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  ١ – المرتزقة في العراق.. بالكووتر 

  سبتمبر١١داهم قبيل ساعات من كارثة  رامسفيلد يحذر من خطر

 جيرمي سكاهيل:تأليف 

  ٣٠/٥/٢٠٠٧  – صحيفة البيان االماراتية – محمد الخولي: عرض ومناقشة

 

 
 
  

اإلصدارات التي تظهر إلى النور بغير حصر، ال بد وأن نتوقـف   وحين نتابع. دور النشر ال تكف عن العمل

 الكتب التي تصدر لكي تؤدي مهمة تثقيف الجمهور أو توعية الرأي العام أو إماطة اللثام عند نوعية بعينها من

الطريق أمام   إثبات حقائق وطرح معارف وكشف معلومات تنيرعن حقائق كانت مخبوءة أو مسكوتا عنها أو

  .القرار يستوي في ذلك المواطن العادي أو عضو النخبة المثقفة أو صانع.. الناس
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 وباألخص خصخصة الحروب األميركيةيتناوله وهو قضية  همية الموضوع الذييستمد هذا الكتاب أهميته من أ

وعلى الرغم من أن .  نيابة عن الجيش الرسميبمهام قذرة لتقوم المرتزقة قواتالحرب في العراق واستخدام 

عدد كبير  يستخدم فيهاالمرتزقة في الحروب ليست جديدة إال أنها المرة األولى في التاريخ التي  مسألة استخدام

، وقد خـاض  الصحافي مؤلف الكتاب شاب أميركي يمتهن العمل. من تلك القوات كما هو حاصل في العراق

مثل هذه النوعية من الكتب الصادرة  نطلق على.العراق ونيجيريا والبلقانغماره في ساحات صراع ملتهبة في 

 في هذه السطور له شأن خاص وفريد الكتاب الذي نعرض له لكن. الكتاب المهم أو الكتاب التأسيسي: وصف

 ونوعية المعلومات، لدرجة أن نجازف فنطلق عليه وصفا مستجدا التنويري األهمية الفكرية والدورمن حيث 

  .الكتاب الوثيقة :هما يتألف من كلمتين

 

 
 
  

وبعيدا عن الترجمة الحرفية نالحـظ  » الماء األسود«حرفيا  ، وهو يعنيبالكووتر: العنوان الرئيسي للكتاب هو

، بـل  شركة أميركية ال يكاد يعرفها الكثير من أبناء الواليات المتحدةبالضبط اسم  بداية أن عنوان الكتاب هو

أجهـزة   يدة في غالب األحيان عـن رادار أو عيـون  بعـ كما يضيف مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا ـ   إنها

لماذا؟ .. الرقابة التشريعية  بمعنى أنها بمنأى ال تزال عن آلياتالمتابعة واالستكشاف في الكونغرس األميركي

، أو القوة المسلحة التي تحفها وزن حكومة الظل جيش الظل على، أو هي ألنها أقرب إلى المؤسسة ـ الشبح 

: يفسرها العنوان الفرعي األكثر تفصيال لهذا الكتاب والعنوان يقول بالحرف ، وهذه الحقائقالغيوم أو الشكوك

 في نفس السياق يحرص مؤلف الكتاب على أن ينشر مقـاال إضـافيا  .جيش للمرتزقة في العالم صعود أقوى

) ٢٠٠٨أبريـل   ٢عـدد  ( ذات التوجه التقدمي األميركية» ذي نيشن«مجلة ومفصال عن نفس الموضوع في 

   "جيش الظل التابع لبوش" تحت عنوان 
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  شاهد من أهلها
جيرمي ( ناحية أخرى يحرص الناشر على تصدير غالف الكتاب بتوصيف موجز بالجهد الذي بذله المؤلف من

 جوزيف ويلسونالسفير  و التوصيف أو التعريف الذي جاء على لسان دبلوماسي أميركي كبير هو وه)سكاهيل

دخائل شركة بالكووتر للمرتزقة  عن» جيرمي سكاهيل«إن هذا العرض الذي يكشف فيه المؤلف :وقال فيه

 من خالل قوةاحتكار الحكومة لعملية استعمال ال فداحة األخطار التي ينطوي عليهايدلل بعمق وجالء على 

  ) .الرسمية أو غير الحكومية  غير(مبدأ استخدام المصادر الخارجية 

من  التوصيف الناقد لسلوك اإلدارة األميركية يكتسب وجاهته، فيما يكتسب كتابنا مصداقيته، وعندنا أن هذا

 الذي نصاحب الشاب ، هذا فضال عن أن المؤلفكاتب هذه العبارات كان سفيرا لواشنطن في العراقحقيقة أن 

له بالبراعة في فن التحقيق الصحفي  مشهودكتابه عبر هذه الحلقات ـ وهو بالمناسبة باكورة إصداراته ـ 

العمل الصحفي على صعيد ساحات ملتهبة بالصراع  ، خاصة وقد خاض غمارالمتعمق والميداني بالذات

  .لى البلقان في وسط أوروباإلى نيجيريا في أفريقيا إ العراق في آسياوحافلة باألحداث ما بين 

   إهداء ملفت

الصفحة األولى سطور  ، ويلفت نظر المحلل منذ الوهلة أو صفحة٤٦٢ فصال تمتد على ١٩يقع الكتاب في 

الذين .. وال سيما اإلعالميين العرب.. المستقلين إلى الصحفيين األحرار: اإلهداء الذي يقول فيها مؤلف الكتاب

فقد حياته بالفعل لكي يكونوا بمثابة أسماع العالم وعيونه، فبغير ما  م ومنهم منما برحوا يخاطرون بحياته

   .شجاعة اتصفوا به من

التاريخ وقد كتبه مدعو النصر الذين امتلكوا المال من ناحية والنفوذ  وبغير ما قدموه من تضحيات، لرأينا

 ة في تطور األحداث ـ على أرضفي كل حال يبدأ الكتاب بلحظة يراها فارق. ناحية أخرى والسلطة من

على وجه   ـ الساعة التاسعة والنصف صباحا٢٠٠٤ مارس عام ٣١تاريخ اللحظة هو العراق بالذات ـ 

  :يلي دارت عجلة األحداث كما.  ومكان األحداث هو مدينة الفلوجة العراقية-التحديد

بانتظارهم عناصر المقاومة في طراز باجيرو، ولكن كان  أربعة أميركيين شقوا طريقهم في سيارتين من
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من الرجال المستترين باألقنعة بعدة تفجيرات أدت إلى إغالق الحوانيت  قامت مجموعة. المدينة العراقية

  .وحين وصلت السيارتان إلى نقطة معينة انفجرت كل منهما واشتعلت فيها النيران .وإخالء الشوارع

شاهدوا األميركيين األربعة وقد تدلت جثثهم المحروقة من  وحين وصلت القوات األميركية إلى موقع الحادث

ورغم اتساع عمليات الثأر والعقاب التي تعرضت لها . الفرات وسط المدينة سور الجسر الذي يعبر نهر

صفوف  أن ساعد المقاومة اشتد، في حين شرع الناس يتساءلون عن هوية الضحايا األربعة بين الفلوجة، إال

   .ترددت األنباء تقول أنهم ال كانوا جنودا وال كانوا مدنيين األميركيين وبعدها

  العراق؟ وما الذي كانوا يفعلونه في.. من كانوا إذن
، وقد وكانوا يتبعون القطاع الخاص، تدريبا قتاليا على مستوى عال عناصر مدربةكانوا : يجيب مؤلف الكتاب

 .براري والية نورث كارولينا مقرها الرئيسي في تتخذ.. شركة سرية لتشغيل المرتزقة أرسلتهم إلى العراق

  .بالكووتر :وطبعا عن اسمها وهو.. ليكشف الستار عن نشاطها وأصلها وفصلهاوقد جاء هذا الحادث 

 من تحليلنا الحلقات الستوالعمليات التي سوف نصادفها على مدار  ..واألنشطة.. والشركة.. هي الالفتة

 عنئنا مؤلفه بافتتاحية بالغة األهمية حين يحكي ـ والعهدة عليه بالطبع ـ الذي يفاج النقدي لهذا الكتاب

االجتماع الخطير أهميته  اجتماع التأم شمله في بهو البنتاغون ـ وزارة الدفاع األميركية ـ واكتسب هذا

   :الفائقة من واقع عناصر شتى

ـ تشيني أصبح نائبا  رها السابقمدي (مندوبين عن شركات كبرى مثل هالبيرتونأوال، الحضور وقد ضموا 

ومعظمها شركات تجمع بين أنشطة .. وآيروسبيس ودنكورب وبكتل وانرون وجنرال دايناميك) لرئيس الدولة

  .الطاقة وما يتصل بها  أو صناعاتالصناعات العسكرية والطيران

شيكا محدقا وداهما خطرا و وحذر فيه الحاضرين من أن رامسفيلد وزير الدفاع ألقاهثانيا، الخطاب الذي 

 ، وكانت لهجة الوزير ـ كما يضيف المؤلف بالحرف ـ أقرب إلى قصفالواليات المتحدة يتربص بأمن

البيروقراطي العتيق  يتخلوا عن األسلوبالرعد بل أضاف إليها وزير الدفاع توجيهات إلى كبار مساعديه بأن 

  .على أساس القطاع الخاص يقوم» نموذج جديد«الذي كان متبعا في البنتاغون، ولصالح أتباع 

 يوم العاشر من شهر سبتمبرلقد عقد االجتماع . االجتماع ـ وهذا هو األهم كما قد نتصور ثالثا، تاريخ هذا

فبعد ساعات . األميركي  التأم االجتماع وتكلم وزير الدفاع، والباقي أصبح تاريخا كما يقول التعبير.٢٠٠١عام 

المبنى نفسه المثمن األضالع بالبنتاغون كان  عة االجتماعات الكبرى في المبنىمن االجتماع المشهود في قا

  .وكان مبنى المركز التجاري في نيويورك كتلة من اللهب  في واشنطن٧٥٧يتعرض لهجوم طائرة بوينج 

في عرف وزير الدفاع  وكان العالم يعاني صدمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها فيما تبلورت

العسكرية الرسمية التابعة لحكومة بالده  بخالف المؤسسة االستعانة بمصادر خارجيةامسفيلد فكرته عن ر

لصالح سياسة جديدة بشر بها الرجل واقتنع بها ويصفها مؤلفنا  وتم ذلك كله. والواقعة دستوريا تحت سيطرتها

   :في العبارات التالية
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األنشطة السرية وعلى نظم األسلحة المعقدة والمتقدمة فضال  لىعمدت سياسة البنتاغون الجديدة إلى التأكيد ع

وأصبحت هذه السياسة مفروضة على صعيد الدوائر . المتعاقدين من القطاع الخاص عن زيادة االعتماد على

   .رامسفيلد) أو مذهب(مبدأ : باسمها الجديد المعنية

مجلة  ديه لكي يكتب وينشر مقاله فيال وقد وجد وزير الدفاع وسط حمى أحداث سبتمبر ـ وقتا ل كيف

المؤسسة  تحويل«: تحت عنوان شهير هو) ٢٠٠٢فورين أفيرز عدد صيف (» الشؤون الخارجية«

لألخذ بنهج مشاريع  علينا أن نروج: وجاء في سطور مقالة وزير الدفاع األميركي ما يلي» العسكرية

وبهذا ، وليس رد الفعل أو مجرد االستجابة والمبادرةالمقاوالت والتعاقدات، وهو نهج يشجع األفراد على الفعل 

 . بل يتصرفون بوصفهم رأسماليين أصحاب مشاريع ال يتصرفون بوصفهم موظفين في سلك بيروقراطي

  خصخصة العمل العسكري
، أو كأنما فتحوا مزادا خصخصة العمل العسكريالدعوة إلى  هنالك يرى المؤلف أن البنتاغون وجه ما يشبه

 بعطاءات توصل الشركة الفائزة أو المقاول ـ المتعهد المحظوظ للفوز بعقود طائلة يه القطاع الخاصيتقدم ف

المزاد ـ يضيف المؤلف ـ  وعندما فتحوا. خدمات الحرب كالقتال والتدمير واالغتيالالسخاء يقدم في مقابلها 

 ـ مشكورة غبتها في االنضماممجهولة أبدت ر شركة شبهكان من الذين لبوا الدعوة إلى تقديم العطاءات 

 على مقربة من الحربي شركة تدير معسكرا للتدريبكانت  )الحرب العالمية ضد اإلرهاب(بالطبع ـ إلى 

  .)بالكووتر(.. الماء األسودنورث كارولينا وكان اسمها مشتقا من معنى  منطقة البراري الشاسعة في والية

بل وعلى استقرار العالم وسالمته، فإن العجيب هو أن  حايا سبتمبر وباال على الض١١وفيما كانت أحداث 

 وبما أن القناة المتلفزة الخامسة .»وماليين على شركة بالكووتر«وشهرة  كانت بردا وسالماكارثة نيويورك 

تبادر   وبوق دعاياتهم اإلعالمية، فقد كان طبيعيا أنقناة فوكس هي صوت المحافظين الجدد ـفي نيويورك 

إريك «جلس السيد   الذي أصبح اسمه ملء األسماع بعد ذلك التاريخ ـ هكذافة صاحب الشركةاستضاإلى 

   : أمام الكاميرات يقول»برنس

لدرجة أن بدأت أشك في أن لم   وال يكاد يسمع بنا أحد)األمني(عمليات التدريب أربع سنوات وأنا اشتغل في 

) بعد كارثة سبتمبر(ما شاء اهللا تغيرت األمور  اهللالكن باسم . يعد أحد يأخذ مسألة األمن على محمل الجد

   .وأصبح هاتفنا ال يكف لحظة عن الرنين

   التسعينيات البداية مع

كقارئين أو محللين ـ أن نتصور أن حكاية شركة التدريب أو االرتزاق العسكري  ، ليس لنا ـمع هذا كله

سجل  لكتاب يصحح المعلومات أو فلنقل يضع، فها هو مؤلف افاجعة المركز التجاري في نيويورك بدأت مع

كان ديك تشيني ـ  ،١٩٩١عام ) تحرير الكويت(خالل حرب الخليج : الحقائق في موقعه الصحيح، حيث يقول

منتشرين في منطقة تلك الحرب يوجد  أقرب حلفاء رامسفيلد ـ وزيرا للدفاع وكان بين كل عشرة عسكريين

ومع ذلك كان تشيني عاقدا العزم على زيادة هذا . الخاص ا من القطاعفرد واحد جرى استخدامه بوصفه متعاقد
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وهكذا أصدر تشيني أوامره بإجراء دراسة . العشرة في المئة إلى نسب أعلى بكثير الواحد من عشرة ـ أو هذه

   :على سؤال محدد هو تجيب

   البيروقراطية العسكرية؟ كيف السبيل إلى خصخصة

فلنقل  تي ترأسها تشيني فيما بعد من هذا االتجاه، وسرعان ما خلقت نشاطا أو الهالبيرتون شركةوقد أفادت 

بعمليات عسكرية، فيما وراء   كي تقومتخدم الجيش األميركي خارج حدود الواليات المتحدةصناعة تجعلها 

رج، واشنطن تتوسع في أنشطتها العسكرية في الخا وهكذا فكلما كانت. أرباح أكثر من طائلةالبحار مقابل 

 . والية الرئيس بيل كلينتونوتتراكم، وكان ذلك خالل  كانت أرباح الشركة المذكورة تزيد

العسكرية في عمليات صراع  حيث جنت هالبيرتون أرباحا طائلة بفضل العقود التي مارست بموجبها أنشطتها

 خاصة أخرى كان الخصخصة، ازدهرت شركات وفي إطار هذا االتجاه إلى. البلقان خالل سنوات التسعينات

تدريب الجيش شركة تعاقدت على الجيش األميركي، ومنها   من خدمةكبار العسكريين المتقاعدينيديرها 

   . يوغسالفيا السابقة  خالل حرب االنفصال عنالكرواتي

 ، وهو أيضا نفسقلَب الميزان لصالح االنفصال في نهاية المطاف هو الذي) الخصوصي( وهذا العقد العسكري

استخدام القطاع  د ـ يضيف مؤلف كتابنا ـ الذي أصبح أقرب إلى النموذج الذي نسجوا على منواله فكرةالعق

وهو الوصف الذي اعتمدته  )الحرب الشاملة على اإلرهاب(العسكري الخاص في خوض ما وصفوه بأنه 

   :قمتها الفرسان الثالثة جماعة المحافظين الجدد في أواخر حقبة كلينتون وكان على

 قرن(، الكاتب الناطق باسمهم وخاصة في إطار المشروع الذي رفعوا عليه الفتة وكريستول شيني ورامسفيلدت

لكي يرفع في  وهو نفس المشروع الذي مارسوا بواسطته الضغط على الرئيس كلينتون شخصيا )أميركي جديد

ه المحافظون الجدد مع نهاية القرن ب  ولكي يساير المبدأ الذي بشّر،آخر واليته شعار تغيير النظام في العراق

وقبيل أن تسيطر . »العسكرية وبين الوضوح األخالقي سياسة تجمع بين القوة«العشرين وتجسده عبارة 

 تقريرا ٢٠٠٠المحورية في إدارة بوش االبن أصدروا في سبتمبر عام  جماعة المحافظين الجدد على المراكز

  .القوات والموارد من أجل قرن جديد: االستراتيجية: أميركاإعادة بناء دفاعات :التالي يحمل العنوان

رامسفيلد غرف البنتاغون ثلّة من غالة المحافظين ما بين  وبعد أن دخل بوش إلى المكتب الرئاسي، دخلت إلى

 أو غيرهم من األسماء التي حرص المؤلف على الربط بينها وبين المراكز زاد إلى وولفويتز إلى زلماي خليل

وهنا  . وما إليهاالمنخرطة في صناعات األسلحة والطيران كبرى الشركات األميركيةتشغلها في  كانتالتي 

مواقع السلطة وفي جعبتها  هذه القيادة المدنية الجديدة في البنتاغون جاءت إلى: يعلق المؤلف ليضيف ما يلي

  :هدفان رئيسيان

أخطر عمليات  وتنفيذ) بالنسبة ألميركا طبعا(ية النظم الحاكمة في الدول ذات األهمية اإلستراتيج تغيير

لم يسبق له مثيل في  الخصخصة واستخدام األطراف الخارجة عن المؤسسة العسكرية الرسمية على نحو
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وبعد الحادي عشر . الشؤون العسكرية حدثت في» ثورة«التاريخ العسكري للواليات المتحدة، وهو ما يعادل 

   .على اإلطالق طريقها بغير توقفمن سبتمبر مضت هذه الحملة في 

  بغداد من كابول إلى
وقد جاءت الهزيمة السريعة لقوات طالبان . الحملة على أفغانستان كانت البداية ـ كما هو معروف ـ هي

المحافظين  في مفهوم) الصليبية كما يصفها كتابنا(بدء التخطيط لمحور الحملة ومؤيديه على  لتشجع رامسفيلد

   .العراق: محور كان يحمل اسما واحدا وهوالجدد، وهذا ال

شرع البنتاغون في تجهيز وإبرام العقود مع دوائر  العراقومنذ بداية الحشد العسكري تمهيدا لحرب 

وحتى عندما كانت واشنطن . ليصبحوا جزءا ال يتجزأ من عملية العراق ومؤسسات وأفراد القطاع الخاص

 بلوماسية، كانت شركة هالبيرتون تواصل استعداداتها للمشاركةالظاهري بفسح المجال للد تعطي االنطباع

   " .خلف أبواب مغلقة " العسكرية 

 وعندما دارت عجالت الدبابات األميركية صوب: إلى مؤلف كتابنا حين يقول بالحرف ومرة أخرى نحيل

ين على نحو لم الخاص  كانت تضم في ركابها أكبر جيش من المتعاقدين٢٠٠٣العاصمة بغداد في مارس عام 

وزير الدفاع كان عدد هؤالء المتعاقدين  ومع نهاية رامسفيلد في منصب. تشهده أي حرب سبقت في التاريخ

 من جنود جيش يضاهي حجم القوات العسكرية الرسمية يكاد أو ما  ألف فرد١٠٠يقدر في العراق بنحو 

   .الواليات المتحدة هناك

خارطة الطريق (منصبه الخطير حين أصدر ما وصفه بأنه   تخليه عنوربما قدم رامسفيلد خدمة العمر قبيل

قوام الجيش األميركي بأنه يجمع بين أفراد الجيش العامل واالحتياطي   وبمقتضاها صنف)من أجل التغيير

في آالف من  المدنيين والمتعاقدين ومنهم جميعا تتشكل القوة اإلجمالية التي يكلف أفرادها بالعمل والعاملين

أجل تحقيق المهام الجوهرية  مواقع في طول العالم وعرضه، حيث ينفذون تشكيلة متنوعة من الواجبات منال

   .الدقيقة

الكتاب، وفي  الخلفية الثرية والمثيرة من المعلومات يعمد المؤلف إلى طرحها مع الصفحات األولى من كل هذه

أنفاسه وعلى طرف لسانه مطلب  إلى أن يلتقطسطور تتالحق كلماتها في تتابع الهث وكأنما ليدفع القارئ 

  .فلنبدأ القصة من أولها.. حسنا: جوهري واحد وهو
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  ٢ - المرتزقة في العراق.. بالكووتر 

 » البيزنس «مفتوحاً أمام العراق بات : بريمر فور وصوله بغداد

 

 
 
  

 البدايات فـي مـسيرة شـركة بالكـووتر األميركيـة      قصةيروي المؤلف في هذه الحلقة من عرض الكتاب 

ولكنها أصبحت قانونية بعد  منتصف عقد التسعينياتتأسست في  ، التيالمتخصصة في تدريب قوات المرتزقة

   .٢٠٠١ سبتمبر ١١من وقوع هجمات  أربعة أشهر ونصف تقريباً

 

 
 
  

صالت مالكيها مع المحافظين التأسيس، إال أنها استطاعت من خالل  وعلى الرغم من أنها كانت شركة حديثة

  والشرطة األميركية داخل الواليات المتحدةتؤمن لنفسها عقوداً مغرية مع قوات الجيش  ودعمها لهم أنالجدد

، حيـث  بغزو العـراق  صدور قرار بوشثم في أفغانستان، ولكن االنطالقة الحقيقية ألعمال الشركة حدثت مع 

وأركان سلطة التحالف في العراق وعلى  تأمين الحماية للشخصيات األميركية البارزةاضطلعت بدور كبير في 

مصائب قـوم عنـد   :  وبات ينطبق عليها المثل القائل هائلة مكاسب ماليةشركة وحققت ال. بول بريمررأسهم 
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 حقا بين هوالندا، البلدة الصغيرة في والية متشغن األميركية، وبين الفلوجة، المدينة ما أبعد المسافة. قوم فوائد

بالـدم   المتمردة الرافضة في أرض العراق، ولكن ثمة رابطة تصل بين الموقعين، وهـي رابطـة مـضمخة   

المرتزقة الذين عمل إريك   في الموقع األول، وفي الموقع الثاني كانت أنشطةإريك برنسكانت نشأة . المسفوك

  .إلى العراق برنس على تكوين جيش شرير من عناصرهم ثم قذف بهم من أميركا

 

 
 
  

األوسط الذي يطل على بحيرة متشغن،  في هذه المنطقة الوادعة من الغرب األميركي» إريك برنس«هكذا نشأ 

وما زال لألسرة صيتها الذي ذاع فـي أرجـاء المكـان      أيضاتمتلك دارا كبيرة وفاخرةحيث ما زالت عائلته 

ن إيريك برنس نقل ممتلكاته من متشغن إلـى واليـة   لك. وعمق النفـوذ  سعة الثراءبوصفها عائلة تجمع بين 

تحتفظ بطابع األرياف والبراري حيث أن األرض ممتدة والمزارع شاسـعة والـسكان    أخرى ما زالت بدورها

األسرة  وهي تعكس غنى.  آالف فدان٧التي تضم مزرعة برنس البالغ حجمها » نورث كارولينا«إنها  .قليلون

 فما كـان  ١٩٩٥فجأة في عام  ميد األسرة والد إريك برنس الذي رحل عن الحياةفيما تعبر أيضا عن مكانة ع

  .لذكراه كما يتصورون من أهل الوالية إال أن صنعوا له تمثاال من البرونز تخليدا
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 السكينة غيبعندما ت

الهدوء وتنزل على ربوعها في كـل   لكن مزرعة نورث كارولينا ليست ككل المزارع التي يلفها عادة طائف 

المزرعة ال تكاد تعـرف الهـدوء إذ ال   : هو الصحيح العكس. لحظة ستور من السكينة والوداعة وراحة البال

اشات التـي تـزأر رصاصـاتها فتعكـر     مألوفة، إنها أصوات الرش ينقطع منها أصوات للقصف مدوية وغير

هـذا  . يكن صدفة أن شباب األسرة نشأوا وترعرعوا في بقعة تحمل اسم هوالندا ولم. باستمرار صفو المكان

األحالم  به الجدود عندما عبروا األطلسي في زمان مضى مهاجرين من هولندا إلى أميركا ـ أرض  االسم جاء

الدينية التي تنتمي إلـى الكنيـسة    هم ولكن حاملين في أفئدتهم عقائدهمالجديدة حاملين معهم أقل المتاع في سفن

من هنا اسـتطاع المهـاجرون   . المستمدة من مذاهب البروتستانت اإلصالحية الهولندية بكل تعاليمها المتشددة

تخصصت في صناعة الحديد واأللمنيوم ثم ترجمت عقائدها لتصبح مـن غـالة    إنشاء إمبراطورية صناعية،

 السياسة ومن أشد أنصار الحزب الجمهوري في الحياة العامة ومن صـنوف اليمـين الـديني    فظين فيالمحا

بمئات الماليـين مـن    المتطرف بل والمتعصب للعقيدة، والمذهب كل هذا استنادا إلى ثروة كان حجمها يقدر

ها إلى عـشرات مـن   الخيرية التي قدمت الدوالرات مما سلط األضواء على األسرة وأفرادها بفضل التبرعات

   .المؤسسات التي حازت لديها بركات الرضا والقبول

قدمته العائلة ألغراض حملـت الفتـة   ) نصف مليون دوالر(  ويلفت النظر أن مبلغا سخيا من هذه التبرعات

بمعنى بذل » السجون ذات األساس الديني«الحقيقة استهدفت ما وصفوه بأنه  إصالح أحوال السجون ولكنها في

تناصـر   تأجيج المشاعر الدينية في نفوس السجناء لتحويلهم إلى عناصـر الرامية إلى تعميق ـ بل   ودالجه

   .اتجاهات اليمين الديني المتطرف والمتعصب في الحياة األميركية

اقتراب السنة األولى من القـرن    ـ كما يسميها مؤلف الكتاب ـ ذروتها مع  األنشطة التبشيريةوقد بلغت هذه 

تدعو إلى جعل الدين ـ حسب رؤيتهم المتطرفـة    وثيقة» برنس«لعشرين حيث أصدر عمداء أسرة الحادي وا

   .والتفكير وفي الحياة بشكل عام ـ هو العنصر المحوري في السياسة والمجتمع

  فتش عن السجون
 من التحليل نصادف سؤاال جوهريا يكاد يطرح نفسه عند هذا المنعطف

  ـ لماذا السجون بالذات؟

أميركا اكتشفوا ـ من خالل بحوث ودراسات أجروها ـ أن كثيرا من نزالء سجونهم كـانوا      القوم فيـ ألن

النـزالء كانـت    جمهرة من هؤالءوأن ) المنحدرين من أصول في أميركا الالتينية(فقراء السود والهسبان  من

على سبيل المثال تاريخ أقـوى  بهذا  يشهد (تتخرج من السجن إلى الحرية وقد تحول أفرادها إلى عقيدة اإلسالم

وفي هذا السياق أصـدرت جماعـة   ). »أمة اإلسالم«باسم  جماعة إسالمية بين الملونين األميركيين المعروفة

  :إريـك بـرنس وثيقـة خطيـرة جـاء بـين سـطورها مـا يلـي          المحافظين الجدد التي انتمـى إليهـا  
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االنتشار الواسـع   قار الوحيد المضاد والناجح ضدهي الع) التي نتبرع لها(السجون ذات األساس العقائدي  إن" 

  :تمـضي الوثيقـة لتـضيف بـالحرف     ، وبعدهاوالنافذ لإلسالم الراديكالي الذي تشهده كل بقعة في سجوننا

ـ أن تعرضت األرض األميركية لهجوم على يد اإلسالميين المتشددين الذين نـشأوا   ولو حدث ـ ال قدر اهللا 

تحولوا إلى اإلسالم  من هؤالء الجناة ـ إن لم يكن معظمهم ـ سيكونون من بين الذينظهرانينا، فإن كثيرا  بين

   ".فيما كانوا نزالء في السجون

أميركا ما لبث أن اتـسع   لكن األخطر هو أن هذه النظرة المتعصبة من جانب هذا اليمين الديني المتطرف في

   .النشاط خارج الحدود إطارها فإذا بها تتطلع إلى

  التبشير أنشطة
في والية أطالنطا، ثم » معهد هجاي«التبرعات التي قدمها برنس إلى  في هذا الصدد يحدثنا مؤلف الكتاب عن

  تمارس أنشطتها في طول العالم وعرضه، وإنها تتفاخر بـأن مؤسسة تبشيريةالمذكور هو  يفيدنا بأن المعهد

الدولي مع التركيـز    الذين يعملون على المستوى»القادة اإليفانجيليين المدربين« ألف من ٦٠لديها أكثر من 

   :ثم يضيف المؤلف قائال. على الدول الفقيرة أو النامية

في مجلس إدارة مؤسسة أخرى من هذا النمط اسمها  إن السيد برنس شخصيا كان متبرعا سخيا ومن ثم كعضو

 التبشير وتعمل في بقاع شتى  في مجالتمارس نشاطا صليبياجماعة  وهي» كريستيان فريدوم انترناشيونال«

 تأمل أسماء هذه األقطار التي ما ( الصومال إلى السودان وما بين أفغانستان إلى العراق من الخارطة ما بين

   . )زالت تشكل بقع االحتراق والدمار حتى اآلن 

ومنهم من حوكم (  عددا من قادة هذه األنشطة التبشيرية كانوا من نجوم إدارة نيكسونالمؤلف أيضا أن  يوضح

 ).األولى لطغمة المحافظين الجدد حيث الجذور ( نجوم إدارة الرئيس ريغانوأيضا من ) في قضية ووترغيت 

 ومن تعميق العقيدة المسيحية إلى إعالن العـداء لمـا  ، التبرعات إلى التبشيرتطورت من  والمهم أن المسألة

إلـى المـضمار    ر خطورة أفدح مع تحول هـذا كلـه  ثم اكتسى هذا التطو »اإلسالم الراديكالي«وصفوه بأنه 

القيام بأنشطة عسكرية وفـي   ، وجاء ذلك بناء على فكرة تبنوها وتقضي بإنشاء شركة خاصة تتولىالعسكري

وأساليب القتال، كان ذلك فـي منتـصف عقـد      وفنون الحربالتدريب على األسلحة الحديثةمقدمتها ساحات 

بعقـود سـخية   وبعدها اتسعت شهرتها وحظيت » بالكووتر شركة« مولد التسعينات، وهي الفترة التي شهدت

 بعد أن حازت تقدير قادة تلك القطاعات بفضل جـودة  الواليات المتحدة لتدريب أفراد الشرطة والجيش داخل

   .موظفيها مرافقها وكفاءة

  جنود الحظ

مؤسـسة لخـدمات اإلعـداد    من نشاطها بوصـفها   مع هذا كله، ظلت سمعة الشركة محدودة في هذا اإلطار

الجيش المؤهلة للعمل، صحيح أنها حصلت على مزايـا وأربـاح    والتدريب وتخريج كوادر الشرطة أو كوادر

 لحظة الشهرة العالمية التي واتتها عندما اتسع نشاطها ليشمل خطا مستجدا، ال على طائلة إال أنها كانت تنتظر
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ــاحة ال     ــى س ــا عل ــل ربم ــدها ب ــة وح ــساحة األميركي ــا  ال ــي آن مع ــصر ف ــالم والع   .ع

سواعدهم وخبراتهم العسكرية لقاء ثمـن طائـل ومعلـوم،     إنه نشاط تجنيد المرتزقة، الرجال الذين يؤجرون

شباب » جنود الحظ، أو عساكر الصدفة أو عساكر الثروة«وصفا مميزا وهو  يطلقون عليهم في أدبيات السياسة

ويقاتلون بغيـر   وضون غمرات الحرب بغير قضيةويخيشكلون وحدات عسكرية خصوصية  ورجال ناضجون

  .عرفها اإلنـسان  ويمارسون القتل والتدمير بغير ضمير ويحترفون من ثم أبشع وأحط أنواع المهن التي مبدأ،

. ) شركة خاصة الستشارات األمن(األحداث وحملت الفتة تعريفية تقول بأنها   إلى ساحةبالكووترهكذا دخلت 

عـشر    يوما فقط من حادثة الحادي١٣٣بعد  ( ٢٠٠٢ يناير عام ٢٢ي والية ديالوير يوم قانونا ف منذ تأسيسها

  ) .من سبتمبر 

وهم الـذين تولـوا   تجنيد المرتزقة وسرعان ما أرسلتهم إلى أفغانستان  وبعدها أيضا بدأت الشركة نشاطها في

ــار ــة مط ــابول حماي ــمة ك ــذكور  العاص ــشركة الم ــسبة لل ــر بالن ــة العم ــت فرص ــد كان   .ة وق

األميركية في زحفها صوب العاصمة العراقية بغـداد   عندما تقدمت القوات) ٤٧ص (وكما يؤكد مؤلف الكتاب 

الشركة برنس عقدا بالغ السخاء مع إدارة الرئيس بوش وبمقتضاه  ، وقّع رئيس٢٠٠٣في شهر مارس من عام 

ميركي في بغداد وهو السفير ألكبر مسؤول أ) بودي غارد(المرتزقة حراسا خصوصيين  عمل رجاله من جيش

مؤلفنا مـن جانبـه     والذي يصفه»أو القنصل العام» نائب الملك«بريمر الذي كانوا يشيرون إليه بوصف  بول

   :بعبارات تقول بالحرف

 دعاة ترويج أو تسويق الحرية وكان يماثل برنس عندما أصبح مـن غـالة مؤيـدي أجنـدة     بريمر كان من

صياغة العالم وفقا  تدعو إلى استخدام الجبروت العسكري األميركي من أجل إعادةالمحافظين الجدد التي كانت 

وكان التعاقد بين بريمر وبرنس يضع هـذا   .على أن يتم هذا كله باسم الديمقراطية، لمصالح الواليات المتحدة

رية هذه ينتشر أفرادها على طول خطوط الحرب وقد بلغت س األخير على رأس قوة حربية من القطاع الخاص

في ظله مساءلة شركة المرتزقة أمام أي وكالة أو هيئة فيدرالية داخل الواليـات   التعاقدات إلى الحد الذي تعذر

   :ثم يقول المؤلف أيضا المتحدة

الفاصلة في تجسيد ظاهرة المرتزقة وسرعان ما ذاعت شهرة بالكووتر بوصفها  هكذا كان العراق هو العالمة

مرور أقل من  لجيوش القائمة على االرتزاق ولكن يشاء القدر أن تأتي لحظة أخرى قبلاألساسي لتلك ا المورد

مرتزقة بالكووتر إلى المثلث الـُسني   وهي اللحظة التي دخل فيها أربعة منسنة على انتشار هؤالء المرتزقة 

 بحادثة مقتل وانكشاف باسم بالكووتر يذاع مجلال بالعار، وإذا ، وإذاالشهير في العراق فإذا بهم يلقون حتفهم

 االحتالل األميركي للعراق وأيضا من مسار المقاومة، حدث هذا كله في مدينة اسمها المرتزقة يغير من مسار

المواقع، وكـان   الفلوجة، نفس المدينة التي سبق وأن شهدت مذبحة نجمت عما أسموه يومها بخطأ في قصف

   .١٩٩١ذلك خالل حرب الخليج عام 
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  دبريمر في بغدا
السوبر بريمر الذي وصفته  -  سنة من حرب الخليج، أصبحت الفلوجة بل والعراق تحت حكم المبعوث١٢بعد 

ما يكون إلى جماعة المحافظين الجـدد   صقر صلب المراس معقوف األنف، وأقرب«بأنه » الواشنطن بوست«

نائب رئيس الجمهورية مـساعده  الحقيقة عندما أوفد تشيني،  ، وقد تأكدت هذه» في دوائر البنتاغون العسكرية

  : الجديد ويسهب المؤلـف عنـد هـذه النقطـة قـائال     مساعدا لحاكم العراق ليعمل بريان ماكورماكالخاص 

العراقي العائد من المنفى محوطا بالعار لكي يـسدي إليـه    يقال إن بريمر كان يعول كثيرا على أحمد الجلبي،

 ريمر يصدر أوامره وكأنه إمبراطور جديد األمر الذي أحبط آمال، وكان بالداخلية المشورة في أمور السياسة

االحتالل كلمة سـيئة، لكنهـا    :العراقيين في أن يحكموا بالدهم بل كان ال يفتأ يردد على مسامع اآلخرين قائال

ــا         ــن جانبه ــردد م ــر ت ــة بريم ــت زوج ــا كان ــرا م ــة وكثي ــة واقع ــا حقيق   :قوله

فرصة واتته من الرب لكي يشيع نور الحرية على أهل العراق  أنهإن زوجي ينظر إلى عمله في العراق على 

 دياجير الظلمات بعد عشرات السنين عاشوها في

 تماما مـن حكايـة   سلوك بول بريمر كان على العكسكتابنا ـ هي أن   بيد أن المشكلة ـ كما يوضح مؤلف 

   .حكاية النور بعد الظلمات فرصة الرب الممنوحة أو

وكـان  . أصبح العراق مفتوحا أمام البيزنس: بريمر أعلن فور وصوله إلى بغداد قائال نيتابع المؤلف كيف أ

التي  وأصدر مجموعة أساسية من القوانين، )٦٨ص  (خصخصة صناعة البترول العراقيةاهتمامه هو  محور

 ٣٧ت ومنها المتعددة الجنسيا ) األجنبية( بالنسبة للشركات ) بمعنى محاباتها(ال سابق لها من حيث سخائها 

  . في المئـة فقـط ال غيـر   ١٥المئة إلى   في٤٠مرسوما تقضي بخفض ضريبة الشركات في العراق من 

فـي   األجواء من التصرفات غير المسؤولة كان ال بد وأن تنتعش تجارة األمن ومهنة االرتـزاق  في مثل هذه

 :الحقيقة ـ الظاهرة قائال عن هذهويعبر المؤلف . مجاالت الحرب والقتال، هنا من جديد تطل شركة بالكووتر

  .العراق تترجم نفسها إلى نجاحات مالية تجنيها بالكووتر كانت الفوضى التي عاناها

  تحول عن المبدأ

تحـوال جـذريا، بـالغ     وفي كل حال كان استخدام شركة المرتزقة العسكريين لحراسة بريمر في بغداد يشكل

ويقضي هذا المبدأ بعدم إسناد المهام الدقيقة  .اف السياسة األميركيةالخطورة عن المبدأ الراسخ في أدبيات وأعر

ويقضي كذلك بأن ال تسند إلى القطاع الخاص أي عملية تقتضي  الخاصة إلى أي طرف بمثل القطاع الخاص،

   .السالح من أفراده أن يحملوا

ي أعراف العسكرية األميركيـة  والتخلي عن المبادئ المستقرة ف وفي ظل هذه التحوالت الخطيرة، هذا التنازل

مصراعيها وكان على القوم أن يدبروا مبالغ طائلة لدفع المرتبات غير الطبيعيـة   انفتحت سوق المرتزقة على

 الحاكم -أسلفنا  تقاضاها حراس المرتزقة الذين شكلوا قوة الحماية الخاصة للسيد بريمر وقد أصبح ـ كما  التي

   .المطلق في ارض العراق
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 اليـوم   دوالر فـي ٦٠٠ هذه المرتبات؟ يقول الكاتب إن المبلغ المدفوع للفرد المرتزق وصل إلى تكيف كان

العراق األميركي كانت عبـارة   الواحد، ومن هنا فقد أعلنت شركة بالكووتر أن عملية الحراسة واألمن لحكم

ير أعمال الشركة فإذا بعدد المرتبات الطائلة على تطو وقد ساعدت هذه» حزمة متكاملة من تسليم المفتاح«عن 

وإذا بأنشطتها تتسع في التنوع يزداد إلى حد االنفجار كما يعبر المؤلف،  المرتزقة من المنخرطين في سلكها

   .الرافدين إلى المركز الرئيسي في والية نورث كارولينا ما بين بالد

الخارجيـة األميركيـة، وإذا بـأفراد    ب وإذا بالشركة تقدم المزيد من الخدمات في حماية األقسام الدبلوماسـية 

زيارة كبار المسؤولين األميركيين وغير األميركيين إلى  بالكووتر تظهر صورهم في كل اللقطات التي تابعت

  .باول وزير الخارجيـة الـسابق، وتـوني بليـر رئـيس وزراء بريطانيـا       العراق، يستوي في ذلك كولن

بمواكبهم تحت شعار المشاركة في الحرب المعلنـة علـى    وغيرهم ممن كانت أطقم الحراسة المرتزقة تحف

على مشهد هذا الحارس أو ذاك يكاد يظهر في خلفية المشهد بيد على زناد  اإلرهاب، مع ذلك فقد اعتاد الناس

 ال أريد أن: أخرى تمتد لتقبض على الكاميرا وتحجز عدستها عن التصوير ولسان حاله يردد مدفع رشاش ويد

أبنـاء الـشعب    والغريب أن كان هؤالء المرتزقة يدركون مدى كراهيـة . شاشة التلفزيونيظهر وجهي على 

). بالبالد وتجسيدا إلرادة االحتالل؟ ألم يكن رمزا للفقر الذي حاق(العراقي التي يضمرونها بحق لبول بريمر، 

  !المغرور، يقولونيرددون عبارات ظاهرها شعور الخيالء  ولذلك ينقل الكتاب عن رأي رؤسائهم الذين ظلوا

أننا سنصادف كل النجاح  إذا كنا قد نجحنا في الحفاظ على حياة أبغض شخصية في أرض العراق، فمعنى ذلك

   .في حماية أي شخصية في أي بقعة في العالم

  األميركي نموذج الغرب

 ٢٠٠٤ن عـام  قوات المرتزقة، وعندما غادر بريمر العراق في يونيو م هكذا دارت عجلة التوسع في أنشطة

ألف جندي مرتزقة من قوات القطاع الخاص يمارسون نشاطا ال يخـضع لرقابـة أو    ٢٠كان هناك أكثر من 

 لحساب أو عقاب، ال عجب إن ذاعت بين صفوف األميركيين العالمين ببواطن األمور المقولـة  ، والسيطرة

   :التالية

على نحو ما كانت تصوره أفـالم الوسـترن   (ه المنفلت عقال) األميركي( لقد أصبح العراق أقرب إلى الغرب

  .الذي كان يحـاول وقتهـا ضـبط األمـور    ) الشرطي األميركي(بغير شخصية الشريف  ولكن) ورعاة البقر

البلد العربي عملت ونشطت وكسبت جيوش المرتزقـة   وسط هذه الفوضى التي ضربت أطنابها في ربوع ذلك

ت الصلة بعمليات الحرب واألمن والقتال، عناصر جاءت والتخصصات ذا التي ضمت عناصر من شتى المهن

ـ  وعناصر من » دلتا فورس« المعروفة باسم صفوف قوات الكوماندوز األميركيةمن  ـ كما يوضح المؤلف 

 وعناصـر مـن   مجرمون فارون وقتلة محترفـون الشهيرة باسم ذوي القلنسوات الخضراء، ومنهم  المرتزقة

انجلتـرا،   ينز ومن مغاوير استراليا فضال عن قوات خاصة مـن نيبـال،  كوماندوز الصرب ومن قوات المار

منها أفراد القوات الرسـمية أو   ، وكلها عناصر امتدت أياديها لتقبض مرتبات لم يكن يحلم بجزء يسيروأيرلندا

  .ال يخفى مـن الغيـرة أو الحقـد أو بمـزيج بينهمـا      النظامية الذين كانوا ينظرون إلى فلول المرتزقة بقدر
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بالكووتر ـ بقدر لم   ذلك فقد كان المسؤولون في واشنطن يتعاملون مع هؤالء المرتزقة ـ وخاصة جماعة  مع

المرتزقة في العراق وصفا دقيقـا وغريبـا    يكن يخفى بدوره من االرتياح والتقدير، كانوا يطلقون على جيش

  .الشريك الصامتأيضا وهو، 

 ٣ كتاب ـ بالكووتر المرتزقة في العراق ـ

  مليون دوالر٣٣٧خدمات المرتزقة بقيمة  الكووتر تفوز بعقد لتقديمب

  

 
 
  

 فـي  عقود توفير خدمات األمن الخاصـة بالكووتر التي حظيت بأغلب  يمضي المؤلف في حديثه عن شركة

 من الحزب الجمهـوري  صاحب حظوة لدى كبار الساسة األميركيينمؤسس الشركة بات   ليقول لنا إنالعراق

القـوة العـسكرية     التي تدعو إلى استغاللالعقيدة الدينية للتيار اليميني المحافظالذين يلتقون معه في  الحاكم

  .الحرب العالمية على اإلرهاب: األميركية لخدمة شعارهم المعلن وهو
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 باعتبار أن عناصرها هـم  من السرية ستارويشير المؤلف إلى أن بالكووتر حاولت في البداية أن تعمل تحت 

 من جنسيات وثقافات متعددة، وهذه مونقتلة مأجورون ومجر  بينما هم في حقيقة األمرالمتعاقدين المدنيينمن 

مواجهات بـين   وما تبعها من حادثة مقتل الجنود المرتزقة األربعة في الفلوجة الحقيقة سرعان ما تكشفت مع

 ، األمر الذي أثار سخط وغـضب العـراقيين علـى االحـتالل    وعناصر جيش المهدي في النجف المرتزقة

  .األميركي

  

 

  

عنان السماء في العاصمة واشنطن، حيث أصـبح    إلى»إريك برنس«المليونير األميركي هكذا ارتفعت أسهم 

 على وجه الخصوص، الـذين  الكونجرس من الحزب الجمهوري ضيفا مكرما على موائد كبار أعضاءالرجل 

 المنتمين إلى التيار اليميني من المحافظين الجدد الذين يحولون العقيدة الدينية عن يعتبرونه سندا للساسةكانوا 

القـوة العـسكرية    وقودا لمشاعر التعصب المقيتة ولالمعان في استغاللوجهتها الصحيحة لكي يجعلوا منها 

الحرب الشاملة وربما العالمية  : سبتمبر  تحت شعارهم الذي ما برحوا يرفعونه بعد الحادي عشر مناألميركية

   .الكونية على اإلرهاب

وتمويلهـا،   كان الرجل يستند إلى شركة بالكووتر التي يتولى إدارتها. في أمر برنس ما يثير الدهشة ولم يكن

اآلفـاق، وهـم عبـارة عـن      بينما تتولى الشركة أمر جيش المرتزقة المؤلف من عشرات بل مئات من شذاذ

كانوا يعملون تحت ستار مريب مـن   ، وكلهمومجرمين وقتلة مأجورين من جنسيات وثقافات شتىمغامرين 

: دوائر واشنطن لقبا مخصوصا على إريك برنس وهـو  ال عجب أن أطلقت. السرية في مسرح القتال بالعراق

   .الشريك الصامت
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  خلف الستار الخروج من
المواجهة الدموية في أرض الرافدين، وأصـبح مـن    لكن المشكلة أن هذا الصمت لم يعد ممكنا، لقد تطورت

الستار الشرير الكئيب لكي يخوض عمليات حربية سـافرة، ولكـي    واجب جيش المرتزقة أن يخرج من خلف

كشوفة، وال سيما مع قوات جيش المهدي التي تأتمر بأمر الزعيم الشيعي مقتـدى  م يدخل في مواجهة أكثر من

 مدينة النجف، حيث كانت قوات المرتزقة قد تعاقدت على حراسة وتأمين مقر قـوات االحـتالل   الصدر في

   .األميركية في تلك المدينة العراقية األصيلة

جرحى كان طبيعيا أن تتأجج مشاعر البغض والعداء سقوط الضحايا من القتلى وال وعندما دارت المعارك، ومع

: يقول روبرت فيسكاألميركي في العراق ولدرجة كتب معها المحلل السياسي اإلنجليزي الشهير  ضد الوجود

والشيعة في العراق، أمـا   عداوة الُسنة» يكسبوا«، احتاج البريطانيون ثالث سنوات كاملة لكي ١٩٢٠في سنة 

   .في أقل من عام واحد» اإلنجاز« هذا األميركيون فقد حققوا

وفصل اآلالف مـن مـوظفي    جاء قرار حل الجيش العراقي): ١١٩ص (في هذا السياق يقول مؤلف الكتاب 

بغير وظيفة وال موارد فكـان أن التحقـوا    الدولة ليجعل عشرات اآلالف من الرجال العراقيين في سن العمل

سلوك الشركات األجنبية، ومعظمها يتخذ مقره الرئيسي فـي   رقبونبصفوف المقاومة، بل إن العراقيين ظلوا ي

العراقيـون   حيث كانت تصول وتجول في أنحاء بالدهم لكي تجني أرباحا هائلة بينما كان   .الواليات المتحدة

ضحايا الجـرائم التـي كـان     العاديون يعيشون في حالة من الحرمان وانعدام األمن، واألدهى واألمر هو أن

ينعمـون  كـانوا  ) يقصد المرتزقة طبعـا (  ألن المتعاقدين. ا المحتلون ظلوا محرومين من أي تعويضيرتكبه

   .بحصانة ضد أي إجراءات قضائية

الـشعب، فكـان أن    يوضح المؤلف أن هذا الوضع ترك فراغا من نقص أو انعدام الخدمات المطلوبة لعامة ثم

خالل شبكة مـن الخـدمات االجتماعيـة     ء هذا الفراغ منتقدمت الزعامات الدينية والقادة الروحيون إلى مل

عجلة جهنمية كانت تدور إذن في مقار الحكـم فـي   . االحتالل واالقتصادية، األمر الذي زاد من سخط أركان

   .وقتها في واشنطن كان لها مسار مغاير بغداد ولكن العجلة الدائرة
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بثورة من كية بدأ الحوار والخطاب السياسي ملتهبا في العاصمة األمير: فيقول ومرة أخرى يعلق مؤلف كتابنا

نيويـورك  «  ، هكذا نشرتتزايد استخدام المتعاقدين والمتعهدين والمقاولين من القطاع الخاص غضب إزاء

البنادق «القلق على المقاتلين المرتزقة،  افتتاحية تنعي فيها على القيادة األميركية اعتمادها الباعث على» تايمز

وهو المصطلح الذي يستخدمونه في األدبيات األميركية داللة   على نحو ما عبرت الصحيفة الكبرى»المأجورة

محترف اإلجرام وخاصة من دوائر عصابات المافيا وما فـي حكمهـا مـن عتـاة      على القاتل بأجر أو على

   .المجرمين

االقتصاد واإلدارة فـي أميركـا،   دنيا  في نفس المقال أشارت الصحيفة إلى المبدأ الذي صار ذائعا ومعتمدا في

أساسه، يقضي هذا المبدأ بأن تستعين هذه الشركة أو يـستعين   وفي. مبدأ االستعانة بالمصادر الخارجيةوهو 

   .في بلد أجنبي من أجل إتمام عملية اإلنتاج ذلك المصنع بإمكانات متاحة

ي الصين أو فـي المكـسيك أو فـي    ملبوسات أميركية على تصنيع منتجاتها ف ومن ذلك مثال أن تتفق شركة

 مؤسسة االتصاالت الهاتفية في واشنطن أو نيويورك مع شبكة اتصاالت هندية تزودها بمئات األردن، أو تتفق

آالف المشتركين عبـر   من الشباب المقيم في كلكتا أو بومباي، يتكلمون اإلنجليزية ويؤدون خدمة التواصل مع

   .لحساب الخواجة األميركي وكله) أوبتيك(أللياف الضوئية نظم األقمار االصطناعية أو شبكات ا

  خطورة المصادر الخارجية
تومـاس  وكتّاب كثيرون، لعل في مقـدمتهم    محللونالظاهرة الناجمة عن العولمةوكم أسهب في مناقب هذه 

 التعـاون  ، واللهم ال غبار على هذا السلوك مـن نيويورك تايمز فريدمان، كبير محللي السياسة الخارجية في

عندما  األمم المتحدة من االعتماد المتبادل، لكن الغبار الكثيف، بل هو الدمار القاتل يثور المشترك أو كما تسميه

   .يتحول األمر إلى دنيا الحرب وساحات القتال

يفات التكل دوائر التخطيط في وزارة الدفاع األميركية بتطبيق مبدأ المصادر الخارجية على وبالتحديد إلى قرار

  .أي نوع من أنـواع الحـساب   عناصر غير خاضعة ال إلى المساءلة وال إلىالتي تسند مهامها الخطيرة إلى 

بعيدا (يبدو أن البنتاغون آخذ في االستعانة بالمصادر الخارجية  :من هنا تواصل نيويورك تايمز الحديث قائلة

 عنى إسناد جوانب من المسؤولية عـن تـأمين  وبم) الرسمية المسلحة والمعتمدة دستوريا عن القوات الوطنية

 ) .النظـاميين (الجنود  العراق إلى تلك المصادر بدال من مواجهة الحاجة التي باتت تدعو إلى تعبئة مزيد من

تعهد بأن يواصل البنتـاغون تطبيـق مبـدأي المـصادر      ان وزير الدفاع رامسفيلد: وأضافت التايمز أيضا

األدوار األساسية في مجاالت األمن والقتال فنحن نرى أن ويتعلق األمن  ما، ولكن عندالخارجية، والخصخصة

جانبه الصواب ونؤكد أن من واجب البنتـاغون أن يعمـل علـى تجنيـد وتـدريب مزيـد مـن         الوزير قد

   .بدال من المخاطرة بإيجاد نوعيات جديدة من المرتزقة) الرسميين(العسكر
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  عقاب الفلوجة

الفصل التاسع من الكتاب، في هذا الفصل يتابع المؤلف احتشاد القـوات   وباألحداث إلىهذا التحليل يصل بنا 

المدينة العراقية  ، أو باألدق مرتزقة بالكووتر األربعة في الفلوجة ،للثأر من مقتل متعاقدينالنظامية  األميركية

) ١٤١ص (المؤلـف  ويطلق عليهـا   التي تعرضت لغارات بشعة تتعارض مع األعراف الدولية في الحرب،

ــف  ــاعي «وص ــاب الجم ــون  »العق ــسكريون األميركي ــه الع ــذي أنزل ــسكان   ال ــة ال   .بعام

وانتشرت أخبار فشل األميركيين في السيطرة على  عندما تكشفت فظائع الحرب في الفلوجة،: ثم يقول المؤلف

تـشجيع لـسائر   سكانها، جاءت أخبار مصرع المتعاقـدين بمثابـة    المدينة بفضل صمود المقاومة من جانب

   .المواجهة العراقيين على مزيد من

وكفاءة إدارة الحرب في العراق، وكان مطلوبا  من ناحية أخرى شكلت هذه األخبار خطرا داهما أحدق بسمعة

الخطر، ومن ثم أعلن كبار المسؤولين في واشنطن على أن األمر لم يكن  بالضرورة المسارعة إلى احتواء هذا

بأن  ة شاملة وال على انتفاضة شعبية، ونشطت عجلة الميديا لتنشر الدعايات التي تقولمواجه ينطوي، ال على

من األقطار المجـاورة   السبب األساسي هو العناصر األجنبية المتطرفة التي جاءت متسللة عبر حدود العراق

   .وانها التي تسببت في اشتعال الموقف وانقالب الموازين

  عندما أخطأ المترجمون
أقطار شتى حكاية االنتقام مـن مدينـة    حالة قد استرعى أنظار المراقبين، بل أنظار عامة الناس فيوفي كل 

األميركية دون أن يكونوا منتمين رسميا إلى القوات المسلحة  عراقية لقاء مصرع أربعة أفراد يحملون الجنسية

   .المتحدة النظامية للواليات

ألن السياق كان يتناول عناصر مدنيـة   ان المترجمون معذورين، وك»مقاولون«الترجمات تصفهم بأنهم  بدأت

لكن المؤلف مع الفصل العاشر يعمد إلى تصحيح المفهـوم   ."كونتراكتور"يطلقون عليها في اإلنجليزية وصف 

وعندما كـان النـاس يـسمعون عـن مـصطلح      قبل غزو العراق، : تقول حين يفتتح سطور الفصل بعبارة

تكن تتشكل في أذهانهم صورة رجال مسلحين بالمدافع ويرتدون القمصان الواقية  مل» المتعاقدون المدنيون«

   .ويركبون سيارات الجيب المدرعة من الرصاص

بل إن عائالت هؤالء المتعاقدين كانت لديها . عمال البناء والتشييد الناس ببساطة، كانت أذهانهم تنصرف إلى

العـراق أو   هذا الفرد أو ذاك من أبنائها بأن يسافر للعمل فيالتصورات عندما كانت تتلقى قرار  بدورها هذه

كـان يعمـل ضـمن    ، الخطيب أفغانستان، وأقصى ما كانت تفكر فيه تلك العائالت هو أن االبن أو الزوج أو

العسكري ولم يكن مهما بالتالي معرفة اسـم صـاحب    بمعنى أنه ملحق بصورة ما مع السلك» قوات خاصة«

التصور هو أن هذا الفرد سافر إلى أفغانستان أو إلى العراق ألداء مهمـة   رد المبعوث، كانالعمل وال رتبة الف

   (!)باسم اهللا ما شاء اهللا خدمة بلدنا العزيز بعينها ـ وهي،
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 قتل ابنهما في العراق وكان ملتحقا بجيش المرتزقة ولكنهما ظال يرددان القول بأن والدان: يعلق المؤلف قائال

المسيحية وهو بالضبط ما  كان يحدوه شعور عميق بالوطنية فضال عن إيمان ال يتزعزع بعقيدة« االبن العزيز 

  .» اختار التوجه إلى أرض العراق«أفضى به إلى أن 

كانت تفهم حكاية المتعاقد على أنه  ،لم تكن تعرف أن نجلها كان واحدا من هؤالء المرتزقةوثمة سيدة أخرى 

لكن األمور مـا  . في مد أو إصالح خطوط أنابيب البترول بناء واإلعمار وأحيانايعمل لدى مقاول في أشغال ال

 وكم كـان  »المتعاقدون األمنيون«أن اإلعالم شرع في استخدام مصطلح  لبثت أن تغيرت عندما الحظت األم

  شبكاتأن فتاها الشاب كان متعاقدا نعم، ولكن ليس عند مقاول يبني وال عند متعهد يصلح حزنها عندما عرفت

  .بالكـووتر  متعاقدا مع شركة تتعهد بتوريد مرتزقة الحـرب والطعـن والقتـال اسـمها    األنابيب، بل كان 

  حكاية البداية
البداية علـى    على نحو ما يوضح الكتاب، وكانتبحرب الخليج األولىبدأت حكاية المتعاقدين المرتزقة،  ولقد

ـ  استحياء إذ لم يكـن عـددهم وقتهـا ليتجـاوز        .القـوات المـسلحة    مـن أفـراد  ٦٠دا مـن  فـردا واح

ثلث القـوات   بمعنى أن واحد من ثالثةإلى معدل  لكن هذه النسبة ما لبثت أن تضخمت بل إنها تورمت لتصل

، بل أن حادثـة قتـل هـؤالء    المتعاقدين في جيش المرتزقة النفعي الشرير األميركية في العراق أصبح من

 كة بالكووتر أن يجتمع إلى سماسرة السياسة ووسطاء النفـوذ فـي  الفلوجة، أتاحت لصاحب شر المرتزقة في

   .لهم رؤية بالكووتر بشأن خصخصة الحرب» يبيع«واشنطن وأن 

 ضرورة استخدامأن يتم هذا البيع والترويج فيما كان أعضاء الكونجرس أنفسهم يفكرون في  وشاءت المصادفة

ولم تكـن  . األهداف تالقت المصالح بالصدفة وتوافقت، وهكذا جنود مأجورين إلدامة وضع االحتالل بالعراق

عناصر موروثة من حقبة ريجان  تتعاون بالكووتر معالصدفة سعيدة على أي حال، وشاءت نفس الصدفة أن 

   .السوفيتي وباألدق مورثة من أيام مجاهدي أفغانستان ضد االحتالل

أتاحوا لشركة بالكووتر أن تشارك في وضـع   ولم يقتصر األمر على تبادل المصالح بل تعدت األمور إلى أن

االشتباك والقتال حسب أهوائها بطبيعة الحال، ولدرجة يتـصور   قواعد مستجدة لعمليات إدارة الحرب وقواعد

وجيوش المرتزقة كادت تشكل ذراعا عسكريا خاصـا للجهـاز الـسياسي للحـزب      شركةمعها المؤلف أن 

   .حاليا في واشنطن الجمهوري الحاكم

 عضوا ١٣الحزب الديمقراطي، وهكذا سارع  الطبيعي أن هذه التطورات أقضت مضاجع المعارضة منومن 

 يطـالبون فيهـا   قدموها إلى وزير الدفاع دونالد رامـسفيلد  كتابة عريضةديمقراطيا في مجلس الشيوخ إلى 

من األفراد المـسلحين  للعاملين في العراق » العدد الدقيق«رسمية موثوقة عن  البنتاغون بأن ُيصدر إحصاءات

   .لجهات من القطاع الخاص التابعين

المتعاقدون األمنيون مسلحون، ويعملون بطريقة يصعب التمييـز   هؤالء: ومضت عريضة الديمقراطيين قائلة

 ومع ذلك ال تخضع شركات األمـن . المسلحة وال سيما قوات العمليات الخاصة) النظامية( بينها وبين القوات
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العـسكرية    سيطرة عسكرية وال للقواعد التي توجه سلوك األفراد المنخـرطين فـي سـلك   الخاصة هذه ألي

من السوابق الخطيرة أن : تحذير قالوا فيه ثم خلص الشيوخ الديمقراطيون أعضاء الكونجرس إلى  .األميركية

ـ   تسمح الواليات المتحدة بوجود جيوش خاصة صرف عاملة خارج نطاق سيطرة السلطات الحكوميـة، وال ين

   .التي تدفع لها األموال والؤها أو طاعتها سوى للشركات

، وعلى العكس من ذلـك فقـد   جانب وزير الدفاع رامسفيلد لم تجد العريضة أي رد منرغم هذه التحذيرات، 

وهنا تكتـب  . على مصراعيه أمام عقود المرتزقة التي انهمر معينها بالعشرات عمد البنتاغون إلى فتح العراق

   : من جديد قائلةتايمز النيويورك

يشهد تدفق مليارات من الدوالرات التي تأتي على شكل  إن العراق يشهد تمردا يؤدي إلى سقوط الضحايا فيما

 التي تمارس تأثيرها في منطقـة  لقوى السوق العاتيةإلى إطالق العنان  أموال المعونات، وهذا أفضى بدوره

 ما بينها منافسة شرسة للفوز بعقود طائلة سخية فـي غمـار   تحتدم فيشركات األمن الخاص الحرب، وها هي

   .أجواء محمومة لعقد الصفقات

 مؤتمر عالمي

يرصد مسارها إلى حيث كانت تصب  عندما يتابع المؤلف حركة هذه المنافسة ومسار تلك العقود الطائلة، نجده

طتها أطلق عليه مديرها غاري شاهق لعملياتها وأنش تشييد مبنى باذخفي خزائن بالكووتر التي شرعت في 

وفي هذا اإلطار أيضا لم تتورع بالكووتر عن اإلعـالن  . »مستقبل األيام مقرنا الدولي في«: وصفجاكسون 

   .المؤتمر العالمي للقوات الخاصة عن استضافتها

قـات  اإلعالن الذي أوضح أن المؤتمر المرتقب سوف يتألف مـن حل  وألول مرة في تاريخ العالم كما أكد هذا

حل أزمات الرهـائن، رسـم   : حول موضوعات أثارت عجب المراقبين، من قبيل عمل بمعنى ورش للتدريب

 االنتحاريين، الجوانب السيكولوجية للمواقف الحرجة لعمليات الحوادث البالغـة الخطـورة،   معالم شخصيات

فيه الفرق الستعراض   تتنافسوبعدها ُيختتم المؤتمر بعقد دورة رياضية ـ اولمبياد كما ذكرت شركة بالكووتر 

   .ما حصله أفرادها ـ المرتزقة طبعا ـ في مضمار التدريب

  ماذا حدث في هذا المؤتمر الخطير؟
إحدى فعالياته التي جـاءت تجـسيدا    على) ١٥٢ص (سؤال أجاب عنه مؤلف كتابنا من خالل التركيز بالذات 

يقـول  .  بـشّر مـستطير  -د العالم في تصورنا تهد لمعنى وجود ونشاط مثل هذه التجمعات والمؤسسات التي

، وقد قدموه بوصـفه  الكولونيل المتقاعد ديفيد كروسمانالمتحدث فيه هو  عقدوا مؤتمراً صحافياً كان: مؤلفنا

  .» عن القتل «عنوان  مؤلف كتاب يحمل

منـصة   لم يجلس المحاضر إلـى  »القتل) وفن(  مجموعة بحوث علم«فما بلك بأنه مؤسس شركة تحمل اسم 

عصر ظالمـي  «الحاضرين في قاعة الفندق الفاخر وهو يحكي عن  وإنما حمل الميكرفون متنقال بين صفوف
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األشـرار يـأتون إلينـا    « مضيفا القول بأن »القاعدة وإطالق النار في المدارس جديد حاشد بإرهاب منظمة

   .»بالبنادق والعتاد  مدججين

العالم ملـيء بـالِحمالن   « ثم محذرا أيضا من أن  » يوم وليلةتدمير أسلوب حياتنا بين « وهم يقصدون إلى 

وحشية الذئاب، وهذا هو بالضبط واجب المقاتلين الـذين يـشهدون هـذا     الوادعة الطيبة وينبغي حمايتها من

 أيهـا : الذين رفع الكولونيل المتقاعد عقيرته في مكبر الصوت يخاطبهم مباشرة قـائال  وهم أيضا» االجتماع،

بالكلمـة القـذرة    نعم، نحن بحاجة إلى محاربين يرحبـون ، والقتال تتشربوا روح الحربليكم أن ع: السادة

 (!)  حروف، كلمة اقتل٤الحقيرة المؤلفة من 

بين مؤازرة  بالكووتر طريقها وقد حظيت بعوامل مفيدة شتى ـ ما بين أموال التعاقدات السخية وما  هكذا شقت

االجتماعات والترويج اإلعالمي الذي  لواليات المتحدة، وما بين عالنيةأركان الحزب الجمهوري في كونغرس ا

   .شاهده الناس على شاشات التلفاز

االرتزاق العسكري ـ وأقرب   وبلغ أمر ازدهارها الحد الذي يصفه المؤلف بأنه جاء على شكل طفرة في سوق

يحفها جنون الطمع إلى الثروة بغيـر  اندفاعة محمومة  إلى ما سبق وشهدته أميركا منذ القرن التاسع عشر من

 في فيلمـه الـشهير   شارلي شابلنما أحسن تصويره عبقري الكوميديا  وازع من ضمير أو أخالق، على نحو

  .» الذهب البحث عن«بعنوان 

تصريحا للناطق الرسمي باسم  ١٨٥ وبعد أن راجع المؤلف المصادر والتصريحات الرسمية أورد على صفحة

لخدمات المرتزقة كي ال (للعقد الذي فازت به شركة بالكووتر  ان القيمة المقدرة: ة يقول فيهالحكومة األميركي

  . مليون دوالر٣٣٧بلغت  ٢٠٠٦ حتى شهر سبتمبر) ننسى
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  ٤المرتزقة في العراق ـ .. كتاب ـ بالكووتر 

  لماذا زار رامسفيلد أذربيجان سراً ثالث مرات في سنة واحدة ؟

  

  

  

الذين تديرهم شركة بالكووتر  توسع نطاق عمل المرتزقةيركز المؤلف في هذه الحلقة من عرض الكتاب على 

ويشير في هذا . حماية المنشآت والمصالح النفطية األميركية والغربية في منطقة بحر قزويناألميركية ليشمل 

الخصوص إلى دور خفي أحياناً ومكشوف أحياناً أخرى للواليات المتحدة في اإلطاحة بأنظمة ال تروق لها فيما 

، والهدف هو جورجيا والحقاً في أوكرانيااد السوفييتي مثلما حدث في كان يعرف سابقاً بجمهوريات االتح

منطقة الخليج « في تلك المنطقة التي أطلق عليها البعض وصف تأمين مصادر الطاقة وخطوط األنابيب

  . »الجديدة

  

  

  

  

  

  

  

 ـ بغير ضمير المقاتلين بغير قضية المخربينليس لنا أن نتصور أن دور شركة المرتزقة، المحاربين بأجر، 

قد اقتصر ـ كما قد يتبادر إلى الذهن » بالكووتر«ليس لنا أن نتصور أن دور هذه الشركة األميركية المنشأ 

يبدو من واقع . ساحة القتال الدائر في أرض العراق، وال على الحرب العالمية ضد اإلرهابعلى حكاية 

مؤلف . المسألة أفدح من هذا خطرا وأوسع مدى وأبعد أهدافاالكتاب الذي نحلّله في هذه السطور ـ أن 
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ذلك الكتاب يركز في الفصل الحادي عشر على أحد األبعاد الهامة ـ والغريبة من نشاط مرتزقة بالكووتر، 

ولهذا يحمل الفصل المذكور عنوانا ال يحتاج ـ أو ربما يحتاج ـ إلى . كما قد نسميه» البعد النفطي«هو 

واإلشارة التي ال تخفى هنا تومئ إلى أن المسألة تعدت إلى حيث . حالم خط أنابيب بحر قزوينأ: تفسير وهو

يقول . نشاط المرتزقة العسكريين األميركان في منطقة بحر قزوين الغنية بالنفط في وسط القارة األسيوية

)  الجنود المرتزقةمن(، تعاقدت قوات بالكووتر ٢٠٠٤ابتداء من شهر يوليو عام ): ١٨٩ص (مؤلف الكتاب 

وكانت بنود . للعمل في قلب حوض بحر قزوين بكل ما يحفل به من إمكانات ثرية من النفط والغاز الطبيعي

بتدريب قوة تعمل وفق ) السرية(تقضي بأن تقوم الشركة األميركية تحت جناح من الهدوء ) االرتزاق(عقد 

 في إطار اعدة متاخمة للحدود اإليرانية الشماليةقنموذج الكوماندوز البحري األميركي وأن تنشئ الشركة 

  . اللعبة الكبرى: مشروع أميركي ضخم يطلق عليه المحللون المخضرمون في المنطقة اسما خاصا وهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجائزة الضخمة

 في العراق ـ ضالعة في مشروع غاية في عقودها السمينةهكذا وجدت بالكووتر نفسها ـ فضال عن 

ن يعد من المشاريع المفضلة إلى حد التدليل من جانب عدد من أقوى الشخصيات نفوذا وأهمية في الطموح وكا

نحن . هنري كيسنجر وجيمس بيكر وديك تشينيمؤسسة األمن القومي بالواليات المتحدة، شخصيات من قبيل 

األمن القومي بأنه  إلى كفالة ما يمكن أن يعرف الُبعد األخطر من قضية الطموح األميركيإذن على أعتاب 

إن سعي ):  وما بعدها١٨٩ص (يواصل مؤلفنا األميركي الحديث .  على وجه الخصوصللطاقة النفطية

الواليات المتحدة للسيطرة على احتياطيات النفط في العالم لم يبدأ بالتأكيد مع حرب الخليج التي دارت في عام 
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صحيح أن معارك العراق وحرب اإلرهاب . ٠٣٢٠ وال حتى مع حرب العراق التي أعقبتها في عام ١٩٩١

كانت هي األبرز واألشهر في العناوين الرئيسية ومقدمة النشرات اإلخبارية، إال أن دوائر الحكومة وقيادات 

حيث كانت تشن ، الشركات في أميركا ظلت عاكفة على العمل بهدوء وروية قبل هذه التواريخ بفترة طويلة

كانت الجائزة تكمن في بقعة بعينها مما كان : لفوز بجائزة ضخمة وطائلة أخرىحملة موازية من أجل تأمين ا

بحر قزوين، : يسمى في حقبة سبقت باسم االتحاد السوفييتي، هذه البقعة بالذات تحمل االسم والصفة التالية

  .  مليار برميل من خام البترول١٠٠المنطقة التي ُيعتقد أنها تحوي أكثر من 

، ١٩٩١بعد انهيار االتحاد السوفييتي في عام :  من هذا الكتاب١١راءة السطور من الفصل وما زلنا نواصل ق

فرصة سانحة لكي ) غرب أوروبا بالذات ـ األقواس دائما من إضافة تحليلنا(لمحت واشنطن وحلفاؤها 

كي  الثمينة، واحدا من أعظم الرسوبات المعدنية التي تحتوي على تلك الموارد الطبيعية) حرفيا تهبش(تختطف 

  . تستأثر بها دون موسكو

، وكأنها أسراب من الصقور الجارحة، فيما كانت عمالقة النفط المتعددي الجنسياتوهكذا تدافعت جحافل 

 التي كانت حاكمة اإلطاحة بالنظم السياسية القمعيةأميركا وحلفاؤها يتحركون بسرعة لكي يهيئوا السبيل أمام 

  . لسابقة المطلة على شواطئ بحر قزوينفي الجمهوريات السوفييتية ا

، سواء من ناحية الحركة المحمومة في سبيل الحصول على النفطفي هذا اإلطار أيضا نطالع تفصيالت هذه 

 أمضت سنوات من شركة أونوكال األميركية للبترولكميات الخام أو النقل عبر األنابيب، هنا نعرف مثال أن 

بول  وكان مسؤولها األول اسمه طاجيكستان عبر أفغانستانب يمتد من التسعينات تحاول إدارة خط أنابي

، صديقا للسيد إريك برنس رئيس شركة بالكووتر، وليس صدفة أن المسئول المذكور كان وال يزال موبيرندز

 الذي يمارس الترويج لشركة المرتزقة إياها في مسؤول اللوبيوال صدفة أيضا أنه كان الداعية األول، بمعنى 

  . وائر الحكم والكونغرس في العاصمة واشنطند

  مخططات التحالف الثالثي 
 ـ كبرى صحف أميركا بشأن نيويورك تايمزفي هذا السياق بالذات يحيل المؤلف إلى المعلومات التي نشرتها 

 شركات النفط+ الحكومة األميركية : مخططات التحالف الذي ضم األطراف الرئيسية الثالثة في هذا المضمار

، التي تقدم خدمات التدريب والتشغيل والتنفيذ العسكري أو شبه العسكري االحتكارية الكبيرة وشركة بالكووتر

  . لقاء عقود االرتزاق

 أذربيجانيبعث بتقريره الصحفي الخطير من » ستيفين كنزو« واسمه النيويورك تايمزونقرأ أيضا عن مراسل 

  .  من باب وراثة االتحاد السوفييتيي مخططات النفط والسيطرةأسماء السادة الكبار الضالعين فليكشف عن 

 وزير لويد بنتسن أسماء أخرى لمسؤولين كبار متنفذين ليس أقلهم كيسنجر وبيكر وتشينييضيف إلى أسماء 

 كبير مسؤولي البيت األبيض في عهد ريغان فضال عن اثنين سبق توليهما وال جون سنونوالخزانة السابق 

الدكتور  في عهد بوش ـ األب والثاني هو سكوكروفتالرئاسة لألمن القومي أولهما منصب مستشار 
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 في المفكر األكاديمي المتجرد كراهب للعلم السياسي الذي يفضل طبعا أن يعرفه الناس في اهاب بريجنسكي

  . حين أنه يتعاطى مع قضايا السيطرة والطموح في دنيا التنقيب واالستكشاف والنقل واألرباح

  بداية من عهد كلينتون ال
.  أو هو الطامع في الحصول عليهالمخطط الباحث عن النفطُيحسب للمؤلف أنه يتقصى موضوعيا أصول هذا 

وكان يستهدف أساسا أن تطيح واشنطن ، المخطط بدأ في حقبة كلينتون مع زوال االتحاد السوفييتييؤكد أن 

و لكي تنشئ عمليات االستخراج ونقل النفط على أساس ، ومن ثم يخلو لها الجبالنظام القمعي في أذربيجان

أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعات الطاقة وبحيث يتم النقل من باكو عاصمة البالد ومن ثم يسري النفط 

في شبكة أنابيب هائلة تمتد إلى تبليسي عاصمة جورجيا، ومنها إلى الموانئ التركية على البحر األبيض 

  .  بعدها نقل البترول إلى األسواق الغربية في أوروبا وأميركاالمتوسط وما أيسر

 الذي نهاية الحتكار األمر الواقعهذا المشروع كان يعني : يعلق المؤلف على هذا المخطط في العبارات التالية

فرصة فريدة لممارسة طالما فرضته موسكو على نقل بترول قزوين، وهو في الوقت نفسه يتيح لواشنطن 

، هلل له بعض المحللين ١٩٩٤ومن هنا فعندما بدأ المشروع في عام . في األراضي السوفييتية السابقةنفوذها 

 مليار برميل من احتياطيات ٢٣٠حيث قدروا أن المنطقة تحوي » منطقة الخليج الجديدة«على أساس أنه 

  . سها أضعاف االحتياطيات المؤكدة في الواليات المتحدة نف٨البترول، وهي كمية تعادل 

  شعار إدارة بوش 
بيل  خالل رئاسة لم تجد سبيال إلى أرض الواقعلكن هذه المخططات، الطموحات، األطماع أو األحالم 

أو تقدير األخطار السياسية والجغرافية سواء من داخل المنطقة  بطء االستكشاف، سواء من حيث كلينتون

وعندما تولت الحكم إدارة الرئيس . جه الخصوصذاتها أو من جانب أقرب جيرانها في روسيا وإيران على و

استعانت بشركة بالكووتر وغيرها من شركات خدمات الحرب كما يصفها : وعت الدرس جيدا كانت قد بوش

   .مؤلفنا لكي تحمي المصالح األميركية والغربية الناشئة في أقاليم االتحاد السوفييتي السابق

وكان من ضحايا الشعار واحدا من » تغيير النظم الحاكمة«ر وهو ثم رفعت إدارة بوش شعارها العتيد الشهي

 الذي طالما نعم بمودة ومؤازرة البيت األبيض بعد شيفرنادزة رئيس جورجياأقرب حلفاء أميركا السابقين وهو 

 كان ٢٠٠٣وحين جاء عام . هدم وتدمير االتحاد السوفييتي من األساس في غورباتشوفأن ساهم مع 

، ولكن تحولت ارتكب أخطاء العمر حين بدأ بمعاودة التعامل التجاري مع موسكو في عهد بوتين شيفرنادزة قد

 ومد أنابيب نقله امتيازات لشركات روسية للتنقيب عن النفطأخطاؤه إلى خطايا عندما منح الرئيس الجورجي 

  . لتي ألمحنا إليها بإنشاء شبكة األنابيب العمالقة اأعاق المشروع األميركيعبر إقليم جورجيا مما 

التي أطاحت بالرئيس شيفرنادزة لصالح نظام يصفه مؤلفنا بأنه من » الثورة الوردية«بعدها دبرت أميركا 

 وهنا ينقل المؤلف ،)سوف نسمع بعد ذلك عن الثورة البرتقالية في أوكرانيا(غالة مؤيدي الواليات المتحدة «

 إلى العالم الخارجي ولم تكن المخابرة نينو بوناندزيجديدة نص أول محادثة هاتفية أجرتها رئيسة جورجيا ال



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٤٦ من ٢٨                                          ٢٠٠٩ -آذار

موجهة إلى مدير شركة النفط موجهة مثال إلى رئيس دولة وال إلى أمين عام األمم المتحدة، بل كانت 

  : البريطانية تقول فيها زعيمة نظام الثورة، الوردية في جورجيا

جت األنباء التي تفيد بأن وزير الدفاع األميركي ، وبعدها را»أوكيه«أؤكد لكم أن خط األنابيب سيكون، 

استعان بشركات لقوات المرتزقة التي أوفدت جنودها إلى جورجيا لحماية مصالح أميركا والغرب رامسفيلد 

   .في ظل النظام الجديد

  حدث في أذربيجان 
، عمد البنتاغون أعداء أو منافسي واشنطنعنوانا على » محور الشر« وتأكيد عبارة ٢٠٠٤مع بدايات عام 

، استئجار جهود بالكووتر لتدريب قوات خاصة من جيش أذربيجان لحراسة المنشآت النفطية هناكإلى 

ويشير المؤلف بالذات إلى أهمية أذربيجان ألنها في رأيه . وخاصة في مجال العمليات العسكرية البحرية

ويوضح في هذا الخصوص  .»إيرانستحظى بدور محوري تضطلع به في حالة اندالع حرب بين أميركا و«

عن إنشاء قوتها ) ١٧٥ص (أن طهران عندما استشعرت دور بالكووتر في المنطقة، أعلنت من جانبها 

  . الخاصة للشرطة البحرية المكلفة بدوريات تقوم بها لخفارة سواحل بحر قزوين

 التابعة للجناح اليميني إرييل كوهين الباحث في مؤسسة هيرتاجوفي هذا الخصوص أيضا ينقل المؤلف عن 

 الحرس القزوينيأن » الواشنطن تايمز« قوله في مقالة نشرتها الجمهوري المتعصب بين المحافظين الجدد

أما أسبوعية . أصبح عامال مهما، بالنسبة ألي صراع يندلع مستقبال مع إيران) الذي دربه مرتزقة بالكووتر(

إن وجود الواليات المتحدة على مقربة من بحر :  فكتبت تقولالمعنية بشؤون الدفاع واألسلحة» جينز دفنس«

قزوين أتاح لواشنطن أن يكون لها موطئ قدم في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي فضال عن إنها متاخمة 

  . لحدود إيران

  زيارات سرية 
، رغم كونها ذربيجانإلى أ» على األقل«بثالث زيارات ، قام وزير الدفاع األميركي رامسفيلد ٢٠٠٥وفي عام 

ألن الزيارات كانت سرية، » األقل« ماليين نسمة، ونقول على ٨ .٥بلدا صغيرا نسبيا ال يتجاوز عدد سكانه 

فيما اقتصر ساسة وقادة ذلك البلد على تصريحات شديدة العمومية بالنسبة لما كان رامسفيلد يفعله إذ يهبط في 

واسعة االنتشار عنوانا رئيسيا قالت » إيكو«لثالثة نشرت صحيفة فقط في زيارته ا. أرض بلدهم بين حين وآخر

  . رامسفيلد مهتم بالبترول: فيه بإيجاز شديد

حكاية محاربة آفة اإلرهاب وال التصدي لما والحاصل أن لم يكن تعاطي أميركا مع وسط آسيا ينطلق من 

واألداة ، لمتمثلة بالنفط والغاز الطبيعياألساس كان الطاقة ا، إلخ، أسموه محور الشر، دع عنك الدول المارقة

كانت شركات المرتزقة التي تعاقدوا معها للعمل في تلك المنطقة فضال عن المشروع العمالق هو خط 

، المدلل لدى مخططي سياسات أميركا والغرب األنابيب الذي حدثنا عنه مؤلف الكتاب وهو المشروع المفضل
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موضع قلق وسخط بل تبرم وتوتر من جانب كل من روسيا  نفسه في ميدان الطاقة برغم كونه في الوقت

  . وإيران باعتبار أن شبكاته تخترق تخوما مجاورة ألراضيهما

فـتش  ( ويتولى البنك الدولي جانبا ضخما من تمويله          مليارات دوالر  ٦،٣فالمشروع يتكلف نحو    وفي كل حال    

دة البيت األبيض رغم مشاكله المتعلقـة بـسلوك         أيضا عن دور السيد وولفويتز رئيس البنك الذي حظي بمسان         

خارج عن القواعد واألعراف ـ وال ننسى أنه من غالة المحافظين الجدد إذ كان نائبا لوزير الدفاع وصـقرا   

  ). جارحا وكاسرا من صقور البنتاغون

والحاصل أن أذربيجان ما زالت ساحة لنشاط أميركي مكثف، عسكري ومدني، علني وسري، نظامي 

  . رتزاقيوا

كما تصفه في مجال » السيئ«ورغم أن الخارجية األميركية ما زالت توجه سهام االنتقاد إلى سجل أذربيجان 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية، فما زالت دوائر أخرى في واشنطن تعتمد ماليين الدوالرات ـ كما يشير 

 العسكرية هناك، وما زال نشاطها مستمراً لحساب شركة بالكووتر المكلفة بدعم القدرات) ١٧٩ص (المؤلف 

 مقاال يقول فيه بوضوح جيم شوروكأو مطردا بل ومتناميا إلى حد التفاقم كما قد نقول، لهذا ينشر الكاتب 

قد ) أو مقاولي الحروب( يشكل دليال ساطعا على أن المتعاقدين مشروع بالكووتر في أذربيجانإن : شديد

  . أصبحوا شركاء استراتيجيين مع المجمع العسكري الصناعية إلى حيث غيروا بالفعل من وضع المرتزق

 في آخر خطاب الرئيس إيزنهاوراإلشارة هنا إلى المجمع العسكري ـ الصناعي الذي سبق وألمح إليه (

هذا التحالف هو القوة الحقيقية التي تتحكم بمقاليد  موضحا ومؤكداً أن فاتح الستيناترئاسي له قبل تقاعده في 

  ). األمور في أميركا

  مرتزقة أميركا الالتينية 
لكي يدلل مؤلفنا على خطورة شركة االرتزاق العسكري التي يتناولها على صفحات الكتاب فهو ينقلنا مع 

 بالذات حيث يحمل الفصل المذكور تشيلي، وإلى من آسيا إلى أميركا الالتينيةسطور الفصل الثاني عشر 

أصبحت مؤسسة ذات ذراع طويلة واإلشارة هنا تلمح إلى أن بالكووتر . »يليرجل بالكووتر في تش«عنوان 

تضاهي مؤسسة أميركية عمالقة في حجم ومكانة المخابرات ، وتكاد بالتالي أن ونفوذ عميق وتوسع عالمي

  أصدرها الكاتب اإلنجليزي الشهيررواية تجسسية هذا ما يوحي به العنوان الذي يستقي إيقاعه من .المركزية

  . »رجلنا في هافانا« بعنوان جراهام جرين

إن حكومة واشنطن حاولت ولم تفلح في : الكتاب عند هذا المنعطف من قضاياه يطرح رأيا مهما فحواه كالتالي

تحالف «إقناع عدد من الحكومات أن تنضم في حرب العراق أو حتى أفغانستان إلى ما وصفته أميركا بأنه 

   .ك حكومات لم تقتنع، وهناك حكومات خشيت مالمة شعوبهاهنا» المستعدين أو الراغبين

وهناك حكومات عارضت جهرا أو خفية، وكلها بالطبع أحجمت عن إرسال جيوش أو المشاركة بقوات، لكن 

فهي لن تعارض أن فإذا كانت الحكومات ترفض إرسال وحدات من جيوشها، : كان تعويض هذا كله جاهزا
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وما دام السيد المواطن ، ا أو هناك ما دام العرض سيتم خارج الحدوديعرض أحد مواطنيها خدماته هن

هنا لعبت بالكووتر لعبتها، : ، وبالتالي على خزانة الوطنسيجني أرباحا طائلة تعود بالنفع عليه شخصيا

  . وتجلت جهود جيوش مرتزقة القرن الواحد والعشرين

ن الذين استوردتهم إلى العراق حسب تعبير المؤلف هكذا شهدت أرض العراق أفواجا من الجنود غير األميركيي

، شركة بالكووتر، جاءوا من صفوف الكوماندوز السابقين في تشيلي بأميركا الالتينية)  وما بعدها١٨٢ص (

 الذي فرضه في الحكم الدكتاتوري الوحشيوكان بعضهم قد تلقى تدريباته أو أنجز خدمته العسكرية خالل 

  . بينوشيهالجنرال أوغيستو تشيلي 

 هي على نحو أو قدوم األلف عسكري من تشيلي إلى العراقإن قصة : يضيف المؤلف في هذا السياق قائال

بتجنيد عسكريين من تشيلي للتعاقد مع بالكووتر، حيث كان » خوسيه بيسارو«آخر قصة المهمة التي أنجزها 

لجيش األميركي في أميركا الالتينية ، وعمل مترجما لحساب اغالة مؤيدي الديكتاتور بينوشيهبيسارو من 

همزة الوصل بين عدد كبير من حكومات أميركا ، أو ضابط االتصالخالل التسعينات قبل أن يتحول إلى دور 

   .الالتينية وبين شركات تصنيع وإنتاج السالح في الواليات المتحدة

  السنيور بيسارو 
اله، فهي شخصية تحوي أو تعكس قدرا كبيرا من المذكور أع» بيسارو«شخصية السنيور تسترعي اهتمامنا 

أول زيارة نظموها له إلى مقر شركة المرتزقة طرافة الطابع الالتيني المعروف، يتابعه المؤلف خالل 

، وحين روى السنيور بيسارو ألصدقائه مالبسات الزيارة كان ٢٠٠٣، وكان ذلك في صيف عام تربالكوو

  (!) كأنما اشتعلت في جسدي سخونة الحمى: س قائاليتحدث كطفل يحكي عن هدايا الكريسما

شركة قطاع خاص لها تدريبها ولها قواتها صادفت أمامي جيشا خاصا في القرن الواحد والعشرين، إنها 

، كأنما كنت أشاهد فيلم مغامرات كانت أمامي المخصوصة المكلفة بحماية مرافق أميركا في منطقة الحرب

، أشبه بمدينة من صنع الخيال حيث  عمالقة وساحات للتدريب على االشتباكمبان: مشاهد رواية سينمائية

يمكنك أن تتدرب باستخدام الذخيرة الحية، ومن حولك المركبات والدبابات والهليكوبتر ـ يا إلهي، هذا رائع، 

  . كل شيء رائع للغاية، بل أكثر من رائع

ة قرر أن يلتحق لفوره بهذا الفيلق من مرتزقة القرن المأخوذ من فرط الروع» بيسارو«إن : يعلق المؤلف قائال

ولدرجة أن كانوا ينشرون ، من تشيلي بالذات ـ مسؤول تجنيد مرتزقة أميركا الالتينيةالجديد وكان أن أصبح 

إعالنات في صحف البالد الناطقة باألسبانية ال يتورعون فيها، عن طلب المرتزقة من الطيارين والميكانيكيين 

، وهو مبلغ أكثر من طائل  ألف دوالر شهريا١٢وكان مرتب الطيار يبلغ ، طائرات في حرب العراقلتشغيل ال

بمقياس تكاليف المعيشة في تلك البالد الواقعة عند أقصى المخروط الجنوبي من النصف الغربي من الكرة 

  . األرضية

  إضاءة 
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ورغم . ني وسري، نظامي وارتزاقيإن أذربيجان ما زالت ساحة لنشاط أميركي مكثف، عسكري ومدني، عل

كما تصفه في مجال حقوق » السيئ«أن الخارجية األميركية ما زالت توجه سهام االنتقاد إلى سجل أذربيجان 

اإلنسان والحريات األساسية، إال أنه ما زالت دوائر أخرى في واشنطن تعتمد ماليين الدوالرات لحساب شركة 

عسكرية هناك، وما زال نشاطها مستمراً أو مطردا بل ومتناميا إلى حد بالكووتر المكلفة بدعم القدرات ال

  .التفاقم

  ٥المرتزقة في العراق ـ .. كتاب ـ بالكووتر 

  بتصاريح سرية» سي آي إيه«شعبة الطيران في بالكووتر تستخدم مطارات الـ 

  

  

  

التنصل من مسؤولياتها عن تعويض أهالي القتلى يشير المؤلف في هذه الحلقة إلى سعي شركة بالكووتر إلى 

اً من اإلدعاء بأنهم إنما يشكلون جزءاً ال يتجزأ من القوات األميركية اإلجمالية  انطالق،في صفوف المرتزقة

  .العاملة في العراق وأنهم يخدمون األمن القومي والمصالح العليا لبالدهم
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 الذي كينيث ستارويؤكد على أن الشركة لجأت إلى استخدام محامين مشهود لهم بالقدرة والكفاءة من أمثال 

 التملص من دفع التعويضات لعائالت وذلك من أجل مونيكا لوينسكياشتغل لحساب الجمهوريين في قضية 

وتجدر اإلشارة إلى أن . مرتزقة من بلدان أخرى غير الواليات المتحدةالضحايا، هذا فضالً عن استخدامها 

 منصب نائب الرئيس في  سبتمبر يشغل اآلن١١أحد األشخاص الذين قاموا برسم مخططات الرد على هجمات 

  . شركة بالكووتر

. لدى شركة جشعة ومنحرفة و،) بفتح الزاي(من الطبيعي أن يشتغل العسكريون المأجورون أو المرتزقة 

هذا هو بالضبط الوضع الذي اتسمت به العالقات والظروف التي جمعت بين شركة ). بكسر الزاي(مرتِزقة 

 ٣١الذين لقوا مصرعهم في أحد شوارع الفلوجة في العراق في يوم وبين المتعاقدين األربعة » بالكووتر«

 وفي التعرف على الهدف الذي كانوا حارت البرية في تحديد هوية هؤالء القتلىيومها . ٢٠٠٤مارس من عام 

يقصدونه أو المهمة التي كانوا مكلفين بها وخاصة في مدينة يقول عنها مؤلف الكتاب انها معروفة بعدائها 

صحيح أن أجهزة البروباغاندا . د للوجود األجنبي بكل ما يحفه من أفراد وآليات وعمالء ودعاياتالشدي

األميركية خفت إلى إنقاذ الموقف، أو هكذا كانت تتصور حين تحدثت عن بطولة هؤالء األربعة، وبالتالي عن 

  . عنف اإلرهاب ووحشية التطرف الذي قوبلوا به في أرض العراق
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  رسالة بريمر 
األربعة لدرجة أن » المتعاقدين«بل ان الدوائر األميركية المسؤولة خفت بدورها إلى تعزية عائالت هؤالء 

 التي ينتمي إليها واحد عائلة زوفكو حاكم العراق المطلق أو فلنقل الفعلي فيكتب رسالة إلى بول بريمريتنازل 

، كان يخدم قضية يحفها المجد والكرامةكان » جيري«كم أود أن أبلغكم شخصيا ان أبن: منهم يقول فيها

إنسانا مخلصا ومتفانيا ولسوف يظل مصدر إلهام بالنسبة لنا في العراق سواء كنا مدنيين أو » جيري«

إنه لم يبخل بالمرتخص أو الغالي وهو يلبي نداء الواجب، وأرجو أن تطمئنوا تماما إلى أن . عسكريين

ولن يهدأ لنا بال حتى ننزل أشد » جيري«ارى جهدها للتحقيق في مالبسات مقتل السلطات ما برحت تبذل قص

القضايا التي رفعها  مع هذا كله فقد تعقدت المسألة بفعل ،العقاب بالمسؤولين عن ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء

  . أمام المحاكم أهالي المتعاقدين األربعة

ت حينما استرخصت الدفع بمتعاقديها إلى خط النار، خاصة وقد ارتأى المحامون أن شركة بالكووتر قصر

 المقاومين تجهز لهم سيارة مدرعة تحميهم من رصاصباألدق خط المقاومة المندلع في الفلوجة، وبدال من أن 

بعثت بهم في سيارة مدنية من نوع الدفع الرباعي بحيث أصبحوا مع السيارة لقمة سائغة أو صيدا ثمينا، كما 

 مليون دوالر استطاعت الشركة توفيرها فضاعت حياة ١، ٥وكان ذلك في مقابل مبلغ . ابيقول مؤلف الكت

   .هؤالء الرجال المرتزقة األربعة إلى األبد

  هجوم على السيادة 
لم تتورع السيدة الناطقة باسم عائالت المتعاقدين ، باألدق المرتزقة، عن توجيه أقسى صنوف التقريع بل 

وتر التي قصرت ـ كما تصوروا ـ في تزويد عناصرها بالحماية الالزمة وهم والهجوم على شركة بالكو

 في بعض األحيان لدرجة أن وصفوا شركة وبلغ الهجوم حد السباب المقذع! يدلفون إلى مواقع العدو

ص (وأن القائمين على أمرها . تفتقر إلى أي قيم أو أخالق، وإنها ال تفهم سوى لغة المالبالكووتر بأنها 

  . ليسوا سوى بغايا، بمعنى أنهم داعرات الحرب) ٢٢٩
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وعندما وجدت القضايا طريقها إلى المحاكم دفعت الشركة من جانبها بأن المسألة لم تكن مجرد تعاقدات وال 

حاالت فردية، وإنما القضية أعمق من ذلك بكثير، قالت مؤسسة االرتزاق العسكري ان المسألة في جوهرها 

يات المتحدة على إدارة دفة السياسة الخارجية بوصفه القائد األعلى للقوات بقدرة رئيس الوالتتصل 

جزءا ال يتجزأ «وأكدت أن مرتزقة بالكووتر كانوا عناصر عسكرية يعترف بها البنتاغون بوصفهم ، المسلحة

التالي فإن مقاضاة وب، للواليات المتحدة والتي تشكل القدرة القتالية للبالد في آالف المواقع» من القوة اإلجمالية

  . بالكووتر هي في التحليل األخير هجوم ال يجوز على السيادة التي يتمتع بها القائد األعلى

هكذا سعت شركة المرتزقة إلى نقل القضية من مجرد طلب تعويضات مالية لقاء تقصيرها في حق موظفيها 

مستوى األمن القومي والمصالح ة إلى وعدم وفائها بشروط التعاقد المبرمة معهم ـ إلى حيث وصلت بالمسأل

 مكاتب ألكبر ٥ ـ ولم يكن غريبا من ثم أن تحشد الشركة، بحكم نفوذها واإلمكانات المتاحة لها العليا للبالد

  . وأشهر المحامين للترافع عنها

،  في طول الواليات المتحدة وعرضهاشهرة نجومية قامت بتوكيل محام كبير له ٢٠٠٦وفي شهر أكتوبر عام 

الذي سبق واشتغل لحساب الجمهوريين في القضية التي رفعوها ضد الرئيس كلينتون » كينيث ستار«اسمه 

إال أن » ستار«وما كان من .  الشهيرةقضية مونيكا لوينسكيواستهدفوا بذلك محاكمته وعزله وسط مالبسات 

طاع الخاص في المجال العسكري دفع أمام المحكمة العليا بأن شركة المرتزقة وما في حكمها من مؤسسات الق

  . أمام المحاكم» تتمتع بالحصانة الدستورية«

، ورغم أن الشركة عمدت من جانبها إلى رفع قضية رفضت هذا الدفع القانونيورغم أن المحكمة العليا 

عقودهم تنص على عدم  باعتبار أن  ماليين دوالر١٠بمبلغ (!) مضادة تطالب عائالت القتلى بتعويض

  . ة بأي حال من األحوالالمقاضا

إال أن القضية ما زالت منظورة أمام المحاكم وما زالت اآلراء مختلفة بشأن نتائجها ـ بين رأي يقول إن 

خطورتها تكمن في إمكانية أن ترسي سابقة قانونية في مجال يشكل أوتارا حساسة بالنسبة للمصالح العليا ـ 

 عن تلك التجمعات والمؤسسات لمرتزقة وإزاحة ستار األسراركفيلة بكشف جيوش اوبين رأي آخر يقول إنها 

التي تجني أرباحا طائلة من تجنيد عناصر الشر وعصابات اإلجرام لخوض حروب وتنفيذ عمليات تلحق أفدح 

   .األضرار بأرواح المدنيين وممتلكاتهم في بقاع شتى من خارطة العالم

  سقوط طائرة المرتزقة 
، فقد رفعوا ضدها قضية مرفوعة ضد شركة المرتزقة العسكريين لم يتوقفمسلسل القضايا العلى أن 

 في شعاب الجبال ضد سقوط طائرة تملكها بالكووترتعويض ال ضد انفجار سيارة في العراق هذه المرة ولكن 

  . في أفغانستان

وط إلى أن شعبة الطيران في شركة بالكووتر ـ واسمها خط) ٢٣٩ص (في هذا السياق يشير المؤلف 

خارج نطاق ، وهي بالطبع مؤسسة طيران مرتزقة بدورها كانت تسير طائرات إلى حد كبير برزدنتال الجوية
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 وأن هذه الطائرات الخصوصية كانت تتردد على مطارات معينة هي تلك شبكات الرادار الحكومية الرسمية

يزودون بتصاريح مخصوصة وكان طياروها  تستخدمها أيضا وكالة المخابرات المركزية األميركيةالتي 

  . »سري«وممهورة بخاتم 

ورغم أن شركة برزدنتال هذه كانت تعلن عن طلب طيارين من ذوي الخبرة إال أن الطيران فوق جبال 

وهضاب أفغانستان كان أمرا من الصعوبة بمكان مهما كانت خبرة الطيار المرتزق، فما بالك أن قلة من 

وي أبراجا للمراقبة من أجل إرشاد الطيارين وخاصة في عمليات الهبوط مطارات أفغانستان هي التي كانت تح

مطاري باغرام واإلقالع، ولم يكن ثمة أبراج من هذا القبيل سوى في مطارات كابول العاصمة باإلضافة إلى 

 ميال حتى تصبح في ٢٠إنك ما أن تبتعد بطائرتك عن مدار الرادار : من هنا يقول طيارو برزدنتال. وشنداد

  . حال من االعتماد الكامل على نفسك دون أي إرشاد أو توجيه

 تعويض وبادرت عائالتهم إلى رفع قضاياوالحاصل أن سقطت طائرة المرتزقة في أفغانستان وقتل طياروها 

في وجه دفاع شركة بالكووتر بأنها محمية ـ باألدق محصنة ـ ضد أي من هذه القضايا شأنها في ذلك شأن 

  . ة المسلحة سواء بسواءالقوات الرسمي

  البداية من فيتنام 
شركات الطيران : في هذا السياق أيضا يحدثنا المؤلف عن تاريخ النوع المريب الذي يطلق عليه الوصف التالي

حرب ويوضح الكتاب أن هذا النمط من الشركات يرجع استخدامه من جانب حكومة واشنطن إلى أيام . السرية

خالل تلك الفترة ظلت :  ثم يقول المؤلف١٩٧٥ و١٩٦٢لفترة الزمنية الواقعة بين عامي ، وبالتحديد إلى افيتنام

وكانت الشركة (» إير أمريكا«وكالة المخابرات المركزية تستخدم بطريقة سرية الطائرات المملوكة لشركة 

  ). تمارس في الوقت نفسه نشاطها التجاري العادي

وبلغت دقة هذه العمليات ،  بعمليات استخبارية ال يعرف بها أحدوكان هذا االستخدام السري يستهدف القيام

، وقد تركزت هذه االستخدامات وخطورتها الحد الذي كان يخشى معه إثارة الرأي العام لو كشفت أسرارها

  . السرية الخطيرة للطيران على منطقة الوس في جنوب شرقي آسيا

 تحقيقاتها في عمليات أو في تجاوزات وكالة الشهيرةلجنة السناتور تشيرش  بدأت ١٩٧٥لكن مع حلول عام 

فكان أن توقفت المخابرات المركزية ومدى مشروعية األساليب التي تتبعها الوكالة العتيدة في جمع المعلومات، 

، ولم يدم سوى نحو ربع قرن إلى أن لكن التوقف كان مؤقتا في كل حال. هذه العمليات الجوية البالغة السرية

  . ٢٠٠١كم إدارة جورج بوش االبن، وحدثت واقعة الحادي عشر من سبتمبر عام تولت الح

، شبكة من الطائرات الخاصةوفي أعقابها ـ يضيف المؤلف ـ بدأت المخابرات المركزية برنامجا يستخدم 

 رحالت تتم تحت ظالم السريةوكان بعضها يستخدم بالذات من أجل نقل وتوصيل العناصر المشتبه بها في 

في نفس ) ٢٥٥ص  (شبكة من السجون ومراكز االعتقال السريةديدة إلى أقطار أخرى كانت تضم الش

 في مقال نشرته في صحيفة »دانا بريست«الموضوع من الكتاب يحيل المؤلف إلى ما كشفت عنه الصحفية 



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٤٦ من ٣٦                                          ٢٠٠٩ -آذار

ي أقطار بشأن نقل المعتقلين المشتبه بهم لكي يتم التحقيق معهم ف،  ٤/١٢/٢٠٠٥ بتاريخ واشنطن بوست

عن قوانين الواليات المتحدة وعن اإلجراءات القانونية «بمنطقة الشرق األوسط، بعيدا كما يؤكد المؤلف 

  . »األصولية

 ١٩٩٨وربما جاء هذا اإلجراء مخالفا لما سبق ودعا إليه الكونغرس األميركي في قانون أصدره في عام 

د أو تسليم أو إكراه أي شخص على العودة إلى بلد أن سياسة الواليات المتحدة تقضي بعدم طر«وأعلن فيه 

  . »حيث تتوافر أدلة وجيهة تحمل على االعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب

المنظور « في ظل  سبتمبر١١إن هذا التشريع تعرض للتجاوز أو التجاهل بعد : ويواصل المؤلف قائال

أصبح يقضي بتجريد المشتبه بأنهم إرهابيون من حقوقهم األساسية، وهذا الذي اعتمدته إدارة بوش، و» الجديد

 أيام من أحداث سبتمبر ٥ بعد ديك تشيني نائب الرئيس األميركيالخط من التفكير أجاد توضيحه بكل دقة 

  » .سي. بي. إن«على شبكة » واجه الصحافة«عندما أعلن في برنامج 

س الجانب المظلم بمعنى أن كثيرا من اإلجراءات التي ينبغي إن على الحكومة أن تعمل على أسا: قائال

 من األساس مع استخدام المصادر والوسائل »شوشرة«اتخاذها في هذا المضمار يجب اتخاذها بغير جلبة أو 

المتاحة لوكاالت مخابراتنا، هذا هو العالم الذي يعمل أولئك الناس في إطاره وعليه فال غنى بالنسبة لنا عن 

  . م أي وسيلة تحت تصرفنا لتحقيق الغايات التي نستهدفهااستخدا

  تصريحات مريبة 
يالحظ المؤلف فورا أن هذه األفكار والتصريحات وجدت صداها في تصريحات أخرى أدلى بها المسئول رقم 

ويقال انه المسؤول أيضا عن أول عقد نفذته » كرونغارد«  وقتها في وكالة المخابرات المركزية واسمه ٣

  . كة بالكووتر بتوريد خدمات جيوش المرتزقة في أفغانستانشر

يومها أعلن المسؤول االستخباراتي المذكور أن الحرب على اإلرهاب سيتم الفوز فيها باستخدام قوات لم يسمع 

بها أحد من قبل وباتخاذ إجراءات لن يراها أحد رأي العين مع اتباع طرق وأساليب ربما ال يرغب أحد في أن 

طبعا كل هذه اإلشارات تومئ إلى أن القوات ستكون مرتزقة واإلجراءات ستكون رهيبة (عنها شيئا يعرف 

  ). والطرق واألساليب لن تكون قانونية وال مشروعة من قريب أو بعيد

كانوا يعدون إذن لمسرح مستجد تماما لتنفيذ العمليات العسكرية ـ مشروعة وغير مشروعة ـ علنية أو سرية 

وكان المسرح يستند أصال إلى . تحت شعار الحرب الشاملة المتواصلة ضد اإلرهابتم بالطبع ـ وكلها ت

دعامة محورية تجسدت فيما أصاب الواليات المتحدة من دمار في الممتلكات وخسائر في أرواح البشر وضربة 

أعقاب كارثة المركز في السمعة الدولية وثغرة انفتحت مع المأساة في مستوى األمن القومي، وكلها جاءت في 

  . مشاعر التعاطف اإلنساني مع أميركا حيث سادت العالم كله ٢٠٠١التجاري في سبتمبر 
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  السفير الغامض 
 فوق هذا المسرح الجديد، الشخوص األساسيةبيد أن مؤلف كتابنا يقف مليا عند شخصية بعينها يراها من 

تار اسم صاحبها عنوانا للفصل الخامس عشر من هذا ويبلغ اهتمام المؤلف بهذه الشخصية الحد الذي جعله يخ

  . كوفر بالكإنه السفير : الكتاب

 سنة ٣٠ تسنده خلفية من خدمة طويلة في سلكها بلغت مخضرمي المخابرات المركزية سبتمبر كان من ١١في 

لتواصل اليومي مع باوأفادته هذه الخبرة وأهله هذا الموقع ليكون من بين القلة القليلة التي كان مسموحا لها 

  . الرئيس بوش شخصيا

كان كوفر بالك شخصية أسطورية تحوم وسط عالم الظالم الذي : يصفه في هذه الكلمات) ٢٨١ص (المؤلف 

، كان نجمه قد صعد في عالم التجسس عقب الدور المحوري الذي لعبه في يخيم على دنيا الجاسوسية الدولية

 كان بالك قد »كارلوس«اليتش راميريز شانشيز المعروف عالميا باسم السودان في اصطياد اإلرهابي الدولي 

 سبتمبر، بادر ١١أمضى ردحا طويال من سنوات مهمته في أفريقيا والشرق األوسط، وعندما وقعت هجمات 

  . المسؤولية عن رسم خطط الرد والتصدي الفوري من جانب الواليات المتحدةبكل حماسة إلى استالم مقاليد 

 ساعة من الحادثة كان بالك يجلس في قاعة مركز العمليات في البيت الرئاسي األبيض ـ ٤٨وبعد هكذا ـ 

 التي ظل يستعد لها منذ التحق بخدمة الوكالة وضع رئيس الدولة في صورة الحملةوكانت مهمته هي 

دربوه وبعدها كانوا قد . ولكن دون أن يتيحوا له سبل تنفيذها طيلة تلك السنوات ١٩٧٤المركزية في عام 

أرسلوه إلى أفريقيا حيث أمضى معظم سنوات خدمته، عمل في زامبيا خالل حرب استقاللها عن بريطانيا 

  . وتحول بعدها إلى ساحتي الصومال ثم جنوب أفريقيا خالل الحكم الوحشي لنظام األبرتهايد العنصري

عبر حدود الكونغو إلى  ريب األسلحةتهوخالل خدمته في زائير إبان حقبة الرئيس ريغان عمل بالك على 

 سنة من خدمة المخابرات المركزية، هيأوا له غطاء ٢٠وبعد . القوات المناهضة للشيوعية في أنغوال

  . دبلوماسيا ثم أوفدوه إلى السفارة األميركية في السودان

 عربياً اسمه ، وفي الخرطوم وضع تحت المراقبة ثريا١٩٩٥ و١٩٩٣حيث ترأس مهمة المخابرات بين عامي 

على » مؤسسة فورد لإلرهاب اإلسالمي« لتصبح أقرب إلى يواصل بناء شبكته الدولية إذ كان أسامة بن الدن

حد التعبير الذي صاغته وكالة السي آي إيه في نهاية خدمة مندوبها كوفر بالك في تلك المرحلة التي كانت 

  ).  وما بعدها٢٦٢ص ( التي يكشف بعضها مؤلف الكتاب مفعمة باألسراربدورها 

  محاولة التهام ايران 
أن بالك رأى أن بن الدن هذا يشكّل خطراً يستوجب التفكير في تصفيته هو وأقرب : من هذه األسرار مثال

وبلغ األمر أن بعض المتحمسين من مساعدي بالك في محطة المخابرات األميركية بالسودان فكروا في . أتباعه

إلقاء جثته أمام باب السفارة اإليرانية بالخرطوم في محاولة إللقاء التبعة على ثم اغتيال بن الدن شخصيا، 

  . طهران
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 باتخاذ هذه واشنطن رفضت إصدار اإلذنالسيد بالك، إال أن » هوى«ورغم أن هذه الفكرة كانت على 

قدام عليه ـ على الذي يحرم اإل» التابو«في تلك األيام، كانت مثل هذه المسائل أقرب إلى . اإلجراءات بالقتل

  . المصادر في الوكالة المركزيةنحو ما ينقل المؤلف عن بعض 

 ـ فكان أن تقصى من بن الدن إلى كارلوسربما لهذا قرر مندوب المخابرات األميركية أن يحول اهتمامه 

أثره إلى أن استطاع القبض عليه بوصفه مجرما هاربا من أحكام صدرت عليه وما زال كارلوس يمضي 

  . بتها في السجن حتى اآلنعقو

بعدها عاش السفير بالك السنوات األولى من القرن الحادي والعشرين أسيرا لهاجس محوري ظل يلح عليه 

يأتي  كما يسميها، وأن يتوج هذه المطاردة بأن يطارد عناصر اإلرهاب الدوليويقض مضاجعه ويدفعه إلى أن 

  ). ٢٦٩ص  (القليلة من الثلجبرأس بن الدن يوما في صندوق يحوي كمية ليست ب

 إن نهاية بن الدن أصبحت قريبة رددت الصحافة العالمية تصريحاته التي أكد فيها أن ٢٠٠٤وفي أواخر عام 

لم تكن وشيكة، ولما ثبت عقم هذه التصريحات، اضطر كبار الساسة واإلعالميين في اإلدارة األميركية إلى 

 من وربما دفعوا بالك شخصيا إلى االستقالةو التنصل أو التسويغ إصدار بيانات لزوم التبرير أو الدفاع أ

، ويومها قال إنه يستقيل كي كسفير معين في وزارة الخارجيةمنصبه ـ باألدق من غطائه الدبلوماسي 

  . يستكشف فرصا مهنية جديدة

ماسية السابق مع وقد استكشفها فعال، ولم تكن فرص العمل الجديدة سوى عقد أبرمه رجل المخابرات والدبلو

 أنها تعاقدت مع سعادة ٢٠٠٥ فبراير عام ٤شركة تجنيد جيوش المرتزقة بالكووتر التي أعلنت رسميا في 

ولم ينس بيان الشركة أن يعلن أنهم سعداء إذ ، السفير ـ المخابراتي السابق ليصبح نائبا لرئيس الشركة

رهاب في أنحاء المعمورة، تعبيرا عن  سنة من خبرة موظفهم الجديد، رجل مكافحة اإل٣٠يستثمرون 

  . اإلخالص المطلق بغير حدود لقضية الحرية والديمقراطية 

انه لشرف كبير لنا أن ينضم « كبير المرتزقة الذي صاحبناه طويال في فصول كتابنا إريك برنسثم أعلن السيد 

ر عن ساعد خبرته وبادر إلى العمل لم يكذب بالك خبرا كما يقال، شم«بعدها » إلينا كفرد ضمن فريقنا العظيم

، هو العراب ـ جودفازر لدنيا المرتزقة وعالم االرتزاق بكل )٢٨٠ص (إلى أن أصبح كما يؤكد المؤلف 

قادرين على التواصل أطيافه وخاصة في ضوء تصورات زبائن شركة بالكووتر أنهم أصبحوا ـ من خالله ـ 

ية وفي دنيا وزارة الخارجية وإلى حد ما إلى شخصيات مؤثرة مع المراجع العليا في سلك المخابرات المركز

  .في البيت األبيض
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   واألخيرة٦المرتزقة في العراق ـ .. كتاب ـ بالكووتر 

  أخرجوني من العراق وأنا مازلت سليماً.. خلصوني: بريمر لمساعديه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 التي مارسها المؤولون  التضليلسياسةيتناول المؤلف في هذه الحلقة، وهي األخيرة من عرض الكتاب، 

األميركيون فيما يتعلق بالوضع في العراق ويدلل على ذلك بتصريحات الدوائر الرسمية في واشنطن يوم عودة 

في تعارض تام مع الواقع، » حراً يتمتع بالسيادة«بريمر من العراق التي أفادت بأن األخير ترك العراق بلداً 

  . ام حسينبات أسوأ حتى من أيام صدالذي 

  

  

  

  

  

 

 يطلق عليه المؤلف حالً للفوضى في العراق الذي جاء وفي جعبته جون نغروبونتي في بغداد بريمرثم خلف 

الذي يقضي باستخدام المرتزقة في تنفيذ عمليات قتل واغتيال قذرة لضرب عمليات » الخيار السلفادوري«اسم 

نقالب السحر على الساحر حيث اشتعلت العراق بنيران المقاومة المسلحة، ولكن ما حدث في واقع األمر هو ا

  . حرب أهلية لم تسلم منها القوات األميركية ومازالت تدفع ثمن ذلك
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 من بغداد بصورة نهائية بعد أن بول بريمر أعلنت وسائل اإلعالم عن عودة ٢٠٠٤ يونيو عام ٢٨في يوم 

يومها صرحت دوائر . بعد الغزو واالحتاللأنجز ـ كما قيل ـ مهمته كحاكم أو مسؤول أول عن عراق ما 

في حين أن الحقيقة ـ يؤكد مؤلف الكتاب في » حرا يتمتع بالسيادة«واشنطن الرسمية أن بريمر ترك العراق 

بلدا يعاني من زعزعة االستقرار وانعدام األمن ومن فوضى ضربت  أن بريمر خلّف من ورائه ١٦الفصل 

  . بأطنابها في كل بقعة ومكان

كان رحيل بريمر نفسه شاهدا بليغا على تلك : دلل المؤلف على ما يذهب إليه في هذا الصدد حين يقولثم ي

الحقيقة، فقد تعين على الرجل أن يرتّب لمغادرته على متن طائرة لم تكن مخصصة له ـ بل كانت مخصصة 

ني من هنا واألفضل أن خلّصوني، أخرجو: للصحافة، وبعدها يستقل طائرة أخرى من بغداد قائال لمساعديه

  ). دون أشالء(أخرج وأنا مازلت سليما قطعة واحدة 

سوى تبرير ) ٢٨١ص (التي رفعوا شعارها في العراق فلم تكن في عرف المؤلف أيضا » السيادة«أما حكاية 

ا تفاقمت  واشنطن إللقاء اللوم على عاتق المسؤولين العراقيين في بغداد كلماأو نقلة أو تكئة يتذرع بها مسؤولو

  . الكارثة التي هي في األصل من صنع الحرب هناك

فيما تدفقت أيضا وعندما غادرت العراق طائرة بريمر السرية زادت الهجمات المعادية ألميركا يوما بعد يوم، 

، التي باتت منذ ذلك الحين تعمل رسميا في ظل حصانة تحميها، وفي غمار هذا على العراق جموع المرتزقة

لك شرعت فصائل عراقية عديدة في تكوين ميليشيات خاصة بها، ومعها بدأ الحديث عن حرب الموقف كذ

  . أهلية

الذي لم يكن غريبا  جون نغروبونتيوفي سياق هذه التطورات وصل إلى بغداد ليكون خليفة لبريمر، السفير 

كيسنجر أيام حرب على مشاهد القتل والدمار بل كسرت أسنانه في زمان مضى حين كان يعمل تحت رئاسة 

  . فيتنام
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  المندوب الجديد 
 سوى مرتزقة شركة بالكووترجاء المندوب األميركي السوبر الجديد إلى بغداد، ولم يكن طاقم حراسته يضم 

وللسفارة األميركية في العاصمة العراقية التي تورمت لتصبح أكبر الذين كانوا يوفرون الحماية للرجل شخصيا 

 مسؤول عن األمن ٢٥٠٠ آالف موظف منهم ٤يات المتحدة في العالم كله حيث يعمل فيها نحو سفارة للوال

   . من أخصائيي المخابرات المركزية٥٠٠ومنهم نحو 

 تحقيقا مجلة نيوزويك أشهر على وجود المندوب األميركي الجديد في عاصمة الرشيد إال ونشرت ٦ولم تمض 

ة المتمردين في ساحة العراق، يعود ـ كما قالت المجلة األميركية ـ خطيرا يفيد بانتهاج أسلوب جديد لهزيم

هذا األسلوب . في بقاع من أميركا الوسطى» العمليات القذرة«إلى سابق خبرة نغروبونتي شخصيا في تنفيذ 

 يعود األسلوب ـ كما يوضح المؤلف أيضا ـ الخيار السلفادوري: المستجد حمل اسما له إيقاع خاص وهو

 عندما كانوا يخوضون المعارك رونالد ريغانستراتيجية السرية التي كانوا يتبعونها أيام الرئيس األسبق إلى اإل

  .  في حرب العصابات في السلفادور مع أوائل عقد الثمانيناتمقاتلي اليسارضد 

ل وعندما شعرت أميركا وقتها أنها سوف تخسر المواجهة مع متمردي السلفادور عمدت واشنطن إلى تموي

المكلفة » كتائب االغتيال«أو » فرق الموت«يقال إنها ضمت ما كان يعرف باسم » وطنية«وتعزيز قوات 

وكانت الفكرة في بغداد تقضي بتكرار تجربة . باصطياد وقتل قادة المتمردين والعناصر المتعاطفة معهم

  . السلفادور بالنسبة للعناصر المتمردة أو الرافضة

  الحرب القذرة 
يكن صدفة، كما يضيف مؤلفنا ـ أن يجتمع نغروبونتي، لدى وصوله إلى بغداد بعدد من المسؤولين لهذا لم 

التي خاضتها الواليات » الحروب القذرة«األميركيين وكانوا من المخضرمين الذين خاضوا هذا النمط من 

 على ما يصفه مسؤولي واشنطن المشرفينالذي كان من » جيمس ستيل«المتحدة في أميركا الوسطى ومنهم 

   .»حملة واشنطن الوحشية المضادة للمتمردين في السلفادور خالل الثمانينات«المؤلف بأنه 

ينبغي أن تكون مع «ولذلك ينصح المؤلف بعدم المقارنة بين وضع العراق وأحوال فيتنام بل المقارنة في رأيه 

ان أن حاربت حركة تمرد اليسار في حرب السلفادور حيث نصبوا حكومة يمينية تؤازرها الواليات المتحدة فك

  .  عاما١٢ ودامت زهاء ١٩٨٠بدأت في عام 

إن معناه استخدام واشنطن : خيار السلفادور الذي ألمحنا إليه فقالت» نيوزويك«في هذا السياق وصفت 

وات مجموعات من قوات خاصة تقدم المشورة والدعم والتدريب للقوات العراقية وربما لعناصر مختارة من ق

  . البشمرجة األكراد وميليشيات الشيعة من أجل استهداف مسلحي الُسنة والمتعاطفين معهم

  غيوم الشبهات 
بعدها أحاطت غيوم الشبهات بسلوك السيد نغروبونتي الذي لم تطل إقامته كثيرا في بغداد بل استدعاه الرئيس 

، وقبيل مغادرته العراق ارتفع صوت وميةمديرا أول لدوائر االستخبارات الق ليعينه ٢٠٠٥بوش في فبراير 



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٤٦ من ٤٢                                          ٢٠٠٩ -آذار

سوف » خيار السلفادور« مفتش األسلحة ومبعوث األمم المتحدة السابق إلى العراق محذرا من أن سكوت ريتر

  .  في البالديحفز على اشتعال حرب أهلية شاملةيستخدم ليكون دافعا 

 مقاومة االحتالل وتصفية حسابات داخلية والحق أن العراق اشتعل بكثير من األحداث الدموية التي جمعت بين

ونتائج االنفالت األمني إلى حد منذر بالفوضى، وكان طبيعيا أن تعود بالكووتر لتفقد عددا من عناصر 

المرتزقة المنخرطين في سلكها والمتعاقدين معها، وكان ملزما أن تصدر الشركة بيانا يعرب عن األسف لمقتل 

  . » شنها اإلرهابيون في العراقأصدقائنا نتيجة لهجمات« من ٧

ومن هنا فنحن نرفع صلواتنا ودعواتنا لمواساة أفراد عائالتهم، الخ وفي نفس السياق تعمد الخارجية األميركية 

إلى إصدار بيان مواز على لسان مساعد الوزيرة يشيد فيه بالمرتزقة الذين لم يتورع عن وصفهم بأنهم 

تهم لكي ينعم العراقيون دوما بالحرية والديمقراطية التي ننعم نحن بها الرجال الشجعان الذين جادوا بحيا«

  . »في أميركا

وما كان للصحافيين أن يفوتوا . ويومها كان ال بد من تسليط الضوء على نشاط المرتزقة في أرض العراق

لخارجية األميركية فأحاطوا بالناطق باسم االفرصة كي يتساءلوا بإلحاح إلماطة اللثام عن أسرار هذا النشاط، 

، وماذا يفعلون، وما هي مهامهم ومن الذي يمولهم، الخ وما كان من وسألوه عن حكاية المقاتلين المتعاقدين

حقيقة األمر أن شركات األمن الخاصة ظلت مشاركة : الناطق الرسمي الدبلوماسي إال أن أجاب بوضوح شديد

  . في عملية العراق منذ بدايتها

 حكومة الواليات اال يستطيع تلبيتها موظفو بجديد، والشاهد أن ثمة حاجة لألمن لدرجة ولهذا فاألمر ليس

 ولهذا فنحن نتوجه إلى الشركات الخاصة لسد هذا الفراغ، وتلك ممارسة شائعة وليست بمقصورة على المتحدة

  . مستوى العالم كلهبل نحن نفعلها على . العراق وحده

أتصور أننا ال نأتي بجديد حين نقول إن األحوال هناك : تصريحاته قائالثم اختتم الناطق باسم الخارجية 

وعليه . وصلت إلى حد لم يعد يكفل األمن وال السالمة لدى التجول في جميع أنحاء البلد في جميع األوقات

   ).المكفولة بواسطة القطاع الخاص(سوف تستمر الحاجة إلى األمن، وبالذات إلى هذه النوعية من الحماية 

وهذا التصريح ـ يؤكد . هكذا أكد المسؤول الرسمي استمرار الحاجة إلى األمن، إلى هذه النوعية من الحماية

مؤلفنا ـ نزل بردا وسالما على مكتب شركة بالكووتر، أو حسب تعبير المؤلف جاءت كلماته كنغمات 

 ليترجم نفسه إلى مزيد من دعم موسيقى شنفت أسماع مديريها ومرتزقتها وكأنما جاء مصرع المتعاقدين لديها

  . قضية المرتزقة

كيف ال وقد شهد اليوم الذي قتل فيه سبعة من مرتزقة بالكووتر ـ اجتماع مجلس الشيوخ في واشنطن 

 مليار دوالر كان محل خالف بين الكونجرس واإلدارة لحساب استمرار الحرب في كل من ٨١واعتماد مبلغ 

  . أفغانستان والعراق



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٤٦ من ٤٣                                          ٢٠٠٩ -آذار

 وطبعا زادت االعتمادات من األموال الطائلة  مليار دوالر٣٠٠عت كلفة تلك الحرب وفواتيرها إلى وبهذا ارتف

وفي هذا اإلطار أيضا انتعشت المكاسب وشرعت شركة . في العراق» األمن والحماية«الموجهة لحساب قضايا 

ستعداد لكي تضم إلى في اال) ٢٩٥ص ( كما يحرص المؤلف على وصفها إمبراطورية بالكووترالمرتزقة، أو 

  . عضوا جديدا من أركان إدارة الرئيس بوشصفوفها 

  حكاية المفتش العام 
 الذي يصدر قرار تعيينه بالطبع من رئيس الجمهورية المفتش العام للبنتاغونلم تكن هذه الشخصية أقل من 

م إبرامها لخدمة  التي يتأكبر وأهم مشرف أميركي مسؤول عن التعاقدات العسكريةشخصيا ويعمل بوصفه 

  . المجهود الحربي في كل من أفغانستان والعراق

هنا يعمد المؤلف إلى تقديم هذه الشخصية اسما وتوصيفا ال في سياق الفصل السابع عشر بل منذ الحروف 

جندي مسيحي : جوزيف شميتز: األولى من سطور الفصل المذكور الذي يقدمه المؤلف تحت العنوان التالي

  . م توصيف الجندي على أن الرجل له صلة بالسلك العسكريوإذا كنا نفه

بكل سماحتها ودعوتها إلى المحبة بين » التوصيف اآلخر ال على أنه إشارة إلى العقيدة المسيحية«فنحن نفهم 

 الذي ما في دوائر الحزب الجمهوري اليمين المحافظ المتعصبالبشر، بل هي إشارة من جانب المؤلف إلى 

وكأنما يرفع اإلنجيل على أسنة عقيدة الدينية وسيلة لتحقيق مآرب السيطرة والنفوذ في العالم، برح يستغل ال

  . الصواريخ وفوق صهوة الدبابات

أمضى السيد شميتز السنوات الثالث ما . وفي خدمة تعاقدات البنتاغون، بكل أموالها الطائلة وميزاتها المليارية

 حيث أثبت ـ كما يؤكد المؤلف ـ أنه خادم ش العام للبنتاغونالمفت في منصب ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢بين عامي 

مطيع لإلدارة الحاكمة خالل فترة توليه هذا المنصب الحساس إذ كانت فترة اجتاحتها أوبئة الفضائح 

  ). واالنحرافات(

) في الحكم(وعندما استقال، كان الرجل متهما من جانب الجمهوريين : ويضيف المؤلف في هذا الصدد

يسبغ حمايته على المقاولين المتعاقدين المطلوب اإلشراف والرقابة بأنه ظل ) في المعارضة(مقراطيين والدي

، بكل ما يجسده ذلك من فيما كان يسمح بسريان تيار خبيث من الفساد المستشري في أطناب إدارته عليهم

ر رقابة وال إشراف وال محاباة ومحسوبية لصالح المحظوظين، ولدرجة أن انفلتت األمور من عقالها بغي

  . يحزنون

، ومؤسسات المرتزقة من كل انتعشت واغتنت شركات المقاوالت العسكريةوفي غمار هذه البيئة من الفساد 

 تشيني وكان رئيسها ـ كما ألمحنا هو السيد شركة هالبيرتونأولهما : صنف ونوع، ويهمنا منها شركتان

 ـ شركة قوات المرتزقة التي يدور من حولها بالكووتر فكانت الرجل الثاني في البيت األبيض أما الثانية

  . محور هذا الكتاب
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  الغنيمة السائغة 
 كانت وزارة الدفاع قد أبرمت ٢٠٠٥بحلول يونيو عام ): ٢٩٨ص (باختصار شديد وغريب يقول المؤلف 

ة هذه التعاقدات نحو  من الفعاليات والمؤسسات الخاصة في العراق بالذات وبلغت قيم٧٧عقودا أساسية، مع «

  .  مليار من الدوالرات٤٢، ١

  كم نالت شركة هالبيرتون بالذات من هذه الغنيمة السائغة؟ : سؤال عابر

 في ٥٢حظيت شركة هالبيرتون وحدها بنسبة  حسابات البنتاغون، اوطبقا لما أفاد به مراجعو: إجابة موثقة

  . المئة من مجمل قيمة تلك التعاقدات

 ـ ولكن بحمله على االستقالة من منصبه الخطيرز وجد نفسه رهن التحقيقات، وانتهى األمر المهم أن شميت

ومع ذلك . رئيس شركة بالكووتر إياها» برنس«العمل لدى قبيل تقديمه االستقالة كان قد كشف عن نيته في 

 خبرته لدعم حربها فقد عمد إلى تزويق هذه النية بإعالن أنه يريد أن يواصل خدمة إدارة بوش بالذات بوضع

  . على اإلرهاب

لكن المؤلف من جانبه يفند هذا التزويق اإلعالمي مؤكدا أن الرجل سبق له أن قدم خدماته إلى أكثر من إدارة 

األسبق ) الجمهوري( رئيس مجلس النواب نيوت غنغريتشـ منذ حقبة ريغان السابقة وأنه كان يعمل لدى 

  . لتربح على الرجلين في مجال التعاقدات العسكرية بالذاتحيث خيمت سحابات من شكوك الفساد وا

وبعيدا عن حكاية خدمة الوطن أو خدمة اإلدارة الحاكمة، يواصل المؤلف تحليله لتلك الصلة، أو هذا الغرام 

) ٢٩٩(على صفحة .  لنشاط المرتزقة العسكريينجوزيف شميتز وبين شركة بالكووترالمتبادل كما نسميه بين 

هي رابطة التطرف .  يوضح مؤلفنا أن ثمة رابطة تصل بين الرجل وبين كبار مسؤولي بالكووتروما بعدها

 ولدرجة أن هناك من يذهب إلى أن الرجل كان ينطلق من موقف التعصب الديني الذي الديني ـ األصولي

طابات شميتز وقد تجلت هذه النزعة الخطيرة في خ» تنفيذ سيادة القانون تحت كلمة الرب«استبدت به فكرة 

  . استخدام شعارات بالغية تجسد وتدعو إلى التفوق المسيحيخالل خدمته في البنتاغون حيث عمد إلى 

ليس صدفة إذن أن تحوي السيرة الذاتية للسيد شميتز ما يفيد اعتزازه الشديد بعضوية منظمة رهيبة مساندة 

ؤلف بأنها ميليشيا مسيحية تألفت في القرن  التي يصفها الم،»فرسان مالطة«للتعصب على الصعيد الدولي هي 

الدفاع عن األراضي التي يستولي عليها الصليبيون من « تحت شعار الغزوة الصليبية األولىالحادي عشر قبل 

 الذي حارب البارون فون شتوبن، بل كان شميتز يفخر بمثله األعلى وهو المرتزق الروسي القديم »المسلمين

  . »أول مفتش عام في بالدنا«ن شميتز يصفه بأنه،  وكاجورج واشنطنفي صفوف 

  وكر الجوارح 
وكر «أو » عش الزنابير«في متابعة تفاصيل عن )  وما بعدها٣٠٠ص (في هذا السياق أيضا، يسهب المؤلف 

، نائب وزير وولفويتزكيف كان الثالثي : تسيير دفة الحرب في العراق بالذاتالذي كان يقوم على » الجوارح
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 المفتش العام للبنتاغون جوزيف شميتز، رئيس مجلس التخطيط االستراتيجي ثم ريتشارد بيرلالدفاع، 

  . يصدرون عن روح من التعصب عقائديا أو عرقيا ال يهم وهم يجهزون للحرب على بغداد

ن وكيف كانت الشفافية غائبة والمكاسب تنهال على أطراف التعاقد من مرتزقة القطاع الخاص، فما بالك وقد كا

 المسؤول عن استخبارات البنتاغون، الذي لم يكن ليتورع عن التجوال في الجنرال ويليام بوكينيتعاون معهم 

بلغت في شهر (مواقع شتى، مرتديا زيه العسكري، حيث يلقي خطبا وكلمات وتصريحات في مناسبات دينية 

كي يطلق لسانه بالتهجم والتشهير ال لكي يحض على التسامح أو المودة بين البشر ولكن ل)  مناسبة٢٣واحد 

   .والتعريض باإلسالم وبالمسلمين

  نبرة تحذير 
 مما ما آلت إليه األوضاع في نبرة الحزن والتحذيرتودعنا فصول هذا الكتاب على إيقاع نغمة تجمع بين 

أسواق «بأنها بعد انقضاء الحرب الباردة أصبحت أكثر ) ٣٤٤ص (منطقة الشرق األوسط التي يصفها المؤلف 

 والمعنى أن المنطقة لم تعد تعتمد بين أولوياتها »العالم شرهاً إلى المعدات الحربية وخدمات التدريب العسكري

  . أجندة التنمية االقتصادية ـ االجتماعية وال طبعا التطور التعليمي أو النهضة الشفافية أو الحضارية

ستعراضه بصدد األنشطة الذي أصبحت تضطلع بها أما إيقاع التحذير فيتمثل فيما يسهب المؤلف أيضا في ا

 .ال تقتصر خطورتها على مجرد تأجير السواعد والخبرات. مؤسسات االرتزاق العسكري من القطاع الخاص

والبيريهات والخوذات االنتهازية من أجل ممارسة االغتيال أو التدمير، زادت خطورتها بفعل ما أصبحت 

ب المحترمة إعالميا أو فكريا وفي بلد ما زال يجسد القوة العظمى تحظى به من مشروعية حتى من النخ

تمديد أنشطتها لقد عمدت بالكووتر ـ كما يؤكد أو ينبه المؤلف إلى . الوحيدة في عالمنا وهو الواليات المتحدة

  . لتشمل قارة أفريقيا

وابتها الحالية إلى قارة أفريقيا وفيما كان العراق هو بوابتها إلى آسيا والشرق األوسط والعالم العربي، فإن ب

 على وجه الخصوص، ولقد بلغ أمر االقتناع بأنشطتها الحد الذي جعل إعالميا كبيرا السودان، ودارفوراسمها 

  . »بنادق لإليجار«بعنوان ) ٢٠٠٦/ ٥/ ٢٢عدد (يكتب مقاال في نيويورك تايمز » تيد كوبل«في قامة 

تحل مشاكل وألنها تعفي إلعجاب بهذه القوى المرتزقة ألنها والغريب أن يعبر كوبل عن نمط خاص من ا

 كان أكثر مباشرة وصراحة ماكس بوتكاتب آخر هو . الحكومات من تبعات ومسؤوليات ال قبل لها بتحملها

، وبدال من أن يحلل المشكلة قضية دارفور مقاال حول لوس أنجلوس تايمزفقد نشر في عموده الشهير بجريدة 

: حل مشكلة دارفور:  كل ذي حق حقه، إذا بالكاتب يختار عنوانا لمقاله يقول بغير مواربةموضوعيا فيعطي

  . أرسلوا المرتزقة

 االرتزاق أن يصوروا أنفسهم وجنودهم على أنهم قوم يراعون األخالق وال يبتغون سوى ايحاول عرابو

 آرثر وفرسان المائدة المستديرةجماعة الملك اإلصالح ـ ولدرجة أن وصفوا أنفسهم يوما بأنهم أقرب إلى 

  . وقد شهدتها العصور الوسطى في أوروبا وما برحت إطارا مرجعيا للفروسية وأخالقها في الوجدان الغربي
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لكن الفرق كبير، وهو فرق بين فرسان كانوا يخفّون لنجدة المستضعفين، وبين مرتزقة يستخدمون أحدث آالت 

، ثم الفوضى الخالقةلم إلى ما يصفه المحافظون الجدد بأنه أوضاع الحرب والدمار، ويودون لو تحول العا

 في حين أن يقتصر همهم وينصب اهتمامهم على إصالحا لهذه الفوضىيندبون أنفسهم إلى ما يتصورونه 

، حيث الشر كله يأتي من عرقية وقطرية وطائفية ومذهبية، وإدامة إشعال الحروب والفتنالماليين والموارد 

 التي يسلمون مقاليدها إلى خصخصة الحربك الشعار الخطير المستجد على مفاهيم العالم، شعار جراء ذل

  .عناصر هي أبعد ما تكون عن تحمل المسؤولية، وهو ما ظل يحذر منه مؤلف هذا الكتاب

 


