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   :"بناء  بقاء، ،تطهري" 
   يف العراقذي أمامناطريق الال

  ن ستادش ايمايكلبقلم جفري وايت و
٩/١٢/٢٠٠٥  

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن

  

  يف العراق" القلوب والعقول"
  رويل مارك غريشت: بقلم

١٠/١/٢٠٠٦  
 معهد املشروع األمريكي ألحباث السياسة العامة

  
  
  

  كاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةمركز ال: ترمجة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الدراسة التي قام بهـا     تم فيها  تناول     معهد واشنطن   لملخص ندوة نقاشية عقدها     في هذا العدد ترجمة     

، والتي سيقوم مركز     المعهد المذكور حول التمرد السني في العراق والمنشورة من قبل          جيفري وايت 

الكاشف بترجمتها قريباَ إنـشاء اهللا ، والتـي أثـارت إنعكاسـات كثيـرة فـي وسـائل اإلعـالم                     

،هذه الدراسـة التـي     ) فقط في آخر الترجمة    ين إثنين  أوردنا مثال  ات اإلنعكاس هوللتذكير بهذ (المختلفة

 األشهر التسعة القادمـة   أكدت على أن التمرد سيستمر لسنوات قادمة آخرى وأشارت كذلك الى إن             

 وقد تم التطرق لهذه الدراسة كذلك في العدد السابق من هـذه            .ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العراق    

  .دونللي توماسالسلسلة في مقالة للكاتب اإلستراتيجي 

 الــى الخطــة العــسكرية المتبنــاة مــن قبــل األمريكــان والتــي تــتلخص  الملخــصيــشير 

ي تمت ترجمة دراستها في العدد الخامس من هذه          الت سياسة بقعة الزيت   أو   تطهير،بقاء،بناء:بسياسة

   كيف يتحقق النصر في العراق؟:السلسلة تحت عنوان 

 ،  رويل مارك غيرشت   للكاتب   معهد المشروع األمريكي  ترجمة لمقالة منشورة في موقع      ثانياَ  وهناك  

دعاية  مقاالت ودراسات مهمة آخرى له ، وهو هنا يشير الى موضوع ال            الذي سبق وأن تمت ترجمة    

وينتقد إعطاء مثل هذه المهمات الحساسة ! السرية التي تقوم بها المخابرات المركزية وأهميتها الحياتية

 هذه المقالة تعطي لنا اإلنطباع الموضوعي عن طريقة التفكير األمريكية         (الى شركات عالقات عامة؟   

  )بما يتعلق بهذا الموضوع

 ،  نشرة اإلصالح العربـي    للسالم والمنشورة في     نيجيمركز كار وأخيراَ هناك مقالة مترجمة من قبل       

تتناول الوضع الراهن في البحرين وتشير الى مدى تأثير تفجيرات مرقد اإلمامين العـسكريين فـي                

  .سامراء على وضع الشيعة هناك

  : بالمطالعة والدراسةة الجديرت المقاالذهه األفكار الواردة في همفيما يلي إستعراض أل
 

إن الواليات المتحدة واعية .  الواليات المتحدة مع العرب السنة ذات طابع دولي إن معظم جهود

تماما إن معظم السنة في البلدان العربية المجاورة تنظر إلى األحداث في العراق بعين االهتمام و 

  عدم الثقة
 

انهم يستطيعون أن . و مع هذا فان أصدقائنا في العالم العربي يبحثون عن حلول سلمية للقضية العراقية 

 يلعبون دوراً مهما في تشجيع  السنة العراقيين للدخول في العملية السياسية، و في الحقيقة ، يلعبوا 
 

و مع أحداث األشهر الستة إلى التسعة القادمة، .يدخل العراق فيما يبدو انه فترة انتقالية حقيقية

و العنصر ، حدة في العراق ناجحة أم فاشلةمن المحتمل، أن يقرر ما إذا كانت جهود الواليات المت
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 المهم في المرحلة االنتقالية هذه هو تقييم حالة تمرد السنة العرب
 

 لقد ظهر اندماج متزايد للقوى اإلسالمية و عناصر النظام السابق
 

نة على و استراتيجياً، من الواضح إن المتمردين ال يضربون عشوائياً و انهم يختارون نشاطا ذو مقاصد معي

 أصبحت الهجمات ضد ٢٠٠٥منذ كانون الثاني . طول عدة خطوط منها مثالً مهاجمة قوات التحالف

 المتعاونين و ضد االستقرار تتزايد أهميتها
 
و على  الرغم من مقتل آالف المتمردين و عشرات اآلالف ممن احتجزوا، فقد بقى التمرد مرناً 

  كما كان سابقاً انه عنيفاً و مميتا-قادراً على العودة
 
لقد نجح المتمردون في تثبيت أنفسهم على انهم القوة الرئيسية، إن لم تكن المسيطرة، على القوة 

 االجتماعية و السياسية في المثلث السني
 
إن لهم حضوراً مهماً في المجتمع  واالقتصاد و الدين و السياسة و كذلك في أجواء الجريمة و قد نجحوا 

إضافة إلى انهم قد .  إعاقة جهود امتداد الموئسسات الحكومية إلى مناطق العرب السنةإلى حد بعيد في

العربي السني، بأفكار و اعتقادات عدائية ضد االحتالل و قوات التحالف و الحكومة " فكر العالم"يتغلغلوا الـ

 العراقية
 

 تحول ذلك إلى قناعة شعبية في و قد أقنع هذا معظم السنة من أن مسودة الدستور ال تخدم مصالحهم و قد

 الواليات المتحدة بشأن كيفية إدارة الحرب
 
إن للتمرد أفضلية مساعدة نفسه بنفسه، و عنده فيض من األسلحة و التمويل المالي و القوة البشرية و هي 

 القوةقادرة على التنفيذ بسبب طبيعة تنظيماتها مع علمها أن قوات التحالف مقيدة في كيفية استعمالها 
 

شريطة عدم انحراف العملية السياسية إلى حرب أهلية تعيق " ممكنة الفوز" ن الحرب في العراقإ

 من الداخل و أن ال تنسحب الواليات المتحدة قبل األوان
 
و سيصبح واضحاً في األشهر الستة القادمة ما إذا كان العراق يتطور كبناء ديموقراطي أو انه بلد يمزقه 

ا يشخص أهمية أن تبقى الواليات المتحدة موجودة بصورة كافية لتمكين الحكومة العراقية هذ. عنف شديد

 من إنجاز نتائج مقنعة
 
مرة أخرى نتواجه مع قصص حول كيف أن البنتاغون و المتعاقدين السريين معه  المنتشرين في كل مكان 

، كما جاء فى  "دعاية األمريكيةطالب مسلمون يدفع لهم لمساعدة ال"يقوضون حرية التحقيق في العراق

أو في حالتنا هذه ، الصحفيون، المثقفون أو رجال دين يأخذون المال من العم سام. تقارير النيويورك تايمز 
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 ، شركة عالقات عامة من واشنطن
 

 فأن واشنطن تصرف مئات الماليين من الدوالرات على نشر مقدمة عادة في الCIAو مع اعتبار 

منح دراسية و مجاميع نسوية و شبابية  و تشكيل اتحاداتوووالرادي والصحف   تالالمجو الكتب

عادة (صالونات المثقفين و االجتماعيين ، و ُدفعات نقدية مباشرة لألفراد ومؤسسات أكاديميةو

 ممن يعتقدون بفكرة أن الفكر األمريكي يستحق الدعم) طالب، مثقفون شعبيون، صحفيون

 بضمنها المبالغ النقدية -المفكرين" دعاية"  لمشاريعCIAوماً، فأن تمويل و على عكس ما يعتقد عم

  عادة ما تجري بلمسة خفيفة-المباشرة لصحفيين أمريكان و أجانب
 
ترى لماذا صرفت الواليات المتحدة مثل هذه المبالغ الكبيرة لألعمال السرية في أوربا الغربية بعد الحرب 

 العالمية الثانية؟
 

 مهزوزة كما كانت في أوربا الغربية بعد اندحار هتلر، في األقل،  الديموقراطية في العراق هيال شك أن
 
إن النقد الحقيقي الذي ينبغي أن يوجه ضد إدارة بوش هو أنها سمحت لمثل هذا العمل المهم أن 

 التي قامت بعمل بائس) في الحالة المذكورة هي مجموعة لنكولن( تعتمده شركة عالقات عامة

 لحماية الذين يجب أن تبقى أسماءهم مجهولة
 

 فيبدو أنها تمتلك كل شيء إال أن تتخلى عن مهمتها التاريخية في هذه المنطقة CIAإما الـ
 

السرية في العراق و في كل مكان من الشرق " الدعائية" إن على إدارة بوش أن ال تحجم عن زيادة جهودها

 ا في حرب األفكار العظمى األخيرةإن التاريخ بالتأكيد بجانبه. األوسط
 
وقد ضمنت الحكومة بقاء تمثيل الشيعة متدنيا عندما تالعبت علنا برسم دوائر انتخابية تمييزية في عام 

 ، وهو نظام ال يزال على حاله اليوم٢٠٠٢
 

ة فوران في  في المائة تقريبا من السكان األصليين، والعديد منهم قد باتوا في حال٧٠فالشيعة يشكلون نحو 

 السنوات األخيرة نتيجة للتمييز الذي تقوده الحكومة
 

 أدى إلى أكبر إحتجاجات علنية ٢٠٠٦وتفجير مقام اإلمامين العسكريين في سامراء في العراق في فبراير 

  شيعي إلى الشوارع في يوم الجمعة الذي تال الهجوم١٠٠،٠٠٠في تاريخ البحرين، مع نزول ما يصل إلى 
 

والعنف . لمتظاهرون من أهمية الصراع الطائفي، ولكن الحدث كان عرضا واضحا للقوة الشيعيةوقلل ا

 الطائفي المستشري على نطاق واسع مستبعد حاليا حتى مع انزالق العراق نحو الحرب األهلية
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عبر تحولها وإذا ما أبدت القيادة السنية في البحرين رد فعل حيال تنامي القوة الشيعية في أنحاء المنطقة 

إلى أن تصبح أكثر تصلبا في التعامل مع المشاكل الطائفية والتلكؤ في اإلصالحات، فإن مواجهة هذا العام 

 يمكن أن تثبت كونها مقدمة لمواجهة أكثر شؤما في وقت الحق
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  عناوين المواضيع

  

   " :بناء بقاء، ، تطهير" 

  ٧................................................الطريق الذي أمامنا في العراق

  ١٠................................................في العراق" القلوب والعقول"

  ١٢........................................................عام القرار: البحرين
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   ١٠٦٠ ة سياسيةمتابع

  ٩/١٢/٢٠٠٥ –تقرير المنتدى الخاص 

  معهد واشنطن للشرق األدنى

   :"بناء  بقاء، ،تطهير" 

   في العراقذي أمامناطريق الال

 خاطـب   ٢٠٠٥في األول مـن كـانون أول        

السفير جيمس جفري و جفري وايت منتـدى        

 معهـد واشـنطن   لى  السياسة الخاصة العائد إ   

إلبداء المالحظات بشأن الموضوع المعنـون      

تمرد السنة العرب العـراقيين الـصادر        ميتقي

عن المركز السياسي التابع لمعهد واشـنطن        

 السفير   .ن ستاد ش اي مايكلبقلم جفري وايت و   

هو مستشار اقدم لوزير الخارجية و      ، جفري  

المنسق لسياسة العراق و سبق لـه إن خـدم          

ثـم  ، رئيس البعثة ثم ملحق في بغداد       كوكيل ل 

ثم وكيالً لرئيس البعثة فـي      ، سفيراً في ألبانيا    

جفري وايت زميل مكتـب     . تركيا و الكويت    

الدفاع في معهد واشـنطن و رئـيس سـابق          

. لمكتب الشرق األوسط و اإلقليم األفريقـي        

. الدفاعية   عسكري في وكالة المخابرات      خمنم

  :عن مالحظاتهم تلك    ز و التقرير التالي هو إيجا

  جيمس جفري

لإلستراتيجية األمريكية فـي العـراق ثـالث        

  .اقتصادية ، أمنية ، سياسية : عناصر 

تساعد الواليات   ، في الجانب السياسي   •

المتحدة العراق علـى بنـاء مجتمـع ذو         

و مفتاح ذلك   . مؤسسات ديمقراطية قوية    

 عـراق   هو إقناع العرب السنة على دعم     

 بما  ةه حكومة فيدرالي قوي   ديمقراطى تقود 

فـي  .  األقليات    حقوق يفيه الكفاية لتحم  

الوقت الحاضر تمثيل العرب السنة فـي       

النسبة إلى  بالنظام السياسي العراقي قليل     

، و على كل حـال      . حصتهم من السكان    

المؤشرات تشير إلى مشاركة سنية واسعة      

  .  القادم يثانال كانون ١٥في انتخابات 

ن قوات التحالف إف ، منيةفي الجبهة األ •

بالتعاون مع قوات األمن العراقية هم في       

حالة هجوم لتطهير المناطق التي كانـت       

و قد تمت ، سابقاً تحت سيطرة اإلرهابيين 

حمايتها بالقوات العراقية ثم يتبعها التوجه      

  .  عمار نحو إعادة اإل

تـساعد   ، و على الجبهة االقتـصادية     •

ين في إعادة بناء    الواليات المتحدة العراقي  

و إصــالح ،  التحتيــة الداخليــة ىالبنــ

شـركاء  . اقتصادهم و بنـاء االزدهـار       

األمم المتحـدة و المنظمـات      ، التحالف  

  .الدولية األخرى تشارك في هذا الجهد 

ارك األمم المتحدة وجهات نظر العديد      تشو

في المنطقة من أن سلوك إيران و سـوريا         

 ت كما بينو. ال يصب في استقرار العراق 

وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس     

في شهادتها أمام لجنة العالقات الخارجيـة       

فان على سوريا و إيران     ، لمجلس الشيوخ   

ــان فــي اإن تقــررا مــ ــا ترغب اذا كانت

االصطفاف مع أسـباب الحـرب أم مـع         

  .أسباب السالم 

إن معظم جهود الواليـات المتحـدة مـع         

ن إ. دولــي العــرب الــسنة ذات طــابع 

ن معظـم   إالواليات المتحدة واعية تمامـا      

السنة في البلدان العربية المجاورة تنظـر       
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إلى األحداث في العراق بعين االهتمـام و        

إن البعض القليل في هذه الدول  . عدم الثقة

من خالل  ، دعم أهداف التمرد    يفي الحقيقة   

المساعدات المالية و التجنيد و توفير ملجأ       

و مع هذا فان أصـدقائنا فـي        . للبعثيين  

العالم العربي يبحثون عن حلـول سـلمية        

ن أانهـم يـستطيعون     . للقضية العراقيـة    

يلعبون دوراً مهما   ، و في الحقيقة    ، يلعبوا  

في تشجيع  السنة العراقيين للـدخول فـي       

وقد قامـت الواليـات      . العملية السياسية 

 ىعلى مستو ،المتحدة بسلسة من الزيارات     

 عدد من الدول العربية المهمـة        إلى ،يعال

و كانت الرسـالة الثابتـة      . لدعم العملية   

خالل هذه المهام هو القرار الصادر عـن        

 ١٥٤٦مجلس األمن لألمم المتحدة المرقم      

  .بشان العراق

عراق فدرالي، ديمـوقراطي، جمـاعي      -

  تعددي، موحد قادر على تناول أمن نفسه

 ن آخر اجتماع برعاية الجامعة العربيـة      إ

 عقد في القاهرة    ،لحة العراقية   ابشأن المص 

كان إشارة على تزايد تـدخل العـرب و         

و قد تضمن البيان    . دعمهم للعراق الجديد  

الختـامي العديـد مــن نقـاط الخــالف،    

خصوصاً االختالف على مستوى التعاطف     

مع التمرد، كما ورد فيه، استنكار اإلرهاب       

و . و أعمال العنف و القتـل و الخطـف        

وثيقة إلى تحديـد سـقف زمنـي        دعت ال 

النسحاب التحالف بعد إنشاء قوة عراقيـة       

نفس الشروط دعى إليهـا الـرئيس       -قوية

بوش كما دعى إليها قرار مجلس األمـن        

 -١٥٤٦ و   ١٦٣٧األمم المتحدة المـرقم     و

إضافة إلى ذلك دعت الوثيقة إلـى إلغـاء         

و . ديون العراق، و تدريب القوات العراقية

بلوماسي العربي فـي    ز الحضور الد  يتعز

بغداد و زيادة المساعدات اإلنسانية و دعم       

ن الدور األمريكي في    إ. إنشاء حدود قوية  

العملية السياسية سيبلغ اوجه مع انتخابات      

أول انتخابـــات -ولاأل كـــانون ١٥

 مسودته  تديموقراطية بموجب دستور كتب   

و صودق عليه ديموقراطياً مـع حكومـة        

لن يضع هـذا،    و  . سنوات) ٤(ة  ددائمة لم 

على كل حال، حـداً للتكامـل األمنـي و          

إذ . التقارب السياسي إلعادة بناء العـراق     

ستعمل قوات التحالف للتنسيق بين القوات      

المتعددة الجنسيات مع الجهد العراقي فـي       

و للوصول إلى هذه النتـائج      . هذه المجال 

 التنظيم فـي    تفان قوات التحالف قد أعاد    

"  جديد و هـو      المحافظات بموجب مفهوم  

)" اإلقليميـة (فرق إعادة األعمار المحليـة    

ـ    ـ ةوتتألف هذه الفرق مـن فـرق مدني   

 من  ةمع كل واحد    تعمل بالتنسيق  يةعسكر

وستـستخدم فـى    ، الرئيسة ةالقيادات التابع 

 سـيقومون   ٠االجزاء المهمة مـن الـبالد     

 واقامــة المحــاكم و ةبتــدريب الــشرط

 المساعدة فى الخدمات المحليـة كمعالجـة      

  ٠يمياه المجارى و الر

  جفري وايت

ـ يدخل العراق فيما يبدو انه ف      رة انتقاليـة   ت

و مع أحداث األشهر الـستة إلـى        . حقيقية

التسعة القادمة، من المحتمل، أن يقرر مـا        

إذا كانت جهود الواليـات المتحـدة فـي         

 و العنصر المهـم     ،لةشافالعراق ناجحة أم    
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لـة  في المرحلة االنتقالية هذه هو تقييم حا      

و يتشكل التمرد، فـي     . تمرد السنة العرب  

الحقيقة، من عناصر مختلفة تعمل بـدوافع       

و الجـزء العـام الوحيـد       . عديدة متنوعة 

المشترك بين هذه الـدوافع هـو مقاومـة         

االحتالل و تخريب و هزيمـة الحكومـة        

و التمرد في هذا الجانب     . العراقية المنبثقة 

 و العناصر اإلسـالمية   . يبحث عن السلطة  

لقد ظهر  . على الحافة الخارجية من التمرد    

اندماج متزايد للقوى اإلسالمية و عناصر      

، و لكن من غير الواضح ما       النظام السابق 

تناع أم  قإذا كان هذا االندماج تزاوج عن ا      

ن معالجـات و تحلـيالت      إ. عن مصلحة 

لـم يـنظم    . تركيبة و وظيفة التمرد معقدة    

يتألف من  و لكنه في الغالب     . التمرد هرمياً 

أنها -عناصر و مكونات ومجاميع في خاليا

شبكة لشبكات ، مرتبطة برباط شخصي، و       

مـا مـصادر    أ. ديني، عشائري و تنظيمي   

التمويل فهي من داخـل العـراق و مـن          

خارجه من خالل منظومات متطورة لجلب      

و اسـتراتيجياً، مـن     . األموال و توزيعها  

ــح  ــضربون إالواض ــردين ال ي ن المتم

 ذو مقاصد   او انهم يختارون نشاط   عشوائياً  

معينة على طول عدة خطوط منهـا مـثالً         

الثـاني  منذ كانون   . مهاجمة قوات التحالف  

 أصبحت الهجمات ضد المتعاونين     ٥٠٠٢

  .و ضد االستقرار تتزايد أهميتها

ن لإلرهاب إيقـاع و دورات تـصاحب        إ

المناسبات الدينية ، و األجواء المختلفة، و       

 و الـذكرى الـسنوية      لسياسية،ااألحداث  

على كل حـال ، فـان هـذا         و، لألحداث  

االتجاه يساعد في التصاعد التدريجي فـي       

مستوى العنف و استعمال األسلحة األكثر      

تعقيداً من ذي قبل و التي تسبب خـسائر         

كبيرة و متنامية بين المـدنيين و مراتـب         

و على   . قوات التحالف و القوات العراقية    

لمتمــردين و الــرغم مــن مقتــل آالف ا

عشرات اآلالف ممن احتجزوا، فقد بقـى       

 انه عنيفاً و -التمرد مرناً قادراً على العودة   

  .مميتا كما كان سابقاً

نفسهم على  أن في تثبيت    ولقد نجح المتمرد  

ن لم تكن المسيطرة،    إانهم القوة الرئيسية،    

على القوة االجتماعيـة و الـسياسية فـي         

ماً فـي   ن لهم حضوراً مه   إ. المثلث السني 

المجتمع  واالقتصاد و الدين و السياسة و        

كذلك في أجواء الجريمة و قد نجحوا إلى         

ات سحد بعيد في إعاقة جهود امتداد الموئس      

إضافة . ة إلى مناطق العرب السنة    يالحكوم

ـ     العربي " فكر العالم "إلى انهم قد يتغلغلوا ال

 ضـد   ائيـة السني، بأفكار و اعتقادات عد    

لتحـالف و الحكومـة     االحتالل و قوات ا   

  .العراقية

قنع هذا معظم السنة من أن مـسودة        أو قد   

الدستور ال تخدم مصالحهم و قد تحول ذلك 

إلى قناعة شعبية في الواليات المتحدة بشأن 

ن للتمـرد أفـضلية     إ. كيفية إدارة الحرب  

مساعدة نفسه بنفسه، و عنده فـيض مـن         

األسلحة و التمويل المالي و القوة البشرية       

ي قادرة على التنفيذ بـسبب طبيعـة        و ه 

تنظيماتها مع علمها أن قـوات التحـالف        

  .مقيدة في كيفية استعمالها القوة



 التحدي الصهيوين         )٢٧(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ١٦ من ١٠                            ٢٠٠٦ - نيسان

 

لقد اثبـت المتمـردون انهـم مقـاومون         

. شرسون، و لكن ليسوا ال يمكن هزيمتهم      

لم يستطع المتمـردون حـرف العمليـة         

السياسية، كما لم يستطيعوا منـع تجنيـد        

راط فـي قـوى     الشباب العراقي من االنخ   

األمن العراقية و لم يستطيعوا بنـاء دعـم         

رئيسي لهـم بـين الـشعب العراقـي و          

األمريكي، أو أن يدفعوا بالقيادة الـشيعية       

  .ليغيروا سياسة التهدئة

" ممكنـة الفـوز   " ن الحرب في العـراق    إ

شريطة عدم انحراف العملية السياسية إلى      

حرب أهلية تعيـق مـن الـداخل و أن ال           

و . يات المتحدة قبـل األوان    تنسحب الوال 

سيصبح واضحاً في األشهر الستة القادمـة      

ــاء  ــراق يتطــور كبن ــان الع ــا إذا ك م

. ديموقراطي أو انه بلد يمزقه عنف شـديد       

هذا يشخص أهميـة أن تبقـى الواليـات         

المتحدة موجودة بصورة كافيـة لتمكـين       

  .الحكومة العراقية من إنجاز نتائج مقنعة

  قبل بروك نيومان ُأعد هذا اإليجاز من 

  في العراق" القلوب والعقول"
يظهر التاريخ، أن األفكار اآثر أهمية ممن يمول 

  ترويجها
  رويل مارك غيرشت: بقلم

   ٢٠٠٦-كانون الثاني-١٠الثالثاء : أرسلت

  نشرت في الواشنطن بوست

   ٢٠٠٦ -كانون الثاني-١٠: بتأريخ

مرة أخرى نتواجه مع قصص حول كيف أن        

ــاغون و  ــدينالبنت ــسريينالمتعاق ــه   ال  مع

المنتشرين في كل مكـان يقوضـون حريـة         

يدفع لهـم   مسلمون  طالب  "التحقيق في العراق  

كما جـاء فـى      ،  "لمساعدة الدعاية األمريكية  

الــصحفيون، . تقــارير النيويــورك تــايمز 

المثقفون أو رجال دين يأخذون المال من العم        

 ، شركة عالقات عامة     لتنا هذه حا  أو في  ،سام

  .واشنطنمن 

و من الواضح أن المـسلمين المتحمـسين ال         

يؤيدون اإلصغاء إلى نصائح من استـشاري       

و جميع رجال الدين السنة     .مدفوع ثمنه أمريكيا  

المناهضين للتمرد يمكن إن يوصـموا بعـار        

كبيـرة  هناك مشكلة   . األدوات الفاسدة لغيرهم  

 ٠فى هذا التفسير المشؤوم لالحـداث       واحدة  

ر الواليـات  يتـد . قوٌى لهـا عنى  متاريخيا،ال  

بعضها  و  بعضها سرية  المتحدة عمليات ضخمة  

تمامـاً تعـرف بنـشاطات       يسر ليس   االخر

"CIA "  و مـع اعتبـار     .الحرب الباردة طوال

CIA   فأن واشنطن تصرف    مقدمة عادة في ال 

 مئات الماليين من الدوالرات على نشر الكتب      

ـ  والـصحف    التالمجو  تـشكيل   وووالرادي

مـنح  و مجاميع نسوية و شـبابية       و اتحادات

صـالونات   و مؤسـسات أكاديميـة   ودراسية  

 المثقفين و االجتمـاعيين ، و دفعـات نقديـة         

عادة طالب، مثقفون شعبيون،    (مباشرة لألفراد 

ممن يعتقـدون بفكـرة أن الفكـر        ) صحفيون

  . األمريكي يستحق الدعم

و من الصعب أن تخمن مدى تـأثير بـرامج          

 و لكن عندما يكتـب      . هذه ةلسريا-النشاطات

قائد مهم من العالم الثالث قائالً أن كتاباً غربياً         

تـأثير كبيـراً علـى       ليبرالياً مشهوراً كان له   

الكتاب المجهول لديه كان قـد      -نه الفكري يتكو

 – CIAترجم و وزع في بلده على حـساب         
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عندها يتضح أن لهذه البرامج قيمة فعليـة ال         

ن األمريكان ينبغي أن يكون من الصعب للمثقفي

أن يدعموا مثل هذا النشاط، حتى و لو كـان          

  .يقيس تأثيرهأن غالباً ستطيع يالالمرء 

بغي أن يكون من الصعب أن تـدعم        نكما ال ي  

حتى األعمال األكثر عدوانية و سرية لتطوير       

  .الديموقراطيات مثل ما في العراق

كما .  موازية للحرب الباردة   ةقارنمدعنا نعمل   

 كانت تمـول و لعـدة       CIAهو معروف فأن    

هـذه  .  البريطانيـة المنـاؤة    ةفيسنوات الصح 

لغـة  لالمجلة، التي ربما كانت أهم ما يصدر با       

اإلنكليزية ضد الكتاب االشتراكيين األمريكان     

ؤثر فـي المناضـرات بـين       تو األوربيين،و   

النخبة المثقفة الغربية منذ الخمسينيات مروراً      

، فهـي   ةليدي التق و بالحسابات . إلى السبعينات 

 غير عـسكري رفيـع       سرى ربما أهم عامل  

  .موله الواليات المتحدةتالمستوى 

 المفكر الفرنـسي     ان هل هناك من يعتقد جاداً    

الكبير رايموند آرون قد تعـرض للـشبهة و         

الفضيحة بسبب كتاباته المتكررة لهذه الصحيفة      

 أيضاً؟ و CIAأو لمجلة فرنسية تمول من قبل 

ون أو آخـرين فـي      بغض النظر عن أن آر    

ينتابهم الشك في أن صكوكهم قد      ) المعارضة(

توقفت بسبب دافع الضرائب األمريكي، فهـل       

  أن بصيرتهم و تقاريرهم أقل نفعاً أو صدقاً؟

-إذا ما نظر مؤرخ إلى راديو أوربا الحـرة        

راديو الحرية عندما كـان يـصنف ضـمن         

 فأنه ربما كان سيجد من الـصعوبة        CIAالـ

ان أقل مصداقية أو اكثر عرضة   أن يقول أنه ك   

 وللتالعب السياسي من راديو الحرية اليـوم،      

الذي يعمل  تحت مراقبة و أشراف فلسفة هيئة         

و ربمـا تعتبـر     . السيطرة اإلذاعية المسيسة  

القـوة  "رفتها واشنطن هي  صالمصاريف التي   

لـيس  . األكثر نجاحاً على اإلطـالق    " الخفيفة

ـ        سوفيتي ألوربا الشرقية و دول المعـسكر ال

ـ        و  CIAالسابق أي مشكلة مع مساعدات الـ

القضية معهم هي، كما هي الحال اليـوم مـع          

مستمعي راديو الحريـة مـن األوربيـين و         

ون أو  ؤالمسلمين في األماكن األخرى ممن يقر     

ة من قبـل    ميستمعون للمواد اإلعالمية المدعو   

 مـا إذا     هـى  الواليات المتحدة، القضية معهم   

لمواد اإلعالمية تعكـس    كانت محتويات هذه ا   

  .ها أم الونالحقيقة التي يعرف

يـل  وو على عكس ما يعتقد عموماً، فـأن تم        

CIA بـضمنها   -المفكـرين " دعاية"  لمشاريع 

المبالغ النقدية المباشرة لصحفيين أمريكـان و       

و مـن   .  عادة ما تجري بلمسة خفيفة     -أجانب

تجاربي المباشرة، و من قراءة ملفات نشاطات       

رية في أوربا و الشرق األوسط،       الس CIAالـ

لم أجد أبداً مثاالً يتالعب فيه ضباط الوكالـة         

و مما كان يدعو    .  أو غيرها  ةدبيبالنتاجات األ 

ـ       غالباُ ليس   CIAإلى األسف هو أن ضباط ال

لهم المهارة اللغوية أو التعليم الالزم لتمـشية        

كما ليس  .أمورهم في البلدان التي يعملون فيها     

ـ   كتّاب كتبهيقي بما   لهم إلمام حقي    ٠ CIA الـ

ترى لماذا صرفت الواليات المتحدة مثل هذه       

المبالغ الكبيرة لألعمال الـسرية فـي أوربـا         

 لـم تكـن     الغربية بعد الحرب العالمية الثانية؟    

أكدة من تطبيـق أوربـا الغربيـة        متواشنطن  

 من قرارها معارضة االتحاد     اللديموقراطية و ل

ب الـشيوعية   السوفيتي ووكالئه من األحـزا    

: كان ينبغي أن تكون البرامج سرية     . األوربية
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 مـع ال يستطيع المشاركون األجانب العمـل       

تمويل أمريكي علني مـن دون أن تتعـرض         

. حياتهم للخطر، أو حياة عوائلهم أو سـمعتهم       

ـ   دتأ هل إعاقـة أو   الـى    CIA مشاريع الـ

تحطيم تنامي صحافة حرة و اعالم حر فـي         

رب العالميـة الثانيـة؟     أوربا الغربية بعد الح   

اعتقد أن تخمين أي مؤرخ شـريف سـوف          

يستنتج أن المساعدة السرية للواليات المتحـدة       

  .الطرفيينتقدم تخدم 

 فـي   ، هي قال شك أن الديموقراطية في العرا     

 مهزوزة كما كانت في أوربا الغربيـة        ،األقل

ن النقد الحقيقي الذي ينبغي     إ. بعد اندحار هتلر  

 بوش هو أنها سمحت لمثل      ةارأن يوجه ضد إد   

هذا العمل المهم أن تعتمده شـركة عالقـات         

مجموعـة  في الحالة المـذكورة هـي       ( عامة

الـذين   التي قامت بعمل بائس لحماية       )لنكولن

و مع هـذا،    . يجب أن تبقى أسماءهم مجهولة    

و يبدو  : على المرء أن يعطي البنتاغون الثقة     

 علـى لوكالة الحكومية الوحيدة التـي،       ا أنه  

األقل، تحاول أن تطور الكادر العراقي لـشن        

ـ ".القلوب و العقول  " حملة    فيبـدو   CIAإما ال

أنها تمتلك كل شيء إال أن تتخلى عن مهمتها         

  .التاريخية في هذه المنطقة

ة د زيـا  عـن   تحجم ن على إدارة بوش أن ال     إ

و في كل  السرية في العراق" الدعائية" جهودها

تاريخ بالتأكيد  ن ال إ. مكان من الشرق األوسط   

  .العظمى األخيرة بجانبها في حرب األفكار

  

معهد في  هو زميل مقيم  رويل مارك غيرشت 

   المشروع األمريكي

  

 عام القرار: البحرين

مؤسسة  – نشرة اإلصالح العربي     – توبي جونز 

  ٢٠٠٦ آذار – ي للسالم الدوليجكارني

تلوح نذر مواجهة سياسية في أفق البحرين هذا  

الــضغوطات الداخليــة واإلقليميــة ف. العــام

 بما في ذلك شعور باإلحباط حيال       –المتزايدة  

تجربة البحرين المخيبة لآلمـال فـي مجـال         

اإلصالح السياسي، والمـشاكل االجتماعيـة      

 –المتفاقمة، والتوترات الطائفيـة المتزايـدة       

ولحظـة الحقيقـة    . تمسك بتالبيب على البالد   

لمقـرر  ، الموعـد ا   2006ستحين في أكتوبر    

  .إلجراء انتخابات للبرلمان الوطني

قبل أربع سنوات، أجمعت الجمعيات السياسية      

الرئيسية األربع في البالد، يحدوها في ذلـك        

اإلحباط حيال سن ما تراه على وجه صـحيح         

أنه دستور تـشوبه العيـوب، علـى رفـض          

التغييرات التي قدمتها من طرف واحد عائلـة        

ن إهتمامها بأن   مهتمة بحماية سلطاتها أكثر م    

ومن ناحية فنية، مـا     . بها) اآلخرين(تشارك  

تزال األحزاب السياسية غير مشروعة، ولكن      

، "الوفاق("الجمعيات السياسية من أمثال الوفاق      

أكبر جمعية سياسية وذات أغلبية شيعية فـي        

قررت إنهاء مقاطعتهـا وترشـيح      ) البحرين

وعلى الـرغم   . مرشحين في انتخابات أكتوبر   

ذا التغيير في التكتيكات، فإن الجمعيـات       من ه 

المعارضة ما تـزال ملتزمـة بالـسعي وراء         

هدفها البعيد المدى المتمثل بإعـادة صـياغة        

الدستور بغية جعله أكثر انسجاما مع رؤيتهـا        

فضال عن ذلك، فإن . للبحرين كملكية دستورية 
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الوفاق قامت بتأسيس هيئات تابعة لهـا لكـي         

جة هذه األزمات، وذلك    توجه عنايتها إلى معال   

إلى حد كبير نتيجة للتـأثير الكبيـر لمركـز          

البحرين في مجال حقوق اإلنسان في جـذب        

األنظار إلى المسألتين المشحونتين المتمثلتـين      

بالبطالة والفقر السائد في أوسـاط الجماعـة        

  .األهلية الشيعية

وفرصة المنافسة السياسية طرحت أسـئلة ال       

 عن إمكانية تصاعد    تبعث على االرتياح فضال   

فعلى الرغم من أن الجماعات     . حدة التوترات 

السياسية المعارضة تتمتع بتأييـد كبيـر فـي         

البحرين، فإنه من غير المرجح لها أن تستولي        

ـ      المنتخبة في   40حتى على نصف المقاعد ال

وقد ضمنت الحكومة بقـاء تمثيـل       . البرلمان

ئر الشيعة متدنيا عندما تالعبت علنا برسم دوا      

، وهو نظام ال    2002انتخابية تمييزية في عام     

وفي أفضل األحـوال،    . يزال على حاله اليوم   

فإن الوفاق وبقية المعارضة، التي لن تتنـافس        

ضد بعضها البعض في السباقات االنتخابيـة       

على المقاعد كال على حدة، تأمل في االستيالء        

  . مقعدا18 و15على ما بين 

ا إمكانية أن يتعين    ويواجه قادة المعارضة أيض   

عليهم االستقالة من البرلمان إذا ما رفـضت        

الحكومة معالجة شكاواهم الرئيسية، فضال عن      

واقع أن البدائل التي تظهر بسرعة يمكنها أن        

تمتص التأييد الذي تتمتع به إذا مـا خطـت          

فلقـد انفـصل عـدد مـن        . خطوات خاطئة 

في " الحق"األعضاء عن الوفاق وشكلوا حركة      

، ومعظمهم قـاموا بـذلك      2005 عام   أواخر

نتيجة قناعتهم بـأن الوفـاق عبـر قرارهـا          

بالمشاركة في النظام تضفي مـصداقية علـى        

وكسبت الحق انتباه عامة . حكومة غير شرعية

الناس أخيرا عندما روجت لعريضة تطالـب       

األمم المتحدة بالتدخل في البحـرين لفـرض        

 وإذا ما فشلت المعارضـة    . كتابة دستور جديد  

في البرلمان، يمكن للحق أن تستفيد إلى حـد         

كبير، كما يمكن لمعظم المنظمات الـشعبوية       

والصدامية التي تدور في فلك مركز البحرين       

لحقوق اإلنسان المحظور ولكن الـذي يتمتـع        

بحضور كلي، وهي جماعات قد أثبتت بالفعل       

رغبتها في إثارة وتحمل التكتيكات العنيفة التي       

  .توظفها الدولة

ولكن زعمـاء المعارضـة، لـوعيهم بهـذه         

المخاطر كلها، يأملون في أن يشكل قـرارهم        

بالمشاركة ضغطا على الحكومة أكثـر مـن        

وفيمـا يتعلـق    . الضغط الذي شكلته المقاطعة   

باإلصالح، أثبت قادة الدولة خالل أكثر مـن        

أربع سنوات ليس كونهم مقـاومين للتـسوية        

ط مع  وغير راغبين في التفاوض على حل وس      

منتقديهم فحسب، وإنما تـرددهم حتـى فـي         

إن انتخابـات أكتـوبر     . االنخراط في حـوار   

فمن المـرجح أن    . ستثبت كونها اختبارا هاما   

يغرى زعماء البالد بأن يعلنوا النصر بنهايـة        

المقاطعة، بحيـث يـشيرون إلـى مـشاركة         

المعارضة كمؤشر على الضعف ويرفـضون      

لطويلـة مـن    أن يعالجوا بشكل جدي القائمة ا     

وثمة إمكانيـة أخـرى،     . انتقادات المعارضة 

وهي إمكانية اتخذت شكال لها كشائعة، وتتمثل       

في أن يؤجل الملك حمد االنتخابات بغية تأجيل 
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وأي مسار من هذين المـسارين      . اختبار القوة 

يمكن أن يؤدي إلى زيـادة الراديكاليـة فـي          

  .السياسة

كـن  وتشكل الطائفية، التي يراها الجميـع ول      

يمتنعون عن اإلقـرار بهـا، مـشكلة بغايـة          

 في المائـة    70فالشيعة يشكلون نحو    . األهمية

تقريبا من السكان األصليين، والعديد منهم قـد        

باتوا في حالة فوران في الـسنوات األخيـرة         

وتفجيـر  . نتيجة للتمييز الذي تقوده الحكومـة     

مقام اإلمامين العسكريين فـي سـامراء فـي         

 أدى إلـى أكبـر      2006 العراق في فبرايـر   

إحتجاجات علنية في تاريخ البحرين، مع نزول 

 شيعي إلى الـشوارع     100,000ما يصل إلى    

وقلـل  . في يوم الجمعة الـذي تـال الهجـوم        

المتظاهرون من أهمية الـصراع الطـائفي،       

ولكن الحدث كـان عرضـا واضـحا للقـوة        

والعنف الطائفي المستـشري علـى       .الشيعية

ليا حتى مـع انـزالق      نطاق واسع مستبعد حا   

ولكن ذلك يمكنه   . العراق نحو الحرب األهلية   

فزعماء البحرين قد أثبتـوا     . أن يتغير بسهولة  

تاريخيا كونهم أكثر مهارة في تأجيج نـوازع        

القلق الطائفي مما هم في تلطيف حدتها ويمكن        

أن ينظَر إليهم اليوم حتى على أنهم ينـاورون         

د بعضهم  على نحو دوري بالسنة والشيعية ض     

وإذا ما أبدت القيـادة الـسنية فـي         . البعض

البحرين رد فعل حيال تنامي القوة الشيعية في        

أنحاء المنطقة عبر تحولها إلى أن تصبح أكثر        

تصلبا في التعامل مع المشاكل الطائفية والتلكؤ       

 في اإلصالحات، فإن مواجهة هذا العام يمكن      

 أن تثبت كونها مقدمة لمواجهة أكثر شؤما في       

  .وقت الحق

مـع   توبي جونز، محلل سابق لشؤون الخلـيج        

جماعة األزمات الدولية، سيكون زمـيال برتبـة        

لمرحلة ما بعد الدكتوراه في التاريخ فـي        " ملون"

  .2008-2006كلية سواذمور بين عامي 

يعلن أسلوبا جديدا للحرب في  بوش

 العراق
 كـشف الـرئيس     : وكاالت األنباء  -واشنطن  

بوش عـن أن قواتـه فـي        األميركي جورج   

العراق بدأت تتبع أسـلوبا عـسكريا جديـدا         

للقضاء على المسلحين وتحقيق النصر سـماه       

، مستشهدا بعملية   ''التطهيروالسيطرة والبناء ''

أمنية مشتركة مع القوات العراقية في مدينـة        

تلعفر شمال غربي البالد العام الماضي، لكنه       

· مرةأقر بأن أمامه معركة طويلة وشاقة مـست       

وحاول في الوقـت نفـسه تهدئـة مخـاوف          

االميركيين من ان اعمـال العنـف الطـائفي         

والهجمات المتزايدة على القـوات العراقيـة       

  ·واالميركية قد تتطور الى حرب اهلية طاحنة      

فقد واصل بوش إلقاء سلسلة من الخطب عبر        

أنحاء الواليـات المتحـدة إلقنـاع مواطنيـه         

 في العراق بعد    المتشككين بأن لديه خطة نصر    

مرور ثالث سنوات على الغـزو االميركـي        

وقال خالل كلمة ألقاهـا فـي مدينـة         · للبالد

في مواجهـة التقـارير     ''كليفالند أمس األول    

المتواصلة عـن حـوادث القتـل واألعمـال         

االنتقامية، أتفهم أن هناك أميركيين قد اهتزت       

ــتهم   ثقـــــــــــــــــــ
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 وهم يتساءلون ما الذي أراه ألكون متفائال وال       

وأصر على أن تقدما يتحقق بالفعـل       · ''يرونه؟

· في مجال جعل العراقيين يتولون مهمة أمنهم      

إن قـوات   ''وضرب مثاال على ذلـك، قـائال        

أميركية وعراقية حررت تلعفر مـن قبـضة        

مقاتلي القاعدة ومسلحين وإرهابيين اسـتولوا      

 وهي اآلن مدينة حرة     ٢٠٠٤عليها في خريف    

ا للقاعـدة وذلـك     بعد أن كانت مركزا أساسي    

ــر     ــراق ح ــي ع ــل ف ــث االم   ·''يبع

وأعلن أنه تم تصحيح األخطاء في العمليـات        

العسكرية السابقة مع التركيز على المـساعدة       

ــار    ــادة االعم ــود إع ــسانية وجه   · االن

بدال من الـدخول والقـضاء علـى        ''وأوضح  

االرهابيين ثم التحرك، لقد تبنـت الحكومـة        

جديدا يطلـق   العراقية وقوات التحالف أسلوبا     

عليه التطهير والسيطرة والبناء، أصبح ممكنا      

بسبب المكاسب المهمة التي تحققت من تدريب       

أعداد كبيرة من قوات االمـن العراقيـة ذات         

إن تلعفـر تـشكل     ''وقـال   · ''القدرات الكبيرة 

نموذجا يمنحني الثقة في اسـتراتيجيتنا ألننـا        

نرى فيها مالمح هذا العراق الذي يناضل من        

لـيس مـن    ''وأضاف  · ''له العراقيون ونحن  أج

السهل نقل مشاهد التقدم في نـشرات االنبـاء         

المسائية القصيرة، ألن منظر اطفال يلعبون لن       

يثير الذهول الذي يسببه تدمير مسجد، ومـع        

ذلك نحن والعراقيون نحقق تقدما حقيقيا لكـن        

تحقق في تلعفر ولم يسجل في جميـع انحـاء          

  ·''البالد

   اإلماراتيةحاداالتصحيفة 
 

 

ويمكن  التمرد في العراق ما زال قويا

 ان يتعزز

 رغم التأكيدات االميركية    -)اف ب (واشنطن  

عن حصول تقدم في مواجهـة التمـرد فـي          

العراق ال تزال هذه الحركة قوية وقد تـزداد         

قوتها كثيرا حسبما جاء في دراسـة جديـدة         

  .نـــــشرت مـــــساء الخمـــــيس

ان في مجال الدفاع    واعد الدراسة محلالن كبير   

يعمالن للمعهد االميركي لسياسة الشرق االدنى 

ان المهمة االميركية في العـراق تمـر فـي          

  .تستمر ستة الى تسعة اشـهر  " مرحلة حاسمة "

 لـدى عرضـه     جيفري وايـت  وقال المحلل   

اظن ان نتيجة هذه المرحلة الحاسمة      "الدراسة  

ستكشف لنا على االرجح ما اذا كانت المهمة         

  ".ركية في العـراق سـتنجح او تفـشل        االمي

وقالت الدراسة ان حركة التمرد التـي تـضم         

قوميين وانصارا للـرئيس العراقـي الـسابق        

صدام حسين ومقاتلين اسالميين اجانـب لـم        

 شهرا  ٣٢تظهر اي مؤشر تراجع بعد مرور       

  .على اجتياح العراق بقيادة الواليات المتحـدة      

تلـوا  مع ان آالف المتمردين ق    "واضاف وايت   

واعتقل عشرات اآلالف من العراقيين تعـزز       

المعلومات حول الحوادث والخسائر البـشرية      

الشعور بان التمرد لم يكن يوما متينا وقـاتال         

ــا ــو حاليــــ ــا هــــ   ".كمــــ

ورأى المحلالن ايضا ان حركة التمرد نجحت       

في جذب قسم صغير من االقلية السنية التـي         

اذا نجحت حركـة    "واضاف  . تشعر باالستياء 

لتمرد في استخدام قدرات لم تستغل فقد تتمكن        ا

  ".من زيادة قدراتها العسكرية الى حـد كبيـر        
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 عاما مـع    ٣٤واعد التقرير وايت الذي عمل      

االستخبارات العسكرية االميركيـة ومايكـل      

ايسنشتات الذي كان محلال في سـالح البـر         

  .االميركــــــــــــــــــي

واختلفت لهجة هذه الدراسـة عـن اللهجـة         

الستراتيجية الوطنية للنـصر    ا"المستخدمة في   

التي كشف عنها الرئيس االميركي     " في العراق 

جورج بوش االربعـاء واكـدت ان القـوات         

فـي احتـواء    " تحرز تقدما كبيـرا   "االميركية  

ــرد   .التمــــــــــــــــــ

وقال معدا الدراسة ان تحقيـق النـصر فـي          

الحرب ال يزال ممكنا لكنهما اضافا ان النزاع        

فاقـات  سيكون طويال ومكلفـا وسيـشهد اخ      "

ــافية   ".اضـــــــــــــــــ

ونقلت الدراسة عن مسؤولين اميركيين قولهم      

ان التمرد السني يضم عشرين الف عنـصر        

وقال وايت لوكالـة    .  مقاتل ناشط  ٣٥٠٠بينهم  

فرانس برس ان العدد االجمـالي لمناصـري        

  .حركة التمرد قـد يـصل الـى مئـة الـف           

الجبهة "وفي حين اعلن بوش ان العراق يشكل        

قال وايت ان   "  االرهاب المركزية في مكافحة  

المقاتلين االجانب ال يتجاوزون خمسة او سبعة 

بالمئة من حركة التمرد وهم ال ينفذون غالبية        

الهجمات وال يـشكلون غالبيـة القتلـى فـي          

ــردين  ــفوف المتمـــــ   .صـــــ

واوضح ان القوات المناهـضة لالميـركيين       

تستخدم الدين بشكل واسع مشيرا الى تطـور        

 سابقين من نظـام     جديد يتمثل في ان عناصر    

صدام حسين باتوا يعتمدون اهداف االسالميين      

ــسها   .نفــــــــــــــــــ

. يحصل حاليا نوع مـن الـدمج      "وقال وايت   

يجب ان ننتظر لمعرفة ما اذا كان هذا قائمـا          

ــي  ــزام فعل ــى الت ــصالح او عل ــى م   ".عل

وجاء في الدراسة ايضا ان حركة التمـرد ال         

تحصل " مجموعة شبكات "تملك تراتبية بل هي     

م مالي من داخل العـراق وخارجـه        على دع 

" مهم"موضحة ان دعم سوريا وايران للحركة       

ــيا   ــيس اساســـ ــه لـــ   .لكنـــ

التمرد تحصل على كـل     "واضافت ان حركة    

ــة  االســلحة والمتفجــرات والمــوارد المالي

والعناصر المدربة التي تحتاجها بكميات كافية      

لمواصلة مستوى النشاط الحالي الـى مـا ال         

  ".ر الدعم السياسي السني   نهاية في حال استمرا   

سجلوا نجاحات  "وقال المحللالن ان المتمردين     

واثبتوا نفـسهم قـوة     " تكتيكية وعمالنية مهمة  

رئيسية في المجموعة السنية وزرعوا الـشك       

في الواليات المتحدة حول اسـتمرار انتـشار        

  . الف جنـدي اميركـي فـي العـراق         ١٦٠

االمر ال يتعلق بنشاط عـشوائي      "وقال وايت   

ــ ــابيون ــون . شاط اره ــردون يطبق المتم

استراتيجية ذات اهداف في العراق ويحاولون      

  ".تطويــق االمــور التــي نحــاول تحقيقهــا

لكن الدراسة اشارت الى ان المتمـردين فـي         

موقع هش على عدة اصعدة منها غياب قيـادة         

 . موحدة وشراسة الهجمات على المدنيين
 
 
 
  


