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Abstract 
      Terrorist operations began in Iraq after the US occupation, and grew human suffering 

caused by the results of those actions which have been called criminal, and it bounces severe 

on people's lives, and expanded the scope of the area in which the extremist organizations and 

terrorist groups exercising their crimes as processes killings and kidnappings, bombings and 

the slaughter of innocents and civilians from humans, Adding to the effectiveness of terrorist 

acts juicy occupation of view it does not even help escalate and endemic as well as the 

existence of states and organizations, institutions and personalities supporting openly or 

hidden or indirectly acts issued by terrorist organizations. All of which are allied or friendly to 

the US view of the intersection of international interests and the exploitation of such 

arrangements for the purpose of achieving the goals of Gioboltkph and Giostratjah, mind 

leaves are dealt within the international game and the war of political, economic and strategic 

interests. 

        The research aims to highlight the size of the losses generated by the terrorist attacks by 

targeting all the components of Iraq ethnographical and in particular civilians. If the number 

of civilian casualties amounted to about (76 574) a martyr for the period (2004-2014). The 

number of wounded for the same period of civilians (232 408) wounded and the number of 

the martyrs of the security forces (police) about (4607), a martyr for the period (2008-2014) 

and (Army) (8708), a martyr for the same duration as well as the number of bodies 

(unidentified) who reached (39,384) bodies for the period 2004-2014 and missing to (17875) 

is missing for the period 2003-2014. As well as others of scientific talent victims and others, 

where the variation number of civilian casualties in the Iraqi provinces, as the focus in the 

capital Baghdad and some of the great diversity of the population hot provinces, while fewer 

civilian casualties in the other provinces are relatively safe
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