
لعدة سنوات. ولكن مع الرحيل الوشيك للجيش األمرييك، فمن املحتمل 
أن يكون النزاع طويل املدى بني العرب واألكراد عىل هذه املنطقة شديد 
الخطورة. كام تشمل أولويات الحكومة العراقية األخرى زيادة املعلومات 
االستخباراتية والدعم اللوجستي وقدرات االستدامة لقوات األمن العراقية 

يف الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية؛ وذلك بإنشاء حساب خلفي 
لصندوق تنمية العراق؛ وتجنب تكرار أعامل الشغب حول الكهرباء والتي 
أجربت يف الصيف املايض التي وزير الكهرباء إىل االستقالة، واستمرار متويل 

تحسينات البنية التحتية النفطية يف العراق. 

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
أصدرت مديرية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 188 
تقرير تدقيق، مبا يف ذلك 6 صدرت هذا الربع والتي استعرضت ما ييل:

صندوق االستجابة الرسيعة )QRF(. يف العراق، أدير صندوق   •
االستجابة الرسيعة من قبل كالً من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)USAID( مببلغ )153 مليون دوالر( ووزارة الخارجية )103 مليون 

دوالر(. كام توصلت تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
إىل أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تتبع ضوابط إدارة جيدة يف ما 
يخص الجزء الذي تديره من برنامج صندوق االستجابة الرسيعة، مبا يف 
ذلك معلومات مفصلة تبني كيفية استخدامها ألموال املنح. ويف املقابل، 

وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه عىل الرغم من أن 
وزارة الخارجية قد حسنت من ضوابط إدارتها منذ عام 2009، إال أنها 
مل تعالج بعد قضايا مساءلة معينة وكثريا ما تفتقر إىل الوثائق املناسبة 

التفصيلية التي تبني كيفية استخدام األموال وما تم تحقيقه. 
•إرشاف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل برنامج العمل املجتمعي 
)CAP(. منذ العام 2003، التزمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 )CHF( بنحو 276 مليون دوالر ملؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية
لتنفيذ سياسة مؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية، والتي هي اآلن يف 

مرحلتها الثالثة. كام توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
إىل أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعتمد بشكل كبري عىل مؤسسة 

اإلسكان التعاوين الدولية  وعريها من املتعاقدين ووكاالت املراجعة 
الخارجية للحصول عىل معلومات عن أنشطة الربنامج. 

• استجابة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتوصيات عمليات تدقيق 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق السابقة. وجد هذا التقرير 

أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نفذت جميع توصيات املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عدا اثنني فقط وانها تتبع عملية 

سليمة لتتبع ورصد تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق وستستعرض التقارير الالحقة يف هذه السلسلة التقدم الذي 

أحرزته وزارة الدفاع ووزارة الخارجية يف االستجابة لتوصيات املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق IRRF( 2 2(. استعرض املفتش   •
العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالة 18.45 مليار دوالر يف صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق 2 وتوصل إىل أنه بحلول نهاية السنة املالية 
2010، ال تزال الوكاالت متلك 145.25 مليون دوالر من االلتزامات التي 

مل يتم انفاقها لألوامر أو العقود التي تتطلب مدفوعات مستقبلية. 
كام توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أم الوكاالت مل 
تلتزم بحوايل 402.46 مليون دوالر، وأن مكتب اإلدارة واملوازنة التي مل 
يلتزم بأموال مجموعها 26.33 مليون دوالر. عدم القدرة عىل اإللتزام 

بهذه األموال يعني أنه ميكن إلغاء ما يقرب من 429 مليون دوالر من 
األموال غري امللتزم بها وإعادتها إىل الصندوق العام لوزارة الخزانة.

• إدارة سالح املهندسني بالجيش األمرييك )USACE( يف منطقة الخليج 

)GRD( للعقود األمنية. وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أن منطقة الخليج توفر املعلومات املناسبة للخدمات الدفاع 

إيجيس حتي تستطيع الرشكة تحديد عدد أفراد األمن الالزمني لتلبية 
متطلبات العقد. 

• توصيات سالح املهندسني بالجيش األمرييك حول إكامل أو إلغاء 
املشاريع. توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن 
الجيش األمرييك يستخدم املعايري التي وضعها سابقا للتوصل إىل 

توصياته حول استكامل أو إلغاء 20 مرشوعا منوذجياً.

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
حتى تاريخ 15 نيسان/أبريل 2011، كان محققو املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق يعملون عىل 118 قضية مفتوحة. وحتى اآلن، أدى 
عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التحقيق إىل 31 من 
االعتقاالت و56 من اإلدانات و50 من اإلتهامات، وأكرث من 144 مليون 

دوالر من مدفوعات الغرامات واملصادرات واالسرتداد والتعويضات. ويف 
هذا الربع، أدى عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التحقيق 

إىل إدانة امليجور السابق يف الجيش األمرييك وزوجته يف جميع التهم 
املوجهة إليه ب22 الئحة اتهام تتعلق بالرشوة ومخططات غسل األموال. 
ويف نيسان/أبريل، أعلن مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة 

)CIGIE( أن مديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
قد اجتازت استعراض الزمالء املطلوبة. وأجرى مكتب سلطة وادي تينييس 
للمفتش العام االستعراض واستشهد بأفضل ثالثة مامرسات بأنها تستحق 

اعرتاف خاص وهي: مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
للمالحقة الجنائية )SIGPRO(، وأعامل تدقيق املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، وجهود املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
التعاونية املبذولة مع وكاالت إنفاذ القانون الدولية واإلدعاء. 

مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمالحقة الجنائية

 ويف أواخر العام 2009، عنينّ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
الثالث مدعني السابقني يف وزارة العدل )DoJ(، وإعادتهم اىل الشعبة 

الجنائية يف وزارة العدل ملالحقة حاالت الغش التي وضعها محققي 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراقاملفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق. ويف هذا الربع، أقنع محامو مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للمالحقة الجنائية اثنني من القضاة الفدراليني بقبول الحجج 
القانونية غري املسبوقة والتي من شأنها أن تؤثر عىل كيفية تطبيق قوانني 
الواليات املتحدة يف تحقيق االستقرار يف الحارض واملستقبل وجهود إعادة 

اإلعامر. ويف أحد الحاالت، جادل محامو مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للمالحقة الجنائية بنجاح حول أن وضع االنتهاكات الفيدرالية 
املعارض للمصلحة يخضع للوالية القضائية خارج الحدود اإلقليمية للواليات 

املتحدة. ويف الحالة الثانية، قبلت املحكمة حجة محامي مبادرة املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمالحقة الجنائية من أنه يف زمن الحرب 

فإن تعليق قانون القيود يعمل عىل تعليق القيود املفروضة عىل الجرمية 
خالل فرتات استدامة الحرب يف العراق.

استمرار التقدم يف املرحلة االنتقالية 
واصل رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك ورشكائه يف االئتالف يف هذا الربع 

عملية تشكيل الحكومة  الجديدة، وذلك يف الوقت الذي متيض فيه وزارة 
الخارجية )DoS( قدما نحو تطبيق خططها االنتقالية واستعداد القوات 

األمريكية مغادرة العراق بحلول 31 كانون األول/ديسمرب 2011. وخلقت 
كال من هذه التحوالت املختلفة مواطن ضعف مالية وسياسية وأمنية 

التي، إن مل تراعى جيداً، ميكن أن تكون ذات آثار ضارة. فعىل سبيل املثال، 
يف أثناء تويل مهمة تدريب الرشطة من وزارة الدفاع )DoD(، فإن وزارة 
الخارجية ستويل إدارة املسئوليات والسياسية الجسيمة وعليها أن تقوم 

بذلك يف وجود أقل من 200 فرد مخصصينن للمهمة. وسيتم تنفيذ برنامج 
تنمية الرشطة )PDP( يف البيئة األمنية التي ال تزال هشة، والعمل عن 

كثب مع وزير الداخلية الذي مل يعني بعد، والذي سيرشف عىل الرشطة 
العراقية. وحتى منتصف نيسان/أبريل، مل يكن أليا من وزارة الداخلية وال 

وزارة الدفاع وزير. 

مصري القوات األمريكية يف العراق بعد كانون األول/ديسمرب
تشرتط االتفاقية االمنية للعام 2008 بني الواليات املتحدة والعراق عىل 
جميع القوات العسكرية األمريكية االنسحاب من العراق بحلول نهاية 

العام 2011. ويف مطلع نيسان/أبريل، أثار وزير الدفاع روبرت غيتس 
مجدداً احتاملية بقاء بعض القوات بعد املوعد النهايئ، ولكنه اعلن ان 
الحكومة العراقية )GOI( هي من يجب أن تبدأ أوال بطلب مثل هذا 
الوجود املطونّل. ويف املقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء املاليك استمرار 

التزامه بتاريخ املغادرة يف كانون األول/ديسمرب. كام رد رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر الذي يسيطر عىل 6 وزارات و40 مقعد يف مجلس النواب 

)CoR( بشكل أكرث تهديداً، من خالل إعالنه عرب متحدث باسمه أنه سيعيد 
تنشيط جيش ميليشيا املهدي واستئناف املقاومة املسلحة إذا بقيت القوات 

األمريكية يف العراق بعد نهاية العام.

الطبيعة املتغرية لتواجد الواليات املتحدة املدين 
يعد أكرب أهم املهام التي ستتوالها وزارة الخارجية هي تطوير قدرات 
قوات الرشطة العراقية. وكجزء من برنامج تطوير الرشطة، فإن مكتب 
شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية التابع لوزارة الخارجية سوف 
يعمل عىل توجيه مسؤويل الرشطة العراقية، مع الرتكيز عىل املهارات 

املتقدمة الدميقراطية للرشطة والتقنيات اإلدارية من املستوى العايل. وقد 
الحظت الحكومة العراقية أن برنامج تطوير الرشطة العراقية يف تنظيمه 

الحايل سوف يصل إىل حوايل 55٪ من العراقيني أكرث من 300.000 من 
ضباط الرشطة. 

ويف الوقت الذي سيقوم فيه مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية بإضافة العاملني يف برنامج تطوير الرشطة، فإن اآلخرين يف وزارة 
الخارجية سوف يديرون يف الوقت نفسه إنهاء عمل برنامج فريق إعادة 
إعامر محافظات العراق )PRT(. سينتهي عمل جميع فرق إعادة إعامر 
املحافظات ال 14 الباقية بحلول نهاية العام. ستحدد القيود عىل ميزانية 
وزارة الخارجية حجم وجود وزارة الخارجية يف املحافظات وتواريخ بدء 

عمل املهام الجديدة لها خارج بغداد. 

التعبريات الدميقراطية عن السخط 
وقعت احتجاجات كبرية يف معظم املدن العراقية الرئيسية يف هذا الربع، 
مع تنديد املتظاهرين بالفساد املتفيش عىل نطاق واسع وسوء الخدمات 
ونقص الكهرباء وارتفاع معدالت البطالة. وطالب املتظاهرون يف بغداد، 
والذين استلهموا من حركات اإلصالح األخرية الشعبية يف كال من تونس 
ومرص، الحكومة بتحسني األداء. ويف إقليم كردستان الهادئ بطبعه، نزل 

املتظاهرون إىل الشوارع لعدة أسابيع بدون توقف، منتقدين بعنف 
الركود السيايس الذي منا يف منطقة يسيطر عليها منذ عقود نفس الحزبني 
والعائالت نفسها. وهناك ويف أماكن أخرى، اندلعت اشتباكات بني قوات 

األمن واملتظاهرين تفاقمت إىل العنف مام تسبب يف حدوث العديد من 
الوفيات واإلصابات. 

واستجابة لهذه األحداث، أعلن رئيس الوزراء نوري املاليك يف أواخر 
شباط/فرباير أنه سيقوم بتقييم أداء وزرائه خالل األيام ال100 املقبلة 

وحذر من أن استمرار األداء الضعيف قد يكلف املسئولون مناصبهم. كام 
انتقلت الحكومة العراقية أيضا إىل النظر يف أوجه استجابة أخرى عديدة 

عىل االحتجاجات األخرية، مبا يف ذلك تخفيضات من أجور املسؤولني رفيعي 
املستوى، وإدخال تحسينات عىل نظام توزيع األغذية التي تديرها الدولة، 

والتنفيذ الرسيع للعديد من مشاريع الكهرباء الجديدة، وإصالح قوانني 
مكافحة الفساد يف العراق. ويف منتصف نيسان/أبريل، أقر مجلس النواب 

ترشيعا بإلغاء املادة 136 )ب( من قانون إجراءات املحاكامت الجنائية، 
والذي يسمح للوزراء بحامية مرؤوسيهم من املالحقة القضائية. وقد تم 

استخدام هذه السلطة ما يقرب من 200 مرة يف العام املايض لعرقلة 
تحقيقات الفساد. ويف حالة توقيعه من الرئيس طالباين ونرشه يف الجريدة 

الرسمية، فإن قانون إلغاء املادة 136 )ب( سوف يصبح قانونا، وسوف 
يتقدم العراق خطوة هامة إىل األمام يف املعركة ضد الفساد. 

التحديات املقبلة للحكومة العراقية
يف الوقت الذي سارعت فيه الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رسيعة 

حول مطالب املحتجني، فإن العديد من القضايا الرئيسية والتي ميكن أن 
تزعزع االستقرار ال تزال باقية دون حل. وارتفعت حدة التوتر يف هذا 

الربع عىل طول ما يسمى "بالخط األخرض" الذي يفصل إقليم كردستان 
عن بقية العراق، حيث تعمل  القوات األمريكية بصفتها وسيطا محايدا 
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تقرير املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ربع السنوي

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

ضابط بالشرطة العراقية في الرمادي يرشد زمالئه الضباط على اإلجراءات املناسبة ملكافحة الشغب في آذار/مارس 
2011. )صورة اجليش األمريكي(

تقييم املرشوع : مبنى وزارة الدفاع
 PA-07-102

 (٣١٫٥) مليون دوالر، صندوق إغاثة وإعادة إع�ر العراق، رشكة الغونا للبناء

كان مرشوع بناء وزارة الدفاع ناجح ألن التصميم كان مكتمال قبل البناء، وتم التنفيذ بالجودة واالتقان املطلوب، ك� 
دفعت الرقابة الكافية عىل إدارة الجودة اتباع مواصفات العقد من الجودة والك�ل. وباإلضافة إىل ذلك، كانت عمليات 

إدارة وصيانة املرافق من امل�رسات الفعالة املتبعة.

مبنى وزارة الدفاع هو مثال عىل ما هو ممكن عندما تكون جميع الض�نات الالزمة يف مكانها واتباع التخطيط السليم 
للمشاريع وتنفيذها من قبل املقاول عىل حد سواء واملقاولون من الباطن، وكذلك إرشاف ممثيل الحكومة عىل املرشوع.

تقييم املرشوع: كلية الرشطة يف بغداد
 PA-06-078.2 & 079.2 و PA-06-078.1 & 079.1

(٧٢٫٢٥)  مليون دوالر، صندوق إغاثة وإعادة إع�ر العراق ،رشكة بارسونز ديالوير

زار املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق كلية الرشطة يف بغداد يف ست مناسبات منفصلة من آب/أغسطس ٢٠٠٦ إىل 
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦. وقال بأن املرشوع غÖ مطابق ملواصفات العقد. وقد تم تحديد أوجه القصور من حجم البناء 

مثالً  والتي تتطلب عناية عاجلة وتقارير منفصلة.

التصميم والبناء به قصور، ويف بعض الحاالت، متدß بحيث يؤدي إىل مخاطر عىل صحة الطالب. عىل سبيل املثال، أكد 
املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق أن املقاول قام برتكيب أنابيب مياه الرصف الصحي السفلية وقام بربطها معا 

بشكل غÖ صحيح.,. عىل الرغم من أن املقاول قد أصلح ورد واستبدال األنابيب الخاطئة، إال أن املفتش العام الخاص إلعادة 
إع�ر العراق يف متابعة عمليات التقييم للموقع وجد استمرار ترسب مياه الرصف الصحي والسباكة وأوجه قصور أخرى. ك� 

وجد املفتشê العموميê للمفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق قصور يف بناء الخرسانة يف عدد من املباß وأسالك 
كهربائية خاطئة، وهذه العيوب يف البناء تعزى مبارشة إىل عدم وجود رقابة عىل جودة عمل املقاولê وض�ن الجودة من 

الحكومة.

وخالل هذا التفتيش، عì عىل دالئل عىل وجود غش محتمل، وأحيلت هذه املسائل لتحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إع�ر العراق  التخاذ اإلجراء املناسب. وهذه القضية هي اآلن يف مرحلة التقايض.

التحقيقات

يف ٧ شباط/فرباير ٢٠١١، حكم عىل كابð مشاة البحرية إريك شميت ملدة ست سنوات يف السجن لدوره يف املؤامرة 

لقيامه باالستحواذ عىل حوايل ١٫٧ مليون دوالر من عقود الحكومة األمريكية املمنوحة óوجب برنامج العراقي أوال، 

والذي صمم للمساعدة يف التوسع االقتصادي العراقي وروح املبادرة. ففي أثناء تواجده يف العراق يف عام ٢٠٠٨ بوصفه 

املسؤول العسكري األمريø للدعم اللوجستي لقوات االمن العراقية، تآمر شميت مع زوجته ورشكة عراقية لرشاء 

املنتجات بكمية أقل وأدú يف املستوى من املنتجات املطلوبة يف العقود، مستحوذا عىل الفرق يف التكاليف لنفسه. 

وحكم يف وقت الحق عىل جانيت شميت زوجته، بالحبس سنة واحدة يف املنزل.

ونتيجة لتلك اإلجراءات غÖ املرشوعة من الزوجû ،ê تتلقى قوات الرشطة العراقية املواد املوجهة اليهم. ك� تأثرت أيضا 

أوامر سالح مشاة البحرية االمريكية. ومن بê العنارص املفقودة أو ذات النوعية الرديئة كانت معدات اإلسعافات األولية 

عملية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق ١١-٠٠٣: قوات االمن العراقية: طّور برنامج تدريب وأجهزة كشف املتفجرات.
الرشطة من القوة العددية، ولكن قدرات القوات غÖ معروفة

تناقش عملية التدقيق هذه عددا من القضايا مع برنامج وزارة الدفاع لتدريب الرشطة العراقية :

• عىل الرغم من أن برنامج طور قوة عددية كبÖة، إال أن قدرات هذه القوة غÖ معروفة ألن û تجر عمليات تقييم 
شاملة لقدرات القوات.

 êكانت هناك نقاط ضعف يف إدارة الربنامج يف (١) تخطيط الربامج والتقيي�ت، (٢) االتصاالت والتنسيق ب •
املنظ�ت التي تقوم بالتدريب، و (٣) مستشارين الرشطة للرقابة عىل العقد.

• نقاط الضعف يف إدارة الربنامج أدت دون شك إىل عدم الكفاءة والتبديد.
• النجاح الطويل األجل للربنامج يعتمد عىل االكتفاء الذا~ من قبل حكومة العراق وقدرتها عىل التخفيف من هيكل 

القوات والفساد والنزاعات عىل ملكية األرايض وغÖها من القضايا التي تؤثر سلبا عىل القوات.

ويعتزم املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق مواصلة إرشافه عىل مبادرات وزارة الخارجية لتطوير قوات الرشطة 
بوزارة الداخلية، وذلك يف الوقت الذي يقرتب فيه انتقال تطوير الرشطة ااملمول من قبل الواليات املتحدة من وزارة 

الدفاع إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانê الدولية. ك� سوف يدرس املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر 
العراق مجاالت مثل أهداف الربنامج والجدول الزمني ومقاييس تقييم التقدم املحرز والتكاليف

إرشاف املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق عىل املشاريع االمنية التي |ولها الواليات املتحدة, املشاريع والحاالت املختارة

آب/أغسطس

أيلول/سبتمبر

تشرين األول/أكتوبر

تشرين الثاني/نوفمبر

كانون االول/ديسمبر

كانون الثاني/يناير

شباط/فبراير

آذار/مارس

احملاوالت
الضحايا

االغتياالت, احملاوالت في مقابل الضحايا, ٢٠١٠/٨–٢٠١١/٣ 

ارتفاع االغتياالت 

على الرغم من أن العنف قد انخفض على مدى السنوات األربع املاضية، إال أن احلكومة 
العراقية واجهت القليل من الهجمات تهدف فيما يبدو لتعطيل عملياتها. األعداد الكبيرة من 

اإلصابات كانت في هجمات مثل تفجير األسواق في ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ وتلك التي دمرت مبان 
حكومية في ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ كانت أقل حدوثا وأقل فتكا. ولكن ما يبدو أن حملة ترهيب واغتيال 

املسؤولني احلكوميني قد أثبتت وجودها.

استهدف مرة أخرى في هذا الربع املسؤولني رفيعي املستوى في اجليش والوزارات في عمليات 
االغتيال، وكانت العديد من احملاوالت ناجحة. وفي يوم ٨ شباط/فبراير ٢٠١١، قتل عميد بوزارة 

الدفاع عندما انفجرت عبوة ناسفة خارج مقر إقامته في غرب بغداد. وفي ٢١ نيسان/أبريل، جنا 
رئيس جلنة النزاهة في مجلس النواب بالكاد من محاولة ثالثة مسلحون اغتياله بينما كان 

يغادر العمل. 

عمل رجال اإلطفاء في موقع تفجير قنبلة في بغداد في ٢٦ حزيران/يوليو، ٢٠١٠
. (رويترز/سد شلش)

٢٠٠٩/١٩/٨

عدة تفجيرات تدمر جزئيا وزارة املالية والشئون اخلارجية

وتصيب املئات آخرين١٠٠وتقتل أكثر من

٢٠٠٩/٢٥/١٠

تفجيرات قرب وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد

٥٠٠ على األقل وتصيب ١٣٢ في املقر الرئيسي تقتل

٢٠٠٩/٨/١٢
 سلسلة هجمات على منشآت احلكومة العراقية تقتل

على األقل وتصيب أكثر من ٢٠٠ ١١٠

٢٠١٠/٤/٤

 تفجيرات انتحارية قرب السفارات األجنبية

٤٠ تقتل
٢٢٠ وتصيب أكثر من

٢٠١٠/٦/٤

سلسلة من عدة تفجيرات ملبني
شيعي في اجلوار

 ٣٥تقتل على األقل
٢٠١٠/١٣/٦

هجوم على البنك املركزي في يقتل

٢٦ 
٢٠١٠/٢٠/٦

هجوم على البنك التجاري العراقي تقتل

٢٦
٢٠١٠/٧/٧

هجوم على احلجاج الشيعة يقتل اكثر من

ويصيب على األقل ٣٠٩٩

٢٠١٠/١٨/٧
٤٠قنابل انتحارية نقنل أكثر من

 من أعضاء برنامج أبناء العراق

٢٠١٠/١٧/٨

تفجير انتحاري في مقر جتنيد وزارة الدفاع

ويصيب أكثر من ٥٠١٠٠  يقنل أكثر من

٢٠١٠/٣١/١٠
 هجوم على الكميسة الكاثوليكية يقتل أكثر من

 ويصيب أكثر من ٧٠ ٥٠

٢٠١٠/٢/١١
١٢ تفجير في األحياء الشيعية تقتل 

٦٠أكثر من 
٢٠١١/٢٧/١

تفجير سيارة في جنازة تقتل على األقل

٤٨

الهجمات في محافظة بغداد

٢٠١١/٢٩/٣
 هجوم على مبنى حكومي في
تكريت

 يقتل       ٥٨

٢٠١١/١٨/١
 تفجير انتحاري في مركز جتنيد
 الشرطة في تكريت يقتل على
األقل

٥٠ 
 ويصيب أكثر من ١٠٠

٢٠٠٩/٨/٧
 اثنان من التفجيرات في املوصل

تقتل وجترح

٣١
٢٠١٠/٢١/٧

 تفجير قرب  مسجد شيعي
 في بعقوبة تقتل على االقل

٣٠

٢٠١٠/١٤/١
 عدة تفجيرات في النجف

تقتل

٢٧
 وتصيب

١١١ 

٢٠٠٩/٣٠/١٢
 عدة تفجيرات في الرمادي

تقتل على األقل

 ٢٤ 
 وتصيب محافظ األنبار

إصابة بالغة
 

٢٠١١/١٢/٢
 تفجير انتحاري للحجاج الشيعة يقتل

٣٨ 

٢٠١١/٢٠/١
 عدة تفجيرات بسيارات مفخخة في
 كربالء تستهدف احلجاج الشيعة تقتل
على األقل

٥٠ 
  وتصيب أكثر من

١٥٠ 
٢٠١١/٢٤/١

 عدة تفجيرات بسيارات مفخخة في
كربالء تقتل أكثر من

٣٠ 
وتصيب أكثر من

١٠٠ 

الهجمات اخملتارة التي أسفرت عن ضحايا كبيرة , قبل انسحاب القوات األمريكية من املناطق احلضرية, ٢٠٠٩/٣٠/٦–٢٠١١/١٠/٤




