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نفقات «األمن»

ضاعـت باليني الدوالرات من متويـل إعادة اإلعمار 
مـن خالل حتويلها إلـى «األمن». وبعد تصاعد نشـاط 
املتمرديـن، قـّدم املتعهـدون موازنـات لنفقـات األمـن 
املكثف، وصرفـوا ماليني الدوالرات على حماية باهظة 
التكلفـة ملواقع البنـاء، واحلرس الشـخصي للعناصر 
املهمـة، وحراسـة مواقـع البنـاء واملركبـات املصفحـة 
واملسـتلزمات األخرى لتفـادي العنف والالاسـتقرار. 
يكلف اسـتئجار احلارس الشخصي حوالى ألف دوالر 
في اليوم،إذ تطلب الشـركات املتعاقـدة لهذا النوع من 
اخلدمات أسعارًا باهظة. وقد تقصى املفتش العام تسع 
شـركات كبرى متعاقدة، فوجد أنها تنفق حوالى 12.5 
في املئة مـن قيمة العقد اإلجمالية على التدابير األمنية 
التي تسـتهلك نسـبة كبيرة من رؤوس أموال املشاريع 

والعقود.
وفـي بدايـة خريـف عـام 2004، قـررت واشـنطن 
تغيير األولويات في النفقات األساسـية جلهود إعادة 
اإلعمـار. فقد خصص أكثر من 5 باليـني دوالر من أصل 
21 بليونـًا للتدابيـر األمنيـة. ثـم اقتطع بليونـا دوالر 
مـن قطاعي املياه والتمديـدات الصحية، ما خّفض هذا 
البرنامج إلى النصـف، بينما اقتطع من قطاع الكهرباء 
أكثر من بليون دوالر. وحتولت معظم هذه األموال إلى 
إنشـاء اجليش العراقي اجلديد، والقادة العسـكريني، 
والتسـلح  التدريـب،  وبرامـج  الشـرطة،  ووحـدات 
وغيرهـا، إضافـة إلـى برامـج السـجون ومعسـكرات 

التدريب واإلمدادات العسكرية.
لـم يخـرج بعـض هـذه املوازنـات التـي مت إعـادة 
برمجتهـا واملدفوعـة مـن أجـل األبنيـة واإلنشـاءات 
األخـرى في مجال القطـاع األمني، بالنتائـج املتوقعة. 
لشـركة  دوالر  مليـون   75 مببلـغ  عقـد  تلـزمي  مت  فقـد 
مـن  وكان  للشـرطة،  بغـداد  كليـة  لبنـاء  بارسـونز 
املفتـرض أن ينجـز «املشـروع املدني األكثـر أهمية في 
البالد»، وفـق املفتش العام األمريكـي اخلاص بإعادة 
بنـاء العـراق. لكـن مـا إن وصـل املتطوعـون اجلدد، 
حتـى احتجـوا على الظـروف غير املقبولة. واكتشـف 
املفتش وضع املراحيض املكشـوفة على أحياء سـكنية 
آهلـة، وانهيـارات وتصدعات في األساسـات. كما قرر 
املهندسـون أن املبنـى يعاني تصدعـات خطيرة، ومن 
الضـروري هـدم بعض األقسـام وإعـادة البنـاء. وقد 
أخفقـت على نحـو مثير كذلك، عمليات إجناز عشـرات 
مشـاريع البناء «األمني»، كمراكز الشـرطة والسجون 

واملراكز احلدودية والثكنات.
السياسـيون  وصـار  «األمـن»،  برامـج  تزايـدت 
والـوزراء يتهافتـون على صنـدوق تنميـة العراق من 
أجل مشـاريعهم اخلاصة. فمنح احتاد ينتمي إلى أحمد 
اجللبـي املرتبـط بعالقـة وثيقـة مـع البنتاغـون عقدًا 
مببلـغ 327 مليـون دوالر، فـي كانـون الثانـي (يناير) 
2004، لتأمني أسلحة وشـاحنات ومالبس وغيرها من 
التجهيزات. لكن لم يتم تسـليم أية بضاعة. وقد حصل 
اجلنـرال حـازم الشـعالن، وزيـر الدفاع فـي احلكومة 
املؤقتـة كذلـك علـى 1.3 مليـار دوالر لشـراء دبابـات 
جديـدة وطائرات هليكوبتر وعربـات مصفحة... إلخ. 
وأظهـرت التحقيقـات الالحقة انتشـار نطاق الفسـاد 
واتسـاعه، فقـد جـرى حتويـل األمـوال عبر وسـطاء 
وحسـابات سرية، وقليل من املسـتندات بقيت في هذا 

الشأن.
بحـق  توقيـف  مذكـرة  صـدرت   ،2005/5/16 وفـي 
وزير الدفاع السـابق الشـعالن وزياد قطان وعدد من 
مسـؤولي الوزارة، وفق مـا عثرت عليـه الهيئة العليا 
العراقيـة للمراقبة. لكن الشـعالن كان فـي ذلك الوقت 

في املنفى بني لندن وعّمان.
كذلك غادر البـالد عدد من الـوزراء املتهمني. ويقدر 
علي عـالوي، وزيـر املالية السـابق، أن هنـاك حوالى 

متـت  دوالر  مليـون   800
سـرقتها، فـي حـني أنفـق 
حوالـى 400 مليـون دوالر 
لشـراء معدات مبواصفات 
متدنيـة إلـى درجـة عالية 
أخبـر  وقـد  اخلطـورة. 
القاضـي راضـي الراضي، 
احملقق الرسـمي في قضايا 
الفساد، الصحافيني قائًال: 
«لدينـا خبـراء أمريكيـون 
فـي وزارة الدفـاع، فلماذا 
لـم يحركـوا سـاكنًا عندما 

رأوا كل ما حدث؟».
جديـة  األكثـر  يبقـى 
«قطـاع األمن» الـذي ينفق 
الدفينـة فـي  اخملصصـات 
األمـن  قـوات  انتهـاكات 
وممارساتها غير النظامية 
وعندمـا  السـجون.  فـي 
أعـادت واشـنطن برنامج 
رصـد  مت  البنـاء،  إعـادة 
املبلـغ األهـم (4.1 بليـون 
وزارة  دوالر)ملشـاريع 

الداخلية. وهي املشـهورة بالظالل القامتة ملمارسـاتها 
ضد املتمردين وعملها الذي يهمـل متامًا معايير حقوق 

اإلنسان.
وتصـرف هـذه املبالغ للمعـدات والنقـل والتدريب 
احملـددة  غيـر  الـوزارة  قـوات  وتعزيـز  والعمليـات، 
الهويـة. كمـا تؤكـد عدة تقاريـر بأن هـذه اخملصصات 
تقدم، كما هو حال املساعدات املوازية من مالية القوات 
البريطانيـة، لدعـم وحـدات متورطـة فـي نشـاطات 
تعسـفية، مثل القـوات اخلاصة فـي الشـرطة املنبثقة 
عـن وزارة الداخليـة واملتورطـة فـي أعمـال التعذيب 
والفظائـع. وهنـاك تقريـر صادر عـن املعهـد األمريكي 
للسـالم يصف قوات الداخلية بــ «اخلليط من منظمة 
علـى منـط الكوماندو ومقاومـة التمرد وفـرق املوت». 
كمـا مت صـرف 73 مليـون دوالر من مخصصـات إعادة 

البنـاء علـى عمليـات االعتقـال فـي الـوزارة املعروف 
عنهـا تورطهـا فـي حـاالت إسـاءة معاملة السـجناء. 
وبشـق النفس، حاول املفتش العام اخلـاص بالعراق 
التحقيـق في هذه العقود. ولم يقم أحـد بإجراء تقييم 

حتى اليوم.

املساءلة

بعد أربع سـنوات من الفساد املستشري في العراق 
ثمة استغراب من هزالة املساءلة عن األخطاء. لم يتابع 

لالستشـارة  الدولـي  اجمللـس 
والرقابـة، الـذي أنشـأته األمم 
املتحـدة والـذي أقـره مجلـس 
األمـن، حالة واحـدة لالحتيال 
الفسـاد تتعلـق  أو  أو السـرقة 
بصندوق إعادة إعمار العراق. 
ولـم يقدم جوابـًا عن السـؤال 
فيـم إذا كان الصنـدوق قـد قام 
بأي دور لـ «لتلبية االحتياجات 
العراقي».  للشـعب  اإلنسـانية 
وبسـبب الضغوط الكبيرة من 
الواليـات املتحـدة وبريطانيا، 
لم يقم مجلس األمن بتقييم هذا 
القصور أو البحث عن وسـائط 
لتقويـة هـذا اجمللـس وتعزيـز 

صالحياته.
كان املفتش العـام األمريكي 
اخلـاص بإعادة إعمـار العراق 
حتـى  قـام  لقـد  نشـاطًا.  أكثـر 
فـي  بالتحقيـق   ،2006/12/31
85 عقدًا، وبالتدقيق والتفتيش 
والتحليـل. وتوصـل إلـى عدد 
مـن حاالت الفسـاد، كمـا جرى 
في 2007/5/1 عندمـا أحال إلى 
 28 األمريكيـة  العـدل  وزارة 
قضية للمحاسـبة، اعتقل إثرها 
عشرة أشخاص وجّرم خمسة.

وإذا مـا أخذنا بعني االعتبار 
فـإن  االحتيـال،  انتشـار 

املالحقات قليلة جدًا. واخلطير في األمر أن املفتش العام 
إلعـادة إعمار العراق فشـل في اسـتدعاء أي مسـؤول 
عالي املسـتوى فـي احلكومة، ومسـؤولي الشـركات. 
ومـن طالتهم املالحقـة من املدنيني والعسـكريني كانوا 
أصحاب العقود الصغيرة والبعيدين عن مواقع القرار 

املهمة.
وقد أنشأت احلكومة العراقية من طرفها عدة هيئات 
ملناهضة الفسـاد، مبا فيها جلنة النزاهة العامة، وهيئة 
عليا للمحاسبة، ومفتشو الوزارات، ومجلس ملناهضة 
الفسـاد. لكن كل هذه الهيئات واملسـؤوليات لم تتمكن 
من وقف انتشـار الفساد أو مالحقة وكشف املمارسات 
الفاسـدة، مبـا في ذلـك تلك التـي يرتكبهـا املتعاقدون 

األمريكيون واألجانب.
وهكـذا، لـم جتـر محاكمـة أو متابعـة أو جتـرمي أو 
توجيـه تهمـة ألي متعاقـد أساسـي مثـل هاليبورتون 
أو بارسـونز. كما لم توجه أية مالحظـات أو إجراءات 
عقابيـة أو حتـى توبيـخ ألي مـن الشـركات، وحتـى 
تلـك التي أخفقـت في عقودهـا أو قدمت كشـوفًا كاذبة 
بالتكاليف، على رغم أن هذه املمارسات التعيسة كانت 

متكررة، فإنها تبدو واضحة للعيان ومنهجية.
ولـم توجـه تهمة جنائيـة إلى أي مسـؤول مدني أو 
عسـكري أمريكـي عالـي املسـتوى بسـبب اإلهمـال أو 
التقصيـر، أو كل املمارسـات األخـرى التـي أدت إلـى 
انتشار الفساد بهذا الشكل. ولم يطلب من أحد أن يقدم 
حسابًا باإلخفاقات التي حدثت في الوزارات العراقية، 
على الرغـم من مئـات اخلبراء 
التـي  الـدوالرات  وماليـني 
األمريكيـة  اإلدارة  خصصتهـا 
لهـذا الغـرض. ويفتـرض فـي 
هـذه البرامـج دقة احملاسـبات 
الرشـيدة  واإلدارة  واألمانـة 
وإجـراءات سـليمة فـي توقيع 

العقود.
وقد سعت واشـنطن في كل 
مناسـبة للتقليل مـن االحتيال 
احملاسـبات.  فـي  والسـرقة 
والقـرار رقـم 17 لبـول برميـر 
قـوات  يعفـي   (2004 (عـام 
محاسـبة  أيـة  مـن  التحالـف 
قانونيـة أمام القضاء العراقي. 
كذلك القرار التنفيذي الرئاسي 
لعـام   13003 رقـم  األمريكـي 
2003 يعفي افتراضيًا شـركات 
النفـط مـن املتابعـة القضائية 
فـي عملياتهـا في العـراق. وقد 
األمريكيـة  اإلدارة  فّصلـت 
واحلكومـة البريطانية اجمللس 
الدولـي لالستشـارة والرقابة 
بشـكل ال يسـمح له بالفاعليـة. أما صالحيـات املفتش 
العـام األمريكـي اخلـاص بالعـراق فقـد انتـزع منهـا 
العديـد مـن االختصاصـات املهمة. وليس مـن الغريب 
واحلال هذه أن يكون عدد من جتري محاسبته أقل من 
قليـل، وأن يصبح العراق على صعيد انتشـار الفسـاد 
وتعميمه في مستوى دولة هاييتي، باعتبارها من أكثر 

دول العالم فسادًا.

استنتاجـات

منـذ األيـام األولـى، بنـت اإلدارة األمريكيـة ودول 
التحالـف في العـراق منظومة واسـعة، فاسـدة وغير 
قابلة للمحاسـبة. إن هناك سـرقات كبيرة واحتياالت 
ونهبـًا وسـوء إدارة مـن كل األصناف طبعت ما سـمي 
مبشـروع إعادة البنـاء والتفويضات وآليـات احلكم. 
ويوجد اليوم مئات املشـاريع الزائفـة، وغير املنجزة، 

والفاشـلة أو غيـر املنفـذة التـي امتصـت مـن املوازنة 
العراقيـة عشـرات مليـارات الـدوالرات. وفـي تقييـم 
للنتائـج اليوم، جند أن املواطن العراقي لم يجن فائدة 
تذكر من كل هذه املشـاريع. وتشـكل ممارسات الفساد 
هذه انتهـاكًا صارخًا التفاقيات جنيـف واتفاقية األمم 
املتحدة ملناهضة الفسـاد (عام 2003) وقرارات مجلس 
األمن. ومن واجب مجلس األمن واجملموعة الدولية أن 
تعمل على اسـترداد مليـارات الدوالرات املسـروقة أو 
التي صرفت بشـكل رديء، وأن حتاسـب أمام العدالة 
املسـؤولني عـن هـذه االنتهـاكات اجلسـيمة للقانـون 

الدولي. 

الفصل العاشـر
القواعد العسكرية طويلة األمد

تقـوم الواليـات املتحـدة األمريكية بإنشـاء قواعد 
عسـكرية ضخمة ومكلفة في العراق، إضافة إلى مجمع 
مبان جديد وشاسـع للسفارة في بغداد. هذه املشاريع 
هي مثار جدل كبير اآلن. ووفق نتائج استطالع اآلراء، 
تعـارض غالبيـة العراقيني وجود القواعـد األمريكية، 
كمـا يرفـض الكونغـرس صـرف األمـوال علـى قواعد 
«دائمـة» في العـراق. وتعتبر القواعد والسـفارة على 
نطاق واسـع رموزًا تظهـر أّن الواليات املتحدة تخطط 
لبسط نفوذ سياسي وعسكري على العراق ـ واملنطقة 

ـ لسنوات طويلة قادمة.

مرافق القواعد

أقامـت القـوات األمريكية بدايًة أكثر مـن مئة قاعدة 
من مختلـف األنواع واحلجـوم، ومن ضمنهـا القواعد 
اجلويـة، ومراكـز االعتقـال، ومراكـز قيـادات القوات 
البرية، ومستودعات لوجسـتية، والعديد من «قواعد 
العمليـات األماميـة» الصغيـرة والقريبـة مـن ميادين 
القتـال. وبعـد االحتـالل بعام، طـور البنتاغـون أربع 
عشـرة قاعـدة تفـوق املعسـكرات املؤقتـة، إذ جـرى 
االستغناء عن اخليام واملركبات لصالح جتهيزات أكثر 
دميومة للعيش. ومت إنشـاء طـرق، وبناء مراكز قيادة 

ومكاتب، ومهابط للطائرات وغيرها.
وفـي نهايـة عـام 2006، أغلقـت القـوات األمريكية 
معظـم مراكزها وسـلمتها لقـوات احلكومـة العراقية. 
لكـن ال يـزال هنـاك 55 قاعـدة أمريكية في البـالد. وقد 
اختار القادة العسـكريون عددًا قليًال منها لالستخدام 
الطويل األمـد أو القابل لـ «التطويـر». ويتم اآلن بناء 
القواعد الثابتة وإنشـاء الطرقات اإلسمنتية السريعة 
واالتصاالت واخلدمات العامة والكثير مما يحتاج إليه 

اجلنود لرفاهيتهم.
تقـع القواعد الثابتة فـي مناطق مختلفـة من البالد 
لتتيح السيطرة العسكرية على جميع قطاعات العراق. 
وتتركز القواعد في املطارات العسكرية اجلوية املنشأة 
منذ حقبة صدام حسـني، بحيث حتمـي القوات البرية 
عمليـات القـوات اجلويـة. وتؤمـن املطـارات للقواعد 
اسـتقالًال بعيدًا عن التهديد، كما تسـمح بالتنسيق بني 

القوى األرضية والعمليات اجلوية.
ولـم يصـرح البنتاغون عـن املبلغ اخملصـص لبناء 

القواعـد في العـراق، لكن يبـدو أنه مت إنفـاق أكثر من 
بليـون دوالر علـى هـذه القواعـد اخلاصة. وفـي عام 
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مليون دوالر.

القواعد األساسية:

* بلد، تدعى أيضًا معسـكر أناكوندا، تقع على بعد 

68 ميـًال شـمال بغـداد. يتـم تنسـيق جميع نشـاطات 
التحالف اجلوية في هذه القاعدة.

* الطليـل، تقـع علـى بعـد 14 ميـًال جنـوب غـرب 
الناصرية، في اجلنوب.

* األسد، تقع على بعد 120 ميًال غرب بغداد، قريبًا 
من مدينة خان البغدادي على الفرات.

* القيـارة، تقـع علـى بعـد 50 ميـًال جنوب شـرق 
املوصل، في الشمال.

* كامـب فيكتوري/معسـكر التحريـر، مجمـع قرب 

مطـار بغـداد توجـد فيـه مكاتـب القيـادة العسـكرية 
األمريكية.

وهناك قواعد أخرى مت حتسـينها مثل معسكر مارز 
قـرب مطار املوصل، ومعسـكر كـوك في شـمال بغداد، 
وقاعـدة جديدة قـرب أربيل في كردسـتان. وأشـارت 
وثائـق اخملططات في البداية إلى أنهـا «قواعد ثابتة»، 
لكن البنتاغون غّير التعبير، في شباط (فبراير) 2005، 

إلى «قواعد العمليات الطارئة».
ويـرى اخملططون أن القواعد تؤدي دورًا سياسـيًا، 
وباألخص في إمكانية «التأثيـر» في املناطق املتاخمة، 
والتدخل في النزاعات احمللية والشـرق األوسط. وقد 
أخبـر أحـد املطلعني علـى اخلطـط صحيفة واشـنطن 
بوسـت: «نحن ال نريـد انتقاء مواقع قريبـة من متركز 
السـكان فـي العـراق، لكننـا نريـد مواقـع تسـمح لنا 
بالتأثير في املنطقة ومتنحنا القدرة على نشـر القوة». 
وتشـير عبارة «القدرة على نشر القوة» إلى احتماالت 
هجمات عسكرية ضد دول أخرى، مثل سوريا وإيران.

تعتبر هذه القواعد العسـكرية األمريكية األساسية 
ضخمـة جـدًا. ومتتـد معسـكرات بلد/أناكونـدا علـى 
مسـاحة 15 ميًال مربعًا، بينما تبلغ مسـاحة معسـكري 
األسـد والطليـل 20 ميـًال مربعًا لـكل منهما. أمـا مجمع 
فيكتوري القريب من بغداد فهو شاسع جدًا يتسع مللعب 
الثالثية مبسـاحة 140 ميًال. ويقيم في هذه املعسكرات 
عدد ضخـم من عناصـر اخلدمات، وفرق اإلنشـاءات، 
والعمـال املتعاقديـن. ويبلغ عدد العناصر العسـكرية 
فقط في البلد/أناكوندا 20.000 جندي، واألسد 17.000 
جنـدي، وفيكتـوري 14.000 جنـدي. أمـا عـدد طواقم 

التعهدات واإلنشاءات فيبلغ عدة آالف أيضًا.
ويوجـد فـي مراكز هـذه القواعد مطارات عسـكرية 
رحبـة مزّودة مبدرجات مزدوجـة تصل إلى ما بني 10ـ  
12.000 قدم، وتتسـع للعديد مـن الطائرات: الطائرات 
والهليكوبتـرات  طيـار،  بـدون  والطائـرات  املقاتلـة، 
وطائـرات النقل الضخمة. ويسـتوعب مطـار بلد نحو 
250 طائـرة، ومـن ضمنهـا 120 هليكوبتـر، وعدد كبير 
مـن الطائرات بـدون طيار من طـراز بريديتور، وتقف 
جميعها في مسـتودعات فسـيحة مغطاة ومسـلحة أو 

مدرجات.
القواعـد  إلنشـاءات  اجلديـد  التمويـل  ويتضمـن 
 ،(5A-C) مواقـف منحدرة لطائـرت النقل غالكسـي
ونظـام إنـارة متطـور لعمليـات علـى مـدار السـاعة. 
ويقال إن حركة املـرور اجلوي في مطار قاعدة بلد تعّد 
مـن األكثر ازدحامـًا في العالم، بحيـث يعمل على مدار 
السـاعة طوال األسـبوع، وهو يقارن مبطار أوهير في 
شـيكاغو. أما قاعدة األسد اجلوية، فيتم تزويدها اآلن 
بنظام إنارة جديد ونظام حتكم بحركة املرور اجلوي.

إن جميـع القواعد مزّودة بكل ما يلزم من اخلدمات، 
مبا فيهـا الطاقة، واالتصـاالت، والتدفئـة، والتكييف، 

امليـاه  البـالد  تفتقـد  وبينمـا  الطبيـة.  والتجهيـزات 
والكهربـاء والعناية الطبية، تتوفـر في القواعد جميع 
لـوازم الترفيـه. ومـن السـخرية مبـكان أن مشـاريع 
القواعد تشـارف سـريعًا على االنتهاء، بينما مشاريع 
اإلنشاء للعراقيني، مثل معامل معاجلة املياه، ومحطات 
توليـد الكهربـاء، وجتهيزات العنايـة الصحية مبتالة 

بالتأخير والعجز والفشل.
وحتاط القواعد بحدود محصنة حتميها مما حولها، 
ويريد البنتاغون حتسـني نظام الطوق األمني. ويبني 
املتعهـدون في قاعـدة الطليـل مببلغ 22 مليـون دوالر 
سـورًا أمنيًا مـزدوج التحصني، 
ونظم حتكـم متطـورة للبوابة، 
وخنـادق  حراسـة،  وأبـراج 
حمايـة. أمـا قاعـدة بلـد فقـد مت 
احملصنـة  أسـوارها  حتسـني 

وتوسيع املنطقة العازلة.
مـن  مبانـي  القواعـد  تضـم 
حة، ومالجـئ  اخلرسـانة املسـلّ
إلكترونيـة  وأنظمـة  حصينـة، 
تسـتخدم  مـا  نـادرًا  متطـّورة، 
كمـا  املؤقتـة.  القواعـد  فـي 
حتتـوي القواعـد علـى ثكنـات 
إسـمنتية للجنود وشـبكة طرق 
داخليـة كبيـرة، ومراكـز كبرى 
التـزّود  لتنسـيق  للتخطيـط 
بالغـذاء، والوقـود، والذخيرة، 
للجنود  األخـرى  واملسـتلزمات 

في ثكناتهم في أنحاء البالد.
تؤمن القواعد وسـائل ترفيه 
متقنـة للجنـود للمحافظـة على 
األمريكيـة.  احليـاة  أسـلوب 
وباإلضافـة إلـى أربعـة مطاعـم 
في معسـكر البلد، هناك متجران 
تسـوق،  ومخـازن  كبيـران، 
ومالعـب غولـف، والعديـد مـن 
السـريعة،  الوجبـات  مطاعـم 
مثـل بيرغـر كينغ، وبيتـزا هت، 
وسـتاربكس، وباسـكن روبنز. 
ويحتـوي معسـكر األسـد علـى 
ملعب كـرة قـدم، وشـركة هيرتـز لتأجير السـيارات، 
ومقهـى لإلنترنـت، وحمـام سـباحة مغطـى، وقاعـة 
سـينما تعـرض آخر األفـالم املنتجـة، بل حتـى وكالة 
لبيع السـيارات. كمـا تتوفر فروع بيرغـر كينغ وبيتزا 
هت وغيرها من مطاعم الوجبات السـريعة. ويحتوي 
معسـكر فيكتـوري أيضًا على مطاعم وجبات سـريعة، 
وقاعـة ضخمة للرياضـة مجهزة باملعـدات الرياضية، 
وأكبـر متجـر للتسـوق فـي العـراق. ويـزّود اجلنـود 
املقيمون في هذه القواعد بأجهزة التكييف، واتصاالت 
عبر األقمـار الصناعية، وكابالت للتلفزيون، وخدمات 
هواتـف دوليـة. ومتثـل هـذه القواعد مشـاريع كبرى 
واسـعة، وتكلف كل منها مئات املاليـني من الدوالرات. 
وقد أخبـر املهندسـون العسـكريون أحـد الصحافيني 
الذي زار معسـكر بلد أنه مت اسـتخدام 31.000 شـحنة 

رمل وحصى لتزويد 9 معامل 
أجـل  مـن  اإلسـمنت  خللـط 
وذلـك  القاعـدة،  بنـاء 
 .2006 آذار(مـارس)  قبـل 
مهابـط  إلـى  وباإلضافـة 
التحكم،  وأبـراج  الطائرات، 
واألبنيـة،  والطرقـات، 
فـي  يوجـد  والتحصينـات، 
أرضيـة  شـبكة  القواعـد 
امليـاه  أنابيـب  لتمديـدات 

وأسالك االتصاالت.
التـي  وطاملـا أن املوازنـة 
البنتاغـون  يخصصهـا 
واملوازنـات  غامضـة، 
«اإلضافيـة» مبهمة، فرمبا لن 
ُتعَرف أبـدًا الكلفة اإلجمالية 
املشـاريع  لهـذه  الضخمـة 
الطويلة األمـد. ويتوزع بناء 
القاعدة علـى عدة موازنات، 
مبـا فيهـا العمـل غيـر املثمن 
اإلنشـاء  طاقـم  بواسـطة 
مـع  والعقـود  العسـكري، 
شـركات اإلنشـاءات الكبرى 
مثل هاليبورتـون. ويقال إن 
قاعـدة بلـد كلفـت مـا ال يقـل 
مـن  دوالر  مليـون   230 عـن 
الطـوارئ» حتـى  «صنـدوق 
(ديسـمبر)  األول  كانـون 
مليـون   50 وحوالـى   ،2005
دوالر منـذ ذلـك الوقـت. أمـا 
قاعـدة الطليـل فقـد مت رصد 
لنفقاتهـا  دوالر  ماليـني   110
اجلديدة، وتنفق قاعدة األسد 
لتحسـني  دوالر  مليـون   46
حتصيناتها األمنية، واإلنارة 

ونظام التحكم اجلوي.

الوجود العسكري الدائم؟

برزت قضيـة القواعد األمريكية فـي منطقة اخلليج 
في أواخر التسـعينيات خالل جدل في واشنطن أثاره 
صعود احملافظني. لقد حشـد مشـروع القـرن األمريكي 
اجلديـد مجموعـة قوية مـن احملافظني اجلـدد للضغط 
من أجـل اتخاذ موقـف عسـكري أمريكي دولـي قوي، 
ومـن ضمنهم ديك تشـيني الـذي أصبح نائبـًا لرئيس 
اجلمهورية، ودونالد رامسـفيلد وزير الدفاع في إدارة 
جـورج دبليو بوش. وقـد أصّر أصحاب املشـروع، في 
تقريـر صدر فـي عـام 2000، على احلاجة إلـى «وجود 

قـوات أمريكيـة إضافيـة في اخلليـج» من أجـل حماية 
إمـدادات النفـط وإبعـاد املنافسـني احملتملـني. وفـي 
الوقـت الذي بدأت فيـه الواليات املتحـدة التخلي عن 
قواعدها األساسية في السـعودية، تبّيـن بوضوح أن 
منظمـي التقريـر يقترحون إنشـاء قواعـد جديدة في 
دول اخـرى. لكن لم يتم حتديـد املوقع البديل. وعندما 
بـدأ غزو العـراق يلوح في األفـق، في عـام 2002، كان 
األعضاء الرئيسـيون في املشـروع يشـغلون مناصب 

رفيعة.
العسـكريني  االسـتراتيجيني  رأي  وبحسـب 
والسياسـيني، تؤمن القواعد األمريكيـة الطويلة األمد 
فوائـد مهمـة. ُبعيـد سـيطرة اجلنـود األمريكيني على 
بغـداد، فـي 19 نيسـان (أبريـل) 2003، كتـب املعلقان 
توم شـانكر وإيريك شـميت مقالة فـي الصفحة األولى 
من نيويورك تاميز يشـيران فيها إلى خطط البنتاغون 
لإلبقاء على أربع قواعد فـي العراق على املدى البعيد. 
وعوضـًا عن القول «قواعد دائمة»، فضل العسـكريون 
احلديـث عـن «مدخل دائـم» للعراق. فـي الوقت ذاته، 
لصحيفـة  األمريكيـة  اإلدارة  فـي  مسـؤولون  صـرح 
نيويـورك تاميز بـأن الواليات املتحـدة تخطط إلقامة 
«عالقات عسـكرية طويلة األمد مـع احلكومة العراقية 
إلـى  الوصـول  حريـة  للبنتاغـون  تضمـن  اجلديـدة 
القواعد العسكرية ومشـروع النفوذ األمريكي في قلب 

املنطقة».
الدفـاع رامسـفيلد سـريعًا هـذه  وقـد نفـى وزيـر 
التقارير، وأكد للصحافة في الشـهر نفسـه أن احلديث 
عـن وجـود عسـكري أمريكـي دائم فـي العـراق «غير 
دقيـق وغير مالئم». واسـتمر الرئيس بـوش والوزير 
رامسـفيلد ينفيـان املوضـوع علـى رغـم أن املتعهدين 
كانـوا قـد بـدأوا بتنفيـذ تلـك اإلنشـاءات الضخمـة. 
وأخبر رامسـفيلد، في 17 شـباط (فبراير) 2005، جلنة 
اخلدمـات املسـلحة فـي مجلس الشـيوخ: «أؤكـد لكم 
أننـا ال ننوي في الوقت الراهن وضـع قواعد دائمة في 
العراق». لكن أعضاء الكونغرس بدأوا يتساءلون ألّن 
البنتاغون طلب تخصيص مئات املاليني من الدوالرات 

في املوازنات السنوية لتمويل بناء القواعد.
وكانـت السـلطات العراقيـة اجلديدة مهتمـة بذلك 
أيضـًا. وقـد أبرمـت اتفاقيـة، فـي 15 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 2003، بـني مجلس احلكم العراقي وسـلطة 
التحالف املؤقتة اخلاضعة لإلدارة األمريكية تدعو إلى 
«اتفاقية وضع القوات» لتنظيم استعمال أي قاعدة في 
املسـتقبل. ووعدت الواليات املتحدة أن تتمم االتفاقية 
فـي شـباط (فبرايـر) 2004، لكـن البنتاغـون لـم يكن 
يرغـب بعرض خطتـه الطويلـة األمد على املـإل. وكان 
الـرد علـى املسـؤولني العراقيـني فـي عدة مناسـبات: 
«لسـنا جاهزين لنتكلم في هـذا املوضوع». وبعد مرور 
ثـالث سـنوات، ال يـزال البنتاغـون يرفـض مناقشـة 

املوضوع.
ومن املدهش أن القادة العسكريني في العراق كانوا 
صريحني في احلديث عن القواعد واستخدامها للمدى 
الطويـل. لقد قال العميـد روبرت بوملـان لصحافي في 
عـام 2005: «هل هي تعويـض عن قواعد السـعودية؟ 
لسـت أدري... عندمـا نتكلـم عـن قواعـد ثابتـة هنـا، 
فنحن نتحـدث عـن العملية 
احلاليـة... لكـن هـذا ممكن. 
املنطـق  مـن  الكثيـر  وفيـه 
املعقول». وقد علق للصحافة 
زيـد،  أبـي  جـون  اجلنـرال 
قائـد القـوات األمريكيـة في 
العراق، في 14 آذار(مارس) 
2006، أن الواليـات املتحـدة 
رمبا تريـد االحتفاظ بوجود 
فـي  األمـد  طويـل  عسـكري 
العراق لدعـم مؤيدي أمريكا 
«املعتدلـني» و«حمايـة تدفق 

النفط في املنطقة».
وقـد بّيـن الري داميوند، 
لبـول  السـابق  املستشـار 
برميـر فـي بغـداد، أن إدارة 
بوش لن تعلـن أنها ال تطلب 
العـراق  فـي  دائمـة  قواعـد 
«ألننا نبني قواعد عسـكرية 
دائمة في العراق». كما أشار 
نيويـورك  فـي  الصحافـي 
تاميـز، جيمـس غالنـز، أنه 
في غياب قوى جوية عراقية 
الواليـات  سـتكون  فاعلـة 
عـن  «مسـؤولة  املتحـدة 
الدفـاع اجلـوي فـي العراق 
وتعلـق  الزمـن».  مـن  مـدة 
أن  سـيكيوريتي  غلوبـال 
اجلديـد  االتصـاالت  بـرج 
«العمـالق» فـي قاعـدة بلـد 
علـى  أخـرى  «داللـة  هـو 

الدميومة».
متويـل  قانـون  وينـص 
عسـكري وضعه البنتاغون 
وأقـّره الكونغـرس فـي أيار 
(مايـو) 2005 على أّن بعض 
مشاريع إنشـاء القواعد في 
دول غير مسـماة سـتكون «دائمة». وقيـل إن التمويل 
سـيغطي «مواقع دائمًة في حاالت محدودة جدًا» ميكن 
أن تشـمل «ثكنـات للجيـش، ومواقع إداريـة، ومرافق 
لصيانـة املركبات، ومرافق للطيـران، وثكنات للتعبئة 
إنهـا  باختصـار،  وغيرهـا».  والتسـريح  العسـكرية 
سـتتضمن كل ما يتـم تزويد القواعد الكبـرى به اليوم 

في العراق.

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 (9ـ10)
55 قاعدة عسكرية ضخمة جدًا في العراق تسمح ألمريكا بالتأثير في املنطقة

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

«الوحدة العربية»

فسـادا العالـم  دول  اكــثـر  العـراق  جعـــل  الدوليـــة  الرقابـة  هيئـات  فاعليـة  التحــالـف  تعطيـل   •
والفشـل بالعجـز  مبتـالة  العراقيـة  والكهربـاء  امليـاه  مشـاريع  بينمـا  بسـرعة  ينتهـي  القواعـد  تشـييد   •
غامضـة البنتاغـون  التـي يخصصهـا  املوازنـة  بقيـت  ابـدًا طاملـا  تعـرف  لـن  للقواعـد  االجماليـة  الكلفـة   •

رامسفيلد: لم اسمع البتة 
اي نقاش عن موضوع اقامة 

قواعد دائمة في العراق

شركات األمن تطلب اسعارًا باهظة: استئجار احلارس الشخصي يكلف الف دوالر في اليوم

راضي الراضي: ملاذا لم 
يحرك اخلبراء االمريكيون 

في وزارة الدفاع ساكنا؟

ـحازم الشعالن.. مذكرة 
لتوقيفه وهو في املنفى


