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تقييم أداء التحالف الدويل خالل السنوات السبع يف العراق

تقييم أداء التحالف الدولي خالل السنوات السبع في العراق
علي نجات *

املقدمة
شهد الشرق األوسط الذي يعرف أبكثر املناطق توترا وسخونة يف العامل ،تشكيل ثالثة
حتالفات دولية بقيادة الوالايت املتحدة يف السنوات األوىل من القرن احلايل ،بغية حماربة اإلرهاب
ومواجهة عمليات زعزعة االستقرار واألمن اإلقليمي.
فكان أول التحالفات عام  2001بعد احداث احلادي عشر من أيلول هبدف حماربة
القاعدة وطالبان يف أفغانستان ،وكان التحالف الثاين عام  2003ضد النظام البعثي يفالعراق،
وكان الثالث واألخري يف عام  2014ملواجهة داعش اإلرهايب بعد ظهوره يف العراق والتهامه ثلث
العراق ،ومت اإلعالن عن هذا التحالف بواسطة الوالايت املتحدة يف  8آب  ،2014وبطلب رمسي
من اجلانب العراقي حيث انضم احللفاء تدرجيياً ،وكانت بريطانيا وفرنسا وأسرتاليا وأملانيا أوىل الدول
اليت انضوت حتت خيمته قبل ان تتبعها  79دولة تدرجيياً.
وتقسم حلفاء الوالايت املتحدة يف التحالف إىل جمموعتني رئيسيتني :األوىل :الدول الـ28
املنضمة إىل حلف الناتو ،واليت أعلنت دعمها للتحالف يف قمة ويلز ،والثانية :دول املنطقة العربية
املتحالفة مع الوالايت املتحدة ،واليت وافقت يف قمة جدة على مرافقة واشنطن يف حماربة عصاابت
داعش اإلرهايب.
تعهدت الدول املتحالفة إبضعاف داعش وهزميتها وتدمري بنيتها التحتية واالقتصادية ،ومنع
تسلل عناصرها عرب اراضيها ،ودعم االستقرار وتوفري اخلدمات األساسية للمناطق احملررة ،وتشكيل
جبهة إعالمية حملاربة االعالم الداعشي املضاد.
ويف أحدث التطورات أعلن التحالف الدويل يف آب  ،2021وهي الذكرى السابعة
لتأسيسه ،يف بيان أن قوة  OTHالتابعة للتحالف ،واليت تتكون عادة من مروحيات CH-47
وسرية مشاة ،قد أكملت مهمتها يف العراق ،وعاودت ادراجها يف مقرها الرئيس «بورينغ» يف دولة
الكويت ،حيث تضمن البيان أبن تتدخل هذه القوات عند احلاجة للدعم اوتنفيذ ضرابت جوية أو
* کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط واحلرکات اإلسالمية.
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حترير أراض ومساعدة القوات ،وأييت االنسحاب بعد أن توصلت بغداد وواشنطن إىل اتفاق بشأن
ضرورة خروج القوات العسكرية األمريكية من العراق قبل هناية العام اجلاري ،ففي تلك األثناء صرح
املتحدث ابسم القائد العام للقوات املسلحة العراقية حيىي رسول يف مقابلة تلفزيونية« :إن نقل جزء
من قوات التحالف بقيادة الوالايت املتحدة من العراق إىل الكويت ،جرى ضمن إطار املباحثات
االسرتاتيجية بني البلدين».
ويشري املقال بعد دراسة كيفية تشكيل التحالف الدويل حملاربة داعش إىل إجنازاته على مدى
سبع سنوات خلت يف العراق ،وإىل االنتقادات اليت وجهت له منذ السنوات األوىل من تشكيله،
فيما يتضمن مشهده اخلتامي على االستنتاجات والتوصيات السياسية املتعلقة بذات املوضوع.
1ـ تشكيل التحالف الدويل
متدد داعش املفاجئ يف األراضي العراقية يف يونيو من عام  ،2014دفع احلكومة العراقية إىل
املطالبة بدعم اجملتمع الدويل واإلسناد اجلوي ابلتنسيق مع اجليش العراقي ،دون تعريض حياة املدنيني
للخطر واحرتام سيادة احلكومة العراقية ،وبعد مطالبات متكررة شنت الوالايت املتحدة غارات جوية
على مواقع داعش ابلقرب من سد املوصل يف أوائل آب .2014
أعلنت احلكومة العراقية يف أيلول  2014موقفها الصريح من تدخل اجملتمع الدويل ،جاء
ذلك يف رسالة اىل رئيس جملس األمن الدويل تضمنت «وفقاً التفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف
مع دول التحالف فإن احلكومة العراقية تطلب املساعدة للقضاء على عصاابت داعش اإلرهابية،
وشن غاراهتا بقيادة دول التحالف» ،أعلن وزير اخلارجية العراقي وقتها هوشيار زيباري أن احلكومة
1
العراقية طلبت رمسيًا املساعدة من الوالايت املتحدة يف توجيه ضرابت لقواعد داعش اإلرهايب.
كان رد احلكومة األمريكية إجيابياً على طلب الرئيس أوابما بتنفيذ اهلجمات ،وذلك يف أثناء
هجوم داعش على أربيل وقتل األقليات الدينية وارتكاهبا جرائم بشعة ،فضالً عن قطع رأس اثنني من
الصحفيني األمريكيني ومها« :جيمس فويل» و»ستيفن سوتلوف» كل هذا مهد الطريق لتشكيل
حتالف دويل لردع التمدد الداعشي.
 .1بی بی سی عربی« ،بغداد تطلب من واشنطن شن غارات جویة على املتشددین»18 ،یونیو  ،2014علی الرابط:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140618_iraq_us_strike
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فقد اقرتح رئيس الوالايت املتحدة وقتها ابراك أوابما يف أيلول  2014ويف الذكرى احلادية
عشر هلجمات  11أيلول ،تشكيل حتالف دويل حملاربة داعش ،وذلك يف هناية اجتماع استمر يومني
ألعضاء الناتو ،عقب ذلك اجتماعني يف جدة وابريس متخض عنهما انضمام  40دولة عربية
وغربية اىل التحالف واملشاركة يف العمليات ،وهذا ما أكدته املتحدثة ابسم وزارة اخلارجية حينها
«جينيفر ساكي» مث توسع التحالف حىت وصل اىل  60دولة خالل ثالثة اجتماعات يف جدة
وابريس ومقر جملس األمن الدويل ،فكانت قيادة التحالف ووضع خططه وسياساته بعهدة الوالايت
املتحدة ،على أن تقدم الدول املشاركة املساعدة اجلوية والعسكرية والربية للتحالف.
أما مستوى املشاركة لدول التحالف ودورها فكان لبعض الدول الدور الفاعل واألساس مثل
إنكلرتا وأمريكا وفرنسا وأسرتاليا واألردن ،ولكن بشكل عام فإن املشاركني أدوا أدواراً متعددة وخمتلفة
يف مواجهة داعش ،حيث شارك بعضهم يف شن الغارات بشكل مباشر ،واآلخر قدم السالح
والدعم اللوجسيت ،وهناك جمموعة قدمت االستشارة وتدريب القوات العسكرية ،ويف األخري هناك
2
تعاون مع التحالف إبعطاء االستشارة وبعض املعلومات.
وكان من أهم أهداف للتحالف الدويل يف ضرب عصاابت داعش اإلرهابية هي تدمري بنيته
االقتصادية ،ومنع تسلل عناصرها ،ودعم االستقرار وتوفري اخلدمات األساسية للمناطق احملررة،
وتشكيل جبهة إعالمية حملاربة اإلعالم الداعشي املضاد ،فكانت أوىل اهلجمات اليت شنها التحالف
على معسكر الغزالين يف املوصل ،املعسكر الذي انتزعه داعش من اجليش العراقي ،والذي كان
حيتوي على أسلحة ومعدات عسكرية كثرية.
حلقت املقاتالت االمريكية واالنكليزية يف الشهر األول يف مساء العراق ،تلتها الغارات
الفرنسية والكندية واألسرتالية ،وفيما شهدت السنوات السبع املاضية خروج بعض الدول وانضمام
دول أخرى تدرجيياً إىل التحالف الدويل ،ومل يتبق يف العامني املنصرمني سوى اربعة دول منشغلة
بضرب بقااي داعش ،وهي أمريكا وفرنسا وإجنلرتا والعراق.
القت عمليات التحالف الدويل عام  2014ترحيباً واسعاً من اجلانب العراقي بعد اهنيار
جيشه ،والسيما بعد تدخل القوى العاملية الكربى وتوفري الغطاء اجلوي ،الشيء الذي أعطى دعماً
ودافعاً مضاعفني للجيش العراقي يف استعادة األراضي ،وهذا ما اكده اجلانب العراقي مراراً ،فقد
 .2علی جنات( ،داعش از ظهور ات افول) داعش من النشوء إىل االحندار ،الطبعة الرابعة ،طهران :معهد أبرار املعاصر للدراسات
واألحباث ،2018 ،ص .265
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صرح وزير اخلارجية العراقي فؤاد حسني يف كلمة ألقاها ابجتماع للتحالف الدويل يف  2021يف
العاصمة روما« :نثمن املساعي الدولية والتحالف الدويل حملاربة اإلرهاب ومساعدة العراق يف حترير
3
أراضيه واالستقرار واإلعمار يف املناطق احملررة ،ونقدر عمليات تدريب وأتهيل اجليش العراقي».
وشددت الدول األعضاء الـ 83يف اجتماع روما على استمرار العمليات حىت القضاء على
آخر رمق داعشي والسيما يف أفريقيا.
2ـ مكاسب التحالف الدويل يف العراق
أوالً :ضرب أنفاق ومضافات داعش
كان أحد أبرز أهداف التحالف الدويل يف العراق هو ضرب معسكرات ومضافات داعش،
فبعد تشكيل قواته قام بشن مئات الغاراته على مواقع داعش يف العراق؛ مما أضعف من قدرات
داعش كثرياً.
وأوضح التحالف الدويل خالل بيان له يف اكتوبر  2020انه حرر  110ألف كيلومرت مربع
يف العراق وسوراي من ،مضيفا أن هناك  7,7مليون شخص حترروا من سطوة داعش ،كما بني أن
التحالف ومنذ آب  2014ولغاية أيلول  2020شن  34ألفاً و 917غارة يف العراق وسوراي.4
وطبقاً آلخر اإلحصائيات املتوفرة من موقع احلروب اجلوية ( )AIRWARSان السنوات
السبع املاضية شهدت  14883غارة يف العراق ،5وكانت احلصة األكرب من اهلجمات خالل حترير
املناطق احملتلة والسيما حمافظة املوصل ،وبعد انكسار شوكة داعش اإلرهايب وانتشار جائحة كوروان
اخنفضت هجمات التحالف ،ولكن أواخر عام  2020ازدادت وترية العمليات هبدف القضاء
على بقااي اإلرهاب ،واختذت الكثري من اجلماعات اإلرهابية من املناطق الوعرة واجلزر والوداين
مالذاً آمناً هلا؛ ولذلك شن التحالف غاراته لضرب أكثر من  100وكر ،وخمبأ لداعش خالل
عمليات استغرقت  10اايم.
 .3السومریه نیوز« ،وزیر اخلارجیة یثمن جهود التحالف الدولی فی دعم العراق» 28 ،یونیو  ،2021متوفر علی الرابط:
https://b2n.ir/y41205

 .4شفق نیوز« ،إحصائیة .مقتل أکثر من  1400مدنی فی غارات التحالف الدولی» 2۹ ،اکتوبر  ،2020متوفر علی الرابط:
https://b2n.ir/d33025

 .5احلروب اجلوية« ،قوات التحالف االمريكي يف العراق وسوراي» 15 ،اغسطس  ،2021متوفر علی الرابط:

https://b2n.ir/d33025
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العمليات اليت انطلقت واليت انتهت يف  22مارس هي األكرب واألعنف من نوعها خالل
العامني املاضيني ،حيث مشلت استهداف خمابئ خممور ،بعد ختطيط ومجع معلومات دام لعدة
شهور ،الن قوات التحالف كانت بصدد مجع املعلومات الدقيقة ومن مث استهدافها بشكل دقيق
كما حتدث القائد الربيطاين يف القوة اجلوية سيمون اسرتاسدين« ،6استغرق هذا العمل وقتاً طويال
من مجع للمعلومات الدقيقة وتشخيص مكان تواجدهم ،فضالً عن االطمئنان على سالمة املواطنني
7
وعدم إصابتهم أبي أذى».
من جانبها قالت وحدة املخابرات االمنية يف العراق :ان التحالف شن  133غارة خالل
العمليات ،واضافت يف بيان هلا يف  22آذار  2021أن طائرات التحالف استهدفت جبال قره
جوخ يف املوصل ،حيث مت تدمري  61مضافة و 24خمبأ لداعش كانوا يتحصنون فيها ،كما مت قتل
العديد منهم ،8وبناء على تقرير وزارة الدفاع الربيطانية فأن جل اهلجمات كانت مشال العراق بغية
إسناد القوات الربية العراقية ،يف حني كان اجليش العراقي مشغوالً بتمشيط وتطهري املناطق اجلبلية
يف جبال خممور جنوب غريب أربيل.
وأضافت وحدة املخابرات األمنية يف العراق أيضاً يف كانون األول  2020أن قوات التحالف
دمرت خمابئ ومضافات لداعش يف سلسلة جبال مكحول يف صالح الدين ،بناء على توجيهات
9
غرفة العمليات املشرتكة يف العراق.
وأعلن املتحدث ابسم القيادة العامة للقوات املسلحة العراقية حيىي رسول أن التحالف الدويل
نفذ مثان طلعات جوية يف وادي الشاي بكركوك ،بعد توجيهات من قيادة العمليات املشرتكة،
10
واستناداً إىل معلومات دقيقة من جهاز املخابرات الوطين العراقي.
يف الواقع أن الطلعات اجلوية للتحالف الدويل كان دورها واضحاً يف إضعاف وكسر هيبة
6. Simon Strasdin
7. The guardian, “RAF engaged in 10-day attack on Isis in Iraq this spring”, 8 April 2021, available
at: https://www.theguardian.com/world/2021/apr/08/raf-engaged-in-10-day-attack-onisis-iniraq-this-spring.

 .8أکثم سیف الدین« ،بغداد تعلن تدمری التحالف عشرات املخابئ لـداعش» ،موقع العربی اجلدید 21 ،مارس  ،2021متوفر
علی الرابطhttps://b2n.ir/f37945 :
 .9بغداد الیوم« ،طریان التحالف الدولی یدمر مخسة أوکار لداعش فی جبال مكحول» 5 ،دیسمرب  ،2020متوفر علی الرابط:
https://b2n.ir/p95100

 .10سبوتنیک عربی« ،العراق ...مقتل  7من داعش فی غارات لطریان التحالف بوادی الشای» 22 ،مارس  ، 2020متوفر
علی الرابطhttps://b2n.ir/e17906 :
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داعش ،وبعبارة أخرى ،فعلى الرغم من الدور املؤثر والرئيس للحشد الشعيب واجليش العراقي وجهاز
مكافحة اإلرهاب وقوات البيشمركة ،إال أن التغطية واإلسناد اجلوي وضرب أوكار داعش كان له
11
الدور البارز يف القضاء على اإلرهاب.
ويف السياق نفسه يعتقد املستشار السابق لوزارة الدفاع معن اجلبوري أن من أهم العوامل
اليت دفعت العراق ابالتكاء على قوات التحالف هي وجود الغطاء اجلوي املتطور والقدرة على جلب
املعلومة الدقيقة للدول األعضاء.
اثنیاً :قتل العديد من القادة الكبار يف تنظيم داعش
أدى التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية دوراً مهماً يف القضاء على داعش،
من خالل قتل العديد من القادة الكبار يف التنظيم اإلرهايب يف العراق وسوراي ،فبعد مقتل قيادات
التنظيم ومن مجلتهم أبو على األنباري وأبو مسلم الرتكماين وأبو عمر الشيشاين وتركي البنعلى،
وضع التنظيم مبوقف ال حيسد عليه ،فيما كان ملقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بطلعة أمريكية ،الدور
األكرب يف حتطيم معنوايت عناصر داعش اإلرهابية.
من جانبه أعلن التحالف يف اواخر عام  2016أن السنتني املاضيتني شهدت مقتل ما
يقارب  45ألف عنصر من عصاابت داعش يف العراق ،12وبني الناطق ابسم التحالف اجلنرال
«شون ماكفارالند» أن من بينهم كان  25الف مقاتل قتلوا خالل  11شهراً ،مشرياً إىل تقلص
13
اعدادهم إىل ما بني  15و 30ألفاً.
ومنذ بداية عام  2021كثف التحالف بقيادة الوالايت املتحدة طلعاته يف العراق بعد
توسع بقااي داعش ،مما أسفر عن مقتل العديد من قيادات التنظيم اإلرهايب ،فقد أمثرت إحدى
العمليات املشرتكة مع القوات العراقية يف وادي الشاي جنويب كركوك ،عن هالك ما يسمى بنائب
البغدادي ووايل داعش يف العراق «أبو ايسر العيساوي» ،حيث عد قياديو التحالف العملية حينها
بـ»الكربى» وأهنا وجهت ضربة موجعة لداعش.
 .11علي جنات( ،عملكرد دو ساله ائتالف بنی املللی علیه داعش)( ،تقييم أداء التحالف الدويل خالل سنتنی) ،مركز االحباث
االسرتاتيجية لرائسة اجلمهورية ،رقم التسلسل  ،2016 ،33002ص .2
12 . Mac Farland
13. Kristina Wong, “General: 45,000 ISIS fighters killed in two years”, 8 November 2016, available
at: https://thehill.com/policy/defense/291179-general-isis-fighters-becoming-easierto-kill.
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وأكد التحالف الدويل بعد ذلك يف الثاين من فرباير  2021مقتل أبو حسن الغرابوي وثالثة
من مرافقيه ،يف غارة جوية يف أبو غريب غريب العاصمة بغداد ،بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي عن هالك وايل داعش جبنوب العراق أبو حسن الغرابوي ومسؤول نقل االنتحاريني غامن
صباح 14،كما بني الناطق الرمسي لقيادة العمليات املشرتكة العراقية حتسنی اخلفاجي أن الفرتة
األخرية شهدت عمليات خاصة انتهت ابعتقال وقتل قادة ابرزين يف التنظيم ،بسبب املعلومات
15
الدقيقة واملهمة اليت كان يتلقاها من التحالف الدويل بواسطة طلعاته االستطالعية.
اثلثاً :املساعدات االستشارية والتدريبية
ومن املهام املنجزة أيضاً للتحالف الدويل يف العراق تدريب قوات األمن العراقية ،فقد تغريت
املهام واألنشطة يف السنوات السبع املاضية ،فبعد أن كانت ترتكز إىل الضرابت اجلوية ،وبعد
انكسار عصاابت داعش يف  ،2017أصبح الرتكيز على عملية تدريب القوات العراقية وتقدمي
االستشارة اكثر من السابق.
يف السياق ذاته أكد املتحدث الرمسي ابسم قوات التحالف يف العراق (واين ماروتو) يف
مايو  ،2021أن دور قوات التحالف هو تقدمي االستشارة فقط ،وأن مالحقة ومواجهة إرهابيي
داعش هو من صالحيات القوات العراقية حصراً ،مضيفاً إىل وكالة األنباء العراقية الرمسية :أن قوات
التحالف استجابت لطلب اجلانب العراقي للقضاء على داعش يف بعض املناطق العراقية ،مشرياً إىل
أن التعاون يف اجملال األمين واملعلومايت والدعم اللوجسيت واالستشاري ما زال قائماً؛ من أجل رفد
القدرات العراقية على الصعيدين العملي واالسرتاتيجي.
ماروتو يف هناية  2020أوضح أن قوات التحالف الدويل دربت أكثر من  240الف عنصر
أمين عراقي ،16وبني الناطق ابسم العمليات املشرتكة العميد حتسنی اخلفاجي يف مطلع  ،2021أن
قوات التحالف دربت  17لواءً إبمجايل  49ألف جندي يف السنوات السابقة.
14 . Jeff Seldin, “Iraq, US-led Coalition Ramp Up Pressure on IS”, 3 February 2021, available at:
https://www.voanews.com/middle-east/iraq-us-led-coalition-ramp-pressure

 .15عادل النواب« ،العراق :تبدیل اسرتاتیجیة احلرب على داعش مبساعدة التحالف» ،موقع العربی اجلدید 30 ،اغسطس
 ،2020متوفر علی الرابط: https://b2n.ir/n45639 :
 16ـ جریدة الشرق االوسط« ،قیادة التحالف الدولی للشرق االوسط :دربنا أکثر من  240ألف عنصر أمن عراقی» 5 ،دیسمرب
 ،2020العدد  ،15348متوفر على الرابط : https://b2n.ir/q93079 :
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علما أن قوات التحالف دربت  29ألف عنصراً من الشرطة و 8500عنصراً من حرس
احلدود و 163ألفاً من قوات مكافحة اإلرهاب و 23ألفاً من قوات البيشمركة و 10آالف مقاتل
17
من قوات احلشد العشائري.
ولطاملا شددت احلكومة العراقية على تواجد القوات االستشارية للتحالف الدويل ،أكد
الناطق الرمسي للقوات املسلحة العراقية يف جوالي  2021حاجة القوات األمنية العراقية إىل قوات
استشارية وتدريبية يف التحالف ،إال أنه مل يعد حباجة إىل قوات مقاتلة على أراضيه ،وأن القوات
العراقية قادرة على صد أي تعرض أو هجوم حمتمل18،بدوره أكد عضو جلنه األمن والدفاع النيابية
بدر الزايدي أن حتديد املدة الزمنية للقوات االستشارية األجنبية هي من مهام اللجان العسكرية.
رابعاً :الدعم املايل والعسكري
من أهم ما قدمه التحالف الدويل للعراق هو الدعم املايل والعسكري ،والسيما أن العراق
كان حباجة ماسة اىل الدعم العسكري من اجل االستدامة يف معركة طويلة االمد ضد داعش ،ذلك
ألن املشكالت االقتصادية مل تكن تسمح للعراق بشراء األسلحة الالزمة حلماية أراضيه؛ ومن هنا
يتضح أبن ما قدمه التحالف من أسلحة أدى دوراً أساسياً يف تغيري كفة املعركة ،ويضيف (واين
ماروتو) :إن التحالف قدم للعراق جتهيزات عسكرية تقدر أبكثر من  5مليارات دوالر منذ عام
 2014ولغاية  ،2021وتشمل هذه التجهيزات معدات عسكرية ،والبعض من برامج الصندوق
19
املايل للتدريب ،وتؤمن األموال من خزينة وزارة الدفاع األمريكية.
ومن مجلة املساعدات املقدمة إىل احلكومة املركزية وإقليم كردستان كانت اسلحة ووسائل
نقل مشلت  1100عجلة مدرعة و 100عجلة نوع تويوات ولندكروزر ،وجتهيزات اتصال وتبادل
املعلومات وأبراج مراقبة ،فضالً عن كامريات حرارية ومولدات للطاقة.
وكثف التحالف من مساعداته العسكرية أواخر عام  ،2020فقد اكد االعالم العسكري
17ـ علی السویعدی« ،تدریب وقتال ودعم ..العراق یستعرض دور التحالف الدولی» 22 ،فربایر  ،2021العنی االخباریه ،متوفر
علی الرابطhttps://al-ain.com/article/international-alliance-iraq-joint-operations :
18ـ وکالة االنباء العراقیة« ،اللواء رسول :لسنا حباجة أللیة قوات قتالیة أجنبیة فی العراق» 28 ،یولیو  ،2021متوفر علی الرابط:

https://www.ina.iq/131473--.html

19ـ وکالة االنباء العراقیة« ،التحالف الدولی :جهزان القوات العراقیة مبعدات تصل قیمتها خلمسة ملیارات دوالر» 30 ،یولیو
 ، 2021متوفر علی الرابطhttps://www.ina.iq/131611--.html :
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العراقي ملرات عديدة استالمه معدات وأسلحة عسكرية ،وأوضح العميد حتسني اخلفاجي عرب
منشور له على فيس بوك أبن القوات العراقية تسلمت معدات بقيمة  5ماليني دوالر ،مشلت
عجالت وأسلحة 20.فيما سلم التحالف لوزارة الدفاع العراقية يف نيسان  2021جتهيزات عسكرية
متطورة احتوت على أكثر من  250قطعة سالح ( )M4Sو ( (M240BSو 81عجلة دفع
21
رابعي.
ويف أاير  2021ايضا أعلنت قوات التحالف عن تسليمها ذخرية ،وأسلحة لوزارة الدفاع
22
العراقية بقيمة ما يقارب  3مليون دوالر.
ومن جانب آخر أعلن اإلعالم العسكري العراقي أن التحالف الدويل يف حزيران 2021
سلم قوات البيشمركة أسلحة وذخرية ،جاء ذلك يف بيان للمركز اإلعالمي العسكري قال فيه :إن
التحالف سلم قوات البيشمركة معدات بقيمة مليون و 1366دوالر ،23بعد أن كان قد سلمها
معدات أخرى بقيمة  3ماليني دوالر أمريكي.
وكشفت وزارة الداخلية العراقية يف متوز  2021من خالل بيان هلا ان التحالف الدويل قدم
للوزارة جتهيزات عسكرية بقيمة  5.2مليون دوالر ،احتوت على  35عجلة تويوات ،وعجالت
24
اخرى.
وبعد انتهاء مهام التحالف الدويل يف العراق سلم معداته وذخريته العسكرية للحكومة
العراقية ،فعلى سبيل املثال حينما غادرت القوات األسرتالية والنيوزلندية واألمريكية معسكر التاجي
عام  ،2020سلمت مستلزماهتا العسكرية بقيمة ما يقارب  360مليون دوالر.
20ـ بغداد الیوم« ،القوات العراقیة تتسلم جتهیزات من التحالف الدولی بقیمة  5مالینی دوالر» 17 ،مارس  ،2021متوفر علی
الرابطhttps://b2n.ir/d68880 :
21ـ شفق نیوز« ،التحالف الدولی یواصل دعم العراق للقضاء على تنظیم داعش» 6 ،أبریل  ،2021متوفر علی الرابط:
https://b2n.ir/w63242

22ـ بغداد الیوم« ،التحالف الدولی یسلم العراق ذخریة وأسلحة بقیمة ثالثة مالینی دوالر» 31 ،مایو  ،2021متوفر علی الرابط:

https://b2n.ir/p51155

23ـ وکالة االنباء العراقیة« ،حرس إقلیم کردستان یتسلم أسلحة وعتاد من التحالف الدولی» 7 ،یونیو  ،2021متوفر علی الرابط:

https://www.ina.iq/128136--.html

 .24وکالة االنباء العراقیة« ،العراق یتسلم من التحالف الدولی معدات بقیمة  5.2ملیون دوالر» 7 ،یولیو  ، 2021متوفر علی
الرابطhttps://www.ina.iq/129969--25-.html :
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3ـ االنتقادات املوجهة للتحالف الدويل
خالل السنوات السبع املاضية طال التحالف الدويل انتقادات كثرية ومتعددة منقبل مسؤولني
عراقيني وغري عراقيني كان من مجلتها :األعداء املرتفعة للضحااي املدنيني ،وغياب جدولة املعركة مع
داعش ،وفقدان الدافع لدى بعض املنضوين حتت التحالف ،وغياب التنسيق وتعارض املنافع لدول
األعضاء ،وعدم حضور سوراي وإيران وروسيا حتت ايفطة التحالف الدويل ،حيث نبدأ من النقطتني
األهم ،ومها :عدد الضحااي املدنيني ،وغياب جدولة احلرب.
أوالً :مقتل املدنيني يف ضرابت التحالف الدويل
واحدة من االنتقادات اليت كانت موجهة للتحالف هي االعداد املرتفعة للضحااي املدنيني
جراء الطلعات اجلوية ،وكان قد اعلن التحالف بقيادة أمريكا يف تشرين األول  2020طبقاً
للمعلومات الواردة وعملية تقييم واجبات العمليات املشرتكة (بوفالدن) ان  1410اشخاص على
االقل قد قتلوا ابخلطأ يف العراق وسوراي نتيجة ضرابت جوية لطائرات التحالف ،منذ عام 2014
ولغاية اليوم25،فيما وصف رئيس مفوضية حقوق االنسان يف العراق مصطفى سعدون أن املعلومات
غري دقيقة ،سعدون أضاف أن املعلومات اليت حبوزته توضح أبن عملية حترير املوصل وحدها عامي
26
 016و 2017راح ضحيتها أكثر من  4آالف مواطن مدين عن طريق اخلطأ.
بدورها مؤسسة  AIRWARSلتدقيق املصادر احمللية لطلعات التحالف واخلسائر
احلاصلة ،عدت املعلومات أبهنا بعيدة عن الواقع وأن أرقامها منخفضة جداً.
تشري النتائج والتحقيقات التخمينية هلذه املؤسسة إىل أن جمموع الضحااي املدنيني خالل
السنوات السبع املاضية ،ينبغي أن يكون  8317إىل  13190ضحية ،وأن أغلب الضحااي كانوا
27
يف معارك حترير املوصل والرقة املراكز الرئيسية لدولة اخلالفة املزعومة.
 .25شفق نیوز« ،إحصائیة ..مقتل أکثر من  1400مدنی فی غارات التحالف الدولی» 2۹ ،اکتوبر  ، 2020متوفر علی
الرابطhttps://b2n.ir/d33025 :
 26ـ زید سامل« ،التحالف الدولی 5 :سنوات من قتل املدنینی وحماربة داعش» ،العربی اجلدید 5 ،سبتمرب  ، 201۹متوفر علی
الرابطhttps://b2n.ir/m07913 :
27ـ احلروب اجلویه« ،قوات التحالف االمریكی فی العراق و سورای» 15 ،اغسطس  ،2021متوفر علی الرابط:
https://airwars.org/conflict-ar/coalition-in-iraq-and-syria-arabic/
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ومن مجلة املنظمات اليت انتقدت عمل التحالف هي منظمة العفو الدولية ،فقد أعربت
املنظمة عن قلقها عام  2017من ازدايد أعداد الضحااي املدنيني أثناء عملية حترير املوصل ،جاء
ذلك يف بيان تضمن «الزايدة يف اعداد الضحااي املدنيني مشرياً إىل أنه ال يتم بذل اجلهد الكايف
إلنقاذ أرواح املدنيني» ،عادة األمر أبنه انتهاك صريح حلقوق االنسان.
عالوة على ذلك رفعت بعض جهات نيابية وسياسية يف العراق دعاوى قضائية ضد التحالف
عام  ،2020متهمني األخري أبنه جعل من العراق وسورايً حقالً لتجارب وساحة الكتساب
اخلربات لتجربة الصواريخ واألسلحة اجلديدة ،واهتمت تلك األطراف التحالف ابستخدام أراضيها
واألراضي السورية كساحة لالختبار ،الشيء الذي زاد من أعداد القتلى يف صفوف املدنيني.
حقل
ومع ذلك فإن التحقيقات العراقية مل تثبت أن قوات التحالف جعلت من أراضيها ً
للتجارب وتدريب الطيارين اجلدد وما إىل ذلك.
اثنیاً :غياب جدولة احلرب مع داعش
ومن أبرز االنتقادات اليت طالت التحالف الدويل يف العراق هي عدم وضع جدول زمين
للحرب ضد داعش وإطالة أمدها ،فدائماً ما أكدت واشنطن على ان احلرب ضد داعش ستكون
اشبه ابحلرب مع القاعدة ،فعلى سبيل املثال يقول وزير الدفاع األمريكي (جيمز ماتيس) يف شباط
13
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 2017أن احلرب مع داعش ستكون طويلة األمد.
ويف هذا الصدد أكد رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي يف املؤمترات واالجتماعات اليت
عقدت مثل مؤمتر دول أعضاء التحالف يف ابريس ومؤمتر الدول السبع يف أملانيا ،ان مساعي
اجملتمع الدويل ودول األعضاء يف مواجهة داعش والتصدي لتسلل اإلرهابيني عرب دول خمتلفة مل
يكن جدايً ،وأن التحالف حباجة اىل حتمل املسؤولية أكثر 28،وأوضح العبادي يف مؤمتر صحفي أن
عمل التحالف يف مواجهة داعش وتدريب القوات كان بطيئا جداً.
وزير الدفاع األسبق خالد العبيدي انتقد الوالايت املتحدة يف إعالن توقيت بدء العمليات
العسكرية الستعادة املوصل ،معترباً إايها من صالحيات بغداد حصراً.
بدورهم اخلرباء عد األمنيون واملتابعون السياسيون يف العراق ابلسنوات األوىل االسرتاتيجية
األمريكية مبحاربة داعش يف العراق وسوراي غامضة ،والسيما أن اجلماعات الداعشية يتنقلون حبرية
بني احلدود السورية العراقية ،ويف تلك األثناء وصف اللواء املتقاعد واحمللل األمين عبد الكرمي خلف
االسرتاتيجية األمريكية ابملتغرية واملرتددة ،فمن جهة يرفض احلماية للبيشمركة يف مشال املوصل ومينع
وصول داعش إىل مدن اإلقليم ،ومن جهة أخرى مل تكن طلعاهتا قوية يف األنبار وصالح الدين.
وصرح املتحدث ابسم مكتب رئيس الوزراء العراقي آنذاك سعد احلديثي يف عام :2015
«أن ضرابت التحالف الدويل مل تكن ابملستوى املتوقع ،حيث مل تكن حبجم الدول املشاركة وعددها
29
وقدراهتا»
ولتأييد هذه الفكرة نلجأ للمقارنة بني مدة احلرب مع داعش ومدة ابقي احلروب ،فمعركة
داعش استمرت  7سنوات ،بينما احلرب العاملية األوىل استغرقت  4سنوات و 3أشهر.
انطلقت عمليات حترير الكويت عام  1991واليت مسيت بـ(عاصفة الصحراء) بقيادة
الوالايت املتحدة األمريكية ،وكانت مبشاركة  38دولة ،وقد استمرت ملدة  43يوماً ،حيث انتهت
يف الـ 27من شباط من العام ذاته ،وعالوة على اطالق مئات الصواريخ بعيدة املدى (توماهوك)
28ـ جریده الشرق االوسط« ،العبادی ینتقد التحالف الدولی ویشكو نقص االمدادات واملعلومات اجلویة الكافیة» 3 ،یونیو
 ، 2015متوفر علیhttps://b2n.ir/h90860 :
29ـ محزة مصطفى وحممد علی صاحل« ،بغداد تنتقد ضرابت التحالف الدولی غداة قیام واشنطن بتدریب اجلیش العراقی» ،جریده
الشرق االوسط ،رقم العدد  8 ،13190ینایر  ،2015متوفر على الرابط:
https://b2n.ir/n62717
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مت تسيري  110الف طلعة جوية ،الشيء الذي أوجد ً
خلل يف أركان اجليش العراقي ودمر جزءاً
كبرياً من قطعاته.
واجلواب على هذا التساؤل هو أن إطالة أمد احلرب مع داعش راجع إىل اعتماد قوات
التحالف الدويل على السالح اجلوي فقط ،وعدم اخلوض ابجلانب الربي ،وقال اجلنرال اإلسرائيلي
(دان حالوتس) يف حرب لبنان الثانية “أن الطريان ممكن ان يقتل ويدمر ويوفر الغطاء اجلوي
30
واإلسناد ،إال أنه غري قادر على رفع العلم فوق اجلبال والسيما إذا كان العدو من نفس املدنيني.
ومن املمكن القول إن حماربة اجملاميع اإلرهابية نظري عصاابت داعش حباجة إىل وقت أطول،
فعلى الرغم من مقتل قياداهتا يف اخلط االول إال أهنا تستطيع استعادة توازهنا بوقت قياسي ،بسبب
قدرهتا الفائقة على جذب وجتنيد الطاقات البشرية.

30. Dan Halutz
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النتیجة
وهنا ينبغي أن نذكر بعض املطالب
أوالً :يعد استخدام القوة ضد أي دولة كانت أمراً مرفوضاً وخمالفاً للقوانني واملقررات الدولية،
وتقع مسؤوليته على عاتق الدولة املتخلفة ،وهذه القاعدة الدولية اليت ابتت اثبتة هلا استثناءات،
وواحدة من تلك االستثناءات هي طلب أو عدم ممانعة الدولة املعنية من دخول طرف اثلث يف
احلرب على أراضيها ،ومن مصاديق هذه االستثناءات هو تشكل التحالف الدويل بناء على طلب
العراق وعدم ممانعته من دخول أطراف أخرى للقضاء على عصاابت داعش؛ وعليه فدخول قوات
التحالف إىل األراضي العراقية أمر قانوين.
اثنياً :أدى التحالف الدويل دوراً أساسياً يف تدمري املقرات واملضافات الداعشية وقتل أعداد
كبرية من قياداته ،ودرب القوات العسكرية العراقية ورفع من معنوايت القوات األمنية ،وضعف كثرياً
من روحية عصاابت داعش ،فقد كان له اليد الطوىل يف تقليص وقت املعركة يف العراق ،عن طريق
توفري الدعم واحلماية لقواته املشاركة يف املعارك.
اثلثاً :على الرغم من الدور الذي لعبه التحالف يف تقصري أمد املعركة ،إال أن القوات األمنية
العراقية من جيش وحشد شعيب وعشائري ومكافحة اإلرهاب والبيشمركة هي من حررت األراضي
من قبضة داعش.
رابعاً :اكتسبت القوات األمنية العراقية الكثري من اخلربة نتيجة التدريب والدعم الذي قدمته
قوات التحالف ،وكذلك بسبب املعركة الطويلة اليت خاضتها ،حيث يقول الناطق الرمسي للتحالف
الدويل (واين ماروتو)« :سبب تقلص عدد القوات االمريكية بشكل كبري هو التطور احلاصل للقوات
األمنية العراقية ،وقدرهتا على قتال داعش».
خامساً ،على الرغم من طرد عصاابت داعش من املدن العراقية إال أن هناك احتمالية وجود
ما يقارب  5االف ارهايب مازالوا يف العراق ،وعليه فإن خروج قوات التحالف من العراق ال ينبغي
أن يوجد فراغ أمين أو فرصة إلعادة حساابت داعش وجتمعها من جديد ،وشن هجمة جديدة
صوب املدن العراقية.
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مقرتحات سياسية
مع خروج قوات التحالف الدويل من العراق نطرح بعض املقرتحات السياسية يف هذا املقام.
• سيعطي انسحاب قوات التحالف دافعاً معنوايً لعصاابت داعش لشن هجمات جديدة
وارتفاع معنوايهتا؛ لذا ابت لزاما على القوات العراقية أن تكون مستعدة ألي طارئ ملواجهة
داعش.
• جيب أال يؤدي انسحاب قوات التحالف إىل اجياد فراغ أمين ،والسيما يف حمافظات كركوك
ونينوى وصالح الدين واألنبار ودايىل؛ لذا جيب على القوات العراقية االستمرار يف حتديد
وضرب مقار وخمابئ داعش.
• ينبغي االستمرار بعمليات االستطالع االستخباري يف املناطق امللوثة ابخلالاي النائمة.
• يف حال ورود معلومات خبصوص حتركات جديدة لداعش ببعض املناطق ،أو استقرارها مبناطق
وعرة وصعبة الوصول ،جيب حتريك قطعات الطريان اجلوي لشن غاراته ملعاجلة املوقف فور
وصول أي معلومة.
•من الضروري بقاء احلكومة العراقية على تواصل دائم بقوات التحالف ،وممكن هلا طلب
املساعدة اجلوية يف حال وجدت نفسها حباجة اىل ذلك.
• جيب االستمرار يف تدريب القوات املسلحة العراقية بغية زايدة خرباهتا وكفاءهتا من قبل قوات
ومستشاري التحالف الدويل.
• الرتكيز على تدريب وختريج القادة العراقيني بواسطة املستشارين ،الن ختريج دفعات من القادة
األمنيني حيد من اخللل التدرييب بعد خروج قوات التحالف ،حيث يصل إىل االكتفاء الذايت.
• من الضروري جداً االستمرار يف تلقي الدعم العسكري والتجهيزات القتالية من التحالف
الدويل.
• جيب أتمني حياة القوات املتبقية من التحالف الدويل.
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املصادر:
• آمنة السالمي «التحالف الدويل :القوات العراقیة تقود املعارک ضد داعش ومهمتنا املشورة»
وکالة االنباء العراقیة 30 ،أاير  ،2021متوفر علی الرابط:
https://www.ina.iq/126890--.html
• أکثم سیف الدین« ،بغداد تعلن تدمری التحالف عشرات املخابئ لـداعش» ،موقع العربی
اجلدید 21 ،مارس  ،2021متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/f37945 :
• احلروب اجلویه« ،قوات التحالف االمریكی فی العراق و سورای» 15 ،اغسطس ،2021
متوفر علی الرابط:
https://airwars.org/conflict-ar/coalition-in-iraq-and-syriaarabic
•السومریه نیوز« ،وزیر اخلارجیة یثمن جهود التحالف الدولی فی دعم العراق» 28 ،یونیو
 ،2021متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/y41205 :
•بغداد الیوم« ،طریان التحالف الدولی یدمر مخسة أوکار لداعش فی جبال مكحول»5 ،
دیسمرب  ،2020متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/p95100 :
•بغداد الیوم« ،القوات العراقیة تتسلم جتهیزات من التحالف الدولی بقیمة  5مالینی دوالر»،
 17مارس  ،2021متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/d68880 :
•بغداد الیوم« ،التحالف الدولی یسلم العراق ذخریة وأسلحة بقیمة ثالثة مالینی دوالر»31 ،
مایو  ،2021متوفرعلی الرابطhttps://b2n.ir/p51155 :
•بی بی سی عربی« ،بغداد تطلب من واشنطن شن غارات جویة على املتشددین» 18 ،یونیو
 ،2014متوفر علی الرابط:
_https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140618
iraq_us_strike
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•محزة مصطفى وحممد علی صاحل« ،بغداد تنتقد ضرابت التحالف الدولی غداة قیام واشنطن
بتدریب اجلیش العراقی» ،جریده الشرق االوسط ،رقم العدد  8 ،13190ینایر ،2015
متوفر على الرابط:
https://b2n.ir/n62717
•جریده الشرق االوسط« ،العبادی ینتقد التحالف الدولی ویشكو نقص االمدادات واملعلومات
اجلویة الكافیة» 3 ،یونیو  ،2015متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/h90860 :
•جریده الشرق االوسط« ،قیادة التحالف الدولی لـ الشرق االوسط» :دربنا أکثر من 240
ألف عنصر أمن عراقی 5 ،دیسمرب  ،2020رقم العدد  ،1534۸متوفر على الرابط:
https://b2n.ir/q93079
• سبوتنیک عربی« ،العراق ...مقتل  7من داعش فی غارات لطریان التحالف بوادی الشای»،
 22مارس  ،2020متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/e17906 :
•مسریة علی مندی« ،دعوات لالسراع بتحریر املوصل من قبضة داعش» 23 ،شباط ،2015
العراق احلر ،متوفر علی الرابط:
https://www.iraqhurr.org/a/26864784.html
•شفق نیوز« ،إحصائیة ..مقتل أکثر من  1400مدنی فی غارات التحالف الدولی»29 ،
اکتوبر  ،2020متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/d33025 :
•شفق نیوز« ،التحالف الدولی یواصل دعم العراق للقضاء على تنظیم داعش» 6 ،أبریل
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•زید سامل« ،التحالف الدولی 5 :سنوات من قتل املدنینی وحماربة داعش» ،العربی اجلدید5 ،
سبتمرب  ،2019متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/m07913 :
•عادل النواب« ،العراق :تبدیل اسرتاتیجیة احلرب على داعش مبساعدة التحالف» ،موقع
العربی اجلدید 30 ،اغسطس  ، 2020متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/n45639 :
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