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■ فـور احتـالل العاصمـة العراقية بغـداد، اعلن 
القادة االمريكيون السياسـيون منهم والعسكريون 
عـن برنامج شـامل العـادة االعمـار وترميـم خراب 
احلـرب في العراق ودفع البالد نحو مسـتوى جديد 
مـن االزدهار، بل قـارن الرئيس بـوش اجلهود التي 
سـتبذل فـي خطة مارشـال فـي اوروبا بعـد احلرب 
باليـني  واشـنطن  صرفـت  وقـد  الثانيـة.  العامليـة 
الـدوالرات مـن عائـدات النفـط العراقيـة ـ وباليني 
آالف  لتمويـل  ـ  امريكيـة  كمسـاعدة  منـح  بشـكل 
املشاريع. لكن االحتيال والفساد والسرقة خرب هذه 
املشـاريع، وحتولت االموال تدريجيـا الى العمليات 
«االمنية» امللتبسـة. لقد بدأت االعمال غير املشروعة 
منـذ االيام االولى لالحتالل، في اثناء حكم التحالف 
املؤقت، وال تزال مسـتمرة حتـى اآلن حيث يتغاضى 
عنهـا املسـؤولون واملستشـارون االمريكيـون، لقد 
كشـف الفسـاد طمـع احملتـل وتصـدع نظـام احلكم 
الذي حل بديال من السـابق. ومتت محاسـبة القليل 
من الفعلة، لكن الفسـاد يشتري باستمرار. وأول من 

يعاني عواقبه واكثرهم حتمًال هو املواطن العراقي.

صندوق التنمية للعراق

     بعـد مـرور ثالثة أشـهر على الغزو، فـي 22 أيار 
(مايـو) 2003، أنشـأ مجلـس األمن الدولـي صندوق 
تنمية العـراق من أجـل إدارة عوائد النفـط العراقي 
األمم  حسـاب  فـي  املتبقيـة  واألمـوال  املسـتقبلية 
املتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء. وقد مت تسـليم 
الصندوق إلى سـلطة التحالف املؤقتة التي تسـيطر 
عليهـا الواليات املتحدة. واشـترط مجلـس األمن أن 
يدار الصندوق «بشـفافية» من أجل «تلبية احلاجات 
اإلنسانية للشـعب العراقي». كما أنشأ مجلس األمن 
اجمللس الدولي لالستشـارة والرقابة لإلشراف على 
الصنـدوق ومسـاءلته. في البداية، أشـرفت سـلطة 
التحالـف املؤقتـة علـى الصنـدوق كليًا. وخـالل 13 
شـهرًا، أنفـق املسـؤولون في سـلطة التحالـف 19.6 
بليـون دوالر، أي أكثـر مـن 90 فـي املئـة مـن مـوارد 
الصنـدوق املتاحة في ذلـك الوقت. وقـد وجد مدققو 
احلسـابات في ما بعد أن العقود الرئيسية ُمنَحت في 
عـام 2003 كالتالي 74: في املئة للشـركات األمريكية، 
و11 فـي املئة للشـركات البريطانية، و2 في املئة فقط 
للشـركات العراقية. وقد استأثرت شركة اإلنشاءات 
األمريكيـة هاليبورتـون مبـا ال يقـل عن 60 فـي املئة 
مـن العقـود، مـن دون إجـراء مناقصـات نظاميـة. 
وكانـت معظم السـجالت املالية غيـر واضحة أو غير 
موجـودة أصًال. وعندمـا جرى حّل سـلطة التحالف 
املؤقتـة، فـي 28 حزيـران (يونيـو) 2004، تسـلمت 
احلكومة العراقية املؤّقتـة واحلكومات التالية إدارة 
صندوق التنمية للعراق. فازداد االشـتباه في نفقات 
الصنـدوق. ولـم تؤسـس وزارة املاليـة العراقية أي 
وحـدة محاسـبة للصنـدوق حتـى شـباط (فبراير) 
2005. وحتى نهاية عام 2006 لم يكن يوجد ما يسمح 
مبتابعة ومراقبة املعامالت املالية للصندوق. وفي كل 
مرحلة، كان للمستشارين األمريكيني تأثير حاسم في 
وزارة املاليـة العراقية باإلضافة إلى إنفاق الوزارات 
األخرى. وقد زعمـت برامج املسـاعدة األمريكية أّنها 
تتعامل مع «بنـاء القدرات»، و«تدقيق احلسـابات»، 
أدوار  وتصحيـح  و«فحـص  الرشـيد»،  و«واحلكـم 
العاملني» وغير ذلك. غير أن الفسـاد واالختالسـات 

املالية في العراق ازدادت تدهورًا.

اضعاف وعرقلة عمل مجلس الرقابة الدولي

بدا اجمللس الدولي لالستشـارة والرقابة وسـيلة 
محتملـة للمحاسـبة. لكـن الواليـات املتحـدة فعلت 
ما بوسـعها إلضعاف سـلطة اجمللـس وعرقلتها. لقد 
كان علـى أعضاء اجمللس ـ البنـك الدولي، وصندوق 
النقد الدولي، وبنك التنميـة العربي، واألمم املتحدة 
ـ التفـاوض حول «الصالحيات» مع سـلطة التحالف 
املؤقتـة. وقد سـببت متطلبات واشـنطن أشـهرًا من 
اتفـق  أخيـرًا  والتأخيـر.  الدبلوماسـية  اخلالفـات 
األطـراف علـى املبادئ األساسـية في تشـرين األول 

 .2003 (أكتوبـر) 
يعقـد  لـم  لكـن 
األول  االجتمـاع 
حتـى كانـون األول 
(ديسمبر)، ولم يتم 
توقيـع عقـد تدقيق 
حتـى  احلسـابات 
(أبريـل)  نيسـان 
2004، أي أنـه مرت 
عشـرة أشـهر ولـم 

تبدأ الرقابة.
إصرار  على  بناء 
املتحدة،  الواليـات 
اجمللـس  ينـل  لـم 
ملتابعـة  تفويضـًا 
الوثائق املالية. كان 
للمجلس صالحيات 
للتحقيـق  محـددة 
من دون أي سـلطة 
للتنفيـذ أو لالدعاء 
إضافـة  القانونـي. 
إلـى ذلـك، لـم يكن 
موظفـون  لديـه 
بـدوام  نظاميـون 
تكـن  ولـم  كامـل، 
كافيـة  موازنتـه 
فلـم تسـمح سـوى 
احملاسـبني.  بتعيني 

و«يراقـب» اجمللس مبيعات النفط، واألموال الداخلة 
إلـى صنـدوق تنميـة العـراق واخلارجة منـه، لكنه 
غير مخول باحملاسـبة. وقال رئيـس اجمللس الدولي 
لالستشـارة والرقابـة، جـان بييـر هالبـواش، فـي 
مؤمتر صحافي، في نهاية عام 2005، مسّلمًا بالوضع: 
«ليس لدينا سلطة التخاذ إجراءات في ما نعمل به». 

وشرح عضو آخر أن اجمللس لم يؤسس لكي يكتشف 
االحتيال، وأّنه لم يكتشف أي حالة احتيال.

عندمـا وصل فريـق تدقيـق احلسـابات للمجلس 
الدولـي لالستشـارة والرقابـة إلـى بغداد فـي ربيع 
عـام 2004، مت اسـتقباله ببـرود شـديد. وقـد أمضى 
الفريق أيامـًا للحصول على تصريح لدخول «املنطقة 
اخلضراء» حيـث توجد جميع ملفـات احلكم املؤقت. 
وواجهتهـم صعوبـات أكبـر للوصـول إلى سـجالت 
سـلطة التحالف املؤقتة والوزارات. وعندما مت ذلك، 
كانت السـجالت خاضعة للمراقبـة وعدمية اجلدوى 
تقريبـًا. ولـم يسـتطع اجمللس نشـر تقريـر التدقيق 
األول حتى منتصف متوز (يوليو)، أي بعد 14 شـهرًا 
منـذ بدء التفويـض بالرقابة. وفي ذلـك الوقت كانت 

سلطة التحالف املؤقتة قد حّلت.
اشتكى اجمللس مرارًا من عدم وجود سجالت كافية 
لـدى السـلطات األمريكية والعراقيـة، وألنه يصعب 
تسوية حتويالت الصندوق األساسية، وعدم تعاون 
السـلطات. كما اشـتكى مـن التجـاوزات فـي إجراء 
املناقصات، والتباس سجالت التوظيف، وخصوصًا 
مبيعات النفـط من دون ميزان. وقـد حاولت املنظمة 
األمريكيـة غير احلكوميـة «مراقبة عائـدات العراق» 
متابعة ما يجري ونشـره فـي الصحافة، لكن مجلس 

األمـن لـم يوِلهـا االهتمـام 
الالزم، ولم يتخذ إجراءات 
حلمايـة  تصحيحيـة 
اإلنسـانية  «االحتياجـات 

للشعب العراقي».

اموال االعمار االمريكية

احلكومـة  أنفقـت 
األمريكية مبالـغ كبيرة من 
أجـل «إعـادة اإلعمـار» في 
العراق. فـي عام 2003، أقّر 
مخصصـات  الكونغـرس 
دوالر  بليـون   21 بنحـو 
إعـادة  صنـدوق  إلنشـاء 
وتأهيلـه.  العـراق  إعمـار 
الواليـات  أسسـت  كمـا 
القوات  صنـدوق  املتحـدة 
املمـول  العراقيـة  األمنيـة 
مببلـغ  الدفـاع  وزارة  مـن 
11 بليـون دوالر. وأضافت 
فيهـا  مبـا  أخـرى،  برامـج 
برنامج القائد للرّد الطارئ 
بحيـث  دوالر،  باليـني   6
إلـى  الكلـي  الرقـم  وصـل 
ومنـذ  دوالر.  بليـون   38
السـلطات  مّوهت  البداية، 
األمريكيـة فـي نفقاتها بني 
مـا يتعلـق بإعـادة إعمـار 
البنية التحتية للعراق وما 

هو خاص باملشـاريع العسكرية. وقد مت إنفاق معظم 
املبالـغ املاليـة التي خصصـت خارج احلقـل األمني، 

ومن املرّجح تخصيص املزيد خارج القطاع األمني.
     راقـب سـتيوارت بويـن، املفتـش العـام إلعادة 
إعمـار العراق، صندوق إعادة إعمار العراق وتأهيله 
مفتشـًا  (كان   2004 (أكتوبـر)  األول  تشـرين  منـذ 
عامـًا لسـلطة التحالـف املؤقتـة أيضـًا). وكان ميلك 
صالحيات الدخول القسري إلى جميع امللفات املالية، 
وتفويضًا الجتثاث جذور الفسـاد. وقد أصبح بوين، 
الـذي يدعمه الرئيس بـوش، أكثر انتقـادًا وإحراجًا 
للبيت األبيض. اسـتخدم بويـن 55 مدققًا، وعددًا من 
املراقبني واحملققني، واسـتطاع في عام 2006 الكشف 
عـن فضائـح العقـود، وقـّدم شـهادات متكـّررة أمام 
الكونغـرس، وحـّول حـاالت لالدعـاء اجلنائي. وقد 
حاولـت إدارة بـوش إغـالق مكتب بويـن في خريف 
عـام 2006 (ولم تفلـح. لذلك من املغـري رؤية مفتش 
عـام شـجاع مـن دعـاة احلكـم النزيـه. لكـن اضطر 
بويـن إلى العمل بحـذر في الواقع ضمـن صالحيات 
دة بعناية وحتت ضغوط سياسـية  التفويـض احملـدّ
الرغـم  وعلـى  كبيـرة. 
الكثيرة،  إجنازاتـه  من 
لـم يتمكـن مـن تقـدمي 
املتعهديـن الكبـار إلـى 
احملاسـبة. كمـا إنـه لم 
يتقصَّ دور املسـؤولني 
الكبار فـي إدارة بوش، 
أو يكشـف الغطـاء عن 
«القطاع  نفقات  فضائح 

األمني» املستورة.

اختفاء كميات النفط 
ولغز عدادات القياس

(مـارس)  آذار  منـذ 
2003، سـرقت وهربـت 
إلى خارج البالد باليني 
الـدوالرات مـن اإلنتاج 
فـي  النفطـي  احليـوي 
العـراق، ومـن دون أي 
سـلطات  مـن  فعـل  رد 
احلكومـة  أو  التحالـف 
قـام  كمـا  العراقيـة. 
وإعادة  ببيـع  املهّربون 
املكـرر  النفـط  تصديـر 
واملازوت.  البنزين  مثل 
احلكومـة  وتسـتورد 
لتعويـض  املنتـج  هـذا 
نقص التكريـر لديها وتبيعه بخسـارة كبيرة. وعلى 
رغـم أن هجمـات املتمرديـن لهـا دور في ذلـك، إال أن 
معظم أسباب ضياع النفط تعود إلى فساد املسؤولني 
الرسميني املسـيطرين على نظام النفط. ورمبا يكون 
املسـؤولون األمريكيون متورطني في ذلك إلى جانب 
العراقيـني. سـّهل عمـل املهربـني غيـاب العـدادات ـ 

أجهـزة قياس تدفق النفط. وعـادة ما تقاس عمليات 
استخراج النفط على نطاق واسع، بدءًا من البئر إلى 
املصافي إلى محطات التصدير الطرفية. لكن ال يوجد 
فـي العراق عـدادات. وبهـذا يسـتحيل مراقبة تدفق 
النفـط اخلـام أو املنتجـات املكـررة أو تتبـع عمليات 

التهريب وممارسات الفساد.
وقد علق مايك موريس، اخلبير في صناعة النفط، 
الـذي كان يعمـل لصالح وزارة اخلارجيـة األمريكية 
في بغـداد: «إنهـا مثل السـوبرماركت مـن دون أمني 
صنـدوق»، و«ال يوجد قياس عنـد محطات التصدير 
الطرفيـة، وال عنـد اآلبـار، وال يوجـد قيـاس عند أي 
من وصـالت األنابيب النفطية». كمـا قدر موريس أن 
هناك «مـا بني 200.000 إلـى 500.000 برميـل يوميًا» 
ال يعـرف مصيرهـا.    كان بوسـع سـلطة التحالـف 
املؤقتة أن تضع عدادات قياس فورًا، ومن املسـتغرب 
أنهـا لـم تبـادر إلـى ذلـك. وقد نصـح برميـر وفريقه 
بضرورة حل مشـكلة عدادات القيـاس، لكنهم كرروا 
تأجيـل اتخـاذ أي إجـراءات. وعندما أشـار اجمللس 
الدولي لالستشـارة والرقابـة إلى هـذا التجاوز، لم 
تسـتطع هيئة تسـويق النفط العراقية وال السلطات 
األمريكيـة إعطاء تفسـير مقنع. والحظ احملاسـبون 
في اجمللس الدولي لالستشـارة والرقابة عدم وجود 

عـدادات على منصـات تصديـر النفط، وهـذا يجعل 
مـن املسـتحيل معرفـة الكميـات أو قيمـة الصادرات 
العراقية من النفط اخلام. ويبدو أن املسؤولني كانوا 
يحصلون علـى عموالت من حتميل ناقـالت البترول 
مبئـات اآلالف مـن براميـل النفـط غيـر الـواردة في 
وثائق الشحن. وتقول مصادر وزارة النفط العراقية 
إن املئات من السـفن الصغيرة تبحر من شـط العرب 
محملـة بالنفط العراقي اخلـام أو املكرر املهرب. وتتم 
عمليات التهريب هذه على مرأى ومسـمع من القوات 
البحريـة األمريكيـة وضمـن منطقة عمليـات القوات 
البريطانية مباشـرة. وتعتقـد وزارة النفط العراقية 
أن تهريـب اإلنتـاج املكـرر مـن البنزيـن واملـازوت، 
فـي عـام 2005، كلف احلكومـة العراقيـة 800 مليون 
دوالر. لكـن خسـائر النفـط اخلـام أكبر بكثيـر. وقد 
بلغت اخلسـائر كما قدرتهـا بالتس أويلغـرام، وهي 
نشـرة اقتصادية مختصة بصناعـة النفط، ما يعادل 
3 باليني دوالر في السنة. أما مجموعة دراسة العراق 
فقد قدرت، في عام 2006، معدل السـرقة بحوالى 180 
مليون برميل، لكن التقرير الذي أصدره مؤخرًا مكتب 
احملاسـبة في احلكومة األمريكية وجد أن نهب النفط 

ماليـني   110 جتـاوز 
سـنويًا،  برميـل 
وهناك خسائر مالية 
تصـل إلى 5.5 بليون 

دوالر.
ال تزال قصة عقود 
العـدادات  تركيـب 
غامضـة. وقـد أعلـم 
اجمللـس  رئيـس 
لالستشـارة  الدولي 
مجلـس  والرقابـة 
متـوز  فـي  األمـن، 
أن   ،2004 (يوليـو) 

العـدادات سـتركب في منصـات حتميل النفـط. وقد 
تعهـدت العقـود أوًال شـركة هاليبورتـون، ومـن ثم 
شـركة بارسـونز. ولم يبدأ العمل في هـذه العدادات 
حتى آذار (مارس) 2006، لكن شـركة بارسونز كانت 
مسـؤولة في مـا بعد عـن التأخـر اخلطير فـي تنفيذ 
عقودها. وقـد أكدت هيئة املهندسـني أن «محطة نفط 
البصرة» ستسـتلم العدادات في منتصف عام 2007، 
لكـن ما تبقـى من إنتـاج النفـط، والنقـل، والتكرير، 
والتخزيـن في جميع أنحاء العراق سـتبقى من دون 
عـدادات للقيـاس، وال يبـدو أن هنـاك خطـة حاليـة 

لتركيبها.

جسر جوي للعملة النقدية

عمدت سـلطات االحتـالل إلى التراخـي في إدارة 
عائـدات النفـط العراقيـة ومراقبتهـا. فباسـتخدام 
طريقـة غيـر معتـادة وقابلة للفسـاد، سـحب برمير 
وسلطة التحالف املؤقتة حوالى 12 بليون دوالر نقدًا 
من حسـاب صندوق تنمية العراق في بنك االحتياط 
الفدرالـي فـي نيويـورك. ومت نقل املبلـغ النقدي إلى 

 «130-C » بغـداد بواسـطة طائرات الشـحن هرقـل
التابعة لسـالح اجلـو األمريكي، إلنفاقهـا على إعادة 

اإلعمار واإلدارة واخلدمات.
يصعـب التحقق مـن املصاريف بالعملـة النقدية، 
على هـذا املسـتوى، وتدقيق حسـاباتها. وفي األيام 
األولى لالحتالل، رمبا كان استخدام األموال النقدية 
على نطاق واسع أمرًا محتومًا. لكن مع تتالي األشهر، 
كان بإمـكان سـلطة التحالـف إنشـاء قنـوات بنكية 
سـليمة، وأنظمة رقابـة، وحتكم وتدقيـق. لكنها بدًال 
من ذلك زادت من مصروفاتها النقدية. وفي األسـبوع 
املؤقتـة، طلـب  التحالـف  األخيـر مـن عمـر سـلطة 
املسـؤولون شـحن أكثر مـن 4 باليـني دوالر نقدًا من 
نيويـورك إلى بغداد لتغطيـة املصاريف املتراكمة في 
اللحظـات األخيرة. وقد نقل جسـر جـوي للنقد، في 
24 حزيـران (يونيو)، ما قيمتـه 2.4 بليون دوالر إلى 
بغداد. وشـكلت هذه الدفعة أكبر عملية سحب نقدي 

حصلت في تاريخ االحتياط الفدرالي األمريكي.
نقل ما يعادل 363 طنًا من األوراق النقدية اجلديدة، 
تتكّون من 281 مليون ورقة نقدية، خالل ثالثة عشـر 
شهرًا، من أيار (مايو) 2003 وحتى حزيران (يونيو) 
2004. قال فرانك ويليس، وهو موظف رسـمي سابق 
في سـلطة التحالف: «كان العراق مغمـورًا بالنقود ـ 

بـأوراق الـدوالر النقدية. أكـوام وأكوام مـن النقود. 
وكنـا نلعـب كـرة قـدم ببعـض رزم املئـة دوالر قبـل 
تسـليمها. كانت جتربة مسـعورة وجنونيـة منر بها 

ألول مرة في حياتنا».
بعـد وصول النقـود إلى بغـداد، احتفظت سـلطة 
التحالـف املؤقتة ببعض السـجالت التي تبني وجهة 
املدفوعات. وعلى رغم أن سـلطة التحالف، بحسـب 
قوانينها، اسـتدعت شـركات محاسـبة حكومية لكي 
«تضمـن إدارة واسـتخدام صنـدوق تنميـة العـراق 
بشـفافية»، غيـر أن احملققني اكتشـفوا في مـا بعد أن 
شركة سان دييغو الصغيرة التي مت التعاقد معها لهذا 
الهـدف لم تكن تعمل في مجال احملاسـبة، ولم تراجع 

السجالت املالية لسلطة التحالف أو ضوابطها.
كان علـى سـلطة التحالـف تخزيـن مبالـغ نقدية 
إلـى االختـالس فـي غيـاب  ضخمـة، وتلـك دعـوة 
مستودع أمني ومن دون أية إجراءات لتنظيم اإلنفاق 
بشـكل سـليم. وقد اقتطع برمير حوالـى 600 مليون 
دوالر نقـدًا مـن دون أيـة وثائـق تبرر عملـه. وقالت 
بقيـت  نقـدًا  دوالر  مليـون   200 إن  املصـادر  بعـض 
محفوظـة في غرفة ضمن القصر اجلمهوري السـابق 

لصدام حسـني، داخـل املنطقة اخلضـراء، حيث يقع 
مكتب برمير. وقد كشف املدّققون عن «ضابط متعاقد 
احتفـظ مببلـغ مليونـي دوالر نقدًا فـي خزينة ضمن 
حمام مكتبـه»، وآخر «وضع حوالـى 678.000 دوالر 
نقدًا في صندوق حتت السرير. وفي حالة أخرى، ذكر 
تقرير اجمللس الدولي لالستشـارة والرقابة أنه متت 
سـرقة 774.300 دوالر نقدًا من مسـتودع الفرقة. وقد 
استلم أحد املتعاقدين دفعة مقدارها مليونا دوالر في 
حقيبة قماشـية مليئة بـرزم أوراق مالية ملفوفة. كما 
ُأعطَي مسـؤول آخـر 6.75 مليون دوالر نقـدًا، وُطِلَب 
منـه إنفاقهـا خالل أسـبوع، قبل أن تسـتلم احلكومة 
السـلطات  وزعـت  وقـد  احلكـم.  املؤقتـة  العراقيـة 
األمريكيـة ماليـني الـدوالرات نقـدًا فـي اجملتمعـات 
احملليـة فـي أنحـاء العـراق. وسـلم مسـؤولون فـي 
سـلطة التحالف املؤقتـة أكوامًا مـن األوراق النقدية 
من فئـة 100 دوالر إلـى القادة الذيـن يحتاجون إلى 
تأييدهم ومعلوماتهم االسـتخبارية. كما سـّلم اسميًا 
مبلـغ 100.000 دوالر إلـى مركـز سـيدات فـي احللة، 
في حني كان التسـليم الفعلي لشـخص «رفيع املقام» 
اسـتعمله لتمويـل حملتـه االنتخابيـة. وباإلضافـة 

إلى النفقات املباشـرة غير احملسـوبة، وزعت سلطة 
دوالر  بليـون   8.8 بقيمـة  مبالـغ  املؤقتـة  التحالـف 
للـوزراء العراقيـني خالل تلـك الفتـرة. وحتى اليوم 

ليس بوسع أحد معرفة أوجه صرفها بدقة.
وقد أنهـى عضـو الكونغـرس، هنري واكسـمان، 
التحقيـق في التحويالت املالية في حزيران (يونيو) 
2004، مـع انتهاء حكم سـلطة التحالـف املؤقتة. بعد 
ذلـك الوقت لـم يعد أحد مـن املطلعني على اسـتعداد 
للكشف عن كيفية حتويل األرصدة من نيويورك إلى 
بغداد. وعندما مت السـؤال عمـا إذا كان النقل اجلوي 
حلمـوالت األوراق املاليـة عبـر األطلسـي مسـتمرًا، 
صـرح ناطـق باسـم اجمللـس الدولـي لالستشـارة 
والرقابـة، في بداية عـام 2007، أن اجمللس «ال يعلم» 
إذا كانـت النقـود أو االعتمـادات املاليـة (أو كالهما) 
مسـتعملني حاليًا. ويبدو أن بعض الشحنات للعملة 
األمريكيـة ال تزال مسـتمرة. وقد عثر أحد محاسـبي 
املفتش العام إلعـادة إعمار العراق، في آذار(مارس) 
2006، علـى 7.2 مليون دوالر نقدًاـ  من فئة 100 دوالر 

ـ في مركز قيادة للجيش األمريكي في الفلوجة.

الفشل الذريع لشركات اإلعمار 

منحت احلكومة األمريكية 
املبكـرة  العقـود  مـن  كثيـرًا 
مـن دون إجـراء مناقصـات 
كان  لـذا  أسـعار.  حتديـد  أو 
للمتعاقدين حوافز قوية لرفع 
نفقاتهـم مـن أجـل مضاعفـة 
أرباحهـم. وقد ذهبـت معظم 
العقود إلى مجموعة شركات 
بعالقـات  ترتبـط  عمالقـة 
سياسية وثيقة مع واشنطن. 
هاليبورتـون  شـركة  كانـت 
التي حصدت القسـم األعظم 
مـن العقود على عالقة وثيقة 
ديـك  الرئيـس،  نائـب  مـع 
تشـيني، الـذي تولى منصب 
للشـركة  التنفيذي  الرئيـس 
البيـت  إلـى  انتقالـه  قبـل 

األبيض.
كما منح سـالح املهندسني 
فـي اجليش األمريكي شـركة 
عقـدًا  سـرًا  هاليبورتـون 
بعدة باليـني من الـدوالرات 
إلصالح القطـاع النفطي، من 
وبحسـب  مناقصـات،  دون 
تقررهـا  التـي  املواصفـات 
الشـركة نفسـها. وقـد حاول 
فـي  املشـتريات  مسـؤول 
البنتاغـون، واملسـؤول عـن 
هذا العقـد، االعتـراض لكنه 

لم يستطع فعل شيء.
التنافـس  كان  املناقصـات،  حصـول  عنـد  حتـى 
يشـبه التمثيليـة، حيث يدفـع مبلغ من املال لشـركة 
استشـارية، بيرينـغ بوينـت، لكي تكتـب مواصفات 
العقـد الذي ترغب فيه شـركة اإلنشـاء. عندها يعلن 
عنه للمناقصة، وال ميلك املتنافسـون اآلخرون سوى 
أسبوع واحد لتقدمي عروضهم. وبشكل عام، تتجاهل 
احلكومة األمريكية قوانني العقود، وال متارس الهيئات 
رقابتها على ذلك. وباإلضافة إلى شركة هاليبورتون 
(والشـركات الفرعيـة املتعاقدة معها)، هناك شـركة 
بكتيل، وفلور، وبارسـونز، وبضع شـركات هندسية 
كبـرى أمريكيـة ذات ارتباطات وثيقة مـع البنتاغون 
وشـبكة معارف وصداقات ضمـن اإلدارة األمريكية. 

وتوضح هذه األمثلة بعض النتائج:    
* مراكـز العناية الصحية: كان يفترض أن تكون 

العنصر األساسـي لبرنامج القطاع الصحي، وتؤمن 
اخلدمـات الطبية في مـدن العـراق وضواحيها. وقد 
منحت شركة بارسونز، في آذار(مارس) 2004، عقدًا 
بقيمـة 253 مليـون دوالر لبنـاء 150 عيـادة محليـة. 
وبعد سنتني، مت إنهاء خمس عيادات فقط بعد صرف 
مبلغ 186 مليـون دوالر من امليزانيـة اخملصصة. وقد 

تنبه لذلك فيلق املهندسـني العسكريني، املسؤول عن 
مراقبة تنفيذ العقد، لكنه لم يفعل شيئًا.

* مستشـفى األطفـال فـي البصـرة: هو مشـروع 

مهـم، برعايـة السـيدة األولـى لـورا بـوش ووزيرة 
اخلارجيـة كوندوليـزا رايـس. وقـد حصلت شـركة 
بكتيـل على 50 مليون دوالر من املسـاعدة األمريكية، 
فـي آب (أغسـطس) 2004، إلجنـاز املستشـفى فـي 
كانون األول (ديسمبر) 2005. وقد اكتشف املدققون، 
في متوز (يوليو) 2006، أن املشروع متأخر كثيرًا عن 
اجلدول الزمني املفروض، كما إنه سيكلف 150 ـ 170 
مليـون دوالر. لذا، أخرج فيلق الهندسـة في اجليش 
األمريكي بارسونز من قائمة املتعاقدين، ألّن عشرات 
املشاريع األخرى التي تعهدتها مثل السجون، ومراكز 

اإلطفاء، وعدادات محطة نفط البصرة، لم تنجز.
* إعـادة إعمـار قطـاع النفط: يعتبر هـذا القطاع 
املمول الرئيسـي للعراق، وقد انهار خالل 13 سنة من 
العقوبات وثالث حروب. وكانت شركة هاليبورتون 
قـد حازت عقدًا (من دون مناقصـة) مببلغ 2.4 بليون 
دوالر لتطويـر جتهيـزات حقـول النفط، بهـدف رفع 
مسـتوى التصديـر وزيـادة العائدات. لكن الشـركة 

فشـلت في التسـليم. وقد فجر دفق املضخات القوي 
األنابيـب القدميـة وانهـارت املضخـات نفسـها بعـد 
وقـت قصير في وحدة حقن املياه في كرمة علي، قرب 
البصـرة، وبقيت الوحدة املعتّلة تعمل بشـكل رديء 

ما أحلق ضررًا خطيرًا في حقول النفط اجلنوبية.
تعهـدت  آخـر  مشـروع  الفتـح:  أنابيـب  خـط   *

هاليبورتـون بإجنـازه. ميـر خـط األنابيب هـذا من 
شـمال بغـداد ليقطـع نهـر دجلـة عبـر اجلسـر الذي 
دمـره القصـف األمريكي في عـام 2003. وقد سـلمت 
هاليبورتـون املشـروع إلى إحدى الشـركات التابعة 
لهـا. لكن بـدًال من إصـالح اجلسـر، املقـدرة ميزانية 
ترميمـه بــ 5 ماليـني دوالر، أرادت الشـركة املتعهدة 
حفـر نفق حتـت النهـر، مبيزانيـة 75 مليـون دوالر. 
وجتاهل مهندسـو الشـركة التحذيرات من انزالقات 
التربة وتشـكيالت الصخور. وبعـد إضاعة امليزانية 
بأكملها على عمليات احلفر الفاشـلة، أوقفت الشركة 

العمل وتنّحت عن املشروع.
عانى عدد كبير من املشاريع املهمة الفشل اجلسيم. 
وإن صح احلكم على النتائج، يتبّيـن أن األعمال التي 

متت لم تعد بفائدة تذكر على العراقيني.

التزوير والسرقة والرشى

وزع بـول برميـر وفريقـه فـي سـلطة التحالـف 
املؤقتـة مئات املاليني من الدوالرات نقدًا. وقد وجدت 
الشـركات الصغيرة واألفـراد حينها فرصـة لإلثراء 
السريع. وشـعر العديد من هؤالء بتراخي املساءلة، 
التصـرف  وسـهولة  النقديـة،  السـيولة  ووفـرة 
بالقوانـني، فمارسـوا التزويـر والسـرقة والرشـوة 
وأشـكاًال أخـرى من الفسـاد. وقد عّلق جـون مّكاين، 
السـيناتور اجلمهوري مـن أريزونا، فـي خريف عام 
2003، على الوضع بالقول: «األمر يشـبه وعاء كبيرًا 

من العسل الذي يجذب الكثير من الذباب».
حازت شـركة كاسـتر باتلز، وهي شـركة أمريكية 
صغيرة، عقودًا مبكـرة لتعهد النظام األمني في مطار 
بغداد وخدمات أخرى. وتال صعود الشـركة السريع 
نهاية سريعة خالل أقل من عام. وبعدما اجتمع مدراء 
الشركة مع العناصر املتعاقدة في احلكومة األمريكية، 
خلفوا وراءهم لوحة جداول بّينت أن الشركة تضخم 
التكاليـف في عقودهـا القائمـة على التكلفـة املزيدة 
وحتتـال على احلكومـة األمريكية مبـا ال يقل عن 6.5 
ماليـني دوالر. وفـي آذار (مـارس) 2006، أدان حكـم 
قانوني الشركة بعد اكتشاف 37 حالة تزوير. وتبّيـن 
أن الشـركة أسسـت شـركات وهمية في عـدة مواقع 
خـارج البالد من أجـل تصديـر فواتير زائفـة. وكان 
لدى الشركة معدات مسروقة في العراق، وفشلت في 

تنفيذ متطلبات العقد األساسية.
وحازت شـركة زيرواليـن البريطانية، فـي نهاية 
عـام 2003، عقـدًا بقيمـة 8.48 ماليـني دوالر من أجل 
احلكومـة  لتسـتخدمها  مصفحـة  مركبـة   51 تأمـني 
العراقية. وبشـراكة مع آبتكـس وألكيمي تكنولوجي 
في هـذا العقـد، مت تضمـني العقـد بنودًا بـأن جتهيز 
املركبات سيتم في روسـيا. وعلى رغم أن قيمة العقد 
دفعـت كامًال في نهايـة عام 2004 من صنـدوق تنمية 

العراق، فإّنه لم يتم استالم أي شيء حتى اآلن.
هناك عدد من األفراد املتورطني في التآمر، وغسيل 
األموال، والرشـى، وقضايـا إجرامية أخرى. لقد كان 
روبـرت سـتاين، مدقـق احلسـابات والتمويـل لدى 
سلطة التحالف املؤقتة في املنطقة الوسطى اجلنوبية 
فـي العراق، مسـؤوًال عن 82 مليـون دوالر نقدًا. وقد 
وزعها على أصدقائه املتعهدين مقابل بضائع، ونقود، 
وخدمـات أخـرى. لقد نفـذ سـتاين القليل مـن عقود 
العمل، وسرق حوالى مليوني دوالر. فقد أخذ مليون 
دوالر من الرشـى، إضافة إلى ما قيمته 683.000 ألف 
دوالر من اجملوهرات، والسـيارات، والعملة النقدية، 
وخدمات أخـرى. وفي كانون الثانـي (يناير) 2007، 
حكم على سـتاين بالسـجن ملدة تسـع سـنوات. كما 
حكـم بالسـجن أيضًا عـام 2007 علـى فيليـب بلوم، 
وهو رجل أعمال شـارك ستاين في مشاريعه، لقيامه 
برشـوة عدد من املسـؤولني األمريكيـني، من املدنيني 
والعسـكريني، وتوزيـع أمـوال نقديـة، ومجوهرات، 

وسيارات وغيرها.
متصلـة  قضيـة  وفـي 
مبـا سـبق، اشـترك املقدم 
األمريكـي،  اجليـش  فـي 
هوفنغاردنـر،  بـروس 
مبؤامرة للسرقة من أموال 
وتـورط  اإلعمـار،  إعـادة 
والتهريـب،  الرشـى،  فـي 
واخلدمـات اجلنسـية. كما 
اتهـم هوفنغاردنـر، في 25 
 ،2006 (أغسـطس)  آب 
باالحتيال وغسيل األموال. 
هوفنغاردنـر  اسـتلم 
مـن  دوالر  ألـف   175.000
بلوم، إضافة إلى سـيارة فخمة، ودراجة نارية، وآلة 
تصوير، وساعة فاخرة، وكمبيوتر. كذلك أدين ثالثة 
ضبـاط آخـرون بتهمـة منـح عقـود ملتعهديـن مقابل 
رشى نقدية وسـلع فاخرة. كما متت إدانة الكولونيل 
هاريسـون،  ديبـرا  واملقـدم  وايتفـورد،  كورتيـس 
واملقدم ميشيل ويلر، الذين عملوا كضباط متعاقدين 
مع سـلطة التحالف فـي بغداد، واتهمـوا بأخذ أموال 

نقدية من رصيد سلطة التحالف مباشرة.
لـن نعرف البتة عدد العناصر العسـكرية واملدنية 
التي اشـتركت في أعمال الفسـاد، أو كـم هو إجمالي 
املبالـغ املنهوبـة، لكن مـن الواضـح أن األعمـال غير 
املشـروعة كانـت متفشـية. لقد كانـت الكلبيـة عامة 
تقريبًا، وبـرر العديد سـرقاتهم وغنائمهم. لقد كانت 
املقّدم هاريسـون تشـعر بأن من حقها أخذ هذا املال، 
فـي الوقـت الـذي انحـدرت فيـه القـدرة املعيشـية 

للمواطن العراقي إلى أدنى مستوياتها.

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.

احلرب واالحتالل في العراق: تقرير للمنظمات غير احلكومية (10/8)

الفساد خّرب مشاريع أنفق عليها التحالف 19,6 بليون دوالر في 13 شهرًا

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

«الوحدة العربية»

• شركة االنشاءات االمريكية هاليبورتون استأثرت مبا ال يقل عن 60 من العقود دون مناقصات نظامية
•  برمير وزع مئات املاليني من الدوالرات نقدًا.. كان االمر مثل وعاء كبير من العسل الذي يجذب الكثير من الذباب
C130ـ هرقل  شحن  وبطائرات  بغداد  الى  نقلت  اجلديدة  النقدية  االوراق  من  طنًا   363  •
•نفط العراق مثل سوبرماركت دون أمني صندوق... 200 ـ 500 الف برميل يوميًا ال يعرف مصيرها

ديك تشيني كان الرئيس 
التنفيذي لهاليبورتون قبل 
انتقاله الى البيت االبيض 

غياب العدادات ـ اجهزة قياس تدفق الضغط ـ سّهل عمل املهربني


