزارة األمن الوطني، إدارة مكتب 

يره إلى ثالث  فهم هيس ان عليه أن يرفع تقار)٨(.المشاريع والعقود في نفس الوقت تقريبًا
أشخاص مختلفين، القائد العام في العراق، وزير الجيش، والسفير، ولكنه لم يعتقد انه آان عليه 

  )٩(.تقديم تقاريره إلى مدير مكتب إدارة إعادة أعمار العراق
  

  (IRRF2)المراجعة االستراتيجية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
ّم رفع مستوى قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق إلى ، ت٢٠٠٤يوليو /في أوائل تموز

قيادة جنرال بأربعة نجوم وحل اللواء بأربعة نجوم جورج آايسي محل الفريق ريكاردو سانشيز 
 شكل األمن نقطة االهتمام الرئيسية للجنرال آايسي والسفير )١٠(.آقائد أول لمسرح العمليات

شعرت اننا انتقلنا إلى مرحلة إعادة إعمار بينما ال زلنا فعليًا في "قال نيغروبونتي، . نيغروبونتي
 استنتج نيغروبونتي ان تنفيذ مشاريع )١١(."آنا نعاني من حرآة تمرد. مرحلة نزاع عسكري

 وافق الجنرال آايسي على )١٢(.التنمية االقتصادية قد يكون عقيمًا طالما بقي األمن مشكلة خطيرة
ظ ان برنامج إعادة اإلعمار والعمليات العسكرية تتطلب عملية دمج أقوال نيرغوبونتي والح

  )١٣(".مقوية لبعضها البعض"تكون 
  



  *مراجعات نيغروبونتي* 
 

 *١٦٦*  

أمر السفير نيغروبونتي مكتب إدارة إعمار العراق بإجراء مراجعة آاملة لبرنامج صندوق إغاثة 
انت تقلق وإعادة إعمار العراق الثاني وبوضع خطة استراتيجية جديدة قد تعالج المشكلة التي آ

طلب من مكتب . بالدرجة الكبرى سلطة االئتالف المؤقتة، أي انهيار األمن عبر أرجاء العراق
إدارة إعادة إعمار العراق تحليل خطة اإلنفاق األصلية التي وضعتها سلطة االئتالف المؤقتة 

 عمل )١٤(.وتقديم مقترحات لتعديل تخصيصات موازنتها بين القطاعات العشرة إلعادة اإلعمار
الموظفون الرئيسيون في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

 لتحديد طرق استعمال ٢٠٠٤ومكتب المشاريع والعقود، والقيادة العسكرية طوال صيف عام 
  )١٥(.برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني لتعزيز قدرات األمن العراقية

  
 مليار دوالر من ١١، آان مكتب اإلدارة والموازنة قد خصص ما يزيد عن ٢٠٠٤ربيع في 

وزارة الدفاع، ووزارة : صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني إلى أربع وآاالت تنفيذية هي
الخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ووزارة المالية بحيث تستلم وزارة الدفاع أآثر من 

 وعندما تم حل سلطة االئتالف المؤقتة لم يكن قد جرى إنفاق سوى قسم )١٦(.الثة أرباع األموالث
 وآان )١٧(). مليون دوالر٣٦٦(صغير من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

 مليار دوالر لموارد المياه ٤٫٣ مليار دوالر للكهرباء و٥٫٥٦الكونغرس قد خصص مبلغ 
لكن لم يكن مدراء برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني قد . حيوالصرف الص

 )١٨(.٢٠٠٥خططوا لبدء تنفيذ أعمال اإلنشاء في مشاريع رئيسية في هذين القطاعين حتى عام 
اعتبر السفير نيغروبونتي هذه األموال على انها رأسمال متوفر يستطيع إعادة االلتزام به، بموافقة 

  .تنفيذ مشاريع أولوية جديدة مستعجلة وعلى رأسها تلك المتعلقة باألمنالكونغرس، ل
  

  إعادة البرمجة األولى
آان مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، سبايك سيتفنسون، بالكاد على ود مع األميرال 

لم تكن "ايلور، استنادًا إلى السفير ت. آايسي/ناش عندما بدأت المراجعة االستراتيجية لنيغروبونتي
 رحبت )١٩(".العالقات بين مكتب المشاريع والعقود والوآالة األميرآية للتنمية الدولية حسنة

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بالمراجعة االستراتيجية ألنها أعطت الوآالة فرصة جديدة لتقوم 
بير عند إنشاء صندوق إغاثة بصياغة جهود إعادة اإلعمار، بعد ان آانت قد ترآت جانبًا إلى حد آ

أعطانا ذلك فرصة االنخراط في ناحية القرار "قال سيتفنسون، . وإعادة أعمار العراق الثاني
  )٢٠(."عليك ان تقول ما يدور في ذهنك بغض النظر عن الربح أو الخسارة. السياسي

  
ة مقترحة لزيادة آان ما يدور في ذهن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مجموعة مشاريع تنمي

آما سعت أيضًا إلى الحصول على مبلغ . االستثمار في مشاريع تنمية القدرات والديمقراطية
آان المكتب يزود الخبرة . (OTI) مليون دوالر لمكتب المبادرات االنتقالية ٢٠٠إضافي بقيمة 

التي آانت تزيد معدل إلى مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي تديرها القيادة العسكرية و
من خالل هذا البرنامج ساعدت الوآالة األميرآية . توظيف العراقيين وتشجع التنمية االقتصادية

للتنمية الدولية في تنفيذ العديد من المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد وعلى 
حرفيًا عند استالم طلب مباشر آنا ننفذ هذه المشاريع "قال سيتفنسون . وجه الخصوص في بغداد

قائد فرقة الخيالة األولى (وباألخص اللواء بيتر آياريللي ". من القادة المرؤوسين الرئيسيين
  )٢١().آنذاك

  
بعد االستماع إلى شروحات وعروض من آافة المشارآين الرئيسيين في إعادة اإلعمار واألمن، 

 مليار دوالر إلى برامج لتعزيز ٣٫٤٦ مبلغ وافق السفير نيغروبونتي والجنرال آايسي على نقل
قوات األمن العراقية، وتشجيع التنمية االقتصادية والقطاع الخاص، وبناء الديمقراطية، واإلعداد 

 مليار دوالر من األموال التي أعيد ١٫٨١تلقى قطاع األمن بمفرده زيادة بلغت . لالنتخابات المقبلة



  *١٦الفصل * 

 *١٦٧*  

 مليار ١٫٠٧ مليار دوالر من قطاع المياه و١٫٩٤ع مبلغ  في نفس الوقت تم اقتطا)٢٢(.برمجتها
  )٢٣(.دوالر من قطاع الكهرباء

  
وألن عمليات عائدات التخصيص بلغت اآثر من نسبة عشرة بالمئة من نقل األموال ضمن 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، آان على وزارة الخارجية ان تقدم طلبًا بذلك إلى 
عرض نائب وزير الخارجية ريتشارد ارميتاج الطلب المقدم . ل على موافقتهالكونغرس للحصو

من وزارة الخارجية لنقل التمويل أمام لجنة التخصيصات في مجلس العموم وذآر في غرضه، 
يعتمد االستقرار على المدى القصير . إن أولويتنا األآثر استعجاًال في الوقت الحاضر هي األمن"

 وافق )٢٤(".ية على المدى الطويل في العراق على تحسين الوضع األمنيواإلمكانيات المستقبل
  )٢٥(.٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣٠الكونغرس وصادق على آافة التغييرات في 

  
  إعادة البرمجة الثانية

بينما آان الكونغرس ُيقّيم الطلب إلعادة البرمجة األولى، باشرت وزارة الخارجية بإجراء 
 المدير الجديد لمكتب المشاريع والعقود، شارلي هيس، وأرسل رسالة  اعترض)٢٦(.مراجعة ثانية

طويلة بالبريد اإللكتروني إلى السفير تايلور ذآر فيها أنها آانت فكرة سيئة إرسال مجموعة 
عصر دوالرات افتراضية اآثر من برنامج "للمدى القصير من أجل " المساعدين"أخرى من 

لتحقيق غيرها من أهداف البرنامج المطلوبة بإلحاح صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 أراد هيس تجنب حصول تأخيرات إضافية في بدء تنفيذ مشاريع صندوق إغاثة وإعادة )٢٧(".أآبر

اعتقد ان الوقت قد حان . إعمار العراق التي آانت قد جمدت خالل عملية إعادة البرمجة األولى
البدء بتنفيذ أعمال آان المقاولون في ارض العمل لوقف تحليل التخصيصات المالية للبرنامج و

وأضاف . يتحملون ماليين الدوالرات من األآالف غير المباشرة دون ان ينتجوا الشيء الكثير
 لكن شكاويه هبطت )٢٨("في آل يوم نعيد التفكير بما نريده هو يوم اقل من التقدم بتنفيذ العمل"

  .على آذان صماء
  

، أعلنت وزارة الخارجية عن اجراء إعادة برمجة ثانية ونقلت ٢٠٠٤ديسمبر /في آانون األول
 مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، آان معظمها ٤٥٧مبلغ 

 مليون دوالر إلى قطاع الكهرباء ٢١١أرجعت إعادة التخصيص مبلغ . مخصصًا لقطاع المياه
 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين ٢٤٦بلغ لتنفيذ مشاريع سريعة النتائج ونقلت م

نوعية الخدمات األساسية في المدن التي عانت من القتال، آانت الفلوجة، وسامراء، والنجف، 
سعت عملية النقل األخيرة إلى تهدئة خواطر السكان المتململين القاطنين في . ومدينة الصدر

  )٢٩(.اخطر مناطق العراق
  

الل أربعة اشهر، آان على السفير تايلور ان يخبر وزيرة البلديات واألشغال للمرة الثانية خ
العامة، نسرين براوري بأنه سوف يتم تخفيض المبالغ المخصصة لتمويل مشاريعها لمعالجة 

آانت براوري قد عملت عن آثب مع سلطة . المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي وأنظمة الري
لم يتشوق أبدًا السفير تايلور للذهاب إلى مكتبها إلبالغها . برنامجاالئتالف المؤقتة لتطوير ال

آانت . أخبارًا سيئة جديدة بعد ان آان قد زارها سابقًا إلبالغها بالتخفيض األول لهذه المخصصات
الوزيرة براوري قد قالت لتايلور انها ال ترغب أبدًا في رؤيته من جديد في مكتبها، قال تايلور، 

  )٣٠(."ة ذلك بابتسامة صغيرة، ولكن ليست آبيرة جدًاقالت الوزير"
  

  إعادة البرمجة الثالثة
 غضب شارلي هيس مجددًا عندما علم ان وزارة الخارجية تخطط إلجراء ٢٠٠٥في ربيع عام 

عملية إعادة برمجة أخرى ألموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ولكن في هذه المرة 



  *مراجعات نيغروبونتي* 
 

 *١٦٨*  

ات جديدة وجهود صيانة جديدة، وعلى قطاع الكهرباء، والتجاوزات في ترآز على تنفيذ عملي
اشتكى هيس إلى مديره في وزارة الدفاع، آلود بولتون، مساعد وزير الجيش . اآالف المشاريع

  : للمشتريات، واللوجستيات، والتكنولوجيا قائًال
  

تأثير  إعادة البرمجة المتزايدة والمتدرجة لها مفعول ضار هام على 
، وتولد بالتالي زيادة في )تبطئ وتيرة العمل(خم تنفيذ البرنامج ز

االآالف العامة بينما نقوم في فرز المهارات ومستويات التوظيف لدى 
إن هذه البرمجة تؤدي . المقاولين الضرورية لتنفيذ ما تبقى من األعمال

إلى الوهن وخاصة عندما يتم تنفيذها على شكل سلسلة من عمليات 
برمجة المالصقة لبعضها البعض بحيث أننا عندما ننتهي من إعادة ال

التعامل مع دورة إعادة البرمجة األولى، تتبعها دورة اخرى من 
ومرة اخرى، يخنق هذا العمل الزخم ويولد . مراجعات إلعادة البرمجة

  )٣١(.اآالفًا إضافية ويخفض نموذجيًا فعالية تمويالت البرنامج
  

  . هيس أي مفعولومرة أخرى لم يكن لشكاوى
  

 أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس برغبتها في إعادة تخصيص مبلغ ٢٠٠٥مارس / آذار٢٥في 
 استمدت معظم هذا المبلغ من مشاريع قطاع الطاقة الكهربائية المعلقة، )٣٢(. مليون دوالر٨٣٢

ون دوالر  ملي٢٢٥وقد أّمنت إعادة التخصيص هذه مبلغ . وخمسة مشاريع آبيرة لمعالجة المياه
 مليون دوالر لتمويل برامج ٦٠٧لتعزيز البنية التحتية للخدمات األساسية في بغداد ومبلغ 

 آانت مسألة استدامة المشاريع قد أصبحت نقطة اهتمام متزايدة بين )٣٣(.التشغيل والصيانة
افق صفوف المسؤولين االميرآيين الذين قلقوا من آون العراق ال يملك القدرة على صيانة المر

 ذهب معظم )٣٤(.الجديدة او المرافق التي أعيد تجديدها بعد ان يتم نقلها إلى السطلة العراقية
  )٣٥(.التمويل الجديد الستدامة قطاع الكهرباء

  
يونيو /تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حسب القطاعات آما آانت في حزيران

  )بماليين الدوالرات (٢٠٠٥و يوني/، حزيران٢٠٠٤ديسمبر /، آانون األول٢٠٠٤
  

تخصيصات   القطاع
يونيو /حزيران
٢٠٠٢  

تخصيصات آانون 
ديسمبر /األول

٢٠٠٤  

تخصيصات 
يونيو /حزيران
٢٠٠٥  

النسبة المئوية 
للتغيير عن المبلغ 

  األصلي
األمن وفرض 
  تطبيق القانون

   بالمئة٥٥  ٥،٠١٧   $٥،٠٤٥  $٣،٢٣٥

العدل، البنية التحتية 
للسالمة العامة، 
  والمجتمع المدني

   بالمئة٤٧  ٢،١٨٨  ١،٩٥٣  ١،٤٨٤

   بالمئة٢١-  ٤،٣١٨  ٤،٣٦٩  ٥،٤٦٥  قطاع الكهرباء
   بالمئة١  ١،٧٢٣  ١،٧٠١  ١،٧٠١  البنية التحتية للنفط

  



  *١٦الفصل * 

 *١٦٩*  

 
تخصيصات   القطاع

يونيو /حزيران
٢٠٠٢  

تخصيصات آانون 
ديسمبر /األول

٢٠٠٤  

تخصيصات 
يونيو /حزيران
٢٠٠٥  

النسبة المئوية 
ن المبلغ للتغيير ع
  األصلي

موارد المياه 
  والصرف الصحي

   بالمئة٤٩-  ٢،١٤٦  ٢،٢٧٩  ٤،٢٤٧

مشاريع النقل 
والمواصالت 

  الالسلكية

   بالمئة٢  ٥٠٨  ٥٣١  ٥٠٠

الطرق، الجسور 
  واإلنشاءات

   بالمئة٩-  ٣٣٤  ٣٦٠  ٣٦٨

  صفر بالمئة  ٧٨٦  ٧٨٦  ٧٨٦  العناية الصحية
تنمية فرص العمل 
  في القطاع الخاص

   بالمئة٣٥٩  ٨٤٠  ٨٤٣  ١٨٣

التعليم، الالجئون، 
حقوق اإلنسان، 

  الديمقراطية والحكم

   بالمئة٤٠  ٣٦٣  ٣٧٩  ٢٥٩

  صفر بالمئة  ٢١٤  ٢١٣  ٢١٣  مصاريف إدارية
  صفر بالمئة  ١٨،٤٣٩  ١٨،٤٣٩  ١٨،٤٣٩  المجموع

  
 الخارجية،  وزارة٢٠٠٤يوليو /، جدول التمويل، تموز٢٢٠٧مكتب اإلدارة والموازنة، تقرير القسم : المصدر

قد ال تتوافق المجاميع بسبب تدوير : مالحظة/ ٢٠٠٥يوليو /، وضعية صناديق التمويل، تموز٢٢٠٧تقرير القسم 
  .األرقام

  
  تأثير إعادة التخصيصات

عكست إعادة التخصيصات التي أجراها نيغروبونتي استجابة حكومة الواليات المتحدة للظروف 
آما أنها أظهرت اإلدراك .  األمني الذي آان يزداد سوءًاالمتغيرة في العراق، وباألخص الوضع

ولكن آل تحويل في التمويالت آان . للحاجة إلى زيادة االستثمار في العملية السياسية في العراق
  .يسبب إلغاء او تقليص مشاريع مخططة للتنفيذ او يجري تنفيذها للبنية التحتية

  
إذ خسر نسبة تقارب من .  من غيره من القطاعاتآان قطاع المياه القطاع هو الذي عانى اآثر

مما أجبر إلغاء تنفيذ )  مليار دوالر٢٫١٥ مليار دوالر إلى ٤٫٢٥من (خمسين بالمئة من تمويله 
 آان قطاع الكهرباء القطاع الثاني الذي عانى اآثر من بقية القطاعات إذ )٣٦(.العديد من المشاريع

 ٥٫٤٧من (وق إغاثة وإعادة اعمار العراق الثاني خسر حوالي ربع أمواله المخصصة من صند
  .مما ولد تخفيضًا في تنفيذ مشاريع الطاقة المقترحة)  مليار دوالر٤٫٣٢مليار دوالر إلى 

  
أوقف هذا التخفيض تحقيق الزيادات المخصصة إلنتاج الطاقة الكهربائية وخفض اإلنتاج من 

ظر عن تخفيضات التمويل هذه للبنية بغض الن) ٣٧(. ميغا واط٢،١٠٠ ميغا واط إلى ٣،٤٠٠
التحتية، اعتقد نيغروبونتي وآايسي بحزم ان إعادة البرمجة ضرورية لتطبيق استراتيجيتهما 

الجديدة واعترفا بان رؤية سلطة االئتالف لم تعِط وزنًا آافيًا لألمن، وللديمقراطية، والستدامة 
  )٣٨(.المشاريع

  
ن والديمقراطية، دعمت التخصيصات المعاد برمجتها سوية مع الزيادات في التخصيصات لألم

 لكن هذه األموال، رغم انها شكلت بداية مهمة، )٣٩(.برامج استدامة جديدة عبر مختلف الوزارات
عالجت جزءًا فقط من حاجات التشغيل والصيانة للعراق وآما الحظت وزارة الخارجية، آانت 

  )٤٠(."ع البنية التحتية سوف تستغرق وقتًا طويًالعملية تنمية القدرات الدارة واستدامة مشاري"



 *١٧٠*  

  ١٧الفصل 
  التعاقد الطارئ وإدارة البرنامج

  
آنت نائب رئيس الوزراء المسؤول عن إعادة اإلعمار، وال زلُت 

أالقي صعوبة في فهم العمل الحقيقي للوآالة األميرآية للتنمية 
، (IRMO) ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق  (USAID)الدولية

 لدى فرقة منطقة الخليج (PCO)ومكتب العقود والمشاريع 
(GRD)*.  

  
  الدآتور برهم صالح

  ) حتى الوقت الحاضر٢٠٠٤(نائب رئيس الوزراء العراقي 
  
  

آافحت الواليات المتحدة في العراق من أجل إقامة أنظمة تعاقد وإدارة برامج متكاملة قد تستطيع أن 
وابتداًء من إنشاء مكتب إدارة . لفعالين على برنامج إعادة اإلعمارتؤمن التوجيه والدعم واإلشراف ا

، عانت مكاتب التعاقد وإدارة البرامج ٢٠٠٣أغسطس /البرامج لدى سلطة االئتالف المؤقتة في آب
المتعاقبة تحت وطأة مجموعات مختلفة من أنظمة التعاقد المعقدة، وسالسل السلطة المتضاربة، 

برنامج وأولويات إعادة اإلعمار المتغيرة، وأدى النقص في ضباط العقود والمتطلبات المتغيرة لل
المؤهلين، والتبديل المتواصل للموظفين، والممارسات اإلدارية الضعيفة للبرنامج، باألخص تلك 

وأخيرًا، لم يكن . المتعلقة بتأمين النوعية واإلشراف، بإضعاف الرقابة على مشاريع إعادة اإلعمار
  .قود أنظمة معلومات مالئمة لتعقب مسار العقودلدى ضباط الع

  
  عيوب العقود

يصف العقد الجيد . يبدأ آل مشروع إلعادة اإلعمار بتوقيع عقد يحدد توقعات الحكومة من المقاول
ينفذ المقاولون فقط ما ينص عليه العقد في بيئة . بوضوح العمل المطلوب وبرنامج اإلنشاء والموازنة

تدير الحكومة برامج ضان النوعية بغية التأآد من االلتزام بشروط العقد، . ييرتتوقع صدور أوامر تغ
  .ويدير المقاول برامج مراقبة النوعية للتأآد من ان عماله ينفذون متطلبات العقد بفعالية

  
، تولى العميد ستيفن سيا منصب رئيس النشاط التعاقدي لدى سلطة االئتالف ٢٠٠٤فبراير /في شباط
ورث مكتبًا آان . ب سيا معه خلفية من الخبرة في إدارة عقود وبرامج القوات المسلحةجل. المؤقتة

آانت . يعاني من نقص شديد في عدد الموظفين وغارقًا في مئات العقود من صندوق تنمية العراق
المشكلة األآبر ندرة موظفي العقود المؤهلين الذين يستطيعون تطوير متطلبات هذه المشاريع وبيانات 

  .لعملا
___________  

 ٢٠مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع الدآتور برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، * 
  .٢٠٠٦يونيو /حزيران



  *١٧الفصل  * 

 *١٧١*  

  
استنتج العميد سيا ان مكتب العقود لن يتمكن من إدارة الفيض المقترب من عقود صندوق إغاثة 

قام بسرعة بإعادة تنظيم وتوسيع المكتب الصغير ووظف اثني لذلك . وإعادة إعمار العراق الثاني
عشر شخصًا جديدًا شملوا احترافيين بالتملك يستطيعون آتابة بيانات عمل مما يحرر ضباط العقود 

للبحث " طلب العميد سيا أيضًا توظيف محامين إضافيين )١(.ويمكنهم القيام بمهمتهم في آتابة العقود
العقود بحيث ال يحصل تأخير في الشراء واإلنشاء بسبب نزاعات تتعلق في عيوب االلتماس ودعم 

أراد العميد سيا ان يتأآد من ان آل عملية التماس وتعاقد تلتزمان بالقانون الفدرالي ." بعملية التعاقد
  )٢(.للتملك وبالمتطلبات القانونية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

  
النقص : ديد من التحسينات، استمر العميد سيا يكافح لمواجهة مشاآل مألوفةعلى الرغم من تطبيق الع

فعلى سبيل المثال، . في الموظفين، اإلدارة الضعيفة للبرنامج وأنظمة غير مالئمة إلدارة المعلومات
 شخصًا وطوال سنة إقامته في العراق بقي ٦٩اقترح الرسم البياني للموظفين الذي وضعه توظيف 

   )٣(.الوظائف في مكتبه شاغرًاحوالي ثلث 

  

  العقود وأوامر المهمات
تناول فريق من البنتاغون عملية منح العقود االثني عشر الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

العراق الثاني ولكن مكتب إدارة المشاريع ومن بعده مكتب المشاريع والعقود خطط وأدار تنفيذ هذه 
نظيمية لمكتب إدارة المشاريع آان من المفروض على مقاولي إدارة بموجب الهيكلية الت. العقود

مشاريع القطاع، ممن هم من الشرآات الخاصة التي وظفت للمساعدة في إدارة مقاولي التصميم 
تسلموا مشاريع . أوامر مهماتوالبناء، تطوير شروط المشاريع وإعدادها للتنفيذ من خالل إصدار 

مكتب المشاريع والعقود ووضعوا شروط العمل، /كتب إدارة المشاريعإعادة اإلعمار التي حددها م
 اخذ مكتب التعاقد التابع للعميد سيا هذه المعلومات وطور أوامر مهمات )٤(.برامج العمل والموازنات

وفرت . مكتب المشاريع والعقود ان يخصصها إلى مقاولي اإلنشاءات/يستطيع مكتب إدارة المشاريع
  . ضمان النوعية للمشاريعفرقة منطقة الخليج

  
لم .  على انها آانت صعبة٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤أثبتت عملية تطوير وإدارة أوامر المهمات في عام 

يكن لدى مكتب العقود أية أنظمة معلومات او إدارة لتعقب أوامر المهمات بفعالية ولم يكن لدى مكتب 
طوير مجاالت جيدة للعمل آما آان لديه المشاريع والعقود معلومات آافية حول المشاريع المحتملة لت

عدد قليل جدًا من الموظفين الحكوميين المهنيين القادرين على التفاوض مع المقاولين لتحديد الشروط 
آانوا فعًال مشرفين على "حاول المشرفون في مكتب إدارة العقود ملء هذا الفراغ ولكنهم . الجيدة

  )٥(."اإلنشاء وليسوا مدراء برامج
  

سيا حل هذه المشاآل من خالل اجراء مراجعات تشمل البرنامج بكامله مع آافة ضباط العقود حاول 
آان لهذا اإلجراء العالجي بعض النجاح ولكن آان على سيا ان يتجادل . ومدراء البرامج والمقاولين

عبر  "بدًال من التفكير،" فضلوا بناء مرافق"مع مدراء البرامج في مكتب المشاريع والعقود الذين 
  )٦(."عملية ما قبل اإلنشاء ومنح أوامر المهمات

  
أندي بايلي، نائب رئيس مجموعة لويس بيرغر، التي حصلت على عقود إدارة البرامج لثالثة 

 اعتقد ان مفهوم إدارة -قطاعات هي المواصالت والنقل والبناء والتعليم والصحة، واألمن والعدل
مكتب المشاريع /قال ان مكتب إدارة المشاريع. نفيذه آان ضعيفًاولكن ت" بارعًا"التصميم والبناء آان 



  * التعاقد الطارئ وإدارة البرنامج*
 

 *١٧٢*  

باإلضافة إلى ذلك، آان هناك اختالفات . والعقود لم يمأل ال األنظمة وال العمليات المناسبة لدعم الجهد
فعلى سبيل المثال، طالب مكتب . بارزة بشأن الدور المناسب للمقاولين الذين خدموا آمدراء للبرامج

رقة منطقة الخليج بوجوب تنفيذ إشراف حكومي أوسع معتقدًا بان عددًا آبيرًا من المقاولين العقود وف
الطبقات العديدة " الحظ تقييم اجراء المفتش العام ان )٧(.آانوا يشرفون على أعمال مقاولين آخرين

المال لإلدارة بضمنها مقاولي إدارة البرامج جعلت من الصعب تحديد صاحب السلطة النهائية على 
  )٨(."والناس والمشاريع

  
  تحديات نظام المعلوماتية

نص تشريع إنشاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني على ان تقوم اإلدارة بتقديم تقارير إلى 
. الكونغرس آل ثالثة اشهر تحدث فيها المعلومات المتعلقة بالتكاليف المطلوبة إلآمال آل مشروع

يون دوالر لتطوير نظام الدارة البرامج ولتعقب تنفيذ المشاريع ولكن  مل٥٠خصص الكونغرس مبلغ 
مكتب المشاريع والعقود تخلف عن إنشاء قاعدة بيانات جيدة الدارة المعلومات لصندوق إغاثة وإعادة 

  )٩(.إعمار العراق الثاني
  

قب مسار  لم يجد أي برنامج الدارة المعلومات لتع٢٠٠٤عندما وصل العميد سيا في أوائل عام 
آان هناك نظام آمبيوتر موضوعًا في ". آان علينا ان نتدافع لتجميع نظام مؤتمت"وقد قال . المشاريع

   )١٠(."الصناديق، ولكن لم يتوفر أي شخص مؤهل ومسؤول يستطيع ان يرآب النظام لنا ويبقيه شغاًال
  

استعملت . انات خاصة بهافي غياب قاعدة بيانات مدمجة واحدة، أنشأت آل وآالة تنفيذية قاعدة بي
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية نظام إدارة الشؤون المالية والبرامج الخاصة بها بينما استعملت 

ونظرًا لعدم توافق هذه . وزارة الدفاع نظامها لتعقب مسار مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
يوم إلى مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق األنظمة آان على شخص من مكتب سيا ان يذهب في آل 

  )١١(.ومكتب المشاريع والعقود للتأآد من ان آل شخص حصل على نفس المعلومات حول آل عقد
  

، استجابة لعمليات التدقيق التي قام بها المفتش العام والتي افتقدت عدم وجود نظام ٢٠٠٤في عام 
 لدمج (IRMS)قود نظام إدارة إعادة إعمار العراق واحد الدارة المشاريع، انشأ مكتب المشاريع والع

 ومن خالل هذا النظام سعى مكتب المشاريع والعقود إلى )١٢(.البيانات حول آافة المشاريع في العراق
حل مكتب "التوثيق بين آافة أنظمة المعلومات اإلدارية غير المتساوية المختلفة من خالل تطوير 

 تجميع البيانات األساسية وبذلك يستطيع المدراء رؤية المدى الذي ينص على" المشاريع والعقود
 ولكن مضت سنوات عديدة قبل ان يكون لدى الواليات المتحدة نظام )١٣(.الكامل لنشاط إعادة اإلعمار

وجدت مراجعة الحقة أجراها المفتش العام ان . متكامل بصورة معقولة الدارة ورصد إعادة اإلعمار
أعاق عمل اآلخرين الذين يعتمدون على مجموعة "ك الدارة المعلومات عدم تطوير نظام متماس

 تمكن نظام إدارة إعادة إعمار العراق )١٤(.بيانات مكتب المشاريع والعقود ألغراض إعداد التقارير
  . بالمئة فقط من آافة مشاريع إعادة اإلعمار٧٠في نهاية األمر من تعقب مسار نسبة 

  
البناء الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار -قاولو عقود التصميم، جمع م٢٠٠٤خالل ربيع عام 

العراق بسرعة صفوفهم وانتشروا في العراق لكن معظم أوامر المهمات ألعمال اإلنشاء لم تكن 
وبينما آافح مكتب إدارة المشاريع ومكتب العقود لتطوير أوامر مهمات، استمرت . جاهزة بعد

 قدمت )١٥(.أعمال جديدة، في استيفاء تكاليف غير مباشرة عاليةشرآات اإلنشاءات، وهي تنتظر 
 مليون دوالر ٦٢٫١خالل هذه الفترة خمس شرآات تعمل بموجب عقود تصميم وبناء فواتير بقيمة 



  *١٧الفصل  * 

 *١٧٣*  

هذا نموذج صارخ .  مليون دوالر فقط لتكاليف اإلنشاءات٢٦٫٧لتكاليف غير مباشرة وفواتير بقيمة 
  )١٦(.خر في تنفيذ المشاريعلنطاق الهدر الذي سببه التأ

  
ومع ارتفاع التكاليف، ازداد توق السلطات المدنية والعسكرية في بغداد وواشنطن لرؤية بدء تنفيذ 

بمعزل عن تخفيض الهدر، أرادت هذه السلطات إظهار التزام الواليات . مشاريع إعادة اإلعمار
اء قدرات قوات األمن العراقية المتحدة تجاه العراق من خالل تحسين الخدمات األساسية، وبن

آما أملت أيضًا في قطع . ٢٠٠٥ومساعدة الحكومة العراقية المؤقتة على اإلعداد النتخابات عام 
الطريق أمام التمرد من خالل تزويد الكهرباء، المياه النظيفة وفرص العمل بينما تنشط في نفس 

اجبر هذا التمرد الجديد مكتب . راطيةالوقت التقدم االقتصادي وتعزز العمليات السياسية الديمق
، أي قبل ان "تحديدها بوضوح"المشاريع والعقود على إصدار أوامر المهمات بسرعة قبل ان يتم 

تصل الحكومة والمقاول إلى اتفاق رسمي حول ما يجب ان ينفذ وآم سوف تبلغ تكاليف العمل ومتى 
  )١٧(.سيتم االنتهاء منه

  
عندما ال يتوفر وقت آاٍف : في حالتين" عقود غير محددة الشروط"تسمح أنظمة العقود بإجراء 

للتفاوض حول عقد محدد بوضوح، او عندما يكون من الضروري االرتباط بالتزام يسمح ببدء العمل 
 وجدت عملية تدقيق أجراها )١٨(.ولكن بموجب القانون، يجب ان تحدد هذه العقود بوضوح. فورًا

العقود في العراق اعتقدوا خطًأ أن شروط التحديد الواضح ال تنطبق المفتش العام ان بعض مسؤولي 
هذا االفتراض غير الصحيح أدى إلى هدر ماليين . على أوامر المهمة المتعلقة بالعراق

  )١٩(.الدوالرات
  

   (JCC-I)إنشاء القيادة المشترآة للعقود في العراق 
وسطى للقوات المسلحة األميرآية ، أنشأت قيادة المنطقة ال٢٠٠٤نوفمبر /في تشرين الثاني

(CENTCOM) بصورة رسمية القيادة المشترآة للعقود في العراق لدعم عقود إعادة اإلعمار 
 عّين مساعد وزير الجيش لشؤون التملك، اللوجستيات والتكنولوجيا )٢٠(.والعقود العسكرية في العراق

عراق وعّين مساعدين رئيسيين له مسؤولين عن العميد سيا القائد الجديد للقيادة المشترآة للعقود في ال
العقود، أحدهما لإلشراف على العقود المتعلقة بالقوات المسلحة األميرآية واآلخر الدارة عقود إعادة 

تولت القيادة المشترآة للعقود في العراق مسؤولية إدارة آافة العقود المتبقية الممولة . إعمار العراق
ميم برنامج تدريب لمساعدة الوزارات العراقية وتقوية إجراءاتها من صندوق تنمية العراق وتص
يستمر سالح الهندسة في الجيش األميرآي في المحافظة على مكتبه . المتعلقة بالعقود والمشتريات

 لم يؤثر التغيير )٢١(.التعاقدي الموجود في واشنطن العاصمة مع وجود مجموعة في العراق تمثله
ميرآية للتنمية الدولية او على وزارة الخارجية التي استمرت في تحرير عقودها أيضًا على الوآالة األ

  )٢٢(.وإدارة أموال صندوق إغاثة  وإعادة إعمار العراق الثاني المخصصة لهما
  

  استراتيجية جديدة للعقود
د ، أعادت السفارة األميرآية تقييم الفائدة من استمرار استعمال العقو٢٠٠٤خالل أواخر صيف عام 
نقل برنامج . بناء الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني-الكبيرة على أساس تصميم

إعادة اإلعمار التشديد من المشاريع الكبيرة للبينة التحتية إلى برامج هادفة تدعم األمن والحكم 
البناء زائدًا الكلفة -يمباإلضافة إلى ذلك أثبتت العقود الموقعة على أساس التصم. والتنمية االقتصادية

  .انها مكلفة للغاية وتصعب إدارتها
  



  * التعاقد الطارئ وإدارة البرنامج*
 

 *١٧٤*  

بناء على أساس اما زائد الكلفة او على أساس -صدرت أوامر مهمة بموجب صيغة عقود وتصميم
بموجب العقود زائد ". رسم تحفيزي"سعر ثابت ولكنها آانت جميعها بالفعل عقود زائدًا الكلفة و

قات إلى المقاولين بغض النظر عما إذا آانت المشاريع قد اآتملت الكلفة آان يتم تسديد آافة النف
أما صيغة الرسم التحفيزي فتحدد الرسم الذي يستحقه المقاول باإلضافة إلى الرسم الثابت . بنجاح

البناء رسمًا -آان المقاولون العاملون في العراق يتلقون عادًة بموجب صيغة التصميم. المضمون
.  بالمئة١٢بالمئة وآان يحق لهم الحصول على رسم تحفيزي إضافي يصل إلى  ٣مضمونًا يبلغ نسبة 

   )٢٣(. بالمئة من مجموع تكاليف أي عقد١٥وبذلك يستطيع المقاولون آسب حتى نسبة 
  

في البيئة غير " دفتر شيكات مفتوح"بدت العقود زائد الكلفة في نظر البعض على انها تعادل 
 رد المقاولون على هذه الشكاوى بالتأآيد على ان )٢٤(.٢٠٠٤لعام المستقرة التي سادت في منتصف ا

آما ان الحكومة أهملت . تنفيذ المشاريع اإلنشائية في بيئة العراق الخطرة يبرز التكاليف العالية
فعلى سبيل المثال، آان لعدد آبير من العقود شروط تسمح للحكومة بتحويلها من . مراقبة التكاليف
، لكن مكاتب )بعد إآمال نسبة مئوية من أعمال التصميم(فة إلى عقود بسعر ثابت عقود زائدًا الكل

العقود الحكومية لم تطبق نصوص أحكام التحويل هذه، وآانت ُتقصى دائمًا عن العقود بمرور السنة 
  .األولى

  
أوامر أدت التكاليف العالية للعقود في نهاية األمر مكتب المشاريع والعقود إلى التوقف عن إصدار 

البناء على أساس تسليم غير محدود وآمية غير محدودة، –مهمات جديدة بموجب صيغة التصميم 
 إن )٢٥(.وان تبدأ التفاوض حول العقود مباشرة على أساس صيغة سعر ثابت مع شرآات عراقية

حسب القانون الفدرالي للتملك التي نص على تقديم عروض اقل عددًا " التملك المبسطة"قواعد 
 ألف دوالر، سمحت لضباط العقود بأن يمنحوا ٥٠٠يانات تكلفة اقل للعقود التي تبلغ قيمتها اقل من وب

عندما زاد الكونغرس حد التملك المبسط إلى مليون . بسرعة عقود عمل جديدة إلى مقاولين محليين
  )٢٦(.دوالر اصبح من الممكن اجراء المزيد من العقود المباشرة

  
البناء، وإلغاء التشديد على المشاريع -فعت التكاليف العالية لمقاولي التصميم، د٢٠٠٤في خريف عام 

الكبيرة للبنية التحتية، والمحاولة الجديدة إليجاد فرص عمل موظفي السفارة األميرآية إلى حث 
اعترض مدير . مكتب المشاريع والعقود على تحويل العمل من الشرآات الكبيرة إلى شرآات عراقية

اعتقادي المهني هو اننا : "آتب يقول. اريع والعقود تشارلي هيس على هذه المحاولةمكتب المش
سنصبح في وضع محفوف للغاية بالمخاطر إذا حاولنا نقل اآثر من آمية متواضعة من األعمال 

لقد ُمنحت األعمال إلى ). ما لم يتخلف المقاول عن األداء(الممنوحة بموجب عقود إلى آلية عقد آخر 
البناء بموجب عملية تنافسية آاملة ومفتوحة استنادًا إلى المعايير المقررة وقت منح - التصميممقاولي

  )٢٧(."العقد ولذلك يجب عدم تحويلها اآلن لتنفيذ أغراض اخرى جديرة
  

البناء العمل من خالل -اعتقد هيس انه بسبب المخاطر األمنية المتزايدة، اختار مقاول التصميم
البناء اصبحوا يعملون على مسؤوليتهم -مقاولو التصميم: "قال هيس. ن الباطنمقاولين عراقيين م

من . الخاصة إلنجاز العقد بغض النظر عما إذا تعاقدوا من الباطن مع شرآة او مع شرآات عديدة
جهة اخرى، وفيما نحن نحاول االنتقال إلى عقود مباشرة اآثر مع شرآات عراقية، تتحمل الحكومة 

 )٢٨(". اإلشراف على أعمال عدد اآبر من المقاولين من حيث التنفيذ وإدارة العقوداألميرآية خطر
  .لكن التغيير في استراتيجية إعادة اإلعمار اثبت في نهاية المطاف انه مفيد وبدأ بتقليص التكاليف

  



  *١٧الفصل  * 

 *١٧٥*  

  رصد التكاليف واألداء
ن اإلدارة األميرآية في نص قانون صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، طلب الكونغرس م

تزويد تحليل متواصل حول آلفة إنجاز آل مشروع ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
تحدد تقديرات الكلفة حتى اإلنجاز آمية العمل، الوقت والمال الضروريين إلآمال مشروع . الثاني

األميرآية تصميم نظام ينص  ولكن لم تتمكن سلطة االئتالف المؤقتة وال السفارة )٢٩(.يجري تنفيذه
  .على اجراء تحليل مترابط للكلفة حتى اإلآمال

  
استنتجت عملية . ساهم عدم وجود نظام متكامل إلدارة البرامج بدرجة مهمة في حصول هذا النقص

مكتب إدارة إعادة إعمار العراق آما مكتب المشاريع " ان ٢٠٠٥تدقيق قام بها المفتش العام في عام 
 فرقة منطقة الخليج، القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق والوآالة والعقود لدى

تخلفوا عن وضع منهجيات شفافة وموثوقة ) الهيئات التي تعد التقارير(األميرآية للتنمية الدولية 
  )٣٠(.تضمن أعداد تقارير الكلفة حتى إآمال المشروع

  
  قة منطقة الخليجمكتب المشاريع والعقود يندمج مع فر

عندما أنشئ في بادئ األمر مكتب إدارة المشاريع، آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي هو الذي 
يقوم بإدارة اإلنشاء وضمان النوعية لمشاريع البناء الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ي إدارة المشاريع خالل مراحل سالح الهندسة في الجيش األميرآي آان يملك خبرة أآبر ف. الثاني
آانت ) ٣١(.اإلنشاء واإلغالق، بتولى مسؤوليات إدارة آافة برامج البنية التحتية الممولة من الصندوق

، قدم مكتب المشاريع ٢٠٠٥في آذار مارس . وزارة الدفاع تنتظر دائمًا أن يقوم في نهاية األمر
، توقف مكتب ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول ١٤وفي . والعقود خطة للدمج مع فرقة منطقة الخليج

المشاريع والعقود عن العمل وأصبحت فرقة منطقة الخليج الهيئة الوحيدة المسؤولة عن اإلشراف 
على إآمال برنامج البناء الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الذي وضعته وزارة 

  )٣٢(.الدفاع
  

  التحرك ُقدمًا
ة وإعادة إعمار العراق الثاني، قامت الحكومة األميرآية بإصالح مع نضوج برنامج صندوق إغاث

. وإعادة تنظيم مكاتب إعادة اإلعمار في العراق محاولة منها لتحسين التنسيق داخل الوآاالت وبينها
لكن . وساعدت بعض التغييرات إيجابًا في تحقيق ذلك، مثل تشكيل القيادة المشترآة للعقود في العراق

 مثل إنشاء مكتب المشاريع والعقود ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق مع خطوط – تغييرات اخرى
  .السلطة الملتبسة، أطالت المشاآل الموجودة

  
أنشأت عمليات إعادة التنظيم المختلفة طبقات جديدة لإلدارة يتشابك فيها مدراء برامج القطاع العام 

خص بالمسؤولية النهائية، والسلطة، فيما ولكن لم تفوض عمليات اإلصالح أي ش. والقطاع الخاص
وآانت النتيجة وجود إشراف إداري وافر ولكن وجود . يخص البرنامج الكامل إلعادة اإلعمار

  )٣٣(.محاسبة ضعيفة
  

أّثرت مشاآل العقود وإدارة البرامج، مقرونة باالضطراب الذي أثاره التغيير التنظيمي الثابت، على 
يذ مشاريع في الوقت المحدد وضمن حدود الموازنة وإضافة إلى هذه قدرة شرآات اإلنشاء في تنف

.المشاآل العديدة آانت هذه الشرآات تبني في منطقة يجري فيها القتال



 *١٧٦*  

  ١٨الفصل 
  البناء في منطقة حرب

  
شعرت أنه علينا ان ُننفق آمية غير متكافئة من المال على شؤون 

 ان هذا األمر أصبح اآلن ُأدرك. األمن لكوننا أنشأنا البرنامج حينئٍذ
  .*واقعًا حقيقيًا، ولكن الكلفة بدت لي عالية، عالية جدًا

  
  السفير نيغروبونتي

  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(سفير الواليات المتحدة لدى العراق 
  
  

 جميع نواحي البرنامج األميرآي إلعادة إعمار ٢٠٠٥ و٢٠٠٤طال العنف المتصاعد خالل عامي 
تالف وأعضاء قوات األمن العراقية الوحيدين الذين آانوا ُيقتلون، فقد لم يكن أفراد جيش االئ. العراق

 شخص ٤٠٠ُقتل أآثر من . قضت هجمات المتمردين على حياة العديد من العاملين في إعادة اإلعمار
 الذين ١٤٧ومن بين المدنيين األميرآيين البالغ عددهم . ٢٠٠٥سبتمبر /غير عراقي بحلول أيلول

 استمر ارتفاع عدد )١(. مقاوًال على يد المتمردين١١٧، ُقتل ٢٠٠٥أآتوبر /األولُقتلوا حتى تشرين 
  )٢(.٢٠٠٨ بنهاية عام ١٣٠٠وفيات المقاولين غير العراقيين ووصل إلى 

  
البناء آما لمدراء البرامج -أبرزت البيئة الخطرة في العراق تحديات آبيرة بالنسبة لمقاولي التصميم

آان من غير الممكن في أحيان آثيرة تنفيذ مشاريع في مناطق . (PCO) في مكتب المشاريع والعقود
خطرة وآان من الصعب أآثر تحرير العقود التي تحتوي بيانات عمل محددة بصورة جيدة عندما آان 

وبصورة ُمماثلة لم يتمكن موظفو ضمان . موظفو المقاول ال يستطيعون زيارة موقع المشروع
  .ريع بسبب النزاع المتصاعدالنوعية مراقبة تقّدم المشا

  
  إعادة اإلعمار تحت النيران

فّجر العنف أيضًا العالقات بين المسؤولين األميرآيين عن إدارة اإلعمار، الذين أصبح انتقالهم إلى 
وأعاقت هجمات المتمردين . خارج المنطقة الخضراء ُمقيدًا بصورة متزايدة، ونظرائهم العراقيين

وأدى تهديد الموظفين العراقيين . لقوافل التي تنقل المواد إليها أعمال اإلنشاءعلى مواقع البناء وعلى ا
البناء ومقاولوها من تبدل الكبير -وعانت شرآات التصميم. إلى حصول توقفات متكررة في العمل

، أبطأت ٢٠٠٥بنهاية عام . للموظفين العراقيين بسبب تعرضهم للقتل أو هربهم للنجاة من العنف
منية المتدهورة بشدة تنفيذ األعمال ورفعت التكاليف في آل قطاع إعادة إعمار األمر الظروف األ

  .الذي هدد بالقضاء على المجهود الكامل
_________  

 مع سفير الواليات المتحدة السابق لدى العراق جون (SIGIR)مقابلة أجراها المفتش العام إلعادة إعمار العراق * 
  .٢٠٠٨فبراير / شباط١٢نيغروبونتي، 



  *١٨الفصل  * 

 *١٧٧*  

  
أدى النزاع المتزايد إلى تعديل برنامج إعادة اإلعمار بطريقتين مهمتين، أولها أنه آان على الواليات 

 لتمويل (IRRF2)المتحدة ان ُتعيد برمجة الموارد في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
لغاء مئات من المشاريع سببت عمليات إعادة البرمجة إ. التوسعة الهائلة لقوات األمن العراقية

، أي الفرق بين ما آان "ثغرة إعادة اإلعمار"المخططة والجاري تنفيذها مما أحدث ما آان سيسمى 
 والطريقة الثانية تزايد التكاليف األمنية المباشرة على آل )٣(.مخططًا له وبين ما جرى بناؤه بالفعل

 لتسع (SIGIR)لعام إلعادة إعمار العراق وجدت عملية فحص قام بها المفتش ا. عقد إلعادة اإلعمار
شرآات إنشاءات رئيسية منحت عقودًا بتمويل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ان 

 بالمئة من سعر العقود وضعف التقديرات األصلية التي أجراها ١٦٫٧تكاليف األمن شكلت نسبة 
  )٤(.مكتب إدارة البرامج

  
ألميرآية تزويد حماية أمنية للوآاالت الحكومية المدنية األميرآية لم تشمل المهمة العسكرية ا

 بحلول آانون )٥(.لذلك وظفت هذه المنظمات شرآات أمن خاصة لحماية موظفيها. والمقاولين
 مليون ٧٦٦، آانت الوآاالت الحكومية ومقاولو إعادة اإلعمار قد التزموا بمبلغ ٢٠٠٤ديسمبر /األول

 على الرغم من هذا اإلنفاق الكبير لم يكن لدى وزارة )٦(.ت أمن خاصةدوالر أميرآي إلى شرآا
 حول ما آّلفته هذه الشرآات بالفعل أو حول عدد ٢٠٠٥الخارجية وال البنتاغون بيانات آاملة في عام 

 شرآة أمن خاصة ٦٠تستطيع وزارة الدفاع أن ُتقّدر فقط بأن . األشخاص الذين وظفتهم في العراق
 ولكن من جهة أخرى، لم يكن ممكنًا للوآاالت المدنية )٧(. ألف شخصًا تقريبًا٢٥ت على األقل وظف

األميرآية أو المقاولين الذين وظفتهم هذه الوآاالت تنفيذ مهامهم دون الحماية التي أّمنتها هذه 
ر  مليا٥٫٣، انه تّم االلتزام بدفع مبلغ ٢٠٠٨وجدت مراجعة أجراها المفتش العام في عام . الشرآات

 مقاول أمن خاص لتزويد خدمات أمنية دعمًا لمشاريع وبرامج ممولة من الحكومة ٧٧دوالر إلى 
  )٨(.٢٠٠٣األميرآية منذ عام 

  
في مواجهة العنف المتزايد ضغطت الحكومة األميرآية لتنفيذ مشاريع رئيسية للبنية التحتية من أجل 

األميرآيون والزعماء المدنيون ان تستطيع أمل القادة العسكريون . تحسين تزويد الخدمات األساسية
لكن عمليات التدقيق . التعزيزات المساعدة في استدامة النجاحات العسكرية في الحرب ضد التمرد

المجاري الصحية والصحة /التي أجراها المفتش العام لبرامج رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء
يوليو / وتموز٢٠٠٤يونيو / يحقق بين حزيرانآشفت أن البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار لم

  . سوى تقدم محدود بسبب البيئة األمنية غير المستقرة٢٠٠٥
  

  قطاع النفط
 عملت شرآتان تعمالن بموجب (IRRF2)بموجب برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

وغ براون اند روت في عقود تصميم وبناء، وهما ائتالف شرآات بارسونز العراق في الشمال وآيل
الجنوب، على مشاريع نفطية إلعادة تأهيل خطوط األنابيب ومعامل تكرير النفط ومحطات فصل 

عملت شرآة آيلوغ براون اند روت من ضمن فريق المهمات . الغاز عن النفط ومرافق التصدير
 بحلول )٩(.٢٠٠٣مارس /إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي في الجنوب منذ الغزو في آذار

 مليار دوالر من األموال األميرآية ٢٫٧، آانت الواليات المتحدة قد قّدمت حوالي ٢٠٠٥يوليو /تموز
 مليار دوالر آخر من األموال العراقية، ومعظمها دفع إلى شرآة آيلوغ ٢٫٧المخصصة وحوالي 

لمكرر وتشكيل ِفَرق براون اند روت، إلعادة بناء البنية التحتية للنفط في العراق واستيراد الوقود ا
  )١٠(.أمن النفط وإصالح خطوط األنابيب وتزويد مساعدة فنية



  *البناء في منطقة حرب *
 

 *١٧٨*  

  
 ٢٫٥٤رغم االستثمار األميرآي المهم في قطاع النفط، هبط إنتاج النفط في العراق بعد أن وصل إلى 

 ٢٠٠٥يونيو / إلى حزيران٢٠٠٤يونيو /من حزيران. ٢٠٠٤سبتمبر /مليون برميل يوميًا في أيلول
 )١١(. مليون برميل يوميَا١٫٤ مليون برميل يوميًا وصّدر فقط ٢٫٢عراق نفطًا بمعدل أقل من أنتج ال

من األسباب التي ساهمت في هبوط إنتاج النفط البيئة األمنية المتدهورة، األداء غير المالئم للمقاول 
خارجية أن ، أبلغت وزارة ال٢٠٠٤أآتوبر / في تشرين األول)١٢(.والتغييرات المتكررة للبرنامج

األمن رفع التكاليف الُمقّدرة وسبب تأخيرات في مشاريع إصالح محطات تصدير النفط ومحطات 
  )١٣(.المضخات والضاغطات، ومعامل فصل الغاز عن النفط

  
، آان االنخفاض في مستويات إنتاج النفط والصادرات النفطية ناتجًا ٢٠٠٥يناير /في آانون الثاني

نابيب التي تعرضت للتخريب وعدم القدرة على تأمين سالمة بعض عدد ومواقع خطوط األ"عن 
ديسمبر والهجمات على خط األنابيب الشمالي / في آانون األول)١٤(".خطوط األنابيب االستراتيجية

 وأبلغت وزارة النفط العراقية )١٥(.أوقفت تمامًا آافة الصادرات النفطية من حقول النفط في آرآوك
 مليارات دوالر ٦ وألحقوا أضرارًا تتجاوز قيمتها ٢٠٠٤ هجومًا خالل عام ١٨٦ان المتمردين نّفذوا 

 موظف أمن واختصاصي فني بالنفط ١٣٨آما قتل ما ال يقل عن . بحقول النفط وخطوط األنابيب
  )١٦(.خالل هذه الفترة

  
  محطة معالجة المياه في آرمة علي

تخّلف مخططو إعادة . بت قطاع النفطآان األمن المشكلة الكبرى ولكن ليس الوحيدة التي أصا
اإلعمار بصورة ُمتكررة عن تنسيق مشاريع قطاع النفط، األمر الذي جعل من الصعب تحقيق أهداف 

ففي حقول النفط في جنوب العراق مثًال، جعلت سنوات من االستثمارات القليلة والصيانة . اإلنتاج
 المطلوب لضخ النفط إلى خارج الضعيفة من المستحيل المحافظة على الضغط تحت األرض

لكن المصدر . آان من الضروري ضخ المياه النظيفة في الحقول النتاج الضغط الكافي. األرض
 بوصة تنقل ٤٨الوحيد للمياه النظيفة آان محطة معالجة المياه في آرمة علي ومجموعة أنابيب بقطر 

  )١٧(.المياه من هذه المحطة إلى ثماني محطات ضخ
  

المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي مع شرآة آيلوغ براون اند روت عقدًا بقيمة وّقع فريق 
، آانت ٢٠٠٤أغسطس /وبحلول آب.  مليون دوالر لتجديد محطة معالجة المياه في آرمة علي٢٢٥

لكن . الشرآة قد أآملت معظم األشغال وأصبحت ست من ثماني محطات ضخ لحقن المياه تشتغل
. رة في األنابيب المتآآلة منع النظام من حقن الكميات الكافية من الماء في حقول النفطاألعطال المتكر

لم ينص العقد مع آيلوغ براون اند روت على إصالح أنابيب حقول النفط ولذلك أصدر مكتب 
، آان المشروع ال ٢٠٠٦ في منتصف عام )١٨(.المشاريع والعقود أمر مهمة آخر إلصالح األنابيب

 الفشل في إآمال مشروع آرمة علي )١٩(.التنفيذ بسبب التأخير الناتج عن تلف أنظمة التسليميزال قيد 
  .ساهم بدرجة ذات شأن في الحد من إنتاجية حقول النفط الجنوبية

  
 قلقًا بشأن تخلف شرآة آيلوغ براون  (PCO)، أصبح مكتب المشاريع والعقود٢٠٠٤في أواخر العام 

 أشغال إعادة التأهيل التي قامت بها في حقول النفط الجنوبية واإلبالغ اند روت عن التحكم بتكاليف
أو أبدى نيته بإنهاء العقد، ما لم تزود شرآة " إشعار عالجي"أصدر مكتب المشاريع والعقود . عنها

بعد ) ٢٠(.٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٢٩آيلوغ براون اند روت تفسيرًا أآثر تفصيًال للتكاليف بحلول 
ستة أشهر، تمكنت شرآة آيلو براون اند روت من إقناع مكتب المشاريع والعقود من انها انقضاء 



  *١٨الفصل  * 

 *١٧٩*  

لكن خالل هذه الفترة، قرر مكتب المشاريع . عالجت المسائل المتعلقة بالتكاليف بصورة ُمرضية
والعقود ان يبدأ عملية تحويل العقد إلى ائتالف شرآات بارسونز العراق التي آانت قد حصلت على 

، حشد ائتالف شرآات بارسونز العراق موارده ٢٠٠٥في ربيع عام .  قطاع النفط في الشمالعقد
واتجه إلى الجنوب لتقييم المرافق، وفي نهاية المطاف منح مكتب المشاريع والعقود إلى االئتالف 
الكثير من األشغال في قطاع النفط الجنوبي الذي آان باألساس ُمخصصًا لشرآة آيلوغ براون اند 

  )٢١(.روت
  

  معبر خط أنابيب الفتح
خالل الغزو الذي أسقط صدام حسين، فّجرت . آانت مشاآل قطاع النفط في الشمال ُتشكِّل تحديًا أيضًا

الواليات المتحدة بالخطأ جسر الفتح ودمرت خطوط األنابيب الخمسة عشر التي آانت تمر عبر نهر 
خام الرئيسي الذي يمتد من حقول النفط الغنية في شملت الخطوط الُمتضررة خط أنابيب النفط ال. دجلة

 ملم باتجاه جنوب غرب الفتح حيث يعبر نهر دجلة لتزويد أآبر معمل ١٠٠آرآوك ثم ينزوي مسافة 
 آان جسر الفتح يصل أيضًا حقول النفط بخط )٢٢(.تكرير في العراق ومحطة توليد الطاقة في بايجي

آّلفت خسارة هذه الوصلة المهمة . رة لتصدير النفط إلى ترآياأنابيب سيهان، الطريق الرئيسية المباش
 ماليين دوالر يوميًا للعراق وساهمت في إبقاء مستويات تصدير النفط أقل من المستويات قبل ٥مبلغ 

  )٢٣(.الحرب
  

، زارت مجموعة مهندسين من فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط ٢٠٠٣يونيو / حزيران٨في 
 (USAID)مثلين من شرآة آيلوغ براون اند روت والوآالة األميرآية للتنمية الدولية العراقي مع م

وشرآة بكتل موقع مشروع الفتح واستنتجت ان أسهل طريقة إلصالح خطوط األنابيب هي إعادة بناء 
أوصى المهندسون بأن تستعمل الوآالة األميرآية للتنمية . الجسر وترآيب األنابيب الجديدة عبره

ية عقدها مع شرآة بكتل إلعادة بناء الجسر على ان يستعمل فريق المهمات إلعادة تأهيل قطاع الدول
قّدر مهندسو فريق . النفط العراقي عقده الموّقع مع شرآة آيلوغ براون اند روت لترآيب األنابيب

 ٥ المهمات إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي ان الكلفة اإلجمالية للمشروع سوف تكون حوالي
 حصل أول )٢٤(.ماليين دوالر وقرروا ان إآمال األعمال سوف يستغرق ما بين شهرين وأربعة اشهر

سعت سلطة االئتالف . تأخير عندما قالت بكتل انها ال تستطيع البدء بتنفيذ األعمال لمدة شهرين
. د حل بديلالمؤقتة ووزارة النفط العراقية القلقتان بشأن تعرض الموقع لهجمات المتمردين، إليجا
الحفر "اقترح أحد خبراء سلطة  االئتالف المؤقتة في شؤون النفط استعمال طريقة فنية تسمى 

اثر حصوله على موافقة سلطة . الذي يفرض حفر نفق تحت النهر لتمديد األنابيب" باالتجاه األفقي
. لحفر األفقياالئتالف المؤقتة اتصل االستشاري بشرآة الني انك وهي شرآة أميرآية متخصصة با

 بوصة للنفط الخام خالل فترة ال تتعدى ستة ٤٠أشارت هذه الشرآة انه يمكن تمديد أنبوب بقطر 
  )٢٥(.أسابيع حسب ظروف التربة

  
درست سلطة االئتالف المؤقتة منح عقد وحيد المصدر إلى شرآة الني آي تبدأ تنفيذ العمل بسرعة 

 اند روت بإدارة عملية تنافسية للتعاقد من الباطن ولكنها بدًال من ذلك فوضت شرآة آيلوغ براون
 نشرت الشرآة عرض تنفيذ مشروع الفتح وتلقت ردود من أربعة مقاولين مؤهلين )٢٦(.للمشروع

  (Wilbros) مليون دوالر إلى ائتالف ويلبروس انك٥٠ومنحت عقد من الباطن بحوالي 
 آالف دوالر إلى شرآة ٢٠عقدًا بقيمة منحت شرآة آيلوغ براون اند روت أيضًا .  (Laney)والني

وصف تقرير شرآة فوجرو .  إلجراء تحليل جيولوجي فني لتربة الفتح(Fugro, Inc) فوجرو انك
جيولوجية المنطقة على انها ُمعقدة وأوصى ان تجري آيلوغ براون اند روت استكشافات الحقة 



  *البناء في منطقة حرب *
 

 *١٨٠*  

 إجراء الدراسات الميدانية، وآان هذا  قررت شرآة آيلوغ عدم)٢٧(.للحقل قبل ان تبدأ بالحفر األفقي
  .القرار مشؤومًا آما سوف يتبين مع الوقت

  
 ولكنهم رفضوا بدء العمل إلى ان يتم ٢٠٠٣أآتوبر /تّم تجميع المقاولين من الباطن في تشرين األول

وبنهاية آانون . جعلت نشاطات المتمردين المنطقة خطرة بدرجة متزايدة. إنشاء مخيم آمن في الفتح
، بدأ المقاولون بتنفيذ عملية الحفر األفقي فقط ليكتشفوا ان الطبقة الرخوة تحت ٢٠٠٤يناير /الثاني

 ٤٠سطح مجرى النهر تجعل من المستحيل حفر نفق بثقب آبير يكفي الستيعاب أنبوب بقطر 
  استمر المقاولون يحفرون خالل األشهر الخمسة التالية في الُطفال الصفحي المتفتت)٢٨(.بوصة

ألغت الوآالة . والحصباء الرخوة دون تحقيق أي نجاح ومع انهيار متكرر لألنفاق التي يحفرونها
. ، أي بعد سنة واحدة من بدء تنفيذه٢٠٠٤أغسطس /األميرآية للتنمية الدولية أخيرًا المشروع في آب

قعة، عزت آيلوغ براون اند روت الفشل إلى ظروف جيولوجية للطبقة تحت السطحية لم تكن متو
  )٢٩(.لكن تقرير فوجرو آان قد أثار هذه المسألة بالضبط

  
 وشرآة آيلوغ (USACE)وجد فريق تفتيش تابع للمفتش العام ان سالح الهندسة في الجيش األميرآي

. براون اند روت فشال في تأمين إآمال الدراسات الهندسية الضرورية قبل ان يبدأ تنفيذ المشروع
فشلت الحكومة آما فشل المقاول في إجراء األبحاث والتخطيط والتصميم : "ماستنتج تقييم المفتش العا

 مليون دوالر المخصص للمشروع ٥٧٫٧ولذلك فقد استنفذ مبلغ . وإدارة المشروع بصورة مالئمة
 وألن العقد آان عقدُا زائدًا الكلفة، لم )٣٠(." بالمئة فقط من نطاق الحفر قد أآملت٢٨بينما آانت نسبة 

لحكومة من استعادة دوالرات دافع الضرائب التي أنفقتها شرآة آيلوغ براون اند روت تتمكن ا
  .بصورة غير حكيمة، وبذلك تكون قد هدرتها على المشروع

  
  تحديات قطاع النفط

 تشكيل الطريقة التي يدير المشاريع بموجبها في قطاع النفط (PCO)أعاد مكتب المشاريع والعقود 
البناء، ويعود هذا األمر -ط التي تملكها الدولة مع خبرة مقاولي التصميمبدمج موارد شرآات النف

زودت شرآات التصميم . جزئيًا إلى المشاآل المتواصلة حول الكلفة مع شرآة آيلوغ براون اند روت
والبناء التصاميم الهندسية والمشتريات والدعم الفني في حين زودت الشرآات العراقية عمال 

هذه المقاربة التعاونية سمحت لمكتب المشاريع والعقود بتمديد ما تبقى من أرصدة . ومعدات اإلنشاء
 إلى قطاع النفط وبإآمال اإلصالحات على عدد (IRRF2)صندوق إغاثة واعادة إعمار العراق الثاني 

  )٣١(.أآبر من محطات فصل الغاز عن النفط
  

 مشروعًا في قطاع ٨٢ أوامر مهمات ل ، آان مكتب المشاريع قد حّدد نهائيًا٢٠٠٥بحلول ربيع عام 
إن .  مليون دوالر٣٢٣ مشروعًا آخر بقيمة ٥٥ مليون دوالر وآان يتفاوض حول ٧٨١النفط بقيمة 

التأخير في وضع الشروط النهائية لتنفيذ المشاريع الُمعلقة الخمسة وخمسين نتج عن تغيير في 
  )٣٢(.ين لتحّمل أعباء العملاستراتيجية التعاقد وعدم وجود العدد الكافي من الموظف

  
زيادة : عنى التشديد األميرآي على زيادة إنتاج النفط إهمال معالجة مسألتين مهمتين ومترابطتين

ولوجود رصيد . إمداد المنتجات النفطية المكررة واصالح نظام اإلعانات الحكومية لهذه المنتجات
رير، شجعت السفارة العراق على االستثمار قليل في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمعامل التك

 وصلت التقديرات إلعادة تأهيل نظام معامل التكرير الموجودة )٣٣(.في مشاريع لرفع مستوى قدرتها
   )٣٤(. مليارات دوالر٧في البالد إلى 
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احتاج العراق إلى تعزيز إمداداته من الوقود المكرر . آان النقص في الوقود المكرر مشكلة ُمحيرة

لكن مشاريع زيادة قدرات معامل التكرير ومشاريع تحسين . زيادة إنتاجه وتصديره للنفط الخامو
آانت مشاريع إنتاج النفط التي تدخل . اإلنتاج تنافست على نفس األموال المحدودة لدى وزارة النفط

ّيدت قدرة ولكن تلك الحصيلة ق. النقد بسرعة إلى خزائن الحكومة تنال عادة األفضلية على التكرير
العراق على تلبية احتياجات معامل التكرير فيه، األمر الذي زاد صعوبة إعادة بناء قطاع حيوي آخر 

  .الكهرباء: يعتمد بقوة على هذا الوقود
  

  قطاع الكهرباء
منذ بدء برنامج إعادة اإلعمار، آانت زيادة إنتاج الكهرباء في العراق تصل إلى مستويات ما قبل 

عندما بدأ السفير نيغروبونتي مراجعته االستراتيجية في . أولوية عليا للواليات المتحدةالحرب ُتشكِّل 
 مليار دوالر، التي ُتمّثل ٥٫٥٤، آانت التخصيصات المالية للقطاع البالغة ٢٠٠٤منتصف عام 

 ٢٫٧٩(تقريبًا ثلث تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، ُمقّسمة بين توليد الطاقة 
 ١٥٠(، نظام رصد وتحكم ) مليون دوالر٩٩٨(، التوزيع ) مليار دوالر١٫٥٥(، النقل )مليار دوالر
 خّفضت أوًال إجراءات إعادة البرمجة التي قام بها )٣٥(). مليون دوالر٥٠(، واألمن )مليون دوالر

اء ثم نيغروبونتي أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني المخصصة لمشاريع الكهرب
 نسبة عشرين بالمئة من تخصيصاته ٢٠٠٥يوليو /أعادتها، بحيث آان القطاع قد خسر بحلول تموز

، ٢٠٠٥مارس / وبحلول نهاية آذار)٣٦(.األصلية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
قية لتحسين  مليار دوالر من التخصيصات األميرآية واألموال العرا٥٫٧آان قد تّم تخصيص حوالي 

 حصل قطاع األمن فقط على أموال أآثر، وبالفعل شكلت هذه )٣٧(.البنية التحتية للكهرباء عبر العراق
  .األموال خمسة أضعاف ما ناله قطاع الكهرباء

  
مع ان البرنامج األميرآي إلعادة إعمار العراق حقق تقدمًا في إعادة بناء قطاع الكهرباء خالل 

، فقد آان معدل اإلنتاج اليومي للطاقة في العراق بحلول ربيع عام ٢٠٠٣و عام السنتين اللتين تلتا غز
 عزا مسؤولون أميرآيون هذا النقص إلى )٣٨(. ال يزال أدنى من مستوياته ما قبل الحرب٢٠٠٥

األمن، التخريب، النقص في الوقود المناسب لمرافق توليد الطاقة، : سلسلة من المشاآل المألوفة
ية المحدودة، عمليات التشغيل والصيانة غير المالئمة، إدارة ضعيفة للبرنامج وإلغاء القدرة الوزار

  )٣٩(.مشاريع بسبب تجاوز الكلفة المقررة وعمليات إعادة التنظيم
  

.  بناء إلعادة تأهيل وبناء شبكة الكهرباء في العراق-منحت الحكومة عقودًا إلى أربع شرآات تصميم
ائتالف شرآة : ل مكتب المشاريع والعقود ثالث من هذه الشرآات وهيأدارت وزارة الدفاع من خال

  لمشاريع توليد الكهرباء على مستوى الوطن، شرآة واشنطن غروب(FluorAMEC)فلور اميك 
 لمشاريع النقل والتوزيع في الشمال وشرآة  (Washington Group International)انترناشونال

  )٤٠(.لمشاريع النقل والتوزيع في الجنوب (Perini Corporation)بيرني آوربوريشن 
  

 مليار دوالر إلى شرآة بكتل لتنفيذ أشغال ١٫١منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عقودًا بقيمة 
 مشروع آهرباء خالل الفترة ٢٢ آان من المفروض أن ُتنّفذ شرآة بكتل )٤١(.في قطاع الكهرباء
عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام إلعادة إعمار  لكن ٢٠٠٥ و٢٠٠٣الممتدة بين عامي 

العراق والمفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وجدا ان مشاريع بكتل فشلت دائمًا في 
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 يوضح جهد شرآة بكتل في محطة الطاقة في الدورة، وهي من المرافق الرئيسية )٤٢(.تلبية أهدافها
  .ى بغداد، المشاآل التي واجهها مقاولو التصميم والبناء في قطاع الكهرباءالتي تزود الكهرباء إل

  
  محطة الطاقة في الدورة

 من شرآة بكتل إعادة تأهيل توربينين من (USAID)طلبت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
لينتج آل آان هذان التوربينين مصممين . التوربينات األربعة الموجودة في محطة الطاقة بالدورة

 ميغا واط، لكن بسبب الصيانة الضعيفة، لم يكن أي واحد منهما يعمل وقت الغزو ١٦٠واحد منهما 
 مخططة إلآمال ٢٠٠٣أغسطس / آب١بدأت شرآة بكتل العمل في المحطة في . ٢٠٠٣عام 

  أي بعد٢٠٠٥دفعت سلسلة من التأخيرات تاريخ اإلآمال إلى نهاية عام . المشروع خالل تسعة اشهر
أآثر من سنة من التاريخ المحدد لإلآمال وبلغت الكلفة اإلجمالية أربعة أضعاف الكلفة المقررة 

  )٤٣(. مليون دوالر١٢١٫١ مليون دوالر إلى ٣٤٫١ارتفعت من (
  

 ورفض موظفو الوزارة والمقاولون ٢٠٠٣تدهور الوضع األمني في موقع المشروع في أواخر عام 
 )٤٤(."مكانًا ممتازًا لقتلهم"آان مخيم المقاول في الدورة . إلى العملمن الباطن لشرآة بكتل الذهاب 

زادت شرآة بكتل أنظمة األمن ووافقت السلطات العسكرية على حراسة البوابة المؤدية إلى 
مع . المشروع، وهذا نموذج نادر خالل هذه الفترة عن تزويد القوات األميرآية أمن البنية التحتية

 انسحب عدة مقاولين من الباطن وآان على شرآة بكتل ان توظف دعمًا ٢٠٠٤ذلك، وبحلول صيف 
  .جديدًا للمشروع

  
، ولكن لم ٢٠٠٥يونيو /تّم اإلبالغ أن التوربينين في الدورة أصبحا آاملين بدرجة آبيرة في حزيران

ريبًا آان التوربين اآلخر جاهزًا تق )٤٥(.٢٠٠٦فبراير /يوضع سوى توربين واحد في الخدمة في شباط
ولكون المشروع قد تجاوز . قبل ان يصبح شغاًال بالكامل" نفخ البخار"ويحتاج فقط إلى عملية تدعى 

الموازنة قررت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تسليمه إلى الوزارة إلآمال اللمسات األخيرة 
  . لكن الوزارة لم تكن جاهزة لتشغيله او لصيانته)٤٦(.عليه

  
بسبب الصيانة " تعطل آارثي"، تعرضت إحدى الوحدات في الدورة إلى ٢٠٠٦أغسطس /في آب

نزعت الوزارة . الضعيفة لجهاز االستثارة الذي ُيشكِّل جزءًا أساسيًا يزود الطاقة إلى دّوار المولد
جهاز استثارة من وحدة أخرى الستبدال الجهاز المكسور وتّم تشغيل الوحدة بعد تصلحيها حتى 

/ سارع سالح الهندسة في الجيش األميرآي. ، عند حصول تعطل رئيسي جديد٢٠٠٧أبريل /نيسان
فرقة منطقة الخليج لتسليم المشروع وتمكن في نهاية األمر من وضع الوحدتين على الشبكة بنهاية 

 ولكن آان من الضروري إنفاق أموال أميرآية أآثر على هذا المشروع بعد تسليمه إلى )٤٧(.الصيف
  .العراقيين
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  اسات حاالت في الهدردر
 أجبرت التكاليف المتصاعدة وإعادة تخصيص أموال صندوق إغاثة ٢٠٠٥ و٢٠٠٤خالل العامين 

وإعادة إعمار العراق الثاني السفارة األميرآية على إلغاء أو تخفيض نطاق عدة مشاريع آبيرة تنفذها 
ات توليد طاقة جديدة شملت هذه المشاريع بناء محط. شرآتا بكتل وبيريني في قطاع الكهرباء

  .باإلضافة إلى إعادة خطوط النقل والتوزيع إلى العمل
  

 مليون دوالر إلعادة تأهيل ١٠٠٫٦ ألغت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مشروع بكتل وقيمته :بكتل
 من محطة الطاقة الحرارية في بايجي آجزء من إعادة التنظيم األولي لموارد ٥ و٤الوحدتين 
آان المفروض أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة إنتاج . اثة واعادة إعمار العراق الثانيصندوق إغ

 ميغا واط ولكن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أوقفت تنفيذ المشروع في أواخر ٢٧٥المحطة 
ة في ذلك الوقت آانت الوحد. ، أي بعد ثالثة أشهر بالضبط من المباشرة بتنفيذه٢٠٠٤سبتمبر /أيلول
تّم إنفاق .  بالمئة من قدرتها المقررة في التصميم٥٧ ميغا واط أي ما يعادل ١٢٥ تنتج حوالي ٤

  )٤٨(.حوالي سبعة ماليين دوالر على المشروع قبل إلغائه

  
أنهت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أيضًا جهدًا آبيرًا آخر لشرآة بكتل، وهو مشروع محطة توليد 

 مليون دوالر، بعد وضع استثمارات ٣٨١الغاز الطبيعي في المنصورية بقيمة الطاقة التي تعمل ب
 ٦٥تّم التعاقد مع شرآة بكتل إلنشاء محطتين آهربائيتين جديدتين في نقطة تبعد مسافة . آبيرة فيه

جرى اختيار الموقع بحيث تتمكن المحطة من الحصول على الغاز الطبيعي . ميًال شمال شرق بغداد
، بعد ورود طلب مستعجل من ٢٠٠٤فبراير /في شباط. نصورية لتشغيل توربيناتهامن حقول الم

سلطة االئتالف المؤقتة لتحقيق زيادة سريعة في إمداد الطاقة الكهربائية إلى بغداد، أسرعت الوآالة 
لكن أوقف تنفيذ المشروع في صيف . األميرآية للتنمية الدولية في تنفيذ المشروع مما زاد تكاليفه

   )٤٩(.على اثر أول عملية إلعادة برمجة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني. ٢٠٠٤
  

 ولكن ليس قبل ان تسلم شرآة ٢٠٠٥ُألغي مشروع محطة الطاقة في المنصورية نهائيًا في ربيع عام 
 مليون دوالر تغطي تكاليف إنشاء مخيم أساسي وشراء توربينات ٦٢٫٧بكتل فواتير للحكومة بمبلغ 

، نقلت الوآالة األميرآية للتنمية ٢٠٠٥يونيو /في حزيران. مولدات ومحوالت ومعدات أخرىو
الدولية معظم معدات محطة المنصورية إلى وزارة الكهرباء التي قالت انها سوف ترآب جميع هذه 

   )٥٠(.المعدات في مشاريع ُتنّفذ في منطقة النجف

  

 مليون ٥٠٠اع إلى شرآة بيريني عقدًا بقيمة ، منحت وزارة الدف٢٠٠٤مارس / في آذار:بيريني
دوالر ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني إلصالح خطوط النقل والتوزيع 

، استنتج مكتب المشاريع والعقود ان ٢٠٠٤لكن في أواخر العام . الكهربائي في جنوب العراق
اليف األمن، آانت عالية جدًا وبدأت تقلل من  وتتضمن تك–النفقات غير المباشرة التي تكبدتها بيريني 

في نهاية المطاف أنهى مكتب المشاريع والعقود نصف عدد أوامر . إصدار أوامر مهمات إلى الشرآة
تجاوزت بدرجة مهمة "المهمات الصادرة إلى شرآة بيريني بسبب اقتراحات أسعارها التي 

رامج الزمنية للشرآة الخاصة بتنفيذ القلق بشأن الب"وبسبب " الموازنات والتمويل المتوفر
  )٥١(".المشاريع

  
تسلمت . توّضح أوامر المهمة الصادرة إلى بيريني الُمتعلقة بمحطة التحويل في البصرة مشكلة الكلفة

 لتنفيذ ثمانية مشاريع لتحسين عمل شبكة توزيع ٢٠٠٤مايو /شرآة بيريني أمر مهمة في أيار
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 مليون دوالر ٣٦ موازنة بقيمة (PCO)شاريع والعقود خصص مكتب الم. الكهرباء في البصرة
تحّول محطات التحويل طاقة . إلعادة إنشاء خمس محطات تحويل والعادة تأهيل شبكة التوزيع

بفولتية عالية من خطوط النقل إلى طاقة بفولتية منخفضة ُتغذي خطوط التوزيع التي تمد الطاقة إلى 
  . المجتمعات المحلية

  
.  مليون دوالر١٠٥، قدمت شرآة بيريني عرضًا بقيمة هذه المشاريع قدره ٢٠٠٤يوليو /في تموز

وخّفضت . خفض عندئذ مكتب المشاريع والعقود نطاق المشروع ليشمل فقط تنفيذ محطة التحويل
، أنزلت ٢٠٠٤اآتوبر /بحلول تشرين األول.  مليون دوالر٤٤بيريني نتيجة ذلك عرضها إلى حوالي 

أآملت بيريني .  مليون دوالر وبدأ العمل٢٣يريني آلفة المشروع إلى حوالي مفاوضات جديدة مع ب
  )٥٢(. مليون دوالر٢٨٫٨ بكلفة بلغت ٢٠٠٥سبتمبر /إنشاء محطات التحويل في أيلول

 
 على محطات التحويل تبّين خاللها انه رغم ٢٠٠٦مارس /أجرى المفتش العام عملية تفتيش في آذار

التصميم، فإنها بقيت عاطلة عن العمل ألن وزارة الكهرباء تخّلفت عن ان اإلنشاء يستوفي معايير 
 وجدت زيارة الحقة قام بها المفتش العام )٥٣(.ترآيب خطوط النقل والتوزيع، حسب ما تم االتفاق عليه

، أي بعد أآثر من سنة ٢٠٠٦أآتوبر /ان محطات التحويل بدأت تعمل أخيرًا في شهر تشرين األول
  .ها من قبل شرآة بيرينيونصف على إآمال

  
أآتوبر أوامر مهمات إضافية إلى /يونيو وتشرين األول/أصدر مكتب المشاريع والعقود بين حزيران

شرآة بيريني لبناء المزيد من محطات التحويل وشبكات التوزيع في بابل، األنبار، ذي قار، النجف، 
. العقود الكثير من أوامر المهمات هذهلكن بنهاية السنة أنهى مكتب المشاريع و. أم القصر والبصرة

وجدت عملية تدقيق أجراها المفتش العام ان شرآة بيريني أآملت تنفيذ خمسة من أصل عشرة أوامر 
 مليون دوالر وان مكتب المشاريع والعقود ألغى ٥٠٠مهمة صادرة بموجب العقد الذي تبلغ قيمته 

 مليون دوالر إلى شرآة بيريني، ١٢٣ألمر مبلغ دفعت الحكومة في نهاية ا. أوامر المهمات المتبقية
 ماليين دوالر، مقابل عقد أنتج مشاريع ٨بما في ذلك تكاليف تجميع القدرات ورسم المكافأة البالغ 

  )٥٤(. مليون دوالر فقط٢٦مكتملة بقيمة 
  

  إستراتيجية متطورة إلعادة اإلعمار
 األميرآية أموال تحررت بفعل تخفيض ، توفرت لدى السفارة٢٠٠٤يناير /في أواخر آانون الثاني

نطاق عقود التصميم والبناء واستعملتها السفارة للمباشرة بتنفيذ برنامج نهوض سريع مع وزارة 
سعى البرنامج إلى زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية قبل إجراء االنتخابات المقررة في . الكهرباء

مال مشاريع بدأ تنفيذها خالل فترة والية سلطة ، وذلك من خالل إآ٢٠٠٥يناير /آانون الثاني
االئتالف المؤقتة، والتي سّلمت إلى الوزارة قبل إآمالها بسبب تجاوز تكاليفها المخصصات المقررة 

 يدرك مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ومكتب المشاريع والعقود بأن العراقيين ال يملكون )٥٥(.لها
التصميم " التحتية الجديدة ولذلك استمرا في االبتعاد عن طراز القدرة على إدارة وصيانة البنية

التي شددت ليس فقط على "  التسليم- التدريب–البناء " وتوجها نحو اعتماد مقاربة " التسليم-والبناء
إآمال المشروع بل وأيضًا على ضرورة ان يشترك العراق في تسديد تكاليف برامج التشغيل 

  .والصيانة
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  والمجاري الصحيةقطاع المياه 
 مليار دوالر لقطاع ٤٫٣٣خصصت الخطة األصلية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني مبلغ 

المياه ومنحته األولوية الثانية بعد قطاع الكهرباء بالنسبة للبنية التحتية، لكن المراجعة اإلستراتيجية 
 وخصص من الرصيد الُمتبقي )٥٧(.قطاع مليار دوالر من ال٢٫٢التي أجراها نيغروبونتي حذفت مبلغ 

واستعمل ما تبقى .  مليار دوالر إلى مشاريع لتزويد مياه الشرب النظيفة للسكان العراقيين١٫٥مبلغ 
من الرصيد إلنشاء أنظمة المجاري الصحية وتحسين أنظمة الري وإصالح قناة لمياه الشرب بطول 

   )٥٨(. إلى مدينة البصرة ميًال في جنوب العراق التي تزود مياه الشرب١٤٩
  

شرآة بكتل، وائتالف : عمل ثالثة مقاولي تصميم وبناء على تنفيذ المشاريع األميرآية للمياه وهم
، ٢٠٠٥بحلول صيف . فلور اميك، وائتالف بين واشنطن غروب انترناشونال وشرآة بالك اند فيتش

 مشروعًا إلعادة تأهيل أنظمة ٣٤يذ آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية آلفت شرآة بكتل بتنف
 مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٣٦٩المياه والصرف الصحي بقيمة 

 في هذه األثناء أصدر مكتب المشاريع والعقود أوامر مهمات ممولة من صندوق إغاثة )٥٩(.األول
ن غروب لتزويد مياه الشرب وإنشاء وإعادة إعمار العراق الثاني إلى ائتالف فلور أميك وواشنط

  )٦٠(.أنظمة المجاري الصحية ومساعدة العراق في إدارة موارده المائية
  

، آانت شرآة بكتل قد أآملت تنفيذ ثماني عشرة أمر مهمة إلصالح ٢٠٠٥يونيو /بحلول حزيران
 واسع إلمداد مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تأهيل محطتين لمعالجة المياه وإنشاء نظام

 مشروع مياه ُعهد تنفيذها إلى شرآة بكتل عانوا من ١٢لكن . المياه إلى مدينة في جنوب العراق
   )٦١(.تأخيرات ذات شأن

  
وجد مكتب المحاسبة . حددت عملية تقييم أجراها مكتب المحاسبة الحكومية عدة أسباب للتأخير

ة، أساءت عمليات التقييم األولية التي أجرتها سلطة الحكومية انه باإلضافة إلى التحديات األمنية الدائم
 بالمئة، األمر الذي ٥٠ و٢٥االئتالف المؤقتة للقطاع تقدير تكاليف مشاريع المياه بنسبة تتراوح بين 
آما أن المعدل العالي لتبديل . تتطلب إعادة تحديد نطاق العديد من المشاريع وإلغاء مشاريع أخرى

  )٦٢(.يف لموقع العمل قد ساهم أيضًا في التأخيرالموظفين واالنتقاء الضع
  

 مليون ٥٠٠وجدت عملية تدقيق أجراها المفتش العام للعقد الممنوح إلى ائتالف فلور اميك وقيمته 
، أنهى مكتب المشاريع ٢٠٠٤دوالر ان من بين أربعة أوامر مهمة ُمنحت إلى ائتالف فلور اميك عام 

 بسبب قيود التمويل التي أحدثها التأخير في تنفيذ ٢٠٠٥يوليو /والعقود اثنين بحلول تموز
 تضمن أمرًا المهمة اآلخران مشاريع مهمة بما في ذلك أآبر مشروع فردي للمياه )٦٣(.المشاريع

ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني وقد آان من المفترض ان يزود مياه الشرب 
  .ة ألف عراقي في منطقة الناصري٣٠٠إلى 

  
  نظام إمداد مياه الشرب إلى الناصرية

، منح مكتب المشاريع والعقود أمر مهمة لتنفيذ مشروع إمداد مياه الشرب في ٢٠٠٤أبريل /في نيسان
ولكن .  مليون دوالر١٢٠ و٩٠الناصرية مقدرًا آنذاك بان آلفة تنفيذ هذا المشروع سوف تتراوح بين 

، أدرك مدير قطاع المياه في ٢٠٠٤أغسطس /نشاء في آببعد ان باشر ائتالف فلور اميك بأعمال اإل
مكتب المشاريع والعقود ان آلفة المشروع سوف تكون أعلى من ذلك بكثير وانها قد تتجاوز 

في . أوصى المدير بدمج مشروعي مياه مجاورين في مشروع الناصرية. المخصصات المتوفرة



  *البناء في منطقة حرب *
 

 *١٨٦*  

ود القيمة النهائية ألمر المهمة للمشاريع ، وضع مكتب المشاريع والعق٢٠٠٥يناير /آانون الثاني
أدخلت خمسة تعديالت منفصلة خالل السنة مما رفع إجمالي الكلفة .  مليون دوالر١٧٢المدمجة بمبلغ 

، آان ائتالف فلور اميك ٢٠٠٧أآتوبر /بحلول تشرين األول.  مليون دوالر٢٤٤إلى أآثر بقليل من 
 مليون دوالر، أي بثالثة ٢٧٧قيين بكلفة نهائية بلغت قد أآمل مشروع الناصرية وسّلمه إلى العرا

  )٦٤(.أضعاف تقريبًا من الكلفة الُمقدرة وبعد حوالي سنتين من التاريخ المقرر
  

استنتج تقرير أعّده مكتب . أصبحت استدامة هذا المرفق الُمعقد لمعالجة المياه مسألة بحد ذاتها
النظرة للمدى الطويل بشأن استدامة مرافق المياه "، ان ٢٠٠٥سبتمبر /المحاسبة الحكومية في أيلول

 تأآدت مخاوف مكتب المحاسبة الحكومية في أواخر )٦٥(."العراقية الُمعاد إعمارها تبقى غير واضحة
، عندما قام المفتش العام بزيارة مشروع المياه في الناصرية ووجد انه يعمل فقط بنسبة ٢٠٠٧عام 

  . وذلك بعد ثالثة أشهر من تشغيله ونقله إلى السيطرة العراقيةعشرين بالمئة من قدرته الُمقررة
  

  نظام معالجة مياه الصرف في الفلوجة
اندلعت معارك شرسة بين المتمردين المدعومين من الّسنة وقوات االئتالف في الفلوجة في ربيع عام 

يرآيون على نوفمبر عندما سيطر المسؤولون العسكريون األم/ واستمرت حتى تشرين الثاني٢٠٠٤
 الف نسمة رغم ان المعارك أجبرت ١٨٠آان عدد سكان مدينة الفلوجة حوالي . المدينة في النهاية

نظرًا لعدم وجود أي نظام لمعالجة مياه الصرف فقد آانت . العديد من سكانها المدينة على الهرب
آانت مياه . هر الفراتآميات آبيرة من مياه المجاري غير المعالجة في المدينة ُتصرف ُمباشرة في ن

  )٦٦(.المجاري تسيل في الشوارع وتعّرض سكان المدينة إلى مشاآل صحة عامة خطيرة
  

حملة العنف الهادفة إلى زعزعة وضع الحكومة " محور"بعد أن اعتبرت أن مدينة الفلوجة تشكل 
ميرآية إطالق العراقية المؤقتة وإخراج القوات العسكرية األجنبية من البالد، أرادت السفارة األ

مشروع يستفيد منه سكان المدينة ويؤآد التزام الحكومة األميرآية بتعزيز الحياة في ذلك المعقل 
، أصدر مكتب المشاريع والعقود أمر مهمة بقيمة ٢٠٠٤يونيو / في حزيران)٦٧(.السني الُمحاصر

 مياه الصرف قد يخدم  مليون دوالر إلى ائتالف فلور اميك لتصميم وإنشاء نظام جديد لمعالجة٣٢٫٥
  .معظم أحياء المدينة

  
مسألة رئيسية لتحقيق المصالحة "أعطت السفارة األولوية لهذا المشروع واعتبرت على انه 

 بعد مضي )٦٩(. نص أمر المهمة على أن يكون تاريخ اإلآمال بعد ثمانية عشر شهرًا)٦٨(".الوطنية
هذا المشروع عندما زار مفتشو المفتش العام أربع سنوات آان العمل ال يزال جاريًا على تنفيذ 

  .الفلوجة لتقييم المشروع
  

واجه ائتالف فلور اميك مجموعة من المشاآل األمنية وهو يحاول تنفيذ نظام معالجة مياه الصرف 
منعه نشاط المتمردين من القيام بتقديرات مناسبة لموقع المشروع وجرح أحد أعضاء . في الفلوجة

آان على المقاولين أيضًا التعامل مع ُمعدات حربية غير متفجرة وأجهزة . اصفريق المسح بالرص
  )٧٠(.تفجير ارتجالية وعمليات الترهيب

  
استند المقاول في تصميمه إلى مخططات أعدتها شرآة هندسية . لكن لم ُيشكِّل األمن العقبة الوحيدة

 ُتعيد تدوير المياه التي تستعمل – ُتعرف بنظام الهور -عراقية لبرآة نموذجية لترسيخ مياه الصرف
والكلفة المتدنية والفعالية " البساطة"المزايا الرئيسية للنظام آانت . فيما بعد ألغراض الري
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، أبلغت وزارة البلديات واألشغال العامة السفارة األميرآية ٢٠٠٥أغسطس / لكن في آب)٧١(."العالية
كون من وحدات لمعالجة مياه الصرف مدمجة وأآثر  أن نظام الهور غير مقبول وأنها تريد نظامًا يت

 أمضى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ومكتب المشاريع والعقود األشهر الثالثة التالية )٧٢(.تطورًا
واخيرًا في تشرين . في التفاوض مع مسؤولي الوزارة حول النظام األنسب لمدينة الفلوجة

تحدة عن تصميم نظام الهور مع آافة االستثمارات التي ، تخّلت الواليات الم٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
 أدى هذا التغيير إلى )٧٥(.ُأنفقت في بنائه ووافقت على بناء نظام عصري أآثر الذي أراده الوزير

وأصبحت المسألة تتعلق بقدرة العراقيين على . زيادات آبيرة في اإلنفاق وحصول تأخيرات أآثر
، أنهت الحكومة األميرآية ٢٠٠٥سبتمبر /في أيلول. الجة المياهتشغيل مثل هذا النظام العصري لمع

أمر المهمة الممنوح إلى ائتالف فلور اميك لتنفيذ مشروع الفلوجة بسبب التقدم البطيء في العمل 
.  مليون دوالر، أي أآثر من نصف الكلفة اإلجمالية ألمر المهمة األصلي١٨٫٧وذلك بعد إنفاق مبلغ 
 مليون دوالر، ٧٩٫٣ مبلغًا إضافيًا بقيمة ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ميرآية بين عامي ثم أنفقت الحكومة األ

ُسحبت من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العرق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد وأموال صندوق 
 عقدًا آخر وقعت في معظمها مع شرآات عراقية في محاولة منها إلآمال ٤٥تنمية العراق، لتمويل 

  .متطلبات النظام
  

 لمشروع الفلوجة ان نظام معالجة مياه ٢٠٠٨وجدت عملية تفتيش أجراها المفتش العام في عام 
الصرف، عندما يكتمل نهائيًا سوف يخدم عددًا يقل عن ثلث العدد اإلجمالي لسكان المدينة وهو 

 ان عالوة على ذلك، تأآد للمفتش العام. المشروع المفروض منه ان يخدم آامل سكان مدينة الفلوجة
المشروع سوف يكلف ثالثة أضعاف سعره األصلي وانه سوف يكتمل متأخرًا فترة أربع سنوات عن 

آما تبقى مسائل خطيرة معلنة حول ما إذا آان العراقيون يستطيعون . التاريخ المقرر أصًال إلآماله
  )٧٤(.٢٠٠٩تأمين استدامة النظام بعد أن يبدأ العمل في ربيع عام 

  
  ةقطاع الصحة العام

 مليون دوالر لقطاع الصحة العامة في ٧٨٦خصص صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني مبلغ 
 مليون دوالر من المبلغ المخصص من صندوق ٤٣٩العراق، حددت سلطة االئتالف المؤقتة مبلغ 

 عبر  مرآزًا للعناية الصحية األولية١٥٠إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني لتمويل برنامج لبناء 
 مليون دوالر لشراء معدات طبية للعيادات ٢٩٧ مستشفى وخصصت مبلغ ١٧العراق وتجديد 

والمستشفيات، ووضع برنامج لوحدة نقالة لجمع عينات الدم، إعادة بناء أآاديمية العلوم الصحية، 
  .تدريب العاملين في مراآز الصحة األولية وتزويد مساعدة فنية إلى وزارة الصحة

  
 لم تؤثر أية )٧٥(.خمسين مليون دوالر إنشاء مستشفى عصري لألطفال في البصرةودعم مبلغ 

مع ذلك لم يواجه أي . قرارات إلعادة البرمجة اتخذها السفير نيغروبونتي على هذه التخصيصات
برنامج أميرآي واحد لإلنشاءات مشاآل أآثر عددًا من المشاآل التي واجهها جهد القطاع الصحي 

  .ًا للعناية الصحية األولية عبر العراق مرآز١٥٠لبناء 
  

برزت اختالفات أساسية بين مسؤولين أميرآيين ووزارة الصحة العراقية حول المقاربة المعتمدة في 
أراد الخبراء األميرآيون إبعاد العراق عن . مجال العناية الصحية مما أحبط تقدم القطاع منذ البداية

تند إلى المستشفيات والتوجه إلى نظام يشدد على العناية الصحية النظام الوطني للعناية الصحية الُمس
أعتقد الخبراء األميرآيون أن هذا التحول آان ضروريًا لضمان . الوقائية في المستوصفات المحلية

وصول فوائد العناية الصحية إلى مناطق ريفية حيث ال توجد إمكانية وصول إلى الخدمات الطبية 



  *البناء في منطقة حرب *
 

 *١٨٨*  

مجتمع الطبي المحلي العراقي هذا التحول وأّلحوا على مسؤولي إعادة اإلعمار  قاوم ال)٧٦(.األساسية
استعمال األموال األميرآية في تنفيذ إعمار وتجديد مستشفيات بدًال من إنفاقها إلنشاء مجموعة جديدة 

  .لم تولد اعتراضاتهم أي تأثير. من المستوصفات في األرياف
  

  برنامج عيادات الصحة األولية
 مليون دوالر إلى شرآة ٢٤٣بناء بقيمة -، منحت وزارة الدفاع عقد تصميم٢٠٠٤مارس /في آذار

 مرآزًا للعناية الصحية ١٥٠ مباٍن وزارية وبناء ٣ مستشفى، إصالح ١٧بارسونز ديالوير لتحسين 
 طلب العقد أيضًا من بارسونز تزويد وترآيب معدات للطب العام ولطب )٧٧(.األولية عبر العراق

، تلقت شرآة ٢٠٠٤مايو / في أيار)٧٨(. في آل واحد من مراآز العناية الصحية األوليةاألسنان
 مليون ٨٨بارسونز ديالوير ثالثة أوامر مهمات من مكتب إدارة البرامج بقيمة قدرت في البدء ب 

ية  مرآزًا في المنطقة الشمال٤٩ مرآزًا للعناية الصحية األولية في العراق األوسط، و٤٤دوالر لبناء 
لم يحقق البرنامج .  مليون دوالر إضافي٧٠قدرت تكاليف المعدات بحوالي .  مرآزًا في الجنوب٦٠و

  .أهدافه ألسباب عديدة
  

استنتجت عملية تدقيق قام بها المفتش العام ان شرآة بارسونز ووآاالت الحكومة األميرآية المسؤولة 
 المشاريع والعقود وسالح الهندسة في  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب-عن إدارة العقد

أشار المفتش العام إلى التبدل المتكرر جدًا بين . الجيش األميرآي، شارآوا في مسؤولية فشل البرنامج
الموظفين، واإلدارة الضعيفة للبرنامج، وضعف ضمان النوعية على انها العوامل األولية التي سببت 

، عمل على برنامج العيادات ثمانية ٢٠٠٥حتى نهاية عام  و٢٠٠٤مايو / من أيار)٧٩(.فشل البرنامج
مسؤولو عقود مختلفون وستة مدراء مختلفون للبرامج وخمسة رؤساء قطاعات مختلفون في مكتب 

 جعل هذا التبدل المستمر للموظفين من الصعب حل مشاآل عديدة برزت بين )٨٠(.المشاريع والعقود
  .ارسونز ووزارة الصحة العراقيةالمقاول، والحكومة األميرآية، وشرآة ب

  
وجد مدققو المفتش العام ان مدراء برنامج الحكومة األميرآية فقدوا القدرة على تعقب مسار تكاليف 

، خّفضت القيادة المشترآة للعقود في ٢٠٠٥سبتمبر /في أيلول. البرنامج وبرامج العمل المتعلقة به
بارسونز بأنها فقدت الثقة بقدرة الشرآة على العراق نطاق المشروع وأبلغت بصورة رسمية شرآة 

 أنهى مكتب المشاريع والعقود العقد )٨١(.تنفيذ المشاريع في مواعيدها المقررة وضمن حدود الموازنة
 مليون دوالر على البرنامج ١٨٦الن بارسونز أآملت فقط إنشاء ست عيادات في حين أنفقت مبلغ 

 بعد إنهاء العمل بعقد بارسونز آان ما يزيد عن )٨٢(). نهائيًا بالمئة من الكلفة المحددة٧٧أي حوالي (
 عيادة من العيادات التي ُبنيت جزئيًا قد أآمل بناؤها من خالل اللجوء إلى عقود مباشرة مع ١٠٠

  .شرآات عراقية
  

آشفت عمليات التفتيش التي أجراها المفتش العام لخمسة مراآز للعناية الصحية األولية في آرآوك 
استنتجت ." أثارت التساؤالت حول سالمة شاغلي األبنية"نشاء العيادات آان رديئًا بدرجة ان إ

عمليات التفتيش ان المراقبة غير المالئمة للنوعية وضمان النوعية من جانب المقاول وحكومة 
  )٨٣(.الواليات المتحدة على التوالي سببت عدم التحديد الصحيح للعيوب في اإلنشاءات وتصحيحها

  
 مليون دوالر لتسليم وترآيب معدات طبية إلى آل ٧٠ان لدى شرآة بارسونز أيضًا عقد بقيمة آ

مرآز من مراآز العناية الصحية األولية شملت آالت التصوير بأشعة اآس، طاوالت لفحص 



  *١٨الفصل  * 

 *١٨٩*  

المرضى، أّسرة المرضى، أجهزة تنفس، أجهزة إيقاف الرجفان القلبي، الحاضنات، آراسي عالج 
  )٨٤(.ضواء والخزائناألسنان، األ

  
  زوال عقود التصميم والبناء

األمن :  العديد من التحديات٢٠٠٥ و٢٠٠٤واجهت جهود إعادة اإلعمار عبر القطاعات خالل 
المتدهور، التكامل الضعيف للمشاريع، تعاون وقبول غير آاٍف من العراقيين، قدرات عراقية ضعيفة 

ارتفعت فجأة وبسرعة التكاليف . يفة للعقود والبرامجلتأمين استدامة المشاريع وإدارة أميرآية ضع
تّم تخفيض نطاق مشاريع . غير المباشرة بعد ان احتاجت آافة عقود إعادة اإلعمار إلى أمن متزايد

في الواقع انتهى آل مشروع بعد أن . عديدة ثم ُأعلن انها اآتملت بينما ُألغيت ببساطة عقود أخرى
  .ة ومتأخرًا جدًا عن الموعد المحدد إلنجازهتجاوزت آلفته الموازنة المخصص

  
، تجّنب مكتب ٢٠٠٥يونيو /بحلول حزيران. لكن حصل بعض التقّدم في تنفيذ بنود البرنامج أيضًا

المشاريع والعقود ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق والقيادة المشترآة للعقود في العراق عن طراز 
حّولت . يؤدي إلى اقتصاد في التكاليف وينمي القدرات العراقيةعقد التصميم والبناء األمر الممكن أن 

األموال التي ُأعيد تخصيصها إلى دعم مبادرات األمن، التشغيل والصيانة وبرامج تعزيز 
  .لكن بقيت قوات األمن العراقية بعيدة آل البعد عن الجهوزية لتنفيذ المهمة التي واجهتها. الديمقراطية

  



 *١٩٠*  

  ١٩الفصل 
   العراقية ومكافحة التمّردقوات األمن

  
أتذآر اليوم . ٢٠٠٤آانت األمور صعبة جدًا في خريف عام 

 من الجنود العراقيين آانوا يحاولون الذهاب ٥٥الذي ُقتل فيه 
آما ُنصبت ثالثة آمائن لباصات .. ألخذ إجازتهم من الموصل

محملة بالمجندين الذين آانوا قد أآملوا للتو فترة التدريب 
مجّرد تحديات ال نهاية . هم عائدون اآلن إلى منازلهماألساسي و

  .*لها خالل ذلك الوقت على جبهة األمن
  

  الجنرال ديفيد بيترايوس
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(قائد القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

  
  

ل السيادة في تغّير نطاق وطبيعة الدعم األميرآي لقوات األمن العراقية بصورة جذرية بعد نق
وبموجب أمر رئاسي تّم تكليف القوات المتعددة الجنسيات في العراق . ٢٠٠٤يونيو /حزيران

صممت هذه القوات برنامجًا جديدًا طموحًا لتدريب، . بمسؤولية تكوين قوات األمن العراقية
لقوات بمواجهة العنف المتصاعد عبر البالد، هدفت ا. وتجهيز، وتوظيف، ودعم القوات العراقية

المتعددة الجنسيات في العراق إلى تعزيز ُقدرات قوات األمن العراقية وفعاليتها آي تتمكن 
  .الحكومة العراقية في نهاية األمر تولي السيطرة على األمن في آافة المحافظات الثمانية عشر

  
ين قيادتين  مسؤولية قوات األمن العراقية ب(MNF-I)قّسمت القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

  مرؤوستين عهدت إلى القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
(MNSTC-I) وآّلفت القوات المتعددة الجنسيات .  مسؤولية تدريب وتجهيز قوات األمن العراقية
  )١(. بمسؤولية الرقابة العمالنية على الوحدات الُمدربة والُمجهزة (MNF-I)في العراق

  
  

  اجات األمن المتنامية للعراقاحتي
، أجرى فريق من الضباط العسكريين الرئيسيين تحت قيادة ٢٠٠٤أغسطس /يوليو وآب/في تموز

قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج آايسي، وقائد القيادة األمنية االنتقالية 
- حتى-الجنود"يمًا رسميًا عنوانه المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس، تقي

بدأنا بتصّور ما ُآنا ُنريد أن تفعله هذه القوات وما هي مهماتها : "قال بيترايوس". المهمة
وأغراضها؟ وفي المقام الثاني، استنادًا إلى فرضيات ُمعينة، ما هي أنواع القوات التي نحتاج 

  )٢("إليها؟ وآيف نقوم بتنظيمها؟
  

________________  
 (MNF-I)ابلة أجراها المفتش العام مع الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق مق

مارس / آذار٢ في العراق بتاريخ  (MNSTC-I)والقائد السابق للقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات
٢٠٠٨.  



  *١٩الفصل * 

 *١٩١*  

  
 لمكافحة التمرد العنيف الذي آان يهدد استنتجت عملية التقييم ان القوات العراقية غير جاهزة

آانت البالد بحاجة ُمّلحة لعدٍد أآبر من القوات، من الشرطة . آنذاك الدولة الديمقراطية الناشئة
  .والجيش، تكون ُمدربة، وُمجهزة، وجاهزة لعمليات مكافحة التمرد

  
ة بحيث تتعامل مع صممت سلطة االئتالف المؤقتة الشرطة العراقية والقوات العسكرية العراقي

لم ُتدرب ولم ُتجهز قوات الشرطة لمواجهة . المهمات األرضية في تطبيق القانون والدفاع الوطني
المتمردين المجهزين بأسلحة ثقيلة والجيدي التنظيم آما لم ُتعّد الجيش العراقي لتأمين األمن 

 ان قوات األمن  جعلت من الواضح٢٠٠٤أبريل /االنتفاضات التي جرت في نيسان. الداخلي
 فكان من الضروري فورًا )٣(.العراقية لم تكن تملك القدرة على القتال الناجح للتمرد المتنامي

  .إجراء تغيير ذي شأن في هذا السياق
  

دعت القوات المتعددة الجنسيات في العراق إلى تنفيذ ثالث مبادرات رئيسية لتعزيز هيكلية قوات 
.  ألف عنصر١٣٥ ألف إلى ٩٠د خدمة الشرطة العراقية من زيادة عدد أفرا. األمن العراقية

 آتيبة إلى فيلق الدفاع المدني العراقي، الذي ُأعيدت تسميته بالحرس الوطني ٣٠وإضافة 
ومضاعفة عدد عناصر قوات مراقبة الحدود إلى .  آتيبة٦٥العراقي، ليبلغ عدد الكتائب اإلجمالي 

خطة إلى إيصال العدد اإلجمالي للعناصر الُمدربة  بصورة إجمالية، دعت ال)٤(. ألف عنصر٣٢
 على ان تحصل آافة قوات األمن العراقية تقريبًا على )٥(. ألف عنصر٢٧١والمجهزة إلى حوالي 

  .تدريبات لمكافحة التمرد، بدءًا من أفراد الشرطة المحلية وصوًال إلى قوات العمليات الخاصة
  

 أجراها السفير نيغروبونتي لمخصصات إعادة إعمار تأثرت بقوة المراجعة اإلستراتيجية التي
العراق باالستنتاج الذي توصل إليه الجنرال آايسي والجنرال بيترايوس الذي أآد على ضرورة 

خصص قانون إنشاء صندوق . )٦(وجود قوة عراقية أآبر حجمًا لمكافحة التمرد المتنامي في البالد
 مليار دوالر من مجموع تخصيصاته البالغة ٣٫٢٤إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني مبلغ 

 مليار دوالر لدعم قوات األمن العراقية، لكن التوسيعات لتلبية متطلبات األمن التي ١٨٫٤٤
الذي أجرته القوات المتعددة الجنسيات في العراق خلقت " المهمة- حتى-الجنود"اقترحها لتقييم 

إعادة تخصيص أجراه السفير نيغروبونتي قيمته  آان أول )٧(.فورًا ضرورة تأمين أموال إضافية
  )٨(. مليار دوالر تحول لتعزيز قوات األمن١٫٨١

  
  تنمية القدرات العراقية

 تحديات ضخمة في (MNSTC-I)واجهت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
أ شراء المعدات خلف التدريب وآان تلك:  للقيام بمهماتها العديدة(ISF)إعداد قوات األمن العراقية 

آان الجنرال بيترايوس، قائد القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات . اإلسناد اللوجستي غائبًا
في العراق ُيدرك بأن بناء مؤسسات لتمكين قوات األمن العراقية من السيطرة الميدانية قد يكون 

يترايوس بتحسين المرونة والتمويل وقدرة التعاقد لدى القيادة  بدأ ب)٩(.مؤلمًا جدًا جدًا وصعبًا جدًا"
األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق مما سمح لها بتحقيق زيادة سريعة في معدل 

 أنشأت هذه القيادة أوًال آليات مرنة للتعاقد على الشراء واإلنشاء، )١٠(.توسيع قوات األمن العراقية
نوعة من الوآاالت العسكرية آالقيادة المشترآة للعقود في العراق، وسالح تعمل مع مجموعة مت

الهندسة في الجيش األميرآي، ووآالة اللوجستيات في وزارة الدفاع، ومرآز القوات الجوية 
 الزيادة في قدرة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق التي )١١(.لالمتياز البيئي

 (IRMO) ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق (PCO) تجاوز مكتب المشاريع والعقود مكنتها من
لتوظيف عدد اآبر من ضباط العقود ووآالء الشراء من قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة 



 *ومكافحة التمّرد قوات األمن العراقية * 
 

 *١٩٢*  

وآما الحظه الجنرال بيترايوس فيما .  أضافت إلى مرونة التعاقد)١٢(.(CENTCOM)األميرآية 
  .ستراتيجية إلى االقتصاد في النفقاتبعد، أدت هذه اإل

  
، آانت نشاطات تنفيذ مشاريع اإلنشاءات األمنية تجري على ٢٠٠٤أآتوبر /بحلول تشرين األول

تقدم العمل بسرعة في القوات العسكرية في الكسيك، النعمانية، الطليل وآرآوك . قدٍم وساق
يات للشرطة أو ُأعيد تجديد أآاديميات ُبنيت أآاديم. واآتمل إنشاء القاعدة البحرية في أم القصر

جرى توسيع . موجودة في آل من الموصل، بغداد، السليمانية، الحلة، الكوت، األسد، والبصرة
معسكر التاجي الستقطاب قوات الشرطة الخاصة من النخبة الجديدة وبدأ إنشاء مئات من مراآز 

  )١٣(.الشرطة عبر البالد
  

من العراقية بالمعدات، وبدأ تنفيذ العقود التي ُمنحت في وآذلك جرى تسريع تجهيز قوات األ
 سيارات، حوالي ٣١٠ تلقى الحرس الوطني العراقي ٢٠٠٤وفي صيف عام . ٢٠٠٤أوائل العام 

 ومعدات أخرى PKM مدفع رشاش نوع ٩٦٩ وAK-47 ألف بندقية هجومية آالشينكوف ٣٠
يضًا بضمنها شاحنات، سيارات رباعية  بدأت قوات وزارة الداخلية تستلم معدات أ)١٤(.ضرورية

، أجهزة السلكية وسترات Glock، مسدسات نوع AK-47الدفع، بنادق هجومية نوع آالشينكوف 
  )١٩(.واقية

  
  تحويل قوات األمن العراقية

نمت بسرعة القوات المسلحة العراقية ودوائر الشرطة العراقية خالل النصف الثاني من عام 
مت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق وحدات نّظ. ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٤

  .جديدة تملك قدرات أعظم مما جعل مشارآة العراقيين في نشاطات مقاتلة المتمردين ممكنة
  

  وزارة الداخلية
آانت سلطة االئتالف المؤقتة قد تصورت دوائر الشرطة العراقية آقوة تقليدية لفرض القانون 

عكست هذه الرؤية نموذجًا النضباط . حاسب على أعمالها على يد السلطات المحليةوالنظام ُت
المجتمع تكون فيه المهمة األولية لقوات الشرطة تثبيت حكم القانون من خالل إجراء تحقيقات 

وآما هو الحال في معظم حاالت التمرد ) ١٦(.جنائية، واستجواب الشهود، وتوقيف المشتبه بهم
وبمواجهة أعداء مسلحين بأعِتدة ثقيلة . طة تتحمل الوطأة العظمى للعنفآانت قوات الشر

ومحفزين بقوة، عانت قوات األمن العراقية من عدد آبير من اإلصابات ومن ارتفاع في معدالت 
: قّوض التمرد أيضًا قوات األمن العراقية بطرق أخرى. ٢٠٠٤الفارين من الخدمة في عام 

المعنويات، وارتفاع وتيرة الهجمات آلها أبقت العديد من الضباط انقطاعات في التدريب، تدنى 
  )١٧(.محصورين في مراآز قواعدهم

  
، الذي أجرته قيادة القوات األمنية "المهمة- حتى-الجنود"آان أحد االستنتاجات الرئيسية من تقييم 

ريب أفضل االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق هو ان الشرطة العراقية بحاجة إلى تد
ولذلك أوصى بيترايوس بنقل تخصيصات أخرى . تطّلب ذلك تأمين تمويل أآبر. ومعدات أآثر

من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني لدعم القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات 
ال مبلغ  مليون دوالر إلآم٨٤٩٫٣ ُأعيدت برمجة مبلغ ٢٠٠٤يونيو / في حزيران)١٨(.في العراق

.  مليار دوالر الذي جرى نقله لتحسين تدريب، وتجهيز، واستخدام عناصر الشرطة١٫٠٤
أضافت أيضًا القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق دورات تدريب متخصصة في 

مج  ُدمجت البرا)٢٠(.القيادة، الشؤون الداخلية، التفاوض، التحقيقات والسيطرة على الجماهير
الجديدة التدريب لمكافحة التمرد مع دورات في تعلم مهارات الحماية الشخصية ومكافحة 

   )٢١(.اإلرهاب



  *١٩الفصل * 

 *١٩٣*  

  
حققت جهود سلطة االئتالف المؤقتة لتشكيل الوحدات شبه العسكرية للعمليات الخاصة التابعة 

وارئ، المستندة آانت وحدات االستجابة السريعة في حالة الط. لوزارة الداخلية نتائج الحد األدنى
 جيدة التدريب والتجهيز ولكن بحلول (SWAT)إلى فرق المهمات الخاصة والتكتيكات األميرآية 

أنشأت القيادة .  وحدة منها فقط جاهزة لالشتراك في العمليات٤٠ آان عناصر ٢٠٠٤يوليو /تموز
فية من الشرطة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ووزارة الداخلية وحدات إضا

، وتتألف من "قوات الشرطة الخاصة"مسلحة بسالح ثقيل ومدربة خصيصًا ُأطلق عليها اسم 
أعيد تنظيم هذه . مغاوير قوات الشرطة الخاصة، والشرطة المؤللة، وآتائب حفظ النظام العام

  . ٢٠٠٦أبريل /القوات تحت اسم الشرطة الوطنية في نيسان
  

وزير الداخلية، بيان جابر، وحدة مغاوير قوات الشرطة الخاصة،  أنشأ ٢٠٠٤سبتمبر /في أيلول
 وعندما شاهد الجنرال )٢٤(.وهي قوة شبه عسكرية من النخبة للدعم األهلي لمكافحة التمرد

بيترايوس عرضًا لقدرات أفراد هذه الوحدة تأثر جدًا وخصص أمواًال إضافية من القيادة األمنية 
لدعم هذه الوحدة، ونّظم دورة تدريب مكثفة لمدة ستة أسابيع في المتعددة الجنسيات في العراق 

  )٢٥(.أآاديمية مغاوير الشرطة الخاصة الموجودة في شمال بغداد
  

أنشأت وزارة الداخلية أيضًا قوات الشرطة المؤللة للرد واالنتشار السريع، وللحفاظ على األمن 
دريب على العمليات، والمواصالت، بدأ الت. في مواقع ثابتة، ولعمليات التطويق والتفتيش

 بعد ان تم تدريب )٢٦(.٢٠٠٤نوفمبر /والصيانة في القاعدة العسكرية في التاجي في تشرين الثاني
هذه القوات ُأسكنت في ثكنات يقع معظمها في بغداد ومحيطها حيث آانت تجري عمليات 

المؤدي إلى " ييق االيرلندالطر"عسكرية مؤللة لتأمين سالمة الطرق ذات األهمية الكبيرة مثل 
 منحت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق عقدًا بقيمة )٢٧(.مطار بغداد الدولي

  )٢٨(. مليون دوالر لبناء مرافق دائمة لقوات الشرطة المؤللة٤٣٫٩
  

انت هذه قوات آ. أآملت آتائب النظام العام قوات نخبة األمن المدني التابعة لوزارة الداخلية
مسلحة بدرجة أخف قليًال مخصصة للتدخل في حاالت ال تحتاج إلى قوات ذات قدرة قتالية أعظم، 

 مع ان آتائب النظام العام نفذت )٢٩(.مثل مغاوير الشرطة الخاصة، وقوات الشرطة المؤللة
معادية عمليات ضد التمرد فقد ُنّفذت بصورة أولية مهمات الشرطة التقليدية في البيئات ال

 في القاعدة ٢٠٠٤سبتمبر / بدأ أول برنامج تدريب لهذه الكتائب في أواخر أيلول)٣٠(.للغاية
نوفمبر، فشكلوا / طالب في منتصف تشرين الثاني١١١٠العسكرية في النعمانية وتخّرج حوالي 

  )٣١(.عناصر أول ثالثة من آتائب للنظام العام
  

  وزارة الدفاع
ن تحت إشراف وزارة الدفاع بدرجة دراماتيكية خالل العامين ازداد حجم وقدرات قوات األم

 من ثالث ِفَرق إلى عشر ِفَرق وضمت (IAF)نمت القوات المسلحة العراقية . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤
، الذي آان يعرف سابقًا باسم قوات الدفاع المدني، آما شكلت (ING)الحرس الوطني العراقي 

ققت القوات العراقية الخاصة بالعمليات قدرات ح. الوزارة وحدات ُمتخصصة لمكافحة التمرد
آانت قوات . أآبر واتخذ سالح البحرية العراقي وسالح الجو العراقي أولى خطوات التشكيل

 (CJTF-7)٧- ُمبادرة رئيسية لقوات المهمات الموحدة المشترآة(JCDC)الدفاع المدني العراقية 
 عندما فّر من الخدمة نصف ٢٠٠٤بريل أ/ولكنها تصّرفت بشكل آارثي خالل انتفاضات نيسان

أعاد القادة المحليون تشكيل معظم هذه القوة تحت اسم الحرس الوطني . عدد عناصرها تقريبًا
 ونّفذوا إجراءات جديدة للتدقيق والتدريب بغية جعل هذه القوة موثوق بها وفّعالة (ING)العراقي 

  )٣٢(.أآثر



 *ومكافحة التمّرد قوات األمن العراقية * 
 

 *١٩٤*  

  
 إلى ان قوات الحرس ٢٠٠٤التي ُأجريت عام " مهمة ال- حتى–الجنود "أشارت عملية التقييم 

أعاد الكونغرس، نزوًال عند طلب السفير . الوطني آانت ضرورية لجهد مكافحة التمرد
 مليون دوالرًا من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٤٤٢نيغروبونتي، تخصيص مبلغ 
 آتيبة ٤٥ من أصل ٤٢، آانت ٢٠٠٥يناير / وبحلول آانون الثاني)٣٣(.الثاني لدعم تنمية هذه القوة

 بالمئة، مشكلة استعادة رئيسية لعافيتها ٧٠من الحرس الوطني العراقي ُمزودة بالعناصر بنسبة 
 وتّم االعتراف باالحترافية المتزايدة لقوات الحرس الوطني في )٣٤(أبريل/منذ انهيارها في نيسان

ومة العراقية المؤقتة انها سوف تدمج هذه القوات ، عندما أعلنت الحك٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٦
  )٣٥(.في الجيش العراقي

  
شّكلت وزارة الدفاع، على خطى وزارة الداخلية، وحدات خاصة جديدة لمكافحة التمرد اثر 

 التي بدأت (IIF)، أطلقت عليها آنذاك اسم قوة التدخل العراقية ٢٠٠٤أبريل /انتفاضات نيسان
 مع انها آانت أصغر حجمًا من قوات الحرس )٣٦(.٢٠٠٤يونيو /نتعمل في بغداد في حزيرا

تلقى أفراد . الوطني العراقي، ُشّكلت قوة التدخل العراقية خصيصًا لتنفيذ عمليات مكافحة التمرد
القوة تدريبًا إضافيًا لمدة خمسة أسابيع، مع ُمعدات أفضل ودعمًا تكتيكيًا أوسع من الفيلق المتعدد 

  )٣٧(.(MNC-I)اق الجنسيات في العر
  

. آان سالح الجو وسالح البحرية الناشئين هما المكونين األضعف في القوات المسلحة العراقية
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، تنفيذًا للخطة األصلية لسلطة االئتالف 

 ثابت، معتبرة على أن هذه المؤقتة، لم ُتجهز سالح الجو بمقاتالت أو قاذفات قنابل ذات جناح
، وبدًال من ذلك أيدت "غير ضرورية وغير قادرة على التأثير في الحرب ضد التمرد"الطائرة 

، آانت طائرتان عراقيتان من ٢٠٠٤أغسطس / بحلول آب)٣٨(.تزويد طائرات استطالع ونقل
حقت بخطوط سالح الجو العراقي لالستطالع تقومان بعمليات تقييم من الجو لألضرار التي ل

ويضبط سالح البحرية الناشئ الممرات المائية لمنع علميات التهريب . األنابيب العراقية
والنشاطات األخرى غير الشرعية ولحماية موانئ العراق والمنشآت النفطية على الخليج 

سالح البحرية العراقية، مثله مثل سالح الجو العراقي، لم يكن يملك سوى قدرة ) ٣٩(.العربي
   )٤٠(.نية محدودةعمال

  
 آقوة نخبة (ISOF)، شّكلت وزارة الدفاع قوة العمليات الخاصة العراقية ٢٠٠٤يوليو /في تموز

 تكّونت هذه القوة من آتيبة مغاوير ُدّرب )٤١(.تعمل خارج إطار قيادة القوات المسلحة العراقية
 التي ُدّرب (ICTF)راقية أفرادها لتنفيذ غارات واحتالل مطارات، ومن قوة مكافحة اإلرهاب الع

 زودت القوات الخاصة األميرآية )٤٢(.أفرادها لمحاربة المنظمات اإلرهابية العالية التهديد
التوجيهات إلى قوة العمليات الخاصة العراقية معتمدة برنامج قوات راينجر األميرآية لتدريب 

لتدريب أفراد قوة العمليات آتيبة المغاوير، وبرامج قوات النخبة األميرآية لمكافحة اإلرهاب 
 القوة (ICTF)مع مرور الوقت أصبحت قوات العمليات الخاصة العراقية . الخاصة العراقية

  )٤٣(.األآثر فعالية في العراق لمكافحة التمرد
  

  تكييفات التدريب
نسيات بعد ان تتلقى الوحدات العراقية التدريب والتجهيز من القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الج

 آانت هذه الوحدات ُتنقل إلى تحت سيطرة الفيلق المتعدد الجنسيات في (MNSTC-I)في العراق 
، تصّرف ٢٠٠٤في خريف عام .  الذي آان ينشرها لدعم حملة مكافحة التمرد(MNC-I)العراق 

مغاوير الشرطة الخاصة بشكل جيد في العمليات الهجومية في بغداد، والفلوجة، وسامراء، 
 سجلت قوات األمن العراقية عالمة جودة )٤٤(.ل، وبابل الشمالية وغير ذلك من األماآنوالموص



  *١٩الفصل * 

 *١٩٥*  

 ألف عنصر ١٣٠ عندما زودت قوة أمنية مكونة من ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٣٠عالية في 
 ماليين عراقي من ٨ آالف موقع اقتراع عبر البالد آي يتمكن ما يزيد عن ٥األمن لما يزيد عن 

  )٤٥(.اتهماإلدالء بأصو
  

 إلى تشرين ٢٠٠٣نوفمبر /آما ازداد االلتزام األميرآي بتزويد التدريب، فمن تشرين الثاني
 ارتفع عدد الجنود األميرآيين الذين أوآلت إليهم المهمة األولية بتقديم ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

ريين الُجدد  جاء العديد من هؤالء االستشا)٤٦(.١٢٠٠ إلى ٣٥٠اإلرشادات للوحدات العراقية من 
 في الجيش األميرآي، وهي فرقة للتدريب المؤسساتي، ُعرفت تحت ٩٨من فرقة االحتياط إلى 

، آانت تنفذ العديد من أوامر إيواء الجنود الصادرة عن مرآز القيادة "محاربو االيروآوا"اسم 
  )٤٧(.للقيادة االنتقالية األمنية المتعددة الجنسيات في العراق

  
منية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق برامجًا استشارية جديدة لكي ُتشرك صممت القيادة األ

الفرق األميرآية مع الوحدات العراقية في التدريب األساسي ومن ثم للعمل سوية خالل عمليات 
آانت .  تألف آل فريق أميرآي من ما بين عشرة وخمسة عشر عنصرًا عسكريًا)٤٨(.االنتشار

رية توّجه نظرائها العراقيين وعملت آرابط حرج مع القدرات اللوجستية، الفرق االستشا
  )٤٩(.والمواصالت، والشؤون الطبية، والدعم الناري األميرآي

  
 أعاد تأآيد أهمية هذه الفرق ٢٠٠٥التقييم األول الذي أجراه الجنرال المتقاعد غاري الك في عام 

إلى مضاعفة أو زيادة عدد االستشاريين المشارآين االستشارية الُمرافقة للقوات العراقية، ودعا 
مع الوحدات العراقية ثالث مرات، معتقدًا بان هذه الزيادة سوف تسمح للوحدات العراقية ان 

 استجابت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة )٥٠(.تستلم القيادة في وقت أبكر من الحملة ضد التمرد
في أواخر ربيع عام .  ووسعت برنامج االستشاريين المشارآينالجنسيات في العراق مع تقييم الك

، غّيرت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تسمية الفرق االستشارية ٢٠٠٥
إلى اسم الفرق العسكرية االنتقالية، من أجل التحديد بدقة أآبر هدف القوات المتعددة الجنسيات في 

  )٥١(.حويل مسؤولية األمن إلى العراقيين في ت(MNF-I)العراق 
  

  قياس مدى التقّدم
خالل مدة والية سلطة االئتالف المؤقتة آان القياس العددي األولي المستعمل لقياس مدى تقدم 

ولكن هذا القياس ". الملتحقين بالخدمة"قوات األمن العراقية يستند إلى عدد أفراد القوة األمنية 
العناصر المدربة وغير المدربة مما أدى إلى صدور توقعات ُمبالغ العددي حجب التمييز بين 

فيها، وحصول تغييرات مستمرة في حجم أعداد الوحدة القتالية ومشاآل المصداقية الناتجة بسبب 
 عنصر من قوات األمن العراقية الذين ٨٣،٧٨٩ فعلى سبيل المثال، آان من بين )٥٢(.هذه األعداد

 لم يتلَق ٢٠٠٤يونيو /خدمة قبل وقت قصير من نقل السيادة في حزيرانأبلغ أنهم موجودون في ال
ومن بين الذين تّم تدريبهم لم يتلَق أآثر من . أي تدريب)  بالمئة٣٢( عنصرًا ٢٦،٨٧٦سوى 

 فقط من العناصر ٥،٨٥٧ثالثة أرباع عددهم تدريبًا من برنامج الدمج االنتقالي مما يعني أن 
شّوهت بصورة إضافية بيانات . وا يعملون في قوات األمن العراقيةالمدربة في األآاديمية آان

أعداد الجنود الن األفراد المتغيبين بدون إذن أو قتلوا لم ُتزال أسماؤهم من قوائم العناصر 
الموظفين "حصل مسؤولون عراقيون فاسدون على رواتب هؤالء ". الموجودين في الخدمة"

  )٥٤(. بالمئة من إجمالي موظفي وزارة الداخلية٣٠ و٢٠بين الذين سجلوا نسبة تتراوح " األشباح
  

 عددًا من ٢٠٠٤أدخلت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق خالل العام 
وفورًا . فحّسنت قدرة صانعي السياسة األميرآيين في قياس مدى التقدم. اإلصالحات ذات الشأن

ادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق القياس العددي بعد نقل المسؤولية استبدلت القي
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 وآانت )٥٥(".المدربة والمجهزة"للعناصر الموجودين في الخدمة بالقياس العددي للعناصر 
 بالمئة في مجاميع قوات وزارة الداخلية من ٧٥النتيجة الصافية ان التقرير أظهر هبوطًا بنسبة 

 ٤٧،٢٥٥، إلى ٢٠٠٤يونيو / حزيران١٥في " ن في الخدمةموجودي" عنصرًا ١٨١،٢٩٧
  .٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥في " مدّرب ومجهز" عنصرًا

  
 وضعت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٥-٢٠٠٤في شتاء عام 
(MNSTC-I) تقييم الجهوزية االنتقالية" نظام "(TRA)وزية  استنادًا إلى نظام إعداد تقارير جه

أدارت الفرق ) ٥٦(.الجيش األميرآي لقياس وضع التدريب آما وضع التجهيز والفعالية العمالنية
 تقييم الجهوزية للمرحلة االنتقالية (MNC-I)االنتقالية التابعة للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 

ل قياس لقدرات أفض"في آل شهر مما عكس اعتقاد القوات المتعددة الجنسيات في العراق من ان 
  )٥٧(."الوحدات العراقية والتحسينات في الوضع األمني يجب أن يصدر من القادة الميدانيين

  
تّم تصنيف تقييم الجهوزية االنتقالية للوحدات وفق قياس من أربع مستويات لتقييم قدراتها على 

.  بصورة مستقلةأداء عمليات مكافحة التمرد، على المستوى األول استطاعة هذه الوحدات العمل
من الفيلق المتعدد الجنسيات في " ُممكنين"على المستوى الثاني حاجة الوحدات العراقية إلى 

على المستوى الثالث . العراق، آاإلجالء الطبي، والنقل، واإلسناد الناري، لكي تتمكن من العمل
 المستوى الرابع هل استطاعة العراقيين العمل فقط بجانب قوات الفيلق المتعدد الجنسيات، وعلى

آانت وحدات قوات األمن العراقية ال زالت في طور التدريب أو بخالف ذلك غير قادرة على 
استعملت فرق االنتقال تقييم الجهوزية االنتقالية لتقدير عدد األشهر الضرورية لكل وحدة . العمل

وى وحدة من القوات ، لم تصنف س٢٠٠٥يوليو / بحلول تموز)٥٨(.لكي تتقدم إلى المستوى التالي
  )٥٩(. وحدة ُصّنفت عند المستوى الثاني٢٤المسلحة العراقية عند المستوى األول، رغم ان 

  
  (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

 العديد من مشاآل التدريب وتجهيز قوات ٣٦حل األمر الرئاسي التوجيهي لألمن القومي رقم 
ية تنمية آافة قوات األمن في العراق، ولكنه لم يحل األمن العراقية بتحميل وزارة الدفاع مسؤول

استمرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق في االعتماد على صندوق إغاثة . مشكلة الموارد
ساعدت إعادة ) ٦٠(.وإعادة إعمار العراق الثاني لتمويل معظم برامج التدريب التي تديرها

 ولكن ٢٠٠٤سبتمبر /يها الكونغرس في أيلول مليار دوالر التي صادق عل١٫٨١تخصيص مبلغ 
  . القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق آانت بحاجة إلى المزيد

  
، آانت قد التزمت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في ٢٠٠٥يناير /بحلول آانون الثاني

 مليار دوالر المتوفر من أموال صندوق ٢٫٣٢ مليار دوالر من أصل مبلغ ١٫٤٤العراق بمبلغ 
آما التزمت أيضًا . إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني إلى قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية

 مليار دوالر المتوفر إلى قوات األمن التابعة لوزارة ٢٫٦٤ مليار دوالر من مبلغ ١٫٦٩بمبلغ 
لم تتمكن قوات األمن العراقية المتوسعة من آبح  حتى ومع هذا االستثمار الجديد )٦١(.الدفاع

العنف المتصاعد ولم تتمكن وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتان من مساندة ودعم القوات بدون 
  )٦٢(.مساعدة أميرآية

  
آان من الواضح ان مسؤوليات انتقال األمن قد تكّلف أآثر بكثير مما يستطيع صندوق إغاثة 

 بدأت القيادة األمنية ٢٠٠٤نوفمبر /ولذلك، في تشرين الثاني. لثاني تأمينهوإعادة إعمار العراق ا
االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق في وضع طلبها التكميلي الخاص للعراق المحدد بزيادة 

 بعد أشهر من التفاوض قّدم )٦٣(.االستثمار األميرآي في تدريب وتجهيز قوات األمن العراقية
   )٦٤(. لتخصيصات من الكونغرس٢٠٠٥فبراير / شباط٤ والموازنة الطلب في مكتب المحاسبة
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 مليار دوالر ٥٫٣٩، وافق الكونغرس على الطلب وخصص مبلغ ٢٠٠٥مايو / أيار١١في 

منح الكونغرس إلى وزارة الدفاع المرونة .  المؤسس حديثًا(ISFF)لصندوق قوات األمن العراقية 
إعادة تخصيص مبالغ آبيرة من المال ألغراض مختلفة لقوات في استعمال األموال وسمح لها ب

األمن العراقية بدون ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس آما نص عليه قانون 
 ٢٠٠٨ التخصيصات اإلضافية خالل العام )٦٥(.إنشاء صندوق إغاثة وعادة إعمار العراق الثاني

 مقرونًا )٦٦(. مليار دوالر١٧٫٩ العراقية إلى أوصلت مجموع التخصيصات لصندوق قوات األمن
 مليارات دوالر من تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني أصبح ٥بحوالي 

  )٦٧(. إلعادة إعمار العراقةاالستثمار في قطاع األمن في العراق أآبر آلفة فردي
  

  تقدم خطر
االنتقالية الُمتعددة الجنسيات في العراق فد ، آانت القيادة األمنية ٢٠٠٥يونيو /في نهاية حزيران

 مليون ٥٧ مليون دوالر على مشاريع إنشائية للقوات المسلحة العراقية بالمقارنة مع ٥٤٤أنفقت 
 مليون دوالر لشراء معدات عسكرية بالمقارنة مع ٣٤٦دوالر قبل سنة، آما أنفقت أيضًا مبلغ 

لكن حتى مع هذه الزيادات المثيرة، برزت إلى  و)٦٨(. مليون دوالر فقط في السنة السابقة١١
العلن مشاآل جديدة تتعلق بالمسؤولية المحاسبية عن معدات قوات األمن العراقية، وقدرتها 

  .اللوجستية، والُتسّلل الطائفي بين صفوف القوات
  

  اللوجستيات
وات األمن في ، آانت قدرة وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين لدعم ق٢٠٠٤يونيو /في حزيران

. لم يكن هناك شيء يمكنك تسميته بوزارة دفاع: "قال الجنرال بيترايوس. الميدان ضعيفة جدًا
آانت وزارة الدفاع تعني حوالي خمسة أشخاص يحملون هواتف نقالة وزوج من الجنراالت 

آانت ال زالت مولودة جديدة بدون " وأضاف بيترايوس ان وزارة الدفاع )٦٩(."المسنين
   )٧٠(".غةمبال

  
لم تتمكن وحدات الجيش العراقي االستمرار في تنفيذ عمليات مستقلة ألي فترة زمنية مهمة بدون 

 )٧٢(. آافحت قوات الشرطة مع مشكلة صيانة اآلليات وتوزيع المعدات)٧٧(.المساعدة األميرآية
يات، والنقل وآانت النتيجة ان ظلت قوات األمن العراقية تعتمد بقوة على التمويل، واللوجست

واإلسناد الناري للقوات المتعددة الجنسيات في العراق خالل تطور مهمتها وعبر زيادة براعتها 
  )٧٣(.أآثر في عمليات مكافحة التمرد

  
استمرار المشاآل األمنية عبر العراق عنى بالنسبة للقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 

احتل أولوية ) الدفاع والداخلية(لقدرات اللوجستية للوزارتين  ان تعزيز ا(MNSTC-I)العراق 
لسوء الحظ أدى ذلك إلى تجاهل القيادة األمنية . ثانية بعد تجهيز وتدريب قوات األمن نفسها

االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق القيام بوظائف اإلشراف الضرورية إلجراء المحاسبة عن 
لمثال، تخّلفت هذه القيادة عن تطبيق نظام تعقب األسلحة المزودة إلى فعلى سبيل . آافة المعدات

استنتجت عملية تدقيق قام بها المفتش العام انه آان يجب على القيادة األمنية . قوات األمن العراقية
االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن ُتعّين، عند بداية تشكيلها، ضابطًا تعهد إليه مسؤولية 

وفي نهاية األمر، عّينت هذه القيادة ضابطًا ). بضمنها األسلحة(حاسبة عن األصول المملوآة الم
 ولكن عدم وجود نظام ُمدار بفعالية أعاق قدرة القيادة في تعقب مسار ٢٠٠٥في ربيع عام 

  )٧٤(.المعدات المزودة إلى القوات العراقية
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عام، طّورت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة استجابة إلى عملية التدقيق التي قام بها المفتش ال
الجنسيات في العراق نظام تعقب يصنف المعدات حسب أرقام متسلسلة، وأرقام ُرخص 

وعندما آانت تزود القيادة األمنية االنتقالية المتعددة . السيارات، أو أي رقم تعريف فريد آخر
ى المستلم العراقي أن يوّقع وصًال الجنسيات في العراق المعدات إلى العراقيين آان عل

 لكن حتى مع وجود هذه السياسات الجديدة، منعت المشاآل األمنية موظفي هذه )٧٥(.باالستالم
. القيادة من التجميع المستمر للسجالت المادية ما أدى إلى إضعاف عملية المساءلة الحسابية

وآنتيجة لهذه العيوب، لم تتمكن القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق من إجراء 
ولذلك من . للمسؤولية عن العديد من األسلحة التي سلمتها قبل وبعد نظام التعقب الجديدمحاسبة 

المحتمل التكهن بأن العديد من األسلحة األميرآية الُمزودة إلى قوات األمن العراقية قد وجدت 
  )٧٦(.طريقها إلى أيدي الميليشيات أو المتمردين

  
األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق مبدأ فيما يتعلق باللوجستيات فقد أنشأت القيادة 

 عنى ذلك تعزيز القدرات العراقية في )٧٧(.لوجستيات بقاعدة ثابتة لدعم قوات األمن العراقية
قد تحفظ هذه المعدات في منطقة . مجاالت اإلمداد، والنقل، والصيانة التي تتجاوز مستوى الوحدة

من أجل إسناد هذا البرنامج، أنشأت القيادة األمنية . لحاجةمرآزية وتوجه إلى الوحدات حسب ا
االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق مستودعًا لوجستيًا لألسلحة والمعدات في القاعدة 
 لكن )٧٨(.العسكرية بالتاجي وبدأت تدريب فوج انتقالي لتسليم المعدات إلى قوات األمن العراقية

إلى وزارتي الدفاع والداخلية حول اللوجستيات وغيرها من بقيت سلطة تزويد اإلرشادات 
في األول من تشرين .  والبعثة األميرآية(IRMO)الوسائل بيد مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

 مسؤولة عن بناء المؤسسات (MNSTC-I)، أصبحت القيادة األمنية االنتقالية ٢٠٠٥أآتوبر /األول
  )٧٩(.ت المقاربة المتشعبة إلى جزئين التي أعاقت التقدمعلى المستوى الوزاري، وبذلك انته

  
  الطائفية

جندت القوات . برز أيضًا مع نمو قوات األمن العراقية عدد من مشاآل التجنيد والتزويد بالرجال
األمنية على مستوى الوطن عناصرًا للجيش العراقي من أجل تكوين قوة أمنية متنوعة ال يرتبط 

 لكن آانت عملية التجنيد أآثر تعقيدًا )٨٠(.فة، اثنية أو مجموعة قبلية معينةأفرادها بمحافظة، طائ
بصالحية المجندين "بالنسبة لقوات الشرطة ألنه آان من الصعب على القوات األمنية التدقيق 

 اعتمدت هذه القيادة بالتالي على العراقيين، باألخص على )٨١(.(IPS)للخدمة في الشرطة العراقية 
تمع المحلي، للقيام بهذا التدقيق ولكن هذه المقاربة فتحت الباب أمام تسييس عملية تزويد قادة المج

وقد نتج التوسع الهائل في عدد رجال الشرطة خالل فترة تولي . الرجال لخدمة الشرطة العراقية
دمة السفير نيغروبونتي لمنصبه وما بعد تلك الفترة جزئيًا عن نمو شبكات رعاية األفراد الجدد لخ

  )٨٢(.الشرطة العراقية
  

حّرمت سلطة االستالف المؤقتة بموجب قانون اإلدارة االنتقالية وجود ميليشيات، وأنشأ أمر هذه 
، عملية لدمج هذه الميليشيات في قوات األمن ٢٠٠٤مارس / الصادر في آذار٩١السلطة رقم 

 بقيت )٨٣(. من الموظفينولكن آان البرنامج يعوزه التمويل الكافي والعدد الكافي. العراقية
. الميليشيات الطائفية األآبر حجمًا بدون مساس، وباألخص البشمرآا الكردية وفيلق بدر الشيعي

لم ُيدمج أيضًا في قوات األمن العراقية أفراد جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر، أحد األعداء 
ة المشكلة آان اقتناع  ومما يضاعف حد)٨٤(.٢٠٠٤أبريل /الرئيسيين خالل انتفاضات نيسان

عراقيين عديدين على ان الميليشيات ُتشكِّل الضمانة األولى لألمن في مناطق معينة آما اعتمد 
  )٨٥(.بعض أفراد البرلمان العراقي على قوات الميليشيا لحمايتهم

  



  *١٩الفصل * 

 *١٩٩*  

احتفظ بعض أفراد الميليشيات الذين تّم دمجهم في قوات األمن العراقية بوالءاتهم وقّوضت 
اتهم الطائفية فئات معينة من قوات األمن العراقية، وعلى وجه الخصوص داخل وزارة أجند

 ثبت ان قوات الشرطة الخاصة ُتشكِّل أآثر أسباب المشاآل فيما يخص التسلل )٨٦(.الداخلية
أجبرت الحاجة الماسة لمجندين ُمدربين وزارة الداخلية على أن تجمع سوية أجزاء من . الطائفي

وير التي آانت قائمة في عهد صدام ومن وحدات الميليشيا الشيعية التي آان من وحدات المغا
مشوهة بالفساد " آانت النتيجة نشوء قوة )٨٧(.المحتمل ان تتبع األهواء الطائفية الخاصة بها

، وآان أفرادها يشارآون روتينيًا في حمالت تفتيش دقيقة تحقيقًا لمكسب خاص، "يوالنفوذ الطائف
 وجهت بتكرار االتهامات )٨٨(.ثناء قيامهم بذلك انتهاآات ُمرعبة لحقوق اإلنسانوارتكبوا أ

بانتهاآات لحقوق اإلنسان إلى وحدات الُنخبة العراقية هذه، الُمدربة والمجهزة على يد القيادة 
غّذى النفوذ الطائفي والميليشياوي داخل قوات األمن العراقية العنف . األمنية لمكافحة التمرد

امي بين الطبقات االجتماعية وهدد بعودة االنتهاآات التي آانت تحصل بصورة مألوفة تحت المتن
  )٨٩(.حكم صدام

  
  تخفيض النشاط األمني

حققت القوات المتعددة الجنسيات في العراق في السنة األولى من وجودها تقدمًا ملحوظًا في 
المتعددة الجنسيات في العراق وّسعت القوات . تدريب، وتجهيز، وتوظيف قوات األمن العراقية

ووزارتا الداخلية والدفاع حجم مختلف وحدات القوات العراقية وأضافت وحدات جديدة لمكافحة 
ساعدت اإلجراءات المحسنة . التمرد تستطيع ان تعالج بشكل أفضل حاجات األمن في العراق

اق، وقيادة المنطقة الوسطى للتدريب والتجهيز فعالية الوحدات للقوات المتعددة الجنسيات في العر
للقوات المسلحة األميرآية، والبنتاغون في تعقب مدى التقدم، وتعديل السياسات، وتخصيص 

وباشرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق أيضًا خالل السنة تنفيذ برنامج استشاري . الموارد
أول خطوات حرجة في تطوير واسع النطاق إلرشاد وإسناد القوات العراقية في الميدان واتخذت 

  .القدرات اللوجستية للعراق آي يمكن في النهاية نقل مسؤوليات األمن إلى العراقيين
  

. آان التقّدم ُمكلفًا ولكن الموارد اإلضافية حّسنت قدرة قوات األمن العراقية في مكافحة التمرد
راق مهماتها بصورة جيدة في أدت الوحدات العراقية تحت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في الع

، ٢٠٠٥يناير /، وعبر البالد في أواخر آانون الثاني٢٠٠٤نوفمبر /الفلوجة في تشرين الثاني
، عندما شارآت القوات العراقية في أول عملية منسقة ضد التمرد ٢٠٠٥مايو /وآذلك في أيار

نتج " عملية البرق "خالل. بدون الحصول على مساعدة ذات شأن من القوات العسكرية األميرآية
  )٩٠(. متمردين مشتبه بهم١٠٨عن عمليات قوات األمن العراقية عبر بغداد إلقاء القبض على 

  
 أبلغ قادة الفيلق )٩١(.استمر الضعف في القدرات الوزارية العراقية. لكن بقيت المشاآل رغم ذلك

 توّلت رقابة مناطقها  ان بعض الوحدات العراقية التي(MNC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
، تفككت فعليًا وحدة عراقية ٢٠٠٥مارس /فعلى سبيل المثال، في آذار. الخاصة انهارت الحقًا

آان قد ُنشر أفرادها على الحدود مما سمح بدخول مقاتلين أجانب إلى العراق عبر الحدود 
األمن العراقية هذه  وضعت المهمة الجديدة في مكافحة التمرد التي أوآلت إلى قوات )٩٢(.السورية

القوات في اتصال مباشر، وفي مواجهة مباشرة في أحيان آثيرة، مع السكان العراقيين وأصبحت 
قتل : آانت الخدمة في قوات األمن العراقية خطيرة. بصورة متزايدة هدفًا لهجمات المتمردين

 ١٠ حوالي ، أي٢٠٠٥يونيو / عنصرًا من الشرطة العراقية والجيش العراقي في حزيران٢٩٦
  )٩٣(.عناصر في اليوم الواحد

  
. لم تصل قوات األمن العراقية إلى وضع القوة االحترافية التي تصورتها سلطة االئتالف المؤقتة
تسللت بصورة متزايدة عناصر طائفية وعناصر ُمتهمة بارتكاب انتهاآات لحقوق اإلنسان إلى 



 *ومكافحة التمّرد قوات األمن العراقية * 
 

 *٢٠٠*  

 تسييس جماعات ضمن قوات األمن العراقية  جرى)٩٤(.قوات الُنخبة التي ُأنشأت لمكافحة التمرد
مع :  وواجهت القوات المتعددة الجنسيات في العراق هدفًا متحرآًا)٩٥(.مما غّذى النزاع المتعاظم

تدريبها وتجهيزها لقوات األمن العراقية لمكافحة التمرد آانت في نفس الوقت تغّذي بصورة غير 
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥عراقي في عامي مقصودة الطائفية التي آانت ترهق المجتمع ال



 *٢٠١*  

  ٢٠الفصل 
  االنتخابات، حكم القانون، ومكافحة الفساد

  
الفساد مرض مستشر ومرتبط بالعديد من أوجه الحكومة آما في 

وقد أصبح الفساد اآلن ظاهرة اجتماعية منتشرة من . المجتمع
... أدنى المراتب والطبقات وحتى أعلى المراآز في الحكومة 

وأعتقد أن . نرى عالجًا سوى بالخصخصةلهذا السبب ال 
  .*الحكومة فشلت في دحر الفساد

  
  علي بابان

  ) حتى الوقت الحاضر٢٠٠٦(وزير التخطيط في الحكومة العراقية 
  
  

بغض . قصدت الواليات المتحدة بناء حكومات قومية ومحلية في العراق تكون قوية وديمقراطية
صلية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق النظر عن هذا الهدف النبيل خصصت الخطة األ

  . مواردًا ضئيلة نسبيًا لبرامج نظام الحكم والديمقراطية(IRRF2)الثاني 
  

قسمت الخطة األصلية الدعم لبرامج الديمقراطية، حكم القانون، محاربة الفساد، والحكم في 
حتية لألمن العام  مليار دوالر إلى العدل، البنى الت١٫٣خصصت مبلغ : العراق بين قطاعين

 مليون دوالر إلى التعليم، الالجئين، حقوق ٢٨٠وخصصت مبلغ . وقطاع المجتمع المدني
خصصت معظم األموال المحددة للعدل لمشاريع البنية التحتية الجارية . اإلنسان وقطاع الحكم

ن  مليو١٠٠ غتلقت نشاطات بناء الديمقراطية بصورة أولية مبل. بضمنها المحاآم والسجون
دوالر، حوالي نسبة نصف واحد بالمئة من المبلغ اإلجمالي المخصص لصندوق إغاثة وإعادة 

 ماليين دوالر ١٠ وخصص فقد مبلغ )١(. مليار دوالر١٨٫٤ البالغ (IRRF2)إعمار العراق الثاني 
ولم يتم . من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني لتنفيذ برامج للمجتمع المدني

  )٢(.يص أي مبلغ لبرامج محاربة الفسادتخص
  

 شكلت إنجازات الفتة حققتها العراق، نظرًا ألن ٢٠٠٥مع أن الدستور الجديد وانتخابات عام 
ولكن آما حصل . استدامة المؤسسات الديمقراطية تطلبت وجود أساس قوي في حكم القانون

كومية في هذا الجهد دون ان بالنسبة لبرامج أميرآية عديدة في العراق شارآت عدة وآاالت ح
عالوة على ذلك، آان الدعم المقدم إلى هيئات مكافحة . تتسلم أي واحدة منها المسؤولية عن التنفيذ

  .الفساد في العراق ضعيفًا جدًا، وهو الدعم الضروري لحماية موارد العراق من الهدر أو السرقة
  
  

_________  
نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ مع علي بابان، وزير التخطيط، (SIGIR)اق مقابلة المفتش العام إلعادة إعمار العر* 

٢٠٠٨.  



  *٢٠الفصل *
 

 *٢٠٢*  

  
  بناء الديمقراطية

 بضرورة ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٣أدرآت سلطة االئتالف المؤقتة ومن ثم السفارة األميرآية في عام 
تأمين أموال أآثر لدعم العملية السياسة التي وضعت تفاصيلها في القانون اإلداري االنتقالي 

(TAL).)نقلت سلطة االئتالف المؤقتة األموال إلى مشاريع تنمية الديمقراطية مباشرة بعد )٣ 
آما أعادت برمجة مبلغ . نوفمبر بإعادة السيادة إلى العراقيين/ تشرين الثاني١٥االتفاق الموّقع في 

ية  مليون دوالر من مشاريع البنية التحتية إلى جهود هدفت إلى تأسيس منظمات ديمقراط٣٥٨
 هذه األموال التي ُأعيدت برمجتها بين وزارة (OMB)قسم مكتب اإلدارة والموازنة . لعراق جديد

الدفاع، ووزارة الخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية لدعم مجموعة واسعة من المشاريع 
 السياسية الجديدة شملت تطوير أحزاب سياسية، تنمية قدرة الحكم، وتعزيز الشفافية في الحياة

   )٤(.والمدنية
  

، حّولت ٢٠٠٤إثر المراجعة االستراتيجية التي أجراها السفير نيغروبونتي في منتصف العام 
 مليون دوالر آخر إلى مشاريع بناء الديمقراطية وأوصلت عملية ٣٨٠وزارة الخارجية مبلغ 

ذه التخصيصات شملت ه.  مليون دوالر٨٣٠إعادة التخصيصات لهذا القطاع إلى مبلغ يتجاوز 
 ٢٠٠ مليون دوالر لتقوية الحكومات المحلية وحكومات المحافظات ومبلغ ١٠٠الجديدة مبلغ 

، آانت ٢٠٠٥ بحلول صيف عام )٥(.مليون دوالر للمساعدة في تخفيض حدة النزاعات الطائفية
ة  مليون دوالر نتيج٩٤٢االستثمارات األميرآية في بناء الديمقراطية قد ازدادت لتصل إلى 

  )٦(.مجموع التعديالت التي ُأدخلت على التمويل
  

 مليون دوالر ١٣٠، التزمت الواليات المتحدة بإنفاق حوالي ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤في أواخر العام 
على المساعدة التي ال تتعلق باألمن لدعم إجراء عمليتي انتخابات على مستوى الوطن واالستفتاء 

 مليون دوالر إلى آل من ٣٠لخارجية مبلغ منحت وزارة ا. ٢٠٠٥على الدستور في عام 
من أجل تنظيم أحزاب ) األميرآيتين(المؤسسة الديمقراطية القومية والمؤسسة القومية الجمهورية 

 لكن خصص ثلث هذا المبلغ، أي تقريبًا )٧(.سياسية في العراق وتزويد التدريب لتنمية قدراتها
المستقلة الُمشّكلة حديثًا بهدف إعداد العراق  مليون دوالر، لدعم نشاط لجنة االنتخابات ٤١٫١

  .لثالث عمليات انتخابية مقبلة
  

  لجنة االنتخابات المستقلة
، لجنة االنتخابات المستقلة في  العراق ٢٠٠٤مايو /أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة في نهاية أيار

بة بموجب القانون المطلو" التنظيم، واإلشراف على، إدارة، وتنفيذ آافة االنتخابات"من أجل 
إطار " حددت فيه ٩٦ أصدرت هذه السلطة بعد أسبوع األمر رقم )٨(.(TAL)اإلداري االنتقالي 

، من أجل انتخابات أعضاء إلى الجمعية "العمل القانوني لالنتخابات الحقيقية والجديرة بالثقة
 المؤقتة والحكومة الوطنية االنتقالية الجديدة التي سوف تخلف في نهاية األمر سلطة االئتالف

نص . العراقية المؤقتة آهيئة الحكم المؤقتة الثالثة، والتي تحكم العراق في أقل من سنة واحدة
 على وجوب إجراء االنتخابات لمجالس المحافظات ٩٦أيضًا أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 

. ٢٠٠٥يناير /ون الثانيولحكومة إقليم آردستان آما للجمعية الوطنية االنتقالية بحلول نهاية آان
تقديم الئحة بمرشحيها إلى لجنة االنتخابات للُمصادقة عليها على " هيئة سياسية"آان بإمكان أي 

  )٩(.أن يكون ثلث عدد المرشحين الُمدرجة أسماؤهم على الالئحة من النساء
  

ناخبين أوصى فريق األمم المتحدة الذي قّدم إرشاداته إلى الحكومة العراقية حول تسجيل ال
لم يكن يتوفر وقت آاٍف لرسم . ومسائل انتخابية أخرى باعتبار البالد بكاملها منطقة اقتراع واحدة

 مع )١٠(. قبل التاريخ المفروض لالنتخابات٢٧٥نظام مناطق جغرافية لمقاعد الجمعية الوطنية ال 



  *االنتخابات، حكم القانون، ومكافحة الفساد* 

 *٢٠٣*  

 آان أهمها احتمال أن من األسهل تنظيم مقاربة المنطقة الواحدة فإنها تعاني من مشاآل متأصلة،
  .أن يكون األعضاء المنتخبين يدينون بالوالء بصورة أولية ألحزابهم وليس للناخبين

  
 مليون دوالر من األموال األميرآية، قامت المؤسسة الدولية ألنظمة ٤٠مع وجود مبلغ بقيمة 

يناير /الثاني آانون ٣٠االنتخابات بمساعدة اللجنة المستقلة لالنتخابات في اإلعداد النتخابات 
، من خالل آتابة مسودات األنظمة، تدريب الموظفين، تخطيط اللوجستيات وتزويد ٢٠٠٥

 بدأت اللجنة االنتخابية توزع مواد تسجيل الناخبين في تشرين )١١(.استمارات تسجيل الناخبين
قدمت . ٢٠٠٥يناير / مليون عراقي حتى آانون الثاني١٤ وسجلت أآثر من ٢٠٠٤أآتوبر /األول

 ألف ١٩ هيئة سياسية لالختيار منها في االنتخابات وآانت ُتمّثل تقريبًا ٢٥٦لوائح االقتراع 
  )١٢(.مرشحًا للجمعية الوطنية االنتقالية، ومجالس المحافظات والجمعية الوطنية إلقليم آردستان

  
  االنتخابات والعنف المتصاعد

 نزاعات ٢٠٠٤يف وخريف عام واجهت الحكومة العراقية المؤقتة وسلطة االئتالف خالل ص
متجددة مع اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في النجف، آما مع متمردين في المدن السنية 

تدخل من جديد آية اهللا العظمى السيستاني إلنهاء المواجهة المتوترة في النجف . الفلوجة وسامراء
 في أعقاب أزمة النجف، )١٣(.بين مقتدى الصدر وقوات األمن العراقية المدعومة من االئتالف

 التحالف العراقي المتحد، الذي يضم األحزاب الشيعية الرئيسية، -شكل السيتستاني ائتالفًا جديدًا
في هذا الوقت زادت . ٢٠٠٥يناير /للتنافس على المقاعد النيابية في انتخابات آانون الثاني

  .ب الشعور السني ضد االئتالفالمعارك المستمرة ضد المتطرفين في سامراء والفلوجة من تصل
  

، في أعقاب هجمات قوات االئتالف على الفلوجة أعلن الحزب ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩في 
السياسي السني األآثر شهرة، أي الحزب اإلسالمي العراقي، انسحابه من الحكومة العراقية 

آان العرب السنة ) ١٤(.٢٠٠٥ يناير/المؤقتة بعد قراره بعدم المشارآة في انتخابات آانون الثاني
الذين سيطروا على حكم العراق والمؤسسات االقتصادية تحت نظام صدام حسين والذين يشكلون 
نسبة تصل إلى حوالي عشرين بالمئة من العدد اإلجمالي للسكان في العراق، أآبر الخاسرين من 

 االنتخابات بدون  توّقع البعض انه في حال حصول)١٥(.انتخابات تجري وفق الئحة واحدة
فسوف يفصلون عن عملية الحكم وصنع الدستور طوال المدة االنتقالية في البالد "مشارآة سنية 

   )١٦("مما يترك أمامهم القليل من الخيارات غير المقاومة العنيفة
  

 ألف ١٣٠قام حوالي . ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٣٠حصلت االنتخابات حسب ما هو مقرر في 
منعت . ت األمن العراقية بدعم أميرآي بحراسة مراآز االقتراع عبر البالدعنصر من قوا

الحكومة العراقية المؤقتة سير المرآبات وأغلقت الحدود قبل يومين من إجراء االنتخابات وفي 
 شخصًا وجرحوا أآثر ٣٥ هجومًا وقتلوا على األقل ٣٠٠يوم االنتخابات أطلق المتمردون حوالي 

  )١٧(.العنف آانت الهجمات أقل عددًا مما آان متوقعًارغم هذا .  شخص١٠٠
  

.  بالمئة من الناخبين المسجلين٦٠ مليون عراقي بأصواتهم، يمثلون نسبة تقرب من ٨٫٥أدلى 
اليوم تحدث الشعب العراقي إلى العالم واستمع العالم إلى : "رحب الرئيس بوش بالنتائج فقال

  )١٨(."صوت الحرية يصدر من قلب الشرق األوسط
  

التحالف العراقي المتحد . آسبت اثنتا عشرة مجموعة سياسية مقاعدًا في الجمعية الوطنية االنتقالية
 بالمئة من ٥٠مع ائتالفه المكون من مجموعات شيعية بمعظمها حصل على اآثر من نسبة 

ن  بالمئة م٢٧حصلت الكتلة الكردية على نسبة . ٢٧٥ مقعدًا من أصل ١٤٠األصوات مما أعطاه 
 بالمئة من ١٤ مقعدًا، حصلت الالئحة العراقية الياد عالوي على ٧٥األصوات وجمعت 



  *٢٠الفصل *
 

 *٢٠٤*  

 عربي سني إلى الجمعية مما أعطاهم ١٧ ولم ينتخب سوى )١٩(. مقعدًا٤٠األصوات وآسبت 
   )٢٠(.نسبة حوالي ستة بالمئة من مجموع مقاعد الجمعية الجديدة

  
نتقالية للمرة األولى في المنطقة الخضراء المحّصنة بعد ستة أسابيع اجتمعت الجمعية الوطنية اال

 عندما ُتشكِّل ٢٠٠٥أبريل /بقوة ولكن الخالفات بين الفئات أعاقت تشكيل الحكومة حتى نيسان
ُسمي الزعيم الكردي جالل الطالباني رئيسًا للمجلس الرئاسي والشيخ . نهائيًا المجلس الرئاسي

 المهدي نائبين للرئيس، ثم عين المجلس الرئاسي الزعيم السني غازي الياور والشيعي عادل عبد
  )٢١(.الشيعي ابراهيم الجعفري رئيسًا للوزراء

  

 الوزارة التي شكلها ى عل(TAL)أبريل، وافقت الجمعية الوطنية االنتقالية /في نهاية نيسان
لنفط، الدفاع، ا: الجعفري ولكن آان ينقص هذه الوزارة وزراء الشغال خمس وزارات مهمة هي

 أقسمت ةوحتى مع بقاء بعض هذه المراآز الوزارية شاغر. الكهرباء، الصناعة، وحقوق اإلنسان
بعد أسبوع واحد عّينت . ٢٠٠٥مايو، / أيار٣أول وزارة منتخبة في العراق اليمين الدستورية في 

ن اثنان فقط  آا)٢٢(. عضوًا في لجنة صياغة الدستور الدائم للبالد٥٥الجمعية الوطنية االنتقالية 
 ٢٠٠٦من أعضاء اللجنة من السنة فزرع هذا األمر بذرة أخرى للخالف الذي سوف يتفجر عام 

  )٢٣(.على شكل عنف طائفي
  

مع أن العديد من العراقيين والمراقبين الدوليين دعوا إلى تمديد الموعد النهائي لصياغة دستور 
أغسطس / آب١٥على االلتزام بتاريخ جديد، فقد حثت الواليات المتحدة لجنة صياغة الدستور 
ومن أجل تسريع العملية قام الزعماء . الموعد األخير الذي نص عليه القانون اإلداري االنتقالي

. الشيعة واألآراد بنقل المفاوضات من لجنة الصياغة وسلموها بدًال من ذلك إلى مجلس قيادة جديد
سودة دستور إلى الجمعية الوطنية االنتقالية أغسطس قدم المجلس الجديد رسميًا م/بحلول نهاية آب

  )٢٤(.متأخرًا أسبوعين عن الموعد األخير
  

السنة الذين ابعدوا بأآثرهم عن المفاوضات من قبل التحالف الشيعي واألآراد عارضوا الدستور 
انتقد رئيس الوزراء السابق اياد عالوي، السني، ومقتدى الصدر، الشيعي، المحتوى . بقوة

 اعترض الُسّنة على )٢٥(. المسرعة والسرية التي تم خاللها وضع مسودة الدستوروالعملية
  )٢٦(.النموذج الفدرالي وفضلوا بدًال من ذلك حكومة مرآزية قوية

  
  حكم القانون

سوية مع سعيها لمساعدة العراق في تشكيل حكومة تمثلية تستند إلى دستور يحمي حقوق آافة 
المتحدة أيضًا أموال إعادة اإلعمار لمحاولة إعادة بناء نظام العدل العراقيين، استعملت الواليات 

 وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، -آان هناك خليط من الوآاالت الحكومية األميرآية. في العراق
 يقوم بحمل المسؤولية عن مختلف جوانب –الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ووزارة العدل 

ولكن لم تكن أي من هذه الوآاالت مسؤولة عن تنسيق . انون في العراقبرنامج إرساء حكم الق
وآان عدم وجود أية مسؤولية مرآزة لهذا المجال الحرج يعني غياب أي قيادة . جهودها المتباينة

فعلى سبيل . منسقة حول مبادرات حكم القانون مع ندرة للموظفين المتخصصين بهذا الجهد
ميرآية منسقًا لحكم القانون في المبادرات العراقية، سوى في المثال، لم تعّين السفارة األ

  )٢٧(.، استجابة لعمليات التدقيق التي قام بها المفتش العام٢٠٠٥يونيو /حزيران

  

المراجعة العامة التي أجراها المفتش العام لدى وزارة الخارجية حول حكم القانون في العراق، 
 على إطاحة قوات االئتالف بصدام حسين، أآدت والتي صدرت بعد ُمضي سنتين ونصف السنة

بين العناصر األميرآية في العراق، وبين واشنطن والقوات الميدانية، وبين "على غياب التنسيق 



  *االنتخابات، حكم القانون، ومكافحة الفساد* 

 *٢٠٥*  

الواليات المتحدة وشرآائها في االئتالف والمانحين المحتملين او المنفذين من المنظمات غير 
حكومة آانت بطيئة جدًا في دفع األموال القليلة استنتج التقرير ان ال) ٢٨(.(NGOs)الحكومية 

 معظم األموال )٢٩(.المخصصة لمشاريع حكم القانون وباألخص في ما يتعلق بتنمية القدرات
 في قطاع العدل ُأنفقت على مشاريع البنية التحتية التي ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤الملتزم بها في عام 

ليون دوالر ممول من صندوق إغاثة وإعادة  م٩٠٠آان من المفروض تنفيذها بموجب عقد بقيمة 
إعمار العراق الثاني الممنوح إلى شرآة بارسونز ديالوير إلنشاء مراآز لمراقبة الحدود ومراآز 

 تخّلفت شرآة )٣٠ (. محاآم، وسجونأبنيةشرطة، ومرافق للدفاع المدني، ومراآز إطفاء، و
 بعد إنفاق ٢٠٠٧ألميرآية العقد في العام بارسونز آثيرًا عن تنفيذ التزاماتها وأنهت الحكومة ا

  . مليون دوالر٣٣٣مبلغ 
  

  إعادة بناء السجون
 سجنًا ١٥١ من أصل ٢١، مسح فريق تابع لوزارة العدل ٢٠٠٣يونيو /مايو وحزيران/في أيار

 )٣١(."ُنهب، ُحطم، ُحرق وان أي شيء ذي قيمة ُدمر أو ُسرق"ومرفق احتجاز ووجد أن معظمها 
 ٥٠الئتالف المؤقتة ان الكلفة اإلجمالية إلعادة تأهيل السجون قد تتراوح بين قّدرت سلطة ا

   )٣٢(. مليون دوالر١٠٠و
  

آان سجن أبو غريب، أآبر سجن في البالد الذي يملك تاريخًا آمرآز احتجاز وحشي تحت حكم 
شهر خالل األ) ٣٣(.صدام، مرفق األمن األقصى الوحيد القادر على إيواء المجرمين الخطرين

األول التي تلت الغزو احتجزت سلطات االئتالف السجناء في مرافق مؤقتة، خيم أو مباني 
 ٢٠٠٣يوليو /في تموز. مصنوعة من الخشب الرقيق، وفي مراآز احتجاز ُأعيد تأهيلها بسرعة
   )٣٤(. شخص٤٠٠أعادت سلطة االئتالف المؤقتة فتح سجن أبو غريب الذي يتسع إليواء 

  
 أمر مهمة إلى شرآة ٥٣ (PMO/PCO)مكتب المشاريع والعقود /ة المشاريعأصدر مكتب إدار
، إلنجاز مشاريع إنشائية تشمل ٢٠٠٤نوفمبر /مارس إلى تشرين الثاني/بارسونز من آذار

 وبسبب التقدم البطيئ ٢٠٠٤ديسمبر /بحلول آانون األول. السجون في قطاع األمن والعدل
أمر مهمة من األوامر الممنوحة إلى شرآة بارسونز ُألغي  ٢٦لبارسونز ألغت الحكومة األميرآية 

وجدت عملية تدقيق أجراها المفتش العام ان من . معظمها قبل تنفيذ الكثير من األعمال بموجبها
 منها فقط، شملت ١٨ الممنوحة إلى شرآة بارسونز اآمل المقاول بنجاح ٥٣بين أوامر المهمة ال 

  .أو أآاديميات للشرطة/، مراآز إطفاء، وأآاديميات عسكرية وإنشاء مراآز حدودية، أبنية محاآم
  

، سبعة منها للمالءمة واثنين ٥٣ألغت الحكومة تسعة أوامر مهمة من أصل أوامر المهمة ال 
شمل أمرا المهمة االثنان اللذان ُألغيا بسبب التخلف عن التنفيذ إنشاء سجنين . للتخلف عن التنفيذ

رفق اإلصالحي في الناصرية والمرفق اإلصالحي في خان بني على الطراز الغربي، أي الم
أوامر " لعقود شرآة بارسونز ان (SIGIR)استنتجت عملية تقدير أجراها المفتش العام . سعد

 ٣٦٦ مليون دوالر من أصل مبلغ ١٤٢المهمات المنهية والملغية آانت مسؤولة عن إنفاق حوالي 
  )٣٥(."مليون دوالر المدفوع إلى شرآة بارسونز

  
 بالمئة من العمل على إنشاء مبنيين اثنين ٤٥قبل إنهاء عقدها آانت بارسونز قد أآملت حوالي 

للحرس في سجن الناصرية، ولكنها آانت قد أآملت نسبة أقل من ذلك بكثير في سجن خان بني 
قاول وفي حين تّم إآمال بناء سجن الناصرية في نهاية األمر على يد م. سعد الواقع شمال بغداد

متابعة، فإن قصة خان بني سعد تصّور ربما الفشل الفردي األآبر في البرنامج األميرآي إلعادة 
  )٣٦(.اعمار العراق، وُتبّين العديد من المشاآل التي واجهتها الحكومة ومقاولوها في العراق

  



  *٢٠الفصل *
 

 *٢٠٦*  

  سجن خان بني سعد
 مليون دوالر إلى ٧٣، منحت سلطة االئتالف المؤقتة أمر مهمة بمبلغ ٢٠٠٤مايو /في أيار

المشروع الذي آان من المقرر ان يبدأ تنفيذه . بارسونز لبناء سجن أمن أقصى في محافظة ديالى
 لم تبدأ )٣٧(.، واجهته المشاآل منذ البداية٢٠٠٥نوفمبر /فورًا وان يكتمل إنشاؤه في تشرين الثاني

ديد بسبب الظروف األمنية  وتقدمت ببطء ش٢٠٠٤نوفمبر /أعمال اإلنشاء إال في تشرين الثاني
  .السيئة واألداء الضعيف للمقاول من الباطن

  
 فرقة منطقة الخليج -، أبلغت شرآة بارسونز سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٢٠٠٦في ربيع 

(USACE-GRD)أي متأخرًا بثالث سنوات عن ٢٠٠٨سبتمبر /، ان السجن لن يكتمل قبل أيلول 
ت الحكومة األميرآية العقد بسرعة بسبب التخلف عن األداء والحظت أنه. التاريخ المقرر إلآماله

عّرضت للخطر إمكانية اإلآمال بسبب التأخيرات المستمرة في برامج العمل "ان شرآة بارسونز 
الظروف التي ... ومن خالل تكّبدها لتجاوزات هائلة في الكلفة التي ال تستطيع الحكومة تحملها 

رى للتجاوزات في برامج العمل آانت، في الواقع ضمن نطاق سيطرة سببت حدوث الغالبية الكب
   )٣٨(."بارسونز

  
عزت شرآة بارسونز التأخيرات العديد إلى الحالة السيئة لألمن وادعت انه عندما منحت الشرآة 

لم توافق الحكومة . العقد أشارت الحكومة األميرآية أن العراق سوف يكون مستقرًا تقريبًا
ى هذا االدعاء ُمشيرة إلى أن ال العقد األصلي وال أمر المهمة أوحيا أن بارسونز األميرآية عل

   )٣٩(.سوف تعمل في بيئة متساهلة
  

واصلت الحكومة العمل على إنجاز السجن، فمنحت عقد تكميلي بسعر ثابت إلى مقاول عراقي 
قة الخليج ، منحت فرقة منط٢٠٠٦سبتمبر /في أيلول. من الباطن يعمل لدى شرآة بارسونز

عقدين إلى مقاول عراقي لتنفيذ أعمال بناء إضافية في السجن، ومنحت عقدًا واحدًا إلى مقاول 
لم يحقق أي واحد من هذين المقاولين أي تقدم ذي . أميرآي إلعادة تأهيل النظام الكهربائي للسجن

مة بالبنود التي ، أرسلت فرقة منطقة الخليج إلى الشرآة العراقية قائ٢٠٠٧مارس /في آذار. شأن
  . أنهت فرقة منطقة الخليج العقد٢٠٠٧يونيو /تخّلفت عن تنفيذها، وفي حزيران

  
 ٤٠عند هذه النقطة، أوقفت الحكومة األميرآية آافة األشغال بعد أن أنفقت ثالث سنوات وحوالي 

عالوة على ذلك آان العمل .  بالمئة فقط٥٢مليون دوالر على المشروع الذي اآتمل بنسبة 
غير ) الكونكريت(وشمل أرضيات من الخرسانة . لمكتمل يشكو من عدة مشاآل إنشائية رئيسيةا

أبلغت فرقة منطقة الخليج نائب وزير . مصبوبة بصورة صحيحة وجدران مبنية بطريقة سيئة
العدل العراقي أنها سوف تسلم سجن خان بني سعد غير الكامل إلى الحكومة العراقية في األول 

 ولكن نائب وزير العدل رفض قبوله مؤآدًا بأن الوزارة ال تملك أية ٢٠٠٧ أغسطس/من آب
  )٤٠(."إلآمال، أو إشغال، أو تزويد األمن لهذا المرفق"خطط 

  
، وجد موقعًا ٢٠٠٨يونيو / سجن خان بني سعد في حزيران(SIGIR)عندما زار المفتش العام 

 مليون دوالر ١٫٢هناك مواد بقيمة فارغًا وغير آمن يشكو من مشاآل إنشائية عديدة، وآانت 
 مليون دوالر على المشروع ٤٠ في نهاية األمر آان البرنامج األميرآي قد أنفق مبلغ )٤١(مفقودة 

من المرّجح ان .  دون أي احتمال بالحصول على مردود مقابل االستثمار٢٠٠٧وألغاه في عام 
 في ديالى بسخرية إلى الهيكل أشار العراقيون. سجن خان بني سعد لن يأوي أبدًا أي سجين

  )٤٢(".الحوت"العظمي للسجن نصف المبني الواقع في األراضي المسطحة شمال بغداد على أنه 
  



  *االنتخابات، حكم القانون، ومكافحة الفساد* 

 *٢٠٧*  

  بناء المحاآم
وضع الدستور البعثي نظام المحاآم المدنية في العراق في يد وزارة العدل لكي يمنح صدام 

م قوته الخانقة على النظام القانوني من وشّدد صدا. سيطرة تنفيذية صارمة على النظام القضائي
 الذي أصدرته سلطة االئتالف المؤقتة والذي ٢ األمر رقم )٤٣(.خالل إنشاء محاآم عسكرية وأمنية

 وبقيت مجموعة من المحاآم )٤٤(.حل الدوائر العسكرية واالستخباراتية ألغى هذه المحاآم أيضًا
ية، والمحاآم المدنية ومحاآم األحداث، تعمل األخرى، أي محاآم االستئناف، والمحاآم الجنائ

  .تحت اإلشراف القضائي لوزارة العدل
  

 ١٣٠، قّدرت سلطة االئتالف المؤقتة ووزارة العدل انه توجد في البالد ٢٠٠٣في منتصف عام 
 انهارت المبادرات األولية األميرآية إلصالح النظام )٤٥(. قضاة٧١٠ محكمة، و٥٧٠دار عدل، و
ك جزئيًا الن بعض من آانوا في المؤسسة القانونية العراقية شعروا بأنهم فصلوا عن القضائي وذل

، أدلى سرمد الصراف، عضو ٢٠٠٣يونيو /في نهاية حزيران. عملية التخطيط وإعادة التأهيل
جمعية القضاء العراقية بشهادة أمام الكونغرس األميرآي قال فيها ان سلطة االئتالف المؤقتة 

المحامين والقضاة العراقيين من المناقشات حول آيفية إصالح النظام القانوني في استبعدت معظم 
وأشار إلى ان فريق تقييم لوزارة العدل فشل في إدخال أي قانوني عراقي محترف في هذه . البالد

المناقشات، وانه آان لدى سلطة االئتالف المؤقتة أشخاص ال يملكون أي خبرة يصدرون قرارات 
". يشعر العراقيون انهم أغراب في وطنهم: "قال الصراف. ثر على القانون العراقيعشوائية تؤ
تبدو الجهود الجارية على أنها تتجنب اإلشراك المباشر للعراقيين واخذ آرائهم في "وأضاف، 

  )٤٦(."القرارات المهمة وذلك من خالل إهمالهم، أو عدم فهمهم أو من أجل المالءمة
  

لمؤقتة مؤسسة قانونية جديدة مهمة هي المحكمة الجنائية المرآزية أنشأت سلطة االئتالف ا
 وخّولتها سلطة النظر في الجرائم الخطيرة الُمرتكبة منذ الغزو ومنحتها سلطة (CCC-I)العراقية 
، بغض النظر عن المكان الذي حصلت فيه "للحكم في أي وآافة االنتهاآات الجنائية"قضائية 

سطس ُفتحت أبواب هذه المحكمة في المنطقة الخضراء وبدأت تنظر أغ/بحلول آب. داخل العراق
رّآزت المحكمة قدراتها المحدودة على النظر في الجرائم . في أولى القضايا المرفوعة اليها

المتعلقة باإلرهاب، والجريمة المنظمة، والفساد في اإلدارات الحكومية، وأعمال ُيقصد منها 
  .راطية في البالدزعزعة استقرار المؤسسات الديمق

  
من أجل ضمان إدارة العدل بإنصاف في العراق الجديد، آان على سلطة االئتالف المؤقتة أوًال أن 
تحل مسألة ما إذا آان ممكنًا للقضاة الذين خدموا تحت نظام صدام، وآانوا من البعثيين، البقاء في 

لمهمات التي أصدرتها، لجنة أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة بموجب أحد أول أوامر ا. وظائفهم
المراجعة القضائية للتدقيق في أوضاع القضاة والمدعين العامين السابقين لجهة اتصاالتهم بحزب 

 أبعدت اللجنة )٤٨(.البعث وخّولتها سلطة إبعاد الذين تتأآد من أن لديهم اتصاالت بالبعث ذات شأن
  )٤٩(. قاضيًا من وظائفهم١٨٠على مدى السنة التالية حوالي 

  
في نهاية تشرين . ، آان عدد قليل جدًا من المحاآم العراقية يعمل٢٠٠٣بحلول خريف عام 

نوفمبر أرسل القاضي دانيال روبيني، وهو إستشاري رئيسي في وزارة العدل، مذآرة إلى /الثاني
قيادة سلطة االئتالف المؤقتة الحظ فيها انه لم يصدر سوى عشرين حكم جنائي في بغداد منذ 

.  قضية فقط عبر البالد٨٠مايو، ولم ينظر سوى في /دة فتح أبواب المحاآم الجنائية في أيارإعا
. فقد خشي العديد من قضاة التحقيق تحويل قضايا إلى المحاآم بسبب االعتداءات المحتملة عليهم

الشرطة، والمحققون في المحاآم، وقضاة : "قال روبيني. آما مّثل الفساد أيضًا مشكلة رئيسية
  )٥٠(."التحقيق ينتظرون تلقي رشاوى قبل المباشرة بالنظر في قضية مرفوعة ضد مدعى عليه
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سعت سلطة االئتالف المؤقتة أيضًا إلى بناء دور عدل ولكنها لم تخصص موارد آافية لهذا الجهد 
وذلك جزئيًا لعدم توفر أموال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني قبل نهاية فترة 

 مليون دوالر ١٣٥، خصص مكتب اإلدارة والموازنة مبلغ ٢٠٠٤أبريل /في نيسان. يتهاوال
 سعى هذا التمويل إلى معالجة المشكلة الخطيرة )٥١(.إلنشاء وإصالح دور العدل آما لزيادة أمنها

، اختطف مسلحون ٢٠٠٣نوفمبر /في تشرين الثاني. جدًا المتمثلة باألمن القضائي في العراق
ان جبر الشويلي، أعلى القضاة منصبًا في النجف الذي أيد إنشاء لجنة قضائية للتحقيق وقتلوا مه

 وبعد شهر قتل المتمردون يوسف خوشي، قاٍض )٥٢(.مع المسؤولين السابقين في حزب البعث
 سببت االعتداءات على القضاة البالء )٥٣(.رئيسي في الموصل بإطالق ست رصاصات في ظهره

 قاٍض، او ٤٠ آان قد قتل أآثر من ٢٠٠٨وبحلول نهاية عام . مار منذ إنشائهلبرنامج إعادة اإلع
وترك عديدون آخرون وظائفهم وهربوا من . ٢٠٠٣أفراد من عائالتهم في العراق منذ غزو عام 

  )٥٤(.البالد بسبب التهديدات
  

  مبادرات مكافحة الفساد
 إلى آافة مستويات الحكومة ورغم آون الفساد امتد. تسّرب الفساد في آل عراق صدام حسين

. العراقية فقد ترآز بصورة رئيسية لدى النخبة الحاآمة من حزب البعث والذين آانوا في خدمتهم
ومن الغير المثير للدهشة استمرار مشكلة الفساد بعد الغزو األميرآي النه، آما الحظ الباحثين، 

مشاريع "تي تندمج فيها سوية ، ال"الفساد يزدهر في بيئة إعادة االعمار ما بعد الحروب"
المشتريات العامة الضخمة، مع ضخ للتمويالت الكبرى، واإلدارة االقتصادية الحكومية غير 

قوة أّآالة " طوال مدة تنفيذ البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار مارس الفساد العراقي )٥٥(."الكافية
أضّر مباشرة قابلية الحياة "ر الذي وساهم في هروب الرساميل، األم" على الديمقراطية الناشئة

  )٥٦(."االقتصادية في البالد
  

، بصورة "تمرد ثاٍن"أعاق الفساد في الحكومة العراقية، الذي أشار إليه رئيس الوزراء بانه 
بفعل " تقّوضت المؤسسات الحكومية )٥٧(.أساسية الجهود األميرآية لتنمية قدرات الوزارات

 وآان الفساد في قطاع النفط جسيمًا )٥٨(."اسية في نشاطات فاسدةاالشتراك الواضح للنخبة السي
  . بدرجة خاصة

  
حوالي عشرة بالمئة من آمية الوقود " أن (GAO)الحظ تقرير أعده مكتب المحاسبة الحكومية 

 بالمئة من آمية الوقود المستورد تّم تهريبه ٣٠المكرر تحّول إلى السوق السوداء، وان حوالي 
 وقد وصلت في النهاية، حسب ما أفادت )٥٩(."اق، وجرى بيعه لتحقيق أرباحإلى خارج العر

 وآّلف الفشل في ممارسة إشراف فعال )٦٠(.التقارير، أموال تهريب النفط إلى أيدي المتمردين
 مليارات ٤ بحوالي ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤فقد تم تقدير قيمة الفساد في العراق خالل عام : ثمنًا آبيرًا

   )٦١(.دوالر سنويًا

  

  تطوير نظام جديد لمكافحة الفساد
طّبق المسؤولون األميرآيون إصالحات شاملة لنظام مكافحة الفساد في العراق بغية محاربة هذا 

لكن الجهود األميرآية . فأنشأوا مؤسسات جديدة ووضعوا نصوص قوانين جديدة". التمرد الثاني"
 بدأ تنفيذها خالل والية سلطة االئتالف للمساعدة في تطوير مؤسسات إشراف عراقية فعالة التي

المؤقتة واستمرت السفارة في تنفيذها بعد ذلك، وّلدت نتائج مختلطة، آان أهم أسبابها قّلة التمويل 
  .وغياب التنسيق بين الوآاالت األميرآية التي تدير المبادرات المختلفة

  
 اإلشراف الحكومية األولية في  قبل الغزو األميرآي آوآالة(BSA)عمل المجلس األعلى للتدقيق 

أنشأت بريطانيا هذا المجلس خالل احتاللها للعراق في العشرينات من القرن الماضي . العراق
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أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة، من أجل تعزيز جهود . وتحّول إلى نمر من ورق تحت حكم صدام
 (CPI)يئة النزاهة العامة ه: المجلس األعلى للتدقيق، مؤسستين جديدتين لمكافحة الفساد هما

  )٦٢(. في الوزارات(IGs)ونظام المفتشين العامين 

  

آان تصور سلطة االئتالف المؤقتة لكيفية عمل هاتين الهيئتين الجديدتين بسيطًا وأميرآيًا في 
عندما يالحظ أي مفتش عام شيئًا خاطئًا، قد يكون نتيجة الفساد فإنه يرفع ملف القضية . الجوهر

ُتجري عندئذ . النزاهة العامة لتوثيق شكوآه سوية مع أي إثبات يمكنه الحصول عليهإلى هيئة 
هيئة النزاهة العامة تحقيقًا جنائيًا يشبه آثيرًا ما يفعله مكتب التحقيقات الفدرالية عند استالم قضية 

إلى قضاة بعد إآمال التحقيق ترفع هيئة النزاهة العامة النتائج . محولة إليه من مفتش عام أميرآي
قد يقرر القضاة الذين يقومون بمهمات تشبه ما . التحقيق في المحاآم الجنائية المرآزية العراقية

يقوم به المدعون العامون األميرآيون ما إذا آان من الضروري رفع القضية إلى المحاآم، أو 
  )٦٣(.دغلقها، او إعادة إرسالها مجددًا إلى هيئة النزاهة العامة إلجراء تحقيقات أبع

  
بداية األمر تخلفت سلطة . لكن في الممارسة نادرًا ما آانت تجري األمور بمثل هذه السهولة

االئتالف المؤقتة عن تزويد موارد آافية إلى الهيئتين الجديدتين اللتين أنشأتهما، فقد صادق السفير 
ة العراق  مليون دوالر من صندوق تنمي٢٠ مليون دوالر فقط، ٣٥بريمر على موازنة تبلغ 

(DFI)مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٥ و (IRRF2).)حّولت )٦٤ 
معظم هذه األموال إلى هيئة النزاهة العامة ولم يستلم المفتشون العامون أي مبلغ منها لحين انتهاء 

  .والية سلطة االئتالف المؤقتة
  

ود في العراق سابقًا لشيء يشبه أي واحدة من ومما ضاعف مشاآل التمويل آان واقع عدم الوج
. المؤسستين، وأدى ذلك إلى حاالت سوء تفاهم وشكوك حولهما لدى المسؤولين في الوزارات

صممت هيئة النزاهة العامة وفق نمط الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ آونغ التي ُأثني 
وصمم . وآالة األولية العراقية لمحاربة الفسادعليها آثيرًا، وآان القصد من إنشائها ان تكون ال

نظام المفتشين العامين وفق نظام المفتشين العامين الفدراليين وآلفوا بالعمل آحراس ساهرين 
 لكن اإلدراك الحسي للصبغة األجنبية أثقل آاهل )٦٥(. في الخط األول لكل وزارةالفسادلمكافحة 

  .منذ بداية عملهمهيئة النزاهة العامة والمفتشين العامين 
  

عّبر مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى عن االرتباك في تحديد أين من المناسب وضع هاتين 
اعتقد العديدون . المؤسستين ضمن التسلسل الهرمي القانوني ذي الصفة الرسمية العالية للبالد
بصورة مماثلة خطأ ان هيئة النزاهة العامة تملك سلطة مستقلة إللقاء القبض على األفراد، و

ارتاب العديد من وزراء الحكومة العراقية المؤقتة من المفتشين العامين في وزاراتهم واعتبروهم 
وإذ تّم غرسهم في النظام القانوني العراقي . جواسيس إما لمكتب رئيس الوزراء او لألميرآيين

وجدوهم، آان أفراد الموجود بالترافق مع دعمهم بدرجة غير آافية من جانب االميرآيين الذين أ
هيئة النزاهة العامة والمفتشون العامون يكافحون إليجاد موطئ قدم لهم في عراق جديد، فاسد، 

  )٦٦(.وخطير
  

  هيئة النزاهة العامة
يناير / آانون الثاني٢٨ الصادر بتاريخ ٥٥أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة بموجب األمر رقم 

ة التحقيق في مقاضاة الفساد ضد مسؤولين حكوميين ، هيئة النزاهة العامة ومنحتها سلط٢٠٠٤
آما . عراقيين، ورفع القضايا التي تستحق إجراءًا قضائيًا إلى المحاآم الجنائية المرآزية العراقية

 هيئة النزاهة العامة بتثقيف الشعب العراقي حول مخاطر الفساد، وإعداد ٥٥آّلف األمر رقم 
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بة للموظفين الحكوميين، واعادة إحياء قانون السلوك وإدارة أنظمة للتصريح المالي بالنس
  )٦٧(.للموظفين الحكوميين في العراق

  
، فقد بقيت هيئة النزاهة العامة بدون رئيس حتى ٢٠٠٤يناير /رغم آونها تشكلت في آانون الثاني

، الشهر ٢٠٠٤يونيو /األيام األخيرة من والية سلطة االئتالف المؤقتة، وأخيرًا في حزيران
خير لوجود سلطة االئتالف المؤقتة، عّين السفير بريمر القاضي راضي حمزة الراضي أول األ

آان راضي قد عمل قاضيًا خالل نظام صدام ولكن بسبب استقالليته . رئيس لهيئة النزاهة العامة
  )٦٨(.ونزاهته ُسجن وُعذب

  
. يوم األول تقريبًا لوجودهااشترك االستشاريون األميرآيون في عمليات هيئة النزاهة العامة منذ ال

 ١١التزم مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون في وزارة الخارجية بدفع مبلغ 
خصصت سلطة . مليون دوالر لتدريب المحققين العاملين لدى هيئة النزاهة العامة ولشراء معدات

لتدريب في التحقيقات الجنائية، االئتالف المؤقتة هذا المال إلى البرنامج الدولي للمساعدة على ا
 ٢٠٠٥ وبحلول صيف عام )٦٩(.الذي زود عددًا من المدربين ال يتجاوزون أصابع اليد الواحدة

 محقق يعملون لدى هيئة النزاهة العامة على يد عشرين ١٥٠آان قد تّم تدريب اآثر من 
 )٧٠(.(ICITAP)ائية استشاري من البرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجن

استمر تنفيذ برامج التدريب الممولة من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
 عندما خفضت السفارة هذه البرامج،  جزئيًا بسبب الفعالية المتناقصة لهيئة ٢٠٠٨حتى عام 

  .النزاهة العامة آمؤسسة لفرض تطبيق القانون
  

 قضية لدى المحاآم ٥٤١ل ثمانية عشر شهرًا على تشكيلها رفعت هيئة النزاهة العامة خال
 قضية ضد وزراء ونواب ومدراء عامين في ٤٢ من بينها (ICC-I)الجنائية المرآزية في العراق 

أبلغ القاضي راضي في وقت الحق لجنة إشراف شّكلها الكونغرس األميرآي . الدوائر الوزارية
ألقي فيها القبض على وزير استنادًا إلى " األوسط التي انها ربما للمرة األولى في تاريخ الشرق

والحظ، مع ذلك، ان القضايا األولى ." حكم القانون بتهم غير سياسية وغير طائفية تتعلق بالفساد
آهذه القضية ألهبت معارضة قوية ضد هيئة النزاهة العامة نتج عنها بذل جهود للحد من 

  )٧١(.سلطاتها
  

ة المرآزية في العراق التي تلقت آافة إحاالت قضايا الفساد على أنها آلية ثبت ان المحاآم الجنائي
آانت هذه المحاآم المثقلة بالقضايا، وهي المكلفة بمقاضاة . غير ُمرضية للنظر في هذه القضايا

اإلرهاب، والجريمة الُمنظمة، والعنف االثني والطائفي، إما غير راغبة أو غير قادرة على 
 آالف قضية ُرفعت إلى المحكمة من جانب ٣ من بين ) ٧٢(.ٍف إلى قضايا الفسادتكريس اهتمام آا

 حكمًا باإلدانة، أي نسبة ٢٤١ أصدرت المحكمة ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٤هيئة النزاهة العامة بين عام 
لكن آلفة الفساد الذي : "قال القاضي راضي.  بالمئة من العدد اإلجمالي للقضايا المرفوعة٨

 ١٨ في العراق تقدر بقيمة تصل إلى تالتي أرأسها حتى اآلن عبر آافة الوزاراآشفت عنه الهيئة 
  )٧٣(."مليار دوالر

  
، أيضًا قدرة ١٩٧١من قانون الجزاء العراقي، الصادر أوًال في عام ) ب (١٣٦أعاقت المادة 

 قضية ةأينص هذا القانون على انه ال يجوز رفع . هيئة النزاهة العامة في التحقيق بقضايا الفساد
. ضد مسؤول وزاري او مسؤول سابق بدون الحصول على إذن بذلك من وزير الوآالة المعنية

، علقت سلطة االئتالف المؤقتة تنفيذ هذا القانون لكن الحكومة العراقية ٢٠٠٤يونيو /في حزيران
ير فبرا/ إلى شباط٢٠٠٦سبتمبر / خالل األشهر الستة من أيلول)٧٤(.أعادت تثبيته في وقت الحق

لوقف التحقيقات من جانب هيئة النزاهة العامة في ) ب (١٣٦، جرى االستشهاد بالمادة ٢٠٠٧



  *االنتخابات، حكم القانون، ومكافحة الفساد* 

 *٢١١*  

 اعتقد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي ان )٧٥(. مدعى عليهم١٠٢ قضية شملت ٤٨
منع هيئة النزاهة العامة من نقل قضايا عديدة تتعلق بموظفين ) "ب (١٣٦االستخدام للمادة 

ى المحاآمة إلى ان حصلت هذه الهيئة على ترخيص من الوآالة التي تحقق معها، األمر فاسدين إل
، أصدر رئيس الوزراء المالكي أمرًا تنفيذيًا ٢٠٠٧في ربيع عام ." الذي خلق مشاآل واضحة

ينص بصورة مماثلة على عدم جواز محاآمة أي وزير بدون الحصول على ترخيص بذلك من 
ر راضي ان هذا اإلجراء الرسمي أوقف متابعة النظر بقضايا فساد وذآ. مكتب رئيس الوزراء

  )٧٦()". مليون دوالر٨٠حوالي ( مليار دينار عراقي ١٠٠بقيمة تصل إلى "عديدة 
  

رغم ان هذه األمور وعقبات أخرى عديدة، أحبطت هيئة النزاهة العامة فان جهودها المتواضعة 
 موظفًا لدى هيئة النزاهة ٣١، ُقتل ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٤بين عام . لتطبيق القانون جعلت منها هدفًا

عانى القاضي راضي بالذات من التهديد المتواصل .  عضوًا من أفراد عائالتهم١٢العامة وُقتل 
وفي نهاية األمر هرب من العراق وقدم طلبًا للحصول على حق اللجوء السياسي في الواليات 

قت، آافحت هيئة النزاهة العامة لفتح تحقيقات  منذ ذلك الو)٧٧(.٢٠٠٧أغسطس /المتحدة في آب
ويبقى هناك سؤال مفتوح يتعلق . جديدة ولم تتمكن من تحقيق وجود حقيقي لها عبر مجمل البالد

بما إذا آانت هيئة النزاهة العامة قد تجذرت بثبات في البنية السياسية العراقية بحيث تبقى قائمة 
  .بعد االنسحاب النهائي للدعم األميرآي

  
  المفتشون العامون العراقيون

فبراير / شباط١٠ الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة الذي وّقعه السفير بريمر في ٥٧األمر رقم 
 آان يتم )٧٨(".(IG)أنشأ داخل آل وزارة عراقية مكتبًا للمفتش العام يرأسه مفتش عام  "٢٠٠٤

 خمس سنوات يمكن تجديدها لمدة تعيين المفتشين العامين من قبل السفير بريمر للخدمة لمدة
، ٢٠٠٤يونيو /وعندما أغلقت سلطة االئتالف المؤقتة أبوابها في حزيران. خمس سنوات إضافية

وعندما عادت السيادة إلى .  مفتشًا عامًا للخدمة لمدة خمس سنوات٢٩آان بريمر قد عّين 
امين إلى مكتب رئيس ، انتقلت سلطة تعيين وإعادة تعيين المفتشين الع٢٠٠٤العراقيين عام 

   )٧٩(.الوزراء
  

واجبات المفتشين العامين العراقيين مماثلة تمامًا لواجبات نظرائهم المفتشين العامين االميرآيين 
وتشمل تدقيق سجالت ونشاطات الوزارات، وإجراء تحقيقات إدارية، ومعالجة ادعاءات الهدر، 

الخطوات التصحيحية إلى الوزير، والتعاون واالحتيال، وإساءة االستعمال، وتقديم النصيحة حول 
 آان من المفروض على الحكومة )٨٠(.مع وآاالت التحقيق والسلطة القضائية بشأن هذه القضايا

حرية الوصول الكاملة "العراقية، من أجل تنفيذ هذه المهمات المتعددة، ان تمنح المفتشين العامين 
 أيضًا إلى المفتشين العامين ٦٧ وقد فّوض األمر رقم ".وغير الُمقّيدة إلى آافة الدوائر الوزارية

آان من المفروض ان يقدم المفتشون . سلطة استدعاء الشهود وطلب الحصول على مستندات
العامون تقاريرهم إلى الوزير الذي يرتبطون به وان يصدروا تقريرًا سنويًا عن نتائج تحقيقاتهم 

  )٨١(.إلى الشعب العراقي
  

 مفتشا عاما لدى حكومة العراق في مكاتب داخل الوزارات الحكومية ٣٠ر من واليوم، يعمل أآث
يتراوح . ويعمل الباقون لدى هيئات شبه حكومية آدوائر األوقاف الشيعية، والسنية، والمسيحية

مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية بضم (حجم آل مكتب للمفتشين العامين من الصغير جدًا 
مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع مخّول بتوظيف عدة (إلى الكبير جدًا )  موظفًا٢٠حوالي 
تؤخذ موازنة دفع الرواتب وتمويل نفقات أخرى من الوزارة األم التي يعمل فيها مكتب ). آالف

  )٨٢(.المفتش العام عبر وزارة المالية
  



  *٢٠الفصل *
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الجسم السياسي يستمر اإلدراك الحسي بأن المفتشين العامين جسم مضاد أجنبي ُأدخل إلى 
أن آل الناس يفترضون بأننا "يعتقد العديد من المفتشين العامين . العراقي من قبل االميرآيين

إذا آّنا نشطين بدرجة زائدة : "والحظ أحد المفتشين العامين." بمثابة جواسيس لألميرآيين ال أآثر
  )٨٣(".إذا قمت بعملي فسوف يقتلوني"وقال آخر، ". يطردنا وزيرنا

  
 سوى دعم محدود لتنمية قدرات نظام المفتشين ٢٠٠٤تزود الحكومة األميرآية منذ عام لم 

يحتاج المفتشون العامون " فعالين" انه من أجل ان يكونوا ٧٥ذآر األمر رقم . العامين في العراق
 مع ذلك، لم تخصص سلطة االئتالف المؤقتة أية أموال من صندوق )٨٤(".موارد مالئمة"إلى 

راق لإلنفاق على نظام المفتشين العامين آما لم تحّول وزارة الخارجية أو وزارة العدل تنمية الع
  .أية مبالغ وُترك أمر التصرف في هذا السياق إلى وزارة الدفاع

  
، وصل إلى العراق الدآتور تشارلز جونسون، مفتش عام في وزارة الدفاع ٢٠٠٤ارس /في آذار

(DoDIG) طور بسرعة عالقات . لمساعدة المفتشين العامين الجدد وُألحق بمكتب المفتش العام
جيدة مع المجموعة المحاصرة السيئة التدريب من المفتشين العامين وزودهم بأول التعليمات حول 

 مليون دوالر ١١ما لبث جونسون وان قدم طلبًا للحصول على مبلغ . آيفية ممارسة اإلشراف
 البرامج لدى سلطة االئتالف المؤقتة ولكن طلبه لمكاتب المفتشين العامين إلى مجلس مراجعة

، اليوم الذي سبق إقفال مكاتب ٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٧مع ذلك وفي . ُرفض بفارق صوت واحد
 مليون دوالر ١١سلطة االئتالف المؤقتة، عكس السفير بريمر هذا التصويت وأمر بتخصيص 

آانت مكاتب المفتشين : " يتذآر جونسونلكن. من األموال العراقية لدعم نظام المفتشين العامين
 ٢٨إلى السيادة العراقية في " العامين آل شيء آخر ما عدا آونها عمالنية وقت االنتقال

  )٨٥ (.٢٠٠٤يونيو /حزيران
  

، سافر إلى بغداد فريق من مديرية التحقيقات والتقييمات لدى مكتب المفتشين ٢٠٠٥في عام 
إرشاد المفتشين العامين العاملين في أآبر وزارتين للحكومة العامين في وزارة الدفاع لتدريب و

وإلى هذا اليوم تستمر وزارة الدفاع األميرآية، عبر القيادة األمنية . العراقية، هما الدفاع والداخلية
االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، في تدريب، إرشاد، وتوجيه النصح إلى المفتشين العامين 

ولم يتم تقديم سوى مساعدة أميرآية ضئيلة إلى أي . املين في هاتين الوزارتينوموظفيهم الع
وفي حين أن وزارة الخارجية آانت ُتنفق ماليين . مكتب آخر للمفتشين العامين في العراق

الدوالرات وُتعّين العشرات من الموظفين لتنمية قدرات العاملين في هيئة النزاهة العامة، فلم تقدم 
، عّينت وزارة ٢٠٠٧فبراير /وأخيرًا، في شباط. ريبًا إلى مكاتب المفتشين العامينأي مبلغ تق

آان هذا المستشار بمفرده، . الخارجية مستشارًا رئيسيًا إلى هيئة المفتشين العامين في العراق
وبدون موازنة، مسؤوًال عن تدريب، وإرشاد، وتوجيه النصائح إلى المفتشين العامين العاملين 

  )٨٦(.زارات غير األمنيةلدى الو
  

  (BSA)المجلس األعلى للتدقيق 
أبريل / الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة الموّقع من السفير بريمر في نيسان٧٧األمر رقم 
، أعاد تشكيل المجلس األعلى للتدقيق، أقدم مؤسسة لمكافحة الفساد في العراق والمحترمة ٢٠٠٤

 إنشاء سلطة االئتالف المؤقتة لهيئة )٨٧(.لحكومية األميرآيةإلى أبعد حد ونظيرة مكتب المحاسبة ا
النزاهة العامة ونظام المفتشين العامين أزال وأعاد توزيع بعض مسؤوليات المجلس األعلى 

للتدقيق ولكن بقي هذا المجلس بمثابة وآالة التدقيق الوحيدة في العراق التي تعمل على نطاق 
سلطانًا قضائيًا يخولها اإلشراف على آافة العقود " تملك الدوائر الحكومية بمجملها، والتي

  )٨٨(."العامة
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 *٢١٣*  

بحرص " سنة، يقوم المجلس األعلى للتدقيق بالمحافظة ٧٠احترامًا لتاريخه الحافل الذي دام 
هيكلية مكافحة الفساد التي "وقد آان العبًا عن مضض في ". شديد على ما يعتبره من امتيازاته

ميرآية ومترددًا في أحيان آثيرة حول تزويد نتائج عمليات التدقيق التي يقوم فرضتها الحكومة األ
  )٨٩(."بها إلى وآالتي مكافحة الفساد اُألخريين

  
متقادم "عندما توقفت سلطة االئتالف المؤقتة عن العمل آان ال يزال المجلس األعلى للتدقيق 

 موظف ١٢٠٠مع وجود ". وقدراتهاألسلوب بدرجة شديدة فيما يخص منهجية عمله، واحتياجاته 
 مدققًا حقيقيًا لخدمة دولة ١٥٠ و١٠٠، وما بين "آان لدى المجلس خمسة آمبيوترات فقط

 أول رئيس للمجلس األعلى ٢٠٠٤ قتل في تفجير انتحاري في شوارع بغداد عام )٩٠(".بكاملها
  )٩١(.صبللتدقيق، إحسان آريم غانم، الذي آان السفير بريمر قد عينه في هذا المن

  
مكتب شؤون المخدرات الدولية خصص . آان الدعم األميرآي للمجلس األعلى للتدقيق هزيًال

 إلجراء ترجمة إلى (GOA) تمويًال إلى مكتب المحاسبة الحكومية  (INL)تطبيق القانونفرض و
ة عددًا آما درب مكتب المحاسبة الحكومي. اللغة العربية لمعايير التدقيق الحكومية األميرآية لديه

صغيرًا من المدققين من المستوى المتوسط ولكن لم يتم تخصيص سوى تمويل ضئيل جدًا لتنمية 
 واليوم يقوم المجلس )٩٣(. آما أن التمويل الدولي آان محدودًا)٩٢(.قدرات المجلس األعلى للتدقيق

العراقية تحتاج األعلى للتدقيق بواجباته ولكن قدرته على تأمين إشراف فعال على نفقات الحكومة 
  .إلى تعزيز

  
  معرآة صعبة

 والمفتشين (SIGIR)وجدت عملية مسح مشترآة قام بها المفتش العام إلعادة إعمار العراق 
، ان إطار العمل المؤسساتي في نشاطات المراقبة ٢٠٠٦العامين في وزارة الخارجية عام 

آما أضعف بصورة إضافية ". هشة"لمكافحة الفاسد التي نفذتها سلطة االئتالف المؤقتة آانت 
رغم واقع آون محاربة "وجدت عملية المسح أنه . إطار العمل ذاك عدم توفر دعم مالي آاٍف

، فقد وصل المبلغ اإلجمالي "الفساد تعتبر من بين أعلى األولويات األميرآية في العراق
من نسبة أقل " مليون دوالر فقط، أي ٦٥ إلى ٢٠٠٦يونيو / حزيران١٥المخصص لذلك حتى 

".  بالمئة من إجمالي األموال المخصصة إلغاثة وإعادة إعمار العراق حتى ذلك التاريخ٠٫٠٠٣
  )٩٤(.عالوة على ذلك، ُأديرت هذه المبالغ المتواضعة للغاية بصورة سيئة

  
 الالحقة ألعمال مجموعة العمل لمكافحة الفساد التي شكلتها (SIGIR)مراجعات المفتش العام 

يرآية لإلشراف على البرامج األميرآية لمكافحة الفساد، وجدت ان هذه المجموعة السفارة األم
 الحظت عملية تدقيق ٢٠٠٨في عام . عانت من عدم وجود قيادة ثابتة أو تنسيق بين الوآاالت

أجراها المفتش العام انه، رغم االلتزام الُمعلن بوضوح بتحسين البرنامج األميرآي لمكافحة 
  )٩٥.".(ال زال يجب إنجازه ألجل إقامة وتنفيذ برنامج شامل وفّعال"ر الفساد فإن الكثي



 *٢١٤*  

  ٢١الفصل 
  التحقيقات في قضايا الفساد

  
لو تواجد فريق من المفتشين العامين هنا منذ البداية، لربما بقينا مطلقي الحرية 

آان بإمكانهم ان . لكن دون أن يحصل ما حصل في الغرب األميرآي المنفلت
ولكان من المحتمل أن . ذا فعلتم آذا وآذا، فلن تتورطوا في مشاآليقولوا لنا إ

  . *يسبب ذلك إزعاجًا لنا، ولكن سوف نكون قادرين على تحّمله
  

  شتاين. روبرت جاي
  )٢٠٠٤-٢٠٠٣(المراقب المالي، منطقة الجنوب األوسط، سلطة االئتالف المؤقتة 

  ) عقوبة تسع سنوات في السجناآلنيقضي (
  
  

 في جهود إعادة ٢٠٠٣أبريل /اآلالف من المدنيين والعسكريين االميرآيين منذ نيسانشارك مئات 
خالل تولي . خدمت الغالبية العظمى منهم بصورة شريفة ولكن بعضهم لم يفعل ذلك. إعمار العراق

سلطة االئتالف المؤقتة لمهامها عندما لم يكن هناك سوى القليل من اإلشراف على جهود إعادة 
غابت وسائل مكافحة االحتيال في العراق، استغل بعض عديمي األخالق الظروف اإلعمار و

لم يصبح لدى الواليات المتحدة أعداد ذات شأن من المدققين والمحققين . الفوضوية إلثراء أنفسهم
 دائمة في العراق لمتابعة دعاوى االحتيال، والهدر، وإساءة االستعمال قبل ان يبدأ ةالعاملين بصور

آان يعمل  (٢٠٠٤مارس / انتشاره في بغداد في آذار(SIGIR) العام إلعادة إعمار العراق المفتش
  ).آنذاك بصفة المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة

  
 إدانة بسبب سوء السلوك ٣٥وآما يظهره المخطط الوارد في نهاية هذا الفصل حصلت على األقل 

مع ان ذلك يمثل نسبة صغيرة من . رآي إلعادة اإلعماراإلجرامي المرتكب خالل تنفيذ البرنامج األمي
العدد اإلجمالي لألميرآيين الذين خدموا في العراق، فاألفعال الجسيمة التي ارتكبها الذين اختاروا 

ألولى، حّول نشاطهم اإلجرامي . انتهاك القانون أضرت بجهود إعادة البناء من ناحيتين مهمتين
الثانية، هو ان .  االهتمام بالبرامج التي تلعب فيها تلك المشاريع دورًااألموال من مشاريع ُمهمة مهمًال

مع ان نطاق االحتيال آان . إجرامهم شّوه سمعة الواليات المتحدة في أعين العديد من العراقيين
صغيرًا نسبيًا فإن الطبيعة الوقحة للعديد من الجرائم تؤآد أهمية المحافظة على وجود إشرافي قوي 

  .ية أية عملية طارئة لإلغاثة وإعادة اإلعمارمن بدا
  
  

____________  
 مع روبرت شتاين مقاول سابق مع وزارة الدفاع في (SIGIR)مقابلة أجراها المفتش العام إلعادة إعمار العراق * 

  ٢٠٠٧يونيو / حزيران١٣السجن الفدرالي في بترسبورغ، والية فيرجينيا، 
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  شتاين-مؤامرة بلوم
 انتشرت إشاعات السرقة واالحتيال عبر دوائر ٢٠٠٣ األول لالحتالل األميرآي عام خالل األشهر

وبعد ان ثّبت المفتش العام وجوده في القصر . سلطة االئتالف المؤقتة ومجتمعات المقاولين
في . ، توّفر للمخبرين دور في اإلبالغ عن جرائم مزعومة٢٠٠٤مارس /الجمهوري في آذار

-ر أحد هؤالء مدققي المفتش العام بالممارسات المالية المسيئة التي شهدها أخب٢٠٠٤أبريل /نيسان
وقد أثار بشكل .  آعضو في مكتب المراقب المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة-وشارك فيها بالفعل

خاص الهواجس حول أعمال المراقب المالي اإلقليمي لمنطقة الجنوب األوسط لسلطة االئتالف 
  .المؤقتة

  
  يتكّشفالمخطط 

جاء روبرت جاي شتاين جونيور آمراقب مالي لمنطقة الجنوب األوسط لسلطة االئتالف المؤقتة في 
 S&K)آانت قد وظفته شرآة إس اند آاي تكنولوجيز . ٢٠٠٤ وفي عام ٢٠٠٣أواخر عام 

Technologies) ماليين دوالر لتزويد خدمات الدعم اإلداري إلى ٥، وهي شرآة تحمل عقدًا بقيمة 
وآان شتاين يعجبه ان يرتدي مالبسًا سوداء ويخبر الناس انه آان عضوًا في . طة االئتالف المؤقتةسل

رغم إدانته في عملية تزوير ). أحد األآاذيب العديدة التي سردها(قوة دلتا النخبة في الجيش األميرآي 
 أشهر، حصل شتاين ، وسجنه الرتكابه هذه الجريمة مدة ثمانية١٩٩٦في بطاقة ائتمان فدرالية عام 

 ٧٥٠وآان قد رفع عليه أيضًا قضية اختالس أخرى بمبلغ . على األهلية األمنية للخدمة في العراق
 علم مدققو المفتش العام فيما بعد انه آان لشتاين شريكًا ساعده )١(.ألف دوالر من صاحب عمل سابق

 وصل شتاين إلى بغداد في )٢(.قفي إخفاء هذه الوقائع التي قد تجرده من األهلية للعمل في العرا
، وُأرسل إلى المقر الرئيسي لمنطقة الجنوب األوسط في مدينة الحلة ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة إلى الجنوب الغربي من بغداد وعن المدينة األثرية بابل وقصر نبوخذ 
. ألمن، واللوجستيات، وعمليات إعادة التجهيزآانت أول مهمة أوآلت إلى شتاين وظيفة مدير ا. نصر

، عند ذهاب الرقيب الذي آان يعمل آمراقب مالي لمنطقة الجنوب ٢٠٠٣ديسمبر /في آانون األول
األوسط في إجازة ُعّين شتاين في هذا المنصب مما جعله مسؤوًال عن اإلشراف والدفع والمحاسبة 

آان من المفروض ان "ال شتاين في وقت الحق، ق. بماليين الدوالرات من أموال إعادة اإلعمار
 فورًا تقريبًا بعد )٣(."أآون اختصاصي في العمليات العسكرية ولم آتي إلى هناك العمل آمراقب مالي

تسلمه مكتبه الجديد شارك شتاين في مؤامرة مع فيليب بلوم، مقاول أميرآي فاسد له أعمال مزدهرة 
 تالعب شتاين بالعروض ٢٠٠٤يونيو / إلى حزيران٢٠٠٣ديسمبر /من آانون األول. في العراق

 مليون دوالر نقدًا من هذا النشاط االحتيالي، دفع ٨٫٦المقدمة لعقود منحت لبلوم وتلقى ما يزيد عن 
بلوم المتوجب عليه إلى شتاين وغيرهم من موظفي سلطة االئتالف المؤقتة المتآمرين معه رشاوى 

ت فاخرة، أسلحة تذاآر سفر بالطائرات بدرجة رجال أعمال متنوعة تضمنت قطع مجوهرات، سيارا
وقام بلوم أيضًا بتبييض أآثر من مليون دوالر من األموال المسروقة لحساب شتاين . وأموال نقدية

وزمالئه المجرمين في منطقة الجنوب األوسط لسلطة االئتالف المؤقتة وذلك باستعمال حسابات 
التي آان يحمل جنسيتها بصورة مزدوجة مع الجنسية (انيا مصرفية في العراق، وسويسرا، وروم

  )٤().األميرآية
  

  حل ألغاز المخطط
آان المفتش العام لدى  ((SIGIR)في اليوم الذي تّم عنده تعيين المفتش العام إلعادة إعمار العراق 

لكتروني إلى ، أرسل شتاين رسالة بالبريد اإل٢٠٠٤يناير / آانون الثاني٢٠، )سلطة االئتالف المؤقتة
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شتاين في ذلك الوقت في أوج تنفيذها، - آانت المؤامرة بلوم)٤(."أحب أن أعطيك ماًال: "بلوم قال فيها
 عندما وردت شكاوى حول شتاين إلى المفتش العام ٢٠٠٤أبريل /ولكن حل ألغازها بدأ في نيسان

إلى الحلة للتحقيق في هذه تلفت انتباهه واستجابة لهذه المزاعم أرسل المفتش العام فورًا مدققيه 
  )٥(.االدعاءات

  
قابل مدققو المفتش العام في الحلة المقدم ديبورا هاريسون نائبة المراقب المالي لمنطقة الجنوب 

بسبب وجود قفص آبير في مكتبها " سيدة الطيور في الحلة"أبلغت هارسون، المعروفة باسم . األوسط
المالي اإلقليمي روبرت شتاين غادر في إجازة طارئة إلى  طيرًا، ان المراقب ٢٠يعيش فيه أآثر من 

علم المدققون فيما بعد أن شتاين آان يقوم برحلة . الواليات المتحدة ألن ابنه يعاني من سرطان الدماغ
  )٧(.إلى ديزني الند مع ابنه دفع بلوم آافة نفقاتها

  
المال الذي استعملته منطقة شدد المدققون على الحصول من هاريسون على المستندات المتعلقة ب

لم تتمكن من تزويد أية سجالت بل حاولت تسكين . الجنوب األوسط لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار
ثم أرسلت هاريسون . قلقهم بالتأآيد بأنها سوف تحصل على آافة المستندات من شتاين لدى عودته

العام منهمكون في التحقيق بمخططه رسالة بالبريد اإللكتروني إلى شتاين تحذره بأن مدققي المفتش 
  )٨(."ال تقلقي لن يتمكن المفتش العام من اآتشاف آيف يتم ذلك"أجاب شتاين، . اإلجرامي

  
  بدء عمليات التدقيق

بدأ اآلن الشك يغمر المدققين بقوة بشأن حصول عمليات احتيال ذات شأن في مكتب سلطة االئتالف 
ة تدقيق لتعقب آل دوالر أنفقته منطقة الجنوب األوسط ولتحديد باشروا بتنفيذ عملي. المؤقتة في الحلة

مقدار األموال التي دفعها المراقب المالي لسلطة االئتالف المؤقتة إلى شتاين لتمويل نشاطات إعادة 
  .اإلعمار

  
أآدت مستندات المراقب المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة ان شتاين تلقى ثالث دفعات نقدًا بقيمة 

 ولكن المدقق الرئيسي لدى المفتش العام وجد صورة في الحلة )٩(. مليون دوالر٥٧٫٨لية بلغت إجما
وعندما ابلغ ".  مليون دوالر٥٨٫٨"يظهر فيها شتاين محاطًا بجبل من األوراق النقدية والفتة تقول 
لست أملك : ليأجاب المراقب الما. المدققون المراقب المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة بهذا الواقع

وجد المدققون صورًا أخرى تجريمية شملت صورة . أي فكرة حول آم من المال حصل عليه شتاين
تظهر عدة أيادي تمتد إلى حقيبة سفر تحتوي ماليين الدوالرات نقدًا بينها يد واحدة لشتاين، تحمل 

  )١٠(.ساعة ثمينة مارآة برايتلنغ الثمينة تلقاها مؤخرًا من بلوم

  
سرد . اد شتاين إلى الحلة واجهه مدققو المفتش العام بالتناقضات المالية التي عثروا عليهابعد أن ع

، مع ثالثة آخرين من الحلة في سيارة دفع ٢٠٠٤يناير /شتاين انه سافر إلى بغداد في آانون الثاني
اقب  غير مدرعة لنقل عشرات الماليين من الدوالرات نقدًا من خزائن المر(SUV)رباعي رياضية 

  .المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة من أجل تنفيذ أعمال إعادة إعمار
  

لم يتمكن المراقب (قال انه قابل موظفي المراقب المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة ووقع إيصاًال 
ورجع في سيارته إلى مدخل ) المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة إبرازه إلى مدققي المفتش العام

انه أمر مدهش، آانت "قال فيما بعد .  مليون دوالر نقدًا في خلفها٥٨حمل ما يزيد عن القصر و
الخزانة تحتوي رزمًا فوق رزم من أوراق المئة دوالر، آان هذا ماًال نقديًا يزيد عما شاهده دونالد 
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 من هذا، إنها ليست أآثر: عندما تعمل وحولك هذا القدر من المال النقدي تقول. ترامب في حياته
لقد عملت في إدارة عقود حكومية في . آانت اإلجراءات متهاونة لدرجة ال يمكن تصديقها. أوراق

  )١١(."الواليات المتحدة ولذلك أعرف هذا األمر
  

بعد اجتماعهم مع شتاين قام المدققون بإبالغ المفتش العام باإلنباء السيئة، فقد آانت هناك إثباتات تؤآد 
أرسل المفتش العام فورًا فريقًا من المحققين لدعم عمل . نتشار في الحلةحصول احتياالت واسعة اال

اثبت الموقف الرئيسي لدى المفتش العام بالوثائق وجود سلسلة من أعمال مختلفة من . المدققين
شملت األمثلة الفاضحة أآثر مشروعين . االحتيال، والهدر، وإساءة االستعمال ارتكبها شتاين وبلوم

  .ين، أآاديمية الشرطة في بابل ومكتبة آربالءمفضلين لشتا
  

  أآاديمية الشرطة في بابل
آان القصد من إنشاء أآاديمية الشرطة في بابل ان تكون معهد التدريب الرئيسي للشرطة في منطقة 

منح شتاين أحد عشر عقدًا وأربع منح لبلوم ألعمال الهدم، وبناء الثكنات، . الجنوب األوسط
عند مراجعة العقود والمنح وجد المدققون ان . ، وشراء مولدات ومعدات أخرىوالصفوف المدرسية

 ألف دوالر، وهو السقف الذي آان يتوجب ٥٠٠شتاين جعل اآالف آل عقد ومنحة ال تزيد عن 
 )١٢(.عليه، عند تجاوزه، ان يحصل على موافقة المراقب المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة قبل المنح

 الحقًا ان شتاين دفع معظم أموال العقود والمنح قبل توقيع أية عقود وعندما زار اآتشف المدققون
مدققو المفتش العام أآاديمية الشرطة وجدوا ان الكثير من األعمال آانت غير آاملة أو حتى لم يبدأ 

  .تنفيذها
  

لمفتش العام ان استنتج ا.  مليون دوالر٧٫٣بلغت القيمة اإلجمالية للعقود والمنح ألآاديمية الشرطة 
 مليون دوالر من هذا المبلغ في ١٫٣موظفي سلطة االئتالف المؤقتة أنفقوا بدون سبب حوالي 

." ، ولشراء معدات غير ضرورية، لم تسلم، وبأسعار زائدة"تمويالت عقود مضاعفة لإلنشاءات"
 دوالر من  مليون٢لم يتمكن شتاين من تقديم مستندات حسابية تغطي أآثر من "عالوة على ذلك، 

ما إذا آان " غير قادرين على التحديد الواضح"آما آان المدققون أيضًا ." أموال المنح المدفوعة
  )١٣(. ماليين دوالر قد استعمل لتسديد االلتزامات بموجب العقود٤المبلغ الُمتبقي البالغ 

  
  مكتبة آربالء

ة وتحتوي على أهم مجموعة في  آلم جنوب الحل٤٥تقع مكتبة آربالء في آربالء التي تبعد مسافة 
جنوب العراق من الكتب المترجمة من األدب الغربي، وآذلك مؤلفات في التاريخ، والفلسفة، 

منح شتاين خمسة عقود إلى شرآات يملكها بلوم ظاهريًا إلصالح المكتبة القديمة، . والسياسة، والعلوم
نت وهندسة المناظر الطبيعية وتدريب ولشراء األثاث والخزائن وآتب جديدة، وتأمين خدمات اإلنتر

 آالف دوالر لتسديد رواتب أمين المكتبة ٢١٠وافق شتاين أيضًا على منح مبلغ . موظفي المكتبة
وبلغ إجمالي .  ألف آتاب٣٠ ألف دوالر، لشراء ٥٣٥ عقدًا مصغرًا، بقيمة تبلغ حوالي ٣٣وأصدر 
  )١٤(. دوالر٢،١٢٨،٩١٦اإلنفاق 

  
تش العام المكتبة وجدوا نفس المشاآل التي الحظوها لدى زيارتهم ألآاديمية عندما زار مدققو المف

آانت آمية . استدارة حول األنظمة، دفعات غير صحيحة، والتخلف عن رصد العقود: الشرطة
فعلى سبيل المثال، . ونوعية المعدات المسلمة أدنى آثيرًا من المتطلبات المنصوص عنها في العقد

 طاولة الذي ينص ٦٠ آمبيوتر و٦٨يوتر شخصي فقط مع طاوالتهم وليس ال  آمب١٤زود المقاول 
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العقد على تزويدها، لم تكن توجد أية توصيالت مع اإلنترنت، وقد وضعت في القاعة مقاعد 
بالستيكية زاهية من النوع المستعمل في الهواء الطلق، بدًال من المقاعد المعدنية المنّجدة، التي نّص 

  . لم يستلم أية منحة نقدية ال للرواتب وال لشراء آتبهل مدير المكتبة انقا. عليها العقد
  

 مليون ١٫٨استنتج مدققو المفتش العام ان مسؤولي سلطة االئتالف المؤقتة دفعوا بدون سبب أآثر من 
  )١٥(. مليون منها على أشغال لم ُتنّفذ أبدًا١٫٦دوالر على مشروع إعادة تأهيل المكتبة، ُأنفق مبلغ 

  
  نهاية اللعبة
 أمضى عدة مدققين من مدققي المفتش العام أشهرًا عديدة في الحلة ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤خالل عام 

للمراجعة الدقيقة للوثائق وزاروا مواقع المشاريع وأجروا مقابالت مع موظفي مكتب منطقة الجنوب 
 النتائج ٢٠٠٥شرحت سلسلة من تقارير التدقيق صدرت عام . األوسط لسلطة االئتالف المؤقتة

المفصلة العديدة التي تشير إلى حاالت فاضحة من سوء السلوك، وسوء اإلدارة، واالحتيال المحتمل، 
لدى سلطة االئتالف المؤقتة للمدفوعات النقدية آانت " أنظمة الرقابة"واستنتجت هذه التقارير ان 

ر حسابات صندوق تنمية ضعيفة جدًا بحيث لم يتمكن وآالء الدفع في منطقة الجنوب األوسط ومدي
 مليون دوالر نقدًا وبموجب ٩٦٫٦العراق من تقديم حسابات صحيحة أو إثبات إنفاق مبلغ 

  )١٦(."إيصاالت
  

 من مصلحة ضريبة الدخل ووآالة فرض مما لبث وان قام محققو المفتش العام بمشارآة زمالئه
لة اإلدانة وابرزوا بوضوح قوانين الهجرة والجمارك بضم أجزاء هذه المجموعة المذهلة من أد

رفع المفتش العام . شتاين واتهموا حفنة من المسؤولين الرئيسيين في الحلة-المؤامرة المعقدة لبلوم
صدرت . القضية إلى المدعين العامين في وزارة الدفاع الذين قدموها إلى هيئة محلفين آبرى

 على روبرت شتاين في منزله في  ُألقي القبض٢٠٠٥نوفمبر /مذآرات التوقيف، وفي تشرين الثاني
 ُأدين ستة أشخاص في نهاية األمر ألدوارهم في تنفيذ المخطط )١٧(.فايتفيل، بوالية نورث آارولينا

أدين شتاين بتهم تبييض األموال . وقد اتهم شخص آخر وهو اآلن ينتظر محاآمته. شتاين-الجنائي بلوم
لوم بأنه مذنب في ثالث تهم ترتبط بالتآمر، الرشوة، أقّر ب. واالحتيال وُحكم عليه بالسجن تسع سنوات

ُحكم على المقدم بروس هوبفونغاردنر، الذي تآمر .  شهرًا٤٦وتبييض األموال وُحكم عليه بالسجن 
وأقّرت .  شهرًا٢٠لمنح عقود إلى بلوم واستلم مقابل ذلك رشوة بقيمة مئة ألف دوالر، بالسجن لمدة 

 المالي في المرآز الرئيسي لمنطقة الجنوب األوسط بذنب ارتكاب المقدم هاريسون نائبة المراقب
 ألف ٣٠٠االحتيال بعد ان اعترفت بأنها استلمت سيارة آاديالك اسكاالد من بلوم وسرقة ما يزيد عن 

  )١٨(.وتنتظر اآلن صدور الحكم. دوالر من سلطة االئتالف المؤقتة
  

، ُأدين العقيد آورتيس وايتفورد الذي آان ٢٠٠٨أآتوبر /بعد محاآمة طويلة تمت في تشرين األول
في أحد األيام ثاني مسؤول رئيسي في الحلة، والمقدم مايكل ويلير، استشاري حول مشاريع إعادة 

اإلعمار في منطقة الجنوب األوسط بالتآمر للحصول على رشوة ولنقل أموال مسروقة عبر الواليات 
 رغم ان المدعين العامين أثبتوا بدون أي )١٩(.ر الحكمينتظر وايتفورد وويلير أيضًا صدو. المتحدة

 مليون دوالر، من المحتمل ان ٨٫٦شك معقول بان المجرمين بلوم وشتاين سرقا على األقل مبلغ 
وقد ال ُيعرف أبدًا المبلغ الفعلي الذي . يكون المدى الكامل ألعمالهم االحتيالية أآبر من ذلك بكثير

  .سرقاه
  



  *٢١الفصل * 

 *٢١٩*  

  قضية آوآرهام
، بادر وآالء من مكتب المفتش العام ومن وزارات الدفاع، والمالية، واألمن ٢٠٠٦منتصف عام في 

الوطني، والعدل األميرآية بإجراء تحقيق مشترك مطول آشف عن مخطط رشوة بعدة ماليين من 
، ُألقي القبض على ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٢في . الدوالرات ُنّفذ في معسكر عريفجان في الكويت

ي الجيش األميرآي جون آوآرهام في منزله في سان انطونيو، تكساس الذي آان المنفذ العريف ف
قام بعملية إلقاء القبض وآالء من مكتب المفتش العام ووآالء فدراليين . الرئيسي لمخطط الرشوة

. آخرين وجهوا إليه تهم الرشوة، وتبييض األموال، والتآمر بينما آان يعمل آضابط عقود في الكويت
 ماليين دوالر رشاوى من مقاولين لدى وزارة الدفاع مقابل ٩ب آوآرهام، واستلم ما يزيد عن طل

منحهم عقود لتزويد المياه المعبأة في زجاجات وسلع وخدمات أخرى ممولة جزئيًا من صندوق إغاثة 
. لوإعادة إعمار العراق، آما وجهت التهم إلى زوجة آوآرهام وشقيقته لنشاطهن في تبييض األموا

. ، وينتظران صدور الحكم٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣١أقّر آوآرهام وزوجته بأنهما مذنبان في 
  )٢٠(. آتاريخ إلجراء محاآمة شقيقة آوآرهام٢٠٠٩مارس /حدد آذار

  
الرائد جيمس مومون جنيور، الضابط الذي حل محل آوآرهام في الكويت واستمر في تنفيذ المخطط 

واستنادًا إلى مطالعة دفاعه . يضًا لجهة الرشوة والتآمر للحصول على رشوةاإلجرامي اعترف بذنبه أ
 مليون دوالر ٥٫٨، قبل مومون مبلغ ٢٠٠٥أغسطس / آب١٣التي سجلت في المحكمة بتاريخ 

آرشاوى من مقاولي وزارة الدفاع الذين يزودون السلع والخدمات إلى القواعد العسكرية األميرآية 
  )٢١(.ألخر صدور الحكمينتظر هو ا. في الكويت

  
  النتائج التحقيقية

 محققًا يعملون لديه ٢٦ مع وجود ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٠٤بنى المفتش العام قدرة تحقيق متينة من عام 
أنتجت التحقيقات التي أجراها المفتش العام وشملت في . بضمنهم ستة محققين يعملون في العراق

لتطبيق القانون، توجيه ثمانية عشرة اتهامًا، ثالث أحيان آثيرة عمًال مشترآًا مع منظمات أخرى 
 مليون دوالر على شكل غرامات، ١٧عشر إدانة وخمسة أحكام بالسجن واسترجعت أآثر من 

حصل المفتش العام ووآاالت . ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١ومصادرات، ودفعات استرجاع حتى 
تزود الالئحة أدناه نظرة إجمالية لتلك . نة إدا٣٥تطبيق القانون األخرى العاملة في العراق على 

  .القضايا



 *التحقيقات في قضايا الفساد * 
 

 *٢٢٠*  

    
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

الرائد تيريزا بيكر، 
ضابطة العقود في الجيش 

  األميرآي

  معلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٩  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس وايتفورد 
مسؤول رئيسي في الجيش 
األميرآي، منطقة الجنوب 

ف األوسط لسلطة االئتال
  المؤقتة 

التآمر، الرشوة، 
  واالحتيال البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ر، Dالمقدم مايكل ويل
الجيش األميرآي، 

استشاري إعادة إعمار 
لدى سلطة االئتالف 

  المؤقتة

، االحتيال ةالتآمر، الرشو
البريدي، نقل ممتلكات 
مسروقة عبر الواليات 

المتحدة، وتهريب أموال 
  .نقدية سائبة

  لقمع  ٧/١١/٢٠٠٨

دايفد راميرز، مقاول، 
شرآة ريديناس سابورت 

  مانجمنت انك 

تهريب أموال نقدية سائبة 
  وإعادة هيكلية للمعامالت

  معلق  ٩/١٠/٢٠٠٨

لي ديبوا، مقاول، شرآة 
فيوتشر سرفيسز جنرال 

ترايدنغ اند آونترآتنغ 
  آومباني

، االحتيال ةالتآمر، الرشو
البريدي، نقل أموال 
ت مسروقة عبر الواليا

المتحدة، وتهريب أموال 
  .نقدية سائبة

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨

روبرت بينت، مقاول 
  شرآة آيلوغ أند روت

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

الرائد جيمس مومون 
جونيور، ضابط عقود 

  أميرآي

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

. العقيد ديبورا إم
هاريسون، نائبة المراقب 

مالي األميرآي لمنطقة ال
الجنوب األوسط لسلطة 

  االئتالف المؤقتة

التآمر، الرشوة، تبييض 
األموال، االحتيال 

البريدي، نقل ممتلكات 
مسروقة عبر الواليات 

المتحدة، تهريب مال 
نقدي، وتقديم تصاريح 
  خاطئة لضريبة الدخل

  معلق  ٢٨/٧/٢٠٠٨

الرائد جون لي آوآرهام 
جونيور، ضابط عقود 

  رآيأمي

الرشوة، التآمر، وتبييض 
  األموال

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، زوجة 
  الرائد جون آوآرهام 

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  التآمر وتبييض األموال

العقيد ليفوندا سلف، 
ضابطة عقود في الجيش 

  األميرآي

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

  



  *٢١الفصل * 

 *٢٢١*  

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

ناشونال رامان انتر
  آوربوريشن

 ألف ٥٠٠غرامة بقيمة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة
 ٣٢٧،١٩٢دوالر وإعادة 

  دوالر
مايكل آارتر، مهندس 

مشاريع، شرآة فورس 
  بروتكشن اند ستريز 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٨

النقيب اوستن آاي، 
  ضابط عقود أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٨  رشوة

ئد جون ريفارد، الرا
ضابط عقود في الجيش 

  األميرآي

الرشوة، التآمر، وتبييض 
  أموال

 سنوات في السجن، ١٠  ٢٣/٧/٢٠٠٨
إطالق سراح مراقب لمدة 

ثالث سنوات، غرامة 
 آالف دوالر وأمر ٥بقيمة 

  مصادرة مليون دوالر
آيفين سموت، المدير 
الرئيسي، شرآة إيغل 

  غلوبال لوجيستيكس انك 

ن مكافحة دفع انتهاك قانو
العموالت، اإلدالء 

بإفادات غير صحيحة، 
والتآمر الرتكاب احتيال 

  بريدي

 شهرًا، إطالق ١٤سجن   ٢٠/٧/٢٠٠٨
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آالف ٦غرامة بقيمة 
 ١٧،٩٦٤دوالر وإعادة 

  .دوالر
أنطوني مارتن، مدير 
العقود من الباطن في 

شرآة آيلوغ براون اند 
  روت

مكافحة دفع انتهاك قانون 
  العموالت

سجن سنة ويوم واحد،   ١٣/٧/٢٠٠٧
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين وإعادة 
  دوالر

جيسي لين، المفرزة 
 في ٢٢٣المالية ال 

  الجيش األميرآي

التآمر، االحتيال البريدي 
  على الخدمة الشريفة

 شهرا ٣٠سجن لمدة   ٥/٦/٢٠٠٧
   دوالر٣٢٣،٢٢٨وإعادة 

مدني في ستيفن ميرآيس، 
وزارة الدفاع، مخطط 

  لدعم العمليات

 شهر ويوم ١٢سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٧  قبول هبات غير قانونية
 ٢٤،٠٠٠واحد وإعادة 

  دوالر
ضابط الصف بيليتي 

بيليتي جونيور، استشاري 
خدمة الطعام للجيش 

األميرآي في الكويت، 
  والعراق، وأفغانستان

الرشوة، وتهريب األموال 
  النقدية

 شهر، ٢٨سجن لمدة   ٩/٢/٢٠٠٧
 دوالر ٥٧،٥٠٠وغرامة 

  مع مصادرة أموال

جينيفر انجاآوس، 
 ٢٢٣المفرزة المالية ال 

  في الجيش األميرآي

التآمر الرتكاب احتيال 
  بريدي

 ٣مراقبة سلوك لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
سنوات إعادة مبلغ 

 دوالر ودفع ٨٦،٥٥٧
   دوالر رسم تقييم١٠٠

الرقيب لومالي شافيز، 
 ٢٢٣المالية ال المفرزة 

  في الجيش األميرآي

التآمر الرتكاب احتيال 
  بريدي

 ٣مراقبة سلوك لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
 ٢٨،١٠٧سنوات، إعادة 
 دوالر ١٠٠دوالر، ودفع 

  رسم تقييم
  



 *التحقيقات في قضايا الفساد * 
 

 *٢٢٢*  

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

الرقيب ديريل هوليير، 
 ٢٢٣المفرزة المالية ال 

  في الجيش األميرآي

 احتيال التآمر الرتكاب
  بريدي

 ٣مراقبة سلوك لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
سنوات إعادة 
 دوالر، ٨٣،٦٥٧٫٤٧

 دوالر رسم ١٠٠ودفع 
  تقييم

الرقيب لوس لوبيز، 
 ٢٢٣المفرزة المالية ال 

  في الجيش األميرآي

التآمر الرتكاب احتيال 
  بريدي

 ٣مراقبة سلوك لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
 ٦٦،٨٦٥سنوات إعادة 
  دوالر١٠٠دوالر، ودفع 

  رسم تقييم
بوني مورفي، ضابطة 

  عقود
إطالق سراح مراقب لمدة   ٧/١١/٢٠٠٦  قبول هبات غير قانونية

سنة واحدة وغرامة 
   دوالر١٥٠٠

سمير محمود، موظف في 
  شرآة إنشاءات أميرآية 

اإلدالء بإفادات غير 
  صحيحة

منحة يوم واحد عن الوقت   ٣/١١/٢٠٠٦
الذي انقضى في السجن 
 وإطالق سراح مراقب

  لمدة سنتين
جيفارغيز بابين، مدني في 
سالح الهندسة في الجيش 

  األميرآي

الطلب والحصول على 
  هبات غير قانونية

سجن لمدة سنتين، إطالق   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة 

 ٢٨،٩٠٠واحدة وإعادة 
  دوالر

العقيد بروس 
هوبفينغاردنر، في الجيش 

األميرآي، استشاري 
خاص في منطقة الجنوب 
األوسط لسلطة االئتالف 

  المؤقتة

التآمر، التآمر الرتكاب 
احتيال بريدي، تبييض 
  أموال وتهريب عمالت

 شهرًا، ٢١سجن لمدة   ٢٥/٨/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 سنوات، رسم تخمين ٣
 دوالر ٢٠٠بقيمة 

 ١٤٤،٥٠٠ومصادرة 
  دوالر

فهيم موسى سالم، 
  مترجم، تيتان آورب

انتهاك أحكام مكافحة 
لرشوة في قانون ا

  ممارسات الفساد األجنبية

سجن لمدة ثالث سنوات،   ٤/٨/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

سنتين، خدمة المجتمع 
 ساعة ٢٥٠المحلي لمدة 

ورسم تقييم خاص بقيمة 
   دوالر١٠٠

محمد شبير خان، مدير 
العمليات للكويت والعراق 

شرآة تميمي غلوبال 
  ليمتد

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

 شهرًا، ٥١سجن لمدة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ١٠سنتين، غرامة بقيمة 
آالف دوالر، إعادة 

 دوالر ودفع ١٣٣،٨٦٠
   دوالر رسم تخمين١٤٠٠

  



  *٢١الفصل * 

 *٢٢٣*  

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

فيليب بلوم، مالك شرآة 
غلوبال بزنس غروب، 

الشرآة القابضة غلوبال 
بيزنس غروب وقسم 

للوجستيات في شرآة ا
  غلوبال بيزنس غروب

التآمر، الرشوة، وتبييض 
  األموال 

 شهرًا ٤٦سجن لمدة   ١٠/٣/٢٠٠٦
وإطالق سالح مراقب 
لمدة سنتين، مصادرة 

 مليون دوالر، إعادة ٣٫٦
 مليون دوالر، رسم ٣٫٦

 ٣٠٠تخمين خاص بقيمة 
  دوالر

ستيفن سيمانز مدير العقود 
من الباطن لدى شرآة 

  اون اند روتآيلوغ بر

االحتيال البريدي، تبييض 
  األموال والتآمر

 شهرًا ويوم ١٢سجن لمدة   ١/٣/٢٠٠٦
واحد، إطالق سراح 

 سنوات، ٣مراقب لمدة 
 دوالر ٣٨٠،١٣٠إعادة 

 ٢٠٠ورسم تخمين بقيمة 
  دوالر

آريستوفر آاهيل، نائب 
الرئيس اإلقليمي للشرق 
األوسط والهند، شرآة 

ايغل غلوبال لوجستيكس 
  انك

احتيال رئيسي ضد 
  الواليات المتحدة

 شهرًا، ٣٠سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ١٠سنتين، غرامة بقيمة 
آالف دوالر رسم تخمين 

تسوية ( دوالر ١٠٠بقيمة 
مدنية مع شرآة ايغل 

غلوبال لوجستيكس ناتجة 
عن نفس الوقائع التي 

نجمت في تسوية بقيمة 
  ) مليون دوالر٥٤

تاين، المراقب روبرت ش
المالي لمنطقة الجنوب 

األوسط لسلطة االئتالف 
  المؤقتة وضابط التمويل

مرتكب جرم آان 
بحوزته مسدس، ومدافع 
رشاشة، متهم بالرشوة، 
  تبييض األموال، والتآمر

 سنوات، ٩سجن لمدة   ٢/٢/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٣٫٦ سنوات، مصادرة ٣
 ٣٫٥مليون دوالر وإعادة 

والر ورسم مليون د
 ٥٠٠تخمين خاص بقيمة 

  دوالر
غلين باول، مدير العقود 

من الباطن، في شرآة 
  آيلوغ براون اند روت

احتيال رئيسي، وانتهاك 
لقانون مكافحة دفع 

  العموالت

 شهرًا، ١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
إطالق سراح مراقب لمدة 

 سنوات إعادة ٣
 دوالر، ٩٠،٩٧٣٫٩٩

 ٢٠٠رسم تخمين بقيمة 
  دوالر

التقرير ربع السنوي المرفوع إلى آونغرس الواليات المتحدة، : (SIGIR)المفتش العام إلعادة إعمار العراق : المصدر
 .٤، القسم ٢٠٠٦يناير /آانون الثاني

  



 *التحقيقات في قضايا الفساد * 
 

 *٢٢٤*  

  مكافحة االحتيال في العمليات الطارئة
ب لألفراد خالل السنة األولى من تجربة إعادة اإلعمار في العراق سمح اإلشراف الضعيف او الغائ

أآد هذا الدرس القاسي ضرورة أن . المجردين من المبادئ الُخلقية بارتكاب االحتيال وجرائم أخرى
تشمل العمليات الطارئة في المستقبل اإلشراف القوي من بداياتها آي تتم المحافظة على أموال دافع 

انه عند حصول جرائم الضرائب األميرآي آمنة بقدر المستطاع من إساءة االستعمال اإلجرامية و
ان المحافظة على التوازن الصحيح بين . بالفعل يلقى القبض على المرتكبين ويساقون أمام المحاآم

الفعالية التشغيلية واإلشراف القوي سوف ُيشكِّل دائمًا تحديًا في أي عملية طارئة وضمان الوجود 
  .اإلطالق ثانية آما حصل في العراقالقوي لمفتش عام منذ بدء تنفيذ العملية يجب ان ال يهمل على 
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____________________  

  الرابع قسمال
  التغّلب على العقبات في طريق إعادة اإلعمار

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول لغاية ٢٠٠٥ يونيو/من حزيران
___________________________________  



 *٢٢٦*  

  
  ٢٢الفصل 

  راها خليلزادعمليات التكييف التي أج
  

آانت ُمقاربة خليلزاد تشبه آثيرًا ُمقاربة إدارة األنظمة وفق 
أسلوب راند الذي يقوم على الدخول دون افتراض أي 

ما . وثّم أخذ نظرة جديدة من األسفل إلى األعلى... شيء 
هي مهمات البعثة؟ ما هي موارد البعثة؟ وما هي الهيكليات 

  .*أآثر فعالية ممكنةالالزمة الستعمال هذه الموارد ب
  

  السفير ديفيد ساترفيلد
  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(نائب رئيس البعثة في العراق 

  
  
  

، بعد أن خدم آمبعوث رئاسي خاص، ٢٠٠٣لم يكن العراق الذي غادره زلماي خليلزاد في ربيع عام 
وسفير متجول لدى العراقيين األحرار، نفس البلد الذي عاد إليه آسفير أميرآي جديد في 

، إلنشاء حكومة عراقية مؤقتة بالجمع ٢٠٠٣أبريل /محاولة خليلزاد في نيسان. ٢٠٠٥يونيو /نحزيرا
بين أجزاء عدة بمشارآة جاي غارنر، حّل محلها احتالل استمر لمدة أربعة عشر شهرًا توّلت خالله 

 تفاعلت الجماعات العراقية بعنف مع االحتالل. سلطة االئتالف المؤقتة آافة مسؤوليات الحكم
بعد انقضاء سنتين آانت أعمال العنف قد أودت . واستدارت ضد بعضها البعض وضد قوات االئتالف

 قال )١(. مقاول٣٣٠ جندي تابعين لقوات االئتالف و١٣٢٨ ألف مدني عراقي، ٢٥بحياة حوالي 
ًا آان األمن المسألة الحاسمة، ويقوم بصياغة آل شيء آخر وآان يصبح أآثر تعقيد"السفير خليلزاد، 
  )٢"(.بمرور الزمن

  
خليلزاد هو أعلى المسؤولين المسلمين في إدارة بوش، مواطن أميرآي ولد في أفغانستان وتربى 

وقد شاهد سقوط العراق في دوامة العنف من بالد مسقط رأسه حيث آان قد خدم آسفير . آمسلم سني
نستان نجح خليلزاد في خالل مدة توليه منصب السفير في أفغا. ٢٠٠٣نوفمبر /منذ تشرين الثاني

مساعدة الزعماء األفغانيين في إعداد مسودة دستور، وتقوية حكومتهم الديمقراطية الجديدة وتطوير 
، (PRT)وبصورة ملحوظة أآثر، مّهد الطريق أمام تشكيل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات . اقتصادهم

 على دمج خبراء مدنيين في التنمية مع وهي ُمقاربة مبتكرة لتأمين استقرار المحافظات األفغانية تنص
  )٣(.الوحدات العسكرية

  
  

______________  
 مع السفير ديفيد ساترفيلد، النائب السابق لرئيس البعثة (SIGIR)مقابلة أجراها المفتش العام إلعادة إعمار العراق * 

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤األميرآية في العراق، 
  



  *٢٢الفصل * 

 *٢٢٧*  

مار الذي نقله معه خليلزاد عند قدومه إلى العراق آان أوسع نطاقًا البرنامج األميرآي إلعادة اإلع
التي قادها خليلزاد " اقتصاد القوة"ففي تنفيذه لعملية . بعدة مرات من الجهد الذي بذله في أفغانستان

في آابول، آان من الممكن الجمع حول طاولة مستديرة واحدة آافة المسؤولين المدنيين والعسكريين 
أما في بغداد فقد واجه مشروعًا هائًال واسعًا ومنتشرًا للغاية تقوم . من ذوي المناصب العلياالمعنيين 

فيه على الجانبين المتقابلين من المدينة مراآز قيادة عسكرية ومدنية تدير مهمات إعادة اإلعمار 
  .بصورة منفصلة، وغير مترابطة في حاالت آثيرة

  
ترآت مقاطعة الطائفة السنية . يائسة التدخل الفوري لخليلزادتطلبت األوضاع السياسية واألمنية ال

 الحكومة العراقية المؤقتة تحت سيطرة الفئات ٢٠٠٥يناير /لالنتخابات التي جرت في آانون الثاني
غّذى االستقطاب . الشيعية والكردية التي عملت على تعزيز سيطرتها على الدوائر الفدرالية واإلقليمية

. نف الطائفي الذي أبطأ وتيرة إعادة اإلعمار وحجب إمكانيات المصالحة الوطنيةالناجم تصاعد الع
  .آان خليلزاد يحتاج إلى استراتيجية جديدة

  
  إعادة التقييم االستراتيجي

آانت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع قد باشرتا بإجراء مراجعات مستقلة الستراتيجية إعادة اإلعمار 
أرسل وزير الدفاع رامسفيلد الجنرال المتقاعد غاري الك إلى العراق . قبل وصول السفير الجديد

أثنت دعوة الك على التوسع في التدريب الميداني لقوات . لمراجعة تدريب قوات األمن العراقية
 )٤(.الجيش والشرطة العراقية على اإلجماع الناشئ في واشنطن لزيادة االستثمار في قطاع األمن

 مليار دوالر لدعم قوات األمن ٥٫٧عراقية الجديد بمخصصاته البالغة وصندوق قوات األمن ال
 مصدر جديد من تمويالت ذات شأن إلعادة اإلعمار، والتي آانت ستضاهي مع  (ISFF)العراقية

  )٥(. (IRRF)مرور الزمن حجم مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

ية آوندوليزا رايس التي آانت قد ثبُّتت في ، أرسلت وزيرة الخارج٢٠٠٥فبراير /في أوائل شباط
منصبها حديثًا، فريقًا إلى العراق بقيادة السفير ريتشارد جونز، نائب المدير السابق لسلطة االئتالف 

 استنتج جونز ان العنف والتجزئة سببا فشل الدولة العراقية ودعا إلى تحويل محور جهد )٦(.المؤقتة
وصل تقرير جونز . ثمار الرأسمالي إلى الترآيز على تنمية القدراتإعادة اإلعمار من مقاربة االست

إلى استنتاجات ُمقلقة حول العنصر المدني للبرنامج ووجد أن جهود إعادة اإلعمار آما تم تصّورها 
آنذاك، مع حصر وجود الموظفين بشكل عام في المنطقة الخضراء، ووجود أربعة مخافر أمامية فقط 

. غير مناسبة إلعادة إحياء الحكومات المحلية والحكومات اإلقليمية في العراقفي المحافظات، آانت 
طلب جونز نشر ِفَرق مشترآة جديدة تضم مدنيين وعسكريين في المحافظات وربما وضع فريق 

 وجد فريق جونز أيضًا ان عدم وجود إرشاد تدريبي في موقع )٧(.مدني واحد ضمن آل لواء قتالي
أدى إلى الضعف في ضبط األمن في األحياء وهو ضعف خطير في دولة واقعة العمل لقوات الشرطة 
  )٨(.في قبضة تمرد مسلح

  
 سعى في بادئ األمر )٩(.استعمل السفير خليلزاد هذه المراجعات وغيرها لوضع استراتيجية جديدة

يعتبروا الواليات إلى توسيع المشارآة السنّية في العملية السياسية آمًال أن يقنع المتمردين السنة بأن 
اعتقد خليلزاد أنه فقط إذا شارآت . ، وبذلك يشجعهم على إلقاء سالحهم"آوسيط صادق"المتحدة 

الطائفة السنية من جديد في الحكومة قد يستطيع توجيه قادة البالد عبر العملية الصعبة المتمثلة بوضع 
  )١٠(.دستور

  



 *عمليات التكييف التي أجراها خليلزاد * 
 

 *٢٢٨*  

مهمة تطلبت وجود تعاون وثيق مع الجنرال جورج آانت األولوية الثانية لخليلزاد دحر التمرد، وهي 
بعد دراسة عدة استراتيجيات لمكافحة . (MNF-I)آيسي، قائدة القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

التي آان يناصرها محلل سياسات الدفاع أندرو " نقطة الزيت"التمرد، فّضل خليلزاد مقاربة 
في للقوة العسكرية من أجل خلق مالذات آمنة يمكن آربينفيتش والتي دعت إلى التنفيذ االستهدا

على تسليم مساعدات مشاريع " نقطة الزيت" توقف نجاح مقاربة )١١(.انطالقًا منها توسيع االستقرار
وثم سوف يقوم السكان . إعادة اإلعمار بعد عمليات التطهير العسكرية التي تكون قد قمعت العنف

فقط إذا رأوا تحسينات ملموسة قابلة لالستدامة في نوعية المحليين بدعم جهود سلطة االئتالف 
مسألة تبني موقف عدائي أآثر عبر البالد ضد التمرد أو إبقاء المهمة العسكرية مرّآزة على . حياتهم

عملية االنتقال إلى قوات األمن العراقية، تحولت فيما بعد إلى موضوع نقاش مكثف بين وزيرة 
   )١٢(.فّضل رامسفيلد المقاربة االنتقالية.  رامسفيلدالخارجية رايس ووزير الدفاع

  
 عند وصوله إلى )١٣(.وأخيرًا، آان على خليلزاد ان يعيد تقييم الجهد الُمعقد والمفكك إلعادة اإلعمار

بغداد آان أول شيء عمله خليلزاد، مثله مثل نيغروبونتي من قبله، آان تجميد آافة االلتزامات من 
.  بينما يجري مراجعة من األسفل إلى األعلى(IRRF2)إعمار العراق الثاني صندوق إغاثة وإعادة 

 ٢٠٠٢لم يكن مقتنعًا بأن قرارات عام "قال السفير ديفيد ساترفيلد، نائب رئيس البعثة في العراق، انه 
، آان خليلزاد يريد أن ينقل التمويالت لتنفيذ "٢٠٠٥ آانت ذات صلة بعالم صيف ٢٠٠٣وعام 

ويشدد على أهمية . ن االستقرار المدني مما قد يساعد في دعم حملة لمكافحة التمردعمليات تؤّم
قال خليلزاد حول . مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي قد يكون لها تأثير فوري

لقد جئت ألقوم بعمل وآانت المسألة آم آان لدي "المراجعة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 
  )١٥(." مليار دوالر المخصص لهذا الصندوق١٨ن مبلغ بالفعل م

  
  إعادة اإلعمار في طريق غير نافذ

وصل خليلزاد إلى العراق عند وصول نشاطات إعادة اإلعمار الفعلية إلى ذروتها الممولة من 
، آان الكونغرس قد ٢٠٠٥يونيو /بحلول نهاية حزيران. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

 مليار دوالر من أموال دافعي الضرائب إلعادة إعمار العراق إلى خليط ألفبائي ٣٠الي خصص حو
، (IRRF1)من حسابات التمويل المختلفة بضمنها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 

، وبرنامج (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (IRRF2)وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
 آما آان صندوق )١٦(.(ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (CERP)طارئة للقائد االستجابة ال

 ومانحون دوليون آخرون يمولون مشاريع إلعادة اإلعمار، ولكن لم يكن قد (DFI)تنمية العراق 
  )١٧(.جرى الوفاء سوى بنسبة مئوية ضئيلة من التعهدات الدولية

  
بريمر، مدير سلطة االئتالف المؤقتة، إلعادة اإلعمار والذي آان البرنامج الكاسح الذي أطلقه السفير 

جاء بعد مرحلة تخطيط وحشد طاقات امتدت طويًال، والذي عدلته إعادة برمجة السفير نغيروبونتي 
له، آان هذا البرنامج عند وصول السفير خليلزاد، في ذروة نشاطه، مع اآتمال تنفيذ ألف مشروع 

عشرات اآلالف من المقاولين الخاصين قدموا من مئات .  التنفيذووجود ألف مشروع آخر في طور
 ألف عراقي في تنفيذ مشاريع ممولة ١٨٠الشرآات آانوا يعملون اآلن عبر العراق ويوظفون حوالي 

 آان قد تم إلزام حوالي ثالثة أرباع إجمالي مخصصات صندوق إغاثة )١٨(.من الواليات المتحدة
 بموجب الهيكلية التي )١٩(. مليار دوالر وجرى إنفاق ثلثها١٨٫٤ البالغة وإعادة إعمار العراق الثاني

وضعت في بغداد، أدار مسؤولون من وزارة الخارجية معظم البرامج بينما نفذ مسؤولون في وزارة 
تقاسمت . الدفاع حصة األسد من التمويالت وأداروا سبعين سنتًا من آل دوالر أميرآي جرى إنفاقه



  *٢٢الفصل * 

 *٢٢٩*  

، ووزارة الخارجية ووزارة المالية ما تبقى من هذه (USAID)آية للتنمية الدولية الوآالة األمير
  )٢٠(.المخصصات

  
رغم المدفوعات االستثنائية النقدية والموارد األخرى، لم يحقق برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

وقد . ية التحتيةالعراق الثاني هدفه في تأمين استقرار العراق، أو في تحسين ذي شأن لمنتجات البن
 لم تكن )٢١(.استمر تسليم الخدمات األساسية بالتأخر عن األهداف التي حددها مدراء إعادة اإلعمار

 بقيت )٢٢(.اإليرادات النفطية آافية لتمويل آافة العمليات الحكومية وبرنامج إعادة اإلعمار عبر البالد
ت حاالت النقص في الوقود، وعمليات شبكة الطاقة الكهربائية هشة ال يعتمد عليها، آما استمر

التخريب، ونظام التوزيع الهش ُمسببة فترات تعتيم متكررة شملت إحداها البالد بأآملها في 
 االآالف األمنية الُمتصاعدة وإلغاء أو تأخير تنفيذ العشرات من المشاريع )٢٣(.٢٠٠٥أغسطس /آب

ألصلية لسلطة االئتالف المؤقتة الخاصة في في قطاع المياه جعلت من غير الُمحتمل تحقيق األهداف ا
  )٢٤(.تأمين مياه الشرب والصرف الصحي

  
عمليات إعادة البناء في آافة القطاعات آانت أآثر صعوبة وأآثر آلفة وأآثر استهالآًا للوقت مما آان 

بة متوقعًا، وذلك مبدئيًا بسبب العنف، ولكن أيضًا بسبب التشابكات في العقود والنواقص في مراق
برزت أيضًا مسألة الصيانة ِلما قامت الواليات المتحدة ببنائه، والذي أسماه المسؤولون . النوعية

بدأت تنهار بعض المشاريع المكتملة . بتحدي االستدامة، آمشكلة أخرى أمام مدراء إعادة اإلعمار
ء العراقيين، الُمتمتعين التي ُنقلت إلى السيطرة العراقية، األمر الذي أثار القلق حول عدم قدرة المدرا

بقدرات إدارية محدودة ومهارات فنية متقادمة، وعالوة على عدم الوصول المنتظم إلى قطع الغيار أو 
  )٢٥(.الحصول على التجهيزات، آلها أّثرت في صيانة المرافق الجديدة التي زودتها الواليات المتحدة

  
لوبًا من جهد إعادة اإلعمار توليد االرتياح رغم بعض النجاحات المحلية ذات الشأن آان ال زال مط

المأمول به على مستوى الوطن، والذي من شأنه أن يخّفض الهجمات ضد قوات االئتالف وُيهدئ 
وقد اعتبر معظم العراقيين ان حياتهم ليست أفضل مما . التوترات بين الجماعات الُمتنافسة في العراق
  )٢٦(.النسبة للبعض أسوأ مما آانت آنذاكآانت عليه تحت حكم صدام، وآانت الحياة ب

  
  ثغرات إعادة اإلعمار

، آان قد بدأ صانعو السياسة بتحديد نقاط الضعف الداخلية في برنامج إعادة ٢٠٠٥بحلول ربيع عام 
أنفقت عشرة . آان التعاون الضعيف بين الوآاالت عبر المشروع الواسع واضحًا جدًا. اإلعمار

 وآاالت أميرآية، بصورة مباشرة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار مكاتب على األقل، تمثل ست
توحيد " حصل (SIGIR)العراق الثاني، واستنادًا إلى تقرير أعّده المفتش العام إلعادة إعمار العراق 

طفيف، هذا إن وجد، بين مختلف األنظمة التي استعملتها هذه المكاتب إلدارة المعلومات المتعلقة 
  )٢٧(."مويل، والمشاريعبالعقود، والت

  
جعلت أنظمة البيانات الُمتضاربة من مهمة توليد وجهة نظر متماسكة يعتمد عليها حول آافة 

آان ينقص برنامج إعادة اإلعمار العناصر األساسية إلدارة برنامج . النشاطات غير ممكنة بالواقع
 التي يمولها البرنامج وتقدر آم توحيد يشمل قاعدة بيانات تستطيع تأمين توافق المشاريع مع العقود

جعلت التجزئة التنظيمية من الصعب تقديم صورة دقيقة لمدى . تبلغ آلفة إآمال هذه المشاريع
  )٢٨(.التقدم
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شكلت آيفية قيام المؤسسات التي آانت ُتدير مشاريع إعادة اإلعمار بجعلها تترابط داخليًا مع بعضها 
يوليو /ى القرار الذي اتخذته سلطة االئتالف المؤقتة، في تموزأّد. البعض سببًا رئيسيًا للقلق أيضًا

، (PMO)، القاضي بوضع هيكلية خصيصًا للعقود واإلدارة، أي إنشاء مكتب إدارة البرنامج ٢٠٠٣
 إلى درجات عديدة من االنفصال بين مسؤولي االئتالف، والمقاولين، والمسؤولين ٢٠٠٥بحلول عام 

  .وسط وما دون الذين قد يرثون ما ُبني أو ُأعيد بناؤهالعراقيين من المستوى المت
  

. في أسفل هذا السلم اإلداري آان هناك جيش من المقاولين الذين أنجزوا بالفعل أعمال بناء إنشائية
نطاق المشاريع واالحتياجات التي بنوا على أساسها بصورة متكررة لم يتم تحديدها بالمشارآة مع 

بدًال من ذلك، اصطدمت . عراقيين، آما آان يجب أن يحدث في العادةالعميل النهائي، أي مع ال
محاولة مسؤولي البرنامج األميرآي في العمل نيابة عن العراقيين بعقبات متكررة منعتهم من تحقيق 

 ترّآز وجود معظم مدراء البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار في مكتب ٢٠٠٥بحلول عام . ما أرادوه
، ووزارة (USAID)ولكن آان لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية . (PCO) المشاريع والعقود

، والقيادة األمنية المشترآة للعقود في (MNF-I)الخارجية، والقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
 ضباط عقود آخرين وبرامج  (USACE)، وسالح الهندسة في الجيش األميرآي(JCC-I)العراق 

 (GRD)ا فيما يخص آافة مشاريع إعادة اإلعمار تقريبًا آانت فرقة منطقة الخليج أم. أخرى  أيضًا
  )٢٩(.تزود ضمان النوعية وتقوم بتحقيقاتها المستندة حول صحة النتائج

  
وقد جعل السفير هذا المكتب مسؤوًال .  العبًا آخر(IRMO)آان مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

المدير االستراتيجي "ول إعادة اإلعمار ومنح مديره لقبًا إضافيًا هو عن اإلرشاد اإلجمالي للسياسة ح
 استنادًا إلى رأي )٣٠(.، وخّوله صالحيات واسعة لضمان تنسيق البرنامج"لالقتصاد ونظام الحكم

الفريق أول بيتر آياريللي، الذي عاد إلى العراق ليتسلم منصب قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في 
طبقة "، أصبح مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ٢٠٠٥نوفمبر / في تشرين الثاني(MNC-I)العراق 

 ولكن في رأي السفير خليلزاد آان مكتب )٣١(".أخرى شعرت في أحيان آثيرة أنها منفصلة عن الواقع
  )٣٢(.إدارة إعادة إعمار العراق ُيشكِّل مفصًال مرآزيًا ساعد في إدارة المشروع الهائل إلعادة اإلعمار

  
آان من المحتمل أن يكون من الصعب حتى في وقت السلم اإلبحار ضمن الهيكليات اإلدارية الُمعقدة 

، ولكن لم يكن العراق آمنًا، ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥التي أدارت مشاريع إعادة إعمار العراق في عام 
 الجنسيات في لم يكن لدى القوات المتعددة. وآان العنف يقتل العدد الكبير من المقاولين في آل شهر

العراق قوات آافية لضمان األمن الثابت للبنية التحتية الحرجة في العراق، مثل خطوط أنابيب النفط، 
ومعامل التكرير ومحاطات التحويل الكهربائية، واالستمرار أيضًا في إدارة عملياتها الحربية األخرى 

 في االعتماد على القطاع الخاص واستمر المقاولون والمسؤولون الحكوميون المدنيون. ضد التمرد
  .لتزويد األمن

  
خدمات األمن الخاصة التي زودتها عشرات من الشرآات آانت توّفر حماية العاملين في مجال 

آان من المؤآد ان تزيد أآالف توفير األمن من السعر المقرر ألي مشروع . وبرامج إعادة اإلعمار
 حماية استشاريي سلطة االئتالف وهم يعملون داخل  ضرورة)٣٣(. بالمئة٢٢نموذجي بنسبة تصل إلى 

الوزارات العراقية رفعت أآالف األمن بدرجة أعلى بالنسبة لمشاريع تنمية القدرات، وتراوحت هذه 
 وألن العقود الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني )٣٤(. بالمئة٥٣ و٢٤الزيادة بين 

المقاول، فقد أخذت النفقات المدفوعة آأجور للحراس وحماية حولت المسؤولية عن األمن إلى 
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من . المرافق ُمباشرة من األموال التي آان من الممكن استعمالها بخالف ذلك لتنفيذ أعمال اإلنشاءات
  .أجل سد الفرق آان على المدراء إما ان يخّفضوا نطاق المشاريع او تأمين تمويالت إضافية

  
فمن خالل حصر وجود معظم موظفي إعادة اإلعمار . الدرجة الثانية أيضًاآان للتمرد تأثير قوي من 

. في المنطقة الخضراء، مّزق العنف عالقات اإلشراف الضرورية لتأمين اإلآمال الناجح للمشاريع
مدراء البرنامج وضباط العقود، والمقاولون والمهندسون، الذين يؤمنون ضمان النوعية يعملون عادة 

بدأ اإلشراف، الذي . ن ولكن نشاط المتمردين جعل هذا التعاون وجهًا لوجه مستحيًالسوية في الميدا
آان عادة يتم في الموقع، يجري عبر البريد اإللكتروني وأحيانًا عبر مّساحين عراقيين مستأجرين 

استمرت . يستعملون آالت تصوير رقمية اللتقاط صور، او حتى لم يكن يتم اإلشراف على اإلطالق
 من فرقة منطقة الخليج في تنفيذ مهمات انطالقًا من مكاتبها في جنوب ووسط وشمال العراق، ِفَرق

  )٣٥(.لكن الظروف األمنية قّلصت بدرجة شديدة حجمها وأعدادها
  

مع أن عددًا من العراقيين وجدوا عمًال آمقاولين من الباطن فلم يؤّمن صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
وبدًال من توظيف .  عمل على مقياس واسع آما آان متوقعًا منه باألساسالعراق الثاني إيجاد فرص

. شرآات محلية مباشرة، اعتمد الصندوق عملية عقود تنافسية ُتماثل تلك الُمتبعة في الواليات المتحدة
 شكل عقبة أمام العديد من الشرآات العراقية (FAR)وتلزيم عقود بموجب القانون الفدرالي للتملك 

أنظمة التملك التي فرضها القانون األميرآي .  معظمها يجهل آل شيء حول العقود الفدراليةالتي آان
ادخل أرقام التعريف الشخصية المستندة إلى موقع اإلنترنت، رّآب آتب أنظمة مكونة من ألف صفحة 

ل حول شرآات األعمال العراقية التي تديرها عائلة واحدة والتي لم تكن منضمة إلى بيئة األعما
العقود الموصولة مباشرة على خط اإلنترنت والتي آثيرًا ما آانت تشمل مستندات لعروض . العالمية

األسعار تمأل أآثر من مئة صفحة، أربكت المقاولين العراقيين الذين اعتادوا على عقد صفقة تجارية 
عقود في العراق، روت آن جيمس، استشارية رئيسية لدى القيادة المشترآة لل. عبر المصافحة اليدوية

محاولة لجعل القوانين األميرآية تعمل في دولة غير أميرآية من أجل تعبئة "واصفة التحدي على أنه 
  )٣٦(."وإطالق اقتصاد غير أميرآي

  
اتبع نظام . تمثلت العقبة الثانية أمام المقاولين العراقيين بصعوبة الحصول على رأسمال لبدء العمل

إعمار العراق الثاني نظام شراء يتم بموجبه الدفع عند تسليم الخدمات عقود صندوق إغاثة وإعادة 
وآانت النتيجة إنزال مرتبة المقاولين العراقيين، الذين آانوا يؤدون عمًال جيدًا على . وليس ُمقدمًا

أساس الدفع نقدًا على أساس مراحل تقدم العمل من جانب مسؤولي العقود العسكريين في األيام التي 
ندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، وجعلتهم مقاولين من الباطن يعملون لحساب سبقت ص

شرآات أخرى، من دول الخليج في أحيان آثيرة، الذين أتقنوا فن تقديم العروض لتنفيذ مشاريع آبرى 
خبرتهم  هذه الوضعية الثانوية، سوية مع عدم )٣٧(.ويملكون رأسماًال آافيًا لتغطية نفقات بدء التشغيل

بتعقيدات العقود الحديثة، ترك الشرآات العراقية معرضة لخطر شرآاء عمل مفترسين من الواليات 
  )٣٨(.المتحدة ودول أخرى

  
طبقات " أن (IRMO)شرح السفير دانيال سبكهارد، المدير الثاني لمكتب إعادة إعمار العراق 

جاد شرآاء محليين لتتمكن من تنفيذ إي"برزت عندما حاولت الشرآات المتعددة الجنسيات " الوسطاء
أشد إلحاحًا مالت القدرة " توظيف عراقيين" وحتى عندما أصبح الهدف األميرآي )٣٩(."برامجها

آان البرنامج األميرآي يسمح بخروج مبالغ . الفعلية لسلطة االئتالف المؤقتة إلى االتجاه المعاآس
  .أل خزائن شرآات غير عراقيةآبيرة جدًا من أموال إعادة اإلعمار من العراق ليم
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شدد صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني على النفقات الرأسمالية، وبناء المرافق الجديدة، أآثر 

آانت النتيجة النهائية . من تشديده على تحسين البنية التحتية الموجودة وقدرة العراقيين على استدامتها
الدوالرات لم تحقق بموجبها سوى مكاسب هامشية في حقل ان الواليات المتحدة استثمرت مليارات 

آان العراق مريضًا داميًا ينزف دمًا "بموجب وجهة نظر إحدى عمليات التقييم . الخدمات األساسية
  )٤٠(."بمعدل ُينذر بالخطر ولن يبَق على قيد الحياة إّال من خالل عمليات نقل دم أميرآية ُمكلفة

  
قد بدأ تنفيذ العديد من مشاريع إعادة اإلعمار المخططة لإلنجاز، آما آان عندما وصل خليلزاد لم يكن 

من الممكن ان ال يكتمل إنجاز عدد مهم من المشاريع الجاري تنفيذها األمر الذي أنشأ ما ُعرف فيما 
 اإلنفاق المتزايد على ضروريات األمن، وارتفاع أسعار المواد، )٤١(".بثغرة إعادة اإلعمار"بعد 
رات في تنفيذ المشاريع، وتجاوزات موازنات الكلفة المقررة، والعمليات المتعددة في إعادة التأخي

البرمجة، والنفقات المضافة للصيانة ساهمت جميعها في بروز الثغرة بين عدد المشاريع الموعودة 
م يبَق ل" آل ذلك ترك خليلزاد عند نقطة جوهرية قاسية، فقال، )٤٢(.وعدد المشاريع المكتملة فعًال

  )٤٣(."سوى مال قليل جدًا لتحقيق األهداف الطموحة إلعادة اإلعمار
  

لم يكن برنامج إعادة إعمار البنية التحتية الذي بدأه بريمر وعّدله نيغروبونتي قد حقق هدفه في تزويد 
ضات آما انه لم يحقق أيضًا االنخفا. العراق ببنية تحتية حديثة معقولة يمكن بناء اقتصاد ثابت عليها

  .في النزاعات الطائفية، وال هبوطًا في عدد الهجمات المنّفذة ضد قوات االئتالف
  

  استنباط استراتيجية جديدة
شّكل خليلزاد مجموعة التخطيط االستراتيجي العسكرية المدنية المشترآة، ُعرفت بصورة غير 

أمضيت حوالي : " خليلزادرسمية بالخلية الحمراء، من أجل تقييم الوضع واقتراح الطريق ُقدمًا، قال
آانت تستند االستراتيجية الجارية إلى خطة ". شهرين آلخذ نظرة شاملة من األعلى إلى األسفل

، والى ٢٠٠٥فبراير /المهمة المشترآة التي أصدرها السفير نيغروبونتي، والجنرال آيسي في شباط
من الخلية الحمراء تصميم خطة  طلب خليلزاد )٤٥(.أبريل/برقية أرسلتها وزيرة الخارجية في نيسان

لكن التقييم الذي أجرته الخلية . تقصم ظهر التمرد خالل سنة وتقضي عليه تمامًا خالل ثالث سنوات
سوف تستغرق عملية آسر التمرد ثالث سنوات وسوف تستغرق عملية . الحمراء آان أآثر تشاؤمًا

ف تفشل االستراتيجية الحالية،  عالوة على ذلك، سو)٤٦(.القضاء عليه تمامًا مدة خمس سنوات
آان من . المرّآزة بدرجة مفرطة على انتقال مسؤوليات األمن إلى العراقيين، هذا في حال تم اتباعها

الضروري عندئذ تصميم مقاربة جديدة تعترف بانه آان عمًال غير حكيم تسليم مسؤوليات األمن إلى 
آان من الضروري . امشيًا بالفعل لتسلمهامحافظات آانت، في أفضل الحاالت، غير جاهزة إّال ه

أيضًا إيجاد طريقة مختلفة تربط بين األمن وإعادة اإلعمار، طريقة تفرض تحقيق توحيد أوثق للجهود 
المدنية والعسكرية وترآز بدرجة اآبر اهتمامها على عمليات تأمين االستقرار المدني لدعم حملة 

  )٤٧(.مكافحة التمرد
  

 شرآات القطاع الخاص لتنفيذ عمليات مدنية عنى ان التغيير الرئيسي قد يأتي االعتماد الشديد على
آانت أدوات العمل تقييدية بقوة، فعلى الجانب "تذآر أحد االستشاريين الرئيسيين لخليلزاد، . ببطء

وهذا . آل شيء تقريبًا آان يتم من خالل مقاول. المدني آان ال ُينّفذ أي شيء تقريبًا بصورة مباشرة
فإذا لم يتوفر لنا مقاول أولي في موقع العمل يمكنك ان تتصور التأخير الذي . مل أآثر صعوبةع

  )٤٨(."سوف يبرز عند طلب عرض وثم إيجاد أحد لتنفيذه، انها طريقة ُمرهقة جدًا للقيام باألعمال
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 آان الدافع األول للسفير خليلزاد طلب الحصول على تخصيصات جديدة من الكونغرس لعمليات

وفي حين آان يدرس هذا الخيار، ضرب اإلعصار آاترينا مدينة نيو . تأمين االستقرار المدني
اورلينز، وبعد ان اصبح واضحًا مدى الدمار الناجم عن اإلعصار أدرك خليلزاد انه من غير المحتمل 

جية ان يوافق الكونغرس على تمويل برامج مدنية جديدة للعراق، وطلب من موظفيه تصميم استراتي
 رّآزت االستراتيجية التي صمموها على ثالث مناطق )٤٩(.تستند إلى المخصصات الموافق عليها

دمج النشاطات العسكرية والمدنية، التوصل إلى توازن صحيح في برنامج إعادة اإلعمار، : حاسمة
  .والعودة إلى التواجد المدني في المحافظات

  
  اإلندماج العسكري والمدني

آما فعل نيغروبونتي من قبله، بعدم التوازن األساسي بين اإلمكانيات المدنية اعترف خليلزاد، 
لم يكن لدى الوآاالت المدنية، بسبب حجمها الصغير بالمقارنة وترآيز وجودها في . والعسكرية

من جهة أخرى آان الموظفون . المنطقة الخضراء، سوى تبصر محدود في المجتمع العراقي
اء يخاطرون يوميًا بالدخول إلى األحياء العراقية ولكنهم آانوا يجهلون العسكريون عند مستوى لو

العملية السياسية التي تجري في بغداد، ولم يملكوا خبرة في التنمية االقتصادية والسياسية آالتي 
 هذا الخلل في التزاوج بين الخبراء والقدرة، سوية مع االندماج )٥٠(.يملكها زمالؤهم المدنيون

، آان التحدي في ٢٠٠٣وآما آان في عام . آاالت آان مستمرًا من أول أيام االحتاللالضعيف للو
 يكمن في المزاوجة الصحيحة بين معرفة الخبراء المدنيين والوجود العسكري على ٢٠٠٥عام 

بدأ التحرك المتفق عليه تجاه تحقيق اندماج أو تكامل أعظم بين أعمال إعادة اإلعمار المدنية . األرض
 عندما تم حّث ممثلين عسكريين على حضور اجتماعات فرقة ٢٠٠٤كرية في منتصف عام والعس
بعد وصول الجنرال آيسي عمل نائب رئيس . في السفارة واللجنة التوجيهية المشترآة) العراق(البلد 

األرآان الجديد للشؤون السياسية والعسكرية واالقتصادية في القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
 السياسي في السفارة ومدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق على -ن آثب مع المستشار العسكريع

آما أنشأ الجنرال آيسي أيضًا مرآز . مناقشة مسائل تتعلق باالقتصاد، ونظام الحكم، وإعادة اإلعمار
تظمة العمليات االستراتيجية بين الوآاالت الذي استضاف اجتماعات إلعطاء ملخصات موجزة من

  )٥١(.لألخبار لموظفين رئيسيين عسكريين ومدنيين
  

 أنشأ مكتب إدارة إعادة ٢٠٠٥في عام . عزز خليلزاد وآيسي هيكليات الموظفين المشترآين هذه
آانت مهمتها جعل موارد إعادة اإلعمار المدنية تتولى " ما بعد العمليات"إعمار العراق لجنة ُمنسقي 

آان مسؤولون رئيسيون مدنيون .  العسكرية االستقرار في منطقةاألمور بعد أن تؤّمن العمليات
وعسكريون يجتمعون أسبوعيًا ضمن مجموعات أساسية لمناقشة شؤون إعادة اإلعمار، والسياسة 

اصبح آل شأن منها خطًا موحدًا للعمليات . االقتصادية، والمسائل السياسية، والمواصالت العامة
 جرى تعزيز المساهمة المشترآة )٥٢(.من المقررة في خطة الحملةوإلعداد التقارير لدعم خطة األ

. بقدر آبير في اللجان الدائمة آي يستخدمها الجيش في تقدير تأثيراتها بضمنها مجلس مزامنة النتائج
، اإلجراء التخطيط (JSPA)المكتب المشترك للتخطيط االستراتيجي والتقييم "أنشأ خليلزاد أيضًا 
د تحاليل مستقلة والعمل آمكتب ارتباط مع مكاتب التخطيط والتقييم للقوات االستراتيجي، تزوي

 للمحللين المدنيين (JSPA) أعطى المكتب المشترك للتخطيط )٥٣(.المتعددة الجنسيات في العراق
مجاًال أآثر لتقدير الخيارات االستراتيجية بالمشارآة مع إدارات عسكرية بحيث قّزم موظفو التخطيط 

آما قال زال دائمًا، آان يريد أن يتحدث عن "يتذآر السفير سبكهارد، . ل نظرائهم المدنيينفيها أعما
  )٥٤(."اإلدماج وليس التنسيق
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  التوازن في برامج إعادة اإلعمار

قبل أي شيء آخر، آان واضعو السياسة . المشترك لم يكن نهاية بحد ذاته" االنضمام"مفهوم 
ت تكامالت العمليات المدنية والعسكرية تستطيع ان تولد النتائج األميرآيون يتساءلون عما إذا آان

درس فريق جونز للتقييم، ومن بعده فريق خليلزاد، آيف تستطيع أبهة مشاريع إعادة . المطلوبة
شدد . اإلعمار الفردية المستخدمة تحت فئات مختلفة ان تعمل بشكل افضل آمجموعة واحدة موحدة

سكريون والمدنيون على فحص المقاربات الضمنية إلعادة اإلعمار المخططون االستراتيجيون الع
في أواسط . وآيف تستطيع العمليات المدنية ان تتكامل بصورة افضل ضمن استراتيجية إجمالية

بنية تحتية عامة، نتائج :  آان يتم تنفيذ خمسة أنواع عمالنية من مشاريع إعادة اإلعمار٢٠٠٥
آل نوع آان . لديمقراطية، واستقرار العملية االنتقالية، وتنمية القدراتسريعة، وعالية الرؤية، وبناء ا

له دور في السعي لتهدئة العراق وتمكين حكومته المنتخبة حديثًا بأن تعمل بصورة مستقلة عن دعم 
  .سلطة االئتالف

  
صندوق إغاثة  مشاريع البنية التحتية العامة، الممولة بصورة آبيرة من :مشاريع البنية التحتية العامة

وإعادة إعمار العراق الثاني آانت معقدة جدًا بوجه عام، فهي تتطلب، باستثناء بناء الطرق 
واإلنشاءات البسيطة األخرى، قدرات هندسية وتصميمية متخصصة، تدعو إلى وجود شرآات دولية 

 على المدى ومع آونها ُتشكِّل نعمة للتنمية االقتصادية. توظف بصورة عامة عماًال غير عراقيين
الطويل، فان رفع مستويات قطاعات المياه، والمجاري الصحية، والكهرباء، والنقل والمواصالت، 

والنفط آانت عملية ُمكلفة وتستغرق وقتًا طويًال إلآمالها وتوّلد عادة فرص عمل محلية قليلة، وتبقى 
  .في أحيان آثيرة غير مرئية من جانب عامة الناس

  
 تقع هذه عند الطرف اآلخر من طيف إعادة اإلعمار مشاريع :ج، وعالية الرؤيةمشاريع سريعة النتائ

آانت السلطات العسكرية تستخدم لمدة طويلة . صغيرة، سريعة النتائج يتولى تنفيذها القادة العسكريون
لمساعدة الوحدات التكتيكية العاملة على األرض في آسب دعم المجتمع " تجاوز المال"مفهوم 

حماية (وتعزيز سالمة الجيوش ") آسب القلوب والعقول("سين النظرة العامة لالئتالف المحلي، تح
آان برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق يقوم بتنفيذ هذا الغرض، وشملت المشاريع ). القوات

آن النموذجية إزالة النفايات مما يحسن الممارسات الصحية المحلية ولكنه قد يقضي أيضًا على أما
 مع ان العديد )٥٥(.إخفاء أجهزة التفجير المرتجلة، وإنشاء مالعب لكرة القدم وبناء مستوصفات صحية

من هذه المشاريع آان منسجمًا مع أهداف األمن العريضة لالئتالف فقد آانت عند تطبيقها غير منسقة 
 )٥٦(.الحكومة العراقيةفي أحيان آثيرة مع برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، او مع 

لم تعّزز مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد بصورة عامة التغيير على المدى الطويل من تلقاء 
ذاتها، بل خدمت آآليات تسمح للسلطات العسكرية ان تعمل بتعاون أعظم مع المجتمع المحلي على 

  .المدى القصير
  

ن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول  خصص جزء صغير م:مشاريع تنمية الديمقراطية
(IRRF1)ومن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)  لتنفيذ برامج تهدف إلى تنمية 

برامج عمل المجتمع المحلي والحكم المحلي . الديمقراطية والمجتمع المدني وُتعّزز المصالحة القومية
ة الدولية للتعامل خصيصًا مع أوضاع ما بعد الحرب، شكّلت الذي وضعتها الوآالة األميرآية للتنمي

شجعت هذه المشاريع السياسيات التشارآية على مستوى . األدوات األولية التي دعمت هذه المقاربة
آان الهدف من هذه البرامج . المجتمع المحلي بهدف المساعدة في ترسيخ بنية تحتية قابلة للحياة



  *٢٢الفصل * 

 *٢٣٥*  

في تصوير عملية إدارة شؤونهم في دولة ديمقراطية ولتدريب الموظفين مساعدة العراقيين " اللينة"
آان من الصعب قياس نتائج البرامج التي سعت . الحكوميين والزعماء السياسيين من آافة المستويات

وقد طرح التقييم لمدى نجاحها أو فشلها . إلى إدخال الفهم والوالء لمبادئ الديمقراطية التشارآية
  )٥٧(.ة في السفارة ولمنظمات اإلشرافتحديات لإلدار

  
 نّفذت سلطة االئتالف المؤقتة نوعًا آخر من التدخل هدف هذا التعديل :مشاريع االستقرار االنتقالي

إلى تأمين االستقرار في المدن التي يسودها العنف وّسعت مشاريع تأمين االستقرار للعملية االنتقالية 
عمل مكتب المبادرات االنتقالية . بجهود تنمية للمدى الطويلإلى تجسير مشاريع النتائج السريعة 

(OTI) في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع فرقة الخيالة األولى بموجب نموذج أولي للمشارآة 
في مدينة الصدر، المعقل الرئيسي لرجل الدين الشيعي المقاتل مقتدى الصدر، إلصالح أضرار 

 )٥٨(. إعادة بناء االقتصاد في أعقاب عمليات التطهير العسكرية الرئيسيةالمعارك واإلسراع في تنفيذ
استنادًا إلى سلطة المنح الفوري للمساعدات والقدرة في تلزيم عقود بدون الحاجة إلى االمتثال لبعض 
أحكام القانون الفدرالي للتملك األشد صعوبة، وذلك في األغلب لتنفيذ مشاريع توّظف سكان األحياء 

 بوشر بتنفيذ هذه المشاريع بصورة نموذجية وتم رصد )٥٩(.اورة، وذلك قاد إلى نتائج سريعةالمج
التقدم في تنفيذها بصورة حصرية على يد موظفين عراقيين يعملون لدى سلطة االئتالف الذين آانوا 

ية شملت هذه المشاريع إصالح المجاري الصحية، وتقديم منح مال. يقومون بواجباتهم بحرية نسبية
إن المحافظة على سالمة الموظفين العراقيين الذين قادوا هذه العمليات . إلى شرآات األعمال المحلية

التعاونية من هجمات المتمردين عنت في أحيان آثيرة إخفاء مصدر تمويل المشروع، آما عنت 
. الئتالفالمحافظة على سالمة هذه المشاريع بالذات عدم اإلعالن عن مواقعها حتى داخل دوائر ا

وهكذا بقيت النتائج الكاملة لمشاريع تأمين استقرار العملية االنتقالية التي ُتنفذها الوآالة األميرآية 
  )٦٠(.للتنمية الدولية محجوبة عن أنظار العراقيين والعديد من المسؤولين االميرآيين

  
يات للموظفين  آان من الضروري التدريب المناسب على آافة المستو:مشاريع تنمية القدرات

وذلك من أجل ان تنتج مشاريع البنية . ودعمهم بالتخطيط الفّعال، ووضع الموازنات وتنظيم العمليات
هدف بعض . التحتية الخدمات األساسية المطلوبة ولتمكين الحكومة العراقية من العمل بفعالية

حيث لم تكن " القدرة"ة هذه المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني إلى تنمي
تراوحت مشاريع تنمية القدرات المنفذة بتمويل من . موجودة والى تعزيز األنظمة اإلدارية الموجودة

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بين التدريب في دورات تدريسية للعاملين في محطات توليد 
لم . معلومات داخل الوزارات الحكوميةالطاقة وبين التدريب على ترآيب أنظمة المحاسبة وإدارة ال

يكن من الممكن تأمين استدامة االستثمارات األميرآية إّال من خالل تنمية القدرات المؤسساتية داخل 
  .الوزارات العراقية والبنية التحتية التي آانت ُتشرف عليها

  
لمزيج الصحيح من هذه استنتج استشاريو السفير خليلزاد انهم بحاجة إلى إطار عمل لتحديد مكونات ا

المقاربات لتطبيقها ولمعرفة آيفية مزاوجة التمويل والدعم لهذه القدرات مع األجزاء المكونة لجهد 
 وقد عمل استشاريون رئيسيون للوزارات العراقية تابعون لمكتب إدارة إعادة )٦١(.إعادة اإلعمار

 الدولية، وموظفون لدى القوات المتعددة إعمار العراق، ومدراء برامج لدى الوآالة األميرآية للتنمية
الجنسيات وعناصر عسكرية على األرض وفقًا ألولوياتهم الخاصة مستعملين اقنية التمويل الخاصة 

  .بهم، وآانت تنسق أعمالهم على نحو غير محكم من خالل خطة عامة مهيمنة
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  الترآيز على دعم المحافظات
العمليات المدنية في المحافظات عاآسًا بذلك اتجاهًا بدأ انتقل السفير خليلزاد إلى موضوع توسيع 

، عندما دفعت الهواجس حول تدهور الوضع األمني والعجز في ٢٠٠٤يونيو /اتباعه بعد حزيران
عكس . الموازنات وزارة الخارجية إلى إقفال معظم مكاتب سلطة االئتالف المؤقتة في المحافظات

ر موظفي وزارة الخارجية القادمين إلى العراق الذين ، وجهات نظ٢٠٠٤هذا االنسحاب في عام 
أآدوا على وجوب تطوير هيكلية اعتيادية للسفارة يتم فيها إشراك عدد أقل من موظفي سلطة 

حسب وجهة النظر السائدة في وزارة الخارجية قد يدفع هذا االنسحاب . االئتالف في الشؤون العراقية
آما ساد االعتقاد أيضًا بان تثبيت االستشاريين .  مسؤولية اآبرالحكومة العراقية المؤقتة إلى توّلي

داخل األقسام السياسية واالقتصادية في الوزارات قد ُيعزز قدرة السفير داخل السفارة في دعم إدارة 
حاولت وزارة الخارجية "قال المحلل االستراتيجي اندرو راثميل، . الشؤون السياسية واالقتصادية

  )٦٢(."ة اعتيادية ولكنها اآتشفت بسرعة ان ذلك لن يكون ممكنًاجعل السفارة بعث
  

مع ذلك بقيت حّية آمال العودة إلى سفارة اعتيادية، لكن آان على خليلزاد رد الطلبات الداعية إلى 
تطبيق الهيكليات والبروتوآوالت التقليدية لوزارة الخارجية، وفعل ذلك مرات عديدة بحيث آان 

حالما تصبح لدينا مهمة اعتيادية سوف يكون لنا سفارة "من سطر واحد جوابه السريع مؤلف 
  )٦٣(."اعتيادية

  
، من المحافظات، ازداد عدد العناصر ٢٠٠٥يونيو /وبالمقارنة مع انسحاب السفارة في حزيران

العسكرية األميرآية الذين يساعدون في تطوير قوات األمن العراقية عبر العراق عن عددهم في 
ابقة مع إدخال ِفَرق من االستشاريين من القيادة االنتقالية الموحدة المتعددة الجنسيات في السنة الس

فرصة صياغة عالقات دائمة بين سلطة االئتالف . العراق في الوحدات العراقية حتى مستوى الكتيبة
في نظر " صيغة للنجاح"والموظفين العراقيين وصقل العمليات من داخل النظام أثبتت أنها 

  )٦٤(.مارسيهام
  

" االنسحاب لجعل العراقيين يقومون بتدبير شؤونهم"ولكن في نطاق إعادة اإلعمار فشلت استراتيجية 
 بقيت الحكومات في المحافظات العراقية ضعيفة ومفصولة عن )٦٥(.في تأمين استقرار العراق

داقية الحكومة لم يكن من المحتمل تحسين تسليم الخدمات الضرورية أو مص. الحكومة المرآزية
  .العراقية إّال إذا تمت تقوية مؤسسات الحكم في المحافظات

  
: ، توّصلت السفارة إلى اتفاق جماعي في الرأي حول طريقتي عمل٢٠٠٥بحلول أواخر ربيع عام 

إعادة تكوين قدرتها في التأثير وفي رصد شؤون المحافظات، وتوسيع مفهوم إدخال موظفين 
استغل . حكومية العراقية بغية تنمية قدرات العراقيين على الحكم الذاتيأميرآيين في المؤسسات ال

خليلزاد االتفاق الجماعي في الرأي للتأآيد على وجوب عمل شيء اآثر على المستوى المحلي من 
 (PRDC)مجالس إعادة إعمار وتنمية المحافظات : خالل إطالق مبادرتين آانت لهما تأثيرات بالغة

  .(PRT)المحافظات وفرق إعادة إعمار 
  

 عززت السفارة األميرآية حقوق ٢٠٠٥ في ربيع عام :مجالس إعادة إعمار وتنمية المحافظات
مجالس إعادة إعمار وتنمية المحافظات، التي شكلت أول وسيلة عراقية أميرآية مشترآة تهدف 

آانت قد تحّولت  المجالس التي )٦٦(.بصورة صريحة إلى تنمية القدرات في مؤسسات الحكم اإلقليمية
إلى خمسة عشر محافظة وفق أنماط مختلفة منذ فترة حكم سلطة االئتالف المؤقتة تحولت إلى آلية 
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تنسيق مهمة جمعت سوية مسؤولين عراقيين محليين وموظفين لدى سلطة االئتالف المؤقتة لإلشراف 
ن عراقيون منتخبون مسؤولو: آان لكل فرد مكان حول الطاولة. على إعادة اإلعمار في محافظاتهم

مع موظفي بلدياتهم، ممثلون عن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، عناصر عسكرية يتابعون الشؤون 
أصبحت مجالس التنمية ُمنتدى يتمكن فيه أصحاب المصلحة هؤالء ان . المدنية، ويمثلون السفارة

  )٦٧(.ية والعراقية المتوفرةيقّدروا جماعيًا حاجات المحافظات ويالئموها مع الموارد األميرآ
  

وضع مجالس إعادة إعمار وتنمية المحافظات العاملة في معظم المحافظات لوائح أولويات للمشاريع 
يونيو /في حزيران. ثم عملوا بعد ذلك على تأمين التمويل. تتماشى مع خطط التنمية الوطنية واإلقليمية

 مليون دوالر للمشارآة مع مجالس ٢٤١، خصص مكتب إدارة إعادة إعمار العراق مبلغ ٢٠٠٥
 ١٦١ مليون دوالر من خالل برنامج االستجابة الطارئة للقائد و٨٠إعادة إعمار وتنمية المحافظات، 

مليون دوالر من خالل برنامج عمل المجتمع المحلي وبرنامج الحكم المحلي اللذين تديرهما الوآالة 
بلغ هذا .  أيضًا تمويل خاص بها زودته الحكومة العراقية وآان للمجالس)٦٨(.األميرآية للتنمية الدولية

 ماليين دوالر لكل ١٠التمويل العراقي سوية مع التمويل األميرآي في نهاية المطاف حوالي 
 آان ذلك مبلغًا متواضعًا ولكنه أشار إلى بداية اتجاه نحو إنفاقات أعظم وسيطرة أآبر من )٦٩(.محافظة

  .جانب حكومات المحافظات
  
 ربما شّكل إدخال خليلزاد مفهوم ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في :َرق إعادة إعمار المحافظاتِف

، المساهمة األآبر تأثيرًا له في برنامج إعادة نالعراق، المفهوم الذي حمله معه من أفغانستا
ة جونز  ُمستندًا إلى مفهوم مجلس إعادة إعمار وتنمية المحافظات، وتوصيات مراجع)٧٠(.اإلعمار

لحماية السلطة المحلية خارج المنطقة الخضراء، نشر خليلزاد والجنرال آيسي في المناطق فرقًا 
تمثلت مهمتهم بالعمل مباشرة مع حكومات المحافظات . مختلطة تضم موظفين عسكريين ومدنيين

 فيليب دعا بعض االستشاريين، بضمنهم الجنرال ريموند  أودييرنو والدآتور. واأللوية العسكرية
ولكن خليلزاد . زيليكو، المستشار في وزارة الخارجية، إلى إدخال ِفَرق صغيرة في آل لواء عسكري

فّضل نشر عدد أقل من الفرق األآبر حجمًا التي تظل تحت رقابة السفارة وتحافظ على ترتيباتها 
   )٧١(.الخاصة بها حول التمرآز والدعم

  
ظات في العراق في األصل آبرنامج ُينّفذ على مرحلتين على صممت مبادرة ِفَرق إعادة إعمار المحاف

آان من المفروض وجود عشر ِفَرق إعادة إعمار للمحافظات، سبع منها بقيادة . مدى أربع سنوات
 آانت مهمة ِفَرق إعادة )٧٢(.الواليات المتحدة وواحدة بقيادة آل من المملكة المتحدة، وإيطاليا وآوريا

مساعدة حكومات " حددت في برقية مشترآة إلى وزير الخارجية، إعمار المحافظات، آما
المحافظات في العراق على تطوير قدرة شفافة ومستدامة للحكم ولتشجيع األمن المتزايد وحكم 

القانون، وتعزيز التنمية السياسية واالقتصادية، وتأمين إدارة المحافظات الضرورية لتلبية الحاجات 
نية والدعم دبرنامج العمليات المجعت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات إلى ر) ٧٣(."األساسية للسكان
 حيث عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وموظفون  في فيتنام(CORDS)ي راالقتصادي الثو

  )٧٤(.عسكريون على تعزيز التنمية الريفية آجزء من حملة مكافحة التمرد
  

 إطالق برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات إلى حين تّم أّخرت وزيرة الخارجية رايس اإلعالن عن
. ٢٠٠٥اآتوبر / تشرين األول١٥التصديق على الدستور العراقي من خالل استفتاء وطني جرى في 

لم ترغب في إعطاء االنطباع بان الحكومة األميرآية تفترض وجود هيكلية الحكم اإلقليمي قبل ان 
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وخالل زيارة مفاجئة لها إلى العراق أطلقت أعمال أول فرقة إلعادة . ُيصادق العراقيون على الدستور
   )٧٥(.٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١إعمار المحافظات في الموصل في 

  
أنشأ برنامج ِفَرق إعادة إعمار العراق إطار عمل رسمي يستطيع من خالله موظفون عسكريون 

تطلب .  بين مكاتب منفصلة عسكرية ومدنيةومدنيون العمل آفريق موّحد بدًال من على شكل شراآة
إقناع وزارتي الخارجية والدفاع لوضع شروط أول تعاون عمالني رئيسي بينهما في العراق جهدًا 
. استثنائيًا أشعل فتيل نقاشات متكررة بين القوات المتعددة الجنسيات في العراق، السفارة وواشنطن

ات، واألوامر العسكرية، العديد منها ذات أغراض آان هناك خليط من مذآرات االتفاق، والبرقي
وانقضى اآثر من عام واحد قبل . متعارضة، تطورت  آلها لتشريع سياسة فرق إعادة إعمار العراق

ان تحّل المسائل األساسية للموازنات، وتأمين األمن، آما عالقات القيادة، والرقابة األمر الذي أعاق 
  )٧٦(.ار المحافظات وحّد من فعاليتها األولى في الميداناالنتشار الكامل لفرق إعادة إعم

  
 وضعت هيكلية قيادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات :الرقابة والدعم لفرق إعادة إعمار المحافظات
مع . تّم تكليف نائب عسكري لكل رئيس فريق مدني. المسؤولية عن البرنامج على وزارة الخارجية

بموجب القانون لم يكن لدى . تزامات القانونية بدعم البرنامج غامضةذلك طلب سلسلة القيادة واالل
اعتقد بعض الموظفين في وزارة الدفاع . موظفي وزارة الخارجية مكانًا في سلسلة القيادة العسكرية

ان إرشادات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات تعطي وزارة الخارجية سلطة اآبر على األصول 
   )٧٧(. من القانون األميرآي١٠وجب الفصل العسكرية المسموح بها بم

  
الكلفة العالية بصورة استثنائية لتوفير األمن إلى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أدت إلى نشوب 

عبر آافة أنحاء العراق آان المدنيون وفرق تحرآهم يرتدون سترات واقية عندما . اختالف ثاٍن
 آانت في بعض األحيان تزرع بألغام ومتفجرات ، ويجتازون طرقًا"خارج السلك"يخاطرون بالسير 

وعبر أحياء حيث آانت تنصب آمائن أحيانًا وفقط عند دعمها على مستوى السيطرة النارية من 
الفصيلة والسرية العسكرية آانت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات تتمكن من تنفيذ مهمتها في منطقة 

ا إذا آان من الضروري دعم ِفَرق إعادة إعمار بقيت عالقة لبعض الوقت مسألة م. قتال ناشطة
المحافظات بوحدات عسكرية آما طلبت وزارة الخارجية او بواسطة سرايا أمنية خاصة آما طالبت 

درست في األول مسألة استعمال مقاولين مدنيين لألمن لحماية آافة ِفَرق إعادة إعمار . وزارة الدفاع
  )٧٩(.ف ال يمكن تحملهاالعراق ولكن الفكرة ُأهملت بسبب أآال

  

استنادًا إلى االتفاقية األصلية التي تم التوصل اليها في . آما احتدمت المناقشات حول موارد الموازنة
بغداد، آانت سوف تدفع وزارة الخارجية األميرآية آلفة تشكيل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

 على أن تمّول القوات المتعددة (REO) وتستضيف هذه الفرق في مواقع المكاتب اإلقليمية للسفارة
 ٢٠٠٦أبريل / في نيسان)٨٠(.الجنسيات في العراق المكاتب الموجودة في القواعد التشغيلية األمامية

حكم القاضي المحامي العام لدى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان وزارة الخارجية هي 
ال المخصصة لوزارة الدفاع من أجل التشغيل المسؤولة عن المهمة وانه ال يمكن استعمال األمو

  )٨١(.والصيانة لدعم ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  

عند إقفال المكتب االقليمي للسفارة في الموصل لم . آان التأثير العمالني لهذه العقدة اإلدارية فوريًا
على اللجوء إلى قاعدة يعد لدى فرق إعادة إعمار المحافظات فجأة أي أمن او إسكان مما أجبر الفريق 

نفذت أول فرقة إعادة إعمار المحافظات التي أطلقتها وزيرة . العمليات األمامية في قاعدة مارز
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الخارجية موازنتها المخصصة ودعم تحرآها مما أجبرها على االعتماد على دعم قائد القاعدة 
 لم يكن لدى فرقة .العسكرية الذي أعاد تحويل األموال المخصصة ألغراض أخرى آبديل مؤقت

إعادة إعمار المحافظات أية موازنة لمدة اشهر لتغطية اآالف التجهيزات المكتبية او صيانة شبكتها 
  )٨٢(.على الكمبيوترات آما لم يكن لديها إلعادة اإلعمار أية أموال مخصصة لذلك

  
كلة الجذرية التي آانت الحدود غير المستكشفة للعمليات بين المدنيين والعسكريين في العراق المش

شرح اندرو . أدت إلى نواقص في الدعم المالي والسياسي من جانب وزارتين لم تتعودا العمل سوية
برزت سياسة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات قبل وقت طويل من بدء تدقق "راثميل ذلك بالقول، 

ليمية للسفارة وفرق إعادة  الضباط بلعبة األصداف بين المكاتب اإلقأحدوهكذا بدأ ما وصفه . الموارد
 ومن اجل وضع نهاية لهذا الطريق المسدود اقترح للواء بيل آالدويل، نائب )٨٤(.إعمار المحافظات

رئيس األرآان في القوة المتعددة الجنسيات في العراق لألمور االستراتيجية، على السفير خليلزاد 
شملت . إعمار المحافظات هي مهمة مشترآةوالجنرال آيسي توقيع مذآرة يقرون فيها ان ِفَرق إعادة 

سعى مسؤولو . مسودة المذآرة صيغة لتقاسم االآالف التي زادت من األعباء المالية لوزارة الخارجية
وزارة الخارجية في واشنطن إلى الحصول على عالج لألمر من مجلس األمن القومي وهيئة األرآان 

متعددة الجنسيات التفاوض على حل استغرق حوالي سنة المشترآة الذين ترآا إلى للسفارة والقوات ال
  )٨٥(.واحدة قبل ان يتفق محامو الحكومة على اتفاقية أمنية تعاونية لفرق إعادة إعمار المحافظات

  
 تبّين ان توظيف أشخاص في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات :موظفو ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

 إيجاد األفراد الذين يملكون الترآيبة الصحيحة من الخبرة، والتجربة، .آان ُيشكِّل تحديًا هائًال آخر
آافحت وزارة الخارجية وغيرها من الوآاالت المدنية األخرى لتجنيد . وعمل نظام الحكم آان صعبًا

األعداد المناسبة من االستشاريين المدنيين تارآين العديد من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات تعمل 
ا مما أجبر السلطات العسكرية على ملء الوظائف الشاغرة بعناصر عسكرية لم تكن بنصف قدرته

   )٨٦(.تملك الخبرة او التجربة الصحيحة
  

وجدت مراجعة أجراها . آان للتزاوج غير المالئم بين الحاجات والموظفين تداعيات مهمة في الميدان
لمحافظات أن طبيبًا بيطريًا آان يطور المفتش العام للسنة األولى من عمليات ِفَرق إعادة إعمار ا

برامج زراعية، وأن مدير لصيانة الطائرات عمل قائدًا مشارآًا في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، 
وأن االستشاريين لدى حكام المحافظات العراقية ضموا في صفوفهم أحد ضباط غواصة، وآان فنيًا 

 بصورة إجمالية، آانت )٨٧(.ب قوات المشاةحول الموجات فوق السمعية، وآما ضمت رقيب لتدري
ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ينقصها الموظفون الذين يستطيعون، بأفضل طريقة، مساعدة العراقيين 

تحديات إيجاد . في تنمية القدرات إلدارة االقتصاد، وتثبيت حكم القانون، وتعزيز نظام الحكم الجيد
بدون حل والنواقص في عناصر الجيش في مواقع محتملة لفرق الموظفين، مسألة الموازنة التي بقيت 

إعادة إعمار المحافظات أعاقتا عمليات عدة ِفَرق إعادة إعمار محافظات وأدت إلى إلغاء نشر ِفَرق 
 حول تسع ِفَرق إعادة إعمار ٢٠٠٦وجدت عملية التدقيق التي أجراها المفتش العام للعام . أخرى

قادرة نوعًا "، وأربعة "قادرة بوجه عام"ة لها، أن أربعة منها آانت محافظات وأربعة مكاتب تابع
  )٨٨(.، لتنفيذ مهمتهم"غير قادرين بوجه عام"، واثنان آانا "أقل قدرة"، وثالث آانوا "ما
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  مقاربة موجزة: العراق وأفغانستان
  

العراق عام  طرازًا قد ُيفيد استعماله في ٢٠٠٢اقترحت النجاحات األولى في أفغانستان عام 
تثبيت الديمقراطية ودحر : آانت أهداف الواليات المتحدة في آال الدولتين متشابهة. ٢٠٠٣
ولكن االختالفات الجغرافية، السياسية، االقتصادية، التاريخية والثقافية عّقدت . اإلرهاب

  .تطبيق النموذج األفغاني في العراق
  

، شّكلت الواليات المتحدة ٢٠٠١خر العام بعد إسقاط حكومة الطالبان في أفغانستان في أوا
تحت قيادة حميد آرضاي، سعت . حكومة جديدة برئاسة األفغاني المنفي حميد آرضاي

. السلطة االنتقالية األفغانية إلى وضع البالد على مسار يؤدي إلى االستقرار الديمقراطي
، وآان ال يزال يشغل ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٣انتخب آرضاي رسميًا رئيسًا للبالد في 

  )٨٩(.٢٠٠٨هذا المنصب في نهاية عام 
  

، جاي غارنر، والمبعوث (ORHA)مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
الرئاسي الخاص إلى العراق زلماي خليلزاد هدفا إلى استنساخ النموذج األفغاني من خالل 

". شخصية تشبه آرضاي" لم تظهر أية ولكن. النقل السريع للسلطة إلى سلطة عراقية مؤقتة
أهملت خطة إنشاء حكومة مؤقتة سيدة بسرعة في العراق وألسباب مختلفة، وبعد انقضاء 

اآثر من سنة واحدة على االحتالل الذي قادته سلطة االئتالف المؤقتة، نقلت الحكومة 
، ومنذ ذلك ٢٠٠٤ يونيو/األميرآية السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في أواخر حزيران

الحين قاد العراق بصورة متتابعة رؤساء الوزراء إياد عالوي، وابراهيم الجعفري، ونوري 
  )٩٠(.المالكي

  
، لم تكن الغالبية العظمى من األفغانيين تستطيع الوصول إلى الخدمات ٢٠٠٢في عام 

ين على الحصول ولكن بالفعل آان المواطنون العراقيون معتاد. األساسية آالمياه والكهرباء
آان معدل . على مثل هذه الخدمات تحت نظام حكم صدام وتوقعوا ان تستمر بعد سقوطه

 بالمئة عندما غزتها قوات االئتالف، وآانت ٣٠معرفة القراءة والكتابة في أفغانستان اقل من 
 خمس )٩١(. بالمئة رغم انها هبطت خالل حكم صدام٧٤تبلغ هذه النسبة في العراق 

نة من الحروب دفعت المثقفين األفغان إلى مغادرة البالد ولكن العراق احتفظ وعشرون س
رغم ان الكثيرين غادروا البالد . (بفئة مهنية آبيرة وقوى عاملة قادرة خالل حكم صدام

  )٩٢().بسبب أعمال العنف التي تبعت سقوطه
  

 القوات األفغانية بعد الغزو األميرآي ألفغانستان أضيفت القوات العسكرية األميرآية إلى
 في العراق، حلت سلطة )٩٣(. ألف جندي٧٠الموجودة بهدف تكوين جيش من حوالي 

 وبدأت ُتشكِّل جيشًا ٢٠٠٣االئتالف المؤقتة الجيش العراقي بعد وقت قصير من غزو عام 
 بصورة أولية أشرفت سلطة االئتالف المؤقتة )٩٤(. ألف عنصر٤٠عراقيًا جديدًا مكون من 

ولكن ذلك تغّير . وات العسكرية األميرآية على تدريب أفراد الجيش العراقي الجديدوليس الق
، عندما تولت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قيادة تكوين ٢٠٠٤عام 

، آانت القيادة األمنية االنتقالية في العراق قد ٢٠٠٨وفي أواخر العام . قوات األمن العراقية
  )٩٥(. جندي للخدمة العسكرية في العراق٢٠٠،٠٠٠ت تدريب أآثر من أآمل



  *٢٢الفصل * 

 *٢٤١*  

  
طور السفير خليلزاد ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في أفغانستان وآّيف المفهوم بالنسبة 

في أفغانستان سعت ِفَرق . ، مع مهمة وهيكلية تنظيمية مختلفة٢٠٠٥للعراق في أواخر عام 
 نطاق سلطة الحكومة األفغانية إلى المحافظات بغية إلى تمديد"إعادة إعمار المحافظات 

". تطوير بيئة مستقرة وآمنة، وتمكين إصالح القطاع األمني والتنمية االقتصادية واالجتماعية
في العراق عملت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات مع المجالس البلدية ومجالس المحافظات 

ي لتنمية قدرات الحكم المحلي، لتنفيذ مشاريع العراقية وبالتعاون مع مجموعات المجتمع المدن
 آانت ِفَرق إعادة إعمار )٩٦(.إعادة اإلعمار، وتحسين الوضع األمني في المحافظات

المحافظات في آال البلدين تضم موظفين مدنيين وعسكريين ولكن في أفغانستان آان 
  .بالكامل تقريبًاالتوظيف يميل إلى العسكريين في حين آان التوظيف في العراق مدنيًا 

  
 مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعمار العراق ٥٠، خصص الكونغرس حوالي ٢٠٠١منذ عام 

 انفق حوالي نصف األموال )٩٧(. مليار دوالر ألفغانستان٣٠بينما خصص اآثر بقليل من 
  .المزودة إلى آل دولة على تطوير قوات األمن

  

  
  

   البناء- االحتفاظ-اإلزالة
. ، بدأت تتوحد خيوط عديدة من العمليات المدنية والعسكرية المشترآة٢٠٠٥م بحلول خريف عا

مفيدا تكتيكيًا، عّبر " أثرا غير قاتل"االعتراف المتزايد في األوساط العسكرية بان إلعادة اإلعمار 
نشر الفيلق . (MAAWS)" المال آنظام سالح: "عنه في ُآتيب ُوزع على القادة حمل العنوان

، ووزعه بشكل واسع عبر ٢٠٠٥اآتوبر /نسيات في العراق هذا الُكتيب في تشرين األولالمتعدد الج
وسيلة تمكين حاسمة لكل شيء نفعله في ساحة "اعتبر الُكتيب عملية إعادة اإلعمار . العراق
االستعمال الفعال لكافة الموارد المتوفرة أمر حيوي لنجاح "يبدأ الُكتيب بالقول، ". المعرآة
   )٩٨(."مهمتنا

  

حققت القوات المتعددة الجنسيات في العراق والسفارة األميرآية تقدمًا في نفس الوقت من خالل 
باستعمال الشراآة القائمة بين . استعمال موارد إعادة اإلعمار المدني في الحملة العسكرية ضد التمرد

القوات العسكرية في  في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية و(OTI)مكتب المبادرات االنتقالية 
الفلوجة، والنجف، وسامراء وبغداد آنموذج، طور المسؤولون مجموعة قوة أآثر من عمليات تأمين 

 وفق هذه المبادرة، نّسقت القوات المتعددة )٩٩(.االستقرار المدني لمبادرة المدن االستراتيجية
رية المدن العراقية  للتحديد بصورة دو(NSC)الجنسيات في العراق مع مجلس األمن القومي 

 وهكذا بدأت الموارد المدنية تلعب دورًا رئيسيًا في ما آان بصورة أولية )١٠٠(.المستهدفة للتدخل
  .عملية تقودها القوات العسكرية

  
انفجر في واشنطن نقاش هام في الحين الذي آان استعمال موارد إعادة اإلعمار، آجزء من الحملة 

برز في .  ُتحقق تقدمًا بين صفوف القادة الميدانيين من مستويات ادنىالتي تقودها القوات العسكرية،
مجلس األمن القومي ومكتب وزير الخارجية تأييد عالي المستوى لتنفيذ استراتيجية قوية ضد التمرد 

 ” البناء- االحتفاظ-اإلزالة"عرفت هذه االستراتيجية باسم . تمزج بين الموارد العسكرية والمدنية
 لكن وزير )١٠١(. لتتابع عمليات التطهير واالستقرار المنفذة في المدن االستراتيجيةآوصف مالئم



 *عمليات التكييف التي أجراها خليلزاد * 
 

 *٢٤٢*  

الدفاع رامسفيلد والجنرال آيسي عارضوا مبدئيًا هذه االستراتيجية ألنها تحول دون ترآيز القيادة 
 العسكرية من عملية نقل المسؤوليات األمنية إلى العراقيين واالستعداد لخفض القوات العسكرية

  .األميرآية من العراق
  

 تشرين ١٩برز الخالف إلى العلن بعد ان أدلت وزيرة الخارجية بشهادتها أمام مجلس الشيوخ في 
ورد عليها وزير الدفاع . ” البناء- االحتفاظ-اإلزالة"، أيدت فيها مقاربة ٢٠٠٥أآتوبر /األول

 قال رامسفيلد )١٠٢(.نقل السلطاترامسفيلد، برفض االستراتيجية لمصلحة االستمرار في التشديد على 
أي شخص يؤيد هذه الكلمات الثالث ويعتقد انها تعني وجوب ان تقوم الواليات المتحدة باإلزالة، "

فالعراق هو . وان تقوم الواليات المتحدة باالحتفاظ، وان تقوم الواليات بالبناء، يكون ال يفهم الوضع
فهم الذين سوف . م يقومون، باإلزالة واالحتفاظ والبناءانه.  مليون نسمة٢٨وطن العراقيين يعيش فيه 

  )١٠٣(.يكونون من ينفذ إعادة اإلعمار في ذلك البلد
  

 في خطاب ألقاه في يوم قدامى ” البناء- االحتفاظ-اإلزالة"أعطى الرئيس علنُا تأييده الستراتيجية 
 يستقر لصالح رايس، وبعد  وبذلك جعل النقاش)١٠٤(.٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١المحاربين في 

 آسياسة رسمية في الوثيقة ” البناء- االحتفاظ-اإلزالة"أسبوعين أعلن البيت األبيض االستراتيجية 
 شكل التوجيه االستراتيجي لخطوط العمليات )١٠٥(".االستراتيجية القومية لتحقيق النصر في العراق"

لكن .  تطور المقاربة األميرآية تجاه العراقالعسكرية، والسياسية، واالقتصادية معلمًا ملحوظًا في
تساءل النقاد داخل وخارج الحكومة ما إذا آانت هذه االستراتيجية مزودة بموارد آافية، وبأعداد 

وما لبثت وان بدت . مالئمة من القوات العسكرية، وبتمويل آاف للعمليات المدنية، لكي تكون فعالة
للرئيس في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع على انها تعيق تنفيذ الخالفات بين االستشاريين الرئيسيين 

  )١٠٦(.االستراتيجية الجديدة
  

خالل ستة اشهر من وصول السفير خليلزاد إلى العراق انتقل البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار إلى 
 التنمية جمع حول طاولة التشاور خبراء في. أبعد من تشديده األصلي على إعمار البنية التحتية

ومكافحة التمرد وأعاد ترآيز النقاش على آيف تستطيع أموال إعادة اإلعمار ان تدعم االنتقال 
، وما بعد، بدأت جهود إعادة اإلعمار ٢٠٠٥ومن ربيع عام . السياسي وان تخّفض وتيرة العنف

فرص أصبح التشديد اآلن على تنفيذ مشاريع متواضعة يديرها عراقيون، صممت إليجاد . تتحول
عمل وتسليم خدمات إلى األحياء األآثر تعرضًا للخطر العنيف، وتلك المهمة من الوجهة 
خالل . االستراتيجية، آما على تنفيذ اآبر عمل ممكن من خالل مؤسسات بلدية وفي المحافظات

وضعهم خطط لهذا التحول، صمم مسؤولون في القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومسؤولون في 
رة نموذجًا اآثر شموًال للتوحيد بين الجهود المدنية والعسكرية مما أعاد المدنيين االميرآيين إلى السفا

القبول التدريجي بضرورة توحيد الجهود المدنية . المناطق، آما أعادهم إلى داخل المؤسسات العراقية
ن على آل مستوى، والعسكرية، وإلدخال موظفي سلطة االئتالف المؤقتة للعمل مباشرة مع العراقيي

عنى رفض مقاربة سلطة االئتالف المؤقتة تجاه بناء الدولة التي اعتمدت بصورة أولية على إعمار 
 رغم )١٠٧(.البنية التحتية، ولم ترآز اهتمامًا آافيًا على تنمية القدرات داخل المؤسسات العراقية

، األمر الذي ترك استراتيجية استمرار النقاش بين رامسفيلد ورايس حول االستراتيجية اإلجمالية
 بدون موارد آافية لمدة تزيد عن سنة واحدة، فقد أصبحت فائدة مقاربتها ” البناء- االحتفاظ-اإلزالة"

مع ذلك، ظلت مسألة صياغة عالقات تعاونية قوية بين العراقيين وبين . واضحة بدرجة أآبر
نى من السفير ومن القائد العام، ُتشكِّل المسؤولين المدنيين والعسكريين االميرآيين على مستوى اد

  .تحديًا رئيسيًا



  *٢٢الفصل * 

 *٢٤٣*  

  
مع ان خليلزاد وسلسلة من ِفَرق المراجعة االستراتيجية نجحوا في إعادة صياغة عملية إعادة اإلعمار 

استنادًا إلى مقاربة متطورة أآثر تجاه بناء الدولة وتجاه الحملة الجارية ضد التمرد، فقد بقي هناك 
فقد آشف نقل موظفي إعادة اإلعمار إلى المحافظات والى . نتظر االستراتيجية الوليدةرئيسي ي] تحٍد

داخل المؤسسات اإلقليمية العراقية، عن االختالل الوظيفي العميق في العالقات بين مسؤولين في 
، اصبح مدراء إعادة اإلعمار ٢٠٠٦وبحلول عام . الحكومة المرآزية وحكومات المحافظات

لجهود األميرآية لتحويل العراق إلى دولة فدرالية ديمقراطية قد قوض فعًال عمل يعتبرون ان ا
  .المؤسسات العامة في البالد

  
  
  
  
 



 *٢٤٤*  

  ٢٣الفصل 
  العودة إلى المحافظات

  
يجب أال ننسى أهمية تحسين حياة العراقيين ضمن مجتمعاتهم 

ال يحتاج العراق إلى حكومة مرآزية جيدة . المحلية عبر البالد
وحسب بل وأيضًا إلى حكومات محلية فّعالة والى وجود تنسيق 

  .*قوي بين حكومات المحافظات والحكومة المرآزية
  

   خليلزادالسفير زلماي
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥(سفير الواليات المتحدة لدى العراق 

  
 الثالث باتجاه الطريق السريع للموت IDاخرج من بوابة السفاح عبر الجسر : "قال المقدم أوتو بوشر

 ٢٥ آان ذلك يوم األحد في )١(."ثم إلى اليسار عبر الممر العلوي للهجوم، واستدر بعدئٍذ إلى اليمين
وآان أعضاء فريق إعادة إعمار المحافظات في بغداد متوجهين إلى اجتماع . ٢٠٠٦يونيو /حزيران

توغلت قافلتهم من سيارات الهامفي في شوارع بغداد . مجلس المياه والمجاري الصحية في المدينة
المكتظة وهي تطلق صفارات اإلنذار عالية آي تقطع الرحلة الخطرة من المنطقة الخضراء إلى أمانة 

 ألف رجل الخدمات األساسية ١٤ المؤسسة التي تؤّمن قواها العاملة البالغ عددها العاصمة، وهي
دخل أعضاء الفريق مدججين بأسلحتهم إلى غرفة اجتماعات  حيث انتظروا ارتشاف . لسكان بغداد

المهندسين العراقيين الشاي عبر رجال الحراسة المسلحين الذين أوقفهم بوشر على الباب قبل بدء 
  )٢(.االجتماع

  
آان ضابط االحتياط في الجيش من والية نيو هامشير يقوم بدورته الثالثة في العراق، حيث آان 

. يستخدم المهارات التي جمعها آمدير مدينة في الحياة المدنية، وآضابط للشؤون المدنية في آوسوفو
وبوجود .  بغدادُعرف عنه في أوساط إعادة اإلعمار بسعيه الدؤوب لتنفيذ مشاريع المياه عبر مجمل

بوشر آمزود رئيسي للخدمات األساسية، أنشأ فريق إعادة إعمار المحافظات في بغداد روابط وثيقة 
فال . مع المهندسين العراقيين الذين يعملون على إصالح نظام المياه والمجاري الصحية في بغداد

ومنذ ان بدأ . نشط للعراقيينُيمكن ان تنجح المشاريع التي ترعاها سلطة االئتالف إّال بالتعاون ال
الفريق يعقد اجتماعاته األسبوعية قبل عدة أشهر ساعد مجلس المياه والمجاري الصحية في بغداد 

على تحقيق تقدم تجاه الحكم الذاتي، فكان يترأس االجتماعات نائب المدير العام للمجلس وليس 
  )٣(.بوشر

  
  
  

___________  
بيان صحفي ." عند افتتاح مكتب فريق إعادة إعمار المحافظات في صالح الدينمالحظات السفير زلماي خليلزاد * "

  .٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول١٢للسفارة في بغداد صدر بتاريخ 



  *٢٣لفصل ا* 

 *٢٤٥*  

  
  سياسات تسليم الخدمات

لم تكن أعمال السمكرة الموضوع الوحيد المطروح للنقاش في جدول أعمال االجتماع الذي عقد في 
آان الصراع . آانت السياسات أيضًا موضوعة على جدول األعمال. لصباحأمانة العاصمة في ذلك ا

أصبحت . على السلطة بين الفئات العراقية المتقاتلة قد انتقل إلى آالف المؤسسات البلدية عبر العراق
 عضوًا في مجموعة متنوعة من المجالس ٥٠االغتياالت تحصل بشكل عادي جدًا، ُقتل ما يزيد عن 

 آانت أمانة العاصمة بالذات موقعًا النقالب بلدي )٤(.نة، وفي األقضية والنواحيفي بغداد المدي
، قام أفراد من ميليشيا قوات بدر، الجناح العسكري للمجلس ٢٠٠٥أغسطس / آب٨في . طائفي

الشيعي األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، بعزل رئيس البلدية التكنوقراطي العلماني الذي عينته 
لمرآزية، وأحّلت محله الرجل الذي عينه مجلس المحافظة الُمنتخب حديثًا الخاضع لسيطرة الحكومة ا

  )٥(.قوات بدر محافظًا لبغداد أيضًا
  

أنبوب المياه المؤدي إلى ال "آانت إحدى البنود المطروحة في جدول أعمال االجتماع ما أسماه بوشر 
آة تتعاطى الشؤون المدنية ببناء أنبوب  أقنع مجلس مقاطعة مغامر في ضاحية سنية شر)٦(".مكان

. يصل بين ناخبيهم الذين آانوا محرومين من مياه الشرب، إلى محطة معالجة للمياه قريبة قيد اإلنشاء
آانت الخطة تبدو معقولة لفريق الشؤون المدنية الذي استعمل أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  . محليلبدء عملية اإلنشاء من خالل مقاول
  

آانت المحطة تضخ المياه بضغط أعلى بكثير من الضغط الالزم لتزويد . لكن آانت هناك عقبة فنية
لو تّم وصل الخطوط ألصبحت صنابير المياه الخاصة بكل شخص : "قال بوشر. المنازل بالمياه

ر بها فريق عمليات اإلنشاء التي أم: واألسوأ من ذلك آان بروز مسألة سياسية." تصب في فناء داره
فقد اتخذ أفراد الطائفة الشيعية الذين آانوا . الشؤون المدنية اجتازت حدودًا طائفية قائمة فعًال

وحتى ولو ". إلى الشيعة أوًال"يسيطرون على حكومة المدينة وجهة النظر القائلة بتسليم الخدمات 
 بوصلها إلى ضاحية سنية اآتمل إنشاء خط األنابيب لم يكن من المحتمل أن يسمح مسؤولو المدينة

  )٨(.وتشغيلها
  

وآانت على جدول األعمال مشكلة أآبر حجمًا، وهي محطة معالجة المياه في ضاحية الكرخ من 
لتشغيل " فجر"المدينة التي جددتها سلطة االئتالف، ونفس محطة المياه التي استعملتها فرقة المهمات 

عند اآتمال إنشاء المحطة وخزان المياه المجاور . ومولدها الكهربائي من اجل إنارة بغداد بعد الغز
لها آان من المتوقع ان تخزن آمية من مياه الشرب تكفي ألسبوع واحد احتياجات سكان بغداد البالغ 

عددهم سبعة ماليين نسمة، وهو إمداد حيوي قد يساعد في إضعاف جهود المتمردين لتخريب 
سين في مجلس المياه آانوا قد حددوا سببًا محتمًال لوقف غير أن المهند. الخدمات األساسية للمدينة

آان مقاول يعمل في المشروع قد اشترى بطانة للخزان مصنوعة من البالستيك وال . تنفيذ المشروع
غضب مهندسو المياه العراقيون وهددوا برفض . تحمل شهادة تثبت صالحيتها لالستعمال البشري

  )٩(.المشروع ما لم يتم تبديل البطانة
  

وفي حين آان بوشر يعالج هذه المشاآل ومشاآل أخرى، انفجرت سيارة ُمفخخة على مسافة صفين 
شاهد أفراد حراسة مبنى أمانة . من المباني في أعلى الشارع فارتفعت سحابات الدخان األسود

تيش العاصمة المتمردين وهم يراقبون قافلة بوشر من أعلى األسطح المجاورة واآلن ُهوجمت نقطة تف
 ُيبين اجتماع بوشر في أمانة )١٠(.للشرطة العراقية بواسطة جهاز تفجير مرتجل وضع داخل سيارة



  *لعودة إلى المحافظاتا* 

 *٢٤٦*  

آان على المشاريع ان : ٢٠٠٦العاصمة العديد من المسائل التي واجهتها جهود إعادة اإلعمار عام 
شكل . فيذهاتمر عبر متاهة من المؤسسات العراقية وتلك التابعة لسلطة االئتالف قبل ان يبدأ تن

وبغية . التنسيق تحديًا دائمًا، وذلك جزئيًا ألنه لم يكن من الواضح دائمًا من هو المسؤول من آل جانب
جمع الالعبين المختلفين أمرت سلطة االئتالف المؤقتة ان توقع آافة السلطات العراقية وقوات 

ق هذا المستوى البدائي من  حتى وعندما تحق)١١(.االئتالف المعنية مذآرة اتفاق تنفيذ أي مشروع
ففرز من آان شيعيًا ومن آان سنيًا آان . التنسيق، تدخلت جداول العمل السياسية في أحيان آثيرة

والتمييز بين من آان يتبع جدول عمل طائفي ومن آان ينفذ العمل بصورة غير متحيزة . عمًال صعبًا
  .آان دائمًا مهمة مستحيلة تقريبًا

  
ة إعمار المحافظات إلى مؤسسات الدولة العراقية اآتشفوا ان الطائفية ومعرآة ومع دخول ِفَرق إعاد

السيطرة الدائرة بين المسؤولين في المحافظات والوزارات شّلت الدوائر التابعة لإلدارة العامة التي 
تجة الجدول الذي ال ينتهي أبدًا من الكوارث الثانوية النا. آانت تعمل في السابق ولم تعد تعمل اآلن

 Groundhog“جعل بعض مسوؤلي إعادة اإلعمار يقارنون حياتهم مع حياة بطل الفيلم السينمائي 
Day”آانت )١٢(. حيث يعاني البطل طوال يوم سيئ محكوم عليه أن يعيش أحداثه على الدوام 

ق فالكفاح من أجل السلطة في النظام االنتخابي الجديد في العرا. األسباب الجذرية للدورة واضحة
الذي نّظم بسرعة خالل األيام األخيرة من فترة تولي سلطة االئتالف المؤقتة للحكم غمر المؤسسات 

 ٢٠٠٤ ونضجت عام ٢٠٠٣زرعت بذور هذه القصة المتشابكة عام . العامة التي تدير إعادة اإلعمار
  .٢٠٠٥وانفجرت في نهاية األمر عام 

  
  إعادة بناء الحكم في العراق

. عملت الوحدات العسكرية لقوات االئتالف عبر العراق إلعادة الحكم المحلي ٢٠٠٣إثر غزو عام 
فعلت ذلك وفق خطة متفككة ُصممت بعد أن بدأ الغزو ونّصت على أن ُتساعد فرق دعم المحافظات 

المكونة من موظفين متخصصين بالشؤون المدنية ومقاولين يعملون مع الوآالة األميرآية للتنمية 
لكن الخطة عكست توترًا . ، والقادة العسكريين في تشكيل مجالس الحكم المحلية(USAID)الدولية 

لم ُيحّل في السياسة األميرآية حول آيفية ربط المجالس المكونة في األحياء، والمدن والمحافظات 
بدأت الواليات المتحدة الحرب بدون أن تكون لديها أية فكرة حول آيفية . بالحكومة الوطنية في بغداد

 على المستوى المحلي للمجتمع - وتحاول منحها السلطة -وحيد المجالس الجديدة التي تؤسسها ت
 وجدت المجالس بسرعة أنها على خصام مع )١٣(.العراقي مع المؤسسات القائمة في أعلى الهرم

المدراء العامين في المحافظات المرتبطين بالوزارات الوطنية في بغداد ودافعوا بحرص شديد عن 
  .تيازاتهم في اإلشراف على الخدمات وإنفاق األموالام
  

خالل فترة تولي سلطة االئتالف المؤقتة الحكم في العراق، برز نقاش حول آيفية جعل الوزارات 
 أمام المجتمعات المحلية، وبالتالي إلغاء مرآزية السلطة التي آان يتبعها نظام ةالمرآزية مسؤول

اولة السفير بريمر ان ُيدخل العراق إلى عصر ديمقراطي بقي مدى ومع مح. الحكم االستبدادي السابق
وضعت سلطة االئتالف . تقاسم السلطة بين الحكومة المرآزية وحكومات المحافظات موضوع خالف

المؤقتة موارد ضخمة لتنفيذ عمليات انتخاب مجالس المحافظات عبر العراق، متصورة نظامًا تملك 
   )١٥(.ات في آل محافظةفيه هذه المجالس ُمعظم السلط

  
أراد الشيعة . انقسم العراقيون حول خطة بريمر القاضية بنقل جذري للسلطة في بغداد إلى المحافظات

في الجنوب واألآراد في الشمال إجراء نقل أوسع للسلطات ُيعزز إلى الحد األقصى السيطرة المحلية 



  *٢٣لفصل ا* 

 *٢٤٧*  

ن جهة أخرى، فّضل السنة والعديد من القادة م. في المناطق ذات الغالبية السكانية الكردية والشيعية
شّكل هذا الصراع . في الوزارات الوطنية في بغداد استمرار ترآيز السلطة في يد الحكومة المرآزية

آانت أعمال بريمر، بضمنها االحتفاظ بالمرآزية السلطة في . جوهر ما سوف تكون عليه الدولة
ألولى لما أصبح فيما بعد مشاحنات واسعة حول الفدرالية القانون اإلداري االنتقالي، أشارت الخطوة ا

  )١٦(.العراقية
  

  تسييس الوزارات
مع تصاعد النقاش العراقي حول الفدرالية خالل السنوات الثالث األول لالحتالل، تصارعت 

األحزاب السياسية في العراق ليس فقط لتأمين االنتصار في أول انتخابات ديمقراطية تجري في 
. ل وأيضًا للسيطرة على الوزارات المرآزية وسالسلها القوية المكونة من المدراء العامينالبالد ب

تحت سلطة االئتالف المؤقتة، تمكن أعضاء مجلس الحكم العراقي من استغالل الصالحيات التي 
سمح بريمر لكل عضو في المجلس أن يعين وزيرًا . سمح لهم بها بريمر للسيطرة على الوزارات

 استمر هذا االختطاف الواضح للسلطة خالل والية الحكومة العراقية )١٧(.سيطر على وزارةوبذلك ي
على اعتبار . ٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٨المؤقتة التي تشكلت بعد عودة السيادة إلى العراقيين في 

 األشياء اإلضافية التقليدية للتربية العربية ومحاباة األقارب التي انتشرت تحت حكم صدام، عّين
أعضاء الحكومة العراقية والعديد من الوزراء المؤقتين الذين خلفوهم، أوالدهم وأبناء أعمامهم وأفراد 

آخرين من عائالتهم أو قبائلهم أو أحزابهم في مراآز وزارية مثبتين بذلك زمرة حاآمة شغلت 
  )١٨(.المناصب الوزارية بموالين سياسيين

  
ت في الحكومة المرآزية العراقية إلى جانب أحزاب بين عشية وضحاها، اصطفت غالبية الوزارا

. سياسية متنافسة ومن ثم خضعت لسيطرة هذه األحزاب، بعد أن آان حزب البعث يسيطر عليها
وقد اتبعوا نمط تقديم الخدمات الذي يتبعه حزب . استولى الصدريون على وزارتي الصحة والتعليم

ي لبنان، ونشروا موارد الوزارتين بشكل مكشوف لتنمية اهللا، الجماعة الشيعية اإلسالمية األصولية ف
في نفس الوقت، استولت قوات بدر، الجناح العسكري . الدعم بين صفوف الشيعة من الطبقة األدنى

للمجلس الشيعي األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، وأآبر حزب سياسي شيعي، على وزارة 
أما الحزب السني . بع لها وعلى وزارة المالية في وقت الحقالداخلية وجهاز األمن الداخلي القوي التا

الرئيسي، جبهة االئتالف العراقية، فقد مارس سيطرة بسيطة أقل درجة على وزارة الدفاع الُمشكَّلة 
آانت القرارات المتعلقة بمن يجب ان يتلقى الخدمات ومن يجب حرمانه منها تصدر بصورة . حديثًا

  )١٩(. السياسي والهوية الطائفيةمتزايدة على أساس الوالء
  

آان الستيالء األحزاب السياسية على الوزارات المرآزية تداعيات ثابتة على إعادة اإلعمار وعلى 
تّم انتقاء مجموعة جديدة من المدراء العامين بسبب والئهم الحزبي . تطوير دولة عراقية تعمل بانتظام

ضع جماعاتهم في مراآز السلطة، أثرت التنافسات ومع قيام األحزاب بو. وليس لكفاءتهم الفنية
أدخلت . السياسية على العالقات بين الوزارات وبين الحكومة الوطنية وحكومات المحافظات

التعيينات الوزارية المسؤولين في المحافظات السياسيات الحزبية الوطنية في الشؤون المحلية وآانت 
في عدة حاالت رفض وزير الداخلية . لي بدرجة مؤثرةالنتيجة في أحيان آثيرة تعطل النظام المح

الموافقة على تسريح ضباط شرطة من قبل السلطات في المحافظات وأّصر على بقاء الموالين 
للحزب في عملهم، تمامًا السيطرة الحكومية المرآزية التي سعت إصالحات السفير بريمر 

  )٢٠(.لعكسها
  



  *لعودة إلى المحافظاتا* 

 *٢٤٨*  

آلما آان ُيعاد توزيع المناصب الوزارية وتغيير الوزراء . تتحرك آخر آان وراء تآآل آفاءة الوزارا
خرجت المعرفة المؤسساتية . آانت تنتقل زمرة جديدة آاملة إلى الطبقة األعلى لموظفي الوزارة

لعمليات الوزارات آما التدريب الذي دفعت تكاليفه البرامج األميرآية لتنمية القدرات من الباب مع 
  .من سبقها

  
  لحكومة الوطنية والحكومات المحليةالفصل بين ا

، استغلت األحزاب الشيعية مقاطعة السنة لتعزيز نفوذها، ٢٠٠٥يناير /بعد انتخابات آانون الثاني
يسجل آتاب ابتدائي حول سياسات المدينة آتبه فريق إعادة إعمار . وباألخص في العاصمة بغداد

وازنة للسلطة السياسية مع سيطرة قوات بدر الطبيعة الالمت. "المحافظات في بغداد ما حدث الحقًا
التابعة للجناح العسكري للمجلس الشيعي األعلى للثورة اإلسالمية في العراق أوجدت ترآيبًا بائسًا 

) ٢١(.أّمنت فيها النخبة من الحزب الشيعي هذا سلطة مرآزية" داروينية سياسية"سيطرت . للمحافظة

أن خضعت العاصمة العراقية لحكم ما وصفه أحد المسؤولين آانت نتيجة مقاطعة السنة لالنتخابات 
 خالل هذه الفترة، أقال الحزب رئيس بلدية بغداد وتسلم شؤون أمانة )٢٢(".الديكتاتورية الشيعية"

  .العاصمة
  

أوجدت السيطرة الشيعية هوة آبيرة بين مجالس المحافظات الممتلئة بمؤيدي قوات بدر، الجناح 
عي األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، وبين العديد من مجالس األحياء ال العسكري للمجلس الشي

 التي أنشأتها الوآالة األميرآية ٩٦ ومجالس األقضية ال ١٩٥، ومجالس النواحي العراقية  ال ٤٣٧
 مع انه آان من المفروض أن تمثل )٢٣(.للتنمية الدولية عبر العراق آجزء من برنامجها للحكم المحلي

، محافظات ٢٠٠٥ المحافظات آافة سكان المحافظة، أوجدت المقاطعة السنية النتخابات عام مجالس
جرى توزيع المشاريع والخدمات على أساس . تسكنها غالبية من السنة وتحكمها مجالس شيعية

. التي شهدها العقيد بوشر في أمانة العاصمة" الشيعة أوًال"التقسيمات الطائفية وعكس ذلك عقلية 
عمل فصيل : "وآما ذآر الكتاب االبتدائي.  آانت قبضة الحزب قد تثبتت٢٠٠٦ل منتصف عام بحلو

ويواصل . بدر التابع للحزب باجتهاد للمحافظة على قبضة الحزب على السلطة ولزيادتها أيضًا
محاوًال إعاقة إجراء انتخابات جديدة أو إدخال أية تغييرات هيكلية قد تضعف "الكتاب االبتدائي 

  )٢٤(.آزهممرا
  

اتخذ أحد استشاري الحكم المحلي لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وجهة نظر اشد آآبة حول 
تقوية وتوسيع دور "، عمل برنامج الحكم المحلي على ٢٠٠٤قال انه خالل عام . تأثير االنتخابات

 وقال )٢٥(."السلطةالمؤسسات الحكومية المحلية لمنع أو على األقل لعدم تشجيع إعادة مرآزية 
نظام الئحة الحزب خّرب برنامج الحكم المحلي وأهدر سنتين من العمل المثابر لتعزيز "االستشاري، 

 ساعدت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في إنشاء آلية في )٢٦(."الحكم المحلي الحقيقي في العراق
بية وتجاهل إلغاء المرآزية التي يعود العراق للتمثيل المحلي ولكنها قّوضت بفعل الصيغة االنتخا

  )٢٧(.تاريخها إلى فترة تولي سلطة االئتالف المؤقتة الحكم في البالد
  

ُطرحت من جديد على طاولة المفاوضات مسائل الفدرالية وحكومات المحافظات التي قد تؤثر 
اخر ربيع وأوائل بصورة مباشرة على عملية إعادة اإلعمار وذلك عند إعداد مسودة الدستور خالل أو

حث السفير خليلزاد لجنة وضع مسودة الدستور على التحديد الواضح بين . ٢٠٠٥صيف عام 
المسؤوليات الفدرالية ومسؤوليات المحافظات ولكن تبين ان المسألة ستكون متفجرة في حال أريد 



  *٢٣لفصل ا* 

 *٢٤٩*  

ظات وتبعًا أدى تأخير إصدار مسودة الدستور إلى وقف البحث في مسألة سلطات المحاف) ٢٨(.حلها
  . لذلك آيف ستتم الرقابة على اإلدارات العامة عند المستوى المحلي

  
االختالفات المستمرة بين السكان الشيعة والسنة واألآراد في العراق حول حجم السلطات التي يجب 

فوفقًا للصيغة . ان تملكها الحكومة المرآزية آانت السبب في إخفاق عملية االستفتاء على الدستور
نتخابية التي نظمت بموجبها عملية االستفتاء، آان المطلوب وجود أغلبية بسيطة للتصديق على اال

من قبل أغلبية الثلثين " آال"مسودة الدستور ولكن آان من المحتمل أيضًا إسقاط الدستور بتصويت 
ن  تشري١٥ وعندما توجه العراقيون إلى صناديق االقتراع في )٢٩(.في ثالث محافظات أو أآثر

، دعمت المحافظات التي يسيطر عليها األآراد والشيعة الدستور بأغلبيات ٢٠٠٥أآتوبر /األول
 جرى )٣٠(.ساحقة في حين صوتت المحافظات التي يسيطر عليها السنة ضد الدستور بنسبة مماثلة

تحقيق أغلبية بسيطة على مستوى البالد، ولكن بالكاد نجا الدستور من الهزيمة بسبب قانون 
صوتت محافظتا األنبار وصالح الدين اللتان تقطنهما غالبية من السنة، ضد الدستور . حافظاتالم

مع ان غالبية المقترعين في محافظة نينوى . بغالبية زادت عن أغلبية ثلثي األصوات المطلوبة
رفضوا الدستور فلم تصل هذه الغالبية إلى نسبة الثلثين المطلوبة آي تعتبر أنها رفضت 

  )٣١(.وسمح هذا الواقع بإقرار قانون الدستور العراقي.الدستور
  

 ٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول١٥بموجب الدستور الجديد، أجريت االنتخابات الوطنية بعد شهرين في 
في هذه المرة جرى تقسيم العراق إلى . النتخاب أعضاء أول مجلس تشريعي في العراق بعد الغزو

 أدخلت مشارآة السنة )٣٢(.م بقاء نظام الالئحة الحزبية سائدًامقاطعات انتخابية حسب المحافظة رغ
في هذه االنتخابات بعض التوازن في توزيع السلطات في الجمعية الوطنية لكن تم بتكرار أرجاء 

االنتخابات للمراآز المحلية في المحافظات األمر الذي أدام التمثيل الزائد للشيعة في مجالس 
إجراء انتخابات المحافظات إلى تعقيد جهود إعادة اإلعمار على المستوى أدى الفشل في . المحافظات

آانت النتيجة . فمن يشغل مرآزًا حكوميًا ال يعكس بالضرورة امتالآه للسلطة في المحافظة. المحلي
بقاء االنتخابات مصدر شكاوى سياسية عبرت عنها آافة األحزاب غير الشيعية آما األحزاب الشيعية 

  . مع االئتالف الحاآمغير المصطفة
  

أرجئت انتخابات المحافظات التي آان من المقرر . انقضت ثالث سنوات قبل ان تحل المسألة
 بعد ان تخلف البرلمان ذو األغلبية ٢٠٠٧مارس /، إلى آذار٢٠٠٦سبتمبر /إجراؤها في أيلول

 لبث وان ُأعلن عن ما.  مسودات قوانين داخلية لالنتخاباتعالشيعية عن تعيين لجنة انتخابية ووض
تأخير آخر مما اجل احتمال تحقيق إعادة التوازن الديمقراطي للحكومات المحلية وحكومات 

، رفض البرلمان حتى دراسة إصدار قانون حول سلطات ٢٠٠٧طوال عام . المحافظات في العراق
المجلس ، ولكن ٢٠٠٨فبراير /جرى التصديق في نهاية األمر على القانون في شباط. المحافظات

مع ان الفيتو ألغي الحقًا، لم يدخل القانون إلى . الرئاسي رفضه مستخدمًا حق الفيتو الذي يتمتع به
، تم ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤ في )٣٣(.حيز التنفيذ إال بعد أن تم وضع قانون االنتخابات الوطنية

النتخابات الوطنية قبل التصديق أخيرًا على قانون االنتخابات في المحافظات الذي نص على إجراء ا
  )٣٤(.٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١

  
التأخير الطويل األمد في إجراء انتخابات محلية تنافسية ترك النزاعات السياسية تغلي على نار هادئة 

رغم موافقة الدستور الجديد . عبر البالد مما عقد جهود موظفي إعادة اإلعمار على المستوى المحلي
ولى للبرلمان الوطني المنتخب آان تنظيم الحكومات المحلية العراقية، حسب ما وانعقاد الجلسة األ



  *لعودة إلى المحافظاتا* 

 *٢٥٠*  

.  الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة، دليًال ضعيفًا لمن يملك فعًال السيطرة٧١وصف في األمر رقم 
ففي غياب إطار عمل قانوني واضح، أصبحت السلطة في أيدي الذين آانوا في المرآز األفضل 

التعطل الناجم بين الحكومة المرآزية ومجالس . ، داخل وخارج مؤسسات الحكملالمساك بها
المحافظات وبدوره بين حكومات المحافظات واألحياء وبين مجالس األقضية شل إدارة الخدمات 

  .العامة التي حاول البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار ان يعيد بناءها
  

  االستجابة اإلقليمية
دولة العراقية، استعمل المسؤولون العسكريون والمدنيون البرامج اللينة التي تديرها استجابة لتجزئة ال

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وفرق إعادة إعمار المحافظات، وفرق األلوية القتالية لتقوية 
آانت اللوجستيات . القدرات اإلدارية المحلية ووصل حكومات المحافظات بالوزارات الوطنية

رفة في تشكيل فرق إعادة إعمار المحافظات وتقييم وضع إعادة اإلعمار والتطوير المؤسساتي الص
ُآلفت آافة فرق إعادة إعمار المحافظات بإعادة اللحمة بين الحكومات المحلية . في آل محافظة صعبة

 صنعت والحكومات الوطنية ولكن في أحيان آثيرة آانت فرق األلوية القتالية األآثر قوة هي التي
، أخذ قادة األلوية يعتبرون تحسين الحكم المحلي جزءًا أساسيًا من ٢٠٠٦بحلول عام . معظم العراق

باإلضافة إلى مهماتها األولية في تأمين ساحة المعارك، آانت األلوية القتالية تزود في أحيان . مهمتهم
 استعملت هذه األلوية أموال آما. آثيرة األمن لمرافق الحكومة المحلية وأحيانًا لمسؤولين محليين

برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي آانت  تحت تصرفها وأموال ألوية الشؤون المدنية لدعم 
  .مبادرات الحكم المحلي

 
وجد آل من قادة األلوية وقادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ان تجاوز الممارسات البعثية السابقة 

عّلق أحد أعضاء فرقة إعادة . ؤولين المحليين آانا أمرين صعبينوتحويل أدوار ومسؤوليات المس
التي يمارس بموجبها الناس وليس " ال زالت دبلوماسية الرجل الكبير"إعمار المحافظات فاعًال 

 آان أعضاء مجلس المحافظات الذين لم يعتادوا على ممارسة سلطة )٣٥(.المؤسسات الحكومية السلطة
شرح ضابط سياسي . يان آثيرة في العمل بصورة مستقلة نيابة عن ناخبيهماستنسابية مترددين في أح

في مجتمع ما بعد النظام الفاشستي حيث يقال لك ما هو مسموح : "في فرقة إعادة إعمار المحافظات
لك ان تفعله، لن يكون قادة الحكومات المحلية وحكومات المحافظات ) وليس ما هو غير مسموح(

في نهاية األمر في حال آان الناس يجهلون ما هو "وأضاف، ". اطرأشخاصًا يخوضون المخ
المسموح لهم بان يعملوه او ما هو المتوقع منهم ان يعملوه سوف ينتهون أما بدون عمل أي شيء او 

 تدهورت العالقات بدرجة سيئة في محافظة ديالى بحيث )٣٦(."يعملون ما هو األفضل لمصلحتهم
. قبض على المدراء العامين إلجبارهم على حضور اجتماعات المجلساضطر المحافظ إلى إلقاء ال

رغم هذه الظروف المرهقة، ساعدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات وقادة األلوية في خلق شرعية 
قال . للحكومات في المحافظات وحققوا فعًال بعض النجاح في توحيد المسؤولين من مختلف الطوائف

  )٣٧(."آان من المحتمل نشوب حرب أهلية طائفية وشاملة لوال وجودنا "أحد قادة إعمار المحافظات،
  

آان من . شكل حث المسؤولين المحليين على العمل سوية بصورة منتجة نصف المعرآة فقط
في . الضروري تنمية العالقات بين الحكومات البلدية وحكومات المحافظات وبين المحافظات وبغداد

 غير موجودة بدرجة ان قادة المحافظات الذين رغبوا في مقابلة أماآن عديدة، آانت العالقات
 اعتمد الكثيرون أيضًا على قادة االئتالف لنقلهم من )٣٨(.مسؤولين وزاريين نقلوا طلباتهم عبر السفارة

والحظ أحد ." دبلوماسية الهيلوآبتر"والى بغداد، وهي ممارسة أطلق عليها القادة العسكريون 
 وما جعل عدم وجود قواعد أساسية أآثر سوءًا هو االتصاالت الضعيفة إلى حد ال :الضباط السياسيين



  *٢٣لفصل ا* 

 *٢٥١*  

وفي حال آانت القواعد الواضحة والشاملة . يصدق بين وضمن آافة مستويات الحكومة العراقية
لشيء ما  موجودة بضربة حظ أو بعمل شاق، فمن المحتمل جدًا ان ال تكون قد نقلت إلى آافة 

   )٣٩(." بطريقة فعالة او مفتوحةاألشخاص المناسبين
  

فتحت جهود ِفَرق إعادة إعمار المحافظات واأللوية ببطء تخاطبًا بين المسؤولين على المستوى 
، وصل خمسة محافظون من محافظات غير ٢٠٠٧في أواخر صيف عام . الوطني وفي المحافظات

آان هذا المؤتمر أول . زراءآردية في الشمال إلى بغداد لحضور مؤتمر نظمه مكتب نائب رئيس الو
اجتماع من نوعه سمح للمحافظين القادمين من المحافظات التي تكثر فيها أعمال العنف بالتعبير عن 

تذآروا ان بعض المدراء العامين في الوزارات آانوا يعملون في المحافظات خارج رقابة . قلقهم
أرقام هواتف المسؤولين في الوزارات نهض محافظ ديالى ليقول انه ال يملك حتى . سلطات المحافظة

 آان من الواضح ان الحكومات المحلية وحكومات المحافظات لم تكن بعد جاهزة لكي )٤٠(.في بغداد
تحكم وان من الضروري تمديد فترة الدعم المرآز من قبل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات لتنمية 

  .قدرات الحكومات المحلية وحكومات المحافظات
  

  ة األميرآية للتنمية الدولية توسع برنامج الحكم المحليالوآال
بالتوازي مع عمل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، لعبت البرامج اللينة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

نّفذ برنامج الحكم المحلي . دورًا أساسيًا أيضًا في المساعدة على تحسين أداء الحكومات المحلية
 هدفت إلى توحيد مجالس ٢٠٠٥أآتوبر / مليون دوالر في األول من تشرين األول٣٥٠مبادرة بقيمة 

عمل . المواطنين التي شكلتها عبر العراق في شبكة متكاملة والى تنمية قدراتها في اإلدارة المحلية
أيضًا استشاريو الديمقراطية لدى برنامج الحكم المحلي على المستوى الوطني آمناصرين للتحديد 

 آان )٤١(.ح للسلطات واألدوار والمسؤوليات المقررة للحكومات المحلية في القانون العراقيالواض
التحديد هو تأمين منتدى وتقديم إطار عمل قانوني تستطيع من خالله هيئة موظفي الخدمة المدنية 
ئتالف الناشئة والمسؤولون المنتخبون سد الثغرات المؤسساتية التي نتجت عن إعادة تكوين سلطة اال

  )٤٢(.المؤقتة للنظام السياسي العراقي، ضمن مؤسسات فدرالية او محلية او في المحافظات
  

آان برنامج الحكم المحلي مختلفًا عن األساليب األخرى للمساعدة التي اتبعتها سلطة االئتالف 
لعراقي فبسبب انعزاله المادي عن الوآاالت الحكومية األميرآية األخرى، وبسبب وجهه ا. المؤقتة

الغالب عمله على المستويات السياسية بعيدًا آل البعد عن الحكومة الوطنية، أوجد هذا البرنامج ما 
جرى تأسيس أربعة مكاتب إقليمية للوآالة األميرآية . آان بالفعل جهدًا متوازيًا مع إعادة اإلعمار

ة بدًال من إيوائها في قواعد للتنمية الدولية في بغداد، الحلة، أربيل والبصرة، في األحياء المحلي
عندما آانت هذه المجمعات تحتاج إلى الطعام، آانت ترسل موظفين عراقيين يقطن . عمليات أمامية

آانت تشرف على أمن . العديد منهم في األحياء المحيطة بها لشراء الطعام من األسواق القريبة
آان . قوات حراسة أميرآية او دوليةالحلقات الخارجية لهذه المجمعات مفارز عراقية مسلحة وليس 

وآان لكل استشاري . إلحدى هذه المجمعات جدارًا مشترآًا مع مسجد وآان يشترك معه بمفرزة أمنية
دولي يعمل في البرنامج اآثر من عشرة موظفين مهنيين عراقيين يعملون بدوام آامل لتزويد التدريب 

  .على اإلدارة وللمساعدة في تنفيذ المشاريع
  

يالقي تشديد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على إبعاد مكاتبها عن السفارة واالندماج في لم 
تتفق في أجزاء العراق مبالغ . المجتمعات األهلية المحلية إال خيبة األمل في زوايا السفارة األميرآية



  *لعودة إلى المحافظاتا* 
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 قياس أميرآية ضخمة ال تعرف وزارة الخارجية عن أوضاعها سوى الشيء القليل آما يصعب
  .نجاحها في تحقيق هدفها المتمثل في تطوير حكومة محلية تؤدي وظيفتها

  
وجدت عملية تدقيق لبرنامج الحكم المحلي أجراها المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

نشاطات الحكم المحلي ليس لها نتاجات او خطوط قاعدية محددة لقياس التقدم الن " ان ٢٠٠٧عام 
: وذآر مكتب المفتش العام أيضًا". وآالة األميرآية للتنمية الدولية فشلت في تطبيق شروط العقودال

حسب رأينا، ابلغ مقاول الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عن اإلنجازات الناجحة بدًال من اإلبالغ عن 
الحقة أجراها المفتش العام  أثارت عملية تدقيق )٤٥(.التقدم الذي تّم تحقيقه باتجاه األهداف المقررة

اهتمامات مماثلة، والحظ انه رغم ان نتائج البرنامج بدت إيجابية، فإن تحديد وتعقب أموال المشاريع 
  )٤٦(.والنتائج يحتاج إلى التحسين

  
ومن أهم إنجازات برنامج الحكم المحلي لبناء المؤسسات آان إنشاء الجمعية العراقية للحكم المحلي 

نحاء العراق بضرورة وجود مجموعة أاعترف أعضاء المجلس في . ٢٠٠٦أغسطس /في آب
وبدعم من الوآالة األميرآية للتنمية . مناصرين للحكم المحلي داخل إطار العمل السياسي النامي

 على تخطيط عقد مؤتمر في ٢٠٠٦الدولية، عمل أعضاء مجلس محافظة بغداد طوال صيف عام 
المحافظة لكسب التأييد للحكومة الوطنية التي آانت تحاول وضع بغداد يشلك آلية تستعملها سلطات 
أراد أعضاء المجلس في آافة أنحاء البالد التأآد من ان عملية . مسودة قانون سلطات المحافظات

ضمت مجموعة الذين حضروا هذا . إلغاء المرآزية السياسية لن يجري إخراجها عن مسارها
تبنى المجتمعون باإلجماع مسودة قانون . ١٨المحافظات الـ  ممثلين عن آافة مجالس ١١٠المؤتمر 

الحكم المحلي وانتقلوا إلى تشكيل جمعيات دائمة للحكم المحلي وانتخبوا عضوًا في مجلس محافظة 
  .بغداد رئيسًا لهذه الجمعية

  
أصبحت جمعية الحكم المحلي صوتًا واحدًا يتكلم على المستوى الوطني باسم المؤسسات المحلية 

 آان ذلك انفتاحًا مؤثرًا للحوار بين القادة )٤٧(.عقدت مؤتمرًا حزبيًا لدعم سياستها في البرلمانو
المحليين والقادة في السلطة المرآزية حول آيفية اجراء عملية لنقل السلطة وآيفية تطوير قدرات 

  .الحكومات المحلية
  

  عقبات أمام التقدم
، اصبح تزويد الخدمات الحكومية اآثر وليس اقل تسييسًا بالرغم من الجهود الكبرى لسلطة االئتالف

، ولدت المقاربة األميرآية ٢٠٠٦بحلول عام . خالل السنوات التي تلت حكم سلطة االئتالف المؤقتة
لم ترتبط . لدمقرطة العراق وتطبق النظام الفدرالي في نفس الوقت على هيكليات الحكم نتائج مختلطة

مجالس األقضية التي شكلت فور حصول الغزو بالمدراء العامين الذين رسميًا المجالس المحلية و
ما لبث وان انتشرت الصراعات . أداروا الخدمات مستعملين األموال التي زودتها الحكومة العراقية

استندت االنتخابات التي آان يتوقع منها ان تكون ذروة تحقيق . الحزبية بعمق داخل الوزارات
آما ان عدم إجراء انتخابات . صيغة زادت فقط القوى التي تباعد بين العراقيينديمقراطية جديدة إلى 

جديدة في المحافظات عّرض للخطر أيضًا شرعية وجود مجالس المحافظات التي آان من المقرر ان 
  .يتم تقاسم السلطة معها ومن خاللها

  
زأت السلطة السياسية إلى رغم ان دستور العراق حدد ظاهريًا إطار العمل القامة دولة موحدة، تج

تصارعت .  عميقة وعنيفةتدوائر انتخابية آردية، عربية شيعية، وعربية سنية تمزقها انقساما



  *٢٣لفصل ا* 

 *٢٥٣*  

األحزاب الشيعية المتنافسة التي آان لكل منها ميليشيا خاصة به، للحصول على مراآز حكومية 
في المناطق السنية، رفض . اليرئيسية في الجنوب، وحول المسالة المرآزية المتعلقة بالتوحيد الفدر

خليط متفجر من إرهابيين ومتمردين وزعماء قبائل أقوياء السيطرة الشيعية في حكومة آانت النتيجة 
رغم نشر موارد مهمة لسلطة االئتالف إلى وراء المنطقة . الحتمية النتخابات ديمقراطية اسمية

محافظات والحكومة الوطنية التي يتزايد الخضراء، بدا ان هناك ثغرة ال يمكن سدها بين حكومات ال
  .انعزالها

  
، وافق المسؤولون األميرآيون على ان أهم تحٍد فردي للحكم آان تقوية ٢٠٠٦في نهاية عام 

التواصل بين المؤسسات الوطنية وفي محافظات العراق، آي يتم تسليم الخدمات والقيام باإلدارة 
، لضمان قدرة الحكومة "بناء القدرات. "ةمرآزيالصحيحة للحكم ضمن إطار العمل الجديد لال

العراقية على معالجة شؤونها الخاصة، أصبحت الكلمة األخيرة للمرحلة التالية لعمليات إعادة 
من األعلى "قد يتطلب تنفيذ ذلك استمرار سلطة االئتالف في االستمرار بوصل جهودها . اإلعمار

في المحافظات، وربط آافة مستويات "  إلى األعلىمن األسفل"في بغداد مع جهودها " إلى األسفل
  .الحكومة العراقية مع عملية إعادة اإلعمار

  
وبينما آان يجري تنفيذ هذا الجهد، أظهرت سلسلة من اإلخفاقات في مشاريع إعادة إعمار العراق 

ق في أزمة، سقطت استدامة المراف. الُمسّلمة إلى السلطة العراقية مدى أهمية بناء القدرات العراقية
  .وهذه مصيبة اخرى نجمت نتيجة فشل إدارة الدولة في العراق

  



 *٢٥٤*  

  ٢٤الفصل 
  األولوّية لتنمية القدرات

  
ُمهمتنا ليست البناء ألجلهم، إنما ُمساعدتهم على بناء قدرتهم 
  .*ليتمكنوا من استخدام مواردهم الهامة للقيام باألشياء بأنفسهم

  
  السفير جوزيف سّلوم

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦(رة إعادة إعمار العراق مدير مكتب إدا
  
  

في معظم األيام في بغداد، تتصاعد بوضوح، في سماء المنطقة الجنوبية الغربية، أعمدة الدخان 
األسود، من واحدة على األقل من مداخن محطة الدورة لتوليد الطاقة الكهربائية، ُمشيرة إلى ان 

ل آل منها بضعة عشرات من الميغا واط في مولدات الكهرباء تحت هذه المداخن تدور، بحيث ترس
السماء الزرقاء فوق حي الدورة، تعني دائمًا تقريبًا ان هناك خطأ ما، آما آان . شبكة توزيع الكهرباء

، عندما ازداد جهد التيار الكهربائي بشكل آبير، مما أوقف ٢٠٠٦أغسطس من العام /قد حدث في آب
 مليون دوالر ٩٠مشروع الثالث سنوات البالغة آلفته على الرغم من . تشغيل المحطة عن العمل

إلعادة تشغيل هذه المحطة، التي تنتج معظم الطاقة الكهربائية التي تحتاجها بغداد، فالمحطة 
  )١(.أغلقت

  
فقد أغفل الفنيون العاملون في المحطة تراآم الغبار والرآام . فشل محطة الدورة آان له عدة أسباب

وآان من المفروض اآتشاف الرآام خالل عملية صيانة . نظمة تبريد المولداتالذي آان يتجمع على أ
آما آان . دورية، لكن مديري المحطة لم يكونوا قد حققوا بعد برنامجًا للصيانة لمعدات محطة الدورة

ين عليهم التقّيد بأوامر المديرين العامين في وزارة الكهرباء، فيما يتعلق بمبادلة القطع الحرجة، فيما ب
والمدراء . المولدات الكهربائية، مما تسبب بتلف هذه القطع بسرعة اآبر وتعطلها بتكرار اعظم

العامون أنفسهم آانوا مكبلين بسياسة الوزارة التي تمنع الموظفين على مستوى المحطة من شراء 
ذي  وآان الوزير تحت ضغط من جانب رئيس الوزراء، ال)٢(.قطع الغيار قبل حدوث حاالت طارئة

أعطى األسبقية لمتابعة توليد الطاقة الكهربائية على عمليات اإليقاف المبرمجة إلنجاز أعمال 
  )٣(.التصليح

  
وفي نهاية المطاف، آانت هذه السلسلة من اإلخفاقات نتيجة للسياسة األميرآية المتبعة إلعادة إعمار 

ية من دون بناء المؤسسات التي تقوم العراق التي شددت على إعادة بناء البنى التحتية المادية العراق
  .بصيانتها

  
_______________  

أبريل / نيسان٢١مقابلة المفتش العام مع السفير جوزف سلوم، المدير السابق لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق، في * 
٢٠٠٨  



  *٢٤ الفصل *

 *٢٥٥*  

  
بها، ان  آله وحتى ما بعده، اآتشف المفتش العام عبر عمليات التفتيش التي قام ٢٠٠٥خالل العام 

البنى التحتية المادية التي بنتها الواليات المتحدة ومولت بناءها أصبحت تعاني اإلخفاق وال تدخل في 
 وقد أصاب هذا الفشل آل من المرافق المجددة وتلك الجديدة على حد سواء في مرافق )٤(.خط اإلنتاج

على صيانة محطات توليد لم تقتصر المسألة . المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، وقطاع النفط
الطاقة الكهربائية وتعليم المهندسين العراقيين الذين يديرونها، ليصبحوا متمرسين بالمعدات األآثر 

تطورًا وحسب إنما آانت مسألة بناء النظم والعمليات داخل الحكومة العراقية الستدامة البنية التحتية 
مة من إدارة هذه العمليات الضرورية، آان سيستمر فما لم تتمكن الحكو. التي آانت قد استلمتها للتو

  .انهيار محطة الدورة لتوليد الكهرباء ومثيالتها من المرافق
  

منذ البداية، عرف واضعو سياسات إعادة اإلعمار انه سيكون نوع من التحدي بناء القدرة داخل 
اسعة من الوآاالت  مجموعة و)٥(.الحكومة العراقية وتنظيمها الستدامة مرافق إعادة اإلعمار

والمؤسسات األميرآية بذلت جهودًا لتطوير أداء المؤسسات ضمن الوزارات العراقية، ولكن بالرغم 
من العقود بماليين الدوالرات ومن النشاطات المحمومة في أوقات معينة، أخفقت السفارة في وضع 

ءت فعالية االستراتيجية وحتى حينها، جا. ٢٠٠٦برامج لبناء القدرات على نطاق واسع حتى أواخر 
  .األميرآية، بهذا الخصوص، مختلطة

  
  أزمة قدرة العراق

في العراق، تبدأ قصة تنمية القدرات، قدرة الحكومة العراقية على العمل بفعالية، مع عهد صدام 
فعلى الرغم من العيوب المهمة على . ٢٠٠٣آانت الحكومة العراقية تعمل قبل الغزو في العام . حسين
 وزارة ُتدير افتراضيًا آل مصنع، ومستودع، ومكتب إداري، ٣٦جبهات، آان هناك حوالي آل ال

وحتى بعد ان تسببت . ومرفق خدمة، فضًال عن توزيع السلع األساسية، بما فيها الوقود والغذاء
العقوبات الدولية بمنع تدفق األموال وقطع الغيار، آان نظام صدام حسين يتوقع من وزاراته ان تنجز 

  .أعمالها آالمعتاد
  

وأحيانًا يتخذون " مبادرين آأصحاب األعمال"من أجل تلبية طلبات صدام حسين أصبح المسؤولين 
. آانت الوزارات تقدم ترتيبات ائتمانية وهمية بحيث يبقى دفتر المحاسبة في الخفاء. إجراءات وحشية

وآانت . حجب عن الوزارات األخرىوآانت المواد الخام المنتجة في العراق تخّزن وآثيرًا ما آانت ت
وآان مناخ من الخوف هو الذي ُيبقي العمال . الوزارات تستورد مواد معينة خالفًا للعقوبات الدولية

 أما المسؤولون في أعلى الرتب فكانوا غيورين على حماية سلطة الحكم في )٦(.تحت السيطرة
 آل هذه )٧(.ية من خالل وظائفهمالوزارات، آما أن العديد منهم سعى إلى تحقيق أرباح ماد

  .الممارسات ترآت للسفارة إرثًا من الفساد من الصعب التغلب عليه
  

تلى ذلك خروج . ، وّجه أول ضربة آبيرة للقدرة الحكومية٢٠٠٣السلب والنهب بعد الغزو عام 
عال، األشخاص والممتلكات على حد سواء من مكاتب الحكومة العراقية، وهذا ما حّول، على نحو ف

آان الهدف استعادة . تعريف إعادة اإلعمار بدًال من إعادة إطالق الحكومة إلى بناء حكومة جديدة
القدرات األساسية للحكومة، أي قدرتها االستراتيجية، فضًال عن إداراتها للمسائل المالية، 

لتنمية الدولية، في تحقيقًا لهذه الغاية، تعاقدت الوآالة األميرآية ل. والمعلومات، والموارد البشرية
 لمنح وزارة المال العراقية (Bearing Point)" بيرنغ بوينت"، مع شرآة ٢٠٠٣يوليو /تموز

بيرنغ " جزء من العقد مع )٨(.األدوات الالزمة للبدء بجمع وتعقب وإنفاق واردات الدولة المالية



  * األولوّية لتنمية القدرات*

 *٢٥٦*  

ية الخاصة باإلدارة المالية آان يتطلب أن تقدم هذه الشرآة إلى الدولة أحدث برامج المعلومات" بوينت
آان ذلك نذير بالتحديات . وأآثرها تقنية وتطورًا، ولكن تبّين أن البرنامج الُمقدم غير قابل للتطبيق

فكونه ُبني على أساس الممارسات المحاسبية األميرآية بدًال من الممارسات المحاسبية : المقبلة
مدنية العراقيين الذين آان من المفروض ان العراقية، فقد جرى رفضه من جانب موظفي الخدمة ال

  )٩(.يستخدموه
  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد –، آانت هناك ثالثة مصادر للتمويل ٢٠٠٣في صيف عام 
(CERP)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول ،(RRF1)  وصندوق تنمية العراق (DFI) 

وآاالت الحكومة األميرآية قام آبار مستشاري سلطة وبشكل مستقل عن . متوفرة لجهود بناء القدرات
االئتالف المؤقتة بسحب ما استطاعوا الحصول عليه من الجيش، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

أتت معظم األموال من . ومن صناديق المشاريع الموافق عليها من جانب مجلس مراجعة البرامج
 مليار دوالر وضعت جانبًا، خالل السنة ١٠واآثر من . قعرااألموال العراقية في صندوق تنمية ال

 )١٠(. مليار دوالر من صناديق أميرآية١٫٢األولى من اجل العمليات الوزارية، واتى مبلغ 
  

في خنادق إعادة اإلعمار، آان المهندسون األميرآيون والمقاولون الدوليون في موقع تطوير برامج 
لكن عقد صندوق إغاثة . لين للبنى التحتية لما ينجزوه من مشاريعاستدامة التشغيل والصيانة الفعا

 مع شرآة بكتل، شأنه شأن عقود إعادة اإلعمار األخرى، لم (IRRF1)وإعادة إعمار العراق األول 
توفير مساعدة تقنية "متضمن هذا العقد فقرة قصيرة تتطلب من شرآة بكتل . يشدد على االستدامة

 لكنه لم يحدد ماذا يجب ان تتضمن )١١(". اجل فعالية التشغيل والصيانةوتدريب لبناء القدرات من
  .برامج االستدامة وآيف يمكن قياس نجاحها

  
افترض موظفون في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مسؤولون عن إدارة عقود صندوق إغاثة 

اجراء أعمال الصيانة آما وإعادة إعمار العراق األول، ان نواة من آادرات موظفي الوزارة يستطيع 
، إال أن سلطة االئتالف المؤقتة آانت قد سّرحت العديد من موظفي )١٢ (آان يجري في الحقبة القديمة

الوزارة هؤالء أثناء عملية اجتثاث البعث، ومن بقوا في الخدمة وجدوا صعوبة في تخطي ثقافة 
 حتى ولو آان المسؤولون العراقيون قد )١٣(.اإلدارة المرآزية وحمل مسؤولية صيانة المرافق المحلية

، أنظمة مشتريات قيد االشتغال، او حتى اتصال ٢٠٠٣بدءوا، فان قلة منهم آان لديهم في صيف 
 الثاني مع بكتل، الذي ةأما عقد الوآالة األميرآية للتنمية الدولي. منتظم مع مكاتب الوزارة في بغداد

زمنية، بظل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، عكس توسيع مجال إعادة االعمار وفترتها ال
فتطلب هذا العقد أن يحدد آل أمر مهمة، مكتوب بظل . فقد شدد بشكل اآبر على الصيانة واالستدامة

   )١٤(.العقد، مستوى القدرة التقنية التي يمكن نقلها إلى العراقيين
  

ة إلى مستوى إدارة القسم األآبر من تمويل ومع نمو مكتب إدارة البرامج لدى سلطة االئتالف المؤقت
، قارب هو أيضًا مسألة بناء القدرات (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

افترضت اإلرشادات الداخلية لمكتب إدارة المشاريع ان يستخدم ضباط . واالستدامة بجدية أآبر
ان يتعاون مقاولو التصميم والبناء مع ، و"إلى أقصى حدود الممكن"التعاقد الخدمات العراقية 

 بالمئة من رسوم العقود ١٦واصبح ما يقرب من . الوزارات في وضع مسودات متطلبات المشاريع
الممنوحة تعتمد على القدرة على تدريب الموظفين المحليين وعلى نقل المشاريع بشكل فعال إلى 

  )١٥(.العراقيين
  



  *٢٤ الفصل *

 *٢٥٧*  

. إغاثة وإعادة إعمار العراق، لم تكّون برنامج استدامة حقيقيان مجّرد آتابة اللغة في عقود صندوق 
لم يكن هناك التزام أميرآي بتمويل مشاريع تهدف حصرًا إلى أهداف صيانة، وهذه نظرة أقلقت 
. موظفي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، وهم الخبراء في إنشاءات البنى التحتية في العالم النامي

فريق موظفي مكتب إدارة البرامج، الذي يتكون بأغلبيته من مهندسين ال يملكون وبرأي هؤالء، هدف 
 )١٦(.خبرة في اإلنماء، إلى إصدار عقود بنى تحتية من دون االهتمام بشأن أعمال الصيانة الالحقة

كلة آانت خلية البنى التحتية لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قد أصبحت بالواقع مدرآة لهذه المش
، لكن فقدان نفوذ الوآالة في وقت مبكر خالل فترة سلطة االئتالف ٢٠٠٤منذ أواخر شتاء العام 

، وفقًا لمدير بعثة الوآالة األميرآية "بريمر) "١٧(.المؤقتة، هّمش قدرتها في الدفاع عن عقود االستدامة
قد ذهبت سلطة االئتالف  ف)١٨("لم يهتم بأي شيء غير اإلنشاءات"للتنمية الدولية سبايك ستيفنسن، 

 مليون دوالر من موازنة التشغيل والصيانة التي اقترحتها الوآالة األميرآية ٥٠المؤقتة إلى حد إزالة 
 وعلى الرغم من وجود أوامر مهمة محددة تسمح باستمرار التدريب على مستوى )١٩(.للتنمية الدولية

ها، ترك للعراقيين حرية تنفيذ عمليات الوزارة، فان عدم وجود عقود مخصصة لالستدامة بحد ذات
   )٢٠(.شراء حرجة لصيانة المرافق، األمر الذي لم تستطع معظم الوزارات القيام به

  
على الرغم من عدم التشديد على االستدامة وبناء القدرات، تبّين لبعض المقاولين الدوليين أن التنمية 

لذلك رأيناهم يذهبون إلى أبعد مما تطلبت منهم . المهنية لمقاولي الباطن العراقيين هي من مصلحتهم
أحد " جامعة بكتل"وآمثل على ما تقدم، فقد عّرفت . العقود، من أجل تحقيق برامج تدريب أساسية

آوادر المقاولين العراقيين على سياسات المشتريات الدولية، وروتينات السالمة وإجراءات ضمان 
رآات العراقية هذه المهارات، سيؤدي إلى استخدامها بفعالية  آانت النظرية، ان تعليم الش)٢١(.الجودة

الحقًا لعبوا أدوارًا قيادية في مشاريع إعادة " جامعة بكتل"من تخرجوا من . من جانبهم في المستقبل
  )٢٢(.إعمار اخرى

  
النجاح على نطاق واسع الذي عرفته برامج التدريب التي رعاها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

توماس ويلوك، الذي ساعد في . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣لى مستوى المحطة، آان بعيد المنال في العامين ع
قيادة إدارة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لعقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مع شرآة 

صاميم بكتل، الحظ أن الكفاءة الموجودة لدى الفنيين العراقيين تجعل من الصعب تصميم أي من الت
أما بعض أعظم التحديات التي واجهت عملية االستدامة على مستوى المرافق فقد . المطبقة عالميًا

وجدت بين الرتب اإلدارية والوزارات المرآزية، حيث يجري تخطيط برامج الصيانة وشراء قطع 
 يصدرها إلى قد يتطلب مكتب إدارة البرامج إجراءات استدامة في أوامر المهمة التي. الغيار الحرجة

المقاولين، ولكن من دون وجود برنامج لربط الجهود على مستوى الوزارة، فان فرصة، حدوث إدارة 
 خالل أول سنتين من برنامج إعادة اإلعمار، لم تحدث )٢٣(.فعالة وطويلة األمد، ستكون صغيرة جدًا

فيذ استراتيجيات مشترآة، أية جهود منسقة بين المنظمات األميرآية العاملة في العراق، لصياغة وتن
  .لتنمية القدرات واالستدامة، من شأنها ان تصل إلى آل أجزاء جهود إعادة اإلعمار

  
  مشكلة االستدامة 

، اآتشف بروس برميلي، وهو مسؤول في برنامج عمل المجتمع المحلي التابع ٢٠٠٤في خريف عام 
ه على مشارف الحلة آان قد أعيد تأهيلها هي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ان محطة معالجة الميا

أنجز العمل على هذه المحطة، لكنه .  ماليين دوالر٥اآلن معطلة بعد ان جرى إصالحها بتكلفة بلغت 
والن أمر المهمة رّآز على . لم يبذل أي مجهود فعال لنقل المرفق إلى السلطات المحلية العراقية

محطة بشبكة أنابيب مياه المدينة وال بشبكة مجاريها الصحية، المرفق فقط، لم يقم المقاولون بوصل ال
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حتى ان القليل من أهالي الحلة عرفوا . ولم يقم هؤالء بتعليم الموظفين العراقيين بكيفية استخدامها
آان هذا خير مثال عن اإلخفاق في . حتى بوجود هذه المحطة، ِعلمًا ان المرفق آان قد بدأ بالتردي

  )٢٤(.لنقل أي مرفق واستدامتهإدراج خطة وافية 
  

 فالعقود )٢٥(.٢٠٠٥ و٢٠٠٤ظهرت مسائل استدامة مشابهة، خالل جهود إعادة اإلعمار في العامين 
المكتوبة إلعادة االعمار المادي غالبًا ما أغفلت خطوة تالية حاسمة تتضمن استخدام وصيانة المرافق 

 يومًا للمساعدة في عمليات ٩٠تناول اليد لمدة أما سياسة اإلبقاء على المقاول الدولي بم. الجديدة
 وقد )٢٦(.التشغيل األولى، فقد اعتبرت غير آافية على اإلطالق برأي مكتب إدارة إعادة إعمار العراق

فاقم الوضع األمني هذه التحديات مع حدوث هجمات استهدفت البنى التحتية، وانسحاب المهندسون 
آما تأثرت الجهود أيضًا بالعملية السياسية في . لفنيين العراقيينالدوليون واالستنزاف المنتشر بين ا

العراق، التي أدت إلى التغييرات المستمرة في قيادة الوزارات خالل السنوات الثالثة التي سبقت 
  )٢٧(.٢٠٠٦تنصيب الحكومة الدائمة في العام 

  
. ية إعادة اإلعمار تقديمهاعرقلت آل هذه العوامل إيصال الخدمات األساسية التي آان يفترض بعمل

 ر، آانت بصفة عامة غي٢٠٠٥ و٢٠٠٤المؤشرات الرئيسية لألداء الحكومي، في عامي 
اصبح واضحًا اننا عّرضنا أنفسنا لخطر حقيقي بإنشاء مشاريع ضخمة بماليين " وقد )٢٨(.واضحة

ريع آما رآزنا على قابعة لوحدها، غير شغالة، ألننا لم ُنرّآز على استدامة المشا... الدوالرات 
افترضنا ان العراقيين سيقومون بإنشاء وصلة الميل "، صّرح السفير ديفيد ساترفيلد، وأضاف "بنائها

  )٢٩(".األخير، لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدًا
  

  مكتب المشاريع والعقود يتناول مسألة تنمية القدرات
لبناء مرافق الخدمات األساسية، بأولى قام مكتب المشاريع والعقود، بالعمل بشكل وثيق مع المقاولين 

الجزء األآبر من هذه المبادرة بدأ . الخطوات التي اتخذت من أجل ان تصبح جهود االستدامة أولوية
، آان العدد الهائل من المشاريع التي ٢٠٠٤في قطاع المياه حيث انه بحلول أواخر صيف العام 
العراق الثاني قد أقنع مديري برامج قطاع المياه حددتها خطة اإلنفاق لصندوق إغاثة وإعادة اعمار 

 ٧٩خطة اإلدارة والترابط بين الوزارات ذات ال . تبضرورة وجود برنامج منفصل لتنمية القدرا
صفحة التي قام بإيجازها مكتب المشاريع والعقود إلى آل من الوآاالت، ومؤسسات الفكر، وموظفي 

 مستويات حرجة، يمكن للسفارة من خاللها ان تساعد الكونغرس، والمقاولين آانت قد حددت خمسة
  )٣٠(.في تنمية قدرات الحكومة العراقية على استدامة مشاريع إعادة اإلعمار

  
رّآز مكتب المشاريع والعقود على المستوى الخامس من هذه الخطة، أي البنى التحتية، وشجع في 

. خراط في المستويات األخرى األعلىالوقت نفسه أطراف مشارآة في البعثة األميرآية على االن
، آانت البعثة قد أنشأت مكتبًا داخليًا، يضم موظفين في بغداد وموظفين في ٢٠٠٥بحلول أوائل العام 

بحلول . واشنطن، مكلفين بشكل خاص بتنسيق مبادرات مكتب المشاريع والعقود بشأن تنمية القدرات
يانات العمل لمقاولي دعم مدير مشروع القطاع ، عّدل مكتب المشاريع والعقود ب٢٠٠٥مارس /آذار

  )٣١(.التابع لصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق الثاني، لتتضمن أهداف االستدامة
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  مقاربة مكتب المشاريع والعقود ذات المستويات الخمسة
  الجهات المسؤولة  الوظائف

  
  آية، الوآالة األميرآيةوزارة الخارجية األمير  السياسة العراقية، االستراتيجية، اتجاه

  للتنمية الدولية، مكتب إدارة إعادة إعمار  البرنامج
  .العراق، البنك الدولي، المانحين، العراقيين  

  
  

  وزارة الخارجية األميرآية، الوآالة األميرآية  مثًال، االحتياجات،(أمور متنوعة 
  إعادة إعمارللتنمية الدولية، مكتب إدارة   )الهيكليات المحفزة، الميزانيات

  .العراق، البنك الدولي، المانحين، العراقيين  
    
  وزارة الخارجية األميرآية، الوآالة األميرآية  

  للتنمية الدولية، مكتب إدارة إعادة إعمار  الترآيز على تداخالت اإلدارة بين
  .العراق، العراقيين  الوزارات العراقية

    
  يرآيةوزارة الخارجية األميرآية، الوآالة األم  
   للتنمية الدولية، مكتب إدارة إعادة إعمار  

  مكتب المشاريع والعقود، /العراق، فرقة منطقة الخليج  مثًال، الهيكليات،(التنمية المؤسساتية 
  .البنك الدولي، المانحين، العراقيين  أنظمة األعمال،/المهمات، عمليات

  الدعم اللوجستي المتكامل والموارد
  مكتب المشاريع والعقود،/ الخليجفرقة منطقة  )البشرية

  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، المانحين،  
  فرقة منطقة الخليج، سلطة االئتالف المؤقتة،  .

  .المانحين لعراقيين  تنمية القوى العاملة وتدريبها على
  النظام/مستوى المرفق
  المصطلحات

  
  ت، أساس لمستقبل تنمية القدرا"مكتب المشاريع والعقود، : المصدر          
  ، غير مؤرخ"مستدام          

  
  
  

 أنشأ أيضًا أنظمة إلصدار تقارير تتبعت (PCO)مكتب االستدامة لدى مكتب المشاريع والعقود 
عدد العراقيين المطلوب تدريبهم على مشروع معين إلى  شروط العقود الجديدة التي تراوحت بين

إحدى النتائج آانت مجموعة .  العاملين في الحقلتوثيق مجمل الدروس المكتسبة من جانب المقاولين
جديدة من قواعد بيانات المكتب السرية التي تتبعت فعالية جميع مقاولي الباطن العراقيين العاملين 

لدى مقاولي التصميم والبناء، فضًال عن تقدم النشاطات التي يرعاها مكتب المشاريع والعقود لتنمية 
 آالف عراقي ٥٠٩التي يديرها مقاولون أوائل بلغت في نهاية المطاف  برامج التدريب )٣٢(.القدرات

  )٣٣(.وتضمنت اآثر من مليون ساعة تدريب
  

الترآيز على االستدامة من جانب مكتب المشاريع والعقود أدى بالنهاية إلى النظر إلى ما أبعد من 
 )٣٤(.ي في سبع محافظات، أنشئت ثمانية مراآز تعليم تقن٢٠٠٥ففي العام . مستوى البنى التحتية 

قدمت هذه المراآز تدريب عملي على صيانة المعدات واالبتكارات الهندسية، وهو ما لم يكن معروفًا 
ستة من هذه المراآز رآزت على قطاع المياه، . في عهد العقوبات التي آانت مفروضة على العراق

أما المرآزين . د لالستدامةوهو أول قطاع احتضن آل اوجه استراتيجية مكتب المشاريع والعقو
  )٣٥(.اآلخرين فقد أنشئا للعمال في قطاعي النفط والكهرباء

         المعلومات    السياسة        
        والتقارير           واالتجاه       

 ١المستوى
 السياسة

 ٢المستوى
 األنظمة والقوانين

 ٣ستوىالم
 التنظيم البيني

 ٤المستوى
 الوزارات العراقية

 ٥المستوى
   البنى التحتية

ة

 التداخل

 التداخل

 التداخل

 التداخل
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وصعودًا في سلم المسؤوليات، وضع مكتب المشاريع والعقود برنامج جديد للِمنح شجع الوزارات 

سيقوم مكتب المشاريع والعقود بتسديد . على تحمل جزء اآبر من مسؤولية إدارة إعادة اإلعمار
، وتقديم عروضها، وأسعارها، ايف المشاريع التي توافق الوزارات العراقية على إدارة تخطيطهتكال

آامل جهود تنمية القدرات، من التدريب المهني إلى االتفاقات المعقودة مع . وتمويلها، وبنائها
. ٢٠٠٥مايو /الوزارات، وضعت ضمن ورقة بيضاء لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق في أيار

والتي أصبحت أساسًا ألول " بخطة مكتب المشاريع والعقود لإلدارة والتداخل"دت هذه الورقة أشا
  )٣٦(.استراتيجية لتنمية القدرات بين الوآاالت في إعادة اعمار العراق

  
بيد ان هذه االستراتيجية، وخاصة التعاون الذي افترضته بين مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

لوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكتب المشاريع والعقود، لم تترسخ في العام ووزارة الخارجية، وا
وخالل فترة والية السفير . فاألحداث تجاوزت بسرعة األوراق البيضاء المتداولة في السفارة. ٢٠٠٥

عمل فمزيد من المشاريع المنجزة لم تكن ت. خليلزاد، أصبح الفشل في استدامة البنى التحتية أآثر أهمية
 وبعد ما يقرب من )٣٧(.وظل المزيد من معايير الخدمات األساسية، مثل الكهرباء، والنفط، دون تلبية

سنة على تقديم مكتب المشاريع والعقود إلستراتيجية االنخراط بين الوآاالت، استنتجت وزارة 
من دون "دة اإلعمار فقد نّفذت الوآاالت برامج إعا". مقاربة أآثر تكامًال" ان األمر يتطلب ةالخارجي

فهم واضح ألهداف هذه البرامج أو لمساهمتها في الهدف الشامل لنقل مسؤولية إعادة اإلعمار إلى 
  )٣٨(."الحكومة العراقية

  
  إعادة تنظيم جهود تنمية القدرات

رّآزت الخطة . ٢٠٠٥، في أواخر العام "البرنامج القومي لتنمية القدرات"أطلقت وزارة الخارجية 
 مليون شخص، ٢٫٢ بالمئة من القوى العاملة العراقية البالغة ٦٥ وزارة رئيسية، ضمت ١٢على 

وبدًال من تعيين مسؤولية عشر وزارات مدنية إلى .  بالمئة من الموازنة القومية٧٤وأشرفت على 
رة منظمة أو وآالة واحدة، على غرار ما تّم بالنسبة لوزارتي الداخلية والخارجية، وبينما طلبت السفا

من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الترآيز على مسائل تنمية القدرات على المدى المتوسط، اهتم 
حاولنا البناء على  ")٣٩(.آل من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ووزارة الخارجية بالحاجات الفورية

ر لمكتب إدارة إعادة إعمار ، آما يذآر السفير سبكهارد، الذي جاء أوًال آمدي"عمل آبار االستشاريين
آانت الخطوة األولى، جعل آل منهم يقوم . "العراق ثم آنائب لقائد البعثة برئاسة السفير خليلزاد

بمسح مكثف للوزارة التي يعمل معها، للتمكن من إصدار حكم بشأن آيف آانت نتيجة عمل آل منهم 
لموازنة، والمالية، واالتصاالت في مجاالت التخطيط االستراتيجي، والقيادة، والموظفين، وا

   )٤٠(."العامة
  

اختارت السفارة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق لتنسيق الجهود الجديدة للتنمية، لكنها آانت تشرف 
على نشاطات تنمية القدرات التي يقوم بها عدد آبير من الوآاالت الدائمة وغير الدائمة في الحكومة 

آان الهم الرئيسي . ه الشديدة بالنسبة لفريق آبير االستشاريينوالذي أثبت صعوبت. األميرآية
لالستشاريين دائمًا المحافظة على عالقة جيدة مع آبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم الوزراء، 

رآز العديد من آبار . وهذا ما أتاح تبادل المعلومات والموارد بين السفارة والحكومة العراقية
حافظة على هذه العالقات الحاسمة، وببساطة لم يكن لديهم الوقت للتعامل مع آل االستشاريين على الم

  .الوآاالت األميرآية األخرى اللذين آان من المفترض ان يكونوا منخرطين في عملية تنمية القدرات
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وآان مكتب إدارة إعادة إعمار العراق نفسه مثقًال بتنمية قدراته الخاصة، أي توظيف ما يكفي من 
نحن نستبدل آل عام "قال السفير سبكهارد . ستشارين المؤهلين للحلول محل أولئك المغادرينالم

   )٤٢(." بالمئة من موظفينا٩٠حوالي 

  

، عندما تأآد ان مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ال يستطيع بمفرده ٢٠٠٦مارس من العام /في آذار
آانت . (MCT)" فريق وزاري لتنمية القدرات"اء تنسيق المبادرة بفعالية، أمر نائب قائد البعثة بإنش

الفكرة تهدف إلى ربط عمل آبار االستشاريين بالجهود األخرى المبذولة في المنطقة الخضراء، عن 
 مليون دوالر، بدأ الفريق الوزاري ١٥مع ميزانية بقيمة . طريق جمع الكل في جسم تنسيقي واحد
أنشأ الفريق غرفة للصحافة تابعة . قدرات داخل الوزاراتلتنمية القدرات سلسلة من الجهود لبناء ال

لمكتب رئيس الوزراء، وأنشأ نسخة رقمية من القوانين العراقية، وأجرى مسحًا للبنية التحتية الصحية 
ولكن، مثل هذه المشاريع لم ترقى إلى استراتيجية منهجية . العراقية الذي آانت هناك حاجة ماسة له

ل على مستوى منشآت المرافق لتصحيح التقصير في أعلى المستويات لتصحيح اإلخفاق الحاص
  )٤٣(.الوزارية

  
اجتمع ثالثون ضابطًا من قوات التحالف وعدد . ، تغيرت المعادلة من جديد٢٠٠٦بحلول صيف العام 

مماثل من مسؤولي وضع التقارير في وزارة الخارجية مع آبار مستشاري مكتب إدارة إعادة إعمار 
 طورت هذه الفرق برامج لسنة )٤٤(.(MAT)" فرق مساعدة الوزارات"ما آان يسمى العراق في

واحدة مصممة إلطالق القدرات بدفعة أولى آبيرة، في نفس الوقت الذي آان يدخل فيه وزراء 
 ١٨ مستشارًا في وزارة النفط و٢٠، آان يعمل ٢٠٠٧بحلول أوائل . دائمون إلى الوزارات ألول مرة

  )٤٥(. في وزارة الكهرباء١٨رة المالية ومستشارًا في وزا
  

مع إدخال وجوه جديدة إلى مجموعة شديدة الترابط من االستشاريين والوزراء، والتي آان عليها 
العمل لتجاوز العقبات اللغوية والفوارق الثقافية، آما نواقص المعرفة التقنية، آان ال بد لهذه 

لهذا السبب، لم تحصل فرق مساعدة . أتها في ما بينهاالمجموعة ان تشوش العالقة المتينة التي أنش
آما لم يرغب آبار مستشاري مكتب إدارة إعادة إعمار العراق وال . الوزارات على الزخم الالزم

مسؤولي الوزارات العراقية، الذين آانوا قد بنوا خالل ثالث سنوات شراآة محددة، ان يتدخل أحد 
  )٤٦(.فيما بينهم

  
في . ، طرح من جديد السؤال عمن يسيطر على الوضع٢٠٠٦لوزارات في العام فشل فرق مساعدة ا

 لتنمية القدرات ضم ممثلين عن سالح (JTF)، أسست السفارة فريق مهمات مشترك ٢٠٠٦العام 
، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، والقوات المتعددة (USACE)الهندسة في الجيش األميرآي 

 وألول مرة خالل )٤٧(.لسفارة األميرآية ومكتب إدارة إعادة إعمار العراقالجنسيات في العراق وا
أآثر من ثالث سنوات، اجتمعت هيئة لإلشراف على الوآاالت والمنظمات التي لها عالقات مهمة مع 

ولسوء الحظ، لم يكن فريق المهمات المشترك سوى مجرد اجتماع آخر . عناصر الحكومة العراقية
منطقة الخضراء افتقروا إلى سلطة يمكنها فرض أوامرها على الوآاالت التي لرجال ونساء في ال

  )٤٨(.تتكون منها
  

تزامن فريق المهمات المشترك مع مبادرة جديدة من جانب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لتقديم 
غة قيمته ، البال"مشروع التطوير. "مساعدة لتنمية قدرات الوزارات العراقية على المدى المتوسط

 مليون دوالر، رآز في البداية على تعزيز المؤهالت المهنية لموظفي الخدمات المدنية في ١٦٥



  * األولوّية لتنمية القدرات*

 *٢٦٢*  

آانت شرآة أنظمة اإلدارة الدولية . وزارات التخطيط، والمال، والنفط، والكهرباء والموارد المائية
ية للتنمية الدولية، ، وهي الشريك التنفيذي للوآالة األميرآ(MSI)مانجمنت سيستمز انترناشونال (

تقصد إلى تولي برامج تدريبية خاصة بها في المرآز الوطني للتشاور والتنمية اإلدارية العراقي، 
آما سعت الشرآة إلى إنشاء فرقها . وهو أآاديمية للتدريب في ضواحي بغداد تديرها وزارة التخطيط
  )٤٩(.لعربيةالخاصة لمساعدة الوزارات، التي تضم مستشارين يتكلمون اللغة ا

  
، لم تكن شرآة مانجمنت ٢٠٠٦ديسمبر /فبحلول آانون األول. بطيء" تطوير"آان تنفيذ البرنامج 

 قد وضعت مستشارين سوى في وزارتي النفط والكهرباء، ِعلمًا أن (MSI)سيستمز انترناشونال 
ة لتلقي الوزارات العشرة األخرى المذآورة في الخطة الوطنية لتنمية القدرات، آانت مبرمج

أدى النقص في مستشاري الشرآة ومحدودية وصول فريق التنسيق الوزاري إلى برامج . المساعدة
آما وان المرآز الوطني . الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى تأثير خطير على الجهد اإلجمالي

، أبلغت الوآالة ٢٠٠٦ديسمبر /وبحلول آانون األول. للتشاور والتنمية اإلدارية لم يالقي نجاحًا أآبر
 آانت (MSI)األميرآية للتنمية الدولية ان قدرة المرآز الستضافة وتوسيع برامج تدريب الشرآة 

 وآشف تدقيقان متتاليان ان المنفذين يواجهون صعوبة في العثور على عراقيين مستعدين )٥٠(.محدودة
نب من زيارة مرافقه ومكاتبه لالنخراط في برامج التدريب، وان المرآز يمنع المستشارين األجا

بحجة ان وجودهم قد يلفت االنتباه إلى المجمع مما يؤدي إلى خطر أمني على حياة العراقيين الذين 
  )٥١(.يحضرون إليه

  
وألجل إدارة ما ال يحصى من النشاطات، تحولت السفارة في نهاية  المطاف إلى اللجنة المشترآة 

مثلين رفيعي المستوى من القوات المتعددة الجنسيات في العراق فبوجود م. (JESC)التنفيذية للتوجيه 
(MNF-I) والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ،(USAID) وفرقة منطقة الخليج ،(GRD) ، القيادة

، ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق (MNSTC-I) األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
(IRMO)ام السفارة، آانت لجنة التوجيه تخدم في األصل آمخطط لسياسة ، وآل قسم من أقس

، توسع تفويض ٢٠٠٦في أواخر صيف عام .  الناشئ (PRT)برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات
لجنة التوجيه لجعلها مرآزًا استراتيجيًا لكافة الجهود المشترآة فيما بين الوآاالت العاملة في العراق، 

 أصبحت فرقة المهمات المشترآة لتنمية القدرات ترفع تقاريرها اآلن )٥٢(.القدراتبما فيها برامج بناء 
 ومع ان هذه الهيكلية، جعلت نظريًا السفير )٥٣(.إلى لجنة التوجيه، التي آان يرأسها نائب قائد البعثة

ثر في  يؤ(IRMO)، فقد استمر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق تأوثق اتصاًال ببرنامج تنمية القدرا
السياسة العامة لهذه البرامج، إذ ان مدير هذا المكتب آثيرًا ما آان يرأس اجتماعات لجنة التوجيه في 

  )٥٤(.غياب نائب قائد البعثة الدبلوماسية
  

ففي الجهود المتواصلة . سرعان ما تعقدت هذه الترتيبات بسبب الموعد النهائي الوشيك للمكتب
 (IRMO)ة قد حددت إنهاء وجود مكتب إدارة إعادة إعمار العراق العمليات، آانت السفار" لتطبيع"

أخر مدير لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق، السفير جوزيف . ٢٠٠٧آمنظمة بحلول أوائل العام 
 )٥٥(. للبدء بإغالق المنظمة التي آانت قد استمرت ثالث سنوات٢٠٠٦مايو /سّلوم، وصل في أيار

في غضون سنة آاملة لكبار " خروج–مسار " تريد إعداد ةالخارجيآان اعتقاده الخاص ان وزارة 
االستشاريين الذين سوف يستمرون باإلشراف على عملية إعادة االعمار في وزاراتهم، ولكن بشكل 

 آان آل ذلك جزءًا من منحى سيؤدي إلى )٥٦(.متزايد تحت توجيه من رؤساء األقسام في السفارة
المؤقتة المنشأة أصًال إلدارة عملية إعادة اإلعمار سوية تحت  العديد من المكاتب فوضع وظائ

  .الهيكلية التقليدية للسفارة، مع أقسامها السياسية واالقتصادية



  *٢٤ الفصل *

 *٢٦٣*  

  
عملية االنتقال إلى قيادة سّلوم في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق أدت إلى إعادة إحياء البحث عن 

تب إدارة إعادة إعمار العراق األولى، والتي انطلقت فجهود مك. إجراءات آافية لنجاح تنمية القدرات
 لقياس المؤشرات األساسية لقدرات الوزارات العراقية، سرعان ما أخفقت ٢٠٠٦سبتمبر /في أيلول

 ومهما آان األمر، فإن التقييم أآد ان أغلب موظفي الوزارات )٥٧(.في إنتاج المزيد من الحلول
بوظائفهم، وأن ربع جميع الوظائف الوزارية تعتمد على دعم يفتقرون إلى التدريب الكافي للقيام 

  .االئتالف أو دعم أجنبي آخر
  

  بروز تنفيذ الموازنة العامة
، أدى اإلدراك المتزايد بان الحكومة العراقية غير مستعدة لعملية نقل األموال ٢٠٠٦في أواخر عام 

ة العامة، إلى الترآيز على برنامج بناء من خزينتها إلى العديد من المكاتب التي تنفق فعًال الموازن
آان احتياطي رأس المال العراقي يتزايد، وآانت الكثير من األموال ال تنفق فأراد مسؤولو . القدرات

) ٥٩(.السفارة اإلعداد لليوم الذي تستطيع فيه العائدات  العراقية وحدها دفع عملية إعادة اإلعمار ُقدمًا

ناء القدرات الجارية، آان قادة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق وبسبب سخطهم على نطاق جهود ب
(IRMO)قال السفير سبكهارد، أن "بدا واضحًا مرة أخرى. " سعداء لتضييق مجال ترآيزهم ،

  )٦٠(".إحداث فرق ملحوظ في المدى القصير، يستوجب عليكم الترآيز على عدد قليل من األشياء
  

جموعة عمل حول تنفيذ الموازنة، رّآز المسؤولون األميرآيون مع تدخل جديد من السفير وإنشاء م
أهم تقييد "على فشل المؤسسات العراقية في إنفاق موازنتها الرأسمالية، مشيرين إلى ان ذلك ُيشكِّل 

 أصبح تحسين قدرة الحكومة العراقية في إنفاق وارداتها، حجر )٦١(".لقدرة أداء الحكومة العراقية
آل ذلك آان جزءًا من برنامج إعادة اإلعمار . ديدة من نشاطات تنمية القدراتالزاوية لمجموعة ج

ستتم متابعة أداء الموازنة العراقية يوميًا على المستويين . باتجاه دعم أولويات العراق بموارد عراقية
المدني والعسكري من البرنامج األميرآي، وستبذل آل الجهود من اجل زيادة معدل تدفق األموال 

  .عراقية من موازنات الوزارات إلى عقود إعادة اإلعمارال
  

بمجرد ان حددت السفارة تنفيذ الموازنة آمقياس واضح للتقدم، تّم وضع آل الوآاالت بمتناولها 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق  ،(IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق . لتحسين عملها

(JCC-I)الح الهندسة في الجيش األميرآي، وزارة المالية، فرقة س(USACE)  القسم االقتصادي ،
في السفارة ومكتب السفير أصبحوا جميعًا منخرطين بعمق في إدارة البرنامج وتقديم المساعدة 

مكتب رئيس الوزراء العراقي ومكتب نائب رئيس الوزراء برهام صالح . للوزارات العراقية
قد صالح اجتماعات أسبوعية تناولت عملية الموافقة على ع. انخرطوا جميعًا في الجهود المبذولة

 )٦٢(.المشتريات واإلنفاق مع وزراء التخطيط والمالية ومسؤولين في حكومات المحافظات والمدن
  )٦٣(.، بحسب السفير سّلوم"آانت مقاربة لكل الحكومة"
  

افقة وزارة التخطيط يفرض القانون العراقي مو. آانت وزارة التخطيط الحلقة األضعف في السلسلة
وال تستطيع . على آل طلبات التمويل المرفوعة من جانب آل األقسام األخرى للحكومة العراقية

خلية "فجرى إنشاء .  موافقة وزارة التخطيطىوزارة المالية صرف األموال إال بعد الحصول عل
منهم من أصل تابعة لوزارة التخطيط، حيث جلس العشرات من األميرآيين، العديد " انصهار

وحتى أنهم أجابوا . عراقي، على مكاتب بجانب موظفي الوزارات من اجل تدريبهم على آل خطوة
أدى دعم البيروقراطيين العراقيين، غير المدربين في الكثير . على مكالمات هاتفية في بعض الحاالت
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اقات الحكومة العراقية من األحيان، وغير المعتادين على اتخاذ قرارات مالية آبيرة، إلى تعجيل إنف
  )٦٤(.الرأسمالية

  
وقبل تحديد تنفيذ الموازنة آأولوية، آانت . هذه الجهود االبتكارية أعطت نتائج متواضعة في البداية

وهذا آان يعني ان هناك مشاريع .  بالمئة فقط من الموازنة الرأسمالية١٧الحكومة العراقية آكل تنفق 
لم تكن قد بدأت بعد أو آان يجري تمويلها بالكامل بأموال بنى تحتية يحتاجها العراق بشدة، 

، حّسنت الحكومة العراقية آثيرًا عملية تنفيذ الموازنة على المستوى ٢٠٠٧ في العام )٦٥(.أميرآية
.  بالمئة٥١ مليارات دوالر من الموازنة الرأسمالية، أي ما يقرب من ٤الوزاري، بحيث جرى إنفاق 

 بالمئة في النجف إلى ٦٤حافظات آانت مختلطة، فتفاوتت نسب اإلنفاق من إّال أن النتائج في الم
 ٤استراتيجيًا، أنفقت محافظة االنبار، الفائقة األهمية استراتيجيًا، . صفر بالمئة في محافظة ديالى

  )٦٦(. بالمئة٤ ماليين آانت متاحة، وهي نسبة تقل عن ١٠٧ماليين دوالر من أصل 
  

آان أهم عنصر يومي في وظيفة أي مدير عام هو التعامل مع . "ئيسيةشكل العنف أيضًا عقبة ر
ولو لم تكن "وأضاف . ، آما شرح ملحق وزارة المالية األميرآية جريمي بام"رؤساءه في بغداد

ولكن إذا لم يكن بإمكانه قيادة سيارته على الطرقات، . الحرب قائمة، لكان عاد إلى بغداد آل أسبوعين
تخّيل إذا "وقال بام، .  الحكومة تصبح معزولة عن بعضها البعض بشكل متزايدفإن مختلف مستويات

  )٦٧(."انقطعت شبكة اإلنترنت، ولم يكن لدينا بريد إلكتروني، فإن تنفيذ موازنتنا سيتوقف أيضًا

  
أثار ترآيز البعثة األميرآية على تنفيذ الموازنة، مسألتين أساسيتين، األولى، ما إذا آان من الحكمة 

 والثانية، آانت تتعلق بالقيمة الطويلة )٦٨(.الهتمام آثيرًا بقدرة العراق على إنفاق األموال بسرعةا
األمد للمقاربات األآثر تكثيفًا لبناء القدرات التي جرى توجيهها إلى الوزارات األمنية ووزارة 

امج تنمية  لبرن(GAO) مكتب المحاسبة الحكومية ٢٠٠٧خلص تحقيق أجراه في العام . التخطيط
في الواقع مكان " يجلسون" الدوليين الذين نالقدرات، إلى انه بوجود هذا العدد الكبير من االستشاريي

من الممكن ان تكون مشارآة التحالف في إعداد الموازنة العراقية "موظفي الحكومة العراقية، 
لخاصة والمستخدمة وعمليات الشراء، قد أثرت سلبًا على قدرة الوزارات على تحسين أنظمتهم ا

لم نقتنع ان الوزارات آانت تبني قدراتها  ")٦٩(."للشراء والتعاقد، وإنجاز خدمات حيوية أخرى
  .هذا ما قاله السفير ساترفيلد" الخاصة على إنجاز األعمال بأنفسهم التي آنا ننجزها لهم

  
  نقل المشاريع المنجزة

لى تعزيز القدرات الوزارية، فان عملية نقل في الحين الذين آانت تعمل فيه الواليات المتحدة ع
، أظهرت سلسلة ٢٠٠٦بدءًا من عام . مشاريع إعادة اإلعمار المنجزة إلى الحكومة العراقية انهارت

، آما آان يسمى تسليم أي مشروع رسميًا، لم "نقل األصول"من تدقيقات المفتش العام ان عملية 
 تحمل مسؤولية صيانة المرافق التي بنتها الواليات تضمن ان الحكومة العراقية قادرة وراغبة في

 ة عملية نقل مسؤولية مرافق متطورة، مثل محطات توليد الكهرباء أو محطات معالج)٧١(.المتحدة
آان األمر يتطلب . المياه، تبلغ قيمتها عشرات ماليين الدوالرات، آانت مهمة صعبة بكل المقاييس

والتشغيل، وآان يتوجب تسليم آتب التشغيل والصيانة وضع إجراءات مفصلة ألعمال الصيانة 
واالهم من آل ذلك على اإلطالق، انه آان ال بد للعراقيين ان يكونوا مدربين تدريبًا . والوثائق الفنية

آافيًا لتشغيل وصيانة المرافق بأنفسهم، وهي مهمة تتطلب تخطيطًا متأنيًا ومهارات في إعداد 
  .ق واإلدارة المسؤولة عنهالموازنات على مستويي المرف
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ان االنهيار الحاصل بين الحكومة العراقية المرآزية والحكومات المحلية، جعل من عملية نقل 
فلم يكن تعهد أي بلدية بالعناية بمرفق معين، بمثابة . األصول مهمة شاقة على وجه الخصوص

رفق، مستعدة لدعمه على المدى ضمانة بان الوزارة المرآزية المسؤولة فعليًا عن المحافظة على الم
آما إن تسليم المشاريع األصغر، مثل المدارس . الطويل، أو حتى انها آانت تعرف بوجوده أصًال

ومع ان الصعوبة ال تكمن في صيانتها أو تشغيلها . والعيادات، آان أيضًا محفوفًا بالمصاعب
ارد عامًا بعد عام لتحقيق القيمة بالضرورة، فإن تلك المشاريع األصغر بحاجة إلى الموظفين والمو

  .الكاملة لالستثمار األميرآي
  

آانت عملية نقل األصول ُتشكِّل االختبار النهائي الستفادة العراق من الجهود األميرآية في إعادة 
األول، . فإذا ما تمت هذه العملية بالشكل الصحيح، فمن شأنها تقديم ضوابط حاسمة ثالثة. اإلعمار

والثاني، . لحكومة العراقية بان المشروع قد أنجز بشكل مرٍض وأصبح جاهزًا للنقلضمان اعتراف ا
توفير فرصة للوزارات العراقية المنخرطة في عملية التشغيل الصيانة، بان تؤآد جهوزيتها الفنية 
وتظهر انها خصصت موازنة مناسبة وموارد بشرية لكل من عمليات التشغيل، والصيانة، وآلفة 

والثالث، واالهم، هو توفير فرصة للواليات المتحدة والحكومة العراقية للتأآيد . الرأسماليةاالستبدال 
  )٧٢(.بأن االستثمار األميرآي ستتم رعايته بمسؤولية لسنوات قادمة

  
آان مجال نقل األصول، مثله مثل عملية إعادة اإلعمار نفسها، هائًال وشمل العديد من المشاريع التي 

، ٢٠٠٦فبحلول منتصف العام . ون قد وافقوا عليها أو لم يرغبوا بها في المقام األوللم يكن العراقي
 مليون دوالر قد أنجزها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٧٦٥ مشروعًا بقيمة ٥٧٩آان هناك 

 بالمئة من ١٨غير ان هذا لم يكن ُيشكِّل أآثر من . وجرى نقلها رسميًا إلى وزارة المالية العراقية
فالمزيد من . (IRRF)إجمالي عدد المشاريع التي أنجزها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

المشاريع األخرى ممولة من صناديق أخرى إلعادة االعمار، بما فيها صندوق االستجابة الطارئة 
بلغت الكلفة المقدرة لمشاريع . ، وصندوق قوات األمن العراقية، ستأتي الحقًا(CERP)للقائد 
ومع .  مليار دوالر سنويًا١٫٢، بمبلغ ٢٠٠٦دوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وحده في العام صن

. قرب نهاية تلك السنة، آانت الواليات المتحدة تخطط لتحميل العراقيين معظم أعباء هذه المشاريع
دة  مليون دوالر متاحًا آتمويل لالستدامة ضمن صندوق إغاثة وإعا٣٧٢سيكون هناك ما يقرب من 

إعمار العراق لعمليات التشغيل على المدى القصير، وقطع الغيار، والمواد المستهلكة، والدعم 
 ٨٢٨آانت الحكومة العراقية سوف تمّول الكلفة المتبقية البالغة . ٢٠٠٧المتعاقد عليه خالل العام 

  )٧٣(.مليون دوالر
  

مّثل في ان آل وآالة أميرآية ، آان يت٢٠٠٦أحد عيوب مقاربة نقل األصول، آما آانت في العام 
عاملة في العراق آانت تعتمد إجراءات، ومستويات تفصيلية، ومتطلبات عناية تختلف عما تعتمده 

ففي إحدى األمثلة، تبين ان إحدى الوآاالت قدمت تقارير محاسبية آاملة بقيم . الوآاالت األخرى
 لم تقدم وآالة أخرى أية معلومات األصول، ومتطلبات الصيانة ضمن حزمتها لنقل األصول، بينما

 آما اختلفت اإلجراءات حتى ضمن الوآالة نفسها من مشروع إعادة إعمار إلى )٧٤(.على اإلطالق
  .آخر

  
وقد تبين أثناء تدقيقات المفتش العام في عمليات نقل األصول، ان عدم توحيد إجراءات النقل أربك 

أوصى المفتش .  العراقية مع وثائق فنية غير آافيةالعراقيين وتسبب بنقل بعض األصول إلى السيطرة
العام انه بالحد األدنى، يكون على المدراء األميرآيون تقديم إشعار رسمي بعملية النقل إلى وزارة 
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يجب ان يتضمن اإلشعار الرسمي قائمة .  المناسبةةالتخطيط ووزارة المالية والوزارة التشغيلي
 مما يتيح للعراقيين التخطيط بشكل أفضل لعملية المحافظة على بالبيانات والمواصفات ذات الصلة،
ويجب ان تشمل البيانات، تاريخ البدء، وآلفة هذه األصول، . األصول المنقولة على المدى الطويل

واآالف االستدامة على المدى القصير وعلى المدى الطويل، وشروط الكفاالت، ومواقع حفظ آتب 
  )٧٥(.تشغيل وصيانة األنظمة

  
 إلدارة عملية نقل األصول لكل جهود إعادة االعمار المبذولة من ةعدم وجود سلطة مرآزية واحد

فإرشادات السياسة العامة التي أصدرتها مجموعة . جانب الواليات المتحدة، شكل مشكلة بحد ذاته
واتبعت . ، لم تكن ملزمة٢٠٠٦أبريل / لدى السفارة، في نيسان(ATWG)العمل لنقل األصول 

  . وآاالت مقاربات مختلفة وغير منسقة لنقل األصول المنجزة إلى السيطرة العراقيةال
  

، تبين في تدقيق للمفتش العام ان الوآاالت األميرآية تواصل تطوير ٢٠٠٨في منتصف العام 
فالوآالة األميرآية للتنمية . إجراءات نقل خاصة بها، مربكة بذلك حكومة العراق في هذه العملية

 على سبيل المثال، اختارت عدم اعتماد اإلجراءات الموضوعة من جانب مجموعة العمل الدولية،
 مقاربة (MNSTC-I)لنقل األصول، واتخذت القيادة في القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

مختلفة آليًا، في محاولة منها لتنمية القدرات ضمن وزارة الداخلية العراقية، الستدامة آل المشاريع 
، إلى الحكومة ٣٨٨ فقد قامت القيادة بنقل آحادي الجانب لعدد من المشاريع، بلغ )٧٦(.نقولةالم

 أميرآية تالعراقية، علمًا انها لم تحصل على موافقة رسمية بذلك، ُمعّرضة للخطر استثمارا
  )٧٧(.بمليارات الدوالرات

  
 ٢٠٠٧ين لتقرير صدر في العام تب. تسببت عمليات نقل األصول األحادية الجانب بالكثير من المشاآل

، وآالة التدقيق العراقية، ان العديد من الوزارات العراقية لم يكن (BSA)من المجلس األعلى للتدقيق 
 من الواليات المتحدة التي من المفترض ان تكون ةلديها سجالت تبين مشاريع إعادة االعمار المملوآ

التعديالت، التي أدخلت الحقًا على سياسة نقل  تناولت )٧٨(.قد نقلت إلى سيطرة تلك الوزارات
لكن هذه التعديالت لم تنطبق على آل المشاريع . األصول، المسائل المحددة في هذه المراجعات
ولم يتم تحويل إدارة عملية نقل األصول إلى إدارة . الممولة من الصناديق األميرآية إلعادة اإلعمار

أيضًا بعد على مذآرة اتفاق قدمتها الواليات المتحدة، مما لم ولم تستجب الحكومة العراقية . مرآزية
  )٧٩(.٢٠٠٨يترك مجاًال ألية اتفاقية سياسية عامة حول نقل األصول بين الحكومتين حتى خريف 

  
  أبعد من المنطقة الخضراء

 .، أصبح تعزيز القدرات على مستوى المحافظات والبلديات هدفًا استراتيجيًا٢٠٠٥في أواخر العام 
اشترآت أربعة آيانات ائتالفية في العمل على دعم تنمية القدرات في حكومات المحافظات 

مجالس التنمية إلعادة اإلعمار في المحافظات، ِفَرق إعادة اإلعمار في : والحكومات المحلية
في . ةالمحافظات، َفرق األلوية القتالية وبرنامج الحكم المحلي لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولي

 استخدم صانعو القرار آل من هذه المؤسسات للمساعدة في ربط جهود تنمية القدرات ٢٠٠٦العام 
  . الجارية في بغداد مع تلك المبذولة في المحافظات

  
 طريقة لتعليم المسؤولين (PRDCs)أصبحت مجالس التنمية إلعادة اإلعمار في المحافظات 

 آما انها زادت من التزام العراقيين بالمحافظة على المشاريع العراقيين في إدارة البرامج والمشاريع،
لم نكن راضين عما بدا أنه انفصال بين "شرح السفير ساترفيلد، . الممولة من الواليات المتحدة
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خلقنا فيلة بيضاء لم "وأضاف ." مشاريعنا وشعور العراقيين بملكية هذه المشاريع واالستفادة منها
 باتخاذ (PRDCs)قامت هذه المجالس ".  مدرب إلبقائها على قيد الحياةيكن لها شاٍر عراقي أو

قرارات مشترآة بين المسؤولين العراقيين واألميرآيين وساعدت في تسخير قدرات الحكومة العراقية 
خالل عملية هذه (المهارات المكتسبة أثناء إنجاز األعمال . "ضمن عملية إعادة اإلعمار الجارية

، سوف تترجم الحقًا، في القدرة على استخدام الصناديق العراقية عندما يحين )(PRDCs)المجالس 
  )٨٠(."وقت تمويل المحافظات، قال ساترفيلد

  
وبما انها ُشكلت مبدئيًا .  دورًا رياديًا هي أيضًا(PRTs)لعبت فرق إعادة إعمار المحافظات 

مجالس المحافظات، والحكام، آمؤسسات لتنمية القدرات، فقد ضمت موظفين يقدمون التوجيهات ل
، ٢٠٠٦ومع تزايد العنف في العراق في العام . والمدراء العامين والمسؤولين المحليين اآلخرين

أعطيت فرق  إعادة إعمار المحافظات مهمات جديدة، بما فيها تنفيذ العناصر االقتصادية من برامج 
ين جهود إعادة االعمار في المحافظات وبالرغم من انها أصبحت بمثابة رابط مهم ب. مكافحة التمرد

، فقد عانت هذه الفرق من خطر تقويض مهمة بناء القدرات األصلية دوإستراتيجية مكافحة التمر
 في البداية، لم تكن هذه الفرق مجهزة ألن تصبح مديرة للبرامج والمشاريع )٨١(.المعطاة لهذه الِفرق

ين والدعم من بغداد، لكن فريق التنسيق الوطني، الذي  الحل آان بوجود المزيد من الموظف)٨٢(.بنفسها
 في اإلشراف (IRMO)أتى ليحل محل دور مديرية العمليات لدى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
  .على فريق إعادة إعمار المحافظات، لم يتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة

  
عمار المحافظات، حاولت السفارة معالجة ، مع االنتشار الكامل لفرق إعادة إ٢٠٠٧في ربيع العام 

النقص الحاصل في عدد الموظفين والقدرات لكل من الفرق والمكاتب التي دعمتها من بغداد عن 
إلى " تقارير مباشرة"، مع رفع (OPA)طريق تطوير منظمة جديدة، أي مكتب شؤون المحافظات 

آثر من مسؤول آبير في رئاسة المكتب إلى جانب تعيين أ/ إعادة هيكلة البيروقراطية هذه. السفير
 فرصة أآبر للمساعدة في قيادة جهود تنمية القدرات في فرق إعادة إعمار المحافظاتأعطى برنامج 

إال أن مكتب شؤون المحافظات لم يضم الموظفين الالزمين، ولم يكن متحمسًا في . المحافظات
  .دعمالبداية، إلصدار التقارير األساسية وللقيام بوظائف ال

  
  فرصة ضائعة: بناء القدرات 

على الرغم من أهمية التنمية الشاملة للقدرات ولبرامج اإلستدامة بالنسبة لنجاح البعثة األميرآية في 
. العراق على المدى الطويل، فقد فشلت الواليات المتحدة في تصويرها خالل السنة األولى بعد الغزو

في السنة األولى لالحتالل، أنفقت . اهلوا آليًا هذه المشكلةهذا لم يعني أن مسؤولي إعادة اإلعمار تج
 مليارات دوالر من األموال العراقية واألميرآية على العمليات ١٠سلطة االئتالف المؤقتة أآثر من 

 بتعديل العقود داخل سلسلة من (PCO)، قام مكتب المشاريع والعقود ٢٠٠٤في العام . )٨٤(الوزارية
، ٢٠٠٦وبنهاية العام . ناول التحديات الناشئة في عملية إعادة بناء البنى التحتيةالبرامج المصممة لتت

 مليون دوالر لبناء القدرات العراقية في الحكم، ١٦٩آانت الحكومة األميرآية قد خصصت مبلغ 
  )  ٨٥(.وبدأت آذلك العديد من جهود اإلستدامة

  
فقد رآز المسؤولون على . رات، أنها بعيدة المناللقد أثبتت الجهود المبذولة، لتنسيق نشاطات بناء القد

الدبلوماسيون على اإلصالح السياسي، رجال األعمال على القطاع الخاص، والمهندسون : ما يعرفونه
نتيجة لذلك، العديد من الحلقات الضعيفة في سلسلة المؤسسات العراقية لم تكن . على استدامة المرافق

لنحو الصحيح، مما أدى إلى نشوء أزمة سوء إدارة في الحكومة مفهومه ولم تتم معالجتها على ا
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بعد سنوات من بدء . الجهود المبذولة للتصدي لهذه األزمة لم يؤدي سوى إلى نجاح جزئي. العراقية
بعض برامج بناء القدرات، لم يتضح ما إذا آان لهذه البرامج أى تأثير دائم، ولم توضع إستراتيجية 

  )٨٦(.٢٠٠٧ نهاية العام شاملة بدًال منها حتى

  

في نظرة إلى محافظة ديالى بعد أربع سنوات من الغزو، يّتضح مدى بطء تنمية القدرات العراقية 
بالرغم . لم تخصص أية مديرية من مديريات الخدمة في محافظة ديالى ميزانية للصيانة. على الحكم

المئة من الموازنات الرأسمالية  ب٨٠من أن وزارات الحكومة المرآزية آانت ال تزال تسيطر على 
، لم تكن الحكومة المحلية في ديالى تعرف عن مشاريع الوزارة، المخططة في ٢٠٠٧العامة في العام 

  )٨٧(.٢٠٠٤أراضيها، أآثر مما آانت تعرفه في العام 
  

ا فبينم. آثار هذا القصور أسئلة صعبة حول آيف آان يجب أن ُتدار برامج تنمية القدرات في العراق
 وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقأغرقت 

 من المستشارين، وعمل آل منهم يدًا بيد مع نظرائهم العراقيين، لم تحظى الوزارات ٢٠٠بأآثر من 
طين في جهود وزارة المدنية الكبرى األخرى سوى بحفنة من المستشارين، باستثناء من آانوا منخر

  .التخطيط من أجل تحسين عملية تنفيذ الموازنة العامة
  

فغالبًا ما آان على المسؤولين العراقيين . وأخيرا، هدد االفتقار إلى األمن آل جهود تنمية القدرات
خفض ساعات تواجدهم في مكاتبهم إلى ساعتين أو ثالثة بسبب تهديد المسلحين والطوائف 

 الوقت الطويل المطلوب للتنقل بأمان عبر نقاط التفتيش بين منازلهم وأماآن المتحاربة، وبسبب
، أدى خطف وقتل مستشاري تنمية القدرات، لدى مغادرتهم المنطقة ٢٠٠٧بحلول العام . أعمالهم

الخضراء، إلى سياسات تقييدية حّدت من االتصاالت بين مسؤولي االئتالف والمسؤولين العراقيين، 
آان إنشاء نظام جديد من نظام الحكم ومنحه القدرة على استدامة )  ٨٨(. التفاعل فيما بينهمومنعت أحيانًا

البنى التحتية لديه بفاعلية، بمثابة تحٍد ال نهاية له مطلقًا، ولم يكن قد تم التغلب عليه بحلول نهاية العام 
٢٠٠٨ .  
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  ٢٥الفصل 
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عليك أن تعالج مشكلة .  عليك أن تشرك الناسلكي توّفر األمن 
البطالة، عليك خلق فرص عمل، عليك توفير فرص ذات شأن 

لكي يصبح الناس أآثر انخراطًا في بناء رفاههم بدًال من 
  *.االنخراط في المتفجرات والتمرد

  
  

  الدآتور إياد عالوي              
   )٢٠٠٥-٢٠٠٤(رئيس الوزراء 

  
  

ت الديمقراطية في العراق من شأنها نزع فتيل التوتر الطائفي في صباح تبدد األمل بأن االنتخابا
فقبل خمس دقائق من الساعة السابعة دمر إرهابيو القاعدة القبة الذهبية . ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٢

لمسجد مرقد اإلمام الحسن العسكري في سامراء، وهو مسجد مقدس للشيعة مبني على الضفة 
شّكل تدنيس ضريح آل من  إمامي الشيعة .  ميًال شمال بغداد٦٠د الشرقية لنهر دجلة على بع

العاشر والحادي عشر، بمثابة ضربة نفسية للشيعة سّرعت من وتيرة التقاتل الطائفي الذي آان قد 
 عراقي، معظمهم من السنة، خالل ١٣٠٠فُقتل ما ال يقل عن  . تزايد بشكل مطرد لعدة أشهر
وُذبح العديد من هؤالء في الشوارع على يد فرق القتل . التفجيراأليام األربعة التي تلت هذا 

   )١(.المنظمة المرتبطة بميليشيا مقتدى الصدر
  

األزمة اإلنسانية والسياسية التي نتجت عن تفجير سماراء دفعت صانعي سياسة إعادة اإلعمار 
ن منازلهم وعجلوا الالجئون ربع مليون عراقي فروا م. إلى تغيير المسار على عدد من المسارات

، ٢٠٠٦ وبحلول نهاية العام )٢(.بتقسيم بغداد وجنوب ووسط العراق إلى آنتونات طائفية وشيعية
 وبرزت مدن من )٣.(آان واحد من آل ثمانية عراقيين قد ترك البالد أو أصبح مهجرًا في الداخل
ي نقص بالغذاء الخيام الستيعاب أآثر اليائسين من اللذين أصبحوا دون مأوى، مما تسبب ف

  .وبالمياه وفاقم الظروف الحياتية السيئة أصًال
  

وآما آانت االتجاهات في السابق، فقد ترّآزت الهجمات في بغداد وفي محافظات األنبار وديالى 
 وآان الفارق استخدام أسلوب اإلعدام في القتل، بعد شهر من تفجير سامراء، )٤(.وصالح الدين

. لضحايا إلى ثماني مرات عما هو عليه بسبب هجمات المتمردينالذي أدى إلى مضاعفة عدد ا
 يمكن أن ُينظر إلى )٥(.أشار ذلك إلى تبدل الصراع الداخلي من تمرد مسلح إلى حرب أهلية

فقد آان الثأر القبلي  يقود إلى أعمال قتل . التاريخ العراقي من خالل أنماط العنف التي عرفها
ما آانت أساليب التعذيب واإلعدام، مثل استخدام المقادح الكهربائية طائفية بين السنة والشيعة، بين

  ) ٦(.وقطع الرؤوس، تعكس ممارسات البعثيين
  

____________  
, رئيس الوزراء العراقي السابق,  مع الدآتور إياد عالوي(SIGIR)مقابلة المفتش العام إلعادة إعمار العراق * 
  .٢٠٠٨فبراير / شباط ٢٥
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 بين الطوائف في العراق جاء وسط المأزق الذي آان يعتري عملية تنصيب العنف الشامل

فلم يتمكن األعضاء الشيعة والسنة واألآراد، المنتخبين بظل الدستور الجديد، . الحكومة الجديدة
قادت الواليات المتحدة حملة ضد ترشيح رئيس . من االتفاق على تسمية الوزراء في الحكومة

يم الجعفري إلى هذا المنصب مرة ثانية، معتبرة أن مواقفه االنقسامية الوزراء الحالي ابراه
ومع بقاء األزمة ) ٧(.وتقلباته السياسية سيكون لها تأثير سلبي شديد على عملية المصالحة

  .الحكومية على حالها تواصلت عمليات القتل
  

يد من التطرف بين أدى عجز الحكومة العراقية عن احتواء تدفق النازحين داخل العراق إلى مز
ومع عدم تمكن وزارة المهجرين والهجرة، ومنظمة الهالل األحمر من تقديم الحاجات . السكان

األساسية للنازحين تحول هؤالء إلى مساجد األحياء المجاورة والمكاتب الدينية للحصول على 
، تحت اسم (SCIRI)وزعت المنظمة الخيرية للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية . الدعم المطلوب

جمعية شهيد المحراب، ومكاتب آية اهللا السيستاني، ومكاتب مقتدى الصدر مساعدات نقدية ومواد 
على النازحين الشيعة، في حين ساعدت هيئة علماء المسلمين والحزب اإلسالمي النازحين 

  )٨(.السنة
  

قاط التفتيش للحد استجابة للفراغ األمني، نشرت قوات جيش المهدي وقوات فيلق بدر مئات من ن
من توغل اإلرهابيين من السنة في األحياء الشيعية، في حين أن شبكة موازية من الشبكات السنية 

العدد الكبير من حواجز الميليشيات . حاولت منع ِفَرق القتل الشيعية من التسلل إلى المناطق السنية
 السوق سرعان ما تكّيف مع هذا أدى إلى تباطؤ تدفق البضائع وتعطيل االقتصاد في بغداد إال أن

فقد نشأت نقاط تبادل غير رسمية في الناحية الغربية من المدينة سمحت للسائقين السنة . الوضع
  )٩(.تفريغ حموالتهم في شاحنات لسائقين شيعة

  
عندما لم تستطع القوات الحكومية إيقاف عمليات القتل، أصبح النازحون يعتمدون بشكل متزايد 

آما أن هذه الميليشيات التي تمكنت من السيطرة على . هم الطائفية لضمان أمنهمعلى ميليشيات
 وجدت الواليات ٢٠٠٦ففي العام . أجزاء آاملة من بغداد، استطاعت اختراق أجهزة أمن الدولة

المتحدة دليًال على وجود فرقة موت شيعية تعمل من داخل وزارة الداخلية، آما اآتشفت شبكة من 
 وأآدت فصائل شيعية متناحرة على ادعائها في حقها )١٠(.ة منتشرة في أنحاء بغدادالسجون السري

بالحصول على الغنائم الحكومية ومصادرة طوابق في مبنى وزارة الداخلية، وتملك أسلحة 
وقد نجحت )  ١١(.وعربات مشتراة من جانب الواليات المتحدة الستخدامها في نشاطات الميليشيات

. ية بشكل خاص في وضع عدد آبير من مقاتليها على قوائم الرواتب الحكوميةالميليشيات الشيع
ميليشيا الشيعة في "وأصبحت الشرطة الوطنية متساهلة جدًا إلى درجة أن السنة بدءوا يسمونها 

   )١٢(".لباس الشرطة
  

قادت بلقنة بغداد إلى وضع حسابات جديدة لمستوى المخاطر، حيث أصبح التنقل بين األحياء 
لم تعد بطاقة الهوية المزورة التي تحمل إسمًا شيعيًا . المختلفة نوع من المقامرة بالروليت الروسية

آما أن مواقع اإلنترنت نصحت السنة . تكفي لمرور العراقي السني عبر نقطة تفتيش شيعية
بعزف موسيقى التعبد الشيعية وتعليق صور اإلمام علي على الزجاج الخلفي لسياراتهم، وهو 

 . )١٣(.اإلمام القائد المؤسس للشيعة
 

  إعادة اإلعمار تحت النار
تقلب األحوال أدى إلى تقويض قدرة الواليات المتحدة على االضطالع بأنشطة إعادة اإلعمار 

. وآانت بغداد خطرة بشكل خاص . وزيارة المكاتب الحكومية في وسط وجنوب وسط العراق
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لشيعة منتشرًا في آل مكان بحيث أصبحت تستخدم أصبح عزل األحياء السنية عن األحياء ا
خرائط ملونة تستعمل فيها األلوان آرموز لتعيين حدود األحياء الطائفية ومستويات العنف بدقة ما 

 المكتب العسكري األميرآي المشرف على أمن إعادة اإلعمار )١٤(.بين مربع سكني ومربع آخر
التي آان من غير " ممنوعة المرور"مناطق انتج نسخته الخاصة من هذه الخرائط، مكتظة ب

تشكل هذه الخرائط، إذا أخذت بمجملها، تاريخ موثق . المسموح مرور قوافل إعادة اإلعمار فيها
بالخرائط للمدى الذي يمكن للقوة األميرآية أن تصل إليه في العراق، ومبينة المدى التي حاولت 

بسبب الوضع  ")١٥(. في عملية  إعادة اإلعمارعنده أعمال العنف دون استمرار  مقاولو التحالف
، وهو الوقت ٢٠٠٦ بالمئة بحلول شباط ٥األمني، أصبحت التأخيرات في المشاريع تبلغ ما دون 

 فرقة منطقة -، قال الجنرال ماآكوي، قائد سالح الهندسة في الجيش األميرآي "المحدد لإلنجاز
ة متسامحة إلى حد ما وآانت تسمح لنا بالقيام ، آنا في الواقع موجودين في بيئ"وأضاف. الخليج

   )١٦(".بأعمال اإلعمار، ولكن سرعان ما بدأت األمور بالتراجع
  

من أجل تنسيق األمن لألنشطة اإلعمارية، اعتمدت فرقة منطقة الخليج على مكاتبها في 
دقة أن حاولنا بكل ."المحافظات، التي آانت موجودة في مواقع مشترآة مع الوحدات العسكرية
وأضاف، . ، قال ماآكوي"نجعل ذلك التنسيق جزءًا من إيقاع المعرآة اليومي لدى وحدة المناورة

آنا بحاجة لهم إما من أجل المراقبة المباشرة أو غير المباشرة لمشاريعنا للتأآد من استمرار "
ين اللذين آثيرًا خالل السنة التي تلت حادثة سامراء، وجد ماآكوي نفسه مالحقًا للمقاول". األعمال

، قال "إذا آانت هناك إشكاالت أمنية، سنقوم نحن بحلها." ما آانونا يفشلون في تبرير التأخيرات
لكنكم مقاولون محترفون وعليكم إدارة العمال والمواد "ماآكوي للمقاولين، ثم وجد نفسه مضيفًا، 

   )١٧(."مطلوب، قدر اإلمكانونوعية اإلنشاء بشكل يضمن إنجاز مشاريع إعادة اإلعمار بالوقت ال
  

إشراف الحكومة على ثالثة من أولويات ماآكوي، عيادات الصحة العامة، والسجون، وحصون 
. إال أن هذا العنف لم يكن العقبة الوحيدة أمام الرصد الفعال. الحدود، تأثرت بالعنف الدائر

  ) ١٨(.أيضًا خاطئةفالعالقات المعقدة بين مختلف مكاتب إعادة األعمار األميرآية آانت 
  

وفقا لتقييم ماآكوي، فإن افتراض إمكانية إدارة العقود مرآزيًا من بغداد آان ُيشكِّل جزءًا من 
يجب أن تضع "، قال ماآكوي، وأضاف، "ال يمكن القيام بأعمال اإلنشاء عن ُبعد. "المشكلة

 معين بالوقت المحدد أم لذلك لم نعرف أبدًا ما إذا أنجز مشروع. عينيك على هذه األعمال لتراها
وشّكل ذلك بيئة مثالية لمقاولي التصميم والبناء، إذ آان يتم الدفع لهم سواء أنجزت المشاريع . ال

  ."في الوقت المحدد أم ال
  

. الهيكل اإلداري الُمعقد منع أيضا مدراء إعادة األعمار من تحميل المقاولين مسؤولية التأخيرات
فرأيت سبع أو ثماني ”، قال ماآكوي، وأضاف، "عيادة صحيةآنت خارج أربيل، أنظر إلى "

ليس "، فأجابني، "فنظرت إلى قائد المنطقة وقلت، لماذا لم نوقف العمل هنا؟. مخالفات للسالمة
آنت أجد "وقال ماآكوي، ." فهذه السلطة هي لمكتب العقود والمشاريع. لدينا السلطة لنأمر بذلك

آانوا يذهبون إلى مكتب المشاريع والعقود ليسألوا . ة البابا والمامامقاولين مثل األطفال يلعبون لعب
سؤاًال، فإذا لم يحصلوا على جواب يعجبهم، يذهبون إلى فرقة منطقة الخليج ليسألوا نفس السؤال، 

  )١٩(".وهكذا يستمروا في هذه اللعبة جيئة وذهابًا حتى يحصلوا على الجواب الذي يبحثون عنه
  

وعلى الرغم . ن العنف تسببت بمغادرة مجموعة من المسؤولين العراقيين للبالدالموجة الجديدة م
من عدم وجود مصادر وثيقة بشكل آامل لهجرة فئة المهنيين العراقيين، فإن إحدى التقديرات 

  وأدى تناقص قدرة الدولة إلى )٢٠(. الحرب طبيب منذ بد١٢٠٠٠توحي بأنه غادر البالد أآثر من 
 أنه (PRT)  إعادة إعمار المحافظاتشرح ضابط سياسي تابع لفريق . دة البناءتقويض جهود إعا
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، وال أي فريق دعم من المواطنين المثقفين والقادرين "مرآز"ال يوجد في محافظته أي صاحب 
 في بغداد، بحث آبار المستشارين، من دون جدوى، عن )٢٢(.والمستعدين للتقدم وإدارة  الحكومة 

حفنة من "بدًال من الشباب، وجدوا . لمساعدتهم في إنجاز مهمات حاسمة" الأبط"شباب نشيطين 
، آما قال "الناس الكبار في السن والعالقين بعمق في النظام القائم بحيث ال يستطيعون المغادرة

   )٢٢(.أما اآلخرون فجميعهم في األردن. أحد آبار المستشارين
  

، آخيار ٢٠٠٦مايو / أيار٢٨رئاسة الوزراء في لم تخفف تسمية نور المالكي من حزب الدعوى ل
فعلى العكس، ازدادت الهجمات اليومية ضد الجنود األميرآيين والعراقيين . وسطي، من العنف

وازدادت نسبة العبوات . ٢٠٠٦يونيو / إلى حزيران٢٠٠٥يونيو / بالمئة من حزيران٤٤بنسبة 
  وآان من )٢٣(.٢٠٠٤يناير /ون الثانيالناسفة بنسبة أربعة أضعاف المستويات المسجلة في آان

األصعب معرفة أعداد القتلى المدنيين، فكل التقديرات آانت تتراوح بين عشرات اآلالف ومئات 
  ) ٢٤(.اآلالف

  
الفيلق المتعدد قال الجنرال بيتر آياريللي، قائد . تعيين المالكي، سرعان ما أثار المزيد من السخط

لم ... يوليو أصبح واضحًا أن حكومته/بحلول منتصف تموز"، (MNC-I) الجنسيات في العراق
يعتقد آياريللي أن ." فقد شعر السنة أنه جرى بيعهم آفاتورة سلع. تكن حكومة مصالحة وطنية

) ٢٥(".حادثة سامراء شّكلت عامل تسريع، لكنها لم تقترب من اإلتيان بالمالكي إلى السلطة"

ومة المالكي اعتراضًا على عدم تلبية مطالبهم الوزراء السنة سوف يخرجوا الحقًا من حك
          )٢٦(.األساسية، ولم يعودوا إلى تلك الحكومة ألآثر من سنة

  
استنتج "قال السفير خليلزاد، . في وسط دوامة العنف، ازدادت بشدة الهجمات على البنى التحتية

ق الخناق على بغداد المتمردون ان أفضل طريقة لمحاربة حكومة المالكي آانت محاولة تضيي
آافحت فرق االستجابة السريعة، المنشأة ضمن وزارة الكهرباء، ." عبر تدمير بناها التحتية

آما أصبح العاملين في محطات معالجة المياه . إلزالة األضرار واالستمرار في استباق التخريب
  )٢٧(".معرآة صعبة"، آان أمن البنى التحتية، قال خليلزاد. وعمال جمع النفايات هدفًا للهجمات

  
نشرت . ، احتشد الجيش األميرآي وقوات األمن العراقية لقمع العنف٢٠٠٦في أوائل صيف 

 جندي من الحلفاء للقيام ٧٤٠٠ ألف جندي وشرطي عراقي و٤٩" معًا إلى األمام"عملية 
يارات يوم بدوريات في إحياء بغداد األقل أمنًا، ولفرض حظر التجول ليًال، ولمتابعة منع سير الس

 ولتنسيق استخدام موارد إعادة اإلعمار للخطة األمنية، آانت تجتمع أسبوعيًا لجنة )٢٨(.الجمعة
وأنشأ . التخطيط المشترآة، والتي ضمت ممثلين عن الوآاالت األميرآية والحكومة العراقية
رقة منطقة الفيلق المتعدد الجنسيات أيضًا مرآز عمليات إعادة اإلعمار المشترآة تحت إشراف ف

  )٢٩(.الخليج
  

عندما لم تنخفض مستويات العنف بشكل آبير، بدأ األميرآيون والعراقيون المرحلة الثانية من 
جرى نشر المزيد من القوة العسكرية بدءًا من محافظة . ٢٠٠٦أغسطس من العام /العملية في آب

. مكن من مقاتلة عدو آخراالنبار وحتى العاصمة، مما أدى بالواقع إلى التخلي عن أرض لعدو للت
سبتمبر، أعلن مسؤولون عسكريون عزمهم على إنشاء سلسلة من الخنادق حول بغداد /في أيلول

  )٣٠(. نقطة تفتيش٢٨ ميًال، وتم التحكم بالدخول إلى المدينة عبر ٦٠بمحيط قدره 
  

 (IRRF 2)بدء إقفال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
قته حادثة سامراء إلى ذروته مع اقتراب البرنامج األولي إلعادة إعمار وصل العنف الذي أطل
تبين ان شكوك السفير خليلزاد بان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . البنى التحتية من نهايته



 * إعادة اإلعمار وسط العنف الطائفي *

 *٢٧٣*  

ومع البدء بإلزام آخر . الثاني لن يحقق هدفه في تهدئة العراق آانت مبنية على أسس سليمة
ي الصندوق، أصبح الدعم الشعبي للهجمات ضد الجنود األميرآيين موقفًا االموال الموجودة ف
ستة من أصل عشر عراقيين أصبحوا ينظروا إلى الهجمات على قوات : ألآثرية العراقيين

  )٣١(. بأنه عمل مستحب لديهمفالتحال
  

 برنامج إعادة اإلعمار الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ألزم آخر مخصصاته
للمشاريع بنفس القدر من التسرع الذي مارسه مسؤولو سلطة االئتالف المؤقتة في صياغة هذه 

آان الكونغرس قد حدد األموال لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني في العام . المشاريع
آل األموال التي ظلت غير ملزمة لمشروع محدد، أو ". أموال لثالث سنوات"على انها . ٢٠٠٣

، لم يكن باإلمكان ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣٠يكن قد ُأعيد إلزامها لقطاعات محددة بحلول لم 
في خطوة ُتذّآر بتسرع إنفاق أموال . استعمالها سوى لتسديد التعديالت على العقود القائمة

 حملة  (PCO)، أطلق مكتب المشاريع والعقود٢٠٠٤ في العام (DFI)صندوق تنمية العراق 
من شأنه ان يؤدي إلى الهدر " السباق لاللزام"لنهائي، مما أثار قلق الكونغرس بان لتلبية الموعد ا

، التي تتراآب فيها صور (Obligator)" الملِزم" أصبحت ملصقات حملة )٣٢(.واإلسراف
 "المدمر"رؤساء قطاعات مكتب المشاريع والعقود مع صورة ارنولد شوارزنيغر في فيلم 

(Terminator)آما تّم تعليق ملصق إعالني ضخم في غرفة العمل . لمكتب، تمأل قاعات ا
  "ننهي إنهاء المشاريع: الملِزمون هم نحن: "الرئيسية آتب عليه

  (Obligating “R” us: Getting Er Done))  ٣٣()."٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣٠بحلول(  
  

تب المشاريع الهدف من مك. "هذه السخرية لم تغب عن بال هؤالء العاملون في إعادة اإلعمار
هل ترى على "، قال العقيد بوشر، وتابع "والعقود ليس إنجاز المشاريع، إنما إلزام األموال

سبتمبر؟ آال،  ترى / أيلول٣٠الجدران، مشاريع ذات نوعية جيدة للشعب العراقي بحلول 
على  مراجعة مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والتقييدات )٣٤(."ملصقات الملِزم فقط

البرمجة التي فرضها السفير خليلزاد قّصرت اإلطار الزمني الذي يتوجب على مكتب المشاريع 
 وبوجه عام، وعلى الرغم من الحاجة إلى التعجيل فقد نجح المكتب في )٣٥(.والعقود العمل ضمنه

تش منح العقود ضمن أضخم برنامج إعادة إعمار منذ خطة مارشال، علمًا أن تدقيقًا الحقًا للمف
 )٣٦(.العام قرر تخطئة المكتب بسبب تحويل بعض التمويل إلى حسابات مؤقتة، بشكل غير صحيح
في اليوم الذي ألزم فيه مكتب المشاريع والعقود آليًا آخر أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

اية   بالمئة من مشاريع الصندوق قد أنجز، ومعظم ما تبقى آان سينجز بنه٨٨العراق الثاني، آان 
  . اما المشكلة فكانت تكمن في ما لم يتم إنجازه في العراق)٣٧(.٢٠٠٧العام 

  
الهجمات على . ، آانت ال تزال معظم مناطق بغداد مظلمة٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣٠بحلول ليل 

خطوط نقل الكهرباء وأعطال محطات التحويل، ترآت العاصمة بثالث ساعات فقط من الكهرباء 
حكومة يوميًا، هذا على الرغم من ان بضع أجزاء من المدينة آان مضاًء التي آانت توفرها ال

 ما تبقى من البالد آانت أفضل حاًال، فمعظم )٣٨(.بالليل بواسطة مولدات آهربائية خاصة
ومع ان متوسط ذروة توليد الكهرباء تخطت .  ساعة تغذية بالكهرباء١٤المحافظات تلقت 

  )٣٩(.قد بقي الطلب أآثر من اإلمداد بنسبة ضعفينمستويات ما قبل الحرب ألول مرة، ف

  

فإنتاج النفط، اآبر مصدر لعائدات العراق، بلغ . أظهرت القطاعات العراقية األخرى تقدمًا متفاوتًا
 حّذر تقييم مقلق، آتبه أحد مستشاري وزارة النفط، من )٤٠(. مليون برميل باليوم٢٫٢متوسطه 

يهدد بإلغاء االرتفاع في " نقص في قطع االستبدال الحرجةاإلنفاق غير الكافي للصيانة، وال"
 أما قطاع المياه، الذي تأخر عن معظم المشاريع التي مولتها )٤١(.اإلنتاج الحاصلة مؤخرًا

 )٤٢(. مليون عراقي٨٫٢الواليات المتحدة، آان على المسار الصحيح إليصال مياه الشرب إلى 



  *٢٥الفصل * 

 *٢٧٤*  

ب مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  بعد إعادة برمجة ومع ان ذلك لّبى الهدف المرسوم من جان
معظم أموال مشاريع المياه إلى قطاع األمن، لكن المياه العذبة لم تصل بانتظام إّال إلى عراقي 

  )٤٣(.واحد من بين آل ثالثة
  

فقد آان نصف السكان البالغين عاطلين عن . غياب الخدمات األساسية، أدى إلى آساد اقتصادي
 يعانون من البطالة المقنعة، وآان آل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي في البالد العمل أو

 لم يكن هذا هو العراق الذي تخيله السفير بريمر ليكون إرثًا )٤٤(.في الغالب في حالة انهيار
مشيرًا إلى الطموحات التي أصبحت منخفضة . لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

لم "اتيكية، قال اللواء في فرقة منطقة الخليج،  بيل ماآكوي، بان الواليات المتحدة بصورة درام
  )٤٥(."تكن عازمة أبدًا على إعادة بناء العراق آليًا

  
  (CERP)بروز برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

مع قرب انتهاء أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، دخلت عملية إعادة االعمار في 
نزل مكتب المشاريع والعقود من مرتبته، بعد ان آان، لفترة عامين، الوآالة األولى . رحلة جديدةم

انتقل معظم موظفيه إلى فرقة منطقة الخليج، التي أصبحت بعد ذلك . التنفيذية إلعادة اإلعمار
قرب آما شكل . المكتب القيادي في التعاقد لمشاريع عملية إعادة اإلعمار الجارية في العراق

انتهاء عمل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مؤشرًا إضافيًا للتحول الملحوظ في مقاربة 
  .الواليات المتحدة لعملية إعادة اإلعمار

  
نتيجة للتغيرات التي أجراها السفير خليلزاد، في األشهر األولى من توليه مهامه آرئيس للبعثة، 

مع اقتراب . ، حتى مع تزايد تجزئها خالل التنفيذأصبح هدف عملية إعادة اإلعمار أآثر وضوحًا
إنهاء األعمال الكبرى لرفع مستوى البنية التحتية المادية للعراق، بدأ مقاولو التصميم والبناء، 

شرآة بكتل، أول مقاول . الذين نفذوا مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العرق، بحزم حقائبهم
 موظف من آافة موظفيه بحلول تشرين ٢٠٠يبَق سوى ، لم ٢٠٠٣آبير على األرض في العام 

 آانت تلك ثالث سنوات مرعبة بالنسبة إلى شرآة اإلنشاءات الكبيرة )٤٦(.٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
 ٤٩ شخص آانوا يعملون في مشاريع بكتل، وأصيب بجروح خطيرة ٥٢فقد قتل . هذه

ؤولية، وبشكل متزايد، شرآات  وفي محل مقاولي التصميم والبناء بدأ بتحمل المس)٤٧(.آخرين
وآثيرًا ما آانت فرقة منطقة الخليج تتعاقد مع . عراقية، آانت قد عملت آمقاولين من الباطن

  )٤٨(.هؤالء مباشرة إلنجاز المشاريع التي لم ينجزها مقاولو التصميم والبناء
  

تعقيدًا، التي وسعت تحّول الترآيز من بناء مرافق جديدة إلى صيانة أنظمة البنى التحتية األآثر 
آثيرًا من مسؤوليات المهندسين العراقيين، الذين آانوا يفتقرون إلى المهارات التقنية وسالسل 

برامج االستدامة الهادفة، وبرامج تنمية القدرات التي . اإلمدادات التي يمكن االعتماد عليها
ود لدى فرقة منطقة الخليج، قدمت أطلقتها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكتب المشاريع والعق

وفي الوقت نفسه، قامت لجان إعادة إعمار . دعمًا تقنيًا، على آل المستويات، للحكومة العراقية
وتنمية المحافظات وفرق إعادة إعمار المحافظات، التي طورها السفير خليلزاد، بنقل أموال 

يع مجال إيصال الخدمات وخبرات إعادة اإلعمار إلى المحافظات من اجل استدامة وتوس
  .األساسية إلى العراقيين

  
في هذه الوظيفة الجديدة، أي مرحلة ما بعد صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، اشرف الجيش 

 الجنرال )٤٩(.(CERP)على التطور المهم الذي آان يحصل في برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 عملية إعادة االستقرار إلى مدينة الصدر، بينما آان يقود بيتر آياريللي الذي لعب دورًا رياديًا في

، قائد ٢٠٠٦يناير /، عاد إلى العراق في آانون الثاني٢٠٠٤فرقة سالح الخيالة األولى في العام 



 * إعادة اإلعمار وسط العنف الطائفي *

 *٢٧٥*  

آانت الدورات العديدة من إعادة تضييق نطاق . (MNC-I)للقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
ت إلى إبقاء العراق منثورًا بالمشاريع نصف المنجزة، محطة لتوليد العمل المرة تلو المرة، قد أّد

الكهرباء تعمل بجزء من قدرتها هنا، ومرفق لمعالجة مياه الصرف الصحي ترك غير موصول 
  .بشبكة أنابيب الصرف الصحي هناك

  
ة للقائد، رأى آياريللي في ذلك فرصة، مدرآًا ان تطبيقًا خّالقًا ألموال برنامج االستجابة الطارئ

، يمكن ٢٠٠٦ مشروع في السنة المالية ٣٨٠٠ ماليين دوالر دعم إنشاء ٥١٠وهو برنامج قيمته 
، التي آلفتها أقل نسبيًا مقارنة ء فخطوط نقل الكهربا)٥٠(.ان يعتصر نتيجة اآبر مما آان قد أنشئ

ويمكن . يينمع غيرها، يمكنها إيصال محطة توليد آهرباء غير مستخدمة بالكامل بيوت العراق
آانت .  ومحطة معالجة مياه الصرف الصحيهالقيام باألمر نفسه بالنسبة إلى محطة معالجة الميا

الموجودة في قطاعات متنوعة يمكنها إنتاج فارق آبير إلى حياة الشعب " القدرة غير المرئية"
ما ) ٥١(.البعضالعراقي، إذا ما  تم أخيرًا، مجرد ربط شبكات اإلنتاج وشبكات التوزيع ببعضها ب

العسكريين أصبح أداة قوية لربط البنى التحتية التي أقامها صندوق " أموال يمشي بها"بدأ بكونه 
سيقول لكم قادتنا ان برنامج . "إغاثة وإعادة إعمار العراق بالناس الذين صممت لتخدمهم

 قال نائب وزير ،"األقوى التي يملكونها" الرصاصة"االستجابة الطارئة للقائد هو على األرجح، 
  )٥٢(".اعني انه ُيمّكنكم من مساعدة أحدهم فورًا"الدفاع غوردن إنغالند، وتابع 

  
بدًال من تصحيح عدد المشاريع التي بدأت أو أنجزت، آما آانت تفعل الممارسات المحاسبية 
شعب إلعادة اإلعمار في السفارة، بدأ المسؤولون بتعريف النجاح على انه إيصال الخدمات إلى ال

فتلبية حاجتهم اليومية في المقام األول، آانت جزءًا من إدراك الحاجة إلى إعادة توجيه . العراقي
عبر تحسين " آسب القلوب والعقول"اإلستراتيجية األميرآية عن أهداف مكافحة التمرد إلى 

 يكتفوا جعلت هذا األمر هدفًا لكل فرد من جنودي ومن قادة األلوية لدي، بان ال. "نوعية الحياة
، قال "باالطالع على ما يجري في ساحة المعرآة، إنما أيضًا ما يجري خارج ساحة المعرآة

آجزء من جولتي في ساحة المعرآة، آنت أطلب منهم دائمًا ان يأخذوني "آياريللي، وأضاف، 
  )٥٣(."إلى موقع مشروع يجري العمل فيه

  
تجابة الطارئة للقائد ينمو عندما بدأ أصبح برنامج االس. "آان هناك تحول في التفكير يحصل

، قال السفير ديفيد ساترفيلد، وأضاف "الجيش يضطلع بدور مرحلة ما بعد االستقرار الحرآي
 العسكري، أي دفع -تعاقب المسؤولون مثل بيتر آياريللي، الذي آمن فعًال بقيمة العمل المدني"

االستخدام المتزايد لبرنامج االستجابة  )٥٤(."الناس وإخراجهم من ساحة العنف ومن ساحة النزاع
فمع آون . الطارئة للقائد إلنشاءات البنى التحتية ولمشاريع آبيرة أخرى حمل معه تحديات جديدة

تطبيقات اإلغاثة واإلنسانية، التي اعد البرنامج أصًال لها، آانت ُتشكِّل تقريبًا نصف مشاريع 
.  بالمئة من اإلنفاق اإلجمالي إلى هذه  التطبيقات٤ البرنامج، من الناحية العددية، فلم يذهب سوى

، أآثر من ثلث الموازنة ذهب إلى مشاريع ٢٠٠٦ حتى السنة المالية ٢٠٠٤بين السنة المالية 
 ألف دوالر، علمًا ان هذه ٥٠٠برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي آانت آلفتها أآثر من 

  )٥٥(.فة المشاريع بالمئة من آا٣المشاريع لم ُتشكِّل سوى 
  

. آانت إدارة هذه المشاريع فعالية وضمان استدامتها على يد الحكومة العراقية أمرًا صعبًا
. والضباط العسكريون الذين أطلقوا هذه المشاريع، آثيرًا ما افتقروا إلى خلفية في إدارة المشاريع

ى الرغم من ان مرآز وعل. وفي بعض الحاالت، آانت وثائق المشاريع ناقصة أو مفقودة آلها
عمليات إعادة اإلعمار المشترآة آان يتابع مشاريع صندوق االستجابة الطارئة للقائد في بغداد، 
فلم يكن هناك مرجعًا مشابهًا يدار مرآزيًا يقوم بتعقب هذه المشاريع في ما تبقى من المناطق في 

، وفرق إعادة أعمار ٢٠٠٦لعام  إال ان برنامج االستجابة الطارئة للقائد عمل في ا)٥٦(.البالد
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المحافظات، ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات بمثابة جسر مهم يربط بين اإلنفاقات 
الرأسمالية التي قام بها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والمكتسبات الحقيقية في الخدمات 

  .األساسية وفي نوعية الحياة للعراقيين
  

  عوائق وحواجز على الطريق
عندما أعاد آياريللي الترآيز على برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وجد نفسه يدير انخفاضًا غير 

مكتب المبادرات . متوقعًا في البرامج المدنية التي يحتاجها الجيش أآثر من أية مشاريع أخرى
 مع فرقة الخيالة  لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، الذي آان رائد التنسيق(OTT)االنتقالية 

  "  البناء- االحتفاظ-اإلزالة"، خدم آنموذج لعمليات ٢٠٠٤األولى في العام 
(Clear-Hold-Build)آان التفويض لهذا المكتب يسمح له .  آان يجرى نقله إلى خارج البالد

في العادة بأن يبقى عامًال لمدة ثالث سنوات في أي بلد معّين، ولكن بناًء على طلب من 
 والستبدال هذا المكتب، بدأ مدير الوآالة )٥٧(.يين، جرى تمديد ذلك التفويض مرتينالعسكر

األميرآية للتنمية الدولية في العراق بتطوير برامج أخرى طويلة األمد، ُسميت في بادئ األمر 
  )٥٨(."استقرار المجتمع األهلي"، وما لبثت ان ُسمّيت باسم "االستقرار المرّآز"
  

أن يقوي قدرة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية " االستقرار المرّآز"قال إلى آان من شأن االنت
" المدن االستراتيجية"ومنظمات مدنية أخرى على المساهمة في عمليات مكافحة التمّرد في 

 )٥٩(.(NSC)المعنية من جانب القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومجلس األمن القومي 
ذا المزج الفريد من األصول المدنية والعسكرية جرى نشره ضمن خطة المفهوم العمالني له

ولتنسيق جهود أعمالها . (MNC-I)الحملة المشترآة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
. التنفيذية، أنشأت القوات المتعددة الجنسيات في العراق فريق مهمات لالستقرار بين الوآاالت

مسؤولين العراقيين من الحكومة الوزارية والحكومات المحلية مع جمعت الهيئة القيادية هذه ال
موظفي السفارة والجيش على آل المستويات، بدءًا من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق والوآالة 

. األميرآية للتنمية الدولية نزوًال إلى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات والمنظمات غير الحكومية
، آان من األفضل جدًا لحملة ٢٠٠٦مايو / أيار٢٨ول لفريق المهمات في وبدءًا من االجتماع األ

  .مكافحة التمّرد لو تّم تنسيقها مع المدنيين والجهود العراقية
  

 فلم )٦٢(.قال آياريللي)" االستقرار المرآز(لم يجِر تمويل ". "صغيرة"ولكن، آانت  هناك عقبة 
 مليون دوالر من تمويل صندوق إغاثة ٣٠ إلزام سوى تتمكن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية من

 International Relief" (انترناشونال رليف اند ديفيلوبمنت"وإعادة إعمار العراق إلى شرآة 
and Development (، من المفترض ان يحل محل مكتب المبادرات  وهي مقاول آان

 الموازنات أيضًا إلى إبطاء نشر  وأدت التأخيرات في عمليات التملك وإعداد)٦٣(.االنتقالية
االستراتيجية التي دعت إلى تنفيذ عمليات إعادة إعمار مهمة يقودها مدنيون  بدا أن) ٦٤(.البرنامج

  .، لم تجد سوى تمويل لثالث أو أربعة عمليات تقريبًا٢٠٠٦ مدن على األقل، في صيف ٩في 
  

تسبب بتباطؤات متقطعة في برامج االنتقال الهش إلى وسيلة جديدة لتحقيق مساعدات سريعة، 
وفي الوقت نفسه، آانت عملية . ذات أداء عالي ممولة من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

توظيف الموظفين وإيجاد التمويل لفرق إعادة إعمار المحافظات قد أدت إلى تأخير النشر الكامل 
، ولكن "ة القومية للنصر في العراقاالستراتيجي"آان البيت األبيض قد أصدر آتاب . لهذه الفرق

وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية لم يستطيعا السير ُقدمًا في استراتيجية 
.  لم يكن نقص القدرة إّال جزءًا من المشكلة)٦٥(.الموصوفة فيها" البناء-االمتالك-اإلزالة"

إذا آان يجب أن يتخذ الجيش األميرآي فالخالفات آانت متواصلة بين مستشاري الرئيس حول ما 
  )٦٦(.مقاربة مختلفة بالنسبة إلى مكافحة التمرد
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، فاقم ضعفًا هيكليًا في برنامج إعادة "البناء-االمتالك-اإلزالة"التنفيذ الجزئي الستراتيجية 

 وعلى الرغم من ان قدرة الواليات المتحدة على القيام بتدخل سريع، وفي مواضع محددة. اإلعمار
عبر مشاريع ممولة من جانب برنامج االستجابة الطارئة للقائد ومكتب المبادرات االنتقالية آان 
باستطاعتها إعطاء نتائج فورية، فان الفائدة من التنمية الطويلة األمد وجهود تنمية القدرات التي 

  .كي تظهرآان من روادها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، آثيرًا ما احتاجت إلى سنوات ل
  

آانت أمرًا محسوسًا للغاية في المحافظات التي تشهد " على المدى المتوسط"الحاجة إلى تدخالت 
اللواء آريستشان شومبر، احتياطيًا . عنفًا مثل االنبار، حيث آانت تجري عمليات مكافحة التمرد

اقتصادي لقيادة مشاة في جولته الثانية في تلك المحافظة السنية العنيفة، آان يخدم آضابط ارتباط 
لم يَر شومبر فائدة من مواصلة . منذ جولته األولى، آان الوضع قد تفاقم بشكل مؤلم. البحرية

إذا آانت لم تصلح في "قال شومبر، . مقاربات إعادة إعمار آانت قد فشلت سابقًا في المحافظات
لبرامج الحالية، اقترح نوع من وبدًال من ا". السابق فإن القيام بالمزيد من هذه المقاربات لن ينفع

. التدخل يقع خارج ترآيز صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني على إنشاء البنى التحتية
لقاحات للمواشي، بذور للتوزيع، وتمويل لبناء " نحتاج إلى خطط عمل للمجتمع األهلي"

 االنبار المتوقفة عن ، قال شومبر، ومشاريع تؤدي إلى انطالق سريع لمصانع ومزارع"المساآن
 تستطيع برامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية توفير بعض من هذه االحتياجات، لكن )٦٧(.العمل

  .العمل في تلك المحافظة آان محفوفًا بمخاطر شديدة في معظمه
  

فالمستشارين في السفارة، بمن فيهم عدة أشخاص آانوا . تواجدت حواجز أخرى على الطريق
 لسياسات السوق الحرة لسلطة االئتالف المؤقتة، رفضوا دعم طلبات شومبر، وهو الذي مهندسين

ُصدم شومبر، باالعتماد . آان قد عمل في حياته المدنية آمصرفي استثمار في وول ستريت
المتواصل للسفارة على آليات السوق لبعث االنتعاش في محافظة جعل العنف فيها السوق 

 تكن المرة األولى التي قاوم فيها مستشارو السفارة المشاريع القصيرة لم. مستحيلة" الطبيعية"
آما أدى انسحاب . األمد، التي لم يعتقدوا انها قد تكون من الحوافز المساعدة للنمو الطويل األمد

مكتب المبادرات االنتقالية من العراق إلى المزيد من عجز الجهود التي بذلها شومبر لتحقيق 
أي من يقول ان . " وسياسية تفي باحتياجات العراق وتدعم حملة مكافحة التمردأرباح اقتصادية

  )٦٨(.، قال شومبر"يحصلون على ما نحتاج إليه فانه لم يكن يسمع) الجنود(
  

  إهمال الزراعة
آان شومبر صائبًا بان الحظ ان برامج إعادة اإلعمار الممولة من الواليات المتحدة أهملت قطاع 

رغم من ان الزراعة آانت ثاني اآبر نشاط اقتصادي للبالد، مع إمكانية تشغيل ما الزراعة على ال
لكن القانون التكميلي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار .  بالمئة من السكان٣٠ إلى ٢٥يقدر ب 

 وفي نهاية المطاف تراجعت سلطة )٦٩(.٢٠٠٣العراق لم يمول أية برامج زراعية في العام 
سياستها األولية وأوآلت مهمة إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعمل االئتالف المؤقتة عن 

وبعد مرور ثالثة سنوات، آانت ال تزال مستويات النشاط فيها . مع وزارة الزراعة لتطوير خطة
مشروع إعادة إعمار وتنمية الزراعة "، آانت األداة األولى ال تزال ٢٠٠٦في العام . منخفضة
 آانت قد أطلقته الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بخمسة ماليين دوالر في شهر الذي" في العراق

 وخالل إعادة البرمجة التي أجراها صندوق إغاثة وإعادة )٧٠(.٢٠٠٣أآتوبر، /تشرين األول
، زاد السفير نيغروبونتي تمويل البرنامج ٢٠٠٤نوفمبر /إعمار العراق الثاني في تشرين الثاني

 دوالرات فقط لكل ٣دوالر، ولكن حتى هذا لم يمثل اآثر من استثمار قيمته  مليون ٧٢إلى 
  )٧١(.عراقي
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في أعقاب عقود من التخطيط المرآزي غير الفّعال واالستثمار المنقوص المنهجي في سنوات 
حكم صدام، واجهت المستشارين قرارات صعبة لكي يجعلوا من االستثمارات الزراعية 

آان آخر ضخ آبير للتكنولوجيا الحديثة الزراعية قد حدث في . بعد ما يمكناألميرآية تتمدد إلى ا
 مليون دوالر، آان جزء منها ٨٠٠أواخر الثمانينيات، عندما باعت الواليات المتحدة سلع بقيمة 

 منذ ذلك الحين، واإلنتاج الزراعي آان ينهار )٧٢(.رزمة مساعدات لدعم حرب العراق ضد إيران
ت الري المتداعية وشح موارد المياه او آذلك الملوحة العالية التي تؤثر على بمعظمه بسبب شبكا

، انخفض اإلنتاج ٢٠٠٤وبحلول العام .  بالمئة من األراضي الصالحة للزراعة في العراق٧٥
  )٧٣(.الزراعي إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب

  
وم بتنفيذ برنامج الوآالة األميرآية المقاول الذي يق" دفيلوبمنت ألتراناتيفز انكوربورايتد"شرآة 

، يدعو إلى إجراءات لخلق ٢٠٠٤أبريل /للتنمية الدولية الزراعي، أصدرت تقييمًا في نيسان
 الخطة الرئيسية، التي جرى )٧٤(.وظائف قصيرة األمد بالتزامن مع إصالح زراعي طويل األمد

مرحلتين ترآز على الموارد وضعها بالتعاون مع وزارة الزراعة، دعت إلى عملية إنعاش من 
آانت زيادة توفير المدخالت الزراعية من بين أهم اإلجراءات . المادية والبشرية والمؤسساتية

، لم يتمكن المزارعون من محافظات إقليم ٢٠٠٣ففي شتاء العام . الحاسمة القصيرة األمد
 آانت )٧٥(.اجونها بالمئة من أسمدة النيتروجين التي يحت٨آردستان، من الوصول إّال إلى 

المبيدات والبذور، والديزل لآلليات، وقطع الغيار ضرورية للمساعدة في تحفيز اإلنتاج وإعادة 
ساعد تمويل إعانة بمئتي . بناء السوق المحلية للقمح والمحاصيل األخرى ذات القيمة العالية

. ه االدخاالت الزراعيةمليون دوالر من األموال العراقية بعهدة وزارة المالية، في شراء بعض هذ
  .آما وآان هناك تخطيط لتحسين الثروة الحيوانية التي تشمل الدواجن واألغنام آأولوية

  
إضافة إلى هذه اإلجراءات القصيرة األمد، بدأت أيضًا إصالحات أساسية، بما فيها استصالح 

وآالة وآانت لخطة ال. األراضي ومصادر المياه وخصخصة المزارع التي تملكها الدولة
األميرآية للتنمية الدولية تصورًا بان وزارة الزراعة سوف تتحول من دورها التاريخي آمدير 

وآانت وزارة الزراعة . لإلنتاج إلى هيئة تنظيمية تسّهل نشوء اقتصاد زراعي في سوق حّرة
نمية األميرآية منخرطة هي أيضًا في المساعدة في تحديث قاعدة العلوم الزراعية العراقية وفي ت

، قامت مجموعة من الجامعات ٢٠٠٦في العام . قدرة البالد على المشارآة في التجارة اإلقليمية
األميرآية بالمساعدة في إعادة إصالح مناهج الجامعة العراقية المعتمدة في تدريب المزارعين 

 عملوا آما قدمت وزارة الزراعة األميرآية مجموعة من المستشارين الذين. واألطباء البيطريين
ومع ذلك، لم يكن هناك . في السفارة، ووزارة الزراعة العراقية وفرق إعادة إعمار المحافظات

  )٧٦(.٢٠٠٦سوى مستشارين زراعيين ضمن ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بنهاية العام 
  

،  عندما أقفل البرنامج، ظهرت نتائج البرنامج الزراعي للوآالة ٢٠٠٦بحلول نهاية العام 
 آالف جّرار زراعي، وسّلم ٣فقد ساعد على تصليح : رآية للتنمية الدولية على أنها مشجعةاألمي
 عيادة طب بيطري إلى ٧٠ آالف طن من بذور القمح إلى مرفق تخزين في الموصل، وأعاد ٤

 إضافة إلى ذلك آان قد بدأ التخطيط ألمد )٧٧(. آلة تنظيف للبذور١٦٩حالتها التشغيلية، ووزع 
 انضمت وزارة المياه إلى وزارة الزراعة لتطوير مقاربة متكاملة لالستصالح فقد: أطول

 وآانت هناك تمويالت من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق )٧٨(.األراضي وموارد المياه
الثاني لمشاريع المياه والري التي ساهمت في قطاع الزراعة، آما جاءت إنفاقات أصغر من 

  . للقائد وبرامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية األخرىبرنامج االستجابة الطارئة
  

وعلى اإلجمال، رغم ان هذا لم يكن آافيًا لتحويل القطاع الزراعي العراقي المرهق إلى نظام 
يرتكز على السوق قادر على إنتاج ما يكفي للحاجة المحلية والمنافسة في السوق اإلقليمية وحتى 
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تثمرت بشكل أآبر، فإن الفشل في تسليم خدمات أساسية موثوقة لدعم لو ان الواليات المتحدة اس
فعلى سبيل المثال، آانت عمليات تربية الدواجن . الزراعة آان سيقوض المزارع التجارية

. التجارية، تتطلب تغذية مستقرة بالطاقة الكهربائية إليصال الكتاآيت إلى عمر أربعة أسابيع
لممكن تحمل آلفتها آانا أيضًا حاسمين لتشغيل مضخات ري فوجود الكهرباء ووقود الديزل ا

 ومثلها مثل القطاعات االقتصادية العراقية األخرى، آان القطاع )٧٩(.حقول المحاصيل الزراعية
  .الزراعي بحاجة إلى التحديث والخدمات األساسية التي تقدمها الدولة في العادة

  
 مليون ٣٤٣، مبلغ ٢٠٠٧مايو /ية الدولية، في أيارلهذه األسباب، قدمت الوآالة األميرآية للتنم

، موجهًا نحو تنمية األعمال الزراعية "إنماء"دوالر لبرنامج تحديث مدته ثالث سنوات تحت اسم 
 يهدف البرنامج إلى إنشاء روابط اقوى بين المزارعين وقطاع األعمال )٨٠(.واألسواق الزراعية

سيعملون بشكل " إنماء"منفذو برنامج . لي والدوليالزراعية، واألسواق، على الصعيدين المح
وثيق مع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ويواصلوا برامج نقل التكنولوجيا والتحديث التي آانت قد 

آانت هذه مقاربة جريئة نظرًا لقدرة القطاع، باستثناء آونه . بدأت عبر الجهود الزراعية الباآرة
  .شومبر وجنوده في االنبارأتى متأخرًا عدة سنوات بالنسبة ل

  
  إيقاف قوات األمن العراقية على رجليها

آما في العديد من قطاعات إعادة اإلعمار األخرى، فقد تحول االستثمار في الزراعة إلى 
آان جزء من المقاربة . استثمارات في الحاجات األآثر إلحاحًا، أي قوات األمن العراقية

راء الجعفري والقوات المتعددة الجنسيات في العراق في األميرآية، التي أعلنها رئيس الوز
، ان تنقل المسؤوليات األمنية إلى العراقيين من خالل عملية تعرف باسم، ٢٠٠٥يونيو /حزيران

 أعلن الرئيس بوش االستراتيجية بإيجاز في )٨١(. (PIC) السيطرة العراقية على المحافظات
مع وقوف العراقيين على "بوضوح موجز، قال الرئيس . ٢٠٠٥يونيو /خطاب في حزيران

  )٨٢(".أرجلهم سوف نقف نحن جانبًا 
  

مع الترآيز الجديد على نقل المسؤوليات األمنية، تخطى صندوق قوات األمن العراقية صندوق 
تخصيصات . إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني آصندوق التمويل األول العمال إعادة اإلعمار

 مليار ١٧٫٩٤مة اإلجمالية في صندوق قوات األمن العراقية إلى  رفعت القي٢٠٠٨العام 
 مليار دوالر آمخصصات من صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٤٫٩٧ وبالترافق مع مبلغ )٨٣(.دوالر

العراق، يكون اإلنفاق على قوات األمن العراقية اآبر من إنفاق الواليات المتحدة على آافة 
  )٨٤( .القطاعات األخرى مجتمعة



  *٢٥الفصل * 

 *٢٨٠*  

  
  ).بماليين الدوالرات(مخصصات صندوق قوات األمن العراقية 

  
  المبلغ  القانون العام  التخصيص

قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، الحرب 
  .٢٠٠٥العالمية على اإلرهاب وإغاثة تسونامي، 

 
PL. 109-13 

٥،٣٩١$  

قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، الحرب 
  ٢٠٠٦اإلرهاب وإزالة آثار اإلعصار، العالمية على 

 
P.L. 109-234  

٣،٠٠٧$  

   ٢٠٠٧قانون مخصصات وزارة الدفاع، 
P.L. 109-289  

١،٧٠٠$  

قانون مخصصات جهوزية الجنود االميرآيين، رعاية 
قدامى المحاربين، وإزالة آثار إعصار آاترينا، ومحاسبة 

  ٢٠٠٧العراق، 

 
P.L. 110-28 

  

٣،٨٤٢$  

   ٢٠٠٨لمدمجة، قانون مخصصات ا
P.L. 110-161  

١،٥٠٠$  

   ٢٠٠٨قانون مخصصات المدمجة التكميلية، 
P.L. 110-252  

٢،٥٠٠$  

  $١٧،٩٤٠    المجموع
  .٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢٦المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى الكونغرس األميرآي، : المصدر

  
  

صندوق قوات األمن العراقية  ات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسياستخدمت 
(ISFF)إضافة إلى ذلك، خدم اآثر من .  لتنظيم وتدريب وتجهيز واستدامة قوات األمن العراقية
 موظف أميرآي في ِفَرق االنتقال لدى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، وآانوا عاشوا ٤٠٠٠

 ذلك استثمارًا ضخمًا للموارد انتج قوة جديدة شكل. وعملوا وقاتلوا إلى جانب الكتائب العراقية
عشرات األلوف من رجال الشرطة والجنود تم تدريبهم، . مثيرة لإلعجاب، على الورق على األقل

  )٨٥(. مرفق١٢٠٠وتم بناء اآثر من 
  

بالرغم من إنفاق الواليات المتحدة للموارد البشرية والمالية، آانت القوات العراقية بمعظمها غير 
آانوا، إلى حٍد آبير، عرضة للهجمات . ٢٠٠٦رة على احتواء العنف المتصاعد في العام قاد

الطائفية والمتمردين وآانوا منتشرين بشكل موسع جدًا، وبأعداد اقل نسبة إلى نصيب الفرد 
الواحد من قوات األمن بالمقارنة مع العدد المتوفر في البلدان األخرى التي تواجه تحديات 

 خالل سنة ونصف من تاريخ تفجير سامراء، بلغ عدد من لقوا مصرعهم من رجال )٨٦(.مماثلة
الشرطة والجيش العراقيين ثالثة أضعاف عدد الذين لقوا مصرعهم من قوات التحالف في 

  )٨٧(.العراق
  

فالجنود ورجال الشرطة . الصراع الطائفي الذي يكبل العراق، انعكس إلى داخل الحكومة أيضًا
بالنسبة إلى الكثيرين، . ن السهل عليهم إخفاء هويتهم الطائفية أثناء قيامهم بالعملوالقضاة لم يك

آما اعتمدت الشرطة . فان الوالء للطائفة او القبيلة آان منافسًا لالستعداد لخدمة الدولة العراقية
والجيش أيضًا على دعم مجموعة من المؤسسات، التي لم تكن بعد مؤهلة إلدارة مختلف القوات 

  .هي تواجه التمردو
  

، لم تكن أية محافظة قد بلغت درجة االستقرار المطلوب من اجل ٢٠٠٦يونيو /بحلول حزيران
 التواريخ المستهدفة لعملية السيطرة )٨٨(.البدء بنقل السيطرة على المحافظات إلى العراقيين

نهاية العام ب. العراقية على المحافظات ُأّجلت خمس مرات خالل السنة ونصف السنة التالية



 * إعادة اإلعمار وسط العنف الطائفي *

 *٢٨١*  

 محافظة، وثالثة من هذه المحافظات التي ١٨ محافظات فقط من اصل ٩، تّم رفع اليد عن ٢٠٠٧
  )٨٩(.رفعت اليد عنها آانت منذ فترة طويلة تحت السيطرة الكردية بحكم األمر الواقع

  
  وزارة الدفاع

لعراقية، وعلى آانت وزارة الدفاع واحدة من الوزارات األفضل عمًال نسبيًا ضمن الحكومة ا
 الجيش العراقي آكل، بأي حال، آان يعمل )٩٠(.الرغم من انها أيضًا عانت من تفشي الفساد

بمستوى متدٍن في عدد من المجاالت الرئيسية، تمامًا في الوقت الذي آان العراق بأمس الحاجة 
 تنفيذ لم يكن هناك إال بضعة وحدات عسكرية في جهوزية عمالنية وقادرة على. إلى خدماته

  .مهمات إلى جانب القوات األميرآية او بمفردها
  

نظام المشتريات والتعاقد، الذي وصف بالبيزنطي واتهم بالفساد، آان يعني ان الجيش افتقر إلى 
البنادق، والدروع الجسدية، وأجهزة االتصال، العربات الالزمة جميعها للقضاء على الميليشيات 

  .ه، والذين آانوا أنفسهم يمتلكون أسلحة ثقيلة في آثير من األحيانوالمتمردين الذين آانوا يقاتلون
  

، تحولت المسؤولية الرسمية لبناء القدرة في وزارتي الدفاع ٢٠٠٥أآتوبر /في تشرين األول
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في والداخلية، من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق إلى 

 (CPATT) فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة للتحول الذي بدأ مع إنشاء  تصديقًاالعراق
وللمساعدة في . ٢٠٠٤ في العام  (CMATT)فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالفو

األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في تنمية قدرات العراق تجهيز جيشه بنفسه، وضعت القيادة 
 مستشارًا، معظمهم من المقاولين المدنيين، لمساعدة القيادة ٦٨ميدان فريق من  في الالعراق

إضافة إلى ذلك، عمل فريق انتقالي في مرآز القيادة المشترك يتألف من . المدنية لهذه الوزارة
 موظفًا تقريبًا، معظمهم من المقاولين، مع ضباط الجيش العراقي لتحسين القيادة والسيطرة، ٥٠

 آان الهدف من الفريقين اإلشراف على تعليم زمالئهم )٩١(.تجهيز القوات الناشئةولتدريب و
  .العراقيين وفي الوقت نفسه العمل على تقوية القدرات داخل الوزارة

  
فكانت هناك، أوًال، محاولة لتجاوز نظام المشتريات . أدى عمل هذين الفريقين إلى نتائج مختلطة

إرباك "ت استخدام نظام مبيعات الجيش األميرآي األجنبية إلى العراقي بأآمله، ولكن أدت محاوال
 مليار ١٫٧ومن اصل . ، آما وصفه قائد آبير في الجيش األميرآي"قومي للواليات المتحدة

، لم يصل سوى مبلغ ٢٠٠٦دوالر على شكل امتالآات قامت بها الحكومة العراقية في العام 
. ، قال الفريق أول مارتن إي"لقد أغرقنا النظام") ٩٢(.٢٠٠٧ مليون دوالر بحلول منتصف ٣٠٠

مرت فترة من الوقت آان . "األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقدمبسي قائد القيادة 
وبالطبع، فإن . لدينا فيها ضابط مكتبي واحد في وزارة الدفاع األميرآية لمراقبة حسابات العراق

ومع أن التسليمات تحسنت، في نهاية المطاف، فقد ". ن ينجحذلك العمل لم يكن من الممكن له أ
أدت التأخيرات غير المتوقعة في النظام األميرآي إلى تضييق الخناق على القوات العراقية في 

  .فترة حرجة
  

األمنية االنتقالية ، آانت سلطة االئتالف المؤقتة او القيادة ٢٠٠٦أآتوبر /بحلول تشرين األول
 اعُتبر أنه )٩٤(. ألف فرد في وزارة الدفاع١١٥ قد دربا اآثر من  في العراق،تالمتعددة الجنسيا

 آتيبة من آتائب الجيش العراقي ومن آتائب العمليات الخاصة، قادرة على العمل ٩٢ـصبح هناك 
 بدأت هذه )٩٥(.٢٠٠٥يوليو / مرات منذ تموز٤، وهذه زيادة بنسبة "في القيادة"بشكل مستقل او 

وفي . في العديد من أجزاء العراق" مل بتزايد المسؤولية األمنية لمناطق رئيسيةتتح"الوحدات 
، أصبحت محافظة ذي قار المحافظة الثانية التي تحولت إلى نظام السيطرة ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول



  *٢٥الفصل * 

 *٢٨٢*  

 أم أهم حاالت القصور المستمرة، فكانت لوجستيات قوات األمن )٩٦(.العراقية على المحافظات
  .تها على االستدامةالعراقية وقدرا

  
آما حاول مستشارو التحالف العثور على حلول أطول أمدًا، بما فيها ترآيب نظام جديد لإلدارة 

وآما حصل مع الجهود غير الناجحة لترآيب لإلدارة المالية على مستوى . المالية والمحاسبة
ناسبًا للقوانين والخبرات الحكومة آلها في وزارة المالية، فان تصميم نظام وزارة الدافع لم يكن م

 تجاوزت االنفاقات ٢٠٠٧ ومع ذلك، تحسنت لوجستيات القدرة ببطء، وبحلول العام )٩٨(.العراقية
 )٩٩(.العراقية على خدماتها األمنية تلك التي تقوم بها الحكومة األميرآية

  
  وزارة الداخلية

 التناحر الطائفي، وآانت آانت انقسامات الشرطة العراقية شديدة  حتى أآثر من الجيش بسبب
آانت تجزئة تدريبات الشرطة التي تم تحديدها في مراجعات . أيضًا ُمكبلة بسبب الضعف اإلداري

القيادة األمنية ، التي انتقدت عدم تماسك المدربين المدنيين، ومستشاري ٢٠٠٥البرنامج في العام 
 لق المتعدد الجنسيات في العراقالفي، و (MNSTC-I) االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

(MNC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات  واعتمدت )١٠٠ (. قد تمت معالجتها جزئيًا
، واصبح "بعام الشرطة "٢٠٠٦ برنامج تدريب من ثالث مراحل، وتمت تسمية العام في العراق

وسوف يجري .  العراقية بعد التخرجبموجبه المزيد من القوات األميرآية يعملون بإرشاد الشرطة
 موظف عسكري، ضمن ِفَرق تدريب ٢٢٥٠ مقاول لوزارة الخارجية و٧٥٠نشر ما مجموعه 

  )١٠١(.الشرطة

  

 فريق انتقالي تابع لقوات التحالف بين أفراد ١٦٠، آان يجول ٢٠٠٦أغسطس /بحلول آب
 )١٠٢(.ة الوطنية العراقية فريق إضافي مع الشرط٣٨الشرطة العراقية في الميدان، بينما عمل 

وآانت . وأضيفت إلى مقرر التدريب دروس تعّلم آشف المفجرين االنتحاريين للمجندين الجدد
أيضًا قد تحسنت تدريجيًا عملية جمع االستخبارات المحلية، وهو عنصر مهم لحملة مكافحة 

ين لمراقبة أآثر من  لم يصبح لدى التحالف عدد آاٍف من الموظف٢٠٠٦التمرد، غير أنه في العام 
 مرآز للشرطة ٢٠٠وبقي هناك .  مرآز آشرطة موجودين عبر أنحاء العراق١٢٠٠ربع 

   )١٠٣(.معتبرين خطرين جدًا لقيام موظفين أميرآيين حتى بزيارة أي منها

  

. ومثلها مثل الجيش، آانت الشرطة العراقية مدعومة من وزارة لم تكن بحالة عمالنية آليًا بعد
، آما وصفها " طبقة من الفئات المتناحرة١١برميل البارود المؤلف من "خلية،  أو وزارة الدا

 وآانت أيضًا موقعًا رئيسيًا للتنافس )١٠٤(.بعضهم، آان ُينظر اليها على أنها حاٍم للمصالح الشيعية
فكل من األحزاب السياسية، والمجموعات الدينية، والقبائل، والعائالت، . الداخلي الشيعي

أصبحت . ء في الحكومة، آان يكافح لبسط سلطته على القوى األخرى في المحافظاتوأعضا
وفي أوقات . الوزارة معروفة بالسوء لتمييزها الطائفي على مستوى ممارسات التوظيف لديها

  )١٠٥(."معينة آان هناك تمييز في الدفع اعتمادًا على اإلثنية
  

بيان جبر، .  بإدماج الميليشيات الشيعية في قواتهابعد تفجير سامراء، عجلت قيادة وزارة الداخلية
، وبعد ذلك ٢٠٠٦مايو / إلى أيار٢٠٠٥أبريل /الذي شغل منصب وزير الداخلية من نيسان

منصب وزير المالية، عّين أعضاء في منظمة بدر، الجناح العسكري لحزب المجلس األعلى 
ر من اللغط حول الشرطة الوطنية وترآز الكثي. للثورة اإلسالمية، في مناصب وزارية رئيسية

في .  بالمئة من أفرادها٨٥العراقية، وهي قوة النخبة لمكافحة اإلرهاب التي آان الشيعة يشكلون 
، تورطت وحدات من الشرطة بفضيحة التعذيب في السجون، ورفضت المجتمعات ٢٠٠٥العام 

  )١٠٦(.ل التابعة للميليشيات الشيعةالسنية بعنف الشرطة الوطنية، النها رأت فيها امتدادًا لفرق القت



 * إعادة اإلعمار وسط العنف الطائفي *

 *٢٨٣*  

  
 ٩ من اصل ٧جواد البوالني، الذي خلف الجبر في وزارة الداخلية، أقال بنهاية المطاف قادة 

 آتيبة للشرطة الوطنية، وحتى هذا، فشل في الحد ٢٦ من اصل ١٧ألوية للشرطة الوطنية وقادة 
شرطة الوطنية مكتظة بالتأثيرات وتبين لمراجعة ُأجريت الحقًا، ان ال. من التسلل الطائفي

الطائفية، إلى درجة ان المراجعة اقترحت بان يصار إلى حل هذه القوة آلها، وهذا اقتراح لم يأخذ 
به الجنرال بيتريوس، الذي رأى ان هذه القوة قابلة إلعادة االنقاذ، البوالني نفسه لم ينجح إال 

لداخلية من مدينة الصدر جعل التجول هناك إن قرب وزارة ا. جزئيًا في اإلمساك بزمام األمور
ففي أغلب األيام، آان البوالني يدير الوزارة من مكتب قريب خارج . ُيشكِّل خطرًا استثنائيًا
وآان العديد من المسؤولين قد اغتيلوا وهم في طريقهم للعمل، مما دفع العديد . المنطقة الخضراء

  )١٠٧(.منهم للنوم في مكاتبهم
  

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة تحقيق القدرة ضمن وزارة الداخلية، قامت للمساعدة في 
ودفعت األخطار مسؤولي التحالف .  شخصًا٩٠ بتجميع فريق انتقالي من الجنسيات في العراق

وبالرغم من . للتجول داخل الوزارة وهم يرتدون سترات واقية مع مرافقين مدججين بالسالح
 بالمئة من االحتياجات المقدرة، لكن آانت ٨٠ و٧٠صلت إلى آعدل توفير المعدات التي و

رجال الشرطة غير المدربين جيدًا الذين . الشرطة، مثل الجيش، تفتقر تكرارًا إلى التسليح الكافي
يقومون بدوريات في شاحنات لينة الجوانب يحملون بنادق الكالشينكوف ومسدسات لم يستطيعوا 

القذائف الصاروخية ومدافع الهاون التي تستخدمها الميليشيات المهاجمة مضاهاة األسلحة الثقيلة و
. وآما هي الحال في وزارة الدفاع، فان تنفيذ الموازنة في وزارة الداخلية آان مشكلة دائمة. أبدًا

 مسؤولية تنمية القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقفبعد سنتين من تحمل 
  )١٠٨(. مليار دوالر من غير إنفاق٣قي ثلث موازنة الوزارة البالغة القدرات، ب

  
التنافس الطائفي والصراع المفتوح على السلطة بين المحافظات والسلطة المرآزية، آثيرًا ما آان 

فعند انتقال سلطة توظيف الشرطة إلى المحافظات، قام شيوخ . السبب ألداء الشرطة الضعيف
أثيرًا متزايدًا على الحكومات المحلية، وأدخلوا أعضاء قبائلهم في قوائم القبائل، الذين سلطوا ت

ومع انه آان من المتوقع، وآثيرًا من المفيد للشرطة ان تعكس الصفة الطائفية لألحياء . الرواتب
التي تقوم فيها بدورياتها، بقيت الرواتب تحت سيطرة الوزارة المرآزية، مما فتح الباب أمام 

وقد فاقم األمور اآثر وجود نظام منفصل للمجندين الجدد، فبدًال من . وء المعاملةالمحسوبية وس
دفع الرواتب عبر نظام رواتب وزارة الداخلية، آان يجري توزيع الرواتب على يد قادة الشرطة 

" الموظفون األشباح"آان . في المحافظات، التي تمدهم وزارة المالية باألموال بشكل مباشر
  )١٠٩(.ممصدر قلق دائ

  
جاءت البداية األولى لمحاوالت فحص أفراد الشرطة وتخليص النظام من الطائفية والفساد، عن 

، والتي ازدادت اآلن تقدمًا وتعقيدًا اآثر من أي ٢٠٠٥طريق إنشاء لجان التأهيل في أوائل العام 
ت، التي  آانت اللجان تخضع المجندين الجدد إلى فحص لشبكة العين والبصما)١١٠(.وقت مضى

آانت نتائجها تقارن بقواعد بيانات المجرمين والذي أتاح إجراء تدقيق اآثر صرامة لقوائم 
، حصلت عمليات تطهير لقوات الشرطة، عندما آانت ٢٠٠٧ و٢٠٠٦وطيلة العامين . الرواتب

إرادة السلطات السياسية المحلية تتغلب على السلطة القسرية للفصائل المتناحرة المسيطرة على 
  )١١١(.قوات الشرطة

  
القيادة وجدت مراجعة ان تولي . آان المحى العسكري للشرطة يثير القلق بصورة متزايدة أيضًا

 قيادة عملية تدريب الشرطة هّمش عن غير قصد األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
. راقيين مهارات الشرطةمستشاري الشرطة المدنيين، الذين آانوا في الموقع األفضل لتعليم الع



  *٢٥الفصل * 

 *٢٨٤*  

آان مدربو المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وفرض تطبيق القانون، اآبر سنًا، وبالتالي اآثر 
 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاحترامًا بحسب الثقافة العراقية، من جنود 

 فرض تطبيق القانون مع خبرة في وآانوا أيضًا خبراء في. الذين شكلوا ِفَرق تدريب الشرطة
. تمثلت المشكلة بعدم القدرة على وضع أعداد آافية منهم في الميدان. أعمال الشرطة المدنية

 آالف من ٦ طلبت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقوعلى الرغم من ان قيادة 
 من ٩٠٠سنة ونصف من حادثة سامراء، بعد . هؤالء، فلم يوافق الكونغرس إال على ألف واحد

، اشرفوا على قوة ٢٠٠٧وبحلول عام .  فرد عسكري٣٥٠٠هؤالء آانوا في العراق مع حوالي 
 )١١٢(.٥٠ إلى ١ ألف عنصر، أي بنسبة ٢٣٠شرطة تتألف من 

 

  توسيع برامج حكم القانون
شرعي العراقي إلى من ترقيم القانون ال" حكم القانون"تتراوح األنشطة المندرجة تحت عنوان 

حتى ان إيصال زيت الوقود إلى مولدات . تدريب القضاة، وتوفير أمن المحاآم وبناء السجون
بنهاية العام . الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء وإنارة غرفة المحكمة، آانت جزءًا من المهمة

عالقة باألمن  مليون دوالر لبرامج لها ٤٠٠، آانت الواليات المتحدة قد صرفت اآثر من ٢٠٠٥
 مليون من هذا المبلغ إلى مشاريع البناء ٣٠٠وبالقانون، باستثناء تدريب الشرطة، وقد ذهب 

  )١١٣(. مليون إلى بناء القدرات١٠٠و
  

أدى العدد الكبير من الوآاالت وقنوات التمويل المختلفة المنخرطة في نشاطات حكم القانون إلى 
آان يأتي تمويل المستشارين القانونيين المقيمين من . حصول آل أنواع التعقيدات البيروقراطية

واعتمد . وزارة العدل األميرآية عبر مكتب مكافحة المخدرات وشؤون فرض تطبيق القانون
المسؤولون العسكريون، المشرفون على المحتجزين، على تمويالت السجون التي آانت تحت 

ين آانوا مسؤولين عن فرق إعادة إعمار سيطرة السفارة، واستخدم موظفو وزارة الخارجية، الذ
آان التنسيق .  لدعم المحاآم(CERP)المحافظات، تمويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  .بمثابة تحٍد مستمر لدى العراقيين واألميرآيين على حد سواء
  

 عام له ، لكن لم تجِر تسمية منسق٢٠٠٥أسس السفير خليلزاد فريق مهمة حكم القانون في العام 
 بتفويض سلطة حقيقية لهذا ٢٠٠٧ولم يقم السفير آروآر، إال في العام . ٢٠٠٦حتى العام 
آنا أحيانًا أسوأ أعداء أنفسنا ألننا لم نكلم بعضنا البعض ولم ننسق مع بعضنا ." المنصب
 هم وآان العراقيون. )١١٤(قال جيمس سنتيللي، المنسق الثالث لحكم القانون لدى السفارة" البعض،

الدولي صندوق من أجل تعزيز تكامل الشرطة، والمحاآم، والسجون سهل ال. أيضا غير منّظمين
 لجنة التكامل العراقية، التي آانت تضم وزيري الداخلية لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونل

نت  وآا)١١٥(.٢٠٠٥يوليو / تموز٢٦والعدل ورئيس المحكمة العليا، والتي اجتمعت ألول مرة في 
هناك لجنة ثانية، هي اللجنة الوزارية لحكم القانون والسجون، قد بدأت باالجتماعات في العام 

آانت المرة األولى التي أجلس فيها على نفس . " بمشارآة أوسع للوزراء العراقيين٢٠٠٧
وتكلموا  عن هذه , الطاولة مع وزير العدل، ووآاالت عراقية منخرطة في مسألة حكم القانون

 )١١٦(.آما قال سنتيللي" ائل،المس
  

آان للمجهود بأآمله أجزاء متحرآة، أآبرها آلها آانت المحكمة الجنائية المرآزية العراقية، التي 
  آان. ُأنشئت أصال على يد سلطة االئتالف المؤقتة لمقاضاة قضايا اإلرهاب والفساد

اقع آمنة في أنحاء العراق، لكن  هيئة محلفين تعمل في مو١٢للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
 عالجت المحاآم الجنائية المرآزية العراقية ٢٠٠٦خالل العام . معظم العمل آان يجري في بغداد

                )١١٧(. قضية تمرد شهريًا١١٨

  



 * إعادة اإلعمار وسط العنف الطائفي *

 *٢٨٥*  

جاء الدعم لعدد من القضايا الرفيعة المستوى من فريق عمل الجرائم الكبرى، وهو فريق مؤلف 
 مترجمين، وقد ٥ ضابط عراقي إضافة إلى ١١يرآي لفرض تطبيق القانون و عميل أم١٢من 

  )١١٨(.٢٠٠٥ و٢٠٠٤تشكل بعد سلسلة من التفجيرات التي لم يتم التحقيق فيها في العامين 
  

آانت معالجة قضايا المحتجزين، سواء آان قد جرى توقيفهم على يد القوات األميرآية أو 
من السيئ احتجاز شخص في السجن لمدة . "في عنق الزجاجةالسلطات العراقية، مسألة عالقة 

غير أن عملية جمع القضاة، وملفات القضايا مع . ، قال سنتيللي" شهرًا من دون أن يراه قاٍض١٨
المحتجزين لسماع األحكام التي قد تحكم بإطالق السراح أو استمرار السجن، آانت ُتشكِّل جهدًا 

. طور للعقوبات مؤلف من سجون والمعتقالت، جزءًا من المشكلة وآان غياب نظام مت)١١٩(.هائًال
تضمن  التصميم األولي من جانب  شرآة بارسونز، مقاول التصميم والبناء لمجمعات السجون 

الكبرى في الناصرية وخان بني سعد، ترآيب أجهزة لتكييف الهواء، وهو ترف لم يستطيع تحمل 
 هذه المجمعات مشيدة بحسب المعايير األميرآية بدًال من آلفته سوى القليل من العراقيين، وآانت

النظرية العراقية للعقوبات إلى أن تكون السجون أقل راحة من "تدعو . القواعد الشرق أوسطية
هناك "آان . هذا ما تبين في مراجعة أجرتها وزارة الخارجية األميرآية". منازل المسجونين

  )١٢٠(".آبة لدى مغادرة األميرآيين العراقاحتمال بأن ُتفصل مكيفات الهواء المر

   
 خلق فعليًا مستوين (CCCI)االستثمار األميرآي الكبير في المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 

العدالة "، قال سنتيللي، وأضاف، "بالنسبة للمواطن العراقي العادي. "من نظام القضاء العراقي
فبدًال من ذلك، آان الناس يتطلقون، . ة المرآزية العراقيةاليومية لم تكن تؤخذ في المحاآم الجنائي

آانت الواليات ) ١٢١(.ويتقاضون، ويحلون مشاآلهم القانونية األخرى في محاآم المحافظات
المتحدة َترى على أنها استثمرت بشدة في المحاآم الجنائية المرآزية العراقية التي خدمت 

ة قضايا اإلرهاب، في حين لم تفعل إال القليل للمحاآم مصالحها القومية الخاصة حيث تمت ُمقاضا
لقد هيأنا نظام القضاء العراقي الستخدامنا الخاص و . "التي يلجأ إليها العراقيون أآثر من غيرها

، قال ستيفان أندرسون، مستشار قانوني مقيم لدى فريق "ترآنا العراقيين العاديين مع ال شيء
 العراقي العادي يعتبر أن محاآم المحاآم الجنائية )١٢٢(.ي بغداد ف(PRT)إعادة إعمار المحافظات 

  .قال قاٍض سابق" نسميها محاآم البوتمكن"إننا . نالمرآزية العراقية هي صنيعة األمريكيي
  

في المحاآم التي آان يسعى العراقي العادي فيها إلى العدالة، ترآت البيئة غير اآلمنة أثرها على 
 العراق اإلسالمية، المنظمة التي تظلل مجموعات من المتمردين، آانت دولة. الجهاز القضائي

  .تقوم بهجمات مستمرة على مباني المحاآم العراقية
  

يقوم آبير القضاة في محكمة استئناف حي الرصافة، باالحتفاظ برصاصات في منفضة السجائر، 
فخالفًا . مباني المحاآم نفسها وقد امتد هذا الخطر إلى أبعد من )١٢٤(.آانت قد ُأطلقت على مكتبه

لوضع قضاة المحاآم الجنائية المرآزية العراقية، الذين آانوا يعيشون في منازل آمنة في المنطقة 
الخضراء أو في مجمعات حكم القانون األميرآية المحمية، فإن معظم القضاة العراقيين آانوا 

 في أماآن مثل الدورة، القضاة يعيشون. "يعيشون في منازلهم الخاصة من دون حماية
وعليهم الذهاب إلى منازلهم في الليل والعيش بين "، قال سناتيللي، و أضاف، "والكاظمية

   )١٢٥(."هذا أمر صعب ألي آان...مجتمعات األهلية األخرى حيث يكونوا دون حماية
  

ي سابق قّدر قاٍض عراق. قد يكون تعّرض القضاة للخطر قد هّز قدرتهم على إصدار أحكام نزيهة
 قرارات في نظام المحاآم العام تتم صياغتها على أساس اعتبارات غير ١٠ من أصل ٩أن  

قضائية، بمقابل أربعة حتى سبعة من عشرة أحكام في محاآم المحاآم الجنائية المرآزية العراقية، 
   )١٢٦(.وآال النسبتان غير مقبولتان في المعايير الغربية



  *٢٥الفصل * 
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 الممارسات القضائية بظل حكم صدام، و لكن بعد الغزو تغير تحول الفساد آان دائمًا جزءًا من

هي من أجل البقاء على قيد الحياة، والمحافظة على . "العامل المحفز من المال إلى األمن
  )١٢٧(".أن المحاآم تعمل لكن النظام ال يعمل"والنتيجة هي . ، قال قاٍض سابق"المنصب

  

  السياسة تجاه العراق في أزمة
لبالد تتعافى، بشكل طفيف، بأي حال، خالل بداية عهد السفير خليلزاد، لكن العنف بدأت ا
وبحلول خريف العام . الذي تسارع بعد تفجير سامراء، ما لبث أن مزق البالد من جديد, الطائفي
فاالنتشار المتوقف لِفَرق إعادة . ، دخلت السياسة األميرآية المّتبعة في العراق بأزمة٢٠٠٦

-االمتالك-اإلزالة"حافظات وبطء تحقيق جهود االستقرار المرّآز قّوض استراتيجية إعمار الم
محاولة آياريللي استخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلنشاءات ما . للرئيس" البناء

لم تستطع بمفردها التعويض عن النقص في األداء في صندوق إغاثة " بالخطوة األخيرة"يسمى 
فقد برزت تحديات ضخمة في بناء القدرات واالستدامة، ولكن . مار العراق الثانيوإعادة إع

فالبرامج التي بدا أنها تعمل ) ١٢٨(.الجهود الالزمة لمواجهة هذه التحديات لم تكن قد تمت صياغتها
 فالعنف الطائفي آان. بنجاح لم تكن منتشرة إّال بنسبة قليلة عبر أنحاء البالد التي مزقتها الحرب

بعد يوم من ) ١٢٩(.يتصاعد وينتج عنه أآثر من ألف عراقي قتيل على أيدي مواطنيهم آل شهر
. ، أعلن البيت األبيض استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد٢٠٠٦انتخابات الكونغرس في العام 

الرجل الذي اشرف على تخطيط وإدارة الحرب ألآثر من ثالث سنوات، والذي عارض سياسات 
تّم استبداله بالوزير روبرت غيتس، الذي أدار المخابرات المرآزية . ألبيض األخيرةالبيت ا

آان غيتس يعمل حينذاك على مراجعة الحزبيين للسياسة .  في أوائل التسعينيات(CIA)األميرآية 
األميرآية في العراق، التي قادها وزير الخارجية األسبق جيمس بايكر وعضو الكونغرس األسبق 

  )١٣٠(.ونلي هاملت
  

تم السماح لمجموعة دراسة العراق، بتكليف من الكونغرس، وبترحيب من البيت األبيض، 
 استباقًا )١٣١(.بالوصول في نهاية المطاف إلى آل المعلومات االستخبارية المتعلقة بالعراق

. دي. إلصدار تقرير المجموعة وبتوجيه من الرئيس، بدأ معاون مستشار األمن القومي جاي
وآان رؤساء هيئة األرآان المشترآة قد أجروا تقييمهم . تش مراجعة للخيارات العراقيةآراو

وتراوحت المخططات التي آانت تدرس . الخاص، آما فعل عدد من مؤسسات الفكر في واشنطن
  )١٣٢(.من االنسحاب الكامل إلى زيادة آبيرة في القوات

  
، واعتبر بان متابعة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦صدر تقرير مجموعة دراسة العراق في 

 توصية، ٧٩تناولت توصيات المجموعة، التي بلغ عددها . المسار الحالي سيؤدي إلى الفشل
المسائل الجيوسياسية، والدينامية : الطيف الكامل لمسائل السياسة األميرآية المتعبة في العراق
  .ي تقوم بمساعدة الحكومة العراقيةالسياسية القائمة في العراق، وأداء المؤسسات األميرآية الت

  
أحد أهم هذه المعالم، . من أجل حل مسألة العنف الطائفي، وضعت مجموعة الدراسة معالم محددة

آان اجراء انتخابات محلية لكسر احتكار تقديم الخدمات، الذي مارسه ما سماه أحد المسؤولين 
 دعت مجموعة )١٣٣(.ات العراقية، التي أدارت معظم حكومات المحافظ"بديكتاتورية الشيعة"

الدراسة أيضًا إلى إعادة تنظيم مسؤوليات قوات األمن وتغيير دور الواليات المتحدة إلى تدريب 
واعتبر  عدد . وتجهيز الجيش العراقي بحيث تتمكن الجيوش األميرآية من البدء باالنسحاب

دعت .  انه غير مناسباألربعة آالف جندي أميرآي الذين يخدمون في العراق بهذا الدور
  )١٣٤(. ألف٢٠ آالف إلى ١٠مجموعة الدراسة إلى زيادة هذا العدد إلى ما مجموعه 

  



 * إعادة اإلعمار وسط العنف الطائفي *

 *٢٨٧*  

من اجل جعل الحكومة العراقية جاهزة لالنتقال إلى االعتماد على النفس، اقترحت مجموعة 
قدرات  مليارات دوالر سنويًا للترآيز على تنمية ال٥الدراسة مساعدة اقتصادية إضافية بقيمة 

وانتقدت مجموعة الدراسة أيضًا التنسيق الضعيف بين الوآالة األميرآية . وخلق فرص العمل
بانه ال توجد خطوط "وجاء في التقرير أيضًا . للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع

، وأوصى بإعادة إصالح شاملة لجهود "واضحة تحدد من هو المسؤول عن إعادة اإلعمار
يات المتحدة، داعيًا إلى تعيين منّسق إلعادة اإلعمار يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس الوال

آما دعا أيضًا . األميرآي، ويخّول السفير تقديم التمويل أو إلغاؤه على أساس آل مشروع بمفرده
  )١٣٥(.إلى ان تتولى وزارة العدل األميرآية إدارة برامج حكم القانون

  
-اإلزالة"ن مجموعة دراسة العراق، لم تقدر آليًا فعالية استراتيجية اعتبر بعض المراقين ا

، او ما يمكن ان تحققه من زيادة لقوة الجيوش، وبدًال من ذلك، وافقت على تفكير "البناء-االمتالك
 سوف يعود األمر للرئيس )١٣٦(".نقل المسؤولية إلى العراقيين"الجنرال آيسي ومؤيدي مقاربة 

  .تراتيجيات العسكرية المتنافسة، وبنهاية العام، قد يتخذ البيت األبيض قرارهللتقرير بين االس
  

  .االنتقال من خليلزاد إلى آروآر-نظرة عامة عن الخدمات األساسية
  

االنتقال إلى   بعد الغزو  قبل الغزو  المقياس
سلطة االئتالف 

  المؤقتة

عهد 
  نيغروبونتي

  عهد خليلزاد

  إنتاج الكهرباء 
  بالميغا واط  

٣،٤٧٥  ٤،٢٦٢  ٣،٦٢١  ٧١١  ٤،٠٧٥  

  إنتاج النفط
  مليون برميل باليوم  

١٫٩٥  ٢٫١٣  ٢٫١٦  ٠٫٣٠  ٢٫٥٨  

  قوات األمن العراقي
  جنود ورجال  

    شرطة

٧،٠٠٠  ١،٣٠٠،٠٠٠  
٩،٠٠٠  

٣٢٨،٧٠٠  ١٧١،٣٠٠  ٨٧،٠٠٠  

  االتصاالت
  مشترآو الهاتف  

     الثابت
    مشترآو الهاتف 

  الجوال/  الخليوي

  
٨٣٣،٠٠  

  
٨٠،٠٠٠  

  
٠  
  
٠  

  
٧٩١،٠٠٠  

  
٤٦١،٠٠٠  

  
٩٩٨،٠٠٠  

  
٢،٤٢٢،٠٠٠  

  

  
١،١١١،٠٠٠  

  
٨،٧٢٠،٠٠٠  

  الخسائر البشرية
القتلى من القوات   

  األميرآية
   مقاولين مدنيين

     مدنيين أميرآيين
     مدنيين عراقيين

  
  
-  
-  
-  
-  

  
  

١٣٩  
١  
٩  

٧،٤١٣  

  
  

٨٦٢  
٤٦  
٥٢  

١٦،٨٤٨  

  
  

١،٧٤٥  
٢١٧  
١١٣  

٢٩،١٥٥  

  
  

٣،٢٤٨  
٩١٦  
٢٢٤  

٧٢،٨٥٨  

مليارات (الكلفة المالية 
  )الدوالرات

  التمويل األميرآي 
   التمويل العراقي
   التمويل الدولي

   التمويل اإلجمالي

  
  
-  
-  
-  
-  

  
  

٣٫٤٥$  
٠٫٠٠$  
٠٫٠٠$  
٣٫٤٥$  

  
  

٢٢٫٩٣$  
١٦٫٠٠$  
١٣٫٦٠$  
٥٢٫٥٣$  

  
  

٢٩٫٢١$  
٢١٫٠٣$  
١٣٫٨٧$  
٦٤٫١١$  

  
  

٣٦٫٩٦$  
٣٧٫٢٧$  
١٥٫٢٠$  
٨٩٫٤٣$  

  



  *٢٥الفصل * 

 *٢٨٨*  

 تسبب تأخر إنجاز المشاريع وتزايد الكلفة األمنية، بالحد من تحسن تقديم خالل عهد خليلزاد،
لم تدم آثيرًا الزيادات في اإلنتاج التي تحققت في عهد نيغروبونتي، خاصة . الخدمات األساسية

ودفعت هجمات المتمردين والنقص الحاصل في الوقود، مستويات . في قطاعي الكهرباء والنفط
 إلى االنخفاض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب، وأصبحت فترات معدل توليد الكهرباء

، مسببة ٢٠٠٦وازدادت الهجمات على البنية التحية في العام . انقطاع الكهرباء شائعة من جديد
  )١٣٨(.٢٠٠٧مارس / ميغا واط بحلول آذار٣٤٧٥هبوط إنتاج الكهرباء إلى معدل يومي بلغ 

  
 بالمئة من ٣٠ إلى ١٠فكان يجري تحويل نسبة . د والتهريبواصل قطاع النفط تخبطه في الفسا

 ومع ان قدرة قطاع )١٣٩(.الوقود المكرر إلى السوق السوداء، او يتم تهريبها إلى خارج العراق
النفط آانت قد قدرت بثالث ماليين برميل في اليوم، لم ينتج العراق إال مليوني برميل باليوم 

  )١٤٠(.٢٠٠٦ و٢٠٠٥خالل العامين 

  



 *٢٨٩*  

  ٢٦الفصل 
  الطفرة المدنية المفاجئة

  
آانت البالد على وشك .  سنة سيئة٢٠٠٦سنة آانت 
 ٢٠٠٧جاءت سنة .  واقتصاديًا وأمنيًا، سياسيًااالنهيار

زال يال ف. ال زالت هناك تحديات هائلةو. بتحسينات
 ُمشاطرةالعراقيون يكافحون مع أسئلة أساسية حول آيفية 

لقد .  والتغّلب على ماضيهمهمباختالفاتقبول الالسلطة و
االندفاعية العسكرية  –غّيرات في إستراتيجيتنا تساعدت ال
 هو نحو ما في تغيير الدينامية في العراق -األميرآية 

  *.أفضل 
  

  رالسفير ريان آروآ
  ) الوقت الحاضر– ٢٠٠٧( لدى العراق الواليات المتحدةسفير 

  
  

، ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٠لجديدة للعراق في ا آشف الرئيس بوش النقاب عن اإلستراتيجية
 من المنطقة ةبعد يوم من قتال ضاٍر اندلع في بغداد في شارع حيفا، على بعد ألف يارد

أآثر " ةطفر"عن  أعلن الرئيس ، ففي خطاب ُأذيع على شاشات التلفزيون القومية)١(.الخضراء
 آان الترآيز الجديد )٢(.أرجاء البالد جندي ستكون مهمتهم األولية خفض العنف في ٢٠،٠٠٠من 

 القادة العراقيين من ُيمّكن سوف طائفين وقف العنف الأعلى أمن المدنيين مبني على فكرة 
عند إتمامها، آتيبتين من مشاة أو الطفرة  سوف ُتضيف هذه الزيادة )٣(. إلى المصالحةالتوصل

  )٤(.فظة بغدادالبحرية في محافظة األنبار وخمس ألوية من الجيش في محا
  

 الِفَرق األحياء في المدن على يد إعماررافقه ترآيز ُمكثف على إعادة زيادة عدد الجنود سوف ُي
 وعن طريق توسيع برنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ،المدنية والعسكرية المشترآة

(USAID) .للقواتأعلن الرئيس ان ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة  (ePRTs)  ستكون أصغر
مزيد السوف ُيضاف آما .  ِفَرق األلوية القتاليةضمنباشرة سوف تضع خبراء التنمية ُمحجمًا و

ضاعف ُتسوف " ةالطفرة المدني "ه هذ)٥(".التقليدية" (PRTs)من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
دهم عدد مستشاري إعادة اإلعمار الذين يخدمون داخل المنطقة الخضراء، مما سيرفع عد

  .)٦(. القوات تعزيز بدء خبير بحلول نهاية تسعة أشهر من٧٠٠اإلجمالي إلى 
  
  
  

_________________  
شهادة أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية . السفير رايان آروآر، سفير الواليات المتحدة لدى العراق* 

  .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٠ولجنة الخدمات المسلحة، 



  *٢٦الفصل * 

 *٢٩٠*  

  
 التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية الذي عمل عبر (CSP)المجتمع األهلي برنامج استقرار 

مع القوات المدنية أو العسكرية األميرآية، القليل من المشارآة الظاهرية وسطاء عراقيين مع 
مشاريع فيض من  البرنامج يقّدم وسوف )٧(.سوف ُيوّسع للعمل مع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

منح الهبات ت، ونفاياتف عماًال غير ماهرين لجمع ال توّظالصغيرة لألحياء العراقيةحتية تالبنى ال
 وسوف يكون األمر )٨(.م التدريب المهني وبرامج الشبابقّدتلتنشيط مشاريع األعمال الصغيرة، و

 جيرتف مجرى تسارع العنف الذي تلى ب لقللقيام جميع المعنيين في المساعدة بالعملقاربة بمثابة ُم
  )٩(.سامراء

  
  إستراتيجية عسكرية جديدة

 ١٢ للقوات األميرآية من المرحلي إمكانية االنسحاب ت أّجلة األميرآية العسكري"الطفرة"خطة 
، إال ان لمجموعة دراسة العراقاألداء معالم ومع ان الخطة ضمت العديد من .  شهرًا١٨إلى 

دراسة  مجموعة طلبلمنصرف، وعن الخطة حادت عن سياسة الجنرال جورج آيسي، القائد ا
فعلى غرار العديد من أعضاء المجموعة، آان آيسي يرى في . )١٠(. لالنسحاب التدريجيالعراق

 ُمعّوقًا لحل مشاآل العراق األساسية السياسية واألمنية، االقتحامي عنصرًاالحضور األميرآي 
  )١١(. تسليم سريع للقوات العراقيةُيناصروآان بالتالي 

  
 الجنرال ديفيد ،، سّمى الرئيس وثّبت مجلس الشيوخ باإلجماعة األميرآية العسكريالطفرةيذ لتنف
بعد آان بيتريوس . (MNF-I’s)تريوس قائدًا جديدًا للقوات المتعددة الجنسيات في العراق يب

التي و، ٢٠٠٥ سنة (MNSTC-I)قيادته القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
 يقوم  في الموصلئة الواحدة بعد المالمحمولة جوًا للفرقة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣تبعت قيادته سنة 

لجيش وسالح مشاة البحرية الخاص بمقاومة التمرد منذ حرب التعليمات ل أول تنقيح ِلُكتّيب بإدارة
لك دعت العقيدة الُمعّدلة إلى استخدام متزايد للقوات لحماية السكان حتى ولو عّرض ذ. فيتنام

وجاء في العقيدة أيضًا ان الترآيز على تحسين نوعية الحياة .  أآبر جراء الهجماترالجنود لمخاط
 األحياء السكنيةوضع الجنود في تمن إ )١٢(.ساعد في تحويل السكان ضد المتمردينمن شأنه ان ُي

 قائم علىال، ٢٠٠٥ الذي بدأ سنة ، قتالية صغيرة وتعزيز الدوريات سوف يقلب االتجاهمراآزفي 
لتعليم تكتيك الرد على التمرد، و )١٣(.تعزيز الحضور األميرآي في قواعد عمالنية أمامية آبيرة

 ٤٠٠ مع جاءت آاملة في فورت إروين في آاليفورنيا، وهميةشّيد الجيش األميرآي قرية عراقية 
وقوات  ،مون العربية  ويلعبون دور المتمردين، وأصحاب المتاجرلرجل من أصول عربية يتك

، هدفت إلى يةتقليدالدبابات الخدم أصًال لمعارك الدورة التدريبية التي نظمت في مرفق اسُت. األمن
 )١٤(.واجه الجنود خالل الدوريات في العراقيي سوف ذزق الأإعطاء صورة طبق األصل عن الم

ي حول ن يحضر الضباط الذين يتناوبون في العراق الُمقّرر الدراسأ أيضًا العسكريينوقرر 
  )١٥(".COINبأآاديمية "مقاومة التمرد، والمعروف 

  
. ، بعد انقضاء شهر على خطاب الرئيس٢٠٠٧فبراير / شباط١٠احتفال تغيير القيادة جرى في 

جنرال  المتعدد الجنسيات في العراق، الالفيلقبعدها بأربعة أيام، قّدم الجنرال بيتريوس وقائد 
 الطفرةان تنفيذ يمصورة للرئيس بوش تظهر آيف ينورنو، ثماني شرائح يأودي. تيريموند 
.  لخطة بغداد األمنية حّيز التنفيذ الثالثتكرارالتريوس بسرعة ي وضع ب)١٦(.ة األميرآيةالعسكري

بحلول و.  جندي أميرآي جديد قد وصلوا إلى العاصمة٢٧٠٠فبراير، آان /بحلول نهاية شباط
 جندي ٦٠٠ و٤٠٠ بين لقيام ما ما يكفي أي، ١٦،٧٠٠يونيو، وصل هذا العدد إلى /حزيران

  )١٧(. حسب هذه الخطةتّم تحديدهضمان آل حي أمني في مقاتل 
  



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٢٩١*  

 في  التحالفقواتقائد  جو ِفل، الجنرال القائدنت من تنفيذ إستراتيجية وصفها  القوات مّكاتزياد
ألمن اوقوات سوف تواصل القوات األميرآية . " البناء- االحتفاظ-اإلزالة"بغداد، على انها 

بعد . دربة جيدًاالعراقية القادرة، االحتفاظ باألراضي بدًال من تسليمها إلى قوات عراقية غير ُم
 حكومية لالستخدام  بعمليات تنظيف إلخراج المتمردين، عثر الجنود على منازل ومباٍنمقيامه

 تعبرها فقط الدوريات  هكذا حضورًا دائمًا في الضواحي التي آانتاآمخافر قتالية أمامية، وأنشأو
 بعد إرساء األمن بقليل جاء سالح الهندسة في الجيش األميرآي )١٨(.بصورة عرضية

(USACE) أيضًا ية العسكرت القواتوعزز  )١٩(.إلعادة تأهيل خدمات المياه والكهرباء 
ياء بغداد آان العديد من أح. اإلجراءات القائمة للرقابة على السكان لفصل األحياء الشيعية والسنية

ثالثة ل ممتدًاآان أطولها و بسالسل متعددة من جدران الخرسانة بعلو اثنتي عشر قدمًا، ًاُمطّوق
   )٢٠(.أميال

  
أيضًا ُمكّونًا أساسيًا في " العناصر القابلة للمصالحة"تهم خطة الحملة آان التفاوض مع من سّم

القبائل السنية في األنبار جارية،  آانت إعادة اصطفاف )٢١(.تكثيف الطفرة العسكرية األميرآية
 وفعل ، تحدث معهم السفير خليلزاد بهدوء طيلة أشهروآان قد. لمن ُيمسك بهوالؤها جاهز و

لقد بدا اآلن ان االستياء الشعبي من تكتيك القاعدة . سالح مشاة البحرية الشيء نفسه طيلة سنوات
 إلى صوغ تحالف من قيادتهميمكن قد  ،ليديةالمتيازات القبلية التقل إلى جانب انتهاآاتها ،الوحشي

  .مع االئتالف
  

في إحدى أغرب القصص الحربية، آانت ِفَرق العمليات الخاصة الصغيرة تواآب الفريق أول 
 مفاوضات حفظ السالم مع الجيش آان مطلعًا علىغريم المب، الضابط البريطاني الذي 

آان الرد على مبادرة المب، التي . التمردالجمهوري اإليرلندي، إلى اجتماعات سرية مع قادة 
تريوس ومستشاروه لتوسيع إستراتيجية االرتباط هذه يتحرك ب. تريوس، واعدًايبدأت قبل وصول ب

تفضلوا بالدخول . "عن طريق ترك قادة األلوية والكتائب يتصلون بالمتمردين في مناطقهم
 شكلت )٢٢(. المميز لذلكآان العنوان، "حّال لذلك وأوجدوا ،دعونا نتحدث عما سوف يتطلب ذلكو

 وأالقبائل السنية في آخر األمر قوات أمنية ُممولة من الواليات المتحدة ُعرفت بمجالس الصحوة، 
 ذات شأن سيساهمون أيضًا بصورة وجميع هؤالء ، أو أبناء العراق،المواطنين المحليين المعنيين

وف تؤسس مجموعات مماثلة داخل بعض ، سوالحقًا. ة األميرآية العسكريالطفرةفي نجاح 
  .المجتمعات الشيعية

  
  إستراتيجية جديدة إلعادة اإلعمار

حل السفير رايان آروآر، العالم الكبير .  قيادة دبلوماسية جديدةة األميرآية العسكريأطلقت الطفرة
في بشؤون العالم العربي في وزارة الخارجية، محل زلماي خليلزاد آسفير للواليات المتحدة 

ن خدم آسفير لدى سوريا أسبق لكروآر و. عند تعيينه، آان آروآر سفيرًا لدى باآستان. العراق
 شملت تجربته السابقة في العراق إقامة هناك في أواخر السبعينات من القرن  آماوالكويت ولبنان

 )٢٣(.لحكملنظام ا آمدير ٢٠٠٣ سنة (CPA)الماضي، ودورة قصيرة مع سلطة االئتالف المؤقتة 
السفير تيموثي آارني آُمنّسق لالنتقال االقتصادي في بتعيين  وزير الخارجية أيضًا قامتو

. )٢٤(. سلطة شؤون وإعادة اإلعمار واالقتصادلترسيخ مرآزيةالعراق، وهو منصب جديد صمم 
 (ORHA)آان آارني الدبلوماسي القديم، قد خدم مع مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

، لكنه غادر العراق، آما فعل آروآر، بعد وقت قصير من تسّلم السفير بريمر ٢٠٠٣ سنة
  )٢٥(.مهامه

  
تريوس ليجد يوصل ب.  أبطأ في التجّسدة األميرآيللطفرةآانت العناصر الدبلوماسية واالقتصادية 

فحسب . مجموعة من برامج إعادة اإلعمار تسير في معظمها بصورة مستقلة الواحد عن اآلخر



  *٢٦الفصل * 

 *٢٩٢*  

محشوة برامج "بارات مستشاره االقتصادي، العقيد مايكل ِميز، آانت إعادة اإلعمار عبارة عن ع
لها منطقها و عينةمخصصات ُمعّينة وخطوط إشراف ذات أغراض ممؤلفة من  في أنبوب موقد

كافة األسباب القانونية ل "والذي لو آان يتمان تصنيف التمويل والسلطات آ".  بهاالخاص
تخصيص آبيرة في لسفير قدرة  اوألجنرال القائد ا لم يكن لدى آان يعني انه نه فإ،"الصحيحة
فعله آقائد أن ما آنت إ. " إلى الكونغرسبين البرامج المتنافسة دون العودة أوًالفي ما الموارد 

سرعة ت  االستجابة المطلوبة هي التقّدم بآان. "شرح ِميزآما ، "آان الشّد على آل هذه الحبال
 )٢٦(".كل هذه األشياءل بالنسبةلى األمام  إآاملة

 

 ٢٠٠٨آافة تيارات التمويل ُمثبّتة إلى حين تمرير الكونغرس لألموال التكميلية لسنة وجود  عم
  عمليات إعادة ُتدار بها التي آانتةتريوس على الطريقي، رّآز آروآر وب٢٠٠٧الحقًا في ربيع 

 جمع السفير.  ينظرون إلى مهمتهميين آان العسكراإلعمار بالتناغم مع العمليات القتالية وآيف
 مجموعة من المستشارين من ذوي الخبرات الواسعة في مقاومة التمرد والعلوم السياسية، والقائد

بعد فترة دراسية، أوصيا قي . (JSAT)  اإلستراتيجي المشتركقييمأطلقا عليها اسم فريق الت
 في أداةسوف تستخدم آل . ف آافة خطوط العملياتإبريل، بان تصبح التسوية السياسية هد/نيسان

 بما في ذلك استخدام القوة، ولكن أيضًا المفاوضات السياسية والمساعدات ،ترسانة االئتالف
 ذلك عجز عن التوصل إلى رغم آون. المتقاتلة لتشجيع التسويات بين المجموعات ،االقتصادية

ن يمتد إلى أرجاء أطالق النار يمكن بالتالي مصالحة حقيقية لكنه أدى، على األقل، إلى وقف إل
  )٢٧(.العراق

  
 قييمتطّورت خطة الحملة الحقًا على قاعدة عدة أفكار جديدة مندمجة في تقرير فريق الت

في .  سوف ُترشد أعمال القادة وموظفي إعادة اإلعمار التي(JSAT)اإلستراتيجي المشترك 
. لعراقيين لالنتقال إلى الحكم الذاتي آنشاط ُمنفصلخطة الحملة السابقة، آان ُينظر إلى إعداد ا

الزمًا في آل  فيها أمرًا ُمىتريوس، لكنه رأي بالنسبة لبت المرحلة االنتقالية هدفًا مستقبليًا هامًاظّل
إذا آان العراقيون غير قادرين على عمل " شرح ِميز، آان  آماالقياس الجديد،. خط من العملية

 يومًا، لكن ٣٠ يومًا بدًال من ٦٠األفضل هو مشروع يأخذ ". "عله نحنذلك، ربما يجب ان ال نف
 غير ان )٢٨(".بإمكان عملياتهم دعمه] و[يسهر العراقيون على استدامته ويقوم به مدير عراقي 

 جاذبية طفيفة في ا سوى يكون له التريوس فهموا ان الحوافز االقتصادية سوفيمستشاري ب
ثني للمناطق نادرًا اإلتطهير اللذين يقتلون ألسباب سياسية أو ألجل األشخاص ا. "مذهبيالنزاع ال

  )٢٩(.، جاء في مذآرة إلى الجنرال القائد"ما سوف يوقفون القتال بسبب فرص عمل جديدة
  

بالنسبة للسياسة عمومًا، آّنا نواصل العمل . "تريوسي بقييموافق السفير آارني إلى حد آبير على ت
لقد ذهلت عندما َعِلمت ان العراقيين لم يكونوا على "قال، مضيفًا، " يةدون مشارآة عراقية آاف

لقد قام "، ٢٠٠٣بدأت المشكلة، في نظر آارني، سنة ". استعداد لقبول أعداد هائلة من المشاريع
ن دمرنا أ بعد ُقدمًاالتمّرد ألن العراقيين لم يكونوا تمامًا معنا في الجهود الرامية إلى السير بالبالد 

 د، آان القرار األخير اآلن  تمامًا بيقييمهفوفقًا لت. ٢٠٠٨ سنة  فيقال" ام صدام حسيننظ
 اننا قادرين على التصرف وهو ،لقد انتهينا أساسًا في الموقع الذي نحن فيه اليوم. "العراقيين

ن نكون أخلصين مما آان يجب  ُمآمرشدينآدرع وعلى تقديم الموارد، لكننا مقبولين أقل بكثير 
ينم عن هذا موقف "وأضاف . ، قال آارني"منذ البدايةلنا مستشارين آيما لو أخذنا العراقيين ف

  )٣٠(".قرارات العراقيين السيئةألخطار ن ي ألننا ُمعرضضعف آبير
  

إعادة و عن غياب المشارآة العراقية، تحّرآت السفارة لتنسيق آافة األعمال االقتصادية للتعويض
لوزراء برهام صالح، ووزير التخطيط علي بابان، ووزير المالية بيان اإلعمار مع نائب رئيس ا

فضل ما في أ مستشار األمن القومي ُموّفق الربيعي، انهم سوف يفعلون ، ومعهقال الثالثي. جبر



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٢٩٣*  

نفق حكومات ن ُتأوسعهم لضمان ان تستخدم الوزارات العراقية موازناتها الرأسمالية، و
 سوف يكون ذلك خطوة هامة تجاه االعتماد الذاتي )٣١(.المحافظات األموال المخصصة لها

  .قريب المنالأصبح يبدو اآلن انه آان المالي، األمر الذي 
  

، وأموال ٢٠٠٦بين الموازنات الوزارية القائمة، ومنح الحكومة المرآزية للمحافظات سنة 
 ٥أآثر من "، آان لدى العراقيين ٢٠٠٧ازنة العراقية لسنة خطوط المواد للمحافظات في المو

لقد أصبح إنفاق هذه األموال العراقية معلمًا سياسيًا أساسيًا في نظر ". مليارات دوالر لإلنفاق
ن في إنفاق موازنتهم ون أو غير راغبوإذا ظل العراقيون غير قادر. "المشترعين األميرآيين

 أية أسباب تدعو آونغرس الواليات المتحدة ، هناك، بكل تأآيدقىتبالرأسمالية االستثمارية، لن 
  )٣٢(. قال آارني،"لتخصيص األموال للعراق

  
 االندفاع  ان يأخذظرونتتريوس وآروآر ومستشاروهم ال يزالون ينيفي أواخر الربيع، آان ب

 ان ، إال٢٠٠٧فبراير /تريوس وصل إلى بغداد في مطلع شباطيصحيح ان ب. االقتصادي شكله
فالسفير آروآر لم يتولَّ واجباته آرئيس .  في وقت متأخر أآثرلم تظهر إّالباقي القيادة المدنية 

 أما الفريق الذي انتقاه آروآر الستالم المراآز األساسية في )٣٣(.مارس/ آذار٢٩بعثة لغاية 
سيق بين الوصول المتعاقب أعاق التن. السفارة، فقد وصل بعد هذا التاريخ، في بداية الصيف

 على الجانب ة األميرآية العسكريالطفرةالقيادتين العسكرية والمدنية وأبطأ تطبيق سياسة 
  )٣٤(.المدني

  
فقد فوجئ آارني . التأخير في نشر الموظفين المدنيين العاديين زاد من إبطاء العملية االنتقالية

آما آانت الحال سنة تمامًا  ٢٠٠٧عندما وجد انه آان من الصعب اإلتيان بالناس إلى العراق سنة 
لجأ آارني إلى توظيف نائبه آمقاول عندما آانت وزارة الخارجية عاجزة عن إضافته . ٢٠٠٣

 لن نكون. "، قال آارني"متصلبة الشرايينعملية التوظيف . "إلى جداول األجور بسرعة
قل من ستة لعراق إذا آّنا ال نستطيع توظيف الناس في أبخصوص اُمستجيبين لسياسة الرئيس 

  .)٣٥(".أسابيع
  

لية التي خصصها الكونغرس للسنة المالية يفاألموال التكم. زاد تباطؤ التمويل في تعقيد األمور
 تخفيف أنشطتهاجبرة البرامج على مدة أطول من المعتاد، ُمخالل  إلى العراق لم تصل ٢٠٠٦
التكميلي القانون ل المتضمنة في فمنذ تاريخ إعطاء الكونغرس اإلذن بإنفاقها، أخذت األموا. مؤقتًا
 عند جمع ذلك مع الوقت األطول مما آان متوقعًا )٣٦(. يومًا لتصرف في العراق٢١٨ و ٦٢بين 

ن ضمان إ. "أثار آل ذلك هامة جدًا االندفاع االقتصادي في البالد، آانت جعلللمقاولين المرتبط ب
 لهما هو ضروري، ب للقيام  الالزمةاردان يكون للمنظمات غير تلك التابعة لوزارة الدفاع المو

   )٣٧(.تريوس الحقًايقال ب "،أهمية آبيرة جدًا
  

  إعادة اإلعمارمرافقة 
في الوقت الذي آانت الخطة األمنية لبغداد توضع موضع التنفيذ، بدأت ِفَرق إعادة اإلعمار 

 في أرجاء اه الوصول إلى مراآز(PRT)  إعادة إعمار المحافظات  وِفَرق(ePRT)  المرافقة
  آل بالتوفير إلى  ثالث موجات من موظفي ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتتقومسوف . العراق

 الرؤيا األصلية التي ُعرضت قبل بذلكموظفين ُمكرسين من خبراء التنمية، محققين تقريبًا لواء 
زارة فيليب زيليكو، مستشار و. أودييرنو ود تي ريموندالجنرالسنتين تقريبًا من ِقَبل 

 مسؤولو التي قادها في البداية (ePRT) سوف تساعد ِفَرق إعادة األعمار المرافقة )٣٨(.الخارجية
 ،(USAID)وزارة الخارجية والتي أمّنت الوظائف فيها جزئيًا الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 



  *٢٦الفصل * 

 *٢٩٤*  

من أربعة إلى وجنود االحتياط والمدنيين من وزارة الدفاع، سوف تساعد هذه الِفَرق المؤلفة 
  .ثمانية أشخاص األلوية في مضاعفة مواردها بطرق جديدة

  
فألول . علمًا في جهود إعادة اإلعمار َم(PRT) برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات شكل توسيع

 عسكرية رسمية خبراء إعادة اإلعمار المدنيين من –نت هيكلية مدنية  أربع سنوات، مّكمنذمرة 
التجارب في العالقات .  الحربيتابعوننب مع قادة المناورات الذين آانوا العمل جنبًا إلى ج

في  آانت قد بدأت ٢٠٠٥العسكرية التي شاهد السفير خليلزاد بدايتها غير السهلة سنة  -المدنية 
ترافقة مع األلوية ومع المجتمع العراقي، ورآّزت بنفس فقد أصبحت إعادة اإلعمار ُم. الثبات

  )٣٩(.على إنشاء البنية التحتيةآما  القدرات داخل المؤسسات العراقية الدرجة على بناء
  
 بصورة متزايدة في مهمات إعادة اإلعمار تستخدمبت األلوية التي آانت مواردها الكبيرة رّح

بإمكانك القول عندما . "(ePRTs)وبناء القدرات، رّحبت بوصول ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 
ئيس ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بصدد إنهاء أحكام قائد الكتيبة، ان هذه تدخل، وعندما يكون ر

من جهة ثانية، إذا لم يستطع رئيس ِفَرق إعادة إعمار المحافظات . قال ِميزآما ، "عالقات عظيمة
، فان هذا يعني ان العالقات لم "العثور على الحمام ألنه لم يأت إلى مرآز القيادة مرات آافية

في قدرات الكتائب من قد زادت   أهم من آل ذلك، ان ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة)٤٠(.تتطور
  .الحكومات المحليةمع  التواصل

  
 العثور على أناس ُمنظمين  فيهيمكنك" الكتائب لدىعادية الموظفين المكان في هيكلية ليس هناك 

 شرح الُمقّدم دوغالس ،"روُمدّربين للذهاب لمساعدة الحكومات البلدية وقضايا إعادة اإلعما
فبمساعدة .  القتالي  للكتيبة األولى، في فرقة المشاة األولىالفريقِونتون، الضابط التنفيذي في 

 مع خطط السفارة (CERP)الكتائب في دمج استخدامها ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
الحكومات المحلية وتلك التابعة إلعادة اإلعمار، وربط ِفَرق أعمال الشؤون المدنية بتطوير 

الخدمات " تساعد الكتائب في أخذ (ePRT)للمحافظات، آانت ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 
لقد تطورت الحرب بحيث أصبح إعادة اإلعمار، وعمل ". لتالياألساسية إلى المستوى ا

 الحكم والمكاسب المكاسب في. "تعزز بعضها البعضآلها  واألمن، ،الحكومات المحلية الوظيفي
  )٤١(. قال ِونتون،"في إعادة اإلعمار مترابطة

  
 في البلديات مسؤولين  اليومي مع ال(PRTs)َرق إعادة إعمار المحافظات فاتصاالتِ 

 بخصوص الشؤون العراقية ال يمكن التبّصروالمحافظات سمحت لها باآتساب درجة من 
إننا هنا على . " العراق بطريقة أآثر انفصاًال إليها داخل السفارة التي تعاملت عادة معتوّصلال

، عّلق عضو في "، المشايخ]ين العامينالمدير[األرض، وجهًا لوجه، آل يوم، مع رئيس البلدية، 
رتها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  العالقات التي طّو)٤٢(.(ePRTs)ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 

،  فعاليةتدخالت سوف تكون أآثر أي من القياسبم وأعضاء فريق الشؤون المدنية سمحت له
لقد تعوّدنا . "أخذ القيادة في تبيان الحاجات العراقيةبوتسمح للعراقيين، بدًال من األميرآيين، 

، قال ديفيد أتبّري، ممثل الوآالة األميرآية "١رقم  التنمية هذا هو درس. االستماع إلى العراقيين
الرشيد، في المتواجدة في  (ePRT)رقة إعادة اإلعمار المرافقة  في ف(USAID)للتنمية الدولية 

مكن العثور عليها وأنت تتحدث مع األجوبة على معظم أسئلتك ُي. " في بغداداألحياءأحد أخطر 
  )٤٣(".الناس الذين تعمل معهم

  
  (PRTs)لتسهيل إدارة عالقاتها مع العراقيين، جمع العديد من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

 وألعضاء نمع صور رقمية للمديرين العاميعلى الكمبيوتر " فايسبوآس"وِفَرق الشؤون المدنية 
وقد استخدمت أحيانًا .  ونبذة قصيرة عن حياتهم،الة، وأرقام هواتفهم النّق والمناطقمجالس األحياء



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٢٩٥*  

المشايخ ر العالقات بين جدران تصّوال بيانية بحجم سوم جرى تحديث رفقد. تقنيات متقدمة أآثر
 عمليات وآان يتم تحديثها بحيث تعكس في البلديات، مسؤولينوأعضاء مجالس المحافظات، وال

بسجالت ظت بعض ِفَرق إعادة إعمار المحافظات حتى فواحت. االغتيال والوالءات المتغّيرة 
مالحظات حول مزاجه ال عراقي، بما في ذلك مسؤول لكل لقاء مع قيود مفصلة، مع لألحداث
 أعضاء ِفَرق  على الكمبيوترأعطت تحاليل الشبكة االجتماعيةو )٤٤(.تهات الُممّيزة لشخصيوالصف

 وقدرة أآبر لتمرير ، المجتمع الذي تعمل فيهاتإعادة إعمار المحافظات فكرة أفضل عن تعقيد
 عندما يحصل تناوب الوحدات آل تسعة إلى اثنتي عشر محلهمهذه المعرفة إلى الذين سيحلون 

  .شهرًا
  

 من أي ٢٠٠٧األآثر انتشارًا سنة التي أصبحت  إعادة اإلعمار، اتالقبول والدعم العسكري لمهم
  (PRTs) قّدما أقوى تعزيز لجهود ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ،سنة سابقة من سنوات الحرب

  أثر مضاِعف في تحقيق أهداف إعادة العسكرية األبعد للكتائبالتواصلوالشؤون المدنية وآان 
  :شرح المقدم ِونتون. ة األميرآية العسكريالطفرةاإلعمار الذي آان جزاًء أساسيًا من إستراتيجية 

  
عندما تأتي منظمة غير حكومية وتقول، أريد تأسيس برامج 

 ان لدينا القدرة على إقامة مزارع لألسماك في ونعتقدزراعية، 
عة هل من أحد يعرف مكانًا جيدًا إلقامة مزر. موازاة الفرات

 إلى قادة الكتائب الذين  بالسؤاللألسماك؟ يتوجه قائد الكتيبة
. يتوجهون إلى قادة السرايا، الذين يتوجهون إلى قادة الفصائل

 عشرة آانت هنا.  البياناتتحصل على ساعة ٩٦في خالل و
وبالمناسبة، . هذه أماآن تواجدها. مزارع تاريخية لألسماك

هذه المزرعة ونحن نثق عندنا عالقات مع الرجل الذي يملك 
 قد اسُتخدم آنقطة هنالك آانهذا الذي أيضًا وبالمناسبة . به

بإمكاننا .  إلى هناكواال تذهب.  الهاونإلطالق نيران مدافع
  )٤٥(. المعلوماتوالحصول المنطقة إغراق

  
لنجاح في  السابقة التي قالت ان مفتاح اقييماتفكر بها التآانت هذه بالذات الدينامية التي آانت ُت

التحرآات العسكرية داخل المجتمعات وخبرات التنمية المدنية بين العراق سوف ُيزّوج 
  )٤٦(.المحلية

  
   (PRT)مشاآل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

 داخل المجتمعات التي (ePRTs)التبّصر الواسع الذي اآتسبته ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 
آان أحد أآبر .  إعادة اإلعمار منذ البدايةأصاب بالبالءق الذي ى األضواء على المأزقخدمتها أل
مع األموال المتدفقة، ساد بعض المكاتب الحكومية .  الذي نثق بهَمن تصّور  التمّكن منالتحديات

حيث آانت تدور أعمال "  بالدخانليئةالحجرات الخلفية الم"العراقية جّو من القول المشهور 
حد أر  تذّآ،"حروب النجوم" هو مشهد البار في فيلم  لذلكلُمفّضلوصفي ا. "بغيضة أخالقيًا

مجلس استشاري في [عندما تذهب إلى اجتماع . "(ePRTs)أعضاء ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 
زئيًا لتقسيم ج الشخصيات تجتمع آانت )٤٧(".للشخصياتيكون األمر ُمجّرد استعراض ]  مامنطقة

 منطقتنالقد أصبح رئيس مجلس . "والعسكريينعادة إعمار المحافظات الغنيمة التي وزعتها ِفَرق إ
 )٤٨(.، قال أّتربّري"لحي الرشيد من حيث السيطرة على الموارد) رئيس المافيا(طوني سوبرانو 

 لِفَرق إعادة إعمار  المجلس رئيسيقول، " تنفيذ أشغالكميمكنكم لنسوف تستخدمون مقاولي وإال "
   )٤٩(.(PRT)المحافظات 

  



  *٢٦الفصل * 

 *٢٩٦*  

 العراقيين وبين المقاولين الموظفين عبر برامج إعادة اإلعمار المسؤولين بين الحميمةالعالقات 
اآتشف تدقيق لبرنامج استقرار . ن الصعب التحقق منهامهدر آان الوباالحتيال جذبت مزاعم 

 المجتمعات التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، الذي استخدم بصورة واسعة الوسطاء
العراقيين لتنفيذ مشاريع ذات توظيفات قصيرة األمد، ان أموال البرنامج ربما تم تحويلها إلى 

أي ضابط تنمية، لدى  مخاوف أسوأ آانت هذه )٥٠(.نشاطات الميليشيات في أحد أحياء بغداد
  . ال مّفر منها في دفع مبالغ آبيرة من المال داخل منطقة حرب التيمخاطرآانت الوآذلك 

  
ع ان الحاجة إلى الحفاظ على والء الحكومات المحلية الحديثة العهد ترآت جنود ِفَرق إعادة الواق

، وترآت برامج (CERP)إعمار المحافظات  يستخدمون أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
ت آان.  ُمعّرضة لمغاالة في تسعير المواد والخدمات(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

ِفَرق إعادة إعمار المحافظات والوحدات العسكرية التي تمّرر أموال التنمية وبرنامج االستجابة 
اننا نضخ حوالي مليون دوالر . "تدفع أحيانًا آثيرة أآثر من تكاليف مواد اإلنشاء الطارئة للقائد

ين عبر سوق إننا نبني سوق للمزارع. "قال أتربّري]" للمنطقةالمجلس االستشاري [فقط لتجديد 
أما . انه ُمجّرد ألواح من الخرسانة وسقف من التنك.  عليهالدورة، وُننفق أآثر من مليون دوالر

  )٥١(". دوالر٩٠٠،٠٠٠العقد فيبلغ 
  

التعامل مع وسطاء السلطة المحليين وضع أحيانًا األهداف التنموية الطويلة األمد لِفَرق إعادة 
فمن جهة، آان بإمكان . الفوريةالعسكرية األلوية إعمار المحافظات في تضارب مع حاجات 
 وهي مهارة هامة بالنسبة ،"جعل األمور تحصل"العديد من وسطاء السلطة تحقيق وعودهم 

األلوية التي آانت تلحق بها إصابات لجأت أحيانًا آثيرة و.  همهم األول األمن آانللجنود الذين
  التي تدفع (CERP)ستجابة الطارئة للقائد لمشاريع برنامج اال" المال النقدي السريع"إلى 

غير ان . للعراقيين لتقديم الخدمات التي آان من المفترض ان تقوم بتقديمها البلديات المحلية
  . الذاتيدالعتماتنمية ا جهود أعاق بدًال من المؤسسات العراقية ،استخدام األموال النقدية لالئتالف

  
لنموذجية التي آانت فيها حاجات األلوية األمنية في تضارب مع جمع النفايات آان الخدمة البلدية ا
ر قائد ِفَرق ، تذّآ"الضابط التنفيذي لكتيبة ما يأتي إلى هنا آان. "المقاربة التقليدية إلعادة اإلعمار

الضابط التنفيذي إن ، سوف يقول النفايات جمع يتمإذا لم ف"، (ePRT)إعادة اإلعمار المرافقة 
 لن . وسوف يذهب هذا بحياة أحد فتياني،(IED) جهاز تفجير ُمرتجل اع فيه سوف يضأحٍد ما

 آانت هذه مقاربة براغماتيكية )٥٢(".النفاياتسوف أدفع لشخص ما لجمع . قتلونأترك فتياني ُي
 في تعقيد زيادًة. لألمن لكنها آانت مقاربة غير ُمحّفزة للبلديات للقيام بمسؤولياتها دون تأخير

. المقاولون الذين يوظفهم االئتالف ُيشّوهون أحيانًا آثيرة أسواق اليد العاملة المحليةاألمور، آان 
 جانب من النفاياتوجد المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان األجور المدفوعة لجمع 

ر  آانت أعلى من متوسط أجور العمال الماهرين، األم(CSP)برنامج استقرار المجتمع األهلي 
 المحليين لمواصلة استخدامهم بدًال من االنتقال إلى أشكال المسؤولين ضغطًا على سّلطالذي 

  )٥٣(.أخرى من التنمية
  

 مجموعة المقاييس التي يستخدمها انفي رأي بعض المدنيين حول ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، 
 إنفاق األموال علىأآثر من اللزوم تشّدد م برنامج االستجابة الطارئة للقائد،  تقّدسالعسكريون لقيا

ذة انهم يضعون الدرجات حسب عدد المشاريع المنّف. "حيحةوبصورة غير آافية على اآلثار الص
 براون، رئيس فريق  فرقة إعادة –، قال تيم  زونيغا "وحسب األموال التي تتدفق إلى األحياء

مت سب عدد المشاريع التي سّليجب تصنيف الدرجات ح. "الرشيدفي  (ePRT)اإلعمار المرافقة 
 –قال زونيغا ". سيكون هذا مؤشر أفضل للنجاح. إلى العراقيين وآم من المال األقل قد أنفقوا

 )٥٤(".هو جعل العراقيين يقدمون خدماتهم هم ويستخدمون أموالهم والناس عندهمالنجاح "براون، 



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٢٩٧*  

 إلى هذا النوع من مساعدات  آخرون في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ينظرونمسؤولونوآان 
 مسؤولين، قال أحد ال"ان أفضل شيء يمكن ان نفعله"االئتالف على انه معاآس للمطلوب تحقيقه 

مضيفًا ان " هو قطع أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد"في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  )٥٥(".الما نقوم نحن بضخ أموالناإنفاق أموالهم ط"العراقيين ليسوا مّيالين، على األرجح، إلى 

  
 وبين األهداف  العسكرية،حماية القواتلأللوية في موجبات القصيرة األمد التوازن بين الإقامة 

الهيكلية االنتخابية . صعبةمسألة التنموية الطويلة األمد لِفَرق إعادة إعمار المحافظات آانت 
إجراء انتخابات جديدة في المحافظات، جعلت من الفشل في  إضافًة إلى ُمستندة إلى قوائم حزبيةال

 وِفَرق (PRTs) التي تعمل عبرها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات والمناطقمجالس المحافظات 
في أي   ،ة في مكان آخرذ ما، مسرحًا لقرارات ُمتخ، إلى حدٍّ(ePRTs)إعادة اإلعمار المرافقة 

 هذا العالم المظلم آان في توضيحن إ. اقيةهيكليات حزبية تعمل خارج مؤسسات الحكومة العر
من قبيل اإلدعاء التفكير بأن لدينا فكرة . "معظمه  أبعد من قدرات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

إننا أسوأ من الضرير ألن . إننا نتعّثر باستمرار في الظالم. "، قال ديفيد أتربّري"عما يجري
آانت الخبرات اللغوية والثقافية المتوفرة ضعيفة  )٥٦(".الضرير يعرف، على األقل، انه ضرير

 ، الذين آانوا٦١٠ وعددهم ، من موظفي ِفَرق إعادة إعمار المحافظات٢٩فقط . وهي ال تزال
شارين الثقافيين الذين يتكلمون العربية، آما ت، آانوا من المس٢٠٠٧منتشرين بحلول منتصف سنة 

عالية، قد غادروا الحقًا احتجاجًا على تحالف االئتالف  منهم، بمن فيهم أآراد ذوي فعالية ان عددًا
، قال ضابط في الجيش يخدم مع ِفَرق "إذا لم يكن لديك مترجم شفوي ")٥٧(".مع القبائل السنية

 تشاهد الكرةانك . مبلدوني في ومشابهًا لمباراة آرة مضربيكون األمر "إعادة اإلعمار المرافقة، 
  )٥٨(".تذهب من جهة إلى أخرى

  
 فين المساعدات التي يقدمونها سوف تؤثر أشّكك بعض أعضاء ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ب

آانت هذه نفس المخاوف التي أعرب عنها المستشار االقتصادي للجنرال . ةسياسة العراقيال
قال . من النتائج في نزاع مدنيسوى القليل تحمل لن تريوس عندما آتب ان الحوافز االقتصادية يب

  نقوملخدمات األساسية،ل ناعبر تسليم" ، (ePRT)أعضاء ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة أحد 
  األمري ال أعرف ما إذا آان هذان لكن،شرعي على الحكومات المحليةالطابع الإضفاء ب

 على الترآيز على الخدمات األساسية، أجاب هوعندما ُسئل ما الذي َيِحّث". بالضرورة صحيحًا
أنا أعرف ". "، وشعور بالرغبة في فعل الشيء الصالحاألخالقيةر بالضرورات شعو"، لمسؤولا

لكن ذلك قد ال ُيترجم إلى نجاح إستراتيجي "، المسؤول، قال "ان العراقيين يقّدرون اننا نفعل هذا
  )٥٩(".بالنسبة لنا

  
ن يتعلق  آا(PRTs)التحفظ اآلخر الرئيسي الذي عّبر عنه قادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

 في حي الرشيد (ePRT)منطقة العمليات لفرقة إعادة اإلعمار المرافقة ف. بالنطاق المثبط لمهمتهم
وإلرشاد اللواء حول أفضل طريقة .  يساوي عدد سكان مدينة ديترويتسكانهاالشرقي آان عدد 
إلعمار  لدى ِفَرق إعادة الم يكن، ولتنفيذ مشاريعها، ٨٠٠،٠٠٠ وعددهم ،لخدمة هؤالء الناس

  )٦٠(. ستة موظفين سوىالمرافقة
  

   القاعدة الصناعية العراقيةتعزيز
 ينتقلون إلى الضواحي (ePRT)في الوقت الذي آان فيه موظفو ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 

 تواصل عملها مع حكومات المحافظات، (PRTs)المحلية، وآانت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
 تمويل  استدامة معة في تنفيذ الطفرة االقتصاديءعمار في المنطقة الخضرابدأت آيانات إعادة اإل
دفع عقود إعادة اإلعمار والمشتريات العسكرية باتجاه شرآات أصبح . جديد وموظفين جدد



  *٢٦الفصل * 

 *٢٩٨*  

 حضور استدامة. آانت الفكرة بسيطة. األعمال العراقية القابلة للحياة هدفًا أساسيًا أميرآيًا
 جزءًا يون لقد أنفق العسكر)٦١(.ف ضعفي إجمالي الناتج المحلي العراقيكّلالعراق ُي في االئتالف

 االحتياجات وجيهفلو تم ت.  محليًاإنتاجهاهامًا من هذه التكاليف على سلع وخدمات آان باإلمكان 
العسكرية بصورة مناسبة، ألدى ذلك إلى خلق الوظائف في القاعدة الصناعية العراقية ولساعد 

  .لتمرد الذي آان الجنود األميرآيون هنا لمكافحتهلضع حد بالتالي في و
  

 وخالل ٢٠٠٦شر على أساس أسعار ثابتة، في أواخر اخالل مرحلة االنتقال إلى التعاقد المب
 (USACE-GRD)فرقة منطقة الخليج /، تحرك سالح الهندسة في الجيش األميرآي٢٠٠٧

ر اإلمكان على المقاولين والباعة العراقيين الذين األيدي العاملة لديه، ُمعتمدًا قد" لعرقنة"جديًا 
  وبدأ جهد )٦٢(.تلقى العديد منهم تدريبًا في جامعة بكتل وفي الشرآات المتعددة الجنسيات األخرى

 داريل سكوت، رئيس ، على يد اللواء٢٠٠٦في أواسط "  أوًالالعراقيين"خاص يدعى برنامج 
 ٢٠٠٦أآتوبر / فبين تشرين األول)٦٣(.(JCC-I)القيادة المشترآة للعقود في العراق 

 مليار دوالر من العقود ٢٫٧، منحت القيادة المشترآة للعقود في العراق ٢٠٠٧سبتمبر /وأيلول
في النصف األول من سنة .  عراقي٧٥،٠٠٠فت مجتمعة ما يقدر بـ للشرآات العراقية التي وّظ

قية بأآثر من مليار دوالر من  شرآات األعمال العرا بتزويد القيادةقامت وحده، ٢٠٠٧
 شرآة عراقية ُمسّجلة لدى ٤١٠٠، آان هناك أآثر من ٢٠٠٨ بحلول مطلع )٦٤(.األعمال

 من مشاريع ٩٠، آان وبوجه عام.  بالمئة منها عقدًا واحدًا على األقل٨٥نح  ُموآان قداالئتالف 
-USACE)نطقة الخليج فرقة م/إعادة اإلعمار الممنوحة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي

GRD)قوم بهات من عدة محاوالت  واحدة آانت هذه األخيرة)٦٥(.، يذهب إلى الشرآات العراقية 
  .)٦٦(. االئتالف المؤقتة إلشراك الشرآات العراقية في إعادة إعمار بلدهاسلطة

  
كلي، قوة قاد نائب وزير الدفاع، بول برين.  العراقيةصانعذلت أيضًا جهود إلعادة أحياء الموُب
وظف ما يقدر آان ي، الستكشاف ما الذي يتطّلبه األمر لنفخ الحياة في قطاع من االقتصاد اتمهم
األعمال التجارية بصراحة، لقد تأملنا آثيرُا من عمليات  ")٦٧(.٢٠٠٣ عراقي سنة ٥٠٠،٠٠٠بـ 
لذي آّلف برينكلي  ا،، قال نائب وزير الدفاع، غوردون إنغالند" للعراق، لكنها لم تكن مالئمةلدينا
  )٦٨(.لذهاب إلى العراقا
  

إغالق الشرآات العراقية التي بقرار سلطة االئتالف المؤقتة عهد ن أأصبح برينكلي على قناعة ب
التي آان بإمكانها المصانع المقفلة  آان هناك عدد غير معروف من )٦٩(.تمتلكها الدولة يجب قلبه

 برينكلي استخدام ناصر ، االستثمارات الخاصة البالدفمع عدم دخول. إعادة العراقيين إلى العمل
ي ت الية الرأسمالاتلتحسينل وإلعادة تشغيلهاأموال سلطة االئتالف المؤقتة لدفع المال للشرآات 

 وزارة الخارجية بحكمة فيشكك العديد .  العمل إعادة هذه الشرآات من جديد على خطامن شأنه
 في إيقافية قد قاوموا خطط وزارة الدفاع جوزارة الخار في مسؤولينومع ان ال. هذه المبادرة

، ٢٠٠٧، آان القسم االقتصادي في السفارة، بحلول ٢٠٠٣الشرآات التي تمتلكها الدولة سنة 
أفضل استخدام لألموال ُيشكِّل ُمشككًا بان إعادة أحياء المعامل المقفلة منذ زمن بعيد سوف 

  .األميرآية
  

لمتحدة عن تحقيق سياسة ُموّحدة حول الدور الذي يجب ان تلعبه مرة أخرى، عجزت الواليات ا
 ُمتطرفًالقد أصبح النقاش . عافيتهلالشرآات التي تمتلكها الدولة في استعادة االقتصاد العراقي 

لدرجة ان برينكلي نقل موظفيه من السفارة إلى مكاتب في المنطقة الخضراء، ووضع موازنة 
 ال شيء  حتىكثير أوال التي لم يكن لموظفي وزارة الخارجية  من تمويل وزارة الدفاعةحصري

عملية بكاملها آانت الان " قال نائب وزير الدفاع، إنغالند، الحقًا )٧٠(. بخصوصهامما يمكنهم قوله
  )٧١(".ما بين الوآاالت فيما يخص من هو مسؤول عن ماذاالقائمة أيضًا جزءًا من الفوضى 



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٢٩٩*  

  
 )٧٢(. لمساعدات االئتالفمصنعًا مرشحًا ١٤٠رينكلي قد انتقى ، آان ب٢٠٠٧مار /بحلول آذار

أسند برينكلي . آانت المعامل تصنع آل شيء من معدات المزارع إلى المستحضرات الصيدلية
 واألثر االقتصادي إلعادة المحتملةالقرارات حول آيفية تخصيص المساعدات على السرعة 

 ١٧، آان برينكلي قد نجح في افتتاح ٢٠٠٧بر سبتم/ بحلول أيلول)٧٣(.أي مصنعانطالق عمل 
لمساعدات، الحافز من ا مليون دوالر ٢٠٠آان برينكلي يريد ان تكون موازنته البالغة . مصنعًا

  )٧٤(. وظيفة عراقية١٥٠،٠٠٠الذي سوف يخلق في آخر األمر 
  

  (IRRF 2)  الثانينهاية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 في حالة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ السفارة، آانت البرامج التي ُوجدت منذ جخارخرى األماآن األفي 

مقفلة قد أصبحت  المتبقية الثانيآانت معظم مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . انتقالية
 توقع موظفو فرقة )٧٥(.٢٠٠٨ الدفاتر سنة على مشروعًا ٤٥٠وآان ال يزال هناك . ٢٠٠٧خالل 

 وأآثرها تعقيدًا سوف المشاريعبين أآبر من  فقط من أصل عشرين  ان خمسة عشرجمنطقة الخلي
 صحيح ان تراجع صندوق إغاثة وإعادة إعمار )٧٦(.٢٠٠٩ قيد اإلعداد بحلول منتصف تبقى

 إال ان مشاريع جديدة ، قد قاد معظم مقاولي التصميم والبناء إلى َحزم حقائبهمالثانيالعراق 
ت أآثر من ألف موظف لدى فرقة منطقة الخليج يعملون في  العسكرية أبقات اإلنشاءواحتياجات

 مليون دوالر لبرامج ٢٨٥ ٢٠٠٨قدمت الموازنة التكميلية لسنة . ثالث مناطق في العراق
 مليون دوالر لتنمية القدرات التي استخدمتها فرقة منطقة الخليج لتمويل التدريب ٦٠االستدامة و 

 في آل من مواقع األآثر خبرةتدريب في مكان العمل للعمال لل و،المهني للعمال المبتدئين الفتيان
  )٧٧(.البنية التحتية وفي الوزارات

  
الترآيز على إعادة اإلعمار تحول بصورة شاملة نحو مساندة المبادرات العراقية، في المشاريع 

.  تتكلمعليك ان تستمع بقدر ما"في هذه المرحلة الجديدة، قال السفير آروآر، . القومية والمحلية
لن . دعهم يقولون لك المشكلة ومن ثم استخدم الطرق التي يعتقدون ان باإلمكان حّلها بمساعدتنا

ينجح ّال، مجلس مدينة واشنطن مع أولمبيا، لكن قد إّال وإُيشبه هذا الطريقة التي يتعامل بها و
 ان تعمل عليهاو...  نتحدث عن الحلول العراقية فإنناوهكذا.  العراقيةحسب االعتبارات

  )٧٨(".لصالحهم
  

  إعادة تنظيم السفارة
، َعِمد السفير آروآر إلى إعادة تنظيم ابلغ ذروتهت ة المدنيالطفرة فيه تفي الوقت الذي آان

 مكتب آان )٧٩(.عززًا قدراته إلعطاء توجيهات عالية المستوى لبرنامج إعادة اإلعمارالسفارة، ُم
 عملوا مع الوزارات نآبار المستشارين الذيتضاف قد اس (IRMO)إدارة إعادة إعمار العراق 

، انتقل ٢٥٨فمن وظائف المكتب الـ . العراقية وأشرفوا على إعادة اإلعمار في مختلف القطاعات
 أصبحوا موظفي مكتب ٦٧الباقون الـ . أخرى ألغيتوظيفة  ٤٤ إلى أقسام السفارة، و ١٤٧

رة والذي احتفظ بالمسؤولية عن وزارتي  التابع للسفا(ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 
  )٨٠(.الكهرباء والمياه، آما عما تبقى من جهود بناء القدرات الوزارية

  

 جعل إعادة اإلعمار تحت سيطرة  فية التنظيم أيضًا رغبة إدارة وزارة الخارجيةدحققت إعا
ية وزارات النفط أخذ القسم االقتصادي في السفارة على عاتقه مسؤول.  بشكل مباشر أآثرالسفارة

وأخذت قوة مهمة حكم القانون، وزارتي العدل .  واالتصاالت، والنقل،والزراعة، والتجارة
 آما أخذ الملحق ، وزارة الصحة في الوزارةوأخذ قسم الصحة والخدمات اإلنسانية. والداخلية

ادة إعمار  فريق التنسيق القومي الذي وجه ِفَرق إعتحول. المالي في السفارة وزارة المالية



  *٢٦الفصل * 

 *٣٠٠*  

وأخذ قسم الشؤون العامة مسؤولية وزارات .  مكتب شؤون المحافظات إلى،(PRTs)المحافظات 
نقطة االتصال الرسمية بوزارة التخطيط، . أحيانًا، آانت هذه التحوالت ُمربكة. التعليم والثقافة

قتصادية في السفارة  ممثلو األقسام السياسية واالَتَنصََّل،  األمرفي بدايةو .مثًال، لم تكن واضحة
  )٨١(. من الدور الُمعطى إليهم(ITAO)ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

  
هيكلية التوظيفات الجديدة باتريك آينيدي، نائب وزير الخارجية لإلدارة الذي دعاه آروآر نظم 

السفارة  لالنتقال إلى ُمجّمع مسؤولينهدف تقرير آينيدي إلى إعداد ال. لمراجعة عمليات السفارة
 أوصى تقرير )٨٢(.المتوفرة مكلفة حيث ستكون المساحات ، الذي ال يزال قيد اإلنشاء،الجديد

آينيدي أيضًا بمزيد من الموظفين في األقسام االقتصادية والسياسية في السفارة جاعًال دورات 
تناوب فترة   شهرًا، وضامنًا، على األقل، أسبوعًا واحدًا من التداخل خالل١٨ العمل في الوزارة

آانت هناك حاجة إلى توزيع أوسع لتقارير ِفَرق إعادة إعمار المحافظات األسبوعية، . الموظفين
 إلى المراسالت غير الموزعة أقل ألن موظفي وزارة الخارجية آانوا يعيرون انتباهًا ،جزئيًا

  )٨٣(.البرقياتبواسطة 



  *٢٦الفصل * 
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  ٢٠٠٧ التنظيمي للسفارة سنة  البيانيالرسم
  الحكومة األميرآية للعراقتدفق أموال

 وزير الخارجية وزير الدفاع
وزارة العدل 
 النائب العام

الوآالة األميرآية 
 للتنمية الدولية

قيادة المنطقة
الوسطى للقوات 

المسلحة 
األميرآية

مكتب وزارة 
الدفاع لدعم إعادة 

اإلعمار
وزير سالح وزير الجيش

 الجو

نائب رئيس 
القوات المتعددة األرآان

الجنسيات في 
العراق

القيادة المشترآة
 في العراق للعقود

وأفغانستان
وزارة الجيش

ASA 
(AL&T) 

المهندس 
 المدني

قيادة القوات
األمنية االنتقالية 

المتعددة
ات ن ال

مكتب المشاريع
والعقود واشنطن

نائب معاون، معاون
للسياسة (وزير الجيش 

والمشتريات في
اق ال

مرآز القوات 
الجوية لالمتياز 

 البيئي

مرآز برنامج عبر 
 لسالح األطلسي
الهندسة

المرآز الرئيسي 
لسالح الهندسة 

في الجيش 
األميرآي

سالح الهندسة في
الجيش األميرآي فرقة 
منطقة الخليج، مكتب 
 المشاريع والعقود

المقاطعة
الشمالية

المقاطعة
 الوسطى

المقاطعة
الجنوبية

نائب وزير 
 الخارجية

 رئيس البعثة

ارة إعادة مكتب إد
 إعمار العراق

آبير مستشاري الوزير 
 والمنسق في العراق

مكتب شؤون الشرق 
 األدنى

مكتب الديمقراطية
وحقوق اإلنسان 

 والعمال

مكتب األمن 
 الدبلوماسي

مكتب شؤون المخدرات 
 وفرض تطبيق القانون

مكتب الشؤون 
 السياسية والعسكرية

آبير مستشاري الوزير 
 والمنسق في العراق

مكتب االتصاالت 
 اإلقليمي للجرائم

  المصطلحات
         خط السلطة

  التنسيق  ذي الشأن        خط

الملحق 
 العدلي

 خدمة المارشالت  -
  األميرآية

 إدارة مكافحة -
  المخدرات

 مكتب الكحول، والتبغ، -
واألسلحة النارية، 

  والمتفجرات 
المكتب الفدرالي 

 للتحقيقات 

الفرع الجنائي للبرنامج 
الدولي للمساعدة على التدريب 

 ,  التحقيقات الجنائيةفي
البرنامج الدولي للمساعدة على 
التدريب في التحقيقات الجنائية

مكتب االتصاالت 
 اإلقليمي للجرائم

راطية مكتب الديمق
والنزاعات 

والمساعدات 
 اإلنسانية

شرآة 
االستثمارات 

الخاصة ما وراء 
 البحار

 وزارة المالية

مدير بعثة الوآالة 
األميرآية للتنمية 

 الدولية

المعهد األميرآي 
 للسالم

ورقة الوقائع حول "، 07-008 (SIGIR) تدقيق مكتب المفتش العام: المصدر
أدوار ومسؤوليات المنظمات الحكومية األميرآية التي تقود نشاطات إعادة اإلعمار 

 i.٢٠٠٧يوليو / تموز٢٦" مار العراقالُممولة من صندوق إغاثة وإعادة إع

مكتب آسيا 
 والشرق األدنى



  *٢٦الفصل * 
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. عقدة أآثر من قبلبالنسبة للعديد من الناس، جعلت إعادة تنظيم السفارة سالسل رفع التقارير ُم

 (IRMO)الوظيفة األولية لكادرات الموظفين األميرآيين في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
ألجل الترابط البيني مع آبار المديرين في الحكومة العراقية، قد " خارج السلك"ت السفر التي آان

رسمها التنظيمي الُمعّقد ُيصّور التعقيد المالزم في جهد . أصبحت اآلن ُمشتتة عبر مكاتب متعددة
 وآالة أو مكاتب وآاالت فرعية في ٦٢، على األقل ٢٠٠٧يوليو /شارك فيه بحلول تموزآانت ُت

            )٨٤(.عادة اإلعمار فقطإ
  

لدينا بيروقراطية  ") ٨٥(.تريوس، تعّرف مستشاروه على ثمانية أجهزة تنسيقيعندما وصل ب
] يجعل[وآالهما "، الحظ العقيد ِميز، "عراقية ُمتخلفة وبيروقراطية أميرآية مفرطة في النمو

 فيه في التعامل مع بيروقراطية فاق الوقت المبالغإن، آان ٢٠٠٧ بحلول )٨٦(]".راآدًا]اآلخر 
يين المقيمين في المنطقة مة للرسركّرت شكوى م– وغير الكافي مع العراقيين –االئتالف 
، حيث آان بإمكان (CPA)آان هذا صرخة بعيدة من زمن سلطة االئتالف المؤقتة . الخضراء

وايلد (ام الغرب الضاري أي... لقد ذهبنا بسرعة آبيرة من . " بسهولة أآثرالمبادراتاألفراد أخذ 
  )٨٧( ".القفرإلى نوع جديد من "، شكَا أحد آبار المستشارين، )"ِوست

  
تريوس عّينا ُمنسقين لخطوط يومع ان آروآر وب. آان غياب السلطة التنفيذية ظاهرًا في آل مكان

سقين، في العمليات السياسية واالقتصادية والعسكرية واالتصاالت وحكم القانون، لم تكن لدى الُمن
الموازنة على المكاتب التي آانوا مسؤولين عن إدارتها، سلطة معظم الحاالت، سلطة مهمة أو 

تريوس، آان تحقيق وحدة ي بالنسبة لكروآر وب. أبدًا تطوير قيادة مشترآة حقيقية يجِر لمذلك انه
دة حيث لم يكن الجهود حيث يعمل آل إنسان باتجاه األهداف المشترآة، أآثر أهمية من وحدة القيا

 جيدًا بما  يعمل هذا الترتيبآان. اإلجماع تحقيق على أساسمتوقع ان تأتي األعمال دائمًا من ال
 آانتا على خالف،رأي، لكن عندما ال  نفسفيه الكفاية عندما آانت القيادتين العسكرية والمدنية من

مل ألغراض آانت أذرع الحكومة األميرآية المدنية والعسكرية، من وقت آلخر، تع
  )٨٨(.متضاربة

  
آان .  خاص بالنسبة للعراقيينوبشكلصعب فهمها ي جهود االئتالف وسلسلة قيادته آان اتتعقيد

.  المشكلة األولى ُتشكِّلتصّور من الذي ينبغي االتصال به للحصول على المساعدة، أحيانًا آثيرة،
 بالحاجة ًاقة الخضراء يثير شعوراإلحباط لدى الموظفين المتزايد عددهم باستمرار في المنطآان 

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بالمدير معاون ، نصح "لو آنُت مكانك. "إلى تغيير جذري
  شخص وألعطيت آل واحدمئةلخّفضت حضور السفارة إلى "جيمس آوندر، رايان آروآر، 

أو الذهاب إلى ، (PRTs)إما الذهاب إلى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات "  خيارينغيرهم
  )٨٩().العودة إلى الوطن" (منازلهم

  

 نكون  انبيج. "تريوس ُمدرآين عن حق التحدي اإلداري الذي آان يواجههمايآان آروآر وب
 جنبًا إلى مكتبي السفير ومكتبوهذا هو السبب لوجود . "تريوسي، قال ب"متصلين معًا على الدوام

 على السفير وقائد القوات المتعددة يكون، "في حال فشل آل شيء"قال بيتريوس، ". جنب
مرة في األسبوع مع رئيس الواليات المتحدة ومجلس األمن  الجلوس"الجنسيات في العراق، 

  فيآبيرة بعض طبقات البيروقراطية بسرعة التخّلص منبإمكانك، مرة أخرى، هكذا و. القومي
 دائمًا يمتدتريوس لم يآروآر وب غير ان الجوار المادي المتواصل بين )٩٠(" هذا النوعوضع من

 واصلوا العمل في حيز مكتبي منفصل، وآانوا يحضرون اجتماعات صباحية ن الذياإلى موظفيهم
 التحديات هذه على الرغم من )٩١(.منفصلة ويرفعون التقارير عبر سالسل قيادية منفصلة



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٣٠٣*  

ت المتعددة الجنسيات في  بين السفارة والقواوالعسكريةتحسنت العالقات المدنية فقد ، المتكررة
  .٢٠٠٧ خالل ُمطردة بصورة (MNF-I)العراق 

  

  ةالرأسمال االجتماعي والطفرة المدني
 على بعد أميال آانت تزدهر موظفي السفارة، آثيرًا ما آانت تفوتالعالقات مع العراقيين التي 

 أقل، ِفَرق إعادة  وبدرجة،ديرها مقاولو الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةفقط في مجتمعات ُي
، وبرنامج عمل المجتمع (CSP)برنامج استقرار المجتمع األهلي . (PRTs)إعمار المحافظات 

  القائمةفت العراقيين للعمل في األحياء، وّظ (LGP)، وبرنامج الحكم المحلي (CAP)المحلي
 بحلول . من المنطقة الخضراء، آما وفي أماآن أخرى في أرجاء العراقبعيدة عنعلى مسافة 

 تعزيز المجتمع المدني العراقي عن طريق ، أي، آان ينظر إلى مقاربة إعادة اإلعمار هذه٢٠٠٧
  )٩٢(. آأداة حيوية–العمل داخله 

  
واصل برنامج عمل المجتمع المحلي وبرنامج الحكم المحلي، تعزيز العمليات الديمقراطية، وبناء 

برنامج استقرار . حي في أرجاء العراقة ضاحية وئالقدرات وتشجيع التجارة في أآثر من م
-االحتفاظ-اإلزالة"لمقاربة  لتنفيذ المكّون المدني ٢٠٠٥ الذي صمم سنة (CSP)المجتمع األهلي 

 فعن طريق توفير التوظيف على المدى القصير )٩٣(.، بذل أآبر جهد من الوجهة النقدية"البناء
 ، اعتنى البرنامج البالغالشبابيةطات نشاالوبرامج التدريب المهني، آما والهبات الصغيرة و

اإلزالة  في أعقاب عمليات الذين يعانون من بطالة مقّنعة مليون دوالر بالسكان ٥٤٤ تمويله
 لوال هذه الجهود، ُمعرضة إلغراء برامج المال النقدي تصبح وهي جماعات سوف ،)لُمتمردينل(

  )٩٤(. والميليشياتالذي يعتمده المتمردون العنف مقابل مزاولة
  

فلوجة، ال و، والموصل،عمل البرنامج بالترادف مع الحمالت العسكرية في بغداد وآرآوك
 في تسع مدن أخرى، مكتسبًا وفي النهاية ، والبصرة، والحبانية، وبعقوبة، والقائم،والرمادي

ت  الوصول إلى قادة األحزاب والمنظمات عبر العالقات التي أقامتها مبادراإتاحة أحيانًا آثيرة 
  قد وّظف البرنامجآان، ٢٠٠٧  بحلول نهاية )٩٥(.الوآالة األميرآية للتنمية الدولية األخرى

 إنسان التدريب المهني، لما ١٣،٢٧٥ن لـ  في مشاريع عمل قصيرة األمد وأّميًا عراقي٣١٩،٥٨٣
 تحسينات ساعدت في إظهار  من التوظيف القصير األمد )٩٦(شهر/ إنسان٢٦٠،٠٠٠مجموعة 

 أشرف على العديد منها الحكومات المحلية القائمة التي  وقد.لمجتمعات األهلية لدى امرئية
  دور هذا الحافز االقتصادي في ترسيخ المكاسب األمنية، )٩٧(. العنيفةاإلزالة عملية اآتسحتها

 العسكريون، عنصرًا أساسيًا في األفرادو فيه القائمون به ى، رأهعلى الرغم من صعوبة قياس
  .)٩٨(.ة األميرآية العسكريالطفرةنجاح 

  
 المرافق . لهاواضحة للتمويل األميرآيال بالترافق مع القليل من األدلة تنفيذها آل هذه البرامج تّم

 التي آانت تسهر عليها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى جانب الصغيرة غير الظاهرة آثيرًا
آانوا  نادرًا ما  الذين يعملون فيهاعني ان الناستآانت ما حققته من وصول إلى األحياء المحلية، 

 آيانات أيآانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تعتقد، ربما أآثر من .  للهجماتيتعرضون
ن باإلمكان تحقيق األمن عن طريق إخفاء الشراآة مع االئتالف، وعن اإعادة اإلعمار، في أخرى 

  .تعاونهاوطريق آسب ثقة المجتمعات األهلية 
  



  *٢٦الفصل * 

 *٣٠٤*  

 العظمىفمكتب آية اهللا .  حصري أمني أآثر مما هو مفهوم مادي،آان هذا مفهوم سوسيولوجي
سيستاني، مثًال، أصدر فتوى صيّغت عباراتها بعناية سمحت للشيعة بالعمل مع شرآاء الوآالة ال

ى ان مكتب حت.  االئتالفعسكرييمع  ولكن ليس] برامج[األميرآية للتنمية الدولية الذين ينفذون 
السيستاني أصدر بطاقات هوية للعمال العراقيين الذين وظفهم أحد برامج الوآالة األميرآية 

 عبورًا آمنًا لحواجز تفتيش الميليشيات في حين ان التعاون مع االئتالف ، موفرًا لهمللتنمية الدولية
  )٩٩(.آان سيعني الموت المؤآد

  
  الشبكة األمنية

وآالة األميرآية للتنمية الدولية جهازًا متوازيًا إلعادة اإلعمار لم يكن  ال تواجدمعاتّجشكّلت ُم
 السرية، جزئيًا، مقصودة حفاظًا على سالمة تآان. يعرف العديد من موظفي السفارة انه موجود
 اإلقليمي للسفارة آان يعتبر  األمن ألن ضابطآذلكالعراقيين العاملين هناك، لكنها آانت أيضًا 

فوفقًا لقواعد ضابط األمن اإلقليمي السارية . ت غير آمنة بالنسبة لموظفي الحكومةهذه المجّمعا
 الرعايةففي الوقت الذي آانت فيه .  على الرسميين المدنيين محظورةالمفعول، آانت هذه القواعد

  أساسية، آانت إحدى األماآن القليلة التي آان بإمكان المستشارين الغربيين والعراقييناإلرشادية
      )١٠٠(.، محظورة باسم األمنمعهم بناء عالقات قويةو لقاء من يرعونهم

  
، عرض ة األميرآية العسكريالطفرةالل خ. عدم تماثل غريب المكتب األمني أثارت تقييدات

 والوآالة األميرآية للتنمية (ePRT)مقاولو وزارة الخارجية في ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 
 بصورة متكررة مع العراقيين في آانوا يجتمعونطر آبيرة جدًا عندما الدولية أنفسهم لمخا

خرين، بموجب رًا على الموظفين المدنيين اآلومجتمعاتهم األهلية، في حين آان محظ
 لو آان )١٠١(.بروتوآوالت أمنية تقييدية من رئيس البعثة، عقد أو حضور مثل هذه االجتماعات

ة لقياس الخطر محترمًا بصرامة، ألقفلت السفارة نفسها في البروتوآول المحافظ لوزارة الخارجي
 ي آانت ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة قادرة على تحقيق درجة عالية من االنخراط الت)١٠٢(.بغداد

تمّتع بها مقاولو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ألن األلوية العسكرية التي عملت الِفَرق معها 
 السماح من خالل لمخاطرل آما انه آان لدى الوحدات قبول أعلى ،ية أمنهاآانت تقوم بمسؤول

  )١٠٣(.زيارة المواقعب
  

 إلى حد القيام بالتدقيق في، سعى مكتب األمن اإلقليمي إلى تمديد سيطرته ٢٠٠٧بحلول أواسط 
ستجابة برنامج االبخنق المكتب تقريبًا قام هذه العملية، عبر. المساعدات المقدمة إلى العراقيين

ِفَرق إعادة إعمار سعت .  قبل ان يبدأ التابع لِفَرق إعادة إعمار المحافظات(QRF)السريعة 
إلى الحصول على صندوق شبيه بصندوق ، ٢٠٠٥، منذ إنشائها سنة (PRTs)المحافظات 

 بحيث تستطيع رعاية مشاريع صغيرة ومتوسطة (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
بعدها بثمانية عشر شهرًا، طّورت السفارة صندوق االستجابة . مستقلة ذاتيًاالحجم بصورة 

 مليون ١٠٠مع دفعة أولية من حوالي و. (ESF)السريعة الُممّول من صندوق دعم االقتصاد 
 الوسيلة ة، أي المورد األساسي للطفرة المدني(QRF)دوالر، سيكون برنامج االستجابة السريعة 

تستطيع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بواسطتها تنفيذ مشاريع قصيرة األمد   المالية األولية التي
  )١٠٤(.لبناء القدرات في تلك المناطق

  



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٣٠٥*  

 دوالر ٢٥،٠٠٠اإلجراءات األولية التي حكمت توزيع األموال للمشاريع التي تزيد آلفتها عن 
إعمار المحافظات  ِفَرق إعادة تنجز بعد ان )١٠٥(.آانت تستلزم ثالث مراحل من المراجعة

آانت  ،من خمس صفحاتمؤلف من سبع صفحات، ومن ملخص مؤلفة استمارة لطلب الهبات 
 من هناك، ذهبت االقتراحات إلى واشنطن )١٠٦(. في السفارة بمراجعة االقتراحاتفنية لجنة تقوم

ب شرط ، طالالعمالنيينبعد التخلص من هذين الحاجزين .  ُمنفصلة بتقييمهافنية لجنة تقومحيث 
ل االقتراحات إلى مكتب األمن اإلقليمي للمراجعة، وهو المكتب الذي لم يسبق له سجديد بأن تر

 آانت أموال صندوق )١٠٧(. مستلمي أموال الهباتالتحقق من هويةان لعب أي دور نشط في 
 تجاوزت آثيرًا البرنامج ي هكذا ُمثقلة بالمتطلبات اإلدارية الت(QRF)االستجابة السريعة 

بموجبه  الذي آان بإمكان قائد اللواء (CERP)لموازي لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ا
  . دوالر٢٠٠،٠٠٠الموافقة بصورة أحادية على نفقات لغاية 

  
  عندما تلقوا رسالة إلكترونية في (PRTs)لقد ُذِهل أعضاء ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

لمتوسطة في مكتب شؤون المحافظات تفّصل  من موظف من الدرجة ا٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
مستلمي الهبات المحتملين عن هوية وبدًال من التحقق من ) ١٠٨(. الواسعة هذهالتحققإجراءات 

ه بهم، آما آانت السياسة تبطريق استخدام قاعدة البيانات الحكومية الخاصة باإلرهابيين المش
 حياتهم على عالقاتهم وتاريخذآر باألصلية، طالب مكتب األمن اإلقليمي أصحاب الطلبات 

 إضافة إلى )١٠٩(. الحكوميةاألمنيةجازات لإلاستمارة من عدة صفحات شبيهة بتلك المستخدمة 
ذلك، آان مطلوبًا من العراقيين عرض بصمات األصابع والقبول بتخزين معلوماتهم في قاعدة 

 التصوير الشعاعي، آماا بواسطة لم يكن باإلمكان إرسال االستمارات بالفاآس أو مسحه. البيانات
  )١١٠(.آان المكتب األمني يطلب توقيعًا أصليًا

  
 آان حقيقيًا، إال ان أعضاء ِفَرق إعادة إعمار الخاطئةر وقوع األموال في األيادي ط ان خورغم

المحافظات آانوا يعرفون انه لو أتبعت القواعد الجديدة، فان الصندوق سيكون غير صالح 
وصول إلى المعلومات حول أماآن سيتاح له العراقيون الذين آانوا حذرين ممن ال. لالستخدام
لمستلمي بالنسبة هينًا وسوف يكون ذلك ُم. ، لن يقبلوا بالمراجعة األمنيةوعالقاتهموجودهم 

الهبات، وهم عادة أشخاص محترمون في مجتمعاتهم، ان يعرضوا بصمات أصابعهم آما لو 
ًا، لم يكن أي قائد لِفَرق إعادة إعمار المحافظات راغبًا في إرسال أخير. آانوا مجرمين عاديين

بدأ موظفو ِفَرق . ة الورقياألعمالتسليم قيادة السيادة لموظفيه إلى المنطقة الحمراء في مهمة 
  )١١١(".للورطةصندوق االستجابة "إعادة إعمار المحافظات تسمية البرنامج 

  
أصبح  إلى موافقة مسبقة، وبحاجةالمشتريات الصغيرة لم تعد .  تم تبسيط القواعدوفي نهاية األمر

 تزيد عنفقط المشاريع التي و.  دوالر٢٥،٠٠٠بإمكان السفارة الموافقة على مشاريع لغاية 
 قّيدت الخالفات  فقدوعلى الرغم من ذلك،.  دوالر سوف ترسل إلى واشنطن للمراجعة٢٥،٠٠٠

 مليون ٣،٥ لتصل إلىشهر الخمسة األولى للبرنامج حول اإلجراءات إجمالي ما تم صرفه في األ
، في البداية، قسمًا (PRTs) نتيجة لذلك، فقدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات )١١٢(. فقطدوالر

ّوتة فرص التقدم خالل فترات فإلشراك الحكومات المحلية، ُم" االندفاعية"آبيرًا من قدرتها 
 ٢٠٦٥ الموافقة على ت قد تمت، آان٢٠٠٨بتمبر س/ففي أواخر أيلول. الرآود المبكر للعنف

 قد  آاٍف بالمئة تقريبًا من األموال٥٠برنامجًا عبر صندوق االستجابة السريعة آما ان 
  )١١٣(.صرف

  



  *٢٦الفصل * 

 *٣٠٦*  

  وضعية القطاعات
 إعادة اإلعمار في آل من القطاعات استمرت أدوات أآثر فعالية، ةمع تطوير الطفرة المدني

آان برنامج صندوق . الغاز، المياه والمجاري الصحية، األمن والعدلالكهرباء، النفط و: الكبرى
، آان ال يزال ٢٠٠٧بحلول نهاية و.   قد انتهى في معظمه(IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 (IRRF-2) الثانيهناك أقل من أربعة بالمئة من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 آان األمن والعدل في نهاية المطاف القطاع )١١٤(.لمئة فقط لم تنفق آما ان ستة با،لإللزامبحاجة 

 بالمئة من ٤٠، إذ شكل رعمااألآبر في برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلعادة اإل
 بالمئة، والنفط ١١ بنسبة بالمئة، ثم الكهرباء ٢٣ بنسبةآانت الكهرباء القطاع التالي . نفقاته

 ١٫١ نوبين المقاولين المسؤولين عن تنفيذ البرنامج، أنفقت بكتل أآثر م. ئة بالم٩ بنسبةوالغاز 
 وواشنطن غروب ،روتأند آيلوغ براون وبارسونز، وك، يمليار دوالر تبعتها عن آثب فلور آم

  )١١٥(.نالوانترناش
  

ثم   ومننافسفي المرحلة الجديدة لما بعد صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بدأت النفقات ُت
المرآزية وتلك تنفيذ الموازنات الوزارية .  التمويل األميرآي في العديد من المجاالتتتجاوز
 المبالغ  هذه الموازنات آانت تدفع بالمطلق، إال انًازال متدنييلمحافظات، وان آان ال العائدة ل

آان يتم تمويل على الجانب األميرآي، . رأسماليةالمشاريع الالمتزايدة من العائدات العراقية في 
صندوق و، (CERP)إعادة اإلعمار في معظمه تقريبًا بواسطة برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 القسم األآبر من حيث آان، (ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية (ESF)دعم االقتصاد 
لجان  آانت )١١٦(.جهود في المحافظاتومن خالل ال في القطاع األمني  يقعاإلنشاءات الجديدة

 بنشاط متزايد في المشاريع  في المحافظات تقوم(PRDC)إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
  . والموافق عليها من السفارة(ESF)الُممولة من صندوق دعم االقتصاد 

  
، بلغ إجمالي تمويل مشاريع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦سنة في 

 مليون دوالر، آما ان لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٧٩٠إعمار وتنمية المحافظات 
إضافة إلى ذلك، .  مليون دوالر٤٩٥ مشروع ذات قيمة تراآمية بلغت ٤٠٠أدارت أآثر من 

 دوالر في إنشاء مليون ١١٠ مليون دوالر إلى برنامج أمن البنية التحتية الذي أنفق ٢١٧ذهب 
حواجز العريضة وال الحوافّونة بصورة رئيسية من المكو ،مناطق خطوط األنابيب المحظورة

السحب غير القانوني منع ل والمصممةتمنع الوصول إلى خطوط األنابيب الرئيسية التي خرى األ
 مليون دوالر أخرى في تعزيز المواقع الحيوية وفي إجراء ٥١ وتم إنفاق.  والتخريبمن األنابيب

القوة وهي ، (SIB) البنية التحتية اإلستراتيجيةتحسينات على المرافق التي تستخدمها آتائب 
  )١١٧(.العراقية الرئيسية المسؤولة عن أمن البنية التحتية

  
 سامراء استمرت طويًال تفجيرمستويات العنف المتزايدة التي تلت ف. أوقات سهلة هكن هذتلم 

تثنائية آما ان  اسُمرهقة وواجه موظفو إعادة اإلعمار ظروفًا ٢٠٠٧ النصف األول من سنة خالل
 ٤١٨، قتل ٢٠٠٧مارس / لغاية آذار٢٠٠٦يناير /من آانون الثاني. العديد منهم فقدوا حياتهم

  )١١٨(.القوات المسلحةمقاول يعملون في إعادة اإلعمار أو لصالح 
  

في بعض األماآن، واصل المقاولون أعمالهم، أحيانًا آثيرة بوجه مخاطر آبيرة، في حين عّلق 
 آان فيها المقاولون  لأليام التي تكاليف النفقات العامة زيادةت آليًا، مما قاد إلىآخرون العمليا
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وجد تدقيق لمكتب .  نطاقهاتحديدعاطلين عن العمل بانتظار استمرار العمل بالمشاريع أو بإعادة 
 وأ ألسباب أمنية ،خالل مسار برنامج إعادة اإلعماران الحكومة األميرآية أنهت المفتش العام 

بسبب  عقدًا وأمر مهمة، إما بسبب التخلف أو ١٢٦٢ تجاوز التكاليف، أو لسب سوء اإلدارة ب
ي مليار دوالر، آانت الحكومة قد ل من أصل قيمة هذه العقود وأوامر المهمة  البالغة حوا.المالءمة

صحيح ان قليل من هذه المشاريع آان على وشك اإلنجاز، لكن .  مليون دوالر٦٠٠دفعت 
  )١١٩(. آذلكا العظمى لم تكنأآثريته

  
  الكهرباء

واط على   رفع قدرة التوليد ووضع مزيدًا من الميغااالندفاع فيفي قطاع الكهرباء، واصل 
 الكهرباء إلى المنازل تنقلالشبكة، آما فعلت الجهود لتأمين استقرار وتوسعة شبكات التوزيع التي 

ة من الجهود الُممّولة من صندوق إغاثة وإعادة خالل الفترة االنتقالي. وشرآات األعمال العراقية
 النشاطات التي تابعتها السفارة لتشمل تدريب الموظفين في محطات نطاقإعمار العراق، اتسع 

 مع مصادر الوقود الصحيحة مسألة الربطعلى جانب التوليد، بقي . التوليد وفي وزارة الكهرباء
 بنتها الواليات المتحدة تستخدم بين غازيتور ٣٥ من أصل ١٦، آانت ٢٠٠٧سنة . صعبة الحل

الديزل، والنفط الخام أو الوقود الثقيل بدًال من الغاز الطبيعي الذي آانت مصممة له، مما أدى إلى 
 هذه ربطتحسين .  اليومياإلنتاجواط من   ميغا٢٠٠٠تكاليف صيانة أعلى، وخسارة ما يقدر بـ 

 التي يعتمد عليها في محطات التوليد في أرجاء مصادر الوقودوبالغاز الطبيعي بالتوربينات 
البالد، آان ُمرتبطًا باألشغال الجارية في قطاع النفط والغاز، آما وبجهود االئتالف الرامية إلى 

   )١٢٠(. تهريب النفطمنع
  

في هذه األثناء، آافحت الحكومة العراقية للسيطرة على العديد من المحطات الفرعية المسؤولة 
في .  عبر الشبكة والتي ظلت غير ُمستقرة وعرضة لهجمات المتمردين،لكهرباء اتوجيهعن 

. ل تغذي بغداد خارج الخدمةق، آان ثمانية من أصل اثنتي عشر خط ن٢٠٠٧يونيو /حزيران
تحرآت قوات االئتالف والقوات العراقية لتحسين األمن على طول هذه الخطوط في الوقت الذي 

 اليومي اإلنتاجغير ان متوسط . وط النقل والمحطات الفرعية فيه عشرات من خطُتنشئآانت 
  )١٢١(.واط  ميغا٦٠٠٠واط أدنى من هدف سلطة االئتالف المؤقتة البالغ   ميغا١٧٤٠آان ال يزال 

  
  النفط والغاز

 في قطاع الكهرباء وبالوضع  الحاصلظّلت زيادة القدرات في قطاع النفط والغاز مرتبطة بالتقدم
، آما ان شبكة األنابيب لكي تعمل آانت المصافي بحاجة إلى آهرباء يعتمد عليها :األمني العام

 توقف خط لم يترك تقريبًا، ٢٠٠٧  عامفطوال.  منها اإلجراميللسحبآانت ُمعرضة للهجمات و
  .وحيدة لتصدير النفطآنقطة  في البصرة سوى محطة التحميل الجنوبيةاألنابيب الشمالي 

  
 فيما لو تخّلص من –يوني برميل في اليوم على الرغم من ان قدرة النظام  حول ملاإلنتاجتأرجح 

 المرافق تحسين.  آنذاك ثالثة ماليين برميلبلغتقد آانت  –لصيانة لتوقف الالهجمات وبدون 
 الطرفية، وإصالح محطات الغاز السائل المحطاتالجاري شمل ترآيب وصالت االتصال في 

تحديات  ظلت فقد.  الطرفيةالمحطاتهزة قياس النفط عند متعددة، وترآيب أجلوالطبيعي ا
  )١٢٢(.األولوية العليابمثابة  القدرات اءاالستدامة وبن
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  المياه
 مشروعًا والُممّولة من صندوق ١٠٩٥، آانت مشاريع المياه البالغ عددها ٢٠٠٧بحلول منتصف 

ن األهداف أ  الرغم منوعلى.  بالمئة٩٠، منجزة بنسبة (IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 
الُمعّدلة لزيادة الوصول إلى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي قد تمت تلبيتها، غير ان 

 التي نقلت أآثر من مليار دوالر من ،٢٠٠٤ إعادة البرمجة سنة  عمليات إلىالعائدةالتخفيضات 
ف األصلية في قطاع القطاع لتمويل االحتياجات األمنية الُملحة، آانت تعني ان طموحات االئتال

 بالمئة فقط من المنازل مرتبط بخطوط التوزيع، ووصلت ٣٠ففي بغداد، آان . المياه لن تتحقق
 لكنها ، بالمئة في البصرة٥٠نجف و ل ا فيمن المنازل% ٤٠خدمة مياه الصرف الصحي إلى 

  )١٢٣(.فلوجةال غير شغالة في آرآوك وسامراء وبوجه عامظلت 
  

 قطاع المياه في أرجاء البالد يمكن رؤيتها في نظام تسليم المياه في الناصرية التحديات التي َبَلت
لقد عانت المحطة التي ُصّممت إلنتاج مياه الشرب لنصف .  مليون دوالر٢٧٧البالغة قيمته 

 إلى االفتقار: مليون عراقي في خمس مدن، من قائمة طويلة من المشاآل التي خّفضت اإلنتاج
اء يعتمد عليها، ونظام أنابيب ضعيف وغير قادر على تحّمل التدفق العالي مدادات بالكهرباإل

 خطوط النقل، والموظفين الرديئي المؤهالت غير من الالشرعي السحبالضغط للمحطة، و
 حّفز التدخل الشخصي للسفير آروآر في )١٢٤(.الراغبين في حضور التدريب الذي يقدمه المقاول

األداء خالل األشهر التي تلت االآتشاف بان المحطة تعمل إلى حد  فيالمشروع الُمتعثر تحسينات 
علم للحماقة األميرآية لن تكون محطة الناصرية لمعالجة المياه أآبر َم. "أدنى من قدرتهابآبير 

آان ترآيز آروآر على مساعدة العراقيين في .  قال آروآر،"طيلة عقود من الزمن بعد اليوم
الرئيسي المياه  مصِرفآيف نستطيع مساعدة العراقيين في إنجاز . "مبأنفسهحلول الالتوصل إلى 

ال تترآوه يذهب .  المال الكثير لالستدامةصرفنالقد "،  آروآر وأضاف، قال"في الناصرية؟ 
  )١٢٥(".هدرًا

  
  األمن والعدل

إعادة " وهي عملية عرفت بـ – وطنية إعادة تدريب ألوية الشرطة الاستمرت، ٢٠٠٧ طوال
، آما استمر تدريب وتجهيز قوات األمن العراقية األخرى التي بلغ عددها اآلن "قباألزرغ بالص

 )١٢٧(.ساعد بصورة خاصة نظام المحاآمفقد تراجع العنف أما  )١٢٦(. عنصر٣٥٠،٠٠٠أآثر من 

لنظام العدلي في مكان لة ددعإنشاء ُمجّمع حكم القانون في الرّصافة الذي جمع معًا األجزاء المت
 إقناع وعلى الرغم من ان )١٢٨(.في بغدادالقانونية  سّهل بصورة آبيرة معالجة القضايا واحد

 -  الجنائية الطبية الشرعية بما في ذلك األدلة–استخدام أساليب التحقيقات الحديثة بالقضاة 
 التقدم في النظام استمرفقد  ال تزال تشكل تحديًا،  آانتولتحاشي التأثيرات المذهبية،

  .)١٢٩(.القضائي
  

 ، أيالمحاآم الجنائية الكبرىو.  محكمة تعمل في العراق٦٥٥، آانت ٢٠٠٨بحلول أواسط 
وآان . ١٨ جرت إقامتها في المحافظات الـ ،الفروع اإلقليمية للمحكمة الجنائية المرآزية العراقية

ن  محقق قضائي يعملو٦٤٥ معاون، والـ ٣١٢ قاضي تحقيقات، والـ ٢٨١ قاٍض، والـ ٥٦٧الـ 
 وعلى الرغم من ذلك، آان أقل )١٣٠(. حارس٥٠٠٠في أرجاء البالد تحت حماية قوة من أآثر من 

حام في دقليًال من نصف نزالء مراآز االعتقال العراقية ينتظرون المحاآمة، مما ساهم في االز
  )١٣١(.نقلت إلى السيطرة العراقيةآانت قد أربعة مرافق سجون من أصل ستة 
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  ٢٠٠٧ في أواخر  األميرآيةالطفرة العسكرية

 بمزيد من العاملين واألموال إلى العراق، لكن ما هو أآثر جاءت الطفرة العسكرية األميرآية
قد أصبحت األلوية مرآز جاذبية في ل.  تحديد شروط إعادة اإلعمارالطفرة أعادتأهمية، ان 

ق إعادة اإلعمار المرافقة فقد رأى آل من قادة األلوية وِفَر: جهود إعادة اإلعمار بطريقة جديدة
(ePRT)السلطات التي آانت آلمة السر عملية انتقالعد تلم .  القدرات األولوية العليا تنمية في 

 المهمات القوات المسلحة فيها تبنتالسرعة المدهشة التي . في عهد آيسي، الهدف األولي
 لعقيدة مقاومة التمّرد اصفوفهاالقتصادية وإعادة اإلعمار أصبحت ممكنة بفضل التأييد الواسع في 

، بات ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ سنة مقاومةفالذي آان يالقي . تريوسيالتي صاغها ونفذها الجنرال ب
 لبرنامج "نآمالكي"ان استخدام األلوية . ٢٠٠٧ُينظر إليه على انه ضروري بصورة مطلقة سنة 

. اء القدرات وإعادة اإلعمار  انتج أثرًا ُمضاعفًا على بن(ePRTs)ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة 
  . العسكري ذروات جديدة–فعبر هذه االبتكارات، بلغ التعاون المدني 

  
 للعديد من عنيد مقاوم ، انه٢٠٠٧ سنة ،على الرغم من تقدم هام في أماآن ُمعّينة، أثبت العراق

في . ه عامبوج ولجهود االئتالف للطفرة العسكرية األميرآيةاالبتكارات السياسية واالقتصادية 
، اقترح رئيس وزراء بريطانيا الجديد، غوردن براون، مجموعة من ٢٠٠٧يوليو /تموز

 شملت هذه المبادرات .المبادرات السياسية في آتاب إلى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي
لجنة وطنية "وإمكانية إنشاء " اإلصالح المصرفي"، و"إستراتيجية متكاملة للطاقة"

 فقط ذات صلة وآانت ال تزال ،٢٠٠٣ سنة وضعها وهي أفكار سبق لالئتالف ان ،"لالستثمارات
، أعلن وزير المالية، بيان جبر، ان إنجاز إعادة إعمار ٢٠٠٧غسطس أ/ في آب)١٣٢(.ألنها لم ُتنّفذ

 آل ما وهو مبلغ يساوي ، مليار دوالر١٥٠ و ١٠٠العراق سوف يتطلب استثمارات إضافية بين 
 آان هذا تذآير ُمّتزن بالحّد الذي خّرب فيه العنف األموال الطائلة من )١٣٣(.انفق حتى اآلن

  .العراق في البنية التحتيةآما االستثمارات التي أنفقتها الواليات المتحدة 
  
في أول يوم من شهر رمضان اغتيل الشيخ عبد السّتار، زعيم . المستهدفتواصل أيضًا القتل و
 لجهوده ٢٠٠٧سبتمبر / في أيلول لهامتداح الرئيس بوش شخصيًاوة األنبار بعد أسبوع من حص

  )١٣٤(.في مكافحة القاعدة
  

األميرآية والتطورات السياسية األخرى في العراق، بما في ذلك أدت الطفرة ، ٢٠٠٧في خريف 
 )١٣٥(. في أرجاء العراقنحو الهبوطالصحوة الُسنّية، بخفض متواضع للعنف، مع اتجاه للهجمات 

ي ت المواد التشريعية الإقرارترجم فورًا إلى نجاح في عملية المصالحة أو في  األهدأ لم ُتالظروف
  )١٣٦(.ة العراقيون سوف يعالجوهادأِمل الكونغرس بان القا

  
في قانون المخصصات التكميلية الطارئة التي مّولت اهتدائيًا  الكونغرس ثمانية عشر َمْعلمًا أدخل

 التأآيد ان الحكومة العراقية تحرز تقدمًا  بوش آان على الرئيس.ة األميرآيالطفرة العسكرية
باتجاه تلبية المعالم قبل ان تتمكن من تلقي مزيد من الدعم من صندوق دعم االقتصاد، في غياب 

، ان ٢٠٠٧يوليو / أولي للبيت األبيض في تموزتقييم وجد )١٣٧(.إعفاء رئاسي لهذه الشروطأي 
  )   ١٣٨(.مت تلبيته، لكن تم تحقيق تقدم ُمرٍضعدد قليل من المعالم قد ت
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تريوس ي قبل إدالء الجنرال ب(GAO)ووجد تدقيق في وقت الحق لمكتب المحاسبة الحكومية 
، ان الحكومة العراقية ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٥والسفير آروآر بشهادتهما أمام الكونغرس في 
 اعترف )١٣٩(.إحدى عشر من المعالم الباقية لّبت ثالثة معالم ومعلمًا رابعًا جزئيًا، ولم ُتلّب

تريوس وآروآر في شهادتهما ان عددا قليًال من المعالم قد تمت تلبيته لكنهما ذآرا التقدم يب
  )١٤٠(.بالطفرة العسكريةالعراقي المتواصل باتجاه إنجازها آسبب آاٍف لمواصلة االئتالف 

  
العهد الدولي مع العراق، وهو إطار عمل  من خاللن المعالم على الخط مدخلت مجموعة ثانية 

، تعّهد بموجبه المانحون الدوليون ومنظمات المساعدة، بما فيها ٢٠٠٧جرى التفاوض بشأنه سنة 
البنك الدولي، واألمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، دعم العراق مقابل التقدم في جعل القوانين 

القروض  فإلى جانب ترتيبات )١٤١(.ارسات الدوليةالعراقية واالقتصاد العراقي في تناغم مع المم
حتياطية التي تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، آان العهد الدولي مع العراق خطوة اال

  .أخرى باتجاه إعادة دمج العراق في االقتصاد اإلقليمي والدولي
  

 ُقدمًا آانت ال تزالطريق  إشارات التقدم، غير ان التبيان من الممكن وعلى الرغم من أنه آان
 ُمصّنفًا من ِقَبل الُمحللين في البنك الدولي في قاع العشرة بالمئة ٢٠٠٧ة نآان العراق س. طويلة

 الفساد والمحاسبة، واالستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، معاييرن آافة البلدان من حيث م
، وافق صندوق ٢٠٠٨ديسمبر / األولفي آانونو )١٤٢(.ونوعية القوانين التنظيمية وحكم القانون

  )١٤٣(. بالمئة من دين العراق الخارجي٨٠النقد الدولي على إلغاء 
  

  ٢٠٠٨ سنة الطفرة العسكرية األميرآية وعواقبها
الجهود العسكرية لتهدئة بغداد أوًال ثم العراق الغربي . ، واصل العنف تراجعه٢٠٠٨في ُمستهل 

.  بأآالف آبيرة بالنسبة للجنود األميرآيين والعراقيينواألوسط الشمالي أعطت ثمارها، لكن
 بلغت أعلى ة األميرآية العسكريمن الطفرةالهجمات ضد قوات االئتالف خالل المراحل األولية 

غير ان الهدوء النسبي عاد  إلى أجزاء واسعة من البالد، جزئيًا بسبب . ٢٠٠٣مستوياتها منذ 
 بسبب  وفي آخر األمر،ضًا بسبب تنظيم المجموعات الُسنّية، ولكن أية األميرآية العسكريالطفرة
األحياء التي أصابها العنف شبه الدائم .  داخل القوات األمنية المحلية، المجموعات الشيعيةتنظيم

سامراء، عادت إلى شيء يشبه الحالة السوية، آما ان مستوى تفجير منذ ازدياد الهجمات بعد 
  .سرعة المذهبي هبط ب–العنف اإلثني 

  
، برهن الجيش العراقي عن قدرة متزايدة حين قام بعمليات تنظيف في البصرة ٢٠٠٨خالل سنة 

ومع ان القتال الضاري استمر في أجزاء من محافظات . ومدينة الصدر مع دعم أميرآي محدود
 إلى بوجه عام هبطت ٢٠٠٨نينوى وديالى وصالح الدين والبصرة، إال ان الهجمات في أواخر 

ففي صيف .  الوضع األمني الُمتحّسن نعمة للبرامج المدنيةشكل )١٤٤(.٢٠٠٣ها األدنى منذ مستوا
االنخفاض في أعداد ّر أحد مقاولي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية انه مع  ، قد٢٠٠٨

أآثر من معدالت % ٢٥ يحقق (LGP)، آان برنامج الحكم المحلي  الملغاةاالجتماعات والمواآب
  )١٤٥(.نجزة الممهامه

  
، انتقاًال تدريجيًا وثابتًا إلى القيادة العراقية في ٢٠٠٣، أآثر من أي سنة منذ ٢٠٠٨لقد أنتجت سنة 

لقد مّكن وضع قواعد ُموحدة للتعاقد وصرف األموال من ِقَبل وزارتي . إعادة اإلعمار واألمن
.  بصورة أسهلالموازنات المديرين العامين في الحكومة العراقية من تنفيذ ، والماليةالتخطيط

 البرلمان العراقي آان يعني ان جانب الموازنة الوطنية من إقرارفوجود القواعد الواضحة و
 بصورة متزايدة لتعزيز األولويات العراقية، آانوا يعلمون إعادة اإلعمار األميرآيين مسؤولي



 * الطفرة المدنية المفاجئة *

 *٣١١*  

اجة ألن تكون قلقًا حول ال ح. " النظام العراقيضمنلمشاريع األميرآية ا إعادة ترآيببدًال من 
تكون عندما "، وزارة المالية األميرآية ملحق، قال "إدخال المشتريات ما بعد ارتجالها الموقت

  )١٤٦(". النظام العراقيالمشاريع منبثقة من
  

عهد المشاريع األميرآية "إبريل، أدلى السفير آروآر بشهادته أمام الكونغرس بان /في نيسان
، إال ان ت قد استمرات ان بعض اإلنشاءوعلى الرغم من )١٤٧(،"ة قد انتهىالكبرى للبنية التحتي

 موظفًا من االئتالف في ٢٣٨فقد عِمل  . اندفاع آامل حالةالجهود لبناء القدرات آانت في
  )١٤٨(.العديد من برامج االستدامة آانت قيد التنفيذ عبر البالدان الوزارات غير األمنية، آما 

  
 التي بلغت ،أسعار النفط القياسية. عالمي دعمًا غير متوقع إلعادة إعمار العراققدم  االقتصاد  ال

خزائن  المساند عّومت اإلنتاج وتصدير ،٢٠٠٨ دوالر للبرميل خالل صيف ١٤٠ بسعرة والذر
وزارات ال على أيديإلنفاق الرأسمالي من امزيد ال نحو االتجاه العراقية وواصلت المال
قّيد خطط إعادة اإلعمار ذلك غير ان تراجع األسعار الذي تبع ) ١٤٩(.تحكومات في المحافظاالو

  .، مجبرًا الحكومة على إعادة النظر في موازناتهاالمتناميةالعراقية 
  

صعب  قانون الهيدروآربون الهام إقرارفقد بقي . ٢٠٠٨ سنة مختلطًاآان التقدم السياسي 
فظات واالنتخابات في المحافظات التي سوف  قوانين سلطات المحاأقّر، لكن البرلمان التحقيق

 ومع ان )١٥٠(.٢٠٠٩يناير / الثانينتضع األسس النتخابات المحافظات القادمة المقررة في آانو
ال يزال الحضور فاألداء على مستويات أعلى مما سبق لها ان عرفته، في الحكومة العراقية بدأت 

 أنه صفة مستمرة ندي هم في ما يبدو ج١٥٧،٠٠٠ مقاول و ١٦٤،٠٠٠األميرآي آبيرًا مع 
  )١٥١(.لمشهد السياسي واألمنيضمن ا

  
 دائمًا فلم ُتعطى المستمر لهذا العدد الكبير من الجنود والمستشارين، االنخراطعلى الرغم من 

 الذين يقومون المسؤولونقد ُدهش ف.  والقبول العراقيالمشارآة العراقية لضمان  آافيةعناية
 اآلن برنامج إعادة أصبحتالتي و، (PRTs)َرق إعادة إعمار المحافظات  ِف أعمالبمراجعة

 آاملةقدم له أبدًا عروض موجزة  عندما علموا ان رئيس الوزراء المالكي لم ُت،اإلعمار الرئيسي
من  تتعامل مع مجموعة واسعة ميرآيينأل ِفَرق المستشارين اآانت. حول تفاصيل البرنامج

  )١٥٢(.دون ان تسعى رسميًا إلى الحصول على موافقة رئيس الوزراءالحكومة العراقية مسؤولي 
  

  األثر النهائي إلعادة اإلعمار
نهائي ألثر برامج إعادة للقياس ال مباشرة طرق قليلة  سوى هناكلم تكن، ٢٠٠٨عند نهاية 

اط و  الميغا مزيد منلقد ذهبت األهداف األميرآية إلى أبعد من ُمجّرد وضع. اإلعمار األميرآية
آان الهدف، الذي استخدم إعادة . او تزويد مزيد من غالونات المياه المعالجةالكهرباء على شبكة 

اإلعمار آأداة، إنشاء حكومة عراقية تعتمد على نفسها وشعب راٍض، وزيادة الثقة بين العراقيين 
  .والواليات المتحدة، وبين العراقيين أنفسهم

  
ات في أرجاء البالد لقياس معدالت الرضى بالنسبة  األخيرة فقط، أجريت مسوحالفترةفي 

، ان أغلبية من العراقيين بوجه عامتوحي البيانات، . للخدمات األساسية، مع درجة ما من التماسك
الصرف و ، والمياه،ال تزال غير راضية بالنسبة لتسليم الخدمات األساسية بما فيها الكهرباء

تالف حسب خن معدالت الرضى هذه تميل إلى اال الالفت أآثر، ا. وجمع النفايات،الصحي
 العديد من ها فيالمعدالت في بغداد، مثًال، أدنى بصورة ملحوظة من. األماآن والهوية المذهبية

الالفت لالنتباه ان معدالت . المناطق األخرى في البالد، وعلى األخص في منطقة آرآوك



  *٢٦الفصل * 
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 آانت، إلى حد آبير، مماثلة ة األميرآيةري العسكالطفرةالرضى بالنسبة للخدمات األساسية خالل 
، ولكنها النفايات و، والغذاء، ومجاري الصرف الصحي،عند الُسّنة والشيعة بالنسبة لمياه الشرب

  أما بالنسبة للكهرباء)١٥٣(.آانت مختلفة بالنسبة للكهرباء، وتسليم الوقود، وإلى حد أقل، الصحة
 بوجه عام ألن المحافظات ذات األغلبية الُسنّية تمتعت للتفكير ًا، فقد آان هذا معاآسبوجه خاص

بساعات من الكهرباء في اليوم أآثر من المحافظات ذات األغلبية الشيعية خالل نفس الفترة 
وهكذا ال ُتحتسب االختالفات الفعلية وحدها في تسليم الخدمات لالختالفات في  )١٥٤(.الزمنية

فالحقوق التاريخية، واالعتقاد بالحرمان من الحقوق . معدالت الرضى لدى المجتمعات المذهبية
السياسية، والتوقعات التي أثارتها تعهدات االئتالف المبكرة، آانت من الممكن ان تؤثر على 

  .معدالت الرضى
  

وحتى مع اتجاه مستويات الرضى العراقية نحو الصعود واتجاه العنف نحو الهبوط، آانت 
قة في جهد لبناء دولة لم تكن تتوقعه وال تزال ال تفهمه حتى اآلن الواليات المتحدة ال تزال عال

، أعربت وزيرة الخارجية المقبلة آوندوليزا رايس، عن اعتقادها بان على ٢٠٠٠في سنة . تمامًا
القيام بوظائف اإلدارة : "أولية على العمليات القتالية القوات المسلحة األميرآية الترآيز بصورة

وف يقود بكل بساطة إلى خفض درجة القدرات األميرآية على القيام باألشياء المدنية والشرطة س
نحن لسنا بحاجة إلى الفرقة المحمولة جوًا "وقالت، مضيفة، " التي على األميرآيين القيام بها

 بعد ثماني سنوات، خالل الطفرة )١٥٥(."الثانية بعد الثمانين لمواآبة األطفال إلى دور الحضانة
 المحمولة جوًا والتي تخدم فترة انتشارها الثاني في العراق، ٨٢ميرآية، آانت الفرقة العسكرية األ

   )١٥٦(.تساعد في اإلشراف على إنشاء البيوت الزجاجية لزراعة النباتات خارج تكريت
  

بعد مرور خمس سنوات على اإلطاحة بصدام حسين، آان نجاح برنامج إعادة اإلعمار ومستقبل 
فخطة الحملة المشترآة التي وضعها آروآر وبيتريوس قد استندت .  بال حّلالعراق ال يزاالن

على االعتقاد بان وقف التصادمات العنيفة المكشوفة سوف يسمح للعراقيين تدريجيًا بحل 
آان هذا التحّول ُمحيرًا ومكلفًا للغاية في نفس . نزاعاتهم عبر االنتخابات بدًال من الميليشيات

  .ميرآيين آما بالنسبة للعراقيين، فيما يخص خسارة األرواح والمال العامالوقت، بالنسبة لأل
  

، ظلت ٢٠٠٨حتى عندما تحّسن الوضع األمني بصورة دراماتيكية خالل النصف الثاني من 
التنافسات العنيفة بين المجموعات السياسية المتنافسة على السلطة ال تزال تهدد الهيكليات 

ميليشيا قوات بدر، الجناح العسكري للمجلس الشيعي األعلى للثورة  " .الضعيفة للحكومة العراقية
، قال عراقي بيته في البصرة حيث آانت "اإلسالمية في العراق تقاتل الصدر الذي يقاتل الفضيلة

فخالل . اآلثار االجتماعية للعنف دفعت آلفتها أرواح العائالت. االصطدامات تقع مرارًا وتكرارًا
لديهم . من الخطر جدًا ان يلعب أطفالي خارج المنزل"ربع الماضية، قال، معظم السنوات األ

حتى مع تراجع ". دراجات هوائية، لكنهم يمشون على السطح، ويلعبون آرة القدم داخل المنزل
العنف، ومع استعادة الحياة درجة من الحالة الطبيعية في العديد من المحافظات، تحمل الوقائع 

من قبل، قال، آان بإمكان العراقيين ان يبقوا . بعد صدام معها تعقيداتها الخاصةالجديدة للحياة ما 
   ١٥٧(."هي الحقيقة لكل حياة] السياسة[اآلن أصبحت . "جاهلين تمامًا للسياسة
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   بعد الطفرة العسكرية–نظرة عامة على الخدمات األساسية 
  
مرحلة   بعد الغزو  قبل الغزو  )١٥٨ (المقياس

سلطة 
ئتالف اال

المؤقت 
االنتقالية 
(CPA)  

عهد 
  نغروبونتي

  نهاية التكثيف  عهد خليلزاد

  إنتاج الكهرباء 
 ميغاواط        

  
٤،٠٧٥  

  
٧١١  

  
٣،٦٢١  

  
٤،٢٦٢  

  
٣،٤٧٥  

  
٤،٤٠٠  

  إنتاج النفط
   مليون برميل في اليوم      

  
٢٫٥٨  

  
٠٫٣٠  

  
٢،١٦  

  
٢٫١٣  

  
١٫٩٥  

  
٢٫٤٣  

  قوات األمن العراقية
  ورجال الشرطةالجنود         

  
١،٣٠٠،٠٠ 

  
٧،٠٠٠-
٩،٠٠٠  

  
٨٧،٠٠٠  

  
١٧١،٣٠٠  

  
٣٢٨،٧٠٠  

  
٤٧٨،٥٠٠  

  االتصاالت 
      مشترآو الخطوط األرضية 

         مشترآو الهاتف النقال

  
٨٣٣،٠٠٠  
٨٠،٠٠٠  

  
٠  
٠  

  
٧٩١،٠٠٠ 
٤٦١،٠٠٠ 

  
٩٩٨،٠٠٠  

٢،٤٢٢،٠٠٠ 

  
١،١١١،٠٠٠  
٨،٧٢٠،٠٠٠ 

  
١،٢٠٠،٠٠٠  
١٣،٠٠٠،٠٠٠~ 

  الكلفة البشرية
         إصابات القوات األميرآية

         المقاولون المدنيون
         المدنيون األميرآيون
         المدنيون العراقيون

  
-  
-  
-  
-  

  
١٣٩  
١  
٩  

٧،٤١٣  

  
٨٦٢  
٤٦  
٥٢  

١٦،٨٤٨  

  
١،٧٤٥  
٢١٧  
١١٣  

٢٩،١٥٥  

  
٣،٢٤٨  
٩١٦  
٢٢٤  

٧٢،٨٥٨  

  
٤،١١٥  
١،٢٢٩  
٢٧١  

٩٥،٢٣٦  
مليارات (الكلفة المالية 
  )الدوالرات

         التمويل األميرآي
         التمويل العراقي
         التمويل الدولي
         إجمالي التمويل

  
-  
-  
-  
-  

  
٣٫٤٥$  
٠٫٠٠$  
٠٫٠٠$  
٣٫٤٥$  

  
٢٢٫٩٣$  
١٦٫٠٠$  
١٣٫٦٠$  
٥٢٫٥٣$  

  
٢٩٫٢١$  
٢١٫٠٣$  
١٣٫٨٧$  
٦٤٫١١$  

  
٣٦٫٩٦$  
٣٧٫٢٧$  
١٥٫٢٠$  
٨٩٫٤٣$  

  
٥٠٫٤٦$  
٥٠٫٣٣$  
١٧٫٠٠$  
١١٧٫٧٩$  

  
، وصل إنتاج الكهرباء اليومي إلى ما فوق مستويات ما قبل الحرب مع ٢٠٠٨بحلول منتصف 

 ارتفاعات ٢٠٠٨وأظهر ربع السنة الثالث من .  ميغاواط في اليوم٤،٤٠٠بمتوسط إنتاج قدره 
لكن الطلب العراقي ال .  ميغا واط في اليوم٤٩٠٠عالية لما بعد الحرب بلغ متوسطها أآثر من 

وقد تحسن نظام توزيع الكهرباء أيضًا، لكن المخصصات العادلة بين . اجزال يتجاوز بكثير اإلنت
  )١٥٩(.المحافظات والمدن الكبرى ال تزال مشكلة

  
، وآان دون مستويات ما قبل الحرب قليًال جدًا مع ٢٠٠٨واصل إنتاج النفط ارتفاعه خالل 

، ٢٠٠٨يوليو /وز مليون برميل في اليوم في منتصف العام، وبلغ معدل اإلنتاج في تم٢٫٥٨
وبسبب نجاح اإلجراءات األمنية . ٢٠٠٣ األعلى منذ غزو – مليون برميل في اليوم ٢٫٤٣

)١٦٠(.٢٠٠٨الخاصة بالبنية التحتية، لم تحصل أية هجمات ناجحة ضد أنابيب النفط سنة 
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____________________  
  الخامس قسمال

  الدروس المكتسبة
___________________________________  
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  ٢٧الفصل 
  الدروس القاسية

  
 حاولنا... الصحيحةأنا ال أعتقد انه آانت لدينا الهيكلية 

.  منفردة، وزارة الدفاعلوزارة  ذلك إعطاءفي العراق
 فيلق بحاجة إلى اننالهذا السبب قال الرئيس اآلن 

لكن و. مدنية قادر على القيام بهذه النشاطاتالستجابة لال
  *.صحيحةكن لدينا الهيكلية الت لم  أنهمن الواضح

  
  آوندوليزا رايس. د    

  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(وزيرة الخارجية 
  

  العسكريةودحرت بسرعة القوات، غزت الواليات المتحدة العراق، ٢٠٠٣مارس /في آذار
هزة جُمقامت قوى عسكرية جيدة التدريب و.  وأطاحت بسهولة حكومة صدام حسينالعراقية

 ة،لكن الواليات المتحدة لم تكن جاهز. الانتصار عسكري سريع وفّعبتحقيق  الصحيحةبالطريقة 
 ، َمّزقها العنفالتي" ما بعد النزاع"بيئة :  للتعامل مع ما سيأتي الحقًا جيدًا، ُمعّدةوال آانت

 واقتصاد انزلق إلى ، في حالة من االنهيار التامم ونظام حك،ناشئالتمرّد ال ولب، واإلجرام،والس
  . التام ثم إلى التوقفن التعّطل ومنحالة م

  
، وبدون عقيدة متطورة تمت مواجهتها إلدارة الفوضى العارمة المتزايدة التي محددةفبدون خطط 
بناء الدولة يعتمدون عليها، وبدون هيكليات حكومية قائمة يقومون من خاللها حول عملية 
 لالستجابة لعراق  يكافحونياسة السآان صانعية وإعادة اإلعمار الطارئة، ثبعمليات اإلغا

، آانوا يأملون به الذي ،إلى حكومة عراقية مؤقتة لسلطة السريعا نقلفقد تخّلوا عن . ُمحّطم
بول بريمر الثالث ومن سلطة االئتالف . ن السفير إلمُطلب .  للبالدحتاللمن اال  حالةودخلوا في

 استتباب إعادة: همة مستحيلة في الواقعم، المتزايدة عمقًاالمؤقتة، المؤتمنين على هذه األزمة 
وآل  ،، وإعادة تأهيل االقتصاد، وإعادة تأهيل الخدمات األساسيةنظام الحكماألمن، وإعادة تأهيل 

  .على العمل وقدرات قليلة ،موارد محدودةوببسرعة، ذلك 
  

بنية التحتية، مثقًال بإنشاء ال الذي رّآز على االقتصاد، برنامجًا إلعادة اإلعمار ،ارتجل بريمر
لمساعدات الخارجية تبذله الواليات المتحدة منذ مشروع من اسوف يصبح أآبر جهد والذي 
 تلت سقوط صدام، غير ان السلم الهش التي فترة زمنية قصيرة من ورغم حدوث. مارشل

 آانت أبعد من قدرات ،على األخص في القطاع األمنيو ،المشاآل المتنامية بسرعة في العراق
 الموسعة عمليةالتسريح الرسمي للقوات المسلحة العراقية وال. االئتالف المؤقتة على حلهاسلطة 

من  مصدرين متوقعين تهميشاجتثاث البعث فاقمت األمور عن طريق في أآثر مما هو متوقع 
  . العراقيةةمساعدال
  

_______________  
  ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٧ آوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية، في. مقابلة وآس نيوز مع د* 
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 الواليات المتحدة طيلة السنوات الست التالية لتطوير وتطبيق إستراتيجية إلعادة إعمار تآافح

غير ان األمن .  االزدهاريسير في طريققراطية مدولة مستقرة وديوتحويله إلى  ،العراق
 لمعالجة اتيلة من التكتيكتشكلفي استخدامها . آل قرارآان ُيصدر التعليمات ويعقد الُمتردي 

 البالد، آل على مزيدًا من الجنود ،ًامؤخر و،العنف المتزايد، أغدقت الواليات المتحدة األموال
آما . عادة بناء الهيكلية المادية للعراق، وقواته األمنية، وقدرته على الحكمإل  في محاولة منهاذلك

 والمنظمات غير الحكومية، ،كرية الحكومية األميرآية، والوحدات العسالوآاالتشارآت 
  .والمجموعات الدولية، وشرآات القطاع الخاص في هذا الجهد الجبار

  
البنية التحتية إنشاء  األميرآية عن مقاربة اإلستراتيجية، ابتعدت مقاربة من التجربة والخطأعبر 

ًا يديره  برنامج أآثر تواضعواتجهت نحوسلطة االئتالف المؤقتة، التي اعتمدتها الكبيرة 
إلى . الحكم الذاتيتحقيق  االختبار، ألجل لةالعراقيون وُيرآز على تطوير قدرات الحكومة القلي

هذه المختلفة لتحقيق  سلسلة من المكاتب واألنظمة  تنشئ األميرآيةة الحكومآانتجانب ذلك، 
ن الذين وظفتهم لمقاولون الخاصواتكّيفت الحكومة ووقد .  من أزمة إلى أخرىأثناء تنّقلهاالغاية 

  خاللالدروس القاسية منفيه  آانوا يتعلمون الحكومة األميرآية، وذلك في نفس الوقت الذي
وعلى الرغم . التي آانت تتزايد باطراد القاتلةبيئة الأصبحوا أآثر فعالية في فبرامج إعادة البناء 

، لجعل إعادة إعمار ٢٠٠٨التقدم، آانت الواليات المتحدة ال تزال تكافح، في أواخر هذا من 
  .ناجحًاالعراق 

  
هذا، توفر  الدروس القاسية  تقرير فيذآورةإعادة اإلعمار المفي ن المراحل األربع مآل واحدة 
 عند أخذها مجتمعة، حاجة الواليات المتحدة إلى إصالح االستنتاجاتتؤآد هذه . فريدةاستنتاجات 

  .ر الطارئة وإلى تطوير قدرات أآبر لتنفيذهامقاربتها بالنسبة لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعما
  

سبتمبر /أيلول ((ORHA)تخطيط ما قبل الحرب ومكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
  )٢٠٠٣إبريل / نيسان– ٢٠٠١

، عندما بدأ الرئيس ٢٠٠١ميرآية إلعادة إعمار العراق إلى خريف ألتعود أصول المقاربة ا
منذ البداية، آانت قيادة ". تحريرال "نموذجالعراق وفق حرب لووزير الدفاع صوغ خطة 

البنتاغون تعتقد ان االنتصار سيكون سريعًا وان حكومة مؤقتة عراقية جديدة سوف تتولى السلطة 
 وتوقعا ان ،ألمن ما بعد الحرببتأمين ا الشرطة العراقية قياملقد خططا على أساس . بسرعة

 وعندما حّل واقع .ظم مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمارعائدات النفط العراقية سوف تمّول مع
محّددة جيدًا " ديةخطة ب"ما بعد الحرب محل هذه التوقعات، لم يكن هناك لعراق المدمر لا

  .االستجابة السريعة وال هيكليات حكومية قائمة أو موارد لدعم احتياطية للرجوع إليها
  

 في وزارة الخارجية وفي الوآالة لينالمسؤو بعض اعتبرخالل تحضيرات ما قبل الحرب، 
ة للتنمية الدولية ان إعادة إعمار العراق لما بعد الحرب سوف تكون أآثر صعوبة، وانها آياألمير

لكن حتى قدماء . ، وسوف تتطلب التزامًا استثنائيًا من الموارد المالية والبشريةأطولستأخذ وقتًا 
الستيعاب ون ضروريًا إلعادة البناء المادي للبالد، و سيك هو الذيخبراء التنمية أساءوا تقدير ما

حجم حول  تمامًا ة مختلفاتآنا بحاجة إلى التفكير بترتيب. "البنية التحتية الحكوميةإنشاء األمن و
، قال في وقت الحق، " أميرآيأي غزو سياق ضمن، فاشلةما هو مطلوب إلعادة بناء دولة 

  )١(.لة في الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةجيمس آوندر، نائب معاون المدير بالوآا
  

اختلف المخططون في الحكومة وداخل القوات المسلحة حول .  حجم القوات قضية مرآزيةشّكل
 ما بعد حول حاالتأوحت تحليالت ما قبل الحرب .  سيكون ضروريًا الذي من الجنودعدد
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للحفاظ ن الزمين  سيكونوي، جند٥٠٠،٠٠٠ وربما ، جندي على األقل٣٠٠،٠٠٠، ان اتالنزاع
لكن الرئيس ومستشاريه، العسكريين منهم . على النظام ما بعد الغزو في بلد بحجم وسكان العراق

عداد لعمليات إعادة إعمار على والمدنيين، قّرروا عدم نشر هذا العدد الكبير واختاروا عدم اإل
ورآزت جهود ما بعد .  ورشيقةبدًال من ذلك، دعت خطة الغزو إلى نشر قوة خفيفة. نطاق واسع

 وافترضت. النزاع على تجّنب الكوارث اإلنسانية على غرار تلك التي تلت حرب الخليج األولى
  . للسيناريو اإلنسانيالحاالتسيناريو إعادة اإلعمار، وأسوأ ل الحاالتالخطة أفضل 

  
محتوى مناقشات ما قبل ت صاغ والتنمية ، والدبلوماسية،لدفاعا  حولالمفاهيم الُمتجَذرة تاريخيًا

 من اتاستبعد المخططون العسكريون خبراء ما بعد النزاع. الحرب حول إعادة اإلعمار
أندرو ناتسيوس، مدير الوآالة األميرآية . المناقشات األولى التي حّددت نطاق السياسة األميرآية

ع  ُيَدم التنمية والقتال، ل خبرات فييمتلكفي اإلدارة الذي األعلى رتبة  المسؤولللتنمية الدولية، 
  .إلى اجتماعات مجلس األمن القومي إال بعد مرور وقت طويل على بدء الحرب

  
، ١٩٤٧فمنذ . الطريقة التي آانت خطة الحكومة األميرآية مبنية عليها سهلت هذا االستبعاد

عظم األحيان  والحقًا الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، في م،عملت وزارتي الدفاع والخارجية
 حتى وان آانت المهمات الخارجية في عالم اليوم تتطلب ،بصورة مستقلة الواحدة عن األخرى

مع قوى الوآاالت الحكومية من هذه الوآاالت وأن تترافق  تآلف قوة آل واحدة في العادة
 ،رئيسرب التابع للحلقد ُترك أمر تكامل قدرات الوآاالت المختلفة لمجلس ال. األميرآية األخرى

حيث  وًا مشترآًامن الصعب إدارة تخطيطآان  حيث ،(NSC)ولموظفي مجلس األمن القومي 
ال . "يميل إلى ان يكون خاضعًا لشخصيات الذين يحتلون المناصب الرئيسيةآان التخطيط 

 اإلدراكدون "، قال وزير الخارجية آولن باول، ]"لإلصالح [آنموذجتحاولوا استخدام العراق 
  )٢(". بقدر ما آان مشكلة بنيويةبمثابة عمليات وشخصياتن األمر آان أبواإلقرار 

  

 فويضافتقار الحكومة إلى آلية قوية لتكامل عمل الوزارات المختلفة قاد البيت األبيض إلى ت
لقد أصبحت المعرآة .  الغزومن أشهر قليلة  قبل قائدة واحدةمهمات بين الوآاالت إلى وآالةال

، معرآة الواقع سيرشد سياسة اإلدارة في العراق في هو الذي" التحرير" جنموذحول ما إذا آان 
فبغياب سابقة واضحة حول آيفية . حول أي وزارة سوف تشرف بنفسها على إعادة اإلعمار

، تسليم ٢٠٠٢، في أواخر  بوشب، قرر الرئيسوتنسيق عمليات بهذا الحجم لما بعد الحر
 تارآًا جانبًا ،دارة عراق ما بعد النزاع إلى وزارة الدفاعاإلشراف العمالني على التخطيط وعلى إ

 لتنظيم وتنسيق المصمم ،(NSC) مجلس األمن القوميأي  ، ما بين الوآاالت العاملالنظام الوحيد
  . األمن الدوليشؤوناإلعمال الحكومية في 

  
ومة األميرآية ان آان على الحك". ًامثالي وزير الدفاع دونالد رمسفيلد ان هذا لم يكن حًال أدرك

مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات [ مثل  وعلى جهود موقتة،تعتمد على جهود ُجمعت بسرعة
سوف تقول الحقًا وزيرة الخارجية و )٣(. الحقًا رمسفيلد، آتب"لتنسيق إعادة اإلعمار] اإلنسانية

ومة األميرآية آكل،  انه لم يكن لدينا، ال في أي وزارة أو في الحكالحقيقة هي "آوندوليزا رايس،
قسم آبير "وأضافت،  )٤(".ات االستقرار لما بعد النزاعتحقيقمؤسسة بإمكانها فعًال ان تتعامل مع 

هناك عدد من األشياء، لو آان علّي ان أعود وان أفعلها و.  التعامل به جيدًا لم يجِرمن هذا العمل
  )٥(."بطريقة مختلفة، لفعلت

  
  )٢٠٠٤يونيو / حزيران٠ ٢٠٠٣مايو /أيار(سلطة االئتالف المؤقتة 

االنتقال السريع للسلطة إلى من الممكن تحقيق  بموجبه آان سيكونالذي و ، التحريرتحطم نموذج
 ، يومًا من سقوط النظام٩٠ الجنود األميرآيين من المغادرة بعد وسُيمّكن ،السلطات العراقية
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ت المسلحة األميرآية وال القيادة فال القوا.  بصورة شبه فورية بعد الغزو هذا النموذجتحطم
. المدنية آانت جاهزة لرؤية التفكك الكامل للحكومة العراقية ولفقدان القانون والنظام الذي تبعه

وبسبب . ك دّمر خطط النقل السريع للسلطة هذا التفّكالذي توّلد عن والفوضى ، والنهب،السلب
الوآالة التي خلفت ، تحّولت مهمة لة من الشللبحا المؤسسات العامة والبنية التحتية الحيوية وجود

، (CPA)  المؤقتةاالئتالفسلطة أي ، (ORHA)مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
الصفر للوزارات التي آانت تقدم هذه من إعادة تأهيل الخدمات األساسية إلى إعادة البناء من 

  .الخدمات األساسية
  

تطوير الخطط حول  و، إعادة اإلعمارحول الحل الكاملمقاربة تبّنت سلطة االئتالف المؤقتة 
 إلى قوانين  ووصوًالمن النظام المصرفيبدءًا لتحويل آل جانب من جوانب المجتمع العراقي، 

 لم تظهر آانت تدعمها، ووآاالت الحكومة األميرآية التي ،لكن سلطة االئتالف المؤقتة. السير
ة القائمة بين مختلف قدالداخلية المع) العراقية(للعالقات السياسية ال ة ولثقافة العراقيال ل آافيًافهمًا 
  .، وداخلها العراقيةالفئات

  
 البعث اجتثاث :أوامر خطيرة خالل األسابيع األولى لوجودها، أصدرت سلطة االئتالف المؤقتة

اك أسباب  انه قد تكون هنورغم.  آافية بين الوآاالتمناقشات ، بدونوتسريح القوات المسلحة
 ولحل الجيش، لكن القرارين العليا إلزاحة أعضاء حزب البعث من المواقع الحكومية وجيهة

فلو جرت مناقشة . قائمة تعملأضافا إلى حد آبير جدًا صعوبات إعادة اإلعمار وإقامة حكومة 
 أن  آان من الممكن وداخل سلطة االئتالف المؤقتة،جانب وزارة الحرب من بالكاملهذه القضايا 

بدًال من ذلك، ُترك برنامج إعادة البناء األميرآي .  الواليات المتحدة بصورة مختلفةتتصرف
آان على و. للتعامل مع الفقدان الفوري للعديد من التكنوقراط العراقيين الذين سيحتاج إليهم الحقًا
ستهلك، في نهاية البرنامج أيضًا ان يبني بالكامل قوات األمن العراقية الجديدة، وهي مهمة سوف ت

  . إعادة اإلعمارأموال أآثر من نصف المخصصات األميرآية من ،المطاف
  

، افتقرت الواليات المتحدة إلى عقيدة مقبولة لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة ٢٠٠٣سنة 
ة ب على ُصّناع القرار معالجة التشكيلة المعقدج آيف يتوتقدم المعلومات حولالتي آان يمكن ان 

لم يكن هناك مقاربة ُمتّفق عليها بشأن إعادة .  حينذاكقائمة في العراقالتي آانت من المشاآل 
ولم يكن هناك ، اتإعادة البناء لما بعد النزاعلعملية فهم القليل من الإعمار العراق، وآان هناك 

  آلعالوة على.  لسلطة االئتالف المؤقتة الالزمةلتأمين السريع للمواردهيكلية جاهزة يمكنها ا
 في تاريخ ي على رأس ما أصبح بسرعة أآبر جهد إلعادة البناء الخارجآان القائمونذلك، 

المطلوبة إآرامًا للفوائد لتمييز بين متابعة األهداف التحويلية ا  يحاولون جاهدينالواليات المتحدة،
عراق بقيام  متعلقةآية ال الغايات القومية األميرالمتعلقة بها بالذات، والمشاريع الالزمة لتحقيق

الطموح، وأحيانًا في  التصميم، ومفرطة سيئةآانت الجهود عبر العديد من القطاعات . مستقر
 في فشلتآان جزء من المشكلة، ان سلطة االئتالف المؤقتة . آثيرة ذات أغراض متضاربة

عادة اإلعمار، التشاور بصورة آافية مع العراقيين لفهم ما الذي يريدونه فعًال من برنامج إ
  .األهداف التي آانت تحاول بلوغهاأسس  أحيانًا آثيرة قّوضتقرارات  سلطةالوبالتالي اتخذت 

  
إلى تقويض عقيدة مقبولة ل االفتقار آيف أدىآان إصالح االقتصاد العراقي مثاًال الفتًا حول 

 الدعم إيقافبيرة، قد قررت سلطة االئتالف المؤقتة، رغم معارضة داخلية آف. ألهداف األميرآيةا
أهمية لم ُيقّدر آبير مستشاريها االقتصادي، على ما يبدو، ف. للشرآات العراقية التي تملكها الدولة

سيترآه ، واألثر الذي واإلسمنت بين الشرآات التي تنتج الكلورين، واألسمدة الزراعية، الترابط
 الموارد تخصيصوبدًال من . العراق والزراعة في ، على قطاعات النفط والكهرباء، والمياهإقفالها

 ُيوّلد القطاع الخاص الناشئ في بأن هذه الشرآات، أِملت سلطة االئتالف المؤقتة عملالستمرار 
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يوظف أعدادًا آبيرة من الناس وينتج السلع التي تحتاجها بسرعة والعراق قطاعًا صناعيًا جديدًا 
 آّذب بسرعة النظريات االقتصادية التي آانت غير ان واقع العراق القاسي لما بعد الحرب. البالد

  .الحل المطلوب  ُيشكِّل آان الحّرة السوقدعم قيامتوحي بان 
  

 لتحفيز، آانت سلطة االئتالف المؤقتة قد استقرت على إستراتيجية ٢٠٠٣بحلول أواسط صيف 
 ،باء والنفطالنمو عن طريق إعادة بناء البنية التحتية، والترآيز بنوع خاص على قطاعات الكهر

نجزت، سوف تنشط االقتصاد ن هذه المشاريع متى ُأبأ  تأمل سلطة االئتالف المؤقتةآانت. والمياه
أقنعت اإلدارة الكونغرس األميرآي . وسوف تمّد العراقيين بالخدمات األساسية التي يحتاجونها

الف المؤقتة أول  آما أنشأت سلطة االئت، الرؤيا الكبرى هذه مليار دوالر لتمويل١٨،٤بتخصيص 
  مكتب إدارة البرامج، أيواحدة مما سيصبح عدة منظمات لهذا الغرض، إلدارة إعادة اإلعمار

(PMO) . على غرار المنظمات التي جاءت قبله وبعده، لم يكن لدى مكتب إدارة البرامج
  .موظفون وأنظمة إلدارة مثل هذا البرنامج الكبير بصورة فعالة

  
لمؤقتة التي اعتقدت ان الظروف في العراق تتطلب السرعة، برنامجها طّورت سلطة االئتالف ا

 المنفذة تالوآاالآذلك إلعادة اإلعمار بتسرع آبير مفّوتة فرص دمج وجهات نظر العراقيين و
 في ، والقوات المسلحة،زارة الخارجيةو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآافية، أيبصورة 
 الثاني لتي قادت إلى إنشاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ا، وهي العمليةالعملية

(IRRF2) . الكافيةالعديد من مشاريع البنية التحتية للبرنامج عانت أيضًا من التصاميم غير ،
  .استدامتهاالحقًا ب العراقيون قوم التخطيط لكي يوغياب ، الحكومي الضعيفواإلشراف

  
 ترافقت معالتي و ، للحكم الذاتيالمؤديةلمرحلة االنتقالية د االمتداالمعارضة العراقية المتنامية 

نوفمبر / تشرين الثاني١٥ نتج عنها في ،الرغبة األميرآية في التحرر من احتالل بدأ يطول
 ٣٠ بحلول ،لعراقإلى ا من سلطة االئتالف المؤقتة ، نقل السلطة عنعالناإل، ٢٠٠٣
على أساس جدول آان قد تم تصميمها للتّو ي خطط إعادة اإلعمار الت. ٢٠٠٤يونيو /حزيران

 إلعداد الحكومة العراقية االستعجال بدأ  تبديله، بحيث اآلن من الضروريت سنتين بامدتهزمني 
اإلعالن أيضًا ان المخصصات األميرآية إلعادة هذا عنى وقد . آي تكون جاهزة بعد سبعة أشهر

توى عاٍل التي أجراها مجلس األمن القومي في  أبطأتها المراجعة على مس آانت قد التي،اإلعمار
  تمويلكان على السفير بريمرف.  لن تصل إال عند نهاية والية سلطة االئتالف المؤقتة،واشنطن

تمويل  ، عالوة على سلطة االئتالف المؤقتةالتي بدأتهامعظم المشاريع المبكرة إلعادة اإلعمار 
. اقية المودعة بأمانة األمم المتحدة والواليات المتحدة األموال العرمن ،عمليات الحكومة العراقية

إنفاق ف.  في االحتفاظ بحسابات دقيقة حول آيفية إنفاق معظم هذه األموال فشلتسلطةاللكن 
 الذي استخدمته سلطة االئتالف (DFI)  صندوق تنمية العراقمن مليون دوالر ٢٠حوالي 

  آانالتي و(Excel) إآسل دونة على برنامجمل ُمعالمؤقتة تم تعقبها في البداية على ورقة 
 تنفيذ للتونهايتها، آانت سلطة االئتالف المؤقتة قد بدأت عند . يصعب اعتبارها رقابة آافية

  .برنامج إعادة اإلعمار الكبير الذي صممته
  

 آانت إستراتيجيتها إلعادة اإلعمار.  بمشكلة أساسية أآبر جهود سلطة االئتالف المؤقتةوقد ابتلت
 غير ان ، من العنفبوجه عام، ما يعنى بيئة متحررة "متسامحة"بيئة وجود مبنية على أساس 
فبعد الغزو بصورة .  سلطة االئتالف المؤقتةأيامالعنف طيلة معظم ظّل يرهقهم معظم العراقيين 

ل  من مدير سلطة االئتالف المؤقتة والجنرا، بدءًا العراقفي  من الناسلعديدتأآد لشبه فورية، 
 ان األمن ،عارالناس في الشوصوًال إلى عراقيين في الوزارات و، مرورًا بالقوات االئتالفلقائد ال

طالب الفريق أول سانشيز، الرجل المسؤول عن .  التي تواجه البالداألآثر إلحاحًاآان القضية 
، ظلت مع ذلك. ٢٠٠٣مايو /القوات المسلحة األميرآية في العراق، بمزيد من الجنود في أيار
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يوليو متمسكة بخطتها األصلية القائلة بخفض عدد الجنود /الواليات المتحدة لغاية منتصف تموز
 عندما حل الجنرال أبي زايد محل الجنرال إّال انسحاب الجنود ولم يتوقف. بأسرع وقت ممكن

  )٦(. (CENTCOM)فرانكس آقائد لقيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية
  
دياد العنف، واجه المخططون مشهدًا سياسيًا واقتصاديًا آان يتطور بأسرع مما آان مع ازو

القيام  إلى اتضح أنه بحاجة حجم ما أصبح آاسحًافي هذه األثناء، . باإلمكان التكّيف معه أو فهمه
كون ت في أن آانت السبب ،فغياب العقيدة المحّددة جيدًا أو اإلستراتيجية الُمنّسقة بصورة فّعالة. به

 أوقفوا . النفط يتدفقاجعلوا: مقاربة سلطة االئتالف المؤقتة إلعادة اإلعمار مفككة وُمرتجلةنوعية 
أعيدوا آتابة الكتب . نظفوا مجاري الصرف الصحي. تعملو  تقوم الكهرباءاجعلوا. المهربين
. ا على الزراعةرآّزو. رآّزوا على المدن.  مزيدًا من العراقييناوظفو. غّيروا العملة. المدرسية

  .رآّزوا على األمن
  

  )٢٠٠٥يونيو / حزيران– ٢٠٠٤يوليو /تموز(السفارة األميرآية في عهد نغروبونتي 
 برنامج إعادةسلطة االئتالف المؤقتة من  الجديدة في العراق ةعندما وِرثت السفارة األميرآي

آان، أوًال، . ن أساسيتين، واجه السفير األميرآي الجديد مشكلتي٢٠٠٤يوليو /اإلعمار، في تموز
على الواليات المتحدة ان تصحح برنامج إعادة اإلعمار لمعالجة األوضاع األمنية المتدهورة في 

 لتطبيق برنامج إعادة حشدها المزيد من القدرات المطلوب  وآانت هناك حاجة إلىالعراق، وثانيًا،
. رقة بتحديات البناء في مناطق الحربآانت البنية اإلدارية األميرآية إلعادة اإلعمار غا. البناء

غياب الخطرة، آما ان الحربية  البيئةمن الصعب تنفيذ المشاريع في أنه قد وجد المقاولون ف
 ، والوآاالت األخرى، ضباط التعاقد الحكوميين، ومراجعي البرامجعلى أيدي المناسب اإلشراف

اظ على سالمة موظفي إعادة اإلعمار الحفأّدى . للهدر في اإلنفاق ان ينطلق خارج السيطرةسمح 
منع العنف و.  ارتفاع التكاليفإلى الزيادة في، ومواقع األشغال ضد هجمات المتمردين ومعداتهم

نظام فانهار .  األشغالمهندسي مراقبة النوعية من زيارة المواقع للتحقق من تقدموأيضًا المديرين 
  .ى الواليات المتحدة ان ُتغّير المسارآان علو. حيوي إلعادة اإلعمار الفعالاإلشراف ال

  
 أولويات إعادة لكافةإجراء مراجعة بفور وصوله إلى العراق، أمر السفير جون نغروبونتي، 

األموال إلى هذه  معظم تحويل مليار دوالر مع ٣،٤٦اإلعمار، األمر الذي قاد إلى إعادة برمجة 
 المسؤولون، آان ٢٠٠٥سبتمبر /لول أيلولتبع ذلك مزيد من إعادة البرمجة، وبح. القطاع األمني

قرابة ثلث المخصصات إلعادة أي  ، مليار دوالر٥،٥٩األميرآيون قد حّولوا ما مجموعه 
  هذه سحببحيث تم الوظائف، ومشاريع اإلصالح االقتصادي، وخلق ، لدعم األمن،اإلعمار

  قد صممتالف المؤقتة سلطة االئتآانت. األموال بصورة رئيسية من قطاعي المياه والكهرباء
عنيف أجبر جهود إعادة التمّرد البرنامجها لكي ُينّفذ في بيئة آمنة ما بعد الحرب، لكن صعود 

 نتائج إنتاج  نحونّمو طويل األمدلسس األمن إرساء لكي تتحول اإلعمار على تغيير المسار، 
 مكاسب أمنية وفي نفس  تحقيق يتمثل فيآان التحدي. قصيرة األمد دعمًا لحملة مقاومة التمّرد

  . التنمية االقتصادية والديمقراطيةتعزيزالوقت 
  

، آانت الواليات المتحدة قد أنجزت ألف مشروع مستخدمة تمويل ٢٠٠٥بحلول أواسط سنة 
.  ألف مشروع آخر قيد التنفيذلديها وآان (IRRF-2) الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 البالد، موظفة عشرات اآلالف من المقاولين األجانب وما ُيقدر آانت مئات الشرآات نشطة عبر
 للوقت مما آان واستهالآًا انها أآثر آلفة تغير ان جهود إعادة البناء أثبت.  عراقي١٨٠،٠٠٠بـ 

 آانت وآذلكء دون أهداف االئتالف ا توليد وتوزيع الكهرب مستوىاستمر. المخططون يتوقعون
سبب رئيسي هو ان القسم األآبر من البنية التحتية وآان لذلك  ،نتاج النفطإل بالنسبةالحال 

  .السيئة للتخريب وللظروف عرضة آان ةاألساسية العراقي
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  على، لم تكن السفارة بعد قادرة٢٠٠٥في أواخر . المشاريع تسبب مشكلةظلت أنظمة إدارة 
ة على تقدير آم سيكلف إنجاز  آما لم تكن قادر،لتهاوالعقود التي ّمو المشاريع تحقيق التوافق بين

 بعد ان ُسّلمت إلى العراقيين الذين آانوا تتعثرآانت المشاريع المنجزة أيضًا . هذه المشاريع
 األضواء على الحاجة سّلطهذا التقصير . عاجزين عن صيانة وتشغيل المرافق بالطريقة المالئمة

 د إدارة البنية التحتية الجديدة التيإلى بناء القدرات في المؤسسات العراقية بحيث تستطيع البال
  . تقدمها الواليات المتحدةآانت

  
  )٢٠٠٨ – ٢٠٠٥يونيو /حزيران( خليلزاد وآروآر بعهدةالسفارة األميرآية 

واصلت اإلستراتيجية األميرآية إلعادة اإلعمار تطّورها خالل والية السفير زلماي خليلزاد الذي 
ساهمت مقاربة جديدة لعمليات مقاومة التمرد، ُسمّيت . ٢٠٠٥يونيو /وصل إلى بغداد في حزيران

نشر خليلزاد ِفَرق إعادة . في تكامل أآبر للجهود العسكرية والمدنية" البناء-االحتفاظ-اإلزالة"
 في أرجاء العراق، ُمكّيفًا مفهومًا سبق له ان طّوره خالل واليته (PRTs) إعمار المحافظات

مع مجالس تنمية إعادة ، بالترافق ق إعادة إعمار المحافظاتساعدت ِفَر. آسفير في أفغانستان
 حكومات المحافظات في العراق في تحسين عالقات العمل مع الحكومة ،إعمار المحافظات

  .المرآزية العراقية وعززت تنسيق الموارد العراقية وموارد االئتالف
  

رعة عن مقاربة مشاريع البنية ، ابتعدت جهود إعادة اإلعمار بسه خليلزاد وما بعد عهدمنبدءًا 
 ُمصممة لتسليم الوظائف والخدمات للمدن والبلدات  تواضعًاالتحتية الكبرى باتجاه مشاريع أآثر

 القيام بذلك، قدر وجاء.  إستراتيجيًا األآثر تعرضًا لألخطار، واألآثر عنفًا، واألخطرالعراقية
المرور عبر فمع . لبلدي والمحلياإلمكان، عبر المؤسسات في المحافظات وعلى الصعيدين ا

المؤسسات الرسمية العراقية بدًال من الدوران حولها، خدمت إنفاقات إعادة اإلعمار األميرآية 
  .هدف بناء دولة عراقية شّغالة

  
بقيت مع تحسين القدرات األميرآية في تسليم موارد إعادة اإلعمار، انخفضت مبالغ األموال التي 

 شرآة أمنية تقدم ٣٠٠آان هناك .  أآثر في الفوضىالعراق األثناء، سقط في تلك.  لإلنفاقلديها
 التكاليف على بعض عقود إعادة مما زادالخدمات األمنية لجهود إعادة اإلعمار األميرآية 

  .)٧(. بالمئة٥٣ إلى ٢٤  مناإلعمار الكبرى بنسبة
  

نزاعًا  التمرد  أضفى علىالذي التوتر المذهبي ٢٠٠٦براير ف/ سامراء في شباطوقد فاقم تفجير
بناء القدرات في  جهودعن ذلك  السياسي الناجم آما عّقد التشرذم.  العراقيةالطوائف بين مدنيًا

مع تطور . اإلقليمية أو الطائفية األجنداتالوزارات التي باتت رهينة األحزاب السياسية ذات 
 االقتصادية انها أقل فعالية آما ، أثبتت الحوافزطائفيطبيعة العنف من تمّرد تقليدي إلى صراع 

  . ضرورةأصبحت القوة العسكرية أآثر
  

تقودها آانت التي و  لها، والجهود المدنية التكميلية٢٠٠٧ سنة الطفرة العسكرية األميرآية
 بّشرت ،إستراتيجية ُمعّدلة لمقاومة التمّرد صاغها الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير رايان آروآر

تراب البرنامج األميرآي الكبير إلعادة بناء البنية التحتية من نهايته، تحّول مع اق. بعهد جديد
استخدام العقود المباشرة مع الشرآات إلى  و،لى بناء القدرات داخل المؤسسات العراقيةإالتشديد 

  . استعادة عافيتهفيالعراقية لمساعدة اقتصاد البالد 
  

 المدنية ذروتها، بدأت االستثمارات األميرآية في  والمواردالطفرة العسكرية األميرآيةمع بلوغ 
 صندوق  إلنشاء،٢٠٠٥سنة  آان الكونغرس، قد رّخص. قوات األمن العراقية تعطي ثمارها



  *٢٧الفصل * 

 *٣٢٢*  

 ساوت أخيرًا، من حيث ةمخصصات آبرى جديدالذي تضمن ، و(IRRF) قوات األمن العراقية
 أقّرسنوات الثالث التالية، خالل ال. (IRRF) الحجم، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 مليار دوالر في تدريب وتجهيز رجال ١٨ أآثر من (ISFF) صندوق قوات األمن العراقية
. الشرطة والجنود العراقيين، ُمشّيدًا المرافق التي يستخدمونها وُمطورًا وزارتي الدفاع والداخلية

 ساهمت في خفض هام يتها وزيادة اعتماديتها، وجهوزالزيادة في حجم قوات األمن العراقية
  .٢٠٠٨ واستدام خالل ٢٠٠٧للعنف الذي بدأ في صيف 

  
 بعد جهد شاق، قادت إلى بيئة آمنة أآثر ة األميرآية العسكريالطفرةها تالمكاسب األمنية التي حقق

مع تراآم واردات النفط في الموازنات الرأسمالية العراقية، آان لدى الحكومة . إلعادة اإلعمار
.  في صناديقها الموارد الضرورية لمتابعة برنامجها الخاص لإلغاثة وإعادة اإلعمارالعراقية

بحلول نهاية . هذه الموازنة الجديدة آهدف أساسياإلنفاق ل مساعدة العراق في تنفيذ وبرزت آذلك
وتمويالت عراقية بنسبة تزيد  عراقية قد أصبح بقيادةبرنامج إعادة اإلعمار حجم ، آان ٢٠٠٨
  .٢٠٠٣ عندما بدأ سنة ت عما آان عليهعدة مرا

  
فالذي آان مصممًا .  بتطورات استثنائية قد مّر البرنامج األميرآيآانخالل قرابة ست سنوات، و

  قد تضاعف آانالالجئين،مسألة أصًال آبرنامج متواضع إلصالح أضرار الحرب ومعالجة 
 التمرد لمكافحة حملة شهدبدوره، لبرنامج وهذا ا.  بكاملها لبناء دولةًا وُمكلفًا مُوّسعًا جهدليصبح

إعادة التقييم الدائمة .  مبادرة على مستوى البالد لبناء القدرات العراقية تبع ذلكتحل محله ومن ثم
عراق مستقر أدت إلى ب المتعلقةلتحديد آيفية إنفاق الموارد األميرآية لتحقيق األهداف المنشودة 

و " اللّينة" التحتية الكبرى إلى برنامج يجمع بين المشاريع يةنل من مشاريع إعادة إعمار البتحّوال
  . من جهة أخرىبناء القدراتمن جهة، وإلى  المشاآل األمنية التقليل منالهادفة إلى " القاسية"
  

  الدروس األآثرتشيرمن بين الدروس العديدة التي يمكن استخالصها من إعادة إعمار العراق، 
 لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار هيكلية آافيةير عقيدة ُمتّفق عليها وعن تطول الحاجة إلحاحًا إلى

 العسكرية واالقتصادية بحيث تكون الواليات المتحدة القوة استخدام لكي توّجه طريقةالطارئة 
تجربة إعادة . الفشل أو على وشك فاشل في بلد أخرىجاهزة عندما يكون عليها ان تتدخل مرة 

 وعمليات التفتيش، وفي من عمليات التدقيقفي مئات و في هذا التقرير، ردةالواإعمار العراق 
 أهم الدروس تعيينمكتسبة، قادت مكتب المفتش العام إلى الدروس ال  تقارير سابقة حولثالثة

  )٨(:األآثر أهميةالقاسية 
  

  المبادئ األولى لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة
  

يتطلب البرنامج الناجح إلعادة .  اإلعمار على نطاق واسعاألمن ضروري لنجاح إعادة •
 بين المصالح األمنية والسياسية واالقتصادية، إذ ال يمكن إلعادة موازنةاإلعمار ال

حصل على نطاق واسع بدون األمن الضروري لحماية الذين يقومون بتنفيذ ياإلعمار ان 
 إعادة اإلعمار، أحيانًا آثيرة في العراق، آان نطاق. يشرفون عليهاالمشاريع والذين 

 بيئة تصبحلغاية هذا اليوم، لم و.  الالزمةالموارد األمنيةتوفير  مترافق معجدًا، غير 
إعادة البناء التي ال ". ما بعد النزاعل "بمثابة بيئة حقيقيةإعادة اإلعمار في العراق أبدًا 

مار وضد البنية التحتية نهاية لها في أعقاب الهجمات المستدامة ضد موظفي إعادة اإلع
لكي على الحكومة األميرآية . ومسببة للهدر للهمم ة مثبطعملياتاألساسية أثبتت انها 

 القرارات حول تمويل المشاريع التي تواجه تهديدات أمنية، تحليل ما إذا آان ترشد
دأ  يجب أن تب ال. وما هي التكاليف المطلوبة لذلكباإلمكان تخفيف هذه المخاطر األمنية



 *الدروس القاسية * 

 *٣٢٣*  

 عندما ُيحّدد آبار القادة ان الهدف اإلستراتيجي الذي ينفذونه يفوق مخاطر إّالالمشاريع 
 . المخاطر األمنيةالتقليل منتكاليف الفشل ويفوق 

  
رّآز . الطوب والمالطبعمار اإل إعادة أهمية بقدر هامةتنمية قدرات الناس واألنظمة  •

 بصورة رئيسية على مشاريع البنية برنامج سلطة االئتالف المؤقتة إلعادة اإلعمار
قليل من المال جانبًا ولم يترك سوى ال. التحتية الكبرى الهادفة إلى تحسين تسليم الخدمات

 في متابعة جهود بناء القدرات إلى جانب إنشاء الفشل.  القدرات الحكوميةلرفع مستوى
تدهور . حتى هذا اليومال زالت متواصلة  التي االستدامةالبنية التحتية قاد إلى أزمة في 

 إلى تشكيل أآبر ىمشاريع البنية التحتية السيئة الصيانة بعد نقلها إلى السيطرة العراقية أّد
 برنامج قوي لبناء تم تطبيق فلو .مصدر للهدر في البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار
.  الظروف هذه ظهور في تفادي ذلكالقدرات منذ بداية جهود إعادة اإلعمار، لكان ساعد

مثل هذا البرنامج يجب ان يكون مكّونًا أساسيًا في عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار 
 .الطارئة في المستقبل

 
الدرس الناشئ . البرامج اللّينة تخدم آُمتّمم هام للعمليات العسكرية في البيئات غير اآلمنة •

 تنظمها آتلك التي ،ةمن العراق هو انه عندما يكون العنف شائعًا، فان البرامج اللّين
 تكون هامة بنوع خاص ،الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وِفَرق إعادة إعمار المحافظات

تعّرض موظفي من ض العمل عبر الوسطاء العراقيين خّفف. في تقدم األهداف األميرآية
هلية إعادة اإلعمار إلى الهجمات العنيفة وساعد في تسليم حوافز اقتصادية للمجتمعات األ

 تنظيفال منخرطة في عمليات لالئتالفالمحلية حتى عندما آانت القوات المسلحة 
، حجمهالنجاح الظاهر لهذه البرامج، وان آان من الصعب أحيانًا آثيرة قياس . واإلزالة

فالعمل عبر شبكات أهلية يبدو انه . ُيلقي األضواء على مدى أهمية الرأسمال االجتماعي
 من األمن المحلي وأآثر استدامة مما  أعلى درجةويوفرلمجتمعات  اقبوله لدىيزيد من 

ألن العديد من هذه خاصة  و.هبإمكان الحماية العسكرية أو الحماية األمنية الخاصة تحقيق
  الالزمةالمشاريع تعمل بعيدًا عن أنظار معظم الموظفين األميرآيين، فان انتقاء المقاييس

 بالنسبة لدافع الضرائب توفير قيمتهايان لضمان  حيويصبحاوالرصد الدقيق لإلنفاق 
 .األميرآي

 
 في البلد ُيشكِّل قبول المشاريع. يجب توجيه البرامج نحو األولويات واالحتياجات األهلية •

 قسم آبير  ترّآز.نجاح إعادة اإلعمار على المدى الطويلفي  ًاأساسيعنصرًا المضيف 
 آان ُيراد منها آبرىي العراق على مشاريع من الجهود المبكرة وبعض الجهود الالحقة ف

 إلدارة مشاريع أخرى أنظمة جديدة وأآثر فعالية  وابتكرت.إفادة العراقيين مباشرة
في العديد من الحاالت، آان هناك افتقار إلى مشارآة و. األعمال داخل الحكومة العراقية

. الحقًانة المشاريع عراقية آافية في تقرير آيف وماذا يجب إعادة إعماره، وضمان صيا
 أهم شرط ُمسبق  ُيشكِّلالذي ربماو ، العراقيينالمسؤولينالتخطيط المشترك الُمفّصل مع ف

 . الوقتبمرور تدريجيًا لم يتحسن إّال ،للنجاح بعد األمن
 

تجربة إعادة اإلعمار في العراق آشفت .  امتداد لإلستراتيجية السياسية هوإعادة اإلعمار •
كيفية فهم الحكومة األميرآية لديناميات المجتمعات التي تسعى إلى العيوب بالنسبة ل

 وإعادة ،الحرب، والسياسةف.  العسكريةوغيرالتأثير عليها بواسطة الوسائل العسكرية 
 في  األميرآية داخل الحكومةبعض الناس فشل بطرق ترتبط ببعضها البعضاإلعمار 
فون إذا آانت الحرب، آما قال .  السنوات األولى للنزاع في العراقخاللتقديرها 
اإلغاثة وإعادة اإلعمار هي أيضًا امتداد فان ، امتدادًا للسياسة بوسائل أخرى، سفيتزآالو



  *٢٧الفصل * 

 *٣٢٤*  

 هناك فوارق ُممّيزة من هذه الناحية،.  والعسكرية، واالقتصادية،لإلستراتيجية السياسية
طويل وبين نشر إعادة بين مواصلة إعادة اإلعمار لتحفيز النمو االقتصادي على المدى ال

 .اإلعمار لدعم حملة لمقاومة التمّرد
 

  الطارئةلعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار  بين الوآاالتالعالقةتنظيم نظام 
 

سلطة تنفيذية تحت مستوى الرئيس ضرورية لضمان فعالية عمليات اإلغاثة وجود  •
 التنسيق ما بين في ، إليهااروآذلك االفتق ،دور السلطة التنفيذية. وإعادة اإلعمار الطارئة

فالتساؤل عن . الوآاالت يكمن في صميم أوجه التقصير في برنامج إعادة إعمار العراق
 ضاريًا خالل جهود إعادة تنازعًا في آل من واشنطن وبغداد، أثارت من هو المسؤول

 أو مجّرد  بوش مندوب الرئيس(CPA)هل آان مدير سلطة االئتالف المؤقتة ف. اإلعمار
لدى العراق، الممثل ) األميرآي(هل آان السفير وموظف من موظفي وزير الدفاع؟ 

 سلطة على جميع الموظفين األميرآيين وعلى آافة الموارد، ويحملالشخصي للرئيس، 
 تقاريرهم عبر سلسلة سؤولين وزارة الخارجية؟ هل يرسل المرئيس موظفيأم ُمجّرد 

خطوط "في السفارة؟ إلى أي حّد يستطيع ُمنّسقو قيادة وآاالتهم أم إلى رؤساء األقسام 
الذين عّينهم السفير والجنرال القائد تكليف الوآاالت بمهمات تحت نطاق " العمليات
 القيادة يعني في العراق ان  فيوحدةال إلى االفتقار الدعم؟ آان للحصول علىسلطتهم 

 ُمصممة لتلبية أهداف ،آانت البرامج، أحيانًا آثيرة. آانت تتحققوحدة الجهود قلّما 
 ليس ًاتكامل أقوى ضروريوجود آان و. الوآاالت بدًال من المصالح القومية األميرآية
 فبوجود.  بين الوآاالت المدنية نفسها وأيضًابين الوآاالت العسكرية والمدنية وحسب، بل

قومي التعاون الضعيف ما بين الوآاالت الذي هو ميزة بارزة متوّطنة في نظام األمن ال
 تطوير سوف تعززعلى الهيكلية التي أن تشدد  حيةجهود اإلصالال علىاألميرآي، 

 لفرض آافيةسلطة ومع إستراتيجية توحيدية مع تحديد واضح لمسؤولية الوآاالت 
 .تنفيذها

 
. دافع الضرائب في العمليات الطارئةلقيمة ال أساسي لضمان  شأن غير المنقطعاإلشراف •

 آان المقاولون في  آثيرًا ما الحكوميين،مسؤولين الجانبالة من في غياب اإلدارة الفع
ُمحّددة بصورة آافية آتبها ضباط غير العراق متروآين في ظروف خطرة لتنفيذ عقود 

ية، آان من وفي هذه البيئة الفوض. األوضاعلحقيقة دراك اإلتعاقد غير ُمجربين ينقصهم 
ديرين بالثقة القادرين على تنفيذ أشغال جيدة، الصعب، أحيانًا، التمييز بين المقاولين الج

نتيجة لذلك، . فشل إلى الةفتقارهم إلى الخبراوبين الذين آانت تشير عملياتهم االرتجالية و
 بشروط عقودها، حتى وان بمسؤوليةمعظم الشرآات تقّيدت . فئتينوقع المقاولون في 

من عدد قليل نسبيًا و. تها من قدرابالكاملآان الجهاز اإلداري األميرآي لم يستفد 
 غير الرقابةعتبر تفي هذا السياق، . استفاد من األوضاع الرتكاب أعمال احتيالالمقاولين 
 برامج والتي تترافق معها ، الكونغرس جانب المفتشين العامين ومنعلى يد ةالمنقطع
الفعلي  لضمان االستخدام الفعال وة ضروري، للرقابة على النوعية وضمان النوعيةآافية

 . دافع الضرائبألموال
 

بعد . الهيكلية اإلدارية المتكاملة ضرورية لضمان جهود إعادة اإلعمار ما بين الوآاالت •
 مكتبًا ٦٢، أصبح هناك في نهاية المطاف، ٢٠٠٣ برنامج إعادة اإلعمار سنة إطالق
لعراق  في إدارة المشاريع الُممّولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار ا يشارآونووآالة

(IRRF).)قادرة على ال أنظمة إدارة المشاريع والمعلومات ما بين الوآاالت وغابت )٩
تنسيق نشاطات مئات الشرآات والمقاولين من الباطن الذين يقومون بأعمال إعادة 



 *الدروس القاسية * 

 *٣٢٥*  

 ،آان بإمكان هيكلية إدارية متكاملة. أرجاء العراقمختلف اإلعمار في آالف المواقع في 
 المساعدة في ضمان تخطيط وتنفيذ  يعمل ما بين الوآاالت،لوماتمتزاوجة مع نظام معو

 . فّعال وتعاون، ورقابة، اتصاالت نظام مع بالترافقالبرامج والمشاريع
 

 في ة محدودًا ألنه ُيعّقد خطوط السلطبقىجب ان يخارجيين يتسليم اإلدارة إلى مقاولين  •
 المقاولون تقاريرهم فقط إلى ضباط لقانون، يرفعِطبقًا ل. عمليات إعادة اإلعمار الطارئة

في العراق، أعطيت . التعاقد الحكوميين أو إلى الممثلين الُمعينين للوآالة التي منحت العقد
، (IRMO)سلطة خطط وسياسة إعادة اإلعمار إلى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

 المشاريع  مكتبمنفي نفس الوقت، آان موظفو العقود العاملين .  السفيرت سيطرةتح
إسميًا تحت لم يكونوا إّال تحت إشراف وزارة الدفاع، وبالتالي، يعملون  (PCO)والعقود 

االنتشار الواسع للمقاولين العاملين آمديرين وآمستشارين في آل واحد من . سلطة السفير
، المتأصل الذي يشكل النشاط الحكومي  هو، أثار التساؤالت بخصوص ماهذين المكتبين

 . إلى المقاوليناإلشراف سلطة تفويضحّد يمكن وإلى أي 
 

 ي عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة فآليات التعاقد والموارد البشرية
 

 أيام الحرب تسمح بمزيد من  فيعلى الحكومة األميرآية تطوير قواعد جديدة للتعاقد •
 األميرآية لألموال تحتاج الواليات المتحدة إلى إصالح قوانين التعاقد للسماح. المرونة

. بان تكون مستخدمة بصورة أآثر فعالية في عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة
". للحاالت الطارئةقانونًا فدراليًا للتملك "ويجب ان يطور الكونغرس والفرع التنفيذي 

(Contingency FAR). لقانون الفدرالي للتملك التي يمكنفي ا قوانين التعاقد المعتمدة 
 األنظمة مجموعة وحيدة من ضمن الوآاالت، يجب حبكها أنظمةتعديلها بواسطة 

 على آافة وآاالت والتي يكون متوجبًاالُمبّسطة والمتماثلة للبيئات التي تشهد نزاعات 
ويجب أيضًا تطوير أعداد أآبر بكثير من ضباط التعاقد المدربين جيدًا . التعاقد استخدامها

 تفاظ بهم خالل آافة مراحل العمليات الطارئة، بما في ذلكوالمجربين ومن ثم االح
 من المقاولين ة ُمنوعمجموعةالمنوال، إعداد هذا ويجب على نفس .  التخطيطمرحلة

، والمؤهلين مسبقًا، آي اتما بعد النزاعل في إعادة اإلعمار  سابقةالذين لديهم خبرات
 .طارئةالعمليات اليكونوا جاهزين عندما تبدأ 

 
دارة الموارد البشرية قادر على تلبية جديد إلتاج الحكومة األميرآية إلى نظام   تح •

تأمين األعداد المناسبة من . إلغاثة وإعادة اإلعمار على نطاق واسعا عملية متطلبات
.  في بداية جهود إعادة اإلعمارة خطيربمثابة إعاقةالموظفين مع الخبرات المطلوبة ظهر 

 طويًال قبل  تأخيرًايستلزمآان آثيرًا ما رة مؤقتة في العراق توظيف الخبراء للعمل بصو
 ثالثة إلى ستة لم يبقوا سوىانتشارهم، آما ان العديد من الذين وصلوا في نهاية األمر، 

 توظيف العاملين نوعًا ما مع نضوج مشروع إعادة اإلعمار، إال أنه  ورغم تحّسن.أشهر
ية من المستشارين الُمجربين لتلبية حاجات لم يكن هناك، في أي وقت، األعداد الكاف

آانت واشنطن عاجزة ان تسحب بصورة فعالة من . بناء القدراتفي العراق الجوهرية 
 يجمع بين خبرات القطاع العاملينالمواهب الهائلة المتوفرة في أميرآا لتشكيل إطار من 

 ذلك، جعل التقصير أآثر من. الخاص وبين المعارف األآاديمية والمهارات البيروقراطية
 وآذلك تردد، NSPD 36  القانون رقمفي توفير سلطة ليس فيها التباس لرئيس البعثة في

 الفّعالة للموظفين بظل دارةاإل ممارسة تلك السلطات، جعل  فيبعثةال رؤساء  منعدة
ثمة حاجة إلى مجموعة مماثلة .  مستحيلة شبهمسألةحالة من تقاطع السلطات القانونية 

في   الموارد البشرية التي يمكن ان تطبق على آافة الموظفين الفدراليين ظمةأنمن 



  *٢٧الفصل * 

 *٣٢٦*  

لعمليات الطارئة، آما ان هناك حاجة إلى آلية توظيف أقوى وإلى جهاز آبير ومستقر ا
 .من الموظفين الجاهزين لالنتشار

 
عادة إدارة المقاولين الذين يقومون بأعمال إفي على الحكومة األميرآية تعزيز قدراتها  •

 بغداد بدأت أعمال بمجّرد سقوط. اإلعمار في عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة
قدرة الحكومة األميرآية إلى سحق  نطاق إعادة اإلعمار بسرعة آما أّدىالسلب والنهب، 

خفض حجم الوآالة األميرآية للتنمية الدولية والقدرات وقد أّدى . لالستجابةالمتوفرة 
فال .  االعتماد على القطاع الخاصإلى زيادةسكرية لما بعد الحرب الباردة، اإلنشائية الع

، وال البنتاغون آانوا (CPA)، وال سلطة االئتالف المؤقتة (NSC) مجلس األمن القومي
مع فيه  في الحين الذي آانوا يتصارعون المقاولين بالسرعة الكافية حشدقادرين على 

 الوقت الذي آانوا يمنحون  نفسفيو ،(FAR) لي للتملكالقوانين المعقدة للقانون الفدرا
 الرقابة درجة تأمينآذلك لم تكن هذه الوآاالت قادرة على و.  ربحفيه عقود آلفة زائد

قرار خفض عدد ضباط التعاقد الُمرخصين خالل السنوات العشر التي . الالزمة ةالحكومي
 فلقد أصبح جليًا ان المقاولين )١٠(.زو العراق، أثبت انه آان خطيرًا بنوع خاصغسبقت 

األميرآيين والدوليين الذين وظفتهم سلطة االئتالف المؤقتة لم يكونوا جاهزين للقيام 
 .بعمليات إعادة إعمار على نطاق واسع في بيئة أمنية خطيرة

 
 يجب توسيعها لضمان المختصة بمناطق معينة وتلك واإلنمائيةالخبرات الدبلوماسية  •

على . ن الموظفين المدنيين المؤهلين في عمليات إعادة اإلعمار الطارئةمدادات آافية مإ
 في عمليات نمائيةالرغم من الحاجة الُملحة إلى المهارات الدبلوماسية والخبرات اإل

مطلعين حول مناطق معينة ليكونوا اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة، آما وإلى خبراء 
 انها  هؤالء الموظفينت الوآاالت المدنية التي أمّنتعلى الثقافة والسياسة المحلية، أثبت

تجربة إعادة إعمار العراق . غير قادرة على إشغال المناصب التي يحتاجها العراق
توسيع ان يكون لديها قدرة على عن تصور إلى أي مدى آانت الوآاالت المدنية عاجزة 

قد أنزل آان تنمية الدولية فالخفض الذي أصاب الوآالة األميرآية لل.  الخارجطاقاتها في
إلى النصف عدد الموظفين الحكوميين الدائمين في الوآالة، األمر الذي أصاب بشكل حاد 

 لمعالجة هذا الضعف، دعا وزير الدفاع، روبرت )١١(.آفاءاتها التقنية ومرافقها اإلدارية 
ألمن باالمتعلقة  في اإلنفاق على األدوات المدنية دراماتيكيةزيادة "غيتس، إلى 

 إستراتيجية طويلة األمد لبناء خبرات يدرسوا وعلى الكونغرس والرئيس ان )١٢(".القومي
 وآاالت التنمية، وضمن ، الوآاالت الحكومية الدبلوماسية المدنيةمناطقية ضمنتقنية و

 .آما في أيام السلم األزمات أياموإنشاء اآلليات لنشر مثل هذه القدرات في الخارج في 
 

*  * *  
  

تقترح  الطرق التي يمكن بواسطتها معالجة الدروس القاسية إلعادة إعمار التالية  الكلمة النهائية
 الذي ٢٠٠٨ستقرار لسنة واالعمار  اإلعادةاإلدارة المدنية إلالعراق، مع الترآيز على قانون 

ادة اإلعمار  القيام بعمليات اإلغاثة وإعفي الكونغرس مؤخرًا لتعزيز قدرة الواليات المتحدة أقره
  .في الخارج



 

 *٣٢٧*  

  آلمة أخيرة
  وإعادة اإلعمار الطارئة إصالح عمليات اإلغاثة

  
سوف يحكم التاريخ على الحرب ضد العراق ليس حسب 

 ها بل على أساس فعالية نشاطات المتأّلقا العسكريإنجازه
   .لما بعد القتال

  
  الفريق أول جاي غارنر

  )٢٠٠٣ ((ORHA)سانية مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلن
  
  

منذ ان حّول مشروع مارشل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، قامت الواليات المتحدة بعمليات 
 إلى اسريالنك من البوسنة إلى هايتي ومن ، بلدان عدةإغاثة وإعادة إعمار طارئة آبيرة وصغيرة في

تتطلب نشر على األقل، آانت  احدة و، حالة طارئةنلقد واجه آل رئيس منذ هاري تروما. الصومال
ومع هذا، لم تطور الحكومة آكل عقيدة ُمكّرسة تشريعيًا أو . الموارد المدنية والعسكرية في الخارج

 ة، الدبلوماسيتنطوي على األعماللعمليات الطارئة التي لتنفيذ ال و،عداداإل و،لتخطيطلإطار عمل 
  .ةوالعسكرياإلنمائية، و
  

 واالستقرارقانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار "، وّقع الرئيس ٢٠٠٨آتوبر أ/ تشرين األول١٤في 
نه أهم تشريع إ  .٢٠٠٩ الدفاع القومي لسنة تفويضآجزء من قانون ، (RSCMA)" ٢٠٠٨لسنة 
      )١(. والتخطيط لهاهيكلية عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمارمتعلق ب الكونغرس أقّره

  
 عددًا من التوصيات إلصالح ٢٠٠٩ لسنة واالستقرارنية إلعادة اإلعمار ديعالج قانون  اإلدارة الم
 )٢(. المفتش العام في تقاريره الثالثة السابقة حول الدروس المكتسبة بهامقّدتالعمليات الطارئة التي 

وضع .  وإدارة البرامجتوظيف،الالفت أآثر، ان القانون أنشأ هيكلية لمعالجة احتياجات التخطيط والو
 وزارة ضمنقانون مسؤولية إعداد الجانب المدني من عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة ال

 بالتشاور مع مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، إلى وزير الخارجيةأصدر التوجيهالخارجية، و
(USAID)، ٣(. االستقراروتحقيق لتطوير إستراتيجية ما بين الوآاالت لتنفيذ عمليات إعادة اإلعمار(  

  
  

__________________  
، "خطة مهمة ُموّحدة لما بعد القتال في العراق"، (ORHA) اإلعمار والمساعدات اإلنسانية إعادة مكتب* 

  .٢٠٠٣إبريل /نيسان



   * آلمة أخيرة*
  

 *٣٢٨*  

  
 على تكليف ُمنّسق ُيعّينه ٢٠٠٩ لسنة واالستقرارنية إلعادة اإلعمار دونص قانون  اإلدارة الم

 االستقرار تشمل مهماته ومسؤولياته وتحقيقلس الشيوخ، إلعادة اإلعمار بته مجثالرئيس وُي
  :األساسية

  
تنسيق تطوير الخطط واإلجراءات الطارئة ما بين الوآاالت لتعبئة ونشر الموظفين المدنيين والقيام * 

  .نوعة من األزماتتاالستقرار ألنواع موبعمليات إعادة اإلعمار 
  

 الواليات والحكومات المحلية وفي القطاع الخاص المتوفرين  الموظفين في حكوماتحديدت* 
لمشارآة في نشاطات إعادة اإلعمار ل بخالف ذلك أو ، االحتياط المدنيفيلقللمشارآة في 
  .واالستقرار

 
نشاطات إعادة اإلعمار ألداء اتخاذ الخطوات لضمان ان يكون تدريب وتعليم الموظفين المدنيين * 

 في عمليات المنخرطة، مع الوآاالت األخرى آما هو مناسب ة ومنفذة،تكون آافيواالستقرار 
  .االستقرار

 
  مثل تسريححتياجات،التخطيط، بالتزامن مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، لمعالجة اال* 

رصد حقوق و، والقيام بأعمال الشرطةإعادة بناء المجتمع المدني، ونزع السالح، و، الجيوش
  .االستقرارو إعادة اإلعمار  أزماتعادة أثناءفي ال التي تظهر ،عالم العاماإلنسان، واإل

 
فريق تقييم يتألف من موظفين من آافة ل االحتفاظ بالقدرة على النشر الميداني، خالل فترة قصيرة،* 

  )٤(.الموقعأرض  الضرورية على بالتقييماتالوآاالت ذات العالقة بالموضوع للقيام 
  
، بالتشاور مع مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، الخارجيةيضًا ان بإمكان وزير  القانون أحددُي

، في حال تشكيله فيلق االستجابة الجاهزة،. لالستجابة الجاهزة وفيلق لالحتياط المدني فيلقإنشاء 
بما  واحتياطية تتكون من موظفين في حكومة الواليات المتحدة ناشطةتألف من مكّونات ييجب ان "

 فيلق. " والوآاالت األخرى،ن من وزارة الخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدوليةيفيهم موظف
 لديهم المهارات الضرورية للقيام "ًاأفراد"وُيدرب وظف ُي يجب ان في حال تشكيلة،االحتياط المدني، 

  )٥(".بنشاطات إعادة اإلعمار واالستقرار، والذين تطوعوا لهذا الغرض
  

  ة أولى جّبارةخطو
 ٢٠٠٩ لسنة واالستقرارنية إلعادة اإلعمار د الهيكلية التي أنشأها قانون  اإلدارة الملقد أدخلت

(RSCMA)  القانون  موضع التنفيذ عندما وّقع بوضعها الرئيسقامفي القانون األميرآي إصالحات 
ني الحكومي للعمليات عداد المدالذي عهد إلى وزارة الخارجية قيادة إدارة اإلو ،NSPD 44 رقم

 ُمنسق وزارة الخارجية إلعادة اإلعمار واالستقرار أصبح علىالمهمات التي إن  )٦(.الطارئة
(S/CRS) مختلف رصد النشاطات في هذا على مكتب الُمنّسق سوف يتوجب  و.أن يقوم بها هائلة

عادة اإلعمار داخل أرجاء العالم، وإعداد الخطط الطارئة، وتنسيق تطوير إستراتيجية اإلغاثة وإ
 . جدًاعلى نطاق واسع)  والتجهيز،التدريبوالتوظيف، (الحكومة، وأداء وظائف الموارد اإلنسانية 



   *آلمة أخيرة* 
 

 *٣٢٩*   

االستقرار و إعادة اإلعمار  منسقكوني من الموظفين، لن ة آبيرالكافي وأعدادلكن بدون التمويل و
  . القانونأهدافبية ثمة ثالثة أشياء ضرورية لتل.  على القيام بكل هذه المهامًاقادر

  
قانون  اإلدارة ل التفويض المحدد المالئمة لتلبية  الماليةأوًال، على الكونغرس ان يقدم المخصصات

 الزميمكن ان يأتي بعض التمويل ال. (RSCMA) ٢٠٠٩ لسنة واالستقرارنية إلعادة اإلعمار دالم
 مليون ٢٤٩ شمل والذي ،٢٠٠٩ة  إلى الكونغرس للسنة الماليرسل من الرئيسمن طلب الموازنة الُم

 آبيرة الشراآة المدنية مع القوات بدرجة التي من شأنها ان ُتحّسن  المدن،دوالر لمبادرة االستقرار
 لكن على الكونغرس )٧(.ما بعد النزاعاتل االستقرار تحقيقالمسلحة للواليات المتحدة في أوضاع 

نية إلعادة اإلعمار د قانون  اإلدارة الم فيأوامر التفويض للتمويالت المحددةالجديد ان يعالج 
  . بكل السرعة الالزمة(RSCMA) ٢٠٠٩ لسنة واالستقرار

  
 المفروض ثانيًا، يجب عمل المزيد لضمان ان يكون التنسيق والتكامل المطلوب ما بين الوآاالت

.  فعًال حاصًال(RSCMA) ٢٠٠٩ لسنة واالستقرارنية إلعادة اإلعمار د قانون اإلدارة المبموجب
 ٢٠٠٤يونيو /مكتب وزارة الخارجية إلعادة اإلعمار واالستقرار آان قد أنشئ في البداية في حزيران

 ة، لكنه فقد فعاليته بسبب الموازنات الضعيفة وانعدام السلطةرئلقيادة التخطيط المدني للعمليات الطا
 بدأت اقتراحات المكتب ، أي بعد أآثر من أربع سنوات على إنشائه،٢٠٠٨فقط في أواخر و .لديه

 حدد اآلن وعلى الرغم من ان الكونغرس قد )٨(.إلجراء إصالحات حكومية واسعة تكتسب التأييد
غيير داخل ت التنميةأدوار إعادة اإلعمار واالستقرار بالكامل وجعلها قانونًا، فان قدرة المكتب على 

عمليات . وقات البنيوية ال تزال قائمة ال تزال بحاجة لإلثبات، آما ان العديد من نفس المعةالحكوم
ة أي دائرة بمفردها، آما ان المفهوم ليس له أي ف وظي متأصلةاإلغاثة وإعادة اإلعمار ليست بصورة

خطوط ال منظمة حسب شراف ليدهلجان اإلتكون حيث نفسه،  وحيدة في الكونغرس سلطة قانونية
  )٩(.وزاريةال
  

عب األآبر في عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة، تابعت عادة الالفي الوزارة الدفاع، التي هي 
، 3000.05 رقم  وزارة الدفاعفأمر. مسارها الخاص باتجاه تعزيز قدراتها لمثل هذه العمليات

عمليات االستقرار جوهرية في المهمات "، نص على ان ٢٠٠٥نوفمبر /الصادر في تشرين الثاني
ءها أولوية مشابهة للعمليات العسكرية آما يجب معالجتها يجب إعطا"و " العسكرية األميرآية

 إلى الدوائر العسكرية مسؤولية إدارة األمر المذآورعهد ". بوضوح ودمجها بنشاطات وزارة الدفاع
استجابة ) ١٠(.تستطع الوآاالت المدنية القيام بذلكلم عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة في حال 

 دعمها الهندسي للقيادات المقاتلة (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، عّززت مرهذا األل
 عالوة )١١(.وعّززت قدراتها الخاصة لنشر الِفَرق المتخصصة في إعادة اإلعمار ما بعد النزاعات

 غير ان التقدم )١٢(.االستقرار جزءًا مرآزيًا من عقيدتهتحقيق على ذلك، جعل الجيش من عمليات 
  العديد من التقارير، بما في ذلكتّم لحظ ذلك في، آما متفاوتًا آان 3000.05 األمر تلبية أهداف باتجاه
  )١٣(. لجنة غانسلر حول التعاقدتقرير

  
ثالثًا، على اإلدارة ان تعمل على إعادة النظر في المكّونات المدنية والعسكرية لعمليات اإلغاثة وإعادة 

 ذات الصلة بالموضوع ان اتالوزارفي  الوزراءلرئيس وعلى  على ا. وتكاملهااإلعمار الطارئة
 بتكامل هيكلياتها ومواردها ، وعلى األخص وزارتي الدفاع والخارجية، الوآاالتقياميضمنوا 

لقد تمّيزت تجربة إعادة إعمار العراق .  بصورة أفضللعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة
سيق بين الوآاالت الحكومية والمقاولين والمنظمات األخرى ُمّعطل للتنالمستمر وال بافتقارها
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مثله مثل أية عوامل والذي نشأ عن ضعف التكامل، لقد حال هذا االفتقار إلى التنسيق، . المشارآة
عن الوآاالت وبين تكامل وفقط عن طيق تعزيز ال. هدافهألأخرى، دون تحقيق البرنامج األميرآي 

 للعمليات ة الضروري"التواصلية"تحقيق يات المتحدة التحرك نحو االستعداد، تستطيع الوالطريق 
  .الطارئة الناجحة

  
  حدة الجهودووحدة القيادة و

 معقدة مسألةأوضحت تجربة إعادة إعمار العراق ان عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة 
 ، والموارد،خطيط والت، الصالحياتومتشارآة في وانها تتطلب هيكليات ُمنّسقة متأصلةبصورة 
إيجاد طريقة لتحقيق وحدة القيادة في عملية متعددة أي  ، مشكلة صعبة وُمحّيرةيظهروهذا . واإلدارة
 والوآالة ، ووزارة الخارجية لها المهمة الدبلوماسية،فالقوات المسلحة لها الدور األمني. الوآاالت

  والوآاالت األخرى لها مهمات،إلنسانيةاألميرآية للتنمية الدولية تقدم خبرات اإلغاثة والتنمية ا
 مع تغّير الظروف، غير ان موظفي الوآاالت يرفعون تتعدل ان األدوار يمكن ان ورغم.  ُمعّينةأخرى

 سلسلة القيادة، آما هي الحال حاليًا، سوف تمارس ال .دائمًا التقارير إلى رؤساء دوائرهم في واشنطن
  .الت الوآا بينتنسيقمعاآسة لل، قوة ةمحال

  
  :آما قال الجنرال بيتريوس

  
 ووزارة ،وزارة الخارجية لن تضع أبدًا سفيرًا تحت إمرة جنرال

لذا عليك ان تقرر . نراًال تحت إمرة سفيرجاع لن تضع أبدًا فالد
االرتباط عليك ان تفتح الطريق والسعي معًا و. سويةالعمل القيام ب

النقطة هي  وحدة الغرض  أنعليك ان تعتبر. بدرجة وثيقة
  )١٤(.الجوهرية

  
 وحدة الجهود، ال يمكن تطبيق الحل إال عند هدف وحدة التنمي وحدة القيادة وعندما ال تغيبعندما 

 ان  ما بين الوآاالت العاملة على عدة مستويات داخل الحكومة بإمكانها العملمجموعات. رأس الهرم
 النظام الحالي، وحده ضمنلكن، . تتتخذ القرارات التي تؤثر على العديد من الوزارات والوآاال

عمليات اإلغاثة وإعادة في  التنسيق ما بين الوآاالت الالزمة لفرضالرئيس لديه السلطة الحاسمة 
  .اإلعمار الطارئة

  
 في أحيان.  العراقي قّصر في عدة مناسبات ألن غياب وحدة القيادة حالت دون وحدة الجهودجهودالم

 الخاصة بها دون ان تضمن ان خطوطها الداخلية تعمل ضمنالمكاتب  الوآاالت وآانتآثيرة جدًا، 
.  جهود الوآاالت األخرىاستنساخ نفسنشاطاتها تدعم تمامًا األهداف والغايات األميرآية وتتجنب 

  .آان مجلس األمن القومي، على ما يبدو، عاجزًا عن آسر العديد من المآزق التي حصلت
  

ي تحت رعاية مرآز الدراسات للرئاسة، أصدر مؤخرًا تقريرًا المشروع حول إصالح األمن القوم
 المهمات جيدًا، تمويل تكامل او فيالتدخل الرئاسي للتعويض عن عدم القدرة النظامية : " انلحظ فيه
مختلف التكامل بين "آون ". أعباء البيت األبيضيزيد من  و شأنًا مرآزيًاةيقضايا اإلدارال يجعل من
 تنسيق أعمالها قادرة علىالحكومة فكثيرًا ما ال تكون  .له عواقب خطيرة" رئيس متروك للالنشاطات

 وإعادة اإلغاثة نظام إدارة متكامل ما بين الوآاالت لعمليات وقيام )١٥(.طارئةال اتبيئالالخاصة في 
  .اإلعمار الطارئة ضروري لضمان نجاحها في المستقبل
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ي العراق، لم تكن الحكومة األميرآية مستعدة وال آانت فكما تدل تجربة إعادة اإلعمار األميرآية ف

قادرة على االستجابة للطلبات المتغّيرة باستمرار لمهمة اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة التي واجهتها 
 في قانون  اإلدارة ، والمتضمنةإصالح السياسة األميرآية الخاصة بالعمليات الطارئة. في العراق

.  ُمسبق للنجاح في المستقبلط شر هو(RSCMA) ٢٠٠٩ لسنة واالستقرارمار نية إلعادة اإلعدالم
في السنوات األخيرة، أصبحت الخطوط التي تفصل بين "فكما الحظ وزير الدفاع روبرت غيتس، 

 ولم تعد تناسب الرسوم البيانية التنظيمية ضبابية، والتنمية أآثر ، والدبلوماسية، والسلم،الحرب
 عمليات إغاثة وإعادة إعمار طارئة في المستقبل، بعد أو  قيام ان حتمية)١٦(".شرين للقرن العنظيفةال

  تطوير الحكومة األميرآيةمن  تتطلب ، الفوضى السياسية حاالت أو،الكوارثأو خالل النزاعات، 
  . الالزمة العسكرية– مستقبلية للقوة المدنية اتتقديرأية الستقرار وإلدارة تحقيق اطرق جديدة ل

  
 نحو تحقيق هذه األهداف، ويجب تخصيص الوقت إضافيةلى الرئيس والكونغرس اتخاذ خطوات ع

ع عقيدة سليمة لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة، ولتنمية القدرات داخل يجمترد لاوالمو
ار العراق  من تجربة إعادة إعماالستفادة والخيالالجهد والتفكير بإمكان الكثير من . الحكومة للقيام بها
 هيكليات جديدة، وموارد ومقاربات تطبق الدروس القاسية المكتسبة في العراقوبذلك يمكن إنتاج 
  . والبناء على أساسها
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  ملحقاتال
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  الملحق أ
  الدروس القاسية نشوء ومنهجية

  
  نشوء المشروع

فتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة  هو خليفة الم(SIGIR)عادة إعمار العراق إلالمفتش العام الخاص 
(CPA-IG)أنشأ الكونغرس المفتش العام . ٢٠٠٣نوفمبر /، التي أنشأها الكونغرس في تشرين الثاني

-108 عن طريق تعديل القانون العام ٢٠٠٤أآتوبر /الخاص بإعادة إعمار العراق في تشرين األول
 على استخدام أموال إعادة اإلشراف ،ات الكونغرس عدة مره الذي مّدد،لوآالةيشمل تكليف ا. 106

 & IRRF 1) األول والثانيإعمار العراق، وبنوع خاص، صندوقي إغاثة وإعادة إعمار العراق 
، (CERP) ، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد(ISFF)  وصندوق قوات األمن العراقية،(2

 وعمليات عمليات تدقيق،ش العام للقيام بهذا التكليف، أجرى المفت.  (ESF)وصندوق دعم االقتصاد
  )١(. وتحقيقات، ومراجعات،تفتيش، ومعاينات

  
إلى الكونغرس، وفي تقارير المقدمة سنوية التقارير ربع الأعمال مكتب المفتش العام ُمتضّمنة في 

 ،أدلى بها المفتش العام أمام الكونغرسالتي شهادات اللمشاريع، وا، وتقارير تقييم عمليات التدقيق
ُتطبق تسجل وتقارير الدروس المكتسبة للمفتش العام . ادرة الدروس المكتسبة للمفتش العامومب

في لمفتش العام ل تفويض الكونغرس وتتالءم معالدروس المكتسبة من تجربة إعادة إعمار العراق، 
إعادة [ والكفاءة في إدارة برامج وعمليات ، والفعالية، االقتصادتعزز"تقديم النصح والتوصيات التي 

  )٢(.في العراق]" اإلعمار
  

تعزيز   مع (SIGIR)بدأت مبادرة الدروس المكتسبة للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
اشتمل ي ذ، ال)٢٠٠٦فبراير /الصادر في شباط" (الدروس المكتسبة في إدارة الرأسمال البشري"

، حيث ناقش أآثر ٢٠٠٥سبتمبر /يلول أ٢٠ هوبكنز في جونز في جامعة  آامًالًا يومدامت ندوة على
الحفاظ ، والتوظيف، خدم العديد منهم في العراق، قضايا سياسة الرأسمال البشري، وخبيرًا ٣٠من 
.  عالقة بالموظفين في برامج إعادة إعمار العراقذات الموظفين، من جملة قضايا أخرى على

التعاقد والمشتريات : لدروس المكتسبة احول جلسات مماثلة جزءًا من تقريرين للمفتش العام وشكلت
 )٣().٢٠٠٧مارس /الصادر في آذار(، وإدارة البرامج والمشاريع )٢٠٠٦يوليو /الصادر في تموز(

 حول جهود شموًال سرٍد أآثر علىالعمل ب بوقت قصير، بدأ المفتش العام  الثانيتقريرالبعد صدور 
 وعلى المواضيع المرآزية التي  هذه الجهودار مسشكلت  التيإعادة اإلعمار، ُمرآزًا على األحداث

  .نشأت من البرنامج، هادفًا إلى إنتاج تقرير تراآمي عن الدروس المكتسبة من إعادة إعمار العراق
  

 للمفتش العام إلعادة إعمار  مبادرة الدروس المكتسبةج التقرير الذي ُيتّوهو ذلك الدروس القاسية
  : األسئلة التاليةنه يسعى إلى اإلجابة علىإ. العراق

  
إعادة تأهيل البنية في  الحكومة األميرآية مهمتها لّبت ، درجة من النجاحوإلى أي ،آيف •

 ، المجتمع المدنيوتنمية وإعادة بناء القوات المسلحة للبالد، ،التحتية واالقتصاد العراقي
 وإقامة المؤسسات الديمقراطية؟
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شد الواليات المتحدة في جعل عمليات ما هي الدروس التي اآتسبت والتي يمكن ان تر •
  ناجحة؟ جعلها وبالتاليأآثر تنسيقًا وفعالية،اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة 

 
  المنهجية
 والتقارير األخرى ،لتفتيشعمليات التدقيق، والتحقيق، وامن معلوماته  الدروس القاسية فريق استقى

 السياق األوسع للمهمة ضمنب اإليها في الكت التوصل  النتائج التي تّملوضع أسسللمفتش العام 
 المحفوظات الحكومية بما فيها السجالت  قسمفقد استخدم أعضاء الفريق. األميرآية في العراق

، وسلطة االئتالف (ORHA) من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية السريةالوثائقية غير 
 آما وسجالت وزراتي الدفاع والخارجية، والوآالة ،، والسفارة األميرآية في بغداد(CPA)المؤقتة 

الموارد . صلة بإعادة إعمار العراقذات ال، والبيت األبيض (USAID)األميرآية للتنمية الدولية 
الوثائقية األخرى شملت تقارير مقاولي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وبيانات مكتب عقود 

  .(GRD)لجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج  وسالح الهندسة في ا، (PCO)المشاريع
  

 لتقارير المعايير المحددةفمنهجيته تختلف عن . تدقيقتقرير يجب المالحظة ان هذا التقرير ليس 
 التدقيق الحكومية المقبولة، الصادرة عن المفتش العام للواليات قواعدالتدقيق التي تستخدم عادة 

لمفتش العام الخاصة بإعادة اإلعمار ل فالبيانات التاريخية. ة رئيس مكتب المحاسبة الحكومي–المتحدة 
 الباحثين، وتقارير ، والمقاالت،بما فيها الكتب.  أيضًا من تشكيلة أوسع من المصادرمستقاة

  . في تلك الجهودشارآوا واألفراد الذين ،ومؤسسات الفكر
  

.  من قصة إعادة إعمار العراق آانت مفيدة، ال يمكنها سوى سرد جزءمهماهذه األدلة الوثائقية، 
 بمئات المقابالت التي أجراها موظفو المفتش العام والمفتش العام تعّزز هذا السرد إلى حٍد آبير

 هذه المقابالت آمية آبيرة من المعلومات حول متى تم اتخاذ القرارات األساسية، وّفرت. الخاص
مقابالت مع الشخصيات العراقية الرئيسية وُبذلت جهود ألجراء .  وما آانت نتائجها،ولماذا اتخذت

  ممكنةوقام المحّررون بكل محاوالت. الئتالفوالمشارآين في اآما ومع المشارآين األميرآيين 
 االستنتاجاتلموازنة بيانات األفراد الذين أجريت معهم مقابالت مع المصادر األخرى بحيث ال تكون 

  . أو رأي شخص واحدذاآرةقائمة فقط على 
  

 لكنها شملت ،يت األبحاث بصورة رئيسية في مكاتب المفتش العام في آرلنغتون بوالية فرجينياأجر
أنتجت هذه الرحالت العديد من المقابالت . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦  العامأيضًا عدة رحالت إلى العراق بين

 ،ية في الحكومة العراقمسؤولين ومع المقاولين، وال،مع الموظفين األميرآيين وموظفي االئتالف
  .والمواطنين العراقيين العاديين

  
ًا تقريب، بما في ذلك  الرئيسيينأجرى المفتش العام الخاص مقابالت مع القياديين المدنيين والعسكريين

 وزارتي الخارجية والدفاع، ومن الوآالة األميرآية للتنمية فيجميع المسؤولين من الرتب العالية 
 المشارآين في إعادة إعمار (USACE)لجيش األميرآي ، وسالح الهندسة في ا(USAID)الدولية 
ن للقوات المتعددة الجنسيات في ون والسابقوبين هؤالء، الجنراالت القادة الحالي من آان. العراق

  .ن والسفير الحالي  لدى العراقوالعراق، والسفراء السابق
  

عمار عند زيارتهم  إعادة اإلالفريق بنفسهم عمليات أعضاء شاهدخالل وجودهم في العراق، 
للوحدات العسكرية للشؤون المدنية، وسالح الهندسة في الجيش األميرآي، واأللوية العسكرية، 
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الفريق، وقام أعضاء .  البعثة األميرآيةبتفويض من والمقاولين العاملين ،والمنظمات غير الحكومية
لمفتش العام، بزيارات للمواقع في  والتحقيق التابعة ل، والتفتيش، موظفي مديريات التدقيقبالترافق مع

  .أرجاء العراقمختلف  في المدن في الرئيسيةمؤسسات ومشاريع إعادة اإلعمار 
  

غوردن .  دتكّرم. عالوة على ذلك، استشار باحثو المفتش العام العلماء الذين يقومون بمشاريع مماثلة
 سلطة االئتالف المؤقتة ىلد (ORHA)راّد، مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

(CPA) ،وقدم أيضًا معهد . الرئيسيين إلى مقابالته العديدة مع المسؤولين بتقديم إمكانية الوصول
 لدى لدروس المكتسبةاالواليات المتحدة للسالم، ومرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، ومرآز 

  .، النصوص المكتوبة للمقابالت ومستندات أخرىالجيش
  

 مجموعة منوعة من الخبراء في جانب مناقشتها من تّم تقديمها وجرت الرئيسية للتقرير تنتاجاتاالس
 استضافها مرآز الدراسات اإلستراتيجية من النظراء، في طاولة مستديرة ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان٣٠

مي، المجتمع األآادي إعادة اإلعمار من وحول العراق حولبين المشارآين خبراء من آان . والدولية
 والوآاالت الحكومية ، مؤسسات الفكر الكبرى في واشنطن، والمنظمات التي ال تبغي الربحومن

وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية . األميرآية
(USAID) ومعهد السالم األميرآي، وسالح الهندسة في الجيش األميرآي، ومكتب المحاسبة ،

  . حكومية، ومعهد الجيش لعمليات حفظ السالم واالستقرار، وجامعة الدفاع القوميال
  

قّدم . الخارجيين المراجعين جانب من المستمرةالنصائح بجدارة جراء  المشروع أيضًا وتمت خدمة
 مالحظاتهم على ات،ما بعد النزاعلعمليات ال حقلجميعهم خبراء في و تحرير،عدة مستشاري 

 لمراجعة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ المشروع واجتمعوا أربع مرات في مراحل من عدة لخالالمسوّدات 
استفاد هذا المشروع أيضًا من تبّصرات .  المشروعاتمسودات الفصول وأداء النصح حول اتجاه

  آلعالوة على.  قدموا مالحظات مفيدة حول المسودات األولية الذينأفراد من داخل وخارج الحكومة
 ةمن أقسام التدقيقات والتحقيقات والتفتيش في مكتب المفتش العام، لفريق الكتاب مسؤولونذلك، قدم ال

  .مساعدة ال ُتقدر في مراحل مختلفة من عملية وضع المسودة
  

أرسلت النسخ إلى .  وضع مسودة نهائيةذات المصلحةأخيرًا، طالب المفتش العام من الوآاالت 
يرآية للتنمية الدولية، وسالح الهندسة في الجيش وزارتي الخارجية والدفاع، وإلى الوآالة األم

 قرابة نهاية عملية التحرير، آانت آافة هذه الوآاالت رسميًاوفيما آان يحصل ذلك . األميرآي
 وتحليلية مفيدة فنيةمشارآة في المشروع في أوقات مختلفة طيلة العملية، وقدم موظفوها مالحظات 

  . فيما بعد في النصتّم دمجها الحقًا



 

 *٣٣٦*  

  الملحق ب
   على برامج إعادة اإلعمار واإلنفاقاإلشراف

  
 مليار دوالر لدعم جهود إغاثة وإعادة إعمار ٥٠، خصص الكونغرس أآثر من ٢٠٠٣  العاممنذ

 قوات أمنية جديدة، إنشاءالعراق، بما في ذلك إعادة تأهيل قطاعي النفط والكهرباء في البالد، و
 بما في ذلك مكتب ، لقد قام عدد من الوآاالت الفدرالية)١(. نفسهلكي يحكم قدرات العراق قويةوت

المفتش العام، ووآالة التدقيق في الجيش األميرآي، والمفتشون العامون في وزارتي الدفاع 
 باإلشراف ،، ومكتب المحاسبة الحكومية(USAID)والخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  )٢(. ورفعوا التقارير حولهاإغاثة وإعادة إعمار العراقنشاطات على إنفاق األموال على 
  

 ،تفتيشال وعمليات ،تدقيقاتال و،تقاريرال و،دراساتال في ة متوفراألعمال من ة الواسعهذه المجموعة
 التي ظهرت خالل إنفاق أموال الحكومة األميرآية المسائل تغطي  التيشهادات أمام الكونغرسالو

 وعمليات اإلشراف التحاليل الدقيقة لمشاريع ُمعّينة بين هذه األعمال راوح تت.لعراق أو فيهمن أجل ا
الواسعة على برامج وقطاعات آاملة، وتشمل معظمها توصيات لتحسين إدارة جهود إعادة اإلعمار 

  .اآلن وفي المستقبل
  

 لدراسة ، أنشأ الكونغرس لجنة العقود في زمن الحرب المستقلة المؤلفة من الحزبين٢٠٠٨ في العام
دراسة وتقييم وتقديم التوصيات شمل تفويضها . العقود في زمن الحرب في العراق وأفغانستان

  منساحتي الحرب في ،"إعادة اإلعمار، والدعم اللوجستي وأداء الوظائف األمنية"المتعلقة بعقود 
 المشاآل تقييم" تشمل أهداف اللجنة. ٢٠١٠ في العام التقرير النهائي للجنة وحتى تاريخ ٢٠٠٣ العام

 حاالت الهدر  في زمن الحرب، وتحديد"عقود ما بين الوآاالتتحديدها في ال التي تم المنهجية
  )٣(.لمسؤولين عنهاا محاسبة ومساءلة وضمان   االستعمال،واالحتيال وإساءة

  
 الوقت الذي يجري فيه تحقيق أهداف  نفس في الحفاظ على المساءلة المالية فيالمتأصلالتوتر 

، سأل دوق ولينغتون  أيقونيةففي رسالة. منذ زمن بعيدالدول  في تاريخ مكانةالسياسة الخارجية له 
 الذين يرتدون المحاآم آتبةان ُيدّرب جيشًا من " إذا آان عليه ١٨١٢وزارة الخارجية البريطانية سنة 

 اإلشراف على طرد بالصدفة، ربمالفي لندن أو، ...  في إسبانيا لمصلحة المحاسبينعسكريةبّزات 
ين ئمع استثنا" صغيرة  آل قطعة نقدإنه آان قد احتسبقال و". قوات نابوليون المسلحة من إسبانيا

توت المرسلة إلى ال عدد مراطبين ُمرّبى بينشنيع الخلط ال" آان أحدهما، آما ادعى،". ُيؤسف لهما
 ِشلن وتسع  مبلغالثاني،ان آ و،"وحدة من سالح الفرسان خالل عاصفة رملية في إسبانيا الغربية

، آتب "لتوبيخاستحق الذي يهذا اإلهمال و. "صندوق المصاريف النثريةحتسب في تِبنسات لم 
 يأتي، ألننا في حرب مع فرنسا، وهو واقع قد  الحالية، قد يكون عائدًا إلى ضغط الظروف"ولينغتون

  )٤(".بمثابة مفاجأة بالنسبة لكم أيها السادة في وايتهول
  

 ورفع التقارير حول مليارات الدوالرات األميرآية  على المسؤولين عن هذا اإلشرافآان
 إعادة راء العديد من التحديات نفسها التي واجهت  مديواجهواالمخصصة إلعادة إعمار العراق، ان 

 من الموظفين ألداء أعمال حول توفير العدد الكافي، وجه الخصوصاإلعمار أنفسهم، وعلى 
سبب  منذ البداية بآانت مرهقةالتي و ، جهود إعادة اإلعمار الكبيرة فيتقّلباتلظرًا لنو. اإلشراف



   *بالملحق * 
 

 *٣٣٧*   

 غياب األهداف، والتغيير المتواصل لممارسات العقود، والتي قَوضها التحول فيالعنف الدائم، و
  . آان االحتساب الكامل لكافة إنفاقات إعادة اإلعمار مستحيل التحقيق،وحدة الجهود

  
لفريق اإلشراف تراق ال ا خطة فلم تكن.  على برنامج إعادة إعمار العراق ببطءاإلشرافبدأت عملية 
مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات آل من لسفير بريمر عندما ذهبا إلى بغداد ليرأسا وال اأول غارنر 

خالل اإلعداد للحرب . ٢٠٠٣مايو /إبريل وأيار/اإلنسانية وسلطة االئتالف المؤقتة، في نيسان
 للجهود المحدودة التي الالفت وجود، مع االستثناء شرافاألشهر األولى التي تلت الغزو، لم يكن لإلو

آانت الوآالة . (USAID-OIG)بذلها مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تضم مفتشًا عامًا آجزء من قوة مهمة العراق التي تشكلت ضم

  . العمليات القتاليةالتي سبقتخالل مرحلة التخطيط 
  

موظفو مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى العراق قبل وآاالت الرقابة ذهب 
في البداية، آان موظفو المكتب . ٢٠٠٣الفدرالية األخرى، وأسسوا مكتبًا في بغداد في مطلع صيف 

عند و .٢٠٠٤يوليو / ثالثة أشهر على أساس التناوب لغاية تموزا ُمّدته(TDY) ةقت مؤلمهمةُمعّينين 
  )٥(.أآثر انتظامًا أصبحت التناوب آما ان مدة ة دائمفئهذه النقطة، أصبحت الوظا

  
 (ORHA)مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية لدى  القصيرة، لم يكن ة وجودهخالل مد

بالنسبة لسلطة االئتالف المؤقتة و. لرقابة على برامجه إلعادة اإلعمارمفتش عام ُمكّرس لتأمين ا
(CPA) ، والذي آان مسؤوًال ،، مفتشًا عامًا مؤقتًا٢٠٠٣يونيو /عّين السفير بريمر، في حزيرانفقد 
لم لم يكن لديه موظفون آما و ،(DoD IG)  باإلعارة من مكتب المفتش العام لوزارة الدفاعًاوحيد

مع والمترافق  للعراق، ولم يتم التواجد اإلشرافي المحدد. مفتش العام الكثير من األثريكن لهذا ال
 الثاني من صندوق إغاثة وإعادة إعمار الجزء القانون الذي مّول إقرار واضح، إال بعد تفويض
-CPA) المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة، وآان هذا ٢٠٠٣ر مبنوف/ق، في تشرين الثانياالعر
IG) الذي أصبح الحقًا المفتش العام الخاص باإلعادة إعمار العراق (SIGIR).)٦(  

  
   الفدرالية في العراقاإلشرافوآاالت 

  
  (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

، تاريخ وصول أول مدققين ومفتشين ومحققين تابعين للمفتش العام لسلطة ٢٠٠٤مارس /لغاية آذار
 (USAID) آان مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ،(CPA-IG)االئتالف المؤقتة 

آانت لدى مكتب المفتش العام .  مكتبًا بعدد آامل من الموظفين في بغدادضمالمفتش العام الوحيد الذي 
  العاممنذو.  في الخارجالعمل اإلشرافيفي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تجارب مؤسساتية في 

 تدقيقات للعقود التي تضم معظم الجهود المستندة إلى الوآالة األميرآية  يجريالمكتبآان ، ٢٠٠٤
أصدر مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية .  في العراق(USAID)للتنمية الدولية 

إلعادة ، تبعته تدقيقات ألول عشرة عقود ٢٠٠٤مارس /الدولية أول تدقيق له في العراق في آذار
، إال غير المنتظمة الثانوية بعض األمور حددتصحيح ان التدقيقات . إعمار العراق أصدرتها الوآالة

أنها لم تعثر على أية مشاآل ذات شأن وامتدحت موظفي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ألدائهم في 
، آان المكتب قد أصدر ٢٠٠٨بحلول نهاية . ونفذت  خاللهانحت العقودالظروف الُمرهقة التي ُمظل 

  ".اللينة"و " القاسية" تدقيقًا عراقيًا حول آل من برامج إعادة اإلعمار ٢٨ما مجموعه 
  



   * بالملحق *
  

 *٣٣٨*  

  (GOA) مكتب المحاسبة الحكومية
 الكونغرس القيام بمسؤولياته الدستورية لضمان إنفاق بمساعدةمكتب المحاسبة الحكومية ُمكّلف 
، وان تستخدم لمصلحة الشعب  لها الُمشّرعلألغراض المالئمة التمويل المبرمج فدراليًا بالطريقة

بدء ، ازدادت مسؤوليات مكتب المحاسبة الحكومية بصورة آبيرة منذ ٢٠٠٨بحلول . األميرآي
 مكتب المحاسبة الحكومية أآثر أنتج، ٢٠٠٢يناير /منذ آانون الثاني. حرب العراقلتخطيط المراحل 

 من هذه التقارير استهدفت على وجه مئةأآثر من . عراق شهادة وتقرير حول حرب ال١٦٠من 
باقي تقارير الوآالة حول العراق رآّزت بقوة على قضايا القوات . التحديد قضايا إعادة اإلعمار

  )٨(.قدامى المحاربينشؤون المسلحة أو 
  

  وزارة الخارجيةدى مكتب المفتش العام ل
في راجعات تتعلق بإعادة اإلعمار في العراق أجرى مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية خمس م

، أصدر مكتب ٢٠٠٥سنة .  عالجت ثالث منها الجوانب الروتينية لعمليات السفارة،٢٠٠٤ العام
 مراجعة بين تتراوح بالعراق حول مواضيع متعلقًاالمفتش العام لوزارة الخارجية أربعة عشر تقريرًا 

العام صدرت سبعة تقارير في و.  الشرطة العراقيةحول السفارة األميرآية في بغداد إلى تدريب
مثل تكاليف تشغيل وصيانة المرافق (، تناولت خمسة منها معدالت التكاليف غير المباشرة ٢٠٠٦

. ورّآز التقريران اآلخران على اإلجراءات التعاقدية لوزارة الخارجية).  اإلداريةالرواتبوالمعدات و
 عقد الشرطة العراقية مع مكتب شؤون حولر عن العراق، ثالثة تقاري ٢٠٠٧أصدر المكتب سنة 

، وتسليم الخدمات )وهو تدقيق مشترك مع المفتش العام(المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون 
.  قامت بها المؤسسة القومية للديمقراطيةاألمنية من ِقَبل شرآة داين آورب  الدولية، ومشاريع 

 تدقيقًا عن ٣٣تش العام في وزارة الخارجية قد أصدر ، آان مكتب المف٢٠٠٨بحلول نهاية و
  )٩(.العراق

  
  وزارة الدفاعدى مكتب المفتش العام ل

الحكم نظام  على إعادة إعمار العراق، و حول اإلشرافشمل دور مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع
أجرى مكتب . فاعوالجهود األمنية، دعم منظمات التدقيق والتحقيقات األخرى التابعة لوزارة الد

 ٢٠٠٤ بين )١٠(.٢٠٠٤ في العام المفتش العام لوزارة الدفاع أول تدقيق له حول العقود في العراق
 بإعادة إعمار العراق وعدة متعلقًا تدقيقًا ٤٦، أنتج مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع ٢٠٠٨ونهاية 

 تقرير لمكتب حّدد، ٢٠٠٨يوليو / في تموز)١١(.تدقيقات أخرى حول العمليات العسكرية في العراق
حول من وآاالت التدقيق متعددة المفتش العام لوزارة الدفاع حول التوصيات التي قدمتها مجموعة 

 اإلدارة واألداءالمتعلقة بعمليات  "أآثر التحديات شيوعًا" في العراق على عمليات اإلشراف
 واإلدارة ،األصولوالمساءلة حول  ،وارد الموتقييداتإدارة العقود : شملت هذه التحديات. المنهجية

  )١٢(.المساءلة الكلفة و حولتقاريرالالمالية بما في ذلك دقة 
  

   (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
 آانت تخدم ، أصدرت وآالة التدقيق في الجيش األميرآي التي٢٠٠٨ ونهاية ٢٠٠٤مايو /بين أيار
آان الترآيز الرئيسي لجهود .  تقريرًا أو تدقيقًا عراقيًا٦١ ، آمدقق داخلي لوزير الجيشفي الواقع

 الذي آان آلية (LOGCAP)الرقابة للوآالة الجوانب المختلفة لبرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني 
درست الوآالة أيضًا برامج . عالقة بإعادة إعمار العراقذات الالتعاقد لحوالي نصف أعمال الجيش 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد آما ومشتريات وإصالح المعدات اللوجستية أخرى مختلفة، مثل 
  )١٣(.للجيش



   *بالملحق * 
 

 *٣٣٩*   

  
 (USAAA)على غرار العديد من الوآاالت األخرى، لم ترسل وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
بحلول . في البداية ُمدققين إلى العراق، وعندما أرسل هؤالء في نهاية األمر، آان عددهم يتقّلب

، آان ٢٠٠٦إبريل /في نيسان. ، آان تسعة منهم يعملون في العراق وستة في الكويت٢٠٠٥ريف خ
هبط هذا العدد و  الموقعين،أربعة عشر مدققًا يقّيمون عقود برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في

 قد ، وان آان٢٠٠٦ إلى أربعة في نهاية انخفض، و٢٠٠٦يوليو /إلى أحد عشر مدققًا بحلول تموز
، آان لدى وآالة التدقيق في الجيش ٢٠٠٧خالل سنة و )١٤(. بعد موسم األعياد٢٩ازداد إلى 

األميرآي سبعة مدققين يعملون في العراق وستة آخرون يعملون على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
ي ، آان ما مجموعه سبعة عشر مدققًا يعملون ف٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في . المدني  في الكويت

  )١٥(.العراق وسبعة في الكويت
  

    (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
 مكتب ميداني حول العالم، آانت وآالة تدقيق العقود ٣٠٠ في ٤٠٠٠مع عدد من الموظفين يزيد عن 

قوة آبرى ُتشكِّل  ،مدقق داخلي للمفتش المالي لوزارة الدفاعفي الواقع آ التي خدمت ،الدفاعية
 لم ُتشكِّل بوجه عام  عمليات التدقيق ورغم آون )١٦(.ود التي منحتها وزارة الدفاعلحسابات العق

مستندات عامة، إال ان وآالة تدقيق العقود الدفاعية قد أجرت آالف التدقيقات حول إعادة إعمار 
  . البعض منها بالتنسيق مع المفتش العامآانالعراق 

  
 مكتب (DCAA)هت وآالة تدقيق العقود الدفاعية في وقت ُمبكر من برنامج إعادة اإلعمار، نّب

 في المفتش العام لوزارة الدفاع حول مخالفات الحظتها في عقود منحتها قيادة العقود الدفاعية
. (CPA) و سلطة االئتالف المؤقتة (ORHA)واشنطن لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

 المساءلةإلجراءات المختصرة قادت إلى أقل من ووجدت مراجعة الحقة انه على الرغم من ان ا
 واشنطن انه  فيآتب قائد قيادة العقود الدفاعية.  نيةوءالتامة، إال ان ضباط التعاقد لم يتصرفوا بس

من غير المعقول التوصية باتخاذ إجراءات إدارية ضد المسؤولين التعاقديين وعدم "سوف يكون 
  )١٧(".المتطلباتليد اعتبار آبار المسؤولين مسؤولين عن تو

  
، نشأ ٢٠٠٦ففي مطلع .  مراجعات وآالة تدقيق العقود الدفاعية مشاآل أآثر خطورةحددتالحقًا، 

 المقاول اصدر فواتيرها مليون دوالر ٢٦٣  قدرهارسومالتسديد الكامل تقريبًا لجدال حول ما يقارب 
 لنقل الوقود إلى فادحةا انه أعباء  بما في ذلك ما بد،عمال في قطاع النفطروت ألأند آيلوغ براون 

أثار ُمحققو وآالة تدقيق العقود الدفاعية أسئلة خطيرة حول هذه . العراق من ترآيا والكويت
 ذآر ان التكاليف آان مبالغ فيها وغير مدعومة  آان قد٢٠٠٤  العام ومع ان تدقيق)١٨(.األعباء

 مليون دوالر من ١٠٫١روت ما عدا أند اون بمستندات، فقد قّرر الجيش دفع آامل المبلغ لكيلوغ بر
 بالمئة من األعباء ٣٫٨ لم يوقف دفع أآثر منعنى هذا ان الجيش . هذه التكاليف المطعون فيهااصل 

التي شككت فيها وآالة التدقيق في البنتاغون، أي أقل بكثير من المعدل الذي يتم فيه عادة اتباع 
  )١٩(.حة القوات المسلتتحملهتوصيات الوآالة أو 

  



   * بالملحق *
  

 *٣٤٠*  

  (SIGIR) المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
بعد حوالي ستة أشهر من استالم سلطة االئتالف المؤقتة مهمة إعادة اإلعمار في العراق، أنشأ 

، عبر تشريع صندوق إغاثة (CPA-IG)الكونغرس مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة 
 فلو آان هناك مفتش )٢٠(.٢٠٠٣نوفمبر / في تشرين الثاني(IRRF-2) الثانيوإعادة إعمار العراق 

ب المخالفات التي ظهرت بعد  تجّنممكنًا، لكان (CPA) المؤقتة منذ بداية سلطة االئتالف يعملعام 
 وبداية فترة سلطة االئتالف (ORHA) مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية حقبةخالل ف. ذلك

 الفدرالية نظمةخدام ُمتكّرر الختصارات إجرائية ولتفسير غير حرفي لألالمؤقتة، آان هناك است
 يمكن فهمه على ضوء ،ليس آلهلكن  و،بعض هذا. للتملك، مما أدى إلى مخالفات في العقود

 في بيئة زمن الذي تم إطالقه بسرعةالمقتضيات الملحة المرتبطة ببرنامج إعادة إعمار العراق 
 مليار ٨٫٨ على سلطة االئتالف المؤقتة إشراف  الذي ينتقدتدقيقريمر التحدى السفير بلقد . الحرب

 استنادًا إلى نفسأعطيت إلى الوزارات العراقية  (DFI) صندوق تنمية العراق أموالدوالر من 
  )٢١(. غير الواقعي المطالبة بغير ذلك في وسط بلد غارق في الفوضىوقد قال انه مناألسباب بالتمام، 

  
، تبع نقاش حام   الثاني تشريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقإقرارة التي أدت إلى خالل العملي

يقترح ) ديمقراطي من وست فرجينيا(في مجلس الشيوخ إدخال تعديل قدمه السناتور روبرت بيرد 
وعلى الرغم من .  سلطة االئتالف المؤقتةحولالتدقيق بإجراء فيه ان يقوم مكتب المحاسبة الحكومية 

ان بعض أعضاء مجلس الشيوخ فكروا ان هناك رقابة آافية، وان مكتب المحاسبة الحكومية  قد يخدم 
 أآثر صرامة يقوم به المفتش إشراف في حال التخلف، آان هناك عدد منهم يفضلون إشرافآوآالة 

 ١٠ع يقترح وضفيه تعديًال ) ديمقراطي من وايومينغ(أدخل السناتور روس فاينغولد . العام الخاص
 مشروع تحولوعندما . الف المؤقتةئتماليين دوالر جانبًا ألجل إنشاء مكتب المفتش العام لسلطة اال

  .)٢٢(. تبّني تعديل فاينغولدالمطاف في نهاية  تّم،القانون إلى المؤتمر
  

 تشينفللم نفس السلطات التي (CPA-IG)أعطى التشريع المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة 
لية األخرى، لكن الرئيس بوش، أضاف عند توقيع البيان، بعض القيود ا في الوآاالت الفدرالعامين

 تدقيق أو تحقيق، أو إصدار استكمال أو ،إجراءأو ، بدء" عن االمتناعن على المفتش العام إوقال 
تطلب الوصول إلى خطط عمليات حساسة، ومسائل لها عالقة باالستخبارات، تمذآرة إحضار، 

 الوحدات األخرى جانبلها عالقة باالستخبارات المضادة، وبالتحقيقات الجنائية الجارية من ومسائل 
في وزارة الدفاع والتي تتعلق باألمن القومي، أو المسائل األخرى التي سيشكل الكشف عنها تهديدًا 

السابق ألجل  لألمرستثناءات االبإمكان وزير الدفاع إقرار "غير ان البيان أضاف ان ". لألمن القومي
المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة إلى إعاقة  القيود أبدًا تؤدي هذه لم )٢٣(".المصلحة العامة

(CAP-IG)إلعادة إعمار العراق  أو المفتش العام (SIGIR).  
  
، ووصل أول مفتشي سلطة االئتالف المؤقتة ٢٠٠٤يناير / آانون الثاني٢٠ تعيين المفتش العام في تّم

(CPA-IG)أي حوالي ثالثة أشهر قبل إقفال سلطة ٢٠٠٤مارس / إلى بغداد في أواسط آذار ،
 ٢٨ في جرىنقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة الذي وأدى . االئتالف المؤقتة أبوابها

 الذي آان من ، سلطة االئتالف المؤقتةإلى بدء العد العكسي لغروف مفتش، ٢٠٠٤يونيو /حزيران
  )٢٤(.نفسها سلطة االئتالف المؤقتة انتهاءان يحصل ستة أشهر بعد   لهالمبرمج

  
، قّدم روبن آليفالند، نائب مدير مكتب اإلدارة والموازنة، خطة لنقل ٢٠٠٤يونيو /في حزيران
 لسلطة االئتالف المؤقتة إلى المفتشين العامين لدى الوآالة اإلشراف للمفتش العاممسؤوليات 



   *بالملحق * 
 

 *٣٤١*   

أآتوبر، ومرة / لكن، في تشرين األولو.  ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية،يةاألميرآية للتنمية الدول
 إقراراتجاه مختلف عن طريق ب عملية اإلشرافأخرى، بدفع من السناتور فاينغولد، أخذ الكونغرس 

عادة إعمار إل  إلى مفتش عام (CPA-IG)سلطة االئتالف المؤقتة المفتش العام لقانون جديد حّول 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار أموال على آافة اإلشرافومعطيًا إياه مسؤوليات  (SIGIR)العراق 
  )٢٥(.(IRRF-2) الثانيالعراق 

  
 صندوق حولرفع التقارير تفويضه الذي تخوله  بموجب ة جديدإشرافباشر المفتش العام نشاطات 
طريق إنشاء جهاز آامل من تّم دعم هذه المساءلة المستقلة عن  و.الثانيإغاثة وإعادة إعمار العراق 

وتطوير ممارسات إشرافية ابتكارية على يد مدققين جدد، ، الموظفين لدى مكتب المفتش العام
تنسيق ال، وعلى ارتجاعيًا بدًال من المراجعات المالية المناسبوالترآيز على تدقيق األداء في الوقت 

  .العراقشرفة على ممتزايد بين تدقيقات الفرع التنفيذي ووآاالت التحقيق الال
  

، ٢٠٠٤  العامتدقيق وتفتيش منذعملية  ٢٥٠ أنتج المفتش العام أآثر من :التدقيق والتفتيشعمليات 
غّطت تشكيلة من قضايا إعادة اإلعمار، بما فيها مكافحة الفساد، وتمويل االلتزامات، ونقل األصول، 

تش العام تحديد ما إذا آانت البرامج المفالتي أجراها تدقيقات الآان غرض . وقوات األمن العراقية
  خالل منالتغيير الفعاللتعزيز ، ووآفوءةوالعمليات الُممولة من الواليات المتحدة تدار بصورة فعالة 

  )٢٦(".الوقت الحقيقي  "رفع التقارير في
  

ذا آانت تحّدد التقييمات إ. مشاريع ُمعّينةاستدامة أو /رآزت عمليات تفتيش المفتش العام على إنشاء و
مكّونات المشاريع ُمصممة بالصورة المناسبة قبل اإلنشاء أو الترآيب، وإذا آان اإلنشاء أو إعادة 

 التصميم، وإذا آانت خطة المقاول لمراقبة الجودة وبرنامج الحكومة األميرآية يستوفي معاييرالتأهيل 
 االستدامة والتشغيل الفعال لضمان الجودة قد نفذا بالطريقة المناسبة، وإذا آانت قد جرت معالجة

  )٢٧(.، وإذا آانت نتائج المشاريع متوافقة مع األهداف األصليةآافيةللمشاريع بصورة 
  

 وحدد فيه أعدته مديرية التدقيقات لديه نهائيًا، أصدر المفتش العام تقريرًا ٢٠٠٨يوليو /في تموز
. جهود إعادة إعمار العراقحول لوآالة  في تدقيقات اتحديدها  أساسية متكررة تّممنهجيةقضايا إدارية 

 األسباب واعتبارها من،  وتم تثبيتها فيهالدروس القاسيةتقرير هناك أربع قضايا عريضة أدخلت في 
  :لمفتش العامل يتدقيقالعمل ال خالل العيوب المالحظة فيالمرآزية المساهمة 

  
صعوبة تنفيذ برامج إعادة اإلعمار في بيئة غير آمنة تشير إلى  •

 على جهود ي للغياب األمنالمحتملالحاجة إلى تفهم أفضل لألثر 
 .إعادة اإلعمار الطارئة

  
لسلطات، واضحة ل خطوط توفراالفتقار إلى هيكلية إدارية متكاملة  •

 والمساءلة حول البرامج آلها أّثرت في ،والتنسيق ما بين الوآاالت
 .التسليم الناجح للمشاريع

 
مؤهلين إلدارة البرامج الموظفين ال  وتطوير،الحاجة إلى اجتذاب •

 وعملت ضد التنفيذ متوقعة مسبقًالم تكن واالحتفاظ بهم والعقود 
 .الفعال لبرامج إعادة اإلعمار



   * بالملحق *
  

 *٣٤٢*  

 
 البلد الُمضيف ةحكومالمسؤولين في العمل بصورة وثيقة مع  •

 في تطوير مشاريع ًا أساسيًا أمرُيشكِّلالمجموعات غيرهم من و
 .مصانة مقبولة وتصبح ،التي سوفوبرامج إعادة اإلعمار 

 
آما أن االنتشار  ".حيوي لتفادي تكرارها في المستقبل" يقول التقرير،  آمان فهم هذه القضايا،إ

لبرامج وزاد من احتماالت افعالية انخفاض ساهم إلى حّد آبير في " هذه القضايا في العراقل المسيطر
  )٢٨(". االستعمالاالحتيال والهدر وإساءة

  
عالوة على التدقيقات وعمليات التفتيش ومبادرات الدروس المكتسبة، أجرى المفتش العام : قيقاتالتح
 حالة فتحت بين تاريخ بداية ٣٧٠ أآثر من فيعادة إعمار العراق عددًا من التحقيقات الجنائية إل

 تحقيقًا ٦٧ق عادة إعمار العراإلفي ذلك الوقت، آان لدى المفتش العام . ٢٠٠٨  العامالوآالة ونهاية
المفتش أدت تحقيقات .  منها إلى المّدعين العامين في وزارة العدل٣٠ أآثر من تّم تحويلمفتوحًا، 

 إدانة ة وثالث عشر، وسبعة عشر إتهامًا، ثمانية عشر توقيفًاإلىعادة إعمار العراق التحقيقية إلالعام 
ات ومصادرات واستردادات  غرام إلى فرضينق المحقتحقيقاتوأنتجت . وخمسة أحكام بالسجن

  )٢٩(. مليون دوالر١٧ تزيد عنواسترجاعات 
  

رآّزت مبادرة الدروس المكتسبة للمفتش العام أوًال على ثالثة مجاالت : مبادرة الدروس المكتسبة
إدارة الرأسمال البشري، العقود والمشتريات، وإدارة البرامج : رئيسية إلعادة إعمار العراق

مارس / وآذار،٢٠٠٦يوليو /، وتموز٢٠٠٦فبراير /ثة تقارير في شباطصدرت ثال. والمشاريع
 والتقريران األخيران يتعلقان بجلسات استماع أمام لجنة األمن الوطني والشؤون الحكومية ،٢٠٠٧

التوصيات القابلة و التحديات الهامة في إعادة اإلعمار تحديدآان غرض المبادرة . في مجلس الشيوخ
 ، والمستندات، من البياناتجزء آبير  استخلص.هود العامة إلعادة اإلعمارللتطبيق لتحسين الج

 الدروس المكتسبة من سلسلة من الندوات التي َجمَعت استنتاجاتوالمالحظات الشخصية التي تدعم 
معًا الخبراء الذين يمثلون الطّيف الكامل من الوآاالت والمنظمات واألفراد المشارآين في إعادة 

  )٣٠(.قإعمار العرا
  

إعادة إعمار العراق عمليات تحسين آل من تهدف إلى قادت التقارير إلى أعمال تشريعية وتنفيذية 
مثًال، تبّنى مكتب سياسة المشتريات . الجارية والمقاربة الحكومية إلدارة العقود والعمليات الطارئة

إرشاد لألوضاع مثابة بعادة إعمار العراق الخاصة بالعقود إلالفدرالية توصيات المفتش العام 
جمهورية (قانون المحاسبة في الحكومة والعقود، الذي أدخلته السناتور سوزن آولينز اقترح . الطارئة

، تطبيق عدد من توصيات ٢٠٠٧ووافق عليه مجلس الشيوخ باإلجماع سنة ) عن والية ماين –
  )٣١(.المفتش العام

  
 الربع السنوية إلى الكونغرس لقطات خاطفة عن تقارير المفتش العام  تقدم:التقارير ربع السنوية

 وآانون ٢٠٠٤مارس /لقد تم إصدار عشرين تقريرًا بين آذار. الوضع الحالي إلعادة إعمار العراق
التمويل مع تدفقات  إعادة اإلعمار حسب القطاعات وبتفصيل هذه التقارير تقوم. ٢٠٠٩ يناير/الثاني

 ههذ. (IRRF)ة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ترآيز على البرامج والمشاريع الُممّول
 ُتلخص النتائج التي ، يومًا على انتهاء آل ربع سنة مالية٣٠التقارير التي آانت تصدر بعد مرور 

فتيش والتحقيق ت والعمليات التدقيقعادة إعمار العراق، بما في ذلك، إلتوصل إليها المفتش العام 



   *بالملحق * 
 

 *٣٤٣*   

 التي اإلشراف بتقدم إعادة إعمار العراق، آما وملخص ألعمال المتعلقةوتحاليل البيانات والتطورات 
 نشاطات المفتش العام خالل آل ربع سنة وتحديثات  ترد أيضًا في التقارير. الوآاالت األخرىأجرتها

  )٣٢(.مبادرات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق المختلفة
  
  مبادرات بين الوآاالتال

، ٢٠٠٣  العامآاالت الرقابة التي راحت تنشر المدققين والمفتشين في العراق بعدمع ازدياد عدد و
 عدم تكرار تنفيذ نفسعادة إعمار العراق على رأس عدة أجهزة تنسيق لضمان إلآان المفتش العام 

 العامين للعراق، المفتشينمجلس :  هذهوتشمل. القادمةعمال، ولتقديم دعم إضافي للوآاالت األ
 التحقيق الخاصة إلعادة إعمار العراق، وفريق، في العراق  والمساءلةالمحاسبة ملومجموعة ع

 لكن جميعها وفرت منتدى للنقاشآان لكل هيئة غرض ُمعّين، .  المهمة الدولية لفساد العقودفريقو
 في وجود الم،مثًال، مجلس المفتشين العامين للعراق.  في العراقاإلشرافوالتعاون حول جهود 

أداة للتعاون بين المفتشين العامين والموظفين في العديد من ُيشكِّل ن بوالية فرجينيا، آرلنغتو
عمل  وُتنّسق مجموعة الثاني،المنظمات المشارآة في استخدام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

قي إلعادة  المهمة التحقيفريقالحق وقد .  أيضًا جهود التدقيق في بغدادالمحاسبة والمساءلة في العراق
، ومكتب التحقيقات الفدرالي (IRS)إعمار العراق، وهي شراآة تضم مصلحة ضريبة الدخل 

(FBI)عددًا تابع و، شتاين– مؤامرة بلوم ،، ووزارة األمن الوطني، والمفتش العام لوزارة الخارجية 
ة من الوآاالت  مجموعالدولية هو المهمة لفساد العقود فريق. من المواضيع الناشئة من هذه القضية
 حاالت االحتيال في العقود والفساد العام في إنفاقات ولمقاضاةالفدرالية التي تجمع الموارد للتحقيق 

 عادة إعمار العراقإلعالوة على المفتش العام . الحكومة األميرآية على إعادة إعمار العراق
(SIGIR) قيقات الجنائية في الجيش  والتح، التحقيق في الجرائم الدفاعيةخدمة، ضّمت المجموعة

  .األميرآي، والمفتشين العامين لوزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  

 ُمقايضة ورغم وجود.  التخطيطخاللبدأ باآرًا ي ويجب ان شأن هام على العمليات الطارئة اإلشراف
المحتمل لهدر او سرقة خطر الة خالل النزاعات، إال ان يدقة المحاسبال والعمالنيةبين الضرورات 

 العمليات لإلشراف على وقوي مهممبالغ طائلة من المال يجعل من الضروري توفير حضور 
 وظيفة ات بعد النزاع المستقبلية يجب ان تشمل آافة خطط عمليات إعادة اإلعمارآما. الطارئة

  .الدولةداف تحقيق أهفي ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب األميرآيين إشراف قوي ل
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  تنويهشكر و
  
 (SIGIR) إلعادة إعمار العراق  في مكتب المفتش العامالعاملين شكر من القلب إلى جميع ةآلم
، الكاتبين لديناوامتدح بنوع خاص . الدروس القاسية وجمع إعداد و، ساعدوا في تخطيطالذين

 رحالت بما في ذلكابة فكتوريا بتلر وآريستوفر آيرشهوف، اللذين تحمال عمليًا آل عبء الكت
مارتن والمحررة باربرا . جون آر) المتقاعد(الشكر للمحرر التنفيذي العقيد و. أبحاث إلى العراق

برادلي الرسن وأشكر الباحثين جنيفر ماآغي و .اما وإرشادهمتبّصرهلحسن وولفسون 
أشكر . لتقريرللمساعدة في دقة االتي وضعوها   التفصيليوغويندولين توبس آلالف ساعات العمل

 ،فيليب زيليكو من جامعة فرجينيا. د: ُتقّدر بثمن لمساعدتهم التي ال  لدينالتحريرامستشاري 
ير من المعهد األميرآي آدانا .  د،بارتن من مرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية. فريدريك دي

. دو هارفرد ماي من جامعة. إرنست آر.  د، راندمؤسسةمن آيلي . ياتيرنس آ.  د،للسالم
  .غوردن دبليو روّد من مدرسة القتال الحربي المتقدم لسالح مشاة البحرية األميرآي

  
آل واحد من هؤالء المستشارين قدم باستمرار النصائح والتبصرات المفيدة، لكن أحدهم يستحق 

ى لد (ORHA)روّد، مؤرخ  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .  د هوامتنانًا خاصًا
 مع الشخصيات  تقريبًا أجرى مئات المقابالت المتعاصرة الذي،(CPA)سلطة االئتالف المؤقتة 

عادة إلالرئيسية في إعادة اإلعمار خالل المراحل المبكرة من البرنامج، وقدمها آلها للمفتش العام 
  .الكريمة وشخصيته ؤوب تقريرنا أقوى وأعمق بفضل عمله الدوقد أصبح. إعمار العراق

  
شكر أيضًا العدد الكبير من أعضاء فريق المفتش العام الذين دعموا األبحاث والكتابة وراجعوا أ

جنجر آروز، برايان فلين، دايف وارن، جون نوفاك، هيلل واينبرغ، :  بمن فيهمالدروس القاسية
ليّن هالبروآس، داني أتناسو، غِلّن فوربش، باري هولمان، آارل تول، دان ِولكنس، بول 

ي، آريستوفر غريفيث، أدريا برناردو، آريستين بليل، ِبّل مالي، جون هلينكا، آِفن آوآس
أوآونر، آريستوفر وليامس، دينا نيفارس، ساندي آايث، ريك أولسن، مايك بوافنيو، سكوّت 

.  وديفيد غاندل،ك ويتكارريرك جونسون، ي، روبن راِفل، هانتر آايث، روجر وليامس، آدميشو
 إلى الرقيقشكري و.  زاآري، باربرا ِلويس وِنّل توّد–د غولد، آريستين باث شكر أيضًا إلوال

  .زوجتي آدريانا سانشير بووين، التي تحملت ساعات غيابي الطويلة وأنا أعمل على هذا التقرير
  

 وقتهم تقديمهم الدروس القاسية  تقريرأخيرًا، أشكر بإخالص مئات األشخاص الذين ساهموا في
. فهم في المقابالت واألجوبة المكتوبة أو المالحظات حول المسودات األولىومواهبهم ومعار

  . جعلت هذا التقرير ممكنًا، وفي سرد قصته،خدمتهم وتضحياتهم في دعم  إعادة إعمار العراق
  

  ستيورات دبليو بووين جونيور

  
  المفتش العام 
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  مالحظات ختامية وهوامش
   ١الفصل 

  
 لمجلس األمن القومي والعديد من ٢٠٠١سبتمبر /  أيلول١٣للحصول على تقرير عن اجتماعات  .١

: الحرب والقرار"االجتماعات الالحقة بشأن النقاش عن خطط حرب العراق، أنظر آتاب دوغالس فايث 
، ٤٧، ١٥-١٣) ٢٠٠٨هاربر آولينز، : نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب

٤٩.  
مارك شيلد، ) المتقاعد(مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال  .٢

المخطط اللوجستي السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، الكولونيل جون أغوغليا، المخطط السابق 
مايكل فيتزجرالد، مسؤول خطط الحرب ) المتقاعد(آية، والكولونيل في القيادة الوسطى للقوات األمير

 .السابق في األرآان العامة بالقيادة الوسطى للقوات األميرآية
آولن باول، وزير الخارجية ) المتقاعد(مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال  .٣

، وآارين دي يونغ مؤلفة ٢٠٠٤فبراير، / شباط٢ارجية السابق، السابق، وريتشارد آرميتاج، نائب وزير الخ
 .٤٠٣- ٤٠١، )٢٠٠٦آلفريد نوف، : نيويورك(حياة آولن باول : الجندي"آتاب 

  أند آارول :نيويورك(آيف بنى ونستون تشيرتشل العراق الحديث : حماقة تشرتشل"آريستوفر آاثروود،  .٤
 74، )٢٠٠٤غراف ، 

، في "١٩٢٥ – ١٩١٥رد فعل جنوب العراق على الحرب واالحتالل، : بصرةالمنظر من ال"جوديث يافي،  .٥
دار نشر : نيويورك(تحرير ريفا سبيكتر سايمون وإلينور أتش تيجيريان " ١٩٢١-١٩١٤إقامة العراق، "

 . ٣٠ – ٢٨) ٢٠٠٤جامعة آولومبيا، 
 – ١٢، )٢٠٠٣ترن برس، بولدر، آولورادو، ويس(الطبعة الثانية، " التاريخ الحديث للعراق"فيبي مار،  .٦

١٩. 
: نيويورك، نيويورك) (آيف بنى ونستون تشريرتشل العراق الحديث: حماقة تشرتشل"آريستوفر آاثروود،  .٧

 .٧٤، ٤٤، ١٩، )٢٠٠٤آارول أند غراف، 
: نيويورك، نيويورك) (آيف بنى ونستون تشريرتشل العراق الحديث: حماقة تشرتشل"آريستوفر آاثروود،  .٨

 .٢٢١، ٢١٧، ١٣٠، ١٢٣، ٧، )٢٠٠٤، آارول أند غراف
-١١٣، )٢٠٠٣بولدر، آولورادو، ويسترن برس، (الطبعة الثانية، " التاريخ الحديث للعراق"فيبي مار،  .٩

١١٦ . 
، ١٧٧، )٢٠٠٣بولدر، آولورادو، ويسترن برس، (الطبعة الثانية، " التاريخ الحديث للعراق"فيبي مار،  .١٠

٢٥٩، ٢١٧، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٧٨ . 
وهذا سمح . ١٩٩٠السياسية للكويت ظلت دون أي تأثر حين هربت قيادة البالد الوطنية في العام الترآيبة  .١١

لحدوث مفاوضات مع الواليات المتحدة قبل أن يؤدي العمل العسكري إلى إعادة الكويتيين إلى السلطة، وهو 
دة العراقية في  حين آانت القيا٢٠٠٣ ومطلع ٢٠٠٢وضع مختلف تماما عما آان عليه الوضع في العام 

ومع ذلك، أثبتت بنية الكويت . الشتات ممزقة ولم تكن تستطيع توفير قيادة موحدة للتفاوض معها على خطط
فقد توقفت أنظمة المجاري . ٢٠٠٣التحتية أنها أسوأ مما آان متوقعا، تماما آما حدث في العراق في العام 

 آيلومتر ١٠،٠٠٠ النهاية إلى إصالح ما مجموعه وأدى الجهد في. ١٩٩١والمياه والكهرباء عن العمل في 
وأنجز .  مبنى عام والمئات من المنشآت األخرى١،٠٠٠ مدرسة، و١٤٥من خطوط الكهرباء وإلى إصالح 

جانيت مكدونالد، .  أمر طلب بمساعدة المتعاقدين الدوليين١،٢٠٠فيلق مهندسي الجيش األميرآي لوحده 
واشنطن العاصمة، وزارة الجيش، " (آي وإعادة بناء الكويتالجيش األمير: بعد عاصفة الصحراء"

١٨٥، ١٧٦، ١٣١، ١٢٩، ٣١، )١٩٩٩. 
قرار مجلس األمن رقم . ١٠٥١ و٩٨٦، ٧١٢، ٧٠٦، ٦٨٧، ٦٦١أنظر قرارات مجلس األمن الدولي،  .١٢

، فرض عقوبات اقتصادية شاملة على العراق، مستثنيا الغذاء ١٩٩٠أغسطس، / آب٦ الصادر يوم ٦٦١
 ٣ الصادر في ٦٨٧واء، وأسس لجنة لإلشراف على تطبيق العقوبات؛ قرار مجلس األمن رقم والد

، أسس لشروط وقف إطالق النار وأبقى على شروط العقوبات قائمة؛ قرار مجلس ١٩٩١أبريل، /نيسان
 أسس آللية لبرنامج الغذاء مقابل الدواء وسيسمح ١٩٩١أغسطس، / آب١٥ الصادر يوم ٧٠٦األمن رقم 

لتمويل برنامج النفط مقابل الغذاء، وآان قد تقرر (ح حساب خاص يؤسسه األمين العام لألمم المتحدة بفت
 ٧١٢؛ قرار مجلس األمن رقم ) بليون دوالر آل ستة أشهر من مبيعات النفط العراقية١٫٦جمع مبلغ 



 *٣٤٦*  

جمعه من مبيعات  بليون دوالر الذي سيتم ١٫٦، أآد على مبلغ الـ ١٩٩١سبتمبر / أيلول١٩الصادر يوم 
 ٩٨٦النفط العراقية خالل فترة ستة اشهر لتمويل برنامج النفط مقابل الغذاء؛ قرار مجلس األمن رقم 

 يوما واستعمال ٩٠ يسمح للعراق ببيع نفط بقيمة بليون دوالر آل ١٩٩٥أبريل، / نيسان١٤الصادر يوم 
؛ وقرار مجلس )نامج النفط مقابل الغذاءوهو أسس أيضا الشروط المرجعية لبر(العائدات للمؤن اإلنسانية 

 .استيراد أجهزة المراقبة للعراق/ ، أسس لتصدير ١٩٩٦مارس / آذار٢٧ الصادر يوم ١٠٥١األمن رقم 
، ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧، "تأثير برنامج النفط مقابل الغذاء على الشعب العراقي"لجنة التحقيق المستقلة،  .١٣

١٦، ٨. 
 .٣، ٢٠٠١، "النشرة اإلحصائية السنوية "منظمة الدول المصدرة للنفط، .١٤
تقرير اللجنة الثانية التي تم تشكيلها بناء على مالحظة رئيس مجلس : ٢الملحق "، ١٩٩٩/٣٥٦مجلس األمن  .١٥

بالنسبة إلى الوضع اإلنساني الحالي في ) ١٩٩٩/١٠٠/أس (١٩٩٩يناير / آانون الثاني٣٠األمن يوم 
تأثير برنامج النفط مقابل الغذاء على الشعب "التحقيق المستقلة، ؛ و لجنة ١٩٩٩مارس / آذار٣٠، "العراق
 .١٠، ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧، "العراقي

للتعويض عن الغذاء اإلضافي الضروري، اضطر الفقراء جدا إلى االعتماد بصورة آبيرة على طحين القمح  .١٦
تأثير برنامج النفط مقابل الغذاء "لجنة التحقيق المستقلة، . والخبز، وهي المواد الغذائية التي ظلت منخفضة

 .٢٠- ١٨، ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧، "على الشعب العراقي
مذآرة التفاهم بين األمين العام لألمم المتحدة "، ١٩٩٦/٣٥٦/مذآرة األمانة العامة لألمم المتحدة أس .١٧

 .١٩٩٦مايو / أيار٢٠، )"١٩٩٥ (٩٨٦وحكومة العراق بشأن تطبيق قرار مجلس األمن رقم 
. ٢٠٠٣فبراير، / شباط٢٦، "سلة الغذاء: النفط مقابل الغذاء: " األمم المتحدة لبرنامج العراقمكتب .١٨

html.facts-fod/oip/Depts.org.un.ww://httpتي، ٦٥١- ٠٤ شهادة مكتب المحاسبة الحكومي ؛ 
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٧، " برنامج النفط مقابل الغذاءمالحظات على: األمم المتحدة"
 تشرين ٢٧، "استغالل برنامج النفط مقابل الغذاء من قبل النظام العراقي"لجنة التحقيق المستقلة،  .١٩

تقرير شامل للمستشار الخاص لدي سي آي عن أسلحة "، ومجموعة مسح العراق، "٢٠٠٥أآتوبر /األول
 .٩- ٨، ٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٣٠، "العراق للدمار الشامل مه ملحقات

html.index/dulfer/gov.gpoaccess.www://http. 
 آر، ٧٩٢- ٠٣لمراجعة عن المساعدة الدولية التي قدمت للعراق في التسعينات، أنظر تقرير مكتب الحكومي  .٢٠

 .٢٠٠٣مايو /ر أيا١٥، "إعادة بناء العراق"
مقابل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع وليام أومري، مدير االتصاالت، برنامج التنمية  .٢١

 .٢٠٠٦سبتمبر، / أيلول٨التابع لألمم المتحدة، 
: نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"آتاب دوغالس فايث  .٢٢

 .٢١٩، )٢٠٠٨هاربر آولينز، 
 تشمل الخلية في عضويتها آال من الميجور جنرال فيكتور رينوارت، مدير العمليات بالقيادة الوسطى  .٢٣

، البريغادير جنرال جون أف آيمونز، مدير االستخبارات في القيادة الوسطى )٣جي (للقوات األميرآية 
سم خطط العمليات، القيادة الوسطى ؛ الكولونيل ديفيد دي هالفيرسون، رئيس ق)٢جي (للقوات األميرآية 
بالقيادة الوسطى للقوات (، والكولونيل مارك شيلد، رئيس قسم خطط اللوجستيات )٣جي (للقوات األميرآية 

، مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال )٤جي (األميرآية 
سبتمبر، / أيلول٢٠سابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، مارك شيلد، المخطط اللوجستي ال) المتقاعد(

٢٠٠٦. 
مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجرالد، مدير  .٢٤

؛ مقابلة مع ٢٠٠٨مايو، / أيار٣٠، )٥جي (الخطط الحربية السابق، القيادة الوسطى للقوات األميرآية 
مارك شيلد، المخطط اللوجستي السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، ) المتقاعد(يغادير جنرال البر
سبتمبر؛ مقابلة الكولونيل جون أغوغليا، المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، / أيلول٢٠
ين آانوا حاضرين العديد من ال أتذآر وال أولئك الذ"وقال وزير الدفاع الحقا . ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢

النقاشات مع الجنرال فرانكس، إعطاء أي إرشاد يمكن تفسيره بأنه يطلب من القيادة الوسطى للقوات 
ولم أآن ألقلل . األميرآية بأال تخطط للمرحلة الرابعة للعمليات ما بعد الحرب، آما سيشهد الجنرال فرانكس

 في بيانات مكتوبة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار وزير الدفاع دونالد رمسفيلد." من أهمية ذلك
الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجرالد، مدير الخطط الحربية السابق، . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٥العراق، 
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بأننا في القيادة الوسطى للقوات األميرآية لم نكن مسؤولين عن "القيادة الوسطى للقوات األميرآية، شهد 
." د وبناء الحكومة، بحيث نقرر من سيكون المسؤول عن الصراع الذي سينشب فورا بعد الحربتحدي

جي (الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجرالد، مدير الخطط الحربية السابق، القيادة الوسطى للقوات األميرآية 
 .٢٠٠٨مايو / أيار٣٠، )٥
مارك شيلد، ) المتقاعد(مع البريغادير جنرال مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٥

، والكولونيل ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠المخطط اللوجستي السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، 
المالحظات . ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢جون أغوغليا، المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، 

 إلى ٢٠٠١من العام . ية تغيرت مع السنين مع تغير العقيدة العسكريةالمستعملة لمراحل الحملة العسكر
النشرة .  االنتقال- ٤ عمليات حاسمة؛ و- ٣ سيطر على؛ -٢اشتباك؛ / ردع– ١، المراحل آانت ٢٠٠٦

، ٢١، ٣، ١٨، ٣، "العمليات المشترآة"، ٠- ٣المشترآة لهيئة األرآان المشترآة 
pdf).01(0_3jp/doctrine-NRANEU?others?jp/de.bits.www://http . ٢٠٠٦في العام ،

 مكن السلطة -٥ بسط االستقرار؛ و-٤ سيطر على؛ -٣ بادر؛ -٢ ردع؛ - ١ تشكيل؛ -٠تغيرت المراحل إلى 
، ٣٠-٥- ٢٦- ٥، "العمليات المشترآة"، ٠- ٣المدنية، النشرة المشترآة لهيئة األرآان المشترآة 

pdf.0_3new_pubs?jp/jel/doctrine/mil.dtic.www://http . المراحل توفر اإلرشادات العامة
مرحلة الخامسة تشير إلى تأسيس لغرض هذا الكتاب، ال. لقادة الوحدات القتالية ويمكن تغييرها لخطط محددة

 .السلم القادر على الصمود ذاتيا، والسيطرة المدنية وحكم القانون
: ٢آوبرا "من أجل الحصول على روايات شعبية، أنظر مايكل آر غودرون والجنرال برنارد إي ترينور،  .٢٦

ي ريكس، ؛ توماس إ)٢٠٠٦بانثيون بوآس، : نيويورك." (القصة الداخلية لغزو واحتالل العراق
؛ بوب )٢٠٠٧بنغوين غروب، : نيويورك" (المغامرة العسكرية األميرآية في العراق: الفضيحة"

؛ وبوب )٢٠٠٦سايمون أند شوستر، : نيويورك (٣بوش في حرب، الجزء : حال من اإلنكار"وودوورد، 
 ).٢٠٠٤سايمون أند شوستر، : نيويورك" (خطة الهجوم"وودوورد، 

أوال مع مسؤولي وزارة الخارجية ستيف بيكروفت، أالن ليمبرت وغيرهما من واريك بحث هذا التقييم  .٢٧
سلطة /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق. مكتب العراق في الوزارة

االئتالف المؤقتة مع توماس أس واريك، المستشار الكبير السابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الدآتور غوردون رود آان المؤرخ الموظف . ٢٠٠٤نوفمبر، /  تشرين الثاني ١٠بوزارة الخارجية، األدنى 

جميع مقابالت رود سيتم . في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق وسلطة االئتالف المؤقتة
". لطة االئتالف المؤقتةس/مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق"تعريفها آالتالي 

المبادىء واإلجراءات الديمقراطية؛ االقتصاد والبنية التحتية؛ السياسة الدفاعية : مجموعات البحث آانت
والمؤسسات؛ التعليم؛ الصحة العامة واالحتياجات اإلنسانية؛ قدرة بناء المجتمع المدني؛ العدالة االنتقالية؛ 

 التراث الثقافي للعراق؛ التمويل العام؛ النفط والطاقة؛ الحكم المحلي؛ المياه، الزراعة والبيئة؛ الحفاظ على
. إجراءات مكافحة الفساد؛ األمن الدولي واألجنبي؛ وسائل اإلعالم الحرة؛ الهجرة؛ والتواصل الجماهيري

، ٤، مراجعة عامة، ٢٠٠٣مايو، / أيار١٢، "مشروع مستقبل العراق"وزارة الخارجية 
pdf.overview%20FOI/198NSAEBB/NSAEBB/~nsarchiv/edu.gwu.www://http . 

هذه االجتماعات التي عقدت في غرفة الموقف بالبيت األبيض ضمت نائب وزير الخارجية ريتشارد  .٢٨
، وآيل وزارة الدفاع دوغالس فايث، نائب رئيس هيئة آرميتاج، وآيل وزارة الخارجية مارك غروسمان

ليبي، نائب مدير " سكوتر"األرآان المشترآة الجنرال بيتر بيس، رئيس هيئة موظفي نائب الرئيس لويس 
الجنرال وين . وزارة االستخبارات األميرآية جون مكلوغلن، ونائب مستشار األمن القومي ستيفن هادلي

 حضروا آمثلين لهيئة الموظفين من مجلس األمن –يلزاد وبعده فرانك ميلر  وبعدها زلماي خل–داوننغ 
، مغطيا بذلك "شؤون إقليمية"جدول مجلس األمن القومي الداخلي أشار إلى اجتماع النواب على أنه . القومي

مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار . على هدف االجتماع عن بقية أعضاء هيئة موظفي مجلس األمن القومي
سلطة االئتالف المؤقتة مع دوغالس فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط /والمساعدة اإلنسانية في العراق

، أنظر آتاب دوغالس ""حفالت غداء النواب"لوصف عام لـ . ٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول١٧السياسي، 
هاربر آولينز، : كنيويور" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"فايث 
٢٩٨-٢٣٧، )٢٠٠٨. 
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: نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار" آتاب دوغالس فايث  .٢٩
، مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دوعالس ٢٩٨-٢٣٧، )٢٠٠٨هاربر آولينز، 

 .٢٠٠٨مارس / آذار٢١فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط السياسي، 
سلطة االئتالف المؤقتة مع دوغالس /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق.  .٣٠

 وريتشارد آرميتاج، ٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول١٧فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط السياسي، 
 ٢٥وزعت على لجنة النواب يوم ، ورقة سياسية من وزارة الخارجية األميرآية "مستقبل العراق"

من داخل البنتاغون فجر : الحرب والقرار"، آما استشهد منها من آتاب دوغالس فايث ٢٠٠٢يوليو /تموز
 .٧٨-٢٧٧، )٢٠٠٨هاربر آولينز، : نيويورك" (بدء الحرب على اإلرهاب

 .٢٠٠٣فبراير / شباط١٤، خطاب في وزارة الدفاع، "ما بعد بناء الدولة"دونالد رمسفيلد،  .٣١
المغازي لسياسة الجيش : أفغانستان ومستقبل الحرب"لتحليل بشأن حملة أفغانستان، أنظر آتاب ستيفن بيدل،  .٣٢

 ).٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٢معهد الدراسات االستراتيجية، " (والدفاع
ديفيد إي في وقت الحق فقط تبددت اإلنجازات األولية في أفغانستان مع عودة ظهور طالبان، ديفيد رود و .٣٣

؛ ٢٠٠٧أغسطس /  آب ١٢، نيويورك تايمز، "آيف سارت حرب الرب بصورة سيئة في أفغانستان"سانغر 
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣٠، "تقرير مجموعة دراسة أفغانستان"ومرآز دراسة الرئاسة، 

لى لجنة النواب ، ورقة سياسية من وزارة الخارجية األميرآية وزعت ع"مستقبل العراق"ريتشارد آرميتاج،  .٣٤
من داخل البنتاغون : الحرب والقرار" آما استشهد منها من آتاب دوغالس فايث ٢٠٠٢يوليو / تموز٢٥يوم 

 .٧٨- ٢٧٧، )٢٠٠٨هاربر آولينز، : نيويورك" (فجر بدء الحرب على اإلرهاب
اع للتخطيط مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دوعالس فايث، وآيل وزارة الدف .٣٥

، مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل ٢٠٠٨مارس / آذار٢١السياسي، 
 ٣٠، )٥جي (المتقاعد مايكل فيتزجرالد، مدير الخطط الحربية السابق، القيادة الوسطى للقوات األميرآية 

عمار العراق مع الكولونيل جون أغوغليا، ؛ مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إ٢٠٠٨مايو، /أيار
 .٢٠٠٨مايو / أيار٢٢المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، 

، وإيجاز ١٥٦-١٥٤، )٢٠٠٤سايمون أند شوستر، : نيويورك" (خطة الهجوم"آتاب بوب وودوورد،  .٣٦
مستشارة األمن القومي وزعته " األهداف، األغراض واالستراتيجية: العراق"لمجلس األمن القومي، 

 .٢٠٠٢أآتوبر، / تشرين األول٢٩آوندوليزا رايس، 
: نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"آتاب دوغالس فايث  .٣٧

 .٨٣-٢٨١، )٢٠٠٨هاربر آولينز، 
ف المؤقتة مع الكولونيل سلطة االئتال/مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٣٨

 .٢٠٠٣يونيو / حزيران٢٨جون أغوغليا، المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، 
سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجور /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٣٩

، ومقابلة ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٧ميرآية، توماس فيشر، المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األ
سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجور راي /مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧إيريتز، المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، 
عراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ال .٤٠

، وآتاب دوغالس ٢٠٠٨فبراير / شباط٤، و٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٦التنفيذي في مجلس األمن القومي، 
هاربر آولينز، : نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"فايث 
٧٧-٢٧٦، )٢٠٠٨. 

سلطة االئتالف المؤقتة مع دوغالس /تب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراقمقابلة مؤرخ مك .٤١
 .٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول١٧فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط السياسي، 

اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، عدة مقابالت مع مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في  .٤٢
سلطة االئتالف /طة االئتالف المؤقتة ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراقسل/العراق

تقرير عن األنشطة ما قبل العراق لمكتب "، ٠٤ إنتل – ٠٧المؤقتة، ومكتب المفتش العام لوزارة الدفاع 
 ينفي أنه تم اختيار دوغالس فايث. ٢٠٠٧فبراير / شباط٩، "وآيل وزارة الدفاع لشؤون التخطيط السياسي

إن مكتب "اسم المكتب آوسيلة تضليل متعمدة وأن منتجات المكتب لم يتم تشاطرها على نطاق واسع، قائال 
، دوغالس فايث، وآيل وزارة "الخطط الخاصة آان واحدا من أآثر المكاتب شفافية في الحكومة األميرآية
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 آانون ٧لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، الدفاع للتخطيط السياسي، تعليقات مكتوبة إلى مكتب ا
 .٢٠٠٩يناير /الثاني

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه  .٤٣
 .٢٠٠٨أغسطس، / آب١٩التنفيذي في مجلس األمن القومي، 

العراق مع ويندي تشامبرلن، المساعدة السابقة لمدير مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  .٤٤
 .٢٠٠٦مايو / ايار٣الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجور راي /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٤٥
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧، إيريتز، المخطط السابق في القيادة الوسطى للقوات األميرآية

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق للمساعدة  .٤٦
 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول١١اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 

ا المدنية والمسلك األميرآي في في خط نيران شعرات التعامد؟ األعراف، الضحاي"آولن أتش آاهل  .٤٧
 .١٦، )٢٠٠٧صيف (١، رقم ٣٢، األمن الدولي، "العراق

حسب فرانك ميلر الذي آانت مجموعة العمل اإلنسانية ترفع تقاريرها إليه، فإن المكتب لم يكن قد عهد إليه  .٤٨
 إعمار العراق مع أصال بالقيام بأي أعمال تخطيط إلعادة إعمار؛ مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة

يونيو / حزيران٢٦فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه التنفيذي في مجلس األمن القومي، 
٢٠٠٨. 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ويندي تشامبرلن، المساعدة السابقة لمدير  .٤٩
 .٢٠٠٦مايو / ايار٣الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق للمساعدة  .٥٠
 ومقابلة مكتب ٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول١١اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 

عة التوجيه التنفيذي في المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجمو
 .٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٦مجلس األمن القومي، 

سلطة االئتالف المؤقتة مع الكولونيل /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٥١
أغسطس، / آب٢٩المتقاعد جوزيف آولنز، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لعمليات بسط االستقرار، 

٢٠٠٦. 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق للمساعدة  .٥٢

 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول١١اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 
ساعدة مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق للم .٥٣

 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول١١اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 
سلطة االئتالف المؤقتة مع الكولونيل /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٥٤

أغسطس، / آب٢٩ المتقاعد جوزيف آولنز، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لعمليات بسط االستقرار،
٢٠٠٦. 

سلطة االئتالف المؤقتة مع الكولونيل /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٥٥
أغسطس، / آب٢٩المتقاعد جوزيف آولنز، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لعمليات بسط االستقرار، 

٢٠٠٦. 
 العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق للمساعدة مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار .٥٦

 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول١١اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 
تشير إلى آيفية ظهور حامد آرزاي في أفغانستان آقائد وطني يمكن للبالد أن تتوحد " آارزاي"مالحظة  .٥٧

 . السابق، سمي رئيسا للبالد بعد إطاحة نظام حكم طالبانآرزاي، القائد األفغاني المنفي. من حوله
سلطة االئتالف المؤقتة مع الكولونيل /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٥٨

أغسطس، / آب٢٩المتقاعد جوزيف آولنز، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لعمليات بسط االستقرار، 
٢٠٠٦. 

ت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة مقابال. ٥٩ .٥٩
 ١٧سلطة االئتالف المؤقتة مع دوعالس فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط السياسي، /اإلنسانية في العراق

 دوغالس ، وآتاب٢٠٠٨مارس / آذار٢١، و٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٢٧، ٢٠٠٤ديسمبر، /آانون األول
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هاربر آولينز، : نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"فايث 
٤٥-٥٤٤، ٣١٧، ٣١٥، )٢٠٠٨. 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال جورج آيسي، المديرالسابق لهيئة  .٦٠
 .٢٠٠٨يوليو، / تموز٣٠مشترآة في العراق، األرآان المشترآة والقائد السابق للقوات ال

 آان لوقت طويل المفهوم المفضل للقيادة الوسطى للقوات األميرآية للعمليات، ٤هذا القسم الفرعي للمرحلة  .٦١
، خطة جاهزة للحرب في العراق وآان قد ووفق عليه من قبل "٩٨- ١٠٠٣أوبالن "وتم أخذه من تقرير 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مايكل و. ١٩٩٨وزير الدفاع األميرآي عام 
 ٣٠فيتزجرالد، مسؤول خطط الحرب السابق في األرآان العامة بالقيادة الوسطى للقوات األميرآية، 

 .٢٠٠٨مايو /ايار
بق مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مايكل فيتزجرالد، مسؤول خطط الحرب السا .٦٢

 .٢٠٠٨مايو / ايار٣٠في األرآان العامة بالقيادة الوسطى للقوات األميرآية، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دوعالس فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط  .٦٣

، ٢٠٠٨مارس / آذار٢١، و٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٢٧، ٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول١٧السياسي، 
: نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"اب دوغالس فايث وآت

 .٣١٧-٣١٦، )٢٠٠٨هاربر آولينز، 
سلطة االئتالف المؤقتة مع دوغالس /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٦٤

 . ٢٠٠٤ديسمبر، /ون األول آان١٧فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط السياسي، 
تم توزيع ورقة االستراتيجية من قبل مستشار األمن القومي آوندوليزا رايس، مذآرة إلى نائب الرئيس،  .٦٥

وزير الخارجية، رئيس هيئة موظفي الرئيس، مدير المخابرات المرآزية، رئيس هيئة األرآان المشترآة 
، آما استشهد بها ٢٠٠٢أآتوبر، / تشرين األول٢٩ ،"مراجعة لجنة آبار المسؤولين لورقة سياسة العراق"

: نيويورك" (من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"آتاب دوغالس فايث 
 . ٤٣-٥٤١، )٢٠٠٨هاربر آولينز، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دوغالس فايث، وآيل وزارة الدفاع للتخطيط  .٦٦
 .٢٠٠٥يناير / آانون الثاني٢٧، ٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول١٧السياسي، 

 آانون ١٢مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دونالد رمسفيلد، وزير الدفاع السابق،  .٦٧
 .٢٠٠٨ديسمبر، /األول

 صفحة عن ١٢ن مساعد وزير الخارجية وليام بيرنز ومساعده ريان آروآر، عمال إلعداد تحليل م .٦٨
حياة آولن باول : الجندي"آارين دي يونغ مؤلفة آتاب ." العاصفة الكاملة"المخاطر السياسية عنوناها 

، ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ٤٥٩، )٢٠٠٦آلفريد نوف، : نيويورك(
 . ٢٠٠٨راير فب/ شباط٢٤السفير ريان آروآر، سفيرالواليات المتحدة في العراق، 

آولن باول، وزير الخارجية ) المتقاعد(مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال  .٦٩
، ومقابلة مكتب المفتش ٢٠٠٨فبراير / شباط٤السابق، وريتشارد آرميتاج، نائب وزير الخارجية السابق، 
 السابق لمجموعة التوجيه التنفيذي في مجلس العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس

 .٢٠٠٨أغسطس، / آب١٩األمن القومي، 
من : دور أميرآا في بناء الدول"لمراجعة لما آتب، أنظر على سبيل المثال آتاب جيمس دوبن وآخرون،  .٧٠

األميرآي القرن : االنقالب"، وستيفن آنزر، )٢٠٠٣راند، : سانتا مونيكا، آاليوفورنيا" (ألمانيا إلى العراق
ولرأي ). ٢٠٠٦نيويورك تايمز بوآس، : نيويورك تايمز(من تغييرات األنظمة من هاواي إلى العراق 

الحجة ضد مكتب بناء : الدول الفاشلة والمنطق الخاطىء"معارض، أنظر جستن لوغان وآريستوفر بريبل 
 ).٢٠٠٦، يناير/ آانون الثاني١١ (٥٦٠، معهد آاتو للتحليل السياسي، رقم "دولة قائم

، بحث موجز من إصدار "السجل األميرآي في بناء الدول: دروس من الماضي"منكسن بي سوارة آاسبر  .٧١
 .٢،٤) ٢٠٠٣مايو /أيار (٢٤معهد آارنيغي للسالم الدولي، رقم 

، ٢٠٠٣يناير، / آانون الثاني١٣، مجلة ليموند ديبلوماتيك، "السابقة اإلمبريالية"أنظر آتاب تشارلز تريب،  .٧٢
 .٢٠٠٢أغسطس، / آب١٥، مقالة رأي، وول ستريت جورنال، "ال تهاجموا صدام"نت سكوآروفت وبري

للحصول على وجهات نظر عن الدراسة األلمانية وآيف نظر المؤرخون إلى أهميتها للعراق، أنظر حلقة  .٧٣
، حلقة بحث في معهد "خطة مارشال، اليابان والعراق: نظرا ثاقبة مقارنة"بحث تشارلز أس ماير، 

، ٢٠٠٥مارس، / آذار٧مساتشوستس للتكنولوجيا، آيمبريج، ماساتشوستس، 
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http://mitworld.mit.edu/video/255/. ، بالنسبة إلى استعمال المقارنة التاريخية بين اليابان والعراق 
، بوسطن ريفيو، "ال تتوقعوا الديمقراطية في العراق: تحذير من التاريخ"أنظر جون دبليو داور، 

، و جون دبليو ٢٠٠٣ يوليو، ٧، ذي نيشن، "احتالل اليابان اآلخر"، جون دبليو داور ٢٠٠٣اير فبر/شباط
هذه . ٢٠٠٢ أآتوبر، ٢٧، مقالة رأي، نيويورك تايمز، "دروس من اليابان بشأن نتيجة الحرب"داور، 

اليابان : هزيمةتبني ال"التحليالت مستخلصة من آم أآبر من األبحاث، بما في ذلك جون دبليو داور بعنوان 
 ).٢٠٠٠دبليو دبليو نورتون أند آومباني، : نيويورك" (في أعقاب الحرب العالمية الثانية

، آما قدمته ٢٠٠٣يناير /، آانون الثاني"التحديات الرئيسية لفترة ما بعد صدام"مجلس االستخبارات لقومي،  .٧٤
 مايو، ٢٥، " بشأن عراق مع بعد الحربتقديرات ما قبل الحرب"اللجنة االستخبارية المختارة لالستخبارات 

٩٤-٥٦، ٢٠٠٧. 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه  .٧٥

 . أغسطس١٩التنفيذي في مجلس األمن القومي، 
 عقد اجتماعا ضم آثر من ٢٠٠٢معهد الدراسات القومية االستراتيجية في جامعة الدفاع القومي في نوفمبر  .٧٦

 باحثا وممارسا من داخل وخارج الحكومة لبحث التدخل لإلعمار في فترة ما بعد التدخل واالستقرار في ٧٠
النظر إلى ما بعد حكم : العراق" صفحة بعنوان ٤١وقدتم توزيع تقرير لما دار في االجتماع من . العراق
معهد الدراسات االستراتيجية القومية، جامعة . فايثعبر الحكومة، بما في ذلك مكتب دوغالس " صدام

النظر إلى ما : العراق: تقرير  ورشة العمل"الدفاع القومي، بالتعاون مع آلية الدراسات ما بعد العليا البحرية 
؛ إدوارد بي جيريجيان وفرانك جي ويزنر، رئيسا الجلسا، ٢٠٠٢ نوفمبر، ٢١- ٢١، "بعد حكم صدام

نيويورك، مجلس العالقات الخارجية، ( للسياسة األميرآية بعد الصراع في العراق المبادىء اإلرشادية"
؛ ورقة "إدارة انتقال ناجح في العراق: آسب السالم"؛ ريتشارد دبليو ميرفي وسي ريتشارد نيلسون )٢٠٠٣

ورك ، نيوي"العواقب االقتصادية للحرب: العراق"، وليام نوردهاس، ٢٠٠٣سياسة مجلس أتالنتيك، يناير 
تكاليف حرب العراق قد تزيد عن "، وبوب ديفيس ٢٠٠٢ ديسمبر، ٥، ١٩، رقم ٤٩ريفيو أوف بوآس 

ولروايات صحفية الحقة، أنظر آارل . ٢٠٢ سبتمبر، ١٦، وول ستريت جورنال، " بليون دوالر١٠٠
: العراقالحرب مع "آيسن، ستيفن إي ميلر، مارتن بي مالين، ووليام دي نوردهاس وجون دي ستاينبرنر، 

؛ فريدريك )٢٠٠٢آيمبريج، ماساتشوستس، األآاديمية األميرآية للفنون، (، "التكاليف، العواقب والبدائل
،؛ مرآز ""استراتيجية عمل لعراق ما بعد الصراع: سالم أآثر حكمة"دي بارتون وباثشيبا أن آروآر، 

: التخطيط لجرح ذاتي اإلصابة"، وأنتوني آوردسمان، ٢٠٠٣الدراسات االستراتيجية والدولية، يناير 
 ديسمبر، ٣١، مرآز الدراسات االستراتيجية والدولية، "السياسة األميرآية إلعادة صوغ عراق ما بعد صدام

٢٠٠٢. 
نظرات ثاقبة، تحديات ومهمات القوات العسكرية في : إعادة بناء العراق"آونراد سي آرين وأندرو تيريل،  .٧٧

 فبراير ١راسات االستراتيجية، جامعة الحرب التابعة للجيش األميرآي، ، معهد الد"سيناريو ما بعد الصراع
٢٠٠٣. 

سنان الشهابي، آولونيل متقاعد، سكوت فيل، رند رحيم فرانك وفيبي مار شهدوا أمام لجنة العالقات  .٧٨
.  آجزء من عدة جلسات عقدتها اللجنة على مدار اليوم حول العراق٢٠٠٢ أغسطس، ١الخارجية يوم 
جلسات "لجنة العالقات الخارجية لمجلس الشيوخ، .  هؤالء تحديدا على عراق ما بعد صدامرآزت جلسة

 أغسطس، ١ يوليو و٣١، "استماع لدراسة التهديدات، الردود، واالعتبارات اإلقليمية المحيطة بالعراق
ناميات الدي: اليوم التالي: العراق"وآذلك أنظر آتابات فيبي مار الالحقة، خصوصا فيبي مار . ٢٠٠٢

، القانون )٢٠٠٣شتاء  (١، رقم ١، ريفيو آلية الحرب البحرية، أل في "الداخلية في عراق ما بعد صدام
 أآتوبر ١٦، ٢٠٠٢، القرار الذي رخص باستعمال القوة العسكرية ضد العراق في العام ٢٤٣- ١٠٧العام، 
 .٢٠٠٢ أآتوبر ١٦، "بيان الرئيس"، وبيان البيت األبيض، ٢٠٢

، الكونغرس الـ )٢٠٠٢- ٢٠٠١ (١٠٧، الكونغرس الـ "جلسات استماع الكونغرس"ع الحكومي، مكتب الطب .٧٩
٢٠٠٤-٢٠٠٣ (١٠٨ (/clearings/gov.gpoaccess.www://http 

ط، وهو معهد  تحت رعاية معهد الشرق األوس٢٠٠٢ أبريل ١٠ و٩أول اجتماعات المشروع عقد يوم  .٨٠
أبحاث غير حزبي في واشنطن، انطلق بخالف ميز نتائج المشروع والسياسة التي تحكم جماعات المعارضة 

أحمد الجلبي، الزعيم العراقي البارز في المنفى ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، . العراقية بصورة عامة
 على أنه وسيط غير ضروري بين وهو اعتبر المعهد. أثار مشاغل حول مشارآة معهد الشرق األوسط

واستجابة لمشاغل الجلبي، وافقت وزارة الخارجية على أن تكون . المؤتمر الوطني ووزارة الخارجية
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مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار . الراعي الوحيد للمشروع، حيث استؤنفت االجتماعات في يوليو
مع توماس أس واريك، المستشار الكبير السابق سلطة االئتالف المؤقتة /والمساعدة اإلنسانية في العراق

. ٢٠٠٤نوفمبر، /  تشرين الثاني ١٠لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بوزارة الخارجية، 
الجماعات الثالث لم تجتمع مع الالجئين والمشردين داخليا؛ السياسة الخارجية واألمن القومي، والحفاظ على 

، ٢٠٠٣مايو، / أيار١٢، "مشروع مستقبل العراق"ارة الخارجية، وز. التراث الثقافي العراقي
pdf.overview%20FOI/198NSAEBB/NSAEBB/~nsarchiv/edu.gwu.www://http. 

؛ الشفافية وإجراءات منع الفساد وبناء قدرات التعليم؛ وسائل اإلعالم الحرة(أربع من تلك المجموعات  .٨١
 ١٢، "مشروع مستقبل العراق"وزارة الخارجية، . لم تبدأ اجتماعاتها إال ما بعد بداية السنة) المجتمع المدني

 ٨- ٧، مراجعة مراجعات ٢٠٠٣مايو، /أيار
pdf.overview%20FOI/198NSAEBB/NSAEBB/~nsarchiv/edu.gwu.www://http .

لمزيد من المعلومات عن التحديثات التي أرسلت إلى مجموعة المجموعة التنفيذية، أنظر مقابلة مؤرخ مكتب 
ستشار سلطة االئتالف المؤقتة مع توماس أس واريك، الم/إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق

نوفمبر، /  تشرين الثاني ١٠الكبير السابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى بوزارة الخارجية، 
٢٠٠٤ . 

سلطة االئتالف المؤقتة مع توماس أس /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق .٨٢
 ١٠لشؤون الشرق األدنى بوزارة الخارجية، واريك، المستشار الكبير السابق لمساعد وزير الخارجية 

 . ٢٠٠٤نوفمبر، / تشرين الثاني 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه  .٨٣

 .٢٠٠٨أغسطس، / آب١٩التنفيذي في مجلس األمن القومي، 
مايو، / أيار١٢، "مشروع مستقبل العراق"زارة الخارجية، للمجلدات المحررة لمشروع مستقبل العراق، و .٨٤

٢٠٠٣ ،
pdf.overview%20FOI/198NSAEBB/NSAEBB/~nsarchiv/edu.gwu.www://http. 

 مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٨٥
 .٢٠٠٨أغسطس، / آب١٩التنفيذي في مجلس األمن القومي، 

 ٢٤مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع السفير ريان آروآر، السفير األميرآي في العراق،  .٨٦
 . ٢٠٠٨فبراير 

، وزعته مستشارة األمن القومي آوندوليزا "ةأهداف، استراتيجي: العراق"إيجاز مجلس األمن القومي  .٨٧
من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب : الحرب والقرار"، ودوغالس فايث فايث ٢٠٠٢ أآتوبر، ٢٩رايس، 

 .٥٤٣- ٥٤١) ٢٠٠٨هاربر آولينز، : نيويورك" (على اإلرهاب
  

   مستويات ما قبل الحرب في العراق–مراجعة الخدمات األساسية 
موجز "، إدارة معلومات الطاقة، ٢٠٠٧، أغسطس "المحلق اإلحصائي: العراق"لي، صندوق النقد الدو .٨٨

، آما جاء في تقرير المفتش العام إلعادة إعمار العراق الفصلي للكونغرس ٢٠٠٥ديسمبر " تحليل العراق
م نيويورك، راندو" (الحجة لغزو العاق: العاصفة المهددة"؛ آينيث بوالك، ٣٤، ٢٠٠٦األميرآي في يوليو 

، ٣٤، ٢٠٠٥، "العراق: ملف الدولة"؛ ووحدة االستخبارات االقتصادية، ١١٧- ١١٦، )٢٠٠٢هاوس، 
 ٣٠، ال تاريخ، أيه "مؤشرات تقنيات معلومات االتصاالت/االتصاالت العالمية"اتحاد االتصاالت الدولي، 

 .pdf03cellular/at_glance/D-ITU/int.itu.www/:/httpأم، 
ومع .  شخص يعملون في العديد من أجهزة االستخبارات واألمن٥٠٠،٠٠٠آان هناك من قدر عددهم بـ  .٨٩

آينيث بوالك، .  مليون فرد١٫٣القوات المسلحة والوحدات شبه العسكرية، آان عدد القوات العراقية قدر بـ 
 .١١٧- ١١٦، )٢٠٠٢نيويورك، راندوم هاوس، " (و العاقالحجة لغز: العاصفة المهددة"
، تقرير تقديري رفع إلى الوآالة األميرآية "برنامج إعادة إعمار بنية العراق التحتية"بكتل ناشيونال إنك،  .٩٠

، وبول وولفويتز، نائب وزير الدفاع، شهادته أمام لجنة العالقات الخارجية ٢٠٠٣للتنمية الدولية، يونيو 
 .٢٠٠٣ مايو، ٢٢خ، لمجلس الشيو

، تقديرات ما قبل الحرب إلنتاج الكهرباء ٢٠٠٧، أغسطس "ملحق إحصائي: العراق"صندوق النقد الدولي،  .٩١
.  ميغاواط٤،٥٠٠البنك الدولي اإلنتاج بـ /قدرت األمم المتحدة.  ميغاواط يوميا٤،٥٠٠ – ٣،٢٥٠تراوح بين 
والحظ فريق ". ٢٠٠٣ أآتوبر، ٢٨، "اقية المشترآةتقييم االحتياجات العر"البنك الدولي /األمم المتحدة



 *٣٥٣*  

 ميغاواط تمثل طفرة قصيرة األمد قبل الحرب المعدل الكامل لما قبل ٤،٥٠٠"منطقة الخليج الحقا أن 
رد فريق منطقة الخليج على تحقيقات مكتب المفتش العام ."  ميغاواط٤،٣٠٠ آان ٢٠٠٢الحرب للعام 

مكتب مساعدة انتقال العراق أشار إلى أن . ٢٠٠٧ أبريل ١٨، للتقرير الفصلي للكونغرس األميرآي
 ٧٠،٠٠٠لم يجاوز ... تشير إلى أن مستوى اإلنتاج المرتفع قبل الحرب "المعلومات من وزارة الكهرباء 

رد آي تي أيه أو لمكتب المفتش العام في .  ميغاواط٣،٢٥٠وهو ما يترجم إلى ) ساعات ميغاواط(ميغاواط 
 .٢٠٠٨ يناير، ١٣ره إلى الكونغرس في تحقيقاته لتقري

، آما ذآر في تقرير المفتش ٢٠٠٥ نوفمبر ٣٠إيجاز وزارة الخارجية من قبل السفارة األميرآية في بغداد،  .٩٢
 .٣٢٥، ٢٠٦العام للكونغرس في يوليو، 

عام ، آما ذآر في تقرير المفتش ال٢٠٠٥، ديسمبر "العراق: ملخص تحليل الدولة"إدارة معلومات الطاقة،  .٩٣
 .٣٤، ٢٠٠٦للكونغرس يوليو 

  
  

  الفصل الثاني
، "٢٠٠٢الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، طلب الميزانية من الكونغرس  .١

html.request/2002cbj/pubs/gov.usaid.www://http  
، تمت مراجعته في يناير "ما الذي نفعله وآيف نفعله: تقرير رئيسي"، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية .٢

٢٠٠٦ ،/gov.usaid.www://http . من قوة عمل الوآالة من الموظفين ١،٩٨٥، آان ٢٠٠٢في 
دة مكتب المحاسبة شها.  آانت مكونة من مقاولين٧،٧٤١الحكوميين؛ وأآثر من ثلثي القوة العاملة من 

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تحتاج إلى تحسين خطتها : المساعدات الخارجية"تي، ١١٧١-٠٣الحكومي 
 .٢-١، ٢٠٠٣ سبتمبر، ٢٣، "للقوة العمل واجراءات المحاسبة لنفقات التشغيل

 ١٧ألميرآية للتنمية الدولية، مقابلة مكتب المفتش العام مع أندرو ناتسيوس، المدير اإلداري السابق للوآالة ا .٣
 .٢٠٠٦أبريل، 

مقابلة ، ٢٠٠٦ أبريل ٥مقابلة مكتب المفتش العام مع روس ويري، المدير السابق لمكتب شؤون العراق،  .٤
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ويندي تشامبرلن، المساعدة السابقة لمدير الوآالة 

 .٢٠٠٦مايو / ايار٣األميرآية للتنمية الدولية، 
آانت تشامبرلن قد أنهت عملها سفيرة للواليات المتحدة في باآستان، وآانت تعرف مخططي البيت األبيض  .٥

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار . من خالل مسيرتها العملية الطويلة في وزارة الخارجية
 .٢٠٠٦مايو / ايار٣وآالة األميرآية للتنمية الدولية، العراق مع ويندي تشامبرلن، المساعدة السابقة لمدير ال

بيان صحفي من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، . آانت تشامبرلن تترأس مكتب آسيا والشرق األدنى .٦
ويندي تشامبرلن تؤدي اليمين القانونية مديرة لقسم آسيا والشرق األدنى في الوآالة األميرآية للتنمية "

 .٢٠٠٢مبر،  ديس٢، "الدولية
رسالة ألكترونية من أندرو ناتسيوس، المدير اإلداري السابق للوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى المفتش  .٧

 .٢٠٠٨ أآتوبر، ٢٥العام، 
مقابلة المفتش العام مع جوناثان دورآن، المساعد السابق لقسم المساعدة اإلنسانية والرد على الكوارث في  .٨

 .٢٠٠٧مارس،  ٢٩مجلس األمن القومي، 
 فبراير، ٩مقابلة المفتش العام مع آريستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعراق،  .٩

 .٢٠٠٧ مارس، ٢٧، و٢٠٠٦
مقابلة مكتب المفتش العام مع ويندي تشامبرلن، مساعدة مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مكتب  .١٠

 .٢٠٠٧ أبريل، ١٨و، ٢٠٠٦ مايو، ٣الشرق األدنى، 
 ١٧مقابلة مكتب المفتش العام مع أندرو ناتسيوس، المدير اإلداري السابق للوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .١١

 .٢٠٠٦أبريل، 
رغم أنه لم يصدر . ٢٠٠٣ فبراير ١٩تصور لعراق ما بعد الصراع، "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .١٢

قد آان تم إنتاج مسودة عمل لهذه الوثيقة من قبل أعضاء مجموعة العمل ، ف٢٠٠٣للرأي لعام حتى فبراير 
 .٢٠٠٢اإلنسانية في خريف 

 ١٧مقابلة مكتب المفتش العام مع أندرو ناتسيوس، المدير اإلداري السابق للوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .١٣
 .٢٠٠٦أبريل، 



 *٣٥٤*  

 ٢٤، " الوآالة الطارئة للمساعدة اإلنسانية في العراقخطط"بيان حقائق، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .١٤
 .٢٠٠٣فبراير، 

 ٢٠مقابلة مكتب المفتش العام مع لورين بربور، رئيسة فريق العراق السابقة، مكتب المبادرة االنتقالية للوآالة، . ١٥
 _http://www.usaid.gov/our_work/crosscutting، "مبادرات االنتقال"؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٥ديسمبر، 

programs/transition_initiatives  
 ٢٤، "مشاورات الوآالة بشأن خطط العراق الطارئة"مذآرة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .١٦

  pdf.342PDABY/pdf_docs/org.dec.pdf://http. ٢٠٠٣فبراير، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق  .١٧
 .٢٠٠٧ مارس، ٢٩للمساعدة اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 

 ٢٤، "مشاورات الوآالة بشأن خطط العراق الطارئة"مذآرة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .١٨
  pdf.342PDABY/pdf_docs/org.dec.pdf://http. ٠٣٢٠فبراير، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق  .١٩
مذآرة للوآالة . ٢٠٠٧ مارس، ٢٩للمساعدة اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 

 ٢٠٠٣ فبراير، ٢٤، "مشاورات الوآالة بشأن خطط العراق الطارئة"األميرآية للتنمية الدولية 
pdf.342PDABY/pdf_docs/org.dec.pdf://http . ،بيان صحفي من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
، ٢٠٠٣ أبريل، ٢، " مليون دوالر من المساعدات الغذائية الطارئة للعراق٢٠٠ة تعلن عن الوآال"

 أبريل، ٤، "البرنامج يرحب بالرد الدولي على المناشدة العراقية"وبيان برنامج الغذاء العالمي 
٢٠٠٣. 

ق مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دورآن، المدير الساب .٢٠
  .٢٠٠٧ مارس، ٢٩للمساعدة اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 

وما يثير االهتمام هو أن الجماعة لم يطلب منها االجتماع من قبل هيئة األرآان المشترآة للخلية  .٢١
العسكرية المدنية، بل إنها بدأت العمل بصورة تلقائية نتيجة اتصاالت من موظفي خفيضي 

ومقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار . جلس األمن القومي والقيادة األميرآية الوسطىالمستوى في م
سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجور راي إيريتز، المخطط السابق /والمساعدة اإلنسانية في العراق

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧في القيادة الوسطى للقوات األميرآية، 
سلطة /رخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراقمقابلة مكتب المفتش العام ومؤ .٢٢

االئتالف المؤقتة مع مخططي القيادة الوسطى للقوات األميرآية، الكولونيل المتقاعد مايكل 
 .فيتزجرالد والكولونيل جون أغوغليا والميجور توماس فيشر، والميجور راي إيريتز

ير مكتب شؤون العراق بالوآالة األميرآية للتنمية مقابلة مكتب المفتش العام مع روس ويري، مد .٢٣
 .٢٠٠٦ أبريل، ٥الدولية، 

 ٢٧مقابلة المفتش العام مع آريستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعراق،  .٢٤
 .٢٠٠٧مارس، 

 ٩عراق، مقابلة المفتش العام مع آريستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لل .٢٥
، وجوشوا بولتون، مدير مكتب الميزانية، شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية ٢٠٠٦فبراير، 

رؤيا لعراق ما بعد " ووثيقة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٣ يوليو، ٢٩بمجلس الشيوخ، 
 النظر قطاعات المأوى ودفع المرتبات تم النظر فيهما ثم غض. ٢٠٠٣ فبراير، ١٩، ""الصراع
 .عنهما

ميليغان، وهو مسؤول في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، آان عمل في اإلآوادور، زيومبابوي،  .٢٦
وبعدها بقصير . وأخيرا في إندونيسيا، حيث آان قد تم ترحيل موظفي الوآالة بعد تفجيرات بالي

 .ضمته ويندي تشامبرلن إلى فريق التخطيط
التدخل الدولي : البحث عن سالم مستديم"ارد هاولي وآخرون، جوك آوفي، مايكل دزيديك وليون .٢٧

 ).٢٠٠٥واشنطن، معهد السالم األميرآي، " (واستراتيجيات تحول الصراع
مقابلة مكتب المفتش العام مع روس ويري، مدير مكتب شؤون العراق بالوآالة األميرآية للتنمية  .٢٨

ستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية مقابلة المفتش العام مع آري. ٢٠٠٦ أبريل، ٥الدولية، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار . ٢٠٠٧ مارس، ٢٧للتنمية الدولية للعراق، 

العراق مع جوناثان دورآن، المدير السابق للمساعدة اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن 



 *٣٥٥*  

 مع ويندي تشامبرلن، مساعدة مدير مقابلة مكتب المفتش العام. ٢٠٠٧ مارس، ٢٩القومي، 
 .٢٠٠٧ أبريل، ١٨الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مكتب الشرق األدنى، 

مذآرة مستشارة األمن القومي آوندوليزا رايس، إلى نائب الرئيس، وزير الخارجية، وزير الدفاع،  .٢٩
مراجعة " المشترآة رئيس هيئة موظفي الرئيس، مدير المخابرات المرآزية، رئيس هيئة األرآان

، آما استشهد بها ٢٠٠٢أآتوبر، / تشرين األول٢٩، "لجنة آبار المسؤولين لورقة سياسة العراق
" من داخل البنتاغون فجر بدء الحرب على اإلرهاب: الحرب والقرار"آتاب دوغالس فايث 

 . ٤٣- ٥٤١، )٢٠٠٨هاربر آولينز، : نيويورك(
 .٢٠٠٣ فبراير، ١٩، "رؤيا لعراق ما بعد الصراع"ولية وثيقة الوآالة األميرآية للتنمية الد .٣٠
 ١٩، "رؤيا لعراق ما بعد الصراع"أنظر الكهرباء في وثيقة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٣١

 .٢٠٠٣فبراير، 
رؤيا "في وثيقة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية " الغذاء، الزراعة واالقتصاد الزراعي"أنظر  .٣٢

 .٢٠٠٣ فبراير، ١٩، "لصراعلعراق ما بعد ا
رؤيا لعراق ما بعد "وثيقة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في " الكهرباء"و" التعليم"أنظر  .٣٣

 .٢٠٠٣ فبراير، ١٩، "الصراع
 .٢٠٠٦ أبريل ٥مقابلة مكتب المفتش العام مع روس ويري، المدير السابق لمكتب شؤون العراق،  .٣٤
 ٩ ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعراق، مقابلة المفتش العام مع آريستوفر .٣٥

 .٢٠٠٦فبراير، 
، "رؤيا لعراق ما بعد الصراع"في وثيقة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية " المواصالت"أنظر  .٣٦

 .٢٠٠٣ فبراير، ١٩
 اإلقليمية برنامج آوردز لبسط االستقرار في فيتنام آان خطوة تمهيدية مهمة لفرق إعادة اإلعمار .٣٧

، آي ٩٦٧أنظر تقرير آر دبليو آومر، الذي أعده لحساب معهد راند، آر . في أفغانستان والعراق
القيود الدستورية على عمل الواليات المتحدة في فيتنام، : البيروقراطية تعمل عملها"آر بي أيه، 
النائية االنتصارات غير المدروسة والكارثة : حرب أفضل"؛ لويس سورلي، ١٩٧٢أغسطس، 

، ونيل )١٩٩٩نيويورك، هارآورت بريس أند آومباني، (لسنوات أميرآا األخيرة في فيتنام 
 ).١٩٨٩نيويورك، فينتيج، " (جون بول فان وأميرآا في فيتنام: حياة مزدهرة سعيدة"شيهان، 

 ٢٧ق، مقابلة المفتش العام مع آريستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعرا .٣٨
 .٢٠٠٧مارس، 

 ١٤مقابلة المفتش العام مع آريستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعراق،  .٣٩
 .٢٠٠٧ مارس، ٢٧، ٢٠٠٦أبريل، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة  .٤٠
 .٢٠٠٨أغسطس، / آب١٩القومي، التوجيه التنفيذي في مجلس األمن 

مقابلة مكتب المفتش العام مع ويندي تشامبرلن، مساعدة مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٤١
القوات العسكرية تستعمل أيضا هذا المصطلح لإلشارة . ٢٠٠٧ أبريل، ١٨مكتب الشرق األدنى، 

 .إلى صور آبيرة للخطط أو البرامج
، ٢٠٠٦ أبريل ٥م مع روس ويري، المدير السابق لمكتب شؤون العراق، مقابلة مكتب المفتش العا .٤٢

و مقابلة مكتب المفتش العام مع ويندي تشامبرلن، مساعدة مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
 . ٢٠٠٧ أبريل، ١٨مكتب الشرق األدنى، 

رآن، المدير السابق  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوناثان دو .٤٣
 مقابلة ، و٢٠٠٧ مارس، ٢٩للمساعدة اإلنسانية والرد على الكوارث لمجلس األمن القومي، 

 .٢٠٠٥ نوفمبر، ٢مكتب المفتش العام مع روس ويري، المدير السابق لمكتب شؤون العراق، 
 .٢٠٠٦يل  أبر٥مقابلة مكتب المفتش العام مع روس ويري، المدير السابق لمكتب شؤون العراق،  .٤٤
ة     : المساعدات الخارجية "تي،  ١١٧١-٠٣شهادة مكتب المحاسبة الحكومي      .٤٥ ة للتنمي الوآالة األميرآي

ات التشغيل            بة لنفق بتمبر،  ٢٣، "الدولية تحتاج إلى تحسين خطتها للقوة العمل واجراءات المحاس  س
٥-١، ٢٠٠٣. 

بق للوآالة األميرآية للتنمية مقابلة مكتب المفتش العام مع أندرو ناتسيوس، المدير اإلداري السا .٤٦
 .٢٠٠٦ أبريل، ١٧الدولية، 



 *٣٥٦*  

للبنود الحالية ألنظمة االستحواذ الفدرالي، أنظر االستحواذ المرآزي، أنظمة االستحواذ الفدرالي،  .٤٧
 .FAR/gov.acqnet.www://httpعلى 

: نيويورك" (لذي تفعله الوآاالت الحكومية ولماذا تفعلهما ا: البيروقراطية"جيمس آيو ويلسون،  .٤٨
  .١٢٧- ١٢٦) ، طبعة معادة الطباعة١٩٩٩بيسيك بوآس، 

، سي أف آر ٤أنظمة استحواذ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مستوى الجزء الفرعي  .٤٩
مراجعة جيدة . pdf.aidar/300/ads/policy/gov.usaid.www://http ٢٠٠٧ أآتوبر ١٨، ٧٠. ٧٠٦٫٣٠٢

إلجراءات التعاقد يمكن العثور عليها في تقرير خدمة أبحاث الكونغرس لفاليري بيلي غراسو آر 
، وجون ٢٠٠٥ مارس، ١٨، تم تحديثها "أسئلة يتكرر طرحها عن التعاقد: العراق"، ٣٢٢٢٩أل 

أسئلة يتكرر : إعادة إعمار العراق"، ٢١٥٥٥دمة أبحاث الكونغرس آر أس آر الآي، تقرير خ
لمراجعة آللية الميزانية . ٢٠٠٣ يونيو، ٢٣، "طرحها بشأن تطبيق قوانين االستحواذ الفدرالية

، ٣٣٧٦٩للمساعدة اإلنسانية، أنظر رود مغريسون، تقرير خدمة أبحاث الكونغرس آر أل 
لمساعدة اإلنسانية األميرآية، اتجاهات الميزانية وقضايا ا: األزمات والكوارث الدولية"

: ، وتقرير مكتب المفتش العام، منتدى دروس مستفادة٢٠٠٧ مايو، ٣، تم تحديثه "للكونغرس
 .٢٠٠٥ ديسمبر، ٥التعاقد والمشتريات، واشنطن، 

الشؤون  الذي عدل قانون المساعدة الخارجية، قانون ١٩٥- ٨٧السلطة تتأتى من القانون العام  .٥٠
 ١٩٦١قانون الشؤون الخارجية للعام . ١٩٦١ سبتمبر، ٤، ٤٩٢، القسم ١٩٦١الخارجية للعام 

الشروط التي يمكن . يخفف بعض القيود المشددة على الوآالة الحكومية للمشتريات المحلية
الوآالة األميرآية . استعمالها لإلعفاء من هذه القيود موجودة في ملحق خاص بكل وآالة حكومية

، مستوى قسم "أيدار" من ٤٨للتنمية الدولية تطبيق جوانب المشتريات من القانون حسب بند 
. ٢٠٠٧ أآتوبر، ١٨، ٧٠١٫٦٠١، سي أف آر ٤٨فرعي 

pdf.aidar/300/ads/policy/gov.usaid.www://http. 
وهو ما يعني أنه سيتم " مع المخاطرة"بق، يقوم المتعاقدون بالعمل بموجب رسالة ترخيص مس .٥١

 .الدفع لهم لنفقات تعتبر مالئمة الحقا من قبل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية حسب طبيعة المهمة
بروس غراندلماير، مساعد المفتش العام للمفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية للتدقيق،  .٥٢

تقيد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية باألنظمة الفدرالية "ويندي تشامبرلن، وتيموثي بينز، مذآرة ل
 ,، ٢٠٠٣ يونيو ٦) ٠٠١-٠٣أيه مذآرة /آي أي جي(في منح عقد قطاع التعليم العراقي، 

http://www.usaid.gov/oig/iraq_doc/memorandum_03-001_6-06-03.pdf .ظمة هناك سبعة استثناءات في أن
المشتريات تسمح لمسؤولي التعاقد بوضع فترات تقديم عقود أقصر، واستعمال قائمة مختارة سلفا 

األخير يعرف باسم ال منافسة أو تعاقد لمصدر . (من المتنافسين، أو منح العقد من دون منافسة
ة يجب أن يكون هناك تبرير آامل منح هذه العقود، وأنظمة المشتريات تنص على ضرور). واحد

وتتطلب األنظمة تبريرا خطيا ومرخصا قبل . إعادة طرح العقود هذه للمنافسة بأسرع وقت ممكن
.  من أنظمة المشتريات يغطي انطباق هذه األنظمة٦٫٣القسم . أن يتم طرح منافسة آاملة ومفتوحة

   ٢٠٠٨ يونيو، ١٢، "عدا عن المنافسة الكاملة والمفتوحة" من أنظمة المشتريات ٦٫٣القسم 
1086841html#wp.3_%206Subpart/html/current/far/gov.arnet.www://http .أيدار القسم الفرعي . أيدار يوفر أنظمة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  pd.aidar/300/ads/policy/gov.usaid.www://http , أآتوبر، ٨١، ٧٠-٣٠٢-٧٠٦، سي أف آر ٤٨المستوى 
تقرير نهائي للتدقيق في تقيد الوآالة "تدقيق مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٥٣

 مايو، ١٩، "١ية في منح عقود العراق في المرحلة األميرآية للتنمية الدولية باألنظمة الفدرال
٢٠٠٤.  

 .٢٠٠٦ نوفمبر، ٢مقابلة المفتش العام مع بروس سبيك، نائب رئيس دي أيه آي،  .٥٤
 .٢٠٠٣ أبريل، ٢، "٢٠٣السنة المالية ٣ملخص للتمويل رقم "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٥٥
 ٢٤، "ورات الوآالة بشأن خطط العراق الطارئةمشا"مذآرة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٥٦

  pdf.342PDABY/pdf_docs/org.dec.pdf://http. ٢٠٠٣فبراير، 

 ٩مقابلة المفتش العام مع آريستوفر ميليغان، نائب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للعراق،  .٥٧
 يناير، أصدرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ل ٢٤في . ٢٠٠٧ مارس، ٢٧، و٢٠٠٦فبراير، 

، منحت الوآالة أول ٢٠٠٣ فبراير ٧يوم . آي آر جي طلب اقتراح، مانحة المؤسسة ثالثة أيام للرد
جهود الوآالة األميرآية "بيان صحفي من الوآالة . عقد مصدر وحيد في جهود إعادة اإلعمار

أنظر أيضا بيان صحفي آي آر جي . ٢٠٠٣ مايو، ١، "لية إلعادة اإلعمار في العراقللتنمية الدو



 *٣٥٧*  

أيه آر جي ستدعم جهود الوآالة في عملية التخطيط، المراقبة،التنسيق، اإلدارة، واإلبالغ عن "
نشاطات إعادة البناء والترميم عبر مجموعة من القطاعات، بما فيها الصحة، الزراعة، تقوية 

تم اختيار آي آر جي لتنفيذ إعادة إعمار لعدد من "آي آر جي، ." دني والبنية التحتيةالمجتمع الم
آان هناك عقد واحد فقط من العقود الثمانية . ٢٠٠٣ مارس ١٣، "المواقع الرئيسية بعد الحرب

األولى من نوع العقد الوحيد المصدر من قبل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، لدعم الموظفين، 
التعاقد من قبل "بيان حقائق من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية . و منح لشرآة آي آر جيوه

 . ٢٠٠٣ مايو، ٢، "الوآالة إلعادة إعمار العراق، أسئلة وأجوبة
html.030508fs/2003/factsheets/press/gov.usaid.www://http .  

لالمثلة على انجازات عمل المنح االمرآية، يمكن االطالع على العقد الموقع بين مؤسسة البحوث العالمية . ٥٨
، ٢٠٠٣ ابريل ١١  فرع ج،  بتاريخ EDG-C-00-03-00010-00ومشاريع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية رقم 

 ١١ فرع ج،  بتاريخ RAN-C-00-03-00010-00للتنمية الدولية رقم عن المؤسسين، وعقد الوآالة األميرآية 
-EDG-C، وعقد بين الوآالة األميرآية للتنمية الدولية والمؤسسة البريطانية الفدرالية للمساحات رقم ٢٠٠٣ابريل 

  .٢٠٠٣ ابريل ١١ فرع ج ،  بتاريخ 00-03-00011-00
 مقابلة مع ويندي تشامبرلين، مساعدة مدير الوآالة األميرآية  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،٥٩

 .٢٠٠٦ مايو ٣للتنمية الدولية سابقًا، في مكتب الشرق االدني، 
 مقابلة  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع المدير في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، روس ٦٠

  .٢٠٠٦ ابريل ٥ويري، بتاريخ 
 ٢٩." دروس في التعهدات والمشتريات: اعادة اعمار العراق" كتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق م. ٦١

  .٢٠٠٦يوليو 
لكميات عقود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، والتي آانت قد تضاعف عددها، لالطالع عليها يمكن االطالع . ٦٢

" لمساعدة لدعم منح وتعهدات العراقا: "على الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
/contracts/iraq/gov.usaid.www://http.. 

مقابلة  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع المدير السابق لمشاريع الوآالة األميرآية للتنمية . ٦٣
  .٢٠٠٦ ابريل ٥راقية، روس ويري، بتاريخ الدولية في مكتب الشؤون الع

 بما يخص اجراءات  حالة الطوارئ المدادات المياه، وأغراض ٢٠٠٣، قرار للسنة المالية ١١- ١٠٨صفحات . ٦٤
 ، ومنبر الدروس المستفادة، القائم عليه مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٢٠٠٣ ابريل ١٦أخرى بتاريخ 

  .٣٠- ٢٩ من تاريخ ٢٠٠٥ ديسمبر ٥خ العراق، المنعقد بتاري
 ٣٠." دروس في التعهدات والمشتريات: اعادة اعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٦٥
آراندلماير، مساعد المفتش العام للتدقيق، بمذآرة رفعها لغوردن وست وتيموثس تي بينز، .  وبروس ن٢٠٠٦يوليو

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع القوانين الفدرالية لمكافئة  المرحلة الثانية من برنامج تطابق مشاريع " بعنوان 
:   على الموقع االآتروني٢٠٠٤ ابريل ٢٠بتاريخ ) ٠٠٦- ٤ مذآرة رقم AIG/A(إعادة بناء البنية التحتية للعراق  

pdf.006_04memo/iraq_doc/oig/gov.usaid.www://http. يلخص الزيادة  في سقف التعاقد مع مشاريع   
  .٢٠٠٣ مليون دوالر في سبتمبر ١٫٠٣الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى 

تمنح عقود  لدوليةالوآالة األميرآية للتنمية ا" بيان صحفي صادر عن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بعنوان . ٦٦
  .    ٢٠٠٣ ابريل ١٧." البنية التحتية للعراق

 
 فرع ج، على الموقع C-EEE-00-03-00018-00عقد بكتل مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية رقم . ٦٧

  .pdf.BechtelSecC/pdf/contracts/iraq/gov.usaid.www://httpااللكتروني 
 ٣٠." دروس في التعهدات والمشتريات: اعادة اعمار العراق"  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٦٨.

  .٢٠٠٦يوليو 
على حد قول بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع خالل جلسة االستماع امام لجنة التخصيصات في مجلس النواب . ٦٩
... هناك مبالغ آبيرة يجب دفعها لهذا وال يشترط دفعها من قبل دافع ضرائب أميرآي: "٢٠٠٣ مارس ٢٧اريخ بت

 بليون دوالر خالل العامين أو الثالثة ١٠٠ بليون دوالر و٥٠بحيث أن مردودات النفط لهذه البلد قد تتراوح بين 
 ."   ادة بناء ذاتها فنحن نتعامل مع دولة قادرة على تمويل وإع...األعوام المقبلة
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.  بليون برميل نفط احتياطي موثق، مما يجعل العراق البلد الثالث في العالم لناحية احتياطي نفط١١٥العراق لديه . ٧٠
فقط من البالد من قبل محللين النفط، فهم يعتقدون أن هنالك الكثير من الطاقة التي لم يتم % ١٠ومع استكتشاف 
   .٢٠٠٧أغسطس ." تحليل البالد موجز عن الطاقة"معلومات الطاقة، دائرة الطاقة إدارة : اآتشافها بعد، عن

 ومؤرخ ١٩٩٣، "استطالعات عن حرب الخليج الجوية "اليوت آوهن، مدير قوات الدفاع الجوية األميرآية . ٧١
فوغلر، آبير سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع غاري /مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق

  ٢٠٠٣ يوليو ١٨المستشارين في وزارة النفط، بتاريخ 
 شهور، بيان ٦ بليون دوالر خالل فترة 5.256 بليون دوالر إلى ٢٫١قرار يسمح بتوسيع المبيعات من . ٧٢

SC/6492 مجلس األمن يسمح لمبيعات النفط العراقي بتعويض الهبوط في " صادر عن األمم المتحدة، بعنوان
، وقرار األمم المتحدة ١٩٩٨ مارس ٢٥" البيع الناتجة عن التأخير في مبيعات النفط، فهبوط بأسعار النفطمردودات

 .  ١٩٩٨ فبراير ٢٠، ١١٥٣رقم 
إمكانيات للمنافسة من اجل الحصول على خدمات المتعهدين المطلوبة من قبل : مذآرة للسجل"مايكل موبس . ٧٣

  .٢٠٠٢ نوفمبر ٨بتاريخ " مجموعة التخطيط لطاقة البنية التحتية
يشمل األعضاء آل من مايك ماآوسكي، سناآا جونستون من وزارة الخارجية باربرا غلوتفلتي من دائرة تطوير . ٧٤

مقابلة مكتب المفتش . العقارات في وزارة الدفاع، مات اميترانو مستشار وممثل عن وآالة االستخبارات المرآزية
 ٢٠ق مع غاري فوغلر آبير المستشارين في وزارة النفط ومحاسب عام مرخص العام الخاص إلعادة إعمار العرا

 ٍ   .٢٠٠٦ايار 
امكانيات التنافس للحصول على خدمات المتعهدين المطلوبة من قبل مجموعة : مذآرة للسجل: " مايكل موبس. ٧٥

ستفادة من قبل مكتب المفتش ومكتب ، ومؤتمر الدروس الم" ٢٠٠٢ نوفمبر ٨بتاريخ " التخطيط لطاقة البنية التحتية
  .  ٢٠٠٥ ديسمبر ٥." دروس في التعهدات والمشتريات: اعادة اعمار العراق" العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 ٥." دروس في التعهدات والمشتريات: اعادة اعمار العراق" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٧٦
  .٢٠٠٥ديسمبر 

 ٢٠٠٤من مؤتمر " تراوتنر، الحساب الشخصي والمنظور لبرنامج تعزيز لوجستيات الجيش األميرآي. دونالد ل. ٧٧
 .   ٢٠٠٤ يوليو ١٥للجنود المؤرخون، 

 ٢٠٠٤من مؤتمر " تراوتنر، الحساب الشخصي ومنظور برنامج تعزيز لوجستيات الجيش األميرآي. دونالد ل. ٧٨
  .٢٠٠٤ يوليو١٥الجنود المؤرخون، 

المتعهدون في محاور الصراع الرئيسية أو : اللوجستيات المستهدفة: "ميتشيل . نانت آولونيل ستيفين تاللفت. ٧٩
  .٤، ٢٠٠٥ مارس ١٨ورقة عمل مقدمة عن استراتيجية آلية الجيش األميرآي الحربية، بتاريخ " الثانوية؟

" ، والطمع المشترك في العراقباليين ضائعة، أرواح هائمة: أموال دموية"آريستيان ميلر، مؤلف آتاب .  ت٨٠
  . ٧٦، )٢٠٠٦لتل، براون وشرآاؤهم : نيويورك( 
 

للمزيد من التحليالت المفصلة عن المتعهدين في مسرح العراق، يمكن االطالع على مكتب الموازنة الخاصة . ٨١
  . ٢٠٠٨أغسطس "  متعهدون في دعم العمليات األميرآية في العراق" بالكونغرس، 

امكانيات للمنافسة من اجل الحصول على خدمات المتعهدين المطلوبة من قبل : مذآرة للسجل"موبس . مايكل ه. ٨٢
من خالل هذه المذآرة يعرف موبس بيتشيل وفلوير . ٢٠٠٢ نوفمبر ٨بتاريخ " مجموعة التخطيط لطاقة البنية التحتية

االتصال المباشر مع  شبكة التعليمات المرآزية باالضافة إلى متعهدين آخرين اللذين يملكون القدرة التقنية واليملكون 
دروس في : اعادة اعمار العراق" يمكن االطالع على مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . األميرآية

 . ٢٠٠٥ ديسمبر ٥." التعهدات والمشتريات
 ٥." وس في التعهد والمشترياتدر: اعادة اعمار العراق" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٨٣

  .٢٠٠٥ديسمبر 
 ٥." دروس في التعهد والمشتريات: اعادة اعمار العراق" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٨٤

  .٢٠٠٥ديسمبر 
لونغ مساعد المستشار العام، مذآرة عن اللوجستيات واالستحواذ، لبربارا جلوتفلتي من مجموعة . جون ل. ٨٥

الوضع القانوني لمحور العمل في برنامج تعزيز لوجستيات الجيش :  " يط لطاقة البنية التحتية، بعنوانالتخط
  .٢٠٠٢ نوفمير ٨" األميرآي

 ٥." دروس في التعهد والمشتريات: اعادة اعمار العراق" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٨٦
  .٢٠٠٥ديسمبر 
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من بعثات ". عن دعم المهندسين لتحرير العراق: السؤال األآثر طرحًا" ش األميرآيسالح الهندسة في الجي. ٨٧
 سبتمبر ٥ اخماد الحرائق النفطية وإعادة االنتاج، تم التحديث بتاريخ - سالح المهندسين الجنود في الجيش األميرآي

٢٠٠٧   
 

لوحيد مع شرآة آلوغ براون وروت تم استخدام نتاج خطة الطوارئ لتبرير مستمر من أجل مكافأة المتعهد ا. ٨٨
تقرير مكتب "، ٢٠٠٣ بليون دوالر للسنة المالية ١٫٤العادة بناء البنية التحتية لمخزون النفط، بما يلزم ما يقارب 

 اجراءات مكافئات ٢٠٠٣في السنة المالية : اعادة بناء العراق" " ٦٠٥- ٠٤المحاسبة الحكومي األميرآٍي رقم 
فقد تم تبديل العقد بعقود أآثر طلبًا في يناير . ٢٠٠٤ يوليو ١٤،١٦،١٩،٢٠" الدارية لذلكللمتعهدين والتحديات ا

 بليون دوالر العادة اصالح البنية التحتية النفطية لجنوب ١٫٢وتم منح شرآة آلوغ براون وروت عقد قيمته . ٢٠٠٤
البنية التحتية النفطية في شمال العراق، آما تم منح مشروع بارسونز المشترك عقد قيمته دوالر لتحمل مصاريف 

  800,000 .العراق
من بعثات سالحا  ". عن دعم المهندسين لتحرير العرق: السؤال األآثر طرحًا"   سالح الهندسة في الجيش األميرآي

ع ، من الموق٢٠٠٤ يناير ٢٠ اخماد الحرائق النفطية وإعادة االنتاج، تم التحديث بتاريخ - الهندسة في الجيش األميرآي
   (htm.faq/iraq/cepa/mil.army.usace.hq.www://http) ٢٠٠٦ ابريل ٢٤االلكتروني، تم االطالع بتاريخ 

    
 

وروت، وجد مكتب بالرغم من انه تم تبرير انتهاك خطة الطوارئ الجراءات التعاهد لصالح شرآة آولغ براون . ٨٩
تقرير عن مكتب . المحاسبة الحكومي األميرآي أن هذا العقد بشكل عام يتماثل  مع المعايير القانونية المطلوبة

 اجراءات المكافئات للمتعهدين ٢٠٠٣للسنة المالية : اعادة بناء العراق" ، ٦٠٥-٠٤المحاسبة الحكومي رقم 
   .٢٠٠٤ يوليو ٢١-١٩" والتحديات االدارية

 ٥." دروس في التعهد والمشتريات: اعادة اعمار العراق"  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٩٠
  .٢٠٠٥ديسمبر 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مؤرخ مع العميد /مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق. ٩١
  .٢٠٠٣يو  يول٢٥الجنرال روبرت آريار،  قائد فرقة ريو، 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع فرانك ميلر، الرئيس السابق للمجموعة التنفيذية .  ٩٢ 
  .٢٠٠٨ أغسطس ١٩التوجيهية لمجلس األمن القومي، 

تايلور، .  من آتاب بتأليف جون ب٨،٩، ٧لالطالع على اجمالي نشاطات الخزينة، يمكن قراءة الفصول . ٩٣
. و.و: نيويورك (١١/٩القصة غير المروية عن العلوم المالية العالمية في عالم ما قبل : محاربون الماليون العالميونال

خطة الطوارئ العادة بناء المؤسسات المالية واألسواق المالية في "، وخزينة أميرآا، )٢٠٠٧نورتون وشرآاه، 
 .٢٠٠٣ ابريل ٢٨" العراق

   
 في سويسرا تعرف بالدينار السويسري، والتي آانت ال تزال تستخدم في ١٩٩٠راقية قبل آانت طبعة العملة الع. ٩٤

، بالرغم من أنه آان البنك المرآزي العراقي آان قد باشر في طباعة ٢٠٠٣منطقة األآراد في بداية االجتياح عام 
لك نظامين مختلفين للعملة، وبناًء على ذلك آان العراق يم. ١٩٩١العملة الجديدة ، عرفت بعملة صدام، في عام 

تضخمت عملة صدام، وبالمقابل العملة السويسرية لم تتعرض للتضخم ذاته، فلم يفقد القيمة الشرائية بمثل دينار 
لوصف أدق عن آيف تم التعامل مع هذه . صدام، بالرغم من أنها من الناحية التقنية توقفت عن آونها عملة قانونية

القصة : تايلور، المحاربين الماليين العالميين.  من آتاب بتأليف جون ب٧،٨،٩الفصل المشكلة يمكن االطالع على 
  ) ٢٠٠٧نورتون وشرآاؤه، . و.و: نيويورك (١١/٩غير المروية عن العلوم المالية العالمية في عالم ما قبل 

ار والمساعدة اإلنسانية للحسابات الداعمة، االطالع على مؤسسة السالم األميرآية، و مؤرخ مكتب إعادة اإلعم. ٩٥
، ٢٠٠٤ أآتوبر ١٤سلطة االئتالف المؤقتة، في مقابلة مع ديفيد نمي، المستشار السابق لوزارة المالية، /في العراق

 . ٢٠٠٣ يوليو ٢٧ و٢٣
مالحظة : " اعادة اعمار ممتلكات العراق" ، 579T-04شهادة من مكتب المحاسبة الحكومي األميرآي رقم  . ٩٦

استخدام االصول المكتسبة في " بزدك . ، روجر ه٢٠٠٤ مارس ١٨"  التحديات وبذل الجهود األميرآيةأولية عن عن
عن مصادرة و " ، ١٣٩٢٠واألمر التنفيذي رقم ) ٢٠٠٥ (٢، رقم ٥موجز الصندوق العام "  إعادة إعمار العراق

  .٢٠٠٣ مارس ٢٠." معاينة األصول األمالك العراقية
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الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع نائب رئيس الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في مكتب المفتش العام .  ٩٧
  .٢٠٠٦ أبريل ١٤العراق 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه . ٩٨
  .٢٠٠٨ يوليو ٢٦التنفيذية التابع لمجلس األمن القومي، 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع جوناثان دورآن، الرئيس السابق للجنة التوجيه .  ٩٩
  .  ٢٠٠٧ مارس ٢٩التنفيذية بمجلس األمن القومي والرد على الكوارث، مجلس األمن القومي، 
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  الفصل الثالث
ة مع دوغالس فايث، وآيل وزير الدفاع السابق للسياسة، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابل. ١
. من داخل  البنتاغون في فجر الحرب على االرهاب: ، ودوغالس فايث، في الحرب والقرار٢٠٠٨ مارس ٢١

  .٣١٧- ٣١٦، صفحات  )٢٠٠٨هاربرآولينز، : نيويورك(
، وآيل وزير الدفاع السابق للسياسة، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع دوغالس فايث. ٢
  ٢٠٠٨ مارس ٢١
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع الكولونيل جون اغوغليا، المخطط السابق في القيادة . ٣

  .٢٠٠٨ ايار ٢٢الوسطى، 
 فيتزجيرالد، الرئيس السابق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع الكولونيل المتقاعد مايكل. ٤

،  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع ٢٠٠٨ أيار ٣٠، J5لمخططات الحرب في القيادة الوسطى 
غوردون والجنرال برنارد . ، ومايكل ر٢٠٠٨ ايار ٢٢الكولونيل جون أغوغليا، المخطط السابق في القيادة الوسطى، 

صفحات ) ٢٠٠٦آتب البانثوين، : نيويورك(قصة الداخلية الجتياح واحتالل العراقال: ٢تراينور، في آوبرا . ي
٤٦-١٤٠.  

  
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، الرئيس السابق . ٥

ام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة ،  مكتب المفتش الع٢٠٠٨ أيار ٣٠، J5لمخططات الحرب  في القيادة الوسطى 
 لوتونيت آولونيل توماس ٢٠٠٨٫٦ مايو٢٢مع الكوآلونيل جون أغوغليا، المخطط السابق في القيادة الوسطى، 

 أآتوبر ٢٠فيشر، المخطط السابق في القيادة الوسطى، رسالة إلى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
٢٠٠٧.  

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الميجور توماس /اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراقمؤرخ مكتب إعادة . ٧
  .٢٠٠٣ أغسطس ٢٧فيشر، مخطط سابق في القيادة الوسطى، 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع الجنرال جورج آاسي، الرئيس السابق لطاقم . ٨  
يمكن االطالع على التاريخ . ٢٠٠٨ يوليو ٣٠  ١ق إلتالف القوات المتعددة الجنسية في العراقاالئتالف والقائد الساب

مخططات ما : الحديث عن جيش القوات االئتالفية، في الفصل الرابع من نورا بن ساهل وآخرون، في ما بعد صدام
  )  ٢٠٠٨شرآة آاليفورنيا راند، : سانتا مونيكا(قبل الحرب واحتالل العراق 

 ٢١مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع دوغالس فايث، وآيل وزير الدفاع سابقًا للسياسة، . ٩ 
من داخل وزراة الدفاع األميرآية فجر الحرب على االرهاب : ، ودوغالس فايث، الحرب والقرار٢٠٠٨مارس 

 .٣٤٧، )٢٠٠٨هاربرآولينز، : نيويورك(
  : خالل المصطلحات التاليةباول فسر موافقته من. ١٠
يقول الناس، حسنًا آان من المفروض أن تكون دولة،  ولكنها دولة بدون شعب وقدرات أو الحجم المطلوب للتعامل " 

.  ميل من هنا، لذلك لم يكن هنالك أي من عدم الموافقة على هذا٨٠٠٠مع موقف ما قبل الحرب في بلد خارجي يبعد 
ولم يكن آذلك أيضًا لويشيس ... أن دوغالس ماك أرثر لم يكن مسؤول خدمات خارجيةوأوضح للناس . فاألمر منطقي

 ٤مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع آولن باول، وزير الخارجية األميرآي السابق، . آالي
  .٢٠٠٨فبراير 

 ٤اول، وزير الخارجية األميرآي السابق، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع آولن ب. ١١
  .٢٠٠٨فبراير 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع دوغالس فايث، وآيل وزير الدفاع سابقًا للسياسة، . ١٢
من داخل وزراة الدفاع األميرآية فجر الحرب على : ، وعن دوغالس فايث، الحرب والقرار٢٠٠٨ مارس ٢١

يختلف فرانك ميلر مع النقاش القائل أن سيطرة وزارة الدفاع . ٣٧٤- ٥٠، )٢٠٠٨هاربرآولينز،: يويوركن(االرهاب 
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، الرئيس . على مهمة إعادة البناء آانت باالبهام الذي وصفه بها فايث
  . ٢٠٠٨براير  ف٢٤السابق لمجموعة التوجيه التنفيذية لمجلس األمن القومي، 

 سبتمبر ١، "مستقبل العراق "وزارة الخارجية الجديدة تفصح عن مشروع " أرشيف مجلس األمن القومي، . ١٣
: .  ، على الموقع االآتروني ٢٠٠٦

ht.index/198NSAEBB/NSAEBB/~nsarchiv/edu.gwu.www://http . الدليل الرئاسي لمجلس األمن
للمعلومات عن . ، والدليل غير متوفر للعامة٢٠٠٣ يناير ٢٠" اعادة بناء العراق ما قبل الحرب‘"، ٢٤القومي رقم 

 التي تم الحصول عليها من خالل البنتاغون في ملف تدقيق المفتش العام ٢٤الدليل الرئاسي لمجلس األمن القومي رقم 



 *٣٦٢*  

 ١٨" العقود الممنوحة لسلطة التحالف المؤقتة من قبل قيادة الدفاع للتعاقد في واشنطن" ، بعنوانD-2004-057رقم 
  .٢٠٠٤،١مارس 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع أندرو ناتسيوس، مدير سابق في منح المشاريع . ١٤
  .٢٠٠٦ أبريل ١٧األميرآية، 

 الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع جايمس آندر، القائم بأعمال نائب مدير الوآالة مكتب المفتش العام. ١٥
  .٢٠٠٨ فبراير ١٥األميرآية للتنمية الدولية، 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع فرانك ميلر، رئيس سابق لبرنامج التوجيه التنفيذي . ١٦
  .    ٢٠٠٨راير  فب٤في مجلس األمن القومي، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الميجور راي / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق١٧
  .٢٠٠٦ ديسمبر ٧ايريز، مخطط سابق في القيادة الوسطى، 

ينر، في تر. غوردون وجنرال برنارد ي.  لنظرة شاملة عن آيفية تطور الخطة، يمكن االطالع على مايكل ر١٨
  ) ٢٠٠٦آتب البانثيون، : نيويورك(القصة الداخلية عن اجتياح واحتالل العراق : ٢آوبرا 
 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع الكولونيل المتقاعد فيتزجرالد، رئيس الخطط الحربية ١٩

 ن غوردو. ، وميكيل ر٢٠٠٨ ايار ٣٠، )J5(السابق في القيادة الوسطى 
 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، الرئيس السابق ٢٠

  .٢٠٠٨ مايو ٣٠، J5لمخططات الحرب في القيادة الوسطى 
لرئيس السابق  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، ا٢١

  .٢٠٠٨ مايو ٣٠، J5لمخططات الحرب في القيادة الوسطى 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٢٢

 سبتمبر ١٥-١٤ في المتقاعد جاي غارنر، الرئيس السابق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
ترينر، . جوردن وجنرال برنارد ي. لنظرة شاملة عن المستويات المشمولة، يمكن االطالع على ميكيل ر.  ٢٠٠٥
  .١٠٥- ٩٥صفحات ) ٢٠٠٦آتب البانثيون، : نيويورك(القصة الداخلية عن اجتياح واحتالل العراق : ٢آوبرا 
 مقابلة مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التوجيه  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،٢٣

  .٢٠٠٥ ديسمبر ١٢التنفيذية لمجلس األمن القومي، 
مكتب لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، الرئيس .  24 

  .٢٠٠٨ مايو ٣٠، J5السابق لمخططات الحرب في القيادة الوسطى 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الميجور توماس / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٢٥

  .٢٠٠٣ أغسطس ٢٧فيشر، مخطط سابق في القيادة الوسطى، 
 جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٢٦

 سبتمبر ١٥-١٤المتقاعد جاي غارنر، الرئيس السابق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق في 
، على أن يتم نشر بيان عن مدى تورط اللتونات الجنرال المتقاعد جاي غارنر في مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار ٢٠٠٥

ؤرخ في مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في  من قبل رد، الم٢٠٠٩والمساعدة اإلنسانية خالل 
  .سلطة االئتالف المؤقتة/العراق
 ٢١ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع دوغالس فايث، وآيل وزير الدفاع سابقًا للسياسة، ٢٧

  . ٢٠٠٨مارس 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت آولونيل /اق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العر٢٨

 .٢٠٠٧ أآتوبر ١٩آوجاك، المساعدات العسكرية لمجلس األمن القومي، . جفري س
 مارس ٢٠" أخبار موجزة عن وزير الخارجية رامسفيلد والجنرال مايرز"  البنتاغون، الوصف االخباري، ٢٩

٢٠٠٣. 
ة إعمار العراق مقابلة مع ويندي تشامبرلين، المساعدة السابقة لمدير الوآالة  مكتب المفتش العام الخاص إلعاد٣٠

 .٢٠٠٧ ابريل ١٨األميرآية للتنمية الدولية، مكتب الشرق األقصى، 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣١

 مارس ٣٠نر، الرئيس السابق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، المتقاعد جاي غار
٢٠٠٤. 

  



 *٣٦٣*  

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣٢ 
سلطة االئتالف المؤقتة، /عدة اإلنسانية في العراقالمتقاعد، جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمسا

ويؤآد فايث أن غارنر آان . يؤآد دوغالس فايث أن قام مكتبه بتوفير الموجز خطيًا وشفهيًا لغارنر. ٢٠٠٤ مارس ٣٠
دوغالس فايث، وآيل وزير الدفاع للسياسة سابقًا، . من المفترض أن يكون له علم عن المكتب الخاص للتخطيط

 .٢٠٠٩ يناير ٧مدونة عن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مالحظات 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق. ٣٣

سلطة االئتالف المؤقتة، /راقالمتقاعد، جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في الع
  .٢٠٠٤ مارس ٣٠
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣٤

سلطة االئتالف المؤقتة، /المتقاعد، جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
  . ٢٠٠٤ مارس ٣٠
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مؤرخ الكولولنيل /مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق. ٣٥

سلطة االئتالف المؤقتة، /المتقاعد بول هيوجز، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
دعم ” سلطة االئتالف المؤقتة، /اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، ومؤرخ مكتب إعادة ٢٠٠٤ مارس ٣٠

  . ٢٠٠٣ مارس ٢٨التعهد لمؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، في العملية الهيكلية، 
راق لمنح مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مغ آريستوفر ميليغان، نائب مدير الع. ٣٦

  .٢٠٠٦ فبراير ٩المشاريع، 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣٧

سلطة االئتالف المؤقتة، /المتقاعد، جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
  .٢٠٠٤ مارس ٣٠
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣٨

سلطة االئتالف المؤقتة، /المتقاعد، جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
تذآر فقط الخالف على الشؤون المدنية رآيزة دوغالس فايث، وآيل دوغالس فايث يس. ٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤من 

  .  ٢٠٠٩ يناير ٨وزير الدفاع للسياسة، تعليقات مدونة عن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
لم تكن آما أذآر أن المشكلة مع اللفتنانت جنرال غارنر، . " الوزير رامسفيلد يصف هذه المحادثة بطريقة مختلفة٣٩

ما إذا يتوجب على  الدفاع أن يوظف آل موقع في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق،بل توظيف 
بعض من االفراد الذين ال يرتئي البيت األبيض فيهم الكفاءة الالزمة للعمل في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة 

 نوفمبر ٥ التي دونها وزير الدفاع السابق، دونالد رامسفيلد، في آما جاء في بعض المالحظات" اإلنسانية في العراق
٢٠٠٨.  
 قامت ويندي تشامبرلين، المساعدة السابقة لمدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، في اآتوبر باستدعاء لوك ٤٠

آبر بعثة، من التقاعد، حين علمت المدير السابق لبعثات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في األردن، التي تعتبر ثاني أ
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  مع ويندي تشامبرلين، المساعدة . أنه يتحدث  اللغة العربية

  .  ٢٠٠٧ ابريل ١٨السابقة لمدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، مكتب الشرق االدنى، 
سلطة االئتالف المؤقتة مقابلة مع اللفتنانت جنرال /اعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمس٤١

  .٢٠٠٤ مارس ٣٠المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق 
 خياره الثاني ديفيد فكان. لم يكن المرشح األول لدى فايث مؤهال للخدمة.  لم يكن موبس الخيار األول لدى فايث٤٢

آان . آاي، تم تعيينه من قبل مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، ولكنه استقال بعد يومين من التعيين
من المفترض ان يقوم آاي بالنهاية بقيادة قوات االستطالع العراقية، وهي مجموعة آانت مهمتها التنقيب عن أسلحة 

بالرغم من ان وبس خدم وآالة التحكم والتجريد من األسلحة في الجيش األميرآي في . ة الحربالدمار الشامل في نهاي
الثمانينات، إال أن معظم خبرته المهنية آانت آمحامي متخصص بالشرآات والشؤون التجارية في روسيا وغرب 

مار والمساعدة اإلنسانية في من مكتب إعادة اإلع." السيرة الذاتية لمايكل موبس" وآالة فوآس لالخبار . أوروبا
 .  ٢٠٠٣ ابريل ٢٣العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٣
  .٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الكولونيل توماس / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق.٤٤
  .٢٠٠٣ يونيو ١٩، C3بلتازار، مسؤول العمليات  في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق



 *٣٦٤*  

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٥
  .  ٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع جورج ف ورد، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٦ 
  .٢٠٠٦ يونيو ٢٩السابق للمكون البشري في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، الرئيس 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع بريغادير جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٧
  .٢٠٠٣ يونيو ٢٣، ٤ستيفن هاوآنز، قائد سابق، قوات جيش االئتالف 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الميجور توماس / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٨
  .٢٠٠٣ أغسطس ٢٧فيشر، المخطط السابق لدى القيادة الوسطى، 

   
دير جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع بريغا/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٩

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة . ٢٠٠٣ يونيو ٢٣، ٤ستيفن هاوآنز، قائد سابق، قوات جيش االئتالف 
  .  ٢٠٠٧ ابريل ١٣ ، ٥إعمار العراق مع  البريغادير جنرال مايك جونز، مدير سابق لشؤون الشرق األوسط االئتالف 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع بريغادير جنرال /نية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسا٥٠
  .٢٠٠٣ يونيو ٢٣، ٤ستيفن هاوآنز، قائد سابق، قوات جيش االئتالف 

سلطة االئتالف المؤقتة، مع وآيل وزير الدفاع / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥١
 . ٢٠٠٤ ديسمبر ١٧للسياسة، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع بريغادير جنرال / مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ٥٢
  . ٢٠٠٣ يونيو ٢٣، ٤ستيفن هاوآنز، قائد سابق، قوات جيش االئتالف 

ئيس الخطط  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، ر٥٣
  .٢٠٠٨ مايو ٣٠، ٥الحربية السابق في القيادة الوسطى ائتالف 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، رئيس الخطط ٥٤
 .٢٠٠٨ مايو ٣٠، ٥الحربية السابق في القيادة الوسطى ائتالف 

م الخاص إلعادة إعمار العراق مع بريغادير جنرال مايك جونز، مدير سابق لشؤون  مقابلة مكتب المفتش العا٥٥
البند أآس من القانون األميرآي يلزم رؤساء األرآان المشترآة بتقديم . ٢٠٠٧ ابريل ١٣ ، ٥الشرق األوسط االئتالف 
فير الدعم لرؤساء األرآان ويقوم طاقم أآبر من الطاقم العامل لدى وزير الدفاع بتو. المشورة العسكرية للرئيس

هذه المستويات المختلفة من التخطيط، أي طاقم األرآان المشترآة في واشنطن وقادة الميدان والطاقم . المشترآة
ويقول بعض المحللين أن فترة رامسفيلد أربكت هذا . المدني في مكتب وزير الدفاع، آلهم متعاونون على األقل نظريًا

يونيو /مايو (٣، رقم ٨٦مجلة فورين أفيرز " بوش والجنراالت"مايكل ديش، . لمتعاونالنظام المدني العسكري ا
. العالقات مع األرآان المشترآة خالل فترتي آانت  آانت مهنية. "في حين يختلف رامسفيلد مع هذا الوصف). ٢٠٠٧

 مالحظات دونالد رامسفيلد  آما جاء في" وهكذا آانت واجباتهم، اذا قدموا للرئيس ولي النصائح البناءة والمفيدة
وجاء في مالحظات رامسفيلد أن رئيس هيئة . ٢٠٠٨ نوفمبر ٥لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

ريتشارد مايرز : يمكن االطالع على. األرآان ريتشارد مايرز وريتشارد آوهن آتبا مقاال ردا فيه على مقال ديش
  ) .٢٠٠٧أآتوبر /سبتمبر (٥ رقم ٨٦فورين أفيرز " عسكريةمكان القوات ال: "ريتشارد آوهن 

سلطة االئتالف المؤقتة، مع بريغادير جنرال /مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق. ٥٦
  . ٢٠٠٣ يونيو ٢٣، ٤ستيفن هاوآنز، قائد سابق، قوات جيش التحالف 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة ٥٧
  . ٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

للفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع ا/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥٨
  .  ٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥٩
 .    ٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤إلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة ا

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  مع الكولونيل المتقاعد مايكل فيتزجيرالد، رئيس الخطط ٦٠
 .٢٠٠٨ مايو ٣٠، ٥الحربية السابق في القيادة الوسطى 

ة إعمار العراق  مع الجنرال المتقاعد آولن باول، وزير الخارجية  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعاد٦١
 . ٢٠٠٨ فبراير ٤السابق، 



 *٣٦٥*  

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ، مقابلة مع روب غيرسون، مستشار سابق لمدير الوآالة . ٦٢
سلطة /اعدة اإلنسانية في العراق، و مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمس٢٠٠٧ يناير ١٦األميرآية للتنمية الدولية، 

االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال رونالد ادمز، نائب مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في 
  .٢٠٠٦ سبتمبر ٢٩العراق سابقًا، 

ا، مبرزا القضايا  أرسل ميليغان مذآرة لليفتنانت جنرال المتقاعد غارنر يلخص فيها التطور في أحد عشر قطاع٦٣ 
آريستوفر ميليغان، من مجموعة اعادة البناء والمساعدة البشرية، في مذآرة رفعها . المتبقية التخاذه اجراءات بشأنها

وضع التحضيرات " لليفتنانت جنرال جاي غارنر، مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق بعنوان
  .٢٠٠٣ يناير ٢٦في " رية العادة البناء والمساعدة البش

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع توماس ويلوك، الرئيس السابق لمجموعة متعاقدة مع ٦٤
  .٢٠٠٦ يناير ٥الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، إنترناشيونال ريسورسز غروب ، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /عراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في ال٦٥
يستخدم المهندسون معادلة برنولي . ٢٠٠٦ اآتوبر ٣٠المتقاعد آارل ستروك، القائد السابق العام لـ يو أس سي إيه، 
 . لوصف العالقة بين ضغط الجو والسرعة في ديناميات السوائل

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /سانية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلن٦٦
 .٢٠٠٤ مارس، ٣٠جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

روبرت سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الكولونيل / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٦٧
 . ٢٠٠٣ يونيو ١٥آاستيلو، رئيس اللوجستيات في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

دوغالس فايث الوآيل السابق لوزير الدفاع للسياسة، مالحظات مكتوبة .  دوغالس فايث يختلف مع هذا الوصف٦٨
 .  ٢٠٠٩ يناير ٧لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

التخطيط المتعمد والمتطور لما قبل الصراع في العراق، مكتب تخطيط السياسة والتحليل، "  ديتون ماآسويل، ٦٩
  ٩، ٢٠٠٤ يوليو ٢٣دراسة غير منشورة، " اندماج السلطة االئتالفية، من منظور الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

تحليل " ادارة أميرآية للمرحلة االنتقالية للمدنيين:  قدراتيةشؤون سياسية ملحة واحتياجات"  ليونارد هاولي ، ٧٠
  .٢٠٠٣ مارس ١٠اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ليونارد هاولي، نائب مساعد وزير الخارجية لحفظ ٧١
  .٢٠٠٨ فبراير ١٢السالم، 

يناير " دروس في إدارة رأس المال البشري: اعادة بناء العراق"الخاص إلعادة إعمار العراق  مكتب المفتش العام ٧٢
٩-٧، ٢٠٠٦. 
 الزام الواليات المتحدة باتخاذ أو عدم اتخاذ اجراءات حسب العقد، ١: ان النشاطات الحكومية المتأصلة تشمل٧٣

، وتطوير االقتصاد والسياسة، والحيازة، واألمالك،  تحديد، وحماية٢السياسة، والقوانين والصالحيات واألمر، وإال، 
أو ما يؤثر على الحياة ٣أو أي مصالح أخرى، عسكريَا أو دبلوماسيًا، إجراءات قضائية مدنية جنائية، ادارة تعهدات، 

ص أو انتهاك السيطرة المطلقة على المقتنيات، واستخدام أو التخل٤بشكل ملحوظ، والحرية، أو الملكية واألشخاص، 
، بما يتضمن تقرير السياسات واجراءات التحصيل، )عامة أو خاصة، ملموسة أو غير ملموسة(من ممتلكات أميرآية 

منشور مكتب اإلدارة والميزانية في البيت . والتحكم، باألموال المعتمدة أو غيرها من األموال الفدرالية األخرى
 ٧٫٥وقوانين االستمالك الفدرالية جزء :  ٢٠٠٣يو  ما٢٩" أداء النشاط التجاري): "مراجع (A-76األبيض،  

: على الموقع" وظائف الحكومة المتأصلة"
html.5_%207Subpart/html/current/far/gov.acquisition.www://http.   
،  "دروس في إدارة رأس المال البشري: اعادة بناء العراق" عادة إعمار العراق  مكتب المفتش العام الخاص إل٧٤

  .١٠، ٢٠٠٦يناير 
  .٢١٣٫٣١٩٩ سي أف آر، رقم ٥ من القانون األميرآي ٣١٦١، ٥ النص المستعمل آان القسم ٧٥
ظيف البشري في التو"سلطة االئتالف المؤقتة، /  مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٧٦

مرفق رسالة من الري هناور، المساعد الخاص لمكتب إعادة " مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
تنمية القدرات البشرية " اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، إلى غريتشن أندرسون، مكتب وآيل وزير الدفاع، 

  .٢٠٠٣ ابريل ١٨" نسانية في العراقفي مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإل
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الكولونيل توماس / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٧٧

  .٢٠٠٣ يونيو ١٠بالتازار، مسؤول العمليات في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق 



 *٣٦٦*  

 عن الوضع العام لتحضيرات ٢٠٠٣ مارس ٢٠و ٣ فبراير و ٢٨ى مالحظات للسجل في  نقل الجنرال غارنر أمل٧٨
. مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق واجتماعه مع آوندوليزا رايس والرئيس بوش واألمم المتحدة

ب المفتش العام الخاص سلطة االئتالف المؤقتة، لمكت/مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
إلعادة إعمار العراق مقابالت مع اللفتنانت جنرال جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة 

 .٢٠٠٥ سبتمبر ١٥-١٤اإلنسانية في العراق، 
ة في العراق، مقابلة مع اللفتنانت جنرال جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنساني. ٧٩
  .٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤
 ٥مقابلة مع اللفتنانت جنرال جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، . ٨٠

 .٢٠٠٦أبريل، 
في . للحضور، غير مؤرخ" روك دريل" مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق آان يحتفظ بجدول ٨١
اء العمليات العسكرية في البلدان األخرى، ينضم مسؤولون من بلدان التحالف األخرى عادة إلى طاقم مكتب القيادة إثن

 .  بوظائف مختلفة
:  لم ترسل المكاتب السياسية العسكرية ومكتب شؤون الشرق األدنى آبار مسؤولييها القائمين على ملفات العراق٨٢

ملخص : مؤتمر االستعداد والتخطيط بين الوآاالت"نسانية في العراق مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإل
  .٢٠٠٣ فبراير ٢٢- ٢١"وتحليل،

التخطيط المتعمد والتطور لما قبل الصراع في العراق، مكتب تخطيط السياسة والتحليل، سلطة " ديتون ماآسويل، ٨٣
، ٢٤-٢٣، ٢٠٠٤ يوليو ٢٣طوط غير منشور، مخ" االئتالف المؤقتة، من منظور الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

ملخص : مؤتمر االستعداد والتخطيط بين الوآاالت"مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 
  .٢٠٠٣ فبراير ٢٢- ٢١"وتحليل،

ص ملخ: مؤتمر االستعداد والتخطيط بين الوآاالت"مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، . ٨٤
  .٢٠٠٣ فبراير ٢٢- ٢١"وتحليل،

ملخص : مؤتمر االستعداد والتخطيط بين الوآاالت" مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، ٨٥
  .٢٠٠٣ فبراير ٢٢- ٢١"وتحليل،

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع جورج وارد، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٨٦
  .٢٠٠٦ يونيو ٢٩لرئيس السابق للمكون االنساني في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، ا

ملخص : مؤتمر االستعداد والتخطيط بين الوآاالت" مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، ٨٧
  .٢٠٠٣ فبراير ٢٢- ٢١"وتحليل،

ملخص : مؤتمر االستعداد والتخطيط بين الوآاالت"نسانية في العراق،  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإل٨٨
  .٢٠٠٣ فبراير ٢٢- ٢١"وتحليل،

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع روس ويري، المدير السابق لمكتب الوآالة األميرآية ٨٩
  .٢٠٠٦ ابريل ٥للتنمية الدولية للشؤون العراقية، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب٩٠
  .  ٢٠٠٤ مارس ٣٠المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

 مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية  اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، مقابلة الحقة لمالحظات٩١
ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ومؤرخ , ٢٠٠٣ مارس ١٠سلطة االئتالف المؤقتة، /في العراق

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي /مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
  .غارنر
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٩٢

  .٢٠٠٦ اآتوبر ٣٠المتقاعد، آارل ستروك، القائد السابق العام لـ يو أس سي إيه، 
ادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية  اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، مقابلة الحقة لمالحظات مؤرخ مكتب إع٩٣

، ومقابالت مكتب المفتش العام ومكتب مؤرخ مكتب إعادة ٢٠٠٣ مارس، ٣سلطة االئتالف المؤقتة، /في العراق
  .  اإلعمار مع اللفتنانت غارنر

ط  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لمجموعة التخطي٩٤
القصة : ٢ومايكل غوردون والجنرال برنارد تراينور، آوبرا , ٢٠٠٥ ديسمبر ١٢التوجيهي لمجلس األمن القومي، 
  .٦٣- ١٦٠صفحات ) ٢٠٠٦بانثيون بوآس، (الداخلية الجتياح واحتالل العراق 
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ير الدفاع  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع دوغالس فايث، الوآيل السابق لوز٩٥
من داخل البنتاغون في فجر الحرب على : ودوغالس فايث، في الحرب والقرار. ٢٠٠٨ مارس ٢١للسياسة، 
  .١١- ٤٠٢) ٢٠٠٨هاربر آولينز، : نيويورك(االرهاب 

اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، مالحظات الحقة لمقابلة غارنر مع مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة . ٩٦
  .  ٢٠٠٣ مارس ١٠سلطة االئتالف المؤقتة، /انية في العراقاإلنس
 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع الجنرال المتقاعد آولن باول، وزير الخارجية ٩٧

 ، مقابلة مع اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار٢٠٠٨ فبراير ٤السابق، 
  .  ٢٠٠٤ مارس ٣٠والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٩٨
 سبتمبر ١٥- ١٤المتقاعد جاي غارنر، الرئيس السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق في 

٢٠٠٥.  
المرشح األفضل في "اليجاد " التحليل والعملية السليمة" يؤآد دوغالس فايث أن رامسفيلد آان يريد أن يؤسس ٩٩

من داخل : الحرب والقرار"، أنظر دوغالس فايث، في "الواليات المتحدة، ال األفضل في الحكومة األميرآية
   .٣٨٧) ٢٠٠٨ينز، هاربر آول: نيويورك" (البنتاغون في فجر الحرب على االرهاب

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق١٠٠
   .  ٢٠٠٤ مارس ٣٠المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /لمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار وا١٠١
   .  ٢٠٠٤ مارس ٣٠المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

تة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤق/مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق ١٠٢
 .  ٢٠٠٤ مارس ٣٠المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، 

 
  ٤الفصل 

  
ل   .١ ع الكولوني راق م ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف ة مكت د(مقابل وز، ) المتقاع ول هي ب

سلطة االئتالف المؤقتة، مكتب السياسة     /مار والمساعدات اإلنسانية  المدير السابق لمكتب إعادة اإلع    
  .٢٠٠٧مايو، / أيار٢اإلستراتيجية، 

انية        .٢ ؤرخ مع اللفتنانت            / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ة لم تالف المؤقت سلطة االئ
ار والمساعدات            ) المتقاعد(جنرال   ادة اإلعم انية،   جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إع -١٤اإلنس

 .٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول١٥
انية         .٣ ار والمساعدات اإلنس ة،    /غوردون رود، المؤرخ في مكتب إعادة اإلعم تالف المؤقت لطة االئ س

انية     اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع وظفي مكت ة لم ارات اللغوي ن المه ة م ع قائم ام بتجمي . ق
ي مكتب           محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العر        اق مع غوردون رود، المؤرخ ف

 .٢٠٠٧سلطة االئتالف المؤقتة، صيف عام /إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية
انية         .٤ ل          / مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ع الكولوني ة م تالف المؤقت سلطة االئ

ا       ي مكتب إع ار والمساعدات   روبرت دي آوستيللو، اإلبن، رئيس اإلمدادات اللوجيستية ف دة اإلعم
 . ٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٥اإلنسانية، 

ل   .٥ ع الكولوني راق م ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف ة مكت د(مقابل وز، ) المتقاع ول هي ب
سلطة االئتالف المؤقتة، مكتب السياسة     /المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية      

  .٢٠٠٧يو، ما/ أيار٢اإلستراتيجية، 
انية         .٦ ل          / مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ع الكولوني ة م تالف المؤقت سلطة االئ

ار والمساعدات          ادة اإلعم ي مكتب إع روبرت دي آوستيللو، اإلبن، رئيس اإلمدادات اللوجيستية ف
ادة          ٢٠٠٣يونيو،  / حزيران ١٥اإلنسانية،   راق    ؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلع ار الع إعم

رال      / ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية  ة مع اللفتنانت جن تالف المؤقت سلطة االئ
انية،               ) المتقاعد( ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم دير السابق لمكتب إع  تشرين   ٢٧جاي غارنر، الم

 .٢٠٠٨أآتوبر، /األول
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را  .٧ ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف ة مكت ل مقابل ع الكولوني د(ق م وز، ) المتقاع ول هي ب
سلطة االئتالف المؤقتة، مكتب السياسة     /المدير السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية      

  .٢٠٠٧مايو، / أيار٢اإلستراتيجية، 
راق،     .٨ ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف راق "مكت ار الع ادة إعم د : إع ي التعاق دروس ف

 .٢١، ٢٠٠٦يوليو /موزت" والمشتريات،
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات             .٩

تيفن إم         / اإلنسانية ل س د لمكتب        . سلطة االئتالف المؤقتة مع اللفتنانت آولوني وت، مسؤول التعاق إلي
ة   إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية آجزء من بعثة خدمات إدار    ة التابع ة التعاقد للحاالت الطارئ

 .٢٠٠٣يوليو، / تموز١٢، DCMAلـ 
ل          .١٠ اطع              . يبقى هناك سؤال ما بشأن الغرض من هذا التموي ان مخصصًا بشكل ق ه آ بعض إن ول ال يق

ي           لموظفي ومترجمي مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية؛ ويقول مراقب الحسابات العام ف
. سلطة االئتالف المؤقتة إن الغرض آان أآثر شمولية    / عدات اإلنسانية مكتب إعادة اإلعمار والمسا   

 ).٢٠٠٤يناير /آانون الثاني (إير فورس آومبترولر"  من الجبهة،–تمويل القتال "غاري ماينور، 
ات     / آذار ١٩مارس بتوقيت العراق، وفي آخر ليلة       / آذار ٢٠بدأت الحرب في     .١١ مارس بتوقيت الوالي

 .ريخ الحدث بالتوقيت المحلي لهذا التقريرواسُتخِدم تا. المتحدة
انية        .١٢ ؤرخ مع اللفتنانت            / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس ة لم تالف المؤقت سلطة االئ

انية،                  ) المتقاعد(جنرال   ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم دير مكتب إع  ٢٩رونالد إي آدمز، نائب م
 .٢٠٠٦سبتمبر، /أيلول

تش ا .١٣ ب المف ة مكت رال  مقابل ت جن ع اللفتنان راق م ار الع ادة إعم ام الخاص إلع د(لع اي ) المتقاع ج
انية،    اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع ابق لمكت دير الس ارنر، الم ان٥غ ل، / نيس . ٢٠٠٦إبري

ورا بنسهل وآخرين،                      ة، أنظر ن ترآة الرابع ق المهمات المش للحصول على جدول زمني لحل فري
دام  د ص ر  : بع ل الح ا قب يط م راق تخط تالل الع ا  (ب واح ا، آاليفورني انتا مونيك د،  : س رآة ران ش

٥٢-٥١، )٢٠٠٨. 
راق                 "دايتون ماآسويل،    .١٤ ي الع د الصراع وتطوره ف ا بع رة م دروس لفت مكتب السياسة    : تخطيط م

ة،                     ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ة نظر الوآال تالف المشترآة، وجه ل، سلطة االئ " والتخطيط والتحلي
 .٢٤-٢٣، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٢٣مخطوطة غير منشورة، 

داً                .١٥ ميًا أب . لم يعطها قادة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية مصداقية، ولم يتم إصدارها رس
انية            ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ع اللفتنانت          / مقابلة مؤرخ مكتب إع ة م تالف المؤقت لطة االئ س

انية،          آدمز، نائب مدير مكت    . رونالد إي ) المتقاعد(جنرال   ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم  ٢٩ب إع
 .٢٠٠٦سبتمبر، /أيلول

راق                 "دايتون ماآسويل،    .١٦ ي الع د الصراع وتطوره ف ا بع رة م دروس لفت ة    : تخطيط م مكتب السياس
ة،                     ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ة نظر الوآال تالف المشترآة، وجه ل، سلطة االئ " والتخطيط والتحلي

 .٢٤-٢٣، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٢٣مخطوطة غير منشورة، 
جاي غارنر، مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، مذآرة         ) المتقاعد(اللفتنانت جنرال    .١٧

اعد الخاص  اوير، المس ا بواسطة الري هان م تمريره فيلد، ت د رمس دفاع دونال ر ال ى وزي ة إل مقدَّم
 .٢٠٠٣ مارس،/ آذار٢١لمدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، 

د الحرب، ومرشحو                "مكتب وزير الدفاع،     .١٨ ا بع ي عراق م السياسة، والحكم والعالقات الخارجية ف
 .٢٠٠٣مارس، / آذار٢٥، "الوزارة

دفاع،       ) المتقاعد(الجنرال   .١٩ ر ال فيلد، وزي آولن باول، وزير الخارجية، مذآرة مقدَّمة إلى دونالد رمس
 .٢٠٠٣مارس، / آذار٢٦بال عنوان، 

راق،         "آالة األمريكية للتنمية الدولية،     بيان صحفي للو   .٢٠ ى الع ة إل " إمدادات إغاثة غذائية وغير غذائي
 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان١٠

ة                    .٢١ ة للتنمي ة األمريكي ان، الوآال لون م مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع س
أغسطس؛ / آب ١٠قالية،  عضو فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث في مكتب المبادرات اإلنت        / الدولية

 .٤، ٢٠٠٤مايو /أيار" عام في العراق،"والوآالة األمريكية للتنمية الدولية، 
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تم   .٢٢ ى توضيح لتك انية، وللحصول عل ات اإلنس ز العملي ية عن مرآ ات أساس ى معلوم للحصول عل
همة م: تنسيق الشؤون اإلنسانية للعراق   "المنظمات غير الحكومية، أنظر المنظمة الدولية لالجئين،        

ه    . ٢٠٠٣إبريل، / نيسان ٩" لألمم المتحدة،  ى أن ال إل ى مرآز      : "يشير المق ادهم عل د اعتم ى عن حت
ع                        ق م اط الوثي ة هي أن االرتب االت اإلغاث ة نظر معظم وآ العلميات اإلنسانية للوصول، فإن وجه

به                 تهم للش ي صلب مهم . ةالقوات المسلحة للدولة المحاربة يعمل على تعريض الحياد الذي يكمن ف
رة               ى أساس السياسات؛ إن فك وتوفر وآاالت اإلغاثة معونات إنسانية على أساس الحاجة وليس عل

ول  "استخدام المعونات بشكل إستراتيجي لكسب    وب والعق ع اإلنساني     " القل ى المجتم ة عل . هي لعن
د  ومع ذلك، ففي حين أن المبادئ المعتنَقة من ِقبل معظم منظمات اإلغاثة قد تبدو بأنها توصي            بالبع

 ."عن مرآز العمليات اإلنسانية، فإنه يبدو أن البراغماتية قد تطلبت االرتباط
راق                 "دايتون ماآسويل،    .٢٣ ي الع د الصراع وتطوره ف ا بع رة م دروس لفت مكتب السياسة    : تخطيط م

ة،                     ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ة نظر الوآال تالف المشترآة، وجه ل، سلطة االئ " والتخطيط والتحلي
 .١٨، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٢٣ير منشورة، مخطوطة غ

ة                  .٢٤ ة التابع وارد الدولي اولي الم مقابلة المعهد األمريكي للسالم مع توماس ويلوك، رئيس مجموعة مق
 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٨للوآالة األمريكية للتنمية الدولية، 

انية        .٢٥ ة     / مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنس تالف المؤقت لطة االئ ادير   س ع البريغ  م
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٣جنرال ستيفن هوآينز، القائد السابق لقوة المهمات المشترآة الرابعة، 

يس                          .٢٦ بيك، نائب رئ روس س ع ب راق م ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ، DAIمقابلة مكتب المف
 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني٢، DAIوستيف آونولي، مدير ترتيب المهمات، 

راق                 "ن ماآسويل،   دايتو .٢٧ ي الع د الصراع وتطوره ف ا بع رة م دروس لفت مكتب السياسة    : تخطيط م
ة،                     ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ة نظر الوآال تالف المشترآة، وجه ل، سلطة االئ " والتخطيط والتحلي

 .٤٠، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٢٣مخطوطة غير منشورة، 
ة،    .٢٨ وات األمريكي طى للق ادة الوس م  "القي ق دع وم فري ات،مفه ر؛  " المحافظ رض للتقري رائح ع ش

الة       ة، رس وات األمريكي طى للق ادة الوس ابق للقي ط الس ر، المخط اس فيش ل توم ت آولوني واللفتنان
راق،          ار الع ادة إعم اص إلع ام الخ تش الع ب المف ى مكت ي إل د اإللكترون رين ٢٠بالبري  تش

 .٢٠٠٨أآتوبر، /األول
دة   "آريستوفر ميليغان،    .٢٩ ر،      " عراق ديمقراطي،   من أجل     : الحكم من القاع  ٢شرائح عرض للتقري

 .١٤، ١١، ٢٠٠٣إبريل، /نيسان
ة         "آريستوفر ميليغان،   . جون ويج وتي   .٣٠ ة المحلي م والحكوم ر نظام الحك تراتيجية من أجل      : تغيي اس

 .٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني" عراق مستقر، مع دروس من إندونيسيا،
ار ال  .٣١ ادى إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف ة مكت دير  مقابل ب م ان، نائ توفر ميليغ ع آريس راق م ع

الحكم "، وآرستوفر ميليغان، ،     ٢٠٠٧مارس،  / آذار ٢٧ العراق،   -الوآالة األمريكية للتنمية الدولية   
 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان٢شرائح عرض للتقرير، " من أجل عراق ديمقراطي،: من القاعدة

انية            .٣٢ ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم ل / مقابلة مؤرخ مكتب إع ع اللفتنانت         س ة م تالف المؤقت طة االئ
انية،              ) المتقاعد(جنرال   ار والمساعدات اإلنس ادة اإلعم -١٤جاي غارنر، المدير السابق لمكتب إع

 .٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول١٥
د               .٣٣ الري هاناوير، المساعد الخاص لمدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، رسالة بالبري

ام   (ندرسون، مكتب وآيل وزارة الدفاع      اإللكتروني إلى غريتشين أ    اد  "،  )مراقب الحسابات الع ازدي
 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان١٨" عدد موظفي مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية،

وا         .٣٤ م يكون نهم ل بعض أفراد ذلك الطاقم من الموظفين آان يشتملون على موظفين يوفرون األمن ولك
ار         .  والمساعدات اإلنسانية  معينين خصيصًا لمكتب إعادة اإلعمار     ادة اإلعم مقابلة مؤرخ مكتب إع

تيفن إم         / والمساعدات اإلنسانية  ل س ع اللفتنانت آولوني ة م تالف المؤقت لطة االئ وت، مسؤول   . س إلي
د للحاالت           ة خدمات إدارة التعاق التعاقد لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية آجزء من بعث

ـ      و،  / تموز ١٢ ،DCMAالطارئة التابعة ل وظفين      ٢٠٠٣يولي ة الم ذآرة هيئ ات وم دير للعملي ؛ وم
دفاع  ل وزارة ال ى وآي ام(إل ابات الع ب الحس ان"، )مراق ي ديرن ن جيم ئلة م ادة -أس بب الزي ا س  م

وظفي  ي م ة ف انية؟ [الهائل اعدات اإلنس ار والمس ادة اإلعم ب إع د ]" مكت الة بالبري ق لرس ملح
ا  اوير، المس ن الري هان ي م اعدات  اإللكترون ار والمس ادة اإلعم ب إع دير مكت اص لم عد الخ
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دفاع     ل وزارة ال ام   (اإلنسانية، إلى غريتشين أندرسون، مكتب وآي ابات الع اد  "، )مراقب الحس ازدي
 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان١٨" موظفي مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية،

ى المساعد الخاص لنائب         زخم، وآيل وزارة الدفاع ومراقب الحسابات العام،        . دوف إس  .٣٥ مذآرة إل
ار                      "وزير الدفاع،    ادة اإلعم ي مكتب إع وظفين ف دد الم د لع رد عن سؤالكم حول المستوى المتزاي

 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان١٤" والمساعدات اإلنسانية،
ى            .٣٦ الغ تصل إل الغ              ٥يمكن إلثنين أن يكتبوها بمب ودًا بمب ين دوالر؛ ويمكن أن يكتب اآلخر عق  مالي

راق    "مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،        . ليون دوالر تصل إلى م   ار الع : إعادة إعم
تريات،     و   /تموز " دروس في التعاقد والمش ام الخاص           ٢١،  ٢٠٠٦يولي تش الع ة مكتب المف ؛ ومقابل

ة    / إلعادة إعمار العراق ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية         سلطة االئتالف المؤقت
ع اللف تيفن إم  م ل س ت آولوني اعدات       . تنان ار والمس ادة اإلعم ب إع د لمكت ؤول التعاق وت، مس إلي

ـ       ة ل ة التابع االت الطارئ د للح دمات إدارة التعاق ة خ ن بعث زء م انية آج  ١٢، DCMAاإلنس
 .٢٠٠٣يوليو، /تموز

دات مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساع            .٣٧
تيفن إم         / اإلنسانية ل س د لمكتب        . سلطة االئتالف المؤقتة مع اللفتنانت آولوني وت، مسؤول التعاق إلي

ة       ة التابع إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية آجزء من بعثة خدمات إدارة التعاقد للحاالت الطارئ
 .٢٠٠٣يوليو، / تموز١٢، DCMAلـ 
 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان٢٣، ننايتالي" مشروع العراق،"إيه بي سي نيوز،  .٣٨
ومي،   .٣٩ ن الق ارة األم س، مستش دوليزا راي دآتورة آون ادة  "ال اقش إع س تن دوليزا راي دآتورة آون ال

 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان٤إعمار العراق، بيان صحفي صادر عن البيت األبيض، 
ومي،   .٤٠ ن الق ارة األم س، مستش دوليزا راي دآتورة آون اقش إع "ال س تن دوليزا راي دآتورة آون ادة ال

 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان٤إعمار العراق، بيان صحفي صادر عن البيت األبيض، 
  الفصل الخامس

  
ن خدمات الصحافة م" العراق األمن ال يزال المشكلة األآثر جدية فيما يخص القوات العسكرية في" آاثلين رم ١

سلطة االئتالف /نسانية في العراق، ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإل٢٠٠٣ مايو ١٣العسكرية االميرآية، 
  .٢٠٠٤ يونيو ١٢المؤقتة، مقابلة مع مايكل آلي، آولونيل في الجيش االسترالي، 

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع سينان النجار، مدير عام سابق في الوزارة العراقية، ٢
  .٢٠٠٦ نوفمبر ٣٠
لرؤية النسخة المترجمة يمكن االطالع  . ٢٠٠٣ يوليو ١٢حياة اللندنية، بتاريخ  مذآرة صدام نشرت في صحيفة ال٣

وثيقة بغاية السرية من المخابرات  " ٥٣٨على مؤسسة الشرق األوسط للبحوث، سلسلة االرسال الخاصة رقم 
  ٢٠٠٣ يوليو ١٧" بعنوان خطة عمل خالل سقوط النظام. ٢٠٠٣ يناير ٢٣العراقية بتاريخ 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الكولونيل جلين /ب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكت٤
 يوليو ١٧سلطة االئتالف المؤقتة /آولنز، مدير التسهيالت في  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق

٢٠٠٣.  
بلة مع بربرا لويس، آبيرة المستشارين االولى في بنك  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقا٥

  .٢٠٠٧الرافدين، صيف 
 روبن رافل، المستشار االول السابق في وزارة التجارة، من مراسلة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٦

  .٢٠٠٧ ابريل ١١العراق، 
  .٢٠٠٨ يونيو ٢٥" لمنتخب في المنطقة العالميةتحديث تسجيل ا: ورقة حقيقية" لجنة االنتخابات العليا المستقلة، ٧
 لوصف عن الحياة اليومية في العراق خالل األسابيع ما قبل االجتياح، يمكن االطالع على آتاب من تأليف انطوني ٨

  )٢٠٠٥هنري هولت، : نيويورك(ما قبل : الشعب العراقي في ظالل حرب أميرآا، الجزء األول: شديد، اقتراب الليل
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الجنرال ستيفن /كتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ م٩

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٣، ٤هاوآنز، قائد سابق، قوات جيش االئتالف 
  .٢٠٠٣ ابريل ٤" القوات البرية تقصف المطار "CNN عن محطة ١٠
القصة الداخلية : ٢تراينور، في آوبرا . رال برنارد ي لالطالع على خطط الحرب، آتاب مايكل غوردون والجن١١

  )٢٠٠٦بانثيون بوآس، : نيويورك(الجتياح واحتالل العراق
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-٦٧،٩٦، )٢٠٠٥هنري هولت، : نيويورك(الشعب العراقي في ظالل حرب أميرآا:  انتوني شديد، اقتراب الليل١٢
٩٧.  
 العادية، في آتاب مايكل غوردون والجنرال برنارد  لتصوير أمثل عن التضارب بين قوات التحالف والقوات غير١٣
  )٢٠٠٦بانثوين بوآس، : نيويورك(القصة الداخلية الجتياح واحتالل العراق: ٢تراينور، في آوبرا . ي
) ٢٠٠٧نوفمبر وديسمبر . (٦ رقم ٨٦هل هناك مستقبل للمكافحة؟ الشؤون الخارجية : عملة العالم:  آولن آحل١٤

تصميم رامسفيلد للحرب المنتقدة في ساحة "  تحت اطالق النار: أمة في الحرب" شانكر وبرنارد وينورب وتوم
  .المعرآة

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع اللفتنانت جنرال المتقاعد جاي غارنر، المدير السابق  ١٥
  .٢٠٠٦ ابريل ١لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية، 

  .٢٠٠٤ مايو ٤، " عام في العراق " وآالة األميرآية للتنمية الدوليةال ١٦
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللواء الجنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق١٧

 والمساعدة اإلنسانية ، مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار٢٠٠٤ يناير ٢، ٣٥٤دافيد بالآليدج، قائد لواء الشؤون المدنية رقم 
مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع مايك جوفولير، نائب المدير السابق ل/في العراق
فريق " المساعدة للعراق "، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ٢٠٠٣ أغسطس ١٠المنطقة الجنوبية، /اإلنسانية

  .٢٠٠٣ مارس ٢٧ "  مساعدة أم قصر، وتقليل الجهدمساعدات اإلغاثة للكوارث، ل
فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث، لمساعدة أم قصر، وتقليل "  مساعدة العراق "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  ١٨

 مرآزه االردن بعبور حدود العنبر "  فرق مساعدات اإلغاثة للكوارثوقام فريق من. ٢٠٠٣ مارس٢٧ "  الجهد
فريق مساعدات اإلغاثة : مساعدات العراق"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية . بة الوضع في غرب العراقلمراق

 . ٢٠٠٣ ابريل ٢٦ "للكوارث ، في تقييم الرتبة
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الكولونيل تشابي / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق١٩

  .٢٠٠٣ يوليو ٣٠ ِفَرق اإلسناد الهندسي المتقدمة، يمارش، عضو ق
ِفَرق اإلسناد الهندسي المتقدمة بإغالق سد آهرمائي، آان يؤثر  في المرحلة األولى من اجتياح العراق، ساعدت ٢٠

رات آما أمنت ِفَرق اإلسناد الهندسي المتقدمة الجسور فوق نهر الف. في عمليات قسم المشاة الثالث، في حالة سقوطها
آما مكنت المجموعات الهندسية من االعتماد .  التي تنتظر العبورM-1التي آان من الممكن أن تكون داعم لمعدات 

بشكل آبير على الصور المنقولة في مرآز العودة في اميرآا، حيث آان المهندسون الذين تحدثوا الفارسية والعربية 
لتحكم ما خلق مستويات جديدة من الهندسة مدرآة تمامًا لطبيعة قادرين على ترجمة الصور البيانية وعالمات لوحة ا

َرق اإلسناد الهندسي المتقدمة وفي الوقت الذي تم فيه تلبية االحتياجات القتالية، اتيحت الفرصة أمام ِف. ساحة المعرآة
ت العادة حفظ النفط العراقي وعمل مع فرق القوا. لالنتقال لمرحلة تقييم البنية التحتية النفطية، والكهربائية، والمائية

ن رئيسان مجهزان بالكامل من ِفَرق اإلسناد الهندسي المتقدمة، باالضافة إلى وحدات آبيرة ومكثفة من اطاقم
في الوقت الذي آان هناك فيه حاجة إلى القوة، قامت ِفَرق اإلسناد الهندسي المتقدمة في وقت الحق . المهندسين

ومع نهاية مايو تم ادخال ثمانية عشر طاقما الى البالد للعمل لصالح . باء العراقيبتأسيس قوات العادة حفظ الكهر
  .اتفاقية بين وآالة التدقيق في الجيش األميرآي و سالح الهندسة في الجيش األميرآي

ة في  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع وليام فريتز، نائب المساعد في العمليات لسالح الهندس
 . ٢٠٠٦ مارس ١ الرئيس، والمفاهيم، والخطط، والدآتاتورية، ، فرعG-3الجيش األميرآي 

. ٢٠٠٢سالح الهندسة في الجيش األميرآي وفريق تقييم البنية التحتية التقييم في خريف   أآمل مرآز عمليات ٢١
المفتش العام الخاص . اريوهات بليون دوالر لهذه السين٣٥وقدر مبلغ . بحيث دونت تقديرات لثالث سيناريوهات

، G-3إلعادة إعمار العراق مقابلة مع وليام فريتز، نائب المساعد في العمليات لسالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  . ٢٠٠٦ مارس ١ الرئيس، والمفاهيم، والخطط، والعقيدة، فرع

    
 ئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرالسلطة اال/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٢٢

  ).٢٠٠٤ ابريل ٢٢(مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية –المتقاعد جاي غارنر 
وقام باقي . ٢٠٠٣ مارس ٢٧فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث، في ام قصر بعد  بقي فقط رجالن من وحدات ٢٣

 مساعدة العراق "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، . ٢٠٠٣ ابريل ٥- ٢الفريق برحلة عمليات متابعة من الكويت من 
  ٢٠٠٣ مارس٧ "  فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث، لمساعدة أم قصر، وتقليل الجهد"

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع بوب جرسوني، المستشار السابق  ٢٤
  .٢٠٠٧ يناير١٦لدولية، لمدير الوآالة األميرآية للتنمية ا
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سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق ٢٥
  ).٢٠٠٤ ابريل ٢٢(مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية –جاي غارنر ) المتقاعد(

 ١٧مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية – أندرو ناتسيوس ابلة معالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مق ٢٦
  .٢٠٠٦ابريل 

  
 مكتب إعادة اإلعمار  وفريق مساعدات اإلغاثة للكوارث في رسالة من وزير الدفاع، رامسفيلد عن العالقة مع ٢٧

  بين مساعدات اإلغاثة للكوارثإذا حصلت خالفات ال يمكن حلها"والمساعدات اإلنسانية، إلى وزير الخارجية، باول، 
 . " ففي النهاية تعود الحلول لنا.. مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةو
  

 مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات وفي وقت الحق من هذا اليوم، آتب باول في رسالة أخرى إلى بخصوص اختيار
ولذلك .  بما ان لك قائمتك الخاصة من المرشحين للمناصبمن الممكن أن ال تتقبل هؤالء األفراد،" اإلنسانية، يدعي 

من رسالة آولن باول وزير الخارجية، الى دونالد رامسفيلد ." قمنا بتجميد التوظيفات إلى أن نتوصل التفاق على هذه
قلل إذا آنت توافق على هذا األسلوب المنطقي، فيمكن ان ن"وجاء في رد رامسفيلد، . ٢٠٠٣ مارس ٢٦وزير الدفاع، 
  " من خالفاتنا

    
 ٣١" فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث"وزير الدفاع، دونالد رامسفيلد، في رسالته إلى آولن باول، وزير الخارجية

  .٢٠٠٣مارس 
جنرال  سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٢٨

 ).٢٠٠٤ ابريل ٢٢(مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية –غارنر جاي ) المتقاعد(
فريق مساعدات اإلغاثة للكوارث، لمساعدة أم قصر، " المساعدة للعراق "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  ٢٩

  .٢٠٠٣ مارس٧ "  وتقليل الجهد
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع مايك جوفولير، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣٠

  . أغسطس١٠المنطقة الجنوبية، /مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةنائب المدير السابق ل
ابريل "  آالرك والعميد الجنرال مكريستال - موجز اخباري عن وزارة الدفاع" موجز اخباري عن وزارة الدفاع ٣١

٢٠٠٣. 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال /ادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إع٣٢

 .٢٠٠٥ ١٥-١٤مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية –جاي غارنر ) المتقاعد(
مع اللواء الجنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٣٣

 . ٢٠٠٤ يناير ٢، ٣٥٤دافيد بالليدج، قائد لواء الشؤون المدنية رقم 
زيارات االدارة المؤقتة  "CNN للحسابات المعاصرة عن زيارات ام القصر والتطورات هناك، يمكن رؤية ٣٤

  .٢٠٠٣ ابريل ١٢" للعراق
وزارة الدفاع ، الوزير رامسفيلد والجنرال موجز اخباري من "  وصف اخباري عن  وزارة الدفاع االخباري ٣٥

"  من داخل فشل إعادة االعمار ما قبل الحرب: ودافيد فيليبس،  آتاب خسارة العراق: ٢٠٠٣ ابريل ٧" مايرز،
 .٨، )٢٠٠٥الكتب االساسية، : نيويورك(

) ٢٠٠٥ي هولت، هنر: نيويورك(الشعب العراقي في ظالل حرب أميرآا :  انطوني شديد، آتاب، اقتراب الليل٣٦
 .٣٨٠-٣٧٨صفحات 

 البرية العناصرقيادة  قائد– اللفتنانت جنرال ديفيد ماآكيرنان المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع ٣٧
   .٢٠٠٦ ديسمبر ٥للقوات المشترآة، 

 البرية العناصرقيادة  قائد– ناناللفتنانت جنرال ديفيد ماآكير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع ٣٨
 .٢٠٠٦ ديسمبر ٥للقوات المشترآة، 

 .٢٠٠٣ سبتمبر ١١ خدمات التنبؤ الحكومية، مقابلة مع ليث قبة، شرآة  فرونتالين، ٣٩
.  

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٠
 نائب مدير العمليات، سلطة االئتالف المؤقتة؛ الجنرال القائد ورئيس المهندسين، سالح الهندسة في –روك آارل ست

  .٢٠٠٦ أآتوبر ٣٠الجيش األميرآي
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 ترتكز الشبكة العسكرية المستخدمة من قبل دول جيوش الناتو على نظام مرآاتور العرضي التنسيقي العالمي، ٤١
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دستن فليكس، مسؤول في لواء ةمقابل. ليس طوليا ولكن عرضيًا

 .٢٠٠٥ ديسمبر ٢١، فرع آافاري األول، ٥الشؤون المدنية رقم 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اللفتنانت جنرال / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٢

 .٢٠٠٥ ١٥- ١٤(ير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية مد–جاي غارنر ) المتقاعد(
الكولونيل : ٢٠٠٨ مايو ٢٢المخطط السابق لدى القيادة المرآزية، / المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٤٣

 .٢٠٠٨ مايو ٣٠، )J5(المتقاعد مايكيل فيتزجيرالد، رئيس الخطط الحربية سابقًا في القيادة المرآزية 
اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع /ؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق م٤٤

 ٢٠٠٥ ١٥-١٤مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) المتقاعد(
اللفتنانت جنرال ة، مقابلة مع سلطة االئتالف المؤقت/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٥

 ٢٠٠٥ ١٥- ١٤(مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) المتقاعد(
 اللوتنت جنرال يستذآر أن الكولونيل البريطاني  آولن بواغ قد أخبره عن موقعين لتسكين مكتب اعادة االعمار ٤٦

وبوجود الصحافة في الفندق مما جعل جارنر يفكر . وريفندق رشيد أو القصر الجمه: والمساعدات االنسانية
 .بالمخاطر االمنية  لبناء افقي، فقد اختار الموقع في القصر

 المفتش العام الخاص إلعادة سلطة االئتالف المؤقتة و/مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) اعدالمتق(اللفتنانت جنرال ، مقابلة مع إعمار العراق

 .٢٠٠٨ اآتوبر ٢٧
اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٧

 ٢٠٠٥ ١٥-١٤مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) المتقاعد(
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع جلين آولنز، مدير / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٨

 . ٢٠٠٣سلطة االئتالف المؤقتة، يوليو /التسهيالت في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
مكتب التخطيط، والتحليل و وسلطة االتالف " اقوضع وتطوير خطط الصراع في العر" دايتون ماآسويل ٤٩

  ١٧-١٠ ٢٠٠٤ يوليو ٢٣وصف ليس للنشر، " الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةومنظور 
فريق التدريب . ٢٠٠٥ مايو ١٥ " فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطةقصة مختصرة عن" ريتشارد ميلر ٥٠

ر يفسر تأسيس الفريق ومنظمات امنية عراقية اخرى، على مستوى الفصل الثاني عش. للمساعدة المدنية للشرطة
  .الشرطة والعسكر

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع تيموثي آارني، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥١
  .٢٠٠٣ يونيو ١٢مستشاراول لوزارة الصناعة والمعادن، 

اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع /المساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار و٥٢
  ٢٠٠٥ ١٥-١٤مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) المتقاعد(

  .٢٠٠٦ نوفمبر، ٢ مقابلة مع بروس سبايك،  نائب الرئيس السباق لمؤسسة خيارات التطوير، ٥٣
سلطة االئتالف المؤقتة،  آريستوفر سبير، المستشار /دة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق  مؤرخ مكتب إعا٥٤

 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع ، و٢٠٠٣ يوليو ١٥األول لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
 ٢٢س الديوان السابق لوزارة الصحة، جايمس هافمان، المستشار األول لوزارة الصحة، وروبرت جوودوين، رئي

  .٢٠٠٥ديسمبر 
سلطة االئتالف المؤقتة،  آريستوفر سبير، المستشار /  مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥٥

  .٢٠٠٣ يوليو ١٥األول لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
ر مع بربارا لويس، المستشارة األولى السابقة لبنك الرافدين، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في حوا  ٥٦

 . ٢٠٠٧صيف 
 ١١المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في مقابلة مع سمير سميدعي، السفير العراقي للواليات المتحدة،  ٥٧

 .٢٠٠٨مارس 
لمؤقتة، مقابلة مع العميد دونالد سلطة االئتالف ا/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥٨

 . ٢٠٠٣ يوليو ١٤آامبل، المستشار األول لوزارة العدل، 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع العميد لين براون، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥٩

 .  ٢٠٠٤ يونيو ٢٢مستشار وزارة الرياضة والشباب، 
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اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع /ة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إعاد٦٠
 .٢٩٩٥ سبتمبر ١٥-١٤مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) المتقاعد(

ابلة مع جاري فوغلر، سلطة االئتالف المؤقتة، مق/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٦١
 .  ٢٠٠٣ يونيو ١٨المستشار األول لوزارة النفط، 

: ٢٠٠٣ يونيو ٣" الخطة االستراتيجية العادة حفظ البنية التحتية النفطية،" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  ٦٢
ة مع جاري فوغلر، سلطة االئتالف المؤقتة، مقابل/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراقو

  .٢٠٠٣ يونيو ١٨المستشار األول لوزارة النفط، 
  .٢٠٠٣ يونيو ٣" الخطة االستراتيجية العادة حفظ البنية التحتية النفطية،" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  ٦٣
المفتش العام كتب سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة م/ مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٦٤

الخاص إلعادة إعمار العراق في مقابلة مع ستيفن براونينغ، مستشار القوات الجيش إلعادة تأهيل قطاع النفط العراقي 
   .٢٠٠٦ ابريل ٢٦ و٢٠٠٣ يونيو ٢١، 
، ٢٠٠٣ يونيو ٢٤" الجماعات الدينية في العراق: ورقة معلومات" قسم مذآرة الجيش في فرق جيش االئتالف، ٦٥
٥. 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع جاري فوغلر، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٦٦

 .٢٠٠٣ يونيو ١٨المستشار األول لوزارة النفط، 
.  ٢٠٠٣ يونيو ١٢ بير جالبريث، جامعة الدفاع الوطني، في شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية لمجلس الشيوخ، ٦٧
بول .  بليون دوالر١٢الفتراض بخصوص النهب الجاري بين المسؤولين في سلطة االئتالف المؤقتة قدر ب عن ا

  بريمر، جايمس دوبنز، ودافيد جمبرت ، 
  .٤٦، ٢٠٠٨ أغسطس ٢٣في نجاة " قرارات سلطة االئتالف، : االيام االولى في العراق" 
لفريق اللواء ديفيد توهن، آتاب الجيش االميرآي في عملية  الفريق المتقاعد جريغمري فنتنونت، والفريق دغن، ا٦٨

 )٢٠٠٥فورت الفنورث، مرآز دراسات مستفادة للجيش، (تحرير العراق 
يتوجب على وزارة العدل أن تطبق : عملية تحرير العراق"، ٤٤٤-٠٧ تقرير من مكتب المحاسبة الحكومية ٦٩

تخزين التحصينات المنصوص عليها في االتفاقات من أجل الدروس المستفادة فيما يخص الحاجة إلى أمن مواقع 
 . ٢٠٠٧ مارس ٥و١" ,التخطيط المستقبلي للعمليات

، ١٦جدول حقائق رقم "  مساعدات إنساينة ومساعدات إعادة البناء- العراق" الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٧٠
  .٢٠٠٣،٣ لبريل ٢١، ٢٠٠٣للسنة المالية 

وصوت رامسفيلد ايضا الزاحة القسم الثالث من المشاة عن المسرح، حين . ألولى عن الطريقعادت فرقة الخيالة ا
  . مانعًا المنفعة عن أي آتيبة- وصول القسم المسلح االول بقيادة الجنرال ريكاردو سانشيز

) ٢٠٠٨هاربر آولينز، :نيويورك(قصة الجندي : في آتاب الجنرال ريكاردو سانشيز، األآثر حكمة في المعرآة
: القصة الداخلية الجتياح واحتالل العراق، توماس ريكسك: ٢مايكل غوردون والجنرال برنارد تراينور، آويرا

،  و مؤرخ مكتب إعادة )٢٠٠٦مجموعة بنغوين، : نيويورك(اامغامرات االميرآية العسكرية في العراق : الفشل
قتة، مقابلة مع الفريق جون اجوجوليا، المخطط السابق سلطة االئتالف المؤ/اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق

 .٢٠٠٦ سبتمبر ٢٢لدى القيادة المرآزية، 
  

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الفريق جون / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٧١
  ..٢٠٠٦ سبتمبر ٢٢اجوجوليا، المخطط السابق لدى القيادة المرآزية، 

 ، الرئيس جاي غارنر) المتقاعد( اللفتنانت جنرال  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع  ٧٢
  .٢٠٠٦ ابريل ١السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية، 

 .٢٠٠٣ ابريل ١٦، ٢٠٠٣، قرار اجراءات الطوارئ المدادات المياه، ١١-١٠٨ ٧٣
  .٢٠٠٣ ابريل ١٦" رسالة الحرية للشعب العراقي"س،  الجنرال تومي فرانك٧٤
 ٢٧: دروس في التعهدات والمشتريات: اعادة بناء العراق" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٧٥

 .٢٠٠٦يوليو 
ار لالطالع على آشف عن مؤتمر الناصرية واالحداث السياسية األولى، يمكن رؤية دوغالس فايث في آتابه ، القر

، وآينيث آاتزمان، في )٢٠٠٨هاربنكولنز، : نيويورك(من داخل البنتاغون في فجر الحرب على االرهاب : والحرب
   ،RL31339تقرير خدمات الكونغرس لالبحاث 

 .٢٣- ٢٢، ٢٠٠٤ يناير ٧"الجهود االميرآة في تغيير النظام وما قبل حكم صدام، : العراق " 
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  .٢٠٠٣ ابريل ١٦" إلى العراقعودة قيادة آي شيا " بي بي سي، ٧٧
 ، مقابلة مع الفريق الجنرال المتقاعد، القائد الجنرال السابق في  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  مكتب٧٨

 .٢٠٠٨ مايو ١٣سالح الهندسة في الجيش االميرآي، 
 ٤٦٣.، )١٩٩٥الفرد آنوف، : نيويرك(حياة آولن باول :  آارن دييونغ، في آتاب الجندي ٧٩
 ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مكتب٨٠

مدير مكتب إعادة اإلعمار – جاي غارنر) المتقاعد(اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع /العراق
  ).٢٠٠٤ ابريل ٢٢(والمساعدة اإلنسانية 

قطعة عن اساسيات عمل مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة : يمكن رؤية. لفة عن هذه القائمة موجودة تكرارات مخت٨١
 .غير مؤرخة، وقطعة أخرى غير مؤرخة بنفس العنوان. ٢٠٠٣ يونيو ١٥اآملت في " اإلنسانية 

جاري فوغلر، سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٨٢
 .٢٠٠٣ يونيو ١٨المستشار األول لوزارة النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع الفريق اللواء / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٨٣
 . ٢٠٠٣ أغسطس ١٢، ٤- جوزف مورغان، رئيس االعمال الحكومية لقوات جيش االئتالف 

, ب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق، بعد فترة قصيرة من وصوله إلى بغداد ترك مايكل موبس  مكت٨٤
من حوار مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق مع جوردن رد، مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة 

  . ٢٠٠٧سلطة االئتالف المؤقتة، صيف /اإلنسانية في العراق
قة بين العراقيين والجيش آانت عالقة تعاون، في حين آان التنسيق بين مكتب إعادة اإلعمار  أشار غارنر أن العال٨٥

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمكتب. والمساعدة اإلنسانية في العراق وواشنطن آانت تشوبها المشاآل
اللفتنانت جنرال  المؤقتة، مقابلة مع سلطة االئتالف/ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق

 ).٢٠٠٨ اآتوبر ٢٧(مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية – جاي غارنر) المتقاعد(
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع دوغالس فايث، وآيل وزير الدفاع السابق للسياسة،  مكتب٨٦
من داخل البنتاغون في فجر الحرب على االرهاب : به، القرار والحربدوغالس فايث في آتا، و٢٠٠٨ مارس ٢١

 .٤٢١،)٢٠٠٨هاربنكولنز، : نيويورك(
  .٢٠٠٣ ابريل ١٦" رسالة الحرية للشعب العراقي"  الجنرال تومي فرانكس، ٨٧
سقبل ، عامي في العراق، الصراع لبناء م٣ للحساب الخاص لبريمر واختياره الخاص، يمكن رؤية بول بريمر ٨٨

 )٢٠٠٦سايمون وشستر، : نيويورك(اآلمال 
، ليمكنه من ٢٠٠٣ يوليو ١ ويشير جارنر أنه طلب من رامسفيلد أن يأخذ بعين االعتبار تأخير وصول بريمر إلى ٨٩

 ومؤرخ مكتب إعادة  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمكتب. فرفض ذلك رامسفيلد. التحضير لالنتقال
– جاي غارنر) المتقاعد(اللفتنانت جنرال سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع /عدة اإلنسانية في العراقاإلعمار والمسا

 ). ٢٠٠٨ اآتوبر ٢٧(مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية
سابق  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع السفير زلماي خليلزاد، المبعوث الرئاسي ال مكتب٩٠

 .٢٠٠٨ مارس ١٩لتحرير العراق، 
  

   آثار االجتياح- الخدمات األساسية
، ووزارة الدفاع، تحديث الوضع العراقي، ٢٠٠٧أغسطس " الدليل االحصائي،: العراق"  صندوق النقد العالمي، ٩١
  .٢٠٠٣ أغسطس ٢٨

ميرآية في مواقع االحتالل بريمر ينقل ترآيزه إلى االقتصاد العراقي الجديد، التطورات األ" سكوت ويلسون، 
الوآالة األميرآية للتنمية الحظت . ٢٠٠٣ مايو ٢٧صحيفة واشنطن بوست، " االميرآية الرئيسة إلعادة حفظ النظام، 

الوآالة األميرآية . من الخطوط الهاتفية آانت معطلة والخدمات الخلوية عملت في البصرة فقط% ٩٥الدولية أن 
  راق، مساعدة الع: للتنمية الدولية

   .٢٠٠٣ ابريل ١٧" مؤتمر المنطمات الغير حكومية لما قبل العطاء" 
تعهدات "، التحالف العراقي لعد الخسائر، ٢٠٠٨تحديث سبتمبر " أموات العراق شهريَا: " حساب االئتالف العراقي

زوج من والية خطر يالحق المتعهدين في العراق، "، اريانا يونجنغ شا، ٢٠٠٨حدث في يوليو " التحالف العراقي
، عد االموات في ٢٠٠٣ نوفمبر ١٤من صحيفة واشنطن بوست، " تنيسي قتال بالرغم من اجراءات أخذ الحذر

، قرار االعتمادات ٧- ١٠٨:  أغسطس ٢٤تم التحديث في " تم توثيق ضحايا أموات العنف" صفوف العراقيين، 
  .  ٢٠٠٣ فبراير ٢٠، ٢٠٠٣الموحدة للسنة المالية 
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 .٢٠٠٣ ابريل ١٦" ، وألغراض أخرى٢٠٠٣ار اعتماد حالة الطوارئ المدادات المياه للسنة لمالية  قر١١- ١٠٨و 
، أثرت بشكل آبير على قوات األمن حينما تم حل الجيوش واهمال أصحاب ٢و١ من سلطة االئتالف أوامر رقم ٩٢

قوات االمن العراقي شملت الشرطة األرقام الموجودة في . لم يكن ثمة جيش عراقي في ما قبل الحرب. الوالء لصدام
وسلطة االئتالف : ٢٠٠٣ مايو ١٦" ضد حزب البعث في المجتمع العراقي" ١أمر سلطة االئتالف رقم . العراقية

 . ٢٠٠٦ مايو ١٦" انحالل الهيئات"" ٢األمر رقم 
 في وزارة العمل وعد  لم يعرف الرقم الصحيح ألموات المتعهدين المدنيين ويشمل فقط العدد الذي سجل في تقرير٩٣

 ٍ  .األمر الذي يقلل من مجموع عدد االموات المدنيين. خسائر التحالف العراقي
  .٢٠٠٧أغسطس " الدليل االحصائي: العراق"  صندوق النقد العالمي، ٩٤
  .٢٠٠٣ أآتوبر ٢٣" رؤية حرة لمستقبل العراق"  سلطة االئتالف ٩٥
  .١٤، ٢٠٠٣ أغسطس ٢٨ وزارة الدفاع، تحديث الوضع في العراق، ٩٦

  
 الفصل السادس

الثالث، سنتي في بول بريمر .  إل غير مؤرخ،) بول بريمر. لإالسفير : سيرة ذاتية( سلطة االئتالف المؤقتة، ١
  .،عن الُكتاب٥-٣) ٢٠٠٦سيمون و سشستر،: نيو يورك( العراق، الصراع لبناء مستقبل من االمل

سيمون و : نيو يورك.(  عدم الكفاءة االميرآية حربا بال نهايةآيف خلقت:  بيتر غالبريث، نهاية العراق٢
  ١١٨،  ) ٢٠٠٧سشستر،

) ٢٠٠٦سيمون و سشستر،: نيو يورك( الثالث، سنتي في العراق، الصراع لبناء مستقبل من االملبول بريمر .  إل .٣
،٦ 
سيمون و :  يوركنيو( الثالث، سنتي في العراق، الصراع لبناء مستقبل من االملبول بريمر .  إل ٤

  ١٢- ١١،)٢٠٠٦سشستر،
آولن باول وزير الخارجية ) المتقاعد(الجنرال  ابلة مع المفتش العام الخاص المتقاعد إلعادة إعمار العراق،مق ٥

  ٤،٢٠٠٨السابق، فبراير 
 ٢٠٠٩ يناير،٧لمفتش العام الخاص المتقاعد،  وزير الدفاع، مالحظات مدونة ل– دونالد رمسفيلد ٦
 ٢٠٠٣ مايو ٦في من البيت االبيض، اسماء المبعوثين الحاليين للعراق،  بيان صح٧
  . مندوب الرئيس للعراقبول بريمر،. ل إ وزير الدفاع، مذآرة ل–دونالد رمسفيلد  ٨

  ٢٠٠٣ مايو،١٣تصميم اداري لسلطة االتالف، 
سيمون و : و يوركني( الثالث، عامي في العراق، الصراع لبناء مستقبل من االملبول بريمر .  إل . ٩

 ١٢)٢٠٠٦سشستر،
  . مندوب الرئيس للعراقبول بريمر،. ل إ وزير الدفاع، مذآرة ل–دونالد رمسفيلد  ١٠

  ٢٠٠٣ مايو،١٣تصميم اداري لسلطة االتالف، 
 من اتفاقية هوغ لعام ٤٢ المتعلقة باالحتالالت، بند -  و اتفاقية جنيف ١٩٠٧ قوانين هوغ لعام - قانونان عالميان١١

تعتبرب االراضي محتلة عندما تكون خاضعة فعليا للجيش المعادي، االحتالل يمتد فقط على (  ينص على ١٩٠٧
 المتعارف عليه، اتفاقيات جنيف االربع لعام ٢وفقا للبند ) االراضي التي أنشأ عليها سلطة مماثلة و يمكن ان ُتمارس

ت العالمية، و تنطبق ايضا في الحاالت التي لم يواجه  تنطبق على االراضي التي احُتلت خالل فترة االعتداءا١٩٤٩
 .فيها االحتالل مقاومة مسلحة

 ٢٠٠٣ مايو ،١٦)سلطة االئتالف المؤقتة( ،١ سلطة االئتالف المؤقتة قرار رقم ١٢
 ٢٠٠٣ مايو،١٦، ١ سلطة االئتالف المؤقتة قرار رقم ١٣
  .٢٠٠٨ ابريل، ٢٨) عامةالسلطة العراقية المؤقتة للنظرة ال( مكتب وزير الدفاع،١٤
 ٢٠٠٨ ابريل، ٢٨) السلطة العراقية المؤقتة للنظرة العامة( مكتب وزير الدفاع،١٥
  ٢٠٠٣ مايو،١٥ وآيل وزير الدفاع للسياسة ، شهادة امام بيت االسكان للعالقات العالمية، –دوغالس فايث  ١٦
لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار مدونة لمدير سلطة االئتالف السابق، مالحظات – الثالثبول بريمر . لإ ١٧

  ٢٠٠٨ ديسيمبر، ١٩العراق، 
لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار مدير سلطة االئتالف السابق، مالحظات مدونة ل– الثالثبول بريمر . ل إ١٨

 ٢٠٠٨ ديسيمبر، ١٩العراق، 
) ٢٠٠٨هاربر آولينز: و يوركني( قصة جندي : أآثر حكمة في المعرآة–اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز  ١٩
١٦٨ 
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، تعينيه آان لقيادة ٢٠٠٣ مايو ٥ اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز تم ترشيحه للتعيين لمنصب فريق اول في ٢٠
المقرات  . ٢٠٠٣ مايو ٥) العلم واعالنات الضابط العام(الفيلق الخامس في اوروبا، بيان صحفي لوزارة الدفاع 

اصغر و معدة بدقة اآبر من المقار الرئيسية قوات المهمات المشترآة الموحدة لتي تعد قواعد الرئيسية للفيلق االول وا
  .قائد عناصر االرض. للجيش، التي آانت قواعد قوات التحالف

 
قوات المهمات اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز، قائد  مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع  ٢١

 سلطة االئتالف المؤقتة، - ، و مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية٢٠٠٧ أآتوبر٢٦وحدة سابقا، المشترآة الم
 ٢٠٠٨ يناير ٧الثالث، مدير سابق لسلطة االئتالف المؤقتة، بول بريمر . لإمقابلة مؤرخة مع 

سالح لالجنرال القائد سابقا  – ماآكوي. ايتش اللواء وليام مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٢
 .٢٠٠٥ يونيو ٥ فرقة منطقة الخليج –الهندسة في الجيش األميرآي 

 ١٠٥)٢٠٠٧مطبعة جامعة يال ،:  نيو هافن( االنتصار في الحرب، خسارة السالم:  علي علوي، احتالل العراق٢٣
أصل، : االئتالف المؤقتة سلطة ايلين هالشين،. ، و ل٢٠٠٣ مايو ،٢٢، ١٤٨٣ قرار مجلس االمن القومي ٢٤

  ٢٠٠٦ سبتمبر ٢١، تم التحديث ٣٢٣٧٠بحث آونغرس، بحث خدمة . صفات، و سلطات مؤسسية
شارون اوترمان :مليوني عضو. ٢٠٠٣ ابريل ١٦) رسالة الحرية للشعب العراقي(الجنرال تومي فرانكس  ٢٥

 ٢٠٠٥ ابريل،٧ضد حزب البعث، مستشارة العالقات الخارجية، :العراق(
 آبار اعضاء الحزب، آانوا اعضاء القيادة االقليمية، اعضاء فرعيين، اعضاء فروع، و اعضاء مجموعات، ٢٦

 ٢٠٠٣ مايو ١٦، ضد البعثية للشعب العراقي، ١سلطة االئتالف المؤقتة رقم 
 ٢٠٠٣ مايو ١٦ ، ١ سلطة االئتالف المؤقتة رقم  تضم في صفوفها اعضاء برتب بسيطة و عضو نشيط، أمر٢٧
مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، سلطة االئتالف المؤقتة مقابلة مؤرخة مع سكوت آاربنتر، مدير  ٢٨

  .٢٠٠٤ يونيو ١٨حكومة سلطة االئتالف المؤقتة، 
سيمون و : نيو يورك( الثالث، سنتي في العراق، الصراع لبناء مستقبل من االملبول بريمر .  إل ٢٩

 ٤٠،) ٢٠٠٦سشستر،
اللفتنانت جنرال إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، سلطة االئتالف المؤقتة مقابالت مؤرخة مع مكتب  ٣٠

 مدير مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية سابقا، روبين رفاييل، منسق االدارة المدنية، جاي غارنر،) المتقاعد(
فيد ي الجنرال د ، آبير المستشارين في وزارة النفط،ديفيد نومي، آبير المستشارين في وزارة المالية، غراي فولغر

 .ئة الواحدة بعد المالمحمولة جوًالفرقة ل  الجنرال القائد –بيتريوس 
اللفتنانت جنرال مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، سلطة االئتالف المؤقتة مقابالت مؤرخة مع  ٣١

 ٢٠٠٥ سبتمبر ١٥- ١٤مار والمساعدة اإلنسانية سابقا،  مدير مكتب إعادة اإلعجاي غارنر،) المتقاعد(
 يوليو ٢مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع نزار جانابي،مدير عام سابق في وزارة الدفاع،  ٣٢

٢٠٠٨ 
مجلس  رئيس المجموعة القيادية التنفيذية ل– فرانك ميلر مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ٣٣

 ٢٠٠٨ فبراير ٤األمن القومي، 
 ١٨٤) ٢٠٠٨هاربر آولينز: نيو يورك( قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآة–اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز  ٣٤
 ١١مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع سمير صميدعي، سفير العراق في الواليات المتحدة،  ٣٥

 ٢٠٠٨مارس 
 ٢٠٠٣ مايو ٢٥) انشاء مجلس ضد حزب البعث( ٥الئتالف المؤقتة رقم سلطة ا أمر ٣٦

  ١٨٥) ٢٠٠٨هاربر آولينز: نيو يورك( قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآة–اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز 
 ٢٠٠٣ نوفمبر ٤) ١وفد من السلطة تنفيذا المر ضد حزب البفث رقم ( ٧سلطة االئتالف المؤقتة رقم  مذآرة ٣٨
 ٢٠٠٥ ابريل،٧مستشارة العالقات الخارجية، ) ضد حزب البعث: العراق(  شارون اوترمان٣٩
  ٢٠٠٣ مايو ٢٣) قرارات الهيئات( ٢سلطة االئتالف المؤقتة رقم امر  ٤٠
 رئيس المجموعة القيادية التنفيذية لمجلس – فرانك ميلر مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ٤١

  ٢٠٠٨ فبراير ٤قومي، األمن ال
 فبراير ٤ وزير الخارجية –آولن باول ) المتقاعد(الجنرال مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع  ٤٢

٢٠٠٨  
 فبراير ٤ وزير الخارجية –آولن باول ) المتقاعد(الجنرال  مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ٤٣

٢٠٠٨ 
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الثالث، مدير سابق لسلطة االتالف المؤقتة، بول بريمر . لإتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مقابلة المف ٤٤
 ٢٠٠٨ مارس ١٨
مارس ٢١ وآيل وزير الدفاع للسياسة ،– دوغالس فايث مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ٤٥
،٢٠٠٨ 

لطة االئتالف المؤقتة مقابلة مؤرخة مع ميغهان اوسولفيان، حكم  س\مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية ٤٦
  ٢٠٠٣ ديسيمبر ٢٩سلطة االئتالف المؤقتة، عضو فريق، 

 اتقائد قوة المهم–  اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز  مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع٤٧
 ٢٠٠٧ أآتوبر،٢٦المشترآة الموحدة سابقا، 

 البرية العناصرقيادة  قائد– اللفتنانت جنرال ديفيد ماآكيرنان لة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق معمقاب ٤٨
 اللفتنانت جنرال ديفيد مقابلة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع، ٢٠٠٦ ديسيمبر ، ٥للقوات المشترآة، 

  ، ٢٠٠٧ أآتوبر٢٦مشترآة،   البرية للقوات الالعناصرقيادة  قائد–ماآكيرنان 
لفرقة ل الجنرال القائد –فيد بيتريوس ي  الجنرال دمقابلة مؤرخة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع

  .٢٠٠٣ يوليو،٢٨ئة،   الواحدة بعد المالمحمولة جوًا
سيمون و : ركنيو يو( الثالث، سنتي في العراق، الصراع لبناء مستقبل من االملبول بريمر .  إل  ٤٩.

  .٥٥)٢٠٠٦سشستر،
لمفتش العام  المشترآة الموحدة سابقا، مذآرات مدونة للاتقائد قوة المهم– اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز ٥٠

  .٢٠٠٨ أآتوبر،٢٦الخاص إلعادة إعمار العراق، 
التر سلوآومب، آبير  سلطة االئتالف المؤقتة مقابلة مؤرخة مع و\مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية ٥١

  ٢٠٠٣ يوليو،١٠المستشارين لشؤون الدفاع و الشؤون االمنية، 
 ١٥٧)٢٠٠٧صحافة جامعة يال ،:  نيو هافن( االنتصار في الحرب، خسارة السالم:  علي علوي، احتالل العراق٥٢
 ٢٠٠٣ سبتمبر ١١ خدمات التنبؤات الحكومية، مقابلة مع ليث ُآبا، فرونت الين، ٥٣
مدرسة آينيدي لبرنامج )  الجنرال بيتريوس و مدينة الموصل، العراق:رجل الدولة العرضي( ن لوندبيرغآيرست ٥٤

  ٢٠٠٦،٤١القضية الحكومي، 
 –فيد بيتريوس ي  الجنرال د سلطة االئتالف المؤقتة مقابلة مؤرخة مع\ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية٥٥

 .٢٠٠٣ يوليو،٢٨ئة،   الواحدة بعد المًاالمحمولة جولفرقة لالجنرال القائد 
  
  

 الفصل السابع
  
 ٢٠٠٣ ابريل،١٦، ٢٠٠٣، قرار اعتمادات الطوارئ اثناء الحرب للسنة المالية ١٠٨- ١11  ١
عقد على أساس تسليم غير محدود وآمية غير ( آمية  عقود غير محددة \ معظم العقود آانت غير محددة التسليم٢

االميرآية استخدمت عقود على أساس تسليم غير محدود وآمية غير محدودة عندما لم يكن وآاالت الحكومة ) محدودة
حتى تصدر اوامر القوات عند . محددا  بدقة  من خالل العقد آميات المواد او الخدمات التي سيتم الحصول عليها 

  ،  ٢٠٠٨ يوليو ١٢) ددة غير مح- عقود تسليم( ، ١٦٫٥القانون الفدرالي للتّملك، جزء فرعي . توفر التفاصيل
http://www.arnet.gov/far/current/html/Subpart%2016_5. 

html.  
 
  . يشمل هذا التقدير ودائع متراآمة لتمويل عمليات الحكومة العراقية وبرامج اعادة االعمار٣

جزء . ٦٠-٥٩، ٢٠٠٤ المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة ، التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات التحدة، يوليو
مكتب تقرير .  باليين دوالر ، خصص لمشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار٧أصغر من هذه األموال ، ما يقرب من 

  ٢٠٠٥ يوليو ٢) مرآز التمويل وجهود اعادة االعمار: اعادة اعمار العراق (، ٨٧٦- ٠٥المحاسبة الحكومية 
 
توزيع األغذية ) ٢(المياه والمرافق الصحية ) ١: (التشريعات هي  قطاعات اإلنسانية وإعادة البناء التي حددتها ٤

واألشخاص المعرضين للخطر ، دعم جهود اإلغاثة المتصلة بالالجئين و االشخاص المشردين داخليا ) ٣(والتغذية ؛ 
لعمليات العسكرية بما في ذلك تقديم المساعدة لألسر من المدنيين العراقيين االبرياء الذين يعانون من الخسائر نتيجة ل
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) ٨(السياسة االقتصادية و المالية ) ٧(االتصاالت السلكية والالسلكية ؛ ) ٦( الرعاية الصحية ؛ )٥(الكهرباء) ٤(
  الزراعة) ١٢(إزالة األلغام ألغراض إنسانية ) ١١(وسيادة القانون والحكم ) ١٠(النقل ) ٩(والتعليم 

مكتب الخدمات الصحية و . ٢٠٠٣ ابريل،١٦، ٢٠٠٣ للسنة المالية ، قرار اعتمادات الطوارئ اثناء الحرب١٠٨- ١١
  .االنسانية لم يستلم اي تمويل من  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

   ٣٢، ٢٠٠٦يوليو ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق(  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٥ 
 نائب مدير الوآالة األميرآية للتنمية –آريستوفر ميليغان إلعادة إعمار العراق مع المفتش العام الخاص  مقابلة ٦

مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، ومقابلة مؤرخة لسلطة االئتالف المؤقتة مع ، و ٢٠٠٦ فبراير ٩الدولية، 
  .٢٠٠٣س  اغسط١٣ نائب مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، –آريستوفر ميليغان 

 يوليو ٢٩مدير مكتب اإلدارة والموازنة شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ، – جوشوا بولتن ٧
 ٢٠٠٣ مارس ٢٠) مصادرة ومنح بعض الممتلكات العراقية(١٣٢٩٠، و امر تنفيذي ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣ مايو ٢٢، ١٤٨٢ قرار مجلس االمن لالمم المتحدة ٨
 ٢٠٠٣ مايو ٢٢، ١٤٨٢مم المتحدة  قرار مجلس االمن لال٩
الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق، بيان ، ٢٠٠٣ مايو ٢٢، ١٤٨٢ قرار مجلس االمن لالمم المتحدة ١٠

، و الهيئة الدولية االستشارية والرقابية ٢٠٠٣ أآتوبر ٢٤) انشاء الهيئة الدولية االستشارية والرقابية( صحفي 
 .٢٠٠٣ ديسيمبر ٥) اع التنظيمي الذي عقد في مقر األمم المتحدة ،نيو يوركمحضر االجتم(  للعراق
، جدول ٢٠٠٣ نوفمبر ١٩) ٢٠٠٣ نوفمبر ١٩وضع التمويل : النفط مقابل الغذاء (  بيان صحفي لالمم المتحدة ١١

ت المجتمع   ترفع العقوبات عن العراق، تبرعا١٤٨٣حقائق وزارة الخارجية، قرار مجلس االمن لالمم المتحدة 
بتعليق واشنطن بوست  الصحفي ، )   نحن على طريقنا(  ، تيموثي آارني ٢٠٠٣ مايو ٢٢) الدولي لشعب العراق

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٢
  ..٢٠٠٣ يونيو ٧ سلطة االئتالف المؤقتة ، محضر برنامج مراجعة المجلس، ١٢ .

 االئتالف المؤقتة مع جيمس وارليك ، مستشار  مقابلة مؤرخة  لسلطة\مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية ١٣
 .٢٠٠٤ يونيو ١٣برنامج النفط مقابل الغذاء، 

 .٢٠٠٣ يونيو ١٠) صندوق التنمية للعراق ( ، ٢سلطة االئتالف المؤقتة رقم  قرار ١٤
 .٢٠٠٣ يونيو ٢،١٠سلطة االئتالف المؤقتة رقم  قرار ١٥
 .٢٠٠٣ يونيو ١٨) مج مراجعة المجلسبرنا(  ، ٣سلطة االئتالف المؤقتة رقم  قرار ١٦
ترأس مجلس مراجعة . سلطة االئتالف المؤقتة  ماآفيرسون ترك عمله آرئيس جامعة والية ميشيغان ليخدم مع ١٧

 نوفمبر ٩، ) اعادة اطالق االقتصاد في العراق( ديف أوليفر . البرنامج  في اول شهرين ثم سلم الرئاسة الوليفير
٢٠٠٣ .. 
  . ٢٠٠٣ يونيو ١٨، ٣االئتالف المؤقتة رقم سلطة  قرار ١٨
 ، شرآة آي بي ام ٢٠٠٣ يونيو ١٨) ادارة الموارد المالية في العراق(  اعالن لسلطة االئتالف المؤقتة ١٩
 الى ٢٠٠٤ يناير ١في الفترة من : تقرير عن النتائج الواقعية فيما يتعلق بالتوزيعات: صندوق التنمية للعراق ( جي،
 .٢، ٢٠٠٤ أآتوبر ١٤) ٢٠٠٤ يونيو ٢٨
  . ٢٠٠٣ يونيو ١٨، ٣سلطة االئتالف المؤقتة رقم  قرار ٢٠
عقد ومنح اإلجراءات التي تنطبق على الممتلكات العراقية  المشترآة و  (٤ مذآرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم ٢١

  ..٢٠٠٣سطس  اغ١٩) ، مراجعة مجلس البرنامج٣تنفيذ البند رقم : المحدودة وصندوق التنمية للعراق
 ٢٠٠٣ اغسطس ،١٩ ، ٤ مذآرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم ٢٢
الرقابة على األموال المقدمة إلى الوزارات العراقية (، ٠٠٤- ٠٥المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  تدقيق ٢٣

شؤون : مية للعراقصندوق التندليل ( شرآة آي بي ام جي: ١٨، ٢٠٠٥ يناير ٣٠)من خالل عملية الميزانية الوطنية
 ديسيمبر ٣١في الفترة من : مشار اليها تخص الضوابط الداخلية وغيرها من قضايا العمليات خالل تدقيق التمويل

تغطية الفترة منذ انشاء ( ، وتقرير المجلس االستشاري و الرقابة  العالمي للتمويل في العراق، ٢٠٠٤يونيو ) ٢٠٠٣
 ١٤) ٢٠٠٤ يونيو ٢٨، و حتى انحالل سلطة االئتالف المؤقتة منذ ٢٠٠٣ مايو ٢٢صندوق تنمية العراق في 

  .٤. ٢٠٠٤ديسيمبر
، مارتنز آان ) ٢٠٠٥الربع الثاني  ( ٣٧قوات االئتالف الرباعية رقم ) برنامج رد القائد الطارئ (  مارك مارتنز ٢٤

هو تغيير أو تعديل امر مجزأ . لمقالنائب المستشار القانوني لرئيس هيئة االرآان المشترآة في ذلك الوقت آتب هذا ا
 على نظام امر عمليات سابق
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لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الى آونغرس الواليات المتحدة، أآتوبر تقرير ربع السنوي ل ال٢٥
٢٠٠٨،١٦.  

 .٤٨) ٢٠٠٥الربع الثاني ( هيئة االرآان الربعية ) برنامج رد القائد الطارئ (  مارك مارتنز ٢٦
 ٨٨. ٢٠٠٦يوليو ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق( المفتش العام الخاص إلعادة إعمارالعراق  ٢٧
ادارة الموارد البشرية، العاصمة واشنطن، : المفتش العام الخاص إلعادة إعمارالعراق، مؤتمر الدروس المستفادة ٢٨
  ٥٦، ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٠
اعدات اإلنسانية في المذآرة انه آان قد ُادرج من قبل سلطة االئتالف المؤقتة في مكتب إعادة اإلعمار والمس ذآر ٢٩

ذلك الوقت، الوآالة التنفيذية لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية انتقل بسهولة لسلطة االئتالف المؤقتة الى ان 
المفتش العام الخاص إلعادة إعمارالعراق . انحل رسميا مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية في منتصف يونيو

  . ٢٤، ٢٠٠٦يونيو ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق( 
المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق لوآالة المنازل والمجتمعات آمكتب، و عند الحديث عن وآالة  يشير ٣٠

مكتب وآالة . عنداالشارة الى الشخص المسؤول فيها) عاتوآالة المنازل و المجتم( المنزل و المجتمعات آمنظمة و
المنازل و المجتمعات عمل بوصفه منظمة متعاقدة لسلطة االئتالف المؤقتة، و الحقا لسلطة االئتالف المؤقتة  لمكتب 

  .٢٠٠٣ادارة المشاريع، و بعد تأسيس مكتب ادارة المشاريع في خريف 
تمرت وآالة المنازل و المجتمعات بدعم التعهدات لمكتب المشاريع و عندما تم حل سلطة االئتالف المؤقتة، اس

هذا التمييز يشير اليه المفتش العام . التعهدات، الذي اخذ على عاتقه الكثير من مسؤوليات مكتب ادارة المشاريع
   . ١١٩  ،٢٠٠٦يناير ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق( الخاص إلعادة اعمار العراق في   

، ٢٠٠٦يوليو ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق(  المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق ٣١
٥١- ٤٨، ٢٦- ٢٥ .  
- ١٣، ٢٠٠٦يناير ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق(  المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق ٣٢
١٤. 
 ٢٥) ادارة توظيف سلطة االئتالف المؤقتة في بغداد ( ٠٠٢-٠٤لطة االئتالف المؤقتة تدقيق المفتش العام لس ٣٣

 . ٤، ١، ٢٠٠٤يونيو 
 ٢٩، ٢٠٠٦يناير ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق( المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق  ٣٤

  ٢٠٠٨ اوتوبر ٢٨ار العراق، ، و تعليقات وزارة الخارجية للمفتش العام الخاص إلعادة اعم
ادارة الموارد البشرية، العاصمة :  المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق  مؤتمر الدروس المستفادة٣٥

، و مقابلة مؤرخة لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، سلطة االئتالف المؤقتة  ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٠واشنطن،
  .٢٠٠٤ يونيو ٢٥ير شؤون الموظفين في سلطة االئتالف المؤقتة، مع الكولونيل دنيس ديغراف ، مد

 .٢٠٠٤  يناير ١٤) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق( المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق  ٣٦
 دنيس ديغراف  سلطة االئتالف المؤقتة  مع الكولونيل\مقابلة مؤرخة لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية ٣٧

  .٢٠٠٤ يونيو ٢٥، مدير شؤون الموظفين في سلطة االئتالف المؤقتة، 
  .٣، ٢٠٠٤ فبراير ١١) تقرير لوزير الدفاع( وزارة الدفاع  طاقم تقييم الموظفين في ٣٨
 ٢٥) ادارة توظيف سلطة االئتالف المؤقتة في بغداد ( ٠٠٢-٠٤تدقيق المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة  ٣٩

 . ٣، ١، ٢٠٠٤يونيو 
مصدر، امن، حكومة، خدمات اساسية ، : اعادة بناء العراق (  ، ٩٠٢R - ٠٤مكتب المحاسبة الحكومية تقرير ٤٠

من متطلبات  % ٥٥سلطة االئتالف المؤقتة لم تأخذ اآثر من تحليل اخر يقترح ان . ٢٠٠٤،٣٧يونيو ) مسائل الرقابة
تطوير : استقرار و اعادة بناء الموظفين:  توماس سزايانا، و ديانا براين ترنس آيلي، ايلين تنستال،.توظيف الطاقم

  )٢٠٠٨راند ،: سانتا مونيكا، شرآة سي ايه( قدرات الموظفين المدنين في الواليات المتحدة
، ادارة الموارد البشرية، العاصمة واشنطن:  المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق  مؤتمر الدروس المستفادة٤١
 .٧٤- ٧٣، ٢٠٠٥ سبتمبر،٢٠

 
. ١٠،.٢٠٠٦يناير ) دروس في التعاقد والشراء: اعادة اعمار العراق( المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق  ٤٢

 سلطة تعيين خاصة الن معظم الوآاالت الفدرالية لم ٣١٦١تبعا للكولونيل ديغراف ، الحكومة االميرآية اعتمدت على 
سلطة وزير الدفاع بعث برسائل على مستوى نظرائه يطالب بمساعدة طاقم . تكررة للموظفينتجب على  الطلبات الم

  ناشد مجلس ٢٠٠٣  قدم القليل عددا آاف من الموظفين، في نوفمبر ٢٠٠٣االئتالف المؤقتة، لكن في نهاية خريف 
 إعادة اإلعمار والمساعدات مكتب .األمن القومي الوآاالت الفدرالية للمساعدة لكن نداء مماثال لم يكن فعاال



 *٣٨١*  

 مقابلة مؤرخة  لسلطة االئتالف المؤقتة مع  الكولونيل دنيس ديغراف مدير شؤون الموظفين في سلطة \اإلنسانية
 .٢٠٠٤ يونيو، ٢٥االئتالف المؤقتة، 

  .٢٠٠٦،٢١يناير ) ادارة الموارد البشرية: اعادة اعمار العراق( المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق   ٤٣
مصدر، امن، حكومة، خدمات اساسية ، : اعادة بناء العراق (  ، ٩٠٢R - ٠٤مكتب المحاسبة الحكومية تقرير ٤٤

سلطة االئتالف المؤقتة من مكتب الدفاع عدد طاقم الجنود و المدنين تم تأمينه ل. ٢٠٠٤،٣٩يونيو ) مسائل الرقابة
 من ٤٦١او .  موظف مدني١٦٨ جندي و ٢٩٣الدفاع ، أمن مكتب ٢٠٠٤مثال في مارس . يختلف من شهر الخر

 من ٣٨٤و عندما انتهت سلطة االئتالف المؤقتة ، .  على قائمة موظفي سلطة االئتالف المؤقتة١٩٦الواحد، و 
  . طاقم آانوا اما اعضاء في الجيش او مدنيين من وزارة الدفاع١،٠٥٠موظفيها 

سلطة االئتالف المؤقتة  مع الكولونيل دنيس ديغراف ، /  اإلنسانية مقابلة مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات٤٥
 .٢٠٠٤ يونيو ٢٥مدير شؤون الموظفين في سلطة االئتالف المؤقتة، 

 سبتمبر ٢٠) ادارة الموارد البشرية: مؤتمر الدروس المستفادة(المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق   ٤٦
١٣٢، ٢٠٠٥.  
  .٢٠٠٤ سبتمبر، ١٤ األميرآي مع رودني بنت، المدير السابق لمكتب اإلدارة والميزانية، مقابلة معهد السالم. ٤٧
، و ٢٢، ٢٠٠٦يناير ) ادارة الموارد البشرية: اعادة اعمار العراق( المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق   ٤٨

راند : يكا، شرآة سي ايهسانتا مون) ( التخطيط قبل الحرب و احتالل العراق: بعد صدام( نورا بنسهل 
،١١٨،١٨٤)٢٠٠٨. 

 .١٠٠) ٢٠٠٧نيوهيفن، آوناتيكت، جامعة ييل، ) آسب الحرب وخسارة السالم: احتالل العراق"علي عالوي، . ٤٩
  الفصل الثامن

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في مقابلة مع باربرا لويس، المستشارة األولى لبنك الرافدين،  مكتب ١
  .٢٠٠٧صيف 

  
 ٤ جون تيلور، نائب الوزير للموازنة للشؤون العالمية، في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية، ٢

اآتشف طاقم الخزينة أن اللصوص، احبطتهم عدم قدرتهم على اختراق الخزائن، قد فتح قنوات رئيسية . ٢٠٠٣يونيو 
سلطة االئتالف المؤقتة، /اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراقمؤرخ مكتب إعادة .  وسبب فيضان البنك المرآزي

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٣مقابلة مع ديفيد نمي، المستشار األول لوزارة المالية، 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع ديفيد نمي ، /مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق . ٣

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٣الية، المستشار األول لوزارة الم
 . ٢٠٠٧ فبراير ٢٧صحيفة النيويورك تايمز، في تعليق بتاريخ " باليين على بغداد" جون تيلور، ٤
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع ديفيد نمي ، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٣المستشار األول لوزارة المالية، 
 جوزيف  آريستوف، مدير الشؤون الخارجية والتجارة في مكتب المحاسبة الحكومي، ودافي داستونيو مدير ٦

مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة . األسواق المالية واالسثمارات في المجتمع في مكتب المحاسبة الحكومي
 نائب المستشار العام، وزارة الخزينة االميرآية، سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع جورج ولفي،/اإلنسانية في العراق

 .٢٠٠٤ يونيو ١٣
  ".٢٠٠٦ فبراير ٦" تحويالت األموال لسلطة االئتالف" لجنة االسكان على الموقع ومذآرة االصالح الحكومي، ٧
 ٢٠  مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق ، مقابلة مع جورج جد سميث، ملحق الخزينة االميرآية،٨

 .٢٠٠٧أغسطس 
، وتيموثي آارني، ٢٠٠٣ يونيو ٢٢ تيموثي آارني، نحن على طريقنا، من صحيفة واشنطن بوست تعليق بتاريخ ٩

 ١٦مستشار أول لوزارة الصناعة والمعادن، مالحظات مدون من مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، 
  .٢٠٠٨نوفمبر 

  
عادة إعمار العراق، مقابلة مع بربرا لويس، آبير المستشارين في بنك الرافدين،  مكتب المفتش العام الخاص إل١٠

 ٢٠٠٧صيف 
 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع باربرا لويس، آبير المستشارين في بنك الرافدين، ١١

 ٢٠٠٧صيف 



 *٣٨٢*  

 ٤أمام لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية،   جون تيلور، نائب وزير الخزينة للشؤون العالمية، في شهادته ١٢
  .٢٠٠٣يونيو 
  ز٢٠٠٣ نوفمبر ٢٣".اعادة انطالق االقتصاد في العراق"  ديف اوليفر، ١٣
 . ٢٠٠٣ سبتمير ٨" اصالح الرواتب ووضع موظفين الدولة " ٣٠ امر من سلطة االئتالف رقم ١٤
 .٢٠٠٧ فبراير ٦" ويل األموال لسلطة االئتالفتح" لجنة االسكان على الموقع ومذآرة اصالح الحكومة، ١٥
، ٢٠٠٧ فبراير ٦ هنري واآسمان، الرئيس في آلمته أمام لجنة االسكان على الموقع واالصالح الحكومي، ١٦

، آما هو ٢٠٠٣ ديسمبر ١٢" ٠٠٢٢٠ أموال - صندوق تنمية العراق" ومراسلة روبرت آراوس لجوزيف بوتا،
تحويل األموال لسلطة : " "٢٠٠٧ فبراير ٦على الموقع واالصالح الحكومي،  لجنة االسكان : منصوص عليها

 .٧-٦، ٢٠٠٧ فبراير ٦" االئتالف
القصة غير المروية عن العلوم المالية المصرفية العالمية في :  جون تيلور في آتابه المحاربين الماليين العالميين١٧

 البيان الصحفي الصادر عن سلطة ٢١٠- ٢٠٠ت من صفحا) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك (١١\ ٩العالم ما قبل 
  .٢٠٠٣ اآتوبر ٢٥" بدء تبادل العمالت في العراق"االئتالف، بعنوان 

 . جون تيلور، نائب وزير الخزينة للشؤون الخارجية، في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية١٨
الموازنة  واألوراق : بريمر للشعب العراقينص رسالة السفير "  بيان صحفي صادر عن سلطة االئتالف، ١٩

  .٢٠٠٣ يوليو ٧، ٠٠١٤رقم " النقدية،
 . ٢٠٠٣ اآتوبر ١٤" أوراق الدينار النقدية العراقية"، ٤٣ أمر من سلطة االئتالف رقم ٢٠
 ، "تبادل العمالت العراقية" سلطة االئتالف ٢١

http://www.iraqcoalition.org/budget/IraqCurrencyExchange.html. 
 ٢٢معهد السالم األميرآي مقابلة مع اللواء جنرال هغ تانت، الرئيس السابق لبرنامج تبادل العملة العراقي،  ٢٢

   .٢٠٠٤اآتوبر 
، وجون تيلور، محاربون ٢٠٠٧ فبراير ٢٧عن صحيفة نيويورك تايمز، " باليين على العراق" جون تيلور، ٢٣

) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك ( ١١\٩لنظام المالي العالمي لعالم ما قبل القصة الغير مروية عن ا: ماليون عالميون
٢٤٥-٢٢٥. 
  .٢٠٠٣ اآتوبر ٢٨بيان صحفي صادر عن البيت األبيض، " الرئيس يعقد مؤتمر صحفيا" جورج بوش، ٢٤
، وجون تيلور، محاربون ٢٠٠٧ فبراير ٢٧عن صحيفة نيويورك تايمز، " باليين على العراق" جون تيلور، ٢٥
) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك ( ١١\٩القصة غير المروية عن النظام المالي العالمي لعالم ما قبل : يون عالميونمال

٢٤٥-٢٢٥. 
 ٤ جون تيلور، نائب وزير الخزينة للعالقات الخارجية، في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية، ٢٦

 . ٢٠٠٣يونيو 
، وجون تيلور، محاربون ٢٠٠٧ فبراير ٢٧عن صحيفة نيويورك تايمز، " باليين على العراق" جون تيلور، ٢٧

) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك ( ١١\٩القصة غير المروية عن النظام المالي العالمي لعالم ما قبل : ماليون عالميون
٢٧٣- ٢٥٩. 
ر، محاربون ، وجون تيلو٢٠٠٧ فبراير ٢٧عن صحيفة نيويورك تايمز، " باليين على العراق" جون تيلور، ٢٨

) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك ( ١١\٩القصة غير المروية عن النظام المالي العالمي لعالم ما قبل : ماليون عالميون
 .٢٦٢- ٢٦٠و٢٥٠
 ١١\٩القصة غير المروية عن النظام المالي العالمي لعالم ما قبل :  جون تيلور، محاربون ماليون عالميون٢٩
 ٢٤٥- ٢٢٥) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك( 
 ١١\٩القصة غير المروية عن النظام المالي العالمي لعالم ما قبل :  جون تيلور، محاربون ماليون عالميون٣٠
  .٢٧٣ - ٢٥٠) ٢٠٠٧نورتون : نيويورك( 

 دولة دائنة تساعد الدول المدينة العادة تشغيل ديونهم، ١٩نادي باريس هي مجموعة غير رسمية لمسؤولين ماليين من 
  .عة مشابهة للدائنين العالميين الخاصينونادي لندن هي مجمو

الوضع "، بعد مدة طويلة من ذهاب سلطة االئتالف، اتفق أعضاء نادي لندن، في ضوء ٢٠٠٤ نوفمبر ٢١وفي 
والذي قلل الدين " معاملة خاصة"على قيام " االستثنائي للعراق وعدم قدرتها على تسديد ديونها خالل العام القادم

  .الخارجي بشكل آبير
اتفاقية بين نادي باريس وجمهورية العراق على " مكن االطالع على بيان صحفي صادر عن نادي باريس بعنواني

 .٢٠٠٤ نوفمبر ٢١" تسهيالت الدين



 *٣٨٣*  

  .٢٠٠٣ نوفمبر ٢٣" اعادة اطالق االقتصاد في العراق"  ديف اوليفر، ٣١
 أغسطس ٢٠ ملحق الخزينة االميرآية، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار مقابلة مع  جورج جد سميث، مكتب ٣٢

" السياسة االقتصادية واالزدهار في العراق" ، آريستوفر فوتي، ووليام بلوك، وآيث آراين، وسيمون جراي، ٢٠٠٧
خطط ما قبل : ، ونورا بنساهل في مقالها، ما بعد صدام)٢٠٠٤صيف  (٣ رقم ١٨من جريدة المنظور االقتصادي 

  .٢٠٨- ١٩٥،  )٢٠٠٨شرآة سي ار اي، راند، : تا مونيكاسان(الحرب واحتالل العراق 
  .٢٠٠٣ اآتوبر ٢١" العراق تقييم االقتصاد الكلي"  صندوق النقد العالمي، ٣٣
المفتش العام الخاص  بيتر ماآفرسون، مدير السياسات االقتصادية في سلطة االئتالف، تعليقات مدونة من مكتب  ٣٤

  .٢٠٠٩ يناير ٧إلعادة إعمار العراق، 
ورقة عمل : البنك الدولي" اصالح القطاعات العائد ملكها للحكومة في العراق: " زبيدة علولة في مقالها بعنوان ٣٥

 ..٢٠٠٤ يوليو ٢٦العادة اعمار العراق رقم، 
 المفتش العام  رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب-  بيتر ماآفرسون  ٣٧
  .٢٠٠٩ يناير ٣ص إلعادة إعمار العراق، الخا
 المفتش العام  رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب-  بيتر ماآفرسون  ٣٨

  .٢٠٠٩ يناير ٣الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 المفتش العام يقات مدونة لمكتب رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعل-   بيتر ماآفرسون ٣٩

  .٢٠٠٨ أغسطس ١٩ و ٢٠٠٩ يناير ٣الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 مؤسسات تملكها الدولة، وواحد بليون دوالر من  بليون من١ شملت االثنين بليون دوالر المسجلة في الودائع منها ٤٠

  .الودائع الخاصة
 المفتش العام االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب رئيس السياسة االقتصادية، سلطة - بيتر ماآفرسون 

  .٢٠٠٩ يناير ٧الخاص إلعادة إعمار العراق، 
   

 المفتش العام  رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب-   بيتر ماآفرسون ٤١
 .٢٠٠٩ يناير ٣الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 المفتش العام  رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب-  سون  بيتر ماآفر٤٢
 .٢٠٠٩ يناير ٣الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 المفتش العام  رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب-   بيتر ماآفرسون ٤٣
  .٢٠٠٩ يناير ٣لعراق، الخاص إلعادة إعمار ا

 المفتش العام  رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكتب-   بيتر ماآفرسون ٤٤
 .٢٠٠٨ أغسطس ١٩الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 المفتش العام ب رئيس السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، في تعليقات مدونة لمكت-  بيتر ماآفرسون  ٤٥
 .٢٠٠٨ أغسطس ١٩الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 تتطلب اتفاقية جنيف قوة محتلة لحماية ممتلكات الدولة، ولكن هناك قليل يسبق ذلك لتحديد الصناعات المملوآة من ٤٦
 .   قبل الحكومة، مشمولة في هذا االختراق التفاقية جنيفا

 رئيس - بيتر ماآفرسون ة الصناعة والمعادن، في مذآرة رفعها إلى  تيموثي آارنر، المستشار األول لوزار٤٧
" أخطاء مميتة في سياسة الموازنة اتجاه القطاعات المملزآة حكوميًا "السياسة االقتصادية، سلطة االئتالف المؤقتة، 

  .  ٢٠٠٣ يونيو ١٥
، وخدم مع قوات االمم )١٩٩٩-١٩٩٨(وفي هايتي من ) ١٩٩٧- ١٩٩٥من (تيموثي آارني آان سفيرًا في السودان 

للسيرة الذاتية يمكن االطالع على، الشؤون الخارجية، . المتحدة لحفظ السالم في آمبوديا، والصومال وجنوب أفريقيا
 .carney.4mothy_mti/gov.usembassy.haiti://http_: على الموقع االلكتروني" تيموثي آاري 

  .٩، ٢٠٠٣ اآتوبر٢١" العراق تقييم االقتصاد الكلي"  صندوق النقد العالمي، ٤٨
  .سامي األعرج، نائب وزير الصناعة والمعادن. المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع د مكتب  ٤٩ 

 ٤ته أمام لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية، جون تيلور، نائب الوزير للموازنة للشؤون العالمية، في شهاد  ٥٠
 .٢٠٠٣يونيو 
تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج اصالح " الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، المفتش العام،  ٥١

افييس، رئيس ، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع جارث د٢٠٠٤ سبتمبر ٢٠" االقتصاد العراقي
 .٢٠٠٧ مايو ١٥الحزب، النقطة الحاسمة 



 *٣٨٤*  

 يوليو ٧" القياسات لتأمين استقاللية البنك المرآزي العراقي، " ١٨ سلطة االئتالف امر رقم ٥٢
٢٠٠٣. 

 ."٢٠٠٣ يوليو ٧البنك التجاري العراقي، "، ٢٠ سلطة االئتالف امر رقم ٥٣
المفتش العام الخاص سلطة االئتالف، تعليقات مدونة من مكتب   بيتر ماآفرسون، مدير السياسات االقتصادية في ٥٤

 .٢٠٠٩ يناير ٣إلعادة إعمار العراق، 
  .٢٠٠٣ سبتمبر ١٩" قانون البنك" ، ٣٠ سلطة االئتالف رقم ٥٥
 ١٥المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع جاريث دافيس، رئيس الحزب، النقطة الحاسمة،  مكتب ٥٦

 .٢٠٠٧مايو 
المفتش العام الخاص  بيتر ماآفرسون، مدير السياسات االقتصادية في سلطة االئتالف، تعليقات مدونة من مكتب  ٥٧

 .٢٠٠٨ أغسطس ١٩إلعادة إعمار العراق، 
" السياسة االقتصادية واالزدهار في العراق، " آريستوفر فوتي، ويليام بلوك، آيث آراين، وسايمون جراي، ٥٨

 )٢٠٠٧ٍصيف  (٣ رقم ١٨ات االقتصادية صحيفة المنظور
من خبرة سلطة االئتالف مع اعادة اعمار "ن ١٣٨ معهد السالم األميرآي آن الن اندرسون، التقرير الخاص ل٥٩

تحت برنامج النفط مقابل الغذاء، ساعدت االمم المتحدة الحكومة العراقية لتوفير . ٢٠٠٥ابريل " االقتصاد العراقي
. من الشعب العراقي امنت له االمم المتحدة الغذاء والدعم % ٦٠وبنسبة تقريبية بلغت . لعراقيسلة الغذاء للشعب ا
 التامين االجتماعي 

 ٢١" تقييم االقتصاد الكلي: العراق"من صندوق النقد العالمي .  بليون دوالر سنويًا٤٫٩هذا آلف الحكومة ما يقارب 
 .٢٠٠٣اآتوبر 

  ) ٢٠٠٧نيوهيفن، جامعة ييل لالعالم " (آسب الحرب وخسارة السالم: العراق علي عالوي، في آتابه  احتالل ٦٠
 

  الفصل التاسع
  .٢٣، ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٣" اعاد اطالق االقتصاد في العراق،" ديف أوليفر، ١
 ٢٠٠٣ يونيو ٢ في الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةبرنامج تقييم مقدم من : برنامج اعادة بناء العراق"  شرآة بيكتل٢
٤. 
 ٢٠٠٣ يونيو ٢ في الوآالة من األميرآية للتنمية الدوليةبرنامج تقييم مقدم : برنامج اعادة بناء العراق"  شرآة بيكتل٣

٣٫١. 
 ٢٠٠٣ يونيو ٢ في الوآالة من األميرآية للتنمية الدوليةبرنامج تقييم مقدم : برنامج اعادة بناء العراق"  شرآة بيكتل٤

٣٫١. 
الخطة االستراتيجية العادة حفظ البنية التحتية للنفط العراقي، الترتيب " ي الجيش األميرآي، سالح الهندسة ف  ٥

 .٥،٦، ٢٠٠٣ يونيو ٣" المتين للخامات
 الترتيب  الخطة االستراتيجية العادة حفظ البنية التحتية للنفط العراقي" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  ٦ 

 .١، ٢٠٠٣ يونيو ٣  "المتين للخامات
الخطة االستراتيجية العادة حفظ البنية التحتية للنفط العراقي، وورشة عمل " سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  ٧

 على الموقع ٢٠٠٣  يوليو ٢٤" الخطة النهائية العادة حفظ البنية التحتية للنفط العراقي " للتخطيط المشترك، 
  " الترتيب المتين للخامات :  االلكتروني

www.energyintel.com/resources/workplan.pdf 
.  
  .٢٠٠٣ اآتوبر ٣٠" تقييم االحتياجات العراقية المشترك: "  البنك الدولي\ االمم المتحدة٨
 .٥٦-٥٥، ٢٠٠٣اآتوبر "  تقييم االحتياجات العراقية المشترك: "  البنك الدولي\ االمم المتحدة٩
 .٢٠٠٣ اآتوبر ٣٠" االحتياجات العراقية المشتركتقييم : "  البنك الدولي\ االمم المتحدة١٠
 .٥٦، ٢٠٠٣اآتوبر "  تقييم االحتياجات العراقية المشترك: "  البنك الدولي\ االمم المتحدة١١
اعادة بناء العراق ما " فردريك بارتون، باشيبا آروآر، جزن هامري، جوهانا ماندلسون فورمان، وروبر أور، ١٢

 .٣، فورورد، ٢٠٠٣ يوليو ١٧."  وتوصياتقبل الصراع دراشة ميدانية
اعادة بناء العراق ما " فردريك بارتون، باشيبا آروآر، جزن هامري، جوهانا ماندلسون فورمان، وروبر أور، ١٣

 .٧-٢،٥، فورورد، ٢٠٠٣ يوليو ١٧." قبل الصراع دراشة ميدانية وتوصيات
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التطوير "دايتون ماآسويل، . ياسة، والتخطيط والتحليل سمي مكتب التخطيط االستراتيجي فيما بعد باسم مكتب الس١٤
مكتب السياسة، والتحليل،والتخطيط، سلطة االئتالف، من منظور : والتعمد في التخطيط ما قبل الصراع في العراق

 .٥، ٢٠٠٤ يوليو ٢٣في مخطوط غير مؤرخ،  "  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع دايتون ماآسويل، /ساعدة اإلنسانية في العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والم١٥

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، تم تعيينه لسلطة االئتالف في مكتب السياسة، و التخطيط، والتحليل، مسؤول في 
  .٢٠٠٣ أغسطس ١٤ والفريق روبرت بولك، مدير الخطط في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية،

مكتب السياسة، : التطوير والتعمد في التخطيط ما قبل الصراع في العراق"  دايتون ماآسويل، ١٦
 ٢٣في مخطوط غير مؤرخ،  "  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةوالتحليل،والتخطيط، سلطة االئتالف، من منظور 

  .١٠- ٩، ٢٠٠٤يوليو 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع دايتون ماآسويل، /عدة اإلنسانية في العراقو مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمسا

تم تعيينه لسلطة االئتالف في مكتب السياسة، و التخطيط، والتحليل،  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،مسؤول في 
 .٢٠٠٣ أغسطس ١٤والفريق روبرت بولك، مدير الخطط في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، 

 .٢٠٠٣ يوليو ١١ سلطة الئتالف، رؤية للعراق، ١٧
 يوليو ٢١في " استراتيجية العراق"، مدير سلطة االئتالف، في مذآرة رفعها للرئيس بوش، ٣ الفريق بول بريمر ١٨

٢٠٠٣. 
مكتب السياسة، : التطوير والتعمد في التخطيط ما قبل الصراع في العراق" دايتون ماآسويل، ١٩
 ٢٣في مخطوط غير مؤرخ،  "  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتحليل،والتخطيط، سلطة االئتالف، من منظور وال

  .٢٠٠٤،٢٧يوليو 
مكتب السياسة، : التطوير والتعمد في التخطيط ما قبل الصراع في العراق" دايتون ماآسويل، ٢٠

 ٢٣في مخطوط غير مؤرخ،  "  يرآية للتنمية الدوليةالوآالة األموالتحليل،والتخطيط، سلطة االئتالف، من منظور 
 .٢٨- ٢٠٠٤،٢٧يوليو 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع دايتون ماآسويل، / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٢١

و التخطيط، والتحليل، تم تعيين لسلطة االئتالف في مكتب السياسة،  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،مسؤول في 
 .٢٠٠٣ أغسطس ١٤والفريق روبرت بولك، مدير الخطط في مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية، 

  .٢٠٠٣ اآتوبر ١" أرشفة الرؤية العادة السيطرة الكاملة على الشعب العراقي" سلطة االئتالف ٢٢
 .٦- ٣،٥" ٢٠٠٣بر ديسم-٢٠٠٣يوليو : صادرات وايرادات العراق" سلطة االئتالف ٢٣
  .٢٥- ٢٤، ٢٠٠٣نوفمبر " اعادة اطالق االقتصاد العراقي،"  ديف أوليفر ، ٢٤
  ٢٠- ٢٤، ٢٠٠٣نوفمبر " اعادة اطالق االقتصاد العراقي،" ديف أوليفر ، ٢٥
  ٢٥- ٣٠، ٢٠٠٣نوفمبر " اعادة اطالق االقتصاد العراقي،" ديف أوليفر ، ٢٦
مدير مكتب –ديفيد ناش ) المتقاعد(العميد البحري مار العراق، مقابلة مع المفتش العام الخاص إلعادة إع  مكتب ٢٧

مكتب إدارة إعادة إعمار /؛ مدير مكتب المشاريع والعقود )٢٠٠٤مايو / أيار– ٢٠٠٣يوليو /تموز(إدارة البرنامج 
 .٢٠٠٦ يناير ١٣العراق، 

العميد البحري ، مقابلة مع ئتالف المؤقتة، سلطة اال/ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق
؛ مدير مكتب المشاريع )٢٠٠٤مايو / أيار– ٢٠٠٣يوليو /تموز(مدير مكتب إدارة البرنامج –ديفيد ناش ) المتقاعد(

: القيادة والطاقم" ، ومؤسسة التصميم البنائي االميرآية ، ٢٠٠٦ يوليو ١مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، /والعقود 
   .htm.nash/bod/staff/bout/org.dbia.www://http:  ناش على الموقعديفيد
 توم آرورغولوس، من اتصال الكونغرس في سلطة االئتالف، مذآرة رفعت للفريق بول بريمر، مدير سلطة ٢٩

  .  ٢٠٠٣ أغسطس ١٧" االئتالف، بعنوان الطعن في مذآرة االمداد
 توم آرورغولوس، من اتصال الكونغرس في سلطة االئتالف، مذآرة رفعت للفريق بول بريمر، مدير سلطة ٣٠

 ٢٠٠٣ أغسطس ١٧" االئتالف، بعنوان الطعن في مذآرة االمداد
  .٢٠٠٣ اغسطس ٢٩" برنامج اصالح الخطط، اعادة بناء وتطوير العراق،"  سلطة االئتالف، ٣١
 . ٢، ٢٠٠٣سبتمير ." طلب اعادة تأهيل وبناء العراق" ئتالف  سلطة اال٣٢
 .٢٠٠٣ سبتمير ٧في بيان صحفي صادر عن البيت االبيض، " رسالة من الرئيس" جورج بوش ٣٣
 نائب مدير الوآالة األميرآية –آريستوفر ميليغان المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع  مكتب ٣٤

 .٢٠٠٦ ،  فبراير  العراق–ة للتنمية الدولي
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مدير الوآالة األميرآية للتنمية – أندرو ناتسيوسالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع   مكتب ٣٥
 .٢٠٠٨ مارس ١٧الدولية، 

ية مدير الوآالة األميرآية للتنم– أندرو ناتسيوسالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع  مكتب ٣٦
 .٢٠٠٨ مارس ١٧الدولية، 

 نائب مدير الوآالة األميرآية –آريستوفر ميليغان المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع  مكتب ٣٧
 .٢٠٠٦ ،  فبراير  العراق–للتنمية الدولية 

متقاعد ديفيد اوليفر، مدير   مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، في رسالته إلى المدير ال- لويس لوك  ٣٨
بخصوص الورقة النهائية لتنفيذ قرار الميزانية اإلضافية للسنة المالية " سلطة االئتالف، مكتب االدارة والموازنة، 

 .٢٠٠٣ اآتوبر ٢١" ٢ لتمويل اعادة اعمار العراق رقم ٢٠٠٤
، ٢٠٠٤تنمية الدولية تحت امدادات السنة المالية أولويات الوآالة األميرآية لل" الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  ٣٩
 .٢٠٠٣اآتوبر " 
مدير مكتب –ديفيد ناش ) المتقاعد(العميد البحري المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مقابلة مع   مكتب ٤٠

عادة إعمار مكتب إدارة إ/؛ مدير مكتب المشاريع والعقود )٢٠٠٤مايو / أيار– ٢٠٠٣يوليو /تموز(إدارة البرنامج 
 نائب –آريستوفر ميليغان المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع ، مكتب ٢٠٠٦ مارس ٣العراق، 

 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مكتب .٢٠٠٦ فبراير ٩ ،  العراق–مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
لوآالة األميرآية للتنمية الدولية، تم تعيين لسلطة االئتالف في مكتب السياسة، امقابلة مع دايتون ماآسويل، مسؤول في 

 .٢٠٠٥و التخطيط، والتحليل، أغسطس
 الممثلة نيتا لوي، شهادة أمام اللجنة الفرعية لالعتمادات االسكانية للعمليات الخارجية، تصدير التمويل، والبرامج ٤١

 .٢٠٠٣ سبتمبر ٢٤ذات العالقة، 
ل ديفيد اوبي، شهادة امام اللجنة الفرعية لالعتمادات االسكانية للعمليات الخارجية، تصدير التمويل،  الممث٤٢

 . ٢٠٠٣ سبتمبر ٣٠والبرامج ذات العالقة،
 أسئلة من طاقم مجلس الشيوخ والطاقم الرئاسي وأجوبة مرفقة برسالة للمدير المتقاعد ديفيد أوليفر، مدير سلطة ٤٣

 .٢٠٠٣ اآتوبر ٢دارة والموازنة، االئتالف، مكتب اال
 أسئلة من طاقم مجلس الشيوخ والطاقم الرئاسي وأجوبة مرفقة برسالة للمدير المتقاعد ديفيد أوليفر، مدير سلطة ٤٤

  .٢٠٠٣ اآتوبر ٢االئتالف، مكتب االدارة والموازنة، 
 المتقاعد ديفيد أوليفر، مدير سلطة  أسئلة من طاقم مجلس الشيوخ والطاقم الرئاسي وأجوبة مرفقة برسالة للمدير٤٥

  .٢٠٠٣ اآتوبر ٢االئتالف، مكتب االدارة والموازنة، 
 .٢٠٠٣ يونيو ١٨." بخصوص المجلس للتنسيق العالمي" ، ٥ قانون سلطة االئتالف رقم ٤٦
اندرو سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع بيتر / مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٤٧

، ومؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية ٢٠٠٣ ديسمبر ١٨بيربارك، مدير العمليات في سلطة االئتالف، 
 يناير ١سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع اندرو جويلدزينوسكي، نائب الرئيس، مجلس التنسيق العالمي، /في العراق

"  االمم المتحدة .  بعد أن خدم في سلطة االئتالف٢٠٠٤ي يونيو أصبح ماريك بيلكا رئيس وزراء بولندا ف. ٢٠٠٤
  . ماريك بلكا، السكرتير التنفيذي للجنة االمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

” ,3=asp?smgID.senstaff_details/sg/org.un.www://http 
، الموقع االلكتروني ٢٠٠٣ سبتمير ٤" في الذآرى"المتحدة ،  االمم ٤٨

http://www.un.org/staff/condolence/inmemoriam 
html  
  .٢٠٠٣ مارس ١٧" عنان ينوي سحب طاقم األمم المتحدة من العراق" بيان صحفي صادر عن االمم المتحدة ٤٩
  .٢٠٠٣ اآتوبر ١٦، ١٥١١ قرار مجلس االمن لالمم المتحدة  ٥٠

  
 جوزيف آريستوف، مدير مكتب المحاسبة الحكومي للشؤون العالمية والتجارة، في شهادة أمام لجنة االسكان ٥١

  .٢٠٠٧ نايو ٩للجنة الفرعية للعالقات الخارجبة، وحقوق االنسان، والرقابة، 
” Trust Fund Facility,“ United Nations Assistance Mission for Iraq, 52

asp.irffi/donors/org.uniraq.www://http.  
" تسهيل التمويل االئتماني. " مهمة االمم المتحدة لمساعدة العراق٥٢

asp.irffi/donors/org.uniraq.www://http 
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 من القانون يطلب من االدارة  والموازنة ان ٢٢٠٧يتيتن مهمتين للرقابة للتشريع قسم  اضاف مجلس الشيوخ آل٥٣
 تأسيس مكتب المفتش العام في سلطة ٣٠٠١والقسم . تصدر تقارير ربعية توثق بها الطرق التي تم فيها صرف المبالغ

 مصاريف االلتزامات، "وطلب من المفتش العام اصدار تقارير ربعية لتقديمها للكونغرس تشمل. االئتالف 
 و قرار حالة الطوارئ ١٠٦ -١٠٨. " وااليرادات المرتبطة بإعادة اعمار واعادة تأهيل النشاطات في العراق
 .٢٠٠٣ ٦، نوفمبر ٢٠٠٤المدادات المياه في الحرب واعادة اعمار العراق وافغانستان للسنة المالية 

 الحرب واعادة اعمار العراق وافغانستان للسنة المالية  وقرار حالة الطوارئ المدادات المياه في١٠٦- ١٠٨ ٥٤
  ٢٠٠٣ ٦، نوفمبر ٢٠٠٤
 قرار حالة الطوارئ المدادات المياه في الحرب واعادة اعمار العراق وافغانستان للسنة المالية ١٠٦- ١٠٨ ٥٥

  .٢٠٠٣ ٦، نوفمبر ٢٠٠٤
 

  الفصل العاشر
العام الخاص إلعادة إعمار العراق ، ومكتب المفتش ٢٠٠٤ تقرير يناير ٢٢٠٧ مكتب اإلدارة والموازنة، القسم ١

 .٢٠٠٦ ابريل ١٢مؤتمر الدروس المستفادة في االدارة، 
، ٤٩- ٤٨، ٢٠٠٧العام الخاص إلعادة إعمار العراق مؤتمر الدروس المستفادة في االدارة، مارس  مكتب المفتش ٢
٥٤- ٥٣. 
سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع ستيف براونينغ، /العراق مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في ٣

 .٢٠٠٧ يوليو ٢١إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي، مستشار سابق لقوات 
العام الخاص  دوف زاخم، نائب وزير الدفاع سابقًا وآبير المسؤولين الماليين هناك، في مراسلته لمكتب المفتش ٤

العام الخاص إلعادة  للدروس المعطاة في مكتب المفتش يتعلق بالعراقسؤال : بخصوص"إلعادة إعمار العراق 
 إعمار العراق

مدير مكتب إدارة البرنامج، في مراسلته لبيتر بربارك مدير العمليات في –ديفيد ناش ) المتقاعد(العميد البحري  ٥
 .٢٠٠٣ سبتمبر ١٨" اقامة االتصاالت: بخصوص" سلطة االئتالف

، ٢٠٠٣ سبتمبر ٩" و مكتب ادارة المشاريع العراقي" "مشروع من سلطة االئتالف"موجز،  وزارة الدفاع غالف ٦
والمتحدثين باسم / ومقابلة مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، و ستانلي آونسلتنتس

  .٢٠٠٦ مارس ٩، .مهندس في مكتب ادارة المشاريع العراقي" باآر ستانلي
 . ٢٠٠٣ سبتمبر ١٥ دائرة الجيش، رسالة إلى المساعد االول المسؤول عن التعهدات، \ئتالف سلطة اال٧
والمتحدثين /  ومقابلة مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، و ستانلي آونسلتنتس٨

ابلة مكتب المفتش الخاص العام ومق. ٢٠٠٦ مارس ٩مهندس في مكتب ادارة المشاريع العراقي، " باسم باآر ستانلي
مهندس في مكتب " والمتحدثين باسم باآر ستانلي/ العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، و ستانلي آونسلتنتس

 .٢٠٠٨ نوفمبر ٤، .ادارة المشاريع العراقي
" دارة المشاريعدروس في البرمجة وا: اعادة اعمار العراق: "  مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق ٩

ديفيد ) المتقاعد(العميد البحري  و ومقابلة مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع ٥٦، ٢٠٠٧مارس 
 .٢٠٠٦ مارس ٣مدير مكتب إدارة البرنامج، –ناش
بر  نوفم٤ المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تعليقات لمكتب ١٠

تصميم بناء لمتعهد أن يكون مسؤول عن آل مرحلة للمشروع من التصميم حتى اآمال المشروع، حتى لو . ٢٠٠٨
  .آان جزء من عقد أوسع

مارس " دروس في البرمجة وادارة المشاريع : اعادة بناء العراق" مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق 
 س  .٥٦، ٢٠٠٧
" دروس في البرمجة وادارة المشاريع : اعادة بناء العراق"  العام العادة اعمار العراق  مكتب المفتش الخاص١١

سلطة االئتالف المؤقتة، مقابلة مع / ، مؤرخ مكتب إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية في العراق٥٦، ٢٠٠٧مارس 
  .٢٠٠٤ يونيو ٢٧العميد الجنرال رونالد جونسون، نائب مدير مكتب ادارة المشاريع، 

" دروس في البرمجة وادارة المشاريع: اعادة اعمار العراق: "  مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق ١٢
 ٢٠٠٦ ١٢مارس 

المشتريات والتعهدات، واشنطن : مؤتمر الدروس المستفادة: " مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق ١٣
دروس في : اعادة اعمار العراق: " لمفتش الخاص العام العادة اعمار العراق و مكتب ا. ٢٠٠٦ ديسمبر ٥العاصمة، 

  ٥٩- ٥٧، ٥٣- ٥٢ ٢٠٠٧مارس " البرمجة وادارة المشاريع



 *٣٨٨*  

" دروس في البرمجة وادارة المشاريع: اعادة اعمار العراق: "  مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق ١٤
  ٥٦، ٢٠٠٧مارس 

المشتريات والتعهدات، واشنطن : مؤتمر الدروس  المعطاة: "اص العام العادة اعمار العراق  مكتب المفتش الخ١٥
 ٢١" اعادة بناء العراق وموجز عن ما قبل المؤتمرـ التصميم البنائي" ، ووزارة الدفاع ٢٠٠٦ ديسمبر ٥العاصمة، 

 ١٠،٢٧،٣٢، ٢٠٠٤يناير 
مالي في وزارة الدفاع، في مراسلة للمفتش الخاص العام العادة  دوف زاخم، نائب وزير الدفاع  السابق، والمدير ال١٦

" سؤال متعلق بالعراق موجه للدروس المعطاة للمفتش الخاص العام العادة اعمار العراق: بخصوص"اعمار العراق، 
 .٢٠٠٨ يونيو ٣٠
مدير مكتب –ديفيد ناش ) المتقاعد(العميد البحري مكتب المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، مقابلة مع ١٧

 . ٢٠٠٦ يناير ١٣إدارة البرنامج، 
ادارة البرامج والمشاريع، واشنطن العاصمة، :  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق من الدروس المستفادة١٨
 .٢٠٠٦ ابريل ١٢
يع، واشنطن العاصمة، ادارة البرامج والمشار:  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق من الدروس المستفادة١٩
التعهدات والمشتريات، : ، المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، مؤتمر الدروس المستفادة٢٠٠٦ ابريل ١٢

 . ٢٠٠٥ ديسمبر ٥واشنطن العاصمة، 
 ١٧مكتب المشاريع والعقود، مقابلة مع تينا بالرد، نائب مساعد وزير الجيش،  مؤرخ \ مكتب ادارة المشاريع٢٠
 .٢٠٠٤بر نوفم
" دروس في التعهدات والمشتريات،: اعادة اعمار العراق"  مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، ٢١

 .٥٦- ٥٤، ٢٠٠٦يوليو 
 ١٧مكتب المشاريع والعقود، مقابلة مع تينا بالرد، نائب مساعد وزير الجيش،  مؤرخ \ مكتب ادارة المشاريع٢٢

 .٢٠٠٤نوفمبر 
- ٠٤ تقرير من مكتب المحاسبة الحكومية رقم ، و٢٠٠٣ ديسمبر ٥، "استنتاجات وتحديدات"ز،  بول وولفويت٢٣
. ٤٦- ٢٨، ٢٠٠٤يونيو "  تحديات االدارة واجراءات مكافأة التعهد٢٠٠٣للسنة المالية : اعادة بناء العراق"، ٦٠٥

تب المحاسبة الحكومية أن المذآرة مكتب المحاسبة الحكومية يعرف مسألتين من خالل المذآرة، األولى أن استنتاج مك
شكلت تصنيف مميز من االستنتاجات والتحديدات، وهذا أمر منعته القوانين الفدرالية الحيازية، باالضافة الى مالحظة 
مكتب المحاسبة الحكومية أن التنازالت من أجل متطلبات التنافس جاءت على أساس استثناء المصلحة العامة، والتي 

وأشار مكتب المحاسبة الحكومية أنه بالرغم من صالحيات نائب .  أن تصدر فقط عن وزير الدفاعآان من المفروض
 . وزير الدفاع في التصرف عن وزير الدفاع إال أنه لم يكن له صالحية بالتصرف بهذا الشأن بالذات

  .٦، ٢٠٠٤ يوليو ٢٢٢٣"  المفتش الخاص مكافأة إعادة اعمار تعهدات قطاع التصميم البنائي\ سلطة االئتالف٢٤
ادارة البرامج والمشاريع، واشنطن العاصمة، :  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق من الدروس المستفادة٢٥
مكتب المشاريع والعقود، مقابلة مع تينا بالرد، نائب  مؤرخ \، و مكتب ادارة المشاريع٦٥-  ٦٤، ٢٠٠٦ ابريل ١٢

 .٢٠٠٤ نوفمبر ١٧مساعد وزير الجيش، 
، ومقابلة مكتب المفتش الخاص العام ٢٠٠٣ ديسمبر ١" قائمة الموارد األولية للمشروع،: اعادة اعمار العراق " ٢٦

، ومقابلة مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ ٢٠٠٣ ديسمبر ١العادة اعمار العراق 
 ٩انلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة المشاريع، جونسون، وستانلي آونسلتنتس، وطاقم المتحدثين باسم باآر ست

 .٢٠٠٦مارس 
 ، ومقابلة مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، وستانلي آونسلتنتس، وطاقم ٢٧

 ، و جونسون، وستانلي٢٠٠٦ مارس ٩المتحدثين باسم باآر ستانلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة المشاريع، 
 . ٢٠٠٨ نوفمبر ٤آونسلتنتس، وطاقم المتحدثين باسم باآر ستانلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة المشاريع، 

  مقابلة مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، وستانلي آونسلتنتس، وطاقم ٢٨
  .٢٠٠٦ مارس ٩ المشاريع، المتحدثين باسم باآر ستانلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة

 مقابلة مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، مقابلة مع جايمس هافمان، المستشار األول السابق ٢٩
، و مقابلة مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٢لوزراة الصحة، 

 مارس ٩دثين باسم باآر ستانلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة المشاريع، وستانلي آونسلتنتس، وطاقم المتح
٢٠٠٦.  
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 مقابلة مكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق مع آريغ جونسون، وستانلي آونسلتنتس، وطاقم ٣٠
 .٢٠٠٦ مارس ٩المتحدثين باسم باآر ستانلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة المشاريع، 

آريغ جونسون، وستانلي آونسلتنتس، وطاقم المتحدثين باسم باآر ستانلي، والمهندس السابق في مكتب ادارة  ٣١
 .٢٠٠٨ نوفمبر ٤المشاريع، في مالحظات مدونة لمكتب  المفتش الخاص العام العادة اعمار العراق، 

مدير مكتب –ديفيد ناش ) المتقاعد (العميد البحريالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع  مكتب ٣٢
  .٢٠٠٦ مارس٣مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، /إدارة البرنامج، مدير مكتب المشاريع والعقود 

ادارة البرامج والمشاريع، واشنطن : مؤتمر الدروس المستفادة: المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مكتب ٣٣
 .٢٠٠٦ أبريل ١٢العاصمة، 

مدير مكتب –ديفيد ناش ) المتقاعد(العميد البحري المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع   مكتب٣٤
 .٢٠٠٦ يناير ١٣مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،/إدارة البرنامج، مدير مكتب المشاريع والعقود 

مدير الوآالة األميرآية للتنمية – س أندرو ناتسيوالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع مكتب ٣٥
  .٢٠٠٨ مارس ١٧الدولية، 

مدير الوآالة األميرآية للتنمية –  أندرو ناتسيوسالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع مكتب ٣٦
  .٢٠٠٨ مارس ١٧الدولية، 

مدير الوآالة األميرآية للتنمية –  أندرو ناتسيوسالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع مكتب ٣٧
 . ٢٠٠٨ مارس ١٧الدولية، 

ع     مكتب  ٣٨ ة م راق، مقابل ار الع درو ناتسيوس  المفتش العام الخاص إلعادة إعم ة     –  أن ة للتنمي ة األميرآي دير الوآال م
  .٢٠٠٦ مارس ١٧الدولية، 

دة  كن االطالع علىيمبحيث . ٢٠٠٤ من التقرير، يناير   ٢٢٠٧ مكتب اإلدارة والموازنة، القسم رقم       ٣٩  تفاصيل في ع
ه السفير                            ام ب ى القي د ارتئ ان ق فصول عن قرار لنقل الخارجية سابقًا الذي جاء سابقًا لألوان مما آان مقررا حسب ما آ

 وبشكل متكرر بتوظيف    -٢٠٠٤والسفارة األميرآية التي حلت محلها في يونيو     -قامت سلطة االئتالف المؤقتة   . بريمر
 .   الجزء الثالث من هذه الكتب تدرس اعادة البرمجة بعمق أآثر. حتياجات المتقلبة في أرض العراقاالموال لتلبية اال

  .٢٠٠٤ من التقرير، يناير ٢٢٠٧ مكتب اإلدارة والموازنة، القسم رقم ٤٠
  .٢٠٠٤ من التقرير، يناير ٢٢٠٧ مكتب اإلدارة والموازنة، القسم رقم ٤١
م     " ار العراق،   المفتش العام الخاص إلعادة إعم     ٤٢ دقيق رق ة صرف الخمسون            " ،  ٠٢٦-٠٥ت ائق عن آلي جدول حق

ود،               ل الجه راق وتقلي اير،    ٢٧" مليون دوالر لالستحقاقات دعم ادارة وتقارير صندوق إعادة بناء الع مكتب  ،  ٢٠٠٦ ين
ة ل      –  أندرو ناتسيوس  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع        ة األميرآي دير الوآال ة،   م ة الدولي  ١٧لتنمي

 .٢٠٠٦مارس 
وبر    ١٥،  "خطة ادارة البرامج  " ،  سلطة االئتالف المؤقتة   ٤٣  م      ٢٠٠٣ اآت وذج رق ول عن مكتب        ٢، نم تش  ، منق المف

راق،        رامج والمشاريع،             " العام الخاص إلعادة إعمار الع راق، دروس في ادارة الب ار الع ادة إعم ، ٢٠٠٧مارس   " إع
٦٠.  
ع  المفتش العام ا  مكتب    ٤٤ ة م درو ناتسيوس  لخاص إلعادة إعمار العراق، مقابل ة     –  أن ة للتنمي ة األميرآي دير الوآال م

  .٢٠٠٦ مارس ٣الدولية، 
ب  ٤٥ راق،   مكت ار الع ادة إعم اص إلع ام الخ تش الع اة  " المف دروس المعط ؤتمر ال اريع،: م رامج والمش " ادارة الب

 .٢٠٠٦ ابريل ١٢واشنطن العاصمة، 
يوليو " دروس في التعهدات والمشتريات: إعادة اعمار العراق"لخاص إلعادة إعمار العراق، مكتب المفتش العام ا ٤٦

بايك "جيمس  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مع        . ٦٦،  ٢٠٠٦ ة   –ستيفنسن  " س دير بعث  م
راق،          ي الع اير    ١٩الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ف ا   ، مكتب    ٢٠٠٦ ين تش الع راق،         المف ار الع ادة إعم م الخاص إلع

  .٢٠٠٦ مارس ١٧مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، –  أندرو ناتسيوسمقابلة مع
ع  ٤٧ يمس م بايك"ج ن" س راق    ستيفنس ار الع ادة إعم ن إع ة ع ة داخلي ة، رؤي اعة الذهبي ارة الس نطن .(، خس واش

  ) ٢٠٠٧آتب بوتوماك، : العاصمة
ع    المفتش العام الخاص  مكتب  ٤٨ ة م راق، مقابل ار الع درو ناتسيوس  إلعادة إعم ة     –  أن ة للتنمي ة األميرآي دير الوآال م

  .٢٠٠٦ يناير ١٣الدولية، 
ع     مكتب  ٤٩ ة م راق، مقابل ار الع درو ناتسيوس  المفتش العام الخاص إلعادة إعم ة     –  أن ة للتنمي ة األميرآي دير الوآال م

  .٢٠٠٦ مارس ٣الدولية، 
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ع  ٥٠ يمس م بايك"ج ن" س راق    ، خستيفنس ار الع ادة إعم ن إع ة ع ة داخلي ة، رؤي اعة الذهبي ارة الس نطن .(س واش
  .٣٣، )٢٠٠٧آتب بوتوماك، : العاصمة

ع ٥١ يمس  م بايك"ج ن" س راق    ستيفنس ار الع ادة إعم ن إع ة ع ة داخلي ة، رؤي اعة الذهبي ارة الس نطن .(، خس واش
  .٣٥-٣٢، )٢٠٠٧آتب بوتوماك، : العاصمة

مكافأة مرآز القوات الجوية  ألوامر القوات االمتيازات في  "، ٠٠٤-٠٤تدقيق رقم  سلطة االئتالف، المفتش العام،    ٥٢
  .٨-٥،٧-٢٠٠٤،٤، ٢٨ يوليو ٢٨" دعم سلطة الطاقة

مكافأة مرآز القوات الجوية  ألوامر القوات االمتيازات في  "، ٠٠٤-٠٤ سلطة االئتالف، المفتش العام، تدقيق رقم    ٥٣
 .٥-٤-٢٠٠٤،٤، ٢٨ يوليو ٢٨" دعم سلطة الطاقة

ة،            ٥٤ وش، مالحظات مدون راق              جون دالي، هندسة آتائب الجي ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع  ٢٦، لمكتب المف
   .٢٠٠٨يونيو 
  .٦٠، ٢٠٠٦دروس في التعهدات والمشتريات، يوليو : إعادة إعمار العراق "٥٥
  .جدول التمويل، ٢٠٠٤ من التقرير، يناير ٢٢٠٧ مكتب اإلدارة والموازنة، القسم رقم ٥٦

 
  

  ١١الفصل 
  

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيجاي ساماراويرا، آبير مستشاري  .١
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٦السياسة للحكومة اإلقليمية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

سلطة /  اإلنسانية وسط، أنظر مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات- بالنسبة ألم قصر وجنوب .٢
االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع مايك غفولر، النائب السابق لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات 

العامل : عراق ما بعد صدام"؛ أماتزيا بارام ٢٠٠٣أغسطس، / آب١٠ الجنوب، - اإلنسانية إقليم
 القاتلة للفشل الخطايا السبع"؛ وآين بوالك، ٢٠٠٣إبريل، / نيسان٣٠معهد بروآينغز، " الشيعي،

 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول١معهد بروآينغز، " تحليل استعادي إلعادة اإلعمار،: في العراق
آانون  (Capacity.org 32" المساءلة تبني حكومة شرعية،"برورسين، . بيتر دبليو .٣

تحديث الحكم : رسالة إخبارية"؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، )٢٠٠٧ديسمبر /األول
: حرية وفرص جديدة"؛ والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٩" المحلي،

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٨، "تأسيس ديمقراطية جديدة في العراق
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع ديفيد / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٤

 .٢٠٠٣يوليو، / تموز٢٨القائد للفرقة المحمولة جوًا الواحدة بعد المئة، بيتريوس، الميجر جنرال 
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع ديفيد / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٥

 .٢٠٠٣يوليو، / تموز٢٨بيتريوس، الميجر جنرال القائد للفرقة المحمولة جوًا الواحدة بعد المئة، 
سكوت . سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع جيه/ عادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةمقابلة مكتب إ .٦

 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران١٨آاربنتر، مدير الحكم في سلطة االئتالف المؤقتة، 
بول بريمر الثالث، المدير السابق لسلطة االئتالف، تعليقات مكتوبة مقّدمة إلى مكتب . السفير إل .٧

 .٢٠٠٨ديسمبر، / آانون األول١٩عادة إعمار العراق، المفتش العام الخاص إل
سكوت . سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع جيه/ مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٨

 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران١٨آاربنتر، مدير الحكم في سلطة االئتالف المؤقتة، 
دروس في التعاقد : ة إعمار العراقإعاد"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٩

؛ ومؤسسة مثلث األبحاث الدولية، عقد الوآالة األميرآية ٣٢، ٢٠٠٦يوليو /تموز" والمشتريات،
 .٢٠٠٣إبريل، / نيسان١١ الفقرة سي، EDG-C00-03-00010-00للتنمية الدولية 

ونسون، نائب مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الدآتور رونالد ج .١٠
 .٢٠٠٦مارس، / آذار٢الرئيس األعلى رتبة للتنمية الدولية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع آرون وليامز، نائب الرئيس لتنمية األعمال التجارية الدولية،  .١١
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

آوستيللو، نائب رئيس مجموعة في مشروع " تشك"األميرآي للسالم مع تشارلز مقابلة المعهد  .١٢
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١٤دعم الحكم المحلي مع مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 
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مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع آرون وليامز، نائب الرئيس لتنمية األعمال التجارية الدولية،  .١٣
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١لدولية، مؤسسة مثلث األبحاث ا

مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع آرون وليامز، نائب رئيس تنمية األعمال التجارية الدولية،  .١٤
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

مشروع آوستيللو، نائب رئيس مجموعة في " تشك"مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع تشارلز  .١٥
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١٤دعم الحكم المحلي مع مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع آرون وليامز، نائب الرئيس لتنمية األعمال التجارية الدولية،  .١٦
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام ٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

الخاص إلعادة إعمار العراق مع الدآتور رونالد جونسون، نائب الرئيس األعلى رتبة للتنمية 
؛ ومقابلة المعهد األميرآي للسالم ٢٠٠٦مارس، / آذار٢الدولية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

آوستيللو، نائب رئيس مجموعة في مشروع دعم الحكم المحلي مع مؤسسة " تشك"مع تشارلز 
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١٤بحاث الدولية، مثلث األ

 المدني في عراق ما - التعاون العسكري: تقرير الدروس الُمستفادة"مؤسسة مثلث األبحاث الدولية،  .١٧
 .٢٠٠٥مايو /، أيار٧التجربة مع إعادة إعمار الحكم المحلي، تقرير رقم : بعد الحرب

بيان التدقيق "وآالة األميرآية للتنمية الدولية،  للمفتش العام في الE-267-05-001-Pبيان التدقيق  .١٨
 آانون ٣١" برنامج عمل المجتمع المحلي في العراق،/للوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 .٦، ٢٠٠٥يناير، /الثاني
بيان التدقيق " للمفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، E-267-05-001-Pبيان التدقيق  .١٩

 آانون ٣١" برنامج عمل المجتمع المحلي في العراق،/يرآية للتنمية الدوليةللوآالة األم
 .١٢- ١١، ٥، ٢٠٠٥يناير، /الثاني

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ستيف آونولي، منسق صندوق  .٢٠
 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول٢١، DAIاالستجابة السريعة لـ 

الرقابة على األموال "ب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  لمكت٠٥- ٠٠٤بيان التدقيق  .٢١
يناير، / آانون الثاني٣٠" ،.المقدَّمة إلى الوزارات العراقية عن طريق عملية الميزانية القومية

١٥، ٣، ٢٠٠٥. 
 .٢٠٠٣مايو، / أيار٢٢، ١٤٨٣قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  .٢٢
سكوت . سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع جيه/ ار والمساعدات اإلنسانيةمقابلة مكتب إعادة اإلعم .٢٣

 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٩آاربنتر، مدير الحكم في سلطة االئتالف المؤقتة، 
الشرق األوسط، /بي بي سي نيوز.  تختلف بناء على من قام بالترجمةللفتوىالترجمة اإلنجليزية  .٢٤

 للمعهد ١٨٧؛ باباك رحيمي، تقرير ٢٠٠٤أغسطس، /آب ٢٧" آية اهللا سيستاني في اقتباسات،"
؛ ٢٠٠٧يونيو /حزيران" آية اهللا سيستاني وديمقرطة عراق ما بعد البعثيين،"األميرآي للسالم، 

دعوة آية اهللا : آيف هزم رجال الدين الخطة األميرآية للعراق"وراجيف تشاندراسيكاران، 
 ٢٦، واشنطن بوست"  استراتيجية االنتقال،للتصويت أجبرت قائد االحتالل على إعادة آتابة

 .٢٠٠٣نوفمبر، /تشرين الثاني
.  عضوًا بحيث يستطيع آل منهم اختيار وزيرا للحكومة٢٥وفقًا لكاربنتر، آان المجلس يتكون من  .٢٥

سكوت . سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع جيه/ مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية
 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٩الحكم في سلطة االئتالف المؤقتة، آاربنتر، مدير 

، صفحة االفتتاحيات واشنطن بوست" طريق العراق إلى السيادة،"بول بريمر الثالث، . السفير إل .٢٦
 .٢٠٠٣سبتمبر، / أيلول٨والتعليقات،  

لخاص دونالد رمسفيلد، وزير الدفاع السابق، تعليقات مكتوبة مقدمة إلى مكتب المفتش العام ا .٢٧
 .٢٠٠٨نوفمبر، / تشرين الثاني٥إلعادة إعمار العراق، 

 ١٩، ناشنال ريفيو" تاريخ سلطة االئتالف المؤقتة،: حقائق لفايث"بول بريمر الثالث، . السفير إل .٢٨
بول . ؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير إل٢٠٠٨مارس، /آذار

 .٢٠٠٨يوليو، / تموز١١ابق لسلطة االئتالف المؤقتة، بريمر الثالث، المدير الس
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دوغالس فايث، الوآيل السابق لوزير  .٢٩

 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢٠الدفاع للسياسة، 
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مليء الكفاح من أجل بناء مستقبل : السنة التي قضيتها في العراقبول بريمر الثالث، . السفير إل .٣٠
 . ١٦٧، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك (باألمل

الكفاح من أجل بناء مستقبل مليء : السنة التي قضيتها في العراقبول بريمر الثالث، . السفير إل .٣١
 .١٨٧، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك (باألمل

ناء مستقبل مليء الكفاح من أجل ب: السنة التي قضيتها في العراقبول بريمر الثالث، . السفير إل .٣٢
يتعين على البيت "سانجر، . ؛ وديفيد إي١٨٨، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك (باألمل

 .٢٠٠٣أآتوبر، / تشرين األول٦، نيويورك تايمز" األبيض تجديد المهام في العراق وأفغانستان،
 .٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٥، فرونتالين" روبرت بالآويل،: مقابلة"خدمة البث العام،  .٣٣
قابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ريتشارد آرميتاج، النائب السابق م .٣٤

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٤لوزير الخارجية، 
 .٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٥، فرونتالين" روبرت بالآويل،: مقابلة"خدمة البث العام،  .٣٥
يلر، الرئيس السابق للمجموعة مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك م .٣٦

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٢القيادية التنفيذية لمجلس األمن القومي، 
 .٢٠٠٣أآتوبر، / تشرين األول١٦، ١٥١١قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  .٣٧
جدول زمني : نوفمبر/ تشرين الثاني١٥اتفاقية "مجلس الحكم العراقي وسلطة االئتالف المؤقتة،  .٣٨

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٥" ذي سيادة وديمقراطي وآمن،لعراق 
جدول زمني : نوفمبر/ تشرين الثاني١٥اتفاقية "مجلس الحكم العراقي وسلطة االئتالف المؤقتة،  .٣٩

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٥" لعراق ذي سيادة وديمقراطي وآمن،
ويستخدم هذان . اق محافظات أو أقاليمتسمى الوحدات الثماني عشرة الفدرالية الرئيسية في العر .٤٠

شارون ." إقليم"المصطلحان بالتبادل، ولكن هذا الكتاب سوف يستخدم بشكل حصري المصطلح 
 .٢٠٠٣ديسمبر، / آانون األول١مجلس العالقات الخارجية " الخطة المتغيرة،: العراق"أوترمان، 

 المدني في عراق ما - لتعاون العسكريا: تقرير الدروس الُمستفادة"مؤسسة مثلث األبحاث الدولية،  .٤١
 .٢٠٠٥مايو / أيار٧التجربة مع إعادة إعمار الحكم المحلي، تقرير رقم : بعد الحرب

مطبعة " إيثاآا، نيويورك (انتفاضة الصدر وحكم العراق: تمرد على نهر دجلةمارك إيثرينغتون،  .٤٢
 .٢٢٤-٢٢٣، )٢٠٠٥جامعة آورنيل، 

بيان التدقيق "مفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  للE-267-06-003-Pبيان التدقيق  .٤٣
 .٥، ٢٠٠٦يوليو، / تموز١٠أنشطة الحكم المحلي للعراق، /للوآالة األميرآية للتنمية الدولية

مطبعة : إيثاآا، نيويورك (انتفاضة الصدر وحكم العراق: تمرد على نهر دجلةمارك إيثرينغتون،  .٤٤
 .١٣٣، )٢٠٠٥جامعة آورنيل، 

الموارد، واألمن، والحكم، : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٤٥
 .٣٢، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران" والخدمات األساسية، وقضايا المراقبة،

دروس في إدراة البرامج : إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٤٦
 .١٠١، ٧٠ارس، م/آذار" والمشاريع،

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٤٧
 .٦٩، ٢٠٠٧أآتوبر، /تشرين األول

 .٢٠٠٤إبريل، / نيسان٦" ، السلطات الحكومية المحلية،٧١أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  .٤٨
. ٢٠٠٣أآتوبر /تشرين األول" ،٢٠٠٤انية عام ميز: سلطة االئتالف المؤقتة، جمهورية العراق .٤٩

-http://www.cpa، أنظر ٢٠٠٤ و٢٠٠٣للحصول على جميع ميزانيات العراق للعامين 
iraq.org/budget. 

آوستيللو، نائب رئيس مجموعة في مشروع " تشك"مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع تشارلز  .٥٠
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١٤ية، دعم الحكم المحلي مع مؤسسة مثلث األبحاث الدول

  
  ١٢الفصل 

  
تجربة سلطة االئتالف المؤقتة مع "، ١٣٧روبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم  .١

إعادة "؛ وتقرير وزارة الدفاع، ٣، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" دروس محددة،: األمن العام في العراق
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 ١٢، أصبح متاحًا للجمهور في ٢٠٠٣، يناير/ آانون الثاني٢١" إعمار الجيش العراقي،
  .٢، ٢٠٠٧مارس، /آذار

واشنطن " األمن في فترة إعادة اإلعمار ما بعد الصراع،: بناء مؤسسات أفضل"سكوت فيل،  .٢
 .٩٨- ٩٧، )٢٠٠٢خريف  (٤، رقم ٢٥ آوارتيرلي

رك نيويوصحيفة " بالنسبة لتدريب الشرطة العراقية، آانت المشكلة هي الوقت،"مايكل غوردون،  .٣
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٢١، تايمز

مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لفريق التوجيه  .٤
 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٤التنفيذي في مجلس األمن القومي، 

اجه صعوبة في حتى لو لم يكن التمرد المنظَّم قد بدأ، فمن المحتمل أن الشرطة العراقية آانت ستو .٥
في عشية الغزو آانت شبكة من الشرطة السرية، والمنظمات شبه العسكرية، . الحفاظ على النظام

من ناحية أخرى، . ووآاالت المخابرات هي الجهات الرئيسية التي تعمل على توفير النظام العام
صدام، ودعا آانت هذه المجموعات مذنبة بارتكاب العديد من انتهاآات حقوق اإلنسان في عهد 

وبالمقابل لم تكن الشرطة العراقية تجازف . تخطيط ما قبل الحرب لوزارة الدفاع إلى حلها
العتقال المشتبه بهم المحتملين وانتزاع اعترافات منهم بالقوة، "بالخروج من مراآزها سوى 

. مجونز، وجيريمي إ. سيث جي." وابتزاز رشاوى من أفراد العائلة لإلفراج عن المشتبه بهم
سانتا مونيكا في والية  (إرساء القانون والنظام بعد الصراعجاك، . ويلسون، وآندرو راثمل، وآيه

؛ وروبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد األميرآي ١١٠- ١٠٩، )٢٠٠٥شرآة راند، : آاليفورنيا
" دروس محددة،: تجربة سلطة االئتالف المؤقتة مع األمن العام في العراق"، ١٣٧للسالم 
 آانون ٢١" إعادة إعمار الجيش العراقي،"؛ وتقرير وزارة الدفاع، ٣، ٢٠٠٥إبريل /ننيسا
 .٢٠٠٧مارس، / آذار١٢، أصبح متاحًا للجمهور في ٢٠٠٣يناير، /الثاني

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فرانك ميلر، الرئيس السابق لفريق  .٦
نفى موظفو وآالة المخابرات . ٢٠٠٨فبراير، / شباط٤القومي، التوجيه التنفيذي في مجلس األمن 

المرآزية زعم ميلر بأنهم قدموا تقويمات مخابراتية تشير إلى أن الشرطة العراقية آانت قادرة 
بالنسبة لتدريب الشرطة العراقية، آانت المشكلة هي "مايكل غوردون، . على الحفاظ على النظام

 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٢١ ،نيويورك تايمزصحيفة " الوقت،
 ١٤مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع جيرالد بيرك، المستشار لدى شرطة بغداد،  .٧

 .٢٠٠٧يونيو، /حزيران
مايو، / أيار٣٠" تقويم الحاضر وتوصيات للمستقبل،: الشرطة العراقية"سلطة االئتالف المؤقتة،  .٨

لفرعية للمراقبة والتحقيقات التابعة للجنة مجلس النواب اللجنة ا: ، آما ورد في٢٠، ٢٠٠٣
" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: قف وادخل في عملية العّد"للخدمات المسلحة، 

 .٥٥، ٢٠٠٧يوليو، /تموز
تجربة سلطة االئتالف المؤقتة مع "، ١٣٧ روبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم  .٩

يتولى مدربو الشرطة إعطاء . ٥، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" دروس محددة،: ام في العراقاألمن الع
التعليمات الصفية عن حقوق اإلنسان والتحقيقات وسيادة القانون، إضافة إلى مساحة للتدرب على 

ويتولى مستشارو الشرطة تدريبات المتابعة . إطالق النار، وغيرها من التدريبات العملية
صح في الميدان، حيث يدربون ويدعمون أفراد شرطة جددا أثناء تطبيقهم ألساليب واالستشارة والن
 .وتقنيات جديدة

  مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع جيرالد بيرك، المستشار لدى شرطة بغداد،  .١٠
 .٢٠٠٧يونيو، / حزيران١٤

ة سلطة االئتالف المؤقتة مع تجرب"، ١٣٧ روبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم  .١١
 .٦، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" دروس محددة،: األمن العام في العراق

الرئيس بوش ومفوض الشرطة آيرك يناقشان " تقرير صحفي صادر عن البيت األبيض،  .١٢
؛ ومقابلة مكتب المفتش ٢٠٠٣أآتوبر، / تشرين األول٣" موضوع قوات الشرطة في العراق،

راق مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة العسكرية العام إلعادة إعمار الع
 .٢٠٠٨مايو، / أيار٢٨،  )OSC(ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(والتدريب لقوات االئتالف 
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: القائد السابق في العراق"ستيفاني غاسكيل، :  اقتباس من اللفتناننت جنرال ريكاردو سانشيز في .١٣
. ٢٠٠٨مايو، / أيار٥، نيويورك ديلي نيوز" في العراق،‘ مضيعة للوقت’ن بيرنارد آيرك آا

 قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، . أنظر آذلك اللفتناننت جنرال ريكاردو إس
 .٢٥١- ٢٤٩، )٢٠٠٨هاربرآولينز، : نيويورك(
: ويوركني (قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، .   اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .١٤

سرية الشرطة العسكرية الثامنة عشرة "؛ وآريستوفر جوزيف، ١٩١، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 
بيان صحفي للجيش األميرآي في أوروبا " تساعد العراقيين في استعادة القانون والنظام،

)USAREUR( ،٢٠٠٣مايو، / أيار١٦. 
ل بناء مستقبل مليء باألمل الكفاح من أج: السنة التي قضيتها في العراق، IIIبول بريمر .  إل .١٥

 .١٩، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك(
 وتقرير المفتش العام في وزارة ISP-IQO-05-72 تقرير المفتش العام في وزارة الخارجية  .١٦

يوليو، / تموز١٥" تقويم ما بين الوآاالت لتدريب الشرطة العراقية،"، IE-2005-002الدفاع 
١٩، ٢٠٠٥. 

العام إلعادة إعمار العراق مع جون ميكليجون، المستشار ألآاديميات  مقابلة مكتب المفتش  .١٧
 .٢٠٠٧يونيو، / حزيران١٤ومناهج الشرطة، 

 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع جون ميكليجون، المستشار ألآاديميات  .١٨
تها في السنة التي قضي، IIIبول بريمر . ؛ وإل٢٠٠٧يونيو، / حزيران١٤ومناهج الشرطة، 

 .١٦٨، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك (الكفاح من أجل بناء مستقبل مليء باألمل: العراق
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع جون ميكليجون، المستشار ألآاديميات  .١٩

 .٢٠٠٧يونيو، / حزيران١٤ومناهج الشرطة، 
 وتقرير المفتش العام في وزارة ISP-IQO-05-72 تقرير المفتش العام في وزارة الخارجية  .٢٠

يوليو، / تموز١٥" تقويم ما بين الوآاالت لتدريب الشرطة العراقية،"، IE-2005-002الدفاع 
٥٥، ٤٠-٣٩، ٢٠٠٥. 

 مليون دوالر، بما ٢٢٫٩ بلغت قيمة المخصصات األولية من الميزانية العراقية لوزارة الداخلية  .٢١
سلطة .  مليون دوالر للنفقات الرأسمالية٢٠٫٥لتشغيلية و  مليون دوالر للنفقات ا٢٫٤في ذلك 

 آانون - يوليو/ تموز٢٠٠٣: إيرادات ونفقات ميزانية جمهورية العراق"االئتالف المؤقتة، 
.  مليون دوالر١٦٫٥تم تخفيض النفقات الرأسمالية مع المراجعة إلى . ٢٠٠٣" ديسمبر،/األول

التي طرأت على ميزانيات الوزراة الناجمة عن موجز للتغييرات "سلطة االئتالف المؤقتة، 
 .٢٠٠٣يوليو /تموز"  يومًا،٣٠مراجعة استمرت لمدة 

 الكفاح من أجل بناء مستقبل مليء باألمل: السنة التي قضيتها في العراق، IIIبول بريمر .  إل .٢٢
-R٩٠٢؛ وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ١٧٠- ١٦٨، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك(

" الموارد، واألمن، والخدمات األساسية، وقضايا المراقبة،: إعادة إعمار العراق"، ٠٤
 .٥٧، ٢٠٠٤يونيو، /حزيران

تنمية القطاع آيلي، وديفيد برانان، وآيث آرين، .  آندرو راثمل، وأولغا أوليكر، وتيرينس آيه .٢٣
شرآة راند، : اليفورنياسانتا مونيكا في والية آ (تجربة سلطة االئتالف المؤقتة: األمني في العراق

٤٦، )٢٠٠٥. 
 .٢٠٠٣ آب، ٢٤" إنشاء دائرة فرض أمن الحدود،"، ٢٦ أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  .٢٤
ويستغرق .  تلقى جنود القوات األميرآية المنتشرون آمفتشين وحدة تدريبية مدتها ثالث ساعات .٢٥

 تدريب ميداني مكثف، وال يعتبر التدريب على مهام الهجرة في الواليات المتحدة أربعة أشهر يتبعه
موظف الهجرة في الواليات المتحدة خبيرًا في مراجعة المستندات قبل مضي مدة ال تقل عن ثالث 

هاينز، مستشار للجمارك وفرض أمن . مقابلة المعهد األميرآي للسالم  مع الري جي. سنوات
 . ٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٣الحدود، 

تجربة سلطة االئتالف المؤقتة مع "، ١٣٧اص للمعهد األميرآي للسالم  روبرت بيريتو، تقرير خ .٢٦
 .٩، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" دروس محددة،: األمن العام في العراق

 .٢٠٠٣أيلول، / سبتمبر٤" إنشاء خدمة حماية المرافق،"، ٢٧ أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  .٢٧
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؛ ٢٠٠٤مارس، / آذار١٦ الخارجية، مجلس العالقات" قوات األمن،: العراق" شارون أوترمان،  .٢٨
في " ،‘تحت إطالق النار’إصالح القطاع األمني : التحدي الخاص للعراق"ووالتر سلوآوم، 

مرآز : جنيف، سويسرا(آالن برايدن وهاينر هانغي . ، المحررإصالح وإعادة بناء القطاع األمني
 .٢٤٤، )٢٠٠٤جنيف للسيطرة الديمقراطية لقوات األمن، 

 .٣٦، ٢٠٠٧يونيو /، حزيران، قياس االستقرار واألمن في العراقدفاع وزارة ال .٢٩
 .٢٠٠٣مايو، / أيار٢٣" حل الكيانات،"، ٢ أمر سلطة االئتالف رقم  .٣٠
 .٢٠٠٣أغسطس، / آب٧" إنشاء جيش عراقي جديد،"، ٢٢ أمر سلطة االئتالف رقم  .٣١
د السابق لفريق المساعدة  مقابلة معهد الدراسات القتالية مع الميجور جنرال بول إيتون، القائ .٣٢

/  آب٣، )OSC(ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
 .٢٠٠٣أغسطس، /  آب٧، ٢٢؛ وأمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ٢٠٠٦أغسطس، 

 مقابلة معهد الدراسات القتالية مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة  .٣٣
/  آب٣، )OSC(ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(لعسكرية والتدريب لقوات االئتالف ا

 .٢٠٠٦أغسطس، 
 مقابلة معهد الدراسات القتالية مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة  .٣٤

/  آب٣، )OSC(ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
 .٢٠٠٦س، أغسط

ديرمر، مستشار الحكم السابق في سلطة . جيه.  مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع الكولونيل بي .٣٥
 .٢٠٠٤أغسطس، / آب٢٢االئتالف المؤقتة، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد  .٣٦
ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(دريب لقوات االئتالف السابق لفريق المساعدة العسكرية والت

)OSC( ،٢٠٠٥مايو، / أيار٢٠. 
 الكفاح من أجل بناء مستقبل مليء باألمل: السنة التي قضيتها في العراق، IIIبول بريمر .  إل .٣٧

 .١٥٠، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك(
ون، القائد السابق لفريق المساعدة  مقابلة معهد الدراسات القتالية مع الميجور جنرال بول إيت .٣٨

/  آب٣، )OSC(ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
 .٢٠٠٦أغسطس، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع الميجر /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٣٩
لعسكرية والتدريب لقوات االئتالف جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة ا

)CMATT ( ولجنة المراقبة واألمن)OSC( ،٢٠٠٤يناير، / آانون الثاني١. 
 مقابلة معهد الدراسات القتالية مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة  .٤٠

/  آب٣، )OSC(ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
 .٢٠٠٦أغسطس، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال جون أبي زيد، القائد السابق  .٤١
 .  ٢٠٠٨فبراير، / شباط٤للقيادة المرآزية األميرآية، 

في " ،‘تحت إطالق النار’إصالح القطاع األمني : التحدي الخاص للعراق" وولتر سلوآوم،  .٤٢
مرآز : جنيف، سويسرا(، المحرر آالن برايدن وهاينر هانغي  القطاع األمنيإصالح وإعادة بناء

؛ وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٢٤١)/ ٢٠٠٤جنيف للسيطرة الديمقراطية لقوات األمن، 
Rالموارد، واألمن، والخدمات األساسية، وقضايا المراقبة،: إعادة إعمار العراق"، ٠٤- ٩٠٢ "

 .٥٧، ٢٠٠٤يونيو، /حزيران
: نيويورك (قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، .  اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .٤٣

ريكلردو سانشيز القائد السابق لفريق ) المتقاعد(؛ اللفتناننت جنرال ٢٥٤، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 
، تعليقات مكتوبة مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص ٧-العمل المشترك في سلطة االئتالف

، ٢٨؛ وأمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٦دة إعمار العراق، إلعا
 .٢٠٠٣سبتمبر، / أيلول٣" إنشاء فريق دفاع مدني عراقي،"
 ديكيه، المسؤول السابق في -  مقابلة معهد الدراسات القتالية مع اللفتناننت آولونيل بليز آورنيل .٤٤

 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٣١, لقوات االئتالففريق المساعدة العسكرية والتدريب 
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: نيويورك (قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، .  اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .٤٥
 .٢٥٥- ٢٥٤، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 

تجربة سلطة االئتالف المؤقتة "، ١٣٨ آن إيلين هندرسون، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم  .٤٦
 .٩، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" دروس محددة،:  العراقمع األمن العام في

تجربة سلطة االئتالف المؤقتة مع "، ١٣٩ سيليست وارد، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم  .٤٧
 .٦، ٢٠٠٥مايو /أيار" دروس محددة،: األمن العام في العراق

 .١٨، ٢٠٠٤يناير، /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧فقرة  مكتب اإلدارة والميزانية،  .٤٨
مذآرة عمل إلصالح قطاع األمن " مكتب تخطيط السياسة التابع لسلطة االئتالف المؤقتة،  .٤٩

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٤" العراقي،
 آانون ١٠" مسودة إطار عمل لبناء مؤسسة وطنية أمنية عراقية،" سلطة االئتالف المؤقتة،  .٥٠

 .٢٠٠٣ديسمبر، /األول
تنمية القطاع آيلي، وديفيد برانان، وآيث آرين، . تيرينس آيه آندرو راثمل، وأولغا أوليكر، و .٥١

شرآة راند، : سانتا مونيكا في والية آاليفورنيا (تجربة سلطة االئتالف المؤقتة: األمني في العراق
؛ ومقابلة المعهد األميرآي للسالم مع فريدريك سميث، النائب السابق لكبير ٢٨- ٢٧، )٢٠٠٥

 .٢٠٠٤أغسطس، / آب٤القومي، المستشارين في شؤون األمن 
ديرمر، مستشار الحكم في سلطة االئتالف . جيه.  مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع الكولونيل بي .٥٢

جعلت اإلصالحات العراق الدولة الوحيدة بين الدول العربية . ٢٠٠٤أغسطس، / آب٢٢المؤقتة، 
الشرق األوسط : الح قطاع األمنإص"آرنولد لويثهولد، . التي لديها وزارة دفاع يقودها مدنيون

جنيف، (آالن برايدن وهاينر هانغي . ، المحررإصالح وإعادة بناء قطاع األمنفي " العربي،
 .١٠٣، )٢٠٠٤مرآز جنيف للسيطرة الديمقراطية لقوات األمن، : سويسرا

 األخرى المشارآة في" وزارات السلطة" امتد الحرص على تحقيق التوازن العرقي ليشمل آذلك  .٥٣
مقابلة المعهد . األمن القومي، بما فيها وزارات الداخلية، والمالية، والشؤون  الخارجية، والعدل

 ٤األميرآي للسالم مع فريدريك سميث، النائب السابق لكبير مستشاري شؤون األمن القومي، 
 .٢٠٠٤أغسطس، /آب

تنمية القطاع ث آرين، آيلي، وديفيد برانان، وآي.  آندرو راثمل، وأولغا أوليكر، وتيرينس آيه .٥٤
شرآة راند، : سانتا مونيكا في والية آاليفورنيا (تجربة سلطة االئتالف المؤقتة: األمني في العراق

٣٠، )٢٠٠٥. 
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق  .٥٥

ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(الف لفريق المساعدة العسكرية والتدريب لقوات االئت
)OSC(  ،٢٠٠٨مايو، / أيار٢٨. 
ديرمر، مستشار الحكم في سلطة االئتالف . جيه.  مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع الكولونيل بي .٥٦

المؤقتة، مذآرة إلى فريدريك سميث، النائب السابق لكبير المستشارين في شؤون األمن القومي، 
 . ٢٠٠٣ديسمبر، / آانون األول٥" وزارة الدفاع العراقية، أفكار حول اختيار "
 مقابلة المعهد األميرآي للسالم  مع فريدريك سميث، النائب السابق لكبير المستشارين في شؤون  .٥٧

 .٢٠٠٤أغسطس، / آب٤األمن القومي، 
يفن سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع ست/  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٥٨

 .٢٠٠٤يوليو، / تموز٣آاستيل، آبير المستشارين لدى وزارة الداخلية، 
مراجعة مرحلية " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧- ٠١٦ بيان التدقيق  .٥٩

لنفقات شرآة داين آورب الدولية، المحدودة، بموجب عقدها الخاص ببرنامج تدريب الشرطة 
 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٢٣" العراقية،

 جيرالد بيرك، المستشار لدى شرطة بغداد، شهادة أمام اللجنة الفرعية للمراقبة والتحقيق التابعة  .٦٠
 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان٢٥للجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة، 

 ١٠١آونهم أقل عددًا، فإن خلفاء الفرقة .  بالرغم من ذلك، فإن السالم النسبي لم يدم طويًال .٦١
أماتزيا بارام، التقرير . ة جوًا لم يتمكنوا من الحيلولة دون خضوع الموصل للعنف المتزايدالمحمول
، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" من هم المتمردون؟ المتمردون السّنة العرب في العراق،"، ١٣٤الخاص 

٩- ٧. 
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، ٢٠٠٧فبراير، / شباط٨، فرونتالين" ،)المتقاعد(الجنرال جاك آيان : مقابلة" خدمة البث العام،  .٦٢
 .٢٠٠٧مايو، / أيار١و
 .٣، ٢٠٠٣أآتوبر /، تشرين األول من التقرير١٥٠٦فقرة  مكتب اإلدارة والميزانية،  .٦٣
آولن باول، وزير ) المتقاعد( مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال  .٦٤

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٤الخارجية األميرآي السابق، 
ق دونالد رامسفيلد، مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  وزير الدفاع الساب .٦٥

 .٢٠٠٨ديسمبر، / آانون األول١٢
 الكفاح من أجل بناء مستقبل مليء باألمل: السنة التي قضيتها في العراق، IIIبول بريمر .  إل .٦٦

 . ١٥٧، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك(
: نيويورك (قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةانشيز، س.  اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .٦٧

 .٣١٦، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال جون أبي زيد، القائد السابق  .٦٨

 .  ٢٠٠٨فبراير، / شباط٤للقيادة المرآزية األميرآية، 
تجربة سلطة االئتالف المؤقتة مع "، ١٣٧لسالم  روبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد األميرآي ل .٦٩

 .١١، ٢٠٠٥إبريل /نيسان" دروس محددة،: األمن العام في العراق
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق  .٧٠

قبة واألمن ولجنة المرا) CMATT(لفريق المساعدة العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
)OSC(  ،٢٠٠٨مايو، / أيار٢٨. 
: نيويورك (قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، .  اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .٧١

آيلي، وديفيد برانان، . ؛ وآندرو راثمل، وأولغا أوليكر، وتيرينس آيه٣١٥، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 
سانتا مونيكا في  (طة االئتالف المؤقتةتجربة سل: تنمية القطاع األمني في العراقوآيث آرين، 
 .٥٢- ٥١، )٢٠٠٥شرآة راند، : والية آاليفورنيا

 تم التنازل عن السيطرة على العمليات العسكرية إلى الجيش، بالرغم من أن سلطة االئتالف  .٧٢
المؤقتة قد احتفظت بالسيطرة اإلدارية على الميزانيات فقد آانت التوجيهات السياسية تأتي من 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع . ي سلطة االئتالف المؤقتةمستشار
الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 

)CMATT ( ولجنة المراقبة واألمن)OSC(  ،٢٠٠٨مايو، / أيار٢٨. 
 بغداد، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة،   جيرالد بيرك، المستشار لدى شرطة .٧٣

 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان٢٥اللجنة الفرعية للمراقبة والتحقيقات، 
رسالة وزارة " ،٧تقرير من بغداد لقوات العمل المشترآة " اللفتناننت جنرال ريكاردو سانشيز،  .٧٤

 . ٢٠٠٤فبراير، / شباط٢٦الدفاع اإلخبارية، 
رسالة وزارة " ،٧تقرير من بغداد لقوات العمل المشترآة " ريكاردو سانشيز،  اللفتناننت جنرال .٧٥

مجلس " قوات األمن،: العراق"؛ وشارون أوترمان، ٢٠٠٤فبراير، / شباط٢٦الدفاع اإلخبارية، 
 ٢٠٠٤مارس، / آذار١٦العالقات الخارجية، 

: نيويورك (نديقصة ج: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، .  اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .٧٦
إعادة إعمار "، ٠٤-R٩٠٢؛ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٣٣١- ٣٢٩، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 

، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨" الموارد، واألمن، والخدمات األساسية، وقضايا المراقبة،: العراق
٥٨، ٤٩. 

تنمية القطاع رين، آيلي، وديفيد برانان، وآيث آ.  آندرو راثمل، وأولغا أوليكر، وتيرينس آيه .٧٧
شرآة راند، : سانتا مونيكا في والية آاليفورنيا (تجربة سلطة االئتالف المؤقتة: األمني في العراق

٣٦، )٢٠٠٥. 
الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٧٨

 .٥٩، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨" األساسية، وقضايا المراقبة،
إبريل، / نيسان١١،  ليدجر-ستار" خمس خطوات إلى عراق أآثر استقرارًا،" لورنس آورب،  .٧٩

٢٠٠٤. 



 *٣٩٨*  

الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٨٠
 .٥٦، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨" األساسية، وقضايا المراقبة،

 .٢٠٠٣أغسطس، / آب٧، ٢٢تة رقم  أمر سلطة االئتالف المؤق .٨١
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق  .٨٢

ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(لفريق المساعدة العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
)OSC(  ،٢٠٠٨مايو، / أيار٢٨. 
: نيويورك (قصة جندي: أآثر حكمة في المعرآةشيز، سان.  اللفتناننت جنرال ريكاردو إس .٨٣

 .٣١٧، )٢٠٠٨هاربرآولينز، 
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سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع ستيفن /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٨٤

 .٢٠٠٤يوليو، / تموز٣آاستيل، آبير المستشارين لدى وزارة الداخلية، 
إعمار العراق مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق  مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة  .٨٥

ولجنة المراقبة واألمن ) CMATT(لفريق المساعدة العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 
)OSC(  ،٢٠٠٨مايو، / أيار٢٨. 
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع ديفيد /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٨٦

 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران١٣آبير المستشارين لدى شؤون األمن القومي، غومبيرت، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال جون أبي زيد، القائد السابق  .٨٧

 .  ٢٠٠٨فبراير، / شباط٤للقيادة المرآزية األميرآية، 
 .٢٠٠٣يوليو، / تموز١١، رؤية للعراق سلطة االئتالف المؤقتة،  .٨٨
 .٢٠٠٤يوليو، / تموز١٣ وزارة الدفاع، أوراق عمل حول الوضع في العراق،  .٨٩
فريق تخطيط االنتقال ما بين " إطالع وزير الدفاع على آخر تطورات االنتقال،" وزارة الدفاع،  .٩٠

 .١١، ٥، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٣الوآاالت في العراق، 
؛ أنثوني ٢٠٠٤يوليو، / تموز١٣، أوراق عمل حول الوضع في العراق وزارة الدفاع،  .٩١

بريغر : ويستبورت، سي تي (استراتيجية لتحقيق النجاح: قوات األمن العراقيةآورديسمان، 
: أآثر حكمة في المعرآةسانشيز، . ؛ واللفتناننت جنرال ريكاردو إس٨٥، )٢٠٠٦األمنية الدولية، 

 .٣١٧، )٢٠٠٨هاربرآولينز، : نيويورك (قصة جندي
االستطالع األول في : الرأي العام في العراق"لدراسات اإلدارة واألمن المدني،  المعهد المستقل  .٩٢

، ٢٠٠٤، ٢٣- ١٤" أعقاب الكشف عن ممارسات سجن أبو غريب،
http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq poll/2004/06iiacss.pdf/ 

نسبة الوفيات بعد غزو عام " جيلبيرت بيرنهام، ورياض الفتا، وشانون دوسي، وليس روبرتس،  .٩٣
 ٢١ (٩٥٤٥، رقم ٣٦٨ ذا النسيت" استطالع عينة مجموعة بين القطاعات،:  في العراق٢٠٠٣

تتبع متغيرات إعادة اإلعمار : ؛ ومعهد بروآينغز، مؤشر العراق)٢٠٠٦أآتوبر، /تشرين األول
 .٥، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٢٣" واألمن في عراق ما بعد صدام،

  
   ١٣الفصل 

  
  .٢، ٢٠٠٧أغسطس /آب" العراق،: تقارير تحليل قطرية"ة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة، إدار .١
االحتياطي واإلنتاج والعوائد المحتملة، تقرير لخدمات األبحاث : نفط العراق"لورنس آومينس،  .٢

 .٢- ١، ٢٠٠٥إبريل، / نيسان١٣، تم التحديث في RS21626الخاص بالكونغرس 
 . ٢٠٠٧أغسطس /آب" العراق،: قارير تحليل قطريت"إدارة معلومات الطاقة،  .٣
نورم آنت، آبير المستشارين لدى وزارة النفط في مكتب المساعدة للمرحلة االنتقالية في العراق،  .٤

 .٢٠٠٨يونيو، / حزيران٤تعليقات مكتوبة إلى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
تراتيجية إلعادة إعمار البنية التحيتة للنفط الخطة اإلس"سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٥

 .١، ٢٠٠٣يونيو، / حزيران٣" العراقي، ترتيب تقريبي حسب األهمية،
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٦

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع البريغادير / ة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةمقابل .٧

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٥جنرال روبرت آرير، قائد فريق عمل إعادة نفط العراق، 
الخطة اإلستراتيجية إلعادة إعمار البنية التحيتة للنفط "سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٨

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٣" يب تقريبي حسب األهمية،العراقي، ترت
 ،٢٠٠٧أغسطس /آب" العراق،: تقارير تحليل قطرية"إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة،  .٩
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١٠

 .٢٠٠٣يونيو، /زيران ح١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 
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سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١١
؛ مقابلة مكتب إعادة ٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

 جنرال روبرت سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع البريغادير/ اإلعمار والمساعدات اإلنسانية
 . ٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٥آرير، قائد فريق عمل إعادة نفط العراق، 

إجراءات منح عقود للسنة : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٦٠٥ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٢
 .٣٦، ١٩، ٢٠٠٤يونيو /حزيران"  والتحديات اإلدارية،٢٠٠٣المالية 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  اإلنسانية مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات .١٣
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع البريغادير /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١٤
 . ٢٠٠٣يونيو، /زيران ح٢٥جنرال روبرت آرير، قائد فريق عمل إعادة نفط العراق، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١٥
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١٦
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨لر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، فوغ

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١٧
تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة . دي

 .٢٠٠٣، يونيو/ حزيران٢٤النفط، 
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١٨

تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة . دي
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك / نية مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسا .١٩
تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة . دي

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٠

 العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة تيرنر،. دي
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢١
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٢
تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة . دي

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 
ة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك سلط/  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٣

تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة . دي
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٤
ي مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة تيرنر، العضو ف. دي

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٥

ومستشار لدى وزارة تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون . دي
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 

الخطة اإلستراتيجية إلعادة إعمار البنية التحيتة للنفط " سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٢٦
 .٢، ٢٠٠٣يونيو، / حزيران٣" العراقي، ترتيب تقريبي حسب األهمية،

ف المؤقتة لمؤرخ مع آالرك سلطة االئتال/  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٧
تيرنر، العضو في مجموعة التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البنتاغون ومستشار لدى وزارة . دي

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران٢٤النفط، 
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 - ١٩٨٠: جدول التسلسل الزمني للطاقة في العراق" إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة،  .٢٨
 .٢٠٠٥ديسمبر /نون األولآا" ،٢٠٠٥نوفمبر، /تشرين الثاني

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢٩
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٣٠
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

عدم التزام وزارة الدفاع : إدارة عقود الدفاع"، ٠٧-٨٣٩ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٣١
" بالمبادئ الرئيسة للتعاقد بشأن عقود النفط في العراق يعرِّض مصالح الحكومة للخطر،

 .١٧، ٢٠٠٧يوليو /تموز
عدم التزام وزارة الدفاع : إدارة عقود الدفاع"، ٠٧-٨٣٩ب المحاسبة الحكومية  تقرير مكت .٣٢

" بالمبادئ الرئيسية للتعاقد بشأن عقود النفط في العراق يعرِّض مصالح الحكومة للخطر،
 .١٧، ٧- ٥، ٢٠٠٧يوليو /تموز

 ٢٤" ،خطة عمل نهائية إلعادة البنية التحتية للنفط العراقي" ورشة عمل مشترآة للتخطيط،  .٣٣
 .http://www.energyintel.com/resources/workplan.pdf، ٢٠٠٣يوليو، /تموز

 ٢٤" خطة عمل نهائية إلعادة البنية التحتية للنفط العراقي،" ورشة عمل مشترآة للتخطيط،  .٣٤
 .http://www.energyintel.com/resources/workplan.pdf، ٢٠٠٣يوليو، /تموز

مج النفط مقابل الغذاء، والعقوبات الدولية، والتجارة غير برنا: العراق" آينيث آاتزمان،  .٣٥
، ٢٠٠٣إبريل، / نيسان١٦، EL30472تقرير خدمات األبحاث الخاصة بالكونغرس " المشروعة،

 .موجز
 .٢٠٠٣مايو، / أيار٢٢، ١٤٨٣ قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة رقم  .٣٦
لسالح الهندسة في الجيش  إنجينير أبديت "صادرات النفط العراق تتزايد،" ستيف رايت،  .٣٧

 ).٢٠٠٣أغسطس /آب (٨ رقم ٢٧ األميرآي
 - ١٩٨٠: جدول التسلسل الزمني للطاقة في العراق" إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة،  .٣٨

 .٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول" ،٢٠٠٥نوفمبر، /تشرين الثاني
 سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٣٩

 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 
 .١٠، ٢٠٠٣أآتوبر، / تشرين األول٢١" تقويم اإلقتصاد الكلي،: العراق" صندوق النقد الدولي،  .٤٠
"  ما بعد صدام،تتبع متغيرات إعادة اإلعمار واألمن في عراق:  معهد بروآينغز، مؤشر العراق .٤١

 ٢٢، ١٤٨٣؛ وقرار مجلس األمن القومي التابع لألمم المتحدة رقم ٢٠٠٦يونيو، / حزيران٢٩
 . ٢٠٠٣مايو، /أيار

 - ١٩٨٠: جدول التسلسل الزمني للطاقة في العراق" إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة،  .٤٢
 .٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول" ،٢٠٠٥نوفمبر، /تشرين الثاني

 - ١٩٨٠: جدول التسلسل الزمني للطاقة في العراق"معلومات الطاقة، وزارة الطاقة،  إدارة  .٤٣
؛ ومقابلة مكتب إعادة اإلعمار ٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول" ،٢٠٠٥نوفمبر، /تشرين الثاني

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري فوغلر، آبير المستشارين لدى / والمساعدات اإلنسانية
 .٢٠٠٣يونيو، /حزيران ١٨وزارة النفط، 

 .٢٠٠٣يوليو، / تموز١٢ سلطة االئتالف المؤقتة، وقائع مجلس مراجعة البرامج،  .٤٤
، ُمنح إليرينيس، DABV01-03-C-0007 إجراءات التعاقد في سلطة االئتالف المؤقتة، العقد  .٤٥

ة في أمن البنية التحتي: قوة إيرينيس لحماية النفط في العراق"؛ وإيرينيس، ٢٠٠٣أغسطس، / آب٦
اسم الشرآة هو الكلمة اليونانية التي تعني . ٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول" بيئة ما بعد الصراع،

 .الغضب، التجسيد األسطوري لالنتقام
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مراجعة لبرامج حماية ٠٦- ٠٠٩ بيان تدقيق  .٤٦

 .١٠، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٨" فرق العمل،
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مراجعة لبرامج حماية ٠٦- ٠٠٩دقيق  بيان ت .٤٧

 .١،i، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٨" فرق العمل،
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 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مراجعة لبرامج حماية ٠٦- ٠٠٩ بيان تدقيق  .٤٨
 .١٥-٥، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٨" فرق العمل،

" أمن البنية التحتية في بيئة ما بعد الصراع،:  إيرينيس لحماية النفط في العراققوة" إيرينيس،  .٤٩
 .٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول

" حراسة خط أنابيب نفط العراق،" معهد تحليل األمن العالمي،  .٥٠
http://www.iags.org/iraqpipelinewatch.htm. 

" ية التحتية في بيئة ما بعد الصراع،أمن البن: قوة إيرينيس لحماية النفط في العراق" إيرينيس،  .٥١
 .٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول

" أمن البنية التحتية في بيئة ما بعد الصراع،: قوة إيرينيس لحماية النفط في العراق" إيرينيس،  .٥٢
 .٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول

" حراسة خط أنابيب نفط العراق،" معهد تحليل األمن العالمي،  .٥٣
http://www.iags.org/iraqpipelinewatch.htm. 

" حراسة خط أنابيب نفط العراق،" معهد تحليل األمن العالمي،  .٥٤
http://www.iags.org/iraqpipelinewatch.htm. 

، االستيراد  واإلنتاج والتصدير الشهري مكتب المساعدة في المرحلة االنتقالية في العراق،  .٥٥
التقرير الفصلي ناء العراق في إعداد استجابة لطلب بيانات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة ب

؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٢٠٠٨إبريل /، نيسانالمقدَّم للكونغرس األميرآي
 .٣٤، ٢٠٠٦يونيو /، حزيرانالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعراق،  

مايكل .  المؤقتة لمؤرخ مع جيهسلطة االئتالف/  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٥٦
 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران١٢ستينسون، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

  
  ١٤الفصل 

  
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع البريغادير / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .١

  .٢٠٠٣يونيو، /حزيران، ٢٣، ٤-جنرال ستيفن هوآينز، القائد السابق، فريق العمل المشترك
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع البريغادير / مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٢

  .٢٠٠٣يونيو، /، حزيران٢٣، ٤-جنرال ستيفن هوآينز، القائد السابق، فريق العمل المشترك
بناء الدولة في "ويلز، . غوردون إم) المتقاعد(هوآينز والكولونيل . البريغادير جنرال ستيفن آر .٣

 ٢، رقم ٥٥ آرمي" سالح المهندسين في الجيش األميرآي في العراق، : بالد ما بين النهرين
 ).٢٠٠٥فبراير /شباط(

بناء الدولة في "ويلز، . غوردون إم) المتقاعد(هوآينز والكولونيل . البريغادير جنرال ستيفن آر .٤
 ٢، رقم ٥٥ آرمي" جيش األميرآي في العراق، سالح المهندسين في ال: بالد ما بين النهرين

 ).٢٠٠٥فبراير /شباط(
الميجر جنرال آارل ستروك، مدير األشغال المدنية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٥

آان ستروك أحد . ٢٠٠٤مارس، / آذار١١شهادة أمام لجنة مجلس النواب حول إصالح الحكومة، 
عمار والمساعدات اإلنسانية، ثم أصبح نائب مدير العمليات األعضاء األصليين في مكتب إعادة اإل
وشغل بعد ذلك منصب القائد العام لسالح الهندسة في . والبنية التحتية لسلطة االئتالف المؤقتة

 .الجيش األميرآي
بناء الدولة في "ويلز، . غوردون إم) المتقاعد(هوآينز والكولونيل . البريغادير جنرال ستيفن آر .٦

 ٢، رقم ٥٥ آرمي" سالح المهندسين في الجيش األميرآي في العراق، : بين النهرينبالد ما 
 ).٢٠٠٥فبراير /شباط(

بناء الدولة في "ويلز، . غوردون إم) المتقاعد(هوآينز والكولونيل . البريغادير جنرال ستيفن آر .٧
 ٢، رقم ٥٥ آرمي" سالح المهندسين في الجيش األميرآي في العراق، : بالد ما بين النهرين

 ).٢٠٠٥فبراير /شباط(
 .٢٠٠٧أغسطس /آب" الملحق اإلحصائي،: العراق"صندوق النقد الدولي،  .٨



 *٤٠٣*  

. سيرة ذاتية للدآتور آريم وحيد العبودي" نبذة عن الوزير،"جمهورية العراق، وزارة الكهرباء،  .٩
 .شغل منصب وزير الكهرباء في فترة تولي المالكي لرئاسة الوزراء

الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢سبة الحكومية  تقرير مكتب المحا .١٠
 .٨٥، ٢٠٠٤يونيو، /حزيران" األساسية، وقضايا المراقبة،

تقرير تقويم تم تسليمه إلى " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،" شرآة بكتل ناشونال،  .١١
 .٢٠٠٣و يوني/الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران

 الكولونيل مايك مون، سالح الهندسة في الجيش األميرآي، آان يعمل سابقًا مع فرقة منطقة  .١٢
 ٣الخليج، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 .٢٠٠٨يوليو، /تموز
تقرير تقويم تم تسليمه إلى " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،" شرآة بكتل ناشونال،  .١٣

 .٢٠٠٣يونيو /الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران
شرآة بكتل ناشونال، .  الطاقة اإلسمية هي آمية الكهرباء القصوى التي يمكن لمرفق ما إنتاجها .١٤

تنمية تقرير تقويم تم تسليمه إلى الوآالة األميرآية لل" برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،"
 ٣،٠٠٠يوفر ميغاواط واحد طاقة آافية لخدمة ما يقدر بنحو . ٢٠٠٣يونيو /الدولية، حزيران

" إعادة آهرباء العراق،" منطقة الخليج، - سالح الهندسة في الجيش األميرآي. منزل
http://www.grd.usace.army.mil/news/factsheets/docs/USACE-

RIE%20factsheet.pdf. 
مستند المعلومات الخاصة " مشروع طوارئ الكهرباء،: جمهورية العراق" البنك الدولي،  .١٥

 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٤بالمشروع، 
أآتوبر، / تشرين األول٢٨" تقويم مشترك الحتياجات العراق،"البنك الدولي، / األمم المتحدة .١٦

٢٠٠٣. 
لومات الخاصة مستند المع" مشروع طوارئ الكهرباء،: جمهورية العراق" البنك الدولي،  .١٧

إلغاء مرآزية شبكة التزويد "؛ وعصام الخليصي، ٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٤بالمشروع، 
 ٣ (١، رقم )٤٨ (XLVIIIميدل إيست إيكونوميك سيرفي " بالكهرباء في العراق وإعادة هيكلتها،

 ).٢٠٠٥يناير، /آانون الثاني
تقرير تقويم تم تسليمه إلى " ية للعراق،برنامج إعادة بناء البنية التحت" شرآة بكتل ناشونال،  .١٨

 .٢٫٤، ٢٠٠٣يونيو /الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران
تقرير تقويم تم تسليمه إلى " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،" شرآة بكتل ناشونال،  .١٩

 .٢٫٩-٢٫٤، ٢٠٠٣يونيو /الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران
تقرير تقويم تم تسليمه إلى " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،"كتل ناشونال،  شرآة ب .٢٠

 .٢٠٠٣يونيو /الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران
 الميجر جنرال آارل ستروك، مدير األشغال المدنية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٢١

 .٢٠٠٤مارس، / آذار١١الحكومة، شهادة أمام لجنة مجلس النواب حول إصالح 
 مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع توماس ويلوك، رئيس مجموعة مقاولي الموارد الدولية التابعة  .٢٢

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٨للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
: حتية في العراقبكتل، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وبرنامج البنية الت" شرآة بكتل ناشونال،  .٢٣

، ٢" إنجازات وتحديات،
http://www.bechtel.com/assets/files/projects/Accomplishments_and_Chall

enges.pdf. 
 الميجر جنرال آارل ستروك، مدير األشغال المدنية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٢٤

؛ وشرآة بكتل ٢٠٠٤ارس، م/ آذار١١شهادة أمام لجنة مجلس النواب حول إصالح الحكومة، 
تقرير تقويم تم تسليمه إلى الوآالة األميرآية " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،"ناشونال، 

 .٢٠٠٣يونيو /للتنمية الدولية، حزيران
 مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع توماس ويلوك، رئيس مجموعة مقاولي الموارد الدولية التابعة  .٢٥

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٨يرآية للتنمية الدولية، للوآالة األم



 *٤٠٤*  

 مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع توماس ويلوك، رئيس مجموعة مقاولي الموارد الدولية التابعة  .٢٦
 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٨للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

بناء الدولة في "ويلز، . إمغوردون ) المتقاعد(هوآينز والكولونيل .  البريغادير جنرال ستيفن آر .٢٧
 ٢، رقم ٥٥ آرمي" سالح المهندسين في الجيش األميرآي في العراق، : بالد ما بين النهرين

 ).٢٠٠٥فبراير /شباط(
 الميجر جنرال آارل ستروك، مدير األشغال المدنية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٢٨

 .٢٠٠٤مارس، / آذار١١ شهادة أمام لجنة مجلس النواب حول إصالح الحكومة،
" إرث ودروس سلطة االئتالف المؤقتة،: قطاع الطاقة العراقي" توم ويلوك وروبن ماآغوآين،  .٢٩

 ).٢٠٠٥يوليو، / تموز١٨ (٢٩، رقم )٤٨ (XLVIIIميدل إيست إيكونوميك سيرفي 
ة  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مراجعة لبرامج حماي٠٦- ٠٠٩ بيان تدقيق  .٣٠

 . ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٨" فرق العمل،
 ١٢" دروس ُمستفادة وطريق نحو األمام،: الوقود وتوليد الطاقة" توم أوآس وآخرون،  .٣١

تقرير " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،"؛ شرآة بكتل ناشونال، ٢٠٠٧فبراير، /شباط
؛ ومقابلة ٣٫٠- ٢٫٤، ٢٠٠٣يونيو /حزيرانتقويم تم تسليمه إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع غاري فوغلر، / مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

غاري سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٣٢
 .٢٠٠٣يونيو، / حزيران١٨فوغلر، آبير المستشارين لدى وزارة النفط، 

ميدل إيست " دالئل مشكوك فيها لتقدم العراق على الصعيدين النفطي والسياسي،" عصام شلبي،  .٣٣
 ).٢٠٠٧نوفمبر، / تشرين الثاني٢٦ (٤٨، رقم L إيكونوميك سيرفي

 ١٢" ُمستفادة وطريق نحو األمام،دروس : الوقود وتوليد الطاقة" توم أوآس وآخرون،  .٣٤
؛ مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بوب ٣٥-١٣، ٢٠٠٧فبراير، /شباط

 .٢٠٠٧مايو، / أيار٢٠آراوس، المستشار لدى وزارة الكهرباء، 
 الكولونيل مايك مون، سالح الهندسة في الجيش األميرآي، آان يعمل سابقًا مع فرقة منطقة  .٣٥

 ٣خليج، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ال
" العراق،: تقارير تحليل قطرية"؛ إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة، ٢٠٠٨يوليو، /تموز
 .١٠- ٦، ٢٠٠٧أغسطس /آب

رامج للوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير الب .٣٦
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن ٢٠٠٧مايو، / أيار١٨للتنمية الدولية، 

 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣براونينغ، نائب المدير السابق للبنية التحتية، 
برامج للوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير ال .٣٧

سلطة / ؛ ومقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية٢٠٠٧مايو، / أيار١٨للتنمية الدولية، 
االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع البريغادير جنرال ستيفن هوآينز، القائد السابق، فريق العمل 

 .٢٠٠٣يونيو، /، حزيران٢٣، ٤-المشترك
ام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير البرامج للوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش الع .٣٨

 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨للتنمية الدولية، 
آانون -يوليو/ تموز٢٠٠٣: إيرادات ونفقات ميزانية جمهورية العراق" سلطة االئتالف المؤقتة،  .٣٩

 .٦، ٢٠٠٣" ديسمبر،/األول
 .٢٠٠٣أغسطس، / آب١٩ة البرامج،  سلطة االئتالف المؤقتة، وقائع مجلس مراجع .٤٠
, EEE-C-00-03-00018-00,12 بكتل، عقد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٤١

http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/Bechtel ؛ مكتب المفتش العام الخاص
" دروس ُمستفادة في التعاقد والمشتريات،: إعادة إعمار العراق"إلعادة إعمار العراق، 

 .٣٢، ٢٠٠٦يوليو /زتمو
" برنامج إعادة إعمار البنية التحتية للعراق، خطة تنفيذ موصى بها،" شرآة بكتل ناشونال،  .٤٢

 .١-١، ٢٠٠٣يونيو /حزيران



 *٤٠٥*  

تقرير تقويم تم تسليمه إلى " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،" شرآة بكتل ناشونال،  .٤٣
 .٢٫٧-٢٫٤، ٢٠٠٣يونيو /الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران

تقرير تقويم تم تسليمه إلى " برنامج إعادة بناء البنية التحتية للعراق،" شرآة بكتل ناشونال،  .٤٤
 .٢٠٠٣يونيو /الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، حزيران

مقابلة السفير بول بريمر في برنامج واجه األمة على سي بي " الرسالة اإلخبارية لوزارة الدفاع،  .٤٥
إننا نتوقع "في اليوم ذاته، أخبر بول بريمر آذلك فوآس نيوز، . ٢٠٠٣يوليو، / تموز٢٠" س،إ

السفير ." الرجوع إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون األسابيع الستة التالية أو نحو ذلك
الرسالة اإلخبارية لوزارة الدفاع، " بول بريمر مع فوآس نيوز صندي،. مقابلة السفير إل"بريمر، 

 .٢٠٠٣يوليو، / تموز٢٠
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع بيتر آندرو /  مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٤٦

 .٢٠٠٣ديسمبر، / آانون األول١٨بيربارك، مدير العمليات في سلطة االئتالف المؤقتة، 
بيان . لنقل واالتصاالت براونينغ آان آبير المستشارين لدى وزارات الصحة؛ والشؤون الدينية؛ وا .٤٧

" ستيفن براونينغ ينضم إلى الفريق التنفيذي في إم دبليو إتش،"صحفي صادر عن إم دبليو إتش، 
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن براونينغ، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٥

 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣نائب المدير السابق للبنية التحتية، 
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن براونينغ، نائب المدير السابق للبنية  .٤٨

؛ ومقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣التحتية، 
 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨ديك دمفورد، مدير برنامج للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير برنامج للوآالة األميرآية  .٤٩
 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨للتنمية الدولية، 

  مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن براونينغ، نائب المدير السابق للبنية  .٥٠
 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣التحتية، 

" إرث ودروس سلطة االئتالف المؤقتة،: قطاع الطاقة العراقي" توم ويلوك وروبن ماآغوآين،  .٥١
؛ ومقابلة )٢٠٠٥يوليو، / تموز١٨ (٢٩، رقم )٤٨ (XLVIIIميدل إيست إيكونوميك سيرفي 

 ٣مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن براونينغ، نائب المدير السابق للبنية التحتية، 
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، ٢٠٠٧أآتوبر، /تشرين األول

 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨مدير برنامج للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير برنامج للوآالة األميرآية  .٥٢

 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨دولية، للتنمية ال
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير برنامج للوآالة األميرآية  .٥٣

 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨للتنمية الدولية، 
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن براونينغ، نائب المدير السابق للبنية  .٥٤

 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣التحتية، 
 .٢٠٠٤أغسطس، / آب٢٩" بث إلى الشعب العراقي،"، IIIبول بريمر .  إل .٥٥
أغسطس، / آب١٥" تحسين الكهرباء في العراق،" نشرة حقائق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٥٦

٢٠٠٣. 
مدير السابق للبنية  مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ستيفن براونينغ، نائب ال .٥٧

 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣التحتية، 
، ٢٨إنجينير أبديت " جهود آبرى إلعادة آهرباء العراق،" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٥٨

 ).٢٠٠٤فبراير /شباط (٢رقم 
، ٢٨إنجينير أبديت " جهود آبرى إلعادة آهرباء العراق،" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٥٩

 ).٢٠٠٤فبراير /شباط (٢رقم 
 .٣، الملحق ٢٠٠٤إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧ مكتب اإلدارة والميزانية،  .٦٠
، ٢٨إنجينير أبديت " جهود آبرى إلعادة آهرباء العراق،" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  .٦١

 ).٢٠٠٤فبراير /شباط (٢رقم 



 *٤٠٦*  

الطارئة للدفاع عن العراق ، قانون المخصصات اإلضافية للحاالت ١٠٨- ١٠٦ قانون عام  .٦٢
 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني٦، ٢٠٠٤وأفغانستان وإعادة إعمارهما للسنة المالية 

مراجعة المشروع لمنظمة اإلغاثة اإلسالمية : أجندة االجتماع"  الفريق االستشاري للكهرباء،  .٦٣
ن روبين ماآغوين، رسالة بالبريد اإللكتروني م"  الميزانية اإلضافية،٢٠٠٤ –) IIRO(الدولية 

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٣
الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦٤

 .٩٣- ٩٢، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨" األساسية، وقضايا المراقبة،
 .٢٠٠٤إبريل، /سان ني٢٧، الغارديان" الهجمات توقف إعادة إعمار العراق،" جامي ويلسون،  .٦٥
الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦٦

 .٩١، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨" األساسية، وقضايا المراقبة،
الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦٧

 .٨٨، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨" ضايا المراقبة،األساسية، وق
  

  ١٥الفصل 
  
جدول زمني : نوفمبر/ تشرين الثاني١٥اتفاق "مجلس الحكم العراقي وسلطة االئتالف المؤقتة،  .١

  .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني١٥" لعراق ذي سيادة وديمقراطي وآمن،
مطبعة جامعة : و هيفن، سي تيني (آسب الحرب، خسارة السالم: احتالل العراقعالوي، . علي أ .٢

 .٢١٥، )٢٠٠٧ييل، 
موجز للتقرير الصحفي بقلم األخضر اإلبراهيمي، المستشار الخاص "مرآز أخبار األمم المتحدة،  .٣

 .٢٠٠٤مارس، / آذار١٦" لألمين العام،
مطبعة جامعة : نيو هيفن، سي تي (آسب الحرب، خسارة السالم: احتالل العراقعالوي، . علي أ .٤

 .٢٣٢- ٢٢٨، )٢٠٠٧ييل، 
مطبعة جامعة : نيو هيفن، سي تي (آسب الحرب، خسارة السالم: احتالل العراقعالوي، . علي أ .٥

 .٢٣٢ - ٢٣٠، )٢٠٠٧ييل، 
بيان صحفي " الرئيس بوش يهنئ العراق على القانون اإلداري االنتقالي،"بوش، . جورج دبليو .٦

قانون اإلدارة لدولة "عراقي، ؛ ومجلس الحكم ال٢٠٠٤مارس، / آذار٨صادر عن البيت األبيض، 
 .٢٠٠٤مارس، / آذار٨، ٥٦- ٥٥المادتان " العراق للمرحلة االنتقالية،

مارس، / آذار٨، ٧المادة " قانون اإلدارة لدولة العراق للمرحلة االنتقالية،"مجلس الحكم العراقي،  .٧
٢٠٠٤. 

 ٨، ٥٦-٥٥المادتان " ،قانون اإلدارة لدولة العراق للمرحلة االنتقالية"ومجلس الحكم العراقي،  .٨
 .٢٠٠٤مارس، /آذار

 ٨، ٦١المادة " قانون اإلدارة لدولة العراق للمرحلة االنتقالية،"ومجلس الحكم العراقي،  .٩
 .٢٠٠٤مارس، /آذار

تصريحات مبعوث األمم المتحدة األخضر "الرسائل اإلخبارية لسلطة االئتالف المؤقتة،  .١٠
:  ورئيس الوزراء العراقي إياد عالوي، الموضوعاإلبراهيمي، والرئيس العراقي غازي الياور،

وتم تعيينه آذلك نائبًا لرئيس . ٢٠٠٤يونيو، / حزيران١" الحكومة المؤقتة الجديدة للعراق،
 .الوزراء لشؤون األمن

" حالة التمويل وإعادة اإلعمار،: إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٨٧٦تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١١
 .٢، ٢٠٠٥يوليو /تموز

مراقبة األموال " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٠٤بيان التدقيق  .١٢
، ٢٠٠٥يناير، / آانون الثاني٣٠" المقدَّمة للوزارات العراقية من خالل عملية الموازنة الوطنية،

 مراقب حسابات" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٤-٠٠٩؛ وبيان التدقيق ٥
يوليو، / تموز٢٨" اإلدارة النقدية لسلطة االئتالف المؤقتة يشرف على صندوق تنمية العراق،

٥، ٢٠٠٤. 



 *٤٠٧*  

مراقبة األموال " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٠٤بيان التدقيق  .١٣
، ٢٠٠٥اير، ين/ آانون الثاني٣٠" المقدَّمة للوزارات العراقية من خالل عملية الموازنة الوطنية،

٥. 
التعاقد : منتدى الدروس الُمستفادة التابع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .١٤

 .٢٠٠٥ديسمبر، / آانون األول٥والمشتريات، واشنطن، العاصمة، 
تقرير مجلس االستشارات والمراقبة الدولي "مجلس االستشارات والمراقبة الدولي للعراق،  .١٥

، ٢٠٠٣مايو، / أيار٢٢يغطي الفترة من إنشاء صندوق تنمية العراق في : لصندوق تنمية العراق
آانت سلطة االئتالف . ٣-٢" ،٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٨حتى حل سلطة االئتالف المؤقتة في 
 ماليين دوالر من أموال صندوق تنمية العراق من أجل ٦المؤقتة ملتزمة بتسديد ما يقرب من 

 .تدقيق الحسابات
 .٧٠، ٢٠٠٤يوليو، /، تموز من التقرير٢٢٠٧فقرة  والميزانية، مكتب اإلدارة .١٦
هيرندون في  (رؤية مّطلع على إعادة إعمار العراق: فقدان الساعة الذهبيةجيمس ستيفنسون،  .١٧

 .٦٨، )٢٠٠٧شرآة آتب بوتوماك، : والية فيرجينيا
 .٢٠٠٤مايو، / أيار١٥سلطة االئتالف المؤقتة، وقائع مجلس مراجعة البرامج،  .١٨
سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع نيل / قابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةم .١٩

 ٢١هوآينز، مدير تنسيق التنمية لسلطة االئتالف المؤقتة وآبير المستشارين لدى وزارة التخطيط، 
 .٢٠٠٤حزيران، 

هيرندون في ( رؤية مّطلع على إعادة إعمار العراق: فقدان الساعة الذهبيةجيمس ستيفنسون،  .٢٠
 .٦٩، )٢٠٠٧شرآة آتب بوتوماك، : والية فيرجينيا

النائب هنري واآسمان، آبير أعضاء حزب األقلية، إفادة أمام لجنة إصالح الحكومة التابعة  .٢١
 .٢٠٠٥يونيو، / حزيران٢١لمجلس النواب، 

" ادة،خطة عمليات لعراق ذي سي"مجلس األمن القومي، فريق تخطيط االنتقال ما بين الوآاالت،  .٢٢
 .٢٠٠٤إبريل /، نيسان١٫٣مسودة، النسخة 

اإلجراءات المطلوبة لتحسين : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٢٣
 .٢٠٠٥يوليو، / تموز١٣" استخدام مزودي األمن الخاص،

" دة،خطة عمليات لعراق ذي سيا"مجلس األمن القومي، فريق تخطيط االنتقال ما بين الوآاالت،  .٢٤
 .K-2، ٢٠٠٤إبريل /، نيسان١٫٣مسودة، النسخة 

" خطة عمليات لعراق ذي سيادة،"مجلس األمن القومي، فريق تخطيط االنتقال ما بين الوآاالت،  .٢٥
 .٢٠٠٤إبريل /، نيسان١٫٣مسودة، النسخة 

 ١١" عمليات الحكومة األميرآية في العراق،"، ٣٦التوجيه الرئاسي الرسمي بشأن األمن القومي  .٢٦
 .٢٠٠٤مايو، / يارأ
" خطة عمليات لعراق ذي سيادة،"مجلس األمن القومي، فريق تخطيط االنتقال ما بين الوآاالت،  .٢٧

 D-3,4، ٢٠٠٤إبريل /، نيسان١٫٣مسودة، النسخة 
" خطة عمليات لعراق ذي سيادة،"مجلس األمن القومي، فريق تخطيط االنتقال ما بين الوآاالت،  .٢٨

 .A-10، ٢٠٠٤بريل إ/، نيسان١٫٣مسودة، النسخة 
" حالة التمويل وإعادة اإلعمار،: إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٨٧٦تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٢٩

 .  ٤، ٢٠٠٥يوليو /تموز
" خطة عمليات لعراق ذي سيادة،"مجلس األمن القومي، فريق تخطيط االنتقال ما بين الوآاالت،  .٣٠

 .G-3، ٢٠٠٤إبريل /، نيسان١٫٣مسودة، النسخة 
 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران٨، ١٥٤٦ار مجلس األمن القومي التابع لألمم المتحدة رقم قر .٣١
 .٢٠٠٣مايو، / أيار٢٢، ١٤٨٣قرار مجلس األمن القومي التابع لألمم المتحدة رقم  .٣٢
يمكن االطالع على قائمة آاملة لألوامر واألنظمة والمذآرات المختلفة التي أصدرتها سلطة  .٣٣

 .www.cpa-iraq.orgاالئتالف المؤقتة على 
يونيو /حزيران" مراجعة تاريخية إلنجازات سلطة االئتالف المؤقتة،"سلطة االئتالف المؤقتة،  .٣٤

٧١، ٢٠٠٤. 



 *٤٠٨*  

يونيو /حزيران" مراجعة تاريخية إلنجازات سلطة االئتالف المؤقتة،"سلطة االئتالف المؤقتة،  .٣٥
  خطة مارشال وإعادة إعمار العراق. ٧١، ٢٠٠٤

التأثيرات السياسية واآلثار المترتبة بالنسبة ألوروبا : خطة مارشال"زان، باري أينغرين ومارك أو .٣٦
؛ غريغ )١٩٩٢نيسان (، ١٤ رقم ٧ إيكونوميك بوليسي" الشرقية واالتحاد السوفيتي السابق،

 خطة مارشال والفترة التي ساعدت فيها أميرآا على إنقاذ أوروبا: المغامرة األآثر نبًالبيرمان، 
 .٥- ٤، )٢٠٠٧رس، فري ب: نيويورك(
خطة مارشال وإعادة اإلعمار بعد الحرب : بحثًا عن ماٍض يمكن االستفادة منهباري ماشادو،  .٣٧

؛ وغريغ ٤٣، )٢٠٠٧مارشال، . مؤسسة جورج سي: ليكسينغتون، والية فيرجينيا" (،اليوم
 نقاذ أوروباخطة مارشال والفترة التي ساعدت فيها أميرآا على إ: المغامرة األآثر نبًالبيرمان، ، 

 .١٨٠- ١٧٩، )٢٠٠٧فري برس، : نيويورك(
خطة مارشال والفترة التي ساعدت فيها أميرآا على إنقاذ : المغامرة األآثر نبًالغريغ بيرمان، ،  .٣٨

 .١٦٥، )٢٠٠٧فري برس، : نيويورك (أوروبا
ب خطة مارشال وإعادة اإلعمار بعد الحر: بحثًا عن ماٍض يمكن االستفادة منهباري ماشادو،  .٣٩

 .١٢٩، ٢٢- ١٥، ٨، )٢٠٠٧مارشال، . مؤسسة جورج سي: ليكسينغتون، والية فيرجينيا" (،اليوم
خطة مارشال وإعادة اإلعمار بعد الحرب : بحثًا عن ماٍض يمكن االستفادة منهباري ماشادو،  .٤٠

 .٣٧- ٣٥، )٢٠٠٧مارشال، . مؤسسة جورج سي: ليكسينغتون، والية فيرجينيا" (،اليوم
دروس في إدارة رأس : إعادة إعمار العراق"ام الخاص إلعادة إعمار العراق، مكتب المفتش الع .٤١

 .٣٧- ٣٤، ٢٩- ٢٥، ٢٠٠٦يناير، /آانون الثاني" المال البشري،
خطة مارشال وإعادة اإلعمار بعد الحرب : بحثًا عن ماٍض يمكن االستفادة منهباري ماشادو،  .٤٢

 .١٨- ١١٧، )٢٠٠٧مارشال، . يمؤسسة جورج س: ليكسينغتون، والية فيرجينيا" (،اليوم
  

  االنتقال من سلطة االئتالف المؤقتة إلى السفارة–لمحة عامة عن الخدمات األساسية 
؛ مكتب المساعدات ٢٠٠٧أغسطس، / آب"  ملحق إحصائي،: العراق"صندوق النقد الدولي،  .٤٣

ات من مكتب االنتقالية في العراق، االستيراد واإلنتاج والتصدير الشهري، استجابة لطلب بيان
التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق من أجل إعداد 

يونيو، / حزيران١٥؛ وزارة الدفاع، تقرير عن حالة العراق، ٢٠٠٨إبريل / ، نيساناألميرآي
يين الوفيات من األميرآ"؛ إحصاء خسائر االئتالف في العراق، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٦، و٢٠٠٤

؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٢٠٠٨سبتمبر / تم التحديث في أيلول" في الشهر،
؛ تعداد ١٢، ٢٠٠٥أآتوبر / العراق، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي، تشرين األول

/  آب٢٤تم التحديث في " وفيات موثقة لمدنيين بسبب العنف،"لجثث الضحايا العراقيين، 
، قانون تخصيص األموال لوزارة الدفاع وإلعادة ١٠٨- ١٠٦؛ قانون عام ٢٠٠٨س، أغسط

؛ سلطة ٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني٦، ٢٠٠٤اإلعمار في أفغانستان والعراق للسنة المالية 
 آانون - يوليو/ تموز٢٠٠٣: إيرادات ونفقات ميزانية جمهورية العراق"االئتالف المؤقتة، 

مراجعات لميزانية : جمهورية العراق"لطة االئتالف المؤقتة، ؛ س٢٠٠٣" ديسمبر،/األول
إعادة إعمار "، ٠٥-٨٧٦؛ وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٢٠٠٤مارس /آذار" ،٢٠٠٤
 .١٠، ٢٠٠٥يوليو /تموز" حالة جهود التمويل وإعادة اإلعمار،: العراق

 من ٧٤،٠٠٠ يقدَّر بحوالي على الرغم من أن ما. هذا التقدير يشمل عدد الموظفين المدربين فقط .٤٤
أغسطس /أعضاء خدمة حماية المرافق قد تم إدراجهم بوصفهم جزءًا من قوات األمن، في آب

وزارة .  آانوا يعتبرون غير مؤهلين آوحدة آاملة ولم يعد يتم إدراجهم في التقديرات٢٠٠٤
، تقرير ية؛ ووزارة الخارج٣٠-٢٩، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران١٥، العراق تقرير حالةالدفاع، 

 .٢٤، ٢٠٠٤أغسطس، / آب٢٥، الحالة األسبوعي
 .٢٠٠٧أغسطس /آب" ملحق إحصائي،: العراق"صندوق التمويل الدولي،  .٤٥
 ١٥" تحسين الكهرباء في العراق،"بيان صحفي صادر عن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٤٦

 .٢٠٠٣أغسطس، /آب
 تشرين ٢١" نشرة حقائق العراق، "هيئة الموظفين المشترآة وسلطة االئتالف المؤقتة، .٤٧

 .٢٠٠٣أآتوبر، /األول
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 ٢٠٠٧يوليو /، تموزاالستيراد واإلنتاج والتصدير الشهريمكتب المساعدات االنتقالية في العراق،  .٤٨
التقرير الفصلي المقدَّم آما ورد في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، إعداد 

 .٨١، ٢٠٠٧يوليو /، تموزللكونغرس األميرآي
 

  ١٦الفصل 
 
نيغروبونتي في حفل تقديم أوراق اعتماد . إفادة من ِقبل السفير جون دي"السفارة في بغداد،  .١

 ١٤ ، من التقرير٢٢٠٧الفقرة ؛ ومكتب اإلدراة والميزانية، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٩" السفير،
نيغروبونتي آسفير لدى السيرة المهنية لمسؤول في السلك الدبلوماسي، عمل . ٢٠٠٤يوليو، /تموز

 ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ١٩٩٧الهندوراس والمكسيك والفلبين قبل تقاعده في عام 
وعاد إلى وزارة الخارجية في عام .  هيل للنشر في نيويورك- لألسواق العالمية لشرآة ماآغرو

وزارة . عراق ليشغل منصب الممثل الدائم لدى األمم المتحدة قبل تولي مهمته في ال٢٠٠١
السيرة الذاتية لجون نيغروبونتي، "الخارجية، 

http://www.state.gov/r/pa/eibiog/80476.htm .  
فبراير، / شباط١٧" الرئيس يعقد مؤتمرًا صحفيًا،"بيان صحفي صادر عن البيت األبيض،  .٢

٢٠٠٥. 
يات التي تتم التحد" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٢٩بيان التدقيق  .٣

، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٦" مواجهتها في تنفيذ أنشطة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،
٦- ٤. 

دروس في إدارة البرامج : إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٤
 من ٢٢٠٧الفقرة  ؛ ومكتب اإلدراة والميزانية،٨٣- ١٠،٨٢، ٢٠٠٧مارس /والمشروعات، آذار

 .١٥- ١٤، ٢٠٠٤يوليو /، تموزالتقرير
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع وليام بي تيلور، المدير السابق لمكتب  .٥

 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٣إدارة إعادة إعمار العراق، 
 .١٥، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدراة والميزانية،  .٦
دروس في إدارة البرامج : إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٧

 .٨٦- ٨٤، ٢٠٠٧مارس /والمشروعات، آذار
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع وليام بي تيلور، المدير السابق لمكتب  .٨

تحديث إعادة "؛ ومكتب المشاريع والعقود، ٢٠٠٨إبريل، / نيسان٣إدارة إعادة إعمار العراق، 
 .٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول١٥" إعمار العراق في مكتب المشاريع والعقود،

بولتون، . ؛ آلود إم١٥، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدراة والميزانية،  .٩
كنولوجيا، شهادة أمام اللجنة اإلبن، مساعد وزير الجيش للتملك، واإلمدادات اللوجيستية، والت

الفرعية التابعة للجنة مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة، لدعم الجاهزية واإلدارة بشأن التعاقد 
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٢٠٠٦فبراير، / شباط٧وإعادة إعمار العراق، 

 .٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٤عقود، العراق مع تشارلز هيس، المدير السابق لمكتب المشاريع وال
 ١" آيسي يستلم سلطات قائد العراق من سانشيز،"تقرير إخباري صادر عن وزارة الدفاع،  .١٠

 .٢٠٠٤يوليو، /تموز
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير جون نيغروبونتي، السفير  .١١

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط١٢األميرآي السابق لدى العراق، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير جون نيغروبونتي، السفير  .١٢

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط١٢األميرآي السابق لدى العراق، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال جورج آيسي، المدير السابق  .١٣

يوليو، / تموز٣٠السابق للقوات متعددة الجنسيات في العراق، لهيئة األرآان المشترآة، والقائد 
٢٠٠٨. 

األمن وإنفاذ القانون؛ والعدل، والبنية التحتية للسالمة العامة، : آانت القطاعات العشرة هي .١٤
والمجتمع المدني؛ والكهرباء؛ والبنية التحتية للنفط؛ والموارد المائية والصرف الصحي؛ والنقل 
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، والجسور، واإلعمار؛ والعناية الصحية؛ والتعليم؛ وشؤون الالجئين، واالتصاالت؛ والطرق
وللحصول على لمحة عامة عن . وحقوق اإلنسان، والديمقراطية والحكم؛ وتنمية القطاع الخاص

- ١٧، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدراة والميزانية، : التغييرات، أنظر
٢٠. 

لعام الخاص إلعادة إعمار العراق مع وليام بي تيلور، المدير السابق لمكتب مقابلة مكتب المفتش ا .١٥
 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٣إدارة إعادة إعمار العراق، 

يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي المفتش العام، - سلطة االئتالف المؤقتة .١٦
٥٦-٥٥، ٢٠٠٤. 

 .٢٠، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدراة والميزانية،  .١٧
؛ وريتشارد ١٩، ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدراة والميزانية،  .١٨

أرميتاج، نائب وزير الخارجية، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للمخصصات المالية، اللجنة 
 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٢٤الفرعية للعمليات الخارجية، 

ابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع وليام بي تيلور، المدير السابق لمكتب مق .١٩
 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٣إدارة إعادة إعمار العراق، 

إدارة البرامج : منتدى الدروس الُمستفادة التابع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٢٠
 .٢٠٠٦إبريل، / نيسان١٢والمشاريع، واشنطن، العاصمة، 

إدارة البرامج : منتدى الدروس الُمستفادة التابع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٢١
 .٢٠٠٦إبريل، / نيسان١٢والمشاريع، واشنطن، العاصمة، 

 .٢، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٢٢
 .٤- ٢، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٢٣
ريتشارد أرميتاج، نائب وزير الخارجية، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للمخصصات المالية،  .٢٤

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٢٤اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، 
- ٣٠٩انون العام والق. ١٠٨- ١٠٦ المعدَّل والقانون العام ١٠٨- ٣٠٩ من القانون العام ١٣٣الفقرة  .٢٥

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٣٠، ٢٠٠٥، تحديد مخصصات مستمرة للسنة المالية ١٠٨
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تشارلز هيس، المدير السابق لمكتب  .٢٦

 .٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٤المشاريع والعقود، 
د، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى وليام بي تشارلز هيس، المدير السابق لمكتب المشاريع والعقو .٢٧

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٥تيلور، مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، 
تشارلز هيس، مدير مكتب المشاريع والعقود، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى وليام بي تيلور، مدير  .٢٨

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٥مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، 
 .٨يناير، /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧الفقرة لخارجية، وزارة ا .٢٩
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع وليام بي تيلور، المدير السابق لمكتب  .٣٠

 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٣إدارة إعادة إعمار العراق، 
ون، مساعد وزير الجيش بولت. تشارلز هيس، مدير مكتب المشاريع والعقود، مذآرة إلى آلود إم .٣١

 .٢٠٠٥مارس /للتملك، واإلمدادات اللوجيستية، والتكنولوجيا، آذار
 .٥، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٣٢
حالة جهود التمويل وإعادة : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٨٧٦تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٣٣

إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة ووزارة الخارجية، ؛ ٨، ٢٠٠٥يوليو /تموز" اإلعمار،
 .٧- ٦، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة ؛ ووزارة الخارجية، ٧-٦، ٢٠٠٥

إطار عمل للعمليات : برنامج إعادة إعمار العراق"مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  .٣٤
" والعقود لإلدارة واالتصال البيني،؛ وخطة مكتب المشاريع ٢٠٠٥يوليو، / تموز١٨"المستدامة،

" خطة إدارة البرامج،"؛ ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق، ٢٠٠٤نوفمبر، /  تشرين الثاني٢٢
 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٧، تنمية القدرات، ١٠، تنمية القدرات، الفقرة ١٠الفقرة 

 .٧، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٣٥
؛ وزارة ٢٠٠٤يوليو /، جدول التمويل، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدارة والميزانية،  .٣٦

 ٠٥- ٠٢٩؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٥يوليو /، حالة التمويل، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة الخارجية، 
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ذ أنشطة التحديات التي تتم مواجهتها في تنفي"لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .٢٣-٢١، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٦" صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،

؛ وزارة ٢٠٠٤يوليو /، جدول التمويل، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدارة والميزانية،  .٣٧
 ٠٥- ٠٢٩؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٥يوليو /، حالة التمويل، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة الخارجية، 

التحديات التي تتم مواجهتها في تنفيذ أنشطة "المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، لمكتب 
 .١٨، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٦" صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،

التحديات التي تتم " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٢٩بيان التدقيق  .٣٨
، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٦" طة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،مواجهتها في تنفيذ أنش

٧. 
 .٧، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٣٩
 .٥،٧، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٤٠
  

  ١٧الفصل 
  
قات مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس نشاط التعاقد، تعلي .١

  .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٣الخاص إلعادة إعمار العراق، 
البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس نشاط التعاقد، تعليقات مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام  .٢

  .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٣الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس مقابلة مكتب المفتش العام .٣

 .٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني٣- ٢نشاط التعاقد، 
سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تعليقات مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  .٤

 .٢٠٠٨نوفمبر، / تشرين الثاني٤العراق، 
لعام الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس مقابلة مكتب المفتش ا  .٥

 .٢٠٠٦يونيو، / حزيران٢٩نشاط التعاقد، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس  .٦

 .٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني٣- ٢نشاط التعاقد، 
 العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آندي بيلي، نائب الرئيس لويس مقابلة مكتب المفتش .٧

 .٢٠٠٦مارس، / آذار١٤بيرغر، 
دروس في إدارة البرامج : إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٨

 .٨٥، ٢٠٠٧مارس /والمشروعات، آذار
إدارة برنامج صندوق "إلعادة إعمار العراق،  لمكتب المفتش العام الخاص ٠٦- ٠٠١بيان التدقيق  .٩

 ٢٤" تطوُّر نظام اإلدارة الخاص بإعادة إعمار العراق،: إغاثة وإعادة إعمار العراق
 .٢٠٠٦،١إبريل، /نيسان

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس  .١٠
 .٢٠٠٥نوفمبر، /ني تشرين الثا٣- ٢نشاط التعاقد، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع البريغادير جنرال ستيفن سييه، رئيس  .١١
 .٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني٣- ٢نشاط التعاقد، 

إدارة برنامج صندوق " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٠١بيان التدقيق  .١٢
 ٢٤" تطوُّر نظام اإلدارة الخاص بإعادة إعمار العراق،: لعراقإغاثة وإعادة إعمار ا

 .٣، ٢٠٠٦إبريل، /نيسان
إدارة برنامج صندوق " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٠١بيان التدقيق  .١٣

 ٢٤" تطوُّر نظام اإلدارة الخاص بإعادة إعمار العراق،: إغاثة وإعادة إعمار العراق
 .١٧، ٢٠٠٦ إبريل،/نيسان

إدارة برنامج صندوق " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٠١بيان التدقيق  .١٤
 ٢٤" تطوُّر نظام اإلدارة الخاص بإعادة إعمار العراق،: إغاثة وإعادة إعمار العراق

 .٤، ٢٠٠٦إبريل، /نيسان



 *٤١٢*  

ع النفقات غير المباشرة لمقاولي حاول مكتب إدارة البرنامج ومكتب المشاريع والعقود تبسيط تتبُّ .١٥
وآان من الُمفتَرض أن تحجز أوامر العمل هذه . التصميم والبناء من خالل أوامر عمل إدارية

. جميع النفقات اإلدارية بشكل منفصل عن النفقات المباشرة ألوامر العمل الخاصة ببناء المشروع
متعاقد "ميم وبناء، وآان لدى إال أنه، مع ذلك، تم إصدار أوامر عمل فقط لخمس شرآات تص

بيان ." واحد فقط من بين المتعاقدين أنظمة محاسبة وإعداد فواتير مالئم لحصر النفقات اإلدارية
مراجعة ألوامر العمل " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٢٨التدقيق 

 .ii، ٢٠٠٦ أآتوبر،/ تشرين األول٢٣" اإلدراية لعقود إعادة بناء العراق،
مراجعة ألوامر العمل " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٢٨بيان التدقيق  .١٦

 .ii، ٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٢٣" اإلدراية لعقود إعادة بناء العراق،
أي إجراء عقد "على أنه " إجراء العقد غير المحدد"يعرِّف ملحق قانون التملك الفدرالي الدفاعي  .١٧

كون فيه شروط العقد أو المواصفات أو السعر غير مواَفق عليها قبل بدء األداء بموجب ت
، تم تعديله في )d (٢١٧٫٧٤٠١ملحق قانون التملك الفدرالي الدفاعي، الجزء الفرعي ." اإلجرٍاء

 .٢٠٠٦مايو، / أيار١٢
تم " د غير المحددإجراءات العق"، ٢١٧٫٧٤ملحق قانون التملك الفدرالي الدفاعي، الجزء الفرعي  .١٨

 .٢٠٠٦مايو، / أيار١٢تعديله في 
مراجعة استخدام " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠١٩بيان التدقيق  .١٩

 .٦- ٥، ٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٨" متطلبات التحديد لعقود تدعم إعادة اإلعمار في العراق،
 ١٢، Z١٢٢١٤٣" رات تعاقدية وتنظيمية،تغيي" لقيادة القوات المشترآة، ٠٩- ٦٦٨أمر التجزئة  .٢٠

إعادة "مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، : ، آما ورد في٢٠٠٤نوفمبر، /تشرين الثاني
 .٧٦، ٢٠٠٦يوليو /تموز" دروس في التعاقد والمشتريات،: إعمار العراق

تعاقد دروس في ال: إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، :  .٢١
 .٧٧، ٢٠٠٦يوليو /تموز" والمشتريات،

دروس في التعاقد : إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، :  .٢٢
 .٧٧- ٧٦، ٢٠٠٦يوليو /تموز" والمشتريات،

دروس في التعاقد : إعادة إعمار العراق" مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق،  .٢٣
 .١١٧، ٢٠٠٦مارس، /آذار" والمشتريات،

: دروس من العراق. هارتنغ، محرران. أنظر، على سبيل المثال، ميريام بيمبيرتون ووليام دي .٢٤
 ).٢٠٠٨بارادايم، : بولدر، والية آولورادو (تجنب الحرب التالية

تقدِّر وزارة الدفاع أن التحّول من التصميم والبناء إلى التعاقد المباشر مع العراقيين قد وفَّر ما بين  .٢٥
إعادة "، ٠٧- R٣٠تقرير مكتب المحاسبة الحكومية .  بالمائة في مجال توزيع الكهرباء٥٠إلى  ٢٠

ديسمبر، / آانون األول١٥" حالة برنامج وزارة الدفاع إلعادة إعمار العراق،: إعمار العراق
دروس في التعاقد : إعادة إعمار العراق"؛ ومكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، ٩، ٢٠٠٦

 .٢٠٠٦يوليو، /تموز" مشتريات،وال
ريغان في تفويض الدفاع القومي للسنة المالية . ، قانون رونالد دبليو١٠٨- ٣٧٥القانون العام  .٢٦

 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٢٠٠٥،٢٨
تشارلز هيس، مدير مكتب المشاريع والعقود، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى وليام بي تيلور، مدير  .٢٧

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٥عمار العراق، مكتب إدارة إعادة إ
تشارلز هيس، مدير مكتب المشاريع والعقود، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى وليام بي تيلور، مدير  .٢٨

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٥مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، 
ة البرامج دروس في إدار: إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٩

 .١٠٨، ١٠٦، ٢٠٠٧مارس /والمشروعات، آذار
 آانون ٢٧، "منهجيات إلعداد تقارير عن تقديرات التكلفة الكاملة"، ٠٥- ٠٢٧بيان التدقيق  .٣٠

 .٩، ٢٠٠٦يناير، /الثاني
سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تعليقات مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  .٣١

 .٢٠٠٨نوفمبر، /ن الثاني تشري٤العراق، 



 *٤١٣*  

دروس في إدارة البرامج : إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣٢
 .٨٤، ٢٠٠٧مارس /والمشروعات، آذار

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ليندا آلن، آبيرة المستشارين في مجال  .٣٣
 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٢ال العامة والمياه، البيئة والبلديات واألشغ

  
  ١٨الفصل 

  
التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، إعداد  .١

يوفر قانون قاعدة الدفاع تعويضات عجز، ومنافع . ٢٠٠٥أآتوبر، / تشرين األول١٢، األميرآي
ن الورثة من موظفي المقاولين المتعاقدين مع طبية للموظفين  ومعونات وفاة للمستحقين م

وبالنسبة للمقاولين العاملين في الخارج، فإن . الحكومة األميرآية والذين يؤدون مهام في الخارج
قانون قاعدة الدفاع يطلب من المقاولين توفير تغطية تأمينية للموظفين الذين يؤدون مهمًا بناء على 

ويوفر التأمين األجور الفائتة ومعونات الوفاة للورثة، أو . يرآيةعقود ممولة من ِقبل الحكومة األم
وإذا وجَدت مخاطرة الحرب، فإن . المصابين أو أي انقطاعات أخرى عن العمل، مثل االختطاف

الحكومة األميرآية تقوم بتعويض الخاضعين للتأمين بدفع التكاليف الخاصة بهم وتتحمل مسؤولية 
ع دعاوى الوفاة واإلصابة بموجب قانون قاعدة الدفاع بواسطة وزارة ويتم رف. تسديدات مستقبلية

  .٢٠٠٥مايو /أيار" أسئلة متكررة حول قانون قاعدة الدفاع،"وزارة العمل، . العمل
التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس     مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، إعداد  .٢

 .١٤، ٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولاألميرآي
قضايا إدارية رئيسية " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق، ٠٨- ٠٢٠بيان تدقيق  .٣

، ٢٠٠٨يوليو، / ، تموز٢٧" متكررة الحدوث محددة في بيانات تدقيق جهود إعادة إعمار العراق،
٧- ٤. 

ية رئيسية قضايا إدار" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق، ٠٨- ٠٢٠بيان تدقيق  .٤
، ٢٠٠٨يوليو، / ، تموز٢٧" متكررة الحدوث محددة في بيانات تدقيق جهود إعادة إعمار العراق،

٦. 
تحتاج الوآاالت إلى " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٩- ٠٠٥بيان التدقيق  .٥

أآتوبر؛ وتقرير / تشرين األول٣٠" تحسين إعداد تقارير البيانات المالية لمقاولي األمن الخاص،
اإلجراءات المطلوبة لتحسين استخدام : إعادة إعمار العراق"، ٠٥- ٧٣٧مكتب المحاسبة الحكومية 
 .٣، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" مزودي األمن الخاص،

اإلجراءات المطلوبة لتحسين : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦
 . ٢٠٠٥يوليو، /موزت" استخدام مزودي األمن الخاص،

اإلجراءات المطلوبة لتحسين : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٧
، حدد مكتب ٢٠٠٨بحلول عام . ٨، ٣، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" استخدام مزودي األمن الخاص،

ود وصل  شرآة وفَّرت خدمات األمن الخاص بعق٣٢٢المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 لمكتب المفتش العام ٠٩- ٠٠٥بيان التدقيق .  مليارات دوالر٦إجمالي مبالغها إلى أآثر من 

تحتاج الوآاالت إلى تحسين إعداد تقارير البيانات المالية لمقاولي "الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .٣أآتوبر، / تشرين األول٣٠" األمن الخاص،

 شرآة أخرى للقيام بمهام آان من ٢٣٣ بها في عقود لـ  مليون دوالر تم االلتزام٦٢٢أآثر من  .٨
الممكن أن تتضمن أمنًا ماديًا، إال أن أوصاف العمل آانت عامة إلى درجة ال تسمح بضمان عدم 

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٠٩-٠٠٥بيان التدقيق . استخدام األموال في خدمات أخرى
ين إعداد تقارير البيانات المالية لمقاولي األمن تحتاج الوآاالت إلى تحس"إعمار العراق، 

 .٣، ii-i، ٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٣٠" الخاص،
" دروس في التعاقد والمشتريات،: إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق،  .٩

٦٠، ١٩. 
ت المطلوبة لتحسين اإلجراءا: إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٠

 .١٤، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" استخدام مزودي األمن الخاص،



 *٤١٤*  

إبريل /؛ ونيسان١٢- ١١، ٢٠٠٥يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .١١
 .٥- ٤، ٢٠٠٥يناير /؛ وآانون الثاني١٠-٩، ٢٠٠٥

المطلوبة لتحسين اإلجراءات : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٢
 .١٣،١٧، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" استخدام مزودي األمن الخاص،

؛ وتقرير مكتب I-47، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .١٣
اإلجراءات المطلوبة لتحسين استخدام : إعادة إعمار العراق"، ٠٥- ٧٣٧المحاسبة الحكومية 

، GOSPsمحطات فصل الزيت والغاز، أو . ١٤، ٢٠٠٥يوليو، /زتمو" مزودي األمن الخاص،
بعض هذه السوائل تتم معالجتها . فصل النفط الخام عن سوائل الغاز الطبيعي في مواقع اآلبار

 .إلنتاج غاز البترول الُمسال الذي ُيستخَدم بشكل أساسي ألغراض الطهي والتدفئة في العراق
 .I-79، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثانيتقرير من ال٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .١٤
: نفط العراق"، RS21626لورنس آومينس، تقرير خدمة األبحاث الخاصة بالكونغرس  .١٥

 .٥- ٤، ٢٠٠٥إبريل، / نيسان١٣، تم التحديث في " االحتياطي واإلنتاج والعوائد المحتملة،
مؤتمر صحفي غير " ،تقليل اعتماد الواليات المتحدة على نفط الشرق األوسط"آرييل آوهين،  .١٦

 .٦- ٥، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٧، ١٩٢٦رسمي لمؤسسة هيريتيج رقم 
؛ ووزارة الخارجية، I-55، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .١٧

 .I-80، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧الفقرة 
 .٨٠-١، ٢٠٠٥يناير /الثاني، آانون  من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .١٨
التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، إعداد  .١٩

 .٣٤، ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األولاألميرآي
 .I-55، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٢٠
 .I-57، ٢٠٠٥يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٢١
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٢

 .٢، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٣

 .٢، ٢٠٠٦يناير، /آانون الثاني ٢٧" الفتح، العراق،
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٤

 .٤، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٥

 .٥- ٤، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" عراق،الفتح، ال
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٦

 .٥، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
: رخط أنابيب عابر للنه"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٧

 .٦- ٥، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٨

 .٨، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
: يب عابر للنهرخط أناب"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٩

 .٨، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
: خط أنابيب عابر للنهر"، SA-05-001معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٣٠

 .٨، i، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٧" الفتح، العراق،
 .I-55 ،٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٣١
 .I-56، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٣٢
مايكل . سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع جيه/ مقابلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية .٣٣

 .٢٠٠٤يونيو، / حزيران١٢، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ستينسون، آبير المستشارين لدى وزارة النفط 
اإلجراءات المطلوبة لتحسين : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧الحكومية تقرير مكتب المحاسبة  .٣٤

 .١٩، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" استخدام مزودي األمن الخاص،
 .٤٩-٤٥، ٢٠٠٤إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدارة والميزانية،  .٣٥



 *٤١٥*  

 .٥٦- ٤٨، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٣٦
اإلجراءات المطلوبة لتحسين : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧ير مكتب المحاسبة الحكومية تقر .٣٧

 .٢٠، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" استخدام مزودي األمن الخاص،
اإلجراءات المطلوبة لتحسين : إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٧٣٧تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٣٨

 .٢٠، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" استخدام مزودي األمن الخاص،
أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧الفقرة ُجِمع من ِقبل وزارة الخارجية، وزارة الخارجية،  .٣٩

؛ وتقرير مكتب ٢٠٠٥يوليو /، وتموز٢٠٠٥إبريل /، ونيسان٢٠٠٥يناير /، وآانون الثاني٢٠٠٤
دام اإلجراءات المطلوبة لتحسين استخ: إعادة إعمار العراق"، ٠٥- ٧٣٧المحاسبة الحكومية 

 .٢٠، ٢٠٠٥يوليو، /تموز" مزودي األمن الخاص،
 ١٩" جهود هندسة وإعمار إلعادة بناء العراق،"سالح المهندسين في الجيش األميرآي،  .٤٠

 .٢٠٠٤أغسطس، /آب
 للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بيان تدقيق الوآالة األميرآية E-267-05-003-Pبيان التدقيق  .٤١

 .٣، ٢٠٠٥يونيو، / حزيران٢٩" اع الطاقة الكهربائية للعراق،أنشطة قط/ للتنمية الدولية
 للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بيان تدقيق الوآالة األميرآية E-267-05-003-Pبيان التدقيق  .٤٢

 .٤، ٢٠٠٥يونيو، / حزيران٢٩" أنشطة قطاع الطاقة الكهربائية للعراق،/ للتنمية الدولية
 للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بيان تدقيق الوآالة األميرآية E-267-05-003-Pبيان التدقيق  .٤٣

 .٩- ٨، ٢٠٠٥يونيو، / حزيران٢٩" أنشطة قطاع الطاقة الكهربائية للعراق،/ للتنمية الدولية
 مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير البرامج للوآالة األميرآية  .٤٤

 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٨ للتنمية الدولية،
، ٦ و٥وحدتا محطة طاقة دورا " لمكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، PA-07-103تقرير  .٤٥

 .٧، ٢٠٠٧يوليو، / تموز١٨" بغداد، العراق،
مقابلة مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع ديك دمفورد، مدير البرامج للوآالة األميرآية  .٤٦

 .٢٠٠٧مايو، /أيار ١٨للتنمية الدولية، 
وحدتا محطة طاقة "، PA-07-103معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٤٧

 .i، ٢٠٠٧يوليو، / تموز١٨" ، بغداد، العراق،٦ و٥دورا 
 للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بيان تدقيق الوآالة األميرآية E-267-05-003-Pبيان التدقيق  .٤٨

 .٧، ٢٠٠٥يونيو، / حزيران٢٩" أنشطة قطاع الطاقة الكهربائية للعراق،/ للتنمية الدولية
 للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بيان تدقيق الوآالة األميرآية E-267-05-003-Pبيان التدقيق  .٤٩

؛ وبيان ٧، ٢٠٠٥يونيو، / حزيران٢٩" أنشطة قطاع الطاقة الكهربائية للعراق،/ للتنمية الدولية
إدارة مشروع إعادة اإلعمار " لمكتب المفتش العام إعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٢٤التدقيق 

 .٤- ٢، ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني٢٣" الكهربائية للمنصورية،
إدارة مشروع إعادة اإلعمار " لمكتب المفتش العام إعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٢٤وبيان التدقيق  .٥٠

 .٣، ٢٠٠٦، يناير/ آانون الثاني٢٣" الكهربائية للمنصورية،
الحصيلة والتكاليف " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠١١بيان التدقيق  .٥١

، ٢٠٠٨، ٢٠٠٨إبريل / نيسان٢٩" ومراقبة عقد إعادة إعمار قطاع الكهرباء مع شرآة بيريني،
iv-iii. 

صيلة والتكاليف الح" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠١١بيان التدقيق  .٥٢
 .٢٣، ٥، ٢٠٠٨إبريل / نيسان٢٩" ومراقبة عقد إعادة إعمار قطاع الكهرباء مع شرآة بيريني،

محطة السراجي "، PA-05-008معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٥٣
دة ؛ ومعاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعا٢٠٠٦مارس، / آذار١٠" الفرعية، البصرة، العراق،

مارس، / آذار١٠" محطة الكّفات الفرعية، البصرة، العراق،"، PA-05-007إعمار العراق 
محطة "، PA-05-006؛ ومعاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٦

؛ ومعاينة مكتب المفتش العام الخاص ٢٠٠٦مارس، / آذار١٠" حمدان الفرعية، البصرة، العراق،
 ١٠محطة الحاآمية الفرعية، البصرة، العراق، "، PA-05-005راق إلعادة إعمار الع

 .٢٠٠٦مارس، /آذار



 *٤١٦*  

الحصيلة والتكاليف " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠١١بيان التدقيق  .٥٤
- ٣، ١، ii، ٢٠٠٨إبريل / نيسان٢٩" ومراقبة عقد إعادة إعمار قطاع الكهرباء مع شرآة بيريني،

اسب بول آونفيرس من مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق دور هام آان للمح. ٤
 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢٤في إعداد بيان التدقيق هذا قبل أن ُيقَتل في العراق في 

 .٦٧- ٦٥- I، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧الفقرة  وزارة الخارجية،  .٥٥
 .٤٣- I، ٢٠٠٥إبريل /، نيسانر من التقري٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٥٦
، جدول التمويل؛ ٢٠٠٤يناير / ، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدارة والميزانية،  .٥٧

 .، جدول التمويل٢٠٠٥يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة ووزارة الخارجية، 
 .٧٠-٦٢- I، ٢٠٠٥يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٥٨
 للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، بيان تدقيق الوآالة األميرآية E-267-05-004-Pان التدقيق بي .٥٩

يونيو، / حزيران٣٠" أنشطة إعادة تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي للعراق،/ للتنمية الدولية
١٧، ٢٠٠٥. 

صيلة والتكاليف الح" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠١٨بيان التدقيق  .٦٠
؛ ٢٠٠٨يوليو، / تموز١٥" ومراقبة عقد إعادة إعمار قطاع المياه مع فلورآميك، المحدودة،

تحتاج الجهود األميرآية في : إعادة بناء العراق"، ٠٥-٨٧٢وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية 
محافظة قطاع المياه والصرف الصحي إلى تحسين إجراءات تقويم األثر والموارد المستدامة لل

 .١١، ٢٠٠٥سبتمبر، /أيلول" على المرافق،
تحتاج الجهود األميرآية في : إعادة بناء العراق"، ٠٥-٨٧٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦١

قطاع المياه والصرف الصحي إلى تحسين إجراءات تقويم األثر والموارد المستدامة للمحافظة 
 .١١، ٢، ٢٠٠٥سبتمبر، /أيلول" على المرافق،

تحتاج الجهود األميرآية في : إعادة بناء العراق"، ٠٥-٨٧٢ر مكتب المحاسبة الحكومية تقري .٦٢
قطاع المياه والصرف الصحي إلى تحسين إجراءات تقويم األثر والموارد المستدامة للمحافظة 

 .٢٥-٢١، ٢٠٠٥سبتمبر، /أيلول" على المرافق،
الحصيلة والتكاليف "عمار العراق،  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إ٠٨- ٠١٨بيان التدقيق  .٦٣

 .ii، ٢٠٠٨يوليو، / تموز١٥" ومراقبة عقد إعادة إعمار قطاع المياه مع فلورآميك، المحدودة،
الحصيلة والتكاليف " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠١٨بيان التدقيق  .٦٤

 .٦-٥، ٢٠٠٨يوليو، / تموز١٥" ودة،ومراقبة عقد إعادة إعمار قطاع المياه مع فلورآميك، المحد
تحتاج الجهود األميرآية في : إعادة بناء العراق"، ٠٥-٨٧٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦٥

قطاع المياه والصرف الصحي إلى تحسين إجراءات تقويم األثر والموارد المستدامة للمحافظة 
 .٢٨، ٢٠٠٥سبتمبر، /أيلول" على المرافق،

-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08لعام الخاص إلعادة إعمار العراق معاينة مكتب المفتش ا .٦٦
146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 

 .١٤-١٣، ٢- ١، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول
-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٦٧

146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 
 .٧، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول

-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٦٨
146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 

 .٤، ٢٠٠٨أآتوبر، /األولتشرين 
تم تحديد موعد االنتهاء األولي بثالث سنوات ونصف السنة، إال أن سلطة االئتالف المؤقتة  .٦٩

معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار . اختارت تسريع الموعد إلى ثمانية عشر شهرًا
نظام "، PA08-144 ،PA08-145 ،PA08-146 ،PA08-147 ،PA08-148العراق 

 .٩، ٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٧" عالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق،م
-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٧٠

146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 
 .٩- ٨، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول



 *٤١٧*  

-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٧١
146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 

 .١٤، ١١، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول
-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٧٢

146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 
 .١٢- ١١، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول

-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٧٣
146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"٢٧" جة، العراق،نظام معالجة المياه العادمة في الفلو 

 .١٦، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول
-PA08-144 ،PA08-145 ،PA08معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٧٤

146 ،PA08-147 ،PA08-148 ،"،٢٧" نظام معالجة المياه العادمة في الفلوجة، العراق 
 .i، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول

 .٢٠٠٥إبريل /، نيسانمن التقرير ٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٧٥
 .٨١- I، ٢٠٠٥يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة وزارة الخارجية،  .٧٦
إدارة مشاريع إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠١١بيان التدقيق  .٧٧

 .١، i، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٩" إعمار مراآز العناية الصحية األولية،
مراجعة للمعدات " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٢٥ بيان التدقيق .٧٨

الطبية التي تم شراؤها لمراآز العناية الصحية األولية المرتبطة مع شرآة بارسونز للخدمات 
 .٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٨" العالمية،

ارة مشاريع إعادة إد" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠١١بيان التدقيق  .٧٩
 .٥، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٩" إعمار مراآز العناية الصحية األولية،

إدارة مشاريع إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠١١بيان التدقيق  .٨٠
 .٧، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٩" إعمار مراآز العناية الصحية األولية،

إدارة مشاريع إعادة "فتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  لمكتب الم٠٦- ٠١١بيان التدقيق  .٨١
 .١٤، ٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٩" إعمار مراآز العناية الصحية األولية،

إدارة مشاريع إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠١١بيان التدقيق  .٨٢
 .٥، ١، i، ٢٠٠٦ل، إبري/ نيسان٢٩" إعمار مراآز العناية الصحية األولية،

، مكتب المفتش العام PA-06-042معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٨٣
، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق PA-06-043الخاص إلعادة إعمار العراق 

PA-06-044 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ،PA-06-045مكتب المفتش ، 
-KEمراآز العناية الصحية األولية المرقمة "، PA-06-046العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

إبريل، / نيسان٢٥" ، آرآوك، العراق،KE-05، وKE-04، وKE-03، وKE-02، و01
٢٠٠٦ ،ii-i. 

مراجعة للمعدات " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٢٥ بيان التدقيق  .٨٤
لتي تم شراؤها لمراآز العناية الصحية األولية المرتبطة مع شرآة بارسونز للخدمات الطبية ا
 .٣٤، ٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٨" العالمية،

مراجعة للمعدات " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٢٥بيان التدقيق  .٨٥
مع شرآة بارسونز للخدمات الطبية التي تم شراؤها لمراآز العناية الصحية األولية المرتبطة 

 . ii، ٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٨" العالمية،
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جاك هولي، لوجيستيات مكتب  .٨٦

 .٢٠٠٧مايو /المشاريع والعقود، أيار
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جاك هولي، لوجيستيات مكتب  .٨٧

 .٢٠٠٧مايو /شاريع والعقود، أيارالم
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   ١٩الفصل 
  
قف وادخل في "لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات، .  .١

  .٩٤- ٩٣، ٢٠٠٧يوليو، / تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: عملية العّد
جنرال ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة األمنية مقابلة معهد الدراسات القتالية مع اللفتناننت  .٢

 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول١١االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل آريس آينغ النائب السابق  .٣

  . ٢٠٠٨يونيو، / حزيران١٢، ٥ق جيهللقيادة األمنية االنتقالية متعددة الجنسيات في العرا
- ٢٠٠٥- ٠٠٢ وتقرير المفتش العام في وزارة الدفاع ISP-IQO-٠٥-٧٢تقرير وزارة الخارجية  .٤

IE ،"،؛ ووزارة ٩، ٢٠٠٥يوليو، / تموز١٥" تقويم ما بين الوآاالت لتدريب الشرطة العراقية
 .I-1، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧الفقرة الخارجية، 

قف وادخل في "لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات، .  .٥
  .٩٤، ٢٠٠٧يوليو، / تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: عملية العّد

مطلوب استراتيجية قومية : إعادة إعمار العراق"، ٠٦-٧٨٨تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٦
 .١١، ٢٠٠٦يوليو /تموز" للمساعدة في تحقيق األهداف األميرآية،شاملة 

 .١٧، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة مكتب اإلدارة والميزانية،  .٧
، وألغراض أخرى، ٢٠٠٥، تحديد مخصصات مستمرة للسنة المالية ١٠٨- ٣٠٩القانون العام  .٨

 .٢٠٠٤سبتمبر، / أيلول٣٠
خاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات مقابلة مكتب المفتش العام ال .٩

 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 
. إف تي(االنتقال إلى الحملة الجديدة : IIحول النقطة ريس، . رايت وتيموثي آر. دونالد بي .١٠

قابلة معهد الدراسات ؛ م٤٥٣- ٤٥٤، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنويرث، آيه إس
في القيادة األمنية االنتقالية متعددة ) مهندس( سابق ٧القتالية مع الكولونيل بيتر ديلوآا، جيه

الفروق في خدمات "، ٠٨- ٠٠٥؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٦يونيو، / حزيران١الجنسيات في العراق، 
 .٢٠٠٨يناير، /اني آانون الث٢٩" ورسوم اإلشراف على عقود إعادة إعمار العراق وإدارتها،

الفروق في خدمات ورسوم اإلشراف على عقود إعادة إعمار العراق "، ٠٨- ٠٠٥بيان التدقيق  .١١
؛ ومقابلة معهد الدراسات القتالية مع الكولونيل بيتر ٢٠٠٨يناير، / آانون الثاني٢٩" وإدارتها،

 ١ت في العراق، في القيادة األمنية االنتقالية متعددة الجنسيا) مهندس( سابق ٧ديلوآا، جيه
 .٢٠٠٦يونيو، /حزيران

. إف تي (االنتقال إلى الحملة الجديدة: IIحول النقطة ريس، . رايت وتيموثي آر. دونالد بي .١٢
 .٤٥٣- ٤٥٤، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنوورث، آيه إس

ارة الخارجية، ؛ ووز٨-٥، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .١٣
آشفت معاينات مكتب المفتش العام الخاص . ٥- ٤، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧الفقرة 

إلعادة إعمار العراق في وقت الحق ممارسات تصميم غير صحيحة، وبناء رديئا في آلية شرطة 
-PA-06  وPA-06-078.2معاينات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . بغداد

 .٢٠٠٧يناير، / آانون الثاني٢٩" بغداد، العراق،: آلية شرطة بغداد"، 079.2
 .I-12، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .١٤
 .I-14، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .١٥
الموارد، واألمن، والخدمات : ر العراقإعادة إعما"، ٠٤- R٩٠٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٦

 .٥٦، ٢٠٠٤يونيو، /حزيران" األساسية، وقضايا المراقبة،
. إف تي(االنتقال إلى الحملة الجديدة : IIحول النقطة ريس، . رايت وتيموثي آر. دونالد بي .١٧

 .٤٦٧، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنوورث، آيه إس
. إف تي(االنتقال إلى الحملة الجديدة : IIحول النقطة ريس، . آررايت وتيموثي . دونالد بي .١٨

 .٤٦٧، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنويرث، آيه إس
 I-1-3، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .١٩
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د، واألمن، والخدمات الموار: إعادة إعمار العراق"، ٠٤- R٩٠٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٢٠
 من ٢٢٠٧ الفقرة ؛ ووزارة الخارجية،٦٠، ٢٠٠٤يونيو، /حزيران" األساسية، وقضايا المراقبة،

 .I-4، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األولالتقرير
. إف تي (االنتقال إلى الحملة الجديدة: IIحول النقطة ريس، . رايت وتيموثي آر. دونالد بي .٢١

 .٤٦٧، )٢٠٠٨الدراسات القتالية، مطبعة معهد : ليفنويرث، آيه إس
 .٢٤، ٢٠٠٤يوليو، / تموز٢٧، تقرير الحالة األسبوعيوزارة الخارجية،  .٢٢
تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .٢٣

 .١٠٩، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،
؛ والقوات ٣٩، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولراققياس االستقرار واألمن في العوزارة الدفاع،  .٢٤

 .٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٢" الشرطة العراقية الخاصة،"متعددة الجنسيات، 
 .٣٩، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .٢٥
 .I-7، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٢٦
؛ ووزارة ٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٢" الشرطة العراقية الخاصة،"ات متعددة الجنسيات، القو .٢٧

 .I-2، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧ الفقرة الخارجية،
 .I-5، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٢٨
 .٣٩، ٢٠٠٥وبر أآت/، تشرين األولقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .٢٩
 .٢٠٠٦يوليو، / تموز٢٢" الشرطة العراقية الخاصة،"القوات متعددة الجنسيات،  .٣٠
 .I-7، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٣١
 .I-2 ،I-11، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٣٢
 .٤، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األولتقرير من ال٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٣٣
 .I-20، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٣٤
 .I-11، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٣٥
قف وادخل "لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في لجنة مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات،  .٣٦

؛ ٩٣، ٢٠٠٧يوليو، / تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: ي عملية العّدف
 .I-9، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧ الفقرة ووزارة الخارجية،

، آانت قوات التدخل العراقية تشكِّل اثنتي عشرة آتيبة من آتائب ٢٠٠٥يناير /بحلول آانون الثاني .٣٧
 وزارة الخارجية،. ها بوصفها الفرقة األولى للقوات المسلحة العراقية، وتم دمج٢٧الجيش الـ 

 .I-3 ،I-18، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧الفقرة 
قف وادخل "لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في لجنة مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات،  .٣٨

 .٩٨، ٢٠٠٧يوليو، / تموز" من العراقية،التحدي المتواصل لبناء قوات األ: في عملية العّد
 .١٦، ٢٠٠٥يوليو /، تموزقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .٣٩
؛ ولجنة خدمات I-2، ٢٠٠٤أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٤٠

: ادخل في عملية العّدقف و"القوات المسلحة الفرعية في لجنة مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات، 
 .٩٩، ٢٠٠٧يوليو، /تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،

٤١. GlobalSecurity.org ،" ،قوات التدخل العراقية، الجيش العراقي الجديد، الفرقة األولى
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/iif.htm تم الدخول إليه في ،

 .٢٠٠٨يل، إبر/ نيسان١٧
قف وادخل "لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في لجنة مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات،  .٤٢

 .١٠٠- ٩٩، ٢٠٠٧يوليو، /تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: في عملية العّد
:  سي تيويستبورت،(، استراتيجية لتحقيق النجاح: ، قوات األمن العراقيةأنتوني آورديسمان .٤٣

، قياس االستقرار واألمن في العراق؛ ووزارة الدفاع، ١٧٢، )٢٠٠٦بريغر األمنية الدولية ، 
 .١٣، ٢٠٠٥يوليو /تموز

 .I-2-3، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٤٤
 .I-1، ٢٠٠٥إبريل /، نيسان من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٤٥
. إف تي (االنتقال إلى الحملة الجديدة: II، حول النقطة ريس. رايت وتيموثي آر. يدونالد ب .٤٦

 .٤٥٦، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنوورث، آيه إس
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مقابلة معهد الدراسات القتالية مع اللفتناننت جنرال ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة األمنية  .٤٧
 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول١١ في العراق، االنتقالية متعددة الجنسيات

. إف تي(االنتقال إلى الحملة الجديدة : IIحول النقطة ريس، . رايت وتيموثي آر. دونالد بي .٤٨
 .٤٦١، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنويرث، آيه إس

قف وادخل في "لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات،  .٤٩
-١٣٠، ١٥- ١٤، ٢٠٠٧يوليو، /تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: عملية العّد

بعد مرحلة االنتقال أصبحت الفرق تحت سيطرة القوة متعددة الجنسيات في العراق مع . ١٣٢
ية االنتقالية وحداتها العراقية، وتم الحفاظ على خط تنسيق بين الفرق االستشارية والقيادة األمن

متعددة الجنسيات في العراق، وذلك ألن مهمة القيادة األمنية االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق 
. آانت تشمل تجنيد جنود بدالء وموفرة القسم األآبر من المعدات الفردية للموظفين العراقيين

، القائد السابق للقيادة األمنية مقابلة معهد الدراسات القتالية مع اللفتناننت جنرال ديفيد بتريوس
 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول١١االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق، 

 ٢٣ نيويورك تايمزصحيفة " جنرال يسعى إلى تدريب أسرع للجنود العراقيين،"إيريك شميت،  .٥٠
عالم مع تواجد وسائل اإل"؛ والرسالة اإلخبارية لوزارة الدفاع، ٢٠٠٥يناير، / آانون الثاني

 ١١" آيسي، اإلبن،. الوزير رامسفيلد؛ والجنرال جون أبي زيد والجنرال جورج دبليو
 .٢٠٠٥فبراير، /شباط

. إف تي (االنتقال إلى الحملة الجديدة: IIحول النقطة ريس، . رايت وتيموثي آر. دونالد بي .٥١
 .٤٦٢، )٢٠٠٨مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنويرث، آيه إس

: ويستبورت، سي تي (استراتيجية لتحقيق النجاح: قوات األمن العراقيةورديسمان، أنثوني آ .٥٢
 .١٥٧، )٢٠٠٦بريغر األمنية الدولية ، 

 .٢٩، ٢٠٠٤يونيو، / حزيران٢٢، تقرير الحالة األسبوعيوزارة الدفاع،  .٥٣
: قتحقيق األمن واالستقرار وإعادة البناء للعرا"، ٠٧- SP٣٠٨تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٥٤

وجد . ٤٥، ٢٣، ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني" قضايا أساسية من أجل المراقبة من ِقبل الكونغرس،
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة العراق أن العديد من هذه المشاآل بقيت موجودة في تقارير 

. ٢٠٠٨أآتوبر /وزارة الدفاع عن قوات األمن العراقية حتى فترة متأخرة امتدت إلى تشرين األول
تحليل مرحلي لمعلومات قوات األمن العراقية المقدَّمة من خالل تقرير "، ٠٨- ٠١٥بيان التدقيق 

؛ بيان التدقيق ٢٠٠٨إبريل، / نيسان٢٥"  وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق،
 تحديات في الحصول على بيانات" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٩-٠٠٢

 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢١" موثوقة ومفيدة حول استمرار قوات األمن العراقية،
قف وادخل " اللجنة الفرعية للمراقبة والتحقيقات التابعة للجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة،  .٥٥

 .٢٠٠٧يوليو، /تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،: في عملية العّد
آريستوف، مدير مكتب المحاسبة الحكومية، الشؤون الخارجية والتجارة، ، شهادة . جوزيف إيه .٥٦

أمام لجنة اإلصالح الحكومي الفرعية التابعة للجنة مجلس النواب  لألمن القومي، والتهديدات 
مناطق جغرافية "تمت إضافة . ٢٠٠٥مارس، / آذار١٤اآلخذة في الظهور، والعالقات الدولية، 

أآتوبر /آمؤشر ثالث على تقدم ُمحَرز بحلول تشرين األول" ألمن العراقيةتحت حماية قوات ا
قياس االستقرار وزارة الدفاع، . وأصبح هذا ُيعَرف بعملية السيطرة اإلقليمية العراقية. ٢٠٠٥

 .٢٧، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولواألمن في العراق
: ستقرار وإعادة بناء العراقتحقيق األمن واال"، ٠٧- SP٣٠٨تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٥٧

 .٣١، ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني" قضايا أساسية من أجل المراقبة من ِقبل الكونغرس،
 .١٣، ٢٠٠٥يوليو /، تموزقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .٥٨
قدَّمت . ٣٠، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .٥٩

وزارة الدفاع معلومات شاملة عن جاهزية الوحدة لمراقبة الوآاالت، ولكنها لم تصدر تقارير على 
وظلت . مستوى الوحدة، على الرغم من الطلبات المتكررة من جانب مكتب المحاسبة الحكومية

تقرير مكتب المحاسبة .  على سياسة التدريب والمعداتTRAsهناك أسئلة حول آيف أثرت 
قضايا أساسية من أجل : تحقيق األمن واالستقرار وإعادة البناء للعراق"، ٠٧- SP٣٠٨الحكومية 

 ألول مرة TRAsاسُتخِدمت . ٣١، ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني" المراقبة من ِقبل الكونغرس،
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لتقويم القوات المسلحة العراقية، وتم تطوير تقويم مماثل إلنفاذ القانون في وقت الحق لقوات 
إن عدم التواجد المستمر للقوات متعددة الجنسيات في العراق عند مراآز . الشرطة الخاصة

 .الشرطة المحلية  حال دون إجراء تقويمات تشغيلية منهجية لنظام الدفع العراقي خالل هذه الفترة
 ١١" عمليات الحكومة األميرآية في العراق،"، ٣٦التوجيه الرئاسي الرسمي بشأن األمن القومي  .٦٠

؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل جون ٢٠٠٤مايو، / أيار
، والمخطط اإلستراتيجي، ومدقق البرامج في ٧-فيراري، القائد السابق لفريق العمل المشترك

 .٢٠٠٨سبتمبر، / أيلول١٠مكتب اإلدارة والميزانية، 
 .١١، ٢٠٠٥يناير /ني، آانون الثا من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٦١
 لمخصصات إضافية لعملية حرية العراق، وعملية ٢٠٠٥طلب السنة المالية "وزارة الدفاع،  .٦٢

 .٧٨، ٢٠٠٥فبراير /شباط" الحرية الدائمة، وعملية المساعدة الموحدة،
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل آريس آينغ النائب السابق  .٦٣

  . ٢٠٠٨يونيو، / حزيران٢٤، ٥قيادة األمنية االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق جيهفي ال
 ١٤"  لمخصصات إضافية للطوارئ،٢٠٠٥طلب السنة المالية "مكتب اإلدارة والميزانية،  .٦٤

، ٢٦-٢٥، ٢٠٠٥فبراير، /شباط
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/amendments/supplemental_2_14

_05.pdf. 
، وضع مخصصات إضافية للحاالت الطارئة للدفاع، وللحرب العالمية ضد ١٠٩- ١٣القانون العام  .٦٥

، ٢٠٠٥سبتمبر، /  أيلول٢٠اإلرهاب، وإلغاثة منكوبي آارثة تسونامي، للسنة المالية المنتهية في 
 .٢٠٠٥مايو، /  أيار١١ومن أجل أغراض أخرى، 

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيراق، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع .٦٦
قانون عام : تشمل مخصصات صندوق قوات األمن العراقية. ١٩، ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول

/  حزيران١٥، ٢٠٠٦، المخصصات المالية التكميلية للحاالت الطارئة للسنة المالية ١٠٩-٢٣٤
المالية لوزارة الدفاع للسنة المالية ، قانون المخصصات ١٠٩- ٢٨٩، قانون عام ٢٠٠٦يونيو، 
، جاهزية الجيش األميرآي، ورعاية ١١٠- ٢٨؛ وقانون عام ٢٠٠٦سبتمبر، / أيلول٢٩، ٢٠٠٧

المحاربين القدامى، والتعافي من دمار اإلعصار آاترينا، وقانون مخصصات المساءلة في العراق 
، قانون ١١٠- ١٦١عام ؛ وقانون ٢٠٠٧ديسمبر، / آانون األول٢١، ٢٠٠٧للسنة المالية 

 .٢٠٠٧ديسمبر، / آانون األول٢٦، ٢٠٠٨المخصصات المالية الموحد للسنة المالية 
، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٦٧

وليو ي/، تموز من التقرير٢٢٠٧ الفقرة ؛ ووزارة الخارجية،١٩، ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول
عندما يتم شمول مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ، وضع األموال٢٠٠٨

ومخصصات أموال دعم اقتصادي أخرى، فإن إجمالي التمويل األميرآي لتحقيق األمن في العراق 
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة . ٢٠٠٨يوليو / مليار دوالر حتى تموز٢٧يصل إلى أآثر من 

 .٤، ٢٠٠٨يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي، إعمار العراق
 الفقرة ؛ ووزارة الخارجية،١٧، ٢٠٠٤يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٦٨

 .١٨، ٢٠٠٥يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧
بتريوس، قائد القوات مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال ديفيد  .٦٩

 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 
مقابلة معهد الدراسات القتالية مع اللفتناننت جنرال ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة األمنية  .٧٠

 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول١١االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق، 
 .I-4، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثانين التقرير م٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٧١
 .٣٨، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .٧٢
قف وادخل "اللجنة الفرعية للمراقبة والتحقيقات التابعة للجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة،  .٧٣

 .٩١، ٢٠٠٧يوليو، /تموز" عراقية،التحدي المتواصل لبناء قوات األمن ال: في عملية العّد
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات  .٧٤

- ٧١١؛ وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 
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ان أن المعدات التي تم شراؤها ال تستطيع وزارة الدفاع ضم: تحقيق االستقرار في العراق"، ٠٧
 .٩، ٢٠٠٧يوليو /تموز" بتمويل أميرآي قد وصلت إلى قوات األمن العراقية،

: قوات األمن العراقية" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٢بيان التدقيق  .٧٥
 .٨- ٧، ٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٢٨" مراجعة لخطط تنفيذ القدرات اللوجيستية،

: قوات األمن العراقية" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٣بيان التدقيق  .٧٦
توفير أسلحة من ِقبل وزارة الدفاع األميرآية باستخدام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

- ٧١١؛ وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ١٠- ٨، ٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٢٨" العراق،
ال تستطيع وزارة الدفاع ضمان أن المعدات التي تم شراؤها : تحقيق االستقرار في العراق"، ٠٧

؛ بيان التدقيق ١٢- ١١، ٢٠٠٧يوليو /تموز" بتمويل أميرآي قد وصلت إلى قوات األمن العراقية،
D-2008-026 ،إدارة صندوق قوات األمن العراقية في " لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع

. ؛ وآلود إم١٠-٩، ٢٠٠٧نوفمبر، / تشرين الثاني٣٠"  المرحلة الثالثة،-بي آسياجنوب غر
آيكاليتر، المفتش العام في وزارة الدفاع، شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ للمخصصات المالية، 

لم يصّدق البيت األبيض على أنه تم تأسيس نظام تسجيل ورصد . ٢٠٠٨مارس، / آذار١١
. جورج دبليو. ٢٠٠٨أآتوبر /قوات األمن العراقية، حتى تشرين األوللألسلحة التي توفيرها ل

بوش، رئيس الواليات المتحدة، رسالة إلى الرؤساء واألعضاء أصحاب المراتب العليا للجنتي 
الخدمة المسلحة التابعتين لمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، 

لخارجية، ولجنة مجلس الشيوخ للبنوك واإلسكان والشؤون ولجنة مجلس الشيوخ للعالقات ا
 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٣الحضرية، 

 تقديم الخطاب الرئيسي في ندوة معهد الدراسات القتالية ٢٠٠٦" اللفتناننت جنرال ديفيد بتريوس،  .٧٧
 وجهات نظر: المساعدة األمنيةفي مقال آيندال غوت، المحرر، " حول التاريخ العسكري،
 . ٦) ٢٠٠٦مطبعة معهد الدراسات القتالية، : ليفنويرث. إف تي (تاريخية أميرآية ودولية

 .١٥، I-4، ٢٠٠٥يناير /، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧ الفقرة وزارة الخارجية، .٧٨
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتناننت جنرال مارتن ديمبسي،  .٧٩

؛ ٢٠٠٨إبريل، / نيسان١٠لقيادة األمنية االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق، القائد السابق ل
؛ ومقابلة ٢٧، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولقياس االستقرار واألمن في العراقووزارة الدفاع، 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات متعددة 
 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢ في العراق، الجنسيات

قام الجنود الجدد في القوات المسلحة العراقية بتوقيع عقد للخدمة الوطنية يتطلب منهم الخدمة في  .٨٠
وزارة . أي مكان يتم تعيينهم فيه، على الرغم من عدم وجود عقوبة قانونية لالنسحاب من الجيش

 .١٧، ٢٠٠٥ليو يو/، تموزقياس االستقرار واألمن في العراقالدفاع، 
- ٢٠٠٥- ٠٠٢ وتقرير المفتش العام في وزارة الدفاع ISP-IQO-٠٥-٧٢تقرير وزارة الخارجية  .٨١

IE ،"،٢٣، ٢٠٠٥يوليو، / تموز١٥" تقويم ما بين الوآاالت لتدريب الشرطة العراقية.  
  

   ٢٠الفصل 
  

"  وزارة الداخلية أمرًا صعبًا للغاية؟لماذا ُيعتَبر إصالح: تنظيم قوات األمن الداخلي في العراق"آندرو راثمل، . ٨٢
  . ٢٠٠٧نوفمبر، / تشرين الثاني١٠مرآز الدراسات االستراتيجية والدولية، 

  
؛ وقانون سلطة ٢٠٠٤مارس، / آذار٨" ,قانون إدارة لدولة العراق للفترة اإلنتقالية"مجلس الحكم العراقي، . ٨٣

  .٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢" لميليشيات داخل العراق،تنظيم القوات المسلحة وا"، ٩١االئتالف المؤقتة رقم 
  

  .٢٠٠٥يوليو، /  تموز٢٣، قياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع، . ٨٤
  

بتريوس، المرشح ليكون . تقديم أسئلة حول السياسة للفتنانت جنرال ديفيد إتش"اللفتنانت جنرال ديفيد بتريوس، . ٨٥
  .   ١٤، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٢٣"  العراق،- دة الجنسياتجنراًال وقائدًا، القوات متعد

  



 *٤٢٣*  

" لماذا ُيعتَبر إصالح وزارة الداخلية أمرًا صعبًا للغاية؟: تنظيم قوات األمن الداخلي في العراق"آندرو راثمل، . ٨٦
  .٢٠٠٧نوفمبر، / تشرين الثاني١١مرآز الدراسات االستراتيجية والدولية، 

  
: قف وادخل في عملية العّد"وات المسلحة الفرعية في مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات، لجنة خدمات الق. ٨٧

  . ٨٦، ٢٠٠٧يوليو، / تموز" التحدي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،
  

: قف وادخل في عملية العّد" لجنة خدمات القوات المسلحة الفرعية في مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات، . ٨٨
تنظيم قوات األمن "؛ وآندرو راثمل، ٧١، ٢٠٠٧يوليو، / تموز" دي المتواصل لبناء قوات األمن العراقية،التح

مرآز الدراسات االستراتيجية والدولية،  " لماذا ُيعتَبر إصالح وزارة الداخلية أمرًا صعبًا للغاية؟: الداخلي في العراق
  .١١- ١٠، ٢٠٠٧نوفمبر،  /تشرين الثاني

  
آريستوف، مدير الشؤون الدولية والتجارة في مكتب المحاسبة الحكومية، شهادة أمام لجنة خدمات . هجوزيف إي. ٨٩

  .١٢-١١، ٢٠٠٧مارس، /  آذار١٣القوات المسلحة الفرعية في مجلس النواب للمراقبة والتحقيقات، 
  

  .I-1، ٢٠٠٥يوليو، / ، تموز من التقرير٢٢٠٧، الفقرة وزارة الخارجية. ٩٠
  

ة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت جنرال مارتن ديمبسي، القائد السابق للقيادة مقابل. ٩١
  .٢٠٠٨إبريل، / نيسان١٠األمنية اإلنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، 

  
ت المتحدة جهود الواليا: العراق"، RL31339آينيث آاتزمان، تقرير خدمات البحث الخاصة بالكونغرس . ٩٢

  .٣٢، ٢٠٠٥يوليو، /  تموز٥: لتغيير النظام، ونظام الحكم ما بعد صدام،
  

/  تموز١١" تتبع متغيرات إعادة اإلعمار واألمن في عراق ما بعد صدام،: مؤشر العراق"معهد بروآينغز، . ٩٣
  .٢٠٠٥يوليو، 

  
 –قطرية عن ممارسات حقوق اإلنسان تقارير "وزارة الخارجية، مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، . ٩٤

  .٢٠٠٦مارس، /  آذار٨" العراق،: ٢٠٠٥
  

إبريل / نيسان–مارس /آذار (٢، رقم ٨٦ الشؤون الخارجية" الحرب األهلية العراقية،"فيرون، . جيمس دي. ٩٥
٢٠٠٧.(  

  
  ٢٠الفصل 

  .٤٥، ٢٠٠٤يناير، / ، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧فقرة مكتب اإلدارة والميزانية، . ١
  .١٠٢، ٢٠٠٤يناير، / ، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧فقرة مكتب اإلدارة والميزانية، . ٢
  .٤٣، ٢٠٠٥يوليو، /  تموز٣١ - ١،  من التقرير٢٢٠٧فقرة وزارة الخارجية، . ٣
  .٤٧- ٤٥، ٢٠٠٤يناير، /  ، آانون الثاني من التقرير٢٢٠٧فقرة مكتب اإلدارة والميزانية، . ٤
  .٣٠- ١، ٢٠٠٤أآتوبر، /  تشرين األول٧،  من التقرير٢٢٠٧فقرة ارجية، وزارة الخ. ٥
  .-٤٣I-31 -٢٠٠٥يوليو، / ،  تموز من التقرير٢٢٠٧فقرة وزارة الخارجية، . ٦
/ المساعدة األميرآية النتخابات آانون الثاني: إعادة إعمار العراق"، ٠٥-R٩٣٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية . ٧

  .٢،٥، ٢٠٠٥سبتمبر، / يلول أ٧" ، ٢٠٠٥يناير 
  .٢٠٠٤مايو، /  أيار٣١" اللجنة االنتخابية المستقلة للعراق،"، ٩٢أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم . ٨
  .٢٠٠٤يونيو، /  حزيران١٥" القانون االنتخابي،"، ٩٦أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم . ٩
وللحصول على تاريخ مشارآة . ٢٠٠٧مايو، /  أيار١٧ نشرة الحقائق اإلنتخابية في العراق،"األمم المتحدة، . ١٠

تقرير لألمين العام بموجب الفقرة "، S-2005-585قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم : األمم المتحدة، أنظر
  .٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول٧" ،)٢٠٠٤ (١٥٤٦ من قرار رقم ٣٠



 *٤٢٤*  

مساعدات أميرآية النتخابات آانون : مار العراقإعادة إع"، ٠٥-R٩٣٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية . ١١
  .٦- ٥، ٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول٧" ،٢٠٠٥يناير /الثاني
 آانون ٢٥، "٢٠٠٥يناير، /  آانون الثاني٣٠: االنتخابات العراقية"وزارة الخارجية، مكتب الشؤون العامة، . ١٢

  .٢٠٠٥يناير، / الثاني
  .٢٠٠٤ديسمبر، /  آانون األول٣١، "٢٠٠٤ العراقي الجدول الزمني"مجلس العالقات الخارجية، . ١٣
  .٢٠٠٤ديسمبر، /  آانون األول٣١، "٢٠٠٤الجدول الزمني العراقي "مجلس العالقات الخارجية، . ١٤
، "فرصة ضائعة: IIالعملية الدستورية العراقية "، ١٥٥جوناثان مورو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم . ١٥

  .٢٠٠٥ نوفمبر،/ تشرين الثاني
، وول ستريت جورنالصفحة آراء المحررين في " ‘موثوق بشكل معقول،’ليس مثاليًا، ولكن "الري ديموند، . ١٦
  .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول٢٥
" تشكيل الحكومة وأداؤها ،: العراق"، RS21968آينيث آاتزمان تقرير خدمات األبحاث الخاصة بالكونغرس . ١٧

 تشرين ١٣، "٢٠٠٥الجدول الزمني العراقي "؛ ومجلس العالقات الخارجية، ٢، ٢٠٠٧، مايو/ أيار٢تم التحديث في 
  .أآتوبر/األول
 آانون ٣٠بيان صحفي صادر عن البيت األبيض في " الرئيس يهنئ العراقيين باالنتخابات،"جورج دبليو بوش . ١٨

  .٢٠٠٥يناير، / الثاني
المساعدات األميرآية النتخابات آانون : ة إعمار العراقإعاد"، ٠٥-R٩٣٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية . ١٩

  . ٣، ٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول٧، "٢٠٠٥يناير، / الثاني
، "فرصة ضائعة: IIالعملية الدستورية العراقية "، ١٥٥جوناثان مورو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم . ٢٠

  .٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني
  .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١٣، "٢٠٠٥الجدول الزمني العراقي  "مجلس العالقات الخارجية،. ٢١
  .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١٣، "٢٠٠٥الجدول الزمني العراقي "مجلس العالقات الخارجية، . ٢٢
، )٢٠٠٧مطبعة جامعة ييل، : نيو هيفن، سي تي (آسب الحرب، خسارة السالم: احتالل العراقعالوي، . علي أ. ٢٣
٤٠٤.  
 ٩، "فرصة ضائعة: IIالعملية الدستورية العراقية "، ١٥٥ جوناثان مورو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم .٢٤

  .٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني
، "فرصة ضائعة: IIالعملية الدستورية العراقية "، ١٥٥جوناثان مورو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم . ٢٥

؛ وليونيل بيهنر وشارون أوترمان، ٢٠٠٥نوفمبر، / ، تشرين الثاني١٥٥لسالم تقرير خاص للمعهد األميرآي ل
  .٢٠٠٥أغسطس، / آب٢٣، مجلس العالقات الخارجية، "إعداد مسودة أولية للدستور: العراق"

، "فرصة ضائعة: IIالعملية الدستورية العراقية "، ١٥٥جوناثان مورو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم . ٢٦
  .٢٠٠٥نوفمبر، / ين الثاني تشر١١
معاينة برامج سيادة القانون، السفارة " ، ISP-IQO-06-01تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية رقم . ٢٧

  .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٧" في بغداد،
قانون، السفارة معاينة برامج سيادة ال" ، ISP-IQO-06-01تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية رقم . ٢٨

  .٢٠٠٥أآتوبر، / تشرين األول15" في بغداد،
معاينة برامج سيادة القانون، السفارة " ، ISP-IQO-06-01تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية رقم . ٢٩

  .٢٠٠٥أآتوبر، / تشرين األول8" في بغداد،
/ تموز" دروس في التعاقد والشراء،: ار العراقإعادة إعم"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، . ٣٠

الحصيلة، والتكاليف " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  ٠٨- ٠١٩؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٦يوليو 
  .٣، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٨" والمراقبة على عقد األمن والعدالة مع شرآة بارسونز ديالوير،

تقييم وتوصيات للسجون في : السجون ومراآز االعتقال في العراق"زارة العدل،  و- سلطة االئتالف المؤقتة . ٣١
  .٥، ٢٠٠٣يونيو، /  حزيران١٥" مجتمع حر،

سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجر جنرال دونالد / مقابلة مؤرخ من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية. ٣٢
  .٢٠٠٣يوليو، / وز تم١٤آامبل، آبير مستشاري وزارة العدل، . إف
تقييم وتوصيات للسجون في : السجون ومراآز االعتقال في العراق" وزارة العدل، - سلطة االئتالف المؤقتة . ٣٣

  .٦، ٢٠٠٣يونيو، /  حزيران١٥" مجتمع حر،



 *٤٢٥*  

ل سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجر جنرا/ مقابلة مؤرخ من ِقبل مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية. ٣٤
  .٢٠٠٣يوليو، /  تموز١٣آامبل، آبير مستشاري وزارة العدل، . دونالد إف

الحصيلة، والتكاليف والرقابة على " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٩بيان التدقيق . ٣٥
  .٣، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٨" عقد األمن والعدالة مع شرآة بارسونز ديالوير،

الحصيلة، والتكاليف والمراقبة على " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٩ق بيان التدقي. ٣٦
  .٢٤ -٨، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٨" عقد األمن والعدالة مع شرآة بارسونز ديالوير،

مراقبة على الحصيلة، والتكاليف وال" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٩بيان التدقيق . ٣٧
  .١٧، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٨" عقد األمن والعدالة مع شرآة بارسونز ديالوير،

إصالحية خان بني سعد، خان بني سعد، "، PA-08-138مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٣٨
  .١، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٥" العراق،

الحصيلة، والتكاليف والمراقبة على "اص إلعادة إعمار العراق،  لمكتب المفتش العام الخ٠٨-٠١٩بيان التدقيق . ٣٩
  .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٨" عقد األمن والعدالة مع شرآة بارسونز ديالوير،

إصالحية خان بني سعد، خان بني سعد، "، PA-08-138مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٤٠
  .٨- ٥، ٤- ٣، ii، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٥" العراق،

إصالحية خان بني سعد، خان بني سعد، "، PA-08-138مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ٤١
  .٢٢، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٥" العراق،

/  أيلول٢٢دورغان، رئيس اللجنة، إفادة أمام لجنة السياسة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، . السناتور بريون إل. ٤٢
  .٢ ،٢٠٠٨سبتمبر، 

سلطة االئتالف المؤقتة مع الميجر جنرال دونالد / مقابلة مؤرخ من مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية. ٤٣
؛ وروبرت بيريتو، تقرير المعهد األميرآي للسالم ٢٠٠٣يوليو، /  تموز١٤آامبل، آبير مستشاري وزارة العدل، . إف

  .٢٠٠٣إبريل /نيسان" إرساء سيادة القانون في العراق،"، ١٠٤
  .٢٠٠٣مايو، /  أيار٢٣" حل الكيانات،"، ٢أمر سلطة االئتالف رقم . ٤٤
الموارد، واألمن، والخدمات األساسية، : إعادة إعمار العراق"، ٠٤-R٩٠٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية . ٤٥

  .٨٠، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢٨" وقضايا المراقبة،
بطة الحقوقيين العراقيين، شهادة أمام لجنتي مجلس الشيوخ للعالقات سيرمد الصراف، مجلس اإلدارة، را. ٤٦

  .٢٠٠٣يونيو، /  حزيران٢٥الخارجية والقضائية، 
  .٢٠٠٤مارس، /  آذار٢٢" المحكمة المرآزية الجنائية العراقية،"، ١٣أمر سلطة االئتالف رقم . ٤٧
  .٢٠٠٣يونيو، /  حزيران٢٣" إنشاء لجنة المراجعة القضائية،"، ١٥أمر سلطة االئتالف رقم . ٤٨
  .٣٤، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٩" الوضع الراهن لحقوق اإلنسان في العراق،"األمم المتحدة، . ٤٩
 ٢٩روبيني، آبير مستشاري وزارة العدل، مذآرة للسفير ريتشارد جونز، نائب المدير، . القاضي دانيال إل. ٥٠

  .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني
الموارد، واألمن، والخدمات األساسية، : إعادة إعمار العراق"، ٠٤-R٩٠٢محاسبة الحكومية تقرير مكتب ال. ٥١

  .٨٢، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢٨" وقضايا المراقبة،
نوفمبر، / تشرين الثاني٦" المحافظ يدعو إلى اإلضراب في النجف بعد مقتل القاضي،"وآالة األنباء الفرنسية، . ٥٢

٢٠٠٣ .  
ديسمبر، /  آانون األول٢٤، الغارديانصحيفة " قاض يلقى حتفه بعيار ناري في شمالي العراق،"لوك هاردينغ، . ٥٣

٢٠٠٣.  
الموارد، واألمن، والخدمات األساسية، : إعادة إعمار العراق"، ٠٤-R٩٠٢تقرير مكتب المحاسبة الحكومية . ٥٤

  .٨٣ - ٨٢، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢٨" وقضايا المراقبة،
  .٩، )١٩٩٨مارس / آذار (١ رقم ٣٥ التمويل والتنمية" الفساد والتنمية،"غراي ودانيال آاوفمان، شيريل دبليو . ٥٥
ستيوارت بوين، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام اللجان الفرعية  للعالقات الدولية وحقوق . ٥٦

 ٢٧للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، اإلنسان والمراقبة، وللشرق األوسط وجنوب آسيا التابعة جميعها 
  .٢٠٠٧مارس، / آذار
غير منشور، " عمل في طور التنفيذ،: المفتشون العامون للعراق"غريفيث، . أثاناسو وآريستوفر إم. داني إل. ٥٧

اد، حيث عمل الكاتبان في وزارة الخارجية األميرآية في مكتب مكافحة الفساد في السفارة في بغد. (٥، ٢٠٠٨
  .)تتضمن مهمتهما تقديم المشورة والنصح للمفتشين العاميين للعراق 



 *٤٢٦*  

حالة جهود الحكومة األميرآية " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧-٠٠٧بيان التدقيق . ٥٨
  .١، ٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٤، "لمكافحة الفساد في العراق

 العام في مكتب المحاسبة الحكومية، شهادة أمام لجنة اإلصالح الحكومي ووآر، مراقب الحسابات. ديفيد إم. ٥٩
/  تموز١١التابعة لمجلس النواب، واللجنة الفرعية لألمن القومي، والتهديدات اآلخذة في الظهور، والعالقات العامة، 

  .٢٠٠٦يوليو، 
يستغلون هذا لشراء ... ت شيعية ويجري تهريب النفط من ِقبل ميليشيات سنية، وفي البصرة بواسطة ميليشيا. ٦٠

القاضي راضي حمزة الراضي، مفوَّض سابق، ." وسوف تستهدف هذه األموال قتل عراقيين وأميرآيين... أسلحة
  .٢٠٠٨مارس، /  آذار١١لجنة النزاهة العامة، شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ لتخصيص األموال، 

يوليو، /  تموز٥، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيراق، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع. ٦١
٢٠٠٦.  
/  تشرين األول٢٢مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع تشارلز غرينل، آبير المستشارين في لجنة النزاهة العامة، . ٦٢

الفرعية التابعة لمجلس ؛ وستيوارت بوين، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أمام اللجان ٢٠٠٤أآتوبر، 
/  آذار٢٧النواب للشؤون الخارجية والعالقات الدولية وحقوق اإلنسان والمراقبة والشرق األوسط وجنوب آسيا، 

  .٢٠٠٧مارس، 
/  آانون الثاني٢٨" تفويض السلطة فيما يتعلق بلجنة النزاهة العامة العراقية،"، ٥٥أمر سلطة االئتالف المؤقتة . ٦٣

  .فبراير/  شباط٥" المفتشون العامون للعراق،"، ٥٧مر سلطة االئتالف ؛ أ٢٠٠٤يناير، 
لتكاليف الموظفين وزيادة جمعهم للمعلومات، ولألمور اإلدارية، ولمسؤوليات المجتمع "آانت األموال مخصصة . ٦٤

  .٢٠٠٤بريل، إ/  نيسان٣٠-٢٩،  من التقرير٢٢٠٧فقرة مكتب اإلدارة والميزانية، . في توفير المساعدة للمحتاجين
جونسون، المدرب في سلطة االئتالف . مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تشارلز بي. ٦٥

؛ ومقابلة المعهد األميرآي للسالم مع ٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٩المؤقتة والمؤيد إلقامة نظام المفتش العام، 
  .٢٠٠٤أآتوبر، /  تشرين األول٢٢ العامة،  تشارلز غرينل، آبير مستشاري لجنة النزاهة

غير منشور، " عمل في طور التنفيذ،: المفتشون العامون للعراق"غريفيث، . أثاناسو وآريستوفر إم. داني إل. ٦٦
٢٠٠٨.  
/  آانون الثاني٢٨" تفويض السلطة فيما يتعلق بلجنة النزاهة العامة العراقية،"، ٥٥أمر سلطة االئتالف المؤقتة . ٦٧
  . ٢٠٠٤ناير، ي

مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع تشارلز غرينل، آبير . رفض راضي، وهو شيعي، االنضمام إلى حزب البعث. ٦٨
  .٢٠٠٤أآتوبر، /  تشرين األول٢٢مستشاري لجنة النزاهة العامة، 

/  آانون الثاني٢٨" اقية،تفويض السلطة فيما يتعلق بلجنة النزاهة العامة العر"، ٥٥أمر سلطة االئتالف المؤقتة . ٦٩
استطالع "، ISP-IQO-06-50 تقرير مكتب المفتش العام –؛ وزارة الخارجية ومجلس محافظي البث ٢٠٠٤يناير، 

 لمكتب المفتش ٠٦- ٠٢١؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٦أغسطس، / آب٢١" السفارة في بغداد، العراق،: لبرامج مكافحة الفساد
 ٢٨"  البرنامج العراقي لمكافحة الفساد،–استطالع مشترك للسفارة األميرآية "العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

  .١٧، ٢٠٠٦يوليو، / تموز
 تشرين ٢٥" تقرير عن أنظمة مكافحة الفساد العراقية،"جونسون والميجر شون تيرنر، . تشارلز بي. ٧٠

  .٢٧، ٢٠٠٧أآتوبر، /األول
زاهة العامة العراقية، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للرقابة القاضي راضي حمزة الراضي، المفوَّض، لجنة الن. ٧١

  .٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول٤واإلصالح الحكومي، 
 –وزارة الخارجية، مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، تقارير قطرية عن ممارسات حقوق اإلنسان . ٧٢

  .٢٠٠٦مارس، /  آذار٨" العراق،: ٢٠٠٥
زة الراضي، المفوَّض، لجنة النزاهة العراقية، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للرقابة القاضي راضي حم. ٧٣

  .٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول٤واإلصالح الحكومي، 
؛ ستوارت بوين، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢٧" إجراءات جنائية،"، )منقحة (٣مذآرة سلطة االئتالف رقم . ٧٤

راق، شهادة أمام اللجنة الفرعية للجريمة واإلرهاب واألمن الداخلي التابعة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع
؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٧يونيو، /  حزيران١٩للجنة مجلس النواب القضائية، 

  .١٠١، ٢٠٠٧إبريل /، نيسانالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي
إبريل /، نيسانالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالخاص إلعادة إعمار العراق، مكتب المفتش العام . ٧٥

١٠١، ٢٠٠٧.  



 *٤٢٧*  

القاضي راضي حمزة الراضي، مفوَّض، لجنة النزاهة العامة العراقية،  شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ . ٧٦
لسلطة القضائية لكي ال تقوم لقد آان هناك ضغط على ا: "وأضاف. ٢٠٠٧مارس، /  آذار١٢لتخصيص األموال، 

ويعيش آثير من القضاة العراقيين في خوف على أنفسهم وعلى أفراد . بمتابعة دعاوى قضائية نيابة ععلى أفراد
عائالتهم من التعرض لتعذيب واغتياالت في حالة إصدارهم أحكامًا قضائية في قضايا تخص شخصيات من آبار 

 محوِّل العمالت العالمي، XEمالت بحسب يتم تحويل الع." المسؤولين الحكوميين
http://www.xe.com/ucc/convert.cgi ,٢٠٠٨يوليو، / تم الدخول إليه في تموز.  

القاضي راضي حمزة الراضي، مفوَّض، لجنة النزاهة العراقية، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للرقابة . ٧٧
  .٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول٤واإلصالح الحكومي، 

  .٢٠٠٤فبراير، /  شباط٥" المفتشون العامون العراقيون،"، ٥٧أمر سلطة االئتالف المؤقتة . ٧٨
أمر سلطة . يخضع تعيين المفتش العام لموافقة رسمية من ِقبل الهيئة التشريعية الوطنية العراقية، مجلس النواب. ٧٩

  .٢٠٠٤فبراير، /  شباط٥" المفتشون العامون للعراق،"، ٥٧االئتالف المؤقتة 
المفتشون العامون "، ٥٧أمر سلطة االئتالف المؤقتة : للحصول على قائمة آاملة عن مهام المفتش العام أنظر. ٨٠

  .٢٠٠٤فبراير، /  شباط٥" للعراق،
أمر سلطة االئتالف . تفاصيل حول سلطات المفتشين العامين) ١(٦، الفقرة ٥٧ أمر سلطة االئتالف المؤقتة  .٨١

ويمكن فهم سلطة إصدار مذآرة . ٢٠٠٤فبراير، /  شباط٥" عامون للعراق،المفتشون ال"، ٥٧المؤقتة 
غالبًا ال يعاني الشخص من عواقب ". استدعاء"حضور أمام المحكمة على نحو أفضل على أنها سلطة 

 .قانونية إلخفاقه في توفير المستندات أو لعدم حضوره للمقابالت
غير " عمل في طور التنفيذ،: تشون العامون للعراقالمف"غريفيث، . أثاناسو وآريستوفر إم.  داني إل .٨٢

 .٢٠٠٨منشور، 
غير " عمل في طور التنفيذ،: المفتشون العامون للعراق"غريفيث، . أثاناسو وآريستوفر إم.  داني إل .٨٣

 .١، ٢٠٠٨منشور، 
 .٢٠٠٤فبراير، /  شباط١٠" المفتشون العامون للعراق،"، ٥٧ أمر سلطة االئتالف المؤقتة  .٨٤
جونسون، المدرب في سلطة . كتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تشارلز بي مقابلة م .٨٥

؛ وقد قال جونسون في ٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٩االئتالف المؤقتة والمؤيد إلقامة نظام المفتش العام، 
سطة رسالة بالبريد وقت الحق إن قرار قلب نتيجة االقتراع قد تم تنفيذه بالضبط  في اللحظة األخيرة، بوا

 . إلى مستشار الخزينة في سلطة االئتالف المؤقتة٢٣:٠٠اإللكتروني في الساعة 
يقدِّم مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع المساعدة للمفتشيين "  مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع،  .٨٦

  .http://www.dodig.osd.mil/gwot_iraq/support_iraq_ig.htmالعاميين للعراق 
  

  .٢٠٠٤إبريل، /  نيسان٢٥، "مجلس التدقيق األعلى"، ٧٧أمر سلطة االئتالف المؤقتة . ٨٧
  

ستوارت بوين، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للرقابة واإلصالح . ٨٨
  .٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول٤الحكومي، 

  
غير منشور، " عمل في طور التنفيذ،: المفتشون العامون للعراق"غريفيث، . ر إمأثاناسو وآريستوف. داني إل. ٨٩

٣، ٢٠٠٨.  
  

/  تشرين األول٢٢مقابلة المعهد األميرآي للسالم مع تشارلز غرينل، آبير المستشارين في لجنة النزاهة العامة، . ٩٠
  .٢٠٠٤أآتوبر، 

  
  .٢٠٠٤يوليو، /  تموز٤ -يونيو/  حزيران٢٨" تقرير حالة،: العراق"األمم المتحدة، . ٩١

  
/ ، تشرين األولالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، . ٩٢

  .١١٥-١١٤، ٢٠٠٦أآتوبر، 
  



 *٤٢٨*  

، ISP-IQO-06-50 تقرير مكتب المفتش العام –وزارة الخارجية ومجلس المحافظين للبث  .٩٣
  .٢٠٠٦أغسطس، / آب١٠ - ٩" السفارة في بغداد، العراق،: الفساددراسة لبرامج مكافحة "

  
دراسة "، ISP-IQO-06-50 تقرير مكتب المفتش العام – وزارة الخارجية ومجلس المحافظين للبث  .٩٤

 .٢٠٠٦أغسطس، / آب١٧" السفارة في بغداد، العراق،: لبرامج مكافحة الفساد
جهود مكافحة الفساد في " إلعادة إعمار العراق،  لمكتب المفتش العام الخاص٠٨- ٠٢٣ بيان التدقيق  .٩٥

 ٢٩" تقوم الواليات المتحدة والعراق باتخاذ إجراءات ولكن ال يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه،: العراق
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠٠٨؛ بيان التدقيق ٢- ١، ٢٠٠٨يوليو، / تموز

 آانون ٢٤" التزام اإلدارة الُمستدام هو مفتاح النجاح،: مكافحة الفساد في العراقالجهود األميرآية في "
  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧- ٠٠٧؛ بيان التدقيق ٣- ٢، ٢٠٠٨يناير، / الثاني

لتدقيق ؛ وبيان ا٢٠٠٧يوليو، / تموز٢٤" حالة جهود الحكومة األميرآية في مكافحة الفساد في العراق،"
دراسة مشترآة للسفارة األميرآية مع "  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٢١

  . ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٢٨برنامج مكافحة الفساد في العراق، 
  

  ٢١الفصل 
  

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت ستاين، السجن الفدرالي، بطرسبيرغ في .١
التقرير ؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٧يونيو، /  حزيران١٣والية فيرجينيا، 

  . J-1، الملحق ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٣١، الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي
 مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بريان فلين، مساعد المفتش العام لشؤون .٢

التفتيش؛ وآيفين أوآونور، مدقق حسابات في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق؛ والوآيل 
آان . ٢٠٠٧مايو / الخاص إيريك فيل، محقق في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أيار

 .٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٤بريان فلين مساعد المفتش العام لتدقيق الحسابات من عام 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت ستاين، مقاول سابق في وزاة الدفاع،  .٣

 .٢٠٠٧يونيو، /  حزيران١٣السجن الفدرالي، بطرسبيرغ في والية فيرجينيا، 
الحكم على مقاول أميرآي في قضية تتعلق برشاوى واحتيال وتدبير خطط لغسيل األموال "وزارة العدل،  .٤

 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط١٦" ي الحلة في العراق،ف
نيويورك صحيفة " اآتشاف مؤامرة واسعة في قضية اعتراف بالذنب في مشروع العراق،"جيمس غالنتز،  .٥

 .٢٠٠٦فبراير، /  شباط٢، تايمز
مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بريان فلين، مساعد المفتش العام لشؤون  .٦

تيش؛ وآيفين أوآونور، مدقق مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، والوآيل الخاص إيريك فيل، التف
 .٢٠٠٧مايو، / المحقق في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أيار

مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بريان فلين، وآيفين أوآونور، مدقق  .٧
/ بات؛ والوآيل الخاص إيريك فيل، المحقق في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أيارالحسا
 .٢٠٠٧مايو، 

مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بريان فلين، وآيفين أوآونور، مدقق الحسابات  .٨
الخاص إيريك فيل، المحقق في مكتب في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق؛ والوآيل 

 .٢٠٠٧مايو، / المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أيار
مراقبة المبالغ النقدية المقدمة "  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٠٦بيان التدقيق  .٩

 .٦، ٢٠٠٥إبريل، /  نيسان٣٠" إلى جنوب وسط العراق،
ش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بريان فلين، وآيفين أوآونور، مدقق  مقابالت مكتب المفت .١٠

الحسابات في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق؛ والوآيل الخاص إيريك فيل، المحقق في 
 .٢٠٠٧مايو، / مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أيار

 إلعادة إعمار العراق مع روبرت ستاين، مقاول سابق في وزاة الدفاع،  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص .١١
 .٢٠٠٧يونيو، /  حزيران١٣السجن الفدرالي، بطرسبيرغ في والية فيرجينيا، 



 *٤٢٩*  

إدارة العقود والمنح الُمستخَدمة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  ٠٥- ٠١٦ بيان التدقيق  .١٢
 .١٠- ٨، ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٢٦" شرطة بابل،إلنشاء وتشغيل أآاديمية 

إدارة العقود والمنح الُمستخَدمة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠١٦ بيان التدقيق  .١٣
 .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٢٦" إلنشاء وتشغيل أآاديمية شرطة بابل،

إدارة العقود والمنح "، ٠٥- ٠٢٠دة إعمار العراق  بيان التدقيق لمكتب المفتش العام الخاص إلعا .١٤
 .٣- ٢، ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٢٦" والمشتريات الصغيرة الُمستخَدمة إلعادة تأهيل مكتبة آربالء،

إدارة العقود والمنح "، ٠٥- ٠٢٠ بيان التدقيق لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .١٥
- ١٠، ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٢٦" ة إلعادة تأهيل مكتبة آربالء،والمشتريات الصغيرة الُمستخَدم

 .I، ملحق ٣٤، ١٨، ١٢
مراقبة المبالغ النقدية المقدمة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٠٦ بيان التدقيق  .١٦

 .٤، ٢٠٠٥إبريل، /  نيسان٣٠" إلى جنوب وسط العراق،
الحكم على مقاول أميرآي في قضية تتعلق برشاوى واحتيال "لعدل،  بيان صحفي صادر عن وزارة ا .١٧

 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط١٦" وتدبير خطط لغسيل األموال في الحلة في العراق،
لفتنانت آولونيل  في الجيش يعترف بالمشارآة في مؤامرة احتيال " بيان صحفي صادر عن وزارة العدل،  .١٨

 لمكتب المفتش ٠٥-٠٠٦؛ بيان التدقيق ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٨" اق،عبر الهاتف انطالقًا من الحلة في العر
/  نيسان٣٠" مراقبة المبالغ النقدية المقدمة إلى جنوب وسط العراق،"العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

الحكم على مقاول أميرآي في قضية تتعلق "؛ بيان صحفي صادر عن وزارة العدل، ١١، ٢٠٠٥إبريل، 
؛ ومكتب ٢٠٠٧فبراير، /  شباط١٦" ل وتدبير خطط لغسيل األموال في الحلة في العراق،برشاوى واحتيا

يوليو، /  تموز٣١، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .J، الملحق ٢٠٠٦

في الجيش األميرآي بالتآمر إدانة آولونيل ولفتنانت آولونيل " بيان صحفي صادر عن وزارة العدل،  .١٩
 .٢٠٠٨نوفمبر، /  تشرين الثاني٧" للضلوع في مؤامرة احتيال في الحلة في العراق،

ميجور في الجيش األميرآي يعترف بضلوعه في خطة رشوة " بيان صحفي صادر عن وزارة العدل،  .٢٠
 .٢٠٠٨أغسطس، /  آب١٣" متعلقة بعقود لوزارة الدفاع في الكويت،

ميجور في الجيش األميرآي يعترف بضلوعه في خطة رشوة "ر عن وزارة العدل،  بيان صحفي صاد .٢١
 .٢٠٠٨أغسطس، /  آب١٣" متعلقة بعقود لوزارة الدفاع في الكويت،

  
  االنتقال من نيغروبونتي إلى خليلزاد–لمحة عامة عن الخدمات األساسية 

 مكتب المساعدات االنتقالية في ؛٢٠٠٧أغسطس، / آب"  ملحق إحصائي،: العراق" صندوق النقد الدولي،  .٢٢
، االستجابة لطلب بيانات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة االستيراد واإلنتاج والتصدير الشهريالعراق، 

وزارة . ٢٠٠٨إبريل / ، نيسانالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيإعمار العراق من أجل إعداد 
التقرير األسبوعي ؛ وزارة الخارجية، ٢٠٠٥يوليو /  تموز١٢، عراققياس االستقرار واألمن في الالدفاع، 

/ ؛ إحصاء خسائر االئتالف في العراق، تم التحديث في أيلول٢٠٠٥يونيو، /  حزيران٨، للوضع في العراق
التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس ؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٨سبتمبر 
وفيات موثقة لمدنيين بسبب "؛ تعداد لجثث الضحايا العراقيين، ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١٢، األميرآي
، قانون تخصيص األموال ١٠٨- ٢٨٧؛ القانون العام ٢٠٠٨أغسطس، /  آب٢٤تم التحديث في " العنف،

، وضع مخصصات إضافية ١٠٩- ١٣؛ القانون العام ٢٠٠٣ آب، ٢٥، ٢٠٠٥لوزارة الدفاع للسنة المالية 
للحاالت الطارئة للدفاع، وللحرب العالمية ضد اإلرهاب، وإلغاثة منكوبي آارثة تسونامي، للسنة المالية 

؛ رئاسة الجمعية ٢٠٠٥مايو، /  أيار١١، ومن أجل أغراض أخرى، ٢٠٠٥سبتمبر، /  أيلول٢٠المنتهية في 
تش العام الخاص إلعادة إعمار ؛ مكتب المف٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لعام : الوطنية العراقية المؤقتة

 .٣- ، إف٢٠٠٦يوليو / ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعراق، 
أآتوبر، /  تشرين األول١٢؛ ٢٠٠٥يوليو، / تموز١١- ١٠،  من التقرير٢٢٠٧فقرة  وزارة الخارجية،  .٢٣

 .٢٠٠٧أغسطس / آب" الملحق اإلحصائي،: العراق"؛ وصندوق النقد الدولي، ٢٠٠٥
" حالة جهود التمويل وإعادة اإلعمار،: إعادة إعمار العراق"، ٠٥-٨٧٦ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٢٤

 .٢٠٠٥يوليو، /  تموز١٧- ١٤
  



 *٤٣٠*  

  ٢٢الفصل 
، لم تحتفظ الحكومة األميرآية بإحصائيات رسمية عن أعداد الوفيات من المدنيين؛ هذه ٢٠٠٥في عام  .١

 عن تقديرات من ِقبل المنظمة غير الحكومية لتعداد جثث الضحايا األرقام الخاصة بالمدنيين هي عبارة
/ تموز" ،٢٠٠٥ -٢٠٠٤ملف اإلصابات بين المدنيين "أنظر تعداد جثث الضحايا العراقيين، . العراقيين

ويتم الحصول على أرقام الوفيات في قوات االئتالف والمقاولين من حنا فيشر، تقرير لخدمات . ٢٠٠٥يوليو 
قوائم : خسائر الحرب األميرآية والعمليات العسكرية"، RL32492لخاص بالكونغرس األبحاث ا

التقرير ؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ١٦، ٢٠٠٥يوليو، /  تموز١٣" وإحصائيات،
  . ٢٠٠٥يونيو، /  حزيران٤، الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي

عادة إعمار العراق مع السفير زلماي خليلزاد، السفير األميرآي السابق مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إل .٢
 ٢٠٠٨مارس، /  آذار١٩لدى العراق،  

صفحة مقاالت آراء المحررين التي تعبر عن آرائهم الشخصية " أحداث أفغانستان الهامة،"زلماي خليلزاد،  .٣
 .٢٠٠٤يناير، /  آانون الثاني٦، واشنطن بوستفي صحيفة 

 آانون ٢٣ نيويورك تايمزصحيفة " جنرال يسعى إلى تدريب أسرع للجنود العراقيين،"، إيريك شميت .٤
 . ٢٠٠٥يناير، / الثاني

، وضع مخصصات إضافية للحاالت الطارئة للدفاع، وللحرب العالمية ضد ١٠٩- ١٣القانون العام  .٥
، ومن أجل ٢٠٠٥ سبتمبر، / أيلول٢٠اإلرهاب، وإلغاثة منكوبي آارثة تسونامي، للسنة المالية المنتهية في 

، سترتفع أموال صندوق قوات األمن ٢٠٠٨يوليو / وبحلول تموز. ٢٠٠٥مايو، /  أيار١١أغراض أخرى، 
التقرير الفصلي المقدَّم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، .  مليار دوالر١٧٫٩العراقية إلى 

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٤، للكونغرس األميرآي
ة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيليب زيليكو، المستشار السابق في وزارة مقابل .٦

رايس ترسل "روبين رايت وغلين آيسلر، : أنظر آذلك. ٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٢٦الخارجية األميرآية، 
؛ وبوب ٢٠٠٥ر، فبراي/  شباط١٥، واشنطن بوستصحيفة " فريقًا لتقييم المرحلة اإلنتقالية في العراق،

 .٣٨٧- ٨٩، )٢٠٠٦سايمون وشوستر،  : نيويورك (IIIبوش في الحرب، الجزء : حالة إنكاروودوارد، 
محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيليب زيليكو، المستشار السابق في وزارة  .٧

ب المفتش العام الخاص إلعادة ؛ ومقابلة مكت٢٠٠٨سبتمبر / أغسطس وأيلول/ الخارجية األميرآية، آب
/  أيلول٩إعمار العراق مع سيليست وارد، نائبة مساعد وزير الدفاع إلمكانيات عمليات تحقيق االستقرار، 

 .٢٠٠٨سبتمبر، 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيليب زيليكو، المستشار السابق في وزارة  .٨

بوش في الحرب، الجزء : حالة إنكار؛ وبوب وودوارد، ٢٠٠٨يونيو، / يران حز٢٦الخارجية األميرآية، 
III) ٤١٢- ١٥، ٣٩٦- ٩٧، ٣٨٧- ٨٩، )٢٠٠٦سايمون وشوستر،  : نيويورك. 

تقرير مكّون : يستشهد طاقم موظفي المرحلة االنتقالية لخليلزاد بأربعة مستندات هامة تعبِّر عن استراتيجيته .٩
لس األمن القومي؛ وتم تقديم الشهادة الخطية لخليلزاد في جلسة استماع  شريحة تم تسليمها إلى مج٣٥من 

مجلس الشيوخ للموافقة على استالمه للمنصب؛ وآتب في صفحة المقاالت التي تعبر عن آراء شخصية في 
؛ وخطاب تم إلقاؤه في مرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، بعد أن تمت آتابة وول ستريت جورنال

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مارتن سترميكي، آبير . ستور العراقيمسودة الد
أنظر زلماي خليلزاد، السفير األميرآي لدى . ٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢١مستشاري السفير خليلزاد، 

؛ زلماي ٢٠٠٥يونيو، /  حزيران٧العراق، إفادة أمام لجنة العالقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، 
صفحة المقاالت التي تعبر عن آراء "  وخطة مفصلة لمحافحته،–تفشي انعدام األمن: معرآة بغداد"خليلزاد، 

" تقرير حالة،: العراق"؛ وزلماي خليلزاد، ٢٠٠٦أغسطس، /  آب٢٣، وول ستريت جورنالشخصية في 
 .٢٠٠٦يوليو، / تموز ١١منتدى اإلفادات لمرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، 

 ٧ زلماي خليلزاد، السفير األميرآي لدى العراق، بيان أمام لجنة العالقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ،  .١٠
 .٢٠٠٥يونيو، / حزيران

فورين وآان مقال آريبنفيتش الالحق في مجلة .  أجرى آريبنفيتش مقابلة مع خليلزاد في واشنطن العاصمة .١١
 فورين آفيرز" آيف نكسب العراق،"آريبنفيتش، االبن، . آندرو إف. التقارير مستمدًا من هذه آفيرز

بعض المسؤولين العسكريين يشيرون آذلك إلى هذا على أنه ). ٢٠٠٥أآتوبر /  تشرين األول-سبتمبر/أيلول(
 ".بقعة الحبر"استراتيجية 



 *٤٣١*  

 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦" مقابلة مع فيليب زيليكو،" خدمات البث العام،  .١٢
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير زلماي خليلزاد، السفير األميرآي السابق   .١٣

 .٢٠٠٨مارس، /  آذار١٩لدى العراق، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد ساترفيلد، النائب السابق لرئيس البعثة،  .١٤

 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان١٤
قابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير زلماي خليلزاد، السفير األميرآي السابق  م .١٥

 .٢٠٠٨مارس، /  آذار١٩لدى العراق، 
، قانون ) مليار دوالر٣٫٣٤ (١٠٨- ١١قانون عام ):  مليار دوالر٢٩٫١( األموال األميرآية المخصصة  .١٦

 ١٠٩- ١٣، قانون عام ) مليار دوالر٠٫١٤ (١٠٨- ٢٨٧نون عام ، قا) مليار دوالر١٩٫٤٨ (١٠٨- ١٠٦عام 
التقرير الفصلي المقدَّم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ).  مليار دوالر٦٫١٣٦(

 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول١٨- ١٧، للكونغرس األميرآي
يوليو /، تموزالمقدَّم للكونغرس األميرآيالتقرير الفصلي  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٧

التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس ؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، .، ملحق إف٢٠٠٥
 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول١٨- ١٧، األميرآي

يوليو /، تموزألميرآيالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس ا مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٨
 .٣٠- ٢٩، المقدمة، ٢٠٠٥

يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٩
٢٣، ٢٠٠٥. 

 مليار دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة ١٨٫٤٤ قام مكتب اإلدارة والميزانية بإعادة تخصيص مبلغ  .٢٠
؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية )%٧٠٫٤( مليار دوالر ١٢٫٩٨وزارة الدفاع :  آمايلي٢قإعمار العرا

 مليون دوالر ٣٩٠؛ الخزينة %)٦٫٥( مليار دوالر ١٫٢٠؛ وزارة الخارجية %)١٦٫٨( مليار دوالر ٣٫١٠
عادة إعمار مكتب المفتش العام الخاص إل.%). ٠٥( ماليين دوالر ١٠؛ المعهد األميرآي للسالم %)٢٫١٢(

 .٢٥- ٢٤، ٢٠٠٥، تموز التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعراق، 
 للحصول على موجز لمقاييس إعادة إعمار العراق، أنظر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  .٢١

 .٣٥- ٢٩، ٢٠٠٥، تموز التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعراق، 
مكتب .  مليار برميل في اليوم٢٫٥ بالمائة من هدف وزارة النفط البالغ ١٦ل بنسبة  آان إنتاج النفط أق .٢٢

يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
٣٠، ٢٠٠٥. 

يوليو /، تموزرس األميرآيالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٣
 .٢٠- ١٩، ٢٠٠٥أآتوبر / ، وتشرين األول٣٣، ٢٠٠٥

 للحصول على معلومات أساسية عن التقدُّم الُمحَرز في قطاع المياه، والتفاصيل عن إعادة وضع البرامج،  .٢٤
 تحتاج الجهود األميرآية في مجال: إعادة بناء العراق"، ٠٥- ٨٧٢أنظر تقرير مكتب المحاسبة الحكومية 

" المياه والصرف الصحي إلى تحسين إجراءات تقييم التأثيرات وموارد مستدامة للحفاظ على المرافق،
 .٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول

يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٥
 .٥-٣، ٢٠٠٥أآتوبر / ، وتشرين األول٣٣، ٢٠٠٥

 .٢٠٠٥ديسمبر، /  آانون األول١٢"  إلى أين وصلت األمور،–العراق "ستطالع إذاعة إيه بي سي نيوز،  ا .٢٦
يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٧

 . ٣، ٢٠٠٥أآتوبر / ، وتشرين األول٣٣، ٢٠٠٥
يوليو /، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي إلعادة إعمار العراق،  مكتب المفتش العام الخاص .٢٨

التقرير ؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٣، ٢٠٠٥أآتوبر / ، وتشرين األول٣٣، ٢٠٠٥
 بيان ؛١٠٧، ٢٠٠٥أآتوبر / ، وتشرين األول٣٣، ٢٠٠٥يوليو /، تموزالفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، برامج إدارة صندوق إغاثة وإعادة ٠٥- ٠٢١التدقيق 
-٠٠٣؛ وبيان التدقيق i، ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٢٤" تقارير تقديرات التكلفة الكاملة،: إعمار العراق

تكلفة الكاملة لمشاريع إعادة إعمار تقارير ال"  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧
 .٣، ٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٦" العراق،



 *٤٣٢*  

أنظر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، "  لمزيد من التفاصيل حول التعاقد وإدارة البرامج، .٢٩
خاص ؛ ومكتب المفتش العام ال٢٠٠٦يوليو / تموز" دروس في التعاقد والمشتريات،: إعادة إعمار العراق" 

 .٢٠٠٧مارس / آذار" دروس في إدارة البرامج والمشاريع،: إعادة إعمار العراق" إلعادة إعمار العراق 
 السفير زلماي خليلزاد، التدقيق في التعليقات المقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣٠

 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول٢٧
الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت جنرال بيتر شياريللي، القائد السابق  مقابلة مكتب المفتش العام  .٣١

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط١٩للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق، 
 تشرين ٢٧ السفير زلماي خليلزاد، تعليقات مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣٢

 . ٢٠٠٨أآتوبر، / األول
حاجة الوآاالت إلى تحسين " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٩- ٠٠٥ن التدقيق  بيا .٣٣

؛ بيان التدقيق ٣، ٢٠٠٩أآتوبر، /  تشرين األول٣٠" إعداد تقارير البيانات المالية لمقاولي األمن الخاص،
 يتعلق بأنشطة التعاقد الخاصة نشرة حقائق عن التكاليف األمنية لمقاولين أميرآيين رئيسيين فيما"، ٠٦-٠٤٤

فقرة ؛ ووزارة الخارجية، ٢، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،
 المياه، والرعاية  من التقرير٢٢٠٧الفقرة آما أدرجت . ٢٠٠٦يناير، /  آانون الثاني٨،  من التقرير٢٢٠٧

. ي تم إلغاؤها بسبب تحويل األموال إلى أمور متعلقة باألمناإلعمار الت/ الجسور/ الصحية ومشاريع الطرق
باإلضافة إلى تقليل األموال المتاحة لمشاريع اإلعمار، فإن ارتفاع التكاليف المتعلقة باألمن جعل تقدير 

أطلعت إدارة مكتب المشاريع والعقود مكتب المفتش العام . التكاليف إلنجاز مشاريع آاملة أآثر تحديًا
، آانت التكلفة التقديرية للمشروع ٢٠٠٥مارس، /  آذار٣١عادة إعمار العراق أنه اعتبارًا من الخاص إل

يعتقد .  مليار دوالر٢ مليار دوالر إلى أآثر من ١٫٢األمني قد ارتفعت من خط البدء األصلي للبرنامج البالغ 
سبيل المثال، التأخيرات الناجمة على (مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن التكاليف الفعلية 

 ٠٥- ٠١١بيان التدقيق . قد تكون أعلى بكثير) عن مشاآل أمنية، مستويات قوة عسكرية أعلى من المتوقَّع
تقديرات التكلفة الكاملة والتقارير المالية إلدارة صندوق "لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

، ٠٦-T١٧٩؛ وشهادة مكتب المحاسبة الحكومية ٤، ٢٠٠٥يوليو، /  تموز٢٦" إغاثة وإعادة إعمار العراق،
تعزيز األمن، وقياس نتائج البرنامج، والمحافظة على البنية التحتية هي أمور هامة : إعادة إعمار العراق"

 .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١٨" لتحقيق تقدُّم آبير ومستدام،
حاجة الوآاالت إلى تحسين "عام الخاص إلعادة إعمار العراق،  لمكتب المفتش ال٠٩- ٠٠٥ بيان التدقيق  .٣٤

 .٦، ٢٠٠٩أآتوبر، /  تشرين األول٣٠" تقارير البيانات المالية لمقاولي األمن الخاص،
ماآكوي، القائد .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال وليام إتش .٣٥

؛ ومقابلة ٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٥ فرقة منطقة الخليج، –الجيش األميرآي السابق في سالح الهندسة في 
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع المقدَّم أوتو بوشر، العضو في فريق إعادة اإلعمار 

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥اإلقليمي في بغداد، 
 مع روث آن أيجيمس، آبيرة مستشاري القيادة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٣٦

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥المشترآة للعقود في العراق، 
األردن، مع أصحاب , مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تم إجراؤها في عمان .٣٧

يت في ربيع عام ؛ والعديد من المقابالت أجر٢٠٠٦يونيو /شرآات تجارية عراقيين مجهولين في حزيران
أنظر آذلك مقابلة مكتب المفتش العام .  العراقي-  مع براونينغ روآويل، المستشار التجاري األميرآي٢٠٠٦

الخاص إلعادة إعمار العراق مع روث آن أيجيمس، آبيرة مستشاري القيادة المشترآة للعقود في العراق، 
د وسيلة إدارة باستخدام اإلنترنت، وقاعدة وقد وضع مكتب المشاريع والعقو. ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥

ياللي . بيانات لبرنامج التفوق للتعاقد من الباطن، لرصد التقدم المحَرز من أعمال التعاقد من الباطن
تقرير المعهد األميرآي " الطريق الجديد للمضي ُقدمًا،: التمكين االقتصادي للمرأة في العراق"باجراآتاري، 
دروس : إعادة إعمار العراق"؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٦مايو / للسالم، أيار

 لمكتب المفتش العام ٠٧- ٠٠٩؛ وبيان التدقيق ٩٦، ٢٠٠٧مارس / آذار" في إدارة البرامج والمشاريع،
ار مراجعة لنفقات شرآة بكتل بمقتضى مرحلتها الثانية في عقد إعادة إعم"الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 .٢٦- ٢٣، ٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٤" العراق،
 مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع العديد من شرآات عراقية مجهولة مقرها في  .٣٨

 .٢٠٠٦يوليو / يونيو، وتموز/ عمان، األردن في حزيران



 *٤٣٣*  

، المدير السابق لمكتب إعادة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دانيال سبيكهارد .٣٩
 .٢٠٠٨ نيسان، إبريل، ٢٩إعمار العراق، والنائب السابق لرئيس البعثة، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيليب زيليكو، المستشار السابق في وزارة  .٤٠
بوش في الحرب، الجزء : حالة إنكار؛ وبوب وودوارد، ٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٢٦الخارجية األميرآية، 

III) ٣٨٧- ٨٩، )٢٠٠٦سايمون وشوستر، : نيويورك . 
. يدل على الفروق بين ما آان متوقعًا أن يتم بناؤه وما تم بناؤه فعليًا" الفجوة في إعادة اإلعمار" مصطلح  .٤١

م التقرير الفصلي المقدَّوقد نوقش ألول مرة في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٣، للكونغرس األميرآي

 تشرين ٣، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٤٢
 .٢٠٠٥أآتوبر، / األول

يرآي السابق  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير زلماي خليلزاد، السفير األم .٤٣
 .٢٠٠٨مارس، /  آذار١٩لدى العراق، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير زلماي خليلزاد، السفير األميرآي السابق  .٤٤
 .٢٠٠٨مارس، /  آذار١٩لدى العراق، 

ر البيان المشترك  آيسي،  قام السفير نيغروبونتي والجنرال آيسي بنش-  إضافة إلى خطة حملة نيغروبونتي .٤٥
." االنتقال إلى االعتماد على الذات: خطة للعام المقبل"، بعنوان ٢٠٠٥فبراير، /  شباط٧الثاني للبعثة في 

موقف الحكومة األميرآية بشأن مبادئ وأولويات سياسية وأمنية "هذا إضافة إلى برقية وزير الخارجية 
، قامت بإرساء التوجه ZAPR 05, SECSTATE 6360٠٦١٧٤٨ ، وبرقية"بالنسبة إلعادة بناء العراق

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص . ٢٠٠٥اإلستراتيجيللسياسة األميرآية إلعادة إعمار العراق في أوائل عام 
يناير، /  آانون الثاني٢١إلعادة إعمار العراق مع مارين سترميكي، آبير مستشاري السفير خليلزاد، 

٢٠٠٨. 
عام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دانا أير، المستشار السابق في الوآالة  محادثات مكتب المفتش ال .٤٦

آيلي، المدير السابق لمكتب التخطيط . ؛ تيرينس آيه٢٠٠٦األميرآية للتنمية الدولية، صيف عام 
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٣اإلستراتيجي المشترك والتقويم، 

راق مع دانا أير، المستشار السابق في الوآالة  محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع .٤٧
آيلي، المدير السابق لمكتب التخطيط . ؛ تيرينس آيه٢٠٠٦األميرآية للتنمية الدولية، صيف عام 

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٣اإلستراتيجي المشترك والتقويم، 
مستشاري السفير  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مارين سترميكي، آبير  .٤٨

 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢١خليلزاد، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مارين سترميكي، آبير مستشاري السفير  .٤٩

 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢١خليلزاد، 
سفير نيغروبونتي والجنرال  تم توضيح هذه المالحظة قسرًا بواسطة المراجعة اإلستراتيجية التي قام بها ال .٥٠

، وتحليلها الالحق من ِقبل الجنرال لوك، وأفراد قيادة القوات المشترآة في ٢٠٠٤يوليو / آيسي في تموز
للتأثيرات ) DCS(تحليل الدائرة الجنائية في وزارة الدفاع "هاولي، . لينارد آر. ٢٠٠٤أغسطس / آب

" تنظيم أدوات القوة لبناء األمة،"ستراتمان، . بليو؛ وهنري د٢٠٠٤أغسطس / ، آب"السياسية واالقتصادية
 .٣٤- ٣٣، )٢٠٠٦الربع الثاني  (٤١ التقرير الفصلي للقوات المشترآة

، يصبح صاحب المنصب ٢٠٠٥ في عام PME عندما تمت إضافة حقيبة االتصاالت اإلستراتيجية إلى  .٥١
" تنظيم أدوات القوة لبناء األمة،"ن، ستراتما. هنري دبليو. نائب رئيس األرآان للتأثيرات اإلستراتيجية

 .٣٥، )٢٠٠٦الربع الثاني  (٤١ التقرير الفصلي للقوات المشترآة
 تشرين ٢٧ السفير زلماي خليلزاد، تعليقات مقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٥٢

 .٢٠٠٧أآتوبر، / األول
، فلم ٢٠٠٥ط اإلستراتيجي المشترك والتقييم في أواخر عام  بالرغم من أنه تمت الموافقة على مكتب التخطي .٥٣

وللحصول على تفاصيل تشكيله، أنظر . ٢٠٠٦يكن جاهزًا للقيام بالمهام بشكل آامل حتى منتصف عام 
آيلي، المدير السابق لمكتب . مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيرينس آيه

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٣مشترك والتقييم، التخطيط اإلستراتيجي ال



 *٤٣٤*  

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دانيال سبكهارد، المدير السابق لمكتب إدارة  .٥٤
 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٩إعمار العراق، والنائب السابق لرئيس البعثة، 

، آانون صلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالتقرير الف مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٥٥
 .٣٨- ٣٥، ٢٠٠٨يناير / الثاني

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جون بورسوآس، آبير المستشارين السابق  .٥٦
 .٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني١للشؤون الصحية، 

ئق للوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  للحصول على وصف لبرامج بناء الديمقراطية، أنظر نشرة الحقا .٥٧
 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٤" االرتقاء بمستوى الحريات في جميع أرجاء العالم،: الديمقراطية والحكم"
المتطلب لعمليات تشمل : آسب السالم"ميكاليس، . شياريللي، واللواء باتريك آر.  اللفتنانت جنرال بيتر دبليو .٥٨

 .١٧ - ٤، )٢٠٠٥أغسطس /  آب-يوليو/ تموز (ميليتاري ريفيو" آامل الطيف،
" تعاون الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع الجيش،: مساعدات للعراق" الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٥٩

: التعاون العسكري المدني"ستيفنسون، " سبايك"؛ وجيمس ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢١تم التحديث في 
 .٦٢-٥٥، )٢٠٠٦مارس / آذار (س جورنالفورين سيرفي" منظور ميداني،

شرآة : واشنطن، العاصمة (رؤية مّطلع على إعادة إعمار العراق: فقدان الساعة الذهبيةجيمس ستيفنسون،  .٦٠
 .١٠٢، )٢٠٠٧آتب بوتوماك، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مارين سترميكي، آبير مستشاري السفير  .٦١
 .٢٠٠٨يناير، / آانون الثاني ٢١خليلزاد، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آندرو راثمل، المدير السابق لمكتب سلطة  .٦٢
/  حزيران٢٦االئتالف المؤقتة للتخطيط والتحليل، ومستشار التخطيط اإلستراتيجي المشترك والتقييمات، 

 .٢٠٠٦يونيو، 
اص إلعادة إعمار العراق مع مارين سترميكي، آبير مستشاري السفير  مقابلة مكتب المفتش العام الخ .٦٣

 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢١خليلزاد، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل آينيث آوآس، قائد فيلق المهندسين،  .٦٤

 .٢٠٠٦ حزيران، ٢٤
مار العراق مع آندرو راثمل، المدير السابق لمكتب سلطة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إع .٦٥

/  حزيران٢٦االئتالف المؤقتة للتخطيط والتحليل، ومستشار التخطيط اإلستراتيجي المشترك والتقييمات، 
 .٢٠٠٦يونيو، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آالفن آرين، المنسق اإلقليمي لمكتب الشؤون  .٦٦
التقرير الفصلي ؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٢لعامة، ا

للحصول على معلومات أساسية وتعليقات . ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٧، المقدَّم للكونغرس األميرآي
دليل فرق "ُمستفادة، حول مشاريع لجان المحافظات إلعادة اإلعمار والتنمية، أنظر مرآز الجيش للدروس ال

؛ القوات المتعددة ٣٨، ٢٠٠٦أآتوبر / ، تشرين األول١٫٥النسخة " إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق،
 تشرين ٢" إعادة إعمار المحافظات،"الجنسيات في العراق، مؤتمر صحفي عن عملية الحرية في العراق، 

عراق، تقرير صحفي عن عملية الحرية في العراق، ؛ القوات المتعددة الجنسيات في ال٢٠٠٦أآتوبر، / األول
فرق إعادة "، ١٨٥؛ وروبرت بيريتو، تقرير المعهد األميرآي للسالم ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٩

 .٢٠٠٧مارس، /  آذار٨، "اإلعمار اإلقليمية في العراق
كتب المشاريع والعقود،  آما تم إعداد خطط إلنشاء فرق دعم للمحافظات مكونة من السفارة األميرآية، وم .٦٧

وموظفي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، إال أنه تم نشر ثالث منها فقط، وبّين تقويم الحق ألدائها أنها 
خطة "، ٤٠٤٥وقد تم تناول قصور فرق دعم المحافظات في بغداد غير الخاضعة لقيود . وسيلة غير آافية

من سفارة بغداد إلى وزير الخارجية " المحافظات العراقية،عمل لبناء القدرات واالستدامة داخل حكومات 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص . ٢٠٠٥أآتوبر /  تشرين األولSECSTATE( ،Z٠١٠٣٣٠(األميرآي 

إلعادة إعمار العراق مع سيليست وارد، المساعدة السياسية لقائد فريق، بيتر تشياريلي، والكولونيل آينيث 
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٤مهندسين، آوآس، قائد فيلق ال

 .٢٠٠٥يونيو، /  حزيران٣- ٢،  من التقرير٢٢٠٧الفقرة  وزارة الخارجية،  .٦٨
تنجح المحافظات في "فورينير، .  فرقة منطقة الخليج، سوزان إم– سالح الهندسة في الجيش األميرآي  .٦٩

 .٢٠٠٦/ فبراير/  شباط٢٤" اختيار المشاريع،
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هل فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية تعتبر :  الستقرار وإعادة اإلعمار في أفغانستانا"ماآنيرني، .   مايكل جيه .٧٠
للحصول على مزيد من المعلومات . ٣٧، )٢٠٠٦- ٢٠٠٥شتاء  (باراميتيرز" مثاًال يحتذى أم فوضى؟

نموذج القلوب "األساسية عن تاريخ فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية ومفهوم التشغيل، أنظر روبرت بيريتو، 
؛ وروبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد )٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول (آرمد فورسز جورنال" والعقول؟

" دروس محددة،: التجربة األميرآية مع فرق اإلعمار اإلقليمي في أفغانستان"، ١٥٢األميرآي للسالم 
 .٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول

 مع فيليب زيليكو، المستشار السابق في وزارة  محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٧١
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٨سبتمبر / أغسطس وأيلول/ الخارجية، آب

سبتمبر، /  أيلول٩مع سيليست وارد، نائبة مساعد وزير الدفاع إلمكانيات عمليات تحقيق اإلستقرار، 
تغيرة واإلنتقال النهائي إلى السيطرة العراقية، لم يرغب خليلزاد بإقحام مع السيطرة العسكرية الم. ٢٠٠٨

السفير زلماي خليلزاد، التدقيق . الفرق في ألوية من الممكن أن يتم سحبها في وقت قريب أو تغيير مواقعها
آتوبر، أ/  تشرين األول٢٧في التعليقات المقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

٢٠٠٨. 
 ٤" فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق،"، ١٨٥ روبرت بيريتو، تقرير خاص للمعهد األميرآي للسالم  .٧٢

؛ وآوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األميرآية، شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية ٢٠٠٧مارس، / آذار
 .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١٩التابعة لمجلس الشيوخ ، 

خطة عمل لبناء القدرات واالستدامة داخل حكومات المحافظات "، ٤٠٤٥ بغداد غير الخاضعة لقيود  .٧٣
 تشرين األول SECSTATE( ،Z٠١٠٣٣٠(من سفارة بغداد إلى وزير الخارجية األميرآي " العراقية،
٢٠٠٥. 

فية سابقة هامة لفرق إعادة  آان برنامج التهدئة للعمليات المدنية ودعم التنمية الثوري في مناطق فيتنام الري .٧٤
، R-967-ARPAآومر، تقرير راند . دبليو. آر. اإلعمار المؤقتة الُمستخدمة في فيتنام والعراق

أغسطس / آب"  حكومة فيتنام في فيتنام،- قيود مؤسسية على أداء أميرآا: البيروقراطية تقوم بمهامها"
 والمأساة الختامية لسنوات أميرآا األخيرة انتصارات غير المحَقق بها: حرب أفضل؛ لويس سورلي، ١٩٧٢

جون بول فان : آذبة بوضوح الشمس؛ نيل شيهان، )١٩٩٩هارآورت بريس وشرآاه، : نيويورك (في فيتنام
" العراق ليست فيتنام،: انتباه: الكالم جهرًا"؛ وديفيد باسيدج، )١٩٨٩فنتاج، : نيويورك (وأميرآا في فيتنام

 ).٢٠٠٧نوفمبر / ن الثانيتشري (فورين سيرفيس جورنال
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آالفن آرين، المنسق اإلقليمي لمكتب الشؤون  .٧٥

 ١١" تعقيبات في تدشين فريق إعمار المحافظات،"؛ وآوندوليزا رايس، ٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٢العامة، 
 .٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني

حالة برنامج فريق إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٤ بيان التدقيق  .٧٦
؛ ومحادثات مكتب المفتش العام ١١- ٨، ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٢٩" اإلعمار اإلقليمي في العراق،

/ الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيليب زيليكو، مستشار سابق في وزارة الخارجية األميرآية، آب
 .٢٠٠٨سبتمبر / س وأيلولأغسط

 جينجر آروز، نائب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام لجنة خدمات القوات المسلحة لمجلس  .٧٧
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٦-٠٣٤؛ بيان التدقيق ٢٠٠٧سبتمبر، /  أيلول٥النواب، 
 . ٩، ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٢٩" في العراق،حالة برنامج فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي "العراق، 

قضايا "ساترفيلد، القائم باألعمال المؤقت، .  جو سلوم، مدير مكتب إعادة إعمار العراق، مذآرة إلى ديفيد إم .٧٨
 .٢٠٠٦يوليو، /  تموز٦" دعم فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي،

، ولكن الخطط لدعم )PSD(ية القطاع الخاص  إن بعض فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية احتفظت بمساندة تنم .٧٩
التكاليف المقدَّرة "برقية وزارة الخارجية األميرآية، . جميع فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية تم إلغاؤها

إرجع إلى بغداد " ،) (DSللتوصيات األمنية لفرق إعادة اإلعمار اإلقليمية ومكتب األمن الدبلوماسي 
مناقشات فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية وتنمية القطاع "من اإلقليمي، ؛ راندال بينيت، موظف األ٢٢٣٦

/  آب١٠" ،٠٧/٢٥/٢٠٠٦الخاص بين موظف األمن اإلقليمي بينيت واللفتنانت جنرال  تشياريلي في 
الخطة المالية لوزارة الخارجية لدعم تفوق فريق إعادة اإلعمار "؛ ووزارة الخارجية، ٢٠٠٦أغسطس، 
 .ريخبال تا" اإلقليمي
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خطة عمل لبناء القدرات واالستدامة داخل حكومات المحافظات "، ٤٠٤٥ بغداد غير الخاضعة لقيود  .٨٠
/  تشرين األولSECSTATE( ،Z٠١٠٣٣٠(من سفارة بغداد إلى وزير الخارجية األميرآي " العراقية،
حالة برنامج  " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،٠٦- ٠٣٤؛ بيان التدقيق ٢٠٠٥أآتوبر 

 . ٨، ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٢٩" فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في العراق،
حالة برنامج فريق إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٤ بيان التدقيق  .٨١

 .٨، ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٢٩" اإلعمار اإلقليمي في العراق،
عام الخاص إلعادة إعمار العراق يقوم بزيارة ميدانية إلى موقع فريق إعادة اإلعمار  مكتب المفتش ال .٨٢

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٢اإلقليمي في الموصل، ومراسالت المتابعة، والقواعد العاملة األمامية ماريز، 
لمكتب سلطة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آندرو راثمل، المدير السابق  .٨٣

/  حزيران٢٦االئتالف المؤقتة للتخطيط والتحليل، ومستشار التخطيط اإلستراتيجي المشترك والتقييمات، 
 .٢٠٠٦يونيو، 

فان بوسكيرك، مكتب .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع األدميرال  سكوت آر .٨٤
 .٢٠٠٦يونيو، / يران حز٢٠الوحدة الوطنية، التأثيرات اإلستراتيجية، 

 جينجر آروز، نائبة المفتش العام إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام لجنة خدمات القوات المسلحة لمجلس  .٨٥
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٧-٠١٥؛ بيان التدقيق ٢٠٠٧سبتمبر، /  أيلول٥النواب، 
. ٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول١٨" في العراق،مراجعة لفعالية فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية "العراق، 

اتفاق إضافي لمذآرة اتفاق بين قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق ورئيس البعثة، البعثة : أنظر آذلك
األميرآية في العراق بشأن المسؤولية األمنية حول المسؤوليات والمتطلبات األمنية لفريق إعادة اإلعمار 

؛ ومذآرة اتفاق بين نائب وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع فيما ٢٠٠٦نوفمبر، /ن الثاني تشري٩اإلقليمي، 
 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط٢٢يتعلق بدعم فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي، 

حالة برنامج فريق إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٤ بيان التدقيق  .٨٦
 . ١٥، ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٢٩" العراق،اإلعمار اإلقليمي في 

 جينجر آروز، نائبة المفتش العام إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام لجنة خدمات القوات المسلحة لمجلس  .٨٧
 .٢٠٠٧سبتمبر، /  أيلول٥النواب، 

إعادة حالة برنامج فريق " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٤ بيان التدقيق  .٨٨
 .٥، ٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٢٩" اإلعمار اإلقليمي في العراق،

 آانون ٥" اتفاق بشأن الترتيبات المؤقتة في أفغانستان ريثما ُيعاد بناء مؤسسات حكومية دائمة،" اتفاق بون،  .٨٩
 . ٢٠٠١ديسمبر، / األول

الحكم واألمن في : راقالع"، RL31339 آينيث آاتزمان، تقرير خدمات البحث الخاصة بالكونغرس  .٩٠
 .٢٠٠٦نوفمبر، /  تشرين الثاني٧تم التحديث في " مرحلة ما بعد صدام،

؛ ووآالة ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني"  أفغانستان،–دليل الحقائق العالمي " وآالة المخابرات المرآزية،  .٩١
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني"  العراق،–دليل الحقائق العالمي "المخابرات المرآزية، 

 جيمس آندر، مساعد مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مكتب الشرق األدنى، شهادة أمام لجنة مجلس  .٩٢
 .٢٠٠٦مارس، /  آذار٩النواب للشؤون الخارجية، 

/  آانون األول١ مرسوم رئيس الحكومة اإلسالمية اإلنتقالية في أفغانستان بشأن الجيش األفغاني القومي،  .٩٣
السالم : إعادة بناء أفغانستان"بعثة األمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، : آما ورد في ٢٠٠٢ديسمبر، 

-http://www.unama، ١، ملحق ٢٠٠٢ديسمبر، /  آانون األول٢واالستقرار، 
afg.org/docs/_nonUN%20Docs/_Internation-Conferences&Forums/Bonn-

Talks/decree%20on%20army.pdf 
الدراسات القتالية مع الميجور جنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق المساعدة العسكرية  مقابلة معهد  .٩٤

؛ وأمر ٢٠٠٦أغسطس، /  آب٣، )OSC(ولجنة الرقابة واألمن ) CMATT(والتدريب لقوات االئتالف 
 .٢٠٠٣أغسطس، /  آب٧، ٢٢سلطة االئتالف المؤقتة رقم 

إعمار العراق مع الجنرال بول إيتون، القائد السابق لفريق  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة  .٩٥
 .٢٠٠٨مايو، /  أيار٢٠، )CMATT(المساعدة العسكرية والتدريب لقوات االئتالف 

 روبرت بيريتو، آبير موظفي البرنامج في المعهد األميرآي للسالم، شهادة أمام اللجنة الفرعية التابعة  .٩٦
 .٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول١٨ة لشؤون المراقبة والتحقيقات، لمجلس النواب لخدمات القوات المسلح
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 تشرين ١٦، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٩٧
التقرير الفصلي المقدَّم ؛ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٨أآتوبر، / األول

 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول١، األميرآيللكونغرس 
الكتاب الذآي لمديري الموارد في القيادة متعددة : المال آنظام أسلحة" القيادة متعددة الجنسيات في العراق،  .٩٨

 .٢، ٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١، C8القيادة متعددة الجنسيات في العراق " الجنسيات في العراق،
، تقرير ببرنامج باور بوينت، ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦: استراتيجية االنتقال"ية الدولية،  الوآالة األميرآية للتنم .٩٩

مكتب : استراتيجية وأثر المبادرة االنتقالية"؛ والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول
 .١٥ ،٢٠٠٦سبتمبر، /  أيلول٣٠"، التقويم النهائي، )٢٠٠٦-٢٠٠٣(المبادرة االنتقالية في العراق 

قائمة المدن اإلستراتيجية التي نادرًا ما تتغير، بناء على تقييمات دورية منسقة من ِقبل مجلس  .١٠٠
الوآالة األميرآية للتنمية : إحدى القوائم موجودة على. األمن القومي والقوات المتعددة الجنسيات في العراق

-pdf/Annex1"   المدن اإلستراتيجية في العراق،- ١الدولية، ملحق 
StrategicCitiesinIraq.pdf/http://www.usaid.gov/iraq/contracts  

 بناء مختلفة نوعًا ما عن استراتيجية بقعة نفط في أنها تساند تأآيدًا أوسع -  تحكُّم-استراتيجية إخالء .١٠١
 على إنشاء مالذات آمنة في وقت واحد في جميع أنحاء مناطق العمليات بالتأآيد على أمن المدنيين، بدًال من

/  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،"دائرة البث العام، . اختيار بعض المناطق فقط للتدخل
 .٢٠٠٧فبراير، 

آوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األميرآية، شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية التابعة لمجلس  .١٠٢
تقرير إخباري مع وزير "وزارة الدفاع، ؛ الرسالة اإلخبارية ل٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول١٩الشيوخ، 

؛ وخدمة البث العام، ٢٠٠٥نوفمبر، /  تشرين الثاني٢٩" الدفاع دونالد رامسفيلد، والجنرال بيتر بيس،
 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،"
 رامسفيلد، والجنرال بيتر تقرير إخباري مع وزير الدفاع دونالد"الرسالة اإلخبارية لوزارة الدفاع،  .١٠٣

 .٢٠٠٥نوفمبر، /  تشرين الثاني٢٩" بيس،
الرئيس يحيي ذآرى يوم المحاربين القدامى، ويناقش الحرب على "جورج دبليو بوش،  .١٠٤

 .٢٠٠٥ تشرين الثاني، ١١" اإلرهاب،
/  تشرين الثاني٣٠" اإلستراتيجية القومية لتحقيق النصر في العراق،"مجلس األمن القومي  .١٠٥

 .٢٠٠٥ر، نوفمب
؛ مقابلة مكتب ٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،"خدمة البث العام،  .١٠٦

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيليب زيليكو، المستشار السابق في وزارة الخارجية 
عادة إعمار العراق مع ؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إل٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٢٦األميرآية، 

سيليست وارد، المساعدة السياسية للفتنانت جنرال بيتر تشياريلي، والكولونيل آينيث آوآس، قائد لواء 
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٤المهندسين، 

تزيدزك، . للحصول على تفاصيل موسعة عن نهج تحّول الصراع، أنظر جوك آوفي، ومايكل جيه .١٠٧
التدخل الدولي : السعي من أجل تحقيق سالم قابل للحياة، )eds (.هاولي، محررون. وليونارد آر

 ).٢٠٠٥المعهد األميرآي للسالم، : واشنطن العاصمة (واستراتيجيات تحّول الصراع
  

  *٢٣الفصل 
  
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع المقدَّم أوتو بوشر، العضو في فريق  .٥١

  .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥ في بغداد، إعادة اإلعمار اإلقليمي
تقرير عن البنية التحتية " وقائع االجتماع مع قطاع المياه في أمانات،"سارجنت سامسون باريني،  .٥٢

حضر أعضاء فريق دروس . ٢٠٠٦يونيو، / حزيران٢٥لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 
سلطة مياه : أنظر آذلك. عراق هذا االجتماعُمستفاَدة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ال

يونيو، / حزيران١١"  التنسيق مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،–وقائع االجتماع "بغداد، 
٢٠٠٦. 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل أوتو بوشر، العضو  .٥٣
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥ي بغداد، في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ف
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/  نيسان١٠الطبعة الثالثة، " الحكم في بغداد،"دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد،  .٥٤
تمت آتابة هذا الكتيب آتمهيد لسياسات المدن لموظفي إعادة اإلعمار العاملين في . ٢٠٠٧إبريل، 

 .والمتعاقدينبغداد، ويوزَّع على نطاق واسع بين الموظفين 
 ١٢- ١١الطبعة الثالثة، " الحكم في بغداد،"دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد،  .٥٥

تم عزل رئيس بلدية بغداد من ِقبل الطائفة الشيعية "؛ وجيمس غالنز، ٢٠٠٧إبريل، / نيسان
 .٢٠٠٥أغسطس، /  آب١٠، نيويورك تايمز" واستبداله،

تقرير البنية التحتية " ائع من االجتماع مع قطاع المياه في أمانات،وق"سارجنت سامسون باريني،  .٥٦
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام ٢٠٠٦يونيو، / حزيران٢٥لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 

الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل أوتو بوشر، العضو في فريق إعادة اإلعمار 
آشفت معاينة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة . ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥ اإلقليمي في بغداد،

إعمار العراق عن وجود مشاآل مشابهة في محطة الناصرية لمعالجة المياه، حيث لم يكن نظام 
التوزيع المحلي قادرًا على تحمُّل ضغط المياه المتزايد مما أدى إلى تسرب آبير عند بدء العمل في 

محطة "، PA-07-116معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . همعالجة الميا
  .٢٩- ٢٨، ٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨" الناصرية لمعالجة المياه، الناصرية في العراق،

تقرير البنية التحتية " وقائع االجتماع مع قطاع المياه في أمانات،"سارجنت سامسون باريني،  .٥٧
؛ ومقابلة مكتب المفتش العام ٢٠٠٦يونيو، / حزيران٢٥قليمي في بغداد، لفريق إعادة اإلعمار اإل

الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل أوتو بوشر، العضو في فريق إعادة اإلعمار 
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥اإلقليمي في بغداد، 

نت آولونيل  أوتو بوشر، مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنا .٥٨
: أنظر آذلك. ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٨-١٩العضو في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 

 ١٢- ١١الطبعة الثالثة، " الحكم في بغداد،"دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 
إعمار العراق مع جوزيف ؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٢٠٠٧إبريل، / نيسان

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٠غريغور، قائد فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي، 
تقرير البنية التحتية " وقائع االجتماع مع قطاع المياه في أمانات،"اسارجنت سامسون باريني،  .٥٩

 العام ؛ ومقابلة مكتب المفتش٢٠٠٦يونيو، / حزيران٢٥لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 
الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل أوتو بوشر، العضو في فريق إعادة اإلعمار 

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥اإلقليمي في بغداد، 
روسترو، قائد .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع سارجنت تيمي آر .٦٠

/  تموز٤، والمراسالت الالحقة، ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥، ٤٣٠٢٩، وحدة ٢القافلة ريد 
 .٢٠٠٦يوليو، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل أوتو بوشر، العضو  .٦١
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٨- ١٩في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 

يوم آخر في "عض األفراد العسكريين لوصف هو مصطلح يستخدمه ب" يوم خلد األرض" مناسبة  .٦٢
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت أوتو بوشر، العضو ". العراق

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 
شار السابق لحكومة سلطة ديرمر، المست. جيه.  مقابلة معهد السالم األميرآي مع الكولونيل بي .٦٣

 .٢٠٠٤أغسطس، /  آب٢٢االئتالف المؤقتة، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيجاي ساماراويرا، آبير مستشاري  .٦٤

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٦السياسة للحكومة اإلقليمية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 
ن القانون اإلدراي االنتقالي، وأمر سلطة االئتالف المؤقتة  م٥٦ و٥٥ تم توضيح ذلك في المادتين  .٦٥

من الناحية النظرية، هذه األوامر التي تمكِّن الحكومة المحلية نقلت العراق أآثر نحو . ٧١رقم 
جمهورية فدرالية المرآزية حيث تقوم الحكومة المرآزية بترشيح محافظين يكون تعيينهم ومدة 

ويجب على المحافظ أن يدير القواعد الوزارية البعيدة . المحافظاتخدمتهم رهنًا بموافقة مجالس 
في آل محافظة والتي يترأسها مدراء عامون، وبذلك يتم وضع موارد الوزارات الوطنية تحت 

قانون اإلدارة لدولة العراق للمرحلة "مجلس الحكم العراقي، . إشراف مسؤولين محليين منتَخبين
، ٧١؛ وأمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ٢٠٠٤مارس، /  آذار٨، ٥٦- ٥٥المادتان  "اإلنتقالية،
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مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة . ٢٠٠٤إبريل، /  نيسان٦" السلطات الحكومية المحلية،"
إعمار العراق مع فيجاي ساماراويرا، آبير مستشاري السياسة للحكومة اإلقليمية، مؤسسة مثلث 

 .٢٠٠٧سطس، أغ/  آب١٦األبحاث الدولية، 
: عراق مجّزأ للحصول على مناقشة للجدل حول الفدرالية، أنظر إيريك هيرينغ وغلين رانغواال،  .٦٦

احتالل عالوي، . ؛ وعلي أ)٢٠٠٦مطبعة جامعة آورنل، : إيثاآا، نيويورك (االحتالل وإرثه
 ).٢٠٠٧مطبعة جامعة ييل، : نيو هيفن، سي تي (آسب الحرب، خسارة السالم: العراق

. سلطة االئتالف المؤقتة لمؤرخ مع جيه/ بلة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية مقا .٦٧
للحصول . ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢٩سكوت آاربنتر، مدير الحكم في سلطة االئتالف المؤقتة، 

على تحليل لكيفية قيام الفصائل العراقية بالسيطرة على الوزارات العراقية، أنظر إيريك هيرينغ 
مطبعة جامعة آورنل، : إيثاآا، نيويورك (االحتالل وإرثه: العراق المجّزأن رانغواال، وغلي

٢٠٠٦.( 
عالوي، وزير التجارة ووزير .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع على أ .٦٨

وللحصول على وصف للمحسوبية . ٢٠٠٧سبتمبر، /  أيلول١٣الدفاع العراقي السابق، 
نيو  (آسب الحرب، خسارة السالم: احتالل العراقعالوي، . اذ السياسي، أنظر علي أواالستحو

 ).٢٠٠٧مطبعة جامعة ييل، : هيفن، سي تي
مطبعة جامعة : إيثاآا، نيويورك (االحتالل وإرثه: العراق المجّزأ إيريك هيرينغ وغلين رانغواال،  .٦٩

 .٣- ١، الفصول )٢٠٠٦آورنل، 
مطبعة جامعة : إيثاآا، نيويورك (االحتالل وإرثه: العراق المجّزأ،  إيريك هيرينغ وغلين رانغواال .٧٠

 .١٢٥- ١١٨، )٢٠٠٦آورنل، 
 ١٠الطبعة الثالثة، " الحكم في بغداد،" دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد،  .٧١

 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان
" مجموعة دراسة العراق،تقرير "هاميلتون، رئيسان مشارآان، .  ولي إتشIIIبيكر .  جيمس إيه .٧٢

 .٢٠، ٢٠٠٦ديسمبر، /  آانون األول٦
يونيو، /  حزيران١٢التقرير الختامي، "  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج الحكم المحلي، .٧٣

٢٠٠٥. 
 ١٠الطبعة الثالثة، " الحكم في بغداد،" دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد،  .٧٤

 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان
يونيو، /  حزيران٩التقرير الختامي، "  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج الحكم المحلي، .٧٥

٢٠٠٥. 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيجاي ساماراويرا، آبير مستشاري  .٧٦

 .٢٠٠٧، أغسطس/  آب١٦السياسة للحكومة اإلقليمية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 
/ الطبعة الثالثة،  نيسان" الحكم في بغداد،" دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد،  .٧٧

 .٢٠٠٧إبريل 
 للحصول على تاريخ وتحليل للمفاوضات الدستورية في العراق، أنظر نوح فيلدمان ورومان  .٧٨

السياسات الدستورية : لجديدالهجرة الدولية للمعايير الدستورية في النظام العالمي ا"مارتينيز، 
، ٧٥ فوردهام لو ريفيو" تجربة في الديمقراطية اإلسالمية،: والنص الدستوري في العراق الجديد

 .٨٨٣- ٩٢٠، )٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني (٢عدد 
/  آذار٨، ٥٦- ٥٥المقاالن " قانون إدارة دولة العراق للمرحلة االنتقالية،" مجلس الحكم العراقي،  .٧٩

 .٢٠٠٤مارس، 
: الهجرة الدولية للمعايير الدستورية في النظام العالمي الجديد" نوح فيلدمان ورومان مارتينيز،  .٨٠

" تجربة في الديمقراطية اإلسالمية،: السياسات الدستورية والنص الدستوري في العراق الجديد
 .٩٠٠- ٩٠١،)٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني (٢، عدد ٧٥ فوردهام لو ريفيو

تقرير األمين العام عمًال بالفقرة "، S-2005-585األمن القومي التابع لألمم المتحدة  تقرير مجلس  .٨١
 .٢٠٠٥سبتمبر، /  أيلول٧" ،)٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القرار رقم ٣٠

/ الطبعة الثالثة، نيسان" الحكم في بغداد،" دان بيسبي، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد،  .٨٢
 .٣٤، ٢٠٠٧إبريل، 
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، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيلعام الخاص إلعادة إعمار العراق،  مكتب المفتش ا .٨٣
 .١٤٥-٤٦، ٢٠٠٨إبريل / نيسان

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٨٤
 .٢٠٠٦أآتوبر، /  تشرين األول٦
دة إعمار العراق مع جون جونز، عضو فريق إعادة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعا .٨٥

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٩اإلعمار اإلقليمي في دياال، 
 مات بولدين، عضو فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في دياال، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب  .٨٦

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٧المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
ش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جون جونز، عضو فريق إعادة  مقابلة مكتب المفت .٨٧

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٩اإلعمار اإلقليمي في دياال، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت تيليري، رئيس هيئة  .٨٨

 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني١١الموظفين السابق لفريق التنسيق الوطني، 
ات بولدين، عضو فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في دياال، رسالة بالبريد إلكتروني إلى مكتب  م .٨٩

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٧المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 زيارة ميدانية لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى موقع مؤتمر محافظي  .٩٠

 .٢٠٠٧أغسطس / الشمال، بغداد، آب
 والذي يحدد ٧١ استبدال أمر حكومة االئتالف المؤقتة األصلي رقم ٢٠٠٨ لم يتم حتى عام  .٩١

وتمت الموافقة على قانون . سلطات الحكومات المحلية بقانون صالحيات إقليمية رسمي
الرئاسة العراقية تجيز "وآالة أنباء رويترز، . ٢٠٠٨مارس، /  آذار١٩الصالحيات اإلقليمية في 

 .٢٠٠٨مارس، / آذار١٩" حيات اإلقليمية،قانون الصال
 

، أنظر الوآالة األميرآية للتنمية II للحصول على معلومات أساسية عن برنامج الحكم المحلي  .٩٢
/  تشرين األول١التقرير السنوي، : برنامج تعزيز الحكم المحلي واإلقليمي في العراق" الدولية، 
؛ والوآالة األميرآية ٢٠٠٦ديسمبر / ون األولآان" ،٢٠٠٦سبتمبر، /  أيلول٣٠ – ٢٠٠٥أآتوبر، 

" عقود ومنح،: "مساعدات للعراق"للتنمية الدولية، 
http://www.usaid.gov/iraq/contracts ،برنامج "، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 آانون ٣١ – ٢٠٠٦أآتوبر،/  تشرين األول١"  التقرير السنوي،٢٠٠٧: الحكم المحلي في العراق
 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني١٥" ،٢٠٠٧ديسمبر، / ولاأل

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تود هيلميك، قائد الفريق اإلقليمي  .٩٣
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب٢٥لمؤسسة مثلث األبحاث في الحلة، 

  بال تاريخ، " ،IIبرنامج الحكم المحلي في العراق " الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٩٤
http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/AI4-

IraqlocalGovernanceProgram_LGPII_FactSheet.pdf  
بيان التدقيق للوآالة "، E-267-07-007-P بيان التدقيق للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٩٥

 .١،٥، ٢٠٠٧يوليو، / وز تم٣١" أنشطة الحكم المحلي في العراق،/ األميرآية للتنمية الدولية
التكاليف، والحصيلة، "، ٠٩- ٠٠٣ بيان التدقيق لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٩٦

/  تشرين األول٢١" والمراقبة على عقد برنامج الحكومة المحلية مع مؤسسة مثلث األبحاث،
 .٢٠٠٨أآتوبر، 

 مع فيجاي ساماراويرا، آبير مستشاري  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .٩٧
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٦السياسة للحكومة اإلقليمية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

  
  ٢٤الفصل 

  
صندوق إغاثة وإعمار العراق  (٢٠٠٣تعاقدت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع شرآة بكتل في عام  .١

إلعادة بناء أجزاء شاسعة من البنية ) ٢عمار العراق صندوق إغاثة وإ (٢٠٠٤، ومرة ثانية في عام )١
 هما هدفي أوامر عمل شرآة ٦ و٥وآان مولدا محطة آهرباء دورا رقمي . التحتية للكهرباء في العراق



 *٤٤١*  

وطلب األول، . ٢ وصندوق إغاثة وإعمار العراق ١بكتل بموجب العقدين صندوق إغاثة وإعمار العراق 
وطلب الثاني، الذي .  مليون دوالر، إلى إعادة تأهيل المولدين٩٠٫٨ى الذي وصلت قيمته اإلجمالية إل

 مليون دوالر إضافية، إلى التأسيس لتدريب على التشغيل والصيانة ٨٠وصلت قيمته اإلجمالية إلى 
. ٢٠٠٤إبريل، /  نيسان٣٠وآان من المقرر االنتهاء من العمل في المولدين في . لموظفي وزارة الكهرباء

معاينة مكتب المفتش العام . ٢٠٠٦إبريل / إلنجاز الفعلي ما يقرب من سنتين، حتى نيسانوقد تأخر ا
 ١٨" ، بغداد، العراق،٦ و٥محطتا آهرباء دورا رقم "، PA07-103الخاص إلعادة إعمار العراق 

  .٤- ٣، ٢٠٠٧تموز، 
، ٦ و٥دورا رقم محطتا آهرباء "، PA07-103معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢

 .٧-١٠، i-ii، ٢٠٠٧ تموز، ١٨" بغداد، العراق،
على سبيل المثال، آان الضغط على المهندسين العاملين شديدًا للغاية بحيث أنه لم يؤِد فقط إلى تقصير  .٣

فترات الصيانة لتقتصر على حاالت ضرورية، وإنما تم استخدام إجراءات غير صحيحة بعد انقطاعات 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع .  إلعادة تشغيل أجزاء حساسةالتيار الكهربائي

 .٢٠٠٨فبراير، /  شباط٢٨آل هيرمان، آبير المستشاري في مجال الكهرباء، 
ستيوارت بوين، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام اللجنة الفرعية للعمليات  .٤

 ٧صات المالية، وتمويل الصادرات، والبرامج ذات العالقة التابعة لمجلس النواب، الخارجية بشأن المخص
التقرير الفصلي المقدَّم ؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٥سبتمبر، / أيلول

للحصول على أمثلة عن عمليات التفتيش . ٢٠٠٦يناير، /  آانون الثاني٥- ٤، للكونغرس األميرآي
محطة "، PA-07-116تدامة، أنظر معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الُمس

، ومعاينة مكتب المفتش العام ٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨" الناصرية لمعالجة المياه، الناصرية في العراق،
 –منطقة خط أنابيب آرآوك إلى بيجي المحظورة "، PA-08-137الخاص إلعادة إعمار العراق 

؛ ومعاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٤" ، آرآوك، العراق،٣لمرحلة ا
إدامة "، PA-06-082 ،PA-06-083 ،PA-06-084 ،PA-06-085 ،PA-06-086إعمار العراق 

 .٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني١٠" محطات فرعية آهربائية، البصرة، العراق،
الخاص إلعادة إعمار العراق االستدامة على أنها قدرة الحكومة العراقية على يعرِّف مكتب المفتش العام  .٥

دعم مشاريع ومرافق ممولة من ِقبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لفترة طويلة من الزمن بعد 
 لمكتب المفتش العام ٠٥- ٠٢٢بيان التدقيق ." توقف المساعدات األميرآية المالية واإلدراية والتقنية

 ٢٤" إدارة االستدامة لبرامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،"اص إلعادة إعمار العراق، الخ
يعرِّف مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تنمية القدرات . i، ٢٠٠٥أآتوبر، / تشرين األول

جموعة من المهام نشاط أو عدة نشاطات تؤدي إلى تحويل المعرفة والمهارات والقدرات عبر م"على أنها 
حالة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٤٥بيان التدقيق ." خالل فترة من الزمن

 .٣، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" تنمية القدرات الوزارية في العراق،
اب النظام السابق استذآر أحد العراقيين العاملين لدى سلطة االئتالف تجارب مر بها عندما آان يعمل لحس .٦

حيث آان يقوم موظفو تنفيذ القانون من حزب البعث باآتشاف مواد مفقودة من المصانع الحكومية، وبعد 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة . ذلك يوقعون العقاب  بإطالق الرصاص على موظفين عشوائيًا
. ٢٠٠٨أغسطس / مي في بابل، آبإعمار العراق مع موظف عراقي من فريق إعادة اإلعمار اإلقلي

وآانت الوزارات في عهد صدام حسين تحتفظ بشبكة سجون خاصة بكل منها على حدة، وهي مخصصة 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار . لسجن موظفين مشتبه فيهم، ولفرض ثقافة الخوف

 .٢٠٠٦إبريل، /  نيسان١٧تنمية الدولية، العراق مع آندرو ناتسيوس، المدير السابق للوآالة األميرآية لل
سياسة العراق : جمهورية الخوفللحصول على تاريخ الممارسات اإلدراية الصدامية، أنظر آنعان مكية،  .٧

، الطبعة الثانية التاريخ المعاصر للعراق؛ وفيبي مار، )١٩٩٨مطبعة جامعة آاليفورنيا، : بيرآيلي (الجديد
 ).٢٠٠٣ويستفيو برس، : بولدر، شرآة(

يوليو، /  تموز١٨، RAN-C-00-03-00043-00بيرينغ بوينت، عقد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٨
٢٠٠٣ ،http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/BearingPoint.pdf. 

 
الجهود المبذولة لتطبيق نظام " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠٠٧بيان التدقيق  .٩

 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢٥" علومات اإلدارة المالية في العراق،م



 *٤٤٢*  

قضايا الموراد، واألمن، والحكم، : إعادة بناء العراق"، ٠٤- R٩٠٢ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٠
 . ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران١٤" والخدمات األساسية، والمراقبة،

إبريل، /  نيسان١٧، EEE-C-00-03-00018-00ولية  شرآة بكتل، عقد الوآالة األميرآية للتنمية الد .١١
١٤، ٢٠٠٣ ، 

http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/Bechtel.pdf. 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت ماآلود، المدير الفني في الوآالة  .١٢

 .٢٠٠٦يناير /  آانون الثاني٢٠األميرآية للتنمية الدولية، 
، ٢٠٠٣ على سبيل المثال، حدث تدهور خطير في معدات ميناء أم قصر بين أشهر الصيف من عام  .١٣

آشفت زيارات قام بها مسؤولون من . ٢٠٠٣ديسمبر / عندما تمت إعادة تأهيل الميناء، وآانون األول
دراء محليين آانوا الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أن العمل على صيانة المعدات قد تم إيقافه من ِقبل م

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق . ينتظرون من بغداد المبادرة بتنفيذ التصليحات
 .٢٠٠٦يناير /  آانون الثاني٢٠مع روبرت ماآلود، المدير الفني في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

/  آانون الثاني٥، SPU-C-00-04-00001-00لية  شرآة بكتل، عقد الوآالة األميرآية للتنمية الدو .١٤
 ، ٢٠٠٤يناير، 

http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/Bechtel_II.pdf. 
دروس في إدارة البرامج : إعادة إعمار العراق" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٥

 .٥٥- ٥٤، ٢٠٠٧مارس / آذار" والمشاريع،
دير السابق لبعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى  جيمس ستيفنسون، الم .١٦

 .٢٠٠٦أغسطس، /  آب٢مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت ماآلود، المدير الفني في الوآالة  .١٧

 ؛ ٢٠٠٦يناير /  آانون الثاني٢٠الدولية، األميرآية للتنمية 
 جيمس ستيفنسون، المدير السابق لبعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى  .١٨

 .٢٠٠٦أغسطس، /  آب٢مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
ع آندرو ناتسيوس، المدير السابق للوآالة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق م .١٩

 .٢٠٠٨مارس، /  آذار١٧األميرآية للتنمية الدولية، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع توماس ويلوك، رئيس الفريق السابق  .٢٠

 .٢٠٠٦يناير، / لثاني آانون ا٥لمجموعة مقاولي المورد الدولية التابعة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آريستوفر ميليغان، مدير الوآالة األميرآية  .٢١

 .٢٠٠٦فبراير، /  شباط٩للتنمية الدولية في العراق، 
 على سبيل المثال، وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أنه بعد ثالث سنوات من  .٢٢

جهم من جامعة بكتل، آان هناك بضعة مهندسين يديرون برامج إعادة إعمار البنية التحتية في بغداد تخر
مقابالت مكتب المفتش . تحت رعاية البرنامج الثاني للحكم المحلي التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 بغداد، ومؤسسة مثلث العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع أعضاء من مؤسسة مثلث األبحاث في

 .٢٠٠٧سبتمبر / أغسطس وأيلول/ األبحاث في مجمعات المنطقة الخضراء، آب
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع توماس ويلوك، رئيس الفريق السابق  .٢٣

 .٢٠٠٦اير، ين/  آانون الثاني٥لمجموعة مقاولي المورد الدولية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع بروس بارميلي، الموظف في برنامج خطة  .٢٤

لمزيد من األمثلة الحديثة، أنظر معاينة مكتب المفتش العام . ٢٠٠٧مارس، /  آذار٢العمل المجتمعية، 
" ياه، الناصرية في العراق،محطة الناصرية لمعالجة الم"، PA07-116الخاص إلعادة إعمار العراق 

 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨
إدارة االستدامة لبرامج "، ٠٥- ٠٢٢ بيان التدقيق لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  .٢٥

 .٢٠٠٥أآتوبر، /  تشرين األول٢٤" صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،
 ١٨" ادة إعمار العراق للعمليات المستدامة،إطار عمل لبرنامج إع" مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  .٢٦

 . ٤، ٢٠٠٥مايو، / أيار



 *٤٤٣*  

 للحصول على مناقشة مشاآل القدرات المرتبطة مع تبّدل متكرر في طاقم موظفي الوزارات خالل هذه  .٢٧
حالة تطور " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٤٥الفترة، أنظر بيان التدقيق 

 .١، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" ية في العراق،القدرات الوزار
، بحوالي ٢٠٠٤يونيو، /  على سبيل المثال، تم تسجيل إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني في حزيران .٢٨

 ميغاواط، وأقل بكثير من هدف ٤،٤٠٠ ميغاواط، أقل قليًال من اإلنتاج في فترة ما قبل الحرب بـ ٣،٩٠٠
وآان تصدير النفط الخام اليومي، في ذلك .  ميغاواط بحلول الصيف٦،٠٠٠ـ سلطة االئتالف المؤقتة ب

.  مليون برميل في اليوم، وذلك تقريبًا نصف أوج ما بلغه في فترة ما قبل الحرب١٫٢الوقت، يصل إلى 
: معهد بروآينغز، مؤشر العراق. آما آانت هناك خدمات أخرى حققت مستويات أداء أقل مما هو متوقَّع

 .٢١- ٢٠، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢١" تغيرات إعادة اإلعمار واألمن في عراق ما بعد صدام،تتبع م
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد ساترفيلد، نائب رئيس البعثة السابق،  .٢٩

 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان١٤
مشاريع والعقود لإلدارة واالتصال خطة مكتب ال: تنمية قدرات العراق" مكتب المشاريع والعقود،  .٣٠

؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٣، ٢٠٠٤نوفمبر، /  تشرين الثاني٢٢" البيني،
 .١٢٠- ١١٩، ٢٠٠٧مارس / آذار" دروس في إدارة البرامج والمشاريع،: إعادة إعمار العراق"
 شيريل لويس، مسؤولة تنمية القدرات في  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع .٣١

؛ ومعاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٢٠٠٧ديسمبر، /  آانون األول١مكتب مشاريع العقود، 
/  نيسان٢٨" محطة الناصرية لمعالجة المياه، الناصرية في العراق،"، PA 07-116إعمار العراق 

 . ٢٠٠٨إبريل، 
فوظة في قواعد بيانات تنمية القدرات والمقاولين الفرعيين التابعين لمكتب  معظم هذه البيانات المتتِبعة مح .٣٢

تقدِّم آل قاعدة بيانات تقارير عن اثني عشر عقدًا يمكن إنجازها .  فرقة منطقة الخليج–المشاريع والعقود 
ب أنظر تقرير مكت. متعلقة بتنمية القدرات، إضافة إلى متطلبات عامة متنوعة ومعايير رسوم المنح

 .٢٠٠٧مارس / آذار" برنامج تنمية واستدامة القدرات،"المشاريع والعقود، 
 فرقة منطقة الخليج، - سالح الهندسة في الجيش األميرآي/  وزارة الجيش، مكتب المشاريع والعقود .٣٣

 .٢٠٠٦ سبتمبر، ١٦/  أيلول– ٢٠٠٤يناير، / آانون الثاني" تقرير عن إعادة إعمار العراق،"
خارطة مرآز تدريب مكتب "  استدامة وتنمية القدرات،٢٠٠٥"شاريع والعقود،  تقرير مكتب الم .٣٤

 .٢٠٠٥المشاريع والعقود، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع شيريل لويس، مسؤولية تنمية القدرات في  .٣٥

 .٢٠٠٧ديسمبر، /  آانون األول١مكتب مشاريع العقود، 
 ١٨" إطار عمل لبرنامج إعادة إعمار العراق للعمليات المستدامة،" العراق،  مكتب إدارة إعادة إعمار .٣٦

 .٢٠٠٥مايو، / أيار
، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣٧

 . ٢٠-١٦، ٢٠٠٥أآتوبر / األول
تحتاج جهود : االستقرار في العراق وإعادة بنائهتحقيق "، ٠٨-١١٧ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٣٨

 تشرين ١٤" وزارة تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود، وإدارة المخاطر،
 .٢٠٠٧أآتوبر، / األول

تحتاج جهود : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨-١١٧ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٣٩
/ تشرين األول" مية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود، وإدارة المخاطر،وزارة تن
 .١٥- ١٤، ٧- ٦، ٢٠٠٧أآتوبر، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دانيال سبيكهارد، المدير السابق لمكتب إعادة  .٤٠
 .٢٠٠٨سان، إبريل،  ني٢٩إعمار العراق، ونائب رئيس البعثة السابق، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع شيريل لويس، مسؤولة تنمية القدرات في  .٤١
 .٢٠٠٧ديسمبر، /  آانون األول١مكتب المشاريع العقود، 

ة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دانيال سبيكهارد، المدير السابق لمكتب إعاد .٤٢
 .٢٠٠٨ نيسان، إبريل، ٢٩إعمار العراق، ونائب رئيس البعثة السابق، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت تيليري، رئيس هيئة الموظفين  .٤٣
 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني١١السابق لفريق التنسيق الوطني، 



 *٤٤٤*  

 العراق مع روبرت تيليري، رئيس هيئة الموظفين  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار .٤٤
 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني١١السابق لفريق التنسيق الوطني، 

تحتاج جهود : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨-١١٧ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٤٥
/ تشرين األول" د، وإدارة المخاطر،وزارة تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهو

 .٩- ٨، ٢٠٠٧أآتوبر، 
 وزارة الكهرباء، التي لها تاريخ طويل من العمل بتزامن مع عناصر مختلفة من البعثة األميرآية، هي  .٤٦

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار . فقط التي دمجت بنجاح مفهوم فريق المساعدة الوزارية
/  آانون الثاني١١يليري، رئيس هيئة الموظفين السابق لفريق التنسيق الوطني، العراق مع روبرت ت

 .٢٠٠٨يناير، 
حالة تنمية القدرات الوزارية " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٤٥ بيان التدقيق  .٤٧

الخاص إلعادة ؛ ومقابلة مكتب المفتش العام ١١- ١٠، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" في العراق،
 آانون ١١إعمار العراق مع روبرت تيليري، رئيس هيئة الموظفين السابق لفريق التنسيق الوطني، 

 .٢٠٠٨يناير، / الثاني
 آشف بيان التدقيق لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، خالل األشهر األربعة األولى من  .٤٨

 األول بتصنيف األنشطة المختلفة لتنمية القدرات من خالل عمله، أن فريق العمل آان منشغًال في المقام
آما آشف أن العالقات الفردية مع وزارات آانت تميل إلى تحديد جهود تنمية . برنامج إعادة اإلعمار

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٦-٠٤٥بيان التدقيق . القدرات بدًال من االستراتيجية الشاملة
؛ مقابلة مكتب ١٢، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" تنمية القدرات الوزارية في العراق،حالة "العراق، 

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع روبرت تيليري، رئيس هيئة الموظفين السابق لفريق 
مار ؛ ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إع٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني١١التنسيق الوطني، 

ديسمبر، /  آانون األول١العراق مع شيريل لويس، مسؤولة تنمية القدرات في مكتب المشاريع العقود، 
٢٠٠٧. 

تقرير " تطوير القدرات الوطنية في اإلدارة العامة،:  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مشروع تطوير .٤٩
، ٢٠٠٦نوفمبر، /  تشرين الثاني٣٠ ،)٢٠٠٦أآتوبر /  تشرين األول-أغسطس/ آب (١التقدم الفصلي رقم 

ii ،١. 
تقرير " تطوير القدرات الوطنية في اإلدارة العامة،:  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مشروع تطوير .٥٠

، ٢٠٠٧نوفمبر، /  تشرين الثاني٣٠، )٢٠٠٦أآتوبر /  تشرين األول-أغسطس/ آب (١التقدم الفصلي رقم 
٧. 
تحتاج جهود : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨-١١٧ية  تقرير مكتب المحاسبة الحكوم .٥١

 تشرين ١٩" وزارة تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود، وإدارة المخاطر،
حالة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٤٥؛ بيان التدقيق ٢٠٠٧أآتوبر، / األول
 .٢، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" قدرات الوزارية في العراق،تنمية ال

 محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ريك أولسون، المسؤول السابق في مكتب  .٥٢
 .٢٠٠٨شؤون المحافظات، ربيع عام 

 السابق لمكتب إعادة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوزيف سالوم، المدير .٥٣
 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢١إعمار العراق، 

 ريك أولسون، المسؤول السابق في مكتب شؤون المحافظات، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب  .٥٤
 .٢٠٠٨نوفمبر، /  تشرين الثاني١٩المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

، ٣٦عراق، والتوجيه الرئاسي الرسمي بشأن األمن القومي   قام الميثاق الرئاسي لمكتب إدارة إعمار ال .٥٥
التوجيه الرئاسي . بتعريف المكتب، في المقام األول، على أنه منظمة مؤقتة بدون تاريخ انتهاء واضح

 .٢٠٠٤مايو، /  أيار١١" عمليات الحكومة األميرآية في العراق،"، ٣٦الرسمي بشأن األمن القومي 
م الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوزيف سالوم، المدير السابق لمكتب إعادة  مقابلة مكتب المفتش العا .٥٦

 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢١إعمار العراق، 
تقرير مكتب المحاسبة الحكومية . ٢٠٠٧يوليو /  ألغت السفارة األميرآية رسميًا هذا الجهد في تموز .٥٧

د وزارة تنمية القدرات إلى استراتيجية تحتاج جهو: تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه"، ٠٨-١١٧
وللحصول على . ٢٠٠٧أآتوبر، /  تشرين األول١٦" شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود وإدارة المخاطر،



 *٤٤٥*  

مناقشة للصعوبات المرتبطة بأداء بناء القدرات آون الوزارات آانت تنتقل من وزير إلى آخر باستمرار، 
حالة تنمية القدرات " العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  لمكتب المفتش٠٦-٠٤٥أنظر بيان التدقيق 

 .١، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" الوزارية في العراق،
تحتاج جهود : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨-١١٧ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٥٨

 تشرين ١٩" الجهود، وإدارة المخاطر،وزارة تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه 
 .٢٠٠٧أآتوبر، / األول

 ٩بام، الملحق السابق للخزينة، .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيريميا إس .٥٩
 .٢٠٠٨سبتمبر، / أيلول

بق لمكتب إعادة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع دانيال سبيكهارد، المدير السا .٦٠
 .٢٠٠٨ نيسان، إبريل، ٢٩إعمار العراق، ونائب رئيس البعثة السابق، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوزيف سالوم، المدير السابق لمكتب إعادة  .٦١
/  أيلول٩بام، الملحق السابق للخزينة، . ؛ وجيريميا إس٢٠٠٧ديسمبر، /  آانون األول٢إعمار العراق، 

. لمزيد من المعلومات األساسية عن إعادة البناء المالي في العراق، أنظر جيريميا إس. ٢٠٠٨سبتمبر، 
مقاربة الخزينة إلى بناء الدولة والمساعدة في تعزيز "، ٢١٦بام، التقرير الخاص للمعهد األميرآي للسالم 

 .٢٠٠٨التجربة في العراق واآلثار األوسع نطاقًا، : المؤسسات
 السفير زلماي خليلزاد، التدقيق في التعليقات المقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  .٦٢

 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول٢٧العراق، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوزيف سالوم، المدير السابق لمكتب إعادة  .٦٣

/  أيلول٩بام، الملحق السابق للخزينة، . ؛ وجيريميا إس٢٠٠٧ ديسمبر، / آانون األول٢إعمار العراق، 
 .٢٠٠٨سبتمبر، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مهند الشيكر، عضو خلية اندماج في وزارة  .٦٤
 . ٢٠٠٧أغسطس، /  آب٢٥التخطيط، 

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار التقرير الفصلي ل. هناك تضارب في بيانات تنفيذ الميزانية .٦٥
 بالمائة، ٢٤ يستشهد بتقرير للبيت األبيض يضع هذا الرقم عند ٢٠٠٨يناير / العراق لشهر آانون الثاني

.  بالمائة٤٫٤ بالمائة، ويظهر في تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ١٥ويظهر في تقرير وزارة الخزينة 
، آانون التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمار العراق، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إع

 .١٢٤، ٢٠٠٨يناير / الثاني
، ٢٠٠٨، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٦٦

١٤٤-١٤٢. 
 ٩ بام، الملحق السابق للخزينة، . مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيريميا إس .٦٧

 .٢٠٠٨سبتمبر، / أيلول
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع هنري آالرك، المدير السابق لمكتب شؤون  .٦٨

؛ ومات بولدين، العضو في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في ٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٧المحافظات، 
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب٩دياال، 

تقرير . ون آثير من المستشارين ليس لديهم خلفية سابقة في مجال التنمية يمكن أن يشكِّل أحد العوامل آ .٦٩
تحتاج جهود وزارة : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨- ١١٧مكتب المحاسبة الحكومية 

/  تشرين األول١٩" ر،تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود، وإدارة المخاط
 .٢٠٠٧أآتوبر، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد ساترفيلد، النائب السابق لرئيس البعثة،  .٧٠
 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان١٤

القيادة األمنية االنتقالية " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٠٦ بيان التدقيق  .٧١
إدارة تحويل األصول الممولة من ِقبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : ددة الجنسيات في العراقالمتع

 لمكتب المفتش العام الخاص ٠٦-٠٠٧؛ بيان التدقيق ٢٠٠٦إبريل، /  نيسان٢٩" إلى الحكومة العراقية،
ع صندوق إغاثة وإعادة إدارة تحويل مشاري: الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"إلعادة إعمار العراق، 

 لمكتب المفتش ٠٦-٠١٧؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٦إبريل، /  نيسان٢٩" إعمار العراق إلى الحكومة العراقية،
انتقال مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة "العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 



 *٤٤٦*  

 ٠٧- ٠٠٤ق الحسابات الالحقة بيان التدقيق تتضمن بيانات تدقي. ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٢٨" العراقية،
تحويل مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق "لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 لمكتب المفتش العام ٠٨-٠١٧؛ بيان التدقيق ٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٥" الكبرى إلى الحكومة العراقية،
تم إحراز بعض : مشاريع إعادة اإلعمار إلى الحكومة العراقيةتحويل "الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨" التقدم ولكن مزيدا من التحسينات هو أمر ضروري لتجنب التبديد،
القيادة األمنية اإلنتقالية المتعددة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٠٦ بيان التدقيق - ٧٢

إدارة تحويل األصول الممولة من ِقبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة : ي العراقالجنسيات ف
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٠٧؛ بيان التدقيق ٢٠٠٦إبريل، /  نيسان٢٩" العراقية،

وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة إدارة تحويل مشاريع صندوق إغاثة : الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٦- ٠١٧؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٦إبريل، /  نيسان٢٩" العراقية،
. ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٢٨" انتقال مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية،"العراق، 

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٧-٠٠٤حقة بيان التدقيق تتضمن بيانات تدقيق الحسابات الال
يوليو، /  تموز٢٥" تحويل مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الكبرى إلى الحكومة العراقية،"العراق، 
تحويل مشاريع إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٧؛ بيان التدقيق ٢٠٠٧

تم إحراز بعض التقدم ولكن مزيدا من التحسينات هو أمر ضروري لتجنب : إلعمار إلى الحكومة العراقيةا
 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨" التبديد،
انتقال مشاريع صندوق إغاثة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠١٧ بيان التدقيق - ٧٣

 .١٠، ii، ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٢٨" عراقية،وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة ال
تحويل مشاريع إعادة اإلعمار " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٧ بيان التدقيق -  ٧٤

 ٢٨" تم إحراز بعض التقدم ولكن مزيدا من التحسينات هو أمر ضروري لتجنب التبديد،: إلى الحكومة العراقية
 .٧، ٢٠٠٨إبريل، / نيسان
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٠٦ بيان التدقيق - ٧٥

إدارة تحويل األصول الممولة من ِقبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة : الجنسيات في العراق
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠٠٧؛ بيان التدقيق ٢٠٠٦إبريل، /  نيسان٢٩" العراقية،

إدارة تحويل مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة : الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٦- ٠١٧؛ وبيان التدقيق ٢٠٠٦إبريل، /  نيسان٢٩" العراقية،
. ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٢٨" تقال مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية،ان"العراق، 

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٠٧-٠٠٤تتضمن بيانات تدقيق الحسابات الالحقة بيان التدقيق 
يوليو، /  تموز٢٥" العراقية،تحويل مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الكبرى إلى الحكومة "العراق، 
تحويل مشاريع إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٧؛ بيان التدقيق ٢٠٠٧

تم إحراز بعض التقدم ولكن مزيدا من التحسينات هو أمر ضروري لتجنب : اإلعمار إلى الحكومة العراقية
 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨" التبديد،
انتقال مشاريع صندوق إغاثة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦-٠١٧لتدقيق   بيان ا- ٧٦

 .٧-٦، ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٨" وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية،
ر تحويل مشاريع إعادة اإلعما" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٧  بيان التدقيق - ٧٧

 ٢٨" تم إحراز بعض التقدم ولكن مزيدا من التحسينات هو أمر ضروري لتجنب التبديد،: إلى الحكومة العراقية
 .٣، ٢٠٠٨إبريل، / نيسان
 تشرين ٢٥" تقرير حول مشاريع ممولة بأموال أميرآية،"  جمهورية العراق، مجلس التدقيق األعلى، - ٧٨

 .٢٠٠٧نوفمبر، / الثاني
تحويل مشاريع إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠١٧  بيان التدقيق - ٧٩

تم إحراز بعض التقدم ولكن مزيدا من التحسينات هو أمر ضروري لتجنب : اإلعمار إلى الحكومة العراقية
/ ولتشير وزارة الخارجية األميرآية إلى أنه اعتبارًا من تشرين األ. ٢٠٠٨إبريل، /  نيسان٢٨" التبديد،
وزارة الخارجية، . ، تكون سياسة تحويل األصول قيد الدراسة الفعلية من ِقبل مجلس الوزراء٢٠٠٨أآتوبر 

 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٨تعليقات مكتوبة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
د ساترفيلد، نائب رئيس البعثة السابق،   مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفي- ٨٠
 .٢٠٠٨إبريل، /  نيسان١٤



 *٤٤٧*  

  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوزيف سالوم، المدير السابق لمكتب إعادة - ٨١
 .٢٠٠٧ديسمبر، /  آانون األول٢إعمار العراق، 

 مع جوزيف سالوم، المدير السابق لمكتب إعادة   مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق- ٨٢
 .٢٠٠٧ديسمبر، /  آانون األول٢إعمار العراق، 

  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع هنري آالرك، المدير السابق لمكتب شؤون - ٨٣
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٧المحافظات، 

الموارد، واألمن، والخدمات : إعادة إعمار العراق"، ٠٤-R٩٠٢  تقرير مكتب المحاسبة الحكومية - ٨٤
 .  ١٤، ٢٠٠٤يونيو، /  حزيران٢٨" األساسية، وقضايا المراقبة،

تحتاج جهود : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨- ١١٧  تقرير مكتب المحاسبة الحكومية - ٨٥
أآتوبر / تشرين األول"  الجهود، وإدارة المخاطر،وزارة تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه

٩،٣، ٢٠٠٧. 
تحتاج جهود وزارة : تحقيق االستقرار وإعادة بناء العراق"، ٠٨- ١١٧  تقرير مكتب المحاسبة الحكومية - ٨٦

أآتوبر / تشرين األول" تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود، وإدارة المخاطر،
٥-١، ٢٠٠٧. 
 مات بولدين، عضو فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في دياال، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب المفتش -  ٨٧

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٧العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
تحتاج جهود : تحقيق االستقرار في العراق وإعادة بنائه" ، ٠٨- ١١٧  تقرير مكتب المحاسبة الحكومية - ٨٨
أآتوبر / تشرين األول" ة تنمية القدرات إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة لتوجيه الجهود، وإدارة المخاطر،وزار
٢٦-٢٥، ٢٠٠٧. 

  
  ٢٥الفصل 

  
؛ تعداد الجثث يفوق ١،٣٠٠: الخسائر في تصاعد الموجة المميتة في العراق"إيلين نكميير وبسام سبتي،  .١

؛ وبيان صحفي ٢٠٠٦فبراير، /  شباط٢٨، شنطن بوستواصحيفة " األعداد األخرى منذ هجوم المزار،
أغسطس، /  آب٦" مكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء العالم،: نشرة حقائق"صادر عن البيت األبيض، 

٢٠٠٧.  
الكارثة اإلنسانية التي تزداد سوءًا باستمرار في : مدنيون بال حماية"اللجنة الدولية للصليب األحمر،  .٢

 .٢٠٠٧ نيسان، ١١" العراق،
 ٣، مالحظات موجزة للمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، "تهجير العراقيين"رون ريدموند،  .٣

 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني
الحرب "فيرون، . ؛ وجيمس دي٣٣، ٢٠٠٦مايو / ، أيارقياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  .٤

 ).٢٠٠٧إبريل /مارس، نيسان/آذار (٢، رقم ٨٦ فورين أفيرز" األهلية العراقية،
.  حالة وفاة بسبب انفجار سيارات مفخخة بعبوات ناسفة١٧٣ جريمة قتل وإعدام مقابل ١،٣١٣ما مجموعه  .٥

؛ والقوات ٢٠٠٦مارس، / آذار٣٠" تقرير محدَّث للعمليات في العراق،"الميجور جنرال ريك لينش، 
مارس، / آذار٣٠" ،٠٦مارس / آذار٢٤ - مارس/آذار ١٨موجز للعمليات "المتعددة الجنسيات في العراق، 

٥، ٢٠٠٦. 
مكتب الوآالة " طبيعة المشكلة ومداها،: عمليات قتل انتقامية في العراق"فيكتور تانر وآخر لم يذآر اسمه،  .٦

العنف "أشرف الخالدي وفيكتور تانر، : آما ورد في. ٢٠٠٤األميرآية للتنمية الدولية للمبادرات اإلنتقالية، 
معهد بروآينغز، تشرين " مجموعات متطرفة تجبر على التهجير الداخلي في العراق،: فيالطائ
مطبعة جامعة : بيرآلي (سياسات العراق المعاصر: جمهورية الخوف؛ وآنعان مكية، ٢٠٠٦أآتوبر /األول

 . باسم مستعار هو سمير الخليل١٩٨٩، تم نشره أصًال في عام )١٩٩٨آاليفورنيا، 
 ٢٨، )BBC(هيئة اإلذاعة البريطانية "  يدعو إلى تنصيب رئيس وزراء عراقي جديد،المبعوث األميرآي .٧

 .٢٠٠٦مارس، /آذار
الداخلي في ) مجموعات متطرفة تجبر على التهجير: العنف الطائفي"أشرف الخالدي وفيكتور تانر،  .٨

 .٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٣معهد بروآينغز، " العراق،



 *٤٤٨*  

مجموعات متطرفة تجبر على التهجير الداخلي في : العنف الطائفي"أشرف الخالدي وفيكتور تانر،  .٩
 .٢٠٠٦أآتوبر / األول١٩معهد بروآينغز، تشرين " العراق،

تقرير المعهد " إصالح وزارة الداخلية العراقية، والشرطة وجهاز حماية المرافق،" روبرت بيريتو،  .١٠
موظفي البرنامج في المعهد األميرآي ؛ وروبرت بيريتو، آبير ٢٠٠٧فبراير /األميرآي للسالم، شباط

للسالم، شهادة أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب لخدمات القوات المسلحة لشؤون اإلشراف 
 .٢٠٠٧مارس، / آذار٢٨والتحقيقات، 

 ٢١ مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جون شومارد، مستشار وزارة الداخلية،  .١١
 .٢٠٠٦يونيو، / حزيران

مككافري، أستاذ مساعد للشؤون الدولية، ويست بوينت، مذآرة إلى الكولونيل . باري آر) المتقاعد(الجنرال  .١٢
 الجنرال –تقرير ما بعد التنفيذ "مايكل ميس، قسم العلوم االجتماعية بإدارة األآاديمية العسكرية األميرآية، 

 .٢٠٠٧مارس، / آذار١٦- ٩، زيارة للعراق والكويت )دمتقاع(مككافري من الجيش األميرآي . باري آر
يحاول العراقيون :  الروليت الروسي لبغداد- معهد إعداد التقارير عن السالم والحرب، نقاط التفتيش .١٣

 ٦- ٤تقرير الحكم العراقي، " الواعون أمنيًا تقليل المخاطر من خالل تدبُّر عبورهم خالل بغداد،
مجموعات متطرفة تجبر على : العنف الطائفي" وفيكتور تانر، ؛ وأشرف الخالدي٢٠٠٧أغسطس /آب

 .٢٠٠٦أآتوبر /معهد بروآينغز، تشرين األول" التهجير الداخلي في العراق،
أنظر، على سبيل المثال، .  تم تعميم الكثير من هذه الخرائط على مواقع إلكترونية في أوقات مختلفة .١٤

 ،٢٠٠٦" خارطة الموت في بغداد،"إيراآسلوغر، 
 http://www.iraqslogger.com/index.php/post/3398/The_Baghdad_Death_Map , تم

 .٢٠٠٧يونيو، /  حزيران٣٠الدخول إليه في 
 يتم يوميًا إصدار خرائط ذات ترميز لوني تبين طرق القوافل اآلمنة وغير اآلمنة، والمناطق الواقعة خارج  .١٥

عمليات إعادة اإلعمار لفرقة منطقة الخليج، وتوزيعها الحدود، وبيانات عن أحداث هامة، من ِقبل مرآز 
 -سالح الهندسة في الجيش األميرآي: أنظر، على سبيل المثال. على نطاق واسع بين موظفي إعادة اإلعمار

 ٢٢" خارطة حالة الطرق،"، ٢فرقة منطقة الخليج من مرآز عمليات إعادة اإلعمار، خلية جي
معلومات محدَّثة عن " فرقة منطقة الخليج - ة في الجيش األميرآي؛ سالح الهندس٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول

 في األربع وعشرين ساعة SIGACTSالقوة متعددة الجنسيات في العراق : المعارك من فرقة منطقة الخليج
 ٣٠" تقرير حالة الطرق، "AEGIS؛ و ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٢٠" شمال منطقة الخليج، - األخيرة

 .٢٠٠٧أغسطس، /آب
فقد تعرضت . ة لوليام ماآكوي شخصيًا، والذي آان حينئذ بريغادير جنرال، فقد آان الفرق فوريًابالنسب .١٦

سيارته مرتين في الشهر الذي تال تفجير سامراء، إلى االصطدام بعبوات ناسفة، وفي آل مرة آان في 
عام الخاص إلعادة إعمار مقابلة مكتب المفتش ال. طريقه إلى عيادة صحية عامة لتقييم التقدُّم الُمحَرز فيها

 فرقة –ماآكوي، القائد السابق لسالح الهندسة في الجيش األميرآي . العراق مع الميجور جنرال وليام إتش
 .٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٥منطقة الخليج، 

ماآكوي، القائد .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال وليام إتش .١٧
 .٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٥ فرقة منطقة الخليج، –ق لسالح الهندسة في الجيش األميرآي الساب

إدارة مشاريع إنشاء مراآز " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠١١ بيان التدقيق  .١٨
عام الخاص ؛ وتقييم المشاريع من ِقبل مكتب المفتش ال٢٠٠٦إبريل، / نيسان٢٩" للعناية الصحية األولية،

معاقل حدودية "، PA-05-021 ،PA-05-022 ،PA-05-023 ،PA-05-024إلعادة إعمار العراق 
 .٢٠٠٦يناير، /  آانون الثاني٣١ السليمانية، العراق، ٦٣٤، ٦٢٨، ٦٠٤، ٦٠٢أرقامها 

ائد ماآكوي، الق.  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الميجور جنرال وليام إتش .١٩
 .٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٥ فرقة منطقة الخليج، –السابق لسالح الهندسة في الجيش األميرآي 

؛ ٢٠٠٨مارس، / آذار٨" ال تساُهل بشأن األزمة اإلنسانية،: العراق" اللجنة الدولية للصليب األحمر،  .٢٠
ستشارين السابق ومقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جون بورسوآس، آبير الم

في حين آان من "تشير فرقة منطقة الخليج إلى أنه . ٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني١للشؤون الصحية، 
 فرقة - الممكن أن تكون هناك شكوك حول توقيت المعلومات، فإن تقارير سالح الهندسة في الجيش األميرآي

وقد . يع آانت متأخرة عن موعدها المقررمنطقة الخليج من هذه الفترة توضح أنه آانت هناك دراية بمشار
أثرت البيئة األمنية على القدرة على الوصول إلى المواقع، غير أن مكاتب المنطقة والسكان آانت واقعة في 



 *٤٤٩*  

جميع أنحاء العراق وليس من الصحيح القول إن المشاريع آانت ُتدار مرآزيًا من بغداد بدون بعض المراقبة 
 فرقة منطقة الخليج التدقيق في التعليقات المقدَّمة إلى -ة في الجيش األميرآيسالح الهندس." في الميدان

 .٢٠٠٨نوفمبر، / تشرين الثاني٥مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مات بولدين، عضو في فريق إعادة اإلعمار  .٢١

 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب٩ال، اإلقليمي في ديا
سميث، مدير مكتب الخزينة " جيد" مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جورج  .٢٢

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٠األميرآية للمساعدة التقنية، 
 ٢٩" تتبع متغيرات إعادة اإلعمار واألمن في عراق ما بعد صدام،: مؤشر العراق" معهد بروآينغز،  .٢٣

 .٢٠٠٦ يونيو، /حزيران
 للحصول على تقديرات لعدد القتلى من المدنيين، أنظر حنا فيشر، تقرير لخدمات األبحاث الخاص  .٢٤

نوفمبر، / تشرين الثاني٢٢"  تقديرات عدد القتلى من المدنيين العراقيين،"، RS22537بالكونغرس 
 "الحوادث،"؛ تعداد جثث الضحايا العراقيين، ٢٠٠٦

http://www.iraqbodycount.org/database/download/ibc-incidents.php  تم الدخول إليه في ،
/  تموز١" تقرير منظمة حقوق اإلنسان،"، وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني١٢
  .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٣١ - سبتمبر/ أيلول١، و٢٠٠٦أغسطس، /  آب٣١ - يوليو
تش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت جنرال بيتر شياريللي، القائد السابق  مقابلة مكتب المف .٢٥

للحصول على تعليقات عن وصول المالكي . ٢٠٠٨فبراير، / شباط١٩للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق، 
: ، سي تينيو هيفن (آسب الحرب، خسارة السالم: احتالل العراقعالوي، . إلى السلطة، أنظر علي أ

 .٤٤٣- ٥٤، )٢٠٠٧مطبعة جامعة ييل، 
  - أآبر آتلة سنية – شارك الوزراء السنيون في احتجاجات مختلفة بلغت ذروتها عند قيام أعضاء التوافق  .٢٦

/ وفي نهاية المطاف عادوا لإلنضمام إليها في تموز. ٢٠٠٧أغسطس، /باالنسحاب من الحكومة آليًا في آب
السنة ينهون المقاطعة ويعاودون اإلنضمام إلى " وصابرينا تافيرنيس، آامبل روبرتسون. ٢٠٠٨يوليو 

 . ٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٠، نيويورك تايمزصحيفة " الحكومة العراقية،
 السفير زلماي خليلزاد، التدقيق في التعليقات المقدَّمة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٧

 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول٢٧
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران١٤" مؤتمر صحفي للرئيس،" جورج دبليو بوش،  .٢٨
 للحصول على تقييم بشأن آيفية قيام مرآز عمليات إعادة اإلعمار المشترك بتحسين اندماج مشاريع برنامج  .٢٩

لعام  لمكتب المفتش ا٠٧- ٠٠٦االستجابة الطارئة للقائد مع أنشطة أوسع إلعادة اإلعمار، أنظر بيان التدقيق 
 ٢٦" ،٢٠٠٦إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق للسنة المالية "الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 .٢٠٠٧إبريل، /نيسان
سبتمبر، / أيلول١٦، نيويورك تايمزصحيفة " خطة العراقيين لتطويق بغداد بالخنادق،" إدوارد وونغ،  .٣٠

٢٠٠٦. 
تولى إدارته برنامج " العراقي حول الوجود األميرآي ومستقبل العراق،الرأي العام " الرأي العام العالمي،  .٣١

 .٢٠٠٦سبتمبر، / أيلول٤-١حول مواقف السياسة الدولية، 
 السناتور سوزان آولينز، الرئيسة، تصريح أمام لجنة مجلس الشيوخ حول األمن الداخلي والشؤون  .٣٢

التقرير الفصلي عادة إعمار العراق، ؛ ومكتب المفتش العام الخاص إل٢٠٠٦أغسطس، / آب٢الحكومية، 
 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٣، المقدَّم للكونغرس األميرآي

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولوني أوتو بوشر، عضو في فريق  .٣٣
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت أوتو بوشر، عضو في فريق إعادة  مقابلة مكتب  .٣٤
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٥اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 

أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى االستعجال هو قيام السفير في وقت " تشير فرقة منطقة الخليج إلى أن  .٣٥
إعادة إعمار العراق استمرت أآثر من ستة أشهر، وأوقف عددًا آبيرًا من سابق بمراجعة لصندوق إغاثة و

 فرقة منطقة –سالح الهندسة في الجيش األميرآي ." المنح، وبالتالي تسبب في إحداث تأخير آبير في العمل
 نوفمبر،/ تشرين الثاني٥الخليج، تعليقات مكتوبة إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

لم يكن يحث بقوة على جانب االلتزام، بل على "يذآر طاقم موظفي خليلزاد، فيما يتعلق بدوره، . ٢٠٠٨



 *٤٥٠*  

العكس تمامًا من ذلك، فقد آان يجادل لصالح المزيد من التحليل قبل أن يتم تقييد األموال بأي مشاريع، وآان 
آان يؤخر البرامج ." مار وأولوياتنايشكك باستمرار في صحة افتراضاتنا حول فوائد برنامجنا إلعادة اإلع

باستمرار إلى أن يكون واثقًا من أن األموال آانت تنفق بشكل مناسب، وآان حتى يتجاهل أولئك الذين آانوا 
يقولون إنه ال يمكنه إلغاء المشاريع، وآان يطالب بأن يتم إلغاؤها في حاالت أصبحت فيها الزيادات في 

السفير زلماي خليلزاد، تعليقات مكتوبة لمكتب ."  النتائج غير مرضيةالتكلفة واضحة للغاية، أو آانت
 .٢٠٠٨أآتوبر، /  تشرين األول٢٧المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

تقرير تدقيق مؤقت حول " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٣٧ تقرير تدقيق  .٣٦
؛ تقرير ٢٠٠٦سبتمبر، / أيلول٢٢" ،٢إغاثة وإعادة إعمار العراقالتزامات مخاِلفة في استخدام صندوق 

التزامات مخاِلفة في استخدام صندوق " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٦- ٠٤٠تدقيق 
 .٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٣٠" ،٢إغاثة وإعادة إعمار العراق

 تشرين ٣، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، .٣٧
 .١٩-١٨، ٢٠٠٦أآتوبر، /األول

، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣٨
 تشرين ٣، تقرير أسبوعي عن الوضع؛ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، ١٧،٢١، ٢٠٠٦أآتوبر، /األول
 .٢٠٠٦أآتوبر، /األول

 .٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٣، تقرير أسبوعي عن الوضع مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  .٣٩
 تشرين ١٧، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٤٠

 .٢٠٠٦أآتوبر، /األول
حلول ُمقتَرحة لتخليص وزارة النفط من قيود معيقة " إعمار العراق،  مذآرة عمل لمكتب إدراة إعادة .٤١

، آما ورد في مكتب المفتش العام الخاص ٣، ٢٠٠٦يوليو، /  تموز٢٩" للميزانية، ولإلنفاق، وللمشتريات،
 .٣٥، ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األولالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيإلعادة إعمار العراق،  

، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،   مكتب .٤٢
 .٤٥، ٢٠٠٦أآتوبر /األول

/  تموز٤- ٣مقالة موجزة، " االرتقاء إلى مستوى التحدي اإلنساني في العراق،" منظمة أوآسفام الدولية،  .٤٣
 ٣١، واشنطن بوستصحيفة " ياة في العراق،صورة قاتمة عن الح"؛ وميغان غرينويل، ٢٠٠٧يوليو، 
 .٢٠٠٧يوليو، / تموز

 .٢٠٠٦أغسطس، / آب١٧ وزارة الدفاع، قياس األمن واالستقرار في العراق،  .٤٤
 آانون ٢، واشنطن بوستصحيفة "  أميرآا ترى أن هناك إمكانية إلعادة إعمار العراق،" إيلين نكميير،  .٤٥

 .٢٠٠٦يناير، / الثاني
 تشرين ٢، بالتيمور صن" الشرآة المتعاقدة بكتل تترك العراق المحطَّم بال هدف،: العراق" ديفيد ستريتفلد،  .٤٦

 .٢٠٠٦نوفمبر، /الثاني
 ١، سان فرانسيسكو آرونيكل"  سنوات،٣بكتل توقف إعادة إعمار العراق بعد حوالي "بيكر، .  ديفيد آر .٤٧

 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني
: مرفق سجن الناصرية"، PA ٠٦- ٠٥٤عادة إعمار العراق  معاينة مكتب المفتش العام الخاص إل .٤٨

 . ii، ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٢٤" الناصرية، العراق،
 ٢٦" ،٢٠٠٦إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق للسنة المالية "، ٠٧- ٠٠٦ بيان التدقيق  .٤٩

 .٢٠٠٧،١إبريل، /نيسان
ار العراق مع اللفتنانت جنرال بيتر شياريللي، القائد السابق  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعم .٥٠

للحصول على بيانات حول برنامج االستجابة . ٢٠٠٨ شباط، ١٩للقيادة متعددة الجنسيات في العراق، 
 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٠٧- ٠٠٦، أنظر بيان التدقيق ٢٠٠٦الطارئة للقائد من السنة المالية 

إبريل، / نيسان٢٦" ،٢٠٠٦إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق للسنة المالية "إعمار العراق، 
٨، ٢٠٠٧. 

إدارة برنامج االستجابة الطارئة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧- ٠٠٦ بيان التدقيق  .٥١
 آذلك بشكل مختلف SWET وتعرف .٨، ٢٠٠٧إبريل، / نيسان٢٦" ،٢٠٠٦للقائد في العراق للسنة المالية 

 ).للتزويد بأآاديميين (SWEATأو ) للتزويد بالوقود (SWET-Fعلى أنها 



 *٤٥١*  

 ٢٨  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع غوردون إنغالند، نائب وزير الدفاع،  .٥٢
 .٢٠٠٨مارس، /آذار

ع اللفتنانت جنرال بيتر شياريللي، القائد السابق  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق م .٥٣
 .٢٠٠٨فبراير، / شباط١٩للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق، 

 ١٤ مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد ساترفيلد، نائب رئيس البعثة السابق،  .٥٤
 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان

 مليون ٥٣٧ أو –التي تم االلتزام بها لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد  بالمائة من األموال ٢٨ أآثر من  .٥٥
بيان التدقيق .  ذهبت لمشاريع المياه– مليار دوالر التي خصصها الكونغرس ٢٫٣دوالر أميرآي من المبلغ 

ي يمول برنامج االستجابة الطارئة للقائد ف" لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨-٠٠٦
 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢٥" العراق عدة مشاريع واسعة النطاق ،

يمول برنامج االستجابة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠٠٦ بيان التدقيق  .٥٦
 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢٥" الطارئة للقائد في العراق عدة مشاريع واسعة النطاق،

 العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع هايدي سيلفي، رئيسة فريق في مكتب  مقابلة مكتب المفتش .٥٧
؛ ومقابلة ٢٠٠٦يوليو، /  تموز١يونيو و/  حزيران٦المبادرات اإلنتقالية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ميغان هوليران، رئيس فريق بالوآالة لمكتب
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران١٩المبادرات اإلنتقالية، 

 مبادرة الترآيز على تحقيق االستقرار في المدن االستراتيجية، " الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٥٨
http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/AI3-

FocusedStabilizationofStrategicCitiesInitiative.pdf.  
تمويل انتقال العراق : دفع استراتيجية الرئيس القومية قدمًا لتحقيق النصر في العراق " وزارة الخارجية، .٥٩

 .٢٠٠٦فبراير /شباط"  ودعم حملة مكافحة المتمردين،٢٠٠٧ و٢٠٠٦إلى االستقالل في عامي 
بين المفهوم الوظيفي لما : الترآيز على تحقيق اإلستقرار" فريق عمل لتحقيق االستقرار ما بين الوآاالت،  .٦٠

 .٢٠٠٦يوليو، /  تموز٤تقرير ببرنامج بوربوينت، " الوآاالت،
 .٥٦، ١٫٥النسخة " دليل فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في العراق،" مرآز للدروس الُمستفادة للجيش،  .٦١
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت جنرال بيتر شياريللي، القائد السابق  .٦٢

 .٢٠٠٨ شباط، ١٩يادة متعددة الجنسيات في العراق، للق
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية توافق على برنامج تحقيق " بيان صحفي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٦٣

 .٢٠٠٦أغسطس، / آب١١" االستقرار المجتمعي في العراق،
 الدولية، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص  دانا أير، المستشار السابق في الوآالة األميرآية للتنمية .٦٤

 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٥إلعادة إعمار العراق، 
 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،" دائرة البث العام،  .٦٥
أير، المستشار ؛ ودانا ٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،" خدمة البث العام،  .٦٦

السابق في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٥
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل آريستيان شومبر، موظف  .٦٧

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٣٠ دبليو، -  للقوات متعددة الجنسياتاالرتباط االقتصادي
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل آريستيان شومبر، موظف  .٦٨

 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران٣٠ دبليو، - االرتباط االقتصادي للقوات متعددة الجنسيات
 ٢األهوار، /الزراعة: آية للتنمية الدولية لالستشارات القطاعية في العراق ريتشارد ستيلمان، الوآالة األمير .٦٩

؛ ووزارة الخارجية، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ٢٠٠٤ديسمبر، /آانون األول
 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٨العراق، 

ميرآية للتنمية الدولية تمنح عقدًا إلعادة اإلعمار الوآالة األ" بيان صحفي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٧٠
 .٢٠٠٣أآتوبر، / تشرين األول٢١" والتنمية الزراعية،

/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"، E- ٢٦٧- ٠٧- ٠٠٢-P بيان تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  .٧١
؛ وتقرير الوآالة ٢، ٢٠٠٧يناير، / ثاني آانون ال٢٢" برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق،



 *٤٥٢*  

برنامج إعادة اإلعمار والتنمية : التقرير الختامي "RAN-C- ٠٠- ٠٤-٢٠٠٠٠- ٠٠األميرآية للتنمية الدولية 
 .٢٠٠٦ديسمبر /الزراعية للعراق، آانون األول

أنظر .  مثل الجرارات شملت البضائع المصدَّرة آًال من المواد الغذائية، مثل األرز، والتكنولوجيا الزراعية، .٧٢
: الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لالستشارات القطاعية في العراق"ريتشارد ستيلمان، : آذلك

 .٢٠٠٤ديسمبر، / آانون األول٢األهوار، /الزراعة
برنامج / الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"، E-٢٦٧- ٠٧-٠٠٢-P بيان التدقيق للوآالة األميرآية للتنمية  .٧٣

؛ وتقرير الوآالة األميرآية ٢، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٢٢" دة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق،إعا
برنامج إعادة اإلعمار والتنمية : التقرير الختامي"، RAN-C-٠٠- ٠٤-٢٠٠٠٠- ٠٠للتنمية الدولية 

 .٣٣٧، ٢٠٠٦ديسمبر /الزراعية للعراق، آانون األول
 Iالتقرير الختامي المجلدين " خطة إنتقالية للقطاع الزراعي في العراق،"الدولية،  الوآالة األميرآية للتنمية  .٧٤

 .٢٠٠٤إبريل /، نيسانIIو
 Iالتقرير الختامي المجلدان " خطة إنتقالية للقطاع الزراعي في العراق،" الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٧٥

  .ix، ٢٠٠٤إبريل /، نيسانIIو
ديسمبر /آانون األول" البرامج الزراعية األميرآية في العراق،: نشرة حقائق " وزارة الزراعة األميرآية، .٧٦

٢٠٠٦. 
؛ ٢٠٠٧مايو، / أيار١٦تم التحديث في " الزراعة،: مساعدة للعراق" الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٧٧

برنامج /  الدوليةالوآالة األميرآية للتنمية"، E-٢٦٧- ٠٧-٠٠٢-Pوبيان التدقيق للوآالة األميرآية للتنمية 
 .٤، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٢٢" إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق،

برنامج / الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"، E-٢٦٧- ٠٧-٠٠٢-P بيان التدقيق للوآالة األميرآية للتنمية  .٧٨
 .٥- ٤، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٢٢" إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق،

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٧٩
 .١٣٠، ٢٠٠٨إبريل /نيسان

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية توافق على برنامج إنما " بيان صحفي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٨٠
 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٦" راق،لتسويق المنتجات الزراعية في الع

/  آانون الثاني١٠تم التحديث في " السيطرة العراقية اإلقليمية،" القوات متعددة الجنسيات في العراق،  .٨١
 ،٢٠٠٨يناير، 
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بيان " يناقش موضوع العراق، والحرب على اإلرهاب،الرئيس يخاطب األمة، و" الرئيس جورج بوش،  .٨٢
 .٢٠٠٥يونيو، /  حزيران٢٨صحفي صادر عن البيت األبيض، 

يونيو، /  حزيران١٥، ٢٠٠٦، المخصصات المالية التكميلية الطارئة للسنة المالية ١٠٩- ٢٣٤ قانون عام  .٨٣
 ٢٩، ٢٠٠٧ة المالية ، قانون المخصصات المالية لوزارة الدفاع للسن١٠٩- ٢٨٩، قانون عام ٢٠٠٦
، جاهزية الجيش األميرآي، ورعاية المحاربين القدامى، ١١٠- ٢٨؛ القانون الدولي ٢٠٠٦سبتمبر، /أيلول

 ٢١، ٢٠٠٧والتعافي من دمار اإلعصار آاترينا، وقانون مخصصات المساءلة في العراق للسنة المالية 
خصصات المالية الموحد للسنة المالية ، قانون الم١١٠- ١٦١؛ وقانون عام ٢٠٠٧ديسمبر، /آانون األول

، قانون المخصصات المالية الموحد ١١٠-١٦١؛ وقانون عام ٢٠٠٧ديسمبر، / آانون األول٢١، ٢٠٠٧
 .٢٠٠٧ديسمبر، / آانون األول٢٦، ٢٠٠٨للسنة المالية 

 تشرين ١٩، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٨٤
 .، حالة األموال٢٠٠٨يوليو /، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة ؛ ووزارة الخارجية، ٢٠٠٨أآتوبر، /األول

/ ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٨٥
 .٥٩، ٢٠٠٦يوليو 

آيلي، المدير السابق لمكتب . مار العراق مع تيرينس آيه محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إع .٨٦
 .٢٠٠٨سبتمبر، /التخطيط اإلستراتيجي المشترك والتقييم، أيلول

 ٦" تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في العراق،"جونز، الرئيس ، . جيمس إل) المتقاعد( الجنرال  .٨٧
 .١٠٣، ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول



 *٤٥٣*  

آان من بين األعضاء .  لنقل المسؤولية األمنية لوضع متطلبات الجاهزية للتسليم تم إنشاء اللجنة المشترآة .٨٨
مسؤولون من الحكومة العراقية، وموظفون من السفارتين األميرآية والبريطانية، وقادة القوات متعددة 

 ١٠ في تحديث" السيطرة العراقية اإلقليمية،"القوات متعددة الجنسيات في العراق، . الجنسيات في العراق
 ، ٢٠٠٨يناير، / آانون الثاني

http://www.mnf-
iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1469&Itemid=78.  

، آانون التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٨٩
 .١٢٥، ٢٠٠٨يناير / الثاني

 ٦" تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في العراق،"جونز، الرئيس، .  جيمس إل)المتقاعد( الجنرال  .٩٠
 .١٢٥، ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول

 ٦" تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في العراق،"جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد( الجنرال  .٩١
 .٤٨-٤٧، ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول

 ٦" تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في العراق،"، الرئيس، جونز. جيمس إل) المتقاعد( الجنرال  .٩٢
 .٥٠، ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت جنرال مارتن ديمبي، القائد السابق  .٩٣
 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٨للقيادة األمنية االنتقالية متعددة الجنسيات في العراق، 

 . ٢ - ، أي٢٠٠٦، تشرين األول  من التقرير٢٢٠٧الفقرة  وزارة الخارجية،  .٩٤
قياس ؛ ووزارة الدفاع، ١- ، أي٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول من التقرير٢٢٠٧الفقرة  وزارة الخارجية،  .٩٥

 .٢٠٠٥أآتوبر، / تشرين األول٣٠، االستقرار واألمن في العراق
 .٢٩- ٢٧، ٢٠٠٦نوفمبر، /، تشرين الثانيفي العراققياس االستقرار واألمن  وزارة الدفاع،  .٩٦
 .٣٠، ٢٠٠٦نوفمبر، /، تشرين الثانيقياس االستقرار واألمن في العراق وزارة الدفاع،  .٩٧
 ٦" تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في العراق،"جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد( الجنرال  .٩٨

 .٤٩، ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول
تموِّل حكومة العراق بشكل " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠٢٢  بيان التدقيق .٩٩

 ٢٦" متزايد تنمية البنية التحتية لقوات األمن العراقية، ولكن يبقى هناك قدر آبير من الدعم األميرآي،
ر العراق،  لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعما٠٦- ٠٣٢؛ بيان التدقيق ١٢، ٢٠٠٨يوليو، / تموز

؛ ٢٠٠٦أآتوبر، / تشرين األول٢٨" مراجعة للخطط لتطبيق القدرات اللوجيستية،: قوات األمن العراقية"
 ٦" تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في العراق،"جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال 
 .٣٦، ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول

، )٢٠٠٦سايمون وشوستر،  : نيويورك (IIIب، الجزء بوش في الحر: حالة إنكاربوب وودوارد،  .١٠٠
 .٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،"؛ وخدمة البث العام، ٣٩٦

" ,حماية العراقيين من العنف الجنائي: حفظ األمن والنظام العام في العراق"روبرت بيريتو،  .١٠١
 .٢٠٠٦ يونيو/ تقرير المعهد األميرآي للسالم، حزيران

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٠٢
 .٧٢، ٢٠٠٦تشرين األول 

تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١٠٣
 .٩٨، ٩٥- ٩٤، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،

تقرير المعهد األميرآي للسالم، "إصالح محِبط، : وزارة الداخلية العراقية"روبرت بيريتو،  .١٠٤
 .٢٠٠٨مايو /أيار
تقرير اللجنة المستقلة حول قوات "جونز، رئيس مجلس إدارة، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١٠٥

 .٨٨، ٤٤، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" األمن في العراق،
تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "س، جونز، الرئي. جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١٠٦

 .١١٢، ٨٨، ٤٥- ٤٣، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،
تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١٠٧

 .١٥- ١١٢، ٨٨، ٢٠٠٧،٤٤سبتمبر، / أيلول٦" العراق،



 *٤٥٤*  

تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "رئيس، جونز، ال. جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١٠٨
 .٩٠، ٨٨، ٨٦، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،

تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١٠٩
 .٩١- ٩٠، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،

؛ تقرير ٣٨، ٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األولقياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع،  .١١٠
تقييم بين الوآاالت "، IE-٢٠٠٥-٠٠٢ المفتش العام - ووزارة الدفاعISP-IQO-٠٥- ٧٢وزارة الخارجية 

قياس االستقرار واألمن في ؛ ووزارة الدفاع، ٣٤، ٢٠٠٥يوليو، /  تموز١٥" لتدريب الشرطة العراقية،
 .٢٠، ٢٠٠٥يوليو / ، تموزالعراق

تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١١١
 .٩٧، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،

تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١١٢
 .١٠١- ٩٩، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،

 ١" ، برامج معاينة سيادة القانون، السفارة، بغداد،ISP-IQO-٠٦-٠١تقرير وزارة الخارجية  .١١٣
 .٢٠٠٥أآتوبر، /تشرين األول

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيمس سانتيل، المنسق السابق لسيادة  .١١٤
 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٢القانون والمستشار القانوني المقيم، 

 .٢٠٠٥أغسطس، / آب٣، سبوعي للوضعالتقرير األوزارة الخارجية،  .١١٥
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيمس سانتيل، المنسق السابق لسيادة  .١١٦

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٢القانون والمستشار القانوني المقيم، 
، ألميرآيالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس امكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١١٧

 .٧٠، ٢٠٠٦تشرين األول 
تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن في "جونز، الرئيس، . جيمس إل) المتقاعد(الجنرال  .١١٨

 .١٠٦، ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦" العراق،
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيمس سانتيل، المنسق السابق لسيادة  .١١٩

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٢القانوني المقيم، القانون والمستشار 
 أي إس بي، برامج معاينة سيادة القانون، السفارة، -أي آيو أو-٠٦-٠١تقرير وزارة الخارجية  .١٢٠

 .٤٨، ٢٠٠٥ تشرين األول، ١" بغداد،
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيمس سانتيل، المنسق السابق لسيادة  .١٢١

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٢مستشار القانوني المقيم، القانون وال
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ستيفن أندرسون، مستشار سيادة  .١٢٢

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٦القانون في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، 
 العراقي السابق ومستشار مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع القاضي .١٢٣

بعد ثالثة أيام من هذه المقابلة، تم إحراق منزل . ٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٦سيادة القانون في قوات االئتالف، 
ويلسون ميرز، المستشار القانوني لفريق إعادة . القاضي تمامًا، وُنِقل إلى منزل آمن في المنطقة الخضراء

ريد اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، اإلعمار اإلقليمي في بغداد، رسالة بالب
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٣١
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع قاضي القضاة آامل عبد المجيد  .١٢٤

؛ وستيفن أندرسون، مستشار سيادة القانون في ٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٣يوسف، محكمة استئناف الرصافة، 
. اجتماع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ستيوارت دبليو"ق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، فري

بواسفينو، وقاضي القضاة آامل عبد المجيد يوسف من محكمة استئناف . بوين، اإلبن، ونائبه مايكل جيه
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٣" الرصافة،

إعمار العراق مع جيمس سانتيل، المنسق السابق لسيادة مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة  .١٢٥
 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٢القانون والمستشار القانوني المقيم، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع القاضي العراقي السابق ومستشار  .١٢٦
 . ٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٦سيادة القانون في قوات االئتالف، 
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لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع القاضي العراقي السابق ومستشار مقابلة مكتب ا .١٢٧
 . ٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٦سيادة القانون في قوات االئتالف، 

تقرير إلى مكتب : فريق التنسيق الوزاري"فريق التنسيق الوزاري،  .١٢٨
 .٢٠٠٦يونيو، / حزيران" المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،

نوفمبر /، تشرين الثانيقياس االستقرار واألمن في العراقاع،  وزارة الدف .١٢٩
٢٤، ١٨-١٧، ٢٠٠٦. 

" مجموعة دراسة العراق،"المعهد األميرآي للسالم،  .١٣٠
/http://www.usip.org/isg . 
تم " نشرة حقائق مجموعة دراسة العراق،" المعهد األميرآي للسالم،  .١٣١

  html. http://www.usip.org/isg/fact_sheet، ٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول٢٠التحديث في 
قد يقترح البنتاغون تعزيزًا قصير األجل يؤدي إلى "ريكس، . توماس إي .١٣٢

؛ وبوب وودوارد، ٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني٢٠، واشنطن بوستصحيفة " الخروج من العراق،
، )٢٠٠٨تر، نيويورك، سايمون وشوس (٢٠٠٨-٢٠٠٦التاريخ السري للبيت األبيض : الحرب في الداخل

٢٤٧-٢٣١. 
تقرير " ولي هاميلتون، الرئيسان المشارآان، IIIبيكر، . جيمس إيه .١٣٣

 .٢٠، ٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول٦" مجموعة دراسة العراق،
تقرير " ولي هاميلتون، الرئيسان المشارآان، IIIبيكر، . جيمس إيه .١٣٤

 .٤٩، ٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول٦" مجموعة دراسة العراق،
تقرير " ولي هاميلتون، الرئيسان المشارآان، IIIبيكر، . يهجيمس إ .١٣٥

 .٥٩- ٥٧، ٢٣، ٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول٦" مجموعة دراسة العراق،
: خطة لتحقيق النجاح في العراق: اختيار النصر"آاغان، . فريدريك دبليو .١٣٦

؛ ودائرة البث العام، ٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٥تقرير فريق التخطيط في العراق، " ،Iتقرير المرحلة 
 . ٢٠٠٧فبراير، /  شباط٦، فرونتالين" مقابلة مع فيليب زيليكو،"

 
   االنتقال من خليلزاد إلى آروآر -خدمات أساسية

؛ ٢٠٠٧مارس /، آذارتقرير األداء اليومي لوحدات الكهرباءمكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  .١٣٧
، استجابة لطلب االستيراد  واإلنتاج والتصدير الشهرياق، ومكتب المساعدة في المرحلة اإلنتقالية في العر

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق في إعداد 
؛ مكتب ٢٠٠٧مارس، / آذار٢٥، قياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع، . ٢٠٠٨إبريل /نيسان

؛ إحصاء خسائر ٢٢، ٢٠٠٧مارس، / آذار١٣، التقرير األسبوعي للوضع العراق، إدارة إعادة إعمار
؛ مكتب ٢٠٠٨سبتمبر / تم التحديث في أيلول" أعداد القتلى األميرآيين في الشهر،"االئتالف في العراق، 

إبريل، / نيسان١١، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 ٢٤تم التحديث في " وفيات موثقة لمدنيين بسبب العنف،"؛ تعداد لجثث الضحايا العراقيين، ١٠٨، ٢٠٠٧

 ١٤، ٢٠٠٦، تخصيص أموال لوزارة الخارجية للسنة المالية ١٠٩- ١٠٢؛ قانون عام ٢٠٠٨أغسطس، / آب
، ٢٠٠٦ع للسنة المالية ، تخصيص أموال لوزارة الدفا١٠٩- ١٤٨؛ قانون عام ٢٠٠٥نوفمبر، /تشرين الثاني

، مخصصات إضافية للحاالت الطارئة للسنة ١٠٩- ٢٣٤؛ قانون عام ٢٠٠٥ديسمبر، / آانون األول٣٠
، قانون تخصيص أموال لوزارة الدفاع ١٠٩-٢٨٩؛ قانون عام ٢٠٠٦يونيو، /  حزيران١٥، ٢٠٠٦المالية 

مدونة في قانون " ٢٠٠٦ازنة مو"؛ وحكومة العراق، ٢٠٠٦سبتمبر، / أيلول٢٩، ٢٠٠٧للسنة المالية 
؛ والخزينة األميرآية، استجابة لطلب بيانات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول

 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٤، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيإعمار العراق إلعداد 
، ء اليومي لوحدات الكهرباءتقرير األدامكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  .١٣٨

 . ٢٠٠٧مارس /آذار
آريستوف، مدير الشؤون الخارجية والتجارة في مكتب المحاسبة . جوزيف إيه .١٣٩

الحكومية، إفادة أمام اللجان الفرعية للشرق األوسط وآسيا والمنظمات الدولية، ومنظمة حقوق اإلنسان، 
 .١٤- ١٣، ٢٠٠٧يوليو،/  تموز١٨والرقابة التابعة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية 
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التقرير الفصلي المقدَّم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلعداد  .١٤٠
 .٧٩، ٢٠٠٧يوليو، /  تموز١٨، للكونغرس األميرآي

  
  ٢٦الفصل 

 
صحيفة " أميرآا والعراقيون يستهدفون المتمردين في قتال استمر طوال يوم بكامله،"مارك سانتورا،  .١

  .٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني١٠،  تايمزنيويورك
 .٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني١٠" خطاب الرئيس لألمة،"بيان صحفي صادر عن البيت األبيض،  .٢
 آانون ١٠" طريق جديد للمضي قدمًا في العراق،: نشرة حقائق"بيان صحفي صادر عن البيت األبيض،  .٣

 آانون ١١"  على مراجعة االستراتيجية في العراق،إضاءات"؛ مجلس األمن القومي، ٢٠٠٧يناير، / الثاني
 .٢٠٠٧يناير، / الثاني

 ١٠" بيان صحفي صادر عن البيت األبيض، تقرير معلومات أساسية بقلم آبار المسؤولين في اإلدارة، .٤
 .٢٠٠٧يناير، / آانون الثاني

 ١٠" في الحكومة،بيان صحفي صادر عن البيت األبيض، تقرير معلومات أساسية بقلم آبار المسؤولين  .٥
 .٢٠٠٧يناير، / آانون الثاني

حالة توسُّع لبرنامج فريق إعادة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧- ٠١٤بيان التدقيق  .٦
 .ii-i، ٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٥" اإلعمار اإلقليمي في العراق،

لعراق إلى االعتماد على الذات وتحقيق تمويل انتقال ا: الطريق الجديد للمضي قدمًا"وزارة الخارجية،  .٧
؛ والوآالة ٢٠٠٧فبراير، /  شباط٥" ،٢٠٠٨ وطلباته عام ٢٠٠٧االستقرار في إضافات الرئيس لعام 

 آانون ١٧تم التحديث في " نشاطات التملك والمساعدات،: مساعدات للعراق"األميرآية للتنمية الدولية، 
 .٢٠٠٧ديسمبر، /األول

 ٢٣تم التحديث في " برنامج االستقرار المجتمعي،: مساعدات للعراق"لتنمية الدولية، الوآالة األميرآية ل .٨
 .٢٠٠٧نوفمبر، /تشرين الثاني

 وذهب ٢٠٠٧آما طلب الرئيس تمويًال لتوسيع برامج إعادة اإلعمار القائمة في السنة المالية التكميلية لعام  .٩
 إلى المجالس العراقية لتنمية إعادة اإلعمار اإلقليمي، ٢٠٠٨تمويل طلب الميزانية للسنة المالية العادية لعام 

وإلى برامج عمل الحكم المحلي والمجتمعي التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وإلى برنامج سيادة 
الطريق الجديد "وزارة الخارجية، . القانون، وإلى المبادرات المستمرة لتنمية القدرات وتحقيق االستدامة

تمويل انتقال العراق إلى االعتماد على الذات وتحقيق االستقرار في إضافات الرئيس لعام : مًاللمضي قد
 .٢٠٠٧فبراير، / شباط"  ،٢٠٠٨، ومطالبه لعام ٢٠٠٧

أنظر .  آانت الخطة تبدو شبيهة إلى حد بعيد بإستراتيجية مدعومة من ِقبل معهد إنتربرايز األميرآي .١٠
تقرير فريق " ،Iتقرير المرحلة : خطة لتحقيق النجاح في العراق: النصراختيار "آاغان، . فريدريك دبليو

 .٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٥التخطيط في العراق، معهد إنتربرايز األميرآي، 
مارتن، واللفتنانت جنرال .  مقابالت مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل جون آر .١١

في أوائل . آيلي. لونيل مايكل ميس، والدآتور آيرك جونسون، والدآتور تيرينس آيهبيتر شياريللي، والكو
آلما استمرينا نحن في القوات األميرآية بتحمل العبء : "، قال الجنرال آيسي بحسب التقارير٢٠٠٧عام 

اق الرئيسي لألمن في العراق لفترة أطول، فإن ذلك يطيل الوقت الذي ينبغي أن تتخذ فيه حكومة العر
واألمر اآلخر هو أنه بإمكانهم االستمرار في إلقاء . قرارات صعبة بشأن المصالحة والتعامل مع الميليشيات

سانجر، . اقتباس من ديفيد إي." اللوم علينا بشأن جميع مشاآل العراق، والتي هي في األساس مشاآلهم
" ،‘٠٦ت خطة العراق في الفوضى اجتاح: "بيرنز، يقول فريق بوش. غوردون، وجون إف. ومايكل آر

 .٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٢، نيويورك تايمزصحيفة 
 .٢٠٠٦يناير، /، آانون الثانيMCWP ٣- ٣٣٫٥، FM ٣- ٢٤، مكافحة المسلحين وزارة الجيش،  .١٢
، أنظر البيان الصحفي الصادر عن البيت ٢٠٠٥ للحصول على وصف لإلستراتيجية األميرآية في عام  .١٣

نوفمبر، / تشرين الثاني٣٠" ع الخطوط العريضة الستراتيجية النصر في العراق،الرئيس يض"األبيض، 
٢٠٠٥. 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اإلعمار في العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات  .١٤
نموذج إقامة "بيرنز، . ؛ وديكستر فيلكينز وجون إف٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 



 *٤٥٧*  

مايو، / أيار١، نيويورك تايمزصحيفة " يحاآي القرى العراقية في صحراء موهافي يهيء الجيش للقتال،
٢٠٠٦ . 

مسار : األآاديمية األميرآية لمكافحة المتمردين تمنح أفراد الجيش توجهًا عقليًا جديدًا"ريكس، .  توماس إي .١٥
 .٢٠٠٦، ٢١، واشنطن بوستصحيفة " في العراق يؤآد على البعد الثقافي ويتحدى التقليدي،

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مايكل ميس، المستشار االقتصادي  .١٦
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٣٠وفي شؤون إعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، 

 ٢١" ي العراق تحديث حالة،القوات المتعددة الجنسيات ف"آالدويل الرابع، .  الميجور جنرال وليام بي .١٧
مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع غيتس، "؛ الرسالة اإلخبارية لوزارة الدفاع، ٢٠٠٧فبراير، /شباط

تتبع : مؤشر العراق"؛ معهد بروآينغز، ٢٠٠٧يونيو، /  حزيران١٦" والسفير آروآر والجنرال بتريوس،
 .٦، ٢٠٠٨إبريل، / نيسان٢٤ "متغيرات إعادة اإلعمار واألمن في عراق ما بعد صدام،

فبراير، / شباط١٦" تقرير إخباري مع الميجور جنرال فيل من العراق،" الرسالة اإلخبارية لوزراة الدفاع،  .١٨
٢٠٠٧. 

 فرقة منطقة الخليج، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة -  سالح الهندسة في الجيش األميرآي .١٩
 . ٢٠٠٨مبر، نوف/ تشرين الثاني٥إعمار العراق، 

نيويورك صحيفة " أميرآا تنصب جدار بغداد للفصل بين الطوائف،"آالود، .  إدوارد وونغ وديفيد إس .٢٠
 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان٢١، تايمز

مارتن، آبير مستشاري .  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل جون آر .٢١
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٧آتاري، مجموعة مباردات القائد، الجنرال ديفيد بتريوس؛ وإلبر باجرا

مارتن، آبير مستشاري .   مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل جون آر .٢٢
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٧الجنرال ديفيد بتريوس؛ وإلبر باجراآتاري، مجموعة مباردات القائد، 

شيحات للرئاسة األميرآية للممثل األميرآي الدائم لدى األمم المتحدة إعالن عن التر" آوندوليزا رايس،  .٢٣
. ريان سي: ؛ ووزارة الخارجية، سيرة ذاتية٢٠٠٧يناير، /  آانون الثاني٨" والسفير األميرآي لدى العراق،

 ،٢٠٠٧مارس، / آذار٢٩" آروآر،
http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/81479.htm. 

يناير، /  آانون الثاني١٢" ين تيم آارني آمنسق لالنتقال االقتصادي في العراق،تعي" آوندوليزا رايس،  .٢٤
٢٠٠٧. 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيموثي آارني، المنسق السابق لالنتقال  .٢٥
 صحيفة "إننا ندخل بطريقتنا الخاصة،"؛ وتيموثي آارني، ٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 

 .٢٠٠٣يونيو، /  حزيران٢٢، واشنطن بوست
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مايكل ميس، مستشار الشؤون  .٢٦

؛ ومذآرة الكولونيل مايكل ٢٠٠٧أغسطس، / آب٣٠اإلقتصادية وإعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، 
عادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، للقيادة العامة، القوات متعددة ميس، مستشار الشؤون اإلقتصادية وإ

بال تاريخ؛ ومذآرة " آيف يجب أن نفكر بالنشاط اإلقتصادي الحالي في العراق،"الجنسيات في العراق، 
الكولونيل مايكل ميس، مستشار الشؤون اإلقتصادية وإعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، للقيادة العامة، 

 ٢٨" آيف يجب أن نفكر بالنفط والكهرباء في العراق،"القوات المتعددة الجنسيات في العراق، 
 ٢٠٠٧فبراير، /شباط

 فريق التقييم اإلستراتيجي المشترك الذي يرأسه بشكل مشترك ديفيد بيرس من وزارة الخارجية، وآريس  .٢٧
ماآماستر، الذين مهدوا الطريق . آر. شنوبلت من مكتب التخطيط اإلستراتيجي والتقييم، والكولونيل إتش

آان من بين األعضاء ستيف بيدل من المجلس األميرآي للشؤون الخارجية؛ وأندرو . استرداد تل عفر بنجاح
راثمل من بريطانيا العظمى، وتوبي دودج؛ واألسترالي ديفيد آيلكولين الُمعار من ِقبل وزارة الخارجية 

مارتن الذي آان سابقًا . ون من الجيش البريطاني؛ والكولونيل جون آراألميرآية؛ والكولونيل جيم ريتشاردس
مقابلة مكتب المفتش العام . في معهد الدراسات اإلستراتيجية في الكلية الحربية التابعة للجيش األميرآي

مارتن، آبير مستشاري الجنرال ديفيد بتريوس؛ وإلبر . الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل جون آر
 .  ٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٧باجراآتاري، مجموعة مبادرات القائد، 

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مايكل ميس ، المستشار االقتصادي  .٢٨
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٣٠وفي شؤون إعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، 



 *٤٥٨*  

عادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، مذآرة للقيادة العامة،  مايكل ميس ، مستشار الشؤون اإلقتصادية وإ .٢٩
بال " آيف يجب أن نفكر بالنشاط اإلقتصادي الحالي في العراق،"القوات متعددة الجنسيات في العراق، 

 .تاريخ
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير تيموثي آارني، المنسق السابق لالنتقال  .٣٠

 .٢٠٠٨إبريل / نيسان٥القتصادي في العراق، ا
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير تيموثي آارني، المنسق السابق لالنتقال  .٣١

 .٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 
المنسق السابق لالنتقال  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير تيموثي آارني،  .٣٢

 .٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 
، ٢٠٠٧مارس، / آذار٢٩" آروآر،. ريان سي:  وزارة الخارجية، سيرة ذاتية .٣٣

http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/81479.htm. 
ق السابق لالنتقال  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير تيموثي آارني، المنس .٣٤

 .٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير تيموثي آارني، المنسق السابق لالنتقال  .٣٥

 .٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 
 ٢٠٠٦ األميرآي المقدَّم في السنة المالية نشرة حقائق عن موارد واستخدام التمويل"، ٠٧- ٠٠٥ بيان تدقيق  .٣٦

 .، الملحق بي٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٧إلغاثة وإعادة إعمار العراق، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اإلعمار في العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات  .٣٧

 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 
لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع سيليست وارد، نائبة مساعد وزير الدفاع  مقابلة مكتب ا .٣٨

 .٢٠٠٨سبتمبر، /  أيلول٩إلمكانيات عمليات تحقيق اإلستقرار، 
مارس /تقرير المعهد األميرآي للسالم، آذار" فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المدمجة،" روبرت بيريتو،  .٣٩

٢٠٠٨. 
لعام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مايكل ميس ، المستشار االقتصادي  مقابلة مكتب المفتش ا .٤٠

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٣٠وفي شؤون إعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع المقدم دوغالس وينتون، فريق السرية األولى  .٤١

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٢ الثالثة، القتالي، آتيبة المشاة
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع سارجنت فريدمان، الشؤون المدنية في الرمادي  .٤٢

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٢وفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج، 
ري، المسؤول في الوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد آتيبي .٤٣

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، , للتنمية الدولية
 زيارات ميدانية لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى مواقع فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية،  .٤٤

٠٧-٢٠٠٦. 
اص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت آولونيل دوغالس وينتون، فريق  مقابلة مكتب المفتش العام الخ .٤٥

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٢السرية األولى القتالي، آتيبة المشاة الثالث، 
 ألقي الضوء على الحاجة إلى وجود تكامل أآثر شموًال للقطاعين المدني والعسكري من خالل المراجعة  .٤٦

، والتحليل الالحق الخاص بها الذي ٢٠٠٤يوليو / نتي وآيسي في تموزاإلستراتيجية التي قام بها نيغروبو
" تنظيم أدوات القوة لبناء األمة،"أنظر هنري دبليو ستراتمان، . ٢٠٠٤أغسطس /قام به الجنرال لوك في آب

تحليل الدائرة "هاولي، . ؛ ولينارد آر٣٤- ٣٣، )٢٠٠٦الربع الثاني  (٤١ التقرير الفصلي للقوات المشترآة
 .٢٠٠٤أغسطس / ، آب"للتأثيرات السياسية واالقتصادية) DCS(جنائية في وزارة الدفاع ال
فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ,  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مايك أنطوان .٤٧

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣المدمج في الرشيد، 
ار العراق مع ديفيد آتيبيري، المسؤول في الوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعم .٤٨

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، , للتنمية الدولية
فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ,  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مايك أنطوان .٤٩

 . ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣المدمج في الرشيد، 



 *٤٥٩*  

بيان تدقيق الوآالة " للمفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، E - ٢٦٧- ٠٨-٠٠١ -P بيان تدقيق  .٥٠
- ٦، ٢٠٠٨مارس، / آذار١٨" برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي في العراق،/ األميرآية للتنمية الدولية

١٠. 
ادة إعمار العراق مع ديفيد آتيبيري، المسؤول في الوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلع .٥١

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، , للتنمية الدولية
قائد الفريق، فريق ,  براون-  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيموثي زونيغا .٥٢

 . ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣ر اإلقليمي المدمج في الرشيد، إعادة اإلعما
بيان تدقيق الوآالة " للمفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، E - ٢٦٧- ٠٨-٠٠١ -P بيان تدقيق  .٥٣

- ٦، ٢٠٠٨مارس، / آذار١٨" برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي في العراق،/ األميرآية للتنمية الدولية
١٠. 

قائد الفريق، فريق ,  براون- ة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيموثي زونيغا مقابل .٥٤
 . ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣المدمج في الرشيد،  إعادة اإلعمار اإلقليمي

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد آتيبيري، المسؤول في الوآالة األميرآية  .٥٥
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، , مية الدوليةللتن

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد آتيبيري، المسؤول في الوآالة األميرآية  .٥٦
 .٢٠٠٧ر، سبتمب/ أيلول٣فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، , للتنمية الدولية

 جينجر آروز، نائبة المفتش العام إلعادة إعمار العراق، شهادة أمام لجنة خدمات القوات المسلحة لمجلس  .٥٧
للحصول على معلومات أساسية عن االحتجاج لمستشارين يتكلمون . ٢٠٠٧سبتمبر، /  أيلول٥النواب، 

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار بلغتين ولديهم ثقافتان على التحالف مع القبائل السنية، أنظر مقابلة
 ٣قائد الفريق، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، ,  براون- العراق مع تيموثي زونيغا

 . ٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول
فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ,  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع مايك أنطوان .٥٨

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣ي الرشيد، المدمج ف
قائد الفريق، فريق ,  براون-  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيموثي زونيغا .٥٩

 . ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، 
يري، المسؤول في الوآالة األميرآية  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد آتيب .٦٠

 - ؛ ومع تيموثي زونيغا٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣ في الرشيد، eفريق إعادة اإلعمار اإلقليمية , للتنمية الدولية
 . ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣قائد الفريق، فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج في الرشيد، , براون

 ميليتاري ريفيو" اإلنعاش االقتصادي في العراق يمضي قدمًا،: استعادة األمل"برينكلي، .  بول إيه .٦١
 .٩، )٢٠٠٨إبريل / نيسان- مارس/آذار(
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آريستوفر ميليغان، مدير الوآالة األميرآية  .٦٢

 العام الخاص إلعادة إعمار ؛ ومقابلة مكتب المفتش٢٠٠٦فبراير، /  شباط٩للتنمية الدولية في العراق، 
العراق مع توماس ويلوك، رئيس مجموعة سابق لمقاولي الموارد الدولية التابعة للوآالة األميرآية للتنمية 

للحصول على معلومات أساسية، أنظر التقرير اإلخباري لوزراة . ٢٠٠٦يناير، /  آانون الثاني٥الدولية، 
ع مع نائب وزير الدفاع غوردون إنغلند، وبول برينكلي، والوزير التقرير اإلخباري لوزارة الدفا"الدفاع، 

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤" فوزي حريري في البنتاغون، آرلينغتون في والية فيرجينيا،
 استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق لطلب بيانات من ِقبل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  .٦٣

 .٢٠٠٧مبر، سبت/ أيلول١٩العراق، 
البرنامج العراقي األول للقوات متعددة "  بيان صحفي صادر عن القوات متعددة الجنسيات في العراق،  .٦٤

 .٢٠٠٧يوليو، /  تموز١٦" الجنسيات في العراق يتجاوز المليار دوالر  لسنة واحدة،
ل سميث، األدميرا: تحديث للعمليات"بيان صحفي صادر عن القوات متعددة الجنسيات في العراق،  .٦٥

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٢٤" واألدميرال دوسولت،
 تشمل المحاوالت المبكرة الموجهة لتعاقد مباشر مع الشرآات العراقية برنامج إعادة إعمار العراق  .٦٦

 ٢٠٠٤، ومبادرة البناء السريع ومبادرة التعاقد المباشر في أواخر عام ٢٠٠٤المتسارع في أوائل عام 
جون دالي، فريق منطقة الخليج، وفيلق المهندسين في .  على نطاق ضيقPW-٩٠وبرنامج مياه الشرب 



 *٤٦٠*  

أآتوبر، / تشرين األول٢٢الجيش األميرآي، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
٢٠٠٨. 

 - يوليو/ تموز (ميليتاري ريفيو" اإلنعاش اإلقتصادي في العراق،: مدعاة لألمل"برينكلي، .  بول إيه .٦٧
فريق عمل لدعم تحسين األعمال التجارية وتحقيق "؛ وبول إيه برينكلي، ١١- ٢، )٢٠٠٧أغسطس /آب

 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني١٨مستند مناقشة من وزارة الدفاع، " االستقرار في العراق،
 ٢٨،  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع غوردون إنغالند، نائب وزير الدفاع .٦٨

 .٢٠٠٨مارس، /آذار
 - يوليو/ تموز (ميليتاري ريفيو" اإلنعاش اإلقتصادي في العراق،: مدعاة لألمل"برينكلي، .  بول إيه .٦٩

اإلنعاش االقتصادي في العراق يمضي : استعادة األمل"؛ بول إيه برينكلي، ١١- ٢، )٢٠٠٧أغسطس /آب
فريق عمل لدعم "؛ ووزارة الدفاع، ١٧- ٨، )٢٠٠٨إبريل / نيسان- مارس/آذار (ميليتاري ريفيو" قدمًا،

 ١٨مستند مناقشة من وزارة الدفاع، " تحسين األعمال التجارية وعمليات تحقيق االستقرار في العراق،
 .  /http://www.defenselink.mil/tfbso. ٢٠٠٦نوفمبر، /تشرين الثاني

رني، المنسق السابق لالنتقال  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيموثي آا .٧٠
الدفاع يتجنب الدولة في إنعاش "؛ وراجيف تشاندراسيكاران، ٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 

 .٢٠٠٧مايو، / أيار١٤، واشنطن بوستصحيفة " الصناعات العراقية،
 ٢٨ وزير الدفاع،  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع غوردون إنغالند، نائب .٧١

 .٢٠٠٨مارس، /آذار
، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٧٢

 .٩٥، ٢٠٠٧أآتوبر/األول
" فريق عمل لدعم تحسين األعمال التجارية وعمليات تحقيق االستقرار في العراق،"برينكلي، .  بول إيه .٧٣

 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني١٨ من وزارة الدفاع، مستند مناقشة
، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٧٤

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٨- ٠٢٤؛ وبيان تدقيق ٩٥، ٢٠٠٧أآتوبر/األول
يوليو، /  تموز٢٩" زارة الدفاع لتعزيز اإلنعاش االقتصادي في العراق،معلومات حول برنامج خاص لو"

٢٠٠٨. 
عرض بواسطة " مجلس مراجعة البرنامج،" فرقة منطقة الخليج، -  سالح الهندسة في الجيش األميرآي .٧٥

 .٢٠٠٨مارس، / آذار١٠برنامج بوربوينت، 
ليتش، نائب مدير فرقة منطقة الخليج؛  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد  .٧٦

 .٢٠٠٨مارس، / آذار١٨ودينيس بلوتشميير، آبير المستشارين في فرقة منطقة الخليج، 
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ديفيد ليتش، نائب مدير فرقة منطقة الخليج؛  .٧٧

؛ وسالح الهندسة في ٢٠٠٨مارس، / آذار١٨لخليج، ودينيس بلوتشميير، آبير المستشارين في فرقة منطقة ا
 ٥ فرقة منطقة الخليج، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، -الجيش األميرآي
 .٢٠٠٨نوفمبر، /تشرين الثاني

دى  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير ريان آروآر، السفير األميرآي ل .٧٨
 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٢٤العراق، 

بناء منظمة مؤقتة لتسهيل مهمة الحكومة األميرآية للمساعدة في المرحلة "، ١٣٤٣١ األمر التنفيذي  .٧٩
 .٢٠٠٧مايو، / أيار٩" اإلنتقالية في العراق،

 في العراق مستند مكتب المساعدة في المرحلة االنتقالية" مكتب المساعدة في المرحلة االنتقالية في العراق،  .٨٠
 .٢٠٠٨يناير، /  آانون الثاني٢٥" للتزويد بالرجال،

 مراسالت بين مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ومكتب المساعدة في المرحلة االنتقالية  .٨١
 .٢٠٠٨مارس /للعراق والقطاعين السياسي واإلقتصادي ومكتب نائب رئيس البعثة، آذار

 .٢٤، ٢٠٠٧مايو، / أيار٢٣" تقرير التنظيم والتوظيف،: رة األميرآية في بغدادالسفا"آينيدي، .  باتريك إي .٨٢
. ١٨، ٢٠٠٧مايو، / أيار٢٣" تقرير التنظيم والتوظيف،: السفارة األميرآية في بغداد"آينيدي، .  باتريك إي .٨٣

أنظر مقابلة للحصول على مزيد من التفاصيل عن التوزيع غير الكافي لتقرير فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي، 
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع أليسون مونز وآاثي ويستلي، مسؤولتي الشؤون 

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٣السياسية، 
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نشرة حقائق حول أدوار " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧- ٠٠٨ بيان تدقيق  .٨٤
طة إعادة إعمار ممولة من ِقبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار ومسؤوليات منظمات حكومية أميرآية تدير أنش

 .٢، ٢٠٠٧أيار، / تموز٢٦" العراق،
 مايكل ميس ، مستشار الشؤون اإلقتصادية وإعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، مذآرة للقيادة العامة،  .٨٥

بال " حالي في العراق،آيف يجب أن نفكر بالنشاط اإلقتصادي ال"القوات المتعددة الجنسيات في العراق، 
 .تاريخ

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مايكل ميس ، المستشار االقتصادي  .٨٦
 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٣٠وفي شؤون إعادة اإلعمار للجنرال ديفيد بتريوس، 

، آبير المستشارين لدى لجنة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع آريستوفر آينغ .٨٧
 .٢٠٠٦يونيو، /  حزيران١٩النزاهة العامة، 

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول-أغسطس/ زيارة موقع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، آب .٨٨
 ١٥ مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيمس آوندر، نائب المدير بالوآالة،  .٨٩

 .٢٠٠٨ير، فبرا/شباط
 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اإلعمار في العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات  .٩٠

 . ٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 
 لوحظت مشاآل في سلسلة إعداد التقارير حول مشاريع إعادة اإلعمار في بيان تدقيق حسابات حديث  .٩١

 لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة ٠٩- ٠٠٧بيان تدقيق . م الخاص إلعادة إعمار العراقلمكتب المفتش العا
 ٢٨" التحسينات الالزمة في حالة نقل تقارير عن مشاريع إعادة اإلعمار إلى رئيس البعثة،"إعمار العراق، 
 .ii-i، ٢٠٠٨أآتوبر، /تشرين األول

راق مع السفير تيموثي آارني، المنسق السابق لالنتقال  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع .٩٢
 .٢٠٠٨إبريل / نيسان٥االقتصادي في العراق، 

مساعدات " للحصول على وصف موجز عن أنشطة البرنامج، أنظر الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٩٣
 .٢٠٠٧نوفمبر، / تشرين الثاني٢٣تم التحديث في " برنامج االستقرار المجتمعي،: للعراق

بيان تدقيق الوآالة " للمفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، E- ٢٦٧- ٠٨- ٠٠١-P بيان تدقيق  .٩٤
 .١، ٢٠٠٨مارس، / آذار١٨" برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي في العراق،/ األميرآية للتنمية الدولية

 ساندفور، المستشار القانوني اإلقليمي لدى  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جول .٩٥
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ومع هيئة موظفين من برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي التابع للوآالة 

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٧األميرآية للتنمية الدولية، 
، آانون دَّم للكونغرس األميرآيالتقرير الفصلي المق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٩٦

 للمفتش العام لدى الوآالة األميرآية E- ٢٦٧- ٠٨- ٠٠١-P؛ وبيان تدقيق ٥٤- ٥٢، ٢٠٠٨يناير / الثاني
برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي في / بيان تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"للتنمية الدولية، 

 .١٣، ٢٠٠٨مارس، / آذار١٨" العراق،
بيان تدقيق الوآالة " للمفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، E- ٢٦٧- ٠٨- ٠٠١-P تدقيق  بيان .٩٧

 .١٣، ٢٠٠٨مارس، / آذار١٨" برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي في العراق،/ األميرآية للتنمية الدولية
، المستشار القانوني اإلقليمي  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جويل ساندفور .٩٨

لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ومع هيئة موظفين من برنامج تحقيق االستقرار المجتمعي التابع 
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٧للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 

آبير مستشاري السياسة  مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع فيجاي ساماراويرا،  .٩٩
 .٢٠٠٧أغسطس، /  آب١٦للحكومة اإلقليمية، مؤسسة مثلث األبحاث الدولية، 

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول-أغسطس/زيارة موقع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، آب .١٠٠
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول-أغسطس/زيارة موقع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، آب .١٠١
، ٢٠٠٧مايو، / أيار٢٣" تقرير التنظيم والتوظيف،: السفارة األميرآية في بغداد"آينيدي، . باتريك إي .١٠٢

٢٦. 
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول-أغسطس/زيارة موقع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، آب .١٠٣
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، آانون م للكونغرس األميرآيالتقرير الفصلي المقدَّمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٠٤
، فرف إعادة اإلعمار اإلقليمية في ٠٩- R٨٦؛ وتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٥٠، ٢٠٠٨يناير / الثاني

 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول١" العراق وأفغانستان،
لبريد أندرسون، منسق سيادة القانون في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، رسالة با. ستيفن دي .١٠٥

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
مبادئ توجيهية إلدراة صندوق االستجابة السريعة لفريق إعادة "مذآرة السفارة األميرآية في بغداد،  .١٠٦

؛ ومذآرة ٢٠٠٧، أغسطس/ آب١٢، ١المجلد " فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي المدمج، /اإلعمار اإلقليمي
عملية تقديم : ١السفارة األميرآية في بغداد، إجراءات العمليات الموحدة لصندوق االستجابة السريعة رقم 

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٣، ١المجلد " المنح والموافقة عليها،
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول-أغسطس/زيارة موقع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، آب .١٠٧
أندرسون، منسق سيادة القانون في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، رسالة بالبريد . تيفن ديس .١٠٨

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
رجية، قائمة آانت اإلجراءات األصلية هي التحقق من األسماء بما يقابلها في مكتب مراقبة األصول الخا .١٠٩

أندرسون، منسق سيادة القانون في فريق إعادة . ستيفن دي". مواطنون معينون وأشخاص محجوزون"
اإلعمار اإلقليمي في بغداد، رسالة بالبريد اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤العراق، 
ن في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، رسالة بالبريد أندرسون، منسق سيادة القانو. ستيفن دي .١١٠

؛ ونموذج ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
طلب توثيق أمني للسفارة األميرآية في "رسمي من مكتب األمن اإلقليمي، السفارة األميرآية في بغداد، 

من أجل البدء بالتدقيق، استكمل المعلومات التالية، وأرفق المستندات : تعليمات"أنظر . خبال تاري" بغداد،
إن التقصير في توفير هذه المعلومات أو أي مستندات . المطلوبة، وحدد موعدًا إلعطاء بصمات األصابع
 ." داعمة سيسفر عن تعليق العمل في قضيتك وردها

ن في فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بغداد، رسالة بالبريد أندرسون، منسق سيادة القانو. ستيفن دي .١١١
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤اإللكتروني إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع ستيف آونولي، منسق قوات االستجابة  .١١٢
 .٢٠٠٨ آذار، ٣، )DAI(السريعة لـ 

، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١١٣
 .٨٤، ٢٠٠٨أآتوبر / األول

مكتب .  ال تزال غير ملتَزم بها١ بالمائة من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٩ما يقّدر بحوالي  .١١٤
/ ، آانون الثانيالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي، المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 .٥٥، ٢٠٠٨يناير 
 ٥٠١ مليون دوالر إلى ٩٣٢، من ٢٠٠٧تراوحت النفقات لكل مقاول من هؤالء المقاولين حتى نهاية عام  .١١٥

دَّم التقرير الفصلي المقمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، . مليون دوالر، على التوالي
 .٥٨- ٥٧، ٢٠٠٨يناير / ، آانون الثانيللكونغرس األميرآي

، آانون التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١١٦
 .١١٢، ٢٢- ٢٠، ٢٠٠٨يناير / الثاني

، آانون نغرس األميرآيالتقرير الفصلي المقدَّم للكومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١١٧
 .٥٢- ٤٩، ٢٠٠٨يناير / الثاني

، الخسائر التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١١٨
إبريل /يناير ونيسان/ ، وآانون الثاني٢٠٠٦أآتوبر /يوليو، وتشرين األول/ إبريل، وتموز/البشرية، نيسان

 مليون دوالر أميرآي من األموال تم التراجع عن االلتزام بها عن برنامج ٣٠عه إن ما مجمو. ٢٠٠٧
البنية التحتية األمنية من ِقبل وزارة الخارجية، وذلك لتسديد تكاليف مساعدة الالجئين، مما خفَّض 

سالح الهندسة في الجيش .  مليون دوالر٢١٧ مليون دوالر األصلي إلى ٢٤٧التخصيص من مبلغ 
 تشرين ٥ فرقة منطقة الخليج، تعليقات إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، - األميرآي

 . ٢٠٠٨نوفمبر، /الثاني
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تمثل عمليات إنهاء برنامج " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٩- ٠٠٤بيان التدقيق  .١١٩
 .٥، i،٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٧" إعادة إعمار العراق مجموعة من اإلجراءات،

خطة استراتيجية متكاملة ضرورية : إعادة إعمار العراق"، ٠٧-٦٧٧تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٢٠
؛ ومكتب المفتش العام ٢٠٠٧مايو /للمساعدة في إعادة بناء قطاعي الكهرباء والنفط في العراق، أيار

- ٣٤، ٢٠٠٧يوليو / ، تموزس األميرآيالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرالخاص إلعادة إعمار العراق، 
٣٥. 

/ ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٢١
 .٢٠٠٧يوليو / ، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة ؛ ووزارة الخارجية، ٢٠٠٧يوليو 

/ ، تموزلفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالتقرير امكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٢٢
 .٢٠٠٧يوليو / ، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة ؛ ووزارة الخارجية، ٢٠٠٧يوليو 

/ ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٢٣
 .٢٠٠٧يوليو / ، تموز من التقرير٢٢٠٧الفقرة ؛ ووزارة الخارجية، ٢٠٠٧يوليو 

محطة معالجة مياه "، ٠٧- ١١٦معاينة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  قانون عام  .١٢٤
 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٢٨" الناصرية، الناصرية في العراق،

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع السفير ريان آروآر، السفير األميرآي لدى  .١٢٥
 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٢٤عراق، ال
، آانون التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٢٦

 .٣٠- ٢٩، ٢٠٠٨يناير / الثاني
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مارك مارتنز، محام عسكري سابق  .١٢٧

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٤قوة متعددة الجنسيات في العراق، لهيئة أرآان ال
للحصول على وصف شامل إلقامة مبنى سيادة القانون في بغداد وأدائه األولي، أنظر مكتب المحامي  .١٢٨

تقرير إلى اللجنة الوزارية لسيادة القانون، "العسكري لهيئة أرآان القوة المتعددة الجنسيات في العراق، 
/ آانون الثاني" ،٢٠٠٧يناير / يونيو إلى آانون الثاني/ حزيران: القانون في الرصافةوحجز لمبنى سيادة 

 .٢٠٠٨يناير 
مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الكولونيل مارك مارتنز، محام عسكري سابق  .١٢٩

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز٢٤لهيئة أرآان القوة متعددة الجنسيات في العراق، 
 لتقديم خدمة حماية المرافق ٥،٠٠٠وزارة الخارجية إلى أنه تم التعاقد مع هؤالء الحراس الـ تشير  .١٣٠

العراقية، وألن آفاءتهم مشكوك فيها، فإن هناك محاولة جارية لتشكيل إما دائرة حماية قضائية تعمل تحت 
زارة الخارجية، تعليقات و. إدارة السلطة القضائية العراقية، أو التزويد بحراس من ِقبل وزارة الداخلية

 .٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٢٨إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
/ ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٣١

 .٨٨- ٨٦، ٢٠٠٨يوليو 
لى رئيس الوزراء نوري المالكي، مراسالت رسمية، رئيس الوزراء غوردون براون، مراسالت رسمية إ .١٣٢

 .٢٠٠٧يوليو، /  تموز٢٩
" وزير المالية،:  مليار دوالر أميرآي إلعادة اإلعمار١٥٠- ١٠٠يحتاج العراق إلى "سليمان الخالدي،  .١٣٣

 .٢٠٠٧أغسطس، / آب٢٠، رويترز
، نيويورك تايمزصحيفة " ق،مقتل الشيخ السني الذي آان يؤيد وجود أميرآا في العرا"روبين، . أليسا جيه .١٣٤

 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٤
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٢١، قياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  .١٣٥
 .٢٠٠٧يونيو، /  حزيران٢١، قياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  .١٣٦
التعافي من دمار اإلعصار ، جاهزية الجيش األميرآي، رعاية المحاربين القدامى، و١١٠-٢٨قانون عام  .١٣٧

 .٢٠٠٧مايو، / أيار٢٥، ٢٠٠٧آاترينا، وقانون مخصصات المحاسبة في العراق للسنة المالية 
 .٢٠٠٧يوليو، /  تموز١٢" تقرير تقييم المعيار األولي،"مجلس األمن القومي،  .١٣٨
لم تف : بنائهتحقيق األمن واالستقرار في العراق وإعادة "، ٠٧-١١٩٥تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .١٣٩

. ؛ ديفيد إم٢٠٠٧سبتمبر /أيلول" الحكومة العراقية بمعظم المعايير التشريعية واألمنية واإلقتصادية،
 ٤ووآر، مراقب حسابات عام، شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، 
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 ١٤" معايير،؛ وبيان صحفي صادر عن البيت األبيض، تقرير تقييم ال٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول
 .٢٠٠٧سبتمبر، /أيلول

الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات متعددة  الجنسيات في العراق، شهادة أمام لجنة مجلس النواب للشؤون  .١٤٠
آروآر، السفير . ؛ والسفير ريان سي٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٠الخارجية ولجنة الخدمات المسلحة، 

جنة مجلس النواب للشؤون الخارجية ولجنة الخدمات األميرآي لدى جمهورية العراق، شهادة أمام ل
 .٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٠المسلحة، 

، ٢٠٠٨يونيو، /  حزيران٨تم التحديث في " نبذة عن الميثاق،"ميثاق دولي مع العراق،  .١٤١
http://www.iraqcompact.org/en/about.asp. 

-١٩٩٦مؤشرات الحكم : IVشؤون الحكم "، وماسيمو ماستروتزي، Aart Kraayدانيال آوفمان، و .١٤٢
؛ ومكتب المفتش ٢٠٠٧يوليو / ، تموز٤٢٨٠ورقة عمل البنك الدولي ألبحاث السياسات رقم " ،٢٠٠٦

، ٢٠٠٨إبريل /، نيسانالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
٣٤. 

صندوق النقد الدولي "، ٢٠٠٨ديسمبر،/ األول آانون١٨، )بي بي سي(أخبار هيئة اإلذاعة البريطانية  .١٤٣
 ."‘على الطريق الصحيح’اقتصاد العراق : يقول

 .٢٠٠٨يونيو، / ، حزيرانقياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  .١٤٤
/  تموز١٦، نيوز آند أوبزيرفر" عراق أهدأ يشكِّل دعمًا آبيرًا لعمل مؤسسة مثلث األبحاث،"جيه برايس،  .١٤٥

 .٢٠٠٨يوليو، 
 ٩بام، الملحق السابق للخزينة، . مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيريميا إس .١٤٦

 .٢٠٠٨سبتمبر، / أيلول
آروآر، السفير األميرآي لدى جمهورية العراق، شهادة أمام لجنة مجلس النواب . السفير ريان سي .١٤٧

 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٨للخدمات المسلحة، 
، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مكتب المفتش .١٤٨

 .٢٤، ٢٠٠٨إبريل /نيسان
، آانون التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٤٩

 .٣، ٢٠٠٨يناير / الثاني
، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيراق، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع .١٥٠

 .٦، ٢٠٠٨أآتوبر /األول
، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٥١

 .٣٢، ٢٠٠٨إبريل /نيسان
ي، المدير السابق لمكتب آيل. محادثات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع تيرينس آيه .١٥٢

  .٢٠٠٨سبتمبر، /التخطيط اإلستراتيجي المشترك والتقويم، أيلول
 * 

قدمت وآاالت األنباء، واأللوية وبعض برامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، آل على حدة وفي أوقات  .١٥٣
ي نيوز، ويو إس إيه أنظر، على سبيل المثال، إيه بي س. مختلفة بيانات عن مجموعة متنوعة من التدابير

مارس، / آذار٥ - فبراير/ شباط٢٥ُأجري في : استطالع للرأي"تودي، وبي بي سي وإيه آر دي، 
، ٢٠٠٧مارس، / آذار١٩" ،٢٠٠٧

http://www.usatoday.com/news/graphics/iraqpoll_pdf/iraq_poll.pd ; والرأي العام
 آانون ٣١ه برنامج حول مواقف السياسة الدولية، أجرا" ما الذي تريده الجمهورية العراقية،":العالمي، 
، ٢٠٠٦يناير، / الثاني

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/jan06/Iraq_Jan06_rpt.pdf . يشمل
 .توصيل الوقود البنزين والديزل وغاز البترول الُمسال، والكيروسين

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ للعامين ، تقاريرقياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  .١٥٤
الجيش، سيوقف بوش : ٢٠٠٠حملة عام "نقل مايكل غوردون عن وزيرة الخارجية األميرآية قولها،  .١٥٥

أآتوبر، / تشرين األول٢١، نيويورك تايمزصحيفة "الجهود األميرآية لحفظ السالم في حرب البلقان،
٢٠٠٠ . 
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وول ستريت "  نقاشًا حول التكتيكات،خطة إعادة إعمار جديدة في العراق ثتير"دريزن، . يوشي جيه .١٥٦
 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان١٩، جورنال

مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع قائد الفريق العراقي الُمستخَدم من ِقبل برنامج  .١٥٧
 .٢٠٠٧أغسطس /الوآالة الدولية للتنمية الدولية، آب

  
 لموجة بعد تصاعد ا–لمحة عامة عن الخدمات األساسية 

، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٥٨
، قياس األمن واالستقرار في العراق؛ وزارة الدفاع، ٦٤، ٦٠- ٥٨، ٢٠-١٤, ١١، ٢٠٠٨يوليو / تموز

" في حقيبة وزارية،حالة المشاريع "؛ عمليات البنك الدولي في العراق، ٦٨، ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول
؛ ٢٠٠٨سبتمبر / ؛ إحصاء خسائر االئتالف في العراق، تم التحديث في أيلول٢٠٠٨فبراير، / شباط٢٩

؛ وتعداد لجثث الضحايا ٢٠٠٨سبتمبر / تم التحديث في أيلول" أعداد القتلى األميرآيين في الشهر،"
؛ القانون الدولي ٢٠٠٨أغسطس، /  آب٢٤تم تحديثها في " وفيات لمدنيين بسبب العنف موثقة،"العراقيين، 

، جاهزية الجيش األميرآي، ورعاية المحاربين القدامى، والتعافي من دمار اإلعصار آاترينا، ١١٠- ٢٨
-٩٢؛ القانون الدولي ٢٠٠٧مايو، / أيار٢٥، ٢٠٠٧وقانون مخصصات المساءلة في العراق للسنة المالية 

، قرارات ١١٠- ١٤٩، القانون الدولي ١١٠- ١٣٧ولي ، القانون الد١١٠- ١١٦، القانون الدولي ١١٠
- ١٦١؛ قانون عام ٢٠٠٧ديسمبر، / آانون األول٢١، ٢٠٠٧االستمرار في تقديم المساعدات األجنبية لعام 

؛ وقانون ٢٠٠٧ديسمبر، / آانون األول٢٦، ٢٠٠٨، قانون المخصصات المالية الموحد للسنة المالية ١١٠
 .٢٠٠٨ حزيران، ٣٠، ٢٠٠٨إلضافية للسنة المالية ، قانون المخصصات ا١١٠- ٢٥٢عام 

/ ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٥٩
 - ٢٠٠٧مايو /أيار" مراجعة سنوية،: بداية جديدة"؛ والميثاق الدولي مع العراق، ٦٤، ٢٠٠٨يوليو 
 .٥٠، ٢٠٠٨إبريل /نيسان

/ ، تموزالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مكتب ال .١٦٠
 .٦٢- ٦٠، ٢٠٠٨يوليو 

  
  ٢٧الفصل 

  
 ١٥مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جيمس آوندر، نائب المدير بالوآالة،  .١

  .٢٠٠٨فبراير، /شباط
آولن باول، وزير الخارجية ) المتقاعد(ص إلعادة إعمار العراق مع الجنرال مقابلة مكتب المفتش العام الخا .٢

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط٤السابق، 
دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع السابق، رسالة إلى ستيوارت بوين، المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق،  .٣

 .٢٠٠٨إبريل، / نيسان٤
آية، شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، آوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األمير .٤

 .٢٠٠٨فبراير، / شباط١٣
 .٢٠٠٨ديسمبر، / آانون األول٢١مقابلة إن بي سي مع آوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األميرآية،  .٥
كاردو سانشيز، ري) المتقاعد(مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع اللفتنانت جنرال  .٦

 .٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٢٦، ٧ -القائد السابق لفريق العمل المشترك لقوات االئتالف
" تحتاج الوآاالت إلى تحسين إعداد تقارير البيانات المالية لمقاولي األمن الخاص،"، ٠٩- ٠٠٥بيان التدقيق  .٧

 .٣،٦، i،٢٠٠٨أآتوبر، / تشرين األول٣٠
-١٣٩معاينات وتدقيق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق، أنظر للحصول على تحليل تراآمي ل .٨

٠٨ PA ،"؛ بيان تدقيق ٢٠٠٨يوليو، / تموز٢٤" ،٢٠٠٨إبريل /موجز لتقييم المشروع طوال شهر نيسان
قضايا إدارية رئيسية متكررة الحدوث محددة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق، ٠٨-٠٢٠
 .٢٠٠٨يوليو، / ، تموز٢٧" ات تدقيق جهود إعادة إعمار العراق،في بيان

نشرة حقائق حول أدوار " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٧- ٠٠٨بيان تدقيق  .٩
ومسؤوليات منظمات حكومية أميرآية تدير أنشطة إعادة إعمار ممولة من ِقبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

 .٢، ٢٠٠٧يار، أ/ تموز٢٦" العراق،
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مطلوب إصالح "غانسلر، الرئيس، .  للحصول على تحليل مفصل عن تاريخ عقود الجيش، أنظر جاك إس .١٠
لجنة الجيش للتملك وإدارة البرامج في عمليات خاصة بالحمالت، " تعاقد خاص بحمالت الجيش،: عاجل
 .١٧،٢٩، ٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣١

آتوود، . بريان جيه. ٢٠٠٨ في عام ٢،٢٠٠ إلى ١٩٨٠ في عام ٤،٠٥٨ انخفض عدد موظفي الحكومة من  .١١
فورين " جعل المعونات الخارجية أداة أآثر فعالية،: تنمية موقوفة"بيتر مكفرسون، وآندرو ناتسيوس، . وإم

 ).٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني–أآتوبر /تشرين األول (٦ أفيرز
 تشرين ٢٦" ندن، جامعة والية آنساس،مالحظات في محاضرة ل" وزير الدفاع روبرتس غيتس،  .١٢

 .٢٠٠٧نوفمبر، /الثاني
  

  خاتمة
 تشرين ٩، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١

  .٢٠٠٨أآتوبر، /األول
ة رأس المال دروس في إدار: إعادة إعمار العراق"مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢

/ تموز" دروس في التعاقد والمشتريات،: إعادة إعمار العراق"؛ ٢٠٠٦يناير، / آانون الثاني" البشري،
دروس في إدارة : إعادة إعمار العراق"؛ ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٢٠٠٦يوليو 

 .٢٠٠٧مارس، /آذار" البرامج والمشاريع،
اإلدارة المدنية : XVIالعنوان " ،٢٠٠٩هنتر للتخويل بالدفاع القومي للعام ، قانون دنكان ٣٠٠١. إس .٣

 .إلعادة اإلعمار وتحقيق االستقرار
 .١٦٠٥فقرة " ،٢٠٠٩، قانون دنكان هنتر للتخويل بالدفاع القومي للعام ٣٠٠١. إس .٤
 .١٦٠٥فقرة " ،٢٠٠٩، قانون دنكان هنتر للتخويل بالدفاع القومي للعام ٣٠٠١. إس .٥
إدارة الجهود ما بين الوآاالت فيما يخص إعادة اإلعمار وتحقيق "، ٤٤يه الرئاسي لألمن القومي التوج .٦

وللحصول على لمحة عامة عن إجراءات وزارة الخارجية . ٢٠٠٥ديسمبر، / آانون األول٧" االستقرار،
يصدر "الرئاسة، ، أنظر وزارة الخارجية، مكتب المتحدث باسم ٤٤استجابة للتوجيه الرئاسي لألمن القومي 

 ١٤" الرئيس توجيهات لتحسين قدرة الواليات المتحدة إلدارة جهود إعادة اإلعمار وتحقيق االستقرار،
 . ٢٠٠٥ديسمبر، /آانون األول

في . ٧٧٢- ٧٧١" ،٢٠٠٩ملحق لميزانية الحكومة األميرآية للسنة المالية "مكتب اإلدارة والميزانية،  .٧
 مليون دوالر لمبادرة تحقيق االستقرار للمدنيين ٦٤٩لحكومة حوالي ، طلبت ا٢٠٠٨فبراير من عام /شباط

 وآالة حكومة مدنية في الواليات المتحدة، ووزارة الدفاع من أجل ١٥قدرة منسَّقة عبر "لتطوير 
وزارة ." ألزمات آخذة في الظهور فيما يتعلق بإعادة البناء وتحقيق االستقرار‘ آل الحكومة’استجابة 

خصص الكونغرس الحقًا . ٥٣٣-٥٣١، ٢٠٠٩ير للميزانية الخاصة بالكونغرس للسنة المالية تبرالخارجية، 
سيرافينو، تقرير خدمة األبحاث الخاصة . نينا م.  مليون دوالر لمبادرة تحقيق االستقرار للمدنيين٧٥نحو 

أساسية معلومات : انتقاالت في حفظ السالم وتحقيق االستقرار والصراعات"، ٣٢٨٦٢RLبالكونغرس، 
فيالق االحتياط وغيرها من القدرات لتحقيق االستقرار / وإجراء خاص بالكونغرس حول االستجابة المدنية

 .٢، ٢٠٠٨سبتمبر، / أيلول١٨تم التحديث في " للمدنيين وإعادة اإلعمار،
- ٣٩للحصول على مراجعة لجهود الحكومة في اإلصالح حتى اآلن، أنظر تقرير مكتب المحاسبة الحكومية  .٨

إجراءات تحقيق االستقرار وإعادة البناء ضرورية لتطوير إطار عمل للتخطيط والتنسيق وإلنشاء "، ٠٨
 .٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني" فيالق احتياط مدنية،

" الحاجة الملحة إلصالح األمن القومي،: ضمان األمن في عالم متقلب"مشروع إصالح األمن القومي،  .٩
تلة شديدة "؛ وديريك آوليت، ومارك إيرفن، وبرادلي الرسون، ٦١- ٦٠، ٢٠٠٨يوليو / نتائج أولية، تموز

مرآز الدراسات االستراتيجية والدولية، " جهود الكونغرس وأميرآا لدعم الدول الضعيفة،: االنحدار
 .٢٩- ٢٧، ٢٠٠٨مارس /آذار

 وإعادة دعم عسكري لعمليات تحقيق االستقرار واألمن واإلنتقال، ٣٠٠٠٫٠٥ توجيه وزارة الدفاع  .١٠
 .٢، ٢٠٠٥نوفمبر، / تشرين الثاني٢٨ "اإلعمار،

دعم سالح الهندسة في الجيش األميرآي "إيه، ٢٧٠٩٧٤ألكسندر، تقرير آلية الجيش الحربية .  مايكل إيه .١١
 .٥، ٢٠٠٨مارس، / آذار١٥" لقيادات المقاتلين،

٣- ٠٧ .١٢ FM ،"،٢٠٠٨أآتوبر /وزارة الجيش، تشرين األول"عمليات تحقيق االستقرار. 
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لجنة الجيش للتملك " تعاقد خاص بحمالت الجيش،: مطلوب إصالح عاجل"غانسلر، الرئيس، .  جاك إس .١٣
؛ وروبرت غيتس ، ٤- ٢، ٢٠٠٧أآتوبر، / تشرين األول٣١وإدارة البرامج في عمليات خاصة بالحمالت، 

يق االستقرار دعم عسكري لعمليات تحق ٣٠٠٠٫٠٥تقرير إلى الكونغرس حول تطبيق توجيه وزارة الدفاع "
 .٢٠٠٧إبريل، / نيسان١"واألمن واإلنتقال وإعادة اإلعمار،

 مقابلة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اإلعمار في العراق مع الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القوات  .١٤
 .٢٠٠٨مارس، / آذار٢متعددة الجنسيات في العراق، 

" الحاجة الملحة إلصالح األمن القومي،: قلبضمان األمن في عالم مت" مشروع إصالح األمن القومي،  .١٥
 .٣٢، ٣٠، ٢٠٠٨يوليو / نتائج أولية، تموز

 .٢٠٠٨يوليو، /  تموز١٥" تعليقات أمام الحملة األميرآية للقيادة العالمية،" روبرت غيتس،  .١٦
  

  ملحق أ
 مكتبًا  بوصفه٢٠٠٣أنشئ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق من ِقبل الكونغرس في عام  .١

وأنشئ مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة وفقًا لقانون . للمفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة
- ١٠٦قانون عام (المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما 

 لتحقيق االستقالل والسلوك الهادف، ،٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني٦، تم سّنه في )٣٠٠١، الفقرة ١٠٨
وقام . ورقابة بيانات التدقيق والتحقيقات المرتبطة بالبرامج والعمليات التي تقوم بها سلطة االئتالف المؤقتة

، الذي )١٠٨- ٣٧٥القانون الدولي  (٢٠٠٥ريغان للتخويل بالدفاع القومي للسنة المالية . قانون رونالد دبليو
، بإعادة تسمية مكتب المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة بمكتب ٢٠٠٤أآتوبر، /ول تشرين األ٢٨ُسنَّ في 

  .المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
، المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة ١٠٨- ١٠٦قانون عام  .٢

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني٦، ٣٠٠١)a(٢)A(، الفقرة ٢٠٠٤إعمارهما للسنة المالية 
للحصول على تقارير سابقة لدروس ُمستفاَدة، أنظر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣

 " دروس مستفاَدة،: مبادرات"
http://www.sigir.mil/initiatives/lessonslearned.aspx. 

  
  ملحق ب

 تشرين ١٦، قرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالتمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١
، تحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار في ٠٨- T٥٦٨؛ وشهادة مكتب المحاسبة الحكومية ٢٠٠٨أآتوبر، /األول
 ١١" اإلجراءات الالزمة لمعالجة عدم آفاية المساءلة على الجهود واالستثمارات األميرآية،: العراق
  .١، ٢٠٠٨مارس، /آذار

أنظر بيان . ا أصدر مكتب المفتش العام في وزارة الخزينة تقريرًا يستعرض أنشطة الوآالة في العراقآم .٢
استعراض أنشطة : برامج المساعدة الدولية" لمكتب المفتش العام في وزارة الخزينة، ٠٦- ٠٢٩التدقيق 

 .٢٠٠٦مارس، / آذار٢٣" الخزينة إلعادة إعمار العراق،
"  معلومات أساسية والتسلسل الزمني،"رب، لجنة التعاقد في زمن الح .٣

http://webb.senategov/pdf/wtcontractbg.pdf. 
عالم التدقيق والتفتيش "آاليف غريس، :  آما ورد في١٨١٢دوق ويلينغتون، رسالة إلى وزارة الخارجية  .٤

 .٢٠٠٤أآتوبر، / تشرين األول١١جمعية اإلدارة والسياسة العامة، " سريع التغير،
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع جوزيف فارينيلال، مساعد المفتش العام بالوآالة مقابلة  .٥

 .٢٠٠٥أآتوبر، / تشرين األول٣١في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
، المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة ١٠٨- ١٠٦قانون عام  .٦

 .٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني٦، ٢٠٠٤للسنة المالية إعمارهما 
معلومات عن "مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  .٧

" التقارير المقدمة إلى اإلدارة،: العراق
rptsmemos.html_http://www.usaid.gov/oig/iraq_informationعام ؛ ومكتب المفتش ال

، ٢٠٠٨أآتوبر، /، تشرين األولالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .الملحق ن
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" العراق وأفغانستان،: مجموعة مواضيع"مكتب المحاسبة الحكومية،  .٨
http://www.gao.gov/docsearch/featured/oif.html ; ومكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار

 .، الملحق ن٢٠٠٨أآتوبر، /، تشرين األولالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعراق، 
: العراق وأفغانستان: مكتب المفتش العام"مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية،  .٩

http://oig.state.gov/c26058.htm . ،للحصول على قائمة بيانات التدقيق المكتملة، والتقارير
التقرير ات لوآاالت إشراف متنوعة أنظر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، والشهاد

 .، الملحق ن٢٠٠٨أآتوبر، /، تشرين األولالفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي
تحديات تؤثر على عمليات الحرية العراقية " مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، D-٢٠٨- ٠٨٦ تقرير  .١٠

 إلى السنة ٢٠٠٣ائمة الواردة في تقارير من إعداد منظمات رقابة آبرى ابتداء من السنة المالية والحرية الد
 .i، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز١٨" ،٢٠٠٧المالية 

، تشرين التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١١
 .، الملحق ن٢٠٠٨أآتوبر، /األول

تحديات تؤثر على عمليات الحرية العراقية " في وزارة الدفاع، D-٢٠٨- ٠٨٦قرير مكتب المفتش العام  ت .١٢
 إلى السنة ٢٠٠٣والحرية الدائمة الواردة في تقارير من إعداد منظمات مراقبة آبرى ابتداء من السنة المالية 

 .٥، ٢-١، ٢٠٠٨يوليو، /  تموز١٨" ،٢٠٠٧المالية 
يانات التدقيق المكتملة من وآالة التدقيق في الجيش األميرآي، أنظر مكتب المفتش  للحصول على قائمة لب .١٣

أآتوبر، /، تشرين األولالتقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآيالعام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .، الملحق ن٢٠٠٨

، تشرين م للكونغرس األميرآيالتقرير الفصلي المقدَّ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٤
/ ، الملحق ل؛ آانون الثاني٢٠٠٦يوليو / ؛ تموز٢١٦، ٢٠٠٦إبريل /؛ نيسان١٠٤، ٢٠٠٥أآتوبر /األول
  .، الملحق ل٢٠٠٧إبريل /، الملحق ك؛ ونيسان٢٠٠٧يناير 

/ تموز، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .١٥
 .، الملحق م٢٠٠٨أآتوبر /، الملحق ل؛ وتشرين األول٢٠٠٧يوليو 

 .http://www.dcaa.mil" /تاريخ وآالة تدقيق العقود الدفاعية،" وآالة تدقيق العقود الدفاعية،  .١٦
عقود ممنوحة لسلطة التحالف المؤقتة : التملك" في وزارة الدفاع، D-٢٠٨- ٠٨٦ تقرير مكتب المفتش العام  .١٧

 .iii، ٢٠٠٤مارس، / آذار١٨"  واشنطن،–قيادة العقود الدفاعية من ِقبل 
تقرير حول بيان تدقيق القتراح "، ٣٣١١-١٧٩٠٠٠٥٥K٢٠٠٤ بيان تدقيق وآالة تدقيق العقود الدفاعية  .١٨

 .٢٠٠٤أآتوبر، /تشرين األول" ،٥أمر عمل إلعادة نفط العراق رقم 
يف وحدة هاليبيرتون الُمتنازع عليها بحسب بيان ينبغي على الجيش أن يدفع معظم تكال" جيمس غالنتز،  .١٩

 .٢٠٠٦فبراير، / شباط٢٧، نيويورك تايمزصحيفة " التدقيق،
، المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة ١٠٨- ١٠٦ قانون عام  .٢٠

 .٢٠٠٣مبر، نوف/ تشرين الثاني٦، ٣٠٠١، فقرة III، عنوان ٢٠٠٤إعمارهما للسنة المالية 
الرقابة على األموال المقدَّمة إلى " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ٠٥- ٠٠٤ بيان تدقيق  .٢١

 .١١- ٩، ٢٠٠٥يناير، /  آانون الثاني٣٠" ،.الوزارات العراقية عن طريق عملية الميزانية القومية
االت الطارئة لتحقيق األمن في العراق المخصصات اإلضافية للح" مجلس الشيوخ، -  آونغريشنال ريكورد  .٢٢

، ٢٠٠٣أآتوبر، / تشرين األول١٥، ١٨٤٧ و١٨٤٦تعديالت "  يتبع،-٢٠٠٤وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 
١٢٥٨٥S-١٢٥٨٩S المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن  "١٠٨- ١٠٦؛ وقانون عام

 تشرين ٦، ٣٠٠١، الفقرة IIIالعنوان " ،٢٠٠٤العراق وأفغانستان وإعادة إعمارهما للسنة المالية 
 .٢٠٠٣نوفمبر، /الثاني

تصريح حول توقيع قانون المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن العراق "بوش، . جورج دبليو .٢٣
 تشرين ٦ (٣٩ التجميع األسبوعي للمستندات الرئاسية" ،٢٠٠٤وأفغانستان وإعادة إعمارهما، 

 .١٥٤٩، )٢٠٠٣نوفمبر، /الثاني
المخصصات اإلضافية للحاالت الطارئة للدفاع عن العراق وأفغانستان وإعادة  "١٠٨- ١٠٦ قانون عام  .٢٤

نص .  ٢٠٠٣نوفمبر، / تشرين الثاني٦، ٣٠٠١، الفقرة IIIالعنوان " ،٢٠٠٤إعمارهما للسنة المالية 
حيات ومهام سلطة مكتب المفتش العام سيتوقف بعد فترة ستة أشهر بعد انتهاء صال: "التشريع على أن
 .االئتالف المؤقتة



 *٤٦٩*  

 تشرين ٢٨، ٢٠٠٥ريغان التخويل الدفاع القومي للسنة المالية . رونالد دبليو"، ١٠٨-٣٧٥ القانون الدولي  .٢٥
 .٢٠٠٤أآتوبر، /األول

" بيانات تدقيق،" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٦
http://www.sigir.mil/audits/Default.aspx. 

" معاينات،" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٧
http://www.sigir.mil/inspection/Default.aspx. 

قضايا إدارية رئيسية متكررة " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة بناء العراق، ٠٨- ٠٢٠ بيان تدقيق  .٢٨
 .ii، ٢٠٠٨يوليو، / وز تم٢٧" الحدوث محددة في بيانات تدقيق لجهود إعادة إعمار العراق،

ملخص "، التقرير الفصلي المقدَّم للكونغرس األميرآي مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٢٩
 .٢٠٠٩يناير / آانون الثاني" أداء من مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،

"  مستفاَدة،دروس: مبادرات" مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  .٣٠
http://www.sigir.mil/initiatives/lessonslearned.aspx. 

لضمان مراقبة ومساءلة مالئمين في التعاقدات : قانون"، S.٦٨٠، الجلسة األولى، ١١٠ الكونغرس الـ  .٣١
 .٢٠٠٧نوفمبر، / تشرين الثاني٧حصل على موافقة مجلس الشيوخ، " الفدرالية، وألغراض أخرى،

" تقارير فصلية مقدَّمة إلى الكونغرس،: ام الخاص إلعادة إعمار العراق، تقارير مكتب المفتش الع .٣٢
http://www.sigir.mil/reports/quarterlyreports/default.aspx.  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
   
 
  
  
  
  
 

  


