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 SIGIR 11-004: ملخص التقرير

السبب في إصدار المفتش العام الخاص 
 إلعادة إعمار العراق لهذه الدراسة  

 مكتب المفتش العام لبرن�امج إع�ادة إعم�ار الع�راققام 
به��ذه الدراس��ة لتقي��يم الطريق��ة الت��ي تس��تخدمها ق��وات 
الوالي��ات المتح��دة ف��ي الع��راق ف��ي تطبي��ق برنامجه��ا 
ال��ذي يه��دف إل��ى تش��كيل ق��وات للمه��ام الخاص��ة ف��ي 

وسبب ذل�ك أن ه�ذه الق�وة ه�ي الق�وة العراقي�ة . العراق
لقي��ام بعملي��ات مكافح��ة المس��ئولة بش��كل أساس��ي ع��ن ا

التم��رد ض���د المتم���ردين والش��بكات المتطرف���ة ومن���ع 
قام�ت قي�ادة العملي�ات . تكوين مرافئ آمنة لإلره�ابيين

حي��ث أن  –الخاص��ة المش��تركة بتنفي��ذ ه��ذا البرن��امج 
الع����راق من����وط ب����القوات األمريكي����ة ف����ي الع����راق 

وف��ي ه��ذا التقري��ر نق��دم . والمنظم��ات الس��ابقة عليه��ا
ه المنظم��ات مجتمع��ة باعتباره��ا ق��وات إش��ارة إل��ى ه��ذ

 . العمليات الخاصة األمريكية
مكت��ب المف��تش الع��ام ، أص��در 2010م��ارس /آذارف��ي 

مكت�ب (تقري�ر مرحل�ي  لبرنامج إع�ادة إعم�ار الع�راق
) 009-10 المفتش العام لبرنامج إعادة إعم�ار الع�راق

ع��ن العق��ود الممنوح��ة لتزوي��د ق��وة العملي��ات الخاص��ة 
العراقي��ة بش��بكة اتص��االت لمكافح��ة لإلره��اب وك��ذلك 

مكت��ب المف��تش الع��ام ق��دم . قاع��دة بيان��ات اس��تخباراتية
ع�دة توص�يات ف�ي ه�ذا  لبرنامج إع�ادة إعم�ار الع�راق

 . التقرير لتحسين إدارة العقد
ن��امج إع��ادة مكت��ب المف��تش الع��ام لبروتتمث��ل أه��داف 

ف�ي ه�ذا التقري�ر ف�ي تقي�يم م�دى تحق�ق  إعم�ار الع�راق
ه��ذه األه��داف ومحص���الت البرن��امج الت��دريبي لق���وة 
العملي���ات الخاص���ة العراقي���ة، ك���ذلك التع���رف عل���ى 
تك��اليف البرن��امج، تقي��يم حال��ة انتق��ال ق��وة العملي��ات 
الخاص���ة العراقي���ة إل���ى الحكوم���ة العراقي���ة، مس���اندة 

 .هذه القوة حكومة العراق الستخدام
 التوصيات

 . ال يحتوي هذا التقرير على أي توصيات
 الدروس المستفادة

 مكتب المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار الع�راقحدد 
درسين يمكن تطب�يقهم ف�ي الب�رامج التدريبي�ة لح�االت 

وبص���فة خاص���ة كان���ت ق���درة ق���وات . طارئ���ة أخ���رى
العمليات الخاصة األمريكية على توفير رؤية مستمرة 
واس�تمرار الت�دريب عناص�ر هام��ة ف�ي نج�اح برن��امج 

 .   قوة العمليات الخاصة العراقية
 تعليقات اإلدارة ورد مراقب الحسابات

تواء هذا التقرير عل�ى أي توص�يات، ل�م بسبب عدم اح
يتطل��ب األم��ر أن تق��دم الوك��االت المس��ئولية تعليق��ات 

 . عليه وهذا ما فعلته
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 لك�ن ،المرج�وة ه�دافاأل تحقي�ق ف�ي الخاصة العمليات قوات برنامج تمريس :ةالعراقي األمن قوات
 .النجاح لتحقيق أساسي مكون العراقية المساندة تظل

 ما توّصل إليه المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

إن قدرة قوات العمليات الخاص�ة العراقي�ة الواض�حة عل�ى القي�ام بالعملي�ات والمه�ام 
بش�كل مس��تقل إل��ى جان�ب المس��اندة لمع��داتها وتس��هيالتها ه�ي مؤش��رات عل��ى نج��اح 

اس�تخدمت ق�وات العملي�ات  عند تشكيل قوات العمليات الخاصة العراقي�ة،ف. البرنامج
الخاصة األمريكية عمليات عسكرية أمريكية معت�رف به�ا مث�ال عل�ى ذل�ك، أس�لوب 
تدريب القوات الخاصة في الجيش األمريكي وجدول زمني ُمعدل للتنظيم والتجهي�ز 

ي��وفر أس��لوب الت��دريب والج��دول و. لوح��دة الق��وات الخاص��ة م��ن الج��يش األمريك��ي
لتجهي��ز أس��اس س��ليم لتش��كيل ق��وات العملي��ات الخاص��ة الزمن��ي الُمع��دل للتنظ��يم وا

وه��ذا، إل��ى جان��ب التع��ديالت المس��تمرة وإع��ادة التقي��يم وإع��ادة التخط��يط، . العراقي��ة
شارك العاملين ف�ي ق�وات العملي�ات الخاص�ة . قدمت أساس صلب لتشكيل هذه القوة

لي��ات، األمريكي��ة، الع��املين ف��ي ق��وات العملي��ات الخاص��ة العراقي��ة ف��ي تنفي��ذ العم
توث��ق ه��ذه التقييم��ات التحس��ين المس��تمر و. وتوثي��ق النت��ائج وتق��ديم التغذي��ة الراجع��ة

. ودرج��ة نض��ج المه��ارات الفني��ة والتخطيطي��ة لق��وات العملي��ات الخاص��ة األمريكي��ة
بالعم��ل م��ع ش��ركاءهم الع��راقيين، س��اعد ق��وات العملي��ات الخاص��ة األمريكي��ة ف��ي 

ات العملي��ات الخاص��ة العراقي��ة جن��دي م��ن ق��و 4.100ت��دريب وتجهي��ز أكث��ر م��ن 
انتشر هؤالء الجنود في أرجاء العراق مق�دمين . 2010مارس /آذار 10اعتبارا من 

 .إمكانيات جوهرية لجهود مكافحة اإلرهاب

كما أن القوات األمريكية في العراق ليست هي مسئولة بشكل منفص�ل ع�ن التموي�ل 
ق، بالتكلف���ة اإلجمالي���ة المس��تخدم ف���ي تش���كيل ق���وات العملي���ات الخاص��ة ف���ي الع���را

ملي�ون دوالر م��ن ص��ندوق  237عل��ى األق��ل اس�تخدم مبل��غ . للبرن�امج غي��ر معلوم�ة
باإلض�افة . قوات األمن العراقي لتجهيز ودعم ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق

إلى ذلك، استخدم مبل�غ غي�ر معل�وم م�ن ص�ندوق اإلغاث�ة العراق�ي وإع�ادة اإلعم�ار 
م�ع ذل�ك، ل�م تعل�م الق�وات . لدعم ق�وات األم�ن العراق�ي كله�التدبير المعدات الجديدة 

 . العراقية التي تلقت هذه المعدات شيئا عن هذه الصفقات

وينصب النجاح طويل المدى الذي حققته قوات العمليات الخاصة في العراق في ي�د 
هن���اك قض���يتان يوض���حان التح���ديات الموج���ودة ف���ي عملي���ات و. حكوم���ة الع���راق

أوال، إن النق��ل التش��كيلي لق��وات العملي��ات . ة م��ا بع��د الص��راعاالس��تقرار ف��ي فت��ر
الخاصة العراقية من وزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الوزراء يثير اهتمام�ات عدي�دة 

ثانيا، إن ال�دعم غي�ر المؤك�د لحكوم�ة . بشأن كيفية استخدام هذه القوات في المستقبل
دع�م فن�ي وتجني�دي العراق الواض�ح ف�ي نق�ص الميزاني�ة المخصص�ة وع�دم وج�ود 

والسداد غي�ر المن�تظم لل�ديون يثي�ر اهتمام�ات بش�أن الت�زام حكوم�ة الع�راق باإلبق�اء 
تق�دم الق�وات األمريكي�ة ف�ي الع�راق استش�ارات إل�ى نظيرته�ا ف�ي . على هذه الق�وات

الحكومة العراقية ووزارة الدفاع بشأن هذه االهتمامات وتصرح بأنها سوف تستمر 
ي��دعم مكت��ب المف��تش الع��ام لبرن��امج إع��ادة إعم��ار . لقض��اياف��ي التش��اور ح��ول ه��ذه ا

 .العراق هذه المشاركة المستمرة
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 القائد العام، قائد القوات األمريكية في العراق مذكرة إلى

 .قيادة العمليات الخاصة للقوات المشتركة في العراق
،  المرج�ّوةه�داف األتحقي�ق ف�ي برنامج قوات العمليات الخاصة تمر يس: ةقوات األمن العراقي : الموضوع

 )SIGIR 11-004. (لكن تظل المساندة العراقية مكون أساسي لتحقيق النجاح
 

ين�اقش التقري�ر رؤي�ة الق�وات األمريكي�ة ف�ي الع�راق لبرنامجه�ا و. إلف�ادةلولمعلوم�اتكم ه�ذا ت�دقيق نقدم تقرير ال
المراجع�ة حس�ب مس�ئولياتنا ا التدقيق نقوم بهذ. المتعلق بتدريب وإعداد وتطوير قوة العمليات الخاصة العراقية

الت��ي ت��دمج مه��ام ومس��ئوليات ، بص��يغته المعّدل��ة، 106 -108التش��ريعية المنص��وص عليه��ا ف��ي الق��انون الع��ام 
ينص هذا القانون على القيام بمراجعات مستقلة وموض�وعية . 1978المفتش العام إلى قانون المفتش العام لعام 

لغ مخصص��ة أو متاح��ة إلع��ادة إعم��ار الع��راق وك��ذلك التوص��يات المتعلق��ة للب��رامج والعملي��ات الممول��ة بمب��ا
بالسياس��ات المرتبط��ة به��ا المخصص��ة لتحس��ين االقتص��اد والكف��اءة والفاعلي��ة ومن��ع الغ��ش واإله��دار وس��وء 

 9023قام مكتب المفتش العام على إعادة إعمار العراق بهذه المراجع�ة تح�ت اس�م . االستخدام والتعرف عليهم
حت��وي ه��ذا التقري��ر عل��ى أي توص��يات وبن��اء علي��ه، ف��إن ل��يس م��ن الض��روري أن يق��دم المخ��اطبين ال ي. ب

 .والمنتخبين تعليقات عليه
. نشعر باالمتنان للكياسة التي حصل عليها فريق العمل في مكت�ب المف�تش الع�ام لبرن�امج إع�ادة إعم�ار الع�راق

الت�دقيق في�ربس، مس�اعد المف�تش الع�ام لتق�ارير  لمزيد من المعلومات عن التقرير، برج�اء االتص�ال ب جل�ين د
أو  Uglenn.furbish@sigir.milU، أو عل��ى البري��د اإللكترون��ي الت��الي 7036041388) واش��نطن العاص��مة(

 )/ 703(607-1346) واش���نطن العاص���مة(عملي���ات الت���دقيق جاس���ون فين���ر نائ���ب مس���اعد المف���تش الع���ام ل
.Ujason.venner@sigir.milU  
 

 

 

 ستيوارت و بوين ج ر
 المفتش العام

 ةالخارجية األمريكي ةوزير : نسخة إلى
 السفير األمريكي في العراق

 وزير الدفاع األمريكي
 القائد العام للقيادة المركزية األمريكية
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يستمر برنامج قوات العمليات الخاصة في تحقيق األهداف : قوات األمن العراقية
 .المرجوة،  لكن تظل المساندة العراقية مكون أساسي لتحقيق النجاح
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 مقدمة

به�ذه الدراس�ة لتقي�يم الطريق�ة الت�ي تس�تخدمها  (SIGIR)قام مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
ف��ي تطبي��ق برنامجه��ا ال��ذي يه��دف إل��ى تش��كيل ق��وات للمه��ام  (USF-1)ق��وات الوالي��ات المتح��دة ف��ي الع��راق 

وسبب ذلك أن هذه القوة ه�ي الق�وة العراقي�ة المس�ئولة بش�كل أساس�ي ع�ن القي�ام . (ISOF)الخاصة في العراق 
قام�ت وق�د . بعمليات مكافحة التمرد ضد المتمردين والشبكات المتطرفة ومن�ع تك�وين مراف�ئ آمن�ة لإلره�ابيين

ة ف�ي الع�راق حيث أن الع�راق من�وط ب�القوات األمريكي� –قيادة العمليات الخاصة المشتركة بتنفيذ هذا البرنامج 
وفي هذا التقرير نقدم إشارة إلى هذه المنظم�ات مجتمع�ة باعتباره�ا ق�وات العملي�ات . والمنظمات السابقة عليها

 . (USSOF)الخاصة األمريكية 
0F، أصدر مكتب المف�تش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق تقري�ر2010مارس /في آذار

 SIGIR(مرحل�ي  1
زوي��د ق�وة العملي��ات الخاص�ة العراقي��ة بش�بكة اتص��االت لمكافح�ة لإلره��اب ع�ن العق��ود الممنوح�ة لت) 10-009

قدم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق عدة توصيات ف�ي وقد . وكذلك قاعدة بيانات استخباراتية
ع�راق وهذا التدقيق الحسابي يركز على تطوير قوات العملي�ات الخاص�ة ف�ي ال. هذا التقرير لتحسين إدارة العقد

 . واإلمكانيات التنفيذية لها

 خلفيةال
مع تدهور الوضع األمني في العراق، أص�درت وزارة ال�دفاع األمريكي�ة وقائ�د القي�ادة المركزي�ة و، 2003في 

تحمل��ت ق��وات العملي��ات الخاص��ة األمريكي��ة و. األمريكي��ة أوام��رهم بتش��كيل ق��وات عراقي��ة لمكافح��ة اإلره��اب
تق�وم الق�وات الخاص�ة . أن تدريب الجيوش األجنبية جزء ال يتجزأ م�ن مهمته�ا مسئولية تشكيل هذه القوة بسبب

في الج�يش األمريك�ي، عل�ى س�بيل المث�ال بت�دريب الجي�وش األجنبي�ة باعتب�ار ذل�ك ج�زء م�ن المه�ام الخارجي�ة 
تشارك قوات حرس الج�يش األمريك�ي والبحري�ة األمريكي�ة أيض�ا ف�ي ت�دريب و. للدفاع الداخلي لسنوات عديدة

 . تشكيل قوات العمليات الخاصة في العراقو
سالح الدفاع المدني العراقي والق�وة  –تشكلت منظمة قوات العمليات الخاصة في العراق من قوتين متمايزتين 

، عندما اتحدت لتش�كيل 2004مايو /عملت هذه المنظمات بشكل مستقل حتى أيارو. العراقية لمكافحة اإلرهاب
سيطرت ق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة مباش�رة عل�ى عملي�ة ت�دريب . العراققوات العمليات الخاصة في 

، عن�دما انتقل�ت الس�يطرة التنفيذي�ة عل�ى ك�ل الق�وات 2006وتجهيز قوات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق حت�ى 
 من�ذ ذل�ك الح�ين، تق�دمو. (GOI)العراقية بما في ذلك قوات العمليات الخاصة في العراق إل�ى حكوم�ة الع�راق 

 . قوات العمليات الخاصة األمريكية توجيهات ونصح لقوات العمليات الخاصة في العراق

                                                 
 .SIGIR 10-009 ،25/3/2010تقرير مؤقت عن مشروعات تنمية قوات العمليات الخاصة العراقية،  1
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، (CTC)في داخل حكومة العراق، تندرج قوات العمليات الخاصة في العراق تحت قي�ادة مكافح�ة اإلره�اب و
مكافح��ة تن��درج قي��ادة مكافح��ة اإلره��اب تح��ت جه��از و. الت��ي تنف��ذ اإلس��تراتيجية الوطني��ة لمكافح��ة اإلره��اب

. وهي وكالة شبه وزارية تشكلت بقرار من رئيس ال�وزراء ول�يس بموج�ب الق�انون العراق�ي (CTS)اإلرهاب 
تستهدف قيادة مكافحة اإلرهاب األولويات، كما تقوم بتنفيذ األوامر التنفيذية الصادرة ع�ن رئ�يس ال�وزراء م�ن 

ل بين المخابرات والسيطرة عل�ى عملي�ات وهذا الجهاز مسئول أيضا عن التكام. خالل جهاز مكافحة اإلرهاب
يوض�ح الش�كل األول و. مكافحة اإلرهاب التي تقوم بها ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ف�ي أرج�اء ال�بالد

 . الهيكل التنظيمي الحالي لقوات العمليات الخاصة في العراق

 الهيكل التنظيمي لقوات العمليات الخاصة في العراق – 1الشكل 

 
 :مالحظات

RCC =مركز التنسيق اإلقليمي 
GSU =وحدة دعم عسكري 
CDO  =كتيبة فدائيين 
ICTF  =قوة عراقية لمكافحة اإلرهاب 
SPT  =كتيبة دعم 

Recce =فصيلة استطالع 
ISWCS = المدرسة والمركز العراقي الحربي الخاص 

 قيادة العمليات الخاصة للقوات المشتركة في العراق: المصدر

 األهداف
وتتمثل أهداف مكتب المفتش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق ف�ي ه�ذا التقري�ر ف�ي تقي�يم م�دى تحق�ق ه�ذه 
األهداف ومحصالت البرنامج التدريبي لقوة العمليات الخاصة العراقية، كذلك التعرف على تك�اليف البرن�امج، 
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، مس��اندة حكوم��ة الع��راق (GOI)قي��ة تقي��يم حال��ة انتق��ال ق��وة العملي��ات الخاص��ة العراقي��ة إل��ى الحكوم��ة العرا
 . الستخدام هذه القوة

لمناقشة نطاق عمل التدقيق الحسابي والمنهج المستخدم في ذلك وللحصول على ملخص ع�ن التغطي�ة الس�ابقة، 
للحص�ول . للحصول على قائمة عق�ود ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق، انظ�ر الملح�ق ب. انظر الملحق أ

. دالتدقيق، انظ�ر الملح�ق لإلطالع على أعضاء فريق . على قائمة باالختصارات المستخدمة، انظر الملحق ت
 . لمعرفة مهمة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وبيانات االتصال، انظر الملحق ج
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 أهداف البرنامج تتحقق

جن�دي م�ن ق�وات العملي�ات  4100إلى اليوم، نجحت قوات العمليات الخاص�ة األمريكي�ة ف�ي ت�دريب أكث�ر م�ن 
العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة، وش�كلت هيك�ل قي�ادي داخل�ي لق�وات العملي�ات الخاصة في العراق وف�ق مع�ايير 

. الخاص�ة ف�ي الع�راق وك�ذلك وض�عت آلي�ة للتخط�يط تعك�س المطال�ب األمريكي�ة م�ن ق�وات العملي�ات الخاص�ة
ترصد قوات العمليات الخاصة األمريكية وتقيم أداء ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ف�ي القي�ام بعملي�ات و

ة اإلره��اب، يظه��ر م��ن التقييم��ات أن أداء ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق ق��د وص��ل إل��ى مس��توى مكافح��
وث�ائق ق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة أن ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق تنتش�ر ف�ي وتظهر . مقبول

م�ة الع�راق عل�ى محافظات كثيرة ف�ي الع�راق وأنه�ا تق�دم إمكاني�ات أساس�ية ف�ي مكافح�ة اإلره�اب تس�اعد حكو
 . المتمردين ومنع تكوين مرافئ آمنة لإلرهابيين/مواصلة الضغط على شبكات المتطرفين

 

ت��درب الوالي��ات المتح��دة ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق وف��ق المع��ايير األمريكي��ة لق��وات 
 العمليات الخاصة

س�اس ال��ذي قام�ت علي��ه جه��ود ك�ان أس��لوب الت�دريب المعي��اري للق��وات الخاص�ة ف��ي الج�يش األمريك��ي ه��و األ
عدلت قوات العمليات الخاصة األمريكية من هذا األس�لوب لوض�ع . تدريب قوات العمليات الخاصة في العراق

تط��ور برن��امج الت��دريب األمريك��ي م��ع زي��ادة ق��درات . دورات خاص��ة تناس��ب احتياج��ات وظ��روف الع��راق
 : المدربين العراقيين وتكونت من ثالثة مراحل

 .2006يونيه / إلى حزيران 2003نوفمبر /من تشرين ثاني –توجيه التدريب األمريكي للعراقيين  •
 . 2008يونيه / إلى حزيران 2006يونيه / حزيران -تدريب المدربين العراقيين •
 . حتى المرحلة الحالية 2008يونيه / حزيران –مراقبة قوات العمليات الخاصة في العراق  •

 تدريب أمريكي مباشر
: على حد قول المستشار األعلى لقوات العمليات الخاص�ة األمريكي�ة، ب�دءوا مب�دئيا ب�إدارة برن�امجين ت�دريبيين

ب�دء ت��دريب س��الح ال��دفاع . أح�دهم لس��الح ال��دفاع الم�دني العراق��ي والث��اني للق��وات العراقي�ة لمكافح��ة اإلره��اب
قناع الهيئات العلمانية والسياسية المختلفة في المدني العراقي ردا على جهود القوة العراقية متعددة الجنسيات إل

وحسب ما قاله المستش�ار األعل�ى لق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة أن قائ�د . العراق بحل جماعاتهم المقاتلة
القوات العراقية متعددة الجنسيات طلب من كل زعماء الجماعات المقاتلة تقديم عدد قليل م�ن الرج�ال إل�ى ق�وة 

أصبحت هذه الق�وة ه�ي س�الح ال�دفاع الم�دني العراق�ي، تلق�ت كتيب�ة واح�دة . ي، واستجاب معظمهمالدفاع المدن
 .2004 ديسمبر/تدريب أمريكي مباشر في عمليات الهجوم، أصبحت هذه الكتيبة فعالة في كانون األول

قام�ت ق�وات . 2004 ين�اير/التدريب األمريكي المباشر للقوات العراقية لمكافحة اإلرهاب في كانون الث�انيء بد
العمليات الخاصة األمريكية بعملية تقييم وانتخ�اب له�ذه الق�وة، وبمج�رد فح�ص الط�الب وتص�فيتهم، قُ�دم إل�يهم 

ي��وم ق��دمتها الق��وات األردني��ة  98ت��دريب مب��دئي، ث��م نقل��وا إل��ى األردن للحص��ول عل��ى دورة متقدم��ة م��دتها 
طال�ب  100ك�ان الحض�ور ف�ي ك�ال منه�ا واألردن، ُعقدت ستة دورات تدريبية ف�ي وفي المجمل، . واألمريكية

 . تقريبا، وعقدت الدورة السابعة في العراق
أرس��لت أيض��ا الوالي��ات المتح��دة ع��دد ص��غير م��ن جن��ود ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق للحص��ول عل��ى 

إرس��ال ، ب�دأت ق��وات العملي��ات الخاص�ة األمريكي��ة ف��ي 2006بداي��ة م��ن . ت�دريب متق��دم ف��ي الوالي�ات المتح��دة
بعض الجنود المنتقين من قوات العمليات الخاصة في العراق إل�ى كلي�ة الح�رس العس�كري األمريك�ي، يحض�ر 
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ق��وات الخاص��ة ف��ي الج��يش ال(أح��د جن��ود ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق دورة تأهيلي��ة للقبع��ات الخاص��ة 
ص�رح . ع�ة ال�دفاع ال�وطني، تخرج في الوق�ت الح�الي ض�ابط م�ن جه�از مكافح�ة اإلره�اب م�ن جام)األمريكي

المستشار األعلى لقوات العمليات الخاصة األمريكية بأنهم يرغبون في إرسال مزيد من جن�ود ق�وات العملي�ات 
الخاصة في العراق إلى مثل هذا الن�وع م�ن الت�دريب، لك�ن االفتق�ار إل�ى مه�ارات اللغ�ة اإلنجليزي�ة يمث�ل ع�ائق 

مع ذلك، صرح مسئول من قيادة القوات المشتركة للعملي�ات . دولةأمام التوسع في هذا التدريب على مستوى ال
الخاصة بوجود معلم لتدريس اإلنجليزية إلى جنود قوات العمليات الخاصة في العراق في المنطق�ة الرابع�ة ف�ي 

 . الوقت الحالي
 تدريب المدربين العراقيين  

ي��ث يمك��نهم ت��ولي مس��ئولية الت��دريب م��ن ب��ين أه��داف جه��ود الت��دريب األمريك��ي تط��وير معلم��ين ع��راقيين بح
باس��تثناء دورات تنش��يط المعلم��ين، يق��وم المعلم��ون . المس��تقبلي لجن��ود ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق

ويجرى التدريب في مركز ومدرس�ة الش�ئون الحربي�ة الخاص�ة ويتك�ون . العراقيون اآلن بإجراء كل التدريبات
 : من ثالثة دورات

ي���وم ت���زود المش���اركين الج���دد بالت���دريب العس���كري  21وه���ي دورة م���دتها  -ردورة التقي���يم واالختي���ا •
 %. 50يصل معدل استنزاف المرشحين في دورة التصفية هذه إلى أكثر من . األساسي

ي��وم لتعل��يم المرش��حين مه��ارات القت��ال المتق��دم لتتض��من  47وه��ي دورة مكون��ة م��ن  –دورة الف��دائيين  •
ت الهجومي��ة والك��ردون وإج��راءات االعتق��ال والعملي��ات المتقدم��ة الحرك��ات التكتيكي��ة للقت��ال والعملي��ا

 . وتقنيات الهجوم الجوي والعمليات التصرف المباشر
يوم تعل�م المرش�حين الكثي�ر م�ن مه�ارات القت�ال المتقدم�ة مث�ل  52وهي دورة  –دورة تدريب المشغل  •

دورة الفدائيين، مع تعليم إضافي عن معركة األحياء المغلقة واستخدام أسلحة تديرها الطواقم والرماية 
 . المتقدمة

امج ت��دوير تح��اول ق��وات العملي��ات الخاص��ة األمريكي��ة ف��ي الوق��ت ال��راهن تش��جع قي��ادة الكلي��ة عل��ى ب��دء برن��
يس��اعد ذل��ك المعلم��ين عل��ى الحف��اظ عل��ى مه��اراتهم ويعط��ي جن��ود ق��وات . المعلم��ين م��ا ب��ين الكلي��ة والكتائ��ب

 . العمليات الخاصة في العراق خبرة المدربين
في التدريب هناك فن نقل الجنود وعنصر اإلمدادات الذي يقصد به إكساب جنود ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي 

ه��ذا  ل��يسو. ف عل��ى مط��البهم م��ن ال��ذخيرة وإص��الح قط��ع الغي��ار واإلم��دادات المتنوع��ةالع��راق طريق��ة التع��ر
رغ��م تع��رض جن��ود ق��وات و. عل��ى اإلم��دادات العس��كرية الرس��مية ولكنه��ا س��ريعة بطبيعته��ا الت��دريب ت��دريباً 

 الجه�از مكافح�ة اإلره��اب وقي�ادة مكافح�ة اإلره��اب إال أّن العملي�ات الخاص�ة ف��ي الع�راق لتخط�يط المطال��ب، 
الميزاني�ة والتخط��يط للمطال�ب المس��تقبلية لق�وات العملي��ات م��ن ت��دريب يقل�ل الق��درة عل�ى وض��ع رص�يد ون يتلق�

أوض�ح المستش�ار األعل�ى لق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق أن هن�اك اهتم�ام بش�أن و. الخاصة في الع�راق
لى اإلبقاء على قوات العمليات قدرة قيادة مكافحة اإلرهاب وجهاز مكافحة اإلرهاب على المستوى الوزاري ع

 . الخاصة في العراق بشكل مناسب بمجرد انسحاب الجيش األمريكي

 قوات العمليات الخاصة األمريكية ترصد وتقييم أداء قوات العمليات الخاصة في العراق
اص�ة شارك المستشارون في قوات العمليات الخاصة األمريكية في تنفيذ بعض المه�ام م�ع ق�وات العملي�ات الخ

. بعد كل مهمة، يج�رى المستش�ار األعل�ى للمهم�ة تقي�يم بع�دي للعملي�اتو. ، وذلك باستثناء عدد قليلفي العراق
تُص��نع التقييم��ات الت��ي تخ��ص ق��وات العملي��ات الخاص��ة األمريكي��ة، م��ع ذل��ك اس��تعرض مكت��ب المف��تش الع��ام و

داء ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي للعملي��ات به��دف فه��م أت��الي تقي��يم  13الخ��اص إلع��ادة إعم��ار الع��راق أح��دث 
 . 2010يوليو /تموزمايو و/أيارأُعدت هذه التقييمات ما بين وقد . العراق
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تض��منت التقييم��ات الت��ي راجعناه��ا تسلس��ل زمن��ي مفص��ل للمهم��ة وذل��ك لتتض��من وص��ف لأله��داف والمواق��ع 
نق�دا للمه�ارات  كم�ا تض�منت أيض�ا. وطرق االقتح�ام والخ�روج وملخ�ص لألح�داث الت�ي وقع�ت خ�الل العملي�ة

إذا الح�ظ و. الفنية والتخطيطية وأداء جنود قوات العمليات الخاصة في العراق وقيادتها في هذه المهام الخاصة
فإنّ�ه المستشار أي ضعف في المهارات الفنية أو التخطيطية أو في أداء أي من الجنود أو الق�ادة خ�الل المهم�ة، 

عل��ى العك�س، إذا الح��ظ المستش��ار ج��ودة و. الت��دريب المس��تقبلي ي�ذكر ذل��ك ف��ي التقي�يم بحي��ث يمك��ن تناول��ه ف�ي
 . األداء، فإنه يسجله أيضا بحيث تصبح التطورات التي حدثت في المهارات الفنية والتكتيكية موثقة

كشف استعراض مكتب المفوض العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أنه بشكل إجمالي، ق�ام المستش�ارون ف�ي 
صة األمريكية بتوثيق التحسن المس�تمر ف�ي المه�ارات الفني�ة والتخطيطي�ة لق�وات العملي�ات قوات العمليات الخا
على سبيل المثال، كشفت تقييمات كثيرة ع�ن ص�بر ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ف. الخاصة في العراق

التقييم�ات األخ�رى باإلض�افة إل�ى ذل�ك، ناقش�ت . في انتظار الظروف المناسبة التي يمكنها فيها تنفي�ذ العملي�ات
ف�ي . كيف أخذت قوات العمليات الخاص�ة ف�ي الع�راق دور قي�ادي ن�اجح ف�ي تخط�يط وتط�وير وتنس�يق المهم�ة

النهاية، أشار أحد المستشارين في ق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة ف�ي تقييم�ه إل�ى أن ق�ادة ق�وات العملي�ات 
وق�د . ف�ي مس�ئولية تخط�يط وتنفي�ذ المهم�ة) صف ضابط(الخاصة في العراق وضعوا الضباط غير المفوضين 

صرح المستشار بأن مقصد قائد قوات العمليات الخاصة في العراق هو تحسين قدرة الض�باط غي�ر المفوض�ين 
 . على القيادة

قمنا بتقييم الحد األدنى من اإلمكانيات األساس�ية لق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ووج�دنا 
 . أنها جيدة

من أدوات التقييم األخرى المس�تخدمة بواس�طة ق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة ه�و تقي�يم الح�د األدن�ى م�ن 
عل�ى ي�د القي�ادة المركزي�ة للق�وات المش�تركة للعملي�ات الخاص�ة ف�ي  2009اإلمكانيات األساسية التي بدأت ف�ي 

تعق��د القي��ادة و. ريب والتجهي��ز والمداوم��ةوالت��دات يق��يم ه��ذا التقي��يم المه��ام الحيوي��ة مث��ل إدارة الق��وو. الع��راق
المركزية للقوات المشتركة للعمليات الخاصة في العراق اجتماعات شهرية لتقيم تقدم ق�وات العملي�ات الخاص�ة 

يتض�من الح�د األدن�ى م�ن اإلمكاني�ات األساس�ية تص�نيفات مش�فرة ب�اللون لك�ل . في العراق نحو تحقي�ق أه�دافها
تقي��يم فج��وة ف��ي اإلمكاني��ات، وف��ي حال��ة . ا الق��درة المس��تقبلة المتنب��أ به��ا أو الحالي��ةإمكاني�ة أو وظيف��ة تظه��ر فيه��

ف�ي بع�ض األمثل�ة يأخ�ذ ذل�ك . يخصص الموارد في محاولة لزي�ادة ق�درة ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق
كاني�ة شكل التدريب اإلضافي أو النصح، في أمثلة أخرى ربما يكون الحل المادي ضروري م�ن أج�ل زي�ادة إم

 . معينة
فهي تساعد على التخصيص الموضوعي للموارد . تخدم هذه االجتماعات الشهرية في تحقيق غرضين مكملين

كم��ا تق��يس فاعلي��ة التخص��يص وتمك��ن ق��وات العملي��ات الخاص��ة . ف��ي ه��ذه المج��االت الت��ي تحت��اج إل��ى تحس��ين
تحقي�ق الح�د األدن�ى م�ن اإلمكاني�ات المطلوب�ة م�ن أج�ل ) إن وجدت(األمريكية من تحديد التصرفات اإلضافية 

 . األساسية في أحد المجاالت التنفيذية
اس��تعرض مكت��ب المف��تش الع��ام الخ��اص إلع��ادة إعم��ار الع��راق تقي��يم الح��د األدن��ى م��ن اإلمكاني��ات األساس��ية 

ي ص�نفت ه�ذه التقييم�ات لك�ن ال مج�ال لمناقش�تها ف�وقق�د . وحضر أحد االجتماعات الشهرية التي تناقش التقييم
بصفة عامة أظهرت التقييمات أن قوات العمليات الخاص�ة ف�ي الع�راق ستص�بح قي�ادة ومع ذلك، و. هذا التقرير

وطنية تحقق االكتفاء الذاتي لمكافح�ة اإلره�اب يمكنه�ا أن تخط�ط بنج�اح وبش�كل مس�تقل وتع�د وتنف�ذ العملي�ات 
 . بطريقة منسقة ومتزامنة
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 لم يكن حساب تكاليف البرنامج دقيقاً 

ل��م تحس��ب الق��وات األمريكي��ة ف��ي الع��راق التموي��ل المس��تخدم ف��ي تش��كيل ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق 
استخدمت ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق عل�ى وقد . لم يعرف حتى اآلن إجمالي تكلفة البرنامجوكامال، 
باإلض�افة إل�ى ذل�ك، . الع�راقمليون دوالر على تجهيز واإلبقاء عل�ى ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي  237األقل 

م�ع . استخدم مبلغ غير معروف من صندوق اإلغاثة وإعادة إعم�ار الع�راق ف�ي الحص�ول عل�ى مع�دات جدي�دة
ذلك، تم شراء هذه التجهيزات لدعم كل قوات األمن العراقي، لكن المبلغ المخصص لق�وات العملي�ات الخاص�ة 

 . في العراق غير معروف

 صندوق قوات األمن العراقي
بلي�ون دوالر م�ن ص�ندوق ق�وات األم�ن العراق�ي ل�دعم تش�كيل  19، خصص الك�ونجرس أكث�ر م�ن 2005منذ 

ملي��ون دوالر من��ه عل��ى ت��دريب وتجهي��ز ق��وات  237المبل��غ اإلجم��الي، ت��م إنف��اق  اه��ذ. ق��وات األم��ن العراق��ي
لحصول على المعدات أنفقت معظم هذه المبالغ على تحسين وتجديد المرافق واو. العمليات الخاصة في العراق

 . الجديدة
تعتبر ق�وات ال�دفاع . تنقسم كل المبالغ المخصصة لصندوق قوات األمن العراقي إلى ثالثة أنشطة في الميزانية

هذه الثالثة وتشترك عدة إدارات من القوات األمريكية في العراق في توفير المخصص�ات المالي�ة لت�دريب أحد 
دعم ص��ناديق ق��وات ال��دفاع مطال��ب الج��يش العراق��ي والق��وات الجوي��ة ت��كم��ا . وتجهي��ز ق��وات األم��ن العراق��ي

ال تمل�ك ك�ل إدارة ميزاني�ة منفص�لة خاص�ة به�ا و. والبحرية وقوات العمليات الخاصة واإلمدادات واالتصاالت
تتعقب إدارة الموارد ف�ي الق�وات األمريكي�ة ف�ي الع�راق و. لكنها تشترك في المخصصات المالية لوزارة الدفاع

ظه�ور مطل�ب مع�ين للحص�ول عل�ى ذخي�رة أو بني�ة بم�ع ذل�ك، هن�اك احتم�ال و .لغ المخصص لك�ل مطل�بالمب
تحتي��ة تش��ترك في��ه اإلدارات المختلف��ة مم��ا يجع��ل م��ن الص��عب تحدي��د المبل��غ ال��ذي ت��م إنفاق��ه ف��ي تش��كيل ق��وات 

 .  العمليات الخاصة في العراق
عق�د بتموي�ل م�ن ص�ندوق ق�وات األم�ن  103عل�ى مكتب المفتش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق تعّرف 

ذهب النص�يب األكب�ر م�ن ه�ذه و. في تجهيز واإلبقاء على قوات العمليات الخاصة في العراق العراقي استخدم
إنش�اء وت�رميم المراف��ق ف�ي بص�فة خاص��ة وملي�ون دوالر إل��ى دع�م البني�ة التحتي�ة،  125النفق�ات وه�ي ح�والي 

ك�ان اإلبق�اء عل�ى ه�ذه الق�وات يمث�ل ح�والي وقد . مليات الخاصة في العراقالضرورية لدعم عمليات قوات الع
ناقشناه بمزيد من التفصيل في قسم االنتق�ال واالس�تدامة م�ن ه�ذا قد مليون دوالر و 59، أو ما يقرب من 25%

ل�م تس��تخدم ه�ذا المخصص�ات المالي��ة لت�دريب جن�ود ق��وات العملي�ات الخاص�ة ف��ي الع�راق ب�ل لت��وفير . التقري�ر
 . مستشارين لقيادة مكافحة اإلرهاب
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الع�ام الم�الي (نفقات صندوق قوات األمن العراقي لتش�كيل ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق  1 –الجدول 
 )2009العام المالي  -2005

2006-2005 األعوام المالية  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2004-2009  2004-2009  

 %24.8 دوالر 58.971.076 دوالر 2.000.000 دوالر 43.327.614 دوالر 2.921.970 دوالر 10.721.492 االستدامة

 %52.4 دوالر 124.555.975 دوالر 25.312.623 دوالر 73.401.735 دوالر 17.662.443 دوالر 8.179.175 البنية التحتية

 %21.9 دوالر 51.993.489 دوالر 9.278.936 دوالر 28.166.844 دوالر 14.533.709 دوالر 14.000 التجهيزات والنقل

 %0.9 دوالر 2.024.532 دوالر 14.700 دوالر 1.518.614 دوالر 491.218 دوالر 0 التدريب والعمليات

إجم��الي ق��وات العملي��ات 
 %100.0 دوالر 237.545.073 دوالر 36.606.259 دوالر 146.414.807 دوالر 35.609.340 18.914.667 الخاصة في العراق

0Bتحليل مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق لملف : المصدرUSF-1 

 البنية التحتية
ت�رميم المراف�ق الض�رورية ل�دعم عملي�ات ق�وات العملي�ات / كان تحسين وتجديد المرافق، بصفة خاص�ة إنش�اء

لي�ون م 125الخاصة في العراق هو الفئ�ة األكب�ر ف�ي نفق�ات ص�ندوق ق�وات األم�ن العراق�ي الت�ي وص�لت إل�ى 
قام مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بزي�ارة اثن�ين م�ن مواق�ع ق�وات العملي�ات و. دوالر تقريبا

الخاصة في العراق خالل العرض العسكري وتجول في العدي�د م�ن المب�اني س�واء المنش�أة أو المرمم�ة ب�أموال 
حي�ث مق�ر قي�ادة الل�واء (تق�ع المواق�ع الت�ي تم�ت زيارته�ا ف�ي المنطق�ة الرابع�ة و. صندوق قوات األمن العراقي

الواقعة في مجمع قاعدة النصر وواحد من مراك�ز التنس�يق ) األول والثاني لقوات العمليات الخاصة في العراق
 . اإلقليمي، وكال الموقعين يوجدان في بغداد بالعراق

 البنية التحتية في المنطقة الرابعة
كانت الزيارة التي أجريت إلى المنطقة الرابعة زيارة غير معلن�ة ق�ام به�ا مكت�ب المف�تش الع�ام الخ�اص إلع�ادة 

أبري�ل /إعمار العراق والعاملين في القيادة المركزية للقوات المشتركة للعمليات الخاصة ف�ي الع�راق ف�ي نيس�ان
ر إح�دى الس�رايا ومراف�ق للص�يانة ومخ�ازن ثكن�ة، مق� 12تضمنت البني�ة التحتي�ة ف�ي المنطق�ة الرابع�ة . 2010

ومراف��ق ت��دريب ومس��احات للرم��ي وثكن��ات ومس��احات تخط��يط تنفي��ذي ومن��اطق لتخ��زين المع��دات ومراف��ق 
زادت اإلنش�اءات اإلض�افية م�ن البني�ة . مليون دوالر لهذا المشروع 32قدمت الواليات المتحدة حوالي . إدارية

 . نظم توزيع طاقة ومرافق معالجة مياه الصرفالتحتية القائمة وذلك إلضافة مولدات و
وخالل الجولة التي أجريت في المنطقة الرابعة، الحظ فريق التدقيق التابع لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة 

كانت قوات العمليات الخاصة في العراق تستخدم ك�ل المراف�ق الت�ي و. اً اإلعمار أن التركيب كان ال يزال جاري
 .1تتضح ثكنات المنطقة الرابعة في الشكل . التها جيدة إلى ممتازةزارتها وكانت ح
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 ثكنات المنطقة الرابعة – 1الشكل 

 2010صور مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، أبريل : المصدر

 أح�دهم: يتصف المطعم بالحداثة وجودة الحالة، كان المطبخ كبيرا ومنظم ونظيف وبه ثالجتين تجميد كبي�رتين
عل��ى تحت��وي الثالج��ات إال أّن كهرب��اء الموص��لة بالمعس��كر متقطع��ة، الورغ��م أن . للح��وم والثاني��ة للخض��روات

 . المطعم في المنطقة الرابعة 2يوضح الشكل . مولدات خاصة بها وطاقة ثابتة

 مطعم المنطقة الرابعة – 2الشكل 
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 2010صور مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، أبريل : المصدر

يحت��وي المبن��ي الطب��ي عل��ى ع��املين ف��ي المج��ال الطب��ي س��واء أطب��اء أو أطب��اء أس��نان وب��ه غ��رف للتش��خيص 
يمكن إبق�اء المرض�ي . والفحوصات الروتينية والعالج البدني وأشعة إكس ورعاية اإلصابات ومعمل وصيدلية

ي ويحت�وي عل�ى عناص�ر حديث�ة داخل المبني في أجنحة من ستة أسرة، يقع مبني عيادة األسنان في نفس المبن�
 . 4و  3تتضح هذه المرافق من الشكل . لمعظم إجراءات األسنان

 غرفة وجناح الفحص الطبي بالمنطقة الرابعة – 3الشكل 

 
 2010صور مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، أبريل : المصدر

 عيادة األسنان بالمنطقة الرابعة – 4الشكل 

 
 2010أبريل /نيسانصور مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، : المصدر
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ملي�ون دوالر ويس�مح لق�وات العملي��ات  2.5إن دار الرماي�ة ه�و م�دى داخل�ي إلط�الق الن�ار بن�ي بتكلف�ة ق�درها 
حي�ة يمك�ن اس�تخدام المبن�ي لت�دريبات ال�ذخيرة ال. الخاصة في العراق بالتدريب على تشكيلة م�ن الس�يناريوهات

وتمارين إخالء المب�اني حي�ث يتض�من االخت�راق الفعل�ي وال�دخول إل�ى المب�اني باس�تخدام المتفج�رات، ويس�مح 
يمك�ن تع�ديل . لجنود قوات العمليات الخاصة في العراق بممارسة تمارين إخالء المنازل باستخدام ذخي�رة حي�ة

وهو يسمح أيضا لجنود . المنزلقة تشكيالت الغرف بإغالق بعض الغرف وفتح غرف أخرى باستخدام األبواب
ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق بالت��دريب عل��ى الص��االت والس��اللم والت��ي تعتب��ر من��اطق تقليدي��ة ش��ديدة 

 . 5الخطورة، يتضح دار الرماية من الشكل رقم 

 نظرة علوية على دار الرماية والغرف الداخلية – 5الشكل 

  
 2010عادة إعمار العراق، أبريل صور مكتب المفتش العام إل: المصدر

 البنية التحتية لمركز التنسيق اإلقليمي
أبريل /قام مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بزيارة مركز التنسيق اإلقليمي في بغداد في نيسان

%). 90ح�والي (ومبن�ى ث�اني م�رمم %) 5اكتم�ل من�ه (يتكون المشروع من مبنى واحد تحت اإلنشاء . 2010
لم�ؤتمرات وللض�باط وم�أوى قال م�دير المش�روع ومهن�دس المش�روع أن المبن�ي الجدي�د س�وف يس�تخدم لعق�د ا

ق��ال مس��ئول الق��وات األمريكي��ة ف��ي الع��راق أن و. س��وف يس��تخدم المبن��ي الم��رمم ل��إلدارةو. للمجن��دين والطع��ام
 . 2010نوفمبر / زمع االنتهاء منه في تشرين ثانييالمشروع 

 تجهيز قوات العمليات الخاصة في العراق
العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ب�أجهزة أمريكي�ة لتعزي�ز  تقوم قوات العمليات الخاصة األمريكية بتجهيز ق�وات

التفاعل مع قوات العمليات الخاصة األمريكية، لتحسين استمرارها وإقامة قاعدة لعالقات العمل الثنائي�ة طويل�ة 
ملي�ون دوالر م�ن مخصص�ات ص�ندوق ق�وات األم�ن العراق�ي  237مليون دوالر م�ن  52أُنفق حوالي . األجل

 . للتجهيز
لتنا في المنطقة الرابعة، قمن�ا ب�التفتيش عل�ى غ�رف األس�لحة واالتص�االت ومراف�ق إص�الح وتخ�زين خالل جو

كما قمنا بتقي�يم حال�ة األس�لحة بن�اء عل�ى االهتمام�ات . أجهزة المراقبة الليلية ووجدنا أن المعدات في حالة جيدة
السابق وال�ذي ذك�ر ض�عف إداري  المتعرف عليها في تقرير مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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1Fملموس في كفاءة األسلحة التي دبرتها وزارة الدفاع األمريكية لقوات األمن العراقي

وردت هذه االهتمام�ات . 2
2Fالص�ادر ع�ن المف�تش الع�ام ل�وزارة ال�دفاع 2008يولي�و /أيضا في تقرير تموز

تتض�ح غ�رف تخ�زين أجه�زة . 3
 . 6الرؤية الليلية واألسلحة في الشكل 

 غرفة تخزين أجهزة الرؤية الليلية وغرف األسلحة – 6لشكل ا

 

 2010صور مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، أبريل : المصدر

قمنا بجرد األسلحة التي اشترتها الواليات المتحدة والموجودة ف�ي الوق�ت الحاض�ر , 2010يوليو /تموز 14في 
س�الح توج�د ف�ي مس�تودع كتائ�ب قي�ادة  51قمن�ا عش�وائيا باختي�ار و. لدى قوات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق

واألرق��ام التسلس��لية ف��ي قاع��دة بيان��ات  األس��لحةتوس��يم عالم��ات ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق وتعقب��ت 
األرق��م التسلس��لية ألس��لحة ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق الت��ي تعرف��ت عل��ى ك��ل األس��لحة المنقول��ة إل��ى 

كما قمنا بالمراجعة لن�رى إذا م�ا ك�ان هن�اك مراس�الت اس�تالم لألس�لحة . وقوات األمن العراقي حكومة العراق
عثرن��ا عل��ى إيص��االت موق��ع عليه��ا بواس��طة أح��د . الموق��ع عليه��ا بواس��طة أح��د المس��ئولين ف��ي حكوم��ة الع��راق
 . سالح 51المسئولين في حكومة العراق لألسلحة المنتقاة البالغ عددها 

ار الس��ريع لوح��دات ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق، قام��ت ق��وات العملي��ات الخاص��ة لمواكب��ة االنتش��
األمريكية بتعديل عدد المركب�ات األمريكي�ة الم�زودة بعج�الت متع�ددة االس�تخدامات وعالي�ة ق�درة عل�ى النق�ل، 

ر مركب�ات تق�وم المركب�ات ب�دو. ملي�ون دوالر لتناس�ب مهم�ة ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق 3.8بتكلفة 
وردت الوالي��ات المتح��دة . االقتح��ام والخ��روج األساس��ية ف��ي القت��ال ل��دى ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق

اعت�اد . مركبة سريعة ذات عجالت متعددة االستخدامات إلى قوات العمليات الخاص�ة ف�ي الع�راق 450حوالي 
. ش��خص ف��ي ه��ذه المركب��ات 14م��ل معظ��م ه��ذه المركب��ات عل��ى أن تُس��تخدم مفتوح��ة الخلفي��ة، بحي��ث يمك��ن ح

تتضمن عناصر التع�ديل األخ�رى إض�افة ص�لب بالس�تي ح�ول منطق�ة الجل�وس الخارجي�ة ومتراس�ين ب�ذراعين 
باإلض��افة إل��ى . وتركي��ب لوح��ات الج��ري الجانبي��ة وتركي��ب س��لم خلف��ي M240Bمت��أرجحين للبن��ادق اآللي��ة 

التع�ديالت الت�ي ص�احبتها، س�اعدت المخصص�ات المركبات عالية التنقل ذات العجالت متعددة االستخدامات و
كان�ت ه�ذه . المالية من صندوق األمن العراقي على تدبير قطع الغيار ومقاول الصيانة والتدريب على الص�يانة

                                                 
، SIGIR 06-033األسلحة المقدمة من وزارة الدفاع األمريكية لكي يستخدمها صندوق إغاثة وإعادة بناء العراق، : قوات األمن العراقية 2

28/10/2006. 
 ).سري( DoD/IG SPO-2008-001 ،3/7/2008تقرير عن تقييم المسئولية عن األسلحة والذخائر المقدمة لقوات األمن بالعراق،  3
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العوامل حيوي�ة بش�كل خ�اص ف�ي إقام�ة وص�يانة االس�تعداد التنفي�ذي ألس�طول المركب�ات التكتيك�ي ل�دى ق�وات 
 . 7تتضح هذه المركبات في الشكل . العمليات الخاصة في العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركبات عالية التنقل ذات العجالت متعددة االستخدامات المعدلة – 7الشكل 
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 2010صور مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، أبريل : المصدر

العملي�ات الخاص�ة ف�ي باإلضافة إلى المركبات عالي�ة التنق�ل ذات العج�الت متع�ددة االس�تخدامات، ت�دير ق�وات 
إن له�ذه . العراق أسطول كبير من المركبات المدني�ة الت�ي تس�تخدم ف�ي جم�ع االس�تخبارات واستكش�اف اله�دف

المركبات حيز زمني تنفيذي مح�دود حي�ث أن اس�تخدامها بش�كل متك�رر يع�رض ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي 
ل الح�الي لج�دول التنظ�يم والتجهي�زات ل�دى يعتم�د الج�دو. العراق إلى خطر تعرف خصومها عليها واستهدافها

 .مركبة مدنية ألغراض االستكشاف 160قوات العمليات الخاصة في العراق 

وبعيدا عن استطالع الهدف عن قرب، تستخدم عناص�ر االستكش�اف ف�ي ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق 
أه�داف ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي تح�ددت أغلبي�ة . التليفونات الخلوية لتبقي على اتص�ال بش�بكات المص�ادر

استخدم تمويل قوات العمليات الخاصة في العراق لدعم شراء . العراق باستخدام مصادر االستخبارات البشرية
، ب�دأت الوالي�ات المتح�دة ش�راء أجه�زة رادي�و 2008وف�ي أوائ�ل . بطاقات التليفونات الخلوية العراقية المحلي�ة

 .ق لتوفر إمكانيات االتصال التكتيكي بالقوات التنفيذية ومقار القيادةلقوات العمليات الخاصة في العرا

 أنفقت صناديق إغاثة وإعادة إعمار العراق مبالغ مالية غير معروفة المقدار
، استخدمت المخصصات المالية في صناديق اإلغاثة وإعادة إعمار العراق أيضا لدعم 2006و  2004ما بين 

ت�م تس�ليم المع�دات واألس�لحة المش�تراة إل�ى وزارة ال�دفاع العراقي�ة الت�ي ب�دورها . تشكيل قوات األم�ن العراق�ي
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قُدمت بعض المعدات واألسلحة إلى قوات العمليات الخاصة في الع�راق لك�ن . خصصتها لقوات األمن المختلفة
 . المبالغ غير معروفة بالتحديد

أوال، ف��ي الغال��ب تجم��ع اإلدارة . المالي��ةهن��اك قض��ايا متع��ددة ت��ؤثر عل��ى إمكاني��ة حس��اب ه��ذه المخصص��ات 
المتعددة التابعة للقوات األمريكية في العراق مشتريات معينة مثل مشتريات الذخيرة وليس م�ن الممك�ن تحدي�د 

ثانيا، اختلطت بعض مشتريات األسلحة مع أسلحة تم االستيالء عليها أو جلبها مما . الكم الذي تسلمته كل إدارة
عل�ى . عرف بالتحديد على المشتريات التي مولها صندوق اإلغاث�ة وإع�ادة إعم�ار الع�راقيجعل من الصعب الت

 133، قرر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعم�ار الع�راق إنف�اق مبل�غ 2006سبيل المثال، في أحد تقارير 
3Fسالح لوزارات الدفاع والداخلي�ة 370.251مليون دوالر من مخصصات الصندوق لشراء 

ص�در  م�ع ذل�ك،. 4
وف�ق . تتبع وزارة الداخلي�ة 292.925تتبع وزارة الدفاع و  192.752منهم : سالح 485.677بيان به إجمالي 

التقرير، من الممكن أن يرجع الفارق بين الكميات المشتراة والمعلنة إلى األس�لحة الت�ي تفج�رت وت�م االس�تيالء 
م�ع ذل�ك، ب�دون مزي�د . إعادة إعمار العراقعليها أو تم شرائها بمخصصات مالية أخرى غير صندوق إغاثة و

من المعلومات ال يمكنا تحديد نسبة األسلحة المقدمة إلى الوزارات الفردية بتمويل من صندوق اإلغاثة وإع�ادة 
 . إعمار العراق

  

                                                 
، SIGIR 06-033األس���لحة المقدم���ة م���ن وزارة ال���دفاع األمريكي���ة لك���ي يس���تخدمها ص���ندوق إغاث���ة وإع���ادة بن���اء الع���راق، : ق���وات األم���ن العراقي���ة 4

28/10/2006. 
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 قضايا مستمرة في نقل واإلبقاء على قوات العمليات الخاصة في العراق  

وخ�الل . ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ف�ي ي�د حكوم�ة الع�راقينصب النجاح طويل المدى الذي حققت�ه 
فترة القيام بهذا التدقيق، الحظن�ا وج�ود ع�دد م�ن القض�ايا الت�ي تثي�ر اهتمام�ات بش�أن اس�تخدام ق�وات العملي�ات 

وتتض�من ه�ذه القض�ايا إخض�اع ق�وات . الخاصة في الع�راق ف�ي المس�تقبل واإلبق�اء عليه�ا عل�ى الم�دى الطوي�ل
الخاص�ة ف�ي الع��راق دس�توريا إل�ى قي��ادة مكت�ب رئ�يس ال�وزراء والتموي��ل غي�ر الك�افي والمتض��ارب  العملي�ات

القادم من حكومة العراق ووزارة الدفاع لإلبقاء على هذه القوة والمشاكل المتعلقة بتعيين جنود ج�دد ف�ي ق�وات 
م�ع نظرائه��ا ف��ي حكوم��ة تش��ارك الق��وات األمريكي��ة ف�ي الع��راق ف��ي مناقش��ات . العملي�ات الخاص��ة ف��ي الع�راق

 . العراق ووزارة الدفاع بشأن هذه االهتمامات وتصرح بأنها تستمر في التشاور بشأن هذه القضايا

 
 انتقلت قوات العمليات الخاصة في العراق إلى سيطرة رئيس الوزراء

راق م�ع أثارت قرارات حكومة العراق الحالية اهتمامات بشأن تناسب وض�ع ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�
 . حكومة العراق لتضمان االستقالل والشرعية

كان ه�ذا ه�و الهيك�ل ال�ذي . كانت قوات العمليات الخاصة في العراق جزء من وزارة الدفاع 2006خالل عام 
أوصت به قوات العمليات الخاصة األمريكية للحف�اظ عل�ى ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق داخ�ل تسلس�ل 

، أص��در 2006م�ع ذل�ك، ب��دء م�ن أواخ�ر . ق��ي وتح�افظ عليه�ا م�ن الت��أثيرات السياس�يةالقي�ادة ف�ي الج�يش العرا
رئيس الوزراء ثالثة قرارات تنفيذي�ة غي�رت ه�ذا الهيك�ل بش�كل كبي�ر بعي�دا ع�ن الش�كل ال�ذي رآه وأوص�ى ب�ه 

 : المستشارين األمريكيين

عملي�ات ق�وات العملي�ات بخض�وع  2006ديس�مبر /كانون األول 6، بتاريخ 38يقضي القرار التنفيذي  •
 .الخاصة في العراق إلى سلطة رئيس الوزراء مباشرة

ين�اير بخض�وع عملي�ات قي�ادة مكافح�ة /ك�انون الث�اني 24، الص�ادر بت�اريخ 14يقضي القرار التنفي�ذي  •
 . اإلرهاب إلى سلطة رئيس الوزراء مباشرة

كافح�ة اإلره�اب إل�ى س�لطة بوضع جهاز م 2007أبريل  5الصادر بتاريخ  61يقضي القرار التنفيذي  •
 . رئيس الوزراء وإلى التسلسل القيادي في قيادة مكافحة اإلرهاب

ترف��ع تقاريره��ا " قي��ادة عل��ى مس��توى وزاري" 2007بن��اء علي��ه، أص��بح جه��از مكافح��ة اإلره��اب ف��ي أوائ��ل 
حص�ل ه�ذه ل�م ت. مباشرة إلى رئ�يس ال�وزراء م�ع خض�وع الس�يطرة التنفيذي�ة فيه�ا إل�ى قي�ادة مكافح�ة اإلره�اب

، وض�ع 2007س�بتمبر /ولحل هذه القض�ية، ف�ي أيل�ول. اقيالمنظمة على اعتماد رسمي من مجلس النواب العر
. مكتب رئيس الوزراء اقترح بقانون مكافحة اإلرهاب وقدمه إلى المجلس التشريعي للمراجع�ة والموافق�ة علي�ه

 .النواب بعدمع ذلك، بينما وافق مجلس الوزراء على القانون، لم يعتمده مجلس 

 
 الميزانية التي خصصتها حكومة العراق لقوات العمليات الخاصة في العراق متضاربة

إن المخصص�ات المالي��ة المقدم��ة إل�ى ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف�ي الع��راق متض��اربة، يرج�ع ذل��ك جزئي��ا إل��ى 
 . لوزراءحالتها غير المؤكدة باعتبارها وكالة تابعة لوزارة الدفاع أو وكالة تابعة لرئيس ا
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خالل السنوات األولى من برنامج القوات األمريكية في العراق، تقلت قوات العمليات الخاصة في العراق دع�م 
مح��دود للغاي��ة فيم��ا يتعل��ق باإلم��دادات م��ن وزارة ال��دفاع وبن��اء علي��ه اعتم��د عل��ى التموي��ل األمريك��ي ف��ي ك��ل 

ة إلى قوات العمليات الخاصة في الع�راق أش�ياء قدمت قوات العمليات الخاصة األمريكي. اإلمدادات الضرورية
عن�دما انقس�مت ق�وات العملي�ات . كثيرة مثل المالبس العسكرية، الدروع الجسمية، خراطيش الطباع�ة واألث�اث

ديس��مبر /ولاألالخاص��ة ف��ي الع��راق وانش��قت ع��ن وزارة ال��دفاع عل��ى ي��د رئ��يس ال��وزراء العراق��ي ف��ي ك��انون 
ي��ادة جه��از مكافح��ة اإلره��اب، وقع��ت ال��وزارة وم��دير جه��از مكافح��ة ، أص��بحت جه��از مختل��ف تح��ت ق2007

 : والتي وافقت فيها الوزارة على تمويل ما يلي 2008اإلرهاب على مذكرة اتفاق في 

رواتب كل العاملين في جه�از مكافح�ة اإلره�اب ونفق�ات الط�وارئ له�ذه العملي�ات، وم�دفوعات جن�ود  •
ن أو القتلى ف�ي القت�ال، وت�وفير الع�املين لس�د القص�ور ف�ي قوات العمليات الخاصة في العراق المصابي

 .صفوف قوات العمليات الخاصة في العراق وتنسيق الترقيات وغيرها من إجراءات شئون العاملين

ال��ذخيرة واألس��لحة وف��واتير كلي��ات وزارة ال��دفاع ومس��اعدات النق��ل باس��تخدام مركب��ات وزارة ال��دفاع  •
 .عم الطبي للعاملين في جهاز مكافحة اإلرهابناقالت المركبات والطائرات والد

أشياء متعددة مثل دعم الحياة وتنقية المياه والع�الج والمركب�ات الخاص�ة والمول�دات واس�تخدام مراف�ق  •
 . الصيانة في وزارة الدفاع بالمقابل

. ة ل��هتلع��ب الم��ذكرة دور ه��ام وه��و أنه��ا آلي��ة لل��دعم حت��ى يتلق��ى جه��از مكافح��ة اإلره��اب الميزاني��ة المخصص��
 . ونصت المذكرة على أن يكون تاريخ سريانها لمدة عام ولم تجدد فيما بعد

، أثناء انتظ�ار ص�دور ق�رار 2009و  2008ذكر المستشارين في قوات العمليات الخاصة األمريكية أنه خالل 
، حصل جهاز مكافحة اإلرهاب على تمويل نسبي من رئ�يس )والميزانية المخصصة للهيئة( مكافحة اإلرهاب 

 . عوحيث أن قانون محاربة اإلرهاب لم يصدر، لم يتحقق التمويل المتوق. الوزراء

، صرح مستش�ارون ق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة ب�أن دع�م وزارة ال�دفاع المق�دم إل�ى 2010في بدايات 
، بدأت وزارة الدفاع ف�ي تزوي�د 2010ففي الربع األول من عام . قوات العمليات الخاصة في العراق قد تحسن

$ 40الغي�ار المطلوب�ة وزي�ادة ق�درها قوات العمليات الخاصة في العراق بالمدفوعات الشهرية المتوقعة، قط�ع 
الصادرة عن مجل�س الن�واب ف�ي  2010تضمنت ميزانية حكومة العراق عام . في مخصصات الوقود الشهرية

ملي�ون دوالر لجه�از مكافح�ة اإلره�اب كج�زء م�ن الميزاني�ة  170خ�ط تموي�ل يبل�غ  2010يناير /كانون الثاني
قوات العمليات الخاصة األمريكية م�ن جه�از مكافح�ة اإلره�اب عرف المسئولون في . اإلجمالية لوزارة الدفاع

بن�اء . ملي�ون دوالر ف�ي تل�ك الفت�رة 350أن المطالب التنفيذي الفعلي لقوات العمليات الخاصة في الع�راق ك�ان 
علي��ه، تس��مر ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق ف��ي مواجه��ة الص��عاب ف��ي الحص��ول عل��ى ال��نفط وال��ذخيرة 

 .التمويلمحدودية ادات بسبب وغيرها من اإلمد

 قلة الدعم الخاص بتعيين الجدد
، 2008بنهاي�ة . تواجه قوات العمليات الخاصة في العراق مشاكل فيما يتعلق بتعيين واإلبقاء عل�ى ق�وة الق�وات

وم�ن المتوق�ع أن تحص�ل ك�ل الكتائ�ب % 98حصلت قوات العمليات الخاصة في الع�راق عل�ى تعيين�ات بنس�بة 
، قرر 2008هذا التقييم، في مايو هناك عاملين أحدثا تغيير في . 2009يوليو /على تعيينات كاملة بحلول تموز

ف�رد م�ن النش�طين وفري�ق العم�ل ودع�م  8.500جهاز مكافحة اإلرهاب أن يضاعف القوة المفوضة ألكثر من 
باعتباره مسئول على مستوى وزاري، كان لمدير جهاز مكافحة اإلرهاب سلطة الموافقة على . شئون العاملين
واجب تنسيق هذا التغير ألن جهاز مكافحة اإلره�اب يعتم�د عل�ى على الرغم من ذلك كان من ال. هذه التغيرات
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، جم�دت حكوم�ة الع�راق التعاق�د م�ع ك�ل 2008سبتمبر / في أيلول. وزارة الدفاع في الحصول على اإلمدادات
توقف الجيش العراقي عن التعيين، ولم تعد وزارة الدفاع تقدم جن�ود إل�ى ق�وات العملي�ات . الوزارات الحكومية

غير جهاز مكافحة اإلره�اب ج�دول التنظ�يم والتجهي�ز ليوض�ح  2009مع ذلك، في أوائل . ي العراقالخاصة ف
 . 2009أقل من المستويات التي تقررت في أوائل ) كنسبة مئوية(كنتيجة لذلك، أصبح مستوى التعيين . الزيادة

اص�ة العراقي�ة بتقي�يم ودورة من أجل رفع اللواء إلى هذا المستوى المرغوب فيه، قام مكتب قوات العمليات الخ
ُع�ين ه�ؤالء األف�راد م�ن الش�ارع وليس�وا م�ن رت��ب وق�د . 2008م�ايو /انتق�اء للع�املين ال�ذين تخرج�وا ف�ي أي�ار

م�ع ذل�ك، من�ع . الجيش العراقي، وهو إج�راء ش�اع خ�الل األي�ام األول�ى م�ن ق�وات العملي�ات الخاص�ة العراقي�ة
لى الجيش العراقي، وهي خطوة ضرورية من أجل دخ�ولهم ق�وات تجميد التعيينات هؤالء األفراد من الدخول إ

 %. 67، كانت نسبة العاملين في اللواء قد وصلت 2009مارس / بحلول آذار. العمليات الخاصة العراقية

، بعد انتقال قوات العمليات الخاصة في الع�راق م�ن وزارة ال�دفاع إل�ى مكت�ب رئ�يس 2009يونيه /في حزيران
جندي إلى قوات العمليات الخاص�ة ف�ي  1.400س الوزراء أوامره إلى وزير الدفاع لتقديم الوزراء، أصدر رئي

قائ�د كتيب�ة ف�ي  14أم�رت ال�وزارة . العراق، من أجل تحقيق القوة الكاملة لقوات العمليات الخاص�ة ف�ي الع�راق
ذل�ك، راج�ع رئ�يس مع . جندي إلى قوات العمليات الخاصة في العراق 100الجيش العراقي بأن يقدم كل منهم 

كنتيج�ة ذل�ك . من العاملين في كل كتيبة فقط، وبعدها بوقت قصير ألغى القرار تمام�ا 50الوزراء قراره بتقديم 
زاد االس�تنزاف . دون إضافة جنود آخرين إلى سجالت قوات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق 2009انتهى عام 

، تسببت 2009أبريل /في نيسان. اإلجمالية في االزدياد الطبيعي من تعقيد هذه المشكلة، بدأت مشكالت التعيين
دوالر لك�ل  800قيود الميزانية في أن أوقف جهاز مكافحة اإلرهاب سداد الرواتب الشهرية الخاصة التي تبلغ 

ظل القصور في التعيين هو العائق األساسي الذي يمنع كتائ�ب و. جندي في قوات العمليات الخاصة في العراق
 .إلقليمية في بعقوبة واألسد من الوصول إلى أقصى قدراتها التنفيذيةالفدائيين ا
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 االستنتاجات والدروس المستفادة

 اتاالستنتاج
إن قدرة قوات العمليات الخاصة ف�ي الع�راق الواض�حة عل�ى تنفي�ذ العملي�ات والمه�ام بش�كل مس�تقل إل�ى جان�ب 

ي��وفر أس��لوب الت��دريب والج��دول الزمن��ي . مجالمس��اندة لمع��داتها وتس��هيالتها ه��ي مؤش��رات عل��ى نج��اح البرن��ا
وه�ذا، إل�ى جان�ب التع�ديالت . الُمعدل للتنظيم والتجهيز أساس سليم لتشكيل قوات العمليات الخاصة في الع�راق

المستمرة وإعادة التقييم وإعادة التخطيط لدى قوات العمليات الخاصة األمريكي�ة، ق�دمت أس�اس ص�لب لتش�كيل 
ن ف�ي ق�وات العملي�ات الخاص�ة األمريكي�ة، الع�املين ف�ي ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي شارك الع�املي. هذه القوة

توث��ق ه��ذه التقييم��ات التحس��ين المس��تمر . الع��راق ف��ي تنفي��ذ العملي��ات، وتوثي��ق النت��ائج وتق��ديم التغذي��ة الراجع��ة
 .ودرجة نضج المهارات الفنية والتخطيطية لقوات العمليات الخاصة األمريكية

هن�اك . وي�ل الم�دى ال�ذي حققت�ه ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ف�ي ي�د حكوم�ة الع�راقينص�ب النج�اح ط
أوال، إن النقل التشكيلي . قضيتان يوضحان التحديات الموجودة في عمليات االستقرار في فترة ما بعد الصراع

م�ات عدي�دة بش�أن لقوات العمليات الخاصة في العراق من وزارة الدفاع إلى مكت�ب رئ�يس ال�وزراء يثي�ر اهتما
ثاني��ا، إن ال��دعم غي��ر المؤك��د لحكوم��ة الع��راق الواض��ح ف��ي نق��ص . كيفي��ة اس��تخدام ه��ذه الق��وات ف��ي المس��تقبل

الميزانية المخصصة وعدم وجود دعم فني وتجنيدي والسداد غير المنتظم للديون يثي�ر اهتمام�ات بش�أن الت�زام 
ألمريكي��ة ف��ي الع��راق استش��ارات إل��ى نظيرته��ا ف��ي تق��دم الق��وات ا. حكوم��ة الع��راق باإلبق��اء عل��ى ه��ذه الق��وات

الحكومة العراقية ووزارة الدفاع بش�أن ه�ذه االهتمام�ات وتص�رح بأنه�ا س�وف تس�تمر ف�ي التش�اور ح�ول ه�ذه 
 .يدعم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق هذه المشاركة المستمرة. القضايا

 التوصيات
 .ياتال يتضمن هذا التقرير على أي توص

 الدروس المستفادة
كانت قدرة قوات العمليات الخاصة األمريكية على توفير رؤية مستمرة واستمرار التدريب عناص�ر هام�ة ف�ي 

تحمل��ت ق��وات العملي��ات الخاص��ة األمريكي��ة مس��ئولية ت��دريب . نج��اح برن��امج ق��وة العملي��ات الخاص��ة العراقي��ة
لدى الكثير م�ن الم�دربين ف�ي ق�وات العملي�ات . ذ بدايتهاوتجهيز وتشكيل قوات العمليات الخاصة في العراق من

إن . الخاصة األمريكية خبرات انتشار متعددة في العراق باعتبارهم مدربين لقوات العملي�ات الخاص�ة العراقي�ة
االستمرارية واستخدام أسلوب الت�دريب المعي�اري لق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الج�يش األمريك�ي ق�دم أس�اس 

تعل�يم واإلرش�اد ال�ذي أس�هم ف�ي االكتف�اء ال�ذاتي لق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق والقي�ادة صلب للدعم وال
الوطنية لمكافحة اإلرهاب التي تس�تطيع أن تعم�ل بش�كل مس�تقل عل�ى تخط�يط وإع�داد وتنفي�ذ عملي�ات مكافح�ة 

 . اإلرهاب
ارة برن��امج اإلغاث��ة وإع��ادة س��بق أن ن��وه مكت��ب المف��تش الع��ام الخ��اص إلع��ادة إعم��ار الع��راق أن اس��تمرار إد

تس�مح المراقب�ة الفعال�ة وخط�ة اإلش�راف بتق�ديم تغذي�ة و. اإلعمار هي أحد العناصر الهامة في البرامج الناجحة
مباشرة ومبكرة عن محصالت البرنامج وتسمح بإجراء تع�ديالت مض�بوطة التوقي�ت عل�ى السياس�ات مرجعية 

 . والممارسات التشغيل
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 تعليقات اإلدارة

ل�م تك�ن التعليق�ات اإلداري�ة مطلوب�ة بس�بب أن مكت�ب المف�تش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق ل�م يق�دم أي 
 . توصيات

لم تقدم الق�وات األمريكي�ة ف�ي الع�راق وال ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق أي تعليق�ات ع�ن مش�روع ه�ذا 
 . التقرير
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 النطاق والمنهجية –الملحق أ 

 النطاق والمنهجية
 9023المش�روع رق�م  (SIGIR)، بدء المفتش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق 2009يونيه /في حزيران

أص��در مكت��ب .  (ISOF)الس��تعراض العق��ود الت��ي ت��دعم تجهي��ز وت��دريب ق��وات العملي��ات الخاص��ة العراقي��ة 
ين مق��دمين ع��ن عق��د 2010م��ارس /آذار 25المف��تش الع��ام الخ��اص إلع��ادة إعم��ار الع��راق تقري��ر مرحل��ي ف��ي 

بأموال ص�ندوق ق�وات األم�ن العراق�ي لت�دبير ش�بكات االتص�ال لمكافح�ة اإلره�اب وقاع�دة اس�تخبارات لق�وات 
4Fالعمليات الخاصة العراقية

وإلتمام تحقيق األهداف األصلية المخط�ط تحقيقه�ا م�ن ه�ذا االس�تعراض، واص�ل . 5
ف���ي ) 9023(اس���م المش���روع نفس���ه المف���تش الع���ام الخ���اص إلع���ادة إعم���ار الع���راق الت���دقيق الحس���ابي تح���ت 

وكانت أه�داف المف�تش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق ه�ي تقي�يم الم�دى ال�ذي حق�ق . 2010مارس /آذار
وهي التعرف على تكاليف البرنامج، تقييم حالة نقل : برنامج تدريب قوات العمليات الخاصة في العراق أهدافه

 . وإبقاء حكومة العراق على هذه القوة (GOI)ة العراق قوات العمليات الخاصة في العراق إلى حكوم
، ما ط�رأ علي�ه 106-108قام بهذه التدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بسلطة من القانون العام 

من تعديالت تطلبها المفتش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق إلع�داد تقري�ر الت�دقيق الش�رعي النه�ائي ع�ن 
هذا المطلب  2008مد قانون تفويض الدفاع لعام . لمخصصة أو التي تم توفيرها إلعادة إعمار العراقالمبالغ ا

ق�ام المف�تش الع�ام الخ�اص إلع�ادة إعم�ار الع�راق . إلى صناديق أخرى بما فيها ص�ندوق ق�وات األم�ن العراق�ي
 . في بغداد بالعراق 2010مارس إلى آب /بعمله خالل الفترة ما بين آذار

أهدافنا، قمنا بزيارات أو أجرينا مناقشات مع المسئولين وراجعنا الوثائق والبيانات الصادرة ع�ن إدارة  لتحقيق
أه�م القي�ادات ) J8قاع�دة العملي�ات األمامي�ة لالتح�اد الثال�ث (، (USF-I)الموارد للقوات األمريكية في الع�راق 

وم�ن  (JFSOCC-I)المش�تركة ف�ي الع�راق  الخاضعة للقوات األمريكية في العراق، وقيادة العمليات الخاص�ة
م��ن ب��ين المس��ئولون م��ن ه��ذه المنظم��ات كب��ار المس��ئولين ف��ي الج��يش العراق��ي و. (ISOF)الج��يش العراق��ي 

قمن�ا . واألمريكي وعاملين آخرين مشاركين في اإلدارة واإلش�راف عل�ى ق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق
قي�ادة العملي�ات الخاص�ة المش�تركة ف�ي ) 1: (ل عملي�ة الت�دقيق ه�ذهأيضا بزيارة المناطق التالي�ة ف�ي بغ�داد خ�ال

مركز التنسيق اإلقليمي في بغ�داد لق�وات العملي�ات الخاص�ة ) 2(، )عدة مرات(العراق في مجمع قاعدة النصر 
مقر الكتيبة األولى والثانية لق�وات العملي�ات الخاص�ة ف�ي الع�راق ف�ي ) 3(، 2010أبريل /في العراق في نيسان

إدارة الموارد للقوات األمريكية ف�ي الع�راق والق�وة ) 4(، )عدة مرات(نطقة الرابعة في مجمع قاعدة النصر الم
، 2010يوني�ه /المشتركة الثامنة في العمليات األم�ام ف�ي قاع�دة االتح�اد الثال�ث للعملي�ات األمامي�ة ف�ي حزي�ران

كافحة اإلرهاب الواقع في قاع�دة االتح�اد مكتب فريق التدريب العسكري لجهاز مكافحة اإلرهاب وقيادة م) 5(
المركزية  –قوة مهام العمليات الخاصة ) 6(، 2010مايو /أيار 8الثالث للعمليات األمامية، المبني الخامس في 

باإلضافة إلى ذل�ك، عق�دت اجتماع�ات متع�ددة ف�ي الس�فارة األمريكي�ة ف�ي بغ�داد، . 2010يونيه /حزيران 8في 
 . العراق

البرنامج وأهدافه ومحصالته وجهود المرحلة االنتقالية واإلبقاء عليه، قمن�ا بعم�ل مق�ابالت  للتعرف على خطط
مع قوات العمليات الخاصة في العراق وقيادة قوات العمليات الخاصة المشتركة، وجمعنا معلوم�ات م�ن خ�الل 

ك�اليف، حص�لنا عل�ى لتحدي�د التو. االستفتاءات وحص�لنا وحللن�ا وث�ائق ذات ص�لة بالبرن�امج ومعلوم�ات أخ�رى
العقود ذات الصلة وحللناها وك�ذلك المعلوم�ات المالي�ة وغيره�ا م�ن المعلوم�ات م�ن إدارة الم�وارد ف�ي الق�وات 

 ). األمامية 8القوة المشتركة (األمريكية في العراق 
                                                 

 .SIGIR 10-009 ،23/4/2010مؤقت عن مشاريع تطوير قوات العمليات الخاصة العراقية، تقرير  5
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ن نض�ع تطلب�ت ه�ذه المع�ايير أ. قمنا بالتدقيق وفق معايير التدقيق الحس�ابي المقبول�ة ل�دى الحكوم�ة بش�كل ع�ام
خطة ونقوم بالتدقيق للحص�ول عل�ى أدل�ة كافي�ة ومناس�بة تش�كل أس�اس معق�ول لنتائجن�ا واس�تنتاجاتنا بن�اء عل�ى 

ونعتقد أن هذه األدل�ة الت�ي حص�لنا عليه�ا تق�دم أس�اس س�ليم لنتائجن�ا واس�تنتاجاتنا بن�اء . أهداف التدقيق الحسابي
 . على أهداف التدقيق

 لى الحاسب اآلليمصداقية البيانات من نظم تعتمد ع
أثناء القيام بهذا التدقيق، قمنا بتقييم بعض الضوابط الداخلية المؤك�دة لت�ي تخ�ص أه�داف المراجع�ة فيم�ا يتعل�ق 

بص�فة خاص�ة، قمن�ا بتقي�يم و. بقوانين وإجراءات الضبط والحساب للبنود الحساسة المتعلق�ة باألس�لحة الص�غيرة
كة ف��ي الع��راق المتعلق��ة بض��وابط المحاس��بة للبن��ود الحساس��ة إج��راءات قي��ادة ق��وات العملي��ات الخاص��ة المش��تر

المح�ددة قبي��ل وخ��الل توزي��ع ق��وات العملي��ات الخاص��ة ف��ي الع��راق والمس��اعدات المقدم��ة إل��ى ق��وات العملي��ات 
 . الخاصة في العراق المرتبطة بضوابط حساب هذه البنود

 التغطية المسبقة
 : قمنا بمراجعة التقارير التالية من أجل التدقيق الحسابي

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 . SIGIR 10-009 ،25/3/2010التقرير المرحلي عن مشروعات تشكيل قوات العمليات الخاصة العراقية، 

 . SIGIR 09-014 ،26/4/2009اقبة، شهد عقد إمدادات قوات األمن مشاكل معينة في التكاليف والمحصالت والمر 
قلل��ت الوالي��ات المتح��دة م��ن تمويله��ا المق��دم إل��ى ق��وات األم��ن العراق��ي، لك��ن ال��دعم المس��تمر م��ن المحتم��ل أن يظ��ل 

 .  SIGIR 09-012 ،26/1/2009ضروري، 
، SIGIR 09-002، لتح��ديات الخاص��ة بالحص��ول عل��ى بيان��ات موثوق��ة ومفي��دة ع��ن تواص��ل ق��وات األم��ن العراقي��ةا

21/10/2008 . 
أس�لحة مقدم�ة م�ن وزارة ال�دفاع األمريكي�ة باس�تخدام ص�ندوق اإلغاث�ة العراق�ي وإع�ادة اإلعم�ار، : قوات األمن العراقي
SIGIR 06-033 ،28/10/2006 . 

 . SIGIR 06-032 ،28/10/2006مراجعة الخطط لتنفيذ إمكانيات اإلمداد، : قوات األمن العراقي
 لعامالمفتش ا/ وزارة الدفاع 

 . SPO-2009-003 ،17/3/2009تقييم محاسبة أجهزة الرؤية الليلية المقدمة إلى قوات األمن في العراق 
تقرير عن تقييم األسلحة والذخيرة ومحاسبة وضبط المتفجرات، المساعدات األمنية واإلبق�اء عل�ى اإلم�دادات ف�ي ق�وات 

 . SPO-2009-002 ،19/12/2009األمن العراقي، 
 ). سري(  SPO-2008-001تقرير عن تقييم المحاسبة عن األسلحة والذخيرة المقدمة إلى قوات األمن في العراق، 
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 العقود -الملحق ب 

 غير المسدد المدفوع المديونية الوصف المشروع

 دوالر 0.00 دوالر 879.71 دوالر 879.71 مهمة مؤقتة لقوات العمليات الخاصة العراقية لالحتفال 11.000
مركبات عالية التنقل ذات إطارات متعددة االستخدامات  11.000

 M1114/1151للواء قوات العمليات الخاصة في العراق 
 دوالر 0.00 دوالر 920.00 دوالر 920.00 تعديل المركبات

 دوالر 0.00 دوالر 5.612.00 دوالر 5.612.00 بطاقات تليفونات عراقنا 11.000
: استهالكية لقوات العمليات الخاصة في العراق إمدادات  11.000

 دوالر 24.40 دوالر 18.458.25 دوالر 18.482.65 بطاريات وإضاءة كيماوية
خراطيش طباعة لطابعات قوات العمليات الخاصة في  11.000

 دوالر 0.00 دوالر 22.390.00 دوالر 22.390.00 العراق ماركة زيروكس
 دوالر 0.00 دوالر 33.304.25 دوالر 33.304.25 . ، الشحن)25×( 870بنادق ريمنجتون  11.000
تجهيزات التدريب في المدرسة والمركز الحربي العراقي  11.000

 دوالر 0.00 دوالر 35.459.08 دوالر 35.459.08 الخاص

 دوالر 0.00 دوالر 48.242.63 دوالر 48.242.63 توصيل االتصاالت الوطنية لمكافحة اإلرهاب 11.000
 دوالر 0.00 دوالر 48.417.93 دوالر 48.417.93 خدمة ميدانية سريعة هندسية وإصالح قطع الغيار 11.000
 دوالر 0.00 دوالر 48.865.00 دوالر 48.865.00 م ك 91معدات تنصيب عالمية للبنادق  11.000
 دوالر 0.00 دوالر 90.300.00 دوالر 90.300.00 دعم معيشي 11.000

 دوالر 9.475.00 دوالر 86.344.00 دوالر 95.819.00 لقوات العمليات الخاصة في العراق 3إمدادات ل  11.000
 دوالر 0.00 دوالر 97.616.72 دوالر 97.616.72 رابط نسيجي بقيادة مكافحة اإلرهاب 11.000
11.000 

 دعم معيشي
191.193.00 

 دوالر 191.193.00 دوالر 0.00 دوالر
11.000 

 93م ك  91تعديالت عالمية لتنصيب البنادق 
223.810.35 

 دوالر 0.00 دوالر 223.810.35 دوالر

11.000 
 معدات -شبكة مكافحة اإلرهاب 

521.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر 521.000.00 دوالر

11.000 
 شبكة اتصال –شبكة مكافحة اإلرهاب 

696.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر 696.000.00 دوالر
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 غير المسدد المدفوع المديونية الوصف المشروع

11.000 
 التدريب على وإدارة هيكل شبكة االستخبارات الجنائية 

825.291.00 
 دوالر 0.00 دوالر 825.291.00 دوالر

11.000 
 زيادة تكاليف ربط اتصاالت مكافحة اإلرهاب

903.274.98 
 دوالر 0.00 دوالر 903.274.98 دوالر

11.000 
 العراقخلية إمدادات لقوات العمليات الخاصة في 

916.284.00 
 دوالر 1.177.00 دوالر 951.107.00 دوالر

11.000 
 توسع في شبكات مكافحة اإلرهاب في المواقع النائية

1.000.000.00 
 دوالر 65.630.35 دوالر 934.369.65 دوالر

11.000 
 إدارة البرنامج في المنطقة الرابعة

1.032.044.09 
 دوالر

1.032.044.09 
 دوالر 0.00 دوالر

التدريب على وإدارة هيكل شبكة االستخبارات : االتصاالت 11.000
 الجنائية

1.143.114.00 
 دوالر

1.134.467.00 
 دوالر 8.647.00 دوالر

11.000 
 مهندسين وإصالح قطع غيار: خدمة ميدانية سريعة

1.274.156.00 
 دوالر

1.274.156.00 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 اإلرهاباإلبقاء على شبكة مكافحة 

1.767.614.60 
 دوالر

1.767.614.60 
 دوالر 0.00 دوالر

أسلحة وقطع غيار للمركبات عالية التنقل وذات اإلطارات  11.000
 متعددة االستخدامات

2.000.000.00 
 دوالر

2.000.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 مركبات مدرعة –قوة عراقية لمكافحة اإلرهاب 

2.140.500.00 
 دوالر

2.140.500.00 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 ربط االتصاالت الوطنية لمكافحة اإلرهاب

2.616.475.01 
 دوالر

2.616.475.01 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 التدريب على وإدارة هيكل شبكات االستخبارات الجنائية

4.825.902.90 
 دوالر

4.825.902.90 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 بقيادة مكافحة اإلرهابرابط نسيجي 

4.899.937.62 
 دوالر

4.899.937.62 
 دوالر 0.00 دوالر

دعم معيشي مبدئي لقيادة مكافحة اإلرهاب ومكتب مكافحة  11.000
 اإلرهاب للعام األول

5.732.850.88 
 دوالر

5.732.850.88 
 دوالر 0.00 دوالر

الخاصة استخدام قوات العمليات / ذخيرة لخطة أمن بغداد 11.000
 في العراق للمبيعات العسكرية األجنبية

6.647.630.00 
 دوالر

6.647.630.00 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 إمدادات قوات العمليات الخاصة في العراق

7.300.000.00 
 دوالر

7.300.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر

11.000 
 شبكات مكافحة اإلرهاب

11.767.689.00 
 دوالر

11.129.937.00 
 دوالر 637.752.00 دوالر
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12.000 
 إنشاء نطاق للرماية

379.401.00 
 دوالر 2.234.00 دوالر 377.167.00 دوالر

12.000 
 التوسيع في وإصالح دار الرماية

642.332.00 
 دوالر 0.00 دوالر 642.332.00 دوالر

12.000 
 مركز بغداد اإلقليمي للتنسيق

1.407.176.75 
 دوالر 0.00 دوالر

1.407.176.75 
 دوالر

12.000 
 إنشاء دار للرماية

2.564.887.00 
 دوالر

2.564.887.00 
 دوالر 0.00 دوالر

12.000 
 إنشاء قاعدة فدائيين إقليمية في البصرة 

3.306.195.64 
 دوالر

3.209.752.38 
 دوالر 96.443.26 دوالر

12.000 
 إنشاء كتيبة في قصر المؤمنين ومكتب مكافحة اإلرهاب

4.237.879.29 
 دوالر

3.900.736.04 
 دوالر 337.143.25 دوالر

12.000 
 إنشاء معسكر للواء 

4.971.955.60 
 دوالر

4.893.654.43 
 دوالر 78.301.17 دوالر

12.000 
 إنشاء قاعدة إقليمية للفدائيين في البصرة

9.712.045.61 
 دوالر

7.104.395.87 
 دوالر

2.607.649.74 
 دوالر

12.000 
 إنشاء قاعدة إقليمية للفدائيين في البصرة 

9.823.200.00 
 دوالر

9.823.200.00 
 دوالر 0.00 دوالر

12.000 
 إنشاء قاعدة إقليمية للفدائيين في البصرة 

10.776.050.40 
 دوالر 0.00 دوالر

10.776.050.40 
 دوالر

12.000 
 إنشاء قاعدة في المنطقة الرابعة

13.045.162.31 
 دوالر

13.018.247.39 
 دوالر 26.914.92 دوالر

12.000 
 إنشاء سرية فدائيين إقليمية في الموصل

13.939.400.00 
 دوالر

13.398.205.70 
 دوالر 541.194.30 دوالر

12.000 
 إنشاء سرية فدائيين إقليمية في األسد

17.869.400.46 
 دوالر

17.061.960.70 
 دوالر 807.439.76 دوالر

12.000 
 المنطقة الرابعةإنشاء 

31.880.889.36 
 دوالر

31.779.424.05 
 دوالر 101.465.31 دوالر

 دوالر 0.00 دوالر 6.821.71 دوالر 6.821.71 االنترنت الالسلكي في مركز التنسيق اإلقليمي في بغداد 13.000

سيارات  –فريق المتابعة واالستطالع والقيادة والتحكم  13.000
 دوالر 0.00 دوالر 14.000.00 دوالر 14.000.00 )2×(مستعملة 

 دوالر 4.890.00 دوالر 10.315.00 دوالر 15.205.00 جهاز حاسب آلي –اتصاالت قاعد الفدائيين اإلقليمية  13.000
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أدوات وأجهزة، جدول معدل لألجهزة والتنظيم، أدوات  13.000
ميكانيكية عامة لقوة مكافحة اإلرهاب العراقية والفدائيين من 

 دوالر 0.00 دوالر 16.422.00 دوالر 16.422.00 العمليات الخاصة في العراققوات 

مؤتمرات الفيديو للقوة الثانية من قوات العمليات الخاصة في  13.000
 دوالر 10.937.00 دوالر 7.102.27 دوالر 18.039.27 العراق

قناة اتصال صغيرة جدا وممتدة لقيادة القوة : اللواء الثاني 13.000
 دوالر 19.500.00 دوالر 0.00 دوالر 19.500.00 الثانية من قوات العمليات الخاصة في العراق

ربط االتصاالت الوطنية لمكافحة اإلرهاب الحامية العسكرية  13.000
 دوالر 0.00 دوالر 20.579.48 دوالر 20.579.48 لقوات العمليات الخاصة في العراق 

 دوالر 0.00 22.323.24 22.323.24 جدول معدل للتنظيم وأنواع األجهزة المقدمة إلى وحدة دعم  13.000
تعزيز أمن قوات العمليات الخاصة في العراق : اللواء الثاني 13.000

 دوالر 24.400.00 دوالر 0.00 دوالر 24.400.00 وسائل اكتشاف معدنية  –
 دوالر 0.00 دوالر 25.290.00 دوالر 25.290.00 جهاز كمبيوتر –مركز تنسيق بغداد اإلقليمي  13.000
 دوالر 0.00 دوالر 49.651.90 دوالر 49.651.90 االتصاالت –التوسع في القاعدة اإلقليمية  13.000

أجهزة اتصاالت للقيادة الثانية من قوات : اللواء الثاني 13.000
 دوالر 0.00 دوالر 76.475.63 دوالر 76.475.63 العمليات الخاصة في العراق

تحميل أدوات موبايل متينة لوحدة دعم الحامية العسكرية  13.000
 دوالر 0.00 دوالر 81.852.00 دوالر 81.852.00 . لقوات العمليات الخاصة في العراق

13.000 
 االتصاالت –التوسع في القاعدة اإلقليمية 

112.416.89 
 دوالر 76.647.39 دوالر 35.796.50 دوالر

13.000 
 قنابل يدوية مفاجئة لقوات العمليات الخاصة في العراق

137.900.00 
 دوالر 0.00 دوالر 137.900.00 دوالر

13.000 
 متراس رأسي ألجهزة الرؤية الليلية

150.054.98 
 دوالر 0.00 دوالر 150.054.98 دوالر

األسد أثاث لقواعد الفدائيين اإلقليمية في الموصل، البصرة،  13.000
 والديالى

157.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر 157.000.00 دوالر

أدوات وجهاز لجدول التنظيم واألجهزة المعدلة، اثنين لكل  13.000
 . طاقم أدوات محمول متين

163.704.00 
 دوالر 0.00 دوالر 163.704.00 دوالر

13.000 
 اثنين وأربعة درج : خزائن عراقية

170.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر 170.000.00 دوالر
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13.000 
 أثاث لمبني القيادة العسكرية العراقية الجديد

177.010.80 
 دوالر 0.00 دوالر 177.010.80 دوالر

مركز عمليات االستخبارات المركزية، فحص االستخبارات  13.000
 المضادة

205.194.00 
 دوالر 0.00 دوالر 205.194.00 دوالر

13.000 
 الحامية العسكرية لقوات العمليات الخاصةأثاث لوحدة 

207.124.00 
 دوالر 0.00 دوالر 207.124.00 دوالر

أثاث لقواعد الفدائيين اإلقليمية في الموصل والبصرة واألسد  13.000
 وديالى

238.780.00 
 دوالر 0.00 دوالر 238.780.00 دوالر

تجهيز المطعم في قواعد الفدائيين اٌإلقليمية في الموصل  13.000
 والبصرة وديالى 

247.137.00 
 دوالر 0.00 دوالر 247.137.00 دوالر

تجهيز المطعم في قواعد الفدائيين اإلقليمية في الموصل  13.000
 والبصرة واألسد وديالى

254.163.00 
 دوالر 0.00 دوالر 254.163.00 دوالر

13.000 
 )25×(سيارات محلية  –سرايا االستطالع 

257.500.00 
 دوالر 0.00 دوالر 257.500.00 دوالر

13.000 
 أثاث لمكتب مكافحة اإلرهاب

277.771.40 
 دوالر 0.00 دوالر 277.771.40 دوالر

زي قوات العمليات الخاصة العراقية و قيادة مكافحة  13.000
 اإلرهاب

471.261.66 
 دوالر 0.00 دوالر 471.261.66 دوالر

وحدة دعم الحامية العسكرية، جدول معدل للتنظيم واألجهزة  13.000
 )أجهزة طبية(

523.361.00 
 دوالر 211.032.40 دوالر 312.328.60 دوالر

13.000 
 مركبات الفئة السابعة لوحدة دعم الحامية العسكرية

566.601.18 
 دوالر 0.00 دوالر 566.601.18 دوالر

13.000 
 مولدات وأجهزة مختلفة -أدوات للكتيبة

573.140.00 
 دوالر 0.00 دوالر 573.140.00 دوالر

قوات العمليات الخاصة في العراق، قيادة مكافحة اإلرهاب  13.000
 العراقية، جدول معدل للتنظيم والتجهيزات

608.852.50 
 دوالر 0.00 دوالر 608.852.50 دوالر

13.000 
 راديو سريع للواء األول

668.378.01 
 دوالر 349.28 دوالر 668.028.73 دوالر

13.000 
 دروع بشرية لقوات العمليات الخاصة العراقية

781.940.40 
 دوالر 0.00 دوالر 781.940.40 دوالر

13.000 
 . أسلحة وكماليات، جدول معدل بأنواع التنظيم واألجهزة

879.120.80 
 دوالر 0.00 دوالر 879.120.80 دوالر
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أدوات للكتيبة، أداة رد هوائي سريع، جزء من األدوات  13.000
 الهوائية 

882.007.64 
 دوالر 474.565.47 دوالر 407.442.17 دوالر

13.000 
 . أسلحة قوات العمليات الخاصة، بنادق قناصة، بنادق آلية

906.052.00 
 دوالر 0.00 دوالر 609.052.00 دوالر

13.000 
 معدلة وبقمة متأرجحة  M1114مركبة 

1.069.489.13 
 دوالر

1.069.489.13 
 دوالر 0.00 دوالر

13.000 
 )90×(سيارات محلية مستعملة  –سرايا استطالع 

1.080.000.00 
 دوالر

1.080.000.00 
 دوالر 0.00 دوالر

13.000 
 )87×(سيارات محلية مستعملة  –سرايا استطالع 

1.161.450.00 
 دوالر

1.161.450.00 
 دوالر 0.00 دوالر

سيارات عالية التنقل ذات إطارات متعددة االستخدامات  13.000
M114O1151  مركبات معدلة، خيار التعاقد التدريبي على

w91GY0-09-C-0013 
1.232.322.00 

 دوالر
1.232.322.00 

 دوالر 0.00 دوالر
، نظام تعديل المسار )M4A1 )×1.219بنادق قصيرة  13.000

 أجرة الشحن & ) 780×(إضاءة تكتيكية ) 1.320×(
1.305.211.00 

 دوالر
1.305.211.00 

 دوالر 0.00 دوالر
قوات العمليات الخاصة في العراق، جدول معدل للتنظيم  13.000

أجهزة إضاءة باألشعة تحت الحمراء : والتجهيزات
AN/PEQ2  & نطاق نقطة الهدف ×M68 

1.368.327.00 
 دوالر

1.368.327.00 
 دوالر 0.00 دوالر

ضباط القيادة العراقية الوطنية  -M1114تعديل المركبة  13.000
 لمكافحة اإلرهاب

1.548.020.86 
 دوالر

1.548.020.86 
 دوالر 0.00 دوالر

مقصورات معيشة لضباط القيادة العراقية الوطنية لمكافحة  13.000
 اإلرهاب

1.824.750.00 
 دوالر

1.824.750.00 
 دوالر 0.00 دوالر

13.000 
 إذاعات سريعة

1.854.899.81 
 دوالر

1.854.899.81 
 دوالر 0.00 دوالر

مركبات الفئة السابعة لوحدة دعم الحامية العسكرية لقوات  13.000
 العمليات الخاصة في العراق

2.224.308.90 
 دوالر

1.178.883.70 
 دوالر

1.045.425.20 
 دوالر

13.000 
 )17×(مركبات مدرعة من أعلى  -سرايا استطالع

2.356.200.00 
 دوالر

2.356.200.00 
 دوالر 0.00 دوالر

13.000 
 )359×(سيارات محلية  –سرايا استطالع 

2.522.800.00 
 دوالر

2.522.800.00 
 دوالر 0.00 دوالر
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طبق من المستوى  2424طاقم دروع بشرية و  1612 13.000
العمليات الخاصة في العراق وقوات مكافحة الرابع لقوات 

 اإلرهاب
4.849.784.08 

 دوالر
4.849.784.08 

 دوالر 0.00 دوالر

13.000 
 إذاعة سريعة للواء األول

17.588.895.00 
 دوالر

17.588.895.00 
 دوالر 0.00 دوالر

جوالت أردنية وأوربية وأمريكية للفدائيين العراقيين في قوة  14.000
 دوالر 7.811.99 دوالر 6.888.01 دوالر 14.700.00 مكافحة اإلرهاب 

متدربين من الموارد الفنية العسكرية المحدودة في مكتب  14.000
 مكافحة اإلرهاب

491.218.36 
 دوالر 0.00 دوالر 491.218.36 دوالر

من الموارد الفنية العسكرية المحدودة لقيادة مكافحة متدربين  14.000
 اإلرهاب

567.093.86 
 دوالر 0.00 دوالر 567.093.86 دوالر

دعم من الموارد الفنية العسكرية المحدودة للمكتب العراقي  14.000
 لمكافحة اإلرهاب

951.519.78 
 دوالر 0.00 دوالر 951.519.78 دوالر

 اإلجمالي
  

237.545.073.09 
 دوالر

217.973.602.75 
 دوالر

19.571.470.34 
 دوالر

 .2010يونيو /حزيران، اعتباراً من القوات األمريكية في العراق: المصدر
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 المختصرات –الملحق ج 

 التعريف المختصرات
CTC قيادة مكافحة اإلرهاب 
CTS جهاز مكافحة اإلرهاب 
GOI حكومة العراق 

ISFF صندوق قوات األمن العراقي  
ISOF قوات العمليات الخاصة العراقية 

JFSOCC-I قيادة العمليات الخاصة المشتركة في العراق 
SIGIR المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
USF-I القوات األمريكية في العراق 

USSOF قوات العمليات الخاصة األمريكية 
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 أعضاء فريق التدقيق الحسابي –الملحق د 

أُعد هذا التقرير وأجريت مراجعته تحت إشراف من جلين  د فيربش، مساعد المفتش العام للمراجعين، بمكتب 
 . المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 :يتضمن فريق العمل الذين قاموا بهذا التدقيق وساهموا في هذا التقرير
 راندي جنتري

 ويلسون د هيجلر
 نانسي نيدهام
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تصالاال رسالة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ومعلومات—الملحق د  

رسالة المفتش العام الخاص إلعادة 
 إعمار العراق

بشأن الخطط األمريكية إلعادة اإلعمار والبرامج والعمليات في العراق، يتولى المفتش 
 :وموضوعيالعام الخاص إلعادة إعمار العراق توفير بشكل مستقل 

 اإلشراف والمراجعة من خالل عمليات تدقيق شاملة وعمليات التفتيش والتحقيقات •
توجيه المشورة والتوصيات بشأن السياسات الرامية إلى تعزيز االقتصاد والكفاءة  •

 والفعالية
 ردع المخالفات من خالل منع واكتشاف التزوير واإلهدار وإساءة االستعمال •
ى وزيرة الخارجية ووزير الدفاع والكونغرس والشعب المعلومات والتحليالت إل •

 األميركي من خالل تقديم التقارير الربع سنوية
 

الحصول على نسخ من تقارير وشهادات 
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

 العراق

للحصول على نسخ من وثائق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق دون أي تكلفة، 
انتقل إلى موقع اإلنترنت الخاص بالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

)www.sigir.mil.( 

 

لإلبالغ عن التزوير واإلهدار وإساءة 
االستعمال في برامج إغاثة وإعادة إعمار 

 العراق

منع التزوير واإلهدار وإساءة االستعمال باإلبالغ عن األنشطة المشبوهة أو غير ساعد في 
 :المشروعة إلى الخط الساخن الخاص بالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 www.sigir.mil/submit_fraud.html:  إللكتروني الموقع •
 4063-602-703:  رقم الهاتف •
 2003-301-866:  الخط المجاني •
 

 هليل واينبرغ شئون الكونغرس

 مساعد المفتش العام لشئون الكونغرس

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق :البريد

 آرمي نافي درايف 400 

 4704-22202آرلينجتون، فيرجينيا  

 1059-428-703 :رقم الهاتف

                                        hillel.weinberg@sigir.mil  :البريد اإللكتروني
  

 ديبورا حوران الشئون العامة

 مدير الشؤون العامة

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق : البريد

 آرمي نافي درايف 400 

 4704-22202آرلينجتون، فيرجينيا  

  1217-428-703 :رقم الهاتف

 0817-428-703 : فاكس

 PublicAffairs@sigir.mil :البريد اإللكتروني

 


	المصدر: تحليل مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق لملف USF-1

