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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
للكاتب   جية والدوليةتيمركز الدراسات اإلسترا موقع  فيةمنشور مهمة ةدراسلفي هذا العدد ترجمة 

  .أنطوني كوردسمان ألمنية والعسكريةشؤون االالمتخصص في معروف وال

من أهم الملفات على اإلطالق ، كان من الطبيعي أن يتم التأكيد على اآلن لما كان الملف األمني 

ترجمة الدراسات التي تعنى بهذا الموضوع الحياتي والذي بدون فهمه وإدراكه إستراتيجياَ اليمكن 

وهذه أول دراسة تنشر من قبل مراكز األبحاث .  بصورة عملية وإيجابيةالتصدي له ومعالجته

نظراَ للشخصية  األمريكية والتي أصبحت مرجعاَ للباحثين اآلخرين في هذه المراكز والمعاهد،

المرموقة التي يمتلكها كوردسمان على الصعيد البحثي والرسمي واألكاديمي، وهذا ما يتبين من خالل 

 لهذا - وستتم ترجمة دراستين مطولتين أخرتين.رته في الصفحات التاليةإستعراض خالصة خب

الخبير المتمرس والغزير اإلنتاج والكتابة إذ تبلغ عدد مقاالته ودراساته المعروضة في اإلنترنت أكثر 

حول  والثانية تقييم التمرد السني: األولى هي إمتداد لهذه الدراسة تحت عنوان-من سبعمائة ويزيد

هذه الدراسات الثالث هي من الدراسات .الواليات المتحدة اإلستراتيجية والتكتيكية في العراقأخطاء 

حقاَ ممارسات كانت وهنا يتم التساؤل هل . والتي تستحق الدراسة المتعمقة والمتأنية وأخذ العبرالمهمة

 التي تملك  ، هذ الدولة الكبرىهي ببساطة نتيجة أخطاءفي العراق الفضيعة الواليات المتحدة 

والتي ! اإلمكانيات الهائلة المادية والفكرية البحثية ، والتي تشكل هذه الدراسة العميقة شاهداَ عليها؟

ويالحظ هنا إن هذه الدراسة هي !تملك وتختزن الكثير من تجارب التدخل في دول العالم المختلفة؟

، أي ٢٠٠٥الخامس من عام أول إنتاج بحثي معمق حول اإلرهاب في العراق قد صدرت في الشهر 

 تذكر هذه الدراسة بأن محاوالت !عامين كاملين بالتمام والكمال؟؟! ؟؟بعد مرور عامين على اإلحتالل

 أي إن العراق كان !؟؟؟قد بدأت بعد حوالي العام من إنهيار وحل الشرطة السابقةبناء أجهزة الشرطة 

ة بعددها القليل جداَ بإعتراف الخبراء أنفسهم بدون أية شرطة تمامأ؟ فقط كانت فيه القوات األمريكي

  !والغير مهيأين لمهات حفظ األمن الداخلي؟

 بالمطالعة ةالجدير)القسم األول( ةدراس الذههفيما يلي إستعراض لبعض األفكار الواردة في 

  :ةستفادة العمليواإل
 

 الدولة تحت حكم أقلية هو الذي صنع، )فرق تسد (أن واحدا من أهم حركات البريطانيين التكتيكية 

وفيه أكراد ، من السكان  % ٦٠سنية في بلد فيه أكثرية  شيعية تصل نسبة وجودها فيه الى

  %٢٠وتركمان وأقليات أخرى يصل تعداد أفرادها الى 
 

اصبح العراق يحكم من قبل نخبة اقلية سنية عربية ذات جذور ريفية تستخدم حزب البعث والدولة 
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 فسها بالسلطةمن اجل ان تحتفظ لن
 

ومئات االآلف من العرب الشيعة جرى ترحيلهم من البالد وقام قسم منهم بتنظيم معارضة مسلحة 

 مستندة الى دعم ايراني
 

كان هذا سبباً للخالف بين الشيعة والسنة ولكنه خلف تركة من الغضب ضد الواليات المتحدة 

 مايتهما للشيعةوبريطانيا بسبب عدم دعمها االنتفاضة ضد صدام وعدم ح
 

 أوجد صدام حسين مزيداً من المشاكل من خالل تشجيع ٢٠٠٣ وحتى غزو التحالف في ١٩٩١منذ عام 

 الخالفات العشائرية والقبلية وذلك بتفضيل تلك التي تدعم نظام حكمه
 

يين الذين واستغل الدين باالدعاء بتمسكه باالسالم ، وهو في الحقيقة يفضل الطائفة السنية والقادة الدين

 يؤيدون حكمه في حين انه يعاقب القادة الدينين الشيعة والمراكز التي يتوقع ان تشكل تهديدا له
 

وفي الوقت نفسه كان التمويل يغدق على المناطق السنية في الغرب والوظائف  الحكومية واالمنية 

فضل فيها الموظفون يتقلدها السنة ، وموارد قليلة كانت تذهب الى الصناعات العسكرية التي ي

السنة وكانت النتيجة توظيف اقتصاد العراق وبنيته الحضارية بطرق فيها تفضيل المدن والبلدات 

 السنية في مناطق مثل تكريت وسامراء والرمادي وسائر المدن السنية الموالية
 

منقسماً بقوة ضغوط في الوقت الذي قام التحالف الذي تزعمته الواليات المتحدة بغزو العراق كان العراق 

كان قنبلة موقوتة تنتظر االنفجار ويغذيها كل من األرث .اكبر، ولم تكن له قدرة على ايجاد قيادة سياسية 

 المتراكم للخالفات االثنية والمذهبية واكثر من عشرين عاماً من الحكم المباشر الفاسد لصدام حسين
 

جية لها اهداف غير واقعية لمرحلة ما بعد الحرب وهي المشكلة كانت ان الواليات المتحدة اختارت ستراتي

الذي كان ) سالم ( اهداف يستحيل تحقيقها ، وقد خططت فقط للحرب التي ارادت خوضها ولم تخطط للـ 

 من المؤكد ان يعقب ذلك
 

وفي مستوى ستراتيجي مهم على اية حال ، فأن ادارة بوش والقادة الكبار في الجيش االمريكي الذين 

وا في خطأ اكبر يتمثل في الرغبة في ازالة كل مشاكل العالم في عمليات حفظ االمن وبناء الشعوب وقع

 وصنع سياسة كبرى ، واالخطاء العسكرية التي اوجدت مناخاً صالحاً للتمرد في العراق
 
ات المتحدة ومن السهل اتهام قادة معينين في الوالي،ان توقيت ما حصل مايزال بعيداً كل البعد عن الوضوح 

 ، ان من الضروري فهم ما حصل حقيقة و تعيين المسؤولية مع المصداقية 
 

ومن الواضح على اية حال ان الكثير من القرارات الرئيسة قد اتخذت في معزل عن التداخل بين الوكاالت 
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 باألعداد الحكومية في الواليات المتحدة وتجاهلت خبراء االستخبارات في تحذيراتهم ، وتجاهلت القيام

لالستقرار قبل البدء بالحرب والتخطيط لذلك من قبل القيادة المركزية للواليات المتحدة وتجاهلت تحذيرات 

 صانعي السياسة والخبراء في سائر دول التحالف مثل المملكة المتحدة
 

حول ، يولوجيةوفي الوقت نفسه ، فمن الواضح ايضاً ، فإن الكثير من المصداقية قد أعطي للمؤمنين بااليد

ويتضمن ذلك ادخال . السهولة التي يمكن فيها خوض الحرب وحول الطريقة المؤثرة في بناء البلدان 

المحافظين الجدد في مكتب وزارة الدفاع وفي مكتب نائب الرئيس وبعض الموظفين في مجلس االمن 

 القومى وكذلك عدداً من المفكرين المسيسين
 

ادات في مكتب وزير الدفاع وسلطت ضغطاً كبيراً على الجيش االمريكي ضخمت هذه المشكلة من قبل قي

بسبب الحاجة السياسية لتجنب ، للتخطيط ألقل مستوى ممكن من نقل القوات المسلحة للواليات المتحدة

 الظهور بمظهر تجاهل االمم المتحدة 
 

ات واسعة النطاق لحفظ االستقرار فإن قيادة الجيش االمريكي قاومت بشدة التخطيط لفعالي، وفي الوقت نفسه

وبناء البلد واالشتراك فيها ، وفشلت في التخطيط للنقل واالنتشار من اجل مواجهة خطر تمرد واسع النطاق
 

والحقيقة فان الواليات المتحدة فشلت في التخطيط إلستقرار ذي معنى ، وكان بناء البلد خطَأ 

 ة اللذين هما محور اهتمام هذا التحليلستراتيجياً كبيراً قاد الى التمرد والجريم
 

الفشل في تقدير دقيق لطبيعة الوطنية العراقية ، والمستوى الحقيقي لالختالفات الثقافية ومدى 

 قمشاكل العرا
  

كسب قلوب ( الفشل في تخطيط وتنفيذ عمليات جمع معلومات أوسع قبل وأثناء وبعد الغزو من أجل 

 )وعقول العراقيين 
 

 إيجاد أو توفير أي شيء يقترب من نوع وعدد العناصر المدنية في حكومة الواليات المتحدة الفشل في

 الضرورية في بناء الدول وعمليات حفظ االستقرار
  

 الفشل في تخطيط وتنفيذ جهود إلدامة عملية الحكم على المستويات المحلية والمناطقية والمركزية
  

د كبار الضباط في التخطيط للعمليات في العراق حول تهدئة الفشل الذريع من حيث ما تضمنه طرح اح

 المجموعات العسكرية واالستخباراتيه للواليات المتحدة
  

الفشل في توفير االشخاص والمهارات الضرورية لتأمين مناطق العراق الخلفية والمناطق الحضرية عند 



 التحدي الصهيوين         )١-٣٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            ريكيالتحدي االم
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ٥٠ من ٥                            ٢٠٠٦ - حزيران

ها والقواعد العسكرية ومذاخر االسلحة خالل تقدم التحالف ، وفي منع النهب الهائل لدوائر الدولة وممتلكات

 القتال وبعده
  

 بالرغم من حاالت الفرار الواسعة ٢٠٠٤لم يتخذ اي جهد جدي إلعادة بناء الشرطة العراقية حتى حزيران 

 النطاق بعد القتال مباشرةً واالضطرابات التي سببها حل حزب البعث وتسريح القوات العسكرية والشرطة
  

ولم يحدث اي تعاون عسكري مدني مؤثر بين دائرة .  حالة تكامل مع القيادة العسكرية و لم تكن في

 االعمار والمساعدة والقيادة العسكرية للواليات المتحدة خالل الحرب وال بعدها
  

الفشل ليس فقط في توقع خطر التمرد وتسلل المتطرفين من الخارج بالرغم من تحذيرات االستخبارات 

يضاً في نقل قوات امريكية قادرة على التعامل مع قمع التمرد والعمليات المدنيةوالعسكرية المهمة ولكن ا

 وبناء البلد اثناء تقدم قوات الواليات المتحدة ومباشرةً بعد انهيار النظام
 

 الفشل في تقدير نزيه لطبيعة وحجم التمرد العراقي حتى نما واصبح اكثر خطورة
  

مستقبل كله بدقة ، ولكن الكثيرين في داخل الحكومة وخارجها حذروا مما لم يكن هناك من يتنبأ بال

 قد يحصل
  

. وكانت المشكلة ال تتمثل في ان االدارة لم تنجح في توفير عدد من العناصر الرئيسة لتقدير دقيق 

بل كانت معظم القرارات العليا السياسية والعسكرية قد تجاهلت ما عدوه نصيحة سلبية بسبب من 

 ط من اعتقاد مخلص وايمان ايديولوجي ومالءمة سياسية وبيروقراطيةخلي
  

وتبقى الحقيقة على اية حال ، وهي ان كل فشل سجل كان تماماً فشالً على أعلى مستويات سياسات 

الواليات المتحدة ومن المسؤوليات المباشرة للرئيس ونائب الرئيس ووزير الدفاع ومستشار االمن 

 االركان وقادة القواتالقومي ورئيس هيئة 
 
ان النتيجة النهائية لهذه القوى المعقدة ادت بالتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة الى ان يحول 

تطور القوات المسلحة العراقية الى قوات محدودة مهمتها حماية حدود العراق ضد هجوم خارجي ، 

 ل مع تمرد خطير وتهديدات امنيةولم يحاول التحالف انشاء قوات شرطة لها القدرة على التفاع
 
لقد فشلت الواليات المتحدة في ان تعامل العراقيين على انهم شركاء في التصدي للتمرد لمدة ما 

يقارب سنة بعد سقوط صدام حسين ، ولم تحاول بجدية ان تدرب او تجهز القوات العراقية من اجل 
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اي بعدما يقرب من سنة على سقوط  ، ٢٠٠٤مهمات حماية االمن ومجابهة التمرد حتى نيسان 

 صدام حسين وبعد ثلثي السنة من المشكلة الكبرى المتمثلة ببروز التمرد
 

ان لم توفر اعماال او رواتب تقاعد للموظفين ، وهي لم تدرك مستوى التهديد الذي سيظهر

 وال هي ضمتهم الى جهود بناء البلد، المحترفين
 

سيس الظروف السياسية المواتية للحد من االستياء الشعبي من ولقد فشلت الواليات المتحدة في تأ

 قوات التحالف وايجاد مناخ سياسي يساعد في ابدالها بقوات عراقية
 

ولم تنشىء ، ولم توضح ان الواليات المتحددة وبريطانيا ليس لهما مطامع اقتصادية في العراق

 كام سيطرتهماقواعد ثابتة او تجعال القوات العراقية ضعيفة من اجل اح
 

اول اداري امريكي في العراق ، وفي بداية ) جاي غارنر(وفي الحقيقة فإن الليوتننانت جنرال 

ان ، مضيفاً، "على مدى العقود القليلة القادمة"  تنبأ أن تبقى الواليات المتحدة في العراق٢٠٠٤

 القصوىتأمين الحقوق االساسية للواليات المتحدة ينبغي ان تكون لها االولوية 
 
باإلضافة الى ذلك فإن الواليات المتحدة لم ترد على التهديد الفوري الذي مثله النهب والجريمة 

الذي عم العراق بعد انتهاء الحرب مباشرة و الذي جعل االمن الشخصي هو االهتمام االول للفرد 

 العراقي
اقي خالل السنة االولى من وكنتيجة لذلك ، فشلت الواليات المتحدة في التعامل مع التمرد العر

وكانت الواليات المتحدة بطيئة في ردالفعل على نمو . االحتالل االمريكي في كل االبعاد المهمة 

 التمرد في العراق
 

لقد تجاهلت الواليات المتحدة التحذيرات السابقة التي قدمها اقطاب الفكر العراقي وادعت ان 

بإختصار ، . كانت اما ناجحة او انها عاجالً ستكون كذلك جهودها االمنية واالقتصادية والسياسية 

ان الواليات المتحدة االمريكية فشلت في تقدير الحقائق الموجودة على االرض بصورة صادقة على 

 غرار ما حدث في فيتنام
 

 تقريبا الى الوقت الحالي ظهر التمرد العراقي كقوة فعالة ذات دعم ٢٠٠٣خالل الفترة من آب 

 م في المناطق العربية السنيةشعبي مه
 

 وقد استمر في التصاعد منذ ٢٠٠٣لقد تطور تهديد االرهاب والتمرد بصورة سريعة بعد حزيران 

 ذلك الحين
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 لقد استغل التمرد الطرق والتكتيكات المرتبطة بشوؤن الحرب المعلوماتيه و النفسية و السياسية

 
يقة تظهر ان الحكومة ال تستطيع ان توفر الخدمات وضرب البنى التحتية والمنشآت والخدمات بطر

 االقتصادية الرئيسية او االمن الشخصي
 
وبنفس الوقت فإنهم قاموا بهجمات متعددة لمنع السنة من المشاركة في الحكومة الجديدة من ناحية 

 ولخلق اجواء توتر متنامي وصراع بين السنة والشيعة والعرب واالكراد
 

المنطقة المستهدفة تبدو غير آمنة رغم جهود الحكومة ، وتثبيط الجهود كانوا يقصدون جعل 

الحكومية ، وآملين بإستخدام الحرب االهلية كوسيلة لهزيمة التحالف والحكومة العراقية المؤقتة 

 في بناءهم للدولة العراقية
 

 انصار السنة وفي هذه المرة تم التعرف بوضوح على ان المنفذ هو من المجموعة السنية المتطرفة

  آخر١٥٠ وجرح ٦٠والذي فجر نفسه في مركز تجنيد في اربيل ، قاتالً 
 

 بدأ هذا يثير حفيظة الشيعة على الرغم من جهود قادة الشيعة لتجنب هذا االمر ، في ٢٠٠٥وبحلول آيار 

 غير المساهمة بصورة اكثر في اقامة حكومة شرعية وقوات وطنية بدأت الجثث السنية تكتشف في قبور

 معلومة ، باالضافة الى الجثث الشيعية واستمر قتل كال من رجال الدين الشيعة والسنة
 

كما اصبح استخدام البزات العسكرية العراقية وعجالت االمن وهويات مزورة وكذلك معلومات 

 استخباراتية تؤخذ ممن يتم تصفيتهم أمرا اكثر تعقيدا
 

الختالفات الرئيسية بين االرهاب اإلسالمي المتطرف واالشكال السابقة أشار الخبراء كثيراً إلى أن واحد من ا

لالرهاب هو انها ال تبحث عن أي تفاوض مع اولئك الذين تحاول ارهابهم بل بدال من ذلك تخلق ظروفا 

الخراج الغرب بعيداً وتثبيط النظم العلمانية والمعتدلة في العالم اإلسالمي والعربي ،و خلق ظروف 

 "النقية"وفقاً ألفكارهم الخاصة األصولية " إسالمية" من خاللها تكوين دويالت يستطيعون
 

 –إن تقطيع الجثث ، وقطع رؤوس الناس واعمال العنف المشابهة يحصل على انتباه إعالمي اكثر 

 على االقل لوهلة من الزمن
 

فشل المتعمد في توفير باالضافة الى ذلك فإن نظرية المؤامرة تحمل الواليات المتحدة مسؤولية ال

 الحماية الكافية مما يترك تأثيراَ كبيراَ 
 
يبقى تهديد المتمردين واإلرهابيين في العراق حقيقياً تماماً و يتصاعد استجابة للمتغيرات في قوات 
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يواجه العراق خليطاً واسعاً من التهديدات الظاهرة والباطنة، إن مهمة . التحالف والقوات العراقية

ويبقى األمر غامضاً فيما إذا كانت القوات . جيش والشرطة واألمن العراقية ليست سهلة أبداقوات ال

 العراقية واألمريكية قادرة على هزيمة قوى التمرد المختلفة بصورة حاسمة
 
وتمثل العناصر السنية في التمرد نسبة كبيرة من المجموعات العراقية واألجنبية اليائسة، مع خليط 

هنالك عناصر مرتبطة بالمسؤولين السابقين لحزب البعث . سالمية المتطرفة والعلمانيةمن الفرق اإل

 وبالقوميين العراقيين والسنة
 

و تتألف هذه من القوميين اإلسالميين السنة ومجموعات مرتبطة بقيادات خارجية ومرتبطة 

بحث عن الشهادة حيث أن بعضهم ي-بالقاعدة، والمتطوعين األجانب من ذوي الواقعية الضعيفة

 اإلسالمية وليس ألي هدف سياسي معين
 
إن األهداف الواضحة لعدة مجموعات تتراوح بين العودة إلى نظام مشابه لنظام حزب البعث وخلق 

دولة إسالمية سنية متطرفة، مع وجود العديد من السنة بقدر ما يتصرفون بغضب فإنهم يعلنون 

 عن أهدافهم هذه بصراحة ووضوح
 

ت الوقت فإن هنالك تهديد مستمر من أن المتطرفين العرب السنة قد يثيرون ما يشبه الحرب في ذا

كما أن . وهنالك خطر القتال الحزبي بين الشيعة أنفسهم وبين المتطرفيين العرب واألكراد. األهلية

الجديدة، هناك انقسام خطير بين الشيعة العلمانيين والمتدينين حول دور الدين في الدولة العراقية 

 كذلك داخل األحزاب الشيعية
 

خطر تجدد حركات التمرد الشيعية، وأن التوتر بين العرب ) مقتدى الصدر(ويرفع شخص مثل 

 واألكراد في كركوك على وشك االنفجار وكذلك المشاكل الحالية الجديدة في الموصل
 

فقد دعمت سوريا الحركات . راً فيهكما أن لجيران العراق مصالحاً كبيراً في التمرد و تلعب دوراً كبي

كما أن . اإلسالمية السنية المعتدلة المتواجدة في أراضيها و كذلك من البعثيين السابقين في سوريا

 تركيا مهتمة بصورة أساسية في ضمان أن ال يصبح أكراد العراق مثاالً ألكراد تركيا
 

الطوق "يعة، لتكوين حلف، وإلنهاء كما أن إليران اهتماماتها الخاصة في دعم اإلسالميين الش

، أما الدول العربية في الخليج والشرق األوسط فال تريد للشيعة السيطرة على العراق، "األمريكي

 يشمل لبنان وسوريا والعراق وإيران" هالل شيعي"وتخشى من 
 

 ودتشمل حركات التمرد المعقدة أنماطاَ يمكن إن تستمر عبر سنوات بل وفي بعض األحيان عق
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وكما هو الحال مع العديد من أنواع تقارير المسؤولين األمريكان حول العراق، فإن مثل هذه 

 االدعاءات لم تدعم بأي شيء مثل التفاصيل والشفافية الضرورية لتثبيت مصداقيتها
 

 تسرب إلى صحيفة CIAو كذا هو الحال بالنسبة إلى دراسة للمجلس القومي للمخابرات في 

هر أن تصريحات الحكومة األمريكية فيها الكثير من المصادر المتناقضة وطرق تحليل أظ) نيوزويك(

بحيث أن مقاييس النتائج ال يمكن الوثوق بها، كما ال توجد دالئل كافية لدعم أية استنتاجات فيما 

 يخص دحر المتمردين
 

ء والكهرباء والنفط إضافة إلى ذلك، فإن المتمردين استمروا بالهجمات المصممة لقطع تجهيز الما

 الخام ووقود التدفئة والغاز وخصوصاً في بغداد
 
ويوضح هذا التحول في أنماط الهجوم إن المتمردين ينفذون خطة معقدة لتخريب خدمات الحكومة، 

 أملين في إقناع الناس من إن الحكومة ال تستطيع توفير أي شيء لشعبها
 

ذه الهجمات، فإن بعض الخبراء يعتقدون إن بعض وبسبب الخبرة التكنولوجية المستعملة في ه

المسؤولين السابقين من حقبة صدام ما زالوا يدعمون عمليات التخريب على الرغم من إن آخرين 

يشعرون أنه حالياً يتوفر عدد كبير من االختصاصيين في مثل هذه الخبرات مع مختلف قوات التمرد
 

ى شيعية مناوئة للتحالف أو الحكومة، منذ توقف مليشيا واألخبار الجيدة الوحيدة هي عدم وجود قو

على الرغم من . ٢٠٠٤الصدر من محاولة احتالل المدن والمراقد وفي الجنوب في صيف وخريف 

إن الصدر قد أعاد بناء على األقل جزءاً من تنظيمه ودعم بقوة المظاهرات المناوئة للتحالف بعد 

 ٢٠٠٥انتخابات كانون الثاني 
 

فهو يقاد من فئة قليلة نسبياً . هم ان نالحظ ان التمرد الحالي في العراق ليس تمرداً وطنياًمن الم

 من الشعب العراقي تتركز في جزء صغير من البالد
 
فإن االنتخابات كانت ناجحة بما فيه الكفاية في شرعنة حكم الغالبية الشيعية، وتضمين األكراد، وان 

 بالعزل وفقدان الثروة والسلطةبعض المعارضة السنية قد تنتهي 
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Anthony Cordesman 
 

  أنطوني كوردسمان
  الطاقة، الشرق األوسط وشمال أفريقيا،سياسة الدفاع،اإلرهاب والتهديدات الدولية:مجاالت البحث

  كرسي بورك في اإلستراتيجية:البرنامج الذي يعمل به

ار الشامل، قذائف الدفاع الوطني، حماية التوازن العسكري في الشرق األوسط،أسلحة الدم:الخبرة

البنى التحتية الحساسة، الدفاع الوطني،الحروب في أفغانستان والعراق، سياسة الطاقة للواليات 

  .المتحدة والشرق األوسط، العربية السعودية

  .صاحب كرسي بورك في األستراتيجية في معهد الدراسات اإلستراتيجية والدولية

أثارت تحليالته األهتمام الواسع .ABC ضايا األمن القومي في وكالة أنباءوهو كذلك محلل في ق

، وفي صراع كوسوفو، وفي القتال في أفغانستان، وفي حرب ) ثعلب الصحراء(أثناء حرب الخليج 

مديراَ لبرنامج تقييم شبكة الخليج، دراسة الخليج يتحول، : العراق، كان أثناء عمله في المعهد

وأشرف على دراسات القذائف الدفاعية، المعدات .هد في برنامج الدفاع الوطنيوكبير محققي المع

ترأس برنامج .الحربية غير المتناظرة وأسلحة الدمار الشامل، وحماية البنى التحتية الحساسة

وهو مؤلف . تقييمات شبكة الشرق األوسط وكان منسقاَ للمبادرة اإلسترتيجية للطاقة في المعهد

 الدراسات حول السياسة األمنية للواليات المتحدة، سياسة الطاقة، سياسة الشرق لطائفة كبيرة من

، شغل البروفسور )org.csis.www(األوسط، والتي يمكن نتزيلها من موقع المعهد على اإلنترنت 

 في لجنة الخدمات المسلحة كوردسمان سابقاَ كمساعد لشؤون األمن القومي للسناتور جون ماكين

في مجلس الشيوخ،وكان رئيساَ لمكتب التقييمات اإلستخباراتية في وزارة الدفاع، وكان مساعداَ 

http://www.csis.org/
http://www.csis.org/
http://www.csis.org/
http://www.csis.org/
http://www.csis.org/
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 ، ١٩٧٤ترأس عملية تحليل دروس حرب أكتوبر لوزارة الدفاع عام . مدنياَ لنائب وزير الدفاع

دم في عدد كبير من المواقع منسق الجيش األمريكي، المخابرات ، ومحلل مدني للنزاعات، كما وخ

وعمل كذلك كرئيس للتخطيط . الحكومية، بما فيها وزارة الخارجية والهيئة اإلدارية الدولية للناتو

للموارد في قسم الطاقة، وذهب في عدد كبير جداَ من المهمات الخارجية، بما فيها مواقع في لبنان 

وهو مؤلف أكثر من عشرين كتاباَ ، .يجومصر وايران وعمل طويالَ في العربية السعودية والخل

حرب العراق، العربية : أحدث كتبه هي. تشمل كتاباَ يحوي أربعة أجزاء حول دروس الحرب الحديثة

السعودية تدخل القرن الواحد والعشرين،دروس أفغانستان، اإلرهاب، المعدات الحربية غير 

لومات المعدات الحربية وحماية البنى المتناظرة وأسلحة الدمار الشامل، التهديدات الدولية، مع

التحتية الحساسة، التهديدات اإلستراتيجية والقذائف الدفاعية الوطنية، ودروس الهجوم الجوي 

  .والهجوم بالقذائف على كوسوفو

منح ميدالية قسم الدفاع للخدمات المميزة، وكان بروفسوراَ رابطاَ لدراسات األمن الوطني في جامعة 

  . مرتين في مركز وودرو ولسن للباحثين في سمثسونيان) ولسن(ن زميالَ جورج تاون، وكا
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 نشوء التمرد العراقي

  مقدمة -١

كان من شأن سقوط صدام حسين كشف النقاب        

معدم بـصرف   عن خطوط التصدع في عراق

 أن  .النظر عن الطريقة التـي يحـدث فيهـا          

التكتيكيـة   طانيينيواحدا من أهم حركات البر

ذي صنع الدولة تحت حكم     هو ال ، )فرق تسد   (

شـيعية تـصل     أقلية سنية في بلد فيه أكثرية

، مـن الـسكان      % ٦٠نسبة وجودها فيه الى   

يـصل   وفيه أكراد وتركمان وأقليات أخـرى 

وقد زادت السياسات   .% ٢٠تعداد أفرادها الى    

بوصول  المشاكل العراقية العنيفة من تعقيد هذه

، سي  قائد الى الحكم اليحتمل االختالف الـسيا      

ألي مقاومـة   والقمـع  وبدأ التطهير الـدموي 

ستحوذ على الـسلطة    إعندما  ، سياسية منظمة 

  . ١٩٧٩تماما في 

  صدام حسين" برميل بارود "

اصبح العراق يحكم من قبل نخبة اقلية سـنية         

تستخدم حزب البعث  عربية ذات جذور ريفية

. والدولة من اجل ان تحتفظ لنفسها بالـسلطة         

،حيث ان الزراعـة لـم    متخلفاًوبقي اقتصاده 

يجر تحديثها بما يجعلها منتجة ، والمـصانع        

عاقت التقـدم ، كمـا    الحكومية غير الكفوءة

ساهم فى ذلك قطاع مالي صارم مسيطر عليه        

العناصر المعوقـة   من قبل الدولة وخليط من

مـن   واالسوأ، للتجارة واالستثمار الخارجي    

سات صدام نهباً ألختال أن االقتصاد صار، ذلك

حسين الذي استخدم الثروة الوطنية لـضمان       

واستغلت نخبته الحاكمة  سلطته ودعم طموحاته

مواقعها في السلطة من اجل ضمان مصالحها       

افقار الشعب والـبالد   وقد جرى، الشخصية 

وجعلها تحت طائلة دين هائل في الثمانينـات        

حسين لغزو ايـران   وذلك بسبب هجوم صدام

تيالء على المناطق الغنية    سفي مسعى منه لإل   

ثمان سنوات من .ايران بالنفط في شمالي غرب

الحرب دمرت تطور البنيـة التحتيـة للـبالد         

الصحيح في مجال تطوير  وتقدمه، والتعليم فيه

 قام صـدام    ١٩٩٠عام   صناعته النفطية وفي  

مشاكله االقتصادية مـن   حسين بمحاولة لحل

ـ         ة خالل غزو الكويت وهو ما قاده الى هزيم

تبعـات هائلـة مـن     عسكرية ماحقة والـى 

تعويضات الحرب ثم الى ما يزيد على العقـد         

والعقوبات الدوليـة   من عقوبات االمم المتحدة

التي زادت من الحـاق االذى بكـل جوانـب          

المتبعـة فـي     كانت الـسياسات .تطور البلد

الحرب االيرانية العراقية التي استمرت مـن       

ادة فيـه  هو  سياسات قمع ال١٩٨٨ – ١٩٨٠

واصبح االختالف السياسي من اي نوع كـان        

االكـراد   وجوبهت محـاوالت ، اكثر خطورة

واستغالل ظروف الحرب من اجل الحـصول       

 او االسـتقالل  على درجة من الحكم الـذاتي 
سـتخدام الغـازات الـسامة      إجوبهت بالقتل و  

 ومئات االآلف من العـرب والتطهير العرقي 
وقام قسم منهم الشيعة جرى ترحيلهم من البالد    

 بتنظيم معارضة مسلحة مستندة الـى دعـم  
وفي حين ان اكثرية الشيعة المتبقين       . ايراني

ـ   ن قـادتهم العلمـانيين  إبقيت على والئها ف
والدينيين كانوا تحت طائلة مراقبـة دائمـة ،         
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ومنـاطق   . وكانوا يسجنون احياناً او يقتلـون 

االهوار التي تحيط بالحدود االيرانيـة كانـت        

والعـراق ،   زاً مهماً للقتال بـين ايـران  مرك

ــالذاً     ــبحت م ــد اص ــك فق ــرغم ذل وب

  . وعناصر المعارضة الشيعية للهاربين

لقد جاءت هزيمة العراق في حرب الخليج عام      

الكويت فـي عـام     التي اعقبت غزو١٩٩١

 بأمور اكثر من زيادة افقار الـشعب ،         ١٩٩٠

المناطق الجنوبيـة   وقمعت انتفاضة الشيعة في

ل ما في قدرة النظام من القسوة المعتـادة ،          بك

والحرب االهلية الـضيقة   ثم تال ذلك من القمع

النطاق التي استمرت حتى نحي صـدام عـن        

الصراع قد اثـار   وفي حين ان هذا. السلطة 

ماماً محدوداً من العالم الخارجي ، فقد كان        تاه

مواجهات محلية بين قوات  ينطوي دوماً على

ة وقوات المعارضة الـشيعية     الحكومة العراقي 

. ايران التي تحضى بـدعمها   المتمركزة في

وما حدث بعد الحرب من اكتـشاف للمقـابر         

الشيعة هو شـهادة مؤلمـة    الجماعية للمقاتلين

حول الجدية التـي يمكـن ان تحـدث فيهـا           

هذا سبباً للخالف بين  كان) . الهادئة( الحروب

الشيعة والسنة ولكنه خلف تركة من الغـضب        

وبريطانيا بسبب عـدم   ضد الواليات المتحدة

دعمها االنتفاضة ضد صدام وعدم حمايتهمـا       

الـشمال الكـردي    كما اندلعت فـي . للشيعة 

انتفاضة اخرى مشابهة واوجدت تدفقاً لالجئين      

الهزيمة بـاألكراد ،   الى تركيا بعد ان الحقت

واجبرت القوة الجوية للواليات المتحدة علـى       

، جهد لعون دولي لهـم  جاديإحماية االكراد و

عطى االكراد مستوى مـن الحمايـة       أوهو ما   

، ولكن جعلهم فيمـا   يفتقر اليها العرب الشيعة

يجدون فيه حكماً ذاتياً من قبيـل        يشبه السجن 

، بهم ثلث الجيش العراقـي  االمر الواقع يحيط

منطقـتهم  ( نقلت قواته لتصبح علـى حـدود      

لكـرديين  بين الحزبين ا والخالفات) . اآلمنة 

علـى مـستوى     رئيسيين قادت الـى قتـال     

الحزبين هجوماً  وحتى الى دعم احد، منخفض

والنتيجة النهائية  . لصدام على الحزب االخر     

االكراد في االسـتقالل   كانت مزيداً من رغبة

مع وجود العديد من االكراد المـرحلين عـن         

  . والموصل مناطقهم مثل كركوك

لف فـي    وحتى غـزو التحـا     ١٩٩١منذ عام   

من المشاكل  وجد صدام حسين مزيداًأ ٢٠٠٣

من خالل تشجيع الخالفات العشائرية والقبلية      

 . نظـام حكمـه   وذلك بتفضيل تلك التي تدعم

واستغل الدين باالدعاء بتمسكه باالسالم ، وهو    

الـسنية والقـادة    في الحقيقة يفضل الطائفـة 

الدينيين الذين يؤيدون حكمه فـي حـين انـه          

والمراكـز التـي    ة الدينين الشيعةيعاقب القاد

وفي الوقت نفـسه     . يتوقع ان تشكل تهديدا له    

المناطق الـسنية فـي    كان التمويل يغدق على

 الحكومية واالمنية يتقلـدها      الغرب والوظائف 

كانـت تـذهب الـى     السنة ، وموارد قليلـة 

الصناعات العـسكرية التـي يفـضل فيهـا         

توظيـف   الموظفون السنة وكانـت النتيجـة  

اقتصاد العراق وبنيته الحضارية بطرق فيهـا       

مثل  مناطق تفضيل المدن والبلدات السنية في

والرمـادي وسـائر المـدن       تكريت وسامراء 

  . السنية الموالية
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واحتكر نظام صدام حسين التموين و السيطرة       

ومالية البلد وبرنامج االمـم   على االستيراد ،

الحه المتحدة للنفط مقابل الغذاء ، من اجل مص       

مـا زاد مـن تـدني التطـور      الخاصة وهو

وقد اسـتخدم تمويـل التربيـة       . االقتصادي  

كـسالح   والبنية التحتيـة  والخدمات الصحية

ستغالل معاناة الـشعب    سياسي في محاولة إل   

وكانت . االمم المتحدة  العراقي لكسر حصار

نتقائياً من اجل تفضيل مراكز     إالموارد تستخدم   

ـ  القوة الرئيسية داد وسـائر المنـاطق   مثل بغ

الحضرية المحتمل عدم االستقرار فيهـا مـع        

االخرى فـي ظـل قلـة     ترك سائر المناطق

اوانعدام خدمات مثل الماء والطاقة والصرف      

تطوير ثروة البالد  وبدالً عن محاولة.الصحي 

ن اآلبـار الموجـودة تـم       إمن النفط والغاز ف   

زائـدة عـن الحـد ،     االنتاج فيها بطريقـة 

سـتعماالت النظـام   االمـوال إل واسـتخدمت  

االبتزاز  والصادرات جرى احتكارها من اجل

والحصول على دعم سياسي من بلـدان مثـل     

مـن   حيطت هذه الجهود بستارإوقد . سوريا 

الواليات المتحدة واألمم  تلوم الدعاية في حملة

وعقوبات االمم المتحدة  المتحدة وقوى خارجية

 . بسبب مجمل اخطاء النظام

ارنة يبدو ان نظام تيتو في يوغـسالفيا        وبالمق

 فـي  .تقدمية واكثر اعتداالً  السابقة كان اكثر

الوقت الذي قام التحالف الذي تزعمته الواليات 

بغزو العراق كان العراق منقسماً بقوة  المتحدة

ضغوط اكبر، ولم تكن له قدرة علـى ايجـاد          

كـان قنبلـة موقوتـة تنتظـر     . سياسية قيادة

ها كـل مـن األرث المتـراكم        االنفجار ويغذي 

واكثر من عشرين  االثنية والمذهبية للخالفات

  . عاماً من الحكم المباشر الفاسد لصدام حسين

  مريكا الستراتيجيةأغلطة 

ارتكبت الواليات المتحدة غلطـة سـتراتيجية       

لقد . لمعالجة هذا الموقف  مهمة في التحضير

اظهرت انها تستطيع ان تشن الحـرب التـي         

اقليمية تقليدية بكفـاءة    حرباً-:لشنها خططت 

 المشكلة  .عالية وبكلفة واطئة وبسرعة كبيرة      

الواليات المتحدة اختارت ستراتيجية  كانت ان

لها اهداف غير واقعية لمرحلة ما بعد الحرب        

وقد خططـت   اهداف يستحيل تحقيقها ، وهي

فقط للحرب التي ارادت خوضها ولم تخطـط        

 من المؤكد ان يعقـب  الذي كان ) سالم(  للـ

 التـى   ةها كانت االخالقي  ءخطاأوابرز   . ذلك

َأ  وكان ذلك خط.نية خوض الحرب اليها تستند

مبنياً على تقديرات اسـتخباراتيه بخـصوص       

، العراق لصنع اسلحة التدمير الـشامل  جهود

وهو ما اكتشفت الواليات المتحدة بعدئذ عـدم        

وفي مستوى ستراتيجي مهم على اية  . وجوده

وش والقـادة الكبـار فـي       بحال ، فأن ادارة     

االمريكي الذين وقعوا في خطأ اكبـر   الجيش

في ازالة كل مشاكل العـالم       يتمثل في الرغبة  

المن وبناء الشعوب وصنع اعمليات حفظ  في

سياسة كبرى ، واالخطـاء العـسكرية التـي         

  . مناخاً صالحاً للتمرد في العراق اوجدت

عيداً كل البعد عن    ان توقيت ما حصل مايزال ب     

اتهام قادة معينين فـي   ومن السهل،الوضوح 

الضروري فهم مـا   الواليات المتحدة ، ان من

 المسؤولية مع المصداقية حصل حقيقة و تعيين
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ومن الواضح على اية حال ان الكثير مـن         . 

اتخذت في معـزل عـن    القرارات الرئيسة قد

التداخل بين الوكاالت الحكومية في الواليـات       

االسـتخبارات فـي    لمتحدة وتجاهلت خبراءا

ــداد   ــام باألع ــت القي ــذيراتهم ، وتجاهل تح

والتخطيط لـذلك   لالستقرار قبل البدء بالحرب

من قبل القيادة المركزية للواليـات المتحـدة        

السياسة والخبراء  وتجاهلت تحذيرات صانعي

 .  في سائر دول التحالف مثل المملكة المتحدة

ـ     وفي الوقت نفسه ، فمن     ن إ الواضح ايضاً ، ف

ــصداقية  ــن الم ــر م ــد الكثي ــي  أق عط

حول السهولة التـي    ، بااليديولوجية منينؤللم

 يمكن فيها خوض الحرب وحـول الطريقـة  
ويتضمن ذلك ادخال   . المؤثرة في بناء البلدان     

وفي  المحافظين الجدد في مكتب وزارة الدفاع

مكتب نائب الرئيس وبعض المـوظفين فـي        

ى وكـذلك عـدداً مـن       مجلس االمن القـوم   

 وكـان الـشيء نفـسه     .المسيسين المفكرين

صحيحاً بالنسبة لبعض المجموعات العراقيـة      

بالغوا في وصف تأييد العراقيين  المنفية الذين

، مـن خـالل الغـزو     ) تحرير( ألي عملية   

يمكن فيها احالل نظـام محـل    والسهولة التي

نظام صدام حسين وقللوا من تقـدير ميـزان         

والطائفيـة فـي العـراق     الثنيـة الخالفات ا

  . والمشاكل االقتصادية

ضخمت هذه المشكلة من قبـل قيـادات فـي          

ضغطاً كبيراً على  مكتب وزير الدفاع وسلطت

الجيش االمريكي للتخطيط ألقل مستوى ممكن      

، للواليـات المتحـدة   من نقل القوات المسلحة

بسبب الحاجة السياسية لتجنب الظهور بمظهر      

   .لمتحدةتجاهل االمم ا

ن قيادة الجيش االمريكي    إف، وفي الوقت نفسه  

لفعاليات واسعة النطاق  قاومت بشدة التخطيط

لحفظ االستقرار وبناء البلد واالشتراك فيهـا ،     

التخطيط للنقل واالنتشار من اجل  وفشلت في

  . مواجهة خطر تمرد واسع النطاق

والحقيقة فان الواليات المتحـدة فـشلت فـي         

معنى ، وكان بناء البلد  تقرار ذيسالتخطيط إل

 ستراتيجياً كبيراً قاد الى التمرد والجريمة       خطَأ

ولكـن   ، محور اهتمام هذا التحليل اللذين هما

  : هذه االخطاء ضاعفتها مشاكل اخرى

الفشل في تقدير دقيـق لطبيعـة الوطنيـة          •

 العراقية ، والمستوى الحقيقـي لالختالفـات  
هـذا الفـشل    .  الثقافية ومدى مشاكل العراق   

 يـة ؤللتقدير الستراتيجي تضمن الفشل في ر
الخالفات االثنية والطائفيـة فـي العـراق ،         

 وضعفه االقتصادي ، وصعوبة تحديث البنية
 مليون من مجموع    ١٧-١٦التحتية التي تشمل    

  مليون نسمة ،٢٦-٢٥السكان الحالي البالغ 
ـ   ، ) ثـروة النفطيـة     (  والتقدير الخاطيء لل

السابقين  صول على تأييد الموالينوصعوبة الح

والتوترات الناجمة  ، للنظام في المناطق السنية   

الدينية ، تـاثير   عن الخالفات العلمانية مقابل

فـي   العشائرية ،وتأثير االمور الديموغرافيـة    

يقاسي مـشاكل البطالـة    المجتمع الوليد الذي

والعديد من المشاكل العالمية التـي اصـبحت        

لمتحدة والتحالف لحظة عبور ا مشاكل الواليات

  . قوات التحالف الحدود
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 تخطيط وتنفيـذ عمليـات جمـع        فيالفشل   •

 ثناء وبعد الغـزو مـن     أوسع قبل و  أمعلومات  

 )كـسب قلـوب وعقـول العـراقيين         ( جل  أ

واقناعهم بأن التحالف جاء بوصـفه محـرراً        

وليس محتالً مقيماً يـستغل  ، سريعاً وسيغادر

يـوفر العـون    وان التحالف سـوف     ، العراق

وهنالـك  . ودولة مستقلة حقـاً   يجاد حكومةإل

فشل آخر في توقع وافشال نظريات المؤامرة       

  . باالعمال العسكرية للتحالف المتعلقة
ي شيء يقتـرب    أو توفير   أ إيجاد فيالفشل   •

 من نوع وعدد العناصر المدنية في حكومـة 
الواليات المتحدة الضرورية في بناء الـدول       

 هذه المشاكل كانت . ستقراروعمليات حفظ اال
خطيرة على وجـه الخـصوص فـي وزارة         

الخارجية وسائر الوكاالت المدنية والكثير من      

المدنية التي تمتلكها الواليات المتحدة  القدرات

هذا  لم يكن مجنداً وال راغباً في المخاطرة في

  . الحقل
دامة عملية  الفشل في تخطيط وتنفيذ جهود إل      •

والمناطقيـة   ات المحليـة الحكم على المستوي

 ولو جرى التحسب لهذا الخطر لما       والمركزية

عـادة  إل اتيح المجال للنهب ولوضعت خطـة 

هيكلة الجيش والشرطة وقوات االمـن التـي        

ان تعلن  تمس الحاجة اليها جميعاً وكان ينبغي

وتنشر قبالً خالل البدء بالغزو وفور اكتمالـه        

والـضباط   من اجل كسب تأييـد المـوظفين  

لعراقيين الذيد لم يكن لهم اتصال بنظام صدام        ا

وحفـظ دور   حسين ولـم يكونـوا يؤيـدوه ،   

الحكومة الذي كان سيؤدي الى االسراع فـي        

  . خلق حكومة شرعية وأمن

الفشل الذريع من حيث ما تضمنه طرح احد         •

العراق  كبار الضباط في التخطيط للعمليات في

ــسكرية    ــات الع ــة المجموع ــول تهدئ ح

  الذين ذكرواراتيه للواليات المتحدةواالستخبا
ان النتائج التحليليـة انتقائيـة وتـؤدي الـى          

ستنتاجات خاطئة وتخطيط رديء ولم تأخـذ       إ

المعلومات طريقها الـى النـشر او الـى     هذه

  فرض وجهة نظرها
االعتماد الزائد عن الحـد علـى جماعـات          •

 المعارضة في المنفى التي لها القليـل مـن  
  . ير في العراقالمصداقية و التاث

الفشل في توقع او التحـضير لمـا يتوقعـه           •

حقيقـة    والىالعراقيون بعد انهيار نظام صدام

ان الكثير من العراقيين سيعارضـون الغـزو        

الواليـات   ويرون ان البقاء المستديم لقـوات 

  . المتحدة والتحالف هو بمثابة احتالل عدواني
الحسابات الخاطئة حول دعم االمم المتحـدة        •

  . تركيا حلف شمالي االطلسي والمرور عبرو
الفشل في تـوفير االشـخاص والمهـارات         •

 الضرورية لتأمين مناطق العـراق الخلفيـة  
مناطق الحضرية عند تقدم التحالف ، وفي       الو

 منع النهب الهائل لدوائر الدولة وممتلكاتهـا 
والقواعد العسكرية ومذاخر االسـلحة خـالل       

 رت بشدة الهيكلوهي عملية دم: القتال وبعده 
القائم للحكم واالمـن دون بـذل اي مجهـود          

 ولـم يكـن إال قبـل آذار   . تيان ببديل له لإل
 ، بعد شهرين من سقوط بغداد حصلت        2003

 رجل من الشرطة العـسكرية      ٤٠٠٠قوة من   

المتحدة على تخويل بـالتحرك الـى    للواليات

حتاجت من بعـد ذلـك الـى وقـت          إبغداد و 

عادة بناء هد جدي إلاي ج لم يتخذ. للوصول 
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 بالرغم  ٢٠٠٤الشرطة العراقية حتى حزيران     

الواسعة النطاق بعد القتـال   من حاالت الفرار

مباشرةً واالضطرابات التي سببها حل حـزب       

القوات العـسكرية والـشرطة    البعث وتسريح

).٢(  
خلق كادر صغير من المدنيين والعـسكريين        •

الثة لمدة ث كثرهمأفي دائرة االعمار ومساعدة 

ودائرة االعمار والمساعدة خططـت     . اشهر  

وال اي  للعمل في العـراق حيـث ال وزارات  

وقد عهد اليهـا    . مظهر من مظاهر الحكومة     

المتمثل ببناء  امر القيام بالعمل الواسع النطاق

البلد وزودت بالنزر اليـسير مـن المـوارد         

ـ   البشرية والمالية التي ال تسمح جراء إلهـا ب

و لم تكن   ى بالقوى االقليمية    اتصاالت ذات معن  

ولـم   . العـسكرية  في حالة تكامل مع القيادة

يحدث اي تعاون عسكري مدني مـؤثر بـين         

والقيادة العـسكرية   دائرة االعمار والمساعدة

، للواليات المتحدة خالل الحرب وال بعـدها        

، ضئيلة من االولويـة  واعطيت مهمتها درجة

د حتـى   حتى انها لم تستطع ان تأتي الى بغدا       

اثني عشر شهراً من  بعد ،٢٠٠٣/نيسان /٢١

دخول قوات الواليات المتحدة بحجة انهـا ال        

  . تتمتع بحماية كافية
الفشل ليس فقط في توقع خطر التمرد وتسلل         •

تحـذيرات   المتطرفين من الخارج بالرغم من

االستخبارات المهمة ولكن ايضاً في نقل قوات       

ـ  امريكية قادرة على التعامل مع ع التمـرد  قم

العسكرية وبناء البلد اثنـاء     ووالعمليات المدنية 

ومباشـرةً بعـد    تقدم قوات الواليات المتحدة

ان انشاء قيادات اقليمية تـستند      .انهيار النظام   

وترك  بدالً من الحاجة الى االمكانات االدارية

القسم االكبر من المهمة االساسية الذي يتعلـق   

فـي حالـة   االستقرار وبنـاء البلـد    بعمليات

ارتجالية بين قادة محليين و افراد لهـم الحـد          

او ال شيء اطالقاً من الخبرة في مجال  االدنى

  . الدعم المدني

استبدال مكتب االعمار والمساعدة بـسلطة       •

مفاجئة من  وبذل جهود كبيرة، التحالف المؤقتة

عداد التمويـل   إاجل اعادة البناء واالستقرار و    

محاولـة   ثـم ،لذلك مع وقت قصير للتخطـيط 

مواصلة المهمة خالل خطوط ايديولوجية ثقيلة      

 تحول فـرض الطـرق االمريكيـة والقـيم    
  . االمريكية على العراق

وضع سلطة التحالف المؤقتة وقيادة الواليات       •

اوجـد   المتحدة في محلين مختلفين وهو مـا 

أمن واسعة تعـزل جهـود الواليـات         منطقة

 حـدود المتحدة عن العراقيين وتقوم بتعاون م
  . جداً مع سائر اطراف التحالف

تعيين اناس منتدبين لوقت قصير في سـلطة         •

مختارون على  التحالف المؤقتة وهم في الغالب

اسس سياسية وايديولوجية ليس على الخبـرة       

  . والكفاءة
االفتقار الى اللغة والى    ، ومما زاد من الفشل    •

اكثريـة قـوات    الخبرة الميدانية من جانـب 

تحدة وقدرات االستخبارات المعدة    الواليات الم 

والمجموعـات   االنسانية لتوفير االستخبارات

التقنية والقدرات التحليليـة ومراكـز دمـج         

وعمليــات مــضادة  ســتقرارضــرورية لإل

  . رهاب ومضادة للتمردلإل
وحجم التمـرد    الفشل في تقدير نزيه لطبيعة     •

  . نما واصبح اكثر خطورة العراقي حتى
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عسكري للواليات المتحدة   نسحاب  التخطيط إل  •

الموقف  ن يصبحأسابق ألوانه من العراق قبل 

واضحاً ومستقراً مع تخفيضات رئيسية خطط      

نظـام   شهر من سـقوط أن تبدأ بعد ثالثة ألها 

صدام دون تخطيط وتدريب وتجهيـز لمـدة        

  . معينة من عمليات االستقرار
الفشل في التفاعل مع انهيار الجيش العراقي        •

والـشرطة   ريـر وانهيـار االمـن   اثناء التح

والتركيز على التشكيل الفوري لقوات عراقية      

منه علـى   وهو فشل وضع عبئاً كبيراً ال مفر

وسائر قوات التحـالف وزاد      الواليات المتحدة 

بات محتالً  من تصور العراقيين بـأن العراق

  . من قبل قوات معادية
التخطيط لعـدة سـنوات مـن االحـتالل ،           •

 شات سلطة التحالف المؤقتة كانن أنأوبمجرد 
ينبغي على التحالف الـذي تقـوده الواليـات         

 قيمـه تالمتحدة في سبيل المثـال ان يؤجـل   
حكامه حول الـشعب العراقـي وسياسـته        أو

واقتصاده وهيكله االجتمـاعي لمـدة ثـالث        

بدالً من التعجيل بتسليم الـسيادة الـى    سنوات

 العراق بأقصى سرعة ممكنة يبدوا ان السجل
، ولكن سلطة التحالف المؤقتة يبدو انها  رتبكم

 ٢٠٠٣قررت تسليم السيادة من تشرين االول       

ان اصبح التمرد خطراً ، وكان اختيارهـا   بعد

 اعتباطياً وحتى فـي ذلـك       ٢٠٠٤لحزيران  

فقد فشلت في جعل خططها مقنعة لكثير  الوقت

  . من العراقيين
ان من الصحيح تماماً ان النظر المسبق اكثر         •

ان لـم   عوبة من االدراك المؤجل ، الكثيرص

يكن االكثر من هذه المشاكل ، على اية حال ،          

االمـن   كانت موضع اهتمام الرئيس ومجلس

القومي ووزارة الدفاع وجماعات االستخبارات     

  في منتديات تضم٢٠٠٢في صيف وخريف 
لم يكن هناك من يتنبـأ      . الكثير من الوكاالت    

داخل  ن الكثيرين فيبالمستقبل كله بدقة ، ولك

 . الحكومة وخارجها حذروا مما قد يحـصل      

 وكانت المشكلة ال تتمثل فـي ان االدارة لـم  
تنجح في توفير عدد من العناصـر الرئيـسة         

 بل كانت معظم القرارات العليا. لتقدير دقيق 
السياسية والعسكرية قد تجاهلـت مـا عـدوه         

نصيحة سلبية بسبب من خليط مـن اعتقـاد         

ان ايديولوجي ومالءمة سياسـية  وايم مخلص

  . وبيروقراطية

ن هذه االخفاقـات دفعـت      إوبمرور الزمن ف  

اقصى ما تستطيع نشره  بالواليات المتحدة الى

وقد تسبب ذلك في موت اكثـر       . من القوات   

قوات التحالف بعد   اميركي او من١٥٠٠من 

ان سقط صدام وانتهت الحرب ، وجرح اكثر        

جرح عشرات  و وتسبب في قتل ا١٠٠٠٠من 

ومـن المهـم ايـضاً      . االآلف من العراقيين    

الكثير من  مالحظة انها عبدت الطريق لبروز

المشاكل في ايجـاد قـوات عراقيـة وهـذه          

القـوات   المسؤولية ال يمكن ان تضطلع بهـا 

المسلحة للواليات المتحـدة والمـدنيون فـي        

 ي التنبـؤ  ال يمكن ألحـد ان يـدع      . الميدان  

ن هذه االخفاقات جميعاً    إول  ن يق أو  أ بالمستقبل

الحقيقة علـى ايـة    وتبقى. كان يمكن تجنبها 

حال ، وهي ان كل فشل سجل كان تماماً فشالً          

الواليات المتحدة  على مستويات سياساتأعلى 

ومن المسؤوليات المباشرة للـرئيس ونائـب       
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ومستشار االمن القومي  الرئيس ووزير الدفاع

  . اتورئيس هيئة االركان وقادة القو

  وخصائص تهديد التمرد نمو -٢

ان النتيجة النهائية لهذه القـوى المعقـدة ادت         

تقوده الواليات المتحدة الى ان  بالتحالف الذي

يحول تطور القوات المسلحة العراقيـة الـى        

مهمتها حماية حدود العراق ضد  قوات محدودة

هجوم خارجي ، ولم يحاول التحـالف انـشاء     

 على التفاعل مع تمرد القدرة قوات شرطة لها

وبمرور الوقت فقـد     . خطير وتهديدات امنية  

ية مناسبة لتحذيرات فرق واول تجاهل ولم يعط

المشورة في الجيش االمريكي حول مـشاكل       

القوات العراقية وفي تزويـدها   تنظيم وتدريب

لقد فـشلت   بالتجهيزات والمعدات الضرورية    

لى المتحدة في ان تعامل العراقيين ع الواليات

انهم شركاء في التصدي للتمرد لمدة ما يقارب        

ولـم تحـاول    ، بعد سقوط صدام حسين سنة

تدرب او تجهز القوات العراقية من       بجدية ان 

مهمات حماية االمن ومجابهة التمرد حتى  اجل

  ، اي بعدما يقرب من سنة على٢٠٠٤نيسان 
صدام حسين وبعد ثلثـي الـسنة مـن          سقوط

  . )3( ة ببروز التمردالمشكلة الكبرى المتمثل

  نكار بوصفه طريقة للحرب ضد التمرداإل

ان كالً من صانعي القرار والعسكريين اتخذوا       

الى انكار وجود االرهاب  حالة اقرب ما تكون

وقد توقعت الواليات المتحدة الكثير     . والتمرد  

االولى بعد سـقوط صـدام حـسين     من السنة

بحيث انها تتعامل مـع عـدد محـدود مـن           

التحالف بالقضاء عليهم  متمردين الذين سيقومال

وهي لـم تـدرك مـستوى       . قبل االنتخابات   

لم توفر اعمـاال او   ان، التهديد الذي سيظهر

وال هـي   ، رواتب تقاعد للموظفين المحترفين   

 وكانت بطيئـة  .البلد  ضمتهم الى جهود بناء

في ان ترى ان مقداراً من الـدفعات الماليـة          

والبد منـه للعـسكريين    ضروريا الوقتية كان

العراقيين الشباب الذين كانوا يواجهون حالـة       

وتأخرت حتى ربيـع  . البالد  بطالة هائلة تعم

 من اعالن الوزن الحقيقي لتهديد التمرد ٢٠٠٤

سيصل اليها االستياء الشعبي من  والدرجة التي

قوات التحالف اذا لم تتصرف حاالً بطريقـة        

 وقـوات  خليط من قوات الجـيش  اعادة بناء

  . االمن العراقيين

سـيس  أولقد فشلت الواليات المتحـدة فـي ت       

للحد من االسـتياء   الظروف السياسية المواتية

الشعبي من قوات التحالف وايجاد مناخ سياسي   

ولم توضح  . عراقية يساعد في ابدالها بقوات

ان الواليات المتحددة وبريطانيا لـيس لهمـا        

 ىءتنـش ولـم  ، العـراق  مطامع اقتصادية في

قواعد ثابتة او تجعال القوات العراقية ضعيفة       

ـ ، سيطرتهما من اجل احكام ن إوفي الحقيقة ف

اول اداري  ) جاي غـارنر  (الليوتننانت جنرال   

ن  أ تنبأ٢٠٠٤العراق ، وفي بداية  امريكي في

على مـدى   " تبقى الواليات المتحدة في العراق    

ان تـأمين  ، مـضيفاً ، "القليلة القادمـة  العقود

 قوق االساسية للواليات المتحدة ينبغي انالح
  (4) .تكون لها االولوية القصوى
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ن الواليات المتحدة لم ترد     إضافة الى ذلك ف   باإل

الفـوري الـذي مثلـه النهـب      على التهديد

والجريمة الذي عم العراق بعد انتهاء الحرب       

جعل االمن الشخـصي هـو    مباشرة و الذي

لقـد كانـت     ،   االهتمام االول للفرد العراقـي    

عادة بنـاء  لديها سنوات إل تتصرف كما لو ان

العراق بتنفيذ خططها الخاصة بها بـدال مـن         

الالزمة لتشكيل الجوالمالئم الذي  االشهر القليلة

  . يستطيع فيه العراقيون انجاز ذلك

واسط أالفشل في تقدير حجم المشكلة حتى 

٢٠٠٤  

وكنتيجة لذلك ، فشلت الواليات المتحدة فـي        

العراقي خالل السنة االولى  امل مع التمردالتع

من االحتالل االمريكي في كل االبعاد المهمة       

الواليات المتحدة بطيئة في ردالفعـل   وكانت. 

 ، ويمكـن    على نمو التمـرد فـي العـراق       

التمرد كان محلياً في خصائصه  االعتراف ان

الى حد بعيد كما ونعترف انه كـان مـدعوما          

الشعب ، لقد كـان  من قبل  على نطاق واسع

الجهد العسكري واالستخباراتي الميداني بـدا      

االرهاب والتمرد كـان جـديا    يدرك ان تهديد

  . ٢٠٠٣فيسقوط الويتنامى منذ 

علنت قيادة القوات المتعـددة الجنـسيات       أوقد  

فـي تـشرين االول    خطة ذات اربع مراحل

 لنقل المهام االمنية الى القوات العراقية       ٢٠٠٣

  : )٥(االربعة هي حلوكانت المرا

خلق دعم متبادل ، حيث تؤسـس القـوات          •

 المتعددة الجنسيات ظروف لنقل المسؤوليات
  . االمنية للقوات العراقية

االنتقال الى السيطرة المحلية ، حيث تقـوم         •

االمنية في منطقة  القوات العراقية بالمسؤولية

  . محلية وتتحمل المسؤولية االمنية فيها
لسيطرة االقليمية ، حيث تقـوم      االنتقال الى ا   •

  . اقليم اوسع القوات العراقية بالمسؤولية عن
االنتقال الى استراتيجية يتم من خاللها قيـام         •

دامة إالوطني ، ب القوات العراقية على النطاق

وتامين االجواء ضـد التهديـدات الداخليـة        

  . والخارجية

واغلب النـصف   ، كلها ٢٠٠٣على مدى سنة    

المـسؤولين    ، بقـي ٢٠٠٤  من سـنة  االول

والضباط االمريكيين الكبـار يـشيرون الـى        

واصـدروا   المهاجمين على انهـم ارهـابيون  

، ٥٠٠٠تقديرات تعدهم بمـا ال يزيـد عـن          

 ويدعون انهم خليط من العناصر الخارجيـة 
والموالين للنظام السابق االشداء ولكن لـديهم       

الواليات  لقد تجاهلتالقليل من الدعم الشعبي ، 

متحدة التحذيرات السابقة التي قدمها اقطـاب       ال

جهودهـا االمنيـة    الفكر العراقي وادعت ان

واالقتصادية والسياسية كانت امـا ناجحـة او        

ختـصار ، ان  إب . انها عاجالً ستكون كـذلك 

واليات المتحدة االمريكية فشلت في تقـدير       لا

بـصورة   الحقائق الموجـودة علـى االرض  

  . فيتنامصادقة على غرار ما حدث في 

وقد تفاقمت هذه المشاكل في حالـة الـشرطة         

نهـا  إ علـى  بتداءاَإاليها  العراقية ، كان ينظر
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عامل ثانوي في المهمة االساسية ، وبالمقابـل        

كبير من التدريب بخصوص  تحتاج الى مقدار

وقد هربت الـشرطة    ، القانون وحقوق االنسان  

 ٢٠٠٣واسع في نيـسان   العراقية على نطاق

وقد عاد العديد منهم بعـد ذلـك        . قتال  اثناء ال 

 ولكن ٢٠٠٣خالل ايار  بطواعيه الى الواجب

لم تبذل اي  ( CPA) سلطة االئتالف المؤقتة

دائهم أواالطالع على  همناحتضجهد حقيقي إل

، وقد تم تكليف مدير الـشرطة فـي سـلطة           

سريع للحصول علـى   االئتالف بتوفير تدريب

 اي اشكال اكبر عدد ممكن وبأسرع وقت بدون

نـه لـم   إف ( GAO ) ووفقا لـ) ٦(حقيقي ، 

تصدر التوجيهات االمنية الرئاسية حتى آيـار       

لقيـادة القـوات     معطيـة المـسؤولية  ٢٠٠٤

لتوجيه كل جهود  (CENTCOM) الوسطى

وتجهيـز   الحكومة االمريكية لتنظيم وتدريب

دت الى التدريب أقوات االمن العراقية ، والتي 

قيادة العراق ، التي  نسيات ،االمني المتعدد الج

وامـر  أعطيت أ ( MNFI ) تعمل تحت قيادة

  . التحالف واضحة بخصوص كل جهود

 كان بعـض    ٢٠٠٤واخر شهر تموز،    أوفي  

ال زالـوا فـي    منتسبي ادارة بوش االقـدمين 

 مهـم ارض الخيال بتصريحاتهم العامة ، وفه     

نحو قـوات   للعداء المتنامي من قبل العراقيين

وما زال المتحـدثين    . جم التهديد   التحالف وح 

ال تتعـدى   الرسميين يتحدثون عن قوة تمـرد 

 في حين ان العديد من خبراء التحالف        ٥٠٠٠

عـددهم   رأوا من ارض الواقع في العراق ان

 . ) ١٦٠٠٠ – ١٢٠٠٠(هو 

، اوقد تجاهلـت التقـديرات االمريكيـة هـذ        

العراقي والطبيعـة   التركيب الجوهري للتمرد

منذ البداية ، كان هنالك الكثير من       ة له   يالحقيق

والمجرمين المؤقتين الذين عملـوا   المتمردين

مع المتمردين في بعض المناطق، يمكن تجنيد       

وتـدريبهم علـى عجـل بغيـة      المتطوعين

استعمالهم في حـرب الـشوارع واالرهـاب        

اغلـب حـاالت    ومهمات الخطف ، وكما في

داخـل الحكومـة    ) المتعـاطفين   (ن  إالتمرد ف 

ــةالع ــوات العراقي ــة والق ــافة  راقي باالض

العراقيين العاملين مع التحالف واالعـالم       الى

ما يـوفرون   والمنظمات غير الحكومية غالبا

استخبارات بشرية ممتازة بدون المشاركة في      

يعمـل   ويمكـن ان . التمرد بصورة مباشرة 

هؤالء داخل الحكومة في كل اوجه االقتـصاد        

  . العراقي

ن الـصحفيون العراقيـون     ومنذالبداية ، كـا   

 اعالمياً غير متعمد  واالجانب يوفرون سالحاً

ــا متعمــد (  ــة ) واحيان والتغطيــة االعالمي

قيادة االمر الواقـع   للنشاطات المسلحة وتوفر

هـذه الـشبكة    ، وشبكة اتصاالت للمتمـردين   

وتخبر المتمردين عن  االعالمية توفر تحذيرا

ة خاليا  نتائج عملياتهم نجحت او لم تنجح لتقوي      

االخرى ، كما في جميع  التمرد والمجموعات

ن هناك سباقا بين المتمـردين      إع التمرد ف  انوأ

الحكومة المؤقتة لرؤيـة   وقوى التحالف وقوى

عـدوها   تفهـم يهما  أسرع و أاي القوتين تنمو    

  . فضلأبصورة 
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تصاعد تكتيكات التهديد والضغط على القوات 

  الحكومية

قريبا الى الوقت    ت ٢٠٠٣خالل الفترة من آب     

العراقي كقوة فعالـة ذات   الحالي ظهر التمرد

 ،  دعم شعبي مهم في المناطق العربية الـسنية       

التمرد خليطا معقدا وثابتا مـن   وقد طور هذا

التكتيكات في هذه العملية ، كما فـي الفـصل       

الـذي يـصف    ( A) والملحـق  الثاني عشر

بالتفــصيل ، التهديــد المحلــي واالســالمي 

والذي يحـاول متعمـدا     المتطرف ،واالجنبي

فصل العرب السنة في العراق عـن العـرب         

  . االخرى الشيعة واالكراد واالقليات

 كـان لهـذا التخطـيط       ٢٠٠٤بحلول خريف   

ولكن بمـستوى   عناصر الحرب االهلية بعض

 ٢٠٠٥منخفض ، وبحلول حزيران من عـام        

اكثـر   اخذ يهدد بالتوسع ليصبح نزاعا اهليـا 

  . جديا

ن عدد  أوجد هنالك احصاء يعتمد عليه بش     ال ي 

ن أوالحـوادث ، او بـش   هجمات المتمـردين 

االصابات في كال الجـانبين وهـي مـشكلة         

 (12) نوقشت بصورة موسعة فـي الفـصل  
ويعلن االمريكان عن خسائرهم فقـط بينمـا        

تقديراتها ،  توقفت الحكومة العراقية عن اعالن

 اما اصابات المتمردين فهي غير دقيقـة فـي        

  احسن الفروض

ن لجنة لتنسيق المنظمـات غيـر       إمع هذا ، ف   

مفيدة ألنماط الهجوم  الحكومية قامت بتقديرات

 . ٢٠٠٤ الى تشرين االول     ٢٠٠٣يلول  أمن  

صحيحة الى حد بعيد  وكانت هذه االنماط تبدو

وكالهما يوضح االنماط االساسية فى القتال ،       

مـن حكـومي   أشـرطة و  والحاجة الى قوات

  : قادرة على القتال ومنافسة التمردعراقية 

 ٢٠٠٤ الى تشرين االول     ٢٠٠٣ومنذ ايلول    •

 ، كان هنالك توازن عام بين طرق الهجـوم 
اجهزة تفجير مـصنعة    البدائية الثالث ، وهي     

والقتال   ،والقتال المباشر،  ( IED ) مطورة

 ، مع وجود حاالت مستمرة ولكن غير المباشر

على السيارات  مولةاقل بكثير من القنابل المح

  وذات اجهزة تفجير مطورة
) VBIED (    وتتنوع اعداد الهجمـات بـصورة

في الشهر الواحد وهنالك انحدار بطيء من  كبيرة

  هجمـة بواسـطة اجهـزة   ٤٠٠حوالي اكثر من 
التفجير المطورة والقتال المباشر بالـسالح غيـر        

زيـادة   وهناك ايـضا  . ٣٠٠المباشرالى حوالي 

دام السيارات ذات اجهـزة تفجيـر       بطيئة في استخ  

  .)VBIED( متطورة

كذلك يتنوع توزيع الهجمات ، مع ارتفـاع         •

 الموصـل فـي  .متزايد للهجمات في منطقة 
ن بغداد كانت مـسرحاً     إالشمال ، مع هذا ، ف     

 لضعف الحوادث والهجمات تقريباً بالقياس مع
 ٤٠٠ – ٣٠٠المحافظات االخرى مع معـدل      

 االنبار ونينـوى    وكانت حصة . مهمة شهريا   

الدين الثلث او النصف من المجموع  وصالح

بحـدود   الكلي ، اما معدل بابل وديالى فكـان       

فـي الـشهر ، وقـد انخفـضت       هجمة١٠٠

  . مستويات الهجمات في التأميم والبصرة
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ـ          • ن إمنذ توقف قتال الشيعة مع الـصدر ، ف

 التمرد في الجنوب قد انخفض وكانت هنالك
ا في محافظات كربالء    مستويات منخفضة نسبي  

 وذي قار وواسط وميسان والمثنى والنجـف 
  . والقادسية

ن محافظات اربيل ودهوك وسليمانية هـي       إ •

 محافظات شمالية تدار من قبـل حكـومتين  
كرديتين اقليميتين وتتمتع بسالم نسبي منذ فترة       

  . طويلة
تتخذ الهجمات نمطا موسعا يغطي اليوم كله        •

  الهجمـات مـن % ٦٠وعلى الرغم من ان 
المسجلة لم يحدد زمن وقوعها اال ان العنـف         

 فـي % ١٠الباقي كانت على الشكل التـالي  
عنـد  % ١٩بعد الظهيـرة و   % ١١الصباح ،   

  . المساء

وقدرت لجنة التنسيق للمنظمات غير الحكومية      

والخسائر من شهر ايلول  في العراق االهداف

 ، بموجب الجـدول     ٢٠٠٤الى تشرين االول    

الجدول في توضيح التنوع  ، ويساعدادناه ) ٢(

المستمر فـي الهجمـات وان العديـد مـن          

ادرجدت منـذ بدايـة    االصابات األمريكية قد

 الـــــــــــــصراع
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 ) ٢٠٠٤ تشرين– ٢٠٠٣ايلول ( صابات هداف واإلنماط توضيحية في األأ

 ١الشكل

 الهدف الحوادث/ عدد الهجمات القتلى الجرحى

 قوات التحالف ٣٢٢٧ ٤٥١ ١٠٠٢

قوات التحالف  ٤٩ ٥٥ ٣٢

 المنقولة جوا/

٣٢ ٦٠ ٢٠٦ CPA  المنطقة

 الخضراء

 البعثات الدبلوماسية ١١ ٧ ٩

 السلطات المحلية ٣١ ٥٦ ٨١

 مقاولون ١١٣ ٢١٠ ٢٠٣

 مدنيون ١٨٠ ١٩٨١ ٣٤٦٧

مجرمون ومشبوهون ٤٩ ٣١ ٨٧٢

٥٨ ١٩١ ٣١٠ ICDC 

 القوات الكردية ٣١ ٢٥ ٨

 الشرطة ٢٠٩ ٤٨٠ ١٠١٢

 االمم المتحدة ٦٧ ٢ ٣

 منظمة الهجرة ١ ٢ ٠

منظمات غير حكومية ٥ ٥ ١١

 صحفيون ٨ ٢٧ ٣٨

 مترجمون ٧ ١٧ ٦

 االمالك العامة ١٨٢  ٥ ١٥

 غير محدد ٤٣ ١ ١
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  دروس المعلومات الحربية والنفسية لسياسية

لقد تطور تهديد االرهاب والتمـرد بـصورة        

وقد اسـتمر فـي    ٢٠٠٣سريعة بعد حزيران 

ومنذ البداية تقريبا ،    ، د منذ ذلك الحين   التصاع

واالرهابيين والمتطـرفين   ن التمرد العراقيإف

استغلوا حقيقة ان وسائل االعالم تميـل الـى         

االحـداث الدراماتيكيـة ذات    التركيز علـى 

الخسائر العالية ، معطية لها دعايـة عاليـة ،          

اال وقتا قليال لتحليـل انمـاط    بينما ال تصرف

قيقة وجود مجموعات مختلفة    االرهاب ، ان ح   

والمتمـردين قـادوا ايـضا     من االرهـابيين 

نشاطات تمرد متطور بطرق تـشمل مـديات        

ان كل مجموعـة   بحيث، اوسع من التكتيكات

فاعلة استغلت حيثما تجدها مالئمة ،وان كـل        

مـع مـرور    مجموعات المهاجمين قد تتطور

  .الوقت

 ةلقد استغل التمرد الطرق والتكتيكات المرتبط     

المعلوماتيـه و النفـسية و    بشوؤن الحـرب 

  .السياسية

ويستخدم المتمردون في حـربهم االسـاليب       

بالمعلومـات والـشؤون    التالية فيما يتعلـق 

  :النفسية والسياسية

 الحكـم واالمـن بواسـطة       مكوناتمهاجمة  

  وايديولوجية وسائل عنف سياسية

استخدام الوسـائل االيديولوجيـة والـسياسية       

وعمليـة البنـاء    عية الحكومـة لمهاجمة شر

مباغتـة قـوات    ،  وعملية بناء االمة   ، الوطني

المسؤولين الحكوميين  االمن والجيش ، مباغتة

والمؤسسات المحليـة واالقليميـة والوطنيـة       

والمنـشآت والخـدمات    وضرب البنى التحتية

بطريقة تظهر ان الحكومة ال تستطيع ان توفر        

المـن  الرئيـسية او ا  الخـدمات االقتـصادية  

  . الشخصي

ــة   • ــشبكاتهم المعلوماتي ــات ل ــق تحالف خل

 واالعالمية مع مجموعات اخرى لمهاجمـة 
الواليات المتحدة ، وعناصـر مختلفـة مـن         

 الحكومة العراقية المؤقتة والحكومة المنتخبة ،
تعمل الجهات المـذكورة     : وجهود بناء الدولة  

 هو صديقي" عدو عدوي " سابقا على مبدأ أن 
الحركـات   "تسعى"، ذات الوقت في  ، المؤقت

لخلق خاليا فردية ووحدات مستقلة لخلق خليط       

  . االعداء الذين يصعب مهاجمتهم من
مهاجمة النخب فـي الخطـوط المتـصدعة         •

البناء  العرقية منها والطائفية وذلك لمنعهم من

 مـع   :ثارة حرب اهلية    إالوطني والحكومي ب  

ف التحال انحسار دور القوات االمريكية وقوات

، وازدياد تأثير وسلطة الحكومة ذات السيادة ،        

متزايدة على  فقد حول التمرد تركيزه بصورة

مهاجمة اهداف الحكومة العراقيـة باالضـافة       

. العراقي  على قوات االمن والشرطة والجيش

دة لمنع  دعتنهم قاموا بهجمات م   إف وبنفس الوقت 

الجديدة مـن   السنة من المشاركة في الحكومة

خلق اجواء توتر متنامي وصراع بين      ناحية ول 

  . السنة والشيعة والعرب واالكراد

ليس هناك خطوط فاصلة واضحة تفصل بين       

السني العراقي يركز  المتمردين ، ولكن التمرد
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بصورة كبيرة على مهاجمة عمليـة انبثـاق         

ان حركـات   الحكومة العراقية ، فـي حـين  

التطــرف االســالمية اســتخدمت العمليــات 

للتتسبب  ية وعمليات التفجير االخرىاالنتحار

بأحداث اكبر الخسائر بين الـسكان الـشيعة        

احيانـا   واالكراد  وتـرتبط تلـك الهجمـات   

باالحتفاالت الدينية او العطل واحيانا تهـاجم       

كمـا  . تجنيـدهم   القوات العراقية او جهـود 

ركزوا هجماتهم علـى ضـرب المـسؤولين        

لجـيش ،  ا السياسيين الشيعة واالكراد وقياديي

  ورجال الدين
وباستهدافهم المجموعات االخرى مثل االكراد     

سيارات مفخخـة ألجـل    ستخدامإوالشيعة ، ب

القتل الجماعي ، وضرب االمـاكن المقدسـة        

كانوا يقـصدون   واالحتفاالت وقوات االمن ،

منة رغـم   آجعل المنطقة المستهدفة تبدو غير      

الجهود الحكوميـة ،   جهود الحكومة ، وتثبيط

ستخدام الحـرب االهليـة كوسـيلة       إملين ب وآ

العراقية المؤقتة في  لهزيمة التحالف والحكومة

  . بناءهم للدولة العراقية

مثال على ذلك زيادة وتيرت الهجمات الـسنية    

 كانون ٣٠بعد انتخابات  على االهداف الشيعية

 ادى الى تحدث بعض الـشيعة       ٢٠٠٥الثاني  

  . ) تطهير عرقي سني( عن 

م هذا التأثير بواسطة الهجمات الدموية      وقد تفاق 

والعديد منها كانت تستهدف بشكل  االنتحارية ،

او بآخر اهدافا حكومية ، ولكنها قتلت اعـداد         

 (8) . الشيعة المدنيين كبيرة من

 ٥٨وقد شملت هذه الهجمات حاالت انتـشال        

من الحرس الوطني  ١٩جثة من نهر دجلة ، و

جدوا قتلى في   المكون في الغالب من الشيعة و     

، وشـملت ايـضا    ملعب كرة القدم في حديثة

 ،٢٠٠٥  آذار ،    ١تفجيرات في الحلـة فـي       

شيعة   اغلبهم من رجال شرطة– قتيل  ١٣٦

  (9) . ومجندين للجيش

، وقد حصلت هجمات ، مماثلة على االكـراد       

وضع امني افضل في  في حين ان االكراد فى

د ، فقد   مناطقهم في الشمال من بقية انحاء البال      

انتحاريتين على تجمع سياسي  تم تنفيذ عمليتين

 وقتـل علـى     ٢٠٠٤ شباط) ١( في اربيل في  

ادى  ) ٢٠٠٥آذار ، 10(فـي .  )١٠٥( االقل

 كرديا في كركوك    ٥٣هجوم انتحاري الى قتل     

حصل هجوم انتحاري   ،٢٠٠٥آيار ) ٣(وفي 

وفي هذه المرة تم التعرف بوضوح على       آخر  

السنية المتطرفـة   جموعةان المنفذ هو من الم

انصار السنة والذي فجر نفسه في مركز تجنيد        

 . )10(  آخر١٥٠وجرح  ٦٠في اربيل ، قاتالً 
 وفي نفس الوقت ، استهدفت هجمات اخـرى 

وبصورة منتظمة القـادة الكـرد وعناصـر        

  .العراقيةفي القوات  كردية

يـر حفيظـة    ثهـذا ي    بدأ ٢٠٠٥وبحلول آيار   

قــادة  جهــودالــشيعة علــى الــرغم مــن 

لتجنب هذا االمـر ، فـي المـساهمة          الشيعة

 بصورة اكثر في اقامة حكومة شرعية وقوات
وطنية بدأت الجثث السنية تكتشف في قبـور        

 مة ، باالضافة الى الجثث الـشيعية وغير معل
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 واستمر قتل كال من رجـال الـدين الـشيعة   
  . )11(  والسنة

ربط شؤون الحرب بالجريمـة والـسرقة ،         •

  : ل الفقر واليأس االقتصاديواستغال
فقد استخدم المجرمون لدعم الهجمـات علـى        

بناء الدولة ، مما يؤدي  البنى التحتية ونشاطات

الى ارتفاع كلفة التمويل والمتطلبات االمنيـة       

البطالة لتعزيـز وتقويـة التمـرد     واستغالل

وخالياه مما يؤدي الى تداخل الخطـوط بـين         

رامية ، والقوى والعناصر االج ، قوى التهديد

   المؤقتة

مهاجمة المنشآت النفطيـة ومحطـات       •

والبنـى التحتيـة    الطاقة الكهربائيـة والمـاء  

  : االخرى
ادت الهجمات على محطات الكهرباء والمـاء       

ممـا سـبب   ، االمريكيـة  الى تبديد المساعدة

غضب الشعب العراقي على الحكومة ، ولقـد        

والبعـث المنـشآت    وجدت مجموعات القاعدة

االنابيب اهدافاً جذابة بصورة     نفطية وخطوط ال

الحكومـة فـي    خاصة ألنهم ينكـرون حـق  

الحصول على المدخوالت وبذلك يتم التـاثير       

العـراقيين علـى    على الكهرباء وعلى قدرة

الحصول على الوقود من ناحية ، والحـصول        

انتبـاه   على اهتمام اعالمـي مكثـف ولفـت   

االجانب ومنع االستثمار في واحد من اكثـر        

  (12) . مجاالت االستثمار العراقية جاذبية

وينعكس تأثير هذه الفعالية بصورة منتظمة في       

الدفاع عن تقرير حالة العـراق   تقارير وزارة

 ٢٠٠٥ نيـسان    ٢٧ مثالً ان عدد     ،االسبوعية  

الطاقة الكهربائية بقـي اقـل    اظهر ان توليد

وهو دائمـا   ،ن هدف الواليات المتحدة   بكثير م 

قبل الحرب ، وذلك طـوال   تحت مستوى ما

 الى  ٢٠٠٤الفترة من االول من كانون الثاني       

اما انتاج النفط الخام فقـد   . ٢٠٠٥ نيسان ٢١

 مليون برميل من شهر     ٢,١بلغ معدله بحدود    

 ، مقابـل الهـدف   2005 شباط الى نيـسان 

ع ذروة   مليون برميل ومقارنة م    ٢,٥المرجو  

 ٢٠٠٣برميل آذار   مليون٢,٥ما قبل الحرب 

 مليون  ١,٤ و   ١,٣وبلغت معدالت التصدير    . 

 ٢٠٠٥الى نيسان  برميل فقط من كانون الثاني

ويعود السبب الى حد كبير لمهاجمة منـشآت        

ارتفاع عائدات  وانابيب النفط وعلى الرغم من

 مليار دوالر امريكـي     ٥,١تصدير النفط من    

و  2004  مليـار فـي  ١٧,٠ الى ٢٠٠٣في 

مليار دوالر امريكي في االشهر االربعة       ٦,٢

  . ٢٠٠٥االولى من عام 

ان استمرار التهديد للمنشآت الكهربائية اجبـر       

العراقيين علـى االعتمـاد علـى     العديد من

المولدات في المنزل او في الجوار حتى فـي         

الطاقة ، فهناك قطـع كهربـائي    مناطق انتاج

المناطق مع قطع حاد فـي      مبرمج في معظم    

هذا هو السبب فـي ان   وكان، مناطق اخرى

الواليات المتحدة لم تكن قادرة اال على انفـاق         

 مليـار دوالر  ٤,٤من  ،فقط   مليار واحد١,٠

من اموال المساعدة المخصصة لقطاع الطاقة      

 ، و ٢٠٠٥نهاية شهر نيسان  الكهربائية حتى

ع  مليار في القطـا    ١,٧مليون من اصل     ٢٦١

  (13) . النفطي
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وقد ساعدت عمليات النهب والسلب في تعطيل       

الحكومية المائيـة البـالغ    العديد من المحطات

 ٢٠٠٥ وذلك بحلول ربيع عـام       ٢٢٩عددها  

البلـديات فـي القطـر     من% ٩٠كما فقدت 

قدراتها على معالجة مياه المجاري ممـا ادى        

حيث انها تصب فـي   الى تلوث مصادر المياه

وجاء فـي احـصائيات      الفراتنهري دجلة و  

االشغال العامة فـي   البلديات العراقية ووزارة

 مليون  ١٧ انها توفر المياه الى      ٢٠٠٥نيسان  

 ان السكان ، علمـاَ  من% ) ٧٠( عراقي اي 

من % ٣٠المياه المنتجة رديئة جداً بحيث ان       

على مياه صـالحة    مليون لم يحصلوا١٧الـ 

 من هـذه    للشرب ، وكان يتوجب الغاء العديد     

تحويل مبلـغ مليـار    المشاريع القديمة كما تم

 مليـار دوالر مـن      ٣,٦٥دوالر من اصـل     

الحاجات االمنيـة ،   المساعدات االمريكية الى

ماء يبدأ في     مشروع ١٥وكان هنالك اجمالي    

مـشروع لعـام     ولكن لم يخطط ألي٢٠٠٤

٢٠٠٥ . (14)  

حباط ضرب المشاريع االمريكية وغيرها إل     •

القـوات   قيين الخطوات التي تتبعهاقبول العرا

المتعددة الجنسيات وسـحب الـشرعية مـن        

 تضح حتى االن مدىي لم :الحكومة العراقية 
تنظيم هذه الهجمات ولكن تقريرا للمفتش العام       

 عادة اعمار العراق اوضح ان هناك علـى إل
 مواطن يعملـون فـي مـشاريع        ٢٧٦االقل  

آذار  ٣١المساعدة االمريكية قد قتلوا بحلـول       

 قـد اصـيبوا   ٢٥٨٢وان على االقل  ٢٠٠٥

كما ارتفع عدد المتعاقـدين القتلـى       . بجروح  

في الربع االول ) ٤٤(الى  %19 ايضاً بنسبة

 ، وكانت تكلفة التاثير مرتفعة ايضاً     ٢٠٠٥من  

التقريـر الـى ان التكـاليف االمنيـة      ويشير

ــة ــساعة االمريكي ــامج الم  لمــشاريع برن
(USAID ) المساعدة لـم  يمول برامج الذي 

مـن الكلفـة     % ٤,٢يحصل اال على حوالي     

 ، ٢٠٠٤الى شباط  ٢٠٠٣االجمالية من آذار 

خالل التسعة اشهر   % ٢٢ولكنها ارتفعت الى    

ــن   ــرة م ــين  (15) . ٢٠٠٤االخي وتب

 التقاريراالخرى ان المقـاولين قـد سـجلوا   
شكوى عـن حالـة وفـاة و جـروح          2919

جانـب  وهيئة العمال اال   لدىالواليات المتحدة 

 ١٠ و١٩/٣/٢٠٠٣الحـرب فـى    بين بداية

  .)١٦( قتيل٣٠٣ عن ٢٠٠٣/ايار

استغالل الفضائيات العربيـة اضـافة الـى         •

الحركات االسالمية و  تعلمت :االعالم التقليدى

حركات التمرد االخرى كيف تـستحوذ علـى      

وتستخدم االنترنت و  وسائل االعالم االقليمية

ه من قنوات   كيفية االستفاد ،فوق كل هذا وذاك     

و  الجديدة كما استحوذ التمرد االخبار العربية

االرهاب على اهتمام كبيـر فـى التفـاعالت         

يصممون هجماتهم على االهداف   وةاالعالمي

البارزة االهميـة التـى تجعـل مـن هـذه           

  . "شامل عالمإسلحة أ"الهجمات
االستمرار فى استراتيجية االنهاك المـستمر       •

ول المتغيـرات أو  لجد مع الضرب بقوة وفقاً

أهداف ذات تأثير سياسـي واجتمـاعي        على

ــصادي ــردون : واقتـ ــم المتمـ  تعلـ
أهمية التصفيات الجسدية وخلق     واالسالميون

المتحدة  الواليات مناخ عنف دائم،وقد اجبر هذا

جهود أمنية بعيدة األمـد ، وجعلهـا        بذل  إلى  
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،  بهـا  صعبة على القوات العراقية أن تمسك

تمرا علـى الواليـات     مما يسلط ضغطا مـس    

 بتـامين تغطيـة   المتحدة والقوات العراقية ،
  .إعالمية مستمرة و موسعة

ــت   ــي ذات الوق ــالميون  أ،ف ــر اإلس ظه

األعيـاد   والمتمردون قدرة اكبر على استغالل

واالنتخابات واألحداث الـسياسية واألهـداف      

األوليـة   الحساسة داخل البالد و هي محطتهم

وتعتبـر  ، غـرب ضد الواليات المتحـدة وال    

للشيعة  الهجمات على الكرد والمناسبات الدينية

  . اهدافا مهمة

كما هو الحال في الهجوم علـى سـجن أبـو           

التقارير اإلعالمية  غريب ، مسرح العديد من

حول إسـاءة معاملـة الـسجناء العـراقيين         

ومازال السجن   ،٢٠٠٥ نيسان ٤في  نشرت

  متهم وقد نفذ الهجوم بواسطة     ٣,٤٤٦يحتجز  

دقيقـة ،  4 ٠ مسلح ، واستمر حوالي٦٠-٤٠

 ٢٠وكان األكبر واألكثر تنظيماً حيث جـرح      

  .جنديا أمريكيا

 مع  :ةالتركيز على المنشأت األمريكية الكبير     •

المتمـردين ، فقـد تحولـوا     تنظـيم  ازديـاد 

استراتيجية اطالق النـار بـالكر والفـر         من

األمريكيــة الــى غــارات  القواعــد علــى

 بحيث اسـتطاعت جـذب      واكثر تنظيماً  اوسع

تكـون المحاولـة    عالم حتى عنـدما انتباه اإل

، وما هجوم منظمة الزرقـاوي علـى         فاشلة

مثـاال    اال٢٠٠٥سجن ابو غريب فى نيسان 

، ويوصـح تقريـر     )١٨(على هذه الغـارات     

ــوا   ــد ادخل ــم ق ــي انه ــدول الزمن  الج

علـى   االنتحارية و هجمات التصفية    العمليات

العسكرية  اد والقواعدالمنطقة الخضراء في بغد

كمـا  .األمريكية األخرى فيمناطق كالموصل     

العراقيـة   اصبح استخدام البزات العـسكرية 

وعجالت االمن وهويـات مـزورة وكـذلك        

 معلومات اسـتخباراتية تؤخـذ ممـن يـتم    
  .مرا اكثر تعقيداأ تصفيتهم

فـى  )): االزرار الـساخنة    ((الضغط على    •

ثيـر  الهجمـات ت  شكال مـن أمحاولة إليجاد 

الرعب الجبـار القـوات العراقيـة        و الخوف

ومأساوية ،  واألمريكية على ردود أفعال مكلفة

ـ ،وفي بعـض األحيـان     لقـد وجـد    .ةانفعالي

المصممة  المتمردون واإلرهابيون أن الهجمات

التأثيرات الـسياسية والنفـسية      الحداث اعلى 

إثـارة   طريـق  إضافية عن غالبا ما لها منافع

استغلت حماس ومنظمة   وقد  . ردة فعل شديدة  

تكتيكات مماثلـة   الجهاد اإلسالمية الفلسطينية

  .فى اثناء عملية السالم

 هو تسليط ضـغط مـستمر       ةحد هذه االمثل  أو

 يقو"  على إنهالتمرد على األمريكان و اظهار

للحصول على مزايا االهتمـام اإلعالمـي       " 

علـى   الهجمـات  مـن  بسلسلة االوسع وذلك

فـي  " منطقة الخـضراء  ال" منة في المناطق اآل 

المنطقـة الـى    بغداد وعلى طول طريق تلك

 . مطار بغداد

وكانت مهاجمة الطريق إلـى مطـار بغـداد         

النفسي والـسياسي   الضغط طريقة مثلى البقاء

عدوانيـة ،    يمر الطريق فى منطقـة سـنية      .

الـصواريخ وقـذائف    مينهـا ضـد  أيصعب ت
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المورتر من دون انزال قوات كبيـرة، وهـذا         

 هجوم ١٠٠من   تفسير حصول اكثريساعد فى

 كانون ثان   ٣٠على اهداف متحركة للفترة من      

  . )١٩ (٢٠٠٥ مايس ٤وحتى 

   قليمى والغربى وغيرهماعالم اإللعبة اإل

ستخدام المقـابالت واالشـرطة وخطـف       إ •

ومهاجمــة  الرهــائن الــصحفيين وقــتلهم ،

ــسيارات  ــسياسية وســائقى ال ــات ال التجمع

 هة و الموقوتة فىومساعدى الصحفيين الموج
 محاولة جلب انتباه االعالم الغربى والخارجى

.  
استخدام االمريكـان واالجانـب االخـرين        •

اســتخدام   ال شــيء جديــد فــي:كرهــائن

وغيرهم مـن االجانـب كرهـائن        االمريكان

بـدعم   لالنظمة المحلية ، أو مهاجمتهم للفوز

الغراض ايديلوجية ، مع هذا ، فقد كان هنالك         

هـذه   معقد في توقيت وطبيعـة نمو مضطرد 

الهجمات وفي استغالل اهداف هشة مثل رجال 

 االعمال االمريكيين في البلد ، وفي ضـرب 
للواليات المتحدة ولدول التحالف فـي       اهداف

 بلدان أخرى أو ضرب اهداف في الواليـات 
 ومن الواضح ايضاً أن هجمات كهذه       ،المتحدة  

اهتمام إعالمي وسياسـي     تحصل على اقصى  

  .الواليات المتحدة في
والمنظمات غيـر    الهجوم على االمم المتحدة    •

افراد االغاثة والمقاولين , الحكومية ، السفارات

، أن مهاجمة اهـداف كهـذه تحـد       : االجانب  

القدرة على تنفيـذ اعـادة    من، بصورة كبيرة

اعمار البلد وعمليات حفظ االستقرار للفـوز       

" برياءاال" وقد اصبح مهاجمة .بالقلوب والعقول

تزاز شركاتهم ومنظماتهم خـارج القطـر       بوا

لالســالمين المتطــرفين و  مهمــة طريقــة

  .المتمردين
ن إ: من العمال االجانب     خطف وقتل افراد   •

التي تعمل فـي   قتل وخطف النساء خصوصاً

منظمات غير حكوميـة ومـشاريع االغاثـة        

كبيروتؤدى الـى   تستحوذ على اهتمام إعالمي

ن خطف أو   إ البالد ،    بعض المنظمات  مغادرة

يـسبب   االجانـب  العمال قتل مجموعات من

ضغطا سياسيا على حكوماتهم ، ويحصل على       

واقليمي كبيـر، وفـي    اهتمام إعالمي محلي

بعض االحيان يؤدي إلى توقف ارسال عمالهم       

عمليات الخطـف فـي    عدادأن إ.الى العراق 

عـداد  أالعراق وتحليل المسؤولية عنها، هـي       

اقل ممايجرى علـى   ى بالتاكيدكيده وهأغير 

العراقيين من عمليات خطف ـ والتى اليبلـغ   

الخطـف منـذ    ارقام ن تحليلإ  .عن معظمها

من شهر كـانون     ٣١ إلى   ٢٠٠٤نيسان  ) ١(

عمليـة   ٢٦٤ اظهر أن هنالـك  ٢٠٠٥الثاني 

منهم ،   ٤٧  قتل بحدود ،خطف لمدنى اجنبي    

 )١٥٠( مفقودا ، بينما اطلق سراح ٥٦وبقي 
نقاذ ستة ، واذا علمنا أن      إخمسة وتتم   وهرب  

  في العراق في هذا الوقـت ١٠٠,٠٠٠هنالك 
 يتعـرض   ٣٨٠من كـل    ) ١(فهذا يعني أن    ,

من االجانب المختطفين   % ٢٠لالختطاف ، و  

  )٢٠.(اوذبحوا أما قتلوا
، و ارهـاب المحتـرفين    /قتل وخطـف أو    •

ورجـال   االسـاتذة ، االعالمـين العـراقيين   

أن القتل المـستمر    ): اقتال غامض ( المخابرات

فـي   والمخـابرات  للصحفيين ورجال االعالم

مناطق التهديد يعطي سلسلة مـن االهـداف        
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وان تعدد نوع  السهلة التي ال يمكن حمايتهما ،

ل والتخريب يجعل الحكم عليها صعبا كما       تالق

االمن والـشرطة   يخلق مشاكل صعبة لقوات

ويضعف االقتصاد ويثير شعورا عاما بعـدم       

الناس الثقة معهـا    االمن الى درجة تفقدوجود

بالحكومة العراقيـة و التحـالف و العمليـة         

القوال رئيس نقابـة   السياسية برمتها ، ووفقاً

ـ       ن عمليـات   إالصحفيين ، شهاب التميمـي ف

تستهدف الصحفيين  الخطف واالغتياالت التي

العراقيين قد ازداد في االسابيع التـى سـبقت         

  )٢١.(الثاني  كانون٣٠االنتخابات في 

االمريكيـة   ووضح تقرير لوزارة الخارجيـة    

أن وزارة  2004 حول حقوق االنسان العـام 

استاذا ) ٨٠(سجلت اغتيال    حقوق االنسان قد  

وقد   .٢٠٠٤خالل  طبيبا) ٥٠(على االقل و 

 صحفياو  ٣١أن  " صحفييون بال حدود  " ذكرت

هذا العام ، كمـا   مساعدا اعالميا قد قتل خالل

 مـن موجـة     ً,ايضا ، يمعات تعان كانت الجا 

والبـاحثين   االختطـاف ، وكـذلك االسـاتذة   

كلهــم كــانوا مــن  واالداريــين والطــالب

 (22) الذين اختفوا بدون اثر بضمنهم الضحايا
.  

وسـواء   :و التمثيل واالسر  "المرعبة"الهجمات   •

معتمدة أو غير معتمدة ،  التكتيكات كانت هذهأ

لتمثيـل  فان االرهاب في العـراق وجـد أن ا        

او قطع رؤوسـها هـي    بالجثث مثل تقطيعها

أسلحة سياسية ونفـسية فعالـة لالسـالميين        

فصل الغرب عن  الى المتطرفين الذين يهدفون

" صراع الحضارات "العالم اإلسالمي ، وخلق     

الخبراء كثيراً إلى أن  شارأ. ره يال يمكن تجس

واحد من االختالفات الرئيسية بين االرهـاب       

واالشكال السابقة لالرهاب  طرفاإلسالمي المت

أي تفاوض مع اولئـك      هو انها ال تبحث عن    

بل بدال من ذلك تخلـق   ارهابهم الذين تحاول

ظروفا الخراج الغرب بعيداً وتثبـيط الـنظم        

والمعتدلـة فـي العـالم اإلسـالمي      العلمانية

والعربي ،و خلق ظـروف يـستطيعون مـن         

ارهم وفقاً ألفك" إسالمية" التيخاللها تكوين دو

  "ةالنقي"الخاصة األصولية 

نها تخدم أغراض المتطـرفين     إولهذا السبب ف  

المعادين للواليـات   اإلسالميين باإلضافة إلى

لخلـق إصـابات جماعيـة      ،  والغرب ةالمتحد

تنفيذ االعـدامات   وتنفيذ ضربات رئيسية ، أو

وقطع الرؤوس ، حتى لو كانت النتائج تثيـر         

وأولئك  )ن  دبن ال (ن هدف إالغضب والعداء ،    

الذين يشبهونه هو ليس الجل إقناع الواليـات        

الغـرب   الجل تحييد المتحدة والغرب ، وانما

عن العالم العربي واإلسالمي مما يؤدى الـى        

في المنطقة الى حـد   االنظمة العلمانية احباط

غلب حركات التمرد العراقية    أن هدف   إ. كبير  

إخـراج الواليـات    هو أضيق من ذلك ـ هو 

ها خارج العراق ـ ولكنه مـع   ءة وحلفاالمتحد

  . ذاتها ذلك شمل العديد من الطرق

نه كلما كان الهجوم او الحادث      إكما الحظنا ، ف   

حتـى ولوكـان    فضلأذلك  مثيرا للرعب كان

يستهدف قوات الـشرطة واألمـن والجـيش        

البسيطة ال تحظى بذات  الخسائر العراقي و أن

ـ   . االهتمام اإلعالمي    أن . رب  انها حقيقة الح

في بعض األحيـان اطـالق سـراح     قتل  أو
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الرهائن األبرياء قد ال يجـذب انتبـاه عـالم          

التفجيرات الكبيرة في االمـاكن   وان . عالماإل

 المزدحمة تفعل الشيءنفسه من تصدر العناوين
ن تقطيع الجثـث ، وقطـع رؤوس        إ .الرئيسة

المشابهة يحصل علـى     الناس واعمال العنف  

 على االقل لوهلـة مـن   –ر إعالمي اكث انتباه

  .الزمن

ن مثل هذه األفعال سـوف تثيـر الغـضب          إ

المتحدة والغرب ويثير  والكراهية في الواليات

ردود افعال سياسية وإعالمية كبيرة، وتقـوم       

األمنية واالستجابات العنيفـة،   بخلط األوراق

وكل األفعال األخرى التي تساعد على ظهور       

ثير الواليات  وعادة ما ت،"الحضارات صراع"

 مثل هؤالء بأيدي ان الملعب. المتحدة والغرب
  .المهاجمين

ـ     ن أي هجـوم أو حـادث       إفي ذات الوقت، ف

وردود افعـال   يستقطب اهتماما إعالميا شامال

كبير ألولئك الذين   " انتصار"يعتبر   نهإسياسية ف 

أو ألولئــك  يــدعمون التطــرف اإلســالمي

 كان  حتى إذا -الغاضبين من الواليات المتحدة   

يجاد قوى  إ يوالنصراليعنعدد الضحايا قليل،    

 . أكبر أو الحصول على السيطرة الـسياسية      

ويمكن ان يستخدم كل حادث مماثل في تحطيم        

والغرب نحـو العـالم    نظرة الواليات المتحدة

  .العربي واإلسالمي

 فـي هـذا     المتغيـر "  الجثـث  يرم"أصبح   •

العراقيـة   ن جثث أفراد القـوات ا: الموضوع

راقيين اآلخـرين ترمـى فـي األنهـار         والع

األخرى  والمالعب الرياضية والمناطق العامة

حيث يعثر عليها بدون أي صـورة واضـحة         

 لمن، قتلهم ولماذا، وفي بعض األحيان عمن
، تـم   ٢٠٠٥في أواسط آذار،    . تكون األجساد 

  جثة في أربعة مقـابر فـي  ٨٠العثور على 
. نودالعراق، العديد منهم لضباط الشرطة والج     

مقبرة  وللسخرية نوعاً ما، فقد تم العثور على

صغيرة تضم سبعة جثث ألنصار الزرقـاوي،     

أخرى في  يبدوا انهم قتلوا من قبل جماعة سنية

  )٢٣.(األسبوع ذاته
رمان جهود الحكومات المحلية واإلقليميـة      ح •

لبـسط الـشرعية    جهودهـا  والمركزية مـن 

ــة  ــاء الدول ــداف تخــص بن ــة أه ومهاجم

في مهاجمـة   ال يوجد شيء جديد: ارواالستقر

األهداف االقتصادية المركزية، والبنى التحتية     

ألجـل انعـاش    وكل مظاهر جهود الحكومة

االقتــصاد، وتأكيــد دور القــانون، واألمــن 

المتمـردين   ن مهاجمـة إ. وتشجيع االستقرار

ومشاريع االغاثة  لعماللالعراقيين واإلسالميين 

ب ، والسرقة   ودورهم في تشجيع النهب والسل    

تصاعد معقد فـي اسـتهداف جهـود     يظهر

االستقرار والتقدم المحسوس في المـساعدات      

هذه التكتيكات تكـامالً مـع    وتمثل. والحكم 

  . التكتيكات المذكورة اعاله

خلط هوية المهاجمين ، واستغالل نظريـات        •

واالسـالميون ان    تعلم المتمردون :المؤامرة

لمتنوعـة  خليطا من الـصمت واالدعـاءات ا      

للمنظمـات   للمهاجمين ، واالسـماء الجديـدة  

التـي  ، المهاجمة ذات المستويات غير االكيدة    

الواليـات   مما يّصعب على، تتبنى العمليات 

وبـذلك يقـدمون مـادة      . المتحدة رد فعلهـا     
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 ولحـد االن ، فـأن عـدد   . اعالمية مهمة 
العمليات الوهمية محدود ، مع هذا ففي العراق        

تتزامن   فأن الهجمات عادةً ما،واالماكن اخرى

مع ما يبدو انها جهود لتنفيذ متقـدم لنظريـة          

او أليجاد  المؤامرة بغية خلط هوية المهاجمين

طرق أللقاء اللوم على المدافعين عن الواليات       

فيما يحـصل حتـى    المتحدة بأعتبارهم السبب

ـ      . تهاجم   ن نظريـة   إباالضافة الـى ذلـك ف

مـسؤولية   حـدة المؤامرة تحمل الواليات المت

الفشل المتعمد في توفير الحماية الكافية ممـا        

  .  كبيراَاَيترك تأثير
البحث عن خلق اماكن مقدسة مثل الفلوجة ،         •

ذات القيمة  واتخاذ المراقد والمساجد واالهداف

 ومرة اخرى    :العالية واالهداف الثقافية كملجأ   

الدينيـة والثقافيـة    تستغل المنشآت و االماكن

وكمـا  ، وهو امـر لـيس بجديـد      ، الحساسة

الفلوجـة   اوضحت العمليات ضد الصدر وفي

فأن هذه التكتيكات ترفع االهتمام االعالمـي ،        

تستغل بشكل  وتخلق عائقا دفاعيا ، ويمكن ان

سالم او  يجعل الواليات المتحدة تبدو معادية لإل     

  . وليست حركة انها تهاجم ثقافة معينة

تلفيق على ان   االستغالل االمثل والمبالغة وال    •

تـسبب ضـحايا مـدنيين     الهجمات االمريكية

ودمار مصاحب لها ، ونيران صـديقة ضـد         

التي تظهر فيها  الحلفاء المحليين ، والحوادث

لقد : عتبارها معادية للعرب واالسالم     إامريكا ب 

ن انـه يمكـنهم   ووالمتمـرد  نووجد االرهابي

استخدام االعـالم ، واالشـاعات ونظريـات        

حقيقة ان الواليات المتحدة  تغاللسالمؤامرة إل

تقاتل عادةً معارك عسكرية ولكن بدون اهتمام       

انها ايضا تقاتل حـرب ثقافيـة    حقيقي لحقيقة

ان حـوادث سـوء     . ا  ضوسياسية ونفسية اي  

هو الحال في المعاملة  كما تصرف االمريكان

والـسجناء واالجـراءات     القاسية للمحتجزين 

.  من هذا النوع هي حاالت االمنية المبالغ فيها

وكذلك استغالل التصريحات االعالمية غيـر      

االمـريكيين وضـباط    ولة للمـسؤولين ؤالمس

  . الجيش

  دروس في طرق الهجوم والقتال

ال فرق واضح يفصل بين تكتيكات االرهابيين       

تركز على الطبيعة السياسية  و المتمردين التي

والنفسية للحرب وتلك التي تركز على مهاجمة       

العسكرية مثـل القـوات المتعـددة     افاالهد

الجنسيات وقوات الحكومة العراقية ومسؤولي     

. وعملية بناء العراق االقتـصادية   التحالف ،

 ن بعض المتبنيات الرئيسيةإف، وعلى كل حال
للمتمردين واالرهابيين في العراق تـتم وفقـا        

  : لطرق وتكتيكات هجوم معين يشمل

مما  : المعقدةخلط العبوات الناسفة البسيطة و     •

اول مـن   يجدر ذكره هنا ان حزب اهللا هـو 

استعمل مثل هذه المتفجرات ببراعة في كمائن       

من انـه ال   مركبة تركيبا جيدا ، وعلى الرغم

 –يوجد شيء جديد بشأن مثل هذه التكتيكـات         

بـصورة   حيث استخدم االفغـان المتفجـرات  

ـ    . مكثفة ضد االتحاد السوفيتي      ن إمع هذا ، ف

للمتمـردين    اعطى فرصة نـادرة العراق قد

والمتطــرفين االســالميين فــي ان يقومــوا 

والـسيارات   باستخدام مكثف للعبوات الناسفة

المفخخة باستغالل قابليتها على حمل الكثيـر       
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قادرين على  وكان المتمردون. من المتفجرات 

العمل على كميات كبيرة مـن المتفجـرات ،         

. ة المـشا  باالضافة الى قنابل ضخمة ودروع

  طن من متفجـرات ٤٠٠وقد اختفت حوالي 
RDX و HMX من منشأة القعقاع لألسلحة 

  . بعد سقوط نظام صدام حسين
وتعلم المهاجمون العراقيون ايضا ان يركبوا       •

رديئة  وعلى نطاق واسع متفجرات ذات نوعية

بدقة وحذر اكبر من المتفجـرات المعقـدة ،         

 وسيارات مفخخة كبيرة جداً ووسائل اخـرى 
خلق خليط من التهديدات والوسـائل االكثـر        ل

 صعوبة في توجيهها في االعتماد على االنواع
   (34) . الثابتة من المتفجرات ومعدات القذف

قد بنى المتمردون العديد من جهودهم االولية       

تـصميم بـسيط نـسبيا ،     على اسـلحة ذات 

وبعضها تبدو قد اقتبست من الترجمة العربية       

لميدانية الخاصة بمـصائد  ا للكراسات اليدوية

مع هـذا   . المغفلين واجهزة متطورة مشابهة     

المتمــردون عــاجالً اســتخدام  فقــد تعلــم

الصعق وتفخيخ اكثر تعقيدا لمواجهـة       انظمة

العـسكري وااللكترونـي ،    التطوراالمريكي

وزيادة المسافة بينهم وبـين الهـدف المـراد         

فقط % ١٠التقارير ، فان  ووفقا ألحد، تفجيره 

 العبوات الناسفة المستخدمة في العراق في       من

قـد صـنعت بموجـب     ٢٠٠٥شهر آيـار ،  

الوسائل المذكورة في كراس الجيش االمريكي      

العراقية المباشرة فـي   وفي الترجمة،  ٣١-٥

ايضا كيفية  وقد تعلم المتمردون . (25) ١٩٨٧

صنع قنابل بدائية الشكل لمهاجمة المـدرعات       

  . ىوالعجالت االمريكية االخر

وقد اعطى المتمردون ايضا اهتمامـا بالغـا        

االمريكية والعمليـات   جمع المعلومات بطرق

المضادة للعبوات الناسفة فيغيرون تحركـاتهم      

طـرق  ، ايـضا ،يستخدمون  كما. تبعا لذلك 

محسنة لالختباء والتخفي ، مثل حفر الحفر في        

وشملت طرق . اعادة تعبيدها  الطريق ومن ثم

 الحكومـة والـشرطة     اخرى سرقة عجـالت   

والهويات ، للتغلغل الى  والجيش وكذلك اللباس

المناطق االمنية ، وربط المتفجرات بالكمـائن       

 او بمتفجـرات  –آر بي جي  مع البنادق والـ

اضافية لمهاجمة القوات التـي تتواجـد بعـد         

حين ان قـوات التحـالف    الحادث مباشرةً فى

مـن   % ٤٠ – ٣٠تدعي انها عثرت علـى      

بحلـول آيـار    ات وتمكنت من تامينهاالمتفجر

 ، ذكروا ايضا ان حـوادث العبـوات         ٢٠٠٥

اليـوم    عملية فـي ٣٠الناسفة قد ارتفعت الى 

  . الواحد

ريشاد (  ذكر الجنرال    ٢٠٠٤في شهر ايلول    

االركان للجيش االمريكي  نائب رئيس) كودي 

 عبوة ناسفة تنفجـر     ٦٠٠ – ٥٠٠ان حوالي   

ـ  كل شهر وان نصفها ؤذي اشـخاص  تقريبا ي

 وذكـر  . (26) امريكيين او يـدمر عربـاتهم  
مـدير  )جيمس ت كونواي    ( ت جنرال   نالليفتنا

 العمليات في االركان المشتركة االمريكي في
من كل خسائر    % ٧٠ ان اجمالي    ٢٠٠٥آيار  

قوات التحالف منذ تاريخ سقوط صدام حسين       

وكانت ناجحـة  ، بسبب العبوات الناسفة كانت

ت المتحدة اعلنت انـه حتـى       بحيث ان الواليا  

المدرعة جيدا لم تكن آمنة ) الهامفي  (عجالت

في المناطق الساخنة ، وقـد تـم اسـتبدالها          
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عجـالت  " طـن  -٥ثقيلـة الـدرع    بعجالت

عراقيـا   وقد ظهـر تحلـيالً   . (27) "برشاشة

لخسائر التحالف ان عـدد العبـوات الناسـفة         

 ٣٣٦قتلت   قد٨٩مضافا اليه ، المذكور سابقا

يكيا بمختلف القنابل االنتحارية او المفخخة      امر

  . (28) 2005 لغاية نيسان

، ال تتوفر بيانات مماثلة حول الخسائر العراقية      

نسبة مئوية كبيـرة منهـا قـد     ولكن يبدو ان

اصيبوا بواسطة كمائن وتفخيخ ، ولكن الجدول 

في الملحق لهذا التحليل يظهـر   الزمني الوارد

فمثالً ، قد   . الفعالة  وجود العديد من الهجمات     

ثالث جنود عراقيين واربعة واربعين قـد   قتل

جرحوا في هجوم بسيارة مفخخة على حافلتهم       

  . (29) ٢٠٠٥نيسان ،  ٦في 

ويكون افـراد الـشرطة والجـيش واالمـن         

اكثر عرضةً  ,على وجه الخصوص،العراقيين 

لعدم وجود دروع واقية لهم وغالبا ما يتوجب        

وعجالت غير  ئل غير امنةعليهم التحرك بوسا

مدرعة محمية ببساطة ألداء مهامهم الروتينية      

فـي اقتـصاد    مثل جلب االموال الى عوائلهم

  . يكون الدفع فيه نقدا وباليد

استخدام هجمات مزدوجة ونصب الكمـائن       •

للقوات العسكرية وقـوات الطـواريء فـي        

طور المتمردون العراقيـون   : الحقة هجمات

ليتهم على تنفيذ هجمـات     بصورة مستنمرة قاب  

يتم نصب العبوات الناسـفة ثـم    معقدة حيث

يستخدم اما عبوات ناسفة اخـرى او طـرق         

المـسعفين والقـوات    اخرى للهجـوم ضـد  

او قد يستعمل الكمين    . المتواجدة بعد االنفجار    

االمريكية والعراقيـة الـى    ستدراج القواتإل

  . منطقة فيها عبوات ناسفة

سـتخدم المتمـردون     ، ا  ٢٠٠٥بحلول ربيع   

مزدوجـة لـضرب    بصورة متزايدة هجمات

استخدموا خليط من ، المنشآت االمريكية ، مثالً   

نتحـاريين  إمفخخة ب رجال مسلحين وسيارات

وشاحنات كبيرة مليئة بالمتفجرات للهجوم على   

في حـصيبة قـرب    ) جانون( قاعة المارينز 

في  . ٢٠٠٥نيسان ، / ١١الحدود السورية في    

مستـشفى فـي     ، استخدموا٢٠٠٥ آيار ، ٩

حديثة كموقع للكمين ، ومن ثم مهاجمة القوات        

ان . الحـادث   االمريكية حال وصولها موقع

هذه الهجمات المزدوجة التي ال يتنبأها احد قد        

االسـتخبارات   بنيت بطـرق يـصعب علـى   

االمريكية ان تكشفها ، قد عقّّدت بصورة كبيرة 

يـة ، رغـم   والعراق عمليات القوات االمريكية

  . انها نادرا ما هزمتها

وتتزايـد   : تنفيذ اسلوب الكمائن المتتابعـة     •

المتتابعـة   عملية تنفيذ خليط معقد من الكمائن

واالمريكيـة   لسحب ومهاجمة القوات العراقية   

  . سابق التي تتواجد استجابةً لهجوم
ستخدام اسـلحة   إتطوير خليط معقد وكمائن ب     •

،  ل ربيـع على االقل خـال  : خفيفة وصغيرة

 ، لم يستخدم المتمردون بصورة فعالة       2005

اسقاط  اسلحة مضادة للدروع ولم يستطيعوا اال

 جو محمولة   –طائرة بواسطة صواريخ ارض     

 .(31) ( MANPADS) ٣١ –على الكتـف  
مع هذا ، فقـد طـوروا بـصورة مـستمرة           

النار من كمائن االفراد الى  تكتيكاتهم الطالق
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ددة فـــتح النـــار مـــن نـــواح متعـــ

، مـن   ضد الهدف نفسه   RPGS  بواسطة

مواقع اطالق نار متعددة ونقاط اطـالق نـار         

وآر  متتابعة ، وكمائن وخلط اسلحة صـغيرة 

  . جي واالسلحة االوتوماتيكية الخفيفة.بي .
 : تقنيات المباغتة ، والهجمات على العجالت      •

الخاصـة   وتلك ان نوعية الكمائن داخل المدن

ورة كبيرة في العراق    بالطرق قد تطورت بص   

هجمـات   ، كما هوالحال فى القدرة على تنفيذ

سريعة ، واستغالل خاصـية العجـالت ذات        

 وتعلم المتمردون ايـضاً ان ، الدرع الخفيف
يباغتوا قوات التحالف عن طريق االندفاع من       

متزامنة  مختلف النقاط او اطالق النار بصورة

ـ     . من عدة مواقع     ن إوفي بعض االحيـان ف

  واحدة تستطيع حمل ثمانية آر بي جيعجلة
خصوصا . في دورة واحدة في هجوم قصير       

في المناطق المـشيدة ، ان هـذه التكتيكـات          

تدمير او اعاقة حتى المدرعات الثقيلة  تستطيع

 ، وتفرض تهديدا رئيسا) ابرامز( مثل دبابة 
العجـالت االخـف ، باالضـافة الـى          على

  . التعرض للمشاة
حارية ، السيارات المفخخـة     التفجيرات االنت  •

مثل هـذه   ان استخدام: والتفجيرات الجماعية 

التكتيكات قد ازداد بصورة كبيرة منـذ عـام         

  ، ويعود ذلك جزءيا الـى معـدالت  ١٩٩٩
النجاح الكبيرة نسبيا مـع الطـرق االخـرى         

وقد سببت السيارات المفخخة حوالي     . للهجوم  

 من خسائر المجندين والشرطة العراقية % ٦٠
ان تقنيـات  ، دائمـا ، الوضح وليس من .(32)

. التفجيرات االنتحارية هي ضرورية تكتيكيا      

ن اجهزة التفجير المؤقتـة  إف في عدة حاالت ،

مع هذا ، فقد اظهرت     . قد تسبب نفس التدمير     

العراق ان المفجرين االنتحاريين  االحداث في

 ما زالوا يمتلكون تأثيراً نفسياًً كبيراً وحصلوا
وتخـدم هـذه    . نتباه اعالمي استثنائي    على ا 

 العمليات ايضا كرمز لاليمان والتـضحية ، 
ويمكن تصويرها على انها شكل من اشـكال        

 الشهادة االسالمية ، وتجلب دعما سياسيا اكثر
. من اولئك المتعاطفين مع اسـباب القـضية         

 ن كلفة التفجير االنتحـاري تكـون  إوكذلك ف
ا عـراقيين   ويبدوا ان اغلبهم ليـسو    . واطئة  

 ويجندون من خارج العراق من قبل منظمات
اسالمية مختلفة ، وتبـين األدلـة المحـدودة         

ألنهم  المتوفرة ان العديد منهم اختيروا بسهولة

وهم . يمكن اقناعهم بالشهادة في سبيل االسالم 

الجماعة مـن دون   عتبارهم معإينفذون ذلك ب

ان يبحثوا ألنفسهم عن شهرة او لفت نظر وهم 

للمجموعـات االسـالمية    عملون كقوة ساندةي

المتطرفة قليلة العدد نسبيا ألن المتطوع الواحد       

حزام ناسف او عجلة واحدة  يمكن ان يستخدم

مليئة بـالمتفجرات ، ويتغلغـل فـي منطقـة      

مستهدفة ومن ثـم يفجـر    مزدحمة او مناطق

وحتـى  . نفسه ، مما يسبب خـسائر فادحـة         

 الى الهـدف  الوصول عندما يفشل الهجوم من

  . ن الحدث يحصل على انتباه اعالمي مكثفإف
فرق االسناد الخلفي والمقاتلين المـستميتين       •

ن إالفلوجة ف خالل وبعد احداث: واالنتحاريين 

المتمردين قد جندوا بصورة متزايـدة فـرق        

للبحـث عـن    اسناد خلفي مستعدين للموت او

. والعديدين منهم كـانوا عـراقيين       . الشهادة  

علـى   ا يعـزم مـن قـرر االنتحـار    وعندم

عن بناية او منطقة صغيرة مـن دون         الدفاع
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خـسائر   فغالبا ما تكـون ، نسحاباالعتبار لإل

القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقيـة      

  . كبيرة
ستخدام أفضل لالسلحة الخفيفة مثل االسلحة      إ •

. جـي  . بـي . وتوقيـت آر  ، االوتوماتيكية 

 مواقـع بعيـدة أو      والهجوم من  ،والمورتور  

االمور  ان الكثير من: ستخدام أجهزة توقيت إ

سوف تعتمد على مستوى تسليح المتمـردين        

العـراق   واالسالميين المتطرفين ، واقد شهد

وافغانستان تطور مستمر في استخدام انظمـة       

للـدبابات او   مثل المورتر واالسلحة المضادة

وكما شـهد   . الصواريخ والمتفجرات المؤقتة    

الخفيفة واسـتخدام   ا تطورات في االسلحةايض

ستهداف الدروع كطريقـة رخيـصة      متزايد إل 

والعجالت واختـراق   للهجوم على المدرعات

  . الحواجز والجدران
لقـد كـان      :االستخدام الفعـال للتهـديف     •

 المتمردون العراقيون يمتلكـون فـي البـدء   
بصورة اولية تهديف سيء وكـانوا يطلقـون        

 ولكنهم ،. صورة عشوائية النار من اسلحتهم ب
بمرور الوقت ، لم يطوروا قنصاً جيداً فحسب        

 ، بل تعلموا كيف يختارون المواقع فيخلطـوا 
قناصيهم مع عناصر القوات العراقيـة ،كمـا        

طوروا اشارات وانظمة اتصال اخـرى فـي        

وقد بقي التهديف سيئاً حتى . تكتيكية  عمليات

 ولكن عناصـر القـنص      ٢٠٠٥نهاية ربيع ،  

فعالة بصورة اكثر والنوعية االجمالية  بحتاص

للتهديف وفتح النار للمتمردين كانت بـصورة       

ليست بأسوء من اداء الجنود العراقيين ،  عامة

ان القناصـين   . والـشرطة    ورجال االمـن  

انواع جديدة من البنادق ، وذخيـرة   يحتاجون

مضادة للدروع من خارج العـراق ، وهـذه         

 دعماً وتـدريباً مـن   ربما تلقوا يشير الى انهم

وبــدأت مواقــع . المتطــرفين االســالميين 

" عطاء معلومات عـن  إاالسالمية ب االنترنت

القناصين كوسـيلة فاعلـة لجـذب       " تدريب  

  . (33) المجندين الجدد
الهجوم على خطوط المواصالت ، للمناطق       •

المتمردون  لقد وجد : الخلفية ونشاطات الدعم

المتفرقة علـى   العراقيون بسرعة ان الهجمات     

تعطي عـادةً   المناطق اللوجستية وقوات الدعم

فرصة عالية للنجاح اعلى من هجمات علـى        

دفاعيـا ،   القوى القتالية والمواقع المحـصنة 

" ويجعل حروب قتال التحالف يعتمـد علـى         

" العميقـة   الضربات" وليس " االسناد العميق 

  . خلف الحافة االمامية بساحات المعركة

حاالت ، كما في الطريـق مـن        في بعض ال  

الى المطار ،  المنطقة الخضراء ووسط بغداد

فقد اختار المتمردون ايضاً الطـرق التـي ال         

الحكومية ، ان  تستطيع قوات التحالف والقوات

وقد اصبحت الهجمـات المـستمرة      . تتجنبها  

ورمزا لفقدان  عمليات مزعجة ووضعاً سياسياً

هذه " مائن  ممرات الك " و  . االمن في العراق    

القوات العراقيـة   مكنت المتمردين من اجبار

وقوات متعددة الجنسيات على بذل جهدا دفاعياً    

  وبكلفة بسيطة نسبياً

ضرب اهداف بارزة ذات جدوى اقتـصادية        •

الطاقة  ان للماء ومنشآت:  وبنى تحتية محرجة

الكهربائية تاثيرا اجتماعياً واقتصادياً واعالمياً     

ضـرب منـشآت    كـذلك . وسياسياً واسـعاً  
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التصدير ، ذات المردود المادي مثل خطـوط        

كركوك الـى   االنابيب الشمالية في حقول نفط

محطات بيجي ، حيث ان النفط يجمع قبل ان         

قد اثـر   التركي ،) جيهان ( يضخ الى ميناء 

بصورة كبيرة على دخل الحكومة ، واجبرها       

 على تكوين قوات حماية خاصة وحصلت على
  . لمياهتمام عا

 : "االهداف السهلة   " قتل النخبة العراقية و      •

األسهل كثيراً  وجد المتمردون بسرعة انه من

قتل المسؤولين ورجال االمن وافراد عـوائلهم    

وجدوا ايضاً ان قتل  كما. من قتل االمريكان 

المسؤولين بالمستوى الوسطي اسهل من قتـل       

. الحماية االفـضل   المسؤولين االقدمين ذوي

ن قتل النخبـة    إعض المناطق ، ببساطة ف    في ب 

الخ ...االطباء واالساتذة  – المثقفة او عوائلهم

قد يشل كثيرا من عملية اعمار البالد ، ويخلق         

انعدام االمان ويجبـر القـوات    من جوا واسع

االمريكية والعراقية على انفاق الموارد علـى       

الوقـوف جانبـا   ، ببساطة، دفاعية او مهمات

  .  المستمرةوتحمل الهجمات
استهداف االنتخابات ، والعمليـة الـسياسية        •

المحلـي   ان االنتخابـات والوجـود    :والحكم

للحكومة تعتبر من االهداف الهشة المفضلة ،       

ويـساعد   . وتعتبر محرجة للشرعية السياسية

ضرب هذه االهداف علـى حـرف العمليـة         

 السياسية والحصول على اهتمام اعالمـي ، 
، ويرعـب   " ة الوصـول    فاكهة سهل " ويوفر  

الحكومة والناس في مناطق اوسع مـن تلـك         

  . تعرضت للهجوم المباشر التي
ضرب مشاريع االغاثة والمشاريع الحكومية      •

عنـدما   عرقلة جهود المشروع وبعد االكتمال

تتطلب ان تكون مرئية ، او عنـدما يتطلـب          

 يتوجـه  : معدالت عاليـة مـن التوظيـف   
 الـى اكثـر     االرهابيون والمتمـردون عـادةً    

 المشاريع عرضةً للهجوم ، ولكن يبدو انهم قد
تعلموا ان توقيت هجماتهم وعمليـات النهـب        

 والتخريب والرعب عندما تضرب المشاريع
المكتملة يعني ان جهود الحكومة والتحالف قد       

 يضربون. وصلت الى اعلى كلفة وبأقل جهد 
المشاريع عندما ال يكون رجال االمن الـذين        

 . ماية فريق العمل موجودين هناكيقومون بح
وهذه غالبا ما تؤدي الـى ان يلـوم الـسكان           

 المحليين الحكومة والتحالف لعدم الحفاظ على
والعكس . وعودهم او توفير الحماية المناسبة      

تبـدا   ن عرقلة الجهود عندماإيصح ايضاً ، ف

جدوى المشروع بالظهور بـأعلى درجاتهـا       

  . يكون لها تاثيرا بنفس الدرجة
ضرب العناصر االكثر سهولة مـن قـوات         •

 وجـد  :االمن والجيش والشرطة العـراقيين  
مكانهم ضرب االفـراد فـي      إالمتمردون ان ب  

اجازاتهم ، وعوائلهم وضـرب المجنـدين او        

الباحثين عن عمل فـي هـذا الـسلك     اولئك

والمتدربين والوحدات النوعية االدنـى وبـث       

ـ  . انتقامها  الخوف من ار كلما حـصد االنفج

اصابات اكثر زاد االهتمام االعالمي ، وفضال       

ن العناصر المتقدمة المعزولة في إف عن هذا ،

هـى   المناطق الساخنة او العدائية والمهـددة 

معرضة للهجوم فحسب بل ان الهجـوم   ليست

الحاصل فيها يعرقل اعمال الحكومة وجهـود       

ويخيف الناس المحليين وكانـت هـذه    االغاثة

رة بصورة خاصة للـشرطة     االستراتيجية مدم 
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والتي بقيت اضعف العناصـر فـي    العراقية

  . الجهاز االمني
عمـدا  -خلق شبكات معلوماتيـة موزعـة        •

 كما فعل المتعاملون بالمخدرات : -وبالصدفة
ن المتمردين العراقيين واالسـالميين   إقبلهم ، ف  

االنترنت  المتطرفين تعلموا ما فيه الكفاية حول

التصاالت وذلـك مـن     واستخدام اكثراجهزة ا  

جهـود   ) ان لم يكن اغلـب ( اجل نقل الكثير 

ان . السيطرة على تدفق االمـوال وانتقالهـا        

 استخدام المراسـلين واالتـصال الشخـصي   
المباشر والرسائل المشفرة من خالل االنترنت      

 وتصفح الشبكة والطرق االكثر عشوائية فـي 
االتصاالت االلكترونية كلهـا حـاالت قيـد        

ـ    . االستعمال  نإوفي المـستوى االعـم ، ف
يبدو انهم قد تبنوا خاليا     ، المتمردين في العراق  

ارتبـاط   وعناصر تعمل باستقاللية كبيرة ، مع

بسيط عن طريق الوسائل االعالمية ثـم نقـل        

ايهـا   المعلومات عن نماذج الهجوم لتقريـر 

ان التهريب وبيـع    . افضل واي االهداف اهم     

  االمـوال المخدرات والنهب والسلب ونقـل 
المباشر لها اهمية في تحويل الجهود لتحد من        

 العمليات من خالل السيطرة علـى انظمـة  
. الـخ   ... المصارف والمـشاريع الخيريـة      

ن نقـص الـسيطرة     إوتحت هذه الظروف ، ف    

والمؤسسات قد يكون سبب ايـضا ،   المركزية

احتمال  ويسمح بعمليات ذات مرونة عالية مع     

ويـوفر وجـود   . الى هجـوم   اقل للتعرض

مجموعات موازية غير منافسة مـن عـاملين     

يوفر فوائد مـشابهة   عدوانيين غير حكوميين

ان حقيقة ان المجموعـات     . ولها نفس التاثير    

والمتمـردين يعملـون    االسالمية المتطرفـة 

بصورة مستقلة الى حد بعيـد ، ويـستخدمون       

مختلفـة ، تعقـد    تكتيكات ومعـدات اطـالق  

لى حد بعيد ومن المحتمل     العمليات االمريكية ا  

  . االجمالي ثيرأان تزيد الت
كما : وجامعي المعلومات    مراقبي الشوارع  •

المتمردة  هو الحال في العديد من المجموعات

ين العراقيين قـد تعلمـوا   وئن المناإالسابقة ، ف 

يجيـدون   استخدام اطفال وشـبان واخـرين  

وعدائين  استعمال الهواتف الخلوية واالشارات   

استخباراتية   مراقبة تكتيكية ومعلوماتلتوفير

وتحذيرات بطرق ثبت انها صعبة االكتـشاف       

   . وااليقاف

اتخاذ المدن والبلـدات معاقـل وحـصون         •

العراقيـون إن   لقد وجد المتمـردون : دفاعية

أو /المدن ذات الفعالية الـسكانية المـساندة و       

يمكن معاقـل جزئيـة    المؤيدة لم يمكن جعلها

دفاعي والكمائن، وان التراجع    ومراكز للقتال ال  

التعامل معه،اعتيادياً و بمثـل   التكتيكي يمكن

هذا التكتيك بالتفرق واالختباء بـين الـسكان        

وتمتزج هذه تهاجم السلطات المحلية  .المدنيين

و قوى األمن الـصديقة للواليـات المتحـدة،         

إكمال المباني الحكومية على المستوى  وجهود

 الـدين والعـرق  المحلي، وجهود اسـتغالل  
  .الخ..والقبيلة

استخدام الدول المجاورة والمناطق الحدودية      •

حين انه لـيس تكتيكـاً    في و :كمعاقل جزئية

ن المتمردين العراقيين قاموا باستخدام إجديداً، ف

لعمليـات عبـر الحـدود واسـتغلوا      متزايد

الصعوبات فـي تـأمين الحـدود الـسورية         

ول شهر آذار والسعودية فمثالً، بحل واإليرانية



 التحدي الصهيوين         )١-٣٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            ريكيالتحدي االم
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ٥٠ من ٤١                            ٢٠٠٦ - حزيران

ن هذه التكتيكات أوجـدت معاقـل       إ، ف ٢٠٠٥

مناطق على طول نهر الفرات مـن   قريبة في

باتجـاه سـوريا مـروراً      ) حديثة(و  ) هيت(

) كـصيبة (و ) الكرابلة(و )القائم) و) بالعبيدي(

إلى الحدود الـسورية علـى طـول طريـق          

لقد استخدم الفيتناميون نفس  .)٣٩)(البوكمال(

يا والوس و بهذا تمكنوا من      التكتيك في كمبود  

ن فكرة ضمان أمن إمتمردة أخرى  إيجاد قوة

األمة اعتماداً على ضـمان أمـن األراضـي         

التكتيكية غالباً ما تكون تكتيـك   ضمن حدودها

  .وهمي
خلق مراكز عمليات متفرقة و سريعة التنقل        •

لقـد  : " خلفية"منشآت تخلط بين المستميتين و

يركـزوا  ال أن   تعلم المتمردون بصورة مطردة   

يحـافظوا علـى    عملياتهم في مكان واحد بل

وقد رافق هذا األسلوب تصميم     . التنقل السريع 

للقتال والـدفاع عـن    منشآت شديدة المقاومة

أنفسهم منها وإخـالء الخـسائر فـي حـال          

إمكانيـة إخـالء    مهاجمتها، وخاليا خلفية مع

الخسائر عند مهاجمتهـا مـع خاليـا خلفيـة          

استردادها إذا مـا    اإلسناد وبعمليات الدعم و

هاجمتها أو استولت عليها القوات العراقية أو       

  .قوات التحالف
استغالل الضعف في االستخبارات البـشرية       •

وتقــدير خــسائر  ،(UMINT) األمريكيــة

: وقابليات تشخيص الخسائر (BDA) المعركة

واإلسـالميون   لقد أدرك المتمردون العراقيون

ات األمريكية تهـتم    المتطرفون أن االستخبار  

األشياء ولـيس   حساب وتشخيص واستهدافب

لواليات المتحدة قابليـة ضـعيفة      لالناس، وأن   

المتمردين والمقاتلين  لحساب وتشخيص أعداد

نهم يـستغلون نقـاط     إ. والجرحى واإلصابات 

الهجمات وفي إخفـاء   الضعف هذه في تقدير

مدى الخسائر الفعلية، وفي تـضليل اإلعـالم        

  .وخسائر إضافية ابات مدنيةبادعاء إص
مواجهة التفوق األمريكي فـي االتـصاالت        •

 يستخدم المتمردين :الصناعية الخلوية واألقمار

خاصية الرسائل النصية للهواتـف الخلويـة       

محاولـة لتجنـب التنـصت     لالتـصال فـي  

. اإللكتروني مـن قبـل الواليـات المتحـدة        

أكثر مـن هـاتف    ويستخدم المتمردون غالباً

رسال الرسائل، بحيث أن أولئك الذين      واحد إل 

جزء من الرسالة  ينصتون إليه ال يسمعون إال

  .فقط
استغالل الوقـت البطـيء فـي رد الفعـل           •

المستوى التكتيكـي   األمريكي والعراقي على

تعلم : المحلي و خصوصاً في مناطق العمران     

التأخير في االسـتجابة و   المتمردون استغالل

ية، والـصرامة فـي     رد الفعل للقوات األمريك   

األمريكي للهجوم بـسرعة   التصرف التكتيكي

  .ثم التفرق قبل وصول القوات األمريكية
لـسلوك األمريكـي   لاستغالل األنماط الثابتة   •

نحو تكـرار   إي اتجاه  االستفادة من:العراقيو

والسلوكيات األخرى   األنماط التكتيكية واألمنية  

  .للهجوم وإليجاد نقاط ضعف
السـتخبارات األمريكيـة    ضرب عمـالء ا    •

األمريكـي علـى    ن االعتمـاد إ :والمترجمين

المترجمين العراقيين ومصادر االسـتخبارات     

نقطة ضـعف   هي مسألة رئيسة لألمريكان و

فيهم و قد تعلم المتمردون كيفية التركيز على        

  .ذلك
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ن إ :استخدام طرق الكر والفـر واالختبـاء       •

الهزيمة فـي   التفرق تحت الضغط حين تلوح

األفق يجعل القوات األمريكية تأخذ مدينـة أو        

حين ينخفض  ويعودون مرة ثانية" خال"هدف 

  .مستوى الوجود األمريكي
استخدام تكرار الحوادث وتوزيع الهجمـات       •

تهـزم االسـتخبارات    والتكتيكات التي تحد أو

األمريكية و أجهزة االستطالع واالستكـشاف      

جدل في ال : العراقية والقدرة على دعم القوات

الـخ يمكـن إن   ..PRV أن أنظمة الطائرات

من غير . متوفرة تعطي قدرة مهمة حين تكون

الواضح فيما إذا كـان متعمـداً أم ال، ولكـن           

الحوادث اليوميـة   االنتشار الجغرافي وحساب

في العراق يشير إلى إن حركات المتمردين و        

إلى أعداد كبيرة جداً  نشاطاتهم غالباً ما تصل

ـ       بحيث ال يمك   ن إن إن تغطيها و في الواقع، ف

 ٢٠٠٠-١,٧٠٠حوالي  ب  تقوم الواليات المتحدة 

في حين  . ٢٠٠٤دورية في اليوم خالل أيار،      

حول شبكة مركزية لشؤون  انه من الجيد التكلم

الحرب، انه من الصعب جداً الحصول علـى        

  .الكفاية شبكة كبيرة بما فيها

هـا  لقد تعلم المتمردون إن الواليات المتحدة ل      

وتـشخيص القـوات غيـر     قدرة أقل في تتبع

النظامية وفرق التمرد واإلرهاب والمقـاتلين      

أكثـر مـن اسـتخدام     المتفرقين في األرياف

األسلحة األوتوماتيكية أو أعداد كبيـرة مـن        

االنـدماج بـين الـسكان     ولقد خدم. العجالت

المدنيين و للمتمردين واإلسالميين المتطرفين     

ن، و قد تعلم المتمـردون  وأفغانستا في العراق

العراقيون استغالل قواعد االنشغال حـين ال       

للواليات المتحدة والحكومـة العراقيـة    يكون

جنــوداً أو وكــالء علــى األرض لتــصميم 

التصويب و أهمية هذا الموضوع  االستهداف و

ــتطالع و   ــتخبارات و االس ــة االس كأهمي

  .االستكشاف

يل تفوق  زيادة حجم وقوة العبوات الناسفة لتعط      •

في حادثين منفصلين فـي   :ةالدروع األمريكي

ـ  ٢٠٠٥أوائل شـهر كـانون الثـاني،         ن إ، ف

عجلة قتـال نـوع    العبوات الناسفة قد دمرت

ن العجلتين همـا    إ). ابرامز(ودبابة  ) برادلي(

المدرعـة قـوة فـي     من بين أكثر العجالت

ن كـالً   إقبل التفجيرين، ف  . الترسانة األمريكية 

أثبتت فعاليـة   ) ابرامز ( و )برادلي(من عجلة   

  .نسبية في حماية القوات في الداخل
اختيار قوات عراقيـة وأمريكيـة مكـشوفة      •

القوات األمريكيـة    بغض النظر عن:للهجوم

ن العـدو يركـز علـى       إوالعراقية الكبيرة، ف  

ومتفرقة في القـوات   مهاجمة عناصر صغيرة

  .األمريكية و العراقية و المنشآت أو األهداف
ة القــدرات االســتخباراتية و  مواجهــ •

تقنيات جديـدة   االستطالعية األمريكية باعتماد

 إن التـسرب المـستمر      :لالتصاالت والتداخل 

المعلومات  للمعلومات المفصلة عن طرق جمع

ــالف أدى   ــة و التح ــة األمريكي المخاباراتي

المتمردين إلـى   بالحركات اإلرهابية وحركات

ل مباشرة  إن تقوم باالستفادة من عمليات تموي     

اإللكترونيـة   أكثر، واسـتخدام االتـصاالت  

بصورة أكثر أمناً، و إخفاء المجندين بصورة       

لالتصال من خـالل   أكثر حذراً، وإيجاد طرق

االنترنيت بحيث إن الواليات المتحدة لم تتمكن       
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بشكل أفضل وتحسين  فها، والتفرقاستهدإمن 

  .تسلسلهم الهرمي و تركيب خالياهم
ستخبارات الحكومة العراقية   مواجهة أجهزة ا   •

ن إ :بـشرية كفـوءة   واألمريكية باستخبارات

التطورات في العراق تشير إلـى أن قـوات         

لتجربتها فـي   الواليات المتحدة تواجه تكرار

فيتنام من ناحيـة أن المجموعـات المـسلحة         

مستمرة  ظم، وقد طوروا بصورةتالمتنوعة تن

 CPA استخباراتهم واختراقهم للمنظمات مثل
واألحـزاب   والحكومة العراقية وقوى األمـن 

  .العراقية المشاركة في بناء البلد

ــصادر   ــذر أن م ــام، فنح ــي فيتن ــا ف وكم

العـراق   االستخبارات البشرية المعادية فـي 

غالباً ما تجبر على توفير المعلومات بـسبب        

الـدعم   الروابط األسرية والخوف من فقـدان 

ــر   ــر أو غي ــد المباش ــري أو التهدي األس

 في الحالـة العراقيـة، فمـن   . الخ..باشرالم
ات ءالمحتمل إن العائلـة والعـشيرة والـوال       

المؤيدين  العرقية قد جعلت الكثير من العراقيين

مصدراً غير متفرغ للمعلومات و ليس علـى        

النتيجة  وأن. األمريكان إال التأكد من صحتها

ية هي وجود درجة عاليـة جـداً مـن          ئالنها

والواليـات   لعراقيـة الشفافية على الحكومة ا

. المتحدة واإلغاثة وكل مظاهر عمليات العراق     

ــات   ــاً بيان ــي غالب ــا يعط ــذا مم  وه
ممتـازة السـتهداف المـسؤولين       ومعلومات

 ولي التحالف الكبار وكما قدؤاألمريكيين ومس
تشمل عمليـات االبتـزاز، وبيانـات حـول         

التعرض للهجمات باإلضافة إلى تحذيرات من      

الوالء المزدوج واختراق ن إ. عسكرية عمليات

 المتمردين للقوات العسكرية العراقية قد يكون
  .القاعدة، وليس االستثناء

استخدام اإلعالم والمتغلغلـين والمتعـاطفين       •

ن إ:كاستخبارات مضادة والمحتجزين السابقين

هناك مراقبـة مـستمرة لوسـائل اإلعـالم         

حـول المخـابرات    واالنترنيت لجمع البيانات

ألمريكية واألهداف والعمليات كما    العراقية وا 

المتغلغلــون كمــا  يــستخدم المتعــاطفون و

تستحصل معلومات من الـسجناء العـراقيين       

لمعرفـة مـاذا    والمحتجزين المطلق سراحهم

كشف احتجازهم، استجوابهم من معلومات عن      

  .واألمريكية جهود االستخبارات العراقية

  الطبيعــة المتنامية للتمــرد -٣

هديد المتمردين واإلرهابيين في العراق     يبقى ت 

يتصاعد استجابة للمتغيرات في  حقيقياً تماماً و

يواجـه  . قوات التحالف والقـوات العراقيـة     

واسعاً من التهديدات الظـاهرة   العراق خليطاً

ن مهمة قوات الجـيش والـشرطة       إوالباطنة،  

ويبقى األمر . العراقية ليست سهلة أبدا واألمن

 ا كانـت القـوات العراقيـة   غامضاً فيمـا إذ 
التمـرد  قـوى   واألمريكية قادرة على هزيمة     

  .المختلفة بصورة حاسمة

لتمرد نسبة كبيـرة  اوتمثل العناصر السنية في   

العراقية واألجنبية اليائسة، مع  من المجموعات

خلــيط مــن الفــرق اإلســالمية المتطرفــة 

هنالك عناصر مرتبطة بالمسؤولين  .والعلمانية

زب البعث وبالقوميين العـراقيين     السابقين لح 

و تتألف هذه من القوميين اإلسالميين  .والسنة
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ومجموعات مرتبطة بقيادات خارجيـة      السنة

بالقاعدة، والمتطوعين األجانب مـن   ومرتبطة

يبحث  حيث أن بعضهم  -ذوي الواقعية الضعيفة  

الشهادة اإلسالمية وليس ألي هدف سياسي  عن

  .معين

ة والعشائرية دوراً قويـاً  وتلعب العناصر القبلي 

 إضـافية  اَالمحلي مكونةً أنماط على المستوى

تتعـدى األهـداف الـسياسية     من الوالء الذي    

األهـداف الواضـحة لعـدة     نإ. واأليدلوجية

مجموعات تتراوح بين العودة إلى نظام مشابه       

وخلق دولة إسالمية سـنية   لنظام حزب البعث

ر مـا   متطرفة، مع وجود العديد من السنة بقد      

نهم يعلنون عن أهـدافهم  إف يتصرفون بغضب

  .هذه بصراحة ووضوح

وغالباً ما تتعاون هذه المجموعات سوية، على       

على االنقسام بـين   رغم من وجود مؤشراتال

المجموعات السنية ذات الميول البعثية وبعض      

المتطرفة ذات االرتباطات  المجموعات السنية

ـ      بعـض  ن  إوالتوجيه الخارجية، على األقل ف

ترغب في التفاوض مـع   المجموعات السنية

الحكومة الجديدة، فـي حـين إن المتطـرفين         

وقد أدى هـذا إلـى    .اإلسالميين ليسوا كذلك

تهديــد وعنــف بــين مختلــف الجماعــات 

عن قتـل   هنالك تقارير متزايدة). ٣٥(السنية

العراقيين السنة للمتطرفين اإلسالميين الـسنة      

على  (36)2004 األجانب منذ تشرين الثاني،

  .الرغم من عدم شيوع ذلك

ن أن هنالك تهديد مستمر من      إفي ذات الوقت ف   

قد يثيرون ما يـشبه   المتطرفين العرب السنة

وهنالك خطر القتال الحزبـي     . الحرب األهلية 

طرفيين العـرب  متال بين الشيعة أنفسهم وبين

كما أن هناك انقسام خطيـر بـين        . واألكراد

متدينين حول دور الـدين  وال الشيعة العلمانيين

في الدولة العراقية الجديـدة، كـذلك داخـل         

مقتدى (ويرفع شخص مثل  .األحزاب الشيعية

خطر تجدد حركات التمرد الـشيعية،      ) الصدر

واألكراد في كركـوك   وأن التوتر بين العرب

على وشك االنفجار وكذلك المشاكل الحاليـة       

  .الجديدة في الموصل

صالحاً كبيـراً فـي     كما أن لجيران العراق م    

فقـد دعمـت   . كبيراً فيه التمرد و تلعب دوراً

سوريا الحركات اإلسالمية الـسنية المعتدلـة       

أراضيها و كذلك من البعثيـين   المتواجدة في

كمـا أن تركيـا مهتمـة       . السابقين في سوريا  

ن ال يصبح أكراد أضمان  بصورة أساسية في

كمـا أن إليـران     . العراق مثاالً ألكراد تركيا   

الخاصة في دعم اإلسالميين الشيعة،  اهتماماتها

، أما  "الطوق األمريكي "لتكوين حلف، وإلنهاء    

العربية في الخليج والشرق األوسط فال  الدول

تريد للشيعة السيطرة على العراق، وتخـشى       

يـشمل لبنـان وسـوريا    " هالل شـيعي " من

  .والعراق وإيران

  الحلقات واألنماط غير األكيدة في التمرد

 يمكن إن   اَتشمل حركات التمرد المعقدة أنماط    

بعـض األحيـان    تستمر عبر سنوات بل وفي

 من السهل االدعاء أن األمور تتجه نحو        .عقود

يكون تحقيق ذلـك   األمن، ولكن بصورة عامة

مثالً، أن الحكومة العراقيـة     . أمراً صعباً جداً  
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 ١٦، إن حوالي ٢٠٠٥بداية  المؤقتة ادعت في

 هي آمنة وهـو     ١٨من أصل   محافظة عراقية   

كـان  . واضـحة  ادعاء غير صادق بـصورة 

 محافظـة،   ١٢هنالك مستوى من األمن فـي       

العراقيـة   وفازت الواليات المتحدة والحكومة

بانتصارات مهمة في النجف والفلوجـة فـي        

واضحة  ، ولكن التمرد لم يهزم بصورة٢٠٠٤

الهجوم في المنـاطق     و ال اصبح عاجزاً عن    

  .ية اآلمنةالشيعية والكرد

ن النجاح العراقي والتحالف إبصورة مشابهة، ف

المتمـردين علـى منـاطق     في منع هجمات

، كانون الثاني، ال    ٣٠االقتراع خالل انتخابات    

هنالـك عـدة مئـات مـن      يعني انه لم يكن

محاوالت الهجوم في مناطق أخرى أو منـع        

  .االنتخابات جولة جديدة من الهجمات بعد

  كيدة في إن التمرد يفقد قوتهدعاءات غير األاإل

دعى عدد من الضباط األمريكان الكبـار إن        إ

االنتخابـات، وأدعـى    التمرد قد فقد قوته بعد

، قائد قـوة    )شتلر.ف.جون(ت جنرال   نالليفتنا

آذار إن هجمـات   االستكشاف األمريكية فـي 

 في اليـوم فقـط،      ١٠المتمردين بلغت حوالي    

 هجمـة  ٢٥ مهمة التي فيها تسببت في خسارة

في اليوم، خمسة منها تـسببت فـي خـسائر          

شهر تشرين  ذلك قبل معركة الفلوجة في كبيرة

  .٢٠٠٥الثاني، 

، اخبر وزيـر الـدفاع      ٢٠٠٥ شباط،   ١٧في  

المسلحة إن التقديرات  لجنة الخدمة) رامسفيلد(

هـدف  "حول حجم التمرد ليست ثابتة، ولكنها       

الجلسة، تجنـب الجنـرال    ، في ذات"متحرك

رئيس األركان المـشتركة    ) شارد مايرز ريت(

وصف التمرد بأنـه ذو   األعداد الكبيرة ولكنه

قابليات محدودة يعني إن التمرد يمكن أن ينفذ        

  .هجمة في اليوم الواحد ٦٠ إلى ٥٠حوالي 

قائد القوات  ) جورج كايسي (وأوضح الجنرال   

 إن ٢٠٠٥آذار،  ٩المتعددة الجنـسيات فـي   

لعنف قد انخفض   مستوى الهجمات ومستوى ا   "

وأدعــى ). ٣٧]"(العراقيــة[منــذ االنتخابــات

الجنرال ريتشارد مـايرز رئـيس األركـان        

نفس األسبوع إلى  انخفاض عدد الهجمات في

 في اليوم، إي أقل بكثير ممـا قبـل          ٥٠-٤٠

عامة نفس األعداد  االنتخابات، و لكنها بصورة

وقد ادعى  ). ٣٨(٢٠٠٤المسجلة في آذار عام     

العراقية المؤقتـة    في الحكومةوزير الداخلية

فالح النقيب نفـس االدعـاء وكـذلك فعـل          

، و مـن  )كـذلي  جون(ت جنرال سير نالليفتنا

  .)٣٩(بعده القائد البريطاني في العراق

وكما هو الحال مع العديد من أنواع تقـارير         

ن مثـل  إحول العراق، ف المسؤولين األمريكان

هذه االدعاءات لم تـدعم بـأي شـيء مثـل           

الــضرورية لتثبيــت  فاصــيل والــشفافيةالت

 وتوقفت الواليات المتحـدة عـن       .مصداقيتها

حـول أنـواع    إعطاء البيانات غير المصنفة

هجمات المتمردين على مواقعهم في صـيف       

 غير أن المنظمات الخاصـة التـي  . ٢٠٠٤
تحاول القيام بهذه المهمة قد أعطـت نتـائج         

ن إ. مهمة، ولكنها عادة ما تكون موضع شـك       

ولين األمريكـان بعـد   ؤتقوله مصادر المس ما
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 االنتخابات هي نفسها مـا قبـل االنتخابـات   
  )٤٠:(العراقية

 مدينة و بلدة مسرح للهجمات      ٦٠-٤٠كانت  *

والعديد منها خارج  .كل أسبوع منذ نهاية آب

  .المثلث السني ومحافظة االنبار

إن أكثر المدن عنفاً من ناحية عدد الهجمات        *

 هجمة ٤٠-٢٠حيث بلغت  د،الرئيسة هي بغدا

  .في األسبوع

 هجمـة   ١٣-٤تأتي الموصل ثانياً بمعـدل      *

  .رئيسية أسبوعياً

ن مستوى الهجمات فـي البـصرة كـان         إ*

 ٧ذروتهـا   منخفض نسبياً بالمقارنة، و كانت

هجمــات فــي األســبوع شــملت البــصرة 

  .وضواحيها

وعلى النقيض من ذلك فقد أوضحوا انه بعـد         

  :العراقية نتخاباتفترة قصيرة من اال

انخفضت الهجمات ضد الجنود األمـريكيين      *

وأوضـح  . يوميـاً  ٥٠ إلـى  ٤٠إلى ما بين 

 مـن   ١/٢ولين األمريكان إن هذا يمثل      ؤالمس

  .مستوى السنة الماضية

 مـن الهجمـات ال تـسبب        ١/٢أن حوالي   *

  .بالممتلكات أضرار بشرية أو

وتعكس هذه التقديرات مـشكلة أن التقـارير        

والبريطانية حول التمـرد   مية األمريكيةالرس

تصعب من القدرة على تحليل كثافة التمرد و        

األعداد المذكورة التي أوردهـا   نإ. اتجاهاته

ولين األمريكان الكبار قد ركزت علـى       ؤالمس

الموجهة ضد األهداف األمريكيـة و   الهجمات

الحكومة العراقية وليس كل األهـداف ، ولـم         

كما . لحوادث الثانويةالمحاوالت وا شمل كلت

لم تشمل أيضاً نشاطات الجريمة العراقيـة أو        

 كل مـن وزارة الداخليـة   توقد توقف السرقة

والدفاع العراقيتين عن تقـديم كـل التقـارير         

  .٢٠٠٤هذه المساحات في صيف  المهمة في

  التوجهات غير األكيدة في األعداد

 DIA تظهر التقارير غير المصنفة من قبـل 
العـدد التقريبـي    لمتعددة الجنسياتوالقوات ا

، ٢٠٠٣للهجمات اإلجمالية الشهرية من أيار،      

فـي الـشكل    ، وهو ملخص٢٠٠٤إلى آذار، 

التنـوع للتمـرد    الذي يبين مظهر أنماط) ٢(

علـى   ونفس الـشيء يـصح  ). ٤١(المعاصر

البيانات الخاصة بالخـسائر األمريكيـة فـي        

  مقارنةية، ومن الواضح من خالل أ)٣(لشكلا
مفصلة بهذين الشكلين انه ال يوجـد تناسـق         

 واضح بين أعداد الهجمات وأعداد اإلصابات،
وحتى بالنسبة لألعداد الدقيقة للحوادث فهي ال       

ألنماط فـي   تتعدى كونها مؤشراً أولياً محتمالًً

 . التمرد من دون الرجوع إلى المقارنة األوسع

وتعطى التقارير األخرى مؤشرات قوية على      

قبل االنتخابات ثـم   التمرد قد انحسرإن نشاط 

. عاد بصورة مؤقتة، و لكن لم يقل بشكل دائم        

للجيش األمريكي في  وقد حسب تحليل داخلي

نيسان إن هذا التحول الظاهري قد حدث فـي         

األمريكية الميـسر   التركيز على األهداف غير
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الهجوم عليها أكثر منه هبوطـاً حقيقيـاً فـي          

حال بالنسبة إلـى  ال و كذا هو). ٤٢(الهجمات

 CIA دراسة للمجلس القومي للمخابرات في
هـر أن  ظأ )نيوزويـك (تسرب إلى صـحيفة  

تصريحات الحكومة األمريكية فيها الكثير من      

بحيـث أن   المصادر المتناقضة وطرق تحليل

مقاييس النتائج ال يمكن الوثوق بهـا، كمـا ال        

اسـتنتاجات فيمـا    توجد دالئل كافية لدعم أية

  .)٤٣(لمتمردينيخص دحر ا

، DIA ن أرقام القوات المتعددة الجنـسيات و إ

قـد تحـسب أيـضاً     وبيانات خسائر التحالف

لصالح حساب الهجمات على قوات التحـالف       

اإلحصاءات علـى   والهجمات غير الداخلة في

ولين ؤالمدنيين العراقيين، وبعض مظاهر المس    

وأحـد المآسـي    .العراقيين والجيش والشرطة

 أنـه كجـزء مـن جهودهـا         العراقية هـي  

 للتصريحات بخصوص الحرب في اتجاهات
ن وزارة الدفاع األمريكية لم تحاول      إمفضلة، ف 

نوع،  ن تحصي الخسائر العراقية من أيأعلناً 

أو أن تعامل خسائر الشرطة والجيش كشريك       

  .يستحق تضحيتها االمتنان

كما أنهم لم يحصوا أعمال الـسلب و النهـب          

اإلحصائيات الجزئية   أغلبوكما في. ةيالرئيس

. ن هنالك تحوالت مهمة في أنماط التمـرد       إف

الزمني في ملحق هـذا   وكما يوضح التسلسل

ن المتمردين تحولـوا أيـضاً مـن        إالبحث، ف 

التحالف إلى الحكومة  القوات األمريكية وقوات

العراقية، واألكراد والشيعة، وتشمل الهجمات     

  .انتحارية دموية الرئيسية تفجيرات

ونتيجة لذلك، فليس مفاجئاً أن يكـون هنـاك         

النـشاطات فـي    تراجع رئيسي في مثل هذه

األشهر الالحقة ، ومع اكتمال تشكيل الحكومة       

. ٢٠٠٥وبداية أيار،  العراقية في نهاية نيسان

هر إحصاء مستقل عن إصابات الجـيش       ظوأ

قد قتلـوا  1,300 العراقي والشرطة إن حوالي

 ونهايـة   ٢٠٠٣بين سقوط صدام في نيـسان       

والتركيـز   ، ولكن ازدياد نشاط التمرد٢٠٠٤

فـي  ) ١٠٩(الحالي على القوات العراقية قتل      

آذار،  فـي ) ١٠٣(، و٢٠٠٥كانون الثـاني،  

 ١١٠في نيـسان و   ) ٢٠٠(في آذار ،  ) ٢٠٠(و

إجمالي  كان هذا. في األسبوع األول من أيار

، ٢٠٠٥ في األشهر األربعة األولى من       ٧٢٢

و -قتيـل  ٢,٠٢٢إلجمالي إلـى  رافعاً العدو ا

ــشاطات  ــادراً مــا تجــد هبوطــاً فــي ن ن

  .)٤٤(المتمردين

 في  ٦٥من   رتفع عدد السيارات المفخخة   إلقد  

نيسان، والعـدد    في١٣٥ إلى ٢٠٠٥شباط، 

اإلجمالي للهجمات الرئيسية في اليوم ارتفـع       

 فـي  ٧٠إلـى    في شباط وآذار٤٠-٣٠من 

أيـضاً  كما زادت حدة الهجمات     . نيسان وأيار 

مـن قبـل    مع تنفيذ هجمات انتحارية أكثـر 

المتطرفين اإلسالميين العديد منها مـن قبـل        

والـسعودية   شباب من دول أخرى مثل ليبيـا 

. والسودان الذين يتسللون عبر الحدود السورية     

التـي تـشمل    ن عدد الهجمـات الرئيـسية  إ

فـي  % ٢٥تفجيرات انتحارية ارتفعت مـن      

  .نيسان في% ٥٠شباط إلى أكثر قليالً فوق 



 التحدي الصهيوين         )١-٣٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            ريكيالتحدي االم
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ٥٠ من ٤٨                            ٢٠٠٦ - حزيران

و بالوقت الذي ركز فيه المتمردون إلى إلحاق        

ن الهجمات على إالعراقية، ف الخسائر بالقوات

القوات المتعددة الجنسيات عادت لالرتفاع من      

 في نيـسان، و  ٥٥في آذار إلى   في اليوم٤٠

أقـل بكثيـر مـن الـذروة التـي هـي             هي

قبـل انتخابـات    هجمة فـي اليـوم   )١٣٠(

ولكن نادراً مـا    . ٢٠٠٥ني في   كانون الثا /٣٠

األخبـار الجيـدة    كانـت )٤٥(يمكن تأييد ذلك

أمريكي فقط قد    ١٤٦للواليات المتحدة هي أن     

 شـباط  ١الثالثة من  ماتوا خالل فترة شهور

 في فترة   ٣١٥، مقابل   ٢٠٠٥ نيسان،   ٣٠إلى  

  .)٤٦(السابقة األشهر الثالثة

في الـشكوك   ،ن الصعوبة في تحليل األنماط      إ

بينت ايضاً االنخفـاض   مة بالمتغيرات قدالدائ

الرئيسي في الفعاليات التي حصلت عند تعيين       

أعلنت الحكومـة العراقيـة    .الحكومة الجديدة

 أي  -٢٠٠٥/نيـسان /٢٨لمعظم تشكيالتها في    

االنتخابات وشهر واحـد   بعد ثالثة أشهر من

  .بعد الموعد النهائي المفترض للقيام بذلك

 ٦- نيـسان  ٢٨مـن   (في األسبوع الذي تلى     

ـ  ١٠، كانت هنالـك     )أيار انتحاريـة  ات   هجم

قتل المتمردون  . ةي هجمات رئيس  ٣٥رئيسية، و 

علـى    جثة١٤ مدني عراقي، و٢٧٠أكثر من 

األقل تم العثور عليها في مكب نفايات بغـداد         

العديد من  وكانت. قد تكون من هجمات سابقة

الهجمات ضد القوات العراقيـة والمجنـدين       

حقيقة  ضح حدة الهجمات من خاللالجدد، وتتو

جـيش أنـصار    "ماً من   ثإن مفجراً انتحارياً مل   

مدينـة    شخص في٦٠قد قتل أكثر من " السنة

أربيل الكردية في شمال العراق فـي هجمـة         

كانـت   وللمرة األولى، في نيسان). ٤٧(واحدة

من هجمات السيارات المفخخة % ٥٠أكثر من 

  .)٤٨(كانت هجمات انتحارية

 جثـة   ٨٠الشهر، تم العثـور علـى       في نفس   

في ملعـب    أخرى١٩طافية في نهر دجلة، و

إن العـدد اإلجمـالي للقتلـى       ). ٤٩(رياضي

 ١,٢١٦حيـث أن   (١,٥٩٣األمريكيين يبلغ 
.  جريح ١٢,٢٤٣، و   )قتلوا في أعمال عدائية   

 ٨٦ عسكري من التحالف، و١٨٠وقتل حوالي 

المواطنين األمريكان وتقدر اإلحـصائيات   من

 الرسمية عدد القتلى العراقيين على األقلغير 
21.450-24.325(50).  

التطورات إلى بعـض الـضباط       لقد أدت هذه  

يدعوا خالل األشهر  نأوالمسؤولين األمريكان 

ــردين   ــات أن المتم ــد االنتخاب ــى بع األول

الكثيـر مـن    يضمحلون ألنهم قـد تكبـدوا  

أو إن عمليـات    /اإلصابات وانهم يائـسون، و    

اإلسالميين  الناجحة من قبل فخخةالسيارات الم

المتطرفين ليس لها من المغزى االسـتراتيجي     

ـ قليل طالما أنها معزولـة  الإال  الـشعب   نع

العراقي ويمكن أن تنفذ من قبل المتطـوعين        

  .العراقيين األجانب الذين ال يمثلون السنة

وال يمكن تأكيد أو نفي هـذه االفتراضـات و          

اة البحريـة  قوات مش على كل حال فقد وجدت

أنه من الضروري القيام    ) المارينز(األمريكية  

نهر الفـرات مـن    بهجوم رئيسي على طول

حديثة إلى الحدود السورية، و هـو الهجـوم         

ــى   ــوم عل ــذ الهج ــاً من ــر عنف  األكث
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، كــان ٢٠٠٥نهايــة ربيــع  ).٥١(الفلوجــة

المتمــردون واإلرهــابيين مــستمرون فــي 

 لتجريـد الحكومـة الجديـدة مـن     محاوالتهم

واستمرت الهجمات علـى قـوات      . شرعيتها

ولي الحكومة باعتبارهـا  ؤومس األمن العراقية

جزءاً مركزياً من استراتيجيتهم، واستمر عدد      

االنتحارية باالرتفاع وكانت هنالـك   الهجمات

 سيارة مفخخة في بغداد وحـدها خـالل         ٢١

 في ١٢٦األولين من شهر أيار، و األسبوعين

لثامن عشر مـن أيـار؛      الثمانين يوماً ما قبل ا    

  .)٢٥( كلها٢٠٠٥خالل  25 مقارنة مع

ـ     ن المتمـردين اسـتمروا     إإضافة إلى ذلك، ف

تجهيـز المـاء    بالهجمات المـصممة لقطـع  

والكهرباء والنفط الخام ووقود التدفئة والغـاز       

هذا التحول في  ويوضح. وخصوصاً في بغداد

أنماط الهجوم إن المتمـردين ينفـذون خطـة       

أملـين فـي    خدمات الحكومة،معقدة لتخريب 

إقناع الناس من إن الحكومة ال تستطيع توفير        

التكنولوجيـة   وبسبب الخبرة. أي شيء لشعبها

ـ       ن بعـض   إالمستعملة في هذه الهجمـات، ف

السابقين  ولينؤالخبراء يعتقدون إن بعض المس

من حقبة صدام ما زالوا يـدعمون عمليـات         

يـشعرون   ن آخرينإالتخريب على الرغم من 

نه حالياً يتوفر عدد كبير من االختـصاصيين        أ

 في مثل هذه الخبرات مـع مختلـف قـوات   
  .)٥٣(التمرد

ن كبار مثل الجنرال ووقد أعطى ضباط أمريكي 

أكثر حـذراً فـي    تصريحات) جون أبي زيد(

أيار مما أعطاه بعض الضباط في شباط فقـد         

واألخبار ). ٥٤(القتال من" سنوات"تحدث عن 

ي عدم وجود قـوى شـيعية       الجيدة الوحيدة ه  

الحكومة، منذ توقف مليشيا  مناوئة للتحالف أو

الصدر من محاولة احتالل المـدن والمراقـد        

على . ٢٠٠٤وخريف  وفي الجنوب في صيف

الرغم من إن الصدر قد أعاد بناء على األقـل      

بقـوة المظـاهرات    جزءاً من تنظيمه ودعـم 

المناوئة للتحالف بعد انتخابات كانون الثـاني       

٢٠٠٥.  
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من المهم ان نالحظ ان التمرد الحـالي فـي          

فهو يقاد مـن فئـة   . وطنياً العراق ليس تمرداً

قليلة نسبياً من الشعب العراقي تتركز في جزء        

على الرغم من عدم وجـود  . البالد صغير من

ن العرب السنة قـد     إبيانات إحصائية دقيقة، ف   

لسكان من إجمالي ا% ٢٠-١٥حوالي  يشكلون

منهم فقط مـن إجمـالي      % ٨-٦العراقيين، و 

يتواجدون في أكثـر المنـاطق    سكان العراق

فـضالً  . المناوئة للتحالف والحكومة العراقية   

ما نظرنا إلى إجمالي السكان لكل  عن ذلك، إذا

المدن المتفرقة والمناطق التـي يـسود فيهـا         

من % ٩-٦نها ال تتعدى إواإلرهاب، ف التمرد

) أبي زيد (قال الجنرال   . لعراقإجمالي سكان ا  

المنطقة الوسطى ان المحافظات األربـع   قائد

ذات الوضع األمني الصعب هي المحافظـات       

غـرب بغـداد،و االنبـارو نينـوى      التي تقع

فـي هـذه    مع هذا، حتى . )٥٥(وصالح الدين

التي يعمل فيها اإلرهـابيون ولهـم       -المناطق

 منقـسمون  ن السكانإف-تأثيرهم المحلي المهم



 التحدي الصهيوين         )١-٣٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            ريكيالتحدي االم
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ومناطق محدودة فقط تحت سـيطرة التـأثير        

  .الفعال لإلرهاب

والعديد من العراقيين يدعمون التمرد بصورة      

الـسياسي للهجمـات    ويمنحون الدعم-إيجابية

وفي أحد االسـتطالعات    . على قوات التحالف  

، أظهر أن ٢٠٠٥ الخاصة بالتحالف، في شباط

من الذين استطلعت آرائهـم يـدعمون       % ٤٥

ان   قوات التحالف فـي حـين  الهجمات على

ومن . فقط يدعمون بشدة قوات التحالف    % ١٥

التمـرد   هؤالء السنة العراقيون الذين يؤيدون

يوفرون الدعم  )فقط(ن أغلبهم إعلى كل حال، ف   

ذكرنـا   وكمـا . اإليجابي و يتعاطفون معهـم 

هنالك إشارات واضحة انه حتـى فـي        -سابقاً

ـ  السنة العراقيين الذين يدعمون المقاومة نهم إف

يعارضون في بعض األحيان و بشدة أعمـال        

  .واإلرهابيين المتطرفين اإلسالميين األجانب

كما كانت هنالك مؤشرات علـى ان بعـض         

سابقاً يتجهـون اآلن   السنة الذين كانوا مناوئين

نحو المشاركة في الحكومة والعملية السياسية      

المفاوضات بين السنة المنـاوئين   نإ. العراقية

والمسؤولين العراقيين انتعشت كثيراً    للحكومة  

و .٢٠٠٥/كانون ثـاني /٣٠االنتخابات في  بعد

 في حين ان أغلب السنة قد قاطعوا االنتخابات،
ن االنتخابات كانت ناجحة بما فيه الكفاية في        إف

 شرعنة حكم الغالبيـة الـشيعية، وتـضمين   
األكراد، وان بعض المعارضة السنية قد تنتهي  

حـوالي   ووقع. روة والسلطةبالعزل وفقدان الث

 رجل دين فتوى تعطي الشرعية لمشاركة       ٦٤

 السنة في قوات الشرطة واألمـن والجـيش  

. ٢٠٠٥/نيـسان /٨العراقي و كان ذلك فـي       

 وتتضمن التعاليم السنية مواضيع مشابهة وتبين
بصورة واضحة ان العنـف ضـد القـوات         

  .)٥٦(العراقية كان خطأ 
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Figure 2

Approximate Number of Major Attacks Per Month: June 2003-February 2005 
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Note: Includes approximate number of attacks on Coalition, Iraqi security forces, Iraqi government officials, civilians, 
and infrastructure.  

Source:  Adapted from the DIA and MNC-I-I data presented in Joseph A, Christoff, Rebuilding Iraq: Preliminary 
Observations on Challenges in Transferring Security Responsibilities to Iraqi Military and Police, Government 
Accountability Office (GAO) GAO-05-43IT, March 14, 2005, p. 10. 
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 Figure 3

Approximate Number of US Killed and Wounded: June 2003-April 2005 
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Note: Other Killed includes all other Coalition military forces but no civilians and no Iraqis. 

Source:  Adapted from data proved by the Department of Defense, www.defenselink.org, and the Iraq Coalition Casualty Count, 
http://icasualties.org/oif/, accessed May 9, 2005 
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