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محور الكتاب: 

بعيداً عن الجانب العسكري والسيايس الذي طغى عىل أحداث الغزو األمرييك للعراق عام 
2003 يأيت كتاب: »رضيبة الدم: مليارات مهدورة، أرواح مفقودة، وجشع الرشكات العمالقة يف 
ويسلط  للحرب،  اآلخر  الوجه  عن  ليكشف  الثالثة  بأقسامه  ميلر  كريستيان  ملؤلفه: ت.  العراق« 
الضوء عىل الوعود األمريكية إلعادة إعامر العراق يف الوقت الذي بعرثت خرياته وثرواته، وتم إشاعة 
الخديعة  الدماء َوفق  بأنها من  العراقي رضيبة دفع مثنها  الشعب  الفوىض يف أرجائه مهام كلف 

الكربى التي دفع مثنها الشعب العراقي بأنهار من الدماء.

يبدأ الكاتب برسد األحداث الرئيسة ابتداء من اختالق الذرائع لغزو العراق وخداع الرأي 
العام العاملي، وانتهاء إىل ما حل به من دمار وخراب بسبب السياسة األمريكية واستحواذ الرشكات 
الدولية، رشكة  فلور، مجموعة واشنطن  بيتشل،  أمثال  القوميات من  العمالقة متعددة  األمريكية 
برييني، بارسونز، ورشكة CH2M هيل، عىل عقود كبرية جداً، وظهور الخالفات بني وزارة الخارجية 
الحصول عىل عقود  األموال، ومنع فرنسا وأملانيا ورشكات أخرى من  التحكم يف  والبنتاغون حول 
كبرية إلعادة اإلعامر، ويف مرحلة الحقة إعالن دايفيد كاي كبري املفتشني األمريكيني عن األسلحة يف 
العراق عن عدم العثور عىل أسلحة الدمار الشامل التي كانت املربر األبرز لشن تلك الحرب، وأنَّ 
املعلومات االستخبارية التي تم االعتامد عليها قبل الحرب كانت خاطئة، ومن ثم إعالن اللواء يف 
الجيش األمرييك بيل ماكوي أنَّ الواليات املتحدة »مل تقصد قطُّ إعادة إعامر العراق كلياً«. والتي 
سبقها إعالن الرئيس األمرييك بوش بأنَّ »عملية إعادة البناء مل ترَِسْ دامئاً كام خططنا لها«. وبذلك 
يخالف ما أعلنه يف بداية الغزو من أنَّ هدف إعادة البناء هو جعل البنية التحتية يف العراق الفضىل 

يف املنطقة.

ويكشف عن التفاصيل الدقيقة ملا كان يدور يف أروقة السياسة األمريكية يف بعدها املُغيَّب 
األمريكية  الرشكات  تكالب  الكاتب  يتناول  حيث  الحرب،  آلة  وصخب  ضجيج  وسط  اإلعالم  عن 
الكربى ومن ورائها ساسة الجناح األمرييك املحافظ للظفر والفوز بالعقود الخيالية ملا أطلقت عليه 
الحكومة األمريكية إعادة إعامر العراق، إذ روَّج املحافظون الجدد لشن الحرب من خالل االدعاء 
بانَّ التخلص من صدام حسني سيمنح الواليات املتحدة فرصة إنشاء مجتمع دميقراطي حر ومنفتح 
يف الرشق األوسط. والتي اتضح فيام بعد عدم مصداقيتها، مثلام تم غزو العراق واحتالله من خالل 
األمريكية  السياسة  فشل  يتجىل  وبذلك  الحقاً.  زيفها  اتضح  التي  الشامل  الدمار  أسلحة  أكذوبة 
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معلوماته  الكاتب  استقى  وقد  اإلعامر،  بإعادة  متمثلة  بها  وعدت  التي  املجاالت  أهم  يف  املعلنة 
الدقيقة من املقابالت التي أجراها والوثائق التي اطَّلع عليها والسجالت الرسمية التي جمعها خالل 
إعادة إعامر  تاميز حول عملية  أنجلوس  أكرث من عامني، وكذلك مراسالته مع صحيفة لوس  مدة 

العراق، باإلضافة إىل زيارته العراق أربع مرات.

اقتصادياً  العامل  يف  دولة  أقوى  إخفاق  أسباب  عن  لإلجابة  املحورية  الكتاب  فكرة  تنطلق 
وعسكرياً مبهمة إعادة إعامر العراق؟ فكيف لدولة استطاعت الوصول إىل القمر أْن تعجز عن إقامة 
نظام رصف صحي يف األحياء الفقرية يف بغداد، بعد أن وعدت العامل بجعل العراق منارة للدميقراطية 
واالزدهار يف املنطقة، وفشلها يف تحقيق تلك الوعود من خالل مسلسل العنف الذي حصد أرواح 
الدم   أو رضيبة  مثن  قبال  يف  ذلك حصل  كل  العراقيني،  واملواطنني  األمريكيني  الجنود  من  املزيد 
وإزهاق األرواح وهدر األموال وضياع الفرص، وأنَّ مثن هذا الدم املهدور هو: مليارات الدوالرات 

من أموال دافعي الرضائب األمريكيني التي رسقت أو أهدرت.

بعد  العراق  إعادة إعامر  برنامج  قادته حول  األمريكية عىل لسان  الوعود  العامل  تابع  لقد 
املوضوع،  حول  واإلقليمية  الدولية  املؤمترات  وعقد  بإعداد  املتحدة  الواليات  وقامت  االحتالل، 
وتحدثت عن أرقام كبرية من املنح والقروض والتسهيالت املالية التي قدمت للعراق من أجل إعادة 
اإلعامر. وقد كانت املبادرة األمريكية وعدت بتقديم 18,6 مليار دوالر، ووعد مؤمتر مدريد االلتزام 
بتقديم 33 مليار دوالر، لكن مل يتم إعامر أيَّ يشء عىل أرض الواقع باستثناء طالء واجهات املدارس 
وبعض البنايات، مبا يكشف زيف االّدعاءات السابقة، حيث كانت عمليات اإلعامر تجري عىل َوفق 

ما يأيت:

هيمنة عدد كبري من الرشكات األمريكية عىل عقود اإلعامر.. 1

ارتفاع كلف العقود أضعاف كلفها الحقيقية.. 2

تبديد أموال كبرية مخصصة لإلعامر يف مشاريع ثانوية.. 3

من . 	 جزءاً  والرتميم  الصيانة  عمليات  وَعدُّ  باإلعامر  الخاصة  العقود  وصف  يف  الكبري  التحايل 
إجراءات تنفيذ املشاريع.

وقد تبني أنَّ نسبة %73 من العقود التي تزيد قيمة كلٍّ منها عىل 5 ماليني دوالر مل تطرح 
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يف مناقصة للتنافس، وإمنا يتم إحالتها بشكل مبارش. ويكشف الكاتب من جانب آخر عن تكالب 
الرشكات األمريكية لالستحواذ عىل أموال العراق ونهبها، فقد تم منح رشكة هالربتون عقداً بقيمة 
7 مليار دوالر من أجل إعادة بناء الصناعة النفطية يف العراق، ويعترب أنَّ تلك الترصفات الطائشة 
التي أدت إىل الفشل يف إعادة إعامر العراق متاثل يف اتساعها واكتساحها ومأساتها، الحرب نفسها. 

اختالق  من  ابتداًء  العراق،  تاريخ  من  املهمة  املرحلة  تلك  الضوء عىل  تسليط  ومن خالل 
ذرائع أسلحة الدمار الشامل، مروراً بالوعود الكاذبة لبناء عراق دميقراطي حضاري، وبث الفوىض 
الدموية والصفقات الرسية بني كربيات الرشكات األمريكية عىل برتوله مبباركة الكونغرس األمرييك، 
يحاول ميلر كشف مخططات السياسة األمريكية يف عهد بوش االبن واستالب قرارات مجلس األمن 
األحداث  رسد  خالل  من  وحكوماتها  املنطقة  شعوب  عىل  والضغط  االمربيالية  مصالحها  لخدمة 
وتوثيق تفاصيلها الدقيقة: والتي كانت بدايتها عندما سيطرت القوات األمريكية عىل بغداد، ومقتل 
ابني صدام، واعتقاله يف مخبئه الرسي، ومختلف عمليات التفجري واالغتياالت وخلفياتها االقتصادية 

املالية. 

ويقف الكاتب عند محطات مهمة ملراحل احتالل العراق وما سبقه من مخاضات يف أروقة 
السياسة األمريكية، مبا يكشف عن حقيقة الرصاع األمرييك الداخيل واألكاذيب التي تذرع بها من 
أجل االحتالل. لذلك فهو يتناول الوجه اآلخر لحرب العراق وهو البعد االقتصادي وإعادة اإلعامر، 
الغرف  يف  يدور  وما  الكبرية،  العقود  عىل  للحصول  األمريكية  للرشكات  املحموم  التسابق  ويظهر 

املظلمة من تعاقدات رسية للفوز  بتعاقدات كبرية يف العراق.

ويُذكر أنَّ الرئيس بوش كلَّف فريقاً بدراسة عملية إعادة بناء العراق، غري أنَّ هذا الفريق 
للتشاور يف رسية تامة يف مبنى  إاّل مرة واحدة قبل أربعة وثالثني يوماً  مل يجتمع بكامل أعضائه 
جامعة الدفاع القومي يف واشنطن. وقد أعاقت وزارة الدفاع هذا الفريق الذي أصبح يف حالة يرىث 
لها الفتقاره إىل العدد الكايف من األعضاء، وقلة الخربة يف شؤون الرشق األوسط، كام مل يتوفر لديه 

العدد الالزم من املرتجمني.
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إعادة اإلعامر ومظاهر فساد االحتالل األمرييك:

حاول الكاتب أْن مييط اللثام عن صفقات الفساد الكربى لسلطة االحتالل األمرييك ويؤكد 
أنَّ عمليات رصف األموال العراقية اتصفت بكل ما ميكن وصفه من مظاهر الفساد، ويكشف حجم 
الفساد الكبري والعقود الرسية التي استحوذت عليها الرشكات األمريكية التي لها صلة باملسؤولني 
األمريكيني. التي تؤكدها االنتقادات الكثرية التي وجهت للترصفات املالية لسلطة االحتالل يف العراق 
من عدة أطراف أمريكية أبرزها: الكونغرس األمرييك، وهيئات رقابة دولية، وأطراف عراقية، وجهات 

مستقلة.

الذين بلغ عددهم 30 رجالً، والذين تم تخصيص  أْن تم تحديد عدد من املوظفني  وبعد 
معظم أوقاتهم لغرض البحث عن الكيفية التي متكنهم من منع وقوع كارثة إنسانية بعد تنفيذ 
االجتياح واحتالل العراق. وقد أنشأ فايث مجموعة ثانية ركزت فقط عىل أكرب كنز يف العراق وهو: 

النفط.

وقد اعرتفت التقارير األمريكية يف هذا الصدد بإهدار مليارات الدوالرات التي كانت مخصصة 
إلعادة إعامر العراق خالل إدارة بول برمير الحاكم املدين للعراق للمدة من 2003 - 	200 وكشفت 
املودعة يف بنك  العراق  أموال  الدوالرات من  أنَّ مليارات  الكونغرس األمرييك  لجان متخصصة يف 
االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك جرى الترصف بها وتوزيعها بال قيود محاسبية أصولية أو سجالت 
منظمة أو تدقيق. وتقدر تلك املبالغ 91,6 مليار دوالر متثل أرصدة حساب إيرادات برنامج النفط 
مقابل الغذاء والدواء، فضالً عن أموال العراق التي كانت مجمدة يف الواليات املتحدة األمريكية منذ 
1990 وقد جرى سحبها من البنك املذكور وترصفت بها سلطة االحتالل كام تشاء، فتعرضت تلك 

األموال إىل عملية الهدر والتزوير وسوء الترصف يف أعامل الرصف العشوايئ.

وقد استخدمت إدارة بوش يف إطار تسويقها إلعادة إحياء العراق خطة مارشال باعتبارها 
منوذجاً ملا ميكن أن تحققه خطة إعادة البناء. وتجىّل الفشل األمرييك يف إعادة اإلعامر مقارنة بحجم 
األموال التي تم إنفاقها، إذ صادق الكونجرس األمرييك عىل مبلغ 	,18 مليار دوالر عىل مرشوع 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق الذي يعترب أضخم رزمة مساعدات لبلد مبفرده منذ مرشوع 
مارشال، األمر الذي يؤكد حجم الفساد الهائل يف السياسة األمريكية، وقد كشف ستيورات براون 
املفتش العام بقضايا إعادة إعامر العراق عن عجز عملية التدقيق يف معرفة الطريقة التي رصفت 
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فيها 9 مليارات دوالر من أموال الصندوق.

ومبوجب القرار رقم 83	1 أنشأت األمم املتحدة صندوق التنمية الذي جعل أصول احتالل 
التحالف الدويل بقيادة أمريكا بهدف املحافظة عىل ما يقارب مليار دوالر وجد مخبأ يف املنازل 
الخارج  التي كان يسيطر عليها صدام حسني وأعوانه، باإلضافة إىل األموال املجمدة يف  واملكاتب 
وبلغت األموال اإلجاملية للصندوق أكرث من عرشين مليار دوالر من األموال العراقية، وكانت أمريكا 
هي املوكلة بتلك األموال الكبرية. وتحول هذا الصندوق إىل حقيبة مال موضوعة بترصف سلطة 

التحالف املؤقتة والتي ال يعرف مصريها.

ومن مظاهر الفساد األخرى لسلطة االحتالل األمرييك عندما أودعت األمم املتحدة مبلغ 
2,5 مليار دوالر يف حساب الصندوق وهو آخر متويل من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء. وقرر 
التحالف إنفاق هذا املبلغ يف فرتة تقل عن األشهر الثالثة قبل موعد تسليم السلطة إىل الحكومة 
العراقية الجديدة 	200، وصادقت لجنة مراجعة الربنامج يف يوم واحد عىل عقود تبلغ 1,9 مليار 
إنفاق  الهوس يف  أسابيع، وقد وصل  منحها يف غضون ستة  ينبغي  تتعلق مبشاريع جديدة  دوالر 
األموال إىل حد جنوين مع اقرتاب موعد تسليم السلطة للعراقيني وتحول شهر متوز/ يوليو 	200 إىل 

شهر إنفاق األموال والتخيل عن املحاسبة.

ومن جانب آخر فقد نرثت الواليات املتحدة األموال يف أنحاء العراق يف األيام األخرية لالحتالل 
مثلام تبعرث العواصف أوراق الخريف وتم شحن األموال من البنك االحتياطي األمرييك من خالل 
طائرات سالح الجو املخصصة للشحن من نوع c-130  بلغ وزن هذه الشحنة مثانية وعرشين طناً. 
تحويل  تم  االتحادي.  االحتياطي  بنك  تاريخ  للعملة يف  تحويل  عملية  أكرب  العملية  ومثلت هذه 
مل  إنَّ صدام  القول  أرّصوا عىل  الذين  األكراد  إىل  كدفعة  أربيل  مدينة  إىل  منها  طناً  خمسة عرش 
الغذاء من دون أيِّ إيصاالت باالستالم أو  النفط مقابل  التي تستحق من برنامج  يُعِطهم األموال 
التسليم، يقول كلري »كنا نبذر األموال التي كنا مؤمتنني عليها. كان وضعنا يشبه فأراً أعمى ميتلك 

املال الكثري«.

ببعضها  نقداً عىل مقاولني، واحتفظوا  بتوزيع مبالغ ضخمة  أمريكيون  قام مسؤولون  ولقد 
ألنفسهم من أجل رشاء سيارات وساعات فخمة. وفاز مرشح جمهوري فاشل يف انتخابات الكونغرس 
بعقد قيمته 18 مليون دوالر لحراسة مطار بغداد ثم انطلق يرسق سلطة التحالف املؤقتة. واختار 
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األمريكيون بائع سيارات مستعملة لرشاء أسلحة للجيش العراقي مع ما ميكن توقعه من نتائج هذا 
االختيار. وحاول مسؤول كبري يف البنتاغون مترير عقد لصالح صديق شخيص إلنشاء خدمة الهاتف 
املحمول يف العراق الذي يعترب سوقاً تصل أرباحه إىل مليار دوالر سنوياً. وقام مقاولون من أصحاب 
االرتباطات السياسية بتوريد عربات إسعاف ومركبات مدرعة قدمية عمرها خمسون عاماً وال تصلح 
للسري، واضعني بذلك املاليني يف جيوبهم دون مساءلة. ومع مليارات الدوالرات األمريكية، املخصصة 
ملحطات الطاقة الكهربائية، ال توجد يف أية مدينة يف العراق كهرباء تعمل عىل مدار أربع وعرشين 

ساعة يف اليوم.

وكان أوَُّل املتلقني لتلك الهبات مجموعة متعددة من أصحاب نفوذ متقاعدين من أعضاء 
الحزب الجمهوري، ورجال أعامل أمريكيني، ومهاجرين عراقيني. ولكل واحد من أفراد هذه املجموعة 
تاريخ ودوافع مشكوك يف أمرهام، وكذلك انضمت إليهم مؤسسات أمريكية ضخمة مثل هالربتون 
من  املاليني  مئات  قيمتها  تبلغ  عطاءات حكومية  يف  لالشرتاك  دعواٍت رسيًة  تلقت  والتي  وبكتل 
الدوالرات مع ضامن تحقيق أرباح. وبعد أن تتسلم املؤسسات عقودها تقوم باستئجار عامل فقراء 
من أماكن مثل الغابات النائية يف القارة األمريكية واملناطق الريفية يف نيبال، وإرسالهم إىل مذابحهم 

يف قفار العراق. وقد تدافع املسؤولون السياسيون يف واشنطن ليك يضمنوا نصيباً ألصدقائهم.

ومن مظاهر الفساد األخرى التي يذكرها والتي تم الكثري منها برسية تامة: وقع االختيار 
عىل ترينت وهو وزير نقل سابق وصديق لدونالد رامسفيلد لإلرشاف عىل وزارة النقل واالتصاالت 
العراقية، لكنه طرد فيام بعد؛ ألنه بدأ مفاوضات تهدف إىل بيع رشكة الطريان اململوكة من الدولة 

إىل رشكة ورد اسمها يف فضيحة النفط مقابل الغذاء.

الرئيس  زميل صف  وكان  الجمهوريني  املتربعني  أحد  وهو  فويل  توماس  اختيار  تم  وكذلك 
بوش ومختصاً يف شؤون إنقاذ الرشكات، وقد اعتربت جهوده من أجل تخصيص االقتصاد عىل أنها 
فشل ذريع .يف حني أُحيلت مهمة تدريب قوة رشطة جديدة يف العراق اىل بريين كرييك املفوض يف 
باملافيا.  النافذة وارتباطاته املزعومة  بناء عىل توصيات صديقته  الذي تم اختياره  رشطة نيويورك 
ومن جانب آخر تم تعيني مايك كريم كبري مستشاري وزارة اإلسكان واإلعامر، وهو مستشار سابق 
متورط يف فضيحة إسكانية وتطوير مدين، وتم طرده بعد اتهامه بعقد اجتامعات رسية من أجل 

إبرام صفقات بني املتعهدين األمريكيني ونظرائهم العراقيني.
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وقد متت االستعانة أيضاً بخريجي الجامعات الشبان من املحافظني الذين ال ميلكون خربة، 
حيث تم انضاممهم إىل مجموعة املوظفني املحظوظني منهم “جاي هالني” )	2( عاماً أُسندت إليه 
مهمة اإلرشاف عىل فتح بورصة بغداد الجديدة. يف حني أصبحت “ساميون ليدين” ابنة مايكل ليدين 
البناء. وكذلك فقد فاز “هودا فاروقي”  الفعلية ملرشوع إعادة  من أبرز املحافظني الجدد املديرة 
باألسلحة  الجيش  تزويد  وكذلك  العراقية،  النفط  أنابيب  أجل حامية  من  دوالر  مليون   80 بعقد 
والعتاد، وهو لديه رشكة عىل شفري اإلفالس، باإلضافة إىل حصول “رايلشوفل” ضابط استخبارات 

بحرية سابق متهم بتهريب أسلحة بصفقة تزويد العراقيني بالدبابات.

املليارات من األموال وهي  تلو  املليارات  إغراء  السياسيون يف واشنطن مقاومة  مل يستطع 
متُرُّ من أمام عيونهم، لذلك تدخل هؤالء بشكل مستمر يف عملية إعادة إعامر العراق يك يتمكن 
أصدقاؤهم وقواعدهم االنتخابية ورشكاؤهم التجاريون يف بعض األحيان من االستفادة. يف الوقت 
الذي يشري فيه الكاتب إىل أنَّ أمريكا ساهمت مببلغ 30 مليار دوالر عىل مدى ثالث سنوات من أجل 
إعادة اإلعامر دفعت أمريكا هذا املبلغ عىل شكل سيولة نقدية فاقت تلك التي نالتها أية دولة 
أوربية مبوجب خطة مارشال. وقد مثل هذا املبلغ ثالثة أضعاف املبلغ الذي نالته أملانيا التي سويت 

بنيتها التحتية ومدنها باألرض أثناء القصف الذي تعرضت له يف الحرب.

وميكن القول أنَّ سوء اإلدارة املالية أفرزت مخالفات عدة من أهمها:

نقص العطاءات التنافسية )املناقصات( عىل العقود الكبرية.. 1

قلة املعلومات التي تتضمنها العقود.. 2

دفع  رشاوى مقابل عقود مل تخضع لإلرشاف.. 3

مل تتخذ إجراءات كافية ملنع تهريب النفط والسيطرة عليه.. 	

قيام رئيس سلطة االحتالل يف آخر أيام وجوده يف العراق بتوزيع مليارات عدة من الدوالرات . 5
عىل عجالة قبل مغادرته العراق )منحت إىل إقليم كردستان(.

إنَّ عمل سلطة االحتالل يف تثبيت الحسابات وعمليات اإلنفاق شابها الكثري من الخلل.. 6

األول/ ترشين   6 يف  األمرييك  الكونغرس  عن  الصادر   108-106 العام  القانون  َوفق  وعىل 
نوفمرب 2003 تم تخصيص مبلغ 	,18 مليار دوالر من أجل إعادة إعامر العراق، لكْن رسعان ما ُعلِّق 
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هذا املرشوع يف براثن البريوقراطية وجشع الرشكات العمالقة والعنف املتصاعد يف العراق. وكانت 
زوجة الرئيس األمرييك )لورا بوش( من بني الذين تدخلوا يف هذه العملية إذ قامت مبعاونة إحدى 
العوائل الصديقة يف مترير صفقة تبلغ قيمتها خمسون مليون دوالر لغرض إنشاء مستشفى لألطفال 
ال رضورة له، ويتخصص يف جراحة التجميل واألورام املتقدمة، يف مدينة ال تتوافر فيها مياه نقية 

للرشب.

وقد كشف ميلر السباق املحموم عىل بناء أول نظام هاتف نقال يف العراق عن واحدة من 
أكرب فضائح عملية إعادة البناء، وهو أغرب فصل من فصول إعادة اإلعامر؛ كونه يخص مجاالً مل 
يخضع لالستغالل حتى ذلك الوقت وهو الهواء، وكان العراق عشية الحرب آخر سوق مهمة غري 

مستغلة يف العامل يف هذا املجال.

عصابة هالربتون:

تحت عنوان )عصابة هالربتون( يكشف الكاتب انه مل يسبق أْن ارتبط اسم رشكة بالحرب يف 
التاريخ األمرييك مثلام ارتبط اسم رشكة هالربتون بالعراق، ومل يسبق أْن ارتبطت أية حرب يف تاريخ 
هذا البلد برشكة واحدة كام ارتبطت بها، إذ يعتمد الجيش األمرييك يف وجوده عىل هالربتون يف كل 
يشء بدءاً بوقت إيقاظ الجنود، وحتى إطفاء األنوار واإلطعام والنظافة وبناء القواعد العسكرية... 
كل ذلك بفضل ديك شيني نائب الرئيس حيث كانا مرتابطني ترابطاً وثيقاً وكان الرئيس التنفيذي لها.

ويستدل ميلر عىل الفشل األمرييك مبسألة استمرار العنف. فقد مات آالف الجنود األمريكيني 
وهم يحاربون نفس الشباب الغاضب الذين كان من املفرتض توفري فرص العمل له. ولقي مقاولون 
خاّصون وعاملون يف مجال املعونات، وموظفون حكوميون، مرصعهم وهم يعملون يف مرشوعات 
العراقيني يف حرب  الناس. ولقد مات عرشات اآلالف من  أْن تلقى االمتنان من عامة  كان يفرتض 

عصابات ونزاع طائفي يستمدان عنارص قوتهام امليدانية من العراقيني العاديني الناقمني.

جميع  من  بالعجز  أصيبت  البناء  إعادة  عملية  إنَّ  القول:  إىل  ذلك  من  املؤلف  وينتهي 
أّما إدارة بوش واملهندسون املحافظون الجدد الذين خططوا للحرب وأيدوها، فإنهم مل  النواحي، 
يبنوا مرشوعهم لبناء دولة فوق جبل خاٍو، ويشري إىل أنَّ الرئيس األمرييك ومن معه من دعاة الحرب، 
بدا وكأنهم يخططون مرشوع الحرب وإعادة اإلعامر يف دولة ال شعب فيها، بسبب عدم انحسار 
الهجامت ضد جنودهم، وأخذ املقاولون يعانون من انقطاع متويل عملياتهم، وتلويث سمعتهم، 
فيهم من  أنفسهم مبن  العراقيون  اإلحباط هم  أصابهم  أكرب من  للقتل. ولكن  وتعرض موظفيهم 
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كانوا يعتقدون أنَّ الواليات املتحدة تستطيع إصالح دولة دمرتها الحروب، واثنا عرش عاماً من فرض 
العقوبات عليها.

غداء النواب ومستقبل العراق:

ويف موضع آخر من الكتاب يحمل العنوان أعاله، يقول املؤلف إنه عىل غري منوال عمليات 
التي تقع يف اختصاص وزارة الدفاع، مل تكلف أية وكالة أمريكية بالتخطيط ملا بعد حرب  الحرب 
العراق. ويف ربيع عام 2002 عقدت اجتامعات رسية يف البيت األبيض للتخطيط إلمكانية الغزو وما 
بعده، وكانت تلك االجتامعات تضم كبار املسؤولني من مجلس األمن القومي والبنتاغون ووزارة 

الخارجية.

وقد سادت االجتامعاِت رسيٌة تامٌة بالنسبة للجميع ماعدا الوزراء، واملديرين العامني للوزارات 
ونوابهم، وقد أطلق عىل تلك االجتامعات اسم »غداء النواب« وكانت تعقد مرة يف األسبوع يف وقت 
تناول الغداء، وأُعطيت هذا االسم الربيء يف الظاهر، وال يعلم الغاية الحقيقية لهذه االجتامعات 
العام األمرييك، وقد نجحت هذه الوسائل ألنَّ أخبار  الرأي  أحد من أعضاء الحكومة اآلخرين أو 
غداءات العمل مل تترسب إىل دائرة أوسع من تلك الدائرة التي اقترصت عليها. وبعد نجاح ذلك 
التكتيك وعدم ترسب أخبار لقاءات الغداء تلك التي كان من بني املشاركني املنتظمني فيها آنذاك 
الخارجية،  وزير  نائب  أرميتاج  وريتشارد  فايث،  دوغالس  ونائبه  الدفاع،  وزير  نائب  ويتز  وولف 
ومارك غروسامن وكيل وزارة الخارجية، وجون ماك لوغلني نائب مدير وكالة االستخبارات األمريكية، 

وفرانك ميلر وزملاي خليل زاد يف مجلس األمن القومي. 

وتناولت األحاديث تساؤالت تتصل مبستقبل العراق ومن بينها: من الذي سيحكم العراق 
بعد سقوط صدام حسني؟ كيف ستعمل الرشطة والنظام القانوين؟ كيف سيحصل الشعب العراقي 
تلك  يف  يشء  يتمَّ  ومل  العراقي؟  النفط  عائدات  تقسيم  يتم  كيف  والكهرباء؟  واملاء  الطعام  عىل 
االجتامعات أكرث من الحديث حول تلك املوضوعات، حيث مل يتم وضع أي خطط حقيقية مفصلة. 

ويؤكد الكاتب أنَّ مرشوع مستقبل العراق مل يسفر عن خطة كاملة ومتامسكة.

النواب« حديث مؤلف الكتاب عن  التي تناولت »غداء  ومام يلفت االنتباه يف الصفحات 
إسناد مهمة التخطيط إلنشاء إدارة مدنية للعراق بعد الحرب إىل دوغالس فايث وهو محاٍم صارٌم 
وجادٌّ عن رشكات كربى نائب وول فويتز نائب وزير الدفاع وأحد أبرز املحافظني الجدد يف اإلدارة 
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األمريكية ليك يضع خططاً لإلدارة املدنية يف عراق ما بعد الحرب. وقد عمل مع ريتشارد بريل رئيس 
من  وواحداً  إرسائيل«  »بطل  كان  وكذلك  ريغان.  إدارة  أثناء  البنتاغون  يف  الدفاع  سياسة  مجلس 

املتشددين يف حزب الليكود الصهيوين وبالتايل أكرب املتحمسني للحرب.

وعندما تسارعت عمليات اإلعداد للحرب يف نهاية عام 2002 أنشأ فايث ما أسامه »مكتب 
له  يسعى  الذي  الهدف  وكان  املضلل  االسم  ابتكار هذا  تعمد  أنه  ميلر  ويرى  الخاصة«.  الخطط 
موظفوه الذين يتجاوز عددهم الثالثني، التأكد من رسعة اكتشاف أسلحة الدمار الشامل املزعومة 

وتدمريها.

وما لبث فايث أْن شّكل مجموعة جديدة ويؤكد الكتاب أنَّ هدفها الرتكيز عىل أكرب كنز يف 
العراق، وهو النفط لعدة أسباب: من بينها أنَّ املجموعة ارتأت أنَّ العراق كان ينوي استخدام سالح 
النفط. كام استخدمه يف حرب الخليج األوىل عندما أشعل النريان يف أكرث من سبعاِمئة برئ نفطي يف 
الكويت من خالل استخدام متفجرات من طراز 	C واستمرت النريان التي أشعلها عدة أشهر، مام 
أصاب االقتصاد الكويتي بالشلل، وقذفت النريان إىل الجو ألسنة من الدخان بلغ طولها مثامنِائة ميل.

وقد عنّي فايث أحد أكرث نوابه ثقة ليكون رئيساً ملا يسمى »مجموعة البنية التحتية للطاقة«. 
وكان ذلك الرجل هو مايكل موبس رشيكه السابق يف مكتب املحاماة وقد أعدَّ موبس دراسة حول 
أوضاع البنية التحتية النفطية العراقية. وعىل الرغم من أنَّ هذه الدراسة مل تنرش علناً، لكنه استنتج 
النفط  يعتقد سابقاً، وأنَّ مستويات ضخ  أسوأ مام كان  العراقي كان يف وضع  النفطي  النظام  أنَّ 

توقفت عن العمل ومنخفضة جداً، وأصيب نظام التكرير للمصايف بالعجز.

الحرائق يف  الخربة الرضورية إلطفاء  الحكومية األمريكية ال متلك  الوكاالت  أنَّ  وقرر موبس 
اآلبار املشتعلة يف وقت واحد وإعادة الحياة للصناعة النفطية يف العراق، وبذلك فقد مهد الطريق 
أمام البنتاغون يك يقوم بإسناد تلك املهمة إىل رشكة هالربتون التي كان يديرها يف وقت سابق ديك 
تشيني نائب الرئيس األمرييك وهو أول قرار بخصوص منح االلتزامات يف عملية إعادة إعامر العراق. 

ومن جانب آخر نجد جيش االحتالل وقادته ابتداًء من رامسفيلد وفرانكس ونزوالً يف سلسلة 
القيادة مل يكونوا مهتمني عىل اإلطالق يف عملية إعادة بناء الدولة بغض النظر عن الخطط واملخططني، 
حيث مل تتضمن الخطط التي وضعها الجيش أيَّة تفاصيل محددة ومل تكن منسقة وموزعة توزيعاً 
مناسباً حتى أنَّ قيادات الوحدات الربية للجيش تجهل وجود هذه الخطط مستشهداً مبقولة الجرنال 
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فرانكس »أمامي حرب يتعني عيلَّ أْن أخوضها«.

عىل  للسيطرة  واشنطن  شهدته  الذي  البريوقراطي  الرصاع  الكتاب  يتناول  املجال  هذا  ويف 
عملية إعادة البناء رغم التخبط واالفتقار إىل خطة شاملة لتلك العملية التي سميت بعملية املرحلة 
الرابعة والتي كان مقرراً أن تنفذ بعد سقوط بغداد. ويشري الكتاب إىل أنه إىل جانب ما كان يفعله 
موبس قام العسكريون أيضاً بالتخطيط لتلك العملية وأصبح الجرنال تومي فرانكس ـ بحكم كونه 
قائَد قوات االحتالل ـ صاحب املسؤولية الشاملة عن حكم العراق، ولكنه مل يُبِْد حامساً لهذه املهمة 
عىل اإلطالق، وأخذ يحث الرئيس األمرييك جورج دبليو بوش عىل إسناد عملية إعادة البناء إىل جهات 
أخرى مثل وزارة الخارجية قائالً إنَّ العسكريني ال يجيدون عملية إعادة بناء الدول. ويشري مؤلف 
الكتاب إىل أنَّ الجرنال فرانكس كان يريد يف الحقيقة دخول العراق والخروج منه يف أرسع وقت 
ممكن حتى أنه عندما وصل إىل بغداد بعد سقوط صدام حسني طلب من القيادات العسكرية التي 

تحت إمرته أْن يبدأوا يف وضع خطة النسحاب القوات يف ثالثني أو ستني يوماً.

حكامً  العراق  لحكم  الخاصة  خطتها  تعد  املشرتكة  األركان  رئاسة  كانت  نفسه  الوقت  يف 
عسكرياً، وبادرت باإلعداد إلقامة قيادة عسكرية يف العراق تقوم بالتنسيق بني الوكاالت األمريكية 
الخطة بشكل  بتعديل  الدفاع  رامسفيلد وزير  أمرييك. وقام  األمور إىل سفري  قبل تسليم  املختلفة 
وزارة  ألنَّ  واضحاً  تحوالً  ذلك  كان  وقد  الحرب.  بعد  ما  جهود  عىل  الدفاع  وزارة  سيطرة  يضمن 
الخارجية كانت املسؤولة باستمرار عن إعادة البناء منذ أن أرشف الجيش األمرييك عىل إعادة بناء 
اليابان وأملانيا بعد الحرب العاملية الثانية مبارشة. ومع ذلك فإنَّ الخطة مل تحتضن القيادة املركزية 

األمريكية أو موظفي رامسفيلد املدنيني.

يف الوقت ذاته برز فريق ثالث قام مبزيد من التخطيط وهم ضباط أركان الجرنال ديفيد 
ماكرينان القائد امليداين يف الحرب، وطالبت خطتهم أْن تدعم قوات التحالف الحكومة العسكرية أو 
املدنية ملدة شهرين. ويخلص املؤلف إىل القول بأنه مهام كانت الخطة ومهام كان التخطيط، فإنَّ 
العسكريني األمريكيني مل يكونوا مهتمني بإعادة بناء العراق بدءاً من رامسفيلد إىل فرانكس ونزوالً 
حتى نهاية سلسلة القيادة، ومل تكن أية واحدة من خطط العسكريني تحتوي عىل أية تفاصيل، كام 

افتقرت إىل التناسق واتّسمت بالفقر يف توزيعها حتى أنَّ القادة امليدانيني كانوا يجهلون وجودها.

وقد أصدرت فرقة املشاة الثالثة التي احتلت بغداد تقريراً بعد الحرب تشكو فيه من فقدان 



13

قراءة يف كتاب .. رضيبة الدم: مليارات مهدورة، أرواح مفقودة، وجشع الرشكات العمالقة يف العراق

خطة  بأية  امليكانيكية  الثالثة  املشاة  فرقة  متدَّ  مل  العليا  القيادات  »إنَّ  التقرير:  يقول  إذ  االتجاه، 
للمرحلة الرابعة«. ومع تفاقم الرصاع بني وزاريت الدفاع والخارجية األمريكيتني اجتمع األمريكيون من 
أصل عراقي يف ميتشيغان حيث حذرهم ممثل وزارة الخارجية واريك وهو خبري يف شؤون العراق 
وحذر املجتمعني قائالً: » إذا تعاملتم مع بول وولفويتز فإنَّ وزارة الخارجية لن تعطيكم أيَّ يشء«.

ويعلق ديفيد فيليبس أحد املقاولني مع وزارة الخارجية ورئيس عملية مرشوع »مستقبل 
يكن  »مل  بقوله:  واملدنيني  العسكريني  األمريكيني  املسؤولني  بني  دارت  التي  املعركة  عىل  العراق«، 
يجدر باملسؤولني األمريكيني أن يسمحوا ملشاعرهم الشخصية بتسميم العملية القامئة بني الوكاالت 
إنَّ  بالطبع،  ذلك  فعلوا  لكنهم  املتبعة  بالسياسات  املتعلقة  النظر عن خالفاتهم  بغض  الحكومية، 
العداوات الشخصية التي تظافرت مع املناهج املتعارضة لفرتة ما بعد الحرب، سوف تؤدي يف النهاية 

إىل القضاء عىل مرشوع مستقبل العراق«.

عاملة مستأجرة:

ويف محطة أخرى من الكتاب تحت عنوان )عاملة مستأجرة( يظهر حقيقة جشع الرشكات 
األمريكية يف استقدام العاملة الرخيصة من الدول الفقرية حيث سمح املسؤولون األمريكيون لرشكة 
KBR وهي الرشكة املتفرعة من رشكة هالربتون والتي اختصت بعمليات توظيف العامل األجانب 
العامل واالنغامس  تهريب  الفرعيني يف مامرسة أعامل  الرشكة ومقاوليها  لهذه  السامح  العراق  يف 
يف أشدِّ أوجه نظام التهريب إثارة للتساؤالت، األمر الذي يعيد لألذهان توارد التقارير الكثرية عن 
استخدام العنف الجسدي مع هؤالء العاملني، ويستشهد حول ذلك بأمثلة يف بلدان أخرى حيث 
إىل  العاملون  ويضطر  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العطش  نتيجة  كل شهر  نيبايل  عامل  ميوت 

لون إىل بالدهم عىل الفور. السكوت يف معظم الحاالت ألنَّ العامل الذين يقدمون شكاوى يُرحَّ

ويف الوقت الذي تلقت رشكات أخرى ومنها رشكة هالربتون عقود عطاءات هائلة، فقد قامت 
أرباحها.  تزيد من هامش  نيبال والفلبني وغريها ليك  يائسني من بالد مثل  باستئجار عامل فقراء 
حيث يبلغ أدىن راتب يتقاضاه املوظف األمرييك الذي يعمل لدى رشكة KBR حوايل 60000 دوالر 
سنوياً أّما العامل األجانب الذين يعملون مع الرشكة نفسها فيتقاضون مبلغاً يصل إىل 3000 دوالر 
أّدى  وقد  العبيد،  معاملة  ومعاملتهم  واالحتيال  للغش  العامل  هؤالء  تعرض  إىل  باإلضافة  سنوياً، 
العراق إىل جحيم للعامل. مل  العامل وإىل تحويل  الرفض األمرييك إىل اإلطباق عىل نظام تهريب 
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يتمتع العامل الفقراء الذين تدفقوا عىل العراق بفضل أموال دافعي الرضائب األمريكيني بأية حقوق 
وحرموا من حق التعبري وحق تعيني محامني وكانوا مجرد سلع ومجرد منتجات رخيصة وقعت يف 

أيدي رشكة قدمت أدىن عرض وال تخىش أية عقوبات من قبل الواليات املتحدة.

ملف الطاقة الكهربائية:

التي يعتربها من  الكهربائية  الطاقة  الكاتب األضواء عىل ملف  الكتاب يسلط  وقبل نهاية 
الكهرباء  أنَّ  ويؤكد  بغداد،  احتلوا  أن  بعد  مواجهتها  إىل  األمريكيون  اضطر  التي  املوضوعات  أوىل 
تعادل السلطة يف العراق؛ ألنها كانت مقياساً استخدمه العراقيون يك يحكموا عىل االحتالل األمرييك، 
ويتساءل الكاتب عن سبب متكن صدام حسني من إعادة تشغيل الطاقة بعد مرور أشهر قليلة عىل 
حرب الخليج 1991 التي كانت أشدَّ تدمرياً للبالد. كيف إذن ال تتمكن الواليات املتحدة وهي أغنى 

وأقوى دولة يف العامل وأكرثها تقدماً من الناحية التكنولوجية من أن تفعل اليشء ذاته؟.

نفسها  مل تحرض  بأنها  أمريكا  يربر سبب فشل  أن  الكاتب  يحاول  )الفشل(  عنوان  وتحت   
لضخامة املهمة التي تنتظرها يف العراق عىل الرغم من اإلشارات الكثرية التي سبقت الحرب، وعرب 
مسؤولوا التحالف عن دهشتهم عندما رأوا مدى األعطال التي أصابت شبكة الكهرباء وذلك عىل 

الرغم من أنَّ األمم املتحدة دأبت عىل توثيق هذه املشكلة منذ عدة سنوات.

لقد شهدت مشاريع إعادة بناء نظام الكهرباء يف البالد تعاقب سبعة أشخاص عىل مسؤولية 
نيسان/أبريل 2003 وآب/أغسطس  الفرتة ما بني  العراق وذلك يف  أعقد األعامل وأكرثها كلفة يف 
مايكل غوتييه  قال  الشهر.  تنفيذي جديد كل شهرين ونصف  رئيس ومدير  ما معدله  أي   200	
رئيس مكتب األمم املتحدة للبنى التحتية وهو املكتب الذي عمل مع األمريكيني يف بعض املشاريع 
الكهربائية: »كان األمر مخيفاً جداً. مل نتمكن من التعاون قطُّ بسبب التغري الدائم للمسؤولني. مل 
يكن هذا الرتتيب فّعاالً، بل ترك آثراً مدمراً يف األعامل«. وقد حري هذا التغيري املستمر يف املسؤوليات 
األمريكيني والعراقيني وكبار موظفي األمم املتحدة، قال غوتييه إنَّ كبار املستشارين »كانوا يأتون 
وميضون خمسة أسابيع يف التعرف إىل املكان، ثم ميضون أربعة أسابيع أخرى يف العمل، ثم ميضون 

ثالثة أسابيع أخرى يف التحضري للعودة إىل الوطن«.

وتحت عنوان )الفوىض املدهشة( يشري إىل ما خلفته عمليات النهب التي طالت األسالك 
سببت  أنها  الكرثة  من  أنها  حتى  وبيعت  العراقية  الكهرباء  خطوط  من  رسقتها  وتم  الكهربائية 
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رفع  إىل  النهب  أّدى  وقد  األوسط،  الرشق  مناطق  كل  الخردة يف  معادن  أسعار  يف  كبرياً  انخفاضاً 
كلف إعادة الكهرباء إىل ثالثة أضعاف. وصف كليفورد جي. مان وهو مدير تنفيذي يف رشكة بكتيل 
كان قد أرشف عىل أعامل إعادة البناء التي تنفذها الرشكة بالقول »إنها أكرث أنواع الفوىض إثارة 

للدهشة«.

ويقر املؤلف بأنَّ عملية إعادة البناء ليست نوعاً من اإليثار وإنكار الذات من جانب الواليات 
املتحدة، بل إن الهدف األساس واالسرتاتيجي واملبارش هو حامية أرواح األمريكيني، من خالل تهدئة 
العراقيني عن طريق جعل الحياة أفضل حاالً، وإتاحة فرص عمل للشباب وللعاطلني. وكذلك فإنَّ 
تقديم خدمات أفضل سوف يخفف من االعتقاد بأنَّ أمريكا غزت العراق طمعاً يف ثروته النفطية. 
التي استدعت أهميتها اهتامم الواليات املتحدة الكامل. إضافة إىل األسباب األخرى التي يذكرها 

لكنه من جانب آخر يتساءل عن النتائج املتحققة يف هذا املجال؟!

ويجيب قائالً: بعد ثالث سنوات كان لدى العراقيني طاقًة كهربائيًة أقل من السابق، وتعاين 
مستشفيات الوالدة من نقص الكهرباء، ويقف األطباء عاجزين أمام األطفال وهم يفقدون حياتهم، 
وتعاين العائالت من حرارة الصيف الالهبة التي تصل إىل 130 درجة فهرنهايت. ومن جانب آخر 
فقد أقفلت املصانع أبوابها بسبب عدم وجود طاقة كهربائية كافية لتشغيل آالتها، وتدهور إنتاج 
النفط ليصل إىل معدالت أقل مام كانت عليه قبل الحرب، وتكرر تفجري خطوط أنابيب النفط يف 
الشامل، ويف الجنوب تقف السفن الحاملة للنفط وهي فارغة يف امليناء عدة أيام، أّما فقراء العراق 
يف أحياء بغداد الفقرية فهم عرضة لهجامت األمراض مثل التهاب الكبد بسبب االفتقار إىل املياه 
النقية والرعاية الصحية. تلك هي جوانب من الصورة الكئيبة التي يتحدث عنها املؤلف، والتي يرى 

أنها نشأت بسبب الغزو األمرييك للعراق.

مثن الحرب:

ويختم ميلر كتابه بعنوان )مثن الحرب( مبا يكشف زيف االدِّعاءات األمريكية حول القيم 
العراق  مركز عمله يف  إىل  ينغ”  “تيد ويست هوز  العقيد  فبعد وصول  املادية،  العقلية  وسيطرة 
بعد أن تم تكليفه من قبل البنتاغون بأهم مهمة يف العراق وهي قيادة نوع جديد من الجيوش: 
املقاولني األمنيني املستقلني الذين كانوا مبنزلة جنود املشاة يف عملية إعادة اإلعامر من خالل تدريب 
القوات العراقية عىل تسلم املهامت األمنية من القوات األمريكية واإلرشاف عىل رشكة أمنية خاصة 
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تدعى USIS وما رافق ذلك من قضية موته مقتوالً من قبل املقاولني الجشعني، أو منتحراً. والتي 
يعتربها الكاتب حقيقة جوهرية من حقائق الحرب يف العراق، وهو أنه دفع إىل القدوم إىل عامل مل 
تعد فيه قيمة – الواجب، الرشف، البالد. أي القيم التي – يعتقدها الكاتب – والتي اعتمدتها أمريكا 
يف حروبها حيث سيطرت عقلية الربح وليس الوطنية، أو األخوة، أو اإلميان مبا يفعلونه عىل الرجال 

الذين حاربوا يف العراق وأعادوا بناءه.

األوىل: حقيقة  الحقيقة  الكتاب،  يف  أساسيتني  نستشف حقيقتني  اإلطاللة  تلك  ومن خالل 
العراق،  التي تقوم عىل أساليب الكذب والخداع والتضليل اإلعالمي يف غزوها  السياسة األمريكية 
الدول يف  أفضل  العراق من  أكذوبة جعل  إىل  ونفيها الحقاً،  الشامل  الدمار  أسلحة  أكذوبة  فمن 

املنطقة، ونفيها الحقاً عىل لسان الساسة األمريكان...

إعامر  بإعادة  سمي  فيام  الطائلة  األموال  وهدر  الهائل  الفساد  حجم  األخرى:  والحقيقة 
العراق، من دون أدىن رادع أخالقي، ومن دون أدىن اكرتاث للعدد الكبري من الضحايا.

ومن هاتني الحقيقتني يتضح أنَّ أمريكا مل يكن هدفها إحالل الدميقراطية واالزدهار يف العراق 
وإعادة إعامره، وإمنا هدفها هدم بناه التحتية وإشاعة الفوىض يف ربوعه، وهذا هو جواب السؤال 
الذي أطلقه املؤلف عن سبب عجز أقوى دولة يف العامل عن بناء وإعادة إعامر العراق بعد أْن دمرته 

املاكنة العسكرية لالحتالل.
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عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


