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مخاوف الكونغرس

يعتقـد العديـد من أعضـاء الكونغـرس أن القواعد 
الواليـات  جتـاه  العراقـي  الغضـب  تؤجـج  الكبـرى 
املتحدة. كمـا ازدادت شـكوك أعضـاء الكونغرس من 
أن مشـاريع اإلنشـاءات مصممـة للمـدى البعيد. ومع 
ازديـاد ضغـط اخملططـني، بـدأ الكونغـرس يناقـش 
إصدار تشريعات مقيدة. وقد حتدث املشّرعون من كال 
احلزبـني خالل عام 2005 عن هـذا املوضوع. كما أدخل 
الكونغرس في تشـريع املوازنـة اإلضافية للدفاع، في 
ربيـع عـام 2006، تعديًال مبنع إقامـة القواعد الدائمة. 
ورد البنتاغون بحملة شـديدة إللغـاء التعديل، وأملح 
إلـى رغبـة وزارة الدفـاع فـي بنـاء وتشـغيل قواعـد 
دائمة. وانصياعًا حلمالت الضغط، شطب الكونغرس 
التعديل، وفي ما بعد أعاده. ومن املستغرب أن تشطب 
جلنـة املؤمتـر احلديـث عـن القواعـد. لـذا لـم يتضح 
فـي القانـون النهائي مـا يشـير إليها على رغـم مئات 
املاليني من الدوالرات لتكملة البناء، وبشـكل رئيسـي 
في القواعد الكبرى. لكـن الكونغرس أصدر تقريرًا مع 
التشـريع يبني فيه أن التمويـل كان «ضخمًا ومرتبطًا 

بالقواعد الدائمة».
َت الكونغرس مبجلسـيه على فرض  بعـد ذلك، صوَّ
حظر على إقامة القواعد الدائمة في مخصصات موازنة 
عـام 2007 العاديـة وقوانني تفويـض لوزارتي الدفاع 
واخلارجيـة. وجـاءت النتيجـة فـي التصويـت لهذه 
اخلطوات سـاحقة (0ـ  100 في مجلس الشـيوخ). كما 
دعـا الكونغرس البنتاغون إلى عـرض خطة واضحة 
ملشروع بناء القواعد. وعلى الرغم من هذا التطور، لم 
يضع صناع القانون ثقلهـم لوقف بناء القواعد. وهذا 
يتيح لإلدارة متابعة مشـاريع بنـاء القواعد ومتابعة 

اجلدل اللفظي حول استخدام تعبير «دائمة».
كان   ،2006 عـام  فـي  النصفيـة  االنتخابـات  بعـد 
ميكن الكونغـرس اجلديد زيادة الضغـط حول قضية 
القواعـد، لكنه لـم يفعل ذلك. وفي أواخـر أيار (مايو) 
2007 حتدث املسؤولون األمريكيون للمرة األولى عن 
بقاء اجلنود األمريكيني في العراق عشـرات السـنني. 
قـال الفريق رميونـد إوديرنـو، قائد عمليـات القوات 
األمريكيـة فـي العـراق: «أعتقـد أنهـا فكـرة عظيمة». 
وفي غضون ذلك، تسـتمر مشـاريع اإلنشـاء، ويصب 
املتعهـدون كميـات أكبـر من اإلسـمنت، وهنـاك ثالث 

قواعد عمالقة على األقل تشرف على االنتهاء.

معارضة العراقيني القواعد الدائمة

تعـارض الغالبية العظمـى من العراقيـني الوجود 
األمريكي الطويل في بالدهم، ويعتبرون القواعد رمزًا 
سـلبيًا لالحتالل. ويبّيـن استفتاء اآلراء اقتناعًا لدى 
العراقيني بأن الواليات املتحـدة تخطط إلقامة قواعد 
واالحتفاظ بها حتى ولو طلبت منها احلكومة العراقية 

إخالءها.
وباسـتثناء قلة مـن القادة األكـراد الذين يوافقون 
على القواعـد الدائمـة، هناك عدد ضخم من الساسـة 
العراقيـني والقياديـني فـي البرملـان الذيـن يرفضون 
الفكـرة بشـدة. لقـد قـال ناطق رسـمي باسـم «جبهة 
التوافـق السـنية»، فـي أيلـول (سـبتمبر) 2006، إن 
اجلبهة «لن تسـمح بإقامة قواعد عسـكرية دائمة على 
أراضيهـا بذريعة حمايـة العراق». كما اسـتنكر ناطق 
باسـم جبهـة احلـوار الوطنـي وجـود هـذه القواعـد 
كونها «تضرب سـيادة العراق». أما رّد «جمعية علماء 
املسـلمني السـنة» فكان: «نحن ندين هذه االقتراحات 

غير املسؤولة».
لذلك سـتكون قضية القواعـد الطويلة األجل نقطة 
إذا أصـّرت  العراقـي  السياسـي  النظـام  التـأزم فـي 
واشـنطن على االحتفاظ بالقواعد األساسية ـ وآالف 
العناصر لتشـغيلها ـ ملدى طويل مستقبًال. وستواجه 
أية حكومة عراقية، توافق على فكرة القواعد الدائمة، 

معارضة سياسية كبرى وممتدة بالتأكيد.

مجمع السفارة اجلديد

يشـاد «مجّمـع السـفارة األمريكيـة اجلديـد» فـي 
«املنطقـة اخلضراء» في مركز مدينة بغداد. وهو يحتل 
مسـاحة 104 فداديـنـ  10 أضعـاف حجـم السـفارات 
األمريكيـة األخـرى، وسـتة أضعاف حجـم بناء األمم 
املتحدة في نيويوركـ  وستتألف السفارة من 21 مبنى 

أساسيًا والعديد من املباني األصغر حجمًا.
تقـدر تكاليف البنـاء بأكثر من بليـون دوالر. وهذا 
يتضمـن الطوق األمني، واخلدمـات، وأماكن الترفيه. 
وقـد َمـّول الكونغـرس، فـي ربيـع عـام 2005، العقـد 
األولـي البالغة قيمته 592 مليـون دوالر. وقد احتجت 
جلنـة الكونغـرس خلدمـات البحـوث علـى أن الكلفة 
احلقيقية لهذا املشـروع غير معروفة بالضبط بسـبب 
املوازنات الغامضـة والتي حتول دون الرقابة الفعالة 

للكونغرس.
يقع اجملّمع الذي يشبه القلعة في حديقة على ضفاف 
نهـر دجلة داخل األميـال املربعة األربعـة، حيث األمن 
د للمنطقة اخلضـراء، ومقر احلكومـة العراقية،  املشـدّ
ومكاتـب ومسـاكن املسـؤولني األمريكيـني. وحتـاط 
املنطقـة اخلضـراء بأميـال مـن اجلـدران اإلسـمنتية 
احلراسـة،  وأبـراج  الشـائكة،  واألسـالك  حة،  املسـلّ
ومداخـل بتجهيزات أمنية متطورة. لكن ضمن املنطقة 
اخلضراء، سـتزّود السفارة اجلديدة بنظام أمني أكثر 
تطـورًا، وجـدران أقوى ومضـادة لالنفجـارات، يبلغ 
سمكها 15 قدمًا. وسـيتم تدعيم األبنية مبا يزيد مرتني 
ونصف عـن املواصفـات املعتادة. وسـتكون «مقواة» 

لصّد الهجمات املباشرة القاتلة والقصف اجلوي.

وقـد صّمم للسـفارة معمـل خاص ملعاجلـة مياهها، 
وآبار مياه، ومحطة توليد كهرباء، كي تكون مسـتقلة 

متامًا عن خدمات املدينة.
وسـيحتوي اجملّمع على بنائني ضخمـني للمكاتب، 
إضافة إلى ستة أبنية سـكنية كبيرة إلجمالي أكثر من 
600 شقة. وسيعمل أكثر من 1000 موظفـ  دبلوماسيني 
وعناصـر خدمـات أخـرىـ  فـي مجمـع السـفارة. كما 
سـيتوفر عدد من البيـوت لكبار املوظفـني، إلى جانب 
منزل فخم للسفير، فضًال عن أبنية الرياضة والترفيه 
التـي حتتـوي على صالـة رياضيـة مجهـزة وخزائن 
وحمام سـباحة. وسـيكون هناك أيضًاً صالة سـينما، 
وصالـة بولنـغ، وصالونـات حالقة وجتميـل، وفناء 
جملموعة مطاعم، ومدرسة، ومخزن للتسوق، ومصنع 
للطاقـة، وكاراج إلصالح السـيارات، ومسـتودعات، 
وبالطبع مخـازن ومحالت جللب البضائـع األمريكية 
للمقيمني في اجملّمع. وسـيتم اسـتقدام معظـم ما يقدم 
مـن طعام في اجملّمع من الواليـات املتحدة، إضافة إلى 

جتهيزات باسكن روبنز للبوظة.
وسيعمل ويقيم في اجملمع أكثر من 2000 عنصر أمن 
ودفـاع، من ضمنهم عدد كبير مـن املتعهدين اخلاصني 
مثل: احلراس الشـخصيني، ووحدة قوية من املارينز 
مخصصة لنظـام الطـوق الدفاعي اخلاص. وسـتقيم 

قـوات املارينـز فـي ثكنـات 
مشـّيدة مـن مبـان ضخمة، 
وسينشرون أسلحة ثقيلة، 
مبـا فيهـا صواريـخ أرض ـ 
جـو للحماية مـن الهجمات 
وسـيكون  اجلويـة. 
مداخـل  خمسـة  للمجمـع 
مشـددة،  أمنيـة  وحراسـة 
األجهـزة  بأحـدث  مـزّودة 
اإللكترونيـة ونظم التحكم 
ال  اجملّمـع  لكـن  املتطـورة. 
يـزال مهـددًا، وقـد تعرض 
بالصواريـخ  لهجمـات 
فقتـل  الهـاون،  ومدافـع 
بعـض عمـال البنـاء. وفي 
 ،2007 أيار(مايـو)  بدايـة 
مت اإليعـاز للعناصر املدنية 
لتجنـب  السـفارة  فـي 
املبانـي  خـارج  السـير 
الواقية  السـترات  وارتداء 
واخلوذات عند االنتقال بني 
املباني. أما حمام السـباحة 
فـي  اخلارجيـة  واملطاعـم 
الهـواء الطلق فهـي ال تزال 

مغلقة اآلن.
وتبني التقارير في نهاية 
عام 2006 أن اإلدارة ستزيد 
من أعداد موظفي السـفارة 
فـي عـام 2007. وبهـذا لـن 
الضخـم  اجملّمـع  يكـون 

كافيًا حتى قبـل إمتام بنائه. ويواجـه نظام اخلدمات 
اخلارجيـة األمريكي صعوبات في تعيني العدد الكافي 
مـن املوظفـني. وتبلـغ رواتـب موظفي اجملّمـع ضعفي 
الرواتـب العادية. ويتـم التعيني لعـام واحد، يحصل 
خاللـه املوظف على أربع سـفرات إلى خـارج العراق. 
وقـد علـق أحـد الدبلوماسـيني بأن «بغـداد تقـّزم كل 
شـيء. لقد أصبحـت كالوحش الذي يجـب تلقيمه كل 

عام مبجموعة جديدة من املتطوعني».
وهنـاك 200 دبلوماسـي بـني املوظفـني اخملتصـني 
احلاليني، ومئات العناصر من وزارات وهيئات أمريكية 
أخرى (مبن فيهم عدد ضخم من وكالة االستخبارات) 
وعـدد كبيـر من السياسـيني الذيـن يعتبرون رسـميًا 
خبـراء فنيـني، ولكـن بعـض الدبلوماسـيني يرونهم 
جمهوريـني مخلصني من دون مهـارات. وتبّيـن بعض 
التقاريـر أن هناك 4000 إلى 5000 موظف يعملون اآلن 
في مجّمع السفارة، مبن فيهم عناصر األمن واخلدمات 
وعمال اإلنشـاءات. وبحسـب تقرير مجموعة دراسة 
العـراق، يوجد سـتة أشـخاص فقـط يتكلمـون اللغة 

العربية من بني 1000 موظف في اجملّمع.
لقـد أثار اجملّمـع تعليقات كثيرة في بغداد، وسـمي 
«قصر جورج بوش االبن» في إشـارة إلى اإلنشـاءات 
الضخمـة التـي بناهـا صدام حسـني. وعلـى عكس ما 
حصل مـع مشـاريع اإلعمار األخـرى التي فشـلت، مت 
بناء مجّمع السـفارة بصورة جيدة، وسـيكون جاهزًا 

بحسب البرنامج اخملطط له.
إن وجود السفارة األمريكية الضخمة ـ أكبر سفارة 
فـي العالـمـ  الواقعـة فـي املنطقـة اخلضراء شـامخة 
إلـى جانب احلكومـة العراقية، هو رمـز قوي في مركز 
عاصمة العراق. وبوصفها كاملة االسـتقالل عن كل ما 
يحيط بها، ومزّودة بجميع اخلدمات والرفاهية وسط 
املعانـاة، تبـدو السـفارة أكبـر مـن جارتهـا احلكومة 

العراقية «ذات السيادة».

على الرغم من املعارضة املتزايدة داخل الكونغرس 
األمريكـي واحلكومـة العراقيـة، تسـتمر إدارة بـوش 
بالدفـع قدمـًا وبسـرعة ببرامجهـا اإلنشـائية إلقامـة 
لقواعد الدائمة والسـفارة الضخمة. إن الذين وضعوا 
هـذه املشـاريع ليس لديهـم حساسـية بالتأكيد جتاه 
الصـورة  يدركـون  وال  أفعالهـم،  وردود  العراقيـني 
والرمز اللذين ترسمهما الواليات املتحدة. وتبّين هذه 
املشـاريع العمالقـة التـي تكلف الباليـني أن أصحابها 
يرون العـراق دولة تابعة للواليـات املتحدة، وقاعدة 
للعمليـات العسـكرية األمريكيـة فـي منطقـة الشـرق 
األوسـط. وقـد قـال رون بـول، عضو فـي الكونغرس 

األمريكـي وجمهـوري مـن تكسـاس: «هـذه املنشـأة 
(السـفارة) فـي بغـداد تبعث برسـائل، مثـل القواعد 
العسـكرية التي يجري إنشـاؤها، بأننا نتوقع البقاء 

في العراق وإدارته مدة طويلة من الزمن». 

الفصل احلادي عشر
قضايـا أخـرى 

الرأي العام العراقي واالحتالل

وحكومتـا  واملسـح  اإلحصـاء  مؤسسـات  أجـرت 
الواليـات املتحـدة وبريطانيـا، عددًا من اسـتفتاءات 
الـرأي فـي العـراق منـذ آذار(مـارس) 2003، بّينـت 
أن العراقيـني ينتقـدون بشـدة الوجـود األجنبـي في 

بالدهم. 
وحول استفتاء أجرته وزارة اخلارجية األمريكية، 
في منتصف عام 2006، كتبت صحيفة واشنطن بوست 
أن «الغالبيـة العظمـى مـن العراقيـني تريد انسـحاب 
قوات التحالـف التي تقودها الواليـات املتحدة فورًا. 
كما يسود االعتقاد بأن سرعة مغادرة القوات ستجعل 
العراق أكثر أمنًا وتقلل العنف الطائفي». وبحسـب ما 
ذكـرت الصحيفـة، بّينت نتائج االسـتفتاء فـي بغداد 
أن ثالثـة أرباع األهالي «سيشـعرون بأماٍن أكبر إذا ما 

غـادرت القوات األمريكية والقـوات األجنبية األخرى 
العـراق»، وأّيـد 65 فـي املئـة مـن األهالي االنسـحاب 

الفوري.
وقد أكد اسـتفتاء للرأي العاملي، قامت به في أيلول 
(سـبتمبر) 2006 جلنة «برنامج املواقف من السياسـة 
الدولية» في جامعة ميريالند، نتائج االسـتفتاء الذي 
 71 أن  وتبّيـن  األمريكيـة.  اخلارجيـة  وزارة  أجرتـه 
فـي املئة مـن العراقيني يريـدون أن تطالـب حكومتهم 
بانسحاب القوات األجنبية خالل عام أو أقل. ومقارنة 
املطالبـة  ازديـاد  يتضـح  السـابقة،  باالسـتفتاءات 
باالنسـحاب الفوري، وتراجع تأييد الوجود األجنبي 

بشكل كبير.
تبّيــن اسـتفتاءات الـرأي باسـتمرار أن الغالبيـة 
العظمـى مـن السـكان يعتقـدون أن وجـود القـوات 
األمريكية صّعد من العنف في العراق. وفي االستفتاء 
األغلبيـة  أن  وجـد  ميريالنـد  جامعـة  أجرتـه  الـذي 
السـاحقة مـن العراقيـني (78 فـي املئة) يعتبـرون أن 
وجـود القـوات األمريكيـة «يفجـر النزاعـات أكثر من 
إخمادها». كذلك، بّين اسـتقصاء أجـراه مركز العراق 
تشـرين  فـي  االسـتراتيجية،  والدراسـات  للبحـوث 
الثانـي (نوفمبـر) 2006، أن حوالـى 66 فـي املئـة مـن 
اإلجابـات تؤكـد اعتقادهـا بتحسـن الوضـع األمنـي 
وانحسـار العنف إذا غادرت القوات األمريكية البالد. 
وهذا ما أكدته شـركة األبحـاث البريطانية «أوبنيون 
ريسـيرتش بزنـس»، إذ بّينـت أن غالبيـة العراقيـني 
يشـعرون «بأّن الوضع األمني في العراق سيتحّسـن 

خالل األسابيع التالية النسحاب القوات األجنبية».
وهنـاك نظرية سـائدة في بغداد، وهـي أن القوات 
األمريكيـة تفتعـل وتؤجج احلرب األهليـة في العراق 
لتجـد ذريعة لبقائها. إضافة إلـى ذلك، تعتقد الغالبية 
العظمـى مـن العراقيـني أن الواليات املتحدة سـتبقى 
العراقيـة  احلكومـة  طالبتهـا  إذا  حتـى  البـالد  فـي 
باالنسـحاب، وأن احلكومـة األمريكيـة تخطـط لبقاء 
قواعـد دائمـة، وهـو رأي عـام ومشـترك بـني جميـع 

اإلثنيات في العراق.
وقد بّين اسـتفتاء عسـكري سـّري قامت به وزارة 
الدفـاع البريطانيـة، فـي عـام 2005، أن 45 فـي املئـة 
مـن العراقيـني يعتقـدون أن الهجمـات ضـد القـوات 
األمريكيـة والبريطانيـة هي عمليات مشـروعة. وبعد 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2006، ازداد تأييـد الهجمات 
ضـد القـوات األمريكية، وفـي أيلول (سـبتمبر) 2006 
وصلت نسـبة التأييد إلى 61 في املئة، وجاءت أغلبية 
األصـوات مـن السـكان السـّنة والشـيعة. ويرتبـط 
هذا التأييد بشـكل كبيـر باالعتقاد السـائد عن خطط 

الواليـات املتحـدة إلقامـة قواعـد دائمـة فـي العراق. 
ويشـير اسـتفتاء جامعـة ميريالنـد إلـى أن «التأييد 
للهجمـات سـيضعف إذا التزمـت الواليـات املتحـدة 

باالنسحاب خالل جدول زمني محّدد».
ومـن املثير لالهتمـام مقارنة نتائج االسـتطالعات 
هـذه مع وجهـة النظـر األمريكيـة املعّممة فـي اإلعالم 
الغربـي بأن انسـحاب قـوات التحالف سـيؤدي إلى 
تزايـد كبير في الفوضـى، وإراقة الدمـاء والبؤس في 
العـراق، إال أن معظم العراقيني ال يوافقون على وجهة 

النظر هذه بالتأكيد.
االسـتياء  االسـتطالعات  نتائـج  تعكـس  كذلـك 
السـائد من أوضاع البالد في ظـل االحتالل. لقد قدرت 
إحصـاءات ميريالنـد، فـي عـام 2006، أن 79 في املئة 
من املواطنني يعتقـدون أن الواليات املتحدة لها تأثير 

سلبي في األوضاع برمتها في العراق.
وقـد أجرت أيضًا البي بي سـي، وتلفزيـون إيه بي 
سـي نيوز، والتلفزيون األملانـي «ARD»، ومجلة يو 
إس تـوداي ( USA Today )، اسـتطالعًا بأنظمـة 
ثالثيـة األبعـاد، فـي عـام 2007، بّيـن أنـه باإلضافـة 
إلـى العنف وفقـدان األمـن ينـدب العراقيـون رداءة 
أوضاعهم املعيشـية، مبا فـي ذلـك، والبطالة، ونقص 
امليـاه النظيفـة، والكهربـاء، والعنايـة الصحيـة، وال 

يتوّقعـون حتسـن األوضاع في املسـتقبل. وبحسـب 
دراسـة بريطانية، أجنزت في عـام 2005، هناك 71 في 
املئـة مـن العراقيـني ال يحصلون علـى امليـاه النظيفة 
بسـهولة، و47 في املئة ال يصلهم ما يكفي من الكهرباء، 
ولـدى 70 في املئة منهم نـادرًا ما يعمـل نظام الصرف 
الصحـي، كمـا يوجـد 40 فـي املئـة مـن العراقيـني في 

اجلنوب عاطلني عن العمل.

تكاليف احلرب واالحتالل

دفع العـراق تكاليف باهظة خـالل الفترة املاضية، 
ومـع ذلك لم يبذل االقتصاديون جهـودًا كبيرة لتقدير 
هـذه التكاليـف. وقـد قـام كولـن روات، مـن جامعـة 
بيرمنغهـام، ببعـض اجلهـود األوليـة، فقد اسـتخدم 
البيانـات املتوفـرة فـي صنـدوق النقد الدولـي وبنك 
االقتصـادي  التراجـع  لدراسـة  املركـزي،  العـراق 
فـي العـراق عـن املسـتوى املقبـول إلجمالـي اإلنتاج 
احمللـي في أوقات السـلم. وقـد وجدت آنا بيرناسـك، 
مـن نيويورك تاميـز، بناء علـى إحصـاءات روات أن 
اخلسـارة االقتصاديـة للعـراق فـي عـام 2006 بلغت 
حوالى 24 بليـون دوالر، أي أنه، بحسـب هذا املعدل، 
خسـر العراق خـالل أربع سـنوات من القتـال حوالى 
100 بليـون دوالر أو أكثـر. لكن الكلفـة احلقيقية أعلى 
بكثيـر مـن إجمالـي اإلنتـاج احمللـي، إذ يجـب إدراج 
التكاليـف االقتصاديـة لوفيـات األجنـة، والعاهـات 
الدائمة، واالستنزاف البشري، وتدمير املدن، والبنية 
التحتيـة، وهجـرة ونزوح السـكان، وعوامـل أخرى 

كثيرة.
لذلـك يوجد عمل كثير في هذا الصدد لالقتصاديني. 
لكن فـي النهايـة ال ميكن قيـاس هذه املآسـي بتعابير 

اقتصادية فقط.
وبالنسـبة إلى الواليـات املتحدة، كان هـذا النزاع 
مكلفًا جدًا، وأكثر بكثير مما توقع صناع السياسـة في 
البداية. وقـد أعلن ميتش دانيلز، مديـر مكتب اإلدارة 
واملوازنـة، قبل الغـزو أن كلفة احلرب سـتبلغ حوالى 
50 بليـون دوالر. لكـن واشـنطن أنفقت حتـى كانون 
األول (ديسـمبر) 2006 حوالـي 400 بليـون دوالر من 
اخملصصـات احلكوميـة املباشـرة مـن أجـل احلـرب. 
وتتصاعد هذه التكاليف بسرعة في عام 2007، ويبدو 

أنها ستستمر في االرتفاع في الفترة القادمة.
وقد تـوارت تكاليف حرب الفدراليـة األمريكية في 
موازنات البنتاغون املعّقدة، لكننا نعرف أنها ازدادت 
من 4 باليني دوالر في الشهر في عام 2003 إلى 8 باليني 
دوالر فـي نهايـة عـام 2006. وفـي عـام 2006 وصلت 

نفقـات احلرب السـنوية فـي العراق إلـى حوالى 120 
بليـون دوالر. وتبّيـن التوقعات أن اإلنفاق السـنوي 
فـي عـام 2007 قـد يصل إلـى 170 بليـون دوالر. كذلك 
يجـب أن يضاف إلى هذه النفقات موازنة إعادة إعمار 
العراق، ونفقات حشـد القوات العسكرية في العراق، 

ونفقات عمليات االستخبارات السرية وغيرها.
وسـتعتمد تقديـرات التكاليـف املسـتقبلية حلرب 
وطبيعـة  املوجوديـن،  اجلنـود  عـدد  علـى  العـراق 
العمليـات العسـكرية، وطـول مـدة النـزاع. ومبـا أن 
واشـنطن أرسـلت 20.000 جندي أو أكثـر في النصف 
األول من عام 2007، فسترتفع النفقات بالتأكيد ورمبا 
إلـى أكثر مـن 12 بليـون دوالر شـهريًا. لذا قـد تقترب 
النفقـات في نهايـة عـام 2007 إلى 600 بليـون دوالر، 

وقد تصل إلى تريليون دوالر.
إن أرقـام املوازنـة الفيدراليـة، مهما كانـت كبيرة، 
تبقـى أقل بكثير مـن الرقم احلقيقـي لتكاليف احلرب. 
ويشـير االقتصاديان ليندا بيلمس وجوزف ستغليتز 
إلـى أن التكاليـف ال تتضمـن فـي حسـاباتها التأثيـر 
االقتصـادي للقتلـى واجلرحى واإلصابـات بني أفراد 
اجليش (قتل أكثـر من 3000 جنـدي أمريكي، وأصيب 
أكثـر مـن 23.000 آخرين)، إذ إن هنـاك نفقات التأمني 
علـى احليـاة والعـالج الطبـي ملـدة طويلـة، كمـا ال 
املتزايـدة  النفقـات  تتضمـن 
أفـراد  تسـريح  أو  لتجنيـد 
ويعتقـد  املسـلحة.  القـوات 
بيلمـز وسـتغليتز أنـه يجب 
أن يؤخذ في احلسـبان أيضًا 
مجموعة واسعة من التكاليف 
التـي تتـراوح بـني  األخـرى 
اسـتبدال املعدات العسـكرية 
وتكاليـف  اسـتهالكها  أو 
االقتصـاد الكلـي مثـل ارتفاع 
والفوائـد  النفـط،  أسـعار 
املدفوعة علـى الدين القومي، 
والتأثيرات األخرى السـلبية 
االقتصـاد  علـى  األخـرى 
البعيـد.  املـدى  فـي  القومـي 
وقد قّدر بيلمز وسـتغليتز أّن 
التكلفة اإلجماليـة تتراوح ما 
بـني تريليـون و2.2 تريليون 
دوالر، وقدمـت هـذه النتائج 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
اسـتنتجا  ولكنهمـا   .2006
بعـد مـرور تسـعة أشـهر أن 
التكاليـف أعلـى بكثيـر من 2 
تريليـون دوالر، وأن التقدير 
«منخفضـًا».  كان  األولـي 
أمـا تقريـر مجموعـة دراسـة 
العـراق، الصادر في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2006، فقد 
اعتبر 2 تريليون رقمًا نهائيًا.

كمـا يجـب أخـذ التكاليف 
التـي تكبدها أعضـاء التحالـف اآلخرين علـى فرقهم 
في احلسـبان أيضًا. لكن حسـاب كل ذلك صعب جدًا، 
لوجود عدد من الفرق الصغيرة املشـاركة واملوازنات 
غيـر الشـفافة للكثيـر مـن احلكومـات املشـتركة فـي 
التحالـف. وتقـّدم اململكـة املتحـدة، الشـريك األكبـر 
لواشـنطن، حملة عـن تكاليف التحالـف األخرى. ومع 
أّن بريطانيـا أخفـت نفقاتهـا فـي العراق عـن البرملان 
واإلعـالم، لكـن الباحثـني الذيـن اسـتخدموا قانـون 
حرية املعلومات اكتشـفوا أنها أنفقت 4.5 بليون جنيه 
اسـترليني (حوالـي 9 باليـني دوالر) علـى التدخـل 

العسكري في العراق في نهاية عام 2005).
وبحسـب بعض التقديـرات، وعلى رغم انسـحاب 
القـوات اجلزئـي، فـإن كل سـنة إضافيـة فـي العراق 
سـتكلف اخلزينة البريطانيـة بليـون دوالر إضافية. 
وهكـذا فـإن تكاليف بريطانيـا حتى نهاية عـام 2006 
بلغـت حوالـى 11 بليـون دوالر. وهـذه التقديـرات ال 
تتضمـن اسـتبدال املعـدات العسـكرية التـي يتوجب 
علـى وزارة الدفـاع البريطانية تغطيتهـا. كما ال تأخذ 
بعـني االعتبـار النفقات األخـرى الطويلـة األجل مثل 
للمحاربـني  الصحيـة  والعنايـة  القتلـى  تعويضـات 
النفقـات املتصاعـدة للحـرب تسـتهلك  القدامـى. إن 
توظـف  أن  ميكـن  التـي  الثمينـة  القوميـة  املـوارد 
للمـدارس، واملشـافي، والنقل، والطاقـة، والكثير من 
أولويـات املواطنني. ومبا أّن تكاليف احلرب األمريكية 
ل بعجـز املوازنـة الفدرالية، فسـوف يتحتم على  متـوّ

األجيال املقبلة دفع الفاتورة. 

الفصل الثاني عشر
استنتاجـات وتوصيـات

يـبـّيـن هذا التقرير كيف قدمت واشنطن وبريطانيا 
معلومات مبالغة ومزّورة ومضللة للرأي العام واألمم 
املتحـدة، وكيـف شـّنتا احلـرب مـن دون تصريح من 
مجلـس األمن، وفي انتهاك لشـرعة األمم املتحدة. لقد 
اسـتخدمت الواليات املتحدة في عملياتها العسـكرية 
األسـلحة اخلطرة والعشـوائية. وفـي البداية، دمرت 
قوات التحالف دولة العـراق وأباحت النهب وإحراق 
املمتلـكات والعنـف وتدميـر املشـافي، واجلامعـات، 
واملتاحـف، وجميع الهيئات الوطنية. ثم بّدد مشـروع 
«إعادة اإلعمار» الباليني من الدوالرات بسبب الفساد 

واالحتيال واألعمال غير املشروعة.
قـوات  اسـتخدمت  كيـف  أيضـًا  التقريـر  وّضـح 
التحالف القوة العسكرية الساحقة ودمرت العشرات 
من املواقع العراقية. كما احتجزت اآلالف من العراقيني 

مـن دون أمد محـّدد أو محاكمة، وعّرضتهـم للتحقيق 
واإليـذاء والتعذيـب. وتقتل قوات التحالـف املدنيني 
املنـازل،  تفتيـش  وخـالل  احلواجـز،  علـى  روتينيـًا 
وفـي أثناء جميـع أشـكال العمليـات العسـكرية. لقد 
اقترفت اجلرائم الوحشـية والقتل املتعمد، كما شكلت 
امليليشـيات العراقيـة ووحدات املغاويـر وفرق املوت 

التي جّرت العنف واألذى على البالد.
ُقتـل مئـات اآلالف مـن العراقيـني، ووقعـت أعـداد 
كبيرة من املصابني واملشّوهني. كما نزح أكثر من أربعة 
ماليـني شـخص، بينهـم مليونـان هربـوا إلـى خارج 
البالد. إن الفقر منتشر، ونسبة املرضى والوفيات بني 
األطفـال مرتفعة جدًا، واحلاجة إلى الغذاء في تصاعد 

مستمر.
األمريكيـة  القواعـد  بشـدة  العراقيـون  يعـارض 
الطويلـة األمد التـي تقيمها الواليـات املتحدة ومجّمع 
السـفارة الضخـم الـذي يرمز إلـى سـيطرة الواليات 
املتحـدة على البـالد حتى مدى بعيـد. وتريد األغلبية 
السـاحقة من العراقيني انسحاب قوات التحالف، كما 
بّينت االسـتطالعات املتكررة آلراء املواطنني. وتزداد 
فـي الواليات املتحدة األصـوات املعارضة التي تفضل 
االنسحاب، وكذلك هي احلال في بريطانيا أيضًا. لذلك 
يجـب علـى حكومات التحالـف أن تعـي احلقيقة، فقد 
حان الوقـت لكي تتجاوب مع رغبات شـعوبها وتكّف 

عن النهج الذي ينتهك القوانني يوميًا.
لقـد شـكلت الواليـات املتحـدة حصانـة قانونيـة 
واسعة جليشها في العراق، ولعناصر األمن اخلاصة، 
وللجيـوش األجنبيـة، وللمتعهديـن املدنيـني، وحتى 
لشركات النفط التي تتعامل مع العراق، فمهما ارتكبت 
جيوش التحالف من جرائم سيجد العراقيون، سواء 
اآلن أو فـي املسـتقبل، عوائـق قانونيـة متنعهـم مـن 
املطالبة باحملاسـبة. ويحمي األمر الرئاسـي األمريكي 
رقـم 13303، واألمـر رقم 17 لسـلطة التحالف املؤقتة، 
وقـرار مجلـس األمن رقم 1546، واملراسـيم الرسـمية 
األخـرى عناصر التحالـف من االحتجـاز، واالعتقال، 
واإلدانـة أو العقـاب. وبينما طبقـت الواليات املتحدة 
وحلفاؤهـا التزامـات قانونيـة محـدودة فـي بعـض 
احلاالت الوخيمـة، إال أن العقـاب كان خفيفًا جدًا. أما 
القادة املسـؤولون فلم تصل إليهم يد القانون. لذلك ال 
ميكن السماح باستمرار هذه احلصانة، وعلى اجملتمع 

الدولي فرض القوانني وضمان حتقيق العدالة.
إن الطريـق إلـى األمام شـائك جدًا، ولن يسـترجع 
العراق قوته واسـتقراره بسهولة. لكن هناك خطوات 
واضحـة للبـدء بحـل النـزاع. وعلـى األمم املتحـدة 
التوقـف عـن املشـاركة مبؤامـرة  الدولـي  واجملتمـع 
الصمـت، واالجتهاد فـي معاجلة أزمة العـراق. وعلى 
مجلـس األمـن أن يتولـى مسـؤولياته ويأخـذ بعـني 
علـى  يجـب  كمـا  املسـتقبلية.  اخليـارات  االعتبـار 
الكونغرس األمريكي أن يراعي إرادة الناخبني ويعمل 
على تلبيتها. ويجب أيضًا على احملاكم في جميع أنحاء 

العالم املثابرة على تعزيز نظام العدالة واحملاسبة.
إلـى  فوريـًا  سـبيًال  التاليـة  التوصيـات  وتقتـرح 

األمام:
الكامـل باألزمة  الدولي االهتمـام  * علـى اجملتمـع 

اإلنسانية في العراق ومعاجلتها.
* علـى مجلس األمـن أن ينهي تفويـض التحالف 

بأسـرع فرصة، وأن يخطط النتقال مستقّر في العراق 
ومن خالل احترام القانون الدولي.

* علـى قيـادة التحالـف األمريكيـة سـحب جميع 

قواتها من العراق فورًا.
* يجـب أن يتـم االنسـحاب طبقًا جلـدول واضح 

وسـريع، ويجب أن يكون انسـحابًا تامًا من دون ترك 
أي قوات أو قواعد ومن دون أي شروط.

* ميكن في املرحلة االنتقالية أن تسـاعد قوات من 

األمم املتحدة حلفظ السـالم، متميـزة متامًا عن قوات 
التحالف، مـن خالل مراقبة وقف إطـالق النار، ودعم 
قوات الشـرطة احملليـة والنظـام القضائـي، وتنظيم 

انتخابات ذات صدقية تامة.
القوانني  * على قـوات التحالف األمريكية احترام 

الدولية متامًا طيلة فترة بقائها في العراق.
واحلكومـة  األمريكيـة  التحالـف  قـوات  علـى   *

العراقية اإلسراع في اإلفراج عن «املعتقلني األمنيني»، 
الذيـن لم يدانوا بـأي جرمية. كما يجب أيضًا دراسـة 
إصدار عفو عن السـجناء اآلخرين الذين مت سـجنهم 

حتت ظروف الغزو واالحتالل.
* علـى العراقيني االنخراط في مفاوضات شـاملة 

للوصـول إلى خطة تضمـن األمن واألمان فـي البالد، 
وميكن أن تساعد األمم املتحدة في هذا السياق.

* علـى جميـع اجلماعـات وامليليشـيات املسـلحة 

االتفـاق علـى وقف إطـالق النار ونـزع السـالح. كما 
يجب على قوات احلكومـة العراقية تأدية واجبها، مع 
الكثير مـن التحفظ واحتـرام أحكام القانـون. وحاملا 
تنسـحب قـوات التحالـف، يجب علـى املقاتلـني غير 
النظاميني تسليم أسلحتهم وحّل جتمعاتهم كجزء من 

عملية حتقيق السالم الوطني واملصاحلة.
العـراق  فـي  جديـدة  انتخابـات  إجـراء  * يجـب 

بعد انسـحاب قوات االحتالل، اسـتنادًا إلـى املعايير 
دوليـني.  مراقبـني  وبوجـود  لالنتخـاب  الدوليـة 
وسـيكون مـن الضـروري وضـع دسـتور جديـد (أو 

تعديله) ليتوافق مع املصاحلة املنشودة.
* يجـب عدم وضـع قوانني جديدة للنفط أو إبرام 

عقود جديدة إلى أن يعّم السـالم بعد انتهاء االحتالل 
وضمان حوار دميقراطي وطني حول مستقبل العراق 

وثرواته الطبيعية املهمة.
* على اجملتمع الدولي أن يساعد في إعمار وترميم 

البنيـة التحتية واملـدن املدمرة في العـراق. كما يجب 
(وضمـان  النازحـني  توطـني  إعـادة  فـي  اإلسـراع 

أمنهم).
* علـى احملاكـم الوطنية والدوليـة مالحقة الذين 

االنتهـاكات  علـى  حملاسـبتهم  املسـؤولية  يتحّملـون 
حقـوق  وقوانـني  اإلنسـانية  للقوانـني  الشـديدة 

اإلنسان.

في 20 آذار (مارس) 2003 غزت الواليات املتحدة وبريطانيا العراق واســقطت حكومة صدام حســني. وفي 2 ايار (مايو) 2003 اعلن الرئيس االمريكي جورج بوش االبن ان «املهمة اجنزت». اال ان النزاع بقي مســتمرا ألكثر من اربع ســنوات. لقد 
رفض مجلس االمن الســماح باحلرب في البداية. اال انه، بعد عدة اشــهر، اعطى القوات االمريكية تفويضا، حتت اســم «القوات املتعددة اجلنســيات». وانعقد االمل على ان متارس االمم املتحدة «دورها احليوي» في العراق، وقيادة الســبيل نحو 
الســالم والشــرعية الدولية. لكن شــيئا من ذلك لم يحدث. وعندما انفجرت شاحنة، في 19 آب (اغســطس) 2003، امام مقر االمم املتحدة ودمرته، قلصت البعثة متثيلها في العراق. ومنذ ذلك الوقت لم يعد لالمم املتحدة دور في الرقابة، كما لم يعد 
مجلس االمن يناقش ذلك االمر. وقد ترتبت على هذا النزاع نتائج مريعة في العراق، وعلى مختلف الصعد: االمنية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية. وهذا التقرير الذي تنشره «القدس العربي» في 10 حلقات يدرس اهم اوجه النزاع. 
وقد كتبه جيمس بول وســيلني ناهوري، وتبنته، وســاهمت في نشــره باللغات العاملية، 32 منظمة غير حكومية، يجد القارئ اســماءها مفصلة في نسخة التقرير التي نشرها اخيرا «مركز دراسات الوحدة العربية»، بترجمة مجد الشرع ومراجعة 

هيثم مناع وعمر األيوبي.
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اجملتمع الدولي مطالب بالتوقف عن مؤامرة الصمت واالجتهاد في معاجلة ازمة العراق

يجدهـا  بهوامـش  موثقـة  املعلومـات  مالحظـة: 
القـارئ فـي الكتـاب الصـادر عـن مركز دراسـات 

«الوحدة العربية»
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